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  6 กรกฎาคมนี ้ทะไลลามะ ผูน้�าทางจติวญิญาณของชาวธเิบต และพระรปูส�าคญัในยคุปจจบุนั 

จะมีพระชนม์ครบ 80 ควรที่จะระลึกถึงท่านและบูชาในทางที่ถูกที่ควร เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็น

อุดมมงคล

 ท่านโลดี กยารี อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของธิเบต เคยเล่าในหนังสือ ปญญาญาณแห่งการอภัย (2551) ว่า ปี 2532 

ขณะที่ธิเบตก�าลังพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนเพื่อขอเปดการเจรจา ให้ธิเบตมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์

เทียนอันเหมินขึ้น พระองค์เรียกท่านโลดีมาพบและสั่งให้ร่างแถลงการณ์ประณามรัฐบาลจีนอย่างรุนแรงที่สุด และให้เขียน

สนับสนุนจากใจจริงแก่เยาวชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วถูกปราบปราม

 ท่านโลดีพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างความไม่พอใจให้จีน เพราะนั่นเท่ากับปดโอกาสของการเจรจาที่ชาวธิเบตต่อสู้

มาหลายทศวรรษ ทะไลลามะตรสัว่า “หากฉนันิง่เฉยในวนันี ้ฉนัจะไม่มสิีทธอินัชอบธรรมทีจ่ะพดูถงึอสิรภาพและประชาธปิไตย

เลย คนหนุ่มสาวเหล่านั้นมิได้เรียกร้องอะไรต่างจากที่เราชาวธิเบตเองเรียกร้อง หากฉันไม่พูดเพื่อพวกเขา ฉันคงอายเวลาพูด

ถึงเสรีภาพและประชาธิปไตย”

 นีเ่ป็นตวัอย่างทีแ่สดงถงึความไม่กะล่อนของพระองค์ท่านอย่างชัดเจน ซ่ึงในเมอืงไทยของเรา อาจารย์ปวย อึง๊ภากรณ์ 

กเ็ป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อนเช่นนี ้แต่ท่านกต้็องปลาสนาการไปจากเมอืงไทยหลงัจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 และจากไปชัว่นรัินดร์

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2542 …..ซึ่งก็ 16 ปีเข้าให้แล้ว

กษิดิศ อนันทนาธร

ข้อเขียนต่างๆ ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน เจ้าของและบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

เจ้าของ: คณะกรรมการเตรียมงาน 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ บุญสม อัครธรรมกุล บรรณาธิการ: กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ: มนธีร์ กรก�าแหง 

วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์ ปิยะดา รัตนกูล ศิลปกรรม: ธิดาพร วงษ์ส�าราญ แยกสี/พิมพ์: บริษัทฐานการพิมพ์ จ�ากัด ส�านักงานติดต่อ: ส�านักงาน

เลขานุการคณะกรรมการเตรียมงาน 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 
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ปฏิทินกิจกรรม

เวทีสาธารณะ ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 อ่าน ภราดรภาพนิยมของ ปรีดี พนมยงค์ ผ่านหนังสือ 

“ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ)” โดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

วันเสาร์ที่11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ 

(ใกล้ BTS ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 55

วิทยากรเสวนา :  สุชาติ สวัสดิ์ศรี ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ดร.ธร ปีติดล 

ปรีดา ข้าวบ่อ 

ด�าเนินรายการโดย  สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

ร่วมเวทีสาธารณะ :  ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ดร.จิรยุทธ์ สินธุ์พันธุ์ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา 

อาจารย์สิทธิธรรม โรหิตะสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2381- 3860-1

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เวลา 13.30-15.30 น.

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ “การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: 

บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ” โดย รศ.ดร.ประภาส ปินตบแต่ง 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 หัวข้อ “จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?” 

โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดขึ้นเนื่องในวาระร�าลึก 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกบุคคลผู้สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วยในแวดวงต่างๆ 
เพื่อแสดงปาฐกถาต่อสาธารณะในหัวข้อที่สะท้อนถึงความคิด ชีวิต และจิตวิญญาณของอาจารย์ป๋วย ก�าหนดจัดขึ้นเดือนละครั้ง
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึง มกราคม 2559

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 

การเสวนาหัวข้อ “การศึกษาเพื่อความเป็นไท” โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (น้องแฟรงก์) 

ณ สวนหนังสือเจริญกรุง ทางเข้าโรงแรมแม่น�้า รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง 

ส�ารองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2688-8100 ต่อ 050

งานเสวนาเปดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค (ฉบับขยายความ)”

ปาฐกถา 100 ป ปวย อึ๊งภากรณ

เสวนาสวนหนังสือเจริญกรุง ประจําเดือนกรกฎาคม

1  ส า ร ป๋ ว ย



 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เป็นปชูนยีบคุคล

ของนักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา และนักพัฒนา 

ที่ ได ้ประกอบคุณงามความดีรับใช้ชาติและสังคม

มานานัปการ ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ

ส�านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคาร

แห ่ งประ เทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนีท่้านยงัเป็นเสรไีทยอกีด้วย 

แม้ว่าหลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 อาจารย์ป๋วย

จะไม่สามารถอยู่ในประเทศได้อีกต่อไป แต่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ 

ความเด็ดเดี่ยว ความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

ของท่าน ยงัคงเป็นทีป่ระจกัษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้

แก่อนชุนรุน่หลงัเสมอมา รวมถงึคณุปูการอกีมากมาย

ของท่านในทางเศรษฐศาสตร์และการพฒันาประเทศที่

ยังมิได้กล่าวถึง ด้วยความเป็นบุคคลต้นแบบท่ีสังคม

ปรารถนา จึงไม่ได้มีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ให้การ

ยอมรับท่าน หากยังรวมถึงผู ้คนในภูมิภาคนี้ด้วย

เช่นกัน ดังที่มูลนิธิแมกไซไซได้มอบรางวัลแมกไซไซ 

สาขาบริการสาธารณะให้แก่ท่าน ในปี พ.ศ. 2508

 ในวาระ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นชอบ

รางวัลสันติประชาธรรมสําหรับบุคคลผูอุทิศตนเพื่อสังคม

ตามแนวทางของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ

สืบสานป๋วย

ขอมูล คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม
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ให้จัดตั้ง “รางวัลสันติประชาธรรม” เพื่อสานต่อจาก

คณะเตรียมงานชุดเดิมท่ีอยู่ภายใต้ฉายาของมูลนิธิ

เสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปีก่อนหนา้นี้ขึน้ เพือ่สืบทอด

เจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แนวคิดสันติประชาธรรม ดังนั้น จึงให้มีการคัดเลือก

บคุคลทีท่�างานเพ่ือสงัคมตามแนวทางสนัตปิระชาธรรม

ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้น โดยผู้ได้รับคัดเลือก

ให้รับรางวัลสันติประชาธรรม จะได้รับเงินสนับสนุน

จ�านวน 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล

 รางวัลสันติประชาธรรม จึงเป็นการสรรหาและ

คดัเลอืกบคุคลทีท่�างานอทุศิตนเพือ่สงัคม โดยไม่จ�ากดั

สาขาอาชีพ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป และ

ยังเป็นการสนบัสนนุการท�างานของบคุคลทีท่�างานเพือ่

สังคมในแนวทางสันติประชาธรรม ให้มีก�าลังทรัพย์

ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ และเชิดชูเกียรติ

ยกย่องบุคคลที่มีผลงานเด่นชัด เพื่อเป็นตัวอย่าง

แก่บุคคลอื่นๆ สืบไปอีกด้วย ที่ส�าคัญคือยังเป็นการ

เผยแพร่และประกาศเกียรติคุณของอาจารย์ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ให้เป็นที่รู้จักและจดจ�าในวงกว้างยิ่งขึ้น

 ส�าหรับเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัล

สันติประชาธรรม หรือคุณสมบัติของผู ้รับรางวัล

สันติประชาธรรมนั้นก็คือ 

 1. ไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษา

 2.  เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเพื่อสังคมอย่างมี

คุณภาพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 3.  เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตย

 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

 ขั้นตอนการด�าเนินการคัดเลือกนั้น เริ่มจาก

มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์การ

พิจารณาคัดเลอืกไปยงักลุม่บุคคลทีเ่กีย่วข้องทกุวงการ 

เพ่ือให้มีการเสนอบุคคลมายังคณะกรรมการพิจารณา

รางวัลสันติประชาธรรมพิจารณา ภายในวันที่ 20 

กรกฎาคมนี้ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณารางวัล

สันติประชาธรรมจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และจะ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับรางวัล

สันติประชาธรรม

 ส่วนการพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับ

รางวัลสันติประชาธรรมนั้น จะอยู่ในความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้รับรางวัลจากการท�างาน

ที่ต ้องสอดคล้องกับแนวคิดสันติประชาธรรมของ

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และต้องเป็นผู ้มีความ

ประพฤตดิ ีปฏบิตัตินควรแก่การยกย่องเชดิชู และยงัคง

ท�างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถน�าความรู้

ความสามารถที่มีอยู่ไปรับใช้กลุ่มประชาชนที่ประสบ

ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม และที่ส�าคัญคือ 

ต้องเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อโดยกลุ่ม องค์กร หรือ

หน ่วยงานที่ท�างานด ้านการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ 

ผลของการตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณารางวลัฯ นัน้

ให้ถือที่เป็นสุด ซึ่งหากในปีใดไม่ปรากฏว่ามีผู ้ ท่ี

เหมาะสมทีจ่ะได้รับรางวัล กจ็ะงดการให้รางวลัในปีนัน้

 คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม

ในป ัจจุบัน ประกอบด ้วย นายเดช พุ ่มคชา 

(ประธาน) นายศิโรช อังสุวัฒนะ นางสาวสมลักษณ์ 

หตุานวุตัร นางจฬุา สดุบรรทดั นายบญุสม อคัรธรรมกลุ 

นายทรรศิน สุขโต และ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 

 ส่วนการมอบรางวลัรางวลัสนัตปิระชาธรรมน้ัน จะ

ก�าหนดจัดมอบรางวัลในวันสันติภาพไทย ซึ่งตรงกับ

วันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นที่

หอประชุมศรีบูรพา ในงาน 70 ปี วันสันติภาพไทย

 กลุ่มหรือองค์กรที่สนใจรายละเอียด เพื่อน�าเสนอ

รายชือ่บุคคลเข้ารับคัดเลือกรับรางวัลสันตปิระชาธรรม 

สามารถตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่อนสุรณ์ ไชยพาน 

ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา 409 ชั้น 3 

อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข 

ถนนประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ 5 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10320 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2691-1216 หรือ 

08-6571-6661 อีเมล ngocod.thai@gmail.com n
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จากปลายปากกาปญญาชนสยาม

ส. ศิวรักษ

 ถ้าไม่นับทางชาติวุฒิกันแล้ว คนไทยที่มีคุณูปการกับบ้านนี้เมืองนี้อย่างที่สุดมีอยู่สามท่านคือ 

 (1) นายปรดี ีพนมยงค์ ซึง่น�าประชาธิปไตยมาให้สยาม และต้ังสถาบนัการศึกษาเพือ่ปลุกมโนธรรมส�านึก

ให้นักศึกษารักประชาธิปไตย โดยยอมตนออกไปมีบทบาททางการเมืองเพื่อประโยชน์แก่พหูชนและมนุษยชาติ 

ด้วยการลดความเห็นแก่ตัวเรื่อยไป ถ้าสิ่งที่ท่านปลูกฝังและวางรากฐานเอาไว้ ไม่ถูกล้มเลิกไป เมืองไทยจะเป็น

แบบอย่างในทางธัมมิกสังคมนิยมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เอาเลย

 (2) ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ซึ่งเห็นคุณค่าของชาวนา ว่าส�าคัญยิ่งกว่าข้าราชการ และอุทิศตนเพื่อให้

ลูกหลานชาวนาพร้อมที่จะด�ารงคงชีพในทางกสิกรรมอย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และวัฒนธรรม ถ้าผลงานของท่านสัมฤทธิ์ผล กระดูกสันหลังของชาติก็จะไม่เปราะบาง หากบุคคลนั้นๆ จะได้

เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง สมดังความปรารถนาของนายปรีดี พนมยงค์

 (3) นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งตามทัศนะของ Stefan Collingon1 ซึ่งเป็นนักวิชาการร่วมสมัยคนส�าคัญ

จากเยอรมัน ผู้มีก�าพืดจากฝรั่งเศส และบัดนี้สอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ2 ก็ต้องว่านายป๋วยเป็น 

Founding Father of Modern Thailand โดยสเตฟาน คอลินยองส์ ให้เหตุผลว่า เพราะนายป๋วยได้วางรากฐาน

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้เมืองไทยไว้อย่างม่ันคง โดยเขาเปรียบเทียบนายป๋วยกับ Alexander Hamilton 

รัฐมนตรีว่าการคลังคนแรกของสหรัฐ ซึ่งมีรูปอยู่บนธนบัตรใบละห้าเหรียญดอลลาร์ ถ้าเมืองไทยไม่คลั่งไคล้

ในทางชาติวุฒิอย่างไร้สาระ รูปนายป๋วยควรอยู่บนธนบัตรใบละ 20 บาทด้วยซ�้า

 คอลนิยองส์กล่าวว่าจะวดัความยิง่ใหญ่ของนายป๋วยจากผลส�าเรจ็ในกจิการงานต่างๆ อนัมากหลายของเขา

อาศัยปากฝรั่งเพื่อเข้าใจ

ปวย อึ๊งภากรณ

1  ถ้าต้องการอ่านข้อเขียนของ Stefan Collingons ฉบับภาษาอังกฤษ ขอให้หาอ่านได้จาก Seeds of Peace ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-
ก.ย. 2558.

