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  24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยาม/ไทย จาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่ “อ�านาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย” 

แม้นี่จะผ่านมา 83 ปีแล้วก็ตาม แต่การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้ก็ยังล้มลุกคลุกคลานตลอดมา ซึ่ง

ไม่เป็นธรรมนักที่จะกล่าวโทษแต่คณะราษฎร โดยไม่พิจารณาถึงการรัฐประหาร 2490 และขบวนการรัฐประหารหลังจาก

นั้นเป็นต้นมา

 27 มิถุนายน 2477 สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีมันสมองของคณะราษฎรเป็น

ผู้ประศาสน์การ เพื่อผลิตคนเข้าสู่ระบอบใหม่ ตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎร อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นนักศึกษา

รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์คนแรกที่ได้มาเป็นอธิการบดี น่าเสียดายที่ท่านต้องพ้นจาก

ต�าแหน่งไปเพราะเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อันน่าเศร้า ไม่ต่างจากที่ท่านผู้ประศาสน์การต้องจากประเทศไทยไปหลัง

การรัฐประหาร 2490 อย่างแทบเอาชีวิตไม่รอด

 อย่างไรก็ดี งานที่ทั้งสองท่านได้ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังเสมอมา 

ดังที่ สารปวย ได้พยายามน�าเรื่องเหล่านี้มาเสนอ แม้จะเป็นเรื่องของ “คนดีที่เมืองไทยไม่ต้องการ” ก็ตาม

กษิดิศ อนันทนาธร
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วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค (ใกล BTS ทองหลอ) 

ถนนสุขุมวิท 55

กําหนดการ

13.30 น. ลงทะเบียน

14.00 น.  ปาฐกถาปรีดี พนมยงค ในหัวขอ “ผูหญิงกอน-หลัง การอภิวัฒน 

24 มิถุนายน 2475” โดย ดร.ไทเรล ฮาเบอรคอรน 

อาจารยประจําภาควิชา Political & Social Change มหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรีย

15.00 น. การอภิปรายในหัวขอ “ปรีดี พนมยงค กับ รัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ที่ทานเกี่ยวของ”

 โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มธ.

  รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน คณะนิติศาสตร มธ.

  อ.เกื้อ เจริญราษฎร คณะนิติศาสตร มธ. ศูนยลําปาง

 ดําเนินรายการโดย เจนวิทย เชื้อสาวะถี ผูสื่อขาว VoiceTV

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค ประจําป 2558

วันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค (ใกล BTS ทองหลอ) 

ถนนสุขุมวิท 55

กําหนดการ

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 น.  การปาฐกถาในหัวขอ “อาน ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค 

ผานหนังสือ ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค 

(ฉบับขยายความ)” โดย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

14.00 น. รวมเสวนาแลกเปลี่ยน

 โดย ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร มธ.

  ดร.ธร ปติดล คณะเศรษฐศาสตร มธ.

  ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร จุฬาฯ

  อ.สิทธิธรรม โรหิตสุข วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.

 ดําเนินรายการโดย สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย

งานเปดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค (ฉบับขยายความ)”
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 ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดท�าโครงการ

จัดท�าเว็บไซต์ (website) และอี-ไลบรารี (e-library) 

ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ขึน้เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจให้กบั

คนรุ่นหลัง ส�าหรบัการท�างานเพือ่อดุมคตติามแนวทาง

ที่อาจารย์ได้ปฏิบัติเป็นต้นแบบไว้ ผ่านการเป็นแหล่ง

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ที่สุดของอาจารย์

ป๋วย กล่าวคือนอกจากจะมีประวัติของอาจารย์ป๋วย

แล้ว ยังมีงานเขียนทุกชิ้นของท่าน รูปภาพ ไฟล์เสียง 

จดหมายเหตุ ลายมือ และหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้อง

กับท่าน รวมท้ังรายงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

อาจารย์ป๋วย เช่น หนังสือประจ�างานปาฐกถาป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ที่จัดขึ้นทุกสองปี โดยคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

 ไม่เกินความจริงนักที่จะกล่าวว่า ตลอดระยะ

เวลากว่า 83 ปี แห่งชีวิตของอาจารย์ป๋วย (9 มีนาคม 

2459 - 28 กรกฎาคม 2542) มีหลากหลายมิติท่ีมี

ผู ้นิยามให้ท่าน จวบจนปัจจุบันแม้อาจารย์ป๋วยได้

ส้ินอายุขัยไปเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วก็ตาม แต่

เรื่องราวของชีวิต ผลงาน ตลอดจนแรงบันดาลใจของ

ท่านต่อสังคมไทยก็มิได้จางหายลงไปแต่อย่างใด

 มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษย-

โครงการจัดทํา 
puey-ungphakorn.org

แรงบันดาลใจจากอาจารยปวยสูเว็บไซตและ e-library เพื่อคนรุนใหม

สืบสานป๋วย

กษิดิศ อนันทนาธร
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ศาสตร์มกี�าเนดิมาจากโครงการต�าราสงัคมศาสตร์และ 

มนษุยศาสตร์ของสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2509 ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญในการ

ผลิตต�าราด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีการ

แปลหรือเขียนขึ้นมาใหม่ อาจารย์ป๋วยซึ่งขณะนั้น

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ถือเป็นผู ้ที่มีส ่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้

โครงการต�าราฯ ได้ลงหลักปักฐานในสังคมวิชาการ

ไทยมาจนปัจจุบัน จนกล่าวได้ว่ามูลนิธิโครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือมรดกหนึ่งที ่

อาจารย์ป๋วยได้มอบไว้ให้แก่สังคมไทย

 ปัจจบุนัสือ่อนิเทอร์เนตเป็นเคร่ืองมือส่ือสารที่

สามารถรวบรวมสื่อได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมทั้งการสร้างชุมชน

ในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและมีพลัง

อย่างไร้ขอบเขต โครงการจดัท�าเวบ็ไซต์และอ-ีไลบรารี 

ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จึงเป็นความพยายามหนึง่ในการ

เผยแพร่ชีวิตและผลงานของอาจารย์ป๋วย ต�าราที่ผลิต

โดยมลูนธิโิครงการต�าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่อาจารย์ป๋วยได้สร้างไว้เพื่อ

เผยแพร่และสื่อสารคุณูปการเหล่านี้ให้สังคมไทยได ้

รับรู้และตระหนักตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระ 

100 ปีชาตกาลของท่านที่จะมาถึงในปี 2559

 มีคนหลายคนออกปากว่าศรัทธาอาจารย์ป๋วย 

แต่คนเหล่านีล้้วนถกูตัง้ค�าถามว่าสิง่ทีเ่ขาปฏบิตัอิยูน่ัน้

เป็นส่ิงทีส่อดคล้องกบัแนวทางของอาจารย์ป๋วยหรอืไม่  

ผมเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ซึ่งพวกเราจะไปตัดสินเขา 

เหล่านั้นด้วยอคติ โดยไปโกรธเขาเกลียดเขา หาก 

กาลเวลานัน่เองจะเป็นผูว้นิจิฉยั และถงึอย่างไรอาจารย์ 

ป๋วยก็ยังคงเป็นอาจารย์ป๋วย ฉะนั้น หากอยากรู้จัก

อาจารย์ป๋วยจริงๆ ก็ควรอย่างยิ่งที่จะฟังสิ่งท่ีอาจารย์ 

ป๋วยพดู อ่านทีอ่าจารย์ป๋วยเขยีน และพยายามท�าตาม

แนวทางที่อาจารย์ป๋วยเคยท�าไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง

 สุดท้ายนี้ อย่าลืมแวะเข้าไปเย่ียมชมเว็บไซต์ 

puey-ungphakorn.org กันนะครับ n
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 วนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2475 เป็นวนัเปลีย่นแปลงการปกครอง ทีส่ิน้สดุความเป็นสมบรูณาญาสทิธริาชย์

ที่พระมหากษัตริย์หมดความเป็นเจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดิน ยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 

ด้วยแล้ว ประกาศไว้ชัดเจนว่า อ�านาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎร นี้นับว่าเป็นการพลิกแผ่นดินเอาเลย

ทีเดียว เพราะก่อนหน้านั้นอ�านาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเมื่อในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงอ่านธรรมนูญ

การปกครองฉบบันีแ้ล้ว กท็รงถงึกบัตกพระทยั แต่ในเมือ่ทรงสญูพระราช-

อ�านาจไปหมดแล้ว จึงทรงยอมลงพระปรมาภิไธย โดยทรงขอ

ไกล่เกลีย่ให้เรยีกรฐัธรรมนญูฉบบันีว่้าเป็นฉบบั “ชัว่คราว” 

ซึ่งคณะราษฎรผู้ยึดอ�านาจได้แต่วันที่ 24 มิถุนายน ก็

รอมชอมกับพระองค์ เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ 

จนเป็นที่พอพระราชหฤทัย ให้ประกาศใช้ได้อย่าง

เป็นถาวรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมศกเดียวกันนั้น

 พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะ

ราษฎร ได้ทูลเสนอให้พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ 

ทรงปฏิญาณพระองค์ก่อนขึ้นครองราชย์ว่าจะทรง

ด�ารงรักษารัฐธรรมนูญไว้ให้เป็นกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศ ซึ่งไม่มีใครที่จะล้างผลาญหรือท�าลายได้

วันชาติ

จากปลายปากกาปญญาชนสยาม

ส. ศิวรักษ

อ�านาจไปหมดแล้ว จึงทรงยอมลงพระปรมาภิไธย โดยทรงขอ

ไกล่เกลีย่ให้เรยีกรฐัธรรมนญูฉบบันีว่้าเป็นฉบบั 

ซึ่งคณะราษฎรผู้ยึดอ�านาจได้แต่วันที่ 24 มิถุนายน ก็

ประเทศ ซึ่งไม่มีใครที่จะล้างผลาญหรือท�าลายได้

5  ส า ร ป๋ ว ย



 มีพระราชกระแสว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่จ�าต้อง

ทรงปฏิญาณว่าจะคุ้มครองรัฐธรรมนูญไว้ เพราะ

พระองค์ท่านทรงตัง้สจัวาจาเป็นพระราชปณธิานไว้แล้ว 

พระเจ้าแผ่นดินทุกๆ พระองค์ย่อมต้องทรงรักษาไว้

ซึ่งรัฐธรรมนูญ โดยยอมลดพระองค์ลงอยู่ใต้กฎหมาย

สูงสุดดังกล่าว คือให้คนไทยทุกคนมีสถานะเท่าเทียม

กันทางกฎหมาย

 ที่เกิดรัฐประหารขึ้นแต่ละครั้ง แล้วพระเจ้า-

แผ่นดินทรงยอมให้คณะทหารฉีกรัฐธรรมนูญเพื่อ

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แสดงว่าพระราชกระแสของ

ในหลวงรัชกาลที่ 7 เป็นหมันไป

 โดยเราต ้องไม ่ลืมว ่ ารั ฐธรรมนูญฉบับ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นวันแรกของ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ยืนยันว่าอ�านาจสูงสุดเป็น

ของราษฎรชาวสยาม และวันที่ 24 มิถุนายน เป็นการ

เริ่มต้นศักราชใหม่ที่ให้ราษฎรเป็นเจ้าของประเทศ ไม่

ได้เป็นไพร่บ้านพลเมืองอีกต่อไป เพราะค�าว่า ราษฎร 

ในภาษาสันสกฤต กับค�าว่า รัฐ ในภาษาบาลี เป็นค�า

เดียวกัน กล่าวคือ รัฐย่อมต้องเป็นของราษฎร

 อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นมันสมองของ

คณะราษฎร ต้องการให้ใครๆ ได้ศึกษาหาความรู้โดย

เข้าใจการเมืองอย่างถูกต้อง ตามครรลองของระบอบ

ประชาธปิไตยไทย ท่านจงึตัง้มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์

