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คำนิยม 
 
 
 ในยุคสมัยที่คนในสังคมให้ความสนใจและความสำคัญกับความจริง

น้อยลง หนังสือ ชีวิตที่คุ้มค่า เล่มนี้ เปรียบเสมือนสายฝนที่ตกลงมานอก

ฤดูกาล นำความชุ่มชื่นมาสู่พื้นดินที่แห้งผากเป็นเวลาช้านาน 

หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย ใช้คำพูดธรรมดา ๆ  แต่มีเหตุการณ์ในชีวิตการ

ทำงานของผู้เขียนที่ต้องเผชิญหน้ากับการแก้ปัญหายุ่งยากและน่าตื่นเต้น

มากมายมาเล่าให้ฟัง แล้วยังสอดแทรกอารมณ์ขันไว้ด้วย 

ประวัติชีวิตและประวัติการทำงานของคุณนุกูล ประจวบเหมาะ นั้น

น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมในสังคมไทยข้อหนึ่งว่า คนดีตกน้ำ  

ไมไ่หล ตกไฟไมไ่หม ้ เพราะตัง้แตเ่ยาวว์ยัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความมไีหวพรบิ

และความอุตสาหะ มีเกร็ดชีวิตต่าง  ๆ  ที่แสดงถึงความมีเยื่อใยและความ

กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลต่าง ๆ  ผู้มีส่วนช่วยเหลืออำนวยความสะดวก หรือ  

ผู้มีพระคุณของเขาในลักษณะต่าง ๆ   

คุณนุกูลใช้ชีวิตข้าราชการรวมทั้งสิ้น 32 ปี จากนั้นมาอยู่ภาคเอกชน

อีกหลายปี จนกลับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม 2 ครั้ง คุณ

นุกูลได้ถือหลักการทำงานคือความตรงไปตรงมา บริสุทธิ์ใจ ยึดถือความ

ถูกต้อง ความชอบธรรม และไม่มีอคติกับผู้ใด ตลอดชีวิตการทำงานนั้น  

ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน  

ไปจนถงึระดบัชาตจินเปน็ผลสำเรจ็เรยีบรอ้ยดว้ยด ี โดยคำนงึถงึผลประโยชน ์ 

ของชาติเป็นสำคัญ 



ในขณะเดียวกันก็ได้พบอุปสรรคและสิ่งกีดขวางอยู่ทุกระยะ แต่

ด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์สุจริต จึงทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง  ๆ เป็น  

ที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปว่า การทำงานโดยไม่มีนอกมีใน ไม่หาผลประโยชน์

เข้าตัวเองหรือพรรคพวก และมีเมตตา เป็นวิธีการบริหารที่สามารถ  

เรียกร้องความนิยมชมชอบ และความเคารพจากทุกฝ่ายได้ 

ชีวิตที่คุ้มค่า เล่มนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของข้าราชการ  

ผู้หนึ่ง ซึ่งยึดถือความถูกต้อง มีจริยธรรมและความชอบธรรม กล้าเสี่ยง

กับอนาคตของตนเองโดยไม่สยบต่อภัยอันตรายหรืออำนาจมืดใด  ๆ  ทั้งสิ้น  

นับได้ว่าคุณนุกูลใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ถือได้ว่าเป็นข้าราชการและผู้บริหาร

ตัวอย่างที่คนในรุ่นเดียวกันและเยาวชนรุ่นหลังสามารถยึดถือเป็น  

แบบฉบับได้ 

การดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี บำเพ็ญประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติด้วยการเสียสละ ไม่หวั่นไหวต่ออธรรมใด ๆ  ทั้งสิ้นของคุณนุกูล

จึงทำให้หนังสือ ชีวิตที่คุ้มค่า เล่มนี้ คุ้มค่าสำหรับการอ่านและเก็บเกี่ยว  

สิ่งดี ๆ  ไปใช้ในชีวิตของทุกคน 
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คำนำสำนักพิมพ์ 
 
