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คำานำา
(สำาหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒)

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ตั้งขึ้นตามนามปากกาของ

พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) และพระสารประเสริฐ (ตรี 

นาคะประทีป) มีวัตถุประสงค์ในทางสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และงาน

ประพันธ์ แม้อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะไม่เคยเป็นกรรมการมูลนิธิน้ี 

แต่มูลนิธินี้ก็ซาบซึ้งและระลึกถึงคุณูปการที่อาจารย์ป๋วยมีต่อสังคมไทย

ตลอดมา โดยมูลนิธิได้ตั้งโครงการพิเศษขึ้นเตรียมงานฉลองศตวรรษ

ชาตกาลของท่านขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดังมีคณะกรรมการเตรียม

งานรำาลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้นมา

เพื่อเตรียมงานแต่เนิ่น ๆ  โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที ่

เก่ียวข้องเป็นอย่างดี จนในที่สุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับงาน 

ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๕8

เมื่อคราววาระ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน 

(๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑) กรมศิลปากร องค์การค้าคุรุสภา และมูลนิธิ 

เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ร่วมกันจัดพิมพ์งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ 

ของท่านเสฐียรโกเศศขึ้น เนื่องในโอกาสท่ีองค์การการศึกษา วิทยา- 

ศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศ

เกียรติคุณให้ท่านเป็น “บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับ

โลก” ซึ่งในครั้งนั้น งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์เฉพาะภาษาไทยของท่าน 

สามารถแบ่งได้ถึง ๑๓ หมวด กว่า ๕๐ เล่ม
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ในมงคลวาร ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่อาจารย์ป๋วยมีชาตกาลครบ 

ศตวรรษ มูลนิธิจึงจัดพิมพ์ คนที่ผมรู้จัก หนังสือรวมคำาไว้อาลัยและ

คำานำาของอาจารย์ป๋วย ขึ้นเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ นับว่าเป็นครั้งแรก 

ก็ว่าได้ที่มีการประมวลข้อเขียนในหมวดหมู่นี้ขึ้นเป็นเล่ม โดยนายกษิดิศ 

อนันทนาธร กรรมการของมูลนิธิ รับเป็นบรรณาธิการให้ ด้วยความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนายกษิดิศเป็นผู้จัดการ

โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาลฯ อยู่ที่นั่นด้วย

อน่ึง ในปี พ.ศ.๒๕๔8 มูลนิธิได้ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่ง 

ประเทศไทย เสนอช่ือคุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา”  

นักประพันธ์เรืองนาม นักหนังสือพิมพ์ที่ยืนอยู่ข้างสัจจะและความ 

ถูกต้องชอบธรรม ให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติ เชิดชูในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาลของท่านด้วย โดยที่

คราวนั้น มูลนิธิได้พิมพ์หนังสือของคุณกุหลาบถึง ๔ เล่ม คือ ข้าพเจ้า

ได้เห็นมา, ไปสหภาพโซเวียต, ทินกรณ์ของผู้ต้องคุมขังโดย

ข้อหาว่าเป็นกบฏ และ การเมืองของประชาชน

ก็ในวาระท่ีปีนี้ คุณกุหลาบจะมีชาตกาลครบ ๑๑๑ ปี ในเดือน

เดียวกับอาจารย์ป๋วย มูลนิธิจึงขอถือหนังสือเล่มนี้เป็นอนุสรณ์สำาหรับ

ธรรมศาสตร์บัณฑิตร่วมสำานักกับอาจารย์ป๋วยด้วย

เมื่อมูลนิธิได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าจะมีการ 

พิมพ์คร้ังท่ี ๒ เพ่ือเผยแพร่ไปยังห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ให้กว้างขวาง 

ขึ้นอีก จึงได้แก้ไขคำาผิดที่มีอยู่ในการพิมพ์ครั้งแรก กับได้เพิ่มคำาไว้อาลัย 

และคำานำาที่ตกหล่นไปเข้ามาอีก รวมถึงภาพประกอบใหม่ ๆ เพื่อให้

หนังสือที่จะพิมพ์ในโอกาสที่อาจารย์ป๋วยได้รับการยกย่องจากองค์การ 
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การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น

บุคคลสำาคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล เล่มนี้ มีความสมบูรณ์ท่ีสุด  

เท่าที่จะทำาได้

หนังสือเล่มนี้แสดงความสัมพันธ์ที่บุคคลต่าง ๆ  มีต่ออาจารย์ 

ป๋วยได้อย่างน่าสนใจ มูลนิธิจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนที่ผมรู้จัก จะ

ทำาให้ผู้อ่านรู้จักอาจารย์ป๋วยและคนรอบข้างของท่านมากขึ้น ดัง 

คำาปรารภของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ที่เขียนเรื่อง “กัลยาณมิตรของ 

คุณป๋วย” ที่ได้กล่าวถึงความสำาคัญของกัลยาณมิตรไว้แล้ว

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-น�คะประทีป

สิงหาคม ๒๕๕๙
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คำาปรารภ

กัลยาณมิตรของคุณป๋วย

 คุณป๋วย อึ๊งภากรณ์ เขียนถึงมารดาและยาย โดยอาจกล่าวได้

ว่าทั้งคู่นี้เป็นครูคนแรกของท่าน ท่ีน้อมนำาให้ท่านรักเมืองไทย และรัก

ภาษาไทย จะหานักเรียนนอกคนใด โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ ที่

เขียนภาษาไทยได้อย่างคุณป๋วยเห็นจะหาได้ยาก ทั้งนี้ เพราะมีพื้นฐาน

มาจากยายซึ่งสอนให้อ่านหนังสือจักร ๆ  วงศ์ ๆ  จนเนื้อหาสาระของ 

หนังสือเหล่านั้นเข้ามาเป็นเลือดเนื้อเช้ือไขของท่าน ส่วนมารดานั้นแม้ 

จะไม่มีอิทธิพลทางด้านภาษา แต่ก็มีอิทธิพลทางด้านคุณงามความดี 

โดยเฉพาะก็ตรงที่ให้รักเมืองไทยเป็นบ้านเกิดเมืองนอน 

มารดาต้องการให้ท่านเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนที่ดีที่สุดใน

สมัยนั้น คือ อัสสัมชัญ ท่านอุตส่าห์ไปหาท่านมหาสุข ศุภศิริ ให้

นำา ด.ช.ป๋วย ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนนั้น คุณป๋วยถือว่าท่านมหาสุขมี

คุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อท่าน โดยที่ท่านผู้นี้ก็มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ใน

ทางภาษาไทย กับภราดา ฟ. ฮีแลร์ ซ่ึงถือกันว่าเป็นสดมภ์หลักของ 

ภาษาไทยในบรรดาภราดาชาวฝรั่งเศสทั้งหมด คุณป๋วยนับถือท่าน 

มหาสุขและคุณครูฮีแลร์เป็นอย่างยิ่ง 

พร้อมกันนั้น ท่านก็นับถือครูไทยอีก ๒ คน แทบไม่น้อยไปกว่า

ท่านมหาสุขเลย นั่นก็คือ คุณครูเจือ ฉั่วประยูร ซึ่งท่านเขียนคำาไว้อาลัย

ให้อย่างซาบซึ้งเป็นที่ยิ่ง แต่ท่านบอกกับผมว่า คุณครูเจริญ บุญมโหตม์

นั้นเป็นปูชนียบุคคลยิ่งกว่าคุณครูเจือเสียอีก เสียดายที่เมื่อคุณครูเจริญ
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เสียชีวิตลง คุณป๋วยไม่อยู่ในสถานะที่จะเขียนอะไรในการไว้อาลัยได้

อีกแล้ว แต่คุณครูเจริญก็มีโอกาสมาบวชเรียนที่วัดบวรนิเวศในสำานัก

สมเด็จพระญาณสังวร และมรณภาพในผ้ากาสาวพัสตร์

สำาหรับครูฝรั่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญน้ัน คุณป๋วยเคารพนับถือ

ภราดาฮูแบร์โตเป็นอย่างยิ่ง แม้ท่านผู้น้ีจะไม่มีช่ือเสียงเกียรติคุณเช่น

ภราดาฮีแลร์ หรืออธิการคนสำาคัญๆ ของโรงเรียน แต่คุณป๋วยสรรเสริญ

ท่านว่ามีความเป็นสมณะที่เยือกเย็น อ่อมน้อมถ่อมตน จนเกือบจะไม่มี

ตัวตนเอาเลยก็ว่าได้

เม่ือคุณป๋วยได้รับรางวัลแมกไซไซ ท่านเอ่ยไว้ให้ปรากฏเลย 

ทีเดียวว่าครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญมีอิทธิพลกับท่านยิ่งนัก และเมื่อท่าน

จบการศึกษาจากที่น่ันแล้ว ท่านได้เป็นครูที่โรงเรียนนั้นด้วย พร้อม ๆ  

กับการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็น

รุ่นแรก โดยไปได้ท่านผู้ประศาสน์การ เป็นปรมาจารย์ของท่าน ทั้งทาง

ด้านการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะตามแนวทางของประชาธิปไตย 

เป็นเหตุให้ท่านเคารพนับถือท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นอย่างยิ่ง

จากธรรมศาสตร์ท่านสอบชิงทุนได้ให้ไปเรียนที่อังกฤษ ณ สำานัก 

LSE ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นอันมาก และท่านก็ไปได้ครูดี ๆ  ท่ีนั่น 

อันนำาทางให้ท่านไปสู่ความยุติธรรมทางสังคมย่ิงๆ ขึ้น โดยเฉพาะ 

อาจารย์ลัสกี้ซึ่งสอนศิษย์จำานวนน้อย โดยเฉพาะก็พวกนักศึกษาที่มา

จากประเทศเมืองขึ้นของอังกฤษ โดยเชิญศิษย์เหล่านี้ไปกินน้ำาชากับ

ท่านเป็นพิเศษทุกเดือน มีคุณป๋วยเพียงคนเดียวที่อยู่นอกจักรวรรดิ

อังกฤษและได้รับเชิญไปร่วมด้วย ท่านผู้นี้เตือนพวกนักศึกษาว่า เวลา

มาเรียนอังกฤษแล้วต้องระวัง อย่าให้อังกฤษครอบงำาจนนึกว่าเมื่อ 
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กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว จะไปปกครองคนพวกน้ัน  

ดังหนึ่งตนเป็นคนผิวขาวท่ีเข้าไปปรับปรุงประเทศของตนให้เดินตาม

ทางของอังกฤษ ท่านอาจารย์บอกว่า นั่นเป็นอันตรายยิ่งนัก นักศึกษา

พึงตระหนักว่า เผด็จการที่เลวร้ายที่สุดนั่นอยู่ที่สหภาพโซเวียตหนึ่ง และ

อยู่ที่กรุงลอนดอนนี้อีกหนึ่ง อังกฤษเลวร้ายไม่แพ้สหภาพโซเวียต แม้จะ

มีทีท่าว่าน่ิมนวลกว่า แต่จักรวรรดิอังกฤษนั้น เลวร้ายไม่แพ้จักรวรรดิ

รัสเซีย

คุณป๋วยรับคำาเตือนของอาจารย์ท่านนี้อย่างมีมนสิการ พร้อมกัน

นั้นท่านก็มีอาจารย์ที่ดี ๆ  อีกหลายคน บางคนมีช่ือเสียงในระดับโลก

เอาเลย เช่น ลอร์ดรอบบินส์ และฮาเย็ค เป็นต้น ท่านเรียนรู้จากครูบา

อาจารย์เหล่านี้ โดยซึ้งถึงคุณูปการของท่านที่ช่วยให้คุณป๋วยเป็นตัวของ

ตัวเอง และดำาเนินรอยไปตามทางของท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เพื่อ

ให้เกิดความยุติธรรมในสังคม

ก็ที่อังกฤษนี้เอง คุณป๋วยได้คุณพร้อม วัชระคุปต์เป็นเพื่อน

คนแรกที่ให้สติเรื่องเผด็จการและประชาธิปไตย และคอยถกกันเรื่อง 

เสรีภาพ ประชาธิปไตย ลัทธิการเมือง ฯลฯ ที่น่าสนใจก็คือ คุณพร้อม

เป็นนักวิทยาศาสตร์ จบทางโลหกรรม แต่เป็นผู้ให้สตินักเรียนทาง

สังคมศาสตร์อย่างคุณป๋วย

ครั้นเมื่อท่านเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ก็เพื่ออุทิศตน เพื่อ

เอกราชของชาติ ยอมเสี่ยงชีวิต เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน ดังท่านพูด 

อยู่เสมอว่า ท่านได้รับทุนจากรัฐบาลไทยไปเรียนเมืองนอก ทุนนี้มาจาก

ภาษีอากรของราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนา ตาสีตาสา ท่าน

ต้องการกลับมาเมืองไทยเพื่อรับใช้ราษฎรตาดำา ๆ  เหล่านี้ เพื่อความ
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อัสสัมชนิก ๕ ชั่วคน ?

(๑) พระภิกษุ (มาสเตอร์) เจริญ บุญมโหตม์ เป็นครูสอนทุก ๆ คนในภาพ

(๒) มาสเตอร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สอน (๓) มาสเตอร์จรรยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ซึ่งสอน (๔) สุลักษณ์ ศิวรักษ์  ซึ่งสอน (๕) ฉิม ศิวรักษ์

ผู้ที่ไม่เกี่ยวกับสายทั้ง ๕ นี้โดยตรง คือ อัสสัมชนิก อุทธรณ์ พลกุล

ซึ่งเวลานั้นเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพนี้ฉายที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ ซึ่งอาจารย์ป๋วยมีอายุครบ ๖๐ ปี
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ยุติธรรมทางสังคม ยิ่งเมื่อท่านกระโดดร่มลงมาและถูกจับท่ีชัยนาท

ด้วยแล้ว หญิงชราที่พูดกับท่านว่า “เห็นเอ็งแล้วนึกถึงลูกข้า” วลีนี้เป็น

อมตะวาจาสำาหรับท่านเอาเลยทีเดียว ว่าท่านต้องอุทิศชีวิตเพื่อสตรีชรา

คนนี้และคนอื่น ๆ ไม่ให้เขาเป็นประชาชนประเภทสอง ให้เขามีศักด์ิ

มีศรีเท่าเทียมกับขุนนางข้าราชการ โดยท่านเห็นด้วยกับ ม.จ.สิทธิพร 

กฤดากร ว่า “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” แม้ท่านจะเป็น 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถึง ๑๒ ปี ท่านก็ถือมติของท่าน 

สิทธิพรตลอด และท่านยกย่องว่าท่านผู้น้ีเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน 

เอาเลยก็ว่าได้

แม้ท่านจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์ดิเรก ชัยนาม 

แต่อาจารย์ดิเรกก็มีอิทธิพลต่อคุณป๋วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะก็ความ

กล้าหาญทางจริยธรรมที่จะยืนอยู่ข้างสัจจะ ยิ่งกว่าทรัพย์ศฤงคาร หรือ

อำานาจในทางการเมือง ดังเรื่อง “สำาคัญที่เกียรติ” ที่คุณป๋วยเล่าเอาไว้

เองว่า เมื่อเกิดรัฐประหาร ๒๔๙๐ แล้วอาจารย์ดิเรกตัดสินใจลาออกนั้น 

ก็เพราะท่านเห็นว่าเกียรติต้องมาก่อนอื่น ดังเหตุผลข้อหนึ่งคือเพื่อนฝูง

ของท่านตกระกำาลำาบากไปตาม ๆ  กัน บ้างต้องหนีออกนอกประเทศ 

บ้างก็อยู่ใต้การติดตามของทหาร ถ้าท่านถือโอกาสเอาตัวรอด ท่านจะ

มองหน้ามิตรสหายของท่านได้อย่างไร

จะเกินเลยไปหรือไม่ ถ้าจะกล่าวว่า จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง 

ที่เขียนถึงผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ ทำานุ เกียรติก้อง นั้น คุณป๋วยได้ตัวอย่าง

มาจากอาจารย์ดิเรกที่สอนท่านเรื่อง “สำาคัญที่เกียรติ”

นอกไปจากนี้แล้ว ท่านยังถือว่าเพื่อนร่วมงานของท่านและ

สานุศิษย์หลายคนเป็นกัลยาณมิตร ถึงจะยกย่องว่าเป็นครูบาอาจารย์



ของท่านก็ได้ เช่น คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ทั้งน้ี โดยไม่ต้องกล่าวว่า 

ภรรยาของท่านก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของท่าน

กล่าวโดยสรุป คนเราจะดีได้ ก็ด้วยอาศัยกัลยาณมิตร ดังมี

พระพุทธพจน์ตรัสกับพระอานนท์ว่า กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของวิถี

ชีวิตอันประเสริฐ คุณป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีแม่และยายเป็นกัลยาณมิตร 

มีเมียเป็นกัลยาณมิตร มีเพื่อนร่วมงานเป็นกัลยาณมิตร และมีครูบา

อาจารย์เป็นกัลยาณมิตร ถ้าเราเอาวิถีชีวิตของคุณป๋วยมาเป็นแบบอย่าง 

ให้เราหากัลยาณมิตรได้ เราก็จะหมดความกลิ้งกะล่อน โดยเข้าหา

สาระของชีวิต และสาระของชีวิตตามที่คุณป๋วยต้องประสงค์คือ สันติ 

ประช�ธรรม

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

๕-๒-๕๙
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คำาชี้แจง

๑ 

คนท่ีผมรู้จัก เป็นหนังสือเล่มที่ ๓ ในชุดรวมผลงานนิพนธ์ 

ชุดสมบูรณ์ (Complete Works) ฉบับภาษาไทยของท่านทั้งหมด  

ที่จัดพิมพ์ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิมพ์อัตชีวประวัติของท่าน จำานวน  

๒ เล่ม คือ ทหารชั่วคราว และ เหลียวหลัง แลหน้า 

ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง พิมพ์หนังสือรวม “ข้อเขียน” และ 

“คำาพูด” ในด้านต่างๆ ของท่าน จำานวน ๔ เล่ม ได้แก่ ทัศนะทางการ

เมือง, ทัศนะทางการศึกษา, ทัศนะทางเศรษฐกิจ และ ทัศนะ

ทางการพัฒนาและจริยธรรม 

และร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พิมพ์หนังสือรวม 

คำาไว้อาลัยและคำานำาของท่าน จำานวน ๑ เล่ม คือ คนที่ผมรู้จัก เล่มนี้

เนื่องจากงานนิพนธ์ต่างๆ ท่ีรวบรวมและแบ่งหมวดหมู่คราวนี้  

เขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน บรรณาธิการจึงได้แก้ไขการเขียนและ 

ตัวสะกดการันต์ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยมิได้แก้ไขที่เน้ือหาสาระแต่ประการ 

ใด แม้หลายเรื่องจะอ่านแล้วรู้สึกว่าคล้ายกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

ก็ตาม นี่จะนับว่า “คำาพูด” และ “ข้อเขียน” ของอาจารย์ป๋วยเป็นอมตะ

ก็ว่าได้ 
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ตลอดเวลาที่ทำางานชุดนี้ในฐานะของบรรณาธิการ รู้สึกอยู่เสมอ

ว่า “อาจารย์ป๋วยยังไม่ตาย” และงานชุดนี้คือพยานหลักฐานสนับสนุน

คำาดังกล่าว

๒

ที่ให้ช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า คนที่ผมรู้จัก เพราะคำาไว้อาลัยบุคคล

ต่างๆ และคำานำาหนังสือเหล่านี้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ป๋วย 

กับบุคคลต่างๆ ท่านรู้จักได้อย่างน่าสนใจ หลายต่อหลายคนเป็น

บุคคลท่ีแม้ Google ก็ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลอะไรให้ได้เลย และที่ใช้ 

สรรพนามว่า “ผม” เพราะเป็นคำาท่ีท่านเองมักใช้ และให้ความ 

เป็นกันเองดี

แหล่งที่มาของต้นฉบับเกือบท้ังหมดมาจากไฟล์เอกสารของ

สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สำาหรับแหล่งที่มาของภาพ ได้บรรยายไว้แล้วในส่วนท้ายของ

หนังสือ บ้างมาจากหนังสือในหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บ้างมาจากหนังสือในห้องศาสตราจารย์ 

สุกิจ นิมมานเหมินท์ ของสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บ้าง 

มาจากอินเทอร์เน็ต และบ้างก็มาจากบุคคลต่างๆ ที่กรุณาส่งภาพมาให้

จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ ที่นี้ และความบกพร่อง 

ผิดพลาดท่ีหากปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ย่อมเป็นความรับผิดของ

บรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว
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๓

ในฐานะของบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มนี้ 

จะช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับอาจารย์ป๋วย เพราะหนังสือเล่มนี้

คล้ายกับจิ๊กซอว์ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตสามัญชนคนธรรมดาอย่าง 

อาจารย์ป๋วยให้สมบูรณ์ขึ้น นอกเหนือไปจากอัตชีวประวัติของท่านเอง  

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิมพ์ไว้แล้วนั้น

อาจารย์ป๋วยมักกล่าวถึงอุดมคติของท่านอยู่เสมอว่า ให้ยึดความ

จริง ความงาม และความดี

“คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม ๓ ข้อ 

คือ ความจริง ความงาม และความดี กล่าวโดยย่อ คว�มจริง หมาย

ถึงสัจธรรมและหลักวิชา คว�มง�ม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำาให้มนุษย์มี

วัฒนธรรมและความเพลิดเพลินเป็นการอดิเรก รวมทั้งการกีฬาประเภท

ต่างๆ คว�มดี นั้นหมายถึงการไม่เบียดเบียน ประทุษร้ายต่อกัน ความ 

สัตย์สุจริตและการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าขาด

คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำาให้มนุษย์นั้นๆ มีความบกพร่องไป” 

(เหลียวหลัง แลหน้า, ๒๕๑๙)

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ทั้งในส่วนที่เป็นคำาไว้อาลัย และคำานำา 

เป็นเครื่องแสดงถึงสิ่งทั้ง ๓ ได้เป็นอย่างดี และคงเป็นตัวอย่างให้พวก

เราได้ไม่มากก็น้อย

น�ยกษิดิศ อนันทน�ธร

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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คำาไว้อาลัย
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เต็ม สุวิกรม

อ�ลัยรัก คุณเต็ม สุวิกรม

คุณเต็ม สุวิกรม เป็นธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นมกราคม ๒๔๗๙ 

รุ่นเดียวกับผม เป็นผู้ที่ผมเคารพมากที่สุดผู้หนึ่งว่าเป็นบัณฑิตแท้

คุณเต็ม เคยรับราชการครู เป็นอัยการ เป็นข้าราชการใน

กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ตำาแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำานวยการ 

กองการสามิต คุณเต็มได้ปฏิบัติราชการทุกหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่และเห็นอกเห็นใจบุคคลทั่วไป ผมทราบ

ลักษณะบัณฑิตข้อนี้ของคุณเต็มดี เพราะเป็นข้าราชการกระทรวง

เดียวกัน

ลักษณะบัณฑิตอีกข้อหนึ่งของคุณเต็ม สุวิกรม คือเป็นผู้ใฝ่เรียน 

ขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ มิใช่เพื่อลาภยศส่วนตัว แต่เพื่อ

ประโยชน์แก่ราชการ ผมจำาได้ว่าคุณเต็มได้ไปรับการศึกษาอบรม 

เพ่ิมเติมในประเทศอังกฤษ ขณะที่ผมรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัคร- 

ราชทูตไทยในลอนดอนเมื่อปี ๒๕๐๐ และหลังจากนั้นก็ยังเห็นแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้นเรื่อยมา

ความสันโดษเป็นลักษณะบัณฑิตอีกประการหนึ่งของคุณเต็ม  

ไม่คิดมักใหญ่ใฝ่สูง ไม่ประจบประแจงผู้ใด ต้องการได้ส่ิงท่ีพึงจะได้ 

ความจริงตำาแหน่งท่ีคุณเต็มควรจะได้ในราชการนั้นสูงกว่าตำาแหน่งที่

ได้รับจริง แต่ก็ไม่วิ่งเต้น และรับราชการตลอดมาด้วยความเต็มใจ
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คุณเต็มเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งเป็นบัณฑิตลักษณะอีก

ประการหนึ่ง ไม่ว่าเพื่อนยศจะสูงหรือต่ำา จนหรือมี คุณเต็มก็ปฏิบัติต่อ

ทุกคนเสมอกัน ความรักเพื่อนก็เสมอต้นเสมอปลาย การนัดพบเพื่อน

ร่วมรุ่นมักจะไม่ขาดนัด

บัณฑิตเกิดมาเพื่อธรรมะและเพื่อบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์  

เผ่ือแผ่เพ่ือนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก คุณเต็มเป็นบัณฑิตโดยลักษณะนี้  

แม้จะได้ออกจากราชการเมื่อครบเกษียณอายุแล้ว คุณเต็มก็ได้อุทิศ

ชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไปบรรยายธรรมในเรือนจำาให้นักโทษและ

ผู้ต้องหาฟังเป็นประจำา

พวกเราทั้งหลาย ธรรมศาสตร์บัณฑิตที่มีวาสนาได้ร่วมรุ่นกับ 

คุณเต็ม สุวิกรม ขอแสดงความเสียดาย อาลัยรักคุณเต็ม สุวิกรมและขอ 

ร่วมทุกข์กับคุณมาลี สุวิกรม ในความเศร้าโศกเนื่องมาจากเหตุมรณะ

อันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้สำาหรับพวกเราทุกคน

ไม่ทราบวันเดือนปีทีี่เขียน



27คนที่ผมรู้จัก

เล็ก ตันเต็มทรัพย์

คุณเล็ก ตันเต็มทรัพย์กับผม เรียนหนังสือสำาเร็จประโยคมัธยม

จากโรงเรียนอัสสัมชัญในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. ๒๔๗๕ คุณเล็กเรียน

แผนกอังกฤษ ส่วนผมเรียนแผนกฝรั่งเศส แต่ก็รู้จักชอบพอกันดีอยู่

เพราะรู้สึกว่านิสัยตรงกัน ต่อมาเราทั้ง ๒ ยังเรียนวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมืองสำาเร็จจากมหาวิทยาลัยได้ปริญญารุ่นเดียวกันอีก คือรุ่นอบรม 

รุ่นแรก ได้กินอยู่หลับนอนร่วมกันในการอบรมเป็นเวลาประมาณ 

๑๐ กว่าวัน และยิ่งมีความคุ้นเคยกันยิ่งขึ้น

ต่อมาคุณเล็กกับผมแยกกันไปคนละทาง คือคุณเล็กไปรับ

ราชการด้านการต่างประเทศ ผมไปศึกษาต่อและรับราชการด้าน 

การคลัง ไม่ใคร่จะได้มีเวลาวิสาสะกันเป็นการส่วนตัว เพราะคุณเล็ก 

อยู่สหรัฐอเมริกาบ้าง นิวซีแลนด์บ้าง ฮ่องกงบ้าง ไทเปบ้าง และสุดท้าย

ก็ไปอยู่กัวลาลัมเปอร์ แต่เราก็ได้ติดต่อกันอยู่เสมอเป็นระยะ ๆ  เพราะ

นิสัยชอบพอกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ  เมื่อได้พบปะกันครั้งใด เช่นในการเลี้ยง

อาหารค่ำาประจำาปีของธรรมศาสตร์บัณฑิตร่วมรุ่น ก็รู้สึกดีใจทั้ง ๒ ฝ่าย  

เปรียบเสมือนญาติสนิทที่นานๆ ได้พบกันสักที ครั้งสุดท้าย คุณเล็กยัง

ได้เชิญให้ไปเย่ียมที่สถานทูตที่กัวลาลัมเปอร์ หากผมมีโอกาสไป แต่

เผอิญผมบุญน้อยไม่ได้มีโอกาสไปกัวลาลัมเปอร์ เพื่อคารวะต่อท่าน

เอกอัครราชทูตและสังสรรค์กับเพ่ือนรักเลย จนเมื่อถึงแก่กรรมจากกัน

ไปชั่วนิรันดร เมื่อทราบข่าวก็ใจหายวูบ เพราะเสียโอกาสไม่ได้พบปะ

สนทนากับเพื่อนรักสมใจสักที
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ผมรักคุณเล็ก ตันเต็มทรัพย์ เพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติ

ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร และถือประโยชน์ของราชการเป็นใหญ่ 

และเป็นผู้มีอุปนิสัยดี ไม่โลดโผน สง่าสงบน่าเชื่อถือ เพื่อน ๆ  ร่วมรุ่นก็

รู้สึกเคารพรักด้วยเหตุเดียวกัน เมื่อไม่นานมานี้ผมได้พบบุตรชายของ

คุณเล็ก ซึ่งบัดนี้ได้มาช่วยงานสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ก็รู้สึกปีติว่าเพื่อนเรามีบุตรที่มีวิชาความรู้ดี มาเป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเดิมของเราได้ น่ายินดี

เพื่อนรัก ขอให้เพื่อนไปสู่ความสงบและสุคติ สมกับความดี 

ความงามของเพื่อนที่ได้ประกอบไว้ในโลกนี้เถิด

ไม่ทราบวันเดือนปีทีี่เขียน
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ละม้าย ดุริยางกูร

ชั่วระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปี ท่ีพวกเราจากโรงเรียนอัสสัมชัญ 

มาเผชิญโลกอยู่ต่าง ๆ  กัน ก็มีเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนที่พ้นจากโลกนี้

เสียแล้ว ท้ิงไว้แต่ความทรงจำาและความอาลัยให้แก่เพ่ือน ๆ  ที่ยังเหลือ

อยู่ เพื่อนคนที่เพิ่งจากเราไปก็คือ ละม้าย ดุริยางกูร ผู้ซึ่งมีหน้าตาและ

อารมณ์เจ้าสำาราญเหมือนดอกไม้บานยามเช้าอยู่เป็นนิจ

ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ในหมู่เพื่อน ถ้าขาดละม้ายไปเสียคนหนึ่ง 

ความสนุกครึกครื้นถึงแม้จะมีก็ไม่ได้มาตรฐาน ปกติเขาไม่เคยขาดนัด 

ที่ใดมีเขาไม่มีแม้แต่เงาของความหงอยเหงา

อันเคร่ืองดุริยางค์นั้นท่านใช้เป็นสิ่งจรรโลงอารมณ์ให้คลาย

เคร่งเครียด สามารถเปลี่ยนอารมณ์อันขุ่นมัวให้กลับเบิกบานได้ ด้วย

เหตุนี้กระมังละม้ายผู้ถือกำาเนิดมาท่ามกลางเครื่องดีดสีตีเป่า และ

คลุกคลีกับสิ่งเหล่านี้มาจนตลอดชีวิต จึงรับเอาอารมณ์ดุริยางค์เข้ามา

เป็นอารมณ์ของตัวด้วย เมื่อสมัยคะนองละม้ายค่อนข้างจะใจร้อน ถ้า

จะพูดว่าเขาเป็นคนชอบการต่อยตีก็คงไม่จะเป็นการถูกต้องนัก แต่

ถ้าบอกว่าเขาไม่ชอบหลีกหนีและไม่กลัวภัยท่ีจะเกิดจากการต่อยตีก็

คงจะถูกต้อง เฉพาะอย่างย่ิงถ้าการกระทำาเช่นนั้นเป็นการกระทำาเพื่อ 

เพื่อนฝูง หมู่คณะ

ละม้ายเป็นผู้ที่รักเพื่อน โอบอ้อมอารีต่อเพื่อน รักหมู่คณะ ตั้งแต่

เด็ก ๆ  ด้วยกันมาจนถึงวัย ๔8 เมื่อถึงแก่กรรม เพื่อน ๆ  วางใจได้ว่าถ้า
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เราต้องการพึ่งพาละม้าย ถ้าช่วยได้ก็ช่วยแน่ ไม่มีบิดพลิ้ว ละม้ายเข้า

คนได้ทุกชั้นทุกวัย

พอที่จะกล่าวได้เต็มปากว่าตั้งแต่แรกเกิดจนจบชีวิตละม้าย 

ไม่เคยเป็นข้าใคร แม้แต่ข้าราชการ เพราะละม้ายดำาเนินกิจการค้า

เคร่ืองดุริยางค์ช่วยบิดามารดาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน 

นอกจากจะถนัดในสิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องดุริยางค์แล้ว ยังเคยเป็นเจ้าของ

ผู้จัดการโรงพิมพ์หินและอู่ซ่อมรถยนต์อีกด้วย

ชั่วชีวิตของละม้ายผู้ครื้นเครง ผู้ที่มีส่วนช่วยให้เกิดเครื่องดีดสี 

ตีเป่ามาบรรเลงเสียงสวรรค์กล่อมโลก ซึ่งแม้แต่เวลาที่ชีวิตใกล้จะอวสาน

ก็ยังพร่ำาสั่งงานแก่น้องสาวสุดท่ีรักคนเดียวของเขา ณ โรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล้าฯ อันเป็นสถานที่สุดท้ายที่เขาได้อยู่ดูโลก เป็นภาพ

ประทับใจบุตร-ภรรยา ตลอดจนเพื่อนที่อยู่ในที่นั้นได้เป็นประจักษ์-

พยานว่าเขา ละม้ายได้ทำาหน้าท่ีผู้จัดการ “ดุริยบรรณ” อยู่จนวินาที

สุดท้ายของชีวิต ละม้ายเพื่อนผู้ยังกระชุ่มกระชวยที่สุดในหมู่พวกเรา 

ได้จากทุกส่ิงไปแล้ว แต่ส่ิงเดียวท่ีละม้ายจากไปไม่ได้นั่นคือความคิด 

คำานึงของเรา เพราะการจากของเขาทำาให้เรารู้สึกคล้ายกับว่า จู่ ๆ  ก็มา

ขาดสิ่งอันจำาเป็นสำาหรับชีวิตไปเสียอย่างหนึ่ง

ในนามของเพื่อนๆ ท่ีได้ร่วมเรียน ร่วมเล่น ร่วมเกเร ร่วมคิด

อ่าน ร่วมคุย ร่วมเลี้ยง ร่วมทุกข์ ร่วมสนุก ผมขอแสดงความอาลัยของ

พวกเรานี้ในโอกาสฌาปนกิจของละม้ายเพื่อนรัก และขอแสดงความ

สลดเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกวาระหนึ่งร่วมกับมารดา ภริยา บุตร น้องและ

ญาติสนิทที่รักของเพื่อนเรา

พ.ศ. ๒๕๐๑
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มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

อ�ลัยรักคุณมนูเสรี สนิทวงศ์

ความอาลัยรักคุณมนูเสรีนั้นมีมากกว่าที่จะพรรณนาได้ ความ

รู้สึกในหัวใจย่อมแปลออกมาเป็นถ้อยคำาที่สมบูรณ์มิได้ แม้จะพยายาม

เขียนให้ดีให้ชัดสักปานใด ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับความรู้สึก แต่ผมใคร่ขอ

ถือโอกาสนี้จารึกถ้อยคำาให้เป็นประจักษ์พยานไว้บ้าง

คุณมนูเสรีเป็นเพื่อนท่ีดียิ่ง เมตตากรุณามีอัชฌาสัยเอื้อเฟื้อเผ่ือ 

แผ่ กิริยามารยาทเป็นที่ชอบของมิตรสหายทั่วไป ผมไม่เคยได้ฟัง 

คุณมนูเสรีนินทาใครและไม่เคยได้ยินเพื่อนฝูงนินทามนูเสรีแม้แต่น้อย

คุณมนูเสรีมีความสัตย์สุจริต ซื่อตรง ไว้ใจได้โดยไม่มีข้อสงวน 

เห็นได้จากความประพฤติ เห็นได้จากการวินิจฉัยงาน ยึดถือความ

ยุติธรรมเป็นหลัก เป็นผู้มั่นคงในหลักการ แต่ไม่ก้าวร้าวออกความเห็น

เหยียดหยามผู้ใด ผู้ใหญ่ก็รัก ผู้น้อยก็นิยม

คุณมนูเสรีมีความรู้และวิจารณญาณดี ปัญหาสิ่งใดที่นำามาแสดง

หรือปรึกษา มีความเห็นประกอบพร้อมทันที และมีความเห็นที่มักจะ 

ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับปรึกษา ผมยืนยันได้เพราะได้สังเกตอยู่ 

ใกล้ชิดเป็นเวลานานพอ

คุณมนูเสรีเป็นผู้ขยันขันแข็งในการงาน มีความกล้าหาญมานะ

อุตสาหะ เรื่องใดยากก็หมั่นใช้ความคิด หมั่นหารือ หมั่นดำาเนินการ 
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จนสำาเร็จ ไม่ได้ดังใจสัก ๑๐ ก็ได้ตามหลักการสัก ๕ ไม่ได้เรื่องเร็ว 

ก็เพียรเทียวไปเทียวมาจนประสบผล

เมื่อสรุปข้อต่าง ๆ  ข้างต้นนี้แล้ว ประกอบกับข้อท่ีทราบมา

ทางด้านอื่นว่า คน ๆ  น้ีเป็นบุตรท่ีดี เป็นสามีที่ดี เป็นพี่น้องที่ดีแล้ว 

รวบรวมได้ว่าเป็นรัตนบุรุษ

ตุลาคม ๒๕๐๕

พิมพ์ครั้งแรกใน อ�ลัย...มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธย� ในการพระราชทาน 

เพลิงศพ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๕
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เกษม ล่ำาซำา

เกษมเป็นญาติ เพื่อน เพื่อนร่วมคิดของผม 

ในฐานะที่เป็นญาติ แม้จะมาสนิทสนมกันจริงเมื่อโต เกษมก็ได้

เป็นผู้ชักพาให้ผมรู้จักกรุงลอนดอนเมื่อผมแรกไปถึง พาไปชมสถานที่

สำาคัญต่าง ๆ  ท้ังท่ีเป็นโบราณและทันสมัย พาไปให้คุ้นกับโรงมหรสพ

ของลอนดอน หลักการและคติที่ให้ไว้คือ “รีบๆ ดู รีบๆ ชม เสียก่อน

เริ่มเรียนหนังสือ มิฉะนั้นจะอด” ก็เป็นจริงตามคำาแนะนำาของเกษม

ในฐานะเพื่อน เกษมมีแต่ความอารีอารอบเสนอเพ่ือน ทั้งใน

ความทุกข์ระหว่างสงครามในอังกฤษ และในยามสุขสันติ เพื่อนท่ีช่ัว 

ก็รัก เพื่อนที่ไม่ดีนักก็อารี คำาบ่นของเกษมเกี่ยวกับเพื่อนบางคนจำาติดหู  

“ไม่รู้ว่าจะไม่ช่วยมันอย่างไร อย่างมากก็เอะอะเอา แล้วก็สงสารมัน”

ในฐานะเพื่อนคิด ในวงการอาชีวะทางเศรษฐกิจด้วยกัน เกษม

ไม่หวาดหวั่นที่จะแสดงความคิดเห็นของตนด้วยความสุจริต ซ่ือตรง 

และถือสาธารณประโยชน์เป็นใหญ่ จะมีอะไรท้วงติงในฐานะนาย

ธนาคารพาณิชย์ต่อนายธนาคารกลางก็ท้วงติงซึ่ง ๆ  หน้า ผู้ถูกท้วงแม้

จะไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับว่าได้ท้วงโดยปราศจากอคติ ความสัตย์สุจริต

และความรอบรู้เชี่ยวชาญของเกษมในวงการธนาคารเป็นคุณประโยชน์

ยิ่งนักแก่ราชการและกิจการเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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การสูญเสียเกษม เป็นการสูญเสียญาติที่รัก เพื่อนที่สนิท และ

คู่คิดอันประเสริฐ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ เกษม ล่ำ�ซำ� ธนาคารกสิกรไทย จำากัด พิมพ์แจก 

เป็นที่ระลึกในการบำาเพ็ญทักษิณานุสรณ์ นายเกษม ล่ำาซำา ท.ม., ต.จ.ว., ต.ช. 

