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คำ นำ 

ข้าพเจ้าไม่ใช่ศิษย์ธรรมศาสตร์	 ข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์

อาจารย์ป๋วย	 ข้าพเจ้าเพียงแต่รักอาจารย์ป๋วย	อาจหาญมาเขียน

ประวัติอาจารย์ป๋วย	เพียงเพราะข้าพเจ้าอยากให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก	

อาจารย์ป๋วย	จึงได้ตกลงที่จะเขียนประวัติอาจารย์ให้คนรุ่นใหม่และ

คนท่ัวไปอ่าน	 โดยยังคงแนวคิดเดิมเหมือนครั้งท่ีเคยเขียนประวัติ		

ฯพณฯ	ปรีดี	พนมยงค์๑	หรือ	“ศรีบูรพา”	(กุหลาบ	สายประดิษฐ์)๒	

คือเขียนให้ง่ายและมีสีสัน	เพื่อให้น่าสนใจ

ข้าพเจ้าเริ่มลงมืออ่านประวัติอาจารย์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์		

และค้นพบว่า	มีผู้ประมวลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้ว๓	การลงมือ

เขียนของข้าพเจ้าเพียงแต่หาเกร็ดต่างๆ	จากการเล่าหรือเขียนของ	

ตัวเจ้าของประวัติเอง	ญาติสนิท	มิตรสหาย	คนรู้จักต่างๆ	มารวม	

กันไว้เพื่อจะได้เรียบเรียงให้เป็นเรื่องที่อ่านได้อย่างน่าสนใจ	โชคดี	

๑		โปรดดู	สันติปรีด	ี(กรุงเทพฯ:	ศยาม,	๒๕๕๓)	ของผู้เขียน.
๒		โปรดดู	 กุหลาบแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ:	คณะอำานวยการจัดงาน	๑๐๐	ปี	ศรี

บูรพา	 (กุหลาบ	 สายประดิษฐ์),	 ๒๕๔๘)	 และ	กุหลาบในสวนเล็กๆ (กรุงเทพฯ:	

คมบาง,	๒๕๔๙)	ของผู้เขียน.
๓		เช่น	www.puey-ungphakorn.org,	www.puey.in.th	และ	www.puey.tu.ac.th	

เป็นต้น.
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ที่อาจารย์ป๋วยเองได้เขียนประวัติในช่วงวัยเด็กไว้จนกระทั่งถึงตอน

เป็นเสรีไทยเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้ว	ข้าพเจ้าเพียงหาทางปะติดปะต่อ		

และใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์เข้าประกอบสร้างเท่านั้น

ข้าพเจ้ารื้อหนังสือในบ้านตัวเอง	และค้นพบว่า	มีหนังสือ

ท่ีอาจารย์ป๋วยเขียน	 และใครต่อใครเขียนถึงอาจารย์ไว้หลายเล่ม	

และส่วนท่ีไม่มีก็คือหนังสือที่ระลึกถึงอาจารย์ในวาระต่างๆ	 ใน	

ภายหลัง	ซึ่งในท่ีสุด	คุณสินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย	ผู้จัดการสถาบัน

ปรีดี	พนมยงค์	ในช่วงน้ัน	ก็ได้ให้คนถ่ายเอกสารมาให้ข้าพเจ้าจน

ครบ	 ข้าพเจ้าลงมือลำาดับประวัติอาจารย์	 และเริ่มลงมือเขียนไป

เรื่อยๆ	ห้าตอนแรกเป็นตอนที่ยากที่สุด	เพราะเป็นตอนขึ้นต้น	ต้อง

จับลีลาการเล่าให้ได้	จากนั้นก็ค่อยๆ	ร่ืนไหลขึ้น	หลายตอนก็ต้อง

อาศัยเหตุการณ์รอบๆ	ตัว	เช่น	ไปร่วมฟังเสวนา	๑๐๐	ปี	อาจารย์	

ป๋วย	 หรือสอบถามเพื่อนที่เคยทำางานกับอาจารย์	 เช่น	 จรินทร์		

บุญมัธยะ	 เพื่อนข้ามมหาวิทยาลัย	หรือเปิดเว็บไซต์ไล่หาเร่ืองไป

เรื่อยๆ	ก็มี	

ข้าพเจ้าเขียนประวัติอาจารย์ตีพิมพ์เป็นตอนๆ	ในนิตยสาร	

สกุลไทย	 ในรูปของสาระนิยาย	 โดยตั้งชื่อว่า	 ดอกหญ้าเหนือ 

ผืนดิน	ตามคุณลักษณะสำาคัญของอาจารย์คือ	อ่อนน้อมถ่อมตน	

แต่ทำางานไว้มากมายมหาศาล	ระหว่างเขียนข้าพเจ้าน้ำาตาไหลหลาย

ครั้งหลายคนด้วยความเจ็บใจ	เจ็บใจที่ประเทศไทยมองไม่เห็น(หัว)	

อาจารย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังเหตุการณ์	๖	ตุลาคมเป็นต้นไป	

บางคร้ังถึงขนาดทุบโต๊ะไปด้วย	เหตุเพราะข้าพเจ้าเป็นคนร่วมสมัย	

ในเหตุการณ์	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	ยิ่งอ่าน	ยิ่งค้น	ยิ่งเขียนก็ยิ่งปวดร้าว	

ใจและเจ็บใจ	ในตอนท้ายๆ	ที่ไม่มีในบันทึกของใคร	ข้าพเจ้าต้อง

อาศัยเว็บไซต์ของผู้ร่วมในเหตุการณ์เป็นแรงช่วยสานต่องานชิ้นนี้
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จนจบ	อย่างไรก็ตาม	ด้วยความที่ไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหาย	ข้าพเจ้า	

จึงเชื่อว่า	คงมีหลายบทหลายตอนที่ขาดตกบกพร่องหรือเกินไปบ้าง	

ก็ต้องขออภัยท่านผู้รู้หรือญาติสนิทมิตรสหายของอาจารย์ไว้ด้วย

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้อาสาเขียนประวัติอาจารย์เป็นสาระ	

นิยายคร้ังนี้	 และแม้จะโศกเศร้าในขณะเขียนเพียงใด	 ข้าพเจ้าก็	

ยังเห็นแจ่มชัดถึงความจริง	 ความดี	 ความงามของอาจารย์ป๋วย		

อึ๊งภากรณ์	และเห็นทะลุความลวงของสังคมไทย	เมื่อจบบทสุดท้าย	

ของ	ดอกหญ้าเหนือผืนดิน	ลงได้	ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าจะมีใครอีกหลาย	

คนกลายเป็นละอองเกสรดอกหญ้าที่พร้อมจะเติบโตขึ้นเหนือผืนดิน	

      

ชมัยภร แสงกระจ่าง

๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๙
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๑.
มือเล็กอุดก้นใหญ๑่

เด็กชายป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 เกิดเมื่อวันที่	 ๙	 มีนาคม		

ปี	 ๒๔๕๙	 เป็นปีมะโรง	 เขาเป็นลูกชายคนที่	 ๔	 ของครอบครัว		

ต่อจากพี่ชาย	๓	คน	พ่อของเขาคือนายซา	อึ๊งภากรณ์	ลูกจีนนอก		

แม่คือนางเซาะเช็ง	แซ่เตียว	ต่อมาเปลี่ยนเป็น	ประสาทเสรี

นายซา	ประกอบอาชีพช่วยพี่ชายในเมืองไทย	พี่ชายของ

เขาชื่อ	นายปอ	แซ่อึ้ง	เข้ามาเมืองไทยก่อน	และประกอบอาชีพตั้ง	

แพปลาอยู่ที่ปากคลองวัดปทุมคงคา	(หรือวัดสำาเพ็ง)	ประกอบอาชีพ

เป็นพ่อค้าคนกลางออกเงินให้ชาวประมงกู้ไปลงทุนแล้วรับซื้อปลา	

ภายหลังใครๆ	เรียกว่า	นายอากรปอ	มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนรักษา-	

อากรกิจ	เป็นต้นสกุล	“อึ๊งภากรณ์”๒	(เดิมสะกด	อึ๊งพากร)	

ส่วนนางเซาะเช็ง	เกิดในสกุลแซ่เตียว	ต่อมาเปลี่ยนเป็น

นามสกุลไทยว่า	ประสาทเสรี	เป็นลูกของพ่อค้าขายผ้าท่ีสำาเพ็งใกล้	

ตรอกโรงโคม	เป็นลูกคนหัวปี	ไม่ได้เรียนหนังสือ	ตามแบบผู้เป็นแม่		

๑		 ข้อมูลส่วนใหญ่จากบทความ	 “ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่”	 และ	 “เสียดาย

โอกาส”	ในหนังสือ	อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า (กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,	๒๕๕๙)	ของ	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์.	
๒		นามสกุลพระราชทานจากกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์.
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ซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกัน	 แต่นางเซาะเช็งเป็นคนฉลาด	

อุตส่าห์เรียนหนังสือไทยด้วยตนเองจนอ่านและเขียนได้ดีพอใช้	ทั้งนี้		

เพราะผู้เป็นแม่ซื้อหนังสือของโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ	มาไว้ให้คนอ่ืน

เช่าไปอ่าน	 นางเซาะเช็งจึงได้แรงบันดาลใจ	 เพียรจนกระทั่งอ่าน

หนังสือออกโดยไม่ได้เข้าโรงเรียน	ส่วนหนังสือจีนนางเซาะเช็งไม่ได้

เรียน	แต่อ่านป้ายตามร้านได้และพูดคล่อง	เม่ือโตเป็นสาวสามารถ	

ช่วยพ่อแม่ทำาบัญชีค้าขายได้เพราะหัดดีดลูกคิดเอง	 นับว่าเป็น	

ผู้หญิงที่มีสมองฉลาดล้ำาเลิศ	

นายซากับนางเซาะเช็งแต่งงานกัน	ตอนนั้นนางเซาะเช็ง	

อายุได้	 ๒๕	 ปี	 สองสามีภรรยาเช่าบ้านอยู่ที่ตรอกโรงสูบน้ำา		

ตลาดน้อย	แต่นายซาต้องไปทำางานท่ีแพปลา	ปากคลองวัดปทุม-	

คงคา	ทั้งสองมีลูกด้วยกัน	๗	คน	คนท่ี	๑	ถึง	๔	เป็นชาย	คนที่	๕		

เป็นหญิง	และสองคนสุดท้ายเป็นฝาแฝดชายหญิง	ลูกชายสองคน

แรกเม่ือโตพอจะเข้าโรงเรียน	นายซาก็ได้จัดการส่งให้ไปเรียนที่บ้าน

เกิดของเขาในประเทศจีน	แต่พอถึงลูกคนท่ี	๓	ซึ่งช่ือ	ก่ำา	(ภายหลัง	

เปลี่ยนเป็นกำาพล)	กับลูกคนที่	๔	ซ่ึงชื่อป๋วย	นางเซาะเช็งผู้เป็นแม่

ไม่ยอมให้ส่งไปเรียนที่เมืองจีนเด็ดขาด	ทำานองว่าให้ไปสองคนแล้ว

ที่พ่อเป็นคนจัดการ	สองคนหลังนี้ต้องให้แม่เป็นคนจัดการ	นายซา	

เป็นคนไม่พูดและไม่ชอบทะเลาะกับใครจึงจำาใจยอม	คร้ังแรกเด็กชาย	

ก่ำากับเด็กชายป๋วยได้เข้าเรียนภาษาไทยที่โรงเรียน	 “สะพานเตี้ย”	

ตำาบลตลาดน้อย	แต่นางเซาะเช็งเป็นผู้มองการณ์ไกล	นางไปขอให้	

มหาสุข	 ศุภสิริ	 เพื่อนบ้าน	 ซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียน	

อัสสัมชัญฝากลูกชายสองคนเข้าเรียนให้ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญได้	

สำาเร็จ	 โรงเรียนอัสสัมชัญขณะนั้น	 ค่าเล่าเรียนเดือนละ	 ๗	 บาท		
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ปีหนึ่งเรียน	๑๐	เดือน	ค่าเล่าเรียนรวม	๗๐	บาท	ซึ่งแพงที่สุดในสมัย	

นั้น	สมุดหนังสือก็แพงกว่าโรงเรียนอื่นเป็นอันมาก

“แพงเป็นแพง...”	 นางเซาะเช็งบอกตัวเอง	 นางมีความ

ปรารถนาจะให้ลูกของนางเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด	เพราะอยากให้

ลูกได้มีโอกาสดีที่สุดทัดเทียมผู้อื่น	ทั้งยังเห็นด้วยว่า	นายซาทำางาน	

หนัก	บางครั้งถึงอันตรายเพราะเคยถูกโจรตีหัวชิงเงิน	แต่กลับส่งเงิน

ทั้งหมดไปเมืองจีน	ดังนั้น	แค่เอาเงินส่วนได้จากการทำางานหนักนั้น

มาส่งให้ลูกเรียนหนังสือจะไปเสียดายทำาไม

นางเซาะเช็งไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่า	นายซาจะมีโอกาสส่งลูก

เรียนเพียงไม่กี่ปี

นายปอกับนายซาช่วยกันทำางานหนักส่งเงินไปให้

ครอบครัวของตนเองท่ีเมืองจีน	มีอยู่ครั้งหนึ่ง	นายซาได้โอกาสไป

เย่ียมบ้าน	เขาเดินทางรอนแรมไปกลับในทะเลเป็นเดือนๆ	แต่เขา

ก็ภาคภูมิใจมาก	เพราะบ้านที่เมืองจีนที่พ่อแม่อยู่นั้นมีถึง	๗	หลัง	

หลังกลางสำาหรับพ่อกับแม่	และอีก	๖	หลัง	สร้างไว้สองข้าง	ข้างละ		

๓	หลัง	สำาหรับลูกที่มีทั้งหมด	๖	คน	และยังมีสวนส้ม	สวนผลไม้อื่น	

และที่นาสำาหรับทำากินอีกด้วย	แค่พี่ชายกับเขาเพียงสองคนเท่านั้น

ที่มาหากินในเมืองไทย	ยังสามารถสร้างบ้านให้พ่อแม่และพี่น้องได้	

หลังใหญ่ถึงขนาดนี้	

เม่ือเขากลับมาถึงเมืองไทย	 เขาก็อวดรูปถ่ายบ้านให้

ภรรยาดู	

“นี่เซาะเช็ง...ลื้อดูสิ..บ้านที่เมืองจีนหลังใหญ่”

เด็กชายป๋วยนั่งอยู่ใกล้ๆ	ก็พลอยชะโงกดูไปด้วย	
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นางเซาะเช็งหยิบภาพนั้นมาดู	 พอเห็นบ้านหลังใหญ่	

หลังโต	แถมยังมีบ้านบริวารอีก	๖	หลังพร้อมที่ดินและสวนผลไม้	

หัวใจของนางก็เจ็บแปลบขึ้นมาทันท	ีนางโยนภาพน้ันกลับคืนไปบน

โต๊ะ	มองหน้าสามีเขม็ง	น้ำาตาเกือบจะไหล	“ลื้อทำาอย่างนี้ได้ยังไง		

ทำามาหากินได้เท่าไรๆ	ก็ส่งไปบำารุงบำาเรอทางเมืองจีนหมด..แล้วไง”		

นางชี้ไปรอบๆ	บ้าน	 “คนหาเงินต้องเช่าห้องแถวอยู่ราวกับรังหนู		

แม้แต่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนฝรั่งก็ยังต้องทะเลาะกัน	ลื้อทำาอย่างนี	้

กับลูกกับเมียได้ยังไง”

ยิ่งพูดนางก็ยิ่งโกรธ	น้ำาตาเลยไหลออกมาจริงๆ	

นายซานั่งนิ่ง	 ไม่ตอบโต้อะไร	นางเซาะเช็งบ่นจนพอใจ

แล้วก็เดินไปที่อ่ืน	เด็กชายป๋วยจำาได้ว่า	การทะเลาะกันครั้งนั้นของ

พ่อกับแม่ทำาให้ทั้งสองคนไม่พูดกันไปหลายวัน

เมื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	เด็กชายก่ำากับเด็กชาย

ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 เป็นลูกจีน	 ในสมัยนั้นลูกจีนในเมืองไทยยังเป็น	

ความแปลกแยก	 ป๋วยถูกเพ่ือนๆ	 เรียกว่า	 “ไอ้ตี๋”	 และทั้งสองถูก

เรียกว่าเป็นเจ๊ก	นายซาเขียนหนังสือไทยไม่ได้	เวลาลงชื่อรับทราบ

รายงานความประพฤติและผลสอบในสมุดประจำาตัวนักเรียน	ก็เขียน	

เป็นภาษาจีน	ข้อนี้ทำาให้เด็กชายก่ำาอาย	เขาจึงลงชื่อบิดาว่า	นายสา		

และปลอมลายมือเตี่ยด้วยการลงชื่อด้วยลายมือตัวเอง

เด็กชายก่ำากับเด็กชายป๋วยพยายามปรับตัวเป็นไทยเม่ือ

อยู่โรงเรียน	แต่พอไปที่แพปลาของลุงปอ	บรรดาญาติที่มาร่วมทำามา

หากินกับลุงปอ	มักจะล้อเลียนเด็กทั้งสองว่าเป็นพวก	“ฮวนเกี๊ย”	คือ

เป็นลูกชาวป่าเถื่อนไปแล้ว	

ทั้งสองกลับมาฟ้องนางเซาะเช็งผู้เป็นแม่	นางปลอบลูกว่า
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“ฮวนเกี๊ยซีดี	เกิดเมืองไทย	อยู่เมืองไทย	ต้องเป็นไทย	ถ้า	

อยู่เมืองจีน	เป็นจีนดีแล้วเข้ามาทำามาหากินในเมืองไทยทำาไม”

ตอนนั้นนางเซาะเช็งตั้งใจเลยว่า	จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนไทย	

จะได้ไม่ต้องไปเป็นจับกังแบกหามแบบญาติจากเมืองจีน	ไม่ต้องไป

ขายก๋วยเตี๋ยวแบบเพื่อนบ้าน	และไม่ต้องเป็นอั้งยี่	สมาชิกสมาคม

ลับของจีน

ความตั้งใจของนางเซาะเช็งไม่สูญเปล่าเลย	 เพราะ	

เด็กชายป๋วยเรียนภาษาไทยได้ดีเป็นเลิศ	เมื่อเขาอายุเพียง	๘	ขวบ		

เรียนอยู่ช้ันประถม	เขาสามารถแต่งกลอนสุภาพตามแบบฉันทลักษณ์	

ไทยได้ราวกับนักกลอนฝีมือดี	กลอนชิ้นนั้นมีอยู่ว่า	

กินอะไรไม่เท่าข้าวเหนียวมะม่วง

หวานชุ่มทรวงดีไม่หยอกจะบอกให้

แม่ซื้อมาข้าลองดูสองใบ

เลยติดใจซื้อเขาทั้งเช้าเย็น

ทุเรียนเบื่อเหลือแพงไม่แกล้งติ

กินแล้วซิซ้ำาเรอให้เกลอเหม็น

แพ้มะม่วงมากมายหลายเปอร์เซ็นต์ 

ไม่ว่าเล่นมะม่วงฮ้อหลายต่อเอย

ป๋วยเป็นเด็กรักเรียน	 เขาเรียนหนังสืออย่างสนุก	 แต่	

วันหนึ่ง	เขาก็ไม่อยากเรียนขึ้นมา	ตอนนั้น	ป๋วยวัยสิบขวบ	เรียนอยู	่

โรงเรียนอัสสัมชัญแล้ว	เด็กชายตื่นแต่เช้ามืด	เขารู้สึกหนาวๆ	ร้อนๆ		

เหมือนจะเป็นไข้	และคิดว่า	วันนี้จะไม่ไปโรงเรียน	ทั้งที่ตามปกติ	เขา	

ไม่ชอบขาดโรงเรียน	แม้บางครั้งเป็นนิดหน่อยเช่นตาแดง	หรือเป็น	
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มากเช่นคางทูม	 เขาก็ยังฝืนใจไปเสมอ	จนบางคร้ังก็ถูกครูไล่กลับ	

บ้านเพราะกลัวเอาโรคไปติดเพื่อน

แต่วันนี้ เขาก็ไม่รู้ เหมือนกันว่าทำาไมเขาไม่อยากไป

โรงเรียน

นายซา	ผู้เป็นพ่อป่วยเป็นฝีที่หลังมาหลายวันก็ตื่นเช้ามืด

เช่นกัน	ทั้งที่ไม่เคยตื่น	พอเด็กชายป๋วยล้างหน้าล้างตาเสร็จ	 เดิน

ออกมาก็เห็นพ่อนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้าน	นายซาดีใจที่เห็นลูกชาย	เขา

พูดขึ้นเบาๆ	

“ป๋วย	ไปซื้อโจ๊กให้กินหน่อยเถิด”

เด็กชายป๋วยชะงัก	เขากำาลังรู้สึกไม่สบายอยู่แล้ว	และไม่

อยากแม้แต่จะไปโรงเรียน	แต่การเดินไปซื้อโจ๊กให้พ่อคือการเดินไป	

สำาเพ็ง	ซึ่งต้องใช้เวลาเดินไปกลับเป็นครึ่งชั่วโมง	แถมยังต้องผลัด

โสร่งที่นุ่งอยู่เป็นกางเกง	และต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่อีก	เขาจึงอิดเอื้อน

และถามพ่อว่า

“เตี่ยทำาไมไม่ใช้คนอื่น	ทำาไมมาใช้ผมอยู่คนเดียว”

คนอื่นของเด็กชายป๋วยก็คือ	พี่ชาย	เพราะน้องผู้หญิงและ

น้องฝาแฝดก็เล็กเกินไป

เมื่อลูกชายพูดเช่นนั้น	นายซาก็ไม่ได้พูดอะไร	อันเป็นวิสัย

ของเขาอยู่แล้ว	แม้แต่จะดุลูกเขาก็ยังไม่เคยเอ่ยปาก	

หลังจากอิดๆ	เอื้อนๆ	ได้พักหนึ่ง	เด็กชายป๋วยก็คิดได้ว่า	

พ่อใช้ทั้งที	ควรจะไปซื้อให้หน่อย	แต่กระนั้นก็เสียเวลาไปแล้วคร่ึง

ชั่วโมง	และก่อนไปเด็กชายก็ออกอาการไม่พอใจ	หน้าเง้าหน้างอ	

พอเป็นพิธี	 อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเขาก็เอาโจ๊กมาให้พ่อรับประทาน		

ความเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้สนใจว่าพ่อรับประทานหรือไม่รับประทาน	

และมากน้อยเพียงใด
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วันนั้น	เด็กชายป๋วยหยุดโรงเรียน	ตอนบ่าย	เขาเห็นพ่อ	

เข้าไปนอนหลับในห้องได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง	 คุณหมอที่รักษา	

อาการฝีที่หลังของพ่อก็มาเยี่ยมไข้	

“เอ๊ะ..”	หมอร้องเสียงตกอกตกใจ	เมื่อคลำาชีพจรนายซา		

นางเซาะเช็งพลอยตกใจไปด้วย

“อาซาจากไปแล้ว”

นั่นเป็นประโยคที่ทำาให้นางเซาะเช็งร้องไห้	เด็กชายป๋วยก็	

ตกใจ	และยิ่งรู้สึกตกใจขึ้นไปอีกว่า	เมื่อเช้าพ่อยังใช้ให้เขาไปซื้อโจ๊ก

มาให้กินอยู่เลย	แล้วจู่ๆ	พ่อจะจากไปได้อย่างไร	 เด็กชายอายุยัง

น้อย	แม้ความเข้าใจเรื่องความตายยังไม่แจ่มชัดนัก	แต่ก็รู้ว่ามันคือ	

การสูญเสียที่สำาคัญยิ่งในชีวิต

หลังจากนายซาจากไป	 นางเซาะเช็งต้องรับภาระหนัก

ในการเลี้ยงดูครอบครัว	ตอนนั้นลูกชาย	๒	คนแรกที่ไปเรียนต่อที่	

เมืองจีนกลับมาทำางานในเมืองไทยแล้ว	 แต่เงินเดือนน้อยเต็มที		

นางเซาะเช็งต้องเลี้ยงดูที่ยังเล็กอีก	๕	คน	ในครอบครัวยังมียาย	น้า	

๒	คน	และแม่นมน้องคนเล็ก	และลูกสาวแม่นม	แถมด้วยลูกของ	

น้องสาวแม่จากสระบุรีอีก	๒	คน	รวมแล้ว	๑๓	ชีวิต	ซ้ำายังมีญาติมา

พักอาศัยด้วยไม่ขาดสาย	เด็กชายก่ำากับเด็กชายป๋วย	อึ๊งภากรณ์	จึง

มักค้างชำาระค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญเสมอ	เมื่อเป็นก้อนใหญ	่

ขึ้น	นางเซาะเช็งก็จะให้ลูกไปขอเงินก้อนจากลุงปอ

เด็กชายป๋วยเป็นคนช่างสังเกต	 รู้ว่าลุงก็ไม่ใช่สบายนัก	

ครั้งหนึ่งเมื่อข้ึนไปบ้านลุง	และบอกลุงว่า	“อาแป๊ะ	แม่ให้มาขอเงิน	

ก้อนไปเสียค่าเล่าเรียน”	

เนื่องจากตอนนั้น	(พ.ศ.	๒๔๖๙-๒๔๗๐)	กิจการค้าของ

นายอากรปอไม่ดี	ลูกค้าถูกมรสุมโป๊ะแตก	และเศรษฐกิจโดยท่ัวไป	
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ของประเทศเลวลง	 ราคาปลาก็ตกต่ำา	 นายปอพูดอะไรไม่ออก	

เพราะรู้ดีว่าน้องสะใภ้ก็ยากลำาบากอย่างย่ิง	 เนื่องจากต้องเลี้ยงดู

ลูกๆ	เพียงคนเดียว	เขาฟังคำาหลานแล้วนิ่งอึ้งไปเป็นสิบนาที	ก่อน

จะให้เงิน	เขารำาพันออกมาว่า

“ป๋วยเอ๋ย	อาแป๊ะคิดถึงเตี่ยแก”

จากวันนั้น	ป๋วยจำาได้ว่า	ลุงได้มาหาแม่	และเสนอให้แม่

พาลูกทุกคนยกเว้นสองคนโต	(ที่ไปเรียนมาแล้ว)	ไปอยู่เมืองจีน	แล้ว

ลุงรับรองว่าจะส่งเสียให้ลูกทุกคนได้เรียนหนังสือ	และจะส่งเงินให้ใช้

เป็นประจำา

นางเซาะเช็งส่ายหน้า	 นางไม่ตอบเหตุผล	 แต่ในใจนาง	

ไม่ต้องการไปอยู่ภายใต้การควบคุม	 ไม่อยากเป็นนกในกรงทอง		

เช้าค่ำามีอาหารกิน	แต่พูดอะไรตามใจไม่ได้	แถมยังอยู่ในบ้านเมือง	

อื่นอีกด้วย

นายปอจึงเสนอว่า

“ง้ันก็ย้ายลูกจากโรงเรียนฝรั่งไปโรงเรียนหลวงซะ	 ค่า	

เล่าเรียนจะได้ถูกลง”

นางเซาะเช็งส่ายหน้าอีก

คราวน้ีเป็นนายปอที่เป็นคนส่ายหน้าบ้าง	 หลังจากนั้น

ญาติฝ่ายพ่อของเด็กชายป๋วยก็เรียกนางเซาะเช็งว่า	 “ชิ้วเส่ยอาตั้ว	

กาซึง”	ซึ่งแปลว่า	“มือเล็กอุดก้นใหญ่”
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๒.
เรื่องที่ลูกรู้ทีหลัง

นางเซาะเช็งเป็นผู้หญิงฉลาด	อาจเพราะผู้เป็นแม่ของนาง

เซาะเช็ง	ยายของป๋วย	ทำากิจการร้านเช่าหนังสือ	นางเซาะเช็งจึงเห็น

การณ์ไกลในเรื่องของการศึกษา	ส่งลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนฝรั่ง	อีกทั้ง	

นางยังเป็นคนประเภท	“ใจใหญ่”	 “ใจกว้าง”	และรักอิสระเสรีภาพ	

โดดเด่น	เป็นตัวของตัวเองผิดกว่าผู้หญิงในสมัยน้ันโดยท่ัวไป	และ	

ไม่ใช่เพราะสามีของนางตายนางจึงเป็นเช่นน้ัน	 เพราะนางก็	

กล้าหาญเถียงกับสามีตั้งแต่สามียังมีชีวิตอยู่แล้ว	แม้เมื่อสามีตาย	

ไปแล้ว	และพี่ชายบอกให้นางกับลูกๆ	ไปอยู่บ้านที่เมืองจีนนางก็	

ไม่ยอมไป	เมื่อไม่ยอมไปอยู่เมืองจีน	นางจึงต้อง	“หาเงิน”	มาเล้ียง

ลูกให้ได้	นอกจากให้ลูกไปเอาเงินที่ลุงปอ	ซ่ึงนางถือเป็นส่วนท่ีควร

ได้เพราะสามีของนางช่วยพี่ชายทำางานหนักหาเงินไปเลี้ยงครอบครัว	

ท่ีเมืองจีนแล้ว	 นางยังใช้วิธียืมจากพ่ีป้าน้าอาเพื่อนหรือคนอ่ืน	

รายรอบ	รวมทั้งเปิดบ่อนไพ่ข้ึนที่บ้านเพื่อเก็บ	“ค่าต๋ง”	และลงมือ	

เล่นเองด้วย

นางเซาะเช็งเป็นคนมีหัวในทางการบริหารเงิน	 เพราะ	

ในบ้านเป็นครอบครัวใหญ่	แต่ก็สามารถจัดการให้ทุกคนอยู่ดีกินดี		
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และให้ลูกเรียนโรงเรียนดี	ตอนลูกยังเล็กนางเช่ารถม้าให้ไปส่งลูกๆ	

ที่โรงเรียนทุกวันเช้าเย็น	ก่ำากับป๋วยขอขึ้นรถรางไป	นางก็ไม่ยอม	ให้

เหตุผลว่า

“ไม่ได้	เดี๋ยวตกรถรางขาหัก”

“งั้นเดินไป”	เด็กสองคนว่า	เพราะไม่อยากนั่งรถม้า

นางก็ให้เหตุผลว่า	“เดินไม่ไหวหรอก	ไกล”

จนกระทั่งลูกโตจึงได้เลิกเช่ารถม้าไป

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวแม่หม้าย	

เซาะเช็ง	อาจกล่าวได้ว่า	ดีเกินฐานะที่แท้จริง	ทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

ท่ีผิดแปลกกว่าคนอื่น	บางเวลาออกไปนอกบ้านก็ให้ใส่แหวนและ	

สายสร้อยทองคำาด้วย

ป๋วยประท้วงเรื่องน้ีเสมอ	 เขาบอกแม่สั้นๆ	 ว่า	 “ไม่เอา

หรอก	รำาคาญน่ะแม่”

นางเซาะเช็งก็ตอบสั้นๆ	ว่า	“อยากให้คนเขาดูถูกหรือไง”

ป๋วยจึงถูกแม่บังคับให้ไปเป็นเพื่อนถือกระเป๋าหมากให้ใน

งานเรี่ยไร	งานกฐิน	งานผ้าป่า	งานเทศน์มหาชาติ	หรือแม้กระทั่ง

การไปดูละคร	“ปราโมทัย”	วิกเซียงกง	และนั่นทำาให้เขาต้องใส่สร้อย	

และแหวนไปด้วย

ด้วยเหตุท่ีนางเซาะเช็งเป็นพ่ีสาวคนโต	หรือเป็นป้าใหญ่

ของตระกูล	ใครๆ	ก็เกรงใจและหวังพ่ึง	การดูแลครอบครัวใหญ่จึง	

เป็นไปด้วยความยากลำาบาก	แต่นางไม่เคยแสดงให้ลูกรู้	ซ้ำานางยัง

เป็นแม่ใจใหญ่ใจกว้างด้วย	 มีหลายครั้งที่ป๋วยเห็นเพื่อนบ้านหรือ

เครือญาติมายืมเงิน	แม่ก็จะให้ไปทุกคร้ัง	แต่หลายครั้งป่วยก็ได้ยิน	

แม่บ่นว่า

“ยืมไปแล้วก็ไม่คืน”
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ก่ำากับป๋วยเองก็ช่วยถลุงรายได้ของแม่เพ่ิมข้ึนอีก	ทั้งสอง

คนมักชอบชวนเพ่ือนมาเที่ยวที่บ้าน	ทันทีที่เอ่ยปาก	“แม่คร้าบ...

พรุ่งนี้เพื่อนจะมาเที่ยวที่บ้าน”

เท่านั้นเองนางก็จะจ่ายตลาดเป็นการใหญ่โต	ย่ิงวันตรุษ	

วันสารทก็จะยิ่งเอิกเกริกกันใหญ่	 จนเป็นที่รู้กันไปทั่วแถวนั้นว่า	

นางเซาะเช็งเป็นแม่หม้ายที่ใครจะมาดูถูกไม่ได้	

ขณะเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ป๋วยเป็นเด็ก

เรียนเก่ง	ขยันเรียน	ได้หมายเลขประจำาตัว	๗๐๓๖	เขาสอบไล่ได้

คะแนนรวมร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป	ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ	๘๐		

นอกจากเรียนเก่งแล้ว	ป๋วยยังเป็นเด็กที่เล่นเต็มที่ด้วย	เขาสนใจเรื่อง

การเล่นกีฬาด้วยตามแบบเด็กผู้ชาย	 ชอบเล่นฟุตบอลกับตะกร้อ		

ที่โรงเรียนเขาจะเล่นกันที่สนามหน้าตึก	ตรงต้นก้ามปู	

ป๋วยมีอุปสรรคในการเล่นฟุตบอล	 เพราะผู้เป็นแม่ห้าม

เด็ดขาดไม่ให้เล่นฟุตบอล	สิ่งที่นางเซาะเช็งกลัวหนักหนาคือกลัวลูก	

ล้มแขนขาหัก

“ห้ามเด็ดขาดนะ...ใครไปเล่นฟุตบอลละ	เป็นโดนไม้เรียว”

นางเซาะเช็งมีไม้เรียวอาชญาสิทธิ์เหน็บไว้หลังกระจกข้าง	

เก้าอี้ประจำาตัวหน้าบ้าน

ป๋วยมองไม้เรียวอย่างเกรงๆ	เพราะปกติแม่จะใช้ไม้เรียว

ไว้ข่มขู่	 ไม่ให้ทำาโน่นไม่ให้ทำานี่	แม้จะตีน้อยครั้ง	แต่ถ้าตีแล้วตีจริง		

ดังนั้น	เขาจึงต้องพยายามไม่ขัดคำาสั่งของแม่

จะห้ามไม่ให้เล่นฟุตบอลได้อย่างไร	เขานึกอยู่ในใจ	ภาพ

เขากับเพื่อนๆ	 ว่ิงเตะบอลในสนามปรากฏขึ้นในมโนภาพ	 ทำา

อย่างไรก็ได้	อย่าให้แม่รู้	เขานึก	สถานที่เป้าหมายที่จะไปเตะบอล	
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ของเขาจึงเป็นสนามหลวง	หรือไม่ก็สวนลุมพินี	ซึ่งมีสนามหญ้ากว้าง	

ใหญ่	 และเพื่อไม่ให้แม่รู้	 เขาจึงต้องแอบหนีไปเล่นฟุตบอลตอน	

เช้าตรู่ก่อนแม่ต่ืน	และกลับมาตอนสายพอดีแม่ต่ืน	ทำาให้นางเซาะเช็ง	

ไม่รู้ว่าลูกชายไปเล่นฟุตบอลมา

วันหนึ่งก็เกิดเหตุขึ้นจนได้	 วันนั้นป๋วยไปเล่นฟุตบอลที่

สวนลุมพินี	พอถึงสนามยังไม่ทันได้เตะ	เขาก็เห็นเพื่อนขี่จักรยาน	

ไปมา	ดูราวกับนกกำาลังบินถลาลอย

“เฮ้ย...ขอยืมขี่บ้างสิ”	เขาตะโกนบอกเพื่อน

เพื่อนขี่ไปหลายรอบแล้วก็พยักหน้า	 ส่งจักรยานให้เขา	

เมื่อขึ้นไปอยู่บนจักรยานแล้ว	ป๋วยก็รู้สึกว่า	เขากำาลังบินด้วยปีกแห่ง	

อิสรภาพ	เหินลอยไปบนฟ้ากว้าง

“โครม...”

ป๋วยรู้สึกว่าตัวเองลอยข้ึนในพริบตาเดียว	นาทีต่อมาเขา

ก็รู้สึกว่าเจ็บแปลบที่แขนขวาจนสุดประมาณ	เสียงเพื่อนหัวเราะ	แต่

พอเห็นเขาทำาหน้าเหยเก	ทุกคนก็หยุดหัวเราะ	ใครคนหนึ่งร้องขึ้น

ว่า	“เฮ้ย...ไอ้ป๋วยแขนหัก”	ป๋วยกัดฟันก้มลงดูแขนตัวเอง	เขารู้สึกว่า	

มันไม่เหยียดอยู่ในตำาแหน่งที่มันเคยอยู่เสียแล้ว	ขณะเพื่อนพาไปส่ง

บ้าน	เขาคิดตลอดทางว่า	โดนแม่ตีแน่ๆ	แต่พอถึงบ้าน	แม่ก็ไม่ได้ตี

เขา	หากแต่รีบพาไปรักษาแต่โดยด๑ี

ตอนนั้นป๋วยอายุ	๑๕	เรียนอยู่ชั้น	ม.๖

๑		โปรดดู	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	 “ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่,”	ใน	อัตชีวประวัติ: เหลียว

หลัง แลหน้า,	๕๕.
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เมื่อขึ้นเรียนชั้นมัธยม	๕	 จนถึงมัธยม	๘	 เขาเจอคู่แข่ง

กระดูกขัดมันผลัดกันชิงที่หนึ่ง	 จึงเพิ่มความขยันยิ่งขึ้นจนคะแนน	

ขยับขึ้นไปร้อยละ	๙๐	และเกินร้อยละ	๙๐	ก็มี

ครั้งหน่ึงครูประจำาชั้นประกาศว่า	เด็กชายป๋วยได้คะแนน	

สอบไล่วิชาภาษาฝร่ังเศส	๙๙.๕	เปอร์เซ็นต์	ป๋วยยิ้มแฉ่ง	แต่แล้ว	

กลับยิ้มแหยเพราะครูประกาศต่อไปว่า	เด็กชายเม่งจี๊ได้คะแนนวิชา	

ภาษาฝรั่งเศส	๙๙.๘	เปอร์เซ็นต์	ทั้งคู่จึงพากันไปเรียนภาษาฝรั่งเศส	

เพิ่มเติมที่สมาคมภาษาฝร่ังเศสท่ีถนนสาทรใต้	 มีนักเรียนราว	๑๐		

คนและมีสุภาพสตรีสาวช่ือพูนศุข	พนมยงค์	เรียนอยู่ในชั้นเดียวกัน

ด้วย

เด็กชายเม่งจี๊	คือ	กนต์ธีร์	ศุภมงคล	ในเวลาต่อมา

ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ป๋วยเป็นนักอ่านและเป็นนักคิด	

คนหนึ่ง	ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ของเขา	ขณะ	

เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๔๗๕	

ป๋วยเรียนชั้น	ม.๘	ตอนน้ันเขายังไม่มีความคิดใดๆ	เกี่ยวกับเรื่อง	

บ้านเมือง	ไม่เคยเรียนเรื่องการเมืองการปกครองในชั้นเรียน	ไม่เคย	

นึกถึงคำาว่าสิทธิเสรีภาพของราษฎร	 ท่ีเคยเรียนในชั้นเรียนจริงๆ		

ก็คือ	หนังสือเรื่องพลเมืองดี	ซึ่งสอนว่าพลเมืองมีหน้าที่อย่างไรบ้าง		

จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างไร	แต่เขาไม่พบว่าพลเมืองมีเสรีภาพ	

ด้วย	 แม้จะเรียนรู้คำาขวัญของชาติฝรั่งเศสว่า	 เสรีภาพ	 สมภาพ	

(ปัจจุบันเป็นเสมอภาค)	 และภราดรภาพ	แต่เขาก็ไม่เคยได้เรียนรู้	
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เรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างจริงจัง	เพราะทางโรงเรียนสอนวิชาประวัติ-	

ศาสตร์หยุดแค่พระเจ้าหลุยส์ที่	๑๔๒

การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ในบ้านเมืองจึงไม่มี

ผลกระทบทางความคิดต่อหนุ่มน้อยป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เลยแม้แต่น้อย		

เขารู้แต่เพียงว่า	หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	นายกรัฐมนตรี	

ชื่อ	พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

นางเล้ียงลูกเช่นนี้มาจนกระทั่งปี	 ๒๔๗๖	 ก่ำากับป๋วย	

ก็เรียนจบชั้นมัธยมแปด	ทั้งสองคนก็ได้ทำางานกินเงินเดือน	โดยก่ำา	

ได้เดือนละ	๕๐	บาท	ส่วนป๋วยได้เป็นมาสเตอร์หรือครูในโรงเรียน

อัสสัมชัญ	ได้แต่งชุดครูอัสสัมชัญคือ	“นุ่งกางเกงแพร	ใส่เสื้อนอก

คอตั้ง”	สอนวิชาคณิตศาสตร์	และภาษาฝรั่งเศส	ได้เงินเดือน	เดือน

ละ	๔๐	บาท	แบ่งให้นางเซาะเช็งเดือนละ	๓๐	บาท	ซึ่งนับเป็นระดับ	

ที่ดีพอใช้

วันแรกที่เงินเดือนออกและป๋วยเอาเงินเดือนไปให้แม่	เขา

รู้สึกภาคภูมิใจมาก	และคิดว่าแม่ก็จะต้องดีใจมากเช่นกัน	เพราะแม่	

เหนื่อยหนักมาโดยตลอดกว่าเขาจะเรียนจบ

“แม่ครับ	นี่เงินเดือนผม”	เขาส่งเงินให้แม่	“ขอผมไว้ใช้	๑๐	

บาท”

ป๋วยเห็นนางเซาะเช็งยิ้มให้	 แต่น่าแปลกที่เป็นยิ้มอัน	

แห้งแล้ง	ตานางเซาะเช็งไม่มีแววดีใจอย่างที่ป๋วยคาด	นางพูดขอบใจ

เป็นภาษาจีน	เอื้อมมือมาหยิบเงินไป	ในแววตามีความหมองไหม้	

บางอย่างซุกซ่อนอยู่	ซึ่งป๋วยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

๒		โปรดดู	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“แตกเนื้อหนุ่ม	เมื่อ	๒๔๗๕,”	ใน	อัตชีวประวัติ: เหลียว

หลัง แลหน้า,	๗๙.
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การที่ลูกสองคนเอาเงินเดือนมาให้รวมกันแล้วเป็นเงิน

ไม่ใช่น้อย	 และน่าจะเป็นการผ่อนเบาภาระให้นางได้อย่างดี	 แต่	

ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น	นางเซาะเช็งกำาลังถึงทางตัน	นางแม่ใจ

ใหญ่	นางแม่มือเล็กอุดก้นใหญ่	มือที่ไม่สามารถอุดได้อีกต่อไป	และ	

สิ่งที่นางทำามาโดยตลอดกำาลังจะเห็นผล

นับแต่อาซาจากไป	นางเซาะเช็งต้องสู้กับชีวิตตั้งแต่ป๋วย	

อายุ	๑๐	ขวบ	จนป่วยอายุได้	๑๘	ปี	แปดปีแล้วที่นางต้องหมุนไป

รอบๆ	ตัวเพื่อยื่นมือออกไปหยิบยืมเงินคนอื่น	เริ่มจากญาติ	ตาม

ด้วยเพื่อน	และท้ายสุดก็คือคนอื่น	และแน่นอนที่สุดว่าเงินญาติ	เงิน	

เพื่อน	ก็คงไม่มีดอกเบี้ย	แต่สำาหรับคนอื่นดอกเบี้ยไม่น้อยเลย	และ	

ทับถมกันมาเป็นสิบปี	และด้วยเหตุท่ีนางไม่ยอมให้ใครรับผิดชอบ	

เรื่องการเงิน	ลูกหรือน้องสาวนางก็ไม่ยอม	นางเซาะเช็งยืนยันด้วย	

ท่าที	แววตา	และวาจาเสมอว่า	 “ถึงยากจนเพียงใดก็ไม่ให้ใครมา	

ดูถูกได้”	หนี้สินที่มาจากค่าใช้จ่ายของครอบครัวใหญ่ในมือของหญิง

หม้ายคนเดียวจึงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ	

ปีท่ี	๑๐	เมื่อลูกชายสองคนเอาเงินมาให้ใช้ทุกเดือน	มัน	

จึงเป็นเพียงแค่เศษกระจิดกระจ้อยของหนี้สินที่นางมีนับหมื่น

นางเซาะเช็งนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้ว	เมื่อสองสามวัน	

ก่อนเจ้าหน้ีหลายรายมาเร่งรัดเอาเงินคืน	นางพยายามขอผัดผ่อน		

แต่ก็ได้ไม่มาก	คราวนี้เขาไม่ยอมจริงจัง	นางเดินไปเดินมา	คิดถึง

สามีที่ตายไปแล้ว	สบายไปคนเดียวนะ	อาซา	คิดถึงลูกชายคนโตท่ี	

เคยไปอยู่เมืองจีนแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยก็ยังไม่ได้งานทำาที่ดีพอ		

ลูกชายสองคนท่ีส่งเรียนอัสสัมชัญได้เงินเดือนรวมกัน	 ๙๐	 บาท		

นับว่าดีทีเดียว	 เขาสองคนนี้	 เงินเดือนเท่านี้ก็จะสามารถเลี้ยงดู	

น้องสาวอีก	คิดแล้วนางก็สบายใจขึ้นนิดหนึ่ง	
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อย่างไรก็ต้องตาย	นางคิดง่ายๆ	จะอยู่ได้อย่างไร	หนี้สิน

เป็นหมื่นที่มองไม่ออกเลยว่าจะหามาจากไหนใช้หนี้เขาได้	นางเคย	

สอนลูกว่าให้เป็นคนซื่อสัตย์	บัดนี้นางก็ไม่อาจปฏิบัติได้	เพราะไม่รู้

จะเอาเงินที่ไหนมาคืนเขา

กระโดดน้ำาตาย	นางคิดอยู่ในใจ	แค่เดินไปแล้วก็กระโดด

ลงไป	 ไม่เจ็บหรอกมั้ง	 ตายไปเย็นๆ	 เงียบๆ	 ในสายน้ำานั่นแหละ		

ไม่ต้องบอกใคร	อย่าอยู่เลย	ตายไปดีกว่า	อย่าอยู่เลย	ตายไปดีกว่า		

อย่าอยู่เลย	 นางนอนท่องอยู่ในใจอย่างแน่แน่วจนผล็อยหลับไป	

โดยยังไม่ได้ไปกระโดดน้ำา	เหลือแต่ความมุ่งมั่นที่ไม่รู้ว่าเบาบางหรือ

หนักแน่นขึ้นกว่าเดิม

รุ่งเช้า	 นางเซาะเช็งก็ตื่นขึ้นมาอย่างงงๆ	 ความเป็นแม่

ทำาให้ต้องทำากิจวัตรประจำาวันไปเหมือนวันอื่น	และความคิดเรื่อง	

หาทางออกไม่ได้ยังวนเวียนไปมาอยู่ภายใน	เวลาเดินผ่านไปอย่าง

ช้าๆ	 ความคิดเรื่องฆ่าตัวตายค่อยๆ	 กระจ่างแจ้งขึ้นมาอีกครั้ง		

สวนทางกับแสงของวัน	นางมองไปรอบๆ	บ้านอย่างอาลัยอาวรณ์	

ลาแล้ว	ลากันแล้ว	นางค่อยๆ	นั่งลงที่เก้าอี้ประจำาตัว	มองไปทาง

หน้าบ้าน	ต่อไปก็จะไม่ได้เห็นอีก...

จนกระทั่งได้เวลาหวยออก	มีเด็กว่ิงมาขายเรียงเบอร์	 ซ่ึง

มาเป็นประจำาอยู่แล้ว	 นางเซาะเช็งเดินไปซื้อเรียงเบอร์อย่างงงๆ		

นางก้มลงดูแผ่นเรียงเบอร์	ในหัวมึนต้ือ	นึกไม่ออกว่าจะทำาอย่างไร

ต่อไป	 แต่ด้วยความเคยชิน	นางก็เดินไปหยิบหวยที่ซื้อไว้ออกมา	

ตรวจ	 นางทำาอย่างนี้เป็นประจำามาหลายปีแล้ว	 ตรวจรางวัลไป	

ตรวจไป	ไม่เคยได้ถูกสักที	นอกจากตัวเล็กๆ	สองตัวสามตัว	คราวนี้	

นางปรายตาดูสองตัวสามตัวก่อน	พอไม่ถูกแน่ก็ถอนหายใจเฮือก
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ใหญ่	ชีวิตที่ไม่รู้จะไปทางไหนดีเริ่มกลับมาทับแน่นอยู่ในอกอีกครั้ง		

นางตรวจรางวัลที่หนึ่ง	แล้วก็ต่อไปที่รางวัลที่สองอย่างเซ็งๆ	

“....................”

ทันใดนั้น	นางก็รู้สึกเหมือนแสงอะไรบางอย่างแวบอยู่ตรง

ปลายตา	“เอ๊ะ”นางร้อง	และหยิบล็อตเตอรี่มาตรวจอีกครั้ง	บุญกุศล	

คงมีจริงแน่แล้ว	ในหัวใจของนางสว่างแจ้งเหมือนมีแสงทองสาดฉาย

“ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่สอง..”

“หนึ่งหมื่นบาท”

หัวใจของนางเต้นแรง	มองไปรอบๆ	อย่างมีความสุข	ใน

ที่สุด	ก็ไม่ต้องลาจากกัน	นางเก็บล็อตเตอร่ีอย่างดี	ไม่บอกใคร	รอ	

ให้รับเงินมาก่อน	นางตั้งปณิธานไว้กับตัวเอง	นี่คือเงินที่พระพุทธเจ้า

ส่งมาให้	บุญกุศลที่นางทำามาโดยตลอด	ทำาให้พระไม่ปล่อยให้นาง

เผชิญทุกข์ตามลำาพัง	แต่ท่านก็ส่งมาให้พอดีกับหนี้สินที่มี	ราวกับจะ

เตือนสติให้นางรู้ว่าควรจะทำาอย่างไรกับชีวิตต่อไป

หลังจากนางไปข้ึนเงินล็อตเตอรี่แล้ว	 นางจึงนัดเจ้าหนี้

มารับเงินท่ีเป็นหนี้สินไปจนหมด	นางเป็นคนซ่ือสัตย์	จึงไม่มีเจ้าหนี้	

คนไหนเลยที่ไม่ได้เงิน	รวมทั้งข้าวของที่ไปจำานองจำานำาไว้	นางก็ไถ่

ออกมาจนหมด	เหลือเงินอีกเล็กน้อย	หลังจากใช้หนี้หมดแล้ว	นาง	

เซาะเช็งบอกกับตัวเองว่า	ถึงเวลาท่ีนางเป็นไท	และภาระของนาง

ก็หมดลงแล้ว	 ลูกๆ	 ก็ทำางานในตำาแหน่งที่มั่นคงถึงสองคน	 ส่วน

ลูกชายคนโตที่ห่วงนักห่วงหนา	ตอนนี้นางก็มองเห็นทางออกแล้ว

นางเรียกลูกมารวมกัน	เล่าเรื่องที่คิดฆ่าตัวตายแต่บังเอิญ

ถูกหวยให้ฟัง	แล้วเอาเงินแจกลูกคนละ	๑๐	บาท	ลูกๆ	รู้สึกตกใจ	

แต่บังเอิญเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้น	 และเป็นบุญของแม่ที่ทำาให้แม่	

ถูกล็อตเตอรี่	ทุกอย่างจึงมีทางออกอย่างลงตัว	
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เงินเหลืออีกเล็กน้อยหลังจ่ายเจ้าหนี้	นางเซาะเช็งนำาไป

ลงทุนร่วมกับญาติทำาการค้าขายเพื่อให้ลูกชายคนโตสองคนได้มีงาน

ทำาเป็นหลักเป็นฐาน

ป๋วยจำาได้ว่า	ตอนนั้นเรื่องถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่สองของ

นางเซาะเช็งดังกระฉ่อนไปท่ัว	 เมื่อมีใครถามว่า	 เขาได้เงินจากแม่	

กี่บาท	ป๋วยตอบสั้นๆ	ว่า	“สิบบาท”	ไม่มีใครเชื่อเลยแม้แต่คนเดียว

แต่เขาก็ได้สิบบาทจริงๆ	
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๓.
ผลจากการเรียน

เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนป๋วยเก่งคำานวณ	 และภาษา

ฝรั่งเศส	เมื่อเป็นครูเขาจึงได้สอนสองวิชานี้	แต่มีเรื่องตลกที่จำากันได	้

ในบทบาทครู	ก็คือ	ถ้าเป็นโจทย์ยากๆ	ป๋วยจะทำาได้	แต่เวลาป๋วย

เจอโจทย์ง่ายๆ	ของชั้น	ม.๑	หรือ	ม.๒	ป๋วยมักต้องวิ่งไปถามครูเก่า

เสมอ	

ป๋วยเป็นคนเรียนดี	 สนใจเร่ืองการใฝ่หาความรู้เป็น

อย่างย่ิง	เมื่อครั้งเป็นนักเรียน	ยังเด็กจึงไม่เคยสนใจเรื่องการบ้าน

การเมือง	ในปี	๒๔๗๕	ได้มีการประท้วงในโรงเรียน	คือเด็กนักเรียน	

จำานวนหนึ่งใช้สิทธิเสรีภาพเรียกร้องให้โรงเรียนหยุดเรียนในวันพิธี

ทางพุทธศาสนา	ให้มีเคร่ืองแบบนักเรียน	เหตุการณ์บานปลายจน	

โรงเรียนใช้อำานาจลงโทษนักเรียน	 และนักเรียนก็ตอบโต้โดยการ	

ไม่เข้าห้องเรียน	จนถึงขนาดโรงเรียนต้องสั่งปิดชั่วคราว	

ตอนนั้นป๋วยให้ความสนใจในฐานะ	“ไทยมุง”๑	คือคอยไป

ดูว่าเขาจะทำาอย่างไรต่อไป	ครั้นโรงเรียนสั่งปิดชั่วคราว	ป๋วยก็รู้สึก	

๑		โปรดดู	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“แตกเนื้อหนุ่ม	เมื่อ	๒๔๗๕,”	ใน	อัตชีวประวัติ: เหลียว

หลัง แลหน้า,	๘๒.
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ตกใจ	เพราะเป็นห่วงว่าแม่สู้อุตส่าห์หาเงินมาให้เขาเรียนด้วยความ	

ยากลำาบาก	การต้องหยุดเรียนเช่นนี้	ทำาให้จบช้าไป	ก็จะทำาให้แม่

เดือดร้อนขึ้นไปอีก

แต่กระนั้น	เขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างสะกิดใจอยู่ลึก	เขาเริ่ม

สงสัยอยู่นิดๆ	ว่า	ในชีวิตของเขามันคงมีอะไรมากกว่าแค่การเรียน	

ให้จบ	และหางานทำาเพื่อที่จะมีชีวิตอย่างมั่นคงเป็นแน่	เขาเริ่มสงสัย

ว่าเสถียรภาพน่าจะไม่ใช่สิ่งเดียวในชีวิตมนุษย์แล้วกระมัง

เมื่อเรียนจบแล้ว	 และเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	 สิ่ง

สะกิดใจนี้ก็ยังคงอยู่	ด้วยความสงสัยนี้เอง	ป๋วยกับเพื่อนสองสามคน	

จึงเริ่มพูดคุยกัน	และเริ่มแสวงหาคำาตอบจากหนังสือต่างๆ	ป๋วยเริ่ม	

จากหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน	ซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามในวัย

เด็ก	ด้วยเหตุผลว่า	เป็นบาป	อันได้แก่	หนังสือของรูสโซ	วอลแตร์		

และโซลา	รวมทั้งหนังสือประวัติการปฏิวัติของฝร่ังเศส	ซึ่งมีผู้แปล

เป็นภาษาไทยแล้ว	 และจากนั้นเมื่ออ่านภาษาอังกฤษออกป๋วยก็

ได้อ่านและศึกษาจากหนังสือของจอน	สจ๊วต	มิล	ฮอบเฮาท์	ทอนี่		

ลาสก้ี	 รัสเซล	 เจฟเฟอสัน	ลินคอล์น	และรัฐธรรมนูญของสหรัฐ-	

อเมริกา

ในช่วงนี้เอง	เพื่อนรุ่นพี่ของป๋วยเรียนที่โรงเรียนกฎหมาย	

วันพฤหัสบดีที่โรงเรียนอัสสัมชัญหยุด	ป๋วยซึ่งยังไม่ได้เรียนต่อท่ีใด	

ก็ตามเพื่อนไปเที่ยวที่โรงเรียนกฎหมาย	 เขาสังเกตเห็นนักเรียน

กฎหมายบางคนพกปืน

“ทำาไมต้องพกปืน”	ป๋วยงุนงงสงสัย	เพราะเขารู้ดีว่าปืนนั้น

ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต	การเป็นนักเรียนกฎหมายไม่น่าจะมีความ

จำาเป็นถึงขนาดนั้น	
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รุ่นพ่ีตอบว่า	 “อ้าว	 ไม่รู้หรือ	 นักเรียนกฎหมายกับพวก	

ทหารไม่ลงรอยกันเรื่องการเมือง”

ป๋วยถามด้วยดวงตาสัตย์ซื่อต่อส่ิงที่เห็น	และด้วยหัวใจที	่

รู้สึกแรกเร่ิมต่อความเข้าใจชีวิตว่า	“ไม่ลงรอยกันทางการเมืองแล้ว

ทำาไมต้องใช้ปืน”

รุ่นพี่หันมามองหน้า	ดวงตาเป็นปริศนา

ป๋วยย้อนถามว่า	“น่าจะใช้สันติวิธีม้ัย	ฐานท่ีเป็นคนชาติ

เดียวกัน”

คำาถามของป๋วยทำาให้นักเรียนกฎหมายหันมามองเขาด้วย	

ดวงตาขบขัน	บางคนถึงกับหัวร่อออกมา	คนหน่ึงออกปากว่า	“ไอ้น่ี	

คิดประหลาดๆ	เปิ่นๆ	โว้ย”

ตอนนั้นป๋วยอายุยังน้อยเกินไปจึงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขา	

กำาลังอยู่ในยุคที่บ้านเมืองกำาลังโกลาหลอลหม่านที่สุดเพราะการ	

ต้อนรับประชาธิปไตยท่ีเพ่ิงได้มาใหม่	แม้เขาจะได้ยินเร่ืองการเปล่ียน	

นายกรัฐมนตรี	 เรื่องหลวงประดิษฐ์มนูธรรมกับเค้าโครงการ

เศรษฐกิจอยู่บ้าง	แต่ก็เป็นไปแบบ	“ไทยมุง”	คือ	มองอยู่ห่างๆ	แต่	

ไม่ได้สนใจ	และประสงค์จะเข้าร่วม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	ทรง

สละราชสมบัติเมื่อวันที่	 ๒	มีนาคม	๒๔๗๗	และรัฐบาลอัญเชิญ	

พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอานันทมหิดล	ซึ่งมีพระชนมายุเพียง		

๙	พรรษา	ขึ้นครองราชย์	นับเป็นเรื่องใหญ่ของแผ่นดิน	แต่ป๋วยใน	

วัยหนุ่มยังมีความรู้สึกเหมือนเป็น	“ไทยมุง”อยู่นั่นเอง

ป๋วยสอนหนังสือได้ไม่นาน	ดร.ปรีดี	พนมยงค์	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยน้ัน	ก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	พ.ศ.	๒๔๗๖	ผ่านสภา	

ผู้แทนราษฎร	ทำาให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมืองขึ้นในปี	 ๒๔๗๗	 โดยมีพิธีเปิดมหาวิทยาลัย	 เมื่อวันท่ี		

๒๗	มิถุนายน	๒๔๗๗	และ	ดร.ปรีดี	พนมยงค์	 ได้รับแต่งตั้งเป็น	

ผู้ประศาสน์การ

ป๋วยเห็นข่าวนี้แล้ว	 เขารู้สึกกระหายท่ีจะได้ศึกษาต่อ		

เขาพบว่า	ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ	“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา

ประดุจบ่อน้ำา บำาบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหา 

ความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพ

ของการศึกษา”

ป๋วยประทับใจคำาว่าเสรีภาพทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	

ยิ่งพบว่า	มหาวิทยาลัยให้สิทธิแก่บุคคลท่ีเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบ	

หลากหลาย	เขายิ่งประทับใจ	บุคคลที่สามารถเข้าเรียนได้ในตอนนั้น

ได้แก่	ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย	ผู้สำาเร็จประโยคมัธยมศึกษา	

ข้าราชการ	สมาชิกสภาฯ	ผู้แทนตำาบล	ครู	และทนายความ	

ป๋วยเป็นผู้สำาเร็จประโยคมัธยมศึกษา	จึงสมัครเข้าเรียนได้

ด้วยเช่นกัน	เขาเป็นหนึ่งในจำานวนผู้สมัครมากถึง	๗,๐๙๔	คน	เขา

เข้าเรียนวิชากฎหมาย	ซึ่งจะได้เรียนวิชารัฐศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์		

และการทูตด้วย	 แต่เนื่องจากป๋วยยังเป็นครูสอนอยู่ท่ีโรงเรียน	

อัสสัมชัญ	ดังนั้น	เขาจึงสมัครเรียนภาคค่ำา	ป๋วยเรียนสบายๆ	เพราะ

มหาวิทยาลัยวางบทบาทเป็นตลาดวิชา	ไม่มีการบังคับให้นักศึกษา

เข้าเรียน	ทั้งยังจัดพิมพ์คำาบรรยายออกมาจำาหน่ายในราคาถูก	วิชา	

ละประมาณ	๒	บาท	เพื่อให้นักศึกษาท่ีทำางานสามารถเรียนได้ด้วย

ตนเอง



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 37

ช่วงนี้ป๋วยไม่มีเวลาอ่านหนังสือ	เพราะต้องทำางานไปด้วย		

ดังน้ัน	ผลการเรียนจึงไม่โดดเด่น	แต่ก็สามารถสำาเร็จการศึกษาได้	

ภายใน	๓	ปี	โดยได้รับปริญญาเป็นลำาดับที่	๖๕	ในจำานวนคนรุ่น

เดียวกัน	๗๙	คน	เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๘๐	

เมื่อจบปริญญาตรีป๋วยก็ลาออกจากการเป็นครูที่โรงเรียน	

อัสสัมชัญ	และตัดสินใจทำางานเป็นล่ามภาษาฝรั่งเศสให้ศาสตรา-	

จารย์ชาวฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย	 จนถึง	พ.ศ.	๒๔๘๑	ป๋วยอายุ

ได้	 ๒๓	 ปี	 เขาเข้าสอบแข่งขันและได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อทาง	

เศรษฐศาสตร์และการคลังที่มหาวิทยาลัยลอนดอน	

วันที่รู้ว่าได้รับทุนรัฐบาล	 พอกลับถึงบ้าน	 ป๋วยก็เข้าไป

กราบแม่และบอกข่าวดี	นางเซาะเช็งตื่นเต้นดีใจมาก	ทุกคนในบ้าน	

ตื่นเต้นดีใจตามไปด้วย	เพราะการได้ทุนรัฐบาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	

“ต้องไปบอกอาแป๊ะ...ต้องไปบอก...”	แล้วนางก็ระบุชื่อ	

ญาติโกโหติกามายาวเฟ้ือย	 ป๋วยย้ิมขำา	แต่ผู้เป็นแม่ก็ยังพรรณนา	

ต่อไปอีกยืดยาว

นับแต่วันที่รู้ว่าได้ทุนรัฐบาลนางเซาะเช็งก็วางแผนพาป๋วย

ไปลาญาติๆ	เพื่อไปเรียนต่อ	แต่ป๋วยเรียกว่า	แผนการโฆษณาของ

แม่ว่าลูกฉันเก่ง	นางเซาะเช็งกำาหนดรายช่ือญาติที่ป๋วยต้องไปลาไว้	

เป็นแถวยาวเฟื้อย	และกำาหนดให้เสร็จเรียบร้อยว่าคนไหนไปวันไหน		

ช่วงเช้าหรือบ่าย	ปรากฏว่าแม่จัดคิวแน่นเอี้ยดจนป๋วยเองทั้งเบื่อ

และทั้งกระดาก	เพราะเมื่อไปก็ไม่มีอะไรมาก	นอกจากคอยยกมือ	

ไหว้	และเป็นการปรากฏตัวเพื่อยืนยันว่า	นายป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ลูก

แม่เซาะเช็ง	เป็นคนเก่งจริงๆ	ได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อที่อังกฤษ

จากญาติก็เลยไปถึงเพื่อนๆ	ของแม่	ทำาให้ป๋วยอุทธรณ์ว่า	

“ไม่ไหวแล้วแม่	ผมไม่เห็นรู้จักเลย	ไม่อยากไป”
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นางเซาะเช็งยิ้มๆ	แล้วว่า	“เอาเถิด	เอ็งถือกระเป๋าหมาก

ให้แม่	ไปเป็นเพื่อนแม่ก็แล้วกัน..”

