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วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน

อาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์

วิทยากร เชียงกูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์

ได้รับยกย่องจากองค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร์	

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)

ให้เป็นบุคคลสำาคัญของโลก	

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา	สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ในวาระ	1๐๐	ปี	ชาตกาล	๙	มีนาคม	2๕๕๙
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๔

คำ นำ ผู้จัดพิมพ์
	 เมื่อมีผู้สัมภาษณ์	อาจารย์จอน	อึ๊งภากรณ์	บุตรชายอาจารย์	
ป๋วย	ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดงาน	1๐๐	ปี	ชาตกาล	อาจารย์	
ป๋วย		ท่านตอบตอนหนึ่งว่า
	 “ผมเองไม่มีสิทธิ์กำ�หนดได้ว่�ใครจะทำ�อะไรเกี่ยวกับคุณพ่อ  
แต่ผมมักพูดเสมอว่� เวล�ใครก็ต�มระลึกถึงคุณพ่อ ก็ขอให้ไปอ่�น 
ข้อเขียนที่คุณพ่อเขียนไว้ เพร�ะวิธีที่ดีที่สุดที่คนรุ่นหลังจะได้รู้จักท่�น 
คืออ่�นข้อเขียนท่ีท่�นเขียนข้ึน ให้อ่�นแบบวิเคร�ะห์วิจ�รณ์ ไม่จำ�เป็น 
ว่�จะต้องเห็นด้วย เพร�ะจะเหมือนคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่”	*

	 หนังสือ	 วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ ของอาจารย์วิทยากร	 เชียงกูล	 เล่มนี้	 เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการกลับไปอ่านข้อเขียนและชีวิตของอาจารย์ป๋วยแบบวิเคราะห์
วิจารณ์	 เพื่อนำาเสนอประเด็นความคิดของอาจารย์ป๋วย	 สื่อสารกับ	
คนรุ่นหลัง	ให้ได้เรียนรู้และต่อยอดสิ่งที่อาจารย์ป๋วยได้คิดและทำาไว้
	 พร้อมกันนี้	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ
รวมงานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของอาจารย์ป๋วยขึ้นอีกด้วย	 โดยจะมีทั้ง
ส่วนที่เป็นชีวประวัติ	 ส่วนที่รวมงานเขียนในหมวดต่างๆ	 ทั้งการเมือง	
การศึกษา	เศรษฐกิจ	และการพัฒนา		ตลอดจนการตีพิมพ์ตำาราต่างๆ	
ที่อาจารย์ป๋วยเคยเขียนไว้	เพื่อให้คนรุ่นหลังได้	“สนทน�”	กับอาจารย์	
ป๋วย	ผ่านตัวอักษร	ราวประหน่ึงว่าอาจารย์ป๋วยยังมีชีวิตอยู่		อย่างน้อย	
ก็ในความคิดของพวกเรา

	 	 กษิดิศ อนันทน�ธร
ผู้จัดการโครงการ	1๐๐	ปี	ชาตกาล	ศ.ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิงหาคม	2๕๕๙

*	 กองบรรณาธิการ,	 “ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 ‘พ่อ’	 ในสายตา	 ‘ลูก’,”	แสตมป์ & สิ่งสะสม		
๕	(+๔2),	ฉ.1	(มีนาคม	2๕๕๙),	๕๖.	
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๕

คำ นำ 

	 นี่เป็นการนำาหนังสือของผู้เขียน	 2	 เล่มมาปรับปรุงใหม่และ

พิมพ์ควบรวมกัน	 โดยตั้งชื่อใหม่	 เนื้อหาภายในยังแยกเป็น	 2	 เรื่อง	

แต่ละเร่ืองมีสารบัญและคำานำาเฉพาะเร่ืองตามลำาดับ	เล่มแรกคือ	ศึกษา 

และบทบาทความคิดอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ (ม่ิงมิตร	–	พิมพ์คร้ังแรก	

2๕๓1	พิมพ์ครั้งที่สาม	2๕๔2) เล่มที่	2	คือ	วิเคราะห์งานเขียนของ

อาจารย์ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ (วิญญูชน,	2๕๔2)

	 การพิมพ์ครั้งนี้	 ผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำาสำานวนเท่าที่	

ผู้เขียนเห็นสมควร	 แต่เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ยังคงเดิม	 ผู้เขียนในปี

ปัจจุบันยังคงมีความเห็นต่ออาจารย์ป๋วย	ไม่แตกต่างจากที่เคยเขียนไว้	

เมื่อ	2๐	กว่าปีที่แล้ว

	 นอกจากหนังสือ	2	เล่มนี้แล้ว	ผู้เขียนยังเคยเขียนหนังสือเรื่อง	

อาจารย์ป๋วยที่มุ่งเขียนให้อ่านง่ายสำาหรับผู้อ่านทั่วไปอีก	 2	 เล่ม	 คือ		

๑. ก้าวแรกแห่งความสำาเร็จ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ไทยวัฒนาพานิช,	

2๕๔2)	 และ	 ๒. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ (เพื่อนดี,	

2๕๔๓)

	 	 วิทย�กร เชียงกูล

กรกฎาคม	2๕๕๙
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๖

วิทยากร เชียงกูล 
(๒๔๘๙– )

	 เกิดและเติบโตท่ีอำาเภอบ้านหมอ	สระบุรี	เรียนช้ันมัธยมปลาย	

ท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบ	ช้ันอุดมศึกษาท่ีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย-	

ธรรมศาสตร์	และสถาบันศึกษาสังคม	ที่เมืองเฮก	เนเธอร์แลนด์

	 เคยทำางานประจำากองบรรณาธิการสำานักพิมพ์ไทยวัฒนา-	

พานิช	 นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายวิจัยวางแผนท่ีธนาคารกรุงเทพ	และธนาคาร

กรุงเทพฯ	 พาณิชย์การ	 อาจารย์คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	ผู้ชำานาญการคณะกรรมาธิการการคลังฯ	ประจำารัฐสภา	

	 ตั้งแต่ปลายปี	 2๕๓๔	 ถึงปัจจุบัน	 (2๕๕๙)	 ทำางานที่

มหาวิทยาลัยรังสิต	 เคยเป็นรองอธิการบดี	 และผู้อำานวยการสำานัก-

วางแผนและพัฒนา	 เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์	 คณะนิเทศศาสตร์	

และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	 ปัจจุบันเป็นคณบดีกิตติคุณวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม

	 เขียนและแปลหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มแล้วราว	1๕๐	เล่ม
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ภาค ๑

ศึกษาบทบาทและความคิด
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Wittayakorn.indd   9 14/9/2559   9:23:37



1๐

Wittayakorn.indd   10 14/9/2559   9:23:38



11

คำ กล่าวนำ ของผู้เขียน๑	

	

	 งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาค้นคว้าเรื่อง	 “บทบ�ท

ของปัญญ�ชนไทย”	 ที่ผู้เขียนได้ทำาไว้ช่วงปี	 2๕28–2๕๓1	 งาน	

ดังกล่าว	ศึกษาปัญญาชนสมัยใหม่ที่สำาคัญของไทย	๔	คน	คือ	กุหล�บ 

ส�ยประดิษฐ์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปร�โมช อ�จ�รย์ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ 

และ	ส. ศิวรักษ์	เพื่อให้เป็นตัวละครในการอธิบายบทบาทของปัญญา

ชนไทยในการพยายามเปลี่ยนแปลง	 หรือคงไว้ซึ่งสภาพบางอย่างของ

สังคมไทยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นต้นมา

	 ในงานเรื่องศึกษาและบทบาทความคิดอาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ชิ้นนี้	 ผู้เขียนได้ใช้ท่วงทำานองการเขียนเชิงวิเคราะห์	 แบบ

ผู้สังเกตการณ์ภายนอก	 โดยไม่ได้บอกผู้อ่านเกี่ยวกับตัวผู้เขียน	 และ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้ท่ีถูกเขียนถึงโดยชัดแจ้งมากนัก	 ผู้เขียน

จึงเห็นสมควรที่จะบอกเล่าเพิ่มเติมในที่นี้	 เพื่อเป็นภูมิหลังให้ผู้อ่าน

เข้าใจ	ตีความและตัดสินสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไปได้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น

	 ผู้เขียนรู้จักอาจารย์ป๋วยในฐานะของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	

ธรรมศาสตร์	ตั้งแต่ผู้เขียนเข้าไปศึกษาที่คณะนั้นในปี	2๕๐๙	(หลังจาก

เรียนคณะศิลปศาสตร์	1	ปี)	ช่วงที่ผู้เขียนเรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์

ในปี	 2๕๐๙–2๕12	 อาจารย์ป๋วยยังเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติอยู่	

จึงมาทำางานในตำาแหน่งคณบดีเพียงตอนเย็นและค่ำา	 แต่ท่านให้

1	ในการพิมพ์ครั้งที่	1–๓:	2๕๓1,	2๕๓2,	2๕๔2.	ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่	2–๓	และ
ครั้งนี้	มีการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำาบ้าง.
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ความเอาใจใส่กับนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาอยู่มาก	 เมื่อผู้เขียน	

เป็นบรรณาธิการหนังสือประจำาปีของคณะ	 ได้มีโอกาสไปพบและขอเร่ือง	

จากท่าน	รวมท้ังการท่ีผู้เขียนเป็นคนเขียนเร่ืองให้วารสารสังคมศาสตร์

ปริทัศน์ และเข้าไปร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีมีท่านเข้าร่วมด้วย	 ทำาให้ท่าน	

พอจำาผู้เขียนได้	แม้จริงๆ	แล้วเราจะคุยกันเพียงครั้งสองครั้งและเพียง

ไม่กี่ประโยค

	 เมื่อผู้เขียนเรียนครบตามหลักสูตร	 โดยไม่กลับไปลงทะเบียน

เพ่ือร่วมงานรับปริญญา	 ได้มีอาจารย์ระดับผู้บริหารวิจารณ์ในท่ีประชุม	

ที่มีอาจารย์ป๋วยนั่งอยู่ด้วยว่า	 ทำาไมลูกศิษย์อาจารย์ถึงทำาอย่างนี	้

เหมือนไม่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร		

อาจารย์ป๋วยได้ตอบแก้ต่างให้	ทั้งที่ไม่ได้เคยคุยกับผู้เขียนในเรื่องนี้เลย	

ว่าคงไม่ใช่อย่างน้ัน	 คงเป็นเพราะเขามีความคิดความเช่ือเป็นของตัวเอง	

ไม่ถือว่าปริญญาเป็นเรื่องสำาคัญเท่านั้น	 เรื่องเล็กๆ	 เรื่องนี้สะท้อนให้

เห็นว่าอาจารย์ป๋วยเป็นคนที่ใจกว้าง	 เข้าใจคนรุ่นใหม่	 และพร้อมที่จะ

ปกป้องสิทธิเสรีภาพในเรื่องความคิดความเช่ือของคนท่ีคิดแตกต่างมา

ตั้งแต่สมัยนั้น	(ปี	2๕12)	แล้ว

	 เมื่อผู้เขียนได้ไปทำางานกองบรรณาธิการนิตยสารชัยพฤกษ์

ฉบับนักศึกษาประชาชน	 ผู้เขียนได้โทร.ไปหาอาจารย์ป๋วย	 เพื่อขอ

สัมภาษณ์ท่านลงนิตยสาร	ท่านได้ถามข่าวคราวผู้เขียนด้วยความสนใจ	

แบบอาจารย์ห่วงใยลูกศิษย์	 ว่าเป็นอย่างไร	 ทำางานที่นั่นสภาพ	

การทำางานดีไหม	 เขาให้เงินเดือนเท่าไร	 ที่ท่านถามเรื่องเงินเดือนนั้น	

เพราะท่านจำาได้ว่า	ผู้เขียนเป็นนักศึกษารุ่นแรกในโครงการศึกษาบางวิชา	

เป็นภาษาอังกฤษที่ท่านก่อตั้งขึ้น	 และท่านพยายามเจรจากับ	 ก.พ.		

ให้ยอมรับว่า	ผู้ที่จบจากโครงการนี้	(ช่วงนั้นมีราวปีละ	2๐	คน	จาก	

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีละ	2๐๐	กว่าคน)	ควรจะได้เงินเดือน
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เท่ากับหรือใกล้เคียงกับผู้จบจากเมืองนอก	 (สมัยน้ัน	 ก.พ.	 ให้เงินเดือน

คนจบนอกสูงกว่าคนจบในประเทศ)	 ท่ีนำาเร่ืองน้ีมาเล่าเพียงเพ่ือจะบอก	

ว่าท่านเป็นคนปรารถนาดีต่อลูกศิษย์	เป็นคนกันเองง่ายๆ	มารับโทรศัพท์

พูดคุยด้วย	และยินดีนัดให้ผู้เขียนไปสัมภาษณ์อย่างไม่มีพิธีรีตอง

	 หลังจากน้ันผู้เขียนก็ได้พบอาจารย์ป๋วยในท่ีสัมมนา	หรือชุมนุม	

ของนักวิชาการ	 ปัญญาชนบ้าง	 อาจเป็นการรู้จักท่านเพียงห่างๆ	

เท่านั้น	 แม้กระนั้นเมื่อผู้เขียนขอให้ท่านช่วยเขียนรับรอง	 เพื่อสมัคร

ชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ	 หรือขอให้ท่านแนะนำาให้รู้จักผู้จัดการ

ใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	เพราะมีช่วงหนึ่งที่

ผู้เขียนอยากจะออกจากธนาคารกรุงเทพเพ่ือไปทำางานธนาคารเพื่อ-

การเกษตรฯ	ที่เชียงใหม่		ท่านก็ยินดีทำาให้		แม้ผู้เขียนเองจะไม่ประสบ

ความสำาเร็จทั้ง	 2	 เรื่อง	 ที่เล่าให้ฟังนี้เพียงเพื่อที่จะสะท้อนภาพว่า	

ผู้เขียนมองอาจารย์ป๋วยว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำาใจแบบไทยๆ	คนหนึ่ง	

การที่มีผู้ชอบวิจารณ์ว่า	อาจารย์ป๋วยคิดแบบฝรั่ง	จึงคงไม่ใช่ความจริง

ทั้งหมด	 ท่านอาจเป็นคนยึดในหลักการและเหตุผลแบบชาวตะวันตก

หรือแบบสากลมากอยู่สักหน่อย	 แต่ความสัมพันธ์กับบุคคลเรื่องน้ำาใจ	

เป็นแบบไทยๆ	ในระดับที่มีเหตุผล

	 ช่วงเหตุการณ์	 ๖	 ตุลาคม	 2๕1๙	 ผู้เขียนติดการเข้ารับการ

ฝึกอบรมผู้นำาสหภาพแรงงานอยู่ที่อิตาลี	 หลังจากนั้นต่อมาได้ไปพบ

อาจารย์ป๋วยที่อังกฤษ	ตอนนั้นผู้เขียนเป็นตัวแทนของสหภาพแรงงาน

พนักงานธนาคาร	 ไปฝึกอบรมที่สถาบันขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ	(ILO)	ที่อิตาลี	หลังจากการฝึกอบรมจบ	ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าถ้า

กลับเมืองไทยในช่วงนั้นแล้วจะปลอดภัยหรือไม่	จึงได้พเนจรดูลาดเลา

อยู่แถวอังกฤษ	 พยายามที่จะหาทุนเรียนต่อหรือหางานทำา	 เพราะ	

เห็นว่าสภาพการเมืองไทยเวลาน้ัน	 มีการคุกคามเสรีภาพของปัญญาชน	
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กันมาก	 อาจารย์ป๋วยเองได้เดินทางออกนอกประเทศไปลี้ภัยอยู่ใน

อังกฤษอย่างฉุกละหุก	 เกือบจะถูกกลุ่มลูกเสือชาวบ้านเล่นงานเอา	

ถูกโจมตีด่าว่าสารพัด	เพื่อนฝูง	ลูกศิษย์ลูกหาก็ถูกฆ่า	ถูกจับ	แต่ท่านก็	

ไม่ท้อแท้หมดอาลัย	 ท่านมักจะนัดพูดคุยกับอาจารย์สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	

และคนไทยบางคนรวมทั้งผู้เขียนในอังกฤษ	 ว่าจะหาทางเผยแพร่	

ข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามเสรีภาพได้อย่างไรบ้าง	 ในส่วนของ

ผู้เขียนเอง	 อาจารย์ป๋วยพยายามจะช่วยให้อยู่ในต่างประเทศ	 แต่ใน

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หาทุนศึกษาต่อและหางานได้ยาก	 และอาจารย์ป๋วย	

ปรกติก็คงไม่ใช่คนท่ีจะไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใคร	 ถ้าเจ้าของ	

แหล่งทุน	 หรือแหล่งงาน	 ไม่แสดงท่าทีว่าจะช่วยเหลือ	 ผู้เขียนจึง

เคว้งคว้างอยู่อังกฤษแบบคนไม่มีงานอยู่พักหนึ่งๆ	 จนอาจารย์ป๋วย

เอ่ยปากว่าถ้าจำาเป็นจริงๆ	 จะไปอยู่ด้วยกันกับท่านที่มหาวิทยาลัย	

เคมบริดจ์	 ซึ่งท่านกำาลังจะได้งานสอนก็ได้	 โดยท่านจะเจียดเงินเดือน

ของท่านให้ผู้เขียนเป็นผู้ช่วย	ซึ่งอาจช่วยท่านในการค้นคว้าหรือเตรียม	

สอนได้บ้าง	ที่จริงแล้วท่านคงไม่มีความจำาเป็นต้องจ้างผู้ช่วย	เพียงแต่	

คิดจะช่วยผู้เขียนให้อยู่ในต่างประเทศได้	 โดยไม่ต้องกลับไปเผชิญกับ	

อนาคตที่ไม่อาจทายได้ในเมืองไทยเท่านั้น	 หลังจากนั้นไปอีกพัก

เหตุการณ์ในเมืองไทยค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น	 ผู้เขียนจึงได้

ตัดสินใจกลับเมืองไทยและผู้เขียนขอบคุณท่าน	 แต่ก็ปฏิเสธไป	 ไม่ได้

ติดต่อกับอาจารย์ป๋วยอีก	 นอกจากติดตามอ่านข้อเขียนของท่านและ

ถามข่าวคราวท่านจากคนอื่นที่ได้พบท่าน

	 ทั้งหมดนี้	คือเรื่องราวความสัมพันธ์แบบกึ่งห่างๆ	ไม่ต่อเนื่อง

และไม่ได้มีความสลักสำาคัญนัก	แต่ผู้เขียนคิดว่าการบอกเล่าเรื่องนี้		

น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบางด้านของอาจารย์ป๋วย	 และความรู้สึก	

ส่วนตัวที่ผู้เขียนมีต่ออาจารย์ป๋วยได้มากขึ้น	 เพราะว่างานเขียนที่ท่าน
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จะได้อ่านต่อไปนี้	จะเป็นการเขียนวิเคราะห์แบบ	นักวิชาการผู้วิพากษ์

วิจารณ์	 ที่มองปัญญาชนในฐานะปัจเจกชนเป็นเพียงส่วนเล็กๆ	 ส่วน

หนึ่งของประวัติศาสตร์	 โดยไม่ใช้ท่วงทำานองที่แสดงถึงอารมณ์	 ความ

รู้สึกส่วนตัวแต่อย่างใด	ซึ่งคงจะเป็นงานเขียนส่วนใหญ่ที่มีท่วงทำานอง

ที่แตกต่างออกไปจากงานเขียนท่ีมีผู้เขียนถึงอาจารย์ป๋วยในแนว

ยกย่องมากกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์

วิทย�กร เชียงกูล

2๕๓1

หม�ยเหตุ :

	 งานชิ้นนี้ผู้เขียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษในแนววิทยานิพนธ์

และมาแปลเรียบเรียงเป็นภาษาไทยภายหลัง	 ถ้อยคำาสำานวนจึงเป็น	

แบบภาษาอังกฤษอยู่บ้าง	 เช่น	 เรียกชื่อคน	 เช่น	จอมพลสฤษดิ์ว่า		

“สฤษดิ์”	 เฉยๆ	 โดยไม่มีคำานำาหน้า	 และใช้สรรพนามอาจารย์ป๋วยว่า	

“เขา”	 ในขณะท่ีหนังสือท่ีผู้เขียนเขียนในภายหลังในปี	 2๕๔2	 ในภาค	2	

ของหนังสือชุดนี้	 เลือกใช้สรรพนามว่า	 “ท่าน”	 	 ในฉบับพิมพ์ครั้งแรก		

ผู้เขียนใช้คำาว่า	“ป๋วย”	เฉยๆ	โดยไม่มีคำานำาหน้า	แต่หลังจากโดนอาจารย์	

สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	 วิภาษว่าผู้เขียนเขียนแบบตีเสมอ	 จึงได้ใช้คำานำา

หน้าว่า	 “อาจารย์ป๋วย”	 ในการพิมพ์ครั้งต่อๆ	 มา	 และในหนังสือและ	

บทความอื่นๆ	ที่เขียนภายหลัง
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สารบัญ

m		อารัมภบท	 	 	 	 	 	 1๙

m		ภูมิหลังและชีวิตในวัยต้น	 	 	 	 21

m		บทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะข้าราชการวิชาชีพ	 ๓1

m		ความคิดของอาจารย์ป๋วยในช่วงปี	2๔๙2–2๕๐1	 ๓๕

m		บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วยในยุคสฤษดิ์	 ๔๕

				และถนอมช่วงแรก	(2๕๐1-2๕1๔)

m		ความคิดและการสื่อสารแสดงออกของอาจารย์ป๋วย	 ๕1

				ในช่วงปี	2๔๙2–2๕1๔

m		ความคิดเรื่องการศึกษาและศาสนาของอาจารย์ป๋วย	 ๖๓

m		บทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะนักการศึกษาผู้ห่วงใย	 ๖๙

				และปัญญาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์

m		บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วย		 	 	 8๓

				หลังเหตุการณ์	1๔	ตุลาคม	2๕1๖

m สรุปและประเมินบทบาทของอาจารย์ป๋วย	 	 1๐1

m บทเพิ่มเติม	8๐	ปี	ของอาจารย์ป๋วย	อึ๊งภากรณ์		 111

m ประวัติโดยสังเขปของอาจารย์ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 	 11๗
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	 งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์ถึงชีวิต	งาน	และความ

คิดของ	 อ�จ�รย์ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ โดยเน้นถึงบทบาทและความคิด

ทางการเมืองในความหมายกว้าง	 นั่นก็คือ	 การเมืองในความหมาย

ของการมีส่วนที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการคงสภาพ

ของสังคมโดยส่วนรวม	 ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	

สังคม	 หรือวัฒนธรรม	 การเลือกศึกษาอาจารย์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ	์

เนื่องจากเขาเป็นปัญญาชนท่ีมีบทบาทสำาคัญคนหนึ่งของสังคมไทย	

การศึกษาในเร่ืองน้ีนอกจากจะทำาให้เราเข้าใจบทบาทของปัญญาชนไทย

มากขึ้นแล้ว	 ยังน่าที่จะทำาให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

ในช่วง	๔๐–๕๐	ปีที่แล้วมามากขึ้นด้วย

	 งานศึกษาชิ้นนี้ใช้ข้อมูลเอกสาร	 ทั้งจากงานเขียนและงานพูด

ของอาจารย์ป๋วยเอง	และที่คนอื่นเขียนถึงเขาเป็นข้อมูลหลัก	นอกนั้น	

ใช้การสัมภาษณ์คนใกล้ชิด	 และประสบการณ์ของผู้เขียนเองเป็น	

ส่วนประกอบ	 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นงานวิเคราะห์ตีความของผู้เขียน	

ในฐานะของนักศึกษาและนักวิเคราะห์สังคม	 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

เกิดความรู้	 เกิดความคิด	 ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

อารัมภบท
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การพัฒนาทางสติปัญญา	 และการแสวงหาความรู้ความจริงที่จะเป็น

ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่	 ไม่ใช่งานในเชิงชีวประวัติแบบพรรณนา	

ไม่ใช่งานที่เขียนขึ้นในวาระเพื่อยกย่องสรรเสริญ	 และไม่ใช่งานวิจัย

ประเภทที่อ้างความเป็นกลาง	 ความเป็นภาวะวิสัย	 ความถูกต้องด้วย

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 ซึ่งเป็นเพียงข้ออ้างของนักวิชาการประเภทหนึ่ง	

มากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริงทางสังคม

Wittayakorn.indd   20 14/9/2559   9:23:39



21

ภูมิหลังและชีวิตในวัยต้น
	

2	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“ผู้หญิงในชีวิตของผม–แม่,”	ธ.ป.ท. ปริทรรศน์ (2๕1๕).	

	 อาจารย์ป๋วย	 เกิดท่ีกรุงเทพฯ	 ในปี	2๔๕๙	 ในครอบครัวของ

พ่อค้าแพปลาซ่ึงเป็นชาวจีนอพยพ	ทางด้านแม่เป็นคนเช้ือสายจีน-ไทย	

อาจารย์ป๋วยเป็นลูกชายคนที่	 ๔	 ในครอบครัวที่มีพี่น้อง	 ๗	 คน	 พ่อ

เสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ป๋วยอายุได้	 ๙	 ขวบ	 ครอบครัวจึงอยู่ใน

ฐานะลำาบาก	 แต่เนื่องจากแม่ของอาจารย์ป๋วยเป็นคนเข้มแข็ง	 และ

เห็นความสำาคัญของการส่งลูกให้ได้รับการศึกษา	 อาจารย์ป๋วยจึงมี

โอกาสได้รับการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่

มีชื่อเสียง	 ภูมิหลังเช่นนี้นับว่ามีส่วนสำาคัญในพัฒนาการของอาจารย์	

ป๋วยในเวลาต่อมา	 ไม่แต่เพียงในเรื่องโอกาสได้รับการศึกษาและ

ประสบการณ์ชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเท่านั้น	 ในด้านบุคลิกของแม่	 ซึ่ง

อาจารย์ป๋วยเล่าว่า	เป็นคนมีมานะเด็ดเดี่ยว	รักอิสรภาพ	และเสรีภาพ	

ซื่อสัตย์สุจริต	ใจกว้าง	เมตตากรุณา2		ก็คงจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ

ของอาจารย์ป๋วยอย่างสำาคัญ
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	 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่	 2๔	 มิถุนายน	

2๔๗๕	 อาจารย์ป๋วยกำาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยม	 8	 และครุ่นคิดอยู่แต่

เรื่องอยากเรียนจบ	เพื่อหางานทำาช่วยครอบครัว	การศึกษาในโรงเรียน

ได้แยกปัญหาการเมืองการปกครองออกไป	 จนเหมือนอยู่คนละโลก	

แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ทำาให้ความรู้สึกในเสถียรภาพแห่ง

ชีวิตของคนท่ีมาจากชนชั้นกลางค่อนไปทางยากจนอย่างอาจารย์ป๋วย	

เกิดการสั่นคลอนด้วยเหมือนกัน	 อาจารย์ป๋วยได้แสวงหาคำาตอบ	

ข้อสงสัยของเขาร่วมกับเพ่ือนสองสามคน	ด้วยการชักชวนกันอ่านหนังสือ	

ปรัชญาการเมืองของรุสโซ, วอลแตร์, เอมิล โซล่�, จอน สจ๊วต มิล,	ฯลฯ	

แต่อาจารย์ป๋วยยอมรับว่า	 แม้ว่าขณะนั้นเขาจะเริ่มสนใจเสาะแสวงหา	

วิชาเกี่ยวกับการบ้านการเมืองบ้าง	 แต่ก็ยังคงแค่สังกัดไทยมุง	 เพราะ

ต้องหมกมุ่นกับการประกอบอาชีพ๓	 อย่างไรก็ตาม	 ความสนใจของ	

เด็กหนุ่มวัย	 1๗	 ปีที่จะอ่านหนังสือดังกล่าวจากฉบับภาษาฝรั่งเศส

และอังกฤษ	 สะท้อนให้เห็นแววที่คงจะมีส่วนในการพัฒนาความคิด

ความอ่านของอาจารย์ป๋วยในเวลาต่อมาอยู่ไม่น้อย

	 ความที่อาจารย์ป๋วยเป็นคนเก่งในวิชาภาษาฝรั่งเศสและ

คณิตศาสตร์	ทำาให้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญจ้างเขาเป็นครู	เมื่อเขาจบชั้น	

มัธยม	 8	 แม้ว่าขณะนั้นเขาจะมีอายุเพียง	 1๗	 ปี	 อาจารย์ป๋วยจึงได้

เป็นกำาลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่ม	ซึ่งนับว่า	

ต่างจากเด็กวัยรุ่นสมัยนี้กันอย่างเทียบไม่ติด	 ในสมัยนั้น	 คนแบบ	

อาจารย์ป๋วยที่จบชั้นมัธยม	8	หรือไม่จบก็ตาม	ที่ออกมาประกอบ

อาชีพต้ังแต่วัยรุ่น	 และสามารถพัฒนาความรู้ในวิชาชีพได้อย่างดีก็คงมี	

อีกไม่น้อย	อย่างพวกนักเขียนนักหนังสือพิมพ์รุ่น	กุหล�บ ส�ยประดิษฐ์  

๓	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “แตกเนื้อหนุ่มเมื่อ	 2๔๗๕,”	 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 1๐,	 ฉ.๖		
(มิถุนายน	2๕1๕).	
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และคณะสุภาพบุรุษ	 ส่วนใหญ่ก็ตั้งต้นทำางานกันหลังจากจบชั้นมัธยม	

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการศึกษาชั้นสูงในสมัยนั้นมีน้อย	 จบชั้น

มัธยมก็ถือว่ามีความรู้สูงมากพอสมควรที่จะทำาอะไรได้แล้ว	อย่างไร

ก็ตาม	 เราคงต้องยอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาชั้นมัธยมในสมัยนั้น

คงสูงพอสมควร	 และคนสมัยนั้นก็คงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันเร็ว	 เมื่อ

เทียบกับหนุ่มสาวในเมืองสมัยนี้	 (สมัยก่อน	 จัดการศึกษาแบบประถม	

๔	ปี	มัธยม	8	ปี)

	 การเปล่ียนแปลงการปกครอง	 2๔๗๕	 ยังมีความหมายสำาหรับ	

คนรุ่นอาจารย์ป๋วยอีกประการหนึ่งคือ	 ทำาให้เขามีโอกาสได้เรียนที่	

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	 ซึ่งสมาชิกคณะราษฎร	

กลุ่มหนึ่งสนับสนุน	 ปรีดี พนมยงค์ ให้ตั้งขึ้นในปี	 2๔๗๗	 ใน

ประเทศไทยก่อนหน้านั้นมีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว	 คือจุฬา-	

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซึ่งปัญญาชนอย่างเจ้�พระย�ธรรมศักดิ์มนตรี

เป็นผู้มีส่วนเรียกร้องผลักดันให้มีการตั้งขึ้นได้	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๖	

แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคงเป็นมหาวิทยาลัยปิดขนาดเล็ก	 ที่รับ	

คนชั้นสูงหรือคนที่มีสตางค์พอที่จะไปเรียนเต็มเวลาได้เพียงปีละ	

ไม่มากนัก	 เพราะในปี	2๔๗๗	มีนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยเพียงราว	๕๐๐	

คนเท่านั้น๔

	 ดังนั้น	 ก่อนปี	 2๔๗๗	 คนที่ฐานะจนหน่อยหรือต้องทำางาน

เลี้ยงชีพด้วย	 จึงไม่มีโอกาสได้เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัย	มห�วิทย�ลัย

วิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมืองได้ทำ�ล�ยก�รผูกข�ดคว�มรู้ไว้

ในหมู่ชนชั้นสูงไปได้ในระดับหนึ่ง เพร�ะตั้งขึ้นม�ในลักษณะ

๔	 “รายงานประจำาปีของกระทรวงศึกษาธิการ,”	 อ้างไว้ใน	 สองร้อยปีของการศึกษา
ไทย (2๕2๕),	๖๗.
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2๔

มห�วิทย�ลัยเปิดแบบตล�ดวิช�ที่รับนักศึกษ�ไม่จำ�กัดจำ�นวน	

(เปิดปีแรกมีคนสมัครเรียนถึง	 ๗,๐๙๔	 คน)	 เสียค่าใช้จ่ายต่ำา	 และ

ไม่จำาเป็นต้องไปเรียนเต็มเวลา	 ดังนั้น	 คนอย่างอาจารย์ป๋วย	 อย่าง

กุหล�บ ส�ยประดิษฐ์ (ศรีบูรพ�)	 และคนชั้นกลางค่อนข้างยากจน

อีกจำานวนมาก	 ที่ต้องทำางานในตอนกลางวัน	 จึงมีโอกาสได้เรียนขั้น

มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

	 อาจารย์ป๋วย	จบธรรมศาสตร์บัณฑิตในปี	2๔8๐	ทำางานเป็น

ล่ามให้กับอาจารย์ฝรั่งเศสที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์อยู่ไม่ถึงปี	 ก็สอบ	

ชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อทางเศรษฐศาสตร์และการคลังที่	 London	

School	of	Economics	and	Political	Science	ที่อังกฤษ	อาจารย์ป๋วย

เล่าในภายหลังว่าท่ีเลือกไปเรียนท่ีวิทยาลัยน้ี	 เพราะเห็นว่าได้รับอิทธิพล

มาจากสำานักศึกษา	 Three	 Schools	 of	 Political	 Science	 ที่ฝรั่งเศส	

แบบเดียวกับธรรมศาสตร์๕	 ดังนั้น	 อาจารย์ป๋วยจึงมีโอกาสได้รับการ

ศึกษาจากวิทยาลัย	 ท่ีมีแนวคิดไปทางเสรีนิยมค่อนข้างก้าวหน้ามากกว่า

วิทยาลัยอื่นๆ	 ในอังกฤษ	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีแนวคิดออกไปในทาง

อนุรักษ์นิยม

	 อาจารย์ป๋วยเรียนจบปริญญาตรีในปี	2๔8๔	โดยได้เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง	และได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยให้ศึกษาต่อขั้นปริญญาเอก	

ในช่วงท่ีศึกษาอยู่ท่ีอังกฤษ	 อาจารย์ป๋วยคงจะสนใจวิชาการและปรัชญา	

สังคมแบบทั่วๆ	ไป	มากกว่าสนใจการเมือง	ดังจะเห็นได้จากการที่เขา	

เล่าให้ฟังภายหลังว่า	 คนที่มีส่วนทำาให้เขาสนใจการเมืองในเมืองไทย	

คือ	พร้อม วัชระคุปต์ เพ่ือนนักเรียนไทยท่ีเรียนทางด้านโลหกรรม	 ซ่ึง	

๕	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“ธรรมศาสตร์กับการเมือง,”	ใน	เศรษฐทรรศน์ (กรุงเทพฯ:	สมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์,	2๕2๓)	๓๐๓.
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มีภูมิลำาเนามาจากภาคอีสาน๖	อาจารย์ป๋วยไม่ได้เอ่ยถึงเพ่ือนอีกคนหน่ึง	

คือ	 ม�ร์เกรท สมิธ นักศึกษาสังคมวิทยา	 ซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับ	

อาจารย์ป๋วย	 และใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน	 แต่จาก

การที่ผู้เขียนได้รับรู้ว่า	มาร์เกรท	สมิธ	เป็นนักกิจกรรมที่มีแนวคิดในเชิง

ก้าวหน้า	 รักความเป็นธรรมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา๗	 ทำาให้ผู้เขียน	

คิดว่า	อาจารย์ป๋วยน่าจะได้รับอิทธิพลจากเพื่อนผู้นี้ด้วยเช่นกัน

	 เมื่อญี่ปุ่นบุกไทย	และรัฐบาลจอมพล	ป.	ตัดสินใจเข้าร่วมกับ

ญี่ปุ่น	ประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษในเดือนมกราคม	2๔8๕	

อาจารย์ป๋วยและนักศึกษาไทยในอังกฤษจำานวนหนึ่งได้ตัดสินใจ	

เข้าร่วมขบวนการเสรีไทย	 ซึ่งไม่ยอมรับรองการประกาศสงครามของ

รัฐบาลจอมพล	ป.	อาจารย์ป๋วยและเพื่อนเสรีไทยในอังกฤษอีก	2	คน	

ได้รับการคัดเลือกให้ถูกส่งเข้าไทยอย่างลับ	 เพื่อทำางานติดต่อระหว่าง

เสรีไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตร	 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรแอบบินเข้ามา	

ส่งอาจารย์ป๋วยและเพื่อนโดดร่มลงที่ชัยนาทตอนกลางคืนและถูก	

ชาวบ้านจับกุมตัว	 โชคดีที่อาจารย์ป๋วยไม่ตัดสินใจกินยาพิษที่มีติดตัว

ไว้ยามจำาเป็น	 และไม่ได้ถูกกลุ่มคนที่จับกุมเขาทำาร้ายจนเสียชีวิต	

เพราะมีชาวบ้านคนหนึ่งห้ามคนอื่นๆ	 แต่เขาก็ถูกตบตี	 ด่าว่า	 และ

ประจานว่าเป็นพวกทรยศต่อชาติที่เข้ามาทำาจารกรรม8	

	 เนื่องจากตอนนั้นในเมืองไทยเอง	 ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งถูก

รัฐบาลจอมพล	ป.	เตะโด่งให้ไปดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์ร่วมมือกับคนไทยกลุ่มหนึ่ง	 ซึ่งรวมทั้งหลวงอดุลเดชจรัส	

๖	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “แตกเนื้อหนุ่ม	 เมื่อ	 2๔๗๕,”	 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 1๐,	 ฉ.๖	
(มิถุนายน	2๕1๕).
๗	จอน	อึ๊งภากรณ์,	สัมภาษณ์โดย	วิทยากร	เชียงกูล,	1๔	ตุลาคม	2๕๓๐.
8	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “ทหารชั่วคราว,”	 ใน	 เรียงความบางเรื่อง	 (อนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ	พันเอก	สรรค์	ยุทธวงศ์,	2๔๙๖).
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อธิบดีกรมตำารวจทำางานใต้ดินแบบเสรีไทยอยู่	ดังนั้นอาจารย์ป๋วยและ	

เพื่อนเสรีไทยที่ถูกจับกุมอยู่ภายใต้การควบคุมของตำารวจไทยจึง	

สามารถติดต่อและทำางานร่วมกันได้อย่างลับๆ	 หลังจากท่ีอาจารย์ป๋วย	

ทำางานติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้ราวปีเศษ	 ก็ได้รับอนุญาตให้กลับ

ไปศึกษาต่อที่อังกฤษได้ในเดือนพฤษภาคม	2๔88	ซึ่งเป็นช่วงปลาย

สงครามแล้ว๙	

	 ในช่วงนี้แม้ว่าอาจารย์ป๋วยจะเริ่มสนใจการเมืองบ้างแล้ว	 แต่

ดูเหมือนว่าเขายังมีทัศนะต่อการเมืองแบบคนไทยท่ัวไปอีกหลายคนท่ี	

ถูกทำาให้มองว่า	 การเมืองเป็นเร่ืองของการแสวงหาอำานาจ	 การแสวงหา	

ผลประโยชน์ส่วนตัว	 ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์ป๋วยได้สาบานไว้

เม่ือตอนเข้าเป็นเสรีไทยว่า	 จะไม่รับตำาแหน่งทางการเมืองใดๆ	 จนกว่า	

จะเกษียณอายุราชการ	 เพื่อแสดงว่าการเข้าไปเป็นเสรีไทยนั้น	 ไม่ใช่

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	และเขาก็ได้รักษาคำาสาบานนั้นมาโดยตลอด

	 จริงอยู่ท่ีเสรีไทยคนอ่ืนๆ	ก็ได้สาบานในลักษณะคล้ายๆ	กันน้ี	

เหมือนกัน	 คือสาบานว่าจะไม่ใช้องค์กรเสรีไทยเพื่อประโยชน์ทาง	

การเมืองส่วนตน	 เพราะถือว่าการเป็นเสรีไทยเป็นภาระเฉพาะกิจเพ่ือ

กู้ชาติบ้านเมือง	 เมื่อเสร็จภารกิจก็ยุบองค์กรเสรีไทยไป	 แต่เสรีไทย

หลายคนก็เห็นว่าการเมืองเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาพัฒนา

บ้านเมือง	 ในขณะที่อาจารย์ป๋วยให้ค่านิยมที่ดีกับการรับใช้ราชการ

มากกว่าการเมือง	 ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ป๋วยคงเข้าใจหรือหมายถึง

การเมืองในความหมายที่แคบ	ต่อมาอีกนานพอสมควร	อาจารย์ป๋วย	

ก็ยังคิดแบบแยกว่าตนเป็นเพียงข้าราชการ	ไม่ใช่นักการเมืองหรือคนที่

๙	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ	และรังสรรค์	ธนะพรพันธุ์,	“ป๋วย	อึ๊งภากรณ์:	ชีวิตและงาน,”	ใน	
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และความหลัง,	 บรรณาธิการโดย	 รังสรรค์	 ธนะพรพันธุ์	
(กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2๕2๙),	11.
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มีบทบาททางการเมือง	แม้ว่าจริงๆ	แล้ว	สิ่งที่อาจารย์ป๋วยทำาในฐานะ

ข้าราชการผู้เชื่อฟังรัฐบาล	 ก็คือส่วนหนึ่งของการเมืองในความหมาย	

กว้างนั่นเอง

	 การที่อาจารย์ป๋วยกลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษ	 ทำาให้อาจารย์	

ป๋วยอยู่ไกลออกไปจากความยุ่งยากของการเมืองไทย	 หลังการหมด

อำานาจของจอมพล	ป.	ตอนปลายสงคราม	การพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะ	

ซึ่งนำาไปสู่การหมดอำานาจของกลุ่มทหารที่นิยมอำานาจเบ็ดเสร็จใน

ไทย	ทำาให้มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนที่มีนโยบายเสรีประชาธิปไตย	มี

การให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้น	 รวมทั้งมีการเลือกตั้งทั่วไปด้วย	

ดูเผินๆ	 ก็เหมือนกับว่าเมืองไทยน่าจะตั้งต้นพัฒนาการเมืองให้เป็น

ประชาธิปไตยได้อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง	แต่ในทางความจริง	กลับเป็น

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมาก

	 ความขัดแย้งของการเมืองไทยภายหลังสงคราม	 เป็นความ	

ขัดแย้งสามเส้าระหว่างกลุ่มปรีดี พนมยงค์ กลุ่มจ�รีตนิยมที่สูญ	

อำานาจไปหลังจาก	 2๔๗๕	 และรวมตัวกันได้ใหม่ภายใต้ธงของพรรค	

ประชาธิปัตย์ และกลุ่มน�ยทห�ร	ซึ่งยกเว้นจอมพล	ป.	แล้วก็เป็น	

นายทหารที่ไม่ใช่ผู้ก่อการ	 2๔๗๕	 หากเป็นนายทหารที่มีความคิดไป

ในทางอำานาจนิยมและจารีตนิยม	 ช่วงแรกกลุ่มปรีดี	 พนมยงค์	 ได้รับ	

เลือกตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก	 แต่เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหา

ข้าวยากหมากแพง	และปัญหาคอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการ	

อันเป็นผลพวงจากสงครามได้	 จึงถูกกลุ่มการเมืองอ่ืนรวมท้ังหนังสือพิมพ์	

ประชาชนทั่วไปวิจารณ์หนัก	 อำานาจความชอบธรรมของรัฐบาลลดลง

ตามลำาดับ

	 หลังจากเกิดกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล	 ในวันที่	 ๙	 มิถุนายน	 2๔8๙	 โดยที่รัฐบาลไม่แถลง	
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เร่ืองราวให้กระจ่างแจ้ง	 ฝ่ายค้านท่ีเป็นพวกจารีตนิยมได้วิพากษ์วิจารณ์

และปล่อยข่าวลืออย่างเสียๆ	 หายๆ	 จนในที่สุดกลุ่มนายทหารซึ่งมี	

สถานภาพตกต่ำาไปหลังสงคราม	 ฉวยโอกาสทำารัฐประหารโค่นล้มรัฐบาล	

กลุ่มปรีดี	 พนมยงค์ได้สำาเร็จในเดือนพฤศจิกายน	 2๔๙๐	 อาจารย์

ปรีดีต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ	 และกลุ่มที่สนับสนุนหรือทำางานร่วมกับ

อาจารย์ปรีดีซึ่งมีฐานจากกลุ่มเสรีไทยในประเทศต้องถูกปราบปราม

ทำาลายล้างขนานใหญ่

	 ในท่ามกลางความยุ่งยากวุ่นวายนี้	 อาจเป็นโชคดีที่อาจารย์	

ป๋วย	 ซ่ึงอาจถูกจัดเข้าอยู่ในกลุ่มปรีดี	 เพราะความท่ีเคยทำางานเสรีไทย

มาด้วยกัน	 ยังคงศึกษาต่ออยู่ในอังกฤษ	 เขาได้แต่งงานกับม�ร์เกรท 

สมิธ	 บุตรสาวของเสมียนตลาดหุ้นในลอนดอน	 ซึ่งเรียนมาทางด้าน

สังคมวิทยา	 และทำางานเป็นนักสังคมสงเคราะห์อาชีพ	 มีบุตรชาย	

คนแรกด้วยกัน	ขณะท่ีอาจารย์ป๋วยยังทำาปริญญาเอกอยู่	อาจารย์ป๋วย

เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมดีบุกระหว่างประเทศ

ในช่วงสงคราม	 2	 ครั้ง	 เสร็จในปลายปี	 2๔๙1	 แต่อาจารย์ป๋วยได้	

ไปขอให้อาจารย์ถ่วงการประกาศผลสอบไว้ก่อน	 จะได้ไม่ต้องรีบกลับ

เมืองไทย	 เพราะขณะนั้นเกิดการสร้างข่าวลือว่าอาจารย์ป๋วยโดดร่ม

เข้ากรุงเทพฯ	เพื่อร่วมปฏิวัติซ้อน	และญาติพี่น้องในกรุงเทพฯ	ได้เขียน

จดหมายไปบอกอาจารย์ป๋วยว่าอย่าเพิ่งกลับ	 จะเป็นอันตราย	 เพราะ

ขณะน้ันเพ่ือนฝูงถูกจับไปหลายคน1๐	 อีกหลายเดือนต่อมาอาจารย์ป๋วย	

ถึงได้กลับเมืองไทย

	 เราจะเห็นได้ว่า	ขณะที่อาจารย์ป๋วยดูเหมือนจะแยกการเมือง

ออกจากการทำางานรับใช้ชาติในฐานะเสรีไทย	 และต่อมาในฐานะของ	

1๐	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “เรียนให้เก่ง,”	 ใน	 สันติประชาธรรม	 (พระนคร:	 เคล็ดไทย,	
2๕1๖),	128.
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2๙

ข้าราชการ	 แต่การเมืองก็เล่นงานอาจารย์ป๋วยตั้งแต่เขายังไม่ได้ตั้งต้น	

กลับมาทำางานที่เมืองไทยด้วยซ้ำา	อาจารย์ป๋วยตัดสินใจกลับมาทำางาน	

รับราชการในเมืองไทย	โดยไม่เอาใจใส่ต่อกระแสการเมืองในกรุงเทพฯ	

ซึ่งเป็นยุคที่ทหารกำาลังมีอำานาจและเสรีไทยกำาลังตกต่ำา	 และโดย	

ไม่เอาใจใส่ต่อข้อเสนอให้ทำางานรายได้สูงจากบริษัทเอกชนท้ังใน	

ต่างประเทศและในประเทศ11		เพราะเขามีความคิดผูกพันแบบผู้รักชาติ

ที่รู้สึกในบุญคุณของชาวนาซึ่งเสียภาษีให้เขาได้ไปเรียนต่างประเทศ	

และเขามีภาระหน้าท่ีต้องกลับมาทำางานเพ่ือรับใช้ประเทศชาติโดย

ส่วนรวม

	

11	มูลนิธิแมกไซไซ,	“ป๋วย	อึ๊งภากรณ์:	เกียรติประวัติ,”	ใน	ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน 
และความหลัง,	๓1.
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๓1

บทบาทของอาจารย์ป๋วย
ในฐานะข้าราชการนักวิชาชีพ
	

	 อาจารย์ป๋วยเร่ิมรับราชการในตำาแหน่งเศรษฐกร	 กรมบัญชีกลาง	

กระทรวงการคลัง	ในปี	2๔๙2	ในยุครัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	

ภรรยาได้เดินทางมาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันที่เมืองไทย	 โดยทำางาน

บางเวลาเป็นนักสังคมสงเคราะห์อาชีพ	(social	worker)	ที่ศูนย์อนามัย

แม่และเด็ก	 เศรษฐกิจของไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 กำาลัง	

ป่ันป่วนวุ่นวายจากภาวะเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพง	 การคอร์รัปชันและ	

การบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพของนักการเมืองและข้าราชการ	

ข้าราชการท่ีได้ รับการศึกษาอบรมในวิชาเศรษฐศาสตร์หรือมี	

ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจมีน้อยมาก	จนอาจถือได้ว่า	อาจารย์ป๋วยเป็น	

นักเศรษฐศาสตร์ไทยที่ได้รับการอบรมจากตะวันตกรุ่นแรกๆ	และเป็น	

ผู้บุกเบิกคนสำาคัญในการจัดระบบวางรากฐาน	 สำาหรับการพัฒนา

เศรษฐกิจไทย

	 นับตั้งแต่เค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี	 พนมยงค์	 ที่เสนอ

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 2๔๗๕	 ถูกพวกหัวเก่าคัดค้าน	

ตกไปแล้ว	 รัฐบาลยุคต่อมาไม่ได้มีการวางแผน	 จัดระบบ	 หรือ	
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๓2

พยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างจริงจัง	จนกระทั่งยุคที่นักเรียน

เศรษฐศาสตร์จากเมืองนอกรุ่นอาจารย์ป๋วยเข้ามารับราชการกัน

	 งานช้ินแรกๆ	 ของอาจารย์ป๋วยคือการทำางานเก่ียวกับโครงการ	

เงินกู้ธนาคารโลกเพื่อมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับเศรษฐกิจ

ประเทศไทย	 และเขายังได้ถูกส่งไปฝึกอบรมที่สหรัฐฯเพื่อการนี้ด้วย	

งานแบบท่ีอาจารย์ป๋วยทำา	 เป็นงานชนิดเดียวกับท่ีข้าราชการนักวิชาชีพ

ในประเทศกำาลังพัฒนาท้ังหลายในสมัยน้ัน	ได้รับการจูงใจและแรงผลักดัน	

จากธนาคารโลกให้ทำากัน	ธนาคารโลกนั้นจริงๆ	แล้วเป็นเพียงธนาคาร

ที่สหรัฐและประเทศทุนนิยมตะวันตกตั้งขึ้น	 เพื่อฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจ

โลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเพื่อขยาย

การพัฒนาทุนนิยมโลก	 และสกัดกั้นการเติบโตของฝ่ายสังคมนิยม

หรือคอมมิวนิสต์	 แต่ในสมัยนั้นชนชั้นนำาและปัญญาชนในประเทศ

ด้อยพัฒนาส่วนใหญ่ซ่ึงรวมท้ังอาจารย์ป๋วยยัง	 (ถูกครอบงำาโดยไม่รู้ตัวให้)	

มองธนาคารโลกและการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกใน	

แง่ดี	มีแนวคิดการพัฒนาประเทศตามแนวตะวันตกอยู่แล้ว	ไม่ได้มีใคร

คิดว่า	นี่เป็นการถูกชักนำามาจากระบบทุนนิยมโลก

	 ในสมัยนั้น	 แนวคิดในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบ

ทุนนิยมตะวันตก	 เป็นแนวคิดกระแสหลักที่ประเทศทุนนิยมตะวันตก

เผยแพร่	 และได้รับการยอมรับอย่างดีจากนักการเมืองและข้าราชการ

นักวิชาชีพไทยที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก	 มีฐานะทางเศรษฐกิจที่

สะดวกสบาย	 หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในแนวนี้	 แต่ก็ไม่ใช่

ว่าจะไม่มีแนวคิดอื่นที่เป็นกระแสคัดค้านต่อต้านเลย	ในช่วงตั้งแต่หลัง	

สงครามโลกครั้งที่	 2	 จนถึงเมื่อจอมพลสฤษดิ์ทำารัฐประหารครั้งที่	 2	

ในปี	 2๕๐1	 ได้มีปัญญาชนบางกลุ ่มซึ ่งส่วนใหญ่เป็นนักเขียน		

นักหนังสือพิมพ์	 นักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งอยู่นอกระบบราชการ	
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๓๓

พยายามคัดค้านการพัฒนาแนวทุนนิยมตะวันตกน้ี	 และเสนอแนวการ

พัฒนาที่มีลักษณะชาตินิยม	 เป็นกลาง	 ไม่ฝักใฝ่เฉพาะค่ายตะวันตก		

ไปจนถึงแนวทางสหกรณ์และแนวทางสังคมนิยม	 แต่พวกเขามักถูก

กีดกัน	ถูกเซ็นเซอร์	ตลอดจนถูกปราบปรามจับกุมคุมขังและทำาร้ายถึง

ชีวิต	 ทำาให้ไม่สามารถเผยแพร่แนวความคิดแข่งกับแนวคิดการพัฒนา

แบบทุนนิยมตะวันตกได้

	 ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองและภูมิปัญญาเช่นนี้	อาจารย์	

ป๋วยในฐานะของนักวิชาชีพผู้มีความสามารถ	 ประสบความก้าวหน้า

ในวิชาชีพอย่างรวดเร็ว	 เริ่มจากเศรษฐกร	 กระทรวงการคลัง	 กินเงิน

เดือนเพียง	1,๖๐๐	บาท	(สมัยนั้นค่าครองชีพต่ำา	เงินเดือนจึงต่ำาด้วย)	

ใน	 ๓	 ปีต่อมาคือในปี	 2๔๙๕	 อาจารย์ป๋วยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลัง	 ปี	 2๔๙๖	 ได้รับการ	

แต่งต้ังเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการ

บริหารของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วย	 อาจารย์ป๋วยในฐานะข้าราชการ

นักวิชาชีพระดับสูง	 จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย

การเงินและนโยบายการคลังของประเทศในสมัยน้ัน	 ซ่ึงมีส่วนอย่างมาก

ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายหลังสงคราม	และเป็นการวางรากฐานที่

ดีสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกในสมัยต่อมา

	 ท้ังๆ	 ท่ีอาจารย์ป๋วยต้องทำางานในตำาแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบสูง	

แต่เขาก็ยังปลีกเวลาไปเป็นผู้บรรยายพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ท้ังท่ี

ธรรมศาสตร์และจุฬาฯ	ในสมัยน้ันอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีความรู้ข้ันสูง	

ยังมีไม่เพียงพอ	 และเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีเท่ากับข้าราชการ

ทั่วไปและไม่ค่อยมีโอกาสก้าวหน้า	 ไม่จูงใจให้คนมีความรู้สูงมาเป็น	

อาจารย์	 ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมักต้องเชิญนักวิชาการที่จบการ

ศึกษาข้ันสูงจากประเทศตะวันตกและกลับมาทำางานราชการหรือ
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๓๔

เอกชนก็ตาม	มาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่เสมอๆ	แต่สำาหรับอาจารย์ป๋วย

นั้นต้องกล่าวได้ว่า	 เขาเป็นผู้ที่สนใจและตั้งใจจะเผยแพร่วิชาความรู้ที่

ได้เรียนมาอยู่แล้ว	 เพราะเขาเห็นว่าการให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการพัฒนาประเทศ	นั่นก็คือจะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมา	
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๓๕

ความคิดของอาจารย์ป๋วย
ในช่วงปี ๒๔๙๒-๒๕๐๑

12	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	และสุภาพ	ยศสุนทร,	เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (2๕๐๔).

