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โลกได สูญเสียสามัญชนผู ยิ่งใหญ อันหาผู ใดเสมอด วยยาก และมิอาจหาผู ใดทดแทน
ไดดวย 

 

อาจารย ป วยเกิดในตระกูลสามัญชน เติบโตและได รับการบ มเพาะเยี่ยงสามัญชน  
และจบชีวิตอยางสามัญชน แตอาจารย ปวยก็แสดงให โลกเห็นแลววา วิถีแหงชีวิตสามัญชนเปนวิถีที่ 
ยิ่งใหญได และเปนวิถีที่งดงามได  ความยิ่งใหญและความงดงามแห งชีวิตมิไดข้ึนอยู กับชั้นชน มิได
ข้ึนอยู กับฐานะและตําแหน งแห งหนในสังคม และมิไดข้ึนอยูกับอภิสิทธิ์ที่ไดรับ หากแต ข้ึนอยู กับ
ความเปนมนุษย 

 

ณ บัดนี้ มนุษยพิภพได สูญเสียมนุษย ที่แท ผู เคารพศักดิ์ศรีความเป นมนุษยของผู อ่ืน  
ผูมีความเอื้ออาทรตอชนตํ่าชั้น ทั้งในฐานะเพื่อนรวมพิภพและเพื่อนรวมสังคมเดียวกัน อาจารย ปวย 
ฝนที่จะได เห็นชนต่ําชั้นหมดไปจากมนุษยพิภพ โดยที่ทุกคนมีฐานะดีพอที่จะประทังชีวิตชนิด 
ที่สมศักดิ์ศรีแห งความเป นมนุษย  ในการนี้ อาจารย ป วยหวังว า รัฐจะทําหน าที่เกื้อกูลกลุ มชน
ผูดอยโอกาสในสังคม ใครเกิดมามีนอย รัฐตองหยิบยื่นใหมาก ใน “ปฏิทินแหงความหวัง : จากครรภ
ถึงเชิงตะกอน” อาจารย ป วยหวังที่จะได เห็นรัฐจัดสวัสดิการแม และเด็ก ป องกันและแก ป ญหา 
ทุพโภชนาการ  จัดบริการสุขภาพอนามัย  และจัดระบบประกันสังคม 

 

ณ บัดนี้ สังคมไทยได สูญเสียนักตอสู เพื่อประชาธิปไตยผู ยิ่งใหญ ผู รองหา ‘สันติประชา
ธรรม’ และผลักดันให สังคมไทยเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี ในทัศนะของอาจารย ปวย ราษฎรไทยทุกผู 
ทุกนามจะมีฐานะการครองชีพที่สมศักดิ์ศรีความเป นมนุษย ได ก็ต อเมื่อมีส วนร วมในการกําหนด
ชะตาของบ านเมือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แตการที่ราษฎรจะมีสวนรวมเชนนี้ได  
ก็แตโดยมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมีหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเหลานั้น ดังที่ทาน
กลาวอางอยูเสมอวา 

 

“เสรีภาพเปนเนื้อดิน อากาศและปุยที่จะทําใหพฤกษชาติแหงความคิดเจริญเติบโต
ใหญข้ึนได และเมื่อความคิดนําไปสูอุดมคติ อุดมคติจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลในสังคมสามารถใช
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ความคิดอยางเสรี ปราศจากพันธนาการของจารีตประเพณี หรืออีกนัยหนึ่ง เราตองสนับสนุนให
มนุษยแตละคนใชความคิดอยางมีเสรีภาพ ชนิดที่ไมตองพึงหวาดหวั่นวา จะเปนความคิดนอกลู
นอกทาง นั่นแหละจึงจะเปนการสนับสนุนอุดมคติใหถือกําเนิดได แมน้ําลําหวยเปลี่ยนแนวเดิมได 
สมองมนุษยอันประเสริฐจะแหวกแนวบางมิไดหรือ ในเมื่อไมเปนพิษเปนภัยตอสังคม ...” 

 

วงวิชาการเศรษฐศาสตร ต องสูญเสียนักเศรษฐศาสตร ประยุกต ผู ยิ่งใหญ  ผู มี
ความสามารถอันสูงส งในการประยุกต หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร มาใช ในการบริหารนโยบาย 
เศรษฐกิจชนิดปฏิบัติได ใครก็ตามที่ไดเรียนรู  “ทฤษฎีลูกโป ง 3 ลูกสูบ” ของอาจารย ปวย ย อม
ประจักษแจงในลักษณะปฏิบัตินิยมของทฤษฎีดังกลาวนี้  โดยที่“ทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบ” มีอิทธิพล
ตอการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยเป นเวลาสามทศวรรษเศษ  
แม จะมิใช ทฤษฎีที่ทันสมัย แต ก็มิใช ทฤษฎีที่ลาสมัย ทั้งนี้อาจกล าวได ว า วิกฤติการณ การเงินที่
เกิดขึ้นในป 2540 เปนเพราะขุนนางนักวิชาการไทยมิไดใสใจสรางและพัฒนากลไกและเครื่องมือใน
การกํากับการทํางานของ “ลูกสูบการเงินระหว างประเทศ” ตาม “ทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบ” ของ
อาจารยปวย 

