ตามรอยอาจารย์ป๋วย
กรกฎาคม ๒๕๔๘

ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วยอึง๊ ภากรณ์ถงึ แก่กรรมเมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผมเคยพูดเรือ่ ง
ตามรอยอาจารย์ป๋วย ในปี ๒๕๔๘ จาได้ว่า พูดอย่างน้อย ๒ ครัง้ ครัง้ แรก ณ วัดปทุมคงคา
ราชวรวิหาร ในโอกาสทาบุญเนื่องในวันมรณกรรมของอาจารย์ป๋วย ครัง้ ทีส่ องในโอกาสรับนักศึกษาชัน้ ปี
ทีห่ นึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพูดทัง้ สองครัง้ ผมมิได้เขียนไปพูด หากแต่
ใช้ Power Points กัลยาณมิตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกกล่าวแก่ผมว่า ผม
ควรเขียนบทความจาก Power Points ดังกล่าว เพราะลาพังการอ่านจาก Power Points จะไม่สามารถ
เข้าใจได้โดยถ่องแท้ บทความนี้เขียนขึน้ ห่างจากการพูดครัง้ แรก ๑๓ ปี
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ตามรอยอาจารย์ป๋วย
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรามิได้ตามรอยอาจารย์ป๋วย เพื่อเป็นผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นผูน้ า
Technocrats หรือเพื่อเป็นอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เราตามรอยอาจารย์ เพื่อพิเคราะห์ว่า
คนทีอ่ ุทศิ ชีวติ เพื่อสังคมโดยส่วนรวมมีภมู หิ ลังครอบครัวและชีวติ มีพน้ื ฐานความคิด และมีวถิ ี
การดารงชีวติ อย่างไร
แนวการบรรยายประกอบด้วย 5 ภาคคือ (1) ภูมหิ ลังการศึกษา (2) พืน้ ฐานความคิด
(3) ภูมหิ ลังการงาน (4) บทบาทของป๋วยอึง๊ ภากรณ์ในประวัตศิ าสตร์ไทย และ (5) หนังสืออ่านประกอบ

ภาคที่หนึ่ ง
ภูมิหลังทางการศึกษา

๑.๑ การศึกษาในระบบ
การศึกษาในระบบทีอ่ าจารย์ป๋วยประทับใจและมีอทิ ธิพลต่อความคิดและวิถกี ารดารงชีวติ ของ
อาจารย์ป๋วย ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และLondon School
of Economics and Political Science
นายซาบิดาของป๋วยอึง๊ ภากรณ์ถงึ แก่กรรมตัง้ แต่ป๋วยมีอายุเพียง ๑๐ ปี ภาระการเลีย้ งดูตกแก่
นางเซาะเซ็งผูม้ ารดา มารดามีความตัง้ ใจอย่างแรงกล้าทีจ่ ะให้ลกู ๆ มีการศึกษาอย่างดีเลิศ ป๋วย
อึง๊ ภากรณ์ เข้าศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ นางเซาะเซ็ง ผูเ้ ป็นแม่ยนื ยันทีส่ ่งลูกเข้า
โรงเรียนอัสสัมชัญ แทนทีจ่ ะเข้าโรงเรียนจีนตามจารีตครอบครัวจีน ทัง้ ๆ ทีค่ ่าเล่าเรียนสูง (ดูป๋วย
อึง๊ ภากรณ์ “ผูห้ ญิงในชีวติ ของผม” ) ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เรียนในแผนกภาษาฝรังเศส
่
และทาคะแนนได้ดี
ในวิชาภาษาฝรังเศสและคณิ
่
ตศาสตร์ อันเป็นผลให้เมือ่ จบการศึกษาทางโรงเรียนเก็บไว้เป็นครูเมือ่ มี
อายุเพียง ๑๗ ปี เขาได้เงินเดือนถึง ๔๐ บาท เขาให้แม่ถงึ ๓๐ บาท เก็บไว้ใช้เองเพียง ๑๐ บาท
อาจารย์ป๋วยเคยกล่าวในข้อเขียนบางแห่งว่า ด้วยเหตุทเ่ี ป็ นครูแต่อายุยงั น้อย อาจทาผิดต่อลูกศิษย์
อาจารย์ป๋วยเข้ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการการเมืองในปี ๒๔๗๗ สาเร็จ
ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตในปี ๒๔๘๐ ทัง้ โรงเรียนอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
นอกจากประสาทวิชาแก่อาจารย์ป๋วยแล้ว ยังให้ระบบคุณค่าบางประการ ดังเช่นความซื่อสัตย์สุจริต
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ความรักความเป็นธรรม และความเอือ้ อาทรต่อผูย้ ากไร้ ว่าจาเพาะมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง ความรักประชาธิปไตยเป็นระบบคุณค่าสาคัญ ในประการสาคัญ ทีน่ ่เี ป็นฐานสาคัญของ
ขบวนการเสรีไทย และเป็ นทีซ่ ง่ึ อาจารย์ป๋วยกระชับความสัมพันธ์กบั อาจารย์ปรีด ี พนมยงค์ ในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ใช้เวลาเพียงสามปีครึง่ ก็จบเป็นธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต เมือ่ จบ
การศึกษา ก็ทางานเป็นล่ามอาจารย์ชาวฝรังเศส
่
อาจารย์ป๋วยได้รบั ทุนกระทรวงการคลังไปศึกษาต่อยัง London School of Economics and
Political Science ในปี ค.ศ. ๑๙๓๘ มารดาถึงแก่กรรมในปีน้ี และรับทราบว่า ลูกชายกาลังเดินทางไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ แม้จะได้รบั ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตมาแล้ว แต่อาจารย์ป๋วยกลับไปเรียนปริญญาตรี
ใหม่ และจบในปี ค.ศ. ๑๙๔๒ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มิหนาซ้ายังได้คะแนนสูงสุดในบรรดาผูท้ ไ่ี ด้
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยกัน ผลการเรียนอันดีเด่น เป็นเหตุให้ได้รบั ทุน Leverhulme Studentship
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เขาจบปริญญาเอกในปี ๒๔๙๑ แต่ในเมืองไทยมีการลือกันว่า อาจารย์
ป๋วยจะกลับมาโค่นคณะรัฐประหาร ๒๔๙๐ ญาติพน่ี ้องพากันเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอีนมาก เขาจึงขอให้
Lionel Robbins ดาเนินการเตะถ่วงการอนุมตั ปิ ริญญาออกไปอีกหนึ่งปี
LSE ก่อตัง้ จากเงินบริจาคของนายทุนอุตสาหกรรมชื่อ Henry Hunt Hutchinson (1922-1984)
Hutchinson ชื่นชมกลุ่ม Fabian ติดตามฟงั ปาฐกถาของ Sidney Webb (1859-1947) และ Beatrice
Webb (1858-1943) ผูน้ าคนอื่นๆ ประกอบด้วย George Bernard Shaw (1856-1950) และ Graham
Wallas (1858-1932)
Fabian Socialism ให้ทางเลือกระหว่าง Bolshevism กับ Capitalism ผูน้ ากลุ่ม Fabian