ป๋วยนึกอยากปฏิเสธจริงๆ	แต่พอเห็นรอยย้ิมของแม่แล้ว

ก็ปฏิเสธไม่ลง	 เขาจึงไปกับแม่ทุกนัด	 โดยไม่รู้เลยว่า	 นั่นเป็นการ

ปฏิบัติหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายที่ดีที่สุดของเขา	

ป๋วยไปเรียนต่ออังกฤษเดือนเมษายน	๒๔๘๑	หลังจาก

นั้นอีก	๖	 เดือนนางเซาะเช็งก็เสียชีวิต	ลาจากโลกนี้ไปตลอดกาล	

โดยไม่ได้พบกับลูกชายคนเก่งอีก
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๔.
นักศึกษากับทหาร

ป๋วยได้ทุนรัฐบาลไปเรียนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์และการคลัง	ที่	London	School	of	Economics	and		

Political	Science	(L.S.E.)	มหาวิทยาลัยลอนดอน	เขาเป็นศิษย์เอก

ของศาสตราจารย์ไลออนเนล	รอบบินส์	ศาสตราจารย์เฟดเดอริก		

ฮาเย็ก๑	และศาสตราจารย์ฮาโรลด์	ลาสกี้	

อาจารย์แหม่มคนหนึ่งเคยพูดถึงป๋วยว่า	“เขาเป็นนักเรียน

ไทยที่นักเรียนชั้นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือชาติอื่นใด ต้อง

มาขอคัดเล็กเชอร์หลังชั่วโมงสอน”๒

ด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังของป๋วย	ประกอบกับความ	

เฉลียวฉลาดที่เขามีอยู่แล้วเป็นทุน	ประกอบกับการได้ทุนที่ไม่ต้อง	

พะวักพะวงเรื่องการครองชีพ	ทำาให้ป๋วยเรียนได้ดีเป็นอย่างยิ่ง	ทำาให้

เขาสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ด้วยกัน	(เกรดเอ	๘	วิชา	และเกรดบี	๑	วิชา)	และใช้เวลาเพียง	๓	ปี	

ถึงแม้ก่อนหน้านี้และจนถึงปัจจุบันจะเคยมีคนไทยเคยได้รับปริญญา	

๑		ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล	สาขาเศรษฐศาสตร์	ในปี	๒๕๑๗.
๒		สารคด	ีฉบับพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๒๔๕๗-๒๕๔๒ หน้า	๑๔๑.
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ทำานองเดียวกันจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้	 แต่เขาก็เป็นคนไทย

เพียงคนเดียวและคนแรกท่ีได้คะแนนเช่นน้ี	และด้วยเหตุแห่งความ	

สามารถนี้เองที่ทำาให้ป๋วยได้รับทุน	Leverhulme	Studentship	และ

ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลย	 โดยไม่ต้องผ่านระดับ	

ปริญญาโท

ระหว่างนั้นในประเทศไทย	 นายปรีดี	 พนมยงค์	 ดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง	ในรัฐบาลของจอมพล	ป.	พิบูล-	

สงคราม	 ซ่ึงนับเป็นเจ้ากระทรวงเจ้าของทุน	 และขณะนั้นเป็น	

ผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองด้วย	

เมื่อข่าวสารเรื่องป๋วยได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	และได้	

รับทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกทันทีไปถึงเมืองไทย	 นายวิจิตร		

ลุลิตานนท์	เลขาธิการมหาวิทยาลัย	ได้เสนอเรื่องนี้ให้นายปรีดีทราบ	

นายปรีดีได้โทรเลขไปแสดงความยินดีต่อป๋วย	 ทำาให้ชื่อของป๋วย		

อึ๊งภากรณ์	เป็นที่รู้จักของนายปรีดีนับแต่นั้นมา

๙	มีนาคม	๒๔๘๓	เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ

ได้	๒๔	ปีหรือสองรอบนักษัตร	ป๋วยรู้สึกคิดถึงแม่อย่างบอกไม่ถูก		

เขารู้สึกว่าตัวตนภายในของเขากำาลังอยากสำาแดงอะไรบางอย่าง	

ด้วยวิญญาณกวี	 เขาจึงเขียนโคลงเป็นที่ระลึกวันเกิดไว้ในหนังสือ	

เล่มหนึ่งว่า

คิดคุณอุ่นอกโอ้  แม่จ๋า

ก่อเกิดเกื้อกายา  ชุบเลี้ยง

อำานวยสุขศึกษา  ประเสริฐ ยิ่งเฮย

คุณท่านคณิตเพี้ยง  โลกล้นคณนา
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เกิดมาสองรอบแล้ว  นักษัตร

ป๋วยเอ่ยจงตั้งมนัส  แน่ไว้

ปุริสะยาวอัต-   ถัสสนิป- ปทาเฮย

ยาวเมเถว์ให้   ระลึกน้อมปณิธาน

กูชายชาญชาติเชื้อ  ชาตรี

กูเกิดมาก็ที-   หนึ่งเฮ้ย

กูคาดก่อนสิ้นชี-  วาอาตม์

กูจักไว้ลายเว้ย   โลกให้แลเห็น	

ในช่วงน้ีป๋วยมีคนรักแล้ว	เธอช่ือ	มาร์เกรท	สมิท	หญิงสาว	

ชาวอังกฤษ	ผู้มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างแจ่มชัด	

ส่วนการเมืองในประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วงปั่นป่วน	

วุ่นวาย	 ป๋วยอยู่ไกลเกินกว่าจะรับรู้ข่าวสาร	 แต่ข่าวที่ใกล้ตัวเขา

มากที่สุดก็คือ	 วันที่	 ๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๔๘๔	 พระบาทสมเด็จ	

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ซึ่งประทับอยู่ที่อังกฤษ	เสด็จสวรรคต

หลังจากนั้นอีก	๗	เดือนสงครามโลกครั้งที่สองก็อุบัติขึ้น		

(หลังจากที่ก่อเค้ามาล่วงหน้าแล้ว	 ๒	 ปี)	 โดยญ่ีปุ่นส่งกองกำาลัง	

บุกโจมตีกองทัพอเมริกันท่ีอ่าวเพิร์ลฮาเบอร์ในวันที่	 ๗	 ธันวาคม	

๒๔๘๔	ทำาให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตถึง	๒,๔๐๐	คนและพลเรือนอีก	

พันกว่าคน	รวมทั้งกองกำาลังเสียหายอย่างหนัก	ทำาให้สหรัฐอเมริกา

ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในวันรุ่งขึ้นคือ	๘	ธันวาคม	๒๔๘๔	จาก

การโจมตีครั้งนี้	ทำาให้สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	ออสเตรเลีย	

จีน	และฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอย่าง

เป็นทางการ
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ป๋วยและเพื่อนนักศึกษาตื่นเต้นต่อข่าวสงครามโลก	และ

พูดคุยสนทนากันเสมอ	มาร์เกรทประกาศไม่เห็นด้วยกับสงคราม

“ฉันไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง	ไม่เห็นด้วยกับสงคราม”

ด้วยเหตุนี้เม่ืออังกฤษประกาศเกณฑ์ทหาร	เธอลุกขึ้นยืน

ประณามสงคราม	ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงจนต้องขึ้นศาล	

ส่วนป๋วยและคนไทยเป็นอีกมุมมองหนึ่ง	เพราะไทยถูกญี่ปุ่นรุกราน	

วันที่	 ๘	 ธันวาคม	๒๔๘๔	 กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ารุกราน

เมืองไทย	 เมื่อทราบข่าวนี้	 นักเรียนไทยในอังกฤษก็มารวมตัวกัน	

ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 นักเรียนไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีและรู้สึก	

เดือดเนื้อร้อนใจมากที่สุดก็คือ	นายเสนาะ	ตันบุญยืน	นายเสนาะ	

นิลกำาแหง	และนายสว่าง	สามโกเศศ	ทั้งสามเป็นผู้ที่ได้เริ่มวิ่งเต้นหา	

ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าเสรีไทยในอังกฤษ	บุคคลที่เป็นเป้าหมายคนแรก

คือพระมนูเวทย์วิมลนาท	(เบี๋ยน	สุมาวงศ์)	อัครราชทูตกรุงลอนดอน	

แต่ปรากฏว่าท่านทูตต้องกลับประเทศไทยตามคำาสั่งรัฐบาล	ส่วน

พระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์	 ซึ่งประทับอยู่ที่อังกฤษ

ทรงปฏิเสธคำาเชิญ	โดยรับสั่งว่า	ไม่มีพระประสงค์ที่จะเกี่ยวข้องกับ	

การเมือง	 และทรงปฏิบัติหน้าที่ในกองรักษาดินแดนของอังกฤษ	

อยู่แล้ว	ส่วนสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	พระบรมราชินีในรัชกาล

ที่	๗	และ	พ.ต.	ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท	สวัสดิวัตน	พระเชษฐา	ซ่ึง

ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ	แม้ทรงสนพระทัยที่จะร่วมงานเสรีไทย		

แต่คนไทยในอังกฤษเห็นว่าหากจะทูลเชิญให้เป็นหัวหน้าเสรีไทย		

ก็อาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิดทางการเมืองได๓้

๓		 วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร,	 “พันตรีป๋วย	อึ๊งภากรณ์,”	 ใน	ตำานานขบวนเสรีไทย	

(กรุงเทพฯ:	แสงดาว,	๒๕๕๒),	๙๗๑.
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ในท่ีสุดนายเสนาะ	ตันบุญยืน	ก็เป็นตัวแทนของคนไทย

ทำาหนังสือถึง	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	ขอให้ดำาเนินการจัดตั้งขบวนการ

เสรีไทยในอังกฤษ	ม.ร.ว.เสนีย์จึงส่งนายมณี	สาณะเสน	เลขานุการ

โทแห่งสถานอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงวอชิงตัน	ซึ่งเติบโตในอังกฤษ		

สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด	 และเป็นที่รู้จักใน	

วงราชการอังกฤษ	 เดินทางมากรุงลอนดอนเพื่อประสานงานการ	

จัดตั้งเสรีไทยในอังกฤษ

ด้วยความสามารถของนายมณี	 สาณะเสน	 และ		

ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท	 สวัสดิวัตน	 ทรงประสานอีกทางหนึ่งด้วย	

ทำาให้รัฐบาลอังกฤษรับอาสาสมัครนักเรียนไทยเข้าเป็นทหารใน

กองทัพบกอังกฤษ	ซึ่งปรากฏว่า	กองทัพบกอังกฤษรับอาสาสมัคร

เสรีไทยเข้าเป็นทหารจำานวน	๓๖	คน	ซึ่งรวมทั้งป๋วย	อึ๊งภากรณ์ด้วย		

ป๋วยตัดสินใจสมัครทำางานเพื่อชาติ	ด้วยรำาลึกถึงคำาของแม่ท่ีสอนไว	้

ว่า

“เกิดเมืองไทย	อยู่เมืองไทย	ต้องเป็นไทย	และจงรักภักดี

ต่อไทย”

นายมณี	สาณะเสน	เรียกประชุมอาสาสมัครเสรีไทยใน	

วันที่	๗	สิงหาคม	๒๔๘๕	และวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	

ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเลย์ออนเพื่อเป็น	

กำาลังใจแก่อาสาสมัครด้วย

คณะเสรีไทยได้ระบุความมุ่งหมายรวมกันไว้	๔	ข้อ	ดังนี้

ข้อ	๑	พวกเราเข้าเป็นทหารอังกฤษมิใช่เพ่ือรับใช้อังกฤษ	

แต่ต้องการรับใช้ชาติไทยโดยอาศัยอังกฤษร่วมมือ

ข้อ	๒	คณะของเรามิต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับการเมือง	

ภายในประเทศไทย	 และไม่ยอมเป็นเครื่องมือในการเมืองของ	
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พรรคใด	ผู้ใดที่เป็นเสรีไทยภายในประเทศเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น	คณะ

ของเราร่วมมือด้วยทั้งนั้น	และเมื่อเลิกสงครามแล้ว	คณะเสรีไทย

อังกฤษก็จะสลายตัวไป

ข้อ	 ๓	 คณะเสรีไทยจะไม่ถือโอกาสแอบอ้างผลความดี

ใดๆ	มาเรียกร้องแสวงประโยชน์ส่วนตัวในด้านลาภยศหรือในด้าน	

อื่นใด

ข้อ	 ๔	 คณะเสรีไทยอังกฤษได้แสดงให้ทางการอังกฤษ

เห็นแจ้งชัดแต่แรกเริ่มว่า	คณะของเราต้องการกระทำาการใดๆ	ใน

ระหว่างสงครามในลักษณะทหาร	กล่าวคืออยู่ในเครื่องแบบและยศ

ทหาร	แม้ว่าจะเป็นพลทหารก็ยินยอม	ทั้งนี้	หมายความว่า	ไม่ยอม	

เป็นเคร่ืองมือในลักษณะจารชน	 ถ้าจะต้องปฏิบัติราชการลับก็ทำา	

ในฐานเป็นทหาร๔

พลทหารป๋วยกับพลทหารคนไทยอีก	๓๕	คนเข้าประจำา

การในกองการโยธา	(Pioneer	corps)	คนไทยเหล่าน้ีมีปริญญาและ

ใบประกาศนียบัตรรวมกันประมาณ	 ๓๐	 ใบ	 หลายคนก็เกือบได้

ปริญญาเพราะเรียนอยู่ปีสุดท้าย	ดังนั้น	ผู้บังคับบัญชาฝ่ายอังกฤษ

จึงให้เสรีภาพในการปกครองกันเองแก่กลุ่มนี้	พวกทหารเสรีไทยจึง	

มีการเลือกตั้งหัวหน้าและผู้แทนกันเอง	ทุกครั้งที่มีการย้ายไปประจำา

ค่ายใหม่	ผู้บังคับบัญชาในกองทัพอังกฤษก็ยินยอมรับรองหัวหน้า

ที่เลือกตั้งนั้นว่าเป็นผู้แทนของคณะทหารเสรีไทยโดยชอบธรรม	

หัวหน้านั้นมักได้รับยศโดยอัตโนมัติให้เป็นสิบตรีชั่วคราวเฉพาะถิ่น๕

๔		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“ทหารชั่วคราว,”	ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว	(กรุงเทพฯ:	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๕๙),	๕๗-๕๘.
๕		เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า	Local	Temporary,	Unpaid,	Lance-Corporal	 (เรื่อง

เดียวกัน,	๕๙).
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ทหารเสรีไทยได้เข้าฝึกงานในหน่วยโยธาซึ่งบางคนเรียก		

“กองกุลี”	หรือ	 “หน่วยสวะ”	หน่วยนี้มีหน้าที่ขุดมันฝรั่ง	 ล้างส้วม		

ทำาความสะอาดโรงอาหารหรือท่ีพัก	 หรือรักษาการณ์เป็นยาม	

เป็นต้น๖	ทุกคนจะได้ฝึกวิชาทหารตามค่ายต่างๆ	คือที่บร๊อคฮอลล์		

ในเมืองนอร์ทแธมตัน	ที่เมืองเด็นบี้	ในแคว้นเวลส์เหนือ	และที่เมือง	

แบร็ดฟอร์ด	ในแคว้นยอร์คเชอร์	

ที่นี่เองป๋วยกับเพื่อนๆ	ได้แต่งกลอนเล่าถึงการฝึกไว้ว่า

     โอ้เต๊นท์หรูเคยอยู่ต้องจู่จาก ต้องจำาพรากมาอยู่ตึกพิลึกยิ่ง

นอนกับดินกินกับอู่ดูเพราพริ้ง ต้องมากลิ้งบนเตียงเยี่ยงนารี

     น้ำาล้างชามเคยเย็นเป็นมันฝา น้ำาล้างหน้าเย็นชื่นเคยรื่นรี่

ต้องมาใช้น้ำาอุ่นฉุนเต็มท ี แล้วอย่างน้ีหรือสะอาดอนาถใจ

     กินอาหารจานสนิมชิมชูรส กินไม่หมดก็มีผู้คอยดูให้

พาไปเลี้ยงเกลี้ยงชามงามกระไร แล้วเด๋ียวน้ีจะมีใครมาตรวจตรา

…

     แต่เคราะห์ดีมีวิชาทำา “ฟาตีก” ได้หัดหลีกหลบตัวเหล่าหัวหน้า

สิบโท “มิลล์”ชำานาญการโยธา ถือคทาไม้กวาดใหญ่หาไพร่พล

     ขัดพื้นเรือนเพื่อนให้ถูดูสะอาด ส้วมก็กวาดพังทลายไปหลายหน

โต๊ะม้านั่งยังได้ขัดหัดเล่ห์กล น้ำาลูบไล้ไปพ้นไปวันๆ 

     งานเฝ้ายามตามไฟได้ฝึกฝน ตวาดคนหวั่นกลัวจนตัวสั่น

เวรกลางคืนปืนกับหอกออกประจัญ  เวรกลางวันถือสง่าคทาพลอง

     บางเวลาพากันขุดมันเทศ พลางร่ายเวทด่าฝรั่งกันดังก้อง

ขุดกันไปด่าไปในทำานอง พวกนายกองชอบใจเพราะไม่รู้๗

๖		 การเข้าฝึกน้ีเข้าใจว่าอังกฤษจะทดลองดูใจทหารไทยว่ามีความมั่นคงเพียงใด	

เพราะไม่สู้มีเกียรติ	(เรื่องเดียวกัน,	๖๐).
๗		โปรดดู	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“นิราศแบร็ดฟอร์ด,”	ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	

๑๒๑-๑๒๒.
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เม่ือการฝึกเสร็จสิ้นลง	วันที่	๑๙	มกราคม	๒๔๘๖	ป๋วย	

หรือช่ือจัดตั้งว่า	 “เข้ม”	 ได้รับคำาส่ังพร้อมทหารเสรีไทยทุกคนให้	

ลงเรือสินค้าบรรทุกทหารที่ชื่อ	“สิบายัค”	ออกจากลิเวอร์พูล	มีทหาร	

แออัดอยู่บนเรือลำานี้ถึง	๔,๐๐๐	คน	

ป๋วยรู้ว่าเรือลำานี้มุ่งจะไปประเทศอินเดีย	แต่ต้องแล่นอ้อม

ทวีปอัฟริกา	เพราะไม่สามารถแล่นผ่านคลองสุเอซ	ซึ่งอยู่ภายใต้การ	

ยึดครองของเยอรมนีได้	 และสิ่งท่ีทุกคนบนเรือกลัวมากที่สุดคือ		

เรืออู	เรือดำาน้ำาของเยอรมันจำานวนกว่า	๔๐๐	ลำาที่กบดานใต้ทะเล		

คอยดักจมเรือของฝ่ายสัมพันธมิตร	 ซึ่งในช่วงแรกๆ	 ที่ออกเรือ		

เคร่ืองบินท้ิงระเบิดและเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศเยอรมัน

ท่ีมีฐานอยู่ในฝรั่งเศสก็ได้ออกมาโจมตีขบวนเรือเหมือนกัน	 แต่

ทำาความเสียหายไม่ได้	 เพราะมีเรือรบอังกฤษที่คุ้มกันขบวนเรือ

โต้ตอบอย่างดุเดือด

เมื่อเรือแล่นออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก	พวกทหารนอน

อยู่ในท้องเรือท่ีระดับน้ำาทะเลพอดี	 ถ้าเรือโดนตอร์ปิโดถูกจุดนั้น	

พวกทหารก็จะกระจุยเป็นจุณ	หรือแม้ถึงตอร์ปิโดจะทะลุทะลวงถูก	

ที่จุดอื่น	เรือก็จะจมภายใน	๕	ถึง	๑๐	นาที	พวกทหารไม่มีทางวิ่งขึ้น	

ดาดฟ้าไปลงเรือบดได้ทันแน่นอน

หลายคนจึงนอนฝันร้ายอยู่หลายคืน
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๕.
ภารกิจเสรีไทย

วันที่	 ๒๖	 เมษายน	 ๒๔๘๖	 เรือบรรทุกทหารใช้เวลา

สามเดือนคร่ึงแล่นไปขึ้นฝั่งท่ีเมืองบอมเบย์	 ประเทศอินเดีย	และ	

ที่นั่นป๋วยกับเพื่อนๆ	ส่วนใหญ่	ซึ่งมีชื่อเรียกว่า	กลุ่มช้างเผือก	หรือ	

White	Elephant	ถูกส่งไปฝึกไปฝึกหลักสูตรการรบแบบกองโจรและ

การจารกรรมในค่ายชื่อรังรักที่เมืองปูนา	ประเทศอินเดีย	มีการฝึก	

ใช้อาวุธเบา	การต่อสู้ด้วยมือเปล่า	การต่อสู้ด้วยดาบปลายปืน	การ

อ่านแผนที่	 การรับส่งวิทยุ	 การใช้รหัสลับ	 การล้วงความลับ	 การ	

ก่อวินาศกรรม	และการเดินทางไกลวันละ	๕๐	กิโลเมตร	การฝึก

หนักทั้งหมดใช้เวลาอยู่คร่ึงปีคือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กันยายน	 เมื่อฝึกเสร็จในเดือนตุลาคม	๒๔๘๖	 ป๋วยและเพื่อนๆ		

ที่ฝึกก็ได้รับยศร้อยตรี

เดือนกันยายน	กองทัพอังกฤษมีคำาสั่งให้เสรีไทยเข้าไปใน

ประเทศไทย	ร้อยตรีป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ในชื่อจัดตั้งว่า	“เข้ม”	เป็นหนึ่ง

ในทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชุดแรกที่ได้รับการวางตัวให้เป็นผู้ติดต่อกับ	

เสรีไทยในประเทศ	ที่มี	“รูธ”	หรือนายปรีดี	พนมยงค์	เป็นหัวหน้า	
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เพื่อหาทางตั้งสถานีวิทยุติดต่อระหว่างกองทัพอังกฤษในอินเดียกับ

คณะเสรีไทย	

ในระหว่างเตรียมการ	ประทาน	เปรมกมล	หรือ	“แดง”	ซึ่ง

เป็นนักวิทยุอยู่แล้ว	ถูกส่งไปเมียรุตเพื่อฝึกหัดการรับวิทยุเพิ่มเติม	

ส่วนป๋วย	กับสำาราญ	วรรณพฤกษ์หรือ	“เค็ง”	ถูกส่งไปกัลกัตตาเพื่อ

ไปฝึกวิชาจารกรรม	จากน้ันประทานก็เดินทางมาสมทบที่กัลกัตตา		

แล้วร่วมกันฝึกวิธีขึ้นบกโดยเรือใต้น้ำา	 ทั้งในเวลากลางวันและ	

กลางคืนที่ตำาบลทริงโกมาลี	 ในเกาะลังกา	 ตอนนั้นเป็นเดือน

พฤศจิกายน	ฝึกจนใช้ได้แล้ว	คณะเสรีไทย	๓	คนจึงออกเดินทางโดย

เรือดำาน้ำา	Class	T	ขนาดระวาง	๑๐๐๐	ตัน	ของราชนาวีอังกฤษ	โดย

มีนายทหารบกอังกฤษ	๒	คนกับสิบเอกอีก	๑	คน	มาด้วยเพื่อส่ง	

คณะนี้ขึ้นบก

เรือออกจากศรีลังกามีเป้าหมายจะขึ้นฝั่งที่ตะกั่วป่า	

จังหวัดพังงา	 ระหว่างเดินทางก็มีเร่ืองตื่นเต้นอยู่บ้าง	 เมื่อมีเรือ	

ลำาใหญ่อยู่ใกล้เคียงผิวน้ำากับเรือดำาน้ำาที่จมอยู่	 เพราะไม่รู้ว่าเรือ

ลำานั้นเห็นเรือดำาน้ำาไม่	 ป๋วยมีความรู้สึกว่า	 ณ	 วินาทีน้ัน	 แม้แต่	

ลมหายใจของเขาเองก็มีเสียงดังอย่างไม่น่าเชื่อ

เมื่อถึงจุดเป้าหมาย	 ก็ต้องจอดลอยลำาซุ่มรออยู่นอกฝั่ง

ประมาณ	๔-๕	ไมล์	หากเป็นกลางวันก็ต้องกบดานอยู่ใต้น้ำา	ส่วน

กลางคืนก็ลอยลำารอดูสัญญาณ	 ในตอนกลางวันป๋วยกับเพื่อนอีก

สองคนก็ไม่รู้จะทำาอะไร	นอกจากนอน	กิน	แล้วก็ทอดลูกเต๋า	ซ้ำา	

ในเรือก็ยังร้อนเสียอีก	ครั้นพอถึงตอนกลางคืนเม่ือเรือลอยลำาขึ้น	

ก็ได้รับอนุญาตให้ข้ึนไปบนดาดฟ้ารับอากาศบริสุทธิ์ได้	หรือจะสูบ

บุหรี่ก็ได้	ป๋วยรู้สึกตื่นเต้น	 เพราะเขาจากเมืองไทยไปหลายปีแล้ว	

และนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเขา	ที่ได้แต่เฝ้ามอง
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ป๋วยมองดูหาดทรายสีขาว	ต้นไม้สีเขียว	และกระท่อมของ	

คนหาปลาอย่างอิ่มเอิบใจ	 เขารู้สึกว่านี่คือแผ่นดินที่รักของเขา		

แผ่นดินเกิดของเขา	แผ่นดินที่มีเพ่ือนร่วมชาติที่รักอาศัยอยู่	แม้ว่า	

เขาจะไม่เคยย่างเหยียบมาที่นั่นเลยก็ตาม

วันเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์	ไม่มีสัญญาณจากชายฝั่งว่า

มีคนมารอรับ	ภารกิจจึงถูกยกเลิกไป	ป๋วยก็กลับไปศรีลังกาตามเดิม		

เมื่อใกล้ถึงศรีลังกา	เรือได้ผุดขึ้นมาจากน่านน้ำา	และแล่นบนผิวน้ำา

ด้วยความเร็วอย่างเต็มท่ี	 ถึงตอนนั้นป๋วยจำาได้แต่ว่า	 เขาเมาคลื่น	

และได้รับทุกขเวทนาเหลือประมาณ

จากนั้นเดือนธันวาคม	ป๋วยและเพื่อนได้รับอนุมัติให้ลา	

พักผ่อน	ทั้งสามจึงเลือกไปตากอากาศบนเขานิลคีรี	จังหวัดมัทราส		

ของอินเดีย	ป๋วยเลือกไปท่ีนั่นเพราะทราบว่าที่นั่นอากาศดี	และได้	

ทราบว่า	ครูเก่าท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญคือ	ภราดาฮีแลร์	และภราดา	

ไมเคิล	ไปพักอยู่ท่ีน่ัน	เพราะเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศ	

ไทย	 ภราดาชาวฝรั่งในโรงเรียนอัสสัมชัญจึงลี้ภัยมาอยู่อินเดีย	

เป็นการชั่วคราว

ป๋วยจึงได้พบกับครู	หลังจากไหว้กราบครูและทักทายกัน	

แล้ว	ภราดาก็ถามป๋วยว่า

“ไปไหนมา”

นับเป็นประโยคที่ป๋วยลำาบากใจที่สุด	 เพราะไม่รู้จะตอบ	

อย่างไรไม่ให้ความลับรั่วไหล	จึงตอบกลางๆ	ว่า

“เป็นทหารในเครื่องแบบอังกฤษไปทำางานฝ่ายทะเล...”
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ซ่ึงคงเป็นคำาตอบท่ีแปลกๆ	อยู่	เพราะป๋วยสวมเคร่ืองแบบ	

ทหารบกอยู๑่

ป๋วยพักผ่อนได้หนึ่งสัปดาห์ก็ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่

ให้ลักลอบเข้าแผ่นดินไทยอีกคร้ังหนึ่ง	 โดยให้กระโดดร่มลงพร้อม	

อุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุ	

เดือนมกราคม	 ๒๔๘๗	 เขาได้ไปฝึกกับกลุ่มช้างเผือก	

อีกครั้ง	เป็นการฝึกเดินป่าเดินเขา	ที่เทือกเขาสิงหะ	บริเวณปูนา	

การมารวมตัวกันคร้ังน้ี	คณะเสรีไทยสายอังกฤษได้ปรึกษา	

หารือกันเรื่องสถานการณ์และการงานท่ีคาดหมายว่าจะต้องทำา	

ต่อไปมากขึ้น	ป๋วยจำาได้ว่า	ในการประชุมคร้ังหนึ่งบนยอดเขาสิงหะ	

คณะช้างเผือกกระตือรือร้นและมีจิตใจรักและสามัคคีกันมาก

ตอนเสรีไทยประชุมเรื่องการกระโดดร่ม	ป๋วยยกมือพูดว่า	

“อั๊วไปคนแรก”๒	นอกจากนี้ป๋วยยังเสนอต่อที่ประชุมว่า

“ฟังนะเพ่ือนๆ	อ๊ัวอยากให้ทุกคนร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ	

ของอั๊วข้อหนึ่ง	อั๊วมีความเห็นว่าเมื่อเราเข้าไปในประเทศไทยแล้ว	

เราจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ใช้อาวุธประหัตประหาร	

คนไทยด้วยกัน	 ถึงแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตก็ไม่ควรต่อสู้	 แต่ว่าเรา	

ไม่ควรที่จะให้ญี่ปุ่นจับเราได้เป็นๆ	จะต้องต่อสู้จนจับตาย	แต่นี่เป็น	

ข้อเสนอของอั๊วนะ	ไม่ได้บังคับให้ใครต้องทำาตาม”

ป๋วยพูดขึ้นด้วยความเข้าใจเพื่อน	เขารู้ดีว่ามีเพื่อนบางคน

ที่ไม่ยอมฝืนธรรมชาติที่จะต่อสู้ก่อนที่จะถูกจับ

๑		โปรดดู	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	 “มุสาวาทเวรมณี,”	 ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารช่ัวคราว,	

๑๔๘.
๒		เรื่องเล่าจาก	ทศ	พันธุมเสน	ใน	สารคดี	ฉบับพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๒๔๕๙-

๒๕๔๒	หน้า	๑๔๕.
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“เห็นด้วย..ๆ	 ๆ	 ”	 มีเพื่อนหลายคนร้องขึ้น	 จึงเป็นว่า		

ส่วนใหญ่ของคณะช้างเผือกเห็นชอบตามที่ป๋วยเสนอ

จากนั้น	เดือนกุมภาพันธ์	๒๔๘๗	ป๋วย	(เข้ม)	และเพื่อน

อีก	๕	คนคือ	ประทาน	เปรมกมล	(แดง)	สำาราญ	วรรณพฤกษ์	(เค็ง)		

เปรม	บุรี	(ดี)	รจิต	บุรี	(ขำา)	และธนา	โปษยานนท์	(กร)	ถูกส่งไปฝึก

กระโดดร่มที่ราวัลพินดี	ในแคว้นปันจาบ	ประเทศอินเดีย	

แผนการเข้าประเทศไทยถูกกำาหนดข้ึน	 เสรีไทยจะแยก	

กันเป็น	๒	คณะ	คณะละ	๓	คน	กระโดดลงมาจากเครื่องบินด้วย

ร่มชูชีพ	พร้อมด้วยเครื่องรับและส่งวิทยุ	และเป็นการกระโดดแบบ	

สุ่ม	(blind	dropping)	อันหมายความว่า	ไม่มีใครมารับที่พื้นดิน	และ

กำาหนดว่าจะกระโดดลงในป่าภาคเหนือระหว่างสุโขทัยกับสวรรคโลก		

กำาหนดวันข้างขึ้นหรือข้างแรมอ่อนๆ	ในเดือนมีนาคม	และเมษายน	

คณะแรกจะทำาการในเดือนมีนาคม	เมื่อลงไปถึงพื้นดินแล้ว	ให้หา	

ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าสูง	วิทยุกลับมายังฐานทัพและเตรียมรับคณะที่	๒		

ในโอกาสเดือนหงายคราวหน้า	ถ้าฐานทัพไม่ได้ยินวิทยุคณะที่	๑		

คณะที่	๒	ก็จะกระโดดสุ่มลงมาอีกที่หน่ึงในจังหวัดใกล้เคียง	และ	

ลงมาทำาการเช่นเดียวกัน	คือซ่อนตัวและส่งวิทยุกลับฐานทัพ	และถ้า	

เป็นไปได้	ก็ให้ติดต่อกับขบวนการข้างใน

องค์ประกอบของคณะจะต้องมีนักส่งวิทยุ	และนักเรียน

แพทย์	เพราะเสรีไทยจะต้องเข้าไปอยู่ในป่า	คณะท่ี	๑	จึงประกอบ

ด้วย	ป๋วย	หรือเข้ม	ประทาน	เปรมกมล	หรือแดง	และเปรม	บุรี		

หรือดี	และคณะที่	๒	ประกอบด้วย	สำาราญ	วรรณพฤกษ์	หรือเค็ง	

รจิต	บุรี	หรือขำา	และธนา	โปษยานนท์	หรือกร	

ในเดือนกุมภาพันธ์	 คณะช้างเผือกทั้ง	 ๖	 คนอำาลา	

พรรคพวก	และเดินทางไปเมืองราวัลพินดีเพื่อฝึกหัดกระโดดร่มชูชีพ		
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เริ่มด้วยการบำารุงกำาลังให้ร่างกายแข็งแรง	ทั้งที่เป็นการกินอาหารดีๆ	

และออกกำาลังกายอย่างหนัก	แต่พวกเขาทั้ง	๖	คนก็เคร่งเครียด

เวลาการฝึกเพียง	๑	สัปดาห์	ป๋วยและเพื่อนๆ	กระโดดร่ม	

ลงมาจากเครื่องบินคนละ	๕	ครั้ง	๔	ครั้งแรกในเวลากลางวัน	และ

คร้ังสุดท้ายเป็นเวลากลางคืน	ครั้งแรกจากเครื่องบินฮัดสัน	และอีก		

๔	ครั้งจากเครื่องลิเบอเรเตอร์

ป๋วยรู้สึกกลัวทุกคร้ัง	 เขานั่งอยู่ตรงช่องกระโดดครั้งใด	

ก็หัวใจเต้นแรง	พอได้ยินเสียงว่า	 “ลง”	ก็รู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบ	

แต่เขาก็กระโดดลงมาทุกครั้งอย่างเป็นปกติ	 ป๋วยมองตาเพื่อนๆ	

แล้ว	เขาเชื่อว่าทุกคนก็คิดและรู้สึกเช่นเดียวกับเขา

แต่อย่างไรก็ตาม	บนเส้นทางระหว่างที่พักถึงสนามบินนั้น	

พวกเขาท้ัง	๖	คนจะต้องเดินผ่านป่าช้า	ป๋วยและเพ่ือนๆ	บอกกัน

เสมอว่า

“นี่แหละดูไว้เพื่อนเอ๋ย	นี่คือที่ที่สังขารจะต้องไปถึงในที่สุด	

ไม่เร็วก็ช้า”

เมื่อฝึกกระโดดร่มเสร็จ	ระหว่างรอคอยภารกิจ	พวกเขาได้

ปลดปล่อยความเครียดโดยการไปดูภาพยนตร์ในโรงหนังที่มีเครื่อง

ทำาความเย็น	ได้รับประทานไอศกรีมโซดา	และได้รับประทานอาหาร	

ในภัตตาคารเป็นครั้งสุดท้ายด้วย	

วันที่	๖	มีนาคม	๒๔๘๗	มาถึง	ก่อนวันเกิดป๋วย	๓	วัน		

คณะที่	 ๑	 เริ่มทำาการก่อน	 ก็คือคณะของป๋วย	 ขณะเตรียมขึ้น	

เครื่องบิน	ป๋วยบอกกับผู้บังคับบัญชาว่า

“อย่าลืมของขวัญวันเกิดผมนะ...ช่วยส่งให้ในป่าด้วยนะ”๓

๓		โปรดดู	ทศ	พันธุมเสน,	กบฏกู้ชาติ	 (กรุงเทพฯ:	อักษรสาส์น,	๒๕๓๑),	๒๐๒-

๒๐๓.
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ผู้บังคับบัญชายิ้ม	พยักหน้า	ป๋วยยังย้ำาต่อ

“อย่าพลาดเป็นอันขาด”

แล้วพวกเขาก็ยิ้มให้กัน

เช้าวันนั้น	 ป๋วย	 (เข้ม)	ประทาน	 เปรมกมล	 (แดง)	และ

เปรม	บุรี	(ดี)	ออกเดินทางด้วยเครื่องบินจากกัลกัตตาไปยังสนามบิน	

ซึ่งห่างจากเมืองใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นสนามบิน

ที่มีเนื้อที่กว้างขวาง	ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว	และเหมือนไม่มีอะไร

ท้ังส้ิน	 นอกจากเคร่ืองบินกับกระท่อมสัปปะรังเคหลายกระท่อม		

ระหว่างที่อยู่ที่นั่น	พวกเขาต้องทนกินอาหารกลางวันอันจืดชืด	 ซ่ึง	

เป็นเนื้อกระป๋องแห้งๆ	 ขนมปังแห้งๆ	 และน้ำาที่เหม็นคลอรีนจน	

สุดทน	ทั้งสามคนมองหน้ากันด้วยความหดหู่

ตอนเย็นวันนั้นเอง	พวกเขาก็ขึ้นเครื่องบินลิเบอเรเตอร์	

และในเวลาใกล้เคียงกันน้ัน	พวกเขาก็ได้เห็นเครื่องบินลิเบอเรเตอร์

อีกลำาหน่ึงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนลำาของพวกเขาเล็กน้อย	และได้	

ทราบภายหลังว่า	เครื่องบินลำานั้นนำาชาวจีน	๔	คนไปทำาการแบบ

เดียวกัน	แต่จุดหมายเป็นจังหวัดนครปฐม

ขณะอยู่ในเครื่องบินท้ังสามคนนอน	เพราะในเครื่องบิน

ไม่สุขสบายนัก	อากาศก็เลว	ดังนั้น	ป๋วยจึงรู้สึกเมาเคร่ืองเล็กน้อย	

มีอาหารให้กินนิดหน่อย	แต่ก็ไม่มีใครอยากกินอะไรนัก	มองออกไป	

นอกหน้าต่างเห็นพระจันทร์ดวงกลมโต	 อันหมายความว่าเป็น	

วันข้างขึ้น	 ช่างเป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติที่ไม่น่า

ประทับใจเอาเสียเลย	ป๋วยนึก

ประมาณ	๒๒.๓๐	น.	ทหารก็เดินมาบอกให้เราเตรียมตัว	
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เวลา	๒๓.๐๐	น.	เสรีไทยสามคนเตรียมพร้อม	หัวใจของ	

ป๋วยเต้นแรง	เขากับเพ่ือนอีกสองคนน่ังอยู่ตรงช่องว่างบนพ้ืนเคร่ืองบิน	

ที่เปิดออก	รอคำาสั่งที่จะอนุมัติให้กระโดด	คือคำาว่า	“ลง”

แต่กระน้ัน	เขากับเพื่อนก็นั่งอยู่นานจนรู้สึกราวกับเป็นปี		

ในหัวของป๋วยแล่นพล่านไปด้วยคำาว่า	 ชีวิตกับมรณะ	 อนิจจังกับ

อนัตตา	ช่องที่พ้ืนดินก็มีลมเย็นกระโชกพัดเข้ามาตลอดเวลา	ป๋วย	

คิดสนุกๆ	 ว่า	 อย่างน้อยที่กระโดดลงไปนี่ก็คงไม่ใช่นรกแน่นอน	

เพราะไม่ได้ร้อนเป็นไฟ	

เครื่องบินบินวนเวียนไปเรื่อยๆ	แต่คำาสั่งให้กระโดดก็ไม่ดัง	

ขึ้นมาเลย	 ท้ายสุดมีมือมาตบไหล่ป๋วยเบาๆ	 แล้วว่า	 “เลิกกันได้”	

พร้อมคำาอธิบายว่า	นักบินไม่สามารถหาที่ให้ลงไปได้	แผนที่ก็เลว		

อากาศก็มืด	 ท้ายสุดเขาก็สรุปว่า	 “เรากำาลังจะเดินทางกลับไป	

กัลกัตตา”

ภารกิจครั้งที่สองก็ไม่ประสบความสำาเร็จอีก	

อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา	 เสรีไทยทั้งสามคนก็ได้รับมอบ

ภารกิจเดิมอีก	แต่คราวนี้เครื่องบินมุ่งหน้ามาจังหวัดชัยนาท	 โดย

ออกเดินทางเหมือนเดิม	คือออกจากสนามบินเดิม	 เดินทางแบบ

เดิม	เวลากลางคืนเหมือนเดิม	แต่ดึกกว่าเดิม	๔-๕	ชั่วโมง	วันนั้น

เป็นวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๔๘๗	เป็นคืนเดือนมืด	

พอเครื่องบินบินถึงทางตอนเหนือของประเทศไทย		

เจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่า	“คราวนี้พบที่หมายแล้ว...”

เสรีไทยสามคนมองหน้ากัน	ใจเต้นตึกๆ	ด้วยความต่ืนเต้น

เครื่องบินค่อนข้างบินต่ำา	 ชายหนุ่มทั้งสามคนจึงได้เห็น	

แสงไฟบนพื้นดิน	ป๋วยเกิดความสงสัยขึ้นในใจว่า	ทำาไมมีแสงไฟมาก	
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ขนาดน้ี	ในเมื่อเป้าหมายเป็นป่าที่อยู่ห่างชุมชน	แต่เขาก็ได้แต่เพียง	

คิด	ไม่มีเวลาแม้แต่จะไต่ถามหรือถกเถียงกัน	

ช่องที่พ้ืนเครื่องบินมีลมกระโชกพัดเย็นเข้ามาเหมือนเดิม	

เวลาที่รอคอยไม่ยาวนานเหมือนครั้งก่อน	 ใจของป๋วยกับเพื่อนๆ		

เต้นตึกๆ	ทันทีที่ได้ยินเสียงคำาสั่ง	

“ลง”

นายทหารเชื้อสายไทยจากกองทัพอังกฤษสามคนกระโดด

ลงจากเคร่ืองบินทีละคน	ในเวลาไม่ห่างกัน	ลมเย็นรอบกายกลาย

เป็นลมหนาวพราวพรูเย็นยะเยือก	สามหนุ่มผู้เสียสละฝากชีวิตไว้	

กับผืนแผ่นดินไทยเบื้องล่าง
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๖.
วิกฤติ

ทั้งท่ีได้รับทราบเป้าหมายแล้ว	แต่เมื่อกระตุกร่มแล้วป๋วย

รู้สึกเหมือนว่าไม่รู้ว่าตนเองจะลอยไปลงที่ใด	เขาสัมผัสได้แต่เพียงว่า

เพื่อนอีกสองคนก็ลอยลงมาใกล้ๆ	กัน	

ขณะท่ีร่มลงถึงพ้ืน	ขาของป๋วยข้างหนึ่งก็กระแทกเข้ากับ

พื้นดิน	ในขณะที่อีกข้างหนึ่งยังไม่ถึงพื้น	ป๋วยเสียหลักล้มลง	เขารู้สึก

เจ็บแปลบที่ข้อเท้าทันที	เขามองดูพื้นดินและรู้ทันทีว่า	เขาลงมาบน	

ท้องนา	

นั่นหมายความว่าไม่ใช่ป่าอย่างที่กำาหนดไว้แน่นอน

ทั้งสามคนรีบเก็บร่มของตัวเอง	และว่ิงเข้ามาร่วมดูแผนที่	

และก็พบว่าทุ่งนานี้น่าจะห่างจากเป้าหมาย	๒๕	หรือ	๓๐	กิโลเมตร	

พอหันมาเก็บสัมภาระ	ร่มทั้งหมดมี	๗	ร่ม	มีอาหารและเครื่องดื่ม

ที่จะใช้ยังชีพในป่าได้ถึงหน่ึงเดือน	พวกเขาก็พบว่าร่ม	 ๑	 หายไป	

ประทาน	เปรมกมล	 (แดง)	และ	 เปรม	บุรี	 (ดี)	จึงย้อนกลับไปหา		

และกลับมาในเวลาอันรวดเร็ว
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“ร่มตกลงใจกลางหมู่บ้านเลยเพื่อน	และหมู่บ้านนั้นก็ห่าง

จากเราเพียงพุ่มไม้เล็กๆ	คั่นอยู่	พอจะเข้าไปใกล้อีก	ก็ได้ยินเสียง

หมาเห่า	อั๊วก็เลยรีบกลับมา”	แดงว่า

ทั้งสามคนจึงตัดสินใจ	ณ	นาทีนั้นว่า	จะต้องออกจากที่	

ที่เราอยู่นั้นให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได้	 ขณะนั้น	 เป็นเวลาประมาณ

ตีสี่	ขณะกำาลังตัดสินใจนั้นเอง	ก็เห็นชาวบ้าน	๕-๖	คนเดินเข้ามา		

พวกเขาเห็นตัวผู้มาเยือนเสียแล้ว

หมู่บ้านที่ป๋วยกับเพื่อนๆ	กระโดดร่มลงมานั้นคือหมู่บ้าน	

วังน้ำาขาว	ชาวบ้านกลุ่มแรกท่ีพบเจอน้ีอยู่ในหมู่บ้านท่ีห่างไกลออกไป		

พวกเขาเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้	 เมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็พัก

ค้างแรมในป่าหนึ่งคืน	แสงไฟที่นักกระโดดร่มทั้งสามเห็นก็คือแสงไต	้

จากพวกชาวบ้านนี้เอง	พวกเขาได้ยินเสียงเครื่องบินและวัวควายก็	

วิ่งหนีแตกตื่น	ชาวบ้านก็ได้เห็นร่มสีขาวตอนที่คณะเสรีไทยกระโดด

ร่มลงมา	พวกเขาเถียงกันว่ามันคืออะไร	บางคนบอกว่าเป็นควัน

“พวกญี่ปุ่นๆ	...”	พวกเขาบอกกัน

ดังนั้น	 พวกเขาจึงเดินเข้ามาหาทันทีโดยคณะเสรีไทย

ไม่ทันตั้งตัว	

ป๋วยกับเพื่อนๆ	ทักทายทันที	“สวัสดีครับ”

“มาจากไหน”	คนหนึ่งที่มีลักษณะกล้าหาญกว่าเพื่อนถาม

ป๋วยคิดหนักแต่ก็ตอบไปด้วยปฏิภาณว่า	 “พวกเราเป็น

ทหารอากาศไทยครับ..”

“เครื่องบินของใคร	 ไม่ใช่ของไทยสักหน่อย..”	 ชาวบ้าน

แสดงภูมิรู้	“มีตั้ง	๔	เครื่องยนต์”
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คณะเสรีไทยสะดุ้งตกใจเล็กน้อยที่ชาวบ้านช่างสังเกต	เขา	

อธิบายว่า	 “พวกเราเป็นทหารอากาศไทย	มาซ้อมรบ...เคร่ืองบิน	

๔	เครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องบินแบบใหม่ที่ญี่ปุ่นให้รัฐบาลไทย”

“ง้ันเรอะ..”	ผู้นำาทำาเสียงคร่ึงเชื่อครึ่งสงสัย	แต่คนอ่ืนก็ไม่

ได้พูดว่าอะไร	“แล้วนี่จะไปไหนกัน..”

“เรานัดเพื่อนไว้”	 ป๋วยตอบ	 “ที่หมู่บ้าน	 ยังไงพวกคุณก็	

ช่วยเราขนของหน่อยก็แล้วกันนะ..”

ชาวบ้านกุลีกุจอช่วยขนของเป็นอย่างดี	พอถึงชายหมู่บ้าน		

คณะเสรีไทยก็บอกพวกเขาว่า	นัดเพื่อนไว้ตรงนี้	ชาวบ้านกลุ่มนั้น	

ก็ลาจากไป	

ขณะนั้นเป็นเวลาตีห้าเศษๆ	 อากาศยามเช้าเย็นสบาย	

แต่คณะเสรีไทยไม่เย็นสบายเลยทั้งกายและใจ	พวกเขาพยายามจะ	

ขุดหลุมฝังข้าวของที่มีอยู่	แต่ก็รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์	เพราะร่มคันที่	๑		

ที่เต็มไปด้วยข้าวของมากมายได้ลงไปแล้วที่ใจกลางหมู่บ้าน	

เสรีไทยสามคนเดินลึกเข้าไปในป่า	 แต่ป๋วยเดินช้ากว่า

เพื่อนเพราะข้อเท้าแพลง	 จนกระทั่งผ่านไปสี่ห้าชั่วโมงใกล้เที่ยง

เต็มทีพวกเขาจึงหยุดพักบริเวณป่าค่อนข้างทึบ	ด้วยหวังว่าจะส่งข่าว

ทางวิทยุถึงกองบัญชาการที่อินเดียว่า	เราถูกทิ้งลงมาในที่ที่น่าเกรง	

อันตราย	และจะฝังวิทยุไว้และจะเดินต่อไปจนกว่าจะเจอกับคณะ	

ที่	๒	ซึ่งจะลงมาในข้างขึ้นเดินหน้า	หรืออีกสิบห้าวัน	และจะได้เตือน

ว่า	อย่าให้คณะที่	๒	ลงมาผิดที่เหมือนเราอีก

ณ	 บริเวณนั้นคณะเสรีไทยได้ขุดหลุมซ่อนเครื่องมือ

สื่อสารและข้าวของหลายอย่างที่เห็นว่าไม่จำาเป็น	ยามบ่ายอากาศ

ร้อน	ป่าเงียบสงัด	ป๋วยนั่งมองข้อเท้าที่เริ่มบวมเป่งข้ึนมา	เขารู้สึก	

เสียใจที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน	เพื่อนสองคนแยกไปส่งวิทยุถึง	
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กองบัญชาการและกลับมาบอกว่า	ไม่ได้ผล	เพราะสัญญาณอ่อน

เกินไป	ทางโน้นไม่ได้ยินเรา	เพื่อนบอกแบบไม่พอใจนิดๆ	ว่า

“กองบัญชาการไม่ได้รอเรานานพอสมควร	เขาให้อาณัติ	

สัญญาณเลิกส่งเร็วเกินไป..”

“เอาไว้พรุ่งนี้แล้วกัน	น่าจะติดต่อได้ดีขึ้น”	ป๋วยบอกกับ	

เพื่อน

พวกเขามีน้ำาเหลือเพียงสามขวด	 และสิ่งสำาคัญที่สุดก็

คือน้ำา	ประทานกับเปรมจึงอาสาออกไปตระเวนหาน้ำา	ทิ้งป๋วยไว้	

คนเดียว	พวกเขาหายไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงข้ามเวลากลางคืนไป	

ป๋วยนั่งอยู่คนเดียวในเพิงพัก	เขารู้สึกปริวิตก	เป็นกังวลว่าเพื่อนจะ	

เป็นอันตราย	ทั้งยังรู้สึกผิดท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงตามที่

วางแผนไว้ได้	แต่กระนั้น	เสียงลิงและเสียงนกในยามกลางคืน	ตลอด

จนแสงเดือนกลางป่าก็ทำาให้เขารู้สึกดีขึ้น	ไม่ได้คิดแม้แต่นิดเดียวว่า	

อาจจะมีสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายอยู่ในบริเวณนั้น

จนกระทั่งรุ่งสาง	 ประมาณตีสามประทานกับเปรมจึง	

กลับมา	พวกเขาบอกว่าที่ช้าเพราะต้องรอให้เดือนขึ้นก่อนจึงจะเห็น	

ทางกลับมาได้

“ไม่มีน้ำาเลย”	เพ่ือนว่า	“เจอแต่หนองน้ำาสกปรกอยู่นอกป่า”

ป๋วยไม่รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้น้ำา	เขารู้สึกยินดีที่ได้เห็นเพื่อน	

กลับมา

วันนั้นทั้งวันพวกเขาพยายามส่งวิทยุจะติดต่อกอง

บัญชาการให้ได้	เพราะเกรงว่าคณะที่	๒	ที่กระโดดร่มลงมาจะเจอ

ปัญหา	 แต่กลับเลวร้ายไปกว่าเดิม	 เพราะไม่สามารถติดต่อกอง	

บัญชาการได้	คราวนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยด้วยซ้ำาไป
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ป๋วยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบ	จึงตัดสินใจว่า	จะต้อง

ส่งอีกครั้งเป็นครั้งที่สาม	ในเช้าวันรุ่งขึ้น	ไม่ว่าจะส่งได้หรือไม่ก็ตาม		

แล้วก็จะต้องออกเดินทางก่อนที่ชาวบ้านจะตามทัน	 บ่ายวันนั้น		

เปรมกับป๋วยออกไปลาดตระเวนและหาน้ำา	ทั้งสองได้เห็นชาวบ้าน

บางคน	และสังเกตว่า	พวกเขาไม่แสดงอาการแปลกใจอะไรเลย

วันรุ่งขึ้นอันเป็นวันที่	๓	ตามกำาหนด	ประทานกับเปรม	

ไปส่งวิทยุในที่ซ่อนวิทยุ	ป๋วยนั่งยามอยู่คนเดียวเช่นเคย	เพ่ือนสอง

คนออกไปได้ประมาณ	๕	นาที	 ป๋วยเห็นคนหลายคนเดินผ่านไป

ห่างๆ	จึงเข้าใจว่าพวกเขาไม่เห็นตน	แต่ผ่านไปเพียงอึดใจเดียวก็มี	

คนโผล่ขึ้นมาเป็นจำานวนมาล้อมที่เพิงพักนั้นไว้

ชาวบ้านเหล่านั้นดาหน้าเข้ามาทั้งทางซ้าย	 ทางขวา		

ข้างหน้า	ข้างหลัง	และหลายคนก็ชูปืนพก

ป๋วยมีสติ	และเตรียมระวังเสมอว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจ

เกิดขึ้นได้	แรกสุดเขามองดูผู้มาถูกจับกุมตัว	เม่ือแน่ใจว่าไม่มีทหาร

ญี่ปุ่น	เขาร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า

“ยอมแพ้ๆ	จับไปเถิด”

จุดประสงค์ของป๋วยคือให้เพื่อนอีกสองคนได้ยินเสียงของ

เขาและจะได้หลบหนีไป	ซึ่งก็ได้ผลจริงๆ	เพราะตำารวจจับได้ป๋วยคน

เดียว	ป๋วยยังพูดดังๆ	อีกว่า	“เข้ามาเถอะครับ	ผมไม่สู้หรอก	ถ้าเป็น

คนไทยด้วยกัน	แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นผมสู้ครับ”

นับเป็นประโยคที่ได้ผลจริงๆ	 เพราะประโยคของป๋วย

ไปกระทบใจทหารคนหนึ่งชื่อ	 บุญธรรม	 ปานแก้ว	 ซึ่งเป็นทหาร	

ประจำาการแต่อยู่ระหว่างลาราชการมาเยี่ยมบ้าน	แต่ชาวบ้านที่มา	

ล้อมจับไม่สนใจฟัง	 กรูกันเข้ามาจับตัวป๋วยแล้วต่อย	 เตะอย่างไม่	

ปรานีปราศรัย	ทั้งยังก่นด่าหยาบๆ	คายๆ	แถมมีมือของใครไม่รู้	
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ผลักป๋วยเข้าไปในกอหนาม	ป๋วยรู้สึกถึงความชุมมุนชุลเก	และรู้สึก

เจ็บไปปวดไปตามร่างกายแล้วแต่ว่าจะโดนเท้าหรือมือของใคร	

วินาทีนั้นเอง	ภาพชีวิตต่างๆ	ก็แล่นเข้ามาในสมองของ	

ป๋วยคล้ายมีการตัดต่อภาพยนตร์	เขาคิดถึงมาร์เกรท	เธอจะโศกเศร้า	

สักแค่ไหนถ้าได้รู้ว่าเขาตายเพราะสงคราม	สงครามที่เธอต่อต้าน	

คิดถึงคำาสุดท้ายของคุณมณี	สาณะเสน	ที่ให้ทำาเพื่อชาติ	คิดถึงเพื่อน	

เสรีไทยในอินเดีย	และคิดถึงแดงกับดีท่ีอาจยังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้	

ไม่ห่างกันนัก	คิดถึงบ้าน	คิดถึงญาติมิตรในกรุงเทพฯ	คิดถึงถึงสาส์น

จากลอร์ดเมานต์แบตเทนที่ยังอยู่ในกระเป๋า	และท้ายสุดเขาคิดถึง	

ยาพิษท่ีอยู่ในกระเป๋าเส้ือท่ีหน้าอก	เขาคิดว่าเขาคงต้องตายแน่แล้ว	

เขาควรจะกลืนยาพิษเข้าไปไหม	 หรือควรจะยอมให้จับเป็น	 และ

อาจถูกทรมาน	ท้ายสุดป๋วยคิดสรุปอย่างรวดเร็วว่า	ให้เขาจับตาย	

ดีกว่า	เพราะเขารู้สึกว่าความลับท่ีเขานำามานั้นมีอยู่มากเหลือเกิน		

และถ้าถูกจับเป็น	เขาก็อาจจะกลายเป็นคนขายเพื่อน	ขายความลับ		

ดังนั้น	ควรจะตาย	แต่แล้วความคิดก็กระโดดกลับมาใหม่	อย่าเลยๆ		

จับเป็นดีกว่า	เหตุเพราะว่าเอกสารต่างๆ	ที่อยู่กับเขานั้นเขายังอาจ	

สามารถหาวิธีป้องกันได้	หากตายไปแล้วจะป้องกันได้อย่างไร	ชีวิต	

เป็นส่ิงท่ีมีความสดชื่นและสวยงาม	ตราบใดที่มีชีวิต	 ตราบนั้นยัง

มีความหวัง	ถ้าญี่ปุ่นจะทรมานเขา	เขาตายไปเสียเดี๋ยวนี้จะสบาย

กว่า...

พอนึกได้อย่างน้ีเขาก็มองไปรอบๆ	เอ๊ะ	ยังไม่มีทหารญ่ีปุ่น	

เลยแม้แต่คนเดียว	ถ้าเช่นนั้น....

ป๋วยยืดอกขึ้น	อย่ากระนั้นเลย	 เมื่อปะเสือก็ต้องยอมสู้

ตายเลย	ให้เขาจับเป็นเสียดีกว่า	อย่าเพิ่งตาย๑

๑		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“ทหารชั่วคราว,”	ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	๘๖-๘๗.	
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พอคิดได้	 ป๋วยก็สงบลงและเร่ิมมองเห็นความเป็นไป	

ตรงหน้า

ทันใดนั้น	 เจ้าหน้าที่ตำารวจคนหนึ่งก็เอาปืนจ่อข้างหลัง

ป๋วยแล้วขึ้นนกเตรียมลั่นไก





ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 69

๗.
ผู้มีใจกรุณา

บุญธรรม	ปานแก้ว	ผู้จับความซาบซึ้งใจในประโยคที่ป๋วย

พูดได้มองเห็นภาพตรงหน้าชัดเจน	เขาอาศัยความไววิ่งเข้าไปขวาง	

ไว้	และผลักกระบอกปืนออก	แล้วว่า	

“ช้าก่อนครับ	เวลานี้บ้านเมืองของเรากำาลังคับขัน	เราจับ

ข้าศึกได้แล้ว	เขาจะเป็นใคร	มาจากไหน	จะดีจะชั่วอย่างไรก็ต้องจับ	

ไปให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปไต่สวนกันก่อน	 ท่านจะจัดการ	

เสียเองตามลำาพัง	เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง”๑

ประโยคของบุญธรรมทำาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป	และป๋วย

รอดตาย

“ยกมือขึ้น..”	เสียงใครคนหนึ่งตะคอก

ป๋วยยกมือขึ้นช้าๆ	

นับแต่นาทีนั้น	แม้จะคับขันเพียงใด	ป๋วยก็รู้สึกตลอดเวลา

ว่ากำาลังอยู่ในบ้านเมืองของตนเอง	เขาเฝ้าสังเกตดูคนไทย	คนชาติ

เดียวกับเขาตั้งแต่แรกเร่ิมจนรู้สึกได้ว่า	 เขาเริ่มมองเห็นอารมณ์ขัน	

๑		ระดม	สรรพพันธุ์,	“พบคุณลุงบุญธรรม	ปานแก้ว	ผู้ช่วยชีวิต	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,”	ใน	

อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	๒๕๑.
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บางอย่าง	คนที่กระโดดเข้ามาจะยิงเขาแม้จะมีปืนพกและแต่งเครื่อง

แบบตำารวจ	แต่เขาก็กระโดดเข้ามาถึงตัวเขาแบบที่เห็นอยู่บนโรงลิเก		

เสียงที่ตะโกนออกมาก็ฟังไม่ออก	บางคนก็ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้	และ

ไม่ยอมออกมาจนกระท่ังป๋วยยอมชูมือขึ้นเหนือหัวเพื่อแสดงให้เห็น

ว่าไม่มีอาวุธติดตัวมาเลย	คนที่เข้ามาจับตัวป๋วยครั้งแรกมีประมาณ		

๔	หรือ	๕	คน	แต่หนึ่งนาทีหลังจากป๋วยชูมือขึ้น	คนที่รายรอบตัว	

ป๋วยก็กระโดดเข้ามาร่วมจับอีกประมาณ	 ๓๐	 คน	 หลายคนตรง	

เข้ามามัดมือไพล่หลังด้วยผ้าขาวม้า	ป๋วยเห็นแต่อาการกระเหี้ยน

กระหือและปากที่อ้าพะงาบๆ	เพราะทุกคนต่างคนต่างพูด	และมาก

จนป๋วยไม่สามารถจับความได้	

“ไอ้สัตว์....”

ใครคนหนึ่งตะโกนมาจากรอบนอก	

“ไอ้กบฏ	ไอ้คนขายชาติ”

“ไอ้ใจอำามหิต”

อีกหลายคนก็แสดงอำานาจ	แสดงความก้าวร้าวตามๆ	กัน

ไป	มีแต่คำาหยาบคายก่นด่าใส่ป๋วย	เขากลายเป็นสัตว์	บรรพบุรุษถูก

ก่นถูกขุดขึ้นมาด่า	เขารู้สึกขำาไม่ออกเมื่อครอบครัวถูกด่าว่าเป็นสัตว์

ชั้นต่ำา	และหลายคนก็ยังเมามันกับการตบตีเขา	

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่าย

เจ้าหน้าที่ของรัฐกำาลังสำาแดงอำานาจนั้น	 ป๋วยก็สังเกตดูพฤติกรรม

ชาวบ้านโดยทั่วไป	 เขาพบว่า	 ชาวบ้านยังเป็นมีน้ำาใจอันดีและมี

ความใสซื่อตามธรรมชาติ	 ป๋วยสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองมายังเขา

ด้วยความสงสาร	รู้สึกได้ว่าพวกเขามีความเห็นใจในความเป็นเพ่ือน

ทุกข์ที่กำาลังตกทุกข์ได้ยาก	 และพวกเขาก็มิได้สนใจว่าป๋วยจะเป็น

กบฏใจอำามหิตอย่างที่คนหลงอำานาจบางคนตะโกน	แต่แน่นอนที่สุด		



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 71

พวกเขากำาลังอยากรู้อยากเห็นตามแบบมนุษย์โดยท่ัวไปว่าแท้จริง	

แล้วคนตกทุกข์ที่เขาได้เห็นตรงหน้า	 ซึ่งมาถึงหมู่บ้านของเขาด้วย	

วิธีการอันแปลกประหลาด	คือกระโดดลงมาจากฟ้า	เป็นใครกันแน่

ป๋วยถูกคุมตัวมาท่ีศาลาวัด	เขาถูกล่ามโซ่ที่เท้า	และผูกไว้

กับเสากลางของศาลาศาลาวัดวังน้ำาขาว	เพราะป๋วยไม่มีท่าทีว่าจะ

หลบหนีหรือต่อสู้	เจ้าหน้าที่จึงไม่มัดมือป๋วย	แม้ว่าจะถกเถียงกันอยู่

บ้างเพราะคนบ้าอำานาจก็กลัวเหลือเกิน	คิดตลอดเวลาว่าป๋วยเป็น

นักโทษอุกฉกรรจ์	 ป๋วยได้แต่มองอย่างปลงๆ	 ในใจปริวิตกอยู่กับ

เพื่อนสองคนที่หนีไป	ภาวนาว่าให้แดงกับดีรอดตาย

เจ้าหน้าที่ก็เร่ิมสอบสวนว่าเขาเป็นใคร	มาจากไหน	ป๋วย

ให้การว่า	ตนเองเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล	ที่รัฐบาลส่งไปศึกษาต่อที่

ประเทศอังกฤษ	แถมยังบอกอีกด้วยว่า	สถานะสงครามในอนาคต

นั้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไร	 คำาถามและคำาตอบก็วนไปวนมาอยู่

อย่างนั้น

ป๋วยมารู้สึกดีอีกทีหนึ่งก็เมื่อชาวบ้านเอาอาหารมาให้ทั้ง

เขาและทั้งเจ้าหน้าที่กิน	แม้จะไม่ใช่ของหรูหราราคาแพง	เป็นแค่ข้าว

กับปลาย่าง	กับน้ำาแกงเผ็ดๆ	ปะแล่มๆ	และป๋วยก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าแกง

อะไร	แต่มันเป็นรสชาติของอาหารไทยแท้ๆ	 ม้ือแรกนับแต่เขาไป

อยู่ที่อังกฤษเลยทีเดียว	สำาหรับป๋วย	หลังจากกินอาหารรสชาติฝรั่ง	

และแขกแบบอดๆ	อยากๆ	มานานหลายปี	อาหารของชาวบ้าน	

วังน้ำาขาวจึงอร่อยจับใจ	แม้อยู่ในยามทุกข์ยาก	ไร้อิสรภาพก็ตาม

พอเจ้าหน้าที่ห่างๆ	ออกไป	ชาวบ้านก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้

ด้วยอยากรู้อยากเห็นว่า	เขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่	

ป๋วยบอกชาวบ้านเหมือนท่ีให้การไปแล้วว่า	 “ผมเป็น

นักเรียนของรัฐบาล	ที่รัฐบาลส่งไปอังกฤษ”
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“อังกิด”	ชาวบ้านทวนคำา	“ที่ไหนวะ...”	เสียงคนข้างหลัง

บ่น	ป๋วยอดหัวเราะไม่ได้	

“เป็นนักเรียนเรอะ”	ชาวบ้านคนหน่ึงมองป๋วยอย่างสงสัย	

“นักเรียนอะไรกันทำาไมมากระโดดร่ม..”

ป๋วยอธิบายสั้นๆ	ด้วยความระมัดระวัง	เขาพยายามไม่ลง

รายละเอียด	แต่ทุกครั้งที่ชาวบ้านเริ่มเข้ามาใกล้	ก็จะมีฝ่ายเจ้าหน้าที	่

ซึ่งดูเป็นคนใจกระด้าง	 นำาโดยปลัดอำาเภอประจำาตำาบลคนหนึ่ง		

ฝ่ายนี้ตะโกนไล่ชาวบ้าน

“อย่าไปใกล้มัน	มันเป็นไอ้คนทรยศต่อชาติ...เห็นมั้ยมัน

พยายามจะทำาลายชาติ	มันกระโดดร่มลงมานี่	มันก็จะมาฆ่าเพื่อน	

ร่วมชาติด้วยกัน	ถอยออกไปห่างๆ	มันคือโจรใจบาป	พ่อแม่พ่ีน้อง...”		

แถมยังตบท้ายอีกว่า	“มันเป็นกบฏ	เชื่อเถอะ	มันจะตายในอีกไม่กี่	

วันนี่แน่นอน..”

ป๋วยฟังแล้วก็สะดุ้งเฮือก	ไม่เข้าใจว่าทำาไมเขาจะต้องถูก

กล่าวหาด้วยข้อหาหนักหนาสาหัสขนาดนั้น

ในขณะที่เขารู้สึกเครียดนั้น	ก็มีปลัดอำาเภอประจำาตำาบล

อีกคนหนึ่ง	เข้ามากระซิบกระซาบกับป๋วยด้วยน้ำาเสียงอ่อนเบาและ	

สุภาพว่า	“ใจเย็นๆ	...ผมเชื่อคุณ”

เขาคนนี้ทำาให้ป๋วยรู้สึกหัวใจเต็มตื้นขึ้นมาด้วยความ

ปลาบปลื้ม	นี่แหละ	คนไทยแท้	มีน้ำาใจและมีความเข้าใจมนุษย์

อย่างไรก็ดี	ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็เห็นร่วมกันข้อหนึ่ง	

ว่า	เขามิใช่คนธรรมดาพื้นๆ	ทีเดียวนัก	เพราะอย่างน้อยที่สุด	เขาก็

มีความสามารถ	เป็นนักบิน	และได้อยู่บนเครื่องบินอันบินได้อยู่บน

ฟ้านั้นเอง
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“น่ีแก	 ไอ้เคร่ืองบินท้ิงระเบิดส่ีเครื่องยนต์นี่	 มันใหญ่สัก

เท่าใดวะที่แกกระโดดลงมาน่ะ..”

ชาวบ้านหน้าดุที่ดูเหมือนเป็นศัตรูของป๋วยถามขึ้นด้วย	

ความซื่อ	แววตาอยากรู้อยากเห็นจริงจัง

“ก็ใหญ่มากแหละ	เพราะเป็นเครื่องบินรบ..สักประมาณ..”	

ป๋วยพยายามจะตอบขนาดของเครื่องบิน	แต่นึกขึ้นได้ว่า	บอกสัก

เท่าไรชาวบ้านก็อาจไม่เข้าใจ	เพราะอาจฟังดูยุ่งยาก

“เท่าเรือลำาใหญ่ๆ	...ไง”	ใครคนหนึ่งเสนอความเห็น	

“แล้วมันจะใหญ่สักขนาดไหนวะ..”	เสียงเหน่อๆ	ดังขึ้นอีก		

“เท่าบ้านผู้ใหญ่ได้ไหม”

ป๋วยตอบอย่างสบายๆ	ในใจรู้สึกดี	“ขนาดเท่าโบสถ์...นั่น

แหละ”

“โอ้โห...”	 เสียงชาวบ้านร้องพร้อมกันด้วยความตื่นเต้น	

ป๋วยรีบตบท้าย	“แต่ไม่สูงเท่านะ..”

“อ้อ..”	เสียงชาวบ้านดังพร้อมกัน	ความตื่นเต้นลดลง

คนท่ีบ้าอำานาจเห็นว่าชาวบ้านออกจะญาติดีกับป๋วยมาก

เกินไปก็รีบเดินเข้ามาไล่	 “ไปๆ	อย่าไปคุยกับมัน	 ไม่รู้หรือมันเป็น	

กบฏ	ไปๆ”	แล้วเขาก็ต้อนชาวบ้านให้ออกห่างป๋วยไป	

ตอนบ่ายๆ	มีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นขึ้นมาบนศาลามาด	ู

พลร่ม	 แต่พวกเขามักนั่งล้อมวงอยู่ไกลๆ	 เพราะเจ้าหน้าท่ีที่เฝ้า

ป๋วยคอยไล่ให้ไปไกลๆ	 คร้ังหนึ่งเจ้าหน้าที่ม่อยหลับไป	 ชาวบ้าน

เริ่มกระเถิบเข้ามาใกล้	 และเริ่มซักถามป๋วยว่าเป็นใครมาจากไหน		

มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุค่อนข้างมาก	มานั่งใกล้ป๋วยนานถึงสองชั่วโมง	

แล้วพูดกับป๋วยด้วยสำาเนียงเหน่อๆ	ว่า

“พุทโธ่	หน้าเอ็งเหมือนลูกข้า”
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ป๋วยรู้สึกสะท้านใจ	 เขาถามกลับว่า	 “แล้วลูกของป้าอยู่

ที่ไหน”

แกตอบว่า	 “มันถูกเกณฑ์ทหารไปนานแล้ว	 ไม่รู้ไปเป็น

ตายร้ายดีอยู่ที่ไหน..”

น้ำาเสียงและท่าทีของหญิงผู้นี้เต็มไปด้วยความรักของ

ผู้เป็นแม่	ทำาให้ป๋วยตื้นตันใจ	เขารู้สึกถึง	 “รสหวานอันเป็นรสแห่ง

ความรักของมารดาห้อมล้อมอยู่ในศาลานั้น”๒

คืนนั้น	 ป๋วยนอนหลับสนิทอยู่บนศาลาพร้อมเคร่ือง

พันธนาการ	ทั้งที่ไม่น่าจะหลับได้ลง	แต่เป็นเพราะป๋วยอ่อนเพลียทั้ง

ร่างกายและจิตใจ	รุ่งขึ้นเวลาสาง	ชาวบ้านได้เอาเกวียนมารอรับป๋วย

ไปยังอำาเภอวัดสิงห์	 คราวนี้ป๋วยถูกล่ามโซ่ติดกับเกวียน	 มีตำารวจ	

สองคนนั่งคุมตัวอยู่บนเกวียน	และมีชาวบ้านอีกสิบสองคนเดินเป็น

องครักษ์อยู่ข้างเกวียน	ส่วนเกวียนที่ใส่สัมภาระต่างๆ	ที่ยึดได้จาก

ป๋วย	ออกเดินทางไปล่วงหน้า	

ป๋วยรู้สึกสบายๆ	 เพราะตำารวจสองคนที่อยู่ในเกวียนก็

พยายามอำานวยความสะดวกและเป็นมิตรกับป๋วยเป็นอย่างยิ่ง

ประมาณเจ็ดโมงเช้า	ขบวนส่งตัวนักโทษก็หยุดที่หมู่บ้าน	

แห่งหนึ่ง	ชาวบ้านเตรียมอาหารไว้ให้ป๋วยกับเจ้าหน้าที่	ทุกคนเข้ามา

ดูตัวนักโทษพลร่มถึงเกวียนอย่างต่ืนเต้น	เวลามีผู้หญิงสาวๆ	มาดู	

ตำารวจที่คุมตัวป๋วยก็จะหยอกถาม

“ว่าไง	ดูตัวพลร่มแล้วนึกรักบ้างไหม”

หญิงสาว	พยักหน้าหงึกหงัก	หัวเราะอายๆ	

๒	 ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“ทหารชั่วคราว,”	ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	๙๒.



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 75

อาหารจากชาวบ้านมื้อที่สามของป๋วยมีแกงหมูบะช่อ		

มีปลา	 และผักน้ำาพริก	 ซึ่งป๋วยรู้สึกอร่อยยิ่งกว่าวันวาน	 เพราะ

บรรยากาศดีกว่ากัน	ชาวบ้านเอาเหล้ามาให้ด้วย	ตำารวจนึกสนุกจึง	

รินเหล้าให้ป๋วยและว่า

“กินซะ	จะไม่ได้กินอีกนาน”	คนหนึ่งว่า	ยกแก้วขึ้นชูแล้วก็	

หัวเราะหึๆ	ทำาให้ป๋วยพลอยหัวเราะไปด้วย	คงจะจริงของเขา

ชาวบ้านชายหลายคนเข้ามาคุยกับป๋วยเรื่องสงคราม	

เรื่องการทิ้งระเบิด	ครั้นป๋วยบอกว่า	ญี่ปุ่นกำาลังจะแพ้สงคราม	และ

สงครามกำาลังจะยุติ	พวกเขาก็ดีใจ	หลังจากคุยแล้วชาวบ้านคนหนึ่ง

ก็ตะโกนขึ้นว่า	 “คนไทยเหมือนเราน่ีเอง”	 และขณะขบวนเกวียน	

เคลื่อนออก	ป๋วยก็ได้ยินเสียงไชโยดังขึ้นหลายครั้งจากพวกเขาด้วย	

ป๋วยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันที

การเดินทางยาวนาน	ตอนกลางวัน	ขบวนของป๋วยหยุดที่

หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง	เขาได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านแบบเดียวกัน	

อาหารฟรี	 น้ำาใจฟรี	 รอยย้ิมฟรี	 และตอบคำาถามตามท่ีชาวบ้าน

อยากรู้	คราวน้ีป๋วยมั่นใจมากขึ้น	มีคำาตอบได้แคล่วคล่องขึ้นเพราะ	

เท่ากับซ้อมมาแล้วหลายครั้ง	

“สงครามจะยุติในไม่ช้า..ญี่ปุ่นกำาลังจะแพ้สงครามแล้ว..”

ก่อนเกวียนจะเคล่ือน	ชายชาวบ้านผู้มีใจกรุณาคนหนึ่ง

แอบเอาว่านชิ้นหนึ่งใส่มือป๋วย	พร้อมกระซิบว่า

“เก็บเอาไว้ให้ดีนะ	นี่เป็นว่านป้องกันอันตราย	เอ็งจะไม่

เป็นอะไรหรอก	ดูที่หน้าผากแล้วจะทำางานสำาเร็จแน่นอน	ทำาใจดีๆ		

ไว้	ไม่เป็นอะไรหรอก”
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ป๋วยก้มลงดูสิ่งท่ีอยู่ในมือ	 ดูเหมือนเป็นของเหลวไหล	

ไร้สาระ	ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้	แต่ป๋วยก็ตื้นตันใจในน้ำาใจของชาวบ้าน

คนนี้เป็นอย่างยิ่ง	เขาคงเอ็นดูป๋วยเหมือนลูกเหมือนหลาน

ในเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเกวียนก็มาถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่ง	

ซึ่งเห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่าทุกแห่งท่ีผ่านมา	ชาวบ้านที่เขามารุมล้อมก็	

ดูหลากหลายและมีความรู้มากกว่าที่ผ่านมา	มีพระสงฆ์	มีครู	และ

ชาวบ้านที่ได้รับการศึกษา	มีหลายคนเคยไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ	

ป๋วยตอบคำาถามอย่างสบายๆ	 ยิ่งชาวบ้านอยากรู้เขายิ่งรู้สึกดี	

เพราะแสดงว่าพวกเขาสนใจความเป็นไปของบ้านเมือง	

“จะถึงแล้ววัดสิงห์แล้ว”	หนึ่งในตำารวจสองคนที่คุมตัวป๋วย	

มาหันมาบอก	ป๋วยขยับตัว	แววตาของเพื่อนร่วมทางที่มองดูป๋วย	

เต็มไปด้วยความเห็นใจ	เขาได้ยินป๋วยตอบคำาถามมาตลอดทาง	ไม่รู้

กี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม	ตรงกันทุกคำาตอบอย่างไม่มีข้อสงสัย	เขาคิด

เอาง่ายๆ	ว่า	ป๋วยคงเป็นปัญญาชนที่คิดช่วยชาติบ้านเมืองจริง	แต่	

เขาก็ไม่รู้ว่าป๋วยจะไปเจออะไรข้างหน้า

มือในเครื่องแบบมือหนึ่งย่ืนธนบัตรมาตรงหน้าป๋วย	“เรา

รวมเงินกันได้สิบสองบาท	อยากให้ท่าน..”	เขาทำาท่าประดักประเดิด

นิดหน่อยเมื่อพูดคำานี้	 เพราะเป็นสรรพนามใหม่ที่รัฐบาลประกาศ

ให้ประชาชนใช้	“เอาไว้ใช้	 เผื่อจะเป็นประโยชน์ในสองสามวันข้าง

หน้า”๓

ป๋วยยกมือไหว้ขอบคุณตำารวจทั้งสองด้วยความซาบซึ้งใจ

๓		เรื่องเดียวกัน,	๙๖.
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๘.
ความอลหม่าน๑

ทันทีที่ถึงสถานีตำารวจอำาเภอวัดสิงห์	ป๋วยก็ถูกนำาตัวไปขัง

ไว้ในห้องขังของอำาเภอ	มีขนาดประมาณสิบตารางฟุต	มีกรงเหล็ก	

รอบด้านเว้นแต่ด้านพ้ืนดิน	เม่ือป๋วยเข้าไปในห้องขัง	เขาก็พบผู้ต้องหา	

คนหนึ่ง	รูปร่างกำายำาล่ำาสัน	ผิวคล้ำา	เขายิ้มให้ป๋วย	ปากกว้าง	เห็นฟัน	

ขาว	ท่าทางชื่นบานเป็นพิเศษ	เพราะเขารู้จากตำารวจว่าเขาจะได้อยู่

ห้องขังเดียวกับพลร่มที่กระโดดลงมาจากเครื่องบินที่มาจากฟ้า	เขา	

รู้สึกเหมือนตัวเองได้เอกสิทธิ์พิเศษ

“ข้อหาอะไรล่ะ”	ป๋วยถามเขา

“ฆ่าคนตาย”	 เขาตอบสั้นๆ	 ไม่มีท่าทีคุกคามป๋วย	 และ	

ไม่ได้แสดงอาการของคนใจเหี้ยมแต่อย่างใด	 “ทะเลาะกันในงาน	

เล้ียง	มันเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันเอง	แค่ชกเข้าไปทีหนึ่ง	แล้วก็กระทืบ	

เข้าไปกลางอกอีกทีหนึ่ง...”

