
1 
 

ตามรอยอาจารยป๋์วย 

กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 

ศาสตราจารย ์ดร. ป๋วยอึง๊ภากรณ์ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒  ผมเคยพดูเรือ่ง 
ตามรอยอาจารยป๋์วย ในปี ๒๕๔๘  จ าไดว้่า พดูอยา่งน้อย ๒ ครัง้ ครัง้แรก  ณ วดัปทุมคงคา 
ราชวรวหิาร ในโอกาสท าบุญเน่ืองในวนัมรณกรรมของอาจารยป๋์วย  ครัง้ทีส่องในโอกาสรบันกัศกึษาชัน้ปี
ทีห่นึ่งคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ในการพดูทัง้สองครัง้ ผมมไิดเ้ขยีนไปพดู  หากแต่
ใช ้Power Points กลัยาณมติรคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์บอกกล่าวแก่ผมว่า  ผม
ควรเขยีนบทความจาก Power Points ดงักล่าว  เพราะล าพงัการอ่านจาก Power Points จะไมส่ามารถ
เขา้ใจไดโ้ดยถ่องแท ้ บทความนี้เขยีนขึน้ห่างจากการพดูครัง้แรก ๑๓ ปี 
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ตามรอยอาจารยป๋์วย 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

เรามไิดต้ามรอยอาจารยป๋์วย เพื่อเป็นผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นผูน้ า
Technocrats หรอืเพื่อเป็นอธกิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ แต่เราตามรอยอาจารย ์เพื่อพเิคราะหว์่า  
คนทีอุ่ทศิชวีติเพื่อสงัคมโดยส่วนรวมมภีมูหิลงัครอบครวัและชวีติ มพีืน้ฐานความคดิ และมวีถิี 
การด ารงชวีติอยา่งไร 

 แนวการบรรยายประกอบดว้ย 5 ภาคคอื (1) ภมูหิลงัการศกึษา (2) พืน้ฐานความคดิ  
(3) ภมูหิลงัการงาน (4) บทบาทของป๋วยอึง๊ภากรณ์ในประวตัศิาสตรไ์ทย และ (5) หนงัสอือ่านประกอบ 

 

ภาคท่ีหน่ึง 

ภมิูหลงัทางการศึกษา 

 

๑.๑ การศึกษาในระบบ 

การศกึษาในระบบทีอ่าจารยป๋์วยประทบัใจและมอีทิธพิลต่อความคดิและวถิกีารด ารงชวีติของ
อาจารยป๋์วย ไดแ้ก่ โรงเรยีนอสัสมัชญั มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง และLondon School 
of Economics and Political Science 

นายซาบดิาของป๋วยอึง๊ภากรณ์ถงึแก่กรรมตัง้แต่ป๋วยมอีายเุพยีง ๑๐ ปี  ภาระการเลีย้งดตูกแก่
นางเซาะเซง็ผูม้ารดา มารดามคีวามตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะใหล้กูๆ  มกีารศกึษาอยา่งดเีลศิ  ป๋วย  
อึง๊ภากรณ์ เขา้ศกึษาในโรงเรยีนอสัสมัชญัในปี พ.ศ. ๒๔๖๗  นางเซาะเซง็ ผูเ้ป็นแมย่นืยนัทีส่่งลกูเขา้
โรงเรยีนอสัสมัชญั แทนทีจ่ะเขา้โรงเรยีนจนีตามจารตีครอบครวัจนี ทัง้ๆ  ทีค่่าเล่าเรยีนสงู (ดปู๋วย  
อึง๊ภากรณ์ “ผูห้ญงิในชวีติของผม” )  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เรยีนในแผนกภาษาฝรัง่เศส  และท าคะแนนไดด้ี
ในวชิาภาษาฝรัง่เศสและคณติศาสตร ์ อนัเป็นผลใหเ้มือ่จบการศกึษาทางโรงเรยีนเกบ็ไวเ้ป็นครเูมือ่มี
อายเุพยีง ๑๗ ปี  เขาไดเ้งนิเดอืนถงึ ๔๐ บาท  เขาใหแ้มถ่งึ ๓๐ บาท เกบ็ไวใ้ชเ้องเพยีง ๑๐ บาท    
อาจารยป๋์วยเคยกล่าวในขอ้เขยีนบางแห่งว่า ดว้ยเหตุทีเ่ป็นครแูต่อายยุงัน้อย อาจท าผดิต่อลกูศษิย ์  

อาจารยป๋์วยเขา้มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการการเมอืงในปี ๒๔๗๗  ส าเรจ็
ธรรมศาสตรบ์ณัฑติในปี ๒๔๘๐  ทัง้โรงเรยีนอสัสมัชญัและมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง 
นอกจากประสาทวชิาแก่อาจารยป๋์วยแลว้ ยงัใหร้ะบบคุณค่าบางประการ ดงัเช่นความซื่อสตัยส์ุจรติ 
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ความรกัความเป็นธรรม และความเอือ้อาทรต่อผูย้ากไร ้ ว่าจ าเพาะมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละ
การเมอืง ความรกัประชาธปิไตยเป็นระบบคุณค่าส าคญั  ในประการส าคญั ทีน่ี่เป็นฐานส าคญัของ
ขบวนการเสรไีทย และเป็นทีซ่ึง่อาจารยป๋์วยกระชบัความสมัพนัธก์บัอาจารยป์รดี ีพนมยงค์   ในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ใชเ้วลาเพยีงสามปีครึง่กจ็บเป็นธรรมศาสตรบ์ณัฑติ  เมือ่จบ
การศกึษา กท็ างานเป็นล่ามอาจารยช์าวฝรัง่เศส  

           อาจารยป๋์วยไดร้บัทุนกระทรวงการคลงัไปศกึษาต่อยงั London School of Economics and 
Political Science ในปี ค.ศ. ๑๙๓๘  มารดาถงึแก่กรรมในปีนี้ และรบัทราบว่า ลกูชายก าลงัเดนิทางไป
ศกึษาต่อต่างประเทศ  แมจ้ะไดร้บัธรรมศาสตรบ์ณัฑติมาแลว้ แต่อาจารยป๋์วยกลบัไปเรยีนปรญิญาตรี
ใหม ่และจบในปี ค.ศ. ๑๙๔๒ ดว้ยเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง มหิน าซ ้ายงัไดค้ะแนนสงูสุดในบรรดาผูท้ีไ่ด้
เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งดว้ยกนั  ผลการเรยีนอนัดเีด่น เป็นเหตุใหไ้ดร้บัทุน Leverhulme Studentship
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก  เขาจบปรญิญาเอกในปี ๒๔๙๑  แต่ในเมอืงไทยมกีารลอืกนัว่า อาจารย์
ป๋วยจะกลบัมาโค่นคณะรฐัประหาร ๒๔๙๐  ญาตพิีน้่องพากนัเดอืดเนื้อรอ้นใจเป็นอนีมาก  เขาจงึขอให ้
Lionel Robbins ด าเนินการเตะถ่วงการอนุมตัปิรญิญาออกไปอกีหนึ่งปี 

LSE ก่อตัง้จากเงนิบรจิาคของนายทุนอุตสาหกรรมชื่อ Henry Hunt Hutchinson (1922-1984)   
Hutchinson ชื่นชมกลุ่ม Fabian ตดิตามฟงัปาฐกถาของ Sidney Webb (1859-1947) และ Beatrice 
Webb (1858-1943)  ผูน้ าคนอื่นๆ ประกอบดว้ย George Bernard Shaw (1856-1950) และ Graham 
Wallas (1858-1932) 

Fabian Socialism ใหท้างเลอืกระหว่าง Bolshevism กบั Capitalism  ผูน้ ากลุ่ม Fabian   
ตดัสนิใจน าอาจารยจ์าก Oxford University มาจดัตัง้ LSE โดยมเีขม็มุง่ทีจ่ะจดัตัง้สถาบนัทีเ่ป็นคู่ต่อกร
กบัสถาบนัศกัดนิา อนัหมายถงึมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์  พฒันาการในเวลาต่อมากลบัเป็นไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม  LSE เคลื่อนไปทางขวา มหาวทิยาลยัเคมบรดิจก์ลบัเคลื่อนไปทางซา้ย  

คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ เคลื่อนไปทางซา้ยยคุหลงัจอหน์ เมยน์ารด์ เคนส ์
โดยม ีJoan Robinson, Pierro Sraffa, Michael Kaleck iฯลฯ เป็นผูน้ า  นอกจากนี้ ยงัมอีาจารยท์ี่
ฝกัฝา่ยขา้งสงัคมนิยมและลทัธมิารก์ซจ์ านวนมาก  

LSE เคลื่อนไปทางขวา เป็นเพราะว่า ผูน้ า LSE โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Lionel Robbins น า LSE 
ไปเชื่อมสมัพนัธก์บัส านกัเศรษฐศาสตรอ์อสเตรยี (Austrian School of Economics)  นกัเศรษฐศาสตร์
ออสเตรยีคนส าคญัทีเ่ขา้ไปมอีทิธพิลใน LSE ไดแ้ก่ Friedrich von Hayek และ Friedrich von Mises 

