
 
ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ในยุคอาจารยปวย อึ๊งภากรณเปนคณบดี 

 
 

รังสรรค  ธนะพรพันธุ 
 
 ผมเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป 2507 โดยเรียนรวมในคณะศิลปศาสตรในชั้นปที่
หนึ่ง แลวจึงแยกคณะตั้งแตชั้นปที่สองเปนตนไป รุนผมนับเปนศิลปศาสตรรุนที่สาม การสอบเขา
มหาวิทยาลัยสําหรับศิลปศาสตร 3 รุนแรกเปนการสอบรวมเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มิใชการ
สอบเขาคณะโดยตรง การสอบคัดเลือกเขาคณะโดยตรงเริ่มตนหลังรุนผมหนึ่งรุน   
 เมื่อแรกเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมต้ังใจเรียนรัฐศาสตร เพราะมีความสนใจ
การเมืองเปนปฐม แตแลวเอกบุรุษนาม “ปวย อ๊ึงภากรณ” ก็ทําใหผมเปลี่ยนความตั้งใจ 
 ส่ิงแวดลอมทําใหผมสนใจการเมือง ทั้งๆที่ผมเกิดในตระกูลพอคา เดิมบานผมอยู 
ทาชางวังหลวง ภูมิรัฐศาสตรของบานทาชางวังหลวงอยูใกลทั้งสนามหลวงและมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมือง จึงมีสวนสําคัญในการบมเพาะความสนใจการเมืองของผม 
 การใชชีวิตที่ทาชางวังหลวงทําใหผมมีประสบการณทางการเมือง อาทิเชน เมื่อเกิด
กบฏแมนฮัตตันในป 2494 ผมตอง ‘ยาย’ บานชั่วคราวไปอยูเสาชิงชา เพราะที่ทาชางวังหลวงยิงกัน
หูดับตับไหม ระเบิดลูกหนึ่งเขาไปฝงบนเพดานบานผม โชคดีที่ระเบิดดาน ดวยเหตุที่ผมใชชีวิตที่ทา
ชางวังหลวงในวัยเด็กนี้เอง  ผมจึงฝงใจเขาขางทหารเรือมากกวาทหารบก 
 สนามหลวงใหความรูทางเมืองไทยแกผมชนิดที่ไมมีสถาบันการศึกษาใดใหได ในปลาย
ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทานผูนําผูเปลงมธุรสวาจา ‘เชื่อผูนํา ชาติพนภัย’ จํายอมผอนปรนให
ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น เนื่องเพราะอํานาจทางการเมืองกําลังหลุดลอยไปสูกลุม 
ส่ีเสาเทเวศร อันมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนผูนํา หรือมิฉะนั้นก็หลุดลอยไปสูกลุมซอยราชครู อันมี
พลตํารวจเอกเผา ศรียานนทเปนผูนํา ไฮดปารกสนามหลวงเกิดขึ้นโดยยึด Hyde Park แหงมหานคร
ลอนดอนเปนแบบอยาง อุบัติการณแหงไฮดปารกสนามหลวงเกิดขึ้นหลังจากจอมพล ป. กลับจาก
การเดินทางรอบโลกในป 2498 ผมมีโอกาสฟงไฮดปารกหลายครั้ง และติดอกติดใจการปราศรัย 
ของเหลา ‘ดาวไฮดปารก’ ซึ่งสามารถจําแหนกเปน 2 กลุมใหญ กลุมหนึ่งวิพากษพลตํารวจเอกเผา 
ศรียานนท อีกกลุมหนึ่งวิจารณจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
 เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป 2500 ผมติดตามฟงการปราศรัยหา
เสียงของพรรคการเมืองตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคประชาธิปตย โดยที่สนามหลวงเปนเวทีหา
เสียงสําคัญ 



 2

 ในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผมยังคงติดตามการเมืองไทยจากสนามหลวง  
ไมวาจะเปนกรณีการเผากระบอกสูบฝน การรื้อฟนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การยิงเปา
ผูถูกกลาวหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และผูถูกกลาวหาวาจงใจเผาบานเพื่อเอาเงิน
ประกัน ทั้งนี้โดยมิไดดําเนินการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม หากแตเปนการใชอํานาจ 
บาตรใหญผิดทํานองคลองธรรม ผมจําไดวา เคยไปเดินดูรอยกระสุนกําแพงราชบัณฑิตยสถาน อัน
เปนสถานยิงเปาประชาชนโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรม 
 ผมใกลชิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองพอๆกับที่ใกลชิดสนามหลวง เมื่อ
ผมเปนนักเรียน ผมมักจะเดินกลับบานจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศผานสนามหลวง หากมีการแขงขัน
กีฬาระหวางคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเฉพาะฟุตบอล ผมมักจะแวะเขาไปชมการ
แขงขันดวย ยิ่งเปนการแขงขันกรีฑาประจําปดวยแลว ผมมีโอกาสเห็นการเชียรกีฬาดวยความตื่นตา
ต่ืนใจ การที่เขามามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองๆบอยๆนี้เอง ทําใหผมมีโอกาสติดตาม
สังเกตการณเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของนักศึกษาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการประทวงการ
เลือกตั้ง ‘สกปรก’ ในป 2500 
 ดังไดกลาวแลววา ผมต้ังใจเรียนรัฐศาสตร แตอาจารยปวยทําใหผมเปลี่ยนใจ เพื่อน
รวมรุนที่มีพฤติกรรมโลเลเหมือนผมคงมีจํานวนไมนอย อาจารยปวยมีแรงดึงดูดนักศึกษามหาศาล 
ชนิดที่ไมมีคณบดีคณะใดมีพลานุภาพเทา เพราะเหตุที่อาจารยปวยเปนขุนนางนักวิชาการ 
(Technocrat) ที่มีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมีความกลาหาญทางจริยธรรม และดวย
เหตุที่อาจารยปวยมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่ออาจารยปวยเปน
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประชาสังคมไทยยอมคาดหวังวา คณะ
ดังกลาวจะเปนคณะวิชาที่มีอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในการผลิตบัณฑิตที่เปนกําลังสําคัญของ
สังคมเศรษฐกิจไทยในอนาคต ความคาดหวังดังกลาวนี้เปนจริงหรือไม เพียงใด เปนเรื่องที่ประชา
สังคมไทยตองเปนผูประเมนิ 
 ผมจําไดวา  ผู เปนบิดามารดาจํานวนไมนอยบอกกลาวลูกหลานให เขาคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เพื่อเปน ‘ลูกศิษย’ อาจารยปวย  ตัวผมเองไดยินแมพรํ่า
กลาวถึงคุณงามความดีของอาจารยปวยไมขาดปาก ดวยเหตุที่ผมเปน ‘ลูกจีน’ แมผมมักจะพูดถึง
อาจารยปวยในฐานะ ‘ลูกจีน’ ที่อุทิศชีวิตเพื่อแผนดินไทย  ดวยเหตุที่อาจารยปวยมีสถานะพิเศษใน
สังคมไทยเชนนี้เอง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงมีพลังดูด ‘มันสมอง’ ของชาติ
เขามาเปนนักศึกษา ชื่อเสียงกิตติคุณของอาจารยปวย ผนวกกับทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยมูลนิธิ
ร็อกกีเฟลเลอร ทําใหพลังดูดดังกลาวนี้เขมแข็งยิ่ง โครงการปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษเปนที่รวม