และเด็กหญิงวัชรีวรรณ ล่ำาซำา ณ สรีรนิธาน ตึกเกษมปัญญาคาร วัดมกุฏ- 

กษัตริยาราม วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
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เจือ ฉั่วประยูร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๖ มกราคม ๒๕๐๗

กราบคุณครู เจือ ฉั่วประยูร ที่รักและเคารพ 

ผมมีวาสนาได้พบ รู้จัก วิสาสะ และสนิทสนมกับคนดีหลายท่าน  

คุณครูเป็นผู้หนึ่งที่ผมเคารพว่าเป็นคนดี 

รสสัมพันธ์ฉันครูกับศิษย์ระหว่างคุณครูกับผม ก็คงเป็นทำานอง

เดียวกับท่ีศิษย์อื่นของคุณครูได้รับ คือได้รับคำาสั่งสอนให้เรารู้หนังสือ  

แสวงวิชา รู้จักคิด และรู้จักประพฤติเป็นคนดี

ผมมีวาสนาดีไปกว่านั้น ในวัยฉกรรจ์และวัยคะนอง ผมได้มี

โอกาสดำาเนินตามรอยเท้าของคุณครู ได้มีโอกาสสังเกตโดยใกล้ชิดว่า  

คุณครูเพียบพร้อมไปด้วยเมตตากรุณา สุขุมคัมภีรภาพ และอดทน  

คุณครูบำาเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นเยี่ยงอย่างอันดีงามแก่ครู 

หนุ่ม ๆ  ชั้นเด็ก ให้โอวาทแนะแนวโดยไม่ตั้งตนเป็นผู้แนะนำา ยุให้เดิน 

รุดหน้าแต่ให้เดินตรงแนว เตือนมิให้ประมาท ช้ีให้เห็นประจักษ์ด้วย 

พฤติธรรมของคุณครูเองว่า ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความจงรักต่อ  

ศิษย์ ความสันโดษ สุจริตธรรม และมุทิตา เป็นหลักชัยแห่งความเจริญ

ในชั่วชีวิตของมนุษย์คนหน่ึง ๆ  บางคนให้น้อยแต่โลภมาก  

บางคนให้มากและทวงเอามาก ๆ  คุณครูให้มากจนหมดและพึงพอใจ 

ในสิ่งน้อยที่ได้รับ

ด้วยคารวะ กตัญญุตา อาลัยรัก 



40 ป๋วย อึ๊งภากรณ์



41คนที่ผมรู้จัก

ส้อย ทัพพันธุ์

น�งส้อย ทัพพันธุ์

นางส้อย ทัพพันธ์ุ ซึ่งท่านท้ังหลายได้ให้เกียรติมาประชุมเพลิง

ในวันน้ี (ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๗) เกิดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๓8 ท่ี

บ้านตำาบลสำาเพ็ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำานวน 8 คน 

ของนายลี้ และนางเชย ประสาทเสรี นับว่าเป็นน้าของข้าพเจ้า เพราะ

มารดาของข้าพเจ้าเป็นบุตรคนหัวปีของนายล้ี และนางเชย แรกเมื่อ

ข้าพเจ้าจำาความได้น้าส้อยยังไม่มีเรือน ได้เป็นผู้หนึ่งซึ่งอุปการะดูแล

พวกข้าพเจ้า – เฉพาะอย่างยิ่งระเบียบ (ยุทธวงศ์) น้องสาวของข้าพเจ้า 

– แทนมารดาข้าพเจ้า ซ่ึงขณะน้ันป่วยต้องนอนรักษาตัวอยู่เป็นเวลา

นาน

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ น้าส้อยได้ทำาการสมรสกับขุนอนุสร- 

ศุภกิจ (บุญ ทัพพันธุ์) และได้ครองเรือนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ณ บ้าน

เลขที่ ๒๖๙ ถนนพระสุเมรุ พระนคร จนคุณน้าขุนอนุสรฯ ถึงแก่กรรม 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ คุณน้าขุนอนุสรฯ ได้มีบุตรบุญธรรม ๒ คน แต่

ก่อนแต่งงานกับน้าส้อยคือพ่ีลูกจันและพ่ีลูกอิน และน้าส้อยกับคุณน้า 

ขุนอนุสรฯ มีบุตรร่วมกันอีก ๓ คน คือ พ.ต.ต.ออม น.ส.ถนอมสิน และ 

น.ส.วราณี

น้าส้อย ทัพพันธุ์ ได้ป่วยเกี่ยวกับโรคไตมาเป็นเวลานานแล้ว 

และในราวปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๓ อาการป่วยได้ปรากฏหนักขึ้นจึงได้ 
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เข้ารักษาตัวอยู่ในศิริราชพยาบาล ในครั้งนั้นอาการเป็นที่น่าวิตกมาก 

แต่ด้วยเดชะบุญ ความไข้ได้ค่อยทุเลาจนกลับมาพักรักษาตัวอยู่บ้านได้

จนแข็งแรงขึ้นเกือบเป็นปกติ แต่ต่อมาวันที่ ๒๕ เมษายน ศกนี้ อาการ

ป่วยได้กำาเริบกลับมาอีก จึงได้เข้ารักษาตัวที่ศิริราชพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง 

ครั้งนี้อาการมีแต่ทรุดเป็นลำาดับ จนในที่สุดได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่  

๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เวลา 8.๔๐ น. คำานวณอายุได้ ๖๙ ปีเศษ

น้าส้อยเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยพรหมวิหารธรรม นอกจากจะมี

ความรักความเมตตาบุตรทั้ง ๕ ตามวิสัยมารดาแล้ว ท่านมีความเมตตา

กรุณาโอบอ้อมอารีต่อพี่น้องของท่าน และเกื้อหนุนหลาน ๆ  ทุกฝ่าย

ที่มาขอพึ่งพาอาศัยท่านตามความจำาเป็น ท่านมีมุทิตาชื่นชมยินดีต่อ

ญาติและมิตรเสมอ อารมณ์เย็นและอุเบกขาของท่านเป็นที่ทราบกันดี

ในวงศ์ญาติและสหายทั้งปวง ข้าพเจ้าเองไม่เคยเห็นน้าส้อยแสดงความ

โกรธใครในชั่วชีวิตของท่าน เคยเห็นแต่ท่านบำาเพ็ญกุศลและแผ่เมตตา

อยู่เสมอ

ฉะนั้น ในงานฌาปนกิจศพของน้าส้อยวันนี้ พี่ของท่าน น้อง

ของท่าน ลูกและหลานของท่าน ตลอดจนญาติและมิตรทั้งหลาย จึง

ร่วมจิตมีแต่ความอาลัยรักท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอภาวนาให้อานิสงส์

ผลบุญของท่านที่ได้เพิ่มพูนไว้ตลอดมาจงนำาท่านไปสู่สุคติ และพวกเรา

จะสงวนไว้ในความทรงจำาของเรา ซึ่งคุณความดีและอุปการคุณของ ส้อย 

ทัพพันธุ์ ตลอดไป
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ในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจครั้งน้ี บทความเกือบท้ังหมด

เป็นบทความเดียวกันกับในหนังสือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กรุณา 

จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๗ เป็นที่ระลึกในวาระที่ข้าพเจ้า

ได้รับตำาแหน่งผู้ว่าการครบ ๕ ปี พ่ีและน้องข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุตรผู้วาย

ชนม์ มีความประสงค์จะนำามาใช้ในงานนี้ ข้าพเจ้าจึงได้จัดบทความ

เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่ง และได้เพิ่มเติม

บทความเรื่องการทำาบัญชีให้ครบถ้วน ในนามแห่งเจ้าภาพทั้งมวลใน

งานนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้กรุณาช่วยเหลือเรื่องนี้ตลอดมาเป็นอย่างดี

สิงหาคม ๒๕๐๗ 

พิมพ์ครั้งแรกใน ป๋วย อึ๊งภากรณ์. สุนทรพจน์ บทคว�ม และคำ�ขวัญ  

(ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ ส้อย ทัพพันธุ์ วัดโสมนัสวิหาร ๙ สิงหาคม 

๒๕๐๗).
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หลวงชำานาญอักษร

อ�ลัยหลวงชำ�น�ญอักษร

คุณหลวงชำานาญอักษรเริ่มเข้ารับตำาแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๙๖ และได้ยื่นใบลาออก

เพราะป่วยหนักเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๗ รวมเวลาซึ่งเป็นกรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เวลา ๑๑ ปี ๓ เดือน

ในระหว่างเวลาที่คุณหลวงชำานาญอักษรเป็นกรรมการธนาคาร

แห่งประเทศไทยอยู่น้ี ผมเองได้รับหน้าท่ีเป็นรองผู้ว่าการอยู่หลาย

เดือน และได้เป็นผู้ว่าการอยู่หลายปี ฉะนั้น ความสนิทสนมส่วนตัว

กับคุณหลวงในฐานที่ได้ร่วมงานกันมาจึงมีความเพ่ิมขึ้นเป็นอันมาก 

แม้ว่าคุณหลวงชำานาญอักษรจะมิได้มีความเชี่ยวชาญในเศรษฐกิจ

หรือธนาคาร แต่ท่านได้ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านราชการด้านอื่น ๆ   

ความ “ชำานาญอักษร” ของท่าน และที่สำาคัญที่สุด ความสุขุมและ

รอบรู้ด้วยสามัญสำานึกของท่านเป็นประโยชน์แก่กิจการของธนาคาร

แห่งประเทศไทยย่ิงนัก เฉพาะอย่างย่ิงในการร่างรายงานประจำาปีและ

ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธนาคารกลาง ความอาลัย 

คุณหลวงชำานาญอักษรในข้อนี้ ผมเชื่อแน่ว่ากรรมการอื่น ๆ  และบรรดา

พนักงานธนาคารทั้งหลายคงจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับผมด้วย
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เม่ือคุณหลวงชำานาญอักษรเริ่มป่วยครั้งก่อนสุดท้าย และไป

พักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราช ได้อุตส่าห์เขียนใบลาออกจาก

โรงพยาบาลเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕๐๗ ขอลาออกจากตำาแหน่ง

กรรมการ อ้างว่าท่านชราแล้ว และป่วยอยู่ คงจะทำาประโยชน์ให้

ธนาคารมิได้ ท่านรองผู้ว่าการและผมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคุณหลวง

ชำานาญอักษรขอลาออกเพราะมีความกังวลว่า ไม่ควรจะได้รับสิทธิและ 

เบี้ยประชุมโดยไม่ได้ทำางานให้ จึงได้ขอร้องไปยังท่านให้ระงับใบลา 

เสียก่อน หายป่วยแล้วจึงค่อยมาหารือกันใหม่ ครั้นเมื่อคุณหลวง 

ชำานาญอักษรทุเลาความป่วย ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังอ่อนแอ

อยู่ ท่านก็ยังพยายามมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ธนาคารอีก ๒ หรือ  

๓ ครั้ง จนอาการป่วยทรุดอีก ท่านจึงได้ยื่นใบลาอีกเป็นครั้งท่ี ๒ ซึ่ง

ท่านรองผู้ว่าการและผมพิจารณาเห็นว่า ควรจะรับและเสนอต่อไปยัง

รัฐบาล เพื่อให้เป็นการสนองเจตนาแน่วแน่ของท่าน และหวังว่าท่าน 

จะได้หายกังวลเป็นสุขใจขึ้นสักหน่อย

โดยเหตุที่คุณหลวงเป็นเพื่อนร่วมงานชั้นผู้ใหญ่ โดยเหตุที่ 

คุณหลวงเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับผม โดยเหตุที่คุณหลวงมีอัธยาศัย

ไมตรีเผื่อแผ่แก่เพื่อนข้าราชการผู้หย่อนวัยวุฒิ และได้สนับสนุนด้วยกาย 

วาจา ใจ ตลอดมา และโดยเหตุท่ีผมได้มีเคราะห์ดีได้วิสาสะและได้รับ

ไมตรีจิตอันสัตย์สุจริตของคุณหลวงเป็นเวลานานปี ผมขอแสดงความ

อาลัยรักและเคารพต่อคุณหลวงชำานาญอักษร ร่วมกับญาติและมิตรอื่น

ของคุณหลวงในวาระนี้ด้วย

พฤศจิกายน ๒๕๐๗
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เกษม ศรีพยัคฆ์

สดุดี คุณเกษม ศรีพยัคฆ์

เม่ือระลึกถึงคุณเกษม ศรีพยัคฆ์ ข้อที่เห็นเด่นประจักษ์ก็คือ 

คุณธรรมของท่านหลายประการ เช่น ความเด็ดเดี่ยวในหลักการอันชอบ  

ความอุตสาหะมานะรักเรียนรักศึกษา ไมตรีจิตและความโอบอ้อมอารี

เมื่อระลึกถึงผลงานของคุณเกษม ศรีพยัคฆ์ ในด้านธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย ก็เป็นที่แจ้งชัดอยู่ว่า คุณเกษมได้ทิ้งมรดกอันประเสริฐไว้ 

ในวงการเศรษฐกิจของชาติอย่างน้อย ๒ ประการ คือ เสถียรภาพแห่ง 

การเงิน และเครื่องมือสำาหรับวางนโยบายก้าวหน้าเพื่อพัฒนาระบบ 

การเงินและการธนาคาร

ในหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้ที่ได้เคยร่วมงานกับคุณเกษม ศรีพยัคฆ์ 

ในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้บรรยายคุณธรรมและผลงานของ

คุณเกษมไว้โดยแจ่มแจ้งเป็นกตเวทิตาประการหน่ึง เป็นการประกาศ 

เกียรติคุณเพื่ออนุสรณ์คนดีของไทยประการหน่ึง ละจดหมายเหตุ

สำาหรับนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิจัยเป็นประโยชน์สืบไปอีกประการหนึ่ง

คุณเกษม ศรีพยัคฆ์ เคยปรารภเสมอว่า ท่านมีพื้นอาชีพมาจาก

การรถไฟการเดินรถไฟนั้นอาศัยราง เมื่อมีราง ก็เดินตามราง และ

เดินตามกาละและเทศะ เม่ือท่านมาทำางานด้านการธนาคาร ท่านก็ใช้

คุณธรรมของท่านวางเป็นรางสำาหรับเดินให้อยู่ในทำานองคลองธรรม 
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ท่านก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรของท่านสร้างและประกอบความรู้ด้าน

การธนาคาร เสมือนสร้างหัวรถจักรให้มีกำาลังแรง ท่านใช้ความเมตตา

กรุณาของท่านสร้างรถโดยสารและรถบรรทุกให้ผู้ร่วมงานกับท่านได้

ดำาเนินไปสู่ความเจริญและความมีประโยชน์ พวกเราทุกคนในธนาคาร

แห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นบุญวาสนายิ่งนักที่ได้มีโอกาสรับใช้ท่าน และ 

ร่วมงานกับท่านตลอดมา  

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

พิมพ์ครั้งแรกใน นโยบ�ยก�รเงินก�รคลัง ๒๔๙๘-๒๕๐๒ พื้นฐ�นคว�มเจริญท�ง 

เศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน 

เพลิงศพ นายเกษม ศรีพยัคฆ์ อดีตผู้ว่าการ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพ- 

ศิรินทราวาส วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐8.
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สิริ ปกาสิต 

คำ�ไว้อ�ลัย คุณสิริ ปก�สิต

ผมรู้จักคุณสิริ ปกาสิต ๓ ระยะด้วยกัน เป็นเวลาต้ังแต่ต้นจน

สุดท้ายคาบ ๔๐ ปี ในระยะแรกรู้จักในฐานะเพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญ 

แต่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันนัก เพราะคุณสิริ เป็น “เด็กใน” และผมเป็น 

“เด็กนอก” และอีกประการหนึ่งคุณสิริเป็นรุ่นพี่ แม้จะอยู่ในแผนก

ฝรั่งเศสด้วยกัน ก็เพียงแต่รู้ว่าใครเป็นใครเท่านั้น

ต่อมาเมื่อผมเริ่มเข้ารับราชการในกรมบัญชีกกลางเมื่อ พ.ศ. 

๒๔๙๒ คุณสิริเป็นหัวหน้ากองงบประมาณแล้ว ได้มีโอกาสทำางาน

ใกล้ชิดกันพอสมควร เฉพาะอย่างยิ่งในฤดูทำางบประมาณ รู้สึกมีความ

เล่ือมใสนิยมคุณสิริในฐานที่เป็นผู้รอบรู้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงาน

งบประมาณเป็นอย่างดี กับเป็นผู้ที่ทำางานหามรุ่งหามค่ำาด้วยอารมณ์

เยือกเย็น และมีความกรุณาปรานีเป็นส่วนบุคคล เกิดความรักใคร่

สนิทสนมกันฉันมิตร จนกระทั่งผมย้ายมารับราชการทางสำานักปลัด

กระทรวงการคลัง แล้วก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมิได้ขาด

ในระยะท่ี ๓ เมื่อเริ่มตั้งสำานักงบประมาณในปี ๒๕๐๒ ผม 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการ และคุณสิริเป็นรองผู้อำานวยการ ความ 

สนิทสนมก็ยิ่งทวีขึ้นเป็นอันมากเพราะผมมักจะไม่ใคร่ได้อยู่สำานักงาน 

ถ้าไม่ไปต่างประเทศ ก็มักจะอยู่ที่สำานักงานอื่น คุณสิริกระทำาหน้าที่ 

รองผู้อำานวยการได้อย่างน่าชื่นชม ผมวางหลักการไว้ คุณสิริต่อเติม 
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เนื้อหนังให้ ผมเพ่งเล็งในหลักเศรษฐกิจ คุณสิริวางแนวปฏิบัติให้

สอดคล้องกับหลักนั้น ๆ  ผมรู้แต่วิธีการงบประมาณของต่างประเทศ 

คุณสิริจูงเข้าแนววิธีการของไทย หรือมิฉะนั้นก็โน้มวิธีการไทยเข้าสู่ 

วิธีการสากล ผมอยู่ต่างประเทศ คุณสิริก็เขียนรายงานตามไปด้วย

ลายมืองามของตนเอง ๕ หน้าบ้าง ๑๐ หน้าบ้าง มีปัญหาก็หารือไป  

ถ้าราชการงบประมาณในระยะ ๓ ปีแรกของสำานักงบประมาณเป็นไป 

โดยดีและมีประโยชน์ อานิสงส์ส่วนใหญ่ต้องได้แก่คุณสิริในฐานที่ 

สามารถรวบรวมเพื่อนร่วมงานที่ดี วางรากฐานของราชการส่วนน้ีให้

ม่ันคง จนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการ

สำานักงบประมาณสืบไป

ความโอบอ้อมอารีและเมตตาจิตของคุณสิริ ปกาสิต เป็นที่จับใจ

ของบุคคลทั่วไป นิสัยสนุกสนานร่าเริงทำาให้คุณสิริมีเพื่อนมาก ในฐาน

ท่ีผมเป็นเพื่อนและเพ่ือนร่วมงานของคุณสิริ ผมขอฝากอาลัยคุณสิริไว้

ด้วยคุณธรรมของคุณสิริดั่งพรรณนามาข้างต้น

๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๙

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ น�ยสิริ ปก�สิต  

มวม., ปช., ทจ. อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ ณ เมรุหน้า 

พลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๙.
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ดิเรก ชัยนาม

สำ�คัญที่เกียรติ

ผมได้มีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับอาจารย์ดิเรก ชัยนาม  

๓ ระยะ ระยะแรกระหว่างสงครามญี่ปุ่น เมื่ออาจารย์ดิเรกเป็นเสรีไทย 

ชั้นอาวุโสและได้เดินทางไปเจรจาทางลับกับกองบัญชาการสัมพันธมิตร 

ที่กรุงแคนดี ระยะท่ี ๒ เมื่ออาจารย์ดิเรกเป็นเอกอัครราชทูตไทย (คน

แรก) ณ กรุงลอนดอน หลังสงคราม ขณะน้ัน ผมเป็นนักศึกษาอยู่

ที่อังกฤษ และระยะท่ี ๓ เมื่ออาจารย์ดิเรกเป็นคณบดีรัฐศาสตร์ อยู่ที่

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ท่านได้เรียกผมให้ร่วมเป็น

กรรมการประจำาคณะ นอกจาก ๓ ระยะนี้ ความสัมพันธ์ก็คงมีอยู่ตลอด

เวลา แต่มิได้มีความสนิทสนมเป็นพิเศษ เพราะมักจะอยู่ห่างไกลกันและ

มีการดำารงชีวิตและอาชีพไปคนละทาง

เรื่องที่จับใจมากที่สุดเกี่ยวกับอาจารย์ดิเรกคือ เมื่อท่านจะ 

ตัดสินใจลาออกจากตำาแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขณะนั้น

เป็นปลายปี ๒๔๙๐ เกิดรัฐประหารและมีการเปลี่ยนรัฐบาลที่กรุงเทพฯ 

ในฐานะเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นตำาแหน่งราชการประจำา อาจารย์ดิเรก

ไม่จำาเป็นที่จะต้องลาออก แต่ข้อคิดที่จะลาออกนั้นเกิดข้ึนทันที เพราะ

เหตุใด
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ผมพอจะทราบเหตุผลเหล่านี้บ้าง เพราะขณะนั้นผมได้ไปที่ 

สถานทูตบ่อย อาจารย์ดิเรกกับคุณปุ๋ย๑ท่านเมตตาเรียกไปรับประทาน

อาหารด้วยเสมอ และคุยกันถึงเร่ืองต่าง ๆ  ในเวลาน้ัน เผอิญคุณบุณย์ 

เจริญไชย ก็เดินทางไปแวะที่ลอนดอนด้วย จะเป็นจากกรุงเทพฯไป 

สวิตเซอร์แลนด์ หรือจากสวิตเซอร์แลนด์จะกลับประเทศไทย ผมจำา 

ไม่ได้ จำาได้แค่ว่าอาจารย์ดิเรกปรารภกับเราท้ัง ๒ ถึงข้อดำาริว่าจะ 

ลาออก

การที่รัฐบาลส่งอาจารย์ดิเรกไปเป็นเอกอัครราชทูตที่ลอนดอน

นั้นก็เนื่องด้วยเม่ือเลิกสงครามใหม่ ๆ  ประเทศไทยมีปัญหาสำาคัญ ๆ   

กับสหราชอาณาจักรอยู่มาก ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ อัน

เนื่องมาจากสัญญาสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว และเนื่องจาก 

อาจารย์ดิเรกได้เป็นเสรีไทยชั้นอาวุโส ได้คบค้ากับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ ่

ของอังกฤษอยู่มาก ความเห็นอกเห็นใจกันย่อมมีอยู่ เป็นประโยชน์ 

แก่ราชการด้านของไทยยิ่งนัก ฉะน้ัน แม้ว่าอาจารย์ดิเรกจะได้เคย 

ดำารงตำาแหน่งการเมืองมาแล้ว และการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตที่มีเหตุ 

การเมืองแทรกแซงก็มีอยู่เนือง ๆ  ก็ตาม เหตุผลข้อใหญ่ในการเลือก

อาจารย์ดิเรกไปเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ย่อมเป็นประจักษ์

ว่ามิใช่เพ่ือในด้านการเมืองภายในประเทศ และมิใช่เป็นบำาเหน็จ

รางวัลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ได้ร่วมงานการเมืองกับบุคคลผู้มีอำานาจใน 

รัฐบาล แต่เป็นการเลือกแต่งตั้งในฐานที่เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะ 

ทำาประโยชน์แก่ราชการในขณะนั้น

๑ ม.ล.ปุ๋ย นพวงศ์ ภริยาอาจารย์ดิเรก ชัยนาม.
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ถ้าพูดถึงเหตุผลส่วนตัวในด้านที่ไม่ควรจะลาออก ก็มีอยู่มากข้อ

ด้วยกัน ข้อแรก อาจารย์ดิเรกเพิ่งรับตำาแหน่งนี้ไม่นานนัก กำาลังเริ่มจะ

เห็นผลของการงานที่ปฏิบัติ และกำาลังรู้สึกสนุก เมื่อลาออกก็เป็นการ

เสียสละในด้านจิตใจส่วนตัว อนึ่ง การลาออกในครั้งน้ัน อาจจะถูก 

เพ่งเล็งไปในทางมิชอบ มิควร จากรัฐบาลใหม่ เพราะมีผู้ระแวงเสมอ

ว่าการลาออกนั้นเท่ากับเป็นการประท้วงการกระทำาของคณะรัฐประหาร 

และเป็นการสนับสนุนคณะธำารง–ปรีดี ซึ่งเป็นปรปักษ์กับรัฐบาลใหม่ 

เม่ือลาออกก็เป็นการเสียสละในด้านความปลอดภัยส่วนตัวด้วย การ 

เสียสละอีกข้อหนึ่งซึ่งอาจารย์ดิเรกไม่ได้ปรารภกับผม แต่ผมก็เห็น 

ชัดแจ้งอยู่ คือการเสียสละในด้านบุตรและทรัพย์สิน อาจารย์ดิเรก

ไม่ใช่ผู้ร่ำารวย ไม่มีสมบัติทรัพย์สินล้นเหลือท่ีจะทำาอะไรได้โดยไม่ต้อง

คิดหน้าคิดหลัง เมื่อท่านไปอังกฤษนั้นท่านพาบุตรท่ีอยู่ในวัยศึกษา 

ไปด้วย ๓ คน เป็นโอกาสที่จะได้สนับสนุนให้บุตรของท่านได้เริ่ม 

เล่าเรียนดี ๆ  โดยไม่ต้องชักเนื้อมากนัก เมื่อลาออก จะทำาอย่างไรกับ

บุตรทั้ง ๓ นั้น และท่านกลับมากรุงเทพฯแล้ว ท่านจะทำาอะไรให้รายได ้

พอที่จะสนับสนุนการศึกษาของบุตรท่านต่อไป ข้อนี้ย่อมเป็นที่หนักใจ

มาก ถึงแม้ว่าอาจารย์ดิเรกจะไม่นำามาคำานึงเป็นข้อสำาคัญ ตามวิสัยของ

ผู้ที่คิดชอบและมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่

เหตุผลสำาคัญที่อาจารย์ดิเรกยกขึ้นคัดค้านเหตุผลอื่นๆ ดังกล่าว

มาข้างต้นที่ผมจำาได้ติดหู คือ “สำาคัญที่เกียรติ” เกียรติต้องมาก่อนอื่น 

เกียรติที่มีต่อรัฐบาลไทยหรือผู้ที่มีอำานาจในราชการครั้งนั้น เขาจะมี

ความไว้วางใจท่านเพียงใดหรือไม่ ถ้าไม่ไว้วางใจ เพียงแต่ปล่อยให้ดำารง

ตำาแหน่งไปพลางก็เท่ากับอาจารย์ดิเรกด้านอยู่ในตำาแหน่ง เป็นการขัด
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กับหลักการเรื่องเกียรติ เกียรติอีกด้านหนึ่งเป็นเกียรติท่ีวงราชการของ

อังกฤษยกย่องให้แก่อาจารย์ดิเรกเพียงใด ท้ัง ๆ  ที่วงราชการอังกฤษ

ทราบดีว่า อาจารย์ดิเรกสังกัดพรรคที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาล ถ้าอาจารย์

ดิเรกมิได้อยู่เป็นทูตที่ลอนดอน หากอยู่กรุงเทพฯ ก็คงจะถูกคุมตัว หรือ

หลบหนี หรืออาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตอย่างคนอื่น ๆ  ก็ได้ ถ้าอังกฤษ

เห็นอาจารย์ดิเรกด้านอยู่ ทั้ง ๆ  ที่ไม่มีทางที่รัฐบาลไทยจะให้ความ 

ไว้วางใจแล้ว อังกฤษจะให้ความเชื่อถือแก่อาจารย์ดิเรกอย่างไรได้  

ท่ัวโลกจะรับนับถืออาจารย์ดิเรกได้อย่างไร ข้อคำานึงที่เกี่ยวกับเกียรติ

อีกข้อหนึ่งก็คือ อาจารย์ดิเรกได้ร่วมเป็นร่วมตายกับเพื่อนฝูงของท่าน

ในสงครามซึ่งเสร็จสิ้นไปหยก ๆ  ในขณะที่เพื่อนฝูงตกอับไร้วาสนา

แตกฉานซ่านเซ็น อาจารย์ดิเรกจะมาลอยนวลเป็นเอกอัครราชทูต

อยู่ ถือโอกาสเพื่อรักษาตัวรอด รักษาความปลอดภัยทั้งส่วนตัวส่วน 

ครอบครัว จะอยู่ดูหน้ามิตรสหายทั้งหลายอย่างไรได้

อาจารย์ดิเรกสรุปข้อตัดสินใจของท่านเพียงสั้นๆ “สำาคัญที่

เกียรติ”

ในฐานท่ีเคยใกล้ชิดกันผมทราบดีว่า อาจารย์ดิเรกไม่ใช่คนกล้า

บ้าบิ่น ท่านมีสัญชาตญาณเป็นมนุษย์ธรรมดา คือมีความขลาดกลัว

ความไม่อยากเสี่ยงพอสมควร จะทำาอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบ ดูหน้า

ดูหลัง ไม่ใช่หลับหูหลับตาเสี่ยงชีวิต ทรัพย์สมบัติ หรือความสุขสบาย

เสียเร่ือยไป บุคคลชนิดนี้ เม่ือจะข่มสัญชาตญาณด้านความขลาดกลัว

ได้ด้วยเหตุผล และตัดสินใจทำาอะไรไปในด้านเสี่ยงแล้ว ท่านต้องระดม

เรียกความกล้าหาญของท่านเป็นพิเศษ ความกล้าหาญที่เกิดจากเหตุผล
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จนระงับความขลาดได้เป็นความกล้าหาญอันยิ่งยอด และในกรณีของ

อาจารย์ดิเรกนี้ ก็สำาคัญอยู่ที่เกียรติ

กรกฎาคม ๒๕๑๐

พิมพ์ครั้งแรก ใน น�ยดิเรก ชัยน�ม ต�มทัศนะของคนรู้จัก สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ

หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๑๐
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พระยาศรีวิสารวาจา 

เจ้�คุณศรีวิส�รว�จ�

เจ้าคุณศรีวิสารวาจา เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในนามของคณะกรรมการและพนักงาน

ของธนาคารฯ ผมขอแสดงความอาลัยและเทิดทูนเกียรติของท่านไว้  

ณ ที่นี้

สำาหรับส่วนตัวผม ผมได้มีโอกาสทำาราชการและงานอ่ืนใกล้ชิด 

สนิทสนมกับท่านเจ้าคุณ เมื่อท่านรับตำาแหน่งปลัดบัญชาการ และเมื่อ

ท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการบริหารสภาการ

ศึกษาแห่งชาติ ประธานกรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ประธานกรรมการจัดทำารายงานประจำาปีของประเทศ และ

เลขาธิการกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย

ความซื่อสัตย์สุจริตธรรม ความรอบรู้ปราดเปรื่อง ความสามารถ

เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพความเข้มแข็งและคุณลักษณะอื่น ๆ  ของ 

ท่านเจ้าคุณนั้น ผมและเพื่อนฝูงที่มีอาวุโสน้อยกว่าท่าน รับนับถืออยู่

นานแล้วไม่มีปัญหา

ข้อที่ไม่ใครมีใครทราบ และผมควรจะเขียนไว้เป็นอนุสรณ์สำาหรับ

คนรุ่นหลัง ก็คือท่านเจ้าคุณเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นร่มเย็นแก่พวกเราในการ

แก้ปัญหาข้อราชการต่าง ๆ  อยู่เสมอ และต่อหลายครั้งผมกับเพื่อน ๆ  

จนปัญญาหาทางออกไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาสำาคัญเรื่องเงินหลวงที่อาจ 
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จะรั่วไหล ๒-๓ ร้อยล้านบาท หรือปัญหาระบบเศรษฐกิจ ระบบการ

บริหารหรือเกี่ยวกับอนาคตของข้าราชการบางท่านที่ปฏิบัติราชการโดย

สุจริตแต่ถูกกล่าวหา ปัญหาเช่นนี้เมื่อเราจนปัญญากันจริง ๆ  ในบรรดา

พวกเราก็ต้องมีใครระลึกขึ้นได้ว่าควรไปหารือท่านปลัดบัญชาการ และ

เมื่อไปหารือท่านแล้ว ท่านก็ช่วยด้วยใจของท่าน ท่านช่วยอย่างรวดเร็ว

ฉับพลัน ท่านช่วยให้ถึงที่สุด และท่านช่วยให้ได้ผลสำาเร็จ โดยถือ

ประโยชน์ราชการเป็นที่ตั้ง

บัดนี้ ผมขาดที่พึ่งสำาคัญไปแห่งหนึ่ง

๘ เมษายน ๒๕๑๑

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพพระย�ศรีวิส�ร-

ว�จ� ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 8 สิงหาคม 

๒๕๐๐
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ฟ. ฮีแลร์

คำาสดุดีท่านเจษฎาจารย์ฮีแลร์ที่รักของเรานี้ ผมจะต้องกล่าว

เป็นภาษาฝรั่งเศส๑ ผมคิดว่าจะทำาให้ท่านพอใจ เพราะตั้งแต่ผมออก 

จากอัสสัมชัญมาแล้วกว่า ๓๐ ปี ท่านไม่เคยเว้นที่จะเตือนให้ฝึกใช้ภาษา

เดิมของท่าน ผมขอนอบน้อมทำาตามคำาของท่านวันนี้ เช่นเดียวกับที่ได้

เคยน้อมทำาตามคำาของท่านมาแล้วพันครั้งในกรณีอื่น ๆ  เพราะเชื่อมั่น 

ว่าคำาเตือนของท่านนำาไปสู่ทางเจริญเสมอ อนึ่ง ผมใคร่จะกล่าวเป็น

ภาษาฝรั่งเศสค่ำาวันนี้ เพราะประสงค์จะขอบคุณชาวประชาชาติฝรั่งเศส

อย่างสุดซึ้ง ฐานที่ได้ให้พลเมืองชาวฝรั่งเศสหลายท่านอันทรงคุณสมบัติ

อันประเสริฐ ศรัทธาแลเสียสละ มาประเทศไทย เช่น เจษฎาจารย์คณะ

เซนต์คาเบรียล ซึ่งรวมทั้ง ฟ. ฮีแลร์ และเพื่อนๆ ของท่าน เพื่ออำานวย 

ให้กุลบุตรของไทยได้มีสมบัติสูงมีความดีความงาม และมีศักดิคุณเด่น

เป็นเวลาเนื่องนานถึง ๖๐ ปีตลอดมา

ท่านผู้กล่าวสดุดีผู้อื่นคงจะได้จับประเด็นอันถูกต้อง คือคงจะได้

กล่าวถึงความปรีชาสามารถอันพิเศษของ ฟ. ฮีแลร์ ซึ่งเกี่ยวกับภาษา

ไทยและวรรณคดีไทย และคงจะได้กล่าวเร่ือง ดรุณศึกษา ๕ เล่ม ซึ่ง

ช่วยให้กุลบุตรของไทยหลายหมื่นคนอ่านภาษาไทยออก เขียนได้ และ

๑ อาจารย์ป๋วยกล่าวคำาสดุดีในพิธีบรรจุศพ ฟ. ฮีแลร์ เป็นภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุม

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ต่อมาฉบับภาษาฝรั่งเศสได้ตีพิมพ์ใน วารสารสยามสมาคม 

๒๕๑๒. 
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อ่านได้เขียนได้โดยดี ในที่นี้ผมใคร่ขอเสนอเรื่องงานของอาจารย์ที่รัก

ของเรา ในด้านอื่น ๆ  สัก ๒-๓ เรื่อง

มรณภาพของ ฟ. ฮีแลร์ ทำาให้เราสูญเสียไปซึ่งสายสัมพันธ์ที่

สำาคัญยิ่งและประเสริฐยิ่งระหว่างอัสสัมชนิกรุ่นต่าง ๆ  เป็นอันมาก ถ้า 

ไม่ได้ ฟ. ฮีแลร์ อัสสัมชนิกรุ่นของผมคือ ๑๙๒๐–๓๐ คงจะไม่ได้มีความ

สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านอัสสัมชนิกรุ่นเก่า ๆ  เช่น เจ้าพระยา

ศรีธรรมธิเบศร์ พระยาอนุมานราชธน พระยาศราภัยพิพัฒ พระยา 

มไหสวรรย์ คุณควง อภัยวงศ์ คุณเอก วีสกุล เป็นต้น ถ้าไม่ได้ ฟ. ฮีแลร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัสสัมชนิกรุ่นผมกับรุ่นใหม่ ๆ  คงจะขาดสะบั้นลง 

ผมหวังเป็นอย่างมากว่าสายสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นแทนโดยเร็วที่สุด แต่

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าความสูญเสียนี้ทำาอย่างไรก็คงหาทดแทนได้โดย

ยาก

ผมขอฟื้นความจำาถึงคุณสมบัติอันยิ่งของ ฟ. ฮีแลร์ อีกข้อหนึ่ง 

คือความสามารถที่ท่านมีในการชัดจูงเอาความประเสริฐสุดจากนักเรียน

ของท่าน ผมใช้คำาว่าประเสริฐอย่างระมัดระวัง เพราะท่านอาจารย์ของ

เราไม่เพียงแต่จะดุว่าเราถ้าเราทำาผิด แม้ว่าเราจะประสบความสำาเร็จ

อยู่บ้าง ท่านก็ยังไม่พอใจ ที่จะท่านพอใจได้นั้นคือความประเสริฐ ท่าน

เรียกร้องเอาความประเสริฐจากเราในความประพฤติและดำาเนินชีวิต 

ความประเสริฐในการศึกษา ความประเสริฐในความสามัคคี ความ

ประเสริฐในน้ำาใจกีฬา ความประเสริฐแห่งน้ำาใจยุติธรรม ความประเสริฐ

ในการงานทุกประเภท ความสัตย์สุจริตอันประเสริฐในการประกอบ

อาชีพของพวกเรา เมื่อท่านเทศน์ให้เราฟังประจำาสัปดาห์ในเวลาบ่าย  

๓ โมงวันเสาร์ก็ดี เมื่อท่านแสดงสุนทรพจน์ในงานพิธีต่าง ๆ  ก็ดี เมื่อ
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ท่านสนทนากับนักเรียนเก่าของท่านก็ดี ท่านจะต้องยุให้เรามุ่งหวังแต่

