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ค�าน�า

 หล่ะ มยิ้น (Hla Myint) นักเศรษฐศาสตร์ชาวพม่า ผู้เป็นที่รู้จัก

ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท่ัวโลก๑ เคยเขียนเร่ืองอาจารย์ป๋วย 

มาถึง ดร.ลลิตา หาญวงษ์ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ว่า

 I first met Puey Ungpakorn when we were  

post-graduate students at the London School of 

Economics in 1940s. It was at the beginning of the 

Second World War and the School was evacuated  

to Cambridge. Puey had passed his B.Sc (Econ) 

examination with First Class Honors. Our friendship 

was cut short because he mysteriously disappeared 

from the scene. Later, I learned that he went away  

to fight for the Free Thai Movement.

 The next time I met Puey was in the 1950s  

when he was posted in London to represent the 

government of Thailand at the Tin Marketing Board. 

๑ ลลิตา หาญวงษ์, “ชีวิตและความคิดของ “หล่ะ มยิ้น” เทคโนแครตร่วมชะตากรรม 

ป๋วย : ภาพสะท้อนของพม่าสมัยใหม่ยุคหลังสงคราม”, (ออนไลน์), https://www.

the101.world/thoughts/hla-myint/, เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.
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The last time I met Puey was in 1970 when he was 

the Governor of the Bank of Thailand when I visited 

Bangkok in the course of writing a Report on Southeast 

Asia’s Economy: Policies in the 1970s for the Asian 

Development Bank.

 Although I have been able to meet Puey for short 

periods of after long intervals, I feel a strong affinity 

with him. Apart from our common LSE background, 

we have worked as economists in our respective 

countries, Thailand and Burma and had also been 

Rectors of Universities in our countries.

 Some might also say that both of us may be 

regarded as intellectual exiles from our respective 

countries. Here I should hasten to add that Puey had 

worked in Thailand much longer and had contributed 

more to Thailand that I had been able to do for Burma. 

He is justifiably well known and revered in Thailand. 

In contrast, whatever my academic reputation in the 

outside world, I am relatively unknown inside Burma.

 Finally, I should like to say that what impressed 

me most about Puey Ungpakorn is not only his high 

intellectual and practical abilities but also his moral 

integrity, which is widely recognized.
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 I am glad to join the celebration in his honor.๒

 นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนร่วมสมัยอาจารย์ป๋วยที่กล่าวร�าลึก       

ถึงอาจารย์ป๋วยในมิตินักเศรษฐศาสตร์ และข้าราชการของประเทศไทย 

ซึ่งไม่เพียงแต่มีสติปัญญาและความสามารถเท่านั้น แต่ยังมีความ 

ซื่อสัตย์สุจริตอย่างน่านับถืออีกด้วย โดยมีความพิเศษที่ผู ้เขียนถึง 

อาจารย์ป๋วยคนนี้เป็นชาวต่างชาติ เป็นนักเศรษฐศาสตร์จากประเทศ

เพื่อนบ้าน 

 ต่อมาเมื่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลส�าคัญของโลก ผู้มี

ผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในวาระ  

๑๐๐ ปีชาตกาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน 

เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการ 

จัดปาฐกถาเสวนาวิชาการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ 

รวมถึงการจัดพิมพ์หนังสือ

 โดยส่วนหนึ่ง โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิมพ์หนังสือรวมงานนิพนธ์สมบูรณ์ของ

อาจารย์ป๋วยที่เป็นภาษาไทยถึง ๑๐ เล่ม แบ่งเป็นต�าราวิชาการ ๓ เรื่อง 

คือ ปัญหาพลเมือง การคลัง และ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย หนังสือ

รวมบทความ ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ในด้านต่างๆ อีก ๔ เล่ม คือ 

๒ ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. ลลิตา หาญวงษ์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ส่งข้อเขียน

ชิ้นนี้มาให้ผมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐.
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ทัศนะทางการเมือง ทัศนะทางการศึกษา ทัศนะทางเศรษฐกิจ และ 

ทศันะทางการพฒันาและจรยิธรรม ส่วนข้อเขียนท่ีเกีย่วเนือ่งกบัประวติั

ของท่านนั้นมี ๓ เล่ม คือ อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว อัตชีวประวัติ: 

เหลียวหลัง แลหน้า และ คนที่ผมรู้จัก งานที่ว่านี้มีส่วนอย่างส�าคัญใน

การท�าความเข้าใจชีวิต ความคิด และงานที่อาจารย์ป๋วยได้สร้างสรรค์ไว้ 

แต่อย่างไรก็ดีมีงานบางส่วนของท่านที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ แต่แทบ 

ไม่ได้รับการกล่าวถึงเอาเลย นั่นคือการเป็นนายกสมาคมสังคมศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย และการมีบทบาทในการสนับสนุนวงการอุดมศึกษา 

ในสังคมไทย

 เพือ่เสรมิเตมิเตม็ส่วนทีข่าดหายไปนี ้โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล 

ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เชิญคุณต่อศักด์ิ 

จินดาสุขศรี รัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผูไ้ด้รบัพระราชทานทุนภมูพิลในสาขาการเมอืงการปกครอง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มาเป็นผู้เขียนประวัติและงานของอาจารย์ป๋วยใน

ส่วนนี้ 

 นอกจากนีย้งัได้รบัความอนเุคราะห์จดหมายโต้ตอบของอาจารย์ 

ป๋วยกับคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์) ประจ�าปี 

๒๕๕๔ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นบรรณาธิการ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ซึ่ง 

อาจารย์ป๋วยเป็น “เจ้าของ” มาลงพิมพ์ไว้ด้วย ให้เห็นถึงความคิดของ 

อาจารย์ป๋วย โดยเฉพาะกเ็รือ่งเสรภีาพ และความรับผิดชอบต่อบ้านเมอืง

 อีกส่วนหนึ่งท่ีช่วยเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีมิติที่หลากหลายมาก

ขึ้น คือการรวมบทความของพระไพศาล วิสาโล ที่เขียนถึงอาจารย์ป๋วย

ในวาระต่างๆ มารวมพิมพ์ในภาคหลังที่ว่าด้วย “อาจารย์ป๋วยในทัศนะ 
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พระไพศาล วิสาโล” อันจะแสดงให้เห็นแรงบันดาลใจท่ีเด็กหนุ่มเมื่อ  

๔๐ ปีก่อน ได้รับจากอาจารย์ป๋วย ซึ่งเป็นการสะท้อนมิติของอาจารย์ 

ป๋วยในบรรยากาศของสังคมสมัยนั้นได้พอสมควร 

 โดยในภาคที่ ๒ ของหนังสือเล่มนี้ ได้น�าภาพวาดของเด็กและ

เยาวชนซึ่งได้รับรางวัลจากประกวดในหัวข้อ “สันติประชาธรรม” ที่จัด

โดยมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และโครงการ ๑๐๐ ปีฯ ในปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิม

ฉลองวาระพิเศษของอาจารย์ป๋วย มาลงประกอบไว้ด้วย 

 ชีวติของอาจารย์ป๋วยเกีย่วข้องกบัหน่วยงานสาธารณกศุลหลาย

แห่ง บ้างก็ยังด�าเนินไปได้อย่างมีผลงานแก่สาธารณชน เช่น มูลนิธิ

โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง

ประเทศไทย มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ ฯลฯ บ้างก็

ปลาสนาการไปแล้ว เช่น มูลนิธิท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจารย์ป๋วย 

นับถือ อย่าง ม.จ. สิทธิพร กฤดากร พระยาศรีวิสารวาจา ศาสตราจารย์

ดิเรก ชัยนาม ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นต้น บ้างก็ด�ารงคงอยู่อย่าง

น่าฉงนว่ายังประกอบกิจกรรมอยู่หรือไม่ เช่น สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้โดยตรง

 นับว่าหนังสือ อาจารย์ป๋วย กับสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย เล่มนี ้เป็นหนงัสือเล่มแรกๆ ท่ีพยายามขยายพรมแดนความ

รู้เก่ียวเนื่องกับงานอันไม่ค่อยจะถูกกล่าวถึงของอาจารย์ป๋วย หวังว่าใน

โอกาสต่อไปจะมีผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องความส�าเร็จและล้มเหลวของอาจารย์ 

ป๋วย และท่านอื่นๆ ในสังคมไทยอีก เพื่อเป็นบทเรียนให้กับปัจจุบันและ

อนาคตต่อไป

 ในนามของผู้จัดพิมพ์ ขอขอบคุณผู้เขียน และผู้ที่ช่วยเหลือ 
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เก้ือกูลทุกท่าน นอกจากนามที่ได้เอ่ยข้างต้นแล้ว ยังมีศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา นักวิชาการผู้เป็นพหูสูต และอาจารย ์

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม ท่ีได้กรุณาให้สัมภาษณ์เป็นข้อมูล 

อย่างดีส�าหรับหนังสือเล่มน้ี โดยท่ีบุคคลหลังนั้นยังได้ช่วยตรวจแก้ 

หนังสือเล่มนี้ให้ด้วย รวมทั้งผู ้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที ่

สนับสนุนให้โครงการฯ ด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมฉลองในวาระ 

๑๐๐ ปีของอาจารย์ป๋วย ด้วยดีเสมอมา

 

(นายกษิดิศ อนันทนาธร)

ผู้จัดการโครงการฯ

ส�านักงานโครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
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อาจารย์ป๋วยกับ กศส. ๑๑๙

ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๑๓๖

บรรณานุกรม ๑๔๗



อาจารย์ป๋วย 
กับ

สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย

ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี

ภาค ๑



ค�าน�าผู้เขียน

 คนที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์คงทราบกันดีว่า มีเรื่องราว

มากมายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นที่รับรู ้หรือถูกพูดถึงอย่างเป็น 

วงกว้าง บางเหตุการณ์ก็ถูกหลงลืมไปจากความทรงจ�าสาธารณะอย่าง 

สิ้นเชิง อาจเพราะเรื่องราวเล็กๆ เหล่านั้นถูกมองว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที ่

สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่โตต่อสังคม ไม่ก็ถูกมองว่าเป็น 

เรื่องที่เกิดขึ้นและจบลงไปโดยเกี่ยวข้องกับคนไม่กี่คนเท่านั้น 

 แต่นั่นไม่ได้เป็นเหตุผลท่ีท�าให้ความพยายามในการบันทึก 

รวบรวม และน�าเสนอข้อเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นเหล่านั้นต้องหยุดชะงัก 

ลงไปด้วย การรวบรวมข้อมูล ท้ังท่ีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และจาก 

ค�าบอกเล่าของผู้ท่ีเคยมีส่วนร่วมอยู่ในเรื่องราวเล็กๆ เหล่านั้นเพื่อน�ามา

เผยแพร่สู่พื้นท่ีสาธารณะให้ผู้คนได้รับรู้ ถือเป็นภารกิจส�าคัญของผู้ที่

ตระหนักถึงความส�าคัญของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ล�าพังเพียง 

แค่เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญ ไม่อาจท�าให้เราได้ภาพของข้อเท็จจริง

ในอดีตทีค่รบถ้วนได้ หากปราศจากเรือ่งราวเลก็ๆ มากมายทีอ่าจดูเหมอืน

ไม่ส�าคัญไป ภาพ “จิ๊กซอว์” ของความทรงจ�าทางประวัติศาสตร์ก็ไม่อาจ

ถูกเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้ 

 งานเขียนขนาดสั้นชิ้นนี้ถือเป็นหนึ่งในหลายความพยายามที่ 

จะประกอบภาพความทรงจ�าทีม่ต่ีอบคุคลสาธารณะท่านหนึง่ให้สมบรูณ์ 
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มากยิ่งขึ้น… ความทรงจ�าต่ออาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์   

 เนือ่งในโอกาสทีอ่งค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  

อ๊ึงภากรณ์ เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล เมื่อวันที่  

๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

โดย “โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์”  

ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้หลายประการ เพ่ือยกย่อง 

เชิดชูและเผยแพร่เรื่องราวของอาจารย์ป๋วยสู่สังคมไทย 

 หนึ่งในกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้น คือการจัดท�าหนังสือท่ีพยายาม

รวบรวมข้อมลูข้อเท็จจรงิเกีย่วกับชวิีตประวตัแิละผลงานทัง้ทางความคิด 

และรปูธรรมของอาจารย์ป๋วยทีม่อียูอ่ย่างมากมาย เพือ่มาจัดท�าเผยแพร่ 

สู่สาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 บทบาทของอาจารย์ป๋วยท่ีได้เคยสร้างคุณูปการไว้หลายด้าน  

คงเป็นสิ่งท่ีชัดเจนจนยากท่ีใครจะปฏิเสธถึงความส�าคัญของอาจารย ์

ป๋วยต่อสังคมไทยได้ แต่ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามของความยิ่งใหญ่ก็คง

เป็นอย่างที่อาจารย์ท่านหนึ่งของผู้เขียนได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “บุคคล

ส�าคัญที่ถูกจดจ�าว่ามีความยิ่งใหญ่มากๆ นั้น ท้ายท่ีสุด ภาพลักษณ์ท่ียิ่ง

ใหญ่ของเขาอาจกลายเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เงาของมันจะบดบังต้นไม้

เล็กๆ ที่อยู่รายรอบจนไม่มีใครมองเห็น” 

 ภาพความพิเศษของอาจารย์ป๋วยที่สังคมไทยมักจะจดจ�าได้  

มักมาจากบทบาทท่ียิ่งใหญ่และส�าคัญ ตั้งแต่การด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณบดีคณะ
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เศรษฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเป็นหนึ่งใน

บุคคลส�าคัญที่มีบทบาทในขบวนการเสรีไทยสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 

ผนวกกับแนวคิดทางสังคมอันมีชื่อเสียงของอาจารย์ป๋วย ทั้งเรื่อง “สันติ

ประชาธรรม” “จากครรภ์มารดาถึงเชงิตะกอน” และ “การพฒันาชนบท”

 ภาพความยิง่ใหญ่ท่ีสงัคมจดจ�าได้เหล่านีไ้ด้ไปบดบงับทบาทของ

อาจารย์ป๋วยที่มีต่อเหตุการณ์เล็กๆ ในชีวิตหลายครั้ง ซ่ึงแม้อาจจะเป็น

เหตุการณ์ที่ดูไม่ส�าคัญหรือยิ่งใหญ่เท่า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยเกิดขึ้น 

จริง และเป็นส่วนหนึ่งในภาพชีวิตอาจารย์ป๋วยที่สมควรได้รับการ 

บอกเล่าด้วยเช่นกัน 

 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้น�าเสนอสิ่งใหม่ในแง่ข้อเท็จจริงทางประวัติ 

ศาสตร์ เพียงแต่เป็นความพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ 

อาจารย์ป๋วยท่ีมีต่อสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะ 

เวลาหนึ่งที่ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ มาปะติดปะต่อและ 

บอกเล่าเรื่องราวไว้ให้เป็นระบบในหนังสือเล่มเดียว ทั้งนี้เพื่อย�้าเตือนถึง

ส่วนเสี้ยวเล็กๆ ในชีวิตของอาจารย์ป๋วยที่หลายคนหลงลืมไปแล้วหรือ 

ไม่เคยรับรู้ถึงบทบาทของอาจารย์มาก่อน 

 ผูเ้ขยีนพบว่า แม้บทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะนายกสมาคม

สังคมศาสตร์อาจไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่โตต่อสังคม

ไทยเท่ากับบทบาทด้านอื่นๆ ของอาจารย์ แต่อาจารย์ป๋วยได้พยายาม

อุดหนุน ส่งเสริม และปกป้องพื้นท่ีของวงวิชาการในประเทศไทยตาม 

ก�าลังความสามารถที่ท่านมีในเวลานั้น ทั้งการสนับสนุนเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น คอยให้ค�าปรึกษาชี้แนะ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้

คนรุ่นใหม่ในการท�างานวิชาการเพื่อประโยชน์ของสังคม 
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 ข้อมูลที่ผู ้เขียนใช้ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาจากเพียงเอกสาร 

ต�าราเก่าๆ ที่เคยเขียนถึงบทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะนายกสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมาจากค�าบอกเล่าของ 

บุคคลจ�านวนหนึ่งที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับสมาคมสังคมศาสตร์ฯ และ 

มีประสบการณ์กับอาจารย์ป๋วยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

ด้วยตระหนกัดว่ีาข้อมลูจากค�าบอกเล่าและความทรงจ�าของผู้คน ถือเป็น

ชิ้นส่วนส�าคัญของการปะติดปะต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่จะขาด

เสียมิได้ 

 ผู ้เขียนขอขอบคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคุณสุชาติ สวัสด์ิศรี ท่ีให้ความ 

กรุณาแก่ผู้เขียนในการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล

 นอกจากนี้ขอขอบคุณกษิดิศ อนันทนาธร และสุวิจักขณ์  

เตชะทัตสกุล จากโครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ท่ีไว้วางใจให้ผู้เขียนมาท�างานชิ้นนี้และได้มีโอกาสเป็นส่วน

หนึ่งของการระลึกถึงความส�าคัญของอาจารย์ป๋วยต่อสังคมไทย และ 

ขอขอบคุณ พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ ที่ช่วยเหลือผู้เขียนในเรื่องข้อมูล 

อย่างทุ่มเทและไม่ขาดตกบกพร่อง 

 ทั้งนี้ ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นความ

รับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียวเท่านั้น 

ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

torbcc157@gmail.com



จอมพลผิน ชุณหะวัณ ผู้น�ำคณะรัฐประหำร ๒๔๙๐ (บุคคลที่นั่งกลำงภำพ) 

พร้อมครอบครัวใหญ่ที่มีบทบำททำงกำรเมืองสูงเด่นในทศวรรษ ๒๔๙๐

โดยบุคคลแถวยืนจำกขวำ (ยศสุดท้ำย) คือ พลเอกชำติชำย ชุณหะวัณ (บุตร)  

พลต�ำรวจเอกประมำณ อดิเรกสำร (บุตรเขย)  

และพลต�ำรวจเอกเผ่ำ ศรียำนนท์ (บุตรเขย)

ที่มา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 

ประวัติการเมืองไทย–สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๐๐, พิมพ์ครั้งที่ ๖ 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๒๕๓.



 บริบททางการเมืองและสังคมของไทยช่วงพุทธทศวรรษที่  

๒๕๐๐ และต้นพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ ก่อนที่ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะมารับ

ต�าแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  

ถือเป็นยุคสมัยของเผด็จการทหารที่พยายามควบคุมและจ�ากัดเสรีภาพ

การแสดงออกทางความคิดและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอย่าง

รุนแรง 

 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยก่อต้ังขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  

๒๔๙๙  ส่วน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมต่อ 

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เมื่อวันท่ี ๒๗  

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  คือ ๒ ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์การโค่นล้มระบอบเผด็จการทหาร 

ที่ปกครองประเทศอย่างยาวนานตั้งแต่จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ข้ึนสู่

อ�านาจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑

บทที่ ๑

บริบท
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วงวิชาการ การพัฒนา และสหรัฐฯ 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงบริบทของระบอบการเมืองแบบเผด็จการ 

ทหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศทางวิชาการในสังคมไทย ผู ้เขียนอยาก 

อธิบายให้เห็นบริบทของการเมืองระหว่างประเทศและบทบาทของ

สหรัฐอเมริกาท่ีเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศ 

สหรัฐฯ มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการก่อต้ังสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยที่ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในบทถัดไป 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ บรรยากาศของการเมืองระหว่าง

ประเทศเข้าสู่ยุคที่ถูกเรียกว่า “สงครามเย็น” กล่าวคือ มีการปะทะต่อสู้

เชิงอุดมการณ์ ระหว่างค่ายอุดมการณ์ “โลกเสรี” ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็น

ผู้น�า กับค่ายอุดมการณ์สังคมนิยม–คอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็น

ผู้น�า

 ฝ่ายค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐฯเป็นผู้น�า ได้พยายามหาทางหยุดยั้ง

การขยายตัวของอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์ ด้วยการเข้าไปแทรกแซง

ผ่านรูปแบบความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการเมืองแก่ประเทศ       

ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนาที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนไปสู่

ระบอบสังคมนิยม เพื่อให้ประเทศก�าลังพัฒนาเหล่านั้นเข้ามาสู่แนวทาง

การปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้กระแสทุนนิยมของโลกเสรีแทน 

 ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีความเสี่ยงต่อกระแสการขยายอิทธิพลของ

ลัทธิคอมมิวนิสต์ในแถบอินโดจีน ผนวกกับความไร้เสถียรภาพทางการ

เมืองของไทยท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

๒๔๗๕ เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้ สหรัฐอเมริกาจึงเลือกเข้ามาสถาปนาความ
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สัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับประเทศไทยอย่าง

มหาศาล เพื่อใช้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิ

คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ 

 ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์ นักวิชาการด้านประวัติ 

ศาสตร์ไทย กล่าวว่า “หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สหรัฐกลายเป็น 

ผู้อุปถัมภ์และได้เข้าแทรกแซงการเมืองและเศรษฐกิจไทยลุ่มลึกมาก      

กว่าที่มหาอ�านาจใดๆ เคยท�ากับสยามมาก่อน … สหรัฐถือเป็นโอกาสที่

จะหล่อหลอมไทยให้เป็นพันธมิตรและฐานที่มั่นเพื่อท่ีจะช่วยด�าเนิน

กุศโลบายต่อต้านการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสม์ในเอเชีย 

สหรัฐต้องการสร้างเสริมเพิ่มความสามารถให้ไทยด�าเนินบทบาทนี้ได้

ส�าเร็จ โดยได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูกองทัพและส่งเสริมให้ไทยมีรัฐบาลทหาร

เผด็จการที่เข้มแข็ง หลังจากที่บทบาทของทหารได้ซบเซาไปในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก�าลังจะสิ้นสุดลง”๑

 ผลจากการเข้ามาของสหรัฐฯ ท�าให้ไทยเข้าสู่ยุคของการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะภายใต้ระบอบเผด็จการของจอมพล 

สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ที่ริเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น 

ครั้งแรก ผลจากการพัฒนาดังกล่าวน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในหลายด้าน โดยเฉพาะความเปล่ียนแปลงต่อระบบการศึกษา ท่ีมีการ 

ใช้อุดมศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

ท�าให้เกิดการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงต่อระบบมหาวิทยาลัยอย่าง 

๑ คริส เบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (กรุงเทพฯ: มติชน, 

๒๕๕๗), น. ๒๑๙. 
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มีนัยส�าคัญ๒

 ผู้เขียนเห็นว่าการเข้ามาของสหรัฐฯ และการลงทุนด้านการ

พัฒนาขนานใหญ่นี้ เป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างให้เกิดบรรยากาศของ  

“วงวิชาการ” ขึ้นในประเทศไทยในยุคแรกๆ ทั้งการเกิดขึ้นของกลุ่ม          

นักวิชาการและปัญญาชนรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ได้มาจากแวดวงชนชั้นน�าเก่า       

การเกิดมหาวิทยาลัยและคณะและมหาวิทยาลัยใหม่ๆ เกิดการกระจาย

ตัวของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งได้สร้างกลุ่มคนที่จะเป็นฐาน 

ส�าคัญของการเคลื่อนไหวในยุค ๑๔ ตุลา รวมทั้งการอุดหนุนให้เกิดการ

รวมกลุ่มหรือจัดตั้งสมาคมที่ส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการด้วย ดังจะ

เห็นได้จากบทบาทของสหรัฐฯ ในการก่อตั้งสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยที่ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 

   

บรรยากาศของการเมืองแบบเผด็จการ        

 การเมืองไทยช่วงพุทธทศวรรษที่ ๒๔๙๐ ๒๕๐๐ และต้น 

พุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการก่อตั้งสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเมื่อป ีพ.ศ. ๒๔๙๙ และช่วงเวลาที่ ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ เข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์ เมื่อป ี 

พ.ศ. ๒๕๑๔ ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้บรรยากาศของ

การเมืองแบบเผด็จการ

๒ ไพฑรูย์ สนิลารตัน์, มหาวทิยาลยัไทยหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒: กรณกีารปรบัเปลีย่น

สู่สังคมใหม่ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), น. ๕-๖. 
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 จุดเริ่มต้นส�าคัญคือการรัฐประหาร วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๔๙๐ ที่กลุ่มของจอมพลผิน ชุณหะวัณ พลต�ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ 

และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ร่วมกันน�าก�าลังยึดอ�านาจจากรัฐบาลของ

หลวงธ�ารงนาวาสวัสดิ์ และยกให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเป็นนายก

รัฐมนตรีสมัยที่ ๒ โดยอ้างว่าการท�ารัฐประหารคร้ังนี้เกิดข้ึนเพราะฝ่าย

เสรีไทยของนายปรีดีก�าลังจะท�าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบ

สาธารณรัฐ และยังท�ารัฐประหารเพื่อหาความชัดเจนเรื่องการปลง

พระชนม์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล๓

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

 ผู้บัญชำกำรทหำรบก 

หัวหน้ำคณะปฏิวัติยึดอ�ำนำจ

จำก จอมพล ป. พิบูลสงครำม

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๐๐ 

แล้วหลังจำกนี้ไปประเทศไทย

ก็เริ่มเข้ำสู่ยุคเผด็จกำร

อย่ำงสมบูรณ์

ที่มา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 

ประวัติการเมืองไทย–สยาม

 พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๐๐, พิมพ์ครั้งที่ ๖ 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 

๒๕๕๙), น. ๔๙๘

๓ คริส เบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, น. ๒๒๒.
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 ภายหลังการยึดอ�านาจ นายปรีดี พนมยงค์ และพวกจ�านวน      

หนึ่งต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ นักการเมืองที่สนับสนุนนายปรีดีหลายคน

ถูกจับและถูกตั้งข้อหาว่าวางแผนท�าการกบฏ และหลายคนถูกฆ่าอย่าง

โหดเหีย้ม๔ ในทางการเมอืงเกดิความวุน่วาย ขัดแย้งและแก่งแย่งอ�านาจ

ในฝ่ายรัฐบาลเอง มคีวามพยายามก่อกบฏหลายครัง้โดยฝ่ายผูท้ีส่นบัสนนุ

นายปรดีี ทัง้กบฏวงัหลวง พ.ศ. ๒๔๙๒ และกบฏแมนฮตัตนั พ.ศ. ๒๔๙๔ 

แต่รฐับาลกส็ามารถปราบได้ทกุคร้ัง และในช่วงนีเ้องทีท่หารเร่ิมมบีทบาท

ทางการเมอืงมากขึน้๕ ช่วงปลายทศวรรษที ่๒๔๙๐ เร่ิมเกดิความขัดแย้ง

ระหว่างผู้มีอ�านาจในรัฐบาล ๓ คน คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพล 

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพลต�ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ 

 แม้จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้ชนะในการเลือกต้ัง พ.ศ. 

๒๕๐๐ แต่ประชาชน นิสิตนักศึกษา และส่ือมวลชนก็ร่วมกันประท้วง

คัดค้านผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น โดยกล่าวหาว่าเป็นการเลือกต้ังสกปรก

เพราะมีการโกงด้วยวิธีต่างๆ มากมาย การประท้วงบานปลายจนมีการ

เดินขบวนไปยังท�าเนียบรัฐบาล จนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาศัยโอกาส

นี้ออกมาห้ามทหารไม่ให้ท�าร้ายประชาชน จนเกิดกระแสชื่นชมและ

ศรัทธาในตัวสฤษดิ์ ในท่ีสุดก็น�าไปสู่การรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐

๔ ดู ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (บรรณาธิการ). ปรีดี พนมยงค์ 

และ ๔ รัฐมนตรีอีสาน + ๑ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ร่วมกับหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔).
๕ ไพฑรูย์ สนิลารตัน์, มหาวทิยาลยัไทยหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒: กรณกีารปรบัเปลีย่น

สู่สังคมใหม,่ น. ๙.
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 จอมพลสฤษดิ์ท�ารัฐประหารรอบที่ ๒ เพ่ือยึดอ�านาจเบ็ดเสร็จ 

มาไว้ที่ตนเองเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยออกประกาศคณะ

ปฏิวัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง และให้คณะรัฐมนตรี         

รวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง มีการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ ห้ามการ

ชุมนุมทางการเมือง และมีการใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา ๑๗ ตาม

ธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อ  

จับกุมคุมขังและประหารชีวิตคนจ�านวนมากที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูกับ

รฐับาลหรอืเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาต ิเรียกได้ว่าสังคมไทยในยคุของ

สฤษดิ์นี้เป็น “ยุคมืดทางปัญญา”๖ อย่างแท้จริง เนื่องจากการเซ็นเซอร์

ของรัฐบาลท�าให้ไม่มีบรรยากาศของการโต้แย้ง ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ 

เก่ียวกับปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากกลัวความผิดและ

ถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ ท�าให้การเคลื่อนไหวของวงวิชาการเป็นไป

อย่างยากล�าบากเนื่องจากเสรีภาพทางความคิดมีอยู่อย่างจ�ากัด 

 มหาวทิยาลยัของไทยในเวลานัน้กย็งัไม่พัฒนาเป็นชุมชนวชิาการ

มากนัก ด้วยเหตุผลว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมาจากกระทรวง     

หรอืหน่วยงานต่างๆ ของรฐั ไม่ใช่อาจารย์ประจ�า นกัวชิาการในระยะนัน้

จึงติดอยู่ภายใต้กลไกและข้ันตอนปฏิบัติของระบบราชการที่เข้มงวด 

ท�าให้มหาวิทยาลัยไทยยุคนั้นมีสภาพเป็น “โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการ” 

ที่เน้นการป้อนคนเข้าสู่ระบบราชการ เช่น การสร้างคนให้เป็นปลัดหรือ

๖ วรรณนิภา นิยมไทย. “สังคมศาสตร์ปริทัศน์” กับบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญา

ทางการเมืองในสังคมไทย” ใน เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับที่ ๘ จากอักษรสาส์นถึง

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), น. ๑๘๑. 
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นายอ�าเภอ ของคณะรัฐศาสตร์ มากกว่าท่ีจะสอนให้คิดวิพากษ์วิจารณ์

ปัญหาทางการเมืองและสังคม ขณะท่ีสมาคมทางวิชาการที่มีอยู่ในเวลา

นั้น เช่น สยามสมาคม และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยท่ีเพ่ิง 

ก่อตั้งได้ไม่นาน ก็ยังไม่มีกิจกรรมทางวิชาการที่เด่นชัดมากนัก๗

 หลังจากการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ ๘ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้เข้ามาสืบทอดอ�านาจ

การบริหารประเทศในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากจอมพลสฤษดิ์  

แม้บรรยากาศของเสรีภาพจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าในยุคของจอมพล 

สฤษด์ิ ภายหลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๑ (ที่ร่างนาน 

นับ ๑๐ ปี) ท�าให้มีรัฐสภา และ ส.ส. สามารถวิพากษ์วิจารณ์การท�างาน

ของรัฐบาลได้ แต่ในท่ีสุดเมื่อเริ่มเห็นว่า ส.ส. เข้ามาตรวจสอบการ 

๗ เพิ่งอ้าง, น. ๑๘๒. 

“สำมทรรำช”

 จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภำส จำรุเสถียร และพันเอกณรงค์ กิตติขจร

ที่มา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), ๓ ทศวรรษ ๑๔ ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๗), น. ๑๔๔.
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ท�างานของรัฐบาลและท้าทายอ�านาจของกองทัพมากขึ้น จอมพลถนอม

จึงท�าการรฐัประหารตนเอง และประกาศยกเลกิรฐัธรรมนญูและยบุสภา

ผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ท�าให้บรรยากาศ 

ของการจ�ากัดเสรีภาพกลับมาอีกครั้งหนึ่ง๘ เร่ิมมีการจับกุมกลุ่มนิสิต

นักศึกษาที่ออกมารณรงค์และเดินขบวนคัดค้านในประเด็นทางสังคม 

และการเมือง จนน�าไปสู่เหตุการณ์ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ถือ 

เป็นจุดสิ้นสุดของยุคเผด็จการอันยาวนาน “สามทรราช” คือ จอมพล 

ถนอม จอมพลประภาส และพันเอกณรงค์ ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ 

บรรยากาศของสังคมไทยหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ถูกเรียกว่าเป็นยุค 

“ประชาธิปไตยเบ่งบาน” ที่ผู ้คนเริ่มมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ 

เคลื่อนไหว เดินขบวนเรียกร้องประเด็นต่างๆ อย่างแท้จริง ส่งผลให้วง

วิชาการของไทยขยายตัวอย่างกว้างขวาง เริ่มมีการผลิตต�ารา งานเขียน 

วรรณกรรม ศิลปะในประเด็นต่างๆ ออกมามากมายวารสาร สังคม 

ศาสตร์ปริทัศน์ ท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของการแสดงความคิดเห็นต่อ 

ปัญหาบ้านเมืองในเวลานั้น

12

๘ อาจารย์ป๋วยแสดงออกคัดค้านการรัฐประหารคร้ังน้ีอย่างชัดเจน ด้วยการเขียน  

จดหมายนายเข้ม เย็นย่ิง เรียนนายท�านุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ ดูใน  

ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ทัศนะทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), 

น. ๓๘-๔๔. 



พระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนรำธิปพงศ์ประพันธ์

นำยกสมำคมสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทยพระองค์แรก

ที่มา: โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 

วรรณไวทยากร: การศึกษา (พระนคร: โครงการต�าราฯ, ๒๕๑๔), ไม่ปรากฏเลขหน้า.