Lionel Robbins ต่อตา้น Keynesianism แต่มนีกัศกึษา LSE จ านวนมากทีต่อ้งเรยีนรูแ้ละ
ตดิตามความเป็นไปของ Keynesian Revolution จงึเรยีนเชญิจอหน์ เมยน์ารด์ เคนส ์ไปสนทนาวสิาสะ
ที ่LSE แต่ Lionel Robbins ขดัขวางการใชห้อ้งประชุมและหอ้งบรรยาย  ขอ้มลูดงักล่าวนี้ปรากฏใน
หนงัสอืชุด The Collected Works of John Maynard Keynes 
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Lionel Robbins รว่มกบัFriedrich von Hayek และ Friedrich von Mises สรา้งปราการต่อตา้น
Keynesianism  การโตเ้ถยีงเป็นไปอยา่งดุเดอืด ววิาทะกลายเป็นววิาท สรา้งความบาดหมางใจระหว่าง
สถาบนัทัง้สอง  ต่อมาภายหลงั เมือ่อาจารย ์LSE ยอมรบั Keynesian Economics มากขึน้ มคีวาม
พยายามเยยีวยาความบาดหมางดงักล่าว ดว้ยการออกจดหมายขา่วระหว่างสถาบนัทัง้สอง  

การที ่LSE เคลื่อนไปทางขวา ดว้ยการเชื่อมสมัพนัธก์บัส านกัเศรษฐศาสตรอ์อสเตรยี  
ประกอบการไมย่อมรบั Keynesian Economics ท าใหน้กัศกึษา LSE สมาทานส านกัคลาสสกิและนีโอ
คลาสสกิ และไมย่อมรบัการแทรกแซงของรฐั  ความขอ้น้ีเป็นจรงิส าหรบัอาจารยป๋์วยดว้ย  

 

๑.๒ การศึกษานอกระบบ 

การศกึษานอกระบบมคีวามส าคญัต่ออาจารยป๋์วยไมย่ิง่หยอ่นกว่าการศกึษาในระบบ   แหล่งทีม่า
ของการศกึษานอกระบบ ไดแ้ก่ แมแ่ละยาย เพื่อน การอ่านหนงัสอืและประสบการณ์การท างาน และ 
การประชุม/สมัมนาทางวชิาการ 

แมเ่ป็นแหล่งทีม่าของการศกึษานอกระบบทีส่ าคญั  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ไดเ้รยีนรูจ้ากแมเ่ป็นอนัมาก  
ยายมสี่วนช่วยใหป๋้วย อึง๊ภากรณ์ เรยีนรูว้รรณคดไีทย เพราะป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหีน้าทีอ่่านหนงัสอืให้
ยายฟงัทุกวนั  ความรูด้งักล่าวน้ี ประกอบกบัการเรยีนรูจ้ากโรงเรยีนอสัสมัชญัท าใหป๋้วย  อึง๊ภากรณ์ เป็น
นายภาษา เขาใชภ้าษาไดก้ระชบัและสื่อความหมายไดล้กึซึง้จากวรรณคดไีทย   ป๋วยกา้วไปสู่การชื่นชม
ดนตรไีทย ภาพอาจารยป๋์วยนัง่เปา่ขลุ่ยในวงดนตรไีทย  ทัง้ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยและ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรป์รากฏใหเ้หน็โดยทัว่ไป  

เพื่อนเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ าคญั  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เรยีนรูเ้ร ือ่งต่างๆ จากมติรสหาย  มจีติส านึก
ประชาธปิไตยจากมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืงและจากมติรสหาย  

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เรยีนรูจ้ากการอ่าน  เขาอ่านทัง้ Fiction และ Non-Fiction  สุลกัษณ์ ศวิรกัษ์
และกลัยาณมติรอื่นๆ พยายามโน้มน้าวและชกัจงูใหอ้าจารยป๋์วยอ่านหนงัสอืนอกกระแสและศกึษา
ความคดิของนกัคดินอกกระแส 

ประสบการณ์การท างานเป็นแหล่งทีม่าของความรู้  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ท างานหลากหลาย  แมง้าน
หลกัจะเป็นงานราชการ แต่เขาท างานดา้น NGOs ดว้ย  ส าหรบังานราชการ เขาท างานหลากหลายใน
หลายหน่วยราชการ  เขาไดเ้รยีนรูช้วีติความเป็นอยูข่องชาวบา้น  เขามคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัคนรอบขา้ง   
เขามคีวามเอือ้อาทรกบัเพื่อนมนุษย์  เขาเขยีนถงึคนรูจ้กั ไมว่่าคนรูจ้กันัน้จะเป็นเจา้นาย เพื่อนรว่มงาน  
ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา แมแ้ต่คนขบัรถและเลขานุการ  ส่วนตวัผมเองกไ็ดร้บัความเอือ้อาทรและการณุย์
จากอาจารยป๋์วยดว้ย  เมือ่ผมไปศกึษาต่อต่างประเทศ อาจารยป๋์วยไดข้อใหอ้าจารยเ์กรกิเกยีรต ิ 
พพิฒัน์เสรธีรรม ไปเยีย่มเยยีนแมผ่มทุกเดอืน เรือ่งนี้ผมไดร้บัทราบในภายหลงั 
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ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เดนิทางไปประชุมนานาชาตอิยูเ่นืองๆ ทัง้ในแวดวงวชิาการและแวดวงการเงนิ
ระหว่างประเทศ  การสนทนาวสิาสะกบัผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็นทีม่าของความรู ้  ในประการส าคญั เขาไดร้บั
เอกสารการประชุมทีเ่ป็นเอกสารวชิาการ และมโีอกาสซือ้หนงัสอืทัง้ Fiction และ Non-Fiction 

 
 

ภาคท่ีสอง 

พื้นฐานความคิดทางเศรษฐศาสตรข์องอาจารยป๋์วย  

 

๑.๑ Classical Economics 

เมือ่อาจารยป๋์วยเรยีนที ่LSE ส านกัเศรษฐศาสตรค์ลาสสกิและนีโอคลาสสกิฝงัรากลกึใน LSE
อยา่งแน่นหนาแลว้  ดว้ยเหตุดงันัน้ อาจารยป๋์วยจงึรบัมรดกดงักล่าวอยา่งเตม็ตวั แต่ใช่ว่าอาจารยป๋์วย
จะไดร้บัอทิธพิลจากนกัวชิาการฝา่ยขวา ดงัเช่น Friedrich von Hayek,  Friedrich von Mises และ 
Lionel Robbins เท่านัน้ หากยงัมนีกัวชิาการฝา่ยซา้ยทีม่อีทิธพิลต่ออาจารยป๋์วยดว้ย ดงัเช่น R.H. 
Tawney (นกัประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ) และ Harold Laski (นกัรฐัศาสตร)์ 

เมือ่อาจารยป๋์วยเรยีนที่LSE  LSE ก าลงัอยูใ่นกระบวนการเปลีย่นแปลงเป็น World-Class 
University (โปรดดภูาคผนว ก) และก าลงัอยูใ่นกระบวนการปฏวิตัสิาขาวชิาเศรษฐศาสตรท์ีเ่รยีกกนัว่า 
Six Revolutions in Economics1 อนัประกอบดว้ย 

(1) Professional Revolution เศรษฐศาสตรก์ าลงัเปลีย่นแปลงเป็นวชิาชพี  โลกไมเ่คยมอีาชพี
นกัเศรษฐศาสตรม์าก่อน ขอใหด้ภูมูหิลงัทีป่รกึษาการคลงัชาวองักฤษในประเทศไทยตัง้แต่รชักาลที ่๕ 

(2) Revolution in Welfare Economics 

(3) General Equilibrium and Mathematical Economics Revolution 

(4) Imperfect and Monopolistic Competition Revolution 

(5) Keynesian Revolution 

(6) Empirical Revolution 

Harry G. Johnson (1972) LSE กล่าวสรปุว่า LSE ตกกระบวนการปฏวิตัเิศรษฐศาสตร ์๒ 
กระบวน คอื 

                                                           

1 Harry G. Johnson, ‚Individual and Collective Choice‛, in William A. Robson (ed.), Man and The Social 
Science (London: LSA/George Allen and Unwin, 1972). 
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(1) Imperfect and Monopolistic Competition (เคมบรดิจม์ ีJoan Robinson) 

(2) Keynesian Revolution (เคมบรดิจม์ ีJohn Maynard Keynes) 

Harry G. Johnson (1923-1977) เคยเป็นอาจารยว์ชิาเศรษฐศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์ 
เขาเป็น Keynesian ทีว่พิากษ์ Keynesianism ดงันัน้ จงึไมเ่ป็นทีพ่อใจของขาใหญ่ในเคมบรดิจ ์(อาทิ
Joan Robinsonn และ Richard Kahn)  Harry G. Johnson ยา้ยจากมหาวทิยาลยัเคมบรดิจไ์ปอยู่
มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร ์และต่อมา LSE  เขาวิง่รอกสอนหนงัสอืระหว่าง LSE กบัมหาวทิยาลยั 
ชคิาโก  นกัวชิาการบางคนพยายามพสิจูน์ว่า ความใกลช้ดิกบัส านกัชคิาโกท าใหเ้ขาเปลีย่นจาก 
Keynesian เป็น Monetarist 

