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บทบรรณาธิการ
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  16 สิงหาคม เปนวันอันสําคัญยิ่งตอประวัติศาสตรไทยของเรา เปนวันแหงความสําเร็จ

อันเกิดจากการรวมมือรวมใจกันของบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลาย ทั้งในทางชาติกําเนิด การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ ภูมิลําเนา ฯลฯ แตก็มีจุดมุงหมายเดียวกันในการทํางานในขบวนการเสรีไทย (2484–2488) นั่นก็คือ เพื่ออิสรภาพ 

(เอกราช) และสันติภาพของชาติเรา

 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง นายปรีดี พนมยงค หัวหนาขบวนการเสรีไทย ในฐานะผูสําเร็จราชการแทน

พระองคสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดออกประกาศสันติภาพวา การประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตรโดยรัฐบาล

จอมพล ป. เมื่อป 2485 นั้นเปนโมฆะ เพราะขัดตอเจตจํานงของมวลราษฎรไทย และทานในฐานะผูสําเร็จราชการฯ คนหนึ่ง 

ไมไดลงนามดวยซึ่งขัดตอรัฐธรรรมนูญ 

 ประกาศสันติภาพเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นับเปนหมุดหมายสําคัญในการประกาศอิสรภาพของไทยวา 

ไมใชประเทศผูแพสงคราม และยืนยันวามีอิสรภาพและอธิปไตยอยางสมบูรณอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ไมใชโดยพระบรมราชกฤษฎา

ภินิหารของพระมหากษัตริย หากโดยความเสียสละและสมัครสมานสามัคคีกันของมวลราษฎรไทยทั้งหลาย

 ในวาระที่ วันสันติภาพไทย บรรจบครบ 70 ป จึงควรรําลึกและศึกษาบทเรียนจากอดีตเพื่อเปนประโยชนตอปจจุบัน

และอนาคต ซึ่งแนนอนวา ไมเพียงแตเรื่องราวของอาจารยปรีดีที่จะถูกเลาขานเทานั้น ที่ไมควรมองขามไปก็คือชีวิตและงาน

ของเสรีไทยคนหนึ่งที่ชื่อ “ปวย อ๊ึงภากรณ”นั่นเอง

กษิดิศ อนันทนาธร

ขอเขียนตางๆ ในวารสารเลมนี้ เปนความคิดเห็นสวนบุคคลของผูเขียน เจาของและบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยเสมอไป

เจาของ: คณะกรรมการเตรียมงาน 100 ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย สุลักษณ ศิวรักษ บุญสม อัครธรรมกุล บรรณาธิการ: กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ: มนธีร กรกําแหง 
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10200 โทรศัพท 0-2613-3777 โทรสาร 0-2613-2043 E-mail: tualumnioff@gmail.com http:// www.alumni.tu.ac.th www.facebook.com/

สู 100 ปชาตกาล ปวย อึ๊งภากรณ

ปฏิทินกิจกรรม 1

ปลายปากกาปญญาชนสยาม 3
ถาปวยไดเปนผูวา กทม.

ปาฐกถา 100 ป คณะเศรษฐศาสตร 6
การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตยและหนทางเลือก

ของการพัฒนา

“บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในหวงหนึ่งทศวรรษ”

บทความพิเศษ 9
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

กับหน่ึงรอยปชาตกาลของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ

เรื่องจากปก 11
พระบรมวงศานุวงศและขบวนการเสรีไทย 

จากคําบอกเลาของ ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ

มองปวย 16
เมื่อศิษยมองครู…มองอาจารยปวย

ผานความทรงจําของ รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร

บทความพิเศษ 20
พบลุงบุญธรรม ปานแกว ผูชวยชีวิต ปวย อึ๊งภากรณ

บันทึกรําลึกปวย 23
“ปวย” เยี่ยมบาน ตอน ปวยพบเกลอเดนตาย

รายงานพิเศษ 27
70 ป วันสันติภาพไทย คนไทยควรรู??

กวีนิพนธ 29

ลูกผูชายชื่อ “ปวย” 30



ปฏิทินกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ก�าหนดการ

วันเสาร์ที่	15	สิงหาคม	2558

เวลา 13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียน / รับหนังสือที่ระลึก / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 13.30 – 14.30 น. -  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย” 

   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 14.30 – 16.00 น. - ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง “สงครามและสันติภาพ	ณ	สยาม”

   เกริ่นน�าโดย คุณโดม สุขวงศ์ ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

และคุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ

หมายเหตุ :  รายละเอียดรายการภาพยนตร์สนทนาหัวข้อ	 “สงครามและสันติภาพ	 ณ	 สยาม” เป็นรายการสนทนาประกอบ

ฉายภาพยนตร์ประวัตศิาสตร์จากหอภาพยนตร์ ทัง้หนงัข่าว หนงัสารคด ีและหนงับ้าน ซึง่ได้บนัทกึเหตกุารณ์ส�าคญั 

สภาพบ้านเมอืง ตลอดจนวถิชีวีติของคนไทยในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 เช่น รวมไทย ภาพยนตร์บนัทึกกรณพีพิาท

ไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส (2483) น�้าท่วมกรุงเทพ (2485) ท้ิงระเบิดกรุงเทพในสงครามโลกคร้ังที่ 2 (2487) 

การสวนสนามของกองก�าลังเสรีไทย (2488) เป็นต้น 

วันอาทิตย์ที่	16	สิงหาคม	2558

ภาคเช้า ณ ลานอาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เวลา 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน /รับหนังสือที่ระลึก

 -  ชมนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของเสรีไทย” และ “นิทรรศการเยาวชนที่ชนะการประกวด

บทกวีประกอบภาพฯ” 

เวลา 08.45 น.  -  แขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ บริเวณพิธี

เวลา 09.00 น.  -  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน 

เวลา 09.15 น. -  พิธีกรกล่าวต้อนรับ ตัวแทนทายาทเสรีไทยกล่าวความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย 

ประธานกล่าวเปิดงานครบรอบ 70 ปี วันสันติภาพไทย

 - พิธีเปิดป้ายอนุสรณ์จารึกประกาศสันติภาพในราชกิจจานุเบกษา

 - แนะน�าเสรีไทย ทายาท และแขกผู้มีเกียรติ

 - มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวด

เวลา 09.30 น.  -  พิธีทางศาสนา 3 ศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พิธีการทาง

ศาสนาอิสลาม พิธีการทางศาสนาคริสต์ พิธีการทางศาสนาพุทธ) และการแสดงธรรมกถา โดย 

พระดุษฎี เมธังกุโร หัวข้อ “70	ปี	วันสันติภาพไทย”

เวลา 10.30 น. -  ผูแ้ทนสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) กล่าวความเป็นมาการจดัแสดงข้อมลูเสรไีทย

 -  ผู้แทนผู้อ�านวยการโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กล่าวถึงความส�าคัญ

ของวันสันติภาพไทยกับโรงเรียน 

เวลา 11.00 น.  - แขกผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00-16.30 น.  - กิจกรรมส�าหรับเยาวชน ถาม-ตอบ เรื่องเสรีไทย 

** มรีถตู้รับ-ส่ง เฉพาะเสรีไทยไปส่งทีม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เพือ่ร่วมงานในภาคบ่าย โทรศพัท์ 0-2381-3860-1

งานฉลอง 70 ป วันสันติภาพไทย

(อ่านต่อหน้า 2)

1  ส า ร ป๋ ว ย



ภาคบาย ณ สวนประตมิากรรมประวตัศิาสตรธรรมศาสตรกบัการตอสูเพือ่ประชาธปิไตย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร

เวลา 12.45 - 13.00 น. - ลงทะเบียน / รับหนังสือที่ระลึก / รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

เวลา 13.00 - 13.30 น. -  พิธีเปดงานครบรอบ 70 ป วันสันติภาพไทย และพิธีเปดปายอนุสรณจารึก “ประกาศสันติภาพ

ในราชกิจจานุเบกษา” บริเวณชิ้นงานประติมานุสรณเสรีไทย โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร / ผูแทนรวมกับตัวแทนเสรีไทยและทายาท / วางชอดอกไมคารวะเสรีไทยและ

ผูเสียชีวิตระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2

  -  พธีิกรภาษาไทย/ภาษาองักฤษ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกุญัญา สมไพบลูย คณะนเิทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ชม

นทิรรศการ เรือ่ง “70 ป สงครามโลกครัง้ที ่2” และนทิรรศการเรือ่ง “เสนทางเดนิของภาพยนตร

พระเจาชางเผือก” ณ บริเวณหองโถง หอประชุมศรีบูรพา

เวลา 13.30 – 14.00 น.  -  พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “สันติประชาธรรม” ของโครงการเตรียมงาน 100 ปชาตกาล 

ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ โดย อาจารยสุดา พนมยงค เปนผูมอบ

เวลา 14.00 – 15.00 น. -  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประวัติศาสตรขบวนการเสรีไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 2” โดย 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เวลา 15.15 – 18.30 น.  -  เสวนาภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก” โดย ผูชวยศาสตราจารยสุรัยยา สุไลมาน ภาค

วิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

คุณโดม สุขวงศ จากหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สุกัญญา สมไพบูลย คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 -  ฉายภาพยนตรเร่ือง “พระเจาชางเผือก” เขียนบทและอํานวยการสราง โดย ศาสตราจารย 

ดร.ปรีดี พนมยงค

(กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

ณ หองประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เวลา 13.30-15.30 น.

ครั้งที่ 5 วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558 หัวขอ “จะตอสูกับคอรรัปชั่นอยางไรดี?” 

โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 วันจันทรที่ 14 กันยายน 2558 หัวขอ “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง” 

โดย รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ปาฐกถา 100 ป ปวย อึ๊งภากรณ

19 สิงหาคม 2558  ประเด็น : 100 ป ชาตกาล อ.ปวย อึ๊งภากรณ “สันติประชาธรรมในศตวรรษที่ 21”

(9.00-12.00 น.) ณ หอประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

21 สิงหาคม 2558 ประเด็น : “อุดมการณ อ. ปวยกับการทํางานเพื่อสังคมของคนรุนใหม”

(9.00-12.00 น.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดงานปวยเสวนาคารสัญจร

(ตอจากหนา 1)
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 คุณป๋วยเคยพูดกับผู้คนวงใน ซึ่งรวมข้าพเจ้า

อยู ่ด้วยว่า “ใครๆ เขากล่าวหาว่าผมเป็นคนไม่มี 

ambition (มักใหญ่ใฝ่สูง) ที่จริง ผมมีนะ คือผมอยาก

เป็นผู้ว่าฯ กทม. แต่ต้องเป็นการเลือกตั้งนะ ไม่ใช่

แต่งตั้ง และผมอยากเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์” 

อย่างหลงันีท่้านได้เป็น และกเ็หน็ผลกนัแล้วว่า ท่านถกู

ปู้ยี่ปู้ย�ามาอย่างไร ทั้งจากชนชั้นบน รวมทั้งนักศึกษา

หัวก้าวหน้าของธรรมศาสตร์เอง ที่ได้รับการครอบง�า

จากพรรคคอมมูนิสต์มากน้อยเพียงใด ก็สุดแท้

 ส�าหรับผู ้ว ่าฯ กทม.นั้น ถ้าท่านสมัครรับ

เลือกตั้ง ก็ต้องได้รับต�าแหน่งดังกล่าวอย่างไม่เป็น

ปัญหา โดยเราลองมาคดิดสูว่ิา ในสถานะดังกล่าว ท่าน

จะท�าอะไรบ้าง

 จากคุณลักษณะของคุณป๋วยนั้น ไม่ว่าท่านจะ

ท�าอะไร ท่านย่อมมวีสิยัทศัน์อนักว้างไกล และมีวธีิการ

ทีอ่าจโน้มน�าข้าราชการทีท่�างานกบัท่านให้อทุศิตนเพือ่

ส่วนรวมได้ ดังท่านได้รับความส�าเร็จมาเป็นอย่างดี

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเราต้องตราไว้ว่า 

ก่อนท่านจะไปบริหารงาน สถาบันแห่งนั้นก็มีเสือสิงห์

กระทิงแรดมิใช่น้อย เช่นรองผู้ว่าฯ ก็เป็นนายทหาร

คนส�าคญั พร้อมกนันัน้กม็คีนดีๆ  ทีม่ชีือ่อยูใ่นหน่วยงาน

นั้นด้วย

 ถ้าคุณป๋วยเข้ามาบริหารงานของ กทม. ท่าน

คงจะวางแผนเป็นขั้นตอน เช่น 

 (1) ให้คนเล็กคนน้อย โดยเฉพาะกค็นในสลมั

มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงมีบัตรประจ�าตัว

ประชาชน โดยที่ไม่ต้องเป็นคนไร้สัญชาติ ดังที่เป็นอยู่

มิใช่น้อย จนบัดนี้ (คนที่นอนใต้สะพาน คนที่ไม่มีที่อยู่

อาศัยจะหมดไป ไม่ใช่เพราะเขาถูกไล่ที่ หากจะมีที่ให้

เขาหลับนอน นอกเหนือจากการซุกหัวนอนเท่านั้น)

 (2) ให้คนเล็กคนน้อยที่ขายของข้างถนน 

ได้ด�ารงชีวิตในทางสัมมาชีพอย่างปราศจากการรีดไถ 

โดยเขาพวกนีอ้าจมส่ีวนมเีสยีงกบัผูว่้า กทม. ได้โดยตรง 

อย่างน้อยกอ็าจมทีางให้ชมุชนต่างๆ ได้รวมตวักนัเข้าถงึ

ผูว่้าฯ ให้ผูว่้าฯ ได้รบัฟังถ้อยค�าจากพวกเขา ท้ังพวกเขา

ควรมีสิทธิตรวจสอบการกระท�าของผู้ว่าฯได้ด้วย 

 (3) กรุงเทพฯ ต้องเป็นเมืองสะอาด ปลอด

ไปจากมลพิษ ท่อน�้าเสียต่างๆ ต้องได้รับการตรวจตรา

ถาปวยไดเปนผูวา กทม.