 

 ช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดอย่างเต็มปากได้

ว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าจริง ๆ  ด้วยการได้ทำอะไรหลายอย่างที่ตนเองตั้งใจไว้ หรือ

หากไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจก็ตาม แต่เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแล้ว ได้ใช้

ความสามารถและความทุ่มเททำอย่างเต็มที่จนประสบผลสำเร็จ 

 ชีวิตของคุณนุกูล ประจวบเหมาะ ผู้ซึ่งบอกว่าหลายสิ่งที่เขาได้มาใน

ชีวิตนั้น มักเป็นไปโดยความบังเอิญ จนดูเหมือนว่าสอดคล้องกับนามสกุล

ประจวบเหมาะของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานในหลายตำแหน่ง

สำคัญ โดยเฉพาะการต้องมารับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทย จนกระทั่ง

เหตุการณ์ที่ต้องออกจากตำแหน่งนี้ด้วยแรงกดดันทางการเมือง พลิก

เปลี่ยนชีวิตที่รับราชการมายาวนานกว่า 30 ปี ไปสู่การเป็นผู้บริหารองค์กร

เอกชน และสุดท้ายได้กลับมาทำงานรับใช้ชาติในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมถึงสองสมัย 

 ตำแหน่งสำคัญหรือเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ซึ่งผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงชีวิต  

คุณนุกูลบอกว่าเป็นเสมือนทุกขลาภ เพราะมักมาพร้อมกับปัญหาขนาด

ใหญ่ระดับชาติทั้งสิ้น โชคดีที่เขามองปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งท้าทาย อย่างที่

เขาบอกว่า ”เวลาทำอะไรแล้วต้องทำให้ถึงที่สุด ไม่มีครึ่ง  ๆ  กลาง  ๆ „ นี่คง

เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณนุกูลได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า เพราะได้ทุ่มเทมันสมอง  

ความสามารถ เวลา และแรงกายแรงใจให้กับการทำงาน จนชื่อของเขา

กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ในประเทศ 



 เรื่องราวที่คุณนุกูลบันทึกไว้ใน ชีวิตที่คุ้มค่า   เล่มนี้  นอกจาก

เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง

คนรุ่นหลังควรศึกษาแล้ว ยังสอดแทรกแนวความคิดและวิถีการใช้ชีวิต

แบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ยึดถือความถูกต้องอย่างแน่วแน่ แม้ว่าหลาย

ครั้งอาจต้องเจ็บปวดบ้าง แต่เขาก็ไม่เคยเปลี่ยนความคิดในการทำงานเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ โดยไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ของ  

ตัวเองมาก่อน นั่นจึงทำให้ชีวิตของคุณนุกูลเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับ  

คนไทยในยุคนี้อย่างมาก 

 ชีวิตที่คุ้มค่า ฉบับเดิม เคยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้าในช่วง  

ปี พ.ศ. 2539-2540 จำนวน 20,000 เล่ม ต่อมาหนังสือขายหมดและขาด

ตลาดไปนาน สำนักพิมพ์อินสปายร์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหนังสือที่ดี  

มีคุณค่า จึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์และปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ ในการ

จัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขคำบางคำให้ตรงกับที่ราชบัณฑิตยสถานประกาศใช้

เช่น เมลเบอร์น แก้เป็น เมลเบิร์น, เหรียญสหรัฐฯ แก้เป็น ดอลลาร์สหรัฐ

ในส่วนของเนื้อหาก็ได้เพิ่มเติมเรื่องใหม่ 2 เรื่อง คือ ”เมื่อผมเป็นประธาน  

ศปร.„ และ ”คุณป๋วยที่ผมรู้จัก„ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมภาพถ่ายที่หาดู

ได้ยากอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของหนังสือ 

 ทั้งหมดทั้งมวลนี้ น่าจะทำให้หนังสือ ชีวิตที่คุ้มค่า ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้น

