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ทานผูมีเกียรติ

คุณปวยเปนบุคคลที่เรียบงายและมีจิตใจเปยมไปดวยความกรุณาปรานีตอคนโดยทั่วไป ไมเคย
กลาววารายใครในเร่ืองสวนตัว ผูที่อยูใกลชิดกับคุณปวยลวนแลวแตยืนยันวาเปนบุคคลที่นาเคารพและรัก
นับถืออยางแทจริง ผมไมเคยไดยินบุคคลที่เคยท ํางานกับคุณปวยจะกลาวหาวาเปนบุคคลที่ไมนาเชื่อถือ
หรือไมเปนบุคคลตัวอยาง มิหนํ าซํ้ าเพื่อนของผมที่เคยใกลชิดกับคุณปวยตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา เปนผู
ใหญที่นารัก ยิ่งอยูดวยกันนานขึ้น ยิ่งทวีความรักและเคารพมากขึ้น

ทั้ง ๆ ที่คุณปวยไมใชบุคคลที่รํ่ ารวยดวยทรัพยสมบัติ แตทานไดพยายามชวยเหลือบุคคลตาง ๆ
อยางสมํ่ าเสมอ คุณปวยเปนขาราชการตัวอยางท่ีไมยอมรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนนอกเหนือไปจาก
ตํ าแหนงประจํ าตํ าแหนงเดียว เชนเวลาทํ างานที่ส ํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เงินเดือนจะรับเพียง
ตํ าแหนงเดียว เงินเดือนประจํ าตํ าแหนงอ่ืน ๆ และคาตอบแทนฐานะกรรมการคณะตาง ๆ คุณปวยจะน ํามา
ต้ัง เปนกองทุนสวัสดิการชวยเหลือขาราชการชั้นผูนอยในหนวยงานนั้น ๆ โดยกํ าหนดใหผูมีรายไดนอย
จะไดรับเงินสวัสดิการจ ํานวนมากกวาผูที่มีต ําแหนงสูงกวา วิธีการนี้เลยเปนหลักที่ขาราชการกระทรวง
การคลังที่ใกลชิดคุณปวย ถือปฏิบัติกันตอมา แตคงจะเลิกปฏิบัติไปแลวในยุคปจจุบัน

ตลอดทั้งชีวิตราชการคุณปวยไดด ํารงตํ าแหนงส ําคัญ ๆ มากมาย  และมีโอกาสที่จะสะสมทรัพย
สินอยางมากมาย  แตก็ไมเคยมีใครมาอางไดวาทานไดมีพฤติกรรมมิชอบมิควรแตประการใด  ตรงกันขาม
บางคนที่ไมเปนมิตรกับทาน  กลับยกความไมยอมหาประโยชนใสตนเองของคุณปวย  มาโจมตีหาวาเปน
คอมมิวนิสต หรือไมใชคนไทยที่สมบูรณ เม่ือเร่ิมรับราชการท่ีกรมบัญชีกลาง และส ํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังนั้น คุณปวยเดินทางจากบานที่ซอยอารีย ถนนพหลโยธิน ดวยจักรยาน ๒ ลอ  มีขาราช
การกระทรวงการคลังเลาสูกันฟงวา  ทานจะมายังที่ท ํางานซึ่งสมัยนั้นอยูในพระบรมราชวัง เหงื่อไหลไคล



ยอย ทานจะมีกระเปาหนังเกา ๆ ใบหนึ่ง ในนั้นจะมีเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งและเน็คไทเสนหนึ่งและผาขนหนูผืน
หน่ึง พอมาถึงก็จะยกกระเปาเขาที่ท ํางานแลวเปดเอาผาขนหนูไปท่ีกอกน้ํ าชั้นลาง แลวชุบนํ ้าใหเปยก แลว
นํ ามาเช็ดที่หนาและลํ าคอและแขน  พอสะอาดเรียบรอยแลวก็เปล่ียนเส้ือท่ีมุมหองใหญแหงหน่ึง ท ําอยาง
น้ีเปนประจํ า  จนทานปลัดกระทรวงสมัยนั้นสั่งใหท ําอางลางหนาที่ชั้นสองใกล ๆ หองทํ างานของคุณปวย
เพื่อความสะดวกของคุณปวย และขาราชการผูอื่นก็ไดอาศัยใชไปดวย  เรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงความสมถะ
ของคุณปวย และความเอ็นดูและการเห็นคุณคาของคุณปวย  ในสายตาของผูใหญของกระทรวงการคลัง
สมัยนั้นเปนอยางดี