ความประเสริฐเลิศล้น แลพวกเราก็คุ้นกับวาจาของท่านที่เฉียบแหลม

ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน

ผมไม่ประสงค์จะกล่าวถึงความสำาคัญของท่าน ฟ. ฮีแลร์ ที่รัก

ของเราให้เกินความจริงไป มิฉะนั้นท่านเองแหละจะจับหูผมบิดไป 

บิดมา แม้จะโตถึงปานน้ีแล้ว แท้จริงควรจะสดุดีท่านเจษฎาจารย์ 

ทั้งคณะ คือ มาร์แตงเดอตูรส์ มิแชล เฟรเดริค หลุยส์ คาเบรียล  

อัลลีร์ โอเซ จังหลุยส์ โรกาเซียง ฮูแบร์โต อามาโด ฮูแบรต์ เอเม หลุยส์

ดังจู รวมทั้ง ฮีแลร์ ฐานที่ท่านเป็นครูน่าเคารพ น่ากตัญญูและน่า 

ภาคภูมิใจ แต่ ฟ. ฮีแลร์ สำาหรับพวกเราและสำาหรับประเทศไทยมี

ลักษณะพิเศษ เมื่อสิ้นปี ๒๔8๗ ผมได้มีวาสนาไปเยี่ยมท่านที่อินเดีย

สัก ๔–๕ วัน๒ ผมสังเกตเห็นท่านเศร้าสลดใจนัก เพราะคิดถึงเมืองไทย

และท่านรู้สึกโทมนัสโดยรู้ว่าว่าจะทำางานที่ไหน ๆ  ก็ไม่ได้ดีเท่ากับท่ี

กรุงเทพฯ ฟ. ฮีแลร์ เกิดที่เมืองปัวตีเอ ที่เมืองนี้มีนักบุญคนหนึ่งแล้ว

ชื่อนักบุญฮีแลร์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๔ ท่านเป็นใหญ่ในศาสนาและ

เป็นนักบุญคุ้มกันเมืองปัวตีเอ เมืองปัวตีเอนี้เองได้ส่งฮีแลร์อีกท่านหนึ่ง

มาให้ประเทศไทย ฮีแลร์คนนี้เป็นชาวเชอวาลีเอ (อัศวิน - อิสริยาภรณ์

ชั้นหนึ่ง) แห่งเลจีอองดอนเนอร์ เป็นกรรมการแห่งสมาคมวรรณคดีของ

ไทย และเป็นครูของคนไทยจำานวนมากซึ่งเป็นข้าราชการและพลเมือง 

ที่กล้า ที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถ

๒ ดูเพิ่มเติมได้ในบทความ มุสาวาทาเวรมณี ใน อัตชีวประวัติ: ทหารช่ัวคราว 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
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ขอให้ท่าน ฟ. ฮีแลร์ ของเราคงสงบสุขอยู่ในประวัติศาสตร์ของ

ไทยตลอดกัลปาวสาน ขอให้ท่านคงดำารงอยู่เป็นท่ีรักท่ีเคารพอยู่ใน

ดวงใจแห่งอัสสัมชนิก ขอให้ท่านได้รับความสงบในสันติสุขเทอญ

๙ ตุลาคม ๒๕๑๑ 
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สาคร เอมโอชะ 

อ�ลัยคุณส�คร เอมโอชะ

ชีวิตการทำางานของคุณสาคร เอมโอชะ มีความสัมพันธ์กับ

การเงินและการธนบัตรอย่างใกล้ชิด เดิมรับราชการท่ีกระทรวงการ

คลัง สังกัดกองเงินตรา ซึ่งกองเงินตรานี้ ต่อมาโอนมาธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กลายเป็นฝ่ายออกธนบัตร หลังจากนั้นคุณสาครโอน

ไปรับราชการในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทำาหน้าที่ตรวจสอบ 

ตัวเงินและบัญชีของฝ่ายออกธนบัตรธนาคาร

คุณสาคร เอมโอชะ เริ่มเข้าเป็นพนักงานแท้ ๆ  ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔88 ทำาหน้าที่พิสูจน์และรับแลก

ธนบัตรในฝ่ายออกบัตรธนาคารและได้อยู่ประจำาทำางานในฝ่ายออกบัตร

ธนาคารจนอายุ ๖๕ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ จึงได้

พ้นจากงานไปเพราะเหตุสูงอายุ ทั้งนี้ธนาคารได้ต่ออายุการทำางานให้

หลายคร้ังตลอดมา นอกจากจะได้เคยรับตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยพิสูจน์ 

ในส่วนใช้แลกแล้ว คุณสาครได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วย

หัวหน้าใช้แลกในวาระสุดท้ายด้วย

คุณสมบัติพิเศษของคุณสาคร เอมโอชะ ที่บุตรและหลานผู้สืบ

ตระกูลต่อไปพึงสำาเหนียกคือ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เป็นที่ 

ไว้วางใจอย่างสนิทของผู้ใหญ่ท้ังหลายในธนาคาร และความรอบรู้ 

ความชำานาญเกี่ยวกับการพิสูจน์ธนบัตร ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน 
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ได้ คุณสาครได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความอุตสาหะวิริยะตลอดมา  

คุณสมบัตินี้สมควรท่ีพนักงานปัจจุบันและอนาคตจะถือเป็นแบบอย่าง

ที่ดีสืบไป

นอกจากจะเป็นพนักงานผู้มีอาวุโสแล้ว คุณสาครยังมีความ 

สนิทสนมในวงงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในขณะนี้มีบุตรที่

เข้ารับตำาแหน่งในฝ่ายและสำานักงานต่าง ๆ  ของธนาคารอยู่ถึง ๕ คน๑

ในส่วนตัวของผมได้มีความคุ้นเคยวิสาสะกับคุณสาคร เอมโอชะ

เป็นเวลานานปี รู้จักเลื่อมใสในความเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์ของคุณสาคร

เป็นอย่างย่ิง นอกจากที่จะเคารพในความชำานาญพิเศษของคุณสาคร

ในหน้าที่การงานและซาบซึ้งในความอัธยาศัยไมตรีของคุณสาครที่มีต่อ 

ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีแล้ว

เมื่อคุณสาคร เอมโอชะออกจากงานไปด้วยเหตุสูงอายุ เม่ือใด

ที่ได้รับเชิญให้มาเยี่ยมธนาคารฐานเป็นพนักงานบำานาญ คุณสาครก็

ยินดีมาวิสาสะสนทนากับพวกเราอยู่ไม่ขาดทุกปี ผมมาสังเกตไม่เห็น

คุณสาครก็เมื่อมีการชุมนุมพนักงานบำานาญประจำาปี ๒๕๑๑ เมื่อเดือน

ธันวาคมที่แล้ว สอบถามจึงได้ความว่าถึงแก่กรรมเสียแล้ว ยังความ 

เศร้าสลดอาลัยให้แก่เพื่อนฝูงและผมเป็นอย่างมาก 

ในนามของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในอดีต

และปัจจุบัน และในฐานเป็นผู้ชอบพอส่วนตัวกันผมขอสดุดีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความวิริยะอุตสาหะ และความมีอัธยาศัยไมตรีอันดี 

ของคุณสาคร เอมโอชะ ไว้ ณ โอกาสน้ี ขอให้เกียรติคุณความดีของ 

คุณสาคร เอมโอชะ จงอยู่ยงคงทน เป็นที่ภาคภูมิและเป็นแบบฉบับ 

๑ ได้แก่ จำานง สิริจิตต์ สมจิตต์ วัฒนา และงามพิศ.
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อันดีของบุตรหลานและพนักงานอื่น ๆ  ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สืบไป

มีนาคม ๒๕๑๒



70 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประสิทธิ์ พุ่มชูศรี 

อ�ลัยรัก คุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี

คุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี อายุมากกว่าผมร่วม ๑๐ ปี และเรียน

หนังสือที่โรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นก่อนผมหลายปี ทั้งเรียนแผนกอังกฤษ 

(ผมเรียนแผนกฝรั่งเศส) ผมเคยเห็นคุณประสิทธิ์ฐานรุ่นที่พี่โรงเรียน แต่

จำาได้ว่ารู้จักกันบ้างเล็กน้อย เพราะคุณประสิทธ์ิอยู่บ้านไม่ไกลจากผม

มากนัก

มาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต่างออกจากโรงเรียนไปอย่าง

น้อย ๒๐ ปี ขณะนั้นคุณประสิทธิ์มาตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ทางเหนือแล้ว ผมยัง

เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอยู่ คุณประสิทธิ์ทักทายผมสนิทสนมแบบเมื่อ

ครั้งอยู่โรงเรียน มิหนำาซ้ำามีความอารีอารอบให้ความกรุณาเมตตากับผม

เป็นอันมาก ที่ซาบซึ้งยิ่งนักก็คือ เป็นทุกข์เป็นร้อนแทนผมและภรรยา 

ที่ลูกคนโตป่วยเป็นโรคไต คุณประสิทธิ์บอกว่าตนเคยเป็นและหายด้วย 

ยาหม้อแบบไทย ได้นำายานั้นมาให้ลูกผมกิน เดี๋ยวน้ีลูกผมหายป่วย

ดีแล้ว จะเป็นเพราะยาตำารับของคุณประสิทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ความ

เมตตาอารีของคุณประสิทธิ์ยังจารึกอยู่ในใจผมอยู่เสมอ

ต่อจากนั้นมาคุณประสิทธ์ิกับผมก็ได้พบกัน สังสรรค์กันเป็น 

ครั้งคราว ส่วนมากนาน ๆ  ที เพราะเราอยู่กันคนละเมือง ทำางานคนละ

อย่าง แต่ทุกครั้งที่มีโอกาสสนทนากัน คุณประสิทธิ์ก็แสดงความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง แก่เพื่อนฝูง และเป็นประโยชน์แก่ผมยิ่งนัก 
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ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรในภาคเหนือ และการส่งเสริม

ช่วยเหลือชาวเขาให้มีสัมมาชีพโดยทั่วกัน

สำาหรับผม คุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี เป็นเพื่อนที่ดี มีอุปการะ แม้

จะไม่สนิทสนมถึงขนาด ก็มีใจตรงกัน พูดกันรู้เรื่องเร็ว ผมไม่ทราบว่า

คุณประสิทธิ์ฯ ถึงแก่กรรมไปเสียแต่เดือนมีนาคม ๒๕๑๒ มาทราบเอา

เมื่อเดือนพฤษภาคม รู้สึกอาลัยรักและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และขอแสดง

ความเสียใจ ความอาลัยมาร่วมด้วยกับคุณปราณี และหลานด้วย ใน

โอกาสนี้

สำาหรับผม คุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี เป็นคนดี น่าเสียดาย น่าอาลัย

มิถุนายน ๒๕๑๒

พิมพ์ครั้งแรกใน ประสิทธ์ิรำ�ลึก อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  

นายประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี ท.ช., ต.ม. ณ เมรุสุสานหายยา จังหวัดเชียงใหม่ วัน

อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒
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เจริญ เกิดมณี

คุณเจริญ เกิดมณี

ผมเรียกคุณเจริญ เกิดมณี ว่า คุณครู เพราะท่านเคยสอนผมที่

โรงเรียนกลางคืน วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) เมื่อผมอายุประมาณ ๗–8 

ขวบ สมัยนั้นท่านยังเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ แต่

ด้วยความพากเพียรและความสนใจที่จะเผยแพร่วิชาการ คุณครูเจริญ 

เกิดมณี จึงได้ร่วมใจร่วมกำาลังกับเพื่อนของท่าน จัดการสอนเด็ก ๆ  ใน

เวลาค่ำา เท่าที่ผมจำาได้ ท่านกับเพื่อน ๆ  ของท่านสอนภาษาอังกฤษ 

และผมกับพี่ ๆ  ของผมได้พบกับภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิต 

ก็เพราะได้เข้าไปเรียนโรงเรียนกลางคืนที่วัดเกาะนั้น

หลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้พบปะท่านเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี แต่ได้

ทราบว่าครูเจริญเป็นข้าราชการอยู่ที่กองวิทยาการ กรมประชาสัมพันธ์ 

และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และอุตสาหะ ความรู้ชั้น

ประโยคมัธยมของท่านก็สูงพอที่จะปฏิบัติราชการได้ด้วยดีในหน้าที่

ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร แสดงว่าคุณครูเจริญได้เคยเป็นนักเรียน

ที่ดี ครูที่ดี และข้าราชการท่ีดีจนสามารถบำาเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่

ราชการ และผมก็ได้ทราบว่าคุณครูเจริญ เกิดมณี ท่านเป็นผู้มีสมถะ 

มักน้อย เป็นสามีที่ดี และบิดาที่ดี เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผมในฐานะศิษย์

เก่าเป็นอย่างยิ่ง
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ขอให้ความดีทั้งมวลของคุณครูเจริญ เกิดมณี จงสนองให้คุณครู

ไปสู่สุคติในห้วงแห่งสันติและบันดาลให้ภรรยาและบุตรของท่านได้

ประสบแต่ความสงบและความเจริญชั่วกาลนาน

ตุลาคม ๒๕๑๒
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เทพ เสมถิติ 

คุณเทพ เสมถิติ

ผมพบคุณเทพ เสมถิติเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔8๐ เมื่อเรา

สมัครสอบชิงทุน ก.พ. ตามความต้องการของกระทรวงทบวงกรม 

ต่าง ๆ  เพื่อไปศึกษาต่างประเทศ คุณเทพสอบได้ทุนของกรมสหกรณ์ 

ผมสอบได้ทุนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คุณเทพกับผมมีคุณวุฒิและประวัติการศึกษาและการทำางาน

คล้ายกัน เราเป็น ธ.บ. เป็นครูโรงเรียนมัธยมขณะที่เรียนธรรมศาสตร์

ทั้ง ๒ คน คุณเทพสอบได้ ธ.บ.ก่อนผม และที่ต่างกันอีกข้อหนึ่งคือ  

คุณเทพเป็นนักมวย แต่เราเลือกไปเรียนที่อังกฤษทั้งคู่ และอยู่วิทยาลัย

เดียวกัน แม้ว่าจะเดินทางไปเรือคนละลำา คุณเทพไปเรือฝรั่งเศส ผม 

ไปเรือญี่ปุ่น

พอเกิดสงครามญี่ปุ่น เราทั้ง ๒ คนก็ร่วมกันสมัครเป็นทหาร 

เสรีไทยในอังกฤษ อยู่ในกองเดียวกันมาเป็นเวลาหลายปี ร่วมกับทหาร 

เสรีไทยอื่นอีก ๓๐ กว่าคน

คุณเทพรูปร่างเตี้ย เมื่อหนุ่มน้ันมีร่างกายกำายำา เพราะตัวเล็ก 

จึงใช้นามแฝงว่า “นายหนู”

ครั้นถึงเวลาปฏิบัติงานในสนามเข้าจริง ๆ  คุณเทพก็ได้คัดเลือก 

เข้ามาโดดร่มลงท่ีภูกระดึง ในคณะของคุณเสนาะ นิลกำาแหง และ 
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คุณประโพธ เปาโรหิต  ความเด็ดเดี่ยว ใจเย็น และความกล้าหาญ ของ

คุณเทพเป็นที่เคารพยกย่องของนายทหารฝรั่งและเพื่อนทหารเสรีไทย 

ด้วยกัน

คณะของคุณเทพที่มาโดดร่มและปฏิบัติงานท่ีภูกระดึงนั้น เป็น

คณะที่ทำาประโยชน์แก่เพื่อนร่วมกองเสรีไทยท้ังไทยและฝรั่งเป็นอย่าง

มาก เพราะเป็นคณะแรกที่อธิบดีกรมตำารวจ (คุณหลวงอดุลเดชจรัส) 

สั่งให้รับเข้ามาและได้รับความคุ้มกันเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำารวจ

และฝ่ายอื่น ๆ  หลังจากนั้นมา คณะพลร่มเสรีไทยอื่น ๆ  ก็ได้ทยอยกัน 

เข้ามาปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย

เม่ือเลิกสงคราม คุณเทพ เสมถิติ กลับไปศึกษาต่อท่ีอังกฤษ 

จนสำาเร็จและกลับมารับราชการด้านสหกรณ์ ต่อมาได้ย้ายไปสังกัด 

สำานักนายกรัฐมนตรีในตำาแหน่งผู้ตรวจราชการ คุณเทพกับผมได้พบปะ

สังสรรค์กันตลอดมาเป็นระยะ ๆ

เมื่อคุณเทพป่วยหนักครั้งสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลศิริราช ยัง

อุตส่าห์มีใจระลึกถึงเพื่อนฝูงท่ีได้ร่วมตายกันมาครั้งสงคราม ครั้น 

เพื่อน ๆ  ไปเยี่ยม ก็พูดจากันไม่ได้เสียแล้ว แต่ทราบดีว่าน้ำาใจยังมี

สัมพันธ์กันแบบเพื่อนทหารเช่นเดิม

นิสัยของคุณเทพเป็นผู้ที่อารมณ์เยือกเย็น เป็นคนเงียบๆ ไม่ชอบ

แสดงอารมณ์วูบวาบ และเป็นผู้รักสันโดษ เพื่อน ๆ  ไม่เคยคาดว่าจะเป็น

ผู้ที่อายุสั้นกว่าคนอื่น ฉะนั้น มรณกรรมของคุณเทพ เสมถิติ จึงเป็นที่

เศร้าสลดในหมู่เพื่อนทั้งหลายยิ่งนัก
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ขอให้ความดีของคุณเทพ บันดาลให้เกิดผลบุญ ก่อสันติ แก่คุณ

เทพ และครอบครัวของคุณเทพตลอดไป

ตุลาคม ๒๕๑๒

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ น�ยเทพ เสมถิติ  

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒
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พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส

ปูเล�

ทุกวันนี้เพื่อน ๆ  ของผมกับผมก็ยังกล่าวถึง พลตำารวจเอก อดุล 

อดุลเดชจรัส โดยใช้นามฉายาของท่านในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

คือ “ปูเลา”

 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผมเป็นผู้หนึ่งในเสรีไทยรุ่น

แรก ๆ  จากอังกฤษ ซึ่งพยายามเข้ามาติดต่อกับเสรีไทยในประเทศไทย 

เป็นผู้หนึ่งซึ่งถูกตำารวจของคุณหลวงอดุลฯ จับและเป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับ

ความคุ้มครองจากตำารวจของคุณหลวงอดุลฯ และจากคุณหลวงเองเป็น

อย่างดี นับว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านอย่างใหญ่หลวง ทั้งในด้านชีวิตกับ

สวัสดิภาพของตนเอง และในด้านการปฏิบัติงานเสรีไทย

 เมื่อผมโดดร่มมาท่ีชัยนาท ในเดือนมีนาคม ๒๔8๗ แล้วถูก

จับกุมตัวมาถึงกองตำารวจสันติบาลน้ัน คุณหลวงอดุลฯ ทราบเรื่อง 

เสรีไทยอยู่บ้าง แต่ท่านยังมิได้ปักใจเด็ดขาดว่า จะเข้าร่วมเป็นเสรีไทย

ด้วยเต็มที่ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ และท่านผู้ใหญ่อื่น ๆ  ในขบวนการ

เสรีไทยได้ทาบทามท่านอยู่เสมอ โดยทราบดีว่าแม้คุณหลวงจะไม่ 

สมัครใจร่วมเป็นเสรีไทยด้วยก็ตาม คุณหลวงย่อมเห็นแก่ประโยชน์ของ

ประเทศเป็นใหญ่ คงจะไม่มีการทรยศหักหลังขายเพื่อนในด้านทำาลาย

ขบวนการเสรีไทย ขณะนั้นแตกต่างกับเหตุการณ์ภายหลังอยู่ก็เพียงแต่
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ว่า ขบวนการเสรีไทยไม่ได้รับประโยชน์จากกำาลังตำารวจ เข้าร่วมด้วย

เท่านั้น

วันที่ผมถูกคุมตัวเข้ากองตำารวจสันติบาล เมื่อมีนาคม ๒๔8๗ 

นั้นคุณหลวงสัมฤทธิสุขุมวาท รองบังคับการตำารวจสันติบาล เรียกตัวผม 

เข้าพบทันที โดยเข้าไปในห้องของท่านพูดจากันสองต่อสอง คุณหลวง 

สัมฤทธิฯ ท่านบอกผมว่าอธิบดีตำารวจคือคุณหลวงอดุลฯ สั่งท่านให้ดูแล 

พวกผมให้ดี อย่าให้มีความเดือนร้อนใด ๆ  แต่ต้องพยายามกระทำาเป็น

ความลับ ภายนอกให้ถือเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ คำาสั่งอีกข้อหนึ่งคือ สั่ง

ให้ผมเขียนรายงานต่อตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  

คุณหลวงอดุลฯ สั่งว่าจะเขียนอย่างไรก็ตามเถิด เขียนให้เข้าเรื่องความ

รักชาติให้มาก ๆ  และอย่าลืมยกย่องสรรเสริญจอมพลท่านให้มากที่สุด

ที่จะทำาได้ ถ้าเขียนได้เช่นนั้น คุณหลวงอดุลฯ รับรองจะจัดการเรื่อง 

อื่น ๆ  เอง

และก็เป็นจริงตามคำารับรองของท่าน รายงานที่ผมเขียนนั้น 

ภายหลังทราบว่าคุณหลวงอดุลฯ ท่านนำาไปมอบจอมพล ป. นายก-

รัฐมนตรี และได้รับอนุมัติจากจอมพลนายกรัฐมนตรีว่า เรื่องนักโทษ

เสรีไทยท้ังหลายตั้งแต่นั้นต่อไป อยู่ในความรับผิดชอบเด็ดขาดของ 

คุณหลวงอดุลฯ ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นห่วง และใคร ๆ  คนอื่น 

รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ต้องเข้ามาข้องเกี่ยว

การติดต่อกับคุณหลวงอดุลฯ ในชั้นต้น ๆ  นั้น ท่านไม่ให้พวก

เรากระทำาโดยตรง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่าน ร.ต.อ.โพยม จันทรัคคะ 

สารวัตรแผนกหนึ่งกองหนึ่งในสันติบาล ซึ่งท่านทราบว่าชอบพอกับผม

เป็นส่วนตัว เพราะอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกฝร่ังเศสมาด้วยกัน ท่าน
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มีคำาถามมาเสมอเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์สงคราม เรื่องต่าง ๆ  ทางด้าน 

อังกฤษ อเมริกา และพันธมิตร การรบด้านเยอรมัน เป็นต้น พวกเรา

สังเกตได้ว่าท่านถามเรา เพื่อจะนำาคำาตอบไปพิจารณาชั่งใจของท่าน  

ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ  ท่ีท่านได้มาจากทางอ่ืน แต่วันแล้ววันเล่า 

ท่านก็ไม่ให้พบ สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า ท่านก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะ 

เข้าข้างเสรีไทยเต็มท่ี เดือนแล้วเดือนเล่าท่านก็ยังไม่อนุญาตให้เรา

ใช้เครื่องวิทยุติดต่อกับฐานทัพพันธมิตรที่อินเดีย มีแต่แสดงความ 

เมตตาปรานีแก่พวกเราเป็นส่วนตัว โดยให้ออกมาพักที่เรือนแถวที่เป็น 

บ้านพักนายสิบและให้เบ้ียเล้ียงรายวันแก่พวกเรา เข้าใจว่าเป็นอัตรา

ขนาดนายสิบ และต่อมาก็เพิ่มวงเงินเบี้ยเลี้ยงให้เรื่อย ๆ  ทุกสิ่งทุกอย่าง

ผ่านคุณโพยมทั้งนั้น

พวกผมรวมทั้งคุณโพยมใจร้อนว่าคุณหลวงอดุลฯ ระหว่างที่เรา 

รอการตัดสินใจของท่านนั้น พวกเราได้ล่วงละเมิดแอบทำาการบาง

อย่างด้วยความช่วยเหลือรับผิดชอบของคุณโพยม กล่าวคือแอบไปพบ

อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์

และหัวหน้าเสรีไทย แอบไปส่งวิทยุพยายามติดต่อกับฐานทัพอังกฤษ

ที่อินเดียจนสำาเร็จ แอบไปรับเอาพลร่มมาลงท่ีหัวหินหนึ่งรุ่น เป็นต้น 

ทั้งนี้เป็นการทำาลับหลังคุณหลวงอดุลฯ ทั้งนั้น ผมเลยถือโอกาสนี้ กราบ

ขออภัยโทษท่านที่ได้ละเมิดกระทำาการไปและหวังว่าท่านคงจะประทาน

อภัย เพราะพวกเราหนุ่มกว่าท่าน ใจร้อนกว่าท่าน แต่กระทำาไปเพื่อ

บ้านเมืองเหมือนเจตนาของท่าน

ต่อมาหลายเดือนนับแต่วันที่ผมถูกจับมาอยู่สันติบาล คุณหลวง 

อดุลฯ จึงได้สั่งให้คุณโพยมพาผมไปพบท่าน การเดินทางไปพบ
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ท่านนั้น กระทำาตามตำารับพิชัยสงครามทุกประการคือ ไปเวลาค่ำา  

คุณโพยมขับรถพาผมไปแล้วเมื่อถึงแห่งหน่ึงก็เปลี่ยนรถ ขับไปอีกใน

รถคันใหม่แล้วจึงไปพบท่านยังที่นัดหมาย ไม่ใช่ท่ีบ้านท่าน ไม่ใช่ท่ี 

วังปารุสก์ หรือกรมตำารวจ แต่กลางถนนที่ใดที่หนึ่ง เช่นท่ีลานพระ- 

บรมรูปทรงม้า หรือที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หรือที่อื่น ๆ  การสนทนา 

กับท่านนั้น ท่านใช้ให้เดินพูดกับท่านเป็นส่วนใหญ่ และอยู่ในที่

สาธารณะ หรือมิฉะนั้นก็นั่งพูดไปกับท่านที่ในรถ ซึ่งนอกจากท่านกับ

ผมแล้ว ก็มีคนขับรถคู่ใจของท่านเท่าน้ัน ในรถมีปืนกลเบาพร้อมอยู่

เสมอ คุณหลวงอดุลฯ ท่านซักถามผมทั้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ  และให้เสนอ

ความเห็นด้วย ในขั้นแรก ๆ  ท่านมีวิธีถามดูว่าผมจะพูดความจริงกับ

ท่านเพียงใด และต่อมาเมื่อเห็นว่าผมซื่อกับท่านจริง จึงได้ไต่ถามลึกซึ้ง

ลงไปถึงเรื่องต่าง ๆ  ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ภายนอกประเทศ  

เช่น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน สมเด็จ

พระนางเจ้ารำาไพพรรณี เป็นต้น พูดกันไปคร้ังหนึ่ง ๆ  ก็หลายชั่วโมง  

กว่าจะเสร็จเรื่องที่ท่านเตรียมมาถาม ก็ล่วงเลยสองยามไปมาก พอ 

จบเรื่องท่านก็พานั่งรถไปส่งคุณโพยมที่คอยอยู่ยังที่นัดหมาย ผมก็

ย้ายรถจากรถท่านไปรถคุณโพยม แล้วคุณโพยมพากลับบ้านพักใน 

กองตำารวจสันติบาล บางครั้งกว่าจะถึงบ้านพักก็ล่วงเข้าไปตี ๒ หรือตี ๓

ต่อมาในราวต้นปี ๒๔88 (หรือจะเป็นปลายปี ๒๔8๗ ผมจำา 

ไม่ได้แน่) คุณหลวงอดุลฯ ท่านจึงตัดสินใจเด็ดขาดเข้าร่วมในขบวนการ

เสรีไทยอย่างแน่วแน่ ท่านเป็นผู้พาผมไปเข้าประชุมกับอาจารย์ปรีดี 

พนมยงค์ คุณดิเรก ชัยนาม คุณทวี บุณยเกตุ และผู้ใหญ่อื่นอีก ๒–๓ 

ท่าน ท่านบอกผมว่าท่านแน่ใจแล้ว ปรากฏในตอนนี้ว่าทำาไมก่อนนี้ 

ท่านจึงไม่แน่ใจ ท่านบอกว่าข้อไม่แน่ใจมีอยู่ ๒ ประการคือ (๑) ไม่แน่
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ว่าเสรีไทยในประเทศน้ันจะทำากันจริงจังเพียงใด (๒) ไม่แน่ว่าบุคคล

สำาคัญที่เป็นเสรีไทยนอกประเทศนั้นจะมีเจตนาอันแท้จริงอย่างใด เช่น 

ม.จ.ศุภสวัสดิ์ฯ ปรารถนาทางด้านการเมืองอย่างใด เม่ือทราบเจตนา

บริสุทธิ์ว่าขอกู้ชาติอย่างเดียว ขอรักษาความสามัคคีในชาติไทย อย่าง 

อื่นไม่คิด ก็หมดสงสัย

เมื่อคุณหลวงอดุลฯ ตัดสินใจเด็ดขาด ขบวนเสรีไทยก็ได้กำาลัง

เพ่ิมเติมเป็นอันมาก คือกำาลังตำารวจท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแต่นั้นต่อมา  

การรับพลร่มทั้งไทยและฝรั่ง ท้ังอังกฤษและอเมริกาก็มีตำารวจคุ้มกัน 

อารักขาเป็นที่เรียบร้อย การดำาเนินการก็ง่ายขึ้น และคุณหลวงอดุลฯ 

นั้น เมื่อตกลงใจเด็ดขาดเข้าร่วมแล้ว ท่านมิได้เข้ามาแต่เฉพาะตัวท่าน

หรือตำารวจของท่าน ลูกเต้าของท่านก็เข้าร่วมด้วย บางคนถูกส่งไป

ฝึกงานที่อินเดีย และลังกา ทำานองเดียวกับพวกเสรีไทยท้ังด้านทหาร 

ด้านธรรมศาสตร์ ด้านกระทรวงการต่างประเทศ ด้านมหาดไทย ด้าน 

ตำารวจ เป็นชุด ๆ  ไป

ผมเองได้รับความคุ้มครองจากท่านตลอดมาจนสิ้นสงคราม  

เมื่ออาจารย์ปรีดี พนมยงค์จะส่งผมออกไปอินเดีย และอังกฤษ เมื่อ

เจรจาราชการบางประการในราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๔88  

คุณหลวงก็เป็นผู้อนุมัติและท่านอนุมัติโดยท่านตระเตรียมเรื่องต่าง ๆ   

ไว้ให้ผมออกไปได้ โดยไม่มีพิรุธและผิดสังเกต เมื่อผมกลับมาจาก

อังกฤษและอินเดีย ท่านก็จัดให้ไปอยู่ที่ท่าวาสุกรีในเวลากลางวัน ใน

เวลากลางคืนให้อยู่บ้านพัก ซ่ึงกรมตำารวจเช่าไว้ใช้ราชการที่ตำาบลซังฮี้  

เวลาดึก ๆ  ท่านยังเรียกไปพบแบบแต่ก่อน แต่คราวนี้ท่านให้ความ

สนิทสนมมากขึ้น จำาได้ว่าคืนหนึ่งท่านพาผมกับเพื่อน ๆ  ไปตรวจ 

โรงสูบฝิ่น ท่านบอกว่าเป็นการอบรมให้รู้จักสภาพเมืองไทย และท่าน
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พล.ต.อ.อดุล ลงนามในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ณ พระที่นั่งกรัณยสภา ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒
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พาไปรับประทานอาหารยามดึกเสมอแถวเยาวราชและราชวงศ์ก่อน

ปล่อยตัวกลับที่พัก โดยยังคงใช้คุณโพยมเป็นยานพาหนะอยู่เช่นเดิม

หลังสงคราม เมื่อท่านพ้นราชการแล้ว ผมก็ได้ไปเยี่ยมท่านบ้าง

ที่วังปารุสกวันแต่ไม่บ่อยนัก เมื่อผมได้รับตำาแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคาร 

ชาติ ไปเยี่ยมท่าน ท่านก็ว่าดีแล้ว คุณเป็นคนรักชาติคุณคงจะไม่โกง

อย่างคนอื่นเขา

พลตำารวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นผู้ท่ีได้ดำารงตำาแหน่ง

ราชการสำาคัญในระยะหนึ่ง ท่านผู้ใดดำารงตำาแหน่งราชการสำาคัญ 

มีอำานาจมาก มีความรับผิดชอบมากนั้น ย่อมจะมีผู้วิจารณ์ผลงานของ

ท่านผู้นั้นต่าง ๆ  กันไป ข้อตำาหนิก็คงจะมี การจะเป็นอย่างไรก็ตาม ใน

ทัศนะของผม และเท่าที่ผมรู้รักสนิทสนมกับท่านเวลาหนึ่ง พลตำารวจ

เอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพสูง ทำางานเข้มแข็ง เป็นผู้ที่

มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คำานึงแต่ประโยชน์ของชาติไทย ไม่คิดถึง

ประโยชน์ส่วนตัวและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และรัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน

 เฉพาะตัวของผม ท่านได้มีเมตตากรุณาและมีพระคุณแก่ผม

เป็นอันมาก จึงขอเทิดทูนเกียรติคุณของท่านไว้ด้วยความอาลัยรัก

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๓

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ พลตำ�รวจเอก 

อดุล อดุลเดชจรัส ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๑๓
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เทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒8 พฤษภาคม ๒๕๑๔

เรียน คุณเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ ส.ส.๑

ผมได้ทราบว่าคุณเฉลิมพร้อมด้วยพี่น้องญาติมิตรจะจัดการบรรจุ

ศพ คุณเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ ผู้ที่ผมนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่ในวันที่ ๑8 

มิถุนายน ศกนี้ ผมจึงขอถือโอกาสนี้เขียนคำาไว้อาลัย “เทียนไล้ เล่าเจ้ก” 

ซึ่งผมและพี่น้องของผมเรียกติดปากอยู่เสมอ ณ ที่นี้

เทียนไล้ เล่าเจ้ก ซึ่งมีศักดิ์เป็นรุ่นเดียวกับปู่ของผม เป็นผู้ที่เรา

รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ  ว่าเป็นผู้ที่มีใจอารีอารอบกว้างขวางมีบุญคุณแก่

มารดาผมเม่ือพวกเราตกยาก ฉะนั้นพวกผมพี่น้องจึงถือว่านอกจากจะ

เป็นญาติผู้ใหญ่แล้วยังเป็นผู้ท่ีมีพระคุณกับพวกเราด้วยพี่และน้องของ

คุณเฉลิมที่ผมคุ้นเคยรู้จัก เราก็นับถือต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้

ผมจึงขอตั้งจิตอธิษฐานให้เทียนไล้ เล่าเจ้ก ได้รับความสงบ 

สันติสุขในสัมปรายภาพ และขอให้ทายาทของเทียนไล้ เล่าเจ้กทุกท่าน

จงประสพสุขด้วยการยึดมั่นในธรรมะเป็นทางเจริญสืบไป

ด้วยความเคารพ

๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี.
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ม.จ.สิทธิพร กฤดากร 

“ท่�นสิทธิพร”

ในที่สุดวาระที่พวกเราหวาดหวั่นอยู่ก็มาถึง คือวันที่ท่านสิทธิพร

สิ้นชีพิตักษัย

ผมหวาดเกรงวาระน้ีอยู่แล้วเป็นเวลานานเพราะเหตุหลาย

ประการ

ประการแรก ท่านทรงชราและพระสรีร่างก็แบบบาง ไม่สมดุล

กับความบากบั่นทรหดต่องานท่ีท่านทรงถือเป็นหน้าที่เพื่อประโยชน์

สาธารณชนจนถึงวันสิ้นพระชนม์ชีพ

ประการที่ ๒ สำาหรับนักเศรษฐศาสตร์อย่างผม ผู้มีหน้าที่ในเรื่อง

เศรษฐกิจการเงินเบ้ืองต้น เราได้รับประโยชน์เหลือล้นจากข้อสะกิดใจ 

จากท่านสิทธิพร นักบุกเบิกเกษตรว่า “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็น

ของจริง” อนาคตของเกษตรกรไทยเป็นเร่ืองท่ีจะต้องทะนุถนอมอย่าง

ระมัดระวัง

อีกเหตุหนึ่ง ท่านสิทธิพร ทรงเป็นปากเสียงให้แก่ชาวไร่ชาวนา

สามัญชน เพื่อประโยชน์ของสามัญชนส่วนใหญ่ในประชาชาติไทย และ

เพื่อความชอบธรรมในสังคม สมดังคำากล่าวของประธานาธิบดีรามอน 

แมกไซไซ ที่ว่า “ใครเกิดมามีน้อย กฎหมายบ้านเมืองต้องยื่นสิทธิให้

มากเข้าไว้”
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อีกประการหนึ่ง ตราบใดที่ท่านสิทธิพรดำารงพระชนม์อยู่ พวก

เราก็ได้เห็นแก่ตาซึ่งตัวอย่างของมนุษย์อัจฉริยะผู้กล้าหาญ และดื้อพอที่

จะยึดมั่นในอุดมการณ์ของตน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต่อไปนี้โลกของ

เยาวชนจะจนลงถนัด

วันนี้ชาติไทยจนลงถนัด ชาวไร่ชาวนาจนลงถนัด ลูกชาวไร่

ชาวนาจนลงถนัด นักศึกษาและนักเกษตรกรจนลงถนัด นักเศรษฐ- 

ศาสตร์จนลงถนัด ท่านทั้งหลายกับผมจนลงถนัด เพราะเราขาดท่าน

สิทธิพร

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ 

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ ม.จ.สิทธิพร กฤด�กร สำานักพิมพ์สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกถึง ม.จ.สิทธิพร กฤดากร 

ป.จ., ท.ช.
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สตางค์ มงคลสุข 

สดุดี ดร.สต�งค์ มงคลสุข

คิดถึง ดร.สตางค์ มงคลสุข ก็มีเรื่องให้อาลัย ๒ เรื่อง

เรื่องแรก คืองานที่ ดร.สตางค์ ได้ริเริ่มก่อร่างสร้างมาในวงการ

ศึกษาชั้นอุดมของประเทศไทย วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ชาติไทยต้องการ 

ดร.สตางค์ เป็นหัวแรงทำาให้การศึกษาวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นในสมัย ๑๐ 

หรือ ๒๐ ปีนี้เป็นอย่างมาก ได้สร้างสมอาจารย์คุณวุฒิเด่นเป็นจำานวน

มาก สำาหรับสอนศิษย์ที่มีคุณภาพสูงให้เป็นกำาลังสำาคัญต่อไปในอนาคต 

และสำาหรับวิจัยให้วิชาการก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ผลงานของ ดร.สตางค์ 

เป็นที่รับรองเห็นประจักษ์โดยทั่วไป รัฐบาลเชื่อในความสามารถเข้มแข็ง

จนมอบความรับผิดชอบให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เพ่ือนข้าราชการทั้งด้านวิชาการและด้านการเงินไว้วางใจให้เป็นพิเศษ

หลายประการ ต่างประเทศเลื่อมใสในความรู้ความสามารถอำานวยงาน 

ยินดีให้ความช่วยเหลือท้ังด้านการเงินและด้านอาจารย์ และไม่ผิดหวัง

ในพลังการปฏิบัติงานของ ดร.สตางค์ เลย

ดร.สตางค์ เป็นผู้หน่ึงซ่ึงเล็งเห็นว่าระบบมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทยจะเจริญได้ก็ด้วยการปฏิรูปให้สถาบันต่าง ๆ  มีอิสรภาพใน

