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ปาฐกถา “มองอาจารย์ป๋วยผ่านสังคมร่วมสมัย” 

โดย อาจารย์ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ  
31 มีนาคม 2550  ณ ป๋วยเสวนาคาร 

 
อาจารย์สุลักษณ์ กราบเรียนพระคณุเจ้าและท่านท่ีเคารพทัง้หลาย เขาบอกวา่มองอาจารย์ป๋วย

ผา่นสงัคมร่วมสมยั ผมมองอีกอยา่งหนึง่ อาจารย์ธเนศมองอีกอยา่งหนึง่ แตอ่ย่างหนึง่ท่ีเราจะมองตรงกนั คือ
อาจารย์ป๋วยคงรังเกียจสงัคมร่วมสมยัท่ีเกิดจากสงัคมปฏิวตัรัิฐประหาร อนันีเ้ป็นเร่ืองชดัเจนวา่อาจารย์ป๋วยท่ีเกิด
สถาบนัสนัติประชาธรรม ท่ีผมเองเป็นคนเร่ิมสถาบนัสนัติประชาธรรม เกิดมาจากหนงัสือของทา่น ท่านเขียนเร่ือง
ประชาธรรมเพ่ือสนัต ิ รวมบทความในช่วงซึง่จอมพลถนอมปฏิวตัิตวัเองอนันีส้ าคญัมาก อาจารย์ป๋วยกบัจอมพล
ถนอมเรียน มธก. รุ่นเดียวกนั และจอมพลสฤษดิห์มดอ านาจไปแล้ว ถนอมก็มาเป็นตอ่มาเป็นแทน ถึงแม้ถนอม
จะเป็นเผดจ็การ แตก็่เป็นเผดจ็การท่ีนา่รัก เป็นคนเรียบร้อย ทา่นอาจารย์ป๋วยก็ชอบ และคณุถนอมก็รักใคร่
อาจารย์ป๋วย มอบงานส าคญัๆ ให้ท า เพราะคณุถนอมเช่ือวา่หนึง่อาจารย์ป๋วยเป็นคนมีความสามารถ สอง
ซ่ือสตัย์สจุริต อนันีน้า่สงัเกต พดูในสมยันีส้งัคมร่วมสมยัอาจจะขาด โดยเฉพาะรัฐบาลนีปั้จจบุนันี ้เกือบจะหาผู้ ท่ี
สามารถไมไ่ด้ ผู้ ท่ีซ่ือสตัย์สจุริตมี ผมเช่ือเลยวา่นายกรัฐมนตรีเป็นคนท่ีซ่ือสตัย์สจุริต แตพ่ดูด้วยความเคารพ ทา่น
เป็นผู้ ท่ีไมมี่ความสามารถในการบริหารจดัการแผ่นดนิ อนันีก็้เป็นเร่ืองนา่เศร้า แตค่ณุถนอมมอบอาจารย์ป๋วยให้
ท างานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและท างานด้วยความสามารถ เวลานัน้ต าแหนง่ของท่านเป็นผู้วา่การธนาคารแหง่
ประเทศไทย แตว่า่ท าสารพดั เป็นประธานดแูลหลายเร่ือง เป็นบญุคณุมาจากอาจารย์ป๋วยทัง้นัน้ และทา่นคดิอยู่
ตลอดเลยคือบญุคณุอนัแรกทา่นอยูธ่นาคารชาตทิ าให้เงินบาทอยู่ตวั ผมไมไ่ด้พดูว่าแข็งหรืออ่อน ก่อนอาจารย์
ป๋วยเงินบาทจะต้องแลกตลาดมืดจะเงินปอนด์หรือเงินดอลล่าห์ อตัราตลาดตัง้ไว้อย่าง ผมจ าได้วา่ 35 บาทตอ่
ปอนด์ แตข่ายตลาดมืด 60 บาท อาจารย์ป๋วยสามารถเลือกตลาดมืดได้อนันีเ้ป็นความสามารถของทา่น แตท่า่น
เห็นวา่จะท าให้เศรษฐกิจเข้มแข็งอยา่งเดียวไมพ่อ ต้องกระจายรายได้ให้เกิดความยตุธิรรมในสงัคม แตท่า่นอึดอดั
กบัเผดจ็การ  

ผมจ าได้วา่ผมพานกัเขียนลกูศษิย์คนหนึง่ คนอินเดียแตไ่ปเตบิโตท่ีองักฤษ วิคเตอร์ อานนัต์ เป็นนกัเขียน
มีช่ือพอสมควร เผอิญ วิคเตอร์ อานนัต์ ท างานหนงัสือพิมพ์มีช่ือในองักฤษ เผอิญผู้ ท่ีชว่ยเหลือวิคเตอร์ อานนัต์ 
เป็นอาจารย์เก่าของอาจารย์ป๋วย ท่ีอนัเดอร์ซี ก็เปิดอกคุยกนัวา่ทา่นท างานด้วยความอดึอดัใจมากเพราะมนัไมมี่
เสรีภาพในการแสดงในฐานะท่ีทา่นเป็นข้าราชการ ทา่นเห็นวา่การเผดจ็การในสมยัถนอม แตท่า่นสามารถท า
อะไรเล็กๆ ในระบบได้หลายอยา่ง ทา่นอยากท างานนอกระบบ และในระบบทา่นใฝ่ฝันมีอยูส่องอยา่ง ท่ีท่าน
อยากใฝ่ฝัน อยา่งหนึง่เป็นจริงคือท่ีท่านอยากเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เงินเดือนน้อยกวา่เป็นผู้วา่
ธนาคารชาติ คือเป็นคนไม่คิดเอาเปรียบเงินข้าราชการเลย ประเดน็ท่ีผมจะพดูเร่ืองสงัคมร่วมสมยั อยู่กบัถนอม
มาแล้วทา่นก็ดีใจมากท่ีถนอมสามารถน ารัฐธรรมนญูออกมาได้ ปี 2516 คณุงามความดีอนันีค้นลืมไปท า
ให้สฤษดิเ์กิดมากกว่า แตอ่ยา่ลืมวา่สภาร่างรัฐธรรมนญูสมยันัน้ หลวงสทุธิสารเป็นประธาน คณุทวี บญุเกียรติ
เป็นรองประธาน คณุทวีเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมีต าแหนง่สัน้ท่ีสดุในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นมือขวาอาจารย์
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ปรีดี พนมยงค์ คณุดเิรกเป็นมือซ้าย เป็นฝ่ายบุ๋นและบู้  คณุทวีเสียอยา่งเดียวเป็นคนพดูโผงผางตรงไปตรงมา คณุ
ดเิรกเป็นคนนิ่ง เม่ือหลวงสทุธิสารตายคณุทวี  บญุเกียรติเป็นประธานสภา พอตกลงร่างรัฐธรรมนญูอาจารย์ป๋วย
ทา่นยินดีปรีดามาก และท่านก็คิดเลยวา่อยากออกมาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แตต่อนนัน้ไมมี่
ใครอยากให้ออก ทา่นบอกว่าท างานในธนาคารชาตมิา 12 ปีแล้ว ทา่นเจอคนในธนาคารชาตท่ีิแข็งพอแล้วให้เขา
เป็นเถอะ แตก่่อนจะออกมาอยูธ่รรมศาสตร์นัน้ท่านหา่งจากนกัศกึษาไปนานแม้ทา่นเคยเป็นคณะบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่านเห็นว่าโลกปัจจบุนัเปล่ียนไปเยอะแล้ว ทา่นเช่ือวา่เดก็รุ่นใหมเ่ปล่ียนไปเยอะ ทา่นอยากจะไปด ู
เมืองไทยมนัตามฝร่ัง พอมา 2514 จอมพลถนอมยบุสภา คือสภาเหมือนของเลน่พอคมุไมไ่ด้เขาก็ยบุ ทา่นก็
อตุสา่ห์อดทนมาตลอดมารับใช้สฤษดิม์ารับใช้ถนอม ทา่นต้องการเสรีภาพประชาธิปไตย ถึงแม้จะเป็น
ประชาธิปไตยคร่ึงใบก็ยงัดีกวา่ไมมี่เลย ทา่นบอกว่ามีความประสงค์ 2 อย่างคือ อย่างหนึง่เป็นอธิการธรรมศาสตร์
ซึง่ก็สมประสงค์ อีกอย่างคือเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สมยัก่อนผู้วา่มาจากการแตง่ตัง้ แตท่ี่ท่านอยากเป็นต้อง
เลือกตัง้ ท่ีนา่เสียดายคือมาเลือกตัง้ตอนท่ีทา่นหมดสภาพไปแล้ว คือทา่นเป็นคนท่ีดีมาก คืออาจารย์ป๋วยไม่ใช่

เป็นคนท่ีซ่ือสตัย์สจุริตเพียงอยา่งเดียว เป็นคนท่ีมีความสามารถเป็นคนท่ีมีกึ๋นเป็นคนท่ี Democrat และสามารถ
หาคนท่ีสามารถมาด ารงต าแหนง่ได้ การท่ีเกิดรัฐประหารในครัง้นัน้ท่านเสียใจมาก ถึงได้เกิดจดหมายนายเข้ม
เขียนเพราะมากเรียบร้อย แตค่วามเบาของทา่นเป็นการอ่อนนอกแข็งใน สง่ไปสยามรัฐคือไมเ่ช่ือว่าอาจารย์ป๋วย
เป็นคนเขียนเพราะวา่พวกขนุนางปกป้องข้าราชการ อาจารย์ป๋วยก็บอกผมเป็นคนเขียนเอง คือคนในสถานะแบบ
นัน้ท่ีรัฐบาลจะเกรงใจไมมี่เลยอนันีก็้นา่เห็นใจ 

 

อาจารย์ธเนศ  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งสูงท่ีไดรั้บเชิญใหม้าแสดงปาฐกถา “มองอาจารยป๋์วย
ผา่นสังคมร่วมสมยั” แมรู้้วา่เวลากระชั้น บอกตรงๆ วา่รับเพราะอยากพดูและศึกษาความคิดของอาจารยป๋์วย ซ่ึงผม
เคารพนบัถือและประทบัใจในวธีิคิดของท่านอยา่งมาก ผมนัง่อ่านและรวบรวมประเด็นต่างๆ ของอาจารยป๋์วย มี
ขอ้สังเกตอนัแรกประการหน่ึงคือเกือบทุกคนท่ีเขียนและพูดถึงอาจารยป๋์วย  มกัเร่ิมตน้ดว้ยการเล่าถึงภาพ
ประทบัใจวา่ไดพ้บไดเ้จอไดคุ้ยไดติ้ดต่อกบัอาจารยป๋์วยอยา่งไร สมยัโนน้ท่านมีต าแหน่งส าคญัเป็นถึงผูว้า่ฯ
ธนาคารชาติและต่อมาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ความประทบัใจของคนเล็กๆโดย
เฉพาะท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาเวลาไปติดต่อกบัท่าน ส่วนใหญ่จะคลา้ยกนัหมด ตั้งแต่สมยัอาจารยสุ์ลกัษณ์ยงัเป็น
นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญั เม่ือไดเ้ป็นบรรณาธิการหนงัสืออุโฆษสาร ก็ไดไ้ปติดต่อขอให้อาจารยป๋์วยใน
ฐานะอสัสัมชนิกเก่าผูมี้ช่ือเสียงเขียนบทความมาลงหนงัสือของโรงเรียนเก่าดว้ย1 มาจนถึงอาจารยว์ทิยากร เชียงกลู
เป็นตน้ ซ่ึงท่านก็รับเขียนใหด้ว้ยความเมตตาทุกคน ไม่วา่ใครก็ตามไปขอพบหรือโทรฯหาผูว้า่แบงคช์าติไดห้มด
ในตอนนั้น  

                                                 
1

 ดูรายละเอียดใน สุลกัษณ์ ศิวรักษ,์ ผู้ใหญ่ท่ีไม่กะล่อน นายป๋วย อ๊ีงภากรณ์ท่ีข้าพเจ้ารู้จัก (กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, 
๒๕๒๒), น.๘-๙. 
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ผมเคยพบอาจารยป๋์วย 2 คร้ังนบัวา่นอ้ยมาก คร้ังแรกท่ีกรุงนิวยอร์กในร้านอาหารจีน เม่ือสมยัท่ีท่านไป
เป็นศาสตราจารยพ์ิเศษท่ีมหาวทิยาลยัพรินซ์ตั้น 2 ตอนปี 2514 กลางปีนั้นผมไดทุ้นไปเรียนระดบัปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัโรเชสเตอร์สองปี พอไปอยูท่ี่นัน่ไดไ้ม่ก่ีเดือนก็เกิดรัฐประหาร 17 พฤศจิกายน 2514 พอปลายปี
อาจารยป๋์วยเดินทางจากเคมบริดจม์าพรินซ์ตั้น ในตอนนั้นพวกนกัเรียนไทยในสหรัฐฯก็เร่ิมเกาะกลุ่มพดูคุยถกกนั
เร่ืองการเมืองไทย บรรยากาศของการก่อตวัของนกัเรียนนอกมีมาหลายปีก่อนหนา้แลว้ แต่รัฐประหารพฤศจิกายน 
2514 จะเป็นตวัเร่งเคร่ืองและความรู้สึกรับผดิชอบต่ออนาคตและชะตากรรมของบา้นเมืองใหมี้มากข้ึน คือ
เหตุการณ์รัฐประหารในตอนนั้นบรรดานกัเรียนไทยส่วนมากรับไม่ไดก้็หงุดหงิดกนัมาก จบักลุ่มคุยกนัทั้งคืน
ไม่ไดน้อนเลยจนถึงตี 4 ก็นอนกนัตอนเชา้ ในรุ่นนั้นก็มีอาจารยช์าญวทิย ์เกษตรศิริ อาจารยฉ์ลาดชาย ระมิตานนท ์
อาจารยว์ิระดา สมสวสัด์ิ อาจารยอ์านนัท ์กาญจนพนัธ์ อาจารยบ์ณัฑร อ่อนด า และอาจารยป์รานีกบัคุณสุจิตต ์วงษ์
เทศ เป็นตน้3 พวกน้ีต่อมาไดส้มญานามวา่คือแก๊งหรือ “คอร์แนลมาเฟีย” เป็นแก๊งนกัเรียนไทยใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐฯ
ตอนนั้น  

