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เหลียวหลังเรื่องในครอบครัว
คนเราเมื่อมีอายุยืนมาถึง ๖๐ ป ถาเปนคนไทยแบบโบราณ ทานก็วามีโชคดีแลว พระทานชวยให
อายุยืนถึงปานนี้ครบ ๕ รอบนักษัตร พอผม แมผม พี่ผม ๒ คน ไมไดมีโอกาสทําบุญวันเกิด ๖๐ ป ฉะนั้น
เมื่ออายุจะครบ ๖๐ ป ก็รูสึกมีความจําเปนที่จะตองเหลียวหลังดูวาชีวิตเรานั้นไดทําบุญทําบาปอะไรไว
ประการใด และรูสึกวามีหนาที่จะแลไปขางหนาวาทางเจริญของชีวิตคนเรานั้นจะควรเปนไปในสถานใด
คนเราเมื่อจะเขียนเรื่องตนเอง ยอมเขียนเขาขางตนเองเปนสวนใหญ ผูอานจึงมีความจําเปนและ
หนาที่ที่จะไตรตรองวาขอเขียนนั้นมีสัจจะเพียงใด คนดูไดงายวาไดโกหกพกลมไวหรือเปลา
ในเรื่องสวนตัวนั้น เมื่อหนุม ๆ คิดวาไดวางแผนไวเรียบรอยพอสมควร การมีภรรยานั้นเปนการ
เสี่ยงโชค ยิ่งมีเมียตางชาติยิ่งตองระวังมาก เพราะความยากลําบากในการครองเรือนปกติก็มีอยูมากแลว
ยิ่งผัวเมียตางชาติตางภาษา ตางวัฒนธรรม ก็ยิ่งยากมากหลายเทา อาศัยความรักซึ่งกันและกัน ความดี
ตอกัน ความเอาใจใสทะนุถนอมน้าํ ใจซึง่ กันและกัน ความรอบคอบทีจ่ ะไมนาํ เรือ่ งวัฒนธรรมของครอบครัว
ซึ่งตางกันมาเปนอุปสรรคของชีวิต เหลานี้กับอาศัยความดี ความซื่อสัตย ความมัธยัสถ ความที่เห็นแก
ประโยชนสวนรวม จึงกลาวไดวาชีวิตครอบครัวมีความสุขมากพอใช
ความอบอุนในครอบครัว มีอานิสงสมาถึงลูก เพราะทําใหลูกเมื่อไดรับความอบอุนก็มีปญหานอย
แมวาจะเปนลูกครึ่งชาติอยางที่ปากตลาดเขาเรียกกัน ลูกของเราทั้ง ๓ คน คุณพระชวยใหไมประพฤติ
สํามะเลเทเมาอยางลูกคนอื่นเขาประสบกัน ตางก็มีสติปญญาไดเรียนจบขั้นปริญญาของมหาวิทยาลัยใน
อังกฤษทั้งนั้น และที่สําคัญกวานั้น ก็คือ ไมมีใครเสพยาเสพติดใหโทษ ไมมัวเมาในกามคุณ ไมหลงใหล
ในอบายมุขนานาประการ เปนผูที่เชื่อในอหิงสา ความไมประทุษรายตอใคร ๆ รักความสัตยสุจริต รักสิทธิ
เสรีภาพประชาธิปไตย และเลื่อมใสในการบําเพ็ญประโยชนแกสาธารณชน คุณสมบัติของลูกนี้ ทั้งในการ
ศึกษา ความประพฤติ และนิสัยสันดาน เขาไดมาจากแมของเขาเปนสวนใหญ เพราะเมียผมยอมเสียสละ
อยูกับลูก ๆ ทั้ง ๆ ที่มีความรูสอบไดปริญญาตรีเกียรตินิยมทางสังคมวิทยา ทําอาหารเอง ซักผาเอง
ทํางานบานเอง สอนหนังสือใหลูกบางในเวลาเตรียมตัวไปตางประเทศ ตอเมื่อลูก ๆ โตกันแลว จึงได
ออกนอกบานไปทํางานสังคมสงเคราะหทั้งในประเทศไทยเปนเวลาหลายป และในประเทศอังกฤษ
บัดนี้ภาระเรื่องลูกก็ใกลจะหมดไปแลว ๒ คนแรกมีสัมมาชีวะ และมีเหยาเรือนเรียบรอยแลว ลูก
คนเล็กก็จะสําเร็จชั้นปริญญาตรีในไมกี่เดือนขางหนา เรา ๒ คนก็อายุมากเขาทุกที จะทํางานรับใชสังคม
ตอไปไดอกี นานเทาใดก็ไมทราบ แตเมือ่ หมดภาระก็จะไดพกั ผอนเสียที เลือกทําแตสงิ่ ทีเ่ ปนเรือ่ งเพลิดเพลิน
และสนใจบาง
เหลียวหลังเรื่องญาติและมิตร
ผมเปนหัวหนาครอบครัวตัง้ แตอายุ ๑๘ ป เมือ่ เรียนจบมัธยมบริบรู ณจากโรงเรียนอัสสัมชัญใหม ๆ
พอตายตั้งแตอายุ ๙ ขวบ แมก็เลี้ยงพวกเรามาจนถึงขั้นนั้นแลวเหนื่อยแปลเต็มที พี่ชายยังทํางานไมสูได
เงินมากนัก ผมเลยรับจัดการบานใหจนกระทั่งไปเมืองนอก ไดพยายามชวยนองอยูบางพอสมควร เมื่อไป
นอกแลวยังสงเงินมาชวยครอบครัวไดตอนสงครามโลกยังไมเกิด พยายามกระเบียดกระเสียร เพราะเปนหวง
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ทางบานอยู
ตอเมือ่ ผมกลับจากเมืองนอกมาทํางานเปนหลักฐานแลว ไดพยายามชวยเหลือญาติพนี่ อ งและมิตร
สหายตอไป ตลอดจนคนที่ไมเคยรูจักกันก็พยายามชวยเหลือเทาที่จะกระทําได เพราะมาไดคิดวาในบรรดา
ญาติพนี่ อ งเพือ่ นฝูงและเพือ่ นมนุษยทงั้ หลาย ตนเปนผูท มี่ วี าสนามากไดเรียนสูงกวาคนอืน่ ไดตาํ แหนงมีเงิน
ไดสูงกวาผูอื่น มีหนาที่ที่จะเฉลี่ยสุขใหผูอื่นที่มีวาสนานอยกวา ในขณะเดียวกันก็มีหนาที่ตอเมียและลูกเปน
เบื้องตน การปฏิบัติของผมตอพี่ นอง ญาติ และเพื่อนมีอยางไร ไมควรจะพรรณนาไวโดยละเอียดในที่นี้
ใหเปนเรื่องที่พี่ นอง ญาติ และเพื่อนจะพรรณนาเอง ถาเปนเรื่องที่เขาอยากจะพรรณนา
เหลียวหลังเรื่องงาน
ผมเริ่มทํางานตั้งแตอายุ ๑๘ ป เปนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้นมัธยม ๒ ตอมาเปนครูมัธยม ๕
ตอมาเปนครูพิเศษสอนชั้นมัธยมปที่ ๕–๖–๗ และ ๘ สอนอยู ๔ ปเศษ จึงยายมาทํางานเปนลามภาษา
ฝรัง่ เศสทีม่ หาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เพราะสําเร็จเปนธรรมศาสตรบณ
ั ฑิตแลว และเตรียมตัว
สอบแขงขันไปเรียนตางประเทศ
ผูท ผี่ มเคยสอนอยูใ นโรงเรียนอัสสัมชัญทีไ่ มไดดใี นชีวติ ก็คงมี แตทเี่ ปนพอคา นักธุรกิจ นายธนาคาร
แพทย นักกฎหมาย นักการทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติก็หลายคน เปนอธิบดี หรือแมแตรัฐมนตรีก็มีบาง
เวลาเขาเอยลําเลิกถึงคุณของครูกด็ ใี จ แตไมสามารถจะรับเครดิตในความสําเร็จในชีวติ ของเขาทัง้ หมด เพราะ
ผมรูตัววา เวลาที่ผมเปนครูอัสสัมชัญนั้น ผมยังเด็กมากทําอะไรผิดพลาดบอย ๆ
เมื่อเรียนจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรที่อังกฤษแลว กําลังเรียนปริญญาเอกอยูเกิดสงครามโลก
ในทวีปเอเชีย ผมกับเพื่อน ๆ จึงตัดสินใจรับใชชาติดวยการสมัครเขาเปนเสรีไทย และไดสมัครเปนทหาร
เขามาติดตอเสรีไทยในเมืองไทยเปนรุน แรกดวยเรือใตนา้ํ และดวยการโดดรมชูชพี จากเครือ่ งบิน ไดรถู งึ วินาที
ที่จะตายหรือจะเปน ไดฝาอันตรายมิใชนอย (เขียนไวในเรื่อง ทหารชั่วคราว กับคนอื่นเขียนไวใน Bangkok
Top Secret) แตก็เดชะบุญไดรอดชีวิตไปไดโดยสวัสดิภาพ และยังไดเปนคนหนึ่งที่ชวยประเทศไทยให
หลุดพนจากการเปนผูพายแพในสงคราม ฉะนั้นเมื่อเหลียวหลังกลับไปคิดถึงเหตุการณในครั้งนั้น ในเรื่อง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนั้น คงจะปรากฏเปนหลักฐานแนนอนวา มีความซื่อสัตยและจงรักภักดีไมนอย
กวาใคร ไดแสดงออกมาดวยการกระทําจริง ๆ ไมเพียงแตดวยคําพูดพลอย ๆ ของคนที่อาง ๓ สถาบันนี้
อยูเสมอโดยไมเคยกระทํา
หลังสงครามเมือ่ เรียนจบปริญญาเอกแลว ก็ไดทาํ งานโดยสุจริตตามสติปญ
 ญาเทาทีม่ อี ยู ไดทาํ งาน
ในกรมบัญชีกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย (เปนพนักงานพิเศษ เปน
รองผูวา ๗ เดือน เปนผูวาการ ๑๒ ปเศษ) เปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง สถานเอกอัครราชทูตลอนดอน
และผูแทนไทยในคณะมนตรีดีบุก เปนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ กรรมการบริหารสภาการศึกษาแหงชาติ เปนคณบดี
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนอธิการบดีอยูในเวลานี้ (๒๕๑๙) ดูตามตําแหนงราชการ
ที่เคยทํามาก็นาจะพอ จะเรียกวามีวาสนาดีก็ได ฝรั่งเขาเรียกวา full life คือเต็มชีวิต ที่จะทะเยอทะยานเปน
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดทางการเมืองนั้น มิไดคิด และตั้งใจวาจะไมคิดไปจนตราบสิ้นชีวิต เทานี้ก็พอแลว
ถาดูการปฏิบัติหนาที่ราชการแลวก็กระทําดวยความสัตยสุจริตตลอดมา และบางครั้งตองใชความกลาหาญ
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พอสมควร รวมทั้งที่ไดเขียนหนังสือไว เอากลับมาทบทวนดู ก็ไมเห็นวาควรจะมีใครกลาวหาวาเปน
คอมมิวนิสตแตอยางไร แตนนั่ แหละทุกวันนีจ้ ะเอาอะไรกันมาก บานเมืองเต็มไปดวยการโกหกพกลมทัง้ นัน้
ที่เสียใจอยูหนอยหนึ่งก็คือ ทําไมคนไทยจํานวนมากจึงไดเชื่องาย เชื่อโดยปราศจากหลักฐานอยางนี้
เหลียวดูการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ
คนที่อายุมาก ๆ คงจําไดวา เมื่อเลิกสงครามใหม ๆ นั้น เศรษฐกิจ การคลัง การธนาคารของไทย
เรายุงเหยิงเต็มที รัฐบาลไดตั้งสํานักงานขาวขึ้นตามความจําเปนของกาลสมัย โดยการสงออกอยูในกํามือ
ของรัฐบาล ใครจะสงขาวออกไดตอ งผานสํานักงานโดยไดรบั ใบอนุญาต อัตราแลกเปลีย่ นเงินกับตางประเทศ
ก็มีหลายอัตรา อัตราทางการใชสําหรับขาวสงออกและสินคาเขาบางชนิด เชน หนังสือ หรือสินคาที่รัฐบาล
สั่งเขา มีอีกอัตราหนึ่งใชสําหรับดีบุกสงออก อีกอัตราหนึ่งสําหรับยาง นอกนั้นใชอัตราเสรีในทางตลาด ซึ่ง
ขึน้ ลงฮวบฮาบเปนทีร่ ะส่าํ ระสาย นอกจากนัน้ ก็มอี ตั ราตลาดมืดอีกอัตราหนึง่ เรือ่ งนีท้ าํ ใหเศรษฐกิจปน ปวน
จะวางแผนงานอะไรก็ยากทั้งทางรัฐบาลและเอกชน และเนื่องดวยมีความไมแนนอนในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การสัง่ สินคาเขาจึงเสีย่ งตอกระแสของอัตรา พอคาจึงตองคิดเผือ่ ไว ทําใหขา วของแพงเปลา ๆ สวนการคลัง
นัน้ เลาก็วนุ วายเต็มที หลายปรฐั บาลตองตัง้ งบประมาณรายไดเพียงนอยกวากึง่ หนึง่ ของงบประมาณรายจาย
นอกนั้นตองกูเงินจากธนาคารชาติหรือกูจากตางประเทศ ตลาดพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังพูดไดวาไมมี
สวนบัญชีของรัฐบาลเลา ก็คางการชําระมาเปนหลาย ๆ ป ที่ทํามาแลว ก็ไมลงตัว ตองเดากันบาง ทําให
คาดการณไมถูก บางครั้งจะจายเงินเดือนขาราชการ ตองโทรศัพทขอกูเงินธนาคารชาติกันเปนการดวน