ตัดสินใจนาอาจารย์จาก Oxford University มาจัดตัง้ LSE โดยมีเข็มมุง่ ทีจ่ ะจัดตัง้ สถาบันทีเ่ ป็นคู่ต่อกร
กับสถาบันศักดินา อันหมายถึงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พัฒนาการในเวลาต่อมากลับเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม LSE เคลื่อนไปทางขวา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กลับเคลื่อนไปทางซ้าย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เคลื่อนไปทางซ้ายยุคหลังจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์
โดยมี Joan Robinson, Pierro Sraffa, Michael Kaleck iฯลฯ เป็นผูน้ า นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ท่ี
ฝกั ฝา่ ยข้างสังคมนิยมและลัทธิมาร์กซ์จานวนมาก
LSE เคลื่อนไปทางขวา เป็นเพราะว่า ผูน้ า LSE โดยเฉพาะอย่างยิง่ Lionel Robbins นา LSE
ไปเชื่อมสัมพันธ์กบั สานักเศรษฐศาสตร์ออสเตรีย (Austrian School of Economics) นักเศรษฐศาสตร์
ออสเตรียคนสาคัญทีเ่ ข้าไปมีอทิ ธิพลใน LSE ได้แก่ Friedrich von Hayek และ Friedrich von Mises
Lionel Robbins ต่อต้าน Keynesianism แต่มนี กั ศึกษา LSE จานวนมากทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ ละ
ติดตามความเป็นไปของ Keynesian Revolution จึงเรียนเชิญจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ไปสนทนาวิสาสะ
ที่ LSE แต่ Lionel Robbins ขัดขวางการใช้หอ้ งประชุมและห้องบรรยาย ข้อมูลดังกล่าวนี้ปรากฏใน
หนังสือชุด The Collected Works of John Maynard Keynes
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Lionel Robbins ร่วมกับFriedrich von Hayek และ Friedrich von Mises สร้างปราการต่อต้าน
Keynesianism การโต้เถียงเป็นไปอย่างดุเดือด วิวาทะกลายเป็นวิวาท สร้างความบาดหมางใจระหว่าง
สถาบันทัง้ สอง ต่อมาภายหลัง เมือ่ อาจารย์ LSE ยอมรับ Keynesian Economics มากขึน้ มีความ
พยายามเยียวยาความบาดหมางดังกล่าว ด้วยการออกจดหมายข่าวระหว่างสถาบันทัง้ สอง
การที่ LSE เคลื่อนไปทางขวา ด้วยการเชื่อมสัมพันธ์กบั สานักเศรษฐศาสตร์ออสเตรีย
ประกอบการไม่ยอมรับ Keynesian Economics ทาให้นกั ศึกษา LSE สมาทานสานักคลาสสิกและนีโอ
คลาสสิก และไม่ยอมรับการแทรกแซงของรัฐ ความข้อนี้เป็ นจริงสาหรับอาจารย์ป๋วยด้วย
๑.๒ การศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบมีความสาคัญต่ออาจารย์ป๋วยไม่ยงิ่ หย่อนกว่าการศึกษาในระบบ แหล่งทีม่ า
ของการศึกษานอกระบบ ได้แก่ แม่และยาย เพื่อน การอ่านหนังสือและประสบการณ์การทางาน และ
การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
แม่เป็นแหล่งทีม่ าของการศึกษานอกระบบทีส่ าคัญ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ได้เรียนรูจ้ ากแม่เป็นอันมาก
ยายมีส่วนช่วยให้ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เรียนรูว้ รรณคดีไทย เพราะป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีหน้าทีอ่ ่านหนังสือให้
ยายฟงั ทุกวัน ความรูด้ งั กล่าวนี้ ประกอบกับการเรียนรูจ้ ากโรงเรียนอัสสัมชัญทาให้ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เป็น
นายภาษา เขาใช้ภาษาได้กระชับและสื่อความหมายได้ลกึ ซึง้ จากวรรณคดีไทย ป๋วยก้าวไปสู่การชื่นชม
ดนตรีไทย ภาพอาจารย์ป๋วยนังเป
่ า่ ขลุ่ยในวงดนตรีไทย ทัง้ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรากฏให้เห็นโดยทัวไป
่
เพื่อนเป็นแหล่งเรียนรูท้ ส่ี าคัญ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เรียนรูเ้ รือ่ งต่างๆ จากมิตรสหาย มีจติ สานึก
ประชาธิปไตยจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองและจากมิตรสหาย
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เรียนรูจ้ ากการอ่าน เขาอ่านทัง้ Fiction และ Non-Fiction สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์
และกัลยาณมิตรอื่นๆ พยายามโน้มน้าวและชักจูงให้อาจารย์ป๋วยอ่านหนังสือนอกกระแสและศึกษา
ความคิดของนักคิดนอกกระแส
ประสบการณ์การทางานเป็นแหล่งทีม่ าของความรู้ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ทางานหลากหลาย แม้งาน
หลักจะเป็นงานราชการ แต่เขาทางานด้าน NGOs ด้วย สาหรับงานราชการ เขาทางานหลากหลายใน
หลายหน่วยราชการ เขาได้เรียนรูช้ วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้าน เขามีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คนรอบข้าง
เขามีความเอือ้ อาทรกับเพื่อนมนุษย์ เขาเขียนถึงคนรูจ้ กั ไม่ว่าคนรูจ้ กั นัน้ จะเป็นเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา แม้แต่คนขับรถและเลขานุการ ส่วนตัวผมเองก็ได้รบั ความเอือ้ อาทรและการุณย์
จากอาจารย์ป๋วยด้วย เมือ่ ผมไปศึกษาต่อต่างประเทศ อาจารย์ป๋วยได้ขอให้อาจารย์เกริกเกียรติ
พิพฒ
ั น์เสรีธรรม ไปเยีย่ มเยียนแม่ผมทุกเดือน เรือ่ งนี้ผมได้รบั ทราบในภายหลัง
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ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เดินทางไปประชุมนานาชาติอยูเ่ นืองๆ ทัง้ ในแวดวงวิชาการและแวดวงการเงิน
ระหว่างประเทศ การสนทนาวิสาสะกับผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็นทีม่ าของความรู้ ในประการสาคัญ เขาได้รบั
เอกสารการประชุมทีเ่ ป็นเอกสารวิชาการ และมีโอกาสซือ้ หนังสือทัง้ Fiction และ Non-Fiction