ปลายปากกาปญญาชนสยาม

ส. ศิวรักษ
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อย่างเอาจรงิเอาจงั การแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม จะไม่อาศัย 

เทคโนโลยีล่าสุดจากฝรั่งเป็นเกณฑ์ หากจะหันไปใช้

ภมูปัิญญาดัง้เดมิทีเ่ราเคยอยูก่บัน�า้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

 (4) เขตต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรจะมีความ

เป็นตวัของตวัเอง (autonomy) โดยกระจายอ�านาจออก

ไปจากผู้ว่า กทม. ยิ่งถ้า ผอ.เขตนั้นๆ ได้รับเลือกตั้งได้ 

ยิ่งเป็นการสมควรยิ่ง (โดยที่คุณป๋วยคงจะช่วยอุดหนุน

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ได้รับการเลือกตั้งด้วย)

 กทม. เองกค็วรแบ่งแยกเป็นธนบรุกีบัพระนคร 

อย่างเป็นคนละจังหวัด โดยที่ผู้ว่าฯ นครธนบุรี ก็ควร 

ได้รับการเลือกตั้ง เฉกเช่นผู้ว่าฯ ทางฝั่งพระนคร  

โดยที่นี่ ไม่แต่เป็นการอุดหนุนประชาธิปไตย หากยัง 

เป็นการกลับไปเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย  

เพราะกรงุธนบรุเีคยเป็นราชธานมีาก่อนกรงุรตันโกสนิทร์ 

ด้วยซ�้าไป

 ว่าถงึบรเิวณเมือง ย่อมมีการอนรุกัษ์เป็นเขตๆ 

ไป รวมถึงอนุรักษ์อาคารสถานที่ แม้ร้านรวงต่างๆ 

ตลอดจนการอนุรักษ์วัดวาอาราม อย่างน้อยลานวัด 

ต้องกลับคืนมา อย่างร่มรื่นร่มเย็น เต็มไปด้วยแมกไม้

สมกับความเป็นอาราม ไม่ใช่เต็มไปด้วยลานจอดรถ 

จนวัดกลายเป็นป่าคอนกรีตไป

 ความข้อนี้ กทม. ย่อมต้องได้รับความร่วมมือ 

จากพระสงัฆเถระ ดงัเช่นการจราจร ทีจ่ะช่วยลดมลภาวะ  

กต้็องได้รบัความร่วมมือจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ซึง่คณุป๋วยมคีวามสามารถนกั ในการประสานประโยชน์

ต่างๆ ยิ่งการท�าทางให้จักรยานสองล้อว่ิง และทาง

ส�าหรบัคนเดนิเท้า ท่านย่อมเอาจรงิเอาจงั จนบางกอก

อาจเป็นตัวอย่างไดใ้นแง่นี้ อย่างน้อยปีนงัก็น�าหน้าเรา

ไปแล้ว ในเรื่องอนุรักษ์อาคารสถานและทางเดินของ

รถจักรยาน

 การห้ามตึกสูงๆ ซึ่งจะให้โทษกับบ้านเมือง

อย่างแท้จริงนั้น ท่านคงแก้ได้ยาก หากเชื่อว่าท่าน 

มีสติปัญญาที่จะร่วมหารือกับสมาคมสถาปนิกสยาม

และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ดังคุณศิริชัย 

นฤมิตเรขการ ซึ่งเป็นสถาปนิกคนส�าคัญได้เตือน 

พวกเรากันมากกว่า 3 ทศวรรษแล้ว ว่าอาคารสูงๆ ที่

สูบน�้าบาดาลมาใช้ในบริเวณเมืองซึ่งมีพื้นที่ต�่า ติดกับ

แม่น�้านั้น มีมหันตภัยยิ่งนัก อย่างน้อยคุณป๋วยย่อม

ก�าหนดลงไปได้ว่าถนนเล็กๆ หรือตรอกซอกซอยจะมี

อาคารสูงๆ ไม่ได้ เพราะการจราจรจะติดขัดยิ่งๆ ขึ้น

 ส�าหรับแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหัวใจของ

กรุงเทพฯ และกรุงธนฯ นั้น เชื่อว่าคุณป๋วยย่อมมี

ความกล้าหาญพอที่จะหาทางช�าระล้างให้แม่น�้าตลอด

จนล�าคลองต่างๆ สะอาด ไม่แพ้ที่ฝรั่งท�ามาแล้วกับ

แม่น�้าเทมส์ในกรุงลอนดอน และแม่น�้าไรน์ซึ่งเชื่อม

หลายประเทศ ตลอดจนทะเลสาบเยนีวาซึ่งเชื่อม

หลายประเทศเช่นกัน แม่น�้าและทะเลสาบเหล่าน้ีเคย 

เน่าเหม็นเต็มไปด้วยมลพิษ หากบัดนี้น�้าใส ตกปลาได้ 

ว่ายน�้าได้อย่างน่ารื่นรมย์ คุณป๋วยจะไม่ยอมแพ้ฝรั่ง 

ในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันขาด

 ครั้นเมื่อทราบว่าเผด็จการจะลิดรอนแม่น�้า

เจ้าพระยา ด้วยการสร้างถนนบนสองฝ่ังแม่น�า้ด้วยการ

กนิทีแ่ม่น�า้ และท�าลายทศันยีภาพของแม่น�า้ ตลอดจน 

ท�าความเดือดร้อนให้กับผู ้คนที่อาศัยอยู ่ริมฝั ่งน�้า  

คณุป๋วยกจ็ะเตอืนผูม้อี�านาจในระดบัชาต ิแม้ผูมี้อ�านาจ 

นั้นๆ จะเป็นเผด็จการ คุณป๋วยก็จะเตือนอย่างสุภาพ 

และถ้าจ�าเป็นท่านก็จะรวมพลังมหาชนคัดค้านให้ได้

ผลตามวิถีทางของสันติประชาธรรมอีกด้วย

 ที่ว่ามานี้ ไม่ใช่เรื่องฝันเฟื่อง แต่เป็นเรื่อง

ที่คุณป๋วยกล้าท�าทุกประการด้วยความร่วมมือของ

ข้าราชการ ทัง้ใน กทม. และในกระทรวงทบวงการอืน่ๆ 

รวมถงึองค์กรพฒันาเอกชนอกีด้วย ทีส่�าคญัคือ ราษฎร

จะแลเหน็ได้ชดัว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของ

ราชธานีแห่งนี้อย่างไม่ด้อยไปกว่าใครๆ และนี่คือสาระ

ของประชาธิปไตยมิใช่หรือ

	 สิ่งต่างๆ	 ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดน้ี	 ไม่มีอะไร 

เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์เอาเลย	 เพราะเราขาดบุรุษ

อาชาไนยอย่าง	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เท่านั้นละหรือ	แล้ว 

เราเองจะเริม่แสดงสทิธขิองราษฎรกนับ้างอย่างจรงิจงั	

จะไม่ได้เจียวหรือ

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
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I
 Puey once told his inner circle of associates, in which 
I was included, that “Everybody likes to accuse me of lacking 
ambition. In truth, I have ambition. I want to be Governor of 
Bangkok—but I want to win this position through election not 
selection—and Rector of Thammasat University.” Pueygot to 
be the latter, and we have seen how the ruling elites, along 
with a number of progressive Thammasat students (perhaps 
dominated intellectually by the Communist Party of Thailand), 
had worked unrelentingly to destroy him. 
 As for Governor of Bangkok, he would have won it with 
relative ease if he stood as a candidate for election. What would 
Puey do as Bangkok’s Governor? 
 Judging from his personal characteristics, I think Puey 
would come up with a broad, visionary aim and would deftly 
work to convince subordinates at the Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA) to devote themselves forthe collective 
good—as he had successfully done at the Bank of Thailand. We 
must not forget that Puey was able to overcome politics at the 
Bank; for instance, the deputy governor was an important 
military officer, and there were many high-profile individuals. 
 As the capital’s Governor, Puey might consider doing the 
following in a systematic manner: (1) improving radically the 
livelihood of the marginalized, especially in the slums, and 
granting national ID cards to the stateless (a chronic problem in 
society); (2) enabling street-hawkers to pursue their trade 
without fear of extortion, and finding a channel for them, along 
with local communities, to voice their grievances and concerns 
directly to the Governor or to hold the BMAaccountable for its 
actions and policies; (3) making Bangkok a clean, pollution-free 
city that relies primarily on local wisdom, rather than Western 
technology, to manage flooding; and (4) allowing greater 
autonomy at the district level, for instance by pushing for the 
election of each district’s director. (Puey would also support the 
election of provincial governors.)
 Perhaps, Bangkok itself would be divided into two 
provinces: Thonburi and Bangkok proper. The Governor of 
Thonburi would also have to be elected like that of Bangkok. 
This would not only promote democratization but would also 
recognize the historical relevance of Thonburi, which preceded 
the Rattanakosin Kingdom. 
 Conservation of historic and cultural sites would take 
place in every district. Old buildings and temples would not be 
neglected. At the very least, the temple’s lawn or courtyard 
would have to berestored to life. It should be a lush and tranquil 
place, not a mundane parking lot. The temple is not a concrete 
jungle.

If Puey Ungphakorn
Were Governor of Bangkok

 For this to work, the BMA would necessarily have to 
obtain the consent and cooperation of the Sangha. Likewise, for 
the reduction of pollution in Bangkok, the BMA would have to 
work with the Royal Thai Police Headquarters. This would not 
pose a major problem for Pueyas he was a masterly coordinator.
Puey would have supported the transformation of Bangkok into 
a city friendly to bicycle-users as well as pedestrians. And under 
his governorship Bangkok might be a model in this respect. 
At present, Penang is well ahead of Bangkok in terms of 
architectural conservation and creation of bicycle lanes. 
 It would be extremely difficult to prohibit the 
construction of skyscrapers. Even Puey would find this a 
daunting, if not impossible, task. But he would be wise enough 
to work closely with the Association of Siamese Architects 
under Royal Patronage on this matter. And there have been 
warnings by leading Thai architects about the danger of 
high-rise buildings. At least, Puey would prohibit the 
construction of tall buildings in small, narrow streets for they 
worsen traffic congestion. 
 As for the Chao Phraya River, which is the lifeblood of 
both Bangkok and Thonburi, I believe that Puey would have the 
courage to find a way to clean it up—along with the numerous 
canals—as farangshad done with the River Thames, the 
Rhine River, and Geneva Lake. Once heavily polluted, these 
waterways are now clean and clear. Puey would definitely not 
want to be beaten byfarangson this matter. 
 Puey had stood up against the military dictatorship when 
it built roads cutting deeper into the Chao Phraya riverbank, 
destroying its scenic value and disturbing the inhabitants along 
the river. He had courageously but politely warned the powers-
that-be about the harms caused by their policies and projects. 
And he would do so again if he were Governor of Bangkok. If 
need be, he would also join hands with the people to protest 
nonviolently along the lines of santiprachadhamma. 
 Although speculative, the abovementioned things are 
not entirely fanciful. Puey was a courageous person. He would 
have the courage to do all these things with the cooperation of 
BMA officials and other civil servants. In addition, Puey would 
seek the assistance of NGOs. The important thing is that the 
people would also see themselves as owners of the 
kingdom—i.e., each of them would see himself or herself as 
good as anyone else in society. Isn’t this an important substance 
of democracy?
 None of the abovementioned reforms have genuinely 
materialized in Thai society. Is this only because we are lacking 
someone special like Puey? Or is it also because we have yet to 
enact fully our citizen rights? 

(Read more in September issue)

ปลายปากกาปญญาชนสยาม

SulakSivaraksa
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คอลัมน ปาฐกถา 100 ป

ธนวันต บุตรแขก

 ประชาธิปไตยกับการเมืองภาคประชาชนนั้น

เกิดพร้อมกัน การเมืองที่ดีนั้นต้องเป็นการเมืองที่เห็น

หัวคนยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม แต่เม่ือมาถึง

จุดหนึ่ง ความสัมพันธ์ของสองสิ่งนั้น กลับกลายเป็น

เหมือนเป็นโศกนาฏกรรม นั่นเป็นเพราะการเมือง

ภาคประชาชนกลับไปมองประชาธิปไตย โดยเฉพาะ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น แต่

กลับไปรับบางสิ่งเข้ามาแทนนั่นก็คือระบบการเมือง

แบบเผด็จการ การเลือกเช่นนี้ของการเมืองภาค

ประชาชนของไทยนั้น นั่นเป็นท่ีมาของการไม่เห็นหัว

คนยากไร้ ฉะนั้นในอนาคตการเมืองภาคประชาชน

อาจจะต้องลองหันมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองเลือกเสียใหม่

 รศ.ประภาส	 ป ่นตกแต่ง	 คณะรัฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการที่คลุกคลีกับ

การเมืองภาคประชาชน ผู้ปาฐกถาสัมมนาชุดปาฐกถา 

100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ	“การเมือง

ภาคประชาชน	 ประชาธิปไตย	 และทางเลือกของการ

พัฒนา	:	 บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่ง

ทศวรรษ” กล่าวว่า ประชาชนขาดโอกาสในการเขียน

และพูดอย่างมีเสรีภาพมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว 

และเมื่อมีบรรยากาศการปาฐกถาที่ได้แลกเปล่ียนกัน

แบบนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องของการปฏิรูปสังคมและการเมือง ฉะนั้นมีความ

จ�าเป็นอย่างมากที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรจะแสดง

การเมืองภาคประชาชน
ประชาธิปไตยและหนทางเลือกของการพัฒนา

บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในหวงหนึ่งทศวรรษ

รศ.ประภาส ปนตกแต่ง 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทอย่างนี้ เพื่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้มี

พื้นที่ได้แสดงออกทางด้านวิชาการและควรมีกิจกรรม

อย่างนี้มากขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

 การก่อเกดิและพฒันาการเมืองภาคประชาชน

ในบริบทของปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทย เป็น

เรื่องยากที่จะกล่าวว่าอะไร ภาคการเมืองประชาชน 

ยังมีความเข้าใจที่ตรงกันไม่มากนัก การเมืองภาค

ประชาชนเป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์คือไม่สามารถ

ที่จะหาความจริงแท้แน่นอนได้เพราะว่าการนิยาม

จากผู้คนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเมืองที่พูดถึงวันน้ี

ส า ร ป๋ ว ย  6



ก็คือคนจนซึ่งด้อยอ�านาจ วลีหรือค�าว่าภาคประชาชน

นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าคนจน หรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในต้นทศวรรษ

ที่ 30 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนได้เห็นปรากฏการเหล่านี้

อย่างชัดเจน ด้วยเพราะโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ได้ 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คนจนตามชนบทต่างๆ

	 ฉะนั้น	 การไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วม 

ของคนจน	 จึงเป็นที่มาของการประชาธิปไตยที่เป็น 

การเมืองบนท้องถนน เพื่อที่จะได้มีพื้นที่และเป็น

กลไกในการต่อรองกับรัฐบาล ท�าให้การเมืองที่ไม่

เคยเห็นหัวคนจนและท�าให้บุคคลเหล่านี้ได้ตัดสินใจ

ในโครงการใหญ่ๆ ของรัฐซึ่งเป็นขบวนการนโยบาย

สาธารณะ และการตัดสนิใจผ่านการหย่อนบตัรเลือกตัง้ 

อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ประชาธิปไตยแบบ 

เลือกตั้งเป็นกลไกส�าคัญของคนจนที่จะต่อรองในเรื่อง

ของทรัพยากรต่างๆ	ผ่านนโยบายสาธารณะ	การเมือง

ภาคประชาชนจึงเป็นสิ่งเดียวกับการพัฒนาการของ

ประชาธิปไตยในบรบิทสากล	เพราะว่าไม่ว่าในประเทศ

ไหนๆ	ในสังคมตะวนัตก	ไม่ได้จ�ากดัอยูแ่ค่การเลอืกตัง้

หรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน	

 ส่วนความถดถอยของการเมอืงภาคประชาชน

ที่เกิดขึ้น เกิดจากปัญหาของการใช้อ�านาจรัฐ การ

ทุจริต การคอรัปชั่นหรือเรื่องการมีตัวต่างๆ ที่เป็น

เรื่องที่ถกเถียงกันมาก และได้น�ามาสู่การเคลื่อนไหว

หรือการเมืองภาคประชาชน เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีการ 