ถนนหนทางเลาก็เปนลูกรังทางแคบทั่วราชอาณาจักร
การแกไขระบบเศรษฐกิจการธนาคารการคลังเชนวานี้ เปนเรื่องที่เพื่อน ๆ ของผมและผมรวมมือ
รวมใจกันทําระหวางป ๒๔๙๕ ตลอดมา และตองกินเวลาอยูหลายป เพื่อน ๆ ที่กลาวนี้คงจะเอยชื่อไมหมด
แตกม็ คี ณ
ุ บุญมา วงศสวรรค คุณสมหมาย ฮุนตระกูล คุณพิสทุ ธิ์ นิมมานเหมินทร คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร
คุณกรองทอง ชุติมา สวนมากเปนคนรุนหนุมสาวในธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
เรื่องสํานักงานขาวนี้ เมื่อเปนของรัฐบาล ก็มีการทุจริตและใชอํานาจแอบอางกันไดงาย นอกจาก
ทุจริตธรรมดาแลว ทางทําเนียบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอน่ื ๆ ยังใชอภิสทิ ธิใ์ หใบอนุญาตแกคนนัน้ คนนี้
ซึง่ ไมใชพอ คา แตเปนคนวิง่ เตนหาประโยชนจากการไดใบอนุญาตเอาไปขายชวงตอใหแกพอ คา เพราะฉะนัน้
นักศึกษาและผูอ นื่ ทีใ่ นสมัยนีเ้ สนอใหรฐั บาลจัดสงขาวเสียเองนัน้ จงสําเหนียกใหดี วาเปนวิธที ไี่ มดนี กั ถาเรา
มีเครื่องมือราชการหรือระบบการปกครองยังไมดี พวกเราเสนอใหแกระบบนี้เสียโดยหันไปใชระบบการคา
โดยเสรี สวนปญหาทีร่ าคาขาวภายในประเทศต่าํ กวาราคาขาวในตลาดโลก ถาสงออกเสรีกจ็ ะทําใหราคาขาว
ภายในประเทศสูงฮวบฮาบเกินไปนั้น เราเสนอใหมีการเก็บพรีเมียมชั่วระยะหนึ่ง แลวคอย ๆ ลดพรีเมียมลง
จนเลิกไป (แตรัฐบาลยังคงเก็บพรีเมียมอยูถึงทุกวันนี้ (๒๕๑๙))
เรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ นเงินกับตางประเทศหลายอัตรานัน้ เราเสนอใหรฐั บาลใชมาตรการอันกลาหาญ
คือเลิกอัตราทางการ หันมาใชอตั ราตลาดเปนอัตราทางการและใหมอี ตั ราเดียว อยากจะเก็บเงินจากผูส ง ยาง
และดีบกุ ออกก็เก็บเปนภาษีแทน การตีราคาทุนสํารองใหมเปนอัตราตลาด ทําใหรฐั บาลมีเงินตราตางประเทศ
เหลือพอสําหรับไปตัง้ ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ น มีหนาทีซ่ อื้ ขายเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชย
ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากขึ้น และความจริงก็มีเสถียรภาพจริง คือ ไมสูจะขยับเขยื้อนเลย
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ตลอดมารวม ๒๐ ป เมื่อราษฎรพอคาแนใจในคาของเงินบาทเทียบเทากับตางประเทศ การคาขายก็งายขึ้น
ก็มีความเจริญขึ้น และแทนที่เขาจะบวกเอาคาเสี่ยงเรื่องอัตราในราคาสินคา ราคาสินคาก็ลดลง เงินสํารอง
ระหวางประเทศก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเปนลําดับในระยะรวม ๒๐ ป จาก ๒๔๙๘
ทางดานการคลัง งบประมาณ พวกเรารวมกับ Public Administration Service ของอเมริกา
ไดจัดวางรูปการงบประมาณใหเขาแบบใหมีการพินิจพิจารณากันอยางถูกลักษณะวิชาการ การลงบัญชี
งบประมาณก็ถูกตองตามสมัย สามารถรูไดโดยไมชักชาวาเงินได เงินรับเทาใด เงินจายเทาใด ในทุกระยะ
การลงบัญชีก็รวดเร็ว และตรวจสอบไดภายในไมกี่เดือน ทําใหวางนโยบายการงบประมาณไดโดยงาย
สถิติศุลกากรเราก็ปรับปรุงใหสําเร็จรวดเร็วทันใจ การภาษีอากรนั้น ถาจะกลาววาใครชวยทําใหดีขึ้น ก็เห็น
จะไดแก คุณสุนทร หงสลดารมภ ตอนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และคุณบุญมา วงศสวรรค
หนี้สินที่รัฐบาลมีตอธนาคารชาติพะรุงพะรังก็ออกกฎหมายลางเสีย เริ่มตนกันใหม ตลาดพันธบัตร ตลาด
ตัว๋ เงินคลัง เมือ่ เปดโอกาสใหไดอตั ราดอกเบีย้ และเรือ่ งอืน่ ๆ มีเสรียงิ่ ขึน้ ก็เกิดขึน้ ได จนรัฐบาลบางปไมตอ ง
กูเงินมากมายเทาที่มีผูเสนอซื้อพันธบัตร
เรื่องถนนหนทางนั้น รัฐบาลสมัยนั้นอยากจะสรางใหมาก ๆ โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของถนน
เพราะฉะนั้น เมื่อสรางแลวไมไดมาตรฐาน อุบัติเหตุก็มีมาก บางแหงใชไปไดเพียงปเดียว ๒ ป ถูกน้ํา
ทําลายเสีย ตองซอมเปนการใหญ เราสงคณะไปขอกูเงินจากธนาคารโลก แตจะยืนยันทําอยางที่เราเคยทํา
ธนาคารโลกก็ไมยอม คณะที่ไปนั้นไปอยูอเมริกาเสียหลายเดือน แตกลับมามือเปลา ผมจึงไดรวมคิดกับ
Ed Sessions ซึ่งขณะนั้นเปนผูอํานวยการ USOM (MSA ในขณะนั้น) และ Howard Parsons ซึ่ง
เปนอุปทูตอเมริกันอยู เสนอรัฐบาลไทยและอเมริกันใหมาสรางถนนมิตรภาพ สระบุรี–นครราชสีมา ใหดู
เปนตัวอยางโดยรัฐบาลไทยไมตองเสียเงินสักสตางคเดียว เมื่อสรางเสร็จก็ยังไปสรางมิตรภาพ ๒ อีก
ระหวางพิษณุโลก–หลมสัก นอกจากจะไดถนนดีแลวยังไดผลพลอยไดสาํ คัญคือ สินคาเกษตรของเราเพิม่ ขึน้
เปนอันมาก ทีเ่ คยปลูกก็ปลูกมากขึน้ เชน ปอ ทีไ่ มเคยสงออกก็ไดสง ออก เชน ขาวโพด และในระยะเวลาทีผ่ ม
กลาวถึงนีก้ ม็ มี นั สําปะหลัง ขาวฟาง ถัว่ เหลือง ถัว่ ชนิดตาง ๆ เพิม่ ขึน้ มาอีก อีกประการหนึง่ เมือ่ รัฐบาลไทย
ไดรับรองมาตรฐานของถนนแลว ก็ไดวางแผนการสรางถนนในประเทศไทยอยางถูกตอง จนบัดนี้เราก็
สามารถกูเงินธนาคารโลกมาสรางถนนหลายสายแลว
ทีผ่ มไดเลาเรือ่ งตาง ๆ มาเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจการคลังการธนาคารของไทยในระยะ
๒๔๙๕ มาจนถึง ๒๕๐๐ เศษนี้ ก็เพือ่ จะชีใ้ หเห็นวา บางเรือ่ งเมือ่ เราจะทํางานในราชการใหมปี ระสิทธิภาพนัน้
จึงตองอาศัยปฏิรปู ระบบ การปฏิรปู ระบบตองรวมกันทําโดยมีความพรอมเพรียงกัน และจะตองทําใหผใู หญ
เห็นความสื่อสัตยสุจริตของเรา ผูใหญในกรณีนี้ ไดแก หมอมหลวงเดช สนิทวงศ ผูวาการธนาคารชาติ
และประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติในขณะนั้น คุณพระบริภัณฑยุทธกิจ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการครั้งในขณะนั้น ซึ่งทั้ง ๒ ทานเปนกําลังสําคัญในการที่จะสนับสนุนใหนายกรัฐมนตรี
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยอมรับงานปฏิรูปดังกลาว
การปฏิรปู ใด ๆ ยอมตองทําใหไดประโยชนเสียประโยชน ฝายใดฝายหนึง่ ฉะนัน้ ยอมมีความลําบาก
เปนพิเศษ และตองอาศัยความรอบคอบ ความรูจ กั ประมาณ และความกลาหาญดวย แตถา หากมีความสัตย
สุจริตเสียอยาง ก็พอจะทําใหคนที่เสียประโยชน แมจะโกรธเราในบางครั้งก็อดเคารพนับถือไมได
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เหลียวดูวิกฤตการณในเรื่องงาน
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖ ผมไดรับแตงตั้งใหเปนรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย มีสาเหตุ
เนื่องมาจากนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตองการจะฝนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศให
เงินบาทมีคา สูงขึน้ (การฝนทําเชนนีท้ าํ ใหเงินสํารองรอยหรอลงฮวบฮาบจนเกือบหมด) จึงไดสง่ั ใหธนาคารชาติ
ขายเงินปอนดแกธนาคารพาณิชย สําหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบางชนิด โดยราคาถูกกวาในทองตลาด
เปนอันมาก การกระทําเชนนี้ยอมเปนการยั่วใหมีการทุจริต เพราะผูที่มีความโลภก็มาขอซื้อเงินปอนด
โดยอางวาจะไปใชสาํ หรับซือ้ เครือ่ งอุปโภคบริโภคทีก่ าํ หนดไว แตหาไดนาํ ไปซือ้ ไม เอาไปเปนประโยชนแกตน
มีธนาคารพาณิชยแหงหนึง่ ไดกระทําผิดอยางทีว่ า คณะรัฐมนตรีกลาวหาวา รองผูว า การธนาคารชาติขณะนั้น
ไมไดตรวจตราเงินใหดีจึงปลดออก (ความจริงยายไปเปนผูจัดการรัฐวิสาหกิจอยางอื่น เพราะมีเสนดี
ทางซอยราชครู) แลวตัง้ ใหผมเปนรองผูว า แทน และผูว า การก็เลยใชใหผมสอบสวนเรือ่ งความผิดของธนาคาร
พาณิชยในกรณีนั้น
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (ขณะนัน้ เปนพลเอก) มีความประสงคจะซือ้ ธนาคารพาณิชยทท่ี าํ ความผิดนัน้
เปนแผนการทีจ่ ะควบคุมการธนาคารพาณิชยตา ง ๆ ของประเทศ จึงไดใหพลโทประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลัง เชิญผมไปรับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรมรัตนโกสินทร เมือ่ ผมเขาไปก็เห็น
มีแมทัพนายกองทั้งทัพบก เรือ อากาศ และตํารวจอยูพรอมหนาประมาณ ๒๐ คน เมื่อรับประทานอาหาร
แลวจอมพลสฤษดิ์ก็ถามผมเรื่องสอบสวนธนาคารพาณิชยนั้นเปนอยางไร ผมก็เลาใหฟง เพราะทานเปน
รัฐมนตรีผูหนึ่ง ทานก็ถามวา ถารัฐบาลจะไมเอาผิดกับธนาคารนั้นจะไดไหม ผมก็เรียนทานวา เห็นจะไมได
เพราะปรากฏความผิดแจงชัด ทานก็ถามวา ผมจะรายงานคณะรัฐมนตรีไปไดไหมวา ธนาคารพาณิชยนั้นก็
ทําผิดไปแลวใหคณะรัฐมนตรีเพียงแตตกั เตือนอยาใหทาํ ผิดอีก ผมก็ชแี้ จงวา ในสัญญาซือ้ ขายเงินปอนดนนั้
ระบุไววา ถาธนาคารพาณิชยทําผิดความประสงคของรัฐบาลก็จะตองถูกปรับกําหนดไวตายตัว คงจะเสนอ
เปนอยางอื่นไมได เวนไวเสียแตวาเมื่อเสนอไปแลว ถาคณะรัฐมนตรี ซึ่งจอมพลสฤษดิ์และหลายทานที่นั่ง
รับประทานอาหารอยูด ว ยนัน้ เปนสมาชิกอยู อยากจะปรานีกเ็ ปนเรือ่ งของคณะรัฐมนตรี การรับประทานอาหาร
ครั้งนั้นก็สิ้นสุดกันเพียงเทานั้น
ตอมาอีก ๒–๓ วัน พลโทประยูร ภมรมนตรี ก็บอกผมอีกวาจอมพลสฤษดิ์และพลตํารวจเอกเผา
ศรียานนท เชิญผมไปรับประทานอาหารกลางวัน คราวนีท้ อ่ี าคารราชดําเนินกลาง คราวกอนไมมพี ลตํารวจเอกเผา