2  เขาเป็น Professor of Political Economy, Santa Anna School of Advanced Studies, University of California และ Visiting 
Professor at the London School of Economics (LSE).
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Stefan Collingon

เท่านั้นไม่ได้ หากความยิ่งใหญ่ของเขาอยู่ตรงท่ีรังสี 

อันวิเศษของเขาที่ดุจดังแมวที่ไล่ให้หนูต้องเตลิดไป 

เพราะรัฐสมัยใหม่จะด�ารงคงอยูไ่ม่ได้ ถ้าการเงนิการคลงั 

ของรัฐไม่ม่ันคงหรือคลอนแคลน แม้เมืองไทยจะม ี

นกัการเมอืงทีฉ้่อฉลและมรีฐัประหารไม่รูว่้ากีค่รัง้ แต่ถ้า 

การคลังของรัฐมั่นคงเสียแล้ว พวกโสณทุจริตทั้งหลาย 

ก็กล�้ากรายเข้าไปท�าลายรากฐานทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศชาตไิม่ได้ ทัง้นีห้มายความว่าคนทีท่�าตนเป็นแมว  

จนแม้นักการเมืองและนายพลท่ีมีอิทธิพลยังกลัวเกรง 

แสดงว่าเขาต้องมคีวามกล้าหาญทางจริยธรรม พร้อมๆ 

กับความรอบรู ้ในทางวิชาชีพที่น�ามาประยุกต์ใช้กับ 

บ้านเมืองได้อย่างแนบเนียนและเหมาะสม

 หากนั่นเป็นเพียงพื้นฐาน ซ่ึงต้องไปพร้อมกับ

มโนธรรมส�านึกของผู้น�าที่รู ้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว สิทธิ

มนษุยชนส�าคญั คนเลก็คนน้อยส�าคญั สิง่แวดล้อมทาง

ธรรมชาติส�าคัญ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนต้อง

แคบลง

 คอลินยองส์ซึ่งถือสัญชาติเยอรมัน บอกให้เรา 

รู้ว่าประเทศเยอรมันต้องการความทันสมัย โดยมุ่งให้ 

เศรษฐกจิกล้าแขง็ไม่แพ้องักฤษ แต่กต้็องท�าสงครามโลก 

ถึงสองครั้ง คนต้องตายจากไปกว่า 50 ล้านคน โดยที่

ประเทศเยอรมันเพิ่งมั่นคงทางเศรษฐกิจสมกับเป็น 

รัฐสมัยใหม่เม่ือเร็วๆ นี้เอง เมืองไทยพยายามเป็น 

รัฐสมัยใหม่แต่ในรัชกาลที่ 5 และคณะราษฎรร่วมปลุก

มโนธรรมส�านึกให้คนเห็นว่าสาระของประชาธิปไตย

ส�าคัญ และให้บางคนแลเห็นด้วยว่าประเทศชาติควร 

เป็นของราษฎร โดยนายปรีดี พนมยงค์ แลเห็นด้วย

ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจส�าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนา 

การเมืองในแนวทางของประชาธิปไตย

 ในระยะสั้นนั้น นายปรีดีล้มเหลว เช่นเดียวกับ

นายป๋วย และ ม.จ.สทิธพิร แต่ในระยะยาวแล้ว ถ้าบ้านนี ้

เมืองนี้แลเห็นคุณูปการของท่านทั้งสาม แล้วน�าสาระ

จากอุดมคติและวิถีชีวิตของท่านมาประยุกต์ ใช้ให ้

เหมาะสม เมอืงไทยจะเป็นเมอืงศรวีไิล สมกบัที่ในหลวง

รชักาลที ่5 ทรงฝันไว้ และอาจเป็นไปดงัค�าประกาศของ 

คณะราษฎรฉบับที่ 1 ซึ่งชวนให้เราเข้าถึงความศรีวิไล

ในสมัยพระศรีอริยะเมตไตรย ซึ่งน่าจะเป็นจริงได้  

โดยไม่ต้องรอพระอนาคตพุทธ แต่ศรีอริยะที่ประกอบ 

ไปด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่นี้แล คือหัวใจของ 

บ้านเมืองที่มีเกียรติและมีศรี และวิไลคืองดงาม โดยมี

ความดีและความจริงเป็นองค์คุณที่ส�าคัญ

 นี่คือเนื้อหาสาระของสันติประชาธรรมที่ 

นายป๋วยต้องประสงค์มิใช่หรือ

ป.ล.

 ที่ไม่ได้เอ่ยถึงภิกษุพุทธทาส อินทปัญโญ ใน

ฐานะผู้มีอุปการคุณอย่างยิ่ง เพราะต้องการกันพระไว ้

ให้ต่างไปจากฆราวาส แม้ค�าพูด ข้อเขียน และวิถีชีวิต

ของพระคุณท่านจะมีอิทธิพลกับคนร่วมสมัยมิใช่น้อย 

แม้จนคนต่างประเทศ ที่ตามีแวว อย่างน้อยค�าเตือน

ของท่านทีว่่าถ้าศลีธรรมไม่กลบัมา ก็โลกาพนิาศ และมี

ค่ายิง่กว่านัน้ กต็รงทีค่ตขิองท่านอนัว่าด้วยโลกตุรธรรม 

ซึ่งควรน�ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวัน หาไม่เราจะ

กลายไปเป็นยิง่กว่าเดรจัฉาน โดยเข้าถงึความเป็นมนุษย์

ที่แท้ไม่ได้เอาเลย n
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หนังสือต่างๆ เกี่ยวกับอาจารยปวย

รวมข้อเขียนของอาจารย์ป๋วย

จัดพิมพ์โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง

•  ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดส�าหรับคนหนุ่มสาว (2543) 

ราคา 120 บาท

• ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ (2545) ราคา 300 บาท

• ทัศนะว่าด้วยการศึกษา (2545) ราคา 200 บาท

• ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม (2545) ราคา 220 บาท

จัดพิมพ์โดยมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

•  Best Wishes for Asia: A Chronicle of Hope from Womb 

to Tomb (2558) ราคา 200 บาท

จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ศยาม

• อ่านป๋วย (Reading Puey) (2554) ราคา 130 บาท

ที่ ส. ศิวรักษ์ เขียนถึงอาจารย์ป๋วย

•  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน (มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

พิมพ์ครั้งที่ 9, 2557) ราคา 180 บาท 

  ซึง่บดันีแ้ปลเป็นภาษาองักฤษแล้วในชือ่ Puey Ungpakorn: An 

Honest Siamese in a Class of His Own (มูลนิธิเด็ก, 2557) 

ราคา 500 บาทและมีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันแล้วในชื่อ Puey 

Ungpakorn : Ein ehrlicher Siamese eigener Klasse

หาซื้อหนังสือต่าง ๆ เหล่านี้ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ร้านศึกษิตสยาม 

และร้านหนังสือทั่วไป หรือติดต่อโดยตรงได้ที่

• ส�านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง; www.komol.comโทร. 0 2412 0744

• มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; โทร. 0 2433 8713

• สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย; www.kledthai.com โทร. 0 2225 9536-9
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 เมื่ อวั นที่  22 มิถุ นายน 2558 คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการ

แสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็น

ประจ�าทุกเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน

มกราคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์ โดยครั้งนี้ เป ็นครั้งที่  3 ในหัวข ้อ 

“สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอ�านาจ” โดยมี 

ปาฐกถา 100 ป

ธนวันต บุตรแขก

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษา

นโยบายสาธารณะ เป็นปาฐก

 ศ.ดร.มิง่สรรพ์ ขาวสอาด กล่าวว่า การจดัการ

สิง่แวดล้อมถอืเป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อนมาก เพราะเป็นสนิค้า

สาธารณะที่มีปฏิสัมพันธ์สูง มีคุณสมบัติแตกต่างจาก

สินค้าทั่วไป แต่หลักคุณธรรม 4 ประการของอาจารย์

ป๋วยคือ

ปาฐกถา 100 ป ปวย อึ้งภากรณ ครั้งที่ 3

“สิ่งแวดลอมไทย
กับการกระจายอํานาจ” 

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
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 1. สมรรถภาพ

 2. ยุติธรรม

 3. เสรีภาพ

 4. เมตตากรุณา

 กส็ามารถใช้เป็นเป้าหมายนโยบายได้โดยเฉพาะ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีร่ฐับาลไทยไม่มีทกัษะ 

ทัง้ทีป่ระเทศไทยมีหลายหน่วยงานทีจ่ดัการในทรพัยากร

ธรรมชาติ แต่ไม่มีคุณภาพ และนโยบายทรัพยากร

ธรรมชาต ิยกเว้นทีด่นิ และป่า เป็นนโยบายที่ไร้ทศิทาง 

อีกอย่างกลไกและเครื่องมือในปัจจุบันไม่เพียงพอ

ที่จะรับประกันประสิทธิภาพของการจัดการในเรื่อง

เหล่านี้ได้ 

 การจัดการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

นั้น เรียกได้ว่าเป็นการจัดการที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน เป็นการขัดแย้งเพราะมี

วัตถุประสงค์ต่างกันเช่น ความต้องการน�้าเพื่ออุปโภค/

บริโภคน�้า เพื่อการผลิตน�้า เพื่อรักษาระบบนิเวศน์น�้า

เพือ่ลดอณุหภมิูในโรงงานน�า้ เพือ่การสัญจร ท่องเทีย่ว 

ฯลฯ น�้าเพื่อถ่ายเทของเหลว ฯลฯ

 อาจารย์มิ่งสรรพ์ระบุว่าเมื่อมีปัญหาเรื่อง

การจัดการแบบนี้เกิดขึ้น ถามว่ารัฐไทยมีทักษะใน

การจัดการหรือไม่ ตอบได้เลยว่าไม่มีในเรื่องของการ

จดัการทีจ่ะให้คยุกนัรูเ้รือ่ง ไทยมหีลายหน่วยงานท่ีดแูล

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะ

จัดการเรื่องความขัดแย้งได้เลยและอีกปัญหาหนึ่งคือ

รัฐขาดความสนใจในเรื่องระนาบของสิทธิคือ

 1. สิทธิในการเข้าถึง

 2. สิทธิในการใช้
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 3. สิทธิในการจัดการ

 4. สิทธิในการกีดกัน และ

 5. สิทธิในการแลกเปลี่ยน/ขาย

 แต่การจัดสรรน�า้ของรฐันัน้ เป็นการแก้ปัญหา

ระหว่างหน่วยงานราชการ แต่ไม่แก้ปัญหาพืน้ฐานของ

ประชาชนรวมทัง้เป็นแค่การแก้ปัญหาให้ผูป้ระกอบการ

และไม่สามารถรับประกันความเป็นธรรมและความ 

มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนได้ ซึ่งการจัดสรรน�้า 

ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาลน้ัน ต้องมีการ

จัดการภายในลุ่มแม่น�้า กระจายอ�านาจ (สิทธิการใช้

น�้า) ให้กับกลุ่มผู้ใช้น�้า รวมทั้งอาศัยการเจรจาต่อรอง

บนพื้นฐานของข้อมูลด้วย

 ปัญหาสิง่แวดล้อม จงึเป็นปัญหาสถาบนัทีข่าด

ทิศทาง ขาดการจดัล�าดบัความส�าคญั ขาดการกระจาย 

อ�านาจและการมีส่วนร่วม การจัดการของไทย ด้วย

การจดัตัง้องค์กรแล้วแก้ไขปัญหาทลีะประเดน็ โดยไม่ดู 

ปัญหาในภาพรวม (ที่ซ้อนกันอยู่) ไทยจึงมีองค์กร

จ�านวนมากในการจัดการทรัพยากรเพียงหนึ่งประเภท

มากกว่า 40 องค์กรในด้านน�้า ทั้งๆ ที่จริงแล้ว น�้าเป็น

ทรัพยากรที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ แต่รัฐไม่ได้มีการ

ก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนอย่างแท้จริง จึงท�าให้เกิด

ปัญหาอย่างที่เห็นในปัจจุบันที่ใครจะท�าอะไรอย่างไร 

ก็ได้ทัง้ๆ ทีร่ฐัต้องก�าหนดกลไกในการจดัการให้ชดัเจน

และน�ามาใช้อย่างจริงจัง

 ส่วนปัญหาการบริหารที่ดินและป่าไม้ เคยมี

ค�ากล่าวไว้ว่าเมืองไทยใหญ่อุดม ดินดีสมเป็นนาสวน 

ประเทศไทยนั้นได้ชื่อว่า เป็น Land man Ratio  

สูงสุดในเอเชีย และมีการถือครองที่ดินที่กระจุกตัวสูง  

คนที่ถือครองมากที่สุด 10% ถือครองโฉนด 80% 

ของทั้งหมด อย่างเช่นรายเดียวแต่ถือครองที่ดินถึง 

630,000 ไร่แล้ว ปัญหาในการบริหารการจัดการที่ดิน 

เกิดจากสองประเด็นคือ เกิดจากคนรวยที่มี สค.บวม  

คือเมื่อก่อนไม่มีโฉนดก็ใช้ สค.1 ก็ไปแจ้งว่ามีที่ดิน

เท่านั้นเท่านี้ จากนั้นก็ค ่อยขยายที่ดินเข้าไปใน 

ท่ีดินสาธารณะ สค.1 ก็มีที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เลย 