มหาวทิยาลยัเคมบรดิจเ์กอืบไมม่นีกัเศรษฐศาสตรก์ารเงนิเลย แต่  Harry G. Johnson มผีลงาน
ทีม่ชีื่อเสยีงในสาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศก่อนทีจ่ะไปสอนหนงัสอื  
ทีม่หาวทิยาลยัชคิาโกเสยีอกี  เขานัง่เขยีนบทความวชิาการบนเครือ่งบนิระหว่างเดนิทางไปประชุมในที่
ต่างๆ  เขาเขยีนหนงัสอืเรว็มาก  Jagdish Bhagwati (1934-     ) ลกูศษิยข์องเขาเล่าว่า พอลงจาก
เครือ่งบนิ Harry G. Johnson กผ็ลติบทความวชิาการไดอ้กีหนึ่ง  ในเรือ่งทีเ่ขาเคยอยูใ่นขา่ยการ
พจิารณาใหไ้ดร้บัรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ์เขาถงึกบัเขยีนประวตัติวัเองเพื่อเตรยีมรบัรางวลั  
ดงักล่าว  ถงึ Harry G. Johnson จะมผีลงานวชิาการปรมิาณมาก แต่งานส่วนใหญ่มกัจะซ ้าไปซ ้ามา
คุณูปการที ่Harry G. Johnson ใหแ้ก่วงการศกึษาวชิาเศรษฐศาสตรก์ค็อื  บทความส ารวจ
ความกา้วหน้าและพรมแดนแห่งความรู้ (State of Knowledge) ในแขนงต่างๆ ของวชิาเศรษฐศาสตร์
Harry G. Johnson มสี่วนสรา้งความกา้วหน้าในสาขาวชิาการเศรษฐศาสตรอ์ยา่งมาก  เพราะเขาเป็น
บรรณาธกิารวารสารวชิาการเศรษฐศาสตรห์ลายฉบบั  เขาช่วยชีแ้นะการแกไ้ขวทิยานิพนธป์รญิญาเอก  
และงานวจิยัของนกัเศรษฐศาสตรช์ัน้ผูน้้อยเพื่อใหม้คีุณภาพดพีอทีจ่ะตพีมิพใ์นวารสารวชิาการได้   เขา
เคยมวีวิาทะกบั Nicholas Kaldor (1908-1986) ทีพ่ยายามผลกัดนัคนใกลช้ดิทีเ่กอืบไมม่ผีลงานทาง
วชิาการเลยขึน้มาเป็นบรรณาธกิาร The Economic Journal (ผูท้ีส่นใจชวีติและงานของ Harry G. 
Johnson โปรดอ่าน D.E. Moggridge, Harry Johnson: A Life in Economics (Cambridge University 
Press, 2013); Elizabeth Johnson ภรรยาของเขา รว่มกบั  D.E. Moggridge เป็นบรรณาธกิารหนงัสอื
รวมผลงานชุด The Collected Works of John Maynard Keynes 

Harry G. Johnson มบีทบาทในการเรง่เครือ่งให ้LSE เป็น World-Class University  เขามสี่วน
ส าคญัในการผลกัดนัให ้LSE รบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษามากกว่าปรญิญาตรี เพราะนกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาสามารถผลติงานวจิยัทีม่คีุณภาพได้  เขามองไมเ่หน็ประโยชน์โภคผลของ Supervision 
System ของ Cambridge University (หรอื Tutorial System ของ Oxford University)  ในปีการศกึษา 
๒๕๕๙/๒๕๖๐ LSE รบันกัศกึษา ๑๑,๒๑๐ คน (ปรญิญาตร ี๔,๘๑๐ คน บณัฑติศกึษา ๖,๓๙๕ คน)
Cambridge University รบันกัศกึษา๑๙,๙๕๕ คน (ปรญิญาตร ี๑๒,๓๔๐  บณัฑติศกึษา ๗,๖๑๐ คน)   
ดว้ยเหตุที ่Supervision System เป็น Labour-Intensive System ดงันัน้ จ านวนอาจารยท์ี่ Cambridge 
University มมีากกว่า LSE (๗,๙๑๓ คน เทยีบกบั ๑๖,๕๕ คน สถติปีิการศกึษา ๒๕๕๘/๒๕๕๙) 
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อาจารยป๋์วยกบั Keynesian Economics 

อาจารยป๋์วยปลอดพน้จากอทิธพิลของ Keynesian Economics  เวลานัน้ Austrian School of 
Economics ยดึ LSE เป็นฐานทีม่ ัน่ในการต่อกรกบั Keynesian Economics  อาจารยป๋์วยยดึมัน่ถอืมัน่
ในส านกัเศรษฐศาสตรค์ลาสสกิและนีโคลาสสกิ ปลอดพน้จาก Keynesianism  อยา่งไรกต็าม นกัศกึษา
และอาจารย ์LSE จ านวนไมน้่อยเขา้รตี Keynesian Economics และยา้ยไปอยูม่หาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์
นบัเป็นการขาดดุลครัง้ส าคญัของ LSE ในจ านวนน้ีมเีพื่อนของอาจารยป๋์วยดว้ย 

การทีอ่าจารยป๋์วยปลอดพน้จากอทิธพิลของ Keynesian Economics ท าใหอ้าจารยป๋์วยไมเ่ชื่อ
เรือ่งการบรหิารนโยบายการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิโดย Government Intervention หากเน้นการ
ก าหนดกฎกตกิาในการบรหิารนโยบายการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ  

 

๑.๒ Humanitarianism 

พืน้ฐานความคดิดา้นมนุษยนิยมของอาจารยป๋์วยมทีีม่าหลายแหล่ง ดงัเช่นครอบครวั (แมแ่ละ
ยาย) สถานศกึษา (โรงเรยีนอสัสมัชญั มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง และ LSE) และระบบ
รฐัสวสัดกิาร (Welfare State) ในยโุรปตะวนัตก 

 

๑.๓ Fabian Socialism 

Fabianism ใหท้างเลอืกระหว่าง Bolshevism กบั Capitalism  ผูก่้อตัง้ LSE คนส าคญัคอื 
Beatrice Webb และ Sydney Web เป็นผูเ้ลื่อมใส Fabianism และเป็นผูก่้อตัง้ Fabian Society  ดว้ย
เหตุทีอ่าจารยป๋์วยเป็นศษิยส์ านกั LSE เขาจงึเลื่อมใส Fabian Socialism  ภายหลงัเมือ่อาจารยป๋์วย
เผชญิมรสุมทางการเมอืง เขามกัถูกโจมตวี่าเป็นคอมมวินิสต์ ทัง้ๆ ทีผู่น้ าฝา่ยอนุรกัษ์นิยมในสงัคมการ
เมอืงไทยหลายต่อหลายคนเมือ่ครัง้ศกึษาในประเทศองักฤษกส็มาทาน Fabian Socialism จ านวนหา
น้อยไม่ 
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ภาคท่ีสาม 

ภมิูหลงัการงาน 

 
๓.๑ กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงบประมาณ 

เมือ่กลบัจากการศกึษาในประเทศองักฤษในปี ๒๔๙๒ อาจารยป๋์วยท างานใน ๒ หน่วยงานหลกั 
คอื กระทรวงการคลงั และธนาคารแห่งประเทศไทย 

ความรูแ้ละความสามารถท าใหป๋้วยอึง๊ภากรณ์มหีน้าทีก่ารงาน ทัง้ในกระทรวงการคลงัและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รดุหน้าอยา่งรวดเรว็  

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ กบักระทรวงการคลงั 
๒๔๙๒  เศรษฐกรกรมบญัชกีลางกระทรวงการคลงั 
๒๔๙๕  ผูช่้วยฝา่ยวชิาการปลดักระทรวงการคลงั 
๒๔๙๖  ผูเ้ชีย่วชาญการคลงั 
๒๔๙๗  ผูช้่วยปลดักระทรวงการคลงั 
๒๔๙๙ ทีป่รกึษาเศรษฐกจิการคลงัประจ าสถานเอกอคัรราชทตูไทย  

ณ กรงุลอนดอน 
๒๕๐๒-๒๕๐๕ ผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 
๒๕๐๕-๒๕๑๐ ผูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกจิการคลงักระทรวงการคลงั  

 
ป๋วย อึง๊ภากรณ์ กบัธนาคารแห่งประเทศไทย 

๒๔๙๓-๒๔๙๕ พนกังานพเิศษ 
๒๔๙๕  กรรมการธนาคารแหงง่ประเทศไทย 
๒๔๙๕  รองผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (๗ เดอืน) 
๒๔๙๗-๒๔๙๙ ผูเ้ชีย่วชาญประจ าธนาคารแห่งประเทศไทย 

๒๕๐๒-๒๕๑๔ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ภายหลงัจอมพลสฤษดิธ์นะรชัตท์ ารฐัประหารปี ๒๕๐๑ อาจารยป๋์วยกลบัมาท างานในเมอืงไทย

ปี ๒๕๐๒ ในธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๐๒-๒๕๑๔) ส านกังบประมาณ (๒๕๐๒-๒๕๐๕) และ
ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั (๒๕๐๒-๒๕๑๐) 

นอกจากนี้ ยงัมหีน้าทีก่ารงานโดยต าแหน่งและการงานพเิศษอกีจ านวนหน่ึง   ช่วงนี้เป็น
ช่วงเวลาทีป๋่วย อึง๊ภากรณ์ เตบิใหญ่ในหน้าทีก่ารงานยิง่กว่ายคุก่อนการ “ลีภ้ยัการเมอืง” ไปเป็นที่
ปรกึษาการคลงัประจ าสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ นครลอนดอน เพราะเขาขึน้ถงึต าแหน่งผูว้่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และถบีตวัขึน้มาเป็นผูน้ า Technocrats ทีโ่ดดเด่น  อาจารยป๋์วยมคีวามรูส้กึว่า 
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จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์มคีวามมุง่มัน่ในการท างานใหแ้ก่ประเทศชาติ  เขามไิดร้บัรูถ้งึการฉ้อราษฎร์ 
บงัหลวงของจอมพลสฤษดิ ์ซึง่มจี านวนมหาศาลถงึกบัถูกยดึทรพัยภ์ายหลงัอสญักรรม  ในระหว่างทีป๋่วย 
อึง๊ภากรณ์ ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาการคลงัประจ าสถานเอกอคัรราชทตูไทยในองักฤษนัน้ เขาเป็นผูแ้ทน
ไทยประจ า International Tin Council ดว้ย  กรรมการ ITC หลายคนกล่าวหาว่า ไทยส่งออกดบีุกเกนิ
โควตา  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ตอบโตข้อ้กล่าวหาทุกครัง้ว่าไมเ่ป็นความจรงิ  เขาเพิง่มาทราบความเป็นจรงิใน
ภายหลงัว่า จอมพลสฤษดิเ์ป็นขาใหญ่ในการลกัลอบส่งออกดบุีกจากประเทศไทย   

