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 สถาบ้นปรีีดีี พนมยงค์์ แล่ะ มหาวิที่ยาล้่ยธิรีรีมศาสติร์ี ได้ีมีการีจ้ำดีงานเพ่�อิรีำาลึ่กถึง

ท่ี่านร้ีฐบุรุีษอิาวุโสปรีีดีี พนมยงค์์เป็นปรีะจำำาทุี่กปี 

 ในวารีะ 121 ปี ชาติกาล่ ศ.ดีรี.ปรีีดีี พนมยงค์์ แล่ะ ค์รีบรีอิบ 38 ปี การีถึงแก่

อิส้ญ์กรีรีมขอิงที่่านในว้นทีี่� 2 พฤษภาค์ม พ.ศ. 2564 นี� ก็เช่นเดีียวก้น ที่างสถาบ้นปรีีดีีฯ

ได้ีมีการีจ้ำดีงานโดียใช้โอิกาสในว้นด้ีงกล่่าวเผยแพรี่ผล่งาน แนวค์ิดีแล่ะอิุดีมการีณ์ขอิงท่ี่าน

อิาจำารียป์รีีดีี รีวมท้ี่�งเป็นเวทีี่ที่างวิชาการีเพ่�อินำาเสนอิค์วามคิ์ดีในการีผล้่กด้ีนให้ “สังคมไทย์” 

ก้าวสู่ปรีะชาธิิปไติยสมบูรีณ์ ปรีะชาชนมีค์วามสมบูรีณ์พูนสุข ส้งค์มมีส้นติิธิรีรีม 

 เน่�อิงจำากเกิดีการีแพร่ีรีะบาดีขอิงไวร้ีสโค์วดิี 19 รีะล่อิกสาม ที่างสถาบ้นปรีีดีีฯ จึำงจ้ำดี

ให้มีการีบรีรียายที่างวิชาการีที่างอิอินไล่น์ โดียได้ีร้ีบเกียรีติิจำาก รีศ.ดีรี.ษ้ษฐร้ีมย์ ธิรีรีมบุษดีี 

มากล่่าวปาฐกถา ในห้วข้อิ “รััฐสวััสดิิการัเพ่ื่�อควัามสุขสมบููรัณ์์ของรัาษฎรั” ซึ�งที่างทีี่มงาน

ขอิงสถาบ้นปรีีดีีฯ ได้ีถอิดีค์วามจำากการีบรีรียายเป็นหน้งส่อิเล่่มทีี่�ท่ี่านถ่อิอิยู่นี�   

 อิาจำารีย์ษ้ษฐร้ีมย์ ธิรีรีมบุษดีี เป็นผู้ทีี่�สนใจำค้์นค์ว้าเกี�ยวก้บร้ีฐสว้สดิีการีมาอิย่าง     

ต่ิอิเน่�อิง อิาจำารียษ้์ษฐร้ีมย ์ได้ีกล่่าวไว้ในปาฐกถาติอินหนึ�งว่า “ปฐมบที่ของการต้อ่ส้�เพ้ิ�อความ

เท่ี่าเทีี่ยมที่ี�มากกว่าประชาธิิปไต้ยที่างการเม้อง ค้อความเที่่าเทีี่ยมกันื้ในื้ที่างเศึรษฐกิจ การ

ด้แลประชาชนื้อย่างเท่ี่าเทีี่ยมในื้ฐานื้ะสิที่ธิิพ้ิ�นื้ฐานื้ในื้ความเป็นื้มนุื้ษย์ ปฐมบที่ของการต่้อส้�

ครั�งนีื้�เริ�มต้�นื้ทีี่�ปี 2475 เค�าโครงการเศึรษฐกิจ ของ ปรีดี พินื้มยงค์  และ พิระราชบัญญัติ้การ

ประกันื้ความสุขสมบ้รณ์์ของราษฎร”

 การีอิภิว้ฒน์ปรีะชาธิิปไติย 2475 น้�น เป็นปฐมบที่ขอิงการีต่ิอิสู้เพ่�อิค์วามเสมอิภาค์

ที่างการีเม่อิง เศรีษฐกิจำ แล่ะ ส้งค์ม ซึ�งค์รีอิบค์ลุ่มปรีะชาธิิปไติยที่างการีเม่อิง เศรีษฐกิจำ แล่ะ 