สำหรับการเก็บเกี่ยวทั้งความรู้ ทั้งแง่คิดดี  ๆ ในการใช้ชีวิตและการทำงาน  

จนเชื่อว่าเมื่อหลายคนอ่านจบแล้ว อาจต้องหันกลับไปถามตัวเองดูว่า  

หลายสิ่งที่เคยผ่านไปในชีวิตนั้น เราได้ทำมันอย่างเต็มที่และคุ้มค่ามาก  

แค่ไหน 

  สำนักพิมพ์อินสปายร์ 



 ชีวิตการทำงานของผม ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตการทำงานของ

ข้าราชการทั่วไป คงนับได้ว่าเป็นไปอย่างผาดโผน หรืออาจจะกล่าวได้ว่ามี

ชีวิตการทำงานของข้าราชการน้อยคนนักที่เต็มไปด้วยสีสัน และมีการ

เปลี่ยนแปลงมากเท่ากับชีวิตการทำงานของผม ด้วยเหตุนี้ จึงมีเพื่อนฝูง

และคนรู้จักคุ้นเคยหลายท่านแนะนำให้ผมบันทึกประวัติชีวิตและการ

ทำงานไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังมีโอกาสได้รู้และศึกษา 

 ผมเริ่มชีวิตการทำงานในกระทรวงการคลัง มีโอกาสได้ไปทำงาน ณ  

สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศเกือบ 5 ปี เมื่อกลับมาก็ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นรองอธิบดีและผู้อำนวยการโครงการเงินกู้ของกรมทางหลวง  

ทำงานที่กรมทางหลวงได้ประมาณ 10 ปี ก็ย้ายกลับมากระทรวงการคลัง  

ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรม

สรรพากร อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

ตามลำดับ รวมเวลาที่ผมรับราชการในฐานะข้าราชการประจำและถูกยืมตัว

ไปปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสิ้น 32 ปี เมื่อออกจากชีวิต

ราชการ ผมมีโอกาสได้ทำงานที่สยามกลการในช่วงที่บริษัทประสบวิกฤต

ปญัหาอกีหนึง่ปเีศษ หลงัจากนัน้ ในระหวา่งป ีพ.ศ. 2534-2535 ไดเ้ขา้รว่ม

ในคณะรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมอีก 2 วาระ จึงเห็นได้ว่าชีวิตการทำงานของผมนั้น นอกจากมี

ความหลากหลายแล้ว ตำแหน่งงานที่ได้รับก็ล้วนแต่ต้องมีความรับผิดชอบ

สูงทั้งสิ้น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ปรากฏขึ้นบ่อยนักในชีวิตการทำงานของ

คนทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าจริง  ๆ   

คำนำนักเขียน 



 เรื่องน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ตำแหน่งหน้าที่ต่าง  ๆ  ที่ผมต้องไป

ปฏิบัตินั้น ผมไม่ได้ดิ้นรนขวนขวายหรือขอมาเลย เกือบทุกครั้งเกิดจาก

การขอร้องแกมบังคับ หรือบางตำแหน่ง ผมมาทราบจากหน้าหนังสือพิมพ์

เมื่อมีการแต่งตั้งไปแล้วก็มี อาจเพราะผู้มีอำนาจในขณะนั้นต้องการให้ผม

เข้าไปแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ในแต่ละหน่วยงาน มากกว่าเกิดจากความรักใคร่

ชอบพอผมเป็นส่วนตัว การทำงานของผมแต่ละแห่งเต็มไปด้วยปัญหา  

อุปสรรค และการต่อสู้ บางครั้งเป็นการต่อสู้ที่เอาอนาคตหรือชีวิตเข้าไป

เสี่ยง เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินและประเทศชาติไว้ให้ได้ 

 ผมหวังว่าผู้อ่านคงจะได้ประโยชน์จากหนังสือ ชีวิตที่คุ้มค่า เล่มนี้  

ซึ่งในบางช่วงของชีวิตการทำงานของผม ได้สะท้อนให้เห็นสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คือระหว่างปี พ.ศ. 2522-2527 ที่