	 ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยมีบทบาทหลักในฐานะเป็นนัก-

เศรษฐศาสตร์และนักบริหารของรัฐบาล	 เขาเขียนตำาราซึ่งเรียบเรียง

มาจากคำาบรรยาย	 2	 เล่มด้วยกัน	 คือ	 เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย 

และการคลัง	 ในการวิเคราะห์ความคิดของอาจารย์ป๋วยในช่วงนี้จึงจะ	

ดูจากหนังสือ	2	เล่มนี้	โดยเฉพาะเล่มแรกเป็นหลัก

	 หนังสือ	 เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	 มาจากคำาบรรยายวิชา

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	 ๔	 จุฬาฯ	 พิมพ์เป็น

เล่มครั้งแรกในปี	 2๔๙8	 โดยได้รับการปรับปรุงและขัดเกลาสำานวน

โดยสุภ�พ ยศสุนทร ผู้ร่วมงานของอาจารย์ป๋วยที่ธนาคารชาติ	 และ	

อาจารย์ป๋วยได้ขอใส่ชื่อให้เป็นผู้เขียนร่วม	 หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็น	

ครั้งที่	 2	 ในปี	2๔๙๙	และครั้งที่	๓	 ในปี	2๕๐๔	 โดยไม่มีการแก้ไข

มากนัก	นอกจากการเพิ่มสถิติและดัชนี12	

	 หนังสือเล่มนี้เป็นการพรรณนาถึงโครงสร้างและภาวะของ

เศรษฐกิจประเทศไทยในขณะนั้น	 ใช้หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม
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๓๖

ตะวันตกเป็นแนวในการพิจารณา	กล่าวถึงหลักเศรษฐศาสตร์อย่างย่อๆ	

เช่น	อะไรคือการผลิต	ปัจจัยการผลิตคืออะไร	ก่อนที่จะบรรยายต่อไป

ว่าปัจจัยการผลิตของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง	 เนื้อหาของหนังสือ

แบ่งเป็น	 ๓	 ภาค	 คือ	ภ�ค ๑ ลักษณะเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	

กล่าวถึงเรื่องการทำานา	 ยาง	 ดีบุก	 และเศรษฐกิจสาขาต่างๆ	ภ�ค ๒ 

วิธีพิจ�รณ�ปัญห�เศรษฐกิจ	กล่าวถึงจุดหมายทางเศรษฐกิจ	วิธีไปสู่

จุดหมายและหลักทฤษฎี	ภ�ค ๓ ปัญห�เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	

กล่าวถึงปัญหาเรื่องข้าว	ยาง	ดีบุก	การค้าต่างประเทศ	คนต่างด้าวและ

คนกลาง	การจำาเริญทางเศรษฐกิจ	ปัญหาค่าครองชีพ	เงินเฟ้อ	ฯลฯ

	 หนังสือเล่มน้ีสะท้อนให้เห็นว่าอ�จ�รย์ป๋วยมีทัศนะสนับสนุน

นโยบ�ยธุรกิจเสรีและก�รค้�เสรี และคัดค้�นนโยบ�ยก�รแทรกแซง

โดยรัฐ	 โดยเฉพาะในเรื่องการให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจ

เอกชนบางแห่ง	 เช่น	 อาจารย์ป๋วยไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐช่วยเหลือ

ร้านค้าของคนไทย	โดยวิธีให้ความอุปการะหรือให้สิทธิผูกขาด	โดยให้

เหตุผลว่า	ไม่ได้ผลในแง่ท่ีประชาชนจะได้ซ้ือของถูกลงหรือลดค่าครองชีพ	

ตามความมุ่งหมาย	 และว่าตามหลักทั่วไปแล้ว	 การแข่งขันระหว่าง	

ร้านค้าต่างๆ	 จะทำาให้ราคาสินค้าลดลงสู่ระดับต่ำา	 และว่าวิธีลดค่า

ครองชีพทางหนึ่ง	 คือ	 ควรสนับสนุนให้มีสินค้าเข้ามาอย่างเพียงพอ	

และให้มีการแข่งขันเสรี	ราคาสินค้าก็จะลดลง1๓	

	 สำาหรับทัศนะของอาจารย์ป๋วยในเรื่องปัญหาของชาวนานั้น	

อาจารย์ป๋วยมองเห็นว่าชาวนาขายข้าวได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดมาก	

เพราะว่า	 “ช�วน�ไม่ส�ม�รถนำ�ข้�วม�ข�ยยังท้องตล�ดโดยตนเอง

ได้ประก�รหนึ่ง และอีกประก�รหนึ่ง ช�วน�รู้ถึงก�รเคลื่อนไหวของ

1๓	เรื่องเดียวกัน,	1๐8–1๐๙.
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๓๗

ร�ค�ข้�วช้�กว่�พ่อค้�คนกล�ง กำ�ไรจ�กก�รค้�ข้�วส่วนใหญ่จึงตกอยู่

ที่พ่อค้�คนกล�งเหล่�นี้”

	 ทัศนะต่อปัญหาชาวนาข้างต้นน้ียืนยันว่า	 อาจารย์ป๋วยเช่ือม่ัน	

ในระบบการค้าเสรี	 และคิดว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงปัญหาทางเทคนิค	

หรือความบกพร่องของกลไกตลาด	 ซ่ึงอาจารย์ป๋วยเสนอให้แก้โดยการ	

จัดตั้งสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล	 โดยการเรียกหุ้นจากชาวนามาจัดตั้ง	

ฉางข้าวในที่เหมาะแก่การคมนาคม	 เพื่อรับข้าวจากสมาชิกและนำา

ออกขายเมื่อราคาดี	 ส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีสหกรณ์ดังกล่าว	 ก็ให้รัฐบาล

คอยแจ้งข่าวการเคล่ือนไหวของราคาข้าวให้ชาวนารู้	 โดยส่งข่าวให้กำานัน

หรือผู้ใหญ่บ้าน	ทางไปรษณีย์เป็นระยะๆ1๔	

	 จากทัศนะที่สะท้อนออกมา	 ได้แสดงให้เห็นว่า	 อาจารย์ป๋วย

เริ่มเห็นถึงปัญหาความยากจนของชาวนามาตั้งแต่สมัยนั้น	 (2๔๙๗-

2๔๙8)	 แต่วิธีการมองสาเหตุของปัญหาและการเสนอทางแก้ปัญหา

ของเขา	 ยังเป็นการมองในกรอบของนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมที่มอง

ปัญหาเศรษฐกิจทุกอย่างเหมือนกับเป็นแค่ปัญหาทางเทคนิค	 ซึ่งอาจ

แก้ได้ไม่ยากเย็นอะไร	 ปัญหาการขายข้าวได้ราคาต่ำาของชาวนา	 จึงดู	

เหมือนไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร	 ถ้าเพียงแต่แก้ปัญหาทางเทคนิค		

2	 ข้อ	 คือ	 ให้ชาวนาส่งข้าวไปขายในตลาดเองได้	 และให้ชาวนาได้รู้

ข่าวการเคลื่อนไหวของราคาข้าวทันพ่อค้า	ปัญหานี้ก็น่าจะหมดไป

	 เราต้องยอมรับว่า	 สำาหรับคนที่มีพื้นฐานสภาพแวดล้อมทาง

ครอบครัว	การศึกษา	และชีวิตการทำางาน	แบบคนชั้นกลางในเมือง

อย่างอาจารย์ป๋วยหรือใครก็ตาม	 ย่อมเป็นการยากสำาหรับเขาที่จะ

รู้จักและเข้าใจปัญหาของชาวนาอย่างลึกซึ้งได้	 ถึงแม้อาจารย์ป๋วยจะ

1๔	เรื่องเดียวกัน,	2๖๕–2๖๖.
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๓8

มาจากครอบครัวรายได้ปานกลางที่ค่อนข้างจน	 แต่ก็เป็นครอบครัว

คนเชื้อสายจีนในเมือง	 ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนัก	 ที่ในหนังสือเล่ม

เดียวกันนี้	 เมื่อเขากล่าวถึง	 “คนและวิช�คว�มรู้” ซึ่งเป็นหัวข้อย่อย

ในเรื่อง	 “ปัจจัยก�รผลิตของประเทศไทย”	 เขาได้กล่าวไว้ตอนหนึ่ง

ว่า	 “คนไทยยังขยันและอดทนไม่เพียงพอ คนไทยมีนิสัยเหม�ะ

สำ�หรับก�รทำ�น�”1๕

	 ประโยคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	อาจารย์ป๋วยในปี	2๔๙๗–

2๔๙8	 ยังคงมองชาวบ้านส่วนใหญ่ด้วยสายตาของชนชั้นนำาในเมือง	

ถึงแม้ว่าประโยคนี้จะเป็นเพียงคำาอธิบายทั่วไปแบบผ่านๆ	 ไม่ใช่ความ

คิดหลักของอาจารย์ป๋วย	 และความคิดของอาจารย์ป๋วยในเวลาต่อมา

จะได้พัฒนาไปในทางที่มองชาวนาอย่างเป็นจริงและนับถือมากกว่า

สมัยแรกๆ	 แต่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจ	

การเมือง	 สังคมนั้น	 เป็นตัวกำาหนดความรู้และความคิดอ่านของคนที่

มีอิทธิพลมากเพียงไร

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ทัศนะของอาจารย์ป๋วยที่ปรากฏในหนังสือ	

เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	เล่มนี้	จะเป็นทัศนะในแนวเศรษฐศาสตร์

ทุนนิยมที่เป็นกระแสหลัก	 แต่อาจารย์ป๋วยได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็น

นักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่สนใจในเรื่องจริยธรรมทางเศรษฐกิจ	 และ

ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างถือเป็นเรื่องสำาคัญจริงจัง	 ในหนังสือ

เล่มน้ี	เขาได้เขียนถึง	“ธรรมะในด้�นเศรษฐกิจ”	เป็นบทหน่ึงโดยเฉพาะ	

และแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดสังคมนิยม	 แต่เขาก็เป็นคนที่

สนับสนุนการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า	คือเก็บคนรวยในอัตราสูงกว่า

เก็บจากคนจน	เพราะเขามองเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ	

1๕	เรื่องเดียวกัน,	1๔.
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ในหนังสือตำาราอีกเล่มหนึ่งของเขาที่เขียนขึ้นในระยะเดียวกัน	 คือ		

การคลัง	 อาจารย์ป๋วยได้เสนอให้มีการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและ

ให้เก็บภาษีมรดกในเมืองไทยเช่นเดียวกัน1๖

	 มองในแง่โลกทัศน์ที่อาจารย์ป๋วยมีต่อโลกและสังคมแล้ว		

อาจารย์ป๋วยเป็นข้าราชการนักวิชาชีพที่มีแนวคิดเรื่องการพัฒนาตาม

แนวกระแสหลัก	 เช่นเดียวกับข้าราชการนักวิชาชีพคนอื่นๆ	 แต่มอง	

ในแง่ชีวทัศน์หรือทัศนะที่อาจารย์ป๋วยมีต่อชีวิตและการใช้ชีวิตแล้ว	

อาจารย์ป๋วยแตกต่างจากข้าราชการนักวิชาชีพคนอื่นๆ	ตรงที่เขาไม่ได้	

แสวงหาความร่ำารวยและอำานาจ	 ไม่ว่าจะโดยการคอร์รัปชัน	 หรือ

โดยการไต่เต้าแข่งขันชิงดีชิงเด่นในระบบ	การที่เขามุ่งทำางานพัฒนา

ในฐานะข้าราชการที่ดี	 เป็นเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำาเป็นประโยชน์

กับส่วนรวมจริงๆ	 ดังนั้น	 แม้ว่าเมืองไทยในสมัยนั้นจะบริหารโดย

นักการเมืองทุจริตฉ้อฉล	 และเป็นเผด็จการปราบปรามฝ่ายค้านอย่าง	

เห้ียมโหด	อาจารย์ป๋วยคงทำาหน้าท่ีของตนในฐานะข้าราชการนักวิชาชีพ	

หรือนักเศรษฐศาสตร์ไปอย่างเงียบๆ	

	 เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้สูงในสมัยนั้นมีน้อย	

แถมอาจารย์ป๋วยยังเป็นคนเก่ง	คนขยัน	และคนดีอีก	เขาจึงได้รับมอบ

หมายให้ทำางานในตำาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เขาทำางานได้

เพียง	๓–๔	ปี	ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงเป็นทั้งผู้ช่วย

ฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลัง	 และรองผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 รวมทั้งยังเป็นกรรมการอำานวยการในสภาเศรษฐกิจแห่ง

ชาติด้วย	ในวัยเพียง	๓๗	ปี	อาจารย์ป๋วยได้เป็นข้าราชการนักวิชาชีพ

ที่มีบทบาทรับผิดชอบอย่างสำาคัญในเรื่องการปรับปรุงนโยบายด้าน

1๖	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	การคลัง	(2๔๙8),	2๓8.	
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การค้า	 การปริวรรตเงินตรา	 การเงินการคลังของประเทศ	 ซึ่งเป็น	

พื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่	

ในเวลาต่อมา1๗	

	 ถ้ามองแบบคนท่ัวไป	 ความสำาเร็จของอาจารย์ป๋วยดูเป็นเร่ือง

ไม่น่าแปลก	 สำาหรับคนที่มีความสามารถคนหนึ่งในสังคมประเทศ	

ด้อยพัฒนาที่ขาดแคลนนักวิชาการ	นักวิชาชีพเก่งๆ	แต่ถ้าเรามองการ

เติบโตและพัฒนาการของปัญญาชนคนหนึ่งในสังคมสมัยนั้นอย่าง

เช่ือมโยงกับปัญญาชนและประชาชนคนอ่ืนๆ	และกลุ่มอ่ืนๆ	เป็นต้นว่า	

พวกนักเขียน	 นักหนังสือพิมพ์ที่มีความคิดแบบเสรีนิยมก้าวหน้าและ

มีบทบาทในการวิจารณ์นโยบายรัฐบาล	 และเสนอทางเลือกของการ

พัฒนาสังคมแนวอื่นอย่างแข็งขันในช่วงปี	 2๔8๗–2๔๙๕	 ยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่	 2	 ถึงกรณีขบถสันติภาพ	 เราจะพบว่าเป็นเรื่องที่	

น่าสนใจไม่น้อย	 ท่ีระบบราชการหรืออาจกล่าวได้ว่าระบบสังคมท้ังหมด	

สามารถดึงปัญญาชนนักเรียนนอกอย่างอาจารย์ป๋วยเข้าเป็นพวกได้

อย่างสนิท	 จนดูเหมือนกับว่าอาจารย์ป๋วยจะไม่ได้รับผลสะเทือนหรือ

ไม่ได้รับรู้กิจกรรมของพวกปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าหรือฝ่ายซ้ายใน

สมัยนั้นเลย

	 ดังนั้น	 ในยุคสมัยเดียวกับที่ปัญญาชนก้าวหน้าอย่างกุหล�บ 

ส�ยประดิษฐ์ สุภ� ศิริม�นนท์ และคนอื่นๆ	กำาลังต่อสู้อย่างหนักกับ	

รัฐบาลทหารท่ีจารีตนิยม	เพ่ือเผยแพร่ความคิดสังคมนิยมและนโยบาย	

ต่างประเทศแบบไม่ฝักใฝ่ค่ายใด	จนกระท่ังหลายคนต้องถูกจับกุมคุมขัง	

ถูกคุกความเสรีภาพ	 อาจารย์ป๋วยและเพื่อนร่วมงานของเขาก็ยุ่งอยู่	

กับการทำางานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค	ในการสร้างความมั่นคง

1๗	Ramon	Magsaysay	Award	Foundation,	“Puey	Ungphakorn,”	in	A Siamese For 
All Seasons (Bangkok:	Komol	Keemthong	Foundation,	1981),	37.
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และการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัยตามแนวทางของประเทศ

ทุนนิยมตะวันตก

	 แต่อาจารย์ป๋วยไม่ได้ทำางานให้กับรัฐบาลที่เผด็จการและ

ฉ้อฉลอย่างมีความสุขมากนัก	เพราะถึงอย่างไรเขาก็ยังแตกต่างจาก

พวกข้าราชการนักวิชาชีพคนอื่นๆ	อยู่มาก	ตรงที่เขาเป็นนักอุดมคติที่

มีหลักการของตนเอง	เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต	และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย	

ไม่ใช่คนประเภทที่พร้อมที่จะทำาอะไรก็ได้เพียงเพื่อแสวงหาอำานาจ

และความร่ำารวยให้กับตัวเอง	 อาจารย์ป๋วยอดทนที่จะทำางานในระบบ

ราชการ	 เป็นเพราะเขาเป็นนักวิชาชีพท่ีมองโลกตามสภาพท่ีเป็นอยู่	 คือ

มองเห็นว่าแม้สังคมไทย	 การเมืองจะยังไม่พัฒนามากนัก	 นักการเมือง

จะยังฉ้อฉล	 ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่	 แต่เขาก็มีบทบาทที่จำาเป็นใน

ฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาชีพ	 ผู้สามารถที่จะทำาประโยชน์ให้กับสังคม

ในฐานะข้าราชการได้	แม้ว่าผู้นำาทางการเมืองจะเป็นเผด็จการก็ตาม

	 การที่อาจารย์ป๋วยทนทำางานรับราชการได้นาน	 ส่วนหนึ่งคง

เป็นเพราะเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี	 แม้ว่าแนวความคิดที่ก้าวหน้า

ของเขาอย่างในเรื่องการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า	 จะไม่ได้รับความ

สนใจจากรัฐบาลจารีตนิยมแต่อย่างใด	 แต่อาจารย์ป๋วยก็ยังคงมีความ

หวังว่า	 เมื่อคนมีความรู้มากขึ้นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเราควรจะ

ทำาอะไร	ในที่สุดคนก็จะต้องทำาในสิ่งที่ถูกที่ควรจนได้	นี่คือเหตุผลหนึ่ง

ที่เขาสนใจเรื่องการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอน	 การแสดง

ปาฐกถา	และเขียนหนังสือมาโดยตลอด

	 แต่อาจารย์ป๋วยก็ไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ดี	 หรือเป็นคน

ประนีประนอมกับระบบจนไม่มีหลักการของตนเอง	 เขาได้พิสูจน์ให้

เห็นว่า	 แม้เขาจะเป็นข้าราชการที่ดีและไม่มีความคิดรุนแรงทางการ

เมือง	แต่เขาก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะคัดค้านการใช้อำานาจของนักการเมือง
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ในทางที่ผิด	 หากว่าการใช้อำานาจนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบของเขาโดยตรง	 ในปี	 2๔๙๖	 อาจารย์ป๋วยในฐานะ

รองผู้ว่าการธนาคารชาติปฏิเสธคำาร้องขอของพลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

และพลเอกเผ่� ศรีย�นนท์ ผู้ที่มีอำานาจรองลงมาจากจอมพล ป. 

พิบูลสงคร�ม	 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 ที่ให้ระงับการปรับธนาคาร

พาณิชย์แห่งหนึ่งที่กระทำาผิดระเบียบธนาคารชาติ	 เป็นผลให้อาจารย์	

ป๋วยถูกปลดจากตำาแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารชาติ	 แต่เขาก็ยังคงดำารง

ตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญกระทรวงการคลัง	ซึ่งเป็นตำาแหน่งเดิมอยู่18	

	 ต่อมาอาจารย์ป๋วยมีเรื่องขัดแย้งกับพลเอกเผ่าอีกครั้ง	 กรณี

อาจารย์ป๋วยไม่เห็นด้วยกับความพยายามของพลเอกเผ่า	รัฐมนตรีช่วย-	

ว่าการกระทรวงการคลัง	 ที่จะให้ว่าจ้างบริษัทอเมริกันแห่งหนึ่งพิมพ์

ธนบัตรไทย	แทนบริษัททอมัส	เดอลารูของอังกฤษ	เพราะอาจารย์ป๋วย	

เห็นว่าบริษัทอเมริกันดังกล่าวฝีมือไม่ดี	 ปลอมง่าย	 และผู้จัดการก็มี	

ชื่อเสียงไม่ดี	 แม้ทางรัฐบาลจอมพล	 ป.	 จะยอมจำานนกับเหตุผลของ

อาจารย์ป๋วย	 แต่ก็ทำาให้พลเอกเผ่า	 ซึ่งขณะนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า		

เป็นอธิบดีกรมตำารวจที่เหี้ยมเกรียมที่สุด	 ไม่พอใจอาจารย์ป๋วยมาก	

ประกอบกับจอมพล	ป.	ในระยะหลังก็คงไม่ค่อยชอบความเป็นตัวของ

ตัวเองของอาจารย์ป๋วยมากนัก	สภาพเช่นนี้ทำาให้อาจารย์ป๋วยคิดและ

ติดต่อที่จะไปหางานทำาที่อังกฤษสักพักหนึ่ง	เพื่อ	“ให้ไม่ต้องทะเล�ะ

กันต่อไป”1๙		พอดีคุณพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ	รัฐมนตรีคลังในสมัยนั้น

ทราบเรื่อง	 จึงได้ขอไม่ให้อาจารย์ป๋วยลาออก	 และส่งอาจารย์ป๋วยไป

18	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “เหลียวหลัง	 แลหน้า,”	 ใน	 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และ 
ความหลัง,	1๖๔–1๖๕.

1๙	เรื่องเดียวกัน,	1๖๖–1๖๗.
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๔๓

ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังที่สถานทูตไทยในลอนดอน	

และต่อมาได้เป็นผู้แทนไทยในคณะมนตรีดีบุกด้วย

	 ชีวิตของอาจารย์ป๋วยในช่วงน้ีสะท้อนให้เห็นภาพการเมือง

ไทยในสมัยนั้นว่า	 แม้คนที่ไม่มีความคิดรุนแรงทางการเมือง	 เพียงแต่

เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา	 ก็ไม่สามารถที่จะทำางาน

อยู่ได้	ยังโชคดีสำาหรับอาจารย์ป๋วยที่เขาเป็นนักวิชาชีพที่สามารถ	และ

เป็นคนที่ทำางานอุทิศตัวแบบเงียบๆ	 โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มการเมือง	

ทำาให้เขาไม่ถูกปราบปรามหรือประสบชะตากรรมที่ร้ายแรงจากผู้มี

อำานาจเผด็จการเหมือนกับนักการเมืองฝ่ายค้านและปัญญาชนหลาย

คนในยุคที่รัฐบาลใช้อำานาจเถื่อนอย่างที่ไม่มีใครจะค้านได้

	 การที่อาจารย์ป๋วยได้ออกจากประเทศไปประจำาอยู่ที่อังกฤษ

ในช่วงปลายของรัฐบาลจอมพล	 ป.	 อาจจะเป็นโชคดีของเขาอีกอย่างหน่ึง	

ที่ทำาให้เขาพ้นจากความยุ่งเหยิงทางการเมืองของการแบ่งเป็นฝัก	

เป็นฝ่าย	การแย่งชิงอำานาจกันระหว่างกลุ่มสฤษดิ์กับกลุ่มเผ่า	และการ

ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ	 ประชาธิปไตย	 และความเป็นธรรมของปัญญาชน

ก้าวหน้า	 ซึ่งลงเอยด้วยการที่สฤษดิ์ทำารัฐประหารโค่นล้มจอมพล	 ป.	

และกลุ่มเผ่าลงได้ในปี	2๕๐๐	และปีต่อมาหลังจากสฤษด์ิทำารัฐประหาร	

ครั้งที่	 2	 เขาได้ปราบปรามจับกุมปัญญาชนก้าวหน้าอย่างขนานใหญ่	

ศรีบูรพาต้องขอลี้ภัยในประเทศจีนที่เขาและคณะอยู่ระหว่างการ	

เดินทางไปเยือน	จิตร ภูมิศักด์ิ ทองใบ ทองเป�ด์ ปัญญาชน	นักเขียน	

นักหนังสือพิมพ์	และชาวบ้านในภาคอีสานหลายสิบคน	ถูกรัฐบาล-

ทหารจับกุมคุมขัง
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บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วย
ในยุคสฤษดิ์และถนอมช่วงแรก (๒๕๐๑-๒๕๑๔)

	

	 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ทำารัฐประหารครั้งที่	 2	 ในเดือนตุลาคม	

ปี	2๕๐1	และพยายามสร้างความชอบธรรมให้กันการรัฐประหารของ

เขาด้วยการเรียกว่าเป็น	 “ก�รปฏิวัติ” เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่

ความเจริญรุ่งเรือง	 เขาพยายามชักจูงผู้มีความรู้ความสามารถให้มา

ช่วยงานปฏิวัติของเขา	และอาจารย์ป๋วยเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้น	แม้ว่า	

สฤษดิ์จะเคยไม่พอใจอาจารย์ป๋วยที่ไม่ช่วยเลี่ยงกฎหมายตามที่	

เขาเคยขอร้องในสมัยรัฐบาลจอมพล	 ป.	 แต่สฤษดิ์ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า		

อาจารย์ป๋วยเป็นคนดี	 และเป็นคนเก่งที่จะเป็นประโยชน์สำาหรับเขา	

และสำาหรับการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก	 เขาจึงทำาเป็น

ลืมข้อบาดหมางนั้นเสีย

	 ส่วนอาจารย์ป๋วยเองนั้น	 แม้เขาจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดี

กับสฤษดิ์มาแล้ว	 แต่เขาในฐานะข้าราชการนักวิชาชีพก็ไม่รู้จะปฏิเสธ

คำาเชื้อเชิญของผู้มีอำานาจสูงสุดในประเทศในขณะนั้นได้อย่างไร	 แม้

เขาจะปฏิเสธตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่ีสฤษดิ์เสนอ

ให้ได้	 โดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้ผิดคำาสาบานสมัยเป็นเสรีไทย	 แต่ก็เป็น	
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๔๖

การยากที่จะปฏิเสธตำาแหน่งทางราชการธรรมดาท่ีไม่ใช่ตำาแหน่งทาง	

การเมือง	 ในที่สุดอาจารย์ป๋วยก็ตัดสินใจกลับมาทำางานที่เมืองไทย

โดยให้เหตุผลภายหลังว่า	“ผมเห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมอยู่เป็นอันม�ก 

เช่น หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ คุณเล้ง ศรีสมวงศ์ คุณทวี บุณยเกตุ

คุณพระเวชยันต์รังสฤษฏ์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นผู้ท่ีผมเค�รพนับถือ ท้ังน้ัน 

จึงได้ตัดสินใจเข้�ม�ทำ�ง�นให้” 2๐

	 ดังนั้น	ในราวปลายปี	2๕๐1	หรือต้นปี	2๕๐2	อาจารย์ป๋วยจึง

กลับจากอังกฤษมาทำางานในเมืองไทย	 เริ่มจากการเป็นผู้อำานวยการ	

สำานักงบประมาณ	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่	 ต่อมาอีกเพียงปีสองปีก็ได้รับ	

แต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 และผู้อำานวยการ	

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ทำาให้เขากลายเป็นคนคนเดียวที่คุมทั้ง	

นโยบายการเงิน	 การคลัง	 และนโยบายงบประมาณ	 ซึ่งอาจารย์ป๋วย	

เองก็รู้สึกว่ามากเกินไปและไม่ถูกต้อง	 ดังนั้น	 เขาจึงได้ลาออกจาก	

ตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงบประมาณหลังจากอยู่ในตำาแหน่งน้ัน	

มาได้ราว	๓	ปี	

	 อาจารย์ป๋วยเล่าในภายหลังว่า	ตอนนั้นสฤษดิ์ตั้งใจทำานุบำารุง	

บ้านเมืองจริงๆ	และเป็นงานที่	“ผมเองรู้สึกสนุกมือและสนใจม�กๆ 

และเข้�ใจว่�เป็นร�ชก�รท่ีมีประโยชน์แก่ส่วนรวมจริงๆ” 21	ข้อสังเกต	

ดังกล่าวช้ีให้เราเห็นว่า	สฤษด์ิเป็นคนฉลาดในการใช้คน	เขารู้ว่าอาจารย์	

ป๋วยเป็นคนเก่งที่จะช่วยเขาพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัยแบบ	

ตะวันตก	 อย่างที่เขาเห็นสอดคล้องกับธนาคารโลกได้	 และเขาก็รู้ด้วย	

ว่าวิธีท่ีจะทำาให้คนที่ซื่อตรงและมีหลักการอย่างอาจารย์ป๋วยอยู่	

2๐	เรื่องเดียวกัน,	1๖๗.

21	เรื่องเดียวกัน.
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ร่วมงานได้	 คือ	 ต้องปล่อยให้อาจารย์ป๋วยทำางานอย่างที่เขาอยากทำา	

โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยมากนัก

	 สฤษดิ์และที่ปรึกษาทางการเมืองของเขาคงจะรู้ด้วยว่า	 การ

ปล่อยให้สถาบันการเงินที่สำาคัญอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่

ในมือของคนที่ซื่อสัตย์และเก่งอย่างอาจารย์ป๋วย	 จะเป็นประโยชน์

สำาหรับคณะปฏิวัติของเขา	 และการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยใน

ระยะยาว	 ดังนั้นสฤษดิ์จึงไม่เข้าไปใช้อิทธิพลในเรื่องการเงินการคลังที่

อาจารย์ป๋วยรับผิดชอบอยู่	 เหตุผลอื่นก็คงจะอยู่ที่ว่าสฤษดิ์และพรรค

พวกตอนนี้มีอำานาจมากอยู่กลุ่มเดียว	 ไม่ใช่คนที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัว

เหมือนสมัยที่เป็นรองจอมพล	 ป.	 อยู่	 ดังนั้นเขาจึงสามารถหาทาง	

ฉ้อราษฎร์บังหลวงจากที่อื่นๆ	 ได้	 โดยไม่จำาเป็นต้องไปรบกวนการ

ทำางานของข้าราชการนักวิชาชีพอย่างอาจารย์ป๋วย	 ซ่ึงเป็นกำาลังสำาคัญ	

ในการพัฒนาประเทศในสมัยสฤษดิ์	 และเป็นกลุ่มคนที่สร้างชื่อเสียงที่

เกินความจริงให้กับสฤษดิ์ว่าเป็นนักพัฒนาคนสำาคัญ	 ทั้งที่โดยเนื้อแท้	

แล้วสฤษดิ์เป็นเพียงนักการเมืองที่เป็นเผด็จการและฉ้อฉลคนหนึ่ง

เท่านั้น

	 ทั้งๆ	 ที่โดยเนื้อแท้	 อ�จ�รย์ป๋วยเป็นมนุษย์คนละประเภท 

หรือแทบจะเป็นคนละเผ่�พันธุ์กับสฤษดิ์เลยด้วยซ้ำ�	 แต่แนวคิดใน	

การพัฒนาประเทศของอาจารย์ป๋วยในตอนนั้นก็สอดคล้องกับสฤษดิ์

และธนาคารโลก	 ซ่ึงเป็นแนวคิดกระแสหลักท่ีครอบคลุมประเทศกำาลัง

พัฒนาทั่วไป	ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในเวลานั้นเท่านั้น	ในฐานะ

ของผู้สนับสนุนเศรษฐกิจแบบเปิดและการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี	

ธนาคารชาติภายใต้การนำาของอาจารย์ป๋วยได้มีบทบาทอย่างสำาคัญ

ในการสนับสนุนการพัฒนากิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	 ซึ่ง

นำาไปสู่การขยายตัวของการค้าทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ	
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การสะสมทุน	 การลงทุนและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอัตรา

ที่สูง	 โดยเฉพาะในช่วง	 1๐	 ปีแรก	 หลังการประกาศใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2๕๐2–2๕1๔)	 ซึ่งธนาคารโลกส่ง	

ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำาแนะนำาในการจัดทำา

	 นอกจากบทบาทในฐานะผู้ว่าการธนาคารชาติ	 อาจารย์ป๋วย	

ยังมีบทบาทสำาคัญในการปฏิรูประบบราชการและการวางแผนจาก	

ส่วนกลาง	 ซึ่งนำาไปสู่การจัดตั้งสภ�พัฒน�เศรษฐกิจแห่งช�ติและ	

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนในปี	 2๕๐2	 และการประกาศใช้	

แผนพัฒน�เศรษฐกิจแห่งช�ติฉบับที่ ๑ ในปี	 2๕๐๔	 เนื่องจาก	

ข้าราชการนักวิชาชีพที่มีความสามารถในสมัยนั้นยังมีน้อย	 อาจารย์	

ป๋วยจึงต้องรับผิดชอบงานมากมาย	 นอกจากจะเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติ	

เป็นผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว	 เขายังเป็นกรรมการ	

บริหารของสภาพัฒนาฯ	 และเป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ

อีกด้วย	 กล่าวโดยสรุปก็คือเขาเป็นเหมือนอย่างที่เพื่อนร่วมงาน	

นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่ถูกส่งมาช่วยพัฒนาประเทศไทย	

คนหนึ่ง	 กล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่า	 “สถ�ปนิกใหญ่ของยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน� ที่กระตุ้นให้เกิดก�รเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ

ประเทศในอัตร�ที่น่�ประทับใจม�ก” 22

	 ดังนั้น	 คนที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใน	

ประเทศไทยจริงๆ	 แล้ว	 จึงเป็นคนอย่างอาจารย์ป๋วยและเพ่ือนร่วมงาน	

ข้าราชการนักวิชาชีพในกระทรวงทบวงกรมในเวลาน้ันมากกว่าสฤษด์ิ	

ซ่ึงนักวิชาการบางคนให้เครดิตเขามากกว่าท่ีเขาควรได้รับ	สฤษด์ิซ่ึงเป็น	

ผู้นำาแบบเผด็จการ	 เพียงแต่เอื้ออำานวยสนับสนุนให้การพัฒนาแบบนี้	

22	Laurence	D.	Stifel,	“Recollection	of	Dr.	Puey,”	in	A Siamese For All Seasons, 
18.	
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ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่ำารวยมั่งคั่งให้เขาด้วยเท่านั้น	 แต่	

ถึงจะมีสฤษด์ิหรือไม่	การพัฒนาแนวน้ี	ซ่ึงถูกผลักดันมาจากธนาคารโลก	

และระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทสูงมากก็

คงจะต้องเกิดขึ้นอยู่ดี

	 แนวคิดการพัฒนากระแสหลัก	ที่ครอบงำาความรู้และความคิด	

ของนักเศรษฐศาสตร์และข้าราชการประเทศกำาลังพัฒนาทั่วโลกใน

เวลานั้น	คือแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันชื่อ	W.	W.	Rostow	

ผู้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือที่ขายดีและมีชื่อเสียงของเขาเรื่อง	 Stages 

of Economic Growth	 ว่า	 ประเทศกำาลังพัฒนาสามารถและจำาเป็น

ต้องเร่งพัฒนาให้ เศรษฐกิจโดยส่วนรวมเจริญเติบโตในอัตรา	

ที่สูง	 โดยในตอนแรกไม่ต้องคำานึงถึงการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม	

เพื่อที่จะหาทาง	 “ทะยานขึ้นฟ้า” สู่ระดับการพัฒนาในแนวทางที่

ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมตะวันตกได้ผ่านมาแล้ว	 หนังสือเล่มนี้มี	

ชื่อรองว่า	Non–Communist	Manifesto	ซึ่งเป็นการจงใจล้อเลียนและ

ท้าทายหนังสือ	 Communist Manifesto	 ของค�ร์ล ม�ร์กซ์ หนังสือ

เล่มนี้ได้กลายเป็นคัมภีร์ของประเทศกำาลังพัฒนานอกค่ายสังคมนิยม

อยู่ราว	2๐	ปี	ก่อนที่จะถูกนักวิชาการแนวเสรีประชาธิปไตยท่ีก้าวหน้า

กว่าพิสูจน์และถูกโจมตีว่าเป็นแนวคิดที่ผิดพลาด	 ในเมืองไทยพวก	

นักเศรษฐศาสตร์และข้าราชการ	 นักเรียนนอกในสมัยน้ันก็คงอ่านกันอยู่	

ก่อนที่สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดการแปลเป็นภาษาไทยและพิมพ์ขึ้นในปี	

2๕๐8	โดยมีอาจารย์ป๋วยเป็นผู้ตรวจทาน2๓	

	 การที่อาจารย์ป๋วย	 ซึ่งเป็นปัญญาชนนักวิชาชีพที่ฉลาดและ

มีอุดมคติ	 สามารถทำางานอย่างอุทิศตนภายใต้รัฐบาลทหารที่เป็น

2๓	ดับเบิลยู.	ดับเบิลยู.	รอสโทว์,	ความเจริญทางเศรษฐกิจตามลำาดับขั้น, แปลโดย	
ม.ร.ว.จันทร์แรมศิริโชติ	จันทรทัต	(พระนคร:	สภาวิจัยแห่งชาติ,	2๕๐8).
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๕๐

เผด็จการและฉ้อฉล	 มานานกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำางานของเขา	

นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำาหรับนักศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและ

ภูมิปัญญาของไทย	 ที่จะทำาความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์นี้

ออกมา	 การจะทำาเช่นนั้นได้	 เราคงต้องศึกษาพัฒนาการทางการรับรู้

และทางความคิดของอาจารย์ป๋วย	 ในช่วงที่เขามีบทบาทในฐานะนัก

วิชาชีพของรัฐบาลอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น
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๕1

ความคิดและการสื่อสารแสดงออก
ของอาจารย์ป๋วย ในช่วงปี ๒๔๙๒-๒๕๑๔

	 ในช่วงทศวรรษแรกของการทำางานรับราชการของอาจารย์ป๋วย	

เขาคงมีงานยุ่งจนมีผลงานเขียนไม่มากนัก	 นอกจากรวมคำาบรรยาย	 2	

เล่มท่ีผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว	 ก็มีบทความ	 ปาฐกถาเก่ียวกับการศึกษา

วิชาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจทั่วไปอยู่	2–๓	ชิ้น	งานเหล่านี้เป็นการ

นำาหลักวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์ที่เขาได้เล่าเรียนจากอังกฤษมา	

เผยแพร่ต่อ	 โดยที่อาจารย์ป๋วยไม่ได้แสดงทัศนะของตนเองต่อปัญหา

บ้านเมืองอย่างวิพากษ์วิจารณ์มากนัก	 นอกจากการกล่าวตามหลักวิชา	

ด้วยทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิกที่มองว่า	

การศึกษาเศรษฐศาสตร์	 ย่อมเกี่ยวพันกับการเมืองและสังคม	 ดังนั้น	

นักเศรษฐศาสตร์นอกจากจะต้องสนใจปัญหาสังคมแล้ว	 ยังจะต้อง

คำานึงถึงจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ	 ในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่

ของมนุษย์ให้ดีขึ้นโดยทั่วถึงกันด้วย	

	 กล่าวโดยรวมแล้ว	 งานเขียนของอาจารย์ป๋วยในช่วงแรกคือ

ช่วง	 2๔๙2–2๕๐1	 ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทผลิตทดแทนขึ้นใหม่

ของความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมตะวันตก	 ขณะเดียวกันได้
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๕2

สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะเสรีนิยมและมนุษยธรรมนิยมท่ีมีอยู่ในตัวเขา

ปรากฏออกมาบ้าง	 เป็นการเสนอแบบลอยๆ	 มากกว่าที่จะวิพากษ์

วิจารณ์สภาพสังคมที่เป็นอยู่อย่างจริงจัง

	 อาจารย์ป๋วยมีปาฐกถา	 คำาบรรยาย	 และงานเขียนมากขึ้นใน

ช่วงทศวรรษ	2๕๐1	เป็นต้นไป	งานเด่นในช่วงแรกๆ	คือ		สุนทรพจน์

ในง�นเลี้ยงอ�ห�รค่ำ�ประจำ�ปี	 ที่สมาคมนายธนาคารเชิญเขาไปพูด

ในฐานะของผู้ว่าการธนาคารชาติ	 จนกลายเป็นธรรมเนียมติดต่อกัน

มาหลายปี	ในฐานะของผู้ว่าการธนาคารชาติ	ซึ่งต้องคอยควบคุมดูแล

ธนาคารพาณิชย์ให้ทำาตามกฎระเบียบ	 เพื่อสร้างสถาบันธนาคารให้มี	

ความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ	เป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	อาจารย์	

ป๋วยได้ใช้โอกาสน้ีในการพูดจาชักจูงหว่านล้อมนายธนาคารให้ปฏิบัติ

ตนในทางท่ีถูกท่ีควร	 เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาว	 มากกว่า

ที่จะคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนในระยะสั้น	 และบางครั้งก็วิจารณ์

โยงไปถึงนักการเมืองและข้าราชการด้วย

	 ในยุคที่อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าธนาคารชาติ	 (2๕๐2–2๕1๔)	

เป็นยุคท่ีธนาคารพาณิชย์ไทยกำาลังอยู่ในระหว่างการสร้างเน้ือสร้างตัว	

เพื่อแสวงหาผลกำาไรเป็นเป้าหมายระยะสั้น	 	 ไม่ต่างไปจากธุรกิจอื่นๆ	

ขณะเดียวกันพวกทหาร	นักการเมือง	ซึ่งมีอำานาจเผด็จการในสมัยนั้น	

ก็พยายามเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากธนาคารพาณิชย์	 และธนาคาร

พาณิชย์ก็ต้องเกรงใจ	 หรือร่วมมือด้วย	 เพื่อที่ตนจะได้ประโยชน์จาก

การคุ้มครองของผู้มีอำานาจ	 สภาพเช่นนี้คงทำาความลำาบากใจให้กับ

อาจารย์ป๋วยไม่ใช่น้อย	 ดังนั้น	 นอกจากผู้ว่าการธนาคารชาติจะใช้กฎ

ระเบียบในการควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์เหล่าน้ีแล้ว	 อาจารย์ป๋วยยัง	

ใช้สุนทรพจน์ประจำาปีท่ีสมาคมนายธนาคาร	 เป็นเคร่ืองมือในการชักจูงใจ	

การตักเตือน	และการวิจารณ์	ทั้งนายธนาคารและนักการเมืองด้วย

Wittayakorn.indd   52 14/9/2559   9:23:45



๕๓

	 เมื่อเรากลับไปอ่านสุนทรพจน์เหล่านี้ของอาจารย์ป๋วย	เราจะ	

พบว่า	 ส่วนใหญ่แล้วเป็นการกล่าวถึงปัญหาและการขอความร่วมมือ

ด้วยท่าทีที่นุ่มนวล	 มากกว่าการตักเตือนอย่างตรงไปตรงมา	 ส่วนที่มี	

ลักษณะเป็นการวิจารณ์	เป็นการวิจารณ์แบบอ้อมๆ	ด้วยท่าทีที่สุภาพ

มีอารมณ์ขันแบบทีเล่นทีจริง	 มากกว่าการวิจารณ์แบบเอาจริงเอาจัง	

ลักษณะดังกล่าว	 ส่วนหนึ่งคงเป็นบุคลิกของอาจารย์ป๋วย	 ซึ่งเป็น	

สุภาพบุรุษที่ไม่ได้มีความคิดรุนแรงก้าวร้าว	 อีกส่วนหนึ่งคงจะเนื่อง-

มาจากบรรยากาศทางการเมืองและภูมิปัญญาในสมัยนั้น	 ซึ่งเป็นสมัย	

เผด็จการ	 ผู้คนไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 ทำาให้คนต้องใช้	

ความระมัดระวังในการวิพากษ์วิจารณ์	 โดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำาแหน่ง	

ทางราชการระดับสูงอย่างอาจารย์ป๋วยด้วยแล้ว	 ก็คงจะต้องระมัดระวัง	

มากพอสมควรทีเดียว

	 อย่างไรก็ดี	 ถ้าเราเข้าใจบรรยากาศของการเมืองแบบเผด็จการ

ในยุคนั้น	 และตระหนักว่าสุนทรพจน์ของอาจารย์ป๋วยในที่ประชุม

ประจำาปีของนายธนาคารน้ัน	 มีหนังสือพิมพ์และผู้คนนำาไปเผยแพร่ต่อ	

ในวงกว้าง	 เราก็จะพบว่าอาจารย์ป๋วยเป็นปัญญาชนที่กล้าวิจารณ์	

คนหนึ่งในยุคนั้น	 ที่แม้แต่ปัญญาชนที่อยู่นอกวงราชการเองและเคย

ได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนปากกล้า	 อย่าง	 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปร�โมช	 ก็

ค่อนข้างสงบเสงี่ยม	 ไม่วิพากษ์วิจารณ์มากเหมือนที่เขาเคยทำาในสมัย

รัฐบาลปรีดี	และจอมพล	ป.	(ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	

เห็นด้วยกับสฤษดิ์	 ถนอม	 ที่เป็นพวกโรแยลลิสต์และจารีตนิยมคล้าย

กับเขา)

	 สุนทรพจน์ของอาจารย์ป๋วย	ชิ้นที่สร้างความฮือฮาชิ้นหนึ่ง	คือ	

สุนทรพจน์ในปี ๒๕๐๗	 ซึ่งเขากล่าวเป็นกลอน	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

อาจารย์ป๋วยชอบวรรณกรรมรวมทั้งการแต่งกลอน	 แต่อีกส่วนหนึ่ง
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๕๔

อาจเป็นเพราะเขาต้องการให้การวิจารณ์มีลักษณะนุ่มนวลกว่าที่จะ

ใช้ภาษาร้อยแก้วโดยปกติ	 เพราะในสมัยนั้นยังเป็นสมัยเผด็จการ	 ที่

จอมพลถนอมสืบอำานาจเผด็จการต่อจากจอมพลสฤษดิ์ท่ีเสียชีวิต	

ในปี	2๕๐๖

	 ในสุนทรพจน์นี้	 อาจารย์ป๋วยได้อ้างถึงคำาปรารภของจอมพล

ถนอมที่เคยกล่าวว่า	 ไม่เห็นด้วยที่ข้าราชการใหญ่โต	 เช่น	รัฐมนตรีจะ

ไปยุ่งเกี่ยวกับการค้า	 แต่สิ่งที่อาจารย์ป๋วยไม่แน่ใจ	 คือ	 คำาว่า	 การค้า	

จะหมายความรวมถึงธนาคารด้วยหรือไม่2๕

	 เพียงการตั้งข้อสังเกตเช่นนี้	 คนก็รู้กันว่าอาจารย์ป๋วยวิจารณ์

ผู้นำารัฐบาลทหาร	 ซึ่งเวลานั้นเข้ามาดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน		

เป็นกรรมการและข้องเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์อยู่มาก	 กล่าวกันว่า	

สุนทรพจน์ดังกล่าวมีผลให้จอมพลถนอม	 ซ่ึงยอมรับนับถือและเกรงใจ	

อาจารย์ป๋วยอยู่ในระดับหนึ่ง	 ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร-

พาณิชย์	 2	 แห่ง	 ยกเว้นธนาคารทหารไทย2๖	 แต่ไม่ได้มีผลต่อ	

นักการเมืองคนอื่นๆ	 เช่น	 พลเอกประภ�ส จ�รุเสถียร	 รองนายก-

รัฐมนตรี	 ซ่ึงไม่ได้ชอบอาจารย์ป๋วยมากนัก	 ด้วยเหตุผลท่ีเป็นท่ีเข้าใจได้	

เพราะพลเอกประภาสน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีหุ้น	 (แบบได้เปล่าจาก

นายทุนนักธุรกิจ)	และธุรกิจมากที่สุดในยุคนั้น

	 ในปี	2๕๐๗	ต่อกับ	2๕๐8	เป็นช่วงที่มีการกล่าวขวัญถึงการ

ฉ้อราษฎร์บังหลวงของจอมพลสฤษดิ์กันมาก	 เพราะหลังจากสฤษดิ์

2๕	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“สุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำา	ประจำาปี	ของสมาคมธนาคาร
ไทย	2๐	กุมภาพันธ์	2๕๐๗,”	ใน	คำาพูดและข้อเขียน, 1๐๙.
	