และการเมืองขึ้น โดยเลือกเอาวันที่ 27 มิถุนายน 

เป็นวันเริ่มสถาบันการศึกษาแห่งใหม่นี้ ซึ่งเปิดโอกาส

ให้ทกุๆ คนได้เรียนรู้ธรรมศาสตร์ ซึง่กคื็อสาระของการ

ปกครอง โดยให้นักศึกษาได้เข้าไปมีบทบาททางการ

เมือง สมกับชื่อของสถาบันการศึกษาใหม่แห่งนี้ 

 ต่อเมื่อถึง พ.ศ. 2482 แล้ว รัฐบาลถึงได้

ประกาศเอาวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ เพราะ

วันนั้นเป็นวันที่ชาติไทยได้เอกราชสมบูรณ์ หลังจาก

ที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลส�าคัญในฐานะ

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศท่ีแก้ไข

สนธิสัญญาต่างๆ กับประเทศมหาอ�านาจ จนเรา

ล้มเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้ ดังเราได้ยอมรับ

สถานภาพที่ว่านั้นมาแต่รัชกาลที่ 4 เพื่อรักษาเอกราช

นาเศราที่เราไดเอกราชอันสมบูรณมาจากมหาอํานาจ 

แตภายในประเทศ ความเปนประชาธิปไตยของเรา ก็ถูกเผด็จการเบียดเบียนบีฑา

ส า ร ป๋ ว ย  6



พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร นายปรีดี พนมยงค์ มันสมองของคณะราษฎร

ไว้ในทางการเมือง โดยยอมเสียอิสรภาพทางศาลไป 

และยอมเสียเสรีภาพทางเศรษฐกิจไปด้วย

 น่าเศร้าที่เราได้เอกราชอันสมบูรณ์มาจาก

มหาอ�านาจ แต่ภายในประเทศ ความเป็นประชาธปิไตย

ของเรา ก็ถูกเผด็จการเบียดเบียนบีฑาจนเกิดค�า

ว่า Thailand ขึ้นแทนสยามรัฐราชสีมาอาณาเขต 

แล้วมิหน�าเรายังยอมให้ญี่ปุ ่นยกพลเข้ามายึดครอง

ประเทศไทยไว้อีกด้วย โดยนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้

ท�าตัวเป็นอย่างฮิตเลอร์และมุสโสลินียิ่งๆ ขึ้นทุกที 

แต่อย่างน้อยรัฐสภายังเป็นใหญ่อยู ่ และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ก็อยู่เหนืออ�านาจของเผด็จการ

 ครัน้เกดิรฐัประหารขึน้เมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2490 นั้น สาระทางประชาธิปไตยถูกท�าลายไป

อย่างน่าเสยีดาย แม้จะยงัคงมีรฐัสภาอยูก่ต็าม จนกระทัง่

เมื่อ ส. ธนะรัชต์ ยึดอ�านาจการเมืองการปกครองได้

ในนามของค�าว่า ปฏิวัติ นั่นแหละ แม้รูปแบบในทาง

ความเป็นประชาธิปไตยก็ปลาสนาการไป ลัทธิเทวราช

เข้ามาแทนที่สมมติเทพ วันที่ 24 มิถุนายน กลายเป็น

สัญลักษณ์ของความแย่งชิงพระราชอ�านาจ เพราะ

โฆษณาชวนเชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงพร้อมจะ

พระราชทานรฐัธรรมนญูอยูแ่ล้ว ทัง้ๆ ทีน่ีเ่ป็นความเทจ็

 ส. ธนะรัชต์ ก็เปล่ียนวันชาติจากวันที่ 24 

มถินุายน มาใช้วนัพระราชสมภพแทน โดยอ้างว่าเอาอย่าง

อังกฤษ ซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้ปรากฏ จะ

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่น่ันเอง 

ว่าวันชาติควรเป็นวันของมวลมหาประชาชน ไม่ใช่

วันของคนใดคนหนึ่ง สมดังค�าของพระราชาธิบดีแห่ง

ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งมีพระราชด�ารัสว่า “ข้าพเจ้า

แสดงให้ไว้อย่างชัดเจนว่า ราษฎรส�าคัญกว่าพระราชา 

เราจะให ้อนาคตของประเทศชาติอยู ่ ในมือของ

คนๆเดียวที่ได้รับเลือกเข้ามาสู่ต�าแหน่งโดยชาติวุฒิ 

อย่างปราศจากคุณวุฒินั้นไม่ได้”

 โดยที่พระราชาองค์นี้ได้ทรงสละราชสมบัติ 

แต่เมื่อพระชนม์ยังไม่ถึง 60 เพื่อให้พระราชโอรส

เสวยราชย์แทน ทัง้ยงัทรงน�าประชาธิปไตยมาพระราชทาน

เป็นของขวญัส�าหรบัราษฎรทัง้หลายอกีด้วย นอกเหนอื

ไปจากทีท่รงแนะน�าให้ผูค้นเหน็กนัว่า Gross National 

Happiness ส�าคัญกว่า Gross National Products 

พระมตินี้เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลกแล้ว

 บางทีเราน่าจะมองไปที่ประเทศเพ่ือนบ้าน

แทนเดินตามฝรั่งไปอย่างเซื่องๆ บ้างละกระมัง n
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 ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ทีจ่ดัโดยคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่จะมขีึน้ทกุ

เดือนจนถึงเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีหวัข้อทีน่่าสนใจมากมาย ส�าหรบั

หัวข้อปาฐกถาประจ�าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคือ 

“ก�าเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จาก

สหรฐัฯ ถงึสยามไทย” โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 

ธรรมศาสตราภิธาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ซึ่ งท ่านได ้วิพากษ ์

เศรษฐศาสตร์การเมืองได้อย่างน่าสนใจทีเดียว

เศรษฐศาสตรการเมืองสูศาสตรแหงสังคม

 อาจารย์ธเนศกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาของ

ระบบเศรษฐกจิการเมอืงสมยัใหม่ กบัการก�าเนดิทฤษฎี

วิเคราะห์สังคมอย่างเป็นองค์รวมและครอบคลุมมิติ

กําเนิดและอวสาน
ของเศรษฐศาสตรการเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย

ปาฐกถา 100 ป ป๋วย อึ๊งภากรณ

มนธีร กรกําแหง / กษิดิศ อนันทนาธร

ปัจจัยทั้งหลายในสังคมเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือ ทฤษฎี

ลทัธมิาร์กซ โดยได้วพิากษ์ถงึทฤษฎลีทัธมิาร์กซ ว่าได้

สร้างคณุปูการทางวชิาการทีห่ลากหลาย ต้ังแต่ (1) การ

ค้นพบก�าเนิดมูลค่าส่วนเกิน (2) การพบว่าลักษณะ

ขดัแย้งกนัของทนุกบักรรมกรนัน้น�าไปสู่ความแปลกแยก 

และ (3) การน�าเสนอภาวะสังเคราะห์อันเป็นผลรวม

สุดท้ายของความขัดแย้งทั้งหลาย คือการบรรลุความ

เป็นมนษุย์ของปัจเจกบคุคล ปลดปล่อยจากพนัธนาการ

ของระบบทนุอตุสาหกรรม ซึง่คุณปูการของการก�าเนดิ

เศรษฐศาสตร์การเมืองวิพากษ์ก็คือ การให้ก�าเนิด 

“ศาสตร์แห่งสังคม” (science of society) ที่สามารถ

อธิบายสังคมได้อย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ 

หลากหลายมิติ โดยมองถึงองค์รวมทั้งหมด และไม่

ละเลยความเป็นมนุษย์ของสังคมและการเมือง 

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแนะน�าปาฐก
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พัฒนาการของระบบทุนในสหรัฐอเมริกา

 เศรษฐศาสตร์การเมืองยังน�าไปสู่การศึกษา

เกีย่วกบัพฒันาการของระบบทนุนยิม ซึง่ในสหรฐัอเมรกิา

ช่วงก่อนจะเกิดสงครามกลางเมืองนัน้ ทุนนยิมแผ่ขยาย

ไปอย่างเตม็ท่ี ด้วยยังคงมีระบบทาสและแรงงานทาสใน

ภาคใต้ ในขณะที่ทางภาคเหนือกลายเป็นทุนที่เปลี่ยน

เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น และไม่ยอมรับระบบทาส 

จงึเกดิเป็นความขดัแย้งเนือ่งจากภาคเหนอืต้องการรกัษา

ปัจเจกชนเสรเีป็นฐานของเศรษฐกจิโดยปราศจากความ

ขัดแย้งทางชนชั้น แต่ภาคใต้กลับต้องการรักษาระบบ

ทาสไว้เป็นหลักประกันของการมีสังคมเสถียรภาพ

 ข้อทีน่่าสนใจซึง่จะมาปรบัใช้เป็นบทเรยีนของ

สังคมไทย คือ การที่ปัญหาทาสซึ่งเป็นปัญหาในระดับ

ชาติถูกบิดเบือนและยกระดับให้เป็นความขัดแย้งทาง

อุดมการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในห้วงทศวรรษที่

ผ่านมา เมืองไทยก็อยู่ในภาวะที่มิติความเห็นต่างกัน

ทางเศรษฐกิจสังคม จนยกระดับความขัดแย้งสู่ทาง

อุดมการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ …ที่สหรัฐฯจบลงด้วย

สงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ แต่ความ

ขัดแย้งในเมืองไทยไม่รู้ว่าจะจบลงเช่นใด?

เศรษฐศาสตรการเมืองในสยาม

 เศรษฐศาสตร์การเมอืงไทยเริม่ต้นด้วยความรู้

ทีเ่ป็นการลอกเลยีนแบบมาจากยโุรปโดยชนชัน้อ�านาจ

และปัญญาชนของสยามเอง ประกอบกับไทยไม่เคย

เป็นประเทศอาณานิคม ท�าให้เป็นการพัฒนาจาก

ภายในมากกว่าถกูน�าเข้าจากเจ้าอาณานคิม หรือกล่าว

ได้ว่าชนชั้นน�าไทยในเวลานั้น มีความสามารถในการ

แปลงความคิดทฤษฎีตะวันตกมาเป็นเรื่องไทยๆ ได้

อย่างกลมกลืนกับสังคมไทย แม้ว่าจะท�าให้พลังของ

ค�าอธิบายแบบตะวันตกแผ่วก�าลังลงไปก็ตาม เช่น 

บทนิพนธ์เรื่อง “ว่าด้วยทุนและแรง” ของสมเด็จ

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ซึง่อธบิายเรือ่งนี ้หลงัการ

ปฏิรูปของรัชกาลที่ 5 ซึ่งขณะนั้นวิชาการว่าด้วย

เศรษฐศาสตร์ยังไม่เกิดขึ้น จึงเป็นการสร้างความรู้

โดยพื้นฐานที่ เป ็นรูปธรรมยังไม่มี แนวคิดเรื่อง

เศรษฐศาสตร์การเมืองกลายเป็นความขัดแย้งและ

หวาดกลัว แม้จะยังไม่มีการน�าไปใช้แต่ก็ถูกแบนออก

ไปก่อนแล้ว ตัวอย่างทีเ่หน็ได้ชดัในเร่ืองนีก้ค็อื หนงัสอื

เรือ่ง ทรพัยศาสตร์ ของพระยาสุรยิานวุตัร ที่ได้แนวคดิ

มาจากต�าราเศรษฐศาสตร์การเมืองของจอห์น สจวต 

มิลล์ ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงวิจารณ์ว่ายังไม่ควรมีการ

ศึกษาลัทธิที่เรียกว่าทรัพยศาสตร์ในประเทศไทย และ

ในสมัยรัชกาลที่ 7 ก็มีการออกกฎหมายอาญา ห้าม

สอนลัทธิเศรษฐกิจในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน 

เป็นต้น แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

จึงได้มีการยกเลิกการเผยแพร่ลัทธิเศรษฐกิจ วิชาลัทธิ

เศรษฐกจิจึงกลายมาเป็นวชิาส�าคัญส�าหรบันกัศกึษาใน

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

 ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองครั้ง

ส�าคัญหลังการปฏิวัติ 2475 ที่บั่นทอนคณะราษฎรและ

ระบอบการปกครองใหม่เป็นอย่างมากจาก เค้าโครง

การเศรษฐกิจ ของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งน�าเสนอ

แนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิโซลิดาลิสม์ แต่มี
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การตีความหมายและหลักการท่ีอาจารย์ปรีดีน�าเสนอ

เกินความจริงไปจนท�าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน จน 

ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล วิจารณ์ว่าการเสนอ เค้าโครง