ประเทศต้องประสบวิกฤตและปัญหาทางเศรษฐกิจนานาประการอย่างที่  

ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือเป็นบทเรียนแรกก่อนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง  

ในปี พ.ศ. 2540 การทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต จะช่วย

ให้สามารถเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 

 ท้ายสุดนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ทวีรัสมิ์ ธนาคม และศาสตรา-

จารย์กิตติคุณเพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ที่ช่วยอ่านต้นฉบับและแก้ไขคำผิด

ต่าง ๆ  ตั้งแต่การจัดพิมพ์ครั้งแรก ทำให้มีความถูกต้องและอ่านง่ายขึ้น 

 อนึ่ง รายได้ผลประโยชน์จากการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ผมขอมอบ  

ให้กิจการกุศลทั้งสิ้น 
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“...คนอย่างผมทำอะไรแล้วทำจริงจังและต้องทำให้ดีที่สุดด้วย 

อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าคนเราต้องไม่ผูกติดกับรูปแบบมากเกินไป 

ต้องรู้จักยืดหยุ่น ใหญ่ได้ก็ต้องเล็กได้ 

ผมเคยเป็นอธิบดีกรมใหญ่บ้างเล็กบ้างมาก็มาก 

ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำงานภาคเอกชน 

ก็ยังได้เริ่มต้นที่บริษัทใหญ่มาแล้ว 

ชีวิตคนเราต้องมีหลายรสชาติ 

การเล่นหลายบทบาท ผมก็คิดว่ามันสนุกดี...” 



ผมเกิดที่อำเภอบางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบ-  
คีรีขันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 ใน