2๖	ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ	และรังสรรค์	ธนะพรพันธุ์,	 “ป๋วย	อึ๊งภากรณ์:	ชีวิตและงาน,”	
ใน	ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และความหลัง,	1๗.
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๕๕

เสียชีวิต	 ลูกเมียก็ฟ้องร้องแย่งมรดกที่มีราว	 ๓,๐๐๐	 ล้านบาท	 ทำาให้

นักหนังสือพิมพ์พากันขุดคุ้ยเรื่องมรดกและการมีเมียน้อยนับร้อย

ของสฤษดิ์กันอย่างขนานใหญ่	 และรัฐบาลก็ต้องทำาเป็นยื่นมือเข้ามา	

สอบสวนว่า	 สฤษดิ์ฉ้อโกงรัฐส่วนไหนบ้าง	 อาจารย์ป๋วยได้เอ่ยถึง	

กรณีนี้ในสุนทรพจน์ปี ๒๕๐๙	โดยไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคล	เขาได้ยกภาษิต	

“วัวหายแล้วจึงล้อมคอก”	 ขึ้นมาอ้าง	 และเสนอให้รัฐบาลสร้างคอก

หรือซ่อมคอกให้ดี	เพ่ือท่ีวัวจะได้ไม่หายอีก	และยังได้วิจารณ์นักการเมือง

และชนช้ันสูงอ่ืนๆ	ในสมัยน้ันโดยใช้รูปแบบของการเล่าถึงฝันร้ายของเขา	

เพื่อสื่อความหมายให้คนเห็นว่า	 ถ้าหากพวกเราซึ่งอาจารย์ป๋วยคง

หมายถึง	 นายธนาคาร	 พ่อค้า	 ข้าราชการ	 นักการเมือง	 ไม่พยายาม

กำาจัดปีศาจร้าย	๓	ตัว	คือ โลภะ โทสะ โมหะ	(ความโลภ	โกรธ	หลง)	

ก็อาจเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเจอกับปีศาจที่ร้ายกว่า	 คือปีศาจของ		

เม� เซ ตุง	(คอมมิวนิสต์)2๗

	 ลักษณะการวิจารณ์สังคมในคำาพูดและข้อเขียนของอาจารย์	

ป๋วยในช่วง	 2๕๐๗-2๕1๔	 ส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่ที่ความถูกต้องทาง

ศีลธรรม	 และความมีประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาประเทศ	

แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของอาจารย์ป๋วยในช่วงนี้	

ยังคงสนับสนุนนโยบายการค้าเสรี	 ที่ใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทย	

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 จนทำาให้เศรษฐกิจกระเตื้องและรุ่งเรือง

มาคร้ังหน่ึงแล้ว	และเขาคิดว่า	เราสามารถใช้นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ในยุคนี้	(2๕11–2๕12)	ได้ในทำานองเดียวกัน

	 เพ่ือท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวความคิด	 อารมณ์	 และการใช้

ภาษาในการส่ือสารแสดงออกของอาจารย์ป๋วย	ในเร่ืองน้ีได้อย่างแจ่มชัด	

2๗	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“สุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำา	ประจำาปี	ของสมาคมธนาคาร
ไทย	๙	กุมภาพันธ์	2๕๐๙,”	ใน	คำาพูดและข้อเขียน,	128–1๓1.
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๕๖

	 ผู้เขียนขอคัดคำาพูดของอาจารย์ป๋วย	 ซ่ึงได้กล่าวไว้ในท่ีประชุม	

ของสมาคมวิเทศสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อปี	 2๕12	

มาให้อ่านกันอย่างค่อนข้างยาวดังนี้

	 “ในก�รเสนอวิธีแก้ไข ผมใคร่จะขอเชิญท่�นท้ังหล�ยหวนระลึก 

ถึงสถ�นก�รณ์ในปี ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นระยะที่เลิกสงคร�มเก�หลี ไทย

เร�ประสบปัญห�ทำ�นองนี้หล�ยประก�ร คือ สินค้�ข�ออกของเร�

ก็ตกต่ำ�ลง ทั้งข้�ว ย�ง ดีบุก ซึ่งเร�เคยข�ยดิบข�ยดีและเป็นเจ้�ของ

ตล�ดอยู่แต่เดิมนั้น ตล�ดว�ยไปหมด ร�ค�ตกต่ำ� ผู้ผลิตคู่แข่งขันของ

เร�ก็เกิดผลผลิตได้ดีขึ้น ดุลก�รค้�และก�รชำ�ระเงินของไทยก็เผชิญ

คว�มยุ่งย�กอย่�งนี้ ผิดกันแต่ว่�ในครั้งนั้น เร�มีเงินสำ�รองระหว่�ง

ประเทศต่ำ� ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของปัจจุบัน เมื่อครั้งนั้นเร�แก้ปัญห�ได้สำ�เร็จ

จนมีผลสะท้อนม�ถึงคว�มรุ่งเรืองในระยะตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นม� 

ด้วยวิธีใดบ้�ง ผมขอเตือนคว�มทรงจำ�ท่�นดังนี้

 (๑) เร�ใช้วิธีกล้�ห�ญ เลิกควบคุม เลิกสำ�นักง�นข้�วของ

รัฐบ�ล เลิกควบคุมก�รส่งย�งและดีบุก เลิกควบคุมก�รสั่งรถยนต์ 

เข้�ม� เลิกก�รใช้อัตร�แลกเปลี่ยนเงินหล�ยอัตร� เลิกแบ่งประเภท

สินค้�ข�เข้�ต่�งๆ 

 (๒) เร�ปรับปรุงก�รคลัง ก�รงบประม�ณ ก�รภ�ษีอ�กร 

ตลอดจนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินให้ทะมัดทะแมงขึ้น และให้มี

ประสิทธิภ�พดีขึ้น

 (๓) เร�ทำ�นุบำ�รุงประช�ร�ษฎรด้วยก�รสร้�งถนน สร้�งก�ร

ชลประท�น บูรณะก�รรถไฟและก�รท่�เรือ บำ�รุงก�รเกษตร และ

ปร�บปร�มโจรผู้ร้�ยให้ร�ษฎรมั่นใจอยู่ในคว�มสงบ

 (๔) เร�เปิดประตูค้�กับต่�งประเทศ   และเข้�เป็นสม�ชิกใน

องค์ก�รระหว่�งประเทศต่�งๆ เช่น ธน�ค�รโลกและกองทุนก�รเงิน
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๕๗

ระหว่�งประเทศ รับคว�มช่วยเหลือจ�กต่�งประเทศอย่�งสมบูรณ์

 สำ�หรับในกรณีปัญห�ปัจจุบัน ผมก็ยังเชื่อว่�วิธีก�รที่เคย

ใช้ม�นั้น ยังคงจะใช้เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน ที่ควรหลีกเลี่ยงแน่คือ  

ก�รควบคุมจำ�กัดก�รค้�โดยไม่จำ�เป็นจริงๆ ม�ตรก�รที่ควรจะเพ่งเล็ง

เป็นพิเศษในระยะนี้ ก็คือก�รบำ�รุงพลังท�งเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ

ให้แข็งแรง เพื่อแก้ปัญห�เศรษฐกิจต่�งประเทศ” 28

	 อาจารย์ป๋วยเป็นคนท่ีมองการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ

ในแง่ดีมากเสียจน	 แม้เขาจะยอมรับว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ	

ในเศรษฐกิจไทย	 เช่น	 การกระจายประโยชน์ในความจำาเริญไม่ท่ัวถึงกัน	

ข้อบกพร่องในการพัฒนาการศึกษา	 ความเสื่อมถอยในความสามารถ

ด้านการผลิตทางการเกษตร	 ความแพงของอาหารประเภทเนื้อสัตว์	

ความยุ่งยากในการสัญจรและสาธารณูปโภคในเมืองหลวง	แต่เขาก็ยัง

มองว่า	“ข้อบกพร่องเหล่�นี้มิใช่เกิดจ�กคว�มสัมพันธ์ของไทยกับ

ต่�งประเทศ เป็นคว�มบกพร่องภ�ยในระบบของเร�เอง”	2๙

	 การที่อาจารย์ป๋วยกล่าวว่า	ปัญหาหรือ	“ข้อบกพร่อง”	ทาง	

เศรษฐกิจเหล่านั้น	 เป็นความบกพร่องภายในระบบของเราเอง	 มีส่วน	

ถูกอย่างไม่ต้องสงสัย	แต่ข้อความก่อนหน้านั้นที่ว่าข้อบกพร่องเหล่านี้	

มิใช่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 เป็นการกล่าวที่มองข้าม

หรือไม่ให้ความสำาคัญกับความเป็นจริงทางเศรษฐศาสตร์การเมือง	

ที่ว่า	 การที่ไทยเลือกเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริวาร	

น้ัน	 มีส่วนทำาให้เศรษฐกิจไทยต้องพ่ึงพาและถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ	

28	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “ภาวะเศรษฐกิจของไทยด้านต่างประเทศ,”	 ใน	 สุนทรพจน์
และข้อเขียน	 (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ	 พระยาราชวรัยการ		
(บู่	กันตะบุตร)		ณ	วัดธาตุทอง		วันพฤหัสบดีที่	28	พฤษภาคม	2๕1๓),	1๖๓–1๖๔.

2๙	เรื่องเดียวกัน,	1๕๓.
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๕8

จากประเทศทุนนิยมศูนย์กลางอยู่มากเช่นกัน	 แต่ในปี	 2๕12	 เมื่อ	

อาจารย์ป๋วยแสดงทัศนะน้ีออกมา	 การค้าของโลกยังอยู่ในภาวะเฟ่ืองฟู	

ดังนั้น	 นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปจึงยังมองเศรษฐกิจและการค้าของ

โลกทุนนิยมในแง่ดีมาก

	 อาจารย์ป๋วยในปี	 2๕12	 ไม่เพียงแต่มองเศรษฐกิจทุนนิยม

โลกในแง่ดีเท่าน้ัน	สำาหรับปัญหาลู่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ-	

ไทยเอง	 เขาก็มองในแง่ดีและมีความหวังมากเช่นกัน	 เมื่อผู้เขียนซึ่ง	

ตอนนั้นจบจากคณะเศรษฐศาสตร์	 ธรรมศาสตร์	 ที่อาจารย์ป๋วยเป็น	

คณบดี	 ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ป่วย	 เพ่ือพิมพ์ลงในวารสารชัยพฤกษ์ 

ฉบับนักศึกษาประชาชน	 อาจารย์ป่วยได้แสดงความเชื่อมั่นว่า	

เราสามารถพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้แน่	ถ้า

เราสามารถแก้ปัญหาที่ในทัศนะของเขาเห็นว่าเป็นปัญหาสำาคัญและ

เร่งด่วน	 ๓	 ประการได้	 คือ	ก�รเกษตร ก�รศึกษ� และก�รบริห�ร

ร�ชก�ร๓๐

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าอาจารย์ป๋วยจะมองการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบตะวันตกในแง่ดี	 แต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับเป็นคนที่สนใจแต่เรื่องการ	

เร่งรัดให้เกิดการเติบโตทางวัตถุ	 เหมือนกับนักเศรษฐศาสตร์สำานัก

ทุนนิยมคนอื่นๆ	เพราะเขายังเป็นคนที่มีความสนใจที่จะให้การพัฒนา	

เศรษฐกิจสังคม	มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างจริงจังหลังจาก

ที่อาจารย์ป๋วยได้มีส่วนในการทำางานพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยใน

ยุคสฤษดิ์–ถนอม	 มาได้ราว	 1๐	 ปี	 เขาเริ่มตระหนักถึงปัญหาของการ	

เจริญเติบโตท่ีไม่สมดุล	 และความไม่เป็นธรรมทางสังคมท่ีเป็นผลมาจาก	

๓๐	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “ลำาดับความสำาคัญก่อนหลังในการพัฒนาประเทศ,”	 ใน	 ชัยพฤกษ์ 
ฉบับนักศึกษาประชาชน	(8	สิงหาคม	2๕12).
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๕๙

การพัฒนาเศรษฐกิจในแนวนี้	 ในปี	 2๕11	 เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์

ภาครัฐบาลคนแรกๆ	ที่ได้เสนอว่า

	 “ของบ�งอย่�งที่แพงขึ้นนั้น ถ้�มูลค่�ที่สูงขึ้นตกแก่ผู้ย�กเข็ญ

ม�แต่ก่อน เร�ควรจะยอมเสียสละบ้�ง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต�ม

นโยบ�ยของรัฐบ�ล เช่น ค่�จ้�งแรงง�น เดิมวันละ ๑๐ บ�ท เพิ่มขึ้น

เป็น ๑๕ บ�ท คงจะไม่มีใครอิจฉ�กรรมกรนัก หรือถ้�ช�วกรุงต้อง

บริโภคข้�วแพงขึ้น แต่ช�วน�ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งแต่เดิมต่ำ�กว่�ควร 

ก็ควรยอมให้ช�วน�บ้�ง ช�วน�จะได้ช่วยลงทุนปลูกข้�วให้ได้ม�กขึ้น

แต่ขณะเดียวกันก�รช่วยสนับสนุนร�ยได้ของช�วกรุงที่ย�กจน ก็ควร

ที่รัฐบ�ลจะพึงกระทำ�”	๓1

	 แต่ข้อเสนอที่มีลักษณะก้าวหน้า	หรือกระจายความเป็นธรรม	

ของอาจารย์ป๋วย	 ไม่ได้รับความสนใจหรือเห็นชอบจากรัฐบาลและ

ข้าราชการนักวิชาชีพส่วนใหญ่	 เพราะจริงๆ	 แล้วที่เศรษฐกิจในยุค

สฤษดิ์–ถนอม	พัฒนาไปได้รวดเร็ว	ก็ด้วยการเอาเปรียบทั้งชาวนาและ

กรรมกร	 กล่าวคือ	 กดราคาข้าวให้ต่ำากว่าราคาข้าวในตลาดโลกมาก	

ด้วยวิธีการทางภาษีอากรโควตาส่งออกและอื่นๆเพ่ือให้ข้าวราคาถูก	

ค่าครองชีพต่ำาพอที่กรรมกรจะอยู่แบบพอประทังชีวิตได้ด้วยค่าจ้าง

ต่ำาๆ	 แต่อาจารย์ป๋วยในขณะนั้นยังมองข้อบกพร่องของการพัฒนา

เศรษฐกิจว่า	 เป็นปัญหาทางเทคนิควิธีการมากกว่าท่ีจะมองเห็นว่าเป็น	

ปัญหาของตัวระบบเศรษฐกิจหรือการพัฒนาแนวทุนนิยมบริวารนี้เอง

	 อาจารย์ป๋วยเองเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลคนหนึ่ง	 ที่

สนับสนุนให้รัฐบาลใช้นโยบายเก็บค่าพรีเมียมข้าวส่งออก	 เพื่อใช้เป็น

๓1	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “สุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 ในงานเลี้ยง
อาหารค่ำาประจำาปี	ของสมาคมธนาคารไทย	21	กุมภาพันธ์	2๕11,”	ใน	สุนทรพจน์
และข้อเขียน, ๓8.
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๖๐

มาตรการในการควบคุมราคาข้าวในประเทศและดึงกำาไรจากพ่อค้ามา

เข้ารัฐ	 เพียงแต่อาจารย์ป๋วยมองว่าเป็นมาตรการชั่วคราว	 ที่นำามาใช้

ภายหลังจากที่รัฐเลิกค้าข้าวเองและให้พ่อค้าเอกชนค้าแทน	 และควร

จะค่อยๆ	ลดอัตราลงจนยกเลิกในภายหลัง	 	 เรื่องการเก็บค่าพรีเมียม

ข้าว	พ่อค้าผลักภาระให้กับชาวนาได้ทำาให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาต่ำากว่า

ราคาข้าวในตลาดโลกราวหนึ่งเท่าตัว	แต่รัฐบาลได้ใช้นโยบายพรีเมียม

ข้าวเป็นมาตรการสำาคัญในการหารายได้เข้ารัฐ	 และเอาเปรียบชาวนา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคในเมืองเรื่อยมา	 โดย

รัฐบาลไม่เคยคิดที่จะเลิก	 แม้จะมีนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และที่อื่นวิจารณ์ว่ามีผลเสียหายต่อชาวนาและเสนอให้

ยกเลิกก็ตาม

	 ดังนั้น	 แม้อาจารย์ป่วยจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความคิด

ในเชิงเสรีนิยมที่ก้าวหน้ามากกว่านักเศรษฐศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ใน

เวลานั้น	 แต่เขายังมองแบบนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมในปี	 2๕1๔	 ว่า	

อุปสรรคในก�รพัฒน�ชนบทนั้นมีอยู่	๖	ประการ	คือ	๑. ก�รมีลูก

ม�กจนเกินกำ�ลัง ๒. ก�รพัฒน�แต่โดยฉ�บฉวย ๓. ก�รทำ�ล�ย 

สิ่งแวดล้อม ๔. ก�รใช้วิทย�ศ�สตร์ในท�งที่ผิด ๕. ก�รบริห�ร

ร�ชก�รโดยข�ดสมรรถภ�พ และ ๖. ก�รละเลยต่อก�รศึกษ�๓2		

ทั้งนี้โดยที่อาจารย์ป๋วยไม่ได้กล่าวถึงอุปสรรคที่สำาคัญ	เช่น	การเอารัด-	

เอาเปรียบโดยพ่อค้าคนกลาง	 เจ้าที่ดินและนายทุนเงินกู้โครงสร้าง	

เก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม	 ฯลฯ	 วิธีคิดของอาจารย์ป๋วยในขณะนั้น		

ไม่ต่างจากนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมคนอื่นๆ	 ที่มองสาเหตุของปัญหา

ความด้อยพัฒนาในชนบทในแง่ของเทคนิควิธีการในการจัดการทาง

๓2	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท,”	 ใน	 เสียชีพ อย่าเสียสิ้น 
(กรุงเทพฯ:	เคล็ดไทย,	2๕1๗),	๙2.
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๖1

เศรษฐกิจ	 มากกว่าที่จะมองถึงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและ

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริวาร	 ที่เป็นสาเหตุหลัก

ของความด้อยพัฒนาในชนบท

	 อาจารย์ป๋วยอาจตระหนักอยู่เหมือนกันว่า	 ปัญหาของชาวนา	

ยากจนนั้น	 เกิดจากการที่พวกเขาถูกเอารัดเอาเปรียบจากมนุษย์

ด้วยกันด้วย	 ไม่ใช่เกิดจากปัญหาทางเทคนิควิธีการในการจัดการทาง

เศรษฐกิจเท่านั้น	 แต่การที่อาจารย์ป๋วยเป็นข้าราชการระดับสูงและ

เป็นนักปฏิบัตินิยมที่มุ่งให้เกิดผลสำาเร็จมากกว่าเป็นนักวิจารณ์แบบ	

ราดิคัล	 (ถึงรากถึงโคน)	 อาจจะทำาให้เขาละเว้นที่จะวิจารณ์ว่า	 ชาวนา

ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไร	 และเลือกจะวิจารณ์เฉพาะประเด็นปัญหา	

ทางเทคนิควิธีการจัดการ	 ซ่ึงอยู่ในวิสัยท่ีรัฐบาลและข้าราชการนักวิชาชีพ	

ในยุคนั้นจะรับฟัง	และนำาไปแก้ไขได้

	 อย่างไรก็ตามการที่อาจารย์ป๋วยกล่าวถึงอุปสรรคในการ

พัฒนาชนบทถึง	๖	ข้อ	 โดยทุกข้อนั้นเป็นปัญหาเทคนิควิธีการจัดการ

ล้วนๆ	 และไม่เอ่ยถึงการที่ชาวนาเป็นฝ่ายเสียเปรียบในกระบวนการ

ผลิตและแลกเปลี่ยนเลย	 ทั้งที่สามารถกล่าวเป็นประโยคบอกเล่า

ธรรมดาได้โดยไม่จำาเป็นต้องวิจารณ์รุนแรงนั้น	 ได้สะท้อนให้เห็นว่าแม้

อาจารย์ป๋วยจะรู้อยู่บ้างว่า	 ชาวนาเสียเปรียบอย่างไร	 แต่เขาอาจจะ

ไม่ได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงความสำาคัญของปัญหานี้	ความที่อาจารย์

ป่วยได้รับการฝึกอบรมและทำางานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม

ตะวันตกมาตลอด	 และประสบความสำาเร็จในแง่ที่ว่าทำาให้เศรษฐกิจ

ไทยโดยส่วนรวมเจริญเติบโตในอัตราที่สูง	 ทำาให้เขายากที่จะมองเห็น

ได้ว่า	 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความยากจนของชาวชนบทก็คือ		

ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและกระบวนการพัฒนาแบบทุนนิยม

บริวารทุนต่างชาติ	ที่เขาสนับสนุนอยู่นั่นเอง
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๖2

	 สรุปแล้ว	 ความคิดของอาจารย์ป่วยเกี่ยวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจในช่วงปี	 2๕๐1–2๕1๔	 เป็นความคิดท่ีผสมผสานอยู่กลางๆ	

ระหว่างแนวคิดแบบกระแสหลักจารีตนิยม	และแบบก้าวหน้า	เขาได้แสดง	

ทัศนะแบบกลางไว้ในปี	2๕12	ว่า	ลัทธินายทุนและลัทธิคอมมิวนิสต์

	 “สร้�งคว�มอยุติธรรมและมีผลร้�ยทั้งสองฝ่�ย เพร�ะฝ่�ย

คอมมิวนิสต์ย่อมเพิกเฉยในศักดิ์ศรีของมนุษย์ ส่วนลัทธิน�ยทุนถ้�

ปล่อยให้ดำ�เนินไปโดยเสรี ย่อมทำ�ให้เกิดก�รเบียดเบียนกันได้ง่�ย และ 

คว�มย�กจนจะรุนแรงแตกต่�งกันไปยิ่งม�กขึ้นในสังคม คนมีมีเสีย

เหลือหล�ย คนจนยิ่งทรุดลง ฉะนั้น ผมเห็นว่�วิธีที่เหม�ะ คือท�ง 

ส�ยกล�ง รัฐบ�ลไม่แย่งร�ษฎรทำ�เสียทั้งหมด และก็ไม่ปล่อยปละ-

ละเลยให้ทำ�กันโดยไม่มีขอบเขต รัฐบ�ลจะต้องใช้ม�ตรก�รก�รคลัง 

และก�รภ�ษีอ�กรกำ�กับก�รกระทำ�ของเอกชนและพย�ย�มส่งเสริม

ให้เกิดผลส่วนร่วมขึ้น โดยช่วยว�งพื้นฐ�นในก�รพัฒน�ให้ร�ษฎร”	๓๓

	

๓๓	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ,”	 ใน	 สุนทรพจน์และ 
ข้อเขียน,	128.
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๖๓

ความคิดเรื่องการศึกษาและศาสนา
ของอาจารย์ป๋วย
	

	 แม้ว่าทัศนะทางเศรษฐกิจของอาจารย์ป๋วย	 จะมีลักษณะเอน

ไปตามความคิดกระแสหลัก	 หรือพิทักษ์ระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่	 แต่

ทัศนะทางสังคมของอาจารย์ป๋วยโดยเฉพาะที่เห็นได้ชัด	 คือในเรื่อง

การศึกษาและศาสนา	มีลักษณะเสรีนิยมก้าวหน้ากว่าปัญญาชนไทย

ในยุคสมัยเดียวกัน	 ในตอนแรกอาจารย์ป๋วยคงสนใจเรื่องการศึกษา

แบบนักเศรษฐศาสตร์	 ท่ีมองการศึกษาท่ีเป็นเคร่ืองมือสำาคัญอย่างหน่ึง	

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ประสบการณ์การทำางานของอาจารย์ป๋วยเอง

ในเวลาต่อมา	 ที่ได้พบเห็นความไม่มีสิทธิภาพและความฉ้อฉลของ

ข้าราชการทำาให้เขามองเห็นเพ่ิมข้ึนว่า	 เป็นเพราะสถาบันการศึกษาไทย	

ไม่ได้ฝึกอบรมคน	 ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมพอที่จะเป็น	

ผู้นำาทางวิชาชีพในอนาคตได้	 ดังนั้นเขาจึงคิดเห็นว่า	 การพัฒนาทาง	

การศึกษาเป็นความจำาเป็นอันดับต้นๆ๓๔	

	 อาจารย์ป๋วยมีทัศนะที่กว้างกว่านักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม	

คนอื่นๆ	 ในแง่ที่ว่า	 เขาไม่ได้มองแค่การใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ

๓๔	Thomas	Silcock,	“Puey,”	in	A Siamese for All Seasons, 26.
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๖๔

ในการเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น	 แต่ยอมรับความ

สำาคัญของการศึกษา	ในแง่ที่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของการพัฒนา

ของมนุษย์	ซ่ึงอาจารย์ป๋วยมองเห็นต้ังแต่ปี	2๕๐8	แล้วว่า	มีความหมาย

ที่กว้างไกลกว่าการพัฒนาผลผลิตและรายได้นั่นก็คือเขาเห็นว่า

	 “ก�รศึกษ�ต้องเร่ิมต้นด้วยคว�มสำ�คัญของนักเรียน และจบลง

ด้วยคว�มสำ�คัญของนักเรียน นักเรียนไม่จำ�ต้องเล่�เรียนเพื่อเห็นแก่

ครูหรือแก่โรงเรียน ไม่ใช่หมั่นเรียนเพื่อช�ติหรือแม้แต่คว�มรุ่งเรืองของ 

วิช�ก�ร วิช�ก�รนั้นปล่อยให้เป็นไปต�มยถ�กรรมได้ ถ้�นักเรียน

สนใจในวิช�ก�รเพื่อตนเองแล้ว วิช�ก�รย่อมเจริญรุ่งเรืองได้เอง โดย

มีนักเรียนเป็นผู้สืบส�ยวิช�ก�ร” และ	

	 “ท่ีผมกล่�วถึงนักเศรษฐศ�สตร์ท่ีอ้�งเร่ืองแผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และแผนก�รศึกษ� โดยไม่คำ�นึงถึงนักเรียนว่�ยังเข้�ใจผิดอยู่น้ันก็เพร�ะ 

เข�มิได้เพ่งเล็งถึงคุณธรรมและศักด์ิศรีของมนุษย์ท่ีเป็นนักเรียนแต่ละคน 

อ�จจะหลงคำ�นึงบูช�แผนพัฒน�เศรษฐกิจว่�เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไป

ก็ได้” ๓๕

	 ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมคนอื่นๆ	 อาจจะพอใจแค่

การลงทุนทางการศึกษาในระแบบแพ้คัดออก	 เพื่อเลือกคนหัวกะทิ	

จำานวนหน่ึงให้ข้ึนมาเรียนช้ันสูง	 และเป็นกำาลังแรงงานในการผลิตรับใช้	

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมให้เติบโตต่อไป	อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ที่สนับสนุน

อย่างแข็งขันที่จะให้เด็กนักเรียนที่ยากจนและเสียเปรียบ	 ได้มีโอกาสที่

จะได้รับการศึกษาอย่างเป็นธรรมขึ้นกว่าสภาพที่เป็นอยู่	 เขาได้เสนอ

ให้มีการปฏิรูปการบริหารการศึกษา	 โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย

และโรงเรียนท้องถิ่น	 ให้มีลักษณะเปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตย	

๓๕	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“การศึกษา,”	ใน	การศึกษาในทัศนะข้าพเจ้า	(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิ
โกมลคีมทอง,	2๕๓๐),	๕–๖.
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๖๕

มากขึ้นมาตั้งแต่ปี	2๕1๔	๓๖

	 แต่เน่ืองจากอาจารย์ป๋วย	ไม่ได้มีอำานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารการศึกษามากนัก	 และไม่มีคนในภาครัฐได้เข้าใจและสนับสนุน

แนวคิดในเรื่องการปฏิรูปทางการศึกษาของเขาทัศนะในเรื่องนี้ของเขา

ก็เช่นเดียวกับทัศนะในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจบางอย่าง	 จึงคงไม่ได้รับ	

ความสนใจจากรัฐบาลเช่นเคย

	 ทัศนะในเรื่องศาสนาของอาจารย์ป๋วย	เป็นทัศนะที่มีลักษณะ

ก้าวหน้าต่างไปจากปัญญาชนทั่วไปในสมัยนั้น	 นั่นก็คืออาจารย์ป๋วย

จัดตัวเองเป็นฆราวาสนอกสถาบัน	มีความเช่ือแบบ	agnostic	(ลัทธิของ

คนที่ขาดศรัทธา)	 คือ	 พวกที่ไม่สามารถเชื่อได้ว่าพระเจ้ามีอยู่หรือไม่	

นิพพานเป็นจุดจบแท้จริงอย่างสมบูรณ์แน่ชัดหรือไม่	 และยอมรับ

เอาแต่สิ่งที่เห็นประจักษ์	 สิ่งที่ไตร่ตรองด้วยเหตุผลเป็นสำาคัญ	 ส่วน

เรื่องที่พ้นไปจากชีวิตในโลกปัจจุบัน	ถือเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากโลก

มนุษย์๓๗

	 ดังนั้น	อ�จ�รย์ป๋วยจึงให้คว�มสำ�คัญกับศีลธรรมม�กกว่�

ศรัทธ�	ในปาฐกถาอนุสรณ์ซินแคลร์	ทอมป์สัน	เรื่อง	“ศีลธรรมและ

ศ�สน�ในก�รพัฒน�ช�ติ”	ที่อาจารย์ป๋วยแสดงที่วิทยาลัยพระคริสต์-

ธรรมในปี	 2๕12	 อาจารย์ป๋วยได้เสนอว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดี	 แต่การ

ขาดศรัทธาโดยไม่ละเมิดศีลธรรมนั้น	 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ชาติ	 ในทางตรงกันข้าม	 ผู้ใดมีแต่ศรัทธาแต่ละเมิดศีลธรรม	 ผู้นั้น	

จะเป็นปรปักษ์แก่การพัฒนาชาติอย่างแน่นอน	 โดยเขาได้อธิบายไว้

๓๖	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “สนทนาเรื่อง	 “ปัญหาอุดมศึกษา”,”	 ใน	 การศึกษาในทัศนะ
ข้าพเจ้า,	2๓๔–2๗๗.

๓๗	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ,”	 ใน	 สุนทรพจน์และ 
ข้อเขียน,	111–112.
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๖๖

ตอนหนึ่งว่า	

	 “ก�รที่ผมบังอ�จม�กล่�วในวิทย�ลัยพระคริสต์ธรรมนี้ว่� 

ศรัทธ�ไม่ใช่เป็นปัจจัยสำ�คัญยิ่งยอดในก�รพัฒน�นั้น จะได้ประสงค์

ลบหลู่ท่�นอ�จ�รย์ทั้งหล�ยและวิทย�ลัยนี้ก็ห�ไม่ คว�มมุ่งหม�ย

ของผมต้องก�รแก้คว�มเข้�ใจผิดในวงก�รศึกษ�ในประเทศไทย ที่ย้ำ� 

เรื่องศรัทธ�ม�กเกินไป ไม่ว่�จะเป็นก�รศรัทธ�แบบฉ�บฉวยหรือหน้�

ไหว้หลังหลอก ก็ยังรับกันว่�ดี ส่วนศีลธรรมไม่ย้ำ�ให้พอ คำ�โฆษณ� 

ชวนเชื่อในวิทยุกระจ�ยเสียงของรัฐบ�ล ก็ยังพูดได้ว่� คนที่ไม่เชื่อ

ศ�สน�นั้นเป็นคอมมิวนิสต์หรือผู้ก่อก�รร้�ย เด็กๆ ครูสอนม�แบบนี้ 

จะเข้�ใจไขว้เขว คนที่ไม่มีศ�สน�แต่ประพฤติธรรม ก็ควรได้รับก�ร

ยกย่องนับถือ เพร�ะเป็นธรรมจ�รี”	๓8

	 ทัศนะเช่นน้ีแตกต่างจากทัศนะท่ีแสดงออกของปัญญาชนไทย

ส่วนใหญ่	 ซึ่งมักต้องแสดงออกว่า	 ตนเป็นผู้สนใจเลื่อมใสในศาสนา

หรือเป็นศาสนิกชนท่ีดี	 ปัญญาชนบางคนอาจมีความเช่ือมีศรัทธาจริงๆ	

โดยบริสุทธิ์ใจก็ได้	แต่ถ้ามองอย่างวิเคราะห์ในแง่สังคมวิทยาการเมือง

แล้ว	วิธีการแสดงออกดังกล่าวรับใช้จุดมุ่งหมายของปัญญาชน	ในการ

ที่จะแสดงให้ประชาชนมองเห็นว่าตนเป็นพวกเดียวกัน	คือ	เป็นคนที่มี	

ธาตุแท้แบบไทยๆ	 เป็นคนมีศีลธรรมไม่ใช่คนหัวรุนแรงนอกคอก	 ดังน้ัน	

แม้แต่คนที่โดยจริงๆ	 แล้วไม่ได้สนใจศาสนาหรือไม่สนใจแม้กระทั่ง	

ศีลธรรม	ก็จะอ้างว่าตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีไว้ก่อนเสมอ	เพราะนอกจาก

จะได้รับประโยชน์ในแง่การยอมรับจากสาธารณชนแล้ว	อย่างน้อยเป็น	

การปลอดภัยไว้ก่อนมีแต่คนที่จริงใจ	 ตรงไปตรงมาอย่างอาจารย์ป๋วย

เท่านั้น	ที่จะกล้าพูดในสิ่งที่เขารู้คิดและรู้สึก	 โดยไม่กลัวจะถูกกล่าวหา

ว่าเป็นคอมมิวนิสต์	 และโดยไม่คิดว่าจะต้องสร้างความชอบธรรมเพื่อ

๓8	เรื่องเดียวกัน,	11๓.
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๖๗

แสดงตนว่าเป็นคนดี	ด้วยวิธีการอ้างว่าตนเป็นศาสนิกชนที่แท้

	 ทัศนะแบบ	 agnostic	 ของอาจารย์ป๋วย	 ไม่ได้เป็นที่สังเกต

หรือกล่าวขวัญถึงมากนัก	 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงทาง

สังคมอย่างหนึ่งว่า	ผู้คนมักเลือกที่จะมองคน	ตีความคนตามความคิด

ความเชื่อของตนเอง	 มากกว่าที่จะมองคนคนนั้นอย่างที่เขาเป็นอยู่

จริงๆ	 เนื่องจากคนมีความคิดความเชื่อ	 คนดีคือคนที่เลื่อมใสศรัทธา

ในศาสนามากกว่าคนอื่นๆ	 คนจึงมักมองว่าอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็นคนดี	

ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพวกศาสนานิยมไว้ก่อน	 แม้ปัญญาชนท่ีรู้เร่ืองปรัชญา	

ศาสนาและรู้จักอาจารย์ป๋วยมากอย่างสุลักษณ์ ศิวรักษ์ จะสังเกตว่า	

อาจารย์ป๋วยอ้างว่าตนเป็น	agnostic	แต่สุลักษณ์ก็รีบเสริมตามว่า	แต่

อาจารย์ป๋วยก็ชอบอ่านงานของพุทธท�ส	 ซ่ึงเหมือนกับจะดึงให้ผู้อ่าน	

มองว่าอาจารย์ป๋วยก็อยู่ในกลุ่มชาวพุทธที่ดีด้วยเหมือนกัน๓๙

	 การที่ทัศนะแบบ	 agnostic	 ของอาจารย์ป๋วยไม่ค่อยเป็นที่

สังเกต	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาจารย์ป๋วยเองก็รู้ว่าเป็นแนวคิดที่แปลก

กว่าที่คนไทยทั่วๆ	ไปจะเข้าใจและรับได้		ดังนั้น	เขาจึงหลีกเลี่ยงไม่พูด

ถึงหรือไม่พยายามเสนอความคิดของตนในเรื่องนี้	 นอกจากเมื่อมีคน

มาถามถึงหรือขอให้พูดในเรื่องนี้	 อีกส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่า	 ทัศนะ

แบบ	agnostic	เป็นเรื่องยาก	ลึกซึ้งเกินไปกว่าที่คนไทยซึ่งถูกอบรมมา

ให้อยู่ในกรอบความคิดแบบศาสนานิยมจะเข้าใจด้วย	 คนทั่วไปจึงไม่

สนใจว่าอาจารย์ป๋วยจะเป็น	“คนที่ข�ดศรัทธ�”	หรือไม่

	 ประกอบกับทางด้านศีลธรรม	 โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต

ของอาจารย์ป๋วย	 ก็เป็นที่รู้จักเลื่องลือและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง	

ทำาให้ไม่มีใครจะมาตั้งข้อสงสัยหรือกล่าวโจมตีอาจารย์ป๋วย	 โดยใช้

๓๙	 ส.	 ศิวรักษ์,	นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน	 (กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิโกมลคีม
ทอง,	2๕22),	1๐๙.
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๖8

ความไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธาเป็นข้ออ้างจะเห็นได้ว่า	 แม้แต่ศัตรูที่

โจมตีให้ร้ายอาจารย์ป๋วยในยุคนี้	 คือยุคก่อน	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 ก็

มักใช้ข้ออ้างอื่นๆ	เช่นว่าเป็นลูกเจ๊ก	มีเมียฝรั่ง	ว่าได้รับการศึกษาแบบ

อังกฤษเลยนิยมอังกฤษ	ฯลฯ	แต่ไม่มีใครกล้�โจมตีเข�ในเรื่องคว�ม 

ไม่ซื่อสัตย์สุจริตแต่อย่�งใด	 การที่เขาเป็นคนไทยคนแรกๆ	 ที่ได้

รับร�งวัลแมกไซไซ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ (government service)  

ในปี	 2๕๐8	 มีส่วนทำาให้เขามีชื่อเสียง	 จนอาจจะกล่าวได้ว่า	 เป็น

ข้�ร�ชก�รที่มีชื่อเสียงเกียรติภูมิม�กที่สุดในสมัยนั้น
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๖๙

บทบาทของอาจารย์ป๋วย
ในฐานะนักการศึกษาผู้ห่วงใย
และปัญญาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์

	 แม้ว่าบทบาทหลักของอาจารย์ป๋วยในช่วงปี	 2๕๐1–2๕1๔	

จะเป็นบทบาทในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คนสำาคัญของรัฐบาล	 แต่	

ความสนใจในช่วงหลังๆ	ของอาจารย์ป๋วย	ได้เปล่ียนจากปัญหาเศรษฐกิจ	

ล้วนๆ	 มาสู่ปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคมมากขึ้นตามลำาดับ	

ทั้งๆ	ที่เขามีภาระมากมาย	ในฐานะผู้ว่าการธนาคารชาติและตำาแหน่ง

ผู้วางแผน	 กำาหนดนโยบาย	 ติดตามการดำาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของรัฐ	 ตำาแหน่งอื่นๆ	 หลายตำาแหน่ง	 แต่เขาก็ยังแบ่งเวลา

ให้กับการบรรยาย	 เข้าร่วมสัมมนา	 และเขียนบทความลงในวารสาร

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ที่เขามีส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างขยันขันแข็ง

	 ในช่วงนี้อาจารย์ป๋วยมีงานสอน	พูด	และเขียนมากขึ้นเพราะ

เขาเห็นว่าการกระทำาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษา	

คนรุ่นใหม่	เพื่อเตรียมตัวพวกเขาสำาหรับการไปช่วยทำางานพัฒนาชาติ

บ้านเมืองอย่างมีสติปัญญาต่อไป	 แม้ว่าในช่วงแรกๆ	 เขายังไม่ได้เข้ามา	

ในวงการศึกษาโดยตรง	 แต่เขาก็เป็นที่ยอมรับในฐานะนักวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และเป็นผู้ที่ให้ความสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ๆ	 และ

กิจกรรมทางวิชาการอย่างขยันขันแข็ง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ค่อยได้ในหมู่

ข้าราชการชั้นสูงในสมัยนั้น
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๗๐

	 ในปี	 2๕๐๗	 อาจารย์ป๋วยรับคำาเชิญของกรมหมื่นนร�ธิป-

พงศ์ประพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์มาเป็นคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์	โดยที่ยังคงดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารชาติพร้อมกัน

ไปด้วย	ต่อมาอาจารย์ป๋วยซึ่งเริ่มเห็นความสำาคัญของการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยว่าจะเป็นเครื่องมือสำาคัญของการสร้างปัญญาชนที่มี

คุณภาพไปช่วยพัฒนาประเทศ	 พยายามที่จะขอลาออกจากตำาแหน่ง

ผู้ว่าการธนาคารชาติ	 เพื่อที่จะไปทำางานเป็นคณบดีเต็มเวลา	 แต่	

จอมพลถนอมนายกรัฐมนตรีพูดจาขอร้องให้เขาคงอยู่ในตำาแหน่งต่อไป	

(กว่าอาจารย์ป๋วยจะลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารชาติได้ก็เป็น

ปี	2๕1๔)	ถึงแม้อาจารย์ป๋วยคงทำางาน	2	ตำาแหน่ง	 โดยใช้เวลาเย็น

ถึงค่ำาไปทำางานคณบดี	 อาจารย์ป๋วยก็ทำางานเต็มที่และได้ปรับปรุง

คณะเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานทางการศึกษาสูงขึ้น

อย่างสำาคัญ

	 การที่อาจารย์ป๋วยขอลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร-

แห่งประเทศไทยเพื่อไปดำารงตำาแหน่งคณบดีนั้น	ถ้ามองในสายตาของ

ข้าราชการและชนชั้นสูงของไทยแล้ว	 ก็จะเห็นกันว่าตำาแหน่งคณบดี

เป็นตำาแหน่งที่เล็กและมีเกียรติน้อยกว่าตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร-

แห่งประเทศไทยอย่างไม่มีทางเทียบกันได้เลย	 (คณบดีได้รับเงินเดือน

น้อยกว่าผู้ว่าการธนาคารชาติราว	 ๖–๗	 เท่าด้วย)	 การตัดสินใจของ	

อาจารย์ป๋วยจึงสะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นนักอุดมคติ	 และคนที่ไม่มี	

ความทะเยอทะยานส่วนตัว	 อาจารย์ป๋วยได้ทำางานในตำาแหน่งผู้ว่าการ-	

ธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา	 12	 ปี	 และมีความรู้สึกว่า	

ผู้ร่วมงานระดับรองๆ	 ของเขา	 สามารถทำางานได้ดีเท่ากับที่เขาทำาได้

ในขณะที่คนมีความสามารถในสมัยนั้น	 ยังไม่นิยมไปเป็นผู้บริหาร	

หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยกัน	 เพราะสถานภาพการให้ผลตอบแทน
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๗1

และความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างต่ำา

สำาหรับอาจารย์ป๋วยจึงต้องการเข้าไปบุกเบิกและพัฒนาการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย	ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับการสร้างคนที่

มีคุณภาพไปพัฒนาประเทศชาติ๔๐

	 ผู้เขียนมองว่า	 ส่วนหนึ่งที่อาจารย์ป๋วยตัดสินใจเช่นนั้นเป็น

เพราะเขาเริ่มตระหนักว่า	 บทบาทของเขาในฐานะนักเศรษฐศาสตร์

ของรัฐบาล	 เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนน้อยกว่า

ที่เขาเคยคาดคิดไว้	 เขาคงจะเริ่มมองเห็นด้วยว่า	 การจะแก้ปัญหา

การกระจายผลของการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมนั้น	 จะต้องรวมไปถึง

การพัฒนาระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยด้วยและหนทาง

หนึ่งที่เขาน่าจะทำาได้ดีที่สุด	 คือการให้การศึกษาคนหนุ่มสาว	 ทำาให้

เขามีความรับผิดชอบและห่วงใยต่อปัญหาของประเทศชาติมากขึ้น		

อาจารย์ป๋วยไม่ได้แสดงความคิดความรู้สึกนี้ออกมาตรงๆ	 แต่นี่เป็น

สิ่งท่ีผู้เขียนตีความจากการแสดงออกด้านการพูดและการเขียนของ

เขาในช่วงนี้

	 ในช่วงที่อาจารย์ป๋ วยเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ระหว่างปี	 2๕๐๗–2๕1๕	 เขาได้พัฒนา

คุณภาพของการเรียนการสอนในคณะดังกล่าวอย่างสำาคัญ	ทั้งในด้าน	

การรับสมัครอาจารย์ใหม่	 และหาทุนส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับสูง	

ในต่างประเทศ	 การปรับปรุงหลักสูตร	 การขอความช่วยเหลือจาก	

องค์การต่างประเทศให้ส่งอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยสอน		

การปรับปรุงห้องสมุด	 การสนับสนุนให้นักศึกษาทำากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์	การเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ภาคค่ำา	ให้คนที่ทำางานแล้วมี

๔๐	Thomas	Silcock,	“Puey,”	in	A Siamese for All Seasons, 26.
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โอกาสได้เรียน	ฯลฯ	ในปี	2๕๐๗	ท้ังคณะมีอาจารย์ประจำาเพียง	๔	คน	

นอกนั้นเป็นอาจารย์พิเศษ	อีก	1๐	ปีต่อมาคือในปี	2๕18	อาจารย์

ประจำาของคณะนี้เพิ่มเป็น	 ๙๐	 คน	 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือเอก๔1

	 นอกจากอาจารย์ป๋วยจะหันมาสนใจในเรื่องการพัฒนาการ

ศึกษา	 และบทบาทของปัญญาชนหนุ่มสาวแล้ว	 เขายังหันมาสนใจ

และเข้าร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทมากข้ึน	

โดยเป็นผู้มีส่วนก่อตั้งและสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทของ	

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยท่ีชัยนาทและอุทัยธานี	 ซ่ึงเป็น	

โครงการพัฒนาชนบทโดยองค์กรพัฒนาเอกชนโครงการแรกๆ	 ถ้า

ไม่นับงานของพวกหมอสอนศาสนา	และต่อมาในปี	2๕12	อาจารย์	

ป๋วยก็ได้ก่อตั้งโครงก�รบัณฑิตอ�ส�สมัคร	 ซึ่งรับผู้จบการศึกษา

ปริญญาตรีมาฝึกอบรม	 เพื่อส่งออกไปเป็นครูและนักพัฒนาในชนบท

เป็นเวลา	1	ปี

	 โครงการแรกต่อมามีปัญหาและซบเซาไป	 คงจะเนื่องจาก

เหตุการณ์ทางการเมือง	 ๖	 ตุลาคม	 2๕1๙	 	 ส่วนโครงการหลังยังคง

ดำาเนินสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 โครงการพัฒนาทั้งสองอาจไม่ได้ส่งผล	

ต่อการพัฒนาชนบทที่เห็นได้ชัด	 แต่ได้เป็นเวทีในการให้การศึกษา

ปัญญาชนหนุ่มสาวท่ีสำาคัญ	รวมท้ังได้ดึงให้อาจารย์ป๋วยได้สนใจปัญหา	

ของชาวนาชาวไร่	 ได้ออกไปเยี่ยมเยียนสัมผัสชีวิตของชาวนาชนบท

โดยตรง	 ซึ่งทำาให้เขาตระหนักถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

มากขึ้นด้วย

	 ช่วงเดือนตุลาคม	 2๕1๓	 ถึงกุมภาพันธ์	 2๕1๔	 อาจารย์ป๋วย	

๔1	จรินทร์	พิพัฒนกุล	และคณะ,“ชีวประวัติอาจารย์ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,”	ใน	คิดถึงอาจารย์ 
ป๋วย	(กรุงเทพฯ:	คณะกรรมการห้องสมุดเศรษฐศาสตร์	ปีการศึกษา	2๕2๖–2๕2๗),	๙.	
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๗๓

รับคำาเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยปรินซตัน	สหรัฐ	และ	
ในเดือนสิงหาคม	 2๕1๔	 ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย	
เคมบริดจ์	 เข้าใจว่าครั้งแรกจะไปอยู่ปีเดียว	 เพื่อใช้เป็นโอกาสในการ
ศึกษาค้นคว้า	และดูงานด้านการศึกษาที่เขาตั้งใจจะพัฒนาในเมืองไทย	
แต่สถานการณ์ทางการเมืองในเมืองไทยในช่วงนี้เกิดรัฐประหาร	
ปี	2๕1๔	และรัฐบาลเพ่งเล็งว่าอาจารย์ป๋วยเป็นผู้นำานักศึกษาปัญญาชน	
เรียกร้องประชาธิปไตย	ทำาให้อาจารย์ป๋วยเลือกท่ีจะอยู่ต่างประเทศต่อ	
จนถึงหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 แล้ว	
อาจารย์ป๋วยจึงได้กลับประเทศไทย
	 การที่อาจารย์ป๋วยได้ออกไปทำางานศึกษาค้นคว้าและสอน
อยู่ที่ต่างประเทศในช่วงนี้คงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีทำาให้เขาพ้นภาระจาก
งานบริหารและงานด้านเทคนิควิธีจัดการทางเศรษฐกิจ	 ในฐานะ	
นักเศรษฐศาสตร์คนสำาคัญของรัฐบาล	 ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ธรรมดาๆ	 ที่มีเวลาสำาหรับการค้นคว้าและคิดทบทวนถึงปัญหาและ
อนาคตของเมืองไทยมากข้ึนในเมืองไทยเอง	 ในช่วงปี	 2๕1๓–2๕1๔	
(ก่อนที่ถนอมจะทำารัฐประหารและยกเลิกรัฐธรรมนูญในเดือน
พฤศจิกายน	 2๕1๔)	 ก็เป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น	 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน
ปี	2๕11	และการเลือกตั้งทั่วไปในปี	2๕12	สภาพดังกล่าวคงทำาให้
อาจารย์ป๋วยมองโลกในแง่ดีว่า	 แม้การพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังคง
มีปัญหาอยู่ในหลายด้าน	 แต่เมืองไทยก็คงจะพัฒนาไปสู่สังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรมอย่างสันติวิธีได้
	 ในช่วงท่ีอาจารย์ป๋วยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ในสหรัฐในปลายปี	
2๕1๓	 ถึงต้นปี	 2๕1๔	 เขาได้รับเชิญให้ไปพูดในหลายมหาวิทยาลัย
ในช่วงน้ันคนอเมริกันกำาลังสนใจและวิตกเกี่ยวกับปัญหาสงครามใน

อินโดจีน	 และการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในเอเชียอาคเนย์	 ทำาให้	
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๗๔

อาจารย์ป๋วยใช้เวลาครุ่นคิดถึงปัญหาสถานะของเมืองไทย	 ในท่ามกลาง

ความขัดแย้งนี้	 รวมทั้งปัญหาการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ภายใน

ประเทศมากขึ้น	 อาจารย์ป๋วยมีโอกาสได้พบกับนักศึกษาไทยที่สหรัฐฯ	

ซึ่งแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาและอนาคตของเมืองไทยทำาให้

อาจารย์ป๋วยรู้สึกมีความหวังในคนรุ่นใหม่	 และได้เขียนบทความมาลง

วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ เล่าสิ่งที่ได้พบเห็น	ความคิด	ความรู้สึก	

และจบลงด้วยการตั้งคำาถามให้ปัญญาชนผู้ซ่ึงอาจารย์ป๋วยเห็นว่า	

ย่อมมีความรับผิดชอบในชะตากรรมของชาติและสังคมไทยมากกว่า

คนทั่วไปว่า

	 “ปัญห�มีอยู่ว่�เร�จะถือเป็นธุระหรือว่�ธุระไม่ใช่ เร�จะใจเด็ด 

หรือใจเย็นเอ�ตัวรอดแสวงสุขสบ�ยต�มยถ�กรรม?