ก�าเนิด 
 ถึงแม้ประเทศไทยจะมีสยามสมาคมซึ่งก่อตั้งข้ึนก่อนหน้า    

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากสยามสมาคมในเวลา

นั้นมีคนไทยเข้าท�างานจ�านวนไม่มาก และไม่ได้เป็นสมาคมที่ด�าเนิน

กิจกรรมทางวิชาการท่ีต่อเน่ืองและมีบทบาททางสังคมโดยรวมมากนัก 

นักวิชาการบางท่านจึงถือว่าสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็น 

“สมาคมทางวิชาการสังคมศาสตร์ของนักวิชาการไทยสมาคมแรก”๑ 

 ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ คือวันที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนข้ึนเป็นสมาคมตามกฎหมาย

อย่างเป็นทางการ โดยความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมเกิดขึ้นจากการ

บทที่ ๒

ก�าเนิดและพัฒนาการ
ของสมาคมสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย

๑ กนกศักดิ์ แก้วเทพ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนิดและพัฒนาการ 

จากอดีต-ปัจจุบัน (รายงานวิจัย), สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๙,  

น. ๑. 
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ผลกัดนัขององค์การยเูนสโก เมือ่เจ้าหน้าทีฝ่่ายสังคมศาสตร์ขององค์การฯ 

ประจ�ากรุงเดลฮี เดินทางมายังประเทศไทย และได้เชิญนักวิชาการด้าน

สังคมศาสตร์ ทั้งจากจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ สถานอบรมสังคมสงเคราะห์ 

แห่งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และนักสังคมศาสตร์จากไทยและต่าง

ประเทศ ให้มาประชุมที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗๒ โดยที่ประชุมคร้ังนี้มีความเห็นตรง 

กันว่าควรมีการจดัตัง้สมาคมวชิาการด้านสงัคมศาสตร์ขึน้ในประเทศไทย

ให้เหมือนกับในต่างประเทศ๓ สอดคล้องกับค�าบอกเล่าของสุลักษณ์  

ศิวรักษ์ ว่า “เวลานั้นมันมีสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคม

นี้อเมริกาก็ตั้งอีก เพราะอเมริกาบอกว่าประเทศที่เจริญต้องมีสมาคม

วชิาการ ทีส่หรฐัฯ มสีมาคมประวัติศาสตร์ สมาคมภูมิศาสตร์ และสมาคม

อะไรต่างๆ มากมาย เขาเห็นเมืองไทยมีอยู่สมาคมเดียวที่ต่างประเทศ

ยกย่อง คือ สยามสมาคม ซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยฝรั่ง หรือ 

ที่อินเดียก็มี Royal Asiatic Society๔ ของพวกฝร่ังท่ีค้นคว้าเร่ือง

อินเดีย”๕ 

๒ สกล พงษ์ไพศาล, ในวงวิชาการ (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๒๖), น. ๑๗๐-๑๗๑.
๓ กนกศกัดิ ์แก้วเทพ, สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนดิและพฒันาการจาก

อดีต-ปัจจุบัน, น. ๒.
๔ ในอินเดียเรียกว่า The Asiatic Society ตั้งใน ค.ศ. ๑๗๘๔ โดยในช่วงก่อตั้งใช้ชื่อว่า 

“Asiatick Society” ต่อมาใน ค.ศ. ๑๘๒๕ จึงตัด “k” ออก ถึง ค.ศ. ๑๘๓๒ จึงเปลี่ยน

เป็น “The Asiatic Society of Bengal” และอกีครัง้ในปี ๑๙๓๖ จงึเปลีย่นเป็น “The 

Royal Asiatic Society of Bengal”.
๕ สัมภาษณ์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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 ในขั้นแรกท่ีประชุมเห็นพ้องกันว่าให้จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเดียว

ก่อน ยงัไม่จดัตัง้แยกเป็นสาขาวชิาต่างๆ เนือ่งจากเหน็ว่าอาจจะมสีมาชกิ

ไม่เพียงพอ และให้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 

แห่งสหประชาชาติ ได้มีหนังสือเลขท่ี ๑๔๖๕๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๒ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ว่าให้

ด�าเนินการจัดตั้งสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยตามข้อเสนอของ

ทีป่ระชมุ และเสนอให้ใช้ตกึของคณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นสถานที่ตั้งของสมาคมในระยะแรกไปก่อน โดยทางจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือในการให้ใช้คณะรัฐศาสตร์  

เป็นที่ตั้งสมาคมได้๖

 การจัดตั้งสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งนี้สอดคล้อง

กับจุดมุ ่งหมายของทั้งองค์การยูเนสโก ซึ่งด�าเนินการตามนโยบาย 

จากการประชุมใหญ่ครั้งท่ี ๘ ณ มอนเตวิดีโอ ตรงกับเป้าประสงค์ของ 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ รวมท้ังสอดรับกับความคิดของนักวิชาการด้าน

สังคมศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องการให้ 

มีการจัดตั้งสมาคมข้ึนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 

ไทย๗

๖ กนกศกัดิ ์แก้วเทพ, สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนดิและพฒันาการจาก

อดีต-ปัจจุบัน, น. ๒.
๗ เพิ่งอ้าง, น. ๒.
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 กนกศักดิ์ แก้วเทพ ตั้งข้อสังเกตว่า แม้สมาคมสังคมศาสตร์ฯ  

ในเวลานั้นจะเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในสาขา 

ต่างๆ ของประเทศไทย แต่การด�าเนินการในช่วงแรกนั้นจะรวมศูนย์อยู่ 

ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกือบทั้งหมด ไม่ใช่เพราะ

สาเหตุว่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นท่ีตั้งของสมาคมเท่านั้น แต่ยังเป็น

เพราะนักวิชาการไทยผู้มีบทบาทส�าคัญมากที่สุดในการจัดตั้งสมาคม

สังคมศาสตร์ฯ เวลานั้น คือ ศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน คณบดีคณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๘ ส่วนปัจจัยอื่นที่มีความส�าคัญ 

ไม่แพ้กัน คือ ในเวลานั้นคณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่มีความพร้อมด้าน

บุคลากรในสาขาสังคมศาสตร์มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของไทย 

นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจ�าของคณะมากพอ ขณะที่  

ทางฟากของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่งจะมีระบบ

อาจารย์ประจ�าเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยก่อนหน้านั้นใช้ระบบ

อาจารย์พิเศษทั้งหมด๙ 

 นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยพระองค์แรก คือ  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อุปนายกสมาคม คือ 

ศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน และเลขาธิการสมาคม คือ ศาสตราจารย์ 

ดร.ประชุม โฉมฉาย๑๐ สกล พงษ์ไพศาล บันทึกไว้ว่าในช่วงแรกสมาคม

ได้รับความช่วยเหลือจากส�านักแถลงข่าวอเมริกันประจ�าประเทศไทย 

๘ สกล พงษ์ไพศาล, ในวงวิชาการ, น. ๑๗๑.
๙ กนกศักดิ์ แก้วเทพ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนิดและพัฒนาการ

จากอดีต-ปัจจุบัน, น. ๓.
๑๐ สกล พงษ์ไพศาล, ในวงวิชาการ, น. ๑๗๑.
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(USIS) โดยให้โรงพิมพ์และแท่นพิมพ์อย่างดีหนึ่งเครื่องแก่สมาคม ซ่ึง 

ต่อมาสมาคมได้ขายและน�าเงินมาใช้เป็นทุนในการด�าเนินงาน๑๑ โดย 

สุลักษณ์เชื่อว่าการที่สมาคมได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เพราะ 

บทบาทของกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ในฐานะนายกสมาคมและ 

“เพราะท่านเป็นรองนายกฯ ด้วยตอนนั้น สมาคมอาศัยบารมีท่าน  

อเมริกาจะได้ให้การสนับสนุนสะดวก”๑๒

พัฒนาการ
 กนกศักดิ์ แก้วเทพ แบ่งพัฒนาการของสมาคมสังคมศาสตร์     

แห่งประเทศไทย ออกเป็น ๓ ช่วงเวลาด้วยกัน ยุคแรกคือระหว่าง พ.ศ. 

๒๔๙๙ ที่เป็นปีก่อตั้งสมาคมไปจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๔ ยุคที่ ๒ คือระหว่าง 

พ.ศ. ๒๕๑๔–๒๕๑๙ และยุคที่ ๓ คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นไป๑๓ 

 ในยุคแรกนั้นกิจกรรมหลักของสมาคมสังคมศาสตร์ฯ คือ  

กิจการด้านการพิมพ์ ซึ่งกนกศักดิ์เห็นว่า “ดูจะเป็นรูปธรรมกว่าอย่าง 

อื่น” ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของ 

สมาคมที่ต้องการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเพื่อความก้าวหน้า 

ของวิชาการด้านสังคมศาสตร์ จึงต้องมีจัดพิมพ์เพื่อการโฆษณา เผยแพร่ 

และแลกเปล่ียนความรู้โดยในขั้นต้นทางสมาคมได้รับการสนับสนุนจาก

สหรัฐอเมริกาผ่าน USIS ที่ให้โรงพิมพ์และแท่นพิมพ์อย่างดีดังที่กล่าวไป

๑๑ เพิ่งอ้าง. 
๑๒ สัมภาษณ์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
๑๓ หมายถึงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙ เนื่องจากงานวิจัยของกนกศักดิ์ แก้วเทพ เขียน

ขึ้นในปีสุดท้ายของพุทธทศวรรษนั้น.
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ก่อนหน้าโดยใช้สถานที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการต้ังโรงพิมพ์ 

และต่อมาได้พยายามขยายออกเป็นการต้ังส�านักพิมพ์เพื่อหวังให้เป็น

ส�านกัพิมพ์ของมหาวทิยาลยัตามแบบประเทศตะวนัตก เนือ่งจากในเวลา

นั้นประเทศไทยยังไม่เคยมีส�านักพิมพ์ประเภทนี้มาก่อน๑๔ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ที่กล่าวได้ว่า สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมสังคม 

ศาสตร์ฯ และท�าให้เริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นนอกเหนือไปจาก

แวดวงของอาจารย์และนักวิชาการ คือการออกนิตยสาร สังคมศาสตร์

ปริทัศน ์ฉบับแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยมีสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 

ซึ่งเป็นบรรณาธิการของส�านักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์ฯ ในเวลานั้นท�า

หน้าที่เป็นบรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น

นราธิปพงศ์ประพันธ์ นายกของสมาคมซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองนายก

รัฐมนตรี ได้ทรงรับเป็นเจ้าของนิตยสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ในนาม

ของสมาคม และยังทรงคิดชื่อประทานให้ทั้งในภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ จนเจ้าพนกังานการพมิพ์ส�าหรบัจงัหวดัพระนคร-ธนบรุ ีได้อนมุตัิ

ให้ออก สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ได้ตามเลขทะเบียน ๒๔/๒๕๐๖ โดยช่วง

แรกมีมูลนิธิอาเซียให้ทุนช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ รวมทั้งได้ค่าโฆษณา

จากบริษัทห้างร้านต่างๆ๑๕ 

 เนื้อหาของ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ครอบคลุมวิชาของสาขา

สังคมศาสตร์ ทั้งรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา และ

วิชาอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็น

๑๔ กนกศักดิ์ แก้วเทพ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนิดและพัฒนาการ

จากอดีต-ปัจจุบัน, น. ๓-๔.
๑๕ เพิ่งอ้าง, น. ๔-๕. 
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เก่ียวกับประเด็นทางสังคมร่วมสมัย ช่วงปีแรกๆ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์      

ตีพิมพ์ออกมาปีละ ๓ ฉบับ คือ เดือนมิถุนายน ตุลาคม และกุมภาพันธ์ 

โดยวางขายปลีกตามร้านหนังสือท่ัวไปในราคาเล่มละ ๘ บาท หรือ

สามารถสมคัรเป็นสมาชกิโดยเสยีค่าบ�ารงุปีละ ๒๐ บาท จ�านวนการพมิพ์

ฉบับปฐมฤกษ์ คือ ๑,๐๐๐ เล่ม ทางส�านักแถลงข่าวอเมริกันรับซื้อขาด

จ�านวน ๕๐๐ เล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความสนใจ ที่เหลืออีก ๕๐๐ 

เล่มวางขายตามร้านหนงัสอืทัว่ไป สงัคมศาสตร์ปรทิศัน์ด�าเนนิเผชญิกบั

อุปสรรคบ่อยครั้งเนื่องจากมีเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางสังคม 

ส�ำนักงำนสังคมศาสตร์ปริทัศนใ์นอดีต ซึ่งชั้นล่ำงเป็นโรงพิมพ์ของ

สมำคมสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทย 

อยู่ตรงข้ำมโรงเรียนอุเทนถวำย ปัจจุบันรื้อไปแล้ว

ที่มา: ส. ศิวรักษ์, หกปีจากปริทัศน ์(กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๑), หน้าปกหลัง.
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การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างตรงไปตรงมา เมื่อครบ ๖ ปี  

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ได้วางมือจากต�าแหน่งบรรณาธิการ และสุชาติ  

สวัสดิ์ศรี เข้ามารับต�าแหน่งบรรณาธิการคนใหม่ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒  

เรื่อยไปจนถึงเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งท�าให้สังคมศาสตร์

ปริทัศน์ต้องหยุดการด�าเนินการไปในที่สุด๑๖ 

 นอกจากกิจการด้านการพิมพ์ สมาคมสังคมศาสตร์ยังได้จัดให้      

มีการประชุมทางวิชาการเป็นครั้งคราว แต่เป็นกิจกรรมที่ไม่คึกคักและ 

ไม่ได้รับความสนใจมากนัก โดยในการประชุมวิชาการแต่ละคร้ังจะมี 

๑๖ เพิ่งอ้าง. 

กรมหมื่นนรำธิปพงศ์ประพันธ์ จอมพลถนอม และจอมพลประภำส

บุคคลส�ำคัญทำงกำรเมืองและกำรทหำรในระหว่ำงทศวรรษ ๒๔๙๐–๒๕๑๐

ที่มา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย–สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๐๐, พิมพ์ครั้งที่ ๖ 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๕๐๒.
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ผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐–๒๐ คน๑๗ ซึ่งถือเป็นเร่ืองปกติเมื่อพิจารณาถึง

บรรยากาศของเสรีภาพในวงวิชาการไทยขณะนั้นที่มีอยู่จ�ากัดภายใต้

ระบบเผด็จการทหารหลังจอมพลสฤษดิ์ขึ้นสู่อ�านาจ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑  

เช่น มีการแต่งตั้งให้จอมพลประภาส จารุเสถียร มาด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๑๘ 

 ยุคท่ี ๒ คือ พ.ศ. ๒๕๑๔–๒๕๑๙ มีความเปล่ียนแปลงครั้ง 

ส�าคัญภายในสมาคมสังคมศาสตร์เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 

นราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงลาออกจากต�าแหน่งนายกสมาคม และที ่

ประชุมได้เลือกอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้ขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายก 

สมาคมฯ คนใหม่แทน ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ถือเป็นส่วนหลักของหนังสือ 

ที่จะได้น�าเสนอรายละเอียดต่อไปข้างหน้า 

 ในยุคท่ี ๒ นี้ สมาคมสังคมศาสตร์ฯ ยังได้ตั้งหน่วยงานของ 

สมาคมขึ้นใหม่อีก ๒ หน่วยงาน หน่วยงานแรกคือ กลุ ่มวิจัยแห่ง

มหาวิทยาลัยไทย (Thai University Research Associates) ซึ่งได้รับ

การรับรองเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคม ในการประชุมกรรมการ 

สมาคมครั้งที่ ๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยวัตถุประสงค์

ในการตั้งหน่วยงานนี้คือเพ่ือรวมกลุ ่มนักวิชาการและนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ องค์การและสถาบันต่างๆ ให้มาร่วมมือกัน

ท�างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อีกหน่วยงานหนึ่งคือ 

โครงการศึกษาผู้ใหญ่ (Educators and Social Action Workshop)  

๑๗ สกล พงษ์ไพศาล, ในวงวิชาการ, น. ๑๗๑.
๑๘ กนกศักด์ิ แก้วเทพ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนิดและพัฒนาการ

จากอดีต-ปัจจุบัน, น. ๔.
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ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ Friedrich Nauman ของเยอรมัน 

เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาผู้ใหญ่ เยาวชนและชาวนา โดยได้รับการ

รับรองจากกรรมการสมาคม ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมในการ

ประชุมครั้งที่ ๘ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙๑๙ 

 ในส่วนสมาชิกของสมาคม ได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์เพื่อหา 

สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากการตั้งหน่วยหาสมาชิกขึ้นมาโดยเฉพาะ 

ท�าให้จ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมราว ๒๐–๓๐ คน มาเป็น ๑๒๓ คน 

ในเดือนเมษายน ๒๕๑๕ โดยแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ ๗๘ คน สมาชิก 

สมทบ ๔ คน และสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา ๔๑ คน ซ่ึงสมาชิก

ประเภทนิสิตนักศึกษาเกือบทั้ งหมดเป ็นนิสิตจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์๒๐

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งในยุคที่ ๒ คือ 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ เปล่ียนเป็นการจ�าหน่ายรายเดือนและเปลี่ยน

เนื้อหาเป็นแนวการวิเคราะห์สังคมไทย โดยแต่ละฉบับจะมีหัวข้อประจ�า

เปลี่ยนไปแต่ละครั้ง 

 โดยกิจการของสมาคมในยุคที่ ๒ นี้ต้องหยุดชะงักลงภายหลัง

เหตุการณ์นองเลือดวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื่องจากสมาคม 

ถูกทางการเพ่งเล็ง

 ยุคที่ ๓ ของสมาคมสังคมศาสตร์ฯ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐  

เป็นต้นมา ถือเป็นช่วงเวลาท้าทายท่ีสมาคมต้องเริ่มปรับตัว เนื่องจาก

๑๙ เพิ่งอ้าง, น. ๙-๑๐. 
๒๐ เพิ่งอ้าง, น. ๑๐-๑๑.
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ความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลา ท�าให้

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ได้รับผลกระทบโดยตรง และท�าให้สมาคมสังคม

ศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ได้รับผลกระทบโดยอ้อม

ไปด้วย ดังที่สกล พงษ์ไพศาล อธิบายว่า “การปราบปรามนิสิตนักศึกษา

และปัญญาชนอย่างรุนแรง ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ กระทบงาน

วิชาการของสมาคม ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นายกสมาคม ต้องเดินทาง    

ออกนอกประเทศ การจัดสัมมนาและปาฐกถาของสมาคมซึ่งด�าเนิน 

มาอย่างคึกคักภายใต้การจัดการของ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้จัด

โครงการของสมาคมหยุดชะงัก”๒๑ ขณะท่ีนิตยสาร  สังคมศาสตร์ 

ปริทัศน์ ก็เผชิญกับปัญหาด้านกฎหมายจนไม่สามารถออกวางจ�าหน่าย

ได้ตามปกติ๒๒ ส่งผลให้สมาคมต้องปรับตัวและเปลี่ยนบทบาทเสียใหม่

โดยหันมาเน้นกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น และยึดความ

เป็นกลางทางการเมืองโดย “กลับไปท�าแต่งานวิชาการในเรื่องที่ไม่เกี่ยว

กับผลประโยชน์ของชนกลุ่มใดในสังคมไทย เช่น เรื่องปัญหาเทคนิค 

เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การบรหิาร ฯลฯ หรอืกระจาย

ความรู้ในหลักวิชาและทฤษฎี โดยหลีกเล่ียงไม่กล่าวถึงสังคมไทย น่า

เห็นใจคณะกรรมการสมาคมชุดหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และจะต้อง 

ให้เครดิตในความสามารถพาสมาคมรอดพ้นปากเหยี่ยวปากกามาได้  

ไม่ถูกยุบไปเสียครั้งนั้น”๒๓

๒๑ เพิ่งอ้าง, น. ๑๗๓-๑๗๔
๒๒ เพิ่งอ้าง, น. ๑๑-๑๒.
๒๓ เพิ่งอ้าง, น. ๑๒.
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 ในยุคที่ ๓ นี้ ทางสมาคมได้มีการจัดสัมมนาและปาฐกถา 

เชิงวิชาการหลายครั้ง โดยในหนังสือบันทึกรายการสัมมนาระหว่าง

มหาวิทยาลัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๑ ปรากฏหัวข้อของการ 

สัมมนาเชิงวิชาการที่จัดโดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยกว่า  

๑๐ หวัข้อ ดงัต่อไปนี ้“โครงสร้างของชนชัน้ในสงัคมไทยสมยัสโุขทยัและ

ต้นอยุธยา” วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐ “การปฏิรูปการปกครอง

ท้องถิ่นมณฑลราชบุรี ในสมัยรัชกาลที่ ๕” วันที่ ๑๒ ตุลาคม “การสร้าง

ชาติของจอมพล ป. พิบูลสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒” วันที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน “การคอรัปชั่นในราชการไทย: การส�ารวจความคิดเห็นของ

ข้าราชการและประชาชน” วันที่ ๑๓ ธันวาคม “พระราชพงศาวดาร

อยุธยาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์” วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

“โครงสร้างเศรษฐกิจของชาวนาในภาคเหนือของประเทศไทย” วันที่  

๑๕ กุมภาพันธ์ “ศรีธนญชัย: ความคิดเรื่องอ�านาจและปัญญา” วันที่  

๘ มีนาคม “ลักษณะทางสังคม–วัฒนธรรมของเศรษฐกิจการท�าสวนยาง

ของชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้” วันที่ ๑๒ เมษายน “ปัญหาของ

ชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้” วันที่ ๑๐ พฤษภาคม และ “ชีวิตและ

จุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง” วันที่ ๑๒ มิถุนายน โดยในการ 

สัมมนาแต่ละครั้งประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ท่ีมี 

ชื่อเสียงของไทยหลายคน เช่น แถมสุข นุ่มนนท์ สุจิต บุญบงการ ลิขิต  

ธีรเวคิน นิธิ เอียวศรีวงศ์ อานันท์ กาญจนพันธุ์ บัณฑร อ่อนด�า สมบัติ 

จันทรวงศ์ ปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์ และ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ เป็นต้น๒๔ 

๒๔ โปรดดู สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, รวมปาฐกถา จาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). 
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 ภายหลังจากที่รัฐบาลขวาจัดหมดอ�านาจลงและเริ่มมีประชา- 

ธิปไตยมากข้ึนในระดับหนึ่ง งานของสมาคมก็เร่ิมสามารถขยายตัวออก

ไปมากขึ้น ในเวลานั้นคือหลัง พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็น

เลขาธิการ สมศักดิ์ ชูโต และเสน่ห์ จามริก เป็นนายกสมาคมสืบเนื่อง 

กันมา อาจารย์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครูในสาขาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มมากขึ้น จนจ�านวนสมาชิก 

เพิ่มเป็น ๗๐๐ คน มีการขยายตัวของสมาคมไปยังต่างจังหวัด และมี 

ผู้แทนประจ�าภูมิภาคของประเทศ๒๕ 

 กิจกรรมใหม่ที่ส�าคัญของสมาคมซึ่งเกิดข้ึนในยุคที่ ๓ นี้ คือ 

โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นการผลักดันให้สมาคมเข้าไปมี

ส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับในการเสนอความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค ์

สังคมไทยในอนาคต โดยเป็นการจัดให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะและน�าผลการศึกษาวิจัยมาจัดให้มีการ

สัมมนา ปรึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักการเมือง 

ข้าราชการ และนักธุรกิจ เนื่องจากในอดีตสมาคมมีภาพลักษณ์ว่าเน้น 

การศึกษาวิจัยแต่ทางทฤษฎีและวิชาการเป็นหลัก โครงการนี้ได้รับการ

สนับสนุนจากมูลนิธิ Konrad Adenauer๒๖ 

 หากจะประเมินความส�าเร็จและบทบาทของสมาคมสังคม 

ศาสตร์ที่มีต่อสังคมไทยโดยภาพรวมในรอบหลายสิบปีท่ีผ่านมา ความ 

เห็นของ วิลเลียม เจ. เคลาส์เนอร์ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์

๒๕ เพิ่งอ้าง, น. ๑๓. 
๒๖ เพิ่งอ้าง, น. ๑๕.
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ร่วมกับสมาคมสงัคมศาสตร์มานานกว่า ๓๐ ปี และเป็นหนึง่ในผู้สนบัสนนุ

การจัดท�า สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ช่วงแรก ถือเป็นการให้ภาพที่น่าสนใจ

อย่างยิ่ง โดยเขาเขียนว่า 

 “ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ร่วมกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยมาเป็นเวลา ๓๐ ปีแล้ว และถึงเวลาอันสมควรท่ีข้าพเจ้า 

จะขอแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้าท่ีมีต่อสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ว่าได้ผ่านยุคต่างๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงช่วงของการเติบโต

อย่างเต็มที่ในยุคปัจจุบัน สมาคมได้ขยายขอบข่ายไม่เฉพาะแต่จ�านวน

สมาชิกเท่านั้น แต่ยังได้ครอบคลุมพื้นที่และอาณาบริเวณของวงวิชาการ 

แม้ว่าสมาคมฯ จะเผชิญวิกฤติต่างๆ แต่ก็สามารถใช้การวิเคราะห์ใน 

ขั้นสุดท้ายที่จะรักษาความเป็นเอกภาพและพ้นจากภยันตรายที่จะน�า

สังคมศาสตร์ไปสู่จุดประสงค์ของการเมืองมากกว่าวิชาการ สมาคมฯ ได้

ยนืยนัทีจ่ะใช้ช่ือเสยีงและทรพัยากรในการยกระดบัมาตรฐานของวชิาการ

ด้านสังคมศาสตร์ และให้ความมั่นใจว่า การศึกษา การมีบทบาททาง

วิชาการ และการวิจัยนั้นมีจุดประสงค์เพื่อวิชาการมากกว่าการเมือง

 “สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้กระท�าการตอบโต้ 

การท้าทายจากผู้มีอ�านาจทางการเมืองมาเป็นเวลาช้านาน ด้วยความมี

ภราดรภาพของบรรดานักวิชาการในประชาคมสังคมศาสตร์ เพ่ือจะ 

รักษาความมีอิสระและสถานภาพของการวิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการ

ด้วยความมีเหตุผล สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ยืนยันที่จะ

รักษาและปรับปรุงความมีศักดิ์ศรีของประชาคมวิชาการทางสังคม 

ศาสตร์อย่างมีความมั่นใจ แต่บทบาทของสมาคมสังคมศาสตร์ฯ มิได้ 

หยุดยั้งเพียงเท่านี้ แต่ยังขยายวงกว้างออกไปมากทีเดียวภายในไม่กี่ป ี
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มานี้ ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก, ดร. ชัยอนันต์ 

สมุทวณิช, ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ และ ดร. สมบูรณ์ สุขส�าราญ สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ประจักษ์ชัดถึงผลส�าเร็จอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปในการบรรลวุตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานทางวชิาการ

ในทกุๆ สาขาของสงัคมศาสตร์ โดยการเน้นการสร้างโครงสร้างระดับชาติ

ของวิชาการทางสังคมศาสตร์ ที่ออกนอกอาณาบริเวณของนักวิชาการ 

ในกรุงเทพมหานคร กระตุ้นการวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการ และแลก

เปลี่ยนทัศนะโดยการขยายขอบเขตวิชาการทั้งในหมู่นักวิชาการและ

ท่ามกลางสาธารณชน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ในวงการสังคมศาสตร์ 

เพ่ือจะฝึกฝนพวกเขาให้อยู่ในระดับแนวหน้าต่อไปข้างหน้า เปิดการ 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อจะท�า 

ให้แนวการมองปัญหาและความคิดมีความก้าวหน้ามากขึ้น ส่งเสริม

จิตส�านึกของวิชาชีพนิยมในหมู่นักสังคมศาสตร์และท�าให้มีความร่วมมือ

ระหว่างกันมากขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทางสังคมศาสตร์

อื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสมาคม 

 “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้

ประสบชัยชนะต่ออุปสรรคในการสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสาร ระหว่าง

นักวิชาการในเมืองหลวงและต่างจังหวัด สมาคมสังคมศาสตร์ฯ จ�าเป็น

ต้องให้ความสนใจในการวิจัย การบรรยาย การสัมมนาและการประชุม

เชิงปฏิบัติการในหลายๆ ทาง เพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างประชาคมสังคมศาสตร์ในเมืองหลวงและต่างจังหวัด        

รวมทั้งการยกระดับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมาตรฐานการสอนใน

สถาบันการศึกษาขั้นสูงตามต่างจังหวัด ... สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
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ประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการลดการโดดเดี่ยวของ

ประชาคมสังคมศาสตร์ในประเทศไทยจากประชาคมสังคมศาสตร์ท่ี 

กว้างไกลออกไปในภาคต่างๆ ของประเทศไทย และในต่างประเทศ  

นักสังคมศาสตร์ไทยได้ก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากประชาคม 

เหล่านี้”๒๗

 ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยยัง

ด�าเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์อยู่อย่างต่อเนื่อง๒๘

12

๒๗ วิลเลียม เจ. เคลาส์เนอร์, “สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยในสายตาข้าพเจ้า,” 

ใน จดหมายข่าว (สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ตุลาคม ๒๕๒๗, น. ๓-๕  

อ้างถึงใน กนกศักดิ์ แก้วเทพ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนิดและ

พัฒนาการจากอดีต-ปัจจุบัน, น. ๑๖-๑๗.
๒๘ ดูกิจกรรมของสมาคมฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ssathailand.org/.



ก่อนรับต�าแหน่ง
 บทบาทของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๑–๒๕๑๔ 

ก่อนรับต�าแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คือการเป็น

นักเศรษฐศาสตร์คนส�าคัญของราชการไทย แต่ก่อนหน้านั้น เมื่อปี พ.ศ. 

๒๔๙๙ ปีก่อตั้งสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

ป๋วยยังท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังประจ�าสถานเอกอัคร-

ราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน อยู่ ต่อมาในราวต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ป๋วยจึง

เดินทางกลับจากอังกฤษเพื่อมาท�างานในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจาก 

การด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณซ่ึงจัดต้ังขึ้นใหม่ใน      

เวลานั้น ต่อมาป๋วยจึงได้รับต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ 

ไทยในปีเดียวกันนั้นเอง แล้วจึงด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในปี ๒๕๐๕ 

บทที่ ๓

อาจารย์ป๋วย
กับ

สมาคมสังคมศาสตร์ฯ
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 แม้ว่าป๋วยจะมีภาระหน้าที่มากมายจากการด�ารงต�าแหน่งของ

ภาครัฐ แต่เขายังแบ่งเวลาให้กับการท�างานด้านวิชาการ ไม่ใช่เพียงแค่

ปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้น เพราะความสนใจในช่วงหลังของป๋วยได้เปลี่ยน

มาสู่ประเด็นปัญหาอื่นๆ อย่าง การศึกษาและการพัฒนาสังคม โดย 

ป๋วยแบ่งเวลาให้กับการไปบรรยายหัวข้อทางวิชาการ การเข้าร่วมงาน 

สัมมนา และการเขียนบทความลงในวารสารวิชาการอย่าง สังคมศาสตร์

ปริทัศน์ ซึ่งตัวเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่๑ ตั้งแต่ก ่อนเข้ารับด�ารง 

ต�าแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์เสียอีก 

 การให้ความสนใจกบักจิกรรมทางวชิาการของป๋วย เกดิขึน้ตัง้แต่

สมัยก่อนที่เขาจะเข้าสู่วงการศึกษาโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในหมู่

ข้าราชการระดับสงูเวลานัน้ แต่ป๋วยก็ได้รบัการยอมรบัในฐานะนกัวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ด้วยความท่ีเขามีงานสอน พูด และ 

เขียนค่อนข้างมาก และเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่รวมทั้ง

สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอย่างชัดเจน๒

 ตัวอย่างเช่น ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาและ

บทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” ซ่ึงจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๐๗ มีชื่อของนักวิชาการหลายคนที่เข้าร่วมการอภิปรายใน 

หัวข้อย่อยต่างๆ รวมทั้งชื่อของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ปรากฏในการสัมมนา

กลุ ่มที่ ๑ หัวข้อ “หลักการและความมุ ่งหมายของการศึกษาขั้น

๑ วิทยากร เชียงกูล, วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๖๙. 
๒ เพิ่งอ้าง, น. ๖๙.
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มหาวิทยาลัย” โดยป๋วยท�าหน้าที่เป็นประธานของกลุ่มดังกล่าว 

 ที่มาของการจัดการสัมมนาดังกล่าว เกิดจากกลุ่มนักวิชาการ 

รุ่นใหม่ ประกอบด้วยเสน่ห์ จามริก และสมศักด์ิ ชูโต ตกลงจะจัดการ

สัมมนาในหัวข้อดังกล่าวขึ้น โดยมีมูลนิธิเอเชียให้ความสนับสนุนด้าน       

การเงิน แต่เกิดปัญหาว่าไม่สามารถหาผู้เป็นประธานการสัมมนาได้  

ตอนแรกได้เชิญ เกษม อุทยานิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มาเป็นประธาน แต่เกษมไม่รับต�าแหน่งดังกล่าว เพียง 

ยินดีให้ใช้สถานที่ของคณะรัฐศาสตร์เป็นที่จัดสัมมนา เมื่อติดต่อผู้ใหญ ่

ในแวดวงมหาวิทยาลัยอีกหลายคนก็ถูกปฏิเสธเช่นกัน เกษม ศิริสัมพันธ์ 

วิเคราะห์ว่า “คงเป็นเพราะไม่แน่ใจว่าพวกอาจารย์หนุ่มๆ สาวๆ กลุ่มนี้

ก�าลังคิดอ่านท�าอะไรกันอยู่!”๓ จนในท่ีสุดจึงได้เกิดการประชุมปรึกษา 

กันว่าจะเชิญ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ซึ่งในขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้มาท�าหน้าที่ประธานการสัมมนา โดยเสน่ห์

และสมศักดิ์เป็นผู้ไปเชิญป๋วยด้วยตนเอง เพราะทั้งสองคนเคยรู้จักกับ 

ป๋วยตั้งแต่สมัยเป็นที่ปรึกษาการคลังประจ�าสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอน 

เนื่องจากทั้งคู่เรียนหนังสือที่อังกฤษ จนในที่สุดป๋วยก็รับนั่งเป็นประธาน

การประชุมในวันแรกให้ นอกจากนี้ป๋วยยังร่วมฟังการอภิปรายของกลุ่ม

ต่างๆ ตลอด ๓ วันของการสัมมนา ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจ

ให้อาจารย์หนุ่มๆ สาวๆ กลุ่มนี้เป็นอย่างมาก๔ 

๓ เกษม ศิริสัมพันธ์, เหลียวมองหลัง, พิมพ์คร้ังท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์,  

๒๕๔๗), น. ๗๙. 
๔ เพิ่งอ้าง, น. ๗๘-๘๐.  
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 สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เขียนเล่าถึงความเอาใจใส่ของป๋วยว่า “นอก 

จำกท่ำนจะมำร่วมทุกวัน บำงวันแทบทั้งวัน (โดยหอบแฟ้มจำกธนำคำร

ชำติมำเซ็นสั่งงำนในห้องประชุม) ด้วยแล้ว ท่ำนยังเป็นตัวเชื่อมให้ 

อำจำรย์ต่ำงมหำวิทยำลัยได้รู้จักกัน และได้รู้จักนักวิชำกำรนอกแวดวง

สถำบันกำรศึกษำชั้นสูงออกไปด้วย นี้นับว่ำเป็นครั้งแรก ที่มีกำรรวมตัว

ของนักวิชำกำรต่ำงสถำบันอย่ำงจริงจัง เมื่อถึงครำวพิมพ์รำยงำนกำร

สัมมนำดังกล่ำว ท่ำนก็กรุณำเขียนค�ำน�ำ๕ให้”๖ 

ประธานโครงการต�าราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
 กนกศักดิ์ แก้วเทพ ตีความว่าการสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและ

บทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” น่าจะมีส่วนไม่น้อยที่ท�าให้ 

ป๋วยได้หันมาสนใจประเด็นเรื่องการศึกษามากขึ้น เห็นได้จากในเวลา 

ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ป๋วยก็รับต�าแหน่งเป็นประธานโครงการต�าราฯ ดังกล่าว๗ 

 ตรงกับท่ีมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

ให้ข้อมูลว่า แม้การประชุมสัมมนาครั้งที่ว่านี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะมาจาก

๕ ดู รายงานสัมนา เร่ืองปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (พระนคร: 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ๒๕๐๗), และได้คัดลอกมาจัดพิมพ์ใหม่ใน ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 

ทัศนะทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๑๕๙-๑๖๐.
๖ สุลักษณ์ ศิวรักษ์. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๒), น. ๓๙-๔๐. 
๗ กนกศกัดิ ์แก้วเทพ, สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนดิและพฒันาการจาก

อดีต-ปัจจุบัน, น. ๑.
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หลากหลายสถาบัน แต่ทั้งหมดก็มีอารมณ์ร่วมกันอย่างหน่ึงคือความ 

อึดอัดต่อสภาพมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอนในขณะนั้น หนึ่งใน

ปัญหาที่ได้รับการยกขึ้นมาคือการขาดแคลนต�าราเรียนท่ีได้มาตรฐาน  

ซึง่หมายถงึสภาพขาดแรงสนบัสนนุให้อาจารย์นกัวชิาการลุกขึน้มาเขียน

ต�าราอย่างจริงจัง๘

 และให้รายละเอียดว่า เสน่ห์ จามริก อาจารย์ประจ�าคณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนั้น 