ขณะนั้นอำเภอบางสะพานใหญ่เป็นอำเภอเล็ก  ๆ ห่างไกล

ความเจริญ การคมนาคมมีอยู่อย่างเดียวคือทางรถไฟ และ

สิ่งที่พอจะขึ้นชื่อของอำเภอบางสะพานใหญ่ในเวลานั้น ก็  

คือทองเม็ดที่ชาวบ้านร่อนได้จากลำธารต่าง  ๆ  ทางแถบทิศ  

ตะวันตกของตัวอำเภอ ต่อมามีการทำเหมืองแร่ดีบุกและ  

แร่วุลแฟรมทั้งในเขตไทยและเขตพม่า แต่เหมืองแร่ในเขต

พม่าอุดมสมบูรณ์กว่ามาก การคมนาคมขนส่งแร่จากเหมือง

แร่ในพม่ามายังอำเภอบางสะพานใหญ่ในเวลานั้น ส่วนใหญ่

ใช้ช้างเป็นพาหนะ จากนั้นจึงลำเลียงแร่ขึ้นรถไฟต่อไปยัง

กรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการขนแร่ไปกรุงย่างกุ้งมาก

อำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียงจึงเป็นศูนย์กลางใน

ชีวิตวัยเยาว์  



การส่งเสบียงและรับซื้อแร่จากพม่าเพื่อส่งไปขายในกรุงเทพฯ 

ตั้งแต่จำความได้ ผมจึงเห็นช้างมารับอาหารสดและแห้งจากที่บ้าน

ในตอนเช้าแทบทุกวัน พอตกเย็นหรือบางครั้งตกค่ำ ช้างเหล่านี้ก็ขนแร่  

มาที่บ้าน นำไปให้คนงานล้างเอาสิ่งเจือปนออก แล้วจึงบรรจุใส่กระสอบ  

เมื่อรวบรวมได้มากพอ 1 ตู้รถไฟ ก็ลำเลียงส่งไปกรุงเทพฯ เพื่อขายให้แก่  

ผู้ส่งออกต่างประเทศต่อไป ธุรกิจซื้อขายแร่ในสมัยนั้นจำเป็นต้องอาศัย

ชา้งเปน็หลกั เชน่เดยีวกบัทีเ่ราอาศยัรถบรรทกุในปจัจบุนั ดว้ยเหตนุีค้ณุพอ่  

คุณแม่จึงต้องเป็นเจ้าของช้างนับสิบตัว 

คุณแม่ของผมเป็นผู้หญิงที่เก่งและฉลาดมากคนหนึ่ง นอกจาก

ความสามารถในเชิงธุรกิจแล้ว ยังมีความสามารถผูกใจผู้คนทั่วไป จนเป็น

ที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านร้านตลาด ชาวไร่ ชาวสวน คนจน และคนที่มี

ฐานะทั้งอำเภอ ในสมัยก่อน เวลาชาวบ้าน ชาวสวน ทะเลาะวิวาทกัน แทน  

ที่จะไปร้องเรียนกับสถานีตำรวจ กลับพากันมาที่บ้านแล้วขอให้คุณแม่  

เป็นคนกลางช่วยตัดสินความให้บ่อย  ๆ  ใครมีความทุกข์ ความเดือดร้อน  

หรือถูกเจ้าหน้าที่ข่มเหงรังแก ก็มักมาร้องทุกข์หรือขอคำแนะนำ ขอความ

ช่วยเหลือจากคุณแม่ คุณแม่ก็ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือทุกรายไป ยิ่งนาน

วันชื่อเสียงของคุณแม่จึงโด่งดังไม่เพียงแต่ในอำเภอบางสะพานเท่านั้น  

แต่ยังเป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง แม้แต่

หลังจากคุณแม่สิ้นบุญไปร่วมสิบปีแล้ว ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังเขียนถึง

ท่านในคอลัมน์ ”ซอยสวนพลู„ หนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่ 1 กันยายน  

พ.ศ. 2536 โดยท่านแสดงความไม่เห็นด้วยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

คนหนึ่งประกาศแต่งตั้งสุภาพสตรีบางคนในตำแหน่ง ”คุณนาย„ ม.ร.ว.  

คึกฤทธิ์ เขียนว่า 

 

”ผมได้กล่าวแล้วว่า  คำว่าคุณนายนั้น  เป็นคำที่เรียก

กันด้วยความเคารพนับถือ  มิใช่สตรีบรรดาศักดิ์ที่จะต้อง
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คุณแม่ขณะเดินทางไปเหมืองแร่ โดยใช้ช้างเป็นพาหนะ (พ.ศ. 2491) 

รูปถ่ายผมตอนเด็ก ๆ  

16
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ประกาศแต่งตั้ง  ประชาชนนับถือใครก็เรียกท่านผู้นั้นว่า

คุณนาย  เป็นต้นว่าในตลาดมีคหบดีร่ำรวยทรัพย์  มีอิทธิพล

ในทางการเงินมาก ชาวบ้านก็นับถือเรียกท่านผู้นั้นว่าคุณนาย 

อย่างที่ผมเคยได้เห็นมาที่อำเภอบางสะพาน ตอนนั้น  

คุณดัด  ประจวบเหมาะ  เป็นเศรษฐีนีในตลาด  ชาวบ้าน

ยกย่องนับถือมาก ก็เรียกท่านว่าคุณนายดัด มาจนสิ้นชีวิต 

ผมเองเวลาพูดกับท่าน  ก็เรียกท่านว่าคุณนาย  และ

เวลาพูดถึงท่านลับหลัง  ก็เรียกท่านว่าคุณนายดัด  มาจนสิ้น

ชีวิต 

แต่ว่าในจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้น มีคุณนายมากหลาย

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสามีบรรดาคุณนายเหล่านั้น...„ 

 

โรงเรียนแห่งแรกที่ผมเข้าศึกษาคือโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่  