เขาหยุดเหมือนให้ป๋วยเดาคำาตอบ	แต่ป๋วยเฉย	เขาก็ต่อ

เอง

๑		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	 “ทหารชั่วคราว,”	และ	“มุสาวาทาเวรมณี,”	ใน	อัตชีวประวัติ: 

ทหารชั่วคราว,	๙๖-๙๙,	๑๕๑-๑๕๒.
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“เขาก็ตาย”

ป๋วยไม่สะดุ้ง	เพราะท่าทางเขาไม่น่าสะดุ้ง	เขาซักถามป๋วย	

อย่างละเอียดเหมือนคนอื่นๆ	 ท่ีถามป๋วยมาตลอดทาง	 จนป๋วย	

แทบจะท่องทั้งคำาถามและคำาตอบได้แล้ว	ถามและตอบกันจนหมด	

ไส้หมดพุงก็กินเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมง	กรงขังก็เปิดออก	ตำารวจ	

นำาผู้ต้องหาคนใหม่เข้ามาอีกคนหนึ่ง	 คนคนนี้เป็นคนกรุงเทพฯ		

ถูกจับที่ตำาบลวังน้ำาขาว	 ที่เดียวกับป๋วย	 เขามาถึงที่วังน้ำาขาวด้วย	

จุดประสงค์จะมาสำารวจแร่	เขาพยายามไปหาคนงานหาเกวียนเพื่อ	

จะทำางานที่เขาวางแผนไว้	 บังเอิญว่าเขามาถึงวังน้ำาขาวในเวลา

ไล่เลี่ยกับป๋วย	พฤติกรรมของเขาทำาให้ตำารวจจับเขาในฐานะจารชน	

เช่นเดียวกับป๋วย

เขาเป็นคนเดียวในสามคนในห้องขังที่เป็นทุกข์ที่สุด	ทั้งที่

ป๋วยพิเคราะห์แล้วด้วยว่า	เขาเป็นคนเดียวที่ไม่มีความผิดใดๆ	ด้วย	

ตลอดเย็นจนกระทั่งค่ำาของวันนั้น	ชาวบ้านอำาเภอวัดสิงห์

ก็มารวมตัวกันที่สถานีตำารวจเพื่อดูหน้าพลร่ม	ดูเหมือนว่าคนที่มี

การศึกษามากขึ้น	จะมีถ้อยคำาและน้ำาใจน้อยกว่าชนบทที่ไกลออกไป	

พวกเขาส่วนหนึ่งด่าพลร่มแบบสาดเสียเทเสีย	ทำาให้ป๋วยกับนักโทษ	

ฆ่าคนตายนึกสนุก	เมื่อชาวบ้านบางคนตะโกนถามว่าใครเป็นใคร	

ป๋วยจึงช้ีผู้ต้องหาฆ่าคนตายว่าเป็นพลร่ม	และนักโทษฆ่าคนตายก็ชี้

นักสำารวจแร่ว่าเป็นพลร่ม	แต่นักสำารวจแร่ทุกข์ใจ	ไม่สนุกด้วย	ไม่ชี้	

ใครและนั่งหน้าเศร้าอยู่อย่างนั้น	

พอวันรุ่งขึ้น	 นักสำารวจแร่ก็เริ่มพูดกับคนในห้องขังบ้าง	

และเริ่มแสดงภูมิรู้ทางดูลายมือ	เขามาขอดูลายมือป๋วยแล้วว่า	

“ดีนี่	ชะตายังไม่ถึงฆาต...”	เขาพินิจนิ่งอีกนิดหนึ่งแล้วว่า		

“มีเส้นลาภปรากฏชัดเสียด้วย”
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ป๋วยยิ้ม	เขาไม่ได้เชื่ออะไร	แต่ก็รู้สึกสนุก	“แล้วลายมือคุณ	

ล่ะ	เป็นไง”	ป๋วยถามบ้าง	“ดูตัวเองได้ไหมเล่า”

นักสำารวจแร่หน้าเศร้าลงไปอีก	เขายกมือตัวเองข้ึนดูแล้ว

บ่นพึมพำา	“ไม่ค่อยดีสิ...พักนี้ผมมีเคราะห์”	ป๋วยฟังแล้วก็อดสงสาร	

ไม่ได้	ทั้งที่จริงเขาก็อยู่ในสภาพไม่ต่างไปจากนักสำารวจแร่

วันรุ่งขึ้น	ข้าหลวงประจำาจังหวัดชัยนาทพร้อมครอบครัว	

พร้อมผู้กำากับการตำารวจและผู้พิพากษาก็มาถึง	 ด้วยจุดประสงค์

คือมารับตัวผู้ต้องหาคนสำาคัญ	แต่ด้วยเหตุใดไม่มีใครรู้	 เขารับเอา	

นักโทษอีกสองคนไปพร้อมกันด้วย	พอคาดการณ์ได้ว่า	นักสำารวจแร	่

ถูกระแวงว่าอาจเป็นจารชน	แต่ชาวนาฆ่าคนตายไม่เกี่ยวด้วยทั้งปวง		

ข้าหลวงรู้สึกเกรงใจข้อมูลที่ว่าป๋วยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล	และเขา	

จะต้องล่ามโซ่ในฐานะนักโทษ	เขาจึงขอโทษป๋วยล่วงหน้า	และพูด	

สั้นๆ	ว่า

“ฉันจำาเป็นต้องล่ามโซ่ท่าน	หวังว่าคงจะไม่รังเกียจ”

จากนั้น	เขาก็ล่ามผู้ต้องหาทั้งสามคนติดกันเป็นพวง	และ

พาไปลงเรือ	ขณะเดินทางโดยรถยนต์ไปยังท่าเรือ	มีชาวบ้านโบกมือ	

ให้ป๋วยด้วย

เม่ือถึงจังหวัดชัยนาท	 ป๋วยถูกแยกออกไปกักตัวที่จวน

ข้าหลวงอยู่หลายชั่วโมง	 เขาจึงขออนุญาตอาบน้ำาโดยให้สัญญา	

ว่าจะไม่หลบหนี	 ในห้องน้ำาป๋วยหยิบมีดโกนที่ร้ือออกมาจากห่อ

สัมภาระ	แล้วลับมีดโกนก่อนใช้	แต่มีดโกนชนิดน้ีเวลาลับจะมีเสียง	

ดังคล้ายจุดประทัด

“ปัง	ปัง..”

ทันใดนั้น	ประตูห้องน้ำาก็ถูกผลักเข้ามา	 มีเสียงดังโครม	

เจ้าหน้าที่ของข้าหลวงพรวดพราดเข้ามาแล้วร้องว่า
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“เสียงอะไร	เสียงอะไร”

ป๋วยเงยหน้าขึ้นมองด้วยความแปลกใจ	 ผู้บุกรุกมองไป

รอบๆ	ห้องน้ำาแล้วว่า	“เสียงปืนกลรึ..”

ป๋วยยกมีดโกนย่ีห้อ	 Roll	 Razor	 ให้ดู	 แล้วตอบว่า	 “นี่	

เสียงลับมีดโกน	นี่..”

นายคนนั้นจึงถอยออกจากห้องน้ำาไป

หลังรับประทานอาหารแสนเอร็ดอร่อยเสร็จแล้ว		

ผู้กำากับการตำารวจก็มาถึงพร้อมอัยการจังหวัด	เพื่อสอบสวน	ป๋วย

บอกแต่จุดประสงค์การเข้ามา	แต่ไม่บอกรายละเอียดเก่ียวกับเพ่ือน

หรือกองทัพ	ทำาให้การสอบสวนอย่างอ่อนโยนในตอนแรกเปลี่ยน	

เป็นไม่พอใจบ้าง	แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	การสอบสวนเสร็จสิ้นเวลา		

๒๒.๐๐	น.	คืนนั้น	ป่วยถูกนำาตัวไปขังที่สถานีตำารวจ

ที่ห้องขัง	 ณ	 สถานีตำารวจมีผู้ต้องหาถูกขังอยู่แล้ว	 ๑๒	

คน	ซึ่งเต็มพอดี	เมื่อป๋วยไปอีกคนหนึ่ง	ก็ต้องมีคนขึ้นไปนอนชั้นบน		

ป๋วยอาสาขึ้นไปนอน	แต่ใครๆ	ในห้องขังก็ลงความเห็นเชิงยัดเยียด

ให้เด็กหนุ่มอายุต่ำาว่า	 ๒๐	 ปีคนหนึ่งขึ้นไปนอนแทน	 ป๋วยรู้สึก	

แปลกใจเล็กน้อย	 และเขาก็ได้ที่นอนแทนที่	 ส่วนเด็กหนุ่มก็ขึ้นไป

นอนชั้นบนตรงกับที่นอนของป๋วยพอดี	นอนไปสักพักหนึ่ง	ป๋วยจึง	

ได้ยินเสียงเกาแกรกๆ	 มาจากด้านบน	 แถมยังมีเศษสะเก็ดเล็กๆ	

ร่วงลงมาใส่ป๋วย	 ป๋วยจึงเดาได้ว่าเพราะเด็กคนนี้เป็นโรคผิวหนัง

นั่นเอง

“แกรกๆ	แกรกๆ	”

ป๋วยได้ยินเสียงเกาพร้อมสะเก็ดร่วงมาไม่หยุด	แถมยังมี

เรือด	ยุง	และมดรังควานไม่เลิก	ป๋วยจึงไม่ได้นอนทั้งคืน
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เช้าวันรุ่งขึ้น	 ป๋วยถูกย้ายไปอยู่เรือนจำาจังหวัดชัยนาท	

โดยมีนายแพทย์คนหนึ่งท่ีต้องคดีฆ่าคนตาย	แต่ได้รับพระราชทาน	

อภัยโทษตามวาระ	และใกล้จะพ้นโทษแล้วเป็นผู้ควบคุม	

ป๋วยถูกขังอยู่ในเรือนจำาประมาณหน่ึงสัปดาห์	 เขากลืน

ข้าวแดงของเรือนจำาไม่ลงคอ	จึงต้องอาศัยเงินสิบสองบาทที่ตำารวจ

สองคนให้มาซื้อขนมกิน	แต่โชคดีที่พัสดีเรือนจำาเมตตาส่งข้าวขาว

พร้อมไข่และแกง	ป๋วยจึงแบ่งอาหารเหล่านั้นให้หมอ	และนักโทษที่	

เป็นผู้ช่วยหมอได้รับประทานด้วย

เช้าวันหนึ่ง	 เขาจึงถูกเบิกตัวไปขังไว้ที่สถานีตำารวจ	และ

ประมาณ	 ๑๑	 โมงของวันนั้น	 ผู้กำากับการตำารวจก็คุมตัวป๋วยขึ้น	

เรือยนต์เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ	โดยมีนักโทษโรคจิตฆ่าพระตายถูก	

ล่ามโซ่ติดกับป๋วยไปด้วย	

ขณะกำาลังนั่งรออยู่นั้นเอง	ชาวบ้านร้านถิ่นเห็นเข้าก็แวะ

มามุงดูกันแน่นขนัด	ซึ่งป๋วยรู้สึกชินเสียแล้ว	เพราะนับแต่กระโดดร่ม

ลงมา	เหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า	เขาจึงไม่สนใจจะมองผู้มา	

มุง	แต่สักพักหนึ่ง	เขาก็รู้สึกว่ามีสายตาของใครบางคนกำาลังจับจ้อง

อยู่	 จึงเงยหน้าขึ้นมอง	ปรากฏว่า	 เป็นครูเทียม	ส่งศิริ	 ซึ่งเป็นครู	

โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ป๋วยจำาได้ด้วยว่าเป็นครูคุมฟุตบอลรุ่นเล็ก	

ครูเทียมถือโอกาสลงมาในเรือ	 นั่งลงข้างๆ	 ป๋วย	 ป๋วยคิดว่าใน	

สถานการณ์เช่นนี้ทำาเป็นไม่รู้จักครูน่าจะดีที่สุด	เป็นการปลอดภัยแก่

ครู	แต่ครูเทียมกลับเป็นฝ่ายทักทาย	โดยเอ่ยชื่อเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมา	

แล้วว่า

“รู้จักมั้ย”



ชมัยภร แสงกระจ่าง84

ชื่อที่ครูเทียมเอ่ยขึ้นนั้นเป็นเพื่อนของป๋วยที่เรียนอยู่ที่

เคมบริดจ์ด้วยกัน	นาทีนั้นเองป๋วยก็ระลึกขึ้นได้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นคน

ชัยนาท	

“มันเป็นไงบ้าง”

ครูเทียมทำาเสียงกระซิบกระซาบ	“มันเป็นน้องเมียผม”

ป๋วยเกือบจะหัวเราะออกมา	เพื่อนคนนี้กำาลังจะกระโดด

ร่มตามเขามาจากอินเดีย	แน่นอน	เขาเอ่ยความจริงนั้นออกไปไม่ได้

เด็ดขาด	ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดเผยความลับทางการทหารแล้ว	ยัง

เป็นการกระทำาที่ก่ออันตรายและสร้างความวิตกกังวลแก่ครอบครัว	

ของครูเทียมอย่างแน่นอน	ป๋วยจึงเพียงแต่ยิ้มๆ	และตอบว่า

“เรียนกฎหมายอยู่ท่ีเคมบริดจ์	และท่ีพบกันครั้งสุดท้าย	

เขาก็สบายดี”

ป๋วยพูดออกไปเบาๆ	ทำาให้ครูเทียมมีสีหน้าดีขึ้น	ในขณะ	

ท่ีป๋วยรู้สึกแย่และขำาตัวเองพร้อมกัน	 เพราะการกระทำาของเขา

เป็นการมุสาวาท

ในที่สุด	เรือก็ออกจากชัยนาท	และแล่นเรื่อยลงกรุงเทพฯ	

วันแรกเมื่อตกค่ำาลง	ผู้กำากับก็นำาตัวป๋วยขึ้นบกไปขังที่สถานีตำารวจ

อ่างทอง	มีชาวบ้านมาดูตัวพลร่มอีกตามเคย	

เช้าวันรุ่งขึ้น	ป๋วยก็กินข้าวต้มของข้าหลวงประจำาจังหวัด	

อ่างทอง	ข้าหลวงออกมาดูๆ	เขา	แล้วพูดว่า

“เราก็เหมือนกับจีนเล่นงิ้ว	เรารบกันสักหน่อย	แล้วพอเลิก

ก็มากินข้าวต้มกัน”

ประโยคของข้าหลวงทำาให้ป๋วยสงสัยนิดๆ	 ว่าบางที

ข้าหลวงประจำาจังหวัดอ่างทองอาจสงสัยหรือเดาได้	แต่ป๋วยก็ไม่ได้	

พูดอะไร
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เรือแล่นลงกรุงเทพฯต่อ	 และตกค่ำาวันท่ีสอง	 ผู้กำากับ

ก็นำาป๋วยขึ้นบกไปขังไว้ท่ีสถานีนนทบุรี	 จนล่วงเข้าวันที่สามจึงถึง

กรุงเทพมหานคร

ป๋วยข้ึนจากเรือที่ท่าช้าง	 ซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์ที่เขาเคยเดินเข้าเดินออกเพียงไม่กี่ก้าว	 เขาก็พบว่า	

ไม่มีใครสนใจเขาเลยแม้แต่คนเดียว	ไม่มีใครสังเกตเห็นเขา	ไม่มีใคร	

รู้จักเขา	ไม่มีคนรู้จักเขาให้เห็นด้วย	ต่างจากก่อนหน้านี้ที่ทุกคนทั้งที่	

เกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้องต่างพยายามมามุงดูเขา	 แต่คราวนี้	 เขา

ต้องรออยู่ที่ท่าช้างถึงสองชั่วโมงจึงมีรถตำารวจมารับและนำาตัวไปยัง	

กองตำารวจสันติบาลที่ปทุมวัน	

พอเห็นตำารวจที่จะมารับตัวไปคุมขัง	 ป๋วยก็ดีใจเหมือน	

ได้แก้ว	 เพราะเขาคือร้อยตำารวจเอกโพยม	 จันทรัคคะ	 ซึ่งเป็น	

นักเรียนฝรั่งเศสก่อนหน้าเขาสองรุ่น

“.............................”	โพยมพูดเป็นภาษาฝร่ังเศสเบาๆ	

ซึ่งแปลได้ความว่า	“ไม่เป็นไรแล้ว	พวกเราทั้งนั้น”

ที่กองตำารวจสันติบาล	ป๋วยจึงได้รู้ว่าแดงกับดีก็ถูกจับตัว	

มาเช่นเดียวกัน	และอาหารมื้อกลางวันมื้อนั้น	 เขาสามคนก็ได้กิน

ร่วมกัน	ป๋วยรู้สึกดีที่ได้เห็นเพื่อนยังมีชีวิตอยู่

ป๋วยและเพื่อนๆ	ถูกขังอยู่ที่ห้องขังในกองตำารวจสันติบาล	

ถูกเรียกว่านักโทษสงคราม	ตอนแรก	นอกจากพวกเขา	๓	คนแล้วก็

ยังมีคนจีนอีก	๒	คนที่พูดไทยได้	ซึ่งรอดตายมาจากการกระโดดร่ม	

ที่นครปฐม	แต่เพื่อนคนหนึ่งของเขาตาย	และอีกคนหน่ึงหลบหนีไป

ได้	แต่ต่อมาอีกไม่นานวัน	เค็ง	ขำา	และกร	กลุ่มเพื่อนเสรีไทยจาก

อังกฤษที่กระโดดตามมาเป็นระลอกที่	 ๒	 ก็ถูกจับได้และส่งตัวมา	
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ที่เดียวกัน	ตามมาด้วยจีนอีก	๒	คนที่รอดตายมาจาก	๕	คน	ในการ

ขึ้นบกจากเรือใต้น้ำาทางภาคใต้ของไทย	จากนั้นป๋วยก็พบว่ามีคนไทย

จากอเมริกาก็ถูกจับเข้ามาคุมขังเรือยๆ	มีทั้งที่มาทางบกจากยูนนาน		

หรือมาทางเรือบินจากทะเลโคลอมโบ	แต่ที่ป๋วยเศร้าใจที่สุดก็คือ	มี

นักเรียนไทยจากอเมริกาถูกฆ่าตายหลังจากที่ถูกจับได้ในภาคอีสาน

ป๋วยจึงรู้สึกขอบคุณโชคชะตาท่ีพวกเขา	สมญาช้างเผือก

ทั้ง	๖	คนไม่มีใครเสียชีวิต

เมื่อนักโทษเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	 ป๋วยและพวกจึงถูกย้ายจาก

ห้องขังมาอยู่บ้านพักตำารวจในบริเวณกองตำารวจสันติบาล	จากนั้น

ก็มีเสรีไทยจากอังกฤษซึ่งไม่ได้ถูกจับแต่มาอาศัยอยู่ด้วยก็คือ	สวัสด์ิ	

ศรีสุข	(เรเวน)	กับจุ้นเค้ง	รินทพล	(พงษ์)	หลังจากคุมขังไประยะหนึ่ง		

มีความไว้วางใจกันมากขึ้น	 ป๋วยและเพื่อนๆ	 ได้รับอนุญาตให้	

เดินเล่น	และได้รับเบี้ยเลี้ยงมากขึ้นจนกลายเป็นเจ้าจำานำาของร้านค้า	

ในกองตำารวจสันติบาลไปในที่สุด

ตลอดเวลาท่ีถูกคุมตัวอยู่น้ี	ป๋วยและเพ่ือนๆ	ต้องพยายาม	

ส่งวิทยุติดต่อกับกองบัญชาการในอินเดียให้ได้	 ในเวลากลางวัน

พวกเขาจะอยู่อย่างนักโทษ	 ใช้เวลาในการอ่านหนังสือตำารวจบ้าง		

หนังสืออ่านเล่นบ้าง	 เลี้ยงปลากัดบ้าง	 ซึ่งเป็นที่ถูกใจลูกๆ	 ของ	

ตำารวจเป็นอันมาก	เตะตะกร้อบ้าง	อันนี้ถูกใจผู้ใหญ่ตำารวจ	บางครั้ง

ก็มีการขุดคูทำาการสุขาภิบาลในเขตบ้าน	แต่พอตกกลางคืนพวกเขา	

จะไปส่งวิทยุอย่างแข็งขันและอดทน	โดยเสรีไทยผู้ใหญ่และผู้น้อย	

ต่างให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี	มีบางคนถึงกับยอมสละให้ใช้บ้าน	

เป็นที่ส่งวิทยุ

อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างนี้ป๋วยก็มีเรื่องตื่นเต้นสุดๆ		

เกิดขึ้น	เพราะเขาจะต้องถูกญี่ปุ่นสอบสวน
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๙.
มุสาเพื่อชาติ

ป๋วยจะถูกสอบสวนโดยทหารญี่ปุ่น

ก่อนหน้าน้ัน	ในวันที่	๒๑	ธันวาคม	๒๔๘๔	รัฐบาลโดย

จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	นายกรัฐมนตรี	ก็ได้ทำาสัญญาร่วมรบกับ	

กองทัพญี่ปุ่น	โดยญี่ปุ่นยื่นข้อเสนอ	๓	ข้อดังนี้	

๑.	ญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านประเทศไทยและขอให้ไทยอำานวย

ความสะดวกในการเคลื่อนทัพของญี่ปุ่น	

๒.	 ญ่ีปุ่นชักชวนไทย	 ให้ตกลงสัมพันธไมตรี	 ทั้งการรุก	

และการป้องกันประเทศไทย	รวมกัน	โดยญี่ปุ่น	จะให้ความร่วมมือ

กับไทย	เพื่อให้ไทยได้ดินแดนที่เสียไปกลับคืนมา	

๓.	 ขอให้ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาไตรภาคี	

ประกาศสงคราม	กับอังกฤษ	และสหรัฐอเมริกา	

ท้ังสามข้อน้ีทำาให้นายปรีดี	พนมยงค์	และคนท่ีมีความเห็น	

ต่อต้านญี่ปุ่นไม่พอใจยิ่ง	 ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งตั้ง	

นายปรีดีเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ฯ	และในวันท่ี	๒๓	ธันวาคม		

๒๔๘๔	นายปรีดีก็ได้เข้าปฏิญาณตนต่อสภาผู้แทนราษฎรในการ	

รับตำาแหน่ง	การรับตำาแหน่งใหม่น้ี	นายปรีดียินดีย่ิง	เพราะได้พิจารณา	



ชมัยภร แสงกระจ่าง90

แล้วว่า	 ตามรัฐธรรมนูญฉบับวันท่ี	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๔๗๕	 นั้น		

พระมหากษัตริย์มีพระราชอำานาจคัดค้านระบบเผด็จการและ	

ปฏิบัติการเพื่อให้ชาติไทยได้เอกราชอธิปไตยสมบูรณ์	ทั้งยังมั่นใจ	

อีกด้วยว่า	การข้ึนดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ฯ	จะ

ทำาให้เขามีอิสระในการดำาเนินการเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นได้

วันที่	๒๕	มกราคม	๒๔๘๕	เวลา	๑๒.๐๐	น.	ห่างจาก

วันที่ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยเพียงเดือนเศษๆ	 รัฐบาลไทย

ได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร	และเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ	

คือ	ญี่ปุ่น	เยอรมนี	และอิตาลีอย่างเต็มที่	โดยมี	จอมพล	ป.	พิบูล-	

สงคราม	นายกรัฐมนตรี	ลงนาม	เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ	

แรกทีเดียวนายปรีดีมีความคิดที่จะตั้งรัฐบาลอิสระ		

แยกออกไปเป็นรัฐบาลเอกเทศ	 แต่ก็มองไม่เห็นหนทางที่จะเป็น

ไปได้	จึงวางแผนรวบรวมคนในประเทศเข้าร่วมขบวนการให้ได้เป็น

จำานวนมากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ	และคิด

หาทางติดต่อกับสัมพันธมิตรนอกประเทศ	 คือสหรัฐอเมริกาและ	

อังกฤษ	เพื่อให้รู้ว่าประเทศไทยมีขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น	 มี	

เป้าหมายสูงสุดคือทำาให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับว่า	 ประชาชน	

ชาวไทยไม่เห็นด้วยกับการทำาสงคราม	และการประกาศสงครามของ	

รัฐบาลในวันที่	๒๕	มกราคม	๒๔๘๕	ซึ่งเป็นภารกิจที่สำาคัญและ	

ยากมาก	นายปรีดีได้ใช้ทำาเนียบท่าช้าง	อันเป็นบ้านพักของผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ฯ	 เป็นสถานท่ีพบปะกันของบรรดาผู้รักชาติ		

ทั้งทหาร	 ตำารวจ	 และพลเรือน	 ต่อมา	 คนสำาคัญอีกคนหนึ่งใน	

ประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางรวมคนที่ต่อต้านญี่ปุ่นไว้เช่นเดียวกันคือ		

พลตำารวจเอกอดุล	อดุลเดชจรัส	หรือ	หลวงอดุลเดชจรัส	อธิบดีกรม

ตำารวจในสมัยนั้น
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ดังนั้น	การท่ีป๋วยจะถูกสอบสวนโดยทหารญี่ปุ่น	เป็นการ

จำายอมของฝ่ายต่อต้านญี่ปุ่นที่ดำารงตำาแหน่งในรัฐบาลไทยด้วย	และ	

เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดพิรุธ	 ฝ่ายต่อต้าน	

จึงต้องเตรียมป๋วยให้พร้อม	 แรกทีเดียวฝ่ายรัฐบาลขอให้มีนาย

ทหารไทยร่วมในการสอบสวนด้วย	 ซึ่งกรณีนี้เป็นการป้องกันการ	

ทรมานให้สารภาพจากฝ่ายญี่ปุ่น	 ซึ่งอาจมีทั้งกรอกน้ำา	 กรอกยา	

ตามท่ีเคยได้ยินมา	ต่อมาในขั้นตอนท่ีสองก็คือการเตรียมคำาให้การ	

เท็จ	โดยกลุ่มผู้มีอาจและความเกี่ยวข้องในระบบราชการหลายคน		

นับแต่หลวงอดุลเดชจรัสเป็นต้นมา	 และแน่นอนว่าในจำานวนนี้มี	

รุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ	หรือเป็นอัสสัมชนิกด้วยกัน	

หลายคน

“เราต้องทำาเหมือนลื้อเป็นนักโทษนะ...อย่าตัดผมนะ”		

อัสสัมชนิกบอก

พอถึงวันนัด	ป๋วยก็ถูกจัดให้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าท่ีเก่าและ

ขาดวิ่น	 ส่วนผมก็ทำาให้ยุ่งเหยิงรุงรังเข้าไว้	 และเพียบพร้อมด้วย

เคร่ืองจองจำา	ทั้งตรวนทั้งโซ่ราวกับว่าเขาเพิ่งถูกเบิกตัวออกมาจาก	

คุก	เขาถูกกุมตัวขึ้นรถตำารวจและพาไปยังกรมประสานงานพันธมิตร	

อันเป็นที่สอบสวน

ทุกคนมีสีหน้าเคร่งเครียด	รวมทั้งป๋วยด้วย	เพราะไม่รู้ว่า

จะเจออะไรข้างหน้า

ป๋วยถูกกุมตัวลงจากรถและถูกสั่งให้นั่งรออยู่	ป๋วยนึกถึง	

สมัยท่ีเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	ครูที่สอนภาษาไทยมีมานะอุตสาหะ

เอาคติของไทยหรือบาลีมาส่ังสอนนักเรียน	 เพราะกลัวว่าจะเก่ง

แต่ภาษาละติน	ดังนั้น	คติภาษาบาลีที่ป๋วยจำาได้ขึ้นใจคือ	อตฺตาหิ		

อตฺตโน	นาโถ	หรือแปลเป็นไทยว่า	ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน	
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กับ	ธมฺโม	หเว	รกฺขติ	ธมฺมจารี	หรือแปลว่า	ธรรมนั้นแหละเว้ยรักษา	

ผู้ประพฤติธรรม๑	 ในนาทีนี้เขารู้ดีว่า	 เขาจะต้องพึ่งตนเองเท่านั้น	

และหวังว่า	ธรรมจะรักษาผู้ประพฤติธรรมเช่นเขาเป็นอย่างดี	

สักพักใหญ่ทหารญี่ปุ่นจึงมาถึงและป๋วยก็ถูกกุมตัวเข้าห้อง	

สอบสวน	เขาเดินเข้าไปในห้อง	พอเห็นล่ามฝ่ายญี่ปุ่น	ก็ใจหายวาบ		

เพราะล่ามคือ	นายฮาตาโน่	ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าอัสสัมชัญอีกคนหนึ่ง	

บ้านอยู่ปากตรอกโรงเรียนอัสสัมชัญ	เคยเล่นลูกหินด้วยกันกับป๋วย	

ในลานเล่น	ซ้ำายังเคยเที่ยวเตร่ด้วยกัน	นับเป็นคนที่รู้อกรู้ใจ	เรียกว่า	

รู้จักกันดี	ป๋วยคิดแต่ว่า	รู้จักกันดีขนาดน้ี	ถ้าโกหกให้ฟัง	เขาจะเชื่อ

หรือ	ย่ิงเป็นล่ามฝ่ายญ่ีปุ่นด้วยแล้ว	จะเชื่อใจได้เหมือนเก่าหรือไม่	

ก็ไม่รู้

ฝ่ายฮาตาโน่	 พอเห็นป๋วย	 ก็ร้องทักว่า	 “ป๋วย	 จำาอั๊วได้

ไหม”

ป๋วยคิดสะระตะอย่างรวดเร็ว	กรณีนี้	ถือว่าคับขันข้ึนมา

อีกชั้นหนึ่งแล้ว	สิ่งที่แวบเข้ามาในหัวตอนนั้นคือ	กลศึกที่เคยอ่านมา	

เขาบอกว่า	จะป้องกันตัวให้ดี	ต้องโจมตีข้าศึกเสียก่อน	ดังนั้น	เขาจึง

รีบตอบไปอย่างสนิทสนมว่า

“ทำาไมจะจำาไม่ได้	เออ	พ่อแม่พี่น้องลื้อเป็นยังไง	สบายดี	

หรือ	 แล้วลื้อล่ะ	 สบายดีหรือ	 โรงเรียนอัสสัมชัญล่ะเป็นไงบ้าง		

ถูกระเบิดหรือเปล่า	ยังสอนกันเป็นปรกติหรือ”

ป๋วยรัวคำาพูดไม่ให้ฮาตาโน่ตั้งตัว	ในหัวก็คิดไปตลอดเวลา

ที่พูดว่า	จะคิดคำาถามต่อไปว่าอะไรดี	เลยไม่ได้ใส่ใจฟังคำาตอบของ	

ฮาตาโน่	ถาม	ถาม	ถาม	จนรู้สึกว่ารุกได้แล้ว	ความจริงเวลาผ่านไป

๑		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“Labor	Omnia	Vincit,”	ใน	อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,	

๑๐๐-๑๐๑.
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ประมาณ	๕	นาทีเท่านั้นเอง	นายทหารญี่ปุ่นก็นิ่งฟังเฉย	ฮาตาโน่

ก็หันไปอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นให้นายทหารญี่ปุ่นฟังบ้าง	แน่นอน	

ที่สุดว่า	ป๋วยฟังไม่ออก	ไม่รู้ด้วยว่าฮาตาโน่แปลหรืออธิบายเพิ่มเติม	

หรือพูดตรงกันข้าม	ไม่มีอะไรให้เดาจากถ้อยคำาได้เลย	ป๋วยจึงอาศัย	

ดูสีหน้านายทหารฝ่ายญี่ปุ่น	สักพักหน่ึงป๋วยเห็นว่าสีหน้ามีแววยิ้ม	

เขาก็ใจชื้นขึ้น

นายพันโทญ่ีปุ่นเริ่มต้นการสอบสวนด้วยคำาถามแรก		

ทำานองว่า	“ทำาไมจึงมากระโดดร่มลงที่เมืองไทย”

ป๋วยตอบคำาถามตามที่ได้เตรียมคำาตอบไว้แล้ว	 ให้ฟังดู	

น่าเห็นใจสักหน่อย	โดยการโอดครวญ

“ข้าพเจ้าเป็นคนไทยท่ีไปเรียนท่ีอังกฤษ	มิได้ประสงค์จะ	

สวามิภักดิ์อังกฤษ	 แต่ถูกกฎอัยการศึกของประเทศนั้นบังคับต้อง	

เป็นทหาร	และถูกบังคับให้ข้ึนเครื่องบินมากระโดดร่มลงที่ประเทศ	

ไทย...”

ฮาตาโน่แปลคำาตอบของป๋วยอย่างคล่องแคล่ว	ป๋วยก็ไม่รู้	

อีกว่าแปลตรงหรือไม่ตรง	เขาได้แต่รอดูสีหน้าของนายทหารญี่ปุ่น

“ไม่ชอบแล้วทำาไมยอมมากระโดดร่มล่ะ”	นายทหารถาม

อีก

ป๋วยทำาเป็นอึกอักก่อนตอบ	“ความจริงก็ไม่อยากกระโดด

ร่ม	ไม่อยากทำางานให้อังกฤษหรอก	แต่พอเขาบอกว่าให้มากระโดด	

ลงที่ประเทศไทย	ข้าพเจ้าก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน..”

ฮาตาโน่แปลอีก	 แววตาของเพื่อนเป็นประกายแวบๆ		

ป๋วยก็ยังเดาประกายตานั้นไม่ได้ว่าเพ่ือนจะหมายความอย่างไร		

ในสถานการณ์เช่นนั้น	เขายืนอยู่บนเส้นด้ายแห่งความเสี่ยง	ดังนั้น		

จึงไม่อาจเชื่อใจใครได้
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“เมื่อข้าพเจ้ากระโดดร่มลงมา	ข้าพเจ้าก็ยินดีมอบตัวแก่	

เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของข้าพเจ้าแต่โดยดี	มิได้ขัดขืนเลยแม้แต่น้อย”

นายทหารญี่ปุ่นพยักหน้า	นิ่งไปนิดหนึ่ง	ก่อนถามคำาถาม

ต่อไป

“กองทัพอังกฤษและอเมริกันเป็นอย่างไรบ้าง”

ป๋วยรีบตอบทันที	“ข้าพเจ้าไม่สันทัดเรื่องการทหารเท่าไร		

เพราะเป็นนักศึกษาศึกษาเรื่องการเงินการคลัง	 แต่เท่าที่สังเกตดู	

คิดว่ากองทัพอังกฤษและอเมริกันนั้นอ่อนแอเต็มที	ทหารอังกฤษ

กับทหารอเมริกันในอินเดียเองก็ไม่ลงรอยกันเท่าไร	ทะเลาะวิวาท	

กันเสมอ..”

นายทหารญ่ีปุ่นมองป๋วยอย่างครุ่นคิด	 ป๋วยรีบเสริม		

“คนอังกฤษเองก็ไม่ชอบทหารอเมริกัน	เพราะพวกนี้เจ้าชู้”

ถึงตอนนี้ฮาตาโน่ก็จุดบุหรี่ส่งให้มวนหนึ่ง	ป๋วยรับมาดูด

ด้วยความกระหาย	บุหรี่ระหว่างสงครามไม่ใช่ของที่จะได้มาง่ายๆ	

นายทหารญี่ปุ่นซักถามรายละเอียดอื่นๆ	อีก	ป๋วยก็ตอบ	

ด้วยท่าทีนุ่มนวล	อ่อนโยน	ไม่มีประโยคใดที่มีอารมณ์เกินควร	หรือ

ก่อให้เกิดพิรุธใดๆ	ฮาตาโน่ก็ดูว่าเป็นปกติ	 เพราะจะแปลว่าอะไร	

ป๋วยไม่ทราบ	ทราบแต่ว่าสีหน้าของนายทหารญ่ีปุ่นไม่น่ากลัวอย่าง

ที่คาดการณ์ไว้

ป๋วยถูกสอบสวนอยู่นานประมาณสองช่ัวโมง	มีฮาตาโน่

คอยย่ืนบุหร่ีให้เป็นระยะๆ	ป๋วยก็โกหกเร่ือยไป	โดยระมัดระวังให้	

สอดคล้องกับที่ได้ตระเตรียมไว้	คำาให้การครั้งนี้ป๋วยถือว่า	เป็น	“มุสา

วาทาเวรมณี”๒

๒		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“มุสาวาทาเวรมณี,”	ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	๑๕๔-

๑๕๗.	
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เขาให้การไปก็รู้สึกผิดไป	เพราะตามปกติป๋วยเป็นคนที่พูด	

จริงทุกคำา	ดังนั้น	การถูกบังคับให้โกหกครั้งนี้ทำาให้เขาตะขิดตะขวงใจ	

แต่เขาก็คิดเสียว่า	เป็นการมุสาเพื่อชาติ	

มุสาเพื่อชาติ
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๑๐.
งานเสรีไทย

เมื่อถูกสอบสวนแล้วป๋วยก็ยังคงถูกคุมตัวอยู่ที่กอง

บัญชาการตำารวจสันติบาลต่อไป	เขาและเพื่อนๆ	ยังมีงานที่ต้องทำา

ต่อไป	นั่นก็คือการส่งวิทยุเพ่ือส่งข่าวไปยังกองบัญชาการที่อินเดีย

ให้ได้	โดยผู้ควบคุมป๋วยคือ	ร้อยตำารวจเอกโพยม	จันทรัคคะ	คนเดิม

แต่แรก	ซึ่งเปิดเผยต่อป๋วยจนป๋วยไว้วางใจยิ่งกว่าใคร	สามารถพูดกัน	

ได้ทุกเรื่องอย่างไม่ปิดบัง

ร้อยตำารวจเอกโพยมเป็นคนตั้งใจจริง	 เข้าใจในทุกส่ิงที่	

เกิดขึ้น	เมื่อฟังจากป๋วยเร่ืองจะพยายามติดต่อกองบัญชาการฝ่าย

สัมพันธมิตรท่ีอินเดียให้ได้	เขาก็ยอมเส่ียงอันตราย	แอบเอาเครื่อง

วิทยุที่ยึดได้ไปติดตั้งทดลองส่งท่ีบ้านของเขา	ซึ่งกรณีน้ีถ้าถูกทหาร	

ญี่ปุ่นจับได้ร้อยตำารวจเอกโพยมก็อันตรายถึงชีวิต	

หลังจากฟังจากป๋วยแล้ว	 ร้อยตำารวจเอกโพยมเห็นว่า	

ต้องพาป๋วยไปพบกับท่านปรีดี	 ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย		

เพราะป๋วยมีสาส์นจากลอร์ดหลุยส์	 เมานต์แบตเตน	ผู้บัญชาการ

สูงสุดของสหประชาชาติมาให้ด้วย	ดังนั้น	เขาจึงติดต่อกับอาจารย์

วิจิตร	ลุลิตานนท์	ซึ่งเป็นเลขาธิการ	มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์	
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และการเมืองในขณะนั้น	เพื่อใช้อาจารย์วิจิตรเป็นสื่อไปถึงท่านปรีดี	

จนในที่สุดก็สามารถนัดกันได้

จากกองตำารวจสันติบาลซึ่งอยู่ใกล้สนามม้า	 (ราชกรีฑา

สโมสร)	ป๋วยกับพวกเพื่อนๆ	มักจะ	“แว้บ”	ออกเดินไปตามถนนด้าน	

หลังเป็นประจำา	และร้อยตำารวจเอกโพยมก็มักจะขับรถผ่านมาพอดี

และจอดรับป๋วยและเพ่ือนๆ	 ในเวลาอันรวดเร็ว	 วันนั้น	 เขาก็ทำา	

เช่นเดิม	 จากนั้นก็ขับรถพาป๋วยกับพวกไปตามถนนกรุงเทพฯ-

ดอนเมือง	 พอถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ก็ปล่อยพวก	

เพื่อนป๋วยที่ติดรถมาด้วยกันลงไปเดินเล่นในบริเวณมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 ส่วนป๋วยติดรถไปกับเขาไปต่อยังบ้านของอาจารย์

วิจิตร	ลุลิตานนท์	ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันนัก

นั่นคือครั้งแรกที่ป๋วยได้พบกับท่านปรีดีของเขาหรือ

นายปรีดีของสังคมไทย	 ในฐานะหัวหน้าขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่น

ในประเทศไทย	เขาได้ทำาหน้าท่ีที่สำาคัญตามที่ได้รับมอบหมายคือ	

รายงานให้ท่านปรีดีทราบถึงเหตุที่เขาลอบมากระโดดร่มลงที่ชัยนาท	

ด้วยเหตุที่จะเปิดการติดต่อระหว่างองค์การต่อต้านญ่ีปุ่นภายใน	

ประเทศกับกองบัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่อินเดีย	

และเป็นผู้นำาสาส์นจากลอร์ดหลุยส์	เมานต์แบตเตน	มาถึงหัวหน้า

ขบวนการในประเทศไทยด้วย	

วันนั้น	เป็นวันท่ีป๋วยรู้สึกเต็มอิ่มกับการเป็นเสรีไทยเป็น

ครั้งแรก	เพราะเขาได้ทำาภารกิจแรกที่ได้รับมอบหมายได้สำาเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี	

นับจากนั้น	เขาก็ยังคงทำาภารกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องและ	

เข้มข้น	 นั่นคือการส่งวิทยุติดต่อกับกองบัญชาการในอินเดีย	

เนื่องจากกองบัญชาการทางอินเดียเข้าใจว่าป๋วยและเพื่อนๆ	ถูกจับ	
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ไปแล้ว	จึงไม่ติดต่อตามกำาหนดนัดหมาย	ป๋วยและเพื่อนๆ	จึงต้อง	

ทำางานหนัก

เครื่องรับส่งวิทยุถูกติดตั้งขึ้น	ป๋วยและเพื่อนๆ	พยายาม

อยู่เป็นเวลาหลายเดือน	 ในขณะเดียวกันคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับ	

การประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรของจอมพล	 ป.	 พิบูล-	

สงคราม	ก็เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ	ต่อมาองค์การต่อต้านญ่ีปุ่น	จึงเปล่ียน	

เป็น	“ขบวนการเสรีไทย”	หรือ	Free	Thai	Movement	เช่นเดียวกัน		

ปรีดี	 เป็นหัวหน้าเสรีไทย	มีรหัสว่า	 “รูธ”	 ซ่ึงสัมพันธมิตร	 (สหรัฐ-	

อเมริกา)	ใช้เมื่อติดต่อแทนชื่อจริงเพื่อเป็นการอำาพราง	เพราะฟังดู

เป็นชื่อสตรี	และพลตำารวจเอกอดุล	อดุลเดชจรัส	มีรหัสว่า	“เบตตี้”	

เม่ือติดต่อทางวิทยุไม่ได้	 นายปรีดีจึงส่งคนถือหนังสือ	

เดินทางทางบกไปติดต่อกับนายทหารอังกฤษที่จุงกิง	สาธารณรัฐ-	

ประชาชนจีน	ส่วนเสรีไทยในเมืองไทยก็ยังคงส่งวิทยุกันต่อไป	ป๋วย	

กับเพื่อนๆ	 ใช้วิธีเขียนบทความที่มีความนัย	อ้างถึงชื่อจัดตั้งของ

พวกเขา	อาทิ	 “เข้ม”	ของป๋วย	และใช้คำาว่า	ขอร้องให้พวกเราที่มี

สมญาว่า	“ช้างเผือก”	ท่ีอยู่ในอินเดีย	คอยฟังวิทยุลับของพวกเรา	

ด้วย	แล้วพวกที่ส่งวิทยุลับก็ผลัดกันไปส่งทุกคืนแต่ก็ไม่มีผล	ไม่เคยมี

ผู้ส่งวิทยุคนใดได้ยินเสียงจากกองบัญชาการที่อินเดีย

จากเดือนมีนาคม	๒๔๘๗	ที่ป๋วยกระโดดร่มลงมา	เวลา	

ผ่านไปเกือบเจ็ดเดือนแล้ว	 ป๋วยรู้สึกว่า	 วันเวลาช่างยาวนาน	

เหลือทนที่เขากับเพื่อนๆ	ผลัดเปลี่ยนเวรกันไปทำาหน้าที่ส่งวิทยุโดย	

ไร้ผล	 แต่ระหว่างนั้น	 ป๋วยกับเพื่อนๆ	 ก็ประสานงานกับผู้ใหญ่	

ในรัฐบาลตลอดเวลา	 เป็นที่รู้กันว่า	การพบปะกันของพวกเขากับ

ผู้ใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน	 ไม่ใช่กลางวันอย่างที่ไปพบท่านปรีดี

แล้ว	เพราะทำาแบบนั้นอาจไม่ปลอดภัย	ดังนั้น	ป๋วยและเพื่อนๆ	จึง	
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มักไปเดินเล่นตอนกลางคืน	ขณะเดินๆ	อยู่	ก็	“บังเอิญ”	มีรถของ

ร้อยตำารวจเอกโพยมผ่านมา	ซ่ึงมักผ่านมาในเวลาท่ีไม่มีผู้ใดสังเกต	

เห็น	ป๋วยและเพ่ือนๆ	ก็จะเข้าไปน่ังในรถอย่างรวดเร็ว	ก่อนรถคันน้ัน	

จะพาพวกเขาไปพบผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่ง	อาทิ	นายดิเรก	ชัยนาม		

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ	 หรือ	 หลวงอดุลเดชจรัส	

อธิบดีกรมตำารวจ	 เป็นต้น	 และขากลับก็จะมีการเปลี่ยนรถเป็น	

คันอื่นเพื่อความปลอดภัย	บางคนก็ดึกมาก	อาทิ	ท่านอธิบดีกรม	

ตำารวจ	มักได้พบหลังเที่ยงคืน	 และกว่าจะได้พูดคุยกันก็เป็นเวลา	

สามนาฬิกา	และสถานท่ีพูดคุยกันก็คือ	เดินคุยกันบริเวณพระบรมรูป	

ทรงม้าบ้าง	อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ้าง๑

กลางเดือนสิงหาคม	๒๔๘๗	มีสายลับนำาสารของร้อยตร	ี

ป๋วยที่เขียนไว้เป็นรหัสที่ต้องถอดออกตั้งแต่วันที่	๖	มิถุนายน	ไปถึง	

กัลกัตตา	ซึ่งเป็นข่าวจากกรุงเทพฯ	ชิ้นแรกท่ีแผนกประเทศสยาม	

ของกองกำาลัง	๑๓๖	ในอินเดียได้รับ	ในสารนั้น	ป๋วยได้รายงานว่า	

ทุกคนปลอดภัยและกำาลังอยู่ในความอารักขาของตำารวจสันติบาล		

ตลอดจนให้กัลกัตตาคอยรับฟังสัญญาณทางวิทยุที่จะส่งออกมา	

จนกระท่ังต้นเดือนกันยายน	๒๔๘๗	ทุกอย่างที่พวกเขา

ทำาจึงสัมฤทธิ์ผลครบถ้วน	 ข้อความสนทนาที่ส่งโดยวิทยุของกรม

โฆษณาการได้ถึงหูของเสรีไทยในอินเดียอีกทางหนึ่ง	กองกำาลังทาง	

อินเดียจึงเริ่มติดต่อมา	ตอนที่ได้ยินเสียงรหัสลับดังมาทางวิทยุเป็น

ครั้งแรกนั้น	หลายคนเผลอตะโกนร้อง

“ไชโย...”	ออกมาด้วยความดีใจ	

“ติดต่อมาแล้ว”	ใครคนหนึ่งตะโกนบอกเพื่อนๆ	

๑		โปรดดู	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“ปูเลา,”	ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	๑๗๗-๑๗๘.



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 101

คืนนั้น	ป๋วยกับเพื่อนๆ	ถึงกับนอนไม่หลับด้วยความปลื้ม	

ปีติ	รู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม	่เพราะนี่คือจุดตั้งต้นของการงาน

ที่สำาคัญยิ่ง	

ช่วงนั้นเป็นเวลาประจวบเหมาะกับท่ีอธิบดีกรมตำารวจ

อนุญาตให้ติดต่อทางวิทยุได้	 ดังนั้น	 เมื่อป๋วยได้พบกับอธิบดีกรม	

ตำารวจอีกครั้งด้วยวิธีการเดิมๆ	 ของร้อยตำารวจเอกโพยม	 ป๋วยก็

รายงานความก้าวหน้าเรื่องการส่งวิทยุได้ทันที	เป็นการแสดงให้เห็น

สมรรถภาพในการทำางานของป๋วยและเพื่อนๆ	

พลร่มรุ่นแรกท่ีอธิบดีกรมตำารวจสั่งให้รับเป็นทางการได้	

ก็คือ	นายเสนาะ	นิลกำาแหง	นายประโพธ	เปาโรหิต	และนายเทพ	

เสมถิติ	 โดยรับลงที่บนภูกระดึง	 จากนั้น	 พลร่มรุ่นหลังๆ	 ไปก็ยิ่ง	

สะดวกยิ่งขึ้น

การทำางานที่มีตำารวจร่วมด้วยทำาให้ทุกอย่างง่ายดาย	

แม้แต่เสรีไทยที่เป็นฝร่ังก็ยังสามารถไปกับตำารวจได้อย่างสบายๆ	

โดยเตรียมเล่านิยายไว้ล่วงหน้าเลยว่า	ถ้าญี่ปุ่นพบเห็น	ก็จะบอกว่า		

ตำารวจไทยจับเชลยได้

ภารกิจสำาคัญอีกประการหนึ่งของป๋วยและเพื่อนๆ	 คือ	

ระหว่างท่ีทำาหน้าท่ีส่งวิทยุ	 ป๋วยได้รับคำาสั่งจากหัวหน้าเสรีไทยให้	

ติดต่อกองทัพอากาศอังกฤษ	ละเว้นไม่ให้บินมาทิ้งระเบิดพระบรม-	

มหาราชวัง	 ตลอดจนวังต่างๆ	 ของพระบรมวงศานุวงศ์	 รวมทั้ง	

พระราชวังบางปะอินซึ่งเป็นที่หลบภัยของเชื้อพระวงศ์	โดยแจ้งพิกัด

ตำาแหน่งต่างๆ	 ท่ีควรหลีกเล่ียงการท้ิงระเบิดอย่างชัดเจน	ซึ่งทาง

อังกฤษก็ตอบรับ	ทำาให้สถานท่ีสำาคัญเหล่านี้อยู่รอดปลอดภัยมาจน	

ทุกวันนี้	เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง	สมเด็จฯพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		
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ผู้ทรงซาบซึ้งพระทัยดี	ได้รับสั่งให้นายปรีดีเข้าเฝ้า	เพื่อทรงขอบใจ

การปฏิบัติงานของขบวนการเสรีไทย๒

เดือนพฤศจิกายน	 ๒๔๘๗	 เสรีไทยจากสหรัฐอเมริกา	

ได้เข้ามาปฏิบัติงานมากขึ้น	และปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่าสายอังกฤษ		

เนื่องจากมีสถานีวิทยุติดต่อกับอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก	งาน	

ของกลุ่มป๋วยที่เรียกว่า	คณะ	Appreciation	มีความสำาคัญน้อยลง		

น้อยลง	จนทุกคนเห็นว่า	ควรจะแยกกันไปทำางานได้แล้ว	

เดือนเมษายน	๒๔๘๘	กรกับขำาลงไปยะลา	จากนั้น	ดีกับ

เค็งก็ไปอีกแห่งหนึ่งทางภาคใต้	ในกรุงเทพฯเหลือเพียงแดงกับเข้ม		

(ป๋วย)	เท่านั้น	

เรียกได้ว่า	งานของเสรีไทยท้ังสายอังกฤษและอเมริกันจึง

เป็นไปโดยง่ายดายและปลอดภัย	ทุกงานได้รับความช่วยเหลือจาก

ตำารวจทั่วประเทศ	และหลังจากน้ัน	ทหารบก	ทหารเรือ	และทหาร

อากาศก็ได้ร่วมมืออย่างแข็งขัน	 ตั้งแต่ชั้นนายพลลงมาจนถึงชั้น	

พลทหาร	 ตั้งแต่ชั้นรัฐมนตรีลงมาจนถึงราษฎรสามัญ	 ขบวนการ	

เสรีไทยเติบโตและมีอำานาจ	มีกำาลังมากขึ้นเรื่อยๆ	

๘	พฤษภาคม	๒๔๘๘	เยอรมนียอมจำานนโดยปราศจาก

เงื่อนไข	นายปรีดีส่งสาส์นแสดงความยินดีไปยังกัลกัตตา	ในเดือน

เดียวกันนั้นเอง	 ป๋วยได้รับอนุญาตให้ลาไปพักผ่อนที่อินเดียและ

อังกฤษ	 และสามารถออกเดินทางอย่างภาคภูมิได้ด้วยเคร่ืองบิน	

คาตาลินาจากหัวหิน	 ไปอินเดีย	 ก่อนจะต่อไปอังกฤษในเดือน	

มิถุนายน	๒๔๘๘	

๒		 โปรดดู	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย,”	 ใน	

อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	๑๖๖-๑๖๘.
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ความจริงแล้วป๋วยได้รับอนุญาตให้ลาด้วยเหตุผลสอง

ประการ	

ประการแรก	กองบัญชาการอังกฤษ	(ในอินเดีย)	ประสงค์	

จะให้ป๋วย	อึ๊งภากรณ์ไปรายงานตัวด้วยวาจา

ประการที่สอง	กองบัญชาการอนุญาตให้ลาไปพักผ่อนได้		

ป๋วยจึงอยากไปอังกฤษเพื่อไปเยี่ยมมาร์เกรท	คู่รักของเขาที่นั่น

แต่ก่อนไป	นายปรีดีเรียกพบป๋วย	และบอกกับป๋วยอย่าง

ชัดเจนว่า

“ผมอยากให้คุณไปอังกฤษเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และการเมือง...”

ป๋วยนิ่งฟัง	เขารู้สึกว่าภาระบนบ่าของเขาหนักขึ้น	ทั้งที่นึก

ว่าไปอังกฤษครั้งนี้เป็นรางวัลชีวิตคือการพักผ่อนของเขา	

“ผมอยากให้คุณไปเจรจาขอร้องให้รัฐบาลอังกฤษยอม	

รับรองขบวนการเสรีไทยว่าเป็นรัฐบาลอันชอบธรรมของไทย	ทำานอง	

เดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้รับรองเราแล้ว..”

ป๋วยมองหน้าท่านปรีดี	 เขาอยากจะบอกว่านั่นมันเกิน

กำาลังที่เขาจะรับได้	เขาแค่คนตัวเล็กๆ	คนหน่ึงที่มาทำางานเพ่ือชาต	ิ

เท่านั้น	แต่พอเห็นแววตาของท่านปรีดี	เขาก็พูดอะไรไม่ออก	

นายปรีดีพูดต่ออีก	 ด้วยน้ำาเสียงหนักแน่น	 เรียบเรียง	

ความคิดมาแล้วอย่างดี

“ผมอยากขอร้องอีกข้อด้วย	คุณต้องเจรจาขอให้อังกฤษ

ปลดปล่อยเงินสำารองเงินตราที่ไทยฝากไว้ที่อังกฤษ	และถูกกักกัน	

อยู่ทั้งหมดด้วย...”	เอาล่ะสิ	คราวนี้ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีก	สีหน้า	

ของป๋วยคงดูอับจนหนทางเต็มที	 นายปรีดีกำาชับอีกว่า	 “คุณต้อง	
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พยายามติดต่อกับนายแอนโตนี	อีเดน	 รัฐมนตรีต่างประเทศของ

อังกฤษให้ได้นะ..”

“แต่...”	ป๋วยรีบค้าน	“แต่ผมไม่รู้จักท่านรัฐมนตรีเลย...”

พอเห็นท่านปรีดีนิ่งฟัง	ป๋วยก็รีบอธิบาย	“ผมเกรงว่า	ผม

ไปอังกฤษไม่กี่วัน	แล้วผมจะไปพบรัฐมนตรีอีเดนได้อย่างไร...สุดวิสัย	

จริงๆ	ครับท่าน	ผมว่า...”

นายปรีดีมองหน้าป๋วยนิ่งสักครู่หนึ่งอย่างครุ่นคิด	แล้วเขา

จึงว่า

“ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยาก	แต่ผมรู้ว่าคุณต้องทำาจนได้	เพื่อ

ชาติ”

เพราะถ้อยคำาและแววตาเชื่อม่ันของท่านปรีดี	ทำาให้ป๋วย	

พูดอะไรไม่ออก	 เขาสรุปต่อท่านปรีดีในที่สุดว่า	 “ผมจะพยายาม

หาช่องทางที่ดีที่สุดนะครับท่าน	แต่ไม่สัญญาว่าจะถึงขนาดได้พบ

รัฐมนตรีอีเดน..ตามที่ท่านประสงค์”

หลังการพบปะสนทนากับนายปรีดี	 ป๋วยต้องครุ่นคิด

อย่างหนัก	เขาก้าวมาจนถึงจุดนี้แล้ว	ถึงอย่างไรเขาก็ต้องก้าวต่อไป

จนได้	 และข้อสำาคัญพอไปถึงอังกฤษแล้วเขาอาจจะคิดอะไรออก

ก็ได้	 เพราะที่นั่นเขาก็จะได้เจอมาร์เกรท	คนรักของเขา	เธออาจมี

คำาแนะนำาดีๆ	 สำาหรับเขาก็เป็นได้	 เพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นคน

อังกฤษ	ย่อมเข้าใจคนอังกฤษได้ดีกว่าเขาแน่นอน

ตอนนั้นสงครามทางยุโรปยุติแล้ว	 และอังกฤษกำาลังจะ

มีการเลือกตั้งท่ัวไป	จากคำาเล่าลือในกองทหาร	ป๋วยคาดว่า	พรรค

กรรมกรของอังกฤษคงจะชนะการเลือกตั้ง	ประธานพรรคกรรมกร

ในขณะนั้นคือ	ศาสตราจารย์ลัสก้ี	แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน	ป๋วย

ไม่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับศาสตราจารย์ลัสกี้	 ซึ่งเป็นหัวหน้า
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วิชารัฐศาสตร์	และป๋วยเรียนทางเศรษฐศาสตร์	แต่เขาก็เคยเข้าฟัง	

บรรยายของศาสตราจารย์คนนี้	หลังจากคิดสะระตะแล้วป๋วยคิดว่า	

ถึงอย่างไรการเข้าหาศาสตราจารย์ลัสกี้แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน

ย่อมง่ายกว่าการเข้าถึงรัฐมนตรีอีเดนแน่นอน	ทั้งเขายังคิดด้วยว่า	

หากพรรคกรรมกรชนะการเลือกตั้ง	การเข้าพบรัฐมนตรีอีเดนก็ไม่มี	

ประโยชน์อะไร	

ป๋วยจึงลงมือเขียนบันทึกขอเข้าพบศาสตราจารย์ลัสกี้	

แล้วก็รอการนัดพบด้วยหัวใจตื่นเต้น	แล้วเขาก็ได้คำาตอบ	ศาสตรา-	

จารย์ลัสก้ีให้เขาเข้าพบได้ที่บ้านของท่าน	 ป๋วยลุกข้ึนแต่งตัวด้วย	

เครื่องแบบพันตรีอังกฤษ	เพื่อแสดงให้เห็นว่า	เขาได้เอาชีวิตเข้าแลก	

กับเรื่องการสงครามครั้งนี้โดยเข้าร่วมรบกับอังกฤษ	โดยเขาหวังว่า		

ศาสตราจารย์ลัสกี้จะประทับใจในสิ่งที่เขาทำา	 ไม่มากก็น้อย	 แต่	

กระนั้น	เขาก็ไม่สามารถหยั่งจากท่าทีและสายตาของท่านศาสตรา-	

จารย์ได้เลย

ป๋วยนั่งลงอธิบายความต้องการของขบวนการเสรีไทยที่

หวังให้อังกฤษรับรองความชอบธรรมแทนรัฐบาลไทย	เขาพูดช้าๆ	

อธิบายอย่างละเอียดละออ	ชัดเจน	ด้วยท่าทีที่สุภาพ	แต่หนักแน่น

ศาสตราจารย์ลัสกี้ฟังป๋วยทุกคำา	พยักพเยิดตามบ้าง	นิ่ง

ฟังบ้าง	ในที่สุดก็ตอบว่า

“ผมเข้าใจท่ีคุณพูดทุกอย่าง	แต่ไม่สามารถรับปากเลยว่า

จะทำาให้เป็นไปตามนั้นได้	 แต่รับว่าจะพยายามช่วย	 แต่มีเงื่อนไข	

ว่า...”

ป๋วยสะดุ้ง	 เพราะการมีเงื่อนไขก็แปลว่า	 มีอะไรที่ไม่	

ราบรื่นนัก	ศาสตราจารย์ใช้เวลาในการอธิบายเงื่อนไขยาวนานกว่า

หนึ่งชั่วโมงสรุปได้ความว่า	เขาจะช่วยไทย	แต่ไม่ต้องการช่วยไทย	
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ที่ถืออำานาจหรือมีทรัพย์สินส่วนตัวมากมาย	 หากต้องการช่วย	

ชาวบ้าน	ตาสีตาสา	โดยใช้คำาว่า	common	people	มากกว่า	รวมทั้ง

ให้เหตุผลด้วยว่า	ทำาไมต้องช่วยชาวบ้าน

การติดต่อของป๋วยครั้งนี้	 ไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่คาดหวัง	

เพราะรัฐบาลพรรคกรรมกรของอังกฤษในเวลาต่อมาก็ยังถือว่าไทย

เป็นศัตรูของอังกฤษอยู่นั่นเอง	แต่ข้อท่ีป๋วยมีความพอใจก็คือ	เขา

ทราบในภายหลังจากเพื่อนๆ	 ที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศว่า		

ศาสตราจารย์ลัสกี้ทำาตามสัญญาคือเขาได้เขียนบันทึกถึงนายเบวิน		

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหลายครั้งว่าด้วยเรื่องที่ป๋วย

ร้องขอในนามประเทศไทย๓

ป๋วยได้ไปพบมาร์เกรทคนรักของเขาท่ีอังกฤษ	เพื่อยืนยัน

ว่าเขายังมีชีวิตอยู่	 และบอกเธอว่า	 เขาจะกลับมาแต่งงานกับเธอ	

แน่นอน	เมื่อสงครามสงบแล้วโดยสิ้นเชิง	

ครั้งนั้น	ป๋วยบินกลับเมืองไทยด้วยเครื่องบินดาโกต้า	และ

เครื่องลงที่สนามบินของกองทัพอากาศไทยในภาคอีสาน	

ต่อมาอีกประมาณสองเดือน	 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิด

ปรมาณูใส่เมืองสองเมืองของญี่ปุ่น	โดยในวันที่	๖	สิงหาคม	๒๔๘๘		

ท่ีเมืองฮิโรชิมะ	 ทำาให้คนตายทันทีหนึ่งแสนสี่หมื่นคน	 และ	 ๙	

สิงหาคม	๒๔๘๘	ที่นะงะซะกิ	ทำาให้คนตายทันทีแปดหมื่นคน	นับ	

เป็นการทำาลายล้างที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาล	

จักรพรรดิญี่ปุ่นประกาศยุติการรบและยอมแพ้สงครามในวันท่ี	๑๕	

สิงหาคม	๒๔๘๘	

๓		โปรดดู	 ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	 “ทหารช่ัวคราว,”	ใน	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	

๑๑๑-๑๑๕.
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วันท่ี	๑๕	สิงหาคม	๒๔๘๘	ปรีดีได้รับโทรเลขคำาแนะนำา	

ของเมานท์แบตเตน	 โดยความเห็นชอบของรัฐบาลอังกฤษ	ซึ่งได้

ประสานกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้ว	มีเนื้อความว่า	อังกฤษมีความ

ประทับใจอย่างย่ิงในการปฏิบัติการต่างๆ	ของขบวนเสรีไทย	และ

ในความสุจริตจริงใจของนายปรีดี	พนมยงค์	ผู้สำาเร็จราชการแทน	

พระองค์ฯ	 และหัวหน้าขบวนการเสรีไทย	 และผู้บัญชาการทหาร	

สูงสุด	สัมพันธมิตรและรัฐบาลอังกฤษพร้อมที่จะไม่ถือว่าประเทศ	

ไทยแพ้สงคราม	และต้องทำาการยอมจำานนอย่างไม่มีเง่ือนไข	เฉกเช่น	

ประเทศผู้แพ้สงครามทั้งหลาย	 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนใน	

การนี้	อังกฤษจึงแนะนำาให้นายปรีดี	พนมยงค์	ประกาศสันติภาพ

ทันทีที่ญี่ปุ่นยอมแพ้	และให้ส่งผู้แทนไปทำาความตกลงยกเลิกสถานะ

สงครามโดยทันทีที่แคนดี	 ศรีลังกา	 และในการนั้น	 ไทยต้องยอม	

ชดใช้ความเสียหายให้แก่อังกฤษบ้าง

ทันทีท่ีได้รับสาส์นดังกล่าว	ปรีดีในฐานะผู้สำาเร็จราชการ

แทนพระองค์	 เชิญพันตรีควง	 อภัยวงศ์	 นายกรัฐมนตรี	 นายทวี	

บุณยเกตุ	รัฐมนตรีสั่งราชการสำานักนายกรัฐมนตรี	มาปรึกษาทันที	

ในท่ีสุดก็ตกลงกันว่า	 เห็นควรเป็นประกาศพระบรมราชโองการ	

โดยนายปรีดี	พนมยงค์	ในพระปรมาภิไธย	และนายทวี	บุณยเกตุ		

รัฐมนตรี	เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ	

วันรุ่งข้ึน	๑๖	สิงหาคม	๒๔๘๘	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

จึงนัดประชุมเป็นการด่วน	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อ่าน

ประกาศสันติภาพ	มีสาระสำาคัญว่า	การประกาศสงครามเมื่อวันที่		

๒๕	 มกราคม	 ๒๔๘๕	 เป็นการกระทำาอันผิดจากเจตจำานงของ

ประชาชนชาวไทย	และฝ่าฝืนขืนขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	และ

กฎหมายบ้านเมือง	ดังนั้นจึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชน	
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ชาวไทยว่า	การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่

เป็นโมฆะ	ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย

คำาประกาศสันติภาพของผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ใน

พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	ผ่านสถานีวิทยุ

ดังไปทั่วทุกหัวระแหง

“...ประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสหประชาชาติผู้รักที่จะ

ให้มีสันติภาพในโลกนี้ ได้กระทำาการทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือ

สหประชาชาติ ดังที่สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้ว ทั้งนี้  

เป็นการแสดงเจตจำานงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ 

เห็นด้วยต่อการประกาศสงคราม และการกระทำาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ

สหประชาชาติดังกล่าวมาแล้ว

“บัดนี้ประเทศญ่ี ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำาสั่ งของ

สหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่ จีน และสหภาพโซเวียต ซ่ึงได้กระทำา  

ณ นครสปอตดัมแล้ว สันติภาพจึงกลับคืนสู่ประเทศไทย อันเป็น 

ความประสงค์ของประชาชนชาวไทย

“ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว จึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่า  

การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะ  

ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับสหประชาชาติ 

ประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอัน

เคยมีมากับสหประชาชาติเมื่อก่อนวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช  

๒๔๘๔ และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการ 

สถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ 
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“บรรดาดินแดนที่ญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครองคือ

รัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี ปะลิศ เชียงตุง และเมืองพานนั้น 

ประเทศไทย ไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้ และพร้อม 

ที่จะจัดการเพื่อส่งมอบ ในเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไป”๔

สงครามยุติแล้ว	แต่ป๋วยยังมีภารกิจต่อเนื่อง

๔		ชมัยภร	แสงกระจ่าง,	สันติปรีด	ี(กรุงเทพฯ:	ศยาม,	๒๕๕๓),	๑๖๐-๑๖๑.
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๑๑.
ชีวิตแรกเริ่ม

เมื่อครั้งไปอังกฤษหลังสงครามในยุโรปสงบ	 ป๋วยได้รับ

ยศเป็นพันตรี	และเมื่อกลับเมืองไทย	ญี่ปุ่นยอมแพ้เพราะระเบิด

ปรมาณู	เมื่อวันที่	๒	กันยายน	๒๔๘๘	สงครามโลกสงบ	แต่การ

เจรจาต่อรองให้ประเทศไทยยังไม่จบ	 กองทัพอังกฤษได้ส่งผู้แทน	

เข้าพบนายปรีดี	พนมยงค์	ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ฯ	เพื่อขอให	้

ส่งตัวแทนไปเจรจากับอังกฤษที่เมืองแคนดีเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหลัง

สงคราม	รัฐบาลไทยจึงได้แต่งตั้งคณะผู้แทนเพื่อเจรจากับอังกฤษ	

โดยมีพลเอก	 หลวงเสนาณรงค์	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็น	

หัวหน้าคณะ	

พลเอก	 หลวงเสนาณรงค์ได้ชื่อว่า	 เป็นผู้ต่อต้านญี่ปุ่น

อย่างแข็งขันที่สุด	ในการยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่น	เมื่อ	๔	ปีที่แล้ว	โดย

สามารถต่อต้านได้สำาเร็จในส่วนที่เขารับผิดชอบ	เขาผู้นี้มีบุคลิกภาพ	

แข็งขัน	 สง่างามสมเป็นทหาร	 นับเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องความ	

รักชาติ	กล้าหาญและสุจริต	

ป๋วยเป็นหนึ่งในคณะผู้เจรจา	คราวนี้ป๋วยถูกกำาชับให้แต่ง

เครื่องแบบทหารยศพันตรีไปด้วย	 เพราะการเจรจากับอังกฤษนั้น	
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ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	เครื่องแบบจึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ฝ่ายอังกฤษ

เห็นว่า	ฝ่ายไทยจริงจังและรู้ว่ากำาลังทำาอะไรอย่างแท้จริง

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายอังกฤษในวันที่		

๔	กันยายน	๒๔๘๘	การเจรจาครั้งนี้	ฝ่ายอังกฤษมีลอร์ด	หลุยส์	

เมานต์แบตเตน	 เป็นประธานการเลี้ยงอาหารกลางวัน	 และนาย	

เอสเลอร์	เดนนิ่ง	เป็นประธานฝ่ายเจรจา	อังกฤษได้เสนอร่างความ	

ตกลง	๒๑	ข้อต่อคณะผู้แทนไทย	คณะผู้แทนไทยเห็นร่างความตกลง

นี้แล้วถึงกับ	“อึ้ง”	ไปตามๆ	กัน	เพราะในร่างความตกลงนั้น	ฝ่าย

สัมพันธมิตรจะเข้าควบคุมไทยใน	๓	ด้านคือ	การศาล	การทหาร	

การปกครองและการเศรษฐกิจ	 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองข้าว)	 ใน	

ที่ประชุมขณะท่ีฝ่ายอังกฤษกดดันจะให้ฝ่ายไทยลงนาม	โดยอ้างว่า	

คณะผู้แทนไทยมีอำานาจเต็ม	 เรืออากาศโททวี	 จุลละทรัพย์	 (ยศ	

ขณะนั้น)	 หนึ่งในคณะผู้แทนไทยจึงขออนุญาตออกไปนอกห้อง		

โดยอ้างว่าไม่สบาย	 และเอาร่างความตกลงไปให้ผู้แทนฝ่าย

สหรัฐอเมริกาท่ีอยู่เรือนรับรองเดียวกันดู	 ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจึงแจ้ง

ทางวอชิงตัน	ทำาให้ฝ่ายอเมริกันโทรศัพท์มาหาประธานเอสเลอร์	

เดนนิ่ง	ประธานออกไปรับโทรศัพท์	พอกลับเข้ามาประชุม	ก็แจ้งว่า		

จึงไม่ติดใจที่จะให้ฝ่ายไทยลงนามแล้ว	เพราะมีประเด็นต้องพิจารณา

กันอีก๑

นั่นหมายความรัฐบาลอเมริกันหนุนหลังรัฐบาลไทย	และ

แทรกแซงการเจรจาคร้ังน้ี	การประชุมครั้งแรกนี้	จึงเป็นการไปแสดง	

“จุดยืน”	หรือ	“แสดงธง”	เพื่อให้อังกฤษและสื่อมวลชนโดยทั่วไปได้

เห็นว่า	 ไทยได้สู้ญี่ปุ่นและพร้อมจะสู้ญี่ปุ่นตลอดมาจนกระทั่งเลิก	

สงคราม	แต่สหประชาชาติห้ามและหน่วงเหนี่ยวไว้	

๑		อ่านเพิ่มเติมได้จาก	บันทึกช่วยจำาของพลอากาศเอกทวี	จุลละทรัพย์.
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เมื่อการเจรจาครั้งแรกไม่สำาเร็จ	 การเจรจาคร้ังที่	 ๒	 จึง	

เกิดขึ้นอีก

ฝ่ายไทยจึงวางหมากการเมืองใหม่	 โดยให้นายทวี		

บุณยเกตุ	 ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	 หลีกทางให้	

ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	อดีตอัครราชทูตไทยประจำาสหรัฐอเมริกาและ

หัวหน้าเสรีไทยที่รัฐบาลอเมริกันรับรอง	เข้ามารับหน้าที่เป็นนายก-	

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ	 โดยคาดว่า	 จะเป็นประโยชน์	

ในการเจรจาต่อรองกับอังกฤษ

หลังจาก	 ม.ร.ว.เสนีย์	 ปราโมช	 ได้รับตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีได้เพียง	 ๕	 วันรัฐบาลอังกฤษก็ให้ทูตเข้าพบและแจ้งว่า		

ให้รัฐบาลไทยส่งคณะผู้แทนไทยไปท่ีแคนดีอีกครั้งเพื่อเจรจาตกลง	

กันต่อ	ดังนั้น	รัฐบาลไทยจึงแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยซึ่งเป็นคนกลุ่ม

เดิม	โดยมีป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนเหมือนเดิม	แต่

เปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะจากทหารเป็น	 ม.จ.วิวัฒนไชย	 ไชยยันต์	

(ต่อมาทรงเป็น	 พระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย)	 ซึ่งเป็น	

นักเศรษฐศาสตร์การเงิน

ในการเจรจาคร้ังที่	 ๒	 ฝ่ายไทยได้พบกับร่างตกลงฉบับ

ใหม่ที่อังกฤษเรียบเรียงใหม่	จาก	๒๑	ข้อเป็น	๕๑	ข้อ	ส่วนที่เพิ่ม

ขึ้นมาที่ชัดเจนมากคือ	ไทยจะต้องใช้ข้าวแก่อังกฤษเป็นจำานวน	๑.๕	

ล้านตัน	เทียบมูลค่า	๒,๕๐๐	ล้านบาทในสมัยนั้น	โดยอังกฤษอ้าง

ว่าจะนำาไปเลี้ยงดูผู้ที่อดอยากยากจนจากผลกระทบของสงคราม	

ทั่วโลก	ในเครือจักรภพอังกฤษ		

คณะผู้แทนไทยได้ส่งร่างสัญญาฉบับนี้มาให้รัฐบาล

พิจารณาอย่างด่วน	 โดยอังกฤษยืนยันว่า	 แก้ไขถ้อยคำาได้	 แต่	

ถ้อยความแก้ไขไม่ได้	 รัฐบาลไทยก็ยังยืนยันที่จะขอให้แก้ไข	
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หลายข้อ	 โดยเฉพาะเร่ืองจำานวนของข้าวท่ีไทยขอลดหย่อนบ้าง	

เพราะไทยได้บริจาคข้าวผ่านอังกฤษไปแล้ว	 ๒๔๐,๐๐๐	 ตัน	 ครั้ง

สงครามเลิกใหม่ๆ	หากต้องกระทำาตามที่ถูกบังคับ	ไทยอาจจะกลาย

เป็นประเทศยากไร้ต้องขอรับบริจาคเสียเอง	ฝ่ายอังกฤษจึงยอมรับ

ไปปรึกษากับทางลอนดอน	การเจรจาเริ่มยืดเยื้อ	แต่ในที่สุดอังกฤษ

ก็แจ้งว่า	 ถ้าไทยยอมรับเรื่องข้าว	อังกฤษก็จะยอมแก้ไขเรื่องอื่นๆ		

ที่ไทยขอไป 

การเจรจาครั้งที่	๒	จึงไม่ประสบความสำาเร็จอีก	

อย่างไรก็ดี	 การเจรจาข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษ	

ยืดเยื้อไปกว่าสามเดือนทั้งที่แคนดีและสิงคโปร์	จนท้ายที่สุด	รัฐบาล

ไทยเห็นว่าการยอมลงนามเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีผลดี

มากกว่าการไม่ยอมลงนาม	จึงให้คณะผู้แทนไทยลงนามในข้อตกลง

ที่ว่า	“ความตกลงสมบูรณ์แบบ”	เม่ือวันท่ี	๑	มกราคม	๒๔๘๙	ซึ่ง

ป๋วยไม่ได้อยู่ในคณะเจรจาอีก	เนื่องจากมหาวิทยาลัยลอนดอนซ่ึง	

เป็นผู้ให้ทุนป๋วยเรียนถึงปริญญาเอก	ได้ติดต่อไปยังกระทรวงกลาโหม		

อังกฤษ	ขอให้ป๋วยปลดจากราชการทหารโดยเร็วเพื่อกลับไปศึกษา

ต่อ

ป๋วยตัดสินใจกลับลอนดอน	 แต่เขาต้องเดินทางผ่าน	

กัลกัตตา	ประเทศอินเดีย	ขณะอยู่ที่กัลกัตตานั้น	 ได้รับคำาส่ังจาก

หัวหน้าเสรีไทยให้ไปร่วมกับทหารเสรีไทยคนอ่ืนๆ	 ถวายความ

อารักขาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระอนุชา	ซึ่งขณะ	

นั้นเสด็จจากสวิตเซอร์แลนด์ไปประทับแรมอยู่ที่กัลกัตตา	ประเทศ	

อินเดีย	เพื่อจะเสด็จนิวัติประเทศไทย	
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ป๋วยไปปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาด้วยความยินดี	จากนั้น	

ก็ไปลอนดอนเพื่อศึกษาต่อ	โดยไม่ลืมถอดเครื่องแบบพันตรี	และ

กลับคืนไปเป็นนักศึกษาทุนปริญญาเอกต่อไปอีก	๓	ป๒ี

ป๋วยกลับลอนดอนปี	๒๔๘๙	

คนสำาคัญในชีวิตทีป๋วยไปหาคือมาร์เกรท	ผู้หญิงคนที่เขา

รักเป็นที่สองรองจากแม่	เขาพูดถึงเรื่องการแต่งงานว่า	เหมือนกับ	

การเสี่ยงโชค

“และผมก็เลือกที่จะเสี่ยงโชคกับคุณ...”

