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เมื่อคราวมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เตรียมการสร้าง
ห้องประวัติอาจารย์ป๋วย เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณแก่ผู้มาเยี่ยมชมและ
ผู้เขา้ฝกึอบรมทีศ่นูยฝ์กึอบรมของมลูนธิฯิ ทีจั่งหวดัชยันาท อาจารยว์นดิา 
จันทนทัศน์ ซึ่งเสียสละมาช่วยงานมูลนิธิฯ ได้รวบรวมข้อมูลและยกร่าง
ประวัติอาจารย์ป๋วย เพื่อเตรียมติดตั้งเป็นแผ่นข้อมูลสำาหรับนำาเสนอแก่
ผู้เยี่ยมชม แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ด้วยมีวิธีนำาเสนอใน
รูปแบบอื่น

คุณกษิดิศ อนันทนาธร ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ให้เป็นผู้จัดการโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ 
ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เห็นว่า ข้อมูลที่อาจารย์วนิดารวบรวมไว้ เป็นร่าง
ประวตัทิีไ่มย่าวเกนิไป แตม่ปีระวตัคิรบถว้น ผูท้ีส่นใจสามารถอา่นไดจ้นจบ 
และเห็นภาพประวัติและผลงานของอาจารย์ป๋วยทั้งหมดได้ในระยะเวลา
อันสั้น จึงได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยให้นำาข้อความในร่างนั้นมาจัดพิมพ์
เป็นประวัติเล่มเล็กๆ และเนื่องจากมีชาวต่างชาติสนใจใคร่รู้ประวัติของ
อาจารยป์ว๋ยเปน็จำานวนมาก จงึเหน็สมควรใหแ้ปลเปน็ภาษาองักฤษไวด้ว้ย

คำานำา



ผมจึงได้ขอให้คุณวัชระ ดิสสะมาน ซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือ
ด้วยกันมาแต่เล็ก และขณะนี้เป็นผู้แปลภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง
จากศาลไทย ช่วยแปลให้ ประกอบกับคุณจำานงค์ วัฒนเกส ซึ่งศรัทธา
ในตัวอาจารย์ป๋วย ได้เคยแปลโคลงกลอนต่างๆ ที่อาจารย์ป๋วยแต่งไว้
เมือ่ครัง้ยงัมชีวิีตอยู ่เปน็คำากลอนภาษาองักฤษไว้ ผมจงึไดถ้อืวสิาสะนำา
คำากลอนภาษาองักฤษดงักลา่วมาใสแ่ทนภาษาไทยในสว่นทีเ่ปน็ประวตัิ
ภาษาอังกฤษด้วย

ผมเชือ่วา่ ชวีประวตั ิดร.  ป๋วย อ๊ึงภากรณ ์(ฉบบัยอ่) เลม่นี ้จะ
ดงึดดูใหผู้ท้ีส่นใจไดรู้้ถึงประวตัขิองอาจารย์ปว๋ยอย่างครบถว้น และซมึซบั
คุณงามความดีของอาจารย์ป๋วยไว้เป็นตัวอย่างในการดำาเนินชีวิตต่อไป

(ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ชีวประวัติ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
(ฉบับย่อ)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

วนิดา จันทนทัศน์

สอบทานโดย

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำาคัญของโลก 
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ในวาระ 100 ปี ชาตกาล 9 มีนาคม 2559
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เข้าโรงเรียน
นามสกลุอึง๊ภากรณน์ัน้ ตน้สกลุคอื นายอากรปอ ซึง่มบีรรดาศกัดิ ์

เป็นขุนรักษาอากรกิจ ซึ่งนอกจากจะทำาหน้าที่นายอากรแล้ว ยังเป็น
เจา้ของแพปลา ออกเงินใหช้าวประมงกู้ไปลงทนุ แลว้รบัซ้ือปลาเม่ือชาว
ประมงกลับจากออกทะเลมาแล้ว

บิดาอาจารย์ป๋วย ชื่อ นายซา มาจากเมืองจีนเข้ามาช่วยพี่ชาย 
(นายอากรปอ) ประกอบอาชีพ จึงใช้นามสกุลอึ๊งภากรณ์เช่นกัน นายซา
ทำางานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ทำางานตั้งแต่เช้าจนค่ำา กว่าจะกลับ
บ้านก็สองสามทุ่ม (ตามบันทึกของอาจารย์ป๋วย) ร่างกายจึงทรุดโทรม 
และเสียชีวิตตั้งแต่อาจารย์ป๋วยอายุเพียง 9 ขวบ ภาระการเลี้ยงดูลูกจึง
ตกหนกัอยู่ทีม่ารดา คอื นางเซาะเชง็ เกดิในสกลุแซเ่ตยีว ซ่ึงตอ่มาเปลีย่น
เป็นนามสกุล ประสาทเสรี นางเซาะเช็งเอาใจใส่ เล้ียงดูอบรมลูกอย่าง
เข้มงวด และสนใจในการศึกษาของลูกมาก

อาจารยป์ว๋ยเริม่เรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนสะพานเตีย้ ตำาบลตลาดนอ้ย 
เตี่ยต้องการส่งไปเรียนที่บ้านเกิดของเตี่ยในประเทศจีน แต่แม่คัดค้าน

“แมจ่ดัการใหเ้ขา้โรงเรยีนอสัสมัชญั โดยขอใหท้า่น 
มหาสุข ศุภศิริ พาไปฝากเข้าเรียน ท่านมหาสุขเป็นครู

1.
ครอบครัวและการศึกษา
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ภาษาไทยทีโ่รงเรยีนอสัสมัชัญ อยูบ้่านใกลก้บับ้านเราใน
ตรอกโรงสูบน้ำาตลาดน้อย ผมเรียกท่านว่า คุณลุง 

โรงเรยีนอัสสัมชัญขณะนัน้ค่าเล่าเรียนเดือนละ 7 
บาท ปหีนึง่เรยีน 10 เดอืนรวมเปน็ 70 บาท ซึง่แพงทีส่ดุ
สำาหรับสมัยน้ัน ค่าสมุดหนังสือก็แพงกว่าโรงเรียนอื่นๆ 
เปน็อนัมาก แตแ่มใ่จเดด็ตามเคย แพงกแ็พงไป ฉันอยาก
ให้ลูกฉันได้มีโอกาสดีที่สุดทัดเทียมผู้อื่น”

อาจารย์ป๋วยเข้าเรียนเป็นนักเรียน คนที่ 7036 (เลขประจำาตัว) 
และเลือกเรียนแผนกฝรั่งเศส เรียนจบขึ้น ม. 8 ในปี 2476 ความที่เป็น
คนเรียนเก่ง ทางโรงเรียนจึงชวนให้อาจารย์ป๋วยเป็นครูสอนหนังสือท่ี
โรงเรียนอัสสัมชัญทันทีที่เรียนจบ อาจารย์ป๋วยรับเป็นครูสอนเต็มเวลา 
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือมารดาและครอบครัว

1 ปตีอ่มา ในป ี2477 มกีารจดัต้ังมหาวิทยาลัยวชิาธรรมศาสตรแ์ละ
การเมอืงขึน้ ในสมยันัน้ไมม่กีารบงัคบัใหเ้ขา้เรยีนในหอ้ง ทางมหาวทิยาลยั

นายซา นางเซาะเช็ง
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จดัพมิพค์ำาบรรยาย ออกจำาหนา่ยในราคาถูก เพือ่สง่เสรมิใหน้กัศกึษา ซึง่
ทำางานอยู่แลว้ สามารถศกึษาเองไดต้ามสะดวก อาจารยป๋์วยเหน็เป็นชอ่ง
ทางทีจ่ะหาความรูเ้พิม่เตมิ เพือ่ความกา้วหนา้ในอนาคต โดยไม่ตอ้งเลิก
ทำางานหารายไดช้ว่ยแม ่จงึไดล้งทะเบยีนเขา้เปน็นกัศกึษาทีธ่รรมศาสตร์

เนือ่งจากในวนัธรรมดา ตอ้งสอนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนอสัสัมชัญเตม็
วัน ไม่สามารถไปเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ได้ จึงใช้เวลาเรียนตอนค่ำาและ
วนัสุดสปัดาหอ์ยา่งทุม่เท จนสำาเรจ็การศกึษา ไดร้บัปริญญาธรรมศาสตร์
บณัฑิต ซึ่งเป็นปริญญาตรทีางกฎหมายและการเมอืงในปี 2480 ใชเ้วลา
ในการศึกษา 3 ปี 

“ในการศึกษาข้ันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง ผมเรยีนพลางทำางานพลาง 
สอบไล่ได้เป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตภายในกำาหนด 3 ปี 
คะแนนส่วนมากได้พอผ่านไป รับพระราชทานปริญญา 
ลำาดับที่ 65 ในจำานวนรุ่นเดียวกัน 79 คน”

อาคารโรงเรียนอัสสัมชัญ
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“เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร์ กลางวันต้องเป็นครู 
และครูอัสสัมชัญต้องทำางานหนักตลอดวัน การดูหนังสือ
ธรรมศาสตรก์ใ็ชเ้วลาค่ำาและเวลาเชา้มืด ส่วนมากมกัจะไป
คา้งกบัเพือ่นหลายคนทีก่ำาลงัเรยีนธรรมศาสตรอ์ยูด้่วยกัน”

ในขณะที่เรียนที่ธรรมศาสตร์ อาจารย์ป๋วยได้รับความประทับใจ
จากการศึกษาด้วยวิธีอภิปรายถกเถียงกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเป็น
อย่างมาก ได้บันทึกไว้ว่า 

“ในการศกึษาขัน้อดุม การถกเถยีงกนัและอภปิราย
ระหวา่งนกัศกึษาเป็นของจำาเป็น เมือ่ผมเรยีนธรรมศาสตร ์
วสิยัของนกัศกึษาทีจ่ะอภปิรายถกเถยีงประเดน็ในวชิาการ
ต่างๆ มีมาเดิมแล้ว ตั้งแต่ครั้งยังเป็นโรงเรียนกฎหมาย 
ฉะนั้นเมื่อดูหนังสืออยู่กับเพื่อนๆ เป็นหมู่คณะ การ 
อภิปรายโต้เถียงกันเป็นของธรรมดา เฉพาะอย่างยิ่งใน
เมือ่พวกเราเปน็พวกทีไ่มไ่ดฟ้งัคำาบรรยายในตอนกลางวนั 

ธรรมศาสตร์บัณฑิต



13

เป็นส่วนใหญ่ การถกเถียงอภิปรายมีผลยิ่งยุให้แต่ละคน
ต้องศึกษาต่อ ต้องคิดต่อแล้วกลับมาถกอภิปรายต่อ นี่
แหละทีนั่กปราชญส์มยักอ่นเรยีกกนัเสียโกว้า่ ‘บรรยากาศ
ทางวิชาการ (Academic atmosphere)’ ”

ต่อเมืองนอก
เรียนจบธรรมศาสตร์แล้ว อาจารย์ป๋วยลาออกจากการเป็นครูที่

โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าทำางานเป็นล่ามให้กับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสที่
ธรรมศาสตร ์ระหวา่งนัน้กส็อบชงิทนุรัฐบาลเพือ่ไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 
และได้ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังต่อในต่าง
ประเทศ ซึ่งอาจารย์ป๋วยเลือกสมัครเข้าเรียนต่อที่ London School of 
Economics and Political Science ในมหาวิทยาลัยลอนดอน

อาจารยป์ว๋ยต้องเริม่เรยีนต้ังแต่ชัน้ปรญิญาตร ีและอาจารยป์ว๋ยก็
สามารถเรียนจบปริญญาทางเศรษฐศาสตร์ได้ในปี 2484 เป็นเวลา 3 ปี 
โดยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยกัน 
ด้วยความสามารถอันนี้ ทำาให้อาจารย์ป๋วยได้รับทุน Leverhulme 

อาจารย์ป๋วยกับอาจารย์ เพื่อนนักศึกษา ที่ LSE ปี 2484
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Studentships เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แต่การศึกษาของ
อาจารยป์ว๋ยตอ้งหยดุชะงกัลงชว่งระยะเวลาหนึง่ อันเปน็ผลจากสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 โดยอาจารย์ป๋วยเข้าร่วมกับคนไทยในอังกฤษ ก่อตั้งคณะเสรี
ไทยในอังกฤษขึ้นในปี 2485 และได้สมัครเป็นทหารในกองทัพอังกฤษ 
เริ่มจากพลทหารจนได้รับยศพันตรี เมื่อลาออกมาศึกษาต่อ เริ่มใหม่ใน
ปี 2489

“ผมเรยีนใหมเ่มือ่เลกิสงครามในตน้ป ี2489 เขยีน
วิทยานิพนธ์เสร็จและสอบปากเปล่าเสร็จ เม่ือปลายปี 
2491 แตเ่ผอญิเวลานัน้ทางการเมอืงไทยโจษขานกนัวา่ ที่
ผมได้โดดร่มเข้ากรุงเทพ (ระหว่างเป็นเสรีไทยนั้น) เพื่อ
ร่วมปฏิวัติหรือปฏิวัติซ้อน เพื่อนฝูงถูกจับไปหลายคน
แล้ว ผมจึงเข้าหาศาสตราจารย์ Robbins ขออย่าเพิ่งให้
มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบไล่ได ้ซึ่งทางมหาวทิยาลัย
ก็หน่วงไว้ให้หลายเดือน และมาประกาศในปี 2492”

รูปตอนเป็นเสรีไทย
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เมือ่รฐับาลไทยทำาสญัญาเปน็พนัธมติรกบัญีปุ่่นปลายปี 2484 ได้
เรยีกตวัคนไทยทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาและองักฤษกลบัประเทศไทย แตม่อียู่
จำานวนหนึง่ไมย่อมกลบั กลุม่คนไทยในสหรฐัอเมรกิา ซึง่มเีอกอคัรราชทตู
ไทย ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช เปน็หวัหน้า สามารถเจรจาใหร้ฐับาลอเมรกัิน
ยอมรับคณะเสรีไทย และกองทหารเสรีไทยในสหรัฐได้ แต่กลุ่มคนไทย
ในองักฤษเจรจาใหร้ฐับาลองักฤษยอมรบัคณะเสรไีทยเปน็กองทหารเสรี
ไทยในองักฤษไมส่ำาเรจ็ รฐับาลองักฤษยอมใหเ้คล่ือนไหวได ้แตต่อ้งสมคัร
เข้าเป็นทหารในกองทัพอังกฤษ

อาจารย์ปว๋ยเป็นหนึง่ในเสรีไทยในอังกฤษ ซึง่สมคัรเขา้เปน็ทหาร
ในกองทัพองักฤษ งานชิ้นแรกกค็ือเดนิทางไปกบัเรอืดำาน้ำาจากลงักาเข้า
อ่าวไทย เพื่อขึ้นบกที่ประเทศไทย แต่แผนการครั้งนี้ไม่สำาเร็จ เพราะไม่
ไดร้บัสญัญาณตดิตอ่จากฝา่ยทีม่าคอยรบัในประเทศไทย จงึต้องเดนิทาง
กลบัพรอ้มเรอืดำาน้ำา ตอ่มาอาจารยป์ว๋ยถกูสง่เขา้มาโดดรม่ในประเทศไทย
และโดดลงมาบนทุ่งนาใกล้หมู่บ้านวังน้ำาขาว อำาเภอวัดสิงห์ ในจังหวัด
ชัยนาท เป็นการลงผิดที่จากที่กำาหนดไว้ให้ลงในป่า มีผลทำาให้ทีมเสรี
ไทยทั้ง 3 คนถูกจับกุมและถูกนำาตัวส่งเข้ากรุงเทพฯ ก่อนส่งตัวเข้า
กรุงเทพฯ อาจารย์ป๋วยถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาบนศาลาในวัดวังน้ำาขาว ซึ่ง
ยังมีการเก็บรักษาเสาต้นนี้ไว้ที่หน้าโรงเรียนวัดวังน้ำาขาว 

“เม่ือญี่ปุ่นเลิกสงครามแล้ว ในฐานะเป็นพันตรี
ในกองทหารองักฤษ ผมถูกส่งตัวไปร่วมคณะผู้แทนไทย 
เพ่ือเจรจาการทหารและการเมืองกับอังกฤษ ณ นคร
แคนดี ลังกา 2 ครั้ง ต่อมา มหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งให้
ทุนเล่าเรียนชั้นปริญญาเอกแก่ผมในขณะนั้น ได้ติดต่อ
ไปยังกระทรวงกลาโหมอังกฤษ ขอให้ผมได้รับการปลด
จากราชการทหารเร็วเป็นพิเศษ เพื่อกลับไปศึกษาต่อ”

อาจารย์ป๋วยเดินทางกลับถึงอังกฤษในเดือนธันวาคม 2488
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อาจารย์ป๋วยเมื่อคราวกลับไปฟื้นความหลังที่ศาลาวัดวังน้ำาขาว พ.ศ. 2514

บ้านและครอบครัว
อาจารยป์ว๋ยแตง่งานกบัมารก์าเรต สมธิ (Margaret Smith) ซ่ึง

ศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาที่ LSE ในสมัยเดียวกันกับ
อาจารย์ป๋วย ในราวต้นปี 2489 หลังจากอาจารย์ป๋วยทำาหน้าที่เสรีไทย
เสรจ็แลว้ และเดนิทางกลบัมาถงึองักฤษเพือ่ศกึษาตอ่ในชัน้ปรญิญาเอก 
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อาจารย์ปว๋ยมีลกูชาย 3 คน คือ จอน (Jon) เกดิทีก่รงุลอนดอน ใน
เดอืนกนัยายน 2490 ไมตร ี(Peter) เกดิในเดอืนมนีาคม 2493 ทีก่รงุเทพฯ 
และใจ (Jiles) เกดิเดือนตลุาคม 2496 ทีก่รงุเทพฯ เชน่กนัเมือ่อาจารยป์ว๋ย 
กลับมารับราชการในประเทศไทยแล้ว