การเศรษฐกิจ เป็นความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์

ของอาจารย์ปรีดีเอาเลยทีเดียว

 อาจารย์ธเนศ ยังพูดถึงหนังสือที่สะท้อนถึง

พฒันาการของเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยอกีหลายเล่ม 

หนึง่ในนัน้คือ หลักเศรษฐศาสตร์ของรสุโส ซึง่แปลโดย

คณะยุวสาร ที่มีการเผยแพร่ในปี 2478 ว่าเป็นหนังสือ

เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับภาษาไทยจริงๆ ที่ให ้

ความรูก้บัสงัคม แต่ทีน่่าสนใจกว่าคอื จดุยืนของผูแ้ปล

และความคิดที่จะเผยแพร่หนังสือเล่มนี้กลับตรงข้าม 

กับหลักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่แท้จริง จึงท�าให้ 

ชนชั้นกลางในสังคมยอมรับไม่ได้

 อาจารย์ธเนศ ยังวิพากษ์อีกว่า จุดส�าคัญของ

ประวัติศาสตร์ก็คือ เศรษฐศาสตร์การเมืองนั้นไม่ได้

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติ เช่น ความล้มเหลวของ 

เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของอาจารย์ปรีดี ที่ไม่ได้รับ

การตอบรับ ทั้งที่ท่านเคยปรารภว่า “การเปลี่ยนแปลง

การปกครองคราวนี้ ไม่ใช่ coup d’ etat เป็น revo-

lution ทางเศรษฐกิจ ไม่มีในทางปกครองซึ่งเปล่ียน

จากพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นหลายคนเท่านั้น”  

รวมถงึการวจิารณ์ว่าเศรษฐศาสตร์การเมอืงของไทยจงึ

ดูเหมือนไม่เคยก้าวหน้าไปไหนเลย ทั้งในแง่ของการ

ศึกษาและในแง่ของทนุนยิม ซึง่ทนุนยิมของไทยก็ไม่มี

ความเป็นสมัยใหม่แบบทุนนิยมตะวันตก

 ข้อคิดที่น่าสนใจจากอาจารย์ธเนศคือ “ปัญหา

การพัฒนาของประเทศไทยก็คือ อะไรที่ดี ๆ เราไม่ท�า 

ไม่กล้าท�า”

 ปิดท้ายด้วยเศรษฐศาสตร์การเมืองยุคสุดท้าย 

คือในช่วงปี 2517-2524 ที่เกิดกลุ่มเศรษฐศาสตร์

การเมอืง คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภายใต้การน�าของ ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองจริงๆ  

นับเป็นช่วงฟื้นคืนชีพของเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย  

ผลงานทีโ่ดดเด่นของกลุม่เศรษฐศาสตร์การเมอืงรุน่แรก 

นี้ก็คือ งานวิจัยต้นก�าเนิดชั้นนายทุนในประเทศไทย 

ส่วนงานศึกษาเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบันคือนับแต ่

สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี 2523 

เป็นต้นมา พบว่าแทบไม่มกีารศกึษาอย่างเป็นระบบและ 

จริงจังเลย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเฉพาะประเด็น 

เฉพาะเรื่อง ไม่มีการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม จน

อาจกล่าวได้ว่าเป็นอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง

วิพากษ์ อันเนื่องมาจากการขาดการศึกษาทาง

ประวัติศาสตร์ ขาดการเมืองที่เป็นรูปธรรม และขาด

วิสัยทัศน์ที่วิพากษ์ในอนาคตของระบบทุนนิยม

 นี่คือบทสรุปจากบทวิพากษ์ของ ศ.ดร.ธเนศ 

อาภรณ์สุวรรณ ต่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของ

ไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย 

แต่ก็น่าจะหยิบยกประเด็นต่างๆ ขึ้นมาอภิปรายอย่าง

สร้างสรรค์ต่อไป ผู ้สนใจสามารถเข้าไปชมบันทึก 

งานเสวนาได้ โดยดูลิงค์จากเพจ 100 ปี อาจารย์ป๋วย 

- คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

 ปาฐกถาครัง้ต่อไปเป็นหวัข้อ “สิง่แวดล้อมไทย

กบัการกระจายอ�านาจ” โดย ศ.ดร.มิง่สรรพ์ ขาวสะอาด 

ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ใน 

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์ n

 ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิธาน 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 วันที่ 9 มีนาคม 2559 จะเป็นวันครบรอบ

วันเกิดของท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลส�าคัญ

อันทรงคุณค่าในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมือง

และเศรษฐศาสตร์ของไทย ท่านเป็นผู ้กล้าหาญที่

กล้ายืนหยัดลงมือท�าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อ

ประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยแท้ ทั้ง

ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ต่อประเทศชาติและประชาชน 

เป็นผู้ที่เปียมด้วยเมตตา มีน�้าใจ มีคุณธรรม อ่อนน้อม

ถ่อมตน เข้าใจและเห็นแก่ผู้ด้อยโอกาสเสมอ และยัง

เป็นคนเก่งที่หาตัวจับยาก เพียบพร้อมด้วยความรู้ 

ความสามารถและความอุตสาหะมุ่งม่ัน ท่านยังเป็น

ผู ้วางรากฐานเศรษฐกิจของไทยไว้อย่างเข้มแข็ง

มาจนทุกวันนี้  และยังเป ็นที่ยอมรับของบรรดา

นักเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอีกด้วย 

 อาจารย์ป๋วยยังเป็นครูผู้ประเสริฐที่เห็นเร่ือง

เรื่องจากปก

ปยะดา รัตนกูล / มนธีร กรกําแหง

การศึกษาส�าคัญกว่าสิ่งใด เพราะท่านมองเห็นคุณค่า

ในคนทกุคน ส่ิงส�าคัญคือ การทีท่่านเป็นเพยีงสามญัชน

คนธรรมดาในสังคม แต่สามารถสร้างคุณูปการและ

ความดีงามอันยิ่งใหญ่จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็น

แบบอย่างของพลเมืองที่สังคมพึงปรารถนา

 คราใดที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

นักเศรษฐกิจในประเทศนี้จะคิดถึงอาจารย์ป๋วย คราใด

ทีเ่ราต้องการหาทางแก้ปัญหาความยากจนอย่างยัง่ยนื 

ผู้คนต่างคิดถึงอาจารย์ป๋วย คราใดที่เราอยากเห็นการ

ศึกษาของชาติก้าวหน้าพัฒนา ครูอาจารย์จ�านวนมาก

กค็ดิถงึอาจารย์ป๋วย จวบจนทกุวนันี…้เมือ่ประเทศชาติ

เดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่า ต้องมีการปฏิรูปในแทบ

ทุกด้าน เพราะสังคมมีปัญหาที่สะสมมากมาย…

หลายต่อหลายคนก็คิดถึงอาจารย์ป๋วย

 ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทย ซึ่ง

สืบสานปณิธานอาจารยปวย 

ผานบทเพลงชุด “จิตวิญญาณอภิวัฒน”
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ประกอบด้วยศิษย์เก่าธรรมศาสตร์อดีตคนท�ากิจกรรม 

จงึได้ร่วมกนัจดัท�า ‘โครงการบทเพลง 100 ปี ชาตกาล 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ ชุดจิตวิญญาณอภิวัฒน์ ขึ้น

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร�าลึกถึงอาจารย์ป๋วย และ

จะมอบรายได้จากการจ�าหน่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 

โดยได้ศิษย์เก่าอย่าง ปราณี เภกะนันทน์ มาเป็น

ผู ้จัดการโครงการ และได้โปรดิวเซอร์มือดีอย่าง 

ศรีชัย เบญจปฐมรงค์ (สี่) เจ้าของนามปากกา ๔ ลาน

โพธิ์ มาควบคุมการผลิตและแต่งเพลง พร้อมด้วย

ศิลปินรับเชิญอีกหลายชีวิตที่เคารพและศรัทธาในท่าน

อาจารย์ป๋วยมาร่วมขับร้อง ร่วมด้วยนักดนตรีและ

นักร้องกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์คอรัส

 ศรีชัย เบญจปฐมรงค์ หรือ สี่ ศิษย์เก่า

ธรรมศาสตร์ผู้มองเห็นความเป็นธรรมศาสตร์ผ่านยุค

สมยัหลงั 6 ตลุาคม 2519 และรบัอาสาเป็นโปรดิวเซอร์

ในอัลบั้มนี้ เล่าถึงที่มาของการท�าเพลงชุดนี้ว่า เริ่มต้น

จากการได้พบกับ บุญสม อัครธรรมกุล อดีตนายก 

อมธ. ปี 2524 (ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์

เก่าสัมพันธ์) และได้รับการชักชวนให้ร่วมท�ากิจกรรม

ในวาระ 100 ปี ชาตกาลอาจารย์ป๋วย เขาจึงบอกไปว่า

อยากจะท�าเพลงทิ้งทวน

 “จุดหมายคือส่วนตัวคิดว่าอัลบั้มชุดนี้เป็น

การท้ิงทวนตัวเอง หมายถึงฝไม้ลายมือที่บ่มเพาะ

ประสบการณ์มาร่วม 

30 ป จะปล่อยของให้

หมด โดยมเีจตนารมณ์

ว ่าเมื่อเสร็จงานนี้จะ

เลิกท�าเพลงภาษาไทย 

และ เพลงภาษาอื่ น 

แต ่จะท�าเพลงภาษา

ธรรมะ เพลงบรรเลง

วิปัสสนาในแบบเพลง 

world music จะเดิน

ตามรอยท่านพุทธทาส 

และจะใช้ชีวิตที่เหลือ

อยูก่บัลกู ถอืเป็นการท�างานทิง้ทวนให้กบัมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และน่าจะเป็นครั้งสุดท้าย”

 ศรีชัยยังเล่าถึงที่มาของชื่อชุด จิตวิญญาณ

อภวิฒัน์ ว่ามาจากเหตกุารณ์สมยัหลงั 6 ตลุาคม 2519 

ที่นักศึกษาถูกสังหารหมู่ และเป็นช่วงที่อาจารย์ป๋วย

เป็นอธิการบดี ไล่เรียงมาจนถึงธรรมศาสตร์ในยุค

ปัจจบุนั บทเพลงในชดุนีจ้งึเริม่ตัง้แต่เพลงธรรมศาสตร์

ในยุคนั้นไล่มาจนถึงปัจจุบัน 

 “อัลบั้มชุดนี้เกิดจากการที่ผมสั่งสมบทเพลง

ที่ผมท�าและเก็บๆ ไว้จากการที่เคยท�างานห้องบันทึก

เสียง และมองว่าสักวันหนึ่งเราจะปล่อยของเมื่อถึง

เวลาประจวบเหมาะ ซึ่งในวาระ 100 ป อาจารย์ปวย

ก็ถึงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวคืนแผ่นดินได้แล้ว ความ

เป็นจิตวิญญาณอภิวัฒน์นั้นมาจากการที่ผมได้เห็น

นักศึกษาธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน…ที่แวบแรกท�าให้

ผมรู้สึกเหมือนธรรมศาสตร์ตายไปแล้ว ตายไปจาก

ประชาชน แล้วก็เกิดค�าถามในใจว่า ธรรมศาสตร์ตาย

ไปจากประชาชนแล้วหรือ? ด้านหนึ่งผมรู้สึกว่ามันน่า

หดหู่ มันน่าเสียใจ ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก�าลังจะ

หายไปแล้ว แต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็น

ว่าคนในปัจจุบันนี้ถูกเลี้ยงมาในอีกแบบหนึ่งในเรื่อง

ของวัตถุนิยม จึงต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน แต่เมื่อผม

ได้คลุกคลีกับนักศึกษาธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการ

จดัค่ายอาสา ผมก็ได้ค�าตอบว่า ธรรมศาสตร์ยงัไม่ตายศรีชัย เบญจปฐมรงค์
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หรอก เพียงแต่เราจะต้อง ‘ปลูก’ จิตส�านึกใหม่ขึ้นมา 

ย�า้เตอืนเอาบทเรยีนของประวตัศิาสตร์มาเป็นบทเรียน 

เอาแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ปวย แบบอย่างที่ดีของ

อาจารย์ปรีดีมาเป็นบทเรียน อย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ�้า

ขึน้มาอกี กเ็ลยเขยีนเป็นเพลงใหม่คอืเพลงจติวญิญาณ

อภิวัฒน์”

 ค�าว่า อภิวัฒน์ คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี 

เป็นค�าท่ีอาจารย์ปรดี ีพนมยงค์ ใช้ในช่วงเปลีย่นแปลง

ระบอบการปกครอง พ.ศ. 2475 เพลงจิตวิญญาณ

อภิวัฒน์ถือเป็นเพลงเอกของอัลบั้มที่ศรีชัยตั้งใจอย่าง

แรงกล้าทีจ่ะให้เป็นเพลงใหม่ประจ�ามหาวทิยาลยั ซึง่ใน

อัลบั้มชุดนี้มีทั้งหมด 26 เพลง และมี 2 เพลง ที่ตั้งใจ

จะท�าให้เป็นเพลงประจ�ามหาวิทยาลัย อีกเพลงหนึ่ง

ก็คือ เพลงโดมด�าเนินธรรม 

 “อย่างในเพลงเม่ือก่อนครัง้นูน้ ‘ปลกูยงูทองไว้

เคียงโดม’ ในเพลงจิตวิญญาณอภิวัฒน์ก็จะเป็นว่า ‘ดั่ง

ยูงทองชูก้านใบสง่างาม’ หมายถึงว่า ได้แตกกิ่งก้าน

สาขาไปทีร่งัสติด้วย ทีพ่ทัยา ทีล่�าปาง จนทกุทีท่ัว่แผ่นดนิ

ประเทศไทย ‘…ให้ทกุแดนแคว้นแผ่นดินมเีหลือง แดง’ 