จอมพลสฤษดิพ์ยายามดงึป๋วย อึง๊ภากรณ์ เขา้สู่ระบบอุปถมัภ์ ดว้ยการเสนอต าแหน่งรฐัมนตร ี
(ป๋วยปฏเิสธต าแหน่ง เพราะจะผดิค าสาบานของเสรไีทยทีจ่ะไมร่บัต าแหน่งทางการเมอืง)  ดว้ยการเสนอ
สรา้งบา้นใหใ้หม ่(ป๋วยปฏเิสธทีจ่ะรบั เพราะบา้นทีอ่าศยัอยูน่ัน้เหมาะสมดว้ยฐานานุรปูและอยูเ่ยน็เป็น
สุข) ดว้ยการเสนอใหเ้ปลีย่นชื่อใหม่ (ป๋วยปฎเิสธ เพราะเป็นชื่อทีบ่ดิามารดาใหม้า ยอ่มเป็นมงคล 
นอกจากน้ี ยงัมตี าบลปางป๋วยในจงัหวดัล าปาง)  การทีป๋่วยอึง๊ภากรณ์ท างานในรฐับาลจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรชัต ์ท าใหเ้ขาถูกโจมตใีนภายหลงัว่า เหตุใดคนทีเ่รยีกรอ้งประชาธปิไตยดงัเช่นป๋วย จงึท างานรบัใช้
รฐับาลเผดจ็การทหาร 

 

๓.๒ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(๑) คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ ์(พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๕๑๙) ทรงขอใหป๋้วย  
อึง๊ภากรณ์ เขา้ไปช่วยงานทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เริม่ตน้ดว้ยการด ารงต าแหน่งคณบดคีณะ
เศรษฐศาสตรใ์นเดอืนกนัยายน ๒๕๐๗ จนถงึเดอืนสงิหาคม ๒๕๑๔  ในระหว่างทีด่ ารงต าแหน่งกล่าวนี้  
ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ไดด้ าเนินการงานปฎริปูทีส่ าคญัอยา่งน้อย ๔ ดา้น  อนัไดแ้ก่  การสรา้งและพฒันา
อาจารย ์การเปลีย่นแปลงหลกัสตูร การพฒันาหอ้งสมดุ การก าหนดกตกิาการเล่นเกม และการสรา้งและ
พฒันาอาจารย์ 

การสรา้งและพฒันาอาจารย ์

          การพฒันาบุคลากรเป็นงานส าคญัของป๋วย อึง๊ภากรณ์ ในทุกองคก์รทีเ่ขาเป็นผูบ้งัคบับญัชา ไม่
จ าเพาะทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย หากยงัรวมถงึกระทรวงการคลงัและส านกังบประมาณดว้ย  ว่า
จ าเพาะทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เรยีกรอ้งใหผู้บ้รหิารมหาวทิยาลยัสรา้งและพฒันา
อาจารย ์แต่มไิดร้บัการตอบรบัทีด่ี  ระบบการประสาธน์วทิยาการในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรย์งัคงเป็น
ระบบขนุนางนกัวชิาการ (ศพัทข์องผมเอง)  กล่าวคอื การอาศยัขนุนางขา้ราชการเป็นผูส้อน แมว้่าขนุ
นางขา้ราชการเหล่านัน้จะเคยศกึษาต่อจากต่างประเทศมาแลว้  แต่ความรูย้อ่มลา้สมยัไปตามกาลเวลา  
เพราะไมม่กีารศกึษาวจิยัขยายพรมแดนแห่งความรู้  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ตอ้งการเปลีย่นโฉมอาจารย์
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นอาชพี มใิช่งานอดเิรก  ขนุนางขา้ราชการทีไ่ปสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เมือ่
ตดิราชการ กจ็ะประกาศงดสอน  บางคนโผล่ไปสอนเฉพาะชัว่โมงสุดทา้ย แต่ใหน้กัศกึษาสอบตกเกนิ
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ครึง่  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เหน็ว่า ระบบทีเ่ป็นอยูไ่มเ่ป็นธรรมกบันกัศกึษา  งานแรกเริม่ของป๋วย อึง๊ภากรณ์
กค็อื การปิดโอกาสมใิหอ้าจารยป์ระเภทนี้ไดเ้ขา้สอนในคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาตร์  อกี
ต่อไป 

ขอ้เสนอของป๋วย อึง๊ภากรณ์ ในการสรา้งอาจารยป์ระจ าไดร้บัการคดัคา้นจากคณะนิตศิาสตร์
และคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี ขอ้เสนอนี้จงึเดนิต่อไปไมไ่ด้  ขอ้ทีน่่าสงัเกตกค็อื คณะวชิาและ
มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศตอ้งมนีโยบายการสรา้งอาจารยป์ระจ า  ดงัเช่น
วทิยาลยัวชิาการศกึษา ประสานมติร (ปจัจบุนัคอื มศว. ประสานมติร) คณะรฐัประศาสนศาตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ปจัจบุนัคอื สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
เป็นตน้  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเริม่มนีโยบายการสรา้งอาจารยป์ระจ าตน้ทศวรรษ ๒๕๐๐  ดงัทีเ่ราได้
ยนิชื่อยอดขนุพลสงัคมศาสตรข์องจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในช่วงนัน้  อนัไดแ้ก่ โฉมฉาย-สายห-ูชโูต 
(ประชุม โฉมฉาย  พทัยา สายห ู และสมศกัดิ ์ชโูต) 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ แมจ้ะรูส้กึอ่อนอกอ่อนใจ กบัการทีผู่บ้รหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์องไม่
เหน็ความส าคญัของการสรา้งอาจารยป์ระจ า  (ผมไดเ้หน็อาการอ่อนอกอ่อนใจดงักล่าว) แต่กม็ุง่มัน่ในการ
พฒันาและผลติอาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จนประสบความส าเรจ็อยา่ง
ดยีิง่ และเป็นแบบอยา่งของคณะอื่นๆ ในเวลาต่อมา 

การเปลีย่นแปลงหลกัสตูร 

มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืงจดัการเรยีนการสอนแบบสหวทิยาการตาม
แบบอยา่งประเทศฝรัง่เศส  การเรยีนการสอนถูกครอบง าโดยนกันิตศิาสตร์ แมแ้ต่วชิาในสาขา
เศรษฐศาสตรก์ย็งัสอนโดยนกันิตศิาสตร์  แม ้Keynesian Revolution (1936) จะก่อเกดิหลงัการ
สถาปนามหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง  (๒๔๗๗) เพยีงสองปี แต่ค าสอนวชิาเศรษฐศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืงไมป่รากฏ Keynesian Economics เลย  ความขอ้นี้เป็น
จรงิมาจนถงึทศวรรษ ๒๕๐๐  การอธบิายโดยใชก้ราฟปรากฏในต าราเพยีงเล่มเดยีวของ ดร.ทองเปลว  
ชลภมู ิ กระนัน้กต็าม อาจารยป์ระจ าในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีน่ าเสนอ  Keynesian Economics  
คนแรกยงัเป็นนกันิตศิาสตร ์คอื ศาสตราจารย ์ดร. เดอืน  บุนนาค  ซึง่แปลต าราของ Paul A. 
Samuelson 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เปลีย่นหลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิาเศรษฐศาสตรโ์ดยอาศยัความช่วยเหลอื
จาก Rockefeller Foundation  ในชัน้แรก ไดม้กีารเปลีย่นแปลงวชิาทีเ่รยีนทีส่อนบา้งแลว้ โดยการน า
วชิาทีท่นัสมยัเขา้ไปแทนทีว่ชิาทีล่า้สมยับา้งแลว้  โดยอาศยัความยดืหยุน่ของกฎหมาย  โครงสรา้ง
หลกัสตูรดัง้เดมิมุง่ผลติบณัฑติเพื่อป้อนระบบราชการ 

มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืงก่อเกดิจากกระบวนการ Europeannization โดย
จดัการเรยีนกรสอนแบบยโุรป (ฝรัง่เศส)  การเปลีย่นแปลงหลกัสตูรวชิาเศรษฐศาสตรข์องป๋วย อึง๊
ภากรณ์ เป็นการเสรมิพลงั Americanization โดยที ่Americanization เกดิก่อนแลว้ในคณะรฐัประศาสน
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ศาสตร ์(ปจัจบุนัคอืสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร)์ และคณะศลิปศาสตร ์ ในเวลาต่อมา  
Americanization กป็กแผ่ครอบคลุมทัว่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