พออาจารยป๋์วยมานิวยอร์ค เพราะพรินซ์ตั้นอยูใ่กล้ๆ  กบันครนิวยอร์ค ก็นดัเจอกนัท่ีร้านอาหารตอนเยน็ 
เราก็ขบัรถจากเมืองอิทากะ มหาวทิยาลยัคอร์แนลไปท่ีร้านอาหารและพบกบัอาจารยป๋์วย คุยกนัอยา่งง่ายๆไม่มี
พิธีรีตองอะไร ภายหลงัอาจมีคนมองวา่ไปสุมหวักนัวางแผนก็คงได ้ แต่จริงๆไม่มีแผนอะไรทั้งนั้น ก็ไม่มีอะไรแค่
ไปคุยกนัวา่เราตอ้งเรียกร้องประชาธิปไตยกลบัมา สมยัโนน้ไดแ้ต่คิดไป ส่วนการท านั้นก็ไม่รู้ เพราะไม่มีใครเป็น
นกัเคล่ือนไหว ไม่มีใครคิดหรอกวา่อีกสองปีต่อมาจะเกิดขบวนการนิสิตนกัศึกษาและประชาชนอนัมหึมาใน
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา รู้สึกแต่วา่อยา่งนอ้ยก็ยงัดีท่ีมีกลุ่มกอ้นของคนท่ีสนใจปัญหาบา้นเมืองมาปรับทุกขก์นั ตอนนั้น 
“จดหมายนายเขม้ เยน็ยิง่ถึงพี่ท  านุ เกียรติกอ้ง” ยงัไม่ออกไปสู่สาธารณชน ฐานะของอาจารยป๋์วยจึงยงัไม่เป็น
ปัญหาทางการเมือง อยา่งไรก็ตามหลงัจากจดหมายนั้นตีพิมพใ์นหนา้หนงัสือพิมพแ์ลว้ อาจารยป๋์วยก็กลายเป็น
หวัหนา้นกัศึกษาและกลุ่มอาจารยห์รือใครท่ีไม่พอใจรัฐบาลในยคุนั้นไปทนัที 

 ผมคิดวา่ทางฝ่ายรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรสรุปไดไ้ม่ยาก ซ่ึงมนัก็จริงเหมือนกนัเพราะวา่ตอนนั้น
อาจารยป๋์วยมาเจอกบัพวกเด็กๆ ก็ตอ้งถูกหาวา่เป็นหวัหนา้แน่ๆ เพราะฉะนั้นข่าวกรองเขาก็รายงานถูก เพียงแต่วา่
เราไม่ไดคิ้ดร้ายอะไรขนาดนั้น ไม่มีใครคิดโค่นรัฐบาล เราไม่มีอุดมการณ์ท่ีจะไปกูช้าติหรือเดินขบวนแบบใน
อเมริกาได ้ จ  าไดว้า่ผมถามท่านวา่ท าไมท่านท างานกบัจอมพลสฤษด์ิได ้ ซ่ึงค าตอบอาจารยสุ์ลกัษณ์ไดต้อบไปแลว้ 
คือจอมพลสฤษด์ิเขามีความตั้งใจท่ีจะพฒันาประเทศ เม่ือเทียบกบัจอมพล ป.พิบูลสงครามซ่ึงมีบารมีและในฐานะ
ผูน้ าทหารการในแง่การเมืองการปกครองมีความสามารถมาก ท่านอาจารยป๋์วยยอมรับวา่จอมพลสฤษด์ิเก่งกวา่
จอมพล ป. แสดงวา่ท่านตอ้งเก่งมากๆ  
                                                 
2

 การท่ีอาจารยป๋์วยเดินทางไปเป็นอาจารยพิ์เศษท่ีมหาวทิยาลยัพร๊ินซตนันั้น สืบเน่ืองมาจากการท่ีท่านตั้งใจจะมาท างานท่ีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และหาทางลาออกจากต าแหน่งผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย แต่นายกรัฐมนตรียบัย ั้ง
ไว ้ในท่ีสุดตกลงดว้ยการใหท่้านไปเป็นศาสตราจารยพิ์เศษท่ีมหาวทิยาลยัพร้ินซตนัภาคการศึกษา ๑  การไดไ้ปบรรยายและท างาน
ในมหาวทิยาลยัในสหรัฐฯก็เป็นโอกาสดีท่ีอาจารยป๋์วยจะไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ของมหาวทิยาลยัและปัญหานกัศึกษาดว้ย ท่านได้
มีโอกาสเดินทางไปเมืองอ่ืนๆในสหรัฐฯ ไปปาฐกถาและพบปะนกัเรียนไทยมากหนา้  ดูรายละเอียดใน ส.ศิวรักษ ์ ผู้ใหญ่ท่ีไม่
กะล่อน, หนา้ ๑๓๐. 
3

 ดูรายละเอียดในสุจิตต ์วงษเ์ทศ, โง่เง่าเต่าตุ่น เมดอิน ยู เอส เอ ภาค ๒  (กรุงเทพฯ, ส านกัพิมพพ์ิฆเณศ, ๒๕๑๖). 
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อีกคร้ังท่ีผมไดมี้โอกาสมาเจอท่านอีกคร้ังประมาณปี 2518 ท่ีหอ้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนถึง
วกิฤตการณ์ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ หลงัจากนั้นท่านไดล้ี้ภยัไปอยูใ่นองักฤษและลม้ป่วยลง  หลงัจากท่ีอาจารยป๋์วยเร่ิมพกั
ฟ้ืนจากอาการป่วย ผมเป็นบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ในปี 2536 และไดน้ าบทความเร่ือง “จากครรภม์ารดา
ถึงเชิงตะกอน” ของท่านมาตีพิมพซ์ ้ าอีกทีหน่ึงในวารสารธรรมศาสตร์ ช่วงนั้นเป็นการเมืองยคุหลงักรณีพฤษภา
เลือด ระบบประชาธิปไตยกลบัมาอีกวาระหน่ึง วารสารธรรมศาสตร์ฉบบัหลงัพฤษภาเลือดก็น าเสนอแนวทางเลือก
ของประชาธิปไตย ก็เลยคิดวา่ขอ้เขียนของอาจารยป๋์วยน่าจะสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ พอพิมพเ์สร็จเราก็ส่งเช็คค่า
เร่ืองไปใหอ้าจารยท่ี์ลอนดอน อีกสักประมาณเดือนอาจารยป๋์วยก็ส่งเช็คใบนั้นกลบัมา อาจารยเ์ขียนเป็น
ภาษาองักฤษดว้ยลายมือความวา่  

Dear อาจารยธ์เนศ  
Thank you for your kind letter I am returning the check as I do not need it.   
With best wishes.   
Your 
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ (ลายเซ็น) 
 
 นัน่เป็นจดหมายฉบบัสุดทา้ยท่ีมีคุณค่ามาก นั้นคือความเมตตาและความเสมอตน้เสมอปลายท่ีทุกคน

ไดรั้บจากอาจารยป๋์วย คือทา่นเคารพคนทุกคน ไม่วา่คนเล็กคนนอ้ยคนโง่คนฉลาดต่างๆ ไม่น่าเช่ือ อนันั้นคือความ
เป็นคนท่ีผมคิดวา่คือสูงสุดลงมาสู่สามญัจริงๆ  

 
กลบัมาสู่ประเด็นท่ีผมเตรียมมาคือ 2 หวัขอ้ใหญ่ๆ อนัแรกคือแนวความคิดอาจารยป๋์วยท่ีผมเขา้ใจ และอนั

ท่ีสองตรงกบัประเด็นท่ีตั้ง แลว้มองจากสังคมร่วมสมยัอยา่งไร มองประเด็นอาจารยป๋์วยแลว้มีค าตอบไหม ผมบอก
ตรงน้ีเลยวา่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา จบแลว้ท่านอาจยงัมองไม่เห็นค าตอบ แต่อาจไดต้อนท่ีท่านไปคิดต่อก็ได ้
ตอ้งขอออกตวัไวก่้อน การพดูถึงอาจารยป๋์วยในเวลาน้ี (มีนาคม ๒๕๕๐) ผมวา่หลีกไม่พน้ตอ้งพดูถึงจุดจบชีวติ
ของคนคนหน่ึง ซ่ึงผา่นความกา้วหนา้ในการท างานรับใชแ้ผน่ดินจนประสบความส าเร็จอยา่งสูง เป็นท่ียอมรับนบั
ถือและเคารพจากคนวงการต่างๆ จากบนสุดจนล่างสุด อยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ของสามญัชนไทย
ก็วา่ได ้ ชีวติการท างานในระบบราชการและการร่วมสร้างรัฐไทยท่ีเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ อนัมีศกัด์ิศรี ท าให้
ประเทศไทยมีฐานะอนัโลกยงัตอ้งยอมรับนบัถือ อนัน้ีคิดวา่ประวติัศาสตร์ตอ้งบนัทึกวา่อาจารยป๋์วยมีคุณูปการ
ส าคญัต่อการสถาปนาระบบการคลงัของประเทศ ท าใหเ้ป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพไดไ้ม่เละเทะลา้หลงักวา่
ประเทศเพื่อนบา้นอ่ืนๆ อนัน้ีตอ้งยกเครดิตใหก้บัท่าน เพราะฉะนั้นใครท่ีมีปัญหากบัระบอบสฤษด์ิอาจจะรับ
อาจารยป๋์วยตรงน้ีไม่ได ้ น่ีคือค าถามซ่ึงในอนาคตอาจตอ้งมีนกัประวติัศาสตร์และนกัเศรษฐศาสตร์การเมืองไป
ศึกษาวเิคราะห์เพิ่มเติมใหลึ้กซ้ึงต่อไป  

ค าถามต่อไปซ่ึงคนท่ีช่ืนชมอาจารยป๋์วยตอ้งเตรียมรับมือกบัค าถามท านองน้ีเหมือนกนั วา่โดยขอ้เทจ็จริง
ท่านเป็นส่วนหน่ึงของระบอบเผด็จการหรืออ านาจนิยม แต่แลว้ชีวิตของท่านก็ตอ้งยติุลงดว้ยโศกนาฏกรรม มนั
เป็นโศกนาฏกรรมท่ีอปัยศและโหดร้ายท่ีสุด ท่ีสังคมภายใตอ้  านาจรัฐปล่อยใหค้วามป่าเถ่ือนของคนชั้นน าไร้
ปัญญาใชอ้ านาจบาตรใหญ่ท าลายท่านและเยาวชนผูต่้อสู้เพื่อสังคมใหม่ทั้งหลายตอ้งถึงการพินาศอยา่งไม่มีความ
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ปราณี ส าหรับพวกเราคนร่วมสมยัการมองกลบัไปในอาจารยป๋์วยในขณะน้ีท่ีส าคญัน่าจะอยูท่ี่การน าเอา
โศกนาฏกรรมอนันั้นมาศึกษาวเิคราะห์และสร้างปัญญาความเขา้ใจ  

ในสภาพความเป็นอยูข่องสังคมประชาธิปไตย การเรียนรู้โศกนาฏกรรมของอาจารยป๋์วยอยูท่ี่การน าเอา
หลกัการและจุดยนืท่ีท่านใชใ้นการธ ารงรักษาความเป็นคนสามญัท่ีมีหลกัธรรม กระทัง่น าไปสู่การเปิดโปงพบธาตุ
แทแ้ละจุดยนือนัไร้หลกัธรรมของระบอบในสถาบนัท่ีท่านร่วมก่อตั้ง และท างานรับใชม้าตลอดชีวิต 
โศกนาฏกรรมของท่านเร่ิมก่อตวัข้ึนเม่ืออาจารยป๋์วยเร่ิมแสดงใหร้ะบบและสถาบนัเหล่านั้นตระหนกัวา่ ท่านเป็น
ตวัของท่านเองมากกวา่เป็นแค่กลไกเคร่ืองมืออนัหน่ึงของระบบซ่ึงเคล่ือนไปแค่วนัๆ ผา่นการฟูมฟักของ
ยศถาบรรดาศกัด์ิและลาภยศสรรเสริญนานาประการ ส่ิงเหล่านั้นคืออ านาจและฤทธ์ิเดชในการสยบขา้ราชการใน
ทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะจ าพวกชั้นสูงๆ ได ้ทวา่ไม่อาจสามารถสยบและบงัคบัอาจารยป๋์วยใหย้อมตามอ านาจนั้นๆ 
ได ้ตรงกนัขา้มดูเหมือนยิง่นานวนั ท่านยิง่เขา้ใจและตระหนกัถึงธาตุแทแ้ห่งอ านาจนั้นๆ มากยิง่ข้ึน ควบคู่กบั
เรียนรู้และเขา้ใจฐานะของประชาชน คนส่วนใหญ่ของประชาชาติท่ีเป็นเป้าหมายของนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ 
ท่ีท่านเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างและปฏิบติั การประกาศจุดยนืและท่าทีอนัเป็นจุดหมายแห่งความเป็นมนุษยท่ี์
เป็นเสรีชนคนหน่ึง ท่ียดึถือในหลกัประชาธิปไตยของคนกลุ่มใหญ่ท่ียากไร้ ท่ีท่านพอใจเรียกวา่ “ประชาธรรม”
และในความยติุธรรมอยา่งเสมอหนา้ ท าให้อ านาจและรัฐไทยในสมยันั้น ทนไม่ไดแ้ละไม่พอใจหาทางเล่นงาน
และขบัไล่ท่านใหอ้อกไปจากเมืองไทย น่ีเป็นการก าจดัอยา่งน่ิมนวล ในฐานของคนรู้จกัและท าหนา้ท่ีการงาน
ใกลชิ้ดกนัมาก่อน หาไม่ก็คงถูกอุม้หรือก าจดัดว้ยวธีิการรุนแรงอ่ืนๆ ซ่ึงก็ปรากฏเป็นจริงในวนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

โศกนาฏกรรมเกิดข้ึนมาไดเ้พราะโลกใหม่น้ีไม่ไดอิ้งอยูก่บัพระเจา้และความยติุธรรมของพระเจา้แต่
ถ่ายเดียวอีกต่อไป  ในโศกนาฏกรรมมนุษยต์อ้งพบกบัความพินาศโดยปราศจากเหตุผล ทั้งน้ีสังคมจะไดเ้อามา
เตือนสติมนุษยใ์หส้งบเสง่ียมเจียมตวัต่อไป  (เจตนา ๒๕๒๘)  โศกนาฏกรรมจะเป็นท่ีซึมซบัของคนในสังคมได ้ก็
เม่ือสังคมหนัมาใหคุ้ณค่าแก่ความเป็นมนุษย ์อยา่งมีศกัด์ิศรีและมีเหตุผลของตนเองได ้ กระทัง่น าไปสู่ความขดัแยง้
อนัไม่อาจประนีประนอมได ้ เช่นในเร่ืองอนัติโกน(Antigone) คือความขดัแยง้ระหวา่งการเช่ือฟังกฎหมายของ
มนุษยใ์นรัฐกบักฎของพระเจา้ท่ีสูงกวา่ซ่ึงเนน้ในหนา้ท่ีของคนท่ีมีต่อพระเจา้และครอบครัว  หรือในเร่ือง A Man 
for All Seasons อนัเป็นเร่ืองของโทมสั มอร์ท่ียอมตายเพื่อพระเจา้แต่ไม่ยอมท าตามความตอ้งการของกษตัริย ์ เขา
พดูวา่ “ขา้พเจา้ตายในฐานะของขา้รับใชท่ี้ดีของกษตัริย ์ แต่ทวา่เป็นขา้ของพระเจา้ก่อน” ( I die the king’s good 
servant but God’s first) คือเขาก็ไม่ไดป้ฏิเสธความจงรักภกัดีต่อกษตัริยคื์อยงัจงรักภกัดีอยู ่ แต่สุดทา้ยก็ตอ้ง
ตดัสินใจอุทิศชีวติใหแ้ก่พระเจา้ไม่ท าตามท่ีกษตัริยต์อ้งการ   