กล่าวว่า เป็นฉันทามติร่วมกันในการท่ีจะผลักดันให้เกิด โครงการต�ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลังจากน้ันป๋วยและเสน่ห์ได้เป็น 

เร่ียวแรงส�าคญัในการติดต่อประสานงาน ปรกึษาหารอืในหมูน่กัวชิาการ

และประสานงานกับแหล่งทุนท่ีมีนโยบายสนับสนุนการท�างานด้าน

วิชาการ และน�าไปสู่การจัดตั้งโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษย-

ศาสตร์ขึ้นโดยมีการประชุมครั้งแรกในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๐๙ ที่ห้องคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย

ป๋วยรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการ๙

 จนกระทั่งในปี ๒๕๑๒ โครงการต�าราฯจึงมีหนังสือเล่มแรก 

ออกสู่บรรณพิภพ คือ ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. ๑๔๙๔–๑๗๘๙ โดย  

เจ. เอ็ม. ทอมป์สัน แปลโดย นันทา โชติกะพุกกะณะ และนิออน  

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งป๋วยได้เขียนถ้อยแถลงในหนังสือเล่มนี้ว่า 

๘ มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, “อ.ป๋วยกับโครงการต�าราฯ,” 

(ออนไลน์), http://textbooksproject.org/?page_id=865, เข้าถึงเม่ือวันที่ ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๐.
๙ เพิ่งอ้าง.
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“โครงกำรต�ำรำนี้ก่อตั้งข้ึนด้วยควำมร่วมมือกันเองส่วนบุคคลในหมู่ผู้มี

อำชีพสอนและผู้รักงำนศึกษำจำกสถำบันต่ำงๆ จุดมุ่งหมำยเบื้องแรกก็

เพือ่ส่งเสรมิให้มหีนงัสอืต�ำรำดีๆ  มำกข้ึนในภำษำไทย ทัง้นีก้ต่็ำงเห็นพ้อง

ต้องกันว่ำหนังสือต�ำรำภำษำไทยในระดับคุณภำพยังมีไม่เพียงพอ ถ้ำส่ง

เสริมให้มีหนงัสอืเช่นนีเ้พิม่ข้ึน ย่อมเป็นกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรศึกษำ

ในชั้นมหำวิทยำลัยไปโดยปริยำย ทั้งกำรส่งเสริมด้ำนนี้ย่อมจะมีคุณค่ำ

ทำงสร้ำงสรรค์ปัญญำ ควำมคดิริเริม่ ในเร่ืองรำวเก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ และกำรเมืองอีกด้วย”๑๐

 หลังจากนั้นโครงการต�าราฯได้สร้างผลิตผลงานทางวิชาการให้

เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วทั้งในแง่การตอบรับ 

จากผู้อ่านและนักวิชาการท่ีเข้าร่วม ดังจะเห็นได้จากการผลิตต�าราชุด 

“วรรณไวทยากร” ซึ่งเป็นการชุมนุมนิพนธ์ทางวิชาการเพ่ือเฉลิมฉลอง 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เน่ืองในโอกาส 

พระชนม์ครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ง

สามารถระดมงานวิชาการจากนักวิชาการชั้นน�ากว่า ๒๖ ชิ้น พิมพ์ออก

มาพร้อมกัน ๑๐ เล่ม ตามสาขาวิชาการศึกษา นิติศาสตร์และการต่าง

ประเทศ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปรัชญา ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

วรรณคดี วารสารศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ โดยเล่มท่ีเด่นท่ีสุดซ่ึง 

ต้องแยกมาพิมพ์ต่างหาก และยังคงมีผู้อ่านอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน คือ 

๑๐ ดู ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “ค�าแถลงของโครงการ,” ใน ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. ๑๔๙๔–

๑๗๘๙, พิมพ์คร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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พุทธธรรม ของพระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ป.ธ.๙)๑๑ โดยท่ีป๋วยเขียน

ค�าน�าในหนังสือชุดนี้ด้วย

 ในปี ๒๕๑๗ ได้มีความคิดที่จะแยกตัวออกจากสมาคมสังคม 

ศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อมาด�าเนินการอย่างเป็นอิสระและเสน่ห์  

จามริกได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการในปี ๒๕๑๘ ต่อมาวันท่ี ๙ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โครงการต�าราฯได้ผลิต รักเมืองไทย หนังสือชุมนุม

บทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแก่ป๋วย ในโอกาสอายุครบ ๖๐ ปี 

โดยแบ่งเป็น ๒ เล่ม เล่มแรก ครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ ปรัชญา 

การเมือง การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ มี สมบัติ จันทรวงศ์ และ

รงัสรรค์ ธนะพรพนัธุ ์ เป็นบรรณาธิการ ส่วนเล่มหลงัว่าด้วยเศรษฐศาสตร์

สาขาต่างๆ มี ณรงค์ชัย อัครเศรณี และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็น

บรรณาธิการ

 เนื้อหาในหนังสือชุดนี้มีคุณค่าทางวิชาการระดับ “คลาสสิก” 

และยังคงเป็น “ต�ารา” ส�าหรับนักศึกษาไปอีกยาวนาน นอกจากนั้น

หนังสือเล่มน้ียังเป็น “บันทึกความรู ้สึกแห่งยุคสมัย” ดังปรากฏใน

บทบรรณาธิการว่า ไม่มียุคใดสมัยใด ท่ีเกิดความขัดแย้งทางความคิด        

ของคนในชาติเท่าเวลานั้น ไม่มียุคใดสมัยใดที่เกิดเสียงเรียกร้องให้คน      

ไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เท่าเวลานั้น ด้วยเหตุนี้ รักเมืองไทย 

จึงเป็นหนังสือท่ีจัดท�าข้ึนเพื่ออุทิศให้ป๋วย เพราะคงหาคนไทยน้อยนัก 

ที่อุทิศตนให้ชาติบ้านเมืองได้มากเท่าท่าน ไม่ว่าในฐานะครู อาจารย์  

๑๑ ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺตมหาเถระ) วัดญาณเวศกวัน จังหวัด

นครปฐม.
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นักเศรษฐศาสตร์ที่วางรากฐานให้แก่บ้านเมือง หรือในช่วงสงคราม ท่าน

เป็นเสรีไทยที่ได้สร้างวีรกรรมได้ไม่น้อยไปกว่าทหารอาชีพ

 แต่ไม่นานหลงัจากฉลอง “แซยดิ” ป๋วยกต้็องเจอมรสุมการเมอืง

เล่นงานจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ท�าให้ท่านต้องลี้ภัยการเมือง 

ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษในเย็นวันน้ัน ขณะท่ีโครงการต�าราฯก็ต้องเผชิญ

กับมรสุมเช่นกัน หนังสือจ�านวนมากถูกยึดไปจากโรงพิมพ์ โดยมีการ 

สรุปหนี้สินที่เสียหายกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่นั่นก็เป็นเพียงเล็กน้อย 

เมื่อเทียบกับชะตากรรมอันน่าเศร้าของป๋วย 

ผู้เห็นความส�าคัญของการศึกษา
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๗ ป๋วยได ้มาด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ตามค�าเชิญของกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยไปพร้อมกัน โดยสุลักษณ์ ศิวรักษ์เล่าว่า “อำจำรย์ป๋วยอยู่

ธนำคำรชำติมำนำนแล้ว แต่ท่ำนก็ไปสอนพิเศษที่ธรรมศำสตร์ พระองค์

วรรณฯ๑๒ กเ็ล่ำว่ำ ท่ำนเหน็ต�ำแหน่งคณบดเีศรษฐศำสตร์ว่ำง กเ็ลยไปขอ

ให้อำจำรย์ป๋วยมำเป็นคณบดี พระองค์วรรณฯ บอกเตรียมไปขอ ๓ ครั้ง

แบบเล่ำปี่ไปหำขงเบ้งเลยนะ แต่ขอครั้งเดียวอำจำรย์ป๋วยรับเลย๑๓ แล้ว

๑๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เดิมเป็น ม.จ.วรรณไวทยากร  

วรวรรณ ต่อมาเลื่อนเป็นพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ที่สุดจึงได้ทรงกรม.
๑๓ ดูที่เสด็จในกรมฯนิพนธ์ไว้ได้ที่ นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหม่ืน, “ค�าอ�านวยพร,”  

ใน รักเมืองไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๙), น. (๑)-(๒). 
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ก็เป็นคณบดีเศรษฐศำสตร์โดยรับเงินเดือนแบงค์ชำติแค่ครึ่งเดียว”๑๔ 

 ต่อมาเมื่อป๋วยยิ่งตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ป๋วยจึงพยายาม

ที่จะขอลาออกจากต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือหันไป

ทุ่มเทการท�างานในบทบาทคณบดีเต็มตัว แต่จอมพลถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรีได้ขอร้องให้ป๋วยอยู่ในต�าแหน่งต่อไป ท�าให้กว่าป๋วยจะ 

ลาออกจากต�าแหน่งผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก็คือ พ.ศ. 

๒๕๑๔๑๕ 

 ช่วงทีป๋่วยด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๗–๒๕๑๕ ได้พยายามพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนในคณะ ทั้งการรับสมัครอาจารย์ใหม่ การหาทุนส่ง 

ให้อาจารย์ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ การปรับปรุงหลักสูตร การขอ 

ความร่วมมือและช่วยเหลือจากองค์การต่างประเทศให้ส่งอาจารย์ชาว 

ต่างประเทศมาช่วยสอนนักศึกษาไทย การปรับปรุงห้องสมุด สนับสนุน

กิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่สังคม การเปิดหลักสูตรเศรษฐ 

ศาสตร์ภาคค�่า ฯลฯ ท�าให้จ�านวนอาจารย์ของคณะเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

จากเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ มีอาจารย์ประจ�าเพียง ๔ คน นอกนั้นเป็น

อาจารย์พิเศษ จนในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือ ๑๐ ปีต่อมา มีจ�านวนอาจารย์

ของคณะเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญา

๑๔ สัมภาษณ์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
๑๕ วิทยากร เชียงกูล, วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, 

น. ๗๐.
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โทหรือเอกทั้งสิ้น๑๖

 นอกจากบทบาทด้านการพัฒนาการศึกษาแล้ว ป๋วยยังให้ความ

สนใจเป็นอย่างมากกับการพัฒนาชนบท เขาเป็นบุคคลส�าคัญท่ีเข้าร่วม

สนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนาชนบทข้ึน โดยเป็นผู้มีส่วนก่อตั้งและ

สนับสนุนโครงการพฒันาชนบทของมลูนธิพิฒันาชนบทแห่งประเทศไทย

ที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ต่อมาในป ีพ.ศ. ๒๕๑๒ ป๋วยจึงได้เริ่มก่อ

ตั้งโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร โดยรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

มาฝึกอบรม เพื่อส่งออกไปเป็นครูและนักพัฒนาชนบทในต่างจังหวัด 

เป็นเวลา ๑ ปี๑๗

 หลังจากนั้น ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๔ ป๋วยได้รับค�าเชิญให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย 

ปรนิซตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา และต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แม้จะใช้เวลา 

ช่วงน้ีอยู่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ป๋วยก็ยังมีการติดต่อกับคน 

ในแวดวงวิชาการของไทย ติดตามประเด็นปัญหาใหม่ๆ รวมทั้งให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือเท่าที่ตนเองจะท�าได้อยู่ตลอดเวลา 

 จะเห็นได้ว่าป๋วยเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านวิชาการอย่างแข็ง

ขันมายาวนานตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การท�างานในแวดวงการศึกษาอย่าง

จรงิจังเสยีอีก และยงัมคีวามเกีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบัสมาคม

๑๖ จรินทร์ พิพัฒนกุล และคณะ, “ชีวประวัติอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์,” ใน คิดถึง 

อาจารย์ป๋วย (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา  

๒๕๒๖–๒๕๒๗) อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง, น. ๗๒.
๑๗ วิทยากร เชียงกูล, วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ,์ น. ๗๒.
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สังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มาก่อนหน้าที่จะมารับต�าแหน่ง

นายกสมาคมในเวลาต่อมา

 

เชื้อเชิญ
 ว่ากันว่าบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญที่สุดในการเช้ือเชิญให้ ป๋วย  

อึง๊ภากรณ์ มารบัต�าแหน่งนายกสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คอื 

(แถวหลัง) ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ อุทธรณ์ พลกุล จรรยำ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ 
สุลักษณ์ ศิวรักษ์

(แถวหน้ำ) พระภิกษุเจริญ เขมำจำโร (บุญมโหตม์) ฉิม ศิวรักษ์ 
โดยที่มำสเตอร์เจริญเป็นครูของทุกๆ คนในภำพ 

มำสเตอร์ป๋วยสอนมำสเตอร์จรรยำ ซึ่งสอน ส. ศิวรักษ์
ถ่ำยที่หอประชุมเล็ก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ในวันที่อำจำรย์ป๋วยอำยุครบ ๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๑๙
 

ที่มา: ส. ศิวรักษ์, นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๒), หน้าปกใน.
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สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ดังที่ชัยอนันต์ สมุทวณิชเห็นว่าสุลักษณ์เป็น “ตัวต้ัง 

ตัวตีไปชักชวนอาจารย์ป๋วยมาเป็นนายกสมาคม”๑๘ และสุลักษณ์ก็เคย

เขียนเล่าไว้เองว่า “ในบรรดำกรรมกำรต่ำงๆ ที่ข้ำพเจ้ำขอให้คุณป๋วยรับ

เป็นนั้น ต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญที่สุดและต้องวำงแผนกำรอย่ำงแยบคำยที่สุด 

นัน้ คอืเมือ่ท่ำนรบัเป็นนำยกให้สมำคมสงัคมศำสตร์แห่งประเทศไทย”๑๙

 การสนับสนุนให้ป๋วยขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมคนใหม่นั้น 

มาจากเหตุผลหลัก ๒ ประการ ประการแรกคือ ในกรมนราธิปฯ นายก

สมาคมพระองค์เก่า ทรงต้องการลาออกเนื่องจากมีพระชนมายุมาก 

แล้ว๒๐ ประการที่ ๒ คือ เห็นว่าหากป๋วยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมจะ

ท�าให้สมาคมกลายเป็น “ท่ีดึงดูดของนักวิชาการ จนอาจเป็นสถาบัน 

ระดับชาติขึ้นจริงๆ ก็ได้” โดยข้ันตอนการด�าเนินการเปลี่ยนผ่านครั้งนี ้

เกิดขึน้โดยการเรยีกประชมุคณะกรรมการสมาคมอย่างเปิดเผยเพ่ือเลอืก

นายกฯ คนใหม่ และเชิญเสด็จองค์ปฐมนายกขึ้นเป็นนายกกิตติมศักดิ์ 

และเชิญเกษม อุทยานิน ซึ่งเป็นอุปนายกให้ขึ้นเป็นอุปนายกกิตติมศักดิ์

แทน 

วันประชุมเลือกนายกสมาคมคนใหม่ 
 สกล พงศ์ไพศาล บันทึกไว้ว่าการประชุมเพื่อเลือก ป๋วย อึ๊งภา-

กรณ์ ขึน้เป็นนายกสมาคมคนใหม่นี ้ถอืเป็น “ความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่

๑๘ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ชีวิตที่เลือกได้ (กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ, ๒๕๔๐), น. ๓๕๔. 
๑๙ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน, น. ๕๗. 
๒๐ สัมภาษณ์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
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ของสมาคม”๒๑ โดยการประชุมใหญ่ของสมาคมครั้งนี้เกิดขึ้นในวันท่ี  

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ ห้องประชุมตึก ๑ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสมาคมชุดนั้นประกอบไป

ด้วย ดร. เกษม สุวรรณกุล (อุปนายก) ดร. ประชุม โฉมฉาย (อุปนายก) 

สังเวียน อินทรวิชัย (เหรัญญิก) ดร. วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ (เลขาธิการ) 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (สาราณียกร) สุชาติ สวัสด์ิศรี (บรรณาธิการ)  

ดร. กมล ทองธรรมชาติ (ผู้อ�านวยการโรงพิมพ์) ดร. วีรยุทธ วิเชียรโชติ 

(กรรมการส่งเสริมการวิจัย) ดร. กมล สมวิเชียร (บรรณารักษ์)  

ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (ปฏิคม) ดร. พัทยา สายหู วิลเลียม คลอสเนอร์ 

ดร. สุธีรา ทอมสัน และสุขุม นวพันธ์ เป็นกรรมการ 

 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เล่าบรรยากาศของการเลือกนายกสมาคม 

ในวันน้ันจากความทรงจ�าว่า “ในวันนั้นมีการเสนอชื่อคนเป็นนายก

สมาคม คุณสุลักษณ์ได้เสนออาจารย์ป๋วย คล้ายๆ ว่ามีคนอื่นเสนอชื่อ

เกษม อุทยานิน ด้วย แต่เกษมเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ อยู่แล้ว 

และเป็นอุปนายก จึงถอนตัวไม่แข่งขันกับอาจารย์ป๋วย ท�าให้ไม่มีการ

โหวตเพราะมีการเสนอชื่อแค่คนเดียว ไม่มีการแข่งขันเลย…”๒๒

 สกล พงศ์ไพศาลยังบันทึกไว้อีกว่า “การเข้ามาของ ดร.ป๋วย 

ท�าให้งานของสมาคมคึกคักมาก คณะกรรมการประชุมกันอย่างเอาจริง

เอาจัง ดึกๆ ดื่นๆ ที่เรือนรับรองริมน�้าของธนาคารแห่งประเทศไทย  

บางครั้งถึงสองยามตีหนึ่ง งานทุกด้านของสมาคมขยายตัวออกไป  

๒๑ สกล พงษ์ไพศาล, ในวงวิชาการ, น. ๑๗๑.
๒๒ สัมภาษณ์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
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สมาชิกของสมาคมเพิ่มจาก ๒๐–๓๐ คน เป็น ๗๐–๘๐ คน”๒๓

 การประชุมเลือก ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายก

สมาคมคนใหม่น้ีมีความส�าคัญและเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ

สมาคม ไม่ใช่เพียงเพราะมีการเปล่ียนต�าแหน่งนายกเท่าน้ัน แต่เพราะ 

มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสมาคมเองด้วย โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการมีคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ที่เข้ามาโดยผล 

การประชุมอย่างเปิดเผยเพื่อเลือกคณะกรรมการเป็นคร้ังแรกและเป็น 

การประชุมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย

 บทบาทของป๋วย อึง๊ภากรณ์ ในฐานะนายกสมาคมสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทยต้องสิ้นสุดลง จากผลกระทบของเหตุการณ์ความ 

รุนแรงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อป๋วยต้องเดินทางลี้ภัยออก 

นอกประเทศเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์และอยู่เบื้องหลัง

ขบวนการนักศึกษา และไม่ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยอีกตั้งแต่นั้น  

สิริรวมแล้วป๋วยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์อยู่เป็นเวลา  

๕ ปีเศษ  

บทบาทของป๋วยในต�าแหน่งนายกสมาคมจาก
ทัศนะผู้ร่วมสมัย 
 เป็นที่น่าเสียดายว่า เอกสารและบันทึกจ�านวนมากของสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยในช่วงท่ีป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคมอยู่ ได้ถูกท�าลายไปภายหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลา เนื่องจาก 

๒๓ สกล พงษ์ไพศาล, ในวงวิชาการ, น. ๑๗๒.
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ชื่อของป๋วยกลายเป็นบุคคลต้องห้ามส�าหรับภาครัฐ เจ้าหน้าที่และ 

ผู้เกี่ยวข้องกับทางสมาคมจึงต้องท�าลายเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

ป๋วยทิ้งไปเพื่อปกป้องสมาคมและคนในสมาคมที่อาจถูกเชื่อมโยงหรือ

กล่าวว่าเกี่ยวข้องกับป๋วยได้ ด้วยเหตุน้ีข้อมูลที่ผู้เขียนพอจะเข้าถึงได ้

บ้างก็เหลือเพียงแต่ต�าราไม่กี่เล่มที่บันทึกแง่มุมต่อบทบาทของป๋วยใน 

ช่วงเวลาดังกล่าวเอาไว้ และข้อมูลจากค�าสัมภาษณ์ของคนจ�านวนหนึ่ง 

ที่เคยมีประสบการณ์กับป๋วยโดยตรงในช่วงเวลาดังกล่าว 

 ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้สะท้อนมุมมองของตนเองต่อบทบาท 

ของป๋วยในสมาคมสังคมศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอิทธิพล 

ของอาจารย์ป๋วยต่อตนเองในฐานะนักวิชาการ เขากล่าวว่า เมื่อดูจาก 

รายชือ่คณะกรรมการสมาคมในสมยัทีป๋่วยเป็นนายกสมาคมนัน้ ถือได้ว่า 

เป็น “ดรมีทมี” และเป็นการ “ปลุกสมาคมฯ ทีส่ลมึสลอืเหมือนบคุลกิภาพ

อันเรียบร้อยของ ดร. ประชุม โฉมฉาย มาเป็นองค์กรนอกระบบราชการ

ทีต่ืน่ตวั และถือได้ว่าเป็นการรวมพลงัของชมุชนทางวชิาการครัง้แรก”๒๔  

ทั้งยังท�าให้วงวิชาการ “เริ่มมีองค์กรที่มีผู้น�าทางปัญญาและมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว คือเอกลักษณ์ของความเป็นปัญญาชน ผู้สนใจที่จะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงบ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่าชุมชนทางปัญญาและวิชาการ 

ที่ Active ได้เกิดขึ้นแล้ว ก่อนผมกลับเมืองไทยไม่กี่เดือน โดยมีอาจารย ์

ป๋วยเป็นผู้น�า”๒๕ เขาเล่าต่อว่า “ตัวผมเองนั้นรู้แน่แก่ใจว่าอาจารย์ป๋วย

เป็นผู้ใหญ่ที่เห็นการณ์ไกล ต้องการให้ก�าลังใจพวกเราในการคิดและ

ท�างานเพื่อสร้างสังคมที่ส่วนใหญ่มีความร่มเย็นเป็นสุข โดยที่ตัวท่านเอง

๒๔ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ชีวิตที่เลือกได,้ น. ๓๕๔.
๒๕ เพิ่งอ้าง, น. ๓๕๔-๓๕๕.
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ไม่ได้มีท่าทีของ ‘ผู้น�า’ ไม่ว่าในทางความคิดหรือในการจัดต้ังองค์กร 

อะไร ท่านเป็นเสรีชน มีความคิดอิสระ และท่านก็ถือปฏิบัติต่อเราเยี่ยง

อิสรชนอย่างเท่าเทียมกัน”๒๖

 ชยัอนนัต์ ยงัเล่าอกีว่าเขาได้รับอทิธพิลอย่างมากจาก “จดหมาย

จากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงผู้ใหญ่ท�านุ เกียรติก้อง”๒๗ ที่อาจารย์ป๋วยเป็น 

ผู้เขียนขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขณะท่ีด�ารงต�าแหน่ง 

นายกสมาคมสังคมศาสตร์ฯ อยู่ โดยชัยอนันต์กล่าวว่าจดหมายดังกล่าว

เป็น “เสมือนสายฝนที่โปรยลงมาให้เมล็ดพันธุ์ทางปัญญาได้งอกเงยเป็น

ไม้เล็กๆ”๒๘ และท�าให้รู้สึกว่า “ยังมีผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวม รัก

ชาติและเสยีสละ ยงัมคีวามกล้าหาญทางศลีธรรมอยูใ่นบ้านเมอืง ... ท่าที

ของอาจารย์ป๋วยท�าให้ผมรู้สึกว่า ผมกับเพื่อนบางคนซ่ึงเป็นนักวิชาการ

ส่วนน้อยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ชุมชนที่ผมเริ่มผูกพันด้วยทีละน้อย 

จึงเป็นชุมชนทางปัญญาที่มีสมาคมสังคมศาสตร์เป็นศูนย์กลาง”๒๙

  ในช่วงที่เขากลับมาเมืองไทยหลังเรียนจบใหม่ๆ คือช่วงเวลา 

ที่สมาคมสังคมศาสตร์ก�าลังปรับปรุงอยู่ โดยที่ยังไม่มีการจ้างเจ้าหน้าที่

ประจ�าเข้าท�างาน ชัยอนันต์จึงเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ 

สมาคมสังคมศาสตร์ฯ มากขึ้น โดยมีอาจารย์ป๋วยเป็นแรงบันดาลใจ 

๒๖ เพิ่งอ้าง, น. ๓๕๖.
๒๗ จดหมายที่อาจารย์ป๋วยเขียนขึ้นเพ่ือเตือนสติจอมพลถนอม กิตติขจร หลังจากที่ท�า

รัฐประหารตนเองเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยสามารถอ่านฉบับ 

พิมพ์ล่าสุดได้ใน ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, ทัศนะทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๓๘-๔๔.
๒๘ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ชีวิตที่เลือกได,้ น. ๓๕๖.
๒๙ เพิ่งอ้าง.
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นอกจากนี้เขายังมองว่ากิจกรรมที่ไปร่วมกับสมาคมสังคมศาสตร์เป็น 

“ทางออก” จากความเบือ่หน่ายของบรรยากาศในคณะและมหาวทิยาลยั 

เขาจึงพยายามมุ่งมั่นท�างานกับสมาคมสังคมศาสตร์เพื่อสร้างให้เป็น 

พื้นที่บ่มเพาะทางปัญญา จนตนเองเติบโตขึ้นได้เป็นเลขาธิการสมาคมฯ 

และได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมในท่ีสุด เขาเป็นนักวิชาการที่ไม่เลือก

หนทางการเป็นคณบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดีเหมือนเพื่อน 

นักวิชาการคนอื่นๆ 

 ขณะท่ีฉัตรทิพย์ นาถสุภา ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งปฏิคมของสมาคม

สังคมศาสตร์ฯ ในเวลาที่ป๋วย อึ๊งภากรณ์เป็นนายกสมาคม ได้เล่า 

เก่ียวกับภาพจ�าที่มีต่อป๋วยในเวลานั้นว่า “อำจำรย์ป๋วยให้เสรีภำพกับ 

นกัวชิำกำรดมีำก ตอนนัน้ผมเป็นเดก็ใหม่ เพ่ิงจบมำได้ปีเดียว ท่ำนกบ็อก

ผมว่ำอยำกจัดอะไรก็จัดไปเถอะ ซึ่งถ้ำเป็นผู้ใหญ่คนอื่นคงไม่น่ำพูดแบบ

น้ัน ผมก็ไม่ยอมเพรำะกลวัว่ำถ้ำจดัอะไรตำมใจไปแล้วเดีย๋วมนัจะออกมำ

ไม่ดี สุดท้ำยผมก็ไปขอค�ำปรึกษำกับท่ำนว่ำจะจัดหัวข้อแบบนี้นะ คนนี้

จะมำพูดนะ เมื่อท่ำนบอกโอเคผมถึงจะจัด แต่ท่ำนไม่เคยค้ำนสักครั้ง  

ผมก็รู้สึกดีใจว่ำท่ำนก็ไว้ใจเรำ”๓๐ 

 นอกจากนี้ฉัตรทิพย ์ยังตีความบทบาทของป๋วยในฐานะ 

ผู้ประนีประนอมความขัดแย้งตึงเครียดภายในสมาคมเวลานั้น ระหว่าง

ปีกของนักวิชาการที่พยายามเขียนและจัดสัมมนาวิพากษ์วิจารณ์การ

ท�างานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา กับปีกท่ีท�างานอย่างระมัดระวัง

เนื่องจากกลัวผลกระทบกระเทือนต่อสมาคมเนื่องจากอยู่ภายใต้ระบอบ

๓๐ สัมภาษณ์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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เผด็จการทหาร ฉัตรทิพย์เห็นว่าป๋วยท�าหน้าที่ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี  

คือ “มันมีความตึงเครียดอยู่เหมือนกัน ระหว่าง สังคมศาสตร์ปริทัศน์  

กับสมาคมสังคมศาสตร์ฯ โดยฝ่าย สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ที่น�าโดย 

สุลักษณ์ พยายามผลักให้กลายเป็นงานวิชาการที่เชื่อมต่อกับประเด็น      

ทางสังคม พยายามผลักให้สมาคมมีบทบาทกับสังคมมากข้ึน แต่ขณะ

เดียวกันก็มีคนอื่นในสมาคมที่ให้ความส�าคัญกับบทบาทของนักวิชาการ

และปัญญาชนในการสอนหนังสือนักศึกษา มันมีความตึงเครียดตรงนี้ 

อยู่ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะอาจารย์ป๋วยแสดงบทบาทตรงนี้ ท�าให้ 

มันเปลี่ยนผ่านได้ราบรื่นดีพอสมควร อาจารย์ป๋วยสามารถเล่นบทเป็น 

ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ และ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

ที่บ้ำนพักของอำจำรย์ป๋วยในกรุงลอนดอน 

เมื่อเดือนพฤษภำคม ๒๕๓๑ ถ่ำยโดย ไชยันต์ ไชยพร 

ที่มา: ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
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ทั้งนักวิชาการท่ีน่าเคารพนับถือ และเป็นนักวิชาการที่ท�าประโยชน์ให้ 

กับสังคมด้วย อันนี้ผมว่าส�าคัญ วิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ก็ต้องรักษาสมาคม

ด้วย”๓๑ 

 สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในฐานะบรรณาธิการ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 

คนแรก ได้เล่ากรณีตัวอย่างรูปธรรมที่แสดงให้เห็นบทบาทของป๋วยใน

ขณะที่ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม “มีหลายเร่ืองเลยนะ โดยเฉพาะใน 

ปีที่จอมพลถนอมปฏิวัติตนเอง แล้วมี ส.ส. ๓ คนฟ้องถนอมจนถูกจับ 

เข้าคุก พอผ่านเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาแล้ว อาจารย์สัญญามาเป็นนายกฯ 

ส.ส. ๓ คนนั้นยังอยู่ในคุกอยู่ อาจารย์ป๋วยกลับมาเยี่ยมเมืองไทยพอดี  

ผมก�าลังจัดสัมมนาท่ีสยามสมาคม เรื่อง ‘บทบาทปัญญาชนกับอนาคต

ประเทศ’ พออาจารย์ป๋วยมาฟังคนก็แห่กันมาเยอะ อาจารย์ป๋วยพูด 

ก่อนเลยว่า บทบาทแรกของปัญญาชนที่ต้องท�าคือการเซ็นชื่อให้ ส.ส.  