มาร์เกรท	 เติบโตท่ีลอนดอนทางใต้ใกล้ๆ	 แม่น้ำาเทมส์		

เป็นผู้หญิงมีอุดมคติ	พ่อเป็นครูสอนศานานิกายกระแสรองที่ปฏิเสธ	

ความหรูหรา	 และเป็นคนอนุรักษ์นิยมรักชาติที่อาสาไปรบใน	

สงครามโลกครั้งที่	๑	ซึ่งทำาให้แม่ของมาร์เกรทต่อต้านสงคราม	ซ่ึง

น่าจะมีอิทธิพลต่อนางมาร์เกรทพอสมควร	เพราะเธอเองก็ต่อต้าน

สงคราม	จนถึงถูกจับไปขึ้นศาลเพราะไม่ยอมถูกเกณฑ์ทหาร	โชคดี	

ที่ศาลพิจารณาว่าเป็นจิตสำานึกที่แท้จริงที่ไม่ต้องการจับอาวุธ	จึงไม่	

ถูกคุมขัง	และเลือกทำางานสังคมสงเคราะห์แทน	

เธอเข้าศึกษาในโรงเรียนสตรีเซนต์พอลส์	 ซึ่งตอนนั้นมี	

อาจารย์เป็นเฟมินิสต์หลายคน	และครูเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อเธอเป็น

อย่างมาก	สมัยเรียนมหาวิทยาลัย	มาร์เกรทประกาศตัวว่าเป็นนัก

สังคมนิยมประชาธิปไตย	

“ทำาไม..”	เธอย้อนถาม	“ทำาไมจึงเลือกฉัน”

“เพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งและแน่วแน่ในสันติวิธีของชีวิต”

๒		 โปรดดู	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย,”	 ใน	

อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว,	๑๖๘-๑๖๙.
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ป๋วยแต่งงานกับมาร์เกรทในปีแรกที่กลับถึงลอนดอน	

ขณะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	 เขาทำาวิทยานิพนธ์

เร่ือง	“เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมดีบุก”	เริ่มเขียน	ปี	๒๔๘๙		

และสอบปากเปล่าสำาเร็จในปี	๒๔๙๑	แต่เนื่องจากตอนนั้นประเทศ	

ไทยมีการทำารัฐประหารรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์	 ธำารงนาวาสวัสดิ์		

(ซึ่งสืบอำานาจมาจากนายปรีดี	พนมยงค์)	โดยจอมพลผิน	ชุณหะวัณ		

และนายทหารอีกหลายคน	และให้นายควง	อภัยวงศ์	พรรคฝ่ายค้าน

ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี	แต่อีกสองเดือนต่อมาก็บีบบังคับให้นายควง	

อภัยวงศ	์ลาออกและแต่งตั้งจอมพล	ป.	พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายก

รัฐมนตรี	ส่วนนายปรีดี	พนมยงค์	ได้ลี้ภัยการเมืองออกไปก่อนแล้ว		

ตั้งแต่วันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	

ช่วงท่ีบ้านเมืองกำาลังสับสนอลหม่าน	มีข่าวลือว่า	ป๋วย	

และเพื่อนเสรีไทยจะกระโดดร่มลงมาช่วยเหลือรัฐบาลพลเรือน	

บรรดาญาติพี่น้องจึงขอร้องป๋วยว่าอย่าเพิ่งกลับมาเมืองไทยในเวลา	

นั้น	 ป๋วยจึงใช้เวลาในการเรียนอย่างสบายๆ	 ไม่รีบเร่ง	 และจบ	

การศึกษาปริญญาเอกในปลายปี	๒๔๙๑๓

ต้นปี	๒๔๙๒	ป๋วยกลับเมืองไทยพร้อมมาร์เกรท	ภรรยา	

และลูกชายคนแรกคือ	จอน	อึ๊งภากรณ์	

ความเป็น	“วีรบุรุษวังน้ำาขาว”	ครั้งเป็นเสรีไทย	แม้จะรับ

ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ	แต่รัฐบาลให้สิทธิแก่เสรีไทย	

เป็นพิเศษว่าไม่ต้องกลับมารับราชการใช้ทุนก็ได้	 บริษัทห้างร้าน

ต่างๆ	จึงต้องการตัวป๋วยไปทำางานด้วย	โดยเสนอให้เงินเดือนสูงสุด		

แต่ป๋วยเลือกรับราชการด้วยเหตุผลที่ชัดเจนว่า

๓		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“เรียนให้เก่ง,”	ใน	อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,	๙๐.
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“นอกจากจะเกิดเมืองไทย	กินข้าวไทยแล้ว	ยังได้รับทุน

เล่าเรียนจากรัฐบาลไทย	คือเงินของชาวนาเมืองไทย	ไปเมืองนอก		

แล้วผูกพันใจว่าจะรับราชการไทยด้วย”

กระทรวงคลังในสมัยนั้นจึงได้ด็อกเตอร์หนุ่มร่างสันทัด	

ผู้ซ่ือสัตย์	 ฉลาดหลักแหลมและมีความรู้ความสามารถในเรื่อง

เศรษฐกิจการคลังอย่างลึกซึ้งไปทำางานในตำาแหน่งเศรษฐกร	กรม

บัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง	รับเงินเดือน	๑,๖๐๐	บาท	ขณะนั้น	

ป๋วยอายุได้เพียง	๓๓	ปี

ป๋วยยึดถือคติในการทำางานคือซ่ือสัตย์สุจริต	และทำาเพื่อ	

คนอ่ืน	 เขาซื้อบ้านหลังเล็กๆ	ในซอยอารีย์เอาไว้	 โดยสั่งให้พี่สาว

ทางเมืองไทยจัดการให้	ตอนนั้นป๋วยกำาลังทำาวิทยานิพนธ์ปริญญา

เอก	พี่สาวกำาลังจะซื้อสำาหรับตัวเอง	จึงโอนให้เป็นของป๋วย	ป๋วย

เก็บออมเงินระหว่างที่เป็นทหาร	๓๐,๐๐๐	บาท	จึงจ่ายแค่ครึ่งเดียว		

ส่วนที่เหลือผ่อนชำาระกับธนาคาร	

บ้านหลังเดียวและหลังแรกในเมืองไทยของป๋วยเป็น	

บ้านไม้ชั้นเดียว	ทาสีเทา	ภายในบ้านมีห้องรับแขกเล็กๆ	ห้องนอน	

สองห้อง	ห้องน้ำาห้องส้วมต้องเดินลงบันได	๓-๔	ขั้น	อยู่ห่างจาก	

ตัวบ้าน	๕-๖	เมตร

ชีวิตในครอบครัวของป๋วยเป็นไปอย่างสมถะ	 เรียบง่าย	

มาร์เกรทเสียสละความรู้ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางสังคมวิทยา	ซึ่ง	

สามารถออกไปทำางานได้ไม่แพ้ผู้ชาย	แต่เธอกลับยอมเป็นแม่บ้าน	

เล้ียงดูลูก	และเป็นคนทำาให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่น	เรื่องของป๋วยมัก

ถูกเล่าให้ลูกฟังผ่านปากของแม่ในช่วงเวลาอาหารเย็น	ซึ่งถือเป็น

ช่วงเวลาศักดิ์สิทธ์ิ	และป๋วยก็ถือว่าเวลาของครอบครัวเป็นเวลาอัน

ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน	ดังนั้น	งานเลี้ยงหรืองานลักษณะอื่นใดที่จัด	
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ขึ้นในเวลาค่ำา	ป๋วยจะไม่รับเชิญ	 เพราะเขาถือว่าเขาได้อุทิศตนให้

เวลาราชการมาตลอดทั้งวันอย่างเต็มที่แล้ว	เวลาที่เหลือจึงเป็นของ

ครอบครัว	ยกเว้นแต่งานที่จำาเป็นจริงๆ	

ป๋วยทำางานอย่างมีความสุขเพราะงานตรงกับสิ่งที่เขา

เรียนรู้มา	 ในปี	๒๔๙๓	กระทรวงการคลังส่งป๋วยไปรับการอบรม

และฝึกงานที่ธนาคารโลก	กับการไปศึกษาดูงานด้านงบประมาณที่

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ	โดยมีธนาคารชาติรับภาระค่าใช้จ่าย

บางส่วนทั้ง	๒	แห่ง	

ความสามารถในทางด้านเศรษฐศาสตร์และบทบาท	

ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและการคลังของป๋วยปรากฏชัด	โดยเริ่ม	

จากโครงการเงินกู้ของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อบูรณะและ

พัฒนาการ	(ธนาคารระหว่างประเทศ	ในปัจจุบันคือ	ธนาคารโลก)	

เป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒		

โดยป๋วยมีบทบาทสำาคัญช่วยให้ไทยได้ลงนามในสัญญาเงินกู้		

๓	 โครงการ	 รวม	 ๒๕.๔	 ล้านดอลลาร์	 มีการเจรจาในที่ประชุม

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	ณ	กรุงวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐ-	

อเมริกา	

ในเวลาไม่ก่ีปี	 ป๋วยได้เลื่อนตำาแหน่งจากเศรษฐกร	 เป็น	

ผู้ชำานาญการและเป็นผู้เชี่ยวชาญการคลัง	

ในปี	 ๒๔๙๕	 จากการเสนอแนะของนายสมหมาย		

ฮุนตระกูล	หัวหน้าส่วนค้นคว้า	(ปัจจุบันเป็นส่วนวิชาการ)	ธนาคาร

ชาติจึงได้ยืมตัวป๋วยมาจากกระทรวงการคลังให้มาช่วยปฏิบัติงาน	

ในฐานะพนักงานชั่วคราว	เพ่ือปฏิบัติเกี่ยวกับธนาคารโลก	และใน	

ปีถัดมา	๒๔๙๖	เขายังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นรองผู้ว่าการธนาคาร
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แห่งประเทศไทย	รวมทั้งเป็นกรรมการอำานวยการของสภาเศรษฐกิจ	

แห่งชาติอีกด้วย	โดยมีหน้าท่ีหลักในการกำาหนดและปรับปรุงนโยบาย	

เศรษฐกิจไทย	

ตำาแหน่งรองผู้ว่าการฯ	นี้เองที่มีเรื่องเล่า	และเป็นปมชีวิต

ปมหนึ่งของป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เพราะป๋วยดำารงตำาแหน่งรองผู้ว่าการฯ		

ได้เพียง	๗	เดือน	ก็มีอันต้องย้ายกลับไปกระทรวงการคลังตามเดิม

นับเป็นรองผู้ว่าการฯ	 ที่อยู่ในตำาแหน่งสั้นที่สุดนับแต่	

เคยมีมา	

สงครามโลกป๋วยผ่านมาได้อย่างดี	 ไม่เสียเลือดเสียเนื้อ	

แต่สงครามชีวิตที่เขาก้าวเข้าไปครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้น
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๑๒.
ผู้ใหญ่ในแผ่นดิน๑

บัดนี้	ป๋วยอายุ	๓๗	ปี	เขายังมีไฟในการทำางานอยู	่ 	

เขาครุ่นคิดถึงเร่ืองท่ีผ่านมา	 เขาเข้าไปทำางานท่ีธนาคาร

แห่งประเทศไทยอย่างมุ่งมั่น	งานแรกในตำาแหน่งรองผู้ว่าการมีส่วน	

ทำาให้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึ่งกำาลังมีปัญหากลับ	

มีเสถียรภาพมากขึ้น	 นักธุรกิจมั่นใจของเงินบาทเมื่อเทียบกับ	

เงินตราต่างประเทศ	ทำาให้ราคาสินค้าลดลง	และเงินสำารองระหว่าง	

ประเทศก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

เขานึกถึงการพาคณะพนักงานธนาคารไปดูสถานที่ที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะซื้อเพ่ือสร้างสาขาแห่งแรกที่หาดใหญ่	

ทุกอย่างล้วนยังอยู่ในระหว่างดำาเนินการ	 รวมท้ังเร่ืองอื่นๆ	 อีก	

หลายเรื่องที่เขาปรารถนาจะช่วยทำาให้สำาเร็จลุล่วง	แต่ก็มาเกิดเรื่องนี	้

ขึ้นเสียก่อน	

เร่ืองของความไม่ชอบมาพากลท่ีทำาให้เขาต้องพ้นจาก

ตำาแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	

๑		 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “เหลียวหลัง	 แลหน้า,”	 ใน	 อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง  

แลหน้า,	๑๑๗-๑๒๗.
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ป๋วยนึกย้อนไปเมื่อแรกท่ีเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรอง	

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	เมื่อกลางปี	๒๔๙๖	สาเหตุเนื่อง

มาจากนายกรัฐมนตรี	 จอมพล	ป.	 พิบูลสงคราม	 ต้องการจะฝืน	

อัตราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศให้เงินบาทมีค่าสูงข้ึน	 (การฝืน

เช่นนี้ทำาให้เงินสำารองร่อยหรอลงฮวบฮาบจนเกือบหมด)	 จึงได้สั่ง

ให้ธนาคารชาติขายเงินปอนด์แก่ธนาคารพาณิชย์สำาหรับซื้อเครื่อง

อุปโภคบริโภคบางชนิด	โดยราคาถูกกว่าในท้องตลาดเป็นอันมาก	

การกระทำาเช่นนี้ย่อมเป็นการย่ัวให้มีการทุจริต	 เพราะผู้ที่มีความ

โลภก็มาขอซื้อเงินปอนด์	โดยอ้างว่าจะไปใช้สำาหรับซื้อเครื่องอุปโภค

บริโภคที่กำาหนดไว้	 แต่หาได้นำาไปซื้อไม่	 เอาไปเป็นประโยชน์แก่

ตนเอง	ธนาคารสหธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์		

ได้กระทำาผิดดังกล่าว	คณะรัฐมนตรีกล่าวหาว่า	รองผู้ว่าการธนาคาร

ชาติขณะนั้นไม่ได้ตรวจตราให้ดี	จึงย้ายรองคนนั้นไปเป็นผู้จัดการ

รัฐวิสาหกิจอย่างอื่น	 แล้วตั้งให้ป๋วยเป็นรองผู้ว่าการฯ	 แทน	และ	

ผู้ว่าการฯ	 ในขณะนั้น	คือนายเสริม	 วินิจฉัยกุล	จึงแต่งตั้งให้ป๋วย	

เป็นผู้สอบสวนเรื่องความผิดของธนาคารดังกล่าว

ป๋วยพิจารณาแล้วก็เห็นว่า	ธนาคารสหธนาคารกรุงเทพ

น้ันทำาผิดระเบียบจริง	 และจะต้องถูกลงโทษโดยการปรับเป็นเงิน

หลายล้านบาท	ระหว่างที่กำาลังดำาเนินการอยู่นี้เอง	วันหนึ่ง	พลโท

ประยูร	ภมรมนตรี	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	ซึ่งเป็น	

ผู้บังคับบัญชาของป๋วยโดยตรง	ได้โทรศัพท์มาเชิญป๋วยไปรับประทาน	

อาหารกลางวันที่โรงแรมรัตนโกสินทร์	โดยบอกว่า	

“ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีเรื่องจะ

ปรึกษา”
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนั้นก็คือ		

พลเอกสฤษดิ์	ธนะรัชต์	(ยศขณะนั้น)

ป๋วยรู้สึกแปลกใจเล็กน้อย	แต่เห็นว่าเป็นผู้บังคับบัญชา	

จึงไปตามคำาส่ัง	เม่ือป๋วยเดินเข้าไปในห้องอาหารก็ยิ่งแปลกใจใหญ่	

เพราะนอกจากพลเอกสฤษดิ์	ธนะรัชต์แล้ว	ยังมีแม่ทัพนายกองทั้ง

ทัพบก	ทัพเรือ	อากาศและตำารวจพร้อมหน้ากันประมาณ	๒๐	คน		

มาร่วมรับประทานอาหารด้วย

ป๋วยคารวะรัฐมนตรีทั้งสอง	ทักทายกันตามสมควรแล้วจึง

ลงมือรับประทานอาหาร

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว	พลเอกสฤษดิ์ก็ถามป๋วย

ว่าเรื่องผลการสอบสวนสหธนาคารกรุงเทพเป็นอย่างไร	ป๋วยก็เล่า

ให้ฟังโดยละเอียด

พลเอกสฤษดิ์นิ่งฟังอย่างสงบ	พอป๋วยเล่าจบก็ถามขึ้นว่า

“นี่คุณ...ถ้ารัฐบาลไม่เอาผิดธนาคารนั้นจะได้ไหม”

ป๋วยมองหน้าผู้ถามแล้วก็ตอบชัดถ้อยชัดคำาว่า	 “เห็นจะ	

ไม่ได้หรอกครับเพราะปรากฏความผิดแจ้งชัด”

รัฐมนตรีพลเอกสฤษด์ิถามอีกว่า	 “ผมจะรายงานคณะ

รัฐมนตรีไปได้ไหมว่า	ธนาคารพาณิชย์นั้นก็ทำาผิดไปแล้ว	 ให้คณะ

รัฐมนตรีเพียงแต่ตักเตือนอย่าให้ทำาอีกได้ไหม”

ป๋วยยืนยันทันที	“ไม่ได้หรอกครับ	เพราะในสัญญาซื้อขาย

เงินปอนด์นั้นระบุไว้ว่า	ถ้าธนาคารพาณิชย์ทำาผิดความประสงค์ของ

รัฐบาลก็จะต้องถูกปรับ	กำาหนดไว้ตายตัว	คงจะเสนอเป็นอย่างอื่น

ไม่ได้	เว้นไว้เสียแต่ว่าเอาเสนอไปแล้ว	ถ้าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหลาย

ท่านๆ	ที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันนี้เป็นคณะผู้ร่วมประชุม

อยู่	อยากจะปรานี	ก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี”
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สิ้นคำาของป๋วย	รัฐมนตรีพลเอกสฤษดิ์ก็มิได้พูดว่ากระไร

อีก

การรับประทานอาหารครั้งนั้นก็สิ้นสุดกันเพียงเท่านั้น

อีกสองสามวันต่อมา	 พลโทประยูร	 ภมรมนตรีก็บอก	

ป๋วยอีกว่า	 พลเอกสฤษด์ิและพลเอกเผ่า	 ศรียานนท์	 อธิบดีกรม

ตำารวจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เชิญป๋วยไปรับ	

ประทานอาหารกลางวัน	คราวนี้ที่อาคารราชดำาเนินกลาง

ป๋วยพบว่า	การรับประทานอาหารครั้งท่ีสองกับรัฐมนตรี

สองท่านน้ี	 ก็มีแม่ทัพนายกองชุดเดิม	 เพิ่มแต่เพียงพลเอกเผ่า		

ศรียานนท์คนเดียว

คราวนี้	 ท้ังพลเอกสฤษด์และพลเอกเผ่าก็โอ้โลมปฏิโลม

ป๋วยว่าด้วยเรื่องการงดเว้นค่าปรับให้สหธนาคารกรุงเทพอีกครั้ง	แต่	

ป๋วยก็ยังไม่รับคำา	

วันนั้น	 ป๋วยขับรถออสตินคันเก่าคันเก่งกลับบ้านมาแต่

หัววัน	พอถึงบ้านอาบน้ำาอาบท่าเสร็จแล้ว	เขาก็ไปดูลูกชายคนเล็ก	

ใจ	อึ๊งภากรณ์	ที่เพิ่งเกิดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	และมีอายุเดือน

เศษๆ	เขาเล่าให้มาร์เกรทฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้น	และบอกเธอว่า	

“เรายังมีภาระการเงินอีกมาก	บ้านก็ผ่อน	ลูกๆ	ก็ยังเล็ก

อยู่...”

เขาเว้นระยะให้เธอรู้ว่า	เขาอาจลำาบากหากขัดใจผู้บังคับ

บัญชา

“แต่คำาเสนอของพลเอกสฤษด์ินั้น	เราทำาให้ไม่ได้	จะเสีย

ชื่อ...”

มาร์เกรทยิ้มรับคำาของป๋วย	แววตาของเธอแสดงให้เห็นว่า

ชื่นชมยินดีขนาดไหนที่มีสามีซื่อสัตย์สุจริตเช่นป๋วย	
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ป๋วยจึงยืนกรานกับพลเอกสฤษด์ิว่า	 ถึงอย่างไรทาง	

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเสนอไปตามหลักการ	แต่ทั้งพลเอก	

สฤษดิ์	 และพลเอกเผ่า	 ต่างก็มีอำานาจอยู่ในคณะรัฐมนตรี	 ถ้า

ต้องการให้คณะรัฐมนตรีลงมติอย่างไร	ก็คงจะสำาเร็จได้	

ต่อมา	 ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความรับผิดชอบ

ของป๋วยได้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะรัฐมนตรีลงโทษปรับ	

สหธนาคารกรุงเทพ	เป็นจำานวนหลายล้านบาทตามสัญญาซื้อขาย	

เงินปอนด์เสรี	และคณะรัฐมนตรีก็ลงมติเห็นชอบด้วย	

สำาหรับพลเอกสฤษด์ิก็ยังซื้อสหธนาคารกรุงเทพอยู่ดี		

แต่จะด้วยราคาเท่าใดไม่ปรากฏ	

หลังจากน้ันไม่กี่วัน	๒๕	ธันวาคม	๒๔๙๖	ป๋วยถูกคำาสั่ง

ให้พ้นจากตำาแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	หลังจาก	

ดำารงตำาแหน่งได้เพียง	 ๗	 เดือน	 โดยให้ย้ายไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ	

การคลัง	กระทรวงการคลังตามเดิม

เม่ือรับทราบคำาส่ังย้าย	 ป๋วยก็ถามตัวเองทันทีว่า	 เขา

ทำาผิดอะไรหรือเปล่า	เมื่อมั่นใจว่าตนเองไม่ได้ทำาผิดอะไร	เขาก็ไม่	

เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากนัก	เพราะเขาถือว่าได้ทำาหน้าที่เต็มที่แล้ว	

แต่กระนั้นเขาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น	เขาเป็นห่วง	

ประเทศไทย

เย็นวันนั้น	ป๋วยบอกภรรยา

“เขาออกคำาสั่งย้ายฉันวันคริสต์มาสพอดีเลย”

“อะไรนะ”	มาร์เกรทถาม

“๒๕	ธันวาคม	๒๔๙๖...ไงที่รัก”

เธอหัวเราะ	 เขามองออกไปนอกหน้าต่าง	 เห็นไมตรี

ลูกชายคนกลางวัย	๓	ขวบเกิดที่เมืองไทยกำาลังวิ่งเล่นอยู่กับจอน	
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ลูกชายคนโตที่มีอายุได้	๗	ขวบ	เขาคุยกับภรรยาสักพักหนึ่งก็กลับ	

มาที่นั่งที่ห้องรับแขกเล็กๆ	ที่เป็นห้องนั่งเล่นไปด้วยในตัว	แล้วเปิด

เพลงไทยเดิมฟังตามปกติ	

ป๋วยกลับกระทรวงการคลัง	

ป๋วยไม่ได้ทำาเรื่องการเงินการคลังเพียงคนเดียว	 ตลอด

ปี	๒๔๙๕	ที่ผ่านมาเขาและเพ่ือนๆ	อันประกอบด้วยนายบุญมา		

วงศ์สวรรค์	นายพิสุทธิ์	นิมมานเหมินท์	คุณหญิงสุภาพ	ยศสุนทร		

นางกรองทอง	 ชุติมา	 คนเหล่านี้คือคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวท่ีร่วมงาน	

ด้วยกันมาในกระทรวงการคลัง	

เมื่อดำารงตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญกระทรวงการคลัง	 ป๋วย

ทำางานเต็มที่ในฐานะผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	 มีผลงานที่เป็น	

การปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจของไทยหลายด้าน	ทั้งด้านการเงิน	

การคลัง	 และการค้า	 อาทิ	 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรากับต่าง

ประเทศมีหลายอัตรา	ส่งออกข้าวก็อัตราหนึ่ง	ส่งออกยางก็อัตรา	

หนึ่ง	ส่งออกดีบุกก็อีกอัตราหนึ่ง	นอกนั้นใช้อัตราเสรีในทางตลาดซึ่ง

ขึ้นลงฮวบฮาบเป็นที่ระส่ำาระสาย	รวมทั้งอัตรามืดอีกทางหนึ่งด้วย	

อันเป็นเหตุให้เศรษฐกิจปั่นป่วน	ป๋วยจึงเสนอให้ยกเลิกการผูกขาด

ของสำานักงานข้าวแล้วใช้ระบบการค้าข้าวกับต่างประเทศอย่างเสรี	

และสร้างเสถียรภาพอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	 โดย

เสนอให้รัฐบาลจอมพล	ป.	ประกาศยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยน	

ทางการหลายอัตราแล้วหันมาใช้อัตราแลกเปลี่ยนทางการอัตรา

เดียว	ส่งผลให้ทุนสำารองเงินตรามีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ทางด้านการคลัง	การงบประมาณ	ป๋วยและเพื่อนๆ	ร่วม

กับ	Public	Administration	Service	ของอเมริกา	ได้จัดวางรูปการ	
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งบประมาณให้เข้าแบบให้มีการพินิจพิจารณากันอย่างถูกลักษณะ

วิชาการ	การลงบัญชีงบประมาณก็ถูกต้องตามสมัย	สามารถรู้ได้โดย

ไม่ชักช้าว่าเงินได้เงินรับเท่าใด	เงินจ่ายเท่าใด	ในทุกระยะ	การลง

บัญชีก็รวดเร็ว	และตรวจสอบได้ภายในไม่กี่เดือน	ทำาให้วางนโยบาย

การงบประมาณได้โดยง่าย	สถิติศุลกากรก็ปรับปรุงให้สำาเร็จรวดเร็ว

ทันใจ	การภาษีอากรนั้น	ก็มีนายบุญมา	วงศ์สวรรค์	และนายสุนทร		

หงส์ลดารมภ์	หนี้สินที่รัฐบาลมีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย	ก็ออก

กฎหมายล้างเสีย	เริ่มต้นกันใหม่	ตลาดพันธบัตร	ตลาดตั๋วเงินคลัง

เมื่อเปิดโอกาสให้อัตราดอกเบี้ยและเรื่องอื่นๆ	มีเสรียิ่งขึ้น	

ผ่านไปไม่นานนัก	ก็เกิดเรื่องใหม่ขึ้น	

ปี	 ๒๔๙๗	พลตำารวจเอกเผ่า	 ศรียานนท์	 ได้รับแต่งตั้ง

ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังอีกตำาแหน่งหนึ่ง	 (นอกจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำารวจ)	พยายาม	

เสนอให้บริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา	ซึ่งตนเองมีผลประโยชน์อยู่

ด้วย	เป็นผู้จัดพิมพ์ธนบัตรไทยแทน	บริษัท	โทมัส	เดอ	ลา	รู	คณะ	

รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ป๋วยเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้

ป๋วยพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมที่สุด	 โดยพิจารณาเร่ือง

ความปลอดภัยของประเทศเป็นหลัก	เขาตรวจพบว่า	บริษัทดังกล่าว	

ฝีมือไม่ดี	 ปลอมง่าย	 และมีชื่อเสียงในการว่ิงเต้น	 ไม่มีความน่า

เชื่อถือเพียงพอให้เป็นผู้จัดพิมพ์ธนบัตร	จึงรายงานเสนอคุณพระ	

บริภัณฑ์ยุทธกิจ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ให้ใช้	 บริษัท	

โทมัส	เดอ	ลา	รู	ตามเดิม	

ระหว่างที่ป๋วยกำาลังเขียนรายงานนั้น	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก็ได้บอกกับพลตำารวจเอกเผ่าถึงผลการพิจารณา	

ของป๋วย	พลตำารวจเอกเผ่าไปบอกบริษัทอเมริกันแห่งนั้น	ผู้จัดการ	
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บริษัทอเมริกันได้มาขอพบป๋วย	และจะให้ป๋วยเปลี่ยนรายงาน	ป๋วย

ยืนยันว่าจะรายงานตามที่ตนพิจารณา	ผู้จัดการคนนั้นก็บริภาษด่า

ว่าป๋วยต่างๆ	นานา	และลามปามไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง	

คุณพระบริภัณฑ์ยุทธกิจด้วย

ป๋วยจึงเขียนรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง	รวม

ท่ีคนอเมริกันมาบริภาษตนและท่านด้วย	 ในขณะเดียวกันป๋วยก็

โทรศัพท์บอกนาย	Howard	Parsons	อุปทูตอเมริกันให้ทราบถึง

พฤติกรรมของคนของเขาด้วย	ท่านอุปทูตก็แสดงความเสียใจและ	

ขอโทษแทนคนคนนั้น

ในรายงานที่ป๋วยเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น	 เขาเสนอแนะ

ให้ใช้บริษัทโทมัส	เดอ	ลา	รู	อย่างเดิม	แต่ถ้าหากคณะรัฐมนตรียัง

คลางแคลงใจเร่ืองความปลอดภัยอยู่	 จะใช้บริษัทอเมริกันที่	๒	ก็	

แล้วแต่พิจารณา	แต่ถ้าหากจะตัดสินให้บริษัทอเมริกันพิมพ์ธนบัตร

ไทยต่อไป	 ป๋วยยืนยันว่าตนก็จะรับราชการต่อไปไม่ได้เพราะ	

ผู้จัดการได้มาบริภาษตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คุณพระบริภัณฑ์ยุทธกิจเล่าว่า	ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นั้น	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับท่านว่า

“ไอ้ลูกศิษย์คุณพระนี่มันจองหองจริง	 คำาหนึ่งมันก็จะ	

ลาออก	สองคำามันก็จะลาออก..”

คุณพระก็ได้อธิบายตามข้อเท็จจริงไป	 ผลสุดท้ายคณะ

รัฐมนตรีก็ลงมติเห็นชอบตามที่ป๋วยเสนอ	 และวันรุ่งข้ึนนายก

รัฐมนตรีเคยนัดไว้ว่าจะให้ผู้จัดการบริษัทอเมริกันเข้าพบ	 ท่านก็

เปลี่ยนให้เข้าพบบุตรเขยของท่านแทน

ข้อนี้ป๋วยรู้สึกว่านายกรัฐมนตรี	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	

มีเมตตาต่อเขามาแต่ด้ังเดิม	 เพราะป๋วยเป็นเพื่อนกับประสงค์	
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พิบูลสงคราม	บุตรชายของท่าน	ทั้งยังเคยสัพยอกชื่อของป๋วยว่า		

“ป๋วยน่ะจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้ว	ไม่เปล่ียนชื่อสักที	ชื่อเป็น

เจ๊กเป็นจีนอยู่อย่างนั้น..”

ป๋วยตอบว่า	“ท่านครับ	ชื่อผมน่ะพ่อตั้งมา	ถ้าจะเปลี่ยนก็

ต้องให้พ่อเปลี่ยน”	แล้วป๋วยยังอธิบายอีกว่า	“ถ้าท่านนายกรัฐมนตรี

รู้จักภูมิศาสตร์ของไทยดีก็จะทราบว่า	ท่ีจังหวัดลำาปางมีตำาบลตำาบล

หนึ่งมีชื่อว่า	ปางป๋วย	แสดงว่าคำาว่า	ป๋วย	เป็นคำาไทยด้วย..”

จอมพล	ป.	ฟังแล้วก็หัวเราะ	และไม่ได้พูดถึงชื่อของเขา

อีก	รวมทั้งนามสกุลด้วย

ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘-๒๔๙๙	 ป๋วยรู้สึกว่าตนเองเป็นที่	

เกลียดชังของผู้ใหญ่ในแผ่นดินท้ัง	๓	คนคือ	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม		

จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	และพลเอกเผ่า	ศรียานนท์	จึงคิดจะขยับ

ขยายไปอยู่ต่างประเทศ	จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันกับผู้ใหญ่ในแผ่นดิน		

ป๋วยจึงติดต่อศาสตราจารย์เฟรเดริก	เบนแนม	ซึ่งเป็นครูเคยสอน	

เขามาก่อนให้ช่วยหางานให้	ศาสตราจารย์เบนแนมก็จัดการให้	แต่

เรื่องนี้ถึงหูคุณพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ	ท่านเห็นใจและไม่อยากให้ป๋วย	

ออกจากราชการไป	จึงส่งป๋วยไปทำาหน้าท่ีที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

การคลัง	 ที่สถานเอกอัครราชทูตท่ีลอนดอน	 และแต่งตั้งให้เป็น	

ผู้แทนไทยในคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ	 ซึ่งหน้าที่หลังมีผล

ทำาให้ไทยสามารถขายแร่ดีบุกซึ่งเป็นสินค้าออกสำาคัญของไทยใน	

สมัยนั้นได้มากขึ้น

ปี	พ.ศ.	๒๕๐๑	จอมพลสฤษด์ิ	ธนะรัชต์	ทำารัฐประหาร	

ยึดอำานาจการปกครองประเทศ	ป๋วยถูกเรียกตัวกลับเมืองไทย
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๑๓.
สุจริตคือเกราะบัง๑

ปี พ.ศ.	๒๕๐๐	จอมพลสฤษด์ิ	ธนะรัชต์	ทำารัฐประหาร

ยึดอำานาจการปกครองจากจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	แต่มีปัญหา

สุขภาพ	จึงแต่งตั้งนายพจน์	สารสิน	ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี	เพื่อ	

จัดการเลือกตั้ง	 ส่วนตนเองเดินทางไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา		

หลังจากรัฐบาลนายพจน์	 สารสินจัดการเลือกตั้งเป็นท่ีเรียบร้อย	

พลโทถนอม	 กิตติขจร  ก็รับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่		

๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๑

ระหว่างนี้	เรื่องเก่าๆ	ท่ีเคยค้างคาใจกันมาแต่คราวก่อน

ได้ย้อนรอยกรรมกลับมาอีกครั้ง	ปี	๒๕๐๑	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

มีเหตุร้ายเกิดขึ้น	มีผู้ทุจริตสมคบกันปลอมเช็คมาขึ้นเงินจากบัญช	ี

ของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย	จำานวน

กว่าสิบฉบับ	เป็นเงินกว่าสิบล้านบาท	จากการสืบสวนของตำารวจ	

ปรากฏว่ามีพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมอยู่ด้วย	

๑		 เรื่องราวส่วนใหญ่ในบทนี้มาจาก	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	 “เหลียวหลัง	 แลหน้า,”	 ใน	

อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,	 ๑๒๗-๑๓๐.	 และ	 สุรพล	 เย็นอุรา.	๑๒ ปี  

๒ เดือน ๔ วันในตำาแหน่งผู้ว่าการ ธปท.	(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	๒๕๓๐),	

๑๑-๑๗.	
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ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย	หลังจากมอบคดีเช็คปลอม

ให้อัยการแผ่นดินแล้ว	 วันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๐๑	 นายเกษม		

ศรีพยัคฆ์	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นก็ลาออกจาก	

ตำาแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น	

หนังสือลาออกของนายเกษม	ศรีพยัคฆ์	มีข้อความชัดเจน	

และเป็นแบบอย่างที่ดี	ความส่วนหนึ่งว่า

“ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันแห่งนี้ เมื่อ 

ไม่อาจปกครองดูแลให้พนักงานที่อยู่ในความปกครองปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกชักชวนให้ร่วม

กระทำาการทุจริตและเป็นผลเสียหายแก่ธนาคารได้ ข้าพเจ้าจึงขอ 

ลาออกจากตำาแหน่ง..”

การลาออกของนายเกษมเป็นโอกาสให้พลโทถนอม	

กิตติขจร	 (ยศขณะนั้น)	 นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น	 (ซึ่งกำากับโดย	

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์)	 ได้แต่งต้ังนายโชติ	 คุณะเกษม	 ขึ้นเป็น	

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	(๒๔	กรกฎาคม	๒๕๐๑)

ปลายปี	 ๒๕๐๑	 ได้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง	

เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิกพรรคท่ีเป็นสมาชิกสภา	

ผู้แทนราษฎรกับรัฐมนตรีในรัฐบาลพลโทถนอม	กิตติขจร	และพลโท	

ถนอม	กิตติขจรก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้	จอมพลสฤษดิ์	

ธนะรัชต์จึงเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วร่วมมือกับพลโทถนอม	

กิตติขจร	 นายกรัฐมนตรี	 ยึดอำานาจรัฐบาลของตนเอง	 เมื่อวันที่	

๒๐	ตุลาคม	๒๕๐๑	ระหว่างนั้นบ้านเมืองตกอยู่ภายใต้อำานาจของ	

หัวหน้าคณะปฏิวัติ
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จนกระทั่งวันที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๐๒	 จอมพลสฤษด์ิ		

ธนะรัชต์	จึงขึ้นดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่	๑๑	ของประเทศ	

ไทย	เป็นผู้นำารัฐบาลเผด็จการ	เป็นเจ้าของคำาพูดที่ว่า	“ข้าพเจ้าขอ	

รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”	 จอมพลสฤษด์ิได้ใช้มาตรา	 ๑๗	 แห่ง

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	 พ.ศ.๒๕๐๒	 มีอำานาจสั่ง	

ประหารชีวิตผู้ต้องหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวบรัดโดยไม่ต้อง	

ฟ้องร้องขึ้นศาลไต่สวนพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมตาม

ปกติ	 ในข้อหาวางเพลิง	ค้ายาเสพติด	และความผิดทางการเมือง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์

นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผู้คนกลัวกันทั้งเมือง	

เม่ือข้ึนดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	รัฐบาลเผด็จการทหาร	

ของจอมพลสฤษดิ์	ประกาศนโยบายเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจไทยตาม

แนวทางธนาคารโลก	จึงรื้อโครงสร้างการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ	

การคลังขนานใหญ่	และชักชวนผู้มีความสามารถเข้ามาร่วมทำางาน

ด้วยมากมาย	แม้จอมพลสฤษดิ์จะมีชื่อเสียงไม่ดีในหลายด้าน	แต่ก็มี

ข้อเด่นคือเป็นคนฉลาด	และรู้จักเลือกใช้คน	ผู้มีความสามารถท่ีเขา	

ชักชวนมาร่วมทำางานพัฒนาบ้านเมืองได้แก่	 ม.ล.เดช	 สนิทวงศ์		

นายเล้ง	 ศรีสมวงศ์	 นายทวี	 บุณยเกตุ	 คุณพระเวชยันต์รังสฤษด์ิ		

รวมทั้งป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ซึ่งเคยมีข้อบาดหมางใจกันมาก่อนด้วย

ระยะนั้นคณะกรรมการฝ่ายการคลังและงบประมาณ	

ของคณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่าการงบประมาณนั้น	เป็นเครื่องมือ

สำาคัญย่ิงของรัฐบาลในการท่ีจะบริหารและพัฒนาประเทศ	สมควร	

ยกฐานะหน่วยงานให้สูงกว่าเดิม	 และควรจัดแยกการจัดทำา	

งบประมาณออกต่างหากจากการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายเงิน		

ดังนั้น	รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสำานักงบประมาณขึ้น	โดยมีฐานะเทียบเท่า	
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กรม	สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	นับแต่วันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๐๒	

และทาบทามป๋วย	อึ๊งภากรณ์

ป๋วยเห็นว่า	มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีน่าเชื่อถือจำานวนมากมาร่วม

งาน	คิดว่า	จอมพลสฤษด์ิคงตั้งใจทำานุบำารุงบ้านเมืองอย่างจริงจัง	

เขาจึงยอมรับตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงบประมาณเป็นคนแรก		

ขณะนั้นเขามีอายุได้	๔๓	ปี

เมื่อจอมพลสฤษด์ิขึ้นดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	

ก็ได้แต่งต้ังนายโชติ	 คุณะเกษม	 ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

การคลัง	 (กุมภาพันธ์	๒๕๐๒)	ว่ากันว่า	นายโชติ	 เป็นผู้ที่จอมพล

สฤษดิ์ไว้วางใจทั้งในด้านการเงินและส่วนตัว	การที่ผู้ว่าการธนาคาร

ชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนเดียวกัน	นับเป็น	

ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน	ไม่ว่าในประเทศไหนในโลก

ในช่วงนี้เอง	เรื่องที่พลเอกสฤษดิ์เคยทำาไม่สำาเร็จในอดีต

สมัยจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ได้รับการปัดฝุ่นอีกครั้ง	ครั้งน้ี	เขา

เป็นนายกรัฐมนตรีเองแล้ว	จอมพลสฤษด์ิมีบันทึกสั่งการให้ผู้ว่าการ	

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

เปลี่ยนบริษัทผู้พิมพ์ธนบัตรจากบริษัทเดิมคือโทมัส	เดอ	ลา	รู	เป็น

บริษัทซีเคียวริตี้	โคลัมเบียน	แบงค์โน้ตแห่งสหรัฐอเมริกา

เมื่อผู้ได้รับคำาส่ังท้ังสองตำาแหน่งเป็นคนเดียวกัน	 การ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำาสั่งจึงทำาได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว	หลังจาก

มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างกับบริษัทแห่งใหม่แล้ว	ก็มีการสั่งจ่าย

เงินจากทุนสำารองเงินตราเพื่อจ่ายให้บริษัทนั้นกว่า	๖	แสนดอลลาร์	

สหรัฐ	 (ประมาณ	 ๑๔	 ล้านบาท)	 ตามเงื่อนไขที่กำาหนดให้จ่าย	

ล่วงหน้าสำาหรับการจัดทำาแม่พิมพ์ธนบัตร	
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ในที่สุด	ข่าวนี้ก็รั่วไปถึงหนังสือพิมพ์	มีข่าวพาดหัวทำานอง	

ว่า	รัฐมนตรีคลังคอร์รัปช่ันมโหฬาร	และนำาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ	์

อย่างกว้างขวาง	ทั้งยังมีข่าวว่ามีการพบหลักฐานการติดต่อเรียกร้อง

ให้บริษัทนี้จ่ายเงินจำานวนหนึ่งเป็นการสมนาคุณแก่บุคคลบางคน		

ซึ่งตีความได้ว่าคือหัวหน้าคณะปฏิวัติ	 จึงเป็นเหตุให้มีการระงับ	

การดำาเนินการทั้งปวงตามสัญญาที่ทำาไว้	 และเงินที่จ่ายไปเป็น	

ค่าทำาแม่พิมพ์ธนบัตรก็ตกเป็นของบริษัทผู้ถูกบอกเลิกสัญญาไปโดย	

ปริยาย

นายโชติ	คุณะเกษม	ลาออกจากตำาแหน่ง	(๓	พฤษภาคม	

๒๕๐๒)	และถูกดำาเนินคดีด้วยข้อหาปฏิบัติการอันมิชอบ	แต่ท้ายสุด		

ศาลก็พิพากษาว่าไม่มีความผิดเพราะทำาตามคำาสั่งของหัวหน้า	

คณะปฏิวัติซึ่งถือเสมือนหนึ่งกฎหมาย

ป๋วยรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ภายหลังด้วยความเศร้าใจ

เมื่อนายโชติ	 คุณะเกษมลาออกเพราะคดีความข้างต้น	

จึงมีการสรรหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่	 จอมพล

สฤษด์ิได้มีโทรเลขไปถึงป๋วย	 ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำานวยการสำานัก	

งบประมาณและยังเป็นผู้แทนไทยในคณะมนตรีดีบุก	กำาลังประชุม

คณะมนตรีดีบุกโลกอยู่ที่ลอนดอน	โดยเสนอให้รับตำาแหน่งรัฐมนตร	ี

ว่าการกระทรวงการคลัง	แต่ป๋วยโทรเลขตอบปฏิเสธว่า	

“ไม่ขอรับตำาแหน่งนี้ เพราะตอนเข้าเป็นเสรีไทยได้สาบาน

ไว้ว่า จะไม่รับตำาแหน่งการเมืองใดๆ จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ 

เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้แสวงหาประโยชน์จากการเป็นเสรีไทย”

จอมพลสฤษดิ์ได้มีโทรเลขอีกฉบับหนึ่งเร่งเร้าให้ป๋วยรับว่า	
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“ประเทศชาติกำาลังอยู่ในภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ เห็นมี

แต่คุณที่จะช่วยผมได้…”

แต่ป๋วยก็มีโทรเลขตอบไปอีกครั้งว่า	

“ผมยินดีรับใช้ประเทศชาติทุกอย่าง แต่ไม่ใช่ฐานะรัฐมนตรี  

ท่านนายกรัฐมนตรีคงจะไม่ต้องการรัฐมนตรีท่ีทวนคำาสาบานเป็น 

แน”่

จอมพลสฤษดิ์จึงเงียบไป	 และได้แต่งตั ้งนายสุนทร		

หงส์ลดารมภ์ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

คร้ังนั้น	 เม่ือกลับจากประชุมคณะมนตรีดีบุก	ป๋วยกลับ

จากอังกฤษด้วยเครื่องบินของสายการบิน	บี.โอ.เอ.ซี.	ซึ่งจอดบน

ลานจอดที่สนามบินดอนเมือง	 เขาเดินลงมาพร้อมกับผู้โดยสาร	

คนอื่นๆ	ผู้ที่ไปรอรับได้ยินเพื่อนป๋วยกับป๋วยสัพยอกกัน

“ป๋วย..คราวนี้นายหนีตำาแหน่งไฟแนนซ์มินิสเตอร์ไม่พ้น	

แล้ว”	นั่นเป็นประโยคทักทายจากนายสมหมาย	ฮุนตระกูล	ผู้ที่ชักจูง	

ให้ป๋วยมาทำางานในธนาคารแห่งประเทศไทย

“โน	โน”	ป๋วยปฏิเสธพร้อมกับโบกมือเป็นพัลวัน

นับเป็นคำาปฏิเสธที่ตรงกันกับข้อความในโทรเลข	เป็นการ

ยืนยันความจริงใจของปวยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

โชติ	คุณะเกษมได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันท่ี	๓	พฤษภาคม	๒๕๐๒	และยังไม่ได้

แต่งต้ังผู้ใด	 จอมพลสฤษด์ิจึงแต่งตั้งป๋วยให้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการ	

ธนาคารแห่งประเทศไทยอีกตำาแหน่งหนึ่ง	ตั้งแต่วันที่	๑๑	มิถุนายน	

๒๕๐๒
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ป๋วยทำางาน	๒	ตำาแหน่งไปพร้อมกันจนกระทั่งปี	๒๕๐๔	

จึงลาออกจากตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 เพื่อจะได้

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างเต็มที่	

แต่กระนั้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 เขาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจและการคลังอีก	 ๑	 ตำาแหน่ง	

จนกระทั่งถึงปี	 ๒๕๑๐	 เรียกได้ว่า	 ป๋วยเป็นผู้ดูแลการคลัง	 การ	

งบประมาณและการเศรษฐกิจของชาติได้ครบถ้วนทุกด้าน

อย่างไรก็ดี	ช่วงนั้นป๋วยยังต้องไปประชุมคณะมนตรีดีบุก

อยู่	 ปรากฏว่า	 ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกในระยะนั้น	 มีกรณี

สำาคัญเก่ียวกับช่ือเสียงและผลประโยชน์ของประเทศไทยคือ	 เกิด	

การลักลอบนำาดีบุกส่งออกนอกโควต้าอย่างอุกอาจที่ท่าเรือภูเก็ต	

นายเหมืองทั้งต่างประเทศและคนไทยเห็นแจ้งชัดกันทั่วหน้า	และ

ความจริงหัวหน้าลักลอบนำาดีบุกออกนั้นก็มิใช่อื่นไกล	คือจอมพล

สฤษดิ์นั่นเอง	แต่ในขณะนั้นป๋วยไม่ทราบข้อนี้	เมื่อผู้แทนมาเลเซีย	

ในคณะมนตรีดีบุกนำาความขึ้นฟ้องคณะมนตรีในฐานะผู้แทนไทย		

ป๋วยจึงรีบเสนอหัวหน้าคณะปฏิวัติ	คือจอมพลสฤษดิ์	ให้ออกคำาส่ัง

ทันทีให้เจ้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำารวจสืบสวนโดยด่วน	และให้

อายัดดีบุกท่ีลักลอบส่งออกนั้นเมื่อตามจับได้	แล้วก็มีโทรเลขด่วน

ถึงคณะมนตรีดีบุกแจ้งให้ทราบว่า	รัฐบาลไทยได้ดำาเนินการสืบสวน

และให้อายัดดีบุกนั้นแล้ว	 และจะแจ้งให้คณะมนตรีทราบเม่ือได้	

ความคืบหน้า	ซึ่งแน่นอนที่สุด	การสืบสวนย่อมไม่ปรากฏว่าได้พบ

เรือที่นำาสินค้าออกไป

ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกแต่ละครั้ง	ภาคีต่างๆ	 ใน

คณะมนตรีก็เร่งรัดให้ผู้แทนไทยและรัฐบาลจัดการอย่างใดอย่าง	
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หนึ่ง	ประเทศไทยก็ผัดเพี้ยนเขาตลอดมา	เรือที่บรรทุกดีบุกที่ลักลอบ	

มานั้น	 ปรากฏว่านำาเอาดีบุกไปขึ้นที่เท็กซัส	 สหรัฐอเมริกา	 ป๋วย

พยายามติดต่อสหรัฐฯ	และเจ้าหน้าท่ีสหรัฐฯ	ขอทราบรายละเอียด		

แต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดสักที	เรือที่บรรทุกดีบุกนั้นภายหลังได้ข่าว	

ว่าล่มเสียแล้ว	ยิ่งหาร่องรอยไม่ได้	คณะมนตรีก็เร่งเร้าให้ประเทศ	

ไทยจัดการอย่างหนึ่งเสีย	

กาลเวลาก็ล่วงไปได้สักปีเศษหรือสองปี	จอมพลสฤษดิ์เอง

ก็โมโหว่าคณะมนตรีรังแกไทย	จึงโทรเลขสั่งป๋วยว่า	ถ้าคณะมนตรี	

เอาเรื่องนี้ขึ้นระเบียบวาระอีก	 ก็ให้คัดค้านแล้วให้เดินออกจากที่

ประชุมประเทศไทยจะเลิกเป็นภาคีสัญญาดีบุก

ป๋วยผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ไตร่ตรองดูแล้วก็ส่งโทรเลขทวน	

คำาสั่งว่า	

“ผมไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งของท่าน เพราะใครๆ ก็รู้ว่ามีการ

ลักลอบดีบุกจากประเทศไทย การเดินออกจากที่ประชุมก็เท่ากับ

รัฐบาลไทยขี้แพ้ชวนตี และถ้าเราจะเลิกเป็นภาคีสัญญาดีบุกนั้น 

ตามสัญญาต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหน่ึงปี และในระหว่างปีนี้ที่เรา

ยังออกไม่ได้ คณะมนตรีจะแกล้งเราอย่างไรก็ได้ เช่น ตัดโควตาให้

ลดลงอย่างมาก ไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยเสียเลย ขอให้ท่าน 

นายกรัฐมนตรีออกคำาสั่งให้ผมใหม”่

จอมพลสฤษดิ์โทรเลขตอบไปว่า	“ยกเลิกคำาสั่งเดิม คุณจะ 

ทำาอย่างไรก็ได้ตามใจ”

ต่อมาป๋วยจึงเร่งรัดให้คณะมนตรีทำาการอย่างหนึ่ง	

อย่างใด	 ผู้แทนมาเลเซียกับผู้แทนเบลเยี่ยมเสนอให้ตั้งอนุญาโต-	

ตุลาการ	ป๋วยเห็นว่าการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นไม่เป็นประโยชน์	

แก่ประเทศไทย	 จึงอภิปรายว่าบทบัญญัติในสัญญาดีบุกที่ให้ตั้ง	
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อนุญาโตตุลาการนั้น	เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยกรณีที่มีข้อขัดแย้งกัน

ในบรรดาภาคี	แต่กรณีนี้ไม่มีการขัดแย้งกัน	ประเทศไทยและภาคี	

อื่นๆ	ก็เห็นพ้องต้องกันว่ามีการลักลอบ	เพียงแต่ไม่ทราบจำานวนที่

ลักลอบเท่าน้ัน	ฉะน้ัน	ควรจะตกลงกันฉันมิตรว่าจะกำาหนดจำานวน

เท่าใด	 คณะมนตรีก็ยินยอม	 และได้กำาหนดจำานวนว่าน่าจะเป็น	

จำานวนหนึ่ง	(กรณีนี้ป๋วยจำาไม่ได้ว่ากี่พันตัน)	

ขั้นต่อไปก็คือรัฐบาลไทยเสนอให้ใช้บทบัญญัติอีก	

ข้อหนึ่งในสัญญาดีบุกว่าด้วยการส่งดีบุกออกเกินโควตา	คือให้ปรับ	

ไหม	ให้ประเทศไทยเอาเงินเท่ากับมูลค่าของดีบุกที่ลักลอบออกนั้น

เข้าในมูลภัณฑ์กันชน	โดยมีสิทธิ์ในเงินนั้นและกำาไรอันจะพึงมีจาก	

มูลภัณฑ์กันชนเมื่อเลิกมูลภัณฑ์	คณะมนตรีก็ตกลงด้วย	

ป๋วยกลับจากประชุมก็พูดกับสมาคมเหมืองแร่ให้เข้าใจ

และขอให้สมาคมเหมืองแร่นำาเงินจำานวนที่ประเทศไทยจะต้องถูก

ปรับนั้นมาซื้อพันธบัตรรัฐบาล	รัฐบาลจะได้มีเงินเอาไปชำาระค่าปรับ	

เขา	สมาคมเหมืองแร่ก็ตกลงแต่โดยดี	ครั้นต่อมามีการชำาระบัญชี

มูลภัณฑ์กันชนดีบุก	ปรากฏว่าส่วนที่รัฐบาลไทย	“ถูกปรับ”	นั้นก็ได้	

คืนมา	ซ้ำายังมีกำาไรเป็นเงินปันผลมาด้วย	การที่มีเหตุร้ายก็กลายเป็น	

ดี	ชื่อเสียงรัฐบาลไทยก็ไม่เสีย	เงินก็ไม่เสียกลับได้กำาไร	

แต่กรณีนี้ทำาให้ป๋วยกลุ้มใจไปหลายเวลาเพราะจำาเป็นต้อง

ขัดคำาสั่งนายกรัฐมนตรี	ความจริงตอนนั้น	ป๋วยตั้งใจไว้ว่าถ้านายก

รัฐมนตรียืนยันคำาส่ังเดิม	 ป๋วยก็จะลาออกไม่เฉพาะแต่ตำาแหน่ง	

ผู้แทนไทยในคณะมนตรีเท่านั้น	แต่จะลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการ	

ธนาคารชาติเป็นการคัดค้านด้วย



ชมัยภร แสงกระจ่าง140

นี่คือป๋วย	คนที่ต่อสู้กับจอมพลสฤษดิ์ด้วยความซื่อสัตย์

และจริงใจ	และความซื่อสัตย์และจริงใจนั้นก็เป็นเกราะคุ้มภัยให้ป๋วย

ด้วย
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๑๔.
ในบ้านหลังเก่า

การกลับมาทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของป๋วย	

เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกลับบ้าน	เขาเป็นผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทยเป็นลำาดับที่	๑๐	และด้วยฝีมือการบริหารที่กอปร	

ด้วยความรู้	 ความชาญฉลาด	 และคุณลักษณะนิสัยพิเศษของเขา		

เขาได้อยู่ในตำาแหน่งยาวนานที่สุด	 ทำาให้ธนาคารแห่งประเทศไทย	

รุ่งเรืองถึงขีดสุด	

คุณสมบัติความเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยมติดตัวป๋วยมา

แต่กำาเนิดคือความจริงใจ	และความอ่อนน้อมถ่อมตน	และความ	

มีเมตตา	ป๋วยเป็นนักเศรษฐศาสตร์มือหนึ่งของโลก	ท่ีไม่เคยอวดโอ่		

ไม่เคยยกตนข่มท่าน	 แม้แต่คนตัวเล็กๆ	ที่เป็นผู้ร่วมงาน	 เขาเริ่ม	

ก้าวแรกในบ้านหลังเดิมด้วยการกล่าวถ้อยคำาที่เป็นกันเอง	 และ	

โยงใยสายสัมพันธ์เข้าด้วยกันราวกับญาติมิตร

เขากล่าวกับพนักงานตั้งแต่วันแรกว่า

“ผมจำาได้ว่า	เมื่อได้พ้นไปจากตำาแหน่งรองผู้ว่าการฯ	แต่		

๕	ปีก่อนนั้น	ผู้ท่ีผมส่งมอบงานให้ก็คือรองผู้ว่าการฯ	คนเดียวกับที	่

กำาลังมอบงานในตำาแหน่งผู้ว่าการฯ	ให้แก่ผมในขณะนี้”
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รองผู้ว่าการฯ	คนนั้นก็คือ	พลตรีเจียม	ญาโณทัย	ซึ่งเป็น	

รองผู้ว่าการฯ	คนดีคนเก่งอีกคนหนึ่งที่พนักงานธนาคารแห่งประเทศ	

ไทยต้องจดจำา

ป๋วยดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น	

เวลา	๑๒	ปี	นับเป็นผู้ว่าการฯ	ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด	ตลอด	

สมัยที่เขาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ถือได้ว่าเป็นสมัยที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยปลอดจากการเมืองมากที่สุด	และเป็นยุค	

ที่สามารถรักษาเสถียรภาพเงินตราไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง	 เงินบาท		

ได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งในและนอกประเทศ	ทำาให้มีการค้าขาย	

และการลงทุนเพิ่มขึ้น	นอกจากนั้นเงินทุนสำารองระหว่างประเทศก	็

เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์	 ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มขยาย	

สาขาออกไปสู่ภูมิภาค	คือภาคใต้	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และ

ภาคเหนือ	ซึ่งนับเป็นการอำานวยความสะดวกทางการเงินให้แก่คลัง	

จังหวัด	 ซึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้แทนของธนาคารชาติ	 กับบรรดาสาขา	

ธนาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณของแต่ละภาค

นอกจากนี้	 ยังสามารถจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรได้สำาเร็จ		

ไม่จำาเป็นต้องไปพิมพ์ธนบัตรในต่างประเทศ	มีการออกพระราช-	

บัญญัติ	ธนาคารพาณิชย์	พ.ศ.	๒๕๐๕ ซึ่งถือเป็นแม่บทของธนาคาร	

พาณิชย์	 ตลอดจนนำาเทคนิคนโยบายทางการเงินที่สำาคัญๆ	 เช่น		

อัตราเงินสดสำารองอัตราส่วนลดมาใช้	และชักจูงให้ธนาคารปฏิบัติ	

ตามกฎระเบียบ	อันจำาเป็นต่อการเสริมสร้างความม่ันคงในระบบ

การธนาคาร	และอนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์เปิดสาขามากข้ึน	และ

ขยายไปทั่วราชอาณาจักร	ทำาให้กิจการธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	เจริญ	

รุดหน้าอย่างรวดเร็ว
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ป๋วยมองปัญหาอย่างรอบด้าน	 ในยุคนี้เองธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินวังบางขุนพรหม	 ตลอดจน	

ส่ิงปลูกสร้าง	 ซึ่งเป็นผลให้มีการจัดสร้างอาคารสำานักงานใหญ่ใน

เวลาต่อมา	และถือได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นศรีสง่าแห่งหนึ่งของ	

ประเทศไทยจนทุกวันนี้	

สำาหรับบุคลากรและการมองไปในอนาคต	ป๋วยจัดให้มี

นักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย	ซ่ึงมาจากผู้มีผลงานดีเด่น

ในระดับการศึกษาขั้นเตรียมอุดม	โดยให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน	

ไปศึกษาในแขนงวิชาการต่างๆ	 ในต่างประเทศนับเป็นกำาลังและ	

มันสมองที่สำาคัญ	แล้วกลับมาทำางานกับธนาคารแห่งประเทศไทย	

ไม่ใช่แต่เรื่องใหญ่ๆ	ที่ทำาให้ป๋วยเป็นที่รักและยกย่องของ

พนักงานธนาคารฯและคนทั้งประเทศ	หากแต่เรื่องเล็กๆ	ที่เกิดขึ้น

ในธนาคาร	ก็ทำาให้เขาเป็นที่รักและชื่นชมไม่แพ้กัน	ยิ่งทำาให้เห็นว่า	

เขาเป็นคนที่พิเศษจริงๆ	

สิ่งที่ป๋วยทำาให้คนรอบข้างภูมิใจก็คือ	ป๋วยให้เกียรติคนที่

ทำางานด้วย	และทำาให้คนที่ทำางานด้วยเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้รับ	

ความไว้วางใจ	ป๋วยจะมอบงานให้ตามความถนัด	และหากงานใด

ไม่สมบูรณ์	ก็จะแก้ไขโดยไม่กล่าวตำาหนิในรูปถ้อยคำาหรือตัวอักษร	

แต่หากเป็นความดีก็จะชมเชยเป็นหลักเป็นฐานให้ปรากฏ	หรือให้	

เกียรติให้มีชื่อปรากฏ

ตามปกติ	ป๋วยจะเป็นคนที่ฉลาดคิด	คิดชัด	และมีวาจาคม		

จึงมีคนรอฟังคำากล่าวปราศรัยหรือสุนทรพจน์ของป๋วยเสมอ	และ	

ทุกครั้งป๋วยก็จะมอบให้มีผู้แปล	หากกล่าวเป็นภาษาอังกฤษก็แปล	

เป็นภาษาไทย	 หากกล่าวเป็นภาษาไทยก็แปลเป็นภาษาอังกฤษ		
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ครั้งหนึ่ง	ป๋วยได้มอบให้พนักงานซึ่งสำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ	

แปล	และเป็นพนักงานหญิงทั้งสามคน	สุรพล	เย็นอุรา	หน้าห้อง

ของป๋วย	ได้แก้ไขภาษาไทยในคำาแปลคำาปราศรัยของป๋วย	 เพราะ

เห็นว่าภาษาไทยที่แปลออกจะติดกลิ่นอายของภาษาเดิม	จึงแก้ไข	

ไปตามที่เห็นสมควร	เมื่อป๋วยอ่านโดยละเอียดก็เห็นส่วนท่ีสุรพลแก้		

จึงกดกริ่งเรียกสุรพลไปพบ	แล้วถามว่า

“คุณไปแก้ของเขาแล้วบอกเขาให้รู้หรือเปล่า”

“เปล่าครับ	ผมแก้เอง”	 สุรพลตอบ	แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจ

เท่าไรนัก

ป๋วยมิได้ตำาหนิว่ากระไร	 แต่ได้จัดการแก้อีกครั้งหนึ่ง		

จากนั้นก็เขียนระบุชื่อผู้แปล	นอกจากชื่อผู้หญิงสามคนแล้ว	ยังมีชื่อ

สุรพล	เย็นอุรา	เพิ่มไปอีกหนึ่งชื่อ	เป็นการให้เกียรติเป็นผู้ร่วมแปล	

และไม่ใช่กรณีน้ีกรณีเดียว	หากแต่เป็นในทุกกรณี	หาก

ใครมีส่วนช่วยในการหาข้อมูลให้	หรือได้รับมอบหมายให้ช่วยยกร่าง	

ข้อเขียนให้ในนามของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	เม่ือข้อเขียน	

นั้นๆ	ผ่านความเห็นชอบ	โดยป๋วยปรับปรุงหรือไม่ก็ตาม	ข้อเขียน

เหล่านั้นจะมีชื่อของผู้ดำาเนินการในเบื้องต้นอยู่ด้วยเสมอ	และหาก	

มีสิ่งตอบแทนเป็นเงิน	ก็จะส่งผ่านไปยังผู้ให้ความช่วยเหลือนั้นด้วย

ป๋วยไม่เคยอายถ้าไม่รู้	คร้ังหนึ่ง	ม.ร.ว.เทวไทย	 เทวกุล	

หัวหน้าสำานักผู้ว่าการร่างหนังสือถึงบริษัทโทมัส	 เดอ	 ลา	 รู	 เพื่อ

แสดงความยินดีในวาระท่ีบริษัทได้ดำาเนินธุรกิจมาครบปีที	่๑๐๐	ใน	

ร่างจดหมายนั้นมีประโยคภาษาละตินหนึ่งประโยค	ก่อนจะลงนาม		

ป๋วยก็เขียนถามออกมาว่า

“คุณเทวไทย	 ช่วยบอกหน่อย	 ความที่ผมขีดเส้นใต้น้ี

หมายความว่ากระไร”
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คุณเทวไทยก็อธิบายไปว่า	 “ขอให้	 โทมัส	 เดอ	 ลา	 รู	

จงเจริญ”	

ป๋วยเห็นคำาชี้แจงนั้นก็ลงนามหนังสือส่งออกแต่โดยดี	

ซ้ำายังมีลายมือของป๋วยลงไว้ในสำาเนาอีกว่า	“ขอบคุณมากนะ	คุณ	

เทวไทย”

ตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดว่า	ป๋วยทั้งให้เกียรติ	และทั้งอ่อนน้อม

ถ่อมตน	ไม่รู้ก็คือไม่รู้

แต่กระน้ัน	ก็ยังมีจดหมายกรณีพิเศษอีกที่น่าสนใจ	นั่น

คือ	ครั้งหนึ่ง	มีการร่างจดหมายกึ่งส่วนตัวถึงผู้จัดการธนาคารแห่ง

อเมริกาในประเทศไทย	ชื่อ	Walter	M.	Moore	คำาขึ้นต้นใช้	Dear		

Mr.Moore	เหมือนท่ีเคยร่างให้คนอ่ืนๆ	แต่ป๋วยใช้ปากกาขีดคำาว่า	

Mr.Moore	ออก	แล้วเขียนคำาว่า	Wally	ลงไปแทน	เมื่อ	สุรพลถาม	

ว่า	จะให้พิมพ์ใหม่หรือเปล่า	ป๋วยตอบว่า

“ไม่ต้อง	 ส่งไปอย่างงั้นแหละ	 ปกติผมเรียกเขาอย่างนี้		

ต้องแก้ช่ือเสียให้ถูกอย่างท่ีเคยเรียก	เขาอ่านก็รู้เองแหละว่า	จดหมาย	

ที่ส่งไปให้เขาอ่านนั้น	ก่อนลงชื่อผมต้องอ่านก่อนทุกฉบับ”

นี่คือความละเอียดในด้านจิตใจของคนชื่อป๋วย

ในการทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ป๋วยมีเพื่อน		

๓	คนที่เป็นกำาลังสำาคัญคือ	นายพิสุทธิ์	นิมมานเหมินท์	เป็นนักเรียน	

ทุนศุลกากร	 ไปศึกษาปริญญาตรีสาขาการพาณิชย์ที่	 London	

School	of	Economics	อันเป็นสถาบันเดียวกับป๋วย	ขณะนั้นดำารง	

ตำาแหน่งผู้อำานวยการช่วยผู้ว่าการ	

คนท่ีสองคือนายสมหมาย	 ฮุนตระกูล	 เป็นอัสสัมชนิก

เช่นเดียวกับป๋วย	 จบการศึกษาขั้นปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์	

จากมหาวิทยาลัยเคโอ	 ประเทศญ่ีปุ่น	 ได้ชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญ	
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ด้าน	domestic	banking	และเป็นผู้ชักชวนให้ป๋วยเข้าไปทำางานช่วย	

ธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อน	ขณะน้ันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ	

ฝ่ายการธนาคารภายในประเทศ	ตลอดเวลาท่ีดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการฯ		

ป๋วยได้อาศัยสติปัญญาและความรอบรู้จากนายสมหมายเป็น

แนวทางในการตัดสินใจในนโยบายสำาคัญๆ	หลายเรื่อง	กล่าวกันว่า	

ไม่เคยมีข้อเสนอใดจากนายสมหมายที่ป๋วยในฐานะผู้บังคับบัญชา

โต้แย้งหรือไม่เห็นด้วย

เพ่ือนคนท่ีสามคือคุณหญิงสุภาพ	ยศสุนทร	จบปริญญาตรี	

สาขาการพาณิชย์	จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม	ประเทศอังกฤษ		

และเป็นหนึ่งในสมาชิกขบวนการเสรีไทย	ทำาหน้าที่เป็นผู้อ่านข่าว	

ต่อต้านการปฏิบัติการของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย	อยู่ท่ีสถานี	

วิทยุกระจายเสียง	 กรุงนิวเดลฮี	 ขณะป๋วยเข้ามาเป็นผู้ว่าการฯ		

คุณหญิงรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 และใน

ปีถัดมาได้เป็นผู้อำานวยการ	 และจากนั้นได้เลื่อนเป็นผู้อำานวย

การช่วยผู้ว่าการฯ	 คุณหญิงสุภาพอายุสั้น	 เสียชีวิตด้วยโรค	

มะเร็งปอดเมื่ออายุได้	๕๓	เท่านั้นเอง	และป๋วยได้เขียนคำาไว้อาลัย

ที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนม	และความผูกพันกัน	ให้เกียรติกัน	

เป็นอย่างยิ่ง

“สุภาพอายุน้อยกว่าผม เรียนทีหลังผม จึงตกเป็นหน้าที่

เป็นผู้ช่วยผมอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าพูดโดยปราศจากอคติแล้ว ถ้าจะ

ให้กลับหน้าที่กัน ให้สุภาพเป็นหัวหน้า ผมเป็นผู้ช่วย ก็จะราบรื่น 

และได้ประโยชน์อย่างเดียวกัน เพราะสติปัญญา ความรอบรู้ ความ 

ริเริ่ม ความกว้างขวางของสุภาพ นับได้ว่ายอดเยี่ยมหาเสมอเหมือน

ได้ยาก ผมพูดได้เต็มปากเพราะตลอดเวลาที่ผมเป็นรองผู้ว่าการ  

(๗ เดือน) และเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ (๑๒ ปี) สุภาพเป็นคู่คิด  
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เป็นหัวคิดให้ เป็นหูเป็นตาให้อย่างสนิทสนม สุภาพมีนิสัยไม่เกรงใจ 

นาย ยิ่งนายอย่างผมยิ่งไม่เกรงใจ เพราะสนิทสนมกันมาก ฉะนั้น 

เวลาสุภาพวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ของธนาคารชาติ สังเกตได้ว่าสุภาพ 

วินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมา เอาใจของผู้ว่าการไปใส่ใจของสุภาพ 

วินิจฉัยด้วยความรับผิดชอบเหมือนว่าตนเองเป็นผู้ว่าการ แน่ละ 

บางครั้งย่อมมีความคิดเห็นขัดกัน และเมื่อได้เถียงกันไปสักพักใหญ่ 

ต่างคนต่างหยุดหัวเราะกันสักที แล้วถามซึ่งกันและกันว่า ใครเป็น 

ผู้ว่าการกันแน.่.”

