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เหลียวหลังเร่ืองในครอบครัว
 คนเราเม่ือมีอายุยืนมาถึง ๖๐ ป� ถ�าเป�นคนไทยแบบโบราณ ท�านก็ว�ามีโชคดีแล�ว พระท�านช�วยให�
อายุยืนถึงปานนี้ครบ ๕ รอบนักษัตร พ�อผม แม�ผม พ่ีผม ๒ คน ไม�ได�มีโอกาสทําบุญวันเกิด ๖๐ ป� ฉะน้ัน
เม่ืออายุจะครบ ๖๐ ป� ก็รู�สึกมีความจําเป�นที่จะต�องเหลียวหลังดูว�าชีวิตเราน้ันได�ทําบุญทําบาปอะไรไว�
ประการใด และรู�สึกว�ามีหน�าที่จะแลไปข�างหน�าว�าทางเจริญของชีวิตคนเราน้ันจะควรเป�นไปในสถานใด
 คนเราเม่ือจะเขียนเร่ืองตนเอง ย�อมเขียนเข�าข�างตนเองเป�นส�วนใหญ� ผู�อ�านจึงมีความจําเป�นและ
หน�าที่ที่จะไตร�ตรองว�าข�อเขียนนั้นมีสัจจะเพียงใด ค�นดูได�ง�ายว�าได�โกหกพกลมไว�หรือเปล�า
 ในเร่ืองส�วนตัวนั้น เม่ือหนุม ๆ คิดว�าได�วางแผนไว�เรียบร�อยพอสมควร การมีภรรยานั้นเป�นการ
เสี่ยงโชค ยิ่งมีเมียต�างชาติยิ่งต�องระวังมาก เพราะความยากลําบากในการครองเรือนปกติก็มีอยู�มากแล�ว  
ยิ่งผัวเมียต�างชาติต�างภาษา ต�างวัฒนธรรม ก็ยิ่งยากมากหลายเท�า อาศัยความรักซ่ึงกันและกัน ความดี
ต�อกนั ความเอาใจใส�ทะนถุนอมน้าํใจซ่ึงกนัและกนั  ความรอบคอบทีจ่ะไม�นาํเร่ืองวฒันธรรมของครอบครวั
ซึ่งต�างกันมาเป�นอุปสรรคของชีวิต เหล�าน้ีกับอาศัยความดี ความซ่ือสัตย� ความมัธยัสถ� ความที่เห็นแก�
ประโยชน�ส�วนรวม จึงกล�าวได�ว�าชีวิตครอบครัวมีความสุขมากพอใช�
 ความอบอุ�นในครอบครัว มีอานิสงส�มาถึงลูก เพราะทําให�ลูกเม่ือได�รับความอบอุ�นก็มีป�ญหาน�อย 
แม�ว�าจะเป�นลูกคร่ึงชาติอย�างที่ปากตลาดเขาเรียกกัน ลูกของเราท้ัง ๓ คน คุณพระช�วยให�ไม�ประพฤติ
สํามะเลเทเมาอย�างลูกคนอื่นเขาประสบกัน ต�างก็มีสติป�ญญาได�เรียนจบข้ันปริญญาของมหาวิทยาลัยใน
อังกฤษทั้งนั้น และที่สําคัญกว�าน้ัน ก็คือ ไม�มีใครเสพยาเสพติดให�โทษ ไม�มัวเมาในกามคุณ ไม�หลงใหล
ในอบายมุขนานาประการ เป�นผู�ที่เช่ือในอหิงสา ความไม�ประทุษร�ายต�อใคร ๆ รักความสัตย�สุจริต รักสิทธิ
เสรีภาพประชาธิปไตย และเลื่อมใสในการบําเพ็ญประโยชน�แก�สาธารณชน คุณสมบัติของลกูน้ี ทั้งในการ
ศึกษา ความประพฤติ และนิสัยสันดาน เขาได�มาจากแม�ของเขาเป�นส�วนใหญ� เพราะเมียผมยอมเสียสละ
อยู�กับลูก ๆ ทั้ง ๆ ที่มีความรู�สอบได�ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางสังคมวิทยา ทําอาหารเอง ซักผ�าเอง 
ทํางานบ�านเอง สอนหนังสือให�ลูกบ�างในเวลาเตรียมตัวไปต�างประเทศ ต�อเมื่อลูก ๆ โตกันแล�ว จึงได�
ออกนอกบ�านไปทํางานสังคมสงเคราะห�ทั้งในประเทศไทยเป�นเวลาหลายป� และในประเทศอังกฤษ
 บัดนี้ภาระเร่ืองลูกก็ใกล�จะหมดไปแล�ว  ๒  คนแรกมีสัมมาชีวะ และมีเหย�าเรือนเรียบร�อยแล�ว  ลูก
คนเล็กก็จะสําเร็จช้ันปริญญาตรีในไม�ก่ีเดือนข�างหน�า  เรา ๒ คนก็อายุมากเข�าทุกที จะทํางานรับใช�สังคม
ต�อไปได�อีกนานเท�าใดก็ไม�ทราบ  แต�เม่ือหมดภาระกจ็ะได�พักผ�อนเสยีท ีเลือกทาํแต�สิง่ทีเ่ป�นเร่ืองเพลดิเพลิน
และสนใจบ�าง

เหลียวหลังเร่ืองญาติและมิตร
 ผมเป�นหัวหน�าครอบครัวต้ังแต�อายุ ๑๘ ป� เม่ือเรียนจบมัธยมบริบูรณ�จากโรงเรียนอัสสัมชัญใหม� ๆ  
พ�อตายต้ังแต�อายุ ๙ ขวบ แม�ก็เล้ียงพวกเรามาจนถึงข้ันนั้นแล�วเหนื่อยแปล�เต็มที พ่ีชายยังทํางานไม�สู�ได�
เงินมากนัก ผมเลยรับจัดการบ�านให�จนกระทั่งไปเมืองนอก ได�พยายามช�วยน�องอยู�บ�างพอสมควร เม่ือไป
นอกแล�วยังส�งเงินมาช�วยครอบครัวได�ตอนสงครามโลกยังไม�เกิด พยายามกระเบียดกระเสียร เพราะเป�นห�วง
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ทางบ�านอยู�
 ต�อเมือ่ผมกลบัจากเมืองนอกมาทาํงานเป�นหลกัฐานแล�ว ได�พยายามช�วยเหลอืญาติพ่ีน�องและมติร
สหายต�อไป ตลอดจนคนที่ไม�เคยรู�จักกันก็พยายามช�วยเหลือเท�าที่จะกระทําได�  เพราะมาได�คิดว�าในบรรดา
ญาติพ่ีน�องเพือ่นฝงูและเพือ่นมนษุย�ทัง้หลาย ตนเป�นผู�ทีม่วีาสนามากได�เรียนสงูกว�าคนอืน่ ได�ตําแหนงมเีงนิ
ได�สูงกว�าผู�อื่น มีหน�าที่ที่จะเฉล่ียสุขให�ผู�อื่นที่มีวาสนาน�อยกว�า  ในขณะเดียวกันก็มีหน�าที่ต�อเมียและลูกเป�น
เบ้ืองต�น  การปฏิบัติของผมต�อพี่ น�อง ญาติ และเพ่ือนมีอย�างไร ไม�ควรจะพรรณนาไว�โดยละเอียดในที่นี้ 
ให�เป�นเร่ืองที่พ่ี น�อง ญาติ และเพ่ือนจะพรรณนาเอง ถ�าเป�นเร่ืองที่เขาอยากจะพรรณนา

เหลียวหลังเร่ืองงาน
 ผมเร่ิมทํางานต้ังแต�อายุ ๑๘ ป� เป�นครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้นมัธยม ๒ ต�อมาเป�นครูมัธยม ๕  
ต�อมาเป�นครูพิเศษสอนชั้นมัธยมป�ที่ ๕–๖–๗ และ ๘ สอนอยู� ๔ ป�เศษ จึงย�ายมาทํางานเป�นล�ามภาษา
ฝร่ังเศสท่ีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร�และการเมือง เพราะสําเร็จเป�นธรรมศาสตร�บัณฑิตแล�ว และเตรียมตัว
สอบแข�งขันไปเรียนต�างประเทศ
 ผู�ทีผ่มเคยสอนอยู�ในโรงเรียนอสัสมัชญัทีไ่ม�ได�ดใีนชวีติก็คงม ี แต�ทีเ่ป�นพ�อค�า นกัธุรกิจ นายธนาคาร 
แพทย�  นักกฎหมาย  นักการทูต  สมาชิกสภานิติบัญญัติก็หลายคน เป�นอธิบดี หรือแม�แต�รัฐมนตรีก็มีบ�าง
เวลาเขาเอ�ยลาํเลิกถงึคณุของครก็ูดใีจ แต�ไม�สามารถจะรับเครดติในความสําเร็จในชีวติของเขาท้ังหมด เพราะ
ผมรู�ตัวว�า เวลาที่ผมเป�นครูอัสสัมชัญน้ัน ผมยังเด็กมากทําอะไรผิดพลาดบ�อย ๆ 
 เม่ือเรียนจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร�ที่อังกฤษแล�ว กําลังเรียนปริญญาเอกอยู�เกิดสงครามโลก
ในทวีปเอเชีย ผมกับเพ่ือน ๆ จึงตัดสินใจรับใช�ชาติด�วยการสมัครเข�าเป�นเสรีไทย และได�สมัครเป�นทหาร 
เข�ามาติดต�อเสรไีทยในเมอืงไทยเป�นรุ�นแรกด�วยเรอืใต�น้าํ และด�วยการโดดร�มชชูพีจากเคร่ืองบนิ ได�รู�ถงึวนิาที
ที่จะตายหรือจะเป�น ได�ฝ�าอันตรายมิใช�น�อย (เขียนไว�ในเร่ือง ทหารชั่วคราว กับคนอื่นเขียนไว�ใน Bangkok 

Top Secret) แต�ก็เดชะบุญได�รอดชีวิตไปได�โดยสวัสดิภาพ และยังได�เป�นคนหนึ่งที่ช�วยประเทศไทยให�
หลุดพ�นจากการเป�นผู�พ�ายแพ�ในสงคราม ฉะน้ันเม่ือเหลียวหลังกลับไปคิดถึงเหตุการณ�ในคร้ังนั้น ในเร่ือง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�นั้น คงจะปรากฏเป�นหลักฐานแนนอนว�า มีความซ่ือสัตย�และจงรักภักดีไม�น�อย
กว�าใคร ได�แสดงออกมาด�วยการกระทําจริง ๆ ไม�เพียงแต�ด�วยคําพูดพล�อย ๆ ของคนที่อ�าง ๓ สถาบันนี้
อยู�เสมอโดยไม�เคยกระทํา
 หลงัสงครามเมือ่เรยีนจบปรญิญาเอกแล�ว ก็ได�ทาํงานโดยสุจริตตามสติป�ญญาเท�าทีม่อียู� ได�ทาํงาน
ในกรมบัญชีกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ธนาคารแห�งประเทศไทย (เป�นพนักงานพิเศษ เป�น
รองผู�ว�า ๗ เดือน เป�นผู�ว�าการ ๑๒ ป�เศษ) เป�นที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง สถานเอกอัครราชทูตลอนดอน 
และผู�แทนไทยในคณะมนตรีดีบุก เป�นผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติ กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห�งชาติ เป�นคณบดี
เศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และเป�นอธิการบดีอยู�ในเวลาน้ี (๒๕๑๙)  ดูตามตําแหนงราชการ
ที่เคยทํามาก็นาจะพอ จะเรียกว�ามีวาสนาดีก็ได� ฝร่ังเขาเรียกว�า full life คือเต็มชีวิต ที่จะทะเยอทะยานเป�น
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดทางการเมืองนั้น มิได�คิด และต้ังใจว�าจะไม�คิดไปจนตราบส้ินชีวิต  เท�าน้ีก็พอแล�ว  
ถ�าดูการปฏิบัติหน�าท่ีราชการแล�วก็กระทําด�วยความสัตย�สุจริตตลอดมา และบางคร้ังต�องใช�ความกล�าหาญ
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พอสมควร รวมทั้งที่ได�เขียนหนังสือไว� เอากลับมาทบทวนดู ก็ไม�เห็นว�าควรจะมีใครกล�าวหาว�าเป�น
คอมมวินสิต�แต�อย�างไร แต�นัน่แหละทกุวนันีจ้ะเอาอะไรกันมาก บ�านเมืองเตม็ไปด�วยการโกหกพกลมทัง้นัน้ 
ที่เสียใจอยู�หนอยหนึ่งก็คือ ทําไมคนไทยจํานวนมากจึงได�เช่ือง�าย เช่ือโดยปราศจากหลักฐานอย�างนี้

เหลียวดูการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ 
 คนที่อายุมาก ๆ คงจําได�ว�า เม่ือเลิกสงครามใหม� ๆ นั้น เศรษฐกิจ การคลัง การธนาคารของไทย
เรายุ�งเหยิงเต็มที รัฐบาลได�ต้ังสํานักงานข�าวข้ึนตามความจําเป�นของกาลสมัย โดยการส�งออกอยู�ในกํามือ
ของรฐับาล ใครจะส�งข�าวออกได�ต�องผ�านสํานักงานโดยได�รบัใบอนญุาต อตัราแลกเปล่ียนเงนิกบัต�างประเทศ
ก็มีหลายอัตรา อัตราทางการใช�สําหรับข�าวส�งออกและสินค�าเข�าบางชนิด เช�น หนังสือ หรือสินค�าที่รัฐบาล
สั่งเข�า มีอีกอัตราหน่ึงใช�สําหรับดีบุกส�งออก อีกอัตราหน่ึงสําหรับยาง นอกนั้นใช�อัตราเสรีในทางตลาด ซึ่ง
ข้ึนลงฮวบฮาบเป�นทีร่ะส่าํระสาย  นอกจากน้ันก็มอีตัราตลาดมืดอกีอตัราหน่ึง  เร่ืองนีท้าํให�เศรษฐกิจป��นป�วน
จะวางแผนงานอะไรก็ยากทั้งทางรัฐบาลและเอกชน และเนื่องด�วยมีความไม�แนนอนในอัตราแลกเปล่ียนเงิน 
การส่ังสนิค�าเข�าจึงเสีย่งต�อกระแสของอตัรา พ�อค�าจึงต�องคดิเผ่ือไว� ทาํให�ข�าวของแพงเปล�า ๆ  ส�วนการคลัง
น้ันเล�าก็วุ�นวายเต็มที หลายป�รัฐบาลต�องต้ังงบประมาณรายได�เพียงน�อยกว�าก่ึงหน่ึงของงบประมาณรายจ�าย 
นอกนั้นต�องกู�เงินจากธนาคารชาติหรือกู�จากต�างประเทศ ตลาดพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังพูดได�ว�าไม�มี  
