
 

 

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมกบั... มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย" 

ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

 

เร่ือง มงักรสลดัเกลด็ เดอะมิวสิคลั 
“มงักรสลดัเกลด็ เดอะมวิสิคลั” 

แรงบนัดาลใจจาก อุดมการณ์ มิตรภาพ และความรักของ ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

 

เนือ้หา ประวติัชีวติ แนวคิดและปรัชญาของ“ป๋วย อ๊ึงภากรณ์”ท่ีส่งผลมาสู่สังคม 

ไทยในปัจจุบนั โดยแบ่งเป็น 4 องก ์ไดแ้ก่ 

• องก1์ ปฐมวยั : แรงบนัดาลใจจากแม่และรากเหงา้ชาวจีนสยาม 

• องก2์ เสรีไทยลายมงักร :ร่วมปกป้องอธิปไตยของชาติในวกิฤตสงครามมหาเอเซียบูรพา 
• องก3์ มงักรคาบแกว้ :วางรากฐานเศรษฐศาสตร์ใหส้ยามประเทศ 
• องก4์ ในรอยร้าว :ฝ่ามรสุมการเมือง ช่วงด ารงต าแหน่งอธิการบดี หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• เร ือ่งยอ่ละครเวท ี"มงักรสลดัเกล็ด เดอะมวิสคิลั" ASTVผูจั้ดการออนไลน ์23 เมษายน 2558 11:44 น. 

 
 

โดย ASTVผูจั้ดการออนไลน ์   
 



 

   

 

 

 

 

     

 



คลกิทีภ่าพเพือ่ดขูนาด
ใหญข่ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

เรือ่งยอ่ละครเวท ี"มงักรสลดัเกล็ด 
เดอะมวิสคิลั" 

        
       บทละครเวท ี- ก ำกบักำรแสดง : ประดษิฐ 
ประสาททอง เจา้ของรางวัลศลิปาธร สาขา
ศลิปะการแสดง ส านักงานศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย 
กระทรวงวฒันธรรม ปี 2547 
       แนวละคร : ละครเวทแีนวมวิสคิัล 
       นกัแสดง : นาวนิ เยาวพลกลุ (นาวนิ ตาร)์ รับบท 
อ. ป๋วย (องก ์ทดแทนแผน่ดนิ) สปุระวัต ิปัทมสตูร รับบท 
อ. ป๋วย (องก ์ฝ่ามรสมุ) กรกณัฑ ์สทุธโิกเศศ (อารม์) รับ
บท อ.ป๋วย (องก ์เสรไีทยลายมังกร) จ๊าจา๋ - พรมิรตา 
เดชอดุม รับบท "มาลนี" ตั๊ว - ประดษิฐ ประสาททอง รับ
บท "พณฯ ทา่น" 
       ผูผ้ลติ : สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์รว่มกบั 
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย เพือ่รว่มเฉลมิฉลองในวาระครบ 
100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
       วนัเวลำจดัแสดง : 29 - 31พฤษภาคม รวม 5 รอบ 
       รำคำบตัร : 1,000 - 3,000 บาท นักเรยีน - 
นักศกึษา 200 บาท 
       สถำนที ่: ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย 
       สอบถำมรำยละเอยีด : Thai Ticket Major ทกุ
สาขา 
        
       แค ่2 บรรทัด ตดัสนิใครไมไ่ด ้- "คนเกง่ หรอื คน
อวดเกง่ , มทีีย่นื หรอื มจีดุยนื, หว่งลกู หรอื หวงเกา้อี,้ 
คนไทยทีด่ ีหรอื สามทีีเ่ลว, ทรชน หรอื ปัญญาชน, คน
ซือ่ใจคด หรอื คนซือ่ในเมอืงคด" 
       พบเรือ่งราวทีซ่อ่นเรน้ในอดุมการณ ์มติรภาพ ความ
รัก ... เลอืกสลดัเกล็ดไหน...กไ็มพ่น้ความเจ็บปวด 
       บทละครจากแรงบันดาลใจในอัตชวีประวัต ิดร. ป๋วย 
อึ๊งภากรณ ์คนดทีีแ่ผน่ดนิไทยไมต่อ้งการ ! 
       สรา้งขึน้ในวาระครอบ 100 ปี (พ.ศ. 2559) ชา
ตกาล ของ "ป๋วย อึ๊งอาภรณ"์ หนึง่ในปัญญาชนสยาม ผูม้ี
สว่นรว่มในการเปลีย่นแปลงประเทศ และมคีณูุปการตอ่
สงัคมไทยในหลายดา้น รปูแบบละครรอ้งรว่มสมัย 
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น าเสนอสว่นหนึง่ของประวตัชิวีติ แนวคดิและปรัชญา
ของป๋วย อึ๊งภากรณ ์เพือ่เป็นการรว่มระลกึถงึบทบาทของ
สามัญชน ผูม้สีว่นในการสรา้งประเทศ เผยแพร่
ประวตัศิาสตรแ์ละเกยีรตภิมูขิองแผน่ดนิ ในแงท่ีไ่มไ่ดรั้บ
การยกยอ่งเชดิชเูทา่ทีค่วร รวมทัง้สรา้งแรงบันดาลใจให ้
ยวุชนรุน่ตอ่ไป 
       เขาเป็นบรุษุผูไ้มเ่คยแสวงหาอ านาจ หรอื
ผลประโยชนใ์ด, ผูไ้มย่อมกม้หัวใหแ้กอ่ านาจอธรรม และ
สละทกุอยา่งไดเ้พือ่แผน่ดนิเกดิ 
        