ให้ความสนใจเรื่องตรวจสอบในการใช้อ�านาจรัฐต่างๆ 

แต่ว่าในส่วนนี้ได้มีความผันแปรในการเมืองภาค

ประชาชนที่แตกต่างไปจากประสบการณ์ของคนจน 

การเมืองในภาคประชาชนได้เกิดขึ้นมาคือการเมือง

ที่มองการเลือกตั้ง เชื่อมโยงการเลือกตั้งกับระบบ

ทุนนิยมสามานย์ เราได้เห็นการเมืองภาคประชาชน

อีกมิติหนึ่ง มีการยกระดับในการเคลื่อนไหวโดยท่ี 

ไม่ได้มองถึงกระบวนการเคลื่อนไหว รวมถึงข้อเสนอ

ประชาธิปไตยในอุดมคติ มีการเสนอแนวคิดต่างๆ 

และมีการเสนอประชาธิปไตยแบบพุทธ ประชาธิปไตย

แบบท้องถิ่นนี่เป็นแนวคิดที่รองรับการเมืองในภาค

ประชาชนอีกแบบที่ผันแปรออกมา
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 ประเด็นถัดมาคือการเมืองภายใต้นโยบาย 

ของอ�านาจนิยมนั้นสร้างปัญหาอะไรบ้าง ทศวรรษ

ที่ผ ่านมา	 การเมืองภาคประชาชนเป็นแบบลัทธิ 

ฉวยโอกาสหรือเลือกปฏิบัตินิยมที่เกิดการเคลื่อนไหว

ชุมนุมต่างๆ	 ท�าให้เกิดการรัฐประหารถึงสองครั้ง	 

ท�าให้เห็นได้ชัดว่าการด�ารงไว้ซึ่งประชาธิปไตยผ่าน 

สิ่งที่เรียกว่าการเมืองภาคประชาชนคือคนจนนั้น	 ได ้

ส่งผลกระทบมากมาย	 เช่น	 เรื่องสิทธิเสรีภาพของ 

ผู้คน	 พื้นที่ที่คนจนใช้ท้องถนนเพื่อที่จะต่อรองกับ

รัฐบาลต่างๆพอมีรัฐประหารทุกครั้งพื้นที่ต่างๆ	เหล่านี้ 

ก็หายไป	 ท�าลายพื้นที่ทางการเมืองต่างๆ	 ของผู้คน	 

ซึ่งจ�าเป็นเพื่อใช้ในการต่อรองเพื่อปากท้องในการ 

ด�ารงชีพของผู้คน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

 ส่วนการสร้างจรรโลงประชาธิปไตย ถ้ามอง 

ในแง่ของกระบวนการทางการเมืองต่างๆ ความจ�ากัด

ของตวัแทนทีอ่ยู่ในสภาปฏริปูต่างๆ กระบวนการปฏิรปู

ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็คงน�ามาสู่เนื้อหารัฐธรรมนูญ 

การออกแบบสังคมการเมืองหรือประชาธิปไตยของ

ไทยที่จะออกมาในลักษณะของประชาธิปไตยค่อนใบ  

เป็นการเมืองภาคประชาชนที่ไม่เห็นหัวประชาชน 

เป็นการเมืองภาคประชาชนที่เอาอ�านาจขึ้นข้างบน

ไม่ใช่อ�านาจถ่ายโอนไปสู่คนข้างล่าง 

 ประเด็นสุดท้าย	 อนาคตของสังคมการเมือง

ภาคประชาชนไทยจะเป็นอย่างไรนั้น	 คงไม่มีค�าตอบ

ให้	แต่บทเรียนการเมืองภาคประชาชนในช่วงทศวรรษ

ท่ีผ่านมา	 ที่ส�าคัญก็คือทุกคนพากันสร้างวัฒนธรรม

ของการแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยวิธีการท่ีไม่เป็น

ประชาธิปไตย	มีลักษณะเป็นลัทธิฉวยโอกาส	มุ่งสร้าง

สงัคมการเมอืงทีไ่ม่ยดึอยูบ่นพืน้ฐานของประชาธิปไตย	

มุ ่งสร้างประชาธิปไตยแบบเผด็จการเสียงข้างมาก 

ไม่ยึดโยงกับอ�านาจของประชาชน นี่คือสิ่งที่เป็น 

ปัญหา สังคมการเมืองแบบนี้จะไปอย่างไรในเม่ือมี

พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของผู้คน ซึ่งท�าให้ผู้คน 

มคีวามแตกต่าง หลากหลาย ในเรือ่งของความต้องการ 

ผลประโยชน์ จนยากที่จะท�าให้ระบบการเมืองแบบนี ้

ซึ่งไม่สามารถให้ผู้คนใช้กลไกในการต่อรอง 

 ...	 สุดท้ายแล้วการเมืองแบบนี้ก็เป็นการ 

เอื้อประโยชน์ให้กับคนบางฝ่ายเสมอ n
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ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่

	 วันที่	9	มีนาคม	พ.ศ.2559	จะเป็นวันชาตกาล	

100	ปี	ของอาจารย์ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	ในขณะเดียวกนัการ

คัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่	23	 ใน

เดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.2558	นัน้ได้	ดร.วริไท	สนัตปิระภพ	

วัย	46	 ปี	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุน้อยคนหนึ่งในการด�ารง

ต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ท่านผู้ว่าการธนาคารคนใหม่นี้เป็นศิษย์คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่มี

ความรัก ความศรัทธาในแนวความคิดและผลงานของ

อาจารย์ป๋วยมาก ซึ่งเป็นผู้สืบทอดปณิธานของอาจารย์

ป๋วย ที่จะท�างานอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญในการ

รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้นพวกเราชาว

ธรรมศาสตร์ทุกคนจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในการ

ได้รับต�าแหน่งอันส�าคัญและมีเกียรติของท่าน และขอ

เป็นก�าลังใจให้ท่านสามารถท�างานส�าเร็จตามที่ท่านได้

มุ่งหวังไว้ทุกประการ

	 อาจารย์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 เป็นผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทยทีมี่อายนุ้อยทีสุ่ดและอยูน่านทีส่ดุ	คอืได้

เป็นผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมือ่เดอืนมถินุายน	

พ.ศ.2502	อยู่ในต�าแหน่งผู้ว่า	12	ปี	2	เดือน	กับ	4	วัน	

กล่าวคือ	ได้เป็นผู้ว่าการธนาคารมากกว่า	2	สมัย โดย

ได้ขอลาออกเมื่อได้ท�างานมาครบ 2 สมัย คือ 10 ปี 

โดยเห็นว่าได้วางรากฐานการท�างานของธนาคารในการ

ช่วยรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ของประเทศได้ดีแล้ว ต้องการให้ผู้อื่นท�าต่อ ส่วนตัวเอง

บทความพิเศษ

เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
กับหนึ่งร้อยปชาตกาลของ
อาจารยปวย อึ๊งภากรณ

ต้องการไปช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่าง

เต็มที ่แต่รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ขอให้อยูต่่อ 

และได้ลาออกจากต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารเมื่อปี พ.ศ.

2514 เพือ่มาท�างานเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์อย่าง

เต็มที่ ก่อนหน้านั้นอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เป็น

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์แบบไม่เต็มเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.

2507 คอืได้เป็นผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลา

เดียวกันนั้นด้วย

 อย่างไรก็ตาม อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เคย

เป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่ออายุได้ 
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37 ปี คือ พ.ศ.2496 แต่เป็นได้เพียง 7 เดือนก็ถูกปลด 

เนือ่งจากไม่ยอมงดค่าปรบัแก่ธนาคารพาณชิย์ ทีจ่อมพล 

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นเจ้าของและได้ขอให้งดค่าปรับ 

ในการท�าความผิดของธนาคารดังกล่าว ต่อมาขณะที่

เป็นผูช่้วยปลดักระทรวงการคลงั กลุม่ของ พล.ต.อ. เผ่า  

ศรียานนท์ วิ่งเต้นขอย้ายที่พิมพ์ธนบัตรไทย โดย

ต้องการให้ย้ายจากที่พิมพ์ในประเทศอังกฤษไปพิมพ์ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2499 แต่อาจารย์ป๋วย

ได้คดัค้านเพราะจะท�าให้ประเทศเสยีหาย ดงันัน้จงึได้ถกู

ฝ่ายการเมืองเล่นงาน แต่พลเอก เภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหม่อมหลวงเดช 

สนิทวงศ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ช่วยไว้ 

โดยได้สั่งให้ไปเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของสถาน

เอกอัครราชทูตไทยที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 ต่อมาเมือ่จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ ท�ารฐัประหาร 

ยึดอ�านาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ.2501  

แล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง เม่ือวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 โดยได้มีความตั้งใจจะพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศในบั้นปลายของชีวิต ได้เห็นว่า 

อาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เป็นคนทีซ่ือ่สตัย์ มีความสามารถ

และกล้าหาญ รกัษาผลประโยชน์ของชาติ จึงต้องการให้ 

มาเป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั แต่อาจารย์ป๋วย

ปฏเิสธการรบัต�าแหน่งทางการเมอืงก่อนทีต่นจะเกษยีณ

อายรุาชการ ดงันัน้ จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ จงึตัง้ให้เป็น

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2502 และ

ได้มอี�านาจในทางเศรษฐกจิของประเทศด้วยการจดัระบบ

การประสานงานและตัง้หน่วยงานใหม่ทางเศรษฐกจิ เพือ่

ให้รกัษาเสถยีรภาพและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย

ในเวลาต่อมา

	 อาจารย์ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ได้ท�างานอย่างตรงไป 

ตรงมาในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ	 เป็นที่

ยอมรบัของธนาคารพาณิชย์	ของผูท้ีมี่อ�านาจในบ้านเมอืง 

และประชาชนทั่วไป	 กล่าวคือเป็นแบบอย่างที่ดีและมี

มาตรฐานสูงมาก	 ซึ่งท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นเสาหลักหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	จะเป็นแบบอย่างของผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยคนต่อๆ	มา 

  อย่างไรก็ตามในช่วงหลังปี พ.ศ.2531 เมื่อ

ประเทศไทยต้องเผชญิปัญหาความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 

และนักการเมืองได้เข้ามาแทรกแซงการท�างานของ

ธนาคารกลางมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทยรุ่นใหม่หลายคนก็ขาดความเข้มแข็ง

และจริยธรรมในการท�าหน้าที่ ยอมเสียความอิสระ 

ปล่อยให้นกัการเมอืงเข้าแทรกแซง จนท�าให้ประเทศไทย

ต้องเสียหายอย่างมหาศาลในการปกป้องค่าเงิน และ

การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 

พ.ศ.2540 ได้ท�าให้ประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อน และ

ท�าลายเกียรติภูมิของธนาคารแห่งประเทศไทยเกือบ 

หมดสิ้น หลังจากนั้นต้องใช้เวลาเกือบ 10 ปี จึงจะ

สามารถฟื ้นคืนกลับมาได้ อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ คงได้เรียนรู้ 

สาเหตุของปัญหาเป็นอย่างดี และยึดถือแนวทางของ 

อาจารย์ป๋วยบวกกับความรู้ความสามารถทีท่่านมอียู ่จะ

สามารถท�าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และช่วยน�าพาเศรษฐกจิ

ไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมีเสถียรภาพได้

	 ดร.วิรไท	 สันติประภพ	 เป็นคนดี	 คนเก่งและ 

คนกลา้	คนหนึง่ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	กล่าวคอื 

ท่านเป็นบุตรชายของ	 พล.ต.อ.ประทิน	 สันติประภพ	

เข้าเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์	 ส�าเร็จการศึกษาด้วย

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี	 พ.ศ.2533	 ได้รับทุน 

อนันทมหิดลไปศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา	 หลังจาก

นั้นได้ท�างานที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 เมื่อ

กลับมาประเทศไทยก็ท�างานที่ธนาคารไทยพาณิชย	์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และในปี	 พ.ศ.2558	

ได้เป็นกรรมการเพ่ือแก้ปัญหาของรฐัวสิาหกจิของรฐับาล

หรือเรียกว่าซุปเปอร์บอร์ด จากความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ท�างานและเป็นผู้ที่ยึดถือแนวทางการ

ท�างานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงเชื่อมั่นว่าท่าน

จะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดีคนหนึ่ง n
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 เม่ือผมกับเพื่อนเสรีไทยจากอังกฤษอีก 5-6 คน โดดร่มลง

ในเมืองไทยระหว่างสงครามญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนาคม 2487 แล้วถูก

จับมาคุมตัวที่กองต�ารวจสันติบาลนั้น พวกเราได้ติดต่อทางวิทยุกับ

กองบญัชาการขององักฤษทีอ่นิเดยีส�าเรจ็ได้ เม่ือกนัยายนหรอืตุลาคม

ในปีเดยีวกนันัน้ เป็นช่องทางสือ่สารช่องแรกระหว่างขบวนการเสรไีทย 

ซึ่งมีนายปรีดี	 พนมยงค์	 ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหัวหน้า

ฝ่ายหนึ่ง กับกองทัพและรัฐบาลของพันธมิตรด้านสหประชาชาติ

อีกฝ่ายหนึ่ง และเป็นทางที่สื่อสารทางวิทยุช่องเดียวอยู่หลายเดือน

จนกว่าจะได้มหีน่วยพลร่มอืน่ๆ จากองักฤษและอเมรกิาเข้ามาท�าการ

ติดต่อได้ส�าเร็จ เพราะฉะนั้นผมจึงกล่าวได้ว่า ระหว่างปลายปี 2487 

จดต้นปี 2488 นั้น เรื่องราวทั้งหมดในการติดต่อระหว่างเสรีไทยกับ

สหประชาชาติต้องผ่านสถานีวิทยุของผม เพื่อนของผมกับผมเป็น

เรื่องจากปก

กองบรรณาธิการ

 ทุกวันที่ 16 สิงหาคมเป็น “วันสันติภาพไทย” ที่นับว่ามีความส�าคัญต่อชาติไทยเรา เนื่องจากขบวนการ

เสรีไทยโดยการน�าของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคนไทยทุกสาขาอาชีพรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อีก

หลายพระองค์ได้ปฏิบัติการลับต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2488) ในขณะที่รัฐบาลไทย

สมัยนั้นโดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ เข้าร่วมกับญี่ปุ่น จึงท�าให้ประเทศไทยไม่ต้องถูกประกาศให้

เป็นประเทศแพ้สงคราม

 อาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้ยติุการเรยีนไว้ก่อน แล้วมาเข้าร่วมปฏบิตักิารกบัขบวนการเสรไีทยด้วย สารป๋วย

ฉบับเดือนสิงหาคม ฉบับนี้ตรงกับวาระครบรอบ 70 ปีวันสันติภาพไทย กองบรรณาธิการจึงขอน�าข้อเขียนของ 

อาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เรือ่ง “พระบรมวงศานวุงศ์และขบวนการเสรไีทย” มาเป็นเรือ่งเด่นประจ�าฉบบั เพือ่ร�าลกึ

ถึง “วันสันติภาพไทย” และ “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ไปพร้อมๆ กัน

พระบรมวงศานุวงศ

และขบวนการเสรีไทย

ปวย อึ๊งภากรณ

เสรีไทย-ทหารชั่วคราว

สิงหาคม 2485 - มกราคม 2489
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ผู้รับข้อความท่ีจะต้องส่งต้องรับ เข้ารหัสถอดรหัส 

และเรียบเรียงส่งไปตามที่ควรจะกระท�า กับกล่าวได้

อีกอย่างหนึ่งว่า การติดต่อในระยะเวลานั้นไม่มีใครอื่น

ทราบ ไม่มีใครบนัทกึไว้ เอกสารต่างๆ กท็�าลายเสยีสิน้ 

เพื่อมิให้ตกถึงมือข้าศึก ฉะนั้น จึงเห็นควรเขียนขึ้นไว้ 

เป็นหลักฐานส�าหรับนักศึกษาและคนไทยรุ ่นหลัง 

ทั้งปวงจะได้ทราบ

 เพื่อนของผมที่ร่วมท�าการสื่อสารดังกล่าวมา 

ข้างต้น ซึ่งจะเป็นพยานสนับสนุนบทความนี้ ได้แก่  

นายประทาน	 เปรมกมล	 	 นายส�าราญ	 วรรณพฤกษ	์

(ท้ังสองคนท�างานที่ลีเวอร์บราเดอส์ ออกเมื่อปี 

2515 นี้) นายเปรม	บุรี	และนายรจิต	บุรี	(ทั้งสองคน 

เป็นศาสตราจารย์อยู ่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล) และนายธนา	 โปษยานนท์	

(เคยเป็นนายต�ารวจ ขณะนี้ท�างานที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย)

 เมื่อเราติดต่อทางวิทยุกับสหประชาชาติได้ 

ไม่ช้า ทางกองบัญชาการอังกฤษก็ปรารภว่า อยากจะ

ส่งพลจัตวาเจ๊กส์ และพลตรีฮอบส์ เข้ามาหารือและ

เจรจากับหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ซึ่งหัวหน้าเสรีไทย 

ก็ได้ตอบเชื้อเชิญให้เข้ามา ในโทรเลขฉบับต่อมาทาง

อังกฤษได้ถามต่อว่า ในคณะของพลจัตวาเจ๊กส์นั้น 

อยากจะให้หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท	 สวัสดิ์วัตน	์

ซึ่งทรงยศเป็นนายร้อยเอกในกองทัพอังกฤษขณะนั้น

เข้ามาด้วย ไม่ทราบว่าหัวหน้าเสรีไทยจะยินดีต้อนรับ

หรือไม่

 การที่อังกฤษมีโทรเลขถามเรื่องหม่อมเจ้า 

ศุภสวัสดิ์ (ท่านชิ้น) นี้ ผู ้ที่ ไม่ทราบเรื่องอาจจะ

ประหลาดใจ ก็เพราะท่านชิ้นเป็นคนไทยท�าไมจะต้อง

ถามกันด้วย น่าจะส่งเข้ามาได้ดีกว่าส่งนายทหารฝรั่ง

ด้วยซ�า้ ค�าอธบิายกค็อื ด้านองักฤษเข้าใจดว่ีานายปรดีี 

พนมยงค์ เป็นผู้ก่อการในคณะราษฎร เปลี่ยนแปลง

การปกครองปี 2475 ผู้หนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนระบบจาก

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบบรัฐธรรมนูญโดย

มีพระมหากษัตริย์ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระ-

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระทัยในการด�าเนินงานของ

คณะราษฎรถึงกับทรงสละราชสมบัติ ส่วนท่านชิ้นนั้น 

เป็นเชษฐาของสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 กับ 

เป็นราชเลขานกุารใกล้ชดิพระปกเกล้าฯ ด้วย ทางอังกฤษ 

เกรงว่าทางหัวหน้าเสรีไทยจะรังเกียจหรือเข้าใจผิด 

ด้านการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงต้องถามมาก่อน

บริเวณวังน�้าขาว อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ที่อาจารย์ป๋วย

และคณะโดดร่มลงมา 

ส า ร ป๋ ว ย  12



 หัวหน้าเสรีไทยได้ตอบโทรเลขไปทันทีว่า ขอ

เชิญท่านชิ้นเสด็จเข้ามาด้วยความยินดี ใจความใน

โทรเลขนั้นตอนหนึ่งว่า เรื่องการเมืองภายในประเทศ

นั้นเป็นอันยุติไม่มีปัญหาอีกต่อไป เสรีไทยมีความ 

มุ่งหมายอยู่อย่างเดียวท่ีจะรักษาเอกราชและอิสรภาพ

ของประชาชาติไทย ฉะนั้น คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็น 

เจ้านายหรอืราษฎรธรรมดาทีม่คีวามรกัชาติอย่างเดียว 

กัน ต้องถือเป็นคณะเดียวกัน มีความสามัคคีกันเป็น

หลักการใหญ่ ทางราชการอังกฤษยังไม่แน่ใจ ได้มี

โทรเลขถึงผมเป็นการส่วนตัวถามว่าหัวหน้าเสรีไทย

ส่งโทรเลขตอบไปนัน้ค�าตอบมาจากใจจริงหรือว่าส่งไป 

เป็นเพียงพิธี และเพื่อแสดงอัธยาศัย diplomatic 

เท่านัน้ ผมเองได้ตอบยนืยนัไปตามที่ได้สงัเกตมาก่อน

ว่า ค�าตอบของนายปรีดี พนมยงค์ นั้น ผมแน่ใจว่ามา

จากใจโดยสุจริต

 ต่อมาท่านชิ้นได้ทรงส่งวิทยุโทรเลขของท่าน

เองมาอีกหนึ่งฉบับตรงถึงนายปรีดี พนมยงค์ ขอบใจ

ที่หัวหน้าเสรีไทยยินดีต้อนรับ และทรงแสดงเจตนา 

ว่าจะร่วมงานด้วยอย่างจริงใจ แต่ใคร่จะขอถามว่า 

เพื่อนฝูงของท่านชิ้นหลายท่านต้องโทษการเมือง 

อยู่ที่เกาะตะรุเตาบ้าง บางขวางบ้าง ที่อื่นๆ บ้างนั้น 

นายปรีดี พนมยงค์ จะกระท�าอย่างไร

 หัวหน ้า เสรี ไทยตอบไปโดยฉับพลันว ่ า  

กรมขุนชัยนาทฯ และผู้อื่นซึ่งต้องโทษการเมืองอยู่ที่

เกาะตะรุเตา บางขวาง และท่ีอื่นนั้น ทางกรุงเทพฯ  

จะหาทางปลดปล่อย และมิใช่จะปลดปล่อยอย่างเดียว 

จะออกกฎหมายนริโทษกรรมด้วย โอกาสทีจ่ะกระท�าได้

ก็คือจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้องกลให้ลาออกจาก

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วผู้ส�าเร็จราชการฯ แต่งตั้ง 

นายควง อภัยวงศ์ ผู้ร่วมงานอยู่ในขณะนั้นขึ้นเป็น

หัวหน้ารัฐบาลแทน

 ท่านชิ้นและทางราชการอังกฤษก็มีความ 

พอใจ คณะของพลจัตวาเจ๊กส์และท่านชิ้นจึงได้เข้ามา 

กรงุเทพฯ และได้เข้าพบบรรดาหวัหน้าเสรไีทยหลายครัง้  

ที่จ�าได้แน่ก็คือ บนเรือซึ่งลอยล�าวิ่งขึ้นลงอยู่ในแม่น�้า

เจ้าพระยา (ซึ่งปลอดจากญี่ปุ่น) และที่ตึกโดมของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นสอง ซึ่งใช้เป็นท่ีท�าการ

แห่งหนึ่งของขบวนการเสรีไทย (ศาสตราจารย์วิจิตร ลุ

ลิตานนท์ เป็นเลขาธิการ ม.ธ.ก.อยู่ขณะนั้น)

 ส ่วนนักโทษการเมืองนั้น เมื่อถึงโอกาส 

ดังกล่าวมาข้างต้น นายปรีดี พนมยงค์ ผู ้ส�าเร็จ 

ราชการฯ และหวัหน้าเสรไีทย ก็ได้ปฏบิตัติามท่ีได้ต้ังใจ

ไว้แต่เดมิ คอืปลดปล่อยให้เป็นอสิระ และออกกฎหมาย

นิรโทษกรรมและคืนยศศักดิ์ให้ทั่วทุกท่าน งานด้านนี้  

นายทวี	 บุณยเกตุ ขณะนั้นเป ็นรัฐมนตรีว ่าการ

ศึกษาธิการ ท�าหน้าทีรั่ฐมนตรีส่ังราชการ ส�านกันายก-

รัฐมนตรี และเป็นเลขาธิการขบวนการเสรีไทยภายใน

ประเทศ เป็นผู้รับค�าสั่งโดยตรงจากหัวหน้าเสรีไทยให้

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม แล้วน�าเสนอคณะ

รัฐมนตรีพิจารณา เสร็จแล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเป็นกฎหมาย โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ เป็น 

ผู ้ลงนามในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

อานันทมหิดล และนายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรี

เป็นผู้ลงนามรับสนองตามระเบียบ

 ระหว่างที่ผมส่งวิทยุอยู ่ดังกล่าวข้างต้นนั้น 

ทางการทหารอังกฤษได้ส่งเครื่องบินมาท้ิงระเบิดใน

ประเทศไทยเป็นระยะฯ หัวหน้าเสรีไทยจึงได้มีโทรเลข

แจ้งไปยังอังกฤษว่า บางทีเครื่องบินทหารอังกฤษมา

บริเวณวังน�้าขาว อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ที่อาจารย์ป๋วย

และคณะโดดร่มลงมา 

13  ส า ร ป๋ ว ย



ทิ้งระเบิดเปะปะขอให้ระมัดระวังให้ดี เฉพาะอย่างยิ่ง 

อย่าทิง้ทีพ่ระบรมมหาราชวงั หรอืวงัของเจ้านายต่างๆ 

ให้หลีกเลี่ยงพระบรมวงศานุวงศ์และที่ตั้งรัฐบาลกับ

ที่ท�าการเสรีไทยต่างๆ ได้แจ้งสถานที่ต่างๆ ที่ควร 

หลีกเลี่ยงไปอย่างชัดเจน ทางอังกฤษก็ตอบรับว่าจะ

ปฏิบัติตาม

 ครั้งหนึ่งมีพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งจะเป็นผู้ใด

บ้างผมจ�าไม่ได้หลายองค์เสด็จหลบภัยไปบางปะอิน 

เผอิญในระยะนั้นมีเครื่องบินของอังกฤษบินไปทาง

บางปะอิน และท้ิงระเบิดด้วย แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ใด

เป็นอันตราย รุ่งขึ้นผมได้รับค�าต่อว่าอย่างรุนแรงจาก

หัวหน้าเสรีไทยในเรื่องนี้ และได้ส่งค�าประท้วงไปอย่าง

ดเุดอืดต่อกองบัญชาการทหารองักฤษ ทางการองักฤษ

จึงมีโทรเลขตอบขอโทษและรับรองว่าจะพยายามมิให้

เกิดความพลาดพลั้งอย่างนี้ขึ้นอีก

 การท่ีเสรีไทยโดยเฉพาะหัวหน้าเสรีไทยได้

แสดงความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรย์ิและพระบรม

วงศานุวงศ์ถวายความอารักขาให้พ้นภัยสงคราม 

ครั้งนั้น สมเด็จพระพันวัสสาพระบรมอัยยิกาเจ้าได้ 

ทรงซาบซึ้งพระทัยดี และเม่ือสิ้นสงครามได้รับสั่ง 

เรียกนายปรีดี พนมยงค์ ไปที่ประทับและขอบใจ ซึ่ง

คณะเสรไีทยถอืว่าเป็นพระมหากรณุาธคิณุเป็นอย่างยิง่

 เมื่อญี่ปุ่นเลิกสงครามแล้ว ในฐานะเป็นพันตรี 

ในกองทหารอังกฤษ ผมเองได้ถูกส่งตัวไปร่วมคณะ 

ผูแ้ทนไทยเพือ่เจรจาการทหารและการเมอืงกบัองักฤษ 

ณ นครแคนดีลังกา 2 ครั้ง ครั้งแรกหัวหน้าคณะคือ 

พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ครัง้หลงัพระองค์เจ้าววิฒันไชย 

ทรงเป็นหัวหน้า ต่อมามหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่ง

ให้ทุนเล่าเรียนชั้นปริญญาเอกแก่ผมในขณะน้ัน ได้

ติดต่อไปยังกระทรวงกลาโหมอังกฤษ ขอให้ผมได้รับ

การปลดจากราชการทหารเร็วเป็นพิเศษ เพื่อกลับไป

ศึกษาต่อ ผมจึงได้ออกเดินทางผ่านเมืองกัลกัตตา 

จะไปยังประเทศอังกฤษ แต่ได้รับค�าส่ังจากหัวหน้า

คณะเสรีไทยเป็นครั้งสุดท้าย ให้ไปร่วมกับนายทหาร

เสรีไทยจากสหรัฐอเมริกาที่กัลกัตตา เพื่อถวายความ

อารักขาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ

พระอนุชา ซึ่งเสด็จประทับแรมอยู่ ณ ที่นั้น จาก

ประเทศสวสิเซอร์แลนด์จะเสดจ็กลบัเยีย่มประเทศไทย 

ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี ก่อนท่ีจะไปถอด

เครื่องแบบพันตรีกลับคืนเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย

ลอนดอนอีกสามปี

ธันวาคม 2514

ตีพมิพ์ครัง้แรกใน บางเรือ่งเกีย่วกบัพระบรมวงศานวุงศ์

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีนาคม 2515

กับคณะเสรีไทยในอังกฤษ  

กรุงเทพ ปี 2530 ที่บ้านนายประจิตร (กังศานนท์) ยศสุนทร

นายบุญธรรม ปานแก้ว นายทหารที่ช่วยผลักกระบอกปืนขณะจ่อหลัง

อาจารย์ในเหตุการณ์โดดร่ม ภาพนี้ถ่ายที่กรุงเทพ 2530
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 The editorial team has picked this story, which 
was written by Ajarn Puey, to celebrate both Ajarn 
Puey’s legacy and 70 years of peace in Thailand since 
the Free Thai Movement (FTM) started during 
World War II (WWII).