ภาคที่สอง
พื้นฐานความคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ของอาจารย์ป๋วย
๑.๑ Classical Economics
เมือ่ อาจารย์ป๋วยเรียนที่ LSE สานักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและนีโอคลาสสิกฝงั รากลึกใน LSE
อย่างแน่นหนาแล้ว ด้วยเหตุดงั นัน้ อาจารย์ป๋วยจึงรับมรดกดังกล่าวอย่างเต็มตัว แต่ใช่ว่าอาจารย์ป๋วย
จะได้รบั อิทธิพลจากนักวิชาการฝา่ ยขวา ดังเช่น Friedrich von Hayek, Friedrich von Mises และ
Lionel Robbins เท่านัน้ หากยังมีนกั วิชาการฝา่ ยซ้ายทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออาจารย์ป๋วยด้วย ดังเช่น R.H.
Tawney (นักประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ) และ Harold Laski (นักรัฐศาสตร์)
เมือ่ อาจารย์ป๋วยเรียนที่LSE LSE กาลังอยูใ่ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงเป็น World-Class
University (โปรดดูภาคผนว ก) และกาลังอยูใ่ นกระบวนการปฏิวตั สิ าขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทเ่ี รียกกันว่า
Six Revolutions in Economics1 อันประกอบด้วย
(1) Professional Revolution เศรษฐศาสตร์กาลังเปลีย่ นแปลงเป็นวิชาชีพ โลกไม่เคยมีอาชีพ
นักเศรษฐศาสตร์มาก่อน ขอให้ดภู มู หิ ลังทีป่ รึกษาการคลังชาวอังกฤษในประเทศไทยตัง้ แต่รชั กาลที่ 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 กล่าวสรุปว่า LSE ตกกระบวนการปฏิวตั เิ ศรษฐศาสตร์ ๒
กระบวน คือ

