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ปวย อึ๊งภากรณ กับเคมบริดจ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร จาก London School of Economics and Politics (LSE) แตผูคนจํานวนนอยนัก
ที่ทราบวา อาจารยปวยเคยนั่งเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
เมื่อผมสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ประสบโชคยิ่งกวาการ
ถู กลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ดวยการมีโอกาสศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ลําพังผลการ
ศึกษาของผมคงไมสามารถชวยใหเขาศึกษามหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ได แตดวยอิทธิฤทธิ์ของ
จดหมายรับรองจากอาจารยปวย และนายฟรานซิส คริปส (Francis Cripps) ผมจึงไปเดินปรออยู
ในเมืองเคมบริดจในป 2512
ในปตอมา ผมเริ่มไดขาววา อาจารยปวยกําลังจะไปเปนศาสตราจารยรับเชิญ
ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ วันหนึ่งผมไดรับบันทึกสั้นๆ จากทานวา "แวะมา Churchill College
แตไมพบ"
อาจารย ป  ว ยเดิ น ทางไปอั ง กฤษในเดื อ นสิ ง หาคม 2514 เพื่ อ สอนหนั ง สื อ
ในมหาวิ ท ยาลั ยเคมบริดจ ถาความทรงจํ าของผมไมเลวจนเกินไปนัก ผมจํ าไดวาผมไดพบ
อาจารยปวยในเคมบริดจเปนครั้งแรกในเดือนกันยายน 2514 โดยที่ภาคการศึกษาแรกของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเรียกวา Michaelmas Term เริ่มตนในเดือนตุลาคม ผมไดขี่จักรยานเคียงคู
ไปกับทานเพื่อรับประทานอาจารยกลางวันในการพบกันครั้งแรกนั้น
อาจารยปวยรูจักถนนหนทางตางๆ และซอกเล็กซอกนอยในเมืองเคมบริดจ
ดีกวาผมมากนัก ซึ่งยังความประหลาดใจแกผมเปนอันมาก เมื่อทานถามถึงอาจารยเศรษฐศาสตร
ที่มีชื่อเสียง ดังเชน Richard Stone, James Meade, Joan Robinson และ Nicholas Kaldor
ผมยังไมรูสึกเฉลียวใจ เพราะนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงเหลานี้ลวนมีผลงานทางวิชาการอันเปน
ที่รูจักกันทั่วไป
ในไมชา ผมจึงไดทราบวา เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและนครลอนดอน
ถูกเยอรมนีทิ้งระเบิด นักศึกษามหาวิทยาลัยลอนดอนตองอพยพไปเรียนตามมหาวิทยาลัยหัวเมือง
นักศึกษาจาก London School of Economics and Politics บางสวนขึ้นไปอยูที่มหาวิทยาลัย
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เคมบริดจ ซึ่งรวมทั้งอาจารยปวยดวย ผมจึงถึงบางออวา เหตุใดอาจารยปวยจึงรูจักอาจารย
เศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนอยางดี อาจารยปวยมีโอกาสใชบริการหองสมุด
เศรษฐศาสตรที่ชื่อ Marshall Library (ตั้งตามชื่อ Alfred Marshall) จนคุนเคยเปนอยางดีกับ
Mary Marshall (ภรรยาของ Alfred Marshall) ซึ่งในเวลานั้นเปนบรรณารักษ
ในเวลานั้น เคมบริดจกับ LSE กําลังมีวิวาทะทางเศรษฐศาสตรอันเปนผลจาก
Keynesian Revolution ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 1930 สะทอนใหเห็นถึงความ
ลมเหลวของกลไกตลาดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามทัศนะของจอหน เมยนารด
เคนส จํ าตองอาศัยการแทรกแซงของรัฐบาล ระบบเศรษฐกิจจึงจะมีการจางงานเต็มอัตราได
แมวา LSE จะกอตั้งขึ้นโดยผูที่มีแนวความคิดสังคมนิยมแบบเฟเบี้ยน (Fabian Socialism)
โดยเฉพาะอยางยิ่งสามีภรรยาที่ชื่อซิดนีย และบีทรีส เวบบ (Sidney and Beatrice Webb)
แตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรใน LSE กลับถูกยึดครองโดยนักเศรษฐศาสตรที่เชื่อแนวความคิดของ
สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก ภายใตการอํานวยการของศาสตราจารยไลออนเนล รอบบินส
(Lionel Robbins) LSE ก็เชื่อมสัมพันธกับสํานักเศรษฐศาสตรออสเตรีย อยางนอยที่สุดก็มี
นักเศรษฐศาสตรจากสํานักออสเตรีย 2 ทานขามไปสอนหนังสือที่ LSE คือ ฟรีดดริก ฟอน ฮาเยก