ส�วนบัญชีของรัฐบาลเล�า ก็ค�างการชําระมาเป�นหลาย ๆ ป� ที่ทํามาแล�ว ก็ไม�ลงตัว ต�องเดากันบ�าง ทําให�
คาดการณ�ไม�ถูก บางครั้งจะจ�ายเงินเดือนข�าราชการ ต�องโทรศัพท�ขอกู�เงินธนาคารชาติกันเป�นการด�วน 
ถนนหนทางเล�าก็เป�นลูกรังทางแคบทั่วราชอาณาจักร
 การแก�ไขระบบเศรษฐกิจการธนาคารการคลังเช�นว�าน้ี เป�นเร่ืองที่เพ่ือน ๆ ของผมและผมร�วมมือ
ร�วมใจกันทําระหว�างป� ๒๔๙๕ ตลอดมา และต�องกินเวลาอยู�หลายป� เพ่ือน ๆ ที่กล�าวน้ีคงจะเอ�ยชื่อไม�หมด 
แต�ก็มีคุณบุญมา วงศ�สวรรค� คุณสมหมาย ฮุนตระกูล คุณพิสุทธ์ิ นิมมานเหมินทร� คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร  
คุณกรองทอง ชุติมา ส�วนมากเป�นคนรุ�นหนุมสาวในธนาคารแห�งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
 เร่ืองสํานักงานข�าวน้ี เม่ือเป�นของรัฐบาล ก็มีการทุจริตและใช�อํานาจแอบอ�างกันได�ง�าย นอกจาก
ทุจริตธรรมดาแล�ว ทางทําเนียบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ยังใช�อภิสิทธ์ิให�ใบอนุญาตแก�คนน้ันคนนี้
ซึง่ไม�ใช�พ�อค�า แต�เป�นคนวิง่เต�นหาประโยชน�จากการได�ใบอนญุาตเอาไปขายช�วงต�อให�แก�พ�อค�า  เพราะฉะน้ัน
นกัศึกษาและผู�อืน่ทีใ่นสมยันีเ้สนอให�รฐับาลจัดส�งข�าวเสียเองนัน้ จงสาํเหนียกให�ด ีว�าเป�นวธีิทีไ่ม�ดนีกั ถ�าเรา
มีเคร่ืองมือราชการหรือระบบการปกครองยังไม�ดี พวกเราเสนอให�แก�ระบบนี้เสียโดยหันไปใช�ระบบการค�า
โดยเสร ีส�วนป�ญหาทีร่าคาข�าวภายในประเทศตํ่ากว�าราคาข�าวในตลาดโลก  ถ�าส�งออกเสรก็ีจะทําให�ราคาข�าว
ภายในประเทศสูงฮวบฮาบเกินไปนั้น เราเสนอให�มีการเก็บพรีเมียมชั่วระยะหนึ่ง แล�วค�อย ๆ  ลดพรีเมียมลง
จนเลิกไป (แต�รัฐบาลยังคงเก็บพรีเมียมอยู�ถึงทุกวันนี้ (๒๕๑๙))
 เร่ืองอัตราแลกเปล่ียนเงินกับต�างประเทศหลายอัตราน้ัน เราเสนอให�รัฐบาลใช�มาตรการอันกล�าหาญ 
คือเลิกอัตราทางการ หันมาใช�อัตราตลาดเป�นอัตราทางการและให�มีอัตราเดียว อยากจะเก็บเงินจากผู�ส�งยาง
และดบีกุออกกเ็ก็บเป�นภาษีแทน  การตีราคาทุนสาํรองใหม�เป�นอตัราตลาด ทาํให�รฐับาลมีเงนิตราต�างประเทศ
เหลอืพอสาํหรบัไปต้ังทนุรกัษาระดับอตัราแลกเปล่ียน มหีน�าทีซ่ือ้ขายเงินตราต�างประเทศกับธนาคารพาณิชย� 
ทําให�อัตราแลกเปล่ียนมีเสถียรภาพมากข้ึน และความจริงก็มีเสถียรภาพจริง คือ ไม�สู�จะขยับเขย้ือนเลย
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ตลอดมาร�วม ๒๐ ป�  เม่ือราษฎรพ�อค�าแนใจในค�าของเงินบาทเทียบเท�ากับต�างประเทศ การค�าขายก็ง�ายข้ึน 
ก็มีความเจริญข้ึน และแทนที่เขาจะบวกเอาค�าเส่ียงเรื่องอัตราในราคาสินค�า ราคาสินค�าก็ลดลง เงินสํารอง
ระหว�างประเทศก็ขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาเป�นลําดับในระยะร�วม ๒๐ ป� จาก ๒๔๙๘
 ทางด�านการคลัง งบประมาณ พวกเราร�วมกับ Public Administration Service ของอเมริกา 
ได�จัดวางรูปการงบประมาณให�เข�าแบบให�มีการพินิจพิจารณากันอย�างถูกลักษณะวิชาการ การลงบัญชี
งบประมาณก็ถูกต�องตามสมัย สามารถรู�ได�โดยไม�ชักช�าว�าเงินได� เงินรับเท�าใด เงินจ�ายเท�าใด ในทุกระยะ 
การลงบัญชีก็รวดเร็ว และตรวจสอบได�ภายในไม�ก่ีเดือน ทําให�วางนโยบายการงบประมาณได�โดยง�าย  
สถิติศุลกากรเราก็ปรับปรุงให�สําเร็จรวดเร็วทันใจ การภาษีอากรนั้น ถ�าจะกล�าวว�าใครช�วยทําให�ดีข้ึน ก็เห็น
จะได�แก� คุณสุนทร หงส�ลดารมภ� ตอนเป�นรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และคุณบุญมา วงศ�สวรรค�  
หนี้สินที่รัฐบาลมีต�อธนาคารชาติพะรุงพะรังก็ออกกฎหมายล�างเสีย เร่ิมต�นกันใหม� ตลาดพันธบัตร ตลาด
ต๋ัวเงนิคลงั เม่ือเป�ดโอกาสให�ได�อตัราดอกเบ้ียและเรือ่งอืน่ ๆ  มเีสรยีิง่ข้ึน ก็เกิดข้ึนได� จนรัฐบาลบางป�ไม�ต�อง
กู�เงินมากมายเท�าที่มีผู�เสนอซื้อพันธบัตร
 เร่ืองถนนหนทางนั้น รัฐบาลสมัยนั้นอยากจะสร�างให�มาก ๆ โดยไม�คํานึงถึงคุณภาพของถนน 
เพราะฉะน้ัน เม่ือสร�างแล�วไม�ได�มาตรฐาน อุบัติเหตุก็มีมาก บางแห�งใช�ไปได�เพียงป�เดียว ๒ ป� ถูกน้ํา
ทําลายเสีย ต�องซ�อมเป�นการใหญ� เราส�งคณะไปขอกู�เงินจากธนาคารโลก แต�จะยืนยันทําอย�างที่เราเคยทํา
ธนาคารโลกก็ไม�ยอม คณะที่ไปนั้นไปอยู�อเมริกาเสียหลายเดือน แต�กลับมามือเปล�า ผมจึงได�ร�วมคิดกับ
Ed Sessions ซึ่งขณะน้ันเป�นผู�อํานวยการ USOM (MSA ในขณะน้ัน) และ Howard Parsons ซึ่ง
เป�นอุปทูตอเมริกันอยู� เสนอรัฐบาลไทยและอเมริกันให�มาสร�างถนนมิตรภาพ สระบุรี–นครราชสีมา ให�ดู
เป�นตัวอย�างโดยรัฐบาลไทยไม�ต�องเสียเงินสักสตางค�เดียว เม่ือสร�างเสร็จก็ยังไปสร�างมิตรภาพ ๒ อีก 
ระหว�างพิษณุโลก–หล�มสกั นอกจากจะได�ถนนดแีล�วยงัได�ผลพลอยได�สาํคัญคือ สนิค�าเกษตรของเราเพ่ิมข้ึน
เป�นอนัมาก ทีเ่คยปลกูก็ปลกูมากข้ึน เช�น ปอ ทีไ่ม�เคยส�งออกกไ็ด�ส�งออก เช�น ข�าวโพด และในระยะเวลาทีผ่ม
กล�าวถึงน้ีก็มีมันสําปะหลัง ข�าวฟ�าง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวชนิดต�าง ๆ เพ่ิมข้ึนมาอีก อีกประการหน่ึง เม่ือรัฐบาลไทย
ได�รับรองมาตรฐานของถนนแล�ว ก็ได�วางแผนการสร�างถนนในประเทศไทยอย�างถูกต�อง จนบัดนี้เราก็
สามารถกู�เงินธนาคารโลกมาสร�างถนนหลายสายแล�ว
 ทีผ่มได�เล�าเร่ืองต�าง ๆ  มาเก่ียวกบัการปรบัปรงุระบบเศรษฐกจิการคลังการธนาคารของไทยในระยะ 
๒๔๙๕ มาจนถึง ๒๕๐๐ เศษน้ี ก็เพ่ือจะชีใ้ห�เหน็ว�า บางเรือ่งเมือ่เราจะทาํงานในราชการให�มปีระสทิธภิาพน้ัน
จึงต�องอาศยัปฏริปูระบบ การปฏิรปูระบบต�องร�วมกนัทาํโดยมีความพร�อมเพรยีงกนั และจะต�องทาํให�ผู�ใหญ�
เห็นความสื่อสัตย�สุจริตของเรา  ผู�ใหญ�ในกรณีนี้  ได�แก�  หม�อมหลวงเดช  สนิทวงศ�  ผู�ว�าการธนาคารชาติ 
และประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติในขณะน้ัน คุณพระบริภัณฑ�ยุทธกิจ รัฐมนตรี
ว�าการกระทรวงการคร้ังในขณะน้ัน ซึ่งทั้ง ๒ ท�านเป�นกําลังสําคัญในการท่ีจะสนับสนุนให�นายกรัฐมนตรี 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยอมรับงานปฏิรูปดังกล�าว
 การปฏิรปูใด ๆ  ย�อมต�องทาํให�ได�ประโยชน�เสียประโยชน� ฝ�ายใดฝ�ายหนึง่ ฉะน้ันย�อมมคีวามลําบาก
เป�นพิเศษ และต�องอาศยัความรอบคอบ ความรู�จักประมาณ และความกล�าหาญด�วย แต�ถ�าหากมีความสัตย�
สุจริตเสียอย�าง ก็พอจะทําให�คนที่เสียประโยชน� แม�จะโกรธเราในบางคร้ังก็อดเคารพนับถือไม�ได�
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เหลียวดูวิกฤตการณ�ในเร่ืองงาน
 เม่ือพุทธศักราช ๒๔๙๖ ผมได�รับแต�งต้ังให�เป�นรองผู�ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทย มีสาเหตุ
เน่ืองมาจากนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต�องการจะฝ�นอัตราแลกเปล่ียนเงินต�างประเทศให�
เงินบาทมีค�าสูงข้ึน (การฝ�นทําเช�นน้ีทําให�เงินสํารองร�อยหรอลงฮวบฮาบจนเกือบหมด) จึงได�ส่ังให�ธนาคารชาติ
ขายเงินปอนด�แก�ธนาคารพาณิชย� สําหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบางชนิด โดยราคาถูกกว�าในท�องตลาด
เป�นอันมาก การกระทําเช�นนี้ย�อมเป�นการย่ัวให�มีการทุจริต เพราะผู�ที่มีความโลภก็มาขอซ้ือเงินปอนด� 
โดยอ�างว�าจะไปใช�สาํหรบัซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภคทีกํ่าหนดไว� แต�หาได�นาํไปซ้ือไม� เอาไปเป�นประโยชน�แก�ตน
มีธนาคารพาณิชย�แห�งหน่ึงได�กระทําผิดอย�างท่ีว�า คณะรัฐมนตรีกล�าวหาว�า รองผู�ว�าการธนาคารชาติขณะน้ัน
ไม�ได�ตรวจตราเงินให�ดีจึงปลดออก (ความจริงย�ายไปเป�นผู�จัดการรัฐวิสาหกิจอย�างอื่น เพราะมีเส�นดี
ทางซอยราชคร)ู แล�วต้ังให�ผมเป�นรองผู�ว�าแทน และผู�ว�าการก็เลยใช�ให�ผมสอบสวนเรือ่งความผดิของธนาคาร
พาณิชย�ในกรณีนั้น
 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� (ขณะน้ันเป�นพลเอก) มีความประสงค�จะซ้ือธนาคารพาณิชย�ท่ีทําความผิดนัน้
เป�นแผนการทีจ่ะควบคุมการธนาคารพาณิชย�ต�าง ๆ  ของประเทศ  จึงได�ให�พลโทประยรู ภมรมนตร ีรฐัมนตรี
ช�วยว�าการกระทรวงการคลัง เชิญผมไปรับประทานอาหารกลางวนัทีโ่รงแรมรตันโกสินทร� เม่ือผมเข�าไปก็เหน็
มีแม�ทัพนายกองทั้งทัพบก เรือ อากาศ และตํารวจอยู�พร�อมหน�าประมาณ ๒๐ คน เม่ือรับประทานอาหาร
แล�วจอมพลสฤษดิ์ก็ถามผมเร่ืองสอบสวนธนาคารพาณิชย�นั้นเป�นอย�างไร ผมก็เล�าให�ฟ�ง เพราะท�านเป�น
รัฐมนตรีผู�หนึ่ง ท�านก็ถามว�า ถ�ารัฐบาลจะไม�เอาผิดกับธนาคารน้ันจะได�ไหม ผมก็เรียนท�านว�า เห็นจะไม�ได�
เพราะปรากฏความผิดแจ�งชัด ท�านก็ถามว�า ผมจะรายงานคณะรัฐมนตรีไปได�ไหมว�า ธนาคารพาณิชย�นั้นก็
ทาํผิดไปแล�วให�คณะรัฐมนตรีเพียงแต�ตักเตือนอย�าให�ทาํผิดอกี ผมก็ชีแ้จงว�า ในสญัญาซ้ือขายเงินปอนด�นัน้
ระบุไว�ว�า ถ�าธนาคารพาณิชย�ทําผิดความประสงค�ของรัฐบาลก็จะต�องถูกปรับกําหนดไว�ตายตัว คงจะเสนอ
เป�นอย�างอื่นไม�ได� เว�นไว�เสียแต�ว�าเม่ือเสนอไปแล�ว ถ�าคณะรัฐมนตรี ซึ่งจอมพลสฤษดิ์และหลายท�านที่นั่ง
รับประทานอาหารอยู�ด�วยน้ันเป�นสมาชิกอยู� อยากจะปรานีก็เป�นเร่ืองของคณะรัฐมนตรี การรับประทานอาหาร
คร้ังนั้นก็สิ้นสุดกันเพียงเท�าน้ัน