นับเป็นข้อเขียนท่ีทำาให้เห็นภาพของผู้ว่าการฯ	และเพื่อน

ร่วมงานที่ชัดเจนมาก

ยุคสมัยการทำางานในธนาคารแห่งประเทศไทย	 หรือ

ธนาคารชาติของป๋วยถือว่าเป็นยุคท่ีประตูธนาคารเปิดกว้างสำาหรับ

ประชาชนเพื่อการเข้าใจและเรียนรู้บทบาทของธนาคารชาติ	ทั้งที่

ก่อนหน้านี้	ธนาคารชาติ	ถูกมองว่าเป็นเหมือน	“แดนสนธยา”	มีคน

น้อยคนนักที่จะรู้ว่าธนาคารมีหน้าที่และบทบาทเช่นไร	

ยุคของป๋วย	 ส่ือมวลชนทุกแขนงจะแวะเวียนเข้ามาใน	

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลา	เนื่องจากผู้ว่าการฯ	พร้อม

เสมอที่จะให้ความรู้หรือให้สัมภาษณ์ในทุกโอกาส	สำาหรับป๋วยนั้น	

นอกจากจะมีความรู้ในด้านวิชาการแล้ว	ยังเป็นหนึ่งในนักวิชาการ

ไม่ก่ีคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดถ้อยคำาหรือเนื้อหาจาก	

ภาษาวิชาการให้เป็นถ้อยคำาหรือภาษาที่ง่ายแก่การทำาความเข้าใจ

ของชนทุกระดับชั้น	 จนเป็นท่ีกล่าวกันอยู่เนืองๆ	 ในหมู่นักศึกษา

ว่า	ตำาราหรือข้อเขียนใดๆ	ทางวิชาการ	หาก	ดร.ป๋วยเป็นคนเขียน		

ก็อ่านได้สนุกและเข้าใจง่ายเช่นเดียวกันอ่านภูมิศาสตร์	รวมเข้ากับ



ชมัยภร แสงกระจ่าง150

บุคลิกที่บ่งบอกถึงความเป็นกันเอง	มีอารมณ์ดี	และปราศจากความ

ถือตัว	และพอใจที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มารับเยี่ยงครูที่ดีพึงปฏิบัติ

ต่อศิษย์ด้วยแล้ว	ป๋วยจึงเป็นผู้บริหารสูงสุดของธนาคารชาติเพียง

ผู้เดียวก็ว่าได้	 ที่ได้รับความเคารพและศรัทธาจากสื่อมวลชนเป็น

พิเศษ๑

ส่วนธนาคารพาณิชย์	 ซึ่งโดยปกติแล้วมุ่งที่จะรักษาผล

ประโยชน์ของตน	โดยการแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ		

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยออกใช้บังคับแต่ละช่วงเวลา	 แต่ใน	

ยุคสมัยที่ป๋วยดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการฯ	นั้น	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ได้รับความร่วมมือมากยิ่งกว่ายุคใดๆ	 เพราะนอกจากการแสดง

เหตุผลที่ต้องกับสภาพการณ์	และจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก

สถาบันเหล่านั้นแล้ว	เมื่อตกปากรับคำาว่าจะดำาเนินการในเร่ืองใดท่ี	

ร้องขอ	ในกาลต่อไปก็ไม่ทอดทิ้งคำามั่นสัญญานั้น	

ข้อนี้	 คนในธนาคารแห่งประเทศไทยย่อมรู้ดีและได้มี

โอกาสภาคภูมิใจอยู่เนืองๆ	 เมื่อได้ยินผู้คนเอ่ยถึงผู้ว่าการของตน	

ด้วยความนิยมยกย่อง

นอกจากชื่อเสียงในด้านความสามารถในตำาแหน่งหน้าท่ี

แล้ว	พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยในยุคของป๋วย	อึ๊งภากรณ์	

ยังได้ภาคภูมิใจในอีกเร่ืองหนึ่งซึ่งยากที่จะมีใครเสมอเหมือน	 นั่น	

ก็คือ	การใช้ชีวิตอย่างสมถะของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	

ป๋วยอยู่บ้านหลังเล็กๆ	แถวซอยอารีย์	ที่ซื้อไว้ตอนหลัง

สงครามโลกครั้งท่ีสอง	ยุติใหม่ๆ	ใส่กางเกงผ้าเวสปอยท์เป็นประจำา		

จนกระท่ังผ้าประเภทดังกล่าวไม่มีผู้ผลิตหรือมีราคาสูง	 ป๋วยจึง	

๑		สุรพล	เย็นอุรา,	๑๒ ปี ๒ เดือน ๔ วันในตำาแหน่งผู้ว่าการ ธปท.,	๓๘.	
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หันมาใช้ผ้าธรรมดาที่มีจำาหน่ายทั่วไป	 ป๋วยใช้นาฬิกาข้อมือเรือน

เหล็กเรือนเดียวที่ใช้มานับสิบปี	นิยมกินอาหารพื้นๆ	เช่น	ก๋วยเตี๋ยว	

ข้าวแกง	 ข้าวต้มกุ๊ย	 ของหวานที่โปรดเป็นพิเศษคือเต้าฮวย	 โดย	

เฉพาะอย่างยิ่งเต้าฮวยสามแยกที่กินมาแต่ครั้งยังเป็นเด็ก	

ความเป็นคนซื่อสัตย์และสมถะของป๋วยเป็นที่รู้กันดี	แม้

จอมพลสฤษดิ์เองก็เคยพูดกับป๋วยว่า

“คุณป๋วย	ผมรู้ดอกว่าบ้านคุณเป็นเรือนไม้เล็กๆ	อยู่ไม่

สบาย	เอาไหม	ผมจะสร้างตึกให้อยู่อย่างสบาย...”

ป๋วยก็ตอบนายกรัฐมนตรีทุกครั้งว่า

“ขอบพระคุณครับ	แต่ผมอยู่สบายแล้ว...”

แต่จอมพลสฤษด์ิก็ไม่เลิกเซ้าซี้	 เจอกันอีกสองสามครั้ง		

เขาก็ยังพูดกับป๋วยเรื่องจะปลูกตึกให้อีก	จนท้ายสุดป๋วยตอบทีเล่น	

ทีจริงว่า	“ไม่หรอกครับ	เมียผมเขาไม่ชอบอยู่ตึก	ถ้าท่านสร้างตึกให	้

ก็จะเข้าอยู่ไม่ได้”

จากน้ัน	นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้พูดเร่ืองปลูกตึกให้แก่ป๋วยอีก

สองปีแรกขณะป๋วยดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการฯนั้น	 ป๋วยยัง

เป็นผู้อำานวยการสำานักงบประมาณอยู่	ดังนั้น	จึงมักมีบรรดาขุนพล	

ของกองทัพ	 หรือรัฐมนตรีกระทรวงสำาคัญๆ	 มาขอพบเสมอๆ	

เป็นการมา	 “ล้อบบ้ี”	 เพ่ือให้ได้รับการพิจารณางบประมาณของ

หน่วยงานที่เขารับผิดชอบ	ในฐานะ	“เด็กต้นห้อง”	สุรพลถูกสั่งให้	

บอกกล่าวกับคนเหล่านั้นในทางปฏิเสธว่า	ป๋วยติดนัดกับผู้อื่น	หรือ

ไม่ว่าง	(ซึ่งสุรพลยืนยันว่า	ไม่เป็นการง่ายหรือสนุกนักกับการไปบอก	

กล่าวกับคนจำาพวกที่ไม่คุ้นเคยกับการปฏิเสธ)
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หลายครั้งเมื่อสุรพลไปรายงานว่า	 แขกยังยืนกรานที่จะ	

ขอพบ	หรือแขกกลับไปอย่างผิดหวัง	ป๋วยก็จะทำาท่ากระเง้ากระงอด

พอเป็นพิธีแล้วว่ามักพูดประโยคประจำาว่า

“ใครที่จะมาพบต้องมีนัดก่อน	 ผมเคยบอกคุณแล้วมิใช่

หรือ”

นั่นก็เป็นประโยคที่ลูกน้องกับนายคู่นี้ รู้กันดีว่า	 เป็น

ประโยคบ่นพอเป็นพิธีเท่านั้น	 ความจริงแล้ว	 ป๋วยไม่ต้องการพบ	

คนพวกนี้
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๑๕.
สองข้างทางอันร่มรื่น

นอกจากใช้ชีวิตตนเองอย่างสมถะแล้ว	 ป๋วยยังมีใจ

ละเอียดอ่อนเฝ้าสังเกตชีวิตของผู้น้อย	ใครมีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะ

เป็นสภาพชีวิต	ความเป็นอยู่	ที่อยู่อาศัย	การงาน	หรือการเงิน	เมื่อ	

มาขอรับความช่วยเหลือและป๋วยเห็นว่าสมควรแล้ว	ก็จะให้ความ

ช่วยเหลือทุกครั้งไป	 และช่วยอย่างจริงจังจนกระทั่งผู้นั้นสามารถ	

ล่วงพ้นภาวะยุ่งยากที่เป็นอยู่	 กิตติศัพท์ในเร่ืองนี้เล่ืองลือนัก	 จึง	

ทำาให้ป๋วยกลายเป็นแหล่งความช่วยเหลือสำาหรับผู้เดือดร้อน	และ

ผลแห่งการกระทำาเช่นน้ีทำาให้ป๋วยมีภาระเพิ่มพูนเป็นอันมาก	และ	

ในบางโอกาส	แม้ผู้ที่อยู่ภายนอก	และไม่เคยรู้จักป๋วยมาก่อน	ก็ยัง

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือมา

และครั้งหนึ่งป๋วยก็ได้ช่วยหญิงตาบอดคนหนึ่ง	 โดยเร่ิม

จากการได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือและแจ้งว่าตนเป็นหญิง

ตาบอด	มีบุตรแต่ไม่มีสามี	และลงบ้านเลขที่ไว้ด้วย	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่าใดนัก	 ป๋วยก็ใช้ให้เลขานุการไปสืบดู	

ตามที่อยู่น้ัน	พบว่าบ้านใส่กุญแจ	จนครั้งที่สาม	สุรพล	เย็นอุรา	ได้	

อาสาไปดูเอง	 จึงได้พบว่ามีประตูอีกทางหนึ่ง	 และได้พบกับหญิง
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ตาบอดจริงๆ	ผู้เป็นเจ้าของจดหมาย	เมื่อนำาเรื่องกลับมารายงาน		

ป๋วยก็มอบเงินให้	๖๐๐	บาทให้นำาไปให้หญิงผู้นั้น	และทำาอย่างนี้	

เป็นประจำาครั้งละ	 ๔๐๐	 ถึง	 ๒๐๐	 บาทอีกหลายครั้ง	 หรือเมื่อ

จดหมายจากผู้หญิงคนนี้เงียบหายไป	ป๋วยก็เป็นฝ่ายให้เลขานุการ	

ถือจดหมายไปหา	มีความทำานองว่า

เรียน คุณ...ที่นับถือ

ผมและภรรยาได้รับทราบความทุกข์ของคุณแล้วด้วย

ความเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง หากมีความเดือดร้อนอย่างไรแล้ว ขอได้

บอกให้ทราบ และโปรดอย่าได้เกรงใจ

ด้วยความนับถือ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ต่อมาได้มีโทรเลขฉบับหนึ่งส่งมาจากจังหวัดจันทบุรีถึง

ป๋วย	เป็นโทรเลขของหญิงตาบอดผู้นั้น	ขอให้ป๋วยส่งเงินไปให้	๔๐๐	

บาทเพราะเดินทางกลับไม่ได้	ป๋วยมึนงงเป็นครั้งแรก	ไม่เข้าใจว่าเกิด

อะไรขึ้น	แต่ก็มอบเงิน	๔๐๐	บาทให้สุรพล	เย็นอุรา	ช่วยไปจัดการ	

ส่งให้อีก

คืนวันหนึ่ง	ต่อจากนั้นอีกไม่นานนัก	ขณะอยู่บ้าน	ป๋วย	

ได้รับโทรศัพท์จากตำารวจสถานีชนะสงคราม	บอกว่าหญิงตาบอดผู้นี	้

ถูกจับกุมข้อหาลักทรัพย์	ตำารวจบอกว่า	

“ทีแรกผมก็ไม่เอาตัวเข้าห้องขังนะครับ	 เห็นว่าเป็นคน

ตาบอด	แต่ไม่ไหวครับ	แกเที่ยวด่าใครต่อใครลั่นโรงพัก	ทั้งยังบอก	

อีกด้วยว่า	 ใครที่เอาตัวแกเข้าห้องขัง	 แกจะเล่นงานให้หลุดจาก	

ตำาแหน่งให้หมด	แถมยังอ้างว่า	 รู้จักกับท่าน	 เอาจดหมายที่ท่าน	
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เขียนถึงให้ดูด้วยครับ	ผมก็ไม่อยากจะเช่ือหรอกครับว่า	เป็นจดหมาย	

ที่ท่านเขียนจริงๆ	แต่ก็ต้องโทรศัพท์มาถามให้แน่ใจ”

ป๋วยนิ่งอึ้งไป	 หลังจากฟังข้อมูลจากตำารวจ	 แล้วบอก

ตำารวจว่า

“ขอให้ตำารวจดำาเนินการไปตามที่เห็นควร	 ผมเป็นคน	

เขียนจดหมายจริง	แต่ก็ไม่มีข้อผูกพันอื่นใดไปมากกว่านั้น	และผม	

ก็ไม่คิดมาก่อนด้วยว่า	 ผู้ท่ีได้รับความปรานีจากผมจะประพฤติตน	

เช่นนี้..”

ก่อนวางสายตำารวจยังยืนยันกับป๋วยอีกว่า	หญิงตาบอด	

ผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจริงๆ	

ความคืบหน้าเรื่องหญิงตาบอดนี้ยาวกว่าที่คิด	เพราะใน

คดีนั้นเจ้าทรัพย์ไม่เอาความ	ยอมถอนฟ้องเพราะเป็นคนพิการ	แต่

หลังจากนั้นก็ลักทรัพย์อีก	ถูกจับขังคุก	และท้ายสุดสุรพล	เย็นอุรา		

กลัวเร่ืองจะเดือดร้อนถึงป๋วย	จึงไปดำาเนินการหาทนายไปดำาเนินการ		

พบความจริงว่า	เธอตาบอดไม่สนิท	และศาลพิพากษาให้ติดคุกสาม	

เดือน	 แต่ให้รอลงอาญาไว้เพราะพิการ	 ภายหลังเจ้าของบ้านยัง	

มาหาสุรพลอีก	และเล่าว่า	หญิงตาบอดเป็นผู้อาศัยในบ้านของเธอ		

และก่อความเดือดร้อนหลายครั้งเพราะมีสามีบงการ	รวมทั้งเป็น	

ผู้จัดหาหญิงไปปรนนิบัติแขก	และเป็นผู้ออกเงินให้กู้ด้วย

เรื่องน้ีแม้ว่าหญิงตาบอดจะเป็นคนไม่ดี	แต่เนื้อแท้ที่ป๋วย

ช่วยก็เพราะป๋วยเป็นคนมีเมตตาธรรม	ช่วยด้วยใจบริสุทธิ์แท้

นอกจากเร่ืองหญิงตาบอดแล้ว	ในความทรงจำาของสุรพล		

ยังมีคนสำาคัญอีกคนหนึ่งท่ีป๋วยให้เกียรติเสมอต้นเสมอปลาย	นั่น	

ก็คือคนขับรถประจำาตำาแหน่งของป๋วย	 คนขับรถคนนี้ติดสอย	
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ห้อยตามมาจากกระทรวงการคลัง	 และเป็นคนขับรถของโรงงาน	

ยาสูบ	ใครๆ	ก็พูดกันเสมอว่า	คนขับรถของป๋วยรวยกว่าผู้ว่าการฯ	

เพราะออกเงินให้กู้	 มีลูกหนี้มากมาย	 อัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับ

มาตรฐานเดียวกับแขก(อินเดียที่ออกเงินให้กู้)	แต่นับว่าสะดวกมาก	

ทีเดียวสำาหรับคนเดือดร้อน	เพราะเขาพร้อมจะให้กู้ตลอดเวลา

สุรพลว่า	 คนกล่าวกันว่า	 บ่าวกับนายผิดกัน	 บ่าวนิยม

ระบบนายทุนขูดรีด(แต่มักอ้างว่าช่วยเหลือ)	 แต่ตัวนายกลับเป็น

คนมักน้อย	ได้เงินพิเศษจากกการประชุมหรือบรรยายที่ไหนก็คนที	่

มีบทบาทช่วยเหลือ	จ่ายไม่หมดจำานวนที่ได้มาก็กลุ้มใจ

มึคนพูดเข้าหูป๋วยว่า	 เงินที่คนขับรถให้กู้นั้นเป็นเงินของ

ป๋วย	ป๋วยก็ได้แต่หัวเราะหึๆ	

ในที่สุด	สุรพลก็ได้ทำาบันทึกถึงป๋วย	ทำานองร้องเรียนว่า		

คนขับรถผู้นี้ปฏิเสธไม่ร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเขา	 เนื่องจาก	

สุรพลนำางานของธนาคารไปเสนอป๋วยที่สำานักงบประมาณ	 ตอน	

ขากลับ	หารถกลับไม่ได้	ขอให้เขาช่วยมาส่ง	ขอแค่ส่งหารถแท็กซี่

ก็ยังดี	แต่เขาปฏิเสธ	และเพื่อให้บันทึกหนักแน่น	สุรพลก็เพิ่มเติม

ไปด้วยว่า	คนขับรถผู้นี้มักใช้เวลาราชการควบคู่ไปกับการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตัว	เวลาขับรถไปทางทิศไหนก็หยุดแวะเก็บดอกเบี้ย	

ทิศนั้น

หลังจากเสนอบันทึกไปแล้ว	ตอนสายวันนั้นเอง	ป๋วยก็

เรียกสุรพลไปพบพร้อมกับหัวหน้าพนักงานขับรถ	ป๋วยมองบันทึก

ของสุรพลตรงหน้าท่ีมีรอยขีดเส้นใต้สีแดงของเขาเองไว้พร้อมลำาดับ

หมายเลข	๑	๒	และ	๓	แล้วเอ่ยกับสุรพลโดยมีหัวหน้าพนักงาน	

ขับรถนั่งฟังอยู่ด้วยว่า
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“ข้อกล่าวหาของคุณนับว่ารุนแรง	โดยเฉพาะในประเด็น	

ที่ว่า	ไม่ร่วมมือในการปฏิบัติงาน	อันเป็นความผิดที่ต้องมีการลงโทษ		

และลงประวัติผู้ถูกลงโทษ	 เมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็จำาเป็นต้องให้ความ

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 เผ่ือเขาไปพบว่าเขามีประวัติถูกลงโทษ	 ใน	

ภายหลังย่อมจะร้องเรียนมาได้ว่า	เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม	ผมจะ	

เรียกเขามาสอบถามด้วย”

ป๋วยยังพูดต่อไปอีกว่า

“ผมยอมรับว่า	 เขามักประพฤติเหมือนกับที่คุณว่าอยู่

บ่อยๆ	 คือชอบใช้เวลาทำางานเป็นเวลาเดียวกับที่ทำาประโยชน์	

ส่วนตัว	ใช้ให้ขับรถไปรับลูกเวลาเลิกเรียนตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่ง	แต่	

ขับออกจากธนาคารไปต้ังแต่บ่ายโมง	ลูกก็มาฟ้องว่าไปจอดนอนหลับ	

แถวๆ	โรงเรียน	แต่เร่ืองอย่างนี้จะว่าผิดก็ผิด	ผมเองหรือคุณก็คง	

เคยทำา	เป็นต้นว่า	ออกไปตัดผมในเวลาทำางาน	เมื่อเห็นว่าผมยาว		

นี่ก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัว	และหลายๆ	คนก็ทำากันในเรื่องอื่นๆ	เหมือน	

กันใช่ไหม”

สุรพลนิ่งอึ้ง	ป๋วยยังพูดต่อ

“สำาหรับที่เขาอ้างว่า	ผมสั่งไม่ให้ไปไหนนั่น	ผมเคยสั่งเขา	

ไว้จริงๆ	 แต่ในกรณีของคุณนี่	 หากคุณจะเข้าไปบอกผมสักหน่อย

ว่าอยากใช้รถ	 ผมก็คงไม่ขัดข้อง	 เพราะตอนนั้นยังติดประชุมอยู่		

ประเด็นที่ว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในกรณีที่คุณบอกมา	ก็ถือว่าเขา

ทำาตามที่ผมเคยสั่ง”

สุรพลจนต่อเหตุผลของผู้บังคับบัญชา	เขาจึงเรียนว่า	“ผม

เพียงแต่นำาข้อข้องใจนี้มาเรียนให้ทราบเป็นข้อสังเกต	ยิ่งกว่าจะมุ่ง

ให้ใครถูกลงโทษ	ไม่มีเจตนาอื่นใดมากไปกว่านี้”
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นับแต่นั้นมาสุรพลรู้แล้วว่า	ป๋วยเป็นคนรักและผูกพันกับ	

ผู้ที่คุ้นเคยและพวกพ้องอย่างแท้จริง	แต่ความรักและความผูกพัน	

นั้นก็ยังตั้งอยู่บนรากฐานที่ไม่ควรแก่การครหา	คือความชอบธรรม

และความยุติธรรม	เขาเชื่อว่า	ป๋วยถือภาษิตฝรั่งท่ีว่า	แม้แต่สุนัขเรา

ก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่มัน

ป๋วยเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นกันเอง	 ประโยคท่ีทักทาย	

ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาจากใจจริง	มิใช่สักแต่ว่าทักทายโดยไม่สนใจ

คำาตอบ	หากป๋วยถามจริงและจดจำาได้	เป็นที่ชื่นใจและภูมิใจแก่ผู้ใต้

บังคับบัญชายิ่งนัก	เช่น	

“ลูกเป็นไง	 เรียนเก่งเหมือนพ่อไหม	 ปีน้ีอยู่ชั้นไหนแล้ว		

มีปัญหาเรื่องโรงเรียนหรือเปล่า”

หรือ

“เป็นไงท้องไส้ปกติดีแล้วหรือ”	 ซึ่งเป็นประโยคสืบเนื่อง

มาจากสามเดือนก่อนถูกถามว่าสบายดีหรือแล้วเขาตอบว่า	กำาลัง	

มีปัญหาเรื่องท้องเสีย	เป็นต้น

ป๋วยใส่ใจแม้รายละเอียดเล็กน้อยๆ	 คร้ังหนึ่ง	 ผู้ว่าการ	

ธนาคารชาติแห่งฟิลิปปินส์ส่งจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงป๋วย	ข้อความ

ในจดหมายบอกมาว่า	 หน้าซองจดหมายนี้	 ปิดแสตมป์ภาพ

ประธานาธิบดีแม็กไซไซผู้วายชนม์	ขอให้ท่านเก็บไว้ด้วย	เพราะเป็น

วันแรกที่เริ่มใช้และส่งให้ท่านเป็นคนแรกในเมืองไทย	แต่เม่ือป๋วย

พลิกไปดูหน้าซอง	ปรากฏกว่าแสตมป์นั้นได้อันตรธานไปเสียแล้ว		

ต้องมีพนักงานคนใดคนหนึ่งท่ีเป็นนักสะสมแสตมป์ถือวิสาสะตัด	

เอาไปเสียก่อนแล้ว
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ข้อความท่ีป๋วยเขียนต่อท้ายจดหมายฉบับนั้น	 และส่ง	

กลับมายังเจ้าหน้าที่ผู้เสนองานคือ	 “ใครเอาแสตมป์หน้าซองนี้ไป		

คืนให้ผมเถอะ	เขาเจาะจงให้ผมน่ะ”

เอกสารต่างๆ	 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ป๋วยเป็น	

ผู้จัดเข้าแฟ้มเอง	โดยเรียงลำาดับจากวันที่น้อยไปหาวันท่ีมาก	ทำาให้

ต้องใส่เอกสารจากด้านล่างของแฟ้ม	การเก็บเองเช่นนี้ทำาให้สามารถ

ค้นหามาอ้างอิงได้โดยเร็ว	

นอกจากนี้	 การนัดแขกให้มาพบ	 สุรพลเล่าว่า	 ป๋วยจะ	

ไม่ยอมให้แขกที่มาถึงก่อนเวลาเข้าพบจนกว่าจะถึงเวลานัด	เหตุผล

ก็คือเพ่ือมิให้แขกเคยตัว	ต่อไปจะถือวิสาสะมาก่อนเวลา	ซ้ำายังอาจ	

จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติเยี่ยงเดียวกัน	อาจทำาให้เกิดความสับสนและขาด

ความเป็นระเบียบในการนัดพบ	สำาหรับนักเรียนหรือนักศึกษา	ป๋วย	

จะเปิดโอกาสให้พบได้เสมอ	บ่อยครั้งเข้าพบเป็นจำานวนหลายคน	

หรือเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่	ป๋วยไม่ใช่นายประเภทที่ลงทุน

ไปจัดซื้อของขวัญมาแจกลูกน้องเหมือนคนอื่นๆ	หากแต่ของเล็กๆ		

น้อยๆ	 ที่ท่านได้มาจะถูกวางเกลื่อนไว้เต็มโต๊ะประชุม	 และถูก	

แจกจ่ายไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นๆ	คนแล้วคนเล่าจนเกล้ียงโต๊ะ		

และเหลือของตัวเองไว้เล่มเดียวคือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ	 เอาไว้	

บันทึกนัดกับใครต่อใครไว้เพียงเล่มเดียวเท่านั้น

ปีหนึ่ง	ป๋วยต้ังหน้าตั้งตาแจกอะไรต่อมิอะไรจนเกือบจะ

เกลี้ยงโต๊ะ	 เหลือเพียงปฏิทินสองสามอัน	พอหันมาเห็นหน้าห้อง

ยืนอยู่	ป๋วยก็ยกเก้าอี้ไปยังตู้เก็บเอกสาร	เปิดตู้ชั้นสูงสุดที่เก็บบรั่นดี

ส่วนตัวไว้สองสามขวด	 (ซึ่งเอาไว้จิบเวลาทำางานตอนเย็นๆ	หรือ

ค่ำาๆ)	แล้วหยิบวีเอสโอพีมายื่นให้สุรพลหนึ่งขวดแล้วว่า

“ดื่มเป็นใช่มั้ย	เอาไว้ดื่ม”



ชมัยภร แสงกระจ่าง162

นับเป็นปีที่สุรพลประทับใจเป็นพิเศษ

ในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น	ป๋วยไม่เคยอวดโอ่	หรือแสดง

ตน	ทั้งไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร	นับเป็นคุณสมบัติสำาคัญอีก

ประการหนึ่ง	สุรพลเล่าว่า	ป๋วยมีปัญหาเกี่ยวกับรถประจำาตำาแหน่ง

สองครั้ง

รถประจำาตำาแหน่งของป๋วยคือ	ออสตินคันเล็ก	 (ซึ่งภาย

หลังเมื่ออายุครบการใช้งานของธนาคารแล้วป๋วยก็มาประมูลไปได้)		

ครั้งแรก	ป๋วยขับไปต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางอีสาน	หม้อน้ำาเกิด

แห้ง	 แล่นต่อไม่ได้เพราะช้าปละปลาย	 เผอิญเหตุเกิดในตัวเมือง		

ผู้รู้จักที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาสาจะจัดหารถขับมาส่งป๋วยกลับ

กรุงเทพฯ	แต่ป๋วยไม่ยอม	ขอฝากรถไว้ท่ีน่ัน	แล้วนั่งรถประจำาทาง

กลับกรุงเทพฯ	 โดยนั่งบริเวณท้ายรถปะปนกับผู้โดยสารคนอื่นๆ	

โดยไม่ได้แสดงตนแม้แต่น้อยว่า	ตัวเองคือเจ้าของลายเซ็นในธนบัตร	

ที่ส่งไปชำาระค่าโดยสาร

เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯจึงส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร	

ไปซ่อมและเอารถกลับมา

ส่วนอีกครั้งหนึ่ง	ป๋วยขับรถออสตินคันนี้ไปชนหญิงชาย

คู่หนึ่งบริเวณถนนพระอาทิตย์	สองคนนั้นเป็นคู่รักกันและบาดเจ็บ

พอสมควร	ป๋วยเล่าให้สุรพลฟังเองว่า	 เมื่อเจ้าหน้าท่ีรู้ว่าผู้ขับเป็น	

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ก็พยายามจะช่วยเหลือบรรเทา

ความผิด	แต่ป๋วยกลับแสดงชัดเจนว่า	ต้องการรับผิดชอบอย่างเต็มที	่

สำาหรับสิ่งที่ควรรับผิด	 และต่อมาเมื่อคู่รักเคราะห์ร้ายรู้ว่าป๋วย	
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เป็นใคร	ทั้งสองก็ไม่ติดใจเอาความอื่น	นอกจากค่ารักษาพยาบาล	

เท่านั้น

ป๋วยเป็นคนจริงใจท่ีใครๆ	ก็รักและต้องการ	ผู้ที่เคยร่วม

ประชุมกับป๋วยเล่าเสมอว่า	ประชุมนัดไหน	 ป๋วยเข้าร่วมด้วยเป็น

ครึกคร้ืนและได้เรื่องได้ราว	 ไม่มีใครทะเลาะกับใคร	หากทำาท่าจะ

ทะเลาะกัน	ป๋วยก็จะเป็นมือดีคอยช่วยไกล่เกลี่ยปรองดองให้เรื่อง

ราบรื่นโดยไม่มีใครเก้อเขิน	หนักไปกว่านั้น	บางครั้งประชุมนัดไหนที	่

ป๋วยติดราชการหรือไม่ว่าง	ประธานยังขอเลื่อนไปก่อนจนกว่าป๋วย

จะสะดวก

วิธีการทำางานของป๋วยเป็นผลให้เส้นทางการทำางานของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยดำาเนินไปด้วยความราบรื่น	 อีกทั้งสอง	

ข้างทางยังเต็มไปด้วยความร่มรื่นชื่นเย็น	ยังความชุ่มฉ่ำาหัวใจให้แก่	

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
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๑๖. 
ดอกไม้บานในดงหนาม

ยุคสมัยที่จอมพลสฤษด์ิเป็นนายกรัฐมนตรี	 มีความ

เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศหลายด้าน	 แม้จะเป็น

เผด็จการแต่เขาเป็นผู้นำาที่ฉลาดในการเลือกใช้คนในการพัฒนา

ประเทศ	ผลงานด้านการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาประเทศ

ที่สำาคัญๆ	 ได้แก่	 การออกกฎหมายเลิกการเสพและจำาหน่ายฝิ่น	

โดยเด็ดขาด	กฎหมายปราบปรามพวกนักเลง	อันธพาล	กฎหมาย

ปรามการค้าประเวณี และส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ	การวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ	 โดยได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ	

ทำาการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	จนกระทั่งได้จัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	

ของประเทศฉบับท่ี	๑	 (พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๙)	ซึ่งแผนดังกล่าวเป็น	

แม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อๆ	มา		

มีการสร้างสาธารณูปโภคสำาคัญที่เป็นพื้นฐานของการดำารงชีวิต	เช่น	

ไฟฟ้า	ประปา	ถนน	ให้กระจายไปทั่วทั้งในเมืองและชนบท	ซึ่งเรียก	

ว่า “น้ำาไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” และมีคำาขวัญประจำายุคว่า	“งาน

คือเงิน	เงินคืองาน	บันดาลสุข”
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ตลอดเวลานั้นป๋วยทำางานกับจอมพลสฤษดิ์	 นายก

รัฐมนตรีผู้มีกฎหมายมาตรา	 ๑๗	 ตามธรรมนูญการปกครองเป็น

อาวุธนั้น	ป๋วยรู้ดีว่าตนเองกำาลังทำางานให้บ้านเมือง	ไม่ได้ทำางานให้	

นักการเมือง	ดังนั้น	ป๋วยจึงไม่ยอมเป็นรัฐมนตรี	แต่ยอมทำางานให้

ประเทศพร้อมกับเพื่อนๆ	ที่เป็นคนแบบเดียวกัน	แต่กระนั้นป๋วยก็มี

หลักการในการทำางาน	แม้ใครต่อใครมักยอมทำาตามที่จอมพลสฤษดิ	์

หรือพวกพ้องต้องการเสมอ	

แต่สำาหรับป๋วยไม่	

วันหนึ่งมีผู้เสนอให้รัฐบาลตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง		

มีอำานาจหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการเงิน	 เฉพาะอย่างยิ่งการเงิน

ระหว่างประเทศ	โดยให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	เผอิญวันท่ี	

เรื่องจะเข้าคณะรัฐมนตรีนั้น	 ป๋วยได้ไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี	

แต่เช้า	เขาได้พบหลวงวิจิตรวาทการ	ปลัดบัญชาการ	หลวงวิจิตรฯ	

ก็เล่าให้ฟังว่าจะมีการเสนอตัวกรรมการคณะน้ีข้ึนในวันนั้น	รวมทั้ง

แจ้งด้วยว่ามีใครบ้าง	ป๋วยได้ฟังก็ไม่สบายใจ	เขาเรียนหลวงวิจิตรฯว่า

“ท่านครับ นโยบายการเงินนั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของ 

ผู้ว่าการธนาคารชาติภายใต้ความกำากับของรัฐมนตรีคลังอยู่แล้ว 

และเร่ืองการเงินระหว่างประเทศนั้น นอกจากผู้ว่าการจะมีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบแล้ว ยังมีคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตรา 

แลกเปล่ียน ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานอยู่อีก

ด้วย ดังนั้น ผมไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะมีคณะกรรมการชุดใหม่นี้

อีก ตรงกันข้ามจะเป็นโทษ เพราะทำาให้ความรับผิดชอบพร่าไป และ 

ผู้ที่มีรายชื่อในคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหลายคนที่ผมไม่ไว้วางใจ  
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ถ้าขืนจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ผมก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะ 

ลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารชาติเท่านั้นเอง”๑

หลวงวิจิตรฯ	 นำาความเรื่องนี้ไปเรียนแก่นายกรัฐมนตรี		

ในวันนั้นและวันต่อๆ	มาก็ไม่มีใครเอ่ยถึงคณะกรรมการนโยบาย	

การเงินอีกเลย	นับว่าเป็นโชคดีของประเทศ	โชคดีของป๋วยที่วันนั้น	

ได้ทันรู้เรื่องก่อน	 ประกอบกับความตรงไปตรงมาของป๋วย	 และ	

ความเป็นคนเก่งของป๋วยทำาให้นายกรัฐมนตรีเกรงใจไม่น้อย

แต่เนื่องจากจอมพลสฤษด์ิมีโรคประจำาตัวอยู่	 หลังจาก

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้	๕	ปีเศษ	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์		

ก็ล้มป่วยลง	และถึงแก่อสัญกรรมเม่ือวันที่	๘	ธันวาคม	๒๕๐๖	ที่	

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ด้วยโรคไตพิการเรื้อรัง	และอีกหลาย	

โรค	ด้วยอายุได้เพียง	๕๕	ปี	นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เสียชีวิต	

ลงในขณะที่ดำารงตำาแหน่ง

เมื่อจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสัญกรรม	 จอมพลถนอม		

กิตติขจร	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี	จากนั้น	ก็มีเรื่อง	

อื้อฉาวเกิดขึ้น	มีการฟ้องร้องกันระหว่างบุตรทั้ง	๗	คนของจอมพล	

สฤษด์ิกับท่านผู้หญิงวิจิตรา	ธนะรัชต์	ผู้ภริยา	ขณะที่รอคอยผลการ	

ตัดสินจากศาล	บุตรของจอมพลสฤษดิ์ก็ได้ร้องเรียนจอมพลถนอม	

ให้ใช้อำานาจพิเศษตามมาตรา	 ๑๗	 แห่งธรรมนูญการปกครอง	

ราชอาณาจักร	 พ.ศ.๒๕๐๒  ในการสอบสวนเรื่องราวนี้ท้ังหมด		

หลังจากที่พิจารณาอย่างคร่าวๆ	แล้ว	รัฐบาลรู้สึกว่าหากมิได้ลงมือ	

กระทำาการอย่างรวดเร็วแล้ว	 ก็จะทำาให้ฐานะของรัฐบาลไม่ดีใน

๑		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“เหลียวหลัง	แลหน้า,”	ใน	อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,	

๑๓๐-๑๓๑.
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สายตาของประชาชน	ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๖	มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗	

จอมพลถนอมจึงออกประกาศว่าตนจะได้นำามาตรา	๑๗	มาใช้ในการ	

ยึดทรัพย์จอมพลสฤษด์ิและตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอบข่าย	

การฉ้อราษฎร์บังหลวงของจอมพลสฤษดิ์

ป๋วยเป็นคนมือสะอาดคนหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าท่ี

สอบสวนทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ด้วย	ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความ

ทุกข์ใจให้เขาไม่น้อยเลย

ป๋วยมีความเช่ือว่า	จอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีที่มี	

ความเมตตาแก่เขามากท่ีสุดคนหนึ่ง	 ท้ังสองคนเคยร่วมเรียนใน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(หลักสูตรสำาหรับผู้บริหารราชการ)	

โดยจอมพลถนอมเป็นหัวหน้าชั้น	 และตลอดมา	 จอมพลถนอม	

ให้ความไว้วางใจป๋วยเป็นพิเศษ	ระหว่างที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี	

ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ	 มีเร่ืองอะไรเก่ียวกับป๋วย	 เขาก็ช่วยแก้ให้	

เสมอ	และเมื่อมีงานสำาคัญบางชิ้นที่คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้

ใครทำา	เขาก็มักจะเสนอชื่อป๋วย	ด้วยรู้สึกได้ถึงความจริงใจ	ป๋วยจึง

เชื่อว่าความสัมพันธ์ทางส่วนตัวระหว่างป๋วยกับจอมพลถนอมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างสนิทสนม๒

วันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๐๖	 จอมพลถนอม	 กิตติขจร		

ขึ้นดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	 เป็นสมัยที่	 ๒	 (สมัยแรกเป็นแค่		

๙	 เดือน	 ก่อนจอมพลสฤษด์ิจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี)	 มีคำาขวัญ

ประจำาใจว่า	“จงทำาดี	จงทำาดี	จงทำาดี”	ถือว่ายังอยู่ในช่วงของแผน	

พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	คือ	ระหว่าง	๒๕๐๔-๒๕๐๙	

๒		เรื่องเดียวกัน,	๑๓๒.
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เป็นรอยต่อระหว่างสองรัฐบาลที่เชื่อมกันสนิท	การเศรษฐกิจเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	

ช่วงแรก	นายกรัฐมนตรีมีนโยบายไม่เห็นด้วยที่รัฐมนตรี

จะไปยุ่งเก่ียวกับการค้า	 ซึ่งเป็นนโยบายที่ป๋วยชอบใจ	 แต่เมื่อ	

พิจารณาจากเหตุการณ์บ้านเมือง	ปรากฏว่า	ในความเป็นจริงมิได้

เป็นเช่นนั้น	 ป๋วยเห็นว่ายังมีรัฐมนตรีบางคนไปเป็นกรรมการใน	

ธนาคารต่างๆ	อยู่	

ป๋วยเป็นคนพูดและเขียนได้ดี	 มีวิสัยทัศน์	 มีความคิด	

คมชัด	เป็นประโยชน์	และถ้อยคำาภาษาคมคาย	การเชิญป๋วยแสดง	

ปาฐกถา	หรือกล่าวสุนทรพจน์จะมีคนรอฟังอยู่เสมอ	โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง	 ในการเลี้ยงอาหารค่ำาประจำาปีของสมาคมธนาคารไทย		

ป๋วยจะแสดงปาฐกถาทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์	

ปี	๒๕๐๓	กล่าวชื่นชมการทำางานของสุนทร	หงส์ลดารมภ์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	ซึ่งสามารถนำานโยบายการภาษี

อากรมาใช้ในการพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจและกิจการธนาคารใน

ประเทศให้เจริญขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ	และทำาให้รัฐบาลสามารถพัฒนา

เศรษฐกิจตามโครงการได้โดยไม่ต้องประสบสภาพเงินเฟ้อ	อีกทั้ง	

ธนาคารพาณิชย์ท้ังหลายก็มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั่วไปด้วย	

ปี	 ๒๕๐๔	 กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์	ภายใต้นโยบายการคลัง	และการ

งบประมาณของธนาคารแห่งประเทศไทย	

ปี	๒๕๐๕	 เสนอแนวความคิดและปัญหาในการพัฒนา

เศรษฐกิจ	โดยการนำาเอาสถาบัน	และองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์

กันในการพัฒนาเศรษฐกิจอันได้แก่	 รัฐบาล	 กระทรวงการคลัง	
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กระทรวงเศรษฐการ	ธนาคาร	ภาษี	ราคา	ฯลฯ	มาผูกเรื่องเป็นนิยาย	

เรื่องดาวนพเคราะห์	 เพ่ือเน้นให้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ	

ที่จะทำาให้เศรษฐกิจของชาติเกิดการพัฒนาและมีเสถียรภาพ

ปี	๒๕๐๖	กล่าวถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยใน

รอบปี	๒๕๐๕	ที่ผ่านมา	พร้อมทั้งเสนอปัญหา	๒	ข้อคือ	ปัญหา

นโยบายเรื่องข้าวส่งออก	และ	ปัญหาคุณภาพของสินค้าออกของ

ไทย	 ซ่ึงเป็นผลให้ปัญหาต่อเนื่องทางเศรษฐกิจคือ	การจัดการกับ	

เงินสำารอง	และการทำาให้ต้นทุนการผลิตต่ำา	 ปัญหาต่างๆ	เหล่านี้

ป๋วยได้เสนอวิธีการจัดการในฐานะผู้ว่าการแห่งประเทศไทย 

ครั้นถึงปี	 ๒๕๐๗	 เป็นปีที่ป๋วยคิดหนักเพราะเพิ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ๆ	บุคลิกลักษณะของจอมพลถนอมต่างไป

จากจอมพลสฤษดิ์	และการพัฒนาประเทศก็ดำาเนินมาได้ระยะหนึ่ง

แล้ว	ทุกอย่างเริ่มจะพอมองเห็นปัญหามากขึ้น	 เม่ือใกล้วันที่ต้อง

กล่าวปาฐกถา	ป๋วยก็เริ่มคิด	สามปีแรกเขากล่าวปาฐกถาที่มีเนื้อหา

สาระจริงจัง	 ชี้ปัญหาและทางแก้ปัญหาเต็มที่	 แต่บางธนาคารก็ดู

ยังไม่สนใจจะเดินตามแนวทางท่ีเขาวางไว้	 ปี	๒๕๐๕	เขาสนุกกับ

จินตนาการจนถึงขนาดเปรียบเทียบเป็นนิยายดาวนพเคราะห์	บางที

พวกนายธนาคารอาจต้องการวิธีอะไรใหม่ๆ	บ้าง

บางทีปีนี้	เขาอาจจะต้องหาวิธีใหม่ๆ	

เขารู้ สึกครึ้มอกครึ้มใจรู้สึกอยากหาแนวทางใหม่ๆ		

ปลุกเร้าคนในวงการการเงิน	 แม้มันจะเป็นเพียงเครื่องมือ	 แต่เขา

ก็คิดว่าน่าจะสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจได้บ้าง	 เมื่อ	

กลับบ้าน	เขาจึงลองเขียนร่างสุนทรพจน์เป็นกลอนดู	ป๋วยเป็นคน	

มีฝีมือทางการเขียนบทประพันธ์
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Lady and Gentleman

เขาลองขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษ

     ดูกรท่านประธานในงานนี้

มวลสตรีศรีบุรุษเกียรติผุดผ่อง

ผมน้อมจิตคิดคำาเป็นทำานอง

ด้วยใจปองจรุงรสพจน์ประพันธ์

ขึ้นมาได้สี่วรรคป๋วยก็รู้สึกว่าไฟแลบติดปลายน้ิว	ราวกับ

ว่ามันอยู่ในชีวิตจิตวิญญาณของเขา	เขาเขียนต่อทันที

     วาสนาได้ “ว่าการ” มานานช้า

สี่ปีกว่าปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

คะเนนับจับตากุมภาพันธ์

รับเชิญมาเอราวัณกันทุกปี

ป๋วยรู้สึกว่าหยุดไม่ได้เสียแล้ว	สุนทรพจน์ปีนี้ของเขาเป็น	

กลอนแน่นอน	 เขาเขียนถึงจอมพลสฤษด์ิอย่างคนที่รู้จักผูกพันกัน	

แน่นอน	

     ด้วยค่ำานี้มีใจใคร่ประหวัด

ถึงจอมพลธนะรัชต์นาถา

ที่ประธานกรรมการท่านเป็นมา

หลายธนาคารใหญ่มีไมตรี
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     ท่านมีคุณหนุนนานฐานนายก

ได้ป้องปกเสริมสร้างวางวิถี

ร่างกฎหมายธนาคารมานานปี

กฎหมายดีเพราะท่านบันดาลดล

     ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านสงบ

ในสัมปรายยิกภพสพกุศล

ขอพระคุณบุญนำาล้ำาพิมล

สุขเกษมเปรมกมลนิรันดร

จากนั้นก็ตามมาด้วยการเขียนถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่	

ยังไม่ถึงสามเดือน	ป๋วยเร่ิมต้นด้วยการยกย่อง	 “สิ้นสฤษดิ์สิทธิล้ำา

ผู้นำารัฐ ผู้เจนจัดยอดทหารชาญสมร ฯพณฯ ถนอมจอมพิชิตกิตติ

ขจร เป็นบวรอัครมหาเสนาบดี”	และยกย่องว่า	“ท่านเลื่องชื่อลือเลิศ 

เทอดสุจริต ท่านประดิษฐ์ถ้อยคำานำาศักดิ์ศรี มอบแด่ไทยไพร่ฟ้า

ประชาชี จงทำาดี จงทำาดี ดีจงทำา”

แต่ช่วงที่เด็ดขาดมากและใครต่อใครได้ฟังแล้วก็ต้องยกให้

ป๋วยเป็นผู้กล้าก็คือ	การกล้าเสนอความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรี

นักการเมืองอย่างตรงไปตรงมา	

     ยังจนใจไม่รู้อยู่หนึ่งข้อ

จอมพล ถ ท่านแถลงแจ้งเป็นเรื่อง

ท่านปรารมภ์ผมก็เห็นเด่นประเทือง 

ว่าใครเฟื่องเป็นผู้ใหญ่ในราชการ
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     ตัวอย่างเช่นเป็นรัฐมนตรี 

ไม่ควรมีการค้ามาสมาน

อย่าข้องเกี่ยวเที่ยวรับทำาเป็นกรรมการ 

สมาจารข้อนี้ดีจริงเจียว

     ผมสงสัยไม่แจ้งกิจการค้า 

หมายความว่ากิจใดบ้างยังเฉลียว

กิจการธนาคารท่านผู้ใหญ่จะไม่เกี่ยว 

หรือจะเหนี่ยวรั้งไว้ไม่นับค้า

นั่นหมายความว่า	 ป๋วยหาญกล้า	 เตือนสติผู้มีอำานาจ		

มีใจความว่า	จอมพลถนอม	นายกรัฐมนตรีผู้มีนโยบายไม่เห็นด้วย	

ที่รัฐมนตรีจะไปยุ่งเกี่ยว	กับ	“การค้า”	แต่ทำาไมจึงมีรัฐมนตรีบางคน

ไปเป็นกรรมการในธนาคารต่างๆ	หรือเป็นเพราะว่าธนาคารพาณิชย์

ไม่ใช่	“การค้า”	ชนิดหนึ่ง	

สุนทรพจน์นี้เป็นท่ีกล่าวขานกันทั่ว	 ในยุคสมัยรัฐบาล	

ทหาร	 ถือว่าป๋วยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่คนเดียวที่กล้าวิจารณ์		

นักการเมือง	รัฐมนตรี	และนายทหารช้ันสูง	ท่ีมักเข้าไปดำารงตำาแหน่ง	

ประธานหรือกรรมการธนาคารต่างๆ	เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว	เมื่อ	

จอมพลถนอมทราบความ	ก็ยินยอมลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	

ธนาคารพาณิชย์	แต่ไม่มีรัฐมนตรีคนใดลาออกตามเลย

หลังจากทำางานธนาคารแห่งประเทศไทยมาได้เกือบ		

๖	ปี	ป๋วยมองเห็นความสำาเร็จของระบบการเงินและการธนาคารใน

ระดับที่น่าพอใจ	แต่เขาไม่ได้มองแค่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น	

ป๋วยเป็นคนเห็นอดีตและอนาคต	เขารู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย	



ชมัยภร แสงกระจ่าง174

จะไม่มีอนาคต	ถ้าเขาไม่มองให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่จะเข้ามาทำางาน

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างไร	ดังนั้น	การมีนักเรียนทุนของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	จึงเป็นเรื่องที่เขาพึงพอใจ	แต่การเงินและ

การธนาคารของประเทศ	มิได้มีเพียงแค่ธนาคารแห่งประเทศไทย

เท่านั้น	หากยังมีการเศรษฐกิจและกาคลังของภาคส่วนอื่นๆ	อีก	ทั้ง	

ภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และภาคเอกชน	 ดังนั้น	 ป๋วยจึงมองไปที่

คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ซึ่งตอนนั้นมีอาจารย์

ประจำาเพียง	๔	คน	นอกนั้นเป็นอาจารย์พิเศษ	ป๋วยมองว่า	ที่นั่นจะ

เป็นที่บ่มเพาะนักเศรษฐศาสตร์	เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติใน

อนาคตด้วย

เขาตั้งใจจะขอลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	แต่ถูกยับยั้งโดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	ดังนั้น	เดือน

กันยายน	๒๕๐๗	ป๋วยได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

อีกตำาแหน่งหนึ่ง	

และเขาก็ได้ทำาให้ทุกคนตะลึงงันอีกครั้ง	 เมื่อขอรับ	

เงินเดือนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เต็มจำานวน	๘,๐๐๐	บาท	และ	

ขอรับเงินเดือนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจำานวน	๕๐,๐๐๐	

บาทเพียงครึ่งหนึ่งคือ	๒๕,๐๐๐	บาท	นั่นหมายความว่า	 เขาจะมี	

รายได้ต่อเดือนเพียง	๓๓,๐๐๐	บาท	ลดลงจากเดือนละ	๕๐,๐๐๐	

บาทถึงเดือนละ	๑๗,๐๐๐	บาท	แต่มีงานเพิ่มขึ้นอีกเต็มมือ	คือ	เป็น

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันเป็นที่รัก

นี่แหละ	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	คนไม่เคยเห็นเงินสำาคัญ	แต่เห็น

ระบบการเงินสำาคัญ
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๑๗.
ฝนแรก

ชีวิตของป๋วยขณะดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	นับว่ารุ่งโรจน์สุดขีด	ไม่เพียงเป็นผู้วางรากฐานการเงิน	

การเศรษฐกิจและการคลังของประเทศได้อย่างน่าพอใจ	เพราะเขามี

เพื่อนและผู้ร่วมงาน	ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่เห็นความสำาคัญของ

เขา	แต่กระนั้น	ชีวิตของเขาก็จะก้าวมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลย	ถ้าเขาไม่มี

กำาลังใจสำาคัญอยู่ที่บ้าน

ป๋วยให้ความสำาคัญแก่บ้านและคนที่บ้านเท่าๆ	กับการ

ทำางานที่ทำางาน	 หลังหกโมงเย็นไปแล้วจึงเป็นเวลาสำาคัญของ		

“ที่บ้าน”	 และท่ีบ้านของเขาประกอบด้วยเมียและลูกในบ้านหลัง	

เล็กๆ	ที่ซอยอารีย์นั่นเอง

มาร์เกรทเป็นผู้หญิงเก่ง	มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง	และ

แน่นอนที่สุด	การเลือกป๋วยเป็นคู่ครองก็เพราะเธอกับป๋วยเป็นคน

แบบเดียวกัน	 มีอุดมคติในชีวิตแบบเดียวกัน	 เม่ือป๋วยมีรายได้ไม่

มากนัก	และไม่แสวงหาเพิ่มด้วยวิธีใดๆ	ไม่ว่าจะสุจริตหรือไม่สุจริต	

เพราะเวลาที่มีก็อุทิศให้แก่งานในหน้าที่ไปหมดแล้ว	มาร์เกรทจึงเป็น	

ผู้บริหารครอบครัวที่ชัดเจน
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เมื่ออยู่ที่ทำางานป๋วยเป็นหัวหน้าของที่ทำางาน	เขาพูดและ

ทำาหน้าที่นักบริหาร	แต่เมื่อกลับมาถึงบ้าน	คนที่พูดและควบคุมบ้าน

จึงเป็นมาร์เกรท	ป๋วยวางใจมอบหน้าที่ให้ภรรยาทั้งหมด	รวมทั้งการ

ดูแลและบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของลูก	ส่วนเขานั่งฟังเพลงไทยเดิม		

ผ่อนคลายจากภาระงาน

วันหนึ่ง	เขาจำาได้ว่า	เมื่อมาดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ไม่นานนัก	 ในช่วงปีใหม่ครั้งหนึ่ง	 มีพนักงาน

ธนาคารคนหนึ่งเอากระเช้าผลไม้ไปให้ที่บ้าน	และป๋วยก็รับไว้และ

บอกว่า	“อย่าเอามาอีกเลย”

พนักงานคนนี้ก็ตอบว่า	 “ผมนำามาให้ด้วยความนับถือ

จริงๆ	ในโลกนี้ผมนับถือคนอยู่แค่สองคน	และท่านผู้ว่าการก็เป็น	

หนึ่งในสองคนนั้น”	เขาพูดจริงจัง

ป๋วยก็บอกว่า	 “ขอบใจ	 นับถือไว้ในใจก็ได้	 ปีหน้าอย่า	

นำามาอีกเลย”

แต่พอถึงปีใหม่ปีต่อมา	 เขาคนเดิมก็เอากระเช้าผลไม้	

มาให้อีก	 คราวนี้เผอิญป๋วยไม่อยู่บ้าน	 มาร์เกรท	 ไม่ใช่ป๋วย	 เธอ

มั่นคงและชัดเจน	ไม่ได้รับตะกร้านั้นไว้	หากแต่บอกว่า	“เอากลับไป	

เสีย”	เป็นภาษาอังกฤษ	พนักงานคนนั้นก็คงเห็นว่า	ป๋วยเคยรับไว้		

ก็ยังคงยืนยันว่าจะสวัสดีปีใหม่ด้วยกระเช้าผลไม้เหมือนปีก่อน	เขา

พูดซ้ำาแล้วซ้ำาอีก	

มาร์เกรทคิดเอาว่า	เขาคงฟังภาษาอังกฤษของเธอไม่ออก	

เธอจึงพูดเป็นภาษาไทยเท่าที่พูดได้ว่า

“ไปซิ	ไปซิ”

ประโยคภาษาไทยนี้ทำาให้พนักงานคนน้ันโกรธมาก	และ

เข้าใจว่าภรรยาป๋วยขับไล่เขาออกจากบ้าน
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จากคนที่เคยนับถือเป็นหน่ึงในสองคนที่นับถือ	ก็เปลี่ยน	

เป็นโกรธและผูกใจเจ็บพยาบาท	มีโอกาสจะเล่นงานป๋วยครั้งใดก็จะ

ทำา	โดยเอาความเท็จมาผสมกับความจริงเล่นงานป๋วย	เช่น	กล่าวหา	

ว่าป๋วยทำางานด้านอื่นเสียจนไม่ทำาหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารชาติ	และ	

มักด่าแว้งไปถึงมาร์เกรทด้วยเสมอ๑

ป๋วยรับฟังเร่ืองพนักงานธนาคารเกลียดเขาเพราะเมีย	

ด้วยความรู้สึกแปลกใจ	 คนเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้โดยไม่มี	

เหตุผลถึงขนาดนี้เชียวหรือ	แสดงว่าเหตุผลของเขาที่แสดงในครั้งแรก	

ก็คงไม่ใช่เหตุผลจริงสักเท่าไร

ชีวิตของป๋วยและมาร์เกรทเป็นชีวิตที่จัดสรรไว้ดีแล้ว		

ทุกครั้งที่ป๋วยทุกข์ใจ	หรือเดือดร้อนแสนสาหัส	เขาจะอยากกลับบ้าน	

เสมอ	กลับมาหาความเย็นชื่นใจที่บ้าน

ครั้งหนึ่งป๋วยทุกข์ใจเพราะสิ่งที่แบกรับอยู่เรื่องทรัพย์สิน

จอมพลสฤษด์ิ	นับแต่ปี	๒๕๐๖	ท่ีจอมพลสฤษด์ิ	ถึงแก่อสัญกรรม

เป็นต้นมา	ป๋วยทำาหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบสวนเรื่องทรัพย์สิน

ของจอมพลคนดัง	 เขายืนยันว่าได้พยายามให้ความเป็นธรรมแก่	

จอมพลสฤษด์ิ	กรณีใดท่ีเป็นท่ีสงสัยในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง		

ป๋วยก็ยกประโยชน์ให้แก่กองมรดกหรือแก่บุคคลภายนอกเสมอ	

การสืบสวนดำาเนินมาโดยตลอดระยะเวลา	๒	ปี

แต่กระน้ันก็ดี	เร่ืองราวพัวพันกันยุ่งเหยิง	เป็นข่าวหน้าหน่ึง	

มาโดยตลอด	ต่อมา	ท่านผู้หญิงวิจิตราฟ้องรัฐบาล	คณะกรรมการ

สอบสวนของรัฐบาลตกเป็นจำาเลยทันที	ป๋วยเศร้าใจมาก	เพราะเขา	

๑		 ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	 “ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่,”	 ใน	อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง  

แลหน้า,	๖๒.
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ตกเป็นจำาเลยด้วย	แต่ท่ีทำาให้เขาโทมนัสมากคือคำาฟ้อง	ซึ่งทนาย

ของท่านผู้หญิงเป็นคนเขียน	 คนเขียนเป็นเพื่อนที่เคยไปเรียนที่	

อังกฤษด้วยกันมา	 แต่กลับบรรยายคำาฟ้องว่า	 ป๋วยแกล้งหาเรื่อง

ต่างๆ	นานา	เพราะหวังผลประโยชน์ส่วนตัว	ซึ่งป๋วยทำาใจให้เข้าใจ

ไม่ได้	เพราะเพื่อนคนนี้ย่อมรู้ดีว่าป๋วยเป็นคนเช่นไร	เขาเป็นเพ่ือน	

นักเรียนที่รู้จักป๋วยดี	

แต่ขณะนั้นป๋วยเกลียดคำาว่า	การเมือง	และไม่ต้องการ	

เข้าใกล้	ในขณะที่เพื่อนของเขารู้จักดี	และอยู่ในอาการของคน	“เล่น

การเมือง”

เดือนสิงหาคม	ปี	๒๕๐๘	วันที่ได้ไปฟังคำาฟ้องจากศาล

นั้น	 ป๋วยขับรถกลับบ้านแต่หัววัน	 เขาไม่มีแก่ใจจะไปทำางานต่อ	

อีกแล้ว	รู้สึกผิดหวังในความจริงใจของมนุษย์เป็นที่สุด	ในหัวหนักอึ้ง		

ในหัวใจห่อเหี่ยว

เมื่อกลับถึงบ้าน	 ป๋วยรู้สึกกระปลกกระเปลี้ยเพลียใจ		

มาร์เกรทแปลกใจที่เห็นเขากลับมาบ้านเร็ว	 แต่เธอก็ไม่ได้ถามว่า

กระไร	ป๋วยอาบน้ำาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว	จึงเดินมาเปิดเทปเพลง

ไทยเดิม	แล้วจึงหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้โยก	ขณะนั้นเองตาของเขา	

ก็เหลือบไปเห็นโทรเลขฉบับหนึ่งวางอยู่ที่โต๊ะทำางาน	 เขาจึงลุกไป	

หยิบมาเปิดดู

ป๋วยนึกในใจว่าคงเป็นใครสักคนส่งข่าวมาจากอังกฤษ

ถึงเขา	 แต่เมื่อดูจ่าหน้าซองก็รู้สึกแปลกใจท่ีโทรเลขฉบับนี้มาจาก

ฟิลิปปินส์	เขาพยายามนึกว่ามีใครรู้จักอยู่ที่ประเทศนั้นบ้าง	...

ทันทีที่อ่านโทรเลขจบ	ป๋วยก็รู้สึกว่า	ความเหนื่อยล้าท่ียัง

เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งหลังจากอาบน้ำาหายไปจนหมดสิ้น	เขานอนยิ้ม

ให้ตัวเองอยู่ที่เก้าอี้โยก	
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สักพักหนึ่ง	 เมื่อมาร์เกรทเดินเข้ามา	 เขาพูดเบาๆ	 ว่า	

“ที่รัก	ผมได้รางวัลแม็กไซไซ”

“หือ..”	มาร์เกรทร้อง	 ก่อนหยิบโทรเลขไปอ่าน	 ใบหน้า

ของเธอเป็นสีชมพูซ่านขึ้นเล็กน้อย	ก่อนหันมาบอกกับสามีว่า	“ยินดี

ด้วยนะ..”	เป็นภาษาอังกฤษ

โทรเลขฉบับนั้น	 แจ้งว่าป๋วยได้รับรางวัลรามอน	 แม็ก-	

ไซไซ	สาขาบริการภาครัฐ	 (government	service)	ป๋วยหลับตาฟัง	

เพลงไทยเดิม	 เขารู้สึกตัวเบาลอยล่องไปกับเสียงเพลงนั้น	 ความ

โทมนัสในตอนกลางวันสูญสลายไปหมดสิ้น	 รู้สึกมีใจเข้มแข็งขึ้น		

จนเขาอดนึกไม่ได้ว่า	นี่แหละมนุษย์	อิฎฐารมณ์ยังมีอิทธิพลเหนือ

มนุษย์อยู๒่

“รางวัลแม็กไซไซ”	 หรือ	 “รางวัลรามอน	 แม็กไซไซ”	

(Ramon	 Magsaysay	 Award)	 รางวัลอันทรงเกียรติซึ่งเปรียบ

เสมือนรางวัลโนเบลของกลุ่มประเทศเอเชีย	เป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อ	

เป็นเกียรติแก่	นายรามอน	แม็กไซไซ	อดีตประธานาธิบดีคนที่	๓	

ของประเทศฟิลิปปินส์	ซึ่งประชาชนยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ	เนื่องจาก	

แม็กไซไซเป็นผู้จัดตั้งขบวนการใต้ดิน	ต่อสู้กับกองทหารญี่ปุ่นสมัย

สงครามโลกครั้งที่	๒	ทั้งยังเป็นหัวหน้าขบวนการเรียกร้องเอกราช	

ของชาติ	 และได้ทำางานทุ่มเทแรงงานแรงใจให้กับการช่วยเหลือ	

คนยากไร้	 ภายหลังจากนายรามอนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจาก	

เครื่องบินตกเมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๐๐	 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

(Rockefeller	 Brothers	 Fund)	 ได้อุทิศเงินจำานวน	 ๑๐	 ล้านบาท		

๒		 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “เหลียวหลัง	 แลหน้า,”	 ใน	 อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง  

แลหน้า,	๑๓๑-๑๓๒.
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ก่อตั้งมูลนิธิรางวัลแม็กไซไซ	(Ramon	Magsaysay	Award	Found-

ation)	ขึ้น	เมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน	

การมอบรางวัลดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรับรองและ

ประกาศเกียรติคุณของบุคคลท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย	 ผู้อุทิศตนเพื่อ	

รับใช้มนุษยชาติในทางสร้างสรรค์	โดยแบ่งเป็น	๖	สาขาคือ	๑.	สาขา

บริการภาครัฐ	 (Government	Service)	๒.	สาขาบริการสาธารณะ	

(Public	Service)	๓.	สาขาผู้นำาชุมชน	(Community	Leaderships)		

๔.	 สาขาวารสารศาสตร์,วรรณกรรมและศิลปะการสื่อสารเชิง

สร้างสรรค์(Journalism,	Literature	and	Creative	Communication	

Arts)	 ๕.	 สาขาสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ	

(Peace	 and	 International	 Understanding)	 และ	 ๖.	 สาขาผู้นำา	

ในภาวะฉุกเฉิน	 (Emergent	 Leadership)	หากปีใดหาผู้เหมาะสม

ไม่ครบตามสาขานั้นๆ	ก็จะไม่มีการพิจารณามอบรางวัล	สำาหรับ	

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญสดุดีและเงินรางวัลประมาณ	๕๐,๐๐๐	

ดอลลาร์สหรัฐ	โดยมีพิธีมอบที่กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	 ใน	

วันที่	๓๑	สิงหาคม	ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแม็กไซไซ

ในคำาประกาศเกียรติประวัติยกย่องป๋วย	 มีข้อความ	

ตอนหนึ่งว่าเป็น	“บุคคลสำาคัญ ผู้แสดงบทบาทอยู่เบื้องหลังความ 

สำาเร็จของประเทศไทย ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมี

เสถียรภาพทางการเงินควบคู่กันไป ... นายธนาคารระดับระหว่าง

ประเทศยกย่องนายป๋วยว่า เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางที่มีความ

สามารถดีเด่นคนหนึ่งของโลก ... การกระทำาของนายป๋วยยังเป็น

แรงบันดาลใจ สำาหรับข้าราชการผู้ขยันขันแข็งคนอ่ืนๆ จำานวนมาก 

ในขณะเดียวกันอีกด้วย นายป๋วยผู้ซึ่งถือว่า ความเรียบง่ายคือความ 
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งาม และความชื่อสัตย์สุจริตคือคุณความดีสูงสุดของชีวิตข้าราชการ  

เป็นหลักประจำาใจซึ่งยึดถือมาช้านาน และได้เผยแพร่กับเพื่อน 

ร่วมงานด้วยว่า พวกเราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ผู้แสวงหา 

ความจริงและผู้ใช้วิชาชีพ จะต้องไม่เป็นเพียงผู้ที่คอยเรียนรู้อยู่เสมอ 

และทำางานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากยังต้องมีความชื่อสัตย์

สุจริต และต้องแสดงให้ปรากฏออกมาถึง ความชื่อสัตย์สุจริตนั้น

อย่างเพียงพอ ที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นมีความชื่อสัตย์สุจริตด้วย”๓ 

ป๋วยมีกำาลังใจขึ้นจากรางวัลแม็กไซไซ	เขามองเห็นความ

งามของโลกมากขึ้น	ให้ความสนใจคนรอบตัวมากขึ้นไปอีก	

ป๋วยสนใจงานศิลปะ	เขาคิดว่า	มนุษย์ต้องรู้จักเสพย์งาน

ศิลปะแขนงต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นงานทัศนศิลป์	งานศิลปะการแสดง	

หรืองานคีตศิลป์	 เม่ือครั้งที่เขาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก

งบประมาณ	 เขาได้อ่านบทความของอาจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 แห่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร	ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมว่า	“ประเทศไทยควรจะ

มีหอศิลป์”	ป๋วยได้เชิญอาจารย์ศิลป์มาคุยและแจ้งว่าจะจัดเตรียม	

งบประมาณเพื่อทำาการสร้างหอศิลป์	 แต่จนแล้วจนรอดในตอน

นั้นหอศิลป์ก็ยังไม่เกิด	จนกระทั่งอาจารย์ศิลป์ได้เสียชีวิตลงเมื่อปี	

๒๕๐๕

เมื่อป๋วยมาดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ	

ไทย	 เขามีนโยบายสนับสนุนจิตรกรโดยการซื้องานศิลปะมาเป็น

สมบัติศิลป์ของธนาคาร	 และนับเป็นการเปิดทางให้งานศิลปะ	

แขนงนี้ในประเทศไทยได้เจริญเติบโต	เพราะในสมัยนั้น	การซื้อขาย	

๓		“ประวัตินายป๋วย	อึ๊งภากรณ์,”	ใน	อันเนื่องมาแต่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙	(กรุงเทพฯ:	

มูลนิธิโกมลคีมทอง,	๒๕๒๓),	๓,	๔๕.
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ภาพจิตรกรรมยังไม่เป็นที่นิยมกัน	จึงนับว่าป๋วยในนามของธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในผู้	“เบิกโรง”	ในเรื่องนี้

	

ป๋วยมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเต็มเป่ียม	 เขาชอบ

สอนหนังสือและด้วยวิสัยทัศน์ของคนผู้ผ่านโลกมามาก	 และผ่าน

สถาบันการศึกษาชั้นเยี่ยมของโลก	สมัยที่เขาเรียนหนังสือ	เขาจำาได้	

ว่า	 เร่ืองการจัดเวลาให้เหมาะเป็นเรื่องสำาคัญ	 เขาไม่เห็นด้วยกับ	

การเรียนตลอดเวลา	เพราะเช่ือว่าอาจจะเกิดผลร้าย	และอาจมีคน	

เสียสติไปได้	 ดังนั้น	 ในการเรียนต้องมีการพักผ่อน	 เม่ือเป็นเด็ก	

นักเรียนใช้วิธีเดินเล่น	และเมื่อเรียนมหาวิทยาลัยใช้วิธีนอน

เม่ือสมัยเรียนท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ	 มีวันหยุดเรียนคือ	

วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์	 มีการบ้านให้ทำาโดยให้นักเรียนเป็น	

ผู้เลือก	และเมื่อเรียนธรรมศาสตร์	เพื่อนๆ	ที่ดูหนังสือด้วยกันก็มัก

หยุดทำางานค่ำาวันเสาร์และเต็มวันวันอาทิตย์	

นอกจากนี้ป๋วยยังให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการถกอภิปราย	

สมัยเรียนมัธยม	มีคุณครูคอยดูแล	และเมื่อเรียนมหาวิทยาลัย	ป๋วย	

กับเพื่อนๆ	มักมีการถกอภิปรายกันเสมอ	เนื่องจากตอนกลางวัน

ทุกคนไปทำางาน	หรือเม่ือเรียนท่ีอังกฤษ	ป๋วยก็ใช้วิธีน้ีเช่นกัน	โดยมี

เพื่อนๆ	ที่ถนัดในวิชานั้นๆ	เป็นผู้นำาการถกเถียงกัน

ดังน้ัน	ในช่วงท้ายของการดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร	

แห่งประเทศไทย	ก่อนเป็นคณบดี	ป๋วยสอนหนังสือที่คณะเศรษฐ-	

ศาสตร์ไปด้วย	วิชาที่ป๋วยสอนคือ	วิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์	 เป็น

วิชาของนักศึกษาช้ันปีที่	๔	ป๋วยจะน่ังบนเก้าอ้ีโซฟา	ต้ังไว้มุมห้อง

ใกล้มาทางหน้าต่างด้านข้างประตู	และฟังนักศึกษาถกอภิปรายกัน		

นานๆ	จึงจะลุกขึ้นมาบรรยายสรุปและเขียนกระดาน
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ห้องเรียนธรรมศาสตร์สมัยก่อนไม่มีเครื่องปรับอากาศ	

ป๋วยจะใส่เส้ือแขนส้ันสอน	อากาศร้อน	เหงื่อออกจนเสื้อเปียกชุ่ม	

แต่ป๋วยกลับสอนอย่างมีความสุขเพราะความรักในความเป็นครู	และ	

วิชาเศรษฐศาสตร์ของเขามีสูงยิ่ง

ป๋วยเป็นคนมีเหตุมีผล	 เช่ือม่ันในศักยภาพของมนุษย์	

ในช่วงปี	 ๒๕๐๗	 ที่ป๋วยเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์นั้น	 เกิด	

เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น	ราวกับจะทดสอบหัวใจและความสามารถ	

ในการจัดการของป๋วย	น่ันคือ	เกิดเหตุการณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

และคณะนิติศาสตร์ตีกัน	อันเนื่องมาจากความไม่พอใจกันจากการ

แข่งฟุตบอลระหว่างคณะ

เหตุเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันหนึ่ง	นักศึกษานิติศาสตร์จำานวน

มากต่างมารุมล้อมตึกคณะรัฐศาสตร์	 (เก่า)	 ส่งเสียงตะโกนด่ากัน	

อึงคะนึง	จากนั้นก็มีการเขวี้ยงก้อนอิฐ	ก้อนหิน	และไม้	และฝ่ายบุก	

ก็รุมตีจนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ต้องวิ่งหนีเข้าไปหลบในคณะ	

คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 ศาสตราจารย์ทวี	 แรงขำา	 ออกมาขอร้อง

บนชั้นสองก็ถูกขว้าง	ศาสตราจารย์สมภพ	สุวรรณสิทธิ์	เลขาธิการ	

นำาทีมออกห้ามแถวถนนหน้าตึกรัฐศาสตร์	 เตือนว่าใกล้สอบ	 แต่	

นักศึกษากำาลังโกรธก็ไม่ฟัง	ต้นบอนที่ปลูกไว้ก็ถูกขุด	กองอิฐที่กอง

ไว้เตรียมก่อสร้างห้องอาหารสโมสรก็ถูกขุดไปขว้างกันจนหมดกอง	

หน่วยคอมมานโดจากกองปราบนำาโดย	พล.ต.อ.ประเสริฐ	รุจิรวงศ์		

ก็เข้ามาคุมสถานการณ์

ป๋วยเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ลงมาช่วยห้ามทัพด้วย	เขาพูด	

จนอ่อนใจ	นักศึกษาก็ไม่หยุด	จนท้ายสุดป๋วยลุกขึ้น	หยิบโทรโข่ง

ตะโกนเรียก
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“นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์กลับคณะ	 นักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์กลับคณะ...”