ทั้ง ๓ คนออกจากคุกก่อน”๓๒ 

 นอกจากนี้สุลักษณ์ยังเล่าว่า “เมื่อท่านแรกรับเป็นนายกให้นั้น 

ได้เริ่มมีความผันผวนทางการเมืองเกิดข้ึนบ้างแล้ว ทั้งนี้โดยมีอนุสนธิมา

จากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๑ เวลาประชุมกันที่ธนาคารชาติมัก 

มีกรรมการชอบชวนท่านคุยเรื่องการเมือง เรื่องการเลือกตั้งอันจะมีขึ้น  

แถมมบีางคนเอาค�าพดูทีพ่ดูกนัในวงในไปเขียนลงหนงัสือพิมพ์ในวงกว้าง

ก็มี ทั้งนี้เป็นการผิดมารยาทอย่างร้ายแรง จนกรรมการบางคนถึงกับ 

ขอลาออก ถ้าคนที่น�าเรื่องไปเขียนไม่มาขอโทษท่ีประชุม ท้ังน้ีนับว่า

๓๑ สัมภาษณ์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐.
๓๒ สัมภาษณ์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
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บรรยากาศของการประชุมกรรมการสมาคม ดูช่างผิดไปจากการประชุม

ของพวกโครงการต�าราฯ ซ่ึงดูจะเป็นวิชาการมากกว่า แต่กรรมการทั้ง  

๒ ชุดนี้ มักได้รับเชิญไปประชุมและรับเลี้ยงอาหารกลางวัน หรือเย็น  

พลางประชุมไปพลาง ท่ีเรือนรับรองของธนาคารชาติอยู่เสมอ จนเรียก 

ว่ารองผู้ว่าการฯ ออกจะเขม่นๆ อยู่ด้วยซ�้าไป ใช่แต่เท่านั้น นักวิชาการ

บางคนในสมาคมนี่ยังต้องการใช้ชื่อนายกและชื่อสมาคมไปต่อรองกับ 

กำรชุมนุมของนักศึกษำ ประชำชน 

ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์

โดยมีหอประชุมใหญ่ และตึกคณะนิติศำสตร์ เป็นฉำกหลัง

ก่อนเคลื่อนสู่ท้องถนนรำชด�ำเนินในเหตุกำรณ์ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๑๖

ที่มา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๘), น. ๒๒๑.
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ฐานอ�านาจก็มี ไปหาเงินจากมูลนิธิต่างประเทศมาเข้ากระเป๋า หรือไป 

เข้าหน่วยงานอื่นนอกเหนือสมาคมออกไปก็มี วิ่งเต้นหาเงินเดือนให้  

ตนเองเพื่อบริหารงานของสมาคม ในนามของวิชาการก็มี ยิ่งในช่วงนั้น 

ท่านกต้็องไปสอนอยูท่ีม่หาวทิยาลยัปริน้ซตัน้ในสหรัฐ ปล่อยให้อปุนายก

ท�าการแทน แล้วมิหน�าเกิดจดหมายนายเข้ม เย็นยิ่ง ข้ึน เมื่อจอมพล 

ถนอม กิตติขจร ปฏิวัติตนเองคราว ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ขณะ

ที่ท่านไปสอนอยู่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยแล้ว สมาคมนี้ย่อมเป็นที่       

ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ ท้ังในยามน้ัน สังคมศาสตร์ปริทัศน์ เป็นนิตยสาร

ฉบับเดียวที่ยังพ่นพิษอยู่ได้เสียด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบใจอุปนายกคนที่ ๑ 

เป็นพเิศษ ทีก่ล้ารบัหน้าไว้ได้ในหลายกรณีอย่างอาจหาญ ข้าพเจ้าเองไป

ออกนิตยสาร อนาคต ให้สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ยัง

โดนเพื่อนกรรมการรุมไล่กันออกมาอย่างไม่ไว้หน้า โดยที่บรรณาธิการ 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ได้รับการคุ้มครองจากคณะกรรมการสังคม     

ศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ท้ังๆ ที่นายกอยู่นอกประเทศและ 

ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลอย่างหนัก ดังหนึ่งว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของ

คณะปฏิวัติเลยด้วยซ�้า”๓๓

 สุลักษณ์เล่าถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของตนเองกับป๋วยใน 

บทบาทสมยัทีท่�างานในสมาคมสงัคมศาสตร์ว่า “แม้เมือ่เราอยูใ่นต�าแหน่ง

ด้วยกัน ข้าพเจ้าก็ใช่ว่าจะไม่เคยขัดคอท่าน ทั้งทางด้านนโยบายและ 

ในด้านวิธีการบริหาร แต่ข้าพเจ้าก็คงเคารพนับถือท่านโดยทางส่วนตัว 

ตลอดมา ข้างท่านกเ็มตตากรณุาข้าพเจ้ามาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย”๓๔

๓๓ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน, น. ๖๐-๖๒.
๓๔ เพิ่งอ้าง, น. ๖๒.
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 นอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนของอาจารย์       

ป๋วยในฐานะนายกสมาคมเมื่อ “กรรมการคนหนึ่งถามท่านว่า เวลาคน

เอาของก�านัลมาให้ ท่านท�าตัวอย่างไร ท่านตอบว่าถ้าคนไม่รู้จักเอาของ

มาให้ ท่านไม่รับ ท่านเล่าว่าคราวท่านไปสหรัฐฯครั้งแรกในทางราชการ 

(เข้าใจว่าคุณเผ่าใช้ไป ติดต่อนายดัลเลส หัวหน้าซีไอเอ) มีพ่อค้าเอาของ

ขวัญมาให้ ที่ดอนเมือง เปิดออกดูเห็นเงินดอลล่าเป็นปึกๆ ต้องรีบส่งคืน

ในทันที ถ้าคนรู้จักเอาของไปให้เป็นกระเช้า เช่น ผลไม้ หรือเคร่ือง

กระป๋อง ท่านรับไว้เป็นกระป๋อง ๑ หรือสองสามผล ที่เหลือคืนไป แล้ว

ก�าชบัไม่ให้เอามาอกี ท่านว่าคนหนึง่เอาของไปให้ท่านปีใหม่ อ้างว่าไม่ได้

ให้ในฐานที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา หากให้ในฐานที่เคารพนับถือ ปีแรก

อำจำรย์ป๋วย กับ ส. ศิวรักษ์ เมื่อครำวที่ท่ำนกลับมำเยี่ยมประเทศไทย 

ณ มูลนิธิโกมลคีมทอง กรุงเทพฯ ในทศวรรษ ๒๕๓๐
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ท่านรับไว้ และก�าชับไม่ให้เอาไปให้อีก แต่ปีต่อมา เขาก็ขืนเอาไปให้        

เผอิญปีนั้นท่านยังไม่ตื่น ภรรยาท่านไม่ยอมรับและคงพูดจาภาษาไทย       

ซึ่งฟังดูไม่สู้สุภาพ ตามความเห็นของคนไทย คนๆ นั้นหาว่าเขาถูกแหม่ม

ไล่ เลยผกูใจเจบ็ หาทางด่าว่าท่านทกุทาง อ้างว่ามเีมยีองักฤษ จึงคดิฝาก

เงินไทยไว้กับสกุลเงินปอนด์แม้จะเสียผลได้เพียงใดก็ตาม เป็นต้น”๓๕

 ขณะท่ีสุชาติ สวัสดิ์ศรี ซึ่งด�ารงต�าแหน่งบรรณาธิการของ 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ในสมัยท่ีป๋วยเป็นนายกสมาคม ได้เล่าถึงมุมมอง

ตนเองที่มีต่อบทบาทของป๋วยในการอุดหนุน สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ว่า 

“ในแง่ของสัญลักษณ์ทางความเชื่อในเรื่องของเสรีภาพ ความเชื่อใน      

เรื่องการแสดงออก สิทธิเสรีภาพ freedom of expression แกเป็น

เสรีนิยมก้าวหน้า ผมว่าสิ่งหน่ึงท่ีเป็นจิตวิญญาณของแกตอนเข้ามาเป็น

นายกสมาคมฯ ท้ังๆ ท่ีแกก็ไม่ได้เข้ามาประชุม เพราะส่วนหนึ่งแกไป 

เป็นอาจารย์ที่อังกฤษ แล้วก็ไป lecture ที่อื่น ตอนช่วงที่ผมเริ่มเข้ามา

เป็นบรรณาธิการ แกอยู่ที่อังกฤษ แล้วแกก็ไป lecture ท่ีต่างๆ ช่วงปี 

๒๕๑๔ ตอนที่ถนอมยึดอ�านาจตนเอง แกก็อยู่อังกฤษ แล้วก็ช่วงต้นๆ  

ปี ๒๕๑๕ ทีแ่กเขยีนจดหมายถงึผม ทีม่ ี‘นายเข้ม เยน็ยิง่’ สิง่ท่ีอาจารย์ 

ป๋วยอุดหนุนเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณเรื่องรักความ 

เป็นธรรม เสรีภาพ แน่นอน ประชาธิปไตย freedom of expression 

หรือ academic freedom ถึงไม่ได้แลกเปล่ียนกันแต่ก็รู้ว่าอาจารย์ 

ป๋วยคิดแบบนี้ แล้วยิ่งมารับรู้จากการได้สัมพันธ์กับคนอื่นๆ”๓๖

๓๕ เพิ่งอ้าง, น. ๖๓.
๓๖ สัมภาษณ์ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
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 ตวัอย่างรปูธรรมของสิง่ทีส่ชุาตเิล่า คอืจดหมายสนทนาระหว่าง

ป๋วยกบัสชุาต ิขณะด�ารงต�าแหน่งบรรณาธิการของ สังคมศาสตร์ปริทศัน์ 

เวลานั้น๓๗ ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นความห่วงใยของป๋วยที่มีต่อการ 

รกัษาพืน้ทีท่างวชิาการและการปกป้องเสรภีาพการแสดงออกในเมืองไทย 

เช่น “เรำจะต้องรักษำสมำคมสังคมศำสตร์ฯ และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ 

ไว้ให้ได้” และ “ผมเห็นด้วยกับคุณในเรื่องที่จะต้องประคับประคอง 

ปริทัศน์ ไว้เท่ำที่จะท�ำได้ (โดยถือเสรีภำพให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้)  

เป็นดุลท่ีค่อนข้ำงจะยำกในกำรรักษำ แต่ก็จ�ำเป็น เพรำะเรำเป็นฉบับ 

เดียวที่ถือเสรีภำพอยู่ได้ตลอดมำ เป็นเพลิงให้เสรีชนได้มองเห็นอยู่ ถ้ำ

มืดมนเมื่อใดก็จะหำหนทำงได้ยำก” เป็นต้น 

 นอกจากนีป๋้วยยงัได้เขยีนบทความส่งไปลงวารสาร สงัคมศาสตร์

ปริทัศน ์อยู่หลายชิ้น เช่น “ข้อคิดจากสหรัฐอเมริกา” ใน สังคมศาสตร์

ปริทัศน์ ฉบับที่ ๘ (เดือนมีนาคม–พฤษภาคม ๒๕๑๔) หรือใน สังคม 

ศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๑๕ ว่าด้วย ‘ประชาธิปไตย 

ตายเสียแล้ว!’ ก็มีงานเขียนของป๋วย อึ๊งภากรณ์ เร่ือง “แตกเนื้อหนุ่ม 

เมื่อ ๒๔๗๕” เช่นกัน ซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นบทบาทของป๋วยที่ต้องการจะ

อุดหนุนการท�างานของ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ และเรายังทราบว่าป๋วย      

ได้ติดตามอ่านเนื้อหาของ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์แทบทุกฉบับ เนื่องจาก

สุชาติเป็นผู้ที่คอยส่งตัวเล่มให้ป๋วยอยู่เสมอแม้ในเวลาท่ีป๋วยไปสอน

หนังสืออยู่ที่ต่างประเทศก็ตาม

12
๓๗ โปรดดูจดหมายในภาคผนวก. 



 เรื่องราวของป๋วยในฐานะนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยที่ผู้เขียนน�ามาบอกเล่าในพื้นที่สั้นๆ นี้ ต้องการบันทึกไว้เป็น

หลักฐานถึงบทบาทของป๋วยในการอุดหนุนส่งเสริมการท�างานด้าน

วิชาการของคนรุ่นใหม่ในเวลานั้น และความพยายามของป๋วยที่จะ 

ปกป้องพืน้ท่ีของเสรภีาพในการแสดงออก รวมทัง้การเป็นแรงบนัดาลใจ

ให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ๆ ในการท�างานเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วน 

รวม แม้บทบาทส่วนนี้ในชีวิตของป๋วยอาจถูกมองว่าไม่ได้สร้างความ

เปล่ียนแปลงใหญ่โตใดๆ แก่สังคมไทยเหมือนบทบาทอื่นๆ เพราะไม่ใช่

บทบาทที่มีอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจใดๆ หน�าซ�้ายังเป็น 

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น แต่ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งส�าคัญที่

ป๋วยแสดงให้เห็น คือการท�าตามส�านึกทางจริยธรรมและอุดมการณ์ของ

ตนเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทที่ส�าคัญหรือไม่  

และไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด  

ก็ยังยืนยันที่จะท�าตามหลักการที่ตนเองยึดมั่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

บทส่งท้าย 



ภาคผนวก 
จดหมายติดต่อระหว่าง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กับ

สุชาติ สวัสดิ์ศรี๑



ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ กับ สุชำติ สวัสดิ์ศรี (ชำยมีหนวด) 

อดีตบรรณำธิกำรสังคมศาสตร์ปริทัศน์

ที่ร้ำนหนังสือสยำมปริทัศน์ ของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 

ช่วงหลังเหตุกำรณ์ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๑๖ 

ที่มา: สุชาติ สวัสดิ์ศรี

๑ พิมพ์ครั้งแรกใน “สกู๊ปพิเศษ,” ใน Hi-Class รายเดือน, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๒ (สิงหาคม 

๒๕๓๑)

  การจัดพิมพ์คร้ังน้ีคัดลอกจากที่เคยลงพิมพ์ใน เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับ 

ที่ ๘ จากอักษรสาส์นถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์

การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), น. ๗๙-๙๖.
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 ไม่ปรำกฏวันเดือนปี

เรียน… อาจารย์ป๋วย ที่เคารพ 

 ผมทราบท่ีอยู ่ของอาจารย์จากคุณวิจิตร สัจจะเวทะ จึงส่ง 

สังคมศาสตร์ปริทัศน ์มาถึงอาจารย์ ได้ ปริทัศน์ ฉบับชาวนาไทย ที่คุณ

มงคล ด่านสิริ ได้มาพบอาจารย์เพื่อจัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับพิเศษ หารายได้

เข้ามูลนิธิบูรณะชนบทฯ นั้น ก็พิมพ์เสร็จตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่ผมส่งมา 

ให้อาจารย์อ่านช้าไป เพราะรีบท�าเล่มต่อมาให้ออกทันตามก�าหนด เห็น

คุณมงคลบอกว่าได้ติดต่อกับผู้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อปรึกษาเร่ืองหนังสือ

น้ีเองแล้ว และในวันที่ ๑–๗ ธันวาคมนี้ พวกนิสิตชมรมอภิปรายของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะจัด “สัปดาห์แห่งการบูรณะชนบท” ขึ้น 

โดยเชิญปาฐกมาอภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับชาวนา ทั้งท่ีเกษตร 

ธรรมศาสตร์ และจุฬาฯ โดยผลัดวันกันไป 

 การสัมมนาท่ีจัดข้ึนท่ีชิคาโก และได้เชิญอาจารย์เป็นองค์ปาฐก

ด้วยน้ัน ผมสนใจมากและคิดว่าผู้อ่าน สังคมศาสตร์ ก็คงอยากได้อ่าน 

ด้วย ไม่ทราบว่าอาจารย์กล่าวเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ถ้าเป็น

ภาษาไทย อาจารย์จะกรุณาตัดทอนให้พอเหมาะที่จะลงพิมพ์ใน 

สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ได้บ้างไหมครับ ผมจะลองติดต่อไปทาง คุณโกศล 

ศรีสังข์ ด้วย เผื่อว่าจะมีส�าเนาที่ถอดจากเทปไว้บ้าง แต่ถ้าอาจารย์พอมี

เวลาที่จะกรุณาเขียนเป็นบทความให้ใหม่ ผมก็อยากได้พิมพ์ยิ่งครับ 

 ผมหวังว่าอาจารย์คงสบายดี ส�าหรับ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ 

ผมคิดว่าเวลานี้ไม่มีอุปสรรคอะไร 

ด้วยความเคารพนับถือ 

สุชาติ สวัสดิ์ศรี
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๒ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับชาวนาไทย เป็นฉบับพิเศษที่ออกเม่ือเดือนกันยายน  

๒๕๑๓ นับเป็นฉบับที่พิมพ์ขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อจุดประสงค์ในการจัดหาทุนช่วยเหลือ

อบรมลูกหลานชาวนา รายได้จากการจ�าหน่ายจะน�ามอบให้แก่มูลนิธิบูรณะชนบท 

แห่งประเทศไทย ที่อาจารย์ป๋วยเป็นประธาน และเป็นฉบับที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ  

อันเกี่ยวกับชาวนาโดยตรง ทั้งในแง่ปัญหา ในแง่อนาคต ในแง่กองทุนช่วยเหลือ  

ไปกระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ ที่ชาวนาได้รับ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม.
๓ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร.

     The Nassau Club, 6 Mercer Street,

      Princeton N.J.O. 8540 U.S.A.

    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

คุณสุชาติที่รักและนับถือ 

 ผมได้รับจดหมายของคุณ ๒๐ พ.ย. พร้อมด้วย สังคมศาสตร์

ปริทัศน์ ฉะบับคนหนุ่มและฉะบับชาวนาไทยแล้วในวันนี้ ด้วยความ 

ยินดีและขอบคุณ ผมจะเอาไว้อ่านเวลาว่างค�่าวันนี้ และจะให้คนไทย 

อื่นๆ ได้อ่านด้วย เพราะทุกคนอยากอ่านกันท้ังน้ัน ผมยินดีท่ีได้เห็น 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉะบับชาวนาไทย๒ ได้ออกมา หวังว่าคงจะเก็บ 

เงินได้มากพอบ�ารุงโครงการของท่านสิทธิพรฯ๓ การท่ีจะมีการจัด 

‘สัปดาห์แห่งการบูรณะชนบท’ ในธันวาคมนี้ ก็จะเป็นประโยชน์มาก  

ขออนุโมทนา 

 การสัมมนาที่ชิคาโกนั้น ล�าพังแต่ปาฐกถาของผมไม่ใคร่จะได้

ความสมบูรณ์ดีนัก และผมไม่ได้เขียนไว้ ไม่ทราบว่าใครอัดเทปไว้บ้าง 

รายงานของสัมมนานั้น ทางผู้จัดคือคุณโกศล ศรีสังข์ และพวกอาจจะมี 
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เพราะทราบว่าเตรียมกันอยู่ และคนอื่นที่เข้าร่วมสัมมนาก็คงจะเขียน      

เล่ามาได้ เรื่องนี้คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ได้เขียนขอมาทางผมก่อนแล้ว  

ผมก็ได้แนะให้ไปขอจากผู้จัดการหรือผู้สัมมนา เพราะผมเบื่อต่อการ 

ที่มีผู้ลือว่าผมมาเสี้ยมสอนยุยงนักเรียนไทยเต็มที คุณสุลักษณ์อาจจะ 

ติดต่อไปที่คุณโกศลแล้วก็ได้ แต่ท่ีผมทราบ มีคุณณรงค์ชัย อัครเศรณี 

มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ที่ Baltimore ได้เขียนเล่ามาให้คุณ 

สุลักษณ์แล้ว ฉะนั้นผมขอแนะน�าให้คุณติดต่อผู้อื่น เช่น คุณชัยอนันต์ 

สมุทวณิช (มหาวิทยาลัย Wisconsin) หรือคุณปราโมทย์ นาครทรรพ 

(มหาวิทยาลัย Cornell) หรือคุณแสง สงวนเรือง (ม. Indiana) อาจจะ

ได้เรื่องจากแง่ต่างๆ มา เป็นประโยชน์กว่ามาจาก source เดียว 

 นอกไปจากการสัมมนาที่ชิคาโกแล้ว ผมยังได้รับเชิญให้ไปพูดที่ 

Boston เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. นี้ เรื่องคล้ายๆ กัน มีคนไทยฟังประมาณ  

๑๐๐ คน ผมเห็นเขาอัดเทปไว้ ถ ้าคุณสนใจจะได้ก็ควรขอไปที่  

น.ส.สมนวล บุญสม เลขานุการสมาคมไทยในแมสสาจูเสทซ์, 587 

Beacon Street # 3, Boston, Mass: 02215, U.S.A. 

 ผมนี้จะได้รับเชิญไปอีกหลายแห่ง ขณะนี้เท ่าที่ทราบก็มี 

Pittsburg U. และสมาคมไทยในนิวยอร์ก แต่ก็คงพูดท�านองเดียวกัน  

ในราวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ผมจะว่างจากการสอนและการรับเชิญ 

ผมจะเขียนเรื่องมาให้ต่างหาก แต่กรุณาเตือนมาด้วยราว ๑ ก.พ. 

 ผมสบายดี ยินดีที่ได้เจอกัน

เคารพ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔

เรียน อาจารย์ป๋วย ที่เคารพ

 จดหมายลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๑๓ ของอาจารย์ผมได้รับ     

นานแล้ว และไม่ได้รีบติดต่อมาทันที เพราะอาจารย์บอกให้ผมเตือนมา

ใหม่ราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในเรื่องที่จะขอให้อาจารย์เขียนบทความให้ 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ บทความที่จะเขียนนั้นก็แล้วแต่อาจารย์จะกรุณา

เป็นเรื่องใดก็ได้ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ฉบับต่อไปจะออกราวปลายเดือน

มีนาคม ผมกะจะท�าฉบับว่าด้วยปักษ์ใต้ แต่ก็จะมีเร่ืองอื่นๆ คละกันไป 

หลังจากฉบับนี้ วาระหน้าการเป็นบรรณาธิการของผมจะครบ ๒ ปี ตาม

ก�าหนดของคณะบรรณาธิการ ซึ่งคุณสุลักษณ์ร่วมอยู่ด้วย ผมจะพ้น 

หน้าที่ไปในเดือนมิถุนายน ซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่คณะบรรณาธิการจะ 

ประชุมเห็นด้วยกับการให้สิทธิ์ต่ออายุ หรือจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

ออก สังคมศาสตร์ปริทัศน์ อย่างไรในล�าดับต่อไป ผมเองก็ยังไม่ทราบ 

เพราะยังไม่ได้เรียกประชุมคณะบรรณาธิการ 

 มีเรื่องอยากจะเรียน ไม่ทราบว่าอาจารย์ทราบหรือยัง นิตยสาร 

จัตุรัส ซึ่งผู้ร่วมท�าก็เป็นเพื่อนๆ กัน ได้ตั้งบริษัทข้ึนมาออกหนังสือ แต่ 

ออกมา ๔ เล่ม บัดนี้ได้ถูกเจ้าพนักงานการพิมพ์สั่งปิดโรงพิมพ์ ๖ เดือน

และยึดหนังสือไว้ทุกเล่ม ฐานผิด พ.ร.บ. การพิมพ์ มาตรา ๑๗ ข้อ ๑ ว่า

ด้วยการเอาหัวหนังสือต่างจังหวัดมาออกเป็นหนังสือหัวใหม่ เร่ือง 

ท�านองนี้มีหนังสือออกใหม่โดยวิธีเดียวกันหลายสิบฉบับออกมาได้ แต่ 

เจ้าพนกังานการพมิพ์ไม่สนใจเพราะหนงัสอืต่างๆ เหล่านัน้ ไม่ใช่ประเภท
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บทความวิจารณ์การบ้านการเมืองเลยไม่ถูกปิด  ส่วน วิทยาสารปริทัศน์ 

ของคุณสุลักษณ์นั้น ก็ถูกนายทุนบีบ ผมไม่ทราบว่ามีการบีบมาจากข้าง

นอกหรือเปล่า ขณะนี้คุณสุลักษณ์ได้ลาออกจาก วิทยาสารปริทัศน์  

แล้ว และเห็นบอกว่าจะกลับมาที่ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ใหม่ โดยจะ 

หาทางขยับขยายออกไป ผมเองในฐานะท่ีรับใช้สมาคมสังคมศาสตร์ฯ 

ฝ่ายส�านักพิมพ์นั้น เวลานี้ก็ขาดผู้สนใจรับผิดชอบ สมาชิกแน่นอนของ

สมาคมเป็นใครบ้าง มีการประชุมประจ�ากันอย่างไร หรือบริการงาน

อย่างไร ผมเองไม่ทราบ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ท�างานกินเงินเดือน

ในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง หากเป็นอย่างนี้ต่อไป ผมเกรงว่าต่อไป 

สมาคมอาจจะต้องล้ม ผมเองรับผิดชอบกับ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ จึง 

อยากเห็นสมาคมมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อไป เพราะถ้าหาก 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ จะถูกบีบ ย่อมถูกบีบมาจากทางสมาคม ถ้าหาก

สมาคมล้ม สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ก็คงล้มไปด้วย เนื่องจากอาศัยสมาคม

เป็นที่ออกหนังสือ

 อีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนต่างๆ เช่นจากมูลนิธิเอเชีย  

หรอืทีคุ่ณสุลกัษณ์ตดิต่อกบัทาง ‘สภาเสรภีาพว่าด้วยวฒันธรรม’ ทีป่ารสี

เสนอมาน้ัน ก็ท�าให้ผมไม่สบายใจ เพราะผมไม่อยากอยู่ในข่ายของใคร 

ผมเองอยากเห็นการตั้งเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์ขึ้นมา โดยการขายหุ้น 

อะไรท�านองนั้นมากกว่าหวังพึ่งเงินอุดหนุน การรับเงินอุดหนุนนี้ แม้ 

จะเป็นอิสระในการท�า แต่มักถูกคนข้างนอกมองในแง่ไม่ดี เช่น กรณีท่ี

เกิดกับนิตยสาร เอนคาวน์เตอร์ เป็นกรณีอ้ือฉาวมาพักหนึ่งในอังกฤษ 

เพราะเงินอุดหนุนนั้น ในทางจริยธรรมเราไม่รู้แน่ว่าต้นก�าเนิดของเงิน       

มาจากไหน ผมเองเห็นด้วยกับคุณสุลักษณ์ ท่ีจะให้นิตยสารอยู่เป็น
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ทางออกให้แก่สติปัญญาของคนในชาติ ประการนี้เป็นจุดหมายอันเดียว

ที่ท�าให้ผมมีก�าลังใจท�างาน แต่ผมไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการขอเงินอุดหนุน 

ทั้งๆ ที่รู้ว่าถ้าหากไม่มีเงินอุดหนุนนิตยสารคงจะล้ม ผมคิดว่าน่าจะมี

ทางออกทางอ่ืนท่ีเราจะช่วยตัวเองอีก อาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ประการใด 

กรุณาบอกให้ผมได้ทราบเป็นแนวทางบ้างก็จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 หวังว่าอาจารย์คงจะสบายดี ผมส่ง สังคมศาสตร์ปริทัศน์ เล่ม

ใหม่ และ จัตุรัส เล่มสุดท้าย ที่ถูกปิดมาให้อาจารย์อ่านพร้อมกันด้วย

 

ด้วยความเคารพ

สุชาติ สวัสดิ์ศรี



66 โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Princeton 

    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔

คุณสุชาติที่รัก

 ผมได้รับ จ.ม. ของคุณ ๘ กุมภาพันธ์แล้ว ด้วยความขอบคุณ 

เรื่องจัตุรัส และ วิทยาสารปริทัศน ์นั้น ผมได้ทราบแล้วเหมือนกัน แต่

เม่ือได้ทราบจากคุณละเอียดข้ึนไป ก็ยิ่งมีความวิตก เราจะต้องรักษา

สมาคมสังคมศาสตร์ฯ และ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ ไว้ให้ได้ เมื่อผมกลับ

มากรุงเทพในเดือนมีนาคมน้ี จะหาโอกาสหารือกับคุณ โปรดติดต่อไป 

ที่ธนาคารชาติด้วย 

 วิทยาสารปริทัศน์ ฉบับหลังท่ีคุณส่งมาให้นั้น มีเร่ืองน่าสนใจ

มาก ขอบคุณ

 ผมเองต้องขออภัยที่จะผิดนัด ยังไม่สามารถหาเวลาเขียนเร่ือง

ให้คุณได้ แต่ผมจะแวะไปอังกฤษ ๓ มีนาคม สัก ๒–๓ สัปดาห์ จะ 

พยายามเขียนให้คุณ (หวังว่าคงไม่ผิดนัดอีก) ผมจะออกจากสหรัฐพรุ่งนี้ 

และจะไปประชุมที่คานาดาก่อนไปอังกฤษ 

 เอาไว้คุยกันที่กรุงเทพ หวังว่าคุณคงสบายดีและไม่ร้อนใจนัก  

ผมสบายตามเคย

รัก + คิดถึง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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    ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๔

อาจารย์ป๋วย ที่เคารพ

 เนื่องในวาระดิถี ปีใหม่ ๒๕๑๕ ผมขออวยพรให้อาจารย์และ

ครอบครัวมีความสุข ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจนขอให ้

กลับมาเป็นก�าลังน�้าใจแก่คนรุ่นใหม่สืบต่อไป 

 ผมขอส่งหนังสือเล่มออกใหม่ มาถึงอาจารย์แทนการ์ดอวยพร 

ก็แล้วกันนะครับ

 

ด้วยความรักและเคารพ

สุชาติ สวัสดิ์ศรี
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    ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๔

เรียน อาจารย์ป๋วย ที่เคารพ

 ผมส่ง ปริทัศน์ ฉบับใหม่มาพร้อมกันนี้ และอยากเรียนอาจารย์

ว่า เมื่อประมาณ ๖ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกองเอกสารและหนังสือพิมพ์

ต�ารวจสันติบาล ได้มีจดหมายมาขอพบตัวผม เก่ียวกับข้อความที่ 

ลงพิมพ์ใน ปริทัศน์ ฉบับจีนแดง และได้บอกว่า เรื่องเกี่ยวกับจีนแดงนั้น 

ทางอธิบดีได้สั่งลงมา ขอให้ระงับไว้ก่อนในระยะนี้ ผมเองไม่ค่อยเข้าใจ

เจตนาเขาดีนัก แต่เพื่อไม่ให้ส่วนใหญ่อันเกี่ยวกันมาถึงสมาคมและ 

ปรทิศัน์ เองตอ้งหยดุชะงัก ผมกจ็ะระงบัไว้ ทีน่่าแปลกก็คอื ผมเตรยีมท�า

ฉบับจีนแดง เตรียมต้นฉบับไว้ล่วงหน้าอยู่ ๓ เดือน ก่อนจีนแดงจะเข้า

สหประชาชาติได้ด้วยซ�้า และเม่ือตอนหนังสือออกมาใหม่ๆ ก็ไม่เห็นจะ

เป็นไร เพียงแต่เมื่อหลังยึดอ�านาจ ๑๗ พฤศจิกายน นี่เอง จึงท�าให้เข้าใจ

ว่าอะไรหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลง และคงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่า 

ยคุสมยัแห่งการปิดต่อตาตวัเองคงจะก�าลงัคบืคลานเข้ามาอกีแล้วกระมงั 

 ถ้าอาจารย์พอมีเวลาเขียนหนังสือ ผมอยากจะได้บทความ ใน

เรื่องใดๆ ก็สุดแท้แต่จะกรุณา เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน ปริทัศน ์บ้างครับ 

รักและเคารพ

สุชาติ สวัสดิ์ศรี
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 3 Barton Close   

 Cambridge CB 3 9 LQ 

 England.

    ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

 จดหมาย ๒๘ ม.ค. ของคุณท่ีส่งมาพร้อมกับ สังคมศาสตร์
ปริทัศน ์ฉะบับหลัง ผมได้รับแล้วด้วยความขอบคุณ 
 ผมเห็นด้วยกับคุณในเรื่องที่จะต้องประคับประคอง ปริทัศน ์ไว้
เท่าที่จะท�าได้ (โดยถือเสรีภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้) เป็นดุลท่ี 
ค่อนข้างจะยากในการรักษา แต่ก็จ�าเป็น เพราะเราเป็นฉบับเดียวที่ถือ
เสรีภาพอยู่ได้ตลอดมา เป็นเพลิงให้เสรีชนได้มองเห็นอยู่ ถ้ามืดมน 
เมื่อใดก็จะหาหนทางได้ยาก
 ผมอยากจะเขียนเรื่องมาลง ปริทัศน์ แต่ระหว่างนี้ก�าลังงาน 
แยะเพราะค้างมาเมื่อต้นปี ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไปหลายเวลา แต่ถ้า 
คุณเตือนมาเรื่อยๆ ก็จะดี 
 มีบทความที่ผมเขียนเสร็จอยู่ ๑ บท ท�านองจดหมายจาก ‘นาย
เข้ม เย็นยิ่ง’ ถึง ‘นายท�านุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ’ ผมจะ 
ส่งไปให้ จอมพลถนอม กิตติขจร พรุ่งนี้ และจะส่งส�านวนให้คุณสาคร  
ถาวโรฤทธิ์ เลขานุการของผมที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. พิมพ์โรเนียว 
แจกในหมู่เสรีชนทั้งหลาย ไม่อยากน�าลงใน ปริทัศน ์ เพราะเหตุข้างต้น 
ขอให้คุณติดต่อคุณสาครมารับเอาไป (คุณชวลิต ปัญญาลักษณ์ รู้จัก)  
ผมจะให้คุณสาครโทรศัพท์บอกคุณด้วย 
 หวังว่าคงสบายดีและปลอดภัย สวัสดี

รัก + คิดถึง
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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 3 Barton Close, 

 Cambridge CB 3 9 LQ

 England.

    ๑๓ เมษายน ๒๕๑๕

คุณสุชาติที่รัก

 จ.ม. ๑๐ เมษายน และ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์เมษายน ๒๕๑๕ 

ผมได้รับพร้อมกันเช้านี้ ขอบคุณมาก 

 ผมจะต้องไปประชุมท่ีอเมริกา ๑๕–๒๐ เมษายนนี้ แต่ยินด ี

ที่จะเขียนเร่ืองให้ ปริทัศน์ ส�าหรับมิถุนายน ต้องขอผลัดเป็นราว  

๑๕ พฤษภาคม 

 ส�าหรับการสัมภาษณ์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ นั้น ผมคิดไม่ออกว่า

ควรจะให้โทรไปสัมภาษณ์จากลอนดอนหรือปารีส เพราะที่อังกฤษ

นักเรียนที่สนใจเขาเตรียมการสอบกันทั้งนั้น ที่ฝรั่งเศสผมไม่ทราบว่าจะ

มีใครท�าให้ได้บ้าง อยากแนะน�าว่าคุณควรเขียนตรงไปเลย และรีบส่ง

ค�าถามไป คงจะได้ตอบแน่ แต่ ดร.ปรีดีก�าลังมีธุระมาก เขียนชีวประวัติ

ของตนอยู่ ฉะน้ันจึงเห็นว่าควรรีบเขียนไป จะได้ให้เวลาพอสมควร ถ้า 

คุณรู้สึกว่าไม่สนิทสนมกัน วานคุณปราโมทย์ นาครทรรพ (อาจารย์

รัฐศาสตร์ มธ.) ช่วยเขียนไปก็ยังได้ address ของ ดร.ปรีดี ดังนี้ 

  Dr. Pridi Banomyong

  173 Avenue Aristide Briand 

  92 Antony, France. 
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 ผมรีบเขียนส่งมา เพราะก�าลังออกเดินทางไปลอนดอน จึงขอ 

จบเพียงเท่านี้ ที่ไม่ได้ลงจดหมายนายเข้มนั้น ตรงกับความประสงค์แล้ว 

เพราะผมมีชื่อเป็น “เจ้าของ” สังคมศาสตร์ปริทัศน ์อยู่ แต่ถ้าต้องการ

ยืนยันว่าผมเขียนจดหมายนายเข้มหรือเปล่า ผมก็ยืนดียืนยัน 

 หวังว่าคุณคงสบายดี และมีสันติสุข 

รัก + คิดถึง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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 3 Barton Close, 

 Cambridge CB 3 9 LQ

 England.

    ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๕

คุณสุชาติที่รัก

 ผมขอส่งเรื่อง “แตกเนื้อหนุ่มเมื่อ ๒๔๗๕” มาเพ่ือพิจารณา  

ถ้าเห็นสมควรก็คงจะเข้ากับต้นฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๑๕ ของ 

สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ได้กระมัง 

 ไม่ทราบว่าคุณ run off-prints ส�าหรับบทความบ้างหรือเปล่า 

ถ้าท�าได้ ผมอยากให้คุณ run ให้ผมสัก ๑๒ copies ส่งให้คุณวิจิตร  

สัจจะเวทะ ๘ ส�าเนา แล้วบอกให้คุณวิจิตรส่งให้ผม ๕ ส�าเนา เก็บทาง

คุณวิจิตร ๓ ส�าเนา และส่งให้คุณสาคร ๔ ส�าเนา ให้เก็บไว้ทาง 

ธรรมศาสตร์

 หวังว่าคุณได้เรื่อง ๒๔ มิถุนายน จากผู้ก่อการมากพอ รวมทั้ง

จาก ดร. ปรีดี พนมยงค์ ด้วย 

 ได้รับแล้วโปรดตอบให้หายห่วงด้วย จะขอบคุณ

     

รัก + คิดถึง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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ลอนดอน

    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๕

คุณสุชาติ ที่รัก 

 ผมได้รับ จ.ม. ๘ มิถุนายนของคุณ และ ปริทัศน ์เดือนมิถุนายน

แล้ว๔ ด้วยความขอบคุณ 

 การประชุมสมาคม ๓๐ มิถุนายนนี้ ผมเสียใจมาไม่ได้ เพราะ

ก�าลังอยู่ที่ Kuala Lumpur และต้องบรรยายในวันเดียวกันนั้น 

 ผมจะออกเดินทาง ๒๑ มิถุนายน ไป Ottawa (ประชุม) แล้วไป 

Canberra (ประชุม) กว่าจะกลับลอนดอนคงเป็นวันที่ ๑๕ ก.ค. และ 

ไปเคมบริดจ์ ๑๐ ก.ค.

 ผมรีบเขียนมาเพราะก�าลังเตรียมตัวเดินทาง จึงขอจบเพียง 

เท่านี้

 ผมสบายดี หวังว่าคุณและเพื่อนฝูงคงจะมีสันติสวัสดิสุข 

รักและคิดถึง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๔ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๑๕ เป็นฉบับว่าด้วย ‘ประชาธิปไตย       

ตายเสียแล้ว!’ มีผลงานเขียนของอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เร่ือง ‘แตกเนื้อหนุ่ม 

เมื่อ ๒๔๗๕’. 
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    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

เรียน อาจารย์ป๋วย ที่เคารพ

 ผมทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ ว่าอาจารย์ลาออกจากคณบด ี

คณะเศรษฐศาสตร์ ผมตัดข่าวส่งมาพร้อมกับ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ 

เล่มล่าสุด ส่งมาทางอากาศเหมือนเช่นเคย ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้อ่าน 

หรือยัง

 เมือ่ฉบบั ‘สงครามอนิโดจนี’ ผมท�าใบแทรกเสนอต่อผู้อ่าน และ

ผู้อ่านส่วนมากได้ขอให้ผมลงพิมพ์เรื่องของอาจารย์ใน สังคมศาสตร์

ปริทัศน ์บ้าง เป็นระยะๆ ผมจึงอยากเรียนแจ้งมา ถ้าอาจารย์มีเวลาว่าง

เวลาใด จะเขียนเรื่องแล้ว กรุณาขอส่งมาให้ผมพิจารณาบ้างตามโอกาส

 ขอให้อาจารย์และครอบครัว มีความสุขสบายดี 

รักและเคารพ 

สุชาติ สวัสดิ์ศรี
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 3 Barton Close,  

 Cambridge CB 3 9 LQ

 England.