Rockefeller Foundation ว่าจา้งอาจารยช์าวอเมรกินัประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ๒-๓ คนในทุก
ขณะ  อาจารยป๋์วยจดัการใหม้หีลกัสตูรสอนวชิาเศรษฐศาสตรเ์ป็นภาษาองักฤษ ซึง่ภายหลงัพฒันาเป็น 
International Program โดยมอีาจารยช์าวอเมรกินัเป็นผูส้อน  ผูส้อนในหลกัสตูรภาษาไทยตอ้งใชต้ ารา
เล่มเดยีวกบัทีอ่าจารยช์าวอเมรกินัใชส้อน (เรือ่งนี้ผมทราบจากอาจารยพ์พิฒัน์  โปษยานนท ์ซึง่เป็น
ลกูน้องอาจารยป๋์วยทีก่ระทรวงการคลงั)  ขณะเดยีวกนักม็หีลกัสตูรปรญิญาโท (ภาษาองักฤษ) หรอืที่
เรยีกกนัโดยทัว่ไปว่า M.A. Program รบับณัฑติจากทุกสาขาวชิาเขา้เรยีน  ผูส้อบเขา้ไดไ้มจ่ ากดัเฉพาะ
บณัฑติเศรษฐศาสตร ์แต่มทีัง้พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีสถติ ิวศิวกรรมศาสตร ์ฯลฯ อกีดว้ย  ในไม่
ชา้ M.A. Program กส็รา้งชื่อเสยีงระบอืไกล  บณัฑติทีถ่อืตวัเป็นยอดขนุพลพากนัตบเทา้เขา้ M.A. 
Program เพราะมกีฎทีม่ไิดป้ระกาศว่า ผูท้ีจ่บเป็นมหาบณัฑติในอนัดบัที ่๑-๓ จะไดร้บั Rockefeller 
Scholarship  นอกจากนี้ นกัศกึษาใน M.A. Program จะไดร้บัเงนิเดอืนทุกคน โดยไมต่อ้งกงัวลหาเงนิ  
ใหต้ัง้หน้าตัง้ตาเรยีนหนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีว   Programme Design ดงักล่าวนี้ดแีละเหมาะสมหรอืไม ่
เป็นเรือ่งทีถ่กเถยีงกนัได้ 

การพฒันาหอ้งสมดุ 

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นหอ้งสมดุทีด่มีคีุณภาพตัง้แต่ก่อนทีผ่มจะเขา้มหาวทิยาลยั
นี้ (๒๕๐๗)  บรรณารกัษ์หอ้งสมดุส่วนใหญ่มจีติใจใหบ้รกิาร  ธรรมศาสตรเ์คยมหีอ้งสมดุคณะ แต่ต่อมา
ถูกยบุไป เนื่องจากถูกใชไ้ปในการเล่าเรยีนลทัธมิารก์ซ์  เมือ่หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตรจ์ดัตัง้ขึน้ 
(ประมาณปี ๒๕๐๙) จงึนบัเป็นหอ้งสมดุคณะแห่งแรก  ในการน้ี อาจารยป๋์วยด าเนินการ ๒ เรือ่ง เรือ่ง
แรก ไดแ้ก่ การส่งบรรณารกัษ์หนึ่งคนไปศกึษาและดงูานหอ้งสมดุเศรษฐศาสตร ์(หอ้งสมดุเฉพาะทาง)  
เรือ่งทีส่อง ไดแ้ก่ การขอเงนิช่วยเหลอืจาก Rockefeller Foundation ส าหรบัการซือ้หนงัสอื  อาจารย์
ป๋วยไดข้อให ้Rockefeller Foundation จดัหาวารสารวชิาการเศรษฐศาสตรฉ์บบัส าคญัทุกฉบบัยอ้นหลงั
ไปจนถงึฉบบัแรก  ฉบบัทีห่าซือ้มไิดก้จ็ะใชว้ธิถ่ีายเอกสารและเยบ็เล่ม  การด าเนินการทัง้สองเรือ่งนี้ช่วย
ใหห้อ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตรอ์ยูใ่นสภาพทีจ่ะใหบ้รกิารนกัศกึษาอยา่งมคีุณภาพต่อไป  

เมือ่ผมเป็นนกัศกึษา ผมใชห้อ้งสมดุมหาวทิยาลยั (ปจัจบุนัคอื ส านกัหอสมดุปรดี ีพนมยงค)์ 
ส าหรบัอ่านหนงัสอืวชิาการและวรรณกรรมฝา่ยซา้ย  และใชห้อ้งสมดุคณะรฐัประศาสนศาสตรส์ าหรบัอ่าน
หนงัสอืวชิาการสมยัใหม่  บรรดาหนอนหนงัสอืในคณะผมลว้นปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัผม  ดว้ยเหตุดงันี้ เมือ่
มหีอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตร ์เราต่างยนิดปีราโมทยเ์ป็นอนัมาก  

ส าหรบั Standard Texts หอ้งสมดุคณะเศรษฐศาสตรม์นีโยบายทีจ่ะจดัซือ้รายการละหลายเล่ม  
เพื่ออ านวยสะดวกในการอ่านแก่นกัศกึษา (ในเวลานัน้ นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์ไิดม้ฐีานะดี
เท่าปจัจบุนั)  ในระยะแรกทีจ่ดัตัง้หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เลขาธกิารมหาวทิยาลยัไมอ่นุมตัใิห้
ซือ้รายการละหลายเล่ม  เรือ่งน้ีก่อใหเ้กดิความขุน่ขอ้งใจแก่อาจารยป๋์วยอยา่งยิง่ 
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การก าหนดกตกิาการเล่นเกม 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ก าหนดกฎกตกิาทีส่ าคญัอยา่งน้อย ๒ ขอ้ คอื การมสี่วนรว่ม และความซื่อสตัย์
สุจรติ 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ตอ้งการใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษามสี่วนรว่มในกจิกรรมของคณะ  และในการ
ก าหนดทศิทางของคณะ  การบรหิารคณะมไิดร้วมศูนยอ์ยูท่ีค่ณบดเีพยีงคนเดยีวดงัปางก่อน  หากแต่มี
การจดัตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ มหีน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและดแูลกจิกรรมทีร่บัผดิชอบ   อาจารย์
เกอืบทัง้คณะจะกระจายอยูใ่นคณะกรรมการชุดต่างๆ   อาจารยป๋์วยส่งเสรมิใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มดว้ย   
แต่เดมิมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืงไมม่คีณะ   คณะเพิง่ถอืก าเนิดในปี ๒๔๙๒  คณบดยีคุ
แรกมไิดม้านัง่ท างานประจ า อ านาจในการบรหิารทีแ่ทจ้รงิอยูใ่นมอืเลขานุการประจ าคณะ   คณบดทีีน่ัง่
ท างานเตม็เวลาเป็นปรากฏการณ์ในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๐๐  

ความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นกฎกตกิาทีส่ าคญัยิง่ในสายตาของป๋วย อึง๊ภากรณ์  อาจารยป๋์วยก าหนด
กฎเหลก็ว่า นกัศกึษาทีทุ่จรติในการสอบ ตอ้งถูกไล่ออกสถานเดยีว  น่าเศรา้ทีก่ฎเหลก็นี้ถูกหลอมละลาย
หลงัจากอาจารยป๋์วยพน้ไปจากธรรมศาสตร์ สะทอ้นใหเ้หน็ระดบัจรยิธรรมของผูบ้รหิารระดบัคณะ  และ
ระดบัมหาวทิยาลยั 

(๒) อธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปว่ย  อึง๊ภากรณ์ ด ารงต าแหน่งอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เมือ่วนัที ่๓๐ มกราคม  
๒๕๑๘  และพน้จากต าแหน่งเมือ่วนัที ่๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  การขึน้สู่ต าแหน่งและการออกจากต าแหน่ง
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มกีารเมอืงทีซ่บัซอ้นซ่อนเงือ่น  ผมละเวน้ทีจ่ะกล่าวถงึ ณ ทีน่ี้  

ผมตอ้งการกล่าวถงึผลงานของป๋วย อึง๊ภากรณ์ ระหว่างทีด่ ารงต าแหน่งอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ผลงานทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

(๑) โครงการรบันกัศกึษาเรยีนดจีากชนบท (หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม โครงการชา้งเผอืก  

(๒) โครงการบณัฑติอาสาสมคัร 

(๓) การจดัตัง้ศูนยห์นงัสอืและส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ผมจะกล่าวถงึผลงานเหล่านี้ในรายละเอยีดในภายหลงั โดยทีผ่มมบีทบาทโดยตรงในผลงาน  (๑) 
และ (๓)  นอกจากนี้ กฎกตกิาการมสี่วนรว่มและความซื่อสตัยส์ุจรติ ทีว่างกรอบในคณะเศรษฐศาสตร ์ 
กย็งัคงปฎบิตัต่ิอมาในระดบัมหาวทิยาลยั  
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ภาคท่ีส่ี 

บทบาทของอาจารยป๋์วยอ๊ึงภากรณ์ในด้านเศรษฐกิจ  

 

๔.๑ การวางแผนและการพฒันาเศรษฐกิจ  

การพฒันาเศรษฐกจิ 

ภมูหิลงัการศกึษาจาก LSE ท าใหป๋้วย อึง๊ภากรณ์ ยดึโยงนโยบายเศรษฐกจิเสรนีิยม 
(Economic Liberalism) ต่อตา้นนโยบายเศรษฐกจิชาตนิิยม (Economic Nationalism) เพราะอาจารย์
ป๋วยเหน็ว่า ผูท้รงอ านาจทางการเมอืงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยอา้งองิความรกัชาติ  