ของนักศึกษาเศรษฐศาสตรชั้นนําของประเทศ บรรดานักศึกษาเศรษฐศาสตรไทยที่เปนยอดขุนพล
จากนานามหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและตางประเทศพากันตบเทาเขา M.A. Program ของ
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ณ บัดนี้ ผลผลิตของโครงการนี้เขาไปมีบทบาทใน
ภาคสวนตางๆของสังคมเศรษฐกิจไทย  
  เมื่ออาจารยปวยรับตําแหนงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป 
2507 นั้น เปนชวงเวลาที่นักศึกษาสิ้นบทบาททางการเมือง ระบอบสฤษดิ์ ซึ่งตามมาดวยระบอบ
ถนอม-ประภาส นอกจากทําลายพลังของฝายเสรีนิยมและฝายซายในสังคมการเมืองไทยแลว ยัง 
‘ทําหมัน’ ขบวนการนิสิตนักศึกษาอีกดวย ในยุคที่ผมเปนนักศึกษา (2507-2511) ผมไมเคยไดยินคํา
ขวัญ ‘ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน’ นักศึกษาสวนใหญก็วาไดไม
รูจักกุหลาบ สายประดิษฐ เสนีย เสาวพงศ อิศรา อมันตกุล มิพักตองกลาวถึงจิตร ภูมิศักดิ์ มีเพียง
นักศึกษาสวนนอยเทานั้นที่สนใจศึกษางานเขียนของผูนําทางปญญาเหลานี้ นอกจากควมสํานึกตอ
สังคมและความสํานึกทางการเมืองจะมีนอยแลว การใชชีวิตในการแสวงหาความบันเทิงนานา
ประเภทยังเปนพฤติกรรมโดยทั่วไปอีกดวย ผมจําไดดีวา ในยุคที่ผมเปนนักศึกษา นักศึกษาจํานวน
ไมนอยใชเวลาวางในการเลนบิลเลียดหรือไมก็เลนโบวลิง ทั้งนี้ตองกลาววา สถานโบวลิงผุดขึ้นเปน
จํานวนมากในปลายทศวรรษ 2500 โดยที่พวก LoSo เลนบิลเลียด และพวก HiSo เลนทั้งบิลเลียด
และโบวลิง ผมถูกจัดกลุมใหอยูในหอง HiSo ทั้งๆที่โดยเนื้อแทผมเปนพวก MiSo และเพิ่งพนสภาพ
จากการเปนเด็กวัดหมาดๆ ผมเลนบิลเลียดไมเปนและฐานะไมดีพอที่จะเลนโบวลิง ผมจึงมิไดเลน 
‘กีฬา’ ทั้งสอง แตบอยคร้ังที่ผมถูกดึงใหไปนั่งดูคนอื่นเลน ผมตองตอสูระหวางแรงดึงเขาสถาน
อบายมุขกับความตองการเขาหองสมุดเพื่ออานหนังสือ การณปรากฏวา ผมใชเวลาในหองสมุด
มากกวาในสถานอบายมุข โดยที่พระสยามเทวาธิราชมิไดชวย 
 ยุคสมัยที่ผมเปนนักศึกษาเรียกกันวา ยุค “สายลม แสงแดด” เมื่ออาจารยชาญวิทย 
เกษตรศิริ เขียนรายงานวิจัยเรื่องประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานไดกลาวถึงปรากฏการณนี้ 
หนังสือเร่ือง ขบวนการนักศึกษาไทยจาก 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516 (สํานักพิมพสายธาร 2546) 
ของวิทยากร เชียงกูร  ธเนศ อาภรณสุวรรณ  และวิสา คัญทัพ  เสนอบทวิเคราะหชีวิตนักศึกษาใน
ยุค “สายลม แสงแดด” เชนเดียวกัน นอกจากนักศึกษาจะใชชีวิตอยางปราศจากแกนสาร และขาด
การบมเพาะใหมีความสํานึกตอสังคมแลว ความสํานึกในดานความเปนธรรมก็มีอยูเพียงนอยนิดอีก
ดวย มิพักตองกลาวถึงความสํานึกในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย ซึ่งเกือบไมมีเลย ภววิสัย
ดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นโดยชัดเจนในงานวรรณกรรม บทกลอน ดนตรี และละคร 
 ผมไมแนใจวา อาจารยปวย ‘เขาใจ’ ปรากฏการณ “สายลม แสงแดด” หรือไม เพียงใด 