กลายเป็น สค.บวม เพราะมีที่ดินขยายออกและ 

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ส่วนอกีปัญหาคือเกดิจากคนจนทีเ่ข้าไป

ท�ากินในเขตป่า ท�าให้เกิดประเด็นป่าทับคนหรือคน 

ทับป่าเพราะฉะนั้นรัฐต้องแก้ที่ระบบ ไม่ใช่แก้ที่คน

 เมื่อเกิดการขัดแย้งเชิงความคิดที่ส�าคัญใน

นโยบายด้านการจดัการทีด่นิ การให้สิทธิชมุชน โดยการ 

ให้สมาชกิชมุชนจดัการทีด่นิระหว่างสมาชกิด้วยกนัจงึ

เกดิขึน้ กรณศีกึษาอย่างเช่น ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล 

แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางเทศบาลต�าบลศรีเตี้ย 

ได้ร่วมมือกับ อปท.และชุมชนเพื่อน�าที่ดินที่นายทุน 

ได้ไปโดยมิชอบกลับคืนมาบริหารจัดการกันเอง

 เรื่องสุดท้ายของการปาฐกถาการกระจาย 

อ�านาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้แก่

องค์การปกครองท้องถิ่น อาจารย์มิ่งสรรพ์มองว่าการ

กระจายอ�านาจอย่างเช่นเรื่องของกฎหมาย ส่วนใหญ่

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คุ้มครอง ดูแล

และบ�ารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไม่มีอ�านาจ 

ให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงนั้น  

อปท.เป็นฐานปฏบิตักิารเพือ่แก้ไขปัญหาให้กบัชาวบ้าน  

และ อปท. มีความชอบธรรมในฐานะรัฐท้องถิ่น เป็น

นติบิคุคล แต่เมือ่ความไม่ชดัเจนเกดิขึน้ให้ถอืกฎหมาย

เฉพาะเป็นหลกั กฎหมายกระจายอ�านาจเป็นรอง หาก

กฎหมายเฉพาะมิได้ให้อ�านาจไว้ ถือว่าไม่มีอ�านาจ 

ส่วนทางด้าน อปท.เองที่ไม่สามารถใช้อ�านาจน้ัน 

ไม่เต็มที่นั้น เป็นเพราะขาดความรู้ด้านกฎหมายทั้งใน 

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ หรือไม่ยอมใช้อ�านาจ

เพราะกลัวฐานเสียงเสีย ซึ่งจากการวิเคราะห์นโยบาย

สาธารณะ เห็นว่ากฎหมายและนโยบายซับซ้อน แต่

ครอบจักรวาลจนแทบไม่มีโอกาสให้ อปท.มีนวัตกรรม 

และการกระจายอ�านาจที่ผ่านมาเป็นแค่การกระจาย 

อ�านาจ (ขั้นต�่า) ให้ อปท.ท�าตามนโยบายส่วนกลาง

เฉพาะเรื่องการปราบปรามผู ้กระท�าผิด การดูแล 

ทีส่าธารณะ แต่ไม่กระจายอ�านาจการจดัสรรทรพัยากร

และการอนุรักษ์ ซึ่งถือได้ว่าไม่ได้เป็นการกระจาย

อ�านาจอย่างแท้จริง n
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 หำกจะมีสัญลักษณ์สิ่งใดที่พอจะท�ำให้สังคม

ได้ตระหนักรู้และระลึกถึงคุณงำมควำมดีของคนธรรม

สำมัญคนหนึ่ง ที่สร้ำงคุณูปกำรอย่ำงใหญ่หลวงต่อ

ประเทศนี้ได้อย่ำงอำจำรย์ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง

ถำวรอย่ำงอนสุำวรย์ี สวนสำธำรณะ หรอือำคำรสถำนที่

ต่ำงๆ กถ็อืเป็นสิง่ก่อสร้ำงทีม่อีำยยุนืนำนพอทีจ่ะแสดง

ให้อนุชนได้เห็น ได้สงสัยและต้ังค�ำถำม หันมำศึกษำ

เรียนรู้ถึงท่ีมำท่ีไป จนอำจจะกลำยเป็นแรงกระเพื่อม

เล็กๆ ที่คอยเตือนให้สังคมได้รับรู้ และร่วมกันสืบสำน

เจตนำรมณ์อันดีงำมของอำจำรย์ป๋วยให้กระจำยไปสู่

วงกว้ำง

จุดเริ่มต้น

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์มีนโยบำยที่จะ

พัฒนำศูนย์รังสิตให้สวยงำมและมีเอกลักษณ์อย่ำง

ต่อเนือ่ง โดยเฉพำะด้ำนหน้ำของมหำวิทยำลยัทีต่ดิกบั

พหลโยธิน ซึ่งได้มอบหมำยให้ ศ.วิมลสิทธิ์ หรยำงกูร 

อดตีคณบดคีณะสถำปตยกรรมศำสตร์และกำรผงัเมอืง

อุทยานการเรียนรูปวย 100 ป 

…อนุสรณแดอาจารยปวย

เรื่องจากปก

ปยะดา รัตนกูล

แบบจ�าลองอุทยานป๋วย	100	ปี
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ออกแบบจัดท�ำสวนสำธำรณะในแนวแกนกลำงของ 

มธ. ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิษย์เก่ำศิลปศำสตร์ 

รุ่นที่ 1 ที่อยำกให้มีกำรท�ำสวนต้นยูงทองในบริเวณ

ดังกล่ำว ต่อมำ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ 

เกษตรศิริ ได้ปรำรภว่ำในโอกำส 100 ปีชำตกำล 

ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ อยำกจะให้มีกำรก่อสร้ำงอะไร 

สักอย่ำงเพื่อเป็นที่ระลึกถึงอำจำรย์ป๋วย โดยควรเป็น 

สิ่งปลูกสร้ำงที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสะท้อนควำม

เป็นอำจำรย์ป๋วย ทั้งในแง่ของกำรเป็นสำมัญชน 

คนธรรมดำที่มีชีวิตเรียบง่ำย มีควำมสนใจใฝ่รู ้ใน 

ศำสตร์และศิลป์ต่ำงๆ และกำรเป็นผู้สร้ำงคุณูปกำร

มำกมำยให้กับสังคมและประเทศชำติ มหำวิทยำลัย

จึงได้น�ำควำมคิดทั้ง 2 มำรวมกัน จึงเป็นที่มำของ

โครงกำรก่อสร้ำง “อุทยานการเรียนรู้ป๋วย100 ปี” ที่

มี อาจารย์ธีรพล นิยม เป็นผู้อ�ำนวยกำรโครงกำร และ 

นันทพงศ์ ยินดีคุณ เป็นสถำปนิกผู้ออกแบบโครงกำร

 อาจารย์ธีรพล นิยม กล่ำวถึงที่มำของแนว

ควำมคิดในกำรออกแบบว่ำ

	 “เริม่จากการศกึษาและมาดคูณุสมบติัว่า	อะไร

ที่จะสะท้อนความเป็นอาจารย์ป๋วยได้ดี	 ซึ่งเรามองว่า	

สิ่งท่ีเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของอาจารย์ป๋วยนั้นก็คือ		

ความเป็นสามัญชน	 ความเป็นคนธรรมดา	 ความ	

อ่อนน้อมถ่อมตน	 และความเป็นผู้ที่อยากจะท�าเรื่อง

ที่เป็นประโยชน์ต่อคน	 ต่อสังคมส่วนใหญ่	 ซึ่งอาจารย์	

ป๋วยมักจะเน้นประโยชน์กับสามัญชน	 ในหนังสือที่	

อาจารย์ป๋วยเขียนเรื่องจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน	

ก็จะมีช่วงหนึ่งที่พูดว่า	อยากจะมีสวนสาธารณะ	อะไร

ประมาณน้ี	และอาจารย์กเ็ป็นคนทีส่นใจทางศลิปะ	และ

เป็นผู้ริเริม่ท�าหอศิลป์	นีก่เ็ป็นคาร์แรกเตอร์ของอาจารย์	

	 “ถ้าจะยกย่องอาจารย์ป๋วยให้สอดคล้องกับ

ความเป็นอาจารย์ป๋วย	กค็อื	เราจะต้องท�าโครงการทีเ่ป็น	

ประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆ	และเรื่องที่เป็นประโยชน์

นั้นต้องสะท้อนความเป็นอาจารย์ป๋วยด้วยจึงจะดี	 เรา

จึงคิดท�าสวนสาธารณะขึ้นมา	 โดยเอาพื้นที่ข้างหน้าที่

เป็นแกนส�าคญัของธรรมศาสตร์มาน�าเสนอเป็นแนวคดิ

ในการสร้างสวนสาธารณะ	 ซึ่งในสวนสาธารณะก็จะ

มีองค์ประกอบของศิลปะ	 คือเรื่องดนตรี	 เรื่องศิลปะ

ต่างๆ	ที่อาจารย์ป๋วยชอบ	ก็เลยจะมีเป็นอาร์ตแกลอรี่	

เป็นคอนเสิร์ตฮอล	 และก็มีเรื่องของหอจดหมายเหต	ุ

เรื่องของการบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 และม	ี

ห้องสมดุ	มพีืน้ทีใ่ห้ประชาชนทัว่ไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์	

ในเรื่องของการเรียนรู้	การเทรนนิ่ง	ฝึกอบรมต่างๆ	มี

การให้บริการทางวิชาการกับประชาชน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี	้

จะเป็นการสะท้อนความเป็นธรรมศาสตร์ด้วย	 ท่ีว่า	

‘ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก

ประชาชน’	 การที่ธรรมศาสตร์เอาพื้นที่ของตัวเองมา

ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	จึงเป็นการสะท้อนชัดเจน

ว่าธรรมศาสตร์เป็นเนื้อเดียวกับประชาชน”

แบบจ�าลองอุทยานป๋วย	100	ปี

อ.ธีรพล	นิยม	(ซ้าย)	ผู้อ�านวยการโครงการ		

และนันทพงศ์	ยินดีคุณ	(ขวา)	สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ

ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.ชาญวิทย์	เกษตรศิริ
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การพัฒนาความคิดสู่การปฎิบัติ

 ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิำรบดี

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ซึง่เป็นก�ำลงัส�ำคัญในเรือ่งนี้

กล่ำวว่ำ 

	 “ธรรมศาสตร ์ต ้องการสร ้างอุทยานป๋วย	

100	 ปีขึ้น	 ไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ส�าหรับประชาคม

ธรรมศาสตร์เท่านั้น	 แต่ยังต้องการให้เป็นพื้นที่

สาธารณะส�าหรับประชาชนภายนอกด้วย	 ไม่ว่าจะ

เป็นในส่วนของสวนสาธารณะ	 ห้องสมุดประชาชน	

พิพิธภัณฑ์	หอจดหมายเหตุ	ฯลฯ	เพื่อสืบสานปณิธาน

ส�าคัญของอาจารย์ป๋วย	2	ประการ	คือ	(1)	การสร้าง

สังคมสันติประชาธรรม	 และ	(2)	 แนวคิดต่างๆ	 ใน

บทความจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนที่สะท้อนว่า	

คุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุด	 พื้นท่ี

สาธารณะในรูปแบบสวนเขียวขจีพร้อมกับมีเรื่องราว

ให้ศึกษาเรียนรู้มากมายในอุทยาน	100	ปีอาจารย์ป๋วย

เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้	ทั้งทาง

ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์
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สติปญญา	กายและจิตวิญญาณ

	 “นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่จะเป็น	Green	Campus	 ด้วย	 กล่าว

คือ	 มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่	 มีความร่มรื่น	 (ซึ่งจะ

ปลูกต้นยูงทองจ�านวนมาก)	 มีระบบประหยัดพลังงาน	

แม้ตัวอาคารเองก็มีลักษณะเนินดิน	 ไม่ใช่ตึกทั่วๆไป	

และถ้าเป็นไปได้	เราอยากให้มโีซล่าเซลล์ผลิตพลังงาน

จากแสงอาทิตย์มาใช้เองได้ด้วย	 ซึ่งต่อไปจะเป็น

สญัลกัษณ์ส�าคัญของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	ทีศ่นูย์

รังสิต

	 “เป็นที่น่ายินดีที่ภายใต้การดูแลของ รอง

ศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ ที่รัฐบาลจะให้การ

สนับสนุนงบประมาณ	950	 ล้านบาท	 ส�าหรับการ

ก่อสร้างครั้งนี้	 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายสมทบ

ราว	30%	และมหาวิทยาลัยยังต้องหาเพิ่มเติมอีกราว	

200	 ล้านบาท	 เพื่อให้สวนสาธารณะออกมาสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น”

รองศาสตราจารย์	เกศินี	วิฑูรชาติ
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การออกแบบ

 โครงกำรก่อสร้ำงอุทยำนกำรเรียนรู้ป๋วย 100 

ปี ก�ำหนดจะจัดสร้ำงขึ้นบนพื้นที่ร่วม 100 ไร่ ภำยใน

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยงบประมำณ 

950 ล้ำนบำท จะเริ่มด�ำเนินกำรประกวดรำคำและ

ก่อสร้ำงในช่วงปลำยปี 2558 นี้ โดยจะใช้ระยะเวลำ

ในกำรก่อสร้ำงประมำณ 2 ปี โครงกำรแบ่งออกเป็น  

2 ส่วนหลักๆ คือ

 ส่วนที่ 1 เป็นสวนสำธำรณะ จัดสร้ำงบนพื้นที่

เกือบ 100 ไร่ และจะใช้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งส�ำหรับกำร

เชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลธรรมดำสำมัญที่เป็นผู้ท�ำ

ประโยชน์ให้แก่สงัคมและประเทศชำติ อำจเรยีกล�ำลอง

ว่ำ “สามัญชนต้นแบบ” ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งถือว่ำเป็น 

เรื่องใหม่และส�ำคัญยิ่งส�ำหรับสังคมไทย เนื่องจำก 

ที่ผ่ำนมำในประเทศไทย บุคคลส�ำคัญที่ท�ำประโยชน์

ต่อประเทศชำติที่เป็นสำมัญชนคนธรรมดำ มักจะถูก

ลืมเลือนและไม่ได้รับควำมส�ำคัญมำกเท่ำที่ควร ซึ่ง

โครงกำรอุทยำนกำรเรียนรู้ป๋วย100 ปี จะได้รวบรวม

และน�ำเรื่องรำวของท่ำนเหล่ำนั้น มำเชิดชูยกย่อง

ไว้ในพื้นท่ีส่วนแห่งนี้ เพรำะเรำไม่ต้องกำรยกย่อง 

แต่เฉพำะอำจำรย์ป๋วย หำกจะรวมไปถึงบุคคลอื่นๆ  

ที่เป็นแรงบันดำลใจให้อนุชนด้วย เช่น นักเขียน 

ย่อมต้องมีกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือศรีบูรพำ มีจิตร 

ภูมิศักดิ์ นักอนุรักษ์ธรรมชำติต้องมีสืบ นาคะเสถียร 

นักต่อสู้เพื่อประชำชนต้องมีวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 

ศิลปินต้องมีอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นต้น

 ส่วนที่ 2 เป็นอำคำรจัดแสดง มีกำรออกแบบ

เพื่อสะท้อนตัวตนของอำจำรย์ป๋วยโดยเฉพำะ ซึ่ง 

ตัวอำคำรจะถูกออกแบบให้มีลักษณะโค้งคล้ำยพูนดิน 

สอดคล้องกับควำมหมำยของชื่อ “ป๋วย” ในภำษำจีน 

ที่แปลว่ำ “พูนดินที่โคนต้นไม้” อีกทั้งยังสื่อสะท้อนให้

เหน็ถงึคณุลกัษณะของอำจำรย์ป๋วยทีเ่ป็นคนอ่อนน้อม

ถ่อมตนด้วย ตัวอำคำรนี้มีควำมสูงประมำณตึก 6 ชั้น 

มีพื้นที่ใช้สอยประมำณ 30,000 ตำรำงเมตร ประกอบ

ไปด้วย 

 - ชั้นใต้ดิน จัดท�ำเป็นพื้นที่จอดรถส�ำหรับ 

ผู้มำใช้บริกำรจ�ำนวนประมำณ 300 คัน 

 - ชัน้ 1 จะแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นส่วนต่ำงๆ ได้แก่ 

ศูนย์บริการประชาชน ที่จะเปิดให้บุคคลภำยนอกได้

เข้ำมำใช้บริกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรจัดสัมมนำ

กลุ่มย่อย กำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน เป็นต้น 

พพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์และการเมอืง ทีร่วบรวมและจดั

แสดงข้อมลูเชงิประวตัศิำสตร์เกีย่วกบัธรรมศำสตร์และ

กำรเมือง บนพื้นที่ประมำณ 1,000 ตำรำงเมตร ห้อง

นิทรรศการหมุนเวียน ส�ำหรับกำรจัดนิทรรศกำรต่ำงๆ 

และศูนย์อาหาร
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 - ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องสมุดประชำชน 

Art Gallery หอจดหมำยเหตุ และ Concert Hall ที่

สำมำรถรองรบัผูช้มในกำรจดัแสดงดนตรหีรอืละครเวที

ได้จ�ำนวน 600 ที่นั่ง

 - ชั้นลอย ประกอบด้วย ห้องฉำยภำพยนตร์ 

และพิพิธภัณฑ์ของ 3 บุคคลส�ำคัญของธรรมศำสตร์ 

ได้แก่ อำจำรย์ปรดี ีพนมยงค์ อำจำรย์สญัญำ ธรรมศักด์ิ  

และอำจำรย์ป๋วย อึ๊งภำกรณ์

 จุดเด ่นของกำรออกแบบอำคำรอุทยำน 

กำรเรียนรู้ฯ คือ กำรสะท้อนตัวตนของอำจำรย์ป๋วย 

ในทุกแง่มุม เช่น วัสดุที่ท�ำเป็นผนังอำคำรจะเป็น 

ผนังดินอัด และเลือกใช้โทนสีเหลือง-แดง เพื่อสะท้อน

ควำมเป็นธรรมศำสตร์ เป็นต้น 

 นันทพงศ์ ยินดีคุณ สถำปนิกผู ้ออกแบบ

โครงกำรกล่ำวถึงแนวคิดในกำรออกแบบว่ำ

	 “ตัวอาคารท่ีเป็นลักษณะพูนดิน	 เราออกแบบ

เพ่ือสะท้อนชื่อและคุณลักษณะของอาจารย์ป๋วย	 ตัว

วัสดุตัวผนังอาคารก็จะใช้ดิน	 เพื่อสื่อถึงความถ่อมตน	

เช่นกัน	เพื่อให้คนรู้สึกถึงธรรมชาติ	เหมือนเราเหยียบ

ดินได้	 คือไม่ใช่วัสดุท่ีดูทันสมัยมาก	 แต่ตัวอาคารจะ

ยังดูทันสมัย	ใช้ดินเป็นส่วนหนึ่งของผนัง	คือเป็นผนัง

ดินอัด	และเลือกใช้สีที่เป็นโทนสีเหลืองส้ม	เหลืองแดง	

ซึ่งเป็นสีของธรรมศาสตร์	 ข้างบนหลังคาสามารถเดิน

ขึ้นไปได้	 และจะจัดให้เป็นเหมือน	workshop	 เพื่อให้

นักศึกษา	 บุคลากร	 อาจารย์	 หรือประชาชนโดยรอบ		

เข้ามาร่วมก�าหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนอาคารด้าน

บน	 เช่น	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	อาจจะทดลองพันธุ์ข้าว	

ของธรรมศาสตร์	 หรือท�าเป็นฟาร์มโซล่าเซลล์ที่ช่วย	

ในการผลิตพลังงาน	 อาจจะมีกิจกรรมอย่างอ่ืนที่

นักศึกษา	 หรือตัวแทนของคนในละแวกนั้นมาร่วม

ก�าหนดกิจกรรม	 มาใช้พื้นที่	 ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่า	

จะให้เป็นพื้นหญ้าสีเขียวที่ ดูสวยเรียบกริบตลอด		

แต่มองว่ามันน่าจะเป็นลานกิจกรรมที่คนสามารถ	

มาใช้ได้จริง”

ส่งท้าย

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ถือ

ก�ำเนดิขึน้ได้จำกวสิยัทศัน์อนัยำวไกลของอำจำรย์ป๋วย 

อึ๊งภำกรณ์ ในปีหน้ำ 2559 ไม่เพียงเป็นวำระ 100 ปี

ชำตกำลของท่ำนเท่ำนั้น ยังจะเป็นวำระ 30 ปีของ 

ศูนย์รังสิตอีกด้วย นอกจำกมีถนนป๋วยอึ๊งภำกรณ์  

หอสมุดป๋วยอึง๊ภำกรณ์ อนสุำวรย์ีของท่ำนทีห่น้ำอำคำร

เรยีนรวมสงัคมศำสตร์ (SC) และทีอ่ำคำรเดอืน บุนนำค 

คณะเศรษฐศำสตร์แล้ว ต่อไปจะมี อุทยานการเรียนรู้ 

100 ปีป๋วยอึ๊งภากรณ์เพิ่มขึ้นมำอีกแห่งหนึ่ง เพื่อให้

เรื่องรำวของท่ำนถูกเล่ำขำนไปอีกตรำบนำนเท่ำนำน

ว่ำ คนดี คนซื่อ คนเก่ง คนกล้ำ เช่นนี้มีอยู่จริงและ

ใช่ว่ำจะไม่มีอีก

 นกัศกึษารุน่ใหม่และประชาชนทัว่ไปก็สามารถ

เป็นแบบท่านได้เช่นเดียวกัน ! n
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 ในตอนที่แล้ว อาจารย์อรัญเล่าถึงช่วงเวลา

ที่ได้รู ้จักกับท่านอาจารย์ป๋วยในฐานะที่เป็นลูกศิษย์

คณะเศรษฐศาสตร์ และได้เรยีนวชิาการคลังกบัอาจารย์

ป๋วย รวมถึงแรงกระตุ้นจากถ้อยค�าเพียงไม่กี่ค�าของ

อาจารย์ป๋วย ที่ท�าให้สามารถสอบเข้ารับราชการ 

จนกระทั่งได้มีโอกาสท�างานใกล้ชิดกับอาจารย์ป๋วย…

มาในฉบับนี้อาจารย์อรัญจะเล่าย้อนความทรงจ�าถึง

ชายผู้ยิ่งใหญ่ชื่อ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ให้ฟังต่อจนจบ…

ฤกษแต่งงานจากอาจารยปวย

 อาจจะเป็นด้วยความเมตตา ความเอ็นดู และ

ด้วยอุปนิสัยที่น่ารักคือเป็นคนง่ายๆ ของท่านอาจารย์

ป๋วย จึงท�าให้เมื่อคราวที่อาจารย์อรัญจะแต่งงานเลย

ได้ฤกษ์แต่งงานที่พิเศษกว่าใครจากท่านอาจารย์ป๋วย 

ซึ่งอาจารย์อรัญได้เล่าให้ฟังว่า 

 “ผมแต่งงานเมื่อ 17 พฤษภาคม ปี 2506 

ก่อนหน้านัน้ประมาณสัก 2-3 เดอืน ผมก็ไปหาอาจารย์

อาจารยปวยในความทรงจํา
ของ ดร.อรัญ ธรรมโน

ตอนจบ

อาจารย์ป๋วยก�าลังลงนามสมุดอวยพรที่บ้านเช้าวันมงคลสมรส

มองป๋วย

กษิดิศ อนันทนาธร / ปยะดา รัตนกูล
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ป๋วยและก็ไม่ได้ก�าหนดอะไร ภรรยาผมก็เคยเรียนกับ

อาจารย์ป๋วยเหมือนกัน จบเศรษฐศาสตร์เหมือนกัน 

ผมเป็นข้าราชการชัน้โทอยูต่อนนัน้ และภรรยาผมเป็น

ข้าราชการชัน้ตร ีผมบอกอาจารย์ป๋วยว่าผมจะแต่งงาน

แล้ว อยากให้อาจารย์ช่วยเป็นเจ้าภาพให้ 

 “อาจารย์ก็ถามว่าจะแต่งเม่ือไหร่ มีฤกษ์ไหม 

ผมก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ชอบฤกษ์ ผมก็ไม่ชอบฤกษ์ แต่

อย่างไรก็ตามอยากแต่งในวันที่มันระลึกได้ คือ แต่ง 

วันที่ 17 พฤษภาคม เพราะเมื่อก่อน 17 พฤษภาคม 

เป็นวันที่โรงเรียนเปิด เราได้จ�าได้ว่าวันไปส่งลูกเข้า

โรงเรียนครั้งแรกนี้เป็นวันที่เราแต่งงานนะ 

 “อาจารย์ป๋วยบอกว่าก็ดี ท่านก็มาดูปฏิทิน 

วันที่ 17 พฤษภาคม จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยที่สาขาหาดใหญ่ ผมก็ชักเอะใจว่าเด๋ียว

อาจารย์จะอยู่ไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่างานคุณส�าคัญ

กว่าแยะ วางศลิาฤกษ์ผมจะให้รองวสุิทธิ ์(รองผูว่้าการ) 

เข้าไป งานวากรากฐานชีวิต ย่อมส�าคัญกว่าการวาง

รากฐานตึก แล้วก็คุยกันว่าจะรดน�้ากันตอนกี่โมง ท่าน

ก็บอกว่าธนาคารเค้าวางศิลาฤกษ์กันตอน 9.16 น.  