 เวียดน�มเหนือต่อสู้แสนย�นุภ�พของสหรัฐอเมริก�ได้ด้วย

ใจเด็ดเป็นสำ�คัญ (อ�วุธเป็นรอง) คนไทยต้องต่อสู้คอมมิวนิสต์และรักษ� 

เอกร�ชและคว�มชอบธรรมภ�ยในช�ติเร�ได้ด้วยใจเด็ดด้วยก�รปกครอง 

ที่ถูกต้อง ด้วยก�รปกครองโดยกฎหม�ยและประช�ธิปไตย”	๔2

	 แต่ในขณะที่อาจารย์ป๋วยกำาลังสนใจ	ห่วงใย	และมีความหวัง	

ที่จะให้สังคมไทยพัฒนาไปอย่างเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม

มากขึ้น	 ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน	 (2๕1๔)	 จอมพลถนอมก็ทำา

รัฐประหารรัฐบาลของตนเองเพื่อที่จะยกเลิกการปกครองระบอบ

รัฐสภากลับไปหาระบอบเผด็จการโดยทหารแบบเก่า	 อาจารย์ป๋วยซึ่ง	

ขณะน้ันเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 ประเทศอังกฤษ	

ได้เขียนจดหมายส่งถึงถนอม	 (ผู้เคยร่วมเรียนหลักสูตรป้องกันราช-

อาณาจักร	 (วปอ.)	 ด้วยกัน)	 เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำา

๔2	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “ข้อคิดจากสหรัฐอเมริกา,”	 ใน	 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 8	 (มีนาคม–
พฤษภาคม	2๕1๔).
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๗๕

ดังกล่าว	 และเรียกร้องให้ถนอมคืนรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน	 เพื่อ

ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่	โดยอาจารย์ป๋วยได้ใช้วิธีเขียนเชิงสมมติ	

เป็นจดหมายของน�ยเข้ม เย็นย่ิง	ถึงน�ยทำ�นุ เกียรติก้อง	 ผู้ใหญ่บ้�น

ไทยเจริญ	 วิงวอนให้เร่งมีกติกาหมู่บ้านเกิดขึ้นโดยเร็ว	 การเขียนเชิง

สมมติดังกล่าว	คงจะเป็นบุคลิกท่วงทำานองของอาจารย์ป๋วย	ท่ีไม่อยาก

ให้เป็นข้อเรียกร้องแบบตรงไปตรงมา	 ซึ่งจะดูก้าวร้าวรุนแรงเกินไป	

เลยใช้ท่วงทำานองของการเขียนแบบวรรณกรรมเข้ามาช่วย

	 ถนอมคงไม่ได้สนใจตอบจดหมายฉบับนี้	 และต่อมาสำาเนา

ของจดหมายฉบับนี้	 ได้แพร่ออกไปในอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

และปัญญาชนผู้ติดต่อสัมพันธ์กับอาจารย์ป๋วย	 ตอนน้ันผู้เขียนใช้เวลา	

หลังเลิกงานจากไทยวัฒนาพานิชไปช่วยทำาวารสารชาวบ้าน	 รายเดือน		

ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่	กมล กมลตระกูล	 นักศึกษา	

คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ เป็นหัวแรงในการทำานิตยสารดังกล่าวได้	

นำาเอาสำาเนาจดหมายฉบับนี้มาให้อ่านเราตัดสินใจนำาลงตีพิมพ์	

เพื่อให้คนรับรู้ในวงกว้างโดยไม่ได้ขออนุญาตจากอาจารย์ป๋วย	 โดย

คาดการณ์เอาว่าอาจารย์ป๋วยคงจะไม่ว่าอะไร

	 เราเองรู้ว่า	 การตีพิมพ์จดหมายดังกล่าวอย่างเปิดเผยในขณะน้ัน	

เป็นเรื่องที่เสี่ยงกับความไม่พอใจของรัฐบาลเผด็จการทหาร	ผู้เขียนจึง	

ทำาให้ดูเบาลงโดยการจ่าหัวเรื่องว่าเป็น	 “เรื่องสั้น” เพื่อให้แลดูเป็น

นิยายมากกว่าเป็นเรื่องจริง	 เพราะถึงอย่างไรอาจารย์ป๋วยก็เขียน

แบบเป็นเรื่องสมมติอยู่แล้ว	 แต่เราใส่ชื่ออาจารย์ป๋วยเป็นผู้เขียนด้วย	

โดยท่ีในต้นฉบับอัดสำาเนาลงแต่ช่ือเข้ม	 ซ่ึงเป็นช่ือจัดต้ังสมัยเป็นเสรีไทย

ของอาจารย์ป๋วย๔๓	 ตอนน้ันวารสารชาวบ้าน	 เป็นวารสารรายเดือนท่ี	

๔๓	 ชาวบ้าน	 1,	 ฉ.2	 (มีนาคม	 2๕1๕)	 และใน	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “จดหมายนายเข้ม		
เย็นย่ิง,”	ใน	สันติประชาธรรม	(กรุงเทพฯ:	เคล็ดไทย,	2๕1๗),	๕2–๕๗.
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๗๖

แพร่หลายในหมู่นักศึกษาปัญญาชนมากพอๆ	กับวารสาร	สังคมศาสตร์-

ปริทัศน์คือขายได้ไม่ต่ำากว่า	 ๕,๐๐๐–๖,๐๐๐	 ฉบับ	 ดังน้ันส่ิงท่ีอาจารย์	

ป๋วยต้องการสื่อสารจึงแพร่ไปได้กว้าง	 นอกจากที่ลงในชาวบ้านแล้ว	

พวกนักศึกษาไทยในต่างประเทศได้นำาจดหมายฉบับน้ีของอาจารย์ป๋วย	

ไปตีพิมพ์รวมทั้งยังมีการอัดสำาเนาแจก	 (สมัยนั้นยังไม่มีอินเตอร์เน็ต)	

มีคนเขียนถึง	 พูดถึง	 ตามมาอีก	 ทำาให้ฝ่ายรัฐบาลและพวกจารีตนิยม

ต้องพยายามหาทางแก้ไขด้วยการแพร่ข่าวว่าอาจารย์ป๋วยไม่ได้เป็น

ผู้เขียนหากมีคนอื่นเขียนโดยอ้างชื่ออาจารย์ป๋วย	 เพื่อจุดมุ่งหมาย

ทางการเมืองบางอย่าง

	 คนแพร่ข่าวเท็จดังกล่าวคนหนึ่งคือ	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ปราโมช	

เขาได้เขียนลงคอลัมน์ตอบปัญหาประจำาวันในสยามรัฐฉบับวันที่	 11	

พฤษภาคม	2๕1๕	 ว่า	 “ได้ทร�บม�โดยมีหลักฐ�นอันแน่นอนไม่มีสิ่ง

ที่สงสัยได้ ว่�อ�จ�รย์ป๋วยได้เขียนจดหม�ยถึงจอมพลถนอม ปฏิเสธ

ว่�ตนไม่ได้เป็นผู้เขียนจดหม�ยฉบับที่มีผู้กล่�วขวัญถึงกันอยู่นั้น”	 แต่

อีกไม่กี่วันต่อมา	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ก็ต้องลงจดหมายยืนยันจากอาจารย์	

ป๋วย	 ว่าเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนั้นส่งถึงถนอมจริง	 แต่อาจารย์ป๋วย	

ออกตัวว่า	 ทั้งอาจารย์ป๋วยเองและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ไม่ได้

เป็นผู้ส่งไปลงหนังสือพิมพ์๔๔	

	 จดหมายของนายเข้ม	เป็นการคัดค้านการรัฐประหารปี	2๕1๔	

ที่เปิดเผยมากที่สุดนอกเหนือไปจากการที่	 ส.ส	 ๓	 คน	 ยื่นฟ้อง	

จอมพลถนอมต่อศาลอาญาในข้อหากบฏ	ในวันที่	๙	มีนาคม	2๕1๕	

ส.ส.	๓	คน	ประกอบไปด้วย	อุทัย พิมพ์ใจชน อนันต์ ภักดิ์ประไพ	

และบุญเกิด หิรัญคำ�	 ถูกจับทันทีหลังจากยื่นฟ้อง	 และต่อมาก็ถูก

๔๔ สยามรัฐ	(22	พฤษภาคม	2๕1๕).
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๗๗

จอมพลถนอมใช้อำานาจเผด็จการสั่งจำาคุกคนละ	 ๗–1๐	 ปี	 รัฐบาลสั่ง

ห้ามหนังสือพิมพ์ทำาข่าว	 และไม่มีใครกล้าปริปากแสดงความเห็นใจ	

การประท้วงด้วยจดหมายของอาจารย์ป๋วย	 แม้จะนุ่มนวลกว่า	 แต่ก็

เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางมากกว่า	 แล้วส่งผลสะเทือนมากกว่าการ

ฟ้องศาลของ	ส.ส.	๓	คน	เพราะนอกจากอาจารย์ป๋วยจะเป็นปัญญาชน

อาวุโสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางแล้ว	 เขายัง

เขียนจดหมายฉบับนั้นได้อย่างงดงาม	 กินใจและมีพลังด้วย	 ดังจะขอ

ยกข้อความบางตอนมาให้เห็นดังต่อไปนี้		

	 “สำ�หรับหมู่บ้�นไทยเจริญของเร� ก็มีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอยู่

เป็นอันม�ก แต่ผมว่�อะไรก็ไม่ร้�ยเท่�พิษของคว�มเกรงกลัว ซึ่งเกิด

จ�กก�รใช้อำ�น�จขู่เข็ญ และก�รใช้อำ�น�จโดยพลก�ร (แม้ว่�จะใช้ใน

ท�งที่ถูก) เพร�ะคว�มเกรงกลัวย่อมมีผลสะท้อนเป็นพิษแก่ปัญญ� 

เมื่อปัญญ�เป็นพิษแล้ว ในบ�งกรณีก็กล�ยเป็นอัมพ�ตใช้อะไรไม่ได้ 

บ�งกรณียิ่งร้�ยไปกว่�นั้น ปัญญ�เกิดผิดสำ�แดงอัดอั้นหนักๆ เข้� เกิด

ระเบิดขึ้น อย่�งที่เกิดมีม�แล้วในหมู่บ้�นอื่นๆ หล�ยแห่ง ทุกวันนี้ 

อ่�นหนังสือพิมพ์แต่ละวันก็พบโดยทั่วไป” ๔๕

	 นอกจากจะเขียนจดหมายนายเข้มแล้ว	 ในปลายเดือนเมษายน

ปีเดียวกัน	 (2๕1๕)	 อาจารย์ป๋วยยังได้เขียน	 “บันทึกประช�ธรรมไทย

โดยสันติวิธี”	และส่งสำาเนาให้อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	ลูกศิษย์ลูกหา	

ได้อ่านกันบันทึกสั้นๆ	 ชิ้นนี้	 เป็นการขยายความคิดของอาจารย์ป๋วย	

เก่ียวกับว่าเราจะมีทางให้ได้มาซ่ึงสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม	

โดยสันติวิธีได้อย่างไร	 อาจารย์ป๋วยได้เร่ิมใช้คำาว่า	 “ประช�ธรรม” หรือ	

สิทธิเสรีภาพของประชาชนทางการเมือง	 แทนคำาว่า	 “ประช�ธิปไตย” 

๔๕	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“จดหมายนายเข้ม	เย็นย่ิง,”	ใน	สันติประชาธรรม,	๕๕.
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๗8

ที่อาจารย์ป๋วยเห็นว่าใช้กันจนเฝือความหมายไป	 และได้เสนอว่าการ

ที่จะให้บรรลุถึงสังคมประชาธรรมถาวรโดยสันติวิธีนั้นคนท่ีรักเสรีภาพ

ทุกคนควรจะสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่เสมอ	 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกัน	

ศึกษาภาวะข้อเท็จจริง	 ความเคลื่อนไหวภายในประเทศ	 เขียน	 พูด	

แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือคนท่ีถูกประทุษร้ายหรือถูกจำากัด

เสรีภาพ	เนื่องด้วยการกระทำาเพื่อเสรีภาพประชาธรรม๔๖

	 เดือนมิถุนายน	 2๕1๕	 อาจารย์ป๋วยเขียนบทความเรื่อง	

“แตกเนื้อหนุ่ม เมื่อ ๒๔๗๕” ลงในวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์  

ถึงแม้จะเป็นบทความเชิงประวัติศาสตร์	 	 มองจากประวัติของตนเอง	

แต่อาจารย์ป๋วยก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า	 เขารู้สึกเสียดายหรือรู้สึกว่าเป็น

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 ที่ตอนหนุ่มนั้นเขาสนใจการเมืองน้อย	 และเป็นเพียง	

ผู้มุงดู	ในตอนท้ายของบทความเขาได้เรียกร้องว่า	

 “ถ้�รักจะให้ดุลแห่งชีวิตของประช�ช�ติไทยเคลื่อนสูงขึ้นไป 

โดยไม่ทิ้งเสถียรภ�พ ไม่มีท�งอื่นต้องร่วมกันม�กๆ เลิกลัทธิไทยมุง 

ไทยบ่น ไทยมุงบ่นเสีย ชวนกันย้�ยสังกัดเป็นไทยสน ไทยร่วม ไทย

เรียกร้อง แล้วไทยจะเจริญ”

	 ทั้งเขายังได้เสนอให้อภิปรายกันด้วยว่า	 บ้�นเมืองอันพึง

ปร�รถน�ของเรานั้นควรจะมีลักษณะประการใดบ้างโดยเขาเห็นว่า	

ควรจะมีลักษณะ	 ๔	 ประการ	 คือ	 มีสมรรถภ�พ เสรีภ�พ คว�ม

ยุติธรรม และแผ่เมตต�กรุณ�๔๗	

	 ดังนั้น	จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่การรัฐประหาร	2๗	พฤศจิกายน	

2๕1๔	 เป็นต้นมา	 อาจารย์ป๋วยได้เขียนเรียกร้องประชาธิปไตยอย่าง	

๔๖	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“บันทึกประชาธรรมโดยสันติวิธี,”	ใน	สันติประชาธรรม,	๕8–๖๔.

๔๗	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“แตกเน้ือหนุ่ม	เม่ือ	2๔๗๕,”	ใน	สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 	1๐,	ฉ.๖	
(มิถุนายน	2๕1๕).
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๗๙

ต่อเน่ือง	ในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีเขาได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร-	

แห่งประเทศไทยเป็นผลสำาเร็จแล้ว	 เขาจึงไม่ได้ผูกพันกับรัฐบาลในฐานะ	

เป็นนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลอีกต่อไป	 แม้เขาจะยังคงดำารงตำาแหน่ง

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์อยู่	 แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ต่างจาก	

ข้าราชการอ่ืนๆ	ตรงท่ีมีความรู้สึกเป็นอิสระทางวิชาการท่ีจะออกความ	

คิดเห็นได้	 และโดยเฉพาะสำาหรับอาจารย์ป๋วย	 ซึ่งเป็นคนรักเสรีภาพ

ด้วยแล้ว	 ยิ่งย่อมจะรู้สึกเป็นอิสระมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย	

ส่วนใหญ่ในเวลานั้น

	 การรณรงค์เพ่ือสังคมประชาธรรมของอาจารย์ป๋วย	แม้จะเป็น	

รณรงค์แบบปัญญาชน	 ด้วยการเขียนบทความไม่กี่ชิ้น	 แต่ก็ทำาให้

รฐับาลของชนชัน้สูง	ซึง่หวัน่เกรงตอ่คำาวจิารณ	์คำาคดัคา้น	ไมส่บายใจได	้

การท่ีอาจารย์ป๋วยเร่ิมเปล่ียนบทบาทจากนักวิชาชีพฝ่ายรัฐบาลมาเป็น

ปัญญาชนอิสระที่วิพากษ์วิจารณ์	 มีผลทำาให้เขาถูกเพ่งเล็ง	 ถูกระแวง	

สงสัย	และปล่อยข่าวให้ร้ายต่างๆ	นานา	เพื่อเป็นการทำาลายชื่อเสียง

และภาพพจน์ของเขา

	 ก่อนหน้านี้	 คือในปี	 2๕1๓	 อาจารย์ป๋วยเริ่มตกเป็นเหยื่อ	

ของการปล่อยข่าวให้ร้ายมาคร้ังหน่ึงแล้ว	 เม่ือเขาเดินทางไปธุระท่ียุโรป	

และแวะไปเย่ียมคารวะอาจารย์ปรีดี	 พนมยงค์	 ซ่ึงย้ายท่ีพำานักในฐานะ	

ผู้ลี้ภัยการเมืองจากจีนไปอยู่ที่ฝรั่งเศส	หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ์ ของ	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 ได้เขียนบทความในทำานอง	

ตั้งข้อสงสัยว่า	 2	 คนนี้ไปพบเพื่อวางแผนทำาอะไรที่ไม่ดีสักอย่าง๔8			

การวิจารณ์ดังกล่าวนอกจากจะเขียนขึ้นเพื่อโจมตีอาจารย์ปรีดีอย่าง

ไม่เป็นธรรมแล้ว	 ยังเป็นการให้ร้ายอาจารย์ป๋วยอย่างเกินความจริง	

๔8	ส.ธ.น.[สำาเนียง	ขันธชวนะ],	“ป๋วย	ปรีดี?,”	ใน	สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (๓๐	สิงหาคม	
2๕1๓).
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เพราะอาจารย์ป๋วยเพียงแต่ไปแวะเยี่ยมคารวะปรีดีในฐานะอาจารย์	

ลูกศิษย์	 และผู้เคยร่วมงานเสรีไทยกันมาเท่านั้น	 และโดยข้อเท็จจริง	

ก็คือ	 อาจารย์ป๋วยเคยเป็นเสรีไทยจากอังกฤษที่มาอยู่เมืองไทยช่วง	

ไม่นานนัก	 แล้วก็กลับไปเรียนต่อ	 ไม่เคยทำางานการเมืองร่วมกับกลุ่ม

ปรีดี	 และเป็นนักวิชาการแนวเสรีนิยมมากกว่าที่จะเห็นด้วยกับทัศนะ

แบบสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ของปรีดี

	 ดังนั้น	 เมื่ออาจารย์ป๋วยเริ่มมาเขียนหนังสือเรียกร้องประชา-	

ธิปไตยในปี	 2๕1๕	 เข้าอีก	 ก็ยิ่งทำาให้คนชั้นสูงจารีตนิยม	 ที่กลัวคน	

หัวก้าวหน้าอย่างอาจารย์ปรีดีและการเปล่ียนแปลง	พลอยหวาดระแวง	

อาจารย์ป๋วยมากยิ่งขึ้น

	 ขณะที่ฝ่ายผู้ปกครองไม่พอใจอาจารย์ป๋วยมากยิ่งขึ้น	 ฝ่าย

นักศึกษาปัญญาชนให้ความเคารพรักนับถือเขามากขึ้นเพราะใน

สมัยนั้นแทบจะหาปัญญาชนอาวุโสที่ทั้งมีคุณธรรม	 มีความคิดอ่าน	

ก้าวหน้าแบบเสรีประชาธิปไตยแทบไม่ได้เลย	 คนรุ่นอาวุโสท่ีมีคุณธรรม	

ก็พอมีอยู่	 แต่ส่วนใหญ่จะถูกกลืนหรือประนีประนอมกับระบบ	 หรือ

ถูกเซ็นเซอร์	 จนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่มี

ลักษณะก้าวหน้า	 ในราวปี	 2๕1๕	 ซึ่งเป็นวาระที่จะต้องมีการสรรหา

อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		มีกระแสจากประชาคมธรรมศาสตร์ที่

ต้องการจะให้อาจารย์ป๋วยได้เป็นอธิการบดี	แต่อาจารย์ป๋วยซึ่งแวะมา	

เยี่ยมเมืองไทยช่วงสั้นๆ	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2๕1๕	 วิเคราะห์	

สถานการณ์ว่า

	 “ผู้มีอำ�น�จในรัฐบ�ลขณะน้ี ไม่ต้องก�รให้ผมเก่ียวข้อง ‘ยุแหย่’ 

นิสิตนักศึกษ� ฉะน้ันก็หม�ยคว�มว่�คงจะไม่เต็มใจให้ผมได้รับตำ�แหน่ง 

อธิก�รบดีธรรมศ�สตร์ น่�คิดต่อไปว่� แม้เป็นอ�จ�รย์สอนหนังสือเฉยๆ 

ก็จะหลีกเลี่ยงต่อก�รเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษ�ได้อย่�งไร? และคิด
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เลยไปถึงว่� แม้ไม่เป็นอ�จ�รย์แต่ไปทำ�ง�นอะไรก็ได้ในเมืองไทย ถ้�

เผอิญนิสิตนักศึกษ�เกิดมีก�รประท้วงอะไรขึ้น ผมจะพ้นข้อสงสัยและ

ข้อกล่�วห�ไปได้อย่�งไรว่� เป็นผู้ยุยงส่งเสริมนิสิตนักศึกษ�?”	๔๙

	 อาจารย์ป๋วยจึงตัดสินใจเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ต่อ	เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องกลับมาเผชิญหน้าละถูกระแวงถูกกล่าวหา

จากรัฐบาลเผด็จการในเวลานั้น	

	 ในช่วงนั้น	(ต้นปี	2๕1๖)	นักศึกษาปัญญาชนเริ่มแสดงความ

อึดอัดกับรัฐบาลเผด็จการทหารที่อยู่ต่อเนื่องมายาวนานราว	 1๕	 ปี	

แล้วมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและระบบที่ดำารงอยู่โดยท่ัวไป	

รวมทั้งการรณรงค์	 การชุมนุมประท้วงต่างๆ	 ซึ่งในที่สุดนำาไปสู่การ

เคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญและวิกฤติการณ์ท่ีนำาไปสู่การโค่นล้ม

รัฐบาลในวันที่	1๔	ตุลาคม	2๕1๖	ช่วงนี้อาจารย์ป๋วยยังเป็นอาจารย์

อยู่ที่อังกฤษ	 เขาไม่ได้มีส่วนร่วมหรือรับรู้เหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม

โดยตรง	 แต่ข้อเขียนของเขาในช่วงปี	 2๕1๕–2๕1๖	 เป็นงานที่ปลุก

จิตสำานึกและให้กำาลังใจแก่ขบวนการ	1๔	ตุลาคม	อย่างสำาคัญ

	

๔๙	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“ไปกรุงเทพ	๙–18	กุมภาพันธ์	2๕1๖,”	ใน	สันติประชาธรรม,	81–
82.
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บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วย
หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

	 การเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนักศึกษาประชาชน	 ในเดือน

ตุลาคม	2๕1๖	ได้นำาไปสู่การชุมนุมประท้วงที่มีคนร่วมด้วยหลายแสน

คนในกรุงเทพฯ	 รวมทั้งการชุมนุมประท้วงในจังหวัดสำาคัญๆ	 หลาย

จังหวัด	 เมื่อตำารวจเริ่มตีกลุ่มนักศึกษาที่กำาลังจะเดินทางกลับบ้าน	

หลังจากการไปชุมนุมท่ีหน้าวังสวนจิตรลดา	 (เพ่ือหวังพ่ึงบารมีพระบาท-	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	 การประท้วงโดยสันติวิธีได้เปลี่ยนไปเป็นการ

จลาจลของมวลชนท่ีโกรธแค้น	และการปราบปรามโดยใช้อาวุธของกำาลัง	

ตำารวจและทหารตามท้องถนนในกรุงเทพฯ	 นักศึกษาประชาชนถูกยิง

เสียชีวิตไป	๗๗	คน	บาดเจ็บอีก	8๕๗	คน	และสูญหายจำานวนมาก

	 สถานการณ์สงบลงได้เม่ือชนช้ันสูงกลุ่มอ่ืนๆ	แยกตัวออกจาก	

กลุ่มถนอม-ประภาส	 ซึ่งเป็นเป้าหลักในการถูกโจมตี	 และผลักดันให้

ถนอม	ประภาส	ณรงค์	(กิตติขจร)	ลาออกและเดินทางไปต่างประเทศ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงแต่งตั้ง	 น�ยสัญญ� ธรรมศักดิ์ 

องคมนตรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นหัวหน้าคณะ

รัฐบาลชุดใหม่	 และทรงแต่งตั้งสมาชิกสมัชชา	 2,๓๔๗	 คน	 ให้เป็น	

ผู้ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 2๙๙	 คน	 เพื่อทำาหน้าที่	
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ร่างรัฐธรรมนูญและออกกฎหมาย	จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

และการเลือกตั้งทั่วไป

	 อาจารย์ป๋วยเดินทางกลับเมืองไทยช่วงหลังเหตุการณ์	 1๔	

ตุลาคม	2๕1๖	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	และต่อมา

ได้รับเลือกจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ	

โดยได้คะแนนเสียงมากที่สุดเป็นอันดับ	 2	 รองจาก	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ	์

ปราโมช	เนื่องจาก	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	มีบทบาทในการเสนอชื่อคนใกล้ชิด	

ลูกศิษย์ลูกหาตนเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติอยู่จำานวนมาก	 รวมทั้ง

นักเขียน	นักหนังสือพิมพ์ในค่ายสยามรัฐ การที่	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ได้รับ	

คะแนนสูงสุดจึงเป็นเร่ืองท่ีคาดหมายได้	แต่การท่ีอาจารย์ป๋วยได้คะแนน

นิยมจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	 ซึ่งมาจากชนชั้นนำาในสังคมไทยคู่คี่

กับ	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ป๋วยได้รับความนิยมยกย่อง

นับถือจากปัญญาชนและชนชั้นนำาในตอนนั้นมากทีเดียว

	 ทัศนะของอาจารย์ป๋วยท่ีแสดงออกหลังเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม	

สะท้อนให้เห็นว่าเขามองปัญหาต่างๆ	 อย่างวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์

มากขึ้น	 ในบทความที่เขาเขียนให้นิตยสาร	 Far Eastern Economic 

Review ในเดือนธันวาคม	2๕1๖	อาจารย์ป๋วยมองเห็นว่าการท่ีสมาชิก

สภานิติบัญญัติ	 ซึ่งเป็นสภาแต่งตั้งยังประกอบไปด้วยนายทหารซึ่ง	

ใกล้ชิดกับรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นส่วนใหญ่	 โดยที่อำานาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบของพวกเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น	 แสดงให้เห็นว่า

เสรีภาพของประชาชนไทยยังคงตั้งวางอยู่บนฐานที่เปราะบางมาก๕๐	

	 อย่างไรก็ตาม	 อาจารย์ป๋วยก็เช่นเดียวกับปัญญาชนเสรีนิยม	

คนอื่นๆ	 ในยุคนั้น	 ที่มีความหวังกับการเปลี่ยนแปลงในทางเสรี-	

๕๐	Puey	Ungphakorn,	“Thailand:	A	Time	for	Unity,”	in	Best Wish For Asia	(Bangkok:	
Klett	Thai,	1975),	60–65.
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ประชาธิปไตยที่เหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคมได้สร้างขึ้น	 และมีความ

กระตือรือร้นที่จะช่วยสร้างฐานประชาธิปไตยให้มั่นคงขึ้น	 นอกจาก	

อาจารย์ป๋วยทำาหน้าท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ	และท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจ	

ของรัฐบาลรักษาการอาจารย์สัญญา	 ธรรมศักดิ์	 แล้ว	 อาจารย์ป๋วย

ยังได้พูดและเขียนบทความเพื่อเสนอความคิดที่เขาเห็นว่าจะเป็น	

ข้ันตอนที่จำาเป็นสำาหรับการสร้างสังคมประชาธิปไตยท่ีมั่นคงกว่า

สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นออกมาอย่างต่อเนื่อง	

	 ความคิดที่สำาคัญของอาจารย์ป๋วยในช่วงนั้น	 เช่น	 การเสนอ

ให้มีสภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน	 เพื่อทำาหน้าที่

ร่างรัฐธรรมนูญแทนสภานิติบัญญัติท่ีมาจากการแต่งตั้งแบบท่ีเป็นอยู่	

การเสนอให้รัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่นั้นประกันเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	

ของประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	 การเสนอให้หยุดยิงและเจรจากับ	

ผู้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์	เพ่ือยุติสงครามและสร้างการประนีประนอม	

ภายในชาติ	(national	reconciliation)	ขึ้น๕1

	 แต่เนื่องจากอำานาจทางการเมืองในเวลานั้น	 อยู่ในมือของ	

ชนช้ันนำาจารีตนิยม	ความคิดทางการเมืองท่ีมีลักษณะเสรีประชาธิปไตย	

แบบก้าวหน้าของอาจารย์ป๋วยจึงไม่ได้รับการเอาใจใส่มากนัก	 สิ่งที่	

ชนชั้นนำาต้องการจากอาจารย์ป๋วย	 คือความสามารถทางวิชาชีพใน	

ฐานะนักเศรษฐศาสตร์ของเขามากกว่า	อาจารย์ป๋วยจึงถูกเรียกร้องให้	

ทำาหน้าที่หัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล	 เพื่อช่วย

รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในเวลานั้น	

เพราะนอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาจะล้มเหลว	ไม่ได้กระจาย	

ไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนแล้ว	 ในช่วงปี	 2๕1๖	 ยังเกิดปัญหา

๕1	Ibid,	62	–	65.
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วิกฤติการณ์น้ำามันขึ้นราคา	และปัญหาค่าครองชีพเพิ่มสูงมากด้วย

	 แม้อาจารย์ป๋วยในฐานะหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลรักษาการ	สัญญา	ธรรมศักดิ์	จะไม่ได้มีอำานาจมากนัก	และ

เขาอยู่ในตำาแหน่งนี้ได้เพียงปีเดียว	 แต่เขาก็ได้พยายามสนับสนุนผลัก

ดันให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าหลายอย่าง	 เช่น	 ก�รขึ้น

ค่�จ้�งแรงง�นขั้นต่ำ� ก�รควบคุมค่�เช่�ที่ดินและก�รปฏิรูปที่ดิน

เพื่อก�รเกษตรกรรม	เป็นต้น

	 ในช่วงนั้น	 นักศึกษาปัญญาชนจำานวนไม่น้อย	 เชื่อกันว่า

อาจารย์ป๋วย	 (ขณะนั้นอายุ	 ๕๗	 ปี)	 น่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดี

ท่ีสุด	 ถ้าเขาตัดสินใจเล่นการเมือง	แต่อาจารย์ป๋วยปฏิเสธความคาดหวัง	

ดังกล่าว	 โดยให้เหตุผลว่า	 เขาคิดว่าตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น

ตำาแหน่งที่จำาเป็นต้องประนีประนอมสูง	 และเนื่องจากเขาไม่อยาก

ประนีประนอมในเร่ืองท่ีเขาไม่เห็นด้วย	ดังน้ันเขาจึงไม่คิดว่า	เขาเหมาะสม	

ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี๕2	 ในขณะเดียวกัน	 อาจารย์ป๋วยก็คิดว่าสิ่งที่	

เหมาะสมสำาหรับเขามากกว่า	และเขาสามารถให้อะไรสังคมได้มากกว่า	

คือ	การเป็น	“อิสรชนและสัตว์ก�รเมือง (freelance and political animal) 

ที่สนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องระบอบประช�ธิปไตย”	๕๓

	 อาจารย์ป๋วยยืนหยัดในทัศนะของเขาอย่างมั่นคงในช่วงปี

แห่งความขัดแย้งที่แหลมคมจาก	1๔	ตุลาคม	2๕1๖	ถึง	๖	ตุลาคม	

2๕1๙	 ในฐานะของปัญญาชนคนหนึ่ง	 ซึ่งหลังจากที่เขาพ้นจาก

ตำาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ	และท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล	

รักษาการสัญญา	ธรรมศักดิ์	 ราวต้นปี	2๕18	แล้ว	ก็ไม่ได้มีตำาแหน่ง

๕2	Puey	Ungphakorn,	“Dr.Puey	Speaks	Out,”	in	Best Wish For Asia,	75.

๕๓	Ibid.
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ทางการเมืองใดๆ	ตำาแหน่งงานประจำาของเขา	คืออธิการบดีมหา-	

วิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และผู้อำานวยการโครงการพัฒนาชนบทบริเวณ	

ลุ่มแม่น้ำาแม่กลอง	ซ่ึงเป็นโครงการร่วมพัฒนาชนบทของ	๓	มหาวิทยาลัย	

ที่มีเป้าหมายเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยไปเรียนรู้จาก

ชุมชน	และรับใช้ชุมชนมากขึ้น

	 แม้อาจารย์ป๋วยจะเลือกทำางานด้านการศึกษาและพัฒนา

ชนบท	 ซ่ึงเขาคิดว่าจะทำาประโยชน์ให้สังคมได้มากท่ีสุด	 และไม่ได้เข้าไป

ยุ่งเก่ียวกับการเมืองใดๆ	แต่การเมืองก็เข้ามายุ่งเก่ียวกับเขาอยู่ดี	เพราะ	

สมัยหลังเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 เป็นสมัยที่มีความขัดแย้ง

ทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆ	สูง	 โดยเฉพาะระหว่างกลุ่ม	ชนชั้น

ผู้มีทัศนะเก่าไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง	กับนักศึกษา	ปัญญาชน	

กรรมกรและชาวนากลุ่มหัวก้าวหน้าท่ีมีทัศนะใหม่	ต้องการเปล่ียนแปลง	

สังคมให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมไม่ใช่เพียงแค่มีสิทธิ์ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาล

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะน้ัน	 เป็นศูนย์รวมของนักศึกษา	

ประชาชนฝ่ายก้าวหน้า	และตัวอาจารย์ป๋วยเองก็เป็นปัญญาชนท่ีโดดเด่น	

ที่กลุ่มการเมืองต่างๆ	 จับตามองอยู่	 แม้ว่าเขาจะแสดงเจตนารมณ์ว่า	

ไม่เล่นการเมือง	 แต่การเคล่ือนไหวกิจกรรมทางการเมืองและสังคมของ	

นักศึกษาธรรมศาสตร์ทำาให้ชนช้ันนำาฝ่ายหัวเก่าระแวงว่าอาจารย์ป๋วย	

อยู่เบื้องหลังหรือให้ท้ายนักศึกษา

	 อาจารย์ป๋วยซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางกระแสที่เชี่ยวกรากของ

ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้าย	ต้องตกอยู่ในฐานะที่ลำาบาก

มากยิ่งกว่าสมัยก่อนเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคมเสียด้วยซ้ำา	 จริงอยู่ที่เขา	

เคยถูกเพ่งเล็ง	ถูกหวาดระแวงจากฝ่ายชนช้ันสูงหัวเก่าฝ่ายทหารมาแล้ว	

แต่ครั้งนั้นความขัดแย้งยังไม่แหลมคมมากถึงกับที่ชนชั้นสูงจะใส่ร้าย
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ป้ายสีเขาด้วยวิธีการสกปรกต่างๆ	 อย่างเป็นขบวนการเหมือนอย่างที่	

เขาต้องเผชิญอยู่ในช่วงปี	 2๕1๗–2๕1๙	 และในช่วงก่อนคือช่วงปี	

2๕1๔–2๕1๖	 นั้น	 อาจารย์ป๋วยยังได้รับความเห็นใจและสนับสนุน

จากนักศึกษาปัญญาชนส่วนใหญ่แต่ในปี	 2๕1๗–2๕1๙	 อาจารย์ป๋วย	

ผู้ยืนหยัดในหลักสันติประชาธรรมถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากฝ่ายขววา

และฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาโจมตีเขาว่าเป็นผู้ยุยงนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์

หรือแนวร่วมของคอมมิวนิสต์	ฝ่ายซ้ายโจมตีเขาว่าเป็นพวกข้าราชการ

อาวุโสแนวปฏิรูปที่ประนีประนอมกับชนชั้นสูง

	 แม้จะอยู่ในสภาพที่ถูกเข้าใจผิด	ถูกโจมตีวิจารณ์โดยไม่เป็น

ธรรมและปฏิบัติงานในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	ซึ่ง

เป็นเวทีสำาคัญของความขัดแย้งทางอุดมการณ์ได้ยากลำาบากมากแต่

อาจารย์ป๋วยก็ยังคงยืนหยัดทำาตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 และความเช่ือ	

ของตนโดยไม่ย่อท้อ	 ข้อเขียนที่สะท้อนความคิด	 อารมณ์ความรู้สึก

ของเขาในช่วงนี้ได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากชิ้นหนึ่งคือคำาไว้อาลัย

ที่เขาเขียนเป็นอนุสรณ์ในการจากไปของ	 คุณหญิงสุภ�พ ยศสุนทร	

เพื่อนร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ในเดือนสิงหาคม	 2๕1๗	

ซึ่งมีข้อความบางตอนดังนี้	
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	 “ในก�รต่อสู่เพ่ือเสรีภ�พของผม ท้ังในและนอกสภ�นิติบัญญัติ 

ระหว่�ง ๒ เดือนที่ผ่�นม�นี้ จริงดังที่ค�ด ผมมีเรื่องโต้แย้งอยู่เสมอต่อ

ก�รกลั่นแกล้ง ก�รบิดเบือน แม้กระทั่งก�รโป้ปดมดเท็จกันซึ่งๆ หน้� 

ถ้�เป็นปฏิปักษ์แบบเปิดเผยตรงไปตรงม� ผมยินดีต้อนรับ แต่ถ้�เป็น

ปฏิปักษ์แบบเต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่ห์ ผมก็ได้แต่เศร้�ใจ คำ�เรียกร้องเพ่ือ 

เสรีภ�พแห่งคว�มรู้สึกผิดชอบชั่วดี ได้ถูกตร�หน้�ประหนึ่งว่�เป็นก�ร

คดในข้องอในกระดูก เป็นก�รหลบเล่ียง ไร้ศีลธรรมและทรยศ เสรีภ�พ 

ท�งวิช�ก�รถูกโจมตีว่�เป็นสิทธิที่อันตร�ย เมื่อเพื่อนๆ และผม 

สนับสนุนให้มีเสรีภ�พในคว�มเชื่อท�งก�รเมือง เร�ก็ถูกตร�หน้�ว่� 

เป็นคอมมิวนิสต์ ผู้พร้อมที่จะทำ�ล�ยสถ�บันพระมห�กษัตริย์ ท้�ยสุด 

เม่ือปรปักษ์ของผมส้ินปัญญ�ท่ีจะห�เหตุม�โจมตี ก็หันม�เล่นง�นเร่ือง 

เชื้อส�ยที่เป็นจีนของผม ชื่อเป็นจีนของผม แม้กระทั่งเชื้อส�ยภรรย�

ของผมก็ไม่ละเว้น

 ในก�รเขียนถึงเรื่องนี้ ผมไม่ตั้งใจจะบ่นให้ใครๆ อย่�งน้อย

ที่สุดคุณคนหนึ่งละ ให้รู้สึกเสียใจแทนผม ผมเพียงต้องก�รแสดงคว�ม

ยินดีกับคุณในคว�มจริงที่ว่�ก�รต่อสู้ของคุณนั้นยุติลงแล้ว เพื่อนๆ 

และผมต้องรับภ�ระหนักขึ้นอีกในก�รต่อสู้ ไม่ว่�คุณจะเห็นด้วยหรือ

ไม่ก็ต�ม ก็ไม่สำ�คัญนัก โดยเฉพ�ะในเรื่องเสรีภ�พ สิ่งที่สำ�คัญกว่�คือ 

คว�มจริงที่ว่�คุณกับผมได้เห็นพ้องต้องกันว่� อุดมก�รณ์นั้นมีค่�ควร

แก่ก�รต่อสู้ แม้มองไม่เห็นชัยชนะ

    สันติสุข

    ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์

    ๒๒ สิงห�คม ๒๕๑๗”	๕๔

๕๔	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“สุภาพท่ีรัก,”	ใน	เศรษฐทรรศน์,	๔๕.
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๙๐

	 ถึงแม้ว่าอาจารย์ป๋วยจะมีทัศนะแบบเสรีนิยมและมนุษย-

ธรรมนิยมอย่างคงเส้นคงวามาตลอดชีวิต	แต่จากการติดตามอ่านงาน

ของอาจารย์ป๋วย	 ที่เขียนขึ้นในระยะเวลาที่ต่างกันอย่างเปรียบเทียบ

ผู้เขียนมีความรู้สึกว่า	 ทัศนะของอาจารย์ป๋วยในช่วงตั้งแต่ปี	 2๕1๕	

เป็นต้นมา	 มีลักษณะวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าทัศนะที่

แสดงออกในช่วงก่อนหน้านั้น	 ที่เป็นทั้งนี้ผู้เขียนมองว่า	 เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและพัฒนาการทางความคิด

ของอาจารย์ป๋วยเอง

	 กล่าวคือพัฒนาการทางการเมืองสังคมในขณะนั้น	ได้เผยโฉม	

ให้เห็นลักษณะขัดแย้งกันทางชนช้ัน	 หรือกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกันอย่าง	

เด่นชัดมากขึ้น	ขณะที่อาจารย์ป๋วยเองได้ผ่านประสบการณ์การทำางาน

และชีวิตมาอย่างสุกงอมพอที่จะทำาให้เขา	ซึ่งเป็นปัญญาชนที่แสวงหา

ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งได้คิดตรึกตรองทบทวน	 วิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่

ได้ทำามาอย่างรอบด้านมากขึ้น	 การที่อาจารย์ป๋วยได้ออกไปสัมผัสกับ

ชีวิตในชนบท	 ได้อ่านหนังสือ	 พบพูดคุยกับคนจากหลากหลายกลุ่มที่

คิดแตกต่างออกไปมากขึ้น	 คงมีส่วนให้เขาพัฒนาความคิดความอ่าน	

ที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงก้าวหน้าขึ้นตามลำาดับ	 เมื่อเทียบกับ	

ยุคก่อนปี	2๕1๔–2๕1๕	ซึ่งอาจารย์ป๋วยมักมองโลกในแง่ดี	 ไม่ค่อย	

วิจารณ์ใครรุนแรง	มีที่วิจารณ์บ้างก็มักเน้นในเรื่องความมีประสิทธิภาพ	

และในแง่ศีลธรรม	มากกว่าที่จะวิจารณ์ระบบโครงสร้างสังคมทั้งหมด

	 ตัวอย่างงานที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์มากชิ้นหนึ่ง	 คือ

ปาฐกถาที่เขาแสดงที่สยามสมาคม	 ในวันที่	 2๗	 กุมภาพันธ์	 2๕1๗	

ปาฐกถาน้ีเป็นภาษาอังกฤษช่ือว่า	“The Society of Siam”	(สังคมสยาม)	

อาจารย์ป๋วยได้พูดถึงสังคมสยามโดยใช้ประโยคที่ว่า	“Unfortunately, 

the society of Siam is in many respects,excessively conformist, 
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superficial and contemptuous of ideals”	 (น่าเสียดายที่ว่าสังคม

สยามในหลายๆ	แง่	 เป็นสังคมที่ว่าอะไรว่าตามกัน	ผิวเผินและดูหมิ่น

ความคิดในเชิงอุดมคติ	 อย่างมากเกินไปจริงๆ)	 และวิจารณ์ไว้อีก	

ตอนหนึ่งว่า

	 “ระบบเผด็จก�รที่ย�วน�น ได้ทิ้งแผลเป็นที่ลึกสองแผลไว้ใน

สังคมของเร� เร�เกือบลืมคว�มรักในอิสรภ�พของเร� ทั้งๆ ที่ชื่อของ

เร�คือคำ�ว่�ไทยนั้น มีคว�มหม�ยถึงอิสรภ�พที่น่�ทะนง เสรีภ�พท�ง

สังคมและก�รเมืองเป็นพืชพันธุ์ที่แบบบ�ง ซึ่งจะต้องปลูกรักษ�และ

ถนอมเลี้ยงด้วยคว�มเอ�ใจใส่รักใคร่ และคว�มตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว เร�

จะต้องเริ่มต้นเรียนรู้นิสัยที่ดีในก�รท้�ท�ยอำ�น�จท�งก�ร (authority)  

เม่ือใดก็ต�มท่ีอำ�น�จท�งก�รน้ันมีลักษณะพลก�ร ไม่ให้คว�มเป็นธรรม 

และไม่ถูกต้อง

 แผลเป็นท�งก�รเมืองอีกแผลหน่ึงในสังคมของเร�คือ ก�รรวม 

ศูนย์อำ�น�จบริห�รไว้ที่ส่วนกล�งม�กเกินไปทั้งในคณะรัฐมนตรีและ

ระบบข้�ร�ชก�ร ทั้งพลเรือนและทห�ร เมื่อทุกสิ่งทุกอย่�งขึ้นอยู่กับ

คนเพียงกลุ่มเล็กๆ ไม่ว่�คนกลุ่มนั้นจะฉล�ดหรือมีจิตใจเพื่อส่วนรวม

เพียงใด คนอื่นๆ ในสังคมย่อมไม่ส�ม�รถได้รับก�รดูแลเอ�ใจใส่ที่ดี

เพียงพอ”	๕๕

	 แต่ถึงแม้อาจารย์ป๋วยในปี	 2๕1๗	 จะวิพากษ์วิจารณ์ระบบ

สังคมค่อนข้างมาก	 เมื่อเทียบกับงานยุคก่อนของเขา	 แต่อาจารย์ป๋วย	

ก็ไม่เคยก้าวไปไกลถึงขั้นจะเห็นด้วยกับทัศนะแบบสังคมนิยมหรือ

ฝ่ายซ้ายอย่างที่มีฝ่ายจารีตนิยมโจมตีเขาบ่อยอย่างเกินความจริง		

อาจารย์ป๋วยเป็นคนที่สนับสนุนความเป็นธรรมในสังคม	 และคำาพูด

๕๕	Puey	Ungphakorn,	“The	Society	of	Siam,”	 in	Best Wish For Asia,	๓2.	คำาแปล	
เป็นของผู้เขียนบทความน้ี.
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๙2

หรือข้อเขียนของเขาในยุคนี้บางชิ้น	 อาจจะดูมีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์

สังคมแบบก้าวหน้า	 แต่ไม่เคยปรากฏเลยว่าอาจารย์ป๋วยพูดหรือเขียน

สนับสนุนสังคมนิยมไว้ที่ไหน	 ตรงกันข้าม	 เขาเป็นคนที่สนับสนุนคติ

เสรีนิยมทางเศรษฐกิจอย่างคงเส้นคงวา	 แม้ในยุคหลัง	 1๔	 ตุลาคม		

ซ่ึงปัญญาชนได้หันไปสนใจและช่ืนชมกับความคิดสังคมนิยมเพ่ิมข้ึน	

ก็ไม่ได้มีผลทำาให้อาจารย์ป๋วยไขว้เขวเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้ได้	

แต่อย่างใด	 เพียงแต่เสรีภาพและความต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชน	

ช่วงหลัง	1๔	ตุลาคม	อาจจะทำาให้อาจารย์ป๋วยรับทราบความเดือดร้อน

ของชาวนาและกรรมกรเพิ่มขึ้นและเห็นใจพวกเขาเพิ่มขึ้นเท่านั้น

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2๕1๗	 เมื่ออาจารย์ป๋วยไปแสดง

ปาฐกถาประจำาปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง	 ให้กับผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาและคนหนุ่มสาวที่กำาลังตื่นตัว	 เขาได้ตอบคำาถามของผู้ฟัง

เก่ียวกับเร่ืองสังคมนิยมว่า	เขาไม่คิดว่าสังคมนิยมจะแก้ปัญหาสังคมไทย

ในขณะนั้นได้	 เพราะระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเป็น

เครื่องมือที่ดีของรัฐบาลสังคมนิยมได้	 สิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญ

ที่สุดคือเสรีภ�พของประช�ชน และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง

ในที่สุด	ว่าเขาต้องการจะไปทางซ้ายหรือทางขวา๕๖

	 แม้กระนั้น	 อาจารย์ป๋วยก็เป็นเป้าในการถูกโจมตีจากฝ่าย	

จารีตนิยมว่า	 เป็นคนยุยงให้ท้ายนักศึกษาและสนับสนุนพวกคอมมิวนิสต์	

มากกว่าปัญญาชนคนอื่นๆ		การที่อาจารย์ป๋วยถูกกล่าวร้ายป้ายสีว่า	

เป็นพวกนิยมซ้าย	 ทั้งๆ	 ที่เขามีทัศนะที่ต่างจากพวกนิยมซ้ายอย่าง

ไม่ปิดบัง	 สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงทางการเมืองข้อหน่ึงว่า	 พวกชน	

ชั้นสูงหัวเก่ามองว่าอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็นปัญญาชนเสรีนิยมที่เด่น

๕๖	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	อุดมคติ	(2๕1๗).
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๙๓

ที่สุด	 มีโอกาสที่ประชาชนจะสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นผู้นำารัฐบาลมาก

ที่สุด	 เป็นอันตรายกับพวกเขาเสียยิ่งกว่าพวกปัญญาชนนิยมซ้ายที่	

อ่อนอาวุโสกว่าและมีบารมีน้อยกว่าอาจารย์ป๋วย	 จริงๆ	 แล้วพวก	

ชนชั้นนำาก็คงจะรู้ว่าอาจารย์ป๋วยไม่ใช่ซ้ายแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำาคัญ

สำาหรับพวกชนช้ันนำาสิ่งที่สำาคัญคือพวกเขาต้องการทำาลายชื่อเสียง	

เกียรติคุณของอาจารย์ป๋วย	 เพื่อไม่ให้อาจารย์ป๋วยมีโอกาสเป็นคู่แข่ง

ทางการเมือง	 ซึ่งจะนำาไปสู่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมที่พวกชน	

ชั้นสูงจารีตนิยมเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ได้	 แม้อาจารย์ป๋วยจะเสนอให้

ทำาแบบสันติวิธีก็ตาม

	 ในทัศนะของพวกหัวเก่าจารีตนิยม	 ซึ่งปรกติก็มักจะคิดว่า

ใครที่คัดค้านตนไม่เห็นด้วยกับตน	 เป็นซ้ายเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้ว		

การโจมตีให้ร้ายอาจารย์ป๋วยยังเป็นประโยชน์ทางการเมืองอีกอย่าง

คือ	 เนื่องจากอาจารย์ป๋วยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ซึ่งในเวลานั้นเป็นหัวหอกของขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา

ประชาชนการโจมตีอาจารย์ป๋วยก็เท่ากับเป็นการโจมตีขบวนการ

นักศึกษาไปด้วย	 เพราะประชาชนทั่วไปมองว่านักศึกษาเป็นเด็กๆ	 ที่

ซื่อบริสุทธิ์	 ไม่มีผลประโยชน์	 ไม่รู้เรื่องทางการเมืองและคงจะมีผู้ใหญ่

ที่หวังประโยชน์ทางการเมืองหนุนหลัง

	 พวกหัวเก่าจารีตนิยมรวมท้ังชนชั้นกลางทุนนิยมต่อต้าน

นักศึกษา	 เพราะเกรงว่าการเติบโตของขบวนการนักศึกษาจะทำาให้ตน	

เสียผลประโยชน์มักชอบใช้วิธีอ้างว่านักศึกษาถูกยุยงปลูกป่ัน	 ถูกใช้เป็น	

เครื่องมืออยู่เสมอ	 นอกจากพวกเขาจะอ้างเป็นประจำาว่านักศึกษาถูก	

ยุยงโดยคอมมิวนิสต์แล้ว	การอ้างว่านักศึกษาถูกยุยงโดยอาจารย์ป๋วย

โดยโยงใยไปถึงอ�จ�รย์ปรีดี พนมยงค์ หรือโดยการอ้างความเป็น

ไปได้ว่าอาจารย์ป๋วยอยากขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี	 ก็ฟังดูเข้าเค้า	
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๙๔

สามารถจูงใจให้ประชาชนบางส่วนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวไม่รู้จักอาจารย์	

ป๋วยอย่างแท้จริงพลอยเชื่อไปได้	 โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายชนชั้นสูงหัวเก่า

เป็นผู้มีทั้งกำาลังทรัพย์และอำานาจ	 ในการคุมกลไกการสื่อสารและการ	

เผยแพร่อุดมการณ์อยู่ด้วยแล้ว	 พวกเขาก็ยิ่งสร้างข่าว	 สร้างเรื่อง

ครอบงำาความคิดประชาชนทั่วไปได้โดยง่าย	(ยุคนั้นนอกจากจะไม่มี

อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือแล้ว	 	 วิทยุโทรทัศน์ถูกควบคุมโดย

ภาครัฐอย่างเหนียวแน่น		หนังสือพิมพ์รายวันก็อยู่ข้างรัฐและนายทุน

เป็นส่วนใหญ่)

	 ดังน้ันเม่ือขบวนการฝ่ายขวา	 ซ่ึงต่ืนตระหนกกับการเติบโตของ	

ขบวนการนักศึกษาประชาชน	 และชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ใน	

กลุ่มประเทศอินโดจีนในช่วงนั้น	 ตัดสินใจรณรงค์ในยุทธการ	 “ฆ่�

คอมมิวนิสต์ไม่บ�ป”	 ในเดือนกันยายน–ตุลาคม	 2๕1๙	 อาจารย์	

ป๋วยจึงกลายเป็นเป้าที่ถูกรายการวิทยุและหนังสือพิมพ์ของฝ่ายขวา	

กระหน่ำาโจมตีอย่างรุนแรง	 เหตุการณ์น้ีเร่ิมจากเม่ือนักศึกษาประชาชน

ชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยของจอมพลถนอม		

1	ใน	๓	ทรราชที่เคยถูกขับไล่และได้ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ	ศูนย์กลาง

การชุมนุมประท้วงอยู่ที่ธรรมศาสตร์	 พวกฝ่ายขวาได้ถือโอกาสโหม	

โฆษณาโจมตีนักศึกษาและอาจารย์ป๋วย	 ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ท่ีกำาลัง

จะก่อความวุ่นวายเพื่อล้มชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	หนังสือพิมพ์

หัวสีบางฉบับ	 และรายการวิทยุของทหาร	 ปลุกระดมให้คนเกลียดชัง	

และพิฆาตนักศึกษากองกำาลังของฝ่ายขวาซึ่งระดมมาจากกลุ่ม	

จัดตั้งลูกเสือชาวบ้านนวพล	 กระทิงแดง	 ฯลฯ	 ชุมนุมก่อกวนอยู่นอก

มหาวิทยาลัย	และแสดงท่าเหี้ยนกระหือที่จะบุกเข้ามาทำาร้ายนักศึกษา	

รัฐบาล	ม.ร.ว. เสนีย์ ปร�โมช	พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ช่วยแก้ไข	

สถานการณ์	 อาจารย์ป๋วยในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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๙๕

พยายามระงับศึก	 แต่ไม่มีใครสนใจฟัง	 เพราะแม้แต่อาจารย์ป๋วยเองก็

ถูกเพ่งเล็งถูกระแวงจากชนชั้นนำาจารีตนิยมไปเสียแล้ว	 ในสภาพเช่นนี้	

อาจารย์ป๋วยไม่มีทางเลือกอื่น	 นอกจากเดินทางออกไปต่างประเทศ

ตามคำาแนะนำาของอาจารย์และลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด

	 ตอนที่อาจารย์ป๋วยเตรียมจะขึ้นเครื่องบินจากสนามบิน

ดอนเมือง	 เขาถูกขบวนการฝ่ายขวารวมทั้งนายตำารวจยศสูงคนหนึ่ง

กักตัวเอาไว้และปฏิบัติต่ออย่างไม่ให้เกียรติ	เช่น	ควบคุมตัว	ด่าว่า	ขับใส่	

ไล่ส่ง	 กระชากโทรศัพท์ออกจากมือ	 แต่ตอนหลังคงมีการประสานงาน

กับผู้มีอำานาจตัดสินใจให้อาจารย์ป๋วยเดินทางออกนอกไปได้		และ	

นั่นคือฉากสุดท้ายของบทบาทของอาจารย์ป๋วยในเมืองไทย	 เป็นฉาก

ที่เป็นทั้งโศกนาฏกรรมและความอัปยศสำาหรับคนไทยทั้งชาติ	ที่ได้เกิด

การปฏิบัติต่อคนที่ได้อุทิศตัวเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอย่างจริงใจ

มาตลอดชีวิต	ด้วยท่าทีที่เลวร้ายเช่นนั้น๕๗

	 แต่นั่นเป็นเพียงฉากแรกของโศกนาฏกรรมที่ย่ิงใหญ่กว่าที่	

จะตามมา	 วันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ขบวนการจัดตั้งฝ่ายขวา	 เสริมด้วยกำาลัง	

ตำารวจทหารได้ยิงและบุกเข้าไปกลุ้มรุมทำาร้ายและยิงแบบฆ่าเอา

ชีวิตนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมประท้วงรัฐบาลโดยสันติวิธีใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีคนเสียชีวิตเห็นตัวเลขของทางการ	๔1	คน	

และบาดเจ็บหลายร้อยคน	 กลุ่มนายทหารขวาจัดได้ฉวยโอกาสทำา	

รัฐประหารยึดอำานาจ	 ผู้ชุมนุมที่เหลือราว	 ๓,๐๐๐	 คน	 ถูกจับกุม

คุมขังเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดใน

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย	 ท่ีนำาความเศร้าใจมาสู่คนไทยส่วนใหญ่	

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ป๋วย	ผู้รักเสรีภาพและเชิดชูสันติวิธี

๕๗	รายละเอียดอ่านใน	ส.	ศิวรักษ์,	นายป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ผู้ใหญ่ท่ีไม่กะล่อน	และ	ป๋วย		
อ๊ึงภากรณ์,	อันเน่ืองมาแต่ ๖ ตุลาคม (กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕2๓).
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	 ที่อังกฤษ	 อาจารย์ป๋วยยังคงต่อสู้เพื่ออุดมคติของเขาต่อ	

โดยการพยายามพูด	 เขียน	 ให้โลกได้เรียนรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นใน

เมืองไทย	เพราะรัฐบาลใหม่ซ่ึงนำาโดยพลเรือนท่ีมีอุดมการณ์จารีตนิยม	

สุดขั้ว	 ได้พยายามบิดเบือนข่าวและเซ็นเซอร์ข่าวโดยทุกวิถีทาง	 สร้าง

ภาพว่าขบวนการนักศึกษาเป็นขบวนการที่หนุนหลังโดยคอมมิวนิสต์	

สร้างวุ่นวาย	 และเป็นฝ่ายใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ก่อน	 ทำาให้ทหารต้อง

ทำารัฐประหารเพื่อควบคุมสถานการณ์	 รักษาความสงบ	 และป้องกัน

ประเทศไม่ให้ตกเป็นคอมมิวนิสต์	 ทั้งๆ	 ที่นักศึกษาแค่ชุมนุมโดยสันติ	

ประท้วงการท่ีรัฐบาลยอมให้ถนอม	ผู้ล้ีภัยในต่างประเทศ	กลับประเทศ-	

ไทยได้	 	อาจารย์ป๋วยได้ร่วมมือกับเพื่อนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ที่รักเสรีภาพและความเป็นธรรม	 จัดตั้งกลุ่มเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร	

ข้อเท็จจริงในเมืองไทยให้โลกได้ทราบ	 และเพื่อหาทางช่วยเหลือ	

ผู้ประสบภัยจากการปราบปรามและคุกคามเสรีภาพโดยรัฐบาล	

	 อาจารย์ป๋วยได้เขียนเล่าถึงเหตุการณ์	 ๖	 ตุลาคม	 จาก

ประสบการณ์และข่าวสารที่เขาได้รับจากเพ่ือนฝูงลูกศิษย์ด้วยคำา	

บอกเล่าแบบเรียบง่าย	 ซึ่งเป็นท่วงทำานองของเขาแต่ผู้อ่านจะเห็นได้

ว่ามีความขมขื่นแฝงอยู่อย่างแจ้งชัด	 และเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ป๋วย		

ผู้ไม่เคยเขียนว่าใครด้วยถ้อยคำารุนแรง	หรือไม่เอ่ยชื่อ	ได้วิจารณ์ว่าการ

ฆ่าฟันกันที่ธรรมศาสตร์เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรง	 และยัง

ได้เอ่ยชื่อปัญญาชน	 นักเขียน	 นักประชาสัมพันธ์กลุ่มหนึ่งที่พยายาม

โจมตีนักศึกษา	 และแก้ตัวให้รัฐบาลอย่างชนิดกลับขาวเป็นดำา	 ว่าเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการโกหก๕8	

๕8	Puey	Ungphakorn,“Violence	and	Coup	d’	Etat,	6	October	1976,”	in	A Siamese 
for All Seasons,77–91.
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	 นอกจากจะพูด	 ให้สัมภาษณ์	 เขียน	 พิมพ์เอกสารเผยแพร่ใน

อังกฤษแล้ว	 อาจารย์ป๋วยยังได้เดินทางตามคำาเชิญของกลุ่มคนไทยใน

ประเทศต่างๆ	เช่น	สหรัฐ	ญี่ปุ่น	เพื่อไปเล่าเรื่องเหตุการณ์	๖	ตุลาคม	

ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจเรื่องเมืองไทยฟัง	 รวมทั้งยัง

ได้ไปให้การต่อคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของรัฐสภาสหรัฐ	 เรื่อง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยซึ่งเป็นประเทศที่สหรัฐให้ความช่วย

เหลือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดมา	

	 ในการให้การครั้งนี้	 อาจารย์ป๋วยได้ถูกซักจากกรรมาธิการ

สภาอเมริกันบางคนที่มีทัศนะแตกต่างจากอาจารย์ป๋วย	หรืออย่างน้อย	

ก็อยากจะทำาให้เรื่องที่รุนแรง	น่าเกลียดน่าชังดูเบาลง	แต่อาจารย์ป๋วย	

ได้อธิบายและโต้ตอบได้อย่างแหลมคม	 เพราะเร่ืองท้ังหมดท่ีเขาอธิบาย	

เป็นความจริงที่เขาได้ประสบ	 และเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของเขา	 เช่น

มีตอนหนึ่งท่ีกรรมาธิการอเมริกันคนหนึ่งได้ซักถามเป็นทำานองว่า	

เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย	 สิทธิอันชอบธรรมของพลเมืองเป็น	

ส่ิงท่ีมีความหมายเฉพาะปัญญาชนหรือเปล่า	 คนส่วนใหญ่ในโลกท่ีสาม	

คงจะไม่ได้ให้ความสำาคัญกับสิ่งที่อาจารย์ป๋วยพยายามพูดนักใช่ไหม

ต่อประเด็นนี้	อาจารย์ป๋วยได้ตอบคำาถามในเชิงตั้งข้อสงสัยนี้ว่า

	 “ท่�นประธ�น เสรีภ�พของประช�ชน เป็นสิ่งแปลก ถ้�ตัวเร� 

เองไม่ได้ถูกลิดรอนเสรีภ�พดังกล่�วก็จะไม่รู้สึกอะไร และจะพูดได้เสมอ 

ว่�คนอ่ืนยังส�ม�รถอยู่ได้เลย ภ�ยใต้ก�รกดข่ีปร�บปร�ม ถ้�คุณเป็น 

ช�วน�และบุตรของคุณ ตำ�รวจนำ�ตัวไปโดยท่ีเข�มิได้ก่อกวนแต่อย่�งใด 

มิได้ทำ�อะไรทั้งนั้น ถูกนำ�ตัวไปโดยปร�ศจ�กข้อห� เมื่อนั้นแหละ 

คุณจะรู้สึกขมขื่นม�ก ฉะนั้นผมจึงไม่คิดว่� จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องของ 

ปัญญ�ชนที่จะวิตกกังวลเท่�นั้น คนตัวเล็กๆ ซึ่งได้รับคว�มเดือดร้อน 

เพร�ะก�รไร้ซึ่งสิทธิและเสรีภ�พ ถูกข่มขู่จ�กพวกเผดจ็ก�ร จะได้
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รับคว�มทุกข์กันทุกคน มีพวกปัญญ�ชนเท่�นั้น จะได้รับคว�มทุกข์กัน
ทุกคน มีพวกปัญญ�ชนเท่�นั้น ที่ส�ม�รถจะบอกเล่�อะไร ช�วน�ไม่
ทร�บจะพูดออกม�อย่�งไร แต่พวกเข�รู้สึกขมขื่นอย่�งรุนแรง 
 ผมอย�กจะเตือนคุณว่� คำ�ว่� ‘ไทย’ หม�ยคว�มว่�เสรีภ�พ 
และพวกเร�คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยต้องมีเสรีภ�พ ไม่ว่�เร�จะจน 
ไม่ว่�เร�จะอยู่ในโลกที่ส�ม ไม่ว่�เร�จะอ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้ ผมเห็น
ว่� ก�รเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมช�ติของผมนั้น ไม่มีท�งอื่นนอกจ�กก�ร
อยู่อย่�งเป็น ‘ไท’ อย่�งมีเสรีภ�พพอสมควร” ๕๙

	 แม้ว่าเหตุการณ์	 ๖	 ตุลาคมจะทำาให้อาจารย์ป๋วยมีความรู้สึก
ขมขื่นต่อชนชั้นสูงของไทย	 ที่ได้ปฏิบัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนไทยอย่างรุนแรง	แต่เขาก็ยังคงยืนกรานในหลักการต่อสู้เพื่อ
ประชาธรรม	หรือสิทธิเสรีภาพ	ประชาธิปไตยโดยสันติวิธีอย่างคงเส้น
คงวาแม้ว่าขณะนั้น	 นักศึกษาปัญญาชนหลายพันคน	 ซึ่งโกรธแค้นกับ
การปราบปรามจนเกินเหตุของรัฐ	 และหรือกลัวภัยการปราบปราม
จับกุมที่จะตามมา	ได้เดินทางออกสู่ชนบทและป่าเขา	เข้าไปสมทบกับ
กองกำาลังติดอาวุธของพรรคคอมนิสต์แห่งประเทศไทย	 แต่อาจารย์	
ป๋วยก็ไม่เคยสนับสนุน	 หรือพูดเข้าข้างกลุ่มท่ีเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธ	
ดังกล่าว	 รวมทั้งอาจารย์ป๋วยก็ระมัดระวังที่จะไม่วิจารณ์หรือกล่าวถึง	
สถาบันระดับสูง	ซ่ึงในขณะน้ันมีรายงานข่าวโดยสำานักข่าว	หนังสือพิมพ์	
และผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศอย่างหนาหูว่า	 มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์	๖	ตุลาคม	๖๐

๕๙	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	คำาให้การของ ดร.ป๋วย	 (กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕2๔),	
๔๖–๔๗.