การบริหารมากขึ้นกว่าปัจจุบัน และได้เป็นผู้ร่วมคิดสำาคัญริเริ่มในงานนี้

อีกเรื่องหน่ึงคืออัธยาศัยไมตรีส่วนตัว สตางค์กับครอบครัวผม 

คุ้นเคยกันมาประมาณ ๒๕ ปี ต้ังแต่ยังอยู่อังกฤษด้วยกัน ตลอดเวลา
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สตางค์มีแต่ความเมตตากรุณา เรื่องเล็กเรื่องใหญ่สตางค์พร้อมที่จะ 

ยื่นมือเข้าช่วย ไม่เคยมีโทสะโกรธขึ้งกัน ล้อเลียนกันได้สนิทสนม เป็น

เพื่อนท่ีดีไม่ใช่แค่เฉพาะผมกับครอบครัว สตางค์แผ่เมตตากว้างขวาง

ไพศาลนัก

ภรรยาผมร่วมกับผมสดุดีสตางค์ มงคลสุข ณ ที่นี้

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๔
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กำาพล อิงคภากร 

เรียน ท่านที่เคารพและญาติมิตรที่รัก

ในโอกาสฌาปนกิจศพของกำาพล อิงคภากร พี่ชายร่วมบิดา

มารดาของผม (แม้จะถือนามสกุลต่างกัน)๑ ผมขอขอบพระคุณท่านท้ัง

หลายที่อุตส่าห์สละเวลามาในงานนี้และขอกล่าวขอบพระคุณนี้ในนาม

ของพี่น้อง ลูก และหลานของผู้ล่วงลับไป ผมเองต้องขออภัยที่มิได้มา

ต้อนรับท่านด้วยตัวเอง เนื่องด้วยอยู่ห่างไกลถึงประเทศอังกฤษ

พี่ชายของผมซึ่งล่วงลับไปนี้ ท่านที่สนิทคงทราบแล้วว่าเป็นพี่

ที่ถัดผมขึ้นไป ห่างกันเพียง ๒ ปี และได้ศึกษาอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ร่วมชั้นกันมาตั้งแต่เล็กจนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ เพื่อน ๆ  คงจะทราบดี

ว่าเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อเพื่อนฝูงมากเพียงใด กำาพลเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด

มากผู้หนึ่ง สามารถพูดภาษาจีนได้หลายสำาเนียงหลายภาษา และ

เชี่ยวชาญในการค้าซึ่งเป็นอาชีพของกำาพลมาตั้งแต่สำาเร็จการศึกษามา 

ขอท่านทั้งหลายได้ร่วมจิตอธิษฐานให้ผู้ตายได้ไปสู่สุคติ และหากท่าน

ทั้งหลายได้รับการต้อนรับอันบกพร่องประการใดในงานพิธีสุดท้ายของ

กำาพล อิงคภากร โปรดให้อภัยแก่เจ้าภาพทั้งหลายด้วยความเมตตา

ธันวาคม ๒๕๑๔

๑ คุณกำาพล เปลี่ยนนามสกุลจาก “อึ๊งภากรณ์” เป็น “อิงคภากร” เมื่อวันที่ ๒๕ 

มกราคม ๒๔8๗ ที่หาดใหญ่
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ผู้ว่าการป๋วยให้โอวาทก่อนอำาลาพนักงาน

ที่สนามหญ้าอาคารสวัสดิสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๕๑๔



97คนที่ผมรู้จัก

สมบูรณ์ เหล่าวานิช

คุณสมบูรณ์ เหล่�ว�นิช

เมื่อผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ในระยะต้นปี ๒๔๙๖ ผมพิจารณาเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมาแต่เดิมแล้วย้ายมาทำางานที่

ธนาคาร ส่วนผู้ที่ไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อนเล่า ก็น้อยคนนักที่เคย

มีประสบการณ์เป็นพ่อค้าเอกชน ในขณะนั้นฐานะการเงินต่างประเทศ

ของไทยเรายังอ่อนแออยู่ การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินกับต่างประเทศ

จึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก เพื่อที่จะอำานวยให้ธนาคารปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี

ยิ่งขึ้น คือทั้งรอบรอบและรวดเร็ว น่าจะลองแสวงและคัดเลือกคนดี ๆ   

นอกวงราชการที่ได้ทำาหรือกำาลังทำากิจการค้าในฐานเอกชน (ผู้ถูก

ควบคุม) เข้ามาร่วมงานด้วยในฝ่ายการธนาคารต่างประเทศ (ผู้ควบคุม) 

ประสบการณ์ทางราชการ และประสบการณ์ทางเอกชนทั้ง ๒ ด้านคง 

จะผสมกันได้ดี เป็นคุณทำาให้ธนาคารเข้มแข็งทำาหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ท่าน 

ผู้ว่าการและคณะกรรมการธนาคารก็เห็นชอบด้วยกับข้อปรารภนี้ จึงได้

คัดเลือกและชักชวนพ่อค้าเข้ามาเป็นพนักงานธนาคาร ๒ คน คนหนึ่ง

คือคุณประจิตร ยศสุนทร อีกคนหนึ่งคือคุณสมบูรณ์ เหล่าวานิช

ผมรู้จักคุณสมบูรณ์ เหล่าวานิช พอสมควร แต่ไม่สนิทใน 

ตอนนั้นเท่ากับคุณประจิตร คุณสมบูรณ์เป็นนักเรียนเก่าอัสสัมชัญ 

รุ่นก่อนผมสัก ๓–๔ ปีและเรียนอยู่ในแผนกอังกฤษ (ผมเรียนแผนก
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ฝรั่งเศส) เคยรับราชการในกระทรวงพาณิชย์ (เศรษฐการ) และ 

ราชการเคยส่งไปประจำาเป็นผู้แทนที่สิงคโปร์ ภายหลังสงครามโลก  

ได้ลาออกจากราชการไปทำาการค้าส่วนตัวอยู่หลายปี (เป็นบริษัทเล็ก 

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ เป็นประธานกรรมการ) ในฐานเป็นพ่อค้า  

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมและแลกเปลี่ยน 

เงิน และกฎหมายศุลกากรอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ ผมรู้จักเป็น 

ส่วนตัวว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เข้มแข็ง เอาการงานเป็นใหญ่ มีความ

ประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีความเมตตากรุณาและกตัญญูกตเวที 

เป็นอาทิ

ตัวอย่างเรื่องกตัญญุตาและกตเวทิตาของคุณสมบูรณ์ เหล่า

วานิช ประจักษ์แก่ผมอยู่หลายเรื่อง จะยกมากล่าวที่นี้ ๒ เรื่อง คือ คุณ

พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครั้งน้ัน เป็น

เพื่อนสนิทกับบิดาของคุณสมบูรณ์ และคุณสมบูรณ์นับถือเคารพเป็น

ญาติผู้ใหญ่ ในชั้นแรกผมก็ไม่เข้าใจว่า เพราะเหตุใดคุณสมบูรณ์จึง 

ไปเยี่ยมเยียนคุณพระท่านเป็นประจำาในทุกโอกาสมงคล เช่นปีใหม่  

วันเกิด เป็นต้น ภายหลังจึงทราบว่าคุณพระเคยมีบุญคุณส่วนตัวต่อ 

คุณสมบูรณ์ 

อีกเรื่องหนึ่งคือการสนองคุณท่านมหาสุข ศุภศิริ ครูภาษาไทย

ของพวกเราที่อัสสัมชัญ ซึ่งถึงแก่กรรมในระยะนี้ ท่านมหาสุขมีหลานปู่ 

อยู่ ๓ คน ยังเล็ก ๆ  อยู่ทั้งนั้น คุณสมบูรณ์ก็ได้รับอาสารับอุปการะ

หลานและน้องสาวของท่านมหาอยู่เป็นเวลาหลายปี ถ้าจะคิดเป็นทรัพย์

เพียงอย่างเดียว ก็คงมากมายและมากกว่าจะมีใครเขาช่วยกันตามปกติ 
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ในเรื่องนี้คุณประทุม ภรรยาของคุณสมบูรณ์ มีส่วนร่วมเป็นอานิสงส์

อย่างมาก น่าสรรเสริญ

เมื่อคุณสมบูรณ์เข้าทำางานท่ีธนาคารในส่วนควบคุมปริวรรต 

ไม่นาน พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ในฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

การคลัง ก็เสนอต่อคุณพระรัฐมนตรีว่ารายได้รัฐบาลจากศุลกากรนั้น 

ท่วงทีจะรั่วไหลอยู่มากน่าจะให้มีคณะกรรมการผสมระหว่างคลังกับ

ตำารวจ ทำาการตรวจสอบที่กรมศุลกากรเป็นงานประจำา ท่านรัฐมนตรี

เห็นชอบด้วย และเมื่อผ่านเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็มีผู้เสนอให้ 

แต่งตั้งผมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนี้ เพราะผมยังคงมี

ตำาแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการคลังประจำากระทรวงอยู่

ผมเสนอคุณพระรัฐมนตรีว่าผมไม่สามารถทำาเรื่องนี้ได้ เพราะ

มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ๒ ตำาแหน่ง คือ รองผู้ว่าการธนาคาร และ 

ผู้เชี่ยวชาญการคลัง ถ้าจะเป็นกรรมการตรวจสอบแล้ว ก็ต้องประจำาอยู่

ที่ท่าเรือและกรมศุลกากรตลอดวัน อนึ่ง ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

ศุลกากร และไม่เคยมีประสบการณ์ ถ้าจะทำาจริง ๆ  ต้องศึกษาเป็นเวลา

ไม่น้อย และถ้าจะให้ทำาจริง ๆ  ก็ต้องขอพ้นจากความรับผิดชอบทาง

ธนาคารและทางกระทรวงโดยสิ้นเชิง คุณพระรัฐมนตรีท่านเห็นจริง

ตามข้อเสนอ และเม่ือท่านรัฐมนตรีและท่านผู้ว่าการได้หารือกันแล้ว  

ก็เป็นอันตกลงว่าให้คุณสมบูรณ์ เหล่าวานิช พนักงานธนาคารไปปฏิบัติ

ราชการด้านตรวจสอบศุลกากรในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง แต่เดิม 

คาดกันว่าคงจะไปไม่กี่เดือน แต่เน่ืองด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

ปฏิบัติงานได้ผลดีจึงยืดเวลาออกไปเรื่อย ๆ  จนร่วม ๑๐ ปี คุณสมบูรณ์

เพิ่งกลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารภายหลังนี้ไม่กี่ปี
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เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า คุณสมบูรณ์ เหล่าวานิช มีความ

สามารถและความรอบรู้ เหมาะสมกับหน้าที่ใหม่นี้เป็นอันมาก  

คุณสมบูรณ์ต้องทำางานร่วมกับตำารวจชั้นผู้ใหญ่ขนาดนายพล และชั้น 

ผู้น้อยลงมาจำานวนหน่ึง กับมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นพลเรือนอยู่บ้าง 

เท่าที่ผมได้วิสาสะกับเพื่อนร่วมงานของคุณสมบูรณ์ ไม่เคยได้ยินคำา 

ติเตียนนินทา มีแต่คำาชมเชยว่าเท่ียงตรง รู้ระเบียบดี รู้กฎหมายดี  

รู้งานดี ไหวพริบทันคนอื่น และเมตตากรุณาแก่ผู้น้อยทั่วไป 

เมื่อตรวจสอบให้มีการปรับแต่ละราย ก็มีเงินรางวัลที่พึงได้ตาม

กฎหมาย และจัดการแบ่งสันปันส่วนกันตามความชอบธรรม ส่วนที ่

คุณสมบูรณ์ได้รับมักจะไม่เกินกว่าส่วนของผู้น้อย ถ้าจะเกินก็เป็นไปตาม

ระเบียบที่กำาหนดไว้ 

แต่แรกผมพรั่นๆ ในใจว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นผู้ถูกคณะ

กรรมการน้ีตรวจสอบซ้ำา จะข้องใจและอาจจะมีข้อขัดแย้งบาดหมางกัน

อย่างไม่น่าดู ความจริงปรากฏว่าข้อขัดแย้งและข้องใจน้ันก็มีอยู่บ้าง 

เพราะนอกจากคุณสมบูรณ์จะทำางานอย่างเข้มแข็งไม่ไว้หน้าผู้ใดแล้ว

ยังกระเดียดไปในด้านพูดจาแบบขวานผ่าซาก การท่ีมีผู้คอยตรวจสอบ

จับผิดตลอดเวลานั้นไม่ใช่เรื่องท่ีชวนนิยมเลย แต่เท่าท่ีได้สดับตรับฟัง 

ก็เห็นว่าส่วนใหญ่อดเคารพมิได้ ในความสามารถรอบรู้และเที่ยงธรรม

ของคณะกรรมการ ประโยชน์ทางรายได้แผ่นดินนั้น ผมไม่ทราบว่าได ้

มีการประมวลไว้หรือไม่ แต่เข้าใจว่าเป็นเงินมาก ถ้าไม่ใช่เรือนร้อยล้าน 

ก็เป็นเรือนสิบ ๆ  ล้านบาท และส่วนที่เข้ารายได้แผ่นดินเน่ืองด้วยมี 

ผู้ขยาดต่อการตรวจสอบทางคณะกรรมการ ทำาให้ไม่พยายามหลีกเลี่ยง

ภาษีก็คงมีมาก 
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ผมเคยปรารภกับเพื่อนข้าราชการกรมศุลกากรว่า พ่อค้าและ

นายหน้าตัวแทนพ่อค้าที่ท่าเรือกรุงเทพและกรมศุลกากรคงจะทั้งเกลียด

ทั้งกลัวคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะคุณสมบูรณ์น่าวิตกมิใช่น้อยถึงความ

ปลอดภัย เพื่อนข้าราชการเหล่านั้นก็เห็นด้วยว่าน่าวิตก และเป็นการ

เสี่ยงอยู่บ้าง แต่บางคนเห็นว่าพ่อค้าและนายหน้าตัวแทนก็ใจนักเลง 

ตามปกติถ้าใครเฉียบขาดแต่เที่ยงตรงและยุติธรรมไม่แกล้งเขา ไม่พาล

ใส่ความผู้ใดแล้ว แม้จะเป็นที่รังเกียจและเกรงกลัว เขาก็คงยังเคารพใน

ความดีน้ัน คงไม่เสี่ยงเกินไปนักและในระยะร่วม ๑๐ ปีนั้น ก็น่ายินดี

ที่คุณสมบูรณ์หรือกรรมการผู้หน่ึงผู้ใดมิได้ถูกประทุษร้ายในการปฏิบัติ

หน้าที่แต่อย่างไร นี่แหละความเที่ยงธรรมเป็นยอดแห่งความคุ้มภัย

เกี่ยวกับรางวัลจากการตรวจสอบภาษี มีผู้เข้าใจผิดว่าคุณสมบูรณ์

คงจะได้รับเงินจำานวนมหาศาล ข้อน้ีผมทราบดี เพราะคุณสมบูรณ์

สนิทกับผมพอที่จะเล่าให้ฟังเสมอมาว่าได้แต่ละรายเท่าใด ผมเข้าใจว่า 

ส่วนหนึ่งของเงินรางวัลนั้นคงจะอำานวยให้คุณสมบูรณ์สามารถมีที่ดิน  

๑ ผืน มีบ้านสำาหรับอยู่เอง ๑ หลัง และความเป็นอยู่ของครอบครัว

ก็อยู่ในฐานะสบาย ๆ  ข้อพิสูจน์อย่างดีในเรื่องน้ีก็คือคุณสมบูรณ์

กับครอบครัวครองชีพอยู่อย่างปกติสามัญชน ไม่มีโอ่อ่า ไม่มีการ

ฟุ้งเฟ้อ หรูหรา ไม่มีออกนอกลู่นอกทาง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๑๕  

คุณสมบูรณ์มีทรัพย์สินฝากธนาคารอยู่เป็นเงินไม่กี่หมื่นบาท ได้เลี้ยง

บุตร ๓ คนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่ง คนที่ ๒ ยังเรียนอยู่มัธยม 

และคนที่ ๓ ยังเล็กนัก

เมื่อคุณสมบูรณ์กลับมาทำางานที่ธนาคารได้ไม่นานนัก คุณหลวง

อรรถสิทธิ์สิทธิสุนทร อดีตอธิบดีกรมศุลกากรในระยะท่ีคุณสมบูรณ์
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ไปปฏิบัติราชการนั่น ได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบภาษี 

(ก.ต.ภ.) จากที่ท่านได้สังเกตเห็นนิสัย คุณธรรมและความสามารถของ 

คุณสมบูรณ์มาก่อน จึงชวนให้ไปเป็นรองเลขาธิการ ก.ต.ภ. และ 

ที่ ก.ต.ภ. นี้แหละที่คุณสมบูรณ์ทุ่มเทกำาลังกายและใจอย่างเข้มแข็ง 

ตามเคยจนเป็นเหตุหน่ึงแห่งการสูญสิ้นชีวิต ตามปกติเป็นผู้มีร่างกาย 

แข็งแรง สุขภาพดี เมื่อจะจากโลกนี้ไป ก็จากไปโดยฟุบสิ้นสติอยู่กับโต๊ะ

ทำางาน กว่าจะถึงโรงพยาบาลก็สายเสียแล้ว

ผมเอง นอกจากจะได้รับไมตรีจิตจากคุณสมบูรณ์แล้วยัง 

ได้รับความเอื้อเฟ้ือนานาประการ ที่ยังผูกใจอยู่อย่างลึกซึ้ง ก็คือ เทป

เพลงไทยเดิมและเครื่องเล่นที่จัดให้สำาหรับฟังที่ธนาคารทุกเย็นท่ี 

ผมต้องทำางานเกินเวลา มีเทปอย่างน้อย ๔๐ ม้วน ได้นำาไปฟังเพลิน 

ที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันปี ๒๕๑๓/๑๔ และปีนี้ก็นำามาเพลินใจที่ 

เคมบริดจ์อีก (และกำาลังฟังขณะเขียนอยู่นี้) ไม่นึกเลยว่าต่อไปนี้จะได้ฟัง

ด้วยความคิดถึง เสียดาย และอาลัยรัก

ในชีวิตนี้ ผมภาคภูมิใจท่ีได้ร่วมงานและวิสาสะสนิทสนมกับ

มนุษย์ประเสริฐหลายท่าน คุณสมบูรณ์เป็นคนหนึ่ง และผมขอร่วมทุกข์ 

ร่วมโศก ร่วมอาลัยกับคุณประทุม เหล่าวานิช กับหลานทั้ง ๓ อย่าง 

สุดซึ้ง

มกราคม ๒๕๑๕
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พร้อม วัชระคุปต์

พระนคร

8 มี.ค. ๑๕

ป๋วยที่รัก

อั๊วกำาหนดจะมาถึงอังกฤษในวันเสาร์ที่ ๒๒ 

เมษายน เวลากลางคืน โดยทาง British Council จะเป็น

ผู้จัดเรื่องที่พัก...จะมาดูงานการสอน Material Science 

ในมหาวิทยาลัยอังกฤษหลายแห่ง เพื่อนำาไปใช้สำาหรับ

แผนกใหม่ที่จะเปิดในคณะวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา

นี้...หวังว่าลื้อคงจะลงมาลอนดอนในตอนนั้น และถ้า 

เจอกันในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ได้ก็จะดีมาก...

   

   พร้อม

ไม่มีว�สน�เสียแล้ว เพื่อนเอ๋ย

พร้อมกับผมเป็นเพ่ือนรักกันมา ๓๐ กว่าปี ไม่ได้เรียนวิชา

เดียวกัน ไม่ได้เรียนในสำานักเดียวกันก็จริง แต่ได้อยู่ด้วยกัน กิน 

ด้วยกัน นอนด้วยกัน ดื่มเบียร์ด้วยกัน เก้กังหัดเต้นรำาด้วยกัน เที่ยว

ด้วยกัน ท่องสก๊อตแลนด์ด้วยกัน อ่านปรัชญาด้วยกัน ถกเรื่องการบ้าน
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การเมืองด้วยกัน สนิทสนมกันจนไม่ต้องบอกอะไรกันก็รู้ใจเสียแล้ว เมื่อ

ต่างมีครอบครัว ท้ังลูกท้ังเมียก็สนิทสนมกันตลอดในบรรดาเพื่อน ๆ   

ของผม พร้อมเป็นคนหนึ่งที่มาร์เกร็ทรู้สึกสนิทชิดชอบมาก เพราะพูด

ซื่อ ๆ  และมีความคิดเห็นเรื่องความมีความจนตรงกัน มาร์เกร็ทก็อาลัย

พร้อมอยู่ไม่น้อย

พร้อมมีคุณธรรมที่ควรสดุดีหลายประการ

ขอสดุดี ปัญญาและความริเริ่มของพร้อม เรียนเก่ง คิดลึกซึ้ง  

ทำาเก่ง ใคร ๆ  ทราบว่าพร้อมได้ปริญญาเอก และมีนิสัยรักทางเป็น

อาจารย์ แต่น้อยคนคงจะได้ทราบว่า พร้อมเป็นนักประดิษฐ์ได้ 

สร้างสรรค์วิธีโลหกรรมวิธีใหม่ หอทะเบียนอังกฤษรับนับถือและ 

จดทะเบียนสิทธิ (Patent) ไว้ฐานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่และมีคุณค่า

ขอสดุดี ความรอบรู้ใฝ่เรียนของพร้อม เป็นเจ้าตำาราทาง

ปรัชญา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ เป็นผู้มีสติเห็นแจ้งในอุปสรรคของ

ประชาธิปไตยในเมืองไทย๑ เป็นผู้ที่ใฝ่ในเสรีธรรมจริง ๆ

ขอสดุดี ในความถ่อมตัว และความไม่เห็นแก่ตัวของพร้อม 

พร้อมมีดีอยู่ข้างในและไม่ปล่อยให้ออกมาโอ้อวดใคร ๆ  พร้อมเคารพ

ในศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน ไม่ว่าจะมีฐานะต่ำาเพียงใด

ขอสดุดี ความซ่ือสัตย์สุจริตของพร้อม ปากกับใจตรงกันเสมอ 

ไม่เคยคิดคด ไม่เคยคิดโกงแม้นจะไม่ร่ำารวย แต่ก็ไม่เบียดเบียนใคร

๑ โปรดดูเพิ่มเติมใน แตกเน้ือหนุ่ม เมื่อ ๒๔๗๕ ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง  

แลหน้า (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
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ขอสดุดี ความมานะอุตสาหะของพร้อม ทำางานตัวเป็นเกลียว มี

ผลงานเป็นตำาราออกมาหลายเล่ม สอนนอกเวลา และเป็นที่ปรึกษาทาง

อุตสาหกรรม

ขอสดุดี พร้อม สามีที่ดี บิดาที่รักลูก เพื่อนที่โอบอ้อมอารี 

พลเมืองดี มนุษย์ประเสริฐ

พร้อมเอ๋ย ไม่น่าเลยอายุสั้น

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๕

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ พร้อม วัชระคุปต์ พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องใน 

วันพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร. พร้อม วัชระคุปต์ ณ เมรุวัด

ธาตุทอง พระโขนง นครหลวงฯ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
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ขำา พงศ์หิรัญ 

อ�ลัยรัก ขำ� พงศ์หิรัญ

เคมบริดจ์ อังกฤษ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๕

ขำา เพื่อนรัก

ถึงแม้ว่ามัจจุราชจักได้พรากขำาไปจากโลกนี้แล้วก็ตาม ผมก็ยังขอ

เขียนถึงขำา เสมือนหนึ่งขำายังมีชีวิตอยู่ ถ้าคนเรามีวิญญาณและวิญญาณ

ของเขานำาไปสู่สุคติแล้ว ขำาก็ยังรับฟังเพื่อนได้ต่อไปอย่างดี หรือถ้า 

คนเราไม่มีวิญญาณ อย่างน้อยจดหมายฉบับนี้ก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้าง 

ที่จะให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่า คนดี ๆ  อย่างขำาก็มีอยู่ในสมัยนี้

ผมขอเขียนในนามของเพื่อนธรรมศาสตร์บัณฑิตร่วมรุ่น 

มกราคม ๒๔๗๙ รุ่นของเรามีการอบรมเป็นรุ่นแรกโดยที่พวกเราเมื่อ 

สอบไล่ได้ครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยวิชา- 

ธรรมศาสตร์และการเมืองแล้ว ได้ร่วมกินร่วมนอนร่วมใจกันอย่าง 

สนิทสนมและรักใคร่กันฉันพี่น้อง รุ่น ธ.บ. ของเรานี้ที่ขำา (ร่วมกับเพี้ยน  

มณีรัตน์) ได้เป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดให้ได้พบปะกันอย่างน้อยปีละครั้ง ขำา

ต้องเหน็ดเหนื่อยในการจัดการ เสียเวลา เสียเงินส่วนตัวเพื่ออำานวยให้

เพ่ือนฝูงได้พบกัน สังสรรค์กัน ไต่ถามทุกข์สุขกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ
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กัน เตือนสติซึ่งกันและกัน และมีความรักใคร่สามัคคีกัน กระชับยิ่งขึ้น 

จนทุกวันนี้ พวกเรา ธ.บ. รุ่นนี้ทุกคน เป็นหนี้บุญคุณขำาอย่างเหลือ

หลาย เพราะใครก็ตามทำาให้เพื่อนรักใคร่สนิทสนมกันยิ่งขึ้น ใครก็ตาม

ก่อความรักความสามัคคีให้มีมากขึ้นในหมู่ชน ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ควรแก่

ความรักความนิยมจากหมู่ชนนั้น

ขำาเอ๋ย บรรดาเพื่อนของขำา เราย่อมทราบดีว่า ใครตกทุกข์ได้ยาก

จะมาหาขำาหรือไม่ก็ตาม ขำาต้องช่วยอย่างน้อยก็เอาใจเอาปากช่วย และ

ที่ช่วยไว้มากกว่าใจและปากก็มีหลายต่อหลายคน ขำานิ่งดูดายไม่ได้ เมื่อ

ผมมีตำาแหน่งสำาคัญในราชการ ขำาพูดกับผมหลายคร้ังว่า เพื่อนคนนั้น 

คนนี้เป็นคนดีนะ กำาลังลำาบาก ควรช่วยเขา คนที่มีเมตตาจิตอย่าง 

ขำานี้แหละที่เป็นคนดี และเป็นคนดีแน่

ผมขอเขียนในนามของผมเองด้วย เพราะทราบเร่ืองส่วนตัวของ

ขำามากดีพอใช้ว่า ขำาเป็นพลเมืองดีอย่างไร เป็นผู้ทีประกอบสัมมาชีวะ

ควรสรรเสริญเพียงใด ขำาเป็นทนายความมาตั้งแต่สำาเร็จการศึกษา ไม่

เคยมีตำาแหน่งสำาคัญในราชการ แต่ก็จะหาคนไทยที่มีความซื่อสัตย์

สุจริต รักชาติรักสังคมไทยเกินไปกว่าขำาในสมัยนี้หายากนัก

และผมก็ทราบดีด้วยว่า ขำาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อทีดีอย่างไร คุณ

ลำาไย ภรรยาของเพื่อนได้ล่วงลับไปแล้ว ๒๐ ปี ขำาไม่เคยคิดนอกใจ 

ไม่เคยคิดมีคู่ครองใหม่ เลี้ยงลูกมาด้วยดีตลอด ลูกของขำา ๖ คน เป็น

แพทย์ปริญญา ๓ คน เป็นนิติศาสตรบัณฑิต ๑ คน และกำาลังเป็น

บัณฑิตทางทันตแพทย์และทางครุศาสตร์อีก ๒ คน หลาน ๆ  ของผม

ควรภูมิใจที่มีพ่ออย่างขำา
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ชาวไทยเรามักจะเคยตัว คิดแคบ ยกย่องแต่ผู้มีอำานาจ ผู้มี

ตำาแหน่งสูงในราชการ น่าจะเปล่ียนอุดมคติเสียที เพราะคนอย่างขำา 

ราษฎรสามัญอย่างขำาเป็นผู้ที่ควรแก่การยกย่องนับถือ ผู้ที่ควรแก่การ

ยกย่องและเคารพ คือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม มิใช่ผู้ท่ีทรงอำานาจ แต่ไร้

คุณธรรม

หน้าท่ีนักกฎหมายทนายความอย่างขำา ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน

จรรยาบรรณ ทนายความก็เป็นส่วนประกอบสำาคัญแห่งกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อนเอ๋ยนอกจากขำาจะทรงไว้ซ่ึงความเมตตา มุทิตาจิตต่อ 

ลูกความ และนอกจากขำาจะเป็นท่ีพึ่งแก่ผู้ท่ีเดือดร้อนในเชิงคดีแล้ว 

ขำายังปฏิบัติหน้าที่สมเป็นหลักสำาคัญส่วนหนึ่งแห่งกฎหมาย ความ

ยุติธรรมและความชอบธรรม บ้านเมืองใดใช้อำาเภอใจเป็นกฎหมาย 

บ้านเมืองใดปราศจากเสรีภาพและความชอบธรรม บ้านเมืองนั้นท่าน

ว่าขาดขื่อแป ภัยพิบัติมักจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย

ขำาเพื่อนรัก ผมจะเรียกร้องให้ขำาคืนชีพมาก็ทำาไม่ได้ ทำาได้อย่าง

เดียวคือ เขียนแสดงความอาลัยรัก ขอให้ความดีความงามความสัตย์จริง

ของเพื่อน จงบันดาลให้บุตรของขำาทุกคน ได้รับมรดกความดีตกทอด

จากเพื่อน โดยประสบแต่สันติสุข มีเสรีภาพและมีความเจริญอันเป็น

สิทธิของขำา และหลานๆ อย่างชอบธรรม

คงจะได้พบกันอีกในไม่ช้า

 ด้วยความรักและอาลัย
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ปิ่น กลัมพะวนิช

น�ยปิ่น กลัมพะวนิช นักเลงผู้ซื่อสัตย์

นายปิ่น กลัมพะวนิช พนักงานเก่าของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ถึงแก่กรรมเสียแล้วเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทำาไมผมจึงเรียกนายปิ่นว่า

นักเลงและทำาไมจึงเรียกว่าผู้ซื่อสัตย์ จะอธิบายต่อไปในบทความนี้

ผมแรกพบนายปิ่นราว พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือ ๒๔๙๔ ครั้งนั้น 

นายปิ่นเป็นพนักงานขับรถของโรงงานยาสูบ ผมรับราชการที่กระทรวง

การคลัง ท่านปลัดกระทรวงการคลัง คุณหลวงเสถียรโชติสารสงสารผม  

เพราะท่านใช้ให้ผมไปไหนมาไหนเกี่ยวกับราชการอยู่ตลอดเวลา

และไม่มีรถใช้ จึงยืมรถโรงงานยาสูบมาให้ใช้ประจำาตัว ๑ คัน คนขับ 

คนแรกหนุ่มกว่านายปิ่น อยู่ต่อมาไม่ช้าคนขับคนแรกกับนายปิ่นตกลง 

กันอย่างไรไม่ทราบแน่ ขอสับเปลี่ยนหน้าที่กัน ผมดูรูปร่างหน้าตา 

นายปิ่นขณะนั้นแล้วไม่ใคร่แน่ใจ ตาแกเข เหมือนตานักเลง เส้ือผ้า 

ไม่โก้ พูดจาเสียงดัง เมียผมก็ไม่แน่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายปิ่นพูด 

ภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำา แต่ก็ตกลงให้แกขับรถให้เรา แต่ตั้งแต่นั้นมา

นายปิ่นก็ขับรถให้ผมและครอบครัว ระหว่างที่เราอยู่กรุงเทพฯ ตลอดมา 

จนนายปิ่นครบเกษียณอายุ แล้วก็ยังมาช่วยขับรถให้ในวันเสาร์อาทิตย์ 

จนป่วยจึงเลิกขับ รวมท้ังสิ้นรู้จักคุ้นเคยกันมาเป็นเวลากว่า ๑๕ ปี 

ต้ังแต่ลูกผมคนเล็กยังไม่เกิดจนโตเป็นหนุ่ม เข้านอกออกในในบ้านผม 

เหมือนญาติสนิท เม่ือผมเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
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ปี ๒๔๙๖ ผมก็ขอให้ลาออกจากโรงงานยาสูบ แล้วให้บรรจุเข้าเป็น 

พนักงานขับรถที่ธนาคารชาติ และได้อยู่ตลอดมา จนเกษียณอายุ

ระหว่างผมเป็นผู้ว่าการ 

นายป่ินเป็นนักเลง เชี่ยวชาญทางอบายมุข ๓ คือ นารี พาชี 

กีฬาบัตร อบายมุขท่ี ๑ คือ สุรา นายปิ่นขาดวุฒิ คือไม่กินเหล้าเลย

แม้แต่น้อย ซึ่งเป็นที่ถูกใจของเมียผม แต่เมียผมไม่รู้ถึงอบายมุข ๓ ของ

นายปิ่นจนกระท่ังแกขับรถมาได้แล้วหลายปี ผมค่อยรู้จักวุฒิของนาย

ปิ่นในด้านนี้ในไม่ช้า

เมื่อก่อนมาขับรถให้ผม นายปิ่นเป็นเจ้ามือโต๊ดเถื่อนที่สนามม้า

ทั้ง ๒ สนาม พอมาขับรถให้ผม ผมใช้งานแกวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วย  

แกก็ไม่ลังเลเลิกทางสนามม้าเด็ดขาด คงจะขาดรายได้ไปมากผมก็นึก

นิยมแกในข้อนี้

แต่ก่อนนี้ไม่ว่าผมจะทำางานอยู่ท่ีกระทรวงหรือไปประชุมใน

ทำาเนียบรัฐบาล หรือที่กระทรวงทบวงกรมอื่น สังเกตดูพอรถจอด 

พนักงานขับรถอื่นมักจะมุงนายปิ่น แรกทีเดียว นึกว่าเป็นเพราะนายปิ่น

คุยสนุก และแกก็คุยสนุกจริง ๆ  แต่ต่อมาจึงเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพราะ

นายป่ินเป็นเจ้ามือโปถั่วและไพ่ต่าง ๆ  พอนายทำางานคนรถก็มั่วสุมกัน 

แต่ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยออกกฎห้ามมิให้พนักงานเล่นการ

พนัน นายปิ่นก็เลิกเด็ดขาด ใจแกแข็งพอดู บางทีเห็นแกเดินหรือยืนดู 

ที่คนอื่นเขาจับกลุ่มกัน แต่ไม่ปรากฏว่าแกเข้าร่วมวงด้วย

คุณวุฒิ นารี นายปิ่นมีมาตั้งแต่ก่อนรู้จักผมและติดตัวไปจน

ตาย นัยว่าเมื่อหนุ่ม ๆ  เคยเร่ร่อน พเนจร ทำางานหลายอย่างรวมทั้ง

เป็นกรรมกรสร้างทางและเป็นทหารระหว่างสงครามด้วย ฉะน้ันไม่น่า
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ประหลาดใจที่แกจะหาคู่ได้เรื่อย ๆ  พวกผู้ชายเราดูผู้ชายกันเองบางที

อาจจะมองไม่ถึงว่าคนอย่างนายปิ่น แกมีดีอย่างไรหนอจึงมีเสน่ห์ผู้หญิง

ชอบเสมอ ตาก็เข แต่งตัวก็ไม่เข้าท่า แต่ผู้หญิงเขาอาจจะตาสูงกว่าผู้ชาย

เราก็เป็นได้ เฉพาะอย่างยิ่งนายปิ่นเป็นคนช่างพูด เจอะใครเข้าก็เข้าไป

สนทนาพาทีด้วย ไม่เคยเห็นแกเก้อเขิน จำาได้ว่าครั้งหน่ึงเราไปเท่ียว 

บางแสน ไปวันศุกร์กลับวันจันทร์ นายปิ่นไปเช่าห้องค้างคืนที่ในจังหวัด

ชลบุรี พอกลับกรุงเทพฯ นายปิ่นมากระซิบบอกผมว่า “นายครับ  

แม่นั่นแกตามผมมากรุงเทพเสียแล้ว” ผมยังไม่รู้ว่าแม่นั่นเป็นใคร

อยู่ที่ไหน ซักไซ้ไล่เรียงจึงทราบว่าเป็นสาวชาวตลาดชลบุรี คุยกันคืน 

 ๒ คืนก็พอที่จะตามหนุ่มวัย ๕๐ มากรุงเทพฯ 

คุณวุฒินี้ทีแรกก็ทำาความกระอักกระอ่วนแก่ผมและเมียบ้าง 

เพราะเห็นแกมีลูกมากและเมียมากจะเดือดร้อน แต่ต่อมาเห็นว่าเป็น

เรื่องส่วนตัวของนายปิ่นก็ไม่ควรก้าวก่ายล่วงเกินแก จึงจะกดใจเสีย 

ไม่เอ่ยถึง ภรรยานายปิ่นผมรู้จักดีอยู่ ๒ คนซึ่งนายปิ่นซื่อสัตย์ต่อเสมอ 

“ตามทำานองและวิธีการของแก” (in his fashion) คนหนึ่งเป็นคน 

ดั้งเดิมแก่เฒ่ามาด้วยกัน และก็รักใคร่กันมานมนาน อีกคนหนึ่งมีลูก

มาก (ดูเหมือนร่วม ๑๐ คน) และได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก

นายปิ่นเป็นนักเลงแบบที่ต้องพึ่งตัวของตัวเสมอ และคอย

พิทักษ์รักษาคุ้มครองนายท่ีนั่งรถของแก มักจะดูคนออก มักจะมา

แนะนำาว่านายครับคนน้ีไว้ใจได้ นายครับคนนั้นอย่าเชื่อมัน ถ้าเผอิญ 

ทางราชการให้ผมใช้รถชนิดที่โอ่โถง นายปิ่นมักจะดีใจ ป้อไปป้อมา 

รู้สึกว่าเกียรติยศของแกสูงขึ้นมาก แต่ต่อมาเมียผมกับผมตกลงใจว่า 

เราไม่ควรใช้รถที่มันวิเศษนัก หันมาใช้รถเล็กลง นายปิ่นไม่ใคร่สบายใจ 
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แต่ก็ทนได้และผลสุดท้ายก็ยอมรับชะตาของแกท่ีจะไม่ได้ขับรถหรูหรา 