คราวนี้มี และก็มีแมทัพนายกองเชนคราวแรก จอมพลสฤษดิ์และพลตํารวจเอกเผาก็โอโลมปฏิโลมผม
เรือ่ งเดียวกันนัน้ อีก ผมก็ไดกลับไปคิดและปรึกษากับเมียแลววา เราก็ยงั มีภาระการเงินอยูเ ปนอันมาก ลูก ๆ
ก็ยงั เล็กอยู แตคาํ เสนอของจอมพลสฤษดิน์ นั้ เราทําใหไมได จะเสียชือ่ จึงยืนกรานตามเดิมทุกประการ ซ้าํ ยัง
บอกวา ทางคุณสฤษดิ์และคุณเผาก็มีอํานาจอยูในคณะรัฐมนตรี ถาตองการใหคณะรัฐมนตรีลงมติอยางไร
ก็คงจะสําเร็จ สวนผมจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีไปตามรูปผา
ตอมาผมก็เสนอใหคณะรัฐมนตรีลงโทษปรับธนาคารพาณิชยนั้นเปนจํานวนเงินหลายลานบาท
ตามสัญญาซือ้ ขายเงินปอนดเสรี คณะรัฐมนตรีกล็ งมติเห็นชอบดวย จอมพลสฤษดิก์ ย็ งั ซือ้ ธนาคารพาณิชย
นัน้ อยูด ี แตจะดวยราคาเทาใดไมปรากฏ สวนผมนัน้ ตอมาก็มมี ติคณะรัฐมนตรีใหพน จากตําแหงรองผูว า การ
ธนาคารชาติ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๖ นั้นเอง รับตําแหนงนั้นมาสนองพระเดชพระคุณได ๗ เดือนเศษ
เปนรองผูว า การระยะสัน้ ทีส่ ดุ คนหนึง่ กลับไปรับราชการเปนผูเ ชีย่ วชาญการคลัง กระทรวงการคลังตามเดิม
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ในไมชา พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท เปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงการคลังอีกตําแหนงหนึ่ง
(นอกจากเปนรัฐมนตรีชว ยวาการมหาดไทยและอธิบดีตาํ รวจ) ก็คบคิดกับ O.S.S. ของอเมริกา (ซึง่ กลายเปน
C.I.A ในวาระตอไป O.S.S. นั้นเปนหนวยทหารทํางานลับของอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) จะให
บริษัทหนึ่งมาพิมพธนบัตรไทยแทนบริษัททอมมัส เดอลารู ของอังกฤษ โดยมีขอกลาวหาตาง ๆ นานา
คณะรัฐมนตรีจึงตั้งใหผมเปนเจาหนาที่พิจารณาเรื่องนี้ โดยมีเจาหนาที่ของกระทรวงการคลังและธนาคาร
แหงประเทศไทยรวมดวย ผมก็ไดพยายามพิจารณาอยางเทีย่ งธรรมทีส่ ดุ โดยพิจารณาเรือ่ งความปลอดภัย
ของประเทศเปนใหญ คือ พิจารณาวาบริษทั ทอมมัส เดอลารูนนั้ เปนบริษทั ทีไ่ ววางใจไดหรือไมในเชิงการเมือง
เมือ่ ปรากฏวาไมมหี ลักฐานทีจ่ ะชวนใหเชือ่ เปนอยางอืน่ แลวจึงพิจารณาในแงของฝมอื และราคาของธนบัตร
โดยนําเอาบริษัทอังกฤษอีกบริษัทหนึ่งกับบริษัทอเมริกันที่ ๒ อีกบริษัทหนึ่งมาเปรียบเทียบกับทอมมัส
เดอลารู และบริษัทอเมริกันที่ ๒ เยี่ยมที่สุด แตราคาแพงเกินตองการ รองลงมาเชิงฝมือเปนบริษัททอมมัส
เดอลารู ราคาถูกกวาและก็เคยพิมพธนบัตรใหรัฐบาลไทยมาหลายสิบปแลว เปนที่เชื่อถือแกประชาราษฎร
บริษทั อังกฤษอีกบริษทั หนึง่ เปนรองทัง้ ฝมอื และราคา สวนบริษทั อเมริกนั ทีก่ ลาวหา บริษทั ทอมมัส เดอลารู
นั้น ฝมือไมดี ปลอมงาย และมิหนําซ้ําสืบทราบมาจากหลักฐานที่เชื่อถือไดวา ผูจัดการบริษัทที่มาวิ่งเตนนั้น
ชื่อเสียงไมสูจะดีนัก ตั้งแตระหวางสมครามโลกมาแลว ความประพฤติสวนตัวนั้นก็เปนที่นารังเกียจ ผมจึง
นําความเสนอคุณพระบริภัณฑยุทธกิจ รัฐมนตรีคลัง ทานก็เห็นดวย แลวใหเขียนรายงาน ระหวางที่เขียน
รายงานอยูน นั้ ทานรัฐมนตรีคลังก็ไดบอกกับพลตํารวจเอกเผา ศรียานนทวา ผมไดเสนอรายงานดวยวาจาแลว
วาอยางไร พลตํารวจเอกเผาคงจะไดนําความไปบอกกับผูจัดการบริษัทอเมริกันที่เสนอขอพิมพธนบัตร
ผูจ ดั การคนนัน้ จึงไดมาพบผมและจะใหผมเปลีย่ นรายงานเสีย ผมไมยอม อเมริกนั ผูน นั้ จึงบริภาษดาวาผมตาง ๆ
และบริภาษพาดพิงมาถึงรัฐมนตรีคลังดวย ผมจึงทํารายงานตอทานรัฐมนตรีคลังรวมทัง้ ทีอ่ เมริกนั มาดาผม
และทานดวย และขณะเดียวกันก็โทรศัพทบอก Howard Parsons อุปทูตอเมริกันใหทราบถึงพฤติกรรม
ของคนของเขา Mr. Parsons แสดงความเสียใจและขอโทษแทน ในรายงานซึ่งผมเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น
ผมแนะนําแนะนําใหคงใชบริษัททอมมัส เดอลารูอยางเคย แตถาหากคณะรัฐมนตรียังคลางแคลงใจเรื่อง
ความปลอดภัยอยู จะใชบริษัทอเมริกันที่ ๒ ผมก็วาแลวแตจะพิจารณา แตถาหากจะตัดสินใจใหบริษัท
อเมริกนั ที่ ๑ พิมพธนบัตรไทยตอไปแลว ผมก็จะอยูร บั ราชการตอไปไมได เพราะผูจ ดั การไดมาบริภาษผมและ
ทานรัฐมนตรีวาการคลัง เปนบริษัทที่เลวจริง ๆ จอมพบ ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กลาวแกคุณพระ
บริภัณฑในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวา ไอลูกศิษยคุณพระนี่มันจองหองจริง คําหนึ่งมันก็จะลาออก สองคํา
มันก็จะลาออก คุณพระทานก็โตตอบแทนผม ผลสุดทายคณะรัฐมนตรีลงมติตามรายงานของผม จอมพล ป.
พิบลู สงคราม ไดเคยนัดไววา จะใหผจู ดั การบริษทั อเมริกนั ที่ ๑ เขาพบในวันรุง ขึน้ ก็งด เปลีย่ นเปนใหคณ
ุ รักษ
ปณยารชุน บุตรเขยพบแทน แตเรื่องนี้ทําความไมพอใจใหคุณเผา ศรียานนท เปนอยางมาก
และตอมาอีกหลายป ผูจ ดั การบริษทั อเมริกนั นัน้ เองเปนผูม ารือ้ ฟน เรือ่ งการพิมพธนบัตรกับคุณโชติ
คุณะเกษม ซึ่งเปนทั้งรัฐมนตรีคลังและผูวาการธนาคารชาติในสมัยแรกของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และ
คุณโชติก็ตกลงกับเขา จนเกิดเรื่องทําใหคุณโชติตองออกจากตําแหนงและตองคดี
ความจริงจอมพล ป. พิบลู สงคราม ทานเมตตาผมอยูแ ตดงั้ เดิม ชะรอยจะเปนเพราะผมเปนเพือ่ นกับ
ประสงค พิบูลสงคราม บุตรชายของทาน ครั้งหนึ่งจอมพลขัดเคืองกรรมการสภาเศรษฐกิจทั้งคณะ เพราะ
เห็นวาขัดขวางทาน ทานเลยเปลีย่ นกรรมการเสียทัง้ คณะ เอาคนแกอยางทานสกล เจาคุณหลายทานออกหมด
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ทีนี้ตั้งใหมมีแตเฉพาะรัฐมนตรี ที่ไมเปนรัฐมนตรี ก็มีแต หมอมหลวงเดช สนิทวงศ กับผม ผมเองเวลา
นั่งประชุมก็นั่งอยูปลายแถวตามประสาเด็ก รวมอยูกับคุณศิริ สิริโยธิน และคุณประมาณ อดิเรกสาร และ
เคยรวมใจกันคัดคานรัฐมนตรีอาวุโสหลายครั้งหลายหน
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เคยสัพยอกผมในเรื่องชื่อของผมครั้งหนึ่ง ทานเคยพูดวา คุณปวยนาจะ
เปนขาราชการผูใหญแลวไมเปลี่ยนสักที ชื่อเปนเจกเปนจีนอยูอยางนั้น ผมก็เรียนทานวา พอผมตั้งชื่อมา
ถาจะใหเปลีย่ นก็ตอ งใหพอ เปลีย่ น แตเสียใจทีพ่ อ ตายเสียแลวเลยเปลีย่ นไมได อีกประการหนึง่ ถาทานนายก
รัฐมนตรีรูจักภูมิศาสตรของไทยดีจะทราบวาที่จังหวัดลําปางมีตําบลหนึ่งชื่อวา ปางปวย ฉะนั้นปวยจึงเปน
คําไทยดวย ทานก็เลยหัวเราะและเลยไมพูดถึงนามสกุลดวยซ้ํา
ตอนพุทธศักราช ๒๔๙๘–๙๙ ผมรูต วั ดีวา เปนทีเ่ กลียดชังของผูใ หญในแผนดินทัง้ ๓ คือ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท จึงคิดขยับขยายจะไปเมืองนอก
เสียพักหนึ่งใหไมตองทะเลาะกันตอไป จึงไดติดตอกับศาสตราจารยเฟรเดริก เบนเนม ซึ่งเคยสอนผมมา
ใหชวยหางานให ศาสตราจารยเบนเนมก็ไดจัดการให แตความเรื่องนี้รูถึงคุณพระบริภัณฑยุทธกิจ ทาน
เห็นใจ แตไมอยากใหผมออกจากราชการไป จึงสงผมไปทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังที่
สถานเอกอัครราชทูตที่ลอนดอน และเลยเปนผูแทนไทยในคณะมนตรีดีบุกดวย
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทํารัฐประหารสําเร็จ ก็ไดเรียกตัวผมเขามาทํางาน คณะรัฐประหาร
ผมเห็นมีผหู ลักผูใ หญรว มอยูเ ปนอันมาก เชน หมอมหลวงเดช สนิทวงศ คุณเลง ศรีสมวงศ คุณทวี บุณยเกตุ
คุณพระเวชยันตรงั สฤษฏ เปนตน ซึง่ เปนผูท ผี่ มเคารพนับถือทัง้ นัน้ จึงไดตดั สินใจเขามาทํางานให กลาวไดวา
งานครั้งนั้น ซึ่งเปนตอนที่จอมพลสฤษดิ์ตั้งใจทํานุบํารุงบานเมืองจริง ๆ เปนงานที่ผมเองรูสึกสนุกมือและ
สนใจมาก ๆ และเขาใจวาเปนราชการที่มีประโยชนแกสวนรวมจริง ๆ เมื่อจอมพลสฤษดิ์ตั้งรัฐบาลจึงใหผม
เปนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผมไดครองตําแหนงนี้อยูประมาณ ๓ ป เมื่อไดรับตําแหนงอื่นคือ
เปนผูว า การธนาคารชาติและผูอ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เห็นวาคน ๆ เดียวไมควรจะรับผิดชอบ
ทั้งในนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายงบประมาณ จึงไดลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ
งบประมาณเสีย
จอมพลสฤษดิ์ ถึงแมวาจะโกรธเคืองผมเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ก็คงจะหายโกรธแลว และคงจะเห็นวา
ผมเปนคนซื่อสัตยตอแผนดิน จึงไดใหความไววางใจในเรื่องตําแหนงหนาที่ราชการ จอมพลสฤษดิ์ไดพูด
กับผม ๒–๓ ครัง้ วา คุณปวย ผมรูด อกวาบานของคุณเปนเรือนไมเล็ก ๆ อยูไ มสบาย เอาไหม ผมจะสรางตึก
ใหอยูอ ยางสบาย ผมก็ตอบทานวาขอบพระคุณ แตผมอยูส บายแลว ไมเคยบนวาไมสบายเลย ครัน้ ทานเซาซี้
หนักเขา ก็เลยพูดทีเลนทีจริงวา เมียผมเขาไมชอบอยูตึก ถาทานสรางตึกใหก็จะเขาอยูไมได
เมื่อคุณโชติ คุณะเกษม มีเหตุอันเปนไปตองออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ผมยังประชุมคณะมนตรีดีบุกอยูที่ลอนดอน จอมพลสฤษดิ์ไดมีโทรเลขถึงผม เรียกรองใหรับตําแหนง