อาจารย์ป๋วยและภรรยาดูแลลูกด้วยความอบอุ่น

อาจารย์ป๋วยกับภรรยา
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“ความอบอุน่ในครอบครวัมีอานสิงส์มาถึงลกูเพราะ
ทำาให้ลูกเมือ่ไดร้บัความอบอุน่กม็ปีญัหานอ้ย … ลูกของ
เราทั้ง 3 คน คุณพระช่วยไม่ให้ประพฤติสำามะเลเทเมา 
ตา่งกม็สีตปิญัญา ไดเ้รยีนจบชัน้ปรญิญาของมหาวทิยาลยั
ในอังกฤษทั้งนั้น และที่สำาคัญกว่านั้น คือไม่มีใครเสพ
ยาเสพตดิใหโ้ทษ ไมม่วัเมากามคณุ ไมห่ลงใหลในอบายมุข
นานาประการ เป็นผู้เชื่อในอหิงสา ความไม่ประทุษร้าย
ต่อใครๆ รักความสัตย์ สุจริต รักเสรีภาพ ประชาธิปไตย 
และเลือ่มใสการบำาเพญ็ประโยชนต์อ่สาธารณชน คณุสมบตัิ
ของลูกนี้ทั้งในการศึกษา ความประพฤติ นิสัย สันดาน 
เขาได้มาจากแม่ของเขาเป็นส่วนใหญ่”

ความดีของแหม่มมาร์กาเรต ไม่ใช่มีเฉพาะการอบรมลูกให้เป็น
คนดเีทา่นัน้ แตย่งัมวีตัรปฏบิตัทิีเ่อือ้ตอ่การรกัษาความดขีองอาจารยป์ว๋ย
เปน็อยา่งมาก ดร. อรญั ธรรมโน พดูถงึอาจารยป์ว๋ยและแหมม่ไวว้า่ “ผม

อาจารย์ป๋วยกับจอนและปีเตอร์
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คิดว่าถ้าอาจารย์มีภรรยาไม่ใช่แหม่มคนนี้ อาจารย์คงเป็นคนดีไม่มาก
เท่าน้ี แม้ผมคิดว่าจะไม่มีใครสามารถทำาลายความดีอาจารย์ได้ แต่ถ้า
ภรรยา (เป็น) คนอื่นอาจอยากมีหน้ามีตาบ้าง (มี) อะไรบ้าง คงทำาให้
อาจารย์ต้องหนกัใจ อาจทำาอะไรดีมากๆ อยา่งทีผ่มเรยีน (ใหผู้้ฟงัทราบ) 
ในวนันีไ้มไ่ด้กไ็ด ้เพราะฉะนัน้ผมคดิวา่ถา้เรานกึถงึอาจารย ์กค็วรนกึถงึ
แหม่มด้วย”

บ้านของอาจารย์ป๋วยอยู่ที่ซอยอารีย์ 4 เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว

“บ้านผมไม่ได้ซื้อระหว่างสงคราม ซื้อเมื่อเลิก
สงครามแล้ว ระหว่างสอบ Ph.d. คิดจะกลับบ้าน จึง
เขียนถึงพี่สาวให้หาบ้านที พี่สาวกำาลังซื้อสำาหรับเขาเอง 
เขาเลยโอนมาให้ผม ผมมีปัญญาชำาระค่าบ้านเพียงครึ่ง
หนึ่ง (30,000 บาท เก็บออมไว้ระหว่างเป็นทหาร) เป็น
หนี้ธนาคารอีกครึ่งหนึ่ง ผ่อนชำาระด้วยเงินออมอีก 3-4 
ปี จึงหมดหนี้”

บ้านอาจารย์ป๋วยที่ซอยอารีย์
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“จอมพล สฤษดิ์ได้พูดกับผมสองสามครั้งว่า คุณ
ปว๋ย ผมรูด้อกวา่บา้นของคณุเปน็เรอืนไมเ้ลก็ๆ อยูไ่มส่บาย 
เอาไหม ผมจะสรา้งตกึใหอ้ยูอ่ยา่งสบาย ผมกต็อบทา่นวา่ 
ขอบพระคุณ แต่ผมอยู่สบายแล้ว ไม่เคยบ่นว่าไม่สบาย
เลย ครั้งท่านเซ้าซี้หนักเข้า ก็เลยพูดทีเล่นทีจริงว่า เมีย
ผมเขาไมช่อบอยู่ตกึ ถึงทา่นสร้างตกึให ้กจ็ะเขา้อยูไ่ม่ได้”

เป็นตัวอย่างของบุคคลที่รู้จักคำาว่าพอ (ทั้งอาจารย์และภรรยา) 
และผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ท่ีว่า สมบัติต้องได้มาด้วยน้ำาพักน้ำาแรงของ
ตนเอง และด้วยวิธีการที่ถูกต้อง



2.
รับราชการช่วงแรก 

(2492-2502)

หลงัจบการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก อาจารยป๋์วยเดินทางกลบั
ประเทศไทย เขา้รบัขา้ราชการในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ในปี 
2492 เป็นกำาลังสำาคัญในการเจรจากู้เงินจากธนาคารโลก เพื่อใช้ในการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ เชน่ การสรา้งเขือ่นเจา้พระยา เพือ่
ผลติกระแสไฟฟา้และจดัสง่น้ำาเขา้นา การซอ่มแซมสถานรีถไฟหวัลำาโพง 
ซึ่งถูกทำาลายบางส่วนในระหว่างสงคราม การขยายและปรับปรุงท่าเรือ
กรุงเทพฯ เป็นต้น แม้ว่าอาจารย์ป๋วยยังเป็นพนักงานชั้นผู้น้อยในขณะ

เขื่อนเจ้าพระยา
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ถนนมิตรภาพ

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำาโพง)

ท่าเรือคลองเตย
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อาจารย์ป๋วยในการประชุมที่ต่างประเทศ

นั้น แต่ความรอบรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและโครงการที่จะจัดทำา ตลอดจน
ไหวพริบ และการเจรจาที่เฉลียวฉลาดของอาจารย์ป๋วย เป็นส่วนสำาคัญ
ที่ทำาให้กู้เงินได้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

นอกจากใชค้วามสามารถในการเจรจาขอกูเ้งนิแลว้ อาจารยป์ว๋ยยงั
สามารถเจรจากับเจ้าหนา้ทีช่าวอเมรกินัระดบัสงูของ USOM และอปุทตู
อเมรกินัใหร้ว่มกนัเสนอตอ่รฐับาลอเมรกินั ใหส้รา้งถนนมติรภาพระหวา่ง
สระบรุ-ีนครราชสมีา เปน็ตวัอยา่งของถนนทีไ่ดม้าตรฐาน โดยรัฐบาลไทย
ไมต่อ้งเสยีเงนิเลย เปน็ถนนทีส่รา้งตามมาตรฐานสากลสายแรก สร้างถูก
แบบและลาดยางมะตอยอยา่งไดม้าตรฐาน ผวิถนนจงึเรยีบ วิง่ไดเ้รว็โดย
ไม่กระเทือน และกรมทางหลวงไดใ้ช้มาตรฐานนีใ้นการสรา้งถนนสายอืน่

ต่อจากนั้นมาหลังจากทำางานเพียง 3 ปี อาจารย์ป๋วยได้รับการ 
แตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูช้ว่ยฝา่ยวชิาการของปลดักระทรวงในป ี2495 และไดร้บัการ
แต่งต้ังให้เปน็รองผูว่้าการธนาคารแหง่ประเทศไทยในป ี2496 นอกจากนี ้
ยังเป็นกรรมการบริหารสภาเศรษฐกิจแห่งชาติพร้อมกันไปด้วย

เมื่อเลิกสงครามใหม่ๆ เศรษฐกิจการคลัง การธนาคารของไทย
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ยุ่งเหยิงเต็มที อาจารย์ป๋วยบันทึกไว้ว่า 

“อัตราแลกเปลีย่นเงนิกบัตา่งประเทศมหีลายอตัรา 
อตัราทางการใชส้ำาหรบัขา้วสง่ออก และสนิคา้เขา้บางชนดิ 
เช่น หนังสือ หรือสินค้าที่รัฐบาลสั่งเข้า มีอีกอัตราหนึ่งใช้
สำาหรับดบีกุ อกีอตัราหนึง่ใชส้ำาหรบัยาง นอกนัน้ใชอ้ตัราเสรี
ในการตลาด ซึง่ขึน้ลงฮวบฮาบเปน็ทีร่ะส่ำาระสาย อีกท้ังยงั
มอีตัราตลาดมดือีกอัตราหนึง่ เรือ่งนีท้ำาใหเ้ศรษฐกจิปัน่ปว่น 
จะวางแผนงานอะไร ก็ยากท้ังทางรฐับาลและเอกชน และ
เนือ่งดว้ยมคีวามไมแ่นน่อนในอตัราแลกเปลีย่น เช่น การ
สั่งสินค้าเข้าจึงเสี่ยงต่อกระแสของอัตรา (แลกเปลี่ยน) 
พ่อค้าจึงต้องคิดเผื่อไว้ทำาให้ข้าวของแพงเปล่าๆ 

“สว่นการคลงันัน้เลา่ก็วุ่นวายเต็มที หลายปีรฐับาล
ต้องตั้งงบประมาณรายได้ เพียงน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
งบประมาณรายจ่าย นอกนั้นต้องกู้เงินจากธนาคารชาติ 
หรือ กู้จากต่างประเทศ ตลาดพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง
พูดได้ว่าไมม่ ีสว่นบญัชงีบปขีองรฐับาลเลา่ กค็า้งการชำาระ 
มาเป็นหลายๆ ปี ที่ทำามาแล้วก็ไม่ลงตัว ต้องเดากันบ้าง 
ทำาใหค้าดการณ์ไมถ่กู บางคร้ังจะจา่ยเงนิเดอืนขา้ราชการ 
ต้องโทรศัพท์ขอกู้เงินธนาคารชาติกันเป็นการด่วน

“การแกไ้ขระบบเศรษฐกจิ การธนาคาร และการ
คลังเช่นว่านี้ เป็นเรื่องที่เพื่อนๆ ของผมและผม ร่วมมือ
ร่วมใจกันทำา ระหว่างปี 2495 ตลอดมา และต้องกินเวลา
อยู่หลายปี เพื่อนๆ ที่กล่าวนี้ คงจะเอ่ยชื่อไม่หมด แต่ก็
มีคุณบุญมา วงษ์สวรรค์ คุณสมหมาย ฮุนตระกูล คุณ
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร คุณ
กรองทอง ชตุมิา สว่นมากเปน็คนรุ่นหนุม่สาวในธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง”
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สมหมาย ฮุนตระกูล คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร

บุญมา วงศ์สวรรค์

กรองทอง ชุติมาพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
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ผู้ใหญห่ลายคนเลา่ใหฟ้งัวา่ ตวัจกัรสำาคญัทีแ่กไ้ขและปรบัปรงุใน
เรื่องต่างๆ ที่ยุ่งเหยิงอยู่จนเข้าท่ีเข้าทาง ก็คืออาจารย์ป๋วยนี้เอง โดย
เฉพาะในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน สามารถปรับปรุงระบบให้ใช้อัตรา
แลกเปลีย่นอตัราเดียวไดส้ำาเร็จ ซึง่เปน็ปจัจัยสำาคญัท่ีทำาใหก้ารคา้ระหวา่ง
ประเทศกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และมกีารประสทิธภิาพ สง่ผลใหเ้กดิ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ อีกด้วย

เม่ือดำารงตำาแหนง่รองผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย ไดเ้พียง 
7 เดือนเศษ มรสุมทางการเมืองก็โหมกระหน่ำาอาจารย์ป๋วยอีกครั้งหนึ่ง 
เหตเุกดิจากจอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต ์ตอ้งการ “ซือ้” สหธนาคารกรุงเทพ
จำากดั จากนายสหัส มหาคณุ แตเ่นือ่งจากธนาคารแหง่นีต้อ้งเสยีคา่ปรบั
แกธ่นาคารแห่งประเทศไทยเปน็จำานวนหลายลา้นบาท ดว้ยเหตทุีป่ฏบิตัิ
ฝา่ฝนืระเบยีบของธนาคารแหง่ประเทศไทย จอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต ์และ
ผู้มีอำานาจทางการเมืองในขณะนั้นต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยกเลิกการปรับ แต่อาจารย์ป๋วยไม่ดำาเนินนโยบายลู่ตามลม จึงต้องออก
จากตำาแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปลายปี 2496 นับ
เป็นผู้ดำารงตำาแหนง่รองผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทยในชว่งเวลานัน้
สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางแห่งนี้

หลังจากนั้น พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ได้พยายามบีบบังคับให้
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจ้างบริษัทที่ตนมี
ผลประโยชน์เป็นผู้พิมพ์ธนบัตรไทย แทนบริษัทโธมัส เดอลารู จำากัด 
พระบรภัิณฑ์ยทุธกิจ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัในขณะนัน้ ไดถ้าม 
ความเหน็อาจารยป์ว๋ยและสง่ไปดกูจิการของบรษิทัดงักลา่วในสหรัฐอเมริกา 
เมื่อไปถึง นายอลัน ดัลเลส (ผู้อำานวยการคนแรกขององค์การ ซี.ไอ.เอ. 
และเปน็พีช่ายของนายจอหน์ ฟอสเตอร ์ดลัเลส รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การตา่งประเทศอเมรกินัในสมยัประธานาธบิดไีอเซนเฮาวร)์ ไดพ้ยายาม
เกล้ียกลอ่มด้วยเหตผุลตา่งๆ นานาใหป้ฏบิตัติามขอ้เสนอของ พล.ต.อ. เผา่ 
ศรียานนท์ แต่อาจารย์ป๋วยเห็นว่า บริษัทดังกล่าวหามีกิจการเป็น
กจิจะลกัษณะอนันา่เชือ่ถือแตป่ระการใดไม่ จงึมีบันทึกถึงรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลัง เสนอใหพ้มิพธ์นบตัรไทยกบับรษิทัโธมสั เดอลารู จำากดั 
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จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์

ต่อไป
การขัดขวางผลประโยชน์ของผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในช่วง

ยุคทมิฬของการเมืองไทยครั้งนี้ ยังผลให้สวัสดิภาพแห่งชีวิตหมดสิ้นไป 
อาจารย์ป๋วยจึงติดต่อศาสตราจารย์เฟรอเดอริก เบนเนม (ซ่ึงเคยเป็น
อาจารย์ในสมัยที่เรียนอยู่ที่ London School of Economics) เพื่อไป
ทำาวจิยั ณ Chatham House ในกรงุลอนดอน แตร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การคลังขณะนั้น ช่วยให้ได้รับตำาแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลัง
ประจำาสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษซ่ึงเป็นตำาแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่
แทน

อาจารย์ป๋วยรับตำาแหน่งนี้ในปี 2499 ในระหว่างปี 2499-2501 
นอกจากจะทำาหน้าที่ผู้แทนกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อไทยได้เข้าเป็น
สมาชิกสภาดีบุกระหว่างประเทศ (International Tin Council) 
อาจารยป์ว๋ยกไ็ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูแ้ทนประเทศไทยในสภาดงักลา่ว และ
ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภาดีบุกระหว่างประเทศปี 2501-2502 
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ในระหวา่งดำารงตำาแหนง่ผูแ้ทนไทยนี ้อาจารยป์ว๋ยไดแ้สดงความสามารถ
ในการเจรจาใหส้ภาดีบกุระหวา่งประเทศ เพิม่โควตาการสง่ดบีกุออกของ
ไทยจาก 7.35% เป็น 8.88% จนเป็นผลสำาเร็จ

อาจารย์ป๋วยเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลังประจำาสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษจนถึงปี 2502 เมื่อจอมพล สฤษดิ์ขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรีแล้ว อาจารย์ป๋วยจึงได้รับโอกาสให้กลับไปรับราชการใน
เมืองไทย ในตำาแหน่งสำาคัญๆ ดังจะกล่าวถึงต่อไป



3.
รับราชการช่วงที่สอง 

(2502-2519)

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ (2502-2504)
ในปี 2502 มีการจัดตั้งสำานักงบประมาณขึ้นสังกัดสำานักนายก

รัฐมนตรีโดยแยกงานงบประมาณออกจากกรมบัญชีกลาง อาจารย์ป๋วย
ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางเศรษฐกจิการคลงัประจำาสถานทตูไทยในองักฤษ ได้
รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการสำานักงานงบประมาณคนแรกเมื่อ 14 
กุมภาพันธ์ 2502 งานชิ้นแรกคือการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ โดยยกเลกิกฎหมายท้ังหมดท่ีมอียู่ ประกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิ
วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 เพือ่ใหเ้ปน็กฎหมายในการจดัทำาและการ
บริหารงบประมาณของไทยตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ีท่านยังได้
ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติทางการคลังที่สำาคัญดังนี้

1. วิธีการงบประมาณ มีการรวมงบประมาณรายจ่ายสามัญและ
วิสามัญเข้าด้วยกัน เรียกว่างบรายจ่ายประจำา แยกรายจ่ายงบลงทุน
ออกเรยีกวา่รายจา่ยงบลงทนุ จำาแนกวเิคราะหร์ายจา่ยแยกประเภท เชน่ 
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การป้องกันประเทศ เป็นต้น เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดว่ามีการจัดสรรงบประมาณไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศ
ในด้านใดบ้าง