       ทัง้นี ้การแสดงจะแบง่เป็น 4 องก ์ไดแ้ก ่
       องก ์1 ปฐมวัย แรงบันดาลใจจากแมแ่ละรากเหงา้
ชาวจนีสยาม 
       องก ์2 เสรไีทยลายมังกร รว่มปกป้องอธปิไตยของ
ชาตใินวกิฤตสงครามมหาเอเชยีบรูพา 
       องก ์3 ทดแทนแผน่ดนิ วางรากฐานเศรษฐศาสตร์
ใหส้ยามประเทศ 
       องก ์4 ฝ่ามรสมุ ฝ่ามรสมุการเมอืง ชว่งด ารง
ต าแหน่งอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
       มเีรือ่งราวซอ่นเรน้หลงัเกล็ดมังกรอกีมากมาย... ที่
คณุไมรู่ ้อยากใหท้กุคนมาด ูท าความดตีอบแทนแผน่ดนิ
ไทย เป็นหนา้ทีข่องทกุคนทีอ่ยูบ่นผนืดนินี.้.. ไมว่า่เชือ้
ชาตใิด ไมว่า่ยากจนเขญ็ใจ หรอืม่ังมลีน้ฟ้า ร า่รวยเหรยีญ
ตรา หรอืแคผ่า้พันกาย คณุทกุคนเป็นหนีแ้ผน่ดนิแหง่นี ้
กวา่ชวีจีะหาไม ่
        
       ประวตัยิอ่ โดยสงัเขป 
       ป๋วย อึ๊งภากรณ ์เกดิเมือ่วันที ่9 มนีาคม 2459 ณ 
บา้นตรอกโรงสบูน ้า ตลาดนอ้ย ในปี 2481 ป๋วยสอบชงิ
ทนุรัฐบาลไดไ้ปเรยีนในระดับปรญิญาตร ีสาขา
เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัที ่London School of 
Economic & Political Science ณ มหาวทิยาลัย
ลอนดอน โดยเป็นคนไทยคนเดยีวทีส่อบไดค้ะแนนสงูสดุ
เป็นอันดับหนึง่ในบรรดาเกยีรตนิยิม จากผลการเรยีน
ดเีดน่นีเ้อง ท าใหป๋้วยไดรั้บทนุลเีวอิรฮ์ลูม์ ซึง่สามารถ
ศกึษาตอ่ในระดับปรญิญาเอกไดท้ันท ี
       ป๋วยและคนไทย 36 คน ไดร้ว่มกอ่ตัง้คณะเสรไีทย
ขึน้ และไดส้มัครเขา้เป็นทหารในกองทัพบกอังกฤษ มี