Harry G. Johnson, ‚Individual and Collective Choice‛, in William A. Robson (ed.), Man and The Social
Science (London: LSA/George Allen and Unwin, 1972).
1
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(1) Imperfect and Monopolistic Competition (เคมบริดจ์ม ี Joan Robinson)
(2) Keynesian Revolution (เคมบริดจ์ม ี John Maynard Keynes)
Harry G. Johnson (1923-1977) เคยเป็นอาจารย์วชิ าเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เขาเป็น Keynesian ทีว่ พิ ากษ์ Keynesianism ดังนัน้ จึงไม่เป็นทีพ่ อใจของขาใหญ่ในเคมบริดจ์ (อาทิ
Joan Robinsonn และ Richard Kahn) Harry G. Johnson ย้ายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไปอยู่
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และต่อมา LSE เขาวิง่ รอกสอนหนังสือระหว่าง LSE กับมหาวิทยาลัย
ชิคาโก นักวิชาการบางคนพยายามพิสจู น์ว่า ความใกล้ชดิ กับสานักชิคาโกทาให้เขาเปลีย่ นจาก
Keynesian เป็น Monetarist
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เกือบไม่มนี กั เศรษฐศาสตร์การเงินเลย แต่ Harry G. Johnson มีผลงาน
ทีม่ ชี ่อื เสียงในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก่อนทีจ่ ะไปสอนหนังสือ
ทีม่ หาวิทยาลัยชิคาโกเสียอีก เขานังเขี
่ ยนบทความวิชาการบนเครือ่ งบินระหว่างเดินทางไปประชุมในที่
ต่างๆ เขาเขียนหนังสือเร็วมาก Jagdish Bhagwati (1934- ) ลูกศิษย์ของเขาเล่าว่า พอลงจาก
เครือ่ งบิน Harry G. Johnson ก็ผลิตบทความวิชาการได้อกี หนึ่ง ในเรือ่ งทีเ่ ขาเคยอยูใ่ นข่ายการ
พิจารณาให้ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ เขาถึงกับเขียนประวัตติ วั เองเพื่อเตรียมรับรางวัล
ดังกล่าว ถึง Harry G. Johnson จะมีผลงานวิชาการปริมาณมาก แต่งานส่วนใหญ่มกั จะซ้าไปซ้ามา
คุณูปการที่ Harry G. Johnson ให้แก่วงการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์กค็ อื บทความสารวจ
ความก้าวหน้าและพรมแดนแห่งความรู้ (State of Knowledge) ในแขนงต่างๆ ของวิชาเศรษฐศาสตร์
Harry G. Johnson มีส่วนสร้างความก้าวหน้าในสาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์อย่างมาก เพราะเขาเป็น
บรรณาธิการวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์หลายฉบับ เขาช่วยชีแ้ นะการแก้ไขวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
และงานวิจยั ของนักเศรษฐศาสตร์ชนั ้ ผูน้ ้อยเพื่อให้มคี ุณภาพดีพอทีจ่ ะตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการได้ เขา
เคยมีววิ าทะกับ Nicholas Kaldor (1908-1986) ทีพ่ ยายามผลักดันคนใกล้ชดิ ทีเ่ กือบไม่มผี ลงานทาง
วิชาการเลยขึน้ มาเป็นบรรณาธิการ The Economic Journal (ผูท้ ส่ี นใจชีวติ และงานของ Harry G.
Johnson โปรดอ่าน D.E. Moggridge, Harry Johnson: A Life in Economics (Cambridge University
Press, 2013); Elizabeth Johnson ภรรยาของเขา ร่วมกับ D.E. Moggridge เป็นบรรณาธิการหนังสือ
รวมผลงานชุด The Collected Works of John Maynard Keynes
Harry G. Johnson มีบทบาทในการเร่งเครือ่ งให้ LSE เป็น World-Class University เขามีส่วน
สาคัญในการผลักดันให้ LSE รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าปริญญาตรี เพราะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถผลิตงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพได้ เขามองไม่เห็นประโยชน์โภคผลของ Supervision
System ของ Cambridge University (หรือ Tutorial System ของ Oxford University) ในปีการศึกษา
๒๕๕๙/๒๕๖๐ LSE รับนักศึกษา ๑๑,๒๑๐ คน (ปริญญาตรี ๔,๘๑๐ คน บัณฑิตศึกษา ๖,๓๙๕ คน)
Cambridge University รับนักศึกษา๑๙,๙๕๕ คน (ปริญญาตรี ๑๒,๓๔๐ บัณฑิตศึกษา ๗,๖๑๐ คน)
ด้วยเหตุท่ี Supervision System เป็น Labour-Intensive System ดังนัน้ จานวนอาจารย์ท่ี Cambridge
University มีมากกว่า LSE (๗,๙๑๓ คน เทียบกับ ๑๖,๕๕ คน สถิตปิ ีการศึกษา ๒๕๕๘/๒๕๕๙)
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อาจารย์ป๋วยกับ Keynesian Economics
อาจารย์ป๋วยปลอดพ้นจากอิทธิพลของ Keynesian Economics เวลานัน้ Austrian School of
Economics ยึด LSE เป็นฐานทีม่ นในการต่
ั่
อกรกับ Keynesian Economics อาจารย์ป๋วยยึดมันถื
่ อมัน่
ในสานักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและนีโคลาสสิก ปลอดพ้นจาก Keynesianism อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
และอาจารย์ LSE จานวนไม่น้อยเข้ารีต Keynesian Economics และย้ายไปอยูม่ หาวิทยาลัยเคมบริดจ์
นับเป็นการขาดดุลครัง้ สาคัญของ LSE ในจานวนนี้มเี พื่อนของอาจารย์ป๋วยด้วย
การทีอ่ าจารย์ป๋วยปลอดพ้นจากอิทธิพลของ Keynesian Economics ทาให้อาจารย์ป๋วยไม่เชื่อ
เรือ่ งการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดย Government Intervention หากเน้นการ
กาหนดกฎกติกาในการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๑.๒ Humanitarianism
พืน้ ฐานความคิดด้านมนุ ษยนิยมของอาจารย์ป๋วยมีทม่ี าหลายแหล่ง ดังเช่นครอบครัว (แม่และ
ยาย) สถานศึกษา (โรงเรียนอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และ LSE) และระบบ
รัฐสวัสดิการ (Welfare State) ในยุโรปตะวันตก
๑.๓ Fabian Socialism
Fabianism ให้ทางเลือกระหว่าง Bolshevism กับ Capitalism ผูก้ ่อตัง้ LSE คนสาคัญคือ
Beatrice Webb และ Sydney Web เป็นผูเ้ ลื่อมใส Fabianism และเป็นผูก้ ่อตัง้ Fabian Society ด้วย
เหตุทอ่ี าจารย์ป๋วยเป็ นศิษย์สานัก LSE เขาจึงเลื่อมใส Fabian Socialism ภายหลังเมือ่ อาจารย์ป๋วย
เผชิญมรสุมทางการเมือง เขามักถูกโจมตีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ทัง้ ๆ ทีผ่ นู้ าฝา่ ยอนุ รกั ษ์นิยมในสังคมการ
เมืองไทยหลายต่อหลายคนเมือ่ ครัง้ ศึกษาในประเทศอังกฤษก็สมาทาน Fabian Socialism จานวนหา
น้อยไม่
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ภาคที่สาม
ภูมิหลังการงาน
๓.๑ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงบประมาณ
เมือ่ กลับจากการศึกษาในประเทศอังกฤษในปี ๒๔๙๒ อาจารย์ป๋วยทางานใน ๒ หน่วยงานหลัก
คือ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
ความรูแ้ ละความสามารถทาให้ป๋วยอึง๊ ภากรณ์มหี น้าทีก่ ารงาน ทัง้ ในกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รุดหน้าอย่างรวดเร็ว
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กับกระทรวงการคลัง
๒๔๙๒
เศรษฐกรกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
๒๔๙๕
ผูช้ ่วยฝา่ ยวิชาการปลัดกระทรวงการคลัง
๒๔๙๖
ผูเ้ ชีย่ วชาญการคลัง
๒๔๙๗
ผูช้ ่วยปลัดกระทรวงการคลัง
๒๔๙๙
ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจการคลังประจาสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงลอนดอน
๒๕๐๒-๒๕๐๕ ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
๒๕๐๕-๒๕๑๐ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๔๙๓-๒๔๙๕ พนักงานพิเศษ
๒๔๙๕
กรรมการธนาคารแหง่งประเทศไทย
๒๔๙๕
รองผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (๗ เดือน)
๒๔๙๗-๒๔๙๙ ผูเ้ ชีย่ วชาญประจาธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๕๐๒-๒๕๑๔ ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายหลังจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ทารัฐประหารปี ๒๕๐๑ อาจารย์ป๋วยกลับมาทางานในเมืองไทย
ปี ๒๕๐๒ ในธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๐๒-๒๕๑๔) สานักงบประมาณ (๒๕๐๒-๒๕๐๕) และ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๐๒-๒๕๑๐)
นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีก่ ารงานโดยตาแหน่งและการงานพิเศษอีกจานวนหนึ่ง ช่วงนี้เป็น
ช่วงเวลาทีป่ ๋ วย อึง๊ ภากรณ์ เติบใหญ่ในหน้าทีก่ ารงานยิง่ กว่ายุคก่อนการ “ลีภ้ ยั การเมือง” ไปเป็นที่
ปรึกษาการคลังประจาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครลอนดอน เพราะเขาขึน้ ถึงตาแหน่งผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และถีบตัวขึน้ มาเป็นผูน้ า Technocrats ทีโ่ ดดเด่น อาจารย์ป๋วยมีความรูส้ กึ ว่า
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จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ มีความมุง่ มันในการท
่