 ต�อมาอีก ๒–๓ วัน พลโทประยูร ภมรมนตรี ก็บอกผมอีกว�าจอมพลสฤษดิ์และพลตํารวจเอกเผ�า 
ศรียานนท� เชิญผมไปรับประทานอาหารกลางวัน  คราวน้ีท่ีอาคารราชดําเนินกลาง  คราวก�อนไม�มีพลตํารวจเอกเผ�า
คราวนี้มี และก็มีแม�ทัพนายกองเช�นคราวแรก จอมพลสฤษดิ์และพลตํารวจเอกเผ�าก็โอ�โลมปฏิโลมผม
เร่ืองเดยีวกนันัน้อกี  ผมก็ได�กลบัไปคดิและปรกึษากับเมยีแล�วว�า เราก็ยงัมภีาระการเงินอยู�เป�นอนัมาก ลกู ๆ  
ก็ยงัเลก็อยู� แต�คําเสนอของจอมพลสฤษดิน์ัน้ เราทําให�ไม�ได� จะเสียชือ่ จึงยนืกรานตามเดิมทกุประการ ซ้าํยัง
บอกว�า ทางคุณสฤษดิ์และคุณเผ�าก็มีอํานาจอยู�ในคณะรัฐมนตรี ถ�าต�องการให�คณะรัฐมนตรีลงมติอย�างไร 
ก็คงจะสําเร็จ ส�วนผมจําเป�นต�องเสนอคณะรัฐมนตรีไปตามรูปผ�า
 ต�อมาผมก็เสนอให�คณะรัฐมนตรีลงโทษปรับธนาคารพาณิชย�นั้นเป�นจํานวนเงินหลายล�านบาท
ตามสัญญาซ้ือขายเงินปอนด�เสรี  คณะรัฐมนตรีก็ลงมตเิหน็ชอบด�วย  จอมพลสฤษดิก็์ยงัซือ้ธนาคารพาณิชย�
นัน้อยู�ด ีแต�จะด�วยราคาเท�าใดไม�ปรากฏ  ส�วนผมนัน้ต�อมากม็มีติคณะรัฐมนตรีให�พ�นจากตําแห�งรองผู�ว�าการ
ธนาคารชาติ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๖ นั้นเอง รับตําแหนงนั้นมาสนองพระเดชพระคุณได� ๗ เดือนเศษ 
เป�นรองผู�ว�าการระยะส้ันทีส่ดุคนหนึง่ กลบัไปรบัราชการเป�นผู�เช่ียวชาญการคลัง กระทรวงการคลงัตามเดิม
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 ในไม�ช�า พลตํารวจเอกเผ�า ศรียานนท� เป�นรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงการคลังอีกตําแหนงหนึ่ง 
(นอกจากเป�นรัฐมนตรีช�วยว�าการมหาดไทยและอธิบดีตํารวจ) ก็คบคิดกับ O.S.S. ของอเมริกา (ซ่ึงกลายเป�น
C.I.A ในวาระต�อไป O.S.S. นั้นเป�นหนวยทหารทํางานลับของอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) จะให�
บริษัทหนึ่งมาพิมพ�ธนบัตรไทยแทนบริษัททอมมัส เดอลารู ของอังกฤษ โดยมีข�อกล�าวหาต�าง ๆ นานา 
คณะรัฐมนตรีจึงต้ังให�ผมเป�นเจ�าหน�าที่พิจารณาเร่ืองนี้ โดยมีเจ�าหน�าที่ของกระทรวงการคลังและธนาคาร
แห�งประเทศไทยร�วมด�วย ผมก็ได�พยายามพิจารณาอย�างเทีย่งธรรมทีส่ดุ โดยพจิารณาเร่ืองความปลอดภยั
ของประเทศเป�นใหญ� คือ พิจารณาว�าบริษัททอมมสั เดอลารนูัน้เป�นบรษัิททีไ่ว�วางใจได�หรอืไม�ในเชิงการเมือง  
เม่ือปรากฏว�าไม�มหีลกัฐานท่ีจะชวนให�เช่ือเป�นอย�างอืน่ แล�วจึงพจิารณาในแง�ของฝ�มอืและราคาของธนบัตร  
โดยนําเอาบริษัทอังกฤษอีกบริษัทหนึ่งกับบริษัทอเมริกันที่ ๒ อีกบริษัทหนึ่งมาเปรียบเทียบกับทอมมัส 
เดอลารู และบริษัทอเมริกันที่ ๒ เย่ียมที่สุด แต�ราคาแพงเกินต�องการ รองลงมาเชิงฝ�มือเป�นบริษัททอมมัส 
เดอลารู ราคาถูกกว�าและก็เคยพิมพ�ธนบัตรให�รัฐบาลไทยมาหลายสิบป�แล�ว เป�นที่เช่ือถือแก�ประชาราษฎร  
บรษัิทองักฤษอกีบรษัิทหนึง่เป�นรองทัง้ฝ�มอืและราคา ส�วนบรษัิทอเมรกัินทีก่ล�าวหา บรษัิททอมมสั เดอลารู
นั้น ฝ�มือไม�ดี ปลอมง�าย และมิหนําซํ้าสืบทราบมาจากหลักฐานท่ีเช่ือถือได�ว�า ผู�จัดการบริษัทที่มาว่ิงเต�นนั้น
ชื่อเสียงไม�สู�จะดีนัก ต้ังแต�ระหว�างสมครามโลกมาแล�ว ความประพฤติส�วนตัวนั้นก็เป�นที่นารังเกียจ ผมจึง
นําความเสนอคุณพระบริภัณฑ�ยุทธกิจ รัฐมนตรีคลัง ท�านก็เห็นด�วย แล�วให�เขียนรายงาน ระหว�างที่เขียน
รายงานอยู�นัน้ ท�านรัฐมนตรีคลงักไ็ด�บอกกบัพลตํารวจเอกเผ�า ศรียานนท�ว�า ผมได�เสนอรายงานด�วยวาจาแล�ว
ว�าอย�างไร พลตํารวจเอกเผ�าคงจะได�นําความไปบอกกับผู�จัดการบริษัทอเมริกันที่เสนอขอพิมพ�ธนบัตร  
ผู�จัดการคนน้ันจึงได�มาพบผมและจะให�ผมเปล่ียนรายงานเสีย ผมไม�ยอม อเมรกัินผู�นัน้จึงบรภิาษด�าว�าผมต�าง ๆ  
และบรภิาษพาดพิงมาถงึรฐัมนตรีคลงัด�วย ผมจึงทาํรายงานต�อท�านรัฐมนตรีคลงัรวมทัง้ทีอ่เมรกัินมาด�าผม
และท�านด�วย และขณะเดียวกันก็โทรศัพท�บอก Howard Parsons อุปทูตอเมริกันให�ทราบถึงพฤติกรรม
ของคนของเขา Mr. Parsons แสดงความเสียใจและขอโทษแทน ในรายงานซ่ึงผมเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น 
ผมแนะนําแนะนําให�คงใช�บริษัททอมมัส เดอลารูอย�างเคย แต�ถ�าหากคณะรัฐมนตรียังคลางแคลงใจเรื่อง
ความปลอดภัยอยู� จะใช�บริษัทอเมริกันที่ ๒ ผมก็ว�าแล�วแต�จะพิจารณา แต�ถ�าหากจะตัดสินใจให�บริษัท
อเมรกินัที ่๑ พิมพ�ธนบตัรไทยต�อไปแล�ว ผมก็จะอยู�รบัราชการต�อไปไม�ได� เพราะผู�จัดการได�มาบรภิาษผมและ
ท�านรัฐมนตรีว�าการคลัง เป�นบริษัทที่เลวจริง ๆ  จอมพบ ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กล�าวแก�คุณพระ
บริภัณฑ�ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว�า ไอ�ลูกศิษย�คุณพระนี่มันจองหองจริง คําหนึ่งมันก็จะลาออก สองคํา
มนัก็จะลาออก คุณพระท�านก็โต�ตอบแทนผม ผลสดุท�ายคณะรัฐมนตรีลงมตติามรายงานของผม จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ได�เคยนัดไว�ว�าจะให�ผู�จัดการบริษัทอเมริกันท่ี ๑ เข�าพบในวันรุ�งข้ึน ก็งด เปล่ียนเป�นให�คุณรักษ� 
ป�ณยารชุน บุตรเขยพบแทน แต�เร่ืองนี้ทําความไม�พอใจให�คุณเผ�า ศรียานนท� เป�นอย�างมาก
 และต�อมาอีกหลายป� ผู�จัดการบริษัทอเมริกันน้ันเองเป�นผู�มาร้ือฟ��นเร่ืองการพิมพ�ธนบัตรกับคุณโชติ 
คุณะเกษม ซึ่งเป�นทั้งรัฐมนตรีคลังและผู�ว�าการธนาคารชาติในสมัยแรกของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต� และ
คุณโชติก็ตกลงกับเขา จนเกิดเรื่องทําให�คุณโชติต�องออกจากตําแหนงและต�องคดี
 ความจริงจอมพล ป. พิบลูสงคราม ท�านเมตตาผมอยู�แต�ดัง้เดมิ ชะรอยจะเป�นเพราะผมเป�นเพ่ือนกบั
ประสงค� พิบูลสงคราม บุตรชายของท�าน ครั้งหนึ่งจอมพลขัดเคืองกรรมการสภาเศรษฐกิจทั้งคณะ เพราะ
เห็นว�าขัดขวางท�าน ท�านเลยเปล่ียนกรรมการเสียท้ังคณะ เอาคนแก�อย�างท�านสกล เจ�าคุณหลายท�านออกหมด  
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ทีนี้ต้ังใหม�มีแต�เฉพาะรัฐมนตรี ที่ไม�เป�นรัฐมนตรี ก็มีแต� หม�อมหลวงเดช สนิทวงศ� กับผม ผมเองเวลา
นั่งประชุมก็นั่งอยู�ปลายแถวตามประสาเด็ก รวมอยู�กับคุณศิริ สิริโยธิน และคุณประมาณ อดิเรกสาร และ
เคยร�วมใจกันคัดค�านรัฐมนตรีอาวุโสหลายครั้งหลายหน
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม เคยสัพยอกผมในเร่ืองชื่อของผมครั้งหนึ่ง ท�านเคยพูดว�า คุณป�วยนาจะ
เป�นข�าราชการผู�ใหญ�แล�วไม�เปล่ียนสักที ชื่อเป�นเจ�กเป�นจีนอยู�อย�างน้ัน ผมก็เรียนท�านว�า พ�อผมต้ังชื่อมา 
ถ�าจะให�เปลีย่นกต็�องให�พ�อเปลีย่น แต�เสียใจท่ีพ�อตายเสียแล�วเลยเปลีย่นไม�ได� อกีประการหน่ึง ถ�าท�านนายก
รัฐมนตรีรู�จักภมูิศาสตร�ของไทยดีจะทราบว�าที่จังหวัดลําปางมีตําบลหนึ่งชื่อว�า ปางป�วย ฉะน้ันป�วยจึงเป�น
คําไทยด�วย ท�านก็เลยหัวเราะและเลยไม�พูดถึงนามสกุลด�วยซ้ํา
 ตอนพทุธศกัราช ๒๔๙๘–๙๙ ผมรู�ตัวดวี�าเป�นทีเ่กลียดชงัของผู�ใหญ�ในแผ�นดนิทัง้ ๓  คือ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต� และพลตํารวจเอกเผ�า ศรียานนท� จึงคิดขยับขยายจะไปเมืองนอก
เสียพักหนึ่งให�ไม�ต�องทะเลาะกันต�อไป จึงได�ติดต�อกับศาสตราจารย�เฟรเดริก เบนเนม ซึ่งเคยสอนผมมา 
ให�ช�วยหางานให� ศาสตราจารย�เบนเนมก็ได�จัดการให� แต�ความเร่ืองนี้รู�ถึงคุณพระบริภัณฑ�ยุทธกิจ ท�าน
เห็นใจ แต�ไม�อยากให�ผมออกจากราชการไป จึงส�งผมไปทําหน�าที่เป�นที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังที่
สถานเอกอัครราชทูตที่ลอนดอน และเลยเป�นผู�แทนไทยในคณะมนตรีดีบุกด�วย
 เม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต� ทํารัฐประหารสําเร็จ ก็ได�เรียกตัวผมเข�ามาทํางาน คณะรัฐประหาร 
ผมเห็นมีผู�หลักผู�ใหญ�ร�วมอยู�เป�นอันมาก เช�น หม�อมหลวงเดช สนิทวงศ�  คุณเล�ง ศรีสมวงศ�  คุณทวี บุณยเกตุ  
คุณพระเวชยันต�รงัสฤษฏ� เป�นต�น ซึง่เป�นผู�ทีผ่มเคารพนับถอืทัง้นัน้ จึงได�ตัดสนิใจเข�ามาทํางานให� กล�าวได�ว�า
งานคร้ังนั้น ซึ่งเป�นตอนที่จอมพลสฤษดิ์ต้ังใจทํานุบํารุงบ�านเมืองจริง ๆ เป�นงานที่ผมเองรู�สึกสนุกมือและ
สนใจมาก ๆ และเข�าใจว�าเป�นราชการที่มีประโยชน�แก�ส�วนรวมจริง ๆ เม่ือจอมพลสฤษดิ์ต้ังรัฐบาลจึงให�ผม
เป�นผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ และผมได�ครองตําแหนงนี้อยู�ประมาณ ๓ ป� เม่ือได�รับตําแหนงอื่นคือ 
เป�นผู�ว�าการธนาคารชาติและผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เห็นว�าคน ๆ เดียวไม�ควรจะรับผิดชอบ
ทั้งในนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายงบประมาณ จึงได�ลาออกจากตําแหนงผู�อํานวยการ
งบประมาณเสีย
 จอมพลสฤษดิ์ ถึงแม�ว�าจะโกรธเคืองผมเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ก็คงจะหายโกรธแล�ว และคงจะเห็นว�า 
ผมเป�นคนซื่อสัตย�ต�อแผ�นดิน จึงได�ให�ความไว�วางใจในเร่ืองตําแหนงหน�าที่ราชการ จอมพลสฤษดิ์ได�พูด
กับผม ๒–๓ คร้ังว�า คุณป�วย ผมรู�ดอกว�าบ�านของคณุเป�นเรือนไม�เลก็ ๆ  อยู�ไม�สบาย เอาไหม ผมจะสร�างตึก

ให�อยู�อย�างสบาย ผมก็ตอบท�านว�าขอบพระคุณ แต�ผมอยู�สบายแล�ว ไม�เคยบ�นว�าไม�สบายเลย คร้ันท�านเซ�าซ้ี
