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คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์

หนังสือเร่ืองน้ี ปรับปรุงใหม่จาก  “อัตชีวประวัติและงำนของ 

เสนำะ อูนำกูล”  เขียนโดยเสนำะ อูนำกูล พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๕๒ โดยสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย   การจัดพิมพ์ 

ในครั้งนั้น พูนสิน วงศ์กลธูตเป็นบรรณาธิการ   ซึ่งในการพิมพ์คร้ังใหม่นี้ 

ทางสำานักพิมพ์มติชนตั้งชื่อใหม่ว่า  “พลังเทคโนแครต : ผ่ำนชีวิตและ 

งำนของเสนำะ อูนำกูล” 

เสนาะ อูนากูลเป็นบุคคลสำาคัญท่านหนึ่งของประเทศไทย  เคย 

ดำารงตำาแหน่งสำาคัญดูแลงานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น ผู้ว่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย,  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี  เป็นต้น   

ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเด็น 

เศรษฐกิจ-สังคม ตั้งแต่หลัง พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๓๕   และอาจกล่าวได้ว่า 

ท่านเป็นเทคโนแครต  (เทคโนแครต	หมำยถึง	ข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ทำง	

ด้ำนกำรจัดกำรเศรษฐกิจ	ที่ท�ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ	 เช่น	ธนำคำรแห่ง	

ประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม	

แห่งชำติ)	คนสำาคัญที่สุดคนหน่ึงในช่วง  “ยุคทอง” ของเทคโนแครต คือ 

ช่วงสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

และ  “ยุคทอง” ของเทคโนแครตจบลงพร้อมกับการสิ้นสุดรัฐบาล 

พลเอกเปรมเมื่อปี ๒๕๓๑ ก่อนจะถูกลดบทบาทในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. 
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ทักษิณ ชินวัตร

ทางสำานักพิมพ์มติชนเห็นว่าอัตชีวประวัติของท่านน่าจะมีประโยชน์ 

ต่อผู้อ่าน    โดยเฉพาะประเด็นเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ระหว่างปี 

๒๕๐๔-๒๕๓๕ (รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ถึงรัฐบาลอานันท์ ปัน- 

ยารชุน) ทำาให้เห็นบทบาทของเหล่าเทคโนแครตในหน่วยราชการด้าน 

เศรษฐกิจ ที่ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร ์

เศรษฐกิจที่น่าสนใจ  เช่น  เบื้องหน้าเบื้องหลังของการทำาแผนพัฒนาประ 

เทศในช่วงต่างๆ, บุคคลสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง    ซ่ึงปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ที่ท่าน 

เขียนถงึก็ยงัมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอยู่, การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ 

เป็นต้น

ข้อมูลทุกอย่างที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที ่

เขียนโดยท่านเอง จากประสบการณ์ตรงและใกล้ชิดกับเหตุการณ์ต่างๆ 

ที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ทุกอย่างที่ท่านทำาไปน้ันล้วนเห็นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 

และเหนือสิ่งอื่นใดนั้นท่านทำาไปด้วยความรักที่มีต่อประเทศชาติ

จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญอีก ๑  เล่มที่ไม ่

ควรพลาด

รวมถึงหลักการในการดำาเนินชีวิตที่ให้งาน-ความรับผิดชอบต่อ 

สังคมและครอบครัวสมดุลกัน

ทางสำานักพิมพ์มติชนต้องกราบขอบพระคุณท่านเสนาะ อูนากูล 

ที่ให้เกียรติกับทางสำานักพิมพ์มติชน ด้วยการอนุญาตให้สำานักพิมพ์ พิมพ ์

หนังสือเล่มนี้    และหนังสือเล่มนี้สำาเร็จลงได้ก็เพราะได้รับการประสาน 

งานที่ดีจากอาจารย์สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ 

การพัฒนาประเทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ), อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ และคุณ 

กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์   จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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คํ า นํ า ผู้ เ ขี ย น

  หนังสือเล่มน้ีจัดพิมพ์คร้ังแรกโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประ 

เทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ)  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552   ต่อมาในเดือน 

เมษายน พ.ศ.2556 สำานักพิมพ์มติชนได้แจ้งความประสงค์กับผมว่าต้อง 

การจัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ีอีกครั้ง  โดยจะขอปรับเปลี่ยนรูปเล่มและเรียบ 

เรียงเนื้อหาให้น่าอ่านมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้ทันกับ 

สถานการณ์ 

  หนังสือเล่มนี้ชื่อ พลังเทคโนแครต	 :	ผ่ำนชีวิตและงำนของเสนำะ	

อูนำกูล  เนื่องจากชีวิตของผมอยู่กับงานราชการและงานสาธารณะมา 

เกือบทั้งชีวิต นับตั้งแต่เข้ารับราชการที่กรมบัญชีกลางเมื่อ พ.ศ.2498 

จนกระทั่งรับหน้าที่สุดท้ายในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้าน 

เศรษฐกิจในรัฐบาลอานันท์  1  เมื่อ พ.ศ.2534 

  กว่า 40 ปีของการทำางาน ผมจึงอยู่ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐ 

กิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ได้เห็นพัฒนาการและปัญหาที่เกิดขึ้นใน 

ระหว่างกระบวนการพัฒนา รวมทั้งเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการวางแผนการ 

พัฒนาเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ต้น หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้บันทึกเรื่องราว 

ส่วนตัวของผมเท่านั้น แต่ยังบันทึกเรื่องราวการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่ง 

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง 

ผมโชคดีท่ีมีโอกาสได้ทำางานร่วมกับ ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  และ 

เพื่อนข้าราชการท่ีท้ังดีและเก่งอีกหลายท่านในช่วงที่ผมทำางานที่สภา- 
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พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ  (สภาพัฒน์) นั่นก็คือการจัดทำาและดำาเนิน 

การตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1-3 ซึ่งแผนฯ ดังกล่าว 

เปรียบเสมือนการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็น 

ระบบเป็นครั้งแรก  โดยเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อลงทุนด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน  เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการขยายการลงทุน 

และเพิ่มการผลิต ขณะเดียวกันก็พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุขไป 

พร้อมกัน

จากนั้นผมก็ได้ย้ายไปทำาหน้าที่รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ระหว่าง 

พ.ศ.2515 ถึง พ.ศ.2517 และย้ายกลับมาทำาหน้าที่เลขาธิการสภาพัฒน ์

คร้ังที่ 1 ระหว่าง พ.ศ.2517 ถึง พ.ศ.2518 และได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ว่า 

การธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2518 ถึง พ.ศ.2522 ก่อนจะ 

กลับมาทำางานที่สภาพัฒน์อีกครั้งในฐานะเลขาธิการสภาพัฒน์ครั้งที่  2 

ระหว่าง พ.ศ.2523 ถึง พ.ศ.2532 

ช่วงที่ผมกลับมาทำางานที่สภาพัฒน์ครั้งที่ 2  เป็นช่วงเวลาที่ผมภาค 

ภูมิใจที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตการทำางาน ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น การเมือง 

ค่อนข้างมั่นคง ประกอบกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตร ี

ให้โอกาสและสนับสนุนการทำางานของผมอย่างเต็มที่  ทำาให้การดำาเนิน 

การตามแผนฯ 5 และแผนฯ 6  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการ 

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่  2 ต่อเนื่องจากการลงทุนในช่วงแผนฯ 

1-3 อาทิ การสร้างท่าเรือนำ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมที่แหลมฉบังและ 

มาบตาพุด ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการพัฒนาในช่วงแรก และเป็นการ 

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เพื่อเข้าไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

หรือที่ผมเปรียบกับการเปลี่ยนฐานะของเศรษฐกิจไทยจากร้านชำาในตรอก 

เป็นห้างที่ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่

8 ปีของรัฐบาลพลเอกเปรมเป็นช่วงที่ผมและข้าราชการคนอ่ืนๆ 

อีกหลายคนมีโอกาสทำางานให้กับประเทศได้มาก ถือเป็น  “ยุคทองของ 

เทคโนแครต” ซึ่งคงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้ว 
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ต่อมาผมมีโอกาสได้ช่วยคุณอานันท์  ปันยารชุน ดูแลงานด้าน 

เศรษฐกิจในฐานะรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอานันท์  1  ระหว่าง พ.ศ. 