แล้วป๋วยก็ถือโทรโข่งเดินนำาหน้า	 โดยมีนักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์จำานวนมากเดินตามไปเป็นแถว

เป็นสถานการณ์ที่ป๋วยรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง	เพราะเขา

คิดว่านักศึกษาจะรู้คิดและฟังคนอื่นมากกว่านี้	แต่ป๋วยก็ลืมไปว่า	เขา

นั้นเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	นักศึกษาคณะอื่นไม่รู้จัก	คงยาก

นักที่จะให้เขาฟังอาจารย์ที่เขาไม่รู้จักเลย	แม้ว่าป๋วยจะเป็นบุคคลที่

มีชื่อเสียง	แต่ตอนนั้นนักศึกษาก็คงหน้ามืดตามัวจนจำาใครไม่ได้แล้ว

การกลับเข้าไปทำางานในมหาวิทยาลัยของป๋วยเกิดจาก	

การท่ีป๋วยทำางานด้านเศรษฐกิจการคลังมานานห้าปี	นับแต่ปี	๒๕๐๒		

จนถึง	๒๕๐๗	ได้จัดวางระบบเศรษฐกิจให้เป็นที่พอใจได้	แต่เขากลับ	

รู้สึกเศร้าใจเม่ือพบว่า	ระบบเศรษฐกิจของเขายังไม่สามารถบันดาล

ให้ผู้ที่ยากไร้จำานวนมากในประเทศไทยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่แร้นแค้น	เขาพยายามครุ่นคิดว่า

เพราะเหตุใด	ประชากรเพ่ิมจำานวนมากขึ้นโดยรวดเร็ว	การศึกษา	

และการอนามัยของประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควรใช่หรือไม่	

ทุกครั้งที่ป๋วยเห็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง	 เร่ืองคนทุกข์	

ยากแค้นในชนบท	เขาจะรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้ง

เขาใคร่ครวญไตร่ตรอง	 และคิดว่า	 เพียงแต่สร้างระบบ

และสภาวะทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างเดียว	 หากไม่มีการลงมือ	

พัฒนาชนบทอย่างละเอียด	ก็ไม่สามารถกู้ฐานะของเพื่อนร่วมชาติ	

หลายสิบล้านได้

ป๋วยบอกตัวเองว่า	“เราพลาดไปเสียแล้ว”
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เม่ือคุยกันกับเพ่ือนๆ	 ท่ีพร้อมจะเสียสละเพื่อประเทศ

ชาติ	 เขายืนยันว่า	 “ผมบกพร่องไปในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจ

ของประเทศ	คือดูแต่ความเจริญเติบโตของส่วนรวมเป็นใหญ่	ไม่ได้	

เฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคม..”

เขาบอกอีกว่า	“ข้อนี้ต้องแก้ด้วยการพัฒนาชนบท”๔

๔		 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “เหลียวหลัง	 แลหน้า,”	 ใน	 อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง  

แลหน้า,	๑๕๑.
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๑๘.
กลับสู่ชนบท

ปี	 ๒๕๐๘	นี้เอง	 ในขณะที่ป๋วยกำาลังให้ความสนใจเรื่อง

ชนบท	ดร.เจมส์	วาย	ซี	เยน	บิดาแห่งการบูรณะชนบทชาวจีน	ผู้มี

แนวคิดเก่ียวกับฟื้นฟูบูรณะชนบทไม่เหมือนใคร	ก็เดินทางมาเยือน	

ประเทศไทยและได้พบกับป๋วย	และปัญญาชนผู้นำาทางความคิดอีก

หลายคน	รวมทั้ง	นายแพทย์เฉก	ธนะสิริ	ด้วย	

ดร.เจมส์	 วาย	 ซี	 เยน	 ไม่ได้มองชาวบ้านจากข้างบน	

(top	down)	แต่มองจากข้างล่าง	(bottom	up)	เขาเอาชาวบ้านเป็น	

ศูนย์กลาง	 ไปอยู่กับชาวบ้าน	 ไปหาความจริง	 และพบว่าปัญหา

ความไม่รู้	ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและความยากจนเป็นปัญหาจริง	และ

ต้องร่วมกับชุมชนในการหาทางแก้ไขโดยไม่ยัดเยียดความคิดของ

ตนเองให้พวกเขา	ปรัชญาของเขาคือ	Go	 to	 the	people,	 learn		

from	them,	plan	with	them,	work	with	them,	start	with	what	

they	know,	(and)	build	upon	what	they	have.	หรือแปลเป็นไทย

ง่ายๆ	ว่า

ไปหาชาวบ้าน

อยู่กับเขา เรียนรู้จากเขา
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วางแผนกับเขา ทำางานกับเขา

เริ่มจากสิ่งที่เขารู้ สร้างจากสิ่งที่เขามี

สอนโดยชี้ให้เห็น เรียนจากการทำา

จากการประสานงานของนายแพทย์เฉกผ่านทางนาย	

สุรเทิน	 บุนนาค	 (สามีท่านผู้หญิงมณีรัตน์	 บุนนาค)	 คณะผู้สนใจ	

การพัฒนาชนบทอันประกอบด้วย	ดร.เจมส์	วาย	ซี	เยน	ดร.ป๋วย		

อึ๊งภากรณ์	 นายเสนาะ	 นิลกำาแหง	 และนายแพทย์เฉก	 ธนะสิริ		

ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	เมื่อวันที่		

๑๗	 เมษายน	๒๕๑๐	ณ	พระที่นั่งเป่ียมสุข	 วังไกลกังวล	 หัวหิน		

เวลา	๑๕.๐๐	น.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทาน	

วโรกาสสนทนาด้วยเป็นเวลานาน	ว่าด้วยเร่ืองแนวความคิดในงาน	

พัฒนาชนบทของ	ดร.เยน	ในวันนั้น ทรงพระราชทานเลี้ยงน้ำาชา		

จวบจนพลบค่ำาเลยเวลา	๑๘.๐๐	น.	รวมกว่าสามชั่วโมงเต็ม	ซึ่งตาม	

ปกติพระองค์ท่านจะทรงซ้อมเรือใบในเวลาบ่ายเพื่อการแข่งขัน	

ซีเกมส์	 หากแต่พระองค์ทรงสนพระทัยในโครงการพัฒนาชนบท

อย่างยิ่ง	ประกอบกับได้พบต้นตอของผู้ที่เข้าใจในการพัฒนาชนบท	

เข้า	พระองค์ท่านจึงทรงลืมเวลาทรงเรือใบโดยสิ้นเชิง	

ระหว่างเดินทางกลับ	ดร.เยน	ได้คุยถึงความรู้สึกซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณ	 ตลอดจนพูดไม่ได้หยุดได้หย่อนว่า	 “เกิด

มาไม่เคยพบเคยเห็นผู้ปกครองแผ่นดินคนใดรักประชาชนเท่า	

พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้”

จากนั้นคณะบุคคลอันประกอบด้วยป๋วย	 และเพ่ือน	

นักธุรกิจ	 นักการเงิน	 นักการเมือง	 และเชื้อพระวงศ์ก็ร่วมก่อตั้ง		

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	ซึ่งถือว่า	เป็นโครงการพัฒนา	
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ชนบทแห่งแรกขององค์กรพัฒนาเอกชน	 โดยได้แนวคิดจาก  	

ดร.	 เจมส์	 วาย	ซี	 เยน ที่มีแนวคิดว่า	 การพัฒนาชนบทและการ

พัฒนาคุณภาพของคน	 จะเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนา

ประเทศ	

ป๋วยเลือกเอาจังหวัดชัยนาทเป็นจุดเริ่มต้นของการ	

ดำาเนินการตามแนวคิด	 และสาเหตุท่ีเลือกจังหวัดนี้ก็คงมีสาเหตุ	

หลายประการ	ประการแรก	ป๋วยวางเป้าหมายไว้ที่ชาวนา	เพราะ

ชาวนาเป็นเกษตรกรหลักของชาติ	ชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีทำานามาก	

สมตามเป้าหมาย	ทั้งยังเป็นที่ที่ป๋วยมีความผูกพันทางใจอย่างลึกซึ้ง		

เมื่อครั้งป๋วยเป็นเสรีไทย	 เขากระโดดร่มลงมาที่อำาเภอวังน้ำาขาว		

ดังนั้นที่นี่เขาควรตอบแทนบุญคุณ

สิ่งแรกท่ีป๋วยทำาก็คือ	การไปสำารวจพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาท	

และพร้อมกันนั้นเขาถือโอกาสไปตามหาผู้ที่มีบุญคุณต่อเขาคนนั้น	

ท่ีวังน้ำาขาว	 บุญธรรม	 ปานแก้ว	 คนที่ช่วยชีวิตเขาไว้จากปลาย	

กระบอกปืนของตำารวจ	

บุญธรรม	ปานแก้ว	อายุสี่สิบเศษแล้ว	เขาประกอบอาชีพ

ทำาไร่ทำานาอยู่ท่ีบ้านบ่อยายส้ม	ตำาบลหนองมะโมง	อำาเภอวัดสิงห์	

จังหวัดชัยนาท	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายี่สิบกว่าปี	เขาไม่เคยลืม

เรื่องที่เขาเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลย	เขามีลูกหกคน	

และเมื่อลูกยังเด็กๆ	เขามักเล่าให้ลูกฟังเร่ืองมีคนกระโดดร่มจากฟ้า	

ลงมาที่บ้านวังน้ำาขาวเสมอ	

วันนี้	 เขารู้สึกแปลกใจที่ผู้ใหญ่บ้านมาตะโกนเรียก

โหวกเหวกอยู่หน้าบ้าน

“ธรรม	ธรรมโว้ย...ท่านจากกรุงเทพฯมาหาแน่ะ”
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บุญธรรมเดินออกมา	 เขาเห็นคนสองสามคนยืนอยู่	

แน่นอนที่สุด	 เขารู้จักผู้ใหญ่บ้านอยู่คนเดียว	 นอกนั้นเป็นคน	

กรุงเทพฯจริงๆ	 เพราะแต่งตัวไม่เหมือนพวกบ้านนอกแบบเขา		

ใส่เสื้อเชิ้ตกันเรียบร้อย	เขาเขม้นมอง	แต่ก็นึกไม่ออกว่า	เคยรู้จักใคร		

พวกเขาเดินเข้ามาใกล้	บุญธรรมก็ยังไม่รู้จักอยู่นั่นเอง

“สวัสดีครับ”

หนึ่งในกลุ่มนั้นยกมือไหว้เขา	ทำาเอาเขายกมือรับไหว้แทบ

ไม่ทัน	นี่มันอะไรกัน	จู่ๆ	ก็มีคนที่ไม่รู้จัก	แถมดูจากเครื่องแต่งกาย	

ก็น่าจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตจากเมืองหลวง	 แล้วพวกเขามาไหว้	

บุญธรรรมเรื่องอะไรกัน	 เขาคิดไม่ออก	 แต่ก็เชื้อเชิญตามประสา	

คนบ้านป่า

แขกของบุญธรรมทั้งหมดขึ้นไปนั่งบนบ้านไม้ใต้ถุนสูง	

ของเขา	เขาเอาน้ำาฝนใส่ขันเงินใบใหญ่มาให้ดื่ม	

“จำาผมได้ไหม”	คนผิวขาวที่ยกมือไหว้เป็นคนแรกถามอีก	

“ผมที่คุณเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองน่ะ”

คำาว่าสงครามโลกครั้งที่สองที่ออกจากปากผู้มาเยือน

ทำาให้ในหัวของบุญธรรมเกิดภาพเคลื่อนไหวเป็นฉากๆ	

“ที่กระโดดร่มลงมาจากฟ้าน่ะ”

เท่านั้นเองภาพเคลื่อนไหวในหัวของบุญธรรมก็หมุนต้ิวๆ	

เขามองดูชายที่นั่งอยู่ตรงหน้า	แม้จะดูสูงวัยแต่ก็ดูภูมิฐานสง่างาม	

ชายคนนั้นเคลื่อนตัวเข้ามาจับแขนบุญธรรมแล้วว่า	“ถ้าผมไม่ได้พี่	

ช่วยห้ามและปัดปืนให้	ผมก็คงไม่ได้อยู่มาจนถึงวันนี้หรอก”

ตอนนี้ภาพในหัวของบุญธรรมต่อกันสนิท
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ทำาไมเขาจะจำาไม่ได้	 คนที่นั่งเครื่องบินลำาเท่าโบสถ์

กระโดดลงมาจากฟ้า	มันน่าตื่นเต้นเสียยิ่งกว่าเรื่องอะไรๆ	ที่เคย	

ได้พบได้เห็นมา	

“จำาได้ครับ...คุณ...คุณนั่นเอง”

ภาพชายหนุ่มเสียงใส	หน้าตาอ่อนโยนทาบทับกับชายท่ี	

เริ่มสูงวัย	หน้าตาใจดีที่อยู่ตรงหน้า	มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย

ในสายตาของบุญธรรม	น่ันก็คือรอยย้ิม	รอยย้ิมอันอ่อนโยน	แม้ใน

ยามคับขันเมื่อครั้งกระโน้น	กับรอยยิ้มวันนี้ที่ดูปล้ืมอกปลื้มใจที่ได้	

เจอบุญธรรม

“ผมมาตามหาพ่ี	 เพราะพ่ีเป็นผู้มีบุญคุณต่อผม...ผมช่ือ

ป๋วย	อึ๊งภากรณ์”

“ป๋วย	อึ๊งภากรณ์”	บุญธรรมทวนคำา	แต่ก็นึกไม่ออกเลยว่า	

เคยได้ยินบ้างไหม	

หลังจากนั้น	ทุกอย่างก็เข้าสู่สถานการณ์อันน่าปลาบปลื้ม

ใจอีกครั้ง	 พวกเขาจะเข้ามาบูรณะชนบท	 คนที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้

เม่ือครั้งกระโน้นมีตำาแหน่งใหญ่โต	 คำาว่า	 ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	ไม่ได้ทำาให้บุญธรรมเข้าใจอะไรมากนัก	เขารู้แต่ว่ามัน

ใหญ่โตเกินกว่าเขาจะเข้าใจได้	แต่การที่คนใหญ่โตคนนั้นมาไหว้เขา	

ตามหาเขาถึงที่บ้าน	มันทำาให้เขาซาบซึ้งใจ	ยิ่งรู้ว่า	 เขาจะมาช่วย	

ให้ชีวิตของคนบ้านนอกอย่างเขาดีขึ้น	 เขาก็ยิ่งทั้งซาบซึ้งใจและ	

ภาคภูมิใจไปพร้อมกัน

ในท่ีสุด	 มูลนิธิบูรณะชนบทก็เริ่มงานที่ตำาบลวังน้ำาขาว	

จังหวัดชัยนาท	 ป๋วยเร่ิมชักชวนคนในแวดวงการศึกษาเข้าไปถึง

พื้นที่ชนบท	และเริ่มวางรากฐานให้นักศึกษาเข้าสู่ชนบท	โดยในปี		
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๒๕๑๒	อันเป็นปีเดียวกับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ได้รับ

มูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	ป๋วยก็จัดตั้งโครงการบัณฑิตอาสา

สมัครขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ป๋วยทุ่มเทและใส่ใจ	 เขารู้สึกตลอดเวลาว่าเขาได้ทุ่มเท

ความสนใจไปท่ีเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนานหลายปี	จนลืมมอง	

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน	 ต่อเมื่อเห็นความเหลื่อมล้ำา	

ในชีวิตของผู้คนในสังคม	เขาจึงหันมาทุ่มเทด้วยการพัฒนาชนบท

ป๋วยไปที่วังน้ำาขาวบ่อยๆ	และมักไปที่บ้านของบุญธรรม	

บางครั้งก็ไปแสดงให้ทุกคนที่ไปด้วยเห็นว่า	 เขาเคยถูกมัดติดไว้กับ	

ต้นเสาในศาลาวัดอย่างไร	ครั้งหน่ึง	ขณะขับรถไปชัยนาทกัน	ป๋วย	

เห็นเศษแก้วริมถนน	เขาบอกให้จอดรถและเก็บเศษแก้วนั้น	เขาบอก

ว่า	“ชาวบ้านเขาไม่ได้ใส่รองเท้า	ทิ้งไว้จะบาดเท้าชาวบ้าน”

ป๋วยสำานึกผิดต่อชาวไร่ชาวนาอย่างลึกซึ้ง	 เขาเสียใจที่

ใส่ใจเรื่องเศรษฐกิจมากเกินไป	 เขาบอกกับอาจารย์และนักศึกษา	

ที่ไปช่วยงานเรื่องบูรณะชนบทเสมอว่า

“ประเทศนี้สร้างขึ้นได้ด้วยชาวไร่ชาวนา	เราเลยต้องไปหา	

เขา	 เพราะเขามีความทุกข์อยู่ในใจค่อนข้างมาก	พวกเขามีความรู้		

แต่เราต้องหาวิธีคุยที่พวกเขาจะบอกเราเอง	เหมือนไปเรียนรู้จากเขา		

และพยายามเข้าใจเขา	ไม่ใช่เอาไปให้เขาอย่างเดียว	จึงจำาเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะต้องพยายามเข้าไปเข้าใจชาวไร่ชาวนา	 ดังนั้น	 ต้องส่งคน	

เข้าไปรู้จักเขา	รู้จักเขาในความเป็นเขา	ไม่ใช่รู้จักเขาในส่ิงที่แค่อ่าน	

มา”

ป๋วยเป็นผู้มองปัญหารอบด้าน	 ต่อให้เขากับบรรดา

อาจารย์ที่มาช่วยงานทั้งหลายสามารถทำาเร่ืองบูรณะชนบทได้	

สำาเร็จ	แต่ปราศจากผู้สืบทอดงานต่อ	งานก็ไม่สามารถสำาเร็จลงได้	



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 195

ดังนั้น	คนหนุ่มสาวต้องเห็นและเดินทางเดียวกันกับเขา	ป๋วยจึงได้

คิดหาแนวทางพัฒนาชนบทไปพร้อมๆ	กับการพัฒนาการศึกษาของ

ชาติ	ป๋วยได้ตั้งคณะทำางานยกร่างหลักการและระเบียบของโครงการ	

“ประกาศนียบัตรอาสาสมัครขั้นบัณฑิต”	(ป.อ.บ)	ซ่ึงประกอบด้วย	

ดร.สิริ	สมบัติศิริ	ร.อ.วิโรจน์	โอสถานุเคราะห์	ภิรมย์	จ่ันถาวร	และ

สำาราญ	ปั้นเก่า	เมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย	ป๋วยก็ได	้

เป็นประธานคณะกรรมการโครงการ

โครงการนี้ให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ได้มีโอกาสไปทำางานใน

ชนบทเป็นเวลา	๑	ปี	เป็นลักษณะเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ไปเรียนรู้

สภาพชีวิตความเป็นอยู่	ปัญหา	และความต้องการของชาวชนบท	

ทั้งยังได้ใช้ความรู้ท่ีศึกษาเล่าเรียนมา	 ทำางานให้เกิดประโยชน์ต่อ	

ชุมชนชนบท

บัณฑิตอาสารุ่นแรก	 เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ทั้งหมด	มีด้วยกันทั้งหมด	๑๘	คน	หญิง	๑๔	ชาย	๔	ไป

ทำางานเป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวทุกภาค	เหนือสุดที่แม่สะเรียง		

ตะวันตกที่แม่สอด	ใต้สุดที่สุไหงโก-ลก	และอีสานที่บุรีรัมย์

ป๋วยทุ่มเทให้กับโครงการนี้มาก	 เขาตอบจดหมายและ

ออกไปเยี่ยมให้กำาลังใจแก่บัณฑิตอาสาอย่างทั่วถึง	

ครั้งหนึ่ง	เขาไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง	อันเป็น

ที่กันดารที่รถเข้าไม่ถึงต้องเดินเท้าลุยโคลนไปหลายชั่วโมง	ป๋วยก็	

ไม่ย่อท้อ	เดินนำาหน้าไปอย่างอารมณ์ดี	

“อาจารย์ไม่เหนื่อยหรือครับ”	 ลูกศิษย์ที่เดินตามตะโกน

ถาม

“ไม่”	ป๋วยตอบเสียงหนักแน่น
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เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง	ป๋วยก็บอกกับพวกที่ไปด้วยกัน	

และกับบัณฑิตอาสาสมัครที่นั่นว่า

“เราเป็นข้าทาสของแผ่นดิน	ความทุกข์ของชาวบ้านเป็น

ความทุกข์ของแผ่นดิน	ดังนั้น	เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแก้ไข	การ

ทำางานแม้จะยากลำาบากสักปานใดก็ตาม	หากเรามีความตั้งใจ	ทุ่มเท	

ทำาจริงต่อเนื่อง	และทำาด้วยความเสียสละกำาลังกาย	กำาลังใจและ	

สติปัญญาแล้ว	สักวันหนึ่งต้องพบกับความสำาเร็จแน่นอน”	

อีกคร้ังหนึ่งเมื่อไปเยี่ยมบัณฑิตที่ออกไปปฏิบัติงานที่	

บุรีรัมย์	ซ่ึงเป็นจังหวัดชายแดนท่ีมีการปะทะรบพุ่งกับเขมร	ประชาชน	

ตามชายแดนต้องอพยพหนีภัยสงคราม	 เป็นทุกข์เดือดร้อนมาก	

ประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ได้	ฐานะก็ยากจนน่าเวทนา	ป๋วยกล่าวแก่

ลูกศิษย์ด้วยความเดียวกันนั้น	และกล่าวอีกหลายครั้งเมื่อได้ไปเยี่ยม	

บัณฑิตอาสาสมัครตามที่ต่างๆ	จนพวกเขาส่วนใหญ่จำาได้ขึ้นใจ๑

ปีถัดมา	มีการเปิดรับบัณฑิตครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัย	

ได้มีการโอนผู้รับผิดชอบจากคณะเศรษฐศาสตร์ไปสู่มหาวิทยาลัย

โดยตรงและเปล่ียนชื่อเป็น	 “สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร”	 (ส.บ.อ.)	

กิจการของสำานักบัณฑิตอาสาสมัครได้ขยายออกไปนอกจากการ

สอนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาแล้วยังขยายออกไปทำางานพัฒนา

ด้านอื่นๆ	ด้วย

สิ่งที่บัณฑิตไปสอนหนังสือหรือร่วมสร้างวัตถุต่างๆ	 ใน

ชนบทนั้นอาจจะไม่มากนักแต่สิ่งที่เป็นผลที่ตามมาจากโครงการ

บัณฑิตอาสาสมัครคือการให้บัณฑิตจากสาขาวิชาต่างๆ	 ที่มีการ	

เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยได้ออกไปศึกษา	เรียนรู้	และ	

๑		จากบันทึกของจุมพล	วิเชียรศิลป์.
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รับประสบการณ์	ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวม	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	และทำางานด้วยความชอบธรรม	บัณฑิต

อาสาสมัครจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา	๑-๒	 เดือน	จากนั้น

ก็ลงพื้นท่ี	๗-๘	เดือน	แล้วกลับมาเขียนสารนิพนธ์อีก	๑-๒	เดือน		

เป็นอันจบหลักสูตร	

การบูรณะชนบทจากการเริ่มต้นของป๋วยที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ถือว่า	 ประสบความสำาเร็จ	 และป๋วยก็ไม่ได้หยุดอยู่

เพียงแค่นี้	 เขามองไปในอนาคตอีกว่า	 สิ่งที่เขาคิดนี้ต้องเป็นจริง	

ทั่วประเทศ	

ขณะนั้นปี	พ.ศ.	๒๕๑๓	ป๋วยมองเห็นว่า	งานของธนาคาร

แห่งประเทศไทยลงตัวแล้ว	และเพื่อเป็นการฝึกให้คนในองค์กรได้

ทำางานได้ด้วยตนเอง	ป๋วยจึงลาพักไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย	

พรินซตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และขอให้ทางมหาวิทยาลัยจ่าย

เงินเดือนของตนให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย	 ซึ่งแน่นอนว่า	

เงินเดือนจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมากกว่าเงินที่ป๋วยได้รับจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจำานวนมาก	 นับว่าธนาคารแห่ง	

ประเทศไทยได้กำาไรไปในกรณีนี้

ปีนี้เองที่ป๋วยตั้งใจไปเยี่ยมนายปรีดี	 พนมยงค์	 ที่ลี้ภัย

การเมืองอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส	 อาจารย์ผู้มีบุญคุณต่อเขาเป็น	

อย่างยิ่ง	เขาต้องไปเยี่ยมให้ได้	แต่เนื่องจากป๋วยเป็นข้าราชการ	ป๋วย

จึงแจ้งเรื่องนี้แก่จอมพลถนอม	กิตติขจรด้วย	เป็นเชิงขออนุญาตหรือ

บอกให้รู้	 จอมพลถนอมรับทราบ	และยังฝากความระลึกถึงไปยัง	

นายปรีดีด้วย
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ขณะป๋วยไปสอนหนังสือที่สหรัฐอเมริกานี้	เขาไม่เคยลืม

เมืองไทยอันเป็นที่รัก	โครงการพัฒนาชนบทที่ชื่อว่า	โครงการลุ่มน้ำา

แม่กลอง	จึงก่อตัวขึ้นในหัวของป๋วย	

กล่าวกันว่า	นี่คือความฝันอันสำาคัญด้านสันติประชาธรรม

ของป๋วย	อึ๊งภากรณ์
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๑๙.
จดหมาย

ป๋วยสอนหนังสืออยู่ท่ีพรินซ์ตัน	สหรัฐอเมริกา	ด้วยประสงค์	

จะเก็บเกี่ยวเรียนรู้เร่ืองใหม่ๆ	ในระบบมหาวิทยาลัย	เพื่อจะได้นำามา	

ใช้ประโยชน์ในเมืองไทย	ป๋วยกลับเมืองไทยในช่วงกลางปี	๒๕๑๔	

และตอนนั้นเองป๋วยก็ครุ่นคิดถึงเรื่องการลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	ความจริง	ตั้งแต่ปี	๒๕๑๓	เขาได้รับเชิญ	

ไปสอนและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการศึกษา	โดยเฉพาะเรื่องการ	

พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย	ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	ประเทศ

อังกฤษ	เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา	๑	ปี	และเขาก็ได้เรียนให้จอมพล

ถนอม	กิตติขจร	นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว

ตอนนั้นเอง	ก็มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า	ดร.ป๋วยจะลาออก

จากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเล่นการเมือง	ป๋วยจึง	

เขียนจดหมายแถลงข่าวเมื่อวันท่ี	 ๑๒	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	

อธิบายเป็นข้อๆ	โดยยืนยันเร่ืองการไปสอนหนังสือและทำาวิจัยที่

เคมบริดจ์	และยืนยันว่าเขาประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่งนี้	เพราะ	

ได้ครองตำาแหน่งมาถึง	๑๒	ปีเศษ	และควรจะอุทิศเวลาให้แก่งาน	
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ทางด้านการศึกษาได้มากขึ้น	ดังนั้น	เขาจึงยืนยันว่า	ไม่เคยคิดว่าจะ

ลาออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำาหรับเร่ืองการเมืองท่ีลือกันไป	ป๋วยบอกว่า	“ผมเห็นว่า

ผมจะรับใช้ประเทศชาติในฐานข้าราชการประจำาหรือฐานอาจารย์ได ้

ดีกว่าในฐานอื่นใด จึงได้เรียนท่านที่เคารพและเพื่อนฝูงไว้ว่า  

ตราบใดที่ผมยังไม่พ้นเกษียณอายุราชการไป ผมจะไม่ขอรับ 

ตำาแหน่งการเมืองเลย ความตั้งใจนี้ยังมั่นคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง”

จากน้ันมาเพียงหนึ่งเดือน	ป๋วยก็ได้ยื่นใบลา	ขอลาออก

จากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๕	

สิงหาคม	๒๕๑๔	เพื่ออุทิศตนในการพัฒนาด้านการศึกษาได้อย่าง

เต็มที่ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ดังที่ได้ตั้งใจไว้	

วันศุกร์ที่	๑๓	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๑๔	เป็นวันที่พนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคนธนาคารชาติจำาได้ไม่มีลืมเลือน	

“ผู้ว่าการลาออก”

“อาจารย์ป๋วยลาออก..”

“เตี่ยลาออก”

บรรยากาศของวังบางขุนพรหมอันเป็นที่ต้ังของธนาคาร

แห่งประเทศไทยอื้ออึงไปด้วยเสียงอาลัยรัก	 อาจมีบางคนที่ดีใจ	

หรือบางคนที่ไม่มีอารมณ์ใดๆ	ก็สุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นมองเห็น	

ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ในแง่มุมใด	

แม่น้ำาเจ้าพระยาไหลเอื่อยเหมือนทุกวัน	เหมือนจะบอก

ว่า	การไหลไปของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา	ไม่มีใครสามารถหยุดอยู่	

กับที่ได้	แต่ท้องฟ้าเหนือแม่น้ำาฝั่งกระโน้นกลับมืดครึ้มมาตั้งแต่บ่าย

เหมือนรู้ใจคนฝั่งนี้ว่ามืดครึ้มอึมครึมไปเช่นเดียวกันกับฟ้า	ด้วยความ
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รู้สึกเสียดายผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ดีที่สุด	หนึ่งเดียว		

คนที่ชื่อ	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	

“วู้นนนนนนน”

เสียงหวูดสัญญาณบอกเวลาเลิกงานของโรงงานสุราที่อยู่

ฝั่งโน้นดังขึ้นอย่างที่เคยดังเป็นประจำา	 แต่วันนี้มันกลับกลายเป็น

สัญญาณจากลา	ความดังตามปกติจึงฟังกลายเป็นเสียงคร่ำาครวญ

หวนโหยราวกับเสียงเพรียกหาไปได้

ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ผู้อยู่

ในตำาแหน่งยาวนานถึง	๑๒	ปี	 กำาลังจะจากไป	 ไม่ใช่เพราะความ

ยาวนานอย่างเดียวที่ทำาให้พวกเขาอาลัยรัก	แต่เป็นเพราะคุณูปการ

ของการริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ	 ให้วงการเศรษฐกิจและการคลังของ	

ประเทศต่างหากที่ทำาให้พวกเขาเสียดายและรู้สึกระลึกถึงบุญคุณ

ในธนาคารแห่งประเทศไทย	มีวารสาร	ธปท.ปริทรรศน์	

ออกอยู่เป็นประจำา	ในวาระนี้	สุรพล	เย็นอุรา	บรรณาธิการคนแรก

ได้จัดทำาฉบับพิเศษขึ้นในวาระการลาออกของป๋วย	อึ๊งภากรณ์	และ

เขาก็เห็นได้ชัดเจนถึงความอาลัยรักของพนักงานและมวลมิตรของ	

ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	

“ฉะนั้น หากเราจะมอบความเป็น “อัจฉริยะ” แด่ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ เช่นเดียวกับท่ีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เคยมอบรางวัล 

“แม็กไซไซ” แก่ท่าน ผู้คัดค้านคงมีน้อยเต็มทีหรืออาจไม่มีเลย 

เพราะ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เป็นนักวิชาการและนักเศรษฐกิจชื่อก้อง ที่มีส่วนสำาคัญใน

การวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามา

อย่างรวดเร็วในรอบ ๑๒ ปี
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เป็นครูบาอาจารย์ผู้ได้รับความเคารพรักและศรัทธาเป็น

อย่างสูงจากศิษย์

เป็นผู้ปกครองที่ชนะใจผู้อยู่ในปกครอง

เป็นตัวอย่างแห่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตใจและ 

มีคุณธรรม

เป็นขวัญและสรณะของบุคคลรุ่นหลังที่จะได้เจริญรอย

ตาม

เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ

เป็นผู้มีพลังมหาศาลสามารถแบกภารกิจอันหนักได้ตลอด

เวลา

เป็นนักจิตวิทยาที่ไม่ต้องเปิดตำารา

เป็นนักพูดที่มีวาทะจับจิตจับใจผู้ฟังที่ต้องการท้ังความรู้

และความเพลิดเพลิน

เป็นนักเขียนที่มีลีลาการเขียนเป็นที่ประทับใจผู้อ่าน

เป็นศิลปินที่ทำาให้เรื่องยากที่สุดกลายเป็นเรื่องง่ายที่สุด

เป็นนักให้เหตุผลอันพึงปรารถนาของที่ประชุมทุกแห่ง

หากใครกล่าวหาว่า เหตุผลที่นำามาอ้างข้างต้นเกิน

ความจริง คนที่กล่าวนั้นไม่เคยรู้จัก ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ใครที่รู้จัก 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอย่างดีย่อมจะกล่าวว่า คุณลักษณะที่นำามา

กล่าวถึงนั้นยังน้อยไป”

ในเล่มเดียวกันนี้ ยังมีข้อเขียนของนักเรียนทุนธนาคาร 

ซึ่งป๋วยเป็นคนผลักดันให้เกิดทุนนี้ เขียนจดหมายถึงป๋วยเป็นภาษา

อังกฤษ โดยขึ้นต้นว่า Mr.Governor, We miss You และแสดงความ

ชื่นชมต่อผู้ว่าการของเขาอย่างจริงใจ พร้อมคำาสัญญาหรือความหวัง 
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ว่า เขาจะทำาเพ่ือชาติด้วย ลงชื่อผู้เขียนจดหมายเป็น The Young 

Central Bankers 

ซ่ึงต่อมาป๋วยได้ตอบจดหมายของพวกเขาเป็นภาษาไทย

ไว้ว่า

“จดหมายของ The Young Central Bankers ทำาให้ผม

น้ำาตาตก เพราะความตื้นตัน เราคงจะร่วมงานกันอีกในฐานอ่ืน ซึ่ง

หวังว่าจะมีความสัมพันธ์อันดีเช่นเคย”

งานเล้ียงอำาลาป๋วยจัดขึ้นท่ีสนามหน้าวังบางขุนพรหม	

ท่ามกลางบรรยากาศเยือกเย็นแห่งการอำาลา	 วันนั้นป๋วยขึ้นเวที

อำาลา	เขาเป่าขลุ่ยเพลง	“เขมรพวง”	และ	“นกขมิ้น”	พนักงานบางคน

ร้องไห้	หลายคนหัวเราะเฮฮา	แต่ในใจก็อาลัยรักไม่ต่างกัน	

หลังจากนั้น	 ในเดือนกันยายน	 ๒๕๑๔	 ป๋วยยังดำารง

ตำาแหน่งคณบดี	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	แต่

เขาขอลาไปสอนหนังสือและทำางานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยที่	

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	ประเทศอังกฤษ	มันคือการกลับบ้านเกิดอีก

หลังหนึ่งของเขา	เขาได้คิดต่อโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลอง

ที่เกิดขึ้นในหัวอย่างเลาๆ	 อีกคร้ังหนึ่ง	 ป๋วยเห็นว่าคนในชนบท	

พากันอพยพเข้าเมืองกรุง	มีผลเสียมากกว่าผลดี	ช่วงนี้ป่วยได้ติดต่อ

และเตรียมการโครงการสำาคัญโครงการนี้เพื่อที่จะแปรแนวคิดสู่	

การปฏิบัติ

เน่ืองจากป๋วยจะไปเพียงปีเดียว	เขาจึงไม่ได้นำาครอบครัว

ไปด้วย	 ที่อังกฤษป๋วยเช่าห้องเล็กๆ	 ในอาคารรวมกับนักวิจัยอีก

คนหนึ่ง	 โดยมีห้องครัวร่วมกัน	 และห้องนอนแยกจากกัน	 อภิชัย		
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พันธเสน	ลูกศิษย์เคยไปเยี่ยมและเล่าว่า	ครัวของป๋วยสะอาดมาก	

และป๋วยเก็บข้าวสารใส่ขวดไว้

ป๋วยมีจักรยานเก่าๆ	คันหนึ่งเอาไว้ข่ีไปไหนมาไหน	เขา

คอยตรวจสอบตู้จดหมายเสมอเพราะเป็นช่องทางสื่อสารช่องทาง

เดียว	พอบ่ายสี่โมง	เขาก็จะเปิดเทปเพลงไทยเดิมที่ขนมาจากเมือง

ไทย	จิบบรั่นดี	และตอบจดหมายทุกฉบับ

ผ่านไปไม่กี่เดือน	ก็เกิดข่าวใหญ่ทางเมืองไทยข้ึนอีกคร้ัง

หนึ่ง	

วันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔	จอมพลถนอม	กิตติขจร		

รัฐประหารรัฐบาลตนเอง	ในเวลา	๑๙.๐๐	น.	โดยมีสาเหตุสืบเน่ือง	

จากการที่สมาชิกพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม	กิตติขจร		

นำาโดย	 นายญวง	 เอี่ยมศิลา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

อุดรธานี  ได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ	ตามที่จอมพล	

ถนอมได้เคยสัญญาไว้ในช่วงเลือกตั้ง	เมื่อไม่ได้รับการตอบแทนดังที	่

สัญญาไว้	ส.ส.เหล่านี้ได้ต่างพากันเรียกร้องต่างๆ	นานา	บ้างก็ขู่ว่า

จะลาออก	นอกจากนี้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	

ของ  พลเอกกฤษณ์	 สีวะรา  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในสมัย

รัฐบาลจอมพลถนอมได้บันทึกไว้ว่า

รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	ผ่าน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนกรกฎาคม	

๒๕๑๔	ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติรับหลักการในวาระที่	๑	

เรียบร้อยแล้วแต่เพราะ	ส.ส.	บางส่วนต้องการเพิ่มเงินงบประมาณ	

ในส่วนเงินบำารุงท้องที่เป็นเงิน	๔๔๘	ล้านบาท	ทั้งๆ	ที่รัฐบาลได้

จัดสรรเงินงบประมาณไว้เพียง	๒๒๔	ล้านบาทอาจทำาให้โครงการ	
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ต่างๆ	ของรัฐบาลต้องสะดุดและหยุดชะงักลงทำาให้เกิดเป็นความ	

ขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลและ	ส.ส.	บางส่วน

เหล่านี้เป็นเหตุให้	จอมพลถนอม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าพรรคสหประชาไทยและ	

นายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับฉายาสมัยนั้นว่า  “นายกฯคนซื่อ”  ไม่อาจ

ควบคุมสถานการณ์ในสภาผู้แทนราษฎรได้	จึงยึดอำานาจตนเอง	โดย

ไม่มีชื่อเรียกคณะรัฐประหารในครั้งนี้โดยเฉพาะเหมือนรัฐประหารท่ี

ผ่านมา	แต่เรียกตัวเองเพียงแค่ว่า คณะปฏิวัติ

ในคำาประกาศรัฐประหารรัฐบาลตนเอง	 จอมพลถนอม	

ประกาศว่า	

“ภัยที่คุกคามประเทศและราชบัลลังก์ สถานการณ์ภายใน  

ความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกสภานิติบัญญัติ การนัด 

หยุดงานของกรรมกร การเดินขบวนของนักศึกษา การแก้ไข 

สถานการณ์ถ้าจะดำาเนินการตามวิถีทางรัฐธรรมนูญย่อมไม่ทัน

ต่อเหตุการณ์ จึงจำาเป็นต้องใช้การยึดอำานาจการปกครองเพื่อให้ 

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเฉียบขาดและฉับพลัน”

จากนั้นประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๓	 ได้ยกเลิก

รัฐธรรมนูญปี	พ.ศ.	๒๕๑๑ ท่ีใช้อยู่ก่อนหน้านั้น	และยกเลิกรัฐสภา 	

ยกเลิกพรรคการเมืองและประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	

ในวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๑๔	เวลา	๒๐.๑๑	น.	และห้าม	

มั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่	๕	คนขึ้นไป

คณะปฏิวัติครองอำานาจจนวันที่  ๑๕  ธันวาคม	 พ.ศ.

๒๕๑๕  จึงประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	 พ.ศ.		

๒๕๑๕ ให้ข้าราชการประจำาดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้และต้ัง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งต่อมามีมติให้จอมพลถนอม	กิตติขจร		
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เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป	ซึ่งในธรรมนูญการปกครองฯ	ฉบับนี้มีการ	

นำาเอารัฐธรรมนูญมาตรา	 ๑๗	 กลับมาใช้อีกครั้งเหมือนยุคของ	

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์  ที่ให้อำานาจนายกรัฐมนตรีเต็มที่ในการ	

สั่งการใดๆ	 อันเนื่องจากเหตุที่กระทบต่อความมั่นคงของราช-

อาณาจักร	โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	หรือ	

มีกฎหมายฉบับใดๆ	มารองรับ

	

อีกสามเดือนต่อมา	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๕	ป๋วย	 จึงเขียน

จดหมายเปิดผนึกถึงจอมพลถนอม	โดยชื่อว่า	จดหมายจากนายเข้ม  

เย็นยิ่ง เรียนนายทำานุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ	 โดย	

ก่อนหน้านี้ป๋วยได้ส่งจดหมายฉบับนี้ถึงจอมพลถนอม	 กิตติขจร	

เป็นการส่วนตัว	 แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ	ทำาให้ป๋วยต้องใช้วิธี

จดหมายเปิดผนึก	นั่นคือ	มีการเผยแพร่ไปในหมู่ปัญญาชน	และ	

ต่อมาตีพิมพ์สู่สาธารณะให้คนได้อ่านกันทั้งประเทศ	 โดยตีพิมพ์	

คร้ังแรกใน	 เศรษฐศาสตร์สาร ฉบับชาวบ้าน	ปีที่	 ๑	 ฉบับที่	 ๓		

มีนาคม	๒๕๑๕

ในเนื้อความจดหมาย	นายเข้มได้ยืนยันว่า	 ไม่เห็นด้วย

กับการยกเลิกกติกาหมู่บ้าน	นั่นก็คือ	ป๋วยไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ		

เขาให้เหตุผลว่า

“เม่ือได้ยกเลิกกติกาหมู่บ้านแล้ว ข้อต่างๆ ที่ร้ายอยู่นั้น 

จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับกลายเป็นดีไปได้หรือไม่ ก็ยังไม่เห็น 

มีท่าทีว่าจะบันดาลให้กลับกลายไปอย่างท่ีอ้าง บางเรื่องกลับร้าย 

มากขึ้นด้วยซ้ำา เช่น เรื่องความไม่สงบตามชายหมู่บ้านของเรา  

เป็นต้น ผมสังเกตเร่ืองจากท่ีห่างไกลแล้วก็ยังไม่พอใจ ยังไม่แน่ใจ  

เมื่อมีโอกาส ผมก็เดินทางแวะมาที่บ้านไทยเจริญสองคร้ัง เพื่อ 
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ดูด้วยตาและฟังด้วยหู ผลลัพธ์ยืนยันตามความเห็นเดิมนั่นเอง  

เพราะปัญหาความสงบเรียบร้อยก็ดี ภัยจากภายนอกหมู่บ้านก็ดี  

ปัญหาเศรษฐกิจก็ดี ปัญหาสังคมก็ดี ปัญหาเยาวชนก็ดี ปัญหา 

เหล่าน้ีน่าจะแก้ไขได้ทั้งสิ้น ถ้าได้ทำากันจริงจัง โดยไม่ต้องยกเลิก

กติกาหมู่บ้าน ถ้าจำาเป็นจริงๆ จะยุบสมัชชาเสียให้เลือกกันมาใหม่

ก็ทำาได้ ข้อสำาคัญที่สุดก็คือ จำากัดสิทธิมนุษย์ การห้ามชาวบ้าน 

ไทยเจริญมิให้ใช้สมองคิด ปากพูด มือเขียนโดยเสรี และมิให้ประชุม

ปรึกษาเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกับการปกครองหมู่บ้านที่รักของเรา 

ทุกคนโดยเสรีนั้น กลับเป็นการตัดหนทางมิให้หมู่บ้านไทยเจริญ 

ได้รับประโยชน์จากสมองอันประเสริฐของชาวบ้าน ทั้งในฐาน 

ปัจเจกชนและในฐานส่วนรวมด้วย..”

“...ทุกวันนี้ในหมู่บ้านท่ีเจริญท้ังหลาย เขามักจะสนใจ 

ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งหากเป็นพิษก็จะเป็นภัยแก่มนุษย์อย่าง

ใหญ่หลวง เขาเกรงผลร้ายของวิทยาศาสตร์เมื่อใช้ไปในทางที่ผิด  

เช่น กลิ่นไอน้ำามันรถยนต์ ควันดำาจากโรงงาน การใช้สารเคมีในทาง

ที่เป็นพิษแก่ลุ่มน้ำาดินฟ้าป่าเขา เป็นต้น สำาหรับหมู่บ้านไทยเจริญ

ของเรามีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอยู่เป็นอันมาก แต่ผมว่าอะไรก็ไม่ร้าย 

เท่าพิษของความเกรงกลัวซึ่งเกิดจากการใช้อำานาจขู่เข็ญ และการใช ้

อำานาจโดยพลการ (แม้ว่าจะใช้ในทางที่ถูก) ความเกรงกลัวย่อม 

มีผลสะท้อนเป็นพิษแก่ปัญญา เมื่อปัญญาเป็นพิษแล้ว ในบางกรณี 

ก็กลายเป็นอัมพาตใช้อะไรไม่ได้ บางกรณียิ่งร้ายไปกว่าน้ัน ปัญญา

เกิดผิดสำาแดง อัดอั้นหนักๆ เข้า เกิดระเบิดขึ้น อย่างที่เกิดมีมาแล้ว 

ในหมู่บ้านอื่นๆ หลายแห่ง...”

และท้ายสุด	นายเข้ม	เย็นยิ่งสรุปว่า
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“ด้วยเหตุผลนานาประการที่ผมได้นำาเรียนมาข้างต้น และ

ด้วยความรักใคร่เคารพในพ่ีทำานุ ผมจึงขอเรียนวิงวอน ให้ได้โปรด

เร่งให้มีกติกาหมู่บ้านข้ึนเถิดโดยเร็วที่สุด ในกลางปี ๒๕๑๕ หรือ 

อย่างช้าก็อย่าให้ข้ามปีไป โปรดอำานวยให้ชาวบ้านไทยเจริญ มีสิทธิ

เสรีภาพตามหลักประชาธรรม สามารถเลือกตั้งสมัชชาขึ้นโดยเร็ว 

อย่างท่ีพี่ทำานุได้ทำามาแล้ว ก็จะเป็นบุญคุณแก่ชาวบ้านไทยเจริญ 

อย่างเหลือคณาทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล”

แล้วป๋วยก็ลงท้ายว่า	“ด้วยความเคารพนับถือ เข้ม เย็นย่ิง”

คนหนึ่งที่ได้เห็นต้นฉบับจดหมายฉบับนี้ของป๋วยก็คือ	

ปราโมทย์	นาครทรรพ	ลูกศิษย์ท่ีไปเยี่ยมป๋วยท่ีอังกฤษ	และเพราะ	

จดหมายฉบับนี้ไร้ปฏิกิริยาจากจอมพลถนอม	และเกิดปฏิกิริยาใน	

สังคมไทยผ่านสื่อบางฉบับในเชิงต่อต้าน	ทำาให้ป๋วยรู้ดีว่า	เขาควรจะ	

ทำาอย่างไรกับตัวเอง

ป๋วยขอลาออกจากตำาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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๒๐.
สิบวันอันตราย

วันที่	๙-๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๑๖	ป๋วยกลับมาเยี่ยมเมือง

ไทย	 มีจุดประสงค์จะเข้ามาชิมลางด้วยว่า	 รัฐบาลจะมีปฏิกิริยา

อย่างไร	เพราะหลายคนบอกป๋วยว่าอันตราย	อย่ากลับมา	แต่ป๋วย	

ก็ตัดสินใจกลับมา	 โดยกำาหนดวันกลับมาไว้แค่สิบวัน	แน่นอนที่สุด		

เขาจะไปบ้านของเขาที่ซอยอารีย์ด้วย	

ปีน้ีป๋วยอายุ	๕๗	ปีแล้ว	เขารู้สึกเป็นห่วงงานที่ได้เริ่มต้น

เอาไว้แล้ว	 จึงวางแผนการพบปะผู้คนไว้อย่างละเอียด	ลำาดับแรก

เป็นงานของธนาคารชาต	ิปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ	เรื่องเศรษฐกิจ

การคลัง	 และเป็นช่วงที่จะเปิดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย	หรือ	

Asian	Institute	of	Technology	(AIT)	ด้วย	ลำาดับที่สองก็คืองานของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งเขาเป็นห่วงมากท่ีสุดเพราะมีความ

ผูกพันกับมหาวิทยาลัยย่ิงกว่าท่ีใด	 และลำาดับที่สามคืองานด้าน	

บูรณะชนบทและบัณฑิตอาสาสมัคร	 ป๋วยกำาหนดปฏิทินงาน

สำาหรับตัวเองไว้อย่างดี	รวมทั้งเรื่องสำาคัญคือการท่ีอาจารย์สัญญา		

ธรรมศักดิ์	หมดวาระอธิการบดี	และจะไม่รับตำาแหน่งต่อ	ซึ่งอาจารย	์

หลายคนก็อยากให้ป๋วยเป็นอธิการบดีคนต่อไป
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บ่ายต้นๆ	ของวันศุกร์ที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๑๖	ป๋วยถึง

สนามบินดอนเมือง	เขาตรงไปยังบ้านท่ีซอยอารีย์ก่อน	ต่อจากน้ัน		

กำาหนดว่าจะไปธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณหนึ่งช่ัวโมง	

เพื่อพูดคุยกับเพื่อนในสายเศรษฐกิจ	 ก่อนออกจากบ้านเขาได้	

โทรศัพท์ไปหาอาจารย์วิญญู	วิจิตรวาทการ	รักษาการคณบดีคณะ	

เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในขณะนั้น	

“ผมอยู่บ้านซอยอารีย์แล้วนะ	ผมจะไปธนาคารชาติก่อน	

แล้วอีกสักชั่วโมงหนึ่งจะไปหาคุณ..”

วิญญูมีสุ้มเสียงตื่นเต้นในความไม่คาดฝัน	 “ครับๆ	

..อาจารย์”

ป๋วยทำาตามสัญญา	คุยกับเพื่อนที่ธนาคารประมาณหนึ่ง

ชั่วโมงจริง	จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังธรรมศาสตร์เงียบๆ	แต่พอก้าว	

ลงจากรถที่หน้าคณะเศรษฐศาสตร์	 ป๋วยก็ได้เห็นภาพที่ไม่คาดว่า	

จะได้เห็น

นักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นจำานวนพันยืนรอต้อนรับเขาอยู่	

มีป้ายกระดาษ	ป้ายผ้าสารพัดเท่าที่จะหาได้ยกชูกันอยู่ท่ัวไป	ป้าย

ผืนหนึ่งค่อนข้างใหญ่กว่าผืนอื่นๆ	มีนักศึกษาสองคนจับกันคนละ

ด้าน	

“เตี่ยกลับมาแล้ว”	

ป๋วยยืนนิ่ง	ในใจรู้สึกตื้นตัน	นี่พวกเขาเรียกป๋วยว่า	“เตี่ย”	

มันแสดงถึงความวางใจในตัวเขาอย่างไม่มีเง่ือนไข	 มันแสดงถึง

ความรักและความผูกพันอันประมาณมิได้	 เพราะโดยแท้จริงแล้ว	

เขามิสามารถผูกพันกับเด็กเป็นจำานวนพันเช่นนี้ได้	แต่บัดนี้	กำาลังมี

ปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นตรงหน้า

“อาจารย์ป๋วยกลับมาแล้ว”
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เสียงใครคนหนึ่งตะโกนต้อนรับ	ตามมาด้วย

“เตี่ยกลับมาแล้ว”

ป๋วยน้ำาตาแทบไหล	ความรู้สึกเศร้าใจที่ผู้นำาประเทศไม่ฟัง

คำาเตือนของนายเข้ม	เย็นยิ่งที่เป็นมาตลอดปีถูกทดแทนด้วยความ

รู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันใจ	เขาจะปล่อยให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้เดิน

อยู่บนเส้นทางที่ไม่มีอนาคตได้อย่างไร	ป๋วยถามตัวเอง

“ต้อนรับเตี่ยกลับบ้าน”

ถ้อยคำาเหล่านี้ช่างฟังไพเราะกินใจ

พวกเขากรูกัน เข้ า ไปในหอประชุมใหม่ข้ างคณะ

เศรษฐศาสตร์	อาจารย์วิญญูพาป๋วยเข้าไปในหอประชุม	นักศึกษา	

ปรบมือต้อนรับเป็นเวลานานหลายนาที	ท้ายสุดป๋วยก็ต้องขึ้นไปบน	

เวที	และตัดสินใจเล่าเรื่องความเป็นอยู่ที่เคมบริดจ์ให้นักศึกษาฟัง		

ทุกคนฟังอย่างตั้งใจ

วันจันทร์ที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ช่วงเย็น	 ป๋วยไปพูดที่	

หอประชุมคณะเศรษฐศาสตร์อีกครั้งในหัวข้อ	 “เศรษฐศาสตร์กับ

การพัฒนาประเทศ”	 ป๋วยจึงได้รู้ว่า	 ในวันนั้นเอง	 ได้มีนักศึกษา	

กลุ่มหนึ่งที่ใช้ช่ือว่า	“พลังธรรม”	(น่าจะมาจากคณะนิติศาสตร์)	ก็ได้

จัดให้มีการหยั่งเสียงประชามติขึ้นว่าใครควรจะเป็นอธิการบดี	โดย	

มีนักศึกษามาลงคะแนนเสียงทั้งหมด	 ๑,๒๔๐	 คน	 จากนักศึกษา	

๑๐,๐๐๐	คน	โดยมีคะแนนเรียงลำาดับ	ดังนี้	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	๘๕๐		

คะแนน	 สัญญา	 ธรรมศักด์ิ	 ๑๓๒	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 ๙๐		

คะแนน	และ	อดุล	วิเชียรเจริญ	๔๙	เป็นต้น

ทั้งสองครั้งที่ป๋วยข้ึนพูด	มีคำาถามหนึ่งที่ป๋วยตอบตรงกัน

คือ	เขาจะรับตำาแหน่งอธิการบดี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือไม่
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เขาตอบว่า	 “ผมสมัครใจเป็นอธิการบดี	 และผมยินดีรับ	

แต่แม้จะไม่เป็นอธิการบดี	ก็สมัครเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์อยู่เสมอ	

ไม่ว่าจะเป็นตำาแหน่งอะไร”

วันพุธที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๖	 ตอนบ่าย	พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

เสด็จพระราชดำาเนินเปิดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย	 (AIT)	 ที่	

รังสิต	ป๋วยในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบัน	มีหน้าที่เบิกตัว	

อธิการบดีคนใหม่	พร้อมด้วยกรรมการและภริยาเข้าเฝ้า	ในวันน้ัน	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม-	

ราชินีนาถ	ได้รับสั่งกับป๋วยทั้งสองพระองค์	ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่อง	

การงาน	มีนักข่าวเห็นและช่างภาพถ่ายรูปไปมากมาย	เป็นการลบ	

ข่าวลือที่ว่าทั้งสองพระองค์กริ้วป๋วย

วันพฤหัสบดีท่ี	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ก่อนเท่ียงป๋วยเข้าพบ

อาจารย์สัญญา	 ธรรมศักด์ิ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

อาจารย์สัญญาถามป๋วยสั้นๆ	ว่า	

“คุณป๋วย	ถ้านักศึกษาและสภาอาจารย์อยากให้คุณเป็น

อธิการบดี	 แล้วสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อคุณไปยังคณะรัฐมนตรี		

แล้วคณะรัฐมนตรีไม่ตั้งคุณจะเกิดอะไรขึ้น”

ป๋วยสบตาอาจารย์สัญญา	 เห็นความเป็นกังวลอยู่	

เต็มเปี่ยม	นาทีนั้นป๋วยพอเดาได้ด้วยว่าอาจารย์สัญญาคิดอย่างไร	

หรือรู้อะไรมา	ป๋วยตอบอาจารย์สัญญาว่า

“ผมคาดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	แต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุ	

ร้ายขึ้น”
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อาจารย์สัญญาได้แต่นั่งนิ่ง	แต่พอทราบว่าป๋วยมีกำาหนด	

จะไปพบนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่	๑๖	กุมภาพันธ์	อาจารย์สัญญา	

ก็บอกว่า

“คุณอย่าลืมถามท่านนายกฯด้วยนะว่าถ้าสภามหา-	

วิทยาลัยเสนอชื่อคุณ	ท่านจะว่าอย่างไร”

พอถึงวันศุกร์ที่	๑๖	กุมภาพันธ์	ตอนเช้าก่อนเก้าโมง	ป๋วย

ไปพบจอมพลถนอม	กิตติขจร	นายกรัฐมนตรีท่ีบ้านถนนระนอง	๒	

โดยสัมพันธภาพส่วนตัวจอมพลถนอมทักทายเขาเป็นอย่างดี	 แต่	

พอเข้าเรื่องราชการบ้านเมือง	ทั้งเจ้าของบ้านและผู้เข้าพบก็รู้สึกได้

ถึงบรรยากาศอันเคร่งเครียด	เมื่อป๋วยถามจอมพลถนอมว่า

“ถ้าสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผมเป็นอธิการบดี	ท่านจะ

ว่าอย่างไรครับ”

จอมพลถนอมนิ่ง	ไม่ตอบคำาถามของป๋วย	แต่กลับย้อน

ถามป๋วยว่า	“ทำาไมอาจารย์สัญญาไม่เป็นอธิการบดีต่อไปเล่า..”

แค่ท่าทีเช่นนี้ป๋วยก็รู้แล้วว่า	นายกรัฐมนตรีคิดอย่างไร	

ในวันนั้น	 ป๋วยรับฝากคำาถามมาจากสถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเซีย	(AIT)	มาด้วย	เขาฝากถามมาว่า	ถ้าสถาบันตั้งคุณถนัด	

คอมันตร์	 เป็นประธานกรรมการบริหาร	 ท่านนายกรัฐมนตรีจะ	

ขัดข้องหรือไม่	 กรณีนี้จอมพลถนอมตอบว่า	 ไม่ขัดข้องและเห็น

เป็นการสมควร	ท้ังๆ	ท่ีถนัด	คอมันตร์ในตอนนั้นค้านนโยบายการ	

ต่างประเทศของรัฐบาลอย่างแรง	

การสนทนาในวันนั้น	ดูเหมือนจอมพลถนอมต้องการจะ	

แก้ความเข้าใจผิดบางอย่าง	 เขายืนยันกับป๋วยว่า	 การปฏิวัติครั้ง	

ที่แล้วก็ดี	หรือครั้งจอมพลสฤษดิ์ก็ดี	เขาเป็นผู้เริ่มเรื่องเอง	ไม่ได้ตาม	

ใคร
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ป๋วยรู้สึกเป็นกังวลกับคำาตอบที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรี

ไม่น้อย	เช้าวันรุ่งขึ้น	(เสาร์ท่ี	๑๗	กุมภาพันธ์)	เขาได้ไปพบกับนาย

บุญชู	โรจนเสถียร	และได้ทราบจากนายบุญชูว่า	ทางรัฐบาลได้รับ

รายงานว่า	ป๋วยให้สัมภาษณ์ที่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอนในเชิง	

เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล	 ป๋วยรู้สึกแปลกใจ	 เพราะเขายังไม่เคยให้	

สัมภาษณ์ดังที่ว่า	 ตอนบ่ายสองโมง	 เขาเข้าไปที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์อีกครั้ง	คราวนี้พูดเรื่อง	“การบูรณะชนบท”	ให้นักศึกษา	

ฟังในหอประชุมใหญ่	นักศึกษาถามเรื่องตำาแหน่งอธิการบดีอีกครั้ง		

ป๋วยประมวลข้อมูลแล้วตอบว่า

“แม้ผมจะไม่ได้เป็นอธิการบดี	 ผมก็ไม่เสียใจเพราะผม

อยากทำางานบูรณะชนบทและพัฒนาการศึกษาในชนบท	แม้ไม่เป็น

อธิการบดีก็ยินดีมาสอนที่ธรรมศาสตร์	ขอให้นักศึกษาตั้งอยู่ในความ	

สงบ	เพราะถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องหลักการ	แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้ว		

ก็ไม่ควรมีการประท้วง”

นักศึกษาก็นิ่งฟัง

หลังจากพูดกับนักศึกษาในหอประชุมแล้ว	 ประมาณ	

ทุ่มหนึ่ง	ป๋วยก็เดินทางไปพบกับพลเอกประภาส	จารุเสถียร	ที่บ้าน	

ถนนสุโขทัย	คราวนี้ป๋วยเริ่มตั้งหลักได้	จากเรื่องราว	จากท่าทีของ

จอมพลถนอม	และจากคำาบอกเล่าของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เช่ือถือได้ว่า		

ตำารวจไม่อยากให้ป๋วยไปเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษา	ทั้งหมดน้ีทำาให้

เขาอยากค้นหาคำาตอบ	

เมื่อได้พบกับพลเอกประภาส	 ป๋วยก็ถามอย่างตรงไป	

ตรงมา	เขาขึ้นต้นก่อนว่า	“ผมได้ข่าวว่า	ทางคณะปฏิวัติอ้างว่า	ผมได	้

พูดอะไรท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อคณะปฏิวัติ	 โดยการยุยงนิสิตนักศึกษา		

แล้วมีการอัดเทปเสียงที่ผมพูดมาเสนอท่าน	จริงหรือครับ”
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พลเอกประภาสตอบว่า	“เป็นเสียงของคุณป๋วยจริง”

“ผมพูดที่ไหนครับ	ท่าน”	ป๋วยถามกลับ

“คุณพูดกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ท่ีสถานทูตไทยใน

ลอนดอน...ใช่มั้ย”

ป๋วยย้อนว่า	 “ไม่จริงเลย	 เมื่อเช้าผมไปพบคุณบุญชู		

โรจนเสถียร	คุณบุญชูก็บอกว่า	ผมให้สัมภาษณ์แก่นักหนังสือพิมพ์ที	่

สถานทูตไทยในลอนดอน	ไม่จริงสักเรื่องเดียว	ผมไม่เคยพูด”

“เขามีเทปยืนยัน”	พลเอกประภาสว่า	

ป๋วยกล่าวต่อ	“เพื่อให้เป็นที่ขาวกระจ่าง	ผมขอให้เอาเทป

นั้นมาเปิดต่อหน้าผม	และขอให้เจ้าของเทป	คนที่อ้างว่าอัดเสียงผม		

มาอยู่ต่อหน้าผมด้วย”

พลเอกประภาสนิ่งไปพักหนึ่งแล้วตอบว่า

“คุณป๋วย	ตอนนี้ศัตรู	คือพวกคอมมิวนิสต์กำาลังต้องการ

ทำาลายความสามัคคีของพวกเราคนไทย	อาจจะเป็นศัตรูเป็นผู้ทำา	

เทปนี้ขึ้นมาก็เป็นได้”

ป๋วยฟังคำาแก้ต่างของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดอะไร	

ไม่ออก

เมื่อป๋วยคุยกับเพื่อนๆ	 จึงได้ทราบอีกมุมหนึ่งว่า	 ผู้มี	

อำานาจในรัฐบาลกลัวนิสิตนักศึกษาจะถูกป๋วยยุและใช้เป็นพลัง		

จึงทำาให้เกิดข่าวลือว่า	ป๋วยเป็นหุ่นให้ปรีดี	พนมยงค์เชิด	ถ้าป๋วยได้	

เป็นอธิการบดีเมื่อใด	ก็สมใจปรีดี	เพราะปรีดีก็จะกลับมามีอำานาจใน	

ธรรมศาสตร์อีก

ป๋วยฟังข่าวนี้ด้วยความเศร้าใจ	เขานึกถึงเม่ือสามปีที่แล้ว		

ตอนท่ีเขาเข้าไปกราบเยี่ยมอาจารย์ปรีดี	 พนมยงค์	 ที่ประเทศ
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ฝรั่งเศส	 ไม่มีสิ่งใดเลยท่ีจะเป็นไปตามข่าวลือ	 มีแต่ความเมตตา		

ความสงบเย็นที่เขาสัมผัสได้

แล้วจะมาลือกันไปเพื่ออะไร	

ประเทศนี้ช่างเต็มไปด้วยข่าวลือ	 และเป็นเล่ห์เหลี่ยม	

กลโกงทางการเมืองที่น่าขยะแขยงที่สุด

แต่เขาจะทำาอะไรได้	นอกจากเศร้าใจอยู่เงียบๆ	
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๒๑.
ปีศาจ

ป๋วยบินกลับไปสอนหนังสือที่เคมบริดจ์แล้วตั้งแต่วันที่	

๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๑๖	เขาอยากอยู่เมืองไทยแต่รู้ว่าเมืองไทยยังไม่

ต้อนรับเขา	อีกเจ็ดเดือนต่อมา	เขาจึงได้ทราบข่าวการเปล่ียนแปลง	

ครั้งใหญ่ในประเทศไทย	

นั่นคือ	เหตุการณ์วันมหาวิปโยค	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖

ภาพคลื่นมหาชนเรือนแสนที่ถนนราชดำาเนินทำาให้ป๋วยตื้น	

ขึ้นในอก	พลังของคนหนุ่มสาวท่ีเขาฝันจะเห็น	บัดนี้	พวกเขาได้ลุก

ขึ้นมาแล้ว	 เหมือนเมล็ดดอกหญ้าในผืนดินที่รอเวลางอก	 ความ	

อัดอั้นตันใจ	 ความคลางแคลงใจสงสัย	 ความรักในผืนแผ่นดิน	

มาตุภูมิ	เหล่านี้เป็นดังปุ๋ยที่ทำาให้ดินอุดมสมบูรณ์	เพียงแค่หยดฝน

หล่นลงมาเพียงน้อยนิด	เพียงแค่คำาพูดไม่กี่ประโยค	เพียงแค่แววตา

เป่ียมพลังท่ีมาสานสบกัน	เพียงแค่มือท่ีโบกขึ้น	เพียงแค่รอยยิ้มที่มี

ให้กัน	เพียงแค่เสียงที่เปล่งออกคนละน้อยแต่กระหึ่มไปทั่วท้องถนน		

ทุกอย่างรวมเข้าหากันในจังหวะและวันเวลาที่พอดี

พวกเขาได้แสดงพลังออกมาแล้ว	คนหนุ่มสาวที่ป๋วยรักใน

พลังของเขาล้นเหลือ	บัดนี้	พวกเขาได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่เป็น	
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ธรรม	ต่อสู้กับความมืดดำาที่กดขี่พวกเขามานานแสนนาน	โดยป๋วย	

ไม่ต้องช่วยเขาแม้แต่กระผีกเดียว

ข่าวสารจากเมืองไทยโหมกระหน่ำามาถึงป๋วยทุกรูปแบบ		

น้ำาตาป๋วยเอ่อคลอเมื่อเห็นภาพคนตาย	เสรีภาพที่แลกมาด้วยเลือด	

และน้ำาตา	ป๋วยรู้สึกแน่นในอก	ลูกหลานของใครหนอ	พ่อแม่ของ

ใครกันที่ต้องมาเสียสละเลือดเนื้อในครั้งน้ี	จอมพลถนอม	กิตติขจร		

จอมพลประภาส	 จารุเสถียร	 และพันเอกณรงค์	 กิตติขจร	 ต้อง	

รับผิดชอบ	 ป๋วยนึกถึงวาจาและสีหน้าของสองคนแรกในวันที่เขา	

เข้าไปขอพบ	ทุกอย่างคือหน้ากากปิดบังความกลัว	กลัวคลื่นลูกใหม่

จะถาโถมเข้ามา	กลัวบัลลังก์อำานาจจะสั่นคลอน

แต่ก็ไม่อาจหนีพ้นไปได้

หลังเหตุการณ์	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้ทูลเกล้าฯ	เสนอ	

ชื่อนายสัญญา	ธรรมศักดิ์	เป็นนายกรัฐมนตรี	และนายกรัฐมนตรีได้

แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ตอนน้ัน	ป๋วยกลับมาเมืองไทย	เขา	

ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจ	และได้รับ

การแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้คะแนนเป็นอันดับ

สองรองจาก	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช

นายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปลาย

ปี	 ๒๕๑๗	 พร้อมกำาหนดให้มีการเลือกตั้งในวันท่ี	 ๒๖	 มกราคม	

๒๕๑๘	

ช่วงนั้นมีการเสนอชื่อป๋วยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์	แน่นอนท่ีสุดป๋วยไม่ปฏิเสธ	เขาจึงเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์	

คนแรกที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาคมชาวธรรมศาสตร์ด้วยคะแนน	
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เสียงท่วมท้นให้เป็นอธิการบดีในวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๑๘	อันเป็น	

ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์สุดและยากลำาบากสุดของคนธรรมศาสตร์

ช่วงนั้น	นับว่าป๋วย	อึ๊งภากรณ์	มีบทบาทโดดเด่น	เขาเป็น

คนที่มีแต่คนรักและไว้วางใจ	สามารถรวบรวมนักวิชาการสาขาต่างๆ		

มาทำางานร่วมกันได้	มีเสียงเรียกร้องให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรี	และ	

พรรคประชาธิปัตย์ส่งเทียบเชิญให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค	แต่	

ป๋วยปฏิเสธ	แม้แต่	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	ก็เชิญป๋วยไปพบ	และ	

ถามว่า	อาจารย์อยากเป็นนายกหรือไม่	ป๋วยก็ตอบว่าไม่อยากเป็น		

และถามต่อไปว่า	หากคึกฤทธิ์จะเป็นนายกเสียเอง	จะขัดข้องไหม	

ป๋วยก็ตอบว่า	ไม่ขัดข้องดอก	หากเป็นโดยวิถีทางประชาธิปไตย๑

หลังการเลือกตั้ง	ผลปรากฏว่า	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช		

จากพรรคกิจสังคมได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็น

นายกรัฐมนตรี	ขึ้นดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๑๘

สำาหรับป๋วย	คนวงในถามว่า	“ทำาไมไม่เป็นนายกรัฐมนตรี”

ป๋วยตอบขำาๆ	ว่า	“ใครๆ	หาว่าผมไม่มักใหญ่ใฝ่สูง	ที่จริง

ผมมีเป้าหมายในชีวิตของผมคือการได้เป็นอธิการบดี	มหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์..”

หลังจากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์ได้ไม่ก่ีเดือนต่อด้วยช่วงปิดเทอม	 ป๋วยรู้แล้วว่า	

ธรรมศาสตร์ที่เขากำาลังจะบริหารอยู่ในภาวะและสถานการณ์แบบ	

ไหน	ดังนั้น	เมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๑๘	มาถึง	อันเป็นวันเปิด

การศึกษา	ภาคเรียนที่หนึ่งของนักศึกษาใหม่ที่มาพร้อมกับหัวใจและ	

ดวงตาเป็นประกายด้วยความหวัง	 เขาเขียนจดหมายถึงนักศึกษา

๑		คำาบอกเล่าของสุลักษณ์	ศิวรักษ์.
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ธรรมศาสตร์ฉบับแรก	ชื่อ	“จากอธิการบดีถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์”	 มีข้อความต้อนรับ	 ทักทาย	 และแน่นอนที่สุดเขา	

ยืนยันในสันติประชาธรรม	ดังข้อความส่วนที่ว่า

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทำาเล โดยประวัติและโดย 

วิชาที่สอนเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดประตูรับประชาชนอยู่เสมอ ผู้ใด 

ต้องการเดินจากถนนพระอาทิตย์ไปถนนพระจันทร์ก็เดินผ่าน

มหาวิทยาลัยเราได้โดยเสรี มีอยู่บ่อยๆ ก่อนหน้าที่ผมจะรับหน้าที ่

อธิการบดี ท่ีชาวนา ชาวไร่ กรรมกร เข้ามาอาศัยพึ่งพิงบริเวณ

มหาวิทยาลัย และแท้จริงถ้าจะย้อนกลับไปนึกถึงครั้งที่คนไทย เรา 

คิดต่อสู้ป้องกันประเทศระหว่างสงครามโลกคร้ังที่สอง ธรรมศาสตร์

ก็เป็นแหล่งที่ทำาการสำาคัญของเสรีไทย ด้วยเหตุฉะนี้ ธรรมศาสตร์จึง 

อยู่ในความเพ่งเล็งของประชาชนโดยท่ัวไป ที่เขารักความสัจ ความ 

จริงก็ดีไป ท่ีเขาต้องการจะโจมตีมหาวิทยาลัย อธิการบดี องค์การ

นักศึกษา ม.ธ. ตลอดจนชาวนา ชาวไร่ หรือกรรมกร ก็บิดเบือน 

ความจริง กล่าวร้ายอย่างท่ีทราบกันอยู่แล้ว ฉะน้ัน ขอให้นักศึกษา

ทั้งหลายพยายามอย่าประมาท พยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลและธรรม 

เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งรวมทั้งอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา 

ประชาชน ในการใช้สิทธิ เสรีภาพของนักศึกษาเอง เมื่อเราได้ปฏิบัติ

เช่นนี้ ก็คงจะขจัดปัดเป่าความก้าวร้าวของผู้อื่นไปได้ โดยยึดม่ันอยู่ 

เสมอในหลักการสันติประชาธรรม”	

ป๋วยดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

๑	ปี	๘	เดือน	๘	วัน	ขณะท่ีเขาทำางานบริหารไปนั้น	เขาก็พัฒนา	

เรื่องการศึกษาขนานไปกับการพัฒนาชนบท	 ตลอดเวลานั้น



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 227

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไม่เคยว่างเว้นที่จะ	“ตื่นตัว”	ป๋วยค้นพบ	

ว่า	การเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นงานที่ท้าทาย	

ชีวิตจิตใจและตัวตนของเขามากที่สุด

หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่	ความขัดแย้ง	

ทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	สถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่าง	ฝ่ายซ้ายที่มีแนวคิดทางสังคมนิยม	กับฝ่ายขวาคือผู้สูญเสีย

อำานาจไป	มีขบวนการขวาพิฆาตซ้ายออกอาละวาด	ผู้นำานักศึกษา		

ชาวนา	กรรมกร	ถูกลอบสังหารจำานวนมาก	โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ไม่เคยจับกุมฆาตกรได้	 ธรรมศาสตร์กลายเป็นเวทีและศูนย์กลาง

การต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมในสังคม	 มีการชุมนุมการบ่อยครั้ง	

อธิการบดีกลายเป็นหนังหน้าไฟ	ถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่าย		

ฝ่ายขวาก็กล่าวหาว่า	 ป๋วยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนักศึกษา	 เป็น	

คอมมิวนิสต์ที่คิดจะทำาลายชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ตั้ง	

ตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดี	ในขณะที่ฝ่ายซ้าย	ก็โจมตีว่าป๋วยเป็น	

เผด็จการ	 ขัดขวางการทำางานของขบวนการนักศึกษา	 หลายคร้ัง

ป๋วยก็ทะเลาะกับนักศึกษา	 ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ทำากิจกรรมทางการเมือง	เพราะเห็นว่า	บางครั้งนำาไป	

สู่อันตราย...