หนักเข�า ก็เลยพูดทีเล�นทีจริงว�า เมียผมเขาไม�ชอบอยู�ตึก ถ�าท�านสร�างตึกให�ก็จะเข�าอยู�ไม�ได�
 เม่ือคุณโชติ คุณะเกษม มีเหตุอันเป�นไปต�องออกจากตําแหนงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 
ผมยังประชุมคณะมนตรีดีบุกอยู�ที่ลอนดอน จอมพลสฤษดิ์ได�มีโทรเลขถึงผม เรียกร�องให�รับตําแหนง
รฐัมนตรีว�าการกระทรวงการคลงัแทน  ในขณะน้ันจอมพลสฤษดิม์อีาํนาจมาก ชีต้�นตาย ชีป้ลายเป�น  ผมไม�แน
ว�าถ�าปฏิเสธแล�วจะเกิดอะไรข้ึน แต�ก็ต�องปฏิเสธ จึงได�มีโทรเลขตอบท�านว�า ผมไม�ขอรับตําแหนงนี้เพราะ
ได�สาบานไว�เม่ือตอนเข�าเสรีไทยว�า จะไม�รับตําแหนงการเมืองใด ๆ จนกว�าจะเกษียณอายุราชการ (เพ่ือให�
แนใจว�าการเข�าเป�นเสรไีทยนัน้ไม�ใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตัว)  จอมพลสฤษดิไ์ด�มโีทรเลขอกีฉบับหนึง่เร�งเร�าให�
ผมรับ “ประเทศชาติกําลังอยู�ในภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ เหน็มแีต�คุณทีจ่ะช�วยผมได�…  ”  แต�ผมก็มโีทรเลข
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ตอบมาว�า ผมยนิดรีบัใช�ประเทศชาติทกุอย�าง แต�ไม�ใช�ในฐานะรัฐมนตรี  ท�านนายกรัฐมนตรีคงจะไม�ต�องการ
รัฐมนตรีที่ทวนคําสาบานเป�นแน จอมพลสฤษดิ์จึงเงียบไป และต้ังผู�อื่นข้ึนมาแทน พอผมกลับจากประชุม
คณะมนตรีดีบุก จอมพลสฤษดิ์จึงได�แต�งต้ังให�ผมเป�นผู�ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทย
 ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกในระยะนั้น มีกรณีสําคัญเก่ียวกับชื่อเสียงและผลประโยชน�ของ
ประเทศไทยคือ เกิดการลักลอบนําดีบุกส�งออกนอกโควตาอย�างอุกอาจท่ีท�าเรือภูเก็ต นายเหมืองท้ังต�างประเทศ
และคนไทยเห็นแจ�งชัดกันท่ัวหน�า (และความจริงหัวหน�าลักลอบเอาดีบุกออกน้ันก็มิใช�อ่ืนไกลคือ จอมพลสฤษดิ์
นัน่เอง แต�ในขณะน้ันความเซ�อของผมทาํให�ผมไม�ทราบข�อนี)้  ผู�แทนมาเลเซยีในคณะมนตรีดบีกุจึงนาํความ
ข้ึนฟ�องคณะมนตร ีในฐานะผู�แทนไทย ผมจึงรบีเสนอหวัหน�าคณะปฏิวติั คือจอมพลสฤษดิ ์ให�ออกคาํส่ังทนัที
ให�เจ�าหน�าท่ีศุลกากรและเจ�าหน�าท่ีตํารวจสืบสวนโดยด�วน และให�อายัดดีบุกท่ีลักลอบส�งออกน้ันเม่ือตามจับได�
แล�วก็มีโทรเลขด�วนถึงคณะมนตรีดีบุกแจ�งให�ทราบว�า รัฐบาลไทยได�ดําเนินการสืบสวนและให�อายัดดีบุก
นัน้แล�ว จะแจ�งให�คณะมนตรีทราบเมือ่ได�ความคืบหน�า ก็แนละการสืบสวนเช�นว�าน้ันย�อมไม�ปรากฏว�าได�พบ
เรือที่นําสินค�าออกไป 
 ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกแต�ละครั้งภาคีต�าง ๆ ในคณะมนตรีก็เร�งรัดให�ผู�แทนไทยและรัฐบาล
จัดการอย�างใดอย�างหนึง่ เราก็ผัดเพ้ียนเขาตลอดมา เรือทีบ่รรทกุดบีกุทีล่กัลอบมานัน้ ปรากฏว�านําเอาดีบกุ
ไปข้ึนที่เทกซัส สหรัฐอเมริกา เราก็พยายามติดต�อสหรัฐฯ และเจ�าหน�าที่สหรัฐฯ ขอทราบรายละเอียด 
แต�ก็ไม�ทราบรายละเอียดสักที เรือที่บรรทุกดีบุกนั้นภายหลังได�ข�าวว�าล�มเสียแล�ว ยิ่งหาร�องรอยไม�ได� 
คณะมนตรีก็เร�งเร�าให�ประเทศไทยจัดการอย�างใดอย�างหนึ่งเสีย  กาลเวลาก็ล�วงไปได�สักป�เศษหรือ ๒ ป� 
จอมพลสฤษด์ิเองก็โมโหว�าคณะมนตรีรังแกไทย จึงโทรเลขส่ังผมว�า ถ�าคณะมนตรีเอาเร่ืองน้ีข้ึนระเบียบวาระอกี
ก็ให�คัดค�านแล�วให�เดินออกจากทีป่ระชมุ ประเทศไทยจะเลิกเป�นภาคีสญัญาดีบกุละ ผมไตร�ตรองดแูล�วกส็�ง
โทรเลขทวนคําส่ังเข�ามาว�า ผมไม�เห็นด�วยกับคําส่ังของท�าน เพราะใคร ๆ  ก็รู�ว�ามีการลักลอบดีบุกจากประเทศไทย  
การเดินออกจากท่ีประชุมก็เท�ากับว�ารัฐบาลไทยข้ีแพ�ชวนตี และถ�าเราจะเลิกเป�นภาคีสัญญาดีบุกน้ัน ตามสัญญา
ต�องบอกกล�าวล�วงหน�า ๑ ป� และในระหว�างป�นี้ที่เรายังออกไม�ได� คณะมนตรีจะแกล�งเราอย�างไรก็ได� เช�น 
ตัดโควตาให�ลดลงอย�างมาก ไม�เป�นประโยชน�แก�ประเทศไทยเสียเลย ขอให�ท�านนายกรัฐมนตรีออกคําส่ัง
ให�ผมใหม� จอมพลสฤษดิ์โทรเลขตอบไปว�ายกเลิกคําส่ังเดิม คุณจะทําอย�างไรก็ได�ตามใจ 
 ต�อมาผมจึงเร�งรดัให�คณะมนตรีทาํการอย�างหนึง่อย�างใด ผู�แทนมาเลเซียกับผู�แทนเบลเยยีมเสนอให�
ต้ังอนุญาโตตุลาการ ผมเห็นว�าการต้ังอนุญาโตตุลาการน้ันไม�เป�นประโยชน�แก�ประเทศ จึงอภิปรายว�า
บทบัญญัติในสัญญาดีบุกที่ให�ต้ังอนุญาโตตุลาการน้ัน เป�นบทบัญญัติที่ว�าด�วยกรณีที่มีข�อขัดแย�งกัน  
ประเทศไทยและภาคีอื่น ๆ ก็เห็นพ�องต�องกันว�ามีการลักลอบ เพียงแต�ไม�ทราบจํานวนที่ลักลอบเท�าน้ัน  
ฉะน้ันควรจะตกลงกันฉันมิตรว�าจะกําหนดจํานวนเท�าใด คณะมนตรียินยอม และได�กําหนดจํานวนว�านาจะ
เป�นจํานวนหนึ่ง (จําไม�ได�ว�าก่ีพันตัน) ข้ันต�อไปก็คือรัฐบาลไทย เสนอให�ใช�บทบัญญัติอกีข�อหนึ่งในสัญญา
ดีบุกว�าด�วยการส�งดีบุกออกเกินโควตา คือให�ปรับไหม ให�ประเทศไทยเอาเงินเท�ากับมูลค�าดีบุกที่ลักลอบ
ออกนัน้เข�าในมูลภณัฑ�กันชน โดยมสีทิธิใ์นเงนินัน้และกาํไรอนัจะพึงมจีากมูลภณัฑ�กันชน  เม่ือเลกิมลูภณัฑ� 
คณะมนตรีก็ตกลงด�วย 
 ผมกลับจากประชุมก็พูดกับสมาคมเหมืองแร�ให�เข�าใจ และขอให�สมาคมเหมืองแร�นําเงินจํานวนที่
ประเทศไทยจะต�องถูกปรับน้ันซ้ือพันธบัตรรัฐบาล รัฐบาลจะได�มีเงินเอาไปชําระค�าปรับเขา สมาคมเหมืองแร�ก็
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ตกลงแต�โดยดี  ครั้นต�อมามีการชําระบัญชีมูลภัณฑ�กันชนดีบุก ปรากฏว�าส�วนที่รัฐบาลไทย “ถูกปรับ” นั้น 
ก็ได�คืนมาซํ้ายังมกํีาไรเป�นเงนิป�นผลมาด�วย  การทีม่เีหตุร�ายก็กลายเป�นด ีชือ่เสยีงรฐับาลไทยก็ไม�เสีย  เงนิก็
ไม�เสียกลับได�กําไร  แต�ทําให�ผมกลุ�มใจไปหลายเวลาเพราะจําเป�นต�องขัดคําส่ังนายกรัฐมนตรี  และได�ต้ังใจ
ไว�ว�าถ�านายกรัฐมนตรียืนยันคําส่ังเดิม  ผมก็จะลาออกไม�เฉพาะแต�ตําแหนงผู�แทนไทยในคณะมนตรีเท�าน้ัน 
แต�จะลาออกจากตําแหนงผู�ว�าการธนาคารชาติเป�นการคัดค�านด�วย
 การปฏิบัติหน�าที่ราชการของผมในฐานะผู�ว�าการธนาคารชาติ เป�นเวลา ๑๒ ป�เศษน้ัน คงพอจํากัน
ได�ดีพอใช�ว�า ได�ทําดีหรือทําบกพร�องมากน�อยเพียงใด ในระหว�างนั้น ได�มีการร�างพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย�ข้ึนใหม� (มีเพ่ือน ๆ หลายคนเป�นหัวแรง เช�น คุณสมหมาย ฮุนตระกูล เป�นอาทิ) ได�ต้ัง
โรงพิมพ�ธนบตัร ได�เร่ิมจัดต้ังสาํนักงานสาขา ได�ทาํให�เงนิสาํรองระหว�างประเทศเพ่ิมข้ึนเป�นอนัมาก ได�รกัษา
เสถียรภาพของเงินตราเป�นประโยชน�แก�การค�า การอุตสาหกรรมยิ่งนัก ได�ขยายงานธนาคารพาณิชย�ไป
เป�นอันมากท่ัวราชอาณาจักร ภายในธนาคารเองก็ได�มีการปรับปรุงระบบงานและอัตราเงินเดือน ขยายสวสัดกิาร 
และได�เร่ิมสะสมผู�มีสติป�ญญาดีให�เป�นกําลังของธนาคารสืบไป
 วันหนึ่งระหว�างที่จอมพลสฤษดิ์ยังเป�นนายกรัฐมนตรีอยู� มีผู�เสนอให�รัฐบาลต้ังกรรมการข้ึน
คณะหนึ่ง มีอํานาจหน�าที่กําหนดนโยบายการเงิน เฉพาะอย�างยิ่งการเงินระหว�างประเทศ เผอิญวันที่เร่ืองจะ
เข�าคณะรัฐมนตรีน้ัน ผมไปร�วมประชุมคณะรัฐมนตรีเช�าหนอย พบท�านปลัดบัญชาการ คุณหลวงวิจิตรวาทการ
ท�านก็เล�าให�ฟ�งว�า จะมีการเสนอตัวกรรมการคณะน้ีข้ึนในวันนั้น ผมก็เรียนท�านว�า นโยบายการเงินนั้นเป�น
หน�าทีโ่ดยตรงของผู�ว�าการธนาคารชาติภายใต�กํากับของรฐัมนตรีคลงั ส�วนเรือ่งการเงนิระหว�างประเทศน้ัน
นอกจากผู�ว�าการจะมีหน�าที่ความรับผิดชอบแล�ว ยังมีคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียน ซึ่ง
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังเป�นประธานอยู�อีกด�วย ผมไม�เห็นประโยชน�อันใดที่จะมีคณะกรรมการ
ชุดใหม�นี้อีก ตรงกันข�ามจะเป�นโทษ เพราะทําให�ความรับผิดชอบพร�าไป และผู�ที่มีรายชื่อในคณะกรรมการ
ชุดนี้ก็มีหลายคนที่ผมไม�ไว�วางใจ ถ�าขืนจะต้ังคณะกรรมการชุดนี้ ผมก็ไม�มีทางเลือกนอกจากลาออกจาก
ตําแหนงผู�ว�าการธนาคารชาติ คุณหลวงชะรอยจะนาํเอาความเร่ืองนีไ้ปเรียนแก�นายกรัฐมนตรี ในวนันัน้และ
วันต�อ ๆ มาก็ไม�มีใครเอ�ยถึงคณะกรรมการนโยบายการเงินอีก
 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ถึงแก�อสัญกรรมไป ผมเป�นคนหนึ่งที่ได�รับแต�งต้ังให�มีหน�าที่สอบสวนทรัพย�สิน
ของจอมพลสฤษดิ ์และผมรบัรองได�โดยเกียรติยศว�า ในคณะกรรมการสอบสวนนัน้ผมเป�นคนหนึง่ทีพ่ยายาม
ให�ความเป�นธรรมแก�จอมพลสฤษดิ์ กรณีใดที่เป�นที่สงสัยในข�อกฎหมายหรือข�อเท็จจริง ผมก็พยายามให�
ประโยชน�แก�กองมรดกหรอืแก�บคุคลภายนอก แต�กระน้ันก็ด ีเม่ือท�านผู�หญงิจะฟ�องรฐับาลผมก็ตกเป�นจําเลย
คนหนึ่ง แต�ที่ทําให�เกิดความโทมนัสมาก ก็คือ ในคําฟ�องนั้นบรรยายว�าผมเป�นคนที่แกล�งหาเรื่องต�าง ๆ 
“โดยหวงัผลประโยชน�ส�วนตัว”  ทนายของท�านผู�หญงิซึง่เขียนคาํฟ�องนัน้กเ็ป�นเพ่ือนกนัมา ไปเรียนทีอ่งักฤษ
ด�วยกัน ไฉนจึงมาบรรยายคําฟ�องเช�นน้ี ประหน่ึงว�าไม�เคยรู�ใจกันมาแต�ก�อน วันน้ันท่ีได�อ�านคําฟ�องผมกลุ�มใจ
มาก รีบกลับบ�านแต�วันเพราะไม�มีจิตใจท่ีจะทํางาน แต�เดชะบุญเม่ือกลับถึงบ�านมีโทรเลขรออยู�ฉบับหนึ่ง 
แจ�งว�าผมได�รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ฐานท่ีปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตไม�เห็นแก�ประโยชน�
ส�วนตัว ความที่ได�โทมนัสในตอนกลางวันนั้นก็สูญสลายไป กลับมีใจเข�มแข็งข้ึน  นี่แหละมนุษย� อิฏฐารมณ�
ยังคงมีอิทธิพลเหนือมนุษย�อยู�
 นายกรัฐมนตรีทีม่คีวามเมตตาแก�ผมมากท่ีสุดในตอนทีผ่มรบัราชการ คือจอมพลถนอม กิตติขจร  
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ท�านผู�นี้นอกจากจะร�วมเรียนในวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรโดยท�านเป�นหัวหน�าช้ันแล�ว ท�านยังให�ความ
ไว�วางใจผมเป�นพิเศษ ระหว�างที่ท�านเป�นรองนายกรัฐมนตรีอยู� มีเร่ืองอะไรเกี่ยวกับตัวผมท�านก็ช�วยแก�ให� 
มีงานสําคัญบางช้ินที่คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให�ใครทํา ท�านก็มักเสนอชื่อผม ความสัมพันธ�ทางส�วนตัว
ระหว�างท�านกับผมก็เป�นไปอย�างสนิทสนม ฉะน้ันที่ผมได�เขียน จดหมายนายเข�ม เย็นยิ่ง ไปท�วงท�านเม่ือทํา 
“การปฏิวัติ” ใน พ.ศ.๒๕๑๔ นั้น ผมเขียนด�วยความหวังดีต�อท�านและได�จ�าหน�าซองมีหนังสือนําถึงท�าน
โดยตรง แจ�งให�ทราบแนชัดว�าจดหมายนี้มาจากผม ต�อเมื่อท�านไม�มีปฏิกิริยาตอบอย�างใด ผมจึงนําเอา
จดหมายนี้ออกตีพิมพ�เป�นจดหมายเป�ดผนึก
 ก�อนหน�าน้ันสัก ๓–๔ ป� ผมได�ไปขอพบท�านเป�นการส�วนตัว  ท�านให�ไปพบที่กระทรวงกลาโหม ใน
ห�องนั้นมีแต�ท�านและผมเท�าน้ัน ผมได�เรียนท�านว�า บรรดาญาติสนิทของท�านน้ันมีชื่อเสียงไปในเชิงที่ไม�ดี 
เพราะทุจริตเบียดเบยีนราษฎรและพ�อค�า กับกระทาํการผิดกฎหมายหลายเรือ่ง ผมเล�าให�ท�านฟ�งเป�นเรือ่ง ๆ  
จอมพลถนอมก็อึ้งไปครู�หนึ่ง และขอบคุณผมท่ีนําเร่ืองมาบอก และท�านว�าท�านก็ได�ห�ามไปแล�วโดยทั่วไป
จะทํามาหากินอย�างไรก็ไม�ห�าม แต�อย�างเอาเปรียบคนอื่น ท�านก็รับคําว�าท�านจะดูเร่ืองนี้และจัดการอย�างใด
อย�างหนึ่ง แต�พฤติกรรมที่ปรากฏมาน้ันแสดงว�าไม�ได�ผล
 ครัง้หนึง่ รฐับาลของจอมพลถนอมประกาศออกมาห�ามมิให�รฐัมนตรีทัง้หลาย ประกอบการค�าหรอื
เป�นประธานกรรมการ กรรมการในธุรกิจต�าง ๆ  ในการแสดงสุนทรพจน�ประจําป�ที่สมาคมธนาคารไทย 
ผมจึงผูกเป�นคํากลอนยกย�องจอมพลถนอมว�าท�านทําดี แต�ยังมีรัฐมนตรีหลายท�านเป�นประธานหรือ
กรรมการธนาคารพาณิชย�อยู�หรือว�าธนาคารพาณิชย�ไม�ใช�การค�า ใน ๒–๓ วันต�อมาจอมพลถนอมก็ลาออก
จากประธานกรรมการธนาคารพาณิชย� แต�ไม�ปรากฏว�ามีรัฐมนตรีอื่นลาออกตามท�าน
 เม่ืออาจารย�ปรีดี พนมยงค� ออกจากประเทศจีนมาอยู�ฝร่ังเศส เม่ือป� ๒๕๑๓  ผมได�กําหนดไว�ก�อน
แล�วว�า จะไปพักตากอากาศในประเทศฝร่ังเศส ทั้งนี้โดยไม�ได�ทราบล�วงหน�าว�าอาจารย�ปรีดีจะออกมา เม่ือ
ท�านออกมาแล�วก็ได�คิดว�าสมควรจะไปเย่ียมท�านเป�นการคารวะส�วนตัวในฐานศิษย�อาจารย�และในฐานท่ีเป�น
เสรีไทยใต�บังคับบัญชาของท�าน ผมจึงได�เข�าพบจอมพลถนอมก�อนออกเดินทาง เพ่ือเรียนท�านว�าผมจะไป
เย่ียมอาจารย�ปรีดี จอมพลถนอมก็แสดงความยินดีและยังได�ฝากให�ผมนําความไปเรียนอาจารย�ปรีดีด�วย 
ผมก็รับเป�นสื่อให�และยังได�นําความจากอาจารย�ปรีดีมาเรียนจอมพลถนอมด�วย ต�อมาเม่ืออาจารย�ปรีดี
ฟ�องรัฐบาลไทยให�ออกหนังสือเดินทางให� และให�จ�ายเงินบํานาญ ผมก็ได�เป�นสื่อให�ทั้ง ๒ ฝ�ายตกลงกัน
เป�นทีเ่รียบร�อยนอกศาล จอมพลถนอมกย็งัได�แสดงความชืน่ชมยนิดทีีผ่มได�จัดการให�สาํเร็จเป�นทีเ่รยีบร�อย

เหลียวแลดูอุดมคติ
 ท�านที่เคยฟ�งผมบรรยายหรือเคยอ�านหนังสือที่ผมเขียน คงจะระลึกได�ว�า ผมได�พูดได�เขียนไว�
อย�างไรในเร่ืองอุดมคติประจําใจ ผมยังขอยืนยันต�อไปอีกว�า คนเราจะเป�นคนที่สมบูรณ�ได�ต�องระลึกเสมอ
ถึงคุณธรรม ๓ ข�อ คือ ความจริง ความงาม และความดี กล�าวโดยย�อ ความจริงหมายถึงสัจธรรมและ
หลกัวชิา ความงามหมายถงึสิง่ต�าง ๆ  ทีท่าํให�มนษุย�มวีฒันธรรม และความเพลิดเพลนิเป�นการอดเิรกรวมทัง้
การกีฬาประเภทต�าง ๆ ความดีนั้นหมายถึงการไม�เบียดเบียนประทุษร�ายต�อกัน ความสัตย�สุจริตและการ
บําเพ็ญประโยชน�ต�อเพื่อนมนุษย�ด�วยกัน ถ�าขาดคุณธรรมอย�างใดอย�างหนึ่งก็จะทําให�มนุษย�นั้น ๆ มีความ
บกพร�องไป เช�น ถ�ามีแต�ความดีแต�ปราศจากหลักวิชาจะทําให�เกิดประโยชน�ไม�ได� เพราะอาจจะใช�ความดีไป
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ในทางทีผิ่ดกลายเป�นทาํคุณบูชาโทษ ถ�าคนเรามีแต�ความจริงและความด ีไม�คิดถงึความงาม ศิลปะวรรณคด ี
การสังคีต การนาฏศิลป�ก็จะเจริญไม�ได� และคน ๆ นั้นหรือสังคมนั้น ๆ ย�อมจะแห�งแล�งไม�มีความสุข ถ�า
คนเราและสังคมเราขาดความดีเสียแล�ว มีแต�ประทุษร�ายซ่ึงกันและกัน และแม�แต�ไม�คิดประทุษร�ายแต�ไม�มี
ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�กัน คนนั้นและสังคมนั้นก็มีแต�ความเห็นแก�ตัว แย�งชิงทรัพย�สินเงินทองและอํานาจกัน
อย�างหน�าเลือด เพราะฉะน้ันไม�ว�าจะเป�นผู�ที่มีอํานาจปกครองวางนโยบายแผ�นดินหรือเป�นเอกชนจะละเลย
ความ-จริง ความดีและความงามเสียมิได�
 อันความจริงและสัจธรรมน้ันก็เป�นหน�าที่ที่พวกเรานักการศึกษาท้ังหลายจะสนับสนุนให�เกิดขึ้น 
ไม�ว�าจะเป�นหลักวิชาแขนงใด ระดับใด นักเรียนนักศึกษาเข�ามาในสถานการศึกษาก็ต�องการจะได�หลักวิชา 
ทั้งที่จะเป�นเคร่ืองมือเอาไปหากินต�อไปภายหน�า และที่จะเป�นเคร่ืองกระตุ�นให�เกิดความสามารถนึกคิด
ตริตรองได�ด�วยตนเอง ไม�หลงเชือ่คาํกล�าวทีไ่ม�มหีลกัฐานหรือความเชือ่ในทางไสยศาสตร� ตรงกับทีพ่ระท�าน
เรียกว�าวิชา และครอบคลุมไปถึงวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม
 ทุกวันนี้ในประเทศไทย ปรากฏว�ามีข�าวลือกันจนเป�นที่วุ�นวายรวมทั้งที่ปรากฏในหน�าหนังสือพิมพ�  
วิทยุ และโทรทัศน� และข�าวลือเหล�าน้ัน  ถ�าโดนแก�ตัวของตัวเองจึงจะแนใจว�า มักจะไม�เป�นความจริง ใบปลิว
กล�าวหาคนน้ันคนนี้ก็มีกันจนแพร�หลาย ล�วนแล�วแต�เป�นใบปลิวที่กล�าวหากันในข�อที่ฉกาจฉกรรจ�ทั้งนั้น 
เฉพาะอย�างยิ่งในเรื่องการเมือง (ใบปลิวบางรายถึงกับยุยงส�งเสริมให�มีการใช�อาวุธ และบางรายก็ขู�จะ
ล�างชีวิตกัน ใบปลิวชนิดนี้ผิดกฎหมาย ตํารวจควรจะจับผู�กระทําผิดมาลงโทษ) เม่ือเป�นใบปลิวหรือข�าวลือ 
ผู�ที่เขียนหรือผู�ที่ลือไม�กล�าลงชื่อรับผิดชอบ ผู�อ�านที่รักความจริงนาจะถือว�าเป�นเหมือนบัตรสนเท�ห�ไม�ควร
ไปป�กใจเช่ือ หนงัสอืพมิพ� วทิย ุและโทรทศัน�ก็เช�นเดยีวกนัจะนําเอาคํากล�าวในใบปลวิและข�าวลอืมาเสนอต�อ
ผู�อ�านผู�ชมผู�ฟ�ง ถ�ามีความรับผิดชอบจริง ๆ  ก็ควรแสวงหาหลักฐานมาประกอบ หรือสอบสวนเอาให�ได�ความจริง
จงได� มิฉะน้ันก็ควรงดเว�นไม�เสนอ “ข�าว” นั้น เฉพาะอย�างย่ิงเมื่อเป�นการทําให�มีผู�เส่ือมเสียชื่อเสียงหรือ
ทําให�ผู�อ�านผู�ฟ�งผู�ชมเข�าใจผิดในเร่ืองสําคัญไป
 ผมได�ทราบมาโดยมีหลักฐานเช่ือถือได�ว�า มีสถาบันการศึกษาช้ันสูงในประเทศไทยนําเอาข�าวลือมา
เสนอนักศึกษาชวนให�เช่ืออย�างไม�แสดงหลักฐาน เช�นนี้ย�อมจะขัดกับความเป�นเลิศในทางวิชาการ เช�น 
วทิยาลยัป�องกนัราชอาณาจักร มผูี�กล�าวหาโดยไม�แสดงหลกัฐานว�า ผมและผู�อืน่อกีหลายคนเป�นคอมมวินสิต� 
ต�องการจะล�างชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ต�องการจะให�ผมเป�นประธานาธิบดี เร่ืองเหล�าน้ีเราได�มาจาก
ใบปลิวเถื่อน ข�อแรกที่สุดนั้น เรายังมีกฎหมายว�าด�วยการกระทําอันเป�นคอมมิวนิสต�อยู� ถ�าใครเป�น
คอมมิวนิสต�และกระทําการอันเป�นคอมมิวนิสต� ก็ชอบที่ตํารวจจะจัดการตามกฎหมาย คือ จับกุมไป แต�
ก็ไม�เห็นมีใครถูกจับกุม ในเม่ือตํารวจไม�จับกุม และผู�พูดไม�มีหลักฐานยืนยัน ผู�พูดก็ไม�นาจะพูดในสถาบัน
การศึกษาช้ันสูงเช�นนั้น และเมื่อมีการกล�าวหาก็ควรที่จะให�ผู�ถูกกล�าวหาได�มีโอกาสโต�ตอบ จึงจะมองเห็น
ความจริงได� วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรน้ีเป�นสถาบันที่ผมรักและเคารพนับถือ เพราะได�เคยเรียนที่
วิทยาลัยแห�งนี้เป�นรุ�นแรก เพ่ือนฝูงที่เรียนอยู�พร�อมกันก็ยังรักใคร�นับถือกันอยู� และเป�นแหล�งการศึกษา
ของข�าราชการช้ันผู�ใหญ� ทั้งพลเรือน ทหาร และตํารวจ จึงเป�นที่นาเสียดายที่เอาใจใส�ต�อสัจธรรมน�อยไป
 ข�อกล�าวหาอย�างเดียวกัน ปรากฏว�า มีอยู�ในสภาความม่ันคงแห�งชาติ ในคณะกรรมการกล่ันกรอง
ของสภาความมั่นคงฯ มีอยู�ใน กอ.รมน. และมีอยู�ในสถานที่อบรมทหารต�าง ๆ สถาบันเหล�าน้ีมีความ
รับผิดชอบมากต�อความมั่นคงของประเทศชาติ (เปรียบไม�ได�กับกลุ�มบางกลุ�มที่ไม�มีความรับผิดชอบ จึง
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กล�าวหาคนได�อย�างพล�อย ๆ แล�วยังใช�อาวุธได�โดยผิดกฎหมาย แต�ไม�มีการลงโทษกัน)  ฉะน้ันเพ่ือเทิดทูน
สจัธรรมและเพ่ือประโยชน�ของความม่ันคงแห�งชาติ จึงควรให�โอกาสแก�ผู�ถกูกล�าวหาได�โต�ตอบ หรอืมฉิะน้ัน 
ถ�ามีหลักฐานแนนอนก็จัดการแก�ผู�ถูกกล�าวหาไปตามกฎหมาย
 ความจริงดังกล�าวหมายรวมถึงความจริงใจด�วย คือ ความสัมพันธ�ระหว�างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง
ต�องตั้งอยู�บนรากฐานแห�งความจริงใจ เฉพาะอย�างยิ่งเมื่อฝ�ายหนึ่งตกทุกข�ได�ยาก อีกฝ�ายหนึ่งต�องมีความ
มั่นคงเสมอต�นเสมอปลาย มิใช�ว�าเม่ือเขาได�มีอํานาจวาสนาก็พินอบพิเทาเคารพรักใคร� พอเขาได�ทุกข�ก็
หลีกเล่ียงไม�เหลียวแล การที่ผมได�ไปเย่ียมอาจารย�ปรีดี พนมยงค� ที่ปารีส และได�ไปเย่ียมจอมพลถนอม 