มีเรื่องเลากันวา เมื่อสมัยทานเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย หองทํ างานของทานเปดรับ
บุคคลตาง ๆ อยูเสมอ เชนคร้ังหน่ึงมีคนเห็นพนักงานคนสวนของธนาคาร สวมเสื้อกลามเกา ๆ และขาด ๆ
ตัวหน่ึง  พรอมทั้งนุงกางเกงขาสั้นคอนขางกะรุงกะริ่ง  น่ังบนเกาอ้ีตรงหนาโตะทํ างานของคุณปวย  พูดคุย
อยางไมมีประหมาแตประการใด  คุณปวยก็พูดจาดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส  ภายหลังผูใหญในธนาคาร
เรียกคนสวนมาบอกวาจริงอยูทานผูวาฯ ไมวาหรอกจะมาพบกับทาน แตขอใหแตงตัวสุภาพกวานี้ไดมั้ย?
ความหนักใจของผูที่ดูแลผูมาติดตอกับคุณปวยก็คือ  จะท ําอยางไรใหคุณปวยมีเวลาท ํางานบางในเวลาราช
การ  เพราะจะมีคนมาพบหรือปรึกษาหารืองาน  หรือเร่ืองสวนตัวกับทานอยูเร่ือย ๆ  จนทานตองทํ างาน
เวลาเลิกงานแลวทุกวัน อยางไรก็ตามผมทราบมาวา หากเปนบุคคลที่สนิทสนมกับทาน  ทานจะใหพูด
สนทนาไป และทานจะกมหนาท ํางานไป  โดยสามารถแบงความสนใจไดสองดานพรอมกันไป หรือใน
บางขณะเห็นวา งานคอนขางยุงยากตองเพงเล็งใหความสนใจเปนพิเศษ ก็ขอใหหยุดสนทนาชั่วคราว  และ
เมื่อพิจารณาวิเคราะหงานเบื้องหนาลุลวงไปไดแลว ก็จะไดพูดคุยกันตอไป  ดวยความสามารถเชนคุณปวย
จึงสามารถทํ างานไดอยางทันเวลา  และก็สามารถเจรจาพาทีรวมทั้งชวยแกปญหาใหกับผูที่มาติดตอดวย
เปนอยางดีพรอม ๆ กันไป   ความเมตตาตอผูรวมงานดวยเปนที่กลาวกันอยางกวางขวาง เพ่ือนผมคนหน่ึง
เลาใหฟงวา เมื่อมาท ํางานใหมไดไมถึงเดือน เกิดโชคดีไดรับมอบหมายใหดูแลงานช้ินหน่ึง ซึ่งเกี่ยวกับ
การรวบรวมขอมูลบางประการ ไมไดมีบทบาทมากมายประการใด แตคุณปวยไดน ําเขารวมประชุมกับรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงการคลังสมัยน้ัน เมื่อคุณปวยอธิบายชี้แจงถึงปญหาและวิธีแกไขจนเปนที่ยอมรับใน
ท่ีประชุมเรียบรอยแลว  ทานหันมาหาเพื่อนผมซึ่งนั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยูเบื้องหลังของทาน แลวกลาว
แนะนํ าวา เปนบุคคลที่มีสวนรวมศึกษาเรื่องนี้เปนอยางมาก (ซ่ึงเกินความเปนจริง)  ท ําใหผูใหญสมัยนั้นรู
จักเพื่อนผมและเรียกไปใชงานพิเศษอื่น ๆ ตอไป  นิสัยของคุณปวยที่คอยยกยองและสงเสริมผูรวมงานกับ
ทานเปนนิจเชนน้ี หาไดยากจริง ๆ ในวงจรราชการไทย  มิหนํ าซํ้ าเวลาการวิเคราะหของผูรวมงานผิด
พลาดไปบาง คุณปวยก็จะชี้แจงสอนใหพิจารณาใหมไปในทางที่ถูกตองตามหลักการ  จนเปนท่ีกระจางตอ
ผูรวมงาน  ครั้นพอคุณปวยเสนอผลงานกลับยกยองวา  ผูรวมงานนั้นมีสวนเกี่ยวของอยางมีนัยสํ าคัญตอ



