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ณ หองประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.30-15.30 น.

 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 หัวข้อ “ก�าเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง:	

จากสหรัฐฯ	 ถึงสยามไทย” โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติ

ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอ�านาจ” โดย 

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

หมายเหตุ  ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเนื่องในวาระร�าลึก 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ป๋วย 

อึง๊ภากรณ์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้คดัเลอืกบคุคลผูส้บืสานปณธิาน

อาจารย์ป๋วยในแวดวงต่างๆ เพื่อแสดงปาฐกถาต่อสาธารณะในหัวข้อที่สะท้อนถึงความคิด ชีวิต 

และจิตวิญญาณของอาจารย์ป๋วย ก�าหนดจัดขึ้นเดือนละคร้ังต้ังแต่เดือนเมษายน 2558 ถึง 

มกราคม 2559

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

ณ บริเวณลานปรีดีฯ หนาตึกโดม

ก�าหนดการ

07.00 น. ลงทะเบียน (บริการตนเองด้วยเครื่องดื่มและอาหารว่าง)

07.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  

08.00 น.  การขับร้องเพลงประสานเสียง 

โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

08.15 น. พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ด้วยพานพุ่มดอกไม้

ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  ตึกโดม ชั้นสอง

ก�าหนดการ

09.45 น.  พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” 

โดย ทายาทของ ศ. ดร.ปรีดี - ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

 พิธีมอบเงินทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิปรีดีพนมยงค์

10.15 - 12.00 น.  การเสวนา เรื่อง “ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย” โดย ผศ.ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล 

และนายสันติสุข โสภณสิริ

ปาฐกถา 100 ป ปวย อึ๊งภากรณ 

งานวันปรีดี พนมยงค

ปฏิทินกิจกรรม
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กวีสาร

อภิชาติ ดําดี

“¨Ò¡¤ÃÃÀ�ÁÒÃ´Ò¶Ö§àªÔ§µÐ¡Í¹”

âÍŒ¤ÇÒÁËÇÑ§ ÊÑ§¤Á ÍØ´Á¤µÔ µÒÁ´íÒÃÔ ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ »ÃÒÃ¶¹Ò

¤Ø³ÀÒ¾ ªÕÇÔµ ªÒÇ»ÃÐªÒ àÃÔèÁ¨Ò¡¤ÃÃÀ� ÁÒÃ´Ò ¶Ö§àªÔ§µÐ¡Í¹

100 »‚ ªÒµ¡ÒÅ ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ ÈÔÉÂ�Ã‹ÇÁ´ŒÇÂ Ê×º¤ÇÒÁ µÒÁ¤íÒÊÍ¹

à·Ô´à¡ÕÂÃµÔ·‹Ò¹ ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ ÍÖê§ÀÒ¡Ã³� ´ŒÇÂÊØ¹·Ã Á¸ØÃÊ º·¡ÇÕ

"...àÁ×èÍ¼ÁàÃÔèÁ ªÕÇÑ¹ ã¹¤ÃÃÀ�áÁ‹ ÍºÍØ‹¹á·Œ áÁ‹ÍØŒÁ·ŒÍ§ »ÃÐ¤Í§ÈÃÕ

¢ÍãËŒáÁ‹ ä´Œ·Ò¹ ÍÒËÒÃ´Õ ÃÑºáµ‹·Õè à»š¹¤Ø³ Ë¹Ø¹¡ÒÂã¨

ÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ áÁ‹áÅÐà´ç¡ ä´ŒÁÒµÃ°Ò¹ ÊÑ§¤ÁµŒÍ§ ºÃÔ¡ÒÃ àÍÒã¨ãÊ‹

¾Õè¹ŒÍ§¼Á äÁ‹ÅŒ¹ËÅÒ¡ ÁÒ¡à¡Ô¹ä» ¢ÍÍÂ‹ÒãËŒ áÁ‹ÁÕ ÅÙ¡¶Õè¹Ñ¡

¾‹ÍáÁ‹¼Á ÃÑ¡¡Ñ¹ ¹Ñé¹ÂÔè§ãËÞ‹ µÒÁ¡®ËÁÒÂ ̧ ÃÃÁà¹ÕÂÁã´ ãª‹àÃ×èÍ§ËÅÑ¡

Ê§ºÊØ¢ ÍÂÙ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹ ¼Ù¡¾Ñ¹ÃÑ¡ ÍºÍØ‹¹¹Ñ¡ µÑÇ¼Á¹Õé ¡Ñº¾Õè¹ŒÍ§

ÊÍ§ÊÒÁ¢Çº áÃ¡¹Ñé¹ ÊíÒ¤ÑÞâ¢ ª‹Ç§àµÔºâµ ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ áÅÐÊÁÍ§

ÍÒËÒÃáÁ‹ ¡Ñº¼Á ·ÕèÊÁ»Í§ µŒÍ§àÅ×Í¡¢Í§ ´Õæ ·ÕèÁÕ¤Ø³

¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ ä»âÃ§àÃÕÂ¹ à¾ÕÂÃÈÖ¡ÉÒ ÁÕÇÔªÒ àÍÒäÇŒ ä´Œà¡×éÍË¹Ø¹

ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ËÒ¡Ô¹ä´Œ ãªŒ¤íéÒ¨Ø¹ ÃÙŒºÒ»ºØÞ ¤Ø³¸ÃÃÁ ¹íÒªÕÇÒ

บทกวี “จำกครรภ์มำรดำถึงเชิงตะกอน”

 คนืก่อนวนัแม่...ผมน้อมน�าบทความของท่านอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

เรือ่ง “คณุภาพแห่งชวีติ ปฏทินิแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอน” 

มาร้อยเรียงเป็นบทกลอน โดยพยายามรักษาเนื้อความเดิมไว้ให้มากที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ เพื่อเป็นการบูชาพระคุณแม่ เพราะผืนแผ่นดินแรกที่โอบอุ้ม

เราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือครรภ์มารดา เป็นการสร้างสรรค์งานวรรณศิลปอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเทิดเกียรติท่าน

อาจารย์ป๋วยในโอกาส 100 ปีชาตกาล ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.2559 นี้ และที่ส�าคัญก็เพื่อจะเผยแพร่แนวคิดของ

ท่านอาจารย์ป๋วยเรือ่งคณุภาพชวีติในสงัคมอนัพงึปรารถนา และนีคื่อ...ส่ิงทีค่วรจะเป็นผลลัพธ์บัน้ปลาย (ultimate 

outcome) ของการปฏิรูปประเทศไทยที่เราใฝ่ฝันถึงร่วมกัน

  อภิชาติ ด�าดี

  11 สิงหาคม 2557

 คนืก่อนวนัแม่...ผมน้อมน�าบทความของท่านอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

“คณุภาพแห่งชวีติ ปฏทินิแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอน” 

มาร้อยเรียงเป็นบทกลอน โดยพยายามรักษาเนื้อความเดิมไว้ให้มากที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ เพื่อเป็นการบูชาพระคุณแม่ เพราะผืนแผ่นดินแรกที่โอบอุ้ม
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¾ÕèÊÒÇ ¹ŒÍ§ÊÒÇ¼Á µŒÍ§ÊÁËÇÑ§ ä´ŒàÃÕÂ¹´Ñ§ µÑé§ã¨ ã½†ÈÖ¡ÉÒ

áÅÐ¶ŒÒ¼Á àÃÕÂ¹´Õ ÁÕ»˜ÞÞÒ µŒÍ§ä´ŒàÃÕÂ¹ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ÊÙ§¢Öé¹ä»

äÁ‹Ç‹Ò¾‹Í áÁ‹¼Á ÃÇÂËÃ×Í¨¹ ÍÂÙ‹ã¹àÁ×Í§ áË‹§Ë¹ µíÒºÅäË¹

ª¹º· áÃŒ¹á¤Œ¹ ´Ô¹á´¹ã´ ¨Ðà»š¹ã¤Ã µŒÍ§äÁ‹¢Ò´ âÍ¡ÒÊàÃÕÂ¹

ÍÍ¡âÃ§àÃÕÂ¹ ¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ ÁÕ§Ò¹·íÒ ÍÒªÕ¾¹íÒ ªÕÇÔµ Ê¶ÔµàÊ¶ÕÂÃ

¾Íã¨Ç‹Ò §Ò¹àÃÒ à½‡Ò¾Ò¡à¾ÕÂÃ ä´ŒËÁØ¹àÇÕÂ¹ »ÃÐâÂª¹�á¼‹ á¡‹ÊÑ§¤Á

ºŒÒ¹àÁ×Í§¼Á »ÅÍ´ÀÑÂ´Õ ÁÕ¢×èÍá» äÁ‹ÂíèÒáÂ‹ ¶Ù¡¡´¢Õè ËÃ×Í¢Ù‹¢‹Á

µŒÍ§äÁ‹ÁÕ »ÃÐ·ØÉÃŒÒÂ ãËŒÃÐ·Á »ÃÐà·È¼Á ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¹Ñé¹µŒÍ§´Õ

ªÍº¸ÃÃÁ¡Ñº âÅ¡·Ñé§ãº ã¹·Ø¡·ÔÈ ÃÙŒ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¨Ò¡á´¹´Ô¹ ·Ø¡¶Ôè¹·Õè

ÃÙŒÇÔªÒ ËÅÒÂËÅÒ¡ ½Ò¡äÁµÃÕ ä·Â¨ÐÁÕ ·Ø¹ÁÒ ¨Ò¡ÊÒ¡Å

ÁÒãªŒà»š¹ »ÃÐâÂª¹�ÁÇÅ á¡‹Ê‹Ç¹ÃÇÁ áÅÐµŒÍ§Ã‹ÇÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ ¢ÒÂ¼ÅÔµ¼Å

´ŒÇÂÃÒ¤Ò à»š¹¸ÃÃÁ ¤íéÒ¨Ø¹¤¹ à¾×èÍ»Ç§ª¹ ªÒÇä·Â ä´ŒàºÔ¡ºÒ¹

ªÒÇ¹ÒäÃ‹ ÍÂÒ¡ÁÕ ¤×Í·Õè´Ô¹ ãªŒ·íÒÁÒ ËÒ¡Ô¹ ·Ø¡¶Ôè¹°Ò¹

ÁÕª‹Í§·Ò§ ¡ÙŒà§Ô¹ ¢ÂÒÂ§Ò¹ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ãËŒÇÔÇÑ²¹� ¾Ñ²¹Ò

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ·íÒ¡Ô¹ áººãËÁ‹æ âÍ¡ÒÊ´Õ ÁÕãËŒ ä´ŒÈÖ¡ÉÒ

µÅÒ´´Õ ÂØµÔ¸ÃÃÁ ¤ÍÂ¹íÒ¾Ò ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ àÍ×éÍà¿„œÍ à¡×éÍ¡ÒÃØ³Â�

à»š¹¡ÃÃÁ¡Ã ÍÂÙ‹âÂ§ ã¹âÃ§§Ò¹ ºÃÔÉÑ· ËŒÒ§ÃŒÒ¹ §Ò¹à¹×èÍ§Ë¹Ø¹

¶ŒÒ¤¹§Ò¹ Ê‹Ç¹ÃÇÁ ä´ŒÃ‹ÇÁ·Ø¹ ä´ŒÁÕÊ‹Ç¹ ÁÕËØŒ¹ ¡çÍØ‹¹ã¨

Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾� Ë¹Ñ§Ê×Í¼Í§ ¼ÁµŒÍ§Í‹Ò¹ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ äÁ‹á¾§¹Ñ¡ ¨Ñ¡«×éÍäËÇ

¿˜§ÇÔ·ÂØ ´Ùâ·Ã·ÑÈ¹� ¨Ñ´¡Ñ¹ä» ¢ÍÍÂ‹ÒãËŒ Ãº¡Ç¹ÁÒ¡ ¨Ò¡â¦É³Ò

ÃÑ°»‡Í§¡Ñ¹ âÃ¤ÀÑÂ ¨Ñ´ãËŒ¿ÃÕ ÊØ¢ÀÒ¾ Í¹ÒÁÑÂ´Õ ÁÕ·ÑèÇË¹ŒÒ

ÃÑ¡ÉÒ¶Ù¡ ÍÂ‹Ò§´Õ ÁÕËÂÙ¡ÂÒ à¨çº»†ÇÂËÒ ËÁÍä´Œ ã¹·Ñ¹·Õ

¼Á¨íÒà»š¹ µŒÍ§ÁÕ àÇÅÒÇ‹Ò§ à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ºŒÒ§ ¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ ·ÑèÇ·Ø¡·Õè

ÁÕÊÇ¹ ÊÒ¸ÒÃ³Ð à¢ÕÂÇ¢¨Õ ªÍØ‹Á´Õ Ã‹ÁÃ×è¹ ªØ‹Áª×è¹ã¨

ä´Œª×è¹ªÁ ÈÔÅ»Ð ÇÃÃ³¤´Õ ¹Ò¯ÈÔÅ»Š ´¹µÃÕ àÊ¹ÒÐãÊ

à·ÕèÂÇ§Ò¹ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ §ÒÁÍíÒä¾ ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ä·Â ÁÕÊØ¢ ·Ø¡à·È¡ÒÅ

ÅÍÂ¡ÃÐ·§ Ê§¡ÃÒ¹µ� áÅÐ§Ò¹ÇÑ´ §Ò¹¹Ñ¡¢Ñµ- Ä¡É�ã´ ä´ŒÊ×ºÊÒ¹

§Ò¹¡ØÈÅ ¾ÒãËŒ ã¨àºÔ¡ºÒ¹ ¨ÔµÇÔÞÞÒ³ §´§ÒÁ ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ ÍÒ¡ÒÈ ºÃÔÊØ·¸Ôì äÇŒËÒÂã¨ ¼‹Í§¼Ø´ ÊØ´Ê´ãÊ

ÁÕª‹Í§·Ò§ ¡ÙŒà§Ô¹ ¢ÂÒÂ§Ò¹ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ãËŒÇÔÇÑ²¹� ¾Ñ²¹Ò

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ·íÒ¡Ô¹ áººãËÁ‹æ âÍ¡ÒÊ´Õ ÁÕãËŒ ä´ŒÈÖ¡ÉÒ

µÅÒ´´Õ ÂØµÔ¸ÃÃÁ ¤ÍÂ¹íÒ¾Ò ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ àÍ×éÍà¿„œÍ à¡×éÍ¡ÒÃØ³Â�

à»š¹¡ÃÃÁ¡Ã ÍÂÙ‹âÂ§ ã¹âÃ§§Ò¹ ºÃÔÉÑ· ËŒÒ§ÃŒÒ¹ §Ò¹à¹×èÍ§Ë¹Ø¹

¶ŒÒ¤¹§Ò¹ Ê‹Ç¹ÃÇÁ ä´ŒÃ‹ÇÁ·Ø¹ ä´ŒÁÕÊ‹Ç¹ ÁÕËØŒ¹ ¡çÍØ‹¹ã¨

Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾� Ë¹Ñ§Ê×Í¼Í§ ¼ÁµŒÍ§Í‹Ò¹ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃ äÁ‹á¾§¹Ñ¡ ¨Ñ¡«×éÍäËÇ