ว้ฒนธิรีรีม ข้อิเสนอิเค์า้โค์รีงสมดุีปกเหล่่อิง แผนการีอิภว้ิฒน์ที่างเศรีษฐกจิำขอิงปรีีดีี พนมยงค์์น้�น 

ถ้าว้ดีติามมาติรีฐานปจัำจุำบ้นแล้่ว เรีาเรีียกว่า “รััฐสวััสดิิการัถ้้วันุหนุ้า” ผนวกรีวมด้ีวยเงินเด่ีอิน 

พ่�นฐานถ้วนหน้า การีที่ำาให้ทุี่กค์นมีหล้่กปรีะก้นพ่�นฐานในชีวิติ ร้ีฐสว้สดิีการีในล้่กษณะนี�ได้ี

คำานุำา



มีการีดีำาเนินการีในปรีะเที่ศแถบสแกนดิีเนเวียมาหล่ายปีแล้่ว แล่ะที่ำาให้ปรีะชาชนมีคุ์ณภาพ

ชีวิติดีีทีี่�สุดีในโล่ก เป็นเร่ี�อิงชะติากรีรีมขอิงรีาษฎิรีไที่ยทีี่�พรีะรีาชบ้ญ์ญ้์ติิการีปรีะก้นค์วามสุข

สมบูรีณ์ฉบ้บนี�ไม่เค์ยถูกปรีะกาศใช้ 

 อิย่างไรีก็ติาม “รัะบูบูปรัะกันุสังคม” ได้ีถูกผล้่กด้ีนให้เกิดีขึ�นในปรีะเที่ศไที่ยในปี พ.ศ. 

2533 หล้่งการีเค์ล่่�อินไหวเรีียกร้ีอิงอ้ินต่ิอิเน่�อิงยาวนานขอิงน้กวิชาการี ขบวนการีแรีงงานแล่ะ

อิงค์์กรีนิสิติน้กศึกษา ซึ�งต้ิวกรีะผมเอิงได้ีร่ีวมอิยูใ่นขบวนการีเรีียกร้ีอิงด้ีงกล่่าวด้ีวย แล่ะ ต่ิอิมา

จึำงมีการีขยายสิที่ธิิไปยง้การีมีสิที่ธิิปรีะโยชน์ปรีะก้นการีว่างงาน รีวมท้ี่�งการีเกิดีขึ�นขอิงนโยบาย

สามสิบบาที่ร้ีกษาทุี่กโรีค์แล่ะพ้ฒนาต่ิอิมาเป็น “หลักปรัะกันุสุขภาพื่ถ้้วันุหนุ้า”

 แม้นมีพ้ฒนาการีในที่างที่ี�ดีีขึ�นขอิงรีะบบสว้สดิีการีในปรีะเที่ศไที่ย แติ่สิ�งที่ี�เกิดีขึ�น

ว้นนี�ยง้ค์งห่างไกล่ค์วามใฝ่่ฝั่นแล่ะค์วามต้ิ�งใจำขอิง “ปรีัดีิ พื่นุมย์งค์” ทีี่�สะท้ี่อินอิยูใ่นพรีะรีาช- 

บ้ญ์ญ้์ติิการีปรีะก้นค์วามสขุสมบูรีณ์ขอิงรีาษฎิรี แล่ะ ยง้ค์งติำ�ากวา่ค์วามค์าดีหว้งขอิงใค์รีติอ่ิใค์รี

อีิกหล่ายท่ี่านทีี่�พยายามผล้่กด้ีน “รััฐสวััสดิิการั” ให้เกิดีขึ�นในปรีะเที่ศนี�  ยอ่ิมเป็นภารีกิจำขอิง

ส้งค์มไที่ยโดียรีวม โดียเฉพาะค์นหนุ่มสาวทีี่�ต้ิอิงร่ีวมผล้่กด้ีนให้เกิดี “รััฐสวััสดิิการัเพ่ื่�อควัามสขุ 

สมบููรัณ์์ของรัาษฎรั” ให้เกิดีขึ�นในอินาค์ติ 

                                 