คร้ังหนึ่งผมนั่งรถนายปิ่นขับมาถึงสี่แยกบางขุนพรหม จะเป็นเพราะ 

รีบหรืออย่างไรไม่แน่ นายปิ่นแซงรถถลาเกือบชนรถที่วิ่งผ่านมาจาก

เทเวศร์ เหยียบห้ามล้อจนรถของเราถลาไป เคราะห์ดีไม่ชนกัน ผมเห็น 

ว่าฝ่ายเราผิดก็ลงจากรถไปขอโทษเจ้าของรถอีกคันหนึ่ง นายป่ินมา 

กระซิบว่านายครับอย่าเพิ่งไปรับผิดมันซีดูมันก่อนเด๋ียวมันได้ใจ ผมก็ 

นิ่งเสีย ไม่ได้ตอบแก ภายหลังนายปิ่นมาสารภาพว่า “ผมผิดจริง นาย 

ไปรับผิดถูกแล้ว” นี่แหละนิสัยนักเลงจริง

เม่ือเร่ิมขับรถให้เรา นายปิ่นมักจะขับอย่างใจร้อน ยิ่งรถใหญ่ 

ยิ่งเร็ว พอวันเสาร์ขับให้เมียผมนั่ง เมียผมก็จะบอกให้ผมบอกแกให้ช้าลง 

ต่อมาแกลืมตัวอีกขับตามนิสัยเดิมของแก ทีน้ีเมียผมพูดภาษาอังกฤษ

กับผมอีก แต่ผมยังไม่ทันแปลให้แกช้าลง แกก็เบารถ ตั้งแต่นั้นมา 

นายปิ่นรู้จักภาษาอังกฤษคำาหนึ่งคือ ช้า ๆ  และก็ขับช้าตลอดมา จนเป็น

ที่เลื่องลือกันในธนาคารว่า ขบวนขับรถช้าด้วยกันแล้ว นายปิ่นเป็นหนึ่ง

นายป่ินเป็นนักเลงแบบเก่า คือไปไหนต้องพกเงินไปมาก ๆ  

ครั้งหนึ่งไปเชียงใหม่ด้วยกัน ผมเผอิญเอาเงินสดไปน้อย ถามนายป่ิน

ว่ามีเงินให้ยืมบ้างไหม นายปิ่นถามว่านายจะต้องการกี่พัน ผมแท้จริง 

ต้องการสัก ๒ ร้อยบาท สัพยอกถามแกว่านายปิ่นให้ยืมได้กี่พันเล่า แก

ตอบว่าสัก ๖–๗ พันก็ได้ แต่คงไม่ถึงหมื่น

ระหว่างผมเป็นผู้ว่าการ นายปิ่นฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ

ธนาคารอยู่ ๒ ข้อ ข้อหนึ่งคือเรื่องให้เพื่อนพนักงานยืมหรือกู้เงิน ข้อนี้ 

ผมเคยออกปากว่ากล่าวแกว่าธนาคารมีนโยบายไม่ให้พนักงานมี 

หนี้สิน จึงห้ามเรื่องการกู้ยืมกันเองหรือกับคนภายนอก นายปิ่นอธิบาย 
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ว่า “พุทโธ่ นายครับ ก็มันเพื่อน ๆ  กันแท้ ๆ  มันเดือดร้อนมา ผมจะ 

ใจไม้ไส้ระกำาได้อย่างไร ผมไม่ให้มันยืม มันก็ไปยืมคนอ่ืนเสียดอก 

มากกว่าที่จะเสียให้ผมอีก” ผมไม่เห็นด้วยกับแก แต่ก็เข้าใจดีว่าแก 

มีแก่ใจต้องการช่วยเหลือเพื่อนฝูง เรื่องนี้เราหย่าทัพกันไปเอง เลิก 

เอ่ยถึงจนทุกวันนี้

อีกข้อหนึ่งคือระเบียบเครื่องแต่งกายของคนขับรถ กำาหนด

ว่าต้องกลัดกระดุมแขนเสื้อให้เรียบร้อย เสื้อแขนยาวจะถลกข้ึนไม่ได้  

ผมเองไม่สู้สนใจกับข้อบังคับหยุมหยิมชนิดนี้ และมิหนำาซ้ำาผมไม่ชอบ

ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวในกรุงเทพฯ ถ้าเผอิญสวมตัวแขนยาวมาก็มักจะถลก

ขึ้น วันหนึ่งนายปิ่นขับรถให้ผู้ว่าการจะเข้าวังบางขุนพรหม แกขอหยุด 

สวมกระดุมแขนเสื้อ ผมถามแกว่าทำาไม แกบอกว่าปากนกปากกามัน

ค่อนว่าคนขับรถผู้ว่าการได้ใจไม่ทำาตามระเบียบ ผมรู้สึกขันแต่นิ่งเสีย 

ไม่ปริปาก แต่ต่อมาภายหลังสังเกตดูว่านายป่ินก็ทนระเบียบจู้จี้นั้น 

ไม่ได้ แกไม่ถลกแขนเสื้อแต่ปล่อยให้มันร่องแรงไว้ไม่กลัดกระดุม  

มองดูไกล ๆ  ไม่ทราบแน่ว่าได้กลัดกระดุมหรือเปล่า

ความเอาใจใส่ต่อการงาน การรักษาดูแลรถ ความเที่ยงตรงต่อ

เวลา เป็นคุณสมบัติของนายปิ่นที่ครอบครัวผมนับถืออยู่เสมอ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความห่วงใยคอยปกป้องภยันตรายต่าง ๆ  นานา ยัง

ซาบซึ้งใจเราอยู่ทุกวันนี้ นายปิ่นเป็นห่วงใยกังวลเรื่องลูกของแกเสมอ

บางทีมาปรับทุกข์ให้ฟัง ผมก็บอกแกว่านายป่ินนั่นแหละมีความผิด  

มีเมียมากมีลูกมาก จึงไม่สามารถดูแลเลี้ยงลูกใกล้ชิด นึกว่าแกจะเถียง

ผม เพราะแกเถียงได้เสมอ แต่แกกลับสารภาพว่าจริงของนาย ผมมัน
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สายไปเสียแล้ว ฉะนั้นนับว่านักเลงคนนี้ไม่คดโกง ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ 

และรักลูกรักเมียของเขาตามประสาที่เขาจะรู้จักว่าจะรักอย่างไร

ผมเอาเรื่องนายปิ่นทั้งดีทั้งชั่วมาเล่าสู่กันฟัง ด้วยเห็นว่านายปิ่น

มีความดีมากกว่าความเลว มนุษย์เรามีความเลวติดตัวด้วยกันทุกคน  

แต่เม่ือมีความดีเป็นหลักและมีน้ำาใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ก็ 

หักล้างกันกับความเลวได้ให้สูญไป และคนท่ีเป็นเพื่อนฝูงสนิทชิดชอบ

กัน ถ้ารู้นิสัยชั่วซึ่งกันและกันแล้วยังมีความรักผูกพันซึ่งกันและกัน  

นั่นแหละ ผูกพันนั้นสนิทเสียยิ่งกว่าที่จะหลับตาไม่ดูด้านเลว หันมาใช้ 

อคติดูแต่ทางที่ดีเท่านั้น

ด้วยความรู้สึกดั่งได้พรรณนามาข้างต้น ผมกับเมียและลูกท้ัง  

๓ คนขอฝากความรักความอาลัยในนายปิ่น กลัมพะวนิช มาใน

บทความนี้ และขอเชิญเพื่อนร่วมงานในธนาคารแห่งประเทศไทย 

ร่วมใจกันแผ่เมตตาระลึกถึงความดีของนายป่ินเพื่อสุคติของ นายปิ่น  

กลัมพะวนิช ของเรา

พิมพ์ครั้งแรกใน ธปท. ปริทรรศน์ (๔ มกราคม ๒๕๑๗)
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ฮูแบร์โต 

ท่�นภร�ด�จ�รย์ฮูแบร์โต1

วันนี้เราชุมนุมกันในงานมิซซาขับ หน้าศพท่านภราดาจารย์ 

ฮูแบร์โต ที่รักของเรา ในงานนี้ผมสังเกตพบศิษยานุศิษย์ของท่าน

ภราดาทั้งรุ่นพี่ผมและรุ่นน้องผมอยู่หลายท่าน แต่ผมเชื่อว่าคงมีศิษย์

ของท่านอีกจำานวนไม่น้อยซ่ึงหากสามารถมา ก็คงต้องมาร่วมพิธีนี้ 

แน่ ๆ  เพราะท่านภราดาผู้ล่วงลับไปเป็นท่ีรักยิ่งและเคารพยิ่งของ

พวกเราอัสสัมชนิกทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ในภาคฝรั่งเศสซึ่งท่าน

สอนอยู่ประจำา หรือจะเป็นศิษย์ในภาคอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภราดา 

โดยที่ท่านภราดาเป็นอาจารย์อาวุโส และเป็นผู้ควบคุมห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ฉะนั้น ข้อความที่ผมจะกล่าวพยายามถอด

จากดวงใจของอัสสัมชนิกรุ่นพี่ รุ่นผม และรุ่นหลังๆ ซ่ึงท่านอธิการ

โรงเรียนได้ให้เกียรติแก่ผมเป็นผู้กล่าวแทนเพื่อแสดงความอาลัยรักและ 

สดุดี ณ ที่นี้

ในอดีต ในโอกาสงานศพของท่านภราดาจารย์ฮีแลร์ ซึ่งผม

ได้รับเชิญให้มากล่าวคำาสดุดีในหอประชุมนี้ ผมได้สามารถกล่าวเป็น

ภาษาฝร่ังเศส เพราะเป็นภาษากำาเนิดของท่านภราดาจารย์ และเป็น

ภาษาที่ท่านภราดาจารย์สอนพวกเรามา มาครั้งน้ีต้ังใจจะกล่าวเป็น 

๑ คำาสดุดีในพิธีมิซซาขับ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๗ ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก. 
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คำาฝรั่งเศสทำานองเดียวกัน แต่เสียใจท่ีไม่สามารถจะกระทำาได้ เพราะ 

เหตุ ๒ ประการ คือ ผมมีเวลาเตรียมตัวเพียง ๑ ชั่วโมง และอีกประการ

หนึ่ง คราวงานท่านภราดาฮีแลร์ ผมได้สามารถเสนอร่างให้ท่านภราดา 

ฮูแบร์โตตรวจแก้อย่างที่ท่านเคยกระทำามา สมัยผมเป็นนักเรียนประจำา

ชั้นของท่านประมาณ ๔๓ ปีก่อนนั้น ภราดาจารย์ ฮูแบร์โต ก็ยินดี

กระทำาโดยใช้หมึกแดงแก้ไขเพิ่มเติมให้ ไม่ผิดกับกาลก่อนโน้น ร่างที่ 

ผมเสนอท่านนั้นเขียนด้วยหมึกน้ำาเงิน เมื่อภราดาฮูแบร์โตส่งคืน

มาปรากฏว่ารอยหมึกแดงมีมากพอ ๆ  กับหมึกน้ำาเงิน ซึ่งนับว่าเป็น 

พระเดชพระคุณอันล้นเหลือ ครั้งสุดท้ายที่ท่านภราดาฮูแบร์โตมีต่อผม

เป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้แต่วิงวอนให้วิญญาณของท่านภราดา 

ได้โปรดให้อภัยแก่ศิษย์ผู้ไม่สามารถกล่าวสดุดีอาลัยท่านในวันน้ี  

ในภาษากำาเนิดของท่านได้

ท่านภราดาฮูแบร์โตแห่งนครอิเคจ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม  

คริสต์ศักราช ๑88๕ ณ ตำาบล Laire ในแคว้น Saint Germain 

L’Herm ประเทศฝรั่งเศส นามเดิมของท่าน อังตวน เดอจอร์จ ได้เข้า 

ศึกษาเพื่อเป็นนักบวชขั้นต้นท่ีเมือง Clermont–Ferrand ในเดือน

มีนาคม ในปี ๑๙๐๐ ต่อมาเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน สมัครเข้าเป็น 

novice (คล้ายสามเณร) ณ ตำาบล Rochin, Lillo เริ่มถือศีลปฏิญาณ

ตนเม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๑๙๐๒ และถือบวชเป็นภราดา เมื่อวันท่ี  

๑ กันยายน ๑๙๑๐ ณ นครบรัสเซลส์

ระหว่างปี ๑๙๐๕ ถึง ๑๙๒๐ ท่านได้เริ่มสอนในโรงเรียนสเปน 

และเวเนซุเอลา (ได้รับผิดชอบเป็นอธิการในเวเนซุเอลารวม 8 ปี)  

ต่อมาท่านจึงได้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อสนองความต้องการของ 
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โรงเรียนอัสสัมชัญและประเทศไทยในปี ๑๙๒๐ และท่านได้อุทิศชีวิต

ตั้งแต่นั้นมาให้แก่นักเรียนไทยจน ปี ๑๙๖๗ (เว้นอยู่เพียง ๖ ปี คือ 

๑๙๔๐ – ๔๖ ซึ่งการเมืองระหว่างประเทศบังคับให้ท่านต้องย้ายไปสอน 

ในประเทศอินเดียชั่วคราว) เมื่อท่านมีอายุ 8๒ ปี จึงได้เลิกสอนเพ่ือ 

พักผ่อนตามสภาพความชราและทุพพลภาพ แต่ท่านก็ยืนยันขอดำารง 

ชีวิตต่อไปในประเทศไทยจนถึงแก่กรรม ตลอดเวลาตั้งแต่ปี ๑๙๒๐ 

จนถึงวันมรณะ ภราดาฮูแบร์โตไม่เคยสนใจที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด 

ของท่านเลย และระหว่างท่ีพ้นเกษียณอายุทำางานไป ท่านก็สนใจอยู่ 

แต่ในการอ่าน การเขียน–บันทึก เขียนบทความทางวิชาการ เก็บรักษา 

ผีเสื้อ (ของโปรด) ของท่าน และได้เขียนหนังสือเรื่องผีเสื้อของประเทศ 

ไทยไว้เป็นมรดกแก่วงวิชาการในประเทศไทย และของโลกต่อไป

ท่านภราดาฮูแบร์โต อุทิศชีวิตและสติปัญญาของท่านให้แก่ 

พวกเราศิษย์ของท่านอย่างที่จะหาผู้ใดเกินกว่ามิได้ ในบรรดาศิษย์เก่า

ของท่านมีนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ผู้นำาทางสังคม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

และผู้ใหญ่ในวงการเมือง เป็นอันมาก ท่านดีใจที่ศิษย์ของท่านไม่ว่าจะ 

มีฐานะต่ำาต้อยหรือสูงศักดิ์ไปเยี่ยมท่าน ท่านปลื้มปีติใจเป็นพิเศษเมื่อ 

มีผู้กล่าวขวัญถึงศิษย์คนนั้นคนนี้ว่ามีคุณธรรม ความสุจริต และความ

เที่ยงธรรม ระหว่างที่ท่านรับผิดชอบสอนประจำาอยู่ท่านสามารถคุม

นักเรียนของท่านให้อยู่ในระเบียบวินัยอยู่เสมอ ด้วยความเมตตา และ

ความยุติธรรม ท่านสามารถควบคุมสติของท่านเองให้อยู่ในระเบียบ

วินัยต่อผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ไม่ว่าผู้บังคับบัญชานั้นจะอ่อนอาวุโสทาง

วัยวุฒิกว่าท่านหรือไม่ ท่านภราดาฮูแบร์โตมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ยึดมั่นใน

หลักการอย่างแน่นแฟ้น และถ้าเห็นว่าหลักการของท่านถูกต้องแล้ว 



121คนที่ผมรู้จัก

ท่านก็ไม่เกรงที่จะแสดงความคิดเห็นจนบางครั้งมีผู้เข้าใจผิดว่าท่าน 

เป็นคนดื้อดึง แต่คุณธรรมของท่านที่เราเทิดทูนยังกล่าวถึงอยู่เสมอ 

ในบรรดาสานุศิษย์ คือความถ่อมตน ความจงรักภักดี ความตรงต่อเวลา 

ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และความศรัทธาในศาสนาของท่าน

อัสสัมชนิกแทบทุกรุ่นรู้จักภราดาฮูแบร์โต และยกย่องว่า

ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกประจำาโรงเรียน นอกจากท่านจะสอน

วิทยาศาสตร์ให้เราสามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงท่านเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมแล้ว สิ่งประเสริฐที่ท่าน

ได้ประสิทธิ์ประสาทให้แก่พวกเรา ก็คือ วิธีการใช้ความคิดพิจารณา

ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ คือการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  โดยใช้เหตุผลด้วย

ความเป็นธรรม ปราศจากอคติ และสามารถรู้จักระเบียบระบบคิดได้

จนเป็นนิสัย ข้อนี้กระมัง ที่ได้ช่วยให้พวกเราศิษย์บางคนสามารถเจริญ

วิชาการชั้นสูงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือประยุกต์ และไม่ว่าพวกเราจะ

ประกอบอาชีพแขนงใด

แต่คุณธรรมอันประเสริฐที่พวกเราเหล่าศิษย์ได้รับจากท่าน 

ภราดาจารย์ผู้น้ี ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม ปราศจาก 

อคติ ซึ่งมิใช่แต่ท่านพร่ำาสอนให้แก่พวกเรา ท่านยังปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

ให้เราเห็นและลอกแบบ พวกเราจำาได้สนิทว่าท่านมีนัยน์ตาสีฟ้าอัน

แจ่มใส อันแสดงถึงความบริสุทธ์ิใจไม่ว่าท่านจะชมเชยเราหรือทำาโทษ

เรา เวลาที่ท่านคุมนักเรียนขณะพักเรียนในโรงเล่น พวกเราสังเกต

และจดจำาได้แม่นยำาว่า ท่านภราดาฮูแบร์โตเดินจากจุดหน่ึงถึงจุดหน่ึง 

กลับไปกลับมา ศีรษะตรง ไหล่ตรง ลำาตัวตรงเป็นไม้บรรทัด เท้าของ
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ท่านก้าวไม่ยาวเกินไป ไม่สั้นเกินไป ต้องตามจังหวะ บางครั้งพวกเรา

จับเวลาที่ท่านเดินระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทุกเท่ียวต้องเท่ากัน 

เด็ดขาด นี่เป็นเพียงสัญลักษณ์ ภายในใจของท่านและการแสดงของ 

ท่านก็ไม่สั้น ไม่ยาว ไม่วอกแวก ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงตรง เสมอต้นเสมอ 

ปลาย ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง สรุปคือ ท่านสอนและทำาตัวอย่างให้พวกเรา 

ถือสัตย์สุจริต จริงใจกับตนเอง และกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา 

ท่านสมณทูต ท่านสังฆราช ท่านอธิการ ท่านภราดา และ 

อัสสัมชนิกทั้งหลาย ถ้าผมจะได้รับอนุญาตให้ใช้ภาษาแห่งศาสนาของ

ท่านภราดา พวกเราขอวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานรางวัล

อันสมควรได้แก่ผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ และด้วยความ 

จงรักภักดีมาตลอดชีวิต ขอให้โปรดประทานแต่ภราดาฮูแบร์โตแห่งนคร 

ลิเอจ นามเดิม อันตอน เดอจอร์จ ซึ่งสันติภาพนิรันดร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๗ 
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สันธนา เทพวัชรานนท์ 

คำ�อ�ลัย สันธน� เทพวัชร�นนท์

สันธนาเข้าเป็นนักศึกษาเรียนเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ สำาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้

รับปริญญาทางเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตลอดระยะเวลานั้น ผมดำารง

ตำาแหน่งเป็นคณบดีในคณะเศรษฐศาสตร์ จึงนับว่าสันธนา เป็นศิษย์

ในความรับผิดชอบของผมตลอดเวลา ๔ ปีที่เล่าเรียนอยู่

ผมได้รับข่าวมรณะของสันธนา จากธนา ดำารงมณี ระหว่างที่ผม

อยู่ในเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ รู้สึกสลดใจ เสียดายนัก อายุยังน้อย 

ไม่เต็ม ๒๓ ขวบ สวยน่ารัก น่าเอ็นดู กำาลังจะเร่ิมชีวิตเป็นผู้ใหญ่ และ

โลกกำาลังจะเป็นของสันธนาและเพื่อนรุ่นเดียวกัน ครูบาอาจารย์ ยัง

ใจหาย บิดามารดา คู่รัก ญาติ และเพื่อน ๆ  จะยิ่งเศร้าสลดสักเพียงใด

ขณะที่ผมได้รับข่าวร้ายของสันธนา ผมกำาลังเขียนบทความที่

ปรากฏในหนังสือท่ีระลึกฉบับนี้๑ จึงตั้งใจอุทิศส่วนดีของบทความซึ่ง 

ว่าด้วยความเจริญพัฒนาให้แด่สันธนา ผู้ที่ควรจะเจริญพัฒนาต่อไป  

แต่หมดโอกาส อย่างไรก็ตาม ถ้าหักใจเสียว่าสันติสุข คือ สิ่งประเสริฐ  

 

๑ บทความเรื่อง ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำาหรับ ค.ศ.๑๙๘๐
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ก็ใคร่จะชวนกันให้คิดว่า สันธนา ได้บรรลุแล้วซึ่งสันติ คือไปสู่ความสุข

อันประเสริฐ

เมษายน ๒๕๑๗

พิมพ์คร้ังแรกใน อนุสรณ์ง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ น�งส�วสันธน�  

เทพวัชร�นนท์ ศ.บ. (มธ.) อดีตพนักงานประชาสัมพันธ์ตรี เทศบาลเมือง

ตรัง ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๗.
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คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร 

๑ 

ง�นรับใช้ช�ติ ของ สุภ�พ ยศสุนทร

ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สุภาพ (รักตประจิต) ยศสุนทร 

อาสาสมัครเข้าเป็นเสรีไทยโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย เพราะใจรักชาติ 

เช่นเดียวกับผู้อื่นที่เป็นนักเรียนร่วมสมัยกันในประเทศอังกฤษขณะน้ัน 

พวกเราภูมิใจมากที่เสรีไทยในอังกฤษมีสมาชิกเป็นสุภาพสตรีใจเด็ด

หลายคน นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลที่ ๗ ท่านหญิงผ่องผัสมณี สวัสดิวัตน์ หม่อมเสมอ สวัสดิวัตน  

จนถึงสุภาพ บุบผา และอนงค์ (แต้สุจิ) ถ้ารัฐบาลอังกฤษใจกว้าง 

สักหน่อย ก็คงจะได้มีทหารหญิงสุภาพเข้ามาโดดร่มชูชีพ ฝึกกองโจร 

กับเราในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่ได้เป็นทหาร สุภาพก็ทำาหน้าท่ีเสรีไทย

อย่างเต็มท่ี คือ เป็นเลขานุการให้คุณมณี สาณะเสน หัวหน้าเสรีไทย

ในอังกฤษ และออกไปปฏิบัติงานในประเทศอินเดียทางด้านโฆษณา

ทางวิทยุและเอกสารอยู่จนเลิกสงคราม

มีอยู่ระยะหนึ่งที่สุภาพเข้าทำางานกับรัฐบาลนอร์เวย์ (พลัดถิ่น) 

ในกรุงลอนดอน ผู้บังคับบัญชา คือ Mr. Erik Brofoss ซึ่งต่อมาได้เป็น 

ผู้ว่าการธนาคารชาติและรัฐมนตรีว่าการคลังของนอร์เวย์ จุดเริ่มต้นของ

งานธนาคารกลางระหว่าประเทศของสุภาพอยู่ที่ตรงนี้ และ Governor 
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Brofoss ก็เป็นทั้งเพื่อน ทั้งครู และเพื่อนร่วมงานของสุภาพตลอดมา

จนวันสิ้นชีวิต

ผมได้มีโอกาสร่วมงานท่ีเป็นราชการกับสุภาพตั้งแต่แรกเริ่ม  

จนกระท่ังจากกันไป เม่ือสุภาพเร่ิมเข้าทำางานท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในปี ๒๔๙๐ ผมยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยลอนดอน สุภาพเขียน 

จดหมายชักชวนให้เข้ามาทำางานธนาคารชาติด้วยกันเมื่อผมเรียนสำาเร็จ  

โดยมีข้อจูงใจว่าเป็นงานใหม่ ส่วนค้นคว้าเพิ่งเริ่มตั้ง มีคุณสมหมาย  

ฮุนตระกูล เป็นหัวหน้าส่วน กำาลังคึกคัก ต้องใช้วิชาการมากและ  

“สนุกดี” โดยที่ผมเป็นนักเรียนทุนของกระทรวงการคลัง ย่อมมี 

ข้อผูกพันที่จะทำางานในกระทรวงการคลัง (แม้ว่าคุณเล้ง ศรีสมวงศ์  

ขณะที่เริ่มงานธนาคารชาติจะได้ชักชวนผ่านคุณหลวงอาจพิศาลกิจ 

ทูตการคลังในสถานทูตไทยลอนดอนขณะน้ันก็ตาม) ฉะนั้นเมื่อผม

กลับมาจากการศึกษาในปี ๒๔๙๒ ผมจึงเข้าสังกัดกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลังในวาระเริ่มแรก แต่ในปลายปีนั้นเอง เนื่องจาก

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ 

ธนาคารโลก สถาบันท้ัง ๒ น้ีได้ส่งคณะผู้แทนเข้ามากรุงเทพเป็นครั้ง

แรก หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ผู้ว่าการธนาคารชาติ ได้ขอให้กระทรวง

การคลังส่งตัวผมไปร่วมงานส่วนค้นคว้าท่ีธนาคารชาติ เพื่อต้อนรับ 

คณะผู้แทนท้ัง ๒ คณะ ผมจึงได้เริ่มทำางานกับเพื่อนๆ ที่ธนาคารชาติ 

และได้ร่วมงานด้านราชการกับสุภาพแต่นั้นมาจนบัดนี้เกือบ ๒๕ ปี

สุภาพอายุน้อยกว่าผม เรียนทีหลังผม จึงตกเป็นหน้าที่เป็นผู้ช่วย 

ผมอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าพูดโดยปราศจากอคติแล้ว ถ้าจะกลับหน้าที่

กัน ให้สุภาพเป็นหัวหน้า ผมเป็นผู้ช่วย ก็จะราบรื่นและได้ประโยชน ์



129คนที่ผมรู้จัก

อย่างเดียวกัน เพราะสติปัญญาความรอบรู้ ความริเริ่ม ความกว้างขวาง

ของสุภาพนับได้ว่ายอดเยี่ยม หาเสมอเหมือนได้ยาก ผมพูดเช่นนี้ได้

เต็มปาก เพราะตลอดเวลาที่ผมเป็นรองผู้ว่าการ (๗ เดือน) และเป็น 

ผู้ว่าการธนาคารชาติ (๑๒ ปี) สุภาพเป็นคู่คิด เป็นหัวคิดให้ เป็นห ู

เป็นตาให้อย่างสนิทสนม สุภาพมีนิสัยไม่เกรงใจนาย ยิ่งนายอย่างผม

ยิ่งไม่เกรงใจ เพราะสนิทสนมกันมาก ฉะนั้น เวลาสุภาพวินิจฉัยปัญหา 

ต่าง ๆ  ของธนาคารชาติ สังเกตได้ว่าสุภาพวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมา 

เอาใจของผู้ว่าการไปใส่ใจของสุภาพ วินิจฉัยด้วยความรับผิดชอบเสมือน

ตนเองเป็นผู้ว่าการ แน่ละ บางครั้งย่อมมีความคิดเห็นขัดกัน และเมื่อ

ได้เถียงกันไปสักพักใหญ่ ต่างคนต่างหยุดหัวเราะสักที แล้วถามซึ่งกัน

และกันว่า ใครเป็นผู้ว่าการกันแน่?

ในสมัยที่สุภาพได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการใน

ปี ๒๕๐๓ น้ัน ส่วนค้นคว้าได้เลื่อนฐานะเป็นฝ่ายแล้วสัก ๒–๓ ปี แต่

กล่าวได้อย่างยุติธรรมว่างานของฝ่ายวิชาการได้เจริญเติบโตทำาหน้าที่

ทางวิจัยด้านเศรษฐกิจเป็นยอดเยี่ยมในประเทศไทยได้ก็ด้วยน้ำาแรง 

และความคิดอ่านของสุภาพ เป็นผู้ก่อร่างสร้างฝ่ายวิชาการให้มั่นคง  

ทั้งด้านระบบงาน และการสร้างสรรค์ สะสมพนักงานที่มีคุณวุฒิ สุภาพ

เป็นคนเข้มแข็งในการงาน ใจร้อน นายสั่งอะไรไป พรรคพวกต้อง

ขะมักเขม้นทำาไม่ชักช้าและต้องทำาดีด้วย มิฉะนั้นจะถูกเล่นงาน แต่ 

พรรคพวกส่วนใหญ่ก็รู้ว่าแกปากร้ายใจดี บางคนที่ไม่รู้ก็กลัวจนลาน 

เมื่อพรรคพวกส่งงานมาสุภาพจะต้องกลั่นกรองอย่างละเอียด ผมเคย 

ได้ยินสุภาพดุพนักงานฝ่ายวิชาการว่าทำาชุ่ย ๆ  อย่างนี้เสนอผู้ว่าการได้

หรือ เพราะฉะนั้นเมื่องานส่งขึ้นมาถึงผู้ว่าการจากสุภาพ ผมก็อ่านได้ 
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ด้วยความสบายใจ ไม่ต้องห่วงว่าจะชุ่ย จะคอยระวังดูก็แต่ว่าข้อเสนอจะ

แก่ไปหรืออ่อนไปเท่านั้น

พูดถึงความแก่ไปหรืออ่อนไป เอาเป็นแน่ไม่ได้ว่าสุภาพกับผม

ใครจะมุทะลุหรือรุนแรงกว่ากัน บางครั้งก็สุภาพ บางครั้งก็ผม ในคำานำา

หนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งเราทั้ง ๒ ร่วมกันเรียบเรียง 

ผมได้กล่าวไว้ว่า “ความเห็นและถ้อยคำาใดที่อาจจะแสลงใจแสลงหูท่าน

ผู้อ่านนั้นก็เป็นของผู้เรียบเรียง เพราะผู้เรียบเรียงได้เคยรับคำาตักเตือน

ทักท้วงจากผู้ร่วมงานบ้างแล้ว แต่ได้ยืนยันให้คงอยู่ด้วยเห็นว่าการเน้น

เรื่องสำาคัญโดยปราศจากอคติหรือเจตนาร้ายในส่วนบุคคลย่อมอยู่ใน

คุณวิสัยของนักวิชาการ” ผู้ร่วมงานที่ตักเตือนทักท้วงนั้นไม่ใช่ใครอื่น 

สุภาพนั่นเอง และความเห็นและถ้อยคำาที่อาจแสลงใจแสลงหูใครนั้น

อยู่ในบทที่ ๒๑ ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ สุภาพท้วงว่าเอาอย่างนี้เหรอ  

ไปว่ารัฐมนตรีเขาเป็นโจรจะเหมาะเหรอ? ผมก็ว่าเอาน่า สุภาพก็ว่า 

เอาก็เอา ครั้นแล้วไม่กี่เดือนต่อมา สุภาพก็เอาบทที่ ๒๑ ว่าด้วยธรรมะ 

ในด้านเศรษฐกิจนั่นเองไปใช้แสดงปาฐกถาให้ฝรั่งฟัง บอกว่าให้ฝรั่ง 

รู้เสียบ้างว่าคนไทยที่มีธรรมะก็มีอยู่

ถึงบทที่เจ้าหล่อนจะฉุนเฉียว เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฏว่าใคร 

ในราชการกินกันโกงกันอย่างไร สุภาพจะต้องมานั่งท่ีหน้าโต๊ะทำางาน

ของผม พอเปิดประตูเข้ามาก็เห็นแล้วว่าอารมณ์ไม่ปกติ ประตูเปิดก็

ลมวูบเข้ามาตามแรงตัวสุภาพ พอนั่งลงได้ก็พูด พูด พูด พูดใส่คะแนน 

ไม่ทัน บางครั้งก็ต้องขอให้หยุดก่อน แล้วให้เริ่มเล่าต้ังต้นใหม่เพราะ 
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ในการประชุมประจำาปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก  

ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อปี ๒๕๑๒
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ไม่รู้เรื่องมาแต่เดิม น้ันแหละจึงย้ิมออก แล้วบางทีก็ว่า มาสเซ่อ๑วันนี้

เซ่อจริง

ความตากว้างหูกว้างของสุภาพนั้นทำาให้เกิดคำาพังเพยในหมู่ฝรั่ง 

นักธุรกิจและวิชาการว่า “ถ้าใครมากรุงเทพฯแล้วไม่รู้จักสุภาพ คนนั้น 

ยังไม่รู้จักกรุงเทพฯ ถ้าใครมากรุงเทพฯแล้วสุภาพไม่รู้จัก คนนั้นไม่ 

สำาคัญเลย” สุภาพเป็นคนท่ีดูคนเก่ง ดูลึกซ้ึงถึงจิตใจ บางครั้งก็อดมี

อคติไม่ได้ตามวิสัยปุถุชน แต่คนส่วนใหญ่มักจะแม่น “มาสเซ่อจำาได้ 

ไหมว่าเราเคยเตือนว่ามาสเซ่อเลี้ยงเจ้าคนนี้ไว้จะไม่เป็นมงคล” เป็น 

คำาต่อว่าที่ผมไม่มีคำาตอบสุภาพ นอกจากน้ันการทำางานในเมืองไทย

นั้น บางครั้งผู้ที่ไม่รู้อาจจะไปจุดไต้ตำาตอเข้า จำาเป็นที่จะต้องรู้สึงวงศา 

คณาญาติความเกี่ยวดองความเป็นมิตรเป็นศัตรูของคนทั้งหลาย ถ้า

อยากรู้เรื่องชนิดนี้ไปเปิดบรรณานุกรม หรือ encyclopedia ก็ไม่พบ 

ต้องใช้ encyclopedia สุภาพ

สุภาพกับผมเห็นพ้องต้องกันอยู่ในหลักการเก่ียวกับราชการ

หลายข้อ หลักการข้อหนึ่ง ก็คือ ธนาคารจะดำาเนินงานแคบ ๆ  ไม่ 

เอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในราชการไม่ได้ “ผู้ว่าการจะต้องออกไป 

สู้กับเขานอกธนาคาร” เขาในที่นี้คือรัฐบาล ถ้าปล่อยให้รัฐบาลพิจารณา

เรื่องต่าง ๆ  โดยธนาคารชาติไม่เกี่ยวข้องแต่ต้นมือ เมื่อมีปัญหาขึ้น 

เช่น ขาดเงินคงคลัง รัฐบาลจะต้องรุกเข้ามาถึงธนาคารชาติ เพราะ

เมื่อจวนตัวอย่างนั้นแล้ว ธนาคารชาติก็ไม่ใคร่จะมีทางเลือกท่ีจะแก้ไข

ปัญหา ฉะนั้น งบประมาณรายจ่าย รายได้ ก็ดี การวางแผนเศรษฐกิจ

และสังคมก็ดี การพิจารณาโครงการใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 

๑ มาจากคำาว่า มาสเตอร์ (Master) ที่ใช้เรียกครูผู้ชายในโรงเรียนอัสสัมชัญ.



133คนที่ผมรู้จัก

ผู้ว่าการป๋วยมอบเหรียญที่ระลึกในการทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ครบ ๒๐ ปี ให้คุณหญิงสุภาพ  พ.ศ.๒๕๑๐
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การศึกษา งานมหาดไทย การทหาร ธนาคารชาติมักจะเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ร่วมพิจารณาแต่ชั้นต้นมือ ซึ่งเป็นหลักการและหลักปฏิบัติใหม่ผิดแผก

ไปจากประเพณีธนาคารชาติทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งธนาคารในยุโรป 

สุภาพมักจะนำาความไปโอ้อวดเพื่อน ๆ  ต่างชาติทั่วโลกว่าในโลกนี้ 

มีแต่ผู้ว่าการธนาคารชาติของไทยเท่านั้นที่รับผิดชอบโครงการระบาย 

น้ำาโสโครก

นโยบายอีกข้อหน่ึงท่ีสุภาพได้ช่วยผมมาก คือ นโยบายติดต่อ

กับธนาคารชาติของประเทศต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เราได้ร่วมกันเบิกโรงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ในกลุ่มธนาคารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นปึกแผ่นจนถึงทุกวันนี้  

เป็นองค์กรที่เรียกว่า SEACEN ย่อมาจาก South-East Asian  

Central Bank Group  SEACEN ร่วมกันวิจัย ร่วมกันปฏิบัติการใน 

สิ่งต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหมู่พวกเรา ความสนิทสนมระหว่าง

กันมีอยู่ทุกระดับชั้นของธนาคารชาติต่าง ๆ  ทำาให้รู้สึกเป็นกันเอง ใคร

มีปัญหาก็ร่วมกันแก้ไข ทำาให้ทำางานกันง่ายขึ้น จนกระทั่งกลุ่มประเทศ 

ดังกล่าวสามารถรวมกลุ่มข้ึนท้ังในธนาคารโลก และกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ สามารถยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาอำานาจ

ทางการเงินทั้งหลาย ในงานทั้งหลายนี้สุภาพเป็นผู้บุกเบิก เป็น 

ผู้ประสานงาน และวิ่งเต้นไม่คิดแก่ความเหนื่อยยาก ใครเข้าพม่าไม่ได้  

เจ้าหล่อนก็บุกเข้าไปท่องพม่าได้ตามสบาย ประเทศใดมีปัญหา ประเทศ 

อื่นๆ ก็ร่วมใจกันส่งสุภาพไปฟันปัญหาสำาเร็จทุกที กระทั่งผู้ว่าการชั้น 

ผู้ใหญ่ทั้งหลายยกย่องสุภาพคล้ายกับเป็นผู้ว่าการคนหน่ึงในหมู่ของ

ท่าน ประธานธนาคารโลกนิยมรักใคร่สุภาพเป็นพิเศษ และธนาคาร
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ชาติทั้งหลายได้ร่วมใจกันยกย่องแต่งตั้งให้สุภาพเป็นกรรมการบริหาร

ธนาคารโลกแทน ๗ ประเทศ คือพม่า ศรีลังกา ลาว มาเลเซีย เนปาล 

สิงคโปร์ และไทย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีช่ือว่ามีเสถียรภาพเป็นเอกในโลก

เมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้วมานั้น สุภาพมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยเป็นผู้ช่วย

ผู้จัดการทุกรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตั้งแต่ปี ๒๔๙๙-๒๕๑๓  

และเป็นผู้จัดการในปี ๒๕๑๓-๒๕๑๗ (คุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์  

เป็นผู้จัดการระหว่างปี ๒๔๙8-๒๕๐8 และคุณสมหมาย ฮุนตระกูล 

ระหว่างปี ๒๕๐8-๒๕๑๓)

งานทางด้านมหาวิทยาลัย และความก้าวหน้าในวิชาเศรษฐ

ศาสตร์ พาณิชย์ และการบัญชี สุภาพอุทิศเวลาให้อย่างไม่มีเงื่อนไข 

กล่าวได้ว่าสุภาพรู้จักศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ทั่วโลกมากกว่าผม

รู้จักเป็นหลายเท่า และการพัฒนาการสอนปริญญาโทภาษาอังกฤษ

วิชาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อาศัยกำาลังความคิด

ของสุภาพเป็นอันมาก

ในด้านส่วนตัวระหว่างครอบครัวสุภาพกับครอบครัวผม ความ

สนิทสนมได้มีมาก่อนความสนิทสนมทางการงานด้วยซ้ำา ที่สุภาพเรียก

ผมว่ามาสเซ่อก็เพราะประจิตร๒เคยเรียนที่อัสสัมชัญตอนผมเป็นครูที่นั่น  

เลยเรียกผมตามประจิตร  ประจิตร สุภาพ และปุ๊กแป๊ก จะต้องมา 

งานคริสต์มาสประจำาปีที่บ้านผมทุกปีเมื่อลูกๆ เรายังเด็กอยู่ เพราะ 

ฉะนั้นมาร์เกร็ทกับผมจึงมีความเศร้าโศกยิ่งนักเมื่อสูญเสียสุภาพไป  

มาร์เกร็ทถึงกับบอกว่าไม่น่าเลย ไม่ยุติธรรม สำาหรับผมนั้น แม้จะ 

๒ สามีของคุณหญิงสุภาพ.
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สามารถปลงอนิจจังได้ ก็ไม่วายท่ีจะใจหายเมื่อขาดคู่คิด ท่ีปรึกษา 

เพื่อนสนิท และผู้หญิงประเสริฐอีกคนหนึ่งในชีวิตของผม.