เหลืองในที่นี้ คือ ธรรม และแดง คือ โลหิต” 

 การท�าอัลบั้มชุดนี้เรียกได้ว่าเป็นการท�างาน

แบบจิตอาสาเพื่อร�าลึกถึงอาจารย์ป๋วยล้วนๆ ซึ่งศรีชัย

บอกว่าทุกคนต้องลงทุนด้วย ‘ใจ’ จริงๆ 

 “งานนีไ้ม่มค่ีาจ้าง ต้องเอาฝมอืตวัเองมาจดัการ 

และต้องมจีติอาสามาเพิม่เตมิ ซึง่ก็ได้คณุปราณมีาเป็น

ผู้จัดการโครงการฯ มาช่วยประสานนักศึกษารุ่นใหม่ 

ประสานคนนั้นคนนี้มาร่วมร้องเพลงกัน การท�าเพลง

ชุดนี้ผมเริ่มจากโจทย์ท่ีเรียกได้ว่าฉีกต�าราบีโทเฟน 

ฉีกทฤษฎีทั้งหลายเลย คือไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพ แต่

เราเข้าใจจนขอปิดต�าราไปดีกว่า ปกติการท�าเพลงจะ

ต้องท�าดนตรีก่อน นักร้องต้องผ่านการฝกฝนมาก่อน 

แต่การท�างานชุดนี้…ไม่ ต้องเอาจิตวิญญาณมาเป็น

จิตอาสาเพื่อธรรมศาสตร์ ต้องคิดเหนือเงิน เรื่องเงิน

ไม่ต้องมาคิด ผมก็นึกถึงค�าสอนของท่านพุทธทาส

ที่ว ่า “อยู ่อย่างต�่ากระท�าอย่างสูง” เราจึงฝกร้อง

เพลงอย ่างเร ่ งรัด 

เอาอาสาสมัครที่ มี

จิตใจอยากร้องเพลง 

ในบทเพลงใหม่ๆ จะ

เป ็นเสียงร ้องของ

นักศึกษารุ่นใหม่โดย

เฉพาะนักศึกษาที่

ศูนย์รังสิต ซึ่งก็ได้

นักศึกษามาจ�านวน

หนึ่ง ไม่มากแต่ผม

ต้องท�าให้ฟ ังเสียง

แล ้วเหมือนมีร ่วม 

200 เสียง เฉพาะ

เพลงจิตวิญญาณอภิวัฒน์ซึ่งเป็นการขับร้องประสาน

เสียง ก็ใช้วิธีการร้องประสานเสียงอย่างการร้องเพลง

ในโบสถ์ คือผมดึงให้เด็กร้องด้วยศรัทธา มีความเช่ือ

และศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่ออาจารย์ปวย เพลง

ใหม่ในอัลบั้มนี้ผมใช้เวลา 3-4 เดือน แต่ถ้าทุกเพลง

ในอัลบั้มนี้เรียกได้ว่าเก็บสะสมมาร่วม 20 ป”

 “ช่วงที่เราท�าโครงการนี้ สี่เองอยากจะปล่อย

ของ โครงการที่เราท�าใช้ชื่อว่า โครงการสอนน้องร้อง

เพลง ซึ่งโครงการนี้เราไปเริ่มท�าที่ธรรมศาสตร์ศูนย์

รังสิต และเราก็ขอความร่วมมือจากน้องๆ โดยเริ่ม

จากเด็กที่มาจากกลุ่ม TU spirit หลังจากนั้นเราก็หา

เด็กนักศึกษากลุ่มต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจาก

การรับสมัคร ก็ได้เป็นคณะนักร้องรุ่นใหม่ของอัลบั้มนี้

ขึ้นมา” ปราณี เภกะนันทน์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าว

เสริม

 ส�าหรับอัลบั้มเพลงชุดจิตวิญญาณอภิวัฒน์น้ี 

จะมี 2 แผ่น เป็นการร้อยเรียงเพลงตามประวัติศาสตร์

ธรรมศาสตร์ บทเพลงจึงมีหลายอารมณ์ความรู้สึก 

ในช่วงแรกจะเป็นการร�าลึกถึงอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ 

และอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตามด้วยแนวคิดอาจารย์

ป๋วยในเพลงสันติประชาธรรม ซึ่งประพันธ์ค�าร้องโดย 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และยังได้รับ

ปราณี เภกะนันทน์ 
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เกียรติจากศิลปินแห่งชาติอีก 3 ท่าน คือ ครูดุษฎี 

พนมยงค์ หงา คาราวาน และเพ็ญศรี พุ่มชูศรี มาร่วม

ขบัร้อง ส่วนแนวดนตรีในอลับัม้นีก้ค่็อนข้างหลากหลาย 

จึงน่าจะเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายทุกกลุ่ม เพราะมีทั้งแนว

ฟิวชั่นแจส โฟล์คซอง โฟล์คร็อค จาไมก้า ลาติน แนว

ประสานเสยีง หรอืบางเพลงกเ็ป็นแนวดิสโก้ เช่น เพลง

รอบฐานอาจารย์ป๋วย ซึ่งจะมีแร็พบางส่วนด้วย

 “บทเพลงมีหลากหลายแนว ถ้าเป็นการประสาน

เสยีงจะฟังแล้วเหมือนมีร่วม 200 เสยีง แต่จรงิๆ เราใช้

เสียงประมาณ 20-30 คน โดยร้องหลายเทป หลายจุด 

หลายต�าแหน่ง เพือ่ให้เกดิมติขิองเสยีง อลับัม้นีเ้รยีกว่า

เด่นทุกเพลง และยังมีเพลงของพี่จิ้น กรรมาชน เพลง

ที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ของจิตร ภูมิศักด์ิ 

คือเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา ในเวอร์ชั่นประสานเสียง

ด้วย และมีเพลงเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

อย่างเพลงรอบฐานอาจารย์ปวย ก็จะเป็นลักษณะการ

ร้องเพลงเต้นร�ารอบๆ อนุสาวรีย์อาจารย์ปวย ซึ่งจะ

ออกเป็นแนวแดนซ์มิวสิก การฟังเพลงอัลบั้มนี้อยาก

ให้ฟังลักษณะเรียงร้อยเป็นเพลงโยงใยกันมา แต่ถ้าให้

เลือกเพลงเด่นๆ ผมว่าที่เบียดหญิงลีตกเวทีได้เลยก็

ต้องเพลงบ้านนอกคอกนา ผมว่าโดนแน่ เพราะเพลงนี้

เป็นเพลงของจิตอาสาจากส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร 

เรามาท�าดนตรีแบบสามช่าคาราบาว ต้องร้องหมู่และ

ต้องมีหัวใจจิตอาสาเท่านั้น เอาไปประกวดไม่ได้ แต่

เพลงนี้…ไม่ได้โม้นะ เบียดหญิงลีตกเวทีแน่นอน” 

 ศรชียักล่าวชวนให้ลองฟังเพลงในอลับ้ัมน้ี และ

ได้พูดถึงอาจารย์ป๋วยเป็นการทิ้งท้ายว่า

 “พอพูดถึงอาจารย์ปวย ผมสะเทือนใจทุกครั้ง 

ผลงานท่านไม่ต้องพูดถึง เพราะเรียกได้ว่าเป็นเลิศ 

เป็นทรัพยากรมนุษย์อันล�้าค่าของประเทศด้วยซ�้า แต่

ที่น่าเวทนาคือท�าไมประเทศนี้ถึงย�่ายีท่าน กล่าวหา

ท่าน ท่านมีความเป็นครูยิ่งกว่าครู ท่านมีความเป็น

เสรีชนยิ่งกว่าเสรีชนปากคาบคัมภีร์ สิ่งส�าคัญคือคน

ที่เป็นอธิการบดีและก�าลังใกล้วัยเกษียณ การใช้ชีวิต

บัน้ปลายประเทศควรจะเล้ียงดูท่าน แต่ท่านกลบัถกูขบั

ออกนอกประเทศ โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ 

เป็นเรือ่งทีท่�าร้ายจติใจท่านเป็นอย่างมาก บ้านผมเองก็

ถกูกล่าวหาว่าเป็นคอมมวินสิต์ ยคุนัน้เป็นอะไรทีก่ล่าว

หากันง่ายมาก ประเทศนี้จะเจริญขึ้นนะถ้าไม่กล่าวหา

กัน ส�าหรับผม…อาจารย์ปวยคือแรงบันดาลใจ พอมา

ท�าเพลงก็เหมือนได้ศึกษาความคิด ศึกษาผลงานท่าน

ไปในตัว ผมรูสึ้กว่าเป็นอะไรทีม่ากกว่าทีผ่มนบัถอื เป็น

อะไรที่ผมรู้สึกสะเทือนใจมากกว่า…มากกว่าที่ท่าน

สะเทือนใจ คิดดูว่าคนที่เส้นโลหิตในสมองแตก และ

เขยีนหนงัสอืด้วยมอืซ้าย หรอือย่างเช่นวลอีาจารย์ปวย

ว่า ‘ไปดูสิ่งที่เค้ามี แล้วเติมสิ่งที่เค้าขาด’ เรียกว่าตรงๆ 

แต่ลึกซึ้งแบบพอเพียง”

 อลับัม้เพลงชดุ จติวญิญาณอภวิฒัน์ จะเปิดตวั

และจ�าหน่ายในงานรวมพลคนกิจกรรมและผองเพื่อน

ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์เป็นการประเดิม และจะวางจ�าหน่ายตาม

ร้านหนังสือชั้นน�า และที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ราคาชุดละ 350 บาทพร้อมปกหุ้ม

สวยงาม

 ในฐานะคนท�างานและเป็นหัวใจหลักที่ขับ

เคลื่อนโครงการและอัลบั้มชุดนี้ ทั้งปราณี ผู้จัดการ

โครงการฯ และศรีชัย โปรดิวเซอร์และผู้แต่งเพลง 

ต่างแอบหวังเล็กๆ ในใจว่า อัลบั้มเพลงชุดนี้จะมีส่วน

สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ก้าวตามรอยอาจารย์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์…สักหนึ่งคนก็ยังดี n
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Piyada Ratanakul

 March 9, 2016 will mark Professor 
Puey Ungpakorn’s 100th birthday anni-
versary. Ajarn Puey was a role-model 
citizen of Thailand, a man who led 
Thailand through revolutionary change 
in various aspects: history, society, 
economy, politics, and education. He 
maintained strong ethics in fighting for 

Follow Ajarn Puey’s vision 

through the album, “The Spirit of Revolution”

the right paths for the betterment of 
Thailand. He was honest, humble, kind 
to everyone and happy to help out those 
in need. He was well-known, both in 
Thailand and internationally, for his 
excellent knowledge and technical skill 
in economics. Thailand’s economic system 
even today benefits from the solid 
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foundation he helped construct years ago. 
 He was an outstanding educator 
who valued education in each individual. 
He represented a regular man who could 
achieve so many great things for the 
public at large. Whenever Thailand faced 
trouble, people sought his assistance. 
 Thus, in the auspicious 100-year 
anniversary of Ajarn Puey’s birth, the 
�ammasat Revolution for �ailand 
group, consisting of many Thammasat 
(TU) alumni, has produced a music 
album, “�e Spirit of Revolution”, to 
celebrate Ajarn Puey’s legacy and to raise 
funds for TU. For this album, prominent 
alumnus Khun Srichai Benjpathomwong 
(Khun See) will be the producer, and 
alumnus Khun Pranee Pakanunt will be 
the project manager. Khun See vows to 

deliver a career-best performance by 
creating touching songs in a variety of 
genres, sung by both guest artists and 
the current students of the “TU Revolu-
tion” choral group. He assures us that 
he will make this album a perfect 
celebration of both Ajarn Puey’s legacy 
and TU’s spirit.
 This album comes in 2 CDs, and 
the songs will be in the order of TU’s 
historical timeline. Some song lyrics 
will be written by Thai national artists 
such as Ajarn Naowarat Pongpaiboon, 
Ajarn Dusadee Panomyong, and Khun 
Ngah Caravan. Khun Pensri Pumchusri 
will also be a guest singer. The album will 
go on sale June 6, 2015 at the launch 
event, and at the TU Book Center and 
other major bookstores. n
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กับอาจารย์ปวย ในห้องท�างานปลัดกระทรวงการคลัง