ด้ีวยค์วามเช่�อิม้�นในพล้่งขอิงรีาษฎิรีไที่ย

      รัศ.ดิรั.อนุุสรัณ์์ ธรัรัมใจั

    ประธิานื้กรรมการบริหาร สถาบันื้ปรีดี พินื้มยงค์ 

      มิถุนื้ายนื้ พิ.ศึ. 2564 

  



คำานุำาผูู้้จััดิพิื่มพ์ื่

 ค์วามมุ่งหมายขอิงการีเปล่ี�ยนแปล่งการีปกค์รีอิง 24 มิถุนายน 2475 ค์่อิ  

“การับูำารัุงควัามสุขสมบููรัณ์์ของรัาษฎรั” ซึ�งนายปรีีดีี พนมยงค์์ เช่�อิว่าเศรีษฐกิจำเป็น

รีากฐานที่ี�สำาค์้ญ์ขอิงส้งค์ม ถ้าปรีะชาชนย้งไม่มีค์วามเสมอิภาค์เที่่าเที่ียมก้นที่างเศรีษฐกิจำ  

ปรีะชาธิปิไติยที่างการีเมอ่ิงกย็ากที่ี�จำะเกดิีขึ�นไดี ้ดีง้น้�น สิ�งสำาค์ญ้์ล่ำาดี้บแรีกที่ี�ติอ้ิงที่ำาภายหล่้ง 

การีเปล่ี�ยนแปล่งการีปกค์รีอิง จำึงเรีิ�มที่ี�การีปฏิิรีูปเศรีษฐกิจำเพ่�อิสรี้างค์วามม้�นค์งให้ก้บ

ส้งค์มเสียก่อิน โดียจำ้ดีวางโค์รีงการีเศรีษฐกิจำแห่งชาติิ หรี่อิ “เค้าโครังการัเศรัษฐกิจั”  

ซึ�งถอ่ิเปน็แผนแมบ่ที่การีพฒ้นาเศรีษฐกจิำแล่ะสง้ค์มฉบบ้แรีกขอิงปรีะเที่ศไที่ยที่ี�เสนอิแนวค์ดิี

“รััฐสวััสดิิการั”

 เค้์าโค์รีงการีเศรีษฐกิจำได้ีวางหล้่กการีปรีะก้นส้งค์มแก่ปรีะชาชนต้ิ�งแต่ิเกิดีจำนติาย  

หร่ีอิทีี่�ปรีีดีี พนมยงค์์ เรีียกว่า “การัปรัะกันุควัามสุขสมบููรัณ์์ของรัาษฎรั” เพรีาะด้ีวยเหตุิแห่ง 

ค์วามไม่เทีี่�ยงแท้ี่ขอิงมนุษย ์ไม่ว่าจำะยากดีีมีจำน ทุี่กค์นล้่วนต้ิอิงปรีะสบก้บค์วามไม่เทีี่�ยงแท้ี่แห่ง

การีดีำาเนินชีวิติด้ีวยก้นท้ี่�งสิ�น ด้ีงน้�น ปรีะชาชนทุี่กค์นจึำงค์วรีได้ีร้ีบการีปรีะก้นจำากร้ีฐบาล่ต้ิ�งแต่ิ

เกิดีมาจำนกรีะท้ี่�งสิ�นชีพ ไม่ว่าจำะเจ็ำบป่วย พิการี หร่ีอิชรีา ที่ำางานไม่ได้ีก็ดีี ปรีะชาชนทุี่กค์น 

จำะต้ิอิงได้ีร้ีบปัจำจ้ำยแห่งการีดีำารีงชีพอิยา่งเพียงพอิ รีวมถึงมีเงินเด่ีอินพ่�นฐานแล่ะมีงานที่ำาอิยา่ง

ถ้วนหน้า ซึ�งการีปรีะก้นเช่นนี�จำะที่ำาได้ีก็โดียสว้สดิีการีทีี่�มาจำากร้ีฐเท่ี่าน้�น 

 ติรีงนี�ต้ิอิงที่ำาค์วามเข้าใจำด้ีวยว่า การีเสนอิเค้์าโค์รีงการีเศรีษฐกิจำ เกิดีขึ�นในบริีบที่ทีี่�

ปรีะชาชนส่วนใหญ่์ขอิงปรีะเที่ศยง้มีฐานะยากจำน ควัามเสมอภาคเท่าเทีย์มกันุทางเศรัษฐกิจั 