หลังอำเภอ ผมเรียนอยู่จนอายุ 6 ปี จึงออกจากบ้านไปอยู่กับคุณลุงมิ่ง  

เลาห์เรณู ที่จังหวัดเพชรบุรี  และเข้าเรียนชั้นประถมหนึ่งและสองใน

โรงเรยีนวดัคงคาราม หลงัจากนัน้ยา้ยไปอยูก่บัคณุปูค่นเลก็คอื ขนุประจวบ-  

สมบูรณ์ ที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียนหนังสือใน

โรงเรียนใกล้   ๆ  บ้านอีก 2 ปี จึงย้ายเข้ากรุงเทพฯ มาอยู่กับน้องชายของ  

คุณพ่อ คือคุณอาหลวงประจักษ์สรรพากร และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปีที ่ 1  

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร ปากคลองตลาด  

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้ง

ระเบิดกรุงเทพฯ และธนบุรีบ่อย ๆ ทำให้โรงเรียนปิด ผมต้องกลับไปอยู่

บางสะพานชว่งหนึง่ และไปเรยีนตอ่ชัน้มธัยมปทีี ่6 ทีโ่รงเรยีนประจำจงัหวดั  

ชุมพร โดยไปอาศัยอยู่กับญาติผู้หนึ่ง ผมเรียนอยู่ที่จังหวัดชุมพรได้ 4-5  

เดือน จังหวัดชุมพรถูกทิ้งระเบิด โรงเรียนปิดอีก จึงต้องกลับมาบ้าน

แล้วไปสมัครสอบมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ระหว่างที่ไปสอบนั้น ได้ไปกราบท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก ท่านเป็น

พระอุปัชฌาย์ของคุณพ่อ เมื่อครั้งที่คุณพ่อมาบวชที่วัดนี้ ท่านเจ้าคุณซึ่งมี  

ชือ่เสยีงทางโหราศาสตรไ์ดผ้กูดวงให้ แลว้ทำนายวา่ผมจะเปน็เจา้คนนายคน  

ในตอนนั้นผมคิดว่าท่านคงทำนายผิดแน ่ๆ  เพราะจะเป็นไปได้อย่างไรที่เด็ก

บ้านนอกอย่างผมจะมีอนาคตเป็นเจ้าคนนายคนได้ เมื่อสอบมัธยมปีที่ 6  

ได้แล้ว สงครามก็ยังไม่ยุติ ผมจึงต้องอยู่บ้านเฉย ๆ ตอนนั้นผมอายุได้

ประมาณ 14-15 ปี 

ช่วงที่ผมต้องหยุดเรียนอยู่บ้านเฉย  ๆ  นั้น ห่างจากบ้านไปประมาณ  

1 กิโลเมตร มีทหารญี่ปุ่นประมาณ 1 กองร้อยมาตั้งค่ายอยู่ หน้าที่ของ

ทหารกองนี้ นอกจากคอยลาดตระเวนตามฝั่งทะเลทั่ว ๆ  ไปแล้ว ยังมีหน้าที่

ซื้อไม้มาก่อสร้างเสริมสะพานรถไฟเหล็กที่เสียหายจากการทิ้งระเบิดทาง

อากาศจากฝ่ายพันธมิตร ซึ่งมีอยู่ 4-5 แห่งในบริเวณอำเภอบางสะพาน-

ใหญ่ บังเอิญมีนายทหารช่างญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อฮอนโดะ (Hondo) อายุ