    ๒๗ พ.ย. ๒๕๑๕

คุณสุชาติที่รัก 

 อ่านเรื่องที่แนบมาแล้วคิดถึงคุณจึงตัดส่งมาให้อ่านเล่น ถ้าอ่าน

แล้วติดใจ อยากได้หนังสือที่ข้างท้ายบทความก็บอกมา (คัดรายละเอียด

มาด้วย เพราะผมไม่ได้เก็บไว้ จะได้ซื้อได้ง่าย) แล้วผมจะซื้อส่งมาให้ 

 ที่ว่าอ่านแล้วคิดถึงคุณ เพราะคุณชอบแปลเรื่องพรรณนี้ และ 

บทกวีของพวกท่ีกดข่ีข่มเหง คุณและเพื่อนฝูงคุณก็ชอบแปล ลงใน 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ และที่อื่นๆ 

 ผมสบายดี จะต้องเขียนเรื่องให้คุณในไม่ช้า 

รักและคิดถึง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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แอลเลตเตอร์ 

    ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๖

อาจารย์ป๋วย ที่เคารพ 

 ผมจะท�า ปริทัศน์ ฉบับ ‘ฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน’ เดือนเมษายนนี้ ท่ีเคยบอกอาจารย์ ไม่ทราบว่า

อาจารย์พอเจียดเวลาเขียนเรื่องดังกล่าวสืบต่อจาก ‘ทางออกของไทย 

หลังสงครามอินโดจีน’ ให้ผมได้หรือไม่ เขียนเพียงสั้นๆ ก็ยังดี ผมอยาก

ได้ลงในฉบับนี้มาก เมื่อเร็วๆ นี้ผมเขียนขอให้ คุณถนัด คอมันตร์ เขียน

ด้วย เข้าใจว่าคงไม่ขัดข้อง 

 แต่ถ้าอาจารย์ไม่ว่างพอ ในเล่มฐานทัพ ผมก็อยากได้เร่ืองท่ีจะ

เขยีนเกีย่วกบั “การศึกษานอกโรงเรียน” และ “การปฏิรปูที่ดิน” ซึง่เป็น

แนวทางของ ปริทัศน์ เล่มถัดๆ ไป 

 ขอให้อาจารย์สขุสบายด ีทางธรรมศาสตร์รู้สึกอาจารย์ปราโมทย์ 

นาครทรรพ และอีกหลายคนจะเฮิร์ทเรื่องอธิการบดีมาก๕

คิดถึง

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

๕ เรื่องอธิการบดีที่กล่าวถึงนั้น หมายถึง ‘อดุล วิเชียรเจริญ’.
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 3 Barton Close, 

 Cambridge CB 3 9 LQ

 England.

    ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๖

คุณสุชาติที่รัก

 ได้รับ จ.ม. ๑๖ มีนาคม ของคุณวันนี้ ขอบคุณ

 เรื่องฐานทัพอเมริกันในไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผมคงจะ 

ไม่สามารถเขียนให้ได้ทัน เพราะขณะนี้มี Papers ที่จะต้องเขียนให้

มหาวิทยาลัยอื่น และ Asia Society อยู่ 2 Papers กับมีประชุมเรื่อง

โครงการศึกษาการพัฒนาในประเทศอังกฤษอีก 

 ผมตั้งใจจะเขียนเรื่องให้ สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ เสมอ และอาจ

เขียนเรื่องการศึกษาหรือปฏิรูปที่ดินในไม่ช้า อย่าเพ่ิงเอาเป็นก�าหนด

แน่นอน จะเขียนให้แน่ๆ ถ้าส่งมาไม่ได้ภายในเดือนเมษายนก็ต้องรอไป

จนถึงมิถุนายน เพราะพฤษภาคมผมจะต้องเดินทางไปประชุม ๓ แห่ง 

เกือบทั้งเดือน 

 เรื่องอธิการบดีนั้น ผมก็ผิดหวังบ้าง แต่ไม่เดือดร้อนอะไรมาก 

มายนัก หวังว่าอาจารย์ต่างๆ คงจะใจเย็นๆ ไว้ ยังมีช่องทางท�าประโยชน์

ให้สังคมอีกมาก 

 ผมสบายดี ก�าลัง spring และอบอุ่นในอังกฤษ 

 หวังว่าคุณคงเป็นสุขสวัสดี 

รักและคิดถึง
ป๋วย อึ๊งภากรณ์



ผลงำนของ นำยพงศธร ทิพำเสถียร ระดับอุดมศึกษำ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น



อาจารย์ป๋วย 
ในทัศนะ

พระไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล

ภาค ๒



ผลงำนของ ด.ญ.สิริยำกร ศรีสุโข ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 

โรงเรียนหมิงซิน จังหวัดระนอง

ผลงำนของ ด.ช.วีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 

โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



 มีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธคุ้นเคยกันดี เป็นตอน 

หนึ่งจากมงคลสูตร “การคบบัณฑิต และการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ข้อนี้

เป็นมงคลอันสูงสุด” ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อคบบัณฑิต เราย่อมได้ 

เรียนรู ้คุณงามความดีของท่าน และเมื่อได้สนทนากับท่านก็เกิดสติ 

ปัญญา ขณะเดียวกัน การที่เราจะยกย่องบุคคลที่ควรบูชาได้นั้น เรา 

ย่อมต้องรู้จัก คุ้นเคย เรียนรู้ชีวิตและคุณงามความดีของท่าน สิ่งเหล่านี้

ช่วยท�าให้เกิดแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต เมื่อเรายกย่องสรรเสริญท่าน 

จิตใจเราย่อมเป็นกุศล เกิดปีติ ปราโมทย์ และเกิดแรงบันดาลใจ ท�าให้มี

พลังในการท�าความดีมากยิ่งขึ้น อาตมาเชื่อว่าในบรรดาบัณฑิตและคน 

สานพลังหวัง 
ด้วยพลังธรรม: 

ร�าลึกถึง

อุดมคติอาจารย์ป๋วย๑

๑ ปรบัปรงุจากปาฐกถาธรรมงาน “คตีกวธีรรมสามญัชนคนต้นแบบ” เชดิชเูกยีรตอิาจารย์ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องริมน�้า LA ๑๐๗-๑๐๘  

คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ จดัโดยกองทนุท�าบญุวนัเกดิ 

ส�านักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ที่ควรบูชาทั้งหลายที่มีอยู่มากมายในโลกน้ี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

เป็นท่านหนึ่งที่เราสามารถน�ามาเป็นแบบอย่างของชีวิตได้อย่างแท้จริง

 หลายท่านในที่นี้ไม่เคยได้สนทนาวิสาสะกับท่านอาจารย์ป๋วย  

แต่การคบบัณฑิตนั้นไม่ได้หมายถึงการพูดคุยหรือสนทนาวิสาสะเท่านั้น 

การได้เรียนรู้ชีวิตและคุณงามความดีของท่านจากการอ่านหรือการฟัง

ก็ตาม ถือว่าเป็นการคบบัณฑิตได้เหมือนกัน เป็นการพาใจเราให้เข้าถึง

แก่นแท้แห่งความเป็นบัณฑิตของท่าน เพราะฉะน้ันแม้ไม่มีโอกาส 

พบปะสนทนากับอาจารย์ป๋วย แต่การได้ยินได้ฟัง ได้เรียนรู้ชีวิตและ 

งานของท่าน ก็ถือว่าเป็นมงคลเช่นกัน

 เมือ่พดูถึงอาจารย์ป๋วย หลายคนมกันกึถงึท่านในฐานะข้าราชการ

ที่ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความสามารถ ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่าน

ในด้านนี้นับว่าเด่นชัดมาก แม้กระทั่งเมื่อมูลนิธิรามอน แมกไซไซ ได ้

มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับท่านเมื่อปี ๒๕๐๘ ก็ได้พูดถึงท่านว่า         

เป็นข้าราชการไทยท่ีน่ายกย่องเคารพนับถือมากท่ีสุดผู้หนึ่ง ด้วยเหตุว่า

ท่านได้สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังมีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นอย่างยิ่ง๒

 อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าอาจารย์ป๋วยเป็นเพียงแค่ข้าราชการ 

ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีสติปัญญาความสามารถ ท่านก็คงเป็นแบบ 

อย่างที่ดีเฉพาะกับผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือผู้ที่ตั้งใจจะเป็นเทคโนแครต 

(technocrats) อย่างที่หลายคนมองท่านในแง่นั้น แต่ที่จริงแล้วท่าน        

๒ “ค�าสดุดีในพิธีมอบรางวัลแมกไซไซ,” ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๓๕๑-๓๕๕.
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เป็นมากกว่านั้น อาจารย์ป๋วยเป็นมากกว่าข้าราชการที่ซ่ือสัตย์และม ี

ความรู ้ความสามารถ กล่าวได้ว่าท่านเป็นแบบอย่างแห่งความเป็น 

มนษุย์ทีด่�าเนนิชวิีตตามอดุมคต ิ ตรงนีต่้างหากทีม่คีวามหมายส�าหรบัเรา

ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเทคโนแครตเท่านั้น

 การเป็นแบบอย่างของผู้ท่ีด�าเนินชีวิตตามอุดมคติ ไม่ใช่แค่มี

ความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น หากยังมีคุณธรรม 

ที่ยิ่งไปกว่านั้น ท�าให้ท่านมีความหมายกับคนรุ่นหลัง กับเยาวชน และ 

กับทุกคนท่ีปรารถนาจะรักษาความเป็นมนุษย์ และเข้าถึงความเป็น 

มนุษย์ที่ดีงาม หรือจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้ก็ได้

 อะไรคอืแก่นแท้ของอาจารย์ป๋วย ทีม่คีวามหมายต่อยคุสมยัของ

เรา ที่มีความหมายต่อคนทุกรุ่น ทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ในความเห็น 

ของอาตมา แก่นแท้ของอาจารย์ป๋วยประการหนึ่งคือ ความรักสัจจะ  

รักความจริง

 ความรักสัจจะอย่างเต็มเปี ่ยม ท�าให้อาจารย์ป๋วยเป็นผู ้ใฝ่ 

แสวงหาความจริง ใฝ่แสวงหาความรู ้ ท�าให้ท่านมีสติปัญญาเป็นที่ 

ยกย่อง สติปัญญาดังกล่าวเกิดจากความใฝ่รู้ ต้องการที่จะเข้าถึงความ 

จริงให้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ตัวเองจะท�าได้ ความรักสัจจะ ใฝ่รู้ รักความจริงนี้

เอง ท�าให้ท่านพยายามที่จะท�าการต่างๆ ด้วยสติปัญญา ท่านเป็นผู้หนึ่ง

ที่เป็นแบบอย่างของผู้ที่ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้ใช้ความ 

รู้สึก ไม่ได้ใช้อคติ หรือแม้แต่อุดมการณ์ใดๆ เมื่อจะท�าการส่ิงใด ท่าน 

จะต้องท�าความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นก่อน และเพราะเหตุนี้ท่านจึงให้

ความส�าคัญกับการศึกษาอย่างมาก

 ท่านเคยบอกกับเพื่อนๆ และลูกศิษย์ไม่กี่ปีก่อนเกษียณว่า  
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เป้าหมายอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านคือเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมา  

๑๒ ปีแล้ว ถ้าท่านมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ต�าแหน่งต่อไป 

ก็น่าจะเป็นรัฐมนตรี แต่ท่านเลือกที่จะมาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยที่ก่อนหน้านั้นท่านเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มา

หลายปีแล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านเห็นความส�าคัญของการศึกษา       

และเห็นว่าการศึกษานั้นไม่ควรเป็นไปเพื่อการไต่เต้าสถานะทางสังคม  

แต่ควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเข้าถึงความจริงให้ลึกซึ้งที่สุด ซึ่งท่านเห็น 

ว่านิสิตนักศึกษาและคนไทยควรจะมี

 เมื่อมีความรักสัจจะก็ย่อมตระหนักถึงความส�าคัญของความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีแต่คนรักสัจจะเท่านั้นที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตได้  

เพราะว่าสัจจะและความซื่อสัตย์น้ันเป็นสิ่งเดียวกัน น�าไปสู่กันและกัน 

ความรักสัจจะของท่านท�าให้ท่านพูดจริง ท�าจริง ไม่โกหกและไม่กลับค�า

 เมื่อตอนท่ีท่านเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย สมัยสงครามโลกครั้ง

ที่ ๒ ท่านเคยตั้งสัจจะไว้ว่า ท่านจะไม่รับต�าแหน่งทางการเมืองจนกว่า  

จะเกษียณจากราชการ ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่า ท่านไม่ได้เป็นเสรีไทยเพราะ 

มักใหญ่ใฝ่สูง หรือเพราะหวังประโยชน์ส่วนตัว แต่มุ่งประโยชน์ของบ้าน

เมือง และเมื่อท่านลั่นวาจาไว้เช่นนั้น แม้จะมีโอกาสหลายครั้งที่ท่าน

สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ เช่น สมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นนายก

รัฐมนตรี เคยทาบทามท่านให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ขณะน้ันท่านอายุประมาณ ๔๐ ปีต้นๆ แต่ท่านก็ปฏิเสธ แม้กระนั้น  

จอมพลสฤษดิ์ยังไม่เลิกความพยายาม สุดท้ายท่านก็บอกจอมพลสฤษด์ิ

ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีคงไม่ต้องการรัฐมนตรีที่ผิดค�าสาบาน พอได้ยิน    
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เช่นนี้จอมพลสฤษดิ์จึงเลิกตื๊อท่าน๓ นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น     

ถึงความรักสัจจะของท่าน เมื่อลั่นวาจาไปแล้วก็จะไม่กลับค�า แม้ว่าจะมี

โอกาสดีเพียงใดก็ตาม

 ความรกัสจัจะท�าให้อาจารย์ป๋วยเมือ่รับปากใครไปว่าจะท�าอะไร 

ก็จะต้องท�าให้ส�าเร็จจนได้ จึงน�าไปสู่ความพากเพียรพยายาม ความ 

วิริยะอุตสาหะ เพราะฉะนั้น สัจบารมีกับวิริยบารมีจึงเป็นส่ิงท่ีคู่กัน จะ

เห็นได้ว่าความรักสัจจะน�าไปสู่การสร้างเสริมคุณธรรมของอาจารย์ป๋วย

หลายประการ

 คุณธรรมอีกประการหนึ่งของท่านคือความใจกว้าง คนรักสัจจะ

ทีแ่ท้จรงิจะต้องใจกว้าง เพราะเมือ่ต้องการแสวงหาความจริง ต้องเปิดใจ

รับฟังความเห็นที่แตกต่าง เพราะความเห็นที่แตกต่างนั้น ช่วยให้เห็น 

ความจริงได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ใครที่ได้รู้จักอาจารย์ป๋วยจะพบว่า      

ท่านเป็นคนที่ใจกว้างมาก เพราะท่านเป็นผู้ที่ต้องการเข้าถึงความจริงให้

รอบด้านที่สุด ครบทุกแง่มุม  ในทางพุทธศาสนามีคุณธรรมประการหนึ่ง 

เรียกว่า สัจจานุรักษ์ แปลว่า การคุ้มครองสัจจะ หมายความว่า เมื่อรัก

สัจจะแล้วย่อมไม่ด่วนสรุปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเหลวไหล 

ทั้งน้ัน ไม่ด่วนตัดสินว่าความคิดเห็นของฉันเท่านั้นที่ถูกต้อง สิ่งที่ฉันรู้

เท่านั้นที่เป็นความจริง ความเห็นของคนอื่นหากไม่เหมือนฉันก็แปลว่า 

ผิด ข้อมูลของคนอื่นถ้าไม่เหมือนของฉันก็แปลว่าไม่จริง  สัจจานุรักษ์

เตือนใจเราว่า  ความเห็นของคนอ่ืนอาจจะถูก ข้อมูลของคนอื่นอาจจะ

๓ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “เหลียวหลัง แลหน้า,” ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,  

น. ๑๒.
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ผลงำนของ นำยสรำวุธ ชำวดร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 

โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย
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จริงก็ได้ ใครที่มีสัจจานุรักษ์จะเป็นผู้ที่มีความใจกว้าง ไม่ยึดติดถือมั่นใน

ความคิดความเห็น หรือแม้แต่ความรู้ของตัวเท่านั้นว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง 

เพราะความจริงนั้นมีหลายแง่มุม

 คุณธรรมข้อนี้นับวันจะหายากข้ึนเร่ือยๆ เพราะคนส่วนใหญ่     

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน มักจะมีความเชื่อมั่นว่าความเห็นของ 

ตัวเองเท่านั้นที่ถูก ความรู้ของตัวเองเท่านั้นที่จริง จึงมองหรือตัดสินว่า 

คนที่คิดต่างหรือเห็นต่างจากตนน้ันเป็นฝ่ายผิด อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ผู้รัก

สัจจะหรือรักความจริง ทั้งในความหมายของอาจารย์ป๋วย และในความ

หมายของพุทธศาสนา

 เมื่อรักสัจจะ มีความใจกว้าง ก็ย่อมน้อมรับค�าวิพากษ์วิจารณ์  

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทนค�าวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็เพราะว่ามันกระทบ

กระแทกอัตตา เพราะว่ามันท้าทายความคิดความเชื่อของตัว สั่นคลอน

ความเห็นของตัวเอง แต่ถ้ารักสัจจะก็จะไม่ยึดมั่นในความเห็นของตัวว่า

เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ วิพากษ์ไม่ได้  เพราะสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับผู้รักสัจจะ

คือความจริง และความจริงนั้นบางทีก็มาในรูปที่ไม่อยากจะฟัง เช่น ค�า 

ติติง ค�าทักท้วงว่ามีข้อผิดพลาด มีข้อบกพร่อง บ่อยครั้งความผิดพลาด

ของตัวเองนั้น แม้จะใคร่ครวญอย่างไรก็มองไม่เห็น ต้องอาศัยผู้อื่นช่วย

บอกช่วยชี้เนื่องจากมีมุมมองที่แตกต่างจากเรา   

 ดังนั้น ผู ้รักสัจจะนอกจากใจกว้างในความหมายที่ว่ารับฟัง      

ความเห็นท่ีแตกต่างจากตนแล้ว ยังพร้อมรับค�าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น

ด้วย และถ้ารักสัจจะจริงก็ไม่ต้องรอให้ใครมาวิจารณ์ตัวเอง ตัวเราเอง 

นั่นแหละที่หมั่นใคร่ครวญตน และพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง

 อาจารย์ป๋วยเป็นผู้หนึ่งท่ีกล้าวิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง แม้ว่าท่าน 
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จะประสบความส�าเร็จในการวางรากฐานของเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่ 

ท�าให้เศรษฐกิจการคลังการธนาคารของประเทศมีเสถียรภาพ ท�าให้มี

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า กระจายทั่วประเทศ ท่านเป็นคน 

ส�าคัญที่ช่วยวางนโยบายงบประมาณให้มีมาตรฐาน วางรากฐานให้

เศรษฐกิจไทยมีความเจริญมั่นคง ความส�าเร็จเหล่านี้เป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวาง จนกระท่ังบางคนตั้งสมญานามให้ท่านว่าเป็น บิดาของ

เศรษฐกิจไทยหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒๔  โดยเฉพาะในด้านการคลัง  

การธนาคาร แต่ท่านก็ไม่ได้หลงเพลินในความส�าเร็จของตน เมื่อท่าน

พิจารณาใคร่ครวญและพบว่าตัวเองมีความผิดพลาด ท่านก็พร้อมที่จะ

บอกกล่าวหรือแสดงความผิดพลาดนั้นให้ปรากฏ

 ท่านเคยพูดว่า “ผมเสียดายที่รู ้สึกว่าได้บกพร่องไปในการ

พิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ คือดูแต่ความเจริญเติบโตของส่วน

รวมเป็นใหญ่ ไม่ได้เฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคม ข้อนี้จึงพยายามแก้

ด้วยวิธีพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง”๕ กล่าวคือขณะที่เศรษฐกิจไทยเจริญ

เติบโตอย่างรวดเร็วนั้น สิ่งท่ีท่านเห็นก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยกับ 

คนจน ช่องว่างทางเศรษฐกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุล 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นความผิดพลาดที่ต้องแก้ไข ด้วยเหตุนี้ในช่วง

ท้ายของชีวิตท่านจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชนบท ช่วยให ้

๔ ดู Stefan Collignon, “Puey Ungphakorn: Founding Father of Modern 

Thailand”, [ออนไลน์], http://www.stefancollignon.de/PDF/Puey%20

Ungpakorn.pdf (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๕ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “เหลียวหลัง แลหน้า,” ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,  

น. ๑๕๑.
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คนชนบทมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน แต่น่าเสียดายที่ความพยายามเสริม

สร้างความยุติธรรมในสังคมของท่าน กลับถูกชนชั้นน�าซึ่งแวดล้อมท่าน

มองว่า ท่านมีความคิดฝักใฝ่ในสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ เป็นเหตุให้

ท่านถูกใส่ร้าย ถูกกลั่นแกล้ง และถูกปองร้ายโดยชนชั้นน�าจนกระทั่ง 

ไม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองไทยได้

 ความรักสัจจะของอาจารย์ป๋วยท�าให้ท่านยอมรับก�าพืดของตน 

ไม่ปฏิเสธว่าท่านเป็นลูกจีน สมัยท่ีท่านเป็นเด็ก การเป็นลูกจีนเป็นเรื่อง 

ที่น่ารังเกียจ ค�าว่า “เจ๊ก” เป็นค�าเหยียดหยาม แม้กระทั่งอาตมาสมัย 

เป็นเด็กจะไม่พอใจมากถ้าหากมีใครมาเรียกว่าเจ๊ก แต่อาจารย์ป๋วยนั้น 

แม้ชื่อและนามสกุลของท่านจะดูเหมือนเป็นภาษาจีน แต่ท่านไม่เคยคิด

เปลี่ยนช่ือเปลี่ยนนามสกุล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เคยทักท่านว่า 

ควรจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลได้แล้ว เพราะจอมพล ป. มีนโยบาย 

ต่อต้านจีนและลูกจีน แต่อาจารย์ป๋วยไม่เปลี่ยน ท่านไม่ปฏิเสธก�าพืด       

ของตน ท่านบอกว่าพ่อตั้งชื่อนี้มา ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องให้พ่อเปลี่ยน แต่   

พ่อตายไปแล้ว เพราะฉะน้ันก็ต้องคงช่ือนี้เอาไว้๖ ท่านไม่สนใจว่าชื่อนี้ 

จะขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในทางราชการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 

ความสามารถของท่านนั้นเด่นชัด สติปัญญาของท่านนั้นเฉิดฉายจน

กระท่ังช่ือหรือนามสกุลที่ส ่อความเป็นลูกจีนนั้น ไม่สามารถเป็น 

อุปสรรคได้ ท่านยอมรับก�าพืดของตน ไม่ปฏิเสธว่าตนเองเป็นลูกจีน แต่

ก็ภูมิใจในความเป็นไทย และรักเมืองไทย

 ความรักสัจจะ ความรักความจริงของท่านอาจารย์ป๋วยท�าให ้

๖ เพิ่งอ้าง, น. ๑๒๓.
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ท่านเป็นผู้ใฝ่ธรรม รักความดี สัจจะเป็นคุณธรรมข้อหนึ่ง เมื่อคนเรามี

ความรักสัจจะ รักความจริงแล้วจิตใจก็ย่อมเป็นกุศล ใจท่ีเป็นกุศลย่อม

ง่ายที่จะใฝ่ในธรรม ง่ายที่จะรักความดี แล้วเราก็จะพบว่า ความดีนั้นท�า 

ให้เกิดสุข ท�าให้ชีวิตงอกงาม นี่คือสัจธรรม ดังค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ที่ว่า “ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว” ถ้าเราใฝ่สัจธรรม รักความจริง เมื่อ 

พิจารณาต่อก็จะเห็นว่า หากปรารถนาความสุขก็ต้องท�าความดี เพราะ

ยศ ทรัพย์ อ�านาจไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริง 

คุณธรรมต่างหากที่จะน�ามาซึ่งความสุขอย่างแท้จริง

 เมื่อรักความดีก็จะเห็นว่าการไม่เบียดเบียนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีงาม 

เพราะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ทุกฝ่าย เป็นเพราะรักความดี ท่านจึง 

เห็นว่าความยุติธรรมนั้นควรเกิดขึ้นในสังคม เพราะความยุติธรรมท�าให้

สังคมมีความสงบราบรื่น และเมื่อรักความดีแล้วก็ย่อมพร้อมจะเป็น 

ผู้เสียสละ อาจารย์ป๋วยเป็นแบบอย่างของคนที่พร้อมเสียสละแม้กระทั่ง

ชีวิต ตอนที่ท่านเป็นเสรีไทย โดดร่มมาท�าภารกิจท่ีเมืองไทยในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอนนั้นรัฐบาลเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น และเป็น

ปรปักษ์กับฝ่ายสัมพันธมิตรรวมทั้งอังกฤษ อาจารย์ป๋วยเสี่ยงชีวิตโดดร่ม

มาเมืองไทย โดยท่ีไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับตนข้างหน้า ถ้าถูกจับหรือ 

ถูกทรมาน ท่านก็พร้อมที่จะฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษที่พกติดตัว  

ท่านไม่ปรารถนาท่ีจะฆ่าใครเพือ่รกัษาชวิีตของตน แต่ท่านโชคดีทีไ่ม่ต้อง

สละชีวิตในครั้งนั้น เพราะแม้จะถูกจับได้ แต่ตอนหลังผู้ใหญ่ในรัฐบาล 

โดยเฉพาะอธบิดกีรมต�ารวจก็เหน็ด้วยกับขบวนการเสรีไทย ท�าให้เสรีไทย

ในไทยกับเสรีไทยในต่างประเทศร่วมมือกัน และมีบทบาทส�าคัญในการ

ช่วยท�าให้ไทยพลิกสถานะจากการเป็นประเทศแพ้สงคราม กลายเป็น
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ประเทศชนะสงคราม๗

 อาจารย์ป๋วยพร้อมที่จะลาออกเพื่อยืนหยัดในความถูกต้อง  

สมัยที่ท่านเป็นข้าราชการระดับกลาง อายุราวๆ ๔๐ ปี ในสมัยจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการคัดเลือกบริษัทที่

จะผลิตธนบัตร ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความเท่ียงตรงใน     

การพิจารณาว่าบริษัทใดควรจะเป็นบริษัทท่ีได้พิมพ์ธนบัตร แต่มีบริษัท

หนึ่งซึ่งไม่มีมาตรฐานในการพิมพ์ มีเส้นสายอยู ่กับ พล.ต.อ. เผ่า  

ศรยีานนท์ ซึง่เป็นคนทีม่อี�านาจมากในเวลานัน้  ผู้จัดการของบริษทันีเ้มือ่

รู้ว่าอาจารย์ป๋วยตัดสินใจไม่เลือกบริษัทของตนและก�าลังเขียนรายงาน

เสนอคณะรัฐมนตรี เขาก็ไปด่าว่าท่านเพื่อให้เปลี่ยนรายงานไปในทาง 

ที่เป็นคุณกับบริษัทของตน อีกท้ังยังลามปามด่าว่าไปถึงรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงการคลัง แต่อาจารย์ป๋วยไม่หวั่นไหว ท�ารายงานเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีว่าบริษัททอมมัส เดอลารูควรได้รับมอบหมายให้พิมพ์

ธนบัตร ใช่แต่เท่านั้นท่านยังเขียนในท้ายรายงานว่า ถ้าเลือกบริษัทที่ด่า

ว่าท่านและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ท่านจะลาออก ตอนนั้นท่านเป็น

เพียงข้าราชการกระทรวงการคลังที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไร และรู้ด้วยว่า 

บริษัทนั้นมี พล.ต.อ. เผ่าอยู ่เบ้ืองหลังใหญ่ แต่ท่านพร้อมที่จะสละ 

ต�าแหน่ง และเอาชีวิตข้าราชการเป็นเดิมพัน เพราะเห็นว่าการยอมให้

บริษัทดังกล่าวพิมพ์ธนบัตรจะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ๘

๗ ดูรายละเอียดใน ป๋วย อึ๊งภากรณ์, อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “เหลียวหลัง แลหน้า,” ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,  

น. ๑๑๙-๑๒๑.
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ผลงำนของ ด.ญ.ภัควรัญชญ์ แก้วขำว ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 

โรงเรียนบ้ำนห้วยไซงัว จังหวัดหนองคำย
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 สมยัท่ีท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จอมพลสฤษด์ิ

เคยคิดจะต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ท�างานซ�้าซ้อนกับธนาคาร

แห่งประเทศไทย และมีคนท่ีไม่น่าเชื่อถือเป็นกรรมการ ท่านก็แสดง 

ความเหน็แย้งในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ี และบอกว่าท่านพร้อมจะลาออก 

ถ้าหากว่ายังมีการดึงดันแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว๙

 นี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์ป๋วยท่ีพร้อมจะเสียสละต�าแหน่งเพื่อ

ยืนหยัดในความถูกต้อง ขณะเดียวกันความเป็นผู้รักความดีท�าให้ท่าน 

เป็นผู้ที่เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ข้อนี้ข้าราชการทั้งที่ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย และที่คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ย่อมรู้กันดี

 คุณธรรมอีกประการที่สืบเนื่องมาจากการรักความดีคือ ความ

เชือ่มัน่ในอหงิสา คอืการไม่เอาเปรยีบเบยีดเบยีน อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ท่ียนื

หยัดในเรื่องของสันติวิธีและการไม่เบียดเบียน แม้เป็นทหารท่านก็ไม่คิด

จะฆ่าใคร ท่านเลือกท่ีจะฆ่าตัวตายมากกว่าที่จะไปยิงใคร ถ้าจวนตัว 

จริงๆ ท่านก็เลือกที่จะกินไซยาไนด์ซ่ึงพกติดตัวมา๑๐ การเอาปืนไปยิง 

ใครเพือ่ป้องกนัตนเองน้ันไม่มอียูใ่นความคดิของท่าน  เพราะท่านยนืหยดั

ในเรื่องของสันติวิธีตลอดเวลา๑๑ 

 ดังได้กล่าวแล้วว่าความรักความยุติธรรมเป็นคุณธรรมประการ

หนึ่งของท่าน ท่านพยายามผลักดันนโยบายท่ีส่งเสริมความเป็นธรรมใน

สังคม คนเราเมื่อรักความดี ไม่เพียงไม่ท�าชั่ว ไม่คดโกงเท่านั้น หากยัง 

๙ เพิ่งอ้าง, น. ๑๓๐-๑๓๑.
๑๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว, น. ๘๖.
๑๑ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย,” ใน ทัศนะ

ทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๒๒๕.
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ไม่ยอมนิ่งเฉย ดูดาย หากเห็นความไม่ถูกต้อง หรือความทุจริตเกิดขึ้น  

แม้รู้ว่าการท้วงติงนั้นจะท�าให้ตนเองเดือดร้อนเพราะผู้มีอ�านาจก็ตาม

 อาจารย์ป๋วยเคยเสนอคณะรฐัมนตรใีห้ปรับธนาคารพาณชิย์แห่ง

หน่ึง ซึ่งกระท�าการทุจริตผิดกฎของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร

พาณิชย์นั้นมีเส้นสายใหญ่มากซึ่งคือจอมพลสฤษดิ์ และพล.ต.อ. เผ่า  

ก่อนที่จะน�าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จอมพลสฤษด์ิขอพบท่าน

และพยายามโน้มน้าวว่าอย่าเสนอให้ปรับธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ แต่ 

ท่านปฏิเสธ จอมพลสฤษดิก์ไ็ม่ลดละ เรยีกมาพบอีก คราวนีเ้ชญิ พล.ต.อ. 

เผ่ามาเจรจาด้วย อาจารย์ป๋วยก็ปฏิเสธท่ีจะท�าตามนายพลสองท่านนั้น 

ท่านเห็นว่าเมื่อธนาคารพาณิชย์ท�าผิด ก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเสนอ

ไปตามระเบยีบว่าต้องปรบัเป็นจ�านวนหลายล้านบาท ส่วนคณะรัฐมนตรี 

จะมีความเห็นอย่างไรเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี 

 เมือ่ถึงวนัประชมุ ท่านเสนอคณะรัฐมนตรีว่าจะต้องปรับธนาคาร

พาณิชย์แห่งนั้น จอมพลสฤษดิ์ พล.ต.อ. เผ่าโกรธมากแต่ท�าอะไรไม่ได้ 

เพราะคณะรัฐมนตรีมีมติว่าให้ปรับธนาคารพาณิชย์นั้น ตอนนั้นท่าน     

เป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ 

โดนปลด นับเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่อายุสั้นที่สุดคือ  

๗ เดือน แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว แล้วความดีของท่านก็ส่งผลให้ท่านได้เป็น

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในที่สุด๑๒

 ในสมัยจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านเคยไปจับเข่าคุย

๑๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “เหลียวหลัง แลหน้า,” ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า, น. 

