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ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙
นายกษิดิศ อนันทนาธร
บรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
จัดพิมพ์ในวาระ ๑๑๖ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สรณ
(3)
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

สาร
ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนวาระครบ ๑๑๖ ปี ชาตกาล ของนายปรีดี
พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผูสรางคุณูปการแก่สังคมไทยในหลายดาน แต่ท่านเอง
เคยปรารภว่า ผลงานชิ้นส�าคัญที่ท่านภูมิใจมากมีอยู่ ๒ เรื่อง คือ (๑) การ
อภิวัฒน์ เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และ (๒) การท�างาน
รับใชชาติดวยการเปนหัวหนาขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
(๒๔๘๔–๒๔๘๘)
(๑) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ศกนี้ จะครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี แห่งการ
อภิวัฒน์ จึงควรเปนอย่างยิ่งที่จะยอนมองประวัติศาสตร์การเมืองไทยในวิกฤต
เปลี่ยนผ่าน เพื่อใชเปนอนุสติส�าหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคม
การเมืองไทยต่อไป โดยทีน่ ายปรีดเี องก็ไดเขียนบทความเกีย่ วกับการอภิวฒ
ั น์ไว
ไม่นอย
(๒) เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ที่ ผ ่ า นมา เป น วาระพิ เ ศษ
ครบ ๗๐ ปี ของวันสันติภาพไทย ซึ่งมีความส�าคัญยิ่งในทางประวัติศาสตร์
ชาติไทย เพราะท�าใหมหาประเทศฝายสัมพันธมิตรยอมรับการต่อสูของราษฎร
ไทย ซึ่งมีขบวนการเสรีไทยเปนแกนน�า ดังนั้น ประเทศไทย ในฐานะประเทศ
เอกราชจึงไดเขาเปนสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในล�าดับที่ ๕๕ ซึง่ นับว่า
อยู่ในกลุ่มแรก ๆ

สรณ
(5)
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

ในยุคปจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยจงใจลบลางเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านไปไม่ถึงหนึ่งศตวรรษออกจากความทรงจ�า แมว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไดจัดงานร�าลึก ๗๐ ปีวันสันติภาพไทย แต่คน
รุ่นใหม่ส่วนหนึ่งก็มิไดมีความตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงนี้ ทั้งๆ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งครั้งนั้นมีนามว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง” เปนที่ตั้งของกองบัญชาการของขบวนการเสรีไทย โดยมี
นายปรีดี พนมยงค์ (หรือ “รูธ”) ผูประศาสน์การมหาวิทยาลัยฯ เปนหัวหนา
ขบวนการ
นอกจากนี้ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ยังเปนที่น่าภาคภูมิใจ
ว่า นายปวย อึ๊งภากรณ์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไดรับการยกย่องจาก
องค์การ UNESCO ใหเปนบุคคลส�าคัญของโลก จึงน่าจะเปนโอกาสที่นักศึกษา
ธรรมศาสตร์รุ่นลูกรุ่นหลาน จะไดศึกษาเกียรติประวัติในการรับใชประเทศชาติ
ดวยความรูความสามารถ ความซื่อตรง ความเสียสละของท่าน โดยเฉพาะเรื่อง
ราวของท่านในการปฏิบัติหนาที่เสรีไทยอย่างกลาหาญ ระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ ๒
ท่านที่ใฝศึกษาหาความรูเรื่องประวัติศาสตร์ช่วงนี้ สามารถติดตาม
บันทึกประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปดเผยของนายปรีดี เรื่อง โมฆสงคราม
ซึ่งมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ไดจัดพิมพ์ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย
เพื่อผดุงไวซึ่งสันติภาพสันติธรรมสันติสุขของชาติไทย

(นางสาวสุดา พนมยงค์)
ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

(6)

สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

สาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ มี ว าระครบรอบเหตุ ก ารณ์ ท างสั ง คมใน
ประเทศไทยอยู่หลากหลายประการ เฉกเช่นเดียวกับการครบรอบ ๑๑๖ ป
ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผูก่อตั้งและผูประศาสน์การ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ริเริ่มแนวคิดการเรียนการสอนระดับ
สูงสมัยใหม่ในรูปแบบ “ตลาดวิชา” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงในดานการ
ศึกษาใหแก่ราษฎร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่เปน “ตลาด” ของ “วิชา” ดังกล่าว
ก็คือ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” ที่สถาปนาขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อสนองเจตนารมณ์ของคณะราษฎรที่ว่า
“จะตองใหการศึกษาอย่างเต็มทีแ่ กราษฎร” ดัง่ ปรัชญาทีศ่ าสตราจารย์ ดร.ปรีดี
พนมยงค์ ไดกล่าวไวว่า “...มหาวิทยาลัย ยอมอุปมาประดุจบอนํ้า บําบัดความ
กระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมี
ควรได ตามหลักแหงเสรีภาพในการศึกษา...” และดวยเหตุนี้ ประชาชนทั่วไป
ในสังคมจึงมี “สิทธิ” และ “โอกาส” ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนจบปริญญา
และประกาศนียบัตรในสาขาต่าง ๆ เพื่อน�าความรูที่ไดรับไปประกอบสัมมาชีพ
รับใชประเทศชาติ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ ตามความ
ถนัด

สรณ
(7)
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ไม่เพียงมีแต่คุณูปการ
ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านัน้ หากยังหมายรวมถึงคุณปู การต่อสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
และขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) ซึ่งทั้ง
สองเหตุการณ์นี้เกี่ยวของโดยตรงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้น หนังสือ
เล่มนี้จึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสองเรื่องนี้อยู่พอสมควร ผม ในฐานะผูบริหาร
มหาวิทยาลัย จึงหวังเปนอย่างยิ่งว่า อุดมคติและปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.ปรีดี พนมยงค์ จะจุดประกายความคิดเรื่องสันติภาพและประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ใหแก่คนรุ่นปจจุบันในสังคมไทยสืบไป
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(8)

สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

บทบรรณาธิการ
หนังสือวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�าปี ๒๕๕๙ นี้ มีความพิเศษอยู่หลาย
ประการ นอกเหนือไปจากในทางรูปแบบที่ปรับปรุงขนาดรูปเล่มใหม่ และ
การใชชื่อหนังสือว่า ปรีดีบรรณานุสรณ
ประการแรก ในวาระที่ศาสตราจารย์ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ์ มีชาตกาล
ครบศตวรรษ ครูดุษฎี พนมยงค์ ธิดาของท่านผูประศาสน์การไดกรุณาเขียน
บทความเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ปวยไวอย่าง
น่าสนใจ รายละเอียดหลายเรื่องไม่เคยเปดเผยที่ใดมาก่อน ที่ส�าคัญเปนการ
อธิบายเบื้องหลังภาพถ่าย “สองมหาบุรุษ” ไดเปนอย่างดี
ประการที่ ๒ ในโอกาส ๘๔ ปี แห่งการอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ ไดน�าการ
เสวนาเรือ่ ง “ปรีดี พนมยงค์ กับรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับทีท่ า่ นเกีย่ วของ” ซึง่ สถาบัน
ปรีดี พนมยงค์ จัดขึ้นเมื่อปีที่แลว มาเรียบเรียงไว เพื่อชี้ใหเห็นถึงแนวคิดและ
อุดมการณ์ของท่านผูประศาสน์การ อย่างนอยก็เปนอนุสติส�าหรับสถานการณ์
ในปจจุบันได นอกจากนี้ยังไดน�าบทความเรื่องผูประศาสน์การ บทความ
เกี่ยวกับแนวคิดภราดรภาพนิยม และการแปลอัตชีวประวัติของท่านในส่วนที่
เกี่ยวของมารวมไวดวย
ประการที่ ๓ ในปี ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา เปนวาระ ๗๐ ปี แห่งวันสันติภาพ
ไทย นอกเหนือจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดเสด็จพระราชด�าเนินเปนการส่วนพระองค์ไปร่วมร�าลึกวาระพิเศษดังกล่าวที่
ท�าเนียบท่าชางแลว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กไ็ ดจดั งานวันสันติภาพไทยอย่าง
พิ เ ศษ โดยในวั น ปรี ดี พนมยงค์ ของปี ๒๕๕๘ ยั ง ได จั ด เสวนาในหั ว ข อ
“ธรรมศาสตร์กบั ขบวนการเสรีไทย” ไดอย่างน่าสนใจ เปนการเติมเต็มบางส่วน
ของประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปไดเปนอย่างดี
สรณ
(9)
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

คติ พ จน์ ที่ ท ่ า นผู  ป ระศาสน์ ก ารยึ ด มั่ น คื อ “อโถ สุ จิ ณฺ ณ สฺ ส ผลํ
น นสฺสติ : ผลของการทีก่ อ สรางไวดแี ลวยอมไมสญ
ู หาย” แมจะมีคนบางพวก
พยายามใส่รา ยป้ายสีและลบผลงานของรัฐบุรษุ อาวุโสออกไปจากประวัตศิ าสตร์
ไทย แต่สัจจะย่อมเปนอมตะ และเวลาจะเปนเครื่องพิสูจน์คุณความดีของท่าน
ผูประศาสน์การต่อไป
หมายเหตุ
ขอความที่ปกหลัง คัดมาจาก สุนทรพจน์ ของ นายปรีดี พนมยงค์
ที่แสดงในสภาผูแทนราษฎร วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๘๙

(นายกษิดิศ อนันทนาธร)
บรรณาธิการ

(10)

สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

สารบัญ
หนา
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ทานมองเห็นอะไร
ขางหลังภาพปรีดี-ปวย*