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังแทน ในขณะนัน้ จอมพลสฤษดิม์ อี าํ นาจมาก ชีต้ น ตาย ชีป้ ลายเปน ผมไมแน
วาถาปฏิเสธแลวจะเกิดอะไรขึ้น แตก็ตองปฏิเสธ จึงไดมีโทรเลขตอบทานวา ผมไมขอรับตําแหนงนี้เพราะ
ไดสาบานไวเมื่อตอนเขาเสรีไทยวา จะไมรับตําแหนงการเมืองใด ๆ จนกวาจะเกษียณอายุราชการ (เพื่อให
แนใจวาการเขาเปนเสรีไทยนัน้ ไมใชเพือ่ ประโยชนสว นตัว) จอมพลสฤษดิไ์ ดมโี ทรเลขอีกฉบับหนึง่ เรงเราให
ผมรับ “ประเทศชาติกาํ ลังอยูใ นภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ เห็นมีแตคณ
ุ ทีจ่ ะชวยผมได…” แตผมก็มโี ทรเลข
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ตอบมาวา ผมยินดีรบั ใชประเทศชาติทกุ อยาง แตไมใชในฐานะรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรีคงจะไมตอ งการ
รัฐมนตรีที่ทวนคําสาบานเปนแน จอมพลสฤษดิ์จึงเงียบไป และตั้งผูอื่นขึ้นมาแทน พอผมกลับจากประชุม
คณะมนตรีดีบุก จอมพลสฤษดิ์จึงไดแตงตั้งใหผมเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกในระยะนั้น มีกรณีสําคัญเกี่ยวกับชื่อเสียงและผลประโยชนของ
ประเทศไทยคือ เกิดการลักลอบนําดีบกุ สงออกนอกโควตาอยางอุกอาจทีท่ า เรือภูเก็ต นายเหมืองทัง้ ตางประเทศ
และคนไทยเห็นแจงชัดกันทัว่ หนา (และความจริงหัวหนาลักลอบเอาดีบกุ ออกนัน้ ก็มใิ ชอน่ื ไกลคือ จอมพลสฤษดิ์
นัน่ เอง แตในขณะนัน้ ความเซอของผมทําใหผมไมทราบขอนี)้ ผูแ ทนมาเลเซียในคณะมนตรีดบี กุ จึงนําความ
ขึน้ ฟองคณะมนตรี ในฐานะผูแ ทนไทย ผมจึงรีบเสนอหัวหนาคณะปฏิวตั ิ คือจอมพลสฤษดิ์ ใหออกคําสัง่ ทันที
ใหเจาหนาทีศ่ ลุ กากรและเจาหนาทีต่ าํ รวจสืบสวนโดยดวน และใหอายัดดีบกุ ทีล่ กั ลอบสงออกนัน้ เมือ่ ตามจับได
แลวก็มีโทรเลขดวนถึงคณะมนตรีดีบุกแจงใหทราบวา รัฐบาลไทยไดดําเนินการสืบสวนและใหอายัดดีบุก
นัน้ แลว จะแจงใหคณะมนตรีทราบเมือ่ ไดความคืบหนา ก็แนละการสืบสวนเชนวานัน้ ยอมไมปรากฏวาไดพบ
เรือที่นําสินคาออกไป
ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกแตละครั้งภาคีตาง ๆ ในคณะมนตรีก็เรงรัดใหผูแทนไทยและรัฐบาล
จัดการอยางใดอยางหนึง่ เราก็ผดั เพีย้ นเขาตลอดมา เรือทีบ่ รรทุกดีบกุ ทีล่ กั ลอบมานัน้ ปรากฏวานําเอาดีบกุ
ไปขึ้นที่เทกซัส สหรัฐอเมริกา เราก็พยายามติดตอสหรัฐฯ และเจาหนาที่สหรัฐฯ ขอทราบรายละเอียด
แตก็ไมทราบรายละเอียดสักที เรือที่บรรทุกดีบุกนั้นภายหลังไดขาววาลมเสียแลว ยิ่งหารองรอยไมได
คณะมนตรีก็เรงเราใหประเทศไทยจัดการอยางใดอยางหนึ่งเสีย กาลเวลาก็ลวงไปไดสักปเศษหรือ ๒ ป
จอมพลสฤษดิเ์ องก็โมโหวาคณะมนตรีรงั แกไทย จึงโทรเลขสัง่ ผมวา ถาคณะมนตรีเอาเรือ่ งนีข้ น้ึ ระเบียบวาระอีก
ก็ใหคดั คานแลวใหเดินออกจากทีป่ ระชุม ประเทศไทยจะเลิกเปนภาคีสญ
ั ญาดีบกุ ละ ผมไตรตรองดูแลวก็สง
โทรเลขทวนคําสัง่ เขามาวา ผมไมเห็นดวยกับคําสัง่ ของทาน เพราะใคร ๆ ก็รวู า มีการลักลอบดีบกุ จากประเทศไทย
การเดินออกจากทีป่ ระชุมก็เทากับวารัฐบาลไทยขีแ้ พชวนตี และถาเราจะเลิกเปนภาคีสญ
ั ญาดีบกุ นัน้ ตามสัญญา
ตองบอกกลาวลวงหนา ๑ ป และในระหวางปนี้ที่เรายังออกไมได คณะมนตรีจะแกลงเราอยางไรก็ได เชน
ตัดโควตาใหลดลงอยางมาก ไมเปนประโยชนแกประเทศไทยเสียเลย ขอใหทานนายกรัฐมนตรีออกคําสั่ง
ใหผมใหม จอมพลสฤษดิ์โทรเลขตอบไปวายกเลิกคําสั่งเดิม คุณจะทําอยางไรก็ไดตามใจ
ตอมาผมจึงเรงรัดใหคณะมนตรีทาํ การอยางหนึง่ อยางใด ผูแ ทนมาเลเซียกับผูแ ทนเบลเยียมเสนอให
ตั้งอนุญาโตตุลาการ ผมเห็นวาการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นไมเปนประโยชนแกประเทศ จึงอภิปรายวา
บทบัญญัติในสัญญาดีบุกที่ใหตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น เปนบทบัญญัติที่วาดวยกรณีที่มีขอขัดแยงกัน
ประเทศไทยและภาคีอื่น ๆ ก็เห็นพองตองกันวามีการลักลอบ เพียงแตไมทราบจํานวนที่ลักลอบเทานั้น
ฉะนั้นควรจะตกลงกันฉันมิตรวาจะกําหนดจํานวนเทาใด คณะมนตรียินยอม และไดกําหนดจํานวนวานาจะ
เปนจํานวนหนึ่ง (จําไมไดวากี่พันตัน) ขั้นตอไปก็คือรัฐบาลไทย เสนอใหใชบทบัญญัติอกี ขอหนึ่งในสัญญา
ดีบุกวาดวยการสงดีบุกออกเกินโควตา คือใหปรับไหม ใหประเทศไทยเอาเงินเทากับมูลคาดีบุกที่ลักลอบ
ออกนัน้ เขาในมูลภัณฑกนั ชน โดยมีสทิ ธิใ์ นเงินนัน้ และกําไรอันจะพึงมีจากมูลภัณฑกนั ชน เมือ่ เลิกมูลภัณฑ
คณะมนตรีก็ตกลงดวย
ผมกลับจากประชุมก็พูดกับสมาคมเหมืองแรใหเขาใจ และขอใหสมาคมเหมืองแรนําเงินจํานวนที่
ประเทศไทยจะตองถูกปรับนัน้ ซือ้ พันธบัตรรัฐบาล รัฐบาลจะไดมเี งินเอาไปชําระคาปรับเขา สมาคมเหมืองแรก็
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ตกลงแตโดยดี ครั้นตอมามีการชําระบัญชีมูลภัณฑกันชนดีบุก ปรากฏวาสวนที่รัฐบาลไทย “ถูกปรับ” นั้น
ก็ไดคนื มาซ้าํ ยังมีกาํ ไรเปนเงินปนผลมาดวย การทีม่ เี หตุรา ยก็กลายเปนดี ชือ่ เสียงรัฐบาลไทยก็ไมเสีย เงินก็
ไมเสียกลับไดกําไร แตทําใหผมกลุมใจไปหลายเวลาเพราะจําเปนตองขัดคําสั่งนายกรัฐมนตรี และไดตั้งใจ
ไววาถานายกรัฐมนตรียืนยันคําสั่งเดิม ผมก็จะลาออกไมเฉพาะแตตําแหนงผูแทนไทยในคณะมนตรีเทานั้น
แตจะลาออกจากตําแหนงผูวาการธนาคารชาติเปนการคัดคานดวย
การปฏิบัติหนาที่ราชการของผมในฐานะผูวาการธนาคารชาติ เปนเวลา ๑๒ ปเศษนั้น คงพอจํากัน
ไดดีพอใชวา ไดทําดีหรือทําบกพรองมากนอยเพียงใด ในระหวางนั้น ไดมีการรางพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชยขึ้นใหม (มีเพื่อน ๆ หลายคนเปนหัวแรง เชน คุณสมหมาย ฮุนตระกูล เปนอาทิ) ไดตั้ง
โรงพิมพธนบัตร ไดเริม่ จัดตัง้ สํานักงานสาขา ไดทาํ ใหเงินสํารองระหวางประเทศเพิม่ ขึน้ เปนอันมาก ไดรกั ษา
เสถียรภาพของเงินตราเปนประโยชนแกการคา การอุตสาหกรรมยิ่งนัก ไดขยายงานธนาคารพาณิชยไป
เปนอันมากทัว่ ราชอาณาจักร ภายในธนาคารเองก็ไดมกี ารปรับปรุงระบบงานและอัตราเงินเดือน ขยายสวัสดิการ
และไดเริ่มสะสมผูมีสติปญญาดีใหเปนกําลังของธนาคารสืบไป
วันหนึ่งระหวางที่จอมพลสฤษดิ์ยังเปนนายกรัฐมนตรีอยู มีผูเสนอใหรัฐบาลตั้งกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายการเงิน เฉพาะอยางยิ่งการเงินระหวางประเทศ เผอิญวันที่เรื่องจะ
เขาคณะรัฐมนตรีนน้ั ผมไปรวมประชุมคณะรัฐมนตรีเชาหนอย พบทานปลัดบัญชาการ คุณหลวงวิจติ รวาทการ
ทานก็เลาใหฟงวา จะมีการเสนอตัวกรรมการคณะนี้ขึ้นในวันนั้น ผมก็เรียนทานวา นโยบายการเงินนั้นเปน
หนาทีโ่ ดยตรงของผูว า การธนาคารชาติภายใตกาํ กับของรัฐมนตรีคลัง สวนเรือ่ งการเงินระหวางประเทศนัน้
นอกจากผูวาการจะมีหนาที่ความรับผิดชอบแลว ยังมีคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานอยูอีกดวย ผมไมเห็นประโยชนอันใดที่จะมีคณะกรรมการ
ชุดใหมนี้อีก ตรงกันขามจะเปนโทษ เพราะทําใหความรับผิดชอบพราไป และผูที่มีรายชื่อในคณะกรรมการ
ชุดนี้ก็มีหลายคนที่ผมไมไววางใจ ถาขืนจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ผมก็ไมมีทางเลือกนอกจากลาออกจาก
ตําแหนงผูว า การธนาคารชาติ คุณหลวงชะรอยจะนําเอาความเรือ่ งนีไ้ ปเรียนแกนายกรัฐมนตรี ในวันนัน้ และ
วันตอ ๆ มาก็ไมมีใครเอยถึงคณะกรรมการนโยบายการเงินอีก
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ถึงแกอสัญกรรมไป ผมเปนคนหนึ่งที่ไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่สอบสวนทรัพยสิน
ของจอมพลสฤษดิ์ และผมรับรองไดโดยเกียรติยศวา ในคณะกรรมการสอบสวนนัน้ ผมเปนคนหนึง่ ทีพ่ ยายาม
ใหความเปนธรรมแกจอมพลสฤษดิ์ กรณีใดที่เปนที่สงสัยในขอกฎหมายหรือขอเท็จจริง ผมก็พยายามให
ประโยชนแกกองมรดกหรือแกบคุ คลภายนอก แตกระนัน้ ก็ดี เมือ่ ทานผูห ญิงจะฟองรัฐบาลผมก็ตกเปนจําเลย
คนหนึ่ง แตที่ทําใหเกิดความโทมนัสมาก ก็คือ ในคําฟองนั้นบรรยายวาผมเปนคนที่แกลงหาเรื่องตาง ๆ
“โดยหวังผลประโยชนสว นตัว” ทนายของทานผูห ญิงซึง่ เขียนคําฟองนัน้ ก็เปนเพือ่ นกันมา ไปเรียนทีอ่ งั กฤษ
ดวยกัน ไฉนจึงมาบรรยายคําฟองเชนนี้ ประหนึง่ วาไมเคยรูใ จกันมาแตกอ น วันนัน้ ทีไ่ ดอา นคําฟองผมกลุม ใจ
มาก รีบกลับบานแตวันเพราะไมมีจิตใจที่จะทํางาน แตเดชะบุญเมื่อกลับถึงบานมีโทรเลขรออยูฉบับหนึ่ง
แจงวาผมไดรับรางวัลรามอน แมกไซไซ ฐานที่ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมเห็นแกประโยชน
สวนตัว ความที่ไดโทมนัสในตอนกลางวันนั้นก็สูญสลายไป กลับมีใจเขมแข็งขึ้น นี่แหละมนุษย อิฏฐารมณ
ยังคงมีอิทธิพลเหนือมนุษยอยู
นายกรัฐมนตรีทมี่ คี วามเมตตาแกผมมากทีส่ ดุ ในตอนทีผ่ มรับราชการ คือจอมพลถนอม กิตติขจร
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ทานผูนี้นอกจากจะรวมเรียนในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรโดยทานเปนหัวหนาชั้นแลว ทานยังใหความ
ไววางใจผมเปนพิเศษ ระหวางที่ทานเปนรองนายกรัฐมนตรีอยู มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวผมทานก็ชวยแกให