 I wrote this memoir to tell the world of my role 
as a member of the Free Thai Movement (FTM), which 
started in March 1944 when I and 5-6 other members 
from the UK parachuted into Thailand while the war 
with Japan was ongoing.  Despite being caught by the 
Thai police, we managed a first successful radio 
contact with the UK’s war office in India in September 
of the same year.  The FTM in Thailand at that time 
was under the leadership of Ajarn Pridi Banomyong, 
the royal regent, and worked closely with the Allied 
nations.  My radio station served solely to broadcast 
encrypted and decrypted messages before other 
American and British parachuting units took over this 
critical role in early 1945.  Our work was so secretive 
that we had to destroy all traces of it.  That is why I 
needed to write this article years after the war, to be a 
memoir of what had happened.  
 After our team established contact with the 
Allies, the British headquarters informed us that 
General Jake and General Hobbs wished to bring 
along HSH Supasawasdiwongsanit Sawasdiwat 
(HSH Chin, who worked for the British army at that 
time) to talk with the Thai FTM leader, and asked if 
the Thai FTM was wary of the royal family connection 
of HSH Chin (as Ajarn Pridi was the leader of Thai 
democratic movement which had previously ousted 
the Thai royal family from its reign).
 The Thai FTM leader replied that he welcomed 
working with the generals and HSH Chin for the 
betterment of Thailand.  Later, HSH Chin directly 

A Member of the Royal Family 
and the Free Thai Movement

By Puey Ungphakorn, December 1971

telegraphed Ajarn Pridi asking about the release of 
many members of the Thai royal family who had been 
held in several political prisons across Thailand 
(i.e. Tarutao Island) ever since the Thai democratic 
revolution.  Ajarn Pridi not only found an amicable 
way to release them, but also provided them a full 
pardon and returned them to their original rank.  
 Both HSH Chin and the British government 
were pleased at the reconciliation process carried out 
by Ajarn Pridi.  General Jake and General Hobbs later 
had several meetings with the Thai FTM on board a 
ship on the Chao Phraya River, and at the Dome 
building of Thammasat University.
 While I maintained radio contact with the 
British, providing the location of major Thai sites such 
as the Grand Palace, and other palaces of the royal 
family, so that the British could avoid them, there 
was one miscommunication in which the British 
mistakenly dropped a bomb near Bang-Pa-In Palace.  
The Thai FTM sent a protest message to the British 
government, which then apologized and vowed that 
it would not make such a mistake again.  
 After the end of WWII, I joined some more 
meetings between the Thai committee and the British 
government.  However, the University of London, which 
had granted me a Ph.D scholarship, petitioned to the 
British government to relieve me of such duty so I 
could resume my studies.  My last duty as a member of 
the Thai FTM was to provide security for King Rama 
VIII and his brother in Calcutta, India, before I 
resumed my Ph.D study for three more years.

First published in March 1972 in, 
“A story of a member of the royal family 

and the Free �ai Movement”

นายบุญธรรม ปานแก้ว นายทหารที่ช่วยผลักกระบอกปืนขณะจ่อหลัง

อาจารย์ในเหตุการณ์โดดร่ม ภาพนี้ถ่ายที่กรุงเทพ 2530
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 ในความร�าลึกถึงอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของอาจารย์ในวันวานได้ดีนั้น 

ส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เคยร�่าเรียนหรือมีบทบาทใน

ยุคสมัยของท่าน หนึ่งในนั้นก็คือ	รศ.ดร.นิพนธ์	พัวพงศกร	ศิษย์เก่า อดีตอาจารย์และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เมื่อศิษยมองครู … 

มองอาจารย์ป๋วยผ่านความทรงจําของ 

รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร

มองป๋วย

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
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ชื่อป๋วยในธนบัตร แรงบันดาลใจสู่รั้วโดม

 อาจารย์นิพนธ์เริ่มต้นเล่าย้อนถึงชีวิตเม่ือก้าว

สู่รั้วโดมให้ฟังว่า ได้เข้าเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ ในปี  

พ.ศ. 2509 ด้วยเหตุผลหลักคือ เห็นชื่ออาจารย์ป๋วย 

อยู่ในธนบัตร จึงคิดว่าหากมีบุคคลที่เป็นคณบดีและ

มีชื่ออยู่ในธนบัตรอย่างนี้ วิชานี้จะต้องเป็นวิชาส�าคัญ

แน่ จึงได้เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ในโครงการภาค

ภาษาอังกฤษ

 สมัยนั้นอาจารย์ป๋วยจะสอนวิชาเศรษฐกิจ

ประเทศไทย ซึ่งท่านจะมาบรรยายเป็นครั้งคราว แต่ก็

เป็นวิชาที่ท�าให้ได้เรียนรู้กับอาจารย์ป๋วยโดยตรง และ

วิชาของอาจารย์ป๋วยจะมีคนเข้าเรียนเป็นจ�านวนมาก

ทุกวิชา

 เรื่องท่ีอาจารย์นิพนธ์ภูมิใจมากคือ ตอนเป็น

นักศึกษาปี 2 อาจารย์ป๋วยให้นักศึกษาเขียนบทความ

ประกวดเพื่อรับรางวัลจากท่าน 3,000 บาท แต่จ่าย

เป็นหนังสือไม่ใช่เงินสด ซึ่งอาจารย์นิพนธ์เป็นหนึ่ง

ในผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดบทความเรื่อง 

“มหาวิทยาลยัในอดุมคติ” ได้รบัรางวลัจากอาจารย์ป๋วย 

แต่อาจารย์นพินธ์ไม่อยากได้หนงัสอืต�าราเศรษฐศาสตร์

เพราะมีอยู่มากแล้ว จึงไปขออาจารย์ป๋วยว่า ขอซื้อ

หนังสือวรรณคดี สามก๊ก พระอภัยมณี ฯลฯ ซึ่งเป็น

หนังสือคลาสสิกที่ตัวเองอยากอ่าน ปรากฏว่าอาจารย์ 

ป๋วยก็กรุณาให้ซื้อ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนมอง 

โลกกว้าง 

 ในตอนทีอ่าจารย์นพินธ์ สอบเรยีนต่อปรญิญาโท 

ภาคภาษาอังกฤษได้พร้อมๆ กับได้ทุนไปเรียนต่อ 

ต่างประเทศ และเลือกที่จะไปต่างประเทศนั้น ได้ไป

บอกกับอาจารย์ป๋วยว่าขอสละสิทธ์ิ ซึ่งอาจารย์ป๋วย 

บอกว่า “ไม่เรียนไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นให้มาเป็น

อาจารย์ ในมหาวิทยาลัย” อาจารย์นิพนธ์จึงมาเป็น

อาจารย์ติวเตอร์สอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนที่จะไป

เรียนต่อต่างประเทศ หลังจากเรียนจบกลับมาจึงมา 

เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เต็มตัว  

โดยช่วงที่ไปเรียนปริญญาโท ได้เขียนจดหมายถึง 

อาจารย์ป๋วย และอาจารย์ก็ตอบกลับมาทุกฉบับ 

 “เหลือเชื่อนะครับ ก่อนไปผมเขียนจดหมาย 

ไปลาอาจารย์ อาจารย์ยังเขียนบันทึกกลับมา bon  

voyage ผมจ�าได้แม่น นี่คือความเอ็นดูลูกศิษย์ ซึ่ง

อาจารย์ตอบจดหมายทุกคนนะ นี่คือความเมตตาท่ี
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ท่านมีให้กับลูกศิษย์ทุกคน ผมถือว่าเป็นโชคมโหฬาร 

อาจารย์เปลี่ยนชีวิตผม ต้ังแต่เห็นชื่ออาจารย์ป๋วย 

อยู ่บนธนบัตร เปลี่ยนชีวิตผมให้กลายมาเป็นนัก

เศรษฐศาสตร์”

 หลงักลบัมาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ อาจารย์

นิพนธ์เล่าว่า เป็นโชคดีมากที่ได้มาเจอช่วงที่อาจารย ์

ป๋วยท�าโครงการบณัฑติอาสาสมคัร และอาจารย์นพินธ์

ก็ได้ไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จึงได้มีโอกาส

ท�างานกับอาจารย์ป๋วยอย่างใกล้ชิด 

 หลังเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อาจารย์

นิพนธ์ ได้เจออาจารย์ป๋วยอีกครั้ง เพราะท่านเดินทาง 

ออกนอกประเทศ ด้วยถกูข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมวินสิต์  

อาจารย์นิพนธ์เรยีนอยูท่ีฮ่าวาย อาจารย์ป๋วยก็ไปเยีย่ม 

ท�าให้ได้มีโอกาสคุยกันอีกครั้ง แต่หลังจากนั้นก็ได้เจอ

กันน้อยลง และสุขภาพของอาจารย์ป๋วยก็ทรุดโทรม

ลงอย่างรวดเร็ว

แรงบันดาลใจจากอาจารย์ป๋วย

 อาจารย์นิพนธ์เล่าว่า อาจารย์ป๋วยเป็นคนที่

สมถะมาก ท่านเลี้ยงลูกโดยไม่ให้ดูโทรทัศน์ และแม้

ท่านจะได้รับเงินเดือน 2 แห่ง คือจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผูว่้าการ และมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ในฐานะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ 

ท่านก็เลือกที่จะรับเงินเดือนเต็มที่ธรรมศาสตร์ เพราะ

น้อยกว่าที่ ธปท. และรับจากที่ ธปท. เพียงครึ่งเดียว 

ซึ่งปกติไม่มีใครที่คิดจะท�าแบบนี้ นอกจากนี้ทุกปีเวลา 

ที่ท่านได้ของขวัญมาเยอะ ท่านก็จะเลือกเฉพาะที่

จ�าเป็น เช่น สมุดบันทึก เก็บเอาไว้ แล้วของขวัญ 

ที่เหลือท่านก็แจกจ่ายให้ลูกน้อง วิถีการครองตัวของ

อาจารย์ป๋วยจึงเป็นที่น่าประทับใจมาก

 ความทรงจ�าถึงอาจารย์ป๋วยอีกตอนหน่ึงคือ 

เมื่อครั้งท�าหนังสืออนุสรณ์ของรุ่น ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย 

ได้ไปขอให้อาจารย์ป๋วยในฐานะคณบดี เซ็นจดหมาย

ขอสปอนเซอร์ แต่ท่านไม่ให้หาสปอนเซอร์ เพราะ

ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ เขา

อาจจ�าต้องให้เพราะเกรงใจในต�าแหน่งนี้ของท่านก็ได้  

เมื่อท่านทราบว่าต้องใช้เงิน 8,000 บาท ท่านจึงน�า 

เงินส่วนตัวออกให้ทั้งหมด เพื่อเลี่ยงการครหา 

 “สมัยที่เรียนหนังสือกับอาจารย์ป๋วย ท่าน 

มักจะพูดเรื่องจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตอยู่
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ตลอดเวลา คนที่อาจารย์เลือกเชิญมาสอนก็จะเป็น

แบบเดียวกัน เช่น คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ซึ่ง 

สอนเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทย ท่านก็จะพูดเร่ืองที่

นักการเมือง ข้าราชการทุจริต และมีวิธีการป้องกัน

อะไรต่างๆ อยู่ตลอดเวลา” อาจารย์นิพนธ์กล่าว

อาจารย์ป๋วยผู้มีวิสัยทัศน์

 อาจารย์ป๋วยยังเป็นคนที่เห็นความส�าคัญเรื่อง

การศึกษาของคนหนุ่มสาวมาก ท่านเป็นคนแรกที่

เสนอให้รัฐบาลกู้เงินเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะด้าน

อาชวีศกึษา ซึง่ไม่มีใครกล้าคดิ โดยท่านคดิว่าสามารถ

กู้เงินมาเรียนแล้วจะคุ้ม ซ่ึงตอนนั้นก็เป็นเรื่องจริง 

เพราะอาจารย์ชวนนกัวชิาการทีศึ่กษาเรือ่งนีม้าค�านวณ

ดูว่าผลตอบแทนจากการศึกษาจะคุ้มขนาดไหน จึง

ชัดเจนเรื่องเงิน และอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญคือ อาจารย์ 

ป๋วยเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดมหาวิทยาลัยในก�ากับ

รัฐบาล แต่กว่าจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยก็เพิ่ง 

ไม่กี่ปีมานี้เอง แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ป๋วยเป็นคน 

ที่หัวคิดก้าวหน้าสมัยใหม่มาก 

 ผลงานหนึ่งของท่านที่ส�าคัญนอกเหนือจาก

การสร้างระบบการเงินที่เป็นระบบป้องกันไม่ให้เกิด

เงินเฟ้อ มีวินัยทางการเงิน ก็คือ กฎหมายการคลัง

ซึ่งวันนี้ยังคงใช้อยู่ นั่นคือ พระราชบัญญัติวิธีการงบ

ประมาณปี 2502 อันเป็นที่มาของวินัยทางการคลัง 

ของประเทศไทย ซ่ึงอาจารย์ป๋วยมองว่า ถ้าจะมีการ

พัฒนาเศรษฐกิจให้ส�าเร็จ ประเทศจะต้องมีวินัยทาง 

การเงินการคลัง และการมีวินัยทางการเงินการคลัง 

จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ วินัย

ทางการเงินการคลังจึงส�าคัญมาก 

 ในสมัยท่ีอาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย ปาฐกถาของท่านในงานของสมาคม

ธนาคารไทยจะเป็นปาฐกถาที่ส�าคัญมาก เพราะทุกคน

จะเฝ้าคอยว่าอาจารย์ป๋วยจะพดูอะไร ซ่ึงอาจารย์มกัจะ

พูดเตือนสตินายธนาคารทั้งหลาย เพราะนายธนาคาร 

เป็นคนคุมชะตาเศรษฐกิจของไทย บทบาทของ 

นายธนาคารทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศจงึ

เป็นเรื่องส�าคัญมาก หากประพฤติตนอยู่ในร่องในรอย 

 อาจารย์นิพนธ์ฝากทิ้งท้ายถึงคนรุ ่นใหม่ว่า 

หากยดึถอืความซือ่สัตย์อย่างอาจารย์ป๋วยเป็นแนวทาง

ในการด�ารงชีพ ในการครองชีวิต นอกจากจะท�าให้

ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาไป

สู่แนวทางทีต้่องการได้ อยากให้ลองอ่านงานทีอ่าจารย์ 

ป๋วยเขียนไว้	 จะได้อะไรท่ีคาดไม่ถึงมากมาย	 เพราะ

บทความของอาจารย์นั้นอ่านง่ายมาก	 อาจารย์ป๋วย

เป็นคนที่ภาษาดีมาก	 และปาฐกถาของอาจารย์ท่ีงาน

สมาคมธนาคารนั้น ถือเป็นเรื่องแรกๆ ที่พวกเราควร

จะอ่านกัน !!! n
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	 พวกเราชาวไทยคงจะจ�ากันได้ว่า	 เมื่อวันที่	

8	 ธันวาคม	2484	 กองทัพญี่ปุ่นได้บุกประเทศไทย

แบบสายฟาแลบ	เข้ามาถึง	3	ทาง	คือ	บริเวณจังหวัด

สงขลา	 บริเวณเกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี	 และที่จังหวัด

สมุทรปราการ

 เมื่อ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รับ

ค�าขาดจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ยอมจ�านนและร่วมรบกับ

ญี่ปุ่นเพื่อต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ฯพณฯ จอมพล ป. ก็ได้สร้างค�าขวัญปลุกใจ

ประชาชนชาวไทยว่า “ท่านผู้น�าไปทางไหนเราจะตาม

ไปด้วย” และ “เชื่อผู้น�าชาติพ้นภัย” เป็นที่ฮือฮากัน

พักใหญ่

 ประเทศไทยภายใต้การน�าของจอมพล ป. 