กิตติขจร ทีส่งิคโปร� ก็ด�วยเหตนุี ้ ไม�ใช�เร่ืองของผู�อืน่ทีจ่ะโจษจันกันไปต�าง ๆ  นานา โดยไม�คํานึงถงึสจัธรรม
 ความงามน้ันเป�นเร่ืองของจิตใจและร�างกาย ไม�เก่ียวกับสิทธิการเมืองใด ๆ ถ�ามีการเมืองเข�ามา
แทรกแซง ความงามย�อมจะเสียไป ไม�เป�นคณุธรรมเสียแล�ว  เราชมศิลปะ เรานิยมดนตร ีเราช่ืนชมในความเก�ง
ของนกักีฬาท่ีสามารถควบคมุร�างกายของเขาให�กระทาํส่ิงทีม่นษุย�ธรรมดาไม�สามารถทาํได�  ไม�ใช�เพราะเหตุว�า
นักศิลป�น หรือนักดนตรี หรือนักกีฬาน้ัน จะต�องมีความคิดทางการเมืองเหมือนกับความคิดของเรา แต�
เราชมเขานิยมชอบในเรื่องที่เขาแสดง ด�วยเหตุฉะน้ีผมจึงเห็นว�า การที่นิสิตนักศึกษาติเตียนดนตรีไทยหรือ
วรรณคดไีทย หาว�าเป�นสมนุของศกัดนิา หาว�าเป�นการมอมเมาประชาชนนัน้ เป�นความเข�าใจผิดในเรือ่งของ
ศิลปะและความงาม คนเราต�างคนก็ต�างใจ ใครจะชอบศิลปะทางไหนก็เป�นเรื่องของเขา แม�แต�ผมไม�ชอบ
ดนตรีหรือวรรณกรรมสมัยใหม� เม่ือคนรุ�นใหม�ต�องการฟ�งต�องการอ�าน ก็ไม�ขัดขวางและทนฟ�งทนอ�านได� 
หน�าที่ของนิสิตนักศึกษาคือ เม่ือรักดนตรี นาฏศิลป� วรรณกรรมสมัยใหม�แล�ว ก็ควรจะสนับสนุนให�ดนตรี 
นาฏศิลป� และวรรณกรรมนั้นให�เจริญ แทนที่จะขัดขวางอย�างอื่นที่ตนไม�ชอบ อย�างนั้นจึงจะเรียกว�าศิลปะ
เพ่ือประชาชนจริง
 เร่ืองของความดคีวามประพฤติด ีเป�นเร่ืองทีศ่าสนาต�าง ๆ  ทกุศาสนาสอนเราให�ปฏบิติั ความสมัพนัธ�
ระหว�างบตุรกับบดิามารดา ครกัูบศษิย� ญาติต�อญาติ มติรต�อมติร คนหนึง่กบัสาธารณชน เป�นเร่ืองทีศ่าสนา
กําหนดให�เราประพฤติและปฏบิติัอยู� สรปุความก็คือ ให�มนี้าํใจเอ้ือเฟ��อเผ่ือแผ�ต�อกนั ไม�ให�ประทษุร�ายต�อกนั 
ให�เก้ือกูลกันให�ทําประโยชน�แก�กัน ให�เฉล่ียสุขซ่ึงกันและกัน สมดั่งคําพระท่ีท�านได�กล�าวไว�ว�า
  สปปุริโส ภิกขเว กุเล ชายมาโน
  ชนสฺส อตฺถายะ หิตาย สุขาย โหติ
 ข�อสําคัญที่พึงเอาใจใส� ก็คือ ศาสนาต�าง ๆ นั้นต�างก็มีข�อดีของตนทั้งนั้น เราเกิดมาในพระบวร
พุทธศาสนา ก็เหน็ว�าศาสนาของเราน้ันด ี แต�ก็ต�องเหน็ด�วยว�าคนอืน่เขาก็มเีสรภีาพในการถือศาสนาของเขา
เช�นเดียวกัน ความสมานฉันท�ในเร่ืองศาสนา (และเชื้อชาติ) ย�อมทําให�ชาติมีความมั่นคงมากข้ึน
 สําหรับผมเอง แม�ว�าจะรู�สึกว�าได�ทํางานรับใช�ชาติและสังคมอย�างเต็มที่มาถึงจนอายุจะ ๖๐ ป�แล�ว
ก็ตาม มีความรู�สึกว�าได�มีความบกพร�องอยู�มาก คือ การจัดระบบเศรษฐกิจให�เรียบร�อยดังได�พรรณนา
มาข�างต�น ยังไม�สามารถที่จะบันดาลให�ผู�ที่ยากไร�เป�นจํานวนมากในประเทศไทยมีฐานะความเป�นอยู�ดีข้ึน 
เฉพาะอย�างย่ิงในชนบทท่ีแร�นแค�น ท้ังน้ีอาจจะเป�นด�วยเหตุหลายประการท่ีมิใช�อยู�ในความรับผิดชอบของผม 
เช�น ประชากรเพ่ิมข้ึนโดยรวดเร็ว การศึกษาและอนามัยของประชาชนยังไม�ดีเท�าที่ควร เป�นต�น  เน่ืองด�วย
เหตุฉะน้ีจึงได�มาคิดเห็นว�า ถ�าไม�มีการลงมือพัฒนาชนบทอย�างละเอียด เพียงแต�สร�างระบบและสภาวะ
เศรษฐกิจให�ดีข้ึนอย�างเดียว ก็จะไม�สามารถกู�ฐานะของเพ่ือนร�วมชาติหลายสิบล�านได�ดีพอ จึงได�ร�วมมือ
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ร�วมใจกับเพ่ือน ๆ ทําการพัฒนาชนบทเป�นการช�วยเหลือรัฐบาล ไม�ใช�จะมาทําแข�งขันกับรัฐบาล 
 งานพัฒนาชนบทที่ว�าน้ีได�จัดทําข้ึน ๓ โครงการ ๒ ใน ๓ โครงการน้ีได�เร่ิมทําข้ึนมาแล�ว ๗ ป� คือ
โครงการของมูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� จัดทําที่จังหวัดชัยนาท และ
อทุยัธานี และโครงการศนูย�บณัฑิตอาสาสมคัรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร�  ๒ โครงการน้ีพระบาทสมเดจ็
พระเจ�าอยู�หัวได�ทรงทราบและได�เคยรับสั่งถามถึงกิจการ ทรงเอาพระทัยใส�อยู� ถึงกับพระราชทานพระบรม
ราชูปถมัภ�แก�มลูนธิิและพระราชทานพระบรมราโชวาทแก�บณัฑิตอาสาสมคัร  ๒–๓ รุ�น  ส�วนอกีโครงการน้ัน 
คือ โครงการพัฒนาลุ�มน้าํแม�กลอง ซึง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร�จัดทาํข้ึนร�วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร�
และมหาวทิยาลยัมหดิล เพ่ิงมอีายไุด�ป�เศษจึงมไิด�ปรากฏผลว�าจะสําเร็จหรอืไม�ประการใด แต�บรรดาอาจารย�
และนิสิตนักศึกษาของทั้ง ๓ มหาวิทยาลัยก็ได�ใช�ความพยายามทุ�มเททั้งกําลังใจให�แก�โครงการน้ีเป�น
อย�างมาก แต�ภาวะการเมืองในป�จจุบันประกอบกับความเท็จซ่ึงปรากฏอยู�ทั่วไปในขณะน้ี ทําให�โครงการ
พัฒนาชนบทเหล�าน้ีอยู�ในความเพ�งเล็งของทางราชการบางหนวยงาน เช�น กอ.รมน. และคณะกรรมการ
กลั่นกรองของสภาความมั่นคงแห�งชาติ  โดยมีผู�กล�าวหาว�าอาจารย�และนิสิตนักศึกษาในโครงการน้ัน ๆ ไป
ปลกุระดมมวลชนให�มคีวามเกลียดชงัรฐับาล  ความจริงหาได�เป�นเช�นนัน้ไม� บณัฑิตอาสาสมัครก็ด ีอาจารย�
และนิสิตนักศึกษาในโครงการแม�กลองก็ดี ได�รับการอบรมและคําส่ังให�ปฏิบัติงานในหน�าที่ของตนโดยมิให�
เอาเร่ืองการเมืองมาเกี่ยวข�อง ใครที่ไม�ปฏิบัติตามก็ถอนตัวออกจากโครงการ และทั้ง ๒ โครงการน้ีก็ได�รับ
ความสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีใช�งบประมาณแผ�นดินมาดําเนินการ แต�ก็มิวายที่จะมีผู�คอยระแวงสงสัย
และหาความต�าง ๆ นานา ทั้งนี้จะมีส�วนเก่ียวข�องกับความสงสัยในตัวผมด�วยกระมัง ด�วยเหตุฉะน้ีและเพ่ือ
ประโยชน�ของงานในโครงการ ผมจึงลาออกจากตําแหนงผู�อาํนวยการโครงการแม�กลอง กําลังหาผู�มาทาํหน�าที่
แทนอยู� ส�วนโครงการศนูย�บณัฑิตอาสาสมคัรนัน้ ผมได�ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการมาแล�วร�วมป�

แลดูสังคมไทยและอนาคตของไทย
 ผมเคยพูดเคยเขียนไว�ที่อื่นว�า สังคมที่พึงปรารถนานั้นจะต�องประกอบด�วยคุณธรรม ๔ ประการ 
คือ มีสมรรถภาพ มีเสรีภาพ มีความชอบธรรม และมีความเมตตากรุณา สมควรท่ีจะนํามากล�าวโดยย�อในท่ีนี้ 
และประยกุต�กับสภาวะป�จจุบนัของไทยเพือ่เป�นการชีช้�องทางว�า เพ่ืออนาคต เราทุกคนควรร�วมมอืร�วมใจกัน
ทําอย�างไรให�ได�มาซึ่งสังคมในอุดมคติ
 ในสงัคมทีม่สีมรรถภาพนัน้ ผู�ปกครองสงัคมนัน้จะต�องใช�หลกัวชิาดาํเนินการของรัฐในทุกแง�ทกุมุม
เพ่ือให�สังคมนั้นดําเนินชีวิตไปโดยลงทุนน�อยที่สุด ได�ผลมากท่ีสุดตามเป�าหมาย ไม�ว�าจะเป�นสาขาวิชาใด 
วิทยาศาสตร� เกษตรศาสตร� การแพทย� อนามัย วิศวกรรมศาสตร� สถาป�ตยกรรมศาสตร� สังคมศาสตร�ท้ังมวล 
และมนษุยศาสตร�ทัง้มวล ในการน้ีไม�เฉพาะข�าราชการหรือนกัการเมืองชัน้ปกครองเท�าน้ันทีจ่ะต�องมคีวามรู�
ความสามารถ แต�ประชาราษฎรทั้งหลายไม�ว�าตํ่าหรือสูงก็ต�องมีการศึกษาพอสมควร เพ่ือจะได�มีความรู�
ความสามารถคิดแก�ป�ญหาของตน รู�จักให�ความคิดชั่งใจได�ด�วยตนเอง ฉะน้ันการศึกษาและอนามัยของ
ประชาราษฎรจึงมีความสําคัญอยู�มาก
 สังคมจะมีสมรรถภาพได�ก็ต�องอาศัยไม�มีความร่ัวไหลและเหลวไหล ราษฎร พ�อค�า ข�าราชการเสียภาษี
อากรกันเต็มเม็ดเต็มหนวย ไม�มีการร่ัวไหล ข�าราชการไม�มีที่จะเบียดเบียนราษฎร ทําหน�าที่ตามกําลัง คือ 
ตํารวจก็จับผู�ร�าย ครก็ูสอนนกัเรียน นายอาํเภอก็ดแูลทกุข�สขุของราษฎร เป�นข้ัน ๆ  ไป เป�นต�น และข�าราชการ
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ผู�ใหญ�ผู�น�อยกไ็ม�มกีารทจุริตล�างผลาญเงินหลวงหรอืข�มขู�เอาเงินสนิบนรางวลัจากพ�อค�าพาณิชย�  ในเร่ืองนี ้
รฐัธรรมนูญป�จจุบนัได�บญัญัติไว�ให�มผูี�ตรวจสอบบญัชีของรฐัสภา ซึง่จะช�วยให�ป�องกนัปราบปรามความทจุริต
ของข�าราชการ แต�ก็ยงัไม�ได�รบัความสนใจจากรัฐบาล ไม�มกีารแต�งต้ังตามรัฐธรรมนูญ เม่ือร�างรัฐธรรมนูญ
กันนัน้ มผูี�เสนอให�มผูี�ตรวจราชการของรัฐสภา เม่ือพจิารณากันก็ตกไป เป�นทีน่าเสียดายย่ิงนกั เพราะถ�าหาก
มผูี�ตรวจบัญชีของรฐัสภาและผู�ตรวจราชการของรัฐสภาข้ึนจริง ๆ  ก็จะทําให�ความร่ัวไหลและเหลวไหลทีม่อียู�
ในวงราชการของไทยในป�จจุบันนี้ลดน�อยถอยลง ทําให�ประเทศไทยมีสมรรถภาพสูงข้ึน
 อนึ่ง ใคร ๆ ก็พูดกันในสังคมไทยว�า ราชการป�จจุบันนี้ไม�มีสมรรถภาพ เพราะระบบราชการไม�ดี
อย�างหนึง่ และมกีารรวมอาํนาจไว�ในเมืองหลวงจนเกนิไปอกีอย�างหนึง่  ระบบราชการไม�ดเีพราะมีการทาํงาน
ซํ้าซ�อนกัน เก่ียงกันบ�าง แย�งกันบ�าง และหานโยบายเป�นอันหน่ึงอันเดียวกันมิได�  การรวมอํานาจไว�ในเมืองหลวง
แทนทีจ่ะกระจายไปสู�ท�องถิน่ ทาํให�ท�องถิน่ไม�ได�รบัการดูแลเท�าทีค่วร ทาํให�เกิดอปุสรรคนานาประการในการ
ที่จะพัฒนาประเทศให�ทั่วถึงกัน เร่ืองทั้ง ๒ นี้จะทิ้งช�าไว�ไม�ได�เพราะคล�ายกับสนิมนับวันจะกินระบบราชการ
ให�กร�อนหย�อนสมรรถภาพขึน้ทกุท ีจึงควรทีพ่วกเราราษฎรทัง้หลาย มหาวทิยาลยั และรฐับาลจะร�วมมอืกนั
หาวิธีแก�ป�ญหาน้ีให�จงได�โดยรวดเร็ว
 เสรีภาพในสังคม หมายถึง เสรีภาพในการพูด การเขียน การคิด การชุมนุมกันโดยสันติและ
ปราศจากอาวุธ เป�นต�น เสรีภาพเช�นว�าน้ีไม�ใช�เสรีภาพในอันที่จะทําให�สิทธิเสรีภาพของผู�อื่นเสื่อมเสียไป 
และข�อจํากัดเสรีภาพอีกข�อหนึ่งคือ ประโยชน�ส�วนรวมโดยความเห็นชอบของประชาชนส�วนใหญ�หรือโดย
รฐับาล ผู�เผด็จการย�อมอ�างถงึประโยชน�ส�วนรวมเสมอ แต�เป�นเรือ่งประโยชน�ส�วนรวมทีผู่�เผด็จการวินจิฉัยว�า
เป�นประโยชน�ส�วนรวม มิใช�ประชาชนเป�นผู�วินิจฉัย การเสียภาษีที่รัฐสภาซ่ึงราษฎรเลือกต้ังมาลงมติให�
เสียเป�นการจํากัดเสรีภาพที่ชอบธรรม
 เสรีภาพมีคุณแก�สังคม เพราะในสังคมน้ันมีคนจํานวนมาก ความคิดอ�านย�อมแตกแยกกันได�  มนุษย�เรา
มีสมองด�วยกันทุกคน และความคิดอันประเสริฐของมนุษย�แต�ละคน ไม�เลือกชั้นวรรณะหรือทรัพย�สมบัติ 
ย�อมจะเป�นประโยชน�แก�สังคมท้ังน้ัน เหตุไฉนเล�าเราจึงจํากัดเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลส�วนน�อย ไม�เป�ด
โอกาสให�บุคคลทั้งหลายแสดงความคิดเห็นตามทัศนนิยมของเขา จะได�มีโอกาสเลือกได�ว�าวิถีทางใดจึงจะ
เป�นประโยชน�ที่สุดแก�ส�วนรวม
 บางอาจารย�กล�าวถึงสทิธเิสรภีาพของมนษุย�ว�าเป�นของคู�กับชวีติ คือ มนษุย�เราเกิดมาทกุคนก็มสีทิธิ
เสรภีาพมาตรฐาน ซึง่เป�นของควบคู�มาโดยกําเนิด  ใครทาํลายล�างเสรภีาพย�อมเป�นผู�ทีเ่บียดเบยีนกวนสทิธิ
ของเพ่ือนมนุษย�โดยไม�ชอบธรรม
 สทิธเิสรีภาพน้ีจะมีได�ก็แต�ในสงัคมทีเ่ป�นเสรปีระชาธิปไตย เผด็จการไม�ว�าจะเป�นฝ�ายขวา(ฟาสซิสต�) 
หรือฝ�ายซ�าย(คอมมิวนิสต�) ย�อมจํากัดเสรีภาพโดยอําเภอใจ เผด็จการฝ�ายขวามักจะห�ามไม�ให�คนของเขา
ทําการหน่ึงการใด เผด็จการฝ�ายซ�ายนอกจากจะห�ามมิให�ทําการหน่ึงการใด เช�น ต้ังพรรคการเมืองแล�ว 
ยงัห�ามมิให�ทาํการหน่ึงการใดด�วย เช�น จะเกียจคร�านก็ไม�ได�ต�องทาํงานตามกําหนด  คอมมวินสิต�มกัจะอ�างว�า
เขาเป�นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสงัคม คือ มคีวามเสมอภาคในหมู�ราษฎร แต�หาได�เป�นประชาธิปไตย
ทางการเมืองและวฒันธรรมไม� ส�วนฟาสซิสต�นัน้ไม�เป�นประชาธิปไตยท้ังการเมือง วฒันธรรม เศรษฐกิจและ
สังคม เราจึงไม�ควรรับเผด็จการท้ังฝ�ายขวาและฝ�ายซ�าย
 ความชอบธรรมหรือท่ีมีผู�เรียกว�าความยุติธรรมน้ัน หมายถึงว�า ภายในสังคมน้ันมนุษย�ทุกคนเสมอกนั
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ในกฎหมาย ไม�ว�าจะเป�นลูกเศรษฐี ขุนนาง มียศถาบรรดาศักดิ์ประการใด ถ�าทําผิดกฎหมายต�องได�รับโทษ
เช�นกระยาจกคนยากไร� หรือถ�าทําดีก็มีรางวัลตอบแทนเสมอกัน ไม�มีการเลือกที่รักมักที่ชัง
 ในสังคมที่มีความยุติธรรมนั้น เร่ืองความสงบเรียบร�อยเป�นเร่ืองที่สําคัญย่ิง ทหาร ตํารวจ อัยการ 
ตุลาการ ต�องมีสมรรถภาพและทํางานด�วยความเอาใจใส�และเที่ยงธรรม ไม�มีการยัดเยียดความผิดให�แก�
ราษฎร ไม�มีการจับยัดถังแดงและเผา ไม�มีการยิงท้ิง ไม�มีการกล�าวหาใคร ๆ  ว�าเป�นอะไรโดยปราศจากหลักฐาน
อันสัตย�จริง เช�น กล�าวหาว�าใครเป�นคอมมิวนิสต� เป�นต�น ทหารต�องป�องกันประเทศอย�างซ่ือสัตย�สุจริต
ไม�สร�างความแตกแยกในชาติ โดยพยายามใช�เงินภาษีอากรมาปราบราษฎรผู�เสียภาษีอาการ  ตํารวจต�องทาํ
หน�าที่โดยปราศจากความหวาดเกรงต�ออิทธิพลทั้งหลายและไม�ลําเอียง ใครพกลูกระเบิดโดยผิดกฎหมาย
ต�องจับกุมไม�ว�าจะเป�นกลุ�มอะไร ใครคิดปฏิวัติโดยใช�กําลังเป�นการกระทําผิดกฎหมาอาญาฐานเป�นกบฏ
ก็ต�องจับกุม เพราะทหารและตํารวจเป�นที่พ่ึงของราษฎร ไม�ใช�เป�นนายของราษฎร ผู�ถูกกล�าวหาย�อมไม�มี
ความผิดจนกว�าจะหาหลักฐานได�ว�าผิดจริง ใครแจกใบปลิวชักจูงให�ใช�อาวุธหรือกล�าวหาคนอื่นว�าใช�อาวุธ 
ควรจะจับเพ่ือจะให�ได�ต�นตอแห�งใบปลิวน้ัน อัยการและตุลาการต�องทรงไว�ซ่ึงเกียรติ อยู�เหนืออิทธิพลของเงิน 
ของการขู�เข็ญ และของอํานาจ
 ในสังคมที่มีความชอบธรรมนั้น ใครทําดีจะได�ดี ใครทําช่ัวจะได�ชั่ว นรกหรือสวรรค�อยู�ในชาตินี้เอง 
ไม�ต�องรอไปในชาติหน�า ผู�ที่ปลอมตัวว�าเป�นคนดีย�อมจะอยู�ในฐานคนดีอยู�ไม�นาน จะมีผู�คนพบในไม�ช�า
 สงัคมทีม่สีมรรถภาพ เสรภีาพ และเคารพความชอบธรรม แต�ปราศจากความเมตตากรุณาย�อมเป�น
สงัคมท่ีไม�สมบรูณ� เพราะบุคคลในสงัคมนัน้ยงัแตกต�างกันไปโดยกําเนิด โดยกรรมพันธุ� และโดยสิง่แวดล�อม 
คนเราบางคนเกิดมาง�อยเปลี้ยเสียขา ตาบอด หูหนวก หรือพิการอย�างอื่น ไม�ใช�ความผิดของเขา คนที่
เกิดมาดตี�องช�วยเหลอืเขาจะนึกผิด ๆ  ว�าเพราะ “ชาติก�อน” เขาทํามาไม�ดจึีงได�รบัความทกุข�ในชาตินีห้าควรไม�
ความฉลาดหรือความโง�บางทีก็เป�นเร่ืองของกรรมพันธุ�ซึ่งไม�แนนอน คือพ�อฉลาด ลูกก็โง�ได� หรือกลับกัน 
เลือกไม�ได� เด็กทีม่ขีองเล�นย�อมได�เปรียบเดก็จนทีไ่ม�มขีองเล�น เด็กทีเ่กิดมาในชนบทแร�นแค�น โรงเรียนไม�ด ี
ครูไม�ดี อุปกรณ�การเรียนไม�ดีย�อมจะแข�งขันกับเด็กในเมืองที่มีโชควาสนาดีกว�ามิได� เพราะฉะน้ันจะถือลัทธิ
สมรรถภาพและเสรวี�าใครมือยาวสาวได�สาวเอาหาชอบไม� คนทีม่วีาสนาดกีว�าจึงควรเกือ้กลูควรทาํประโยชน� 
และควรเฉลี่ยสุขให�แก�คนที่ไม�มีวาสนา
 ที่กล�าวมาน้ีเป�นเร่ืองที่ฝร่ังเขาเรียกว�า ความยุติธรรมในสังคม มีความหมายกว�างกว�าการกระจาย
รายได�หรือการกระจายทรัพย�สิน เพราะความสุขไม�ได�ข้ึนอยู�กับทรัพย�สินอย�างเดียว ในระบบสังคมที่ผู�หญิง
แพ�เปรียบผู�ชาย เพ่ือให�เกิดความยุติธรรมในสังคมก็ต�องแก�ไขระบบ เคร่ืองมือหากินถ�าใครไม�มีก็ต�อง
หยิบยื่นให� การศึกษา การอนามัย และอาชีพเป�นเร่ืองที่จะต�องให�แก�มนุษย�ทุกคน ความยากจนทําให�มนุษย�
เส่ือมค�าความเป�นมนุษย� เรามีหน�าที่ช�วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนั้น
 ตรงกันข�ามกับความเมตตากรุณา คือ การพิฆาตเข�นฆ�าซ่ึงกนัและกนั ไม�ว�าจะเป�นซ�ายพิฆาตขวา หรอื
ขวาพิฆาตซ�ายย�อมเลวด�วยกันทั้งนั้น ในสภาพป�จจุบันในเมืองไทย ข�อที่นาสังเกตก็คือ ฝ�ายที่เราเรียกกันว�า
ซ�าย คือ นิสิตนักศึกษา กรรมกร ชาวไร� ชาวนาน้ัน ไม�มีอาวุธ จะมีก็บางคนมีป�นไว�ป�องกันตัว แต�กระน้ัน
ก็ยังมีบางโอกาสที่พวกฝ�ายน้ีขู�เข็ญว�าจะเผาตึกหรือทําลายทรัพย�สิน นี่ก็เป�นการกระทําอันมิชอบ แต�ฝ�ายที่
เราเรียกว�าฝ�ายขวา คือ กระทิงแดง นวพล และกลุ�มอื่น ๆ อีกมากมายน้ัน มักใช�อาวุธเป�นเคร่ืองขู�ขวัญฝ�าย
ตรงกันข�าม นั่นก็เป�นการกระทําอันมิชอบ และผิดกฎหมายอย�างชัดแจ�ง  ถ�าใช�ความเมตตากรุณาเป�นหลัก
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ถึงจะแตกแยกกันอย�างไรก็จะเจรจาตกลงกันได�ด�วยสันติวิธี อาวุธไม�เคยแก�ป�ญหาอะไรได�ในโลกน้ี มีแต�
จะสร�างป�ญหาให�เกิดข้ึนใหม� ๆ อยู�เสมอ แต�ความเมตตาเป�นสิ่งที่คํ้าจุนโลก อหิงสาและสันติทําให�สังคม
มีความสุขได�
 การใช�อาวุธประกอบกับความเท็จเป�นเคร่ืองมือนั้นแทนที่จะช�วยแก�ป�ญหาให� กลับจะเป�นการ
เสริมสร�างพลงัให�ศัตรูอย�างมาก เช�น คนทีไ่ม�เป�นคอมมวินสิต�แล�วเราเรียกเขาว�าเป�นคอมมวินสิต� และขู�เข็ญ
ว�าจะสังหารเขาด�วยอาวธุเพราะเป�นคอมมวินสิต�ผู�ทีถ่กูขู�เข็ญก็เกิดความหวาดกลวั หนเีข�าป�าไป ในป�าก็ต�อง
รับความช�วยเหลือทางอาวุธ อาหาร และอื่น ๆ จากคอมมิวนิสต� ในไม�ช�าก็ต�องเป�นพวกของคอมมิวนิสต�ไป
เป�นการเพ่ิมกําลังให�คอมมิวนิสต� เราต�องการหรือไม� กอ.รมน. คิดให�ดี ตัวอย�างในลาว เขมรและญวน
ก็มีอยู�เป�นอันมาก ถ�ารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� จริง ก็ต�องคิดให�ดี ให�รอบคอบ

แลดูการเมืองและเศรษฐกิจของไทย
 ในป�จจุบันนี้เราพูดกันอยู�ว�า แม�จะมีการเลือกต้ังในวันที่ ๔ เมษายนน้ี (๒๕๑๙) เราจะมีรัฐบาลที่
มั่นคงมิได� เพราะพรรคการเมืองมีมากมายและรัฐบาลท่ีจะต้ังข้ึนมาก็ต�องเป�นรัฐบาลผสมหลาย ๆ พรรค 
ยิง่ผสมพรรคเลก็พรรคน�อยยิง่จะขาดเสถียรภาพ ส.ส. ทีเ่ลือกข้ึนมาก็คงไม�วายต�องจ�ายเงินซือ้เสยีงมามาก 
แล�วเมือ่เข�าสภาก็คงขายตัว ในไม�ช�าสภาก็คงถกูยบุอกี และทีพู่ดกนัมากก็คือ จะมีการเลือกต้ังจรงิหรอืในวนัที่
๔ เมษายน เพราะมีผู�คิดจะทําปฏิวัติอยู�
 เร่ืองนี้ผมรู�สึกหนักใจมาก เพราะประชาธิปไตยเราก็เพ่ิงมีรากเล็ก ๆ ได�ไม�ถึง ๓ ป� ความป��นป�วน
ทั้งหลายจะว�าเน่ืองมาจากสภานิติบัญญัติที่ผมเองเป�นสมาชิกก็ถกเถียงกันไม�ถนัด 
 ผมคิดว�าใครจะเป�นรัฐบาล จะเป�นฝ�ายซ�ายฝ�ายขวาไม�สําคัญ สําคัญอยู�ว�าจะเป�นประชาธิปไตย
หรือจะคิดล�างประชาธิปไตย นักการเมืองทั้งหลายที่เล่ือมใสในระบบประชาธิปไตยควรจะหาวิธีให�โอกาส
ประชาธิปไตยหยัง่รากแก�วลงให�ลกึให�มัน่คง แล�วจึงคดิเรือ่งจะเป�นขวาหรอืจะเป�นซ�าย จึงจะชอบ ควรจะละซึง่
ทิฐิมานะหันหน�าเข�าหากันเป�นป�กเป�นแผ�นป�องกันลัทธิเผด็จการท้ังซ�ายขวาให�ได�
 วธีิหนึง่ทีจ่ะให�รฐับาลมีเสถยีรภาพในสภาวการณ�ป�จจุบนันี ้เหน็จะเป�นวธีิทีใ่ห�พรรคทีไ่ด�รบัเลอืกเข�าไป
ในสภาผู�แทนมากที่สุด ๓ หรือ ๔ พรรครวมกันเป�นรัฐบาลแห�งชาติ โดยมีเสียงในสภาเกินกว�าคร่ึงมากพอ
สมควร ถ�า ๔ พรรคไม�พอก ็๕ พรรค  พรรคใดมสีมาชกิมากท่ีสดุให�หวัหน�าพรรคเป�นนายกรัฐมนตรี พรรคที่
สมาชิกมากท่ี ๒ ให�หัวหน�าพรรคเป�นประธานสภา แล�วแบ�งหน�าที่ตําแหนงรัฐมนตรีตามส�วนของจํานวน
สมาชิกพรรค ไม�เลือกว�าพรรคใดเป�นขวาหรือซ�าย นโยบายร�วมของรัฐบาลผสมมี ๓ ข�อ คือ (๑) เอกราช
ของประเทศ (๒) ความสงบเรียบร�อยของประชาชน (๓) การจัดช�องว�างระหว�างคนมีกับคนจน เร่ืองอื่น
ไม�เป�นเร่ืองสาํคัญ และหลกั ๓ ประการน้ีก็เป�นทีร่บัรองในนโยบายของพรรคทัง้หลายอยู� การท่ีให�พรรคใหญ� ๆ
เป�นรฐับาลก็ถกูต�องตามหลกัการประชาธิปไตย และ ส.ส. ทัง้หลายกจ็ะหาวิธีขายตัวได�ยากข้ึน รฐับาลก็จะมี
เสถียรภาพพอสมควร  ส�วนกลุ�มผลประโยชน�นอกสภา เช�น กรรมกร นายจ�าง นิสิตนักศึกษา นวพล เหล�าน้ี