?
ดุษฎี พนมยงค

-๑เปนที่นาภูมิใจวา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง มี
สามัญชนทีไ่ ดรบั เกียรติจากองคการยูเนสโก ยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก
ถึง ๓ ทาน๑
ขอบคุณขอมูลจากทุกทานที่เอยนามในขอเขียนฉบับนี้ รวมทั้งคุณสินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย และ
ยุวมิตรกษิดิศ อนันทนาธร
๑ โดยที่ตองไมลืมวา มีเจานายอีกพระองคหนึ่ง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ กรมหมื่น
นราธิปพงศประพันธ (๒๕ สิงหาคม ๒๔๓๔ – ๕ กันยายน ๒๕๑๙) ที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก
ในคราว ๑๐๐ ป ชาตกาลของทาน เชนกัน.
*
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คนแรกคือ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยฯ (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖)
คนที่ ๒ คือ นายกุหลาบ สายประดิษฐ หรือศรีบูรพา (๓๑ มีนาคม
๒๔๔๘ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๗)
และคนลาสุด คือ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ (๙ มีนาคม
๒๔๕๙ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒)
บุ ค คลทั้ ง ๓ ท า น มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น คื อ มี อุ ด มการณ
ประชาธิปไตย เปนผูท รี่ บั ใชชาติและราษฎรไทยอยางซือ่ สัตยสจุ ริตตลอดอายุขยั
มีความเปนเลิศทางวิชาการแขนงที่ทานดํารงอยู เสียสละความสุขสวนตัว
มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูยึดมั่นในพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็ให
ความเคารพตอศาสนาอื่น ๆ และผูที่ยึดมั่นในศาสนานั้น ๆ ดวยมีชีวิตสมถะ
เรียบงายและสะอาดบริสุทธิ์ มีความคิดกาวหนา เปนผูเกิดกอนกาล เปนผูที่
ฝกใฝในสันติ ยืนหยัดในการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับอุดมการณศรัทธา
ในระบอบประชาธิปไตย และเปนผูใหตลอดชีวิต
ทั้ง ๓ ทาน มีคูชีวิตเปนผูหญิงแกรงและกลาหาญ ยืนเคียงขางสามี
ตลอดเวลาไมวาในยามสุขหรือทุกข
ที่สําคัญและเปนความไมบังเอิญคือ ทั้ง ๓ ทานทํางานรับใชชาติอยาง
กลาหาญในขบวนการเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในลักษณะที่ ทศ
พันธุมเสน อดีตเสรีไทยสายอังกฤษกลาวา “เสรีไทยทุกคน ทํางาน ปดทอง
ใตฐานพระ ที่ยิ่งกวา ปดทองหลังพระ”
ทานแรก เปนหัวหนาขบวนการฯ ใชนามวา รูธ ทานที่ ๒ เปนเสรีไทย
สายในประเทศ สวนทานที่ ๓ เปนเสรีไทยสายอังกฤษ ใชนามวา เขม ความ
ผูกพันระหวางปรีดีฯ กับกุหลาบ ฯ และปวยฯ ในฐานะครูกับศิษยมีมาชานาน
แลว และมาเพิม่ พูนขึน้ ในชวงปฏิบตั กิ ารเสรีไทย โดยเฉพาะสวนทีเ่ กีย่ วกับปวยฯ
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ทานผูอานสามารถติดตามไดจากหนังสือที่เขียนถึงเหตุการณชวงนั้นหลายเลม
โดยเฉพาะที่ทานเขียนเองคือ อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว๒
-๒ปรีดีฯ จําเปนตองหลบหนีการรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
ที่มุงทําลายชีวิต ไปอยูประเทศจีนเปนเวลานานถึง ๒๑ ป และไดเดินทางมา
พํานักยังประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
ชวงแรกพํานักอยูที่หองเชาชุดเล็ก ๆ พื้นที่ ๓๐ ตารางเมตร เลขที่ ๑๑
rue Emile Dubois เขต ๑๔ กรุงปารีส ตอมาไดนําเงินจากการขายที่ดิน
ในกรุงเทพฯ (ซึง่ ไดรบั ความชวยเหลือเปนอยางดีจากปวยฯ) ซือ้ บานพรอมทีด่ นิ
พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางวา ที่เมือง Antony หางจากกรุงปารีสไปทางทิศใต
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