เพราะอาจารยปวยใชชีวิตในฐานะขุนนางนักวิชาการผูมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ และหางเหินจากมหาวิทยาลัยและนักศึกษานานเกือบทศวรรษ แตดวยการใชสามัญ
สํานึกที่มีพื้นฐานมาจากความรักความเปนธรรม การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน และความ
ซื่อสัตยสุจริต อาจารยปวยมีสวนชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตนักศึกษา ทีละเล็กทีละนอย อยางในที่สุดใน
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นในกิจกรรมที่กระทบตอผลประโยชนนักศึกษา มีพื้นฐานมาจากการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผูอ่ืน การกําหนด ‘กฎเหล็ก’ วา นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบมีโทษไลออกสถานเดียว มี
พื้นฐานมาจากความตองการใหนักศึกษาซื่อสัตยสุจริต การสงเสริมใหนักศึกษาจับกลุมถกเถียงทาง
วิชาการมีสวนในการใหทางเลือกการใชชีวิตอยางมีแกนสารแกนักศึกษา 
 สํานักงานนักเรียนกลางคริสเตียน (สะพานหัวชาง) เปนหนวยงานแรกที่ริเร่ิมใหมี ‘สภา
กาแฟ’ อันเปนที่ซึ่งนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยนานาสถาบันพบปะสนทนาทางวิชาการ
ภายใตหัวขอที่กําหนดไวลวงหนา ประมาณป 2508 สํานักงานดังกลาวจัดใหมีการสัมมนาในหัวขอ 
“ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเปนความจําเปนในการพัฒนาประเทศ” โดยอาจารยปวยเปน 
Keynote Speaker ผมมีโอกาสเขารวมการสัมมนาครั้งนั้น ผมปลีกวิเวกจากมหาวิทยาลัยไปเขารวม 
‘สภากาแฟ’ ลักษณะนี้ เพราะเบื่อหนายการใชชีวิตที่ไมมีแกนสาร ในเวลาตอมา ‘สภากาแฟ’ ผุดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อนักศึกษากลุมหนึ่งจัดตั้ง
กลุมเศรษฐธรรม เพื่อจัดกิจกรรมประเภท ‘สภากาแฟ’ อาจารยปวยเกื้อหนุนอยางเต็มที่ พรอมทั้งตั้ง
ชื่อกลุมใหดวย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 กลุมเศรษฐธรรมกาวลวง
ไปสอนหนังสือเด็กยากจนในสลัมและเด็กเรรอน พรอมทั้งอํานวยการใหเด็กเหลานั้นสอบเทียบเพื่อ
รับประกาศนียบัตรการศึกษาประโยคตางๆ  อันเปนกิจกรรมที่สมศักดิ์ศรีของชื่อ “เศรษฐธรรม” 
 นักศึกษาธรรมศาสตรในทศวรรษ 2500 ใชวาจะใชชีวิตในทางไรแกนสารเสียทั้งหมด  
มีบางกลุมพยายามประกอบกิจกรรมที่เปนประโยชน กิจกรรมคายอาสาสมัครเพิ่งเริ่มมีพลวัตเมื่อผม
ใกลจบการศึกษา การจัดพิมพ ‘นิตยสาร’ ตองถือเปนกิจกรรมที่ใหประโยชน ชุมนุมวรรณศิลปผลิต 
วรรณศิลป อยางสม่ําเสมอจนเรียกวา นิตยสารได นักศึกษาจํานวนไมนอยรวมตัวกันผลิต ‘นิตยสาร’ 
รายสะดวก อาทิเชน เจ็ดสถาบัน ลอมฟาง เปนตน นิตยสารและ ‘นิตยสาร’ เหลานี้มีสารที่ตองการ
ส่ือ และคอนไปทางประเทืองปญญา 
 ผมสนใจผลิตหนังสือต้ังแตเปนนักเรียนมัธยม ดวยเหตุดังนั้น จึงไมลังเลที่จะรวม
ประกอบกิจกรรมประเภทนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการขีดเขียน เมื่ออาจารยสุลักษณ ศิวรักษ 