ฉายาวา่ "ชา้งเผอืก" (White Elephant) โดยป๋วยไดรั้บ
ยศเป็นรอ้ยเอก มชีือ่จัดตัง้วา่ "นายเขม้ เย็นยิง่" ครัง้นัน้ 
นายป๋วยไดป้ระสานตดิตอ่กบักองทัพอังกฤษ แจง้พกิดั
ไมใ่หเ้ครือ่งบนิทิง้ระเบดิบรเิวณพระบรมมหาราชวงั และ
สถานทีส่ าคัญตา่งๆ จนสามารถอยูร่อดปลอดภัยมาได ้
จนถงึทกุวนันี ้
       ป๋วยเดนิทางกลับเมอืงไทย ในปี พ.ศ. 2492 เขา
ปฏเิสธบรษัิทเอกชนตา่งๆทีพ่รอ้มจะใหเ้งนิเดอืนสงูๆ แต่
เลอืกทีจ่ะรับราชการ เพือ่ตอบแทนทนุเลา่เรยีนทีไ่ดม้า
จากภาษีของคนไทย โดยรับต าแหน่งเศรษฐกร 
กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 
       เขาไมย่อมกม้หัวใหก้บัอธรรมมาตัง้แคย่คุจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์และถอืเป็นขา้ราชการผูใ้หญเ่พยีงคน
เดยีวทีก่ลา้วจิารณนั์กการเมอืง รัฐมนตร ีและนายทหาร
ชัน้สงูทีมุ่ง่หาประโยชนใ์สต่ัว ดงัเชน่ สนุทรพจนท์ีไ่ด ้
กลา่วเตอืนสตจิอมพลถนอม กติตขิจร ในงานของสมาคม
ธนาคารไทย จนเป็นทีก่ลา่วขานมาถงึทกุวันนี ้
       ปี 2507 เขา้รับต าแหน่งคณบด ีคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง ไดผ้ลติบคุลากร
คนรุน่ใหมท่ีม่คีณุภาพมากมาย และไดล้าออกจาก
ต าแหน่งผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย เมือ่ปี 2514 
เพือ่ทุม่เทใหก้บัการศกึษาอยา่งจรงิจัง แตต่อ้งลาออก
จากต าแหน่งคณบดคีณะเศรษฐศาสตรใ์นอกีไมก่ีเ่ดอืนถดั
มา เมือ่ไดเ้ขยีนจดหมายถงึจอมพลถนอม กติตขิจร ทีท่ า
การรัฐประหารยดึอ านาจตวัเอง เรยีกรอ้งใหค้นืเสรภีาพ
ประชาธปิไตยใหแ้กป่ระชาชนโดยเร็ว 
       ในปี พ.ศ. 2516 จอมพลถนอม กติตขิจร และจอม
พลประภาส จารเุสถยีร ไดยั้บยัง้ไมใ่ห ้ดร. ป๋วยเขา้รับ
ต าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์แทนนาย
สญัญา ธรรมศักดิ ์ทีไ่มข่อรับต าแหน่งตอ่ เพราะทัง้สอง
จอมพลเกรงวา่ ดร. ป๋วย จะใชพ้ลงันักศกึษามาตอ่ตา้น
รัฐบาลได ้แตภ่ายหลงัทีรั่ฐบาลทหารถกูขบัไลอ่อกไป 
ดร. ป๋วยก็ไดรั้บเลอืกตัง้จากชาวธรรมศาสตรใ์หเ้ป็น
อธกิารบดคีนที ่10 ในปี 2518 ในทีส่ดุ 
       แตด่ว้ยสถานการณท์างการเมอืงทีไ่ดท้วคีวาม
รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ ความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายซา้ยทีม่แีนวคดิ
ทางสงัคมนยิม กบัฝ่ายขวาผูส้ญูเสยีอ านาจไป ซึง่
ธรรมศาสตรไ์ดก้ลายเป็นเวทแีละศนูยก์ลางการตอ่สูเ้พือ่



ความเป็นธรรมในสงัคม ดร.ป๋วย กลายเป็นหนังหนา้ไฟ 
ถกูบบีใหอ้ยูต่รงกลางระหวา่ง 2 ฝ่าย โดยฝ่ายขวาก็
กลา่วหาวา่ ดร. ป๋วย อยูเ่บือ้งหลังนักศกึษา เป็น
คอมมวินสิต ์ท าลายชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์ในขณะทีฝ่่าย
ซา้ยก็โจมต ีดร. ป๋วย เป็นเผด็จการ ขดัขวางการท างาน
ของขบวนการนักศกึษา จนในทีส่ดุ เหตกุารณก์็มาถงึจดุ
แตกหัก เมือ่กลุม่บคุคลในเครือ่งแบบและกระทงิแดงได ้
ปิดลอ้มใชอ้าวธุถลม่เขา้ไปในธรรมศาสตร ์โดยไมส่นใจ
ค าเรยีกรอ้งของผูช้มุนุมทีต่อ้งการเจรจาอยา่งสนัต ิท าให ้
เกดิการบาดเจ็บ ลม้ตายเป็นจ านวนมาก สง่ผลให ้ดร.
ป๋วยออกแถลงการณล์าออกเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่
เหตกุารณเ์กดิขึน้ และเดนิทางออกนอกประเทศไป และ
ไดถ้งึแกก่รรมดว้ยอาการเสน้โลหติใหญใ่นชอ่งทอ้งโป่ง
พอง ณ บา้นกรงุลอนดอน เมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2542 
รวมสริอิายไุด ้83 ปี 
          

  

   

 

 

 

 