๑๑๗-๑๑๙.
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กับจอมพลถนอมท่ีกระทรวงกลาโหม บอกว่าญาติสนิทของท่านคน      

ไหนบ้างที่ทุจริตผิดกฎหมาย และขอร้องให้จอมพลถนอมตักเตือนคน

เหล่านั้น๑๓ แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จแต่ก็เป็นความกล้าของท่านที่จะ

กล้าท้วงติงผู้มีอ�านาจ ท่านเคยทักท้วงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใน 

เรื่องที่เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ โดยผูกเป็นกลอนในงานแสดง

สุนทรพจน์ของสมาคมธนาคาร มีเนื้อความว่ารัฐมนตรีไม่ควรเป็น

กรรมการในธนาคารพาณิชย์ ในท่ีสุดจอมพลถนอมก็ลาออกจากการ 

เป็นประธานกรรมการธนาคารพาณิชย์๑๔ นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการรัก

ความดีของอาจารย์ป๋วย

 การรักความดีของท่านไม่ได้หมายถึงการไม่คดโกงเท่านั้น แต่

หมายถึงการกล้าท้วงติง ไม่นิ่งเฉย ไม่นิ่งดูดาย หากเห็นความไม่ถูกต้อง

เกิดขึ้น แม้จะเป็นความไม่ถูกต้องที่เกิดจากผู้มีอ�านาจก็ตาม

 เมื่อรักความจริงและความดีแล้วก็ย่อมน�าไปสู่การรักความงาม 

เมื่อใฝ่ความดีแล้วใจย่อมเป็นกุศล จิตที่เป็นกุศลย่อมเข้าถึงความงาม 

ที่ละเมียดละไมได้ง่าย ไม่ว่าความละเมียดละไมของธรรมชาติหรือของ 

ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ที่มีรสนิยมในทางศิลปะ ท่านรัก

วรรณคดี มีความสามารถในการแต่งกลอน มีความสามารถในการเล่น

ดนตร ีและท่านยงัสนบัสนนุศิลปวฒันธรรม  ยากทีปั่ญญาชนหรือเทคโน

แครตที่มีสติปัญญาระดับท่านจะเข้าใจหรือเข้าถึงความลุ่มลึกในทาง

๑๓ เพิ่งอ้าง, น. ๑๓๒-๑๓๔.
๑๔ เพิ่งอ้าง, น. ๑๓๔. และดูกลอนได้ที่ “สุนทรพจน์เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค�่าฯ ประจ�า

ปี ๒๕๐๗,” ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า, น. ๑๙๗.
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สุนทรียภาพ แต่อาจารย์ป๋วยมี คุณสมบัติครบทั้ง ๓ ประการ ได้แก่  

Head (คือ ความรู้ สติปัญญา) Hand (ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญ)  

และ Heart คือ (ใจที่ละเมียดละไม)

 ในทางพุทธศาสนาค�าว่าดีและงามนั้นคู่กัน ค�าว่า กัลยา ใน 

ภาษาบาลีนั้น หมายถึงทั้งความดีและความงาม กัลยาณชน ก็คือ คนดี 

และหมายถึงคนที่มีใจงดงามด้วย ค�านี้ยังใช้กับค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ดังข้อความว่า “อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง และปริโยสานกัลยาณัง” 

หมายถึงค�าสอนของพระองค์นั้นไพเราะท้ังในเบื้องต้น ท่ามกลาง และ      

ในที่สุด ค�าว่า ไพเราะ ในท่ีนี้หมายถึงความดี มีคุณค่า เมื่อมีความงาม

ความละเมียดละไมในจิตใจ ก็ย่อมท�าให้มีความสุขหล่อเลี้ยงใจ ความสุข

ที่ว่านี้ช่วยให้มีพลังต่อสู ้เพื่อความจริงและความดี ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่ง 

ยั่วยวน เช่น ยศ ทรัพย์ อ�านาจ  

 อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ที่มีชีวิตสันโดษ มีบ้านหลังเล็กๆ ไม่ได้มีส่ิง

อ�านวยความสะดวกอะไรมากมาย แต่ท่านก็มีความสุข จอมพลสฤษด์ิ 

เคยเสนอว่าจะสร้างตึกให้ท่านสมัยท่ีท่านเป็นผู ้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย แต่ท่านปฏิเสธ๑๕ ท่านพอใจที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็กๆ ท่ี 

ซอยอารีย์ ท่านอยู่ได้อย่างไร ท่านอยู่ได้เพราะท่านมีความสุขจากชีวิต 

ที่สันโดษ มีศิลปวัฒนธรรม มีธรรมชาติเป็นเคร่ืองชุบชูใจ ท�าให้ท่าน

สามารถด�ารงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตไม่คดโกงได้

 อาจารย์ป๋วยพูดอยู่เสมอว่า ความจริง ความดี ความงาม เป็น

๑๕ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “เหลียวหลัง แลหน้า,” ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า,  

น. ๑๒๕-๑๒๗.
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คุณค่าส�าคัญของชีวิต๑๖ อุดมคติของท่านมั่นคงก็เพราะรักความจริง  

ความดี และความงาม อาตมาเห็นว่านี่คือ หัวใจส�าคัญ เป็นแก่นแท้ของ

ความเป็นอาจารย์ป๋วย ท�าให้ท่านมีชีวิตที่สอดคล้องกับอุดมคติได้เท่าที่

มนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งจะท�าได้ และเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรา หากว่า

เราปรารถนาชีวิตที่งอกงามและเป็นสุข

 คนทุกคนย่อมปรารถนาความสุขในชีวิต แต่คนจ�านวนไม่น้อย 

ที่คิดว่าความสุขเกิดจากการมียศ ทรัพย์ อ�านาจ และเมื่อเอายศ ทรัพย์ 

อ�านาจเป็นสรณะก็พร้อมท่ีจะคดโกง พร้อมที่จะโกหกมดเท็จ ดังนั้น 

จิตใจจึงยากท่ีจะเข้าถึงความงาม แต่ถ้าเราปรารถนาความสุขที่แท้ที่ 

ยั่งยืน การรักความจริง การรักความดี จะเป็นประตูเปิดสู่ความสุขที่แท้ 

และความสุขท่ีหล่อเลี้ยงใจก็ท�าให้ความดีงามของชีวิตเจริญงอกงาม 

มากขึ้น แม้ชีวิตบั้นปลายของอาจารย์ป๋วยจะล�าบากและตกต�่า ท่านเป็น

อัมพฤกษ์ ไม่สามารถพูดหรือเขียนได้ อีกทั้งไม่มีโอกาสกลับบ้านเกิด 

เมืองนอนจนกระทั่งปี ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นการกลับมาเพียงช่ัวครู่ชั่วยาม  

โดยที่บั้นปลายชีวิตต้องอยู่ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่แผ่นดินเกิดของท่าน 

แต่ท่านก็ไม่มีความทุกข์ ท่านมีความสุขตามอัตภาพ เพราะท่านมีความ

พึงพอใจในชีวิตที่สันโดษ มีศิลปะเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงใจ และมีความ 

ภาคภูมิใจในความดีที่ท�าให้ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 เมื่อรักความจริง รักความดี และรักความงาม ประโยชน์ย่อม 

ไม่เพียงเกิดขึ้นกับตนเองเท่านั้น แต่ยังท�าให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม 

อีกด้วย

๑๖ เพิ่งอ้าง, น. ๑๓๕.
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ผลงำนของ น.ส.เจณิกำพร ปิยะรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

โรงเรียนนำคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม
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 คณุปูการของท่านไม่ได้มแีค่การเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวติ

ที่ประเสริฐ งดงาม และผาสุกเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญก็คือแนวทาง 

หรือหลักการของท่านในการสร้างสรรค์ประเทศชาติ แม้ว่าท่านจะทุ่มเท

ชีวิตในขณะเป็นข้าราชการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญมั่นคงและ

เข้มแข็ง แต่ในตอนท้ายๆ ของชีวิตราชการ ท่านเห็นว่าหลักการส�าคัญ 

ที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติได้คือ สิ่งที่ท่านเรียกว่า “ประชาธรรม” 

หมายถึง ธรรมะส�าหรับชาติบ้านเมือง ธรรมะส�าหรับประเทศชาติ

 เมื่อพูดถึงธรรมะ คนส่วนใหญ่มักนึกถึงข้อประพฤติปฏิบัติหรือ

คุณธรรมส่วนตัว แต่อาจารย์ป๋วยมองคุณธรรมในความหมายท่ีกว้าง  

ท่านมองว่าธรรมะไม่ใช่เป็นเร่ืองของชีวิตส่วนตัวเท่านั้น แต่เป็นเรื่อง 

ของประเทศชาติด้วย ชีวิตจะมีความสุขต้องมีธรรมะ ในท�านองเดียวกัน

ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองและสงบราบร่ืนก็ต้องมีธรรมะ การเห็น

ธรรมะในมิติที่กว้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าชาวพุทธจ�านวนไม่น้อย 

มองไม่เห็นธรรมะในความหมายดังกล่าว

 ท่านเคยเขียนหนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย มีบทหนึ่ง 

กล่าวถึง ธรรมะในทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการประกอบสัมมา

อาชีวะ ไม่ทุจริต ไม่เบียดเบียน ไม่คดโกงเท่านั้น แต่ท่านยังหมายความ

รวมไปถึงนโยบายเศรษฐกิจด้วย เช่น ท่านเคยกล่าวว่า “นโยบำย 

เศรษฐกิจท่ีมุ่งช่วยเหลือหมู่ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะนั้น ถ้ำท�ำให้ 

คนกลุ่มใหญ่เดือดร้อนแล้ว ถือว่ำผิดหลักธรรมะในด้ำนเศรษฐกิจ”๑๗ 

๑๗ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๓๒๕.
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ธรรมะของท่านกินความไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายของ 

ประเทศชาติ ท่านยังพูดว่า “กำรที่มีบุคคลกลุ่มน้อยร�่ำรวยขึ้นอย่ำงมำก 

เป็นกำรผิดหลักธรรมะ เพรำะในขณะที่กลุ่มคนมั่งมีมำกๆ มีจ�ำนวน 

คนน้อย กลุ่มคนจนก็จะขยำยจ�ำนวนออกไป เกิดปัญหำในทำงสังคม  

มีกำรแบ่งแยกขั้นของคนโดยไม่ควร”๑๘ เห็นได้ว่าธรรมะในทัศนะของ 

อาจารย์ป๋วยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวบุคคลเท่านั้น แต่เป็นเร่ืองของ

นโยบายระดับประเทศ

 ประชาธรรมในความหมายของอาจารย์ป๋วยนั้น ให้ความส�าคัญ

กบัหลกั ๒ ประการ ประการท่ี ๑ คอื หลกัเสรภีาพและสทิธขิองประชาชน 

บ้านเมืองจะมีความสงบเรียบร้อยได้ ประชาชนต้องมีเสรีภาพและสิทธิ 

ในขอบเขตที่ไม่ท�าลายเสรีภาพและสิทธิของผู้อื่น และประการท่ี ๒ 

คือ การมีส่วนร่วมในการก�าหนดชะตากรรมของสังคมที่ตนอาศัย๑๙

 เสรีภาพและสิทธิ กับการมีส่วนร่วมในการก�าหนดชะตาของ

สงัคม สมยันีเ้รยีกว่า ประชาธปิไตย แต่อาจารย์ป๋วยเห็นว่าประชาธิปไตย

เป็นค�าที่ใช้กันจนเฝือแล้วจนกระท่ังความหมายผิดเพี้ยน ท่านจึงเสนอ 

ค�าว่า ประชาธรรม๒๐ เพราะอย่างน้อยค�าว่าธรรมะเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่า 

ประชาธิปไตยต้องไม่ทิ้งความถูกต้อง

 อาจารย์ป๋วยให้ความส�าคัญในเรื่องเสรีภาพมาก ท่านเห็นว่า

เสรีภาพเป็นสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมสติปัญญาและอุดมคติ ท่านเคย 

กล่าวไว้ในปาฐกถาที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี ๒๕๑๗ ท่ีตึกเอที เป็นปาฐกถา 

๑๘ เพิ่งอ้าง, น. ๓๒๗.
๑๙ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “แนวทางสันติวิธี,” ใน ทัศนะทางการเมือง, น. ๓๐๙.
๒๐ เพิ่งอ้าง.
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ที่จัดเป็นครั้งแรกส�าหรับเชิดชูคุณงามความดีของคนหนุ่มที่ชื่อว่า โกมล 

คีมทอง ท่านกล่าวไว้ในปาฐกถาโกมล คีมทองตอนหนึ่งว่า

 “เสรภีำพเป็นเนือ้ดนิ อำกำศ และปุย๋ ท่ีจะท�ำให้พฤกษชำติแห่ง

ควำมคดิเจรญิเตบิใหญ่ขึน้ได้ และเมือ่ควำมคดิน�ำไปสู่อดุมคติ อดุมคติจะ

เกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่บุคคลในสงัคมสำมำรถใช้ควำมคดิอย่ำงเสรี ปรำศจำก

พันธนำกำรของจำรีตประเพณี หรืออีกนัยหนึ่งเรำต้องสนับสนุนให ้

มนุษย์แต่ละคนใช้ควำมคิดอย่ำงมีเสรีภำพ ชนิดท่ีไม่ต้องพึงหวำดหวั่น 

ว่ำจะเป็นควำมคิดนอกลู่นอกทำง”๒๑ 

 ท่านยังกล่าวต่อไปว่า “เสรีภำพสร้ำงควำมเจริญให้แก่มนุษย์ได้

ฉันใด กำรใช้เสรีภำพในกำรคิดย่อมช่วยให้เกิดอุดมคติในสมำชิกแห่ง

สังคมฉนันัน้ และอดุมคตขิองสมำชกิต่ำงๆ ในสงัคมซึง่จะมคีวำมแตกต่ำง

กันไปในหลำยๆ กระแสนั้น ย่อมจะท�ำให้สังคมนั้นเจริญมั่งคั่งดีกว่ำ 

‘อุดมกำรณ์’ อันหนึ่งอันเดียวของสังคม”๒๒

 อาจารย์ป๋วยยอมรับว่า เมื่อมีเสรีภาพแล้วย่อมมีความแตกต่าง

ทางความคิด มีความแตกต่างในเชิงอุดมคติ อุดมคติของคนในสังคม 

แตกต่างกันได้ ความแตกต่างนั้นสามารถท�าให้เกิดความเจริญงอกงาม  

ดกีว่าการทีส่งัคมมอุีดมการณ์อนัหนึง่อันเดียว อนันีเ้ป็นความใจกว้างของ

อาจารย์ป๋วยที่เห็นความส�าคัญของเสรีภาพและยอมรับความแตกต่าง 

แม้กระทั่งในเรื่องอุดมคติ

 นอกจากเสรีภาพแล้ว สิทธิก็เป็นเรื่องส�าคัญ คนเราไม่ควรมี 

สิทธิส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ควรเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย นั่นคือสิทธิใน

๒๑ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “อุดมคติ,” ใน ทัศนะทางการเมือง, น. ๑๑๔.
๒๒ เพิ่งอ้าง, น. ๑๑๖.



102 โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ความเห็นต่าง สิทธิที่คนอื่นเห็นต่างกับเรา แม้บางครั้งความเห็นนั้นจะ 

ไม่ถูกใจเรา อาจารย์ป๋วยเห็นว่าเขาต้องมีสิทธิเช่นน้ัน และเราก็ควรจะ

เคารพสิทธิของเขาด้วย ที่น่าคิดก็คือ ๔๐ ปีผ่านไปแล้ว การเคารพสิทธิ

ในความเห็นต่างของผู้คนในสังคมไทยก็ยังมีน้อยมาก

 เมื่อเห็นความส�าคัญของเสรีภาพและสิทธิแล้ว ถ้าหากว่าสิทธิ

เสรีภาพยังไม่เกิดข้ึนในสังคมก็ต้องต่อสู้ ท่านเห็นว่าวิธีที่จะท�าให้เกิด 

สิทธิเสรีภาพขึ้นอย่างแท้จริงก็คือ สันติวิธี

 อาจารย์ป๋วยย�้ามากว่าในการบรรลุสิ่งดีงามนั้นเราควรใช้วิธีการ

ที่สันติ เป้าหมายที่ดีงามจะบรรลุได้ต้องใช้วิธีการท่ีดีงามนั่นคือ สันติวิธี 

ถ้าใช้ความรุนแรงก็อาจจะน�าไปสู่การเบียดเบียนกัน แม้จุดมุ่งหมายจะ

เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น ส่ิงท่ีตามมา 

ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายได้๒๓ ทุกวันนี้และที่เกิดขึ้นโดยตลอดใน

ประวัติศาสตร์ก็คือ ความเลวร้ายบ่อยครั้งท�าในนามของความดี ท�าใน

นามของอุดมการณ์อันสูงส่ง ท�าในนามของพระเจ้า สงครามและการฆ่า

ฟันทั้งหลายในรอบหลายพันปีที่ผ่านมา หลายครั้งเกิดจากการท�าเพื่อ

พระเจ้า เกิดจากการปกป้องความดี แม้กระทั่งกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อ 

ปัญหาให้กับโลกในทุกวันนี้เขาก็ท�าในนามของความดี จะว่าไปแล้ว

เหตุการณ์ ๖ ตุลา ที่มีการสังหารโหดนักศึกษา ประชาชน ก็ท�าในนาม

ของอุดมการณ์ท่ีถือว่าดี คือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่ความยึดมั่น 

ในอุดมการณ์ถ้าหากว่าไม่รู ้เท่าทัน มันก็สามารถจะผลักให้เราท�าสิ่ง 

ชั่วร้ายได้

๒๓ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี,” ใน ทัศนะทางการเมือง, 

น. ๔๙.
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 การยึดมั่นถือมั่นในความดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพราะ 

ว่าถ้าเรายึดมั่นมากมันก็สามารถท�าให้เราท�าในสิ่งที่เลวร้ายได้ แม้คนเรา

ยากที่จะรู้เท่าทันความยึดมั่นถือมั่น แต่ส่ิงหนึ่งที่จะเป็นหลักประกันว่า

ความดีของเราจะไม่ท�าร้ายผู้อื่นก็คือ การใช้สันติวิธี ถึงแม้เราจะมั่นใจ

ความดีของเรา ยึดมั่นอุดมการณ์ของเราเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ใช้สันติวิธี

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย เพราะหากว่าอุดมการณ์ของเราผิดพลาดอย่าง     

น้อยก็ไม่ก่อความเสียหายมาก ไม่ได้ท�าให้ผู้คนเสียชีวิต

 มคีนจ�านวนไม่น้อยท่ียอมตายและลงมือฆ่าคนอืน่ให้ตายในนาม

ของอุดมการณ์หรือศาสนา แล้ววันดีคืนดีก็ทิ้งอุดมการณ์หรือศาสนานั้น

ไป เพราะเกิดตาสว่างขึ้นมา พบว่าอุดมการณ์ที่ฝังหัวตัวเองนั้นมีความ 

ผิดพลาด ที่แย่กว่านั้นก็คือได้พบว่าตนฆ่าคนอื่นตายเพ่ืออุดมการณ์ที่        

ผดิพลาดเหล่านัน้ คนจ�านวนไม่น้อยจงึจมอยูก่บัความรู้สึกผิดทีติ่ดค้างใจ 

นี้คือโศกนาฏกรรมของผู้คนจ�านวนมาก

 อย ่างไรก็ตามสันติวิธี เป ็นหลักประกันว ่าความยึดมั่นใน

อุดมการณ์ หรือการปกป้องความดีของเราจะไม่ก่อความเสียหายให้แก ่

ผู้อื่น  แม้ในเวลาต่อมาจะพบว่าอุดมการณ์นั้นผิดพลาด ไม่ได้เรื่อง แต่ก็

จะไม่ต้องเศร้าเสียใจว่าได้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ตายเพราะความโง่เขลานั้น

 ทัง้หมดทีก่ล่าวมานีค้อืธรรมะของอาจารย์ป๋วยทีเ่ราควรน้อมน�า

มาใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการรักความจริง รักความดี รักความงาม หรือหลัก

ธรรมส�าหรับบ้านเมืองคือ ประชาธรรม ในมุมมองของอาตมา คุณค่า 

เหล่านี้ยังเป็นสิ่งท่ีทรงพลังส�าหรับเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตอย่าง 

มีอุดมคติ ในการท�าให้เรามีความเป็นมนุษย์ที่แท้
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ผลงำนของ ด.ช.พิสิษฐ์ วรรณขำม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย



105อาจารย์ป๋วย กับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

 ใช่แต่เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ยังเป็นหลักการส�าคัญส�าหรับบ้านเมือง 

เราในเวลาน้ี ซึ่งยังไม่มีประชาธรรม เสรีภาพและสิทธิของประชาชนยัง

ถูกจ�ากัด หรือถูกละเมิด ผู้คนยังมีส่วนร่วมในบ้านเมืองน้อย หลายคน  

รู้สึกว่าเป็นผู ้อาศัยในบ้านเมืองนี้มากกว่าท่ีจะเป็นเจ้าของประเทศ 

เพราะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมหรือทิศทาง

ของบ้านเมืองเลย

 เดือนน้ีเมื่อ ๔๔ ปีท่ีแล้ว อาจารย์ป๋วยได้ท�าสิ่งซึ่งหลายคนไม่     

คาดคิดว่าท่านจะท�า คือการเขียนจดหมายถึงจอมพลถนอม กิตติขจร 

จดหมายนี้เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อ “จดหมายนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงผู้ใหญ ่

ท�านุ เกียรติก้อง แห่งหมู่บ้านไทยเจริญ”๒๔ ท่านเขียนถึงจอมพลถนอม

เพราะไม่เห็นด้วยกับการที่จอมพลถนอมท�ารัฐประหารเมื่อปี ๒๕๑๔  

จึงเขียนมาขอร้องให้ผู้ใหญ่บ้านท�านุ เกียรติก้องฟื้นฟูกติกาบ้านเมืองขึ้น

มา เพ่ือท�าให้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กลับมา 

อีกครั้งหนึ่ง

 ไม่น่าเชื่อว่า ๔๐ ปีผ่านไป ประเทศไทยกลับมาสู่จุดเดิมคือไม่มี

ประชาธรรม เสรีภาพและสิทธิประชาชนถูกจ�ากัด และการมีส่วนร่วม     

ในบ้านเมืองก็ยังกระท่อนกระแท่น จนถึงทุกวันนี้แม้ผ่านไปเกือบ ๒ ชั่ว

อายุคนหลังจาก “จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงนายท�านุ เกียรติก้อง 

ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ” สิ่งท่ีอาจารย์ป๋วยได้เขียนได้ท�าก็ยังมีความหมาย

ส�าหรับสังคมในปัจจุบัน เราจะหวังสังคมที่ดีงามได้ก็ต่อเมื่อมีธรรมเป็น

พื้นฐาน

๒๔ ดู ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายท�านุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่

บ้านไทยเจริญ,” ใน ทัศนะทางการเมือง, น. ๓๘-๔๔.
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 อาจารย์ป๋วยพูดอยู่เสมอว่า “ธรรมะคืออ�านาจ ไม่ใช่อ�านาจคือ

ธรรม”๒๕ สังคมที่ดีงามไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยอ�านาจ ไม่ว่า อ�านาจ 

ปืน หรืออ�านาจรถถัง สังคมที่ดีงามต้องอาศัยธรรมะ ธรรมะที่อาจารย์ 

ป๋วยได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างให้แก่เราคือ การรักความจริง รักความดี 

และรักความงาม และการเชิดชูประชาธรรม

 เมื่อปี ๒๕๑๕ อาจารย์ป๋วยได้เขียนสารในโอกาสที่คณะเศรษฐ-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตึกใหม่ ท่านเขียนจากประเทศ

อังกฤษ หลังจากได้เขียนจดหมายถึงผู ้ใหญ่ท�านุ เกียรติก้องในนาม 

นายเข้ม เย็นยิ่ง ในสารนั้นท่านได้อวยพรให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ 

ข้าราชการ พนักงานของคณะเศรษฐศาสตร์ มีความสุขความเจริญ และ

ปลอดพ้นจากภยันตรายและความจัญไรทั้งปวง แล้วท่านปิดท้ายด้วย

ข้อความว่า “ขอให้ด�ำรงไว้ซ่ึงเสรีภำพและศักดิ์ศรีของมนุษย์อันเป็น 

สิทธิของผู้รักธรรมทั้งหลำย”๒๖

 อาตมาเชือ่ว่า หากอาจารย์ป๋วยยงัมชีวีติอยูทุ่กวันนี ้ท่านกอ็ยาก

จะบอกพวกเราเช่นนั้น พวกเราในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงนิสิตนักศึกษา 

คณาจารย์และข้าราชการของธรรมศาสตร์เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึประชาชน

ทัง้หลาย ว่า  “ขอให้ด�ำรงไว้ซึง่เสรภีำพและศกัดิศ์รขีองมนษุย์อนัเป็นสทิธิ

ของผู้รักธรรมทั้งหลำย”

 อาตมาขอยุติการปาฐกถาเพียงเท่านี้

๒๕ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี,” ใน ทัศนะทางการเมือง, 

น. ๕๐.
๒๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “ตึกใหม่เศรษฐศาสตร์,” ใน ทัศนะทางการศึกษา, น. ๓๔๘.



 เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นนักเรียน ศิษย์เก่าที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ 

กล่าวถึงมากที่สุดคนหนึ่งได้แก่ ป๋วย อึ๊งภากรณ ์กิตติศัพท์ของอาจารย์ 

ป๋วยซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในแวดวงอัสสัมชัญ คือความซื่อสัตย ์

สุจริตและความรู้ความสามารถ ใช่แต่เท่านั้น พวกเรายังภาคภูมิใจ 

อาจารย์ป๋วยในฐานะอัสสัมชนิกท่ีมีเกียรติคุณสูงส่ง จะไม่ให้เด็กๆ อย่าง

พวกเราภูมิใจได้อย่างไร ในเมื่อธนบัตรทุกใบในประเทศนี้มีลายเซ็นชอง

อัสสัมชนิกผู้นี้ปรากฏอยู่ ตอนนั้นอาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างสูงในการปฏรูิประบบเศรษฐกจิ

ไทยให้มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะในด้านการเงินการคลัง เป็นที่ยอมรับ 

ของนานาประเทศ แต่เวลานัน้ข้าพเจ้ายงัไม่ได้เข้าใจไปถึงปานนัน้ รู้แต่ว่า

ท่านเป็นคนที่มีต�าแหน่งส�าคัญคนหนึ่งของประเทศ และเป็นคนที่มี 

อาจารย์ป๋วย
กับ

ความหมายในยุคของเรา๑

๑ บทความชิ้นน้ีเผยแพร่คร้ังแรกเป็นเสมือนบทน�า ในหนังสือ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ประสบการณ์ชีวิต และข้อคิดส�าหรับคนหนุ่มสาว (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๘) ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่มี พจน์ กริชไกรวรรณ เป็นบรรณาธิการ.
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ชื่อเสียงเอามากๆ

 ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่จะคุ้นกับกิตติศัพท์ชื่อเสียงของอาจารย์ป๋วย

เท่าน้ัน แม้แต่หน้าตาของท่านข้าพเจ้าก็เห็นอยู่บ่อยๆ เพราะเวลาเรา 

ขึ้นหรือลงบันไดหน้าห้องอธิการ จะต้องเห็นภาพถ่ายของท่านซึ่งทาง

โรงเรียนเอามาติดไว้ร่วมกับอัสสัมชนิกท่านอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง ภาพ 

อาจารย์ป๋วยวัยปลาย ๔๐ ยังติดตาข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้า 

ไม่ทราบว่าเวลานั้นท่านเพิ่งได้รับรางวัลแมกไซไซ

 เมื่อข้าพเจ้าเรียนถึงชั้นมัธยม เริ่มสนใจสังคมรอบตัว เกิดความ

ห่วงใยในสภาพบ้านเมืองที่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการ ถึงตอนนั้นข้าพเจ้า

ก็ได้พบว่า นอกจากความซื่อสัตย์สุจริตและสติปัญญาความสามารถ 

แล้ว องค์คุณอันส�าคัญอีกประการหนึ่งของอาจารย์ป๋วยก็คือความรัก 

สิทธเิสรภีาพและความยตุธิรรม คณุสมบตัข้ิอนีข้องอาจารย์ป๋วยข้าพเจ้า

ไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์คนใดพูดถึงมาก่อน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ 

ว่า ก่อนที่จะเกิดรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๑๔ นั้น ท่านยังไม่แสดงตัวเด่นชัด

ในการต่อต้านเผด็จการเท่าไรนัก แต่สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ ครูบา

อาจารย์ส่วนใหญ่ (หรือจะรวมถึงคนไทยโดยทั่วไปก็ได้) ไม่เห็นว่าความ

รักสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมน้ันเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญอันควร

ยกย่องเชดิชเูท่าไรนกั ชะดชีะร้ายอาจจะรงัเกยีจด้วยซ�า้ ใครท่ีมคีณุสมบติั

ข้อนี้อาจถูกกล่าวหาว่า “หัวรุนแรง” ไปได้ง่ายๆ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลก 

ที่ค�าขวัญวันเด็กปีแล้วปีเล่าของไทย ไม่เคยเอ่ยถึงความรักสิทธิเสรีภาพ

และความยุติธรรมเลย

 ย่ิงเยาวชนอย่างข้าพเจ้าอึดอัดขัดเคืองใจกับระบบเผด็จการ

มากเท่าใด เราก็ย่ิงยกย่องนับถืออาจารย์ป๋วยมากเท่านั้น ข้อเขียน 
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ของท่านหลังรัฐประหาร ๒๕๑๔ จนถึงเหตุการณ์ตุลาคม ๒๕๑๖ ถือ

ได้ว่าเป็นประทีปในทางสิทธิเสรีภาพที่พวกเราเสาะแสวงหากัน ไม่ว่า 

“จดหมายนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายท�านุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทย

เจริญ” หรือ “บันทึกประชาธรรมไทยโดยสนัติวธิ”ี๒ ล้วนมอีทิธพิลในทาง

ความคิดต่อผู้รักสิทธิเสรีภาพ แม้แต่บทความในเชิงอัตชีวประวัติอย่าง 

“แตกเนื้อหนุ่ม ๒๔๗๕” หรือ “ผู้หญิงในชีวิตของผม–แม่”๓ ก็ยังได้รับ

ความนยิมอย่างมาก จนมีการอดัส�าเนาเผยแพร่ต่อไปอกี ทัง้นีโ้ดยไม่ต้อง

พดูถงึบทความเรือ่ง “ทางออกของไทยหลังสงครามอนิโดจีน”๔ ซ่ึงแม้จะ

ลงในวารสารเล็กๆ ของกลุ่มนักศึกษามหิดลแต่ก็เป็นท่ีกล่าวขานกันมาก

ในแวดวงปัญญาชน โดยเฉพาะนโยบายต่อ “ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์”

 หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ความนิยมในตัวอาจารย์ 

ป๋วยพุ่งขึ้นสูงยิ่งกว่าเดิมจนได้รับการคาดหมายให้เป็น “ตัวเก็ง” นายก

รัฐมนตรีอันดับต้น แต่ท่านกลับปฏิเสธโอกาสดังกล่าว เหตุผลของท่าน 

ก็คือ ได้ให้สัจจะไว้แล้วว่าจะไม่รับต�าแหน่งการเมืองใดๆ ตราบใดที่ยัง 

ไม่เกษียณอายุราชการ สัจจะดังกล่าวท่านได้รักษาไว้เป็นเวลานานเกือบ 

๔๐ ปี ตั้งแต่เข้าเป็นเสรีไทยใหม่ๆ และเป็นเหตุผลเดียวท่ีท�าให้ท่าน 

ปฏิเสธไม่รับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยจอมพล 

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

๒ ดูได้ในหนังสือ ทัศนะทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) 

ของอาจารย์ป๋วย หน้า ๓๘-๕๔.
๓ ดูได้ในหนังสือ อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) ของอาจารย์ป๋วย หน้า ๓๕-๖๒ และ ๗๙-๘๗ .
๔ ดูได้ในหนังสือ ทัศนะทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) 

ของอาจารย์ป๋วย หน้า ๕๕-๖๙.
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ผลงำนของ นำยนิติธร หนูกลิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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 หากถามว่าอะไรคือแก่นแท้ของอาจารย์ป๋วย ค�าตอบของ 

ข้าพเจ้าก็คือความรักสัจจะ ความรักสัจจะท�าให้อาจารย์ป๋วยใฝ่แสวงหา

ความจริง ความรู้ความสามารถในทางสติปัญญาของอาจารย์ป๋วยมีบ่อ

เกิดมาจากความใฝ่แสวงหาความจริง เมื่อเรียนหนังสือก็เรียนเพื่อรู้มิใช่

เรียนเพื่อสอบ ความมุ่งมั่นพยายามท่ีจะเรียนเพื่อให้รู้ และเข้าถึงความ

จริงในสิ่งท่ีเล่าเรียน เป็นเหตุให้ท่านมีกิตติศัพท์ในด้านการ “เรียนเก่ง” 

มาตั้งแต่เป็นนักเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอก

 เม่ือรักสัจจะเสียแล้ว ความซื่อสัตย์สุจริตย่อมเกิดขึ้นตามมา 

พร้อมกบัความขยนัหมัน่เพียร เพราะเมือ่รบัปากแล้วกต้็องท�าภาระหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จด้วยดี โดยไม่ทอดธุระคดโกง หรือเฉไฉจาก

หลักการที่ตกลงกัน และเพราะรักสัจจะนี้เอง อาจารย์ป๋วยจึงด�ารงชีวิต

อย่าง “โปร่งใส” ไม่ปิดบังอ�าพราง แม้กระทั่งก�าพืดของตนเองก็เปิดเผย

ให้มหาชนได้รู้ว่าตนเป็น “ลูกจีน” คนที่อายุต�่ากว่า ๒๐ ลงไปในปัจจุบัน

นี้อาจไม่เข้าใจว่าความเป็นลูกจีนนั้นเสียหายหรือน่าอับอายอย่างไร แต่

หากย้อนหลังไป ๒๐ ปีเป็นอย่างน้อย ไม่มีใครในหมู่ชนชั้นกลางดอกที่

อยากยอมรับว่าตนมีพ่อแม่เป็นจีน หากมีชื่อจีนก็ต้องเปลี่ยนเป็นไทย มี

แซ่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นนามสกุล โดยประดับประดาด้วยค�าบาลีสันสกฤต  

ค�าว่า “เจ๊ก” เป็นค�าดูหมิ่นดูแคลนที่แสลงหูลูกจีนในไทยกันทั้งนั้น ยิ่ง 

ลูกจีนคนไหนมีต�าแหน่งสูงในวงราชการด้วยแล้ว หากปกปิดก�าพืดของ

ตนได้มิดชิดเท่าไร ความวิตกทุกข์ร้อนยิ่งลดลงมากเท่านั้น แต่ส�าหรับ 

อาจารย์ป๋วย ท่านไม่เพียงแต่จะยอมรับความเป็นลูกจีนของตนเท่านั้น 

หากยังเขียนให้ปรากฏ ดังในบทความเรื่อง “ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่” 

ท่านขึน้ต้นด้วยประโยคแรกว่า “แม่ผมชือ่เซาะเชง็” อาจารย์ป๋วยรักสัจจะ
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แลเชื่อมั่นในความเป็นไทยของตนมากพอที่จะบอกว่า ท่านเป็นลูกจีน

 ความรกัสจัจะเมือ่น�าไปสูก่ารแสวงหาความจริงท่ีลุ่มลึก ในท่ีสุด

ก็จะพบว่าความงามและความดี ก็คือส่วนหนึ่งของความจริง ในโลกนี้  

ชีวิตนี้มีความงามที่เราสัมผัสได้ ความงามท่ีประณีตลึกซึ้งย่อมยกระดับ

จิตใจของเราให้สูงข้ึนจนเข้าถึงความจริงท่ีเป็นสัจธรรมสากล ความงาม

น้ันอาจได้แก่ศิลปะท่ีมนุษย์รังสรรค์ข้ึนมา หรืออาจหมายถึงธรรมชาติ

อันตราตรึงใจที่โลกได้มอบเป็นของขวัญแก่สรรพชีวิต

 ส่วนความดีนั้นเล่า แท้ที่จริงก็คือสัจธรรมหรือกฎธรรมชาติที่ให้

ผลดี คือความสุขสงบแก่เราหากเราท�าตามกฎอันเป็นสากลนั้น การไม่

เบยีดเบยีนกนัเป็นความดกีเ็พราะก่อให้เกดิความสุขแก่ทกุฝ่ายอย่างไม่มี

ทางเป็นอื่นไปได้ ความยุติธรรมเป็นความดีก็เพราะธรรมชาติของมนุษย์

นัน้ไม่ต้องการถูกเอารดัเอาเปรยีบ ความดนีัน้จะเป็นความดีอย่างแท้จรงิ

ก็ต่อเม่ืออิงกับสัจธรรมความจริงอย่างแนบแน่น ความดีเช่นนี้เป็นสิ่ง 

สากล แต่ที่เราเข้าใจกันไปว่าความดีเป็นสิ่งสมมติ ก็เพราะไปติดอยู่กับ

บทบัญญัติที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา โดยไม่อิงอาศัยความจริงหรือกฎ

ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน “ความดี” ประการหลังนี้ย่อมแปรผันไปตามกาล

เวลาและสถานที่ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความดีที่แท้จริงได้

 เป็นเพราะอาจารย์ป๋วยรักความจริง ท่านจึงรักความงามและ

ความดีด้วย พร้อมๆ ไปกับการชื่นชมและส่งเสริมวรรณคดีและศิลปะ

แขนงต่างๆ ท่านก็เป็นผู้น�าในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย 

และความยุติธรรมในสังคม โดยที่ท่านเองก็ยอมรับอย่างใจจริงว่าความ 

อยุติธรรมในสังคมไทยส่วนหนึ่งนั้น เป็นผลจากความบกพร่องของท่าน

เองในฐานะทีเ่ป็นผูว้างแผนและจดัระบบเศรษฐกจิไทยมากว่า ๒ ทศวรรษ 
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ในระยะหลังอาจารย์ป๋วยจึงหันมาท�างานพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง

 ชนชั้นน�านั้นมีอภิสิทธ์ิอยู ่ได้อย่างผาสุก ก็เพราะสังคมขาด 

ความยุติธรรม และไม่เปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่มีสิทธิเสรีภาพ ดังนั้น 

เม่ือชนช้ันน�าอย่างอาจารย์ป๋วยยืนหยัดเรียกร้องคุณค่าดังกล่าว จึง 

ไม่เพียงแต่จะเป็นการท้าทายระเบียบเดิมของสังคมเท่านั้น หากยัง

เป็นการคุกคามสถานภาพของชนชั้นน�าในสังคมไทย หรืออย่างน้อยก็ 

ก่อให้เกดิความหวาดระแวงในตวัท่านขึน้มา ผลก็คือท่านถูก “หมายหวั” 

ว่าเป็นศัตรูของสถาบันหลักในบ้านเมือง ในช่วงเวลาไม่ถึง ๒ ปี จาก 

ฐานะ “ตัวเก็ง” นายกรัฐมนตรี ท่านก็กลายสภาพมาเป็น “หัวหน้า

คอมมิวนิสต์” ในสายตาของคนเป็นจ�านวนมาก งานแซยิด ๖๐ ปี  

อาจารย์ป๋วยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๙ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จึงสร้างความอกสั่นขวัญแขวนแก่หลายคน ด้วยกลัวว่าจะ

มีเหตุร้ายจากฝ่ายที่อ้างตัวว่ารักชาติศาสน์กษัตริย์อยู่เป็นอาจิณ

 ถึงตอนนี้นักเรียนอัสสัมชัญไม่ได้ยินเสียงชื่นชมอาจารย์ป๋วยอีก

ต่อไปแล้ว จะได้ยินก็แต่ค�ากล่าวหาในทางเสียหายตามอิทธิพลของ 

หน่วยโฆษณาชวนเชื่อที่เข้ามาปลุกระดมตามโรงเรียนต่างๆ คนเป็น 

อนัมากเข้าใจว่าอาจารย์ป๋วยส้องสมุและปลกุป่ันยยุงนกัศกึษาธรรมศาสตร์  

เพื่อเตรียมโค่นล้มระบอบปกครองของบ้านเมือง ทั้งๆ ที่ท่านเองคอย

ทัดทานท้วงติงนักศึกษา จนถึงกับห้ามนักศึกษาไม่ให้น�ากรรมกรชาวนา

มาประท้วงรัฐบาลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ความนิยมใน

ตัวท่านจึงเสื่อมลงไปในหมู่นักศึกษาและนักเคลื่อนไหว

 ยศและการเสื่อมยศ ค�าสรรเสริญและการติเตียน เป็นธรรมดา

ของโลก อาจารย์ป๋วยย่อมตระหนักในสัจธรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี ท่าน
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ผลงำนของ นำยเกียรติศักดิ์ ดวงบุบผำ ระดับอุดมศึกษำ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร จังหวัดนครปฐม
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จึงไม่ติดยึดกับต�าแหน่งอันสูงส่งในราชการ อาจารย์ป๋วยเป็นข้าราชการ

ระดับสูงน้อยคนนักที่พร้อมจะลาออกจากต�าแหน่งหากหลักการถูก 

ละเมิด เมื่อได้รับความยกย่อง ท่านจึงไม่ได้หลงใหลได้ปล้ืม ดังคราวได้ 

รับรางวัลแมกไซไซท่านก็ยกคุณงามความดีให้แก่โรงเรียนเก่าของท่าน  

ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ท่านเสื่อมถอยจากค�าสรรเสริญ ท่านจึงไม่หวั่นไหว

หรือคลอนแคลนในอุดมคติ หากยังยืนหยัดในส่ิงท่ีท่านว่าเป็นความ 

ถูกต้อง

 ส�าหรับคนที่อุทิศตนเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยตลอด การ 

ที่ต้องถูกขับไล่ไสส่งออกจากแผ่นดินของตน มิหน�าซ�้ายังประสบกับ 

โรคร้าย จนไม่สามารถใช้สติปัญญาให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศได้ 

ดังแต่ก่อน นับเป็นเคราะห์กรรมที่ยากจะทานทนได้ แต่อาจารย์ป๋วย 

กลบัท�าใจได้สามารถยอมรบัสภาพของตนอย่างไม่ทกุข์ร้อน จนเวลาล่วง

มาถึงบัดนี้ (๒๕๓๘) เกือบ ๒๐ ปีแล้ว ธรรมะที่ท่านบ�าเพ็ญจนรู้เท่าทัน

ความเป็นจริงของชีวิตซึ่งมีความผันผวนปรวนแปรเป็นธรรมดาย่อม 

มีอานิสงส์ต่อท่านอย่างไม่ต้องสงสัย โดยที่ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่ง 

ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของท่านให้ผาสุกได้กระทั่งทุกวันนี้ก็คือความสุขจาก 

ชีวิตอันสันโดษนั่นเอง

 ความงามและความดีเป็นส่วนหนึ่งของความจริง ขณะเดียวกัน

ต่างก็เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขที่ลึกซึ้ง ความสุขชนิดนี้เข้าถึงได้โดยไม่จ�า

ต้องครอบครองวัตถุ จิตท่ีเข้าถึงความงามอย่างแท้จริงย่อมสัมผัสความ

สุขได้ในทุกที่ทุกสถาน ส่วนผู้ที่ซึมซับรับความดีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

ชีวิต ความสุขของเขาย่อมเกิดจากการท�าให้ผู้อ่ืนมีความสุขด้วยน�้าใสใจ

จริง ความสุขอันประณีตดังกล่าวนอกจากจะไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุแล้ว ยังไม่
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ปรารถนาการครอบครองวตัถุเกนิความจ�าเป็น อาจารย์ป๋วยเป็นตัวอย่าง

ของคนท่ีร�่ารวยด้วยความสุข แม้ชีวิตจะมีทรัพย์สมบัติไม่มาก ชีวิตท่ี 

เรียบง่ายสันโดษดังกล่าวมิได้เกิดจากการขาดโอกาสที่จะร�่ารวย หาก 

เป็นเพราะท่านปฏิเสธโอกาสดังกล่าวทั้งๆ ที่มีผู้หยิบยื่นให้มากมาย แม้

กระทั่งของขวัญปีใหม่ที่กองพะเนินอยู่บนโต๊ะของท่านสมัยเป็นผู้ว่า 

การธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวกันว่าท่านเลือกเอาสมุดบันทึกเล่ม

เล็กไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเพียงเล่มเดียว ที่เหลือท่านแจกให้แก่พนักงาน

ธนาคารฯ จนหมด โดยไม่เก็บไว้ให้แก่บุตรภรรยาที่บ้านเลย

 ในยุคโลกานุวัตรเช่นปัจจุบัน บุคคลอย่างอาจารย์ป๋วยมีความ

หมายอย่างไรบ้างส�าหรับเรา? เห็นได้ชัดเจนว่ายุคสมัยของอาจารย์ป๋วย

นั้นต่างจากยุคสมัยของเรา อาจารย์ป๋วยเกิดและเติบโตมาในยุคท่ีทุ่งนา

และป่าเขามีอยู่เต็มประเทศ รายได้ของประเทศมาจากการขายข้าว  

และตัดไม้ส่งนอก จัดได้ว่าเป็นประเทศ “ล้าหลัง” เศรษฐกิจไม่มีระบบ

ระเบียบ และปราศจากเสถียรภาพจนวางแผนได้ยาก ส่วนระบอบ

การเมืองก็ตกอยู่ภายใต้การครอบง�าของทหาร ประชาธิปไตยเป็นไป 

อย่างลุ่มๆ ดอนๆ ในยุคเช่นนี้อุดมคติของคนทั่วไปคือการเป็นข้าราชการ 

อาจารย์ป๋วยเป็นผู้หนึ่งท่ีทุ่มเทชีวิตให้แก่ระบบราชการด้วยเชื่อมั่นว่า

เป็นการรับใช้ประเทศชาติที่ดีที่สุด

 ปัจจุบัน (๒๕๓๘) เมืองไทยก�าลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศ

อุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจท้ังระบบเปรียบประดุจเครื่องจักรอันทรง

พลังที่ก�าลังขับเคลื่อนประเทศไปอย่างรวดเร็ว ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศ

ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

ผูป้ระกอบการและนกัธรุกจิกลายเป็นกลุม่คนส�าคญัของประเทศทีเ่ข้ามา
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แทนที่ข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง คนที่มีสติปัญญา

ความสามารถพากันมุ่งหน้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทิ้งระบบราชการ 

ไว้เบื้องหลัง

 อาจารย์ป๋วยเป็นตวัแทนของข้าราชการทีซ่ื่อสัตย์และทรงความ

สามารถอย่างยิ่งยวด หากท่านมีคุณสมบัติเพียงเท่านี้ ชีวิตของท่านอาจ

มีความหมายต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่มากนัก ยกเว้นพวกที่ต้องการรับ

ราชการ และด�ารงตนเป็นเทคโนแครต แต่แก่นแท้ของอาจารย์ป๋วย 

มีมากไปกว่านั้น ความเป็นผู้รักสัจจะในทุกแง่มุมของค�าๆ นี้ต่างหากที ่

ท�าให้บุคคลอย่างอาจารย์ป๋วยมีคุณค่าที่เป็นสากล อันคนทุกยุคทุกสมัย

สามารถเรียนรู้ และซึมซับรับเอาแรงบันดาลใจมาหล่อเลี้ยงชีวิตได้อย่าง

ไม่มีวันเหือดแห้งไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนนักศึกษา นักธุรกิจ ข้าราชการ 

นักการเมือง หรือแม้แต่ศิลปิน ชีวิตของเราล้วนใฝ่หาความจริง และ

ต้องการเข้าถึงความจริงที่พาเราเข้าถึงความงามและความดีท่ีแท้ได้ด้วย 

เพราะนั่นคือบ่อเกิดแห่งความสุขอันประณีตที่ทุกชีวิตปรารถนา

 ในยุคที่กระแสเงินตราแพร่สะพัด วัฒนธรรมวัตถุนิยมครอบง�า

จนชีวิตจิตใจไขว่คว้าโหยหาแต่ทรัพย์สมบัติและความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน มนุษย์ถูกลดค่าเป็นเพียงก้อนวัตถุที่แส่ส่ายหาสิ่งบ�ารุง 

บ�าเรอชั่วครู่ชั่วยาม ในยุคเช่นนี้แหละที่ความรักสัจจะและใฝ่แสวงหา

ความจริงยิ่งกลายเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะสามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณและ

ความเป็นมนุษย์ให้กลับมีความหมายขึ้นใหม่ในตัวเรา ชีวิตต้องการ 

ความหมาย ชีวิตและงานของอาจารย์ป๋วยสามารถให้ความหมายแก่เรา

ได้ เพราะเป็นประจักษ์พยานแห่งการใฝ่ความจริงที่มีความสุขทั้งแก ่

ตนเองและผู้อื่นเป็นรางวัล
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 ถ้อยค�าของราล์ฟ วัลโด เอเมอสัน ปรัชญาเมธีชาวอเมริกัน ซึ่ง

อาจารย์ป๋วยได้แปลไว้อย่างไพเราะต่อไปนี ้ ไม่เพยีงแต่จะน้อมใจให้ร�าลกึ 

ถงึอดุมคตขิองอาจารย์ป๋วยเท่านัน้ หากยงัสะท้อนถึงความหมายของชวีติ

ได้อย่างงดงามและเป็นสากล แม้จะล่วงเลยมากว่าหนึง่ศตวรรษแล้วกต็าม

 “เม่ือเรำได้เห็นอยู่ต�ำตำแล้วว่ำ กำลสมัยของเรำนี้มีบำปอยู่ 

หนำแน่น และบ้ำนเมืองของเรำนี้มีควำมเท็จ ควำมชั่วดำษด่ืนอยู่ ก็ขอ 

ให้เรำทั้งหลำยจงเข้ำสู่ควำมร่มเย็นแห่งวิชำและแสวงหำควำมรู้ซ่ึงใครๆ 

เขำได้ละเลยเสียแล้ว ถึงแสงแห่งวิชำนัน้จะรบิหรี ่กจ็งพอใจเถดิ เพรำะแม้ 

จะเป็นสิง่เลก็น้อย กย็งัเป็นของๆ เรำจรงิๆ จงมุง่หน้ำค้นแล้วค้นอกีต่อไป 

อย่ำได้ท้อถอย อย่ำได้ทะนงจนถึงกับวำงมือจำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ 

อย่ำเชื่อถือในควำมคิดของท่ำนจนงมงำย และก็อย่ำหลงลืมผู้อื่นโดยไม่

พิจำรณำถึงเหตุผล ท่ำนมีสิทธิที่จะเดินทำงข้ำมทะเลทรำยไปสู่วิชำ ถึง 

จะเป็นทะเลทรำยทุรกันดำร ก็มีดวงดำรำส่องแสงอยู่แพรวพรำว และ 

เหตุไฉนเล่ำ ท่ำนจึงจะสละสิทธิข้อนี้ของท่ำนเสีย ไปชิงสุกก่อนห่ำม โดย

เห็นแก่ควำมส�ำรำญ ที่ดินสัก ๑ แปลง บ้ำนสัก ๑ หลัง และยุ้งข้ำวสัก  

๑ ยุ้ง วิชำเองก็มีหลังคำ มีฟูก ที่นอน มีอำหำรไว้ต้อนรับท่ำน

 “จงบ�ำเพ็ญตนให้เป็นผู้จ�ำเป็นแก่โลก มนุษยชำติก็จะน�ำอำหำร

มำสู่ท่ำนเอง แม้จะให้ไม่ถึงยุ้งถึงฉำง แต่ก็เป็นบ�ำเหน็จชนิดท่ีไม่ลบล้ำง

บุญคุณของท่ำนที่ท�ำไว้แก่มนุษยชำติ ไม่ลบล้ำงควำมรักใคร่นิยมของคน

ทั้งหลำย และไม่ลบล้ำงสิทธิของท่ำนที่มีอยู่ต่อศิลปะ ต่อธรรมชำติ และ

ต่อควำมหวังของมนุษย์”๕

๕ ป๋วย อึง๊ภากรณ์, “จรรยานกัเรยีน,” ใน ทศันะทางการศกึษา (กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๑๒๔-๑๒๕.



 หลังจากงานแซยิดอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ในโอกาสท่ีมีอายุ      

ครบ ๕ รอบ ผ่านไปได้ ๘ วัน กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) 

ก็ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๙ อันที่จริง เหตุการณ์ทั้งสองนั้น

มิได้มีอะไรเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องกันเลย สิ่งที่คล้ายคลึงกันมีเพียง       

ประการเดียวคือ สถานการณ์ทางการเมืองที่แวดล้อมเหตุการณ์ 

ดังกล่าว ในเวลานั้นบรรยากาศแห่งความรุนแรงแผ่ซ่านไปท่ัว มีการ 

แบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายอย่างชัดเจนและแข็งกร้าว ต่างแสดงอาการมุ่งร้าย

ต่อกันไม่แต่เฉพาะค�าพูด หากยังท�าร้ายกัน ถึงขั้นลอบสังหารฝ่ายที่เห็น

แย้งกับรัฐบาลและสถาบันอันทรงอ�านาจ

 สัญญาณรัฐประหารอันนองเลือดปรากฏชัดเจนข้ึนทุกที ก่อน

หน้าวันแซยิดไม่กี่สัปดาห์ บุญสนอง บุณโยทยาน เลขาธิการพรรค

อาจารย์ป๋วย
กับ

กศส.๑

๑ เขียนเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙.
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สังคมนิยมแห่งประเทศไทย ก็ถูกลอบสังหาร ยังนักเรียน นักศึกษา  

ชาวนา ประชาชนอีกมากมายก็ถูกลอบฆ่าไล่เลี่ยกัน โดยที่ตัวอาจารย ์

ป๋วยเองก็ตกเป็นเป้าท่ีเขาเฝ้าปองร้ายอยู่แล้ว ดังนั้นในวันแซยิดจึงมี 

ข่าวลือว่า จะมีการก่อวินาศกรรมท่ีหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ซึ่งเวลานั้นยังเรียกกันว่า หอประชุมเล็ก อันเป็นท่ีจัดงาน 

ดังกล่าว แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซ�้าผู้คนยังมาร่วมงานกันคับคั่งจนแน่น 

หอประชุม 

 อย่างไรก็ตาม หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง สถานการณ์ก็เขม็งเกลียวขึ้น 

ข่าวลือแพร่สะพัดว่า จะมีรัฐประหารในเดือนนั้นเอง อันประจวบเหมาะ

กับที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเตรียมชุมนุมประชาชน 

และเดินขบวนครั้งใหญ่ เพื่อขับไล่ฐานทัพสหรัฐ ซ่ึงมีก�าหนดต้องถอน 

ออกจากประเทศไทยในวันท่ี ๒๐ มีนาคม (และเมื่อเคลื่อนขบวนไป 

สถานทูตสหรัฐ วันรุ่งขึ้นก็มีการปาระเบิดใส่ฝูงชน คนตายทันที ๗-๘  

คน) บุคคลหลายฝ่ายท่ีตั้งตัวเป็นกลางพยายามคัดค้านรัฐประหารอย่าง 

เต็มที่ 

 ในช่วงนั้นเองที่ศาสนาทั้งพุทธและคริสต์ อันรวมทั้งผู ้น�า 

คาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ก็ได้มีการประชุมกันที่สภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย เพื่อพิจารณาถึงประเด็นส�าคัญอันว่าด้วย “ศาสนากับการ

พัฒนา” โดยโยงไปถึงบทบาทของศาสนิกชน ในท่ามกลางสถานการณ์

การเมืองอันวิกฤต ที่ก�าลังเกิดขึ้นในเวลานั้น ผู ้น�าเสนอ อันได้แก่ 

บาทหลวงประสิทธิ์ สมานจิต โกศล ศรีสังข์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ตลอดจน 

ผู ้ร ่วมประชุมทั้งหมดประมาณ ๓๐ คน มีความเห็นร่วมกันว่า ใน

สถานการณ์เช่นนั้นศาสนิกชนมิอาจอยู่นิ่งเฉยได้ หากจ�าต้องคัดค้าน 
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ความรุนแรงและความอยุติธรรมท่ีก�าลังเกิดขึ้น และจักต้องสถาปนา 

สันติธรรมให้บังเกิดขึ้นด้วยหลักอหิงสา ดังน้ันจึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์

ประสานงานศาสนาเพื่อสังคมข้ึน กับออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนของ

ศาสนิกชนและเตือนสติทุกฝ่ายให้ปรองดองกัน ทั้งยังประณามการ 

ใช้ความรุนแรงตลอดจนรัฐประหารที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ดู 

รายละเอียดแถลงการณ์ในบทผนวกท้ายบทความนี้)

 ในเวลานั้น ศูนย์ประสานงานศาสนาเพื่อสังคมยังมีโครงสร้าง

อย่างหลวมๆ เป็นเพียงเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ์การท�างานทางสังคมของศาสนิกชนและกระชับความ

สัมพันธ์ระหว่างกัน กิจกรรมระยะแรกได้แก่การท�าความรู้จักหน่วยงาน

ทางศาสนาของผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ อาทิ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย       

เพื่อการพัฒนา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการ 

เสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของศาสนาต่างๆ ที่มีบทบาทในการรับใช้

สังคม ประเดิมด้วยรายการของฝ่ายคริสต์ โดยบาทหลวงบุญเลื่อน  

หมั้นทรัพย์ ซึ่งเวลานั้นเป็นเลขาธิการส�านักงานพัฒนาคนแห่งสหพันธ์

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ก่อนที่ท่านจะได้รับแต่งต้ังเป็นบิชอป 

ไม่นานหลังจากนั้น๒ การเสวนาครั้งที่ ๒ ดูเหมือนจะเป็นรายการของ 

ฝ่ายโปรเตสแตนท์ (ตามก�าหนดผู้น�าเสวนาคืออาจารย์โกศล ซ่ึงเป็น

เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทยขณะนั้น หากแต่ติดธุระด่วนที่

เชียงใหม่ ไม่อาจมาได้) รายการที่ ๓ ดูเหมือนก�าหนดให้เป็นการเสวนา

๒ เนือ้หาการบรรยายดงักล่าวได้ตพีมิพ์เป็นบทความเรือ่ง “ครสิต์ศาสนากบัการต่อสูเ้พือ่

สิทธิเสรีภาพในเกาหลีและฟิลิปปินส์” ใน ปาจารยสาร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ กรกฎาคม 

– สิงหาคม ๒๕๑๙.
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เก่ียวกับขบวนการสรรโวทัยของชาวพุทธในศรีลังกา แต่เกิดเหตุการณ์  

๖ ตุลาคมเสียก่อน จึงล้มเลิกไป

 ก่อนเหตุการณ์นองเลือดดังกล่าว อาจารย์ป๋วยไม่ได้มีอะไรข้อง

เกี่ยวกับ กศส. ซึ่งเวลานั้นยังเป็น “ศูนย์” มิใช่ “กลุ่ม” แม้จะเป็นองค์กร

ที่ประกาศจุดยืนทางด้านอหิงสธรรมก็ตาม องค์กรสันติวิธีที่ท ่าน 

เกี่ยวข้องมากกว่า เห็นจะเป็น “กลุ่มสันติวิธี” ซึ่งมีโคทม อารียา เป็นหัว

เรี่ยวหัวแรงมาแต่แรก กลุ่มนี้มีการพบปะกันสม�่าเสมอที่สภาคณาจารย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์โคทมเวลานั้นมีต�าแหน่งส�าคัญอยู่ 

 ถึงอาจารย์ป๋วยจะไม่เคยมาร่วมประชุมกับกลุ่มนี้ แต่กิจกรรม

อื่นๆ ของกลุ่มนั้น ท่านมาร่วมอย่างเอาใจใส่ยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย

ที่กลุ่มจัดเป็นครั้งคราว ท่ีส�าคัญคือการบรรยายเรื่อง “สันติวิธีกับการ

แสวงหาทางที่สาม” โดยนิโคลัส เบนเนตต์ ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 

ของยูเนสโกประจ�าประเทศไทย๓ ยิ่งการสัมมนาเรื่อง “ปัญหาสังคม 

ไทยในปัจจุบันที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย” ด้วยแล้ว  

อาจารย์ป๋วยนอกจากจะมาร่วมรายการแล้ว ยังเป็นผู้บรรยายรายการ

สุดท้ายในหัวข้อ “เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย” 

 เ น้ือหาการบรรยายดังกล ่าวภายหลังถูกน�าไปตีพิมพ ์ใน  

ปาจารยสาร (ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ กันยายน – ตุลาคม ๒๕๑๙)๔ แต่ดู

เหมือนบทความนี้จะถูกมองข้ามไป ทั้งๆ ที่มีความส�าคัญยิ่งในทัศนะ 

ของข้าพเจ้า เพราะแสดงถึงจุดยืนทางด้านสันติประชาธรรมอย่างมั่นคง 

๓ ดูบทความในชื่อเดียวกันใน ปาจารยสาร เล่มเดียวกัน.
๔ พิมพ์ครั้งล่าสุดใน ทัศนะทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

๒๕๕๙) ของอาจารย์ป๋วย หน้า ๒๑๗-๒๒๖.
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ชนิดที่ไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่สถานการณ์อันน่าสิ้นหวังในเวลานั้น 

 ในการสัมมนาครั้งนั้น ท่านถูกนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่วิพากษ์

ผลงานทางเศรษฐกิจของท่านอย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่ท่านเน้นเร่ือง 

การจ�าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมุ่งสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ อาทิ ถนน 

เขื่อน ไฟฟ้า แทนที่จะเน้นการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม แต่ท่านก็หา

ได้โกรธเคืองอะไรไม่ เพราะปัญหาข้อนี้ท่านได้แลเห็นและยอมรับว่า 

เป็นความผิดพลาดของท่านมานานแล้ว ส่ิงหนึ่งท่ีผู้ร่วมประชุมจะลืม 

ได้ยากก็คือ กลุ่มขวาจัดท่ีเข้ามาแจกแถลงการณ์ในนาม “กลุ่มค้างคาว 

ไทย” โจมตีผู้จัดว่าเป็นเครื่องมือของคอมมิวนิสต์ ซึ่งแน่นอนว่า อาจารย์ 

ป๋วยก็ตกเป็นเป้าการโจมตีครั้งนี้ด้วย

 หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม กลุ่มและศูนย์ทั้งหลายที่มิได้สยบต่อ

ฝ่ายขวาจัด ก็ยุบเลิกไป ส่วนศูนย์ประสานงานศาสนาเพ่ือสังคมนั้นก็ดู

เหมือนว่าจะไม่มีใครคิดฟื้นข้ึนมาอีก จนเมื่อพวกเราในกลุ่มอหิงสาคิดที่

จะช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ถูกจับในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเวลานั้นถูกส่งมา

รวมกันที่กรุงเทพฯ ในเรือนจ�า ๔ แห่งคือ เรือนจ�าชั่วคราวบางเขน 

ทัณฑสถานหญิง เรือนจ�าชั่วคราวลาดยาว และเรือนจ�ากลางบางขวาง 

เวลานั้นเราคิดได้แต่เพียงว่า จะช่วยทางด้านก�าลังใจ ปัจจัยที่จ�าเป็น  

และติดตามข่าวคราวของเขาว่าเป็นตายร้ายดีประการใด ถูกทรมาน 

หรือไม่ เพราะเวลานั้นข่าวลือในทางร้ายเกี่ยวกับสภาพผู้ต้องขัง โดย

เฉพาะผู้น�านักศึกษานั้น แพร่สะพัดมาก จนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นจริง 

อะไรเป็นเท็จ แต่เราจะท�าเช่นนั้นได้จ�าต้องอาศัยความช่วยเหลือของ

ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ พอท่ีจะเป็น “ร่ม” ให้เราได้บ้าง เราแล 

ไม่เห็นใคร นอกจากผู้ใหญ่ท่ีเคยเป็นตัวตั้งตัวตีศูนย์ประสานงานศาสนา
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เพื่อสังคมที่ยังอยู่ในเมืองไทย อาทิ คุณพ่อบุญเลื่อน คุณพ่อประสิทธิ์ 

อาจารย์โกศล ส่วนกลุ่มสันติวิธีนั้น ก็แลเห็นแต่อาจารย์โคทมเป็นหลัก 

 เมื่อได้ปรึกษาหารือกันกับผู้ใหญ่เหล่านี้ ตลอดจนมิตรสหายอีก

หลายคนซึ่งช่วยเหลือเราอย่างปิดทองหลังพระ เราจึงเห็นร่วมกันว่า  

การฟื้นศูนย์ประสานงานศาสนาเพื่อสังคม เป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างน้อย 

ที่สุด นี้ก็เป็นโอกาสส�าคัญที่จะแสดงว่า ศาสนาจะมีพลังในการคัดง้าง 

กับความเลวร้ายในสังคมได้หรือไม่ และศาสนาจะมีคุณค่าเพียงใดใน

สถานการณ์อนัวกิฤตเิช่นน้ัน จะว่าไปแล้ว สภาพการณ์ตอนนัน้ นอกเหนอื

จากกลุ่มศาสนาแล้ว ก็ยากที่จะมีกลุ่มใดสามารถลุกขึ้นมาท�าการนอก

แนวทางของรัฐได้ โดยไม่ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงเสียก่อน 

 ดังนั้นการที่เราเข้ามาฟื้นศูนย์ประสานงานศาสนาเพื่อสังคม 

ขึ้นใหม่ จึงเป็นความจ�าเป็นทั้งในทางศาสนธรรมและในทางการเมือง 

อย่างไรก็ตามความที่ค�าว่า “ศูนย์” เวลานั้นเป็นค�าแสลงหูผู้มีอ�านาจ  

ด้วยชวนให้นึกไปถึง “ศูนย์นิสิต” เราจึงเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มประสานงาน

ศาสนาเพื่อสังคม โดยใช้ชื่อย่อว่า กศส. นับแต่นั้น ทั้งนี้โดยมีท่านที่เอ่ย

นามมานั้น ร่วมเป็นกรรมการอย่างเปิดเผยร่วมกับอีกสองสามท่านที่มา

เป็นไล่เลี่ยกัน ส่วนพวกเราในกลุ่มอหิงสานั้นอาสาเป็นคนท�างานให้

 งานระยะต้นนั้นเน้นท่ีผู้ต้องขังกรณี ๖ ตุลาคมเป็นส�าคัญ แม้

เพียงเท่านั้น ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้ว เพราะมีถึง ๒๐๐–๓๐๐ คนที่ถูกห้าม

ประกัน หรือมิฉะนั้นก็ไม่มีหลักทรัพย์พอท่ีจะประกันตัวได้ ซ่ึงผิดกับ

นักศึกษา หากมหาวิทยาลัยรับรอง ก็สามารถออกไปเรียนต่อได้ การ

เยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคร้ังใหญ่ (พร้อมกับการเยี่ยมทหารต�ารวจท่ีได้รับ 

บาดเจ็บจากการสู้รบ) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๒๐ นั้น นับเป็นการ
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เปิดตัวครั้งแรกของกลุ่มต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ต้องขัง และทางการ

 หลังจากนั้น งานก็ขยายกว้างออกไป นอกจากการเยี่ยมเยียน

และช่วยเหลือด้านวัสดุปัจจัยแก่ผู้ต้องขังแล้ว ยังมีการช่วยเหลือทาง 

ด้านกฎหมาย ระดมเงินเพื่อประกันตัวผู้ต้องขัง ซ่ึงเป็นหลักทางด้าน 

ความเป็นอยู่ของครอบครัว ขณะเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายก็ขยายไปยัง 

ผู้ต้องขัง “ภัยสังคม” และนักโทษการเมืองอื่นๆ ในคดีคอมมิวนิสต์ และ

ความมัน่คงของรฐั มกีารรายงานสภาพความเป็นไปของนกัโทษการเมอืง 

หรือนักโทษทางความคิด ตลอดจนสภาพสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ให้แก่

ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ในการท�ากิจกรรมเหล่านี้ ข่ายงานเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก ไม่เฉพาะ

แต่ข่ายงานในประเทศเท่านั้น แม้ข่ายงานนอกประเทศก็ส�าคัญไม่แพ้กัน 

เพราะการท�างานทางด้านสิทธิมนุษยชนนั้น มิใช่เร่ืองจ�ากัดวงเฉพาะ

ภายในประเทศ หากจะต้องร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อผลักดันให้มี 

การปรับปรุงสภาพด้านนี้ให้ดีขึ้น กศส.เป็นองค์กรใหม่ การสร้างสัมพันธ์

กับองค์กรนอกประเทศ เพื่อให้ผลงานของกลุ่มเป็นที่เชื่อถือยอมรับใน

ระดบัสากลนัน้มใิช่เรือ่งง่าย แต่กม็ถิงึกบัยากทีเดียวนกั เพราะอย่างน้อย

กรรมการของกลุ่มหลายคนที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศอยู่

แล้ว และคนที่มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในด้านนี้ (ตลอดจนด้านอื่นๆ อีก

มาก) ย่อมได้แก่นิโคลัส เบนเนตต์ ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของกลุ่มมาแต่หลัง

เหตุการณ์ ๖ ตุลาคมมาจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๒๒ ก่อนย้ายไปประเทศ

เนปาล ที่ กศส. มาสัมพันธ์กับอาจารย์ป๋วยได้เพราะนิโคลัสเป็นสะพาน

ส�าคัญนั่นเอง ไล่เลี่ยกับที่ กศส. ฟื้นฟูขึ้นใหม่ในราวกลางเดือนธันวาคม

นัน้ นโิคลสัและมองตาเนต็ภรรยาได้เดนิทางไปพักร้อนยงัยโุรป ได้พบปะ
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กับองค์กรต่างๆ ในทวีปนั้นเป็นจ�านวนมาก และเมื่อได้ไปเยี่ยมเยียน

อังกฤษบ้านเกิด นิโคลัสก็ได้พบกับอาจารย์ป๋วย ซ่ึงเวลาน้ันก็เร่ิมต้ัง 

มูลนิธิมิตรไทยร่วมกับอาจารย์สุลักษณ์ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับ 

ความยากล�าบากจากรัฐบาลเผด็จการ ไม่ว่าจะพลัดพรากจากบ้านเกิด

เมืองนอน ถูกจับกุมคุมขัง หรือถูกปิดกั้นโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่าง

เสรี

 การเดินทางแรมเดือนครั้งนั้น ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

องค์กรศาสนาและมนุษยธรรมในต่างประเทศกับองค์กรศาสนาและ 

สิทธิมนุษยชนในไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม  

ว่าเฉพาะองค์กรของคนไทยในต่างประเทศ มูลนิธิมิตรไทยเป็นองค์กร 

แรกที่ กศส. สัมพันธ์ด้วย อาจกล่าวได้ว่า ในระยะแรกของ กศส. นั้น  

อาจารย์ป๋วยและกรรมการมูลนิธิมิตรไทยเป็นก�าลังสนับสนุนท่ีส�าคัญ      

มาก (โดยเฉพาะอาจารย์สุลักษณ์น้ัน มีบทบาทมิใช่น้อยทีเดียวในการ 

วิ่งเต้นให้ กศส. ในต่างแดน) ทุนสนับสนุนของมูลนิธิมิตรไทยท�าให้  

กศส. ด�าเนนิงานไปได้ในช่วงทีย่งัขัดสนทางด้านทุนทรัพย์อยู ่แต่ทีส่�าคญั 

ไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือ ข้อเสนอแนะ ก�าลังใจ และการเป็นสะพานให้เรา

รู้จักมิตรสหายอีกมากหลายในเวลาต่อมา

 วันหนึ่งในฤดูร้อนของปี ๒๕๒๐ มีจดหมายฉบับหนึ่งถึงนิโคลัส 

อักษรอังกฤษเขียนด้วยลายมืองดงามเป็นระเบียบ ลงชื่อ Richard  

Evans หากนิโคลัสไม่บอก ข้าพเจ้าก็คงนึกไม่ออกว่า เจ้าของจดหมาย 

นั้นคืออาจารย์ป๋วยนั่นเอง ในจดหมายฉบับนั้นอาจารย์ป๋วยได้พูดถึง 

ความช่วยเหลือของมิตรไทยท่ีพร้อมจะให้แก่ กศส. ตลอดจนให้ข้อ 

แนะน�าเกี่ยวกับงานของ กศส. อีกหลายประการทั้งด้านในประเทศและ
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ต่างประเทศ เป็นที่ตกลงกันว่า อาจารย์ป๋วยจะไม่เขียนจดหมายโดย 

ใช้ช่ือจริงมายังนิโคลัส เพราะท่านรู้ดีว่า ชื่อของท่านนั้นเป็นภัยแก่ผู้รับ 

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีกิจกรรมอย่าง กศส. 