ประมาณ 30 ปี มียศจ่าสิบเอก แขวนดาบยาว คาดว่าคงสืบเชื้อสายมาจาก

ซามูไร พร้อมลูกน้องอีก 2-3 คน แวะมาคุยกับผมที่บ้านเป็นประจำเกือบ

ทุกวัน เราคุยกันเป็นภาษาใบ้บ้าง ภาษามือบ้าง ผมสอนภาษาไทย นาย

ฮอนโดะสอนภาษาญี่ปุ่นให้ผม จนพอคุยกันรู้เรื่องง ูๆ  ปลา ๆ   

วันหนึ่ง นายฮอนโดะแวะมาปรารภว่าต้องการซื้อไม้เสาและไม้ไผ่

จำนวนมาก เพือ่สรา้งคา่ยสำหรบัอยูอ่าศยัและใชก้อ่สรา้งเสรมิสะพาน ขอให้

ผมช่วยจัดการให้ ผมจึงไปสอบถามราคาจากพวกชาวบ้าน แล้วเสนอขาย

โดยบวกกำไรไว้ด้วย  เมื่อถึงเวลาส่งของ ชาวบ้านก็ขนไม้ไผ่ ไม้เสาที่ตัด  

จากปา่มากองไวใ้นทีซ่ึง่นายฮอนโดะกำหนดไว้ ทางญีปุ่น่ตรวจนบัครบถว้น

แล้วก็ทยอยจ่ายเงิน เมื่อผมรับเงินมาก็มาจ่ายต่อให้ชาวบ้าน เหลือเงินงวด

สุดท้ายเป็นกำไร จำได้ว่าประมาณ 4 หมื่นบาท ผมเดินไปรับจากหัวหน้า

ค่ายซึ่งมียศร้อยเอก หัวหน้าค่ายตกใจมากที่เห็นผมไปคนเดียวไม่มีผู้ใหญ่

ไปด้วย เพราะเงิน 4 หมื่นบาทในขณะนั้นนับเป็นเงินจำนวนมากโขอยู่ และ
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ทางเดินจากค่ายไปยังบ้านผมก็เปลี่ยว ส่วนใหญ่เป็นไร่เป็นสวน ในที่สุด

จึงให้ล่ามญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินเป็นเพื่อนไปส่งผมจนถึงบ้าน เมื่อกลับถึงบ้าน  

ผมมอบเงินจำนวนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ ถือได้ว่าเป็นเงินก้อนแรกที่ผมหาได้  

ในชีวิต 

นายฮอนโดะเป็นนายทหารญี่ปุ่นที่สุภาพ นิสัยดีน่าคบ และนับว่า

เป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ผมมีโอกาสรู้จักและคบหา ช่วงปลายสงคราม  

เขาถูกส่งไปพม่า ก่อนจากกัน เขาได้มอบไฟฉายที่ไม่ต้องใช้ถ่านแต่ใช้มือ

บีบขึ้นลงให้มีแสง กับดาบสั้น  ๆ อีก 1 อันให้ ของทั้งสองอย่างไม่ทราบว่า

หายไปไหนแล้ว จนเมื่อผมมาทำงานที่กรมทางหลวง มีบริษัทผู้รับเหมา

ญี่ปุ่นชื่อบริษัทมาเอดะ (Maeda) มาร่วมประมูลงาน และได้งานก่อสร้าง

ทางสายเชยีงใหม-่ลำพนู-ลำปาง ชว่งแมท่า-ลำพนู ผมผา่นไปโตเกยีว ไดข้อ

ให้คนของบริษัทมาเอดะสืบหาคนชื่อฮอนโดะ แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถ

สืบหาตัวได้ เข้าใจว่าชื่อฮอนโดะคงไม่ใช่ชื่อเต็ม 

ในช่วงปลายสงคราม คุณอุดม บุณยะประสพ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง

นายอำเภอบางสะพานใหญ่และกลับมาเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดประจวบ-  

คีรีขันธ์ ได้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมเป็นเสรีไทย มีหน้าที่รับเสรีไทยที่

กระโดดร่มลงบริเวณตำบลบางเบิด ตำบลห้วยสัก อำเภอบางสะพานใหญ่

แล้วนำมาพักอยู่ที่บ้านก่อนส่งเข้ากรุงเทพฯ เสรีไทยพวกนี้เป็นคนติดต่อ

กับเรือดำน้ำอังกฤษที่นำอาวุธเข้ามาแจกจ่ายให้บรรดาเสรีไทยในประเทศ  

คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบอกผมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ บางครั้งจึงมีพวกญี่ปุ่นที่