2534  ถึง พ.ศ.2535 ซึ่งแม้จะมีเวลาทำางานเพียง 1 ปี  แต่คุณอานันท์ 

ก็พยายามทำางานเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มท่ี  ในช่วงนี้ผมจึงทุ่มเททำางานที่ 

เป็นประเด็นใหญ่ในใจตั้งแต่สมัยทำางานกับรัฐบาลพลเอกเปรม  เช่น การ 

ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรและการแก้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม      

  ตลอดชีวิตการทำางาน ผมโชคดีที่มีโอกาสทำางานร่วมกับบุคคล 

ชั้นนำาของประเทศหลายท่าน  ไม่ว่าจะเป็น ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พลเอก 

เปรม ติณสูลานนท์ และคุณอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งแต่ละท่านเป็นแบบ 

อย่างของความซื่อสัตย์สุจริตและการทุ่มเททำางานเพื่อบ้านเมือง โดยไม่มี 

ผลประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เปิดโอกาส 

ให้ผมได้ทำางานเพื่อส่วนรวม และสนับสนุนการทำางานของผมเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้  ผมต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ไทย สำานักพิมพ์มติชน และผู้ท่ีมีส่วนในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ทุกท่าน 

ที่ทำาให้หนังสือเล่มนี้สำาเร็จเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้ง

     

เสนำะ อูนำกูล

12	พฤษภำคม	2556
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ผ่านชีวิตและงานของเสนาะ อูนากูล



เริ่มที่เมืองชลฯ
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บ้าน 6 หลังที่สะพานจีน1

เดิมเมืองชลบุรีชื่อบางปลาสร้อย   ถนนสายแรกคือถนนวชิรปรา- 

การ ซึ่งว่ิงขนานกับชายฝั่งทะเลจึงเป็นเขื่อนกั้นน�้าทะเลกับพื้นที่อีกฝั่งของ 

ถนนไปด้วยในตัว ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านบนสะพานที่ยื่นออก 

ไปในทะเล   ประมาณว่าชาวบ้านในบางปลาสร้อยมากกว่าร้อยละ 70 จะ 

มีบ้านอยู่ในทะเลมากกว่าอยู่บนบก 

เหตุผลส�าคัญอีกข้อหน่ึงคือ บ้านบนสะพานท�ามาหากินได้สะดวก 

เนื่องจากชายทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา ปู และหอย   การจับปลา ป ู

และหอยท�าได้หลายวิธี   ส่วนข้อเสียก็คือ การหาน�้าจืดไว้กินไว้ใช้จะยาก 

กว่าอยู่บนบก   การจัดการเรื่องน�้าจืดน้ีชาวบ้านจะมีตุ่มเก็บน�้าฝนบ้าน 

ละหลายๆ ใบไว้ส�าหรับดื่ม  หุงข้าว และท�ากับข้าว   ส่วนน�้าที่ใช้อาบ ใช้ 

ซักผ้าและท�าอย่างอื่นจะไปหาบจากแหล่งน�้าจืดบนบก

สะพานจีนที่ตั้งของบ้านผมเป็นสะพานส�าคัญเส้นหนึ่ง ภายหลัง 

เปลี่ยนชื่อเป็น  “สะพานส�าราญราษฎร์” และกลายเป็น  “ถนนส�าราญ- 

ราษฎร์”    ในเวลาต่อมาสะพานนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ส�าคัญไว้ 2  เรื่อง

 เร่ืองแรก การสร้างบ่อคอนกรีตในทะเลบ่อแรก (ในปี พ.ศ.2466) 

เดิมชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อคอนกรีตจะทนการกัดเซาะของน�้าทะเลไม่ได้ 