ในกรณีของอาจารยป๋์วย กล่าวไดว้า่ความขดัแยง้อนัไม่อาจประนีประนอม ซ่ึงก็คืออวสานและจุดจบใน
ชีวติการงานและสังคมของท่าน มาจากการท่ีท่านเคารพต่อความจริงท่ีเป็นของมหาชนคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นสามญั
ชน ในขณะท่ีความจงรักภกัดีของท่านท่ีมีต่อรัฐ ราชการและสถาบนัของประเทศนั้นเป็นรอง  ผลสะเทือนของการ
แสดงจุดยนืทางการเมืองและสังคมดงักล่าว มีปฏิกิริยามหาศาล ก็เพราะวา่อาจารยป๋์วยในเวลาและบริบทของ
ประวติัศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนไดก้ลายเป็นผูน้ าทางความคิดการเมืองของพลงัคนรุ่นใหม่ไป  
ในสังคมทัว่ไปท่านเป็นตวัอยา่งของความส าเร็จอนัสูงส่งในการปฏิบติัหนา้ท่ีภารกิจการงานของราชการอยา่งดี
เยีย่ม อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ และอยา่งซ่ือสัตย ์  
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ทั้งหมดนั้นก่อใหเ้กิดความขดักนัอยา่งไม่อาจนึกถึงได ้ และเช่นกนัความขดักนัอยา่งไม่น่าเป็นก็เป็น
เง่ือนไขท่ีท าให้โศกนาฏกรรมมีพลงัอยา่งยิง่ต่อความรู้สึกของคน  กล่าวคือจุดจบของอาจารยป๋์วยนั้นเป็นเร่ืองไม่
อาจคาดคิดไดอ้ยา่งธรรมดาสามญั  มนัไม่ไดม้าจากความผิด ความไร้หลกัการ ความไร้ซ่ึงศีลธรรมและคุณธรรม
ทั้งหลาย  หากแทจ้ริงแลว้มาจากการท่ีท่านท าในความดีและซ่ือสัตยต่์อความจริงอยา่งสุดจิตสุดใจต่างหาก   ภยั
พิบติัและความอยติุธรรมท่ีท่านไดรั้บจึงเป็นผลตอบแทนของการท าความดี น่ีจึงเป็นแก่นของโศกนาฏกรรมแห่ง
ชีวติมนุษยท่ี์แทจ้ริง 

น่ีเป็นค าถามต่อสังคมไทย  ท้ังในอดีตและในปัจจุบัน 
โศกนาฏกรรมแห่งชีวิตของอาจารยป๋์วยใหข้อ้คิดอะไรแก่เรา  ประการแรกคือการท าใหเ้ราตอ้งตั้งค  าถาม

ถึงประเด็นปัญหาท่ีพื้นฐานท่ีสุดของสังคมนัน่คือปัญหาและหลกัการพื้นฐานท่ีสุดของการด ารงชีวติอยูใ่นฐานะท่ี
เป็นมนุษย ์ ความเป็นคนคืออะไร  การมีชีวติอยูแ่บบท่ีเราหรือท่านเป็นอยูน่ั้นหมายความวา่อะไร  อนัน้ีคือส่ิงท่ีผม
คิดวา่ถา้หากอาจารยป๋์วยไม่เช่ือมัน่ไม่ยนืหยดัในจุดหมายของความเป็นคนท่ีมีความหมายอยา่งเด็ดเด่ียว ผมคิดวา่
โศกนาฏกรรมน้ีคงไม่เกิดข้ึน ทางเลือกมนัมีเยอะ เช่ือวา่จะมีคนไม่มากท่ีไปถึงจุดนั้น มนัจะมีนอ้ยมาก 

ประการต่อมา เราควรมีท่าทีและปฏิบติัอยา่งไรในการด ารงรักษาความเป็นมนุษยอ์ยา่งท่ีเราเขา้ใจใน
ท่ามกลางภววสิัยสภาพแวดลอ้มทางการเมืองแบบต่างๆ ท่ีเกิด เปล่ียนแปลงแลว้เส่ือมท าลายไป 

ในการเสนอและใหค้  าตอบต่อค าถามและปัญหาขา้งบนน้ี ผมจะอาศยัและตีความแนวความคิดและ
หลกัการในการด ารงชีวติและปฏิบติัตนของอาจารยป๋์วยเป็นส าคญั โดยศึกษาจากขอ้เขียน ประวติัและงานเขียน
ของผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนๆท่ีมีต่อท่าน   หวงัวา่การศึกษาและคน้ควา้ความคิดและหลกัการของท่าน จะใหป้ระโยชน์
และขอ้คิดอนัจะท าใหค้นรุ่นปัจจุบนัและต่อๆไป สามารถใชเ้ป็นฐานในการศึกษาเรียนรู้และพฒันาปัญญาของ
บุคคลและของสังคมต่อไป เพื่อท่ีเราจะไดมี้ความหวงัวา่สังคมไทยนั้นยงัมีแก่นและเน้ือหาอนัเป็นธรรมส าหรับ
การเปล่ียนแปลงยกระดบัในทางคุณภาพท่ีดีต่อไป มนัเป็นความหวงัท่ีหนกัมากท่ีจะหวงัในตอนน้ีหรือใน 20 ปีท่ี
ผา่นมาก็ตาม ผมวา่หากมนุษยไ์ม่มีความหวงัก็ไม่มีความเป็นมนุษย ์มนัอยูไ่ม่ได ้เพราะฉะนั้นในขอ้แรกผมสรุปวา่
ในความคิดความเป็นมนุษยท์ั้งหมดของอาจารยป๋์วย ผมสะกดัออกมาเป็นค าๆ เดียวก็คือค าวา่มนุษยชาติ Humanity 
ถา้ตรงตวัของฝร่ังคือ Humanism แต่ผมไม่ชอบค าแปลวา่มนุษยนิยม มีศพัทเ์ก่าคือ “มนุษยภาพ”เป็นศพัทท่ี์คุณ
กุหลาบ สายประดิษฐใ์ช ้ พบวา่แนวคิดของอาจารยป๋์วยในเร่ืองมนุษยค์ลา้ยคลึงกบัของคุณกุหลาบฯอยา่งมาก ผม
ขอใชค้  าน้ีต่อไป4 

มนุษยภาพ: ความจริง ความดีและความงาม 

                                                 
4

 อาจารยสุ์ลกัษณ์เป็นผูใ้กลชิ้ดและรู้จกัอาจารยป๋์วยอยา่งลึกซ้ึงกระทัง่สามารถวพิากษค์วามคิดอาจารยป๋์วยได ้ในแนวความคิด
สมยัใหม่ของอาจารยป๋์วยนั้น อาจารยสุ์ลกัษณ์ไม่ลงัเลท่ีจะวจิารณ์อยา่งตรงไปตรงมาเลยวา่ “คุณป๋วยนิยมยกยอ่งฝร่ังมากเกินไป 
เสรีนิยมมากเกินไป...ฝันหวานมากเกินไป...ขา้พเจา้ยงัเห็นวา่คุณป๋วยใหค้วามส าคญัแก่ความคิดแบบตรรก (rationalism) และ
แนวการกระท าแบบไดผ้ล (pragmatism) มากเกินไป ใหค้วามส าคญัในดา้นความลึกซ้ึงแห่งรหสัยนยั (mysticism) และ
ความเขา้ใจในดา้นจิตวญิญาณ (spiritual) นอ้ยไป  แต่โดยท่ีท่านมีรากฐานอนัมัน่คงทางจริยธรรม (morality) และความชอบ
ธรรม (decency) ท่านจึงเป็นคนท่ีน่ารัก และเป็นคนท่ีไม่เอาเปรียบเพ่ือนมนุษย ์และท่านหาทางเพ่ือสร้างสนัติประชาธรรมตลอด
มา เสียดายท่ีเร่ืองอยา่งน้ี เราไม่เคยมีเวลาอภิปรายกนัอยา่งถึงพริกถึงขิงเลยสกัที...” (ผู้ใหญ่ท่ีไม่กะล่อนฯ, น. ๑๗๓-๗๔) 
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อาจารยป๋์วยเป็นนกัคิดสมยัใหม่นอ้ยคนท่ีนิยามและน าเสนอความหมายและคุณธรรมของความเป็นคน
อยา่งธรรมดา (ในอดีตก็มีเทียนวรรณและศรีบูรพา) อยา่งธรรมดาหมายความวา่ไม่ใช่ของชนชั้นน า โดยทัว่ไปส่ิงท่ี
สังคมไทยยดึถือและปลูกฝังกนัมานานในเร่ืองคุณธรรมนั้น มกัเป็นคุณธรรมของชนชั้นปกครองและจุดหมายของ
การเป็นคนในทรรศนะของชนชั้นน าเสียเป็นส่วนใหญ่  ดงัเห็นไดจ้ากการเรียกร้องใหค้นทั้งหลายท าแต่ความดี
(ในทางนามธรรม) ท าการสมานฉนัท(์สามคัคี) และกตญัญูกตเวทิตา เคารพเช่ือฟังต่อผูใ้หญ่กวา่ ทั้งๆท่ีค าสอน
เหล่านั้นแทจ้ริงแลว้คือปัญหาภายในของชนชั้นปกครองกนัเองทั้งส้ิน 5  ท  าแลว้ไม่ไดบ้รรลุยกระดบัความเป็นคน
ของสามญัชน แต่วา่ไปสนองตอบความมัน่คงและเสถียรภาพของรัฐของระบบท่ีวางอยูบ่นสัมพนัธภาพทางอ านาจ
ตามประเพณีมากกวา่ นัน่ไม่ใช่จุดหมายของความเป็นคนของอาจารยป๋์วย 

 ท่ีผา่นมาเราจึงไม่ค่อยมีคุณธรรมท่ีเป็นของประชาชนธรรมดากนัเองท่ีสังคมยอมรับนบัถือ  ส่ิงท่ีอาจารย์
ป๋วยน าเสนอคือแนวความคิดท่ีคนธรรมดาสามญัฟังแลว้เขา้ใจไม่ตอ้งตีความ 3 ชั้นวา่แปลวา่อะไร ตวัแนวมโน
ทศัน์คติใหญ่ท่ีใชมี้ 3 ตวัของอาจารยป๋์วยคือ ความจริง ความดี และความงาม 3 ตวัน้ีคือหลกัธรรมของท่าน อนัแรก
ท่ีเราคิดถึงอาจารยป๋์วย คิดถึงความเป็นคน ภาพลกัษณ์ของคนท่ีอาจารยป๋์วยน าเสนอ เป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง
กวา้งขวาง คือ ความเป็นคนท่ีมีโอกาสและสามารถใชชี้วติตามอตัภาพท่ีเหมาะสม พึ่งตนเองได ้และเล้ียงดู
ครอบครัวได ้มีสวสัดิการในการศึกษา สาธารณสุขและการงาน ในทางการเมืองมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย สังคมมีความยติุธรรมและมีความงาม  (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนฯ)6  อนัน้ีเป็นภาพลกัษณ์ของ
พลเมืองและความตอ้งการพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม 

แน่นอนวา่ภาพลกัษณ์ดงักล่าวน้ีคือภาพของคนเมืองหรือท่ีเรียกกนัวา่กระฎุมพีคนชั้นกลางในเมืองนัน่เอง7 
ซ่ึงในโลกสมยัใหม่ไดท้  าใหส่ิ้งเหล่านั้นเป็นความตอ้งการพื้นฐานของคนโดยทัว่ไป คงไม่มีใครปฏิเสธวา่ไม่มี
ความตอ้งการสวสัดิการและหลกัประกนัในชีวติและเสรีภาพ หรือมีเฉพาะคนชั้นกลางและคนชั้นสูงเท่านั้นท่ีเขา
ตอ้งการส่ิงเหล่านั้น 

 ถา้จะดูในแนวคิดท่ีซบัซอ้นมากข้ึนก็ได ้หากจะหาความเป็นมนุษยท่ี์มีหลกัการสูงข้ึน จุดหมายและ
คุณธรรมท่ีอาจารยป๋์วยเสนอ ไม่ใช่คุณธรรมในทางนามธรรม ท่ีแยกออกจากสภาวะความเป็นจริงทางสังคม 

                                                 
5

 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ มติชน, ๒๕๔๙) 

6
 อาจารยช์าญวทิย ์เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวชิาพ้ืนฐานสมยัท่ีอาจารยป๋์วยเป็น

อธิการบดี เล่าวา่สมยัก่อนนั้นอาจารยป๋์วยก็มีแนวความคิด "วา่ ธรรมศาสตร์มีไทยคดีศึกษาแลว้ ก็ควรมีส่ิงท่ีเรียกวา่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษาข้ึนมาดว้ย แลว้ก็ควรจะท าใหค้นไทยของเรา รู้จกัเร่ืองของประเทศเพ่ือนบา้นใหดี้ข้ึน หลายท่านอาจจะ
คุน้เคยกบับทความท่ีส าคญัมากของ ท่านอาจารยป๋์วย ท่ีช่ือวา่ภาษาไทยใชค้  าวา่ "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" บทความ
ภาษาไทยฉบบัน้ีมีเป็นภาษาองักฤษดว้ยช่ือวา่ "Best Wishes For Southeast Asia" ปรารถนาดีต่อเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต…้" 

 
7

 มีคนเคยวจิารณ์อาจารยป๋์วยวา่ท่านมีความคิดเป็นแบบปัญญาชนกระฎุมพี ท่านรับฟังค าติชมหรือวจิารณ์ได ้แต่ก็อดไม่ไดท่ี้
จะตอ้งบ่นใหค้นท่ีเขียนขอ้ความนั้นฟังต่อหนา้อยูน่าน แตท่่านก็หวัเราะร่วนอยูเ่ร่ือย   ดูส.ศิวรักษ ์ผู้ใหญ่ท่ีไม่กะล่อน..., หนา้ ๑๓๐. 
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หากแต่ท่านย  ้าหลกัการหรือคุณธรรมอนัเป็นธรรมในการผลกัดนัสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ไป อนัเป็นเง่ือนไขแห่ง
การด ารงความเป็นมนุษยข์องบุคคลแต่ละคนอยา่งมีความหมายข้ึนมาไดด้ว้ย  สังเกตไดว้า่ท่านไม่นิยมเรียกร้อง
หรือเทศนาใหผู้อ่ื้นกระท าในหลกัธรรมอะไรแต่โดดๆหรือสักแต่วา่ไปตามกระแส  หากแต่จะใหอ้รรถาธิบายให้
เห็นถึงเหตุและผลของหลกัการหรือคุณธรรมนั้นๆ  ซ่ึงมกัเก่ียวเน่ืองกบัสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัสังคม ก็คือ
สังคมจะตอ้งเดินหนา้ไป เพื่อเป็นเง่ือนไขการด ารงความเป็นมนุษย ์ของบุคคลแต่ละบุคคลอยา่งมีความหมายข้ึนมา  
ดงันั้นจุดหมายของความเป็นคนอนัสมบูรณ์นั้น จึงตอ้งมุ่งไปสู่หลักการ ๓ ประการคือ หลักความจริง ความดีและ
ความงาม  โดยท่ีหลกัทั้งสามน้ี ท่านน ามาจากค าสอนทางฝ่ายคริสตศ์าสนา   หลกัศีลธรรมประจ าตวัดงักล่าวน้ี 
“ ถือวา่เป็นคุณธรรมส าคญัในการพฒันาทั้งบุคคลแต่ละคนและชาติหมู่คณะใหเ้จริญกา้วหนา้รุ่งเรืองไปโดย
สมบูรณ์” 