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ในง�นรับพระร�ชท�นเพลิงศพ คุณหญิงสุภ�พ 

ยศสุนทร ท.ช., ท.ม., ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 

๑8 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๗
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๒

สุภาพที่รัก

ในขณะที่ผมกำาลังเขียนเอกสาร “ขั้นตอนต่าง ๆ  สู่ระเบียบ 

การเงินระหว่างประเทศ”๓ อยู่นี้ อีกทั้งขณะที่ผมอ่านทวนต้นฉบับ  

ผมอดคิดถึงคุณไม่ได้ และรู้สึกว่าขาดคุณไป เรื่องที่เขียนนี้ความจริงเป็น

เรื่องที่คุณเชี่ยวชาญมาก และถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้เขียนร่วมกับ 

ผมอย่างแน่นอน

แต่ถึงอย่างไร คุณก็มีส่วนร่วมอยู่ดี แม้โดยทางอ้อมก็ตาม นั่นคือ 

เอกสารนี้สำาเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจากลูกศิษย์และผู้ช่วยของ 

คุณ ๒ คน๔ ผมทิ้งเรื่องสถานการณ์การเงินระหว่างประเทศมานาน  

๒ ปีแล้ว ประกอบกับผมมัวยุ่งอยู่กับเสรีภาพและประชาธิปไตยของไทย

ในขณะนี้ทำาให้ผมแทบจับต้นชนปลายไม่ถูกในเรื่องการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ  นี้ เกี่ยวกับด้านนี้

ออกจะสับสนอยู่สักหน่อย

คุณคงจำาได้ว่า คุณเองที่ยุให้ผมรับหน้าที่นี้ในการเขียนเอกสาร

ให้ Per Jacobson และบนเตียงที่คุณนอนส้ินใจนั่นเอง คุณได้แสดง

๓ Step to International Monetary Order เอกสารเสนอในการประชุมมูลนิธิ Per 

Jacobson ณ กรุงโตเกียว ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๗.

๔ คือ นายวิจิตร สุพินิจ และ นางสาววิยะดา อวิลาสกุล แห่งธนาคารแห่งประเทศไทย



139คนที่ผมรู้จัก

ความดีใจอย่างมาก เมื่อผมบอกว่าผมตกลงใจรับเขียนให้ ผมได้แต่หวัง

ว่าเอกสารนี้คงไม่ทำาให้คุณผิดหวัง

ถ้าผมมีเวลามากกว่านี้ ผมคงได้มีส่วนร่วมในหนังสืออนุสรณ์

ของคุณด้วยข้อเขียนอีกชิ้นหนึ่ง เล่าถึงประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

เราทั้ง ๒ ในช่วงเวลาแห่งความยากลำาบากระหว่างปี ๑๙๕๐-๑๙๖๐ 

เมื่อเราได้ช่วยกันพยายาม (ด้วยความสำาเร็จบางส่วน) สร้างระเบียบ

และความเชื่อถือต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทย เอกสารนี้ยัง

จำาเป็นอยู่ ไม่ใช่เพราะเหตุทางทฤษฎี หรือปัญหาทางวิชาการอันเป็น 

ประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง แต่เพราะว่าความพยายามในการสร้าง

ระเบียบ ประสิทธิภาพ และความเชื่อถือต่อระบบเศรษฐกิจของเรานั้น 

เป็นการสู้ที่เราต้องทำาไม่หยุดหย่อน ในโลกแห่งความโหดร้ายของ 

เรานี้ สิ่งที่เราเล่าขานสู่อนุชน อาจช่วยให้เขาเหล่านั้นรู้ว่าควรทำาอะไร

หรือไม่ควรทำาอะไร ควรทำาอย่างไรและไม่ควรทำาอย่างไร ในการต่อสู้

กับอนุชนเหล่านั้นท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผู้ร่วมงานรุ่นเยาว์ของเรา

คงต้องพบกับความผิดหวัง อย่างที่พวกเราได้พบมาก่อนหน้าพวกเขา

แล้ว ในความตกต่ำาสุดขีดเพราะเหตุความล้มเหลว หนุ่มสาวเหล่าน้ัน

อาจเรียนรู้ว่าจะรักษาอุดมการณ์ไว้ได้อย่างไร ดังท่ีคุณและผมรวมทั้ง

เพื่อน ๆ  ได้ทำามาแล้วในอดีต คุณคงหวังอย่างแน่วแน่ว่า อนุชนของเรา

จะรักษาความซ่ือสัตย์ ความร่วมแรงร่วมใจ และกำาลังใจในการรับใช ้

ส่วนรวมอย่างแน่วแน่ตลอดไป

ผมหวังอยู่เสมอว่าจะมีเวลาได้เขียนเรื่องทำานองนี้

ในระหว่างน้ัน คุณคงไม่ชอบใจเท่าไรนัก ท่ีผมเข้าไปพัวพัน

กับการเมืองและงานด้านรัฐธรรมนูญ ครั้งหนึ่งคุณเคยเตือนผมที่ผม
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เกี่ยวข้องมากเกินไปกับปัญหาความเป็นธรรมของปัจเจกชน ความเป็น

ธรรมของสังคมและเสรีภาพ คุณพูดว่าไม่มีความยุติธรรมชนิดสมบูรณ์ 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในโลกนี้หรอก และผมก็ตอบคุณว่าก็เพราะอย่างนั้นซิ  

เราถึงต้องใช้ความพยายามเป็น ๒ เท่า เพื่อให้อย่างน้อยที่สุดได้ใกล้ 

ความยุติธรรมสมบูรณ์ให้มากที่สุด

แน่ละ คุณมีเหตุผลมากทีเดียวในการวิจารณ์เช่นนั้น คุณวิตก

มากในเมื่อเวลานั้น การใส่ร้ายป้ายสีและการกระจายข่าวลือเพื่อสร้าง

ความเกลียดชังในการพลาดท่าเสียทีของผมทางสังคมและการเมือง  

คุณคงต้องวิตกกังวลหนักขึ้นไปอีกกับเหตุการณ์ในเวลานี้

ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของผมทั้งในและนอกสภานิติบัญญัติ 

ระหว่าง ๒ เดือนที่ผ่านมานี้ จริงดังที่คาด ผมมีเรื่องโต้แย้งอยู่เสมอต่อ

การกล่ันแกล้ง การบิดเบือน แม้กระทั่งการโป้ปดมดเท็จกันซึ่งๆ หน้า 

ถ้าเป็นปฏิปักษ์แบบเปิดเผยตรงไปตรงมา ผมยินดีต้อนรับ แต่ถ้าเป็น

ปฏิปักษ์แบบเต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่ ผมก็ได้แต่เศร้าใจ คำาเรียกร้อง 

เพ่ือเสรีภาพแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ได้ถูกตราหน้าประหนึ่งว่า

เป็นการคดในข้องอในกระดูก เป็นการหลบเลี่ยง ไร้ศีลธรรม และทรยศ 

เสรีภาพทางวิชาการถูกโจมตีว่าเป็นสิทธิที่อันตราย เมื่อเพื่อนๆ และ

ผมสนับสนุนให้มีเสรีภาพในความเช่ือทางการเมือง เราก็ถูกตราหน้า

ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ผู้พร้อมที่จะทำาลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ายสุด

เมื่อปรปักษ์ของผมสิ้นปัญญาที่จะหาเหตุมาโจมตี ก็หันมาเล่นงานเรื่อง 

เช้ือสายที่เป็นจีนของผม ชื่อเป็นจีนของผม แม้กระทั่งเชื้อสายภรรยา 

ของผมก็ไม่ละเว้น
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ในการเขียนถึงเรื่องนี้ ผมไม่ได้ตั้งใจบ่นให้ใครๆ อย่างน้อยที่สุด

คุณคนหน่ึงละให้รู้สึกเสียใจแทนผม ผมเพียงต้องการแสดงความยินดี

กับคุณ ในความจริงที่ว่าการต่อสู้ของคุณนั้นยุติลงแล้ว เพื่อนๆ และผม 

ต้องรับภาระหนักขึ้นอีกในการต่อสู้ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม  

ก็ไม่สำาคัญนัก โดยเฉพาะในเรื่องเสรีภาพ สิ่งที่สำาคัญกว่าก็คือ ความจริง

ที่ว่าคุณกับผมได้เห็นพ้องต้องกันว่า อุดมการณ์นั้นมีค่าควรแก่การต่อสู้ 

แม้มองไม่เห็นชัยชนะ 

สันติสุข

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗
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บุญหลง สายศร 

น�ยด�บ บุญหลง ส�ยศร ธ.บ.

คุณบุญหลง สายศร สำาเร็จปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตรุ่น

มกราคม ๒๔๗๙ ๓8 ปีมาแล้ว ทั้งคุณหลงและผมกับเพื่อนร่วมรุ่น 

คนอื่น ๆ  ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว (มีเพียง ๑ คน) ธรรมศาสตร์บัณฑิต 

รุ่นเราเป็นรุ่นแรกที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจัดให ้

มีการอบรม คือให้พวกเรามาอยู่กินนอนที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลา  

๒ สัปดาห์ ความประสงค์คือ จะให้พวกเรารู้จักสนิทสนมกลมเกลียวกัน 

ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติสมกับที่จะได้รับปริญญาเป็นบัณฑิต และ

ให้พวกเราได้รู้จักคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพราะในสมัยนั้น 

พวกเราเรียนกันโดยไม่ต้องมามหาวิทยาลัย ถ้าจะมาก็ได้ฟังเลคเชอร์ 

ถ้าใครทำางานไม่ว่างก็ไม่ต้องมา ดูหนังสือเอาที่บ้าน ถึงเวลาก็มาสอบ

กัน ไม่มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกันหรือรู้จักครูบาอาจารย์

ความประสงค์ของมหาวิทยาลัยบรรลุถึงความสำาเร็จสำาหรับ 

รุ่นเราเป็นอย่างดี พวกเราได้พบปะวิสาสะกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีการ 

นัดพบรับประทานอาหารและประชุมกันหลายครั้งหลายปี

คุณหลงกับผมชอบพอกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่น้ัน เมื่อก่อน  

ชื่อเต็มของคุณหลงคือ นายดาบ บุญหลง สายศร เมื่อจอมพล ป.  

พิบูลสงครามต้องการให้ผู้ชายกับผู้หญิงมีชื่อไม่เหมือนกัน แล้วบัญญัติ

ว่าผู้ชายจะมี “บุญ” ไม่ได้ บุญเป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะ ชื่อของเพื่อน 
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ผมคนนี้เลยสั้นไป ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หลงเป็นผู้มีนิสัยร่าเริง ชอบหยอกล้อ

เพื่อนฝูง และชอบให้เพ่ือนฝูงหยอกล้อ พวกเราจึงถือคำาย่อยศของหลง

เป็นเกณฑ์ เรียกกันว่า ด.หลง หรือมิฉะนั้นก็เรียกกันติดปากว่า นาย

หอกหลง หอกกับดาบก็เป็นศาสตราวุธเช่นเดียวกัน

คุณหลงเป็นผู้ที่รักเพื่อน ใจคอกว้างขวางเผื่อแผ่ จึงเป็นที่รักใคร่

ของเพื่อนฝูงทั้งหลาย

ผมเองรับราชการอยู่กระทรวงเดียวกันกับคุณหลง แต่คุณหลง 

อยู่กรมสรรพากร ผมอยู่กระทรวง จึงไม่ใคร่ได้วิสาสะกันในเบื้องปลาย 

แห่งชีวิตการทำางานของเรา การทำางานมากจนไม่ได้พบเพ่ือนฝูงบางที

ก็ไม่ดี เวลาเพื่อนจากไปแล้ว จึงมานึกเสียดายและอาลัยว่า สายเกินไป 

เสียแล้ว

๑ ตุลาคม ๒๕๑๗
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ผิว พูสวัสดิ์

อ�ลัยรัก คุณผิว พูสวัสดิ์

คุณผิวเป็นเพื่อนข้าราชการรุ่นน้องผม แต่ได้มีความสนิทสนม 

กันมากเพราะอยู่ในอาชีพเศรษฐศาสตร์ด้วยกัน ได้ร่วมคิดกันหลายเรื่อง 

และร่วมประชุมกันเป็นประจำาทั้งในทางราชการและส่วนตัว ส่วนมาก

ความคิดความอ่านมักจะตรงกัน

เม่ือคุณผิวได้เป็นอธิบดีกรมวิเทศสหการ ไม่ว่าผมจะมีเรื่อง 

อันใดท่ีสนใจกำาลังจะศึกษาหรือกำาลังจะไปประชุม คุณผิวจะต้องหา

เอกสารเร่ืองเหล่านั้นส่งมาให้อ่านเสมอ เท่าท่ีจำาได้ คือ การพัฒนา

ชนบท การศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนเรื่องการเงิน การธนาคาร 

และการคมนาคม ทั้งนี้ โดยผมมิต้องออกปากขอร้อง เพียงแต่คุณผิว

ทราบก็จัดการให้แล้ว

เมื่อผมไปวิจัยและสอนอยู่ที่เคมบริดจ์ในระหว่างที่มีการ “ปฏิวัติ

รัฐประหาร” ในเมืองไทยโดยผู้เผด็จการ คุณผิวก็ได้ติดต่อผมอยู่เสมอ  

เม่ือเห็นว่าทางผู้มีอำานาจขณะนั้นคุกคามและคิดร้าย คุณผิวก็ยัง

พยายามลงข่าวและหนังสือเอกสารต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์แก่ผม

อยู่เนือง ๆ  เมื่อส่งให้ทางตรงไม่ปลอดภัย ก็ใช้วิธีส่งทางอ้อม มีความ 

เสี่ยงภัยอยู่ไม่น้อย ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะลืมไม่ได้

ในฐานที่เป็นอธิบดีในระหว่างเวลาที่บ้านเมืองยุคเข็ญ และ

ภายในหน่วยราชการต่าง ๆ  ก็มีความยุ่งยากมิใช่น้อย คุณผิว พูสวัสด์ิ 
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สามารถดำารงตำาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสมรรถภาพและ

สุจริต สามารถให้ความร่มเย็นและยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

แผ่เมตตา มีความอารีอารอบโดยทั่วไป

อารมณ์เยือกเย็น และอารมณ์ขันของคุณผิว เป็นที่รู้จักกัน และ

เป็นสิ่งชวนให้เพื่อนฝูงมีความรักใคร่อย่างกว้างขวาง

ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงเป็นท่ีเสียดายนักที่คุณผิวอายุสั้น ผมขอร่วม

ทุกข์โศกด้วยบุตรภรรยาญาติพี่น้องของคุณผิว พูสวัสดิ์และขอแสดง

ความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งไว้ ณ ที่นี้

๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
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พ.ต. ม.จ.ลักษณเลิศ ชยางกูร

ศ�สตร�จ�รย์ พันตรี หม่อมเจ้�ลักษณเลิศ ชย�งกูร

ในฐานะอธิการบดีปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผม

สามารถกล่าวในนามของคณาจารย์ ข้าราชการธุรการและนักศึกษา

ทั้งมวล ว่ามหาวิทยาลัยมีความเศร้าสลดและอาลัย ศาสตราจารย์  

พันตรี หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร เป็นอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์ได้ทรง 

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ตั้งแต่คร้ัง 

ยังมีโรงเรียนเตรียมปริญญาและอุดมศึกษาของธรรมศาสตร์เอง โดย 

ทรงสอนวิชาเทคโนโลยี และได้ทรงบรรยายวิชาประวัติศาสตร์สากล 

กับทรงรับใช้มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  เป็นเวลานานหลายสิบปี เป็น 

ที่รักและเคารพของนักศึกษาต่าง ๆ  หลาย ๆ  รุ่น กล่าวได้ว่าลูกศิษย์

ท่านมีอยู่ท่ัวทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย และแทบจะกล่าวได้ว่าท่าน

ศาสตราจารย์ทรงเป็นคู่เคียงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดมา 

แขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมธรรมศาสตร์ เสด็จในกรมฯ อธิการบด๑ี 

ก็ทรงใช้ให้ต้อนรับ ใครมาธรรมศาสตร์จะต้องเห็นท่านศาสตราจารย์ 

ใครคุยกับท่านศาสตราจารย์ก็มักจะคุยเรื่องธรรมศาสตร์ อยู่มานาน 

จนกระทั่งมหาวิทยาลัยเองก็ลืมไปว่าพระชนมายุท่านล่วงเลย ๖๕ ไป

หลายปี เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีมาที่ห้ามมิให้จ้างอาจารย์ 

๑ หมายถึง กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
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เป็นประจำาเกินอายุ ๖๕ เพราะใคร ๆ  ก็คิดเสียว่าเมื่อมีธรรมศาสตร์ 

ก็ต้องมีท่าน และเมื่อสำานึกได้ว่าผิดมติคณะรัฐมนตรีมาหลายปีแล้ว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จำาต้องปล่อยให้ท่านขาดไป แต่ท่านก็ยัง 

รักและพะวงถึงธรรมศาสตร์อยู่เสมอ มาเยี่ยมพวกเรามิได้ขาด

ในฐานะส่วนตัว ผมได้มีโอกาสรู้จักท่านลักษณ์ฯ เป็นครั้งแรก 

เมื่อศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และได้เรียก

ใช้ผมให้เป็นกรรมการประจำาคณะร่วมกับท่านลักษณ์ฯ และอาจารย ์

ผู้อื่นอีกหลายท่าน ฟังท่านทรงเล่าประวัติของท่านในตอนน้ัน ผมรู้สึก

ว่าอายุของผมเอง ๓๕ เศษในขณะนั้นช่างเด็กเสียกระไร เพราะท่าน

เสด็จรัสเซียตั้งแต่ผมยังไม่เกิด แล้วยังได้เสด็จประเทศยุโรปอีกหลาย

ประเทศ ทรงเป็นพันตรี และดำารงตำาแหน่งหัวหน้ากองในกระทรวง

กลาโหมพร้อมกัน ๓ กอง ตั้งแต่ผมยังเรียนหนังสือชั้นมัธยมอยู่ แต่ท่าน 

ลักษณ์ฯ แม้จะทรงอาวุโสกว่าสักปานใด แม้จะทรงศึกษาเก่ง (ได้เป็น 

ที่ ๑) สักปานใด ก็มีพระทัยเมตตากรุณาเพื่อนร่วมงานที่อ่อนอาวุโส 

ไม่มีการข่มพระองค์ คลุกคลีกับพวกเราแบบร่วมใจเสมอ และรู้สึกเป็น

พระกรุณาอย่างยิ่งท่ีท่านทรงสนิทสนมกับผมขนาดแบ่งซิการ์กันสูบ 

แบ่งยาเส้นกันบรรจุกล้องได้ตลอดมาจนวันจากกันไป

ในฐานะที่ผมได้โอกาสคุ้นเคยชอบพอกับคุณหญิงเลิศลักษณา 

และคุณพยง ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศเป็นเวลาหลายปี  

และได้เป็นผู้รับคุณสิริลักษณาเป็นนักเรียนในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ ก็นับได้ว่าผมได้มีโอกาสนอกจากจะตีตนเป็นพระสหาย

ท่านลักษณ์ฯ แล้ว ยังรู้จักเลยไปถึงชั้นลูกและหลานของท่าน เนื่องด้วย

เหตุเหล่านี้ เมื่ออาจารย์มาส่งข่าวว่าท่านลักษณ์ฯ สิ้นชีพิตักษัยเสียแล้ว 
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จึงความเศร้าสลดเป็นอย่างมาก ขอร่วมทุกข์ร่วมอาลัยกับหม่อมน้อมสิริ  

และพระธิดาและโอรส ตลอดจนหลาน ๆ  ของท่านทุกคน

มิถุนายน ๒๕๑๘

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ ศ�สตร�จ�รย์  

พันตรี หม่อมเจ้�ลักษณเลิศ ชย�งกูร ต.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง ๑๐  

กรกฎาคม ๒๕๐๙
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ประทีป สนธิสุวรรณ 
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ปรีดี พนมยงค์
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คำานำา-คำานิยม





หนังสือของคนอื่น
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พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 

คำ�นิยม

พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ เล่มนี้ ท่านภราดาหลุยส์ ดังชู 

ได้ใช้ความอุตสาหะ วิริยะ และปรีชา ของท่านเรียบเรียงขึ้น และคณะ

ภราดาเซนต์คาเบรียลจัดพิมพ์ข้ึนโดยหวังว่าจะอำานวยประโยชน์อย่าง

กว้างขวางแก่นักเรียน นักศึกษา และนักภาษา โดยทั่วไป

ข้าพเจ้าในฐานที่เป็นศิษย์เก่าและครูเก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ได้มีโอกาสได้ดูต้นฉบับและได้ลองสำารวจถามตนเองว่า หนังสือเล่มนี้จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นอย่างใดบ้าง ได้รับคำาตอบพอจะประมวล

ได้ดังนี้:-

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมตอนปลายและชั้นมัธยมที่กำาลังเรียน

ภาษาอังกฤษอยู่ จะได้รับความช่วยเหลือจากพจนานุกรมนี้ในการเรียน

เป็นอย่างมาก เพราะท่านผู้เรียบเรียงนอกจากจะหาคำาแปลตรงตัวอย่าง 

แพร่หลายสำาหรับศัพท์ต่าง ๆ  แล้ว ยังพยายามจัดวลีและประโยคที่ 

ใช้กันบ่อย ๆ  มาแปลให้เห็นความแตกต่างกันในเชิงสำานวนไทยและ

อังกฤษด้วย คำาไทยบางคำานักเรียนไทยเองก็อาจจะไม่ใคร่คุ้นและไม่ใคร่

เข้าใจความหมายดี ท่านภราดาก็ได้นำามารวบรวมอธิบายความหมาย 

ไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม พวกเราศิษย์อัสสัมชัญและเซนต์คาเบรียลได้รับ 

คำาสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เสมอว่าการใช้พจนานุกรมน้ัน ต้องใช้ด้วย 

มีหลักคือ ต้องใช้วิจารณญาณประกอบด้วย โดยอ่านดูให้ละเอียดและ

ใช้หลักภาษาที่เราเรียนจากห้องเรียนมาประกอบใช้จึงจะได้ผลถูกต้อง
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และได้ความที่ชัดแจ้ง หนังสือเล่มน้ีเป็นปัจจัยส่วนสำาคัญให้ประโยชน์ 

ในการแปล การเรียงความอังกฤษ และการเข้าใจภาษาอังกฤษของ

นักเรียน

สำาหรับนักศึกษาชั้นอุดม พจนานุกรมนี้ ก็จะให้ประโยชน์ทำานอง

เดียวกันกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้นคำาศัพท์ที่ลึกซึ้งในวิชาการ

บางอย่างก็มีอยู่พอสมควร เช่น ชื่อ ต้นไม้ เทียบ ไทย-อังกฤษ-ลาติน 

ยิ่งนักศึกษาท่ีมีพ้ืนภาษาอังกฤษอยู่พอใช้ ก็จะยิ่งใช้พจนานุกรมนี้เป็น

ประโยชน์ยิ่งขึ้น

สำาหรับชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออ่านและเรียน

ภาษาไทย จะเห็นว่าหนังสือนี้เป็นประโยชน์ยิ่งนัก เพราะท่านผู้เรียบ

เรียงได้ประสบความยากลำาบากในเรื่องนี้มาแล้วด้วยตนเอง และท่าน 

คงจะพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไขความลำาบากน้ัน ๆ  เพื่อช่วยเหลือผู้ที่

ขัดสนทำานองเดียวกับท่านเองเมื่อท่านเริ่มใช้ภาษาไทยหลายสิบปีแล้ว

หนังสือนี้กะทัดรัด ไม่ใหญ่โตนัก พอเหมาะมือ ฉะนั้นคงจะมี

ศัพท์อยู่มากที่ไม่ปรากฏในเล่ม แต่ก็คงจะไม่เป็นศัพท์ที่สำาคัญนัก และ

ในการพิมพ์ครั้งแรกนี้ คงจะมีศัพท์บางคำาที่ควรจะแก้ไขเพิ่มเติมในวาระ

ต่อไป 

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อท่านภราดาหลุยส์ ดังชู ที่ได้

อุตส่าห์เรียบเรียงตำารานี้สำาเร็จมาด้วยดี และขอให้ท่านภราดาจงมีอายุ

ยืนนาน และมีวรรณะ สุขะ พละดีต่อไป เพ่ือท่านจะได้ช่วยเรียบเรียง

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ได้สำาเร็จอีก ๑ เล่ม จักได้เป็นประโยชน์ 

แก่นักเรียนและครูทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ทราบวันเดือนปีที่เขียน
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ธนบัตรไทย๑

คำ�นำ�

การวินิจฉัยและการค้นคว้าทางวิชาการ ยังมีอยู่น้อยเหลือเกิน

ในประเทศไทย เป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริม สนับสนุน และสรรเสริญเม่ือ

มีใครริเริ่มกระทำาขึ้น คุณเฉลิม ยงบุญเกิดได้มีความอุตสาหะและใช้

ความรู้ความคิด ค้นคว้ารวบรวมข้อที่ควรจะรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และการ

ออกธนบัตรไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงกาลปัจจุบัน เป็นเรื่องที่นักการคลัง 

นักการธนาคาร นักเรียนเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไป ตลอดจนผู้ใช้ธนบัตร

ทั้งมวลพึงสนใจ จึงนับได้ว่าเป็นผู้ที่อำานวยบริการที่จะเป็นประโยชน์ 

เฉพาะอย่างยิ่งในวงการธนาคาร

ในหนังสือเล่มนี้ มีเรื่องต่าง ๆ  หลายเรื่องที่ข้าพเจ้าเองไม่เคยมี

ความรู้มาแต่ก่อนเลย เมื่อได้อ่านได้เห็นทั้งเนื้อความและภาพประกอบ 

ก็ทำาให้รู้สึกว่าได้เรียนรู้ถึงหลายเรื่องที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของข้าพเจ้า 

อยู่ในปัจจุบัน จึงรู้สึกสนใจและเห็นคุณค่าของหนังสือนี้เป็นพิเศษ

เมื่ออ่านไปจนถึงบทท่ี ๗ บังเกิดความสยดสยองขึ้นบ้างในใจ  

ฉุกคิดขึ้นมาว่าหากในปัจจุบันทางบ้านเมืองจะเอาโทษแก่ผู้ท่ีกระทำา

ร้ายแก่ค่าของเงินตรา เช่น ทำาให้ข้าวของแพง (ค่าของเงินบาทต่ำาลง)  

ทำาให้การเงินปั่นป่วนนานาประการ และจะเอาโทษกันโดยอนุโลม

๑ เฉลิม ยงบุญเกิด. ธนบัตรไทย (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๕๐๔)
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ตามกฎหมายลักษณะอาญาของหลวง อาทิ “ให้ฆ่าเสีย” หรือ “ให้

ตัดปากเสีย” หรือ “ให้หวดด้วยลวดหนัง ๕๐ ที” หรือ “ให้ริบ 

ราชบาตรแล้วเอาตัวลงหญ้าช้าง” เช่นนี้แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

หนอ?

หนังสือเล่มนี้ชวนให้เกิดความคิด และชวนให้เกิดความกระหาย

อยากรู้ อยากเห็น อยากคิดต่อไป ฉะนั้น จึงเป็นที่หวังกันว่า คุณเฉลิม 

ยงบุญเกิด คงจะกระทำาให้เรื่องกระษาปณ์ไทยตามมาภายหลังในเวลา

อันไม่นานนักตามท่ีได้แถลงไว้ และต่อไปในเวลาอันใกล้คงจะได้เห็น

นักวิจัย จะเป็นคุณเฉลิม หรือผู้อื่น ค้นคว้าหาความจริง ท้ังในทาง

ทฤษฎีและทางประวัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการเงินตรา การ

ธนาคาร กับเศรษฐกิจของไทยต่อไปด้วย เพราะจุดมุ่งหมายอันสำาคัญ

ที่เราใช้เงินตราหรือการธนาคารกันนี้ ก็เพื่อจรรโลงให้ประชาชนมีฐานะ

ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีระดับการครองชีพดีข้ึน ด้วยสัมมาชีวะ และความ

ชอบธรรม

ธันวาคม ๒๕๐๔
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ที่ระลึกวันครบรอบปีที่ยี่สิบ 

๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๕๑

คำ�นำ�

ในโอกาสท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีกำาเนิดมาครบ ๒๐ 

ปีเต็มในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๕ น้ี คณะกรรมการและบรรดา

พนักงานของธนาคารเห็นพ้องต้องกันที่จะรวบรวมประวัติการดำาเนิน

งานของธนาคารขึ้นเป็นอนุสรณ์ประการหนึ่ง กับเพื่อเผยแพร่เป็น

เอกสารที่นักศึกษา ผู้วิจัยในปัจจุบันและอนาคตจะใช้เป็นประโยชน์ใน

ด้านวิชาการอีกประการหนึ่ง

สาระสำาคัญของหนังสือเล่มน้ีประสงค์จะแสดงให้ทราบว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารกลางไปแล้วอย่างใด

บ้าง มีกิจการใดบ้างท่ีได้ก้าวหน้าไปภายในกรอบแห่งสภาพเศรษฐกิจ 

และภายในกองที่ท่านผู้เริ่มก่อตั้งขีดวงไว้ให้ดำาเนินการ ท่านผู้อ่านคงจะ 

พอวินิจฉัยได้ด้วยว่า การดำาเนินกิจการของธนาคารน้ันในอดีตได้มี 

ข้อบกพร่องหรือข้อดีประการใดบ้างเพื่อจักได้ใช้เป็นบทเรียนสำาหรับการ

ดำาเนินกิจการในอนาคต เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องให้คืนดี ข้อท่ีดีแล้วให้ด ี

ยิ่งขึ้น และเฉพาะอย่างยิ่งวินิจฉัยในประเด็นขอบข่ายแห่งพระราช- 

๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย. ที่ระลึกวันครบรอบปีท่ียี่สิบ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๕  

(พระนคร: หจก.ศิวพร, ๒๕๐๕).
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บัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าสมควรจะได้ปรับปรุงให้เหมาะ

แก่กาลสมัยประการใดบ้างหรือไม่ เพื่อจะอำานวยให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้มีบทบาทอันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมให้เป็นไปด้วยความจำาเริญ รวดเร็วและด้วยเสถียรภาพ

ตามปรกติในเอกสารแสดงข้อเท็จจริงอย่างหนังสือนี้ ผู้เขียนและ

เรียบเรียงย่อมพรรณนาข้อความอย่างเป็นกลาง มอบการวินิจฉัยในเชิง

คติไว้ให้เป็นสิทธิของท่านผู้อ่าน แต่ผู้เขียนคำานำาคงจะได้รับอนุญาตจาก

ทั้งท่านผู้เขียนและท่านผู้อ่าน ถ้าจะขอเน้นความสำาคัญยิ่งเพียงประการ

เดียวไว้ ณ ที่นี้ กล่าวคือ ธนาคารกลางพึงดำาเนินนโยบายด้านการเงิน

และการธนาคารเพื่อคุณประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวม 

ส่วนประกอบอีกด้านหนึ่งนั้นได้แก่นโยบายการคลังและงบประมาณ 

อันสุขุมและเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร การคลัง และงบประมาณ 

ทั้งมวลนี้จะบรรลุผลสมบูรณ์มิได้ หากเผอิญขาดสุจริตธรรม

การเรียบเรียงหนังสือเล่มน้ีตกเป็นหน้าท่ีของพนักงานผู้ใหญ่ 

ผู้น้อยในฝ่ายวิชาการ ด้วยความร่วมมือของฝ่ายและสำานักงานอื่น ๆ  

ในธนาคาร ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีส่วนเหนื่อยยาก 

ในงานนี้ ทั้ง ๆ  ที่ต้องกระทำาโดยรีบด่วนโดยมิให้บกพร่องในหน้าท่ี 

ประจำา

นอกจากน้ัน ท่านเพื่อนร่วมงานท้ังหลายในธนาคารทั้งในอดีต

และปัจจุบันผู้มีส่วนอำานวยให้ผู้เรียบเรียงสามารถแสดงในหน้าหนังสือ

นี้ได้ว่า ธนาคารของเราได้ดำาเนินกิจการมาด้วยดีด้วยความชอบธรรม 

ก็ขอได้โปรดรับความขอบคุณจากธนาคารในวาระนี้อีกวาระหนึ่งด้วย

๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๕
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มาพูดภาษาไทยกันดีกว่า๑

คำ�นำ�

เมื่อได้เห็นข่าวคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ จะรวบรวมบทความแต่สมัย

ที่เริ่มเขียนมาตีพิมพ์เผยแพร่ ข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดี เพราะเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์หลายประการ ประโยชน์ประการหนึ่งก็คือ นักเลงหนังสือใน

ปัจจุบันที่ไม่คุ้นเคยกับคุณสุลักษณ์ (๒๔๙๕) จะได้มีโอกาสเทียบเคียง 

สังเกตความคิดและสำานวนโวหารของผู้แต่งในระยะ ๑๔ ปีนี้ตลอดมา  

สำาหรับข้าพเจ้าเอง เผอิญได้วิสาสะคุ้นเคยกับบทประพันธ์ของคุณ 

สุลักษณ์ตั้งแต่สมัย อุโฆษสาร และ สามัคคีสาร ก็ยิ่งมีความสนใจ

ส่วนตัวเป็นพิเศษ บัดนี้คุณสุลักษณ์ ปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าช่วยเขียน

คำานำาให้ ข้าพเจ้าจึงรู้สึกเป็นเกียรติยินดีกระทำาให้ แม้จะต้องพักงานอื่น

ไว้ชั่วคราว

สมัยนี้เป็นสมัย “สื่อมวลชน” ซึ่งส่วนมากหมายความว่า มีคน

จำาพวกหน่ึงพยายามพูด เขียน และแสดงให้มวลชนเข้าใจคล้องตามไป

กับคำาพูด บทเขียน และการแสดงนั้น ๆ  ถ้าสื่อมวลชนมีความหมาย

เพียงแต่เท่านี้ สื่อนี้ก็เป็นอาวุธที่มีอันตรายร้ายแรงยิ่งนัก เพราะจะเป็น

เครื่องมือท่ีนักการเมือง นักธุรกิจ ใช้ไปในทางมิชอบได้ ถ้าข้อเท็จจริง

ที่เสนอมีแต่ข้อเท็จและข้อบิดเบือน ถ้าความเห็นที่แสดงออกถูกใช้ให้

๑ ส. ศิวรักษ์. มาพูดภาษาไทยกันดีกว่า (พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๕๐๙).
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เป็นเครื่องบังตา เป็นเครื่องจำากัดความคิดอ่าน เป็นเครื่องมัดสมองให้

เสื่อมสมรรถภาพ ในไม่ช้าสื่อมวลชนคงจะกลายเป็นสื่อมวลสัตว์ เพราะ

มนุษย์ที่ถูกกระทำาจนถึงกับไม่สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ไม่สามารถ

เบิกความคิดวิจารณญาณให้กว้างขวาง ไม่สามารถใช้สมองสอดส่อง

ความสัตย์จริงอันประเสริฐด้วยตนเองแล้ว สติปัญญาของมนุษย์นั้นย่อม

เสื่อมสภาพลงต่ำากว่าสุนัข หรือลิง หรือช้าง หรือม้า ไปตามลำาดับ

ด้วยเหตุนี้ ปัญญาชนผู้สามารถพูด เขียน หรือแสดงออกแก่

มหาชนจึงมีหน้าท่ีสำาคัญอยู่ข้อหน่ึง คือ ต้องพูด เขียน หรือแสดงให้

เขาคิด ให้เขาได้โอกาสใช้ความคิดตริตรอง และให้เขาได้เบิกความคิด

ให้กว้างขวาง ให้แตกฉาน ให้ลึกซ้ึง ให้ขึ้นระดับสูง ปัญญาย่อมเป็น

อาภรณ์อันประเสริฐ ปัญญาที่ประเสริฐนั้นย่อมยั่วยุความประเสริฐของ

ปัญญานั้นให้แพร่หลายและก้าวหน้าสืบไป ๆ  โดยอาศัยความคิดของ

มนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญ สื่อมวลชนประเภทนี้จัดว่าเป็นส่ืออันอาศัยวิชา

เป็นหลัก จะกลับกลายเป็นสื่อมวลชนปัญญาชน และเป็นสื่อประเภทที่

จะนำาความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมาสู่สังคม

คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นนักคิด นักเขียนผู้หนึ่งที่คิดเพื่อเขียน 

เขียนเพื่อยุให้คิด เพื่อยั่วให้คิดแย้ง ท่านผู้อ่านและข้าพเจ้าอาจจะคิดแล้ว

เห็นด้วยกับผู้เขียน หรืออาจจะคิดแล้วไม่เห็นด้วยเลย กลับเห็นเป็นตรง

กันข้าม แต่การจะเป็นอย่างไรก็ตาม สิทธิการคิดเพื่อเขียนเพื่อคิดนี้ ควร

แก่การสนับสนุนและควรแก่การส่งเสริมพิทักษ์รักษาอย่างยิ่งด้วยเหตุผล 

ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ปกติผู้เขียนคำานำาไม่ควรจะเขียนแย้งเจ้าของหนังสือนั้น แต่

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าคุณสุลักษณ์ คงจะไม่รังเกียจที่ข้าพเจ้าจะขอติงสักข้อท่ี
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เกี่ยวกับสามัคคีสมาคม ข้อแรกเกี่ยวกับข้อเท็จจริง กล่าวคือ สามัคคี

สาร นั้นได้เคยมีภาคภาษาไทยมาแล้วแต่ก่อนสงคราม เมื่อข้าพเจ้า 

ไปถึงอังกฤษใหม่ ๆ  ในครั้งแรกเมื่อปี ๒๔8๐ ก็ได้มีภาคภาษาไทยแล้ว 

และระหว่างสงครามกับหลังสงครามใหม่ ๆ  เมื่อข้าพเจ้าได้รับหน้าท่ี

เป็นบรรณาธิการ ก็ได้มี สามัคคีสาร บอกข่าวเมืองไทยเป็นภาษาไทย 

แก่สมาชิกอยู่เนือง ๆ  อีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับความที่คุณสุลักษณ์ ได้เคย 

รำาคาญว่าสามัคคีสมาคมมักจะหย่อนความสามัคคีในหมู่สมาชิก  

ข้อรำาคาญน้ีสมาชิกใหม่ ๆ  ของสามัคคีสมาคมทุกรุ่นทุกสมัยรู้สึกด้วยกัน 

ทั้งนั้น แต่อยู่ไป ๆ  ก็เคยชิน ย่ิงหวนกลับมารำาลึกถึงความหลังแล้วยิ่ง 

เห็นคุณค่าของความไม่สามัคคีน้ัน เพราะพวกเรานักเรียนในอังกฤษ

ชอบเถียงกันจริง ๆ  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าที่เถียงกันก็เนื่องมาจากการท่ี

แต่ละคนใช้ความคิดของตน ถ้าเมื่อใดกรรมการและสมาชิกสามัคคี

สมาคมเลิกเถียงกันกลายเป็นตุ๊กตากลไปหมด เม่ือนั้นข้าพเจ้าเห็นว่า 

หายนะจะใกล้ตัวเต็มที แน่ละภายในสามัคคีสมาคมนั้นเองก็มีความ 

เห็นแก่ตัว มีความโลภ โกรธ หลง ริษยา ทิฐิมานะ ดื้อดึง เกียจคร้าน 

ฉ้อโกง ละเมิดศีลธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นเร่ืองน่าเสียดาย แต่เมื่อคิดดูอีกที 