ตองการผลิต สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษา ผมมีสวนรวมตั้งแตตน เมื่ออาจารยตรีรัตน 
พรหมศิริ (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ตองการผลิต พัฒนาสาร (ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) ผมรวมเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญ มิพักตองกลาววา ผมเปน
บรรณกรหนังสืออนุสรณเศรษฐศาสตร ป 2509 ดวย ผมจําไดวา อาจารยปวยควักกระเปาสวนตัว
สําหรับการจัดพิมพหนังสืออนุสรณนี้ เพราะไมตองการใหนักศึกษารบกวนบริษัทธุรกิจรานคาในการ
เปนเปนสปอนเซอร อาจารยปวยเครงครัดในเรื่อง “พรหมจรรยของขุนนางนักวิชาการ” ในขอที่



 5

จะตองไมของเกี่ยวกับผลประโยชนธุรกิจเอกชน แมวาการขอสปอนเซอรจะหางไกลจากการมี
ผลประโยชนทับซอนก็ตาม 
 เมื่อผมยายจากคณะศิลปศาสตรเขาคณะเศรษฐศาสตรในชั้นปที่สอง ดวยอานุภาพ
ของแมเหล็กยี่หอ “อ๊ึงภากรณ” ผมตะลุยอานหนังสือเศรษฐศาสตรภาษาไทยที่เปนหนังสือ
ประกอบการบรรยายจนเกือบหมด และพบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรลาหลังทางวิชาการเปนอัน
มาก ในบรรดาตําราเศรษฐศาสตรภาษาไทยที่ใชสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนกลาง
ทศวรรษ 2500 ผมไมพบวามีตําราเลมไหนกลาวถึง Keynesian Revolution หรือมีเนื้อหาที่เปน 
Keynesian Economics เลย ทั้งๆที่ Keynesian Revolution เกิดกอนที่ผมเขามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรถึง 28 ป จะมียกเวนก็แตศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค ซึ่งแปลตํารา Economics : 
An Introductory Analysis ของ Paul A. Samuelson และทยอยพิมพออกสูโลกวิชาการตั้งแตป 
2504 ซึ่งมีนัยสําคัญวา อาจารยเดือนสลัดออกจากแอกสํานักฝร่ังเศสและหันไปหาสํานักอเมริกัน 
(โปรดอานบทความของผมเรื่อง “พอล แซมมวลสันกับตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน” ในหนังสือถนน
หนังสือ) นอกคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร Keynesian Economics คืบคลานเขา
ไปสูตําราเศรษฐศาสตรแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือของคุณนุกูล ประจวบเหมาะ เร่ือง ทฤษฎี
การวาจางแรงงาน ดอกเบี้ย และเงินตรา (พิมพคร้ังลาสุดโดยสํานักพิมพประมวลมิตร 2516)  
 เมื่อผมตั้งขอสังเกตเรื่องความลาหลังทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อน
นักศึกษาที่มีเลือดรักสถาบันอยางไรเหตุผลไมพอใจขอสังเกตของผม ผมอธิบายความลาหลังทาง
วิชาการนี้วาเปนผลจากการการครอบงําของ “สํานักวิชาการขุนนาง” มหาวิทยาลัยขาดคณบดีและ
อาจารยมืออาชีพ ผูดํารงตําแหนงคณบดีลวนมีการงานอื่นเปนอาชีพหลัก ความใสใจตอการบริหาร
มีไมมากเทาที่ควร สวนอาจารยผูสอนลวนเปนขาราชการในสังกัดกระทรวงทบวงกรมตางๆที่มิใช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในบางวิชา การขาดการสอนเปนเรื่องปกติ การเขาสอนเปนเรื่องผิดปกติ 