จึังหมาย์ถึ้งปรัะชาชนุมีสิทธิเสมอกันุในุการัที�จัะไม่อดิติาย์ ซึ�งเป็นสิที่ธิิข้�นพ่�นฐาน จำำาเป็นทีี่�ร้ีฐ

จำะติอ้ิงเข้ามาชว่ยดูีแล่จ้ำดีการีเศรีษฐกจิำ เพ่�อิใหเ้กิดีค์วามเปน็ธิรีรีม เพ่�อิคุ้์มค์รีอิงสทิี่ธิิเสรีีภาพที่าง

เศรีษฐกิจำขอิงปรีะชาชน ไม่ใช่การัไปรับิูเงนิุคนุรัวัย์แลว้ัมาแบู่งเท่าๆ กันุแบูบูลทัธิคอมมิวันิุสต์ิ  

อิย่างไรีก็ติาม ค์วามพยายามในการีผล้่กด้ีนเค้์าโค์รีงการีเศรีษฐกิจำนี� ต้ิอิงปรีะสบก้บแรีง

ต้ิานที่านมาโดียติล่อิดี

 



 หล้่งเกิดีวิกฤติการีณ์ไวร้ีสโค์วิดี 19 รีะบาดี ซึ�งส่งผล่กรีะที่บต่ิอิชีวิติค์วามเป็นอิยูข่อิง

ปรีะชาชนอิย่างหลี่กเลี่�ยงไม่ได้ี สังคมไทย์ได้ิเดิินุมาถึ้งจุัดิที�การัมีสวััสดิิการัถ้้วันุหนุ้า เป็นุสิ�ง

จัำาเป็นุสำาหรัับูทุกคนุ ก่อิให้เกิดีกรีะแสเรีียกร้ีอิงให้ร้ีฐบาล่เข้ามาจ้ำดีการีดูีแล่เศรีษฐกิจำ ให้เกิดี

ค์วามเป็นธิรีรีม แล่ะส่งมอิบสว้สดิีการีพ่�นฐานให้ก้บปรีะชาชนอิย่างเท่ี่าเทีี่ยมก้นขึ�นอีิกค์ร้ี�ง

 ในวารีะค์รีบรีอิบ 121 ปี ชาติกาล่ขอิงนายปรีีดีี พนมยงค์์ เม่�อิว้นทีี่� 11 พฤษภาค์ม 

2564 ที่างสถาบ้นปรีีดีี พนมยงค์์ จึำงได้ีเชิญ์ รีศ.ดีรี.ษ้ษฐร้ีมย ์ธิรีรีมบุษดีี มาเป็นผู้แสดีงปาฐกถา

ในห้วข้อิ “รััฐสวััสดิิการัเพ่ื่�อควัามสุขสมบููรัณ์์ของรัาษฎรั” ด้ีวยอิาจำารียษ้์ษฐร้ีมย ์เป็นท้ี่�งน้ก

วิชาการีแล่ะต้ิวแที่นค์นรุ่ีนใหม่ ทีี่�ศึกษาแล่ะเค์ล่่�อินไหวผล้่กด้ีนเร่ี�อิงร้ีฐสว้สดิีการีในปรีะเที่ศไที่ย

มาอิย่างต่ิอิเน่�อิง โดิย์เฉพื่าะอย่์างยิ์�ง อาจัารัย์์ษัษฐรััมย์์เป็นุผูู้้ที�มีควัามเห็นุอกเห็นุใจัต่ิอ   

ควัามทุกข์ย์ากของรัาษฎรัเช่นุเดีิย์วักับูนุาย์ปรีัดีิ พื่นุมย์งค์

 หน้งส่อิเล่่มนี�จำะเปน็ปรีะติเูช่�อิมโยงแนวค์ดิีด้ีานเศรีษฐกจิำขอิงปรีีดีี พนมยงค์์ เข้าก้บ

กรีะแสเรีียกร้ีอิงให้มีร้ีฐสว้สดิีการีขอิงค์นยคุ์ปจัำจำบุ้น ซึ�งอิาจำารียษ้์ษฐร้ีมยม์อิงว่า ปรีัดีิ พื่นุมย์งค์