¿˜§ÇÔ·ÂØ ´Ùâ·Ã·ÑÈ¹� ¨Ñ´¡Ñ¹ä» ¢ÍÍÂ‹ÒãËŒ Ãº¡Ç¹ÁÒ¡ ¨Ò¡â¦É³Ò

ÃÑ°»‡Í§¡Ñ¹ âÃ¤ÀÑÂ ¨Ñ´ãËŒ¿ÃÕ ÊØ¢ÀÒ¾ Í¹ÒÁÑÂ´Õ ÁÕ·ÑèÇË¹ŒÒ

ÃÑ¡ÉÒ¶Ù¡ ÍÂ‹Ò§´Õ ÁÕËÂÙ¡ÂÒ à¨çº»†ÇÂËÒ ËÁÍä´Œ ã¹·Ñ¹·Õ

¼Á¨íÒà»š¹ µŒÍ§ÁÕ àÇÅÒÇ‹Ò§ à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ºŒÒ§ ¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ ·ÑèÇ·Ø¡·Õè

ÁÕÊÇ¹ ÊÒ¸ÒÃ³Ð à¢ÕÂÇ¢¨Õ ªÍØ‹Á´Õ Ã‹ÁÃ×è¹ ªØ‹Áª×è¹ã¨

ä´Œª×è¹ªÁ ÈÔÅ»Ð ÇÃÃ³¤´Õ ¹Ò¯ÈÔÅ»Š ´¹µÃÕ àÊ¹ÒÐãÊ

à·ÕèÂÇ§Ò¹ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ §ÒÁÍíÒä¾ ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ä·Â ÁÕÊØ¢ ·Ø¡à·È¡ÒÅ

ÅÍÂ¡ÃÐ·§ Ê§¡ÃÒ¹µ� áÅÐ§Ò¹ÇÑ´ §Ò¹¹Ñ¡¢Ñµ- Ä¡É�ã´ ä´ŒÊ×ºÊÒ¹

§Ò¹¡ØÈÅ ¾ÒãËŒ ã¨àºÔ¡ºÒ¹ ¨ÔµÇÔÞÞÒ³ §´§ÒÁ ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ ÍÒ¡ÒÈ ºÃÔÊØ·¸Ôì äÇŒËÒÂã¨ ¼‹Í§¼Ø´ ÊØ´Ê´ãÊ

¾ÕèÊÒÇ ¹ŒÍ§ÊÒÇ¼Á µŒÍ§ÊÁËÇÑ§ ä´ŒàÃÕÂ¹´Ñ§ µÑé§ã¨ ã½†ÈÖ¡ÉÒ

áÅÐ¶ŒÒ¼Á àÃÕÂ¹´Õ ÁÕ»˜ÞÞÒ µŒÍ§ä´ŒàÃÕÂ¹ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ÊÙ§¢Öé¹ä»

äÁ‹Ç‹Ò¾‹Í áÁ‹¼Á ÃÇÂËÃ×Í¨¹ ÍÂÙ‹ã¹àÁ×Í§ áË‹§Ë¹ µíÒºÅäË¹

ª¹º· áÃŒ¹á¤Œ¹ ´Ô¹á´¹ã´ ¨Ðà»š¹ã¤Ã µŒÍ§äÁ‹¢Ò´ âÍ¡ÒÊàÃÕÂ¹

ÍÍ¡âÃ§àÃÕÂ¹ ¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ ÁÕ§Ò¹·íÒ ÍÒªÕ¾¹íÒ ªÕÇÔµ Ê¶ÔµàÊ¶ÕÂÃ

¾Íã¨Ç‹Ò §Ò¹àÃÒ à½‡Ò¾Ò¡à¾ÕÂÃ ä´ŒËÁØ¹àÇÕÂ¹ »ÃÐâÂª¹�á¼‹ á¡‹ÊÑ§¤Á
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ÁÕ¹íéÒ´×èÁ ·ÕèÊÐÍÒ´ »ÃÒÈ¾ÔÉÀÑÂ ¸ÒÃ¹íéÒäËÅ àÅÕéÂ§ªÕÇÒ ´ŒÇÂÍÒ·Ã

àÃ×èÍ§ã´·Õè ¼Á¹íÒ ·íÒäÁ‹ä´Œ ËÃ×Í¾ÍäËÇ áµ‹äÁ‹´Õ ÁÕÂ‹ÍËÂ‹Í¹

¢Íà¾×èÍ¹½Ù§ ª‹ÇÂ¡Ñ¹ áººÊË¡Ã³� ÊâÁÊÃ ÊËÀÒ¾ ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ä»

ÃÇÁ¡Ñ¹ àÃÒÍÂÙ‹ ·Ø¡ËÁÙ‹àËÅ‹Ò àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¹Õé àÃÕÂ¡ÃŒÍ§à»Å‹Ò ¡çËÒäÁ‹

àÊÕÂÀÒÉÕ ÂÔ¹´Õ¨‹ÒÂ ÊºÒÂã¨ áº‹§»˜¹ãËŒ ºÃÔËÒÃ à¾×èÍºŒÒ¹àÁ×Í§

¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ ÁÕÊ‹Ç¹ ã¹ÊÑ§¤Á ÃÍºµÑÇ¼Á Ã‹ÇÁÁ×Í ãËŒÅ×ÍàÅ×èÍ§

ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ âª¤ªÐµÒ ¾ÒÃØ‹§àÃ×Í§ ·Ñé§¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Áä·Â

àÁÕÂµŒÍ§ÁÕ âÍ¡ÒÊµ‹Ò§æ àËÁ×Í¹ÍÂ‹Ò§¼Á ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ã¹ÊÑ§¤Á ÍÂ‹Ò§¼Áä´Œ

àÃ×èÍ§ÇÒ§á¼¹ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÃÇÁËÑÇã¨ ÊÍ§¤¹ãËŒ ÃÙŒÇÔ¸Õ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ

¼ÁáÅÐàÁÕÂ á¡‹ä» äÁ‹¢Ò´á¤Å¹ ÁÕ»ÃÐâÂª¹� µÍºá·¹ ÁÒà¤ÕÂ§¤Ù‹

´ŒÇÂ»ÃÐ¡Ñ¹ ÊÑ§¤Á ¼ÁÍØŒÁªÙ ÍØµÊ‹ÒË�ÊÙŒ ¨‹ÒÂºíÒÃØ§ µÅÍ´ÁÒ

àÁ×èÍ¨ÐµŒÍ§ ÁÃ³Ò ªÕÇÒÇÒÂ ¢ÍÍÂ‹ÒµÒÂ ÍÂ‹Ò§â§‹æ áÅÐºŒÒæ

àª‹¹µÒÂã¹ Ê§¤ÃÒÁ ËÂÒÁªÕÇÒ ¤¹Í×è¹¡‹Í ¢Öé¹ÁÒ ¹‹ÒàÈÃŒÒã¨

ã¹Ê§¤ÃÒÁ ¡ÅÒ§àÁ×Í§ ·Ø¡¢�à·ÇÉ ÍØºÑµÔàËµØ Ã¶Â¹µ� ÊØ´ËÁ‹¹äËÁŒ

¹íéÒÍÒ¡ÒÈ à»š¹¾ÔÉ »ÅÔ´ªÕ¾ä» ËÃ×ÍºÃÃÅÑÂ ÇÒÂ»ÃÒ³ à¾ÃÒÐ¡ÒÃàÁ×Í§

àÁ×èÍµÒÂáÅŒÇ ·ÃÑ¾Â�ÊÁºÑµÔ ¨Ñ´¡ÒÃäÇŒ àËÅ×ÍãËŒàÁÕÂ ¾Íã¨ ãªŒµ‹Íà¹×èÍ§

ÅÙ¡ÂÑ§àÅç¡ µŒÍ§ãËŒ äÁ‹½„´à¤×Í§ äÇŒ»ÃÐà·×Í§ ªÕÇÒ ¡Ç‹ÒàµÔºµ¹

Ê‹Ç¹ÅÙ¡·Õè âµáÅŒÇ ¡çäÁ‹ãËŒ ¹Í¡¹Ñé¹ÃÑ° à¡çºäÇŒ ãªŒ´Í¡¼Å

ÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹� ËÁÒÂÁØ‹§ ºíÒÃØ§ª¹ ª‹ÇÂ¼ÙŒ¤¹ Í×è¹ºŒÒ§ ÍÂ‹Ò§àµçÁã¨

µÒÂÍÂ‹Ò½˜§ à¼Ò¼Áà¶Ô´ à»�´·Õè´Ô¹ ãËŒ¤¹Í×è¹ ä´Œ·íÒ¡Ô¹ ¶Ôè¹ÍÒÈÑÂ

¾Ô¸ÕÈ¾ ¡çÍÂ‹ÒãËŒ ÇØ‹¹ÇÒÂä» ½Ò¡ª×èÍäÇŒ ¤§ÍÂÙ‹ ¤Ù‹âÅ¡Ò

¹ÕèáËÅÐ¤×Í ¤ÇÒÁËÁÒÂ áË‹§ªÕÇÔµ ·Ø¡´Ç§¨Ôµ ÁØ‹§ÁÒ´ »ÃÒÃ¶¹Ò

¹ÕèáËÅÐ¤×Í ÍÀÔÇÑ²¹� ¾Ñ²¹Ò à¾×èÍ¹íÒ¾Ò »ÃÐâÂª¹�ÊØ¢ ãËŒ·Ø¡¤¹…”

¹ÕèáËÅÐ¤×Í »³Ô¸Ò¹ ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ ÈÔÉÂ�µŒÍ§ª‹ÇÂ Ê×ºä» ãËŒà»š¹¼Å

»ÃÐà·ÈªÒµÔ ¾Ñ²¹Ò ·Ñ¹ÊÒ¡Å µŒÍ§ÊÃŒÒ§¤¹ ÊÃŒÒ§ªÒµÔ ´ŒÇÂÃÒÉ®Ã

ÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Á §´§ÒÁ µÒÁ´íÒÃÔ ÁÕÊÑ¹µÔ »ÃÐªÒ¸ÃÃÁ ´Ñè§¤íÒÊÍ¹

ÍØ´Á¡ÒÃ³� ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ ÍÖê§ÀÒ¡Ã³� ¨Ñ¡Ê¶Ôµ Ê¶Ò¾Ã ¹ÔÃÑ¹´Ã�ä»

100 »‚ ªÒµ¡ÒÅ ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ âÅ¡Ê´ÊÇÂ Í¹Ò¤µ ÂÑ§Ê´ãÊ

Ã‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ÊÑ§¤Á ãËŒÊÁã¨ »¯ÔÃÙ» »ÃÐà·Èä·Â ãËŒà»š¹¨ÃÔ§ Ï

ÁÕ¹íéÒ´×èÁ ·ÕèÊÐÍÒ´ »ÃÒÈ¾ÔÉÀÑÂ ¸ÒÃ¹íéÒäËÅ àÅÕéÂ§ªÕÇÒ ´ŒÇÂÍÒ·Ã

àÃ×èÍ§ã´·Õè ¼Á¹íÒ ·íÒäÁ‹ä´Œ ËÃ×Í¾ÍäËÇ áµ‹äÁ‹´Õ ÁÕÂ‹ÍËÂ‹Í¹

¢Íà¾×èÍ¹½Ù§ ª‹ÇÂ¡Ñ¹ áººÊË¡Ã³� ÊâÁÊÃ ÊËÀÒ¾ ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ä»

ÃÇÁ¡Ñ¹ àÃÒÍÂÙ‹ ·Ø¡ËÁÙ‹àËÅ‹Ò àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¹Õé àÃÕÂ¡ÃŒÍ§à»Å‹Ò ¡çËÒäÁ‹

àÊÕÂÀÒÉÕ ÂÔ¹´Õ¨‹ÒÂ ÊºÒÂã¨ áº‹§»˜¹ãËŒ ºÃÔËÒÃ à¾×èÍºŒÒ¹àÁ×Í§

¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ ÁÕÊ‹Ç¹ ã¹ÊÑ§¤Á ÃÍºµÑÇ¼Á Ã‹ÇÁÁ×Í ãËŒÅ×ÍàÅ×èÍ§

ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ âª¤ªÐµÒ ¾ÒÃØ‹§àÃ×Í§ ·Ñé§¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Áä·Â

àÁÕÂµŒÍ§ÁÕ âÍ¡ÒÊµ‹Ò§æ àËÁ×Í¹ÍÂ‹Ò§¼Á ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ã¹ÊÑ§¤Á ÍÂ‹Ò§¼Áä´Œ

àÃ×èÍ§ÇÒ§á¼¹ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÃÇÁËÑÇã¨ ÊÍ§¤¹ãËŒ ÃÙŒÇÔ¸Õ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ

¼ÁáÅÐàÁÕÂ á¡‹ä» äÁ‹¢Ò´á¤Å¹ ÁÕ»ÃÐâÂª¹� µÍºá·¹ ÁÒà¤ÕÂ§¤Ù‹

´ŒÇÂ»ÃÐ¡Ñ¹ ÊÑ§¤Á ¼ÁÍØŒÁªÙ ÍØµÊ‹ÒË�ÊÙŒ ¨‹ÒÂºíÒÃØ§ µÅÍ´ÁÒ

àÁ×èÍ¨ÐµŒÍ§ ÁÃ³Ò ªÕÇÒÇÒÂ ¢ÍÍÂ‹ÒµÒÂ ÍÂ‹Ò§â§‹æ áÅÐºŒÒæ

àª‹¹µÒÂã¹ Ê§¤ÃÒÁ ËÂÒÁªÕÇÒ ¤¹Í×è¹¡‹Í ¢Öé¹ÁÒ ¹‹ÒàÈÃŒÒã¨

ã¹Ê§¤ÃÒÁ ¡ÅÒ§àÁ×Í§ ·Ø¡¢�à·ÇÉ ÍØºÑµÔàËµØ Ã¶Â¹µ� ÊØ´ËÁ‹¹äËÁŒ

¹íéÒÍÒ¡ÒÈ à»š¹¾ÔÉ »ÅÔ´ªÕ¾ä» ËÃ×ÍºÃÃÅÑÂ ÇÒÂ»ÃÒ³ à¾ÃÒÐ¡ÒÃàÁ×Í§

àÁ×èÍµÒÂáÅŒÇ ·ÃÑ¾Â�ÊÁºÑµÔ ¨Ñ´¡ÒÃäÇŒ àËÅ×ÍãËŒàÁÕÂ ¾Íã¨ ãªŒµ‹Íà¹×èÍ§

ÅÙ¡ÂÑ§àÅç¡ µŒÍ§ãËŒ äÁ‹½„´à¤×Í§ äÇŒ»ÃÐà·×Í§ ªÕÇÒ ¡Ç‹ÒàµÔºµ¹

Ê‹Ç¹ÅÙ¡·Õè âµáÅŒÇ ¡çäÁ‹ãËŒ ¹Í¡¹Ñé¹ÃÑ° à¡çºäÇŒ ãªŒ´Í¡¼Å

ÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹� ËÁÒÂÁØ‹§ ºíÒÃØ§ª¹ ª‹ÇÂ¼ÙŒ¤¹ Í×è¹ºŒÒ§ ÍÂ‹Ò§àµçÁã¨