 แม้เวลาจะล่วงผ่านมานานหลายสิบปี แต่

ส�าหรบัผูค้นทีเ่คยใกล้ชดิและได้รูจ้กัตวัตนของอาจารย์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภาพความประทับใจและความทรงจ�า

เก่ียวกบัท่านกย็งัคงกระจ่างชดัเจนทกุครัง้ทีม่กีารร�าลึก

และพูดคุยถึง

 ดร.อรญั ธรรมโน หนึง่ในศษิย์ก้นกฏุทิีม่โีอกาส

ได้ใกล้ชิด คือได้เรียนหนังสือ ได้ช่วยงาน และได้รับ

ความกรุณาจากท่านอาจารย์ป๋วยเป็นอย่างมาก แม้จะ

ย้อนเวลาไปนาน หากแต่ความทรงจ�าเกี่ยวกับอาจารย์

ป๋วยในห้วงค�านึงของอาจารย์อรัญกลับยังคงฉายชัด 

ทุกถ้อยค�าที่ท่านได้กรุณาเล่าให้เราฟังถึงอาจารย์ป๋วย

นั้น ชวนให้เราเห็นภาพและเรื่องราวในวันเวลาน้ันได้

อย่างชดัเจน ราวกบัก�าลงันัง่ชมภาพยนตร์สารคดชีวีติ

ของอาจารย์ป๋วยที่ผู ้สร้างเล่าเรื่องได้อย่างแยบคาย 

น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม…

อาจารยปวยในความทรงจํา
ของ ดร.อรัญ ธรรมโน

ตอนที่ 1

มองป๋วย

กษิดิศ อนันทนาธร / ปยะดา รัตนกูล

กับอาจารย์ปวย ในห้องท�างานปลัดกระทรวงการคลัง
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รูจัก ‘ปวย’ เพราะเปนศิษยอาจารยปวย

 “ผมรู ้จักอาจารย์ปวยในลักษณะที่เป็นศิษย์ 

ผมเข้ามาเรียนเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในป 2495 

และได้เรียนวชิาการคลงักบัอาจารย์ปวย ประมาณเดอืน

มิถุนายน 2496 ตอนนั้นอาจารย์ปวยสอนวิชาการคลัง 

ผมได้ยนิชือ่อาจารย์มาก่อนแต่เพิง่จะเหน็ตอนมาเรียน

 บรรยากาศการเรียนสมัยก่อนที่ธรรมศาสตร์ 

คนที่มาเรียนก็ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย คนเรียน

อาจจะไม่ค่อยมาก แต่ชั่วโมงของอาจารย์ปวยนี่คนจะ

เรียนหนาแน่นมาก ผิดปกติหน่อย บางทีก็จะมี 20 

-30 คนในห้อง ทุกคนมาเพราะอาจารย์ปวยมีชื่อ 

คนกอ็ยากฟัง อนันีเ้ป็นเรือ่งทีช่ดัเจน เราไม่ค่อยได้เจอ

คนที่จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ปวยเป็น

คนที่จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์จากอังกฤษคนแรก

ทีผ่มเคยเหน็ นอกนัน้กเ็คยเหน็คนจบจากฝรัง่เศส เวลา

มาสอนอาจารย์ปวยก็มาแบบธรรมดา แต่งตัวง่ายๆ 

มาสอนหนังสือก็จะถือเสื้อนอกมาตัวหนึ่ง แต่จะไม่ได้

ใส่เพราะห้องเรียนสมัยก่อนร้อนมาก มาถึงก็จะแขวน

เสื้อนอกไว้ท่ีเก้าอี้ ท่านก็จะนั่งอยู่บนโตะสอนหนังสือ 

อาจารย์ปวยจะสอนแบบเข้าใจง่าย ส่วนมากนักศึกษา

ก็มีความศรัทธาอยู่แล้ว อาจารย์สอนอะไรก็รู้สึกว่ามี

ความเข้าใจหมด แค่นั้นเอง บางทีอาจารย์ปวยอาจจะ

สอนไม่ดีเท่าไหร่ก็ได้ (หัวเราะ) ท่านเป็นคนสอนง่าย

มากๆ และการสอนก็ไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนมาก

ใช้ภาษาไทย อาจารย์ปวยเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้

เพราะมาก เพราะฉะนั้นเราก็เรียนและเป็นครั้งแรกท่ี

ได้เจอท่าน”

แรงกระตุนจากอาจารยปวย

 อาจารย์อรัญเล่าว่า ในตอนแรกก็ไม่ได้สนิท

กับท่านอาจารย์ป๋วย แต่ได้มาสนิทกันในเวลาต่อมา 

คือช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2497 อาจารย์อรัญ

สอบได้ปีที่ 3 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ (ขณะนั้นเทียบเท่า

อนุปริญญา) จึงมีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบเป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรีขั้นต้นได้ จึงได้ไปขอ

พบ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่ง

ที่ปรึกษากระทรวงการคลังเพื่อขอค�าแนะน�า และจาก

ค�าแนะน�าสั้นๆ ของ ดร.ป๋วย นั้นเองที่อาจารย์อรัญ

บอกว่า เป็นค�าแนะน�าที่ดีที่สุดที่ได้รับในชีวิต จึงอยาก

น�ามาเล่าให้ฟง เพราะค�าแนะน�านี้เหมาะส�าหรับคน

ที่ชอบตีโพยตีพายไปก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดย

ไม่ได้มองตัวเองเสียก่อนว่าท�าอะไรได้บ้าง ซ่ึงถือ

เป็นการดูถูกความสามารถของตัวเอง 

 “ตอนนั้นผมสอบปที่ 3 ได้ ปนั้นก็เลยมีสิทธิ์

ทีจ่ะสมคัรสอบเข้ารบัราชการเป็นประจ�าแผนก เมือ่ก่อน

ประจ�าแผนกคือข้าราชการสัญญาบัตร เป็นครั้งแรก

ที่ได้ ไม่ทราบว่าจะไปปรึกษาใคร อาจารย์

ปวยเคยบอกไว้ มีอะไรต้องไปหานะ เราก็

ไปหาท่านที่กระทรวงการคลัง ตอนนั้นท่าน

เป็นผูเ้ชีย่วชาญการคลงั ในตอนนัน้การสอบ

ก็มีคนในรอบสอบอยู่ตั้ง 7 คนแล้ว ค่าสอบ

ก็ 40 บาทในสมัยนั้นถือว่ามีค่า เทียบกับ

ค่าเรียนธรรมศาสตร์เทอมหนึ่งก็ 40 บาท 

ผมก็ไปปรึกษาอาจารย์ปวย คิดว่าน่าจะไม่มี

หวงั แต่อาจารย์ปวยกลบับอกผมว่า “ท�าไม

ไมสอบให้ได้ที่ 1 ละ เค้ามี 7 คน ถ้าเราสอบ

ได้ที ่1 ยงัไงเราก็ได้” นีค่อืค�าแนะน�าท่ีดท่ีีสดุ

ที่ได้รับในชีวิต”ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัยป 2497ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัยป 2497
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เมื่อป 2537 ตอนที่ ดร.อรัญ เป็นปลัดกระทรวงการคลัง 

อาจารย์ปวยมาหาถึงที่กระทรวงฯ

 การสอบชั้นตรีในสมัยนั้นนับว่า

มีความส�าคัญมาก ข้าราชการพลเรือน

สามัญช้ันตรีก็เทียบเท่าข้าราชการทหาร

หรือต�ารวจชั้นสัญญาบัตร เป็นการเริ่มต้น

กระบวนการทีจ่ะพฒันาเป็นหวัหน้างาน มี

ผู้ที่มีคุณสมบัติมาสมัครสอบมากมาย ทั้ง

ผูม้กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอนปุรญิญา 

และผูท่ี้เคยเป็นข้าราชการชัน้จตัวามาเกนิ 

5 ปี 

 “ผมท�าตามค�าแนะน�าของอาจารย์

ปวยอย่างเคร่งครดั สอบแข่งขนัได้เป็นที ่1 

ได้รับการบรรจุเป็นประจ�าแผนก กอง

เศรษฐกจิการคลงั ส�านกังานปลดักระทรวง

การคลัง มี ม.ล.สาย สนิทวงศ์ เป็นหัวหน้ากอง”

เปนผูเตรียมงานใหอาจารยปวย

 เม่ือเข้ามาท�างานที่กระทรวงการคลัง และ

เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์ป๋วย อาจารย์อรัญ

ก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ป๋วยมากขึ้น เพราะได้

รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีท่ีเ่รยีกได้ว่าเกอืบจะเป็นเลขา

ของท่านอาจารย์ป๋วยเลยทีเดียว

 “ตอนนัน้ท�าหน้าทีเ่กอืบเหมอืนเป็นเลขาอาจารย์

ปวย เหมือนเป็นเลขาส่วนตัว จะเป็นคนช่วยเตรียม

อะไรให้ท่าน บางทีท่านไปไหนก็จะเอาไปด้วย ท่าน

ไปประชุมส�าคัญๆ ก็เอาติดไปบ้าง ระยะนั้นเองที่ท่าน

มอบหมายให้ผมเป็นเลขานกุารคณะกรรมการปรบัปรงุ

สถิติกรมศุลกากร เมื่อก่อนกรมศุลกากรเป็นกรมที่

เก็บรายได้ส�าคัญท่ีสุดของประเทศ แต่สถิติออกมาช้า

มากเลยท�าให้เราพยากรณ์เศรษฐกิจปหน้าไม่ได้ คณะ

กรรมการชดุนีม้อีาจารย์ปวยเป็นประธาน ตอนนัน้ผมก็

เป็นผู้น้อยอยู่มาก อายุแค่ 19 ป ก็ได้ช่วยท่านท�างาน 

 แต่หลังจากนั้นผมก็สอบปริญญาตรีได้ก็ไป

ท�างานอยู่ที่สภาเศรษฐกิจได้อยู่ระยะหนึ่ง และก็มีการ

สอบชิงทุก ก.พ. ไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็เลือกของ

กระทรวงการคลัง และได้กลับมารับใช้อาจารย์ปวยอีก

ครัง้หนึง่เมือ่ป พ.ศ. 2504 ก่อนไปเรยีนต่อต่างประเทศ

ผมก็ไปลาอาจารย์ปวย อาจารย์ปวยก็บอกผมว่า

ไม่ต้องรบีเรยีนนะ เรยีนให้ช้าๆ ให้ได้ความรู ้ผมคนเรยีน

เร็ว แต่ไม่ค่อยมีความรู้ เพราะผมเรียนปริญญาตรี

ที่เศรษฐศาสตร์ผมเรียนจบแค่ 2 ป อาจารย์ปวยก็รู้

ว่าผมเป็นคนที่สอบเก่ง ก็บอกผมว่าไม่ต้องเรียนเร็ว 

เรยีนให้ได้ความรูแ้ล้วค่อยกลบัมา ทีน่ีม่คีนท�างานเยอะ

ไม่ต้องห่วง 

 ผมกลับมาเจอท่านอีกครั้งหนึ่งตอนป 2504 

ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ท�างานใกล้ชิดท่านมากข้ึน เพราะ

ตอนนีท่้านค่อนข้างยุง่ เพราะท่านรบัต�าแหน่งหลายแห่ง 

เป็นทัง้ผูว่้าการแบงก์ชาต ิเป็นทัง้กรรมการสภาพฒันา 

เป็นทัง้ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ ท่านกจ็ะมอบให้

ผมท�าเรื่องภาษีซะเป็นส่วนใหญ่” 

(โปรดติดตามต่อในฉบับหน้า)

19  ส า ร ป๋ ว ย



Ajarn Puey as remembered 
by Dr. Aran Thammano

Looking back at Puey

Kasidit Anantanatorn / Piyada Rattanakul

 Though many years have passed, those 
who were part of the close circle of Ajarn Puey 
can still remember him clearly. Dr. Aran 
�ammano was one of Ajarn Puey’s students, 
and received many kind advices from him. 
Ajarn Aran can recall every word of teaching 
and encouragement from Ajarn Puey, and 
vividly described some of them to us.