น�าประเทศเข้าสู่สงครามร่วมกับญี่ปุ่น และมีกองทัพ

พบคุณลุงบุญธรรม ปานแกว

ผูชวยชีวิต ปวย อึ๊งภากรณ

นายบุญธรรม ปานแก้ว ถ่ายเมื่อมาเสวนาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2529

บทความพิเศษ

ระดม สรรพพันธุ

ศาลาวัดวังน�้าขาว ที่อาจารย์ป๋วยถูกกุมขัง เมื่อเป็นเสรีไทย
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ญี่ปุ่นย�่าอยู่ท่ัวทุกแห่งหนท่ัวประเทศ ท่ามกลางกล่ิน

ระเบิดควันปืนของสงครามโลกสมัยนั้น ในระหว่าง

นั้นเองหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) 

ซึ่งถูกกีดกันออกจากวงการเมืองให้ไปเป็นผู ้ส�าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ ก็พยายามรวบรวมก�าลังอย่าง

ลับๆ ตั้ง “ขบวนการเสรีไทย” เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นร่วม

กบัคนไทยทีอ่ยูต่่างประเทศ ซ่ึงมี ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช 

เอกอัครราชทูตไทยประจ�าสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นเป็น

หัวหน้าสายต่างประเทศ

 เหตุการณ์ในครั้งนั้น คนไทยวัยฉกรรจ์ก็ถูก

เกณฑ์ไปเป็นทหารช่วยรบในสมรภมูต่ิางๆ ทัว่ประเทศ 

อย่าง “นายบุญธรรม	 ปานแก้ว” อายุ 29 ปีในขณะ

นั้น ก็ถูกเกณฑ์ไปช่วยรบในสมรภูมิเชียงรายในสังกัด 

ทหารปืนใหญ่กับเขาด้วยเหมือนกัน

 ด้วยวยัชรามากถงึ 72 ปี ของ “คณุลงุบญุธรรม 

ปานแก้ว” เพราะเกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2456 

เป็นบุตรของนายเภา นางเขียว ปานแก้ว ผู้ซึ่งเคย

เป็นนักรบกร�าศึกสงครามจากสนามชายแดนมาอย่าง

โชกโชน ได้รื้อฟื้นอดีตเหตุการณ์สมัยเม่ือถูกเกณฑ์ 

ไปช่วยรบทางตอนเหนือสุดของประเทศเมื่ออายุ  

29 ปี

 และคราวหนึง่ได้ขอลาราชการมาเยีย่มบ้านเกดิ 

เมืองนอนและถือโอกาสพักผ่อนไปในตัว ที่บ ้าน 

บ่อยายส้ม ต.หนองมะโมง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ใน

ขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองยังคุกรุ ่นอยู่ เพราะการ

คุกคามจากกองทัพญี่ปุ ่นและกองก�าลังต่างชาติที่

กระจัดกระจายอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองในขณะนั้น

 หลังจากกลับมาได้เพียง 2 วัน ก็ได้รับค�าสั่ง

จากราชการในท้องถิน่ ให้ชาวบ้านแถวนัน้เตรยีมพร้อม

อยู่ตลอดเวลา เพราะมีข่าวว่าจะมีกองก�าลังญี่ปุ่นบุก 

ขึ้นมาบริเวณจังหวัดชัยนาท เพื่อเดินทัพต่อไปยัง

ประเทศพม่า

 ในตอนเย็นใกล้ค�่าของวันต่อมา ชาวบ้าน

ในท้องถิ่นนั้นนั่งเกวียนย�่าทุ่งมาทางหนองหมอ (อยู่

บริเวณบ้านวังน�้าขาว อ.วัดสิงห์) ลัดแนวป่ามา และ

ได้พบว่ามีทหารกระโดดร่มชูชีพลงมาหลบอยู่ในป่า

ชายทุ่งหนองหมอ จึงได้น�าความมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่

บ้านเมือง

 เช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ป่าวร้องให้ชาวบ้าน

ไปล้อมจับตัว “ทหารคนนั้น” ซึ่งคุณลุงบุญธรรมก็ไป

กับกลุ่มชาวบ้านนั้นด้วย และพบทหารคนนั้นก�าลัง 

นั่งกางดูแผนที่อยู่

 คุณลุงบุญธรรมบ ้วนน�้ าหมากแล ้ว เล ่ า

เหตุการณ์ตอนนั้นต่อไปว่า ทหารคนนั้นก็โบกมือให้

กับพวกเราพร้อมกับร้องเรียกว่า “เข้ามาเถอะครับ 

ผมไม่สู้หรอกกับคนไทย แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นผมสู้ครับ”

ศาลาวัดวังน�้าขาว ที่อาจารย์ป๋วยถูกกุมขัง เมื่อเป็นเสรีไทย
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 “ทันใดนั้นชาวบ้านก็กรูกันเข้าไปจับตัวทหาร

คนนั้นไว้ แล้วก็ซ้อม ชก ต่อย แล้วเตะอย่างไม่

ปรานีปราศรัย เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แม้ทหาร 

คนนั้นจะร้องขอและบอกว่าเขาคือใคร? สังกัดที่ไหน? 

แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านแต่อย่างใด” 

 คุณลุงเล่าพลางปาดเหงื่อบนหน้าผากและ 

เล่าต่อไปว่า เท่านั้นยังไม่พอชาวบ้านก็ผลักเข้าไปใน

กกไม้ที่เต็มไปด้วยหนาม โดยมีเจ้าหน้าที่เอาปืนจ่อ 

ข้างหลังแล้วขึ้นนกเตรียมลั่นไกจะยิงทหารคนนั้น

 “ทันใดนั้นเองผมก็วิ่งปรู๊ดเข้าไปขวางไว้ และ

ผลักกระบอกปืนออกไปพร้อมกับบอกว่า...ช้าก่อน

ครับ... เวลานี้บ้านเมืองเราก�าลังคับขัน เราจับข้าศึก 

ได้แล้ว เขาจะเป็นใคร? มาจากไหน? จะดจีะชัว่อย่างไร  

ก็ต้องจับตัวส่งไปให้ผู ้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ไต่สวนกันก่อน ท่านจะจัดการเสียเองโดยล�าพังเป็น

เรื่องที่ไม่ถูกต้อง”

 ดแูววตาและลกัษณะท่าทางของคณุลงุบญุธรรม 

และความจ�าที่ยังระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้อย่าง

แม่นย�า ด้วยความมีเมตตาธรรม จึงได้เข้าขัดขวาง

เหตุการณ์อันไม่พึงบังเกิดขึ้นเร็วเกินไป “ถึงตอนนี ้

นายทหารคนนัน้ก็ไม่เอ่ยค�าพดูสกัค�า ได้แต่กลนืน�า้ลาย

ยืนมองหน้าผมอยู่ชั่วครู่” คุณลุงกล่าว

 แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผลักขึ้นไปบน

เกวียนที่จัดไว้ 2 เล่ม เพื่อบรรทุกไปสอบสวนในเมือง 

เล่มหนึง่บรรทกุนายทหารคนนัน้ไป อกีเล่มหนึง่ส�าหรบั

เจ้าหน้าที่ควบควบคุมตัวไปอย่างใกล้ชิด เพื่อเดินทาง

ต่อไปที่ อ.วัดสิงห์ ซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุ 30 กิโลเมตร

เศษ หลังจากนั้นคุณลุงบุญธรรมก็ไม่ทราบข่าวทหาร

คนนั้นอีกเลย

 ต่อมาเมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมานี้ ได้มีคน 

ที่ก�าลังย่างเข้าสู่วัยชราผู้หนึ่ง ผิวขาวใส่แว่นตา ได้ไป

เที่ยวสืบหาคุณลุงบุญธรรม ปานแก้ว ในเขตจังหวัด

ชยันาท และได้พบกบัคณุลงุบญุธรรมซึง่มรีปูร่างบึกบึน 

ผิวด�าเกรียมเพราะกร้านแดดกร�าฝนจากชีวิตการ 

ท�าไร่ท�านา หลังจากวางปืนจากสมรภูมิรบมาจับจอบ

ท�าไร่ท�านาอย่างสงบอยู่กับบ้าน คือที่เลขที่ 92 หมู่ 3  

บ้านบ่อยายส้ม ต.หนองมะโมง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 

พร้อมกับภรรยาและบุตรอีก 6 คน

 คุณลุงบุญธรรมถึงกับตกตะลึงเมื่อทราบว่า 

ผู้ที่ตามหาท่าน คือทหารคนนั้นที่เคยพบกันที่บ้าน 

วังน�้าขาวเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มาพบกัน 

อีกครั้งหนึ่งระยะเวลาห่างกันถึง 20 กว่าปี แต่ก็ยัง 

คงจ�ารูปร่างหน้าตาของกันและกันได้เป็นอย่างดี ถ้า 

นับถึงวันนี้ก็ 40 กว่าปีมาแล้ว

 คุณลุงบุญธรรมก็ได้ทราบชื่อเสียงเรียงนาม

ของ “ทหารคนนั้น” ที่ท่านได้ช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ใน

ครั้งนั้น ตอนนั้นเองว่า เขาคือ	“ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์”	

ในตอนนี้

	 ถ้าหาไม่ซึ่ง	 “คุณลุงบุญธรรม	ปานแก้ว”	 ได้

ช่วยคลี่คลายเหตุการณ์วิกฤตในขณะนั้นแล้ว	 เรา.....

ไม่ว ่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านโดยตรงหรือ 

คนทั่วไป	 อาจจะไม่รู้จักชื่อเสียง	 ไม่ทราบผลงานและ

เกยีรตคิณุของท่าน	อาจารย์ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	ท่ีเป่ียมล้น 

ด้วยคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยในวันนี้ก็เป็นได้ n

อาจารย์ป๋วยกับคณะเสรีไทยในอังกฤษ กรุงเทพฯ ปี 2530 ที่บ้านนายประจิตร (กังศานนท์) ยศสุนทร
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	 งานเลี้ยงรับเกลอเก่าที่จากไปกว่า	10	 ปี	 เมื่อคืนวันที่	2	 เมษายน	 ที่บ้านของอดีตเสรีไทย

นายหนึ่ง	เป็นงานคึกคักครึกครื้นมาก	นอกจากเสรีไทยเดนตายเกือบทุกคนยังมีเมีย	ลูก	เขย	สะใภ้	

หลานปูย่่า	หลานตายาย	ไปกนิเลีย้งกนัมากมาย	พวกเราสนกุเฮฮาสมกบัทีไ่ด้เหน็หน้าเพือ่นผูร้อดตาย

จากเงื้อมมือทหารญี่ปุ่น	แต่เกือบตายตอนไทยฆ่าไทยเมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2519

บันทึกรําลึกป๋วย

ทศ พันธุมเสน*

“ป๋วย” เยี่ยมบ้าน

ตอน ปวยพบเกลอเดนตาย

อาจารย์ป๋วยกับคณะเสรีไทยในอังกฤษ กรุงเทพฯ ปี 2530 ที่บ้านนายประจิตร (กังศานนท์) ยศสุนทร
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 คืนนั้นคงเป็นคืนหนึ่งที่ ป๋วย เป็นสุขที่สุด เขา

ยิ้มแย้มแจ่มใส พยักพเยิดกับทุกๆ คน คนพูดไม่ได ้

นี่ได้เปรียบมากในงานเลี้ยงอาหาร เพราะเพื่อนกินไป 

พยักหน้าไปอย่างสบายมาก เขาต้องใช้มือซ้ายตัก

อาหารเข้าปาก กินช้าๆ ซึ่งท�าให้กินได้มาก

 เรื่องกินได้ไม่อั้นเพราะไม่ต้องพูดนี่ ท�าให้

ผมนึกถึงสหายเสรีไทยคนหนึ่ง ซึ่งเม่ือด�ารงต�าแหน่ง 

พลทหารในกองการโยธา เลือกควงสาวอังกฤษที่ 

ไม่ช่างพูด เธอพูดน้อยจนพวกเราล้อเขาว่า เขาควง 

“แม่ใบ้” ข้อดีของแม่ใบ้ก็คือ เธอจูบแทบไม่หยุดปาก 

เว้นแต่เวลาเป็นหวัดคัดจมูกต้องการหายใจทางปาก

 เราหยอกเย้ากระเซ้ากันมากเมื่อเวลาพบกัน

พร้อมหน้าพร้อมตา เช่นในคืนวันที่ 2 เมษายน เพราะ

เราต่างกช็รากนัไปตามๆ กนัแล้ว จงึชอบหวนระลกึถงึ

ความหลังเมื่อครั้งเรายังหนุ่มกระชุ่มกระชวย

 ผมเองเพิ่งอายุ 23 ปี เมื่อแต่งเครื่องแบบ

พลทหารครั้งแรก ป๋วยอายุ 26 ปี ก่อนเป็นพลทหาร

พวกเราไม่เคยล�าบาก ชีวิตทหารท�าให้เรารู ้สึกว่า

เหนด็เหนือ่ยเหลอืทน เราผ่านพ้นสภาพชวีติท่ีทุลกัทุเล

มาได้ ด้วยความหน้าทะเล้นของหลายคนที่สามารถ

เปลี่ยนภาวะเคร่งเครียดคับขัน ให้กลายเป็นข�าขันได้

เสมอ

 พวกหน้าทะเล้นก็มะรุมมะตุ้มตะเบ็งเสียงกับ 

ป๋วยเซ็งแซ่ แต่ป๋วยก็ดูเหมือนจะไม่ร�าคาญต่อเสียง

โหวกเหวกของเกลอเกา่ เพราะเขายิ้มย่องและหัวเราะ

เอิ๊กอ๊ากในล�าคอเรื่อย และคงเจริญอาหารเช่นเคย

 พวกเราที่เป็นอดีตพลทหารรุ่นหนุ่มต่างก็เป็น

คุณปู่คุณตาไปตามๆ กัน อายุขึ้นต้นด้วยเลข 6 กัน 

ทั้งนั้น พวกรุ่นอาวุโสในคืนนั้นก็มี หลวงอาจพิศาลกิจ 

อดีตข้าราชการสถานทูตไทยในกรุงลอนดอน ท่านผู้นี้ 

มีอายุ 41 เมื่อเข้าเป็นพลทหาร ได้ท�าให้พวกวัย 22,  

23, 24 อับอายขายหน้ากันหลายคน เพราะท่าน 

เข้มแขง็กว่า ท่านเป็นนกัเทนนสิมอืสงู เฆีย่นนายทหาร

ฝรั่งวัย 25 ยับเยิน คืนนั้นท่านก็ยังเบ่งทับผมเสียอีก

 ท่านถามผมว่า “คุณอายุเท่าไหร่แล้ว?” ผม

ตอบว่า “68 แล้วครับ”

 ท่านบอกว่า “เท่านั้นเองหรือ ผม 86 แล้วล่ะ” 