µÒÂÍÂ‹Ò½˜§ à¼Ò¼Áà¶Ô´ à»�´·Õè´Ô¹ ãËŒ¤¹Í×è¹ ä´Œ·íÒ¡Ô¹ ¶Ôè¹ÍÒÈÑÂ

¾Ô¸ÕÈ¾ ¡çÍÂ‹ÒãËŒ ÇØ‹¹ÇÒÂä» ½Ò¡ª×èÍäÇŒ ¤§ÍÂÙ‹ ¤Ù‹âÅ¡Ò

¹ÕèáËÅÐ¤×Í ¤ÇÒÁËÁÒÂ áË‹§ªÕÇÔµ ·Ø¡´Ç§¨Ôµ ÁØ‹§ÁÒ´ »ÃÒÃ¶¹Ò

¹ÕèáËÅÐ¤×Í ÍÀÔÇÑ²¹� ¾Ñ²¹Ò à¾×èÍ¹íÒ¾Ò »ÃÐâÂª¹�ÊØ¢ ãËŒ·Ø¡¤¹…”

¹ÕèáËÅÐ¤×Í »³Ô¸Ò¹ ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ ÈÔÉÂ�µŒÍ§ª‹ÇÂ Ê×ºä» ãËŒà»š¹¼Å

»ÃÐà·ÈªÒµÔ ¾Ñ²¹Ò ·Ñ¹ÊÒ¡Å µŒÍ§ÊÃŒÒ§¤¹ ÊÃŒÒ§ªÒµÔ ´ŒÇÂÃÒÉ®Ã

ÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Á §´§ÒÁ µÒÁ´íÒÃÔ ÁÕÊÑ¹µÔ »ÃÐªÒ¸ÃÃÁ ´Ñè§¤íÒÊÍ¹

ÍØ´Á¡ÒÃ³� ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ ÍÖê§ÀÒ¡Ã³� ¨Ñ¡Ê¶Ôµ Ê¶Ò¾Ã ¹ÔÃÑ¹´Ã�ä»

100 »‚ ªÒµ¡ÒÅ ÍÒ¨ÒÃÂ�»‰ÇÂ âÅ¡Ê´ÊÇÂ Í¹Ò¤µ ÂÑ§Ê´ãÊ

Ã‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ÊÑ§¤Á ãËŒÊÁã¨ »¯ÔÃÙ» »ÃÐà·Èä·Â ãËŒà»š¹¨ÃÔ§ Ï
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อำจำรย์ป๋วยกับจังหวัดชัยนำท

 เดือนมีนาคม 2487 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

เสรีไทยสายอังกฤษ ได้รับมอบหมายให้กระโดดร่ม

เข้ามาในประเทศไทย เพือ่ติดต่อกบัเสรไีทยในประเทศ 

ให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นเนื้อเดียวกัน โดย

จุดที่ท่านลงมานั้นอยู่ในบริเวณชายป่าเขาน้อยติดกับ

ชายทุง่นาหนองปลาหมอ บ้านวังน�า้ขาว จงัหวดัชยันาท 

 ก่อนที่อาจารย์ป๋วย หรือนายเข้ม เย็นยิ่ง จะ

สามารถเข้าพบ “รูธ” หรือนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้า

ขบวนการเสรีไทยได้ ท่านต้องล�าบากมิใช่น้อย เริ่ม

จากการถกูจบัโดยกล่าวหาว่าเป็นกบฏ ชาวบ้านบางคน

จะฆ่าท่านเอาเลย เคราะห์ดีที่นายท�า ปานแก้ว ขวาง

เอาไว้ได้ ชาวบ้านจึงน�าท่านไปลามโซ่คุมขังที่ศาลาวัด

วังน�้าขาวก่อนที่จะส่งให้ต�ารวจ

 ภายหลังเมื่อท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ได้กลับมา “ฟนความหลัง” ที่บริเวณ

ซึ่งท่านเคยเส่ียงเป็นเส่ียงตายมานี้ และกลับมา

พัฒนาจังหวัดชัยนาท ดังมีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง

ประเทศไทยเป็นหลักฐานตราบจนถึงทุกวันนี้

วีรบุรุษวังน�้ำขำว

 นิมิตดีก็ตรงที่คนในท้องถิ่นให้ความสนใจ

โครงการบูรณะ

อนุสรณ์สถำนอำจำรย์ป๋วย
ที่จังหวัดชัยนาท

สืบสานป๋วย

กษิดิศ อนันทนาธรนายสุทธิพงษ์	จุลเจริญ	ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท	

มอบของที่ระลึกให้นายบุญสม	อัครธรรมกุล	

หลังจากเสร็จสิ้นการหารือที่ศาลากลางจังหวัด
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ในชีวประวัติของท่านอยู่ไม่น้อย ดังที่เทศบาลต�าบล

วังตะเคียน อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ได้จัด

ให้มี ศูนย์การเรียนรูประวัติศาสตร์ทองถิ่น อนุสรณ์

สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้นในที่ว่าการเทศบาล 

พร้อมกับยกย่องท่านว่าเป็น “วีรบุรุษวังน�้าขาว” 

 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 มีนาคม 2558 

นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ ่าย

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ 

ได้ร่วมประชุมกับนายนิวัต ครุธพันธ์ นายกเทศมนตรี 

และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ทัง้สมาชกิสภาเทศบาลและประชาชน

ในพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปรับปรุงอนุสรณ์

สถานของอาจารย์ป๋วย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดวังน�้าขาว 

ที่ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ของท่านตั้งอยู ่คู ่กับเสาของ

ศาลาที่เคยคุมขังท่านเอาไว้ เบ้ืองหน้าอาคารที่ช�ารุด

ทรุดโทรม

 โดยอาจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล จากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และผงัเมือง พร้อมด้วยนกัศกึษา 

ได้เสนอแบบจ�าลองของอนสุรณ์สถานทีจ่ะปรบัปรงุและ

รบัฟังความคดิเหน็จากคนในท้องถิน่ ซึง่เป็นทีช่ื่นชอบ

ของทุกฝ่าย

 ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่มีความกระตือรือร้น 

และมีความสนใจในเรื่องอาจารย์ป๋วยเป็นอย่างมาก 

นอกจากการวางแผนปรับปรุงอาคารสถานที่แล้ว ยัง

มีการพูดถึงการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและเผยแพร่

เรื่องราวไปสู่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

จังหวัดชัยนำทร่วมเชิดชูอำจำรย์ป๋วย

 ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายบุญสม 

อัครธรรมกุล และคณะ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ เข้า

พบนายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ ผูว่้าราชการจงัหวดัชยันาท 

และคณะ เพื่อรายงานเสนอแบบจ�าลองอนุสรณ์สถาน 

และขอการสนับสนุนส�าหรับโครงการบูรณะ

เมื่อท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กลับมา “ฟนความหลัง” ที่บริเวณ

ซึ่งท่านเคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมานี้ และกลับมาพัฒนาจังหวัดชัยนาท ดังมีมูลนิธิ

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเป็นหลักฐานตราบจนถึงทุกวันนี้

 นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า อาจารย์ป๋วยเป็น

บุคคลส�าคัญของประเทศ ในวาระที่ท่านจะมีชาตกาล

ครบ 100 ปีในปีหน้า จังหวัดชยันาทจึงขอมส่ีวนร่วมใน

การเฉลมิฉลองดงักล่าว โดยอนมุตังิบประมาณท้ังหมด

ส�าหรับการบูรณะอนุสรณ์สถานอาจารย์ป๋วย และจัด

ให้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การปั่นจักรยาน

ย้อนรอยเสรีไทย ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2558 นี้ การ

ประกวดเรียงความ และวาดภาพของเยาวชนท้ังใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เป็นต้น

 โดยคาดการณ์ว่า อนุสรณ์สถานอาจารย์ป๋วย

จะปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนศกน้ี เพ่ือ

ท�าการเปิดอย่างเป็นทางการในกิจกรรมปั่นจักรยาน

ย้อนรอยเสรีไทย ผู้ที่สนใจโปรดติดตามรายละเอียดใน 

สารป๋วย ฉบับต่อๆ ไปครับ n
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 เห็นข่าวมีการออกธนบัตรมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผมขออนุโมทนาด้วย เดิมธนบัตรมีแต่พระบรมรูป ทั้งนี้ ก็เพราะเรารับวัฒนธรรมมาจากฝรั่ง โดยที่ในสมัยโรมัน

จ�าเพาะพระจกัรพรรดเิท่านัน้ ทีจ่ะมพีระบรมรปูท�าเป็นเหรยีญ แล้วต่อมาใช้เหรยีญดงักล่าวเป็นเงนิตรา ภายหลงั

เอากระดาษมาท�าธนบัตร โดยยึดประเพณีนี้มาใช้ในธนบัตรด้วย แต่แล้วในทางตะวันตกก็เริ่มน�ารูปคนส�าคัญๆ ที่

เป็นสามัญชนใส่ในธนบัตรด้วย เช่น รูปชาร์ลส์ ดิ๊กเกนส์ ซึ่งเป็นนักเขียนมีชื่อ รูปเทนนีสัน ซึ่งเป็นกวีมีชื่อ และ

เมื่อเร็วๆ นี้มีรูปอดัม สมิท นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อ นี่ว่าเฉพาะประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยท่ี

ทางประเทศสาธารณรัฐย่อมไม่มีพระบรมรูปพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้ว ส่วนญี่ปุ่นซึ่งมีรูปพระเจ้าแผ่นดินในธนบัตร

ตลอดมา แต่ภายหลังก็เริ่มมีรูปสามัญชนลงในธนบัตรด้วย เช่น นายนิโตเบ เป็นต้น

 เมือ่คณะกรรมการเตรยีมงานฉลอง 100 ปีชาตกาล นายปรดี ีพนมยงค์ โดยมีนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 

ผมเป็นรองประธานพร้อมกับเป็นประธานฝ่ายเอกชนนั้น ผมเสนอว่าควรใส่รูปอาจารย์ปรีดีลงบนธนบัตรโดยท่ี

ว่ำด้วยเรื่องธนบัตร

จากปลายปากกาปญญาชนสยาม

ส. ศิวรักษ
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ไม่ต้องเลิกพระบรมฉายาลักษณ์แต่ประการใด อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คัดค้านข้อเสนอนี้

อย่างหัวชนฝา และเสนอให้ไม่จดในบันทึกการประชุม

ถึงข้อเสนอข้อนี้ด ้วย โดยที่ เวลานั้นแม้ดวงตรา

ไปรษณียากรก็ไม่ยอมให้มีรูปอาจารย์ปรีดี พนมยงค์

 นิมิตดีก็ตรงที่ บัดนี้ มีดวงตราไปรษณียากร

เป็นรูปอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ แล้ว จึงหวังว่าจะมี

รูปอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ บนใบธนบัตรภายในเวลา

ไม่ช้านี้ สามัญชนคนส�าคัญที่สุดในเมืองไทยในรอบ

สองศตวรรษนี ้ย่อมไม่มีใครเกนิอาจารย์ปรดี ีพนมยงค์ 

ไปได้ และปีหน้าอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ กจ็ะมชีาตกาล

ครบศตวรรษ ควรจะมธีนบตัรรปูอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

เช่นกัน ดัง ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ที่มีคุณูปการไม่น้อย

นั้น ก็น่าจะมีพระรูปท่านอยู่ในใบธนบัตรด้วย

 ทั้งนี้หมายความว่า ธนบัตรนอกจากจะมี

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ควรจะ

มีรูปคนอื่นๆ ที่มีคุณูปการต่อบ้านเมือง อย่าขีดวงไว้

เพียงเจ้าฟ้าเท่านั้น n

หวังว่าจะมีรูปอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ขึ้นธนบัตรภายในเวลาไม่ช้านี้ เพราะ

สามัญชนคนส�าคัญที่สุดในเมืองไทยในรอบสองศตวรรษนี้ ย่อมไม่มี ใครเกิน

อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ไปได้ และปหน้าอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก็จะมีชาตกาล

ครบศตวรรษ ควรจะมีธนบัตรรูปอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์เช่นกัน

 ปกหลังสุดของ	จุลสารปวย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2558 ได้ลงเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในซอยสันติภาพ 

ปรากฏว่าผู้อ�านวยการเขตบางรักและคณะได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนต้นไม้นี้ยังคงอยู่ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

และน่าจะเป็นตัวอย่างให้ที่อื่น ๆ อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้เช่นนี้

 อนึ่ง ภาพปก จุลสารปวย ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เมษายน 2558 ได้น�าภาพของอาจารย์มาโนช กงกะนันทน์ มาลงไว้

โดยไม่ได้เอ่ยชื่อของท่าน จึงขอตราไว้ ณ ที่นี้

 	 ส.ศ.ษ.
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 เรือ่งนีเ้ริม่ต้นเม่ือ...คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้จัดกิจกรรมแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้น โดยก�าหนดให้

จัดเป็นประจ�าทุกเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อันเป็น

ส่วนหนึง่ของกจิกรรมในวาระร�าลกึ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

โดยมกีารคัดเลอืกบุคคลผูส้บืสานปณิธานของอาจารย์ป๋วยในแวดวงต่างๆ 

มาแสดงปาฐกถาเพื่อสะท้อนถึงแนวคิด และจิตวิญญาณของอาจารย์ป๋วย 

...นับเป็นโอกาสดีที่คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปจะได้รู้จัก และเรียนรู้

แนวคิด และชีวิตของชายที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของผู ้ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม ศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง มีความเมตตา 

และเสียสละเพื่อประเทศชาติ ด้วยคุณูปการอันมากมายนี้ ท่านจึงเป็นทั้ง

แบบอย่างอันดีงาม และเป็นแรงบันดาลใจให้ปัญญาชนรุ่นหลังได้สืบสาน

และด�าเนินรอยตาม

เรื่องเล่ำจำกปำก ‘ชนินท วองกุศลกิจ’ CEO บ้ำนปู

…สืบสานแนวคิดอาจารยปวย
สูภาคธุรกิจ

ชนินท์	ว่องกุศลกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทบ้านปู	จ�ากัด	(มหาชน)