  ในเร่ืองของ ความจริงหรือสัจจะนั้น ท่านมีทรรศนะวา่ ควรใฝ่หาทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งทาง
วทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใหม้องใหร้อบดา้น จะไดน้ ามาเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติได ้แม้
ในทางปฏิบติัแลว้ท่านมีความโนม้เอียงในการท าใหท้างธรรมนั้นด าเนินไปในทางโลกวสิัยเสียมากกวา่ ดงัท่ี
อาจารยสุ์ลกัษณ์ ศิวรักษเ์คยวิจารณ์อยา่งตรงๆวา่ “ท่านขาดจิตสิกขา ไม่พยายามท าสมาธิเอาเลย...การท่ีท่านขาดจิต
สิกขา ท าใหปั้ญญาของท่านเป็นไปในทางโลกๆไดม้าก ซ่ึงอาจผดิพลาดไดง่้าย แมท้่านจะหวงัดี และมีวาสนามาดี
เพียงใดแลว้ก็ตาม” 8  อนัน้ีก็เป็นโลกทรรศน์สมยัใหม่ท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ของท่าน ท่ีพยายามประสานทุกๆศาสตร์
และความเช่ือทางศาสนาเขา้มาในการคน้หาและสร้างความจริงของแต่ละคน   

เม่ือจะหาค าอธิบายหลกัการดงักล่าวในค าสอนทางศาสนา อาจารยป๋์วยมกัร้องเรียนวา่ค าสอนบางขอ้บาง
อนัในพุทธศาสนาและคริสตด์ว้ยนั้น ไม่ช่วยในการใหค้  าตอบแก่การปฏิบติัท่ีเป็นจริงของคนไดดี้นกั  เช่นในหลกั
แห่งความจริง ความงาม และความดีวา่เป็นส่ิงอนัพึงปรารถนาแลว้ จะมีหนทางอะไรท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายดงักล่าว
ไดบ้า้ง  ในเร่ืองของความจริงหรือสัจจะนั้น ท่านมีทศันะวา่จะตอ้งหาความจริงทั้งทางโลกและทางธรรม อนัน้ีผม
คิดวา่สะทอ้นถึงประเพณีภูมิปัญญาไทยในการอธิบายความเป็นจริงในสังคมไทย กล่าวคือท่ีผา่นมาเราไม่มี
ประสบการณ์ในการแยกศาสนาออกจากสังคมและการเมืองดงัเช่นในโลกตะวนัตกสมยัใหม่  ซ่ึงท าใหส้ามารถยก
ฐานะความจริงทางโลกใหมี้ความหมายต่อมนุษยแ์ละสังคม ไดเ้ทียบเท่าหรือมากกวา่ความจริงทางศาสนาหรือทาง
ธรรมเสียอีก  เม่ือเป็นเช่นน้ีนกัคิดไทยสมยัก่อนจึงยงัยดึถือความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมดว้ย อิทธิพลของ
โลกทรรศน์ศาสนาพุทธท่ีไม่ไดป้ฏิเสธความจริงทางโลกเสียทั้งหมด  เห็นไดใ้นปัญญาชนสยามตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 
๔ เป็นตน้มา ตอ้งถือเอาทั้งทางโลกและทางธรรมดว้ย รวมไปถึงวทิยาศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ และสังคมศาสตร์9 ผม
คิดวา่เป็นท่าทีของท่านจะตอ้งดูความสมดุลตอ้งมองใหร้อบดา้น มนัถึงจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอยา่งแทจ้ริง
                                                 
8

 ส.ศิวรักษ,์ ผู้ใหญ่ท่ีไม่กะล่อนฯ...,น. ๑๑๐. 
9

 กล่าวในทางรูปแบบแลว้ ผูน้ าสยามสมยัรัชกาลท่ี ๔ ไดรั้บเอาอิทธิพลและเทคนิควทิยาตะวนัตกเขา้มาใชอ้ยา่งมาก กระทัง่แทรก
เขา้ไปในพ้ืนท่ีเดิมท่ีเป็นแบบไทยๆ สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของสยามท่ีดูเป็นสมยัใหม่ แต่ขณะเดียวกนัก็ลดความหมายและฐานะเดิม
ขององคค์วามรู้และความเช่ือของพ้ืนบา้นท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมลงไป  ท่ีส าคญัคือจกัรวาลทรรศน์ไตรภูมิฯท่ี
เปล่ียนไปจากสมยัรัชกาลท่ี ๔ เป็นตน้มา  พร้อมกบัการน าเสนอจกัรวาลทรรศน์สยามสมยัใหม่ท่ีผสมผสานระหวา่งตะวนัตกกบัคติ
ไทยพทุธโดยท่ีชนชั้นน ายงัคงฐานะน าในโลกใหม่น้ีไดต้่อไป  ดู ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะ
สถาปัตยกรรม สยามสมยัไทยประยกุต์ชาตินิยม (กรุงเทพฯ, มติชน, ๒๕๔๗). 
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ได ้แต่โดยรวมๆ แลว้ก็เป็นโลกทศัน์สมยัใหม่ ซ่ึงท่ีจริงแลว้ไดรั้บการหล่อหลอมมาจากการท่ีวทิยาศาสตร์ได้
คน้พบและท าใหม้นุษยส์ามารถบอกไดว้า่เราพบความจริง คือในโลกศาสนาอยา่งแต่ก่อนมนัไม่มีคนธรรมดาท่ี
ประกาศความจริงต่างๆ มนัท าไม่ได ้ถา้อยากหาความจริงท่านก็เขา้ไปอยูใ่นโลกศาสนาและไปประพฤติปฏิบติั
บ าเพญ็ศีล เม่ือเจอแลว้ก็จบเท่านั้นเอง  

พอท่านมีหลกัการแลว้อาจารยป๋์วยก็จะตอ้งหาค าท่ีจะมาอธิบายหลกัการต่างๆ เหล่าน้ี น่าสนใจมากวธีิท่ีจะ
อธิบายหลกัการดงักล่าว อาจารยป๋์วยพบวา่การกลบัไปหาค าสอนทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตเ์พื่อจะมานิยามหลกั 
3 ขอ้ของท่าน ท่านพบวา่ “หาสูตรจากค าสั่งสอนทางคริสตไ์ดย้าก... แต่เม่ือจะพึ่งจากมรรค ๘ ของอริยสัจจ ๔ ตาม
พุทธคติก็ไม่จุใจ  เพราะมีแต่เร่ืองใหคิ้ดชอบ ท าชอบโดยไม่บอกวา่  ชอบอยา่งไร” (ปกป้อง ๒๕๔๕ก: ๑๙๕) คือ
ตอ้งแยกออกจากโลกความเป็นจริง ถา้จะปฏิบติัตามค าสอนทางศาสนา ก็ท  าไปเลยตามความเช่ือของแต่ละคน  แม้
จุดหมายและความเขา้ใจอาจไม่ตรงกนัก็ได ้  เพราะค าสอนไม่ไดบ้อก แต่ถา้ท่านไปถามท่านพุทธทาสก็ได้
ทางเลือกและหาทางออกของมนัใหไ้ดต้ราบในท่ียงัไม่บรรลุส่ิงสูงสุด  

 แต่ในท่ีสุดท่านก็หาสูตรส าหรับการพฒันาตนเองและชาติไดใ้นค าเทศนาทางพุทธ ซ่ึงแสดงถึงจตุพละ 
คือก าลงั ๔ ประการ ไดแ้ก่ปัญญาพละ วริิยพละ อนวชัชพละ และสังคหพละ   

เอามาวิเคราะห์แลว้มนัตรงกบัท่ีท่านตอ้งการใชใ้นการอธิบายถึงหลกัธรรม 3 ขอ้ของท่าน ท่านก็บอกวา่
ปัญญาพละ และวริิยพละ สองขอ้แรกคือการใหค้วามส าคญัแก่ปัญญา ท่านกล่าววา่ “การท่ีจะพึงรู้วา่อะไรเป็นวชิา
หรืออวชิชา อะไรเป็นความงามนั้น ตอ้งอาศยัปัญญาเป็นเบ้ืองตน้ และตอ้งอาศยัปัญญาอีก เพื่อหาช่องทางไปสู่
จุดหมายอนัประเสริฐ” 

แต่ปัญญาอยา่งเดียวก็ไม่พอ ถา้รู้จริงแต่เกียจคร้านเสีย ก็หาประโยชน์อนัใดมิได ้จึงตอ้งมีวริิยะความเพียร  
พลงัสองขอ้หลงัคือการมีสติคอยก ากบัเหน่ียวร้ังไม่ใหป้ฏิบติัส่ิงท่ีเป็นโทษและมีภยัถึงผูอ่ื้น สุดทา้ยคือมีเมตตา
กรุณาเป็นท่ีตั้ง ท าการสงเคราะห์เก้ือกลูผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกขไ์ดถึ้งสุข  ทั้งหมดน้ีจึงจะถึงซ่ึงความงามและความดีจริง  
หลกัการสองขอ้แรกจึงเนน้ไปท่ีการยกระดบัตวับุคคลเอง ส่วนสองขอ้หลงัคือการคิดถึงผูอ่ื้นนอกเหนือตวัเอง  ใน
ความคิดและวธีิการของอาจารยป๋์วย อตัวสิัยไม่เคยด ารงอยูโ่ดดๆดว้ยตวัมนัเองเลย หากแต่ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์อยา่ง
รอบดา้นกบัภววสิัยเสมอ 

ทั้งหมดน้ีมนัท าใหค้วามจริง ความดี ความงามท่ีอาจารยป๋์วยคน้พบมนังามจริง ๆ น่ีคือส่ิงท่ีผมพบวา่
อาจารยป๋์วยต่างจากนกัคิดไทยจ านวนมาก คือเราค่อนขา้งมีปัญหากบัค าสอนท่ีเราอา้งมาจากศาสนาพุทธอยา่งท่ีเรา
ถูกสอนกนัมา ผมตั้งขอ้สังเกตคลา้ยๆ อาจารยป๋์วย ผมมีความรู้สึกวา่เราถูกสอนใหแ้บกรับความชัว่ การท่ีท าให้คน
อ่ืนเขาร่วมทางหรือไปถึงจุดหมายนั้นได ้ เราไม่มีแนวทางและหนทางท่ีชดัเจนและมีน ้ าหนกั  มนัคลา้ยกบัวา่ถา้เรา
นิพพานคนเดียวไดก้็ประสบความส าเร็จแลว้ คนอ่ืนไม่ตอ้งไดก้็ไม่เป็นปัญหา ใครท่ีเรียนปรัชญาตะวนัตกมาจะ
สังเกตวา่ แนวความคิดโดยเฉพาะในยคุสมยัใหม่นั้น ส่ิงท่ีพดูกนัมากก็คือเร่ืองคนอ่ืน ไม่ใช่เร่ืองของเราเองเป็น
ส าคญั ไม่วา่ลทัธิมาร์กซหรือปรัชญาอะไรต่าง ๆ ท่ีมีการตีความเยอะมาก เช่นของคา้นท์ 10  หรือเฮเกล 11  เป็นตน้ 

                                                 
10

 Immanuel Kant,1724-1804, นกัปรัชญาเยอรมนัและเป็นนกัคิดเชิงวพิากษส์มยัใหม่ท่ีมีอิทธิพลมาก.    
11

 G.W.F. Hegel, 1770-1831, เป็นนกัปรัชญาเยอรมนัท่ีมีช่ือเสียงและมีอิทธิพลต่อนกัคิดฝ่ายซา้ยเช่นลทัธิมาร์กซิสมม์าก. 
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ประเด็นสรุปง่ายๆก็คือ ตอ้งเขา้ใจท่าทีของคนท่ีมีต่อคนอ่ืน อนัน้ีคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะฉะนั้นระบบการเมือง
แบบประชาธิปไตยสมยัใหม่ท าไมมนัถึงไดง้อกเงยในเน้ือดินอนันั้นได ้ ผมคิดวา่เน้ือดินส าคญัคือการมี
ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆทั้งหลาย จะอยูด่ว้ยกนัอยา่งไร ท างานและปกครองกนัอยา่งไร แนวคิดและหลกัธรรมท่ี
มุ่งเนน้ไปท่ีคนส่วนมาก ไม่ใช่เร่ืองของคนๆเดียวหรือคณะกลุ่มเดียว มนัเกิดก่อนแลว้ ประชาธิปไตยเพียงแต่สวม
ทบัไปบนโครงสร้างบนหน่อเน้ือและความเช่ือต่าง ๆ ท่ีคนเหล่านั้นมีอยู ่ เพราะฉะนั้นเราสวนทางกนั 
ประชาธิปไตยไทยไม่ไดใ้หอ้ะไรสักอยา่งแก่คนส่วนใหญ่ คนถึงไดพ้ยายามแหกกรงนั้นข้ึนมาตอนน้ีคือปัญหาท่ี
เราเจอ 

ในประเด็นเร่ืองความจริงและการใชปั้ญญานั้น ถือวา่เป็นกุญแจดอกส าคญัในความคิดทางสังคมของ 
อาจารยป๋์วยเลยทีเดียว  ดว้ยความเช่ือมัน่ในการพฒันาบุคคล หนทางท่ีสังคมสมยัใหม่คน้พบและสร้างข้ึนมาอยา่ง
เป็นระบบอนัใหญ่โตยิง่กระทัง่ปัจจุบนัก็คือระบบการศึกษา  จึงไม่แปลกใจท่ีอาจารยป๋์วยใหค้วามส าคญัและทุ่มเท
เวลากบัการท างานไปในเร่ืองการศึกษาอยา่งมาก กระทัง่สละต าแหน่งผูว้า่การฯธนาคารชาติเพื่อมาเป็นคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และก่อตั้งมูลนิธิพฒันาชนบท โครงการบณัฑิตอาสาสมคัร โครงการพฒันาลุ่มน ้าแม่
กลาง และเขา้ร่วมโครงการพฒันาชนบทต่างๆมากมาย 

น่ีคือเหตุผลท่ีท าไมวาระสุดทา้ยของชีวติการท างานอาจารยป๋์วย ท่านถึงทิ้งงานใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ
เพื่อมาจบังานการศึกษา การเขา้สู่ความจริงดว้ยการใชปั้ญญา โดยผา่นการศึกษา ซ่ึงไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด อาจารย์
สุลกัษณ์วจิารณ์อาจารยป๋์วยในตอนหลงัวา่ท่านพยายามท าระบบข้ึนมา มนัยากท่ีจะท าไดส้ าเร็จคือในระบบมนั
หมดหวงัจริงๆในตอนนั้น หากจะหาค าตอบนั้นไดม้นัตอ้งไปสู่ทางเลือกคือการศึกษานอกระบบ  

ในเร่ืองของการศึกษานั้น ท่านใหข้อ้คิดวา่ จุดหมายส าคญัของการศึกษาอยูท่ี่  
๑) อบรมคนใหเ้ป็นคนดี  
๒) รู้จกัใชค้วามคิด สติปัญญา  
๓) มีความรู้ประกอบสัมมาอาชีพได ้ 
 เพื่อจะบรรลุจุดหมายดงักล่าว ตอ้งร่วมกนัปฏิบติัทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน ทั้งดา้นบุคคลและประชาคม  

ในทางปฏิบติัการศึกษาตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการใหค้วามส าคญัของนกัเรียน และจบลงดว้ยความส าคญัของนกัเรียน
เช่นกนั  ไม่ใช่เพื่อครู เพื่อชาติ หรือเพื่อราชการ ท่ีส าคญัคือ “เพ่งเลง็ถึงคุณภาพ และศักด์ิศรีของมนุษย์ท่ีเป็น
นักเรียนแต่ละคน”12  

ตรงน้ีคือวรรคท่ีผมชอบมาก ในทางปฏิบติัแลว้ การศึกษาตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการใหค้วามส าคัญของนกัเรียน 
และจบลงดว้ยการใหค้วามส าคัญกบันกัเรียนเช่นกนั นโยบายการศึกษาไม่ใช่เพื่อครูไม่ใช่เพื่อชาติหรือไม่ไดเ้พื่อ
ราชการ ถา้ฟังเผนิๆ อาจวา่ไม่ส าคญัอาจะต่างจากท่ีพดูทุกวนัน้ี ทุกวนัน้ีเรามีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เอาเด็ก
เป็นศูนยก์ลางเป็นจุดหมายต่าง ๆ คือใครท่ีเป็นครูท าการบริหารจริงๆ คุณจะพบวา่คุณท าไม่ได ้ ท าอยา่งไรเอาเด็ก
เป็นศูนยก์ลาง แตะไม่ไดเ้ด๋ียวพอ่แม่เขาวา่ เป็นคติท่ีผดินกัเรียนเป็นศูนยก์ลางไม่ได ้ เป็นจุดหมายอยา่งเดียวก็ไม่ได ้
คุณเอาเด็กเขา้โรงเรียนคุณวา่เด็กจะไดอ้ะไร ครูท่ีสอนเด็กเขารู้อะไรมากกวา่ชาวนาหรือมนัไม่ใช่ ท่ีบอกวา่เด็ก
ส าคญั เด็กตอ้งส าคญั แต่ไม่ใช่จุดจบอยูท่ี่เด็ก จุดจบอยูท่ี่ตอ้งสร้างเคร่ืองมือท่ีเขาจะตอ้งพฒันาและสังคมตอ้ง

                                                 
12

 ปกป้อง จนัวทิย ์บก.,  ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ทัศนะว่าด้วยการศึกษา กรุงเทพฯ มูลนิธิโกมลคีมทอง ๒๕๔๕. 
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พฒันาต่อไป ตอ้งท าเป็นกระบวนการทั้งหมดมนัถึงจะเกิดข้ึน การปฏิรูปมนัถึงเกิดข้ึน จะใหก้ระทรวงศึกษาฯมา
ปฏิรูป มนัก็จะจบตรงปฏิรูปเพื่อรัฐมนตรี ปลดักระทรวง หวัหนา้งานต่าง ๆ สุดทา้ยคือครู เด็กไดบ้า้งก็เป็นบุญ ท่ี
ท่านอาจารยป๋์วยบอกวา่ใหค้วามส าคญักบันกัเรียนก็เพง่เล็งท่ีคุณภาพและศกัด์ิศรีของมนุษยท่ี์เป็นนกัเรียนแต่ละคน
ตรงน้ีชดัท่ีสุด ตอ้งขบใหแ้ตกวา่ความส าคญัของระบบการศึกษาอยูท่ี่การท าใหเ้ป็นนกัเรียนท่ีเก่งหรือเป็นนกัเรียน
ท่ีไดเ้กรดเอ หรือเกรดบีเท่านั้น หรือเป็นนกัเรียนท่ีมีความเป็นมนุษย ์ ผมกลบัมาสู่ปัญหาพื้นฐานก็คือทุกคนตอ้ง
เป็นมนุษยท์ั้งก่อนและหลงั เม่ือเด็กคนนั้นท าผดิครูก็ตอ้งหาวธีิการท าให้เด็กคนนั้นท าถูกโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่เป็น
ศูนยก์ลางหรือจุดหมายอะไร ทนัทีท่ีความเป็นมนุษยม์นัถูกใชด้ว้ยกนัทั้งสองฝ่ายทั้งครูและเด็กและพอ่แม่เหล่าน้ี 
ผมคิดวา่การปฏิรูปการศึกษาเกิดข้ึนไดท้นัทีในกระบวนการเรียนการสอนและการพฒันาชีวติ 

เห็นไดช้ดัเลยวา่ ในความคิดของอาจารยป๋์วยนั้น ท่านให้ความส าคญัอนัดบัแรกท่ีความเป็นคนท่ีเป็น
บุคคลหรือปัจเจกชน  ไม่ใช่ตวักขูองก ูความเป็นคนท่ีมนัเช่ือมโยงกบัสังคม การใหค้วามส าคญัท่ีบุคคล ก็เพราะ
บุคคลคือจุดหมายอนัส าคญัของโลกสมยัใหม่ท่ีเรียกวา่โลกโลกียะ (secular world)อนัต่างจากคติดั้งเดิมท่ีให้
น ้าหนกัไปท่ีโลกโลกุตระ แนวความคิดทางสังคมของท่านจึงสอดคลอ้งกบัส านกัแสงสวา่งทางปัญญาของยโุรป 
การเคล่ือนสู่ความเป็นสมยัใหม่ ความเป็นวทิยาศาสตร์ ความเป็นเจา้โลก ทุกอยา่งในปัจจุบนัน้ี มนัมาจากความเติบ
ใหญ่และทรงอิทธิพลของส านกัปรัชญาแสงสวา่ง ปรัชญา Enlightenment ใครก็ตามท่ีเกิดมาในโลกท่ีเป็นยคุใหม่
แลว้ สมยัใหม่ การพฒันาของวทิยาศาสตร์แบบน้ีแลว้ ถา้หากคิดไดอ้ยา่งมีสติ มีปัญญาแลว้ ก็ตอ้งเห็นความเป็นคน
เป็นพื้นฐานท่ีมนัปฏิเสธไม่ได ้ท าตรงน้ีไม่ถูกท่ีเหลือก็ไม่ตอ้งพดูถึง ไปไม่ได ้ผมกลา้ฟันธงวา่น่ีคือปัญหาใหญ่ของ
ประเทศท่ีเราเรียกโลกท่ีสาม ท่ีเราพฒันาข้ึนมา คือเราไม่สามารถมาหาขอ้ยติุไดว้า่จุดหมายความเป็นคนมนัคือ
อะไร เพราะฉะนั้นจุดหน่ึงของอาจารยป๋์วยท่านพยายามเสนอรูปแบบหน่ึง 

ก่อนจะผา่นเร่ืองการศึกษาไป อยากใหต้วัอยา่งแนวคิดของอาจารยป๋์วยในเร่ืองอุดมศึกษาอีกนิด ซ่ึง
ก าลงัขยายกนัเป็นการใหญ่ในปัจจุบนัน้ี  ท่านกล่าววา่คติท่ีวา่เด็กทุกคนควรจะเขา้มหาวทิยาลยัไดน้ั้นเป็นมิจฉาทิฐิ  
“การศึกษาขั้นมหาวทิยาลยัเปรียบไดก้บัโรงพยาบาลบา้ คนตอ้งบา้จึงเขา้โรงพยาบาลบา้ได ้ จึงจะเหมาะสม คนดีๆ
จะไปเขา้โรงพยาบาลบา้ยอ่มไม่ได ้คนท่ีจะเขา้มหาวทิยาลยัไดต้อ้งเป็นคนท่ีเหมาะกบัการเรียนวชิาในขั้น
อุดมศึกษา...”13 

สุดทา้ยในเร่ืองการศึกษา ผมขออนุญาตถ่ายทอดขอ้ความอนัเก่ียวเน่ืองกบันกัเรียนและจริยธรรมของ
นกัวชิาการ เป็นขอ้ความท่ีผมประทบัใจและซ้ึงใจยิง่ อยากใหค้นหลายๆคนไดส้ัมผสัและตกัตวงความปิติจากความ
งามของความคิดและภาษาน้ีกนัเอาเอง ในปี 2512 หลงัจากท่ีโกมล คีมทองตาย และก่อตั้งมูลนิธิโกมลคีมทอง
ข้ึนมา ไดเ้ชิญใหอ้าจารยป๋์วยเป็นองคป์าฐกคร้ังแรกเร่ืองอุดมคติ และท่านก็ปิดทา้ยดว้ยการอา้งขอ้ความขา้งล่างน้ี 
คือท่านยนืยนัวา่อุดมคติไม่ใช่เร่ืองเหลวไหล คนมกัชอบพดูแบบไม่คิดวา่อุดมคติกินไม่ได ้ ท่านอาจารยป๋์วยก็ตอบ
วา่ใครละท่ีโง่กินอุดมคติ ผมวา่ท่านพดูดีมากคือเห็นลกัษณะการใชค้วามคิดอาจารยป๋์วย คือท่านเนน้ท่ีการปฏิบติั 
แต่การปฏิบติัตอ้งมีหลกัการ เพราะฉะนั้นอุดมคติลอยอยูเ่หนือฟ้าคือเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งไปใหไ้ด ้ ท่านบอกวา่ถา้พดู
วา่อุดมคติมนัท ายาก ท่านบอกวา่ฟังได ้ แต่ถา้บอกวา่อยา่ไปยุง่กบัมนัเลยมนัไม่มีจริง ก็เม่ือไม่ปฏิบติัแลว้จะรู้ได้

                                                 
13 ปกป้อง จนัวทิย ์บก., ป๋วย อ๊ีงภากรณ์ ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม กรุงเทพฯ มูลนิโกมลคีมทอง ๒๕๔๕ น. ๒๒. 
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อยา่งไรวา่ไม่มีจริง อนัน้ีก็แสดงถึงจุดยนืของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี ผมจะอ่านใหฟั้งมนังดงามมากทั้งในแง่เน้ือหาและ
ภาษา ท่านบอกวา่  

 
“อนัความย ัว่ยวนมายาแห่งโลกเราน้ีแหละ ท่ีท าให้เราเกิดความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีผูเ้คร่งใน

การเรียน เป็นสมณะแห่งวิทยาและผูรั้กเรียนนัน่เองก็มีหนา้ท่ีและสิทธิท่ีจะบงัคบัโลกให้เดินตามตน มิใช่
ตนเดินตามโลก จงนอ้มรับเอารสธรรมอนัขจายตลบอยูแ่ลว้ในของทุกส่ิงท่ีประกอบข้ึนเป็นธรรมชาติ จง
ช่วยเป็นล้ินใหธ้รรมชาติไดก้ล่าวมธุรสกล่อมใจมนุษย ์และจงแสดงใหโ้ลกอนัโง่เขลาเล็งเห็นเสียทีวา่ วชิา
ความรู้น้ีประเสริฐเพียงใด เม่ือเราเห็นอยูต่  าตาแลว้วา่ กาลสมยัของเราน้ีมีบาปอยูห่นาแน่น และบา้นเมือง
ของเราน้ีความเท็จ ความชัว่ดาษด่ืนอยู ่ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงเขา้สู่ความร่มเยน็แห่งวิชาและแสวงหา
ความรู้ซ่ึงใครๆเขาได้ละเลยเสียแล้ว ถึงแสงแห่งวิชานั้นจะริบหร่ี ก็จงพอใจเถิด เพราะแม้จะเป็นส่ิง
เล็กน้อย ก็ยงัเป็นของของเราจริงๆ จงมุ่งหน้าคน้แลว้คน้อีกต่อไป อย่าไดท้อ้ถอย อย่าไดท้ะนงจนถึงกบั
วางมือจากการคน้ควา้หาความรู้ อยา่เช่ือถือในความคิดของท่านจนงมงาย และก็อย่าหลงลืมผูอ่ื้นโดยไม่
พิจารณาถึงเหตุผล ท่านมีสิทธิท่ีจะเดินทางขา้มทะเลทรายไปสู่วชิา ถึงจะเป็นทะเลทรายทุรกนัดาร ก็มีดวง
ดาราส่องแสงอยู่แพรวพราว และเหตุไฉนเล่า  ท่านจึงจะสละสิทธิขอ้น้ีของท่านเสีย ไปชิงสุกก่อนห่าม
โดยเห็นแก่ความส าราญ ท่ีดินสักแปลง บา้นสัก ๑ หลงั และยุง้ขา้วสัก ๑ ยุง้ วิชาเองก็มีหลงัคา มีฟูก ท่ี
นอน มีอาหารไวต้อ้นรับท่าน 

“จงบ าเพ็ญตนให้เป็นผูจ้  าเป็นแก่โลก มนุษยชาติก็จะน าอาหารมาสู่ท่านเอง แมจ้ะไม่ให้ถึงยุง้ถึง
ฉาง แต่ก็เป็นบ าเหน็จชนิดท่ีไม่ลบลา้งบุญคุณของท่านท่ีท าไวแ้ก่มนุษยชาติ ไม่ลบลา้งความรักใคร่นิยม
ของคนทั้งหลาย และไม่ลบลา้งสิทธิของท่านท่ีมีอยูต่่อศิลปะ ต่อธรรมชาติ และต่อความหวงัของมนุษย”์ 14 
 
ผมจ าไดว้า่เม่ือผมกลบัมา(จากการล้ีภยัและเรียนต่อในสหรัฐฯ)และโอนจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ลงมา

สอนท่ีธรรมศาสตร์หลงัปีพ.ศ. 2535 สุนทรพจน์ขา้งบนน้ีเปรียบประดุจหยดน ้าใสกลางทะเลทรายท่ีอา้งวา้งและ
เงียบเหงา  เป็นบ่อน ้าสุดทา้ย ท่ีท าใหย้นืต่อและพยายามท่ีจะคลานต่อมาจนถึงวนัน้ี 

 
จากการพัฒนาบุคคลไปสู่ความเจริญแห่งสังคม 
อาจารยป๋์วยไม่ไดห้ยุดแค่การใหนิ้ยามและความหมายแก่การด ารงตนของแต่ละบุคคลเท่านั้น หากท่ีส าคญั

กวา่นั้นในกาลต่อมาคือการยกระดบัความคิดดงักล่าวน้ี สู่ระดบัสังคม น าไปสู่การเสนอหลกัคุณธรรมในการพฒันา
สังคมอนัไดแ้ก่ 

๑) หลกัสมรรถภาพ  
 ๒) หลกัเสรีภาพ  
๓) หลกัยติุธรรม  

                                                 
14

 สุนทรพจน์ของเอมเมอร์สัน ณ ดาร์ทมธัคอลเลจ ถอดความและเรียบเรียงใน ค าพูดและข้อเขียนของป๋วย อ๊ึง
ภากรณ์ หนา้ ๓๐๖-๗ อา้งใน ถนนหนังสือ สิงหาคม ๒๕๓๐, หนา้ ๔๔. 
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๔) หลกัเมตตากรุณา 
หลกัการดงักล่าวอาจารยป๋์วยประยกุตเ์สียใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมของบุคคล   ไดอ้อกมาเป็น หลกั