2. เดมิทกีารเบิกจา่ยงบประมาณลา่ชา้มาก สง่ผลใหบ้รษิทัเอกชน
ต้องขายสินค้าและบริการให้รัฐบาลในราคาสูงกว่าปกติ อาจารย์ป๋วยได้
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ปรบัปรุงระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิโดยเลยีนแบบระบบของอังกฤษ กระจาย
อำานาจออกไปยงักระทรวงตา่งๆ ใหแ้ตล่ะกระทรวงแตง่ตัง้ขา้ราชการทำา
หน้าที่ตรวจการขอเบิกจ่ายเงินแทนกรมบัญชีกลาง เมื่อตรวจจนพอใจ
แล้ว แต่ละกระทรวงสามารถจ่ายเงินได้เลยโดยเขียนใบสั่งจ่าย ซึ่งปลัด
กระทรวงกับเจ้าหน้าที่การคลังเป็นผู้ลงนาม ใบสั่งจ่ายนี้เอกชนผู้รับเงิน
สามารถนำาไปขึ้นเงินหรือเข้าบัญชีธนาคารใดๆ ก็ได้ ไม่ต้องมีการวาง
ฎีกาที่หน่วยงานใดอีกเลย ทำาให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. รายได้แผ่นดิน อาจารย์ป๋วยเสนอให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีทาง
ตรงอย่างอื่นให้มากขึ้น เพราะการที่รัฐบาลมีรายได้ทางอ้อมโดยเฉพาะ
ภาษีศุลกากรนั้น หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าตกต่ำาลง รายได้
รัฐบาลก็ต่ำาด้วย เสนอให้แก้ไขระบบภาษีอากรให้ง่ายขึ้น แก้ไขระเบียบ
ภาษีอากรให้รัดกุม ภาษีที่มีอัตราที่สูงควรลดให้ต่ำาลง เพื่อให้การเลี่ยง
ภาษนีอ้ยลง เสนอการปรบัปรงุวนิยัและการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีท่าง
ภาษีอากรควบคู่กันไป ในส่วนของรัฐวิสาหกิจควรมีภาพรวมการลงทุน
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และบัญชีกำาไรขาดทุนของรัฐวิสาหกิจท้ังหมดในงบประมาณประจำาปี
ของรัฐบาลด้วย

หลังจากจัดระบบงานจนเข้ารูปแล้วท่านลาออกจากตำาแหน่งนี้
เมื่อ 30 กันยายน 2504

ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ขณะที่อาจารย์ป๋วยเดินทางไปประชุม
คณะมนตรีดีบุกท่ีกรุงลอนดอน ได้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบถึงฐานะของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ด้วย อาจารย์ป๋วยบันทึกไว้ว่า

“เมื่อคุณโชติ คุณะเกษม มีเหตุอันเป็นไปต้อง
ออกจากตำาแหนง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั (และ
ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย–ผูเ้ขยีน) ผมยงัประชุม
คณะมนตรดีบีกุอยูท่ีล่อนดอน จอมพลสฤษดิไ์ดม้โีทรเลข
ถึงผม เรียกร้องให้รับตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังแทน ในขณะน้ันจอมพลสฤษดิ์มีอำานาจมาก ชี้
ต้นตาย ชี้ปลายเป็น ผมไม่แน่ใจว่าถ้าปฏิเสธแล้วจะเกิด
อะไรขึน้ แตก็่ตอ้งปฏเิสธ จงึมีโทรเลขตอบทา่นวา่ ผมไม่
ขอรับตำาแหน่งนี้เพราะได้สาบานไว้เมื่อตอนเข้าเป็นเสรี
ไทยวา่ จะไมร่บัตำาแหนง่การเมอืงใดๆ จนกว่าจะเกษยีณ
อายรุาชการ (เพือ่ใหแ้นใ่จวา่การเขา้เปน็เสรีไทยน้ันไม่ใช่
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว) จอมพลสฤษดิ์ได้มีโทรเลขอีก
ฉบับหนึ่งเร่งเร้าให้ผมรับ ‘ประเทศชาติกำาลังอยู่ในภาวะ
คบัขนัทางเศรษฐกจิ เห็นมแีตคุ่ณทีจ่ะชว่ยผมได.้..’ แตผ่ม
ก็มีโทรเลขตอบมาว่า ผมยินดีช่วยประเทศชาติทุกอย่าง
แตไ่มใ่ชฐ่านะรฐัมนตร ีทา่นนายกรฐัมนตรคีงไมต่อ้งการ
รัฐมนตรีที่ทวนคำาสาบานเป็นแน่ จอมพลสฤษดิ์จึงเงียบ
ไป และตั้งผู้อื่นขึ้นมาแทน พอผมกลับจากประชุมคณะ
มนตรีดบีกุ จอมพลสฤษดิจ์งึไดแ้ตง่ตัง้ใหผ้มเปน็ผูว้า่การ
ธนาคารแห่งประเทศไทย” 
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ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2502-2514)
อาจารย์ป๋วยดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คนที่ 7 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2502 เป็นเวลาถึง 12 ปี นับเป็นผู้ว่าการฯ 
ที่อยู่ในตำาแหน่งที่ยาวนานที่สุด ท่านลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่ 15 
สงิหาคม 2514 ตลอดสมยัท่ีทา่นเปน็ผู้ว่าการฯ จัดไดว้า่เปน็สมัยทีธ่นาคาร
แหง่ประเทศไทยปลอดจากอทิธพิลการเมอืงมากทีส่ดุ ผูม้อีำานาจทางการ
เมอืงและบรรดานายธนาคารทกุคนให้ความเกรงใจเพราะเชือ่มัน่ในความ
สามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตของท่าน และเป็นยุคที่เงินบาทได้รับ
ความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศ ค่าเงินบาทอยู่ในระดับ 20–21 บาท
ต่อดอลลาร์มาตลอดในช่วง 12 ปี ที่ท่านเป็นผู้ว่าการฯ 

อาจารยป์ว๋ยมบีทบาทสำาคญัในการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
ดว้ยการดำาเนนินโยบายการเงนิท่ีรอบคอบ และสอดคลอ้งกบันโยบายการ
คลังในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศ มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งท่านเป็นทั้ง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ซ่ึงท่านสามารถใช้ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
เปน็เครือ่งมอืเพ่ือสรา้งและรกัษาเสถยีรภาพในระบบเศรษฐกจิ ทฤษฎทีี่
อาจารยป์ว๋ยใชท้า่นเรยีกวา่ ทฤษฎลีกูโปง่สามลกูสบู ซึง่ถอืวา่ในระบบ
เศรษฐกิจนั้นมีปัจจัยที่ทำาให้เศรษฐกิจการเงินเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ตัวคือ 

การคลัง
รายจ่าย สูบเข้า
รายรับ สูบออก

การเงินระหว่างประเทศ
ชำาระเงินเข้าประเทศ สูบเข้า
ชำาระเงินออกไป สูบออก

การเงินภายในประเทศ
ขยายเครดิต สูบเข้า
หดเครดิต สูบออก
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1. ปั๊มการคลัง สูบเข้าสูบออกเป็นรายได้รายจ่าย
2. ปัม๊การเงนิระหว่างประเทศ มีการชำาระเงนิเขา้ประเทศและเงนิ

ไหลออกนอกประเทศ ทัง้เงนิจากการคา้และเงนิโอนเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่
3. ปั๊มการเงินภายในประเทศ ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยปั๊ม

เงิน เข้า-ออกได้ และการขยายเครดิตของภาคธนาคาร ถ้าเครดิตขยาย
มาก และปัม๊เงินเขา้ระบบมาก ลกูโปง่กจ็ะโต เงนิกจ็ะเฟอ้ ลูกโปง่กจ็ะลอย

ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการคลัง ด้านการเงินระหว่างประเทศ ด้าน
การเงินภายในประเทศ ต้องใช้มาตรการการคลังและมาตรการการเงิน
ให้เหมาะสม ให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีอยู่อย่างพอเหมาะพอ
สมควรในแตล่ะจงัหวะ ไมก่อ่ใหเ้กดิเงนิเฟอ้หรอืเงนิฝดืขึน้ หากในขณะใด 
มีปัจจัยภายในหรือภายนอกประเทศ มากระทบทำาให้เสียเสถียรภาพไป 
กจ็ะตอ้งใชม้าตรการหรอืเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืในการปัม๊แตล่ะชว่งใหถ้กูตอ้ง 
แก้ไขสถานการณ์เพื่อให้กลับไปอยู่ในภาวะที่มีเสถียรภาพ

การประชุมผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่ฟิลิปปินส์ วันที่ 4-7 มีนาคม 2510
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นอกจากนีอ้าจารยป์ว๋ยยงัไดร้เิริม่พฒันาตลาดพนัธบตัรและตลาด
ตัว๋เงนิคลงั พรอ้มทัง้กำาหนดแนวทางในการดำาเนนิมาตรการนโยบายการ
เงิน เพื่อดูแลปริมาณเงินให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
กำาหนดค่าเสมอภาคเงินบาทให้เอื้อต่อดุลการชำาระเงินระหว่างประเทศ
และให้มีทุนสำารองระหว่างประเทศท่ีเพียงพอ เป็นการวางรากฐานใน
การดำาเนินมาตรการนโยบายการเงินในลักษณะเดียวกับท่ีปฏิบัติอยู่ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคารชาติให้
เทียบเท่าสากล

ในด้านการกำากับดูแลระบบสถาบันการเงินนั้น ท่านเห็นว่า
สถาบันการเงินเป็นตัวกลางที่ช่วยให้เกิดการออมและการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังช่วยลดการพ่ึงพาเงินทุนจากต่างประเทศ ระบบ
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เศรษฐกจิจะเจรญิเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพได ้ระบบการเงนิจะตอ้งพฒันา
อย่างมั่นคงควบคู่ไปด้วย

จึงมีความจำาเป็นต้องเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบธนาคาร
พาณชิย ์โดยเฉพาะธนาคารทีเ่ปน็ของคนไทย เริม่ดว้ยการแกไ้ขกฎหมาย
เกีย่วกบัธนาคารพาณชิยจ์นประกาศใชพ้ระราชบญัญตัธินาคารพาณชิย ์
พ.ศ. 2505 ใหอ้ำานาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคมุดำาเนนิงาน
ของธนาคารพาณิชย์ตามหลักสากล นับเป็นกรอบที่สำาคัญของระบบ
ธนาคารพาณิชย์สมัยใหม่ที่เสริมพื้นฐานของระบบธนาคารของประเทศ
ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

เพือ่ปอ้งกันธนาคารพาณชิยต์า่งชาตขิยายตวัจนครอบงำาเศรษฐกจิ
ของไทย ใน พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มีมาตราที่ระบุให้
ธนาคารพาณชิยไ์ทยเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถขยายสาขาในประเทศไทยได ้ซึง่
เปน็การปูทางใหธ้นาคารพาณชิยไ์ทยเติบโตอยา่งรวดเรว็และมสีว่นแบง่
ตลาดครอบคลุมเศรษฐกิจของไทยได้มากกว่าธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ

ขณะที่เป็นผู้ว่าการฯ อาจารย์ป๋วยเอาใจใส่ในความมั่นคงของ
ธนาคารพาณชิยไ์ทยอยา่งจรงิจงั เมือ่ธนาคารไทยพฒันาขยายตวัรวดเรว็



37



38

โรงพิมพ์ธนบัตรโรงแรก

จนฐานะการเงนิออ่นแอจนใกล้จะล้มละลาย อาจารยป์ว๋ยไดเ้ขา้จดัการโดย
ชักชวนธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ ให้เข้าร่วมเพ่ิมทุนและดูแลปรับปรุง
กิจการของธนาคารนี้ จนฟื้นกลับมาให้บริการลูกค้าได้ดังเดิม

อาจารยป์ว๋ยเปน็ผู้วา่การฯ ท่ีบริหารงานครบทุกดา้น ในดา้นสถานที ่
ทำางาน ท่านได้ดำาเนินการจนได้วังบางขุนพรหมมาเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และใชเ้ปน็สถานทีท่ำางานตอ่มาจนทกุวนันี ้ใน
ดา้นการพนกังานทา่นไดป้รบัปรงุหลักเกณฑด์า้นการพนกังาน โครงสรา้ง
เงินเดือน และโครงสร้างสวัสดิการ เพื่อดูแลพนักงานให้มีความมั่นคงใน
สถานภาพการทำางาน และมีรายได้ท่ีเพยีงพอแก่การครองชพี นอกจากนี้
ทา่นยังไดจั้ดตัง้โรงพมิพธ์นบตัรไทยเพือ่พมิพธ์นบตัรใชเ้อง โดยเปดิโรงพมิพ ์
ธนบัตรครั้งแรกในปี 2512

คุณูปการเรื่องหนึ่งซึ่งอาจารย์ป๋วยทำาไว้ให้แก่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก็คือ การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับความ
ก้าวหน้าของธนาคารฯ ท่านได้ริเริ่มโครงการนักเรียนทุน โดยให้ทุนแก่
นกัเรยีนทีส่ำาเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลายใหส้อบแขง่ขนัเพือ่สง่ไปศกึษาตอ่
ตา่งประเทศในสาขาทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยต้องการโดยสง่ไปศกึษา



39

หลายๆ ประเทศ เพือ่นำาความรู้ทีห่ลากหลายมาปรบัใช ้ตอ่มาไดเ้พิม่ทนุ
แกผู้่ทีส่ำาเรจ็ปรญิญาตรท้ัีงในและตา่งประเทศเพือ่เรยีนตอ่ทัง้ปรญิญาโท
และปริญญาเอกอีกด้วย

นกัเรยีนทนุเหลา่นีไ้ดก้ลบัมาทำางานใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทย 
และกา้วหนา้เป็นกำาลังสำาคัญให้แกธ่นาคารกลางของชาตทุิกดา้นอยา่งตอ่
เนือ่งจนถงึทกุวนันี ้มนีกัเรยีนทนุทีไ่ดก้า้วหนา้จนเปน็ผูว้า่การ 4 คนแลว้
และยังมีอีกมากที่สามารถรับใช้ชาติในด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
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ผูอ้ำานวยการสำานกังานเศรษฐกจิการคลงั (2505-2510)
ก่อนการตั้งสำานักงานเศรษฐกิจการคลังมีกองเศรษฐกิจการคลัง

และกองสถติอิยูใ่นสำานกังานปลดักระทรวงการคลงั ทำาหนา้ทีท่างวชิาการ
ของกระทรวง ต่อมาปี 2502 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่ให้
เหมาะสมโดยในเดือนตุลาคม 2504 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงการแบ่ง
ส่วนราชการกระทรวงการคลังกำาหนดให้มีสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สงักัดกระทรวงการคลงั มหีนา้ที่เสมอืนหนึง่เปน็เสนาธกิารของรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังในการดำาเนินการศึกษาแนวโน้มและกิจการอัน
สำาคัญต่างๆ ทางการคลังเพื่อให้คำาแนะนำาและช่วยแหลือทางวิชาการ 
เสนอแนะนโยบายด้านการคลังของประเทศต่อรัฐมนตรี

แต่ยังไม่มีการตั้งส่วนราชการนี้จนกระทั่ง 1 ตุลาคม 2505 จึงมี
คำาส่ังแต่งต้ังให้อาจารยป์ว๋ยเปน็ผูอ้ำานวยการสำานกังานเศรษฐกจิการคลงั
คนแรก พรอ้มทัง้โอนข้าราชการจากกองเศรษฐกจิการคลงัและกองสถิติ
ทีอ่ยูใ่นสำานกังานปลดักระทรวงการคลงัจำานวน 23 คน มาปฏบิตัใินหน่วย
งานนี้ สำานักเศรษฐกิจยุคอาจารย์ป๋วยเป็นที่รวมเหล่านักเศรษฐศาสตร์
คนดัง ซึ่งมีผลงานเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมา อาทิ

นายชาญชัย ลี้ถาวร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
   ปี 2522-2523
นายนุกูล ประจวบเหมาะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
   ปี 2522-2527 และรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 

   คมนาคม ปี 2534-2535
นายบัณฑิต บุณยะปานะ ปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2535-2536
นายอรัญ ธรรมโน  ปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2536-2538
นายจำาลอง โต๊ะทอง  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อ 

   การเกษตรและสหกรณ ์ป ี2519-2532
นายไกรศรี จาติกวณิช นายมนัส ลีวีระพันธุ์ นายสุนทร เสถียร

ไทย ข้าราชการชั้นอธิบดีของกระทรวงการคลัง
ตอ่มามกีารรบัคนรุน่ใหมซ่ึง่เปน็เศรษฐกรจากตา่งประเทศเขา้มา

ร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกหลายคนซึ่งหนึ่งในจำานวนคนรุ่นใหม่ชุดนี้คือ ม.ร.ว. 
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จตัมุงคล โสณกลุ ไดก้า้วหนา้ไปจนเปน็ปลดักระทรวงการคลงั ป ี2538-
2540 และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2541-2544

ดร. เสริม วินจิฉัยกุล ปลัดกระทรวงการคลังในขณะนัน้ถงึกบัเอย่
ปากว่า “คนหนุ่มๆ เหล่านี้ใครก็เอาไว้ไม่อยู่ นอกจากคุณป๋วยเท่านั้น”

กล่าวได้ว่า อาจารย์ป๋วยเป็นผู้วางรากฐาน การทำางานของ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลังทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการสร้างวินัยการคลัง
เพื่อดูแลวินัยการใช้จ่ายของรัฐบาลให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และ
ควบคมุการกอ่หน้ีภาครฐัด้วยการจำากดัการกูย้มืของรฐับาลในแตล่ะปใีห้
ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงนิงบประมาณรายจา่ย ซึง่เปน็มาตรการทีช่ว่ย
ป้องกันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในสมัยต่อๆ มา ก่อหนี้เกินขอบเขต
อยา่งไดผ้ล นอกจากนี ้ยงัวางแนวทางในการเสนอแนะนโยบายการคลงัที่
เหมาะกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ยงัถอืปฏบิตักินัตอ่มาทกุวนันี้

อาจารย์ป๋วย กับ ดร. อรัญ ธรรมโน ที่กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2537
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Puey Ungphakorn
1965 Ramon Magsaysay Award

for
Government Service

in recognition of  dedication, unquestioned inlegrity 
and a high order of  professional skill brought to 
the management of  Thailand’s public finance.