(Friedrich von Hayek) และฟรีดดริก ฟอน ไมซิส (Friedrich von Mises) และมีอิทธิพลทาง
ความคิดอยางสําคัญตอผูคนใน LSE
ในขณะที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตรใน LSE เคลื่อนไปทาง "ขวา" ทั้งๆที่ LSE กอตั้ง
ขึ้ น โดยผู  ที่ มี แ นวความคิ ด สั ง คมนิ ย ม แตคณะเศรษฐศาสตรใ นมหาวิ ท ยาลั ยเคมบริดจกลับ
เคลื่อนไปทาง "ซาย" ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนมหาวิทยาลัยของพวกศักดินา ภายหลัง
Keynesian Revolution อิทธิพลทางความคิดของเปยโร สราฟฟา (Piero Sraffa) ไมเคิล
กาเลกซกี้ (Michael Kalecki) และโจน โรบินสัน (Joan Robinson) มีสวนชักนําใหคณะ
เศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจเคลื่อนไปทาง "ซาย"
อาจารยปวยศึกษาเศรษฐศาสตรในอังกฤษในชวงที่กําลังมีวิวาทะระหวางสํานัก
ลอนดอนกั บ สํ านั ก เคมบริ ด จ อาจารย ป  ว ยได รั บ อิ ท ธิ พ ลของแนวความคิ ด เสรี นิ ย มทาง
เศรษฐศาสตร จากสํานักลอนดอนอยางมาก และเทาที่ผมเขาใจ อาจารยปวยไมสูไดรับอิทธิพล
จาก Keynesian Economics มากนัก สวนหนึ่งเปนเพราะวา ผูนําของสํานักลอนดอนปฏิเสธ
Keynesian Revolution อยางไรก็ตาม กาลเวลาไดชวยแปรเปลี่ยนความคิดของมนุษย อาจารย
ในสํ านั ก ลอนดอนหลายต อ หลายคนเริ่ ม ยอมรั บ แนวการวิ เ คราะห ข องเคนส ใ นเวลาต อ มา
โดยเฉพาะอยางยิ่งแอบบา เลอรเนอร (Abba P. Lerner) นิโคลาส คาลดอร (Nicholas Kaldor)
และแฟรงก ฮาหน (Frank Hahn) โดยที่สองคนหลังเปนเพื่อนนักศึกษารุนใกลเคียงกับอาจารย
ปวย
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ภาระงานสอนของอาจารยปวยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจในปการศึกษา 2514/
2515 - 2515/2516 มีไมสูมากนัก ทานรับผิดชอบการสอนในหลักสูตรวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ซึ่งเปนหลักสูตรระดับ Certificate และ Diploma นักศึกษาในหลักสูตรนี้เกือบทั้งหมดเปน
ขาราชการหรือเจาหนาที่โครงการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม ผมจํ าไดวา ในปการศึกษา
2514/2515 อาจารยปวยบรรยายอยูเพียง 2 เรื่อง เรื่องแรกวาดวยประสบการณการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตางๆในอาเซียอาคเนย และเรื่องที่สองวาดวยการบริหารนโยบายการเงิน
การคลัง ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ มิไดใหความสําคัญกับการบรรยาย
รวม หากแตใหความสําคัญกับ Tutorial System ซึ่งเปนระบบที่กําหนดใหนักศึกษาศึกษาและ
คนควาดวยตนเอง และเขาพบอาจารยประจําวิชาทุกสัปดาห เพื่อถกอภิปรายเรียงความที่เขียน
โดยมีเพื่อนนักศึกษาเขารวมถกอภิปรายดวยเพียง 1-2 คน การพัฒนาความรูและความคิดได
มาจากการอานหนังสือดวยตนเอง และการถกเถียงกับอาจารยประจําวิชา ระบบการเรียนการ
สอนดังกลาวนี้จึงใชอาจารยเปลือง ผมเขาใจวาอาจารยปวยมีนักศึกษาที่ตองดูแลตามระบบ
การเรียนการสอนดังกลาวนี้ แตไมทราบจํานวนแนชัด
ภาระงานสอนที่มีไมสูมากนัก ทําใหอาจารยปวยมีเวลาเขียนหนังสือ งานเขียน
สําคัญในชวงเวลาดังกลาวนี้มีอยู 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ Co-ordination of Monetary Policy, Fiscal
Policy and Debt Management ซึ่งประมวลหลักการและประสบการณในการบริหารนโยบาย
การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิจตลอดชวงเวลาที่ทานดํ ารงตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย และเรื่องที่สองคือ "ขอคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใตสําหรับ ค.ศ. 1980"
ซึ่งมีภาคผนวกที่เลื่องชื่อเรื่อง "ปฏิทินแหงความหวัง-จากครรภถึงเชิงตะกอน" แตงานเขียนที่กอ
ผลกระทบทางการเมืองอันสูงยิ่งก็คือ "จดหมายนายเขมเย็นยิ่ง" และ "บันทึกประชาธรรมโดย