เป็นเพื่อนมานั่งคุยอยู่เต็มหน้าบ้าน ในขณะที่มีพวกเสรีไทยที่โดดร่มลงมา

พักอยู่หลังบ้าน บางครั้งก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่คุยกันว่า เรืออะไรไม่ทราบ  

ใหญ่มาก โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำ พอนำเรือประมงเข้าเทียบเพื่อขนอาวุธลงเรือ  

เรือประมงถูกกระแทกกราบเรือจนแตก บางครั้งก็พูดว่า ปืนอะไรไม่ทราบ

ยิงทีกระสุนออกมาเป็นสิบ  ๆ ลูก เป็นต้น ผมฟังแล้วเข้าใจครึ่ง ไม่เข้าใจ

ครึ่ง ไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น 
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เมื่อสงครามสงบ ผมกลับมาอยู่ที่บ้านคุณอาหลวงประจักษ์ฯ ที่

ตลาดพลู ธนบุรี เพื่อเตรียมกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ขณะนั้น  

คุณอาเป็นข้าหลวงตรวจการสรรพากรเขตภาค 5 อยู่ที่จังหวัดสงขลา ท่าน

ส่งจักรยานมาให้ผมใช้ 1 คัน ในระยะหลังสงครามใหม่  ๆ  รถยนต์มีน้อย

มาก การเดินทางโดยรถเมล์หรือรถรางก็ไม่สะดวก ใครมีรถจักรยานใช้นับ

ว่าโชคดีมาก ผมเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนไพศาลศิลป์ในตอนบ่าย ช่วงเช้าก็

ไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับแหม่มแก่  ๆ  คนหนึ่งแถวบ้านญวน สามเสน  

เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เปิดรับสมัคร ผมจึงไปสมัครสอบเข้าแผนก

อักษรศาสตร์ มีผู้สมัครประมาณ 250 คน แต่รับเพียงห้องเดียวประมาณ  

35 คน ผมโชคดีที่มีชื่อเป็นผู้สอบได้ด้วยคนหนึ่ง ระยะแรกต้องไปอาศัย

เรียนในตอนบ่ายที่โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม สี่พระยา เพราะโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษามีทหารต่างชาติมาอาศัยอยู่ เรียนที่โรงเรียนวัดมหา-

พฤฒารามอยู่ 2 เทอม เมื่อทหารย้ายออกไปแล้ว จึงย้ายกลับมาเรียนที่

โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ถนนพญาไทได้ แผนกอักษรศาสตร์เรียนอยู่ที่ตึก  

3 ครูประจำชั้นในปีแรกชื่ออาจารยท์วรีสัมิ์ ธนาคม เปน็คนใจดแีตเ่วลาสอน

จะดุมาก ตามปกตินักเรียนชายต้องนั่งอยู่ข้างหลังชั้น แต่อาจารย์ทวีรัสมิ์

กลับจับพวกเรานักเรียนชายมานั่งข้างหน้ากันทุกคน เวลาพวกนักเรียน  

ห้องอื่นเดินผ่านเห็นพวกผู้ชายนั่งแถวหน้าสลอน ก็พากันเดินยิ้มด้วยความ

ขบขัน พวกเราไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่ก้มหน้าด้วยความกระดาก ไม่กล้า  

มองผู้ใด 

การศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี นับเป็นช่วงที่ผมได้รับ

ความรู้อย่างจริง  ๆ  จัง  ๆ ไม่กระท่อนกระแท่นเหมือนก่อนหน้านี้ เพราะ

อาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนเตรียมอุดม ฯ ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการ

คัดเลือกมาแล้วว่าเป็นหัวกะทิของบรรดาอาจารย์ทั้งหลาย สามารถประสิทธิ์

ประสาทความรู้ในวิชาต่าง  ๆ  ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ ตัวผมเองก็ต้อง

พยายามขวนขวายตั้งใจศึกษามากกว่าเมื่อครั้งอยู่โรงเรียนอำนวยศิลป์  
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