 ข้าพเจ้าเมื่ออ่านจดหมายฉบับนั้น มีความรู้สึก ๒ ประการ ด้าน

หนึ่งก็ดีใจท่ีท่านใส่ใจกับงานของเรา จดหมายของท่านถือเป็นการให ้     

ก�าลังใจเราโดยไม่จ�าเป็นที่ท่านจะต้องอวยชัยให้พรด้วยถ้อยค�าหรูๆ แต่

อีกด้านหนึ่งก็รู ้สึกสลดใจในเคราะห์กรรมของท่านและของบ้านเมือง 

บุคคลอย่างท่านได้ท�าคุณให้แก่บ้านเมืองนานัปการ อันควรที่ประเทศ 

ชาติจะต้องเชิดชูเกียรติคุณของท่านให้ปรากฏ ชื่อเสียงเรียงนามของ 

ท่านควรอย่างยิง่ทีท่างการจะยกย่องให้เป็นศรขีองสมยั และเป็นแบบ

อย่างของอนชุนคนรุน่หลงั แต่แล้วมาบดันี ้ชือ่ของท่าน รัฐบาลกลับเหน็

เป็นสิ่งเลวร้าย ท่ีจะต้องหาทางก�าจัด ผู้คนไม่อาจเอ่ยนามของท่านด้วย

ความช่ืนชมอย่างเปิดเผย แม้ตัวท่านเองก็ไม่อาจใช้ชื่อของท่านในการ

ติดต่อกับมิตรสหายในประเทศ 

 ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว “Richard Evans” ชวนให้นึกไปถึง “นาย

เข้ม เย็นยิ่ง” มิใช่เพราะผู้น�าของเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ยกประเทศ

ให้แก่ญี่ปุ่นอย่างไม่ค�านึงถึงเกียรติภูมิของชาติดอกหรือ คนไทยจ�านวน

มากรวมทั้งอาจารย์ป๋วยจึงต้องเสี่ยงชีวิตมากู้ชาติ ชนิดที่ต้องอ�าพราง      

นามจริงของตนเอาไว้ หากผู้น�าเราไม่ส้ิน ประวัติศาสตร์ย่อมไม่รู้จัก 

วีรชนนาม “เข้ม” เสรีไทยรุ่นแรกที่เข้ามาปฏิบัติการในเมืองไทยอย่าง

อาจหาญ เช่นเดียวกัน หากจอมพลถนอม กิตติขจรไม่เถลิงอ�านาจถึง 

ขั้นรัฐประหารตัวเองในปี ๒๕๑๔ แล้ว ไหนเลยจะมีจดหมาย “นายเข้ม 

เย็นยิ่ง” อันเลื่องลือ มาบัดนี้บ้านเมืองมีผู้น�าเป็นพาลชน คนดีที่ชาติ
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ต้องการอย่างอาจารย์ป๋วยจงึต้องพรางตัวอกีครัง้หนึง่เพือ่ท�าประโยชน์ให้

แก่บ้านเมือง “Richard Evans” และ “นายเข้ม เย็นยิ่ง” จึงมิใช่อะไร

อื่น หากเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ถึงความตกต�่าของผู้น�าและบ้านเมืองไทย

โดยแท ้

 สิ่งท่ีต่างกันมีเพียงประการเดียวคือภายหลังการทวนกระแส

อ�านาจของผู้น�าในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ และช่วงรัฐประหารตัวเอง

ของจอมพลถนอมแล้ว “เข้ม” และ “นายเข้ม เย็นยิ่ง” สามารถกลับคืน

มาตุภูมิได้อย่างมีเกียรติ แต่ส�าหรับ “Richard Evans” นั้น ในบั้นปลาย

ชีวิตของเขา เป็นไปได้หรือที่เขาจะกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนได้อีก ใคร 

บ้างที่จะตอบค�าถามข้อนี้ได้

 ในระหว่างท่ีมีการติดต่อทางจดหมายอยู่นั้น กรรมการ กศส.  

บางคน อาทิ อาจารย์โคทม ก็มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ป๋วย ๒–๓ ครั้ง

ที่ยุโรป ข่าวสารความเป็นไปทางด้านสิทธิมนุษยชนในไทย และการ 

ด�าเนินงานของ กศส. จึงเป็นที่รับรู้ของท่านโดยตลอด นอกเหนือจาก 

ที่ได้รับจากรายงานของ กศส. ทุก ๒ เดือนแล้ว การติดต่อข่าวสารครั้ง 

ส�าคัญเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านได้รับเชิญเป็นพยานในการสืบสวน       

เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยอนุกรรมการคณะหนึ่ง

ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ รัฐสภาสหรัฐฯ ข้อมูลต่างๆ ที่กศส.  

จัดส่งไปให้นั้น ท่านได้กล่าวถึงในการสืบพยานครั้งนี้ หลายตอนด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับจ�านวนนักโทษการเมืองในไทย การฆ่าภิกษุ

สามรูปในภาคใต้ การสังหารหมู่ชาวบ้านภาคใต้ท่ีไปเกี่ยวข้าวในทุ่งนา 

และคดีครูอุดม ผกากรองและคณะ อันเป็นข้อมูลที่เราส่งไปให้ท่าน 

อย่างจวนเจียน ไม่กี่ วันก่อนการสืบพยานในวันที่ ๓๐ มิถุนายน  
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๒๕๒๐๕ 

 การสบืพยานครัง้นัน้เป็นเรือ่งส�าคญัมากส�าหรบัรฐับาลไทยและ

ผู้สนใจปัญหาสิทธิมนุษยชนในไทย ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ตอนที่มีข่าวว่ารัฐสภาสหรัฐฯ มีมติเชิญอาจารย์ป๋วยเป็นพยานปากหนึ่ง

น้ัน ผู้ที่อยู่ข้างรัฐบาลเวลานั้น ดูเป็นเดือดเป็นร้อนมาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช ถึงกับเขียนในคอลัมน์ “ข้าวไกลนา” ใน สยามรัฐ วันที่ ๒๔ 

กมุภาพนัธ์ แสดงความไม่พอใจรัฐบาลสหรัฐอย่างรุนแรง และให้คะแนน

ลบอาจารย์ป๋วย โดยเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจไปว่า อาจารย์ป๋วยมีทัศนคติที่

เป็นปฏิปักษ์กับสถานการณ์ในเมอืงไทยและรัฐบาลไทยอย่างไม่น่ารับฟัง 

เช่นเดียวกับที่ขุนช้างมีต่อขุนแผน และขงเบ้งมีต่อโจโฉ

 ในช่วงท่ีมีการสืบพยานน้ัน ประจวบเหมาะกับที่ข้าพเจ้า ซึ่ง 

เวลานั้นยังเป็นฆราวาส ได้รับเชิญไปร่วมประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 

การอบรมสันติวิธีที่ประเทศเม็กซิโกโดยจ�าต้องต่อเครื่องบินที่สหรัฐฯ 

ข้าพเจ้าและเพื่อนอีกผู้หนึ่งคือวีระ สมบูรณ์ ซ่ึงได้รับเชิญด้วยเช่นกัน  

ถึงลอสแอนเจลีสหลังการสืบพยาน ๑ วัน ไล่เลี่ยกันนั้น นิโคลัสและ

อาจารย์สุลักษณ์ก็เดินทางมาสมทบ เพื่อไปประชุมด้วยกัน 

 ในช่วงนั้น เราได้โทรศัพท์ทางไกล สอบถามกับสจ๊วต มีแช่ม         

ซึ่งได้รับเชิญไปเป็นพยานด้วยเช่นกัน ในฐานะชาวอเมริกันที่ท�างานใน

๕ ดูค�าให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ใน “การสืบพยานเรือ่ง

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,” ใน ทัศนะทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๓๑๗-๓๗๒.
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องค์กรเอกชนที่สัมพันธ์กับเมืองไทย๖ จากปากค�าของสจ๊วต ส.ส.  

อเมรกินัดจูะพอใจในค�าให้การของอาจารย์ป๋วยมาก ท้ังยงัประทับใจท่าน

เป็นส่วนตัวอีกด้วย เราฟังแล้วก็ยินดี เพราะทัศนะของ ส.ส.อเมริกัน 

เช่นนี ้ อาจมผีลให้รัฐบาลไทยปรบัปรงุสภาพสทิธมินษุยชนในประเทศไทย

ให้กระเตื้องขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย

 หลังจากประชุมท่ีเม็กซิโก ปลายเดือนกรกฎาคม อาจารย์ 

สุลักษณ์ วีระและข้าพเจ้าก็เดินทางเข้าสหรัฐฯ ที่รัฐเท็กซัส ส่วนนิโคลัส

และอาจารย์โคทมกลับเมืองไทยไปก่อน ที่เมืองออสติน เราได้รับเชิญ 

ไปพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม และสภาพเมืองไทยในปัจจุบัน จะ

เรียกว่านี่เป็นรายการชิมลางก่อนอาจารย์ป๋วยก็ได้ เพราะท่านมีก�าหนด

เยือนสหรัฐฯ และได้รับเชิญมาพูดที่เมืองนั้นในราวปลายเดือนกันยายน 

ทันทีที่มีข่าวว่าเราจะไปพูดข่าวลือก็สะพัดไปในหมู่คนไทยที่เมืองนั้น 

โจมตีกล่าวหาเราต่างๆ นานา ท้ังยังขู่คนไม่ให้ไปฟังด้วย หลายคนขวัญ

หนีดีฝ่อไปตามๆ กัน ขนาดเรายังโดนถึงเพียงนี้ นับประสาอะไรกับ 

อาจารย์ป๋วย ซ่ึงข่าวลือโจมตีท่านแพร่ระบาดก่อนที่ท่านจะมาเป็น 

เดือนๆ ทีเดียว

 ราวปลายเดือนกันยายน วีระและข้าพเจ้าขึ้นมาพักที่เมือง 

อิทากะ กับอาจารย์สุลักษณ์และฉิม ลูกชาย ความจริงวีระและข้าพเจ้า      

อยากพบอาจารย์ป๋วยมาก แต่เชื่อว่าแม้ไม่ได้พบท่านที่สหรัฐฯ ก็อาจได้

พบที่อังกฤษ ซึ่งเป็นทางผ่านก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยอยู่แล้ว จึงไม่คิด

๖ สจ๊วต มีแช่ม คนนี้แหละที่ดาวสยามกล่าวหาว่าเป็นเคจีบีและตีพิมพ์ภาพของเขา 

ที่ถ่ายร่วมกับอาจารย์ป๋วยและอาจารย์สุลักษณ์ในการประชุมเรื่องเขื่อนผามอง อัน 

เป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่อง “ทองปาน”.
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จะวกกลับไปเท็กซัสอีก ในวันที่ท่านก�าหนดมาถึงสหรัฐฯ นั้น อาจารย์ 

สุลักษณ์คอยโทรศัพท์จากท่าน แต่ก็ไม่มีข่าวอะไรเลย จนค�่าแล้วจึงได ้

รับโทรศัพท์ทางไกลจากอังกฤษ แต่ผู้พูดหาใช่อาจารย์ป๋วยไม่ ที่ร้ายกว่า

นั้นก็คือ ได้รับแจ้งว่าท่านมาไม่ได้เสียแล้ว เพราะล้มป่วยอย่างหนัก ด้วย

เส้นเลือดในสมองแตก อาการเข้าข้ันวิกฤต ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่าง 

รีบด่วน เราตกใจมาก คืนนั้นร่วมกันสวดภาวนาให้ท่านแคล้วคลาดจาก

ภยันตราย

 เราไม่ได้ข่าวจากท่านอีกเลย เมื่อเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ      

ราวต้นเดือนตุลาคมได้ทราบว่าอาการท่านดีขึ้น แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ 

สถานที่ท่านรักษาตัวก็ปิดเป็นความลับ รู้กันเฉพาะวงใน ทั้งนี้เพื่อให้ 

ท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลังจากนั้น เราจึงได้ทราบว่า ร่างกายของท่าน

ซีกขวาไม่สามารถท�างานได้เหมือนเดิมแล้ว ไม่ว่าจะพูด หรือเขียน  

ก็ติดขัดไปหมด นับแต่นั้นมา จดหมายจาก “Richard Evans” ก็ไม่มีอีก

เลย รวมแล้วจดหมายที่ท่านติดต่อถึงพวกเรามีประมาณ ๓ ฉบับเท่านั้น

 อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านมีสุขภาพดีขึ้นแล้ว เราก็ยังติดต่อถึงท่าน

อยู่เนืองๆ ทั้งในรูปจดหมายและรายงานข่าว ข้าพเจ้ามีโอกาสพบท่านที่

ลอนดอนสองครั้งในปี ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๔ ท่านยังถามไถ่ถึงกรรมการ 

กศส. หลายคน ทั้งที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศ ดูท่านจะพอใจที่ได ้

ฟังข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยและงานที่เราท�าอยู่

 อาจารย์ป๋วยมไิด้มคีวามสมัพนัธ์กับ กศส. ในทางท่ีเป็นคณุปูการ

เท่าน้ัน หากยังมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับคนใน กศส. อีกหลายคน  

อันที่จริง ข้าพเจ้ามีเรื่องเล่าอีกมากเก่ียวกับความประทับใจที่ข้าพเจ้า 

มีต่อท่านเป็นส่วนตัว แม้จะเป็นเพียงความรู้สึกฝ่ายเดียวก็ตาม หากจะ 
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ไม่กล่าวไว้ในท่ีน้ี แต่จะกล่าวเพียงว่า ชีวิตและงานของท่านเป็นพลัง

บนัดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าอย่างยิง่ก่อนทีจ่ะมาท�างานใน กศส. เสียอกี ยิง่

ช่วงหลัง ๖ ตุลาคมด้วยแล้ว การที่ท่านอุทิศตัวอย่างอุตสาหะ ตรากตร�า

ท�างานไม่หยุดหย่อน เพื่อให้โลกรู ้ความจริงเกี่ยวกับเมืองไทยและ

เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ท�าให้พวกเราใน กศส. โดยเฉพาะเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

มีก�าลังใจอย่างยิ่งและมีความหวังว่า สิ่งท่ีเราท�าไปนั้น อาจมีส่วนช่วย 

ให้สถานการณ์อันเลวร้ายนั้นดีข้ึนไม่มากก็น้อย ยิ่งโลกรู้ความจริงมาก

เท่าไร เฝ้ามองเมอืงไทยอย่างห่วงใยมากเท่าไร เราก็ยิง่มพีลังท่ีจะร่วมมอื

กันฟันฝ่าอุปสรรคมากเท่านั้น 

 ในอีกแง่หนึ่งการที่โลกจับตามองเมืองไทย และให้ความยอมรับ

กลุ่มเล็กๆ อย่างเรานั้น ช่วยให้เราสามารถท�างานไปได้ โดยไม่ถูกปราบ

ปรามหรือบดขยี้และท่ีนานาประเทศมีท่าทีเช่นนั้นได้ ใครเลยจะปฏิเสธ

ว่าอาจารย์ป๋วยมิได้มีส่วนอย่างส�าคัญ ท่านจึงมีคุณูปการต่อ กศส. และ

พวกเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่นั่นก็ไม่ส�าคัญเท่าความจริงที่ว่า  

สิ่งที่ท่านท�าในช่วงปีสุดท้ายก่อนล้มเจ็บน้ัน มีคุณค่าอย่างยิ่งส�าหรับ

ประเทศไทย ส่งผลสร้างสรรค์ต่อมหาชนทั้งประเทศ แต่ผลดังกล่าว ได้

มาด้วยราคาแพงอย่างยิ่ง เพราะท่านต้องแลกมาด้วยสวัสดิภาพแห่ง

สังขารของท่านเองจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเสียแล้ว 

 แต่ใครเลยจะรู้ได้ บางทีการอุทิศตนของท่าน อย่าว่าแต่คนรุ่น

หลงัเลย แม้คนรุน่นี ้กอ็าจจะไม่รูเ้ลยกไ็ด้ หรอืถึงเคยรู้กอ็าจจะหลงลืมไป

แล้ว ดังที่เขาได้ลืมคุณความดีท่ีท่านท�าไปแต่ครั้งเป็นเสรีไทย ผู้บริหาร

เศรษฐกจิของชาต ินกัการศกึษา และทีส่�าคญัไม่น้อยไปกว่านัน้คอื ผู้เป็น

เสียงแห่งมโนธรรมของสังคมไทยร่วมสมัย ซึ่งทุกวันนี้ เรามีน้อยเต็มที
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บทผนวก
ท้ายบทความแถลงการณ์

 ศาสนิกชนท้ังฝ่ายพุทธ และฝ่ายคริสต์ทั้งคาทอลิกและ 

โปรเตสแตนท์ บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซ่ึงประชุมร ่วมกัน ณ  

ส�านักงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 

๒๕๑๙ โดยตั้งเป็นศูนย์ประสานงานศาสนาเพื่อสังคมขึ้น ขอออก

แถลงการณ์ร่วมกันดังนี้

 ๑. โดยสภาพของบ้านเมืองในปัจจุบันก�าลังอยู่ในสถาน 

การณ์อันวิกฤต มีการแย่งคนอยู่สองฝ่ายทั้งฝ่ายซ้ายจัดและขวา 

จัด ที่ประชุมน้ีมีมติว่า ศาสนจักรไม่ควรท�าตนไปเข้ากับฝ่ายใด ไม่

ควรก่อให้เกิดการแตกแยกกันเป็นซ้ายเป็นขวา ในวงการศาสนา  

แต่ควรหาทางสมานไมตรีควรเห็นแก่คนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่เป็นซ้าย 

ไม่เป็นขวา แต่ก�าลังตกอยู่ในสงครามจิตวิทยาอันน้ี ซ้ายก็ไม่ใช ่

ค�าตอบ ขวาก็ไม่ใช่ค�าตอบ ค�าตอบคือการลดความอยุติธรรม ลด

ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างคนมีอ�านาจและคนไร้

อ�านาจ ซึ่งอาจลดลงได้ด้วยวิถีทางอันเป็นอหิงสธรรม

 ๒. ที่ประชุมนี้ขอเสนอให้ผู้น�าทางศาสนาประณามการ 

ฆ่าฟัน ประหัตประหารกันในทุกกรณี กับเรียกร้องให้รัฐบาลหา 

ทางจับกุมผู้ร้ายให้ได้
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 ๓. ใช่แต่การฆ่าฟันกันทีละคนและการให้ร้ายป้ายสีกัน 

ทีละหมู่คณะเท่านั้นที่คนก�าลังอกสั่นขวัญแขวนกันอยู่ในบัดนี้ หาก 

ก�าลังมีข่าวลืออย่างหนาหู ว่าจะเกิดปฏิวัติรัฐประหารขั้นนองเลือด

ขึ้นในวันในพรุ่งเสียซ�้า โดยที่สภาสตรีแห่งชาติออกแถลงการณ์ต่อ

ต้านการกระท�าอันเลวร้ายนี้ โดยขอให้ใช้วิถีทางแห่งระบบรัฐสภา

เพื่อหาทางออกให้อนาคตของบ้านเมือง คณะสยามสังคมก็ร่วมกับ

สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในอันที่จะร่วมกันประชุม

วเิคราะห์ปัญหารฐัประหารในประเทศไทย ในวนัที ่๑๘ นี ้โดยเตรยีม

ที่จะมีแถลงการณ์ร่วมออกด้วย ที่ประชุมขอสนับสนุนความริเริ่ม 

ดังกล่าว และเรียกร้องให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงฆ์ตลอดจน 

ยุวสงฆ์และมหาเถรสมาคม ชมรมพุทธ และชมรมศาสนาศึกษา 

ต่างๆ ว่าควรจะรวมพลังออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อเตือนให้เห็น 

ถึงภัยอันจักเกิดจากการรัฐประหาร

 ๔. ท่ีประชุมนี้ขอแผ่ไมตรีจิตมิตรภาพไปยังทหาร ในฐาน

เพือ่นมนษุย์ และใคร่ชีแ้นะให้ทหารหาญเข้าใจ ว่าเขาควรเป็นเพ่ือน

กับประชาราษฎร เขาไม่ควรคิดฆ่าผู้ฟันคน เพียงเพราะเชื่อกันว่า

ชาวบ้านชาวกรุงเป็นผู้ก่อการร้าย เขาไม่ควรกดขี่ข่มเหงราษฎร แม้

นักศึกษาอาจจะใช้ค�ารุนแรงไปบ้างก็ตาม แต่ถ้าทหารใช้อาการอัน

รนุแรงกบัราษฎร จะเป็นทีเ่กลยีดชงัของมหาชน ยิง่ฆ่าผู้ฟันคนมาก

ลงเท่าไร จะยิ่งเพิ่มความเกลียดความชังมากขึ้นเท่านั้น ถึงทหารจะ

ยึดอ�านาจได้หรือกุมสถานการณ์ไว้ได้ก็ชั่วในระยะสั้น
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 ๕. ในฝ่ายผู้ที่ตั้งตนเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับทหาร ที่หาว่า

ทหารฆ่าพวกเขา ท่ีประชุมใคร่เตือนเขาให้เขารักสันติ เวรย่อม 

ระงับด้วยการไม่จองเวร การฆ่าระงับลงไม่ได้ด้วยการฆ่า ผู้ที่ฆ่า 

อาจเป็นทหารก็ได้ อาจเป็นพลเรือนก็ได้ และในหลายกรณี เขาฆ่า

เพราะเขากลัว เขาฆ่าเพราะเขาไม่รู้ เขาฆ่าเพราะเขาเป็นเครื่องมือ

ของนักการเมืองและระบบอันฉ้อฉล การฆ่ากลับไปไม่เป็นการแก้

ปัญหา ต้องหาทางแก้ที่ระบบซึ่งคนไทยทุกคนน่าจะร่วมกันคิดร่วม

กันท�าโดยสันติวิธี โดยอย่าปล่อยให้มีอิทธิพลจากภายนอกเข้ามา

ก้าวก่าย

ศูนย์ประสำนงำนศำสนำเพื่อสังคม ๒๕๑๙



ประวัติย่อ
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๕๙ (ค.ศ. ๑๙๑๖) ที่ตลาดน้อย  

อ�าเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร

 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ที่บ้านพัก 

ย่าน Southfields กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๗๖ ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษา แผนกภาษาฝรั่งเศส 

 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ พระนคร

พ.ศ. ๒๔๘๐ ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง

พ.ศ. ๒๔๘๔ ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

 (B.Sc [Econ.] Hons I) London School of Economics 

 มหาวทิยาลยัลอนดอน (เป็นผลให้ได้รบัทนุ Leverhulme  

เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทันที)

พ.ศ. ๒๔๙๒ ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ (Ph. D) London School 

of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ.  ๒๔๙๙ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรมเสนาธิการกลาโหม 

 กระทรวงกลาโหม (ข้าราชการนักศึกษา รุ่นที่ ๑)
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ต�าแหน่งงานประจ�าในอดีต
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๘๐ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พระนคร

พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๘๑ ล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส 

 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๘๘ รบัราชการในกองทพัแห่งสหราชอาณาจักร (British 

Army Pioneers Corps) เพื่อเข้าร่วมขบวนการ 

เสรีไทยในประเทศอังกฤษระหว่างสงครามโลก 

ครั้งที่ ๒

พ.ศ. ๒๔๙๒ รับราชการในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๙๙ เศรษฐกร ผูช้�านาญการคลงั และผูเ้ชีย่วชาญการคลงั 

 กระทรวงการคลัง

พ.ศ. ๒๔๙๖ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 (ด�ารงต�าแหน่งอยู่ ๗ เดือน)

พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๐๒ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ประจ�าสถานเอกอัคร-

ราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๐๒ รองประธานคณะมนตรีดีบุก สภาดีบุกระหว่าง

ประเทศ (International Tin Council) ณ กรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๐๔ ผูอ้�านวยการส�านักงบประมาณ ส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๑๔ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๑๐ ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 กระทรวงการคลัง
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พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๑๕ คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๑๕ ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

พ.ศ. ๒๕๑๓ ศาสตราจารย์พิเศษ (Visiting Professor) 

 ที่ Woodrow Wilson School, 

 มหาวิทยาลัยพรินสตัน สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๑๖ ศาสตราจารย์พิเศษ (Visiting Professor) 

 ที่ University College 

 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Wolfson College)

 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๑๘ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๑๘ ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของนายก

รัฐมนตรี (สัญญา ธรรมศักดิ์)

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๑๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ต�าแหน่งอื่นๆ ในอดีต
พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๙๙ อนุกรรมการจัดสรรงบประมาณกับทวีรายได้และ

 ลดรายจ่ายของแผ่นดิน 

 กรรมการพิจารณาเพิ่มรายได้กับหาทางประหยัด

 รายจ่ายแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๙๘ กรรมการด�าเนินการเจรจากู้เงินจากธนาคารโลก 

(ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและ

พัฒนาการ)

 กรรมการด�าเนินการท�าผังเศรษฐกิจของประเทศ
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พ.ศ. ๒๔๙๖ กรรมการอ�านวยการประหยัด

พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๙๙ กรรมการบริหารของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๔๙๗ ประธานกรรมการรับมอบและขายทองค�า และ

กรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ

การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๘๘

พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๙๘ ส�ารองผู ้ว ่าการ (Alternate Governor) ของ 

International Monetary Fund (I.M.F.) และ 

ของ International Bank for Reconstruction 

and Development (IBRD) (ธนาคารโลก)  

ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา 

 กรรมการพิจารณาปรับปรุงวิธีการท�าเลขดัชน ี

ค่าครองชีพของประชากร

พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๙๙ กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๙๙ ประธานมูลนิธิเด็กพิการ

พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๑๑ ผูแ้ทนไทยถาวรในคณะมนตรีดีบกุ สภาดีบกุระหว่าง

ประเทศ (International Tin Council) กรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๐๖ อนุกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือ

 ของสหรัฐอเมริกา 

 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 

 ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๐๗ ประธานอนุกรรมการวางแผนถนนในพระนครและ

ธนบุรี
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 ประธานกรรมการพิจารณาเร่ืองการระบายน�้าฝน

และน�้าโสโครก

 ประธานกรรมการพิจารณาและปรับปรุงโครงการ

ทางหลวง

 กรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

 กรรมการจัดตั้งองค์การอาคารสงเคราะห์และ 

พัฒนาเมือง

 กรรมการวางแผนพัฒนาการศึกษา

 กรรมการร่างปรับปรุงประมวลรัษฎากร

 กรรมการวางแผนการจดัองค์งานการไฟฟ้าแห่งชาติ

 กรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดินก่อนเสนอ

คณะรัฐมนตรี

 กรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 กรรมการระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรี

 กรรมการร้อยกรอง สภาความมั่นคงแห่งชาติ

 กรรมการวิเทศสหการ

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 กรรมการสภาสถาบันเอเชียเพื่อการวางแผนและ

พัฒนาการ

 กรรมาธกิารพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ

 กรรมาธิการพจิารณาร่างพระราชบญัญติัประกนัชีวติ

 กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย



141อาจารย์ป๋วย กับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

 กรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติ

 กรรมการว่าด้วยการซื้อขายกระดาษ

 กรรมการบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ

 กรรมการบริษัทกระสอบอีสาน

 กรรมการพจิารณาปรบัปรงุระบบข้าราชการพลเรอืน

 กรรมการตรวจสอบภาษีอากร (ก.ต.ภ.)

พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๑๐ กรรมการพิกัดอัตราศุลกากร

พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๑๓ กรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของ

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส�านักนายกรัฐมนตรี

 กรรมการด�าเนินงานตามค�าสั่งให้ทรัพย์สินในกอง

มรดกของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สิน 

ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ  

ส�านักนายกรัฐมนตรี

  กรรมการตีราคาทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๐๘ กรรมการพิจารณาโครงการกู ้ เงินเพื่อพัฒนา

อาชีวศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๑๕ ประธานคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างปรับปรุง

ระบบระบายน�้า จังหวัดพระนคร

พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๑๙ รองประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลป พีระศรี

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๑๔ กรรมการมูลนิธิดิเรก ชัยนาม
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พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๑๙ ประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิบูรณะชนบท 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๑๘ อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

 กรรมการมูลนิธิศรีวิสารวาจา

 ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา

 และประชาสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๑๙ กรรมการสภากาชาดไทย และรองประธานกรรมการ

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

พ.ศ. ๒๕๑๒ ผู้แทนไทยในคณะมนตรีของสถาบันเพื่อการพัฒนา

และการวางแผนเศรษฐกิจแห่งเอเชียขององค์การ

 สหประชาชาติ (Member of the Governing 

Council, the Asian Institute for Economic 

Development and Planning)

พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๑๓ กรรมการสอบสวนการเช่าเครื่องจักรกล 

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๑๘ ประธานกรรมการโครงการการศึกษาขั้น

 ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร 

 (โครงการ ป.บ.อ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๑๙ กรรมการมูลนิธิไทยวัฒนา ต. สุวรรณ

พ.ศ. ๒๕๑๓ ผู ้ว ่าการกิตติมศักดิ์  Board of Governor, 

International Development Research Centre 

(IDRC) เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา
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พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๑๙ กรรมการ Board of Trustee, Asian Institute  

of Technology (AIT) กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๑๙ นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๑๙ ที่ปรึกษามูลนิธิสิทธิพร กฤดากร

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๔๒ รองประธานกรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง

พ.ศ. ๒๕๑๗ กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตลาด  

หลักทรัพย์

 กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห ่งชาติ 

ส�านักงาน

 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ 

 ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๑๘ ประธานกรรมการค่าจ้าง กรมแรงงาน 

 กระทรวงมหาดไทย

 รองประธานที่ปรึกษาส่วนองค์การของรัฐของ

  นายกรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี

 กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ

 กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๑๙ กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

 กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ ส�านักงาน

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายก

รัฐมนตรี
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 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

 ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน�้าแม่กลอง

 ประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร  

พ.ศ. ๒๕๑๘ Member of the Interim Governing Council, 

Clearing House for Social Development in 

Asia กรุงเทพฯ

 ประธานกรรมการเตรยีมงานศนูย์บณัฑติอาสาสมคัร 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อ

พิจารณา

 ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๑๙ ผู้ว่าการ Board of Governor, Asian Institute of 

Management (AIM) กรุงมนลิา ประเทศฟิลิปปินส์

 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

 กรรมการพจิารณาการก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 กรรมการที่ปรึกษาโครงการห้องสมุดชุมชน

 กรรมการปฏริปูการศกึษา ส�านกังานคณะกรรมการ

 การศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี
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 อนุกรรมการเรื่องการระดมสรรพก�าลัง และการ

ลงทนุทางการศกึษา คณะกรรมการปฏริปูการศกึษา 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านัก

นายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๑๙ กรรมการข้าราชการพลเรือน

 กรรมการร่างนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 กระทรวงมหาดไทย

 กรรมการประจ�าส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 กรรมการ Board of Governor, East-West Center 

 (EWC) เมืองฮอนโนลูลู มหาวิทยาลัยฮาวาย 

สหรัฐอเมริกา

 กรรมการ Board of Trustee, International 

Council for Educational Development (ICED) 

เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 กรรมการ Board of Trustee, International Food 

Policy Research Institute (IFPRI) กรุงวอชิงตัน 

ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติที่ได้รับ
๑. นายพันตรีแห่งกองทัพอังกฤษ ปี ๒๔๘๘

๒. ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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๓. รางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาการท�างานภาครัฐ 

 (Government Service) ประจ�าปี ๒๕๐๘

๔. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow) London School of 

Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ปี ๒๕๑๑

๕. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member) 

 สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๑๔

๖. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Letters) 

 University of Singapore ปี ๒๕๑๗

๗. ธรรมศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๓๐ 

 (เป็นบุคคลแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑. Member of the British Empire (M.B.E.) พ.ศ. ๒๔๘๙

๒. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๔๙๓

๓. ตริตราภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๔๙๕

๔. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๔๙๖

๕. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๔๙๗

๖. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๐๐

๗. ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๐๒

๘. ทุติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๐๔

๙. มหาวชิรมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๐๕

๑๐. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๑. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๐๗



บรรณานุกรม

รายการหนังสือ
รายงานสัมมนา เรื่องปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

(พระนคร: สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ๒๕๐๗).

กนกศักดิ์ แก้วเทพ. สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: ก�าเนิดและ

พฒันาการ จากอดตี-ปัจจบุนั (รายงานวจิยั) (สมาคมสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๙).

เกษม ศิริสัมพันธ์. เหลียวมองหลัง. พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: บ้าน

พระอาทิตย์, ๒๕๔๗).

คริส เบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 

(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗).

เจ. เอ็ม. ทอมป์สัน. ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. ๑๔๙๔–๑๗๘๙. แปล 

โดย นันทา โชติกะพุกกะณะ และนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 

พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: โครงการต�าราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (บรรณาธิการ). ปรีดี 

พนมยงค์ และ ๔ รัฐมนตรีอีสาน + ๑ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ร่วมกับหอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔). 

ชาญวทิย์ เกษตรศริ,ิ ประวตักิารเมอืงไทย–สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๐๐, 

พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, ๒๕๕๙)



148 โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). เศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับที่ ๘ 

จาก อกัษรสาส์น ถงึ สงัคมศาสตร์ปรทัิศน์ (กรุงเทพฯ: ศนูย์ศกึษา

เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙).

ป๋วย อึ๊งภากรณ์. ทัศนะทางการเมือง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).

___________ . ทัศนะทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).

___________ . เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙)

___________ . อตัชวีประวตั:ิ ทหารชัว่คราว (กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) 

___________ . อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) 

พจน์ กริชไกรวรรณ (บรรณาธิการ). ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิต 

และข้อคิดส�าหรับคนหนุ่มสาว (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๘)

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. มหาวิทยาลัยไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒: กรณี

การปรบัเปล่ียน สูส่งัคมใหม่ (กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

๒๕๔๘).

วิทยากร เชียงกูล. วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).

สกล พงษ์ไพศาล. ในวงวิชาการ (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๒๖).



149อาจารย์ป๋วย กับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมบัติ จันทรวงศ์ และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ). รักเมืองไทย 

เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๙).

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. รวมปาฐกถา จากสมาคมสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์).

สุลักษณ์ ศิวรักษ์. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๒).

___________ . หกปีจากปริทัศน์ (กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๑).

สัมภาษณ์
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ๑๑ เมษายน 

๒๕๖๐.

สุชาติ สวัสดิ์ศรี, วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐.



บุคคลส�าคัญของโลก

 ในโอกาสที่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับการยกย่องจากองค์การ

การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้

เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อความ

สดุดีที่คณะกรรมการบริหารสรุปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

 “ดร.ป๋วย ได้รับการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่า เป็นบดิาแห่งการ

พฒันาเศรษฐกจิไทยยคุหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ อกีทัง้เป็นนกัการศกึษา

และข้าราชการทีโ่ดดเด่น มจีรยิธรรมอย่างหาทีต่มิไิด้ จนเป็นทีย่อมรบัว่า 

มีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ ท่านเป็นแกนกลางในการ

วางรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และในการปรับปรุงการศึกษา

ขัน้สงูของประเทศ ความสามารถของท่านในการท�างานทกุชิน้ให้เสรจ็ได้

อย่างถกูท�านองคลองธรรมเป็นความส�าเรจ็ทีน่่าชืน่ชมเป็นพิเศษ ลักษณะ

การท�างานเช่นนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบ

อย่างของผู้ที่ได้รับความส�าเร็จจากการโกงกิน และให้กล้ายึดถือความ 

ถกูต้องโดยไม่ยอมต่ออ�านาจ พฤตปิฏบิตัขิอง ดร.ป๋วย เป็นทีย่อมรับออก

ไปในระดับภูมิภาคด้วยดังเห็นได้จากการท่ีท่านได้รับรางวัลแมกไซไซ 

ในสาขาการท�างานภาครัฐ รางวัลที่เป็นเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย 

การปฏิบัติงานของ ดร.ป๋วย เป็นการยืนยันว่า บุคคลเพียงผู้เดียวเท่านั้น

กส็ามารถน�าความเจรญิก้าวหน้ามาสูป่ระเทศของตนได้อย่างใหญ่หลวง”
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