เป็นุสัญลักษณ์์ของการัต่ิอสู้เพ่ื่�อปรัะชาธิปไติย์ การัต่ิอสู้เพ่ื่�อควัามเท่าเทีย์ม และที�สำาคัญ

ที�สุดิ จิัติวิัญญาณ์ของปรีัดีิ พื่นุมย์งค์ ค่อ “จิัติวิัญญาณ์แห่งการัต่ิอสู้เพ่ื่�อรััฐสวััสดิิการั” 

ที�จัะนุำาไปสู่ควัามสุขสมบููรัณ์์ของรัาษฎรัอย่์างแท้จัรัิง ดัิงเจัตินุารัมณ์์ของผูู้้อภิวััฒน์ุ          

การัปกครัอง 2475

ปรีัดิิวิัชญ์ พื่นุมย์งค์

บรรณ์าธิิการบริหาร

มิถุนื้ายนื้ 2564



คำานุำาผูู้้เขีย์นุ

 ปี 2564 ในว้นทีี่�กรีะแสการีย้ายปรีะเที่ศปรีากฏิในกลุ่่มค์นรุ่ีนใหม่อิยา่งมากมายเป็น

ปรีะว้ติิกาล่ สิ�งเหล่่านี�เป็นปรีากฏิการีณ์ทีี่�สะสมมาจำากร้ีฐอิำานาจำนิยมทีี่�ส่บที่อิดีอิำานาจำมาติอ่ิเน่�อิง

ต้ิ�งแต่ิการีร้ีฐปรีะหารีปี 2557 

 ปี 2563 การีรีะบาดีขอิงไวร้ีสโค์วิดี 19 ที่ำาให้เศรีษฐกิจำถดีถอิยแล่ะค์วามเหล่่�อิมล่ำ�า

ขยายอิอิก ค์นรุ่ีนใหม่แล่ะผู้ต่ิอิต้ิานร้ีฐบาล่อิำานาจำนิยมรีวมต้ิวก้นต่ิอิเน่�อิง มีผู้ถูกจ้ำบกุม ถูกต้ิ�ง

ข้อิหาแล่ะคุ์มข้งเป็นจำำานวนมาก แม้ไม่ถูกจ้ำบกุม ก็ถูกอุ้ิมหาย จึำงที่ำาให้ค์นรุ่ีนใหม่อีิกน้บล้่านทีี่�

ท้ี่ศนะค์วามคิ์ดีเห็นที่างการีเม่อิงขอิงพวกเขาดีำาเนินไปอิย่างยากล่ำาบาก พวกเขาถูกปฏิิเสธิ

การีไดี้เข้าฝึ่กงานเพียงเพรีาะแสดีงอิอิกที่างการีเม่อิงที่ี�สน้บสนุนปรีะชาธิิปไติย สน้บสนุน

ค์วามเสมอิภาค์ หล่ายค์นถูกปฏิิเสธิในการีเข้าที่ำางาน หล่ายค์นขาดีโอิกาสในอิาชีพเพียงเพรีาะ

ปรีารีถนาค์วามเท่ี่าเทีี่ยม 

 ไม่น่าแปล่กใจำทีี่�ที่ำาไมกรีะแส “การัย้์าย์ปรัะเทศ” กล่ายเป็นทีี่�พูดีถึง เพรีาะปรีะเที่ศ

นี�ดูีสิ�นหว้ง ชนช้�นนำาจ้ำบจำอิงทีุ่กอิย่างข้ามรุ่ีน ค์วามยากจำนก็ถูกส่งต่ิอิข้ามรุ่ีน อิำานาจำในการี

ท้ี่าที่ายก็ถูกจำำาก้ดี สิที่ธิิทีี่�จำะส่งเสียงก็ไม่มี แม้แต่ิจำะยน่หย้ดีต้ิวติรีงก็ย้งเป็นเพียงเร่ี�อิงทีี่�หรูีหรีา

เกินกว่าที่ี�ทุี่กค์นจำะฝ่นัถึง ส้งค์มนี�หล่่อิหล่อิมมาติล่อิดีวา่ ผู้ทีี่�ค้์อิมห้วคุ์กเข่าจำะสามารีถมชีีวิติทีี่�

ปล่อิดีภ้ย ผู้ต่ิอิต้ิานแข็งข่นก็ต้ิอิงแบกร้ีบต้ินทุี่นด้ีวยตินเอิง

 ในค์วามเป็นจำริีงแล้่ว โล่กนี�ก็ไม่กว้างพอิสำาหร้ีบการีรีอิงร้ีบทุี่กค์น แล่ะการีจำะย้าย

ปรีะเที่ศก็ไม่ใช่ต้ิวเล่่อิกสำาหร้ีบทุี่กค์นเช่นก้น ชีวิติขอิงมนุษย์ท้ี่บซ้อินแล่ะซ้บซ้อินเกินกว่าทีี่�

เพียงแค่์เรีาจำะเดิีนที่างอิอิกจำากโล่กใบเก่า แล้่วเรีาทุี่กค์นจำะสามารีถเข้าถึงค์วามเท่ี่าเทีี่ยมได้ี

โดียอ้ิติโนม้ติิ

 “แม้เรัาจัะไม่มีปัญญาย้์าย์ปรัะเทศ แต่ิเรัาเช่�อว่ัาเรัามีปัญญาพื่อที�จัะทำาให้

ปรัะเทศนีุ�เป็นุรััฐสวััสดิิการั” ค์นรุ่ีนใหม่ท่ี่านหนึ�งได้ีกล่่าวไว้ ในว้นทีี่�ทุี่กอิย่างสิ�นหว้งติามทีี่�



ผมได้ีบรีรียายไปข้างต้ิน เขายง้ย่นย้นว่า “การัทำาให้ปรัะเทศนีุ�เสมอภาคเป็นุปรัะชาธิปไติย์

ที�เท่าเทีย์ม เคารัพื่ศักดิิ�ศรีัควัามเป็นุมนุุษย์์เป็นุสิ�งที�เป็นุไปได้ิในุปรัะเทศไทย์”

 สิ�งนี�หาใช่เป็นเรี่�อิงใหม่ในปรีะว้ติิศาสติรี์ปรีะเที่ศไที่ย แม้จำะมียุค์สม้ยขอิงการีกดีขี� 

มากกวา่ยคุ์สมย้ขอิงค์วามเที่า่เที่ยีม มยีคุ์สมย้ขอิงเผดีจ็ำการีมากกวา่ยคุ์สมย้ขอิงปรีะชาธิปิไติย  

มียุค์สม้ยขอิงค์วามพ่ายแพ้ขอิงปรีะชาชนมากกว่ายุค์สม้ยขอิงช้ยชนะ แติ่มิไดี้หมายค์วามว่า 

ผู้ค์นยอิมจำำานนติล่อิดีเวล่า ในทีุ่กยุค์ทีุ่กสม้ยมีการีติ้�งค์ำาถามติ่อิค์วามเหล่่�อิมล่ำ�า ค์วามเป็น

ไปไดี้ขอิงส้งค์มใหม่ แล่ะแที่บทีุ่กค์รี้�งก็ย่อิมมีการีพูดีถึงเง่�อินไขขอิงการีพยายามสถาปนา

รี้ฐสว้สดีิการี รี้ฐที่ี�มีเป้าหมายแรีกเพ่�อิการีบำารีุงค์วามสุขขอิงปรีะชาชน สรี้างสว้สดีิการีแก่

ผู้ค์นในฐานะสิที่ธิิพ่�นฐาน

 หน้งส่อิเล่่มนี�จึำงชวนทุี่กท่ี่านกล้่บไปถึงปฐมบที่ทีี่�สำาค้์ญ์ขอิงการีต่ิอิสู้เพ่�อิร้ีฐสว้สดิีการี

การีต่ิอิสู้เพ่�อิค์วามเท่ี่าเทีี่ยมในส้งค์มไที่ย น้บต้ิ�งแต่ิการีเปลี่�ยนแปล่งการีปกค์รีอิงปี 2475 

แถล่งการีณ์ค์ณะรีาษฎิรีฉบ้บทีี่� 1 โดียปรีีดีี พนมยงค์์ เค้์าโค์รีงการีเศรีษฐกิจำ ปณิธิานว่าด้ีวย