นักการเมืองคนหน่ึงที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์โจมตี

มหาวิทยาลัยว่าเป็น	“ซ้าย”	ทุกวันอย่างสาดเสียเทเสียด้วยถ้อยคำา	

รุนแรง	 และว่า	 ป๋วยให้ท้ายนักศึกษา	 วันหนึ่ง	 ธงชัย	 สันติวงษ์		

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	ถามป๋วยขึ้นว่า

“ท่านครับ	ทำาไมท่านปล่อยให้ไอ้หมอนั่นมันด่าพวกเรา	

แต่ฝ่ายเดียว	ทำาไมไม่ออกไปด่าตอบโต้เขาบ้าง	อย่างนี้ใครไม่รู้ก็จะ	
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นึกว่าจริงอย่างที่เขาด่าเรา	 ผมคิดว่าเราต้องออกไปด่าตอบโต้มัน	

บ้าง	โดยให้ความจริงกับประชาชนว่าอะไรเป็นอะไรในนี้”

ป๋วยยังนิ่งอยู่	 คณบดีธงชัยจึงพูดต่อ	 “นี่บังเอิญผมเป็น	

คณบดี	เป็นตำาแหน่งบริหารงานภายใน	ถ้าผมเป็นรองอธิการบดีที่	

มีบทบาทต่อภายนอกได้	ผมจะออกไปด่าตอบโต้กับเขาโดยไม่ยอม	

ให้ท่านห้ามอย่างแน่นอน”

ป๋วยมองหน้าธงชัย	เขาเห็นแววตาที่แสดงอารมณ์เจ็บใจ

เต็มเปี่ยม	เขาพูดช้าๆ	

“อาจารย์	อย่าเลย	เขาจะด่าก็ให้เขาด่าไป	นานไปเขาก็รู้

สำานึกเอง	แล้วก็จะหยุดไปเอง	อีกอย่างการไปด่าตอบโต้เขาก็ไม่ดี		

เพราะว่าจะไม่ต่างจากการสาดน้ำาเข้าหากัน	ซึ่งก็ต้องเปียกทั้งคู่..”

ธงชัยน่ิงฟังแล้วนึกในใจว่า	อาจารย์ก็แบบคนโบราณโดย

ท่ัวไป	เอะอะอะไรก็เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนั่นแหละ	แต่	

ป๋วยยังพูดต่อ

“อาจารย์ต้องถือว่าเขาเป็น	ส.ส.	เป็นคนที่ประชาชนเลือก

เขามา	 ถึงแม้เราจะไม่ชอบพฤติกรรมของเขาที่มีต่อเรา	 เราก็ควร	

เคารพต่อประชาชนที่เลือกเข้ามาเป็น	ส.ส.”

ประโยคหลังของป๋วยทำาให้ธงชัยนิ่งงันไปด้วยความนึก	

ไม่ถึง	 หลังจากได้คิดสะระตะดูแล้ว	 อาจารย์หนุ่มวัยสามสิบเศษ

ก็สรุปได้ว่า	 อาจารย์ของเขาช่างใจกว้าง	 และให้โอกาสคนอย่าง	

เหลือเชื่อ	เขานึกขำาๆ	ว่า	น่ีเขาเรียกว่า	ใจกว้างเท่าฟ้า	แต่ก็ยังรู้สึก

เกลียดนักการเมืองผู้นั้นอยู่	เขาก็เลยนึกขำาๆ	ต่อไปว่า	เป็นอันว่า		

อาจารย์ให้โอกาสนักการเมืองคนนั้นด้วยใจที่กว้างเท่าฟ้า	แต่เขา

เกลียดนายคนนั้นเท่ามหาสมุทร
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แต่กระนั้นคนวัยหนุ่มก็ยังเถียงอาจารย์ของเขาต่อไปอีก	

ว่า	“นายคนนั้นไม่ควรได้รับโอกาสเช่นนั้นเลย	และนานๆ	ไปความ

เข้าใจผิดของผู้ไม่ทราบความจริงก็จะมากขึ้น	มหาวิทยาลัยก็จะเสีย	

ชื่อเสียงและตัวท่านก็จะเสียชื่อไปด้วย...แม้ท่านโดยส่วนตัวจะเลือก

ใช้วิธีให้โอกาสและไม่ตอบโต้	ผมก็ว่าไม่ถูก	เพราะคนภายในบางคน

ที่ไม่เข้าใจอาจารย์	อาจจะคิดว่าอาจารย์ถือความเห็นของตนเป็น	

ใหญ่	ยอมใจกว้างใจดีจนไม่มีขอบเขต	จึงพลอยทำาให้โอกาสแก้ข่าว	

ให้มหาวิทยาลัยต้องขาดหายไปด้วย”

ป๋วยนิ่งฟังย้ิมๆ	 แต่คนหนุ่มยังไม่สะใจ	 เขาต่ออีกว่า	

“อาจารย์คงไม่เคยดูหนังเรื่อง	 “คนสู้คน”	สำาหรับผม	ถ้าใครขับรถ	

ปาดหน้าผมทีหนึ่ง	ผมจะตามไปขับปาดหน้าเอาคืนสองที	เรื่องอะไร

จะยอมให้ความกดดันมาอยู่กับเราฝ่ายเดียว	ควรจะเล่นแบบ	เอา	

ของคุณคืนไปสองเท่า”

ป๋วยปล่อยให้ธงชัยพูดจนสะใจแล้ว	 เขาย้ิมๆ	 ตามด้วย

หัวเราะเล็กน้อย	แต่ไม่พูดอะไรอีก

หลังจากนั้นป๋วยก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์

ของ	 อ.ส.ม.ท.	 แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงหรือตอบโต้นักการเมืองคนนั้นแต่

อย่างใด	 ส่วนเรื่องความเปรียบของอาจารย์ธงชัยป๋วยจำาได้ไม่ลืม		

ครั้งหนึ่งในที่ประชุม	เขาพูดสัพยอกอาจารย์รุ่นน้อง	โดยเริ่มต้นถาม

ว่า

“บ้านอาจารย์อยู่ทางไหน”

อาจารย์ธงชัยตอบไปอย่างงงๆ	 เพราะไม่เข้าใจว่าป๋วย	

ถามทำาไม	แล้วป๋วยก็ต่อว่า

“โชคดีไปที่ผมอยู่คนละทางกับอาจารย์	ผมกลัวจะเผลอไป	

ขับรถปาดหน้าอาจารย์เข้า”
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อาจารย์ธงชัยสะดุ้ง	นึกถึงประโยคที่เขาเคยยืนยันว่า	ใคร

ขับรถปาดหน้าเขาจะขับปาดหน้าเอาคืนสองที	อธิการบดีพูดแล้ว

ก็มองหน้าเขายิ้มๆ	ธงชัยรู้สึกประทับใจ	คนระดับนี้แล้วยังอุตส่าห์	

จำารายละเอียดคำาพูดของคนตัวเล็กๆ	ที่ทำางานด้วยได้	

ป๋วยเรียนรู้ทุกวัน	 โปสเตอร์คำาคมดัดแปลง๒	 “ฉันรัก

ธรรมศาสตร์	เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”	มีให้เห็น	

เสมอ	ดังนั้น	นักศึกษาจึงเห็นว่า	การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างย่ิง	และป๋วยเองก็เป็นคนรักประชาชน	แต่เมื่อ	

เขาต้องอยู่ในตำาแหน่งอธิการบดี	ไม่ได้มีแต่นักศึกษาหรือประชาชน

แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น	 หากยังมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย	

และอาคารสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน	 หรือแม้	

กระทั่งต้นไม้	หรือต้นหญ้าสักต้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยรวมอยู่ด้วย	

เช้าวันที่	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๑๘	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สะดุ้งเมื่อเห็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์สยามมิศร์	รายวัน	ที่มีนาย	

ประหยัด	ศ.นาคะนาท	เป็นบรรณาธิการพาดหัวข่าวว่า	 “ดร.ป๋วย		

ใช้พลังนักศึกษาเปลี่ยน	มธ.เป็นคอมมูน”	

ขณะนั้นป๋วยเดินทางไปอังกฤษเพื่อเยี่ยมครอบครัว	เมื่อ

กลับมาถึงประเทศไทยจึงได้เห็นรายละเอียด	พร้อมจดหมายชี้แจง

จากรองอธิการบดี	นางนงเยาว์	ชัยเสรี	ขอให้แก้ข่าว	ซึ่งหนังสือพิมพ์

สยามมิศร์ก็ไม่แก้ข่าวให้	ซ้ำา	เช้าวันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๑๘	ยังมี	

พาดหัวใหม่ว่า

๒		 ดัดแปลงมาจากข้อความในบทความช่ือ	 “ดูนักศึกษา	 ม.ธ.ก.	 ด้วยแว่นขาว”	

ของกุหลาบ	 สายประดิษฐ์	 ที่ว่า	 ชาว	 ม.ธ.ก.รักมหาวิทยาลัยของเขา	 เพราะว่า

มหาวิทยาลัยของเขารู้จักรักคนอื่นด้วย.
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“ผู้บริหาร	มธ.โมโห สยามมิศร์ หาอาจารย์เข้าประชุมให้

ข่าว	นสพ.”	

ในอีกเดือนหนึ่งถัดมา	ขณะป๋วยบินไปสิงคโปร์	หนังสือ-	

พิมพ์ฉบับเดียวกันนี้ก็พาดหัวข่าว	 (๒๓	มกราคม	๒๕๑๙)	อีกว่า		

“ฝ่ายซ้ายปลุกระดมขั้นแตกหัก	 เดินขบวนปลดรัฐบาลรักษาการ		

ต้ังป๋วยเป็นนายกรัฐมนตรี”	 รวมทั้งเอาข้อมูลการเดินทางไปต่าง	

ประเทศของป๋วยมาพาดหัวในอีกสามวัน	 (๒๖	มกราคม	๒๕๑๙)		

ต่อมาว่า	 “ป๋วยบินหนีข่าวปลุกระดมเดินขบวนปลดรัฐบาลรักษา	

การณ์	ตั้งตนเป็นนายก”

ป๋วยรู้สึกเหนื่อยใจ	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 มกราคม	

๒๕๑๙	 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ป๋วยจึงได้แถลงกรณีถูก	

กล่าวหา	 และสรุปปิดท้ายว่า	 “..ขอยืนยันว่า	 ในตอนนี้ไม่เคยมี	

ความคิดเรื่องไปทำางานการเมืองเพ่ือจะรับตำาแหน่งทั้งหลาย..

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผม	 ถ้าหากกรรมการสภาและ	

คณาจารย์ทั้งหลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังข้องใจเกี่ยวกับ

ตัวอธิการบดี	 ก็ยินดีจะอธิบายให้ทราบ	 ถ้าหากว่าเกิดข้องใจและ	

สงสัยจริงๆ	ก็ไม่ควรให้อยู่ในตำาแหน่งอธิการบดีเพราะว่าเป็นการ

เส่ือมเสียแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ถ้าในพวกเรากันเองเกิด	

ความข้องใจในเร่ืองนี้ก็ควรเปลี่ยนอธิการบดีเสีย	เพื่อประโยชน์ของ

ธรรมศาสตร์..”

ที่ประชุมไม่มีการถอดถอนป๋วย	และป๋วยได้ยื่นฟ้องหมิ่น

ประมาทต่อศาลอาญา

ในขณะนั้นสังคมไทยหวาดกลัวคอมมิวนิสต์จนไม่ลืมหู

ลืมตา	 และมองว่าคอมมิวนิสต์เป็นปีศาจ	 คนของรัฐและสื่อเองก็	

กลัวปีศาจตัวนี้	ป๋วยซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์
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แห่งประเทศไทยและไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงปราบ

คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลก็ค่อยๆ	ถูกเงาปีศาจนั้นครอบคลุมทาบทับ

ไปทุกวัน	ทุกวันจนกลายเป็นปีศาจตัวมหึมาโดยไม่รู้ตัว

ปีศาจที่คนอื่นสร้างขึ้นมาครอบป๋วยไว้
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๒๒.
เมฆหมอกอันหนาทึบ

แม้การเข้ามาดำารงตำาแหน่งอธิการบดีจะเป็นเสมือน

พระอาทิตย์ที่พยายามสาดแสงขึ้นในหมู่เมฆอันหนาทึบ	 แต่ป๋วยก็

ไม่ย่อท้อ	ความตั้งใจมั่นของเขาในการเข้ามาพัฒนาการศึกษาไม่เคย	

คลอนแคลน	 เป้าหมายของเขาคือการทำาให้มหาวิทยาลัยพัฒนา	

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	ตามความคิดของเขา	เขาประสงค์จะ	

ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยปิดในแง่ของหลักสูตร

การศึกษา	เพื่อการพัฒนาปริญญาระดับต่างๆ	และในขณะเดียวกัน

ก็ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแบบที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้ามา

พัฒนาหาความรู้ได้ตลอดเวลา	โดยไม่ต้องถูกกำาหนดโดยปริญญา	ใน	

การวางนโยบาย	ป๋วยได้ให้แนวทางแก่ธรรมศาสตร์	ในการขยายไปยัง

รังสิต	โดยให้ขยายตัวไปในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อเกื้อหนุนกัน	รวมทั้ง

การรับนักเรียนเรียนดีจากชนบทเข้ามาศึกษา	หรือ	โครงการช้างเผือก		

การให้คณะต่างๆ	จัดทำาโครงการบริการสังคม

เช่นเดียวกันป๋วยก็ไม่เคยลืมเรื่องการพัฒนาชนบท	

นอกจากสานต่องานบูรณะชนบท	ขยายบทบาทของสำานักบัณฑิต

อาสาสมัครแล้ว	 ป๋วยยังคิดการด้านพัฒนาลุ่มแม่น้ำาแม่กลองขึ้น	
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อีกด้วย	 โดยเห็นว่าคนในชนบทพากันอพยพเข้าเมืองกรุงนั้น	 มี	

ข้อเสียย่ิงกว่าข้อดี	ขนาดจังหวัดสมุทรสงคราม	ซ่ึงมีรายได้ประชาชาติ	

โดยเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ	เป็นอันมาก	และจังหวัดนั้นก็ห่างจาก	

ราชธานีไม่เท่าไร	แต่ราษฎรในละแวกนั้นยังทิ้งถิ่นที่กำาเนิดมาหากิน	

ในเมืองกรุงกันมิใช่น้อย	ป๋วยเห็นว่าถ้าร่วมมือกันทำาลุ่มน้ำาแม่กลอง

ให้เป็นตัวอย่างแห่งการพัฒนา	จนคนในละแวกนั้นยินดีท่ีจะทำามา	

หากินตามท้องถ่ินบ้านเกิดเมืองนอนของตน	 ก็จะเป็นผลดียิ่งนัก	

โดยต่อไปอาจขยายการพัฒนาทำานองนี้ไปยังลุ่มน้ำาอื่นๆ	จนถึงแถบ	

ที่ยากไร้ห่างไกลออกไปทุกๆ	ที่

นับแต่ปี	 ๒๕๑๘	 ป๋วยจึงดำาเนินการให้โครงการน้ีเกิด	

ความร่วมมือจาก	 ๓	 มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โดยแบ่งหน้าที่

กันให้บุคลากรในแต่ละมหาวิทยาลัย	ให้ธรรมศาสตร์ช่วยทางด้าน	

สังคม	ให้เกษตรศาสตร์ช่วยทางด้านกสิกรรม	และให้มหิดลช่วยทาง

ด้านการสาธารณสุข	 มีมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ช่วยออกทุนอุดหนุน

โครงการต่างๆ	ในระยะแรกเริ่ม	นับว่าเป็นความฝันอย่างสำาคัญทาง	

ด้านสันติประชาธรรมของป๋วย	 ซึ่งทำาให้ได้คนรุ่นใหม่หลายต่อ

หลายคนทำางานกับเขาอย่างเอาจริงเอาจัง	 การท่ีนักวิชาการต่าง	

มหาวิทยาลัยและต่างสาขาอาชีพต้องมาทำางานร่วมกันนั้น	เป็นการ

เปิดโอกาสให้อาจารย์และบัณฑิตที่มาจากต่างสาขาวิชาได้ทำางาน

ร่วมกันอย่างใกล้ชิด	มีโอกาสถกเถียงการทำางานอย่างตรงไปตรงมา		

ทำาให้แต่ละฝ่ายค่อยๆ	 เข้าใจคนอื่น	และเข้าใจความแตกต่าง	 ใน	

มุมมองของผู้ที่ได้รับการศึกษามาจากต่างสาขาอาชีพ๑

๑		 ตามแผนที่วางไว้โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลองจะสิ้นสุดการดำาเนิน

การในระยะที่สองในเดือนมิถุนายน	 ๒๕๒๐	 แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นองเลือด		
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อย่างไรก็ดี	 เหตุการณ์	 ๑๔	 ตุลา	 เป็นการรวมตัวของ	

ประชาชนมากท่ีสุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยและเป็นครั้งแรก

ของการเดินขบวนของประชาชนท่ีเรียกร้องประชาธิปไตยไทยได้	

สำาเร็จ	 ความสำาเร็จที่ได้อย่างรวดเร็วนี้ทำาให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่ม

ประชาชนที่มีความคิดใหม่	ตื่นเต้นกับสิทธิเสรีภาพที่ได้มาภายหลัง	

การถูกกดดันมายาวนานถึงสิบกว่าปี	สภาพการเมืองในบ้านเมือง	

ช่วงหลังเหตุการณ์	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 จึงเป็นเหมือนลูกโป่ง	

อัดแก๊สระเบิดในท่ามกลางสวนดอกไม้ที่ปลูกใหม่	มีความคิดใหม่ๆ		

เกิดขึ้นทุกวันเหมือนดอกไม้บานในสวนดอกไม้	แต่ก็มีความขัดแย้ง

จากประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งก่อตัวอยู่เงียบๆ	เหมือนระเบิดที่ซ่อนไว้	

ในดงดอกไม้

ตลอดเวลาที่ต้องบริหารมหาวิทยาลัย	ป๋วยต้องพยายาม

ควบคุมให้คนหนุ่มสาวที่กำาลังตื่นตัวต่อสิทธิเสรีภาพที่เพิ่งได้มา		

ไม่ให้รีบร้อนจนเกินไปในการใช้สิ่งที่เพิ่งได้มา	แต่เป็นเรื่องยากมาก

เพราะปัจจัยภายนอกเอื้ออำานวย	การชุมนุมเรียกร้องจากกลุ่มต่างๆ		

มีข้ึนไม่ขาดสาย	 ทั้งที่มีเหตุผลสมควรและไม่สมควร	 ขึ้นอยู่กับ	

มุมมองของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย	ในขณะเดียวกันสถานการณ์ทาง	

การเมืองก็รุนแรงข้ึนเร่ือยๆ	ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายซ้ายท่ีมีความคิด	

สังคมนิยม	 และฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมมีขึ้นเร่ือยๆ	 รวมท้ังปรากฏ	

ขบวนการขวาพิฆาตซ้ายทั้งที่ประกาศตนและไม่ประกาศตน	ผู้นำา

นักศึกษา	กรรมกร	ชาวนาชาวไร่	ที่มีบทบาทนำาถูกสังหาร	และรัฐไม่	

๖	 ตุลาคม	 ๒๕๑๙	 ป๋วยต้องลี้ภัยการเมืองไปอังกฤษ	 และโครงการนี้ก็ได้รับ	

ผลกระทบทางการเมืองอย่างรุนแรงจนต้องล้มเลิกไปในโดยปริยาย	นับเป็นความ	

สูญเสียไม่เพียงแต่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาชนบทร่วมกันอย่าง	

บูรณาการเท่านั้น	 แต่ยังหมายรวมถึงความฝันที่จะสร้างสังคมด้วยแนวทางสันติ	

ประชาธรรมที่ป๋วยได้วางแนวทางไว้ด้วย.
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สามารถจับกุมผู้ทำาผิดมาลงโทษได้	ขณะนั้น	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	

เป็นนายกรัฐมนตรี	

ป๋วยจึงต้องวางกฎเกณฑ์การเข้าออกในมหาวิทยาลัย	โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในยามวิกาล	การใช้สถานท่ี	ห้อง	หรือห้องประชุม	

การจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย	เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในอีกหลาย

ปัจจัย	หรือแม้แต่การขายหนังสือการเมือง	วรรณกรรม	หรืออื่นใด	

ป่วยก็ยังต้องจัดระเบียบ	เขาดีใจอยู่เหมือนกันท่ีงานทุกชิ้นทำาให้เขา	

ต้องใช้สมองอย่างหนักเพื่อหาทางออกให้ได้

วันหนึ่ง	 นักศึกษาได้ออกนอกกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้	 โดย

เตรียมจะจัดงานวันกรรมกร	หรือเมย์เดย์	(๑	พฤษภาคม	๒๕๑๙)	

โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่เริ่มต้นชุมนุมด้วย	 เตรียมติดโปสเตอร์

และเดินขบวนจากสนามหลวงไปตามถนนราชดำาเนิน	 ป๋วยรู้สึก	

แปลกใจท่ีเห็นป้ายหลากชนิดหลากแบบกลาดเกลื่อนไปทั้ง

มหาวิทยาลัย	ชนชั้นกรรมาชีพจงเจริญ คนใช้แรงงานจงรวมตัวกัน 

เข้า หนึ่งพฤษภาวันแรงงาน เมื่อสืบความดูปรากฏว่านักศึกษาจะจัด	

งานวันกรรมกรในมหาวิทยาลัย	มีกรรมกรจากบางแคและอ้อมน้อย

มาเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก	 และรู้ว่าผิดระเบียบจึงไม่ยื่นเรื่อง	

ขออนุญาต	

ป๋วยจึงขอให้มีการประชุมทั้งฝ่ายบริหารและตัวแทน

นักศึกษา	ซึ่งมีทั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(อมธ.)		

และชมรมอิสระอีกหลายกลุ่ม	การประชุมดำาเนินไปอย่างเคร่งเครียด	

นักศึกษายืนกระต่ายขาเดียวว่าเขาต้องเป็นตัวแทนจัดงานเนื่องใน

โอกาสสำาคัญนี้
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“เรื่องนี้เป็นหน้าท่ีของนักศึกษาท่ีต้องสนใจและต้องทำา	

เพราะนักศึกษาเอาภาษีของประชาชนมาเล่าเรียน	 การใช้สถานที่	

ที่สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนจัดงานให้ประชาชนก็นับว่า	

ถูกต้องแล้ว	การที่อาจารย์กล่าวว่านักศึกษามีหน้าท่ีศึกษาเล่าเรียน	

ไม่ควรยุ่งเก่ียวกับการเมือง	นั่นเป็นความคิดที่โบราณล้าสมัย	หรือ	

เป็นความคิดแบบไดโนเสาร์เต่าล้านปีครับ...”	

นักศึกษาพูดแล้วมองหน้าอาจารย์นิ่งอยู่	 ทั้งสองฝ่าย	

โต้เถียงซ้ำาไปซ้ำามาเช่นนี้ยาวนานนับแต่เร่ิมประชุมตอนเย็นย่ำา	พูด	

กันจนอ่อนล้า	เกือบสามทุ่มไปแล้ว	ก็ยังตกลงกันไม่ได้	ป๋วยในฐานะ

อธิการบดีก็ยังนั่งฟังอยู่

อาจารย์ธงชัยมองไปที่อธิการบดีที่นั่งหน้าเครียด	 คิ้ว

ขมวด	เสื้อแขนยาวที่ถูกพับแขนมาแค่ข้อศอกดูยับยุ่ง	เขาตัดสินใจ

เอ่ยขึ้นว่า

“ท่านอธิการบดีเป็นผู้นำาทางการบริหารในธรรมศาสตร์	

ตามหลักของอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบน้ัน	 เมื่อท่านต้อง	

รับผิดชอบสูงสุด	ท่านก็ย่อมมีอำานาจสูงสุดในการตัดสินเร่ืองต่างๆ	

ในมหาวิทยาลัยและก็ต้องถือเป็นข้อยุติด้วย...”		

สายตาของคนในห้องประชุมมองไปทางป๋วยกันเป็น	

ตาเดียว	ธงชัยพูดต่อ

“นักศึกษาเองก็ยอมรับมาตลอดว่า	มีความรักและเคารพ

นับถือท่านอาจารย์ป๋วย	 ดังนั้น	 เพื่อเห็นแก่ท่านอาจารย์ป๋วย	

อธิการบดีซ่ึงเป็นคนดี	และต้องรับผิดชอบมหาวิทยาลัยให้สามารถ

ดำาเนินการต่อไปไม่ให้เสียหายในด้านชื่อเสียง	และยังคงเป็นสถาบัน

ที่ทุกฝ่ายยอมรับ	นักศึกษาก็ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม”
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นัยน์ตาของนักศึกษาหลายคู่ท่ีกำาลังมองอาจารย์ป๋วย	

อย่างใจจรดใจจ่อเบนกลับมาจับจ้องอยู่ที่ธงชัยทันทีที่เขาพูดจบ	

ประกายแห่งความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในหลักการของตนเอง

ฉายแวบขึ้น	นักศึกษาที่เป็นผู้นำาโดดเด่นและมีวาทศิลป์พูดขึ้นทันที

ว่า

“อาจารย์ครับ	 ขออาจารย์อย่าเอาความดีของบุคคล	

มาปิดบัง	ชักจูงหรือบั่นทอนความคิดทางอุดมการณ์ของพวกผมเลย	

พวกผมกำาลังขอร้องให้อาจารย์เข้าใจในส่ิงท่ีพวกผมจะทำา	ทำาเพื่อ

ประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ	ทำาเพื่ออุดมการณ์เพื่อ	

มนุษยชาติ	อาจารย์ครับ	เราทุกคนในทีนี้เป็นคนเหมือนกัน	มีสิทธิ

เสรีภาพเท่าเทียมกัน	ในที่ประชุมนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดและทำาใน	

สิ่งท่ีถูกต้อง	พวกผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้	 เราก็	

มีเสียงเท่ากันคนละหนึ่งเสียง	 ถ้าจำาเป็นผมก็จะเสนอให้เรามีการ

โหวตออกเสียงกันแบบประชาธิปไตย..”

ธงชัยรู้สึกโกรธ	เขายืนยันกับนักศึกษาเสียงแข็งว่า	“พวก

คุณจะทำาแบบนั้นไม่ได้	 พวกคุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อส่ิงที่เกิดขึ้น

เท่ากับอธิการบดี	แล้วจะอ้างอำานาจสิทธิขอโหวตเท่ากับอธิการบดี

ได้อย่างไรกัน...”

เสียงของธงชัยดังและเริ่มจะสั่น	 ป๋วยหันไปมองเพื่อน	

ร่วมงาน	มองนักศึกษา	เขายืดตัวขึ้นและกล่าวตัดบทด้วยเสียงอันดัง	

ทำาเอาทุกคนตื่นตัวพร้อมกัน

“เอาละ	 เอาละ	 เราพูดกันมามากแล้ว	 ตรงนี้จุดสำาคัญ

ที่สุด..”

แล้วเขาก็หันไปทางกลุ่มนักศึกษา	“ผมขอให้พวกคุณตอบ

คำาถามผมหน่อยการจัดกิจกรรมที่วุ่นวายไปหมด	 ไม่มีขอบเขตนี่	
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เวลาที่ประชาชนเขาต่อว่าธรรมศาสตร์ระยำา	ผมอยากรู้ว่าประโยค

ต่อไป	เขาพูดว่าอะไร”

กลุ่มนักศึกษานิ่งเงียบ	ไม่มีใครตอบ	

ป๋วยพูดต่อ	“ถ้าเขาพูดว่าธรรมศาสตร์ระยำา	ประโยคต่อไป

เขาก็จะพูดว่า	ไอ้ป๋วยระยำาใช่ไหม”

นักศึกษายังนิ่งเงียบ	 พวกเขาตกใจเล็กน้อย	 เพราะ

อธิการบดีโดยปกติไม่เคยใช้ถ้อยคำารุนแรงแบบนี้

ป๋วยตอกย้ำาทวนคำา	“ประโยคหลังเขาจะไม่พูดว่า	นักศึกษา	

ระยำา	แต่เขาจะพูดว่า	ไอ้ป๋วยระยำา	ใช่หรือไม่”

นักศึกษานั่งกันนิ่งเงียบ	 พวกเขารู้ดีว่า	 อธิการบดีต้อง	

รับผิดชอบแทนพวกเขามากเท่าไร	โดยไม่เคยปริปากต่อว่ามาก่อน		

การหมดความอดทนของป๋วยจึงกระตุกหัวใจของพวกเขาได้ไม่น้อย

ป๋วยสรุปเสียงดังว่า	 “เมื่อเป็นเช่นนี้	 ถ้าผมจะต้องเป็น	

คนที่ถูกด่า	 ผมจึงต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย	 ไม่ใช่นักศึกษา	

รับผิดชอบ	 ดังนั้น	 ผมจึงขอใช้อำานาจหน้าที่ออกคำาสั่ง	 ห้ามมิให้	

มีการใช้เสียง	หรือจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด”

วันรุ่งขึ้น	การเตรียมชุมนุมในมหาวิทยาลัยจึงถูกยกเลิกไป	

ป้ายโปสเตอร์ถูกนำาไปติดตามต้นไม้ท่ีสนามหลวง	และจุดนัดชุมนุม

ก็อยู่นอกมหาวิทยาลัย	ไม่มีกลุ่มแรงงานหรือบุคคลภายนอกมาจัด

ชุมนุมในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด..

งานบริหารมหาวิทยาลัยของป๋วยไม่ใช่งานง่ายๆ	เลย	นับ

เป็นงานที่ท้าทายและทำาให้ป๋วยต้องปรับกลยุทธ์รอบด้าน	โดยไม่รู้

ตัวเลยว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้า
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วันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๑๙	จอมพลประภาส	จารุเสถียร		

หนึ่งในผู้ปกครองในอดีตทีเดินทางออกนอกประเทศเพราะ

เหตุการณ์	 ๑๔	 ตุลา	 ได้เดินทางเข้ามาในประเทศ	 ทันทีท่ีข่าวนี้	

เผยแพร่	 ประชาชนก็ลุกฮือขึ้นชุมนุมและเดินขบวนให้เอาผิดกับ	

จอมพลประภาส	 การชุมนุมขยายตัวเข้าไปในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 แต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ระดมกำาลังชุมนุม	

ต่อต้านการชุมนุม	

ในวันที่	๒๐	สิงหาคม	นักศึกษาเกิดความขัดแย้งรุนแรง

กับกลุ่มกระทิงแดง	 และมีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุความรุนแรง		

ขณะนั้นป๋วยเดินทางไปต่างประเทศ	เสน่ห์	จามริก	ผู้รักษาการแทน

อธิการบดีได้รับรายงาน	จึงสั่งการให้อพยพคนออกจากธรรมศาสตร์

ให้หมด	

คืนนั้น	 มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นจริง	 มีการทำาลายอาคารใน

ธรรมศาสตร์แต่ไม่มีใครเสียชีวิต	และในวันที่	๒๒	สิงหาคม	จอมพล

ประภาสจึงเดินทางออกนอกประเทศ	เหตุการณ์ชุมนุมจึงยุติลง

ป๋วยรับฟังข่าวสารอยู่ที่ต่างประเทศด้วยความร้อนใจ		

เขารีบเดินทางกลับประเทศไทยทันที	ส่วน	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	

ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง	จึงได้

มาเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ซึ่งตอนน้ัน	

ป๋วยก็กลับมาแล้ว	ทุกอย่างจึงเป็นการสนทนาปรึกษาหารือกันเพื่อ

บ้านเมืองอย่างแท้จริง	

หลังจากนั้น	 ความเข้มข้นของขบวนการขวาพิฆาตซ้าย

มิได้ลดระดับลงเลย	 ตรงกันข้ามกลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น		

มีเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการขึ้นค่ารถเมล์ที่ทำาให้	
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กฎเหล็กการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยต้องสลายลง	เพราะผู้ชุมนุมหนี

ระเบิดโดยยกเอาประตูเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยด้านที่อยู่ใกล้กับ

วัดมหาธาตุออกและเข้ามาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัย	

ซึ่งกรณีนี้ป๋วยก็มิได้เรียกประชุม	 เพราะเห็นว่า	 ทุกคนปลอดภัยดี	

ป๋วยสัมผัสได้ถึงความรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา	 เขาเป็นห่วง

นักศึกษา	ห่วงมหาวิทยาลัยและห่วงบ้านเมืองอย่างบอกไม่ถูก

วันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๑๙	 จอมพลถนอม	 กิตติขจร	

เดินทางเข้าประเทศไทย	โดยบวชเณรมาจากสิงคโปร์	และมาบวช	

พระที่วัดบวรนิเวศวิหาร	กรุงเทพมหานคร	มีปฏิกิริยาต่อต้านจาก

ทุกฝ่ายค่อนข้างรุนแรง	และชัดเจน	ป๋วยในฐานะประธาน	นำาเร่ือง

เข้าที่ประชุมอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยในวันท่ี	๒๐	กันยายน	

๒๕๑๙	โดยมี	ดร.นิพนธ์	ศศิธร	 รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยร่วม

ด้วย	ที่ประชุมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเรื่องจอมพลถนอมโดยด่วน		

และขอทราบว่ารัฐบาลจะจัดการเด็ดขาดอย่างไรเพื่อจะได้ชี้แจงให้

นักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยทราบ	การประชุมจัดขึ้นถึงสามครั้ง	

แต่ก็ไม่ได้รับคำาตอบจากรัฐบาลแต่อย่างใด

สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ	 กลุ่มกระทิง

แดงประกาศอารักขาวัดบวรนิเวศฯและพระถนอม	 สถานีวิทยุ	

ยานเกราะกล่าวโจมตีศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและ

ปัญญาชนฝ่ายซ้ายอย่างรุนแรง	มีการเสนอให้ฆ่าคน	๓๐,๐๐๐	คน	

เพื่อประชาชนจำานวนสามสิบสามล้านคน	จากนั้นทางการเมืองเกิด

ความขัดแย้งกันเป็นรายวัน	นายกรัฐมนตรี	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	

ประกาศลาออกกลางสภา	 เนื่องจากไม่อาจเสนอพระราชบัญญัติ

จำากัดถิ่นที่อยู่ของบุคคลบางประเภท	ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา	

๔๗	อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้	ลูกพรรคก็
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ขัดแย้งโต้เถียงในสภาฯ	แบ่งเป็นซ้ายเป็นขวา	ส.ส.บางคนก็อภิปราย

ในลักษณะไม่ไว้วางใจรัฐบาล	ฝ่ายทหารเตรียมพร้อม	มีการคุกคาม

ทำาร้ายผู้ติดโปสเตอร์	และพนักงานการไฟฟ้านครปฐมสองคนถูกฆ่า

เสียชีวิต	และมีการนำาศพไปแขวนคอที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านจัดสรร	

วันที่	๒๕	 กันยายน	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	 เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง	สถานการณ์

ต่างๆ	 ตึงเครียด	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศเล่ือนพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร	ออกไปไม่มีกำาหนด	และวันที่	๔	ตุลาคม	

มีการชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวง	 ปรากฏว่าฝนตกหนัก	 ผู้ชุมนุมจึง

พังประตูหน้ามหาวิทยาลัยด้านวัดมหาธาตุเข้าไปชุมนุมอยู่ใน

มหาวิทยาลัยตอนสองทุ่ม	

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ไปแจ้งความตำารวจที่สถานี

ตำารวจชนะสงคราม	และทางนั้นส่งตรวจ	๔๐	นายมาคุมเหตุการณ์	

มีผู้ชุมนุมหลั่งไหลเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกือบส่ีหม่ืนคน	 ฝ่าย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโทรศัพท์แจ้ง	 ดร.ประกอบ	 หุตะสิงห์	

องคมนตรี	นายกสภามหาวิทยาลัย	นายกสภาฯสั่งปิดมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ทันที	 โดยฝ่ายผู้บริหารได้รายงานให้รัฐมนตรีทบวง

มหาวิทยาลัยและนายกรัฐมนตรีทราบด้วย

ถึงตอนนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้ย้ายที่ทำาการไปยัง

สำานักการศึกษาแห่งชาติเป็นการชั่วคราว	ถัดมาอีกหนึ่งวัน	คืนวัน

อังคารท่ี	๕	ตุลาคม	ป๋วยโทรศัพท์ไปหานายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาล

ตั้งผู้แทนที่มีอำานาจไปเจรจากับนักศึกษาเพื่อสลายการชุมนุม

ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	ให้คำาตอบว่า	“ผมขอหารือในคณะ

รัฐมนตรีก่อน”
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ป๋วยวางหูจากนายกรัฐมนตรีแล้ว	 จึงถอดสายโทรศัพท์

ออก	เพราะมีคนโทรศัพท์มาด่าเขาตลอดทั้งวันทั้งคืน	

พอรุ่งเช้าป๋วยถึงได้รู้ข่าวที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขา
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๒๓. 
พระอาทิตย์ไม่ส่องแสง

เช้าแห่งวันเลวร้ายที่สุด	วันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	มาถึงแล้ว

ป๋วยเดินทางออกจากบ้านด้วยหัวใจท่ีไม่ปกติ	 เขารู้สึก

เจ็บร้าวไปท้ังอกเม่ือนึกถึงรายงานที่ได้รับ	ตำารวจล้อมมหาวิทยาลัย

ต้ังแต่ตีสาม	และเริ่มยิงต้ังแต่ตีห้า	นี่มันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมา

จากไหนกัน	ในหัวของป๋วยเดือดพล่าน	ในขณะหัวใจเต้นอ่อนล้าลง

เขาตรงเข้าไปที่สำานักการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นสำานักงาน

ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เพื่อร่วมประชุมสภา

มหาวิทยาลัยที่ได้นัดไว้ก่อนแล้วนายประกอบ	หุตะสิงห์เป็นประธาน

การประชุม	มีการรายงานเรื่องมหาวิทยาลัยถูกล้อมปราบและมีคน

เสียชีวิตเป็นจำานวนมาก	สุธรรม	แสงประทุม	ประธานศูนย์กลาง

นิสิตนักศึกษา	อภินันท์	บัวหภักดี	นักแสดงละคอนแขวนคอ	และ	

นักศึกษาอีกจำานวนหนึ่งถูกจับขณะเดินทางจะไปพบนายกรัฐมนตรี

ที่บ้านเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีท่ีรัฐบาลเรียกตัวไปสอบสวน	

แต่นายกรัฐมนตรีไปทำาเนียบรัฐบาลและให้ตำารวจจับกุมพวกเขา		

ป๋วยรู้สึกแน่นในอกเมื่อนึกขึ้นว่า	 เวลาห้าทุ่มเขาพูดโทรศัพท์กับ
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นายกรัฐมนตรี	แต่นายกรัฐมนตรีมิได้พูดกับเขาถึงเรื่องนี้แม้แต่น้อย	

นายกรัฐมนตรีก็ไม่ไว้ใจเขา	!

ป๋วยแถลงลาออกจากตำาแหน่งอธิการบดีในท้ายของ

การประชุม	 คนเป็นอธิการบดีจะดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อย่างไร	

นักศึกษา	ประชาชนและตำารวจถูกทำาร้ายถึงแก่ความตายมากมาย

ในมหาวิทยาลัยท่ีเขารับผิดชอบ	ประธานสั่งให้มหาวิทยาลัยออก	

แถลงการณ์	 และมีข้อความว่า	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ี

อธิการบดีอย่างเต็มความสามารถ	และได้พยายามคลี่คลายแก้ไข

ปัญหามาโดยตลอด	

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในเวลานั้นเงียบงัน	 เศร้าใจ	

อาจารย์ผู้หญิงบางคนร้องไห้	

ธงชัย	 สันติวงษ์	 เดินออกจากห้องประชุมไปเข้าห้องน้ำา	

เขามองออกไปทางหน้าต่างกระจก	พบว่าบนถนนมีรถบรรทุกขน

ลูกเสือชาวบ้านเต็มคันผ่านหน้าสำานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ

ไปหลายคัน	ธงชัยฉุกใจคิด	เขากลับไปท่ีห้องประชุม	ยกมือขอออก

ความเห็นเพิ่มเติม	เขายืนยันภาพที่เห็น	

“ท่านประธานครับ	ภาพที่ผมเห็นบนถนนหน้าสำานักงานนี	้

เป็นไปภาพที่ไม่น่าไว้วางใจ	หากท่านอาจารย์ป๋วยออกไปจากตึกนี้		

มีคนพบเข้าก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตท่านอาจารย์อย่างหลีกเล่ียง	

ไม่ได้	 เพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร	 ความไม่สงบมีอยู่ทั่ว

กรุงเทพฯ	ผมขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัย	โดยท่านประธานเป็น	

ผู้รับผิดชอบให้ความปลอดภัยแด่ท่านอาจารย์ป๋วย	 และขอให้	

อาจารย์ป๋วยเดินทางไปต่างประเทศก่อนจะดีกว่า..”

อาจารย์หลายคนท่ีร่วมประชุมแสดงความเห็นสนับสนุน	

บางคนเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้	 ประธานสภามหาวิทยาลัยเห็น
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ด้วยกับธงชัย	และรีบโทรศัพท์หาพลเอกเกรียงศักดิ์	ชมะนันทน์	และ	

พลเอกเสริม	ณ	นคร	 ทันที	 เพ่ือให้ช่วยประกันความปลอดภัยให้

ป๋วย

“ขอบคุณครับท่านประธาน..ขอบคุณทุกคน”

ป๋วยรู้สึกซาบซึ้งใจ	เขาเห็นแล้วว่า	สถานการณ์คับขันจริง	

จึงตัดสินใจว่าจะเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์เพื่อดูสถานการณ์	เขากลับ

บ้านไปเก็บเสื้อผ้า	และเดินทางไปสนามบิน	ซื้อตั๋วโดยสาร	เครื่อง

ออกประมาณ	๑๘.๑๕	น.	แต่เครื่องบินเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมง	เขา

จึงนั่งคอยอยู่ในห้องผู้โดยสารขาออก

นาทีนั้นเอง	 มีใครสักคนที่กลัวปีศาจที่คนกลุ่มหนึ่งใน

สังคมไทยร่วมกันปลุกปั่นจนตัวใหญ่โตเกินความเป็นจริงมองเห็น

ป๋วย	เขารีบแจ้งข่าวไปที่สถานีวิทยุยานเกราะ	สถานีวิทยุยานเกราะ	

จึงออกกระจายเสียงให้ลูกเสือชาวบ้านไปชุมนุมที่ดอนเมืองเพื่อ	

ขัดขวางมิให้ป๋วยเดินทางออกนอกประเทศ

เวลา	 ๑๘.๐๐	 น.	 ขณะป๋วยนั่งรออยู่ในห้องผู้โดยสาร	

ขาออกนั้น	 พลเรือเอกสงัด	 ชลออยู่	 หัวหน้าคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผ่นดิน	ประกาศยึดอำานาจ	ความว่า	“ขณะนี้	คณะปฏิรูป

การปกครองแผ่นดินได้เข้ายึดอำานาจการปกครองประเทศตั้งแต่

เวลา	๑๘.๐๐	น.	ของวันท่ี	๖	ตุลาคม	เป็นต้นไป	และสถานการณ์

ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดิน…”	โดยมีเหตุผลในการยึดอำานาจการปกครอง	คือ	“…คณะ

ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ประจักษ์แจ้งถึงภัยที่ได้เกิดข้ึนอยู่ใน	

ขณะนี้	 กล่าวคือ	 ได้มีกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษา	

บางกลุ่ม	 ได้กระทำาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	 โดยมีเจตจำานง

ทำาลายสถาบันพระมหากษัตริย์	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน	
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ของคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ายึดครองประเทศไทย	เมื่อเจ้าหน้าท่ีทำาการ

เข้าจับกุมก็ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธร้ายแรงที่ใช้ในราชการสงคราม	 โดย

ร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ชาวเวียดนามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่

ตำารวจเสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก”

การประกาศนี้ป๋วยไม่ได้ยิน	และไม่ได้เห็น	แต่หลังจากนั้น	

อีก	๑๕	นาที	 เขาลุกข้ึนไปใช้โทรศัพท์สาธารณะ	หวังจะสอบถาม

สถานการณ์ด้วยความเป็นห่วง	นาทีนั้น	พันตำารวจโทสล้าง	บุนนาค	

เดินเข้ามาในห้อง	 เขามองเห็นป๋วย	 และเดินตรงเข้ามายังป๋วยท่ี

กำาลังพูดโทรศัพท์อยู่

“.......”	

นายตำารวจผู้นั้นเรียกชื่อป๋วยอย่างหยาบคาย	แล้วตบเข้า

ท่ีหูโทรศัพท์ที่ป๋วยถืออยู่	 โทรศัพท์กระแทกเข้าที่หน้าป๋วยแล้วร่วง	

ลงไป	จากนั้นนายตำารวจผู้น้ันก็ใช้วาจาหยาบคายบริภาษป๋วย	และ

ยืนยันว่า	เขาจะมาจับกุมตัวป๋วยไปหาอธิบดีกรมตำารวจ	

แวบหนึ่งนั้นป๋วยนึกถึงการถูกบริภาษเมื่อครั้งเป็น	

เสรีไทย	 ชีวิตอะไรจะซ้ำารอยได้ขนาดนี้	 ป๋วยต้ังสติได้ในเวลาอัน

รวดเร็ว	เขาเดินตามนายตำารวจใหญ่คนนั้นออกไป	เดชะบุญ	นาที

นั้น	ส.ห.ทหารอากาศ	และตำารวจกองตรวจคนเข้าเมือง	ได้ยืนยันว่า

“ท่านครับ	 ท่านจะพาอาจารย์ออกไปทางด้านห้อง	

ผู้โดยสารขาออกไม่ได้หรอกครับ	มีลูกเสือชาวบ้านชุมนุมอยู่	เกรงว่า

จะมีการทำาร้ายกันขึ้นครับ...”

นายตำารวจมีสีหน้าไม่พอใจ

“ท่านครับ	ผมขออนุญาตนำาออกทางสนามกอล์ฟกองทัพ

อากาศนะครับ”



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 251

แต่การนำาตัวออกทางสนามกอล์ฟก็ต้องขออนุญาตอีก

เช่นกัน	 ระหว่างนั้นตำารวจคุมตัวป๋วยไปกักไว้ในห้องกองตรวจคน

เข้าเมืองทางด้านผู้โดยสารขาเข้า	 จากนั้น	 ตำารวจกองปราบก็เร่ิม

ตรวจค้นตัวป๋วย	 พบสมุดพกเล่มหนึ่ง	 และหนังสืออ่านเล่นฝรั่ง

เรื่อง	Father Brown	ของ	G.K.	Chesterton	และกระเป๋าเดินทางที่	

ใส่เสื้อผ้าอีกหนึ่งใบ	เขายึดเอาสมุดพกไป

ป๋วยนั่งอยู่ในห้องนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมง	และได้ทราบ

ข่าวเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัด	ชลออยู่	ในห้องน้ี	

เอง	แม้ตัวเองจะอยู่ในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวานอยู่	แต่ป๋วยก็ยังนึก

เป็นห่วงเพื่อนฝูงหลายคนว่าอาจถูกใส่ความและได้รับอันตราย	แล้ว

หวนกลับมานึกถึงตัวเองว่า	แม้ไม่ตายแต่ก็คงต้องเจ็บตัวเป็นแน่	

ป๋วยมองไปรอบๆ	ห้อง	เป็นห้องผู้โดยสารขาเข้า	ดังนั้น	

จึงมีประชาชนโดยทั่วไปอยู่ด้วย	 มีผู้หญิงสองคนที่มองป๋วยด้วย	

สีหน้ายิ้มเยาะ	 แต่ป๋วยไม่รู้จักจึงไม่สนใจ	 มารู้ภายหลังว่า	 ผู้หญิง	

สองคนนั้นเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของป๋วยเอง	เธอทั้งสองเป็น

พวกนวพล	อนิจจา	ป๋วย!

ประมาณสองทุ่ม	ตำารวจก็มาแจ้งว่า	มีคำาสั่งจากเบื้องบน

ให้ปล่อยตัวป๋วย	และให้เจ้าหน้าที่จัดหาเครื่องบินให้ออกเดินทางไป

ต่างประเทศ	ป๋วยรู้สึกผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่ง	ขณะนั้น	เครื่องบิน

ที่จะไปกัวลาลัมเปอร์หรือสิงคโปร์ได้ออกไปเสียแล้ว	มีแต่เครื่องบิน

ไปยุโรปหรือญี่ปุ่น	ป๋วยจึงตัดสินใจไปลงที่เยอรมนี	นายตำารวจคนท่ี

ยึดสมุดพกไปเอาสมุดมาคืน	ป๋วยมองหน้าเขาแล้วว่า

“ขอบคุณ..”	แล้วพูดต่อ	“คุณรู้ไหม	คุณกำาลังทำาบาปอย่าง

ร้าย	เพราะผมบริสุทธิ์จริงๆ	..”
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นายตำารวจผู้นั้นมีสีหน้ากระอักกระอ่วนแล้วว่า	“นักศึกษา

ท่ีเขาจับไปแล้วนั้นสามคน	ให้การซัดทอดว่า	อาจารย์เป็นคนกำากับ	

การแสดงละคอนแขวนคอเม่ือวันจันทร์ท่ี	๔	โดยเจตนาจะทำาลาย

ล้างพระมหากษัตริย์..”

ป๋วยทำาหน้าไม่เชื่อ	นายตำารวจจึงพูดต่อ

“นักศึกษาที่ให้การซัดทอดนั้นถูกพวกกระทิงแดงเอาบุหรี่

จี้ที่ท้องจึงสารภาพซัดทอดมาถึงอาจารย์..”

ป๋วยรู้สึกสงสารนักศึกษา	 และรู้สึกอนาถใจต่อระบบ

ราชการ

ตอนนั้นเอง	นายวัฒนา	 เขียววิมล	 ก็เดินเข้ามาในห้อง	

เพราะรู้จักกันมาก่อน	เขาก็ตรงเข้ามาทักป๋วย	“สวัสดีครับ	อาจารย์”		

ป๋วยรับว่า	“สวัสดีครับ”	แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีก	หากแต่หันมาพูดกับ	

เจ้าหน้าที่ที่มาจัดการเรื่องต๋ัวเครื่องบิน	นายวัฒนารีๆ	รอๆ	อยู่สัก

ครู่หนึ่งก็เดินออกไป	แท้จริงแล้วนายวัฒนาเป็นหัวหน้ากลุ่มนวพล	

และต้องการจะเข้ามาดูสถานการณ์ของป๋วย	โชคดีที่มีคำาสั่งให้ปล่อย

ตัวป๋วยแล้ว

ขณะที่เคร่ืองบินเหินขึ้นสู่ฟ้า	เขารู้สึกหนาว	หนาวท้ังกาย		

ไม่มีแม้แต่เสื้อหนาวสักตัว	และที่ลึกไปกว่านั้นคือหนาวเข้าไปในใจ		

น้ำาตาของเขาไหลอยู่ในอก	 เขาไม่เคยโศกสลดใจเท่านี้มาก่อนเลย	

เมื่อวัยหนุ่มที่เขาเป็นเสรีไทยจวนเจียนจะตายแต่ก็ตายคนเดียวและ

ตายโดยรู้อยู่ว่าชีวิตเสี่ยงอันตราย	แต่ครั้งนี้เขาไม่ตายแต่กลายเป็น	

นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาต้องตายลงเป็นจำานวน	

ไม่น้อย

นี่มันโศกนาฏกรรมของชีวิต
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ในหัวของป๋วยอลวนไปด้วยภาพและเสียงอันอื้ออึง	เมื่อ	

มองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินเขาก็เห็นแต่ความมืดดำาของชีวิต	

และสังคมไทย
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๒๔.
แสงหวัง

เมื่อถึงอังกฤษ	ป๋วยคือนกพิราบปีกหัก	ตอนนั้นเขาอายุได้	

๖๑	ปี	จอนลูกชายคนโต	ซึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย

มหิดล	ช่วงนั้น	มหาวิทยาลัยปิดเทอม	เขาจึงไปรับป๋วยท่ีสนามบิน		

ป๋วยไม่ได้พูดอะไรกับลูกและภรรยามากนัก	 เพียงแค่สบตา	 เห็น

สีหน้าและโอบกอดกันไว้ในอ้อมแขน	พวกเขาก็เข้าใจกัน

ปี	 ๒๕๑๙	 สื่อสิ่งพิมพ์รายงานข่าวเหตุการณ์	 ๖	 ตุลา	

มหาโหดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	

นีล	 ยูลิวิค	 ผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่อยู่ในเหตุการณ์ได้

รายงานตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์	เดอะ รียิสเตอร์	วันท่ี	๘	ตุลาคม	

๒๕๑๙	ว่า	“ด้วยความชำานาญในการสื่อข่าวการรบในอินโดจีนแล้ว	

ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าเสียงปืนที่ได้ยินนั้น	๙๐%	ยิงไปในทิศทาง	

เดียวกัน	คือยิงใส่นักศึกษา	บางครั้งจึงจะมีกระสุนปืนยิงตอบมาสัก

นัดหนึ่ง”

เลวิส	 เอ็ม	 ไซมอนส์	รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์	ซาน

ฟรานซิสโก ครอนิเกิล	 วันที่	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๑๙	 ว่า	 “หน่วย	

ปราบปรามพิเศษต่างก็กราดปืนกลใส่ตัวอาคารและส่วนอื่นๆ	ของ	
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มหาวิทยาลัย	พวกแม่นปืนที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษใช้ปืนไรเฟิล

แรงสูงยิงเก็บเป็นรายตัว	ตำารวจพลร่มกลุ่มหนึ่งสวมหมวกเบเร่ต์ดำา		

เสื้อแจ๊คเก็ตดำาคลุมทับชุดพรางตาสีเขียวได้ยิงไปที่อาคารต่างๆ	ด้วย	

ปืนไร้แรงสะท้อนยาว	๘	ฟุต	ซึ่งปกติเป็นอาวุธต่อสู้รถถัง	ส่วนตำารวจ

คนอื่นๆ	ก็ยิงลูกระเบิดจากเครื่องยิงประทับไหล่	ไม่มีเวลาใดเลยท่ี

ตำารวจจะพยายามให้นักศึกษาออกมาจากที่ซ่อนด้วยแก๊สน้ำาตา		

หรือเครื่องควบคุมฝูงชนแบบมาตรฐานอื่นๆ”	ไซมอนส์ได้อ้างคำาพูด	

ของช่างภาพตะวันตกคนหนึ่งที่ชาญสนามมา	 ๔	 ปีในสงคราม

เวียดนาม	ซึ่งกล่าวว่า	“พวกตำารวจกระหายเลือด	มันเป็นการยิงที่	

เลวร้ายที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมา”

สำานักข่าวเอพี	 (แอสโซซิเอเต็ด	 เพรส)	 รายงานจาก	

ผู้สื่อข่าวประจำาประเทศไทยว่า	นักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้ถูกล้อมยิงและถูกบุกทำาร้ายจากพวกฝ่ายขวา

ประมาณ	๑๐,๐๐๐	คน	ตำารวจระดมยิงด้วยปืนกลใส่นักศึกษาที่ถูก	

หาว่าเป็นฝ่ายซ้าย	นักศึกษา	๒	คนถูกแขวนคอและถูกตีด้วยท่อนไม้	

ถูกควักลูกตา	และถูกเชือดคอ

นายจี	แซ่จู	ช่างภาพของเอพ	ีกล่าวว่า	เขาเห็นนักศึกษา	

๔	คนถูกลากออกไปจากประตูธรรมศาสตร์ถึงถนนใกล้ๆ	แล้วถูก

ซ้อม	ถูกราดน้ำามันเบนซินแล้วเผา

หนังสือพิมพ์	ลอสแองเจลิส ไทมส์	 วันที่	 ๖	 ตุลาคม	

๒๕๑๙	ตีพิมพ์รายงานจากผู้สื่อข่าวของตนในกรุงเทพฯ	ว่า	กระแส

คลื่นตำารวจ	๑,๕๐๐	คนได้ใช้ปืนกลระดมยิงนักศึกษาในธรรมศาสตร์	

พวกฝ่ายขวาแขวนคอนักศึกษา	๒	คน	จุดไฟเผา	ตีด้วยท่อนไม้	ควัก

ลูกตา	เชือดคอ	บางศพนอนกลิ้งกลางสนามโดยไม่มีหัว
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หนังสือพิมพ์	นิวยอร์คไทมส์	วันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	

รายงานว่ามีนักศึกษาอย่างน้อย	๔	คนพยายามหลบรอดออกมา	

ข้างนอกมหาวิทยาลัย	แต่แล้วก็ถูกล้อมกรอบด้วยพวกตำารวจ	และ

พวกสนับสนุนฝ่ายขวาเข้ากลุ้มรุมซ้อมและทุบด้วยท่อนไม้จนถึงแก่

ความตาย	นักศึกษาบางคนมีเลือดไหลโชกศีรษะและแขน	เดินโซเซ

ออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ล้มฮวบลง

สำานักข่าวอินเตอร์นิวส์	ผู้พิมพ์วารสาร	อินเตอร์เนชั่น- 

แนล บุลเลทิน	รายงานว่าตำารวจได้ใช้ปืนกล	ลูกระเบิดมือ	ปืนไร้	

แรงสะท้อน	ระดมยิงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	นักศึกษาหลายคน	

ถูกจับตัวและถูกราดน้ำามันเบนซินแล้วจุดไฟเผา	 คนอื่นๆ	 บ้างก็	

ถูกซ้อม	 บ้างก็ถูกยิงตาย	 “ผู้อยู่ในธรรมศาสตร์ขอร้องให้ตำารวจ

หยุดยิง	 ตำารวจก็ไม่หยุด	 ขอให้หยุดชั่วคราวเพื่อให้ผู้หญิงที่อยู่ใน

มหาวิทยาลัยมีโอกาสหนีออกไป	ตำารวจก็ไม่ฟัง”

ป๋วยรู้สึกเหมือนตกนรกในกระทะข่าวสารทั้งเป็น	เขาเห็น

ศพของลูกศิษย์ลอยเต็มม่านตา	

ป๋วยอยู่บ้านท่ีอังกฤษกับมาร์เกรท	 และครอบครัวของ	

ใจ	 อ๊ึงภากรณ์	 สิ่งที่เขาทำาเป็นลำาดับแรกที่บ้านอังกฤษคือ	 ลงมือ	

เขียนบันทึกเร่ืองราวที่เกิดขึ้น	 เหมือนที่เขาเคยทำากับช่วงชีวิตที่	

เสี่ยงตายตอนเป็นเสรีไทย	และเขียนเร่ือง	“ทหารชั่วคราว”	คราวน้ี	

เขาเขียนเรื่อง	“ความรุนแรงและรัฐประหาร	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙”	แม้

จะเจ็บปวดรวดร้าวที่จะต้องเขียนลงไปทีละคำา	ทีละคำา	แต่เขาก็ต้อง

ทำาก่อนที่มันจะเลือนหายไป	อย่างน้อยเพื่อให้บันทึกทางตัวอักษร	

ครั้งนี้เป็นหลักฐานแก่ประเทศไทย
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เขาเขียนบทความชิ้นน้ีภายในสองสัปดาห์	เริ่มเม่ือไปถึง

อังกฤษและเสร็จสิ้นลงในวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๑๙	ไม่มีใครรู้หรอก

ว่า	กว่าเขาจะเขียนมันออกมาได้จนจบ	เขาต้องร่ำาไห้อยู่ภายในกี่ครั้ง		

เขาลงประโยคจบการบันทึกว่า

“ใครเห็นแสงสว่างบ้างในอนาคต	โปรดบอก”

ตอนนั้นเขารู้อย่างเดียวว่า	ตัวเขาเองนั้นไม่เห็นแสงสว่าง

ใดๆ	เลย

หลังเหตุการณ์	 ๖	 ตุลาคม	 ไม่นานนัก	 นุกูล	 ประจวบ-	

เหมาะ	กับบัณฑิต	ปุณยะปานะ	เป็นผู้แทนไทยเดินทางอยู่ในยุโรป

เพื่อเจรจาสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ	 รวมท้ังอังกฤษด้วย	

ทั้งสองแวะเย่ียมป๋วยท่ีบ้านและนัดรับประทานอาหารกลางวันที่	

ภัตตาคารในกรุงลอนดอน

ป๋วยยังอยู่ในภาวะเสียใจมาก	และพูดตลอดเวลาว่า	“ผม

ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของพวกเขา”

ป๋วยหมายถึงนักศึกษา

ความจริงก่อนหน้านั้นสองสามเดือน	ทั้งสองกับเสนาะ	

อูนากูล	 ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 ได้ไป	

ดักพบป๋วยท่ีโรงแรมดุสิตธานี	และขอร้องให้ป๋วยไปทำางานท่ีธนาคาร-	

โลกในตำาแหน่ง	Executive	Director	ด้วยเห็นว่าสถานการณ์การบ้าน	

การเมืองตอนนั้นรุมเร้าป๋วย	แต่ป๋วยปฏิเสธ	โดยบอกว่า

“ผมจะทิ้งลูกศิษย์ลูกหาและคณาจารย์	 เอาตัวรอดไป	

คนเดียวได้อย่างไร	และอีกประการหนึ่งมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ก็ได้	

ส่งอาจารย์มาช่วยงานของมหาวิทยาลัยหลายคน”
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พวกเขาจึงทำาให้ป๋วยออกจากประเทศไทยก่อนเกิด

เหตุการณ์วิกฤติสุดๆ	ไม่ได้

เมื่อได้มาพบป๋วยในภาวะที่น่าเห็นใจสุดๆ	เช่นนี้	ทั้งสอง	

ก็ได้แต่สะท้อนใจ	เหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นก็ช่างเลวร้ายจริงๆ	

เพราะเมื่อนุกูลกับบัณฑิตกลับมาถึงกรุงเทพฯ	 ก็ปรากฏข่าวเร่ือง

เขาทั้งสองไปเยี่ยมป๋วยที่ลอนดอนเรียบร้อยแล้ว	 แสดงว่าป๋วย	

ถูกสอดแนมตลอดเวลา

เหตุการณ์	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	ทำาให้ประเทศไทยเกิดภาวะ

อึมครึม	ทางการแถลงว่ามีผู้เสียชีวิต	๔๐	คน	บาดเจ็บเป็นร้อย	และ

ถูกจับกุมกว่าสามพันคน	แต่ก็เช่ือกันว่า	จำานวนผู้เสียชีวิต	บาดเจ็บ	

และสูญหายน่าจะมากกว่าที่ทางการ	

ยิ่งรับข่าวสารที่แพร่ไปทั่วโลก	ป๋วยก็ยิ่งฮึดสู้	เขาต้องการ

ให้ความจริงได้ประจักษ์แก่สายตาโลก	เพ่ือขอความเป็นธรรมให้แก่

คนที่ต้องเสียสละชีวิต	 และเขาเป็นห่วงนักศึกษาที่ถูกจับกุมคุมขัง		

นอกจากบทความท่ีเขาเขียนแล้ว	 เขายังเดินทางไปแสดงปาฐกถา

ตามคำาเชิญของต่างประเทศ	ร่วมสัมมนาและให้สัมภาษณ์	เนื่องจาก

เหตุการณ์	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์หนึ่ง	

ของไทยที่ทั่วโลกจับตามอง	

ปี	 ๒๕๒๐	 เป็นปีที่ป๋วยทำางานหนักอีกครั้ง	 เดือน

กุมภาพันธ์	วันที่	๑๕	เขาไปวอชิงตัน	 ดี.ซี.	ประเทศสหรัฐอมริกา		

เพื่อร่วมสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทย	ที่มหาวิทยาลัยยอร์จทาวน์	

วันที่	๒	มีนาคม	 เขาไปแสดงปาฐกถาที่คิงส์ลีย์	มาติน	มิลล์	 เลน		

เคมบริดจ์	 หัวข้อ	 “โอกาสของความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวัน-	

ออกเฉียงใต้”	 วันที่	 ๒๘	 เมษายน	 เขาไปปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส		
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ให้สัมภาษณ์แก่สหพันธ์ชาวไทยเพ่ือประชาธิปไตยในฝรั่งเศส	เดือน

มิถุนายน	 เขาไปให้ให้การแก่คณะอนุกรรมการว่าด้วยองค์การ

ระหว่างประเทศของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์	 ในสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งรัฐสภาที่	๙๕	สหรัฐอเมริกา	ซ่ึงได้ทำาการสืบพยานเรื่อง	

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ที่นี่เองที่ป๋วยยืนยันแนวทางสันติวิธีอีกครั้ง	

“ผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นในประชาธิปไตยและ

ในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ผมเชื่อในเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

ตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ ผมเชื่อในสิทธิ

ชายหญิงทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการกำาหนดชะตากรรมสังคมที่

เขาอาศัยอยู่ ผมเกลียดชังเผด็จการไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสันใดก็ตาม  

ผมมีความเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยควรจะได้มาอย่างสันติวิธี 

เพราะผมต้องการหลีกเลี่ยงการใช้กำาลังอาวุธในการรักษาอำานาจ 

ของรัฐบาล”๑

ป๋วยรับเขียน	รับพูด	รับหาเงินช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก	โดย

ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนตัว	ทั้งหมดนั้นทำาเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ชาวต่างประเทศเข้าใจปัญหาของประเทศไทย	

นอกจากนี้	เขายังร่วมกับคนไทยตั้งมูลนิธิมิตรไทย	ให้การ

สนับสนุนกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม	(กศส.)	และในช่วงที่ยัง	

ไม่สามารถติดต่อกับใครโดยเปิดเผยชื่อจริงได้	ป๋วยได้เขียนจดหมาย

เป็นภาษาอังกฤษในชื่อ	“Richard	Evans”	เช่นเดียวกับที่เขาเคยใช้	

นายเข้ม	เย็นยิ่ง	มาก่อนนั่นเอง	

๑		 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 คำาให้การของ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ กรณีเหตุการณ์  

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๗	 (กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิโกมลคีมทอง,	 ๒๕๔๓),		

๑๔-๑๕.
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เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๒๐	ด้วยความเป็นห่วงสังคมไทย	

แม้จะเป็นผู้ถูกกระทำา	และเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบทนไม่ได้	แต่ป๋วย	

ก็ยังเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้	นั่นก็คือ		

แนวทางสันติวิธี

ป๋วยเขียนบทความชื่อ	“แนวทางสันติวิธี”	สรุปปิดท้ายว่า

“ทางเลือกของคนไทยมีอยู่สองทาง คือปล่อยให้เขาสู้รบ

กันเป็นศึกกลางเมือง จะยืดเย้ือสักปานใด ก็แล้วแต่ยถากรรม จะ

เดือดร้อนแก่ใครสักหมื่นแสนก็ช่วยไม่ได้ เขาจะปกครองกันอย่างไร 

ใครจะโกงกินกันอย่างไร ไม่ใช่ธุระของเรา ใครจะถูกจับถูกทรมาน  

ก็เป็นกรรมของสัตว์ รบกันแล้วใครจะเสียหายอย่างใดเท่าใด ใครจะ

มีอำานาจทีหลัง ก็แล้วแต่บุญกรรม เรารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี นี่ก็ 

เป็นทางที่หนึ่ง

“อีกทางหนึ่งคือ พยายามป้องกันมิให้เดือดร้อนกันทุก 

หย่อมหญ้า หรือถ้าป้องกันไม่ไหว ก็พยายามบรรเทาทุกข์ให้น้อย

ที่สุด คนไทยไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำารวจ พลเรือน ข้าราชการ ราษฎร  

คอมมูนิสต์ สังคมนิยม เสรีนิยม หรือนุรักษ์นิยม ก็เป็นคนที่ต้อง

อยู่ในประเทศไทย และมีลูกหลานเป็นคนไทยทั้งนั้น ทางที่ถูกต้อง 

ชอบธรรมคือหาทางปรองดองกัน ในเวลานี้หาทางปรองดองไม่ได้ 

เพราะทั้งสองฝ่ายต่างตั้งข้อแข็งด้วยกัน ใครอยู่ตรงกลางก็จะถูกฟัน 

ทิฐิมานะกล้าแข็งเหลือประมาณ แต่ต้องหาวิธีและเวลาปรองดอง

ให้ได้ การปรองดองคือการโอนอ่อนเข้าหากัน ยอมรับและเคารพ

สิทธิเสรีภาพด้วยกัน เทอดทูนสัจจะ ไม่ปั้นน้ำาเป็นตัวใส่ร้ายกัน หรือ 

พลิกแพลงตลบตะแลงเพื่อประโยชน์ชั่วขณะ อีกนัยหนึ่งคือเป็นทาง

สนับสนุนหลักธรรมะของประชา และพยายามให้เกิดประชาธรรม 

ด้วยสันติวิธี
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ถ้าคนไทยเป็นจำานวนมากพอเลือกทางที่สอง ก็ต้อง 

แสดงตัวให้ปรากฏ มิฉะนั้นแล้วสังคมไทยก็จะไปสู่หนทางที่ล่ืนกว่า  

ง่ายกว่า คือทางเลือกที่หนึ่ง”๒

ในเดือนเดียวกันน้ีเอง	ทนายส่งข่าวมาว่า	คดีหม่ินประมาท	

ที่ป๋วยเป็นโจทก์ฟ้องนายประหยัด	 ศ.นาคะนาท	 บรรณาธิการ	

หนังสือพิมพ์ สยามมิศร์	ที่ลงข่าวป้ายสี	ใส่ร้ายป๋วย	ระหว่างวันที่	

๘	ธันวาคม	๒๕๑๘	จนถึง	๒๖	มกราคม	๒๕๑๙	นั้น	เขาชนะคดี		

ศาลพิพากษาให้จำาคุกจำาเลย	๙	เดือนปรับ	๓,๐๐๐	บาท	ข้อต่อสู้

ของจำาเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา	ปัจจุบันจำาเลยเป็นสมาชิก	

สภาปฏิรูปอยู่	เพื่อเปิดโอกาสให้จำาเลยทำาหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภา

ปฏิรูปให้เป็นประโยชน์ต่อชาติต่อไป	โทษจำาคุกจำาเลยเห็นควรรอไว	้

มีกำาหนด	๑	ปี

แค่นี้ป๋วยก็พอใจแล้ว	

อีกสี่เดือนต่อมา	ในช่วงท่ีป๋วยเตรียมตัวจะเดินทางไปพูด

ท่ีสหรัฐอเมริกา	วันที่	๒๐	กันยายน	ป๋วยถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาล

โดยเร่งด่วน	ด้วยเหตุที่เส้นเลือดในสมองแตกฉับพลัน

“ใครเห็นแสงสว่างบ้างในอนาคต	โปรดบอก”	ประโยคของ

ป๋วยดังก้องอยู่ในหัวใจของคนที่รับทราบข่าว

๒		ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“แนวทางสันติวิธี,”	ใน	ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม	

(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	๒๕๔๕),	๑๔๔-๑๔๕.
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๒๕.
ในอุโมงค์ดอกไม้

ป๋วยตื่นขึ้นมาตอนกลางดึก	เขาปวดหัวอย่างรุนแรง	จน	

มาร์เกรทและลูกชายต้องพาส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน	 ปรากฏว่า	

เส้นโลหิตในสมองแตก	และมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ	ในที่สุด	ญาติจึง

ต้องย้ายป๋วยไปโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองโดยตรง	

แล้วผ่าตัดใหญ่	ในสัปดาห์แรกป๋วยอาการไม่ดีขึ้น	ต้องให้น้ำาเกลือ

ท้ังทางแขนและขา	และสะอึกตลอดเวลา	พอย่างเข้าสัปดาห์ที่สอง

จึงดีข้ึน	เขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง	๓	เดือน	จากน้ันจึง

ไปอยู่ที่สถานพักฟื้น	เพื่อฝึกให้สามารถช่วยตนเองได้	เช่น	ถอดเสื้อ		

สวมเสื้อ	และกินข้าวเอง	ป๋วยเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า	โดยมี	