ขาราชการไทยต องสูญเสีย ‘ขารับใชแผนดิน’ คนสําคัญ ผู อุทิศกายและใจรับใชราษฎร
ไทยด วยความซื่อสัตย สุจริต และด วยการทํางานที่ทรงประสิทธิภาพ อาจารย ปวยพยายามรักษา 
‘พรหมจรรย’ ของขาราชการ การไมของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะกรรมการ ผู จัดการหรือผู ถือ
หุ น นับเปนพรหมจรรย สําคัญของขุนนางผู มีหนาที่กําหนดและบริหารนโยบาย ตลอดชวงแห งชีวิต 
ขาราชการ อาจารยปวยได รักษา ‘พรหมจรรย ’ ดังกลาวอย างดียิ่ง และเป นแบบอย างให ผู ใกลชิด
และผู อยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม  ดวยการรักษา ‘พรหมจรรย’ ของวิชาชีพอยางเครงครัดนี้เอง 
ธนาคารแห งประเทศไทยจึงสั่งสมชื่อเสียงและกิตติคุณ จนไดชื่อวาเปน ‘ปราการแห งจริยธรรม’ และ 
‘ปราการแห งพุทธิปญญา’ ในสังคมไทย  นาอนาถที่ชื่อเสียงและกิตติคุณเหล านี้มลายไปสิ้นเมื่อ
อาจารย ป วยพ นหน าที่จากวังบางขุนพรหมเพียงสองทศวรรษ ความเสื่อมทรามของธนาคารแห ง 
ประเทศไทยทุกวันนี้ ไมเพียงแต มิอาจโยนให เป นความผิดของอาจารย ปวยไดเทานั้น หากยังกลับ
เสริมส งศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของอาจารย ป วย อย างน อยที่สุดเป นประจักษ พยานอันเด นชัดว า  
การรักษา ‘พรหมจรรย’ ของขุนนางขาราชการนั้นเปนเรื่องยากยิ่งเพียงใด 

 

วงการการศึกษาเมืองไทยต องสูญเสียนักการศึกษาผู ยิ่งใหญ  ผู เห็นความสําคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และพยายามผลักดันให มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทั้งในด าน
การศึกษาและสุขภาพอนามัย อาจารย ปวยไม เพียงแตกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในทุก
แหงหนที่เปนผู บังคับบัญชา ไม วาจะเปนธนาคารแห งประเทศไทย สํานักงบประมาณ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เท านั้น หากยังมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
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แผนพัฒนาการศึกษาในช วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-
2514) อีกดวย สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย างยิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจารย 
ปวยมีบทบาทสําคัญในการยกฐานะ “อาจารย มหาวิทยาลัย” ให เปนอาชีพ  ดวยการผลักดันให 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสร างอาจารย ประจํา มหาวิทยาลัยในเมืองไทยก อเกิดดวยการครอบงํา
ของสํานักวิชาการขุนนาง การเรียนการสอนในเบื้องแรกดําเนินการโดยขุนนางนักวิชาการประจํา
กระทรวงทบวงกรมต างๆ ในสภาพการณ เชนนี้ อาจารย มหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพยากที่จะเติบโต
ได มีผู คนไม มากนักที่ไดรับทราบความเหนื่อยใจของอาจารย ปวยในการผลักดันนโยบายการสร าง
อาจารยประจํา แมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเอง 

 

ชุมชนชาวจีนในเมืองไทยตองสูญเสีย ‘ลูกจีน’ ผู ยิ่งใหญ ผู ทําคุณประโยชน แกแผนดิน
ไทยชนิดที่หา ‘ลูกไทย’ เปรียบได ด วยยาก  อาจารย ป วยซื่อสัตย ต อตนเองเกินกว าที่จะเปลี่ยน
ชื่อเสียงเรียงนาม  ในเมื่อชาติกําเนิดมิอาจเลือกได  ถึงจะเปลี่ยนชื่อและสกุลใหมีความเป น ‘ไทย’ 
มากเพียงใด ก็มิอาจเปลี่ยนประวัติที่แท จริงแห งชาติกําเนิดได  หากสังคมไทยต องจารึกประวัติ
อาจารย ปวย คงไม มีจารึกอื่นใดที่ถูกใจอาจารย ปวยมากไปกว าการจารึกวา อาจารย ปวยเปน ‘ลูก
เจก’ ที่มีใจเปน ‘ไทย’ 

 

อาจารย ป วยมิไดต องการสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการเป นคนดี ทั้งการเป นพลโลกที่ดี
ของมนุษยพิภพ และการเป นพลเมืองดีของสังคมไทย ชื่อหนังสือ เสียชีพ อยาเสียสิ้น คงบงบอก
ความมาดมั่นของอาจารย ปวยในเรื่องนี้ 

 

ณ บัดนี้ สังคมไทยได สูญเสียพลเมืองที่ดีที่สุดคนหนึ่ง ผู อุทิศชีวิตเพื่อแผนดินไทยและ 
มิไดหวังผลตอบแทนใดๆจากแผ นดิน ไมยกเวนแมแตอนุสาวรีย 

 
 
หมายเหตุ  ตีพิมพในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2542 และ ผู จัดการ

รายวัน ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2542 