ค์วามเสมอิภาค์ เพ่�อิให้เรีาติรีะหน้กร่ีวมก้นถึงปรีีดีี พนมยงค์์ สาม้ญ์ชนค์นธิรีรีมดีา ผู้มีค์วาม

ฝั่นสาม้ญ์ว่าด้ีวยค์วามเสมอิภาค์ขอิงปรีะชาชน ค์วามปรีารีถนาที่ี�เป็นภาพสะที่้อินจำากค์วาม

เหล่่�อิมล่ำ�าขอิงยุค์สม้ยทีี่�ย้งค์งมีอิยู่ในปัจำจุำบ้น แต่ิก็เป็นเช่�อิไฟแก่ค์นรุ่ีนใหม่ทีี่�จำะปักหล้่กต่ิอิสู้ 

ต้ิ�งค์ำาถาม แล่ะที่วงค่์นปรีะเที่ศไที่ยให้เป็นขอิงปรีะชาชนอิย่างแท้ี่จำริีง

ษัษฐรััมย์์ ธรัรัมบุูษดีิ

มิถุนื้ายนื้ 2564
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 แต่ิสำาหร้ีบผู้ทีี่�ศึกษาวิจ้ำยค้์นค์ว้าเกี�ยวก้บปรีะเด็ีน “รััฐสวััสดิิการั” สิ�งทีี่�ผม

อิยากยำ�าค่์อิ ปรีัดิ ีพื่นุมย์งค์ ไม่ใช่เพียงแค่์บุค์ค์ล่ แต่ิ ปรีัดิ ีพื่นุมย์งค์ ค่์อิ ส้ญ์ล้่กษณ์

ขอิงการีต่ิอิสู้เพ่�อิปรีะชาธิิปไติย ปรีัดีิ พื่นุมย์งค์ เป็นส้ญ์ล้่กษณ์ขอิงการีต่ิอิสู้เพ่�อิ

จิตวิญญาณแห่งการัต่อสู้



          รััฐสวััสดิิการัเพ่ื่�อควัามสุขสมบููรัณ์์ของรัาษฎรั2

ค์วามเท่ี่าเทีี่ยม แล่ะทีี่�สำาค้์ญ์ทีี่�สุดี จิำติวิญ์ญ์าณขอิง ปรีัดีิ พื่นุมย์งค์ ก็ค่์อิจิำติวิญ์ญ์าณ

แห่งการีต่ิอิสู้เพ่�อิร้ีฐสว้สดิีการี น้�นหมายค์วามว่า “ปรีัดีิ พื่นุมย์งค์ นีุ� เป็นุอมติะ 

และจัะไม่ติาย์ไปจัากการัต่ิอสู้ในุทุกยุ์คทุกสมัย์”

 หล่ายสิ�งซึ�งเป็นค์วามปรีารีถนาในการีติอ่ิสู้ขอิงปรีีดีี พนมยงค์์ เม่�อิเก่อิบ 90 

ปีทีี่�แล้่ว หล่ายสิ�งซึ�งเป็นภาพสะท้ี่อินการีติอ่ิสู้เพ่�อิส้งค์มทีี่�เท่ี่าเทีี่ยม ค์วามที่กุข์ยาก 

ซึ�งสร้ีางค์นอิยา่งปรีีดีี พนมยงค์์ ขึ�นมา ค์วามเหล่่�อิมล่ำ�า ค์วามไม่เป็นธิรีรีมต่ิางๆ ใน

ส้งค์ม จำนถึงว้นนี� สิ�งเหล่่านี�แที่บไม่ได้ีมีการีเปลี่�ยนไป แม้เวล่าจำะล่่วงเล่ยมาเก่อิบ

ศติวรีรีษแล้่วก็ติาม



ควัามเหล่ื่�อมลื่ำ�า
ทีี่�เป็็นแรังบัุนดีาลใจให้ ป็รีัดีี พนมย์งค์์ 

เป็ลี�ย์นแป็ลงการัป็กค์รัอง กับุ 
ค์วามเหล่�อมลำ�า และ ค์วามอยุ์ติธรัรัม

ทีี่�เป็็นแรังบัุนดีาลใจให้นักศึึกษัา และ  ค์นรุ่ันใหม่ 
ออกมาตั�งค์ำาถามในวันนี� 
แที่บุจะเป็็นตัวเดีีย์วกัน

“

”
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