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ผลกัดนัใหม้กีารคา้ขา้วโดยเสรี โดยการยบุส านกังานขา้วเดอืนสงิหาคม ๒๔๙๘
ซึง่เท่ากบัทุบหมอ้ขา้วกลุ่มซอยราชครู  เลกิระบบอตัราแลกเปลีย่นหลายอตัรา (Multiple Exchange 
Rate System) แต่การเกบ็พรเีมีย่มขา้ว เพื่อลดผลกระทบอนัเกดิจากการเลกิระบบอตัราแลกเปลีย่น
หลายอตัรา  ท าใหป๋้วย อึง๊ภากรณ์ ไดช้ื่อว่าเป็นผูน้ ายทุธศาสตรก์ารพฒันาทีไ่มส่มดุล (Unbalanced 
Development) มาสู่สงัคมเศรษฐกจิไทย 

ในอกีดา้นหน่ึง ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มบีทบาทในการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ภาคเกษตรกรรม  เมือ่อาจารยป๋์วยด ารงต าแหน่งผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  อาจารยป๋์วยยดึ
หลกัการว่าธนาคารแห่งประเทศมไิดท้ าหน้าทีธ่นาคารกลางเท่านัน้  หากยงัท าหน้าทีธ่นาคารเพื่อการ
พฒันาดว้ย ดงันัน้จงึมนีโยบายจดัสรรสนิเชื่ออตัราดอกเบีย้ต ่าผ่านสถาบนัการเงนิต่างๆ รวมทัง้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรอืทีเ่รยีกกนัว่าPacking Credit  นอกจากการจดัสรร
สนิเชื่ออตัราดอกเบีย้ต ่าแก่กจิกรรมการเกษตรแลว้ ยงัจดัสรรแก่อุตสาหกรรมทีเ่ป็นเป้าหมายดว้ย  
ดงัเช่นอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ (Labour-intensive Industry) เป็นตน้ 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มบีทบาทในการพฒันาชนบทดว้ยการจดัตัง้มลูนิธบิรูณะชนบทแห่งประเทศ
ไทย และโครงการพฒันาลุ่มน ้าแมก่ลอง รว่มกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัมหดิล  
รวมทัง้การจดัตัง้โครงการบณัฑติอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มบีทบาทไมม่ากนกัในการก าาหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาภายใตแ้ผนพฒันา
เศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัทีห่นึ่ง  สาระส าคญัของแผนฯ มาจาก Ellsworth Report ซึง่เน้นInfrastructure 
Investment2 

                                                           
2 IBRD, A Public Development Program for Thailand  (The Johns Hopkins Press, 1959).; ธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการบรูณะและววิฒันาการ โครงการพฒันาการของรฐัส าหรบัประเทศไทย  กองการพมิพส์ลากกนิแบ่ง
รฐับาล ๒๕๐๓ 
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ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มบีทบาทมากในการผลกัดนัแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัทีส่อง  
นวตักรรมทีอ่าจารยป๋์วยน ามาสู่แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีมอียู ่๒ เรือ่ง  คอื (๑) การผนวกแผนการพฒันา
การศกึษาเขา้กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ อาจารยป๋์วย เกลีย้กล่อมใหผู้บ้รหิารธนาคารโลกเหน็ดเีหน็งามกบั
โครงการเงนิกูเ้พื่อการศกึษา เพราะเป็นโครงการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ และ (๑) การวางแผน
ครอบครวั (Family Planning)  ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เลง็เหน็ว่า การเพิม่ขึน้ของประชากรในอตัราสงูจะสรา้ง
ปญัหาแก่สงัคมเศรษฐกจิไทย และสรา้งภาระการคลงัแก่รฐับาล  กระทรวงมหาดไทยพยายามขดัขวาง
นโยบายดงักล่าวนี้ เพราะคดิเอาเองว่า นโยบายดงักล่าวนี้จะท าใหส้งัคมไทยถูกครอบง าโดยคนจนี  
เพราะคนจนีไมคุ่มก าเนิด แต่คนไทยในชนบทถูกกดดนัใหคุ้มก าเนิด 

อาจารยป๋์วยไมม่บีทบาทในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัทีส่าม  เพราะไปสอน
หนงัสอืมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ และไมม่บีทบาทในการก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาอกีเลย  

 

๔.๒ ป๋วยอ๊ึงภากรณ์ในฐานะผูน้ า Technocrat 

นบัตัง้แต่ตน้ทศวรรษ ๒๔๙๐ เป็นตน้มา ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ท าหน้าที ่Technocrat (ผมแปลว่า  
ขนุนางนกัวชิาการ) และเขยบิต าแหน่งเป็นผูน้ า Technocrat ในเวลาอนัรวดเรว็  อาจารยป๋์วยท าหน้าที่
ชีน้ าและประสานการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิต่างๆ  

ในฐานะผูน้ า Technocrat ไทยอาจารยป๋์วยสรา้งสายสมัพนัธก์บั Technocratsในสงักดัองคก์ร
โลกบาล (IMFและIBRD) และ Technocrats ในสงักดัรฐับาลประเทศมหาอ านาจโดยเฉพาะอยา่งยิง่
สหรฐัอเมรกิา 

บทสนทนา (Dialogue) เป็นกลไกส าคญัในการถ่ายทอดแนวความคดิเกีย่วกบันโยบายเพื่อ
ผลกัดนัต่างฝา่ยต่างตอ้งการ ‘ใช’้ ซึง่กนัและกนั  ต่างฝา่ยต่างใชก้นัและกนั และต่างฝา่ยต่างตอ้งการ 
‘ลา้งสมอง’ ซึง่กนัและกนั ในการด าเนินนโยบายของรฐับาลไทย 

 

๔.๓ การบริหารโครงการเงินกู้ (ดภูาคผนวก ๓) 

เมือ่ด ารงต าแหน่งผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มบีทบาทในโครงการเงนิกู้
และเงนิช่วยเหลอืมากขึน้ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะตอ้งดแูลสมรรถนะของระบบเศรษฐกจิไทยในการช าระหนี้   
อกีส่วนหน่ึงเป็นเพราะไดร้บัความไวว้างใจจากธนาคารโลกและรฐับาลอเมรกินั  

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มบีทบาทส าคญัในการควบคุมและก ากบัการใชเ้งนิกูธ้นาคารโลกในการจดัสรร
เงนิใหกู้เ้พื่อสรา้งทางหลวงในประเทศไทย  ธนาคารโลกไมไ่วว้างใจระบบราชการไทยว่า หากจดัสรรเงนิ
ใหกู้แ้ลว้ จะมกีารใชเ้งนิกูต้รงตามวตัถุประสงคห์รอืไม่  ดว้ยเหตุนี้ จงึก าหนดเงือ่นไขว่า จะปล่อยเงนิกู้ 
กต่็อเมือ่ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ  อาจารยป๋์วยส่งนุกูล ประจวบเหมาะ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในกระทรวงการคลงั ไปด ารงต าแหน่งรองอธบิดกีรมทางหลวง ท าหน้าทีค่วบคุมการ
ก่อสรา้งทางหลวง และควบคุมการใชเ้งนิกู้  นุกูล  ประจวบเหมาะ ไมม่ปีระวตัดิ่างพรอ้ยในเรือ่งการ
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ทุจรติต่อน้าที ่ ในประการส าคญั  นุกูล ประจวบเหมาะ มคีวามภกัดต่ีออาจารยป๋์วย  ภายหลงัจากที่
อาจารยป๋์วยเขยีนจดหมายนายเขม้ เยน็ยิง่  ลกูน้องหลายคนตตีวัออกห่าง แต่มใิช่นุกูล ประจวบเหมาะ  
ในการเดนิทางกลบักรงุเทพฯ อาจารยป๋์วยพกัทีบ่า้นนุกูล  ประจวบเหมาะ  เรือ่งนี้ ศาสตราจารยเ์พช็ร ี
(ประจวบเหมาะ) สุมติร เล่าใหผ้มฟงั 

 

๔.๔ State Capitalism, Bureaucratic Capitalism and Economic Nationalism 

เมือ่ป๋วย อึง๊ภากรณ์ กลบัมารบัราชการในเมอืงไทย อาจารยป๋์วยพบว่า ระบบทุนนิยมขนุนาง
และระบบทุนนิยมขา้ราชการเป็นระบบทีเ่กือ้กูลผลประโยชน์ของผูย้ดึกุมอ านาจทางการเมอืง  มไิดใ้ห้
ประโยชน์แก่สงัคมเศรษฐกจิไทยโดยส่วนรวม ดงัเช่นการผกูขาดการคา้ขา้วโดยส านกังานขา้ว  โดยที่
ส านกังานขา้วสารเป็นฐานผลประโยชน์ส าคญัของกลุ่มซอยราชครู  

ทศวรรษ ๒๔๙๐ เป็นยคุทองของรฐัวสิาหกจิไทย  ผูท้รงอ านาจทางการเมอืงพากนัจดัตั ัง้
วสิาหกจิอทิธพิล  วสิาหกจิอทิธพิลเป็นศพัทข์องอาจารยป๋์วย  วสิาหกจิอทิธพิลมใิช่รฐัวสิาหกจิ และมใิช่
วสิาหกจิเอกชน หากแต่เป็นวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้โดยใชอ้ านาจทางการเมอืง  ชนชัน้ปกครองพากนัหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากรฐัวสิาหกจิและวสิาหกจิอทิธพิล   อาจารยป๋์วยต่อตา้นรฐัวสิาหกจิและ
วสิาหกจิอทิธพิล 