นาน   แต่บ่อที่สร้างที่สะพานจีนโดยคุณลุงหลวงบ�ารุงราชนิยม  (สูญ 

สิงคาลวณิช) นี้ได้พิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นความคงทน   ต่อมาการสร้าง 

บ่อแบบนี้จึงได้รับความนิยมแพร่หลาย ใช้เป็นบ่อเก็บน�้าบ้าง  เป็นบ่อหมัก 

น�้าปลาบ้าง 

เรื่องที่สอง คือนวัตกรรมที่สะพานจีนคือการสร้างสะพานคอนกรีต 

1  ข้อมูลหลายส่วนได้มาจากข้อเขียนของลุงสุบิน สืบสงวน “เรื่องเมืองบางปลาสร้อย 

  หรือเมืองชลบุรี” ลุงสุบินเขียนขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้อ่านเพื่อจะได้เข้าใจถึงพื้นเพ 

  ของตน
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แทนสะพานไม้  (โดยคุณลุงหลวงบ�ารุงฯ อีกเช่นกัน)    วิธีการก็คือสร้าง 

เขื่อนเป็นแนวพนังกั้นน�้าคู่กันขนาบข้างสะพานไม้เดิมซึ่งทรุดโทรมไปจน 

สมควรแก่เวลาซ่อมแซมแล้ว    เมื่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสร็จ  (คอนกรีต 

แข็งตัวได้ที่แล้ว) ก็รื้อสะพานไม้แล้วถมดินลงไปให้ได้ระดับ และถมลูกรัง 

ทับอีกชั้น ต่อมาจึงฉาบหน้าด้วยคอนกรีต   สะพานคอนกรีตนี้สร้างขึ้นใน 

ปี พ.ศ.2480 มีความกว้าง 2.2  เมตร ยาว 150  เมตร   ความกว้างของ 

สะพานเพียงพอที่จะให้รถวิ่งไปมาได้สะดวก แต่ไม่พอส�าหรับการวิ่งสวน 

กัน จึงได้สร้างจุดรอหลีกกันไว้เป็นระยะ

บ้านใหญ่ท้ัง  6 หลังท่ีสะพานจีนเป็นเครือญาติกัน    ผู ้ปกครอง 

สูงสุดของสะพานนี้คือ ทวดจั่น ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็น “บรรพ 

ตระกูล” ของญาติพี่น้องที่สะพานจีนแห่งนี้   ทวดจั่นเป็นไทยแต่มีเช้ือสาย 

มอญ  สามีทวดจั่นเป็นจีนชื่อ นายจุ๊ยเส้ง แซ่ง่วง  เสียชีวิตตั้งแต่อายุไม ่

มาก   ทวดจั่นจึงเป็นผู้เลี้ยงดูลูกหลานแต่เพียงผู้เดียว   และเนื่องจากทวด 

จั่นเป็นหญิงแกร่ง  เก็บหอมรอมริบสามารถสร้างฐานะของครอบครัวได ้

มั่นคง มีเรือเดินทะเลระหว่างบางปลาสร้อยกับชายทะเลภาคตะวันออก 

จนถึงจันทบุรีและตราด จึงสามารถอบรมสั่งสอนดูแลทุกข์สุขของลูกหลาน

ได้เป็นอย่างดีและทั่วถึง   บ้าน 6 หลังบนสะพานจีนนั้นประกอบด้วย

1. บ้านทวดจั่น  เป็นบ้านท่ีใกล้ชายฝั่งมากที่สุดเรียกว่า  “บ้านใน” 