ประสบการณ์ต่าง ๆ  ในสามัคคีสมาคมนั้นก็เป็นบทเรียนสำาหรับสมาชิก 

ที่จะออกมาเผชิญโลกอันไม่สมบูรณ์ของเราอยู่มิใช่น้อย

ข้าพเจ้าถือวิสาสะติงคุณสุลักษณ์ก็เพราะถือว่าคุณสุลักษณ์และ

ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์มีอาจารย์เดียวกันอยู่บ้าง คือ อัสสัมชัญ และ

ประเทศอังกฤษ แต่ความประสงค์ในการเขียนคำานำาก็คือ จะชักชวนให้

ท่านผู้อ่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ เมื่ออ่าน



169คนที่ผมรู้จัก

ไปโปรดอย่าลืมใช้วิจารณญาณของท่าน เพราะผู้เขียนเขาคิดแล้วเขียน 

เพื่อให้คิด

๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๙
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บทความจากสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ

ผังเมืองและสถาปัตยกรรม๑ 

คำ�นำ�

ปัญหาสังคมในสมัยปัจจุบัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วและ

มีผลกระทบกระเทือนกว้างขวาง บางกรณีถ้าเพิกเฉยเสีย ก็จะมีความ

รุนแรงจนเกินความสามารถของมนุษย์ท่ีจะขจัดปัดเป่าได้ก่อนเกิด 

เหตุร้ายเป็นอันตรายแก่ชีวิตและความผาสุกของคนหมู่มาก ปัญหา

ดังกล่าวมีอยู่ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ  ประเภทหนึ่งเป็นเรื่องของจิตใจและ

การเมือง เช่น เสรีภาพ สงคราม ความขัดแย้งทางอุดมคติด้านการเมือง 

เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งเป็นปัญหาพ้ืน ๆ  เก่ียวกับปัจจัยการครองชีพ

ของมนุษย์ เช่น ความขาดแคลนอาหาร อนามัย และปัญหาประชากร 

การศึกษาและปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นต้น

วิชาการและวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปมากก็จริง แต่

เป็นที่ประจักษ์อยู่ว่าความเจริญของวิทยาการไม่เทียบทันกับมูลเหตุ 

ของปัญหาสังคมประการหน่ึง และอีกประการหนึ่ง มนุษย์เรามิได้ใช้

วิทยาการเป็นเคร่ืองนำาทางไปสู่การแก้ปัญหา หรือบางทีก็ใช้วิทยาการ

๑ อัน นิมมานเหมินท์. บทความจากสัมมนาเก่ียวกับวิชาชีพผังเมืองและ

สถาปัตยกรรม (พระนคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๑๐).
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ไปในทางที่มิชอบหรือสายเกินไป ฉะนั้น จึงมีความจำาเป็นท่ีนัก

วิทยาการจะขวนขวายเสนอข้อคิดเห็นเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่เสมอ

ปัญหาเร่ืองผังเมืองและที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาสำาคัญยิ่งประเภท

หนึ่ง และโดยเฉพาะเท่าที่เกี่ยวกับกรุงเทพพระมหานคร ก็เป็นปัญหา

เร่งด่วน เพราะอาการของปัญหาตั้งเค้ามานานแล้ว และในไม่ช้าจะ

เกิดความยุ่งยากรุนแรงขึ้นให้เห็นชัดเจน และเม่ือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

ปัจจัยสำาคัญในการครองชีพของคนนับล้าน ๆ  ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้อง

เร่งสนใจใช้วิทยาการเข้าแก้ไขโดยด่วน

การแก้ปัญหานี้จำาเป็นจะต้องอาศัยวิทยาการหลายแขนงร่วมกัน  

คือ สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสถาปัตยกรรม- 

ศาสตร์ เป็นต้น ในด้านเทคนิคของปัญหาสังคม นักสถาปัตย์ย่อมมี

บทบาทสำาคัญ เพราะเป็นผู้ท่ีผสมความรู้ทางวิทยาศาสตร์-ธรรมชาติ 

กับความรู้วิทยาการสังคมให้กลมกลืนกัน เป็นคุณประโยชน์แก่นัก 

สังคมศาสตร์เพื่อรวบรวมแก้ปัญหาต่อไป

โอกาสที่ศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ จะจัดพิมพ์บทความ

วิชาการของท่านเกี่ยวกับเรื่องผังเมือง เพื่อร่วมในงานสมโภชฉลองอายุ 

๕๐ ปีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสที่นักสังคมศาสตร์โดย

ทั่วไปจะพึงยินดี และข้าพเจ้าจึงถือโอกาสนี้เข้าร่วมเขียนคำานำาเป็นคารวะ

แก่สถาบันอุดมศึกษาอันทรงเกียรติ และแก่ศาสตราจารย์อัน นิมมาน- 

เหมินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ด้วยทั้ง ๒ สถาน

๙ มีนาคม ๒๕๑๐
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โชติ คุณะเกษม 

คำ�นำ�

คุณโชติ คุณะเกษม ได้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ และ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑ 

ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ในโอกาสที่ได้มีการพระราชทานเพลิงศพ

คุณโชติ คุณะเกษม คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเห็น

เป็นการสมควรที่จะจัดพิมพ์หนังสือเป็นอนุสรณ์ และเห็นว่ากิจการ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะท่ีได้ดำาเนินกิจการมาครบ  

๑๐ ปี และครบ ๒๐ ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย แจกเป็น

บรรณาการแก่ผู้ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพคุณโชติ  

คุณะเกษม คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยขออุทิศวิทยาทาน 

นี้ จะเกิดอานิสงส์แก่คุณโชติ คุณะเกษม ในสัมปรายภพด้วยเทอญ 

ประธานกรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑
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การธนาคารพาณิชย์- 

การดำาเนินงานและการบัญชี๑

คำ�นำ�

หนังสือตำาราเล่มนี้ มีชื่อว่า “การธนาคารพาณิชย์-การดำาเนิน

งานและการบัญชี” และมีข้อความบรรยายในบทต่าง ๆ  ลำาดับกันไป 

ตรงกับชื่อของหนังสือตำารา หลักทฤษฎีว่าด้วยการธนาคารและการเงิน 

นั้น ผู้เขียนมิได้เน้นชัดเพราะมิใช่ความประสงค์ แต่ก็ได้มีแทรกไว้ 

ครบถ้วนในที่ที่จำาเป็น เช่น เหตุผลเกี่ยวกับเงินสดสำารอง และสภาพ

คล่องทางธนาคาร (บทที่ ๓) เหตุผลการจำากัดการให้กู้ยืมและซื้อสด  

(ท้ายบทที่ ๕) เป็นต้น ส่วนวิธีการปฏิบัติน้ันผู้อ่านจะหาได้ครบถ้วน 

บริบูรณ์ในหนังสือตำาราเล่มนี้ ซึ่งรวมทั้งการดำาเนินงาน การอ่านบัญชี 

การควบคุมทางบัญชี ตลอดจนถึงการพนักงานและสวัสดิการของ

พนักงานในธนาคารพาณิชย์

คุณลักษณะอันสำาคัญของหนังสือตำาราเล่มนี้ คือแสดงถึงวิธี

ปฏิบัติอันถูกต้องควรกระทำา เช่น การสอบดูภาวะของลูกค้า (บทที่ ๕) 

ประการหนึ่ง กับอีกประการหน่ึง เป็นหนังสือตำาราท่ีทันสมัยสำาหรับ 

พ.ศ. ๒๕๑๒ หลักการวิธีการต่าง ๆ  ในหนังสือเล่มนี้จะทันสมัยใช้ได้ไป

๑ ประยูร จินดาประดิษฐ์. การธนาคารพาณิชย์ การดำาเนินงานและการบัญชี 

(พระนคร: บพิธจำากัด (แผนกการพิมพ์), ๒๕๑๒).
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อีกหลายปีหรือหลายสิบปี แม้ว่าวงการธนาคารจะเริ่มใช้วิธีการลงบัญชี

ด้วยเครื่องกลแบบใหม่ ก็คงจะต้องอาศัยหลักอันชอบธรรมท่ีเสนอไว ้

ในนี้อยู่เสมอ

นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์จากหนังสือนี้

เป็นอันมาก เพราะแสดงถึงวิธีปฏิบัติอันสมบูรณ์ นักการธนาคาร  

นักบัญชี และนักพาณิชยศาสตร์ จะสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าได้ 

อย่างดี นักศึกษาและอาจารย์ในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การธนาคาร

และการเงิน ก็จะได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวในทางปฏิบัติ เพื่อให้คติแห่ง

ทฤษฎีของตนนั้นมีเนื้อหนังขึ้น และตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น

ผู้เขียนตำาราเล่มนี้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติเป็น

อย่างดี เพราะเป็นงานที่ตนต้องปฏิบัติอยู่เป็นเวลานานหลายปีในฐานะ

ที่เป็นผู้ตรวจการและหัวหน้าผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย อนึ่ง คุณประยูร จินดาประดิษฐ์ ผู้เขียนตำารานี้ เป็นผู้ที่ได้

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความสามารถ

ริเริ่ม และด้วยความฉลาดรอบรู้เชิงหนักเบาโดยมั่นอยู่ในหลักชอบธรรม

เสมอ ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เห็นหนังสือตำาราเล่มนี้อออก

มาเผยแพร่กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าในวงนักศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคุณประยูร จินดาประดิษฐ์ 

เป็นผู้บรรยายวิชานี้อยู่

๑ เมษายน ๒๕๑๒
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พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ๑

คำ�นำ�

เมื่อมีการจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๕ พลเอก เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ดำารงตำาแหน่งเป็นรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง จึงถือได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับธนาคาร

แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่แรกเริ่ม หลังจากนั้น พลเอก เภา บริภัณฑ์- 

ยุทธกิจ ยังได้รับตำาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีก ๒  

ครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และ ๒๔๙๕ ทั้งยังเป็นกรรมการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยอยู่ ๒ ระยะ คือ ระยะแรกระหว่าง ๒๗ ตุลาคม ๒๔8๗- 

๑๓ ตุลาคม ๒๔8๙ และระยะหลังระหว่าง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๐-

๒๖ เมษายน ๒๔๙๒ นับว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับการดำาเนินงาน 

ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอันมาก

ในโอกาสที่ได้มีการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เภา บริภัณฑ์

ยุทธกิจ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรที่จะ 

จัดพิมพ์หนังสือเป็นอนุสรณ์แจกเป็นบรรณาการแก่ผู้ที่ไปร่วมในงาน 

พระราชทานเพลิงศพ โดยที่พลเอก เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ได้มีส่วน 

เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งในการจัดตั้งและการดำาเนิน 

๑ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ  

(พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ) ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัด 

เทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๑8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓.
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งานอยู่มาก คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า หนังสือที่

ระลึกน้ีหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย จะเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง

เป็นการประจวบเหมาะท่ีในตอนกลางปี ๒๕๑๕ คณบดี 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือ

ติดต่อมายังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยไปบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำาหรับนักศึกษาปีที่ ๔ ของแผนก 

พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการเงินและการธนาคาร และ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือ โดยกำาหนดให้ 

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของธนาคารหลายคนไปบรรยายในหัวข้อซึ่ง 

เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรง ทั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยัง 

ได้ไปบรรยายเป็นทำานองสรุปและกล่าวถึงนโยบายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยใน ๒ ชั่วโมงสุดท้ายของตนเอง 

คำาบรรยายของผู้ว่าการและเจ้าหน้าท่ีของธนาคารแห่งประเทศ 

ไทยนี้ คลุมงานทุกด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตรงกับความ

ประสงค์ของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดทำา 

หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เภา บริภัณฑ์- 

ยุทธกิจ โดยเหตุนี้ จึงได้ตกลงนำาคำาบรรยายดังกล่าวมารวบรวมและ

เรียบเรียงขึ้นใหม่ ในการเรียบเรียงนี้ได้เริ่มเรื่องราวต่าง ๆ  บางเรื่องเพื่อ

ให้สมบูรณ์ขึ้น พร้อมทั้งได้ปรับปรุงการลำาดับเรื่องขึ้นใหม่บางตอนให้

เหมาะสมขึ้น อย่างไรก็ดี สำาหรับบทสุดท้าย “สรุปและนโยบาย” นั้น 
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คงใช้คำาบรรยายของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตลอด โดยมิได้

มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ  ทั้งสิ้น

ประธาน

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

 ๓๐ กันยายน ๒๕๑๓
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Thailand’s Monetary Experience: 

The Economics of Stability๑

Dr. Paul B. Trescott went to Thailand for the first time 

in1965 as a Visiting Rockefeller Foundation Professor at 

Thammasat University, Bangkok. His primary duties were to 

help in the training of young economics instructors and to 

teach a few undergraduate courses. Many of his former pupils 

have now, by their successes in postgraduate studies and 

in other lines of endeavor, testified to the high quality of his 

teaching and to this ability to stimulate and inspire students.

Dr. Tresscott did much more than teach while in 

Bangkok. He wrote a textbook --The Theory of Price-- 

which, with references to the local conditions, is particularly 

suitable for Thai students. He also devoted much time and 

energy to research on Thailand’s monetary system, resulting in 

the present volume which analyzes our monetary experience: 

1946-1969.

๑ Paul B. Trescott. Thailand’s Monetary Experience: The Economics of 

Stability. New York: Praeger Publishers, 1971.
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To my knowledge, this work is the first systematic, 

comprehensive and scholarly study of Thailand from the 

financial viewpoint in the last twenty years. Dr. Tresscott deals 

with all the relevant aspects of the subject: the structure of 

the monetary system, commercial baking, central banking, 

fiscal policy, trade and payments, development and growth, 

prices and interest rates. He analyzes and probes with skill 

into the various determinants of money, both endogenous 

and exogenous; the various elasticities and propensities; the 

velocity of money, etc., using econometric methods. Wisely, 

he avoids all the historical pitfalls: for instance, he skates 

successfully over such events as the multiple-exchange-

rate system of the early 1950’s and the twice writing-off 

of government debts to the bank of Thailand. He makes 

discriminating use of the imperfect statistical data.

During most of the period covered by this study, I was 

personally associated with the Bank of Thailand, and during the 

second half of the period, as governor. To have one’s activities 

and behavior econometrically treated and analyzed can be 

embarrassing as well as exciting. I would however plead with 

Dr. Trescott and his readers that, although central banks 

are notoriously cold-blooded, their methods of implementing 

policies are often far from technically perfect. Take the 
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attempts at maintaining monetary stability, for instance. Dr. 

Trescott asks how the balance has been achieved between 

the growth of  money and the growth of output, My own 

answer would coincide with Dr. Trescott’s as far as luck and 

the structure of the monetary system are concerned. But I 

would add also that the Bank of Thailand has been using the 

primitive methods of “guessing’ and ‘hit and miss.” Much of 

the time, luck has helped us to guess (The estimated growth 

of output) nearly right; and our measures and policies (on the 

growth of money) have been more often “near misses” than 

outright “misses.’ In this book, the reader’s attention will also 

be drawn to the importance of the fiscal and budgetary policy 

in the stabilizing process.

Thai students of economics and all students of the 

economy of Thailand will find this book essential. Commercial 

bankers and other financial operators in Thailand could learn 

much from this work, particularly Chapter 4. Present and future 

officials in the Bank of Thailand should read this book and 

discuss it to great advantage. The lessons from Dr. Trescott’s 

studies can be generalized for the benefit of other developing 

nations as well.

     
Dr.Puey Ungphakorn

Governor, Bank of Thailand
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วรรณไวทยากร 

คำ�นำ�

ด้วยในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ นี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 

นราธิปพงศ์ประพันธ์ จะมีพระชนมายุครบ 8๐ พรรษาบริบูรณ์ คณะ

กรรมการโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ควรจะจัดพิมพ ์

ชุมนุมบทความทางวิชาการท่ีอยู่ในขอบข่ายอันพระองค์ท่านทรง 

สนพระทัย โดยขอให้นักวิชาการในสาขาเหล่านั้นช่วยกันสละเวลาและ

ความรู้ เขียนออกเผยแผ่แก่มหาชนคนละบทความ แล้วนำาขึ้นทูลถวาย

เป็นพลีบรรณาการ ในฐานที่ทรงเป็นหลักในวิชาสาขาต่าง ๆ  มาเป็น 

เวลานานทั้งที่ได้ประทานวิทยาการโดยตรงและโดยอ้อม ในฐานะ 

ผู้สอน ผู้ให้กำาลังใจ และในฐานะผู้บริหารสถาบันการศึกษาและสมาคม

ทางวิชาการต่าง ๆ  ยิ่งโครงการตำาราฯ นี้ด้วยแล้ว บังเกิดมีขึ้นได้ก็

เพราะได้รับพระบารมีมาแต่ต้น ในฐานะที่ทรงเป็นนายกของสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ความจริง หนังสือชนิดที่รวมบทความในแขนงวิชาต่าง ๆ  ซ่ึง

จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองชนมายุของนักวิชาการคนสำาคัญ โดย

กำาหนดขอบเขตของเรื่องไว้ในแขนงวิชาที่ท่านผู้นั้นสนใจ นั้น ใน

ต่างประเทศมักมีตีพิมพ์ขึ้นเนือง ๆ  ในส่วนท่ีในประเทศไทย หนังสือ 

ประเภทนี้ท่ีจัดพิมพ์ขึ้นคร้ังแรก ก็ดูเหมือนจะเมื่อคราวพระเจ้าวรวงศ์-
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เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์มีพระชนมายุครบ ๖ รอบนักษัตร 

เมื่อ 8 ปีล่วงมานี้เอง แต่คราวนั้น ท่านพระยามานวราชเสวี ผู้รวบรวม 

ชุมนุมนิพนธ์เพื่อถวายพระเกียรติ ปรารภว่างานจัดทำาหนังสือเล่ม

นั้น “เป็นไปอย่างเร่งรัดและภายในระยะเวลาอันสั้น” อย่างไรก็ตาม

หนังสือเล่มดังกล่าวก็ได้ให้ประโยชน์แก่นักวิชาการอยู่มิใช่น้อย โดย

เฉพาะผู้ท่ีต้องการจะทราบพระประวัติและบรรณานุกรมบทพระนิพนธ์ 

ยังอาจหาหนังสือเล่มนี้อ่านได้ ด้วยองค์การค้าของคุรุสภานำามาตีพิมพ์ 

จำาหน่ายในราคาที่ย่อมเยาอยู่แล้วในบัดนี้

หลังจากที่ ชุมนุมนิพนธ์เพื่อถวายพระเกียรติ ได้ตีพิมพ์ขึ้น

แล้ว ๑ ปี ก็มีหนังสือทำานองนี้เกิดขึ้นอีก คือ สารวิทยา ซึ่งสำานักพิมพ์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดพิมพ์ เพ่ือเป็นที่ระลึก

วันเกิดพระยาอนุมานราชธนครบค่อนศตวรรษ หนังสือเล่มน้ีเกิดขึ้น 

ได้ก็เพราะความสนับสนุนของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์- 

ประพันธ์นั่นเอง ทั้งยังทรงพระนิพนธ์คำานำาประทานอีกด้วย แม้ สาร

วิทยา มีเนื้อหาแต่ในทางวิชาการโดยเฉพาะแต่ก็เจาะจงผู้เขียนให้ 

อยู่ในวงศิษยานุศิษย์ของท่านพระยาอนุมานราชธนเท่านั้น แต่ละ

เรื่องเป็นการปูพื้นฐานทางวิชาการด้านต่าง ๆ  ที่ท่านสนใจ คล้ายเรื่อง

สังคมศาสตร์กับประเทศไทย ท่ีนักวิชาการอเมริกันและไทยร่วมทำากัน

ขึ้นไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ แต่นั่นให้คนอเมริกันเขียนปัญหาทางวิชาการใน

แต่ละสาขาวิชา แล้วให้คนไทยเขียนถึงปัญหาทางวิชาการในบ้านเมือง

ตน โดยตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและอังกฤษควบคู่กัน ส่วน สารวิทยา ที่ 

ตีพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นทัศนะของนักวิชาการไทยแต่ฝ่ายเดียว และ
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ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่าน้ัน (มีเรื่องของนักวิชาการอเมริกัน ซึ่งเป็น

ศิษย์ของท่าน ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษพ่วงท้ายอยู่เรื่องเดียว)

โดยที่คณะกรรมการของโครงการตำาราฯ ได้รับบทเรียนจากการ

จัดพิมพ์ชุมนุมบทความทางวิชาการท่ีเป็นภาษาไทยมาเช่นนี้แล้ว จึง

เห็นว่าหนังสือท่ีจะจัดพิมพ์ถวายคราวน้ีควรที่จะคิดการเสียแต่เนิ่น ๆ  

และควรจะให้มีตัวแทนจากสถาบันวิชาการต่าง ๆ  มาร่วมแสดงความคิด 

ความอ่านและให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ดังนั้น คณะกรรมการ

จึงเร่ิมว่างแผนงานแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยขอให้ผู้แทนจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ในฐานะที่ทรงเป็นอธิการบดีอยู่ในขณะนั้น) 

จากสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ในฐานะที่ทรงเป็นนายกอยู่

ในขณะนั้น) และจากสยามสมาคม (ในฐานะท่ีทรงเป็นนายก) มาร่วม

หารือกับได้ปรึกษานายกสมาคมบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นต่างหากออกไปด้วย ในที่สุดตกลงกันได้ว่า โครงการตำาราฯ จะเป็น

ผู้ดำาเนินการในด้านรวบรวมบทความทางวิชาการต่าง ๆ  โดยมีผู้แทน 

จากสถาบันนั้น ๆ  ให้ความร่วมมือ ถ้าไม่ในทางทุนทรัพย์ ก็ในทาง

ทัศนะ และให้มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อการนี้ โดยที่ต้อง 

รายงานให้คณะกรรมการโครงการต่าง ๆ  ทราบความเคล่ือนไหวทุก ๆ   

เดือนที่มีประชุมกรรมการ

เกณฑ์สำาหรับเลือกนักวิชาการเพื่อเขียนบทความต่าง ๆ  น้ัน  

ขอให้ประธานในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งอยู่ในโครงการตำาราฯ ไปเสาะหาชื่อ

และคุณวุฒิมาเสนอคณะกรรมการ ซึ่งขอให้นำาไปพิจารณาโดยรอบคอบ

แล้วให้ลงคะแนนว่าควรเชิญผู้ใดเขียน จำากัดวงไว้ให้มีสาขาวิชาละ  

๓–๔ คน ทั้งนี้โดยไม่คำานึงถึงวุฒิอย่างอ่ืนแต่ประการใด ใครที่ได้
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คะแนนสูง ย่อมได้รับเชิญให้เป็นผู้เขียนอยู่เอง ส่วนอัตราค่าสมนาคุณ 

ผู้เขียน คณะอนุกรรมการได้ไปทำารายงานเสนอมาจนเป็นที่ตกลงกันได้

ในคณะอนุกรรมการ โดยได้ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร ์

เพื่อการนี้เป็นพิเศษ

เมื่อดำาเนินงานขึ้นต้นได้ถึงเพียงนี้แล้ว จึงได้ออกจดหมายเชิญ

ไปยังนักวิชาการนั้น ๆ  แต่เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อถาม

ความสมัครใจ ดังความตอนหนึ่งว่า

ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

จะมีพระชนมายุครบ ๘๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๐๔ คณะกรรมการ

บริหารโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เห็นสมควรที่จะ

รวบรวมบทความทางวิชาการขึ้น เฉพาะสาขาที่พระองค์ท่านสนพระทัย 

อันได้แก่วิชานิติศาสตร์ การต่างประเทศ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา 

วัฒนธรรม การศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการ 

บำารุงวิชาในด้านต่าง ๆ  จึงใคร่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ   

จัดทำาบทความขึ้นแล้วนำามาตีพิมพ์รวมเป็นเล่ม กับจะคัดเลือกบทความ

บางชิ้นออกแสดงปาฐกถาด้วย เข้าใจว่าต้องได้ต้นฉบับตีพิมพ์ในราว 

ต้นศกหน้า

บทความที่ประสงค์จะรวบรวมนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการ

ตำาราฯ จะขอให้เป็นบทความวิชาการ แสดงถึงข้อคิดและทฤษฎีในสาขา

วิชาแต่ละสาขา ซึ่งเป็นของใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในภาวะปัจจุบันนี้ 

แต่ละสาขาวิชาได้ก้าวหน้ามาเป็นลักษณะใด (โดยไม่จำาเป็นที่จะลำาดับ

ประวัติวิวัฒนาการของแต่ละวิชา)
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ผู้ที่ได้รับจดหมายเช่นนี้ มักให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วย

ต่างก็ต้องการสนองพระคุณพระองค์ท่าน แม้จะไม่ได้เคยเป็นศิษย์หา 

แต่ก็เคยได้รับวิทยาการมาจากท่านกัน ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม ถึง 

บางท่านจะรับเขียนไม่ได้ ก็มีแก่ใจแนะนำาให้ติดต่อผู้อื่นต่อไป แต่กว่า

จะนัดท่านเหล่านี้มาพร้อมกันได้ เพ่ือจะอธิบายรายละเอียดด้วยวาจา 

ก็ตกเป็นต้นเดือนมิถุนายน กรรมการโครงการตำาราฯ บางคนได้แลก

เปลี่ยนความคิดความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ  ทีละสาขาวิชา เป็น

เวลา ๓ วัน จึงเข้าใจกันได้ดี โดยตกลงกันว่า ในแต่ละสาขาวิชาที่จะรับ

กันว่าจะเขียน ขอให้ผู้หนึ่งรับหน้าที่ติดต่อประสานงาน โดยที่คนอื่น ๆ  

ในสาขานั้นจะส่งเค้าโครงที่จะเขียนไปยังบุคคลผู้นั้นก่อน และในสาขา

นั้น ๆ  จะได้นัดพบปะหารือ โต้เถียงกันถึงหัวข้อเค้าโครงนั้น ๆ  ก่อน 

นำาไปเขียน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลในทางวิชาการอย่างเต็มที่ โดยเข้าใจว่าจะ

ส่งเค้าโครงได้ภายในกันยายน และส่งข้อเขียนที่บริบูรณ์ได้ภายในสิ้นปี 

๒๕๑๓ เพื่อจะได้มีเวลาจัดพิมพ์โดยไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปนัก เพราะ

นักวิชาการมักชอบแก้เนื้อหาแม้เมื่อเรียงพิมพ์แล้ว ถ้ามีเวลาค่อย ๆ   

จัดพิมพ์ ก็จะได้หนังสือดีหนังสืองามกับมีเวลาทำาสารบัญค้นเรื่องอีกด้วย 

แม้ข้อเขียนจะส่งมาจนต้น พ.ศ. ๒๕๑๔ ก็ยังมีเวลาเพียงพอ

กำาหนดการที่วางไว้เช่นนี้ หาเป็นไปได้ดังคาดไม่ เพราะ 

นักวิชาการไทยมักมีงานทำากันจนล้นมือ แม้การส่งเค้าโครงที่จะเขียน

ก็เป็นไปได้โดยยาก การนัดพบกันในแต่ละสาขาวิชาก็เช่นกัน ถึง 

กระน้ัน ก็มีบางสาขาที่มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าง

มีประโยชน์ยิ่ง และผู้เขียนบางท่านก็ส่งเค้าโครงและบทความได้ในเวลา

เนิ่นๆ ทั้งยังเป็นข้อเขียนที่ประณีตและมีความคิดความอ่านอย่างสุขุม 
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อีกด้วย จะอย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการต้องทำางานหนักในด้าน

การทวงต้นฉบับ ปรากฏว่ามีจดหมายออกทุกต้นเดือน ตั้งแต่กันยายน 

๒๕๑๓ จนถึงมิถุนายน ๒๕๑๔ ทั้งนี้ โดยไม่นับโทรทัศน์และการพบปะ

เป็นส่วนตัว ที่ต้องทำาเช่นนี้ก็ใช่ว่านักวิชาการนั้น ๆ  จะทอดทิ้ง หาก 

ความจำาเป็นบังคับ งานด่วน งานเร่ง มีมา ก็ต้องทำาให้ไปก่อน ข้อเขียน 

ทางวิชาการที่จะให้เป็นข้อคิดในทางทฤษฎีก็แปลก ใหม่ และลึกซึ้ง 

ย่อมต้องหาเวลาว่างที่ปลอดโปร่งพอสมควร ซึ่งนักวิชาการที่มีความ

สามารถหาได้ยากอย่างยิ่ง และแล้วบางท่านก็จำาเป็นต้องบอกเลิก ด้วย

ไม่อาจหาเวลาเขียนให้ได้ นี้เป็นข้อที่น่าเสียดายมาก แต่ทางเราก็เห็นใจ 

เมื่อแรก กรรมการในโครงการตำาราฯ บางนายไม่ยอมรับเขียน เพราะ

เกรงข้อครหาว่าเลือกกันเองให้มาเขียน แต่บางท่านก็ยังคงเขียนให้ไม่ได ้

อยู่นั่นเอง เพราะกรรมการเองก็หาผิดไปจากนักวิชาการอื่น ๆ  นักไม่ 

ในข้อที่ว่ามีงานประจำาอันทับถมมาอยู่เนือง ๆ  ทั้งบางกรณียังมีเหตุ 

สุดวิสัยส่วนตัวมาแทรกอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี บางสาขาวิชาจึงมีคนเขียน 

น้อยมาก จะอย่างไรก็ตาม ทุกเรื่องท่ีส่งมา คณะกรรมการรับตีพิมพ์ 

ท้ังส้ิน ส่วนบทไหนจะดี เลว เพียงใด ก็ต้องขอละไว้ในดุลวินิจฉัยของ 

ท่านผู้อ่าน

โดยที่เรารวบรวมเรื่องต่าง ๆ  ทางวิชาการเหล่านี้ไม่ได้พร้อม 

จนถึงต้นเดือนกรกฎาคมแล้ว ก็ยังขาดอยู่อีกประมาณ ๑ ใน ๓ ของ

บทความทั้งหมด ย่อมเป็นการยากท่ีจะตีพิมพ์ให้แล้วเสร็จทันได้ มิไย

ต้องเอ่ยว่าจะได้หนังสือที่ประณีตงดงาม เดชะบุญเจ้าของและผู้จัดการ

บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี นอกจาก

จะช่วยเร่งทำางานให้โดยพักงานอื่นแล้ว ยังกรุณาคิดเงินในอัตราพิเศษ  
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ทั้งให้เราชำาระได้ภายหลังจากท่ีหาเงินจากแหล่งอื่นมาได้แล้วด้วย 

นอกจากนี้ มูลนิธิไทยวัฒนา ต.สุวรรณ ยังบริจาค สมทบทุนเพื่อการ

นี้เป็นต่างหากออกไป นับได้ว่างานขั้นสุดท้ายนี้ ได้รับความเอื้ออารี 

จากนายบุญธรรม นางบุญพริ้ง และนายวีระ ต.สุวรรณ โดยแท้  

บุญคุณทำานองนี้ คณะกรรมการโครงการตำาราฯ เคยได้รับมาแล้วจาก 

ท่านทั้ง ๓ นี้ แต่คราวนี้นับเป็นกรณีพิเศษออกไปอีก จึงขอจารึกไว้ 

ในที่นี้ด้วย

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณท่านผู้เขียนทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือสละ

เวลาอันมีค่าของแต่ละท่านเขียนเรื่องขึ้น ผู้รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ 

มีชื่ออยู่ในบัญชีคณะอนุกรรมการจัดพิมพ์ในเล่มแล้ว ซึ่งสมควรแก่ 

การยกย่อง แต่ผมใคร่จะระบุว่า ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและใช้สติปัญญา 

และเวลามากกว่าใครๆ คือผู้ที่ได้รับดำาเนินการนี้มาตลอดแต่ต้น ซึ่งได้ 

ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการนี้เอง ในนามของคณะกรรมการฯ ผมจึง 

ขอขอบคุณไว้เป็นพิเศษด้วย

อนึ่ง โดยที่เรื่องต่างๆ ซึ่งรวมพิมพ์ไว้น้ี มีมากด้วยกัน จึงขอ

ปันเป็น ๒ เล่ม เพื่อไม่ให้หนาเทอะทะเกินไป และแต่ละสาขาวิชาก็มี

เนื้อหาอันควรแก่การศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยด้วย จึงให้แยกพิมพ์เป็น

เล่มย่อย ๆ  ออกไปในแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย แต่บางวิชามีเรื่องน้อยก็

ให้รวม ๒ สาขาวิชาอยู่ในเล่มย่อยฉบับเดียวกัน ฉะนั้น เลขหน้าในเล่ม

ใหญ่จึงขึ้นที่เลข ๑ ทุกครั้งที่ขึ้นภาควิชาใหม่ แต่ก็ได้ทำาใบคั่นไว้ให้อย่าง 

ชัดเจนแล้ว เชื่อว่าการกระทำาเช่นนี้ คงไม่ทำาความเดือดร้อนให้แก่ท่าน

ผู้อ่าน
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เรื่อง พุทธธรรม ของพระศรีวิสุทธิโมล๑ี นั้น เดิมกำาหนดรวมไว ้

ในสาขาวิชาปรัชญา หากพระคุณเจ้าเขียนยาวและลุ่มลึกจนเป็นสาขา

วิชาต่างหากได้ จึงเห็นควรแยกมาตีพิมพ์ไว้เป็นเอกเทศ โดยให้นำาเรื่อง

อื่นทั้งหมด เท่ากับหนังสือนี้เริ่มที่พระพุทธศาสนา ย่อมเป็นสิริมงคล

แก่พุทธศาสนิกชนคนอ่านโดยทั่วหน้ากัน และที่เดิม กะกันว่า จะเลือก

ผู้ใดผู้หนึ่งไว้แสดงบรรยายเป็นพิเศษนั้น โดยที่ได้รับเรื่องต่าง ๆ  มา 

ล่ามาก ย่อมไม่อาจผู้รู้มาตัดสินได้ในเวลาอันจำากัด ว่าควรเลือก 

เรื่องใด ของท่านผู้ใด ให้เป็นปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสอันเป็นมงคล 

เช่นนี้ คณะกรรมการจึงตกลงอาราธนาพระศรีวิสุทธิโมลี ให้แสดง

ธรรมกถา เท่ากับว่ารักษาประเพณีโบราณที่มีการสดับพระธรรมเทศนา 

ในมงคลสมัยพิเศษเช่นนี้ และเป็นการประยุกต์มาในรูปของสังคม 

ปัจจุบัน พระธรรมกถานี้เป็นบทความทางวิชาการอันเหมาะแก่กาลสมัย 

ยิ่งนัก

คณะกรรมการฯ เช่ือว่า เม่ือพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิป- 

พงศ์ประพันธ์ ได้ทรงสดับธรรมกถาภาษิต ที่เป็นคำาบรรยายทาง

วิชาการอย่างศกสมัยและปรสมัยเช่นนี้ ก็เห็นทีจะทรงพอพระทัย ทั้งยัง 

เพ่ิมพระศรัทธาพระปสาทะในพระรัตนตรัย และเป็นการเพิ่มพูน 

พระปัญญาบารมี ซ่ึงทรงมีอยู่แล้วเป็นอันมาก ให้เต็มเป่ียมขึ้นโดย

ลำาดับ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯก็หวังว่าบทความต่างๆ ทางวิชาการ 

เหล่านี้ เมื่อทรงอ่านไปแล้ว คงจะทรงบังเกิดพระอตีตารมณ์ ชื่นชม

โสมนัส ด้วยพระกุศลจรรยาที่ทรงบำาเพ็ญมาเป็นวิทยาทานนั้น อย่าง

น้อยก็มีส่วนช่วยอำานวยผลให้บังเกิดหนังสือเล่มนี้ ซึ่งคณะกรรมการ

๑ ป.อ.ปยุตฺโต ปัจจุบันดำารงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์.
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โครงการตำาราฯ ขอประทานอนุญาตขนานนามว่าวรรณไวทยากร  

ตามพระนามเมื่อก่อนทรงกรม เพราะเชื่อว่า นามนี้เป็นสิริมงคลแก่ 

หนังสือนี้ และเชื่อว่าหนังสือนี้เป็นบ่อเกิดแห่งวิทยาการ สมดังพระนาม

ซึ่งพระองค์ท่านได้รับพระราชทานมา แต่สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า  

ผู้ทรงพระคุณอันมหาประเสริฐแก่วงวิชาการของไทย

ประธานกรรมการ

 โครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
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ปัญญาชนกับอนาคตของสังคมไทย๑

คำ�นำ�

เมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๑๖ ผมเดินทางมาจากประเทศอังกฤษ 

ไปประชุมที่ไต้หวันได้มีโอกาสแวะกรุงเทพ ขาไป ๑ หรือ ๒ วัน เผอิญ

ตรงกับเวลาที่เพื่อนฝูงมีการประชุมกันชนิดที่เรียกว่าประชุมปฏิบัติการ 

และตั้งหัวข้อว่า “ปัญญาชนกับอนาคตของสังคมไทย” ด้วยเหตุฉะนี้  

ผมจึงได้ถูกเรียกตัวไปประชุมด้วยกับเขาค่ำาหนึ่ง และท่านผู้อ่านจึงได้

เห็นคำานำาของผมในหนังสือรวมบทความฉบับนี้

ดูหัวข้อแล้ว ก็รู้สึกหมั่นไส้คำาว่า “ปัญญาชน” อย่างที่คุณ 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เขียนไว้ในตอนท้ายของบทนำา เลยอดมิได้ที่จะนำาเอา

คำาล้อของ W.H. Auden มาเสนอไว้ คือ

To the man in the street, who, I am sorry to say,

Is a keen observer of life,

The word “intellectual” suggests straightaway

A man who’s untrue to his wife.