สันติวิธี"
ในระหว า งที่ ส อนหนั ง สื อ ในมหาวิ ท ยาลั ยเคมบริ ด จ อาจารยป ว ยสัง กัดอยู
University College ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Wolfson College ตามชื่อเศรษฐีที่บริจาคเงินให
มหาวิทยาลัยเคมบริดจประกอบดวยวิทยาลัยตางๆกวา 20 แหง แตเดิมวิทยาลัยมิใชเปนเพียง
ที่อยูอาศัยเทานั้น หากยังเปนที่จัดการเรียนการสอนอีกดวย ในยามที่นักศึกษาเลือกเขาวิทยาลัย
ก็ตองหาขอมูลวา มีอาจารยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่ตนตองการศึกษาหรือไม เชน Trinity
College มีชื่อดานปรัชญา King's College มีชื่อดานคณิตศาสตร ฯลฯ ตอมาภายหลังจึงมีการ
จั ด ตั้ ง คณะวิ ช าต า งๆขึ้ น หน า ที่ ก ารจั ด การบรรยายและการวั ด ผลจึ ง ถา ยโอนไปสู คณะวิชา
แตวิทยาลัยแตละวิทยาลัยยังคงมีหนาที่ในการบริหาร Tutorial System เมื่อมีคณะวิชาขึ้นแลว
การวาจางอาจารยจึงมี 2 ระบบคือ อาจารยของวิทยาลัยและอาจารยของคณะวิชา ตามปกติ
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อาจารยวิชาเศรษฐศาสตรของวิทยาลัยตางๆ ตางก็ตองไปทํางานใหคณะเศรษฐศาสตร แตอาจ
มีอาจารยคณะเศรษฐศาสตรบางคนที่หาสังกัดวิทยาลัยมิได อาจารยในสังกัดวิทยาลัยถือวาโก
และ "เหนือชั้น" กวาอาจารยที่ปราศจากสังกัด อาจารยปวยมักจะกลาวดวยความภาคภูมิใจเสมอ
วา ทานเปนอาจารยในสังกัด Wolfson College มิใชอาจารยไรสังกัด
ในระหวางที่อาจารยปวยสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้น ทานตองกลับ
ไปอยูกับครอบครัวในนครลอนดอนในชวงสุดสัปดาห ตอวันจันทรจึงเดินทางขึ้นไปเมืองเคมบริดจ
เทาที่ผมจําได มีอยูนอยครั้งนักที่อาจารยปวยจะใชเวลาชวงสุดสัปดาหในเมืองเคมบริดจ ในหมู
นักเรียนไทยในเมืองเคมบริดจเวลานั้น เปนที่ทราบดีกันวา อาจารยปวยมีรถยนตใชสัปดาห
เวนสัปดาห โดยผลัดกันใชกับภรรยาของทาน ในสัปดาหที่ทานไมมีรถยนตใช เรามักจะเห็นทาน
ขี่จักรยานไปยังที่ตางๆ ไมวาจะเปนใจกลางเมือง หรือศูนยการบรรยายทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรที่ Sidgwick Avenue ในเวลานั้น รถยนตที่เพนพานในทองถนนในเมืองเคมบริดจ
มีไมมากนัก การสัญจรอาศัยรถจักรยานเปนหลัก
อาจารยปวยอาศัยอยูในบานพักของ Wolfson College ที่ Barton Close
บานหลังนี้มีผูรวมอาศัยไมนอยกวา 4 คน คนหนึ่งเปนศาสตราจารย ซึ่งผมจําชื่อไมไดเสียแลว
แตคนที่อาจารยปวยสนิทสนมดวยเปนนักศึกษาปริญญาเอกวิชาดนตรี ซึ่งอยูหองติดกัน ในยามที่
นักเรียนไทยพากันไปสังสันทนหรือรวมรับประทานอาหาร ณ บานพักอาจารยปวย ทานมักจะ
เชิญชวนนักศึกษาทานนี้มารวมวงดวย ในเวลานั้นมีนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจเพียง
ไมกี่คน แตมีนักเรียนทุนหลวง นักเรียนทุนธนาคารแหงประเทศไทย และนักเรียนทุนสวนตัว
หลายคนที่กํ าลังเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย บางคนเปนลูกหลานของเพื่อน ซึ่งไดขอให
อาจารยปวยชวยดูแลดวย
ผมไมทราบแนชัดวา อาจารยปวยมีโอกาสวิสาสะกับนักเศรษฐศาสตรทานใดมาก
เปนพิเศษในระหวางที่อยูในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ผูที่อาจารยปวยรูจักและสนิทสนมมากอน
คือ นิโคลัส คาลดอร เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากสํานักลอนดอนรุนใกลเคียงกัน แตผูที่ผม
เขาใจวาอาจารยปวยไดสนทนาวิสาสะดวยมากที่สุดกลับเปนนักมานุษยวิทยา ชื่อ สแตนเลย
ชัยราชา แทมเบียห (Stanley Jeywaraja Tambiah) ซึ่งเคยมีงานเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยหลายเลม
ผมรื้อฟนความหลังของอาจารยปวยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจขึ้นมาเขียน
เพราะตองการตั้งจิตภาวนาใหอาจารยปวยประสบศานติสุขในโอกาสวันคลายวันเกิดครบ 77 ป
ในวันที่ 9 มีนาคม 2536
สุขสันตวันเกิดครับอาจารย