เอาเวลานี้เลยมั้ย ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้น

งานแต่งงานผมไม่ต้องไปดูฤกษ์อะไรเลย ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ดูฤกษ์ให้หมดแล้ว 

 “แล้ววันแต่งงานเช้านั้นผมก็มีเล้ียงตอนเย็น

หน่อยที่แบงก์ชาติ และตอนเช้าก็มีเลี้ยงท�าบุญที่บ้าน 

ตอนเช้าก่อน 9 โมงสักหน่อย อาจารย์ก็ขับรถเก่าๆ  

คันหนึ่งไปจอดที่หน้าบ้าน ตอนนั้นแถวลาดพร้าวเป็น 

ถนนดิน ท่านขับรถไปจอดแล้วก็เดินเข้าไป งาน

แต่งงานเราผมไม่ได้เชิญใครเลย ตั้งใจว่าจะชวน 

อาจารย์ป๋วยคนเดียว แล้วเราก็มีคนรดน�้าคนเดียว  

แล้วตอนเยน็ถงึจะมงีานและชวนคนทัว่ไป แต่วันทีห่ม้ัน

จะมีคนเดียวที่เป็นแขกคือประธาน แล้วอาจารย์ป๋วย

เป็นคนนอกคนเดียว ในความรู้สึกเราๆ ว่าท่านใหญ่ 

มากแล้ว คนเดียวก็เพียงพอแล้วไม่จ�าเป็นต้องให ้

ใครรู ้มากมาย แล้วตอนเย็นถึงชวนเพื่อนๆ มา  

อาจารย์ป๋วยก็เป็นคนจัดให้ แม้กระทั่งจะไปฮันนีมูน 

ที่เชียงใหม่อาจารย์ก็ยังจัดการให้”

ความเมตตาต่อผู้น้อย

 ยังมีความประทับใจอีกมากมายเกี่ยวกับ 

อาจารย์ป๋วยทีถ่กูบนัทกึอยู่ในความทรงจ�าของอาจารย์

อรัญ หนึ่งในนั้นที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ 

ความเมตตาที่ท่านอาจารย์ป๋วยมีต่อผู้น้อย

 “อยากเล่าถึงตอนที่รับใช้ท่านในตอนหลัง 

ที่อยากเล่าคือท่านมีความเมตตาให้กับช้ันผู ้น ้อย 

ค่อนข้างมาก ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าท่านรบัเงนิเดอืน 

หลายต�าแหน่ง แต่ท่านจะรับเงินเดือนที่ไว้ใช้แค่

ต�าแหน่งเดียว อันอื่นท่านรับมาเพื่อแจกนะ เพื่อจะ

มาให้พวกเราและท่านไม่รู้จะแจกใครยังไง ก็ดูว่าแจก

ตามจ�านวนบุตรก็แล้วกัน ท่านให้ลูกคนละ 100 ท่าน

ไม่เคยเก็บ 

 “แล้วเบี้ยประชุมในงานที่ผมช่วยเขียน และที่

ผมช่วยบันทึกอะไรต่างๆ ให้ท่าน ก็จะแบ่งครึ่งกับผม  

มีปัญหาอยู่การประชุมใหญ่อันหนึ่งซึ่งเป็นการประชุม

ของกรรมการตรวจสอบภาษซีึง่มีอทิธิพลมากในยคุนัน้  

ตอนนั้นมีปัญหาอยู่ว่าเบี้ยประชุม 1,500 สมัยน้ัน  

1,500 ยิ่งใหญ่มาก ท่านก็แบ่งเบี้ยให้ผม เมื่อก่อนก็จะ

เป็นแบงก์ใบละ 100 ท่านเก็บไว้ 7 ใบ แบ่งให้ผม 8 ใบ 

ผมถามท่านว่าอาจารย์ท�าไมให้ผม 8 ใบ ท่านก็บอกว่า

งานคุณส�าคัญกว่าผมนะ คุณน่ะต้องคิดต้องเขียน ผม

แค่ไปพูดตามที่คุณเขียน ท่านบอกทั้งๆ ที่ผมไม่เคยรู้

ว่าท่านพูดตามที่ผมเขียนจริงๆ หรือเปล่า ท่านอาจจะ

อ้างเพื่อที่จะให้เงินกับผมมากกว่า ท่านอ้างว่างานเรา

ส�าคญักว่า และท่านจะเป็นคนที่ให้เกยีรตลิกูน้องมากๆ 

ท่านไม่เคยว่าใครต่อหน้าคนอื่นๆ เลย ถ้าจะว่าใคร 

ท่านจะมาพูดด้วยกันทีหลัง 

 “ตอนนั้นที่รับใช้ท่านอยู่ครั้งที่ 2 สิ่งหนึ่งที่

ประทับใจมากที่สุดก็คือ การขึ้นเงินเดือน ซ่ึงการข้ึน

เดือนเมื่อประมาณปี 2510 เป็นการขึ้นเงินเดือนท่ี

ส�าคัญมากแล้วผมควรจะได้ 2 ขั้น เพื่อจะได้มีโอกาส

เลื่อนเป็นชั้นพิเศษได้ในปีต่อไปนะ ปรากฏว่าในตอน
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ขึ้นเงินเดือนครั้งนั้นอาจารย์ก็ได้มาเป็นคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ แล้วด้วย เจ้าหน้าท่ีซ่ึงส่วนใหญ่ก็รู้จัก

ผมดี ก็เอามาให้ผมดูก่อนว่ามีคนเสนอผมไปครึ่งเดียว 

ผมก็เขียนบันทึกว่า ‘เรียนท่านผู้อ�านวยการ สศค. 

(ส�านักเศรษฐกิจการคลัง) ผมเห็นว่าการเลื่อนขั้นขึ้น

เงนิเดอืนปีนีเ้ฮงซวยมาก โปรดพจิารณา’ เขยีนแค่นีน้ะ 

ผมนึกว่าท่านอาจจะโกรธ หรือท่านอาจจะด่าก็ได้ แต่

ผมสบายใจอย่าง บ่ายนัน้ผมจะบนิขึน้เครือ่งไปประชมุ

เร่ืองภาษีซ้อนที่เกาหลี เครื่องบินออกบ่าย เพราะ

ฉะนั้นท่านก็จะไม่ได้เจอผมอาทิตย์หนึ่ง ตอนท่านเจอ

ผมคงจะหายโกรธแล้ว เพราะท่านไม่เคยโกรธใครนาน 

ปรากฏว่ากระทรวงการคลังตอนนั้นก็อยู่ตรงท่าช้างนะ 

ห่างกับธรรมศาสตร์นิดเดียว ประมาณชั่วโมงเดียว

เรื่องกลับมาถึงผมเลย เขียนต่อจากผมว่า ‘คุณอรัญ 

ผมเห็นด้วย สั่งแก้ไขให้แล้ว’ ผมเลยได้ 2 ขั้น และ

เลื่อนเป็นชั้นพิเศษได้ ซึ่งเป็นคนอื่นผมก็ไม่เชื่อว่าจะ

ท�าให้ ซึ่งอาจารย์ป๋วยท่านมีความเมตตามาก”

 มีเกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับผู้ใหญ่ 2 ท่านที่อาจารย์

อรญัเคารพนบัถอื เกีย่วพนักบัการได้ต�าแหน่งชัน้พเิศษ 

ซึ่งอาจารย์อรัญได้เล่าไว้ในตอนหนึ่งในหนังสือ ความ

ทรงจ�าดี ๆ 80 ปีที่ผ่านมา ว่า 

 “วันที่มีการตัดสินใจว่าผมจะได้เล่ือนชั้นได้

ต�าแหน่ง ปลดักระทรวงการคลงั ท่านบญุมา วงศ์สวรรค์ 

ได้เรียกผมมาพบที่กระทรวงการคลัง พอดี ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ก็อยู่ในกระทรวงพอดี ท่านปลัดบุญมาก็

บอกกับอาจารย์ป๋วยในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนรักกัน

เพื่อเอาใจเพื่อนว่า ‘ผมจัดการเรื่องต�าแหน่งช้ันพิเศษ 

ให้อรัญแล้วนะ’ แทนที่อาจารย์ป๋วยจะแสดงความดีใจ

หรือขอบใจ กลับบอกท่านปลัดบุญมาว่า ‘คนอื่นๆ 

(ซึ่งท่านคงจะบอกว่าที่แย่กว่าอรัญอีก) ก็ได้เป็นกันไป

แยะแล้ว’ ผมเห็นใจท่านปลัดบุญมามาก อาจารย์ป๋วย

ให้เครดิตแก่ผมมากไป”

เปนคนดีที่สังคมพึงปรารถนา…ยากจะหาคน

เทียบ

 “ผมคดิว่า อาจารย์ป๋วยคดิว่าคนเราทกุคนเมือ่

รับราชการหรือเมื่อท�างานอะไรก็แล้วแต่ ควรท�างาน

เต็มความสามารถ เพราะในการวัดผลงานแต่ละคน 

ควรดูความสามารถคนนั้น ท่านเคยพูดอยู่ครั้งหน่ึง

ว่าการคอรัปชั่นประการหนึ่ง คือการที่ข้าราชการ

ท�างานไม่เต็มที่ ท�างานรับใช้ประชาชนไม่เต็มที่ 

เปนการคอรัปชั่นอันหนึ่งในสายตาท่าน เพราะฉะนั้น

ตอนขึ้นเงินเดือนตอนพิจารณาเงินเดือน ผมก็ชอบ

ถามท่านทั้งๆ ที่ผมรู้ว่าผมไม่จ�าเป็นต้องได้เลื่อน ผม

ก็ถามเพราะว่ารู้จักท่านและท่านก็เป็นคนที่เมตตา 

 “ผมถามท่านว่าเพื่อนคนนี้ท�าไมได้ 2 ขั้น ผม
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พบอาจารย์ป๋วยครั้งสุดท้าย เมื่อ 12 ตุลาคม 2541

ได้ขั้นเดียว ผมท�างานมากกว่าเขาอย่างน้อยตั้งเท่าตัว 

ท่านบอกว่า คุณก็รู้ว่าเค้าเป็นลูกใครนะ เนี่ยเค้าท�า

ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้ว แล้วคุณลูกใครมาจากไหน คุณ

ท�าแค่นี้ยังไม่พอ ท่านอธิบายได้ทุกที ยังไม่มีที่ผมถาม

อะไร แล้วท่านอธิบายไม่ได้ แล้วเราเชื่อทุกทีด้วยนะ 

 “มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างความใหญ่ ที่ว่าท่าน

กับผมใหญ่ต่างกันอย่างไร เราไม่ได้พยายามเทียบ

ตัวเองนะ ผมพยายามคิดนะว่าระหว่างผมกับอาจารย์ 

ถ้าความรอบรูเ้รือ่งวชิาการผมอย่างน้อยกต้็องครึง่หนึง่

ของอาจารย์นะ เพราะบางครั้งบ่อยครั้งผมผิดแต่ว่า

หลายครัง้ท่านกผ็ดิ บางทเีถยีงกนัเนีย่ท่านกส็ูผ้มไม่ได้ 

แต่ถ้าในแง่ความเป็นมนุษย์ ถ้าผมได้แค่ 25% ของ

อาจารย์ผมก็ดีใจแล้ว ผมไม่เคยคิดว่าอาจารย์ปวยจะ

เก่งที่สุด แต่ในแง่ความเปนมนุษย์ยากที่ใครจะเทียบ

อาจารย์ปวยได้ ผมเองในชวีติอยูม่าสมยัก่อนกม็โีอกาส

ได้รู้จักผู้ยิ่งใหญ่จ�านวนไม่น้อย เราจบปริญญาเอกทาง

เศรษฐศาสตร์มา คนก็ไม่มากนะ เวลาเจอคนพวกนั้น

ผมก็ไม่ได้รู้สึกประหม่าอะไรมากมาย”

โบกมือให้…ภาพสุดท้ายในความทรงจํา

 และภาพความทรงจ�าสุดท้ายถึงอาจารย์ป๋วย

ที่อาจารย์อรัญได้เล่าให้ฟังคือ…

 “ครั้งสุดท้ายคือ 12 ตุลาคม 2541 ที่บ้าน

อาจารย์ป๋วยที่กรุงลอนดอน ตอนนั้นผมไปประชุม

ที่ธนาคารโลกแล้วกลับมาแวะเยี่ยมอาจารย์ป๋วยท่ี

ลอนดอน และวันนั้นก็เป็นการเจอกันครั้งสุดท้าย

ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต วันนั้นก็เป็นวันที่ได้ใกล้ชิดกัน

พอสมควร อาจารย์ป๋วยก็ดูดีนะ ก็ซักถามเรื่องของ

คนนั้น คนนี้ และผมเอาใบแสดงการมีชีวิตมาให้

อาจารย์ป๋วยเซ็น เพราะท่านเป็นข้าราชการบ�านาญ 

ผมก็เอาไปให้ท่านเซ็น ท่านก็วางใบไว้ที่เข่าซ้าย ท่าน

ก็เซ็น ตัวหนังสือก็ใหญ่หน่อยว่า ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

เขียนได้สวยเลย ท่านใช้มือซ้ายเขียน ตอนนั้นพอ

ออกจากบ้านท่าน พอจะลับประตูบ้านก็หันไปดู ท่าน

ก็โบกมือให้…นั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นท่าน” 

 เป็นการปดฉากความทรงจ�าสุดท้ายถึงอาจารย์

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ …ครผููย้ิง่ใหญ่ เจ้านายทีเ่มตตา ผูบ้รหิาร

ท่ีเปียมด้วยคุณธรรม และเป็นคนดี…คนธรรมดาของ

สังคม ที่ทุกวันนี้ยังยากจะหาใครเทียบได้ n
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 In the previous issue, Dr. Aran talked 
about his experience as Ajarn Puey’s 
student. In this issue, Dr. Aran recalls his 
experience of working closely with Ajarn 
Puey at the Ministry of Finance.

Auspicious wedding date from Ajarn 
Puey

 “I had asked Ajarn Puey for an 
auspicious wedding date and invite him as 
my guest of honor. So we chose the �rst day 
of the school term, to be easy to remember 
but Ajarn Puey was supposed to attend the 
opening of the Bank of �ailand at Had Yai 
too. However, Ajarn Puey chose to come 
to my wedding. He said, “Laying the 
groundwork to life is far more important 
than laying a brick to a building”. 

His k indness  and generosity  to 
subordinates

 “Aside from the salary of his main 
position, Ajarn Puey gave away his 
additional salary from several positions he 
had served to the children of all his 
subordinates, 100 Baht each. In another 
incident I was so upset with only a minor 
raise and wrote a memo to Ajarn Puey 

Ajarn Puey as remembered
by Dr. Aran Thammano

describing my frustration. Surprisingly, he 
made the immediate adjustment as I had 
expected and replied me back that I was right, 
and that my contribution deserved a raise of 
two steps up. I do not think that other people 
would have treated their subordinate with 
such kindness and respect.”