Knowing “Puey” as his student 
 “I knew Ajarn Puey from being in his 
�nance class at the Faculty of Economics, 
�ammasat University (TU) in June 1953. He 
was famous as the �rst �ai who graduated 
with a Ph.D in economics from the UK. His class 
was a lot more crowded than most classes as 
everyone wanted to learn from him. He o�en 
carried a suit jacket but would leave it on the 
lecturing desk as the classroom was always hot. 
He would sit on the lecturing desk and talk in a 
polite �ai tone, and explain things in simple 
way. Everyone always understood his lessons, 
due to their high attention and high faith in him”.

Ajarn Puey’s encouragement 
 At first, Ajarn Aran was not close to 
Ajarn Puey, but he recalled that Ajarn Puey had 
asked him to stop by if he needed any advice, so 
Ajarn Aran did. In March 1954, Ajarn Aran 
passed the exam to become a third-year student 
at the Faculty of Economics. This meant that 

Ajarn Aran could apply and take an exam to 
become a first-rank civil servant. However, the 
application fee was substantial, so Ajarn Aran 
hesitated at first. However, he later paid a visit 
to Ajarn Puey, who at that time was an advisor 
to the Thai Ministry of Finance. Ajarn Puey 
gave him the best advice of his life, saying that 
he should enter this exam and must try to be 
the top score among the seven applicants. Ajarn 
Aran was amazed at the confidence that Ajarn 
Puey had in him. He prepared his best and took 
the exam, and got the position to start his 
career at the Office of the Ministry of Finance. 
Ajarn Aran had learned a profound lesson to 
not look down on himself and thus miss out on 
an opportunity. 

Helping Ajarn Puey prepare his work
 Once Ajarn Aran started his job at the 
Ministry of Finance, he became Ajarn Puey’s 
assistant. He got to prepare documents for 
Ajarn Puey and follow Ajarn Puey in his 
daily work. Ajarn Aran later passed another 
scholarship exam to study abroad and come 
back to continue working for the Ministry of 
Finance. Ajarn Puey advised him not to rush 
his studies. Upon his return, Ajarn Aran got 
to work for Ajarn Puey again, in the tax 
department.

(to be continued in the next issue)

Part 1
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บทความพิเศษ

กษิดิศ อนันทนาธร

I
 คุณลลิตา พนมยงค์ เป็นบุตรีคนแรกของ

นายปรีดีกับท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ก�าเนิดเมื่อ

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.24721 หลังจากที่คุณพ่อกับ

คุณแม่แต่งงานกันได้ 1 ปี กับ 4 เดือน

 ท่านทั้งสองสมรสกันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2471 ในเวลาต่อมาคุณหญิงเพ็ง มารดาท่าน

ผู้หญิงพูนศุข น�าท่านท้ังสองเฝาสมเด็จพระพันวัสสา

อัยยิกาเจ้า พระองค์ได้พระราชทานเข็มเงินลงยา 

“เจรญิสขุ” และสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟา วไลยอลงกรณ์ 

กรมหลวงเพชรบรุรีาชสรินิธร ประทานปลอกผ้าเชด็มอื

ถมเงิน โดยที่ก่อนหน้านั้น ยังประทานบุหงาเป็น

ของช�าร่วยในงานมงคลสมรสอีกด้วย2

คุณลลิตา พนมยงค

1  สมัยนั้นขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ฉะนั้น ถ้านับแบบปัจจุบันที่ขึ้นปีใหม่วันที่ 1 มกราคมก็จะเป็นวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2473 
2  โปรดดู พูนศุข พนมยงค์, “เมื่อข้าพเจ้าเฝาสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

และสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ใน ไมขอรับเกียรติยศใด ๆ ทั้งสิ้น 95 ป 4 เดือน 9 วัน 
พูนศุข พนมยงค์ (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551),หน้า 56.
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 และในกรมพระองค์นี้ เป็นผู ้ประทานนาม 

“ลลิตา” พร้อมประทานเหรียญห้อยคอทองลงยา

มีพระนามย่อ “วอ” มีข้อความในใบประทานชื่อดังนี้

วไลย

ขอให้นามบุตรีหลวงประดิษฐ์

มนูธรรม (ปรีดีพนมยงค์) กับพูนสุข 

พนมยงค์ ซึ่งเกิดณวัน ๔ฯ
๖
๔ 

ปมะเสง ตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม

พระพุทธศักราช ๒๔๗๒ ว่า

“ลลิตา” 

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

สวนสุนันทา

พระราชวังดุสิต

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๓

3  “ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ในบทบาทแม่” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 387.

พูนศุขอุ้มปาล ปรีดีอุ้มลลิตา

II
 แม้คุณลลิตา จะมีปัญหาด้านสุขภาพ ดังท่ี

ท่านผู้หญิงพูนศุขเคยให้สัมภาษณ์ว่า “ลูกฉันทั้ง 6 คน 

เว้นคนโต ซึ่งสมองไม่พัฒนา ทุกคนมีการมีงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อตวัเองและต่อสงัคม แค่นีส้�าหรบัผูเ้ป็นแม่

ก็พอใจแล้ว” 3 แต่คุณลลิตาก็เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อม

อารี มีอารมณ์ขัน ไม่เคยว่าร้ายใคร ทั้งยังมีลายมือ

สวย ครั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก็ไปอย่างสงบ

 และด้วยปัญหาด้านสุขภาพของคุณลลิตา

นี้เอง ที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในยามที่

บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวาน กล่าวคือ 

เมื่อคุณลลิตาเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่ได้น�าไปเข้าเรียน

ที่โรงเรยีนดรโุณทยานของคณุจ�ากดัและคณุฉลบชลยัย์ 

พลางกูร ซึ่งเวลานั้นอยู ่ที่สะพานเฉลิมหล้า 56 

(สะพานหวัช้าง) ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง คณุจ�ากดั

น�าคณะกู ้ชาติของเขา เข้าเป็นแกนกลางที่ส�าคัญ

ของขบวนการเสรีไทยภายในประเทศ รับหน้าที่เป็น

เลขาธิการ การเดินทางมาพบนายปรีดีที่ท�าเนียบ

ท่าช้างแต่ละครั้ง ต้องกระท�าด้วยความระมัดระวัง
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ลลิตานั่งข้างๆ พูนศุขที่อุ้มสุดาอยู่บนตัก

ปาล - พูนศุข อุ้มสุดา - ลลิตา

ศุขปรีดา - สุดา - ลลิตา - ปาล - วาณี - ดุษฎีศุขปรีดา - สุดา - ลลิตา - ปาล - วาณี - ดุษฎี

ภาพครอบครัว “ปรีดี - พูนศุข” พร้อมหน้ากัน 8 คน 

(ปรีดี - พูนศุข - ลลิตา - ปาล - สุดา - ศุขปรีดา - ดุษฎี - วาณี) จนถึงปัจจุบัน ค้นพบเพียง 2 รูปนี้เท่านั้น

ถ่ายที่ท�าเนียบท่าช้าง พ.ศ. 2485 และ 2489 ตามล�าดับ
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ไม่ให้ญี่ปุ่นเคลือบแคลงสงสัย คุณจ�ากัดจึงใช้วิธีพา

คุณลลิตากลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน เพื่อจะได้

พดูคยุเร่ืองขบวนการเสรไีทยกบัหวัหน้าได้โดยไม่ท�าให้

ฝ่ายญี่ปุ่นสงสัย

 กล่าวได้ว่า คุณลลิตาเป็นผู้รับใช้ชาติผู้หนึ่ง

ในขบวนการเสรีไทยเช่นกัน แม้จะเป็นทางอ้อมผ่าน

การเป็น “เครื่องอ�าพราง” พวกญี่ปุ่นก็ตาม

III
 วันที ่2 พฤษภาคม พ.ศ.2526 นายปรดี ีพนมยงค์ 

ถึงแก่พิราลัย ณ บ้านอองโตนี กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส โดยที่ไม่ได้กลับสู่มาตุภูมิอีก หลังจากความ

พ่ายแพ้ของขบวนการประชาธิปไตย 26 กุมภาพันธ์ 

ในปี พ.ศ.2492 และด้วยเหตุที่คุณลลิตากลัวการ

นั่งเครื่องบิน ท�าให้ไม่มีโอกาสได้พบคุณพ่อของเธอ

อีกเลย หลังจากท่านต้องหนีออกจากท�าเนียบท่าช้าง

เพื่อเอาชีวิตรอด ภายหลังจากที่รถถังยิงใส่ถึงที่พ�านัก 

แล้วลีภ้ยัออกนอกประเทศตัง้แต่เกดิรฐัประหารครัง้แรก

ในรัชกาลปัจจุบันเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490

 ในระหว่างทีค่รอบครวัของรฐับรุษุอาวโุสพ�านกั

อยู่ในต่างประเทศ คุณลลิตาได้อาศัยอยู่กับคุณอัมพา 

สวุรรณศร4 โชคดทีีเ่มือ่ท่านผูห้ญงิพนูศขุกลบัมาพ�านกั

ในประเทศไทย คุณลลิตายังได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่

อีกครั้งตราบจนท่านผู้หญิงพูนศุขจากพวกเราไปใน

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ดังเพลง แม่จา ที่มี

วรรคหนึ่งว่า “ถึงพ่อจะพลัดจะพรากจากไป หากยังมี

แม่ดูแลไม่ห่างไกล บ้านก็คงไว้ และหัวใจก็คงอยู่ 

แม่อุ้มชูประสานใจ”

 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คุณลลิตา

จากโลกนี้ไปอย่างสงบ ในวัย 85 ปี น้องๆ ทั้งสามคือ

คุณสุดา พนมยงค์ คุณดุษฎี บุญทัศนกุล และคุณวาณี 

สายประดิษฐ์ ได้ร่วมกันจัดงานศพให้อย่างเรียบง่าย 

มีการสวดพระอภธิรรม 1 คืน ทีศ่าลา 11 และฌาปนกจิ

ที่วัดนั้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา คงเหลือก็แต่

ส่ิงที่จะอยู่ในความทรงจ�าของผู้ที่คุ้นเคยใกล้ชิด และ

เรื่องเล่าที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตครอบครัวของรัฐบุรุษ

อาวุโสปรีดี พนมยงค์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 “ธรรมะยอมรักษาผู้ประพฤติธรรม” และ “ผล

ของการที่กอสร้างไว้ดีแล้ว ยอมไมสูญหาย” n

4  คุณอัมพาเป็นน้องสาวท่านผู้หญิงพูนศุข เป็นคุณแม่ของคุณประพาพิมพ์ ศกุนตาภัย และเป็นคุณยายของคุณพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ

ดุษฎี - พูนศุข- ลลิตา - ศุขปรีดา - สุดา - วาณี
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เพลงขลุยของชายเลี้ยงวัว

 โพลเพลพลบพรอยคลอยยํ่าค่ํา โลกจืดมืดดํากลํ่าสีแสง

ตีนฟาตกฟากฝงลับแลแลง แดงแดดดับลับดวงแดดแดง

 ชายเล้ียงวัวรัวแซใสเน้ือวัว สองสามตัวผลัดพลานซานสูแหลง

ดุมดุมเดินเพลินถัดลัดทุงแปลง ตัวผูแซงตัวเมียแทรกแบกตะพาย

 เขตเถื่อนขามทุงเขาถิ่นบาน เยือนสูยานชุมชนคนหลวงหลาย

ตีนคนตีนวัวเกลือกฝุนกลาย เทียวเรียงเคียงรายขางสายทาง

 ดังเอ็ดอึงขึงดาเรือนปาแชม กับลุงแยมยั่วเถียงทําเสียงกราง

บานทิดดีดูขาวเขาฆาอําพราง ยายบางอยูลานบานหวานขาวไก

 เด็กเด็กเรือนอีผิงยังวิ่งเลน กระโดนโลดเตนกระตายไล

เสียงยาดาหลานรําคาญใจ เด็กและแกตางวัยไมตางดัง

 วัวและคนพนผานถึงบานเกา เรือนลําเนาริมลํานํ้าปร่ิมฝง

ควันไฟลอยฟุงขึ้นรุงรัง จากผูกอฟนตั้งแตตาคอย

 เปดไมลอมคอกขับวัวเขา มัดไวกับหลักเสาที่เชาปลอย

เทียบวัวทั้งสามเขารองรอย จึงชักไมไผลอยเขาขัดลํา

 ชายผูน้ันหันหลังมาน่ังนิ่ง และเอนอิงพิงซบในพลบค่ํา

ใตตนฉําฉาทาทอดกระทํา วางมือกําแซไมที่ไลวัว

 สะดุดหลังกังขาความือควาน ไปพบขลุยเหน็บนานผานมาทั่ว

ตั้งสติไตรตามอารมณตัว แอบยิ้มหัวกับตัวของตัวเอง

 จึงปอนขลุยใสปากฝากลมเปา จากแผวเบาเปนกังวานหวานเปลง

ลอยฟุงขึ้นฟากฟาฝาวังเวง เปนบทเพลงอิสระแหงตัว

 เสียงขลุยเขาลอมและพรอมผาน ไปทุกยานใกลไกลไฟสลัว

มิไดติดอยูแตในคอกวัว ที่ลอมตัวคนไวในภาระ

กวีนิพนธ

วันฟาใหม เทพจันทร
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 นอกจากกิจกรรมป๋วยทอล์ค ครั้งที่ 2 นี้แล้ว ในวันและสถานที่เดียวกันในช่วงเย็น ยังมีกิจกรรม 