๖๐	Puey	Ungphakorn,	 “The	Statement	of	W.Scott	Thompson,	Professor,	Fletcher	
School	 of	 Law	 and	Deplomacy,	 Tufts	 University,”	 in	A Siamese for All Seasons,	
164–165.
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๙๙

	 งานส่วนท่ีอาจารย์ป๋วยและเพ่ือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ทำา	ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มาก	 เพราะในขณะน้ันคนไทยในประเทศถูกลิดรอน

เสรีภาพ	ไม่สามารถหาข่าวสารหรือเผยแพร่ข่าวที่เป็นจริงได้		ข่าวสาร

ที่อาจารย์ป๋วยและเพื่อนในต่างประเทศทำาเผยแพร่ได้แพร่หลายไปถึง

รัฐบาล	องค์การ	และบุคคลในต่างประเทศและมีการลักลอบเอาเข้ามา

เผยแพร่ในหมู่นักศึกษาปัญญาชนในประเทศไทยด้วย	 ทำาให้เกิดแรง	

วิพากษ์วิจารณ์และผลักดันให้รัฐบาลไทย	 ต้องผ่อนคลายท่าทีในการ

ปราบปรามจับกุมฝ่ายค้านลง	 เช่น	 การปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในวันที่	

๖	 ตุลาคม	 ส่วนใหญ่และภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีภายหลัง	 ๖	

ตุลาคม	 2๕1๙	 กลุ่มนายทหารหนุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบ

จารีตนิยมจัดของรัฐบาลพลเรือน	น�ยธ�นินทร์ กรัยวิเชียร	ได้ผลักดัน	

ให้คณะนายทหารอีกกลุ่มหนึ่งทำารัฐประหารเปล่ียนแปลงรัฐบาลใหม่	

เป็นรัฐบาล	 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ที่มีนโยบายผ่อนปรนให้

สิทธิเสรีภาพมากขึ้น	 รวมทั้งยอมให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการ

เลือกตั้งทั่วไปในเวลาต่อมา

	 สถานการณ์ทางการเมืองหลังปี	 2๕2๐	 คลี่คลายไปในทาง	

ที่ดีขึ้นโดยเปรียบเทียบ	 	 แต่อำานาจก็ยังอยู่ในมือของชนชั้นสูง	 และ

ประชาชนยังไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพมากเหมือนสมัย	1๔	ตุลาคม	2๕1๖	

ถึง	๖	ตุลาคม	2๕1๙	อาจารย์ป๋วยจึงไม่คิดที่จะกลับเมืองไทย	และก็	

ไม่มีใครในหมู่ชนช้ันสูงท่ีสนใจจะเชิญอาจารย์ป๋วยกลับมาทำางาน	

ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วย	 อย่างไรก็ตามข้อเขียนและคำาพูดของ

อาจารย์ป๋วยเร่ิมนำากลับมาตีพิมพ์อย่างเปิดเผยได้	 และได้รับการต้อนรับ

จากนักศึกษาปัญญาชนอย่างกว้างขวาง	 งานรวมเล่มของอาจารย์ป๋วย

ที่นำามาพิมพ์เป็นหนังสือฉบับกระเป๋า	 หลายเล่มได้รับการตีพิมพ์ซ้ำา	
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หลายคร้ัง	และอาจารย์ป๋วยยังได้รับการพูดถึงอย่างยกย่องจากนักศึกษา

ปัญญาชนและประชาชน	ที่มีการศึกษาหรือมีความรู้ความสนใจทาง	

การเมืองทั่วไป

	 เป็นที่น่าเสียดาย	 ที่อาจารย์ป๋วยผู้ซึ่งอายุเพียง	 ๖2	 ปี	 ในปี	

2๕21	 ต้องป่วยจนสมองบางส่วนไม่ทำางานปรกติไม่สามารถพูดได	้

และไม่สามารถทำางานในฐานะนักคิด	 นักวิชาการได้ต้ังแต่น้ันมา	 เป็นท่ี	

เข้าใจกันว่าความตึงเครียดและการคิดมากต้ังแต่เกิดเหตุการณ์	 ๖	 ตุลาคม	

คงมีส่วนทำาให้อาจารย์ป๋วยต้องป่วยด้วยอาการดังกล่าวด้วย	 หลังจากน้ัน	

อาจารย์ป๋วยได้ใช้ชีวิตบ้ันปลายกับภรรยาอย่างสงบท่ีอังกฤษและไม่ได้	

กลับเมืองไทยราวสิบปี	จนกระท่ังเดือนเมษายน	2๕๓๐	จึงได้เดินทาง

กลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นการส่วนตัวอย่างเงียบๆ	แต่ผู้คน	

โดยเฉพาะนักศึกษาและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	 ได้ให้การ

ต้อนรับอาจารย์ป๋วยอย่างย่ิงใหญ่เหมือนวีรบุรุษ	 ถึงแม้ว่าอาจารย์ป๋วย	

จะยุติบทบาทเพราะความเจ็บป่วย	 แต่งานของเขายังได้รับการรวบรวม	

นำามาตีพิมพ์รวมเล่ม	 ทั้งยังมีคนเขียนถึงเขาหรือพูดถึงเขาในที่ประชุม

สาธารณะอยู่เร่ือยมา		แล้วค่อยๆ	ซาลงตามลำาดับเม่ือเหตุการณ์ผ่านไป	

หลายปีเข้า
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สรุปและประเมิน
บทบาทของอาจารย์ป๋วย
	

	 บทบาทของอาจารย์ป๋วย	 ในการมีส่วนเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองและสังคมไทย	น่าจะแยกได้เป็น	2	ช่วง	คือช่วงแรกในฐานะของ

ปญัญาชนนกัวชิาชพีหรอืขา้ราชการ	และชว่งหลงัของชวีติในฐานะของ	

ปัญญาชนอิสระที่วิพากษ์วิจารณ์	 อาจารย์ป๋วยเป็นปัญญาชนไทย	

รุ่นแรกๆ	 ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์แบบ

ตะวันตก	 ซึ่งเป็นวิชาใหม่หรือยังไม่ได้ลงรากปักฐานในเมืองไทยช่วง

ปลายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 จึงทำาให้อาจารย์ป๋วยเป็นที่ยินดี

ต้อนรับของชนชั้นนำาในสมัยนั้น	 ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกเช่นเดียวกับ

ประเทศกำาลังพัฒนาอื่นๆ	ในยุคสมัยเดียวกัน	นักเศรษฐศาสตร์เป็นที่	

ต้อนรับ	เพราะว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	

จากสังคม	 โดยเฉพาะนักการเมืองและข้าราชการ	 ว่าเป็นศาสตร์ที่

สามารถจัดการและให้คำาแนะนำาที่จะได้ไปสู่การเพ่ิมความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจได้สูงสุด	 และสามารถจะแก้หรือลดปัญหาทางเศรษฐกิจ	

วิกฤติการณ์และความซบเซาทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุด

	 การท่ีอาจารย์ป๋วยเป็นคนท่ีมีความสามารถสูง	 มีความซ่ือสัตย์	

สุจริต	 และมีทัศนคติทางการเมืองในช่วงก่อนปี	 2๕1๔	 ท่ีเป็นกลางๆ	
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ทำาให้อาจารย์ป๋วยประสบความสำาเร็จในชีวิตการงานอย่างดี	 สามารถ

ไต่เต้าจากครอบครัวเช้ือสายจีนท่ีค่อนข้างยากจนเป็นข้าราชการช้ันสูง	

ได้ไม่ยาก	 และเป็นคนที่มีบทบาทอย่างสำาคัญในการสร้างเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 ในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว	 อาจารย์ป๋วยเช่นเดียวกับปัญญาชนนักวิชาชีพคนอื่นๆ	 มี

ความเชื่อว่า	 ประเทศชาติจะพัฒนาได้ก็โดยนักเศรษฐศาสตร์	 ที่ได้รับ

การฝึกฝนมาโดยตรงและมีประสบการณ์เท่านั้น๖1

	 การที่อาจารย์ป๋วยเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจท้ังหมดหรือเกือบจะท้ังหมดได้	 ทำาให้เขามองสาเหตุ

หรืออุปสรรคของการพัฒนาสังคมไทยในแง่ของปัญหาทางเศรษฐกิจ

หรือปัญหาทางเทคนิคล้วนๆ	 และดูจะมีทัศนะเช่นนี้อยู่จนกระทั่งถึง

ราวปี	2๕1๔	การมีทัศนะเช่นนี้ทำาให้อาจารย์ป๋วยมีความเชื่อในแง่ที่ดี

ว่างานที่เขาทำาในสมัยสฤษดิ์และถนอมตอนต้น	 เป็นงานที่มีประโยชน์

ต่อประชาชนส่วนใหญ่จริงๆ	แม้ว่าเขาจะต้องทำางานอยู่ภายใต้รัฐบาล

ที่ฉ้อฉลก็ตาม	 อาจารย์ป๋วยเป็นนักวิชาชีพที่มีอุดมคติมั่นคง	 ต่างกับ

นักวิชาชีพโดยท่ัวไป	 เป็นคนท่ีภูมิใจในความเป็นนักวิชาชีพของตน	และ

พยายามที่จะรักษาจริยธรรมของนักวิชาชีพอย่างเคร่งครัด	 ครั้งหนึ่ง

เขาได้กล่าวอย่างเชื่อมั่นละจริงใจว่า

 “พวกเร�นักเศรษฐศ�สตร์ในก�รแสวงห�คว�มจริง และใน

ก�รปฏิบัติวิช�ชีพของเร� ไม่เพียงแต่จะต้องรอบรู้และมีประสิทธิภ�พ

เท่�นั้นเร�จะต้องซื่อตรง แสดงคว�มซื่อตรง และซื่อตรงพอที่จะ

ส�ม�รถเรียกร้องให้คนอื่นซื่อตรงด้วย” ๖๒

๖1	Puey	Ungphakorn,	“The	Application	and	Potential	Value	of	Economic	to	Thailand,”	
in	The Social Sciences and Thailand,	G.	William	Skinner	(ed)	(1956),	102.

๖2	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“Economics	as	a	Branch	of	Science,”	ใน	สุนทรพจน์ บทความ 
และคำาขวัญ	(พระนคร:	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	2๕๐๗),	๔8.
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	 คำาพูดประโยคนี้ของอาจารย์ป๋วยได้รับการยกมาอ้างบ่อย

โดยเฉพาะจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นภาพว่าอาจารย์ป๋วย

เป็นคนที่สามารถทำาได้อย่างที่เขาสอนคนอื่นจริงๆ	 ประโยคนี้ถ้าดู	

เผินๆ	ก็เหมือนกับเป็นการกล่าวของนักอุดมคติธรรมดา	แต่ถ้ามองใน

อีกแง่หนึ่ง	 ประโยคเช่นนี้ก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับอาชีพ	

นักเศรษฐศาสตร์	 ในฐานะท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคท่ีจำาเป็นในโลก	

ที่เต็มไปด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 ที่รอการแก้ไขอยู่	 กล่าวอีก

นัยหนึ่งก็คือ	 พวกนักเศรษฐศาสตร์พยายามกีดกันประชาชนธรรมดา

ออกไปจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ว่าเขาต้องการแก้ปัญหา

เศรษฐกิจอย่างไร	 ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปในทางไหน	 โดย

พยายามแสดงให้เห็นว่าต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นท่ีจะแก้

ปัญหาได้	 และคนที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทั้ง

ความสามารถและจริยธรรม	

	 จริงอยู่	 ที่อาจารย์ป๋วยเองอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้	

ในการสะท้อนทัศนะดังกล่าวออกมา	 เขาอาจเพียงอยากจะบอกพวก	

นักการเมือง	 ข้าราชการและชนชั้นสูงอื่นๆ	 ว่าไม่ควรปล่อยให้ใคร

บริหารหรือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแบบตามใจชอบเท่าน้ัน	หากควรมอบ	

ให้เป็นหน้าท่ีของผู้เช่ียวชาญ	 คือนักเศรษฐศาสตร์มากกว่า	 แต่ในการ	

เน้นความเชี่ยวชาญดังกล่าว	 เขาก็ได้มีส่วนสร้างให้วิชาเศรษฐศาสตร์

และนักเศรษฐศาสตร์มีความชอบธรรมเกินไป	 ในการเป็นผู้กำาหนดว่า	

ประเทศไทยควรจะพัฒนาอย่างไร	ควรจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร

	 ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่	อาจารย์ป๋วยได้มีส่วนอย่างสำาคัญใน

การสถาปนาวิชาเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ให้มีความสำาคัญ

อย่างมากจนเป็นพลังที่สำาคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมบริวาร	 ที่ไม่เป็นธรรมและสร้างปัญหาอยู่มากมายในปัจจุบัน	
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อาจารย์ป๋วยนอกจากจะแนะนำาและสอนวิชาเศรษฐศาสตร์แล้ว	 ยัง

สนับสนุนส่งคนหนุ่มสาวจากธนาคารชาติกระทรวงการคลัง	 ซึ่งต่อมา	

แตกแขนงไปเป็นหน่วยงานต่างๆ	 อีกมาก	 และคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ออกไปเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงใน

ประเทศตะวันตกจำานวนมาก	 คนเหล่านี้ได้กลับมามีบทบาทสำาคัญใน

การเสนอแนวคิด	วางแผนกำาหนดนโยบาย	ปฏิบัติตามนโยบายในช่วง

หลังจากมีแผนพัฒนาฉบับที่	1	จนถึงปัจจุบัน	ได้พัฒนาเศรษฐกิจไทย	

ในแนวทุนนิยมท่ีมีลักษณะพ่ึงพาต่างชาติ	 กระจายทรัพย์สินและรายได้	

ที่ไม่เป็นธรรมและสร้างปัญหาอื่นตามมามากมาย	แม้อาจารย์ป๋วยเอง	

จะค่อยเปล่ียนความคิดไปในทางวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนาแนวท่ีไม่สมดุล	

ไม่เป็นธรรมนี้มากขึ้นนับตั้งแต่ปี	2๕1๔–2๕1๕	แต่นักเศรษฐศาสตร์

ส่วนใหญ่ท่ีอาจารย์ป๋วยมีส่วนสนับสนุนหรือสร้างข้ึนท้ังทางตรงทางอ้อม	

ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

	 การกล่าวเช่นนี้	 ไม่ได้หมายความว่า	 อาจารย์ป๋วยควรจะมี	

ส่วนรับผิดชอบท้ังหมด	 ในการท่ีเขาได้มีส่วนสร้างปัญญาชนนักวิชาชีพ	

ที่เป็นเครื่องมือของการพัฒนาแบบทุนนิยมขึ้นมาเพราะในช่วงแรก

ของชีวิตอาจารย์ป๋วย	 ย่อมมองนักวิชาชีพในแง่ดี	 เพราะตัวอาจารย์	

ป๋วยเองได้รับการศึกษาอบรมมาแบบนั้น	 ทั้งเขายังเป็นนักวิชาชีพที่มี	

อุดมคติและไม่มีความทะเยอทะยาน	ดังน้ัน	นอกจากบริบทสภาพแวดล้อม	

ทางสังคมจะทำาให้อาจารย์ป๋วยมองโลกและวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ใน

แง่ดีแล้ว	ชีวิตส่วนตัวของเขาก็คงมีส่วนทำาให้เขามองคนอื่นในแง่ดีหรือ

ในแง่อุดมคติด้วย	 ดังนั้นไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือรู้ตัวหรือไม่	 บทบาท

ของอาจารย์ป๋วยจึงเป็นบทบาทในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำางานรับ

ใช้ระบบทุนนิยมอย่างซื่อตรง	 ในช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

จนถึงราวปี	 2๕1๔	 และในการสร้างนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังให้มา
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ทำางานรับใช้ระบบทุนนิยมต่อมาจนถึงปัจจุบัน

	 ส่ิงน้ีได้สะท้อนให้เห็นว่า	 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ	

ทุนนิยมสามารถสร้างภาพมายาให้คนรู้สึกว่า	 นี่คือการพัฒนาหรือ

ความเจริญเส้นทางเดียวที่เรามีอยู่	 และต้องด้นดั้นไปให้ถึงได้อย่างมี	

พลังอย่างย่ิง	 แม้แต่ปัญญาชนท่ีฉลาดและซ่ือตรงอย่างอาจารย์ป๋วยก็ยัง	

ถูกครอบงำาให้มีความเชื่อดังกล่าวได้เป็นเวลากว่ายี่สิบปี	 แม้ว่าในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว	 บางครั้งอาจารย์ป๋วยก็บ่นกับเพื่อนว่า	 เขาต้อง	

เสียเวลาป้องกันรัฐบาลไม่ให้ฉ้อฉลเสียจนไม่ค่อยได้มีเวลาท่ีจะทำา

อะไรที่จะเป็นประโยชน์อย่างจริงๆ	 จังๆ๖๓	 แต่อาจารย์ป๋วยคงอดทน

อยู่ในระบบราชการได้เรื่อยมา	ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขามีความเชื่อ	

โดยลึกๆ	 ถึงประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก	

อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนมีชีวิตแบบเรียบง่าย	 สมถะ	

ไม่มีความทะเยอทะยาน	 และเป็นนักปฏิบัตินิยมที่มองสิ่งต่างๆ	 ตาม

สภาพความเป็นจริง	คือเห็นว่าในสถานการณ์หนึ่งๆ	ในชีวิต	ถ้าคนเรา

พอทำาอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์	 และไม่เสียหลักการของตนเองก็ทำา

ไปได้เรื่อยๆ	

	 การที่อาจารย์ป๋วยสามารถอยู่ในระบบราชการตั้งแต่ปี	

2๔๙2	 จนถึงปี	 2๕1๔	 โดยไม่มีความขัดแย้งแตกหัก	 ส่วนหนึ่งเป็น	

เพราะขณะนั้นอาจารย์ป๋วยยังมองปัญหาจากทัศนะทางศีลธรรม

มากกว่าจะมองอย่างวิพากษ์วิจารณ์ระบบ	 การวิจารณ์ของเขาเป็นการ	

วิจารณ์คนช้ันสูงบางคนในแง่ศีลธรรม	จริยธรรม	ซ่ึงถ้าคนช้ันสูงเหล่าน้ัน	

ทำาหน้าทนอยู่ได้	 คำาวิจารณ์ของอาจารย์ป๋วยก็ไม่ได้มีพลังมากพอท่ีจะ	

เป็นอันตรายต่อระบบท่ีดำารงอยู่ได้	 ดังน้ันคนอย่างอาจารย์ป๋วย	 ซ่ึงเป็น	

๖๓	Ramon	Magsaysay	Award	Foundation,	“Puey	Ungphakorn,”	 in	A Siamese For 
All Seasons,	39.
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คนซื่อคนดี	 จึงคงยังมีที่ยืนอยู่ในระบบที่เลว	 เพราะเขายังคงเป็น

ประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นอันตรายต่อระบบ

	 แต่บทบาทของอาจารย์ป๋วยได้เปลี่ยนไปหลังจากปี	 2๕1๔	

เป็นบทบาทของปัญญาชนนักวิจารณ์	ที่เปลี่ยนจากการวิจารณ์เฉพาะ

ในแง่ศีลธรรม	เป็นการวิจารณ์ระบบโครงสร้างการเมืองมากขึ้น	จริงอยู่	

ท่ีในตัวอาจารย์ป๋วยเองอาจจะไม่ได้เปล่ียนแปลงมากนัก	 เขายังคงเป็น	

คนดี	 เป็นนักเสรีนิยมที่รักเสรีภาพประชาธิปไตยเป็นนักมนุษยธรรม

อย่างเสมอต้นเสมอปลาย	 แต่ในแง่ความคิดความอ่านท่ีวิพากษ์วิจารณ์	

มากขึ้นของเขา	 ส่งผลสะเทือนต่อการรับรู้และการตื่นตัวทางการเมือง

ของคนหนุ่มสาวและประชาชนทั่วไปมากขึ้น	 ผู้เขียนเห็นว่าตั้งแต่ปี	

2๕1๔	 บทบาทของอาจารย์ป๋วยได้เปลี่ยนไปในทางที่ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไปในแนวเป็นประชาธิปไตยและ

เป็นธรรมมากขึ้น	 เมื่อเทียบกับบทบาทในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คน

สำาคัญของรัฐบาล	ในช่วงแรกของชีวิต

	 เมื่อมองดูชีวิตของอาจารย์ป๋วยทั้งหมด	 โดยเปรียบเทียบกับ

ปัญญาชนไทยคนอื่นๆ	 โดยเฉพาะในหมู่ปัญญาชนนักวิชาชีพแล้วจะ

เห็นได้ว่า	 เขาเป็นปัญญาชนคนที่มีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงและมี	

ลักษณะวิพากษ์วิจารณ์มากท่ีสุด	 ไม่เคยมีปัญญาชนนักวิชาชีพระดับสูง

คนไทยที่จะกล้ายอมรับ	 เหมือนอย่างอาจารย์ป๋วยในปี	 2๕21	 ว่า	

“เร�ควรจะตำ�หนิตัวเองในฐ�นะท่ีเป็นคนหน่ึงท่ีทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�

แบบเถรตรง ชนิดท่ีสนใจแต่เฉพ�ะอัตร�คว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ 

และมองข้�มปัญห�ท�งสังคมที่เป็นผลต�มม�”	๖๔

๖๔	Puey	Ungphakorn,	“Trends	in	Thailand,”	in	A Siamese for All Seasons, 124.
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	 แต่การที่อาจารย์ป๋วยไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเขาได้

มีส่วนสร้างขึ้นได้มากนั้น	 เพราะว่ามีคนน้อยคนที่จะเอาใจใส่รับฟัง

ทัศนะแบบเสรีนิยมก้าวหน้า	 ที่อาจารย์ป๋วยเริ่มแสดงออกตั้งแต่ราว

ปี	 2๕1๔	 เป็นต้นมา	 คือชนชั้นสูงก็ไม่ฟังเขาอยู่แล้ว	 และช่วงหลัง	

1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 –	 ๖	 ตุลาคม	 2๕1๙	 พวกนักศึกษาปัญญาชน

ที่หัวรุนแรงไปในทางปฏิวัติสังคมนิยมมากกว่าก็ไม่ฟังเขาเช่นกัน	 แต่

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะโทษสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์

ท้ังหมด	เพราะถ้าเรามองอาจารย์ป๋วยอย่างวิพากษ์วิจารณ์	เราจะพบว่า	

แม้ช่วงหลังของชีวิตเขาจะมีบทบาทในฐานะปัญญาชนท่ีวิพากษ์วิจารณ์	

ซึ่งเป็นบทบาทท่ีสำาคัญและน่ายกย่องมากกว่าบทบาทในฐานะ	

นักเศรษฐศาสตร์ของรัฐในช่วงแรก	 แต่เขาก็มีจุดอ่อนเช่นเดียวกับ

ปุถุชนอื่นๆ	 ด้วยเช่นกัน	 นั่นก็คือบางครั้งเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง	

เป็นปัจเจกชนนิยมค่อนข้างสูง	 จนบางคร้ังเหมือนกับคนท่ีชอบทำาอะไร	

คนเดียว	 ไม่อยากร่วมอะไรกับใคร	 เช่น	 การที่อาจารย์ป๋วยแสดง

ความเห็นในช่วงปี	 2๕1๗	 หลังการเปลี่ยนแปลง	 1๔	 ตุลาคม	 ว่าถ้า

หากรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนสมัคร	 ส.ส.	 โดยไม่ต้องสังกัดพรรคได้	

บางทีเขาจะสมัคร	 ส.ส.	 และเมื่อปรากฏว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมา		

ไม่เปิดโอกาสเช่นนั้น	 อาจารย์ป๋วยก็ปฏิเสธที่จะสมัคร	 โดยอ้างว่าเขา

ไม่ต้องการเข้าพรรคหนึ่งพรรคใดหรือตั้งพรรคของตัวเองขึ้นมา

	 ภายหลังเหตุการณ์	 ๖	 ตุลาคม	2๕1๙	 และโดยเฉพาะอย่างย่ิง	

ภายหลังจากที่นักศึกษาปัญญาชนก้าวหน้าส่วนที่เข้าป่าไปร่วมมือ	

กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องผิดหวัง	 และแยกตัวมาจาก	

พรรคคอมมิวนิสต์ฯในราวปี	2๕22–2๕2๓	ความคิดของอาจารย์ป๋วย	

ในเรื่องการสร้างสังคมประชาธรรมโดยสันติวิธีได้รับการหยิบยกมา

พิจารณากันใหม่ด้วยความสนใจมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งประจวบเหมาะ
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กับการฟื้นความสนใจ	 ในเรื่องพุทธศาสนาในหมู่ปัญญาชนรุ่นใหม่		

ที่ผิดหวังทั้งจากระบบทุนนิยมและทฤษฎีมาร์กซิสม์	 แต่อย่างไรก็ตาม

ทัศนะเรื่องสันติประชาธรรมที่อาจารย์ป๋วยเสนอตั้งแต่ปี	 2๕1๖	 ก็ยัง

เป็นเพียงแนวคิดหลวมๆ	 ที่มีลักษณะเพ้อฝันเชิงอุดมคติในหลายๆ	

ด้าน	และไม่ได้มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์สานต่ออย่างจริงจัง	

	 แม้บทบาทของอาจารย์ป๋วยจะยุติลงแล้ว	 ตั้งแต่เขาป่วยในปี	

2๕21	 แต่เรื่องราวของเขา	 ความคิดของเขา	 จะยังถูกนำามาเล่าใหม่	

ตีความใหม่	 ถูกใช้เป็นแบบอย่างหรือบทเรียนจากทั้งฝ่ายจารีตนิยม	

เสรีนิยม	 และฝ่ายก้าวหน้าแบบราดิคัล	 ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันหรือ

แม้แต่จะขัดแย้งกันด้วยซ้ำา	 ฝ่ายจารีตนิยมและเสรีนิยมจะเลือกที่จะ

จำาและเผยแพร่เรื่องอาจารย์ป๋วย	 ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คนสำาคัญ

ที่สุดคนหนึ่ง	 และในฐานะข้าราชการที่ซื่อตรงมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่	

เคยมีมาในประเทศนี้	 มากกว่าที่จะอยากจำาหรือเผยแพร่อาจารย์ป๋วย	

ในฐานะของปัญญาชนนักอุดมคติท่ีวิพากษ์วิจารณ์และท้าทายระบบ

ที่ดำารงอยู่	 เพราะการทำาเช่นนี้ทำาให้ฝ่ายจารีตนิยมและเสรีนิยมได้รับ	

ประโยชน์มากกว่า	 นั่นก็คือพวกเขาสามารถที่จะโฆษณาอาจารย์ป๋วย

ให้เป็นตัวอย่าง	 เพื่อที่ปัญญาชนนักวิชาชีพรุ่นหลังจะได้ทำางานด้วย

ความขยันขันแข็งและไม่คดโกง	 เพ่ือท่ีระบบเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยม

บริวารที่เป็นอยู่จะดำารงอยู่ได้ต่อไป	 ขณะที่ปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าจะ	

มองและอยากเผยแพร่อาจารย์ป๋วย	 ในส่วนท่ีเขาเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์

ท้าทายระบบสังคมเก่ามากกว่า	

	 ผู้เขียนเห็นว่า	 การศึกษาอาจารย์ป๋วยน่าจะต้องทำาอย่าง

วิพากษ์	 โดยคำานึงถึงประวัติศาสตร์การเมืองสังคมอย่างรอบด้านโดย

มองทั้งด้านจุดแข็งจุดอ่อน	 ในแต่ละช่วงในแต่ละประเด็น	 และน่าจะ

เป็นการศึกษาท่ีมีเป้าหมายกว้างกว่าการเชิดชูตัวบุคคล	 หากควรเป็นไป
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เพื่อนำาความคิดของอาจารย์ป๋วยไปคิด	 ไปผลักดันต่อ	 ทำาให้อุดมคติ

ของอาจารย์ป๋วยก้าวหน้าไปในการสร้างสังคมสันติประชาธรรม	 ให้

ใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้น
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บทเพิ่มเติม ๘๐ ปี 
ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์๖๕

	 วันที่	๙	มีนาคม	ศกนี้	(2๕๓๙)	เป็นวันครบรอบอายุ	8๐	ปี	

ของ	 ดร.ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ ผู้ซึ ่งไม่ได้เป็นแค่นักเศรษฐศ�สตร์  

นักก�รคลังผู้ซ่ือสัตย์และย่ิงใหญ่ท่ีสุดเท่�ท่ีเร�เคยมีเท่�น้ัน ท่�นยัง

เป็นนักคิด นักก�รศึกษ� เป็นส�มัญชน และเป็นนักมนุษยธรรมท่ี

ย่ิงใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงท่ีสังคมไทยเคยผลิตม�	 แต่ชนช้ันนำาในสังคมไทย

ตอบแทนท่าน	 โดยการบีบบังคับขับไล่ไสส่งให้ท่านต้องลี้ภัยไปอยู่ที่

อังกฤษตั้งแต่เหตุการณ์	๖	ตุลาคม	2๕1๙	ซึ่งจะครบรอบ	2๐	ปีในปีนี้

	 แม้ชนช้ันนำาในสังคมไทย	 จะมีการปรับตัวจากเผด็จการขวาจัด	

มาเป็นเผด็จการที่รับฟังปัญหา	 และประนีประนอมกับพวกปัญญาชน

ก้าวหน้าได้ในอีก	 2–๓	 ปีต่อมา	 แต่ก็ไม่มีใครสนใจจะเชิญ	 ดร.ป๋วย	

กลับมา	หรือให้เกียรติต่อท่าน	นอกจากกลุ่มผู้ใกล้ชิดลูกศิษย์ลูกหา	ซึ่ง

จัดงานวันครบรอบวันเกิด	๗2	ปี	 ให้ท่านเมื่อปี	 2๕๓1	หลังจากนั้น

คนก็แทบจะลืมท่านโดยสิ้นเชิง

๖๕	เขียนเติมในฉบับพิมพ์คร้ังท่ี	2	ในปี	2๕๓๙.
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	 อาจารย์ป๋วยเป็นลูกของคนสามัญที่มีโอกาสได้เป็นศิษย์	

รุ่นเก่ารุ่นแรกๆ	 ของมห�วิทย�ลัยวิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมือง	

(มธก.)	 ซึ่งเป็นชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะถูกตัดคำาว่า	 “วิชา” 

กับ	 “และการเมือง” ออกในยุคเผด็จการ	ธรรมศาสตร์มีกำาเนิดมาจาก

การปฏิวัติ	 2๔๗๕	 ซึ่งถึงแม้ใครจะวิจารณ์ว่าเป็นการปฏิวัติที่ล้มเหลว

ในหลายเร่ืองแต่การสร้าง	มธก.	ในปี	2๔๗๗	มีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางภูมิปัญญาของคนไทยมาก	 ทำาให้คนธรรมดาสามัญที่ต้องทำางาน

เลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างอ�จ�รย์ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ กุหล�บ  

ส�ยประดิษฐ์	และปัญญาชนรุ่นน้ันและรุ่นต่อมาหลายหม่ืนคน	สามารถ

เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้	เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ของสามัญชนไทย

	 ถึงปัญญาชนหัวก้าวหน้าอย่างเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี		

จะเสนอแนะผลักดันให้มีการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกคือจุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัยได้มาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี	๖	แต่จุฬาฯ	ก็เป็นมหาวิทยาลัยปิด

ท่ีรับนักศึกษาเต็มเวลาในจำานวนจำากัดมาก	ในปี	2๔๗๗	ท่ีต้ัง	มธก.	 น้ัน	

จุฬาฯ	 ซึ่งตั้งมาได้ราว	 1๕	 ปีมีนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยเพียง	 ๕๐๐	 คน

เท่านั้น	 แต่	 มธก.	 เปิดปีแรกมีคนสมัครเรียนถึง	๗,๐๐๐	กว่าคน	 โดย	

มธก.	เปิดรับคนอย่างกว้างขวางกว่า	เสียค่าใช้จ่ายต่ำากว่า	และเปิดให้

คนทำางานแล้วมาเรียนได้ด้วย

	 การที่อาจารย์ป๋วยได้เรียนที่	มธก.	นี้เอง	ที่ทำาให้ท่านมีโอกาส

ได้ทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษ	 โดยท่านได้เลือกไปเรียนที่สำานัก	 London	

School	of	Economics	and	Political	Science	ที่มีปรัชญาการศึกษา

แบบก้าวหน้าทำานองเดียวกับ	มธก.	ช่วงทำาปริญญาเอกอยู่ท่านสมัคร

เป็นเสรีไทย	 เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นชนิดเสี่ยงชีวิตโดดร่มมาทำางานใต้ดินใน

เมืองไทย	 หลังสงครามเมื่ออาจารย์ป๋วยกลับมาเรียนที่อังกฤษจนจบ		

ท่านได้ตัดสินใจกลับมาทำางานรับราชการในประเทศ	 โดยไม่สนใจการ
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ทำางานในต่างประเทศ

	 ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์	 นักวางแผนรุ่นแรกๆ	 ในเมืองไทย	

ผู้ทำางานด้วยความขยันขันแข็งและซ่ือสัตย์	 จนได้รับมอบหมายให้ดำารง	

ตำาแหน่งสูงอย่างรวดเร็ว	 อายุ	 ๓๗	 ปีได้เป็นทั้งผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ	

ปลัดกระทรวงการคลัง	และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	อาจารย์	

ป๋วยมีใจผูกพันกับเรื่องการพัฒนาการศึกษา	การสร้างคนมาโดยตลอด	

นอกจากการบรรยายพิเศษ	 สอนพิเศษทั้งที่ธรรมศาสตร์และที่อื่นๆ	

แล้ว	ท่านยังอาสาเข้ามาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย-

ธรรมศาสตร์	 ในปี	 2๕๐๗	 ในยุคที่ตำาแหน่งคณบดีเป็นตำาแหน่งที่มี

สถานะภาพต่ำาและเงินเดือนต่ำากว่าตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง-

ประเทศไทยมาก

	 ช่วงที่อาจารย์ป๋วยเข้ามาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์ในปี	 2๕๐๗	 เป็นยุคท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกเปล่ียน	

ให้เป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ	 เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นมา

หลายปีแล้ว	 แต่เดิมมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็น

มหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นอิสระจากระบบราชการ	 และได้เข้าถือหุ้นใน

ธนาคารแห่งหนึ่งเป็นการลงทุนของมหาวิทยาลัยด้วย	แต่ธรรมศาสตร์

ในยุคจอมพลสฤษดิ์–ถนอม	 ถูกทำาให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยปิดใน

ระบบราชการที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายต้องสอบแข่งขันเข้า	 และเก็บ	

ค่าหน่วยกิตแพงข้ึน	 เป็นการกีดกันสามัญชนออกไปส่วนหน่ึงตามระบบ	

การศึกษาแบบแพ้คัดออก	 เพ่ือคัดส่วนหัวไปทำางานรับใช้ระบบเศรษฐกิจ	

ทุนนิยม	หลักสูตรที่นักศึกษา	มธก.	ยุคแรกเคยเรียนแบบสหวิทยาการ

แบบธรรมศาสตร์และการเมือง	 เปลี่ยนเป็นหลักสูตรแยกเป็นคณะ

เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ	 ไปป้อนการทำางานในระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่	 อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่คือข้าราชการและ	
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ผู้คิดแบบข้าราชการ	มากกว่าคนท่ีจะเป็นนักวิชาการท่ีคิดแบบปัญญาชน	

อิสระ

	 อ�จ�รย์ป๋วยเป็นผู้ท่ีมีบทบ�ทในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ  

และสร้�งนักเศรษฐศ�สตร์ให้ประเทศไทยม�กกว่�ใคร ตั้งแต่เป็น	

ผู้ว่าการธนาคารชาติในช่วงปี	 2๕๐2–2๕1๔	 ท่านส่งเสริมให้เยาวชน-	

ไทยได้ทุนไปเรียนเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศกลับมาหลายรุ่น			

หลายคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนายธนาคารสำาคัญๆ	 ในเวลานี	้

(2๕๓๙)	 ส่วนใหญ่ก็มาจากการสนับสนุนของอาจารย์ป๋วยทั้งนั้น	

และตอนอาจารย์ป๋วยเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	(2๕๐๗–2๕1๕)	

ท่านก็หาทุนส่งอาจารย์และผู้ท่ีจะกลับมาเป็นอาจารย์	 ไปเรียนเศรษฐ-

ศาสตร์ในต่างประเทศหลายสิบคน

	 นักเศรษฐศาสตร์ทุนธนาคารชาติ	 คณะเศรษฐศาสตร์และ

หน่วยงานอื่นๆ	 มีบทบาทที่สำาคัญ	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย	

หลายคนเป็นใหญ่เป็นโตในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน	 พวกเขา	

ส่วนใหญ่อ้างความนับถือในตัวอาจารย์ป๋วย	อ้างเป็นศิษย์อาจารย์ป๋วย

หรือผู้นิยมอาจารย์ป๋วย	 แต่ส่วนใหญ่พวกเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์

กระแสทุนนิยม	เน้นการหากำาไรส่วนเอกชน	เน้นการเร่งรัดความเจริญ	

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 โดยไม่สนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม	 ไม่สนใจ

ปัญหาการขูดรีดเอาเปรียบชาวนาชาวไร่	 กรรมกร	 ผู้หญิง	 และเด็ก		

ซึ่งแตกต่างไปจากแนวคิดของอาจารย์ป๋วย	 เพราะอ�จ�รย์ป๋วยนั้น 

ถึงแม้ท่�นจะสนับสนุนเศรษฐกิจระบบเสรีนิยม แต่ท่�นสนับสนุนเสรี- 

นิยมที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภ�พ ปร�รถน�ให้สังคมพัฒน�ไป 

โดยเสมอภ�ค สันติประช�ธรรม อนุรักษ์และทำ�นุบำ�รุงรักษ� 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีของคว�มเป็นคน ไม่ใช่เน้นแต่ 

ก�รพัฒน�ท�งวัตถุ มือใครย�วส�วได้ส�วเอ� แบบท่ีนักเศรษฐศ�สตร์
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คนอ่ืนๆ ท้ังท่ีผ่�นม� และปัจจุบันทำ�กันอยู่

	 นักเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์ป๋วยสร้างขึ้น	 ส่วนหนึ่งผนึกกำาลัง

กันเป็นแนวร่วมของอภิสิทธิ์ของนายทุนการเงินที่ยิ่งใหญ่	 พวกเขา

สะสมความมั่นคั่งส่วนบุคคล	 และเอาเปรียบประชาชนอย่างมีหลัก

วิชาการมากขึ้น	ในขอบเขตที่กว้างขวางใหญ่โตขึ้นอย่างที่อาจารย์ป๋วย

เองคงคาดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้

	 ใน	พ.ศ.	2๕๓๙	ในยุคที่ใครๆ	ก็แข่งขันกันหาเงินหาอำานาจ

นักบริหารมืออาชีพที่รับแต่เงินเดือนภาครัฐที่ต่ำากว่าภาคธุรกิจภาค

เอกชนและใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาสามัญอย่างอาจารย์ป๋วย	 ได้กลาย

เป็นตำานานที่ดูห่างไกล	 คนที่ลาออกจากตำาแหน่งระดับสูงอย่างผู้ว่า-

การธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นคณบดีคณะเล็กๆ	 กลายเป็นคน

ที่แปลกอย่างเหลือเชื่อ	 ในยุคที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มุ่งหาเงิน

จากตลาดหุ้นและธุรกิจการเงินด้านต่างๆ	 อย่างไม่คำานึงถึงสังคมและ

จริยธรรมแบบอาจารย์ป๋วยอีกต่อไป

	 เด็กรุ่นหลังซึ่งถูกสังคมสอนให้นับถือเงินและการเสพสุขเป็น

พระเจ้า	 ไม่รู้จักอาจารย์ป๋วย	 และถึงมีใครบอกพวกเขา	 พวกเขาอาจ

จะไม่แน่ใจว่าคนอย่างอาจารย์ป๋วยเคยมีอยู่จริงหรือไม่	 หรือเป็นไปได้	

อย่างไรที่จะเคยมีคนที่คิดแบบนี้	 และใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ในโลกที่เต็ม	

ไปด้วยการแข่งขันแสวงหาเงิน	อำานาจ	และการบริโภคทางวัตถุ	อย่าง

ในเมืองไทยในขณะนี้	

 แต่อ�จ�รย์ป๋วยเป็นคนท่ีมีอยู่จริง และเป็นคนจริงม�กกว่� 

คนปลอมๆ ผู้นำ�ปลอมๆ หล�ยคนที่มีชีวิตอยู่ในคว�มจริงลวงใน 

ปัจจุบัน ท่�นมีคว�มคิดชัดเจนเป็นระบบอธิบ�ยได้ มีคว�มประพฤติท่ี 

สม่ำ�เสมอ ท่ีคนรุ่นใหม่ควรจะกลับไปเรียนรู้จ�กท่�นได้ม�ก ถ้�คิดจะ 

ช่วยให้เมืองไทยพ้นจ�กวิกฤติของคว�มโลภของคนไทยในปัจจุบันได้
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	 ใครที่ยังสนใจอยากรู้จักคนอย่างอาจารย์ป๋วย	 น่าจะกลับไป	

อ่านงานท่าน	 หรืองานที่มีผู้เขียนถึงท่านอย่างจริงจัง	 จะได้พบว่า	

อาจารย์ป๋วยไม่ได้เป็นเพียงคนดีที่หาคนเทียบได้ยากในเรื่องจริยธรรม

ความซื่อตรงเท่านั้น	 หากยังเป็นนักเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้า	 ที่มี

จินตภาพกว้างไกล	เป็นนักมนุษยนิยมชนิดที่หาได้ยากมากด้วย
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ประวัติโดยสังเขป
ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เกิดปี	2๔๕๙	จังหวัดพระนคร

ก�รศึกษ�

2๔8๐	 ธรรมศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2๔8๔	 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	

	 London	School	of	Economics	มหาวิทยาลัยลอนดอน	

2๔๙2	 ปริญญาเอก	London	School	of	Economics	

	 มหาวิทยาลัยลอนดอน

ก�รง�น

2๔๗๖-2๔8๐	 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

2๔8๐-2๔81	 ล่ามอาจารย์ฝรั่งเศส	

	 	 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

2๔๕๕-2๔88	 รับราชการในกองทัพแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อ

	 	 ทำางานให้ขบวนการเสรีไทย

2๔๙2-2๔๙๙	 เศรษฐกร	ประจำากระทรวงการคลัง

2๔๙๖	 	 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

2๔๙๙-2๕๐2	 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง	

	 	 ประจำาสถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงลอนดอน

2๕๐2-2๕๐๔	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	สำานักนายกรัฐมนตรี
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2๕๐2-2๕1๔	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	

2๕๐๕-2๕1๐	 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

	 	 กระทรวงการคลัง

2๕๐๗-2๕1๕	 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2๕1๐-2๕1๕	 ที่ปรึกษากระทวงการคลัง

2๕1๔-2๕1๖	 อาจารย์พิเศษ	University	College	(ต่อมาเปลี่ยนชื่อ

	 	 เป็น	Wolfson	College)	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

2๕1๖-2๕1๗	 ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลนายสัญญา	ธรรมศักด์ิ

2๕18-2๕1๙	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	

ตำ�แหน่งและเกียรติประวัติอื่นๆ

1.	ศาสตราจารย์	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.	สมาชิกกิตติมศักดิ์	London	School	of	Economics	มหาวิทยาลัย

ลอนดอน

๓.	สมาชิกกิตติมศักดิ์	สยามสมาคม

๔.	รางวัลแมกไซไซ	ประจำาปี	2๕๐8	สาขาบริการภาครัฐ

๕.	ผู้ว่าการกิตติมศักดิ์	International	Development	Research	Centre	

นครออตตาวา	แคนาดา

๖.	กรรมการ	Board	of	Trustee,	International	Council	for	Educational	

Development	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอมริกา

๗.	ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย		ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์	

8.	 กรรมการ	 Board	 of	 Trustee,	 East-West	 Centre	 มหาวิทยาลัย

ฮาวาย	สหรัฐอเมริกา

๙.	กรรมการ	Board	of	Trustee.	International	Food	Policy	Research	

Institue	:	Washington	D.C.
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1๐.	 กรรมการ	 Board	 of	 Trustee.	 Asian	 Institute	 of	 Technology	

กรุงเทพมหานคร

11.	ผู้ว่าการ	A	Siam	Institute	of	Management	มนิลา

12.	รองประธานมูลนิธิโกมลคีมทอง

1๓.	ผู้อำานวยการโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลอง

1๔.	ผู้อำานวยการโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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ภาค ๒

วิเคราะห์งานเขียนของ
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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คำ นำ 

	 น่ีคือการแนะนำาเชิงวิเคราะห์งานเขียนคัดสรรของอาจารย์ป๋วย	

อึ๊งภากรณ์	 (2๔๕๙–2๕๔2)	 อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

ผู้มีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักเศรษฐศาสตร์การคลังผู้สามารถและซื่อสัตย์	

นักคิด	นักเขียน	นักการศึกษาคนสำาคัญของประเทศไทย

	 งานเขียนของอาจารย์ป๋วยส่วนใหญ่	ยกเว้นตำารา	2	เล่ม	เร่ือง	

การคลัง และเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	 เป็นงานเขียนช้ินส้ันๆ	 ซึ่ง	

ตีพิมพ์ในที่ต่างๆ	 อย่างกระจัดกระจาย	 ได้มีผู้รวบรวมงานเขียนสั้นๆ	

เหล่าน้ันมาตีพิมพ์เป็นเล่ม	 ท้ังเล่มเล็กและเล่มใหญ่เน่ืองในโอกาสต่างๆ	

โดยบรรณาธิการหลายคน	 และโดยสำานักพิมพ์หลายแห่ง	 โดยมักจะ

คัดเลือกงานเขียนที่เป็นที่รู้จักมากมาพิมพ์กัน

	 จนถึงปี	 2๕๓๙	 หนังสือที่รวมงานอาจารย์ป๋วยได้มากกว่า	

หนังสือเล่มอื่นคือ	 หนังสือชุดที่ผู้เขียนเป็นบรรณาธิการรวมงาน	

คัดสรรของอาจารย์ป๋วยให้สำานักพิมพ์คู่แข่งจัดพิมพ์เป็นหนังสือชุด

ปูชนียบุคคล ดร.ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ ปรม�จ�รย์ท�งเศรษฐกิจ–

ก�รคลัง เป็นหนังสือขนาดกระเป๋า	หนา	8๐	หน้า	 รวม	1๐	 เล่ม	

อภินันทนาการแก่ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจรายสัปดาห์	ในช่วง	๓๐	

พฤศจิกายน	2๕๓๕	ถึง	๗	กุมภาพันธ์	2๕๓๖

	 การคัดสรรคร้ังน้ันผู้เขียนใช้หลักเกณฑ์การงานเขียนท่ีผู้เขียน

เห็นว่าเป็นงานท่ีเด่นๆ	เป็นตัวแทนของงานเขียนในแต่ละด้านแต่ละยุค	

ของอาจารย์ป๋วย	รวมทั้งเป็นงานที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจศึกษา	และ
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วิเคราะห์ต่อสำาหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การพิมพ์ซ้ำารวมงานคัดสรรของอาจารย์	

ป๋วย	ชุดดังกล่าว	ซ่ึงมีความหนารวมกัน	8๐๐	หน้า	แต่เป็นงานเชิงแนะนำา

และวิเคราะห์งานเขียนคัดสรรของอาจารย์ป๋วยในทัศนะของผู้เขียน

	 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากหนังสือเล่มแรกของ

ผู้เขียนที่ชื่อ ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่

พิมพ์ครั้งแรกในปี	2๕๓1	(ครั้งที่	๓	ปี	2๕๔2)	คือหนังสือเล่มนี้เป็นการ

แนะนำาเชิงวิเคราะห์เนื้อหาของงานเขียนและพัฒนาการทางความคิด	

ของอาจารย์ป๋วยอย่างเก็บรายละเอียดของงานเขียน	 ขณะที่เล่ม		

ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ วิเคราะห์อย่าง

วิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่ประวัติ	 การทำางานและแนวความคิดสำาคัญๆ	

ที่มีบทบาทต่อสังคมไทย

	 การศึกษาเรื่องความคิดของอาจารย์ป๋วย	 ควรจะศึกษาในเชิง	

ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบด้วย	 นั่นคือ	 ต้องเข้าใจว่าความคิดหรือ

ทัศนะของท่านขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นๆ	

รวมทั้งขึ้นอยู่กับภูมิหลัง	 ทัศนะส่วนตัวของท่าน	 ถึงแม้ว่าท่านจะเป็น

นักเศรษฐศาสตร์การคลังผู้มีชื่อเสียงและเป็นปัญญาชนท่ียิ่งใหญ่	

ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยิบแนวคิดทฤษฎีของท่านมาแก้ปัญหาวิกฤติใน

ปัจจุบันอย่างสำาเร็จรูปได้	 เพราะสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างไปจาก

สมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติในหลายด้าน

	 ส่ิง ท่ีเร�จะศึกษ�จ�กอ�จ�รย์ป๋วยได้ม�กท่ีสุดคือ  

จุดยืนเพ่ือประโยชน์ของประช�ชนส่วนใหญ่ในระยะย�วและ 

วิธีก�รคิดในเชิงเศรษฐศ�สตร์มหภ�คที่มองปัญห�อย่�ง 

เป็นองค์รวมของท่�น	 หากเรานำาแนวคิดของท่านมาวิเคราะห์ใหม่		

โดยใช้จุดยืนและวิธีการคิดแบบเดียวกับท่าน	 เรากจ็ะมีภูมิปัญญาท่ีจะ	
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แก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบันได้ดีขึ้นกว่านักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

ที่เน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยม	 โดย	

ไม่มองเร่ืองการกระจายทรัพย์สินและรายได้ท่ีเป็นธรรม	 และการพัฒนา	

อย่างยั่งยืน

วิทย�กร เชียงกูล

2๕๔2
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รายชื่องานเขียนเลือกสรรดีเด่น ของอาจารย์ป๋วย 
จัดกลุ่มตามเนื้อหาที่พิมพ์อยู่ในหนังสือชุด

ปูชนียบุคคล ดร.ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ 

ปรม�จ�รย์ท�งเศรษฐกิจก�รคลัง 

(หนังสือพิมพ์คู่แข่ง รายสัปดาห์	2๕๓๕	–	2๕๓๖)

กลุ่มที่ ๑ ก�รคลังและเศรษฐกิจของไทยในทศวรรษ ๒๔๙๐
-	อารัมภบทของหนังสือคำาบรรยายวิชาการคลัง
-	การแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐบาลและเทศบาล
-	คำานำาหนังสือเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
-	เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	-	บทที่	1	ความทั่วไป
-	ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าวและคนกลาง
-	ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ
-	สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีแก้ไข

กลุ่มที่ ๒ โครงสร้�งและปัญห�เศรษฐกิจไทยในทศวรรษ ๒๕๐๐
-	สุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำาประจำาปีของสมาคมธนาคารไทย	
๖	กุมภาพันธ์	2๕๐๖
-	สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย	2๐	กุมภาพันธ์	2๕๐๗
-	คุยกันเรื่องเศรษฐกิจ
-	การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

กลุ่มที่ ๓ ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ ๒๕๐๐
-	งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
-	บทบาทของธนาคารกลางในโลกแห่งความตึงเครียด
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-	ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำาเป็นในการพัฒนาประเทศ
-	ข้อคิดในการพัฒนาเกษตรกรรม
-	ทรรศนะเรื่องการพัฒนาการศึกษา
-	ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

กลุ่มที่ ๔ ก�รพัฒน�ประเทศและก�รพัฒน�ชนบท
-	ลำาดับความสำาคัญก่อนหลังในการพัฒนาประเทศ
-	ข้อคิดในการพัฒนาชาติ
-	จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท
-	การวิจัยทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
-	แนวใหม่ในการพัฒนาประเทศ
-	การหางานให้ชาวชนบททำา

กลุ่มที่ ๕ ประวัติและแนวคิดท�งสังคม
-	บันทึกเรื่องชื่อ	ป๋วย
-	ผู้หญิงในชีวิตของผม	–	แม่
-	เสียดายโอกาส
-	แตกเนื้อหนุ่ม	เมื่อ	2๔๗๕
-	Labor	Omnia	Vincit
-	ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด
-	เรียนเพื่อสอบ	หรือสอบเพื่อเรียน	หรือเรียนเพื่อเรียน
-	เรียนให้เก่ง
-	ธรรมศาสตร์กับการเมือง
-	ทหารชั่วคราว
-	พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย
-	เหลียวหลัง	แลหน้า
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กลุ่มที่ ๖ บทบ�ทของนักเศรษฐศ�สตร์และปัญญ�ชน

-	นักเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเรียนอะไรมา?	ใช้อะไรได้?