มีงานสําคัญบางชิ้นที่คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหใครทํา ทานก็มักเสนอชื่อผม ความสัมพันธทางสวนตัว
ระหวางทานกับผมก็เปนไปอยางสนิทสนม ฉะนั้นที่ผมไดเขียน จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง ไปทวงทานเมื่อทํา
“การปฏิวัติ” ใน พ.ศ.๒๕๑๔ นั้น ผมเขียนดวยความหวังดีตอทานและไดจาหนาซองมีหนังสือนําถึงทาน
โดยตรง แจงใหทราบแนชัดวาจดหมายนี้มาจากผม ตอเมื่อทานไมมีปฏิกิริยาตอบอยางใด ผมจึงนําเอา
จดหมายนี้ออกตีพิมพเปนจดหมายเปดผนึก
กอนหนานั้นสัก ๓–๔ ป ผมไดไปขอพบทานเปนการสวนตัว ทานใหไปพบที่กระทรวงกลาโหม ใน
หองนั้นมีแตทานและผมเทานั้น ผมไดเรียนทานวา บรรดาญาติสนิทของทานนั้นมีชื่อเสียงไปในเชิงที่ไมดี
เพราะทุจริตเบียดเบียนราษฎรและพอคา กับกระทําการผิดกฎหมายหลายเรือ่ ง ผมเลาใหทา นฟงเปนเรือ่ ง ๆ
จอมพลถนอมก็อึ้งไปครูหนึ่ง และขอบคุณผมที่นําเรื่องมาบอก และทานวาทานก็ไดหามไปแลวโดยทั่วไป
จะทํามาหากินอยางไรก็ไมหาม แตอยางเอาเปรียบคนอื่น ทานก็รับคําวาทานจะดูเรื่องนี้และจัดการอยางใด
อยางหนึ่ง แตพฤติกรรมที่ปรากฏมานั้นแสดงวาไมไดผล
ครัง้ หนึง่ รัฐบาลของจอมพลถนอมประกาศออกมาหามมิใหรฐั มนตรีทงั้ หลาย ประกอบการคาหรือ
เปนประธานกรรมการ กรรมการในธุรกิจตาง ๆ ในการแสดงสุนทรพจนประจําปที่สมาคมธนาคารไทย
ผมจึงผูกเปนคํากลอนยกยองจอมพลถนอมวาทานทําดี แตยังมีรัฐมนตรีหลายทานเปนประธานหรือ
กรรมการธนาคารพาณิชยอยูหรือวาธนาคารพาณิชยไมใชการคา ใน ๒–๓ วันตอมาจอมพลถนอมก็ลาออก
จากประธานกรรมการธนาคารพาณิชย แตไมปรากฏวามีรัฐมนตรีอื่นลาออกตามทาน
เมื่ออาจารยปรีดี พนมยงค ออกจากประเทศจีนมาอยูฝรั่งเศส เมื่อป ๒๕๑๓ ผมไดกําหนดไวกอน
แลววา จะไปพักตากอากาศในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้โดยไมไดทราบลวงหนาวาอาจารยปรีดีจะออกมา เมื่อ
ทานออกมาแลวก็ไดคิดวาสมควรจะไปเยี่ยมทานเปนการคารวะสวนตัวในฐานศิษยอาจารยและในฐานที่เปน
เสรีไทยใตบังคับบัญชาของทาน ผมจึงไดเขาพบจอมพลถนอมกอนออกเดินทาง เพื่อเรียนทานวาผมจะไป
เยี่ยมอาจารยปรีดี จอมพลถนอมก็แสดงความยินดีและยังไดฝากใหผมนําความไปเรียนอาจารยปรีดีดวย
ผมก็รับเปนสื่อใหและยังไดนําความจากอาจารยปรีดีมาเรียนจอมพลถนอมดวย ตอมาเมื่ออาจารยปรีดี
ฟองรัฐบาลไทยใหออกหนังสือเดินทางให และใหจายเงินบํานาญ ผมก็ไดเปนสื่อใหทั้ง ๒ ฝายตกลงกัน
เปนทีเ่ รียบรอยนอกศาล จอมพลถนอมก็ยงั ไดแสดงความชืน่ ชมยินดีทผี่ มไดจดั การใหสาํ เร็จเปนทีเ่ รียบรอย
เหลียวแลดูอุดมคติ
ทานที่เคยฟงผมบรรยายหรือเคยอานหนังสือที่ผมเขียน คงจะระลึกไดวา ผมไดพูดไดเขียนไว
อยางไรในเรื่องอุดมคติประจําใจ ผมยังขอยืนยันตอไปอีกวา คนเราจะเปนคนที่สมบูรณไดตองระลึกเสมอ
ถึงคุณธรรม ๓ ขอ คือ ความจริง ความงาม และความดี กลาวโดยยอ ความจริงหมายถึงสัจธรรมและ
หลักวิชา ความงามหมายถึงสิง่ ตาง ๆ ทีท่ าํ ใหมนุษยมวี ฒ
ั นธรรม และความเพลิดเพลินเปนการอดิเรกรวมทัง้
การกีฬาประเภทตาง ๆ ความดีนั้นหมายถึงการไมเบียดเบียนประทุษรายตอกัน ความสัตยสุจริตและการ
บําเพ็ญประโยชนตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ถาขาดคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งก็จะทําใหมนุษยนั้น ๆ มีความ
บกพรองไป เชน ถามีแตความดีแตปราศจากหลักวิชาจะทําใหเกิดประโยชนไมได เพราะอาจจะใชความดีไป
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ในทางทีผ่ ดิ กลายเปนทําคุณบูชาโทษ ถาคนเรามีแตความจริงและความดี ไมคดิ ถึงความงาม ศิลปะวรรณคดี
การสังคีต การนาฏศิลปก็จะเจริญไมได และคน ๆ นั้นหรือสังคมนั้น ๆ ยอมจะแหงแลงไมมีความสุข ถา
คนเราและสังคมเราขาดความดีเสียแลว มีแตประทุษรายซึ่งกันและกัน และแมแตไมคิดประทุษรายแตไมมี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน คนนั้นและสังคมนั้นก็มีแตความเห็นแกตัว แยงชิงทรัพยสินเงินทองและอํานาจกัน
อยางหนาเลือด เพราะฉะนั้นไมวาจะเปนผูที่มีอํานาจปกครองวางนโยบายแผนดินหรือเปนเอกชนจะละเลย
ความ-จริง ความดีและความงามเสียมิได
อันความจริงและสัจธรรมนั้นก็เปนหนาที่ที่พวกเรานักการศึกษาทั้งหลายจะสนับสนุนใหเกิดขึ้น
ไมวาจะเปนหลักวิชาแขนงใด ระดับใด นักเรียนนักศึกษาเขามาในสถานการศึกษาก็ตองการจะไดหลักวิชา
ทั้งที่จะเปนเครื่องมือเอาไปหากินตอไปภายหนา และที่จะเปนเครื่องกระตุนใหเกิดความสามารถนึกคิด
ตริตรองไดดว ยตนเอง ไมหลงเชือ่ คํากลาวทีไ่ มมหี ลักฐานหรือความเชือ่ ในทางไสยศาสตร ตรงกับทีพ่ ระทาน
เรียกวาวิชา และครอบคลุมไปถึงวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม
ทุกวันนี้ในประเทศไทย ปรากฏวามีขาวลือกันจนเปนที่วุนวายรวมทั้งที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ และโทรทัศน และขาวลือเหลานั้น ถาโดนแกตัวของตัวเองจึงจะแนใจวา มักจะไมเปนความจริง ใบปลิว
กลาวหาคนนั้นคนนี้ก็มีกันจนแพรหลาย ลวนแลวแตเปนใบปลิวที่กลาวหากันในขอที่ฉกาจฉกรรจทั้งนั้น
เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเมือง (ใบปลิวบางรายถึงกับยุยงสงเสริมใหมีการใชอาวุธ และบางรายก็ขูจะ
ลางชีวิตกัน ใบปลิวชนิดนี้ผิดกฎหมาย ตํารวจควรจะจับผูกระทําผิดมาลงโทษ) เมื่อเปนใบปลิวหรือขาวลือ
ผูที่เขียนหรือผูที่ลือไมกลาลงชื่อรับผิดชอบ ผูอานที่รักความจริงนาจะถือวาเปนเหมือนบัตรสนเทหไมควร
ไปปกใจเชือ่ หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนกเ็ ชนเดียวกันจะนําเอาคํากลาวในใบปลิวและขาวลือมาเสนอตอ
ผูอ า นผูช มผูฟ ง ถามีความรับผิดชอบจริง ๆ ก็ควรแสวงหาหลักฐานมาประกอบ หรือสอบสวนเอาใหไดความจริง
จงได มิฉะนั้นก็ควรงดเวนไมเสนอ “ขาว” นั้น เฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนการทําใหมีผูเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือ
ทําใหผูอานผูฟงผูชมเขาใจผิดในเรื่องสําคัญไป
ผมไดทราบมาโดยมีหลักฐานเชื่อถือไดวา มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศไทยนําเอาขาวลือมา
เสนอนักศึกษาชวนใหเชื่ออยางไมแสดงหลักฐาน เชนนี้ยอมจะขัดกับความเปนเลิศในทางวิชาการ เชน
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร มีผกู ลาวหาโดยไมแสดงหลักฐานวา ผมและผูอ นื่ อีกหลายคนเปนคอมมิวนิสต
ตองการจะลางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตองการจะใหผมเปนประธานาธิบดี เรื่องเหลานี้เราไดมาจาก
ใบปลิวเถื่อน ขอแรกที่สุดนั้น เรายังมีกฎหมายวาดวยการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตอยู ถาใครเปน
คอมมิวนิสตและกระทําการอันเปนคอมมิวนิสต ก็ชอบที่ตํารวจจะจัดการตามกฎหมาย คือ จับกุมไป แต
ก็ไมเห็นมีใครถูกจับกุม ในเมื่อตํารวจไมจับกุม และผูพูดไมมีหลักฐานยืนยัน ผูพูดก็ไมนาจะพูดในสถาบัน
การศึกษาชั้นสูงเชนนั้น และเมื่อมีการกลาวหาก็ควรที่จะใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสโตตอบ จึงจะมองเห็น
ความจริงได วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรนี้เปนสถาบันที่ผมรักและเคารพนับถือ เพราะไดเคยเรียนที่
วิทยาลัยแหงนี้เปนรุนแรก เพื่อนฝูงที่เรียนอยูพรอมกันก็ยังรักใครนับถือกันอยู และเปนแหลงการศึกษา
ของขาราชการชั้นผูใหญ ทั้งพลเรือน ทหาร และตํารวจ จึงเปนที่นาเสียดายที่เอาใจใสตอสัจธรรมนอยไป
ขอกลาวหาอยางเดียวกัน ปรากฏวา มีอยูในสภาความมั่นคงแหงชาติ ในคณะกรรมการกลั่นกรอง
ของสภาความมั่นคงฯ มีอยูใน กอ.รมน. และมีอยูในสถานที่อบรมทหารตาง ๆ สถาบันเหลานี้มีความ
รับผิดชอบมากตอความมั่นคงของประเทศชาติ (เปรียบไมไดกับกลุมบางกลุมที่ไมมีความรับผิดชอบ จึง
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กลาวหาคนไดอยางพลอย ๆ แลวยังใชอาวุธไดโดยผิดกฎหมาย แตไมมีการลงโทษกัน) ฉะนั้นเพื่อเทิดทูน
สัจธรรมและเพือ่ ประโยชนของความมัน่ คงแหงชาติ จึงควรใหโอกาสแกผถู กู กลาวหาไดโตตอบ หรือมิฉะนัน้
ถามีหลักฐานแนนอนก็จัดการแกผูถูกกลาวหาไปตามกฎหมาย
ความจริงดังกลาวหมายรวมถึงความจริงใจดวย คือ ความสัมพันธระหวางคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง
ตองตั้งอยูบนรากฐานแหงความจริงใจ เฉพาะอยางยิ่งเมื่อฝายหนึ่งตกทุกขไดยาก อีกฝายหนึ่งตองมีความ
มั่นคงเสมอตนเสมอปลาย มิใชวาเมื่อเขาไดมีอํานาจวาสนาก็พินอบพิเทาเคารพรักใคร พอเขาไดทุกขก็
หลีกเลี่ยงไมเหลียวแล การที่ผมไดไปเยี่ยมอาจารยปรีดี พนมยงค ที่ปารีส และไดไปเยี่ยมจอมพลถนอม
กิตติขจร ทีส่ งิ คโปร ก็ดว ยเหตุนี้ ไมใชเรือ่ งของผูอ นื่ ทีจ่ ะโจษจันกันไปตาง ๆ นานา โดยไมคาํ นึงถึงสัจธรรม
ความงามนั้นเปนเรื่องของจิตใจและรางกาย ไมเกี่ยวกับสิทธิการเมืองใด ๆ ถามีการเมืองเขามา
แทรกแซง ความงามยอมจะเสียไป ไมเปนคุณธรรมเสียแลว เราชมศิลปะ เรานิยมดนตรี เราชืน่ ชมในความเกง