ปาฐกถา 100 ป ป๋วย อึ๊งภากรณ

มนธีร กรกําแหง / ปยะดา รัตนกูล
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 ชนนิท์ ว่องกศุลกจิ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทบ้านปู จ�ากัด (มหาชน) และนายกสมาคม

เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คือหนึ่งในบุคคลผู้สืบสาน

ปณิธานอาจารย์ป๋วย ซึ่งมาถ่ายทอดประสบการณ์ใน

การน�าแนวคิดของอาจารย์ป๋วยมาใช้ในการบริหาร 

ธุรกิจ จนสร้างให้บริษัทบ้านปู จ�ากัด (มหาชน) กลาย

เป็นบรรษัทภิบาลที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการ

บริหารจัดการที่ดีเยี่ยมระดับสากล ผ่านหัวข้อ “การ

พฒันาทีย่ัง่ยนื: จากแนวคดิอาจารย์ป๋วยสูป่ระสบการณ์

ภาคธุรกิจ”

 แนวคิดและหลักการของท่านอาจารย์ป๋วย

ที่ชนินท์เชื่อว่า เขาได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝัง

มาจากการได้เรียนรู้อยู่ในสังคมของธรรมศาสตร์ ใน

ช่วงวันและเวลาที่ท่านอาจารย์ป๋วยด�ารงต�าแหน่งเป็น

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู้แนวคิดต่างๆ ของท่าน

ผ่านสือ่และสงัคมไทยในเวลานัน้ คอืเครือ่งมอืส�าคญัที่

เขาน�ามาใช้ในการบริหารธุรกิจจนท�าให้บริษัทบ้านปู 

จ�ากดั (มหาชน) ประสบความส�าเรจ็ กลายเป็นบรรษทั- 

ภิบาลชั้นน�าระดับสากล เครื่องมือที่ว่านั้นก็คือ หลัก

คุณธรรม 4 ประการ เพื่อสังคมที่พึงปรารถนา ซึ่งท่าน

อาจารย์ป๋วยให้หลกัการไว้ว่าต้องประกอบไปด้วย หลกั

สมรรถภาพ หลกัความยตุธิรรม หลกัเสรภีาพ และหลกั

ความเมตตา ซึ่งชนินท์ก็ได้น�าหลักการน้ีมาใช้ในการ

บริหารองค์กรและธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่

 (1) หลกัสมรรถภาพ คอื ในหมูค่นทีเ่ราจะรบั

เข้ามาท�างานนัน้ เราจะต้องดคูวามสามารถและความรู้

เป็นพื้นฐาน...เข้าไปด้วยการสอบแข่งขัน ใครดีใครได้

 (2) หลักความยุติธรรมในสังคม คือ การ 

ออกระเบียบที่จะปูนบ�าเหน็จรางวัลจะต้องเป็นไปโดย

เที่ยงธรรม

 (3) หลักเสรีภาพ คือ เราต้องให้อิสรภาพแก่

พนักงานเขาพอสมควร...ต้องให้ผู้น้อยแสดงออกได้

ด้วย

 (4) หลักความมีเมตตากรุณา คือ ผู้ใหญ่ต้อง

มีเมตตาผู้น้อย นี่เป็นธรรมดาเพื่อให้มีเยื่อใยกัน และ

ก่อให้เกิดความไว้วางใจกันได้

 นอกจากนี้ชนินท ์ยังน�าแนวคิดของท ่าน 

อาจารย์ป๋วยในด้านการยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง และ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทหรือสังคมมาสร้าง

เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอีกด้วย

	 “อาจารย์ป๋วยเป็นตัวอย่างของผู ้ที่ยืนหยัด

ศ.ดร.สกนธิ์	วรัญญูวัฒนา	(ซ้าย)	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กล่าวเปิดงานและแนะน�าปาฐก
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เพื่อความถูกต้อง	 ดังจะเห็นได้ชัดจากสมัยที่ท่านเป็น

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ท่านได้ท�างานอย่าง

ตรงไปตรงมา	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 กล้าที่จะขัดแย้ง

กับผู้มีอ�านาจขณะนั้น	กล้าที่จะพูดความจริงเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ	 นี่คือสิ่งส�าคัญน�ามาสู่

การเป็นบรรษัทภิบาลของบ้านปู	 คือเราได้สร้าง

วัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นให้ความส�าคัญเรื่องจริยธรรม	

เราจึงมีความโปร่งใสในทุกกิจกรรมที่ท�า	 เราท�าธุรกิจ

บนพื้นฐานของความถูกต้อง	 เช่น	 เราเสียภาษีอย่าง

ถูกต้อง	 เราท�าตามกฎเกณฑ์	 ตามกฎหมาย	 ตาม

มาตรฐานข้อก�าหนดทุกอย่าง	 และเราได้ปลูกฝัง

ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสนี้

ให้กับพนักงานมาตลอดระยะเวลากว่า	20	 ปี	 เรามี

ความเชื่อมั่นในการบริหารงานตามแนวทางนี	้ปรัชญา

ของบริษัทเองก็สอดคล้องกับแนวคิดของท่านอาจารย์

ป๋วยด้วย”

 นอกจากหลกัคุณธรรมทีส่ร้างให้บ้านปปูระสบ

ความส�าเร็จเป็นบรรษัทภิบาลแล้ว การให้ความส�าคัญ

กบัสิง่แวดล้อมและการพฒันาชนบท กเ็ป็นอทิธพิลทาง

ความคิดหนึ่งที่ชนินท์ได้รับมาจากท่านอาจารย์ป๋วย 

และนัน่ท�าให้บรษิทับ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) แบ่งปัน 1% 

ของรายได้ มาใช้เพือ่การท�ากจิกรรมพฒันาชมุชนและ

ดแูลสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื อาท ิมกีารจดัท�าโครงการ

พัฒนาชุมชนผ่านการสร้างเสริมอาชีพ เน้นให้การ

ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างคนที่จะกลับมา

สานต่อดูแลชุมชน มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานให้กับชุมชน มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย

ของชุมชน และการให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมและ

ศาสนาของคนในชุมชน เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือความ

รับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสังคม ซึ่งบ้านปูได้

ด�าเนินมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรง

ไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินร่วม 20 แห่งทั่วประเทศของ

บ้านปู จึงเอื้อประโยชน์ให้ชุมชนได้มีงานท�า มีรายได้ 

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนเกือบ 100 

หมู่บ้าน และยังมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบมา

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แม้

เหมืองถ่านหินบางแห่งจะปิด

ท�าการไปนานแล้วก็ตาม

 ปัจจุบันธุรกิจของ

บ้านปูได้มีการขยายไปสู่

ต่างประเทศ ทั้งใน 

สปป.ลาว และอินโดนีเซีย 

ซึ่งบ ้านปูก็ได ้น�าแนวคิด

ในการพัฒนาชุมชน

อันเป็นหลักการที่

สอดคล้องกับแนวคิดของ

ท่านอาจารย์ป๋วยไปปฏิบัติ

และเผยแพร่ให้กับชุมชน

ในประเทศที่ไปลงทุนด้วย 

โดย เกิ ด เป ็ น โคร งการ

พัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ 

ทั้ งการปลูกพืชเพื่อเพิ่ม

รายได้ และการท�าประมง

 “ผมเชื่อว ่าอุตสาหกรรมที่ดีนั้น	 จะต ้อง

พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ผมเองก็ไม่ทราบว่าได้รบัแนวคดิจากท่านอาจารย์ป๋วย

มามากแค่ไหน	 แต่ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนในคณะที่

ท่านอาจารย์ป๋วยเป็นคณบดี	 และผมเชื่อว่าอาจารย์

ทุกคนในคณะเศรษฐศาสตร์นั้นก็คือ	 by	product	

ที่มาจากท่านอาจารย์ป๋วย	 จึงท�าให้เกิดการถ่ายทอด

แนวคิดของท่านไปสู่นักศึกษาโดยปริยาย	 ซึ่งผมเอง

ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้น�าแนวคิดจากท่านมาปรับใช้จนเกิด

ผลส�าเร็จ	และจะขยายผลต่อไป”

 “ผมเชื่อว่าการที่คนๆ	 หนึ่งสามารถสอนให้

คนคิดได้	เปล่ียนได้นัน้	เป็นเรือ่งทีสุ่ดยอดมาก	ซึง่ท่าน

อาจารย์ป๋วยก็สร้างผลงานเอาไว้เยอะ	ท่านได้สอนคน

เป็นจ�านวนมาก	 และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ได้	 ซึ่งคนที่ท�าได้แบบนี้ผมยกย่องว่า	 ต้องเป็นคนที่

เก่งมากๆ	 และดีมากๆ	 ซึ่งนั่นก็คือ	 ท่านอาจารย์ป๋วย

ในมุมมองของผมครับ” n

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แม้

เหมืองถ่านหินบางแห่งจะปิด

ท�าการไปนานแล้วก็ตาม

 ปัจจุบันธุรกิจของ

บ้านปูได้มีการขยายไปสู่

ต่างประเทศ ทั้งใน 

สปป.ลาว และอินโดนีเซีย 

ซึ่งบ ้านปูก็ได ้น�าแนวคิด

ในการพัฒนาชุมชน

อันเป็นหลักการที่

สอดคล้องกับแนวคิดของ

ท่านอาจารย์ป๋วยไปปฏิบัติ

และเผยแพร่ให้กับชุมชน

ในประเทศที่ไปลงทุนด้วย 

โดย เกิ ด เป ็ น โคร งการ

พัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ 

ทั้ งการปลูกพืชเพื่อเพิ่ม

รายได้ และการท�าประมง

ศ.ดร.สกนธิ์	วรัญญูวัฒนา	(ซ้าย)	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กล่าวเปิดงานและแนะน�าปาฐก
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 นีค่อืหนึง่ในค�าเชญิชวนแกมท้าทายในหน้าสือ่

เพื่อให้ไปชมละครเพลง ‘มังกรสลัดเกล็ด’ หนึ่งใน

ละครเวทีที่น่าสนใจที่สุดแห่งปี ด้วยเป็นเรื่องราวของ

เอกบุรุษผู้ถูกเรียกขานว่า ‘อาจารย์ป๋วย’

 ยุคสมัยเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน...ทุกวันนี้ หาก

เอ่ยชือ่ ‘ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์’ เยาวชนคนรุน่ใหม่ทีแ่ม้

จะได้ชื่อว่าเป็นลูกแม่โดม ก็เชื่อว่ายังคงมีน้อยคนนัก

ที่จะรู้จักตัวตน ผลงาน และคุณูปการท่ีแท้จริงของ 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบ

100 ปชำตกำล สืบสำนปณิธำน 
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ 
ผานละครเพลง “มังกรสลัดเกล็ด”

คนที่รูจักอาจารยปวย ตองไปดู 

คนที่ไมรูจัก ยิ่งตองไปดู

เรื่องจากปก

มนธีร กรกําแหง

นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
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ของบุคคลที่ทรงความรู้ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์

สจุรติ และบรหิารงานโดยการยดึหลกัการเพือ่ประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส�าคัญ 

 แม้จะมีคนจ�านวนไม่น้อยที่คุ้นเคยกับชื่อและ

เกยีรตขิองท่านในฐานะทีเ่คยด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย แต่ส�าหรบัคุณูปการทีอ่าจารย์ป๋วยได้สร้าง

ไว้นัน้มมีากยิง่กว่าการด�ารงต�าแหน่งนัน้ ๆ  และควรค่า 

แก่การเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน 

รุน่ใหม่ และคนไทยได้ด�าเนนิรอยตาม ในการประพฤติ

ปฏบิตัตินเป็นคนดี มีคุณธรรม เป่ียมไปด้วยความดงีาม 

ความซื่อสัตย์ มีความรักชาติ รักประชาธิปไตย และ

มีความคิดริเริ่มเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ 

อันเป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่สังคมไทยปรารถนา

อยู่ในปัจจุบัน

 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 หน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มนักวิชาการ

และลูกศิษย์อาจารย์ป๋วย ต่างร่วมกันเตรียมจัดงาน

เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี มาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ปี 2555 โดยมีจุดเริ่มต้นจากคณะท�างานของ

อาจารย์ ส. ศิวรักษ์ ที่จุดประกายการจัดกิจกรรมเฉลิม

ฉลองนีข้ึน้ และต่อมาทางมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ได้

รับเป็นแกนน�าในการประสานงาน โดยจะมีโครงการ

ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย

 ซึ่งโครงการล่าสุดนั้น สมาคมเศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานปณิธาน

อาจารย์ป๋วย ผ่านละครเวที ‘มังกรสลัดเกล็ด’ เดอะ 

มิวสิคัล โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก

อุดมการณ์ มิตรภาพ และความรักของอาจารย์ป๋วย 

 โดยมนีกัการละครฝีมอืด ีประดษิฐ ประสาททอง  

ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง และ 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับหน้าที่เขียนบท

และก�ากับการแสดง ร่วมด้วยเหล่านักแสดงมากฝีมือ 

อาทิ นาวิน ตาร์-นาวิน เยาวพลกุล สุประวัติ ปัทมสูต 

และ อาร์ม-กรกัณฑ์ สุทธิโกเศศ ในบทอาจารย์ป๋วย  

จ๊ะจ๋า-พริมรตา เดชอุดม ในบทมาลีน ภรรยาของ 

อาจารย์ป๋วย และประดิษฐ ประสาททอง ในบท ฯพณฯ

นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค�ำว่ำ ‘มังกร’ แทนควำมยิ่งใหญ่ ‘เกล็ด’ แทน

เกียรติยศและศักดิ์ศรี

 ‘มังกรสลัดเกล็ด’ จึงเป็นเสมือนตัวแทนบอก

เล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตของอาจารย์ป๋วยเกี่ยวกับ

ประวตัชิวีติ แนวคดิและปรชัญา รวมถงึบทบาทในฐานะ

สามัญชนผู้มีส่วนในการสร้างประเทศ 

 ‘มังกรสลัดเกล็ด’ เป็นการเล่าเรื่องราวผ่าน

ละครร้องร่วมสมัย ซึ่งพัฒนาจากละครร้องที่ได้รับ 

ความนิยมสูงสุดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ใช้เทคนิค

วิธีการเล่าเรื่องแบบสมัยใหม่ที่กระชับฉับไว เป็นการ

ผสมผสานระหว่างเพลง บทสนทนา การแสดง และการ

เต้นไว้ด้วยกนั มีการจดัองค์ประกอบฉากและออกแบบ

การแสดงทีส่นกุสนาน เพือ่ให้เหมาะกบัผูช้มในปัจจบุนั

ที่มีทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ 

 เนื้อหาของละครเลือกที่จะน�าเสนอเรื่องราว

ประวัติชีวิต แนวคิดและปรัชญาของอาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ที่ส่งผลมาสู่สังคมไทยในปัจจุบัน โดยแบ่ง