จริงซี เวลามันล่วงเลยมาแล้วตั้ง 45 ปี

 รุน่อาวโุสอืน่ๆ กม็อีงคมนตร	ีม.ล.จริาย	ุนพวงศ์		 

สว่าง	สามโกเศศ		เสนาะ	นิลก�าแหง		วัฒนา	ชิตวารี	

อายุล้วนแต่ขึ้นต้นด้วยเลข 7 ยกเว้น สว่าง ซ่ึงอายุ  

80 ปีบริบูรณ์แล้ว ป๋วยอายุ 71 ปี

 ในคืนนั้นเอง องคมนตรี ม.ล.จิรายุ นพวงศ์  

ถูกกระเซ้าเย้าแหย่มาก เพราะเมื่อครั้งเป็นพลทหาร 

จิรายุ เดินแถวแกว่งแขนแบบทหารไทย (ทหารองักฤษ

ต้องเหยียดแขนตรง) นายสิบตวาดพลทหารจิรายุจน

ขวัญกระเจิง แกเลยแกว่งแขนพร้อมๆ กันเลย จะ

ประจานองคมนตรคีนเดยีวไม่เหมาะ ผมจงึขอสารภาพ

ว่าผมเองก็โดนนายสิบบริภาษเป็นประจ�า เพราะผม

ถนัดก้าวเท้าไม่พร้อมคนอื่น เขาเดินซ้ายขวา ผมเดินทศ พันธุมเสน
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ขวาซ้าย ครั้งแรกที่นายสิบแกเห็นเข้า แกจ้องตาเขม็ง 

อาจสงสยัว่าคนทีเ่ดินข้างผมท�าปาฏหิารย์ิยกทัง้ขาขวา

ขาซ้ายพร้อมกัน

 เราร�าลึกถึงคืนหนึ่งที่ผู้บัญชาการค่ายทหาร 

สั่งให้มีงานรื่นเริงและลีลาศ ทหารแต่ละหน่วยแสดง

อะไรอย่างหนึ่ง ร้องเพลงหรือแสดงจ�าอวด ทหารหญิง 

ร้องเพลง หน่วยทหารไทยมีศิลปินไส้กิ่ว 5 คน  

คือ บุญพบ	 ภมรสิงห์	 แสดงร�าไทยและระบ�าแขก 

ม.จ.กอกษัตริย์	 สวัสดิวัฒน์	 (พระอนุชาของสมเด็จ-

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี) ดีดเปียนโน ป๋วยเป่าขลุ่ย 

วัฒนา	ชิตวารี	สีไวโอลิน ผมตีกลอง นักดนตรี 4 คน 

บรรเลงเพลงประกอบการร ่ายร�า บุญพบ และ  

ม.จ.กอกษัตริย์ไปปรโลกแล้ว

 ชีวิตในค่ายทหารน่าเบื่อหน่าย งานรื่นเริงใน

ค่ายทหารจึงมีผลดีในด้านบ�ารุงขวัญ ผู้บัญชาการค่าย

ได้อนุญาตให้ทหารหญิงแต่งตัวนอกเครื่องแบบได้ 

อาภรณ์หลากสช่ีวยเสรมิสวยให้ทหารหญงิน่าพศิดูและ

พิศวาสขึ้นมาก เครื่องแบบทหารหญิงมีข้อบกพร่อง

อย่างหนึ่ง คือเสื้อมีกระเป๋าบนสองข้าง ท�าให้ทรวงอก

เสียความเต่งตึง

 ทหารหญงิทีค่่ายทหารเดนบีม้หีน้าทีท่�าอาหาร

เลี้ยงทหารชาย แล้วยังเป็นอาหารตาอาหารใจด้วย 

พวกเธอคงสงสารพวกเราว่าเอวบางร่างน้อย จึงตัก

อาหารให้ทหารไทยมากกว่าให้ทหารฝรัง่ ในงานเต้นร�า

คืนนั้นพวกเธอชอบจับคู่กับทหารไทย เพราะหลายคน

มลีวดลายลลีาศขนาดได้รางวลั ผมเองไม่มีเร่ียวแรงจะ

เต้นร�า พอหมดการแสดงก็รีบเดินออก เพื่อเข้านอน 

แต่หัวค�่า แต่โดนทหารหญิงแก่นแก้วคนหนึ่งรั้งไว้ให้

เต้นร�ากันก่อน มิใยผมจะประท้วงว่า เต้นไม่ได้เพราะ

สวมเกือกบู๊ตทหาร เธอก็ไม่ฟังเสียง พอเพลงขึ้นก็ดึง

ผมออกไปเต้นแบบ “แก้มแนบแก้ม” และ “กายนาบ

กาย” ผมก็ใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ เท้ากเ็ต้นไม่เป็นจังหวะ

เพราะพืน้รองเท้าตอกแผ่นเหลก็ ลลีาศได้สองสามเพลง 

เธอก็บ่นว่าอากาศอบอ้าว (คงเต้นไม่สนุกมากกว่า) 

บอกว่าออกไปเดินเล่นกินลมกันเถอะ ข้างนอก 

อากาศสดชื่น ครู่หนึ่งผมก็บอก Good Night แปลว่า 

ลาก่อนละ เธอก็เอาหน้าซุกไหล่ผม กลิ่นน�้าหอมจาก

เส้นผมโชยเข้าจมูก ผมก็ “อกระรัวมัวหน้า สั่นสร้าน 

เสียวแสยง” เธอเงยหน้าเผยอริมฝีปากเหมือน 

นางเอกหนัง ก็ลงเอยกันไปตามฟอร์ม คืนน้ันผม 

เชือ่ว่าต้องมีทหารหญงิเคล้ิมเพลงขลุ่ยของป๋วย เพราะ

เขาเป่าโหยหวนมาก

 คนืหนึง่ในค่ายทหารทีทุ่ง่เวิง้ว้างในแอฟรกิาใต้ 

ป๋วยบรรเลงเพลงขลุ่ยราตรีวิวเกน่าวังเวงใจ ทหาร 

มีขนหน้าแข้งคนหนึ่งมาบอกว่า เขาไม่ชอบเพลง

ประเภทนั้น

 ก่อนสมัครเป็นทหาร ป๋วยได้ปริญญาตรีทาง

เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง grade A 8 วิชา 

grade B วิชาเดียว เขาจึงไม่ใช่คน “หัวโตโง่เสียเปล่า” 

ในทีส่ดุพวกเรา 20 คน ในกลุม่กองโจร กย็กให้เขาเป็น 

“นายโจร”

 การส่งพลร่มคณะแรกเข้าเมืองไทยเป็นการ

ให้โดด “สุ่ม” เพราะไม่มีทางนัดแนะกับขบวนการใน

ประเทศ ซึ่งตอนนั้นเรารู้แล้วว่า มีนายปรีดี	พนมยงค์	

เป็นหัวหน้า จุดมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาของเรา

ในการส่งพลร่มเข้าไทยก็คือ ให้ติดต่อกับหัวหน้าใหญ่ 

ในประเทศ และส่งวิทยุแจ้งให้ฐานทัพรู้ อีกนัยหนึ่ง 

พลร่มคณะแรกมีหน้าที่เป็น “ม้าใช้”

 ในบันทึกเร่ือง “ทหารชั่วคราว” ป๋วยเล่าว่า 

เขาถูกเลือกให้เข้าในไทยคณะแรก เพราะหัวหน้า

ขบวนการเสรีไทยเป็นผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ รู้จักชื่อป๋วยในบรรดา ธบ. รุ่นแรกๆ ซึ่ง

เคยท�างานในมหาวิทยาลัย อีกประการหนึ่ง นายปรีดี 

ในฐานะรฐัมนตรคีลังรูจั้กชือ่เสียงของป๋วย นกัเรยีนทนุ

กระทรวงการคลังผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง

 ป๋วยจึงอ้างว่า หากเขาเล็ดลอดเข้าพบนายปรดีี

ได้ เขาจะได้รบัความไว้วางใจ เพือ่นหลายคนข้องใจว่า 

ท�าไมป๋วยซึ่งเรายกให้เป็นนายโจร จึงถูกส่งอย่างมาก

เข้าไปก่อน ผมเองคิดว่าผู้บังคับบัญชาควรสงวนป๋วย
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ไว้เป็นแม่ทพัหรอืเสนาธกิารมากกว่าส่งไปเป็น “ม้าใช้” 

พวกเราทุกคนกลัวว่า ป๋วยมีโอกาสถูกญี่ปุ ่นจับไป 

บีบขมับหรือบีบพวงสวรรค์เพื่อล้วงความลับ พอๆ กับ

ที่จะมีโอกาสพบนายปรีดี

 ความจรงิเขากถ็กูจบัโดยต�ารวจไทย และถกูขงั

อยู ่5 เดอืน และถกูคณะทหารญีปุ่น่สอบสวน เคราะห์ดี 

ที่เขาตอแหลเก่งและได้เพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญช่วย 

เพื่อนคนนั้นชื่อฮาตาโน ท�าหน้าท่ีเป็นล่าม ฮาตาโน 

บอกป๋วยภายหลังว่า “อ้ายเรื่องที่ลื้อโกหกน่ะ อั๊ว 

ยังนึกขันในใจไม่หาย แต่ขืนบอกว่าล้ือโกหกล่ะก็ 

มัซเซอร์ป๋วยก็แย่...” 

 อย่างไรก็ตาม การโกหกตอแหลของป๋วย แม้

จะผิดศีล 5 ข้อ “มุสาวาทา” แต่ก็ต้องถือว่า “เป็นการ

กะล่อนเพื่อชาติ” ส่วนการ “กะล่อน” โดยไม่บอก 

ความจริงทั้งหมดแก่ผู ้บังคับบัญชานั้น ผมเห็นว่า

เป็นการกระท�าเพื่อท่ีป๋วยจะรับความเสี่ยงเสียเอง ไม่

ต้องการให้ก�าแหง	พลางกูร หรือตัวผมต้องถูกส่งเข้า

ไทยก่อน

 ก�าแหงเป็นน้องจ�ากดั	พลางกรู วรีบรุษุร่างเลก็ 

แต่ใจใหญ่ ซึ่งนายปรีดีมอบหน้าที่เสี่ยงสุดยอดให ้

เดนิทางจากไทยไปเมอืงจนี เพือ่ตดิต่อกบัสัมพนัธมิตร

 ผมเป็นลูกพระยาทรงสุรเดชผูไ้ด้ร่วมเสีย่งชวีติ

กับนายปรีดี เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ 

พ.ศ. 2475 

 เมื่อผมสอบชิงทุนได้ นายปรีดีแสดงความ

ยนิดต่ีอพ่อผม ก่อนผมออกเดนิทาง พ่อพาไปกราบลา 

นายปรีดี วันผมออกเดินทาง นายปรีดีให้เกียรติพ่อผม 

ไปส่งผมที่สถานีหัวล�าโพง

 ฉะนั้น จึงไม่มีข้อควรกังขาว่าก�าแหงหรือผม

จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากนายปรีดี

 ในที่สุด ป๋วยติดต่อกับนายปรีดี ได้ท�าให้การ

โดดร่มเข้าไทยของคณะหลังๆ ปลอดภัย

 ผมอยู่ในวัยเบญจเพสเม่ือโดดร่มเข้าเมอืงไทย  

ใจแป้วด้วยกลัวอาถรรพณ์ของวัยเบญจเพส แต่ก็

ปรากฏว่าผมดวงดี โดดร่มลงบนภูกระดึงท่ามกลาง

สมาชิกขบวนการ มิหน�าซ�้า พอผมเรียนท่านข้าหลวง

ประจ�าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งขณะนั้นเป็นข้าหลวงหนุ่ม

ที่สุดในประเทศไทย ว่าผมเป็นเสี่ยวอีสานเกิดท่ีเมือง

ย่าโม ท่านก็พาผมไปขึ้นครูอีสานครบ 3 ยก

 ผมเคยเผชิญหน้ากับสารวัตรทหารญี่ปุ ่น 

คืนหนึ่งในโรงแรมที่เชียงใหม่ ที่แกมาเคาะประตูห้อง

ผม แต่แทนที่จะตีหน้ายักษ์กลับยิ้มเจื่อนๆ ค่อยๆ ดึง

แขนผมไปที่ประตู แง้มออกไปนิดนึงแล้วปิดประตู 

ขอร้องให้ผมไปถามสาวงามคนสวมเสื้อสีเขียวว่า 

หล่อนจะคิดค่าบริการตลอดคืนเท่าไหร่ ผมจัดการให้ 

ไอ้บ้ากามนั่นตามต้องการ แต่ซวยชะมัดยาด มัน

พาหญิงขึ้นห้องถัดห้องผม รบกวนการนอนของผม

ด้วยการท�าเตียงลั่นตลอดคืน ต้องยอมยกให้มันเป็น 

ชายชาญสมร

	 นี่เป็นการฟื้นความหลังส่วนเล็กน้อยในคืน 

ที่พวกเราเลี้ยงต้อนรับป๋วยเพื่อนทุกข์เพื่อนยาก	 การ

ฟื้นความหลังสมบูรณ์แบบจะปรากฏในบันทึกเสรีไทย 

ของผม	 ซึ่งจะพิมพ์จ�าหน่ายในปีนี้	 บันทึกนี้จะม ี

เรื่องราวของป๋วยให้อ่านกันให้สนุก n

แนวหน้า วันที่ 12 เมษายน 2530
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รายงานพิเศษ

ตาดารา จันสา

70 ป วันสันติภาพไทย
คนไทยควรรู้?