ทวดจั่นเลือกจุดยุทธศาสตร์น้ีท�าให้ลูกหลานทุกคนรู้ว่าอาจอยู่ในสายตา 

ของทวดทุกครั้งที่ไปมาระหว่างบ้านกับบนบก (เว้นแต่จะลงทุนลุยน�้าหรือ 

แอบลงเรือ)   ทวดจั่นขอแม่ของผม (เนื่อง อูนากูล สกุลเดิมสืบสงวน) ซึ่ง 

เป็นหลานย่ามาเล้ียงเหมือนลูก จึงได้หลานเขยคือพ่อวิชัย และผมกับพี ่

น้องอีกเจ็ดคนเป็นของแถมในเวลาต่อมา   ชีวิตในวัยเด็กของผมจึงผูกพัน 

กับเครือญาติในบ้าน 6 หลังที่สะพานจีนมาโดยตลอด

2. บ้านน้าเพิ่ม  (สิงคาลวณิช) กับน้าโกศล เตระยานนท์
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l	 ทวดจ่ัน  “บรรพตระกูล” 
ของญาติพ่ีน้องในบ้าน 
ใหญ่ทั้ง 6 หลังที่สะพาน

  จีน จังหวัดชลบุรี

l	 คุณลุงหลวงบ�ารุงราชนิยม 
นายกเทศมนตรีคนแรกของ 
จังหวัดชลบุรี
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3. บ้านคุณลุงหลวงบ�ารุงราชนิยม2

4. บ้านลุงสุบิน   สืบสงวน3

5. บ้านป้าเร่ิม  (สืบสงวน)  กับคุณลุงหลวงชลธารธุรารักษ์  (กัปปิย- 

บุตร)4

6. บ้านน้าจ�าเริญ  (สืบสงวน) กับคุณน้าหลวงอัชฌาคดี  (เสตะ- 

กสิกร)5

ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งหมดบนสะพานจีนมีแกนหลักคือ 

เป็นหลาน6ทวดจ่ันในตระกูลสืบสงวนซึ่งเป็นหลานย่า   ตระกูลสิงคาลวณิช 

ซึ่งเป็นหลานยาย   ส่วนตระกูลเตระยานนท์ ตระกูลกัปปิยบุตร ตระกูล 

เสตะกสิกร และตระกูลอูนากูลเป็นหลานเขย

ร�าลึกถึงวัยเด็ก

บ้าน 6 หลังท่ีสะพานจีนน้ัน นอกจาก  “บ้านใน” ซึ่งต่อมาทวดจั่น 

ยกให้เป็นสมบัติของแม่แล้ว บ้านท่ีเป็นศูนย์กลางอีกหลังหนึ่งคือ  “บ้าน 

2  ราชทินนาม “บ�ารุงราชนิยม” ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
  เจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 6)  เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมบางปลาสร้อย และคุณลุงหลวง 
  บ�ารุงราชนิยมถวายงานสร้างพระต�าหนักน�้าเป็นที่ประทับ และสร้างแพไม้ไผ่ยื่น 
  ยาวไปในทะเลเพื่อเป็นทางพระราชด�าเนินจากเรือพระที่นั่งขึ้นพระต�าหนักน�้าเป็นที่ 
  ทรงพอพระทัยคุณลุงหลวงบ�ารุงราชนิยมเป็นเจ้าของโรงหนังแห่งแรกของเมืองชลฯ 
 และเจ้าของกิจการเดินเรือกลไฟแห่งแรกระหว่างชลบุรีและกรุงเทพฯ และเป็นนายก 
  เทศมนตรีจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกของจังหวัดชลบุรี  (พ.ศ.2479-2483)
3  ลุงสุบิน สืบสงวนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรีต่อเนื่องกันถึง 16 ปี  (พ.ศ. 
    2480-2496)
4  คุณลุงหลวงชลธารธุรารักษ์เป็นนายอ�าเภอเมืองชลบุรี
5  คุณน้าหลวงอัชฌาคดีเป็นกัปตันทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบและกัปตันทีมฟุต 
  บอลเสือป่าในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ก่อนจะมาประกอบอาชีพทนายความที่เมืองชลฯ
6  ลูกๆ ของทวดจั่นก็อายุไม่ยืน ผู้ใหญ่ท่ีสุดในบรรดาผู้ใหญ่ที่ผมจ�าได้คือ คุณยายอิน 
    สืบสงวน (แม่ของแม่เนื่อง) และคุณลุงหลวงบ�ารุงฯ หลานคนโตของทวดจั่น