สมรรถภาพ เสรีภาพ ยติุธรรม และเมตตากรุณา  โดยท่ีหลกัสมรรถภาพก็ตรงหลกัความจริง ตอ้งใชพ้ลงัทางปัญญา
และวริิยะเป็นเคร่ืองมือ ส่วนหลกัเสรีภาพและยติุธรรม เก่ียวขอ้งกบัจิตใจของมนุษยท่ี์มีศกัด์ิศรีท านองเดียวกบั
ความงาม คือก่อให้เกิดความงามข้ึนในสังคมมนุษย ์ตอ้งใชอ้นวชัชพลงัเป็นก าลงัน าไป   หลกัเมตตากรุณา ตรงกบั
ความดี และอาศยัสังคหพลงัเป็นส่ือ   สังคมจะเจริญรุ่งเรืองไดต้อ้งเป็นสังคมท่ีมีสมรรถภาพ ๑ บุคคลมีอิสรเสรี
ภาพ ๑ มีความยติุธรรมครอบง าอยู ่๑ และคนในสังคมนั้นมีความเมตตากรุณาซ่ึงกนัและกนั ๑  

 
ในแง่ของคติธรรมต่างๆ เราพอเห็นวา่อาจารยป๋์วยท่านมีหลกัคิดและหลกัการ แต่ท่ีส าคญัคือท่านสามารถ

ท่ีจะใชแ้นวความคิดท่ีเรียกวา่อุดมคติมามองเห็นความเป็นจริง ซ่ึงท่ีจริงแลว้ตรงนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ผมคิดวา่ส าหรับ
ปัญญาชนเอง และขา้ราชการ หรือคนท่ีมีอ านาจต าแหน่งฐานะต่างๆ ส่ิงท่ีล าบากท่ีสุดคือ ถา้หากวา่ท่านยอมรับ
ความจริงทางสังคม มนัสามารถท าใหค้วามงามลึกๆ ท่ีอยูต่รงนั้นขาดวิ่นออกไปจากภาวะนามธรรมได ้นอกจากวา่
ตอ้งหลอกตวัเองใหไ้ด ้ ตรงน้ีคือสภาวะท่ีอาจารยป๋์วยหลุดออกมาจากความขดัแยง้ตรงนั้นได ้ ท่านจึงมองเห็น
ช่องวา่ง เห็นความไม่กลมกลืนระหวา่งนิยามความหมายของความจริงกบัการปฏิบติั โดยเฉพาะเร่ืองประชาธิปไตย 
ความกา้วหนา้ในการพฒันาเศรษฐกิจกบัความจริงในสังคมไทย เพราะฉะนั้นผมพยายามดูวา่แนวคิดและปัญหาท่ี
ท าใหท้่านตอ้งเดินไปสู่โศกนาฏกรรมวา่คืออะไร ค าตอบแน่นอนก็คือการเมือง ท่านอาจารยป๋์วยอาจจะวจิารณ์จอม
พลถนอมจากเมืองนอก แต่วา่ท่านไม่ไดเ้ป็นอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองโดยตรง ผมวา่หากท่านเลือกกลบัมาอยู่
แบบไม่มีปัญหากบัรัฐบาลถนอม ก็ไดไ้ม่มีปัญหา แต่ท่านเลือกทางเดินอีกทาง 

การจะเขา้ใจการตดัสินใจปฏิบติัการเมืองอยา่งไรในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ปฏิวติั ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ เราตอ้ง
กลบัไปคน้ควา้ก าเนิดและความเป็นมาในทางความคิดของท่าน  พฒันาการทางความคิดของอาจารยป๋์วยช่วงน้ี
น่าสนใจ กล่าวคือ ก่อนท่ีท่านจะเสนอหลกัคิดในเร่ืองจุดหมายของคนท่ีพึงปรารถนา อนัไดแ้ก่หลกัความจริง 
ความดีและความงามในปีพ.ศ. ๒๕๑๒ ก่อนหนา้น้ีราวปี ๒๕๐๓ ท่านก็พดูถึงประชาธิปไตยแลว้ ในบทความ 
“งบประมาณและเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ” พิมพใ์นวารสารกรมบัญชีกลาง ปีท่ี ๑ เล่ม ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เสนอ
หลกัการงบประมาณ ๖ ประการคือ หลกัคาดการณ์ไกล(foresight)  หลกัประชาธิปไตย (democracy) หลกัดุลยภาพ 
(balance) สารัตถประโยชน์ (utility) ยติุธรรม(equity) และสมรรถภาพ(efficiency) 

นัน่คือท่านเร่ิมพดูถึงค าวา่ “ประชาธิปไตย” ในสุนทรพจน์ของท่านแลว้ ท่านจะพดูในท่ีประชุมสมาคม
ธนาคาร ในงานเล้ียงของธนาคารชาติ ท่านพูดถึงประชาธิปไตย แต่ก่อนพูดถึงนโยบายการเงินต่างๆ ท่านก็บอกวา่
รัฐบาลเก็บเงินเราไม่เคยไปขอความเห็นจากประชาชน ท่านก็บอกวา่โดยหลกัท่ีถูกแลว้ การใชเ้งินจ านวนมาก
ขนาดนั้นและเงินทั้งหลายนั้นมาจากภาษีอากรต่างๆของประชาชน ก็ควรท่ีรัฐบาลจะตอ้งรับฟังความเห็นของ
ประชาชนเสียบา้ง กล่าวในหลกัคิดประชาธิปไตย ท่านเขียนวา่ “เงินไดข้องรัฐบาลเกือบทั้งหมดเกิดจากเงินของ
ราษฎร ฉะนั้น จึงเป็นการสมควรท่ีราษฎรจะตอ้งรู้เห็น และใหค้วามเห็นชอบดว้ยทั้งรายไดแ้ละรายจ่าย” (น. ๑๙๐)  
ถา้งุบงิบก็ขดัหลกัประชาธิปไตย พดูถึงรัฐสภาท่ีผูแ้ทนราษฎรไดรั้บเลือกตั้งเขา้มา ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัให้
ค  าปรึกษาและความอนุมติัแก่รัฐบาลในการเก็บภาษีอากรและการจ่ายเงิน 
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ช่วงนั้นเป็นสมยัระบอบปฏิวติัของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์น่าคิดวา่อาจารยป๋์วยไม่ไดรู้้สึกวา่รัฐบาลจอม
พลสฤษด์ินั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย ท่านพดูถึงความเก่งของสฤษด์ิวา่มีมากกวา่จอมพลป. พิบูลสงครามเสียอีก  ยิง่
การท่ีนายกฯใหอิ้สระในการท างานแก่ท่านอยา่งเตม็ท่ี  ความคิดการเมืองของท่านจึงผกูติดกบัเร่ืองประสิทธิผล 
สัมฤทธิผลของการปฏิบติันโยบายเศรษฐกิจเป็นส าคญั ดงัเห็นไดจ้ากสุนทรพจน์ในท่ีประชุมนายธนาคารและของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ ท่ีเนน้ไปท่ีการสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ เหนือระบบประชาธิปไตย
ของประชาชน  น่ีเป็นลักษณะเด่นของข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักวิชาการและรวมถึงปัญญาชนส่วนหน่ึงด้วย ท่ีตกอยู่
ภายใต้วาทกรรมของสงครามเยน็และการสร้างชาติ 

อยา่งไรก็ตาม อาจารยป๋์วยยงัสามารถมองเห็นถึงช่องวา่งและความไม่กลมกลืนระหวา่งนิยามความหมาย
ของประชาธิปไตยและความกา้วหนา้ในการพฒันากบัความจริงในสังคมไทย ดงัท่ีท่านพดูถึงการใหป้ระชาชนมี
ส่วนรับรู้และอนุมติัการเก็บภาษีและการใชจ่้ายเงินของรัฐบาลเป็นตน้ 

จนกระทัง่บดัน้ีกฎหมายการเงิน รัฐสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็ออกเองไม่ได ้ ผา่นไม่ได ้
กระบวนการมนัยากมาก เพื่อท าใหรั้ฐบาลหรือฝ่ายบริหารเท่านั้นท่ีสามารถจดัการและออกกฎหมายการเงินได ้
ประชาชนและบรรดาผูแ้ทนราษฎรไม่เก่ียว  ปัจจุบนัและอนาคตเป็นอยา่งไรคงตอ้งติดตามดูกนัต่อไป  

อีกขอ้ก็คือเร่ืองความยติุธรรม อาจารยป๋์วยกล่าววา่ “ผมแปลยติุธรรมวา่ equity ไม่ใช่ justice เพราะจงใจ
ระบุวา่ ค  าวา่ยติุธรรมหมายกวา้งถึงศีลธรรมและความชอบธรรม มิใช่ความหมายอยา่งแคบท่ีบ่งวา่อะไรถูก
กฎหมายแลว้ก็พอยติุธรรมได”้  น่าสังเกตวา่ท่านจงใจระบุค าวา่ยติุธรรม ใหมี้ความหมายวา่มีศีลธรรมและ
ความชอบธรรมดว้ย  มนัไม่ไดมี้ความหมายตามท่ีกฎหมายบอกวา่อะไรถูกตามตวัอกัษรอนันั้นคือความยติุธรรม 
ผมวา่ปัจจุบนัน้ีท่ีเราตอ้งเรียกร้องการสมานฉนัทก์นัอยู ่ก็เพราะวา่ความยติุธรรมตามกฎหมายนั้นไม่พอส าหรับการ
ยติุความไม่เป็นธรรมเสียแลว้  ในความเป็นจริงท่ีผา่นมา ความยติุธรรมถา้อิงตวับทกฎหมายเพียงอยา่งเดียวแลว้ มกั
ตอ้งวกิฤตอยา่งท่ีเราเจอกนัเม่ือปีท่ีแลว้และจะเจออีกทุกๆ ปี  

 ผมคิดวา่อาจารยป๋์วยสามารถมองเห็นเน้ือแทข้องความยติุธรรมแบบชาวบา้นได ้ เพราะวา่ท่านมองแบบ
สามญัชน คือตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวา่สามญัส านึก จริงๆ แลว้ระบบประชาธิปไตยตะวนัตก เช่นสหรัฐอเมริกา ตอ้งอาศยั
สามญัส านึกก ากบัอยูเ่ยอะ ผมวา่หลกัท่ีส าคญัมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่กฎหมายเพียงอยา่งเดียว เช่นการเลือกตั้งรัฐสภา การ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯคร้ังก่อนน้ีระหวา่งจอร์จ ดบัเบิลย ูบุชกบัอลั กอร์ ผลสุดทา้ยอลักอร์แพบุ้ช จริงๆแลว้
ถา้เอาเร่ืองข้ึนศาล ตามรูปการของการนบัคะแนนใหม่ในรัฐฟลอริดา ศาลจะตอ้งตดัสินใหบุ้ชผดิและแพก้าร
เลือกตั้งประธานาธิบดี  แต่ศาลสูงในรัฐฟลอริดาบอกวา่เร่ืองน้ีจบไดแ้ลว้ ไม่ตอ้งพิจารณาต่อไป เพราะศาลรู้อยูแ่ลว้
วา่อลักอร์ชนะ การนบัคะแนนมนัมีการท าผิด ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาเทคนิคของการใชบ้ตัรตอกคะแนนแบบใหม่ 
จึงอาจเรียกไดว้า่โกงไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย ถา้หากวา่บุชถูกตดัสินใหแ้พก้็คือเลือกตั้งใหม ่มนัก็เป็นคร้ังแรกใน 
200 ปี อะไรจะเกิดข้ึน คือความแตกแยกมนัตอ้งตามมามาก เพราะฉะนั้นสามญัส านึกของศาลในตอนนั้น คือศาล
สูงของรัฐฟลอริดาบอกวา่ ทุกฝ่ายตอ้งเลิกการเอาชนะกนัอีกต่อไป ค าตดัสินคือวา่จบไม่ตดัสิน  เพราะฉะนั้น
ประชาธิปไตยมนัถึงอยูไ่ดด้ว้ยการท่ีเจา้หนา้ท่ี นกัการเมืองและประชาชนรู้จกัใชส้ามญัส านึกในการจดัการ
รอมชอมปัญหาการเมืองอยา่งสงบสันติกนัเสียบา้ง  

ส่ิงท่ีอาจารยป๋์วยท าใหห้ลกัอะไรต่างๆ มีความเป็นจริง คือตอ้งอิงกบัความเป็นจริงของสามญัชน เม่ือพดู
ถึงความชอบธรรม ท่านไม่รีรอท่ีจะเสนอแนวคิดท่ีเป็นของคนธรรมดาออกมา“อะไรชอบธรรมหรือไม่ ก็เป็นเร่ือง
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ท่ีเถียงกนั เป็นหนงัสืออ่านยากๆไดห้ลายๆหอสมุด แต่ในใจจริงของมนุษยเ์ราทุกคนนั้นพอจะมีหลกัเกณฑเ์ป็น
สามญัส านึกอยู ่เพราะพวกเราเกิดมาดว้ยจิตใจดีพอสมควร และเติบโตมาในศาสนาท่ีดี ฉะนั้น พอจะรู้ผดิชอบได ้
แมว้า่จะเถียงกนัสักหน่อย” 15 

ดว้ยทรรศนะท่ีอิงกบัสามญัส านึก ท่านเช่ือวา่การจะรักษาจริยธรรมและท าการพฒันาได ้ไม่ตอ้งท าอะไร
มาก แต่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไปตามปกติ และประพฤติตนอยูใ่นท านองคลองธรรมท่ีไดรั้บการสั่งสอนมาแต่สมยั
โรงเรียน บิดามารดา เพียงแต่ท าเท่านั้นก็ถือไดว้า่อยูใ่นจริยธรรม  ถา้จะเนน้หนกักวา่น้ี ก็อยูใ่นดา้นวชิาการมากกวา่
อยา่งอ่ืน16  

ท่านมองเห็นความไม่ยติุธรรมระหวา่งคนรวยกบัจน มีมาก  และเสนอวา่รัฐบาลควรช่วยอุดหนุน “เพราะ
มนุษยธรรมเป็นพี่นอ้งฝาแฝดกบัยติุธรรม”  ความยติุธรรมเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัแห่งธรรมะ ท่านอธิบาย
ความหมายของ “ธรรมะ” เป็นค าคู่กบัศีล ค าวา่ศีลหมายถึงการระงบัไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น ส่วนธรรมะ 
คือการช่วยส่งเสริมใหส้ถานการณ์ดีข้ึน เพื่อความเจริญของเอกชนมหาชน17   (ในท่ีสุดตวัท่ีเป็นอุปสรรคร้ายกาจ
มาก ก็คือการโกง  “ถา้สมรรถภาพเป็นนางเอก สุจริตก็ตอ้งเป็นพระเอก ถา้สมรรถภาพไปแต่งงานกบัทุจริตเขา้ก็จะ
มีลูกหลานเป็นโจรหา้ร้อยจ าพวก ร้ายนกั ถา้ทุจริตไม่ไดก้นักบัสมรรถภาพ ก็ยงัร้ายอยูม่ากพอใช ้เพราะทุจริตเป็น 
“ผูร้้าย” ชนิดท่ีรังแกสมรรถภาพอยูเ่ร่ือยๆ นอกจากนั้นยงัรังแกนางเอกเร่ืองอ่ืนๆดว้ย เช่น ยติุธรรม 
สารัตถประโยชน์ ประชาธิปไตย เป็นตน้ ฉะนั้นเพื่อใหเ้ร่ืองท่ีเราทุกคนสนใจกนัเป็นพิเศษอยูน้ี่ด าเนินไปดว้ยดี  
สุจริตตอ้งเป็นพระเอกปกป้องคุม้ครอง สมรรถภาพ และ พระเอกกบันางเอกตอ้งแต่งงานร่วมหวัจมทา้ยกนั”18 

  
สันติประชาธรรม: ท่าทแีละการปฏิบัติต่ออุดมคติและความเป็นจริง 
 
ผมจะขอเขา้สู่ประเด็นท่ีสองคือประเด็นต่อเน่ืองของทฤษฎีความคิดสู่การปฏิบติั คือช่วงของภาวะทาง

การเมือง พดูถึงแนวคิดทางการเมืองทุกคนคงนึกออกในทนัที วา่แนวความคิดประชาธิปไตยหรือการเมืองของ
อาจารยป๋์วย สรุปอยูใ่นวลีสั้นๆ คือ “สันติประชาธรรม” ถา้หากเราดูจากสังคมปัจจุบนัในสภาพร่วมสมยัของเรา 
ตอนน้ีเราเจอปัญหาอะไรบา้ง  

อนัแรกท่ีเราเจอคือวกิฤตปัญหาความชอบธรรมในรัฐบาลและระบบประชาธิปไตย  
อนัท่ีสองคือภาวะของความขดัแยง้แตกแยกอยา่งมโหฬาร ทั้งทางกายภาพ แสดงออกทางปัญหา

สภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร ไปถึงปัญญาความคิดของคนทุกระดบัชั้นและทุกวยั  
                                                 
15

 ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, เศรษฐทรรศน์ รวมข้อคิดข้อเขียนของป๋วย อ๊ึงภากรณ์ (กรุงเทพ. สมาคมเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๒๓), น.๑๙๔-๙๕. 
16ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, เศรษฐทรรศน์, น. ๒๑๙ 
17

 อา้งถึงหนงัสือเก่า “เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย” เดิมแต่งปีพ.ศ. ๒๔๙๘ ในป๋วย อ๊ึงภากรณ์,  เศรษฐทรรศน์, น. 
๒๑๑-๒. 
 