�e most desirable citizen in �ai 
society

 “Ajarn Puey stood for the fairness of 
the job performance evaluation. He said that 
the civil servants who do not work at their 
best for their country were doing a kind of 
corruption. I might be skillful in 50% of his 
economic knowledge, but if I reached near 
only 25% of his human greatness, I would be 
thrilled”. 

�e last goodbye…

 “My last visit to Ajarn Puey at his 
London home was on October 12, 1998. I 
was attending the World Bank meeting and 
paid him a visit. �at was the last time I saw 
him. I had brought his pension documents 
for him to sign. He signed his beautiful name 
with his le� hand and later waved me his 
last goodbye.” n

Part 2 - finale

Looking back at

Kasidit Anantanatorn / Piyada Rattanakool
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“มังกรสลัดเกล็ด”
…รําลึกถึงอาจารยปวย
ผู้มีคุณูปการอเนกอนันตต่อประเทศไทยผู้มีคุณูปการอเนกอนันตต่อประเทศไทย

บทความพิเศษ

บรรยง พงษพานิช 31 พฤษภาคม 2558
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 วันที่ 9 มีนาคม 2559 ก็จะเป็นวันที่ระลึก 

100 ปี ชาตกาลของศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ อดีตผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่านยัง

เคยด�ารงต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคญัอกีมากมาย เป็นบคุคล

ที่ได้ชือ่ว่ามส่ีวนส�าคญัยิง่ในการวางรากฐานการพฒันา

ประเทศไทย ทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกจิ และการศกึษา 

และเหนือสิ่งอื่นใด ท่านได้ชื่อว่าเป็นแบบอย่างของ 

ผู ้ที่ยึดมั่นในหลักการ ในอุดมการณ์ ในคุณธรรม  

ชื่อเสียงของท่านในด้านความเที่ยงตรง กล้าหาญ และ

ซื่อสัตย์นั้น ยากที่จะหาใครเทียบเทียมได้

 เ ม่ือสองคืนก ่อน ผมได ้ไปชมละครเวที  

Musical เรื่อง “มังกรสลัดเกล็ด” ซึ่งเป็นการน�า 

ประวัติชีวิตของอาจารย์ป๋วยมาท�าเป็นบทละครเพลง 

จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ

หน่วยงานอื่นๆ อันเป็นหนึ่งในหลายสิบกิจกรรมที่จะ

ถูกจัดขึ้นในวาระ 100 ปี ชาตกาลครั้งนี้

 ประวัติของอาจารย์ป๋วยนั้น สามารถหาอ่าน

ได้ทั่วไป ท่านเป็นลูกจีน ที่พ่อแม่ให้ความส�าคัญกับ

การศึกษา เป็นคนเรียนเก่ง ที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไป

เรียนจนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าของ 

โลก (London School of Economics) ในระดับ

เกียรตินิยมดีเยี่ยม แล้วกลับมารับใช้ชาติด้วยการเป็น

ข้าราชการในต�าแหน่งต่างๆ มากมาย

 ท่านเป็นคนที่มีความกล้าหาญอย่างยิ่ง เคย

เป็นเสรีไทยกระโดดร่มเสี่ยงตายเข้ามาเพื่อสร้าง

เครือข่ายติดต่อกับพันธมิตร และต่อมาในระหว่าง 

รับราชการท่านก็ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะ

ทัดทานผู้มีอ�านาจในเรื่องความถูกต้องตลอดมา ฉายา 

“นายเข้ม เย็นยิ่ง” ที่ท่านใช้เมื่อคราวเป็นเสรีไทยนั้น 

เป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง เที่ยงตรง กล้าหาญ 

และซื่อสัตย์ ของท่านตลอดมา

 ด้วยความเป็นคนตรง คนกล้า ท�าให้อาจารย์ 

ป๋วยต้องมีเรื่องขัดแย้งขัดใจกับผู้มีอ�านาจอยู่เนืองๆ 

เช่น ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านก็ต้อง 

ถูกส่งออกไปปฏิบัติราชการต่างแดน ในช่วง 2499-

2502 เนื่องจากขัดแย้งกับ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ …

จวบจนจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นเป็นนายกฯ จึง 

ขอให้ท่านกลับเข้ามารับราชการในประเทศอีกครั้ง  

โดยตอนแรกได้ขอให้ท่านเป็น รมต.คลัง แต่ท่าน

ปฏิเสธ

 ในขณะที่ท่านมีอายุเพียง 42 ปี ก็ได้รับ

ต�าแหน่งส�าคัญมากมายพร้อมๆ กัน คือ ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2502-2514) ผู้อ�านวยการ

ส�านักงบประมาณ (คนแรก 2502-2509) ผู้อ�านวย

การส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (คนแรก 2405-2510) 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(2507-2515) ซึง่ในทกุๆ ต�าแหน่ง ท่านได้รเิริม่พฒันา

องค์กร ระบบระเบียบต่างๆ และที่ส�าคัญ ได้สร้าง

บุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมขึ้นมากมาย

 ถึงตรงนี้ คงมีผู้สงสัยว่า คนคนเดียว ท�าไม

ถึงได้สามารถท�างานส�าคัญได้มากมายขนาดน้ัน 

ประเทศไทยไม่มคีนคณุภาพอืน่ๆ อกีเลยหรอื อาจารย์ 

ป๋วยท่านอัจฉริยะและท�างานหามรุ ่งหามค�่าโดย 

ไม่พักผ่อนเลยหรืออย่างไร

 แน่นอนครับ อาจารย์ป๋วยเป็นคนฉลาดรอบรู้ 

มีความทุ่มเท มีความรับผิดชอบสูง แต่ก็เป็นเพราะ

บริบทสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วย ที่มีส่วนท�าให้

ฉายา “นายเข้ม เย็นยิ่ง” ที่ท่านใช้เมื่อคราวเป็นเสรีไทยที่กระโดดร่มเสี่ยงตายเข้า

มาเพื่อสร้างเครือข่ายติดต่อกับพันธมิตรนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง  

เที่ยงตรง กล้าหาญ และซื่อสัตย์ ของท่านตลอดมา
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อาจารย์ท่านผลงานมากมายขนาดนี้ได้

 อาจารย์ป๋วยนัน้ นบัเป็นหวัขบวนเทคโนแครต

ไทยในยุคแรก ซึ่งผมขอใช้นิยามเทคโนแครตว่า “เป็น 

กลุ ่มข ้าราชการผู ้มีความรู ้ความสามารถความ

เชี่ยวชาญในทางเศรษฐกิจ และมีส่วนในการก�าหนด

และบริหารนโยบายส�าคัญของรัฐ” (ซ่ึงภายใต้นิยามนี้

เราจะเห็นว่า ถ้าแม้นว่าจะมีข้าราชการเทคโนแครต

หลงเหลืออยู่ ก็จะมีบทบาทลดลงตามล�าดับ เพราะทั้ง

ความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ เปรียบเทียบกับ

เอกชนแล้วกถ็ดถอยอย่างมาก แถมบทบาทกถ็กูจ�ากดั 

นโยบายถูกก�าหนดโดยกลไกการเมืองไปหมด เพราะ

ฉะนั้น เทคโนแครตอย่างอดีต ในความเห็นของผม  

เป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนไม่มีทางที่จะสร้างใหม่ได้ 

อีกแล้ว)

 อันว่ากลุ ่มเทคโนแครตไทยนั้น มีลักษณะ

ส�าคัญอยู่หลายประการ คือ เป็นข้าราชการ เป็น

นักเรียนทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นน�าในตะวันตก 

มีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันสูง รับราชการกระจายอยู่

ในหน่วยงานเศรษฐกิจที่ส�าคัญ (เช่น กระทรวงการ

คลัง ธปท. ส�านักงบประมาณ สภาพัฒน์ฯ กระทรวง

พาณิชย์) และมักจะโยกย้ายวนเวียนอยู่ในหน่วยงาน 

เหล่านี้ (เช่น ดร.เสนาะ อูนากูล เคยอยู ่ทุกแห่ง  

ยกเว้นส�านักงบฯ) ซึ่งโดยลักษณะเช่นนี้ ท�าให้การ

ท�างานมีการประสานงานกันสูง นโยบายมีความ

สอดคล้องต่อเนื่องกัน และเป็นการเอื้อส่งเสริมให้ 

อาจารย์ป๋วยท�างานได้มากท้ังคุณภาพและปริมาณ  

ซึ่งกลุ ่มเทคโนแครตยุคแรกที่ มีชื่อเสียงก็ ได ้แก ่  

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุญมา วงศ์สวรรค์ ฉลอง  

ปึงตระกูล สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นต้น

 อาจารย์ป๋วยนั้น ท่านโชคดีท่ีได้รับการศึกษา

จาก London School of Economics ซึ่งถือเป็น 

สถาบันเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง แล้ว 

กลับมามีบทบาทสูงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 นี้ 

เพราะเป็นช่วงที่ประเทศด้อยพัฒนาอย่างเราเริ่มต้น

วางแผนนโยบาย และเริม่พฒันาเศรษฐกจิอย่างจรงิจงั

ภายใต้ความช่วยเหลือแนะน�าของธนาคารโลกและ 

IMF ไทยนั้นโชคดีที่ผู ้น�าเผด็จการเลือกใช้นโยบาย

ตามก้นทุนนิยมตะวันตก และเปิดประเทศรับท้ัง

ทุน ทั้งเทคโนโลยี รวมทั้งวางรากฐานสถาบันต่างๆ 

เช่น กฎหมาย สถาบันการค้า การเงิน ตามอย่าง  

Washington Consensus (ซึ่งเหตุที่ท่านผู้น�าเลือก 

ทางนี้ จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ต้องนับว่าน�าผลดี 

มาให้) เปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น พม่า ท่ี 

นายพลเนวิน ปฏิวัติตามหลังไทยไม่กี่ปี แต่ดันเลือก

ปิดประเทศ จะใช้แต่ภูมิปัญญาพม่า เลือกระบอบ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เลือกตามก้นรัสเซีย ท�าให้

พม่าซึ่งเมื่อปี 1960 มีจีดีพีต่อหัว $180 สูงกว่าไทย 

ถึง 80% (ไทยมี 101) มาปัจจุบันพม่ามีแค่ $1,100 

ขณะที่เรามี $5,600

 จะว่าไป สิง่ทีอ่าจารย์ป๋วยและคณะท�าน้ัน กพ็อ

จะสรุปได้ว่า เป็นการ Westernize ไทยแลนด์นั่นเอง  

มีการวางแผน วางนโยบายที่จะน�าทรัพยากรต่างๆ  

มาใช้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น พัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า (จ�าค�าขวัญ “น�้าไหล ไฟสว่าง 

ทางดี มีงานท�า” ได้ไหมครับ) ส่วนสถาบันต่างๆ ท่ี 

อาจารย์ป๋วยเป็นผู้น�านั้นก็ชัดเจนยิ่งว่าเป็นการพัฒนา 

วางกลไกสถาบัน ตามอย่างมาตรฐานตะวันตก ท่ีน�า

มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทยุคสมัยของเราทั้งสิ้น

 และด้วยการมองการณ์ไกลของคณะเทคโน-

แครตยุคแรก ก็มีการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ

ต่อมาอีก ท�าให้มีกลุ่มข้าราชการเทคโนแครตรุ ่น 

ต่อๆ มาสานงานต่อเนื่อง จัดเป็นเทคโนแครตรุ่นสอง 
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เช่น เสนาะ อูนากูล อ�านวย วีรวรรณ พนัส สิมะเสถียร 

ชาญชัย ลี้ถาวร นุกูล ประจวบเหมาะ ก�าจร สถิรกุล 

ซึ่งเทคโนแครตทั้งสองรุ่นนี้ล้วนมีส่วนส�าคัญต่อการ

วางรากฐานเศรษฐกิจไทยอย่างมากในช่วงสามสิบปี 

คือ พ.ศ. 2502-2531 (ยุคจอมพล สฤษด์ิ ถึงยุค

พลเอกเปรม…พูดอีกอย่าง คือ ยุคเผด็จการถึง

ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ) ซ่ึงต้องถือว่าเป็นช่วงที่

เศรษฐกิจไทยมีพัฒนาการ มีการเติบโตดีที่สุดใน

ประวัติศาสตร์จีดีพีต่อหัวเติบโตถึง 13 เท่าตัว จาก 

$101 ในปี 1960 เป็น $1,307 ในปี 1989 นับว่า 

ภายใต้ยุคเทคโนแครต เศรษฐกิจโตสูงถึงเฉลี่ย 8.9% 

ต่อปี ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ท�าให้ไทย

สามารถยกระดับจากประเทศยากจนมาเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางได้ส�าเร็จ

 การที่ เผด็จการใช ้ เทคโนแครตบริหาร

เศรษฐกิจ และการที่เทคโนแครตยอมท�างานภายใต้

ระบอบเผด็จการนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษามาก 

อาจารย์ป๋วยนั้นมีแนวคิดเป็นประชาธิปไตยอย่าง

ชัดเจน แต่ท่านก็ท�างานกับทหารได้ และมีการยอมรับ

กันในระดับหนึ่ง แต่ในท่ีสุด ช่วงท้ายของยุคจอมพล 

ถนอม เมือ่มกีารปฏวิตั ิ2514 ความสมัพนัธ์กด็เูหมอืน

จะสิ้นสุดลง ท่านพ้นจากทุกต�าแหน่งไปสอนหนังสือที่ 

Cambridge จนกระท่ังหมดยุคเผด็จการสองจอมพล

จึงกลับมาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในปี 2518 จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ “ขวาพิฆาตซ้าย” 