Manila on 31 August 1965

รางวัลแมกไซไซ
ด้วยผลงานมากมายที่ปฏิบัติในช่วงปี 2492-2508 อาจารย์ป๋วย

จงึไดร้บัรางวลัรามอน แมกไซไซ สาขาการทำางานภาครฐั (government 
service) โดยรางวัลระบุข้อความดังนี้
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รางวัลแมกไซไซ พ.ศ. 2508 
สาขาการทำางานภาครัฐ
แด่ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผู้ได้รับการยอมรับในความทุ่มเทอุทิศตน ความซื่อตรงโปร่งใส 
และความรู้ความสามารถอย่างเหนือชั้น 
ในการบริหารการคลังของประเทศไทย

กรุงมะนิลา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2508

ส่วนหนึ่งของคำาประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบรางวัล
แมกไซไซ ระบุว่า 

“Dr. Puey’s career confirms that a single individual 
can make significant contributions to the progress of  his 
country, despite a tendency toward official corruption evident 
in many developing lands. Thailand’s relative prosperity and 
steady growth matched by stable finances are a measure of  
his accomplishment.”

“การปฏิบัติงานของ ดร. ป๋วย เป็นเครื่องยืนยันว่า บุคคลเพียงผู้
เดยีวเทา่นัน้กส็ามารถจะเปน็กำาลงัสำาคญัในอนัทีจ่ะนำาความเจรญิกา้วหนา้
มาสูป่ระเทศตนได ้แมก้ระทัง่ในยามทีม่กีารทจุรติในวงราชการเกดิข้ึนอยู่
เสมอในประเทศที่กำาลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ การที่ประเทศไทยเจริญ
รุ่งเรืองและก้าวหน้ามาเป็นลำาดับพร้อมทั้งมีเสถียรภาพทางการเงินนั้น 
เป็นเครื่องชี้ผลสำาเร็จของ ดร. ป๋วย”

Guillerno Santos ทรัสตี
มลูนธิริางวลัรามอน แมกไซไซ ใหก้าร
ตอ้นรับอาจารยป์ว๋ย ซึง่เดนิทางไปรบั
รางวัลในสาขาการทำางานภาครัฐ ใน
ปี พ.ศ. 2508
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คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2507-2515)

กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ ์อธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ในสมัยนั้น ทรงบันทึกไว้ว่า

“ข้าพเจ้าแสวงหาผู้ท่ีจะมาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตาม
ความมุง่ประสงคข์องข้าพเจา้และเหน็ว่า ดร. ปว๋ย อึง๊ภากรณ ์เปน็ผูเ้หมาะ
สมทีส่ดุ แตไ่มแ่นแ่กใ่จวา่ทา่นจะตกลงรบัตำาแหนง่ไดห้รอืไม ่เพราะทา่น
มีหน้าที่ราชการมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นหน้าที่สำาคัญทั้งนั้น ข้าพเจ้านึก
ว่าจะต้องขอร้องท่านสักสามหน เพื่อชี้แจงความสำาคัญแห่งตำาแหน่ง
คณบดี ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าก่อนที่ท่านจะยอมรับตำาแหน่ง แต่
ที่ไหนได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านครั้งแรกท่านก็ยอมตกลงด้วย ท่านแสดง
ตนว่าเป็นนักการศึกษา เห็นความสำาคัญของการศึกษาและสนใจในการ
ศึกษา...”

ตลอดระยะเวลา การดำารงตำาแหน่งคณบดี 8 ปี ท่านได้ปรับปรุง
คณะเศรษฐศาสตร์อย่างมาก นับเป็นก้าวกระโดดที่สำาคัญ ได้แก่

• การสร้างอาจารย์ประจำาจาก 6 คน เป็น 60 คน หาทุนส่งไป
ศึกษาต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของอาจารย์ให้ทำาหน้าที่
อื่นๆ เช่น การวิจัย การให้คำาปรึกษาแก่หน่วยงานหรือช่วย
งานบริการสังคมภายนอก
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• ปรบัปรงุหลกัสตูรปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร์
ที่ได้มาตรฐานหลักสูตรแรกของไทย และ 
เปดิสอนปรญิญาภาคค่ำา ในปกีารศึกษา 2509
• เปดิสอนระดบัปรญิญาตรภีาษาอังกฤษในป ี
2509 และตัง้โครงการปริญญาโทภาษาอังกฤษ
ในปีการศึกษา 2511 จนคณะเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะ
เศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในภาคพื้น
เอเชีย ต่อมาก็ได้ปรับปรุงโครงการปริญญา
โทภาษาไทยด้วย

• จดัต้ังหอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร ์เปดิบรกิารเมือ่เมษายน 2508 
เพื่อสะสมเอกสารวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมการ
ศกึษาค้นควา้ของนกัศกึษาและอาจารย ์จากหอ้งสมดุเลก็ๆ จน
กลายเป็นห้องสมุดเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีหนังสือและ
เอกสารการวิจัยมากที่สุด ซึ่งต่อมาห้องสมุดนี้ได้ชื่อว่า “ห้อง
สมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์”
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เป็นรูปหนงัสอือยูใ่นลกัษณะเปดิ มลีายเซ็นของศาสตราจารย ์
ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แสดงถึงการมีน้ำาใจอันกว้างขวางจริงใจที่อุทิศ
ผลงานวิชาการสาขาวชิาตา่งๆ ของทา่นให้กับมวลชนทัง้หลายเหนอื
หนังสือจะมีดอกบัวที่กำาลังเบ่งบานรองรับไว้ด้วยใบบัว แสดงถึง
ความสมบูรณ์ บริสุทธิ์ และความเจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธิปัญญาเป็น
เปา้หมายและความตัง้ใจอย่างแทจ้ริงของศาสตราจารย ์ดร. ปว๋ย อึง๊
ภากรณ์ ที่อยากให้สังคมไทยเราอยู่อย่าง “สันติประชาธรรม” ดังได้
ประดิษฐ์ไว้เหนือดอกบัว

ลักษณะของตราห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

• ในด้านดำาเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ก็มีการปรับปรุงการ
บรหิารงานในคณะใหม้โีครงสรา้งกรรมการประจำาคณะเพิม่ขึน้ 
โดยเพิ่มผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมอาจารย์และ
ข้าราชการและผู้แทนที่มาจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ ศิษย์เก่า 
ก่อสร้างตกึใหมค่ณะเศรษฐศาสตรก์วดขนัคณุภาพและการอบรม
นกัศกึษาโดยใหค้วามสำาคญัต่อคณุธรรมนักศกึษา เครง่ครดัตอ่
ความซื่อสัตย์สุจริตด้วยคำาสั่ง “ทุจริตในห้องสอบ มีโทษไล่
ออกสถานเดียว”



47

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2518-2519)
น้อยคนที่จะรู้ว่าความปรารถนาของอาจารย์ป๋วยไม่ใช่เรื่อง

การเมือง แต่เป็นเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาชนบท อาจารย์ป๋วย
ต้องการยกมาตรฐานทางวิชาการธรรมศาสตร์และนำามหาวิทยาลัยกลับ
ไปสู่ประชาชน ด้วยการเข้าไปพัฒนาชนบท ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “ใคร
หาว่าผมไม่มีความมักใหญ่ใฝ่สูง ที่จริงผมมี เป้าหมายในชีวิตผมคือการ
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เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์” นับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขธรรมศาสตร์คน
แรกที่ได้เป็นอธิการบดี ตลอดระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 8 วัน ในตำาแหน่ง
นี้ มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและพัวพันกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นับเป็นผู้บริหารที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
ธรรมศาสตร์ งานที่ท่านวางรากฐานที่สำาคัญไว้ คือ

• การรเิริม่ขยายมหาวทิยาลยัไปรงัสติ เปน็วทิยาเขตแหง่ที ่2 โดย
แลกพืน้ทีน่ีก้บันคิมอตุสาหกรรมบางชนั เสนอบรรจโุครงการน้ี
อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2520-2524 โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 20 ปี

• รเิริม่ปรบัปรงุโครงสรา้งทางวชิาการ การบรหิารและงานธรุการ
โดยเริ่มจากโครงสร้างทางวิชาการท่ีอาจารย์ป๋วยมีแนวคิดว่า
ธรรมศาสตร์มีความพร้อมทางด้านสังคมศาสตร์มานานแล้ว 
ทิศทางต่อไปคือการขยายไปในทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะ
ที่ทั้ง 2 สาขาวิชาสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้

• แม้แต่แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐบาล ท่านก็
ริเร่ิมให้ตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้
ในการนำามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจากระบบราชการ

• มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรพืน้ฐานและกำาหนดใหค้ณะตา่งๆ ปรบัปรงุ
หลักสูตรปริญญาตรีครั้งใหญ่ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่ตน
ถนัดได้อย่างกว้างขวาง

• ทบทวนวธิกีารรบันกัศกึษาโดยใหโ้อกาสแก่นกัเรยีนชนบทมาก
ขึน้ ซึง่ไดร้บัการสานตอ่จากอธิการบดคีณุหญงินงเยาว ์ชยัเสรี 
ในโครงการนักเรียนเรียนดีจากชนบทหรือโครงการช้างเผือก

• โครงการตำารา เพือ่ใหอ้าจารยช์ว่ยกนัแปลหรอืผลติตำาราภาษา
ไทยเพื่อใช้สอนในสาขาวิชาต่างๆ 

ธรรมศาสตร์กบัการรบัใชส้งัคม เกิดจากการทีอ่าจารยป์ว๋ยกลา่วย้ำา
เสมอวา่มหาวทิยาลยัอยูไ่ดด้ว้ยภาษอีากรและเงนิอดุหนนุจากประชาชน 
มหาวทิยาลยัจงึถอืเปน็หนา้ท่ีสำาคัญในการให้บรกิารทางวชิาการแกสั่งคม
เป็นการตอบแทน ในเวลานั้นคณะต่างๆ ได้จัดทำาการบริการสังคม เช่น
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• คณะนิติศาสตร์เริ่มโครงการกฎหมายสู่ชนบท
• คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตรเ์ปดิโรงเรยีนอนบุาลและประถมศกึษา 

ในสลัมคลองเตย
• โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร
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• โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลอง โดยอาจารย์ป๋วยชวน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัมหดิลเข้ารว่มทำา
ด้วย

• โครงการเสรมิศกึษาซึง่เกดิตามแนวคดิของอาจารยป์ว๋ย เรือ่ง
การศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีวิต ที่ให้ความรู้แก่ 
ประชาชนในวงกว้างแก่ผู้ที่ต้องการแสวงหาแต่ขาดโอกาส
โดยมีหลักการเด่นชัดคือ ไม่มีการให้ปริญญา

ท่ามกลางพายุร้ายซ้ายกับขวาหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
พลังนักศึกษาได้รับการยกย่องจนสามารถทำาการใดๆ ก็ได้เกินขอบเขต
หน้าที่ เพราะทำาเลท่ีตั้งเหมาะสม ธรรมศาสตร์กลายเป็นสถานท่ีจัด
กจิกรรมทางการเมอืงของทุกองคก์ร ขณะเดียวกนักม็ขีบวนการตอ่ตา้น

อาจารย์ป๋วยลงมาห้ามนักศึกษาให้เลิกชุมนุมประท้วง ที่บริเวณลานโพธิ์ 
คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2519
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นกัศกึษาขึน้มาหลายกลุม่ เชน่ กลุม่นวพล กลุม่กระทงิแดง อาจารยป์ว๋ย
ได้พยายามหาทางป้องกันและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อ 4 ตุลาคม 2519 มี
การชุมนุมที่สนามหลวงแล้วย้ายเข้ามาในธรรมศาสตร์ มีการแสดงการ
แขวนคอผูแ้สดงคนหนึง่ซึง่หนงัสอืพมิพไ์ดต้กแต่งภาพใหม้ใีบหนา้คลา้ย
พระบรมโอรสาธิราชเพื่อยั่วยุให้เกลียดชังนักศึกษา วิทยุยานเกราะออก
ข่าวยัว่ยใุหฆ้า่นกัศกึษาประชาชนทีอ่ยูใ่นธรรมศาสตร ์จนในทีส่ดุมกีำาลงั
ทหารและตำารวจบุกเข้าจับกุมและสังหารผู้ชุมนุมในธรรมศาสตร์ คืนวัน
ที่ 5 ตุลาคม 2519 ต่อเนื่องถึงเช้าในวันที่ 6 ตุลาคม และยั่วยุให้ลูกเสือ
ชาวบ้านประชาทัณฑ์อธิการบดีธรรมศาสตร์ อาจารย์ป๋วยเห็นว่าอยู่ไป
ก็ไม่เกิดประโยชน์ จึงขอลาออกจากอธิการบดีในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 
และเดินทางออกนอกประเทศเพื่อความปลอดภัยในชีวิตในคืนวันนั้นไป
พำานักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
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อาจารย์ป๋วยให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง 
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519



4.
ศิลปวัฒนธรรม

กวี
  คิดคุณอุ่นอกโอ้  แม่จ๋า
ก่อเกิดเกื้อกายา  ชุบเลี้ยง
อำานวยสุขศึกษา   ประเสริฐ ยิ่งเฮย
คุณท่านคณิตเลี้ยง   โลกล้นคณนา
  เกิดมาสองรอบแล้ว  นักษัตร
ป๋วยเอ่ยจงตั้งมนัส   แน่ไว้
ปุริสะยาวอัต-  ถัสส์นิป- ปทาเฮย
วายเมเถว์ให้  ระลึกน้อมปณิธาน
  กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี 
กูเกิดมาก็ที-   หนึ่งเฮ้ย
กูคาดก่อนสิ้นชี-   วาอาตม์
กูจักไว้ลายเว้ย   โลกให้แลเห็น

นีค่อืปณธิานทีอ่าจารยป์ว๋ยแตง่ไวเ้ปน็โคลงสีส่ภุาพเมือ่อายคุรบ 
24 ปี 9 มีนาคม 2483

อาจารย์ป๋วยเป็นคนที่มีความรู้ภาษาไทยดี และใช้ภาษาได้ดี 
นอกจากจะพดูและเขียนรอ้ยแกว้ไดก้ระชบั ฟงัและอา่นเขา้ใจไดง้า่ยแลว้ 
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ยังเขียนโคลงกลอนภาษาไทยได้ดีอีกด้วย
เมือ่คร้ังเรียนอยูท่ี่องักฤษ อาจารยป์ว๋ยไดแ้ตง่ “นริาศแบรด็ฟอรด์” 

เป็นกลอนแปด มีคำากลอนบางส่วนดังนี้

“………………………. ต้องจำาพรากมาอยู่ตึกพิลึกยิ่ง
นอนกับดินกินอู่ดูเพราพริ้ง ต้องมากลิ้งนอนเตียงเยี่ยงนารี
น้ำาล้างชามเคยเย็นเป็นมันฝา น้ำาล้างหน้าเย็นชื่นเคยรื่นรี่
ต้องมาใช้น้ำาอุ่นฉุนเต็มท ี แล้วอย่างนี้หรือสะอาดอนาถใจ
กินอาหารจานสนิมชิมชูรส ……………………………..”

ความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนติดตัวอาจารย์ป๋วยไปตลอดชีวิต 
และใช้ความสามารถในเชิงกาพย์กลอนในชีวิตทำางานด้วย เช่นเมื่อ
ปี 2506 สำานักงบประมาณครบรอบ 4 ปี อาจารย์ป๋วยให้คำาขวัญเป็น
กาพย์ยานี 11 ว่า

  “สำานักงบประมาณ ตั้งมานานได้สี่ปี 
ร้อยเล่นเป็นยานี   พรของข้าฯ มาจากใจ
ขอให้ผู้อำานวยการ   เพื่อนร่วมงานทั้งน้อยใหญ่
สุข สรรเสริญ เจริญ ชัย ลาภยศถ้วนล้วนอุดม
สุขภาพทั้งกายจิต  ราชกิจประกอบสม
บุรณาดั่งปรารมภ์  ด้วยสุจริตพิทยา
เที่ยงธรรมและคัมภีร์  สามัคคีสัมปทา
วิริยวีรกล้า   หาญรักษ์สัตย์อรรถกร
ดีเด่นบำาเพ็ญบุญ  กิตติคุณกระเดื่องดอน
อรรถผลดลนิกร  พัฒนกิจสฤษดิ์เทอญ”

นอกจากนีเ้มือ่ท่านเป็นคณบดคีณะเศรษฐศาสตรแ์ลว้ ในป ี2509 
ท่านแต่งโคลงสี่สุภาพแสดงความหมายของ “บัณฑิต” ลงใน อนุสรณ์
เศรษฐศาสตร์ 2509 ไว้ดังนี้
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  วิสัยบัณฑิตผู้  ทรงธรรม์
ไป่เปลี่ยนไป่แปรผัน  ไป่ค้อม
ไป่ขึ้นไป่ลงหัน  กลับกลอก
กายจิตวาทะพร้อม  เพรียบด้วยสัตยา

ต่อมาในปี 2510 ธนาคารออมสินครบรอบ 54 ปี อาจารย์ก็เขียน
กลอนสนับสนุน “สัปดาห์แห่งการออมทรัพย์” ไว้ดังนี้

สินของเรา เราออม ถนอมรัก หมายฟมูฟกั เงยงอก ซึง่ดอกผล
สินของเขา เราถนอม ย่อมมงคล ทกุทกุคน ออมสนิ ภญิโญ เทอญ

ในสมัยท่ีอาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ใน
งานเลี้ยงประจำาปีของสมาคมธนาคาร อาจารย์ป๋วยได้ถือโอกาสแถลง
เร่ืองทีอ่ยากให้ธนาคารพาณชิยป์รบัปรงุ และสนองนโยบาย โดยการพดู
เปน็คำากลอนไดอ้ยา่งนา่ฟงั ดังเชน่บางสว่นของสนุทรพจนเ์ปน็กลอนแปด 
เมื่อ 2507
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...ยังจนใจไม่รู้อยู่หนึ่งข้อ
จอมพล ถ. ท่านแถลงแจ้งเป็นเรื่อง
ท่านปรารมภ์ผมเห็นเด่นประเทือง
ว่าใครเฟื่องเป็นผู้ใหญ่ในราชการ
ตัวอย่างเช่นเป็นรัฐมนตรี 
ไม่ควรมีการค้ามาสมาน
อย่าข้องเกี่ยวเที่ยวรับทำาเป็นกรรมการ
สมาจารข้อนี้ดีจริงเชียว
ผมสงสัยไม่แจ้งจิตกิจการค้า 
หมายความว่ากิจใดบ้างยังเฉลียว
กิจธนาคารท่านผู้ใหญ่จะไม่เกี่ยว
หรือจะเหนี่ยวรั้งไว้ไม่นับค้า...

และบางส่วนของสุนทรพจน์เป็นกาพย์ยานี 11 เมื่อปี 2509

ใคร่ถามความประสงค์ เมื่อไหร่จะลงดอกเบี้ยนี่
กำาไรต้องไฝ่มี   แต่อย่าเพลินเกินสมควร
ธนาคารมีภารกิจ   รับชอบผิดในขบวน
พัฒนาพาเร่งด่วน  ต้องเสริมส่งตรงต้นทุน

ดนตรี
ส. ศิวรักษ์ เขียนถึงอาจารย์ป๋วยไว้ตอนหนึ่งว่า
“คณุปว๋ยชอบฟังเพลงไทยเป็นพิเศษ แมไ้ปอยู่ต่างประเทศกช็อบ

เปิดเพลงไทยเดิมฟัง ยามขับรถที่ในประเทศนี้ ก็มักฟังเพลงไทยเดิมไป
ด้วย ดนตรีที่ชอบเล่นเป็นนิตย์ คือ การเป่าขลุ่ย”

“บ่อยครั้งที่ผมเข้าไปในห้องทำางานของท่านภายหลังเวลาเลิก
งานและท่านได้กลับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมาเคลียร์งานที ่
คัง่คา้งทีธ่นาคาร ไดพ้บว่าขณะท่ีท่านกำาลงันัง่ขมวดค้ิวนิว่หนา้กบัเอกสาร 
ปึ๊งแล้ว ปึ๊งเล่าเบื้องหน้านั้น หูของท่านก็จับอยู่ที่เทปเพลงไทยเดิมซึ่ง
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กำาลังหมุนตัวเองที่เครื่องเทปขนาดใหญ่ ซ่ึงล้วนแต่เป็นเพลงไทย โดย
มีเทปกองโตกำาลังรอคิวของมันอยู่”
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อาจารย์ป๋วยเป่าขลุ่ยในวงดนตรีไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย

ศิลป์
นอกจากเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน และรักดนตรีไทยแล้ว 

อาจารย์ป๋วยยังสนใจงานศิลปะ ซึ่งรวมถึงศิลปะสมัยใหม่ด้วย และเป็นผู้
มบีทบาทสำาคญัทีช่ว่ยจดัหาเงนิเพือ่กอ่สรา้งหอศิลป พรีะศร ีเพือ่ใชแ้สดง
ศิลปะทั้งของศิลปินไทยและศิลปินแห่งชาติเป็นแห่งแรก

คุณมีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินอาวุโสผู้มีผีมือเยี่ยมในศิลปะการ
ปั้น ได้บันทึกในปี 2528 ไว้ดังนี้

“อาจารยศ์ลิป์ พีระศร ีผูใ้หก้ำาเนิด Modern Art ในประเทศไทย 
ได้ปรารภในบทความเกีย่วกบัเรือ่งทีม่หาวทิยาลยัศลิปากรไมม่หีอแสดง
ศลิปะ เวลามแีขกตา่งประเทศมาขอดูงานของศลิปินไทย ตอ้งไปเทีย่วหา
งานทีไ่ดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ เหรยีญทอง อนัเปน็สมบตัขิองมหาวทิยาลยั 
เพราะไม่ได้เก็บเป็นหลักแหล่ง ต้องไปขนมาปัดฝุ่นแลใยแมงมุมออก 
อาจารย์ท่านรู้สึกอายมาก

ทา่นเคยบน่กบัดฉินัวา่ ทำาอยา่งไรจงึจะไดเ้งนิมา ของบประมาณ
ก็ไม่ได้ ท่านกลุ้มใจมาก ถึงได้เขียนบทความลงหนังสือศิลปะเล่มหนึ่ง 
ดร. ป๋วย ได้ไปอ่านบทความนั้นเข้า ก็ตรงมาหาอาจารย์ศิลป์ ถามว่า มี 
plan แล้วหรือยัง แลจะต้องใช้เงินเท่าใด อาจารย์ศิลป์ก็บอกว่า ฉันมีใน
หวัฉนั ฉนัคดิวา่อยากจะขยายหอ้งทำางานไปถงึทีจ่อดรถ ถา้ม ี1 แสนกพ็อ
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ศิลป์ พีระศรี

ดร. ป๋วย ด้วยความเห็นใจ แลสนใจทางด้านศิลปะ ก็แนะนำา
อาจารย์ศิลป์ให้ทางลูกศิษย์ท่านแสดง Exhibition เพื่อขายงานศิลปะ 
เอาเงินมาทำา project นี้ โดยขายให้ได้ครึ่งของเงินที่ต้องการ แล้วอีก
ครึ่งท่านจะออกให้เอง บังเอิญอาจารย์ศิลป์ก็สิ้นก่อนที่จะลงมือทำาอะไร

ทุกวันนี้ดิฉันบอกพวกศิลปินสมัยใหม่ว่า ควรคำานึงถึง ดร.ป๋วย 
ถ้าไม่มีท่าน เราจะไม่มีหอศิลป พีระศรีเป็น Gallery แห่งแรกของ
ประเทศไทย เมื่อมีหอศิลป พีระศรีแล้ว หอศิลปะแห่งชาติก็ตั้งขึ้นมา 
และต่อมามหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้ซื้อวังแล้วถึงได้ตั้งเป็นหอศิลป์ของ
มหาวิทยาลัย”

อาจารย์ป๋วยพูดถึง อาจารย์ศิลป์ พีระศรีไว้ว่า “บุญคุณที่ท่าน
อาจารย์มีต่อวงการศิลปะของประเทศไทยนี้ ใหญ่หลวงนัก แม้แต่ผู้ที่
ไม่ใช่ศิลปินอย่างผม ก็ยังรู้สึกในพระคุณของท่านตลอดมา”

อาจารยป์ว๋ยเปน็นกัเศรษฐศาสตรท์ีม่องเหน็คณุคา่ของงานศลิปะ 
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อย่างลึกซึ้ง ท่านเขียนไว้ในโอกาสที่ครบรอบปีการเปิดหอศิลป พีระศรี 
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2518 ว่า 

“ประชาคมใดที่เพิกเฉยต่อความงามและศิลปะ ประชาคมนั้น
ย่อมจะเจริญสมบูรณ์มิได้ และประชาคมใดที่จะเอาใจใส่บำารุงศิลปวิทยา 
ประชาคมนั้นย่อมจะประสบความเจริญ มิใช่แต่ในด้านศิลปะอย่างเดียว 
ยอ่มจะเจรญิในดา้นความด ีและความจรงิอนัเปน็องคป์ระกอบแหง่สันติสุข
แห่งมนุษย์ในประชาคม”

อาจารย์ป๋วย ในฐานะรองประธานมูลนิธิหอศิลป พีระศรี เป็นประธานใน
พิธีเปิดงานแสดงภาพพิมพ์ของศิลปินอเมริกันผู้มีชื่อเสียง 2 คน คือ Jenkins & 
Anuskiewiez ซึ่งเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2517



5.
ความคิดและอุดมการณ์

คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง 
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

เมือ่ผมอยูใ่นครรภข์องแม ่ผมตอ้งการใหแ้ม่ได้รบัประทานอาหาร
ที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่และบริการอันดีในเรื่อง
สวัสดิภาพของแม่และเด็ก 

ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้อง
ไม่มีลูกถี่นัก

พอ่กับแมจ่ะแตง่งานกนัถกูกฎหมาย หรอืธรรมเนียมประเพณีหรอืไม ่
ไมส่ำาคญั แตส่ำาคญัทีพ่อ่กบัแมต่อ้งอยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสขุทำาความอบอุน่
ให้ผมและพี่น้อง

ในระหวา่ง 2-3 ขวบแรกของผม ซึง่รา่งกายและสมองกำาลังเตบิโต

อาจารย์ป๋วยแสดงความคิดและอุดมการณ์ไว้ทั้งการพูดและการ
เขียนเป็นจำานวนมากทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ งานที่ถือว่า
สะท้อนความคิดในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองโดย
มีจุดร่วมคือ ความเป็นธรรมในสังคมและการดำารงชีวิตที่มีคุณภาพและ
เป็นที่พึงพอใจ คือ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน
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ในระยะที่สำาคัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผม ได้รับประทานอาหารที่
เป็นคุณประโยชน์

ผมตอ้งการไปโรงเรยีน พีส่าวหรอืน้องสาวผมกต้็องการไปโรงเรยีน 
จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปัญญา
เรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน 
จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น

เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย 
ทำาให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำางานเป็นประโยชน์แก่สังคม

บา้นเมอืงทีผ่มอาศยัอยู่จะตอ้งมีข่ือ มีแป ไม่มีการขม่ขู ่กดขี ่หรอื
ประทุษร้ายกัน 

ประเทศของผมควรมคีวามสมัพนัธอ์นัชอบธรรมและเปน็ประโยชน์
กบัโลกภายนอก ผมจะไดม้โีอกาสเรยีนรูถ้งึความคดิ และวชิาของมนษุย์
ทั้งโลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศ 
มาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ผมต้องการให้ชาติผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคา
อันเป็นธรรม 

ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ ชาวนา ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอ
สมควรสำาหรับทำามาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาส
รู้วิธีทำากินแบบใหม่ๆ มีตลาดดี และขายสินค้าได้ราคายุติธรรม

ในฐานะทีผ่มเป็นมนษุย ์ผมกต็อ้งการอา่นหนงัสอืพมิพ ์และหนงัสอื
อื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้องทนรบกวนจาก
การโฆษณามากนัก

ผมตอ้งการสขุภาพอนามยัอันดี และรัฐบาลจะตอ้งใหก้ารบรกิาร
ป้องกนัโรคแกผ่มฟร ีกบับรกิารการแพทย ์รกัษาพยาบาลอยา่งถกูอยา่ง
ดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก

ผมจำาเป็นต้องมีเวลาว่างสำาหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวน
สาธารณะทีเ่ขยีวชอุ่ม สามารถมบีทบาทและชมศลิปะ วรรณคดี นาฏศลิป ์
ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เท่ียวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ 
งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร
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ผมตอ้งการอากาศบรสิทุธิส์ำาหรบัหายใจ น้ำาดืม่บรสิทุธิส์ำาหรบัดืม่
เร่ืองอะไรทีผ่มทำาเองไมไ่ด้ หรอืได้แตไ่ม่ดี ผมกจ็ะขอความรว่มมอื 

กบัเพือ่นฝงูในรูปสหกรณ ์หรอื สโมสร หรอื สหภาพ จะไดช้ว่ยซ่ึงกนัและกนั
เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสีย

ภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ
ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีส่วนใน

การวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
เมียผมกต็อ้งการโอกาสเชน่เดยีวกบัผม และเราสองคนควรจะได้

รับความรู้และวิธีวางแผนครอบครัว
เมือ่แก ่ผมและเมยีกค็วรไดป้ระโยชนต์อบแทนจากประกนัสงัคม 

ซึ่งผมได้จ่ายบำารุงตลอดมา
เมือ่จะตาย กข็ออยา่ใหต้ายอยา่งโง่ๆ  อยา่งบา้ๆ คอื ตายในสงคราม

ที่คนอ่ืนก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุ
รถยนต์ ตายเพราะน้ำาหรืออากาศเปน็พษิ หรือตายเพราะการเมอืงเปน็พษิ

เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้
ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ 
นอกน้ันรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำารุงชีวิต
ของคนอื่นๆ บ้าง

ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำากิน 
และอย่าทำาพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป

นีแ่หละคอืความหมายของชวีติ นีแ่หละคอืการพัฒนาทีจ่ะเกดิขึน้
เพื่อประโยชน์ของทุกคน

สดุทา้ยนี ้ขอขอบพระคณุทา่นทัง้หลายทีอ่ตุสา่หอ่์านมาจนจบ ขอ
ความสุขสวัสดีและสันติสุข จงเป็นของท่านทั้งหลาย และพระท่านกล่าว
ไว้ดังนี้ที่เกี่ยวกับความสวัสดี

“เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นได้ของสัตว์ทั้งหลาย นอกจาก
ปัญญา เครือ่งตรสัรู ้ความเพยีร ความสำารวมอินทรยี ์และความเสยีสละ”
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ร่างบทความจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ลายมืออาจารย์ป๋วย
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The Quality of  Life of  a South-East Asian
While in my mother’s womb, I want her to have good 

nutrition and access to maternal and child welfare care. 
I don’t want to have as many brothers and sisters as 

my parents had before me, and I do not want my mother 
to have a child too soon after me. 

I don’t care whether my father and mother are formally 
married, but I need them to live together in reasonable 
harmony. 

I want good nutrition for my mother and for me in my 
first two or three years when my capacity for future mental 
and physical development is determined. 

I want to go to school, together with my sister, and 
to learn a trade, and to have the schools impart social values 
to me.  If  I happen to be suitable for higher education, that 
opportunity should be available. 

When I leave school I want a job, a meaningful one in 
which I can feel the satisfaction of  making a contribution. 

I want to live in a law and order society, without 
molestation. I want my country to relate effectively and 
equitably to the outside world so that I can have access to 
the intellectual and technical knowledge of  all mankind, as 
well as the capital from overseas. 

ข้อเขียนเรือ่ง คณุภาพแหง่ชวิีต ปฏทินิแหง่ความหวงั จากครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน นี้ อาจารย์ป๋วยเขียนคร้ังแรกเป็นภาษาอังกฤษ 
เสนอตอ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการทีป่รึกษาการพฒันาเอเชียตะวันออกไกล 
(Southeast Asian Development Advisory Group-SEADAG) 
ในปี พ.ศ. 2516 มีความดังนี้
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I would like my country to get a fair price for the 
products that I and my fellow citizens create. 

As a farmer, I would like to have my own plot of  
land, with a system which gives me access to credit, to new 
agricultural technology and to markets, and a fair price for 
my produce. 

As a worker, I would want to have some share, some 
sense of  participation in the factory in which I work. 

As a human being, I would like inexpensive newspapers 
and paperback books, plus access to radio and TV (without 
too much advertising). 

I want to enjoy good health, and I expect the 
Government to provide free preventive medical service and 
cheap and readily available good curative service. 

I need some leisure time for myself, and to enjoy my 
family, and want access to some green parks, to the arts, and 
to traditional social or religious festivities. I want clean air 
to breathe and clean water to drink. 

I would like to have the security of  co-operative 
mechanisms in which I join to help others do things which 
they cannot do alone, and they do the same for me. 

I need the opportunity to participate in the society 
around me, and to help shape the decisions of  the economic 
and social as well as the political institutions that so affect 
my life. 

I want my wife to have equal opportunity with me, 
and I want both of  us to have access to the knowledge and 
means of  family planning. 

In my old age, it would be nice to have some form of  
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social security to which I have contributed. 
When I die, if  I happen to have some money left,  

I would wish the Government to take some of  it, leaving  
an adequate amount for my widow. With this money the 
Government should make it possible for others to enjoy 
life too. 

These are what life is all about, and what development 
should seek to achieve for all.