อาการอัมพาตเล็กน้อยที่เท้าขวา	และแขนขวา	แต่ยังพอใช้การได้

การที่เส้นโลหิตในสมองแตกส่งผลกระทบกระเทือนสมอง

ส่วนที่แปลความคิดเป็นคำาพูด	 ทำาให้ป๋วยไม่สามารถพูดได้อย่าง	

คนธรรมดา	เขาออกเสียงได้เพียงเล็กน้อย	นับเลขได้จนถึง	๑๐	แต่	

ต้องเร่ิมต้นด้วยเลข	๑	ก่อนเสมอ	ตามปกติคนที่เป็นแบบน้ี	วิถีชีวิต

จะเปล่ียน	สิ่งที่เคยทำาได้กลับทำาไม่ได้	จะทำาให้เป็นคนอ่อนไหวง่าย		
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อารมณ์หงุดหงิดและอารมณ์เสียบ่อย	แต่สำาหรับป๋วย	เขายังมีนิสัย	

และอารมณ์เป็นปกติ	ใจเย็น	มีอารมณ์ขัน	และอดทน

คำาพูดของป๋วยถูกขังอยู่ข้างในนับแต่วันที่	๒๐	กันยายน	

๒๕๒๐	เป็นต้นมา	

ก่อนหน้านั้น	 สองปีท่ีผ่านป๋วยทำางานหนัก	 เขาครุ่นคิด

หาแนวทางเพื่อช่วยนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมคุมขัง

ในประเทศไทย	เขาเฝ้าแต่นึกถึงคนหนุ่มสาวที่ตายไป	น้ำาตาเขาไหล		

หัวใจเขาปวดร้าว	

ตอนนี้มันระเบิดออกไปแล้ว	

เขากลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโลกอันใสบริสุทธิ์	ดวงตาของ

เขายังเป็นประกายแจ่มใส	รอยยิ้มอันแสนอบอุ่นบนริมฝีปากของเขา	

ยังคงมีอยู่	 เขากำาลังอ่ิมเอมกับชีวิต	 เรียนรู้ว่าชีวิตคืออะไรอีกครั้ง		

คุณพระคุ้มครอง	เขายังอ่านหนังสือได้	เพียงแต่เขาตอบไม่ได้ด้วย	

คำาพูด	เพราะเขาไม่ใช่ป๋วยคนเดิมแล้ว	เขาไม่ใช่ป๋วยคนทุกข์	เขาไม่ใช	่

ป๋วยคนเสียสละ	แต่เขาเป็นป๋วยคนใสซื่อ	คนหนุ่มคนเดิมเมื่อครั้ง	

กระโน้น

หลังการฟื้นฟูบำาบัดหลายเดือน	

ป๋วยกินได้	นอนหลับ	มีชีวิตอบอุ่น	 เรียบง่ายราวกับจะ

ชดเชยชีวิตท่ีผ่านมา	เขากลายเป็นคนไม่ต้องพูด	ยิ้มเก่ง	อาศัยอยู่	

ในบ้านหลังเล็กๆ	เป็นตึกแถวคูหาเดียวใกล้ชานกรุงลอนดอน	อายุ	

มากกว่าอายุของเขา	 หน้าบ้านมีสนามหญ้าเล็กๆ	 ปลูกดอกไม้

หลากแบบหลากสีสัน	เมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปก็จะเห็นห้องรับแขก

เล็กๆ	ขนาดประมาณ	๖	ตารางเมตร	ข้างผนังมีเตาผิงโบราณที่ยังใช	้

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง	มีเก้าอ้ีรับแขกเล็กๆ	อยู่	๓-๔	ตัว	มีตู้หนังสือ	
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ขนาดย่อม	บนช้ันมีรูปถ่ายของหลานท้ังส่ีคน	มีโทรทัศน์ตั้งอยู่ด้วย		

ใครมาเยี่ยมก็คุยกัน	ถ่ายรูปกันในห้องนี้

ลึกเข้าไปมีทางเดินขึ้นไปชั้นสอง	ถัดไปเป็นห้องเก็บของ

และห้องน้ำาที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ป๋วย	 ถัดจากนั้นจึงเป็น

ห้องครัวและห้องอาหาร	ส่วนหลังบ้านมีสวนดอกไม้เล็กๆ	เช่นเดียว

กับหน้าบ้าน	ส่วนชั้นบนมีห้องนอนสามห้องและห้องน้ำาหนึ่งห้อง	

กิจวัตรประจำาวันของป๋วยเป็นไปอย่างเรียบง่าย	ทุกๆ	เช้า

ประมาณเจ็ดโมง	เขาจะตื่นลุกขึ้นมาอาบน้ำา	บางวันก็อาจจะไม่อาบ	

ถ้าหนาวเกินไป	จากนั้นก็จะรับประทานอาหารเช้าที่ภรรยาจัดให้	ซึ่ง

มีเพียงกาแฟและขนมปังไม่กี่แผ่น	ในช่วงนี้เขาก็จะอ่านหนังสือพิมพ	์

ฝรั่งสามฉบับเพื่อติดตามข่าวสาร	นานๆ	จึงจะมีหนังสือพิมพ์จาก

เมืองไทยให้อ่านสักครั้งหนึ่ง	 แล้วแต่ว่าใครจะเอามาให้	 เม่ือกิน

อาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย	 ป๋วยก็จะรอคอยจดหมายจากเมืองไทย	

จากญาติสนิทมิตรสหายและลูกศิษย์ลูกหา	วันไหนได้รับจดหมาย

ป๋วยก็จะมีความสุขมากเป็นพิเศษ	 ในช่วงเวลานี้ป๋วยก็จะฝึกเขียน	

หนังสือด้วยมือซ้ายไปด้วย	เพราะมือขวาไม่มีแรงใช้ได้น้อยมาก	วัน

อากาศดี	ป๋วยก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้าน	ซึ่งใช้เวลาเดิน

เพียงสิบนาที	บางครั้งมาร์เกรทก็ไปด้วย

พอใกล้เที่ยงป๋วยก็จะกลับมารับประทานข้าวที่บ้าน	ช่วง	

ที่ภรรยาออกไปทำางาน	ลูกชายก็จะผลัดกันมาเตรียมอาหารให้	หรือ

หากลูกชายติดธุระ	มาร์เกรทก็จะทำาแซนด์วิชและชงกาแฟใส่กระติก

ไว้ให้

กลางวันป๋วยก็จะอยู่บ้านคนเดียว	 เขาจะดูข่าวโทรทัศน์	

และทำางานบ้านเล็กๆ	น้อยๆ	 เช่น	ทำาความสะอาดบ้าน	 เทขยะ	

หน้าบ้าน	



ชมัยภร แสงกระจ่าง268

ระยะหลังเมื่อภรรยาไม่ต้องออกไปทำางาน	 เขาก็มีเธอ	

เป็นเพื่อนคู่ใจ	ทั้งสองคนจะดูแลซึ่งกันและกัน	ทำาความสะอาดบ้าน		

อ่านหนังสือพิมพ์	 ดูโทรทัศน์	 ไปซื้อของ	 และเดินเล่นในสวน

สาธารณะ	บางวันมาร์เกรทก็ขับรถพาไปเที่ยวในเมือง	แต่ไม่บ่อยนัก	

เพราะท้ังสองไม่ชอบที่ที่มีคนพลุกพล่าน	ระยะหลังป๋วยจึงเดินใน

บริเวณบ้าน	หรือเดินในสวนสาธารณะ	บางครั้งก็ไปวัดพุทธประทีป	

ท่ีอยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก	 หรือวันใดที่มีแขกมาก็พากันออกไป	

รับประทานอาหารข้างนอก	และวันดีคืนดีป๋วยก็จะเขียนจดหมาย

สั้นๆ	 ด้วยมือซ้าย	 ความจริงสมองส่วนที่สั่งการเขียนของป๋วยไม่	

ทำางาน	จะต้องมีคนร่างตัวหนังสือให้ก่อนตามความประสงค์ของเขา	

แล้วป๋วยจะเป็นลอกตัวหนังสือเหล่านั้นด้วยลายมือของเขาเอง

แน่นอนที่สุดก็เป็นงานท่ีต้องใช้ความพยายามและ	

เสียเวลามาก

มีคนไทยแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนป๋วยถึงบ้านพักเสมอ		

รุ่นผู้ใหญ่ก็มี	 อาทิ	 เสน่ห์	 จามริก	หรือ	ประจิตร	 ยศสุนทร	 ป๋วย	

จำาเพื่อนได้	 เขาพากันออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านอย่าง

มีความสุข	ส่วนรุ่นลูกศิษย์	อาทิ	คุณหญิงสุพัตรา	มาศดิตถ์	(ศิษย์

สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร)	หรือธงชัย	สันติวงษ์	เป็นต้น

เหตุที่เกิดทำาให้สมองสั่งการที่เกี่ยวกับการพูดไม่ทำางาน	

แต่สมองส่วนท่ีเป็นความทรงจำายังดีเย่ียม	 ป๋วยไม่เคยลืมใครที่มา

เยี่ยมเลย	เขาจะมีสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่จดรายชื่อของคนรู้จัก	เมื่อ	

มีคนมาเยี่ยม	ป๋วยอยากรู้ข่าวคราวของคนท่ีไม่ได้มา	ป๋วยก็จะชี้ที่	

รายชื่อของคนเหล่านั้นเพ่ือถามข่าว	ผู้มาเยี่ยมก็จะเล่าเร่ืองของคน	

ผู้น้ันให้ป๋วยฟัง	 บางทีป๋วยก็ใช้ภาษาท่าทางเพ่ือการสื่อสาร	 เช่น		

ยกนิ้วสามนิ้ว	แปลว่า	มีลูกสามคน	เป็นต้น
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แต่กระนั้น	 บางครั้งการสื่อสารแบบนี้ก็ยากที่จะทำาให้	

คนอื่นเข้าใจ	หลายครั้งเขาก็รู้สึกหงุดหงิดและอารมณ์เสีย	ซึ่งนับว่า	

เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนท่ีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต	 เพราะเขา	

เหล่านี้เคยพูดคล่องเดินปร๋อ	 เมื่อต้องถูกกักขังอยู่ภายในโดย	

ไม่สามารถสื่อสารเป็นถ้อยคำาได้ก็ย่อมหงุดหงิดเป็นธรรมดา	สำาหรับ

ป๋วยนั้นนับว่าดีที่สุดแล้ว	เพราะเขายังคงอารมณ์ขันไว้ได้เสมอ	เวลา	

อ่านหรือฟังเรื่องขันๆ	ก็จะหัวเราะหึๆ	อยู่ในลำาคอ	

ท่ีสำาคัญป๋วยยังเล่นไพ่บริดจ์ได้	วันไหนหากมีเพื่อนหลาย

คนมาเย่ียมเยียน	ก็จะชวนกันนั่งเล่นไพ่บริดจ์	ป๋วยยังเล่นไพ่ได้ดี	

สามารถนับ	๑	ถึง	๓	ได้	และเรียกโพดำา	โพแดงได้

ป๋วยยังรักและผูกพันกับธรรมศาสตร์	ยังมีสติรำาลึกรู้พร้อม		

ครั้งหนึ่ง	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำา	

จดหมายถึงป๋วย	(ปี	๒๕๒๓)	ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อห้องสมุดคณะ	

เศรษฐศาสตร์	เป็น	“ห้องสมุดศาสตราจารย์ป๋วย	อึ๊งภากรณ์”	ป๋วย

ตอบจดหมายด้วยลายมือข้างซ้าย	กล่าวขอบคุณ	แต่ขอให้ใช้ช่ือว่า		

“ห้องสมุดป๋วย”	ก็พอ

นี่แสดงว่า	 การรำาลึกรู้ของป๋วยยังเป็นป๋วยคนเดิม	ป๋วย

ที่เป็นแค่คนตัวเล็กๆ	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 ไม่เคยกร่างใหญ่กับใคร		

แม้แต่จะไปเป็นชื่อห้องสมุดยังขอแค่ง่ายๆ	สามัญ

ความดีและความเป็นคนดีที่ป๋วยได้ทำาให้บ้านเมือง	ทำาให้

ลูกศิษย์	 เพื่อนร่วมงานและคนที่รักป๋วยในเมืองไทยอดไม่ได้ที่จะ

คิดถึงเขา	เมื่อบ้านเมืองคลี่คลาย	และดวงตาของปีศาจหลบหายไป	

หรือกลายเป็นดวงตามนุษย์	 ทุกคนก็คิดถึงป๋วย	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	

เป็นห้าปีให้หลังท่ีมีการจัดงานให้ป๋วยเป็นครั้งแรกอย่างเปิดเผยสู่	
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สาธารณะ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานระลึกในวันเกิดของป๋วย	

โดยจัดให้มีการอภิปรายที่ตึก	เอ.ที.	ของคณะเศรษฐศาสตร์	ผู้ร่วม	

อภิปรายมี	เสน่ห์	จามริก	สุรพล	เย็นอุรา	ประทีป	สนธิสุวรรณ	และ	

ม.ร.ว.อคิน	รพีพัฒน์	ผู้ดำาเนินรายการคือ	นรนิติ	เศรษฐบุตร	

จากนั้นก็มีการจัดงานระลึกถึงป๋วยเรื่อยมา

วันเวลาของวันใหม่	ผ่านไปถึงสิบปี	จากรัฐบาลธานินทร์	

กรัยวิเชียร	ผ่านรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ	ชมะนันทน์	มาสู่รัฐบาล

ของพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	ป๋วยรับฟังเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง	

ผ่านสายตา	ผ่านหูไปเงียบๆ	คล้ายๆ	สายน้ำาท่ีไหลผ่านต้นหญ้า	

ต้นเล็กเหนือผืนดิน	ผ่านไปแล้วผ่านไปเลย	ต้นหญ้าก็เพียงแค่ได้เห็น		

ได้ยิน	ได้ฟัง

กาลเวลาบ้านเมืองผ่านไปอีกครั้งด้วยอานุภาพที่ยิ่งใหญ่	

ของมันแบบที่	 “ศรีบูรพา”	 ว่าไว้ในนวนิยายเร่ืองแลไปข้างหน้า	

กาลเวลาที่ครอบคลุมเหตุการณ์ต่างๆ	 ไว้มากมาย	 ขบวนการ

เปลี่ยนแปลงอันยืดยาวได้ผ่านมาและผ่านไป	 “บางขณะการ

เปลี่ยนแปลงก็เป็นไปในอาการฮวบฮาบ กระแทกกระทั้นโครมคราม

เหมือนสายน้ำาต้นธารที่กระโจนจากหินผาลงสู่ที่เทลาดและไหลแรง

เร็วไปสู่ที่ราบต่ำา...”	แต่บางครั้งกาลเวลาก็	“ดำาเนินไปแสนจะเชื่องช้า 

จนดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นอกจาก 

การหมุนเวียนอันจำาเจของธรรมชาติ คือมีแต่เรื่องฝนตกฟ้าร้อง 

ลมพัดพระอาทิตย์ขึ้นและตก ดวงจันทร์และดาวปรากฏในตอน 

กลางคืน”	สิบปีที่ผ่านมา	ป๋วยรับรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว	

ความโกรธแค้น	ความชิงชัง	ความกลัวความตื่นตระหนกและความ

สลดใจเศร้าหมองค่อยๆ	คลี่คลายและเลือนรางลง	มันไม่ได้หายไป	

เหมือนว่าไม่เคยมีร่องรอยมาก่อน	 หากแต่มันค่อยๆ	 จมตัวเอง		
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ตกตะกอนอนก้นลงไปสู่แอ่งแห่งความทรงจำาของป๋วย	มันตกลงช้าๆ	

เบาๆ	และนอนก้นอยู่ข้างในเงียบๆ	เหมือนว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาอีก	

แต่มันยังนอนอยู่ที่นั่น

ปี	 พ.ศ.๒๕๓๐	 ในรัฐบาลพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	

นายกรัฐมนตรีเตมีย์ใบ้ของนักข่าว	เจ้าของนโยบาย	“ป่าคืนเมือง”	

ตามคำาสั่งที่	๖๖/๒๕๒๓	ที่ออกมาในจังหวะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทยกำาลังเพลี่ยงพล้ำา	สังคมไทยจึงเหมือนกลับคืนสู่สภาพ

ปกติ	เป็นปีที่ป๋วยอายุได้เจ็ดสิบปี	และผู้คนในบ้านเมืองพอจะสบตา	

กันได้บ้างอย่างเป็นมิตร	

ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยเป็นคร้ังแรก	

ในรอบสิบปี	 ด้วยเหตุผลว่า	 ต้องการกลับมาเยี่ยมญาติสนิทและ	

เพื่อนฝูงเก่าๆ	ที่ไม่ได้เจอกันมานาน	 รวมทั้งพบปะทั้งลูกศิษย์ใน

สถาบันการศึกษา	และสถานท่ีท่ีเคยทำางานด้วยโดยมีกำาหนดว่า	จะ

มาอยู่เมืองไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือน

คนท่ีจะมากับป๋วยก็คือครอบครัวของใจ	 อึ๊งภากรณ์	

ลูกชายคนเล็ก	 ซึ่งทำางานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอังกฤษ	 เขา	

ตั้งใจจะกลับมาเย่ียมบ้านท่ีเมืองไทยเพราะเป็นช่วงเวลาปิดเทอม

พอดี

ทุกอย่างสอดคล้องกันและลงตัว

บ้านไม้หลังเก่าในซอยอารีย์มีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรกในรอบ

สิบปี	มีคนมาทำาความสะอาด	และเตรียมพร้อมสำาหรับการต้อนรับ	

เจ้าของบ้านที่จากลาไปโดยไม่ปรารถนาเป็นเวลานาน	

วันที่	๑	เมษายน	๒๕๓๐	ป๋วยพร้อมภรรยา	ใจ	ลูกชาย

และลูกสะใภ้	 กับหลานอีกสองคน	 เดินทางกลับมาเมืองไทยโดย	
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สายการบินบังคลาเทศ	สายการบินราคาถูกของประเทศที่ยากจน

ที่สุดประเทศหนึ่งในโลก	ทั้งน้ี	เพราะป๋วยไม่มีรายได้อะไรนอกจาก

เบี้ยบำานาญที่ได้รับจากกระทรวงการคลังในฐานะข้าราชการเกษียณ

อายุเดือนละประมาณ	 ๗,๐๐๐	 บาท	 และเงินจากธนาคารแห่ง	

ประเทศไทยเดือนละ	๔๐	ปอนด๑์	

เขาผ่านการตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	

อย่างเงียบๆ	แบบครอบครัวเล็กๆ	ครอบครัวหนึ่ง	อย่างธรรมดา	

สามัญที่สุด

ที่สนามบิน	เขาเดินออกมาในช่องผู้โดยสารขาออกอย่าง

ครอบครัวอบอุ่น	มีปู่มีย่ามีพ่อมีแม่และมีหลานตัวเล็กๆ	สองคน		

ชายชราผมขาวหน้าตาใจดีคนนั้นเป็นใครกันนะ	แม้ไม่สะดุดตาแต่ก็

มีคนเห็น

“หน้าเหมือนอาจารย์ป๋วย”	บางคนรำาพึง

“เอ๊ะ...หรือว่าเป็นอาจารย์ป๋วย”

มองอีกคร้ัง	 “โอ	 น่าจะใช่	 ภรรยาอาจารย์ป๋วยเป็นฝรั่ง	

นี่นา..ใช่แล้ว”

ป๋วยมีคนรักและห่วงใยเป็นจำานวนไม่น้อย	 ดังนั้น	 ย่าง

ก้าวแรกในสนามบินดอนเมือง	 ก็มีสายใยแห่งความรักและความ

ผูกพันมาล้อมเขาแล้ว	แม้จะยังไม่มั่นใจ	

จากนั้น	เขาก็เรียกแท็กซี่ไปบ้านซอยอารีย์	บ้านที่รักและ

ผูกพัน	บ้านยังคงเก่าคร่ำาและเคร่งขรึมอยู่ด้วยสีเทาหม่น	ทรุดโทรม

ลงไปตามกาลเวลา	แต่ร่องรอยของความเรียบง่ายยังคงที่	ไม่มีอะไร

หวือหวาแปลกใหม่	

๑		ข้อมูลจาก สารคด	ีฉบับ	๑๓๓	เดือนมีนาคม	๒๕๓๙.	



ดอกหญ้าเหนือผืนดิน 273

ป๋วยย้ิมเมื่อเห็นบ้าน	 ทุกห้องมีลมพัดผ่านหลังจากถูก	

ปิดทึบมาเป็นเวลากว่าสิบปี	 แสงแดดสาดส่อง	น้ำาทุกก๊อกรินไหล		

ไฟทุกดวงเปิดสว่าง	ภาพแห่งความหลังแล่นขึ้นมาเป็นฉากๆ	ในหัว	

ของป๋วย	มีแต่รอยยิ้ม	แต่ไม่มีคำาใดได้เอ่ยออกมา

ความรู้สึกลึกซึ้งยิ่งกว่าคำาพูดใดๆ	แล่นพล่านอยู่ในหัว

ป๋วยยืนที่ระเบียงบ้านมองออกไปที่สนามเล็กๆ	หน้าบ้าน	

มองเลยออกไปถึงซอย	ไปจนถึงถนนใหญ่	และในมโนภาพของเขา	

ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร	หากแต่เป็นชัยนาท	และจังหวัดอื่นๆ	ของ

ประเทศไทย	นี่คือผืนแผ่นดินไทย	แผ่นดินที่เขารักยิ่งชีวิต	แผ่นดินที่

ให้โอกาสแก่ต้นหญ้าต้นเล็กๆ	ต้นหน่ึง	ได้งอกงามสมบูรณ์มา	และ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นหญ้าต้นนั้น	ต้นหญ้าต้นนั้นก็ไม่เคยลืม	

ผืนแผ่นดินที่ให้ชีวิตมันเลย

วันรุ่งขึ้น	 ดร.สมเกียรติ	 อ่อนวิมล	 นักจัดรายการข่าว		

ผู้ปฏิวัติรายการข่าวในประเทศไทย	 ได้ออกข่าวภาคค่ำาว่าป๋วย		

อึ๊งภากรณ์	กลับมาเย่ียมบ้าน	หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยบางเล่ม

ลงข่าวป๋วยกลับบ้านกรอบเล็กๆ	แต่มันก็ทรงอิทธิพลพอที่จะทำาให้	

ถนนแห่งความรักและความผูกพันมุ่งทุกสายสู่บ้านซอยอารีย์ขึ้นมา

ทันที
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๒๖.
ในอ้อมกอดแผ่นดินไทย

นับแต่ป๋วยกลับเมืองไทย	เพื่อนๆ	ลูกศิษย์และคนที่รู้จัก

รักสนิทพากันมาที่บ้านหลังนี้	เพื่อพบปะ	เยี่ยมเยียนป๋วย	คนดีที่ถูก

ผลักไสให้ไปจากเมืองไทยนานเกินสิบปี	มีทั้งกลุ่มเพื่อนเสรีไทยสมัย

สงครามโลกครั้งที่	๒	อาทิ	ทศ	พันธุมเสน	สว่าง	สามโกเศศ	หรือ	

เพื่อนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 เช่น	 บุญมา	 วงศ์สวรรค์		

ประจิตร	 ยศสุนทร	 เป็นต้น	 และกลุ่มอาจารย์จากธรรมศาสตร์	

ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหา	เช่น	อาจารย์เสน่ห์	จามริก	อาจารย์ธงชัย		

สันติวงษ์	 หรือกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัคร	 เช่น	 คุณหญิงสุพัตรา		

มาศดิตถ์	 เป็นต้น	ทุกคนต่างมาเยี่ยม	มาหา	มากราบคนที่เขารัก		

คนที่เขาเห็นใจที่สุด

หลายคนน้ำาตาไหลอย่างไม่อายใคร

งานแรกที่ป๋วยได้เข้าร่วมอย่างชื่นมื่นคือการนัดพบกัน

ของพลพรรคเสรีไทย	สมัยสงครามโลกครั้งที่	๒	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเย็นย่ำา

ของวันที่	๒	เมษายน	ที่บ้านของประจิตร	ยศสุนทร	มีอดีตเสรีไทย	

ไปร่วมงานกันมากมาย	ทั้งที่รุ่นเดียวกันและรุ่นพี่	อาทิ	ม.ล.จิรายุ		
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นพวงศ์		สว่าง	สามโกเศศ		เสนาะ	นิลกำาแหง		วัฒนา	ชิตวารี		ทศ		

พันธุมเสน	เป็นต้น	

วันนั้น	อดีตเสรีไทยสนุกสนานเฮฮา	ทุกคนดีใจที่ได้เห็น

หน้าป๋วย	เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมยากในระหว่างสงคราม	รอดพ้นกระสุน	

ปืนและเงื้อมมือทหารญี่ปุ่นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ	 แต่กลับมา

เกือบตายเพราะเหตุการณ์	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙

นับเป็นคืนหนึ่งท่ีป๋วยมีความสุขมาก	เขายิ้มแย้มแจ่มใส	

พยักเพยิดกับทุกคน	พลางใช้มือซ้ายตักอาหารเข้าปากช้าๆ	

“ป๋วย	คุณนี่ได้เปรียบมากนะ”	“พูดก็ไม่พูด	กินอย่างเดียว

เลย”	ทศ	พันธุมเสน	ต่อว่าเพื่อน	ป๋วยพยักหน้ารับคำา	ทุกคนหัวเราะ		

เฮฮา	

คืนนั้น	มีแต่คนเล่าเรื่องทวนความหลังคร้ังท่ีฝึกทหารกับ

กองทัพอังกฤษ	ใครมีเรื่องตลกน่าหัวเราะ	ก็เป็น	“ขุด”	ขึ้นมาเล่ากัน	

ป๋วยฟังไปยิ้มไป	เขานึกภาพตาม	ไม่น่าเชื่อเลยว่าในวัยหนุ่ม	เขากับ

พวกเพื่อนๆ	จะทำาอะไรที่สนุกและเสี่ยงกับชีวิตได้ขนาดนั้น

ป๋วยยิ้ม

เป็นการกลับมาเมืองไทยที่คุ้มค่าจริงๆ	

วันที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๓๐	 เวลาเท่ียงวัน	 เป็นวันเยือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย	พนักงานกว่าสองพันคนใจจรดจ่อรอคอย		

หลายคนท่ีเคยทำางานกับป๋วยปลื้มปีติน้ำาตาไหลเล่าเร่ืองป๋วยให้	

คนที่ไม่เคยทำางานกับป๋วยฟังมาตั้งแต่เช้า	จนเท่ียงแล้วก็ยังมีเรื่อง	

เล่าไม่รู้จักหมด	

เที่ยงน้ัน	บริเวณหน้าธนาคารดูเงียบเหงา	ดูเหมือนไม่มี

ใครออกไปหาอาหารกลางวันรับประทานเลย	 เพราะพนักงาน	
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ธนาคารทั้งหมดไปรวมตัวกันอยู่ประตูทางเข้าออก	พวกเขาตั้งแถว

เรียงรายรออดีตผู้ว่าการฯของเขาอยู่ตรงทางขึ้นอาคารสำานักงาน

ใหญ่	พนักงานกว่าสองพันคนรวมใจกันเป็นหน่ึงเดียว	รอรับผู้ชาย	

ร่างเล็กๆ	แต่ใจมหึมาคนนั้น

เที่ยงสิบนาที รถวอลโวสีขาวคันใหม่ของธนาคารก็แล่น

เข้ามาช้าๆ ตรงประตูทางเข้า รถคันดังกล่าวได้หยุดนิ่งชั่วขณะเพราะ 

มีพนักงานธนาคารกลุ่มหนึ่งไปคอยดักอยู่ก่อนแล้ว สักครู่จึงค่อยๆ  

เคลื่อนมาถึงบันไดทางขึ้นตัวอาคาร พนักงานที่รอคอยกันอยู่อย่าง 

สงบเสงี่ยมเริ่มมีเสียงฮือฮาด้วยความยินดี ช่างภาพที่มาเฝ้า 

สังเกตการณ์จากหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเริ่มขยับกล้อง ทุกคน

พยายามหาทางที่จะเข้าถึงตัวผู้มาเยือนให้มากที่สุด

ป๋วยก้าวลงมาจากรถยนต์อย่างช้าๆ ด้วยท่าทางแจ่มใส

ในชุดเสื้อลายสก๊อตต์และกางเกงออกสีกากี นายกำาจร สถิรกุล  

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้รีบเข้าไปประคอง  

ธนาคารมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ ป๋วยก้าวเดินเข้าสู่ตัวอาคาร เสียง

ปรบมือจากพนักงานดังกึกก้องไม่ขาดระยะ ป๋วยจับมือทักทายกับ

พนักงานตลอดทางที่ผ่าน พร้อมรับช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้า

ดอกไม้และกระเช้าผลไม้สดจากพนักงานที่นำามามอบให้เป็นจำานวน 

มาก พนักงานหลายคนน้ำาตาคลอด้วยความปลื้มปีติและตื้นตันใจ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำาป๋วยเข้าสู่ห้อง

รับรองของธนาคารบนชั้น ๔ ซึ่งมีผู้บริหารชั้นสูงของธนาคาร พร้อม 

ทั้งผู้ที่คุ้นเคยสนิทสนมกับป๋วยคอยต้อนรับอยู่ อาทิ นายบุญมา 

วงศ์สวรรค์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายประสงค์ สุขุม อดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.เสนาะ อูนากูล เลขาธิการ

สภาพัฒนาการและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ นายจำาลอง โต๊ะทอง  
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ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ม.ร.ว.จันทร์แรมศิริโชค 

จันทรทัต ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ดร.อรัญ ธรรมโน ผู้อำานวย- 

การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ป๋วยน่ังลงท่ีเก้าอ้ี ทุกคนเข้าไปไหว้แสดงคารวะ หลายคน 

เข้าไปกราบป๋วยท่ีตัก ป๋วยจะยกมือซ้ายขึ้นรับไหว้ทุกคน ในช่วงนี้  

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเคย 

เป็นนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนที่ป๋วยก่อตั้งมา)  

คนหนึ่งได้เดินทางมาถึง ป๋วยดีใจ ลุกขึ้นยืนทักทาย

บรรยากาศในห้องรับรองเต็มไปด้วยความสดชื่น มี 

รอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ทุกคนจะพูดคุยและบอกกล่าวในส่ิงที่ไม่

ต้องการคำาตอบ ป๋วยมีดวงตาเป็นประกาย มีรอยยิ้มตลอดเวลา  

พร้อมเสียงหัวเราะเป็นระยะๆ กับการโบกมือไปมา 

ป๋วยดื่มเบียร์เย็นๆ กับเพื่อนๆ น้องๆ อย่างสบายอก

สบายใจ

งานเลี้ยงอาหารกลางวันสิ้นสุดลงเมื่อเวลาประมาณบ่าย

สองโมง ป๋วยได้ไปชมห้องทำางานของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ แล้ว

ลงลิฟต์มาที่ประตูหลัง แต่กระนั้นก็ยังมีคนเป็นร้อยมาดักรอป๋วย 

เพราะพวกเขาอยากส่งอาจารย์ของเขากลับ จึงมาดักรอเวลาทุก 

ช่องทาง 

รถยนต์คันเดิมแล่นมารับป๋วยไปท่ีตึกวังบางขุนพรหม  

ซึ่งเป็นอาคารที่ทำาการเก่า พนักงานธนาคารที่รุมล้อมป๋วยอยู่ก็วิ่ง

ตามไปอีก พวกเขาดูไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย แต่ก็ต้องไปหยุดอยู่แค่เชิง 

บันได เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันไว้ ป๋วยก้าวขึ้นบันได 

ที่ทอดยาวไปสู่ห้องทำางานชั้นบน
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ทุกอย่างคืออดีต แต่เป็นอดีตที่ป๋วยไม่ลืม ความทรงจำา

ของป๋วยปรากฏผ่านรอยย้ิมเมตตาบนใบหน้า เมื่อป๋วยได้ดูห้อง 

ทำางานเก่าจนพอใจแล้ว ก็เดินกลับลงมาทางบันไดหน้า พนักงานท่ี

รออยู่ก็เฮโลไปรุมล้อมอาจารย์อีก ความรักความตื้นตันใจอาลัยรัก 

ดูจะมีมากไปกว่าตอนมาเสียอีก พวกเขาไม่รู้ว่าจะได้พบเห็นป๋วยอีก

หรือไม่

ป๋วยก้าวขึ้นรถ รถเคลื่อนออกช้าๆ แต่พนักงานจำานวน

มากไปเกาะประตูรถไว้ จนป๋วยต้องไขกระจกลง และยื่นมือออกมา

ให้พนักงานจับ พนักงานหญิงหลายคนร้องไห้น้ำาตาไหลพราก ด้วย

ความรู้สึกคล้ายกับว่าจะสูญเสียคนที่ตนเคารพรักและเทิดทูนไป 

อีกครั้ง

กว่ารถจะพ้นไปจากประตูสำานักงานได้ ก็กินเวลานาน 

และหลายคนก็หมดน้ำาตาไปมาก๑

วันที่  ๗	 เมษายน  ๒๕๓๐	 ป๋วยไปมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	เขาไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับอาจารย์คณะ	

เศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 งานเลี้ยงเป็นไปอย่าง	

เรียบง่าย	อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีป๋วยขวนขวายหาทุนส่งไปเรียน	

เมืองนอกต่างนำาอาหารที่เตรียมมาจากบ้านมาต้อนรับป๋วย	 เป็น	

อาหารไทยๆ	 ที่ป๋วยไม่ได้ลิ้มรสมานาน	 เช่น	 ผัดเผ็ดปลาดุก		

ข้าวเหนียวมะม่วง	และโอเล้ียงเย็นๆ	เป็นต้น	อาจารย์หลายคนก็	

๑		คัดและปรับจากข้อเขียนของวนิดา	วิรยศิริ	

โปรดดู	 วนิดา	 วิรยศิริ,	 “เมื่ออาจารย์ป๋วยกลับมาเยือนแบงค์ชาติ,”	 ใน	 ๑๒ ปี  

๒ เดือน ๔ วัน ในตำาแหน่งผู้ว่าการ ธปท.,	๑๕๖-๑๖๑.
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เข้ามาเล่าเรื่องต่างๆ	ให้ป๋วยฟัง	ทุกอย่างเต็มไปด้วยมิตรไมตรี	และ

พร้อมจะทำาให้ป๋วยสนุก	ป๋วยยิ้มและหัวเราะหลายครั้ง	

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	ป๋วยนั่งรถไปบริเวณหน้า

ตึกโดม	ตลอดทางมีนักศึกษายืนถือป้าย	“ปลื้มใจนักเตี่ยกลับบ้าน”	

“ลูกโดมมิลืมเลือนอาจารย์ป๋วย”	รวมทั้งบทกวีขึ้นป้าย	

“ยังข้นและยังเข้ม

ดุจเกลือเค็มในแผ่นดิน

ดีกว่าน้ำาปลาริน

อันปรุงรสละลายหาย”

รถจอดบริเวณหน้าตึกโดม	 อาจารย์และนักศึกษาที่มา

คอยพบป๋วยต่างเข้ามาแสดงความรัก	ความเคารพและความนับถือ	

ด้วยการไหว้	การค้อมศีรษะ	ด้วยพวงมาลัย	ด้วยดอกไม้	ด้วยบทกวี	

ด้วยถ้อยคำาอันกลั่นออกมาจากใจ	ทุกดวงหน้ามีแต่รอยยิ้ม	นัยน์ตา

หลายคู่มีน้ำาเอ่อคลอด้วยความตื้นตันใจ	 ทุกคนดีใจที่ได้เห็นหน้า

อาจารย์ของพวกเขา	อธิการบดีของพวกเขา	ท่ีเม่ือสิบปีที่แล้วต้อง

หนีตายไปจากดินแดนอันเป็นอาณาจักรที่รักย่ิง	 และถูกกระหน่ำา	

ซ้ำาเติมด้วยข่าวร้ายที่ทำาร้ายจิตใจจนเกินจะทานทน	ทุกคนดีใจที่ได้

เห็นว่าอาจารย์ของเขายังยิ้มแย้มแจ่มใส	แม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้พูด	

กับพวกเขาเลยก็ตาม

ป๋วยเดินจากหน้าตึกโดมมุ่งตรงไปวางพวงมาลาที่

อนุสาวรีย์ท่านผู้ประศาสน์การ	ปรีดี	พนมยงค์	บุคคลที่เอาชีวิตแทบ	

ไม่รอดในชะตากรรมท่ีแทบจะไม่แตกต่างกัน	 ขณะวางพวงมาลา		

ใบหน้าเขาก็ยังแย้มย้ิมราวกับจะบอกกับอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพว่า		

“ศิษย์กลับมาแล้ว”
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จากนั้น	 ป๋วยก็ข้ึนไปบนตึกโดมถวายสักการะบูชา	

พระบรมฉายาลักษณ์	รัชกาลที่	๕	และเข้าสู่ห้องปรีดี	พนมยงค์	เพื่อ	

เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์และอีกหลายคนที่ไม่รู้จักได้ทยอยเข้าพบโดย

ถ้วนหน้า	ท่ามกลางบรรยากาศการขับกล่อมด้วยเพลง	“มอญดูดาว”	

อันเป็นเพลงประจำามหาวิทยาลัย	โดยการบรรเลงของวงดนตรีไทย	

ลูกเหลืองแดง

จากตึกโดม	ป๋วยได้มาท่ีตึกเอนกประสงค์	ขึ้นลิฟต์ไปยัง

สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร	ชั้น	๖	ซึ่งเป็นสำานักที่ป๋วยเป็นผู้ก่อตั้ง	และ

มีความรักความผูกพันยิ่ง	ในขณะเกิดเหตุการณ์	๖	ตุลา	ป๋วยก็ยังมี

โครงงานหลายอย่างที่จะทำาให้กับสำานักน้ี	แต่พอมาถึงวันนี	้เขาก็ได้

แต่เพียงคิดไว้ในใจถึงความฝันและความหวังที่เขามีให้โครงการนี้โดย

ตลอดมา	 หลังจากนั้นป๋วยได้แวะเย่ียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ศูนย์รังสิต	ซึ่งริเริ่มมาจากสมัยท่ีเขาเป็นอธิการบดี	เรียกว่า	เขาได้

ติดตามงานของตนเองได้ครบถ้วนด้วยสายตา	รอยยิ้ม	และการฟัง

รายงานอย่างน่าชื่นใจ	แม้ไม่มีเขาบริหารงานอยู่	ทุกอย่างก็ก้าวไป	

ข้างหน้าได้	

ช่วงระยะเวลาท่ีอยู่เมืองไทย	ป๋วยมิได้ว่างจากการพบปะ

ผู้คนเลย	

วันที่มีความหมายสำาหรับป๋วยมากที่สุดวันหนึ่งคือวันพบ

ญาติสนิทที่หมู่บ้านเสรี	๑	อันประกอบด้วยพี่ชาย	พี่สะใภ้	และลูกๆ		

หลานๆ	 เนื่องด้วยพี่ชายป๋วยก็อายุมาก	 และไม่เคยได้พบกันเลย	

นับแต่ปี	๒๕๑๙	เป็นต้นมา	ขณะป๋วยมาถึงเมืองไทยนั้น	พี่ชายได้

เดินทางไปบ้านเกิดท่ีประเทศจีน	 เมื่อป๋วยมาเมืองไทย	 ลูกๆ	 จึง	

ติดต่อไปขอให้พ่อเดินทางกลับมาเจอกับป๋วย



ชมัยภร แสงกระจ่าง282

วันนั้น	ที่บ้านซอยอารีย์เต็มไปด้วยความคึกคัก	นอกจาก

ญาติแล้วยังมีเพ่ือนๆ	ที่เคยเรียนที่โรงเรียนแถวบางรักด้วยกันด้วย		

ป๋วยนั่งรถตู้มากับลูกชายคนที่สอง	 และหลาน	 เมื่อพี่ชายเห็น	

น้องชายก็รีบเข้าไปรับและโอบกอดกัน	 เมื่อเข้ามาในบ้าน	 ได้เห็น

หลานสาวคนโตซึ่งเป็นที่รักมาก	ป๋วยก็รีบเข้าไปโอบกอดทันที

เหล่าญาติมิตรคุยกันเซ็งแซ่ด้วยภาษาจีนแต้จิ๋ว	ป๋วยได้แต่	

นั่งยิ้ม	พยักเพยิดและอร่อยกับอาหาร	หลังรับประทานอาหารแล้ว

จึงมีการถ่ายรูปร่วมกัน	 ที่ห้องรับแขกกลางบ้าน	 ซึ่งด้านหลังของ

โซฟาที่พวกเขานั่งคือ	รูปของพ่อป๋วย	ด้านขวาเป็นหญิงชาวจีนคือ

แม่ใหญ่	แม่ของพี่ชายป๋วย	ส่วนด้านซ้ายคือหญิงแต่งกายชุดไทยคือ		

แม่เล็ก	 แม่ของป๋วยนั่นเอง	 โดยญาติๆ	 และกลุ่มเพื่อนสนิทต่าง	

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกทีละกลุ่ม	จน

กระทั่งย่ำาเย็นจึงได้บอกลากัน

นับเป็นวันแห่งความสุขของป๋วยอีกวันหนึ่ง	

ประมาณกลางเดือนเมษายน	เขาไปพักผ่อนที่ชะอำาเป็น

เวลาหนึ่งสัปดาห์	เมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านกรุงเทพฯก็ยังมีผู้แวะเวียนไป

เยี่ยมเยือนมิขาดสาย	แทบทุกคืนจะมีผู้จองตัวป๋วยไปร่วมงานเลี้ยง	

อาทิ	นายนุกูล	ประจวบเหมาะ	อาจารย์สุลักษณ์	ศิวรักษ์	รวมทั้ง

สมาคมธนาคารไทย	เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงที่ธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งมี

นายบัญชา	ล่ำาซำา	ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานป๋วยให้การรับรอง

ประมาณวันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๓๐	เขาไปเยี่ยมมูลนิธิ	

โกมลคีมทอง	 ซึ่งขณะนั้นเขายังดำารงตำาแหน่งรองประธานอยู่		

วันรุ่งขึ้นจึงไปเยี่ยมคณะเศรษฐศสาตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ตามคำาเชิญกับเยี่ยมโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม	(คอส.)	
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วันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๓๐	เป็นวันเดินทางกลับ	ป๋วยรู้สึก	

อิ่มเอมที่ได้กลับมารื้อฟื้นความหลัง	ได้พบเจอกับใครหลายๆ	คน	

โดยไม่ต้องปล่อยให้ค้างคาใจในหลายสิ่งหลายอย่าง	 โชคดีหรือ	

โชคร้ายที่เขาพูดไม่ได้	ทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างราบรื่น	หลายคนคิด

แทนเขาว่า	ถ้าหากเขายังพูดได้	แสดงความคิดเห็นได้	เขาจะมีโอกาส

กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นเดือนอย่างนี้หรือไม่	 เพราะขึ้นชื่อว่ารัฐบาล	

ความกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นก็มักจะครอบงำาเสมอ

วันเดินทางกลับ	พอป๋วยทราบว่าอธิการบดีได้ทำาหนังสือ	

ขอเปิดห้องวีไอพีไว้รับรองป๋วย	 เขาจึงให้ลูกชายโทรศัพท์ไปของด		

เพราะเขาประสงค์จะเดินทางกลับแบบสามัญชน

เวลา	๑๘.๐๐	น.	บรรดาลูกศิษย์	และประชาชนทั่วไปร่วม	

๓๐๐	คนพากันมารวมตัวรอส่งป๋วยที่สนามบินดอนเมือง	ในมือของ	

พวกเขาส่วนใหญ่ชูดอกกุหลาบสีแดงโบกให้ป๋วย

เสียงเพลง	“กำาลังใจ”	ของ	หงา	คาราวาน	ดังกระหึ่มก้อง

สนามบิน	ตลอดทางที่ป๋วยและครอบครัวเดินจากประตูด้านนอก

จนถึงทางเข้าห้องผู้โดยสารขาออก

..โบก มือลา

เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน

กี่ปีจะลับเลือน 

ฝากเพลงคอยย้ำาเตือน 

หวน ไห ้

จาก กันไกล 

แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล ้
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เมื่อใจเราซึ้งใจ 

ร่วมทางไม่ร้างไกล 

หมายมั่น 

ขุนเขาไม่อาจขวาง 

สายทางเที่ยงธรรมได ้

ความหวังยังพริ้งพราย 

เก่าตายมีใหม่เสริม 

ชีวิตที่ผ่านพบ 

มีลบย่อมมีเพิ่ม 

ขอเพียงให้เหมือนเดิม 

กำาลังใจ 

อย่าอาวรณ ์

รักเราไม่คลอนคลางแคลงแหนงหน่าย 

ให้รักเราละลาย 

กระจายในผองชน 

ผู้ทุกข์ทนตลอดกาล

 

(หงา	คาราวาน)

พวกท่ีเข้าไปไม่ได้	ก็มายืนออกันท่ีบันไดเลื่อน	โบกดอก	

กุหลาบอำาลา	น้ำาตาของหลายคนไหลอาบแก้มด้วยความรู้สึกเศร้าใจ	

ต่อชะตากรรมของคนดีที่ไม่อาจอยู่เมืองไทยได้	สุภาพสตรีหลายคน	
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(แอบ)	 เข้าไปในห้องผู้โดยสารขาออก	 ก็ไปจับมืออำาลาป๋วยด้วย	

รอยยิ้มและน้ำาตา	

ป๋วยกลับไปอังกฤษ	เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๓๐	และ

ได้กลับมาเย่ียมบ้านเกิดอีก	คือ	 ในปี	๒๕๓๖	ปี	๒๕๓๘	และใน	

ปี	๒๕๓๔	เขาต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดใหญ่กรณีเส้นโลหิตใหญ่

ในช่องท้องโป่งแตก	 ทำาให้เขาพักฟ้ืนนาน	 และสุขภาพไม่แข็งแรง	

เท่าเดิม	 กระนั้น	 เขาก็ยังกลับมาเย่ียมบ้านอีกครั้ง	 และเป็นครั้ง	

สุดท้ายในปี	๒๕๔๐
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อวสาน

ต้นหญ้าต้นเล็กๆ	งอกสูงขึ้นเหนือผืนดินไม่เกินหนึ่งฟุต	

ใบสีเขียวของมันเป็นรอยหยักๆ	 ด้านละสองหยัก	 มันเติบโตขึ้น	

อย่างรวดเร็ว	 ภายในเวลาไม่ก่ีวันใบที่มีรอยหยักน้ันก็สะพรั่งไป	

ทั้งต้น	 ต่อมามันก็ออกดอกสีขาวนวลดอกเล็กๆ	 ยังความชื่นใจ	

ให้แก่ผู้ผ่านทาง	ก่อนจะแปรเกสรตัวเองเป็นสายเส้นสีขาวลอยละลิ่ว	

ปลิวไปในอากาศ	งอกขึ้นมาเป็นต้นหญ้าต้นเล็กๆ	ทั่วผืนแผ่นดินนั้น	

และขยายอาณาเขตออกไปที่โน่นและที่นี่ไม่มีที่สิ้นสุด

ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

วันที่ ๒๘	กรกฎาคม	๒๕๔๒	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ได้ถึงแก่

กรรมท่ีบ้าน	 ณ	 กรุงลอนดอน	 แคว้นอังกฤษ	 สหราชอาณาจักร	

เนื่องจากเส้นโลหิตใหญ่ในช่องท้องโป่งแตก	(aortic	aneurysm)	เขา	

อายุได้	๘๓	ปี	

“ตายแล้ว	 เผาผมเถิด	อย่าฝัง	คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัย

และทำากิน	และอย่าทำาพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป”

เขาเขียนเอาไว้เอง	 จากข้อเขียน	 “คุณภาพแห่งชีวิต	

ปฏิทินแห่งความหวัง	จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”	(๒๕๑๖)



ชมัยภร แสงกระจ่าง288

วันที่	 ๖	 สิงหาคม  พ.ศ.	 ๒๕๔๒	ณ	 สุสานเล็กๆ	 แห่ง

หนึ่ง	(Putney	Crematorium)	ซึ่งอยู่ใกล้ๆ	บ้านของป๋วย	ครอบครัว

อึ๊งภากรณ์	 อันมีมาร์เกรท	 และใจ	 อึ๊งภากรณ์	 ภรรยาของใจและ

หลานๆ	รวมกันได้	๗-๘	คน	ได้ร่วมพิธีเผาศพป๋วยอย่างเรียบง่าย	

มีเพียงดอกไม้และพวงหรีดจากสถานทูตและผู้เคารพรักป๋วยท่ีทัน	

ได้รู้เท่านั้นที่ประดับอยู่ที่ร้ัว	และนับเป็นเคร่ืองประกอบพิธีกรรมใน

คร้ังนี้ด้วย	ทั้งนี้	มาร์เกรทถือว่า	การฌาปนกิจเป็นเรื่องส่วนตัวของ

ครอบครัว	รู้กันแต่เฉพาะครอบครัว	และทำาตามอุดมคติของป๋วยทุก

ประการ	แม้แต่จอน	และไมตรี	อึ๊งภากรณ์	ลูกชายสองคนที่อยู่เมือง

ไทยก็ไม่ได้ไปร่วมงาน

หลังจากทำาพิธีเผาศพแล้ว	 มาร์เกรทจึงอนุญาตให้ออก	

ข่าวได้	 ดังนั้น	 ในวันที่	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๔๒	 จึงมีโทรสารจาก	

ครอบครัวอึ๊งภากรณ์	ถึงสื่อมวลชนในประเทศไทย	ดังนี้

“แจ้งข่าว ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (๒๔๕๙-๒๕๔๒) ถึงแก่

กรรม

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ- 

ไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม 

ที่บ้าน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๔๒ เนื่องจากเส้นโลหิตใหญ่ในช่องท้องโป่งแตก (aortic 

aneurysm) อายุ ๘๓ ปี ดร.ป๋วยมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่เส้นโลหิตใน 

สมองแตก เมื่อปี ๒๕๒๐ ทำาให้พูดและเขียนหนังสือไม่ได้ และ 

เส้นโลหิตใหญ่ในช่องท้องโป่งแตกเม่ือปี ๒๕๓๔ ทั้งสองกรณีรักษา 

ด้วยการผ่าตัด ทางครอบครัวได้จัดการเผาศพที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ

วันที่ ๖ สิงหาคม จากน้ันจะบรรจุอัฐิและประกอบพิธีทางศาสนา 

ที่ประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งจะแจ้งต่อไป”
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เมื่อสื่อหนังสือพิมพ์	วิทยุและโทรทัศน์ออกข่าววันรุ่งขึ้น		

สร้างความตระหนกตกใจแก่คนที่รักป๋วยเป็นอย่างยิ่ง	 คนที่เป็น	

คนของแผ่นดิน	รักแผ่นดินและทำาประโยชน์ให้แก่แผ่นดินมากมาย

มหาศาล	 กลับจากไปอย่างเงียบๆ	 ราวกับไร้ตัวตน	 พวกเขารู้สึก	

สลดใจและเศร้าใจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ขณะนั้นรองศาสตราจารย์นริศ	

ชัยสูตร	เป็นอธิการบดี	จัดพิธีไว้อาลัยอาจารย์ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ทันที

ในวันรุ่งขึ้นคือ	๗	 สิงหาคม	๒๕๔๒	ทั่วมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วย	

คำาไว้อาลัย	พิเศษ	หน้าคณะเศรษฐศาสตร์	มีป้ายท่ีเขียนด้วยกลอน	

ตัวเบ้อเริ่มของนักศึกษานิรนาม	

แด่ อาจารย์ป๋วย…ด้วยรักและอาลัย

หางนกยูงดอกหนึ่งที่เพิ่งร่วง 

พาศิษย์สมจมห้วงคะนึงหา 

อาลัยรักอาจารย์ป๋วยด้วยน้ำาตา 

โอ้พ่อลาธรรมศาสตร์ไม่อาจคืน

“ปฏิทินความหวัง” ครั้งพ่อวาด 

ด้วยใจมาดมั่นแม้นบนแผ่นผืน 

ออกจากครรภ์มารดาลืมตาตื่น 

ที่พ่อยืนผืนแผ่นดินแดนไทย

เนิ่นนานวันผันพริบแปดสิบสาม 

พ่อเดินตามความหวังที่วาดไว ้

ตามรอย “ธรรมคืออำานาจ” เพื่อชาติไทย 

จนลาไกลไปสู่เชิงตะกอน
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ด้วยซาบซึ้งอีกหนึ่งซึ่งพ่อวาด 

เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์พ่อเคยสอน 

ระลึกรักพ่อป๋วยด้วยอาวรณ ์

ส่งพ่อพิงพักผ่อนตลอดกาล

หางนกยูงดอกหนึ่งที่เพิ่งร่วง 

จะไม่ร่วงลาทิ้งจากกิ่งก้าน 

พ่อเห็นไหม… ดอกหนึ่งที่เพิ่งบาน 

จะสืบสานคำาพ่อต่อต่อไป๑

ในพิธีไว้อาลัย	 อาจารย์รังสรรค์	 ธนะพรพันธุ์	 ศิษย์รัก	

คนหนึ่งของป๋วย	เป็นผู้กล่าวคำาไว้อาลัย	เขากล่าวถึงป๋วย	อึ๊งภากรณ์		

ได้อย่างครบถ้วนว่าประเทศไทยกำาลังสูญเสียสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่	

สูญเสียมนุษย์ที่แท้	 สูญเสียนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่		

สูญเสียนักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ผู้มีความสามารถอันสูงส่ง	สูญเสีย	

ข้ารับใช้แผ่นดินคนสำาคัญ	 สูญเสียนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่	 และ	

สูญเสีย	“ลูกจีน”	ผู้ทำาคุณประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างยากที่จะหา	“ลูก	

ไทย”	เปรียบได้ด้วยยาก

เขาว่า	“โลกได้สูญเสียสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่	อันหาผู้ใดเสมอ

ด้วยยาก	และมิอาจหาผู้ใดทดแทนได้ด้วย”	และสรุปว่า	“ณ	บัดนี้		

สังคมไทยได้สูญเสียพลเมืองที่ดีที่สุดคนหนึ่ง	ผู้อุทิศชีวิตเพื่อแผ่นดิน	

ไทยและมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ	 จากแผ่นดิน	 ไม่ยกเว้นแม้แต่	

อนุสาวรีย์”

โรงเรียนอัสสัมชัญ	 โรงเรียนเก่าในวัยเยาว์ของป๋วยก็ได้

จัดพิธีรำาลึกถึงการจากไปของป๋วยเช่นกัน	ภราดาจอห์น	แมรี	เพื่อน

๑		https://nitiwats.wordpress.com/tag/กลอน.
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ร่วมงานเมื่อคร้ังที่	ป๋วยเป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	ได้กล่าวไว้อาลัย	

ป๋วยว่า

“ในบรรดาผู้คนบนโลกนี้	มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เปรียบ

เสมือนคนถือคบไฟ	 คอยส่องแสงสว่างนำาทางให้แก่ผู้คน	 ป๋วย		

อึ๊งภากรณ์เป็นคนหนึ่งที่ถือคบไฟส่องแสงสว่างให้คนรุ่นปัจจุบันและ	

รุ่นต่อไป	สัตบุรุษเช่นนี้เราจะลืมไม่ได้”

ตามธรรมเนียมไทยเมื่อมีผู้เสียชีวิต	 ผู้ท่ีรักและอาลัยก็

อยากมีส่วนร่วมในการทำาบุญเพื่อคนตาย	 มีญาติ	 เพื่อนๆ	 และ	

ลูกศิษย์ท่ีรักเป็นจำานวนมากส่งเงินไปร่วมทำาบุญกับครอบครัว	

อ๊ึงภากรณ์	 แต่ปรากฏว่าครอบครัวอึ๊งภากรณ์ส่งเงินทุกบาท	

ทุกสตางค์คืนผู้ร่วมทำาบุญทั้งหมด	 นั่นคือหลักการของป๋วยและ	

หลักการของครอบครัวอึ๊งภากรณ์	เรียบง่าย	ไม่เอิกเกริก	และเป็น	

คนตัวเล็กๆ	ของแผ่นดิน

จากการประสานงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

ที่ทำางานที่ป๋วยรักมากที่สุดแห่งหนึ่ง	 วันที่	 ๑๖	 สิงหาคม	๒๕๔๒	

ลูกชายคนเล็ก	 ใจ	 อึ๊งภากรณ์	 ขับรถยนต์ส่วนตัวนำาอัฐิป๋วยมา

มอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	บรรดาลูกศิษย์ป๋วย	ครูอาจารย์	

นักศึกษาธรรมศาสตร์	และนักเรียนอัสสัมชัญรวมจำานวนนับพันมา	

รอรับอัฐิป๋วยอยู่หน้าหอประชุมใหญ่	

อาจารย์วันชัย	ธนะวังน้อย	เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับว่า

“อาจารย์ครับ	อาจารย์ได้กลับบ้าน	และกลับมหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์อีกครั้ง	 ถึงแม้เราจะตระหนักดีในหลักอนิจจัง	 แต่เรา	

ก็ไม่สามารถหักห้ามความเสียใจที่พวกเรามีอยู่ได้	เราเสียใจเพราะ	

อาจารย์ที่เคารพรักของเราจากไป	เราเสียใจท่ีคนดีแท้ของสังคมอีก	
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ท่านหนึ่งจากเราไป	 ขออนุญาตท่านอาจารย์และครอบครัวให้	

พวกเราและคนไทยอีกเป็นจำานวนมากได้กราบเคารพท่านที่นี่		

อาจารย์ครับ	คนไทยยังรักท่านอยู่เสมอ”

จากนั้น	ทุกคนที่มาร่วมงานก็ยืนไว้อาลัยหนึ่งนาที	แล้ว

เคล่ือนขบวนเชิญอัฐิไปที่หน้าตึกโดม	นักศึกษาธรรมศาสตร์ตั้งแถว

รับขบวนตามแนวถนนจากหน้าหอประชุมใหญ่ไปจนถึงตึกโดม	

ตลอดทางทุกคนสงบนิ่งด้วยความรักอาลัย

พิธีทางศาสนาเริ่มต้น	พระสงฆ์	๑๐	รูปสวดมาติกาบังสุกุล

และอนุโมทนา	 เจ้าภาพถวายสังฆทาน	 จากนั้นก็นำาอัฐิของป๋วย	

ไปตั้งไว้ที่ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี	พนมยงค์	เพื่อให้ประชาชนทั่วไป

ได้มาไหว้อัฐิของป๋วยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์	มีการตั้งโต๊ะให้คนทั่วไป

ได้ลงนามในสมุดไว้อาลัย	มีชายชราชาวจีนคนหนึ่ง	มาเขียนไว้อาลัย

ไว้ง่ายๆ	แต่เห็นภาพว่า

“ผมเป็นคนแซ่อึ๊งเช่นเดียวกับท่าน	 นายป๋วยเป็นความ

ภูมิใจของคนแซ่อึ๊งในเมืองไทย”

เมื่อครบเจ็ดวันมีคนเขียนคำาไว้อาลัยไว้มากกว่าพันคน

ส่วนหนังสือพิมพ์	The Nation	ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้เขียนคำาไว้อาลัยผ่านอินเตอร์เน็ต	 มีข้อความหนึ่งมาจากนคร

เมลเบอร์น	ประเทศออสเตรเลียความว่า

You are the proud of Thailand.  

You are the legend that will never vanish from the 

horizon. 

You are the maker of history.

I know you are still here with us, in our heart, always.
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Thank you for everything you have contributes to our 

country.

Surin Watanapayungkul

วันที่	๒๘	สิงหาคม	บริเวณท่าเรือสัตหีบ	เรือหลวงกระบุรี	

แห่งราชนาวีไทย	ได้นำาครอบครัวอึ๊งภากรณ์และผู้ร่วมพิธีลอยอังคาร

ประมาณ	๒๐๐	คน	ประกอบด้วยญาติสนิท	เพื่อนเสรีไทย	เพื่อน

ร่วมงานทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

และลูกศิษย์มุ่งหน้าสู่เกาะคราม	

เรือแล่นไปได้พักใหญ่	 ก็ทอดสมอบริเวณด้านใต้ของ	

เกาะคราม	ทหารกองเกียรติยศเข้าประจำาที่	ครอบครัวและญาติสนิท	

ทำาพิธีสรงน้ำาอังคาร	อนุศาสนาจารย์ประจำาเรือนำากล่าวฝากอังคาร	

ต่อเจ้าแม่นที	ท้าวสีทันดร	และเจ้าแม่คงคา	ญาติพี่น้องโยนเหรียญ

ลงทะเลเพื่อซื้อที่ตามประเพณี	 พลแตรเป่าแตรนอน	 เสียงดนตรี

โหยหวนเสียดแทงหัวใจ	ทหารกองเกียรติยศบอกทำาความเคารพ		

อดีตเสรีไทย	ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงแสดงความไว้อาลัย	ญาติผู้ใหญ่	

ทำาพิธีลอยกระทงเจ็ดสี

ใจ	อึ๊งภากรณ์	ลูกชายคนสุดท้องของอาจารย์ป๋วย	เชิญ

อังคารที่บรรจุในผอบเดินลงบันไดข้างเรือ	ก่อนจะลอยอังคารของ

ท่านสู่ท้องทะเลอย่างช้าๆ	ทหารกองเกียรติยศบอกทำาความเคารพ	

เสียงแตรนอนดังขึ้นอีกครั้ง	เรือแล่นเวียนซ้ายสามรอบ	คนบนเรือ

ต่างโปรยดอกกุหลาบสีแดงและดอกมะลิลงสู่ท้องทะเล	 เป็นการ	

คารวะดวงวิญญาณของป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นครั้งสุดท้าย๒

๒		รายละเอียดจากข้อเขียนของ	วันชัย	ตันติวิทยาพิทักษ์	 ใน	สารคดี	ฉบับพิเศษ 

ป๋วย อึ๊งภกรณ์ ๒๔๕๙-๒๕๔๒	หน้า	๑๗๕-๑๗๗.
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ดอกหญ้าดอกเล็กๆ	 ดอกหนึ่งล่องลอยไปในน้ำาทะเล	

สีเขียวครามไปแล้ว	 แต่ละอองเกสรสีขาวท่ีโปรยปรายไปทั่วผืน	

แผ่นดินแห่งนี้ยังคงอยู่	 เจ้าละอองเกสรนั้นค่อยๆ	ฝังตัวเองลงไป	

ในผืนดิน	 งอกข้ึนมาเป็นปุ่มปมสีเขียวทั่วผืนแผ่นดิน	 โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งตามซอกซอย	ท่ีแคบแอบดิน	แม้แต่ร่องแตกในรอยซีเมนต	์

ไม่นานนักก็แตกต้นแตกใบและออกดอกออกมาเป็นดอกสีขาวนวล

เล็กๆ	ให้ความชื่นใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป	อันเป็นสัญลักษณ์ของ

สามัญชนคนตัวเล็กๆ	 ท่ีรักและกตัญญูต่อแผ่นดินไม่เสื่อมคลาย		

โดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆ	เลย

เมื่อวันท่ี	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	องค์การการศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (ยูเนสโก)	 ได้ให้

ความเห็นชอบตามที่อนุกรรมการเสนอให้ยกย่องอาจารย์ป๋วย		

อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำาคัญของโลก	และให้จัดงานเฉลิมฉลองเมื่อ	

ครบรอบชาตกาล	๑๐๐	ปี	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ในปี	๒๕๕๙

นี่เป็นส่ิงตอบแทนที่ป๋วยและครอบครัวไม่ได้เรียกร้อง

ต้องการ	แต่คนไทยและประเทศไทยก็ตอบแทนลูกผู้ชายชื่อ	ป๋วย		

อึ๊งภากรณ์	ได้เพียงแค่นี้เอง	ลูกผู้ชายคนที่ประกาศออกมาจากใจว่า

กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี

กูเกิดมาก็ที-  หนึ่งเฮ้ย

กูคาดก่อนสิ้นชี- วาอาตม์

กูจักไว้ลายเว้ย  โลกให้แลเห็น

จบ
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สารคด	ีฉบับที่	๑๓๓	ปีที่	๑๒	เดือนมีนาคม	๒๕๓๙

สารคด	ีฉบับที่	๑๗๖	ปีที่	๑๕	เดือนตุลาคม	๒๕๔๒

สารป๋วย	ปีที่	๑	ฉบับที่	๔	สิงหาคม	๒๕๕๘

สารป๋วย	ปีที่	๑	ฉบับที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๘

สารป๋วย	ปีที่	๑	ฉบับที่	๘	ธันวาคม	๒๕๕๘

สารป๋วย	ปีที่	๑	ฉบับที่	๙	มกราคม	๒๕๕๙

สารป๋วย	ปีที่	๑	ฉบับที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

สารป๋วย	ปีที่	๑	ฉบับที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๙

สารป๋วย	ปีที่	๑	ฉบับที่	๑๒	เมษายน	๒๕๕๙
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คำ ตาม

โครงการ	 ๑๐๐	 ปี	 ชาตกาล	 ศาสตราจารย์	 ดร.ป๋วย		

อึ๊งภากรณ์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ยินดีเป็นอย่างมากท่ีได้จัด

พิมพ์หนังสือสาระนิยาย	 ดอกหญ้าเหนือผืนดิน	 ของคุณชมัยภร		

แสงกระจ่าง	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป์	ประจำาปี	พ.ศ.๒๕๕๗	

เล่มนี้	 เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่อาจารย์ป๋วยได้รับยกย่องจาก	

องค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำาคัญของโลก	 ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน	

การศึกษา	สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ในวาระ	๑๐๐	ปี	ชาตกาล		

๙	มีนาคม	๒๕๕๙	เนื่องจากหนังสือได้นำาประวัติของอาจารย์ป๋วย	

มาเขียนในรูปวรรณกรรมที่มีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง	โดยมิได	้

กล่าวเกินเลยไปจากหลักฐานจากเอกสารต่างๆ	ที่มีแต่อย่างใด	แม้	

นั่นจะทำาให้อ่านแล้วรู้สึกเหมือนสารคดียิ่งกว่านิยายก็ตาม

นอกจากนี้	 ยังได้รับความกรุณาจากอาจารย์เทพศิริ		

สุขโสภา	 เขียนภาพประกอบในแต่ละบท	 ให้หนังสือเล่มนี้มีความ	

พิเศษขึ้นอีกด้วย

ในส่วนของการจัดทำานั้น	 บรรณาธิการได้ทำาเชิงอรรถ	

เพิ่มเติมจากที่ผู้เขียนทำาไว้	 โดยปรับการอ้างอิงให้ทันสมัยมากขึ้น		

เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นต่อไป
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อน่ึง	 บรรณาธิการได้ใช้ชื่อภรรยาของอาจารย์ป๋วยว่า	

“มาร์เกรท”	 ตามป้ายหน้าที่เก็บอัฐิของท่านทั้งสองท่ีระเบียงคด		

วัดปทุมคงคา	ย่านตลาดน้อย	เยาวราช	บ้านเกิดของอาจารย์ป๋วย		

เนื่องจากการถอดชื่อ	Margaret	 เป็นภาษาไทยนั้นเขียนได้หลาย

แบบ	คนส่วนมากจะใช้ว่า	“มาร์กาเร็ต”	แต่ในหนังสือ	เรียงความ

บางเรื่อง	 ที่ท่านทั้งสองเขียนขึ้นเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน

เพลิงศพ	พันเอก	สรรค์	 ยุทธวงศ์	 เมื่อปี	 พ.ศ.๒๔๙๖	นั้น	 ใช้ว่า		

“มาร์เกร็ท”	ส่วนในจดหมายที่อาจารย์ป๋วยส่งถึงท่านผู้หญิงพูนศูข		

พนมยงค์	 เพื่อแสดงความเสียใจเมื่อคราวอาจารย์ปรีดี	พนมยงค์	

ถึงแก่อสัญกรรมนั้น	ใช้ว่า	“มาร์เกรต”	ดังนั้นจึงตราไว้เพื่อซ้อมความ	

เข้าใจในที่นี้	โดยที่ท่านอาจเขียนเป็นอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

ถ้าท่านผู้อ่านสนใจประวัติของอาจารย์ป๋วยเพิ่มเติม	

สามารถอ่านอัตชีวประวัติของท่านได้จากหนังสือท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เช่นกัน	ได้แก่	อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว	

ที่รวมเรื่องเสรีไทย	และ	อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า	ซึ่ง	

บันทึกเรื่องราวต่างๆ	 ในชีวิตของท่าน	 ตั้งแต่ความหมายของช่ือ		

เรื่องครอบครัว	 เร่ืองในโรงเรียน	 ในมหาวิทยาลัย	 เรื่องการเขียน	

บทกวี	เรื่องการทำางานต่างๆ	โดยเฉพาะในธนาคารแห่งประเทศไทย		

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นอกจากนี้ยังมีหนังสือ	คนที่ผมรู้จัก		

ที่อาจารย์ป๋วยเขียนคำาไว้อาลัยถึงคนในครอบครัว	 ครูบาอาจารย์	

เพื่อนร่วมเรียน	เพื่อนร่วมงาน	กระทั่งลูกศิษย์	ซึ่งจะเป็นการเติมเต็ม	

สีสันในชีวิตอาจารย์ป๋วยให้ได้เห็นมากขึ้น

มากไปกว่านั้น	 ถ้าสนใจท้ังความคิดของอาจารย์ป๋วย	

ยังสามารถอ่านได้จากหนังสือรวมบทความ	 บทสัมภาษณ์	 บท
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ปาฐกถา	 และบทสนทนาของอาจารย์ป๋วยในมิติต่างๆ	 ได้จาก	

หนังสือ	๔	เล่ม	คือ	ทัศนะทางการเมือง, ทัศนะทางการศึกษา, 

ทัศนะทางเศรษฐกิจ และ	ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม	ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เช่นกัน

อนึ่ง	 ในหนังสือชุดรวมงานนิพนธ์สมบูรณ์ของอาจารย์	

ป๋วยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นในวาระนี้	 นอกจาก		

๗	 เล่มข้างต้นแล้ว	 ยังมีตำาราทางวิชาการ	 ๓	 เล่มท่ีท่านเขียนไว้

ด้วย	 คือ	 วิชาปัญหาพลเมือง, การคลัง และ	 เศรษฐกิจแห่ง

ประเทศไทย	 ซึ่งจะทำาให้เห็นภาพอาจารย์ป๋วยที่เป็นนักวิชาการ	

มากข้ึน	 โดยที่ยังไม่จำาต้องกล่าวถึงหนังสือรวมบทความภาษา	

อังกฤษของอาจารย์ป๋วยอีก	 ๒	 เล่ม	 คือ	 A Siamese for All  

Seasons และ	Best Wishes for Asia

หวังว่าเมื่อผู้อ่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบลง	นอกจากจะได้

รับรู้ประวัติ	ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากชีวิตของอาจารย์ป๋วยแล้ว		

จะสนใจตามไปอ่านหนังสือเล่มต่างๆ	ข้างต้น	เพ่ือให้อาจารย์ป๋วย		

“คนตรงในประเทศคด”๑	 “ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน”๒	 และสามัญชน	

ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความคิดและการกระทำาผู้นี้	 	 มีชีวิตชีวาขึ้นมา	 มี	

ความหมายต่อปัจจุบันและอนาคต	 ผ่านแนวคิดและอุดมคติของ

๑	มาจากคำาของศาสตราจารย์	ดร.อัมมาร	สยามวาลา	ที่ว่า	“An	honest	man	 in	a	

corrupt	country.”
๒	มาจากชื่อจากหนังสือของอาจารย์สุลักษณ์	ศิวรักษ์	 เรื่อง	นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน
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ท่าน	ผู้เปรียบเสมือนคนถือคบไฟคอยส่องแสงสว่างนำาทางให้แก่คน

รุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป๓

บุคคลเช่นนี้	เราไม่ควรลืมเลย

กษิดิศ อนันทนาธร

๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๙

โครงการ	๑๐๐	ปี	ชาตกาล	ศ.ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓	มาจากข้อความของภราดาจอห์น	แมรี	อดีตอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ



บุคคลสำ คัญของโลก

ในโอกาสที่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับการยกย่อง

จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำาคัญของโลก	ผู้มีผลงาน	

ดีเด่นด้านการศึกษา	 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ในวาระ		

๑๐๐	ปี	ชาตกาล	๙	มีนาคม	๒๕๕๙	ข้อความสดุดีที่คณะกรรมการ	

บริหารสรุปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“ดร.ป๋วย	 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า	 เป็นบิดา

แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 อีกท้ัง	

เป็นนักการศึกษาและข้าราชการท่ีโดดเด่น	 มีจริยธรรมอย่างหาที่ติ	

มิได้	 จนเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาประเทศ

ชาติ	 ท่านเป็นแกนกลางในการวางรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจ	

ไทย	และในการปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของประเทศ	ความสามารถ

ของท่านในการทำางานทุกชิ้นให้เสร็จได้อย่างถูกทำานองคลองธรรม

เป็นความสำาเร็จที่น่าช่ืนชมเป็นพิเศษ	ลักษณะการทำางานเช่นน้ีส่งผล	

ต่อพฤติกรรมของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ที่ได้รับ	

ความสำาเร็จจากการโกงกิน	 และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดย	

ไม่ยอมต่ออำานาจ	พฤติปฏิบัติของ	ดร.ป๋วยเป็นที่ยอมรับออกไปใน

ระดับภูมิภาคด้วย	 อันเห็นได้จากการท่ีท่านได้รับรางวัลแมกไซไซ	

ในสาขาการทำางานภาครัฐ	 รางวัลที่เป็นเสมือนรางวัลโนเบลแห่ง

เอเชีย	 การปฏิบัติงานของ	 ดร.ป๋วยเป็นการยืนยันว่า	 บุคคลเพียง	

ผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถนำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศของตน	

ได้อย่างใหญ่หลวง”
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