18
 ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, เศรษฐทรรศน์, น.๑๙๖-๗. 
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ประการสุดทา้ยคือความไร้ท่ีพึ่ง อบัจนทางความคิด ทางจิตใจ ทางปัญญา  
ผมคิดวา่คนมีความรู้สึกวา่หมดท่ีพึ่งต่างๆ คือสถาบนัท่ีเป็นหลกัหรือจุดหมาย ท่ีจะอิงหรือกา้วพน้ใหข้า้ม

หว้งเหวและวกิฤตอะไรต่างๆนั้นไม่รู้อยูท่ี่ไหนและคืออะไร คือการมีปัญหาในความขดัแยง้มนัยากง่ายก็ยงัพอรับ
ได ้ แต่ถา้หากขา้มไปแลว้ไม่รู้วา่ตรงโนน้เป็นอะไร และใครจะพาเราไปได ้ เช่ือถือและมีความชอบธรรมไหม มนั
จึงยากล าบาก มนัเควง้ควา้ง มนัอา้งวา้ง มนัโดดเด่ียวมากเหมือนกบัช่วงปี 2534 มนัไม่มืดมนเสียหมดแต่มนัก็ไม่
สวา่ง ปัญหาการเมืองการปกครองปัจจุบนั จึงรวมถึงระบบราชการท่ีเป็นกลไกและเคร่ืองมือส าคญัในการผลกัดนั
การปฏิบติันั้น กบัสถาบนัการเมืองหลกัๆ ท่ีท าใหป้ระชาชนยอมรับผูป้กครองประชาธิปไตย อยา่งท่ีอาจารยป๋์วย
เรียกวา่ “ประชาธรรม” คือธรรมเป็นอ านาจ อนัน้ีคือการใหนิ้ยามประชาธิปไตยของอาจารยป๋์วย  

ผมคิดวา่เม่ือถึงจุดอนัเป็นวกิฤตน้ีก็คือท่ีมาของจดหมายนายเขม้ เยน็ยิง่ ท่ีเขียนถึงผูใ้หญ่บา้นท านุ เกียรติ
กอ้ง อาจารยป๋์วยเขียนแสดงความคิดทางการเมืองอนันั้นออกมา คือผมคิดวา่มนัไม่ไดเ้ป็นเร่ืองส่วนตวัมนัไม่ได้
เป็นความเห็นของคนๆหน่ึงเท่านั้น หากแต่วา่มนัเป็นหลกัเช่ือหลกัคิดอีกอนัหน่ึง และท่ีส าคญัต่อมาคือบรรดา
ความคิดความเห็นในจดหมายฉบบันั้นแสดงออกถึงหลกัการแห่งประชาธิปไตยอยา่งท่ีไม่เหมือนกบัของรัฐบาล
จอมพลถนอมฯ ขอ้แรกคือปัญหาทางการเมืองการปกครอง อนัรวมถึงระบบราชการท่ีเป็นกลไกและเคร่ืองมือ
ส าคญัในการผลกัดนัการปฏิบติั  กบัสถาบนัการเมืองหลกัๆ อนัประกอบและรองรับระบอบปกครอง
ประชาธิปไตย หรือท่ีอาจารยป๋์วยเรียกวา่ “ประชาธรรม”  “คือธรรมเป็นอ านาจ ไม่ใช่อ านาจเป็นธรรม และธรรม
เกิดจากประชาชน  รวมความวา่อ านาจสูงสุดมาจากธรรมของประชาชน” (จดหมายนายเข้มฯ) มีสถาบนัรัฐสภา ทั้ง
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา  พรรคการเมือง ไปถึงองคก์รอิสระ  ทั้งหมดประกอบกนัเขา้เป็นองคาพยพทาง
การเมือง ท่ีจะผลกัดนัขบัเคล่ือนนโยบายและการปฏิบติัทางสังคมทั้งประเทศไปสู่จุดหมายของการสร้างสังคมท่ีมี
เสรีภาพ ภราดรภาพและความเสมอภาค  ส่วนหนทางไปบรรลุหลกัประชาธรรมน้ีก็ตอ้งใชส้ันติวธีิ ซ่ึงมีเง่ือนไขคือ
การมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางการเมือง  

 
หลงัจาก 14 ตุลา มีการเลือกตั้งต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ในช่วงท่ีรัฐบาลยงัไม่ถูกรัฐประหาร

ก็มีสภาผูแ้ทนราษฎรต่อมามีวฒิุสภา พรรคการเมือง ไปจนถึงองคก์รต่างๆ ในช่วงหลงัทั้งหมดประกอบเขา้เป็น
พลงัทางการเมืองท่ีจะผลกัดนัขบัเคล่ือนการปฏิบติัทางสังคมของประเทศไปสู่จุดหมาย คือการสร้างสังคมท่ีมี
เสรีภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค น่ีคือจุดหมายของประชาธรรมของอาจารยป๋์วย ส่วนหนทางท่ีไปบรรลุ
หลกัประชาธรรมนั้นก็ตอ้งใชส้ันติวธีิ สภาพการเมืองปี 2514-15 ทุกคนรู้ทนัทีวา่เหมือนมีคล่ืนใตน้ ้า ถา้หากวา่
รัฐบาลท าลายหลกักฎกติกาของหมู่บา้นในจดหมายของอาจารยป๋์วยลงไป ในขณะท่ีในปี 2515 ไม่มีพรรคการเมือง
อ่ืนๆด าเนินงานการเคล่ือนไหวทางการเมืองได ้ มนัก็มีกระแสของคนซ่ึงตอ้งการประชาธิปไตย ตอ้งการเสรีภาพ 
ตอ้งการหลกัการท่ีถูกตอ้งให้ด ารงอยูเ่กิดข้ึนมาแทน  

ปัญหากระทัง่วกิฤต เกิดมาจากความไม่ลงรอยระหวา่งจุดหมายและความตอ้งการของประชาชนทั้งมวล 
กบัโครงสร้างทางอ านาจท่ีด ารงอยู ่ สถาบนัทางการปกครองของรัฐและของประชาชนไม่อาจตกลงด าเนินกิจการ
ทางการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได ้  

อาจารยป๋์วยกล่าววา่คนและสังคมมกัคิดวา่การพฒันาเป็นหนา้ท่ีของรัฐ โดยลืมใหค้วามส าคญัแก่เอกชน
ดว้ย  ท่ีผา่นมา “ผูท่ี้เป็นใหญ่หรือเป็นโตหรือเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในดา้นรัฐบาลนั้น มกัจะลืมไปวา่ราษฎรเป็นคน
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เหมือนกนั มีความคิด มีสมอง และมีกระเป๋าของเขาท่ีจะตอ้งเป็นห่วงเช่นเดียวกนั”19 (แมท่ี้สุดรัฐก็ยงัเป็นผูใ้ช้
อ  านาจท่ีชอบธรรมมากท่ีสุด  ท่านกล่าววา่ “การใชอ้ านาจในการพฒันา”  ตอ้งอาศยัอ านาจในทางท่ีถูกตอ้ง ก็คือ
ความรับผดิชอบทางจริยธรรม20  

บทบาทของเอกชน  ดงัท่ีท่านอา้งค าพดูของแมกซ์ไซไซ วา่ “ถา้ใครเกิดมามีนอ้ย บา้นเมืองพึงใหม้ากๆ”   
(ต่อมาแกเ้ป็น “กฎหมายควรใหม้ากๆ” หมายถึงพวกเราช่วยกนั ไม่ใช่รัฐฝ่ายเดียว) 

แต่เม่ือไรท่ีรัฐและผูป้กครองขาดศีลธรรมในการปกครอง ก็จะเกิดกลียคุ ดงัค าสอนใน กาพยพ์ระไชย
สุริยา อนัแสดงถึงผลของการไร้จริยธรรมของผูป้กครองนัน่เอง 

 
ปัญหาและทางออกท่ีอาจารยป๋์วยเสนอไวใ้นตอนหลงั 14 ตุลามาแลว้ ไม่น่าจะเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพดูกลบัไป

ในประวติัศาสตร์อีก แต่ปัจจุบนัผมคิดวา่มนัก าลงัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายวา่สังคมไทยต่อไปเราจะสามารถพฒันา สร้าง
ความเจริญ บรรลุนโยบายต่างๆ โดยไม่ก่อใหเ้กิดความรุนแรงไดห้รือไม่ ความรุนแรงมนัไม่ใช่เกิดเฉพาะจากการ
ใชก้ าลงักนัอยา่งเดียว แต่มนัรุนแรงในแง่ของโครงสร้าง ในแง่ของชาติพนัธ์ุ ในแง่ของภาษา ความเช่ืออะไรต่างๆ 
มนักระจายไปมากกวา่ 30 ปีก่อนนั้นแลว้ ท่ีส าคญัตอนน้ีคือวกิฤตขณะน้ีเกิดจากความไม่ลงรอยระหวา่งจุดหมาย
กบัความตอ้งการของประชาชนทั้งมวลกบัโครงสร้างอ านาจท่ีด ารงอยู ่ สถาบนัการปกครองของรัฐและของ
ประชาชนไม่อาจตกลงกนัเพื่อด าเนินกิจการทางการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนไดอ้ยา่งสันติและ
ตรงไปตรงมาได ้

ในสมยันั้นอาจารยป๋์วยท่านเสนอแนวคิดและหนทาง น ้าหนกัอยูท่ี่วา่ทางฝ่ายรัฐหรือฝ่ายอ านาจจะตอ้งเป็น
คนยติุหรือไม่สร้างเง่ือนไขใหเ้กิดความรุนแรง จนถึงปัจจุบนัน้ีผมก็คิดวา่ ภาครัฐ คนท่ีมีอ านาจยงัเป็นผูกุ้มกุญแจท่ี
ไขค าตอบใหก้บัค าถามของประชาชนอยู ่ แต่ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างหลายประการ ไม่แน่วา่
การใหค้  าตอบหรือการไขปัญหาการเมืองและสังคมของเราต่อไปนั้น จะเป็นจริงไดจ้ากการใหค้  าตอบของภาครัฐ
เองแต่ฝ่ายเดียวหรือไม่  ไม่วา่จะเร่ืองภาคใต ้ จนถึงเร่ืองคนจนและอีกหลายเร่ือง ผมไม่คิดวา่รัฐหรือคนท่ีมีอ านาจ 
ยงัตอ้งเป็นคนกุมกุญแจนั้นอยูแ่ต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป ค าตอบท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงและปฏิบติัไดม้ากท่ีสุดอาจตอ้ง
มาจากภาคประชาชนกนัเองเสียมากกวา่   

 
มองอาจารย์ป๋วย ผ่านสังคมร่วมสมัย  
 
การมองอาจารยป๋์วยผา่นสังคมร่วมสมยัในขณะน้ี  ตอ้งถามตวัเองวา่ท าไมเราและสังคมปัจจุบนัยงั

เรียกร้องยงัโหยหาถึงอาจารยป๋์วยกนัอยูอี่ก แน่นอนค าตอบง่ายๆ คือ ท่านเป็นแบบอยา่งของคนท่ีมีอ านาจและมี
ธรรม เป็นคนดี คนเก่ง คนซ่ือสัตย ์เป็นคนท่ีประสบความส าเร็จ และยงัคงความเป็นสามญัชน แค่พดูถึงเราก็มี
ความสุขแลว้  แต่เพียงเท่าน้ีคงยงัไม่พออธิบายความรู้สึกและความตอ้งการของคนรุ่นหลงัๆต่อมา  ผมวา่มนัมีความ
เคล่ือนไหวทางสังคมมีความรู้สึกท่ีเราเคยคิดวา่อาจารยป๋์วยเป็นค าตอบเป็นกุญแจให ้ผมคิดวา่พวกเรารุ่นหลงัๆต่าง

                                                 
19

 ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, เศรษฐทรรศน์, น. ๒๐๓.  
20

 ป๋วย อ๊ึงภากรณ์,  เศรษฐทรรศน์, น. ๒๐๗. 
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ตอ้งการค าตอบและการยนืยนั การเลือกและตดัสินใจทางสังคมทางการเมืองของเราต่อปัญหาและความขดัแยง้ใน
การเมืองไทย อาจารยป๋์วยเป็นตวัอยา่งของคนท่ีเลือกได ้อาจารยป๋์วยไดเ้ลือกขา้งและท าการตดัสินใจไปแลว้ ท่าน
ตดัสินใจและท่านลงมือท า ปฏิบติัตามหลกัธรรมของท่าน แมว้า่จุดจบวาระสุดทา้ยจะออกมาอยา่งท่ีเรารู้กนั แต่วา่
เราก็ยงัยอมรับ เคารพ นบัถือ  แมจ้ะไม่พอใจกบัผลของมนัก็ตาม แต่ผูค้นก็ยงัยอมรับและนบัถือการตดัสินใจ
เหล่านั้นของอาจารยป๋์วย  โดยนยัน้ีการโหยหาและมองกลบัไปหาอาจารยป๋์วยจึงเป็นการมองหาแนวทางในการ
เลือกและตดัสินใจทางการเมืองของเราดว้ยเช่นกนั   