การเล่าเรื่องออกเป็น 4 องก์ ได้แก่

 องก์ 1 ปฐมวัย: แรงบันดาลใจจากแม่และ 

รากเหง้าชาวจีนสยาม 

 องก์ 2 เสรไีทยลายมงักร: ร่วมปกป้องอธปิไตย

ของชาติในวิกฤตสงครามมหาเอเชียบูรพา ผู้รับบท  

อาจารย์ป๋วย คือ อาร์ม-กรกัณฑ์ สุทธิโกเศศ

 องก ์ 3 ทดแทนแผ่นดิน: วางรากฐาน

เศรษฐศาสตร์ให้สยามประเทศ ผู้รับบท อาจารย์ป๋วย 

คือ นาวิน ตาร์-นาวิน เยาวพลกุล

 องก์ 4 ฝ่ามรสุม: ฝ่ามรสุมการเมือง ช่วงด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับบท 

อาจารย์ป๋วย คือ สุประวัติ ปัทมสูต

 รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร รองปลดักระทรวงการคลงั 

ในฐานะทีป่รกึษาของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

ผู้จัดแสดงละครเรื่องนี้ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม

สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย ผ่านละครเพลง ‘มังกร

สลัดเกล็ด’ ว่า 

“เราพูดถึงคนคนหนึ่งในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เติบโต มีชีวิตอยู่และตายไปในประเทศ

แบบนี้ แต่เขาก็สามารถด�ารงความเป็นตัวตนของตนเองได้จนนาทีสุดท้าย”
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	 “กิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจากในวันที่	9	มีนาคม	

2559	จะเป็นวันครบรอบ	100	ปี	ชาตกาล	ศ.ดร.ป๋วย		

อึง๊ภากรณ์	ซึง่ท่านเป็นทัง้อดตีคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	และผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ซึง่

ท่านเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับว่า	หาได้ยากยิ่ง	เพราะ

นอกจากท่านจะเป็นคนดีมีคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์

สุจริต	 มีความรักชาติ	 คือยอมเสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติ

หน้าที่ภายใต้ขบวนการเสรีไทย	 ในช่วงสงครามโลก

ครัง้ที	่2	หลายครัง้แล้ว	ท่านยงัเป็นผูท้ีม่คีวามกล้าหาญ	

ทางจริยธรรม	 และเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วย

แนวทางสันติประชาธรรม	 จนเป็นที่ยอมรับของทั้ง	

ชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย	 การจัดแสดง

ละครในครั้งนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงความดีงาม

ของบุคคลที่หาได้ยากยิ่งอย่าง	ศ.ดร.ป๋วย	และเพื่อให้

เป็นแรงบันดาลใจในการด�าเนนิชวิีตตามรอยของท่าน”

 ประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินรางวัลศิลปาธร 

สาขาศิลปะการแสดง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์  

ผู้เขียนบทและก�ากับละครเร่ืองนี้ เล่าถึง ‘มังกรสลัด

เกล็ด	เดอะมิวสิคัล’ ว่า

	 “มงักรสลดัเกลด็เป็นรปูแบบละครร้องร่วมสมยั		

แต่มีเทคนิคการเล่าเร่ืองแบบสมัยใหม่ที่กระชับฉับไว	

เนื้อร้องเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด	 โดยได้แรงบันดาลใจ	

มาจากชีวิตและผลงานของ	 ศ.ดร.ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	

ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญาชนสยามผู้มีส่วนส�าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงประเทศ	 และมีคุณูปการต่อสังคมไทย

ในหลายด้าน	 มีการหยิบเอาแนวคิด	 ปรัชญาและ

อุดมการณ์ของอาจารย์ป๋วย	มาสร้างเป็นเนื้อหา	และ

ใส่ท�านองที่น�ามาจากละครเพลงร้องที่ได้รับความ

นิยมตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง	ซึ่งถ่ายทอด

มาจาก	 ครูสุดจิตต์	 ดุริยประณีต	 ศิลปินแห่งชาต	ิ	

สาขาดนตรไีทย	และท�านองเพลงไทยเดมิทีส่ร้างสรรค์

ใหม่	 สะท้อนอิทธิพลดนตรีตะวันตกที่เข้ามาสู่สยาม	

ในยุคนั้น	 เช่น	ผลงานของหลวงประดิษฐไพเราะ	(ศร	

ศิลปะบรรเลง)	 บางช่วงจะน�าบทประพันธ์ท่ีอาจารย์	

ป๋วยเป็นผู้ประพันธ์มาแต่งท�านองใส่ลงในเนื้อเรื่อง	

ละครเรือ่งนีจึ้งเป็นการร่วมร�าลึกถงึท่านในบทบาทของ

สามัญชนผู้มีส่วนในการสร้างประเทศและเกียรติภูมิ

ของแผ่นดิน	 ซึ่งในอดีตท่านไม่ได้รับการยกย่องเชิดชู

เท่าที่ควร	 แต่ปัจจุบันมีผู ้ศรัทธาและตระหนักถึง

คณุปูการของท่านมากขึน้	จงึหวงัว่าละครเรือ่งนีจ้ะช่วย

สร้างแรงบันดาลใจให้กับยุวชนรุ่นต่อๆ	ไปได้”

 หนึ่งในนักแสดงน�าผู ้รับบทอาจารย ์ป ๋วย 

ในองก ์ 3 ทดแทนแผ่นดิน ซึ่งเล ่าถึงประเด็น

ส�า คัญเกี่ ยวกับความเห็นที่ต ่ างกันในเรื่ องของ

สงคราม ระหว่างอาจารย ์ป ๋วยกับภรรยา ก็คือ  

นาวิน เยาวพลกุล (นาวิน-ตาร์) ซึ่งในองก์นี้นาวิน-ตาร์ 

จะต้องเชือดเฉือนอารมณ์กับจ๊ะจ๋า-พริมรตา ซึ่งรับบท 

เป็นภรรยาของอาจารย์ป๋วย ผู้ต่อต้านการใช้ความ

รุนแรงในทุกรูปแบบและทุกกรณี โดยเมื่อเกิด

สงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น คุณมาร์เกร็ท ภรรยาของ 

อาจารย์ป๋วย ได้ออกมาต่อต้านโดยไม่ยอมถกูเกณฑ์ไป

“มังกร คือ ความยิ่งใหญ่ เกล็ดน้ันไซร้ คือ เกียรติยศและศักด์ิศรี ไม่ว่าจะเลือกสลัด

เกล็ดไหน...ก็ไม่พ้นความเจ็บปวด”
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ช่วยรัฐบาลองักฤษ แม้จะเป็นการไปช่วยแนวหลงัทีม่ไิด้

ออกรบกต็าม ในขณะทีอ่าจารย์ป๋วย ผูเ้ป็นสามต้ีองการ

จะกลับไปจับอาวุธเป็นเสรีไทย ทั้งสองจึงต้องถกเถียง

กันในเรื่องอุดมคติอย่างเคร่งเครียดและเข้มข้น แม้จะ

มีความรักต่อกันมากก็ตาม ซึ่งนาวิน-ตาร์ ได้กล่าวถึง

การมารับบทในครั้งนี้ว่า

	 “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก	 นี่เป็นครั้งแรก

ที่ได้มาลองศิลปะแขนงนี้	แม้จะมีเวลาสั้นๆ	แต่ทุกคน

ซ้อมกนัหนกัมาก	โดยส่วนตัวผมชืน่ชมในอาจารย์ป๋วย

อยูแ่ล้ว	เมือ่ได้มาเล่นเป็นท่านกร็ูส้กึดีใจ	มนัเป็นอะไรที่

ท�าให้รูส้กึขลงัมาก	ในฐานะทีเ่รากเ็ป็นนกัเศรษฐศาสตร์

คนหนึ่ง	ผมคิดว่ามุมมองของอาจารย์ป๋วยนั้น	ไม่ใช่มี

แค่เรือ่งเศรษฐศาสตร์อย่างเดยีว	แต่ยงัมเีรือ่งของสังคม	

การเมือง	ความเป็นอยู่ของประชาชนและชาติด้วย	

	 ละครเวทีเรื่องนี้แม ้จะน�าเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับประวัติของอาจารย์ป๋วย	 แต่ก็เน้นความเป็น

ดราม่า	 และความสนุกสนานในแบบของละคร	 คือมี

ทั้งเรื่องของความรัก	ครอบครัว	การท�างาน	เรื่องของ

เพื่อน	 และความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์และความ

รัก	 ซึ่งในทุกองก์ต่างก็มีความสนุกเข้มข้นน่าติดตาม

มากครับ”

 ด้วยฝีมือการแสดงของนักแสดงชั้นน�าผสาน

กบัเทคนคิต่างๆ ทีส่ร้างสรรค์ขึน้ในละครเรือ่งนี ้เชือ่ว่า

จะท�าให้ผู้ชมรู้สึก ‘อิน’ ไปกับเรื่องราวของ ศ.ดร.ป๋วย 

ราวกบัได้อยูร่่วมยคุร่วมสมยัด�าเนนิเรือ่งราวไปกบัท่าน 

ทั้งยังจะได้รู้จักตัวตนของลูกผู้ชายที่ชื่อ ‘ป๋วย’ มาก

ยิ่งขึ้น ผ่านเรื่องราวชีวิต อุดมการณ์ แนวคิด ได้เห็น

แง่มุมของมิตรภาพ อารมณ์ขัน อารมณ์โกรธ อารมณ์

เศร้า และความรักของอาจารย์ป๋วย ที่สื่อสารผ่าน

ค�าพดู บทเพลง การเคลือ่นไหวของตวัละคร และเทคนคิ

ต่าง ๆ  จึงน่าจะท�าให้ผูช้มไดร้ับความประทับใจ และได้

รับ ‘สารดีๆ’ จากละครเรื่องนี้ไปไม่น้อย 

 หลังจบการแสดง เดินออกจากโรงละคร ผู้ชม

รุ ่นใหม่หลายคนที่เคยรู ้จักอาจารย์ป๋วยแต่เพียงชื่อ 

น่าจะได้รู ้จักตัวตนและคุณูปการของชายชื่อ ‘ป๋วย’ 

ลึกซึ้งมากขึ้น และคงจะได้เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจ

จากคุณค่าของปูชนียบุคคลอย่างอาจารย์ป๋วยกลับ

บ้านไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ในฐานะที่ท่านเป็นผู้

สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทย บนพื้นฐานของความรู้ 

ความจรงิ และเป็นแบบอย่างของบคุคลทีม่คีณุธรรม มี

ความซือ่สัตย์สุจรติ บรหิารงานโดยการยดึหลกัการเพือ่

ประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอด กระทรวงศกึษาธกิารจงึ

ได้เสนอชื่อ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อองค์การยูเนสโก 

(UNESCO) เพื่อยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

 ‘มังกรสลดัเกลด็’ เปิดการแสดงท้ังหมด 5 รอบ 

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จองบัตรไดท่ีไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน เปนตนไป 

บัตรราคา 1,000-3,000 บาท นักเรียน นักศึกษา 

บัตรราคา 200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ติดตามได

ที่เฟซบุ๊ก “มังกรสลัดเกล็ด” n
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 “If you know Ajarn Puey, you must see 
this musical, and if you never heard of him  
before, you absolutely must not miss this.”
 This ‘must-see’ musical of 2015 will  
reflect the life, drama and grace around Prof. 
Dr. Puey Ungpakorn or our beloved Ajarn 
Puey, the icon of Thai economic, social, and  
educational change during the 1940s-1970s. 
This play will help modern Thai social  
thinkers, regardless of their connection to 
Thammasat University (TU), to learn of many 
aspects of Ajarn Puey’s life and work, and his 
timeless virtue to Thai society. Although some 
modern Thais may have heard of Ajarn Puey’s 
contribution as the Dean of the Faculty of  

Economics, the Rector of TU, and the Governor  
of the Bank of Thailand (BOT), his legacy goes 
beyond his works and includes being a role 
model for Thai citizens committed to a better 
Thailand via honesty, loyalty, integrity, peace, 
and creativity.
 As a part of the 100-year celebration of 
Ajarn Puey on March 9, 2016, the organizing  
committee (led by Ajarn Sulak Sivaraksa) 
which includes Ajarn Puey’s students, Thai  
educators, as well as organizations from both 
the private sector and the government, together  
with TU, have coordinated a series of activities.  
As a result, the musical “Dragon Shedding  
Scales” (hosted by TU’s Econ Alumni, TU’s  

Celebrate 100 years of 
Prof. Dr. Puey Ungpakorn

 through the musical, “Dragon Shedding Scales”
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Faculty of Economics and BOT) will be a  
colorful masterpiece inspired by Ajarn Puey’s 
friendship, love, and ideology. 
 For this quick-paced, fun drama and 
dance musical, Pradit Prasatthong, TU’s 
alumnus and a famed playwright and director, 
will write the script, act, and direct a talented  
cast including Navin Yaowapolkul (Tar),  
Supravat Patamasutr, Kornkan Suthikoset 
(Arm) and Primrata Dejudom (JaJa).
 In this musical, the “dragon” signifies 
greatness and the “scales” signify honor and  
integrity. The play will reflect Ajarn Puey’s  
legacy in four acts: his Chinese-Thai upbringing,  
the dragon of the World War II Free Thai  
Movement, seeder of the Thai economy’s  
roots, and leader against the Thai political 
storm. Ajarn Puey’s character in different time 
periods will be played by several famed Thai  
actors.
 Assoc. Prof. Dr. Naris Chaiyasoot, the 
Deputy Permanent Secretary of the Ministry of 
Finance, the advisor of TU’s Econ alumni and 
the producer, remarks that Ajarn Puey was a 
prominent figure for Thailand, whose legacy 
inspires all Thais to work hard with honor and 
integrity to correct the injustices of Thai society.  
Ajarn Puey unselfishly risked his life to work 
for the Free Thai Movement during WW II. He 
advocated peaceful resolution of all conflict.  
He was well-known around the world as a  
fighter for democracy. This musical will inspire  
us through depicting Ajarn Puey’s many 
achievements.
 Mr. Pradit Prasatthong, the playwright  
and director, notes that this musical is a  
contemporary piece based on the theatre  
storytelling style commonplace after World 