งานเสวนาบันทึกสันติประชาธรรม ของผู้ที่ได้รับรางวัลสันติประชาธรรมทั้ง 3 คน คือ 

 คุณพงษ์จรัส  รวยร�่า นักสิทธิมนุษยชนชายแดนใต้

 คุณสมลักษณ์  หุตานุวัตร นักเคลื่อนไหวด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 คุณประยงค์  ดอกล�าไย นักเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปที่ดิน

 เปิดวงเสวนาด้วยค�าถามที่ว่ารางวัลสันติประชาธรรมนี้ช่วยส่งเสริมการท�างานอย่างไรบ้าง โดย

คณุสมลกัษณ์ หตุานวุตัร กล่าวว่า รางวลัสนัตปิระชาธรรมกเ็หมอืนใบสัง่งาน รูส้กึว่าเพือ่นๆ กบัอาจารย์สัง่งานต่อ 

และรู้สึกว่าเป็นน�้ามันหล่อลื่น เพราะได้รับรางวัลในปีที่น�้ามันรั่วที่ระยอง ก็ได้เงินก้อนนี้มาท�างาน นอกจากน้ี

ยังเล่าถึงประสบการณ์ที่ลงไปท�างานในท้องถิ่นอันหลากหลายอีกว่า ทางภาคอีสานก็เดือดร้อน การได้เชื่อม

เสวนาบันทึก
รางวัลสันติประชาธรรม

รายงานพิเศษ

วันฟาใหม เทพจันทร

ใบพัด นบน้อม - สมลักษณ์ - พงษ์จรัส - ประยงค์
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พี่น้องชาวบ้านให้รู้เห็นถึงปัญหาของกันและกัน เช่น 

เรื่องน�้ามันบนบกทางภาคอีสาน กับน�้ามันในทะเล 

พร้อมท้ังบอกถึงปัญหา วิถีชีวิตของการท�างานด้าน

อนุรักษ์ การช่วยเหลือชาวบ้าน 

 ด้านของคุณพงษ์จรัส รวยร�่า ได้กล่าวถึง

เหตุการณ์ทางภาคใต้ ที่เกิดเหตุวิสามัญเด็กสี่คน 

ที่ไปกินน�้าต้มจากใบกระท่อม ซึ่งถือเป็นการกระท�าที ่

ไม่เป็นธรรมและเกินกว่าเหตุไปมาก นอกจากนี้ยัง 

กล่าวต่อว่า การท�างานแบบนี้รัฐต้องเยียวยาครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า และไม่รู ้ว ่าเหตุอย่างนี้มันเกิดจากอะไร  

ปัญหามันเกิดจากสายข่าว หรือความไม่รอบคอบของ

เจ้าหน้าที่ เราในฐานะท่ีเชื่อในหลักสันติประชาธรรม 

ผมเชื่อว่าความรู้ที่เจ้าหน้าที่ได้รับนั้นน้อยมาก 

 ส่วนคุณประยงค์ ดอกล�าไย ได้กล่าวถึง

ประสบการณ์ในการท�างานด้านท่ีดิน โดยพูดถึงความ

แตกต่างความเหลื่อมล�้าของความไม่เท่าเทียมกันใน

การถือครองที่ดิน โดยบอกว่าคนที่มีฐานะร�่ารวยนั้น

ครองที่ดินมากกว่าคนจนที่มีจ�านวนมากกว่าแต่กลับ 

มีที่ดินน้อย กล่าวถึงปัญหาของชาวบ้านที่ถูกด�าเนิน 

คดีในเรื่องการบุกรุกที่ดินท�ากิน และกฎหมายที่

คุ้มครองชาวบ้านนั้นได้ถูกยกเลิกเมื่อมีการประกาศ

กฎอัยการศึกในปีท่ีผ่านมา สรุปก็คืออยากจะเห็นการ 

กระจายการถอืครองทีด่นิ และควรเกบ็ภาษทีีเ่ป็นธรรม

 ปิดท้ายที่ ส.ศิวรักษ์ กล่าวปิดงานในครั้งนี้  

โดยแจ้งว่า ทีผ่่านมามลูนธิเิสฐยีรโกเศศ - นาคะประทปี  

ท�าหน้าที่เป ็นผู ้ คัดสรรและหาทุนเพื่อรางวัลสันติ 

ประชาธรรม และต่อไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ 

รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพต่อไป และหวังว่าผู้ที่ได้รับ 

รางวัลทุกคน จะท�าหน้าที่เป็นเกียรติแก่รางวัลสันติ

ประชาธรรมเช่นนี้ต่อไป

  ส่วนรางวัลสันติประชาธรรมส�าหรับบุคคล 

ท่ีอุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันสันติภาพไทย คือ  

วันท่ี 16 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมศรีบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี คุณ

สุดา พนมยงค์ ทายาทหัวหน้าขบวนการเสรีไทย เป็น

ผู้มอบรางวัลเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา n

ส. ศิวรักษ์ กล่าวปิดงาน
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 ยามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มี เรื่อง

เดือดเนื้อร้อนใจ อันเนื่องมาจากความผันผวนและ

วกิฤตกิารณ์ทางการเมอืงของบ้านเมอืง ทีม่ผีลกระทบ

มาถงึมหาวทิยาลยัหลายครัง้ ท�าให้อดนกึไม่ได้ว่าท�าไม

เราจงึถกูเล่นงานและกลัน่แกล้งถงึเพยีงนัน้ ทัง้ๆ ทีเ่รา

มิได้ท�าผิดคิดร้ายต่อแผ่นดิน

 แต ่ทั้ งๆ ที่ เ ราถูก เล ่นงานหลายอย ่ าง 

มหาวิทยาลัยเคยถูกปิดด้วยอ�านาจที่ไม่ถูกต้อง ถูก

รกุรานด้วยก�าลงัอย่างรนุแรง ผมมานกึดแูล้ว บางอย่าง

ที่เรามีก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ด้วย

 นั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ได ้มี

อาจารย์สอนศิษย์และอธิการบดีอย่าง ท่านอาจารย์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อยู่ด้วย

 ผมเองแม้จะมิได้เป็นนักศึกษาเรียนกับท่าน

โดยตรงก็ตาม แต่ก็ได้อาศัยหลักการท�างานของ

ท่านเป็นแนวทาง ตอนปลายสมัยที่ท่านอาจารย์ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีเรื่อง

ความไม่เข้าใจกันของนักศึกษา ท่านอธิการบดีป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ได้ตั้งผมเป็นประธานคณะกรรมการ

ประสานงานกบันกัศกึษา แต่ท�างานให้ท่านได้ไม่ทนัไร 

ก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

 ความเป็นครูของอาจารย์ป๋วยนัน้ ใครทีเ่คยเป็น

ศิษย์จะรู้และจะรักท่าน นอกเหนือไปจากความเคารพ

นับถือ เพราะอาจาร์เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพรัก 

คนทีร่กันบัถอืท่านอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ น้ัน กม็ิใช่จะ

มีอยู่เฉพาะศิษย์ที่เรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เท่านั้น ผู้คนทั่วไปข้างนอกมหาวิทยาลัยก็มี

 ผมยังจ�าได้ว่า เมื่อประมาณ 13 ปีท่ีแล้ว 

รําลึกถึงอาจารยที่ชื่อ

“ปวย อึ๊งภากรณ”
คนดีของแผนดิน

บันทึกรําลึกป๋วย

นรนิติ เศรษฐบุตร
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ตอนท่ีทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งผมไปเป็น 

รองอธิการบดีศูนย์รังสิตเป็นคนแรก ขณะที่ศูนย์รังสิต

ยงัไม่เจรญิ มตีกึไม่กีห่ลงันัน้ ได้มผีูท้ีเ่คารพนบัถอืท่าน

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่านหนึ่ง ซึ่งผมจ�าไม่ได้แล้ว

ว่าเป็นใคร เพราะท่านดจูะไม่ได้เน้นในเรือ่งทีจ่ะท�าอะไร

เป็นทางการ หากเพียงต้องการเอารูปวาดขนาดใหญ่

ของท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่วาดด้วยสีฝุ่นหรือ 

สชีอล์กมามอบให้ผม เพือ่ให้ตดิตัง้ไว้ ภาพทีข่ณะนีก้ย็งั

อยูท่ีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาประชาธปิไตย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และจะอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไป

 สิ่งที่อาจารย์ป๋วยสอนและท�า เสมือนน�าทาง

ศิษย์นั้นได้เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นมาตรฐานที่คนใน

ธรรมศาสตร์รู้และเห็น ทั้งได้ตั้งเป็นข้อก�าหนดได้ในใจ

ว่านั้นเป็นความดี ที่ต้องมุ่งหวัง

 แนวทางในการบรหิาร ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความ

โปร่งใส หรอืเรือ่งการมีส่วนร่วมของคนทัง้หลายในงาน

หรือการตรวจสอบความรับผิดชอบได้ ที่เวลานี้พูดกัน

มากว่าเป็นการปกครองท่ีดีนั้น ดูเหมือนว่าเราได้เคย

เหน็รปูร่างมาแล้วจากการท�างานของท่านอาจารย์ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ที่หลายคนอยากท�าตาม

 ฉะนั้นจึงเป็นโชคของธรรมศาสตร์ แต่ก็น่า

เสียดาย ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในระยะเวลาทีส่ัน้

มาก เพียงปีกว่าเท่านั้นเอง นอกจากจะเป็นระยะเวลา

ทีส่ัน้มากแล้วยงัเป็นเวลาทีบ้่านเมืองไม่ปกต ิการเมอืง

ภายนอกมหาวิทยาลยัได้เข้ามาท�าความเสียหายภายใน

มหาวิทยาลัย

 ที่ เ สี ย ด า ยก็ เ พ ร า ะ เ มื่ อ มห า วิ ท ย า ลั ย

ธรรมศาสตร์โชคดีได้อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาเป็น

อาจารย์และอธิการบดีแล้ว ถ้าอาจารย์ป๋วยท่านเป็น

อธกิารบดนีาน ได้น�าทางมหาวทิยาลยัไปตามแนวทาง

ที่ท่านวางไว้และบริหารจัดการตามที่ท่านคิด ป่านนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงได้พัฒนาไปยิ่งกว่าที่

พัฒนามาดังที่เห็นในบัดนี้

 โชคดีที่ได้ท่านมาเป็นอธิการบดี

 แต่น่าเสียดายที่ท่านเป็นอธิการบดีได้เพียง

ระยะเวลาอันสั้น เพราะเหตุการณ์ร ้ายท่ีเล่นงาน

มหาวิทยาลัย

 การจากไปของท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

นั้น แม้เราจะทราบดีว่าชีวิตเป็นอนิจจัง ทุกคนเมื่อถึง

เวลาก็ต้องไป แต่เราไม่อยากให้เวลานั้นมาถึงเร็ว เมื่อ

ก่อนนัน้พอถงึเวลาทีท่่านอาจารย์เดนิทางมาเมอืงไทย 

เราก็คอยเวลาที่ท่านจะแวะมาที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพากันมาต้อนรับ 

มาพบท่าน เห็นท่านแข็งแรงและสุขภาพดี พวกเรา

ที่รักเคารพท่านก็สบายใจ

 ผมเองเมื่อครั้งสุดท้ายที่ได้ไปพบกราบท่าน

อาจารย์ที่บ้านท่าน ณ ประเทศอังกฤษ ตอนเดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2541 กใ็นโอกาสทีท่างสภามหาวทิยาลยั 

ได้มอบหมายให้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย คุณหญิง

นงเยาว์ ชัยเสรี และผมผู้ซึ่งเป็นอธิการบดี น�าปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไปมอบให้แก่ท่าน ตอนนั้น 

ก็ยังดีใจว่าแม้ท่านอาจารย์จะเดินไม่สะดวกเลย แต่ดู

หน้าตาท่าทางท่านอาจารย์ก็สบายดี

 ท่านอาจารย์ครับ สิ่งที่ท่านอาจารย์ท�าไว้ใน

แผ่นดินนี้ คนธรรมศาสตร์และคนไทยอีกมากมาย 

ไม่มีวันที่จะลืม ท่านอาจารย์มิใช่จะเป็นเพียงคนด ี

ศรีธรรมศาสตร์เท่านั้น ท่านอาจารย์เป็นคนดีของ 

แผ่นดินที่เราภูมิใจด้วย n
คัดลอกจากหนังสือ อาจารย์ป๋วยกับธรรมศาสตร์ (2542) หน้า 57-58
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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

สงครามโลกครั้งที่ 1

2467
เข้าโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

2480
ส�าเร็จการศึกษาเป็น
ธรรมศาสตรบัณฑิต

2481
สอบได้ทุนไปเรียนที่ LSE 

มหาวิทยาลัยลอนดอน

2475
คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง

2477
นายปรีดี พนมยงค กอตั้งมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง และดํารง

ตําแหนงผูประศาสนการ

2482
จอมพล ป. 