-	เศรษฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการ

-	เศรษฐศาสตร์บัณฑิตอังพึงปรารถนา

-	จรรยานักเรียน

-	ความชอบธรรมในมหาวิทยาลัย

-	มหาวิทยาลัยกับสังคมไทย

กลุ่มที่ ๗ แนวคิดท�งก�รศึกษ�และศ�สน�

-	การศึกษา

-	การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

-	ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ

กลุ่มที่ ๘ แนวคิดท�งก�รเมือง

-	จดหมายนายเข้ม	เย็นยิ่ง

-	บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี

-	ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน

-	ปัญหาสังคมไทย

-	ดร.ป๋วย	พูด

-	เสียชีพอย่าเสียสิ้น

-	บทบาทนักการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

-	เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมสำาหรับสังคมไทย

-	ความรุนแรงและรัฐประหาร	๖	ตุลาคม	2๕1๙
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1๓๐

สารบัญ

m		การคลังและเศรษฐกิจของไทยในทศวรรษ	2๔๙๐	 1๓1

m		โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ	2๕๐๐	 1๓๖

m		การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ	2๕๐๐	 1๔2

m		การพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท	 	 1๕2

m		ประวัติและแนวคิดทางสังคม	 	 	 	 1๖๐

m		บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์และปัญญาชน	 	 1๖8

m		แนวคิดทางการศึกษาและศาสนา	 	 	 1๗๖

m		แนวคิดทางการเมือง	 	 	 	 	 182

m		บรรณานุกรม		 	 	 	 	 1๙๓
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กลุ่มที่ ๑
การคลังและเศรษฐกิจของไทยในทศวรรษ ๒๔๙๐
	

	 อาจารย์ป๋วย	 เรียนจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์	 จาก

มหาวิทยาลัยลอนดอน	 กลับมาเมืองไทยในปลายปี	 2๔๙1	 (อายุ		

๓2	ปี)	เริ่มรับราชการในตำาแหน่งเศรษฐกร	กรมบัญชีกลาง	กระทรวง-	

การคลัง	ในปี	2๔๙2	เศรษฐกิจของไทยสมัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง	

กำาลังป่ันป่วนวุ่นวายจากภาวะเงินเฟ้อ	 ข้าวยากหมากแพง	 การคอรัปช่ัน	

และการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพของนักการเมืองและข้าราชการ	

ในยุคนั้นข้าราชการไทยที่ได้รับการศึกษาอบรมในวิชาเศรษฐศาสตร์	

หรือมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจมีน้อยมาก	 อาจารย์ป๋วยเป็นนักเศรษฐ-

ศาสตร์ไทยท่ีได้รับการอบรมมาจากตะวันตกรุ่นแรกๆ	 และเป็นผู้บุกเบิก

คนสำาคัญในการจัดระบบวางรากฐานสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

	 ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองและภูมิปัญญาดังกล่าว	 อาจารย์	

ป๋วยในฐานะของนักวิชาชีพผู้มีความสามารถได้ประสบความก้าวหน้า

ในวิชาชีพอย่างรวดเร็ว	 เริ่มจากเศรษฐกรเงินเดือน	 1,๖๐๐	 บาท	 ใน	

๓	 ปี	 ต่อมาคือ	 ในปี	 2๔๙๕	 อาจารย์ป๋วยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลัง	 ปี	 2๔๙๖	 ได้รับการ	

แต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 และเป็นกรรมการ
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บริหารของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วย	 อาจารย์ป๋วยในวัยเพียง	 ๓๗	 ปี	

ได้อยู่ในฐานะข้าราชการนักวิชาการระดับสูง	 ผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญในการ

กำาหนดนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศในสมัยน้ัน		

อาจารย์ป๋วยได้มีส่วนอย่างมากในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยภายหลังสงคราม

	 ท้ังๆ	 ท่ีอาจารย์ป๋วยต้องทำางานในตำาแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบสูง	

แต่ท่านก็ยังปลีกเวลาไปเป็นผู้บรรยายพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งที่

ธรรมศาสตร์และจุฬาฯ	 ในสมัยนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู	้

ช้ันสูงยังมีไม่เพียงพอ	 ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยจึงมักต้องเชิญนักวิชาการ	

ที่จบการศึกษาขั้นสูงจากประเทศตะวันตก	และกลับมาทำางานราชการ

หรือเอกชนก็ตามมาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่เสมอๆ	สำาหรับอาจารย์ป๋วย	

นั้น	 ท่านเป็นผู้ที่สนใจและตั้งใจจะเผยแพร่วิชาความรู้ที่ได้เรียนมา	

อยู่แล้ว	 เพราะท่านเห็นว่าการให้การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ	

พัฒนาประเทศ	นั่นก็คือ	จะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมา

	 ในช่วงทศวรรษแรกที่อาจารย์ป๋วยกลับมาทำางานในฐานะ

เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักบริหารของรัฐบาลท่านได้เขียนหนังสือ

ตำาราซึ่งเรียบเรียงมาจากคำาบรรยาย	 2	 เล่มด้วยกัน	 คือ	 เศรษฐกิจ

แห่งประเทศไทยและการคลัง พิมพ์ครั้งแรกในปี	2๔๙๖

	 เล่มแรกมีช่ือเต็มว่า	บันทึกคำ�บรรย�ยวิช�ก�รคลัง ปริญญ�- 

ตรี ณ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เป็นหนังสือขนาด	 8	 หน้ายก	

ความหนาทั้งหมด	 2๗2	 หน้า	 เคยพิมพ์	 2	 ครั้ง	 ในปี	 2๔๙๖	 และ	

2๔๙8	แบ่งออกเป็น	๖	ภาค	คือ	อารัมภบท,	เงินคงคลัง,	งบประมาณ

แผ่นดิน,	รายจ่าย,	รายได้,	หนี้

	 จากหนังสือ	การคลัง	ส่วนที่น่าสนใจมากที่สุดคือ	อ�รัมภบท	

ซึ่งนอกจากจะอธิบายเรื่องความหมายของการคลังแล้ว	 เรื่องตำานาน

การคลังของไทยก็เป็นบทความที่น่าสนใจในแง่ที่ว่า	 นักเศรษฐศาสตร์
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ที่ดีนั้นต้องมองปัญหาทางเศรษฐกิจในเชิงประวัติศาสตร์หรือ

วิวัฒนาการของระบบสังคมด้วย

	 ภ�คว่�ด้วยร�ยจ่�ย	 โดยเฉพาะบทที่ว่าด้วย	 การแบ่งหน้าที่

ระหว่างรัฐบาลและเทศบาล	 สะท้อนแนวคิดแบบเสรีประชาธิปไตยที่	

ก้าวหน้าของอาจารย์ป๋วยมาตั้งแต่ปี	 2๔๙๖	 น่าเสียดายที่ไม่มีใคร

สานต่อความคิดนี้	 ทำาให้จนถึงบัดนี้กิจการเทศบาลของเรายังไม่

คืบหน้านัก	 ข้อคิดของอาจารย์ป๋วยช่วยยืนยันความจำาเป็นของการ

พัฒนาเทศบาล	 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตย

และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างดี	 และเป็นข้อคิดท่ียังทันสมัยกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน	ซึ่งเราเพิ่งจะพัฒนาเทศบาลกันเมื่อไม่นานมานี้

	 “คว�มเห็นเร่ืองอิสรภ�พของเทศบ�ลน้ี อ�จจะมีผู้ตำ�หนิว่�เป็น 

คว�มเห็นที่ไม่รอบคอบสุขุมพอ จะชิงสุกก่อนห่�ม เพร�ะมักจะห่วงใย

กันว่�ระบอบเทศบ�ลของเร�ยังไม่พร้อม ผู้บรรย�ยเห็นด้วยว่�ถ้�ไม่

ลงมือปล่อยให้เทศบ�ลเป็นอิสระเสีย มัวแต่คอยเป็นห่วงคอยควบคุม

กันอยู่เสมอแล้ว เมื่อใดเล่�เทศบ�ลจึงจะตั้งตัวเป็นอิสระกันจริงๆ”

	 ส่วนอื่นที่น่าสนใจคือ	 ภ�คว่�ด้วยร�ยได้	 โดยเฉพาะเรื่อง

ภาษีอากร	 อาจารย์ป๋วยได้ชี้ให้เห็นมาตั้งแต่ปี	 2๔๙๖	 แล้วว่ารัฐบาล

ควรหารายได้จากภาษีทางตรงมากขึ้นเพราะสามารถเก็บในอัตรา

ก้าวหน้าที่ยุติธรรมกว่าภาษีทางอ้อม	 ซึ่งคนมีคนจนต้องเสียในอัตรา

เท่ากัน	 ทั้งการพึ่งภาษีศุลกากรมากก็มีผลเสียในยามที่เกิดปัญหา

เศรษฐกิจโลก	แนวคิดก้าวหน้าของอาจารย์ป๋วยข้อหนึ่งซึ่งเพิ่งจะมีการ

คิดทำาอย่างจริงจังในอีกคร่ึงศตวรรษต่อมาคือ	 ให้คณะกรรมการตรวจ-

เงินแผ่นดินไม่ใช่ข้าราชการของรัฐบาล	 แต่มีอำานาจอิสระดังเช่นใน

ประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	และสหราชอาณาจักร

	 หนังสือ	 เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	 เป็นหนังสือขนาด		
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8	 หน้ายก	 ความหนาทั้งหมด	 ๓8๐	 หน้า	 เป็นหนังสือค่อนข้างหนา	

พิมพ์ครั้งแรกในปี	2๔๙๖	ครั้งที่	2	 ในปี	2๔๙๙	และครั้งที่	๓	 ในปี	

2๕๐๔	แบ่งเป็น	๓	ภาค	คือ	๑. ลักษณะเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย 

๒. วิธีพิจ�รณ�ปัญห�เศรษฐกิจ ๓. ปัญห�เศรษฐกิจแห่งประเทศ-

ไทย แบ่งเป็นบทย่อยทั้งหมด	 22	 บท	 หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์	

ในแง่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ	 และประวัติแนวคิดทัศนะต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมไทยของอาจารย์ป๋วย

	 บทท่ีน่าสนใจท่ีน่าอ่านมากท่ีสุด	คือ	๑. คำ�นำ�และคว�มท่ัวไป  

๒. ปัญห�เร่ืองเศรษฐกิจกับคนต่�งด้�วและคนกล�ง ๓. ธรรมะในด้�น 

เศรษฐกิจ ๔. สรุปปัญห�เศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีแก้ไข

	 “ปัญห�เร่ืองเศรษฐกิจกับคนต่�งด้�วและคนกล�ง” สะท้อน

ปัญหาเร่ืองความล้มเหลวของสหกรณ์และรัฐพาณิชย์ในยุคน้ันอาจารย์	

ป๋วยได้เสนอให้รัฐบาลขายหุ้นของรัฐพาณิชย์ต่างๆ	 ให้เอกชนเสีย	

โดยรัฐบาลอาจถือหุ้นส่วนมาก	 เพื่อให้บริษัทนั้นๆ	 ได้มีฐานะเท่ากับ

บริษัทเอกชน	 นับว่าเป็นแนวคิดแบบโอนกิจการให้เป็นของเอกชน	

(Privatization)	 ท่ีล้ำาหน้าแนวคิดของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี	 	 มาร์กาเร็ต	

แทตเชอร์	ของอังกฤษ	และนายกรัฐมนตรีอานันท์	ปันยารชุน	ของไทย

หลายสิบปี	 ในเรื่องคนต่างด้าว	 ซึ่งยุคจอมพล	 ป.	 มีแนวคิดชาตินิยม

ต่อต้านคนจีนแบบใช้อารมณ์อยู่มาก	 อาจารย์ป๋วยพูดเป็นกลางและ

เสนอในทางบวกว่า	 ควรส่งเสริมให้คนต่างด้าวเหล่านี้เป็นคนไทยและ

ให้คนไทยเรียนรู้เรื่องการค้ามากขึ้น

	 บทท่ีว่าด้วย	“ธรรมะในด้�นเศรษฐกิจ”	อาจารย์ป๋วยวิจารณ์

เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ใช้อำานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	 รวมทั้งไม่

เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไปเป็นประธานกรรมการ	 กรรมการ

ผู้จัดการ	 ผู้ถือหุ้น	 ถ้าหากอยากทำางานธุรกิจเอกชนก็ควรลาออกจาก	
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หน้าท่ีหรือตำาแหน่งต่างๆ	เสีย	นอกจากวิจารณ์ข้าราชการท่ีหาประโยชน์	

ส่วนตัวว่าผิดธรรมะทางเศรษฐกิจแล้ว	 อาจารย์ป๋วยยังวิจารณ์ราษฎร

ที่สมคบกับข้าราชการเอาเปรียบส่วนรวม	 เช่น	 การให้สินบนด้วย	

นอกจากนั้นอาจารย์ป๋วยยังเน้นเรื่องก�รเก็บภ�ษีมรดก ก�รเก็บ

ภ�ษีร�ยได้ในอัตร�ก้�วหน้� เพื่อสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม

	 อาจารย์ป๋วย	นับเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกๆ	และน้อยคน

มากที่กล่าวถึงเรื่องธรรมะในด้านเศรษฐกิจ	 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์

ส่วนใหญ่มักถือเรื่องการแสวงหากำาไรสูงสุดเป็นความชอบธรรมใน	

ตัวเอง	นอกจากจะเสนอแนวคิดแล้ว	อาจารย์ป๋วยยังทำาตัวเองให้เป็น

แบบอย่างด้วย	ดังจะเห็นได้ว่า	ท่านไม่ได้มีหุ้น	มีท่ีดินทรัพย์สินอะไรเลย	

นอกจากบ้านไม้หลังเล็กๆ	 ท้ังๆ	 ท่ีท่านเป็นผู้ท่ีมีท้ังความรู้ทางเศรษฐ-

ศาสตร์และมีตำาแหน่งในระดับสูง	 ถ้าท่านคิดจะลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง

ส่วนตัวตั้งแต่ยุคนั้น	ป่านนี้ท่านน่าจะเป็นมหาเศรษฐีแล้ว

	 บทสุดท้ายในหนังสือเรื่องเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	 คือ	

“สรุปปัญห�เศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีแก้ไข”	อาจารย์ป๋วย

เสนอให้พยายามลดต้นทุน	 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	 ยาง	

ดีบุก	 ซึ่งเป็นสินค้าออกสำาคัญในสมัยนั้น	 ส่วนไม้สัก	 อาจารย์ป๋วย	

บอกว่า	 ควรมีการทำานุบำารุงป่า	 การบริหารและควบคุมการใช้ประโยชน์	

จากป่าและการสงวนป่าให้ดี	 ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ	 อาจารย์	

ป๋วยสนับสนุนการค้าเสรีมากกว่าการควบคุมการสั่งเข้า	 ในด้าน

อุตสาหกรรม	 อาจารย์ป๋วยสนับสนุนธุรกิจเอกชนมากกว่ารัฐวิสาหกิจ	

ซึ่งท่านเห็นว่าด้อยประสิทธิภาพ	ด้านการค้าภายใน	นอกจะสนับสนุน

การแข่งขันเสรีแล้ว	 อ�จ�รย์ป๋วยยังสนับสนุนก�รพัฒน�สหกรณ์

และอบรมอนุชนรุ่นหลังให้สนใจในการค้าและอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

Wittayakorn.indd   135 14/9/2559   9:23:58



1๓๖

กลุ่มที่ ๒
โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ ๒๕๐๐
	

	 อาจารย์ป๋วย	 มีงานปาฐกถา	 คำาบรรยาย	 และงานเขียน	

มากขึ้นในช่วงทศวรรษ	2๕๐๐–2๕1๐	เป็นต้นไป	งานเด่นในช่วงแรกๆ	

คือ	สุนทรพจน์ในง�นเลี้ยงอ�ห�รค่ำ�ประจำ�ปี ที่สมาคมนายธนาคาร	

เชิญท่านไปพูดในฐานะของผู้ว่าการธนาคารชาติ	 จนกลายเป็นธรรมเนียม	

ติดต่อกันมาหลายปี	 ในฐานะของผู้ว่าการธนาคารชาติซึ่งต้องคอย

ควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์ให้ทำาตามกฎระเบียบ	 เพื่อสร้างสถาบัน	

ธนาคารให้มีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ	 เป็นผลดีต่อการพัฒนา	

เศรษฐกิจ	 อาจารย์ป๋วยได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดจาชักจูงหว่านล้อม

นายธนาคารให้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร	 เพื่อผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมในระยะยาวมากกว่าที่จะคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนใน

ระยะสั้น	 และบางครั้งท่านก็ใช้เป็นเวทีในการวิจารณ์นักการเมืองและ

ข้าราชการด้วย	

	 บทความที่อาจารย์ป๋วยเขียนหรือบรรยายในช่วงปี	 2๕๐๐–

2๕๐๙	 ที่น่าสนใจมี	 ๕	 ชิ้นคือ	 (๑) สุนทรพจน์ง�นเลี้ยงประจำ�ปี 

สม�คมธน�ค�รไทยปี ๒๕๐๖ (๒) สุนทรพจน์ง�นเลี้ยงประจำ�ปี 

สม�คมธน�ค�รไทยปี ๒๕๐๗ (๓) คำ�บรรย�ยปัญห�ว่�ด้วย
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1๓๗

รัฐวิส�หกิจมองจ�กแง่เศรษฐศ�สตร์  (๔) ป�ฐกถ�เรื่อง “คุยกัน

เรื่องเศรษฐกิจ” และ  (๕) ก�รวิเคร�ะห์โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย

	 “สุนทรพจน์ในง�นเล้ียงประจำ�ปีของสม�คมธน�ค�รไทย 

ปี ๒๕๐๖”	 อาจารย์ป๋วยกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจในรอบปี	 2๕๐๕	

และตั้งข้อสังเกตในเชิงตั้งคำาถามและวิจารณ์ทางอ้อมว่าปัญหาของ

เศรษฐกิจไทยน้ัน	 จะต้องพยายามทำาให้ต้นทุนสินค้าต่ำาเพ่ือจะได้แข่งขัน

กับเขาได้	 เหตุที่ต้นทุนสูงก็เนื่องมาจากข้าราชการปฏิบัติงานมิชอบ

และทำางานชักช้าโยกโย้	 ทำาให้ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน	

โดยไม่จำาเป็น	 ในด้านเกี่ยวกับกิจการธนาคาร	 ท่านก็ได้ขอร้องให้

ธนาคารพาณิชย์บางแห่งพยายามกวดขันเรื่องเช็คไม่มีเงินจ่ายให้มี

ปริมาณลดลง	 รวมทั้งเตือนว่า	 เนื่องจากคนฝากเงินยังฝากระยะสั้น	

จึงไม่ควรปล่อยกู้ผูกพันระยะยาวจนเกิดความเสี่ยง

	 สุนทรพจน์ชิ้นนี้	 สะท้อนให้เห็นสภาพของเศรษฐกิจและการ

ธนาคารในช่วงปี	 2๕๐๖	 และบรรยากาศของการกล่าวสุนทรพจน์

ของผู้ว่าการธนาคารชาติกับนายธนาคารพาณิชย์สมัยนั้น	 ซึ่งธนาคาร

พาณิชย์ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจครอบครัวที่มุ่งหากำาไรจากธุรกิจค้าเงิน	

และใช้วิธีหานักการเมืองมาเป็นประธาน	 เป็นกรรมการ	 เพื่ออำานวย

ประโยชน์ตนมากกว่าจะเป็นธนาคารที่บริหารแบบนักธนาคารมือ

อาชีพเหมือนในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม

	 ส่วนสุนทรพจน์ฯ ในปี ๒๕๐๗	 อาจารย์ป๋วยวิจารณ์	

นักการเมืองท่ีเข้ามายุ่งเก่ียวกับธนาคารพาณิชย์และการค้ามากข้ึน	

แม้จะเขียนเป็นกลอนซึ่งทำาให้ดูเบาลงกว่าร้อยแก้ว	 แต่มีเนื้อหาที่

วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำาถามอย่างเอาจริงเอาจัง	 นักการเมืองไม่หน้าด้าน	

จนเกินไปคงจะสะดุ้งพอสมควร	 ที่ถูกคนระดับผู้ว่าการธนาคารแห่ง-
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1๓8

ประเทศไทยเหน็บเอาในที่สาธารณะเช่นนี้	 คำาขวัญว่า	 “จงทำ�ดี  

จงทำ�ดี จงทำ�ดี” เป็นคำาขวัญที่จอมพลถนอม	นายกรัฐมนตรีคนใหม่

ต่อจากจอมพลสฤษดิ์	 (ซึ่งเสียชีวิตเพราะป่วยในปี	 2๕๐๖)	 ใช้โฆษณา

บ่อยจนเป็นสัญลักษณ์ประจำาตัว	 อาจารย์ป๋วยได้เลือกใช้คำาขวัญนี้มา	

เขียนตอกย้ำาให้รัฐบาลต้องทำาตามท่ีตัวเองโฆษณาไว้ได้อย่างแหลมคม	

ทีเดียว	รวมทั้งยังแสดงให้เห็นฝีมือในการแต่งกลอนของท่านด้วย

  “ยังจนใจไม่รู้อยู่หน่ึงข้อ 

 จอมพล ถ. ท่�นแถลงแจ้งเป็นเร่ือง

 ท่�นปร�รภผมก็เห็นเด่นประเทือง 

 ว่�ใครเฟื่องเป็นผู้ใหญ่ในร�ชก�ร

  ตัวอย่�งเช่นเป็นรัฐมนตรี 

 ไม่ควรมีก�รค้�ม�สม�น

 อย่�ข้องเกี่ยวเที่ยวรับทำ�เป็นกรรมก�ร 

 สม�จ�รข้อนี้ดีจริงเชียว

  ผมสงสัยไม่แจ้งจิตกิจก�รค้� 

 หม�ยคว�มว่�กิจใดบ้�งยังเฉลียว

 กิจธน�ค�รท่�นผู้ใหญ่จะไม่เกี่ยว 

 หรือจะเหนี่ยวรั้งไว้ไม่นับค้�”

	 นั่นก็คือ	 ท่านวิจารณ์นายทหารนักการเมืองระดับสูงที่เข้ามา

เป็นประธานและกรรมการธนาคารต่างๆ	ในยุคนั้น

	 บทความเรื่อง	 “คำ�บรรย�ยปัญห�ว่�ด้วยรัฐวิส�หกิจมอง

จ�กแง่เศรษฐศ�สตร์” สะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ	

ของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่สมัยจอมพล	ป.	 ที่ดำาเนินงานล้มเหลวทำาให้

เปลืองเงินทองของรัฐมาก	 และทำาให้นักการเมืองเห็นช่องทางในการ
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1๓๙

หาประโยชน์และฉ้อราษฎร์บังหลวงมาก	 แต่ก็เป็นประเด็นที่น่าศึกษา

ว่ารัฐวิสาหกิจกำาเนิดมาอย่างไร	ทำาไมถึงล้มเหลว	มีผลกระทบอย่างไร

	 อาจารย์ป๋วยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม	 ได้วิจารณ์เร่ือง	

รัฐวิสาหกิจไว้อย่างชัดเจนว่าอะไรควรทำา	 ไม่ควรทำาอย่างไร	 มาตั้งแต่

ยุคน้ันแล้ว	แต่พลังทางการเมือง	พลังผลประโยชน์ในสมัยน้ัน	 มีอำานาจ	

เหนือความคิดเห็นของนักวิขาการ	 นักบริหารมืออาชีพ	 ทำาให้ข้อ-

เสนอแนะของอาจารย์ป๋วยที่ว่า	 “ไม่ควรให้นักก�รเมือง ทห�ร เข้�ไป

เป็นผู้บริห�รรัฐวิส�หกิจหรือรัฐไม่ควรทำ�รัฐวิส�หกิจที่ข�ดทุนโดยไม่มี

จุดมุ่งหม�ยที่ดี”	ไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด

	 ทัศนะของอาจารย์ป๋วยในเรื่องรัฐวิสาหกิจนั้นล้ำาหน้าแนวคิด

แปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชน	 ซึ่งเพิ่งมาพูดกันมากในสมัยหลัง	 แต่

ท่านเน้นในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นของเอกชนไทยเพ่ือ

เพิ่มสมรรถภาพ	 ไม่ได้คิดขายให้ต่างชาติเพื่อหาเงินเข้าประเทศแบบ

รัฐบาลชุดตั้งแต่ปี	2๕๔๐	เป็นต้นมา

	 ปาฐกถา	 “คุยกันเรื่องเศรษฐกิจ”	 เป็นเรื่องที่อาจารย์ป๋วย

ไปพูดให้	 “กลุ่มสตรีผู้สนใจปัญห�เศรษฐกิจที่สตรีมีส่วนช่วย”	 ฟัง

ในปี	2๕๐8	ที่เน้นบทบาทของสตรีอย่างน่าสนใจ	ปาฐกถานี้สะท้อน

ให้เห็นว่า	 อาจารย์ป๋วยมีทัศนะกว้างไกลในการมองปัญหาสังคมโดย

เฉพาะปัญหาของสตรี	 การที่ท่านวิจารณ์ว่า	 ผู้หญิงไทยทำางานหนัก

ผู้ชายบางครั้งก็เอาเปรียบนั้น	 เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมและก้าวหน้า

มาก	 ในยุคนั้น	 ซึ่งสังคมไทยยังไม่ค่อยมีความตื่นตัวมีความสนใจเรื่อง

สิทธิสตรีมากนัก	 ยกเว้นในหมู่นักคิดนักเขียนก้าวหน้า	 เช่น	 กุหล�บ 

ส�ยประดิษฐ์, จิตร ภูมิศักดิ์ แต่ข้าราชการชายไทยในสมัยนั้นที่มี

ความคิดเสรีนิยมก้าวหน้าในเรื่องสิทธิสตรีแบบอาจารย์ป๋วย	 คงแทบ

หาไม่ได้
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1๔๐

	 นอกจากอาจารย์ป๋วยจะมองปัญหาบทบาทของผู้หญิงและ	

ผู้ชายอย่างวิพากษ์วิจารณ์แล้ว	 อาจารย์ป๋วยยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย	 เช่น	 ควรส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศ	

โดยใช้ความละเอียดของผู้หญิงคอยดูแลให้ผู้ผลิตทำาให้ดีคุณภาพดี	

และราคาถูก	 และต้องกระตุ้นให้ผู้ชายได้ช่วยผลิตและเลี้ยงตัวเองได้	

มากข้ึน	อาจารย์ป๋วยยังมองว่าปัญหาต่างๆ	 ข้ึนอยู่กับการศึกษาไม่น้อย	

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษาของท่านมาตั้งแต่ปี		

2๕๐๗–2๕๐8	 ซ่ึงเป็นสมัยท่ีท่านเร่ิมไปเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ทั้งๆ	ที่ท่านก็มีงานเต็มมือในฐานะผู้ว่าการ-	

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และเป็นกรรมการและท่ีปรึกษาโครงการของ	

รัฐบาลหลายโครงการ

	 บทความเรื่อง	 “ก�รวิเคร�ะห์โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจของ 

ประเทศไทย”	 เป็นคำาบรรยายแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราช-

อาณาจักร	 ชุดที่	 8	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 ปี	 2๕๐๙	 บทความนี้ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจไทย	ในช่วงดังกล่าวในสายตา	

นักเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมตะวันตกได้ค่อนข้างดี	อาจารย์ป๋วยมอง

พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย	 โดยเฉพาะภาครัฐบาลตั้งแต่ปี	 2๔๙8	

ว่า	ค่อยๆ	มีระเบียบกฎเกณฑ์มากขึ้นตามลำาดับ

	 แม้อาจารย์ป๋วยจะมองเศรษฐกิจไทยในขณะนั้นค่อนข้างดี	

แต่เม่ือกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต	

ท่านก็ยังมองเห็นว่า	 คว�มเจริญด้�นเศรษฐกิจต้องกระจ�ยผลก�ร

พัฒน�อย่�งเป็นธรรมด้วย ต้องสร้�งภ�วะที่เป็นธรรมในก�รผลิต

และก�รค้� ให้ประช�ชนแข่งขันได้โดยไม่ให้มีอภิสิทธิ์ต่�งๆ	

	 นอกจากนั้นท่านก็ได้วิจารณ์ปัญหาทางด้านการบริหาร	

ราชการไว้หลายข้อ	 และเสนอว่าต้องพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรม	
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1๔1

กำาลังโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา	 และควรให้ความสะดวกและกระตุ้น

ความคิดริเริ่มของเอกชนในด้านการผลิตและการค้า

	 แนวคิดปฏิรูปทางเศรษฐกิจหลายอย่างของอาจารย์ป๋วย	

รัฐบาลจอมพลถนอมสมัยนั้นดูจะไม่ค่อยเข้าใจและสนใจจะทำา	

เท่าไหร่	 ข้าราชการและภาคเอกชนส่วนที่ล้าหลังเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาประเทศที่อาจารย์ป๋วยเคยมองเห็นตั้งแต่ยุคนั้น	 ก็ยังมีอายุ

ยืนยาวและสร้างตัวตายตัวแทนมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมไทย

ในรอบ	 ๔๐	 ปีจากยุคที่อาจารย์ป๋วยเขียนถึง	 เปลี่ยนแปลงเฉพาะรูป

แบบ	เช่น	ความเจริญทางวัตถุ	แต่เนื้อหา	คือ	โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม

และล้าหลังแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย

	

	 “สังคมที่เร�ปร�รถน�ท่ีเร�ว�งเป้�หม�ยท่ีจะดำ�เนินก�รให้

เป็นสังคมที่น่�อยู่นั้นจะต้องมีหลัก ๔ ประก�ร คือ 

 ๑. สมรรถภ�พ

 ๒. เสรีภ�พ

 ๓. คว�มยุติธรรม

 ๔. คว�มเมตต�กรุณ�

 ถ้�สังคมใดมีลักษณะ ๔ ประก�รน้ีแล้ว จะดำ�เนินก�รไปสู่สันติ 

แล้วสันตินี้เร�รู้กันอยู่แล้วว่�เป็นคว�มสุขอย่�งเลิศ จึงเชื่อว่�คำ�ๆ นี้

เป็นเป้�หม�ยของสังคมไทย”

ป๋วย	อึ๊งภากรณ์

เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมสำาหรับสังคมไทย

12	กรกฎาคม	2๕1๙
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กลุ่มที่ ๓
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ ๒๕๐๐
	

	 งานเขียนในกลุ่มที่	๓	ผู้เขียนให้ชื่อว่า	“ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมในทศวรรษ ๒๕๐๐”	เป็นการเลือกบทความที่อาจารย์ป๋วย	

เขียนข้ึนในช่วงปี	2๕๐๐–2๕1๐	ทศวรรษน้ีเป็นทศวรรษของการพัฒนา	

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ซ่ึงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากธนาคารโลก	

และกระแสการพัฒนาของระบบทุนนิยมโลก	 อาจารย์ป๋วยในฐานะ	

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 (2๕๐2–2๕๐๔)	 ผู้วา่การธนาคาร-	

แห่งประเทศไทย	 (2๕๐2–2๕1๔)	 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ-

การคลัง	 (2๕๐๕–2๕1๐)	 และกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจ-

แห่งชาติ	 เป็นผู้มีบทบาทที่สำาคัญมากคนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมไทยในทศวรรษนี้

	 การที่อาจารย์ป๋วยได้รับแต่งตั้งให้เป็นท้ังผู้อำานวยการสำานัก-

งบประมาณ	 เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 และผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 กระทรวงการคลัง	 นี่คงเป็นครั้งแรกและ

ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่คนๆ	 เดียวเคยคุมตำาแหน่งสำาคัญใน

เศรษฐกิจภาครัฐทั้ง	 ๓	 ตำาแหน่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 ต่อมาอาจารย์	

ป๋วยได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 และ	

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 เนื่องจากท่านเห็นว่าการให้	
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คนๆ	 หน่ึงรับตำาแหน่งดูแลท้ังการคลังและการเงินของประเทศเป็นเร่ือง	

ที่มากเกินไปไม่ถูกต้อง	เพราะจะทำาให้คนๆ	หนึ่งมีอำานาจมากเกินไป	

	 บทความที่น่าสนใจในกลุ่มนี้	 คือ (๑) งบประม�ณและ 

เจ้�หน้�ที่งบประม�ณ (๒๕๐๓) (๒) บทบ�ทของธน�ค�รกล�งใน 

โลกแห่งคว�มตึงเครียด (๒๕๐๗) (๓) คว�มรับผิดชอบท�งจริยธรรม

เป็นคว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�ประเทศ (๒๕๐๙)  (๔) ข้อคิดในก�ร

พัฒน�เกษตรกรรม (๒๕๑๐)  (๕) ทัศนะเรื่องก�รพัฒน�ก�รศึกษ� 

และ (๖) ข้อคิดเกี่ยวกับก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทย	 บทความ	

ท้ัง	 ๖	 น้ีสะท้อนให้เห็นภาพของงานท่ีอาจารย์ป๋วยทำาและแนวความคิด

ของอาจารย์ป๋วยในยุคที่ประเทศไทยเร่ิมใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	และ	2	ได้อย่างดี	(2๕๐๙–2๕12)	

	 บทความเรื่อง	 “งบประม�ณและเจ้�หน้�ที่งบประม�ณ” 

อาจารย์ป๋วยเขียนเพื่อลงในวารสารกรมบัญชีกลาง	 ฉบับเดือน

พฤษภาคม	2๕๐๓	อาจารย์ป๋วยเริ่มจากการอธิบายหลัก	๖	ประการ	

ของการคลังและงบประมาณแผ่นดินว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง	

ในหลัก	 ๖	 ประการนี้มีหลักว่าด้วยประชาธิปไตย	 และหลักสารัตถ-

ประโยชน์	ซึ่งอาจารย์ป๋วยได้อธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่า

	 “เงินได้ของรัฐบ�ลเกือบทั้งหมดเกิดจ�กเงินของร�ษฎร ฉะนั้น

จึงเป็นก�รสมควรที่ร�ษฎรจะต้องรู้เห็น และให้คว�มเห็นชอบด้วยทั้ง 

ร�ยได้และร�ยจ่�ย”

 “ในระบบประช�ธิปไตยสมบูรณ์ก็ถือเอ�คว�มเห็นชอบของ

รัฐสภ�เป็นใหญ่ว่�สิ่งใดที่ผู้แทนร�ษฎรเห็นชอบก็แปลว่�ดีสำ�หรับ

ประเทศ”

	 ประโยคทั้ง	2	นี้อาจจะดูธรรมดาสำาหรับผู้อ่านใน	พ.ศ.	นี้	แต่

ถ้าเรามองย้อนกลับไปพิจารณาประวัติศาสตร์ในช่วงปี	 2๕๐๓	 เราจะ
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พบว่า	 อาจารย์ป๋วยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นเผด็จการ	

จอมพลสฤษดิ์ไม่เพียงแต่ใช้กำาลังทหารยึดอำานาจล้มระบบรัฐสภา

ตั้งแต่ปี	 2๕๐1	 เท่านั้น	 เขายังจับกุมคุมขังนักการเมือง	 นักเขียน		

นักหนังสือพิมพ์	 ปัญญาชนแบบขังลืมนับร้อยคน	 และใช้อำานาจ

เผด็จการสั่งประหารชีวิตคนที่เขาเห็นเป็นภัยต่อแผ่นดินโดยไม่ต้อง	

ขึ้นศาลแต่อย่างใด	 การที่อาจารย์ป๋วยเขียนในปี	 2๕๐๓	 ว่า	 การเก็บ

ภาษีและการจัดสรรงบประมาณควรจะผ่านรัฐสภา	 แม้จะเป็นการเขียน	

ตามหลักวิชาการธรรมดา	 แต่ก็เป็นการกล้ากล่าวความจริงโดยไม่

อ้อมค้อม

	 อาจารย์ป๋วยกล่าวถึงเจ้าหน้าท่ีงบประมาณว่าจะต้องมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 ซึ่งอาจารย์ป๋วยให้คำาจำากัดความที่ครอบคลุมกว้างมาก	

คือนอกจากจะหมายถึงการปฏิบัติราชการด้วยครรลองคลองธรรม		

ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว	 และไม่เลือกที่รัก	

มักที่ชัง	 อาจารย์ป๋วยยังเห็นว่าจะต้องมีคว�มขยันขันแข็งต่อหน้�ที่  

ใช้คว�มรอบคอบละเอียดลออด้วย จึงจะถือว่�ซื่อสัตย์ต่อหน้�ที่ 

การเรียกร้องข้าราชการเช่นนี้	คงมีแต่คนแบบอาจารย์ป๋วยเท่านั้นที่จะ

คิดและตัวเองก็ทำาได้ด้วยขนาดนี้

	 อาจารย์ป๋วยยังเสนอด้วยว่า	 เจ้าหน้าที่งบประมาณจะต้องมี	

ความรู้	ขวนขวายหาความรู้รอบตัวและต้องมีสามัญสำานึก	มี	“สันด�นดี” 

คือมีความสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้	 มีความกล้า	 ความสามัคคี	

ความเห็นอกเห็นใจ	ความเชื่อถือไว้วางใจ	เป็นต้น	อาจารย์ป๋วยเน้นว่า	

ควรทำาหน้าท่ี	“วิเคร�ะห์งบประม�ณ”	ไม่ใช่	“ก�รควบคุมงบประม�ณ”	

แบบโปลิศจับขโมย

	 จุดสำาคัญจุดหนึ่งที่อาจารย์ป๋วยเน้น	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นบุคลิก

และจุดยืนที่ชัดเจนของท่านคือ	ท่านเห็นว่า	 เจ้าหน้าที่งบประมาณ	
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ทุกชั้นควรสงบเสง่ียมและมีสัมม�ค�รวะในก�รทำ�ง�นแต่มิได้

หมายความถึงการขอรับกระผมตลอดศก	 ต้องมีคว�มกล้�ห�ญ  

เห็นผิดต้องว่�ผิด เห็นชอบต้องว่�ชอบ

	 น่าเสียดายที่	 ๔๐	 ปีที่ผ่านมา	 สำานักงบประมาณและหน่วย-

ราชการต่างๆ	 ของเราไม่ได้พัฒนาไปในแนวทางท่ีอาจารย์ป๋วยวางและ	

คาดหมายไว้สักเท่าใดนัก	บทความน้ีจึงยังเหมาะท่ีจะเสนอให้ข้าราชการ	

พนักงานของรัฐทั้งหลายได้กลับมาอ่านทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง

	 บทความชิ้นที่	2	 เป็นบทความแปลมาจากสุนทรพจน์ภาษา-	

อังกฤษที่อาจารย์ป๋วยไปเสนอในที่ประชุมสัมมนาเรื่อง	 “ก�รพัฒน�

และก�รร่วมมือในภ�คพื้นแปซิฟิกเฉียงใต้”	 ที่มหาวิทยาลัยมลายา	

ในหัวข้อเร่ือง	“บทบ�ทของธน�ค�รกล�งในโลกแห่งคว�มตึงเครียด” 

อาจารย์ป๋วยได้พูดถึงว่า

	 “ผู้ว่�ก�รธน�ค�รกล�งจะต้องเป็นอิสระ และจะต้องแสดงออก 

ให้เห็นว่� เข�เป็นอิสระจ�กรัฐบ�ล...และห�กมีคว�มขัดแย้งอย่�ง

รุนแรงในหลักก�รของนโยบ�ยกับรัฐบ�ล ผู้ว่�ก�รก็พร้อมที่จะยื่น

ใบล�ออก ซึ่งถือเป็นก�รประท้วงอย่�งรุนแรงต่อนโยบ�ยของรัฐบ�ล”

	 ทัศนะนี้แสดงจุดยืนของอาจารย์ป๋วยว่าเป็นคนที่ยึดมั่นใน

หลักการได้อย่างชัดเจนที่สุด	 แม้โดยทั่วไปดูท่านจะเป็นคนสุภาพ

อ่อนน้อมประสานประโยชน์	 มีความคิดเห็นค่อนข้างเสรีแต่ไม่รุนแรง	

แต่ลึกๆ	 ท่านก็เป็นคนแข็ง	 เชื่อมั่นในหลักการอย่างไม่ประนีประนอม

กับสิ่งที่ท่านเห็นว่าผิดเหมือนกัน

	 อาจารย์ป๋วยมองเห็นความแตกต่างระหว่างธนาคารกลาง

ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมกับธนาคารกลางในประเทศพัฒนา	

ช้ากว่าว่า	 ธนาคารกลางในประเทศแบบหลังจะต้องเป็นธนาคารกลาง

เพ่ือการพัฒนาด้วย	ไม่ใช่ธนาคารการเฉยๆ	ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีธนาคารกลาง	
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ต้องพร้อม	มีความคล่องตัว	สามารถตรวจสอบและตัดสินการวางแผน	

การวางโครงการสำาหรับเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาได้

	 อาจารย์ป๋วยเห็นมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วว่า	 เงินเดือนของ

ข้าราชการต่ำาเกินกว่าที่จะดึงดูดคนดีและคนมีคุณสมบัติเหมาะสม	

ให้มีจำานวนมากพอ	 แต่ธนาคารกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ

คล่องตัวกว่า	 สามารถเลือกคนดีๆ	 โดยให้ค่าตอบแทนสูง	 และให้ยืม

คนไปช่วยเหลือหน่วยราชการต่างๆ	ที่จำาเป็นได้

	 ธรรมเนียมของการคัดเลือกคนเข้าทำางาน	ส่งไปเรียนต่อ	และ

การให้ค่าตอบแทนสูงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	ซึ่งอาจารย์ป๋วยสร้าง

ขึ้นทำาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีช่ือเสียงในแง่การมีเจ้าหน้าที่ที่

ซื่อสัตย์และมีความรู้ความสามารถมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ	ของรัฐ

	 บทความเรื่อง	 “คว�มรับผิดชอบท�งจริยธรรมเป็นคว�ม

จำ�เป็นในก�รพัฒน�ประเทศ”	 เป็นบทความขนาดยาวชิ้นที่สำาคัญ

มากชิ้นหนึ่ง	 อาจารย์ป๋วยเสนอบทความนี้ในการสัมมนาสำาหรับนิสิต	

นักศึกษาและอาจารย์	 ท่ีสำานักกลางนักเรียนคริสเตียน	 วันท่ี	๙	มกราคม	

2๕๐๙

	 แนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของอาจารย์ป๋วยในสมัยนั้น	

โดยทั่วไปแล้วเป็นแนวเดียวกับนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทุนนิยม	

แต่อาจารย์ป๋วยยังยังมีพื้นฐานของนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบ

คลาสสิกและนักมนุษยนิยม	 อาจารย์ป๋วยจึงย้ำาว่า	 หลักการพัฒนา

ไม่ใช่อยู่แค่ความก้าวหน้าหรือความเจริญเติบโตเท่านั้นห�กควร 

จะก้�วหน้�ไปอย่�งมีเสถียรภ�พ และอย่�งให้คว�มยุติธรรมใน

สังคมด้วย

	 อาจารย์ป๋วยมองเห็นว่า	 ถ้าปล่อยเสรีแบบ	 Laissez	 Faire		

(มือใครยาวสาวได้สาวเอา)	 คนท่ีม่ังมีมีทุนทรัพย์อยู่แล้ว	 จะย่ิงได้เปรียบ	
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1๔๗

คนท่ีไม่มีทุนทรัพย์หรือสติปัญญาด้อยกว่าเขา	 และอาจทำาให้อีก	 ๕๐%	

ของชุมชนถอยหลังด้วย	 จึงต้องมีม�ตรก�รบ�งอย่�งป้องกันมิให้

เกิดก�รเสียห�ยเช่นนี้ขึ้น	 โดยอาจารย์ป๋วยมีความเห็นว่าในการเพิ่ม

รายได้นั้น	 ไม่ควรที่จะให้คนมีมีเกินไปนัก	 และไม่จำาเป็นที่จะต้องให้

คนจนจนลงไปมาก

	 อาจารย์ป๋วยได้เสนอว่า	 ขอเพียงแต่เราดำาเนินชีวิตไปตาม

ธรรมดา	 มีหิริโอตตัปปะประพฤติในทางธรรมดาตามแบบที่ชาวบ้าน

เขาทำากันตามที่พ่อแม่สั่งสอน	ไม่ต้องทำาอะไรโลดโผนอุตริมากมายนัก	

ก็ถือว่าอยู่ในจริยธรรมแล้ว	 ท่านไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเชื่อถือกราบ-	

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างงมงาย	 เช่น	 การบนบานเพื่อให้ตนได้ประโยชน์	

โดยท่านยังถือว่าเปรียบเทียบสติสัมปชัญญะกับศรัทธาแล้ว	 สติสัมป-

ชัญญะเป็นของสำาคัญ

	 ความคิดทางจริยธรรมของอาจารย์ป๋วยมีพ้ืนฐ�นอยู่ท่ีเหตุผล 

เป็นเร่ืองของหลักคิดแบบวิทย�ศ�สตร์ม�กกว่�แนวคิดท�งศ�สน� 

การที่ท่านเรียกร้องให้ข้าราชการต้องซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจทำางานนั้น	

เป็นการเรียกร้องของคนท่ีมีจิตสำานึกทางสังคมท่ีตนเองก็เช่ืออย่างนั้น	

และทำาได้ด้วย	 ซ่ึงต่างจากบางคนท่ีชอบยกแนวคิดทางศีลธรรมมาเทศนา	

คนอื่น	ทั้งๆ	ที่ตนเองก็อาจจะทำาไม่ได้หรือทำาไม่ได้ดีพอถึงขั้นที่ควรจะ

เป็นผู้ที่ไปเรียกร้องคนอื่นว่าควรจะทำาอย่างนั้นอย่างนี้

	 บทความเรื่อง	 “ข้อคิดในก�รพัฒน�เกษตรกรรม”	 เป็น

บทความเสนอในที่ประชุมใหญ่ทางวิชาการ	 ครั้งที่	 1	 ของสมาคม	

ไทย	 –	 อเมริกัน	 ในปี	 2๕1๐	 อาจารย์ป๋วยได้แสดงทัศนะแบบนัก-	

เสรีนิยมที่ก้าวหน้า	ซึ่งต่างจากข้าราชการไทยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นหรือ	

จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ตาม	 ท่านเสนอว่า	 รัฐบาลจำาเป็นจะต้องเคารพ

ในความเป็นมนุษย์ของเอกชน	เคารพในศักดิ์และสิทธิ์แห่งเอกชนที่จะ	
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1๔8

ริเริ่มดำาเนินการได้ด้วยตนเอง	ที่จะดำาเนินกิจการของเขาไปได้โดย

ปราศจากข้อกีดขวางในทำานองถูกเบียดเบียนแย่งชิง	 หรือห้ามปราม

ด้วยเอกสิทธิ์อันไม่ชอบธรรม

	 ท่านเห็นว่ารัฐบาลควรจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน	 เช่น	

จัดตลาด	 จัดคนฝึกอบรมความรู้วิชาการ	 ฯลฯ	 แค่นั้น	 แต่ไม่ควรดูแล

จนให้ชิด	เช่น	จัดตั้งหน่วยรัฐวิสาหกิจเข้าควบคุมปริมาณการผลิตและ

การเก็บรักษาพืชผล	เพราะทำาให้ประสบผลเสียหายมากกว่าผลดี

	 บทความเรื่อง	 “ทรรศนะเรื่องก�รพัฒน�ก�รศึกษ�”	 เป็น

ปาฐกถาที่แสดงในการประชุมของสมาคมทางวิชาการแห่งหนึ่ง	 ที่	

โรงแรมเอเชีย	 พญาไท	 วันพุธที่	 18	 ตุลาคม	 2๕1๐	 พิมพ์ครั้งแรก

ใน	คำาพูดและข้อเขียน๖๖	 เป็นบทความทางการศึกษาชิ้นแรกๆ	 ของ

อาจารย์ป๋วยสะท้อนให้เห็นไม่เฉพาะความสนใจในเรื่องการลงทุน

ทางการศึกษาในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ท่ีทำางานเกี่ยวข้องกับสำานัก-

งบประมาณและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ชาติเท่านั้น	 แต่ยังส่อ