War II. The script will be based upon Ajarn 
Puey’s life and works. The music will be adapted 
from Thai masterpieces written by the famous  
classical music teacher, Sudjitr Duriyapraneet,  
to blend with the western music of the Thai 
World War II era. Some of the lyrics will be 
drawn from Ajarn Puey’s writings. “I hope this 
musical will inspire many Thai, especially the 
new generation of Thai who might not be aware 
of Ajarn Puey’s role model and contribution to 
Thailand before,” says Mr. Pradit
 Dr. Navin Yaowapolkul (Tar), a university  
professor in economics and also one of the  
actors to play Ajarn Puey speaks of his pride 
and joy in taking up the challenging but  
inspiring role of Ajarn Puey in this musical. 
He will portray Ajarn Puey during his early  
mid-life, finishing with his study in Britain 
during World War II. Ajarn Puey’s character in 
this period must compromise in some personal 
conflicts between him and his beloved British 
wife (played by Primrata (JaJa)) in order to risk 
his life to work for the Free Thai Movement. 
 After the closing curtain, the producer, 
the cast, and the organizers hope that the young 
audience will learn to appreciate Ajarn Puey 
even more and get inspired to be good Thai  
citizens who relentlessly adhere to high morals  
and ethics to fight for the betterment of  
Thailand. 
 There will be five rounds of ‘Dragon  
Shedding Scales’ during Friday May 29th-Sun. 
May 31st at the main auditorium of the Thai 
Cultural Center. Ticket booking can now be 
made through ThaiTicketMajor. Ticket prices  
are 1,000-3,000 Baht, and 200 Baht for students.  
More information of this musical can be seen 
at Facebook, under “มังกรสลัดเกล็ด”. n
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 ในบรรดาลกูศิษย์ลกูหาและบุคคลทีเ่คยใกล้ชดิ

กบัอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ นัน้ ศาสตราจารย์ คณุหญงิ

นงเยาว์ ชยัเสรี อดีตอธกิารบดีหญงิคนแรกและคนเดยีว

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบัน นับเป็น

บุคคลส�าคัญท่านหนึ่งท่ีได้มีโอกาสซึมซับรับรู้แนวคิด

ของท่านอาจารย์ป๋วยผ่านการท�างาน ทัง้ในขณะทีท่่าน

อาจารย์ป๋วยเป็นผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ

เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลูกศิษย์อำจำรย์ป๋วย

 คุณหญิงนงเยาว์ เป ็นศิษย์เก ่าจากคณะ

พาณิชยศาสตร ์และการบัญชี ท ่านเข ้าเรียนที่

ธรรมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2495 และได้เป็นลูกศิษย์

ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมาเป็นอาจารย์พิเศษ

ด้วย ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง หลังจากนั้นท่านได้รับทุนธนาคารโลกให้

ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 

สหรฐัอเมรกิา เมือ่กลบัมากเ็ข้ารบัราชการทีส่ภาพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบันคือส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ท�ำงำนกับอำจำรย์ป๋วย

 ทีส่ภาพฒัน์ฯ นีเ้องทีท่�าให้คณุหญงินงเยาว์ได้

มีโอกาสท�างานร่วมกับอาจารย์ป๋วย ซึ่งขณะน้ันด�ารง

ต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ต่อมาเม่ืออาจารย์ป๋วยจะมารับต�าแหน่งคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านก็ได้

ชักชวนให้คุณหญิงนงเยาว์โอนย้ายมาเป็นอาจารย์

เอกบุรุษในความทรงจํา
‘คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี’ 

อดีตอธิกำรบดีหญิงคนแรกและคนเดียวของธรรมศำสตร์

มองป๋วย

มนธีร กรกําแหง
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สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีด้วย โดย

ท่านบอกกับคุณหญิงนงเยาว์ว่า “ไปเถอะ ผมก็ไป

(ธรรมศาสตร์) เหมือนกัน” ซึ่งการได้มาท�างานที่

ธรรมศาสตร์นี่เอง ถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญของชีวิต 

การท�างาน ด้วยมีความทรงจ�ามากมายเกิดขึ้น จน

อาจจะเรยีกได้ว่าเป็นช่วงชวีติทีเ่ข้มข้น โดยเฉพาะเมือ่

อาจารย์ป๋วยเป็นอธิการบดี (พ.ศ. 2518 - 2519) ซึ่ง

ในเวลานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก�าลังเผชิญกับ

มรสุมทางการเมืองอย่างมากในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 

2519 ซึ่งส่งผลให้อาจารย์ป๋วยต้องลี้ภัยการเมืองไป

ต่างประเทศ และคุณหญิงนงเยาว์ซึ่งขณะนั้นท�าหน้าที่

เป็นรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ผู้รักษาการในต�าแหน่งอธิการบดีแทน

 คุณหญิงนงเยาว์เล ่าย้อนถึงอาจารย์ป๋วย  

เอกบุรุษในความทรงจ�าของท่านให้ฟังอีกว่า.....  

“อาจารย์ป๋วยท่านเป็นบุคคลส�าคัญ	 ท่านท�าเพื่อ	

ประเทศชาติมากมาย	 ฉันท�างานกับท่านตั้งแต่สมัย

อยู่สภาพัฒน์ฯ	ตอนนั้นท่านก็คิดท�าเรื่อง	Man	Power	

คือท่านเน้นการท�างานพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและ	

การศึกษา	 โดยท่านให้ความส�าคัญกับเรื่องของการ

พัฒนาคนมาก	 อาจารย์ป๋วยเป็นคนสู้ไม่ถอย	 แต่กลับ

โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์	 ครั้งหนึ่งท่านเคย	

มาเล่าให้ฉันฟังว่า	 บัณฑิตเรียนแต่ในห้องเรียน	 มี	

ความสุขสบาย	 แต่ไม่รู้ว่าชนบทมีความยากล�าบาก

อย่างไร	 ท่านจึงส่งบัณฑิตอาสาเข้าไปเรียนรู้อยู่กับ

ชาวบ้าน	เพราะสมัยนั้นคนในชนบทล�าบากมาก	ไม่มี

อะไรกันเลย	 กินข้าวยังต้องกินกับเกลือกับพริก	 ท่าน	

ก็ให้บัณฑิตเข้าไปช่วยกันพัฒนา	ท่านลงพื้นที่เองด้วย	

แต่คนไม่เข้าใจ	หาว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์”

เขำหำว่ำอำจำรย์เป็นคอมมิวนิสต์

 คุณหญิงนงเยาว์เล่าว่า อีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้

อาจารย์ป๋วยถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายซ้ายก็คือ การท่ี 

อาจารย์ป๋วยพูดออกมาว่า ท่านไม่นับถือศาสนาใด  

คนจงึตคีวามกนัว่าท่านเป็นคอมมวินสิต์ ทัง้ทีห่ากมอง 

ให้ลึกถึงแนวคิด เจตนา และพิจารณาจากหลายสิ่ง

ที่ท่านได้กระท�าและปฏิบัติตลอดมานั้น จะเข้าใจถึง 

ความหมายที่ท่านพูด คือแท้จริงแล้วเป็นเพียงการสื่อ

ว่า ท่านไม่ได้ยึดติดกับ “พิธีกรรม” หากแต่ท่านยึดมั่น

ใน “หลักธรรม” มากกว่า

 “อาจารย์ป๋วยท่านโชคไม่ดีตรงที่สมัยนั้นพวก

ฝ่ายซ้ายตวัจรงิน่ะม	ีแล้วกม็ายดึถอืเอาค�าพดูของท่าน	

มายกเอาท่านไปเป็นพวก	ทั้งๆ	ที่จริงแล้วแนวคิดของ

ท่านไม่ใช่เลย	 ทุกอย่างที่อาจารย์ป๋วยท่านพูดและท�า	

ก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนั้น”

อำจำรย์ป๋วย นักประชำธิปไตย

 คุณหญิงนงเยาว์เล่าถึงในช่วงเวลาก่อนเกิด

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ว่า ในช่วงนั้นอาจารย์ป๋วย

เป็นอธิการบดี ซึ่งท่านก็ต้องเผชิญความยากล�าบาก

ในการตัดสินใจกับเหตุการณ์ชุมนุมของนักศึกษา และ

อาจารย์ป๋วยเลือกที่จะใช้วิธีเจรจากับนักศึกษา ซึ่ง

นักศึกษาก็ยอมมาฟังท่าน ไม่โต้เถียงท่าน แต่ก็ไม่มี

ใครท�าตามที่ท่านบอก กลายเป็นว่ายิ่งอาจารย์และ 

ผู้บริหารเข้าไปห้าม นักศึกษาก็ยิ่งตอบโต้แรงยิ่งข้ึน 

ต้อนรับอาจารย์ป๋วย	กลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย	

ในวาระครบรอบ	60	ปี	ธรรมศาสตร์
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ถูกต่อต้านจากคณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่พอใจที่อาจารย์ป๋วยเลือกวิธีเจรจา

กับนักศึกษา ด้วยความไม่เข้าใจถึงความยากล�าบาก

ในการบริหารในภาวะเช่นนั้น

	 “บางครั้งประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ฟังเสียงอย่าง

เดียว	 เพราะบางทีเสียงส่วนใหญ่อาจจะไม่ถูก	 นี่เป็น

สิ่งที่ฉันไม่ท�าตามอาจารย์ป๋วย	 เพราะท่านจะยึดหลัก

ฟังเสียงประชาชน	 จะท�าอะไรท่านต้องฟังเสียงคน	

รอบข้าง	 ท่านจึงเลือกที่จะเจรจาพูดคุยกับนักศึกษา		

แต่ถ้าเป็นฉัน...ไม่...ฉันเป็นเผด็จการ	 แต่ก็เป็น

เผดจ็การทีถ่กูต้องนะ” ...คณุหญงินงเยาว์เล่าถงึมมุต่าง

ในความคิดกับอาจารย์ป๋วยด้วยน�้าเสียงขัน

คนแบบนี้ ไม่มีอีกแล้ว

 ยงัมเีรือ่งชวนหวัเลก็ๆ ทีห่ลายคนอาจไม่เคยรู้  

แต่เป็นความทรงจ�าถึงเอกบุรุษชื่อ ‘ป๋วย’ ที่ท�าให้ 

คุณหญิงนงเยาว์นึกชื่นชมและศรัทธาในความเป็น 

ผู้บริหารที่ดีของท่านอาจารย์ป๋วย คือ

	 “อาจารย์ป๋วยท่านเป็นคนชอบดื่มวอดก้า		

ท่านกด็ืม่มาต้ังแต่สมัยทีเ่ป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

นั่นแหละ	 แต่ในช่วงที่ฉันเป็นรองอธิการบดี	 ฝ่าย

บริหาร	 ฉันเห็นว่าตอนนั้นพวกอาจารย์เองก็ชอบ	

ดื่มเหล้าในมหาวิทยาลัยกัน	 ฉันก็เลยออกค�าสั่ง	

ห้ามดื่มสุราในมหาวิทยาลัย	 พอตอนเย็นอาจารย์ป๋วย

ท่านเข้ามา	ฉันกเ็ข้าไปรายงาน	ท่านกถ็ามว่า	‘อาจารย์

เป็นคนออกประกาศห้ามดื่มสุราเหรอ’	 แล้วท่าน	

ก็หยิบเอาขวดวอดก้าออกมาชูให้ดูว่าท่านเองก็ดื่ม	

ในมหาวิทยาลัยเหมือนกัน	 ฉันนึกว่าท่านจะไม่พอใจ	

แต่ท่านไม่โกรธ	 และหลังจากนั้นท่านก็ไม่เอาวอดก้า

มาดืม่ในมหาวทิยาลยัอกีเลย...หายากมากนะผูบ้รหิาร

แบบท่านนี่”

 นั่นไม่ใช่ครั้งเดียวที่อาจารย์ป๋วยแสดงความ

น่าเคารพรักของท่านให้ปรากฎ ดังอีกกรณีคล้ายๆ กัน 

คือ “ครั้งหนึ่งมีคนมาชุมนุมในมหาวิทยาลัยมาก	 มี

ความชุลมุนวุ่นวาย	 จึงมีการสั่งปิดประตูทางเข้าตั้งแต่

ตอนเช้า	 ให้เข้าได้ทางเดียวคือด้านสนามหลวงหอ

ประชุมใหญ่	 แต่รถของอาจารย์ป๋วยจะเข้าทางประตู

ด้านถนนพระอาทติย์	ยามก็ไม่ให้เข้าเพราะมีค�าสัง่ห้าม

ไว้	ทั้งๆ	ที่เขาก็ทราบว่าเป็นรถของอธิการบดี	อาจารย์	

ป๋วยท่านก็ไม่ว่าอะไร	ยอมถอยรถมาเข้าทางประตดู้าน

สนามหลวงแต่โดยดี	เมื่อเข้ามาถึงท่านก็ถามแต่เพียง

ว่า	‘อาจารย์ออกค�าสัง่ให้ปิดประตดู้านถนนพระอาทติย์

หรอื’ แล้วก็ไม่พดูอะไร	ฉนัก็ไม่ทราบเรือ่ง	จนมผีูม้าบอก	

ว่ายามไม่ให้รถอาจารย์ป๋วยเข้ามา	 นี่ถ้าเป็นคนอ่ืน		

ฉนัคงถกูต�าหนแิน่ๆ	ฉนัคดิว่าได้รบัการสอนจากอาจารย์	

โดยไม่ต้องพูดตรงๆ	 เลยคือ	 ความไม่ถือตัว	 ไม่ใช้

อ�านาจ	และความเห็นใจผู้น้อยที่ต้องท�าตามค�าสั่ง”

คนของแผ่นดิน

 ในความทรงจ�าของคุณหญิงนงเยาว์ อาจารย์ 

ป๋วยนอกจากจะเป็นผู้บริหารที่เปี ่ยมไปด้วยความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเมตตา

แล้ว ท่านยังเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง 

และยึดถือเป็นแบบอย่าง ทั้งในแง่ของการเป็นผู้มี

คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีแนวคิดที่มุ่งเน้น 

ประโยชน์เพื่อส่วนร่วมและประเทศชาติเป็นส�าคัญ  

ดังที่เห็นประจักษ์จากพื้นฐานแนวคิดและโครงสร้างใน

การบริหารและการท�างานพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การศึกษาของไทยในปัจจุบนั ทีห่ลากหลายมติยิงัคงได้

รบัอทิธพิลและสบืทอดแนวคดิอาจารย์ป๋วยอยู่ในหลาย

หน่วยงานที่ท่านเคยเกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ เอกชน 

และมหาวิทยาลัย

 อาจกล่าวได้ว่า อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เป็น

วีรบุรุษของประเทศที่ต ่อสู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอ�านาจคือ ระบอบการปกครอง และวาง

รากฐานในทางกฎหมาย เศรษฐกิจและการศึกษาของ

ประเทศ ขณะที่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก็เป็นวีรบุรุษ

ผูท้ีส่านต่องานของอาจารย์ปรดีีให้เกดิขึน้เป็นรปูธรรม

ในทุกๆ ทาง n
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 As both a colleague and student of 
Ajarn Puey Ungpakorn, Professor Khunying 
Nongyao Chaiseri worked closely with 
Ajarn Puey during his term at the Bank 
of Th ailand (BOT), and was one of his 
students at Th ammasat University (TU).