างานให้แก่ประเทศชาติ เขามิได้รบั รูถ้ งึ การฉ้อราษฎร์
บังหลวงของจอมพลสฤษดิ ์ ซึง่ มีจานวนมหาศาลถึงกับถูกยึดทรัพย์ภายหลังอสัญกรรม ในระหว่างทีป่ ๋ วย
อึง๊ ภากรณ์ ดารงตาแหน่งทีป่ รึกษาการคลังประจาสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษนัน้ เขาเป็นผูแ้ ทน
ไทยประจา International Tin Council ด้วย กรรมการ ITC หลายคนกล่าวหาว่า ไทยส่งออกดีบุกเกิน
โควตา ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ตอบโต้ขอ้ กล่าวหาทุกครัง้ ว่าไม่เป็นความจริง เขาเพิง่ มาทราบความเป็นจริงใน
ภายหลังว่า จอมพลสฤษดิ ์เป็ นขาใหญ่ในการลักลอบส่งออกดีบุกจากประเทศไทย
จอมพลสฤษดิ ์พยายามดึงป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เข้าสู่ระบบอุปถัมภ์ ด้วยการเสนอตาแหน่งรัฐมนตรี
(ป๋วยปฏิเสธตาแหน่ ง เพราะจะผิดคาสาบานของเสรีไทยทีจ่ ะไม่รบั ตาแหน่ งทางการเมือง) ด้วยการเสนอ
สร้างบ้านให้ใหม่ (ป๋วยปฏิเสธทีจ่ ะรับ เพราะบ้านทีอ่ าศัยอยูน่ นั ้ เหมาะสมด้วยฐานานุรปู และอยูเ่ ย็นเป็น
สุข) ด้วยการเสนอให้เปลีย่ นชื่อใหม่ (ป๋วยปฎิเสธ เพราะเป็ นชื่อทีบ่ ดิ ามารดาให้มา ย่อมเป็นมงคล
นอกจากนี้ ยังมีตาบลปางป๋วยในจังหวัดลาปาง) การทีป่ ๋ วยอึง๊ ภากรณ์ทางานในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต์ ทาให้เขาถูกโจมตีในภายหลังว่า เหตุใดคนทีเ่ รียกร้องประชาธิปไตยดังเช่นป๋วย จึงทางานรับใช้
รัฐบาลเผด็จการทหาร
๓.๒ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
(๑) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ (พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๕๑๙) ทรงขอให้ป๋วย
อึง๊ ภากรณ์ เข้าไปช่วยงานทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริม่ ต้นด้วยการดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ในเดือนกันยายน ๒๕๐๗ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๑๔ ในระหว่างทีด่ ารงตาแหน่งกล่าวนี้
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ได้ดาเนินการงานปฎิรปู ทีส่ าคัญอย่างน้อย ๔ ด้าน อันได้แก่ การสร้างและพัฒนา
อาจารย์ การเปลีย่ นแปลงหลักสูตร การพัฒนาห้องสมุด การกาหนดกติกาการเล่นเกม และการสร้างและ
พัฒนาอาจารย์
การสร้างและพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาบุคลากรเป็ นงานสาคัญของป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในทุกองค์กรทีเ่ ขาเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ไม่
จาเพาะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย หากยังรวมถึงกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณด้วย ว่า
จาเพาะทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เรียกร้องให้ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยสร้างและพัฒนา
อาจารย์ แต่มไิ ด้รบั การตอบรับทีด่ ี ระบบการประสาธน์วทิ ยาการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยงั คงเป็น
ระบบขุนนางนักวิชาการ (ศัพท์ของผมเอง) กล่าวคือ การอาศัยขุนนางข้าราชการเป็นผูส้ อน แม้ว่าขุน
นางข้าราชการเหล่านัน้ จะเคยศึกษาต่อจากต่างประเทศมาแล้ว แต่ความรูย้ อ่ มล้าสมัยไปตามกาลเวลา
เพราะไม่มกี ารศึกษาวิจยั ขยายพรมแดนแห่งความรู้ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ต้องการเปลีย่ นโฉมอาจารย์
มหาวิทยาลัยให้เป็นอาชีพ มิใช่งานอดิเรก ขุนนางข้าราชการทีไ่ ปสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่
ติดราชการ ก็จะประกาศงดสอน บางคนโผล่ไปสอนเฉพาะชัวโมงสุ
่
ดท้าย แต่ให้นกั ศึกษาสอบตกเกิน
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ครึง่ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เห็นว่า ระบบทีเ่ ป็นอยูไ่ ม่เป็นธรรมกับนักศึกษา งานแรกเริม่ ของป๋วย อึง๊ ภากรณ์
ก็คอื การปิดโอกาสมิให้อาจารย์ประเภทนี้ได้เข้าสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ อีก
ต่อไป
ข้อเสนอของป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในการสร้างอาจารย์ประจาได้รบั การคัดค้านจากคณะนิตศิ าสตร์
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ข้อเสนอนี้จงึ เดินต่อไปไม่ได้ ข้อทีน่ ่าสังเกตก็คอื คณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศต้องมีนโยบายการสร้างอาจารย์ประจา ดังเช่น
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (ปจั จุบนั คือ มศว. ประสานมิตร) คณะรัฐประศาสนศาตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปจั จุบนั คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริม่ มีนโยบายการสร้างอาจารย์ประจาต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ ดังทีเ่ ราได้
ยินชื่อยอดขุนพลสังคมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงนัน้ อันได้แก่ โฉมฉาย-สายหู-ชูโต
(ประชุม โฉมฉาย พัทยา สายหู และสมศักดิ ์ ชูโต)
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ แม้จะรูส้ กึ อ่อนอกอ่อนใจ กับการทีผ่ บู้ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองไม่
เห็นความสาคัญของการสร้างอาจารย์ประจา (ผมได้เห็นอาการอ่อนอกอ่อนใจดังกล่าว) แต่กม็ งุ่ มันในการ
่
พัฒนาและผลิตอาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนประสบความสาเร็จอย่าง
ดียงิ่ และเป็นแบบอย่างของคณะอื่นๆ ในเวลาต่อมา
การเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการตาม
แบบอย่างประเทศฝรังเศส
่
การเรียนการสอนถูกครอบงาโดยนักนิตศิ าสตร์ แม้แต่วชิ าในสาขา
เศรษฐศาสตร์กย็ งั สอนโดยนักนิตศิ าสตร์ แม้ Keynesian Revolution (1936) จะก่อเกิดหลังการ
สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (๒๔๗๗) เพียงสองปี แต่คาสอนวิชาเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองไม่ปรากฏ Keynesian Economics เลย ความข้อนี้เป็น
จริงมาจนถึงทศวรรษ ๒๕๐๐ การอธิบายโดยใช้กราฟปรากฏในตาราเพียงเล่มเดียวของ ดร.ทองเปลว
ชลภูม ิ กระนัน้ ก็ตาม อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทน่ี าเสนอ Keynesian Economics
คนแรกยังเป็นนักนิตศิ าสตร์ คือ ศาสตราจารย์ ดร. เดือน บุนนาค ซึง่ แปลตาราของ Paul A.
Samuelson
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เปลีย่ นหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์โดยอาศัยความช่วยเหลือ
จาก Rockefeller Foundation ในชัน้ แรก ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงวิชาทีเ่ รียนทีส่ อนบ้างแล้ว โดยการนา
วิชาทีท่ นั สมัยเข้าไปแทนทีว่ ชิ าทีล่ า้ สมัยบ้างแล้ว โดยอาศัยความยืดหยุน่ ของกฎหมาย โครงสร้าง
หลักสูตรดัง้ เดิมมุง่ ผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนระบบราชการ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก่อเกิดจากกระบวนการ Europeannization โดย
จัดการเรียนกรสอนแบบยุโรป (ฝรังเศส)
่
การเปลีย่ นแปลงหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ของป๋วย อึง๊
ภากรณ์ เป็นการเสริมพลัง Americanization โดยที่ Americanization เกิดก่อนแล้วในคณะรัฐประศาสน
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ศาสตร์ (ปจั จุบนั คือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) และคณะศิลปศาสตร์ ในเวลาต่อมา
Americanization ก็ปกแผ่ครอบคลุมทัวมหาวิ
่
ทยาลัยธรรมศาสตร์
Rockefeller Foundation ว่าจ้างอาจารย์ชาวอเมริกนั ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ ๒-๓ คนในทุก
ขณะ อาจารย์ป๋วยจัดการให้มหี ลักสูตรสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็ นภาษาอังกฤษ ซึง่ ภายหลังพัฒนาเป็ น
International Program โดยมีอาจารย์ชาวอเมริกนั เป็นผูส้ อน ผูส้ อนในหลักสูตรภาษาไทยต้องใช้ตารา
เล่มเดียวกับทีอ่ าจารย์ชาวอเมริกนั ใช้สอน (เรือ่ งนี้ผมทราบจากอาจารย์พพิ ฒ
ั น์ โปษยานนท์ ซึง่ เป็น
ลูกน้องอาจารย์ป๋วยทีก่ ระทรวงการคลัง) ขณะเดียวกันก็มหี ลักสูตรปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) หรือที่
เรียกกันโดยทัวไปว่
่ า M.A. Program รับบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาเข้าเรียน ผูส้ อบเข้าได้ไม่จากัดเฉพาะ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ แต่มที งั ้ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ อีกด้วย ในไม่
ช้า M.A. Program ก็สร้างชื่อเสียงระบือไกล บัณฑิตทีถ่ อื ตัวเป็นยอดขุนพลพากันตบเท้าเข้า M.A.