พลังเทคโนแครต   19

กลาง” ซึ่งเป็นบ้านของคุณลุงหลวงบ�ารุงฯ   ที่บ้านนี้จะมีครอบครัวพระยา

พิพัฒนากร  (ฉิม  โปษยานนท์) ผู้เป็นท่ีรักและนับถือของครอบครัวเรามา 

พักด้วยทุกปี ปีละหลายสัปดาห์   ท่านเจ้าคุณเป็นนักปกครองที่ดี มีภรรยา 

10 คน มีลูกหญิง-ชาย 20 คน ทุกคนได้รับการดูแลรักใคร่เท่าเทียมกัน 

ท่านเจ้าคุณใจดีมากมีของเล่นจ�านวนมากมาฝากเด็กๆ พี่น้องเราที่เมือง 

ชลฯ เป็นประจ�าทุกปี   พวกเราเด็กๆ ทางเมืองชลฯ จะตื่นเต้นรอคอยเวลา 

ที่คณะท่านเจ้าคุณจะเดินทางมาถึงด้วยความระทึกใจ   จ�าได้ว่าปีหนึ่ง 

ผมได้รับของขวัญเป็นดาบ จึงถูกขอให้เต้นโขนท่าหนุมานตัวโปรด มีการ 

ตีลังกาให้ดูกันทั้งบ้าน

เนื่องจากคณะของท่านเจ้าคุณเป็นคณะใหญ่  คุณลุงจึงได้สร้าง 

บ้านหลังใหญ่ต่อจากบ้านกลางไปจนมีทางออกที่สะพานศาลเจ้าซึ่งเป็น 

สะพานคู่ขนานกับสะพานจีน   พวกเราเรียกบ้านนี้ว่า  “บ้านใหม่” ซึ่งส่วน

ใหญ่ระหว่างที่ท่านเจ้าคุณยังไม่ได้มาพักจะเป็นบ้านว่างมีห้องมากมาย

หลายห้อง พวกเราเด็กๆ จึงใช้เป็นที่เล่นซ่อนหากันสนุกสนานมาก 

“บ้านใหม่” นี้เป็นอาคารคอนกรีตแห่งแรกในเมืองชลฯ ดาดฟ้าชั้น 

สามเปิดโล่ง พวกเราจึงใช้เป็นที่เล่นว่าว   และระหว่าง  “บ้านกลาง” กับ 

“บ้านใหม่” คุณลุงหลวงบ�ารุงฯ  ได้สร้างสวนญี่ปุ่นมีน�้าตก   บ่อปลาทอง 

ที่คุณลุงไปเห็นมาตอนไปเที่ยวเมืองญี่ปุ ่น  [จะเนื่องจากความจ�าเรื่อง 

น�้าตกและบ่อปลาท่ีบ้านคุณลุงน่ีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ที่นุ ้ย  (คุณหญิง 

นงนุช อูนากูล) และผมต้องมาสร้างน�้าตกและบ่อปลาที่บ้านกรุงเทพฯ 

และที่บ้านปากช่อง]

ต่อจากสวนญี่ปุ่น คุณลุงได้สร้างศาลาสวดมนต์และลานบ่อคอน- 

กรีต   พวกเราเด็กๆ  เมื่อได้ยินเสียงระฆังก็จะไปรวมตัวกันทุกวันพระเพื่อ 

สวดมนต์ ท�าวัตร คุณลุงจะแจกสตางค์แดงใหม่เอี่ยมให้เด็กทุกคน    เด็ก 

โตได้ 1 สตางค์แดง ส่วนผมเป็นเด็กเล็กได้ครึ่งสตางค์ พอโตขึ้นหน่อยจึง

ได้เลื่อนชั้นได้รับ 1 สตางค์แดงเท่าคนอื่น   หลังจากสวดมนต ์ท�าวัตรเรียบ 

ร้อยแล้ว  เด็กผู้ชายจะรวมตัวกันเล่น  “ล้อต๊อก”  โดยปล่อยสตางค์แดงลง 