ของนักกีฬาทีส่ ามารถควบคุมรางกายของเขาใหกระทําสิง่ ทีม่ นุษยธรรมดาไมสามารถทําได ไมใชเพราะเหตุวา
นักศิลปน หรือนักดนตรี หรือนักกีฬานั้น จะตองมีความคิดทางการเมืองเหมือนกับความคิดของเรา แต
เราชมเขานิยมชอบในเรื่องที่เขาแสดง ดวยเหตุฉะนี้ผมจึงเห็นวา การที่นิสิตนักศึกษาติเตียนดนตรีไทยหรือ
วรรณคดีไทย หาวาเปนสมุนของศักดินา หาวาเปนการมอมเมาประชาชนนัน้ เปนความเขาใจผิดในเรือ่ งของ
ศิลปะและความงาม คนเราตางคนก็ตางใจ ใครจะชอบศิลปะทางไหนก็เปนเรื่องของเขา แมแตผมไมชอบ
ดนตรีหรือวรรณกรรมสมัยใหม เมื่อคนรุนใหมตองการฟงตองการอาน ก็ไมขัดขวางและทนฟงทนอานได
หนาที่ของนิสิตนักศึกษาคือ เมื่อรักดนตรี นาฏศิลป วรรณกรรมสมัยใหมแลว ก็ควรจะสนับสนุนใหดนตรี
นาฏศิลป และวรรณกรรมนั้นใหเจริญ แทนที่จะขัดขวางอยางอื่นที่ตนไมชอบ อยางนั้นจึงจะเรียกวาศิลปะ
เพื่อประชาชนจริง
เรือ่ งของความดีความประพฤติดี เปนเรือ่ งทีศ่ าสนาตาง ๆ ทุกศาสนาสอนเราใหปฏิบตั ิ ความสัมพันธ
ระหวางบุตรกับบิดามารดา ครูกบั ศิษย ญาติตอ ญาติ มิตรตอมิตร คนหนึง่ กับสาธารณชน เปนเรือ่ งทีศ่ าสนา
กําหนดใหเราประพฤติและปฏิบตั อิ ยู สรุปความก็คอื ใหมนี า้ํ ใจเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตอ กัน ไมใหประทุษรายตอกัน
ใหเกื้อกูลกันใหทําประโยชนแกกัน ใหเฉลี่ยสุขซึ่งกันและกัน สมดั่งคําพระที่ทานไดกลาวไววา
สปปุริโส ภิกขเว กุเล ชายมาโน
ชนสฺส อตฺถายะ หิตาย สุขาย โหติ
ขอสําคัญที่พึงเอาใจใส ก็คือ ศาสนาตาง ๆ นั้นตางก็มีขอดีของตนทั้งนั้น เราเกิดมาในพระบวร
พุทธศาสนา ก็เห็นวาศาสนาของเรานัน้ ดี แตกต็ อ งเห็นดวยวาคนอืน่ เขาก็มเี สรีภาพในการถือศาสนาของเขา
เชนเดียวกัน ความสมานฉันทในเรื่องศาสนา (และเชื้อชาติ) ยอมทําใหชาติมีความมั่นคงมากขึ้น
สําหรับผมเอง แมวาจะรูสึกวาไดทํางานรับใชชาติและสังคมอยางเต็มที่มาถึงจนอายุจะ ๖๐ ปแลว
ก็ตาม มีความรูสึกวาไดมีความบกพรองอยูมาก คือ การจัดระบบเศรษฐกิจใหเรียบรอยดังไดพรรณนา
มาขางตน ยังไมสามารถที่จะบันดาลใหผูที่ยากไรเปนจํานวนมากในประเทศไทยมีฐานะความเปนอยูดีขึ้น
เฉพาะอยางยิง่ ในชนบททีแ่ รนแคน ทัง้ นีอ้ าจจะเปนดวยเหตุหลายประการทีม่ ใิ ชอยูใ นความรับผิดชอบของผม
เชน ประชากรเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว การศึกษาและอนามัยของประชาชนยังไมดีเทาที่ควร เปนตน เนื่องดวย
เหตุฉะนี้จึงไดมาคิดเห็นวา ถาไมมีการลงมือพัฒนาชนบทอยางละเอียด เพียงแตสรางระบบและสภาวะ
เศรษฐกิจใหดีขึ้นอยางเดียว ก็จะไมสามารถกูฐานะของเพื่อนรวมชาติหลายสิบลานไดดีพอ จึงไดรวมมือ

12

เหลียวหลัง แลหนา (พ.ศ.๒๕๑๙)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รวมใจกับเพื่อน ๆ ทําการพัฒนาชนบทเปนการชวยเหลือรัฐบาล ไมใชจะมาทําแขงขันกับรัฐบาล
งานพัฒนาชนบทที่วานี้ไดจัดทําขึ้น ๓ โครงการ ๒ ใน ๓ โครงการนี้ไดเริ่มทําขึ้นมาแลว ๗ ป คือ
โครงการของมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จัดทําที่จังหวัดชัยนาท และ
อุทยั ธานี และโครงการศูนยบณ
ั ฑิตอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒ โครงการนีพ้ ระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงทราบและไดเคยรับสั่งถามถึงกิจการ ทรงเอาพระทัยใสอยู ถึงกับพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภแกมลู นิธแิ ละพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบณ
ั ฑิตอาสาสมัคร ๒–๓ รุน สวนอีกโครงการนัน้
คือ โครงการพัฒนาลุม น้าํ แมกลอง ซึง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจดั ทําขึน้ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมหาวิทยาลัยมหิดล เพิง่ มีอายุไดปเ ศษจึงมิไดปรากฏผลวาจะสําเร็จหรือไมประการใด แตบรรดาอาจารย
และนิสิตนักศึกษาของทั้ง ๓ มหาวิทยาลัยก็ไดใชความพยายามทุมเททั้งกําลังใจใหแกโครงการนี้เปน
อยางมาก แตภาวะการเมืองในปจจุบันประกอบกับความเท็จซึ่งปรากฏอยูทั่วไปในขณะนี้ ทําใหโครงการ
พัฒนาชนบทเหลานี้อยูในความเพงเล็งของทางราชการบางหนวยงาน เชน กอ.รมน. และคณะกรรมการ
กลั่นกรองของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีผูกลาวหาวาอาจารยและนิสิตนักศึกษาในโครงการนั้น ๆ ไป
ปลุกระดมมวลชนใหมคี วามเกลียดชังรัฐบาล ความจริงหาไดเปนเชนนัน้ ไม บัณฑิตอาสาสมัครก็ดี อาจารย
และนิสิตนักศึกษาในโครงการแมกลองก็ดี ไดรับการอบรมและคําสั่งใหปฏิบัติงานในหนาที่ของตนโดยมิให
เอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวของ ใครที่ไมปฏิบัติตามก็ถอนตัวออกจากโครงการ และทั้ง ๒ โครงการนี้ก็ไดรับ
ความสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีใชงบประมาณแผนดินมาดําเนินการ แตก็มิวายที่จะมีผูคอยระแวงสงสัย
และหาความตาง ๆ นานา ทั้งนี้จะมีสวนเกี่ยวของกับความสงสัยในตัวผมดวยกระมัง ดวยเหตุฉะนี้และเพื่อ
ประโยชนของงานในโครงการ ผมจึงลาออกจากตําแหนงผูอ าํ นวยการโครงการแมกลอง กําลังหาผูม าทําหนาที่
แทนอยู สวนโครงการศูนยบณ
ั ฑิตอาสาสมัครนัน้ ผมไดลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการมาแลวรวมป
แลดูสังคมไทยและอนาคตของไทย
ผมเคยพูดเคยเขียนไวที่อื่นวา สังคมที่พึงปรารถนานั้นจะตองประกอบดวยคุณธรรม ๔ ประการ
คือ มีสมรรถภาพ มีเสรีภาพ มีความชอบธรรม และมีความเมตตากรุณา สมควรทีจ่ ะนํามากลาวโดยยอในทีน่ ี้
และประยุกตกบั สภาวะปจจุบนั ของไทยเพือ่ เปนการชีช้ อ งทางวา เพือ่ อนาคต เราทุกคนควรรวมมือรวมใจกัน
ทําอยางไรใหไดมาซึ่งสังคมในอุดมคติ
ในสังคมทีม่ สี มรรถภาพนัน้ ผูป กครองสังคมนัน้ จะตองใชหลักวิชาดําเนินการของรัฐในทุกแงทกุ มุม
เพื่อใหสังคมนั้นดําเนินชีวิตไปโดยลงทุนนอยที่สุด ไดผลมากที่สุดตามเปาหมาย ไมวาจะเปนสาขาวิชาใด
วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร การแพทย อนามัย วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร สังคมศาสตรทง้ั มวล
และมนุษยศาสตรทงั้ มวล ในการนีไ้ มเฉพาะขาราชการหรือนักการเมืองชัน้ ปกครองเทานัน้ ทีจ่ ะตองมีความรู
ความสามารถ แตประชาราษฎรทั้งหลายไมวาต่ําหรือสูงก็ตองมีการศึกษาพอสมควร เพื่อจะไดมีความรู
ความสามารถคิดแกปญหาของตน รูจักใหความคิดชั่งใจไดดวยตนเอง ฉะนั้นการศึกษาและอนามัยของ
ประชาราษฎรจึงมีความสําคัญอยูมาก
สังคมจะมีสมรรถภาพไดกต็ อ งอาศัยไมมคี วามรัว่ ไหลและเหลวไหล ราษฎร พอคา ขาราชการเสียภาษี
อากรกันเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีการรั่วไหล ขาราชการไมมีที่จะเบียดเบียนราษฎร ทําหนาที่ตามกําลัง คือ
ตํารวจก็จบั ผูร า ย ครูกส็ อนนักเรียน นายอําเภอก็ดแู ลทุกขสขุ ของราษฎร เปนขัน้ ๆ ไป เปนตน และขาราชการ
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ผูใ หญผนู อ ยก็ไมมกี ารทุจริตลางผลาญเงินหลวงหรือขมขูเ อาเงินสินบนรางวัลจากพอคาพาณิชย ในเรือ่ งนี้
รัฐธรรมนูญปจจุบนั ไดบญ
ั ญัตไิ วใหมผี ตู รวจสอบบัญชีของรัฐสภา ซึง่ จะชวยใหปอ งกันปราบปรามความทุจริต
ของขาราชการ แตกย็ งั ไมไดรบั ความสนใจจากรัฐบาล ไมมกี ารแตงตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ เมือ่ รางรัฐธรรมนูญ
กันนัน้ มีผเู สนอใหมผี ตู รวจราชการของรัฐสภา เมือ่ พิจารณากันก็ตกไป เปนทีน่ า เสียดายยิง่ นัก เพราะถาหาก
มีผตู รวจบัญชีของรัฐสภาและผูต รวจราชการของรัฐสภาขึน้ จริง ๆ ก็จะทําใหความรัว่ ไหลและเหลวไหลทีม่ อี ยู
ในวงราชการของไทยในปจจุบันนี้ลดนอยถอยลง ทําใหประเทศไทยมีสมรรถภาพสูงขึ้น
อนึ่ง ใคร ๆ ก็พูดกันในสังคมไทยวา ราชการปจจุบันนี้ไมมีสมรรถภาพ เพราะระบบราชการไมดี
อยางหนึง่ และมีการรวมอํานาจไวในเมืองหลวงจนเกินไปอีกอยางหนึง่ ระบบราชการไมดเี พราะมีการทํางาน
ซ้าํ ซอนกัน เกีย่ งกันบาง แยงกันบาง และหานโยบายเปนอันหนึง่ อันเดียวกันมิได การรวมอํานาจไวในเมืองหลวง
แทนทีจ่ ะกระจายไปสูท อ งถิน่ ทําใหทอ งถิน่ ไมไดรบั การดูแลเทาทีค่ วร ทําใหเกิดอุปสรรคนานาประการในการ
ที่จะพัฒนาประเทศใหทั่วถึงกัน เรื่องทั้ง ๒ นี้จะทิ้งชาไวไมไดเพราะคลายกับสนิมนับวันจะกินระบบราชการ
ใหกรอนหยอนสมรรถภาพขึน้ ทุกที จึงควรทีพ่ วกเราราษฎรทัง้ หลาย มหาวิทยาลัย และรัฐบาลจะรวมมือกัน
หาวิธีแกปญหานี้ใหจงไดโดยรวดเร็ว
เสรีภาพในสังคม หมายถึง เสรีภาพในการพูด การเขียน การคิด การชุมนุมกันโดยสันติและ
ปราศจากอาวุธ เปนตน เสรีภาพเชนวานี้ไมใชเสรีภาพในอันที่จะทําใหสิทธิเสรีภาพของผูอื่นเสื่อมเสียไป
และขอจํากัดเสรีภาพอีกขอหนึ่งคือ ประโยชนสวนรวมโดยความเห็นชอบของประชาชนสวนใหญหรือโดย
รัฐบาล ผูเ ผด็จการยอมอางถึงประโยชนสว นรวมเสมอ แตเปนเรือ่ งประโยชนสว นรวมทีผ่ เู ผด็จการวินจิ ฉัยวา
เปนประโยชนสวนรวม มิใชประชาชนเปนผูวินิจฉัย การเสียภาษีที่รัฐสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งมาลงมติให