ภาพถายบานอองโตนีจากเครื่องบิน พ.ศ. ๒๕๑๓
๒

ปวย อึ๊งภากรณ, อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๙).
สรณ
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ปรีดีฯ ไดรับเชิญจากคนไทยในอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ไปรวม
งานชุมนุมคนไทยและนักเรียนไทย แสดงปาฐกถาบอยครั้ง
นานาทัศนะจากนักเรียนไทยในประเทศตางๆที่ไดสัมผัสปรีดีฯ มีอาทิ
(๒.๑)
ผูใชนามปากกาวา “เริง รังสี” ซึ่งเปนนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ไดพูดถึง
บุคคลที่เขาเรียกวา “ทานอาจารย” ไวดังนี้
“ทั้งทานอาจารย (ปรีดีฯ) และคุณปา (ทานผูหญิง
พูนศุขฯ) มีความทรงจําดีมาก ทานอาจารยยอมรับทั้งขอ
คิดเห็นที่แตกตางจากทานถามีเหตุผลพอ ทุกครั้งที่เราไปคุย
กับทาน เรามีความรูสึกเหมือนกับไดคุยกับญาติผูใหญและ
ครูอาจารย ในเวลาเดียวกันทานใหความเมตตาเปนกันเอง
ทานสั่งสอน แนะนํา ถามีสิ่งใดที่เรายังไมรูแจง ทานก็จะบอก
ใหไปหาความรูศึกษาเพิ่มเติม
ทานพูดสั่งสอนอยูเสมอวา จะตองเปนคนมีจิตใจเปน
วิทยาศาสตร จะตองไมเชือ่ เรือ่ งทีเ่ ปนคําบอกเลา หรือคําทีเ่ ขา
‘กลาวกันวา’ (hearsay) ทานยํ้าอยูบอย ๆ ในขอนี้ ทานสอน
วาจะตองคนควาหาความรูจ าก authentic document ไมใช
จากที่เขาอางกันตอ ๆ มา
ทานอาจารยปรีดีเปนคนที่ทันสมัย ทานติดตามขาว
คราวบานเมืองอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนขาวที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทยหรือขาวตางประเทศ ทานอานหนังสือพิมพทั้ง
ภาษาอั ง กฤษ ภาษาฝรั่ ง เศส (หลายฉบั บ ไม ว  า จะเป น
หนังสือพิมพของฝายซายหรือฝายขวา) ภาษาไทย (ทั้งรายวัน
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รายสัปดาห รายเดือน) ทานฟงวิทยุ ดูโทรทัศน ทานไมไดมอง
อะไรอยางฉาบฉวย กาลเวลาและเหตุการณไดเปนเครื่อง
พิสูจนวาบางสิ่งบางอยางที่ทานเคยพูดไว เปนจริงตามนั้น
ความรักชาติ เปนหวงบานเมืองไทยของทานอาจารย
เปนสิง่ ทีไ่ มมขี อ สงสัย ทานมักจะคุยกับนักเรียนถึงเรือ่ งนี้ ความ
รักชาติของทานไมจําเปนตองอางชื่อ ‘ประชาชน’ ‘มวลชน’
เหมือนดั่งที่ใคร ๆ เอยกันจนนํ้าลายไหล สิ่งใดที่ทานเห็นวา
เปนประโยชนแกประเทศชาติ ทานก็ไมรีรอที่จะปฏิบัติรับใช
บานเมือง แตก็มีผูใจอคติ โงและอวดรู ใสไคลทานอยูเสมอ”
(๒.๒)
ไพฑูรย สายสวาง นักเรียนไทยในอังกฤษ ไดรําลึกความหลังผาน
สุปรีดิ์ ฯ ภรรยาวา
“เมื่ออาจารยปรีดีฯ เดินทางจากประเทศจีนไปพํานัก
ณ ประเทศฝรั่งเศสไมนาน ผมไดพบกับทานเปนครั้งแรกเมื่อ
ทานไปพูดที่สามัคคีสมาคม ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
ตอนนั้นผมมีอายุแค ๒๕ ป มีความรูสึกประทับใจในตัวทาน
เปนอยางยิ่ง... ตอมา ผมไดมีโอกาสไปกราบเยี่ยมทานที่ปารีส
และสนทนากันในเรื่องราวตาง ๆ เปนเวลายาวนานเกือบ ๑๐
ชั่วโมง เมื่อกลับมาอังกฤษ ผมไดนําความประทับใจและความ
รูตาง ๆ ที่ไดจากทาน มาเขียนเปนบทความภาษาอังกฤษ
หัวขอ “Pridi in London” บทความนีไ้ ดรบั รางวัลจุลจักรพงศ
พรอมเงิน ๒๐ ปอนดตอมา คําสิงห ศรีนอก แปลบทความดัง
กลาวเปนภาษาไทย นําลงในนิตยสาร สังคมศาสตรปริทัศน
และตอมาไดตีพิมพในนิตยสาร จตุรัส ดวย ความตอนหนึ่งวา
สรณ
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“ ‘ครั้งแรกที่ไดเห็นนายปรีดีผูเขียนเองรูสึกประหลาด
ใจที่เห็นทานไมแกอยางที่คาดไวแตงกายดวยชุดสากลสีเทา
ท า นนั่ ง อย า งสํ า รวมและยิ้ ม อ อ นโยนในบางครั้ ง พู ด อย า ง
ธรรมดา ๆ ดวยเสียงคอนขางเบาแตชัดเจนดีสายตาเหมอมอง
เพดานบอยครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่แลวมา และบางครั้งเมื่อ
พยายามลําดับขอเท็จจริงเมื่อถูกถาม ก็หันไปถามทานผูหญิง
พูนศุขเพื่อความแนใจ ทานตอบคําถามอยางตั้งใจและดวย
ความระมัดระวังแตก็มิไดเนนถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
และถอมตัวดวยการตําหนิตนเองในความแข็งทื่อถือดีในขณะ
ดํารงตําแหนงอยู แตเมื่อพูดถึงมิตรและศัตรู ทานเอยถึงโดย
ใชตาํ แหนงเต็ม และไมปรากฏวาไดใชถอ ยคําทีไ่ มบงั ควรแมแต
ครั้งเดียว
‘ทานกลาวถึงหลักการแตพอเปนเคาและยึดอยูใ นหลัก
ความเปนอนิจจังของพระพุทธเจา ที่กลาวถึงวิถีแหงความ
เปลีย่ นแปลงไมแนนอนของสากลโลกสวนทีเ่ กีย่ วของกับภาวะ
การเอาเปรียบ (Exploitation) นัน้ ทานถือเปนเพียงหมายเหตุ
เทานัน้ และไมพยายามทีจ่ ะโยงเขากับลัทธิชาตินยิ มแตอยางใด
การปราศรัยจบลงอยางเรียบ ๆ รูสึกวาผูฟงตางพอใจ และ
ชื่นชมยินดีอยางเห็นไดชัด ....
การที่ทานพูดอยางตั้งใจและถอมตัว กอใหเกิดความ
นิยมนับถือ ถึงแมจะเหินหางไปบาง ทานยังสามารถใหขอคิด
เห็นอยางเฉียบแหลมอยูทั้งในทางการเมืองและสังคม ... การ
ปรบมือตอบรับอยางยาวนาน ในวันนั้น แสดงวาทานไดชนะ
จิตใจของผูฟงกลุมใหญอยางแทจริง’ ”
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ปรีดี บรรณานุ
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-๓ขอยกตัวอยางสาระสําคัญจากบทปาฐกถาของปรีดีฯ ในงานชุมนุม
คนไทย ณ เมืองตาง ๆ ดังนี้
(๓.๑)
เมื่อวันเสารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๖ สามัคคีสมาคม ซึ่งมีอมรศักดิ์
นพรัมภา เปนสภานายกฯ ไดเชิญปรีดี และทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค
ไปรวมงานชุนนุมฯ ณ เมืองดอนแคสเตอร (Doncaster)
จริยว ฒ
ั น สันตะบุตร ซึง่ เปนสนทนากรรมการในขณะนัน้ เลาเบือ้ งหลังวา
“ผมไดไปฟงปาฐกถาของคุณลุง (ปรีดฯี ) ทีเ่ ยอรมันแลว
ประทับใจมาก จึงปรึกษากับอมรศักดิ์ฯ และเพื่อน ๆ วา ควร
จะเชิญคุณลุงมาแสดงปาฐกถาที่อังกฤษบาง”
หัวขอปาฐกถาในงานดังกลาว คือ “อนาคตของประเทศไทยควร
ดําเนินไปในรูปใด” ขอคัดลอกบางตอน ลงไว ณ ที่นี้
“และก็อาจมีบางเรือ่ งทีผ่ มรู แตเผอิญเขาลักษณะของ
คําพังเพยโบราณวาเปนเรื่องพูดไมออกบอกไมได ผมก็ตอง
ขอผลัดไปในโอกาสที่สถานการณอํานวยใหพูดออกบอกได
ถาหากโอกาสนัน้ ยังไมเกิดขึน้ ในอายุขยั ของผม แตประวัตศิ าสตร
ของมนุษยชาติ มิไดหยุดชะงักลงภายในอายุขยั ของคนใดหรือ
เหลาชนใด คือ ประวัติศาสตรจะตองดําเนินตอไปในอนาคต
โดยไมมีสิ้นสุด ดังนั้น ผมขอฝากไวแกทานและชนรุนหลัง
ที่ตองการสัจจะจะชวยตอบใหดวย”
สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙
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(๓.๒)
หัวขอปาฐกถาแกคนไทยในเยอรมัน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๖
คือ “จะมีทางไดประชาธิปไตยโดยสันติวิธีหรือไม ?”
“มีผูโฆษณาวาคณะราษฎรไมเคารพพระมหากษัตริย
ผมจึงขอใหทานทั้งหลายศึกษาปรากฏการณที่ประจักษใน
ประวัติศาสตรเพียงชั่วเวลา ๔๑ ปมาแลวนี้ ทานก็จะเห็นวา
คณะราษฎรที่ยึดอํานาจรัฐไดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๕ นั้นถาไมตองการระบบกษัตริยแลว ก็มีอํานาจในมือ
ประกาศระบบสาธารณรัฐไดแตคณะราษฎรยังเคารพในระบบ
กษัตริย จึงไดขอพระราชทานใหพระปกเกลาฯ ทรงดํารงเปน
พระมหากษัตริยภายใตระบบรัฐธรรมนูญตอไป ตอมาในสมัย
๒๔๗๗ พระปกเกลาฯ สละราชสมบัติถาหากคณะราษฎรไม
เคารพในระบบกษัตริยแลวก็มีอํานาจอยูในมือที่จะประกาศ
ระบบสาธารณรัฐได แตคณะราษฎรก็ไดคัดเลือกเจานาย
พระองคหนึ่งในพระราชวงศจักรี คือ พระองคเจาอานันท
มหิดล เสนอสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบในขอเสนอ
ของรั ฐ บาลคณะราษฎรอั ญ เชิ ญ พระองค เจ า องค นั้ น เป น
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๘ รายละเอียดปรากฏในหลักฐาน
ทีผ่ มกลาวในหนังสือทีพ่ มิ พขน้ึ เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕
และหลักฐานอื่น ๆ ที่ทานตองการสัจจะอาจคนดูไดตอมาเมื่อ
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๘ สวรรคตในวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๔๘๙ ซึง่ ขณะนัน้ รัฐบาลประชาธิปไตยไดมเี สียงอยางมากทัง้
ในพฤฒสภา (วุฒิสภา) และสภาผูแทนซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น
มาถ า หากรั ฐ บาลขณะนั้ น ไม เ คารพระบบกษั ต ริ ย  ก็ อ าจ
ประกาศระบบสาธารณรัฐได แตรฐั บาลขณะนัน้ ไดเสนอรัฐสภา
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ให ค วามเห็ น ชอบอั ญ เชิ ญ เจ า ฟ า ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเป น
พระมหากษั ต ริ ย  ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ประชาธิ ป ไตยฉบั บ
๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙”
(๓.๓)
ตามคําขอของชาวธรรมศาสตรในสหราชอาณาจักร ประจําป ๒๕๑๖
ในหัวขอ “จงพิทกั ษเจตนารมณประชาธิปไตยสมบูรณของวีรชน ๑๔ ตุลาคม”
ขอความสําคัญบางตอนมีดังนี้
“เศรษฐกิจเปนรากฐานสําคัญแหงมนุษยสังคม สวน
ระบบการเมืองเปนแตเพียงโครงรางเบื้องบน ที่จะตองสมาน
กับความตองการทางเศรษฐกิจของมวลมนุษยในสังคมถาหาก
รัฐธรรมนูญอันเปนแมบทแหงกฎหมายสอดคลองกับความ
ตองการทางเศรษฐกิจนั้น วิกฤตการณทางสังคมก็ไมเกิดขึ้น
และประเทศชาติ ก็ ดํ า เนิ น ก า วหน า ไปตามวิ ถี ท างวิ วั ฒ น
(Evolution) อยางสันติ ถาหากรัฐธรรมนูญไมสอดคลองกับ
ความตองการทางเศรษฐกิจของสังคม วิกฤตการณก็ตองเกิด
ขึ้ น ตามกฎธรรมชาติแหงขอขัดแย ง ระหว า งสองสิ่ ง ที่ เ ป น
ปฏิปกษกัน”
(๓.๔)
ปาฐกถาและบทความในงานชุมนุมฤดูรอนของสมาคมนักเรียนไทย
ในฝรั่งเศสที่เมืองตูรส (Tours) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ในหัวขอ
“เราจะตอตานเผด็จการไดอยางไร” ขอความสําคัญบางตอนมีดังนี้
“ขอใหทา นพิจารณาใหถอ งแทวา การตอตานเผด็จการ
นัน้ ไมวา วิธใี ดก็ยอ มเสีย่ งตอชีวติ และรางกายทุกวิธี แมวธิ สี นั ติ
สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙
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ซึ่งขณะนี้วิธีที่กฎหมายอนุญาต แตก็รูไมไดวาฝายเผด็จการ
กลับมีอํานาจขึ้นมาแลว สิ่งที่ถูกกฎหมายในเวลานี้อาจจะถูก
ฝายเผด็จการจับตัวไปโดยหาวาเปนผูตอตานเผด็จการก็ไดดั่ง
ปรากฏตัวอยางในอดีตที่มีผูถูกเผด็จการจับตัวไปฟองศาล
ลงโทษ เชน กรณีขบวนการสันติภาพ และกรณีที่มีผูถูกจับไป
ขังทิ้ง ยิงทิ้ง ปญหาสําคัญอยูที่ผูตอตานเผด็จการตองพรอม
อุทิศตนเสียสละชีวิตรางกาย ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อชาติ
และราษฎร”
(๓.๕)
ปาฐกถาในงานชุมนุมนักเรียนไทยที่เมืองปวติเยร (Poitiers) ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ ในหัวขอ “อนาคตของเมืองไทยกับ
สถานการณของประเทศเพื่อนบาน” ขอความสําคัญบางตอนมีดังนี้
“สภาพแวดลอมทางสังคมนัน้ เปนไปตามกฎแหงความ
เคลื่อนไหว ของวิทยาศาสตรทางสังคม ถาหากกฎแหงความ
เคลื่อนไหวของสังคม โคจรมาไมไดไซร ผูใดอยากใหมาก็มา
ไมได แตถาหากกฎแหงความเคลื่อนไหว โคจรตามวิถีทาง
ที่เปนวิทยาศาสตร ก็ไมมีผูวิเศษใดจะตานทานได”
(๓.๖)
คําปราศรัยและคําตอบของปรีดี พนมยงค ในที่ประชุมของสามัคคี
สมาคม กรกฎาคม ๒๕๑๘ ที่สก็อตแลนด ในหัวขอ “ระบบสังคมนิยม ระบบ
คอมมิวนิสต จะเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม”ขอความสําคัญบางตอนมีดงั นี้
“การตอสูระหวางชนชั้นนั้น มิใชเพียงชูธงใหตอสู
ระหวางชนชั้นนอกกายของปญญาชนเทานั้น หากปญญาชน
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ดังกลาว ตองตอสูชนชั้นที่มีอยูภายในตัวเอง ซึ่งมีซากชนชั้น
เกาติดอยูในนิสัยและความประพฤติดวย”
(๓.๗)
บทความในงานรําลึกวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๘ ตามคําขอของ
คณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหัวขอ
“ทางรอดของสังคมไทย” ขอความสําคัญบางตอนมีดังนี้
“วิทยาศาสตรสังคมใหคติไววา ‘ราษฎรเปนผูสราง
ประวัติศาสตรของตน และใหถือมวลชนเปนใหญ’ นายทุน
ใหญก็เริ่มมาจากเปนนายทุนนอยกอนถาราษฎรไทยสวนมาก
ถูกกรอกสมองใหหลงเชื่อตามทรรศนคติที่ไมใชประชาธิปไตย
สมบูรณไซร ภยันตรายก็เกิดขึ้นไดแกสังคมไทย”
-๔เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ขณะเปนผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย
ปวย อึง๊ ภากรณเดินทางไปประเทศฝรัง่ เศส ไดไปเยีย่ มคารวะปรีดี ฯ ทีบ่ า นชาน
กรุงปารีส ดังขอเขียนตอนหนึ่งของทาน
“เมือ่ อาจารยปรีดฯี ออกจากประเทศจีนมาอยูฝ รัง่ เศส
ป พ.ศ. ๒๕๑๓ ผมไดกําหนดไวกอนแลววา จะไปพักตาก
อากาศในประเทศฝรัง่ เศส ทัง้ นีโ้ ดยไมทราบลวงหนาวาอาจารย
ปรีดีฯ จะออกมา เมื่อทานออกมาแลว ก็ไดคิดวาสมควรจะไป
เยี่ยมทานเปนการคารวะสวนตัว ในฐานะศิษยอาจารย และ
ในฐานะทีเ่ ปนเสรีไทยใตบงั คับบัญชาของทาน ผมจึงไดเขาพบ
จอมพลถนอมกอนเดินทาง เพื่อเรียนทานวาผมจะไปเยี่ยม
สรณ
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อาจารยปรีดีฯ จอมพลถนอมก็แสดงความยินดี และยังไดฝาก
ใหผมไปเรียนอาจารยปรีดีฯดวย ผมก็รับเปนสื่อให และยังนํา
ความจากอาจารยปรีดีฯ มาเรียนจอมพลถนอมดวยตอมาเมื่อ
อาจารยปรีดฯี ฟองรัฐบาลไทยใหออกหนังสือเดินทางให และ
ใหจายเงินบํานาญผมก็ไดเปนสื่อใหทั้ง ๒ ฝายตกลงกันเปนที่
เรียบรอยนอกศาล จอมพลถนอมก็ยงั ไดแสดงความชืน่ ชมยินดี
ที่ผมไดจัดการใหสําเร็จเปนที่เรียบรอย”๓
ศุภศิลป บุตรชายไพโรจน ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีส
ในขณะนั้น รําลึกความหลังชวงนี้วา
“ในชวงนั้นทานอาจารย (ปรีดีฯ) ไดยื่นเรื่องขอทํา
หนังสือเดินทางกับรัฐบาลไทย แตไมไดรบั การอนุมตั ิ ทําใหเกิด
ความบาดหมางระหวางทานอาจารยกับคุณพอ (ไพโรจนฯ)
คุณแมผม (คุณหญิงบรรเลงฯ) บอกผมวา คุณปวยฯ คือผูที่มี
สวนสําคัญยิง่ ในการประสานใจระหวางทานอาจารยกบั คุณพอ
และเปนผูนัดหมายใหคุณพอมากราบทานอาจารยที่บาน
อองโตนีพรอมทานในฤดูหนาวปลายป พ.ศ. ๒๕๑๓”
ดังภาพที่ปรากฏนี้