การทีไ่ทยเขา้เป็นสมาชกิกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและธนาคารโลกในปี ๒๔๙๒ ท าใหก้าร
ขจดั State Capitalism และ Bureaucratic Capitalism งา่ยขึน้ เนื่องจากองคก์ารโลกบาลทัง้สองยดึ
ปรชัญาเศรษฐกจิเสรนีิยม 

 

๔.๕ การผลกัดนักระบวนการ Modernizationและยทุธศาสตรก์ารพฒันา Outward Orientation 

ในฐานะผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อาจารยป๋์วยก าหนดปรชัญาตัง้ตน้ว่า ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมไิดท้ าหน้าทีธ่นาคารกลางเท่านัน้ แต่ท าหน้าทีธ่นาคารเพื่อการพฒันา (Development 
Bank) ดว้ย  ธนาคารแห่งประเทศไทยในยคุอาจารยป๋์วยจงึอ านวยการใหส้ถาบนัการเงนิทัง้ปวงจดัสรร
ทรพัยากรทางการเงนิในทางทีเ่กือ้กูลการพฒันาหน่วยเศรษฐกจิต่างๆ  

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จงึเป็นขนุนางนกัวชิาการคนส าคญัในกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมไทยในช่วงการปรบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา ๒๔๙๗-๒๕๐๓ และช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที๑่-๒ 

 

๔.๖ การเก้ือกลูการเติบโตของ Finance Capital และ Industrial Capital 

อาจารยป๋์วยอ านวยการใหม้กีารพฒันาทุนการเงนิและทุนอุตสาหกรรม ทัง้ในฐานะผูว้่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและในฐานะผูม้บีทบาทในองคก์รอื่นๆ  ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อใหทุ้นการเงนิและทุนอุตสาหกรรมเป็นกลไกส าคญัของระบบทุนนิยมไทย  
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ป๋วยอึง๊ภากรณ์มฐีานะเป็นEconomic Stabilizer 

หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หลงัการรฐัประหาร ๒๔๙๐  
ผูท้รงอ าานาจทางการเมอืงพากนัยดึธนาคารพาณชิยเ์ป็นฐาน   การแทรกตวัของอ านาจการเมอืงเขา้สู่
ระบบธนาคารพาณชิยม์ผีลอยา่งส าคญัต่อความมัน่คงของระบบธนาคารพาณชิย์  (ดภูาคผนวก ๕) 

เมือ่ป๋วย อึง๊ภากรณ์ รบัต าแหน่งผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๐๒ งานชิน้แรกทีต่อ้ง
ท ากค็อืการแกไ้ขปญัหาวกิฤตกิารณ์ธนาคารพาณชิย์ (ดภูาคผนวก ๕) 

 

๔.๗ Stabilization Policy 

ในฐานะผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหีน้าทีห่ลกัในการรกัษาเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกจิ การดแูลเสถยีรภาพทางการเงนิ และการพฒันาระบบสถาบนัการเงนิใหก้า้วหน้าและ
มัน่คง 

Stabilization Policy ยคุอาจารยป๋์วยเป็น Non-Discretionary Stabilization Policy คอื เน้นการ
ใช ้Rule มากกว่า Discretion และเน้นการป้องกนัการเกดิปญัหามากกว่าปล่อยใหเ้กดิปญัหาแลว้ตามแก้ 

 

๔.๘ การสถาปนา ‘สถาบนั’ ทางเศรษฐกิจ 

สถาบนั (Institution) ในวชิาเศรษฐศาสตรม์ ี๒ ความหมาย ความหมายหน่ึงคอื องคก์ร 
(Organization) อกีความหมายหน่ึงคอื กฎกตกิา (Rules of the Games) 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มบีทบาทในการพฒันาองคก์รในทุกองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ 

- ส านกังบประมาณ 

- ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 

- สภาการศกึษาแห่งชาต ิ

- คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

การพฒันาองคก์รม ี๒ ดา้น ดา้นหน่ึงไดแ้ก่ การจดัองคก์รใหม ่(Reorganization) เพื่อให้
สามารถท าหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายยา่งมปีระสทิธภิาพ  อกีดา้นหน่ึงไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากร 
(Personnel Development)  การพฒันาบุคลากรปรากฏอยา่งชดัเจนในธนาคารแห่งประเทศไทย  ดว้ย
การสถาปนาทุนธนาคารแห่งประเทศไทยส่งพนกังานธนาคารแห่งประเทศไทยไปศกึษาต่อต่างประเทศ  



17 
 

การสรา้งอาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นอกีตวัอยา่งของการพฒันา
บุคลากร  อาจารยป๋์วยพยายามชกัชวนใหค้ณะวชิาต่างๆ สรา้งอาจารยป์ระจ า เพื่อใหอ้าจารย์
มหาวทิยาลยัเป็นอาชพี มใิช่งานอดเิรก  การพึง่ขนุนางขา้ราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ  เป็น
ผูส้อนในมหาวทิยาลยั นอกจากจะท าใหเ้นื้อหาทีส่อนลา้หลงัไปตามกาลเวลาแลว้ ยงัท าใหว้ชิาการขาด
ความกา้วหน้าเนื่องจากไมม่กีารวจิยัอกีดว้ย  แมว้่าหลายคณะจะไมย่อมรบันโยบายการสรา้งอาจารย์
ประจ าในตอนตน้ แต่บดันี้มไิดเ้ป็นเช่นนัน้ 

สถาบนันอกจากจะหมายถงึองคก์รแลว้ ยงัหมายถงึกฎกตกิาอกีดว้ย อาจารยป๋์วยสถาปนากฎ
กตกิาส าคญัส าหรบัขนุนางขา้ราชการว่า ขา้ราชการทีข่อ้งเกีย่วกบัการก าหนดนโยบายจกัตอ้งไมข่อ้ง
เกีย่วกบัธุรกจิเอกชน ทัง้ในฐานะลกูจา้ง ผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้  หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื ขา้ราชการทีม่ ี
หน้าทีข่อ้งเกีย่วกบัการก าหนดนโยบายมพีรหมจรรยท์ีต่อ้งรกัษา   เมือ่อาจารยป๋์วยด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กก็ าหนดกฎเหลก็ว่า นกัศกึษาทีทุ่จรติในการสอบจกัตอ้ง
ถูกไล่ออกสถานเดยีว เป็นตน้ 

 

๔.๙ การปพืู้นฐานไปสู่รฐัสวสัดิการ (Welfare State) 

อาจารยป๋์วยฝนัทีจ่ะไดเ้หน็เมอืงไทยเป็นรฐัสวสัดกิาร ดงัทีไ่ดเ้หน็ในยโุรปตะวนัตก และดงัที่
ไดร้บัการอบรมสัง่สอนจาก LSE งานเขยีนทีเ่ลื่องชื่อในเรือ่งนี้ คอื จากครรภม์ารดาถงึเชงิตะกอน 
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ภาคผนวกท่ี (๑) 
London School of Economics and Political Science : LSE 

 
ปีก่อตัง้   1895 

ผูบ้รจิาคเงนิ  Henry Hunt Hutchinson (1822-1894) 

ผูก่้อตัง้   Sidney Webb   (1859-1947) 
Beatrice Webb  (1858-1943) 
George Bernard Shaw 
Graham Wallas  (1858-1932) 

หนงัสอืประวตั ิLSE 
Ralf Dahrendorf, LSE: A History of the London Schoolof Economics and Political Science 
1895-1995. Oxford University Press, 1995. 

เสาหลกั LSE เมือ่แรกก่อตัง้ 
Edwin Cannan  (1861-1935)  1895-1926 
Halford  Mackinder  (1861-1947)  1895-1925 
Arthur Bowley   (1869-1957)  1895-1936 
Graham Wallas  (1858-1932)  1895-1923 

รายชื่อผูอ้ านวยการ LSE 
W.A.S. Hewins  (1865 - 1931)  1895 - 1903 
Sir Halford Mackinder  (1861 - 1947)  1903 - 1908 
William Pember Reeves (1857-1932)  1908 - 1919 
Sir William Beveridge  (1879 - 1963)  1919 - 1937 
Alexander Carr-Saunders (1886-1966) 1937 - 1957 
Sir Sydney Caine  (1902 - 1991)  1957 - 1967 
Walter Adams   (1906 -1975)  1967 - 1974 
Ralf Dahrendorf  (1929 - 2009)  1974 - 1984 
I.G. Patel   (1924 - 2005)  1984 - 1990 
Sir John Ashworth  (1938 -     )  1990 - 1996 
Anthony Giddens  (1938 -     )  1996 - 2003 
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นกัวชิาการชัน้น าของLSE 
History:       Arnold Toynbee (1889 - 1975)  1915 - 1921 

1926 - 1955 
Economic History:  R.H. Tawney   (1880 - 1962)  1912 - 1915 

1917 - 1951 
Eileen Power  (1889 - 1940) 1921 - 1940 

Anthropology:  Bronislaw Malinowski  (1884 - 1942)  1913 - 1914 
1921 - 1942 

Social Biology:  Lancelot Hogben ( 1895 - 1975)   1930 - 1937 
Philosophy:   Karl Popper   (1902 - 1994)   1945 - 1969 
Political Science:  Harold Laski   (1893 - 1950) 1920 - 1950 

นกัเศรษฐศาสตรช์ัน้น าของLSE 
Edwin Cannan  (1861 - 1935) 
Lionel Robbins  (1898 - 1984)  1925 - 1961 
Friedrich von Hayek  (1899 - 1992)  1931 - 1950 
John Hicks   (1904 - 1989)  1926 - 1935 
Hugh Dalton   (1887 - 1962)  1913 - 1914 