6 ตุลาคม 2519 ท่านจึงไปพ�านักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

เป็นการถาวร

 หลังจากยุคอาจารย์ป๋วย กลุ่มเทคโนแครต

รุ ่นสองก็ยังมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจไทยอยู ่อีก

ระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในยุค“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” 

ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กับ “ยุคคั่นเวลา” 

อานันท์ ปันยารชุน แต่พอการเมืองเปลี่ยนเข้าสู ่ 

“ยุคบุฟเฟต์คาบิเนต” ต่อด้วย “ยุคเผด็จการรัฐสภา…

กนิรวบประเทศไทย” บทบาทของเทคโนแครตกค่็อยๆ 

ลดจางหายไป เทคโนแครตรุ่นสามก็เริ่มเปลี่ยนไป 

ถึงแม้บางคนจะยังยืนหยัดเพื่อความถูกต้องดีงาม แต่

บ้างก็เลิกรา บ้างก็ปรับสภาพบทบาท บ้างก็ไปรับใช้

นกัการเมือง (ดร.อภชิาต สถตินริามัย แห่งธรรมศาสตร์ 

เคยระบุว่ารุ่นสามนี้มี อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

นพิทัธ พกุกะณะสตุ วจิติร สพุนิจิ ชยัวฒัน์ วบูิลย์สวสัด์ิ 

โฆสิต ป้ันเปียมรษัฎ์ ศุภชยั พานชิภกัด์ิ ใครไปท�าอะไร 

จินตนาการกันเองนะครับ)

 อาจารย์ป ๋วย ได้รับความเคารพยกย่อง

อย่างสูงจากวงการวิชาการ ข้าราชการ การศึกษา 

การเงนิ การเศรษฐกจิ ท่านได้รเิริม่การพฒันาชนบทเพือ่

ขจัดความยากจน นับเป็นพหูสูตที่ประสบความส�าเร็จ

อย่างสูงยิ่ง จนเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้รับรางวัล

แมกไซไซเมื่อปี 2508 (อีกสี่สิบปี อาจารย์จอน 

อึ้งภากรณ์ก็ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นพ่อลูกคู่เดียวที่ได้

รับเกียรติ)

 ชีวิตของอาจารย์ป๋วยนั้น น่าทึ่ง น่าเรียนรู้ 

น่าศึกษาอย่างยิ่ง จากเด็กลูกจีนส�าเพ็ง ได้รับทุน

เล่าเรียน มีความมุ่งม่ันรับใช้ชาติ แน่วแน่ในหลัก

การความถูกต้องเที่ยงธรรม ได้ด�าเนินชีวิตสนอง

อุดมการณ์สมดังบทกวีที่ท่านประพันธ์ไว้ในวัยเยาว์

 กูชายชาญชาติเชื้อ  ชาตรี

 กูเกิดมาก็ที  หนึ่งเฮ้ย

 กูคาดก่อนสิ้นชี-  วาอาตม์

 กูจักไว้ลายเว้ย  โลกให้แลเห็น n
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สวรรคเปดอาเซียน

เชาน้ีที่สวรรคทุกช้ันฟา พญาอาทิตยสองแสงใส

จากปรนิมมิตวสวัสตีที่ไกล ลงไปถึงจาตุมหาราชิกา

คึกครื้นไกฟาประชันขันแขง เจ้ือยแจวแจงเทวบุตรเทวดาวา

รุงอรุณใหมแลวแกวตา นางฟานารีก็รูยิน

จึงลุกขึ้นชําระวรองค ลงสรงสนานในธารสินธุ

บางไขสุหรายโปรยโรยริน กับฟงพิณพาทยเพลิดเพลินใจ

แลวประพรมสุคนธเครื่องหอม ชฎาลอมเพ็ชรเก็จแกวแววใส

ขึ้นสวมเศียรรัดเกลาไว นุงผานุงเลิศวิไลแบบไทยเดิม

ขัดปนเหนงองคเอวเรียวงาม สังวาลยามทรงชวยสงเสริม

พาหุรัดประหล่ํากําไลใสเติม สรอยแสงแดงเพ่ิมบารมี

ทัดดอกไมทิพยที่กลีบกรรณ ทั้งสวรรคพรอมพร่ังนั่งที่

ลานเรียงรายหลายยศเทพเทวี วาระนี้จะรับมิตรตางฟาไกล

เพื่อเล่ือนช้ันสวรรคสยาม ลงนามพาชาติเจริญสมัย

สูประชาคมอาเซียนเปล่ียนฟาไทย เปดเสรีใหเทพทุกตางแดน

 เทวทูตหน่ึงทูลพระอินทร วาทรัพยสินเรามีเหลือแสน

ทั้งทรัพยากรธรรมชาติไมขาดแคลน พรอมสําหรับรับแวนแควนทั่วแดนไป

ทั้งแรงงานความรูสาธารณูปโภค โลกก็ลวนยอมรับให

ไทยไมแพชาติไหนใดใด ในทวีปเอเชียไมเสียเชิง

พระอินทรวาขาและทาน ทวยเทพทั้งลานฟาจะเถลิง

เปล่ียนประเทศไทยใหเถกิง เชิญบันเทิงเถิดจะเกิดสถาพร

 แตชากอนทานทาวโกสีย เทวดานารีฟงขากอน

จริงสยามสมเปนมหานคร สังหรณก็แตผูคน

พระอินทรหวงใยไยมีปญหา บําบวงสรวงฟามาแตตน

เทวทูตบอกทุกอยางพรอมมากลน เหลือแตเพียงคนไทยที่ไมพรอม!

กวีนิพนธ

วันฟาใหม เทพจันทร
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 พูดถึงเรื่องของ “สะพาน” เอาแค่ในบริเวณรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์ หากตระเวนนับก็คงจะเหนื่อยเอาการ 

เพราะบริเวณรอบๆ เกาะเมืองนี้มีการสร้างสะพานเชื่อม

ทั้งเล็กและใหญ่ แต่ละสะพานก็มีประวัติความเป็นมา 

อีกทั้งมีเอกลักษณ์ความงามและแฝงเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์เอาไว้อีกด้วย

 สะพานหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นก็คือ “สะพานร้องไห้” 

หรอืมชีือ่อย่างเป็นทางการทีส่ลกัตดิสะพานกค็อื “สะพาน

มหาไทยอุทิส” เป็นสะพานที่สร้างเชื่อมถนนบริพัตร เพื่อ

ข้ามคลองมหานาค ณ จุดบรรจบระหว่างคลองมหานาค

กับคลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่าง-บางล�าพู มาเช่ือม

กับถนนด�ารงรักษ์และถนนหลานหลวง รวมทั้งถนน

ราชด�าเนิน ใกล้กับสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 

 ท่ีว่าน่าสนใจน้ัน เห็นจะเป็นท่ีตัวสะพานที่สร้าง

เป็นศิลปะแบบยุโรป ลูกกรงสะพานสร้างเป็นรูปพวงหรีด 

ซุม้ย่อยมลีายนนูรปูราชสห์ี อนัเป็นสญัลกัษณ์ของกระทรวง

มหาดไทย ราวสะพานถูกตกแต่งด้วยดอกลอเรนส์ 

ซุ้มใหญ่กลางราวสะพานมีภาพประติมากรรมนูนต�่าเป็น

รูปสตรีอุ้มเด็ก ในมือเด็กมีช่อดอกไม้ (ว่าดอกซ่อนกลิ่น) 

และรูปผู้ชายยืนจับไหล่ของเด็ก ปั้นไว้ท้ังสองฝังสะพาน 

เป็นภาพแสดงถึงความก�าสรด ซ่ึงนับเป็นประติมากรรม

สะพานรองไห! 
ศิลปะแหงโศกาลัย เพื่อใคร?

ศิลปวัฒนธรรม

วันฟาใหม เทพจันทร

แห่งความโศกเศร้าที่หาดูได้ยากยิ่ง ด้วยเพราะน้อยนัก

ที่จะเห็นมีผู้สร้างอนุสรณ์ถึงความโศกาอาดูรได้ชัดเจน

เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเพียงนี้

 มข้ีอมลูบอกว่า สะพานแห่งนีม้ทีีม่า คอืเป็นสะพาน

ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

งานพระบรมศพ ร.5 

(ภาพจาก facebook เวียงวังและคลังประวัติศาสตร์)
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เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น ทรงมี

พระราชด�าริให้มีการสร้างสะพานนี้ขึ้น หากเสด็จสวรรคต

เสยีก่อน ในปี 2453 โดยเม่ือในรชัสมัยของพระบาทสมเดจ็-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงสนองพระราชด�าร ิ

พระปิตรุาชสร้างสะพานขึน้ โดยสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ร่วมกบัข้าราชการของกระทรวงทัว่ประเทศร่วมกนับรจิาค

ค่าก่อสร้างร่วมกบักรมสขุาภบิาล มูลค่ารวม 5 หมืน่ 7 พนั 

กว่าบาท และในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2457 ในหลวง

รัชกาลที่ 6 ก็ได้เสด็จฯ ทรงเปิด พร้อมทั้งพระราชทานชื่อ

สะพานนีด้้วย นอกจากน้ียังมีข้อมูลว่า ในงานพระเมรมุาศ

พระบรมศพพระปิยมหาราชนั้น ทรงโปรดให้จ�าลองรูป

สะพานคนร้องไห้นี้ไว้ที่สนามหลวงด้วย

 หากก็มีผู ้ให้ข้อมูลเหตุผลคัดค้าน เช่น จาก

หนังสือ สะพานเก่ากรุงเทพฯ ของ ศิริชัย นฤมิตรเรขการ 

ว่าสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2467 นับจากวันสวรรคต

ได้ 15 ปี จึงมิน่าจะเป็นการสร้างเพื่อถวายความอาลัยใน

พระพุทธเจ้าหลวง แต่เป็นการสร้างขึ้นมาจากความอาลัย

ของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยและประชาชน ที่

โศกเศร้าถึงการพ้นจากต�าแหน่งของเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทยพระองค์แรก ซึ่งก็คือสมเด็จกรมพระยาด�ารง-

ราชานุภาพนั่นเอง

 ข้อสังเกตที่ว่าสะพานแห่งนี้มีความเกี่ยวข้อง 

กับรัชกาลที่ 5 ก็เพราะที่ยอดซุ้มสะพานเหนือรูปปั ้น 

ท้ังสองจะมีสัญลักษณ์อักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. 

(จุฬาลงกรณปรมินทรมหาราชา) และเลข 5 อยู ่ที่ 

ปลายยอดทุกด้าน และประการหนึ่งคือ เพียงแต่สมเด็จ-

กรมพระยาด�ารงฯ ทรงออกจากต�าแหน่งเท่านั้น มิน่าจะ

ถงึกบัต้องสร้างความอาลัยถวายเป็นคนร้องไห้กบัในมอืคน 

ก็ถือช่อดอกซ่อนกล่ิน ส่วนรูปคนหญิงชายและเด็กนั้น 

ก็ดูเป็นชาวบ้านธรรมดา มิน่าจะเกี่ยวข้องกับมหาดไทย 

แต่อย่างใด แล้วลูกกรงสะพานก็เป็นรูปพวงหรีด อย่างนี้ 

คงจะมิใช่ความเสยีใจอย่างธรรมดาเป็นแน่ ซึง่กรมศิลปากร 

ได้ขึ้นทะเบียนสะพานมหาดไทยอุทิศ เป็นโบราณสถาน

ส�าคัญของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

92 ตอนที่ 61 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518 

 หลายคนผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นการสญัจรทางเท้า 

ทางรถ หรือทางเรือ ก็ลองหยุดมองบ้างเป็นไร คุณ 

อาจจะได้ยินกระทั่งเสียงสะอื้นอั้นอาลัยน้ันทีเดียว หรือ 

ใครที่ยังไม่เคยเห็นก็น่าจะแวะไปชมดูสักครั้ง เที่ยวมา

หลากหลายที่ เที่ยวชมสะพานบ้างก็ดีมิหยอก n
ข้อมูลอ้างอิง

 -  http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/bridge-ma-
hadthai.htm

 -  http://www.jamesviwat.com/index.php?lay=show&ac=ar-
ticle&Id=539314299&Ntype=3

 -  facebook เวียงวังและคลังประวัติศาสตร์

บุคคลต้นแบบประติมากรรม (ภาพจากอินเตอร์เน็ต)
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 เมื่อตอนจะเปิด ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2529 นั้น คุณมิเซียม ยิบอินซอย ศิลปินเอกสยาม

เชื้อสายจีนอินโดฯ เป็นผู้ปั้นอนุสาวรีย์นี้ส�าหรับอาจารย์ป๋วย เธอบอกว่า เธอเลือกที่จะปั้นอาจารย์ป๋วยตอนเป็น

ผู้ว่าฯ ธปท. ครับ 

 คือช่วง ปี พ.ศ. 2502-2514 ประมาณอายุ 43-55 ไม่ใช่ตอนเป็นอธิการฯ 

ธรรมศาสตร์ เมื่ออายุจะ 60 แล้ว (ตอนนั้น เราชาวธรรมศาสตร์ จัดงาน 

60 ปี ให้อาจารย์ป๋วยกัน เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2519 ก่อนวันมหาวิปโยค 