Program เพราะมีกฎทีม่ ไิ ด้ประกาศว่า ผูท้ จ่ี บเป็นมหาบัณฑิตในอันดับที่ ๑-๓ จะได้รบั Rockefeller
Scholarship นอกจากนี้ นักศึกษาใน M.A. Program จะได้รบั เงินเดือนทุกคน โดยไม่ตอ้ งกังวลหาเงิน
ให้ตงั ้ หน้าตัง้ ตาเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว Programme Design ดังกล่าวนี้ดแี ละเหมาะสมหรือไม่
เป็นเรือ่ งทีถ่ กเถียงกันได้
การพัฒนาห้องสมุด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นห้องสมุดทีด่ มี คี ุณภาพตัง้ แต่ก่อนทีผ่ มจะเข้ามหาวิทยาลัย
นี้ (๒๕๐๗) บรรณารักษ์หอ้ งสมุดส่วนใหญ่มจี ติ ใจให้บริการ ธรรมศาสตร์เคยมีหอ้ งสมุดคณะ แต่ต่อมา
ถูกยุบไป เนื่องจากถูกใช้ไปในการเล่าเรียนลัทธิมาร์กซ์ เมือ่ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์จดั ตัง้ ขึน้
(ประมาณปี ๒๕๐๙) จึงนับเป็นห้องสมุดคณะแห่งแรก ในการนี้ อาจารย์ป๋วยดาเนินการ ๒ เรือ่ ง เรือ่ ง
แรก ได้แก่ การส่งบรรณารักษ์หนึ่งคนไปศึกษาและดูงานห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ (ห้องสมุดเฉพาะทาง)
เรือ่ งทีส่ อง ได้แก่ การขอเงินช่วยเหลือจาก Rockefeller Foundation สาหรับการซือ้ หนังสือ อาจารย์
ป๋วยได้ขอให้ Rockefeller Foundation จัดหาวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์ฉบับสาคัญทุกฉบับย้อนหลัง
ไปจนถึงฉบับแรก ฉบับทีห่ าซือ้ มิได้กจ็ ะใช้วธิ ถี ่ายเอกสารและเย็บเล่ม การดาเนินการทัง้ สองเรือ่ งนี้ช่วย
ให้หอ้ งสมุดคณะเศรษฐศาสตร์อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะให้บริการนักศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป
เมือ่ ผมเป็นนักศึกษา ผมใช้หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย (ปจั จุบนั คือ สานักหอสมุดปรีด ี พนมยงค์)
สาหรับอ่านหนังสือวิชาการและวรรณกรรมฝา่ ยซ้าย และใช้หอ้ งสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์สาหรับอ่าน
หนังสือวิชาการสมัยใหม่ บรรดาหนอนหนังสือในคณะผมล้วนปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับผม ด้วยเหตุดงั นี้ เมือ่
มีหอ้ งสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ เราต่างยินดีปราโมทย์เป็นอันมาก
สาหรับ Standard Texts ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์มนี โยบายทีจ่ ะจัดซือ้ รายการละหลายเล่ม
เพื่ออานวยสะดวกในการอ่านแก่นกั ศึกษา (ในเวลานัน้ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มไิ ด้มฐี านะดี
เท่าปจั จุบนั ) ในระยะแรกทีจ่ ดั ตัง้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมหาวิทยาลัยไม่อนุมตั ใิ ห้
ซือ้ รายการละหลายเล่ม เรือ่ งนี้ก่อให้เกิดความขุน่ ข้องใจแก่อาจารย์ป๋วยอย่างยิง่
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การกาหนดกติกาการเล่นเกม
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กาหนดกฎกติกาทีส่ าคัญอย่างน้อย ๒ ข้อ คือ การมีส่วนร่วม และความซื่อสัตย์
สุจริต
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ต้องการให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ และในการ
กาหนดทิศทางของคณะ การบริหารคณะมิได้รวมศูนย์อยูท่ ค่ี ณบดีเพียงคนเดียวดังปางก่อน หากแต่ม ี
การจัดตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ มีหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและดูแลกิจกรรมทีร่ บั ผิดชอบ อาจารย์
เกือบทัง้ คณะจะกระจายอยูใ่ นคณะกรรมการชุดต่างๆ อาจารย์ป๋วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมด้วย
แต่เดิมมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองไม่มคี ณะ คณะเพิง่ ถือกาเนิดในปี ๒๔๙๒ คณบดียคุ
แรกมิได้มานังท
่ างานประจา อานาจในการบริหารทีแ่ ท้จริงอยูใ่ นมือเลขานุการประจาคณะ คณบดีทน่ี งั ่
ทางานเต็มเวลาเป็นปรากฏการณ์ในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๐๐
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นกฎกติกาทีส่ าคัญยิง่ ในสายตาของป๋วย อึง๊ ภากรณ์ อาจารย์ป๋วยกาหนด
กฎเหล็กว่า นักศึกษาทีท่ ุจริตในการสอบ ต้องถูกไล่ออกสถานเดียว น่าเศร้าทีก่ ฎเหล็กนี้ถูกหลอมละลาย
หลังจากอาจารย์ป๋วยพ้นไปจากธรรมศาสตร์ สะท้อนให้เห็นระดับจริยธรรมของผูบ้ ริหารระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย
(๒) อธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ปว่ ย อึง๊ ภากรณ์ ดารงตาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๑๘ และพ้นจากตาแหน่งเมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ การขึน้ สู่ตาแหน่งและการออกจากตาแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเมืองทีซ่ บั ซ้อนซ่อนเงือ่ น ผมละเว้นทีจ่ ะกล่าวถึง ณ ทีน่ ้ี
ผมต้องการกล่าวถึงผลงานของป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ระหว่างทีด่ ารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานทีส่ าคัญ ได้แก่
(๑) โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากชนบท (หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม โครงการช้างเผือก
(๒) โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร
(๓) การจัดตัง้ ศูนย์หนังสือและสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผมจะกล่าวถึงผลงานเหล่านี้ในรายละเอียดในภายหลัง โดยทีผ่ มมีบทบาทโดยตรงในผลงาน (๑)
และ (๓) นอกจากนี้ กฎกติกาการมีส่วนร่วมและความซื่อสัตย์สุจริต ทีว่ างกรอบในคณะเศรษฐศาสตร์
ก็ยงั คงปฎิบตั ติ ่อมาในระดับมหาวิทยาลัย
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ภาคที่สี่
บทบาทของอาจารย์ป๋วยอึ๊งภากรณ์ ในด้านเศรษฐกิ จ
๔.๑ การวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิ จ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมหิ ลังการศึกษาจาก LSE ทาให้ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ยึดโยงนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
(Economic Liberalism) ต่อต้านนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม (Economic Nationalism) เพราะอาจารย์
ป๋วยเห็นว่า ผูท้ รงอานาจทางการเมืองหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยอ้างอิงความรักชาติ
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ผลักดันให้มกี ารค้าข้าวโดยเสรี โดยการยุบสานักงานข้าวเดือนสิงหาคม ๒๔๙๘
ซึง่ เท่ากับทุบหม้อข้าวกลุ่มซอยราชครู เลิกระบบอัตราแลกเปลีย่ นหลายอัตรา (Multiple Exchange
Rate System) แต่การเก็บพรีเมีย่ มข้าว เพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากการเลิกระบบอัตราแลกเปลีย่ น
หลายอัตรา ทาให้ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ได้ช่อื ว่าเป็นผูน้ ายุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ่ ม่สมดุล (Unbalanced
Development) มาสู่สงั คมเศรษฐกิจไทย
ในอีกด้านหนึ่ง ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีบทบาทในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภาคเกษตรกรรม เมือ่ อาจารย์ป๋วยดารงตาแหน่ งผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อาจารย์ป๋วยยึด
หลักการว่าธนาคารแห่งประเทศมิได้ทาหน้าทีธ่ นาคารกลางเท่านัน้ หากยังทาหน้าทีธ่ นาคารเพื่อการ
พัฒนาด้วย ดังนัน้ จึงมีนโยบายจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ ต่าผ่านสถาบันการเงินต่างๆ รวมทัง้ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือทีเ่ รียกกันว่าPacking Credit นอกจากการจัดสรร
สินเชื่ออัตราดอกเบีย้ ต่าแก่กจิ กรรมการเกษตรแล้ว ยังจัดสรรแก่อุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นเป้าหมายด้วย
ดังเช่นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น (Labour-intensive Industry) เป็นต้น
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีบทบาทในการพัฒนาชนบทด้วยการจัดตัง้ มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่งประเทศ
ไทย และโครงการพัฒนาลุ่มน้าแม่กลอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมทัง้ การจัดตัง้ โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีบทบาทไม่มากนักในการกาาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับทีห่ นึ่ง สาระสาคัญของแผนฯ มาจาก Ellsworth Report ซึง่ เน้นInfrastructure
Investment2
2