๓
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ปวย อึง๊ ภากรณ, “เหลียวหลัง แลหนา,” ใน อัตชีวประวัต:ิ เหลียวหลัง แลหนา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๕๙), หนา ๑๓๔-๑๓๕.
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ปวย อึ๊งภากรณ, พูนศุข-ปรีดี พนมยงค, ไพโรจน ชัยนาม
บานอองโตนี พ.ศ. ๒๕๑๓

-๕เมื่อครั้งเกิดความรุนแรงและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ปวยฯ
ถูกสาดโคลนปายสีและถูกคุกคามขูจ ะเอาชีวติ จนตองเดินทางออกนอกประเทศ
ไปลี้ภัยการเมืองที่กรุงลอนดอน
ในฤดูใบไมผลิ พ.ศ. ๒๕๒๐ ปวยฯ มาเยี่ยมปรีดีฯ ที่บานชานกรุงปารีส
อีกครั้ง
วาณี พนมยงค เลาวา “คุณปวยฯ พักอยูที่บานอองโตนีหลายคืน
หองรับแขกเล็ก ๆ ขนาดกวางยาวประมาณ ๒๐ ตารางเมตร ตอนกลางวันเปน
หองอเนกประสงค ทั้งรับแขก และรับประทานอาหาร ตกกลางคืน เพียงแค
กางเตียงผาใบเล็ก ๆ เพิ่มขึ้น หองนี้ก็แปรสภาพเปนหองนอนคุณปวยฯ
สรณ
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วันหนึ่ง คุณปวยฯชวนลูก ๆ ของคุณพอ (ปรีดีฯ) นั่งรถใตดินไปดู
ภาพยนตร เรื่องอะไรจําไมไดแลว แสดงโดย อแลง เดอลอง (Alain Delon)
พระเอกชาวฝรัง่ เศสทีก่ าํ ลังโดงดังอยูใ นขณะนัน้ บางทีกช็ วนกันไปนัง่ ทีร่ า นกาแฟ
ริมถนน จิบเบียรเย็น ๆ คุยกันสบาย ๆ ในบรรยากาศผอนคลาย”

ปรีดี-พูนศุข พนมยงค, ปวย อึ๊งภากรณ, ปาล พนมยงค
บานอองโตนี พ.ศ. ๒๕๒๐

-๖ตนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สามัคคีสมาคมไดจัดงานชุมนุม
ประจําปขึ้น หลังเหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ผานไป ๙ เดือน
ขณะนั้น ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน ทอมสัน ธิดา ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัตน เปนสภานายกฯ ปรีดีฯ ไดตอบรับคําเชิญดวยจดหมาย
ฉบับนี้
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ดวยวัย ๘๔ ป กับความทรงจําดีเลิศ ม.ร.ว.สายสวัสดีฯ เปดสมุดบันทึก
ประจําวันของเธอตั้งแตสมัยอยูอังกฤษ แลวบอกวา
“นี่ไง พี่ (ม.ร.ว.สายสวัสดีฯ) จดไวเลยวา สมาคมฯ
ไดเชิญคุณลุง (ปรีดีฯ) และอาปวยมาแสดงปาฐกถาในบายวัน
สรณ
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ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐ แตติดขัดเรื่องสถานที่จัดชุมนุม
เพราะผูดูแลฯ ไมอนุญาตใหใชสถานที่ราชการ”
เติมวา

ไชยันต รัชชกูล สนทนากรรมการของสมาคมฯ ในขณะนั้น เลาเพิ่ม
“ผมติดตอกับผูดูแลฯหลายครั้ง เพื่อขอใชสํานักงาน
ก.พ. ซึ่งเปนที่ตั้งของสมาคมฯ ณ บานเลขที่ ๒๘ Prince’s
Gate เปนสถานทีจ่ ดั งาน ซึง่ ทางนัน้ ยืนยันทีจ่ ะไมอนุญาตใหใช
โดยอางวาเปนสถานที่ราชการ ทั้ง ๆ ที่ผานมา มีนักการเมือง
หลายคนจากเมืองไทยไดไปปราศรัยที่นั่น”
ไชยันต รัชชกูล เลาตอวา
“วันนัน้ ฉุกละหุกนิดหนอย เมือ่ อาจารยปว ยฯ และผม
เดินทางไปถึงสํานักงาน ก.พ. แลวถูกปฏิเสธ อาจารยปวยฯ
บอกวา เคาไมใหจัดที่นี่ เราก็ไปหาที่อื่นก็แลวกัน
ในทีส่ ดุ ทวีศกั ดิ กออนันตกูล ซึง่ เปนกรรมการสมาคมฯ
กําลังเรียนปริญญาเอกอยูที่อิมพีเรียล คอลเลจ (Imperial
College London) ไดประสานงานขออนุญาตใชหองประชุม
ของวิทยาลัยดังกลาว นักเรียนไทยบางคนจึงพาอาจารยปวย
เดินไปยังอิมพีเรียล คอลเลจ ซึ่งอยูไมไกลกันนัก ”
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วั น นั้ น ม.ร.ว.สายสวั ส ดี ฯ เป น พิ ธี ก รตลอดงาน เธอได ย  อ นเล า
ความทรงจําตออีกวา
“คุณลุง (ปรีดฯี ) เดินทางไปถึงสํานักงาน ก.พ. จึงทราบ
วา ผูดูแลฯไมอนุญาตใหใชสถานที่ ขนาดคุณลุงจะขอเขา
หองนํ้าชั้นบน (หองทํางาน) เคายังไมยอม ใหไปใชหองนํ้า
ชั้นลางสําหรับนักเรียน จากนั้น พี่ (ม.ร.ว.สายสวัสดีฯ) ได
ขับรถพาคุณลุง (ปรีดีฯ) และคุณปา (ทานผูหญิงพูนศุขฯ)
ไปที่อิมพีเรียล คอลเลจ
บรรยากาศในงานดีมาก เปนการชุมนุมหลังเหตุการณ
๖ ตุ ล า คนไทยในอั ง กฤษและยุ โรป มี ค วามตื่ น ตั ว สู ง ต อ
เหตุการณบานเมืองในขณะนั้น และใหความสนใจมารวมงาน
จนลนหองประชุม
คุณลุง (นายปรีดีฯ) ใชวิธีการอานปาฐกถายืดยาวเปน
เวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง๔ จึงเหลือเวลาใหอาปวยฯ พูดเพียง
สั้น ๆ ไมกี่นาทีและนั่นก็เปนการปราศรัยในที่สาธารณะครั้ง
สุดทายของอาปวยฯ เพราะหลังจากนั้นเพียง ๒ เดือนเศษ ๆ
ทานก็ปวยและพูดไมไดอีกเลย”
นักเรียนไทยคนหนึ่งที่ไปรวมฟงปาฐกถา เธอฟนความจําวา
“สมัยนั้น ไมใสใจเรื่องของบานเมือง ฟงปาฐกถาดวย
ความงวง หลับไปบางในบางชวง จําไดแตเพียงวา ตื่นขึ้นมา
พรอมเสียงปรบมือตอนทีอ่ าจารยปรีดฯี พูดจบ แลวอาจารยปว ยฯ
๔

อยูระหวางสืบคนตนฉบับปาฐกถานี้
สรณ
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พู ด ติดตลกวา วันนี้เ ปนรายการของอาจารย ปรี ดีฯ มี ผ ม
(ปวยฯ) เปน special guest star”
นิวัติ กองเพียร รําลึกความหลังวา
“กอนปาฐกถาทานปรีดีฯและอาจารยปวยฯ นั่งอยู
บริเวณลานคอนกรีตในอิมพีเรียล คอลเลจ คุยกันสบาย ๆ ใน
เรื่องทั่ว ๆ ไป และสถานการณในประเทศไทยหลังรัฐประหาร
๖ ตุ ล า ผู  ที่ ร  ว มพู ด คุ ย ด ว ยเท า ที่ จํ า ได มี จ อน และไมตรี
อึ๊งภากรณ บุตรชาย ๒ คนของอาจารยปวยฯ และมีคนไทย
อีกหลายคนรวมทั้งผมดวย”
จากการสอบถามนักเรียนไทยที่อยูในเหตุการณ สรุปไดวา ทานทั้ง ๒
นั่งคุยกันบนมานั่งหนาหอพัก Beit Hall Imperial College มีคนไทยหลายคน
รวมทั้ ง ทวี ศั ก ดิ ฯ นํ า กล อ งมาบั น ทึ ก ภาพแต ภ าพนี้ บั น ทึ ก โดยจริ ย  วั ฒ น
สันตะบุตร ดวยกลอง NIKON ซึ่งตอมาไดนําภาพนี้มามอบใหครอบครัว
ปรีดี-พูนศุขเก็บรักษา
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Beit Hall Imperial College London พ.ศ. ๒๕๕๙๕