๑ ส. ศิวรักษ์ (บรรณาธิการ). ปัญญาชนกับอนาคตของสังคมไทย: รวมบทความ

จากการประชุมปฏิัติการ ณ สยามสมาคม ๔-๕-๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ (กรุงเทพฯ: 

เคล็ดไทย, ๒๕๑๗).
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สามัญชนนั้นเป็นผู้ที่ช่างสังเกตดูชีวิตอย่างเฉียบแหลม

และเมื่อสามัญชนพบคำาว่า “ปัญญาชน”

ท่านก็ตะหนักใจได้ทันทีว่าคำานี้หมายถึง

ผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเมียของเขา

เนื่องด้วยเหตุน้ีกระมัง จึงมีผู้เขียนบางคนในหนังสือเล่มนี้เลี่ยง

คำาว่าปัญญาชน ไปใช้ “นักวิชาการ” แต่ก็หนีความหมั่นไส้ไม่พ้นเพราะ

เผ่าไทยเผ่าใหญ่ที่สุดในสังคมไทย คือเผ่าไทยลือเท็จ และไทยลือเท็จ 

ทั้งหลายกำาลังตั้งอกตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะประณามว่า นักวิชาการ 

(และหัวหน้านิสิตนักศึกษา) มีสัญชาตญาณอย่างแรงกล้าที่จะเอียงซ้าย  

ฝักใฝ่แดง สังคมนิยม และนอกรีต

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านผู้อ่านใช้ขันติธรรมพอสมควร อ่าน

บทความทั้งหลายในหนังสือนี้โดยปราศจากอคติ ผมแน่ใจว่าท่าน 

ทั้งหลายจะเกิดความพิศวงและปีติยินดีระคนกัน เนื่องจากเข้าใจได้ดีขึ้น

ว่า ปัญญาชนหรือนักวิชาการทั้งหลายในประเทศไทยเรา นอกจากจะ 

มีความโน้มเอียงไปในทำานองรักลูกรักเมียของเขาด้วยความซื่อสัตย์แล้ว

ยังมีความซื่อสัตย์ต่อสังคมไทย รักสังคมไทย อยากให้สังคมไทยเป็น

ประชาธิปไตยจริง อยากให้ชาวนาไทยและกรรมกรไทย มีฐานะความ

เป็นอยู่ดีขึ้น อยากให้การศึกษาของไทยมีการพัฒนาก้าวหน้า และอยาก

ให้อุดมคติเจริญอยู่ในสังคมไทย ความกระตือรือร้นอยากเปลี่ยนแปลง

สังคมได้ดีขึ้นนั้นเป็นลักษณะของปัญญาชน และการเปลี่ยนแปลง

สังคม ไม่ว่าจะเป็นไปทางเจริญหรือทางเสื่อม ย่อมนำาความระส่ำาระสาย 

มาสู่สังคมนั้นบ้าง ปัญญาชนที่สุขุมย่อมพยายามคิดอ่านให้เป็นการ
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เปล่ียนแปลงนั้นไปในทำานองเจริญ และให้ระส่ำาระสายเพียงน้อยเท่าที่ 

จำาเป็นตามธรรมชาติ ในการนี้ นอกจากจะใช้ปัญญาคิดแล้วต้องใช้

ปัญญาปฏิบัติด้วย จึงจะมีโอกาสไปสู่ความเจริญ ข้อที่แน่นอนอยู่ 

ข้อหนึ่ง คือ การต้านทานไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเลยตามสภาวะของ 

โลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนกระแสไปตลอดเวลา และการจำากัดพลังของ 

ปัญญา การมุ่งแต่จะใช้พลังอันเกิดจากอาวุธ อำานาจ และทรัพย์  

นั่นแหละ เป็นทางตรงลงสู่ความเสื่อมของสังคมอย่างไม่ต้องสงสัย

๒๓ เมษายน ๒๕๑๗
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หนังสือของท่านเอง
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คำาบรรยายวิชาปัญหาพลเมือง

บันทึกย่อคำาบรรยายวิชาปัญหาพลเมืองนี้  เกิดจากน้ำามือของ

นักศึกษารัฐศาสตร์๑ ปีที่ ๔ ผู้ได้ไปน่ังฟังการบรรยายและจดข้อความ

มาให้ผู้บรรยายตรวจแก้  นักศึกษาได้ผลัดเวรกันบันทึกโดยความสมัคร

ใจ  การกระทำาเช่นนี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บรรยายเป็นอันมาก  กับ

อาจจะเป็นผลดีแก่นักศึกษารุ่นหลัง ๆ บ้าง

เนื่องจากคำาบรรยายนี้เป็นคำาบรรยายปีแรกในวิชาซึ่งผู้บรรยาย

เองก็ไม่สามารถอวดอ้างได้ว่า ตนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ  ข้อ

บกพร่องย่อมจะมีอยู่ดาษด่ืน  ผู้บรรยายต้องขอน้อมรับผิดและขอลุแก่

โทษในข้อบกพร่องเหล่านั้นต่อปราชญ์ เปรียญ และบัณฑิตทั้งหลาย  ผู้

บรรยายหวังว่าท่านผู้รู้และนักศึกษาเองคงจะนำาเอาข้อผิดและข้อชอบ

ในคำาบรรยายนี้มาถกกันต่อไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา   แม้คำา

บรรยายนี้จะสามารถทำาความสนใจในปัญหาประชากรให้เกิดขึ้นโดย

แพร่หลายแล้ว ก็ย่อมเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บรรยายยิ่งนัก

ท่านผู้อ่านคำาบรรยายน้ีคงจะเห็นได้ชัดแจ้งว่า  หลักวิชาและข้อ

เท็จจริงในเรื่องน้ีของเรายังมิได้มีสมบูรณ์เพียงพอเท่าเทียมกับความ

สำาคัญของเรื่อง  ฉะนั้นจึงขอถือโอกาสชวนเชิญนักศึกษาทั้งหลายดำาริ

คิดค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตุลาคม ๒๔๙๕
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ประมวลกฎหมายการคลัง

๑

(ฉบับพิมพ์ พ.ศ.  ๒๔๙๖)

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คำาอธิบาย แต่เป็นการประมวลตัวบท

กฎหมายต่าง ๆ  ซึ่งนักศึกษาวิชาการคลังท่ีมหาวิทยาลัยจำาเป็นจะต้อง

ค้นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินบางฉบับ เช่นท่ีว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญ

ภาษีอากร ทุนสำารองเงินตรา หรือการธนาคารนั้น มิได้นำามารวมไว้

แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการคลังอยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องที่พิสดารออกไป กว้าง

กว่าคำาบรรยายวิชาการคลังของผู้รวบรวมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวบทกฎหมายที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ เริ่มแต่รัฐธรรมนูญ 

และพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหาร ซ่ึงกำาหนดแบบวิธีการเงิน

แผ่นดิน ขอบเขตอำานาจของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีหน้าท่ีหาเงินและใช้เงิน  

ต่อ ๆ  ไปก็มีกฎหมายที่กล่าวถึงแบบวิธีและการเตรียมทำางบประมาณ

รายได้ รายจ่าย แสดงวิธีที่เงินไหลมาเข้าคลัง การเก็บรักษาและนำา 

ออกไปใช้จ่ายจากคลัง การควบคุมทางรัฐสภา ทางกระทรวงการคลัง 

และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การจัดหาเงินรายได้จากภาษีอากร

และเงินกู้ และความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลและเทศบาล

การจัดทำาหนังสือเล่มนี้ มุ่งหมายเป็นการศึกษาประกอบวิชาการ

คลัง เพื่อผู้ศึกษาจะได้รับรู้แตกฉานและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และได้พยายาม 

จัดจำาหน่ายในราคาถูกที่สุด 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธ.บ. B.Sc. (Econ), Ph.D. 

ประพนธ์ บุนนาค ธ.บ.
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๒

(ฉบับพิมพ์ พ.ศ.  ๒๔๙๘)

หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่คำาอธิบาย แต่เป็นการประมวลพระราช-

บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และกฎข้อบังคับต่าง ๆ  ซึ่งนักศึกษาวิชาการ

คลังที่มหาวิทยาลัยจำาเป็นจะต้องค้น กฎหมายเกี่ยวกับการเงินบางฉบับ 

เช่น พระราชบัญญัติบำาเหน็จ บำานาญ ประมวลรัษฎากร กฎหมายเงิน 

โดยเฉพาะ เรื่องทุนสำารองเงินตรา เรื่องนโยบายการเงินต่าง ๆ  และ

เรื่องการธนาคารไม่ได้นำามารวมไว้ เพราะเป็นเรื่องที่พิสดารออกไป 

กว้างกว่าคำาบรรยายวิชาการคลังของผู้รวบรวมท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และข้อบังคับเหล่าน้ี เริ่ม

แต่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหาร ซึ่งกำาหนดแบบ 

วิธีการเงินแผ่นดิน ขอบเขตอำานาจของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีหน้าที่หาเงิน

และใช้เงิน ต่อ ๆ  ไปก็มีกฎหมายที่กล่าวถึงแบบวิธีการและการเตรียม

ทำางบประมาณรายได้–รายจ่าย การจัดหาเงินรายได้จากภาษีอากร

และเงินกู้ แสดงวิธีเงินไหลมาเข้าคลัง การเก็บรักษาและนำาออกไป 

ใช้จ่ายจากคลัง การควบคุมทางรัฐสภา ทางกระทรวงการคลัง และ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

การจัดทำาหนังสือเล่มน้ี มุ่งหมายเป็นการศึกษา ประกอบวิชา 

การคลังเพื่อผู้ศึกษาจะได้รับความรู้แตกฉานและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และได้

พยายามจัดจำาหน่ายในราคาถูกที่สุด ซึ่งคงจะหาซื้อในราคานี้ไม่ได้อีก

และท่ีทำาได้เช่นนี้ ผู้รวบรวมจำาเป็นต้องบอกกล่าวถึงความอนุเคราะห์

ของนายเฉลิม พันธุ์ภักดี ผู้จัดการโรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์ และนายอร่าม 

สิทธิสาริบุตรไว้ และขอขอบคุณท่านทั้งสองไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธ.บ. Ph.D.

ประพนธ์ บุนนาค ธ.บ.
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คำาบรรยายวิชาการคลัง 

บันทึกคำาบรรยายวิชาการคลังนี้ กระทำาข้ึนครั้งแรกจากการ

บรรยายใน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยได้อาศัยคุณวีระ ระบิลวงศ์ แห่งธนาคาร

แห่งประเทศไทยจดชวเลขไปเรียบเรียง ผู้บรรยายมีแต่หัวข้อบรรยาย 

ที่เตรียมไปพูดให้นักศึกษาฟัง ครั้นแล้วได้โอกาสตรวจแก้บ้างจาก 

บันทึกที่คุณวีระเรียบเรียงขึ้น

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๗ นักศึกษาที่สนใจได้นำาเอาบันทึกเดิม 

ไปพิมพ์โรเนียวขึ้นโดยนักเรียนของโรงเรียนวัดบพิตรพิมุข ผู้บรรยาย

มิได้มีเวลาพอที่จะตรวจแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ได้

ใน พ.ศ. ๒๔๙8 นี้ บริษัทประมวลมิตร จำากัด ได้จัดการ 

ตีพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับสมบูรณ์ และต้องลงทุนไปเป็นอันมาก เพราะใคร่จะ

กระขายนักศึกษาด้วยราคาถูก จึงต้องพิมพ์เป็นจำานวนมาก โรงเรียน 

พระจันทร์ได้เอื้อเฟื้อคิดค่าพิมพ์ในอัตราย่อมเยา 

การพิมพ์ครั้งน้ี ได้อาศัยคุณบุญธรรม ทองไข่มุกต์ ธ.บ., คุณ

ประพนธ์ บุนนาค ธ.บ. และคุณเสนาะ อูนากูล B. Com. และ

ประกาศนียบัตรการบัญชี ม.ธ.ก. แห่งกรมบัญชีกลาง ช่วยแก้ไขเพิ่มเติม  

ทั้งถ้อยคำาและเนื้อความที่บกพร่องต่าง ๆ  ให้บกพร่องน้อยลง ถ้ามิได้ 

ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว จะตีพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มสมบูรณ์ฉะนี้มิได้ 

ความเห็นหรือคารมใด ๆ  ในคำาบรรยายนี้ ซึ่งอาจจะผิดพลาดได้

เป็นความรับผิดชอบของผู้บรรยายเอง 

คุณเสนาะ อูนากูล มีความเห็นหลายประการซึ่งปรากฏอยู่แล้ว

บางตอนในคำาบรรยายนี้ และยังได้วิจารณ์ต่อไปว่า
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(๑) คำาบรรยายนี้ควรจะเรียกว่า “การคลังของประเทศไทย” 

เพราะตลอดคำาบรรยายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ การดำาเนินงาน 

ระเบียบ กฎหมาย ถ้าจะให้เป็นคำาบรรยายเกี่ยวกับ “การคลัง” โดย

ทั่วไปแล้ว น่าจะได้มีการบรรยายหลักวิชาการคลังซึ่งเป็นที่รับรองกัน

ในระหว่างนักการคลังส่วนมากเสียก่อน และหลังจากนั้นจึงกล่าวถึง 

การคลังของประเทศไทยโดยเฉพาะอีกเป็นตอนที่ ๒ 

(๒) ภาค ๕ (หนี้) ออกจะสั้นกว่าภาคอื่น ๆ  อยู่มาก ถ้าได้มีการ

บรรยายหลักเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำาหนี้ของรัฐบาล เช่นในหนังสือ

ของ Abba P. Lerner ว่าด้วย Functional Finance ก็จะน่าสนใจมาก 

ผู้บรรยายมีความเห็นสอดคล้องกับคุณเสนาะโดยทั่ว ๆ  ไป จึงเลยถือ

โอกาสอธิบายเพิ่มเติม คือ สำาหรับประเด็นที่ ๑ นั้น ใคร่จะอธิบาย

ว่าการบรรยายน้ีสำาหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชีชั้นปริญญาตรีปีที่ ๓ กับสำาหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้น

ปริญญาตรีปีที่ ๑ (ซึ่งเรียกว่า การคลังภาคต้น นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ 

ปีที่ ๒ ต้องเรียนอีก ๑ ปี เรียกว่า การคลังภาคปลาย) ฉะนั้น จึง

พยายามคัดหัวข้อมาบรรยายแต่ท่ีนักเรียนรัฐศาสตร์นั้นย่อมต้องเรียน

ให้ลึกซึ้งกว่านี้ คือเรียนหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลังจึงจะได้ 

หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลังน้ีจะเรียนได้จากวิชาที่เรียกว่า การ

คลังภาคปลาย ในหลักสูตรปริญญาตรีปีที่ ๒ ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

(ซึ่งมีอาจารย์อื่นบรรยายอยู่) หรือจากตอน “วิทยาการคลัง” ใน

วิชา “กฎหมายและวิทยาการคลัง” ในหลักสูตรปริญญาโทของคณะ

รัฐศาสตร์ หรือจากวิชา “การคลังพิสดาร” ในหลักสูตรปริญญาโท  

(พ.ศ. ๒๔๙8) ของคณะเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งผู้บรรยายรับบรรยายอยู่ 

ขณะน้ี) และในการบรรยายการคลังช้ันปริญญาโท ผู้บรรยายได้พยายาม 
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อธิบายเนื้อความเร่ืองหนี้ของรัฐบาลและการกระทบกระเทือนในทาง 

การเงินการธนาคารให้นักศึกษาฟังอยู่แล้ว จึงอธิบายประเด็นที่ ๒  

ของคุณเสนาะได้ว่าทำาไมจึงกล่าวถึงเร่ืองหนี้ในหนังสือนี้สั้นไป เหตุผล

อีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่ ๒ นี้ก็คือทั้งภาค ๔ และภาค ๕ ของ

หนังสือนี้จำาเป็นต้องสั้นอยู่นั่นเอง เพราะเวลาบรรยายจำากัดใกล้จะหมด 

สมัยสอนจึงต้องรวบรัด 

การที่ได้ชี้แจงมานี้มิได้มีเจตนาจะแก้ตัวในความบกพร่อง 

ต้องการเชิญชวนให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยบรรยายหรือเขียนต่อเติม 

แก้ไข เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้เป็นประโยชน์ต่อไป

ขอแนะนำานักศึกษาว่า นอกจากหนังสือนี้แล้ว ยังมีอาจารย์ใน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันอีกหลายท่านที่ได้เขียน

หนังสือการคลังขึ้น ควรหาอ่านประดับสติปัญญาและช่วยในการสอบไล ่

ด้วย เท่าที่นึกได้ ก็มี ม.จ.สกลวรรณากร วรวรรณ อาจารย์วิจิตร  

ลุลิตานนท์ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยฯ อาจารย์จินตมัย อมาตยกุล และ 

ควรอ่านตำาราการคลังภาษาต่างประเทศด้วย จึงจะมีความรู้ลึกซึ้ง

ขอถือโอกาสขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือในการจัดพิมพ ์

และแก้ไขต่าง ๆ  เฉพาะอย่างยิ่ง คุณบุญธรรม คุณประพนธ์ และ 

คุณเสนาะ ผู้ใช้ความสามารถรอบรู้ของตนแต่ละท่านช่วยเหลือในการ 

เรียบเรียงหนังสือนี้

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๑๕/๖/๙8
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เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

๑

(พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.๒๔๙๘)

หนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย นี้ จัดได้ว่าเป็นหนังสือ

เศรษฐศาสตร์ประเภทประยุกต์ คือเรียบเรียงไม่ได้พิจารณาแต่ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์เท่านั้น ต้องการพิจารณาข้อเท็จจริงและแนวปฏิบัติทาง

เศรษฐกิจ โดยใช้เศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 

๒ จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ คาบ ๒๔๙8 เป็นตัวอย่าง มุ่งหมายในเบื้องต้น 

ที่จะฝึกสอนให้นักเรียนรู้จักพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์ 

ข้อเท็จจริงและสถิติ โดยใช้ทฤษฎีเข้าช่วย หาวิธีแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง

ปัญหาเศรษฐกิจมีอยู่นานาประการ ปัญหาที่ปรากฏอยู่ใน

คำาบรรยายนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่าง เมื่อนักเรียนได้หัดขบปัญหาด้วย

ตัวอย่างแล้ว จะต้องนำาเอาทฤษฎีและความรอบรู้ฝึกฝนไปแก้ปัญหา 

อื่น ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย จึงจะมีความสามารถจริง

ข้อเท็จจริงและปัญหาเศรษฐกิจ ย่อมเปล่ียนแปลงไปตาม 

กาลสมัย เช่น เรื่องข้าวของไทย ในระยะ พ.ศ. ๒๔88–๙๓ นั้น ปัญหา

ของไทยหนักไปในทางผลิตและการควบคุมตลาดให้เป็นผลดีแก่ 

ส่วนรวมในขณะที่โลกขาดแคลนข้าว แต่ต่อมาในระยะหลังขณะที่เขียน

คำานำานี้ปัญหาเปลี่ยนหนักไปในด้านการหาตลาดค้าข้าวนอกประเทศ 

ฉะนั้น ตัวเลขและความที่เรียบเรียงขึ้นในหนังสือนี้ ย่อมมีประโยชน์
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โดยตรงแต่เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ผู้เรียบเรียงหวังอยู่ว่าหนังสือน้ี 

จะมีประโยชน์ยืนนาน ถ้าผู้อ่านใช้ความพินิจพิจารณา และความเข้าใจ

สุขุมมองลึกทะลุผิวของตัวเลขและปัญหา ซ้ึงลงไปถึงแก่นสารทฤษฎี  

การพิจารณาปัญหาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อนำาเอาความเข้าใจด ี

นั้น เป็นประโยชน์ต่อไป 

ข้อความที่ปรากฏส่วนมากในหนังสือนี้ เกิดขึ้นจากการสอนนิสิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีที่ ๔ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เริ่มแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ ในปีน้ันเพราะไม่มีเวลาเตรียมคำาบรรยายอย่าง 

หนึ่งกับเพื่อฝึกหัดนักเรียนให้เขียนเรื่องเศรษฐกิจได้อีกอย่างหนึ่ง จึง

ได้เกณฑ์ให้นักเรียนผลัดเวรกันเขียนคำาบรรยายขึ้น นักเรียนในปีนั้น

ได้แก่ น.ศ.รัชนี พลกุล นายวีระ ปีตรชาติ นายชัชเวทย์ มุสิกไชย นาย 

กฤษเนตร พันธุมโพธิ์ นายศรีปริญญา รามโกมุท นายฤทัย จารุจินดา 

และนายทวีเกียรติ กฤษณามระ สำาหรับตัวเลขสถิติผู้เรียบเรียงได้อาศัย 

นายนุกูล ประจวบเหมาะ ข้าราชการสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง 

การคลัง เป็นผู้ช่วยเหลือรวบรวมให้ 

ต่อมาในต้น พ.ศ. ๒๔๙8 นางสุภาพ ยศสุนทร ผู้ได้ร่วมงาน

กับผู้เรียบเรียง พิจารณาปัญหาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา

หลายปี ได้มีความอุตสาหะนำาต้นฉบับเดิมมาแก้ไขต่อเติมเกลาสำานวน

ทำาให้หนังสือดีขึ้นจนเจ้าของเดิมก็รู้สึกผิดตาไป จึงต้องขอร้องให้เข้าช่ือ

ร่วมเป็นเจ้าของด้วย เพื่อมิให้ต้องละเมิดธรรมมะทางเศรษฐกิจ ดังที่ได้

บรรยายไว้ในบทที่ ๒๑ 

พนักงานส่วนการค้นคว้าธนาคารแห่งประเทศไทยหลายคนได้  

ช่วยเหลือปรับปรุงหนังสือให้ดีขึ้น ที่เป็นหัวแรงสำาคัญทั้งในการร่าง 
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การเรียบเรียงตลอดจนตรวจทาน คือ นายไพฑูรย์ วัฒนสุข และนาย

เจริญ กลิ่นอวล ผู้ช่วยเรียบเรียงอื่น ๆ  อีก คือ ร.ท.เลิศ คเชนทร์ชัย  

ร.น. และ นายสงัด ภมรานนท์ ผู้ช่วยค้นตัวเลขและข้อเท็จจริงประกอบ  

ได้แก่ นายสมศักดิ์ แสงทองสุข นายประทีป วัชรางกูร น.ส.วารี 

หะวานนท์ นายประคัลภ์ น้ำาทิพย์ นายสกล พวงประยงค์ ส่วน 

ผู้ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการพิมพ์ดีดต้นฉบับ คือ นายเฉนียน สวัสดิ์- 

วรรณกิจ

ผู้ที่กล่าวนามมาข้างต้นนี้ทุกคน และยังมีอีกมากมายทั้งใน

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย 

ข้อบกพร่องอันใดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนี้ เป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เรียบเรียงทั้งสิ้น ความเห็นและถ้อยคำาใดที่อาจจะแสดงใจแสลงห ู

ท่านผู้อ่านนั้น ก็เป็นของผู้เรียบเรียงเช่นกัน เพราะผู้เรียบเรียงได้เคย

รับคำาตักเตือนทักท้วงจากผู้ร่วมงานบ้างแล้ว แต่ได้ยืนยันให้คงอยู่ด้วย

เห็นว่าการเน้นเรื่องสำาคัญโดยปราศจากอคติ หรือเจตนาร้ายในส่วน

บุคคล ย่อมอยู่ในคุณวิสัยของนักวิชาการ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

 ๑๕ ตุลาคม ๒๔๙8
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๒

(พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๔๙๙)

คำ�อนุโมทน�

คุณอุษา อยู่ถาวร ภรรยาคุณช้ืน อยู่ถาวร ได้มาปรารภว่า มี 

ความประสงค์จะได้หนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งเรียบเรียง 

โดยข้าพเจ้าทั้งสองไปพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณชื้น  

อยู่ถาวร ข้าพเจ้าทั้งสองรู้สึกเป็นเกียรติที่มีผู้สนใจในหนังสือนี้ และยินด ี

ที่จะได้มีส่วนร่วมในกุศลวิทยาทาน จึงได้ขออนุญาตบริษัทประมวล 

มิตร จำากัด ผู้ถือลิขสิทธ์ิในการพิมพ์หนังสือน้ี ซ่ึงทางบริษัทก็อนุญาต

ด้วยความเต็มใจ

ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ขออนุโมทนาในกุศลที่คุณอุษา 

อยู่ถาวร ตั้งจิตบำาเพ็ญเพื่ออุทิศให้แก่คุณชื้น อยู่ถาวร ขออำานาจกุศลนี้ 

จงอำานวยความปิติโสมนัสและสุขสมบัติทั้งมวลแต่คุณชื้น อยู่ถาวร ตาม

ควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพทุกประการ เทอญ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

สุภาพ ยศสุนทร 

๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙
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๓

(พิมพ์ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๐๔)

เม่ือปลาย พ.ศ.๒๕๐๓ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนายร้อย- 

พระจุลจอมเกล้า ได้ปรารภแก่บริษัท ประมวลมิตร จำากัด ผู้ถือลิขสิทธิ์

ในหนังสือเล่มนี้ ใคร่จะได้นำาเอาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการศึกษาของ

โรงเรียน จึงได้เกิดการพิมพ์ครั้งที่ ๓ ขึ้น

ในการพิมพ์ครั้งน้ี ผู้เรียบเรียงทั้งสองรู้สึกมีความหนักใจเป็น

อย่างยิ่ง เพราะไม่สามารถปลีกเวลาจากราชการและหน้าที่การงานมา

แก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงและตัวเลขในหนังสือนี้ได้เลย เวลาล่วงเลยมา

หลายปีนับแต่ได้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้าย ทำาให้ประโยชน์ของหนังสือ 

นี้ด้อยกว่าที่ควรจะเป็น ครั้นจะหน่วงเหนี่ยวไว้ให้แก้ไขเพิ่มเติมเสียก่อน  

ก็จะไม่ทันแก่ปีการเรียนของโรงเรียน ฉะนั้น จึงจำาเป็นที่จะปล่อยให้ 

หนังสือน้ีกำาเนิดขึ้นมาอีกในรูปเดิมของการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.

๒๔๙๙ แต่ก็เป็นการจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเสริมไว้เป็นคำานำานี้ เพื่อ 

แนะแนวแก่นักเรียนและผู้อ่านว่า บทใดตอนใดบ้างที่ล้าสมัย และควร

จะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

บทที่เชื่อว่า แม้จะมีเวลาเรียบเรียงใหม่ ก็คงจะไม่แตกต่างไป

จากเนื้อความและถ้อยคำาเดิมนัก ได้แก่ บทที่ ๑, ๒, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และ 

๒๑ ในบทอื่นๆ แทบไม่มียกเว้น แม้ว่าข้อเท็จจริงและสถิติจะเปลี่ยนไป   

ความเห็นและวิธีพิจารณาปัญหาของผู้เรียบเรียง ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเป็น 

ส่วนใหญ่
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นักเรียนที่ต้องการจะใช้ตัวเลขสถิติต่างๆ ที่ใหม่กว่าที่ปรากฏ

ในหนังสือนี้ จะหาเสริมได้จากหนังสือและนิตยสารท่ีออกชื่อไว้ในบท

ที่ ๑ เฉพาะอย่างยิ่งในรายการต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ 

รายงานเศรษฐกิจรายเดือน, รายงานเศรษฐกิจและการเงินประจำาปี 

และ Current Statistics  ที่สำาคัญอีกเล่มหนึ่งก็คือ โครงการพัฒนาการ

ของรัฐซึ่งผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกได้เสนอขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒

ในบรรดาสินค้าและผลิตผลของไทยที่เกิดมีความสำาคัญขึ้นใน

สองสามปีหลังนี้  มีข้าวโพด ปอ ไหม และพืชไร่อื่นๆ  ถ้าจะสังคายนา

หนังสือนี้ใหม่ก็จะต้องพรรณนาถึงสินค้าเหล่านี้ด้วย

การดำาเนินงานของคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศตั้งแต่

ปี ๒๔๙๙ การก่อสร้างเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้ายันฮี ความสำาคัญของ 

ถนนสายใหม่ๆ นโยบายส่งเสริมการปลูกยางใหม่ แผนพัฒนาการ 

เศรษฐกิจ นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การแปลงธนาคาร 

เพื่ออุตสาหกรรมเป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม การเริ่มซื้อช่วงตั๋วเงิน 

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย การดำาเนินงานของทุนรักษาระดับอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงิน เป็นเรื่องสำาคัญที่นักเรียนควรพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม   

เพื่อให้ครบและทันสมัย

การควบคุมแลกเปล่ียนเงินกับต่างประเทศ (บทที่ ๙ ตอนที่ 

๒) จะต้องเขียนใหม่หมด เพราะไทยเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากและดีขึ้น 

มาก จะหาอ่านได้จากหนังสือเล่มเล็กๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ชื่อ กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

วิธีการงบประมาณ (บทที่ ๑๐ ตอนที่ ๑) ก็เปลี่ยนแปลงรูป

ไปมาก จะดูได้จากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับใหม่ และ 
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คำาบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่นึกออก คงจะมีอยู่ในวารสารของ 

กรมบัญชีกลาง และคงจะดูได้จากเอกสารต่างๆ ของสำานักงบประมาณ

ข้อเท็จจริงและสถิติ ระเบียบวิธีการ ย่อมเปลี่ยนไปตาม 

กาลสมัย แต่ธรรมะและหลักวิชาย่อมคงอยู่และไม่ตาย แม้ว่าหนังสือ 

เล่มนี้จะขาดตกบกพร่องในข้อเท็จจริง หลักใหญ่ของหนังสือก็ยังใช้ได้   

ด้วยเหตุฉะนี้ ผู้เรียบเรียงจึงตกลงกับบริษัท ประมวลมิตร จำากัด พิมพ ์

ขึ้นอีกได้ในคราวนี้  แต่จำาเป็นต้องขออภัยนักเรียนและท่านผู้อ่านอื่นๆ 

ที่ต้องให้การบ้านไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมตามแนวที่แนะไว้ข้างต้น

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุภาพ ยศสุนทร

๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔



212 ป๋วย อึ๊งภากรณ์



213คนที่ผมรู้จัก

คำาพูดและข้อเขียน

๑ 

(ไม่ทร�บประวัติก�รตีพิมพ์)

เรื่องต่าง ๆ  ที่รวมพิมพ์เป็นเล่มขึ้นครั้งน้ี เป็นเรื่องท่ีข้าพเจ้าได้

พูดและเขียนเป็นเวลานานมากแล้วก็มี เมื่อไม่นานมาน้ีก็มี พูดและ

เขียนขึ้นอาศัยกาลเทศะและบุคคลต่าง ๆ  กัน เมื่อรวมเรื่องเหล่านั้นมา

เข้ากลุ่มกันเข้า จึงพอเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่ง ถึงจะไม่ใหญ่โต แต่ก็ไม่

เล็กจนเกินไป ในการพิมพ์ครั้งนี้ขอใช้ชื่อว่า “คำาพูดและข้อเขียน”

การรวมเรื่องของข้าพเจ้าพิมพ์เป็นเล่มจำาหน่ายครั้งน้ี นับเป็น

ครั้งแรก พูดถึงประโยชน์อันจะพึงมีแก่บรรดาท่านผู้อ่าน ก็คงจะมีอยู่ 

ไม่มากก็น้อย เมื่อเราทำาได้ตามนัยที่ว่า “ฟัง(หรืออ่าน)ด้วยดีย่อมได ้

ความรู้” อีกนัยหนึ่ง เราไม่อ่านหนังสือแบบรถไฟวิ่ง เข้าถ้ำา

การพูดและเขียนแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าต้องเจียดเอาเวลาที่มีอยู่จำากัด

น้ันมาทำา บางครั้งก็ทำาไปได้มาก บางคราวก็ทำาได้ไม่มาก บางโอกาส

เพียงจดหัวข้อไปพูดก็มี จะให้สั้นยาวข้อไหนเพียงไร ก็ไปขยายเอาตอน

พูดนั้น 

เมืองไทยเรา ควรจะมีคนอ่านหนังสือกันมากกว่าที่มีอยู่ในเวลานี้

อีกหลายเท่า ผู้พิมพ์หนังสือจำาหน่ายก็ควรจะพิมพ์ครั้งละเป็นแสนหรือ

เป็นจำานวนล้านเล่ม เช่น อารยประเทศเขาทำากันอยู่ เท่าที่ทราบ เรา

พิมพ์จำาหน่ายกันครั้งละพันสองพันเล่มเสียส่วนมาก
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ข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ในที่อื่นมาบ้างแล้ว ถึงเรื่องเราควรส่งเสริม

ให้มีที่อ่านหนังสือสำาหรับประชาชนได้มากขึ้น ท่ีเช่นน้ันเราจะเรียกกัน

ว่าห้องสมุดหรือช่ืออย่างอื่นใดก็ตามที่ เมื่อเราจัดให้มีจำานวนมากและ

ดีด้วย ก็คงจะช่วยให้คนของเราใช้เวลาว่างหาความรู้ใส่ตัวกันมากข้ึน  

เพราะมีสถานที่อำานวยความรู้ประชาชน ไม่หมดเปลืองค่าใช้จ่าย 

เกินไป และยังจะเป็นทางคนท่ีรู้หนังสือน้อยได้มีโอกาสอ่านหนังสือซึ่ง 

จะเป็นการกันมิให้ลืมหนังสือที่เรียนมาได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

ตามนัยที่กล่าวมา เราก็พอจะกล่าวได้ว่า การพิมพ์การจำาหน่าย

หนังสือจะเพ่ิมจำานวนสูงขึ้น รายได้ของผู้ประกอบการจะก้าวหน้าไปได้

ไกล นับได้ว่า เป็นการพัฒนาอาชีพ ความรู้ และพัฒนาคนไปในขณะ

เดียวกัน

ไทยเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมาไม่น้อยกว่า ๓๖ ปีแล้ว ถึง

จะไม่ค่อยจะราบรื่นนัก แต่เราก็พูดว่า ในระยะกาลดังกล่าวเราอยู่ใน 

ระบอบนั้นเรากำาลังเร่งพัฒนาประเทศชาติของเราอยู่ในทุก ๆ  ทาง 

ระบอบและงานดังกล่าวจะพัฒนาไปด้วยดีจนเทียมทันนานาอารยะ

ประเทศ ก็เพราะคนของเราก้าวหน้าทางวิชา ความรู้ ซ่ือสัตย์ ขยัน 

ขันแข็ง ทำางานตามหน้าที่มากกว่าจะพูดพล่อยๆ

การพิมพ์ครั้งนี้ ได้ทำาคำาอธิบายเรื่องเสรีไทยที่ปรากฏอยู่ใน

เรื่อง “ทหารชั่วคราว” ไว้ท้ายเล่มด้วย งานอันนี้มีอายุเกิน ๒๐ ปีแล้ว 

ถ้าจะเริ่มกันแต่ปีท่ีญี่ปุ่นยกกำาลังทหารเข้าทำาลายประเทศไทยเรา เมื่อ  

พ.ศ. ๒๔8๔ จนถึงบัดนี้ ก็ตก ๒๗ ปีแล้ว เสรีไทยเกิดขึ้นภายหลังจาก 

ที่ญี่ปุ่นเข้าเมืองไทยนั่นเอง
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๒

(สำ�นักพิมพ์บำ�รุงส�ส์น พ.ศ. ๒๕11)

สำานักพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น ได้ใช้ความพยายามอย่าง

มากน่าชม เกลี้ยกล่อมให้ผมอนุญาตให้จัดพิมพ์คำาพูดและข้อเขียนของ

ผมออกจำาหน่ายเผยแพร่ ความพยายามดั่งกล่าว กินเวลาเกินกว่า ๑๒ 

เดือน ผมได้เคยอิดเอื้อนอยู่นาน เพราะผมไม่มีเวลาท่ีจะทำาอะไรให้ 

นอกจากจะให้คำาอนุญาตประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เพราะเกรง

ว่าผู้จัดพิมพ์จะขาดทุน 

ข้ออิดเอื้อนข้อหลังน้ีแก้ได้ด้วยหักใจเสียว่า เป็นเร่ืองของสำานัก

พิมพ์ ส่วนข้อแรกแก้ได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลือของคุณประยูร  

บุรณศิริ และเพื่อนร่วมงานหลายคนในธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานเป็นอัน

มากในธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และที่อื่น ๆ  ซึ่ง 

มีส่วนช่วยเหลือนานาประการในการผลิตคำาพูดและข้อเขียนต่าง ๆ  ใน

หนังสือนี้ แต่ละท่านคงจำาได้ว่า มีส่วนตรงนั้นตรงนี้ ได้ช่วยตี ช่วยแต่ง 

ช่วยแก้ ช่วยห้าม ไม่ให้เขียน ไม่ให้พูด ช่วยพิมพ์ดีด ช่วยทาน เป็นต้น 

แต่เนื่องด้วยมีมากท่านด้วยกัน ผมขอขอบคุณโดยไม่ระบุชื่อ 

ถ้อยคำาสำานวนใดขวางโลก ไม่ถูกหูผู้ใด เป็นของผมเอง เพื่อน ๆ   

รั้งเอาไว้ไม่อยู่ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๒๓ กันยายน ๒๕๑๑
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พระยาราชวรัยการ เมื่อรับราชการอยู่ที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ.๒๔๗๕
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สุนทรพจน์ และ ข้อเขียน

 บทความต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้  หากมีประโยชน์  ผมขอยก

ให้เป็นคารวะแก่ท่านเจ้าคุณราชวรัยการ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๓๑ มีนาคม ๒๕๑๓

สุนทรพจน์ และ ข้อเขียน โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ร�ยง�น

ก�รสำ�รวจต้นทุนก�รผลิตข้�วของช�วน� ปีเพ�ะปลูก ๒๕1๒/1๓  

สำานักงานสถิติ สำานักนายกรัฐมนตรี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน

เพลิงศพ พระยาราชวรัยการ ต.ช., ต.ม. (บู่ กันตะบุตร) ณ วัดธาตุทอง  

วันพฤหัสบดีที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๑๓
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สันติประชาธรรม

เรื่องบทความต่าง ๆ  นั้น จะทำาเป็น ๒ เล่ม ก็แล้วแต่คุณ มอบ

ให้ทำาได้ตามชอบใจ โดยใช้ discretion พอสมควร เล่ม ๑ นี้จะตั้งชื่อว่า 

สันติประชาธรรม ก็คงจะไม่ผิดกระมัง ส่วนคำานำาเห็นว่าไม่จำาเป็น ลอง

ไม่มีคำานำาเสียสักที จะดีกระมัง? 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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ที่มาของภาพ
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หน้า ๒8 ขอขอบคุณภาพจาก www.thaiembassy.org/kualalumpur
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หน้า ๓๖ อนุสรณ์ เกษม ล่ำาซำา (พระนคร: ธนาคารกสิกรไทย, 

๒๕๐๖)
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๒8 พฤษภาคม ๒๕๑๓)

หน้า ๒๑8, 

๒๑๙

ป๋วย อึ๊งภากรณ์. สันติประชาธรรม (พระนคร: เคล็ดไทย, 

๒๕๑๖)



บุคคลสำาคัญของโลก

ในโอก�สท่ี ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภ�กรณ์ ได้รับก�รยกย่องจ�กองค์ก�ร 

ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ (ยูเนสโก)  

ให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อความสดุดี

ที่คณะกรรมการบริหารสรุปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“ดร.ป๋วย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นบิดาแห่งการพัฒนา 

เศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกทั้งเป็นนักการศึกษาและ 

ข้าราชการที่โดดเด่น มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได้ จนเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพล

อย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ ท่านเป็นแกนกลางในการวางรูปแบบ 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และในการปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของประเทศ  

ความสามารถของท่านในการทำางานทุกชิ้นให้เสร็จได้อย่างถูกทำานอง 

คลองธรรมเป็นความสำาเร็จท่ีน่าช่ืนชมเป็นพิเศษ ลักษณะการทำางานเช่นนี ้

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ที่ได้รับ 

ความสำาเร็จจากการโกงกิน และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดยไม่ยอมต่อ 

อำานาจ พฤติปฏิบัติของ ดร.ป๋วยเป็นท่ียอมรับออกไปในระดับภูมิภาคด้วย  

อันเห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขาการทำางานภาครัฐ  

รางวัลที่เป็นเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย การปฏิบัติงานของ ดร.ป๋วย 

เป็นการยืนยันว่า บุคคลเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถนำาความเจริญก้าวหน้า 

มาสู่ประเทศของตนได้อย่างใหญ่หลวง”