IBRD, A Public Development Program for Thailand (The Johns Hopkins Press, 1959).; ธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการบูรณะและวิวฒ
ั นาการ โครงการพัฒนาการของรัฐสาหรับประเทศไทย
กองการพิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาล ๒๕๐๓
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ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีบทบาทมากในการผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับทีส่ อง
นวัตกรรมทีอ่ าจารย์ป๋วยนามาสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มอี ยู่ ๒ เรือ่ ง คือ (๑) การผนวกแผนการพัฒนา
การศึกษาเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อาจารย์ป๋วย เกลีย้ กล่อมให้ผบู้ ริหารธนาคารโลกเห็นดีเห็นงามกับ
โครงการเงินกูเ้ พื่อการศึกษา เพราะเป็นโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (๑) การวางแผน
ครอบครัว (Family Planning) ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เล็งเห็นว่า การเพิม่ ขึน้ ของประชากรในอัตราสูงจะสร้าง
ปญั หาแก่สงั คมเศรษฐกิจไทย และสร้างภาระการคลังแก่รฐั บาล กระทรวงมหาดไทยพยายามขัดขวาง
นโยบายดังกล่าวนี้ เพราะคิดเอาเองว่า นโยบายดังกล่าวนี้จะทาให้สงั คมไทยถูกครอบงาโดยคนจีน
เพราะคนจีนไม่คุมกาเนิด แต่คนไทยในชนบทถูกกดดันให้คุมกาเนิด
อาจารย์ป๋วยไม่มบี ทบาทในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีส่ าม เพราะไปสอน
หนังสือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และไม่มบี ทบาทในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอีกเลย
๔.๒ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ในฐานะผูน้ า Technocrat
นับตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ทาหน้าที่ Technocrat (ผมแปลว่า
ขุนนางนักวิชาการ) และเขยิบตาแหน่งเป็นผูน้ า Technocrat ในเวลาอันรวดเร็ว อาจารย์ป๋วยทาหน้าที่
ชีน้ าและประสานการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ
ในฐานะผูน้ า Technocrat ไทยอาจารย์ป๋วยสร้างสายสัมพันธ์กบั Technocratsในสังกัดองค์กร
โลกบาล (IMFและIBRD) และ Technocrats ในสังกัดรัฐบาลประเทศมหาอานาจโดยเฉพาะอย่างยิง่
สหรัฐอเมริกา
บทสนทนา (Dialogue) เป็นกลไกสาคัญในการถ่ายทอดแนวความคิดเกีย่ วกับนโยบายเพื่อ
ผลักดันต่างฝา่ ยต่างต้องการ ‘ใช้’ ซึง่ กันและกัน ต่างฝา่ ยต่างใช้กนั และกัน และต่างฝา่ ยต่างต้องการ
‘ล้างสมอง’ ซึง่ กันและกัน ในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลไทย
๔.๓ การบริ หารโครงการเงิ นกู้ (ดูภาคผนวก ๓)
เมือ่ ดารงตาแหน่งผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีบทบาทในโครงการเงินกู้
และเงินช่วยเหลือมากขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องดูแลสมรรถนะของระบบเศรษฐกิจไทยในการชาระหนี้
อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รบั ความไว้วางใจจากธนาคารโลกและรัฐบาลอเมริกนั
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีบทบาทสาคัญในการควบคุมและกากับการใช้เงินกูธ้ นาคารโลกในการจัดสรร
เงินให้กเู้ พื่อสร้างทางหลวงในประเทศไทย ธนาคารโลกไม่ไว้วางใจระบบราชการไทยว่า หากจัดสรรเงิน
ให้กแู้ ล้ว จะมีการใช้เงินกูต้ รงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ด้วยเหตุน้ี จึงกาหนดเงือ่ นไขว่า จะปล่อยเงินกู้
ก็ต่อเมือ่ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ อาจารย์ป๋วยส่งนุ กูล ประจวบเหมาะ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในกระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมทางหลวง ทาหน้าทีค่ วบคุมการ
ก่อสร้างทางหลวง และควบคุมการใช้เงินกู้ นุกูล ประจวบเหมาะ ไม่มปี ระวัตดิ ่างพร้อยในเรือ่ งการ
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ทุจริตต่อน้าที่ ในประการสาคัญ นุกูล ประจวบเหมาะ มีความภักดีต่ออาจารย์ป๋วย ภายหลังจากที่
อาจารย์ป๋วยเขียนจดหมายนายเข้ม เย็นยิง่ ลูกน้องหลายคนตีตวั ออกห่าง แต่มใิ ช่นุกูล ประจวบเหมาะ
ในการเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาจารย์ป๋วยพักทีบ่ า้ นนุ กูล ประจวบเหมาะ เรือ่ งนี้ ศาสตราจารย์เพ็ชรี
(ประจวบเหมาะ) สุมติ ร เล่าให้ผมฟงั
๔.๔ State Capitalism, Bureaucratic Capitalism and Economic Nationalism
เมือ่ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กลับมารับราชการในเมืองไทย อาจารย์ป๋วยพบว่า ระบบทุนนิยมขุนนาง
และระบบทุนนิยมข้าราชการเป็นระบบทีเ่ กือ้ กูลผลประโยชน์ของผูย้ ดึ กุมอานาจทางการเมือง มิได้ให้
ประโยชน์แก่สงั คมเศรษฐกิจไทยโดยส่วนรวม ดังเช่นการผูกขาดการค้าข้าวโดยสานักงานข้าว โดยที่
สานักงานข้าวสารเป็นฐานผลประโยชน์สาคัญของกลุ่มซอยราชครู
ทศวรรษ ๒๔๙๐ เป็นยุคทองของรัฐวิสาหกิจไทย ผูท้ รงอานาจทางการเมืองพากันจัดตังั ้
วิสาหกิจอิทธิพล วิสาหกิจอิทธิพลเป็ นศัพท์ของอาจารย์ป๋วย วิสาหกิจอิทธิพลมิใช่รฐั วิสาหกิจ และมิใช่
วิสาหกิจเอกชน หากแต่เป็นวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ โดยใช้อานาจทางการเมือ ง ชนชัน้ ปกครองพากันหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจอิทธิพล อาจารย์ป๋วยต่อต้านรัฐวิสาหกิจและ
วิสาหกิจอิทธิพล
การทีไ่ ทยเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในปี ๒๔๙๒ ทาให้การ
ขจัด State Capitalism และ Bureaucratic Capitalism ง่ายขึน้ เนื่องจากองค์การโลกบาลทัง้ สองยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
๔.๕ การผลักดันกระบวนการ Modernizationและยุทธศาสตร์การพัฒนา Outward Orientation
ในฐานะผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อาจารย์ป๋วยกาหนดปรัชญาตัง้ ต้นว่า ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมิได้ทาหน้าทีธ่ นาคารกลางเท่านัน้ แต่ทาหน้าทีธ่ นาคารเพื่อการพัฒนา ( Development
Bank) ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทยในยุคอาจารย์ป๋วยจึงอานวยการให้สถาบันการเงินทัง้ ปวงจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินในทางทีเ่ กือ้ กูลการพัฒนาหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ จึงเป็นขุนนางนักวิชาการคนสาคัญในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในช่วงการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๔๙๗-๒๕๐๓ และช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที๑่ -๒
๔.๖ การเกื้อกูลการเติ บโตของ Finance Capital และ Industrial Capital
อาจารย์ป๋วยอานวยการให้มกี ารพัฒนาทุนการเงินและทุนอุตสาหกรรม ทัง้ ในฐานะผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและในฐานะผูม้ บี ทบาทในองค์กรอื่นๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้ทุนการเงินและทุนอุตสาหกรรมเป็นกลไกสาคัญของระบบทุนนิยมไทย
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ป๋วยอึง๊ ภากรณ์มฐี านะเป็ น Economic Stabilizer
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังการรัฐประหาร ๒๔๙๐
ผูท้ รงอาานาจทางการเมืองพากันยึดธนาคารพาณิชย์เป็นฐาน การแทรกตัวของอานาจการเมืองเข้าสู่
ระบบธนาคารพาณิชย์มผี ลอย่างสาคัญต่อความมันคงของระบบธนาคารพาณิ
่
ชย์ (ดูภาคผนวก ๕)
เมือ่ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ รับตาแหน่งผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๐๒ งานชิน้ แรกทีต่ อ้ ง
ทาก็คอื การแก้ไขปญั หาวิกฤติการณ์ธนาคารพาณิชย์ (ดูภาคผนวก ๕)
๔.๗ Stabilization Policy
ในฐานะผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีหน้าทีห่ ลักในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การดูแลเสถียรภาพทางการเงิน และการพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้กา้ วหน้าและ
มันคง
่
Stabilization Policy ยุคอาจารย์ป๋วยเป็ น Non-Discretionary Stabilization Policy คือ เน้นการ
ใช้ Rule มากกว่า Discretion และเน้นการป้องกันการเกิดปญั หามากกว่าปล่อยให้เกิดปญั หาแล้วตามแก้
๔.๘ การสถาปนา ‘สถาบัน’ ทางเศรษฐกิ จ
สถาบัน (Institution) ในวิชาเศรษฐศาสตร์ม ี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่งคือ องค์กร
(Organization) อีกความหมายหนึ่งคือ กฎกติกา (Rules of the Games)
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรในทุกองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
- สานักงบประมาณ
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การพัฒนาองค์กรมี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งได้แก่ การจัดองค์กรใหม่ (Reorganization) เพื่อให้
สามารถทาหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้านหนึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากร
(Personnel Development) การพัฒนาบุคลากรปรากฏอย่างชัดเจนในธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วย
การสถาปนาทุนธนาคารแห่งประเทศไทยส่งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ
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การสร้างอาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกตัวอย่างของการพัฒนา
บุคลากร อาจารย์ป๋วยพยายามชักชวนให้คณะวิชาต่างๆ สร้างอาจารย์ประจา เพื่อให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยเป็นอาชีพ มิใช่งานอดิเรก การพึง่ ขุนนางข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เป็น
ผูส้ อนในมหาวิทยาลัย นอกจากจะทาให้เนื้อหาทีส่ อนล้าหลังไปตามกาลเวลาแล้ว ยังทาให้วชิ าการขาด
ความก้าวหน้าเนื่องจากไม่มกี ารวิจยั อีกด้วย แม้ว่าหลายคณะจะไม่ยอมรับนโยบายการสร้างอาจารย์
ประจาในตอนต้น แต่บดั นี้มไิ ด้เป็นเช่นนัน้
สถาบันนอกจากจะหมายถึงองค์กรแล้ว ยังหมายถึงกฎกติกาอีกด้วย อาจารย์ป๋วยสถาปนากฎ
กติกาสาคัญสาหรับขุนนางข้าราชการว่า ข้าราชการทีข่ อ้ งเกีย่ วกับการกาหนดนโยบายจักต้องไม่ขอ้ ง
เกีย่ วกับธุรกิจเอกชน ทัง้ ในฐานะลูกจ้าง ผูจ้ ดั การ และผูถ้ อื หุน้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื ข้าราชการทีม่ ี
หน้าทีข่ อ้ งเกีย่ วกับการกาหนดนโยบายมีพรหมจรรย์ทต่ี อ้ งรักษา เมือ่ อาจารย์ป๋วยดารงตาแหน่ งคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็กาหนดกฎเหล็กว่า นักศึกษาทีท่ ุจริตในการสอบจักต้อง
ถูกไล่ออกสถานเดียว เป็นต้น
๔.๙ การปูพื้นฐานไปสู่รฐั สวัสดิ การ (Welfare State)
อาจารย์ป๋วยฝนั ทีจ่ ะได้เห็นเมืองไทยเป็ นรัฐสวัสดิการ ดังทีไ่ ด้เห็นในยุโรปตะวันตก และดังที่
ได้รบั การอบรมสังสอนจาก
่
LSE งานเขียนทีเ่ ลื่องชื่อในเรือ่ งนี้ คือ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
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ภาคผนวกที่ (๑)
London School of Economics and Political Science : LSE
ปีก่อตัง้