มิพักตองกลาววา เนื้อหาที่สอนจะลาหลังทางวิชาการมากเพียงใด ในเมื่ออาจารยผูสอนมีหนาที่การ
งานประจํา ไมมีเวลาติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ผมเคยเสนอบทวิเคราะหวา ในยคุดังกลาว
นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถูกครอบงําโดย “สํานักวิชาการขุนนาง” เพราะพึ่งขุนนางนักวิชาการ
จากกระทรวงทวงกรมตางๆเปนผูสอน โดยไมคิดสรางอาจารยประจําของตน สําหรับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร การสรางอาจารยประจําเปนปรากฏการณหลังทศวรรษ 2500 โดยที่อาจารยปวยเปน
ผูนําในการผลักดันนโยบายนี้ ในสภาพดังที่พรรณนาขางตนนี้ นักศึกษาเพียงแตจดคําบรรยายของ
อาจารยผูสอน หรือลอกคําบรรยายจากเพื่อนแลวนําไปทองสําหรับการสอบไล มรรควิถีแหงการเปน
บัณฑิตมีเพียงเทานี้ จน T.H. Silcock นําไปตั้งขอสังเกตในหนังสือชื่อ Southeast Asian University 
(Duke University Press, 1964) 
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 อรรถาธิบายวาดวยการครอบงําของ “สํานักวิชาการขุนนาง” ดังที่ผมกลาวขางตนนี้เปน
เร่ืองที่ผมใชอธิบายยอนหลัง เมื่อผมเปนนักศึกษาอยูนั้น ผมอธิบายมิไดวา ทําไมผมจึงเบื่อหองเรียน 
จนตองหันไปหา ‘สภากาแฟ’ และหันไปประกอบกิจกรรมการจัดทําหนังสือ ผมมาพบคําตอบใน
ภายหลังวา หองเรียนไมมีเร่ืองนาสนใจ อันเปนผลจากความลาหลังทางวิชาการ 
 ผมเขาใจวา อาจารยปวยตระหนักถึงความลาหลังทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรโดยทั่วไป และของคณะเศรษฐศาสตรโดยเฉพาะเปนอยางดี อาจารยปวยมาจาก 
Modern Sector มีลูกนองจํานวนมากที่เพิ่งจบการศึกษาเศรษฐศาสตรจากตางประเทศ และมี
โอกาสพบปะและประชุมรวมกับนักเศรษฐศาสตรชั้นนําของโลก ในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีสภาพเปน Traditional Sector ขาดความกาวหนา สวนหนึ่งอาจเปนผลจากการถูกกระทําทาง
การเมือง อันเปนผลจากการเปนฐานที่มั่นของอาจารยปรีดี พนมยงค 
 ผมเห็นความพยายามของอาจารยปวยในการแกปญหาความลาหลังทางวิชาการของ
คณะเศรษฐศาสตร เร่ิมตนดวยการบอกเลิกอาจารยผูบรรยายที่ขาดสอนบอย อาจารยบางคนเกือบ
ไมเคยโผลมาสอนหนังสือเลย เวลาสอบใหนักศึกษาตกเปนจํานวนเกินกวาครึ่ง อาจารยปวยเห็นวา
เปนการกระทําที่ไมเปนธรรม บางวิชามีเนื้อหาลาสมัย อาจารยปวยก็ดําเนินการนําวิชาที่ทันสมัยเขา
ไปแทนที่ วิธีการแกปญหาของอาจารยปวยแมจะแลดูละมุนละมอม แตผมถือวาเปน Shock 
Therapy การขอความชวยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร โดยมีศาสตราจารยชาวอเมริกันมาชวย
สอนและชวยปรับปรุงหลักสูตรตองถือเปน Shock Factor เพราะนอกจากจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
แลว ศาสตราจารยเหลานั้นยังนําความรู ‘ใหม’ เขามาดวย แตอาจารยปวยถูกวิพากษวาเปนผูเรง
กระบวนการ Americanization ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 อาจารยปวยมองการณไกลวา คณะเศรษฐศาสตรจะกาวหนาได จําเปนตองมี 