ต่อมาท่านจึงได้แปลเป็นภาษาไทยและขยายความ ดังที่แสดง
ไว้ข้างต้น

แนวความคิดด้านการคลัง
อาจารย์ป๋วยเคยกล่าวถึงแนวความคิดด้านการคลังไว้ว่า

“ระบบการเก็บภาษีอากรในปัจจุบันของเรา ยัง
มีช่องโหว่อยู่มากในแง่ของความเป็นธรรมในสังคม หรือ
ในแง่ของการกระจายรายได้ เป็นความจริงข้อหนึ่งว่า 
พรเีมียมขา้วทำาใหช้าวนาตอ้งเสยีเปรยีบ และกเ็ปน็ความ
จรงิอกีขอ้หนึง่วา่ เขายงัมชีอ่งทางเกบ็ภาษจีากคนรวยได้
มากขึน้ เพ่ือนำาเงนิไปช่วยคนจนใหม้ากข้ึน การปรบัปรงุ
ภาษีที่ดินในเมือง ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล
และการนำาภาษมีรดกและภาษกีารรบัมรดกกลบัมาใชอี้ก 
จะทำาใหร้ฐับาลสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยเพือ่ชาวนา และคนจน
อืน่ๆ เพิม่ข้ึนอีก และโดยวธินีี ้รฐับาลก็จะสามารถดำาเนิน
นโยบายที่จะทำาให้ความแตกต่างระหว่างรายได้คนรวย
กับคนจนลดลงด้วย”
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แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
ปรชีา เปีย่มพงศส์านต ์เขยีนถงึอาจารยป์ว๋ยวา่ “ระบบเศรษฐกจิ

ของเรานั้นเกี่ยวพันกับเมืองอย่างแน่นแฟ้นในทรรศนะของอาจารย์ป๋วย 
เศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้ เศรษฐศาสตร์ต้อง
ตามการเมือง และการเมืองต้องผันแปรไปตามเศรษฐกิจด้วย 

แนวคดิของอาจารยจ์ะเนน้ความเปน็ไปไดใ้นภาคปฏบิตั ิมากกวา่
ที่จะเสนอความฝันเลื่อนลอย มองจากแง่นี้แล้ว อาจารย์ต้องการเสนอ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเพือ่นำาไปปฏบิตัไิดใ้นการแกไ้ขสภาพ
เศรษฐกิจสังคมการเมือง ให้มีลักษณะมนุษยธรรมมากขึ้น

การเรยีนวชิาเศรษฐศาสตร ์ตอ้งเรยีนรูวิ้ธวีเิคราะห ์เพือ่แยกธาตุ
ของปัญหาเมื่อสังเกตเห็นปัญหาได้ถ่องแท้ และเพื่อแสวงหาวิถีทางอัน
ถูกต้องที่จะนำาไปสู่การขบปัญหาตามความต้องการ

ในทรรศนะของอาจารย์ ส่ิงทีก่ระตุน้ใหม้นษุย์ประกอบการเศรษฐกจิ
นัน้ มใิชแ่รงจงูใจทางการเงนิแตอ่ยา่งเดยีว สิง่ทีส่ำาคญัมากกค็อื ความรัก
ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”

แนวคิดด้านการศึกษา
อาจารย์ป๋วยพูดถึงการศึกษาไว้ว่า 

“การศึกษากับเศรษฐกิจนั้นเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
และมีผลต้องกันอย่างสนิท คือถ้าการศึกษาของชาติดี 
แรงงานของชาติดีตามและจะช่วยเศรษฐกิจของชาติให้
ดีด้วย กลับกันถ้าการศึกษาของชาติเลว แรงงานก็เลว
ตาม และเศรษฐกจิของชาตกิย็ิง่เลว อกีประการหนึง่การ
พัฒนาการศึกษานี้ ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้ถึงสองนัย 
คอื นอกจากจะชว่ยใหเ้ศรษฐกจิสว่นรวมกา้วหนา้ขึน้แลว้ 
ยงัเปน็วธิทีีด่ท่ีีสุดทีจ่ะกระจายทรัพย์สินและรายไดใ้หท่ั้ว
ถึงกัน ทำาให้เด็กทุกคนมีโอกาสหาความรู้ความเจริญได้
เสมอกันยิ่งขึ้น”
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อุดมการณ์ทางการเมืองและสังคม

“ถ้ายึดมั่นในหลักประชาธรรมแล้ว ไม่มีวิธีอื่นใด
เพื่อได้มาซึ่งประชาธรรม นอกจากสันติวิธี”

“การใชอ้าวธุขูเ่ขญ็ประหตัประหารกนัเพือ่ประชา
ธรรมนัน้ แม้จะไมส่ำาเรจ็ อาจจะไดผ้ลกเ็พยีงชัว่ครูช่ัว่ยาม 
จะไม่ได้ประชาธรรมถาวร เมื่อฝ่ายหนึ่งใช้อาวุธแล้วอีก
ฝา่ยหนึง่แพ ้กย็อ่มคดิใชอ้าวธุโตต้อบ เมือ่อาวธุปะทะกนั
แลว้จะรักษาประชาธรรมไว้ได้อยา่งไร ตวัอยา่งมทีัว่ไปใน
อาฟรกิา เอเชยี อเมรกิาใต้ และผู้ทีส่มคบกนัใชอ้าวธุแสวง
อำานาจนั้น ภายหลังมักจะแตกแยกกัน เพราะชิงอำานาจ
กันใช้อาวุธต่อสู้ซึ่งกันและกันอีก ไม่มีที่สิ้นสุด”

“สนัตวิธิเีปน็วธิเีดยีวเพือ่ประชาธรรมถาวรคงตอ้ง
ใช้เวลานาน คงต้องเสียสละ คงต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
เป็นพิเศษ คงเป็นที่เย้ยหยันของผู้อื่น แต่ถ้ามั่นในหลัก
การจริง ความมานะอดทนย่อมตามมาเอง”

อาจารย์ป๋วยยึดมั่นมาโดยตลอดในความเป็นธรรมในสังคม การ
มีสิทธิเสรีภาพในการพูด การเขียน การคิด การแสดงออกในทางที่ถูกที่
ควรและการใหค้นสว่นใหญใ่นสงัคมมคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน แต่ตลอดเวลา
นบัแต ่ป ี 2491 เปน็ตน้มาประเทศไทยยงัไมม่ปีระชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ วนั
ที่ 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร ผู้ซึ่งอาจารย์ป๋วยให้
ความเคารพนับถือ ได้ทำาการรัฐประหารตนเองเพื่อให้มีอำานาจเบ็ดเสร็จ
ในการบริหารประเทศ ทำาใหท้า่นผดิหวงัอยา่งมากจนไมอ่าจทนนิง่เฉยได้ 
จงึเขยีนจดหมายฉบบัประวตัศิาสตรข์ึน้เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2515 ใช้ช่ือ
นายเข้ม เย็นยิ่ง ที่เคยใช้เป็นชื่อรหัสสมัยเป็นเสรีไทย ถึงผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ทำานุ เกียรติก้อง (จอมพล ถนอม กิตติขจร) คัดค้านการยึดอำานาจเรียก
ร้องให้คืนอำานาจให้แก่ประชาชนโดยเร็ว

จดหมายดังกล่าว แม้จะเป็นการทวงถามและวิงวอนขอกติกา
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จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง 
เรียนนายทำานุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ

กุมภาพันธ์ 2515

เรียน พี่ทำานุ ที่รักใคร่นับถือเป็นส่วนตัว
สกัสองปเีศษกอ่นทีผ่มจะไดจ้ากหมูบ่า้นไทยเจรญิทีร่กัของเรามา

อยูห่า่งไกล พ่ีทำานใุนฐานะผูใ้หญบ่า้น ไดจ้ดัการสองอยา่งท่ีผมและใครๆ 
เหน็วา่มีคุณค่าอยา่งยิง่สำาหรบัหมูบ่า้นเรา โดยเฉพาะสำาหรบัอนาคตของ
ชาวไทยเจริญ คือได้จัดให้มีกติกาหมู่บ้านเป็นข้อบังคับสูงสุด แสดงว่า
ต่อไปนี้ ชาวบ้านไทยเจริญจะสามารถยึดกติกาเป็นหลักในการดำาเนิน
ชีวิต ซึ่งดีกว่าและทำาให้เจริญกว่าที่จะปกครองกันตามอำาเภอใจของคน
ไม่กี่คน กับเปิดช่องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองหมู่บ้านได้โดยสันติ
วิธีนั่นอย่างหนึ่ง กับอีกอย่างหนึ่งพี่ทำานุได้อำานวยให้ชาวบ้านเลือกกัน
ขึน้มาเปน็ปากเปน็เสยีงแทนกนั ผูไ้ดร้บัเลอืกกร็วมกนัเปน็สมชัชาหมูบ่า้น 
มีอำานาจหน้าที่พิจารณาระเบียบข้อบังคับต่างๆ สำาหรับหมู่บ้านของเรา 
โดยถอืหลกัประชาธรรม คอืธรรมเปน็อำานาจ ไมใ่ชอ่ำานาจเปน็ธรรม และ
ธรรมเกิดจากประชาชน รวมความว่า อำานาจสูงสุดมาจากธรรมของ
ประชาชนในหมู่บ้านไทยเจริญทั้งหมู่

เม่ือกตกิาหมู่บา้นถอืกำาเนดิมาแลว้กด็ ีและเมือ่ไดม้สีมชัชาหมูบ่า้น
ขึ้นแล้วก็ดี ผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่ากติกาทุกข้อถูกใจผม และไม่แน่ใจว่า
สมาชิกของสมัชชาทุกคนเป็นคนดี แต่ผมก็ยังนิยมยินดีในท่านผู้ใหญ่
บ้านทำานุ เกียรติก้อง ที่ได้อุตสาหะสร้างสรรค์ให้มีกติกา ดีกว่าไม่มี และ
ให้มีสมัชชา ดีกว่าไม่มี

บัดนี้ อนิจจา ผมจากหมู่บ้านไทยเจริญมาอยู่ไกลไม่ได้นาน ได้

หมู่บ้านคืน แต่ก็เท่ากับการท้าทายผู้มีอำานาจ ทำาให้อาจารย์ป๋วยถูก
ติดตามความเคลื่อนไหวมากขึ้น อีกทั้งมีคนผสมโรงยุให้รัฐบาลลงโทษ
ทางวินัยฐานเป็นข้าราชการที่อาจหาญเขียนจดหมายดังกล่าว ท่านจึง
ตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุในปี 2515
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ทราบข่าวว่า พี่ทำานุเปลี่ยนใจโดยกะทันหัน ร่วมกับคณะของพี่ทำานุบาง
คนประกาศเลิกล้มกติกาหมู่บ้านและเลิกสมัชชาเสียโดยส้ินเชิง หวน
กลับไปใช้วิธีปกครองหมู่บ้านตามอำาเภอใจของผู้ใหญ่บ้านกับคณะ ซึ่ง
ในกรณีนี้ก็ยังคงเป็นพี่ทำานุ กับรองผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดเดิม
นั่นเอง เพียงแต่มีน้อยคนลง

เหตุผลต่างๆ ที่พี่ทำานุกับคณะแถลงให้ทราบว่าเป็นอนุสนธิแห่ง
การเปลีย่นแปลงครัง้นี ้ผมไดพ้จิารณาใครค่รวญและทบทวนโดยละเอียด
แล้ว กับได้ใช้เวลาพิจารณาด้วยว่า เมื่อได้เลิกกติกาหมู่บ้านแล้ว ข้อ
ต่างๆ ที่ร้ายอยู่นั้น จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับกลายเป็นดีไปได้หรือ
ไม่ ก็ยังไม่เห็นมีท่าทีว่าจะบันดาลให้กลับกลายไปอย่างที่อ้าง บางเรื่อง
กลับร้ายมากขึ้นด้วยซ้ำา เช่น เรื่องความไม่สงบตามชายหมู่บ้านของเรา 
เป็นต้น ผมสังเกตเรื่องจากที่ห่างไกลแล้วก็ยังไม่พอใจ ยังไม่แน่ใจ เมื่อ
มีโอกาส ผมก็เดินทางมาแวะที่บ้านไทยเจริญ 2 ครั้ง เพื่อดูด้วยตา และ
ฟังด้วยหู ผลลัพธ์ก็ยืนยันตามความเห็นเดิมนั่นเอง เพราะปัญหาความ
สงบเรยีบรอ้ยกด็ ีภยัจากภายนอกหมูบ่า้นกด็ ีปญัหาเศรษฐกจิกด็ ีปญัหา
สังคมก็ดี ปัญหาเยาวชนก็ดี ปัญหาเหล่านี้น่าจะแก้ไขได้ทั้งสิ้น ถ้าได้ทำา
กนัจรงิจงั โดยไมต่อ้งเลกิกตกิาหมูบ่า้น ถา้จำาเปน็จรงิๆ จะยบุสมชัชาเสยี
ให้เลือกกันมาใหม่ก็ทำาได้ ข้อสำาคัญที่สุดก็คือ การจำากัดสิทธิของมนุษย์ 
การห้ามชาวบ้านไทยเจริญมิให้ใช้สมองคิด ปากพูด มือเขียนโดยเสรี 
และมใิหป้ระชมุปรกึษาเรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกบัการปกครองหมูบ่า้นทีร่กั
ของเราทุกคนโดยเสรีนั้น กลับเป็นการตัดหนทางมิให้หมู่บ้านไทยเจริญ
ได้รับประโยชน์จากสมองอันประเสริฐของชาวบ้าน ทั้งในฐานปัจเจกชน 
และในฐานส่วนรวมด้วย

พี่ทำานุอาจจะแย้งผมได้ว่า เท่าที่มีการเปลี่ยนแปลงมา ก็เห็นแต่
เจา้หนา้ทีห่มูบ่า้นและประชาชนชาวบา้นอนโุมทนาสาธุกนัโดยทัว่ไป จะ
มเีสยีงคดัคา้นบา้งกเ็พยีงคนโง่ๆ  ไมก่ีค่น ผมขอเรยีนด้วยความเคารพว่า 
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนั้น เขาได้ประโยชน์จากการเลิกสมัชชา 
ไม่ต้องยุ่งหัวใจกับสมาชิกสมัชชา พูดกันง่ายๆ คือไม่มีใครขัดคอ ส่วน
ชาวบ้านนั้น พี่ทำานุก็ทราบดีว่า ชาวบ้านไทยเจริญส่วนใหญ่ถือคาถารู้
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รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ผมขอยืนยันว่าผมเองก็เคยเป็นหัวหน้างานมา
แลว้ จะทำาถกูทำาผดิ หาคนแย้งหาคนโต้เถยีงไดย้าก เพราะเขารูจ้กัรกัษา
ตัวรอดเป็นยอดดีทั้งน้ัน ส่วนที่ว่ามีเสียงคัดค้านแต่เพียงน้อยนั้นก็จริง 
แตจ่รงิเพราะเหตวุา่ยามพกอาวธุของพีท่ำานแุละคณะคอยปรามอยูต่ัง้แต่
ตน้มอืแลว้ โดยใชค้วามเกรงกลัวเป็นเคร่ืองบนัดาลใหม้เีสยีงคดัคา้นออ่น
ลง ถา้อยากทราบชดัวา่ชาวบ้านมีความจรงิใจอย่างไร ก็ลองเลกิวิธีขูเ่ขญ็
ทำาให้หวาดกลัวเสียเป็นไร

อย่างไรก็ตาม ที่ผมบันทึกนี้มา ก็หาได้ประสงค์ที่จะกล่าวแย้งพี่
ทำานุเป็นสำาคัญไม่ ผมใคร่จะเรียนเสนอข้อที่พี่ทำานุกับผมเห็นพ้องต้อง
กันเป็นจุดเริ่มต้น นั่นคือ เราจะพัฒนาบ้านไทยเจริญให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

การพัฒนานั้นต้องพัฒนาให้สมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะเกิดประโยชน์
จริงจัง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสงบเรียบร้อย ด้านศีลธรรม 
ดา้นวฒันธรรม ดา้นปญัญาและการศกึษา และดา้นการปกครอง เปน็อาทิ

ในด้านการปกครอง ตัง้แตผ่มรูจ้กัพีท่ำานจุนรกัใครน่บัถอืเปน็สว่น
ตวัมากก็ว่าย่ีสิบปี ผมไดย้นิอยูเ่สมอวา่พีท่ำาน ุ(และคณะ) นิยมเสรปีระชา
ธรรม (ฝา่ยแดงจำากดัเสรปีระชาธรรม เราเคยอา้งอยูเ่สมอ ซึง่กเ็ป็นความ
จริง) จึงได้อุตส่าห์ใช้เวลา ความพินิจพิจารณา สมอง และเงินทองของ
หมู่บ้านร่วมสิบปี ทำากติกาของหมู่บ้านขึ้นมา ที่พี่ทำานุ (และคณะ) นิยม
หลกัเสรปีระชาธรรมนัน้ ผมกน็ยิมดว้ยอยา่งจรงิใจ ทกุวนันี ้ในหมูบ่า้นที่
เจรญิทัง้หลาย เขามกัจะสนใจกบัสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ซ่ึงหากเปน็พษิ ก็
จะเปน็ภัยแกม่นุษยชาตอิยา่งใหญห่ลวง เขาเกรงผลรา้ยของวทิยาศาสตร ์
เมือ่เรานำาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ เชน่ กลิน่ไอน้ำามนัรถยนต ์ควนัดำาจากโรงงาน 
การใชส้ารเคมใีนทางทีเ่ปน็พษิแกลุ่่มน้ำาและดนิปา่ฟา้เขา เปน็ตน้ สำาหรบั
หมู่บ้านไทยเจริญของเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอยู่เป็นอันมาก แต่ผม
วา่อะไรกไ็มร่า้ยเทา่พิษของความเกรงกลวัซ่ึงเกิดจากการใชอ้ำานาจขูเ่ขญ็  
และการใชอ้ำานาจโดยพลการ (แมว้า่จะใชใ้นทางทีถ่กู) เพราะความเกรงกลวั 
ย่อมมีผลสะท้อนเป็นพิษแก่ปัญญา เมื่อปัญญาเป็นพิษแล้ว ในบางกรณี
ก็กลายเป็นอัมพาตใช้อะไรไม่ได้ บางกรณียิ่งร้ายไปกว่านั้น ปัญญาเกิด
ผดิสำาแดง อดัอัน้หนกัๆ เขา้เกดิระเบดิขึน้ อยา่งทีเ่กดิมมีาแลว้ในหมูบ่า้น 
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อื่นๆ หลายแห่ง ทุกวันนี้ อ่านหนังสือพิมพ์แต่ละวันก็พบโดยทั่วไป
ภัยจากภายนอกหมู่บ้านไทยเจริญนั้น ผมเห็นด้วยกับพี่ทำานุว่า