ความสํ าเร็จของงานน้ัน ๆ โดยมิไดกลาวถึงแมแตนอยวาทานไดแกไขความบกพรองของการวิเคราะหของ
ผูรวมงานไปอยางใดบาง

เรื่องราวที่คุณปวยเคยคัดคานแนวความคิดหรือขอเสนอแนะของผูมีอ ํานาจเหนือกวา  มีหลายตอ
หลายเรื่องดวยกัน ยกตัวอยางเชนธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง (สหธนาคาร)  นํ าเงินตราตางประเทศท่ีใช
อัตราแลกเปลี่ยนตํ ่ากวาทองตลาด  ไปในทางท่ีผิดจากเจตนารมณของการอนุมัติพิเศษคร้ังน้ัน  และมีความ
ผิดจะตองถูกปรับหลายสิบลานบาท  (ซึ่งสมัยนั้นเปนยอดเงินเปนพัน ๆ ลานบาทในปจจุบัน)  มีผูมีอํ านาจ
มาก ๆ ในคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นหลายคนพยายามจะใหคุณปวย  ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ
สวนเร่ืองน้ี  เปลี่ยนแนวทางใหยกประโยชนใหแกธนาคารนั้นโดยไมตองเสียคาปรับ แตคุณปวยไมยอม
ท้ังท่ีไดมีการเจรจาหลายคร้ัง  บุคคลที่มาเจรจาลวนแลวมียศสูงสุดในกองทัพบก  กองทัพอากาศและกรม
ตํ ารวจ สมัยนั้น  ผลสุดทายคุณปวยเสนอสรุปใหธนาคารนั้นเสียคาปรับตามกฎระเบียบที่ใชบังคับในขณะ
น้ัน  และคณะรัฐมนตรีก็ใหความเห็นชอบตามเสนอ  ผลลัพธคือ คุณปวยไดท ําหนาท่ีเปนรองผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่สั้นที่สุด คือประมาณ ๗ เดือน และเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ท ําใหทานขอลา
ออกจากราชการเพื่อไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยลอนดอน  แตทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
(คุณพระบริภัณฑยุทธกิจ) มีความเอ็นดูและเห็นประโยชนของคุณปวย  ในฐานะขาราชการ จึงขอใหคณะ
รัฐมนตรีอนุมัติใหคุณปวยไปเปนที่ปรึกษาการคลังประจํ าเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน  จากการที่
มิไดขาดจากการเปนขาราชการของคุณปวยในครั้งนี ้  จึงท ําใหราชการไทยไดรับประโยชนจากคุณปวยตอ
มาอีกมากมาย