ให้เห็นแววความเป็นนักการศึกษาในตัวของนักเศรษฐศาสตร์ท้ังแท่ง

อย่างอาจารย์ป๋วยมาตั้งแต่สมัยนั้นด้วย

	 อาจารย์ป๋วยได้ชี้จุดอ่อนของนักการศึกษาท่ีวางแผนเรื่องการ

ศึกษาไม่เป็นและชอบทำาเป็นรู้เรื่องการศึกษาดีกว่าคนอื่น	 ไม่อยากให้

คนอื่น	เช่น	นักเศรษฐศาสตร์มายุ่งเกี่ยว	ขณะเดียวกันท่านก็วิจารณ์จุด

อ่อนของนักเศรษฐศาสตร์	 ซึ่งมองแต่เรื่องตัวเงินและไม่ค่อยให้ความ

สำาคัญเรื่องโครงการพัฒนาสังคมอย่างการศึกษาหรือสาธารณสุข

	 อาจารย์ป๋วยได้วิจารณ์ปัญหาการบริหารว่า	 การศึกษา	

โดยเฉพาะเรื่องนโยบายและการวางแผนควรจะอยู่ในกระทรวง

เดียวกัน	 ไม่ใช่	 ๓	 กระทรวง	 (ในสมัยนั้นการศึกษาประชาบาลขึ้นอยู่

๖๖	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	คำาพูดและข้อเขียน	(พระนคร:	รวมสาส์น,	2๕11).
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1๔๙

กับกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงศึกษาธิการคุมมัธยมและประถม

บางส่วน	 ทบวงมหาวิทยาลัยคุมอุดมศึกษา)	 ในแง่การกระจายการ	

บริหารการศึกษาไปสู่ส่วนท้องถิ่น	 อาจารย์ป๋วยแสดงทัศนะเสรีนิยม

เห็นด้วยในหลักการโดยท่านได้ย้ำาว่า	 การจะทำาเช่นนั้นให้ได้ผลต้อง	

เตรียมปฏิรูปองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นการปกครองท้องถิ่น

เพื่อท้องถิ่นจริงๆ

	 รวมทั้งท่านยังมองเห็นมาตั้งแต่สมัยนั้นว่า	 มหาวิทยาลัยควร	

จะมีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยไม่ให้เป็นหน่วยราชการ

อย่างที่เป็นอยู่

	 “เป็นธรรมด�ของมนุษย์อยู่แล้วที่จะต้องเกิดปฏิกิริย�ขึ้น จะ

ต้องโต้เถียงว่� นี่คุณดีแต่พูด แต่ไม่ได้ทำ�ง�นนี้ม�นั้น อย่�ม�พูดเสียให้

ย�ก อย่�ม�สอนฉันเสียให้ย�ก ยิ่งใครเคยเป็นครูม�แล้ว มีคนม�ขัดคอ

หรือทำ�ทีจะม�สั่งสอน ก็ยิ่งขัดใจนัก จึงเป็นที่รู้สึกกันว่� สอนใครๆ 

ที่ไหนก็ไม่ย�กเย็นเท่�กับสอนครู”

	 บทความเร่ือง	“ข้อคิดเก่ียวกับก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทย” 

เป็นคำาบรรยายในหลักสูตรการอบรมวิชาการอำานวยการอุตสาหกรรม	

ในเดือนกันยายน	2๕11	สรุปภาพอุตสาหกรรมในทศวรรษก่อนหน้า

นั้นได้ดีการพัฒนาอุตสาหกรรมในสมัยนั้นเป็นสมัยท่ีรัฐบาลยังคงเน้น

เรื่องรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน	 มักอ้างความรู้สึกชาตินิยม

ทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

	 อาจารย์ป๋วยชี้ว่าถ้าคิดจะพัฒนาอุตสาหกรรมก็ต้องมีเหตุผล

ว่า	 จะช่วยให้ประชากรมีทางประกอบอาชีพมากขึ้น	 มีรายได้สูงขึ้น		

ดังน้ัน	 จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเราถนัดทำาได้ดี	 ไม่ใช่อ้างเหตุผลอ่ืนๆ	

เช่น	การป้องกันประเทศ	อาจารย์ป๋วยเน้นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม

ควรส่งเสริมให้เอกชนแข่งขันโดยยุติธรรม	 โดยผู้ประกอบการไม่ต้อง
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1๕๐

มาคอยวิ่งเต้นให้นักการเมืองและผู้มีอำานาจคุ้มกัน	 ซึ่งเป็นประเพณี

ปฏิบัติในสมัยนั้น

	 อาจารย์ป๋วยยังเสนอให้กระจายโรงงานอุตสาหกรรมออกไป	

สู่ชนบทเพื่อชะลอการเติบโตของกรุงเทพฯ	 และสนับสนุนชาวชนบท

ให้มีทางทำามาหากินมากข้ึน	 แม้จะต้องลงทุนทางเศรษฐกิจบ้าง	 รัฐบาล	

ก็ควรจะยอมเป็นผู้เสีย	เช่น	ต้องให้ผู้ประกอบการในชนบทได้เอกสิทธิ์

มากขึ้นและนานกว่าผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ

	 อาจารย์ป๋วยยังมีความคิดเห็นท่ีก้าวหน้ากว่าข้าราชการและ

นักการเมืองในยุคเผด็จการยุคนั้นอย่างเห็นได้ชัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ	

การยอมรับว่าสหภ�พแรงง�น (ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าสหบาลกรรมกร)		

เป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นข้อสำ�คัญ แม้จะมีข้อเสียห�ย เช่น  

ค่�จ้�งอ�จจะแพงทำ�ให้ต้นทุนสูง ก็ต้องหักใจยอมรับ

	 “กรรมกรแต่ละคนก็มีศักดิ์ศรี เป็นมนุษย์ต้องเสียภ�ษี ต้อง

กินข้�ว เลี้ยวลูกเมียเท่�ๆ กับน�ยห้�งเหมือนกัน”

	 สิ่งที่อาจารย์ป๋วยคงเอือมระอามากที่สุดในสมัยนั้นคือ	ระบบ

อภิสิทธิ์	 การที่ข้าราชการ	 นักการเมือง	 ปกป้องเอื้อผลประโยชน์ให้

โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง	 ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ช่วย

ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้าที่เข้าทาง

	 เมื่อเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองใน

ทศวรรษ	 2๕๐๐	 ท่ีบ้านเมืองปกครองโดยพวกเผด็จการ	 พวกอภิสิทธิ-	

ชนนักกอบโกยสารพัด	 และดูความพยายามของอาจารย์ป๋วยที่จะ	

ประคับประคองให้เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะด้านการคลังการ

เงินให้อยู่รอด	 และพัฒนาเข้าระบบมาตรฐานสากล	 ความพยายาม

ของอาจารย์ป๋วยที่จะให้การศึกษาคนให้ฉลาดและมีเหตุผล	 โดยต้อง
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1๕1

รู้จักหาวิธีพูดไม่ให้คนโกรธเคืองมากเกินไป	 ทำาให้ผู้เขียนอยากจะ	

สรุปว่า	อาจารย์ป๋วยในยุคนั้นเป็น	“อ�รยชนเพียงไม่กี่คนในดินแดน 

คนป่�เถื่อนโดยแท้”
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1๕2

กลุ่มที่ ๔
การพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท

	 ในกลุ่มท่ี	๔	น้ี	ผู้เขียนเลือกกล่าวถึงบทความท่ีมีทัศนะเก่ียวกับ	

“ก�รพัฒน�ประเทศและก�รพัฒน�ชนบท”	 ที่อาจารย์ป๋วยเขียน

และพูดในช่วงปี	 2๕12–2๕1๙	 ซึ่งเป็นทศวรรษที่	 2	 หลังจากการ

เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 มาตั้งแต่ปี	 2๕๐๓	 ใน

ทศวรรษนี้อาจารย์ป๋วยเริ่มเพ่งเล็งความสนใจไปท่ีปัญหาการศึกษา

และการพัฒนาชนบทมากขึ้น	 แม้ท่านจะสนใจการศึกษามาตั้งแต่

ก่อนหน้านี้	 ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านอาสาเข้าไปเป็นคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี	 2๕๐๗	แต่ท่านก็ยัง	

คงดำารงตำาแหน่งงานที่สำาคัญกว่าคือ	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

อยู่	 รวมทั้งเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง	 (ช่วงปี	 2๕1๐–2๕1๕)	

ด้วย	ท่านจึงมีเวลามาทำางานคณบดีในช่วงเย็นเท่านั้น

	 การวิจารณ์สังคมในคำาพูดและข้อเขียนของอาจารย์ป๋วย	

ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีความถูกต้องทางศีลธรรม	และความมีสมรรถภาพ	

ในการบริหารและพัฒนาประเทศ	 แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

การเมืองของอาจารย์ป๋วยสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีและคัดค้าน

นโยบายการควบคุมและกีดกันทางการค้า	 ในช่วงต้นทศวรรษ	 2๕1๐	
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อาจารย์ป๋วยมองเห็นว่า	 ท่านและเพื่อนร่วมงานได้ใช้นโยบายการค้า

เสรีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 จน

ทำาให้เศรษฐกิจกระเตื้องและรุ่งเรืองขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว	และท่านคิดว่า

จะสามารถใช้นโยบายนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงปี	 2๕11–2๕12	

ได้ในทำานองเดียวกัน

	 อาจารย์ป๋วยในปี	 2๕12	 ไม่เพียงแต่มองเศรษฐกิจทุนนิยม

โลกในแง่ดีเท่านั้น	 สำาหรับปัญหาลู่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยเองท่านก็มองในแง่ดีและมีความหวังมากเช่นกัน	 ในคำา

สัมภาษณ์อาจารย์ป๋วยท่ีผู้เขียนเป็นผู้ไปขอสัมภาษณ์เพื่อพิมพ์ลงใน

วารสาร	 ชัยพฤกษ์ ฉบับนักศึกษาประชาชน อาจารย์ป๋วยได้แสดง

ความเชื่อมั่นว่า	 เราสามารถพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยให้เจริญ

รุ่งเรืองได้แน่	 ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาที่ในทัศนะของอาจารย์ป๋วย

เห็นว่าเป็นปัญหาสำาคัญและเร่งด่วน	 ๓	 ประการได้	 คือ	 การเกษตร	

การศึกษา	 และการบริหารราชการ๖๗	 บทสัมภ�ษณ์นี้ตกหล่นจาก

การรวบรวมสาระสังเขปผลงานทั้งหมดของอาจารย์ป๋วย	 โดยสถาบัน	

ไทยคดีศึกษา	 ธรรมศาสตร์	 ในปี	 2๕๓1	 แต่พิมพ์อยู่ในหนังสือชุด	

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ	 เล่ม	 ๗	 ๖8	 (คู่แข่ง	

2๕๓๖)

	 แม้ว่าอาจารย์ป๋วยจะมองการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตะวันตก	

ในแง่ดี	 แต่ท่านไม่ได้สนใจแต่เรื่องการเร่งรัดให้เกิดการเติบโตทางวัตถุ	

เหมือนกับนักเศรษฐศาสตร์สำานักทุนนิยมคนอื่นๆ	 ส่วนใหญ่	 เพราะ

๖๗	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “ลำาดับความสำาคัญก่อนหลังในการพัฒนาประเทศ,”	 ใน	 ชัยพฤกษ์ 
ฉบับนักศึกษาประชาชน	(8	สิงหาคม	2๕12).

๖8	 วิทยากร	 เชียงกูล	 (บรรณาธิการ),	 ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ		
เล่ม	๗	(คู่แข่ง	2๕๓๖).
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ท่านเป็นคนที่มีความสนใจที่จะให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมี

ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง	 หลังจากที่อาจารย์ป๋วย

ได้มีส่วนในการทำางานพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคจอมพล

สฤษดิ์	 จอมพลถนอม	 มาได้ราว	 1๐	 ปี	 ท่านเริ่มตระหนักถึงปัญหา

ของการเจริญเติบโตที่ไม่สมดุลและความไม่เป็นธรรมทางสังคมท่ี

เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวนี้	 ในปี	 2๕11	 ท่านเป็น	

นักเศรษฐศาสตร์ภาครัฐบาลคนแรกๆ	ที่ได้เสนอว่า

	 “ของบ�งอย่�งที่แพงขึ้นนั้น ถ้�มูลค่�ที่สูงขึ้นตกแก่ผู้ย�กเข็ญ

ม�แต่ก่อน เร�ควรจะยอมเสียสละบ้�งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต�ม

นโยบ�ยของรัฐบ�ล เช่น ค่�จ้�งแรงง�น เดิมวันละ ๑๐ บ�ท เพิ่มขึ้น

เป็น ๑๕ บ�ท คงจะไม่มีใครอิจฉ�กรรมกรนัก หรือถ้�ช�วกรุงต้อง

บริโภคข้�วแพงขึ้น แต่ช�วน�ได้รับผลประโยชน์ซึ่งแต่เดิมต่ำ�กว่�ควร 

ก็ควรยอมให้ช�วน�บ้�ง ช�วน�จะได้ช่วยลงทุนปลูกข้�วให้ได้ม�กขึ้น 

แต่ขณะเดียวกัน ก�รช่วยสนับสนุนร�ยได้ของช�วกรุงที่ย�กจน ก็ควร

ที่รัฐบ�ลจะพึงกระทำ�”	๖๙

	 บทความเรื่อง	 “ข้อคิดในก�รพัฒน�ช�ติ” เป็นคำาบรรยาย

ในการสัมมนาบัณฑิตไทยในสหรัฐอเมริกา	 ณ	 มหาวิทยาลัยชิคาโก	

ในปี	2๕1๓	อาจารย์ป๋วยได้ย้ำาว่าเป้าหมายในการพัฒนานอกจากจะ

อยู่ที่การเพิ่มรายได้และสุขภาพของประชาชนในชาติและการรักษา

เสถียรภาพการพัฒนาแล้ว	สิ่งที่สำาคัญที่สุด

	 “ซึ่งในขณะนี้เป็นข้อบกพร่องสำ�คัญ คือ เร�จำ�เป็นที่จะต้อง

กระจ�ยผลให้ได้ทั่วถึงในหมู่ชนช�ติเดียวกัน ไม่ใช่จะพิเคร�ะห์ดูแต่

อัตร�ส่วนรวมกับอัตร�เฉลี่ยส่วนรวมของช�ติ”

๖๙	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “สุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 ในงานเลี้ยง
อาหารค่ำาประจำาปี	ของสมาคมธนาคารไทย	21	กุมภาพันธ์	2๕11,”	ใน	สุนทรพจน์
และข้อเขียน, ๓8.
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	 ท่านยังได้วิจารณ์นักวิชาการบางคนในสมัยนั้นที่เสนอว่า	การ

คอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อลื่นให้การทำาธุรกิจ	 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ดำาเนินไปได้รวดเร็ว	 โดยเรียกว่าเป็นลัทธิอุบาทว์	 และท่านยังได้เน้น

ว่าการที่จะให้คนพัฒนาได้จะต้องพัฒนาการศึกษาให้คน	“รู้จักเค�รพ

ศักดิ์ศรีของตนเอง และห�ท�งช่วยแก้ปัญห�คว�มเจริญให้แก่ 

ตนได้ ด้วยก�รคำ�นึงถึงศักดิ์ศรีของตน”

	 อาจารย์ป๋วยยังได้เสนอมาตรการแก้ไขการกระจายรายได้ให้

เป็นธรรมโดยให้เก็บภาษีทางตรงเพิ่มขึ้น	 โดยการเพิ่มและปรับปรุง

ภาษีเงินได้	 ใช้ภาษีทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดิน	 ภาษีการรับมรดก	 เพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร	 โดยระดมผู้จบอาชีวศึกษาด้านการเกษตรมา

ทำางานส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศอย่างเอาจริงเอาจัง

	 บทความเรื่อง	“จุดมุ่งหม�ยในก�รพัฒน�ชนบท”	เขียนและ

พิมพ์ในปี	2๕1๔	ในหนังสือประจำาปีของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์	อาจารย์ป๋วยได้เน้นว่าผลการพัฒนาตามแผนทั้ง	2	ฉบับ	

สร้างความแตกต่างทางภูมิภาคและกลุ่มชนมากขึ้น	 ทั้งอาจารย์ป๋วย

ยังได้ให้แนวคิดที่ก้าวหน้าน่าสนใจมากกว่า	 การพัฒนาจะต้องช่วยให้	

ชาวชนบทพ่ึงตนเองได้	 มีความรู้ทางการเกษตรการจัดการฟาร์มดี	 และ	

คิดได้ด้วยตัวเองว่าควรจะลงทุนอย่างไร	 ต้องมีความมั่นใจในตัวเอง	

แทนที่จะนับถือเชื่อฟังแต่ข้าราชการเบื้องบน	นอกจากนี้	อาจารย์ป๋วย

ยังได้พูดถึงผลการพัฒนาที่ทำาให้เกิดการทำาลายสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การ

ตัดถนนบนไหล่เขาบางแห่ง	 การสร้างเข่ือนบนภูเขาบางแห่ง	 การปล่อย	

สารของโรงงาน	การใช้ยาปราบศัตรูพืช	ฯลฯ

 นับเป็นนักเศรษฐศ�สตร์และเป็นผู้บริห�รระดับสูงคนแรกๆ 

ของไทย ที่พูดถึงปัญห�สภ�พแวดล้อมไว้ตั้งแต่เมื่อ ๔๐ กว่�ปี 

ท่ีแล้ว อ�จ�รย์ป๋วยได้กล่�วว่�ก�รว�งแผนพัฒน�ให้ได้ผลดีจริงๆ น้ัน 
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จะต้องศึกษ�ด้�นส่ิงแวดล้อมให้รู้จริง และจะต้องระวังมิให้โครงก�ร

พัฒน�โครงก�รใดก่อผลเป็นพิษร้�ยแก่โครงก�รอื่นด้วย

	 บทความเรื่อง	 “ก�รวิจัยท�งก�รเกษตรและก�รพัฒน�

เศรษฐกิจ” เป็นคำาบรรยายภาษาอังกฤษ	 ในการประชุมสัมมนาที่

สิงคโปร์	 อาจารย์ป๋วยพูดถึงปัญหาทั่วไปของประเทศกำาลังพัฒนาซึ่งมี

ลักษณะคล้ายๆ	กัน	โดยได้ชี้ว่า	ระบบเศรษฐกิจการค้า	การบริหารงาน

สาธารณะและระบบสังคม	ยังล้าหลังไม่ทันเหตุการณ์	ไม่เพียงพอที่จะ

ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาซับซ้อนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีได้	 สังคมโลกจึงมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น	 ในตอนท้าย	

อาจารย์ป๋วยได้เสนอทางออกของการพัฒนาชนบทว่า	 ควรจะม	ี

อาจารย์	นักศึกษา	อาสาสมัคร	เป็นผู้เชื่อมช่องว่างระหว่างข้าราชการ

กับประชาชน	 ดัง	 “โครงก�รพัฒน�ชนบทแบบผสมผส�นลุ่มน้ำ�

แม่กลอง”	 ที่อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ริเริ่มให้เกิด	 น่าเสียดายที่หลังจาก

เหตุการณ์	 ๖	 ตุลาคม	2๕1๙	 แล้ว	 โครงการพัฒนาชนบทที่อาจารย์	

ป๋วยมีส่วนร่วมต้องหยุดชะงักหรือซบเซาไป

	 บทความอื่นๆ	 เป็นคำาบรรยายและบทความที่แสดงหลังจาก

เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 แล้ว	 ซึ่งเป็น

ยุคที่นักศึกษาประชาชนตื่นตัว	 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาประเทศกันมาก	เรื่อง	“แนวใหม่ในก�รพัฒน�

ประเทศ”	 เป็นคำาบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในเดือนกันยายน	

2๕1๗	 ขณะนั้นอาจารย์ป๋วยเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของ

รัฐบ�ลน�ยสัญญ� ธรรมศักดิ์	 บทความนอกจากเสนอแนวคิดด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจในแนวเดียวกับที่อาจารย์ป๋วยเคยเสนอในท่ีอื่น

มาแล้ว	ท่านยังเสนอการพัฒนาทางสังคมและการเมืองด้วย

	 ในเรื่องสังคม	 อาจารย์ป๋วยพูดถึงว่า	 ปัญหาอาชญากรรมจะ
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1๕๗

ต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนค่านิยมเรื่องความฟุ้งเฟ้อในการบริโภค	และหา

ช่องทางให้คนมีงานทำามากขึ้น	 อาจารย์ป๋วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข

ปัญหาคอมมิวนิสต์ด้วยการใช้กำาลังอย่างเดียว	 ท่านเสนอให้มีการ

เจรจาเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชาติ	 ข้อเสนอหลังนี้เป็น

ข้อเสนอที่ล้ำาหน้ารัฐบาลอยู่หลายปี

	 ในด้านการเมือง	มีประเด็น	2	ประเด็นที่น่าสนใจคือ

	 1)	เสนอให้มีการนำารัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างกันอยู่ในสมัยนั้น	

(2๕1๗)	 ขอประชามติจากประชาชนก่อน	 เพื่อแสดงความเคารพต่อ

อธิปไตยของปวงชนจริงๆ	และทำาให้ประชาชนสนใจในกฎหมายสูงสุด

ที่จะใช้ปกครองบ้านเมือง

	 2)	 ให้เปลี่ยนระบบการปกครอง	 (ภูมิภาคและท้องถิ่น)	 เพื่อ	

กระจายอำานาจออกไปให้เป็นประชาธิปไตย	 ให้มีการเลือกนายก-

เทศมนตรี	 และสมาชิกสภาที่ตัดสินชะตากรรมของจังหวัดได้เอง	 โดย

รัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถ

มีสิทธิอิสระและดำาเนินงานได้

	 บทความเรื่อง	 “ก�รห�ง�นให้ช�วชนบททำ�” พิมพ์ใน

วารสารกรมบัญชีกลาง	 เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม	2๕1๙	อาจารย์	

ป๋วยเห็นปัญหามาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วว่า	 การลงทุนทางอุตสาหกรรม

ช่วยให้คนมีงานทำาได้ไม่มากนัก	 และถึงจะมีผลช่วยเศรษฐกิจของไทย

ได้บ้าง	 ก็ไม่เหมือนและเทียบไม่ได้กับการลงทุนทางชนบท	ซึ่งมีผลแก่

บุคคลเป็นจำานวนมากกว่ามาก	 ท่านได้เสนอแนวทางการหางานให้

ชาวชนบททำา	 ๗	 ข้อ	 ซึ่งถ้าหากรัฐบาลสนใจเอาใจใส่ทำาอย่างจริงจัง	

เราก็คงไม่ต้องเจอปัญหาคนตกงานถึง	 2	 ล้านคนในช่วงปี	 2๕๔1–

2๕๔2

	 โดยภาพรวมแล้ว	 ความคิดของอาจารย์ป๋วยเกี่ยวกับการ
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1๕8

พัฒนาประเทศในช่วงปี	 2๕๐1–2๕1๙	 เป็นความคิดที่ผสมผสาน	

อยู่กลางๆ	 ระหว่างแนวคิดเสรีนิยมและแบบก้าวหน้า	 ท่านได้แสดง

ทัศนะไว้ในปี	2๕12	ว่า

	 “ทั้งลัทธิน�ยทุนและลัทธิคอมมิวนิสต์ สร้�งคว�มอยุติธรรม

และมีผลร้�ยท้ังสองฝ่�ย เพร�ะฝ่�ยคอมมิวนิสต์ย่อมเพิกเฉยในศักด์ิศรี 

ของมนุษย์ ส่วนลัทธิน�ยทุนถ้�ปล่อยให้ดำ�เนินไปโดยเสรีย่อมทำ�ให้

เกิดก�รเบียดเบียนกันได้ง่�ย และคว�มย�กจนจะรุนแรงแตกต่�งกัน

ไปม�กยิ่งขึ้นในสังคม คนมีมีเสียเหลือหล�ย คนจนยิ่งทรุดลง ฉะนั้น

ผมเห็นว่� วิธีที่เหม�ะคือท�งส�ยกล�ง รัฐบ�ลไม่แย่งร�ษฎรทำ�เสีย

ทั้งหมด และก็ไม่ปล่อยปละละเลยให้ทำ�กันโดยไม่มีขอบเขต รัฐบ�ล

จะต้องใช้ม�ตรก�รก�รคลังและก�รภ�ษีอ�กรกำ�กับก�รกระทำ�ของ

เอกชนและพย�ย�มส่งเสริมให้เกิดผลส่วนรวมขึ้น โดยช่วยว�งพื้นฐ�น 

ในก�รพัฒน�ให้ร�ษฎร” ๗๐

๗๐	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ,”	 ใน	 สุนทรพจน์และ 
ข้อเขียน,	128.
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1๖๐

กลุ่มที่ ๕
ประวัติและแนวคิดทางสังคม

	 งานเขียนในกลุ่ม	 “ประวัติและแนวคิดท�งสังคม”	 ได้เลือก

บทความที่อาจารย์ป๋วยเขียนถึงประสบการณ์ในชีวิตของท่านและ	

ผู้ที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงช่วงเป็นนักศึกษาและเป็น	

เสรีไทย	 และบทความที่มองชีวิตย้อนหลังของท่านในช่วงที่ท่านมีอายุ	

๖๐	 ปี	 งานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นท่วงทำานองการเขียน	 ฝีมือการเขียน

อารมณ์	ความรู้สึก	บุคลิก	นิสัย	แง่คิดจากมุมมองของเจ้าของประวัติเอง	

ซ่ึงให้รสชาติต่างไปจากงานชีวประวัติ	 และผลงานของอาจารย์ป๋วย	 ท่ีมี

ผู้อื่นเขียน	 (ส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ลูกหา)	 บทความในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่

พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ สันติประชาธรรม๗1	 	 ซึ่งคณะผู้วิจัยหนังสือดี

ที่คนไทยควรอ่านของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ในปี	

2๕๔1	ได้คัดให้เป็นหนังสือดี	1	ใน	1๐๐	เล่มที่คนไทยควรอ่าน

	 บทความในบทท่ีว่าด้วยประวัติและแนวคิดทางสังคมส่วนใหญ่	

อาจารย์ป๋วยเขียนขึ้นในทศวรรษปี	2๕1๐–2๕1๙	ขณะที่อาจารย์ป๋วย	

มีอายุ	๕๐–๖๐	ปี	เป็นช่วงที่ท่านได้ประสบความสำาเร็จในชีวิตการงาน

ในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 และที่ปรึกษากระทรวง-	

๗๐	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	สันติประชาธรรม	(พระนคร:	เคล็ดไทย,	2๕1๖).

Wittayakorn.indd   160 14/9/2559   9:24:01



1๖1

การคลัง	 และกำาลังเปลี่ยนความสนใจมาเป็นนักศึกษาและนักปฏิรูป	

สังคมมากข้ึน	 ท่านได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ-	

ไทยเพื่อมาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

เต็มเวลาในปี	 2๕1๔	 เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ช่วงปี	 2๕1๕–2๕1๖	 เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลรักษาการ

หลังเหตุการณ์	1๔	ตุลาคม	2๕1๖	ในช่วงปี	2๕1๖–2๕1๗	และเป็น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในช่วงปี	2๕18–2๕1๙

	 บทความในกลุ่มน้ีท่ีเด่นๆ	คือ	“ผู้หญิงในชีวิตของผม–แม่”๗2	

และ	“แตกเน้ือหนุ่ม เม่ือ ๒๔๗๕”๗๓	ช่วยทำาให้เข้าใจภูมิหลังในวัยเยาว์

ของท่านได้อย่างดี	 เนื่องจากคุณพ่ออาจารย์ป๋วยถึงแก่กรรมตั้งแต	่

อาจารย์ป๋วยยังเล็ก	 คุณแม่จึงมีบทบาทสูง	 คุณสมบัติที่อาจารย์ป๋วย	

กล่าวถึงแม่	 ไม่ว่าจะเป็นความมานะเด็ดเดี่ยว	 ความรักอิสรภาพและ

เสรีภาพยิ่งกว่าชีวิต	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 และความใจกว้างเมตตา

กรุณา	 คือสิ่งที่พัฒนามาเป็นคุณสมบัติของอาจารย์ป๋วยในภายหลัง

เช่นกัน

	 ในเร่ือง	“แตกเน้ือหนุ่ม เม่ือ ๒๔๗๕” ท่านเขียนว่า	ตอนหนุ่ม

ท่านสนใจแต่เรื่องการเรียนและการทำามาหาเลี้ยงชีพ	 เป็นแค่ไทยมุง	

ซึ่งท่านคิดว่าไม่เพียงพอ	 ท่านเสนอให้คนไทยสนใจอภิปรายกันว่า

บ้านเมืองอันพึงปรารถนาควรจะมีลักษณะประการใด

	 “ธรรมศ�สตร์กับก�รเมือง”	 เป็นปาฐกถา	 ซึ่งท่านได้แสดง	

ตามคำาเชิญของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	ในวันท่ี	1๓	มิถุนายน	

2๕18	 วันเลือกตั้งนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์	 บรรยากาศในช่วงนั้น

๗2	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“ผู้หญิงในชีวิตของผม–แม่,”	ธ.ป.ท. ปริทรรศน์ (2๕1๕).

๗๓	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์,	 “แตกเนื้อหนุ่มเมื่อ	 2๔๗๕,”	 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 1๐,	 ฉ.๖	
(มิถุนายน	2๕1๕).
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เป็นยุคที่มีเสรีภาพแบบประชาธิปไตยมากที่สุดยุคหนึ่งในชีวิตของ	

อาจารย์ป๋วย	 หลังจากเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา

ในเดือนตุลาคม	 2๕1๖	 มีการนำาระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

กลับมาใช้อีกครั้ง	มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการ

เลือกตั้ง	 ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกช่วงหลังเหตุการณ์	 1๔	

ตุลาคม	2๕1๖	อาจารย์ป๋วยปฏิเสธตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการ

ที่มีผู้ทาบทามท่าน	 แต่ก็ยินดีช่วยงานในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ-

แห่งชาติ	 และประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี

สัญญา	ธรรมศักดิ์	 ตำาแหน่งงานประจำาของอาจารย์ป๋วยคืออธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งดูจะเป็นตำาแหน่งที่ท่านรักมากกว่า

ตำาแหน่งอื่น	 ท่านได้ไปแสดงปาฐกถาเรื่องนี้ในหมู่ศิษย์เก่าของคณะ

เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	 ซ่ึงเป็นรุ่นน้องลูกศิษย์ลูกหาของท่าน	 ดังน้ัน	

ท่านจึงพูดอย่างเปิดเผยเป็นกันเองและอย่างภาคภูมิใจในสถาบัน	

งานชิ้นนี้ทำาให้ผู้อ่านทราบภูมิหลังทางการศึกษาและแนวคิดของ	

อาจารย์ป๋วยได้ดี	 รวมทั้งเหตุผลที่ท่านเลือกไปเรียนต่อระดับบัณฑิต

ศึกษาที่	L.S.E.	แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน	และบรรยากาศที่นั่นด้วย

	 “มห�วิทย�ลัยวิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมืองมีชีวิตอยู่ตลอดม� 

และก็ในระหว่�งสงคร�มโลกครั้งที่ ๒ ก็เป็นที่ซ่องสุมอั้งยี่ใหญ่ คือ  

เสรีไทย เป็นที่ทำ�ก�รสำ�หรับเสรีไทยจะได้ใช้วิธีตลบตะแลงเพื่อที่จะ

ทำ�ให้ญี่ปุ่นเชื่อ และก็ในขณะเดียวกันก็เอ�พวกที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนั้น

เข้�ม�เลี้ยงไว้ในมห�วิทย�ลัยของเร�ที่ตึกโดมนี่แหละครับ ไม่ใช่ที่อื่น 

เพร�ะฉะนั้นถ้�พูดไปแล้วแม้ว่�วิช�คว�มรู้ของเร�มันก็ดีอยู่แล้วละ

แต่ไอ้คว�มที่มห�วิทย�ลัยของเร�บำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่

ประช�ชนและประช�ช�ตินั้น ได้เริ่มทำ�ม�ตลอดไม่มีที่สิ้นสุด และ

ในขณะนั้นถ้�ห�กเกิดว่�ญี่ปุ่นชนะขึ้นม� ก็เชื่อว่�มห�วิทย�ลัย
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ธรรมศ�สตร์และก�รเมืองของเร�คงไม่มีที่อยู่ต้องกระเด็นไปหมด แต่

เคร�ะห์ดีท่ีเข�ได้ไปหมดจึงได้ดำ�รงชีพของมห�วิทย�ลัยกันม�จน

กระทั่งปี ๒๔๙๕ ซึ่งรัฐบ�ลในสมัยนั้นเห็นว่�มีบุคคลหล�ยคนซึ่งเป็น

อันตร�ยแก่บ้�นเมือง เช่น คุณไสว สุทธิพิทักษ์ เป็นต้น (หัวเร�ะ)  

เพร�ะฉะน้ัน (ปรบมือ) ไอ้มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์และก�รเมืองน่ีเอ� 

ก�รเมืองออกไปเสียดีกว่� ก็เลยกล�ยเป็นมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

เฉยๆ วิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมืองก็เหลือธรรมศ�สตร์เฉยๆ”

	 บทความเรื่อง	 “ทห�รชั่วคร�ว”	 เล่าถึงชีวิตสมัยอาสาสมัคร

เป็นเสรีไทยอยู่ในกองทัพอังกฤษ	 ไปฝึกการรบกองโจรและกระโดดร่ม

เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	เขียนและ

พิมพ์ครั้งแรกในปี	 2๔๙๖	 เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

พันเอกสรรค์	ยุทธวงศ์	(น้องเขยของอาจารย์ป๋วย)	วันที่	1๙	กรกฎาคม	

2๔๙๖	 ช่วงนั้น	 อาจารย์ป๋วยเรียนจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์

จากอังกฤษกลับมาทำางานที่กระทรวงการคลังได้ราว	 ๓	 ปี	 ต่อมา	

อาจารย์ป๋วยได้ปรับปรุงบทความนี้ใหม่เพื่อตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่ง	

ของหนังสือของ	 อ.ดิเรก	 ชัยนาม	 เรื่องไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒		

ในปี	2๕๐๙

	 บทความนี้เขียนเป็นเรื่องเล่าแบบเรียบๆ	 ไม่โอ้อวดตนเอง

หรือกล่าวถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี	 แม้แต่ตอนกระโดดร่มมาโดนชาวบ้าน	

จับกุม	มีคนบางคนทำาร้าย	อาจารย์ป๋วยก็มองอย่างกลางๆ	แถมยังเขียน	

อย่างมีอารมณ์ขันและมีความเมตตา	 ตอนที่กล่าวถึงหญิงชาวบ้านที	่

ห่วงใยอาจารย์ป๋วยเพราะนึกถึงลูกชายท่ีเป็นทหาร	 อาจารย์ป๋วยก็เขียน	

ไว้อย่างสละสลวยมาก

	 “หญิงชร�ผู้น้ันก็พูดกับข้�พเจ้�เสียงแปร่งๆ ว่� พุทโธ่หน้�เอ็ง 

เหมือนลูกข้� ข้�พเจ้�ถ�มว่� ลูกของป้�อยู่ไหน ได้รับคำ�ตอบว่�ถูก
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1๖๔

เกณฑ์ทห�รไปน�นแล้วไม่รู้ว่�ไปอยู่เสียที่ไหน เสียงอันเยือกเย็นซึ่ง

แสดงถึงน้ำ�ใจของหญิงผู้น้ีทำ�ให้ข้�พเจ้�ต้ืนตัน และรู้สึกว่�ได้มีรสหว�น 

อันเป็นรสแห่งคว�มรักของม�รด�ห้อมล้อมอยู่ในศ�ล�นั้น”

	 เรื่อง	 “พระบรมวงศ�นุวงศ์และขบวนก�รเสรีไทย”	 เขียน

ปลายปี	 2๕1๔	 ตีพิมพ์ใน	 บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒	 หนังสือนี้เป็นงานรวมข้อเขียนของ	

อาจารย์ปรีดี	 พนมยงค์	 ซึ่งตอนนั้นย้ายการลี้ภัยจากจีนมาอยู่ฝรั่งเศส	

และอาจารย์ป๋วยได้แวะไปเยี่ยมในปี	2๕1๓	หลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกัน	

มากว่าสิบปี	 อาจารย์ป๋วยคงจะเขียนเร่ืองน้ีเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์	

รวมทั้งเป็นการช่วยสร้างภาพพจน์ให้ประชาชนเข้าใจว่า	 อาจารย์ปรีดี	

พนมยงค์	จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	ไม่ใช่

เป็นไปในทางตรงกันข้ามอย่างที่กลุ่มต่อต้านอาจารย์ปรีดีพยายาม

สร้างภาพพจน์ตลอดมา

	 บทความเรื่อง	 “เหลียวหลัง แลหน้�”	อาจารย์ป๋วยคงเขียน	

ราวต้นปี	 2๕1๙	 ในวาระที่ท่านจะมีอายุครบ	 ๖๐	 ปี	 ในวันที่	 ๙		

มีนาคม		2๕1๙	พิมพ์คร้ังแรกในนิตยสารของธนาคารแห่งประเทศไทย๗๔	

ช่วงนั้นคือช่วงหลังเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 มาได้ประมาณ		

2	ปีกว่า	เป็นยุคเสรีประชาธิปไตย	มีการต่อสู้กันทางแนวคิดการเมือง

อย่างแหลมคม	 ระหว่างฝ่ายหัวเก่าจารีตนิยมและอำานาจนิยมกับ

นักศึกษาปัญญาชนหัวก้าวหน้าซึ่งโน้มเอียงไปทางสังคมนิยม	อาจารย์	

ป๋วยในฐานะนักเสรีนิยมอยู่ระหว่างกลางคน	 2	 กลุ่มนี้	 พยายามที่

เสนอให้สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปเป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี	

หรือท่ีท่านเรียกว่า	“สันติประช�ธรรม”	อย่างไม่ค่อยประสบผลสำาเร็จนัก

๗๔	ธปท. ปริทรรศน์ ๖	(เมษายน	2๕1๙).
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1๖๕

	 ขณะท่ีเขียนบทความนี้ท่านไม่มีตำาแหน่งทางการเมืองหรือ

ทางราชการอื่นใด	 นอกจากเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมนักศึกษาปัญญาชนหัวรุนแรงที่สำาคัญ	 ฝ่ายหัวเก่า

จารีตนิยมมักคิดว่าท่านเป็นพวกซ้าย	 พวกนิยมอาจารย์ปรีดี	 พวกหนุน	

นักศึกษาธรรมศาสตร์ให้หัวรุนแรง	ขณะที่นักศึกษาปัญญาชนฝ่ายซ้าย

มักคิดว่าท่านเสรีนิยมและประนีประนอมกับฝ่ายอำานาจเก่ามากเกินไป	

เป็นการมอง	 2	 ขั้วสุดโต่งแบบขาวดำา	 ที่ไม่เป็นจริงและไม่เป็นธรรม

พอๆ	กันของทั้ง	2	ฝ่าย

	 ในปัจจุบันนี้	 หลังจากที่เราได้ผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวด

และบทเรียนทางประวัติศาสตร์	 ทั้งจากเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษา

ประชาชน	 ในวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 2๕1๙	 (ไม่ถึงปีภายหลังจากปีที่	

ท่านเขียนบทความนี้)	 และการปราบประชาชนอย่างป่าเถื่อนในวันที่		

1๗–18	 พฤษภาคม	 2๕๓๕	 พวกเราน่าจะกลับไปอ่านบทความ	

“เหลียวหลังแลหน้�” ของอาจารย์ป๋วยอย่างพินิจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง	

นี่เป็นบทความชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของอาจารย์ป๋วยท่ีน่าจะใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ของหนังสืออ่านประกอบในระดับโรงเรียนชั้นมัธยมและมหาวิทยาลัย	

เพราะงานชิ้นนี้นอกจากจะมีคุณค่าในแง่แนวคิด	ประสบการณ์	ข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญแล้ว	ยังมีคุณค่าทางวรรณศิลป์อีกด้วย

	 โดยเฉพาะท่อนสุดท้ายเรื่อง	“คุณภ�พแห่งชีวิต ปฏิทินแห่ง

คว�มหวัง จ�กครรภ์ม�ด�ถึงเชิงตะกอน”	 นั้น	 เป็นความเรียงแบบ

กลอนเปล่าที่มีทั้งเนื้อหาและความงามมากชิ้นหนึ่งทีเดียว

	 “เมื่อต�ยแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลือ เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้

ในชีวิตของเธอ ถ้�ลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้ว  

ไม่ให้ นอกนั้นรัฐบ�ลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในก�ร

บำ�รุงชีวิตของคนอื่นๆ บ้�ง
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	 ต�ยแล้วเผ�ผมเถิด อย่�ฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอ�ศัยและ 

ทำ�กิน และอย่�ทำ�พิธีรีตองในง�นศพ ให้วุ่นว�ยไป

 นี่แหละคือคว�มหม�ยของชีวิต นี่แหละคือ ก�รพัฒน�ที่ควร

จะให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของทุกคน”
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1๖8

กลุ่มที่ ๖
บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์และปัญญาชน
	

	 ผู้เขียนเลือกบทความกลุ่มหนึ่งให้อยู่ในแนวเรื่อง	 “บทบ�ท

ของนักเศรษฐศ�สตร์และปัญญ�ชน”	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อน

ให้เห็นบทบาทและแนวคิดของอาจารย์ป๋วยในแง่อาชีพการงานหลัก

ของอาจารย์ป๋วย	 คือ	 ข้าราชการนักวิชาชีพที่ทำางานให้รัฐบาลในเรื่อง

การพัฒนาทางการเงิน	 การคลัง	 และเศรษฐกิจทั่วไป	 โดยลึกๆ	 แล้ว

อาจารย์ป๋วยเป็นนักวิชาการและเป็นปัญญาชนมากกว่าข้าราชการ	

นักวิชาชีพส่วนใหญ่ซึ่งมักเป็นแค่เทคนิเชี่ยน	คือ	ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ

ทำางานรับใช้ระบบที่ดำารงอยู่ไปวันๆ	 โดยไม่คิดวิเคราะห์อย่างวิพากษ์

วิจารณ์	ไม่สนใจเรื่องที่อยู่นอกงานหน้าที่ของตน	แต่อาจารย์ป๋วยเป็น

มากกว่าข้าราชการนักวิชาชีพทั่วไป

	 แม้อาจารย์ป๋วยจะใช้เวลาหลังจากจบปริญญาเอกทาง

เศรษฐศาสตร์ให้กับการทำางานที่กระทรวงการคลัง	 สำานักงบประมาณ	

และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่	 แต่ท่านยังได้แบ่งเวลาไป

สอนและบรรยายพิเศษทั้งที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ	 และมี

บทบาทในการก่อต้ังและพัฒนาสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	

ซึ่งเป็นสมาคมนักวิชาการแห่งแรกๆ	 ที่มีบทบาทในการพิมพ์หนังสือ
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1๖๙

ตำาราสมัยใหม่	 รวมทั้งวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์	 ที่ช่วยสร้าง

ภูมิปัญญาให้กับสังคมไทยในทศวรรษ	 2๕๐๐	 และ	 2๕1๐	 อย่างมี	

นัยสำาคัญ

	 ในปี	 2๕๐๗	 อาจารย์ป๋วยรับคำาเชิญชวนจากกรมหมื่น-

นราธิปพงศ์ประพันธ์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เข้าไปเป็น

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	 มีบทบาทในการสร้างคณะ

เศรษฐศาสตร์	 จากคณะเล็กๆ	 ที่มีอาจารย์ประจำาเพียงไม่กี่คนให้เป็น

คณะเศรษฐศาสตร์ที่ใหญ่และทันสมัยมากคณะหนึ่งในเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้

	 นอกจากบทบาทในฐานะนักวางแผนและนักบริหารการ-

ศึกษาแล้ว	 อาจารย์ป๋วยยังมีบทบาทในฐานะปัญญาชนที่กล้าเสนอ

ทัศนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเปล่ียนแปลงแก้ไขสังคมมาอย่างต่อเน่ือง	

ในสมัยเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย	 ท่านวิจารณ์นายธนาคาร-

พาณิชย์ที่หากำาไรโดยไม่ค่อยทำาตามระเบียบแบบแผนที่ดี	 วิจารณ์

นักการเมืองและข้าราชการที่ฉ้อฉลอยู่เสมอๆ	แม้ว่าจะพูดอ้อมๆ	บ้าง	

เพราะบรรยากาศทางการเมืองและสถานภาพการเป็นข้าราชการประจำา	

ของท่าน	ทำาให้พูดอะไรได้ไม่เต็มที่นัก

	 หลังจากที่อาจารย์ป๋วยลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร-

แห่งประเทศไทยมาเป็นนักการศึกษา	 คือ	 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เต็มเวลา	(ปี	2๕1๔)	ท่านแสดงบทบาทของปัญญาชนท่ีวิพากษ์วิจารณ์

มากขึ้น	 รวมทั้งเขียนจดหมายและบทความเรียกร้องประชาธิปไตย

หรือที่ท่านเรียกว่า	 “สันติประช�ธรรม”	 ซึ่งเป็นคุณูปการที่สำาคัญ

ส่วนหนึ่งในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนไทยใน

ทศวรรษ	2๕1๐–2๕1๙

	 บทความแรกเป็นบทความเก่าท่ีอาจารย์ป๋วยเขียนตั้งแต่
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1๗๐

ปี	 2๔๙๗	 ซึ่งเป็นสมัยที่วิชาเศรษฐศาสตร์ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมาก		

อาจารย์ป๋วยเขียนอธิบายอย่างง่ายๆ	 ว่า	 “นักเรียนเศรษฐศ�สตร์ไป

เรียนอะไรม�? ใช้อะไรได้?”	 เป็นคำาอธิบายเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

ทั่วไป	 แต่สิ่งที่น่าสนใจ	 คือ	 การที่อาจารย์ป๋วยมองวิชาเศรษฐศาสตร์

แบบกว้างกว่านักเศรษฐศาสตร์สมัยหลังหลายคน	 คือมองวิชาเศรษฐ-

ศาสตรว์า่สมัพนัธก์บัวชิาอืน่ๆ	อยา่งจำาเปน็	และควรตอ้งเรยีนทัง้ทฤษฎ	ี

และประยุกต์ให้ใช้งานได้	 อาจารย์ป๋วยไม่ได้มองเศรษฐศาสตร์แบบวิชา	

ทางเทคนิคล้วนๆ	แยกตัวออกจากการเมืองและสังคมศาสตร์แขนงอ่ืนๆ	

แบบที่นักเศรษฐศาสตร์สมัยหลังหลายท่านซึ่งมักจบจากมหาวิทยาลัย

หรือเรียนจากตำาราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมอง

	 บทความที่	 2	 เป็นปาฐกถาภาษาอังกฤษ	 แสดงต่อสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	 ในปี	 2๕๐๕	 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย

ช่ือว่า	 “เศรษฐศ�สตร์ในฐ�นะท่ีเป็นส�ข�หน่ึงของวิทย�ก�ร”	 พิมพ์

ใน	เศรษฐทรรศน์๗๕	ในปาฐกถาส้ันๆ	ช้ินน้ีเป็นการอธิบายความหมาย

ของเศรษฐศาสตร์ในระดับที่ลึกซึ้งมากข้ึนเมื่อเทียบกับบทความแรก	

แต่แนวคิดก็ยังสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน	 รวมทั้งอาจารย์ป๋วยยังมี

ข้อสังเกตแบบวิพากษ์วิจารณ์ที่แหลมคม	เมื่อท่านกล่าวว่า

	 “ไม่น่�สงสัยอีกเช่นกันว่� ทุกวันน้ีมีก�รทำ�บ�ปและก่ออ�ชญ�- 

กรรมในน�มของนักเศรษฐศ�สตร์ ในระบบเศรษฐกิจและในก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจ”

	 คำาวิจารณ์ของอาจารย์ป๋วยในปี	 2๕๐๕	 ยังสามารถนำามา

อ้างในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะเจาะมากอีกด้วย	 ประโยคสุดท้ายของ	

อาจารย์ป๋วยในปาฐกถาช้ินน้ี	 เป็นประโยคคมคายท่ีนักเรียนเศรษฐศาสตร์	

๗๕	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “Economics	 as	 a	 Branch	 of	 Sciences,”	 ใน	 เศรษฐทรรศน์ 
(กรุงเทพฯ:	สมาคมเศรษฐศาสตร์	ธรรมศาสตร์,	2๕2๓),	2–8.
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ที่ซึ่งได้รับความบันดาลใจจากอาจารย์ป๋วยยังยกมาอ้างกันอยู่เสมอๆ

	 “เร�ต้องมีคว�มซื่อตรง แสดงออกซึ่งคว�มซื่อตรงและซื่อตรง

พอที่จะสนับสนุนชักชวนผู้อื่นให้ซื่อตรงด้วย”	

	 ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นดูจะสละสลวยกินใจมากกว่าฉบับแปล

ภาษาไทย	

	 “We must also be honest, appear to behonest, and hon-

est enough to urge other people to be honest.”