ต้องขจัดให้สิ้นไป แต่ถ้าหมู่บ้านของเรามีแต่การใช้อำานาจไม่ใช้สมองไป
ในทางทีค่วรเชน่ทีบ่รรพบุรุษไทยเราเคยใช้มาจนสามารถรกัษาเอกราชได้
มาช้านาน เมื่ออำานาจทำาให้กลัว ทางชีววิทยาท่านว่าไว้ว่า เส้นประสาท
บงัคบัให้หลบัตาเสยี และเวลาหลับตานัน้แหละ เปน็เวลาแหง่ความหายนะ 
ปรปักษ์ของเราจะถือโอกาส เราหลับตาเมื่อใด เขาได้เปรียบเมื่อนั้น

อีกประการหนึ่ง ที่ผมเห็นว่าสำาคัญมาก คือพ่ีทำานุก็หกสิบเศษ 
ผมกใ็กลจ้ะหกสบิเขา้ไปทกุท ีตา่งกจ็ะลาโลกกนัไปในไมช่า้ ผมกม็คีวาม
ทะเยอทะยานเชน่เดียวกบัพีท่ำาน ุทีจ่ะทิง้โลกและหมูบ่า้นไทยเจรญิไวใ้ห้
ลกูหลาน เปน็โลกและหมูบ่า้นทีน่า่อยู ่มคีวามสงบสขุ เปน็ไทยสมช่ือ และ
เจริญสมหวัง ปัจจัยสำาคัญของความเป็นไทยและความเจริญ คือ ความ
สามารถท่ีจะเปลีย่นแปลงอะไรในหมูบ้่านของเราโดยสนัตวิธิ ีและเปน็ไป
ตามกตกิา ถา้เราทำาไดเ้พยีงเทา่นี ้แม้จะไม่สามารถทำาอย่างอืน่ไดม้ากนกั 
ผมว่าพี่ทำานุจะมีบุญคุณแก่เยาวชนของเราอย่างเหลือหลาย

บางคนอาจจะตัง้ปญัหาวา่ เยาวชนทกุวนันีค้วรหรอืทีจ่ะสง่เสรมิ
ให้มีสิทธิและเสรีภาพตามกติกาหมู่บ้าน น่าสนับสนุนละหรือ ทุกวันนี้ 
ความประพฤติของเยาวชนมักจะเลวทราม น่าหมั่นไส้ ผมเองก็หมั่นไส้
อยูห่ลายคร้ังหลายหน แตพ่ีท่ำานเุองกม็อบหมายใหผ้มเกลือกกล้ัวมากับ
เยาวชนเป็นเวลาหลายปี เมื่อผมพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมแล้ว ผม
กลับรู้สึกภาคภูมิใจในเยาวชนของหมู่บ้านไทยเจริญเรา แทนท่ีจะรู้สึก
หมั่นไส้ เขาสงบเสงี่ยมเจียมตัว และคารวะพวกเรามากกว่า และผิดกับ
ที่เห็นมาในหมู่บ้านอื่นๆ ผมเห็นใจเยาวชนที่เขาได้รับการสั่งสอนจาก
พวกเราให้รักหลักประชาธรรม (ซึ่งก็ถูกต้อง) ให้รักและนิยมเสรีภาพใน
การคิด การพูด การเขียน และการสมาคม (ซึ่งก็ถูกต้องปรากฏในกติกา
หมู่บ้านตลอดมาทุกกติกา) และเขานำาเอาคำาสั่งสอนของพวกเรานั่นเอง 
ไปประทับหัวใจของเขา พอหมู่บ้านมีกติกาขึ้น เขาก็ดีใจ เพราะเป็นไป
ตามความคาดหวังของเขา ซึ่งตรงกับคำาสั่งสอนของพวกเรา แต่กติกามี
ชีวิตอยู่ไม่นาน ก็ถูกปลิดไปโดยฉับพลัน และไม่มีอะไรให้ความหวังได้
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แน่นอนว่าจะคืนชีพกลับมากำาหนดเมื่อใด ใครเล่าจะไม่เสียดาย ใครเล่า
จะไมผ่ดิหวงั เพราะเขาคาดหวงัวา่จะไดม้สีว่นรว่มในการสรา้งสรรคค์วาม
เจริญให้แก่ไทยเจริญตามกติกาของหมู่บ้าน แต่กระนั้นก็ตาม เยาวชน
ของเรากย็งัตัง้อยูใ่นความสงบ พยายามขม่ความกลวับา้งเมือ่พดูจาขอรอ้ง
แก่พวกเรา เพราะเขายังเชื่อในเจตนาอันดีของคนปูนเรา อย่างนี้จะไม่
เอ็นดูจะไม่เมตตากรุณา และภาคภูมิใจในเยาวชนของเราได้อย่างไร?

ด้วยเหตุผลนานาประการที่ผมได้เรียนมาข้างต้น และด้วยความ
รักใคร่เคารพในพี่ทำานุ ผมจึงขอเรียนวิงวอน ให้ได้โปรดเร่งให้มีกติกา
หมู่บ้านขึ้นเถิดโดยเร็วที่สุด ในกลางปี 2515 หรืออย่างช้าก็อย่าให้ข้ามปี
ไป โปรดอำานวยใหช้าวบา้นไทยเจรญิมสีทิธเิสรภีาพตามหลักประชาธรรม 
สามารถเลอืกตัง้สมชัชาข้ึนโดยเร็วอยา่งทีพ่ีท่ำานไุดท้ำามาแลว้ กจ็ะเปน็บญุ
คุณแกช่าวบา้นไทยเจริญอยา่งเหลอืคณนาทัง้ในปัจจบัุนและอนาคตกาล

    ด้วยความเคารพนับถือ
           เข้ม เย็นยิ่ง



6.
อาจารย์ป๋วย กับ 

การพัฒนาชนบทและสังคม

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เริ่มก่อร่างและสานงานพัฒนาชนบท
ในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ขณะนั้น
ท่านดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่านเป็นแกนหลักก่อตั้ง 3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
ในช่วงปี 2510-2519 ดังนี้

• มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (บชท.) 
• สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร (ส.บอ.) 
• โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลอง 
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1. มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (บชท.) 
มลูนิธบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

เปน็องคก์รพฒันาเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยเปน็องคก์รแรก 
เมือ่ราวป ี2510 Dr. Y.C.James Yen ประธานองคก์าร International 
Institute of  Rural Reconstruction (IIRR) เดินทางมาประเทศไทย 
เพื่อเผยแพร่แนวคิดการจัดตั้งองค์การบูรณะชนบทภาคเอกชน เมื่อวัน
ที่ 17 เมษายน 2510 คุณสุรเทิน บุนนาค สามีของท่านผู้หญิงมณีรัตน์ 
บุนนาค ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (F.A.O.) ได้นำา ดร. เยนและคณะเข้าเฝ้าพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ณ พระตำาหนกัเปีย่มสุข พระราชวัง
ไกลกังวล หัวหิน 

คณะทีร่ว่มเขา้เฝ้าไดแ้ก่ อาจารยป์ว๋ย คณุเสนาะ นลิกำาแหง และ
นายแพทย์เฉก ธนะสิริ เข้าเฝ้าตั้งแต่ 15.00-18.00 น. รวม 3 ชั่วโมงเต็ม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในโครงการพัฒนาชนบท
เป็นอย่างยิ่ง ทรงซักถามแนวคิดงานพัฒนาชนบทของ IIRR อย่าง
ละเอยีดจาก ดร. เยน ดงันัน้ระหวา่งเดนิทางกลบัจากการเข้าเฝ้า ดร. เยน 
ไดเ้อย่ถงึความรูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ และกลา่ววา่ “เกดิมา
ไม่เคยพบผู้ปกครองแผ่นดินคนใดรักประชาชนเท่าพระมหากษัตริย์
พระองค์นี้”

ด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากงานของ ดร. เยน อาจารย์ป๋วย
ได้ชักชวนนักวิชาการ นักการศึกษา นักธุรกิจ นักการคลัง นักการ
เมือง และเช้ือพระวงศ์บางท่าน ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2510 ในโอกาสนั้น นายเชาว์ เชาว์
ขวัญยืน ประธานบริษัทโรงกลั่นน้ำามันไทยออยส์ได้บริจาคเงิน ประเดิม
เป็นทุนจดทะเบียนมูลนิธิฯ

อาจารยป์ว๋ยไดร้บัเลือกดว้ยมติเอกฉนัท์ให้ดำารงตำาแหนง่ประธาน
คนแรกของมูลนิธิฯ นายเสนาะ นิลกำาแหง (ผู้บริจาคที่ดินเป็นสำานัก
ประสานงานของมลูนธิฯิ อำาเภอเมอืง จังหวดัชัยนาท) เพือ่นรว่มขบวนการ
เสรีไทยสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการคนแรก
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ของมูลนิธิฯ และนายแพทย์เฉก ธนะสิริ เป็นเลขานุการ ทั้งหมดนี้เป็น
งานอาสาสมัคร ไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริหารมลูนิธฯิ ไดเ้ลอืกจงัหวดัชยันาทเปน็เขตพืน้ที่
เป้าหมายในการปฏิบัติงานพัฒนา หลังจากใช้เวลา 1 ปีเตรียมงานด้าน
ต่างๆ รวมทั้งส่งบุคลากรชุดแรกไปฝึกอบรมหลักสูตรงานพัฒนาชนบท
ที่สถาบันบูรณะชนบทนานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มดำาเนินงานเมื่อ
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วันที่ 1 มกราคม 2512
จากผลงานของมูลนิธิฯ ในการทำางานพัฒนาชนบทในระยะแรก 

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรนำาความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต 
รบัมลูนิธฯิ ไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รง
รบัมลูนธิฯิ อยูใ่นพระบรมราชปูถมัภเ์มือ่วนัท่ี 31 ตลุาคม 2512 และต่อมา 
ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประทับ
เหนือตราของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534 

แนวคิดหลักของ IIRR และมูลนิธิบูรณะชนบทฯ โดยสรุปคือ 
“การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน” โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 
การประกอบอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพอนามัย และการจัดองค์กร
ชมุชน เพ่ือมุ่งยกระดบัคณุภาพชวีติชาวชนบทใหด้ขีึน้ๆ เนน้การพฒันา 
“คน” และ “องคก์รชมุชน” สง่เสรมิ “การพึง่ตนเอง” และ “การร่วมมอื” 
ของคนในชุมชนเป็นหลัก ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในสิ่งที่พ้น
วิสัยของชุมชน ซึ่งต่างไปจากเดิมที่เน้นแต่การสงเคราะห์

บรรดานกัพฒันาทีเ่ริม่ตน้ปฏบิตังิานและเตบิโตมากบัมลูนธิบิรูณะ
ชนบทแห่งประเทศไทยฯ ต่อมาเมื่อพ้นจากมูลนิธิฯ และไปสู่หน่วยงาน
อื่น ได้เป็นผู้นำาแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานไปเผยแพร่และ
ขยายผลแกห่นว่ยงานอืน่ดว้ย จงึอาจกลา่วไดว้า่มลูนธิฯิ ไดส้รา้งอทิธพิล
ทางความคิดด้านพัฒนาชนบทให้แก่ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
อย่างกว้างขวาง

งานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ที่สะท้อนความคิดและความพยายามของอาจารย์ป๋วยและเพื่อนร่วม
อดุมการณ ์ทีจ่ะชว่ยใหส้งัคมไทยพฒันาไปสูส่ภาพทีพ่งึปรารถนา (ปฏิทิน
ชีวิตจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน)

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทคร้ังสุดท้ายของอาจารย์ป๋วย 
กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทยเมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2519 ไดแ้ก ่การไป
ปาฐกถาและใหก้ารดแูลการจดัสมัมนาอาสาสมคัรนานาชาติในประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2519 ณ สำานักงานของมูลนิธิบูรณะชนบท 
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แห่งประเทศไทยฯ จังหวัดชัยนาท ท่านได้อุทิศเวลาอันมีจำากัดของท่าน
ให้แก่งานของมูลนิธิฯ จนถึงนาทีสุดท้าย

นอกจากนี ้ชว่งเหตกุารณ ์6 ตลุาคม 2519 หนงัสือพิมพ์ดาวสยาม 
ยังได้นำาภาพถ่ายท่ีอาจารย์ป๋วยถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดเลย มาตีพิมพ์ และบิดเบือนว่าท่านร่วมสัมมนา
กับคอมมิวนิสต์รัสเซีย

ภาพประวัติศาสตร์
บรรยายโดย ส. ศิวรักษ์

ภาพนีฉ้ายทีเ่ข่ือนจฬุาภรณ ์จงัหวดัเลย เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 
2518 เป็นที่ระลึกถึงการสัมมนาว่าด้วย “เขื่อนผามอง : ปัญหาการตั้ง
รกรากใหม่และการเคลื่อนย้ายประชากร” และได้ตีพิมพ์ในจุลสารของ
มูลนิธิโกมลคีมทอง ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2519 แต่แล้วพอเกิด
เหตุการณ์อันอัปมงคลขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมปีนั้น เจ้าหน้าที่ตำารวจได้
นำาภาพนี้มาเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ ดาวสยาม โดยวงกลมหน้า
อาจารยป๋์วย, อาจารยเ์สนห่ ์จามรกิ, นายคำาสงิห ์ศรนีอก และนายสลุกัษณ ์
ศวิรกัษ ์วา่เปน็คอมมวินสิต ์รวมถงึฝรัง่อเมรกินัซึง่เปน็ตัวแทนของคริสต์
ศาสนานิกายเควเกอร์ที่จัดสัมมนา ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็น “รัสเซียเคบีจี” 
พวกคอมมิวนิสต์
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2. สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
โครงการบณัฑิตอาสาสมัคร ต้ังข้ึนด้วยเจตนาทีจ่ะใหบ้ณัฑติจาก

สาขาวชิาตา่งๆ ทีม่กีารเรยีนรูแ้ตภ่ายในรัว้มหาวิทยาลยั ไดมี้โอกาสออก
ไปศกึษาเรียนรู้และรับประสบการณจ์ากนอกรัว้มหาวทิยาลยัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตชนบทไทย ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม มีจิตใจที่รักความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และ
ทำางานด้วยความชอบธรรม

ในฐานะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทา่นไดก้อ่ตัง้โครงการ ประกาศนยีบตัรอาสาสมคัรขัน้บณัฑติ โดยให้
โครงการนีส้งักดัคณะเศรษฐศาสตรไ์ปก่อนในชว่ง 3 ปีแรกคอื ป ี2512-15 
รุ่นแรกรับบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์การคดัเลือกใช้วธิกีารสอบสมัภาษณ์ “อย่างเขม้งวด” ไดค้ดั
เลือกบัณฑิตอาสาสมัครจำานวน 18 คน เป็นหญิง 14 คน และชาย 4 คน 
อาสาสมคัรรุน่แรกไปทำางานเปน็ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาโดยกระจายไปอยู่
ทัว่ทกุภาค เหนอืสดุทีแ่มส่ะเรียง ตะวนัตกทีแ่มส่อด ใต้สดุท่ีสุไหงโก-ลก 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่บุรีรัมย์

รุ่นแรกนี้อาจารย์ป๋วยได้ทุ่มเทเวลาให้อย่างมาก ได้ออกไปเยี่ยม
บัณฑิตอาสาอย่างทั่วถึง และยังได้ตอบจดหมายของบัณฑิตอาสาสมัคร
ด้วยตนเอง ทั้งที่ส่งโดยตรงถึงเจ้าของจดหมายและลงพิมพ์ในจดหมาย
ข่าว “เพื่อนพ้อง” ตั้งแต่รุ่นที่ 2 เป็นต้นไปได้ขยายการรับสมัครบัณฑิต
ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัย

ปี 2515 ได้โอนโครงการนี้จากคณะเศรษฐศาสตร์ไปขึ้นตรงกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำานักบัณฑิตอาสา
สมัคร” พร้อมทั้งได้ขยายกิจการกว้างขวางออกไป กล่าวคือนอกจาก
งานสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแล้ว ยังได้ขยายการสอนในระดับ
ประถมศกึษา โดยเนน้โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นหมูบ่า้นทรุกนัดารทัง้บนพืน้ราบ
และบนทีส่งู (หมูบ่า้นชาวไทยภเูขา) นอกจากการสอนตามหลกัสตูรแลว้ 
ยงัใหค้วามรูด้า้นอนามยั โภชนาการ และการเกษตร และในระยะหนึง่ได้
รับบุคลากรที่ส่งมาจากกองทัพบกและตำารวจเข้าร่วมโครงการด้วย 
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อาจารยป์ว๋ยเยีย่มบณัฑติอาสาสมคัร รุน่ที ่6 ทีอ่ำาเภอปง จงัหวดัเชยีงราย 
(ในขณะนั้น) ในปี 2517
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ชว่งทีอ่าจารยป์ว๋ยไดอ้ทิุศเวลาใหแ้กบั่ณฑติอาสามากทีส่ดุคือรุน่
ที่ 1-4 ส่วนรุ่นต่อๆ มาจนถึงปี 2519 อาจารย์ป๋วยจะไปเยี่ยมแทบทุกรุ่น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บณัฑติอาสาสมคัรทีไ่ปอยูใ่นทอ้งถิน่ทรุกนัดาร มกัได้
รับกำาลังใจจากท่านเป็นพิเศษ หมู่บ้านท่ีบัณฑิตอาสาฯ ไปอยู่บางแห่ง
รถเข้าไม่ถึง ต้องลงจากรถแล้วเดินเท้าลุยโคลนต่อไปอีกเป็นเวลา 3-4 
ชั่วโมง ไปกลับ 6-7 ชั่วโมง ในการเดินทางแบบนี้อาจารย์ป๋วยมักเดิน
นำาหน้าลิ่วด้วยอารมณ์อันแจ่มใส 

“ทา่นอาจารยป์ว๋ยมบีคุลกิเหมาะสมทีจ่ะเปน็ “คร”ู มากกวา่เปน็ 
“อาจารย”์ เพราะครจูะทำางานหนกักวา่อาจารยห์ลายเทา่ กลา่วคอื ทา่น
อาจารย์ป๋วยมิใช่สอนลูกศิษย์อย่างเดียว แต่ท่านยังประพฤติตนเป็นต้น
แบบของคนดีมีคุณธรรมสูง มีความห่วงใยเอื้ออาทรในความเป็นอยู่ของ
ศษิย ์ทา่นจะซกัถามถงึการทำางาน ความเปน็อยูข่องศษิยอ์ยา่งตัง้ใจ และ
ใหค้ำาแนะนำาการทำางานแกป้ญัหาตา่งๆ ลกูศษิยจ์งึเกดิความอบอุน่ดุจคณุ
พ่อให้ความห่วงใยแก่ลูก และมีกำาลังใจทำางานเพิ่มขึ้นอย่างประหลาด”
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3. โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลอง
ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยไปสอนหนังสือและทำาวิจัยด้านการศึกษา

เพือ่การพฒันาชนบทอยูท่ีม่หาวทิยาลัยเคมบริดจ์ในป ี2515-16 นัน้ ทา่น
ได้ติดต่อและเตรียมการที่จะเริ่มงานชิ้นใหม่ ซึ่งเป็นการแสวงหาคำาตอบ
เก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชนบท สำาหรับปรับใช้ในแต่ละ
ชุมชนซึ่งมีลักษณะและปัญหาแตกต่างกัน

ท่านได้ชักชวนกลุ่มนักวิชาการในมหาวิทยาลัยหลายแห่งของ
ไทยมารว่มกนัวเิคราะห์ปัญหาการดำาเนนิงานเพือ่ชนบทของภาครฐับาล
ท่ีผา่นมา และไดข้อ้สรปุวา่ แมว้า่รฐับาลไดด้ำาเนนิงานหลายอยา่งเพือ่ยก
ระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชนบทไทย แต่ผลประโยชน์ที่
ประชาชนไดร้บัจรงิๆ จากกจิการของภาครฐัยงัต่ำากวา่ท่ีคาดไว้มาก ปญัหา
ตา่งๆ จงึยงัมอียูม่ากมาย อาทิ เกษตรกรขาดเงนิทุนหมนุเวยีน การเผยแพร ่
วิทยาการใหม่ๆ ให้ถึงมือราษฎรไม่ได้ผลเท่าที่ควร ประชาชนในชนบท
มฐีานะยากจน มสีขุภาพและอนามยัไมส่มบรูณ ์ไดร้บัการศกึษาไมเ่ตม็ที ่
และไม่สามารถช่วยตัวเองได้เท่าที่ควร ทั้งนี้แสดงว่าการแก้ไขเพียง
ดา้นใดดา้นหนึง่หรอืการแกไ้ขโดยแยกแตล่ะดา้นออกจากกนั ยอ่มไมไ่ด้
ผลเท่าที่ควร

อาจารย์ป๋วยและกลุ่มนักวิชาการดังกล่าวจึงมีความเห็นว่าการ
พัฒนาชนบทไทยควรใช้รูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสานหรือแบบ
เบ็ดเสร็จ กล่าวคือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลการพัฒนาชนบทควรคำานึง
ถงึกิจกรรมการพฒันาทุกดา้นใหส้อดคลอ้งและเกือ้หนนุซึง่กนัและกนักบั
การดำาเนินชีวิตของชาวชนบท อาทิ การรวมกลุ่ม การประกอบอาชีพ 
การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพอนามัย ฯลฯ เพื่อมุ่งให้ชาวชนบทแก้ปัญหา
ด้วยตนเองอยา่งเปน็ระบบ ตัง้แตก่ารคดัเลอืกปญัหา การวเิคราะหส์าเหตุ
และทางออก การวางแผน และการลงมอืแกไ้ขรว่มกนั อนัจะนำาไปสูค่วาม
สามารถในการพึ่งตนเองได้ในที่สุด

อาจารยป์ว๋ยจงึไดเ้ชญิชวนอธกิารบดขีองมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มารว่มกอ่ตัง้ “โครงการ
พฒันาชนบทลุ่มน้ำาแมก่ลอง” โดยการระดมอาจารยแ์ละบคุลากรจาก
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อาจารย์ป๋วยไปเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการลุ่มแม่น้ำาแม่กลอง 
ที่อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2518
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มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งดังกล่าวซึ่งต่างมีทักษะคนละแนว ให้มาร่วมกัน
ทำางานทัง้ในระดบัการปฏบิตังิานภาคสนาม และการนำาขอ้มลูจากสนามมา
ศกึษาวจิยั ทัง้นีเ้พือ่หาคำาตอบทีชั่ดเจนเก่ียวกับรปูแบบและกระบวนการ
พฒันาชนบทท่ีเหมาะสม โดยคำานึงถงึโครงสรา้งสงัคมและวฒันธรรมอนั
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในไทย โดยเริ่มจากเขตลุ่มน้ำาแม่กลอง
ในภาคกลาง เพื่อจะได้นำาเสนอต่อรัฐบาลสำาหรับปรับใช้ในการพัฒนา
ชนบทไทยให้กว้างขวางออกไป

แผนการดำาเนินโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง (มกราคม 2517 ถึงพฤษภาคม 2518) สำารวจข้อมูล

พืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ การเกษตร การสาธารณสขุและอนามยั และสงัคม 
โดยการสำารวจสุ่มตัวอย่างทั่วบริเวณลุ่มน้ำาแม่กลอง รวมทั้งการสำารวจ
ลักษณะของดินที่ใช้ทำาการเพาะปลูกในแต่ละท้องที่ วัตถุประสงค์ของ
การสำารวจวจิยัในระยะทีห่นึง่เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการวางแผนและดำาเนนิ
งานในระยะที่สอง

ระยะที่สอง (มิถุนายน 2518 ถึงมิถุนายน 2520) เป็นระยะ
ปฏบิตังิานการพฒันาชนบทในทอ้งทีซ่ึง่ไดค้ดัเลอืกไว ้6 แหง่ เพือ่ศกึษา
กระบวนการในการพัฒนาชนบท และหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
ตลอดจนเจาะลกึรายละเอยีดของปญัหาและวธิกีารแกไ้ขปญัหาสำาคญัทีเ่กดิ
ขึน้ในทอ้งที ่โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะเสนอรปูแบบและวธิกีารพัฒนาชนบท
ในเขตลุม่น้ำาแมก่ลอง เพือ่ใหร้ฐับาลนำาไปพจิารณาและดำาเนนิการตอ่ไป

ระยะทีส่าม (เริม่ตัง้แตป่ ี2520) นำาเสนอรปูแบบและกระบวนการ
พฒันาชนบทสำาหรบัเขตลุม่น้ำาแมก่ลอง เพือ่ใหร้ฐับาลเหน็ชอบและกำาหนด
เป็นนโยบายของรัฐบาล จากนั้นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมมือกันดำาเนินงานอย่างจริงจัง โดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัยจะให้
ความร่วมมือทางด้านเทคนิค ผู้ชำานาญ ตลอดจนการประเมินผลเป็น
ระยะๆ ต่อเนื่องกันไป

โครงการนีไ้ดเ้ริม่ปฏบิตังิานตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2517 โดยอธกิารบดี
ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย คือ ม.จ. จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ รักษาการอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ นพ. กษาน จาติกวนิช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันลงพระนาม/นามในข้อตกลง

การจดัองคก์รประกอบดว้ยคณะกรรมการนโยบายซ่ึงเปน็ตวัแทน
จากมหาวทิยาลัยท้ัง 3 แหง่ คณะกรรมการอำานวยการเพือ่บรหิารโครงการฯ  
โดยอาจารย์ป๋วยรับเป็นผู้อำานวยการโครงการ

ในแตล่ะทอ้งทีท่ดลองปฏบิตังิานพฒันาชนบทแบบผสมผสาน มี
ทมีทำางานประจำาท้องทีซ่ึง่ประกอบดว้ยหวัหนา้ทมี 1 คน เปน็อาจารยจ์าก
มหาวทิยาลัยหนึง่ในสามแหง่ และมลีกูทมีจากมหาวทิยาลยั 3 แหง่ๆ ละ 
1 คน ทมีทำางานดงักลา่วอยูป่ระจำาในหมูบ่า้นโดยแยกยา้ยไปพกัอาศยัอยู่
กับชาวบา้น ทมีมหีนา้ทีห่ลกั 2 ประการ คอื การประสานงานระหวา่งชาว
บ้าน หน่วยราชการ และคณะกรรมการอำานวยการของโครงการฯ และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากภาคสนามส่งให้กับนักวิจัยของโครงการฯ เพื่อ
นำาไปศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

“ทา่นเคยบอกขา้พเจา้วา่ลุม่น้ำาแมก่ลองเปน็ดนิแดนทีอ่ดุมสมบรูณ์
ของเรา แม้กระนั้นคนยังทิ้งถิ่นเข้าไปคับคั่งอยู่ในกรุงจนเป็นสลัม ถ้าเรา
แก้ปัญหานี้ไม่ตก อนาคตของบ้านเมืองเราจะไม่มี เราต้องทำาให้ชนบท
แถบนี้พึ่งตัวเองได้ แทนพึ่งเมืองหลวง”

โครงการนี้เริ่มดำาเนินงานก่อนที่อาจารย์ป๋วยจะเข้ารับตำาแหน่ง
อธกิารบดเีพยีงเลก็นอ้ย (อาจารยป์ว๋ยอยูใ่นตำาแหนง่อธกิารบด ีมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ 30 มกราคม 2518 ถึง 6 ตุลาคม 2519) นับตั้งแต่ท่านเข้า
รบัตำาแหนง่อธกิารบด ีขณะนัน้กระแสความขดัแยง้ทางการเมอืงระหวา่ง
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกับฝ่ายอนุรักษนิยมในสังคม
ไทยกำาลงัทวคีวามรนุแรงอยา่งยิง่ อาจารยป์ว๋ยในฐานะอธกิารบด ีมธ. ใน
ขณะนั้นได้กลายเป็นเป้าการโจมตีของทั้ง 2 ฝ่าย ลำาพังงานในตำาแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้สร้างความเหน็ดเหนื่อยอย่าง
มากทั้งกายและใจให้แก่อาจารย์ป๋วย แต่ท่านยังต้องรับภาระการดำาเนิน
โครงการพฒันาชนบทลุม่น้ำาแมก่ลองและภาระอืน่ๆ อกีมากมายในเวลา
เดียวกัน

ตามแผนปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้ โครงการฯ จะสิ้นสุดการดำาเนิน
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งานระยะทีส่องในเดอืนมถินุายน 2520 แตแ่ลว้บา้นเมอืงกเ็กดิเหตวุปิรติ
เมื่อ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์ครั้งนี้ได้ส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อ
โครงการฯ จนถึงขั้นที่ต้องล้มเลิกโครงการนี้ไปกลางคัน และความหวัง
ทีจ่ะคน้หาคำาตอบทีช่ดัเจนเกีย่วกบัรปูแบบการพฒันาชนบททีเ่หมาะสม
สำาหรับประเทศไทยต้องสลายไปด้วย

หากโครงการพฒันาชนบทลุม่น้ำาแมก่ลองไดม้โีอกาสดำาเนนิการ
จนถึงระยะท่ีสาม และหากอาจารยป์ว๋ยยงัมโีอกาสทำางานดา้นการพฒันา
ชนบทต่อไป นโยบายการพฒันาชนบทของภาครฐับาลนา่จะมพีฒันาการ
อยา่งตอ่เนือ่ง ประชาชนในชนบทจะสามารถพึง่ตนเองไดม้ากกวา่นี ้และ
ระบบอุปถัมภ์ในเขตชนบทก็จะเจือจางลงไปโดยปริยาย ชาวชนบทจะมี
อสิระในการลงคะแนนเลอืกตัง้ผูแ้ทนระดบัตา่งๆ และประชาธปิไตยเมอืง
ไทยจะพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
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อาจารย์ป๋วยรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

อาจารย์ป๋วยรับเหรียญกาชาดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
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อาจารยป์ว๋ย กบั อาจารยป์รดี ีพนมยงค ์ที ่Beit hall, Imperial college 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2520

อาจารย์ป๋วยในบั้นปลายชีวิตที่บ้านพักย่าน Southfields กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ
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บุคคลสำาคัญของโลก

ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่านได้รับ
การยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำาคัญของโลก ผู้มีผล
งานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ข้อความ
สดุดีที่คณะกรรมการบริหารสรุปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“Dr. Puey is widely considered one of  the fathers 
of  Thailand’s post World War II economic development 
as well as a prominent educator and civil servant of  im-
peccable ethics who has had a major impact on national 
development. He has played a central role in the shaping of  
Thailand’s economic development and in the strengthening 
of  its system of  higher education. His capacity to strike a 
compromise between what was objectively possible and 
morally desirable was an extraordinary accomplishment. 
It had a particular impact on younger people, almost all 
of  whose models have traditionally been either successful 
rogues who manipulate their social environment for their 
own advantage or martyrs who succumb to it. Dr. Puey has 
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also had a far-ranging regional impact, as evidenced by his 
Magsaysay Award in government service, considered to be 
the Asian equivalent of  the Nobel Prize. The career of  Dr. 
Puey Ungphakorn confirms that a single individual can make 
significant contributions to the progress of  his country.”

ซึ่งมีผู้แปลอย่างใกล้เคียงว่า
“ดร. ปว๋ย ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางวา่ เปน็บดิาแหง่การ

พฒันาเศรษฐกจิไทยยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อกีทัง้เปน็นกัการศกึษา
และข้าราชการที่โดดเด่น มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได้ จนเป็นที่ยอมรับ
ว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ ท่านเป็นแกนกลางใน
การวางรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และในการปรับปรุงการ
ศึกษาขั้นสูงของประเทศ ความสามารถของท่านในการทำางานทุกชิ้นให้
เสรจ็ไดอ้ยา่งถกูทำานองคลองธรรมเป็นความสำาเรจ็ทีน่า่ชืน่ชมเปน็พเิศษ 
ลกัษณะการทำางานเชน่นีส้ง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผูอ้อ่นอาวโุสใหเ้ลกิยดึถอื
แบบอย่างของผู้ที่ได้รับความสำาเร็จจากการโกงกิน และให้กล้ายึดถือ
ความถูกต้องโดยไม่ยอมต่ออำานาจ พฤติปฏิบัติของ ดร. ป๋วย เป็นที่
ยอมรบัออกไปในระดบัภมูภิาคดว้ย อนัเหน็ไดจ้ากการทีท่า่นไดร้บัรางวลั
แมกไซไซในสาขาการทำางานภาครัฐ รางวัลที่เป็นเสมือนรางวัลโนเบล
แห่งเอเชีย การปฏิบัติงานของ ดร. ป๋วย เป็นการยืนยันว่า บุคคลเพียง
ผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถนำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศของตนได้
อย่างใหญ่หลวง”
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ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

บุคคลผู้ที่ซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้
ข้าราชการตัวอย่างที่กล้าคัดค้านและกล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
ผู้ใหญ่ที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้น้อยและผู้ยากไร้
นักวิชาการที่เป็นมิ่งขวัญของนักวิชาการทุกคน
นักเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการให้สังคมเป็นธรรมมากขึ้น
ผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยด้วยวิญญาณและการกระทำา
ผู้ใฝ่สันติที่สอนให้คนต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสังคมที่เป็นธรรมด้วยสันติวิธี
คนไทยที่รักเมืองไทยและอุทิศตนรับใช้ประเทศชาติตลอดชั่วชีวิต
ผู้เสียสละที่ทำางานเพื่อส่วนรวมโดยไม่เคยนึกถึงตนเอง
คนดีที่ทำาความดีไว้มากจนเป็นที่ศรัทธาของทุกวงการ
มนุษย์ซึ่งปราศจาก โลภะ โมหะ และไม่เคยแสดงออกซึ่งโทสะ
ฯลฯ

อาจารย์ครับ อาจารย์ไม่ใช่บุคคลธรรมดา
แต่เป็นปูชนียบุคคลที่พึงกราบไหว้
เป็นพ่อพิมพ์ที่พึงจดจำาและทำาตาม
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