เปนที่นาประหลาดใจที่ความดีและความสามารถของคุณปวยนี่เอง  กลับทํ าใหจอมพลสฤษดิ ์ (ซึ่ง
เปนบุคคลส ําคัญท่ีสุดคนหน่ึง  ที่พยายามจะใหคุณปวยเปลี่ยนแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการปรับธนาคาร
พาณิชยแหงน้ันในเร่ืองกระทํ าความผิด  เร่ืองเงินตราตางประเทศ)  เห็นคุณคาของคุณปวย  ระหวางที่พัก
รักษาตัวอยูท่ีประเทศอังกฤษ  ถึงกับเชิญไปพบหลายครั้ง  และเมื่อกลับมาปฏิวัติเปนหัวหนาคณะรัฐบาล
ก็ขอใหคุณปวยกลับเมืองไทย  รับตํ าแหนงส ําคัญ ๆ หลายตํ าแหนง เชนเปนผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ
คนแรกของประเทศไทย  เปนที่ปรึกษาประจํ ากระทรวงการคลัง  เปนหัวเร่ียวหัวแรงในการจัดต้ังสภา
พัฒนฯ และตอมาเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ฯลฯ ในระยะเวลานั้นคุณปวยไดท ํางานชิ้นส ําคัญ
ๆ หลายประการ  แตที่นาจะกลาวถึงคือความกลาหาญของคุณปวยในการคัดคานเรื่องไมชอบมาพากล  ทั้ง
ๆ ที่ทราบวาเปนเรื่องที่จอมพลสฤษดิ์มีสวนเกี่ยวของดวย  แตจอมพลสฤษดิ์ก็เปนผูใหญพอ  ที่มิไดวาง
โทษคุณปวยทั้งทางตรงและทางออมแมแตประการใด และก็ใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปตามที่คุณปวย
เสนอขึ้นมาทุกครั้งไป  หรือมิฉะน้ันก็ยุติการดํ าเนินงานตอไป  เมื่อเห็นมีการทักทวงจากคุณปวย หรือจาก



สวนราชการที่คุณปวยเปนหัวหนา หรือเปนท่ีปรึกษาในขณะน้ัน  มาเด๋ียวน้ีผมคิดวา เราคงจะเห็นความ
กลาหาญเชนนี้ไมไดงายนัก  และในขณะเดียวกันเราก็คงจะเห็นผูมีอ ํานาจประพฤติตามแบบจอมพลสฤษดิ์
กับคุณปวยไมไดงายนักเชนเดียวกัน

ผมรูจักเพื่อนฝูงหลายคนที่เคยทํ างานกับคุณปวยผมกลาพูดไดวาไมมีใครเลยจะไมไดรับ
ประโยชน ในการพัฒนาความรูและความประพฤต ิ  ตลอดจนหลักการในการท ํางานและในการครองชีวิต
ของตน โดยที่ซึมซับจากความใกลชิดกับคุณปวย  ความไมพยายามคาดรายกับใครนั้น  คุณปวยมีอยูอยาง
สมบูรณ  ดูจากเร่ืองท่ีคุณปวยเลาในเร่ืองทหารจํ าเปน (เสรีไทย)  ในเน้ือเร่ืองทานมิไดเคยกลาวถึง การที่
ทานถูกตอยและเตะ เม่ือตอนถูกจับหลังจากท่ีโดดรมลงในบริเวณ อํ าเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท  แตกลับ
กลาวถึง เรื่องที่ทานประทับใจในความกรุณาปรานีของคนไทยดวยกัน  ทั้ง ๆ ที่ถูกปลุกปนใหรังเกียจ “พล
รม” วาเปนคนขายชาติ  คุณปวยกลับจ ําไดวา เมื่อตอนถูกลามโซติดกับเสาไมกลางศาลาการเปรียญในวัด
วังน้ํ าขาว มีผูคนมาดูมากมาย  บางคนก็มานั่งบนพื้นศาลาจองมองดูเปนเวลานาน ๆ นับช่ัวโมง บางก็กลาว
คํ าหยาบคาย  แตท่ีคุณปวยจํ าไดแมนที่สุดก็คือ เวลาเจาหนาท่ีมอยหลับตอนบาย ๆ มีหญิงอายุคอนขางมาก
กระเถิบเขามาใกลและนั่งดูอยูนานถึงสองชั่วโมง โดยเอามือกอดเขาน่ิงอยู แลวพูดกับคุณปวยวา  “พุทโธ
หนาเอ็งเหมือนลูกขา” พอคุณปวยถามวา  “ลูกของปาไปไหน” ก็ตอบวา  “ถูกเกณฑทหารไปนานแลวไมรู
วาไปอยูที่ไหน”  คุณปวยเลาวาเสียงอันเยือกเย็นซึ่งแสดงถึงนํ้ าใจของหญิงผูน้ี  ท ําใหคุณปวยตื้นตัน และรู
สึกวาไดมีรสหวานอันเปนรสแหงความรักของมารดาหอมอยูในศาลานั้น  คุณปวยเลาอีกวายังระลึกถึงบุญ
คุณของตํ ารวจสองคน ที่ควบคุมคุณปวยวา  หลังจากอยูดวยกันสองถึงสามวัน พอถึงเขตเมืองของอํ าเภอ
วัดสิงห และจะตองถูกคุมขัง ณ สถานีต ํารวจเปนคร้ังแรก อุตสาหเอาเงินรวมกันได ๑๒ บาท มาใหเพื่อใช
เปนประโยชนใน ๒ - ๓ วันขางหนา  (ขอใหระลึกวา ในขณะนั้นขาวราดแกงจานหนึ่งราคาไมเกิน ๒๐
สตางค)  และยังจํ าไดวาเมื่ออยูในที่กรงขังของสถานีต ํารวจแลว ยังทํ าไขตมมาใหกิน ยังแถมบอกวา
อาหารที่ราชการใหนั้นคงจะพอส ําหรับท ําใหหิวตอไปอีก