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ ไดเลาเรื่องราวการเผยแพรภาพนี้สูสังคม
ในวงกวาง วา
“ป ๒๕๒๗ ครบ ๕๐ ปธรรมศาสตร ตอนนั้นอาจารย
ปรีดีฯเสียชีวิตแลว ผมเพิ่งจบการศึกษาไดไมนาน ไดเห็นภาพ
ปรีดี-ปวย เลยคิดจะทําสมุดรับเพื่อนใหม หาทุนใหเด็กทํา
กิจกรรม และทําใหเด็กไดรูจักทานทั้งสองคนจากสมุดดวย
จึงชวนเพื่อนอีกคนคือ สกล เกษมพันธุ (ปจจุบันเปนบรรณาธิการภาพ นิตยสารสารคดี) มาถายภาพและออกแบบปกสมุด
จากนั้นเปนตนมา สมุดเลมนี้ขายไดหลายพันเลม นาจะเปน
จุดเริ่มตนสวนหนึ่งที่ทําใหคนรูจักภาพนี้ครับ”
๕

จาก Google map:Google.co.th : Bart Nutton, Photography By IDEALINSIGHT.CO.UK
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ภาพปก “สมุดรับเพื่อนใหม”
(เอื้อเฟอจาก ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล)

จอน อึ๊งภากรณ เลาเหตุการณลมปวยของปวย ฯ วา
“ปลายเดือนกันยายน ๒๕๒๐ กอนเดินทางไปพบปะ
คนไทยในอเมริกาเพียง ๑ วัน คุณพอเสนโลหิตในสมองแตก
(Stroke) ยังดีที่เหตุเกิดที่อังกฤษ เพราะที่นั่นมีประกันสังคม
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ครอบคลุมคาใชจายในการรักษาพยาบาล คุณพอรักษาฟรี
ทุกอยางตลอด ๓ เดือนในโรงพยาบาลและสถานพักฟนถาไป
ปวยที่อเมริกา ครอบครัวเรามีหวังลมละลายแนนอน”
-๗วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ปรีดฯี ถึงแกกรรมทีบ่ า นชานกรุงปารีส
ปวยฯ ไดเขียนจดหมายแสดงความเสียใจมายังครอบครัวปรีดี-พูนศุขดวยมือ
ขางซายของทานที่ใชเวลาฝกฝนอยางวิริยะอุตสาหะ

สรณ
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ความผูกพันระหวางครอบครัวปรีดี-ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค กับ
ปวย อึ๊งภากรณ ไมเคยจางหาย การไปมาหาสูอีกหลายครั้งของสองครอบครัว
มีมาอยางตอเนื่อง
หลังเหตุการณนักศึกษาประชาชนเรียกรองประชาธิปไตยเมื่อวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ในปถัดมาราวตนป พ.ศ. ๒๕๑๘ ทานผูหญิงพูนศุขฯ ได
กลับเมืองไทยเปนครั้งแรกในชวง ๑๗ ปที่ตองระหกระเหินในตางแดน ปวยฯ
ไดไปตอนรับที่สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

เดือนเมษายน ๒๕๓๐ ปวยฯ และมากาเร็ต ภรรยาไดเดินทางกลับมา
เยี่ยมบานเกิดเมืองนอนเปนครั้งแรก ระหวางนั้น ทั้ง ๒ ทานไดไปเยี่ยม
ทานผูหญิงพูนศุขฯและครอบครัวที่บานซอยสวนพลู
เดือนกรกฎาคมปเดียวกัน ทานผูหญิงพูนศุขฯ ไดเดินทางไปเยี่ยม
ปวยฯ ที่กรุงลอนดอน
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บานซอยสวนพลู พ.ศ. ๒๕๓๐

กรุงลอนดอน พ.ศ. ๒๕๓๐

ขางหลังภาพประวัติศาสตร “ปรีดี-ปวย” คือจิตวิญญาณของ
ความเสียสละเพื่อชาติและราษฎรไทย ทานมองเห็นแลวใชไหม
สรณ
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วัยเติบใหญของขาพเจา
บนเสนทางอภิวัฒน*