	 เมือ่พดูถงึวนัสนัตภิาพไทย	ซึง่น้อยคนนกัในยคุสมยัปัจจบุนัจะระลกึนกึถงึ	หรอืคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

แทบจะไม่รู้จักด้วยซ�้า	 ทั้งนี้อาจเป็นวันที่มิค่อยมีผู้ได้ให้ความส�าคัญจัดการร�าลึกแม้แต่รัฐบาลเอง	 ดังนั้นขอยกเอา

ข้อมูลความเป็นมาขึ้นมากล่าวพอสังเขปสักหน่อย	ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

	 วนัสนัตภิาพไทย	ตรงกบัวนัที ่16 สิงหาคม ของทกุปี ถือเอาวันนีเ้ป็นวันสันติภาพไทยนัน้ ก็ด้วยมเีหตกุารณ์

ว่าเป็นวันท่ีระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซ่ึงในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เม่ืออดีต ประเทศไทย

โดยนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ออกประกาศสันติภาพ

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เมื่อ

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ 
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 โดยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยช่วยเหลือ

ฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครอง

ประเทศไทยอยู ่ในระหว่างสงคราม ซ่ึงประเทศไทย

ประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติใน

การสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ ประกาศสันติภาพนี ้

มี นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้ลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ

 กล่าวมาถงึตรงนี ้ก็ให้นกึถงึวรีกรรมของเสรไีทย 

ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการรกัษาเอกราชของชาตไิทย และ

มคีวามกล้าหาญ รวมถงึความเขม็แขง็อดทน ซ่ึงหวังผล

ทางสันติภาพมากกว่าสงคราม โดยเฉพาะอาจารย์ป๋วย 

อึง๊ภากรณ์ เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาหลงัจากทีอ่าจารย์ป๋วยได้

รับทุนไปศึกษาต่อที่อังกฤษนั้น ก็เป็นระยะเวลาเดียวกัน

กบัการเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยเมือ่วันที ่8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทย 

รัฐบาลไทยในสมัยนั้น ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เป็นนายกรฐัมนตร ีประกาศสงครามร่วมเป็นพนัธมติรกบั

ญี่ปุ่น และต่อมาก็ประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักร

และสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วย 

ได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นน�าโดยนายปรีดี พนมยงค์

ส่วนที่อเมริกา หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นทูต

อยู่ในคราวนั้น ก็ได้ประกาศเข้าร่วมกับอเมริกา ซึ่งเป็น

ผลให้สหรฐัอเมรกิาประกาศรบัรองฐานะของประเทศไทย

ไม่เป็นผู้แพ้สงครามในคราวนั้น ด้วยความดีความชอบ

ของขบวนการเสรีไทยนั่นเอง

 มาที่อังกฤษ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับเพื่อน

ตดัสนิใจอย่างกล้าหาญ สมคัรเข้าเป็นทหารในกองทพับก 

องักฤษ เสรไีทยกลุม่นีม้ฉีายาว่า “ช้างเผอืก” อาจารย์ป๋วย 

ได้รับยศเป็นร้อยเอกแห่งกองทัพบกอังกฤษ มีชื่อจัดตั้ง

ว่า “นายเข้ม เย็นยิ่ง” หลังจากนั้นมุ่งมาสู่แผ่นดินไทย 

เป็นการกระโดดร่มแบบสุ่ม ไม่มีคนมารับที่ภาคพื้นดิน 

เข้ามาทางจงัหวดัชยันาท เสรไีทยทัง้สามคนคอื นายเข้ม  

นายแดง และนายดี กระโดดร่มลง แต่นายเข้มถูก 

เจ้าหน้าที่ไทยและชาวบ้านช่วยกันล้อมจับกุมตัวไว้ได้ 

และถกูตัง้ข้อหาว่าทรยศต่อชาตแิละท�าจารกรรม ถูกซ้อม 

และผลกัเข้าสูก่อหนาม โดยมเีจ้าหน้าทีเ่อาปืนจ่อข้างหลงั  

และถูกน�ามาขังล่ามโซ่ไว้บนศาลาวัดวังน�้าขาว อ�าเภอ

วัดสิงห์ เป็นเวลาหลายวัน จึงถูกส่งตัวมาลงเรือยนต์

ล่องล�าน�้าเจ้าพระยาเข้ามาที่ตึกสันติบาลในกรุงเทพฯ 

หลังจากนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือและได้พบกับนาย

ปรีดีในที่สุด จนกระทั่งเหตุการณ์ด�าเนินมาสู่อิสรภาพ

และสันติภาพ 

 นับว่าเป็นความโชคดีของแผ่นดินไทยมิใช่น้อย 

โดยเฉพาะมีผู้เสียสละและหาญกล้าท�าเพือ่ชาตบ้ิานเมอืง

อย่างเต็มก�าลังกายใจอย่างท่านเหล่านั้นที่ได้กล่าวมา

 นอกจากการประกาศเอาวันที ่16 สงิหาคม เป็น

วันสันติภาพไทย	ซึ่งมีระยะเวลามากว่า 70 ปีแล้ว ยัง

มีหน่วยงานสถานศึกษาบางแห่งที่ให้ความส�าคัญจัดท�า

อนุสรณ์สถาน เช่น 

	 ถนน	16	 สิงหา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจนัทร์ มรีะยะทางจากประตทู่าพระจนัทร์ถงึประตู

ท่าพระอาทิตย์ 

	 สวนสันติภาพ ตั้งอยู ่เขตราชเทวี ใกล้กับ

อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิเปิดให้บรกิารเมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 

พ.ศ. 2541 อันตรงกับวันครบรอบการที่สงครามโลก 

คร้ังที่ 2 ยุติลง ภายในเป็นสวนสาธารณะส�าหรับ

ประชาชนทั่วไป

 สวนเสรีไทย อยู่ที่ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม ใน

ปี พ.ศ. 2538 อดีตนั้นสมาชิกขบวนการเสรีไทยได้ขอ 

สถานทีส่่วนหนึง่ของสวนน�้าบึงกุม่จัดเป็น “ลานเสรไีทย” 

และมีพิธีเปิดลานเสรีไทยเม่ือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 

2538 ต่อมาคุณดุษฎี พนมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่ง

เป็นทายาทของหัวหน้าขบวนการเสรีไทย พร้อมคณะ 

ได้เสนอให้เปล่ียนช่ือสวนน�้าบึงกุ่มเป็น “สวนเสรีไทย” 

เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ขบวนการเสรีไทย และมีพิธี

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2540 

ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 52 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ภายในเป็นสวนสาธารณะ และอาคารเสรีไทย

อนุสรณ์ ภายในมีพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ ห้อง

สมุดประชาชน ห้องสมุดส�าหรับเด็กและเยาวชน และ

พิพิธภัณฑ์บึงกุ่ม n
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เมื่อโลกไรอังคาร กัลยาณพงศ

 สามปผาน เสียอังคาร กัลยาณพงศ ปลดปลงสังขารคืนธาตุขันธ

แตงกวีบทสุดทายไวนิรันดร รวมกันกับอสุภซากตากตาย

 “เสียเจาราวราวมณีรุง” มุงหาไปไดสุดจุดหมาย

เสียทานเดียวราวดาราจักรวาย ดั่งวักทะเลเทใสทรายหายวับ

 มหากวีอยูสวรรคชั้นไหน ที่ขึ้นไปแตงโคลงขานขับ

เจาสาวอุษาเทวียิ้มรับ ประทับกับทานอยูโนนแลว

 โอโลกมนุษยสุดโศกเศรา อับเฉาในอักษรกลอนแกว

ออยตาลหวานหมดรสใหมแพรว ปวงดอกไมสลดแนวสวนมวล

 แผนดินสิ้นมธุรสทุรยุค มารจะบุกหนาตามาเสสรวล

นํ้าลมไฟฝาหมอกออกครวญ เมื่อสิ้นทานกําทวนไมเทาอังคาร

 ศรีสัชนาลัยอาลัยถวิล สุโขทัยถิ่นพระรวงเคยหวงหาญ

ชางลอมเขาหลวงรํ่านํ้าตาจาร เจดียทรมานมอดไหมอยูในองค

 กรุงศรีอยุธยานาสังเวช โอดครวญทุกเขตอิฐพิศวง

หนากาลหนาเกาเศราโศกลง หางหงสใบระกาชอฟาชํ้า

 บางกอกแกวกําสรวลปวนจิต ลํานําภูกระดึงคิดเคยพรํ่า

กนกทองใบเทศกระจังจิตรกรรม หมองคลํ้าถึงศรีธรรมราชธานี

 หยาดนํ้าคางคือนํ้าตาของกาลเวลา รองไหหามหาโศลกสวยศรี

รูยินโองการปณิธานกวี แตไมมีทานนี้กวีนิพนธ

 แมนหมายไมไปพระนิรพาน ขอเวียนวายผานมาตั้งตน

เกิดโลกกลอมโลกลบโศกคน มนตนํ้าคํากวีกรีฑาทัพ

 มาสวมเสื้อสายสรอยเคยหอยใส ไมเทาคํ้ายันภัยยังรอกลับ

คืนบัลลังกโวหารที่ผานลับ โลกยังจับใจจอรอทาทาง

 บุญใดขาหมายจักไดพบ แมสบนิพพานหวานสลาง

ขอไปกอนสวรรคนภางค ทอดรางรมวิมานทานทรง

 ระนึกถึงมหากวีแกว สามปไรแลวโลกแหงเปนผุยผง

ดูเอาเถิดทานอังคาร กัลยาณพงศ คงรูยินอยูโนนแลว!

กวีนิพนธ

วันฟาใหม เทพจันทร
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2459
9	มีนาคม	2459
เกิดที่บ้าน ตลาดน้อย กรุงเทพฯ 
เป็นบตุรคนที ่4 ของนางเซาะเซง็ แซ่เตยีว 
และนายซา แซ่อึ้ง

2476
เป็นมาสเตอร์ 

สอนวิชาค�านวณและ
ภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียนอัสสัมชัญ

2477
เป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

2457
2457 - 2461

สงครามโลกครั้งที่ 1

2467
เข้าโรงเรียน	

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

2480
ส�าเร็จการศึกษาเป็น
ธรรมศาสตรบัณฑิต

2481
สอบได้ทุนไปเรียนที่ LSE 

มหาวิทยาลัยลอนดอน

2475
คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง

2477
นายปรีดี พนมยงค์ ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และดํารง

ตําแหน่งผู้ประศาสนการ

2482
จอมพล ป. 

เริ่มนโยบายรัฐนิยม

ลูกผู้ชายชื่อ “ป๋วย”

ส า ร ป๋ ว ย  30



2485
ร่วมก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้น
ในอังกฤษ ได้ชื่อจัดตั้งว่า 

นายเข้ม เย็นยิ่ง 

2484
นายปรีดี พนมยงค์ และคณะ ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยเพราะไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงคราม

ของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม

2487
กระโดดร่มลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานลับของเสรีไทย

2489
แต่งงานกับมาร์เกร็ท สมิท 
เรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน

2484
2484 - 2488

สถานการณ์

สงครามโลก ครั้งที่ 2 

ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟค

2488
  กลับไปเจรจากับรัฐบาลอังกฤษ
ให้ยอมรับขบวนการเสรีไทย 
ได้รับยศพันตรีแห่งกองทัพบกอังกฤษ

14 สิงหาคม 2488 

ญี่ปุนประกาศยอมแพ้สงคราม 

  16 สิงหาคม 2488

นายปรีดี พนมยงค์ ลงนามประกาศสันติภาพ

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คําวา “ป๋วย” แปลตรงตัวไดวา “พูนดินที่โคนต้นไม้”
แตมีความหมายกวางขวางออกไปอีก คือ “บํารุง” “หลอเลี้ยง” “เพาะเลี้ยง’ และ “เสริมกําลัง”

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2512)

2484
จบปริญญาตรีสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์

และการคลัง 
ผลการเรียนสูงสุด

เป็นอันดับหนึ่ง 
ในบรรดาเกียรตินิยม

2490
รัฐประหารโดย 

พลโทผิน ชุณหวัณ
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2491
จบปริญญาเอกด้วยวิทยานิพนธ์
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
ควบคุมดีบุก

2492
กลับเมืองไทย
เข้ารับราชการ
ต�าแหน่งเศรษฐกร 
กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

2496
เป็นรองผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

2501
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี

2503
เป็นผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง

2500
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอํานาจ

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

2494
เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

เปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เปนอธิการบดีคนแรก

2504
เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1

2492
นายปรีดี พนมยงค์ 

และขบวนการ

ประชาธิปไตย 

26 กุมภาพันธ์ 

ซึ่งต้องการฟนฟู

การปกครองให้เปน

ประชาธิปไตย

ประสบความล้มเหลว

2495
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ฝ่ายวิชาการ ของปลัด
กระทรวงการคลังและ
กรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

2499
เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลัง 
ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษ

2502
ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

“การยอมรับความชั่วนั้นเปนความชั่วอยูในตัว 
(toleration of evil is evil itself)”

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2511)
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2515
กุมภาพันธ 2515 เกิดจดหมาย

เปดผนึกของนายเขม เย็นยิ่ง 
ถึงพี่ทํานุ เกียรติกอง แหงหมูบาน
ไทยเจริญ แสดงจุดยืน สนับสนุน

ใหใชระบอบประชาธิปไตย
ในการแกปญหาของประเทศ

2513
ลาพักไปสอน
ที่ ม.ปริ๊นชตัน 
สหรัฐอเมริกา

2519
ลี้ภัยการเมืองออกนอกประเทศ

2520
เดือนกันยายน ลมปวยดวยอาการ
เสนโลหิตในสมองแตก 
ใชชีวิตอยางเรียบงายที่ประเทศอังกฤษ

2514
ลาออกจาก
ตําแหนงผูวาการ
ธนาคารแหง
ประเทศไทย

2518
ไดรับการเสนอชื่อและไดรับเลือกใหเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคนที่ 10

2516
เหตุการณ 14 ตุลาคม

2519
เหตุการณ 6 ตุลาคม

2530
เดินทางกลับมาเยี่ยม
บานเกิดที่เมืองไทย
ครั้งแรก

2542
28 กรกฎาคม ถึงแกกรรมอยางสงบ

ที่บาน ณ กรุงลอนดอน รวมอายุได 83 ปเศษ

2510
ที่ปรึกษากระทรวง
การคลัง รวมกอตั้ง
มูลนิธิบูรณะชนบท

แหงประเทศไทย

2508
ไดรับรางวัล
แมกไซไซ 
สาขาบริการ
สาธารณะ

2507
เปนคณบดี คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2506
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ถึงแกอสัญกรรม 

จอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี

“การท่ีจะเกิดประชาธิปไตยไดตองใหคนเกลียดเผด็จการ เวลานี้คนยังไมไดเกลียด

เผด็จการ เพราะเหตุวา หนึ่ง มีความกลัวเผด็จการ เลยไมแสดงทาวาเกลียด สอง

บางคนนั้นนึกวาเผด็จการดีกวาอยางอื่นซึ่งเราเคยกันมาแลว”

ปวย อึ๊งภากรณ (๒๕๒๐)



เมื่อเรียนจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรที่อังกฤษแลว กําลังเรียนปริญญาเอกอยู

เกิดสงครามโลกในทวีปเอเชีย ผมกับเพื่อนๆ จึงตัดสินใจรับใชชาติดวยการสมัคร

เขาเปนเสรีไทย และไดสมัครเปนทหาร เขามาติดตอเสรีไทยในเมืองไทยเปนรุนแรก

ดวยเรือใตนํ้า และดวยการโดดรมชูชีพจากเครื่องบิน ไดรูถึงวินาทีที่จะตายหรือ

จะเปน ไดฝาอันตรายมิใชนอย (เขียนไวในเรื่อง “ทหารชั่วคราว” กับคนอื่นเขียน

ไวใน “Bangkok Top Secret”) แตก็เดชะบุญไดรอดชีวิตไปไดโดยสวัสดิภาพ 

และยังไดเปนคนหนึ่งที่ชวยประเทศไทยใหหลุดพนจากการเปนผูพายแพในสงคราม 

ฉะนั้นเม่ือเหลียวหลังกลับไปคิดถึงเหตุการณในครั้งนั้น ในเรื่องชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยนั้น คงจะปรากฏเปนหลักฐานแนนอนวา มีความซื่อสัตยและ

จงรักภักดีไมนอยกวาใคร ไดแสดงออกมาดวยการกระทําจริงๆ ไมเพียงแตดวย

คําพูดพลอยๆ ของคนที่อางสามสถาบันนี้อยูเสมอโดยไมเคยกระทํา

 

 เหลียวหลัง แลหนา (2519)

พระบรมวงศานุวงศ

และขบวนการเสรีไทย

จากคําบอกเลาของ ศ.ดร.ปวย