As Ajarn Puey’s student
 Prof. Nongyao was an alumnus of 
the Faculty of Commerce and Accountancy, 
TU. She entered TU in 1952 while Ajarn 
Puey was a visiting professor. She graduated 

with a fi rst class honor and received a 
scholarship from the World Bank to study 
at the University of Illinois, USA. She then 
returned to Th ailand to work for the Offi  ce 
of the National Economic Development 
Board (NEDB).

Working with Ajarn Puey
 She worked at NEDB while Ajarn Puey 
was the Governor of BOT. He later became 
the Dean of the Faculty of Economics, and 
persuaded her to become a lecturer at the 
Faculty of Commerce and Accountancy. 
Her time at TU was a pivotal era fi lled with 
political turmoil, especially in the two years 
that Ajarn Puey was its rector (1975-1976). 
Th e October 6, 1976 event sent Ajarn Puey 
to live in exile and forced Prof. Nongyao to 
become TU’s acting rector. Prof. Nongyao 
recalled that, “Ajarn Puey was a heroic fi gure 
who dedicated his entire life to so many good 
causes of Th ailand. I remembered his “Man 
Power” idea which aimed to improve the 
Th ai education system. He was ridiculously 
accused of promoting communism with this 
new idea. He only wished for the students to 
learn of the real world by encouraging them 

Great man in the memory 
of Khunying Nongyao Chaiseri, 
the ex-rector and the only female rector of Thammasat University

Looking back at Ajarn Puey

Monti Kornkumhang
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to go live with the folks in the countryside to 
observe their harsh poverty”.

Accusations of communism
 Prof. Nongyao suspected that people 
wrongly accused Ajarn Puey of communism 
because of his remarks that he did not  
believe in any religion. Actually he meant 
that he believed in religious principles  
rather than ceremony. “All of his deeds were 
only for the betterment of the Thai people”.

Ajarn Puey, advocate of democracy
 Lady Nongyao recalled the incidents  
before the events of October 6. Ajarn Puey 
was TU’s rector at that time and faced a 
national political crisis. He believed in a 
peaceful democratic approach and allowed 
negotiations with the students. Later he was 
criticized by his colleagues for his approach,  
and his initiatives ultimately did not  
improve the political situation, and may 
have even worsened it. “I would rather be  
an autocrat during these heated situations  
instead of being an ideal democratic rector 
like him”, Prof. Nongyao noted.

The last great man
 There was a little story of Ajarn Puey 
that Prof. Nongyao had cherished as his  
example of a role-model executive. “At 
that time, Ajarn Puey was an avid drinker.  
However, I had noticed that there were  
several lecturers who drank on campus. As 
the deputy executive rector of TU at that 
time, I issued a ban of alcohol on campus. 
The same evening of the ban announcement, 
Ajarn Puey asked me if I was the one who  

had issued the ban. Once he received  
confirmation, Ajarn Puey never got angry 
with me, and he stopped drinking on campus 
entirely. This type of executive was hard to 
come by.”

The great man of Thailand
 Prof. Nongyao recalled that Ajarn 
Puey was not only a high-caliber and 
highly moral executive, but he was also a 
role-model Thai citizen for his integrity and 
his dedication to work for the advancement 
of Thailand. This can be seen from his many  
development projects of the Thai economy 
and education infrastructure which exist to 
this day.
 If we consider Ajarn Pridi Banomyong  
as Thailand’s hero in the fight for democratic 
government, law, economy, and education, 
then Ajarn Puey can be seen as a successor 
hero who brought Ajarn Pridi’s vision to  
reality. n
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 กลายเป็น “ชุดไทยฟีเวอร์” กระแสของการแต่งชุดไทย การสวมใส่ผ้าไทย เริ่มมาแรงและแพร่หลาย โดยเฉพาะเมื่อ

ได้สื่ออย่างเฟซบุคที่ส่งต่อและก่อกระแสได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบไทยประยุกต์ คือกึ่งไทยกึ่งสากล หรือ

ไทยโบราณทั้งชุด เช่น มีภาพหญิงสาวนุ่งผ้านุ่งห่มสไบเดินตามศูนย์การค้า หรือแม้แต่ชายหนุ่มที่นุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อ

ราชประแตนตามสมัยนิยมขึ้นรถไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น และมีอีกหลายๆ คน ซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดี และน่าเอาเป็นแบบอย่าง

อยู่บ้าง เนื่องจากกระแสของยุคสมัยไทยแลนด์ในปัจจุบันนี้แทบจะเป็นฝรั่งไปเสียหมดทีเดียว

 เช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา บนหน้าเฟซบุคของ ส. ศิวรักษ์ ก็ได้โพสต์บทความ ‘นุ่งโจงกระเบน’ 

ซึ่งแน่นอนว่าเรามักเห็นปัญญาชนสยามวัยกว่าแปดสิบ นุ่งผ้าม่วงและแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยนิยมอยู่เป็นเนืองๆ ตามแต่

กาละและเทศะ ก่อนที่จะเกิดกระแสบนโลกโซเซียลมานานโข ส. ศิวรักษ์ ได้เขียนเล่าว่าได้ชักชวนใครต่อใครให้นุ่งผ้าโจงมา

ร่วมในงานมงคลสมรสของท่านเมื่อปี 2507 ก็มีบรรดากัลยาณมิตรนุ่งกันมากมายมาแต่นั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือสามัญชน 

ท่านว่าเหตุปัจจัยหนึ่งที่อยากนุ่งก็ด้วยโกรธที่จอมพล ป. ออกค�าสั่งให้เลิกนุ่งผ้าม่วง

 คงจะด้วยเพราะเหตขุ้างต้นนีก้ระมงั หลังจากยคุของจอมพล ป. เป็นต้นมา จงึแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการล่มสลายของ

วัฒนธรรมไทยไปเลย พร้อมกบัการหลัง่ไหลมาแทนทีข่องวฒันธรรมตะวนัตก การแต่งกายด้วยผ้าไทย การนุง่ผ้าม่วง นุง่ผ้ายก

ห่มผ้าตาด เหล่านีจ้งึเหลอือยูเ่พยีงแต่การแต่งกายในพระราชพธิ ีและโขนละครเท่านัน้ กลับกลายเป็นความห่างไกล สงูส่ง ไม่มี

ใครอยากจับต้อง และเป็นของเชยคร�่าครึไป จึงเป็นการดีไม่น้อยที่เราอนุชนจะแต่งกายพิถีพิถันบรรจงอย่างบรรพชน 

 ล่าสุดเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา รัฐบาลก็ได้เชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยร่วมประเพณี

สงกรานต์ หากก็มีคนบางกลุ่มในโลกโซเซียลที่ “หลงความเป็นไทย” จนกลายเป็นตั้งป้อมจับผิดหนุ่มสาวที่ออกมานุ่งผ้าไทย

ร่วมสมยั และเลยพาดพงิไปจนถงึการแต่งกายของชาวไทยในภมิูภาคต่างๆ ซึง่ในทีน้ี่จะไม่ขอกล่าวถงึ เพยีงอยากจะให้ความเหน็

ถึงการแต่งกายด้วยชุดไทยเพิ่มเติมว่า จริงๆ แล้วการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตามถิ่นภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหนือ อีสาน 

ใต้ และที่อ่ืนๆ ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ และรักษาของดีของแต่ละถิ่น เช่นที่ผ่านมา สถานศึกษาในจังหวัดทางภาคอีสานก็ให้

นกัศกึษานุง่ผ้าซ่ินมดัหม่ี ผ้าไหมแพรวา หรอืผ้าชนดิอืน่ๆ เช่นเดยีวกนัทีภ่าคเหนอืก็ให้นกัเรียนนุง่ผ้าพืน้เมอืง เช่น ผ้าซิน่ตนีจก 

เตี่ยวสะดอ สะพายถุงย่ามอย่างแบบเบ้าประเพณี หรือกลุ่มของชาติพันธุ์ เช่น ยวน ลื้อ ลาว เขิน 

ไทใหญ่ ไทยอง ภูไท ไททรงด�า ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่บรรพชน 

ปัจจุบันก็นับว่าเป็นชนชาวไทยเช่นกัน ซึ่งการจะหาคนไทยแท้นั้นนับว่ายาก เพราะล้วนแต่มี

สายเลือดโยงใยผสมผสานกัน

 จะเป็นการดีไม่น้อย หากเราไม่จ�ากัดแต่เพียงการนุ่งผ้าม่วง นุ่งโจงกระเบน หรือห่มสไบ 

โดยส่งเสรมิให้คนแต่ละท้องถิน่แต่งกายตามถิน่ก�าเนดิ ไม่เหน็ของเหล่านีเ้ป็นของคร�า่ครึ ไม่ดูถกู

ในเผ่าพนัธุข์องกนัและกนั วนัหน้าบรรยากาศในเมอืงไทย ไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษา ห้างสรรพสนิค้า

ก็จะมีภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย คงเป็นภาพที่น่าดูน่าชื่นใจไม่น้อย ก็ได้แต่หวัง

และรอคอย อย่างน้อยที่สุดก็เริ่มจากตัวของเราเอง คงจะไม่เป็นแต่เพียงกระแสชั่วครู่เท่านั้น 

เพราะคนที่เขาแต่งแล้ว จะได้ไม่เป็นแม่สายบัว ที่แต่งตัวรอเก้อ n

ชุดไหน? 

ชุดไทย!

ศิลปวัฒนธรรม

ตาดารา จันสา
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 อาจารย์ปกป้อง น�าบทความของอาจารย์ป๋วย เรือ่ง ความชอบธรรม

ในมหาวทิยาลยั มา “อ่านใหม่” อย่างทนัสมยั เข้ากบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัได้

อย่างไม่น่าเชื่อ แม้อาจารย์ป๋วยจะเขียนบทความนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2511 แล้ว

ก็ตาม เช่น

	 “ผู้ใหญ่จะต้องสร้างความเชื่อถือให้แก่นิสิตนักศึกษา	 ครูบาอาจารย์

ต้องประพฤติตนชนิดที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่ศิษย์ของตน	 ผู้มีต�าแหน่ง

สูงใหญ่ในแผ่นดินควรจะรักษาศีลสัตย์ให้ปรากฏแก่คนทั่วไป	 ว่าศักดิ์ศรี

ที่แท้จริงนั้นคือความดี	 ความประพฤติชอบ	 ส่วนลาภ	 ยศ	 สมบัติและ

อ�านาจ	เป็นเพียงเครื่องประกอบภายนอก”

ผศ.ปกปอง จันวิทย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หัวขอ “อานใหม: ความชอบธรรมในมหาวิทยาลัย”

 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเตรียมงานร�าลึก 100 ปี ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภายใต้

ฉายามลูนธิเิสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปี และภาคเีครอืข่าย ได้จดักจิกรรมป๋วยทอล์ค ครัง้ที ่2 “โจทย์ใหม?: ทศันะ

วาด้วยการศกึษา” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 1 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร โดยทีบ่รเิวณโถงกจิกรรม

ยังมีนิทรรศการ “คนชื่อป๋วย” จัดแสดงอีกด้วย 

 ปาฐกในครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 คน ล้วนแต่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพและต่างวัย โดยเป้าหมายส�าคัญ

เพื่อให้ผู้ร่วมงานทั้งนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารและประชาชนทั่วไป เกิดแรงบันดาลใจและร่วมสืบสาน

อุดมคติของอาจารย์ป๋วย ซึ่งจะประมวลภาพบรรยากาศและถ้อยค�าของแต่ละบุคคลมาพอสังเขปดังนี้ 

PUEY TALKS #2

“โจทย์ใหม่?:
ทัศนะว่ำด้วยกำรศึกษำ”

รายงานพิเศษ

วันฟาใหม เทพจันทร

25  ส า ร ป๋ ว ย



	 “ยิ่งจัดการศึกษามากเท่าไหร่	 เด็กยิ่งไม่กลับชุมชน	

เด็กยิ่งไม่รู้จักชุมชน	 ยิ่งส่ิงแวดล้อมด้วยก็ยิ่งไม่รู้จัก	 เด็ก

ในเมือง	 โรงเรียนใหญ่ๆ	 ดังๆ	 หยิบเสนอมานี่	 เป็นปัญหา

สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นวาทะกรรมตลอดชวีติ	คอืมองเหน็แต่ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมใหญ่ๆ	 ที่คนทั้งโลกพูดถึง	 แต่ไม่ได้บ่งบอกเลยว่า

ตรงที่มันเกิดขึ้นมีผลอย่างไรกับชุมชนของตัวเอง”

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 

(วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หัวขอ “การศึกษาไทยกับชุมชนและสิ่งแวดลอม”

	 “ค�าถามใหญ่ของกลุ่มเยาชนก็คือการศึกษา	 เยาวชนล้วนมี

ความอึดอัดกับระบบการศึกษาไทย	 และแน่นอนว่าเยาวชนบางกลุ่ม

โดยเฉพาะดิฉันเอง	 ดิฉันสงสัยในระบบการศึกษาไทย	 และดิฉัน

พยายามที่จะหาค�าตอบ”

	 “ครูพยายามท�าให้เด็กเป็นหุ่นยนต์	 วิธีการเรียนการสอนไม่ได้

เน้นที่การคิดของนักเรียน	 ไม่ได้เน้นให้นักเรียนท�าจริงๆ	 ไม่ได้เน้น

ให้นักเรียนเจอประสบการณ์จริงๆ	 และที่ส�าคัญคือถ้าเด็กคนไหน

ตั้งค�าถามที่ครูรู้สึกว่าเป็นค�าถามที่ไม่น่าฟังเลย	 ครูก็จะพูดกลับไป

ในลักษณะที่เด็กก็จะไม่กล้าถามอีกต่อไป”

นางสาวณัฐนันท วรินทรเวช นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

หัวขอ “การถามคําถามที่ไมควรถาม”

นางสาวอมรรัตน สีหะปญญา มูลนิธิ Teach for Thailand 

หัวขอ “แมพิมพ : หนูเปนมนุษยหรือหุนยนต”
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	 “เราอยากเห็นตลาดวิชาที่มีความน่าสนใจ	 มีความ

หลากหลายมากๆ	 ถึงวิชาต่างๆ	 ที่เราอยากจะรู้	 มีเสรีภาพ

ทางวชิาการและเปิดกว้าง	ทีส่�าคญัมนัสามารถพฒันาคณุภาพ

ความเป็นมนุษย์ของทั้งผู้เรียน	ของทั้งผู้สอน	และเข้าถึงชุมชน

ของมหาวิทยาลัยเอง”