ปรีดี พนมยงค เขียน
ฐาปนันท นิพิฏฐกุล แปล
เมื่อมีอายุ ๑๑ ปในพุทธศักราช ๒๔๕๔ ขาพเจาสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันและนาแปลกใจอยางยิ่งในวัฒนธรรมของชาวจีน
โพนทะเลและในหมูลูกหลานของพวกเขา ซึ่งมีอยูราวรอยละ ๒๕ ของราษฎร
ทั้งหมดในประเทศสยาม กลาวคือ ผูชายแทบทุกคนไดตัดผมหางเปยของเขา
ออก ทั้ง ๆ ที่เปนทรงผมที่พวกเขาไวกันมานานหลายศตวรรษแลว พวกเขา
อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญนี้ใหราษฎรชาวสยามฟงวา ระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยแบบโบราณซึ่งบังคับใหพวกเขาไวหางเปยอันนาอับอาย
เชนนีไ้ ดถกู โคนลมแลว ดวยการอภิวฒ
ั นของฝายสาธารณรัฐนําโดย ดร.ซุนยัดเซ็น
ซึง่ ในเวลานัน้ ไดเรียกรองใหชาวจีนทุกคนไวผมสัน้ เชนชาวยุโรป (ในสมัยนัน้ ) เพือ่
วา ชาวจีนจะไดไมถูกชาวตางชาติลอเลียนอีกตอไปวา “มีหางบนศีรษะ”
แตในโรงเรียน “ตัวอยางมณฑลกรุงเกา” ซึ่งขาพเจากําลังศึกษาอยูใน
ชั้นมัธยมนั้น ครูสอนวิชาประวัติศาสตรและภูมิศาสตรของขาพเจาไดอธิบายถึง
*
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บทที่ ๒ ใน Pridi Banomyong, Ma vie mouvementée et mes 21 ans d’exil en chine
populaire, Paris : VARAP, 1974, pp.27-35.
ทานผูประศาสนการ ฯ ใหชื่อหนังสือเลมนี้เปนภาษาไทยวา ชีวิตผันผวนของขาพเจาและ
การลี้ภัย ๒๑ ปในประเทศจีนของราษฎร อนึ่ง การแปลเฉพาะบทในครั้งนี้ ผูแปลไดแทรกขอความ
ที่เห็นวาจําเปนไวใน [ … ]
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เหตุผลที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ใหขาพเจาฟง ครูเลาวา บรรดา
ประเทศสวนใหญในโลกที่ยังคงเอกราชของตนไวไดนั้น แตละประเทศจะมี
รัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยความยินยอมของสภาซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของ
ราษฎร ทั้งนี้ ไมวาสถานะประมุขแหงรัฐนั้น ๆ จะเปนกษัตริยที่สืบสันตติวงศ
หรือเปนเพียงสามัญชนทีก่ า วขึน้ เปนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐโดยการเลือก
ตั้งตามวาระของราษฎรก็ตาม ครูของขาพเจาเลาดวยวา ระหวางการปกครอง
ระบบสมบูรณาฯ ที่ยังเหลืออยูใน ๓ ประเทศ (ประเทศจีน รุสเซียและสยาม)
บัดนี้ของจีนไดถูกโคนลมลงแลว คงเหลือก็แตประเทศรุสเซียกับสยามเทานั้น
และไมรูวาของประเทศใดใน ๒ ประเทศนี้จะสิ้นสุดลงกอนกัน
นับแตนั้นมา เชนเดียวกับเด็กหนุมในวัยเดียวกันกับขาพเจาที่ชอบดู
ภาพยนตรประเภทสูร บหรือ [คาวบอย] ตะวันตก ขาพเจาจึงเริม่ สนใจเหตุการณ
อภิวัฒนในประเทศจีนที่มี ดร.ซุนยัดเซ็น เปนผูนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูรบ
ระหวางกองทัพฝายพระจักรพรรดิและฝายสาธารณรัฐ ในสมัยนัน้ หนังสือพิมพ
ยังไมเปนที่แพรหลายเทาใดนักในประเทศสยาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัด
บานเกิดของขาพเจา เพือ่ สนองความใครรขู า วสารของขาพเจา บิดาของขาพเจา
ไดนําหนังสือพิมพฉบับเกา ๆ ของญาติผูหนึ่งซึ่งเปนนายทหารในกองทัพมาให
อาน ดวยการอานหนังสือพิมพเกาฉบับเหลานี้นี่เอง ทําใหขาพเจาคอย ๆ เขาใจ
ยิง่ ขึน้ ถึงความเลวรายของระบบกษัตริยซ งึ่ ชาวจีนตางลุกขึน้ ตอสูแ ละไดสถาปนา
รัฐบาลสาธารณรัฐขึ้นแทนที่
ราว ๑ ปเศษหลังจากนั้น กลาวคือในป ๒๔๕๕ มีขาวใหญแพรสะพัด
ไปทั่วประเทศวา รัฐบาลของกษัตริยสยามไดลวงรูวามีคณะบุคคลลับที่มุงจะ
อภิวัฒนโคนลมระบบสมบูรณาฯ ดวยเหตุนี้ จึงมีผูกอการซึ่งถูกจับกุมตัวกวา
รอยคนและถูกคณะกรรมการทหารพิเศษพิพากษาใหลงโทษประหารหรือ
มิฉะนั้นก็ใหจําคุกตลอดชีวิต อยางไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ
รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดใหลดหยอนโทษจากประหารชีวิตเหลือเพียงจําคุก
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ตลอดชีวติ และลดเวลาจําคุกลงเหลือเพียง ๒๐ ป สวนผูท ถี่ กู พิพากษาใหลงโทษ
จําคุก ๒๐ ปมาแตตนก็ใหรอลงอาญา
เปนที่เห็นไดชัดวา รัฐบาลไมอาจสืบรูตัวบุคคลผูเขารวมในคณะได
ครบถวนทุกคน (ตัวอยางเชน นายบุญเอก ซึ่งทํางานเปนลูกจางในสถานทูต
ฝรั่งเศสและเขารวมดวย แตทางสถานทูตไมทราบเรื่อง เปนตน)
รอยตรี เหรียญ ศรีจันทร ซึ่งเปนผูริเริ่มกอการในครั้งนี้และมีอายุ
เพียง ๑๘ ปไดชักชวนเพื่อนสนิทของตน กลาวคือ รอยตรี จรูญ ษตะเมศ
อายุ ๒๔ ป และรอยตรี เนตร พูนวิวัฒน อายุ ๑๘ ป ใหเขารวมดวย (ตอมา
ไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนงเลขานุการของคณะ)
ขาราชการหนุมเหลานี้ยังไดชักชวนขาราชการอื่นในหนวยตาง ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกลุมมหาดเล็กราชองครักษเขารวมดวย ตอมา จึงไดทาบทาม
นายแพทยทา นหนึง่ ซึง่ รับเปนหัวหนาคณะคือ นายแพทยเหล็ง ศรีจนั ทร ผูบ งั คับ
กองพยาบาล ซึ่งเปนพี่ชายคนโตของผูริเริ่มกอการและเปนแพทยประจําองค
รัชทายาท ดวยเหตุนี้ คณะกอการจึงมีนายแพทยเปนผูนําเชนเดียวกับผูนําการ
อภิวัฒนของจีน สวนรอยโท จรูญ ณ บางชาง ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
กฎหมายก็ไดเขารวมดวยโดยไดรับหนาที่อบรมความรูดานการเมือง และ
นักเรียนของโรงเรียนกฎหมายจํานวนหนึ่งก็ไดเขารวมเชนกัน
ระหวางการพิจารณาคดีตอ หนาคณะกรรมการทหารพิเศษ ผูพ พิ ากษา
ไดกลาวตําหนินายทหารราชองครักษทานหนึ่งวาไมจงรักภักดีตอกษัตริย ผูถูก
กลาวหาไดชแี้ จงผูพ พิ ากษาอยางอาจหาญวา เขารักชาติยงิ่ กวาองคกษัตริย และ
ดวยเหตุที่ตนปฏิบัติหนาที่ใกลชิดกับพระองคมากที่สุด จึงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ราชสํานักดีเสียยิ่งกวาเหลาทหารและราษฎรอื่น ๆ เมื่อนั้น เขาจึงเห็นแลววา
ความเริงสําราญและความไรสาระในราชสํานักยอมนําพาชาติใหตกตํ่า สิ่งนี้ได
ทําใหเขาตระหนักชัดดวยตนเอง จึงไดตัดสินใจเขารวมในกลุมดังกลาวดวย
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คนหนุมในวัยเดียวกันกับขาพเจาตางรูสึกเห็นใจบรรดานักโทษทาง
การเมืองเหลานี้เปนอยางมาก ถึงขนาดวาพวกเราสนทนาเรื่องนี้กันบอยครั้ง
ทั้งในโรงเรียนมัธยมและในโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ที่ขาพเจา
สมัครเขาศึกษาในป ๒๔๖๐ (เพื่อแสดงความเห็นใจของเราตอบรรดาผูกอการ
อภิวัฒนรุนพี่ หลังจากการอภิวัฒนในป ๒๔๗๕ รัฐบาลประชาธิปไตยของเรา
จึงไดคนื ยศและบรรดาศักดิซ์ งึ่ ผูก อ การเหลานีถ้ กู ถอดไปเมือ่ ครัง้ มีคาํ ตัดสินโทษ
นั้นใหทั้งหมด)
ระหวางที่ขาพเจาศึกษาวิชากฎหมายอยูนั้น ไดสังเกตถึงบรรดาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหลายประการซึ่งมหาอํานาจตางชาติมีอยูเหนือประเทศ
สยามทัง้ ในทางทฤษฎีและในทางความเปนจริง คนในบังคับของตางชาติเหลานี้
ไมตกอยูใ นอํานาจศาลของประเทศสยาม เนือ่ งจากเมือ่ มีขอ พิพาทกับชาวสยาม
คดี เ หล า นี้ จ ะตั ด สิ น โดยศาลกงสุ ล ของชาติ นั้ น ๆ หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ โ ดยศาล
ตางประเทศตามทีก่ าํ หนดไวในสัญญาไมเสมอภาคระหวางประเทศสยามกับชาติ
ตางประเทศนั้น ๆ ในศาลตางประเทศ คําวินิจฉัยของผูพิพากษาชาวยุโรปมี
นํ้าหนักยิ่งกวาคําวินิจฉัยของผูพิพากษาชาวสยาม ขาพเจามิไดพึงใจตอการใช
อํานาจอธิปไตยในลักษณะเชนวานี้เลย และในไมชา ขาพเจาจึงตกลงใจที่จะ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงเอกราชพรอมดวยอธิปไตยอันสมบูรณของชาติ เมื่อ
ขาพเจาไดสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในราชสํานักและในการปกครองแบบสมบูรณาฯ
ขาพเจาปรารถนาที่จะสถาปนาระบบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศของขาพเจา
แตขาพเจายังไมทราบวาจะดําเนินการเชนไร
ในป ๒๔๖๑ หนังสือพิมพตางขั้วกันหลายฉบับในกรุงเทพฯ ไดลงขาว
การปฏิวัติบอลเชวิคในประเทศรุสเซีย แตสิ่งที่ขาพเจาสนใจก็คือ การยกเลิก
ระบบสมบูรณาฯ ของพระเจาซาร เหตุการณนี้ทําใหขาพเจาหวนระลึกถึงสิ่งที่
ครูของขาพเจาเคยกลาวในโรงเรียนมัธยมวา ระหวางประเทศสยามและรุสเซีย
ไมรูวาระบบกษัตริยใดใน ๒ ประเทศนี้จะสิ้นสุดลงกอนกัน
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เนื่องจากระบบกษัตริยของรุสเซียเพิ่งจะถูกโคนลมไป ขาพเจาจึงหวัง
เปนอยางยิ่งทีเดียววา สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในประเทศสยามเชนกัน
ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงไดสนทนาเปนการลับกับเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อ
แสวงหาวิธีการตาง ๆ ที่เราจะสามารถบรรลุตามความมุงประสงค ทั้งนี้ โดย
อาศัยบทเรียนจากความพยายามกอการซึ่งลมเหลวในป ๒๔๕๕ ดวยมีบุคคล
หนึ่งในกลุมกลับคิดทรยศโดยนําเรื่องไปแจงใหรัฐบาลของกษัตริยในเวลานั้น
ทราบ แตพวกเราก็ยังไมรูวาจะกอตั้งกลุมอภิวัฒนกันไดอยางไรจึงจะเปนผล
ในป ๒๔๖๒ ขาพเจาสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมาย เนื่องจาก
ขาพเจามีอายุเพียง ๑๙ ป – อายุจงึ ยังไมครบทีจ่ ะไดรบั แตงตัง้ เพือ่ เปนผูพ พิ ากษา
หรือเปนสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตได (อายุขนั้ ตํา่ คือ ๒๐ ป) – ขาพเจาจึงตองรออยูร าว
๒-๓ เดือนจึงสามารถเปนเนติบัณฑิตได อนึ่ง กระทรวงยุติธรรมพอใจในผลการ
ศึกษาของขาพเจาและอนุญาตใหขาพเจารับทุนเพื่อไปศึกษาตอ ณ ประเทศ
ฝรัง่ เศส ทัง้ นี้ เพือ่ วาหลังจากขาพเจากลับสูป ระเทศสยามแลว ขาพเจาจะไดชว ย
งานของกระทรวงฯ ในสวนการจัดทําประมวลกฎหมายตามแบบฝรั่งเศส
ขาพเจาเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเปนครั้งแรก ในวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๔๖๓
หลังจากศึกษาภาษาฝรั่งเศสเปนเวลา ๑ ปในวิทยาลัยกอง (le lycée
de Caen) แลว ขาพเจาไดเขาศึกษาในคณะนิตศิ าสตรของเมืองนี้ จากเมืองกอง
ขาพเจาจึงไดรบั ทัง้ ประกาศนียบัตรการศึกษากอนระดับอุดมศึกษา (le baccalauréat) และปริญญาตรีทางกฎหมาย (la licence en droit)
จากนั้น ขาพเจาขอโอนยายมาศึกษาตอที่คณะนิติศาสตรแหงปารีส
ซึ่งในป ๒๔๗๐ ขาพเจาจึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ฝายนิติศาสตร)
(le doctorat en droit, option sciences juridiques) และยังไดรับ
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงในทางเศรษฐกิจ (le diplôme d’études
supérieures d’Économie politique) เพิ่มขึ้นดวย
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นายปรีดี พนมยงค เมื่อครั้งศึกษาในฝรั่งเศส

นับจากการอภิวัฒนใหญในป ๒๓๓๒ [ค.ศ. ๑๗๘๙] เปนตนมา ปารีส
ไดกลายเปนแหลงบมเพาะการอภิวัฒนประชาธิปไตยใหกับหลายประเทศใน
ยุโรปและในเอเซีย กลาวคือ ขนบจารีตเพือ่ การอภิวฒ
ั นทแี่ พรหลายและสืบสาน
กันมายาวนานทัง้ ในทางทฤษฎีและการลงมือปฏิบตั ไิ ดตกทอดมาจนถึงชวงเวลา
ที่ขาพเจายังเปนนักศึกษาอยูในปารีสดวย มารกซ เองเกิลส รวมถึงเลนินซึ่ง
กอการอภิวฒ
ั นอนั ยิง่ ใหญ ลวนแตไดเคยใชชวี ติ ชวงหนึง่ อยูใ นปารีสมาแลว สวน
ชาวเอเซียซึง่ ปรารถนาในเอกราชอันสมบูรณของชาติและประสงคจะปลดเปลือ้ ง
มาตุภมู ขิ องตนจากลัทธิอาณานิคมหรือกึง่ อาณานิคมนัน้ ตางมารวมตัวกันอยูใ น
ประเทศฝรั่งเศสในชวงเวลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเหงียน ไอ ควอค (โฮจิมินห)
โจว เอินไหล เฉินอี้ รวมถึงบรรดานักอภิวัฒนจากประเทศตาง ๆ อีกเปนอันมาก
ในสวนของขาพเจา นอกเหนือจากเพื่อนนักศึกษาชาวสยามและเพื่อนชาว
ฝรัง่ เศสแลว ขาพเจายังไดรจู กั นักอภิวฒ
ั นชาวเอเซียอีกจํานวนหนึง่ และครัง้ หนึง่
ในรานอาหารจีน เราไดตกลงที่จะกอตั้งสมาคมเพื่อมิตรภาพและภราดรภาพ
แหงเอเซีย (une association pour l’amitié et la solidarité asiatique)
รวมกัน
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นายปรีดี พนมยงค เมื่อครั้งตรวจราชการภาคใตและแวะเยี่ยมราษฎร
ที่จังหวัดตรัง ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๙