ก็ยังดําเนินการอยู� แต�ต�องเป�นไปโดยสันติปราศจากอาวุธ เร่ืองโต�แย�งกันทั้งหลายให�สภาผู�แทนราษฎร
เป�นผู�ตัดสิน เม่ือตัดสินไปอย�างไรแล�วยอมรับมติของสภา ถ�าไม�ชอบใจก็ยกข้ึนว�ากันใหม�ในการประชุมสภา
สมัยต�อไป อย�างนี้พรรคการเมืองทั้งหลายจะยอมตกลงด�วยไหม จะยอมเสียสละไหม เพ่ือความมั่นคง
ผลประโยชน�ของชาติและของประชาธิปไตย
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 ผมได�เขียนไว�ตอนต�นว�า ผมเสียดายที่รู�สึกว�าได�บกพร�องไปในการพิจารณาเร่ืองเศรษฐกิจของ
ประเทศ คือ ดูแต�ความเจริญเติบโตของส�วนรวมเป�นใหญ�ไม�ได�เฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคม ข�อนี้
จึงพยายามแก�ด�วยวิธีพัฒนาชนบทอย�างจริงจัง ในระหว�างที่การลงทุนอุตสาหกรรมยังซบเซาอยู�ทุกวันนี้ 
ก็เป�นโอกาสแล�วที่รัฐบาลจะหาวิธีลงทุนทางเกษตรและทางสังคมสงเคราะห�ในชนบทให�มากข้ึน โดยไม�ต�อง
เกรงเงินจะเฟ�อ ป�ญหาทีส่าํคัญในป�จจุบนันีไ้ด�แก�การหาอาชีพให�แก�ราษฎรทีไ่ม�มงีานทาํ กล�าวโดยย�อ ถ�าเรา
ทําส่ิงเหล�าน้ีก็จะช�วยให�คนมีงานทํามากข้ึนในชนบท โจรผู�ร�ายก็จะลดน�อยลง คือ (๑) ปฏิรูปที่ดินอย�าง
จริงจัง (๒) จัดรปูทีด่นิ (๓) สนบัสนนุราษฎรให�ปลกูพืชหลายฤดดู�วยการหานํ้ามาใช�จัดงานตลาด (๔) จัดทาํ
อุตสาหกรรมที่คาบเก่ียวกับการเกษตรท้ังทางเครื่องมือและการเกษตรและเอาผลิตผลทางเกษตรไปเป�น
วัตถุดิบ (๕) ทํางานสังคมสงเคราะห�หนักมือขึ้นในชนบททั้งทางอุปโภคบริโภค บริการอนามัย การศึกษา 
วางแผนครอบครัว เป�นต�น (๖) ฝ�กและอบรมคนให�ทํางานประเภทต�าง ๆ ข�างต�น
 อาจารย�บางท�านบอกว�า ถ�าเรามัวแต�เอาใจใส�เร่ืองความยุติธรรมทางสังคมจะทําให�ประเทศใน
ส�วนรวมเจริญช�าลง ฉะน้ันจึงควรพฒันาเศรษฐกิจเสียก�อน ถงึคนมจีะมีมากข้ึน คนจนจะจนลงก็ตาม ในไม�ช�า
ความเจริญก็จะลงมาถึงคนจนเอง เราได�ใช�วธีินีม้า ๒๐–๓๐ ป�แล�ว ปรากฏว�าไม�ได�ผล  อาจารย�บางท�านอ�างว�า
ความยุติธรรมในสังคมนั้นไม�ขัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ�าเราจะมุ�งช�วยคนจน ปล�อยให�คนมีมั่งมีเขาช�วย
ตัวเอง ประเทศทั้งประเทศก็จะเจริญ บางประเทศได�เคยใช�วิธีนี้มาแล�ว แต�ประสบความล�มเหลว ผมเองเช่ือ
อย�างตําราหลังนี้ แต�เห็นว�าต�องใช�วิธีการให�ถูก วิธีการที่ถูกน้ัน คือ วิธี ๖ ประการที่ได�กล�าวมาข�างต�น

บทส�งท�าย
 ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะเขียน แต�นี่ไม�ก่ีชั่วโมงอายุขัยของผมก็จะถึง ๖๐ ป�แล�ว จึงขอยุติแต�
เร่ืองเท�าน้ี ยกเว�นจะพูดเป�นการส�งท�ายอีกเพียง ๒ เร่ือง
 เร่ืองแรก เก่ียวกบัการชกัจูงใจ เป�นเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัส�วนตัวผม ขอพูดไว�เสยีเลย ผมได�ยนิมาเสียเบือ่
แล�วว�า ดร.ป�วย หนุนนักศึกษา หรือมิฉะน้ันนักศึกษาหนุน ดร.ป�วย ให�เสีย คนที่มีลูกอายุ ๑๗–๑๘ หรือ 
๒๐ ขวบ นาจะรู�ดีว�า คนหนุมสาวสมัยนี้ เฉพาะอย�างยิ่งที่เป�นนักศึกษาธรรมศาสตร� เขาคิดได�เอง ไม�ต�องมี
ใครไปเส้ียมสอนเขาดอก ถ�าคิดจะเส้ียมสอนคนหนุมคนสาวสมยันีก็้ต�องเตรยีมตัวผดิหวงัได� ส�วนทีก่ล�าวว�า 
นกัศึกษาลากผมไปทางต�าง ๆ  นัน้ ก็คงจะเข�าใจในลักษณะจิตใจของผมผิดไป บทผมจะดือ้กค็งดือ้ไม�แพ�ใคร 
เช�น เร่ืองเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี ๓ ท�านที่ได�เขียนไว�แล�ว ข�อคิดข�อเดียวกันนี้นํามาใช�ได�แก�คํากล�าวหาที่ว�า 
อาจารย�ปรีดี พนมยงค� พยายามชักจูงผม หรือแม�แต�อาจารย�เสนห�หรือคนใกล�ชิดอื่น ๆ พยายามชักจูงผม  
เป�นการดูหมิน่ทัง้อาจารย�ปรดี ีอาจารย�เสนห� คนอืน่ ๆ  และเป�นการดูหมิน่อย�างมากสําหรบัตัวผม เสมอืนหนึง่
ข้ีผ้ึงจะหลอมอย�างไรก็ได� ไม�มคีวามคิดเป�นของตนเอง ครัง้หนึง่ผมเป�นผู�ว�าการธนาคารชาติอยู�ก็มผูี�กล�าวหา
คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ว�าชักจูงผมและเขียนสุนทรพจน�ให�ไปพูด จนกระทั่งคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร 
ต�องเอ็ดตะโรและแสดงพยานหลักฐานให�ดูหลายคร้ังหลายหน จึงค�อยคลายไป จะไม�ให�ผมเป�นตัวของตัวเอง
บ�างเลยหรือ?
 อีกเร่ืองหนึ่ง ผมเคยเขียนไว�แล�วในที่อื่น แต�อยากจะยกเอามาให�ท�านทั้งหลายได�อ�านกันอีกเป�น
ความหวังสําหรับอนาคต และเป�นการแสดงทัศนคติเร่ืองคุณภาพแห�งชีวิตที่ผมถืออยู�
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คุณภาพแห�งชีวิต
ปฏิทินแห�งความหวัง :  จากครรภ�ถึงเชิงตะกอน

 เม่ือผมอยู�ในครรภ�ของแม� ผมต�องการให�แม�ได�รับประทานอาหารที่เป�นคุณประโยชน� และได�รับ
ความเอาใจใส�และบริการอันดีในเร่ืองสวัสดิภาพของแม�และเด็ก
 ผมไม�ต�องการมีพ่ีน�องมากอย�างที่พ�อแม�ผมมีอยู� และแม�จะต�องไม�มีลูกถี่นัก
 พ�อกบัแม�จะแต�งงานกนัถกูกฎหมายหรอืธรรมเนยีมประเพณีหรอืไม� ไม�สาํคัญ แต�สาํคัญทีพ่�อกบัแม�
ต�องอยู�ด�วยกันอย�างสงบสุข ทําความอบอุ�นให�ผมและพี่น�อง
 ในระหว�าง ๒–๓ ขวบแรกของผม ซึ่งร�างกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะท่ีสําคัญ ผมต�องการ
ให�แม�ผมกับตัวผมได�รับประทานอาหารที่เป�นคุณประโยชน�
 ผมต�องการไปโรงเรียน พ่ีสาวผมหรือน�องสาวผมต�องการไปโรงเรียน จะได�ความรู�หากินได� และ
จะได�รู�คุณธรรมแห�งชวีติ ถ�าผมมีสติป�ญญาเรียนชัน้สงู ๆ  ข้ึนไป ก็ให�มโีอกาสเรียนได� ไม�ว�าพ�อแม�ผมจะรวย
หรือจะจน จะอยู�ในเมืองหรือชนบทแร�นแค�น
 เม่ือออกจากโรงเรียนแล�ว ผมต�องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทําให�ได�รับความพอใจว�าตนได�
ทํางานเป�นประโยชน�แก�สังคม
 บ�านเมืองที่ผมอาศัยอยู� จะต�องมีข่ือมีแป ไม�มีการข�มขู� กดข่ี หรือประทุษร�ายกัน
 ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ�อันชอบธรรมและเป�นประโยชน�กับโลกภายนอก ผมจะได�
มีโอกาสเรียนรู�ถึงความคิดและวิชาของมนุษย�ทั้งโลก และประเทศของผมจะได�มีโอกาสรับเงินทุนจาก
ต�างประเทศมาใช�เป�นประโยชน�แก�ส�วนรวม
 ผมต�องการให�ชาติของผมได�ขายผลิตผลแก�ต�างประเทศด�วยราคาอันเป�นธรรม
 ในฐานะที่ผมเป�นชาวนาชาวไร� ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มีช�องทาง
ได�กู�ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรู�วิธีทํากินแบบใหม� ๆ มีตลาดดีและขายสินค�าได�ราคายุติธรรม
 ในฐานะท่ีผมเป�นมนุษย� ผู�ก็ต�องการอ�านหนังสือพิมพ�และหนังสืออื่น ๆ ที่ไม�แพงนัก จะฟ�งวิทยุ 
ดูโทรทัศน�ก็ได� โดยไม�ต�องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก
 ผมต�องการสุขภาพอนามัยดี และรัฐบาลจะต�องให�บริการป�องกันโรคแก�ผมอย�างฟรีกับบริการ
การแพทย�รักษาพยาบาลอย�างถูกอย�างดี เจ็บป�วยเมื่อใดหาหมอหาพยาบาลได�สะดวก
 ผมจําต�องมเีวลาว�างสาํหรบัเพลดิเพลนิกบัครอบครวั มสีวนสาธารณะทีเ่ขียวชอุ�มสามารถมบีทบาท
และชมศิลปะวรรณคดี นาฏศิลป� ดนตรี วัฒนธรรมต�าง ๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ� 
งานกุศลอะไรได�พอสมควร
 ผมต�องการอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ น้ําบริสุทธิ์สําหรับดื่ม
 เร่ืองอะไรที่ผมทําเองไม�ได�หรือได�แต�ไม�ดี ผมก็จะร�วมมือกับเพ่ือนฝูงในรูปสหกรณ� หรือสโมสร 
หรือสหภาพ จะได�ช�วยซึ่งกันและกัน
 เร่ืองทีผ่มเรียกร�องข�างต�นน้ี ผมไม�ได�เรียกร�องเปล�า ผมยนิดเีสียภาษีอากรให�ส�วนรวมตามอตัภาพ
 ผมต�องการโอกาสที่มีส�วนร�วมในสังคมรอบตัวผม ต�องการมีส�วนร�วมในการวินิจฉัยโชคชะตา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
 เมียผมกต็�องการโอกาสต�าง ๆ  เช�นเดยีวกบัผม และเรา ๒ คนควรจะได�รบัความรู�และวธีิการวางแผน
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โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ครอบครัว
 เม่ือแก� ผมและเมียก็ควรได�ประโยชน�ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได�จ�ายบํารุงตลอดมา
 เม่ือจะตาย ก็ขออย�าให�ตายอย�างโง� ๆ อย�างบ�า ๆ คือ ตายในสงครามท่ีคนอื่นก�อให�เกิดข้ึน ตายใน
สงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต� ตายเพราะนํ้าหรืออากาศเป�นพิษ หรือตายเพราะการเมือง
เป�นพิษ
 เม่ือตายแล�ว ยังมีทรัพย�สินสมบัติเหลืออยู� เก็บไว�ให�เมียผมพอใช�ในชีวิตของเธอ ถ�าลูกยังเล็กอยู�
ก็เก็บไว�เล้ียงให�โต แต�ลูกที่โตแล�วไม�ให� นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บให�หมด จะได�ใช�ประโยชน�ในการบํารุงชีวิต
ของคนอื่น ๆ บ�าง
 ตายแล�ว เผาผมเถิด อย�าฝ�ง คนอื่นจะได�มีที่ดินอาศัยและทํากิน และอย�าทําพิธีรีตองในงานศพ
ให�วุ�นวายไป
 นี่แหละคือ ความหมายแห�งชีวิต นี่แหละคือการพัฒนา ที่จะควรให�เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน�ของทุกคน
 ข�อสุดท�าย ขอขอบพระคุณท�านทั้งหลายที่อุตส�าห�อ�านมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติจงเป�น
ของท�านทั้งหลาย และพระท�านกล�าวไว�ดังนี้ เก่ียวกับความสวัสดี
 “เราตถาคตไม�เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว�ทั้งหลาย นอกจากป�ญญา เคร่ืองตรัสรู� ความเพียร 

ความสํารวมอินทรีย� และความเสียสละ”