		 “การร่วมอยู่ในประชาคมโลก	 หมายถึงว่าเราได้รับ

โอกาสที่จะเรียนรู้	 ได้แบ่งปันความรู้และวิทยาการที่ถูกค้นคว้า

พัฒนาจากทั่วทุกมุมโลก	 ตลอดช่วงอารยธรรมของมนุษย์

และสะสมไว้เป็นภูมิปัญญาสากล	 แต่ในขณะเดียวกันการเข้าสู่

ประชาคมโลกกย็งัหมายถงึว่า	เราจะต้องแข่งขนักบัประเทศอืน่ๆ	

กับผู้คนทั่วทุกมุมโลก	เพื่อแย่งชิงทรัพยากร	เพื่อพัฒนา	เพื่อจะ

ได้มีที่ยืนที่มั่นคงและสง่างาม”

นายพฤหัส พหลกุลบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเถื่อน 

หัวขอ “มหา’ลัยเถื่อน”

นายบรรยง พงษพานิช บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) 

หัวขอ “การศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชนสูประชาคมโลก”

	 “รัฐสนับสนุนการศึกษาภาคพลเมือง	 ในหลักสูตรการศึกษาใน

โรงเรียน	 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างอิสระและรู้จักตั้งค�าถามต่อผู้มี

อ�านาจ	 และสอนประวัติศาสตร์	 วิชาพื้นฐานของสังคมศาสตร์	 เช่น	

การตรวจสอบและถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตย	 และหน้าที่ของ

พลเมอืงในประเทศทีม่กีารปกครองแบบประชาธปิไตย	โดยเหตผุลทีป่ระเทศ

เยอรมนีมีการศึกษาภาคพลเมือง	เพราะที่เยอรมนี	ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ”

Ms.Katrin Bannach มูลนิธิฟรีดริช เนามัน 

หัวขอ “Civic Education: German Experience”
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 เมื่อ พ.ศ. 2471 หลังจากข้าพเจ้าได้แต่งงาน

กับนายปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงส�าเร็จการศึกษาจาก

ประเทศฝรัง่เศสแล้ว ข้าพเจ้าจงึเหน็สมควรเรียนภาษา

ฝรั่งเศสเพิ่มเติม ซ่ึงได้เรียนมาบ้างแล้วจากโรงเรียน

เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ข้าพเจ้าพร้อมกับเพื่อนคือ 

นางสาวเจริญ ชูพันธ์ จึงไปสมัครเรียนภาษาฝรั่งเศส

ที่สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Francaise) ถนนสาทรใต้ 

ซึ่งไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าเล่าเรียนเลย เรียนใน

ช่วงเย็นคือเวลา ๑๗.๐๐ น. ในบรรดานักเรียนที่ร่วม

เรียนชั้นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแผนกฝรั่งเศส

จากโรงเรียนอัสสัมชัญ นอกจากนี้ก็มีนักเรียนจาก

โรงเรียนเทพศิรินทร์และข้าราชการจากกระทรวง

การต่างประเทศ เนื่องจากข้าพเจ้าและเพื่อนเป็น

ผู้หญิงเพียง ๒ คน จึงเลือกนั่งแถวหน้า ซึ่งมีนักเรียน

เทพศิรินทร์คือคุณจํากัด พลางกูร และอีกคนหนึ่งเป็น

ญาตข้ิาพเจ้าคอืนายแพทย์ประพฒัน์ ณ ปอมเพชร์ ซึง่

เรียนแผนกฝรั่งเศสโรงเรียนอัสสัมชัญมานั่งด้วย

เพื่อช่วยอธิบายที่เราไม่เข้าใจ 

ส่วนนักเรียนอื่นๆ นั่งแถวหลังๆ 

ครูที่สอนเป ็นคนฝรั่งเศสชื่อ 

Monsieur Planterose เป็น

ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง

ยุติธรรม นี่เป็นจุดแรกที่ได้พบ

คณุป๋วยและเพือ่นๆ อีกหลายคน 

และที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้คือ 

คุณกนต์ธีร์ ศุภมงคล

 ภายหลังเกือบ 30 ปี เมื่อ

สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด 

ข้าพเจ้าจึงได้พบคุณป๋วยซึ่ง

เป็นเสรีไทยจากอังกฤษ และ

ต่อมาเมื่อนายปรีดี พนมยงค์ 
ท่านผู้หญิงพูนศุขไปเยี่ยมอาจารย์ป๋วยที่บ้านที่อังกฤษ

ระลึกถึงคุณป๋วย อึ๊งภำกรณ์

บันทึกรําลึกป๋วย

ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค
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ประสบเคราะห์กรรมต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดไปอยู่ 

ต่างประเทศ ส่วนข้าพเจ้าและลูกๆ ยังอยู่ที่บ้านถนน

สลีม คณุป๋วยกมี็น�า้ใจมาเยีย่มเยยีนข้าพเจ้า ซึง่ขณะนัน้ 

หลายคนหวาดกลัวที่จะมาพบ

 ในปี พ.ศ. 2495 ข้าพเจ้าถูกคุมขังเป็นเวลา 

84 วัน เห็นว่าไม่สมควรที่จะอยู่เมืองไทย ข้าพเจ้า

และลูกเล็กๆ 2 คนจึงไปประเทศฝรั่งเศสและเดินทาง

ต่อไปประเทศจีน ซึ่งนายปรีดีพ�านักอยู่ก่อนแล้ว เมื่อ

อยู่ในประเทศจีนก็ขาดการติดต่อกับญาติมิตร จนเมื่อ 

พ.ศ. 2510 ข้าพเจ้าได้ไปพ�านักในประเทศฝร่ังเศส 

ขณะนัน้คณุป๋วยไปราชการก็ได้ไปเยีย่มข้าพเจ้าซึง่เช่า

ห้องเล็กๆ (Studio) เป็นที่พัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 

นายปรีดีได้ย้ายจากประเทศจีนมาพ�านักอยู่ในประเทศ

ฝรั่งเศส คุณป๋วยได้มาเยี่ยมและช่วยไกล่เกลี่ยในกรณี

ที่นายปรีดีฟ้องรัฐบาลไทยเพื่อขอหนังสือเดินทางและ

เบี้ยบ�านาญให้ตกลงเป็นที่เรียบร้อยนอกศาล และเมื่อ

เราขออนุญาตแลกเงินเพื่อมาซื้อบ้าน เราก็ได้เชิญให้

มาดูบ้านว่าเราได้ซื้อจริง หลังจากนั้นเมื่อคุณป๋วยไป

สอนที่ Cambridge และแวะมาฝรั่งเศสก็ได้มาพักอยู่

กับเราที่บ้าน  Antony เราได้จัดให้นอนในห้องรับแขก 

เพราะบ้านทีเ่ราซือ้นีเ้ล็กมาก มห้ีองนอนเพยีงสองห้อง

เท่านั้น

 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ในปี พ.ศ. 2518  

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้าน ซึ่งจากไปเป็น

เวลา 17 ปี คุณป๋วยได้ไปรับข้าพเจ้าที่สนามบิน

ดอนเมือง และเป็นผู้แถลงข่าวในการกลับมาแทน

ข้าพเจ้า เม่ือคุณป๋วยพกัอยู่ในประเทศองักฤษ ข้าพเจ้า

ได้ไปเย่ียม แม้คุณป๋วยจะพูดไม่ได้ แต่ความจ�าเป็นเลศิ  

พูดคุยกันเรื่องเก่าๆ ด้วยภาษามือ และสมุดเล่มเล็ก

ที่คุณป๋วยจดชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกัน ครั้นเมื่อคุณป๋วย 

กลับมาเมืองไทยครั้งแรก ข้าพเจ้าได้ไปต้อนรับท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณป๋วยได้มารบัประทาน

อาหารกลางวันที่บ้านซอยสวนพลู และครั้งต่อๆ มา

ที่มาเมืองไทย บางครั้งมาเยี่ยมข้าพเจ้าพร้อมท้ัง

ภรรยา และบางครัง้ข้าพเจ้าก็ไปเยีย่มทีบ้่านซอยอารย์ี

 คุณป๋วยเป็นผู ้หนึ่งที่ เสียสละเพื่อเอกราช

อธิปไตยของชาติไทย รับราชการต�าแหน่งส�าคัญๆ 

ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ เป็นประโยชน์แก่ชาตมิหาศาล 

สมบูรณ์ ด้วยคุณธรรม 3 ข้อ คือความจริง ความงาม

และความดี

 ขอให้กศุลกรรมและคณุความดทีัง้หลายทัง้ปวง 

ที่คุณป๋วยสร้างสมไว้แก่ประเทศชาติและราษฎรไทย

จงดลบันดาลให้คุณป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไปสู ่สุคติใน

สัมปรายภพ และอยู ่ในความทรงจ�าของญาติมิตร 

บรรดาศิษย์และราษฎรไทยชั่วกาลนานเทอญ n

คัดลอกจากหนังสือ	อาจารย์ป๋วยกับธรรมศาสตร์ (2542)		
หน้า	173-175

อาจารย์ป๋วยอ่านแถลงการณ์	การมาของ

ท่านผู้หญิงพูนศุขที่ดอนเมือง

คุณป๋วยเป็นผู้หนึ่งที่เสียสละเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติไทย รับราชการต�าแหน่ง 

ส�าคัญๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นประโยชน์แก่ชาติมหาศาล สมบูรณ์ ด้วย

คุณธรรม 3 ข้อ คือความจริง ความงามและความดี

29  ส า ร ป๋ ว ย



2459
9 มีนาคม 2459
เกิดที่บ้าน ตลาดน้อย กรุงเทพฯ 
เป็นบตุรคนที ่4 ของนางเซาะเซง็ แซ่เตยีว 
และนายซา แซ่อึ้ง

2476
เป็นมาสเตอร์ 

สอนวิชาค�านวณและ
ภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียนอัสสัมชัญ

2477
เป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

2457
2457 - 2461

สงครำมโลกครั้งที่ 1

2467
เขาโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

2480
ส�าเร็จการศึกษาเป็น
ธรรมศาสตรบัณฑิต

2481
สอบได้ทุนไปเรียนที่ LSE 

มหาวิทยาลัยลอนดอน

2475
คณะรำษฎรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง

2477
นำยปรีดี พนมยงค์ ก่อตั้งมหำวิทยำลัย

วิชำธรรมศำสตร์และกำรเมือง และด�ำรง

ต�ำแหน่งผู้ประศำสนกำร

2482
จอมพล ป. 

เริ่มนโยบำยรัฐนิยม

ลูกผู้ชำยชื่อ “ป๋วย”
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2485
ร่วมก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้น
ในอังกฤษ ได้ชื่อจัดตั้งว่า 

นายเข้ม เย็นยิ่ง 

2484
นำยปรีดี พนมยงค์ และคณะ ก่อตั้งขบวนกำรเสรีไทยเพรำะไม่เห็นด้วยกับกำรประกำศสงครำม

ของรัฐบำลจอมพล ป.พิบูลสงครำม

2487
กระโดดร่มลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานลับของเสรีไทย

2489
แต่งงานกับมาร์เกร็ท สมิท 
เรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน

2484
2484 - 2488

สถำนกำรณ์

สงครำมโลก ครั้งที่ 2 

ในภูมิภำคเอเชีย

แปซิฟค

2488
  กลับไปเจรจากับรัฐบาลอังกฤษ
ให้ยอมรับขบวนการเสรีไทย 
ได้รับยศพันตรีแห่งกองทัพบกอังกฤษ

14 สิงหาคม 2488 

ญี่ปุนประกำศยอมแพ้สงครำม 

  16 สิงหาคม 2488

นำยปรีดี พนมยงค์ ลงนำมประกำศสันติภำพ

ในพระปรมำภิไธยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล

คําวา “ป๋วย” แปลตรงตัวไดวา “พูนดินที่โคนต้นไม้”
แตมีความหมายกวางขวางออกไปอีก คือ “บํารุง” “หลอเลี้ยง” “เพาะเลี้ยง’ และ “เสริมกําลัง”

ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ (2512)

2484
จบปริญญาตรีสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์

และการคลัง 
ผลการเรียนสูงสุด

เป็นอันดับหนึ่ง 
ในบรรดาเกียรตินิยม

2490
รัฐประหำรโดย 

พลโทผิน ชุณหวัณ
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2491
จบปริญญาเอกด้วยวิทยานิพนธ์
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
ควบคุมดีบุก

2492
กลับเมืองไทย
เข้ารับราชการ
ต�าแหน่งเศรษฐกร 
กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

2496
เป็นรองผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

2501
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี

2500
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอ�ำนำจ

รัฐบำลจอมพล ป. พิบูลสงครำม

2494
เปลี่ยนชื่อมหำวิทยำลัย

วิชำธรรมศำสตร์และกำรเมือง 

เป็นมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

มีจอมพล ป. พิบูลสงครำม 

เป็นอธิกำรบดีคนแรก

2504
เริ่มใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติฉบับที่ 1

2492
นำยปรีดี พนมยงค์ 

และขบวนกำร

ประชำธิปไตย 

26 กุมภำพันธ์ 

ซึ่งต้องกำรฟนฟู

กำรปกครองให้เป็น

ประชำธิปไตย

ประสบควำมล้มเหลว

2495
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ฝ่ายวิชาการ ของปลัด
กระทรวงการคลังและ
กรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

2499
เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลัง 
ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษ

2502
ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

“การยอมรับความชั่วนั้นเปนความชั่วอยูในตัว 
(toleration of evil is evil itself)”

ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ (2511)
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2515
กุมภาพันธ์ 2515 เกิดจดหมาย

เปิดผนึกของนายเข้ม เย็นยิ่ง 
ถึงพี่ท�านุ เกียรติก้อง แห่งหมู่บ้าน
ไทยเจริญ แสดงจุดยืน สนับสนุน

ให้ใช้ระบอบประชาธิปไตย
ในการแก้ปัญหาของประเทศ

2513
ลาพักไปสอน
ที่ ม.ปริ๊นชตัน 
สหรัฐอเมริกา

2519
ลี้ภัยการเมืองออกนอกประเทศ

2520
เดือนกันยายน ล้มป่วยด้วยอาการ
เส้นโลหิตในสมองแตก 
ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่ประเทศอังกฤษ

2514
ลาออกจากต�าแหน่ง
ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

2518
ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกให้เป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ 10

2516
เหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม

2519
เหตุกำรณ์ 6 ตุลำคม

2530
เดินทางกลับมาเยี่ยม
บ้านเกิดที่เมืองไทย
ครั้งแรก

2542
28 กรกฎาคม ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

ที่บ้าน ณ กรุงลอนดอน รวมอายุได้ 83 ปีเศษ

2510
ที่ปรึกษากระทรวง
การคลัง ร่วมก่อตั้ง
มูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทย

2506
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม 

จอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นเป็นนำยกรัฐมนตรี

“ประชาธิปไตยนั้นตองอาศัยหลักการปกครองดวยกฎหมาย (rule of law) 

ไมใชการปกครองดวยอารมณหรือดวยกลุมบุคคลจะมีเครื่องแบบหรือไมก็ตาม”

ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ (2514)
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