เพียงไม่กี่เดือน) เธอว่า อาจารย์ป๋วยมีพลังกายและพลังสติปัญญา เป็น

ช่วง peak ก็ตอนอายุประมาณ 40-50

 ผมได้มีโอกาสท�างาน เป็นรองอธิการฯ ฝ่ายวิชาพื้นฐานฯ กับ

อาจารย์ป๋วย 1 ปี (ช่วงก่อน 6 ตุลา) ผมพบว่า ตอนนั้น ถ้าจะว่าไปสมอง

และสติปัญญาของท่านก็ยังแจวอยู่ แต่ท่านก็คงเหมือนผู้ใหญ่ไทยที่ขาด

การดูแลรักษาสุขภาพ การออกก�าลังกาย และดังนั้น 

เมือ่ตกเป็น “เหยือ่อธรรม” ต้องนริาศเมอืงไทยไปอยูอ่งักฤษ 

ก็เป็นที่น่าเสียดายท่ีท่านเป็นอัมพาตไปในเวลาไม่ช้า 

ท�าให้หมดโอกาสที่จะท�างานอุทิศกายและใจให้สยาม

ประเทศไทยของเราครับ

 การน�าเสนอบุคคลส�าคัญๆ นั้น ศิลปิน

มีอิสระที่จะน�าเสนอเขาและเธอเหล่านั้น ในยุค

สมยัตอนไหนของชวีติ ในรปูลกัษณ์อย่างไรก็ได้ 

น่าเสียดายท่ีท้ังในกรณี อ.ป๋วย และ อ.ปรีดี 

มักจะถูกน�าเสนอในช่วงวัยโรยมากกว่าวัยรุ่ง

 ผมคิดว่า เราควรน�าเสนอ Young 

Pridi and Young Puey มากกว่า the Old ones

…..ครับ

บันทึกรําลึกป๋วย

ชาญวิทย เกษตรศิริ

ธรรมศาสตร์ เมื่ออายุจะ 60 แล้ว (ตอนนั้น เราชาวธรรมศาสตร์ จัดงาน 

60 ปี ให้อาจารย์ป๋วยกัน เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2519 ก่อนวันมหาวิปโยค 

เพียงไม่กี่เดือน) เธอว่า อาจารย์ป๋วยมีพลังกายและพลังสติปัญญา เป็น

 ผมได้มีโอกาสท�างาน เป็นรองอธิการฯ ฝ่ายวิชาพื้นฐานฯ กับ

อาจารย์ป๋วย 1 ปี (ช่วงก่อน 6 ตุลา) ผมพบว่า ตอนนั้น ถ้าจะว่าไปสมอง

และสติปัญญาของท่านก็ยังแจวอยู่ แต่ท่านก็คงเหมือนผู้ใหญ่ไทยที่ขาด

การดูแลรักษาสุขภาพ การออกก�าลังกาย และดังนั้น 

 ต้องนริาศเมอืงไทยไปอยูอ่งักฤษ 

ก็เป็นที่น่าเสียดายท่ีท่านเป็นอัมพาตไปในเวลาไม่ช้า 

ท�าให้หมดโอกาสที่จะท�างานอุทิศกายและใจให้สยาม

 การน�าเสนอบุคคลส�าคัญๆ นั้น ศิลปิน

มีอิสระที่จะน�าเสนอเขาและเธอเหล่านั้น ในยุค

สมยัตอนไหนของชวีติ ในรปูลกัษณ์อย่างไรก็ได้ 

น่าเสียดายท่ีท้ังในกรณี อ.ป๋วย และ อ.ปรีดี 

มักจะถูกน�าเสนอในช่วงวัยโรยมากกว่าวัยรุ่ง

 ผมคิดว่า เราควรน�าเสนอ Young 

Pridi and Young Puey มากกว่า the Old ones

Puey Statue at TU Rangsit
…by MisiemYipintsoi
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 “กว่าดินฉันจะปันรูป ดร.ป๋วย ดิฉันได้อ่านหนังสือของท่านทุกเล่มก่อน 

เพราะชอบปันรูปให้มีชีวิตมากกว่าจะให้เป็นตุกตา และเมื่อดิฉันนึกถึงความหลัง

ครั้งที่ ดร.ป๋วย ให้ก�าลังใจ และท�าให้ดิฉันมีก�าลังใจท�างานอื่นต่อๆ ไป จึงปันรูป 

ดร.ป๋วย ออกมาในลักษณะที่แสดงถึงความเป็นคนมีเมตตา

 “มีผู้มาดูรปูปันแล้วบอกว่า ท่านผอมไป ดฉินัก็ได้บอกว่า ดฉินัปันรปู ดร.ป๋วย 

ในสมยัทีรู่จ้กัท่าน เป็นสมัยเม่ือท่านเป็นผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ใช่สมัย

เมื่อท่านเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ และเสื้อที่ท่านใส่ ดิฉันก็ไม่ได้ปันให้ใส่เสื้อนอก 

เพราะว่าโดยปกตแิล้ว ท่านเป็นคนเรยีบง่าย อาทเิช่น เมือ่เวลาทีท่่านขบัรถไปประชมุ 

ท่านก็ขับรถซอมซ่อ Austin เก่า ๆ และสวมเสื้อเชิ้ตธรรมดา 

 “ดฉินัรูส้กึชืน่ชมในความอดทนของ ดร.ป๋วย มาก ตอนทีท่่านเป็นผูว่้าการฯ 

ท่านก็ได้สร้างคน และเป็นผู้มองการณ์ไกลโดยส่งคนหนุ่ม ๆ ไปในต่างประเทศ

จ�านวนมาก ดิฉนัไม่ทราบว่า ทกุวนันี ้คนทีท่่านสร้างขึน้มา จะยงันกึถงึท่านอยูร่เึปล่า”

มีเซียม ยิบอินซอย

23 มกราคม 2528

คัดจาก สมุดภาพอาจารย์ปวย (2531) หน้า 165
หมายเหตุ  รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารเดือน บุนนาค 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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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 ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง และดํารง

ตําแหน่งผู้ประศาสนการ

2482
จอมพล ป. 

เริ่มนโยบายรัฐนิยม

ลูกผู้ชายชื่อ “ปวย”
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2485
ร่วมก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้น
ในอังกฤษ ได้ชื่อจัดตั้งว่า 

นายเข้ม เย็นยิ่ง 

2484
นายปรีดี พนมยงค และคณะ ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยเพราะไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงคราม

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 

ญี่ปุนประกาศยอมแพ้สงคราม 

  16 สิงหาคม 2488

นายปรีดี พนมยงค ลงนามประกาศสันติภาพ

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คําวา “ปวย” แปลตรงตัวไดวา “พูนดินที่โคนต้นไม้”
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
เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1

2492
นายปรีดี พนมยงค 

และขบวนการ

ประชาธิปไตย 

26 กุมภาพันธ 

ซึ่งต้องการฟนฟู

การปกครองให้เปน

ประชาธิปไตย

ประสบความล้มเหลว

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
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
ลาออกจาก
ต�าแหน่งผู้ว่าการ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

2518
ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกให้เป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ 10

2516
เหตุการณ 14 ตุลาคม

2519
เหตุการณ 6 ตุลาคม

2530
เดินทางกลับมาเยี่ยม
บ้านเกิดที่เมืองไทย
ครั้งแรก

2542
28 กรกฎาคม ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

ที่บ้าน ณ กรุงลอนดอน รวมอายุได้ 83 ปีเศษ

2510
ที่ปรึกษากระทรวง
การคลัง ร่วมก่อตั้ง
มูลนิธิบูรณะชนบท

แห่งประเทศไทย

2508
ได้รับรางวัลแมกไซไซ
สาขาบริการสาธารณะ

2506
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ถึงแก่อสัญกรรม 

จอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี

“ประชาธิปไตยนั้นตองอาศัยหลักการปกครองดวยกฎหมาย (rule of law) 

ไมใชการปกครองดวยอารมณหรือดวยกลุมบุคคลจะมีเครื่องแบบหรือไมก็ตาม”

ปวย อึ๊งภากรณ (2514)



ปที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2558วารสารรายเดือนเพื่อเชิดชูเกียรติ และรวมรำ ลึกในโอกาส 100 ปชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ

สารปวย
 “...¡ÒÃÊÙ Œ·Õè àÃÒµŒÍ§·íÒäÁ‹ËÂØ´ËÂ‹Í¹ã¹âÅ¡áË‹§¤ÇÒÁâË´ÃŒÒÂ¢Í§àÃÒ¹Õé ÊÔè§·Õè àÃÒ

àÅ‹Ò¢Ò¹ÊÙ‹Í¹Øª¹ ÍÒ¨ª‹ÇÂãËŒà¢ÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹ÃÙŒÇ‹Ò¤ÇÃ·íÒÍÐäÃ ËÃ×ÍäÁ‹¤ÇÃ·íÒÍÐäÃ ¤ÇÃ·íÒÍÂ‹Ò§äÃ 

áÅÐäÁ‹¤ÇÃ·íÒÍÂ‹Ò§äÃ ã¹¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ¢Í§Í¹Øª¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹·Ñé§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹áÅÐÍ¹Ò¤µ ¼ÙŒÃ‹ÇÁ§Ò¹

ÃØ‹¹àÂÒÇ¢Í§àÃÒ¤§µŒÍ§¾º¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ô´ËÇÑ§ ÍÂ‹Ò§·Õè¾Ç¡àÃÒä´Œ¾ºÁÒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¾Ç¡à¢ÒáÅŒÇ 

ã¹¤ÇÒÁµ¡µíèÒÊØ´¢Õ´à¾ÃÒÐàËµØ¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ Ë¹Ø ‹ÁÊÒÇàËÅ‹Ò¹Ñé¹ÍÒ¨àÃÕÂ¹ÃÙ ŒÇ‹Ò¨ÐÃÑ¡ÉÒ

ÍØ´Á¡ÒÃ³äÇŒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ´Ñ§·Õè¤Ø³áÅÐ¼Á ÃÇÁ·Ñé§à¾×èÍ¹æ ä´Œ·íÒÁÒáÅŒÇã¹Í´Õµ ¤Ø³¤§ËÇÑ§

ÍÂ‹Ò§á¹‹Çá¹‹Ç‹Ò Í¹Øª¹¢Í§àÃÒ¨ÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁáÃ§Ã‹ÇÁã¨ áÅÐ¡íÒÅÑ§ã¨

ã¹¡ÒÃÃÑºãªŒÊ‹Ç¹ÃÇÁÍÂ‹Ò§á¹‹Çá¹‹µÅÍ´ä»

 ¤Ø³¤§äÁ‹ªÍºã¨à·‹ÒäÃ¹Ñ¡ ·Õè¼Áà¢ŒÒä»¾ÑÇ¾Ñ¹¡Ñº¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ§Ò¹´ŒÒ¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 

¤ÃÑé§Ë¹Öè§¤Ø³à¤Âàµ×Í¹¼Á·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÁÒ¡à¡Ô¹ä»¡Ñº»˜ÞËÒ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ¢Í§»˜¨à¨¡ª¹ 

¤ÇÒÁà» š¹¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑ§¤ÁáÅÐàÊÃÕÀÒ¾ ¤Ø³¾Ù´Ç‹ÒäÁ ‹ÁÕ¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁª¹Ô´ÊÁºÙÃ³ 

ÃŒÍÂà»ÍÃà«¹µã¹âÅ¡¹ÕéËÃÍ¡ áÅÐ¼Á¡çµÍº¤Ø³Ç‹Òà¾ÃÒÐÍÂ‹Ò§¹Ñé¹«Ô àÃÒ¶Ö§µŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁ

¾ÂÒÂÒÁà»š¹ÊÍ§à·‹Ò à¾×èÍãËŒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´ä´Œã¡ÅŒ¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁÊÁºÙÃ³ãËŒÁÒ¡·ÕèÊØ´

 ¼Áà¾ÕÂ§µŒÍ§¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¤Ø³ ã¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ¢Í§¤Ø³¹Ñé¹

ÂØµÔÅ§áÅŒÇ à¾×èÍ¹æ áÅÐ¼ÁµŒÍ§ÃÑºÀÒÃÐË¹Ñ¡¢Öé¹ÍÕ¡ã¹¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ äÁ‹Ç‹Ò¤Ø³¨ÐàËç¹´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹

¡çµÒÁ ¡çäÁ‹ÊíÒ¤ÑÞ¹Ñ¡ â´Âà©¾ÒÐã¹àÃ×èÍ§àÊÃÕÀÒ¾ ÊÔè§·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡Ç‹Ò¤×Í ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèÇ‹Ò¤Ø³¡Ñº

¼Áä´ŒàËç¹¾ŒÍ§µŒÍ§¡Ñ¹Ç‹Ò ÍØ´Á¡ÒÃ³¹Ñé¹ÁÕ¤‹Ò¤ÇÃá¡‹¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ áÁŒÁÍ§äÁ‹àËç¹ªÑÂª¹Ð...”

 »‰ÇÂ ÍÖê§ÀÒ¡Ã³

 22 ÊÔ§ËÒ¤Á 2517

จาก  เศรษฐทรรศน : รวมขอคิดขอเขียนทางเศรษฐศาสตรของ ปวย อึ๊งภากรณ 
(สมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523), หนา 44-45.

อุทยานการเรียนรู 100 ป

“อนุสรณ…ปวย”

ปาฐกถา 100 ป ปวย อึ้งภากรณ ครั้งที่ 3 

“สิ่งแวดลอมไทยกับการกระจายอํานาจ”  

“มังกรสลัดเกล็ด” 

…รําลึกถึงอาจารยปวย 

อาศัยปากฝรั่งเพื่อเขาใจ ปวย อึ๊งภากรณ