	 บทความที่	 ๓	 “เศรษฐศ�สตร์บัณฑิตอันพึงปร�รถน�”	

เขียนในปี	 2๕๐๖	 สำาหรับวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ วารสารกึ่ง

วิชาการราย	 ๓	 เดือนเริ่มแพร่หลายในหมู่ปัญญาชน	 อาจารย์ป๋วยได้

เน้นว่าเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

	 “จะต้องเรียนรู้วิธีวิเคร�ะห์เพ่ือแยกธ�ตุของปัญห� เพ่ือสังเกต 

เห็นปัญห�ได้ถ่องแท้ และเพื่อแสวงห�วิถีท�งอันถูกต้องที่จะนำ�ไปสู่

ก�รขบปัญห�ต�มคว�มต้องก�ร”

	 รวมท้ังยังพูดย้ำาว่าเศรษฐศาสตร์ต้องศึกษาสังคมศาสตร์สาขา

อื่นๆ	ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ	ในกรอบแห่งความเป็นจริง	ซึ่งสัมพันธ์

กันเป็นลูกโซ่	 จะพิจารณาเศรษฐกิจโดดๆ	 หาได้ไม่	 ในท้ายบทความ	

อาจารย์ป๋วยยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมท่ี

จะเข้าเรียนเศรษฐศาสตร์ขั้นมหาวิทยาลัยไว้อย่างน่าสนใจ	 เช่น	 การ

คัดเลือกและการเตรียมตัวผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ	 เพราะ

ท่านเห็นว่า	 นักเรียนต้องมีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมที่ดี	 จึงจะ

สามารถฝึกฝนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีได้

	 บทความเรื่อง	 “จรรย�นักเรียน”	 เป็นงานแปลและเรียบ

เรียงของอาจารย์ป๋วยจากสุนทรพจน์ของ	 ราล์ฟ	 วัลโด	 อีเมอร์สัน		

นักปราชญ์และกวีชาวอเมริกัน	 พิมพ์ครั้งแรกในปี	 2๔๙๓	 คำาว่า
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นักเรียนในที่นี้มาจากภาษาอังกฤษว่า	 Student	 ซึ่งหมายถึง	 นักเรียน

นักศึกษา	 ผู้สนใจเรียนเอง	 ดังนั้น	 บทความนี้จึงหมายถึงจรรยาหรือ

จริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจไขว่คว้าหาความรู้โดยทั่วไป

	 บทความนี้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการอยากรู้

อยากเห็น	 การเรียนรู้	 การเป็นนักเรียนนักศึกษา	 เป็นปัญญาชนที่ดี	

ไว้อย่างลึกซึ้งคมคาย	 สละสลวยด้วยภาษาแบบกวีนิพนธ์	 งานชิ้นนี้

รวมทั้งงานบทกวีที่อาจารย์ป๋วยแต่งเองไว้หลายชิ้น	 แสดงว่าท่านเป็น	

นักเศรษฐศาสตร์ที่มีหัวใจละเอียดอ่อนเป็นกวี	 ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยาก	

ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์	 ซึ่งมีแนวโน้มเป็นพวกนิยมวัตถุมากกว่า	

นักมนุษยธรรมนิยม	 ถ้าจะมีใครสนใจคัดลอก	 “จรรยานักเรียน”	 ไป	

ตีพิมพ์ในหนังสือประเภทคู่มือนักศึกษาปฐมนิเทศ	 นับน้องใหม่	 ฯลฯ	

จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจ	 และความเข้าใจในเรื่อง	

ความหมายของการเป็นนักศึกษาปัญญาชนมากทีเดียว

	 “จะปกปิดคว�มคิดคว�มรู้นะหรือ ปกปิดแสงเดือนแสงตะวัน

เสียจะง่�ยกว่�วิช�คว�มรู้ นั่นแหละเป็นแสงอันเลิศกระจ่�งจ้�ไปทั่ว

จักรว�ล แม้ว่�ท่�นจะเกิดเป็นใบ้ไปเสีย วิช�ก็ย่อมเปล่งว�จ�ออกม�

ได้โดยวิธีอัศจรรย์ของมันเอง วิช�ย่อมไหลหลั่งออกม�เองจ�กก�รก

ระทำ�ของท่�น จ�กลักษณะวิสัยของท่�นและจ�กดวงหน้�ของท่�น”

	 ปาฐกถาเร่ือง	“คว�มชอบธรรมในมห�วิทย�ลัย”	อาจารย์ป๋วย	

แสดงท่ีพุทธสมาคมในปี	 2๕11	 น่ีคือยุคท่ีนักศึกษาท่ัวโลกแสดงออก	

ซึ่งความไม่พอใจต่อรัฐบาลและคนรุ่นผู้ใหญ่	 ซึ่งพวกเขาเห็นว่านำาโลก

ไปสู่การกดขี่เอารัดเอาเปรียบ	 สงคราม	 ระบบเผด็จการ	 ความหน้า

ไหว้หลังหลอก	ฯลฯ	ในเมืองไทยเรานิสิตนักศึกษาที่สนใจปัญหาสังคม

หรือมีปฏิกิริยาแบบนี้ในปี	 พ.ศ.	 นั้นยังมีน้อยมาก	 เพราะบรรยากาศ

ทางการเมืองเป็นเผด็จการ	 กดดันภูมิปัญญาไม่ให้เติบโตมาตั้งแต่ปี	
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2๕๐1	 แต่ก็เริ่มมีหน่อความคิดใหม่เกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะในกลุ่มปริทัศน์

เสวน� ชมรมพระจันทร์เสี้ยว สภ�หน้�โดม สภ�ก�แฟที่

มห�วิทย�ลัยเกษตร ฯลฯ

	 อาจารย์ป๋วยสนใจติดตามความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาอยู่

ตลอดมา	 รวมทั้งท่านได้คุยกับนักศึกษา	 อ่านหนังสือที่นักศึกษาเขียน

ด้วย	ท่านจึงรู้สึกถึงอารมณ์ของนักศึกษาได้เร็วกว่าผู้ใหญ่คนอื่น		ๆ 	ใน

สังคมไทยในสมัยนั้น	 บทความนี้เป็นการอธิบายให้คนระดับอาจารย์

เข้าใจและมองนักศึกษาอย่างเปิดกว้าง	 เป็นการวิจารณ์ความคับแคบ

ของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น	 ราวกับผู้เขียนเป็น	

นักศึกษาเสียเอง	 ทั้งๆ	 ที่ขณะนั้นอาจารย์ป๋วยเป็นอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่

และเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในวัย	 ๕2	 ปีแล้ว	 แต	่

ความคิดของท่านยังกระฉับกระเฉงยิ่งกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

ประเภทข้าราชการแบบขุนนางหลายคนที่อายุอ่อนกว่าท่านอีก

	 บทความ	 “มห�วิทย�ลัยกับสังคมไทย”	 พิมพ์ในนิตยสาร

ศูนย์ศึกษา	 เดือนมิถุนายน	 2๕1๖	 วารสารกึ่งวิชาการเน้นด้านการ

ศึกษา	 บทความนี้เขียนขึ้นในยุคก่อนเกิดเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม	

2๕1๖	 ไม่กี่เดือน	 เป็นยุคที่นักศึกษาเริ่มตื่นตัวนับจากปี	 2๕12		

เรื่อยมา	 อาจารย์ป๋วยมองเห็นความล้าสมัยของการที่มหาวิทยาลัย

ต้องอยู่ในระบบราชการ	 และท่านเสนอให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระ

แบบในต่างประเทศมาตั้งแต่ยุคต้น	 แต่ยุคนั้นเป็นยุคที่การเมืองเป็น

เผด็จการ	 และนายทหารนักการเมืองกลัวว่านักศึกษาจะถูกใช้เป็น

เครื่องมือของนักการเมืองหรือผู้คัดค้านรัฐบาลมากเสียจนแทบเป็น

ไปไม่ได้เลยที่จะผลักดันแนวคิดมหาวิทยาลัยอิสระนี้ออกไป	 รวมทั้ง	

อาจารย์เก่าๆ	 ท่ีชอบทำางานแบบทำาก็ชามไม่ทำาก็ชาม	 ในระบบราชการ	

ก็ไม่สนับสนุนแนวคิดนี้ด้วย
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	 ข้อคิดที่อาจารย์ป๋วยเสนอเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์

มหาวิทยาลัยที่ควรเป็น	 	 ยังเป็นสัจธรรมที่น่าครวญคิดสำาหรับยุคนี้		

ไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมของการเป็นอาจารย์	 ซึ่งอาจารย์ป๋วยเห็นว่า		

ควรได้เงินเดือนมากพอใช้	 แต่ต้องทำาตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ชุมชนได้

ด้วย	 เรื่องเสรีภาพทางวิชาการ	 เรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยแบบเปิด	

ท่ีเปิดสำาหรับผู้ใฝ่รู้จริงๆ	ไม่ใช่เพียงผู้ต้องการแค่ปริญญา	ประกาศนียบัตร	

แนวคิดเหล่านี้ภายหลังนักวิชาการคนอื่นๆ	 ก็เขียนกัน	 แต่ถ้าเราดู	

จริยวัตรของคนเขียนประกอบด้วย	 เราก็จะเห็นว่า	 อาจารย์ป๋วยพูดได้	

จริงใจและมีพลังมากกว่าเพราะท่านทำาตัวเองเป็นแบบอย่างด้วย	

ไม่ใช่ดีแต่สอนคนอื่นอย่างเดียว
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กลุ่มที่ ๗
แนวคิดทางการศึกษาและศาสนา
	

	 กลุ่มที่	 ๗	 คือบทความที่แสดง	 “แนวคิดท�งก�รศึกษ�และ
ศ�สน�”	 ของอาจารย์ป๋วย	 ซึ่งสะท้อนว่านอกจากจะได้ชื่อว่าเป็น	
นักเศรษฐศาสตร์	จริงๆ	แล้วท่านเป็นนักการศึกษาและนักปรัชญาทาง
จริยธรรมที่สำาคัญคนหนึ่งของไทยด้วย
	 แม้ว่าทัศนะทางเศรษฐกิจของอาจารย์ป๋วยจะมีลักษณะ	
โน้มเอียงไปทางแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกระแสหลัก	 แต่ทัศนะ	
ทางสังคมของอาจารย์ป๋วย	 โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัด	 คือในเรื่องทาง	
การศึกษาและศาสนา	 จะมีลักษณะเสรีนิยมก้าวหน้ากว่าปัญญาชนไทย	
ในยุคสมัยเดียวกัน	 ในตอนแรกเร่ิมอาจารย์ป๋วยคงสนใจเร่ืองการศึกษา	
แบบนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมองการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสำาคัญอย่างหน่ึง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ประสบการณ์การทำางานของ	
อาจารย์ป๋วยเองในเวลาต่อมาที่ได้พบเห็นความไม่มีประสิทธิภาพ
และความฉ้อฉลของราชการ	 ก็ยิ่งทำาให้ท่านมองเห็นว่า	 เป็นเพราะ
สถาบันการศึกษาไทยไม่ได้ฝึกอบรมคนให้มีความรู้ความสามารถและ
มีคุณธรรมพอที่จะเป็นผู้นำาทางวิชาชีพในอนาคตได้	 ดังนั้นท่านจึง

มองเห็นว่าการพัฒนาทางการศึกษาเป็นความจำาเป็นอันดับต้นๆ	๗๖

๗๖	Thomas	Silcock,	“Puey,”	in	A Siamese for All Seasons, 26.
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	 แต่อาจารย์ป๋วยมีทัศนะที่กว้างกว่านักเศรษฐศาสตร์กระแส

หลักคนอ่ืนๆ	ในแง่ท่ีว่า	 ท่านไม่ได้มองแค่การใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ	

ในการเพ่ิมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน	 แต่ยอมรับความสำาคัญ

ของการศึกษาในแง่ที่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของการพัฒนาของ

มนุษย์	ซึ่งอาจารย์ป๋วยมองเห็นตั้งแต่ปี	2๕๐8	แล้วว่า	มีความหมาย

ที่กว้างไกลกว่าการพัฒนาผลผลิตและรายได้	นั่นก็คือ	ท่านเห็นว่า

	 “ก�รศึกษ�ต้องเร่ิมต้นด้วยคว�มสำ�คัญของนักเรียน และจบลง 

ด้วยคว�มสำ�คัญของนักเรียน นักเรียนไม่จำ�เป็นต้องเล่�เรียนเพื่อเห็น

แก่ครูหรือแก่โรงเรียน ไม่ใช่หมั่นเรียนเพื่อช�ติ หรือแม้แต่คว�มรุ่งเรือง

ของวิช�ก�ร วิช�ก�รนั้นปล่อยให้เป็นไปต�มยถ�กรรมได้ ถ้�นักเรียน

สนใจในวิช�ก�รเพ่ือตนเองแล้ว วิช�ก�รย่อมเจริญรุ่งเรืองได้เอง โดยมี 

นักเรียนเป็นผู้สืบส�ยวิช�ก�ร”	และ

	 “ที่ผมกล่�วถึงนักเศรษฐศ�สตร์ที่อ้�งเรื่องแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและแผนก�รศึกษ� โดยไม่คำ�นึงถึงนักเรียนว่�ยังเข้�ใจผิด 

อยู่น้ัน ก็เพร�ะเข�มิได้เพ่งเล็งถึงคุณธรรมและศักด์ิศรีของมนุษย์ท่ีเป็น

นักเรียนแต่ละคน อ�จจะหลงคำ�นึงบูช�แผนพัฒน�เศรษฐกิจว่�เป็น

ของศักดิ์สิทธิ์ไปก็ได้”	๗๗	นี่เป็นบทความที่น่ากลับไปอ่านชิ้นหนึ่ง

	 ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักคนอื่นๆ	 อาจจะพอใจ

แค่การลงทุนทางการศึกษาในระบบแพ้คัดออกเพื่อเลือกคนหัวกะทิ

จำานวนหนึ่งให้ขึ้นมาเรียนชั้นสูง	 และเพื่อเป็นกำาลังในการผลิตรับใช้

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมให้เติบโตต่อไป	อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ที่สนับสนุน

อย่างแข็งขันที่จะให้เด็กนักเรียนยากจนและเสียเปรียบได้มีโอกาสรับ

การศึกษาอย่างเป็นธรรมขึ้นกว่าสภาพที่เป็นอยู่	 ท่านได้เสนอให้มี

๗๗	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“การศึกษา,”	ใน	การศึกษาในทัศนะข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมล	
คีมทอง,	2๕๓๐),	๕–๖.
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1๗8

การปฏิรูปการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยและ

โรงเรียนในท้องถ่ิน	 ให้มีลักษณะเปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน

ตั้งแต่ปี	2๕1๔๗8

	 แต่เนื่องจากอาจารย์ป๋วยไม่ได้มีอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารการศึกษาระดับประเทศหรือกระทรวงศึกษาธิการมากนัก	

และไม่มีผู้สนับสนุนแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปทางการศึกษาของท่าน

มากพอ	 ทัศนะในเรื่องนี้ของท่านก็เช่นเดียวกับทัศนะในการปฏิรูป

เศรษฐกิจสังคมและเร่ืองอ่ืนๆ	 จึงไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเช่นเคย	

แม้ในช่วงหลังเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 ซ่ึงการเมืองพัฒนาไปใน

แนวทางประชาธิปไตยมากขึ้น	มีแนวคิดความสนใจจะปฏิรูปการศึกษา

มากขึ้น	 แต่เอาเข้าจริงๆ	 ระบบราชการก็ล้าหลังเกินกว่าจะยอมรับ	

แนวคิดปฏิรูปใหม่ๆ	ได้	การปฏิรูปทางการศึกษาที่พยายามทำากันช่วง

หลัง	1๔	ตุลาคม	2๕1๖	ได้อยู่	2–๓	ปี	จึงเป็นการปฏิรูปด้านรูปแบบ

มากกว่าเนื้อหา

	 บทความเร่ือง	“ก�รศึกษ�เพ่ือชีวิตและสังคม”	อาจารย์ป๋วย

จะเขียนมาตั้งแต่ปี	2๕18	แต่ยังน่าอ่าน	น่าขบคิดและสานต่อแนวคิด

ของอาจารย์ป๋วยอยู่มาก	 โดยเฉพาะที่ท่านเห็นว่าเป็นประเด็นสำาคัญ

คือ	 ต้องปฏิรูประบบการปฏิบัติและความประพฤติของผู้ปกครอง	 ครู	

อาจารย์	 นักการเมือง	 รัฐมนตรี	 ข้าราชการ	 ให้ซื่อสัตย์	 เอาใส่ใจต่อ

หน้าที่	ตรงต่อเวลา	มีใจเป็นนักกีฬา	เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เด็ก

	 ทัศนะในเรื่องศาสนาของอาจารย์ป๋วย	 ก็เป็นทรรศนะที่มี

ลักษณะก้าวหน้าต่างไปจากปัญญาชนท่ัวไปในสมัยนั้นหรือแม้สมัยนี้

ก็ตาม	 นั่นก็คือ	 อาจารย์ป๋วยจัดตัวเองเป็นฆราวาสนอกศาสนจักรที่

๗8	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“สนทนาเร่ือง	“ปัญหาอุดมศึกษา”,”	ใน	การศึกษาในทัศนะข้าพเจ้า, 
2๓๔–2๗๗.
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1๗๙

ขาดศรัทธาแบบศาสนานิยม	 ท่านมองว่าตนเองเป็นพวกที่มีความเชื่อ

แบบ	agnostic	(ท่านแปลเองว่า	ลัทธิของคนที่ขาดศรัทธา)	คือ	พวกที่

ไม่สามารถเชื่อได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่	นิพพานเป็นจุดจบแท้จริง

อย่างสมบูรณ์แน่ชัดหรือไม่	 และยอมรับเอาแต่สิ่งที่เห็นประจักษ์	 สิ่งที่	

ไตร่ตรองด้วยเหตุผลเป็นสำาคัญ	 ส่วนเรื่องที่พ้นไปจากชีวิตในโลก

ปัจจุบันถือเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากโลกมนุษย์๗๙

	 อาจารย์ป๋วยให้ความสำาคัญกับศีลธรรมมากกว่าศรัทธา	 ใน

ปาฐกถาอนุสรณ์ซินแคลร์ทอมป์สัน	 เรื่อง	 “ศีลธรรมและศ�สน�ใน

ก�รพัฒน�ช�ติ”	 ที่อาจารย์ป๋วยแสดงที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมในปี	

2๕12	 อาจารย์ป๋วยได้เสนออย่างกล้าหาญว่า	 การมีทั้งศรัทธาและ

ศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดี	 แต่การขาดศรัทธาโดยไม่ละเมิดศีลธรรมนั้น	 ไม่

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาติ	 ในทางตรงกันข้าม	 ผู้ใดมีแต่ศรัทธา

แต่ละเมิดศีลธรรมผู้น้ันจะเป็นปรปักษ์แก่การพัฒนาชาติอย่างแน่นอน	

โดยท่านได้อธิบายไว้ตอนหนึ่งว่า

 “ก�รที่ผมบังอ�จม�กล่�วในวิทย�ลัยพระคริสตธรรมนี้ว่� 

ศรัทธ�ไม่ใช่ปัจจัยสำ�คัญยิ่งยอดในก�รพัฒน�นั้น จะได้ประสงค์ลบหลู่ 

ท่�นอ�จ�รย์ทั้งหล�ยและวิทย�ลัยนี้ก็ห�ไม่ คว�มมุ่งหม�ยของผม 

ต้องก�รแก้คว�มเข้�ใจผิดในวงก�รศึกษ�ในประเทศไทยท่ีย้ำ� 

เรื่องศรัทธ�ม�กเกินไป ไม่ว่�จะเป็นก�รศรัทธ�แบบฉ�บฉวยหรือ 

หน้�ไหว้-หลังหลอก ก็ยังรับกันว่�ดี ส่วนศีลธรรมไม่ย้ำ�ให้พอ คำ�โฆษณ� 

ชวนเชื่อในวิทยุกระจ�ยเสียงของรัฐบ�ล ก็ยังพูดได้ว่� คนที่ไม่เชื่อ

ศ�สน�นั้นเป็นคอมมิวนิสต์หรือผู้ก่อก�รร้�ย  เด็กๆ ครูสอนม�แบบนี้ 

จะเข้�ใจไขว้เขว คนที่ไม่มีศ�สน�แต่ประพฤติธรรม ก็ควรได้รับก�ร

๗๙	 ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์,	 “ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ,”	 ใน	 สุนทรพจน์และ 
ข้อเขียน,	111–112.
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18๐

ยกย่องนับถือเพร�ะเป็นธรรมจ�รี” 8๐

	 ทัศนะเช่นน้ีค่อนข้างแตกต่างจากทัศนะที่แสดงออกของ

ปัญญาชนไทยส่วนใหญ่	 ซึ่งมักต้องแสดงออกว่า	 ตนเป็นผู้สนใจ

เลื่อมใสในศาสนาหรือเป็นศาสนิกชนที่ดี	 ปัญญาชนบางคนอาจมี

ความเชื่อมีศรัทธาในศาสนาจริงๆ	 โดยบริสุทธิ์ใจก็ได้	 แต่ถ้ามองอย่าง

วิเคราะห์ในแง่สังคมวิทยาการเมืองแล้ว	วิธีการที่นักวิชาการปัญญาชน	

ชอบแสดงออกว่าเป็นผู้นิยมศาสนาอาจมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้

ประชาชนมองเห็นว่าตนเป็นพวกเดียวกัน	คือ	เป็นคนที่มีธาตุแท้แบบ

ไทยๆ	 เป็นคนดีมีศีลธรรม	 ไม่ใช่คนหัวรุนแรงนอกคอก	 การชอบอ้าง

ว่าตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีไว้ก่อนเสมอนอกจากจะได้รับประโยชน์ในแง่

การยอมรับจากสาธารณชนแล้ว	อย่างน้อยเป็นการปลอดภัยไว้ก่อน

	 มีแต่คนที่จริงใจ	 ตรงไปตรงมาอย่างอาจารย์ป๋วยเท่านั้นที่จะ

กล้าพูดในสิ่งที่ท่านรู้คิดและรู้สึก	 โดยไม่กลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคน

ไม่นับถือศาสนา	 (หรือเป็นคอมมิวนิสต์)	และโดยไม่คิดว่าจะต้องสร้าง

ความชอบธรรมเพื่อแสดงตนว่าเป็นคนดีด้วยวิธีการอ้างว่าตนเป็น

ศาสนิกชนที่แท้

	 บทความด้านการศึกษาและศาสนาของอาจารย์ป๋วยมีอีก

หลายบทความด้วยกัน	 ผู้สนใจบทความด้านนี้น่าจะหาอ่านได้จาก

หนังสือ	การศึกษาในทรรศนะข้าพเจ้า	(มูลนิธิโกมลคีมทอง	2๕๓๐)	

และ ศาสนธรรมกับการพัฒนา	(มูลนิธิโกมลคีมทอง	2๕๓๐)

	

8๐	เร่ืองเดียวกัน,	11๓.
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กลุ่มที่ ๘
แนวคิดทางการเมือง

	 กลุ่มที่	 8	 “แนวคิดท�งก�รเมือง”	 ผู้เขียนเลือกบทความ	

อาจารย์ป๋วยเน้นเรื่องการเมือง	 โดยเฉพาะในช่วงปี	 2๕1๖–2๕1๙	

ซึ่งเป็นช่วงที่การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันมาก		

ความสนใจในช่วงหลังจากปี	2๕1๔	ของอาจารย์ป๋วย	 ได้เปลี่ยนจาก	

ปัญหาเศรษฐกิจมาสู่ปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคมและ

การเมืองมากขึ้นตามลำาดับ	 ท่านไปบรรยาย	 เข้าร่วมสัมมนา	 และ

เขียนบทความลงใน	 วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ที่ท่านมีส่วน

สนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ในเดือนพฤศจิกายนปี	 2๕1๔	 จอมพลถนอม	 กิตติขจร	 ได้

ทำารัฐประหารรัฐบาลของตนเองเพื่อท่ีจะยกเลิกการปกครองระบอบ

รัฐสภา	 (ที่เขายอมเปิดมีแบบจำากัดมาได้	 2	 ปี)	 กลับไปหาระบอบ

เผด็จการโดยทหารแบบเก่า	 อาจารย์ป๋วยซ่ึงขณะน้ันเป็นอาจารย์พิเศษ

อยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 ประเทศอังกฤษ	 ได้เขียนจดหมายส่งถึง	

จอมพลถนอมเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำาดังกล่าว	 และ	

เรียกร้องให้จอมพลถนอมคืนรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนเพ่ือประโยชน์	

สุขของคนส่วนใหญ่	 อาจารย์ป๋วยได้ใช้วิธีเขียนเชิงสมมติเป็นจดหมาย
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18๓

ของนายเข้ม	 เย็นยิ่ง	 ถึงนายทำานุ	 เกียรติก้อง	 ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ	

วิงวอนให้เร่งมีกติกาหมู่บ้านเกิดข้ึนโดยเร็ว	 การเขียนเชิงสมมติดังกล่าว	

คงจะเป็นบุคลิกท่วงทำานองของอาจารย์ป๋วย	ท่ีไม่อยากให้เป็นข้อเรียกร้อง

แบบตรงไปตรงมาซึ่งจะดูพุ่งเข้าชนโดยตรงเกินไป	 เลยใช้ท่วงทำานอง

การเขียนแบบวรรณกรรมเข้ามาช่วย

	 จอมพลถนอมคงไม่ได้สนใจตอบจดหมายฉบับนี้	 และต่อมา

สำาเนาของจดหมายฉบับนี้ก็ได้แพร่ออกไปในหมู่ปัญญาชนผู้ใกล้ชิด

อาจารย์ป๋วย	 นิตยสาร ชาวบ้าน	 รายเดือนของสมาคมเศรษฐศาสตร์	

ธรรมศาสตร์	 ที่มีผู้เขียนและกมล	 กมลตระกูล	 เป็นกองบรรณาธิการ

ตัวจริงเห็นว่า	 น่าที่จะตีพิมพ์จดหมายฉบับนี้เพื่อให้คนรับรู้ในวงกว้าง	

และตัดสินใจนำาลงตีพิมพ์โดยไม่ได้ขออนุญาตจากอาจารย์ป๋วย	 เราจ่า

หัวเรื่องว่าเป็น	 “เรื่องสั้น”	 เพื่อให้แลดูเป็นนิยายมากกว่าเป็นเรื่องจริง	

แต่เราใส่ชื่ออาจารย์ป๋วยเป็นผู้เขียนด้วย	โดยที่ในต้นฉบับอัดสำาเนาลง

แต่ชื่อเข้ม	ซึ่งเป็นชื่อจัดตั้งสมัยเสรีไทยของอาจารย์ป๋วย81

	 จดหมายของนายเข้ม	เป็นการคัดค้านการรัฐประหารปี	2๕1๔	

ที่เปิดเผยมากที่สุด	นอกเหนือไปจากการที่	ส.ส.	๓	คน	ยื่นฟ้องจอมพล

ถนอมต่อศาลอาญาในข้อหาเป็นกบฏ	 การประท้วงของอาจารย์ป๋วย	

แม้จะนุ่มนวลกว่า	 และน่าจะส่งผลสะเทือนมากกว่ากรณีการยื่นฟ้อง

ศาลของ	 ส.ส.	 ๓	 คน	 เพราะนอกจากอาจารย์ป๋วยจะเป็นปัญญาชน

อาวุโสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางแล้ว	 ท่าน

ยังเขียนจดหมายฉบับนั้นได้อย่างงดงาม	กินใจและมีพลังด้วย

	 “อีกประก�รหน่ึงท่ีผมเห็นว่�สำ�คัญม�ก คือ พ่ีทำ�นุก็หกสิบเศษ 

ผมก็ใกล้จะหกสิบเข้�ไปทุกที ต่�งก็จะล�โลกกันไปในไม่ช้� ผมก็ม ี

คว�มทะเยอทะย�นเช่นเดียวกับพ่ีทำ�นุ ท่ีจะท้ิงโลกและหมู่บ้�นไทยเจริญ 

81 ชาวบ้าน	1,	ฉ.	2	(มีนาคม	2๕1๕).
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ไว้ให้ลูกหล�น เป็นโลกและหมู่บ้�นที่น่�อยู่ มีคว�มสงบสุข เป็นไทย

สมชื่อ และเจริญสมหวัง ปัจจัยสำ�คัญของคว�มเป็นไทยและคว�ม-

เจริญคือ คว�มส�ม�รถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในหมู่บ้�นของเร�โดย

สันติวิธีและเป็นไปต�มกติก� ถ้�ทำ�ได้เพียงเท่�นี้ แม้จะไม่ส�ม�รถทำ�

อย่�งอื่นได้ม�กนัก ผมว่�พี่ทำ�นุจะมีบุญคุณแก่เย�วชนของเร�อย่�ง

เหลือหล�ย”

	 ในปลายเดือนเมษายนปี	2๕1๕	อาจารย์ป๋วยเขียน	“บันทึก

ประช�ธรรมไทยโดยสันติวิธี”	 และส่งสำาเนาให้ผู้ใกล้ชิด	 ลูกศิษย์-	

ลูกหาได้อ่านกัน	บันทึกสั้นๆ	ชิ้นนี้เป็นการขยายความคิดของอาจารย์	

ป๋วยเกี่ยวกับว่า	 เราจะมีทางให้ได้มาซึ่งสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและ	

เป็นธรรมโดยสันติวิธีได้อย่างไร	อาจารย์ป๋วยใช้คำาว่า	“ประช�ธรรม”	

หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางการเมือง	แทนคำาว่า	“ประช�ธิปไตย” 

ท่ีอาจารย์ป๋วยเห็นว่าใช้กันจนเฝือความหมายไป	 และได้เสนอว่าการท่ี	

จะให้บรรลุถึงสังคมประชาธรรมถาวรโดยสันติวิธีนั้น	 คนที่รักเสรีภาพ

ทุกคนควรจะสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่เสมอเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะกัน	

ศึกษาภาวะข้อเท็จจริงความเคลื่อนไหวภายในประเทศ	 เขียน	 พูด	

แสดงความเห็น	 และช่วยเหลือคนท่ีถูกประทุษร้ายหรือถูกจำากัดเสรีภาพ	

เนื่องด้วยการกระทำาเพื่อเสรีภาพประชาธรรม

	 เดือนมิถุนายน	 2๕1๕	 อาจารย์ป๋วยเขียนบทความเรื่อง	

“แตกเนื้อหนุ่ม เมื่อ ๒๔๗๕”	 ลงในวารสาร	 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 

ถึงแม้จะเป็นบทความเชิงประวัติศาสตร์	มองจากชีวประวัติของตนเอง	

แต่อาจารย์ป๋วยได้สะท้อนให้เห็นว่า	 ท่านรู้สึกเสียดายหรือรู้สึกว่าเป็น

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง	ที่ตอนหนุ่มนั้นท่านสนใจการเมืองน้อยและเป็นเพียงผู้

มุงดู	ในตอนท้ายของบทความท่านได้เรียกร้องว่า

	 “ถ้�จะรักให้ดุลแห่งชีวิตของประช�ช�ติไทยเคลื่อนสูงขึ้นไป
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โดยไม่ทิ้งเสถียรภ�พ ไม่มีท�งอื่น ต้องร่วมกันม�กๆ เลิกลัทธิไทยมุง 

ไทยบ่นเสีย ชวนกันย้�ยสังกัดเป็นไทยสน ไทยร่วม ไทยเรียกร้องแล้ว

ไทยจะเจริญ”

	 ทั้งท่านยังได้เสนอให้อภิปรายกันด้วยว่า	 บ้านเมืองอันพึง

ปรารถนาของเรานั้นควรจะมีลักษณะประการใดบ้าง	 โดยท่านเห็นว่า

ควรจะมีลักษณะ	๔	ประการ	คือ	มีสมรรถภาพ	เสรีภาพ	ความยุติธรรม	

และแผ่เมตตากรุณา	นี่เป็นหลักการสำาคัญที่ท่านเสนอไว้หลายแห่ง

	 นับตั้งแต่การรัฐประหาร	1๗	พฤศจิกายน	2๕1๔	เป็นต้นมา	

อาจารย์ป๋วยได้เขียนเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง	 ในช่วงนี้	

เป็นช่วงท่ีท่านได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	

เป็นผลสำาเร็จแล้ว	 ท่านจึงไม่ได้ผูกพันกับรัฐบาลในฐานะเป็นนักเศรษฐ-	

ศาสตร์ของรัฐบาลอีกต่อไป	 แม้ท่านจะยังคงดำารงตำาแหน่งคณบด	ี

คณะเศรษฐศาสตร์อยู่	 แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ต่างจากข้าราชการ	

อื่นๆ	ตรงที่มีความรู้สึกเป็นอิสระทางวิชาการที่จะออกความคิดเห็นได้	

และโดยเฉพาะสำาหรับอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็นคนรักเสรีภาพด้วยแล้ว		

ยิ่งย่อมจะรู้สึกเป็นอิสระมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใน

เวลานั้น

	 บทความเรื่อง	 “ท�งออกของไทยหลังสงคร�มอินโดจีน”	

เขียนในปลายปี	 2๕1๕	 และพิมพ์ในหนังสือมหิดลสาร	 ในปี	 2๕1๖	

สะท้อนความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองไทยท่ีเห็นการณ์ไกลกว่า

ผู้นำารัฐบาลเผด็จการในยุคนั้น	 บทความเรื่อง	 “ปัญห�สังคมไทย” 

เป็นการให้สัมภาษณ์ในช่วงท่ีอาจารย์ป๋วยแวะมาเยี่ยมเมืองไทยช่วง

สั้นๆ	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2๕1๖	 และตัดสินใจกลับไปเป็นอาจารย์ที่

เคมบริดจ์ต่อ	 แม้ว่านักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะได้ออกเสียงแสดงประชามติที่จะให้อาจารย์ป๋วยได้เข้ามาเป็น
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อธิการบดี	โดยอาจารย์ป๋วยวิเคราะห์สถานการณ์ในตอนนั้นว่า

	 “ผู้มีอำ�น�จในรัฐบ�ลขณะนี้ไม่ต้องก�รให้ผมเกี่ยวข้อง 

“ยุแหย่” นิสิตนักศึกษ� ฉะนั้นก็หม�ยคว�มว่� คงจะไม่เต็มใจให้ผม

ได้รับตำ�แหน่งอธิก�รบดีธรรมศ�สตร์ น่�คิดต่อไปว่� แม้เป็นอ�จ�รย์

สอนหนังสือเฉยๆ ก็จะหลีกเลี่ยงต่อก�รเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษ�ได้

อย่�งไร? และคิดเลยไปถึงว่� แม้ไม่เป็นอ�จ�รย์ แต่ไปทำ�ง�นอะไร

ก็ได้ในเมืองไทย ถ้�เผอิญนิสิตนักศึกษ�เกิดมีก�รประท้วงอะไรขึ้น  

ผมจะพ้นข้อสงสัยและข้อกล่�วห�ไปได้อย่�งไรว่� เป็นผู้ยุยงส่งเสริม

นิสิตนักศึกษ�?”	82

	 ในช่วงต้นปี	2๕1๖	นักศึกษาปัญญาชนเริ่มแสดงความอึดอัด

กับระบบเผด็จการมากขึ้น	 มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและระบบที่

ดำารงอยู่โดยทั่วไป	รวมทั้งการรณรงค์	การชุมนุมประท้วงต่างๆ	ซึ่งใน

ที่สุดก็ได้นำาไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ	 และวิกฤติการณ์

ที่นำาไปสู่การขับไล่รัฐบาลเผด็จการในวันที่	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖		

ช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้อาจารย์ป๋วยยังเป็นอาจารย์อยู่ที่อังกฤษ	ท่านจึง	

ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือรับรู้เหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคมโดยตรง	 แต่ข้อเขียน

ของท่านในช่วงปี	 2๕1๕–2๕1๖	 ก็เป็นงานที่ปลุกจิตสำานึกและให้

กำาลังใจแก่ขบวนการ	1๔	ตุลาคม	อย่างสำาคัญทีเดียว

	 อาจารย์ป๋วยได้เดินทางกลับเมืองไทยในช่วงหลังเหตุการณ์	

1๔	 ตุลาคม	 เมื่อ	 “๓	 ทรราชย์”	 ถูกบีบให้เดินทางออกนอกประเทศ	

และมีการแต่งตั้งรัฐบาลพลเรือนรักษาการ	 อาจารย์ป๋วยได้รับแต่งตั้ง	

ให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	 และต่อมาได้รับเลือกจากสมาชิกสมัชชา

ซึ่งประชุมกันที่สนามม้าให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ	และเป็นหัวหน้า	

82	ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์,	“ไปกรุงเทพ	๙–18	กุมภาพันธ์	2๕1๖,”	ใน	สันติประชาธรรม,	8๐–
81.
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คณะท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลรักษาการ	นายสัญญา	ธรรมศักด์ิ	

(องคมนตรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในขณะเกิด

เหตุการณ์	1๔	ตุลาคม	2๕1๖)

	 แม้ว่าอาจารย์ป๋วย	 เมื่อก่อนหน้าเหตุการณ์	 1๔	ตุลาคม	จะ

เป็นคนมองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่ไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่าง

รุนแรง	 แต่ทัศนะของท่านที่แสดงออกหลังเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม	

สะท้อนให้เห็นว่า	 ท่านมองปัญหาต่างๆ	 อย่างวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น	

ในบทความที่ท่านเขียนให้นิตยสาร	 Far Eastern Economic Review 

ในเดือนธันวาคม	 2๕1๖	 อาจารย์ป๋วยมองเห็นว่าการที่สมาชิกสภา

นิติบัญญัติ	 ซึ่งเป็นสภาแต่งตั้งยังประกอบไปด้วยนายทหารซึ่งใกล้ชิด

กับรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นส่วนใหญ่	 โดยที่อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของพวกเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแสดงให้เห็นว่า	 เสรีภาพของ

ประชาชนไทยยังคงตั้งวางอยู่บนฐานที่เปราะบางมาก8๓

	 อาจารย์ป๋วยยังได้พูดและเขียนบทความเพ่ือเสนอความคิด

ที่ท่านเห็นว่า	 จะเป็นขั้นตอนที่จำาเป็นสำาหรับการสร้างสังคมประชา-	

ธิปไตยที่ม่ันคงกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นออกมาอย่างต่อเนื่อง	

ความคิดท่ีสำาคัญของท่านในช่วงน้ันมี	เช่น	การเสนอให้มีสภานิติบัญญัติ	

ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน	 เพื่อทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ	

แทนสภานิติบัญญัติที่มาจากการแต่งตั้งแบบที่เป็นอยู่	 การเสนอให้

รัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่นั้นประกันเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน	

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	 การเสนอให้หยุดยิงและเจรจากับผู้นำาของพรรค

คอมมิวนิสต์	 เพื่อยุติสงครามและสร้างการประนีประนอมภายในชาติ	

(national	reconciliation)	ขึ้น	

8๓	Puey	Ungphakorn,	“Thailand:	A	Time	for	Unity,”	in Best Wish for Asia,	60-65.
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	 บทความในช่วงนี้ที่สำาคัญ	 มีอาทิเช่น	 บทสัมภาษณ์เรื่อง		

“ป๋วยพูด”, “เสียชีพอย่�เสียส้ิน”	(เขียนภายหลังเหตุการณ์	1๔	ตุลาคม	

2๕1๖)	และ	“บทบ�ทนักก�รเมืองกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ”

	 ในช่วงหลังเหตุการณ์	 1๔	 ตุลาคม	 2๕1๖	 นักศึกษาปัญญา

ชนจำานวนไม่น้อย	 เชื่อกันว่า	อาจารย์ป๋วยน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

ที่ดีที่สุด	 ถ้าท่านตัดสินใจเล่นการเมือง	 แต่อาจารย์ป๋วยปฏิเสธความ

คาดหวังดังกล่าว	 โดยให้เหตุผลว่า	 ท่านคิดว่าตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

เป็นตำาแหน่งท่ีจำาเป็นต้องประนีประนอมสูง	 และเน่ืองจากท่านไม่อยาก

ประนีประนอมในเรื่องที่ท่านไม่เห็นด้วย	 ดังนั้นท่านจึงไม่คิดว่าท่าน

เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี8๔

	 ในขณะเดียวกัน	 อาจารย์ป๋วยก็คิดว่าสิ่งที่เหมาะสมสำาหรับ

ท่านมากกว่าและท่านสามารถให้อะไรสังคมได้มากกว่า	 คือการเป็น	

“อิสระชนและสัตว์การเมือง	 (freelance	 and	 political	 animal)	 ที่

สนับสนุน	ส่งเสริม	และปกป้องระบอบประชาธิปไตย”	8๕

	 และอาจารย์ป๋วยก็ยืนหยัดในทัศนะของท่านอย่างมั่นคง	 ใน

ช่วงปีแห่งความขัดแย้งท่ีแหลมคมจาก	1๔	ตุลาคม	2๕1๖	ถึง	๖	ตุลาคม	

2๕1๙

	 อาจารย์ป๋วยในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ขบวนการนักศึกษาชอบไปใช้เป็นเวทีมากท่ีสุด		

ต้องตกอยู่ในฐานะท่ีลำาบากมากย่ิงข้ึน	 ขณะท่ีอาจารย์ป๋วยยังคงยืนหยัด

ในหลักสันติประชาธรรมของท่าน	 ฝ่ายขวาโจมตีท่านว่าเป็นผู้ยุยง

นักศึกษา	เป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นแนวร่วมของคอมมิวนิสต์	ฝ่ายซ้าย

8๔	Puey	Ungphakorn,	“Dr.Puey	Speaks	Out,”	in	Best Wish for Asia,	75.

8๕	Ibid.
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18๙

โจมตีท่านว่าเป็นพวกปฏิรูปที่ประนีประนอมกับชนชั้นสูง

	 แม้จะอยู่ในสภาพที่ถูกเข้าใจผิด	ถูกโจมตีโดยไม่เป็นธรรมและ	
ปฏิบัติงานในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งเป็นเวที
สำาคัญของความขัดแย้งทางอุดมการณ์ได้ยากลำาบากมาก	 แต่อาจารย์	
ป๋วยยังคงยืนหยัดทำาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเชื่อของตน
โดยไม่ย่อท้อ	 ดังจะเห็นได้จากงานเขียนเรื่อง	 “เป้าหมาย	 และวิธีการ
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย”	ที่ท่านบรรยายเมื่อเดือนกรกฎาคม	2๕1๙	
อธิบายจุดยืนและความคิดในแนวเสรีนิยมของท่านได้อย่างชัดเจน
	 “อ�จจะมีผู้ถ�มว่� หลัก ๔ ประก�รนี้ อะไรสำ�คัญที่สุด  
คำ�ตอบของผมก็คือ เสรีภ�พสำ�คัญท่ีสุด ถ้�เร�เช่ือในศักยภ�พของสมอง 
มนุษย์แล้ว ถ้�ปล่อยให้เข�มีเสรีภ�พแล้ว คว�มยุติธรรม สมรรถภ�พ 
และคว�มเมตต�กรุณ�จะม�เอง”

	 เมื่อขบวนการฝ่ายขวา	 ซึ่งตื่นตระหนกกับการเติบโตของ
ขบวนการนักศึกษาประชาชนและชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ใน
ประเทศอินโดจีน	ตัดสินใจรณรงค์ในยุทธการ	“ขวาพิฆาตซ้าย”	ในต้น
เดือนตุลาคม	 2๕1๙	 อาจารย์ป๋วยได้กลายเป็นเป้าที่ถูกรายการวิทยุ
ของทหารและหนังสือพิมพ์ของฝ่ายขวากระหน่ำาโจมตีอย่างรุนแรง	
เหตุการณ์นี้เริ่มจากเมื่อนักศึกษาประชาชนได้เริ่มชุมนุมประท้วงการ	
กลับเข้าประเทศของจอมพลถนอม	 โดยมีศูนย์กลางการประท้วงอยู่ที่
ธรรมศาสตร์	พวกฝ่ายขวาได้ถือโอกาสโหมโฆษณาโจมตีนักศึกษาและ
อาจารย์ป๋วย	 ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ที่กำาลังจะก่อความวุ่นวายเพื่อ
ล้มชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 หนังสือพิมพ์และรายการวิทยุของ
ทหารปลุกระดมให้คนเกลียดชังและเข่นฆ่านักศึกษา	 กองกำาลังของ
ฝ่ายขวาชุมนุมก่อกวนอยู่นอกมหาวิทยาลัย	 และแสดงท่ากระเหี้ยน-	
กระหือรือที่จะบุกเข้ามาทำาร้ายนักศึกษา	 อาจารย์ป๋วยพยายาม	

ระงับศึก	แต่ไม่มีใครสนใจฟัง
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1๙๐

	 อาจารย์ป๋วยเขียนเล่าเร่ืองน้ีว่า	 ท่านได้รับคำาแนะนำาจากเพ่ือน	

อาจารย์ให้ออกไปต่างประเทศ	แต่กว่าจะเดินทางออกได้ก็ต้องถูกคุกคาม	

ถูกนายพันตำารวจโทผู้หนึ่งตบหูโทรศัพท์ร่วง	และด่าว่าต่างๆ	นานา

	 “ในวันพุธที่ ๖ ตุล�คม ๒๕๑๙ ตำ�รวจไทยโดยคำ�สั่งของ

รัฐบ�ลเสนีย์ ปร�โมชได้ใช้อ�วุธสงคร�มในมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ยิงไม่เลือกหน้� และมีกำ�ลังของคณะกระทิงแดง ลูกเสือช�วบ้�น และ 

นวพลเสริม บ้�งก็เข้�ไปในมห�วิทย�ลัยกับตำ�รวจ บ้�งก็ล้อมมห�-

วิทย�ลัยอยู่ข้�งนอก เพื่อทำ�ร้�ยผู้ที่หนีตำ�รวจออกม�”	8๖

	 การฆาตกรรม	๖	ตุลาคม	เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและนำาความ

เศร้าใจมาสู่คนไทยส่วนใหญ่	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ป๋วยผู้รัก

เสรีภาพและเชิดชูสันติวิธี

	 ช่วงหลังเหตุการณ์	๖	 ตุลาคม	2๕1๙	อาจารย์ป๋วยตระเวนพูด	

ให้สัมภาษณ์	 เขียน	 พิมพ์เอกสารเผยแพร่สถานการณ์การเมืองของ

ไทยทั้งในอังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	 รวมทั้งยังได้ไปให้การต่อคณะ

กรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา	 เรื่องการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในไทยด้วย

	 งานส่วนที่อาจารย์ป๋วยและเพื่อนชาวไทยและชาวต่าง-

ประเทศทำา	 ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ-	

มนุษยชนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากในขณะน้ัน	 เพราะคนไทยในประเทศ	

ถูกลิดรอนเสรีภาพ	 ไม่สามารถหาข่าวสารหรือเผยแพร่ข่าวท่ีเป็นจริงได้	

ข่าวสารท่ีอาจารย์ป๋วยและเพ่ือนในต่างประเทศทำาเผยแพร่ได้แพร่หลาย

ไปถึงทั้งรัฐบาล	องค์การ	และบุคคลในต่างประเทศ	และมีการแอบนำา

กลับเข้ามาเผยแพร่ในหมู่นักศึกษาปัญญาชนในประเทศไทยด้วย

8๖	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์,	“ความรุนแรงและรัฐประหาร	๖	ตุลาคม	2๕1๙,”	ใน	อันเนื่องมา
แต่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙	(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕2๓),	๔๙.
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	 ทั้ งหมดนี้ทำาให้ เกิดแรงวิพากษ์วิจารณ์และผลักดันให้	

รัฐบาลไทยต้องผ่อนคลายท่าทีในการปราบปรามจับกุมฝ่ายค้านลง	

เช่น	 การปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในวันที่	 ๖	 ตุลาคมส่วนใหญ่	 และ

ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี	 ภายหลังกรณี	 ๖	 ตุลาคม	 2๕1๙	

กลุ่มนายทหารหนุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบจารีตนิยมจัดของ

รัฐบาลนายธานินทร์	 กรัยวิเชียร	 ก็ได้ผลักดันให้ฝ่ายทหารทำารัฐประหาร

เปล่ียนแปลงรัฐบาลใหม่	เป็นรัฐบาลนำาโดยพลเอกเกรียงศักด์ิ	ชมะนันท์	

ท่ีมีนโยบายจารีตนิยมน้อยลง	 ผ่อนปรนให้สิทธิเสรีภาพมากข้ึน	 รวมท้ัง	

ยอมให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการเลือกตั้งทั่วไปในเวลาต่อมา

	 งานเขียนอาจารย์ป๋วยที่คัดมาวิเคราะห์ในที่นี้	 เป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดของท่านซึ่งมีมากกว่านี้หลายเท่า	 รวมทั้งมี

บทความและสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ	 ซึ่งหลายชิ้นยังไม่ได้แปล

เป็นไทย	ผู้เขียนเคยหยิบยกข้อความบางตอนมาเขียนไว้บ้างใน	ศึกษา

บทบาทและความคิด อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้สนใจศึกษางาน

ของอาจารย์ป๋วยจะค้นได้จากรายชื่อหนังสือ	 บรรณานุกรมที่ท้ายเล่ม	

หนังสือที่จะใช้เป็นแนวในการค้นคว้าได้ดีที่สุดจนถึงขณะนี้	คือ	สาระ-

สังเขป ผลงานของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดย	 สุจิตา		

อุตมวาทิน และพูลสุข	ปริวัตรวรวุฒิ	จัดพิมพ์โดย	สถาบันไทยคดีศึกษา	

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์	 ธรรมศาสตร์	 และมูลนิธิโกมลคีมทอง	๙	

มีนาคม	 2๕๓1	 แหล่งที่จะค้นคว้างานเขียนของอาจารย์ป๋วยได้มาก

ที่สุด	 คือ	 ห้องสมุดป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ธรรมศาสตร์	

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ	และห้องสมุดของธนาคารกรุงเทพ
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1๙๓

บรรณานุกรม

วิทย�นิพนธ์

“The	Economics	of	Tin	Control”	Unpublished	Ph.D	Thesis.

	 London	School	of	Economics,	London	University,	1๙๔๙

หนังสือภ�ษ�อังกฤษ

	 A Siamese for All Seasons: Collected	Articles	by	and	about	

Puey	Ungphakorn.	Komol	Keemthong	Foundation,	1๙81.๓๕1	pp.

 Best Wishes for Asia.	Bangkok:	Klett	Thai,	1๙๗๕.1๐๗	pp.

ตำ�ร�ภ�ษ�ไทย

การคลัง

	 ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี	1	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2๔๙๖.	1๖๐	หน้า

	 ฉบับพิมพ์ครั้งที่	2	ประมวลมิตร	2๔๙8.	2๗2	หน้า

เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

	 ฉบับพิมพ์ครั้งที่	 1	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬา-

ลงกรณมหาวิทยาลัย	2๔๙๖

	 ฉบับพิมพ์ครั้งที่	2	ประมวลมิตร	2๔๙๙

	 ฉบับพิมพ์ครั้งที่	๓	ประมวลมิตร	2๕๐๔

	 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่	 2	 และ	 ๓	 เขียนร่วมกับคุณหญิงสุภาพ		

ยศสุนทร)
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1๙๔

หนังสือทั่วไป

 การศึกษาในทรรศนะของข้าพเจ้า.กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิโกมล

คีมทอง,	2๕๓๐.

 คำาพูดและข้อเขียน.	พระนคร:	รวมสาส์น,	2๕11.

 คำาให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ ๖ 

ตุลาคม. กรุงเทพฯ:	สนุกนึก,	2๔2๔.

	 พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕2๕.

 แนวทางสันติวิธีหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙.กรุงเทพฯ:	 ปิยะ

สาส์น,	2๕21.

 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำาหรับคน

หนุ่มสาว. กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๓8.

	 พิมพ์ครั้งที่	2.กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๓๙.

	 พิมพ์ครั้งที่	๓.กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๔๐.

	 พิมพ์ครั้งที่	๔.กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๔๐.

	 พิมพ์ครั้งที่	๕.กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๔2.

	 พิมพ์ครั้งที่	๖.กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๔2.

	 พิมพ์ครั้งที่	๗.กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๔๓.

 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน.ครอบครัว

คัดเลือกจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกหลังจากท่านล่วงลับ	 28	 กรกฎาคม	

2๕๔2.

 เศรษฐทรรศน์ของป๋วย อึ๊งภากรณ์.กรุงเทพฯ:	 สมาคม

เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์,	2๕2๓.

 สันติประชาธรรม.กรุงเทพฯ:	เคล็ดไทย,	2๕1๖.

	 พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	เคล็ดไทย,	2๕1๗.

	 พิมพ์ครั้งที่	๓.	กรุงเทพฯ:	เคล็ดไทย,	2๕28.
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 เสียชีพอย่าเสียสิ้น.กรุงเทพฯ:	เคล็ดไทย,	2๕1๗.

	 พิมพ์ครั้งที่	2	กรุงเทพฯ:	เคล็ดไทย,	2๕2๓.

 เหลียวหลังแลหน้า. กองทุนเพื่อชนบท	 สำานักศูนย์บัณฑิต

อาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2๕1๙.

 อันเนื่องมาแต่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙.	 กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิโกมล

คีมทอง,	2๕2๓.

หนังสือแปล

	 มากาเร็ท	อึ๊งภากรณ์.	การสงเคราะห์ประชาชนในประเทศ

อังกฤษ. กรุงเทพฯ:	 สำานักพิมพ์วัฒนธรรมฝ่ายหญิง,	 2๔๙๖.	 ๖๐	

หน้า.	 (ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 แปลจากเรื่อง	 Social Welfare Service in  

England)

หนังสือของผู้อื่นเกี่ยวกับป๋วย อึ๊งภ�กรณ์

	 กลุ่มบัณฑิตอาสาสมัคร.	 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครูสุดบูชา.

กรุงเทพฯ:	ธรรมศาสตร์,	2๕๓1.

	 คณะกรรมการห้องสมุดเศรษฐศาสตร์	ปี	2๕2๐.	คิดถึงอาจารย์ 

ป๋วย. พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	ดอกหญ้า,	2๕2๗.

	 ธงชัย	 สันติวงษ์.	 อาจารย์ป๋วย คุณครูนักบริหาร.กรุงเทพฯ:	

ดอกหญ้า,	2๕๓๐.

	 บุญเกิด	 งอกคำา.	ธรรมศาสตร์–มหาวิทยาลัยแห่งความหวัง 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คนดีที่โลกต้องการ.วิวัตรศิลป์การพิมพ์,	2๕2๖.

พิภพ	 ธงไชย	 และคณะ	 (บรรณาธิการ).	 คิดถึงคนไกลบ้าน...ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์. กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง.	2๕๓1.
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	 มูลนิธิโกมลคีมทอง.	 คิดถึงอาจารย์ป๋วย: คนดีที่เหลืออยู่.	

2๕2๗.

	 รังสรรค์	 ธนะพรพันธุ์.	 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และ 

ความหลัง. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2๕2๙.

	 วันรักษ์	มิ่งมณีนาคิน.	๘๐ ปี อาจารย์ป๋วย ชีวิตและผลงาน. 

กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2๕๓๙.

	 ส.ศิวรักษ์.	 นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน.

กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕22.	

	 สุจิตรา	 อุตมวาทิน	 และพูลสุข	 ปริวัตรวรวุฒิ.สาระสังเขป

ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และผลงานของ 

ผู้อื่นที่เกี่ยวกับท่าน.	 กรุงเทพฯ:	 สถาบันไทยคดีศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,	 ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

และมูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๓1.

	 สุรพล	เย็นอุรา.	๑๒ ปี ๒ เดือน ๔ วัน ในตำาแหน่งผู้ว่าการ

ธปท.กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมลคีมทอง,	2๕๓๐.

	 วิทยากร	 เชียงกูล.	 ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารย์ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์.กรุงเทพฯ:	 ผลึก,	 2๕๓1.	 มิ่งมิตร,	 2๕๓๙	 และ	

2๕๔2

	 วิทยากร	 เชียงกูล.	 ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปรมาจารย์ทาง

เศรษฐกิจการคลัง ชุด ปูชนียบุคคล.	 กรุงเทพฯ:	 คู่แข่ง	 1–1๐.	 ๓๐	

พฤศจิกายน	2๕๓๕	–	๗	กุมภาพันธ์	2๕๓๖.
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บุคคลสำ คัญของโลก

	 ในโอก�สที่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ ได้รับก�รยกย่องจ�ก 

องค์ก�รก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ 

(ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก	ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา	

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ในวาระ	 1๐๐	 ปีชาตกาล	 ๙	 มีนาคม	

2๕๕๙	 ข้อความสดุดีท่ีคณะกรรมการบริหารสรุปเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่	

ยูเนสโกระบุว่า

	 “ดร.ป๋วย	 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า	 เป็นบิดาแห่ง	

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 อีกทั้งเป็น

นักการศึกษาและข้าราชการที่โดดเด่น	 มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได	้

จนเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ	

ท่านเป็นแกนกลางในการวางรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย	

และในการปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของประเทศ	 ความสามารถของ

ท่านในการทำางานทุกชิ้นให้เสร็จได้อย่างถูกทำานองคลองธรรมเป็น

ความสำาเร็จที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษ	 ลักษณะการทำางานเช่นนี้ส่งผล	

ต่อพฤติกรรมของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ท่ีได้รับ

ความสำาเร็จจากการโกงกิน	และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดยไม่ยอม	
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ต่ออำานาจ	 พฤติปฏิบัติของ	 ดร.ป๋วย	 เป็นที่ยอมรับออกไปในระดับ	

ภูมิภาคด้วย	 อันเห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขา

การทำางานภาครัฐ	 รางวัลที ่เป็นเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย		

การปฏิบัติงานของ	 ดร.ป๋วย	 เป็นการยืนยันว่า	 บุคคลเพียงผู้เดียว

เท่านั้นก็สามารถนำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศของตนได้อย่าง

ใหญ่หลวง”
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มีแต่คนที่จริงใจ ตรงไปตรงมา
อย่างอาจารย์ป๋วยเท่านั้น

ที่จะกล้าพูดในสิ่งที่ท่านรู้คิดและรู้สึก 
โดยไม่กลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่นับถือศาสนา 

(หรือเป็นคอมมิวนิสต์) 
และโดยไม่คิดว่าจะต้องสร้างความชอบธรรม

เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนดี
ด้วยวิธีการอ้างว่าตนเป็นศาสนิกชนที่แท้
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