Academic Infrastructure ที่แข็งแกรง การผลิตอาจารยประจําและการจัดตั้งหองสมุดคณะนับเปน
การลงทุนดาน Academic Infrastructure ที่สําคัญยิ่ง ในเวลานั้น หองสมุดมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรเพิ่งกาวสูยุคการพัฒนา หองสมุดคณะมีเฉพาะแตคณะรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งทันสมัย
ดวยเงินชวยเหลือจาก Ford Foundation (ตอมายายออกไปจัดตั้งเปน NIDA) ผมมักจะหลบไปอาน
หนังสือที่หองสมุดคณะนี้ เพราะมีหนังสือจํานวนมากที่ทันสมัย เมื่อหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรเปด
ใช ผมจําไดวา เพื่อนๆที่เปนหนอนหนังสือจํานวนไมนอยยินดีปรีดาปราโมทยเปนอันมาก ดวยเงิน
ชวยเหลือจาก Rockefellor Foundation ในเบื้องตน หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรกาวหนา
ตามลําดับ จนกลายเปนฐานที่มั่นทางปญญาที่สําคัญของสังคมเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน 
 อาจารยปวยพยายามผลักดันใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับนโยบายการผลิตอาจารย
ประจํา นโยบายดังกลาวนี้ไดรับการทัดทานจากคณบดีคณะนิติศาสตรและคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีในเวลานั้น ผมเคยเห็นอาจารยปวยแสดงความออนใจที่ตองตอสูในเร่ืองนโยบายเชนนี้ 
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บัดนี้ ทั้งคณะนิติศาสตรและคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีลวนมีอาจารยประจําที่พร่ังพรอม ใน
แงนี้ อาจารยปวยมีสวนทําลาย “สํานักวิชาการขุนนาง” และอํานวยการใหอาจารยมหาวิทยาลัย
กลายเปนอาชีพ อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพคอนขางใหมในบริบทของสังคมไทย 
 ผมไมเคยเรียนหนังสือกับอาจารยปวย เทาที่ผมทราบ อาจารยปวยสอนหนังสืออยาง
เปนกิจจะลักษณะในชวงปลายทศวรรษ 2490 ตอเนื่องกับตนทศวรรษ 2500 ตอมาเมื่อการงาน 
ลนตัว เนื่องเพราะอาจารยปวยรับตําแหนงราชการสําคัญหลายตําแหนง อาจารยปวยตองวางมือ
จากการสอนหนังสือ อาจารยปวยกลับมาสอนหนังสืออีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการกอต้ังคณะศิลปศาสตร 
ผมเขาใจวา นักศึกษาศิลปศาสตรรุนที่ 1-2 มีโอกาสเรียนเศรษฐศาสตรกับอาจารยปวย อีกทั้งเคยได
ยินอาจารยปวยกลาวถึงความยากลําบากในการเตรียมสอนครั้งหลังนี้ เพราะทิ้งการสอนไปนานนับ
สิบป และอาจมีอาการ ‘เร้ือวิชา’ โดยเฉพาะในเรื่องกราฟและสูตรคณิตศาสตร 
 แมผมจะไมเคยเรียนหนังสือกับอาจารยปวย แตผมก็ถือวาตัวเองเปนลูกศิษยอาจารย
ปวย เพราะเรียนรูเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจประเทศไทยจากหนังสือและบทความที่อาจารยปวย
เขียน มิหนําซ้ํายังมีโอกาสฟงอาจารยปวยแสดงปาฐกถาและอภิปรายทางวิชาการอีกดวย ใน
ประการสําคัญ มีโอกาสเรียนรูจริยปฏิบัติและคุณธรรมของอาจารยปวย ใครก็ตามที่มีโอกาสใกลชิด
อาจารยปวยยอมเปนลาภอันประเสริฐ 
 
 
 