คุณปวยมอีารมณขันอยางแทจริง  แมกระทั่งในยามสิ่งแวดลอมคอนขางจะมืดมนอนธการ เชนใน
ตอนถูกลามโซกับนักโทษอื่นอีกสองคน  เพื่อเดินทางจากสถานีต ํารวจอํ าเภอวัดสิงห มายังทาเรือยนต
เพื่อเดินทางตอไปยังเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท  ทานขาหลวงประจํ าจังหวัด  ซึ่งเดินทางมายังอํ าเภอ
วัดสิงห เพ่ือคุม  “พลรม”  ไปยังเมืองชัยนาทแลวจะเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ แอบมาพูดอยางกระดากวา
“หวังวาคงไมรังเกียจ”  ขณะที่จะมีการลามโซตรวนกัน! หรือเมื่อตอนนั่งหอยเทาในชองกระโดดในเครื่อง
บิน  พรอมที่จะไถลตัวกระโดดลงในทามกลางความมืด  คุณปวยนั่งอยูประมาณหนึ่งชั่วโมง  ซึ่งทานรูสึก
วา จะเปนหนึ่งป คํ านึงถึงชีวิตและมรณะ  แตจากชองกระโดดน้ันลมเย็นกระโชกพัดเขามาอยูตลอดเวลา



คุณปวยเลยพยายามนึกวา คงจะมีประโยชนส ําหรับจะท ําใหคุณปวยและพรรคพวกที่จะกระโดดรมใน
คราวน้ัน  แนใจวาที่ที่จะลงไปนั้นไมใชนรกเพราะวาไมมีเปลวเพลิงอันรอนมีแตลมเย็นเทานั้น

ทายท่ีสุดน้ีผมขอนํ าค ําสดุดีที่คุณปวยประพันธขึ้นเพื่อระลึกถึง คุณเกษม ศรีพยัคฆ ผูซึ่งเปนบุคคลตัว
อยางอีกทานหนึ่ง

            “มนตรีศรีพยัคฆยอดคน      ญาติมิตรปวงชน
              ไทยเศราจิตอนิจจา
              ทานผูถือสัตยหัทยา          เขมแข็งแรงกลา
              ยึดธรรมสัมนาจารี
              วาการธนาคารชาติดี               รักษาหนาที่
              มิหนีมิหนายผายภาร
              บ ํารุงกรุงไทยไพศาล               สมบัติศฤงคาร
              สิทานขัดสนจนทรัพย
              นอมจิตเทิดธรรมคํ านับ          ยังชีวีดับ
              เกียรติศัพทเลื่องหลาถาวร”

กาพยฉบัง ๑๖  นี้หากเปลี่ยนชื่อคุณเกษม ศรีพยัคฆ เปนคุณปวยก็เหมาะสมกันด ีแตทวา เราคงจะตอง
ยอมรับวา ธนาคารกรุงไทยมิไดไพศาลไปดวยสมบัติศฤงคารอีกตอไปแลว
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