1895

ผูบ้ ริจาคเงิน

Henry Hunt Hutchinson (1822-1894)

ผูก้ ่อตัง้

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

หนังสือประวัติ LSE
Ralf Dahrendorf, LSE: A History of the London Schoolof Economics and Political Science
1895-1995. Oxford University Press, 1995.
เสาหลัก LSE เมือ่ แรกก่อตัง้
Edwin Cannan
Halford Mackinder
Arthur Bowley
Graham Wallas

(1861-1935)
(1861-1947)
(1869-1957)
(1858-1932)

1895-1926
1895-1925
1895-1936
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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นักวิชาการชัน้ นาของLSE
History:
Arnold Toynbee
Economic History:

Anthropology:
Social Biology:
Philosophy:
Political Science:

(1889 - 1975) 1915 - 1921
1926 - 1955
R.H. Tawney
(1880 - 1962) 1912 - 1915
1917 - 1951
Eileen Power
(1889 - 1940) 1921 - 1940
Bronislaw Malinowski (1884 - 1942) 1913 - 1914
1921 - 1942
Lancelot Hogben (
1895 - 1975) 1930 - 1937
Karl Popper
(1902 - 1994) 1945 - 1969
Harold Laski
(1893 - 1950) 1920 - 1950

นักเศรษฐศาสตร์ชนั ้ นาของLSE
Edwin Cannan
Lionel Robbins
Friedrich von Hayek
John Hicks
Hugh Dalton
Nicholas Kaldor
Ronald H. Coase
Dennis Robertson
W. Arthur Lewis
Peter Bauer

(1861 - 1935)
(1898 - 1984)
(1899 - 1992)
(1904 - 1989)
(1887 - 1962)
(1908 - 1986)
(1910 - 2013)
(1890 - 1963)
(1915 - 1991)
(1915 - 2002)

James Meade
(1907 - 1995)
Basil Yamey
(1919 - )
A.W. Phillips
(1914 - 1975)
Richard Lipsey
(1928 - )
Richard Layard
(1934 - )
Frank Hahn
(1925 - 2013)
Peter de la Fosse Wiles
Harry G. Johnson
(1923 - 1977)
Hla Myint
(1920 - 2017)
19

1925 - 1961
1931 - 1950
1926 - 1935
1913 - 1914
1918 - 1936
1932 - 1947
1935 - 1951
1939 - 1944
1938 - 1948
1946 - 1948
1960 - 1983
1947 - 1957
1948 - 1984
1950 - 1967
1964 1965 -1972
1965 - 1985
1966 – 1974
1966 – 1985

Alan Walters
Michio Morishima
Steve J. Nickell
Alan Prest
Partha Dasgupta
Amartya Sen
Anthony B. Atkinson

(1926 - 209) 1968 - 1976
(1923 - 2004) 1970 - 1988
1970 - 1984
(1919 - 1984) 1971 -1984
(1942 - ) 1971 - 1984
(1933 - ) 1971 - 1977
(1944 - 2017)

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

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
ป๋วยอึ๊งภากรณ์ กบั การพัฒนาเศรษฐกิ จ : ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับสภาพัฒน์ฯ
๒๔๙๕-๒๔๙๙
๒๕๐๒-๒๕๐๕
๒๕๐๙-๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๗-๒๕๑๙

กรรมการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ
(องค์กรทีม่ มี าก่อนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
กรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
(ในฐานะผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
กรรมการบริหาร
กรรมการ
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ภาคผนวก ๓
ป๋วยอึ๊งภากรณ์ในฐานะผูน้ 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
ทีป่ รึกษาชาวอเมริกนั ของรัฐบาลไทย
กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ส่วนรายได้ประชาชาติ
ส่วนการวางแผน
ฝา่ ยอุตสาหกรรม
ฝา่ ยคมนาคม

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

William Abraham
Peter Gajewski
A.J. Creshkoft
Laurence D. Stifel
Forrest Cookson
Glen L. Parker
Harvey Klemmer

3

(2506)
(2508)
(แผนพัฒนาฉบับทีห่ นึ่ง ระยะทีส่ อง)
(แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง)
(แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม)
(2504 - 2507)
(2504 - 2507)

IBRD, A Public Development Program for Thailand. (The Johns Hopkins Press, 1959), ธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการบูรณะและวิวฒ
ั นาการ โครงการพัฒนาการของรัฐสาหรับประเทศไทย (กองการพิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาล 2503)
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เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลอเมริกนั ในประเทศไทยทศวรรษ ๒๔๙๐
Ed Sessions
ผูอ้ านวยการ USOM (MSA ในขณะนัน้ )
Howard Parsons
อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย
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ภาคผนวก ๔
ธนาคารพาณิ ชย์กบั กลุ่มการเมืองหลังปี ๒๔๗๕
กลุ่มหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยการ (๒๔๘๒)
ธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา (๒๔๘๘)
ธนาคารกสิกรไทย (๒๔๘๘)
กลุ่มซอยราชครู
ธนาคารมณฑล (๒๔๘๕)
ธนาคารกรุงเทพฯ (๒๔๘๗)
ธนาคารเกษตร (๒๔๙๓)
ธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา (๒๔๘๘) หลังปี๒๔๙๐
ธนาคารไทยพาณิชย์ (๒๔๔๗)?
กลุ่มสีเ่ สาเทเวศร์
สหธนาคารกรุงเทพฯ (๒๔๙๒)
ธนาคารทหารไทย (๒๕๐๐) หลังปี ๒๔๙๐
ธนาคารมณฑล (๒๔๕๘) หลังปี ๒๕๐๐?
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ภาคผนวก ๕
วิ กฤตการณ์ สถาบันการเงิ น
ธนาคารเกษตรจากัด (๒๔๙๓)
ธนาคารตันเป็งชุนจากัด (๒๔๗๗)
ธนาคารมณฑลจาากัด (๒๔๘๔)
ธนาคารไทยพัฒนาจากัด (๒๔๗๗/๒๕๐๓)
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๒๕๐๒
๒๕๐๑-๒๕๐๓
๒๕๐๕
๒๕๑๑-๒๕๑๓

ภาคผนวกที่ ๖
กฎหมายเศรษฐกิ จที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ป๋วย
อาจารย์ป๋วยมีบทบาททัง้ ในฐานะผูผ้ ลักดันการตรากฎหมายเศรษฐกิจบางฉบับ และผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
เศรษฐกิจบางฉบับ
๑. กฎหมายเงินกูต้ ่างประเทศ
- พ.ร.บ. กูเ้ งินเพื่อการบูรณะและวิวฒ
ั นาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๖
- พ.ร.บ. กูเ้ งินเพื่อการบูรณะและวิวฒ
ั นาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๙
- พ.ร.บ. กูเ้ งินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒
- พ.ร.บ. กูเ้ งินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวฒ
ั นาการ พ.ศ. ๒๕๐๖
- พ.ร.บ. กูเ้ งินเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๐๙
- พ.ร.บ.กูเ้ งินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย พ.ศ. ๒๕๑๑
- พ.ร.บ. กูเ้ งินเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสบ พ.ศ. ๒๕๑๔
๒. กฎหมายการเกษตร
- พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. กฎหมายสถาบันการเงิน
- พ.ร.บ. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒
- พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙
๔. กฎหมายการคลัง
- พ.ร.บ. วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
- พ.ร.บ. กาหนดอานาจกระทรวงการคลังในการค้าประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐
๕. กฎหมายการเงิน
- พ.ร.บ. จัดสรรทุนสารองเงินตราเกินจานวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘
- พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕
- พ.ร.บ. โอนทุนสารองเงินตราส่วนทีเ่ กินจานวนธนบัตรออกใช้เข้าทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๗
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