เสียเปนการจํากัดเสรีภาพที่ชอบธรรม
เสรีภาพมีคณ
ุ แกสงั คม เพราะในสังคมนัน้ มีคนจํานวนมาก ความคิดอานยอมแตกแยกกันได มนุษยเรา
มีสมองดวยกันทุกคน และความคิดอันประเสริฐของมนุษยแตละคน ไมเลือกชั้นวรรณะหรือทรัพยสมบัติ
ยอมจะเปนประโยชนแกสงั คมทัง้ นัน้ เหตุไฉนเลาเราจึงจํากัดเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลสวนนอย ไมเปด
โอกาสใหบุคคลทั้งหลายแสดงความคิดเห็นตามทัศนนิยมของเขา จะไดมีโอกาสเลือกไดวาวิถีทางใดจึงจะ
เปนประโยชนที่สุดแกสวนรวม
บางอาจารยกลาวถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษยวา เปนของคูก บั ชีวติ คือ มนุษยเราเกิดมาทุกคนก็มสี ทิ ธิ
เสรีภาพมาตรฐาน ซึง่ เปนของควบคูม าโดยกําเนิด ใครทําลายลางเสรีภาพยอมเปนผูท เี่ บียดเบียนกวนสิทธิ
ของเพื่อนมนุษยโดยไมชอบธรรม
สิทธิเสรีภาพนีจ้ ะมีไดกแ็ ตในสังคมทีเ่ ปนเสรีประชาธิปไตย เผด็จการไมวา จะเปนฝายขวา(ฟาสซิสต)
หรือฝายซาย(คอมมิวนิสต) ยอมจํากัดเสรีภาพโดยอําเภอใจ เผด็จการฝายขวามักจะหามไมใหคนของเขา
ทําการหนึ่งการใด เผด็จการฝายซายนอกจากจะหามมิใหทําการหนึ่งการใด เชน ตั้งพรรคการเมืองแลว
ยังหามมิใหทาํ การหนึง่ การใดดวย เชน จะเกียจครานก็ไมไดตอ งทํางานตามกําหนด คอมมิวนิสตมกั จะอางวา
เขาเปนประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม คือ มีความเสมอภาคในหมูร าษฎร แตหาไดเปนประชาธิปไตย
ทางการเมืองและวัฒนธรรมไม สวนฟาสซิสตนนั้ ไมเปนประชาธิปไตยทัง้ การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
สังคม เราจึงไมควรรับเผด็จการทั้งฝายขวาและฝายซาย
ความชอบธรรมหรือทีม่ ผี เู รียกวาความยุตธิ รรมนัน้ หมายถึงวา ภายในสังคมนัน้ มนุษยทกุ คนเสมอกัน
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ในกฎหมาย ไมวาจะเปนลูกเศรษฐี ขุนนาง มียศถาบรรดาศักดิ์ประการใด ถาทําผิดกฎหมายตองไดรับโทษ
เชนกระยาจกคนยากไร หรือถาทําดีก็มีรางวัลตอบแทนเสมอกัน ไมมีการเลือกที่รักมักที่ชัง
ในสังคมที่มีความยุติธรรมนั้น เรื่องความสงบเรียบรอยเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง ทหาร ตํารวจ อัยการ
ตุลาการ ตองมีสมรรถภาพและทํางานดวยความเอาใจใสและเที่ยงธรรม ไมมีการยัดเยียดความผิดใหแก
ราษฎร ไมมกี ารจับยัดถังแดงและเผา ไมมกี ารยิงทิง้ ไมมกี ารกลาวหาใคร ๆ วาเปนอะไรโดยปราศจากหลักฐาน
อันสัตยจริง เชน กลาวหาวาใครเปนคอมมิวนิสต เปนตน ทหารตองปองกันประเทศอยางซื่อสัตยสุจริต
ไมสรางความแตกแยกในชาติ โดยพยายามใชเงินภาษีอากรมาปราบราษฎรผูเ สียภาษีอาการ ตํารวจตองทํา
หนาที่โดยปราศจากความหวาดเกรงตออิทธิพลทั้งหลายและไมลําเอียง ใครพกลูกระเบิดโดยผิดกฎหมาย
ตองจับกุมไมวาจะเปนกลุมอะไร ใครคิดปฏิวัติโดยใชกําลังเปนการกระทําผิดกฎหมาอาญาฐานเปนกบฏ
ก็ตองจับกุม เพราะทหารและตํารวจเปนที่พึ่งของราษฎร ไมใชเปนนายของราษฎร ผูถูกกลาวหายอมไมมี
ความผิดจนกวาจะหาหลักฐานไดวาผิดจริง ใครแจกใบปลิวชักจูงใหใชอาวุธหรือกลาวหาคนอื่นวาใชอาวุธ
ควรจะจับเพือ่ จะใหไดตน ตอแหงใบปลิวนัน้ อัยการและตุลาการตองทรงไวซง่ึ เกียรติ อยูเ หนืออิทธิพลของเงิน
ของการขูเข็ญ และของอํานาจ
ในสังคมที่มีความชอบธรรมนั้น ใครทําดีจะไดดี ใครทําชั่วจะไดชั่ว นรกหรือสวรรคอยูในชาตินี้เอง
ไมตองรอไปในชาติหนา ผูที่ปลอมตัววาเปนคนดียอมจะอยูในฐานคนดีอยูไมนาน จะมีผูคนพบในไมชา
สังคมทีม่ สี มรรถภาพ เสรีภาพ และเคารพความชอบธรรม แตปราศจากความเมตตากรุณายอมเปน
สังคมทีไ่ มสมบูรณ เพราะบุคคลในสังคมนัน้ ยังแตกตางกันไปโดยกําเนิด โดยกรรมพันธุ และโดยสิง่ แวดลอม
คนเราบางคนเกิดมางอยเปลี้ยเสียขา ตาบอด หูหนวก หรือพิการอยางอื่น ไมใชความผิดของเขา คนที่
เกิดมาดีตอ งชวยเหลือเขาจะนึกผิด ๆ วาเพราะ “ชาติกอ น” เขาทํามาไมดจี งึ ไดรบั ความทุกขในชาตินหี้ าควรไม
ความฉลาดหรือความโงบางทีก็เปนเรื่องของกรรมพันธุซึ่งไมแนนอน คือพอฉลาด ลูกก็โงได หรือกลับกัน
เลือกไมได เด็กทีม่ ขี องเลนยอมไดเปรียบเด็กจนทีไ่ มมขี องเลน เด็กทีเ่ กิดมาในชนบทแรนแคน โรงเรียนไมดี
ครูไมดี อุปกรณการเรียนไมดียอมจะแขงขันกับเด็กในเมืองที่มีโชควาสนาดีกวามิได เพราะฉะนั้นจะถือลัทธิ
สมรรถภาพและเสรีวา ใครมือยาวสาวไดสาวเอาหาชอบไม คนทีม่ วี าสนาดีกวาจึงควรเกือ้ กูลควรทําประโยชน
และควรเฉลี่ยสุขใหแกคนที่ไมมีวาสนา
ที่กลาวมานี้เปนเรื่องที่ฝรั่งเขาเรียกวา ความยุติธรรมในสังคม มีความหมายกวางกวาการกระจาย
รายไดหรือการกระจายทรัพยสิน เพราะความสุขไมไดขึ้นอยูกับทรัพยสินอยางเดียว ในระบบสังคมที่ผูหญิง
แพเปรียบผูชาย เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคมก็ตองแกไขระบบ เครื่องมือหากินถาใครไมมีก็ตอง
หยิบยื่นให การศึกษา การอนามัย และอาชีพเปนเรื่องที่จะตองใหแกมนุษยทุกคน ความยากจนทําใหมนุษย
เสื่อมคาความเปนมนุษย เรามีหนาที่ชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนั้น
ตรงกันขามกับความเมตตากรุณา คือ การพิฆาตเขนฆาซึง่ กันและกัน ไมวา จะเปนซายพิฆาตขวา หรือ
ขวาพิฆาตซายยอมเลวดวยกันทั้งนั้น ในสภาพปจจุบันในเมืองไทย ขอที่นาสังเกตก็คือ ฝายที่เราเรียกกันวา
ซาย คือ นิสิตนักศึกษา กรรมกร ชาวไร ชาวนานั้น ไมมีอาวุธ จะมีก็บางคนมีปน ไวปองกันตัว แตกระนั้น
ก็ยังมีบางโอกาสที่พวกฝายนี้ขูเข็ญวาจะเผาตึกหรือทําลายทรัพยสิน นี่ก็เปนการกระทําอันมิชอบ แตฝายที่
เราเรียกวาฝายขวา คือ กระทิงแดง นวพล และกลุมอื่น ๆ อีกมากมายนั้น มักใชอาวุธเปนเครื่องขูขวัญฝาย
ตรงกันขาม นั่นก็เปนการกระทําอันมิชอบ และผิดกฎหมายอยางชัดแจง ถาใชความเมตตากรุณาเปนหลัก
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ถึงจะแตกแยกกันอยางไรก็จะเจรจาตกลงกันไดดวยสันติวิธี อาวุธไมเคยแกปญหาอะไรไดในโลกนี้ มีแต
จะสรางปญหาใหเกิดขึ้นใหม ๆ อยูเสมอ แตความเมตตาเปนสิ่งที่ค้ําจุนโลก อหิงสาและสันติทําใหสังคม
มีความสุขได
การใชอาวุธประกอบกับความเท็จเปนเครื่องมือนั้นแทนที่จะชวยแกปญหาให กลับจะเปนการ
เสริมสรางพลังใหศตั รูอยางมาก เชน คนทีไ่ มเปนคอมมิวนิสตแลวเราเรียกเขาวาเปนคอมมิวนิสต และขูเ ข็ญ
วาจะสังหารเขาดวยอาวุธเพราะเปนคอมมิวนิสตผทู ถี่ กู ขูเ ข็ญก็เกิดความหวาดกลัว หนีเขาปาไป ในปาก็ตอ ง
รับความชวยเหลือทางอาวุธ อาหาร และอื่น ๆ จากคอมมิวนิสต ในไมชาก็ตองเปนพวกของคอมมิวนิสตไป
เปนการเพิ่มกําลังใหคอมมิวนิสต เราตองการหรือไม กอ.รมน. คิดใหดี ตัวอยางในลาว เขมรและญวน
ก็มีอยูเปนอันมาก ถารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จริง ก็ตองคิดใหดี ใหรอบคอบ
แลดูการเมืองและเศรษฐกิจของไทย
ในปจจุบันนี้เราพูดกันอยูวา แมจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๔ เมษายนนี้ (๒๕๑๙) เราจะมีรัฐบาลที่
มั่นคงมิได เพราะพรรคการเมืองมีมากมายและรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาก็ตองเปนรัฐบาลผสมหลาย ๆ พรรค
ยิง่ ผสมพรรคเล็กพรรคนอยยิง่ จะขาดเสถียรภาพ ส.ส. ทีเ่ ลือกขึน้ มาก็คงไมวายตองจายเงินซือ้ เสียงมามาก
แลวเมือ่ เขาสภาก็คงขายตัว ในไมชา สภาก็คงถูกยุบอีก และทีพ่ ดู กันมากก็คอื จะมีการเลือกตัง้ จริงหรือในวันที่
๔ เมษายน เพราะมีผูคิดจะทําปฏิวัติอยู
เรื่องนี้ผมรูสึกหนักใจมาก เพราะประชาธิปไตยเราก็เพิ่งมีรากเล็ก ๆ ไดไมถึง ๓ ป ความปนปวน
ทั้งหลายจะวาเนื่องมาจากสภานิติบัญญัติที่ผมเองเปนสมาชิกก็ถกเถียงกันไมถนัด
ผมคิดวาใครจะเปนรัฐบาล จะเปนฝายซายฝายขวาไมสําคัญ สําคัญอยูวาจะเปนประชาธิปไตย
หรือจะคิดลางประชาธิปไตย นักการเมืองทั้งหลายที่เลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยควรจะหาวิธีใหโอกาส
ประชาธิปไตยหยัง่ รากแกวลงใหลกึ ใหมนั่ คง แลวจึงคิดเรือ่ งจะเปนขวาหรือจะเปนซาย จึงจะชอบ ควรจะละซึง่
ทิฐิมานะหันหนาเขาหากันเปนปกเปนแผนปองกันลัทธิเผด็จการทั้งซายขวาใหได
วิธหี นึง่ ทีจ่ ะใหรฐั บาลมีเสถียรภาพในสภาวการณปจ จุบนั นี้ เห็นจะเปนวิธที ใี่ หพรรคทีไ่ ดรบั เลือกเขาไป
ในสภาผูแทนมากที่สุด ๓ หรือ ๔ พรรครวมกันเปนรัฐบาลแหงชาติ โดยมีเสียงในสภาเกินกวาครึ่งมากพอ
สมควร ถา ๔ พรรคไมพอก็ ๕ พรรค พรรคใดมีสมาชิกมากทีส่ ดุ ใหหวั หนาพรรคเปนนายกรัฐมนตรี พรรคที่
สมาชิกมากที่ ๒ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานสภา แลวแบงหนาที่ตําแหนงรัฐมนตรีตามสวนของจํานวน
สมาชิกพรรค ไมเลือกวาพรรคใดเปนขวาหรือซาย นโยบายรวมของรัฐบาลผสมมี ๓ ขอ คือ (๑) เอกราช
ของประเทศ (๒) ความสงบเรียบรอยของประชาชน (๓) การจัดชองวางระหวางคนมีกับคนจน เรื่องอื่น
ไมเปนเรือ่ งสําคัญ และหลัก ๓ ประการนีก้ เ็ ปนทีร่ บั รองในนโยบายของพรรคทัง้ หลายอยู การทีใ่ หพรรคใหญ ๆ
เปนรัฐบาลก็ถกู ตองตามหลักการประชาธิปไตย และ ส.ส. ทัง้ หลายก็จะหาวิธขี ายตัวไดยากขึน้ รัฐบาลก็จะมี