จุดท่ีส าคญัของการเลือกการตดัสินใจ มาจากการท่ีปรัชญาทั้งหลายทั้งปวงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดมกัจะเสนอ
ทางเลือก แต่ก็สร้างความขดักนัในความคิด ความยากล าบากในการตดัสินใจระหวา่งอ านาจรัฐและผูป้กครองซ่ึง
ท่านเป็นส่วนหน่ึง กบัอ านาจของความจริงของความชอบธรรมของคนส่วนใหญ่ ท่านจะเลือกอยา่งไร อนัน้ีท่านก็
ตอบเอง ผมไม่คิดวา่ใครจะบอกท่านไดห้รือบงัคบัต่างๆ ท่านได ้ สมยัของอาจารยป๋์วยนั้นก็เร่ิมเห็นถึงภาวะเขา
ควาย และความยากล าบากในการตดัสินใจ ระหวา่งอ านาจทางการของรัฐและผูป้กครอง กบัอ านาจแห่งความจริง
และความชอบธรรมของคนส่วนใหญ่ อนัเทียบไดก้บัสภาวการณ์การเมืองปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั   

ในระหวา่งอ่านงานของอาจารยป๋์วย ผมเจอขอ้เขียนอนัหน่ึงซ่ึงน่าสนใจมาก เป็นค าน าหนงัสืออาจารยป๋์วย
เร่ือง ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม จดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพม์ูลนิธิโกมลคีมทอง อาจารยไ์ช
ยนัต ์ไชยพรจากจุฬาฯเป็นคนเขียนค าน าให ้และเป็นค าน าซ่ึงตีพิมพใ์นปี 2545 ก่อนเกิดวกิฤติการเมืองของรัฐบาล
ทกัษิณ ในค าน านั้นอาจารยไ์ชยนัต ์มองกลบัไปสู่ภาพของอาจารยป๋์วยและน าเสนอขอ้คิดการเมือง ซ่ึงผมคิดวา่ดี
มาก อาจารยไ์ชยนัตอ์า้งค าพูดของนกัคิดและนกัการเมืองโรมนัช่ือดงัคือ “ซิเซโร นกัคิดและผูมี้บทบาททาง
การเมืองโรมนั เม่ือสองพนักวา่ปีมาแลว้ ไดเ้ขียนจดหมายถึงแอททิคสั โดยมีใจความบางตอนดงัน้ีคือ 

“คนดียงัควรท่ีจะอยูใ่นบา้นเมืองท่ีปกครองโดยคนเลวๆต่อไปหรือไม่? 
การใชว้ธีิการทุกอยา่งไม่วา่ดีหรือชัว่ในการก าจดัคนเลวท่ีวา่น้ีเพื่อท าใหส้ังคมพน้จากอนัตราย เป็นส่ิงท่ี

ชอบธรรมหรือไม่? 
ควรหาทางป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ลม้การปกครองของคนเลวข้ึนมาเป็นผูป้กครองเองหรือไม่? 
ภายใตก้ารปกครองของคนเลว เราควรช่วยบา้นเมืองโดยการวพิากษว์จิารณ์หรือใชก้ าลงั? 
คนท่ียา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน ในขณะท่ีบา้นเมืองตวัเองตกอยูใ่นน ้ามือของคนเลวนั้นถือวา่ยงัท าหนา้ท่ีพลเมืองดีอยู่

หรือไม่? 
หรือเขาควรท่ีจะเส่ียงทุกอยา่งท่ีเขามีเพื่อปลดปล่อยบา้นเมืองของเขา? 
เรายงัเรียกตวัเราเองวา่เป็นผูท่ี้จงรักภกัดีต่อประเทศชาติหรือไม่ ถา้เราปฏิเสธการใชก้ าลงัในการลม้ลา้ง

การปกครองของคนเลว? 
ในเร่ืองผลประโยชน์สาธารณะ เราควรหรือไม่ท่ีจะสนบัสนุนนโยบายหรือโครงการท่ีเพื่อนหรือผูมี้

พระคุณต่อเราเป็นผูริ้เร่ิม ทั้งท่ีเรารู้วา่มนัเป็นนโยบายหรือโครงการท่ีไม่ถูกตอ้ง? 
คนท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอนัควรและสร้างประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ใหก้บับา้นเมือง แต่จากการกระท าดงักล่าว ได้

ก่อใหเ้กิดความริษยาและเกลียดชงั เขาควรท่ีจะด าเนินตามทางของเขาต่อไป แมว้า่จะเส่ียงอนัตราย หรือเขาควรจะ
คิดค านึงถึงตวัเขาและบรรดาคนท่ีเขารัก และลม้เลิกการต่อสู้ และเปิดทางใหก้บัผูท่ี้มีอ านาจ? 

 



 19 

ทั้งหมดนั้นคือค าถาม อาจารยไ์ชยนัตจ์บลงดว้ยการบอกวา่อาจารยป๋์วยมีค าตอบในหนงัสือเล่มน้ี สันติ
ประชาธรรม อนัเป็นหลกัแห่งปรัชญาการเมืองของอาจารยป๋์วย คือค าตอบต่อค าถามเกา้ขอ้ขา้งตน้น้ี ใน
สภาวการณ์ท่ีไม่เกิดภาวะเขาควายใหเ้ราตอ้งเลือกระหวา่งความถูกกบัความผดิท่ีไม่มีเส้นแบ่งอนัชดัเจน ค าตอบ
ของอาจารยป๋์วยในหนงัสือนั้นอาจไม่เป็นท่ีสงสัยเท่าใดนกั ผมเดาวา่ไม่มีใครอ่านหนงัสือเล่มน้ีอยา่งจริงจงัในปี 
2545 เพราะฉะนั้นเม่ือผมไดม้าอ่านใหม่ หลงัเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กนัยา ผมไม่แน่ใจวา่เราไดค้  าตอบกระจ่าง
ชดัเจนจากอาจารยป๋์วยแบบท่ีเราเช่ือกนั จนสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา  

  เพราะหากพิจารณาจากความคิดและวธีิการของอาจารยป๋์วยแลว้ เส้นทางการตดัสินใจและการพฒันา
ของแต่ละคนนั้น ข้ึนอยูก่บัการต่อสู้กบัความคิดของคนเอง แลว้ไปสู่การต่อสู้กบัโลกภววสิัยภายนอก กวา่จะ
กลบัมาสู่การดดัแปลงและสร้างปัญญาใหก้บัตวัเองอีก กระบวนการเรียนรู้และปฏิบติัแลว้พฒันา ด าเนินไปอยา่ง
ไม่รู้จบ  ระหวา่งนั้นการปะทะขดัแยง้ในจุดยนืทางการเมืองและสังคม อนัมีรากฐานมาจากโลกทรรศน์ของเราแต่
ละคน ท าใหก้ารตดัสินใจและการเลือกทางการเมืองตอ้งแปรเปล่ียน ปรับตวั กา้วกระโดดหรือเป็นปฏิกิริยาได้
ทั้งนั้น  ชีวติทางสังคมและการเมืองของแต่ละคนก็ตอ้งปรับเปล่ียนและท าความเขา้ใจทั้งต่อตวัเองและต่อโลกดว้ย  
ถึงตรงน้ีผมคิดวา่หลกัเมตตากรุณาน่าจะเป็นประโยชน์  เพราะการต่อสู้และใชก้ าลงัไม่วา่ทางอาวธุหรือทางปัญญา 
ถึงจุดหน่ึงยอ่มไม่อาจสร้างความพอใจใหทุ้กคนได ้ เพราะโลกท่ีเราอยูไ่ม่เคยมีวนัสมบูรณ์ดีพร้อม  หลกัเมตตา
ธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการต่อสู้เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในระบบการเมืองประชาธิปไตย ท่ีไม่ใช่ความ
ขดัแยง้ท่ีเป็นปฏิปักษแ์บบเป็นศตัรูท่ีตอ้งท าลายกนัไปขา้งหน่ึง เพราะนัน่คือสงครามไม่ใช่การเมือง จะท าอยา่งไร
ใหคู้่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงขา้มก็มีความเขา้ใจในอีกฝ่ายข้ึนมาไดด้ว้ย การด ารงอยูด่ว้ยกนัของทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้น
เป็นเง่ือนไขของการด ารงอยูข่องระบบการเมือง(ประชาธิปไตย) 

 ผมคิดวา่ปัจจุบนัส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงเพราะวา่ความเขา้ใจทางสังคมของเราปัจจุบนัน้ี
มนัค่อนขา้งนอ้ยมาก และท่ีมีอยูแ่ละท่ีเขา้ใจมนัเป็นมิจฉาทิฐิ เป็นความเขา้ใจท่ีผิด ท่ีน่ากลวัเพราะวา่คนเขา้ใจผิด
ทวา่เขาเขา้ใจวา่น่ีคือค าตอบท่ีถูก ในท่ีสุดถึงอยา่งไรโลกก็ยงัตอ้งมีความอยุติธรรมและไม่เท่าเทียมกนั  ดงันั้นหาก
ทุกฝ่ายไม่มีความเมตตาต่อกนับา้ง ไม่ใช่อาศยัแต่ความสามารถในการเอาชนะฝ่ายตรงขา้มอยา่งเดียว สังคมนั้นก็จะ
ยากท่ีด าเนินการเปล่ียนแปลงอะไรไปไดอ้ยา่งสันติวธีิ ในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีอาจารยป๋์วยเสนอ
ใหน้ ามาใชอ้นัมีหลกั 4 ขอ้คือ หลกัของสมรรถภาพ เสรีภาพ ความยติุธรรมและความเมตตา หลกัขอ้สุดทา้ยคือตอ้ง
มีความเมตตา คนท่ีมีอ านาจและคนท่ีมีปัญญาแลว้ เม่ือรู้แลว้จะตอ้งเก้ือกลูจะตอ้งเอาส่ิงท่ีคนอ่ืนขาดเอาเขา้มาและ
หาช่องทางเท่าท่ีจะเติมเตม็ได ้ ผมคิดวา่นยัในหลกัความเมตตาท่ีอาจารยป๋์วยเสนอคือ การท าใหค้นหรือกลุ่มท่ี
สามารถกุมทิศทางการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงต่างๆนั้น อยา่ปล่อยใหค้วามขดัแยง้นั้นด าเนินไปตามตรรกะของ
มนัเอง 

 
ในท้ายท่ีสุด ค าถามใหญ่ส าหรับเราก็ยงัคงได้แก่ค าถามว่า ท าไมสังคมไทยถึงมีทางเลือกให้แก่การ

เปล่ียนแปลงทางบวก ท่ีมีผลต่อบุคคลและประชาคมไม่มากนกั  หรือไม่ค่อยทนัการณ์  การต่อสู้ทางการเมืองใน
ท่ีสุดก็น าไปสู่การร้ือฟ้ืนการเมืองของชนชั้นน าทั้งทางอ านาจและทางเศรษฐกิจเท่านั้น  คนอ่ืนๆนอกจากน้ีไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งอะไรท่ีส าคญัหรือเป็นแก่นสาร หากจะเปิดช่องบา้งก็เป็นการเขา้มารับใชอ้ านาจและสถาบนัเท่านั้น  
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ดูเหมือนว่าเสรีภาพท่ีเรามีและใช้กนัได้มากคือเสรีภาพในการภักดีและรับใช้อ านาจอันไหนมากกว่า ท่ีจะเป็น
เสรีภาพในการปลดเปลือ้งพันธนาการท่ีมีเหนือความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนเอง 

ดงันั้นหากจะถามวา่ แลว้ค าตอบส าหรับวิกฤตร่วมสมยัของเราจะให้ใครมาแกเ้ล่า  ค  าตอบท่ีอาจารยป๋์วย
เคยใหก่้อนเกิดการปฏิวติั ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ก็คือ 

“ในบรรดาประชาชนนั้น ไม่วา่แห่งใด ยอ่มมีผูน้ า ในกรณีน้ีคือผูท่ี้ไดส้ านึกแลว้ในสิทธิเสรีภาพ และใคร
เล่าท่ีไดส้ านึกเช่นน้ี ถา้ไม่ใช่ผูท่ี้ไดมี้วาสนาไดรั้บการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เม่ือมีวาสนาถึงเพียงน้ีก็
ยอ่มตอ้งมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบมากกวา่ผูอ่ื้น การน าไม่ใช่เป็นสิทธิหรืออภิสิทธ์ิ แต่เป็นหน้าท่ี” 21  

สวสัดีครับ. 
 

 

 

บรรณานุกรม 

เจตนา นาควชัระ, (๒๕๓๘)วิกฤตการณ์ของมนุษยศาสตร์  กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั. 

ชยัธวชั แซ่โคว้และธนาพล อ๋ิวสกุล บก. (๒๕๔๔)  ก่อนจะถึงเชิงตะกอน กรุงเทพฯ ส านกัพิมพม์ูลนิธิ
โกมลคีมทอง 

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (๒๕๔๙) ความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพ: 
ส านกัพิมพม์ติชน. 

ปกป้อง จนัวทิย ์บก. (๒๕๔๕ก) ป๋วย อ๊ีงภากรณ์ ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม กรุงเทพฯ มูลนิ
โกมลคีมทอง 

__________(๒๕๔๕ข) ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ทัศนะว่าด้วยการศึกษา กรุงเทพฯ มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ (๒๕๒๓)  เศรษฐทรรศน์ รวมข้อคิดข้อเขียนของป๋วย อ๊ึงภากรณ์  กรุงเทพ. สมาคม

เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
“___”(๒๕๑๑) ค าพูดและข้อเขียน  กรุงเทพฯ รวมสาส์น. 
“___” (๒๕๑๖) สันติประชาธรรม  กรุงเทพฯ ส านกัพิมพเ์คล็ดไทย. 
“___” (๒๕๑๗) เสียชีพอย่าเสียส้ิน  กรุงเทพฯ ส านกัพิมพเ์คล็ดไทย. 
วิทยากร เชียงกูล (๒๕๓๑) ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  กรุงเทพฯ ส านกัพิมพม่ิ์ง

มิตร. 
“-----“ (๒๕๔๒)  วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  กรุงเทพฯ ส านกัพิมพว์ญิญูชน 

 
ส. ศวิรักษ์ (๒๕๒๒) ผูใ้หญ่ที่ไม่กะล่อน นายป๋วย อ๊ึงภากรณ์ทีข้่าพเจ้ารู้จกั กรุงเทพฯ มลูนิธิโกมลคีมทอง 
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 “บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี” , ใน ปกป้อง จนัวิทย ์บก., ป๋วย อ๊ีงภากรณ์ ทัศนะว่าด้วยการเมืองและ
จริยธรรม กรุงเทพฯ มูลนิโกมลคีมทอง๒๕๔๕, น. ๑๓  เนน้โดยผูเ้ขียนบทความน้ี) 
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“_____” (๒๕๔๓) คิดถึงคณุป๋วย  กรุงเทพฯ สถาบนัสนัตปิระชาธรรมและเสมสิกขาลยั 
ส.ศวิรักษ์, รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์, เจิมศกัดิ ์ ป่ินทอง (๒๕๔๓) อาจารย์ป๋วยกบัสงัคมไทย กรุงเทพฯ มลูนิธิ

โกมลคีมทอง 
 

ปาฐกถาแสดง ณ ป๋วยเสวนาคาร วนัเสาร์ท่ี 31 มีนาคม 2550  
 
องค์ปาฐก 

รศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ 

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (๒๕๓๗-๓๘) ผู้อ านวยการ โครงการ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา (๒๕๔๘-๕๐) ปัจจบุนัคณบดีคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(๒๕๕๐-) 