เริ่มนโยบายรัฐนิยม

ลูกผูชายชื่อ “ปวย”
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2485
ร่วมก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้น
ในอังกฤษ ได้ชื่อจัดตั้งว่า 

นายเข้ม เย็นยิ่ง 

2484
นายปรีดี พนมยงค และคณะ กอตั้งขบวนการเสรีไทยเพราะไมเห็นดวยกับการประกาศสงคราม

ของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม

2487
กระโดดร่มลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานลับของเสรีไทย

2489
แต่งงานกับมาร์เกร็ท สมิท 
เรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน

2484
2484 - 2488

สถานการณ

สงครามโลก ครั้งที่ 2 

ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟค

2488
  กลับไปเจรจากับรัฐบาลอังกฤษ
ให้ยอมรับขบวนการเสรีไทย 
ได้รับยศพันตรีแห่งกองทัพบกอังกฤษ

14 สิงหาคม 2488 

ญี่ปุนประกาศยอมแพสงคราม 

  16 สิงหาคม 2488

นายปรีดี พนมยงค ลงนามประกาศสันติภาพ

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล

คําวา “ปวย” แปลตรงตัวไดวา “พูนดินที่โคนตนไม”
แตมีความหมายกวางขวางออกไปอีก คือ “บํารุง” “หลอเลี้ยง” “เพาะเลี้ยง’ และ “เสริมกําลัง”

ปวย อึ๊งภากรณ (2512)

2484
จบปริญญาตรีสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์

และการคลัง 
ผลการเรียนสูงสุด

เป็นอันดับหนึ่ง 
ในบรรดาเกียรตินิยม

2490
รัฐประหารโดย 

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 ธนะรัชต ยึดอํานาจ

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

2494
เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง 

เปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เปนอธิการบดีคนแรก

2504
เริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 1

2492
นายปรีดี พนมยงค 

และขบวนการ

ประชาธิปไตย 

26 กุมภาพันธ 

ซึ่งตองการฟนฟู

การปกครองใหเปน

ประชาธิปไตย

ประสบความลมเหลว

2495
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ฝ่ายวิชาการ ของปลัด
กระทรวงการคลังและ
กรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

2499
เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลัง 
ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษ

2502
ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

“การยอมรับความชั่วนั้นเปนความชั่วอยูในตัว 
(toleration of evil is evil itself)”

ปวย อึ๊งภากรณ (2511)
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2515
กุมภาพันธ 2515 เกิดจดหมาย

เปดผนึกของนายเขม เย็นยิ่ง 
ถึงพี่ทํานุ เกียรติกอง แหงหมูบาน
ไทยเจริญ แสดงจุดยืน สนับสนุน

ใหใชระบอบประชาธิปไตย
ในการแกปญหาของประเทศ

2513
ลาพักไปสอน
ที่ ม.ปริ๊นชตัน 
สหรัฐอเมริกา

2519
ลี้ภัยการเมืองออกนอกประเทศ

2520
เดือนกันยายน ลมปวยดวยอาการ
เสนโลหิตในสมองแตก 
ใชชีวิตอยางเรียบงายที่ประเทศอังกฤษ

2514
ลาออกจาก
ตําแหนงผูวาการ
ธนาคารแหง
ประเทศไทย

2518
ไดรับการเสนอชื่อและไดรับเลือกใหเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคนที่ 10

2516
เหตุการณ 14 ตุลาคม

2519
เหตุการณ 6 ตุลาคม

2530
เดินทางกลับมาเยี่ยม
บานเกิดที่เมืองไทย
ครั้งแรก

2542
28 กรกฎาคม ถึงแกกรรมอยางสงบ

ที่บาน ณ กรุงลอนดอน รวมอายุได 83 ปเศษ

2510
ที่ปรึกษากระทรวง
การคลัง รวมกอตั้ง
มูลนิธิบูรณะชนบท

แหงประเทศไทย

2508
ไดรับรางวัลแมกไซไซ
สาขาบริการสาธารณะ

2506
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ถึงแกอสัญกรรม 

จอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี

“ประชาธิปไตยนั้นตองอาศัยหลักการปกครองดวยกฎหมาย (rule of law) 

ไมใชการปกครองดวยอารมณหรือดวยกลุมบุคคลจะมีเครื่องแบบหรือไมก็ตาม”

ปวย อึ๊งภากรณ (2514)



ฐานคติแหงการดําเนินชีวิตของอาจารยปวย

 “ÍÑ¹¤ÇÒÁÂÑèÇÂÇ¹ÁÒÂÒáË‹§âÅ¡àÃÒ¹ÕéáËÅÐ·Õè·íÒãËŒàÃÒà¡Ô´¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§·Õè¨ÐµŒÍ§ÁÕ
¼ÙŒà¤Ã‹§ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹à»š¹ÊÁ³ÐáË‹§ÇÔ·ÂÒ áÅÐ¼ÙŒÃÑ¡àÃÕÂ¹¹Ñè¹àÍ§¡çÁÕË¹ŒÒ·ÕèáÅÐÊÔ· Ô̧·Õè¨ÐºÑ§¤ÑºâÅ¡ãËŒà´Ô¹
µÒÁµ¹ ÁÔãª‹µ¹à´Ô¹µÒÁâÅ¡ ¨§¹ŒÍÁÃÑºàÍÒÃÊ¸ÃÃÁÍÑ¹¢¨ÒÂµÅºÍÂÙ‹áÅŒÇã¹¢Í§·Ø¡ÊÔè§·Õè»ÃÐ¡Íº¢Öé¹
à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ ¨§ª‹ÇÂà»š¹ÅÔé¹ãËŒ¸ÃÃÁªÒµÔä´Œ¡Å‹ÒÇÁ¸ØÃÊ¡Å‹ÍÁã¨Á¹ØÉÂ� áÅÐ¨§áÊ´§ãËŒâÅ¡ÍÑ¹â§‹à¢ÅÒ
àÅç§àËç¹àÊÕÂ·ÕÇ‹Ò ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¹Õé»ÃÐàÊÃÔ°à¾ÕÂ§ã´ àÁ×èÍàÃÒàËç¹ÍÂÙ‹µíÒµÒáÅŒÇÇ‹Ò ¡ÒÅÊÁÑÂ¢Í§àÃÒ¹ÕéÁÕºÒ»
ÍÂÙ‹Ë¹Òá¹‹¹ áÅÐºŒÒ¹àÁ×Í§¢Í§àÃÒ¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁà·ç¨¤ÇÒÁªÑèÇ´ÒÉ´×è¹ÍÂÙ‹ ¡ç¢ÍãËŒàÃÒ·Ñé§ËÅÒÂ¨§à¢ŒÒÊÙ ‹
¤ÇÒÁÃ‹ÁàÂç¹áË‹§ÇÔªÒ áÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ«Öè§ã¤Ãæ à¢Òä´ŒÅÐàÅÂàÊÕÂáÅŒÇ ¶Ö§áÊ§áË‹§ÇÔªÒ¹Ñé¹¨ÐÃÔºËÃÕè 
¡ç¨§¾Íã¨à¶Ô´ à¾ÃÒÐáÁŒ¨Ðà»š¹ÊÔè§àÅç¡¹ŒÍÂ¡çÂÑ§à»š¹¢Í§¢Í§àÃÒ¨ÃÔ§æ ¨§ÁØ‹§Ë¹ŒÒ¤Œ¹áÅŒÇ¤Œ¹ÍÕ¡µ‹Íä» 
ÍÂ‹Òä´Œ·ŒÍ¶ÍÂ ÍÂ‹Òä´Œ·Ð¹§¨¹¶Ö§¡ÑºÇÒ§Á×Í¨Ò¡¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ÍÂ‹Òàª×èÍ¶×Íã¹¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§·‹Ò¹
¨¹§Á§ÒÂ áÅÐ¡çÍÂ‹ÒËÅ§Å×Á¼ÙŒÍ×è¹â´ÂäÁ‹¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§àËµØ¼Å ·‹Ò¹ÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨Ðà Ố¹·Ò§¢ŒÒÁ·ÐàÅ·ÃÒÂ
ä»ÊÙ ‹ÇÔªÒ ¶Ö§¨Ðà»š¹·ÐàÅ·ÃÒÂ·ØÃ¡Ñ¹´ÒÃ ¡çÁÕ´Ç§´ÒÃÒÊ‹Í§áÊ§ÍÂÙ‹á¾ÃÇ¾ÃÒÇ áÅÐàËµØä©¹àÅ‹Ò
·‹Ò¹¨Ö§¨ÐÊÅÐÊÔ·¸Ôì¢ŒÍ¹Õé¢Í§·‹Ò¹àÊÕÂ ä»ªÔ§ÊØ¡¡‹Í¹Ë‹ÒÁâ´ÂàËç¹á¡‹¤ÇÒÁÊíÒÃÒÞ ·Õè Ố¹ÊÑ¡á»Å§ 
ºŒÒ¹ÊÑ¡ËÅÑ§Ë¹Öè§ áÅÐÂØŒ§¢ŒÒÇÊÑ¡Ë¹Öè§ÂØŒ§ ÇÔªÒàÍ§¡çÁÕËÅÑ§¤Ò ÁÕ¿Ù¡ ÁÕ·Õè¹Í¹ ÁÕÍÒËÒÃäÇŒµŒÍ¹ÃÑº·‹Ò¹
 ¨§ºíÒà¾çÞµ¹ãËŒà»š¹¼Ù Œ¨íÒà»š¹á¡‹âÅ¡ Á¹ØÉÂªÒµÔ¡ç¨Ð¹íÒÍÒËÒÃÁÒÊÙ ‹·‹Ò¹àÍ§ áÁŒ¨ÐãËŒ
äÁ‹¶Ö§ÂØŒ§¶Ö§©Ò§ áµ‹¡çà»š¹ºíÒàË¹ç¨ª¹Ô´·ÕèäÁ‹ÅºÅŒÒ§ºØÞ¤Ø³¢Í§·‹Ò¹·Õè·íÒäÇŒá¡‹Á¹ØÉÂªÒµÔ 
äÁ‹ÅºÅŒÒ§¤ÇÒÁÃÑ¡ã¤Ã‹¹ÔÂÁ¢Í§¤¹·Ñé§ËÅÒÂ áÅÐäÁ‹ÅºÅŒÒ§ÊÔ·¸Ô¢Í§·‹Ò¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹µ‹Í
ÈÔÅ»Ð µ‹Í¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐµ‹Í¤ÇÒÁËÇÑ§¢Í§Á¹ØÉÂ�”

â´Â ÃÒÅ�¿ ÇÑÅâ´ àÍàÁÍÊÑ¹
¶Í´¤ÇÒÁâ´Â ´Ã.»‰ÇÂ ÍÖê§ÀÒ¡Ã³�

äÁ‹ÅºÅŒÒ§¤ÇÒÁÃÑ¡ã¤Ã‹¹ÔÂÁ¢Í§¤¹·Ñé§ËÅÒÂ áÅÐäÁ‹ÅºÅŒÒ§ÊÔ·¸Ô¢Í§·‹Ò¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹µ‹Í

สืบสานปณิธานอาจารยปวย
ผานบทเพลงชุด “จิตวิญญาณอภิวัฒน”
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