เสถียรภาพพอสมควร สวนกลุมผลประโยชนนอกสภา เชน กรรมกร นายจาง นิสิตนักศึกษา นวพล เหลานี้
ก็ยังดําเนินการอยู แตตองเปนไปโดยสันติปราศจากอาวุธ เรื่องโตแยงกันทั้งหลายใหสภาผูแทนราษฎร
เปนผูตัดสิน เมื่อตัดสินไปอยางไรแลวยอมรับมติของสภา ถาไมชอบใจก็ยกขึ้นวากันใหมในการประชุมสภา
สมัยตอไป อยางนี้พรรคการเมืองทั้งหลายจะยอมตกลงดวยไหม จะยอมเสียสละไหม เพื่อความมั่นคง
ผลประโยชนของชาติและของประชาธิปไตย
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ผมไดเขียนไวตอนตนวา ผมเสียดายที่รูสึกวาไดบกพรองไปในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของ
ประเทศ คือ ดูแตความเจริญเติบโตของสวนรวมเปนใหญไมไดเฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคม ขอนี้
จึงพยายามแกดวยวิธีพัฒนาชนบทอยางจริงจัง ในระหวางที่การลงทุนอุตสาหกรรมยังซบเซาอยูทุกวันนี้
ก็เปนโอกาสแลวที่รัฐบาลจะหาวิธีลงทุนทางเกษตรและทางสังคมสงเคราะหในชนบทใหมากขึ้น โดยไมตอง
เกรงเงินจะเฟอ ปญหาทีส่ าํ คัญในปจจุบนั นีไ้ ดแกการหาอาชีพใหแกราษฎรทีไ่ มมงี านทํา กลาวโดยยอ ถาเรา
ทําสิ่งเหลานี้ก็จะชวยใหคนมีงานทํามากขึ้นในชนบท โจรผูรายก็จะลดนอยลง คือ (๑) ปฏิรูปที่ดินอยาง
จริงจัง (๒) จัดรูปทีด่ นิ (๓) สนับสนุนราษฎรใหปลูกพืชหลายฤดูดว ยการหาน้าํ มาใชจดั งานตลาด (๔) จัดทํา
อุตสาหกรรมที่คาบเกี่ยวกับการเกษตรทั้งทางเครื่องมือและการเกษตรและเอาผลิตผลทางเกษตรไปเปน
วัตถุดิบ (๕) ทํางานสังคมสงเคราะหหนักมือขึ้นในชนบททั้งทางอุปโภคบริโภค บริการอนามัย การศึกษา
วางแผนครอบครัว เปนตน (๖) ฝกและอบรมคนใหทํางานประเภทตาง ๆ ขางตน
อาจารยบางทานบอกวา ถาเรามัวแตเอาใจใสเรื่องความยุติธรรมทางสังคมจะทําใหประเทศใน
สวนรวมเจริญชาลง ฉะนัน้ จึงควรพัฒนาเศรษฐกิจเสียกอน ถึงคนมีจะมีมากขึน้ คนจนจะจนลงก็ตาม ในไมชา
ความเจริญก็จะลงมาถึงคนจนเอง เราไดใชวธิ นี มี้ า ๒๐–๓๐ ปแลว ปรากฏวาไมไดผล อาจารยบางทานอางวา
ความยุติธรรมในสังคมนั้นไมขัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ถาเราจะมุงชวยคนจน ปลอยใหคนมีมั่งมีเขาชวย
ตัวเอง ประเทศทั้งประเทศก็จะเจริญ บางประเทศไดเคยใชวิธีนี้มาแลว แตประสบความลมเหลว ผมเองเชื่อ
อยางตําราหลังนี้ แตเห็นวาตองใชวิธีการใหถูก วิธีการที่ถูกนั้น คือ วิธี ๖ ประการที่ไดกลาวมาขางตน
บทสงทาย
ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะเขียน แตนี่ไมกี่ชั่วโมงอายุขัยของผมก็จะถึง ๖๐ ปแลว จึงขอยุติแต
เรื่องเทานี้ ยกเวนจะพูดเปนการสงทายอีกเพียง ๒ เรื่อง
เรือ่ งแรก เกีย่ วกับการชักจูงใจ เปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสวนตัวผม ขอพูดไวเสียเลย ผมไดยนิ มาเสียเบือ่
แลววา ดร.ปวย หนุนนักศึกษา หรือมิฉะนั้นนักศึกษาหนุน ดร.ปวย ใหเสีย คนที่มีลูกอายุ ๑๗–๑๘ หรือ
๒๐ ขวบ นาจะรูดีวา คนหนุมสาวสมัยนี้ เฉพาะอยางยิ่งที่เปนนักศึกษาธรรมศาสตร เขาคิดไดเอง ไมตองมี
ใครไปเสีย้ มสอนเขาดอก ถาคิดจะเสีย้ มสอนคนหนุม คนสาวสมัยนีก้ ต็ อ งเตรียมตัวผิดหวังได สวนทีก่ ลาววา
นักศึกษาลากผมไปทางตาง ๆ นัน้ ก็คงจะเขาใจในลักษณะจิตใจของผมผิดไป บทผมจะดือ้ ก็คงดือ้ ไมแพใคร
เชน เรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี ๓ ทานที่ไดเขียนไวแลว ขอคิดขอเดียวกันนี้นํามาใชไดแกคํากลาวหาที่วา
อาจารยปรีดี พนมยงค พยายามชักจูงผม หรือแมแตอาจารยเสนหหรือคนใกลชิดอื่น ๆ พยายามชักจูงผม
เปนการดูหมิน่ ทัง้ อาจารยปรีดี อาจารยเสนห คนอืน่ ๆ และเปนการดูหมิน่ อยางมากสําหรับตัวผม เสมือนหนึง่
ขีผ้ งึ้ จะหลอมอยางไรก็ได ไมมคี วามคิดเปนของตนเอง ครัง้ หนึง่ ผมเปนผูว า การธนาคารชาติอยูก ม็ ผี กู ลาวหา
คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร วาชักจูงผมและเขียนสุนทรพจนใหไปพูด จนกระทั่งคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร
ตองเอ็ดตะโรและแสดงพยานหลักฐานใหดหู ลายครัง้ หลายหน จึงคอยคลายไป จะไมใหผมเปนตัวของตัวเอง
บางเลยหรือ?
อีกเรื่องหนึ่ง ผมเคยเขียนไวแลวในที่อื่น แตอยากจะยกเอามาใหทานทั้งหลายไดอานกันอีกเปน
ความหวังสําหรับอนาคต และเปนการแสดงทัศนคติเรื่องคุณภาพแหงชีวิตที่ผมถืออยู
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คุณภาพแหงชีวิต
ปฏิทินแหงความหวัง : จากครรภถึงเชิงตะกอน
เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน และไดรับ
ความเอาใจใสและบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแมและเด็ก
ผมไมตองการมีพี่นองมากอยางที่พอแมผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก
พอกับแมจะแตงงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม ไมสาํ คัญ แตสาํ คัญทีพ่ อ กับแม
ตองอยูดวยกันอยางสงบสุข ทําความอบอุนใหผมและพี่นอง
ในระหวาง ๒–๓ ขวบแรกของผม ซึ่งรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะที่สําคัญ ผมตองการ
ใหแมผมกับตัวผมไดรับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน
ผมตองการไปโรงเรียน พี่สาวผมหรือนองสาวผมตองการไปโรงเรียน จะไดความรูหากินได และ
จะไดรคู ณ
ุ ธรรมแหงชีวติ ถาผมมีสติปญ
 ญาเรียนชัน้ สูง ๆ ขึน้ ไป ก็ใหมโี อกาสเรียนได ไมวา พอแมผมจะรวย
หรือจะจน จะอยูในเมืองหรือชนบทแรนแคน
เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพที่มีความหมาย ทําใหไดรับความพอใจวาตนได
ทํางานเปนประโยชนแกสังคม
บานเมืองที่ผมอาศัยอยู จะตองมีขื่อมีแป ไมมีการขมขู กดขี่ หรือประทุษรายกัน
ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธอันชอบธรรมและเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผมจะได
มีโอกาสเรียนรูถึงความคิดและวิชาของมนุษยทั้งโลก และประเทศของผมจะไดมีโอกาสรับเงินทุนจาก
ตางประเทศมาใชเปนประโยชนแกสวนรวม
ผมตองการใหชาติของผมไดขายผลิตผลแกตางประเทศดวยราคาอันเปนธรรม
ในฐานะที่ผมเปนชาวนาชาวไร ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มีชองทาง
ไดกูยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรูวิธีทํากินแบบใหม ๆ มีตลาดดีและขายสินคาไดราคายุติธรรม
ในฐานะที่ผมเปนมนุษย ผูก็ตองการอานหนังสือพิมพและหนังสืออื่น ๆ ที่ไมแพงนัก จะฟงวิทยุ
ดูโทรทัศนก็ได โดยไมตองทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก
ผมตองการสุขภาพอนามัยดี และรัฐบาลจะตองใหบริการปองกันโรคแกผมอยางฟรีกับบริการ
การแพทยรักษาพยาบาลอยางถูกอยางดี เจ็บปวยเมื่อใดหาหมอหาพยาบาลไดสะดวก
ผมจําตองมีเวลาวางสําหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะทีเ่ ขียวชอุม สามารถมีบทบาท
และชมศิลปะวรรณคดี นาฏศิลป ดนตรี วัฒนธรรมตาง ๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ
งานกุศลอะไรไดพอสมควร
ผมตองการอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ น้ําบริสุทธิ์สําหรับดื่ม
เรื่องอะไรที่ผมทําเองไมไดหรือไดแตไมดี ผมก็จะรวมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ หรือสโมสร
หรือสหภาพ จะไดชวยซึ่งกันและกัน
เรือ่ งทีผ่ มเรียกรองขางตนนี้ ผมไมไดเรียกรองเปลา ผมยินดีเสียภาษีอากรใหสว นรวมตามอัตภาพ
ผมตองการโอกาสที่มีสวนรวมในสังคมรอบตัวผม ตองการมีสวนรวมในการวินิจฉัยโชคชะตา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
เมียผมก็ตอ งการโอกาสตาง ๆ เชนเดียวกับผม และเรา ๒ คนควรจะไดรบั ความรูแ ละวิธกี ารวางแผน
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ครอบครัว
เมื่อแก ผมและเมียก็ควรไดประโยชนตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมไดจายบํารุงตลอดมา
เมื่อจะตาย ก็ขออยาใหตายอยางโง ๆ อยางบา ๆ คือ ตายในสงครามที่คนอื่นกอใหเกิดขึ้น ตายใน
สงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะน้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือตายเพราะการเมือง
เปนพิษ
เมื่อตายแลว ยังมีทรัพยสินสมบัติเหลืออยู เก็บไวใหเมียผมพอใชในชีวิตของเธอ ถาลูกยังเล็กอยู
ก็เก็บไวเลี้ยงใหโต แตลูกที่โตแลวไมให นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บใหหมด จะไดใชประโยชนในการบํารุงชีวิต
ของคนอื่น ๆ บาง
ตายแลว เผาผมเถิด อยาฝง คนอื่นจะไดมีที่ดินอาศัยและทํากิน และอยาทําพิธีรีตองในงานศพ
ใหวุนวายไป
นี่แหละคือ ความหมายแหงชีวิต นี่แหละคือการพัฒนา ที่จะควรใหเกิดขึ้นเพื่อประโยชนของทุกคน
ขอสุดทาย ขอขอบพระคุณทานทั้งหลายที่อุตสาหอานมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติจงเปน
ของทานทั้งหลาย และพระทานกลาวไวดังนี้ เกี่ยวกับความสวัสดี
“เราตถาคตไมเห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตวทั้งหลาย นอกจากปญญา เครื่องตรัสรู ความเพียร
ความสํารวมอินทรีย และความเสียสละ”
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