1918 - 1936 
Nicholas Kaldor  (1908 - 1986)  1932 - 1947 
Ronald H. Coase  (1910 - 2013)   1935 - 1951 
Dennis Robertson  (1890 - 1963)  1939 - 1944 
W. Arthur Lewis  (1915 - 1991)  1938 - 1948 
Peter Bauer   (1915 - 2002) 1946 - 1948 

1960 - 1983 
James Meade   (1907 - 1995) 1947 - 1957 
Basil Yamey  (1919 -     )  1948 - 1984 
A.W. Phillips   (1914 - 1975)  1950 - 1967 
Richard Lipsey  (1928 -     ) 
Richard Layard  (1934 -     )  1964 - 
Frank Hahn   (1925 - 2013) 1965 -1972 
Peter de la Fosse Wiles   1965 - 1985 
Harry G. Johnson  (1923 - 1977)  1966 – 1974 
Hla Myint   (1920 - 2017) 1966 – 1985 
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Alan Walters   (1926 - 209)  1968 - 1976 
Michio Morishima  (1923 - 2004) 1970 - 1988 
Steve J. Nickell   1970 - 1984 
Alan Prest   (1919 - 1984)  1971 -1984 
Partha Dasgupta  (1942 -     )  1971 - 1984 
Amartya Sen  (1933 -     )     1971 - 1977 
Anthony B. Atkinson  (1944 - 2017) 

นกัสถติคิณติเศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐมติชิัน้น าของLSE 
Arthur L. Bowley  (1869 - 1957)  1895 - 1936 
Roy G.D. Allen  (1966 - 1983)  1928 - 1974 
Maurice Kendall  (1907 - 1983)  1949 - 1975 
James Durbin   (1923 - 2012)  1950 - 1988 
Denis Sargan  (1924 - 1996)  1963 - 1984 
W.M. Terence Gorman (1923 - 2003)  1967 - 1979 
David Hendry   (1944 -     ) 1969 - 1981 
Ken Binmore  (1940-     )     1969 - 1988 
Colm O’ Muircheartaigh  1971 – 

เศรษฐมติยิคุบุกเบกิ 
Scandinavian Economists 
Jan Tinbergen   (1903 - 1994) 
Ragnar Frisch   (1985 - 1973) 
Henri Theil   (1904 - 2003) 
Trygve Haavelmo  (1911 - 1999) 
Cowles Commission 
Alfred Cowles, III  (1865 - 1939) 
Irving Fisher   (1867 - 1947) 
Harold Hotelling  (1895 - 1973) 
Ragnar Frisch   (1895 - 1973) 
Jacob Marschak  (1898 - 1977) 
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Cambridge University, Department of Applied Economics 
Richard Stone   (1913 - 1991) 
D.G. Champernowne  (1912 - 2000) 
James Durbin   (1923 - 2012) 
G.S. Watson 
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ภาคผนวก ๒ 
ป๋วยอ๊ึงภากรณ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจ: ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ กบัสภาพฒัน์ฯ 

 
๒๔๙๕-๒๔๙๙  กรรมการสภาเศรษฐกจิแห่งชาติ 

(องคก์รทีม่มีาก่อนสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต)ิ 
๒๕๐๒-๒๕๐๕  กรรมการผูท้รงคุณวุฒสิภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ 
๒๕๐๙-๒๕๑๔  กรรมการบรหิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ 
     (ในฐานะผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) 
๒๕๑๕   กรรมการบรหิาร 
๒๕๑๗-๒๕๑๙    กรรมการ 

 

  



23 
 

ภาคผนวก ๓ 
ป๋วยอ๊ึงภากรณ์ในฐานะผูน้ า Technocrats: 

 
The World Bank Mission to Thailand 1957 – 19583 

Paul T. Ellsworth  Chief of Mission 
G.H. Bacon                 Adviser on Agriculture 
Romeo dallaChisa  Economist 
Jean R. de Fargues  Adviser on Irrigation 
Andrew Earley   Adviser on Transportation 
William M. Gilmartin  Chief Economist 
Norman D. Lees  Adviser on Industry, Mining, and Power 
Fritz Neumark   Adviser on Public Finance 
K.J. Oksnes   Adviser on Social Services 

 
ทีป่รกึษาชาวอเมรกินัของรฐับาลไทย 

กระทรวงการคลงั  John A. Loftus   (2499 - 2505) 
ส านกังบประมาณ  George L. Artomonoff  (2508) 

 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ 

ส่วนรายไดป้ระชาชาติ  William Abraham  (2506) 
                 Peter Gajewski  (2508) 

ส่วนการวางแผน         A.J. Creshkoft   (แผนพฒันาฉบบัทีห่นึ่ง ระยะทีส่อง) 
                                                 Laurence D. Stifel  (แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง) 
                                                 Forrest Cookson  (แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม) 

ฝา่ยอุตสาหกรรม  Glen L. Parker  (2504 - 2507) 
ฝา่ยคมนาคม   Harvey Klemmer  (2504 - 2507) 

  

                                                           
3 IBRD, A Public Development Program for Thailand. (The Johns Hopkins Press, 1959), ธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการบรูณะและววิฒันาการ โครงการพฒันาการของรฐัส าหรบัประเทศไทย (กองการพมิพส์ลากกนิแบ่ง
รฐับาล 2503) 
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เจา้หน้าทีร่ฐับาลอเมรกินัในประเทศไทยทศวรรษ ๒๔๙๐ 
Ed Sessions   ผูอ้ านวยการ USOM (MSA ในขณะนัน้) 
Howard Parsons  อุปทตู สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ าประเทศไทย  
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ภาคผนวก ๔ 
ธนาคารพาณิชยก์บักลุ่มการเมืองหลงัปี ๒๔๗๕ 

 
กลุ่มหลวงประดษิฐม์นูธรรม 

ธนาคารแห่งเอเชยีเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณชิยการ (๒๔๘๒) 
ธนาคารแห่งกรงุศรอียธุยา (๒๔๘๘) 
ธนาคารกสกิรไทย (๒๔๘๘) 

กลุ่มซอยราชครู 
ธนาคารมณฑล (๒๔๘๕) 
ธนาคารกรงุเทพฯ (๒๔๘๗) 
ธนาคารเกษตร (๒๔๙๓) 
ธนาคารแห่งกรงุศรอียธุยา (๒๔๘๘) หลงัปี๒๔๙๐ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ (๒๔๔๗)? 

กลุ่มสีเ่สาเทเวศร ์
สหธนาคารกรงุเทพฯ (๒๔๙๒) 
ธนาคารทหารไทย (๒๕๐๐) หลงัปี ๒๔๙๐ 
ธนาคารมณฑล (๒๔๕๘) หลงัปี ๒๕๐๐? 
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ภาคผนวก ๕ 
วิกฤตการณ์สถาบนัการเงิน 

 
ธนาคารเกษตรจ ากดั (๒๔๙๓)             ๒๕๐๒ 
ธนาคารตนัเป็งชุนจ ากดั (๒๔๗๗)              ๒๕๐๑-๒๕๐๓ 
ธนาคารมณฑลจ าากดั (๒๔๘๔)                 ๒๕๐๕ 
ธนาคารไทยพฒันาจ ากดั (๒๔๗๗/๒๕๐๓)   ๒๕๑๑-๒๕๑๓ 
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ภาคผนวกท่ี ๖ 

กฎหมายเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอาจารยป๋์วย  
 

อาจารยป๋์วยมบีทบาททัง้ในฐานะผูผ้ลกัดนัการตรากฎหมายเศรษฐกจิบางฉบบั และผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
เศรษฐกจิบางฉบบั 

๑. กฎหมายเงนิกูต่้างประเทศ 

- พ.ร.บ. กูเ้งนิเพื่อการบรูณะและววิฒันาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- พ.ร.บ. กูเ้งนิเพื่อการบรูณะและววิฒันาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
- พ.ร.บ. กูเ้งนิตามโครงการช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิของต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
- พ.ร.บ. กูเ้งนิจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบรูณะและววิฒันาการ พ.ศ. ๒๕๐๖  
- พ.ร.บ. กูเ้งนิเพื่อพฒันาอาชวีศกึษา พ.ศ.๒๕๐๙ 
- พ.ร.บ.กูเ้งนิจากธนาคารพฒันาเอเซยี พ.ศ. ๒๕๑๑ 
- พ.ร.บ. กูเ้งนิเพื่อพฒันาการศกึษาโรงเรยีนมธัยมแบบประสบ พ.ศ. ๒๕๑๔  

๒. กฎหมายการเกษตร 

- พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓. กฎหมายสถาบนัการเงนิ 

- พ.ร.บ. บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 

- พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔. กฎหมายการคลงั 

- พ.ร.บ. วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

- พ.ร.บ. ก าหนดอ านาจกระทรวงการคลงัในการค ้าประกนั พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕. กฎหมายการเงนิ 

- พ.ร.บ. จดัสรรทุนส ารองเงนิตราเกนิจ านวนธนบตัรออกใช ้พ.ศ. ๒๔๙๘ 

- พ.ร.บ. การธนาคารพาณชิย ์พ.ศ. ๒๕๐๕ 

- พ.ร.บ. โอนทุนส ารองเงนิตราส่วนทีเ่กนิจ านวนธนบตัรออกใชเ้ขา้ทุนรกัษาระดบัอตัรา     
  แลกเปลีย่นเงนิตรา พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

 

 