ดวยความตั้งใจที่จะรับใชเพื่อนรวมชาติทั้งหลายของขาพเจาใหไดมา
ซึ่งเอกราชและอธิปไตยสมบูรณของชาติ อีกทั้งบรรลุถึงความไพบูลยทาง
เศรษฐกิจและประชาธิปไตยอันแทจริง ขาพเจาและเพื่อนนักศึกษาชาวสยาม
บางคนจึงไดกอ ตัง้ ขึน้ เปนแกนนําลับของ “คณะราษฎร” พวกเรามีความประสงค
จะทําการอภิวัฒนประชาธิปไตยในประเทศของเรา บรรดาทฤษฎีการอภิวัฒน
และการทั้งปวงที่จะตองดําเนินการซึ่งไดรับสั่งสมมาจากประเทศฝรั่งเศสมีสวน
ชวยพวกเราในเวลาตอมามิใชนอย
หลังจากเตรียมการอยางรัดกุมมาตลอด ๕ ปนับจากที่ขาพเจาเดินทาง
กลับจากฝรั่งเศส คณะของเราไดทําการยึดอํานาจ (le coup d’état) โดย
ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ พวกเราไดขอ
พระราชทานรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ
และขอใหทรงเปลีย่ นจากระบบสมบูรณาฯ มาเปนระบบกษัตริยภ ายใตรฐั ธรรมนูญ
(une monarchie constitutionnelle) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ ทรง
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ยินยอมตามคํารองของเราดวยนํ้าพระทัยอันดี ดวยเหตุนี้ สภาผูแทนราษฎร
แหงประเทศสยามจึงไดถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรก คณะรัฐบาลผสมซึ่งประกอบ
ดวยสมาชิกจากคณะราษฎรและขาราชการจากระบอบเกาจํานวนหนึ่งก็ไดรับ
การแตงตั้งขึ้นโดยกษัตริย
ในป ๒๔๗๖ ขาพเจาไดนําเสนอเคาโครงการเศรษฐกิจแกรัฐบาลเพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรงในเวลานั้น ทั้งยังสงผลกระทบตอราษฎร
ของเราเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ เหลาเกษตรกรทัง้ หลาย ขาพเจาเสนอให
รัฐเปนเจาของที่ดิน โดยรัฐบาลจะชดเชยใหแกผูเปนเจาของอยางเปนธรรมใน
รูปของใบกูซ งึ่ กําหนดอัตราดอกเบีย้ ไวเปนรายป ขาพเจาเสนอใหนาํ ประเทศเขาสู
ระบบสหกรณเต็มรูปภายใตกาํ กับของรัฐบาล และในระบบสหกรณเต็มรูปนีเ้ อง
ราษฎรพึงทํางานอันจะเปนผลไดแกตน อีกทั้งเพื่อปองปรามและขจัดอาชญากรรมรูปแบบตาง ๆ และจะชวยใหราษฎรแตละคนไมตกงานดวยอีกสวนหนึ่ง
สมาชิกสภาสวนใหญเห็นพองเปนเอกฉันทกับขอเสนอของขาพเจา
แตในคณะรัฐบาลนัน้ ฝายทีม่ าจากระบบเกาและเพือ่ นรวมงานเดิมของขาพเจา
บางคนซึง่ ตกอยูใ ตอทิ ธิพลของฝายนีก้ ลับโตแยงขอเสนอดังกลาว เมือ่ ฝายนีเ้ ห็น
วาสภาผูแทนราษฎรอาจลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับขอเสนอของขาพเจา และ
อาจมีการตัง้ คณะรัฐบาลประชาธิปไตยขึน้ แทนคณะรัฐบาลผสม พวกเขาจึงลอบ
วางแผนรวมกับนายทหารในคณะรัฐบาล เขาปดลอมสภาผูแ ทนราษฎรและบานพัก
ของขาพเจา พวกเขาดําเนินการใหกษัตริยลงพระนามในพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
งดใชรัฐธรรมนูญและปดสภาผูแทนราษฎร รวมถึงประกาศใชกฎหมายตอตาน
คอมมิวนิสต โดยกฎหมายฉบับนี้หามมิใหเผยแพรความคิดและกิจกรรมใด ๆ ที่
เปนไปในแนวทางสังคมนิยม มิฉะนั้น พวกเขาจะถือดวยวาเปนคอมมิวนิสต
สําหรับตัวขาพเจาเอง ถูกบังคับใหเดินทางออกนอกประเทศในฐานะคอมมิวนิสต
ที่นารังเกียจ และในเวลานั้น ขาพเจาเลือกที่จะลี้ภัยไปยังประเทศฝรั่งเศส
อีกราว ๒ เดือนตอมา พันเอกพระยาพหลฯ มิตรผูสูงวัยซึ่งเปนผูที่
ขาพเจาเคารพนับถือไดยึดอํานาจครั้งใหม และไดรองขอตอพระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ เพือ่ นํารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๔๗๕ กลับมาใชอกี ครัง้ หนึง่ พระองค
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ทรงยินยอมโดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมยกเลิกกฎหมายตอตานคอมมิวนิสต เมื่อ
ตกลงกันไดเชนนี้ จึงทรงแตงตั้งคณะรัฐบาลขึ้นใหมโดยมีพันเอกพระยาพหลฯ
เปนผูนํา พันเอกพระยาพหลฯ ขอใหขาพเจาเดินทางกลับประเทศและชี้แจงวา
ในเวลานั้น ควรจะไดระงับเคาโครงการเศรษฐกิจของขาพเจาไวกอน
๑ เดือนหลังจากที่ขาพเจาเดินทางกลับจากฝรั่งเศสแลว การโตการ
อภิวัฒน (une contre-révolution) ซึ่งนําโดยพระองคเจาบวรเดชฯ ไดเริ่มขึ้น
ในตางจังหวัดอันเปนเหตุนําไปสูสงครามกลางเมือง แตรัฐบาลอันชอบดวย
กฎหมายของเราไดรับชัยชนะในที่สุด จากนั้น สภาผูแทนราษฎรชุดใหมซึ่ง
จํ า นวนสมาชิ ก ครึ่ ง หนึ่ ง ของสภาได รั บ เลื อ กตั้ ง จากราษฎรได แ ต ง ตั้ ง คณะ
กรรมาธิการพิเศษขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบดวยนักกฎหมายชาวสยาม อังกฤษและ
ฝรั่งเศส ทําหนาที่รวบรวมหลักฐานตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับตัวขาพเจา เพื่อ
สอบสวนวา ขาพเจาเปนคอมมิวนิสตหรือไม และรวมไปถึงเคาโครงการเศรษฐกิจ
ของขาพเจาซึ่งอาจจะไดรับการเผยแพรดวย สภาไดรับรองรายงานของคณะ
กรรมาธิการซึ่งวินิจฉัยวา แมบางสวนในเคาโครงของขาพเจาจะคลายคลึงกับ
แผนเศรษฐกิจ ๕ ปของโซเวียตก็ตาม แตเนื้อหาในเคาโครงดังกลาวมุงปฏิรูปใน
ดานการเกษตร (une réforme agraire) โดยไมปรากฏลักษณะแผนการ
คอมมิวนิสตแตอยางใด ดังนั้น เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดรับรองแลวและโดย
คําแนะนําของคณะรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ จึงแตงตั้งใหขาพเจา
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในเวลานั้น ขาพเจามีอายุ
ได ๓๔ ป นอกจากนี้ ขาพเจายังไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูประศาสน
การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (le poste de recteur de
l’Université des sciences morales et politiques) เชนกัน
นับจากนั้นเปนตนมา ขาพเจาจึงไดดํารงตําแหนงผูประศาสนการฯ
ควบคูไปกับตําแหนงหนาที่อื่น ๆ ตามลําดับ กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ (๒๔๗๙-๒๔๘๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๒๔๗๙๒๔๘๒ และ ๒๔๘๒-๒๔๘๔) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค (๒๔๘๔-๒๔๘๘)
นายกรัฐมนตรี (๒๔๘๙)
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หลังจากทีไ่ ดออกจากคณะรัฐบาลแลว แมแตในชวง ๓ ปแรกทีข่ า พเจา
พํานักอยูในประเทศจีน ขาพเจายังคงดํารงตําแหนงผูประศาสนการของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้มาโดยตลอด เนื่องจากรัฐบาลฝายปฏิกริยาไมตองการกอ
ความไมพอใจขึ้นในหมูนักศึกษาของขาพเจา รัฐบาลทําไดเพียงแตงตั้งผูรักษา
การแทนในขณะที่ขาพเจาไมอยู แตภายหลังจากการลุกขึ้นตอตานซึ่งนําโดย
ทหารเรือจํานวนหนึ่งตองพายแพไปในป ๒๔๙๔ รัฐบาลฝายปฏิกริยาไดเสนอ
ให ส ภาผู  แ ทนราษฎรออกกฎหมายฉบั บ ใหม เ พื่ อ จั ด ระเบี ย บการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยแหงนี้เสีย
การจัดระเบียบการบริหารมหาวิทยาลัยดังกลาว จะเห็นไดวา ดูแนบ
เนียนและแปลกใหม กลาวคือ เพียงแตเปลี่ยนชื่อของมหาวิทยาลัยเทานั้น
จากชือ่ เดิมคือมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง มาเปนชือ่ เรียกสัน้ ๆ
วา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Université des sciences morales)”
แมรัฐบาลจะมิไดประกาศอยางเปดเผยวา ตําแหนงผูประศาสนการฯ
ของขาพเจาไดสิ้นสุดลง แตผลก็เปนเชนนั้นโดยปริยาย

นายปรีดี พนมยงค ในฐานะผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
ถายภาพรวมกับคณาจารยและเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
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ตําแหนง “ผูประศาสนการ”
ที่ถูกยกเลิกไปอยางแยบยล

ศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต*
ทานหลวงประดิษฐมนูธรรม ทานเดียวที่ดํารงตําแหนง “ผูประศาสน
การ” มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ไดกลาวยืนยันไวในหนังสือ
ที่ทานเขียนเปนภาษาฝรั่งเศสที่ชื่อวา ชีวิตที่ผันผวนของขาพเจา และ ๒๑ ป
ที่ลี้ภัยอยูในสาธารณรัฐราษฎรจีน๑ วาตําแหนงนี้
“.... ไดถูกยกเลิกไปโดยใชเพทุบายอันแยบยลโดย
รัฐบาลปฏิกิริยาในยุคนั้น....”
ในที่นี้จะขอกลาวถึงความเปนมาของตําแหนง “ผูประศาสนการ”
และความสําคัญเฉพาะคําวา “ศาสน” ที่เปนคําสมาสคําหนึ่งในคําเต็มวา
“ผูประศาสนการ” คํานี้มาจากคําโบราณในภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี มี
ความหมายนัยเดียวกันวาคือคําวา “ศาสน” และ “สาสน” อันเปนคําสอนของ
องคศาสดาในศาสนาธรรมของทุกศาสนา
* อดีตประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค
๑ เคยจัดพิมพเปนภาษาไทยแลว โปรดดู ปรีดี พนมยงค. ชีวิตที่ผันผวนของขาพเจา และ ๒๑ ปที่ลี้ภัย
อยูในสาธารณรัฐราษฎรจีน. แปลโดย พรทิพย โตใหญ และ จํานง ภควรวุฒิ (กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ,
๒๕๒๙) – บรรณาธิการ.
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ตําแหนง “ผูประศาสนการ” จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกวาคําวา
“อธิการบดี” ทีเ่ ปนตําแหนงผูบ ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทีใ่ ชชอื่ นีอ้ ยู
ในประเทศและตางประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดิมเคยใชคาํ วา “ผูบ ญ
ั ชาการมหาวิทยาลัย”
(พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๕) แตภายหลังไดเปลี่ยนมาเปน “อธิการบดี”
ตําแหนง “ผูประศาสนการ” คํานี้ สนธิมาจากศัพท ๔ ศัพท คือ
(๑) คําวา “ผู” (๒) “ประ” (๓) “ศาสน” และ (๔) คําสุดทาย คือ “การ”
คําทีเ่ ปนแกนหลักทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ คําวา “ศาสน” มาจากคําสันสกฤต
คําวา “ศาสน” ตรงกับคําบาลี คําวา “สาสน” คือ คําสั่งสอน, คําอบรมของผูที่
เปนครู อาจารย๒
เมือ่ ทานปรีดี พนมยงค จะกอตัง้ สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมืองเมือ่ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ก็คงจะตองปรึกษาผูร ทู เี่ ปนราชบัณฑิตใน
ขณะนั้นวาจะใชชื่อตําแหนงที่สําคัญในมหาวิทยาลัยวาอยางไรดี
การเลือกคําวา “ประศาสน” ทีเ่ ปนคําหลักของตําแหนงผูม หี นาทีอ่ บรม
สัง่ สอนกุลบุตร กุลธิดา ใหมคี วามรูท ถี่ กู ตองดีงาม จึงใชคาํ วา “ประ” ไวขา งหนา
คําวา “ศาสน” เพื่อใหเปนคําหนักแนนยิ่งขึ้น
อนึ่ง คําวา “ศาสน” จะสังเกตเห็นวา มีไมทัณฑฆาต คือตัว “การันต”
กํากับไวที่ตัว “น” เพื่อไมใหออกเสียงตัว “น” นั่นเอง
ฉะนั้น คําวา “ผูประศาสนการ” จึงหมายความตามรูปศัพทวา
ผูใ หการแนะนํา ผูใ หการสัง่ สอน ผูใ หการปกครอง ผูส งั่ กิจการของมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมืองโดยใชหลัก “ธรรม” ที่เปนคําสั่งสอนใน
ทุกศาสนามาอบรมสั่งสอนในการศึกษาวิชาธรรมศาสตรและการเมืองให
สมบูรณ
๒

ดูคําวา “ศาสน – ศาสนา” ใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
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ดังจะเห็นไดวา ทานผูป ระศาสนการไดวา การกําหนดใหนกั ศึกษาทุกคน
ที่สอบไลไดครบทุกลักษณะวิชาของหลักสูตร “ธรรมศาสตรบัณฑิต” แลวยังจะ
ตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม วินัย มารยาท การสมาคม
และทวงทีตามประกาศของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด เชนเดียวกับพิธีการ
อุปสมบทเปนภิกษุที่จะตองไดผานการสวด “ญัตติ” ของคณะสงฆที่มีชื่อวา
“ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “สวดญัตติ” คือนอมรับ
การสวด เปนครั้งสุดทายเสียกอน จึงจะเปนภิกษุที่สมบูรณได๓
การจะไดรบั ปริญญา “ธรรมศาสตรบณ
ั ฑิต” ก็เปนฉันนัน้ ทีจ่ ะตองผาน
การอบรมดังกลาวกอน จึงจะไดปริญญาทีม่ คี าํ วา “ธรรม” นําหนาในชือ่ ปริญญา
วา “ธรรมศาสตรบัณฑิต” ก็เพราะไดผานการอบรมสั่งสอนที่สมบูรณครบถวน
ทั้งทางวิชาการและทางศาสนามาแลว
อนึง่ คําวา “ผูป ระศาสนการ” นีไ้ ดเคยนํามาเพือ่ พิจาณาใชในตําแหนง
ของผูวาการการธนาคารแหงประเทศไทยในปจจุบัน ดังที่บัญญัติไวในราง
พระราชบัญญัติธนาคารชาติแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่เปนราง
กฎหมายฉบับแรกจัดใหมธี นาคารแหงชาติทอี่ ยูใ นขอเสนอเคาโครงการเศรษฐกิจ
(สมุดปกเหลือง) ที่เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกของ
ประเทศสยามเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยหลวงประดิษฐมนูธรรมเปนผูเสนอ๔
ในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลายมาตราที่กําหนดใหผูประศาสน
การเปนผูจัดกิจการของธนาคารชาติ๕
๓

บุญเย็น วอทอง. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง:กําเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบ
ประชาธิปไตย (พระนคร: สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๑๒), หนา ๙๑-๙๕.
๔ เดือน บุนนาค. ทานปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผูวางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก (พระนคร: เสริมวิทยา
บรรณาคาร, ๒๕๐๐).
๕ ประดิษฐมนูธรรม, หลวง (ปรีดี พนมยงค). เคาโครงการเศรษฐกิจ (โครงการจัดทําสื่อเผยแพร
เกียรติคุณ นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส สําหรับเด็กและเยาวชน, สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๒).
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ในคําอธิบายรางพระราชบัญญัตธิ นาคารชาติแหงประเทศไทยทีบ่ นั ทึก
โดยพระองคเจาวิวัฒนไชย ผูไดทรงดํารงตําแหนงผูวาการเปนคนแรก ดังนี้
“ผูว า การ” ในประเทศอังกฤษเรียกวา Governor และ
คําวา Governor นี้ ธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ ก็นําไปใช
ดวย เชน Bank of Japan เปนตน
ขาพเจาชอบคําวา “ผูประศาสนการ” มากกวา
คําวา “ผูประศาสนการ” นั้น กระทรวงการตางประเทศเคยใชมาแลวเปนคําแปล คําวา Governor ขอสําคัญ
ไมควรใชคําวา “ผูจัดการ” ซึ่งแปลวา Manager เพราะไมมี
ธนาคารที่ไหนที่เขาเรียกวา Manager ซึ่งเปนตําแหนงตํ่าไม
สมฐานะธนาคารกลาง๖
ความในรางมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัตธิ นาคารชาติแหงประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีความดังนี้
“ผู  ป ระศาสน ก าร” และ “รองผู  ป ระศาสน ก าร”
หมายความวา ผูประศาสนการ และ รองผูประศาสนการ
ธนาคารชาติแหงประเทศไทย

๖ ธนาคารแหงประเทศไทย. วิวัฒนไชยานุสรณ (หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระวรวงศเธอ

พระองคเจาวิวัฒนไชย ณ เมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๔).
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นายปรีดี พนมยงค ไดเคยกลาวยืนยันถึงตําแหนงผูประศาสนการวา
ยังเปนผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองวา...
“ขาพเจาไดซอ มความเขาใจกับนายกรัฐมนตรี (จอมพล
ป. พิบูลสงคราม) และรองนายกรัฐมนตรี (พ.ต.อ.หลวงอดุล
เดชจรัส) วา โดยที่ญี่ปุนไมพอใจใหขาพเจารวมอยูในคณะ
รัฐมนตรีซงึ่ เปนตําแหนงทางการเมือง แตตาํ แหนงผูป ระศาสน
การฯ มิใชตาํ แหนงการเมือง อีกทัง้ ขาพเจาไดรบั ตําแหนงนีโ้ ดย
ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร ตาม พ.ร.บ. จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ฉะนั้นจึงถือวา
ขาพเจายังคงดํารงตําแหนงผูประศาสนการตอไป
รัฐบาลไมขัดของ
ขาพเจาจึงอาศัยมหาวิทยาลัยฯ เปนทีต่ งั้ กองบัญชาการ
ตอตานญีป่ นุ ซึง่ ตอมาไดรว มเปนขบวนการเดียวกันกับเสรีไทย
ใน สหรัฐอเมริกา และในอังกฤษใชชอื่ วา ‘ขบวนการเสรีไทย’”
และไดกลาวถึงตําแหนงผูประศาสนการกับคายกักกันคนอังกฤษและ
คนอเมริกนั ระหวางสงครามทีอ่ ยูใ นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
มีความตอนหนึ่งวา
“เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลไทยกับ
ญี่ปุนไดตกลงกติกาทําสัญญารวมมือทางทหาร (Military
co-operation) ระหวางกันแลว รัฐบาลไทยก็เตรียมการที่
จะจับคนสัญชาติอังกฤษ คนสัญชาติอเมริกันเอาไปกักกันไว
เสมือนหนึ่งเปนชนชาติศัตรู เพราะถารัฐบาลไทยไมจัดการ
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เชนนั้น กองทหารญี่ปุนก็จะจัดการเอง รัฐบาลไทยไดมอบให
พล.ต.ต.อดุลฯ รองนายกรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการเรื่องนี้
รองนายกรัฐมนตรีจึงไปพบขาพเจา ขอแบงสถานที่
สวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรฯ เพื่อกักกันคน
สัญชาติดังกลาว โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยเปนผูดูแลคายกักกันนี้ สวนทางทหารนั้นไดตั้ง
ม.ร.ว.พงศพรหม จักรพันธุ นายพันตรีกองหนุนที่รับราชการ
อยูใ นกรมศุลกากร กระทรวงการคลังทีเ่ คยอยูใ นสังกัดขาพเจา
กอนแลวนั้นเปนผูบังคับการคาย และขอใหมหาวิทยาลัยจัด
เจาหนาที่ใหมีความเปนอยูอยางดีที่สุดแกผูกักกันเหลานั้น
ขาพเจาในฐานะผูประศาสนการตกลงรับขอเสนอของ
รองนายกรัฐมนตรีดังกลาว เพราะเห็นวา
ประการที่ ๑ คนสัญชาติดังกลาวที่อยูในประเทศไทย
จะรอดพ น จากการถู ก จั บ กุ ม โดยฝ า ยญี่ ปุ  น ที่ อ าจจะใช วิ ธี
ทรมาน ดังที่ญี่ปุนไดเคยทําแกคนอังกฤษและคน อเมริกันใน
ประเทศ
ประการที่ ๒ การชวยคนสัญชาติสัมพันธมิตรดังกลาว
เปนวิธีการอยางหนึ่งที่สัมพันธมิตรจะผอนหนักเปนเบาใหแก
ประเทศไทย ถ า หากสั ม พั น ธมิ ต รเป น ฝ า ยชนะสงคราม
ขาพเจาไดมอบใหนายวิจติ ร ลุลติ านนท เลขาธิการมหาวิทยา
ลัยฯ ซึ่งทําหนาที่เลขาธิการองคการตอตานซึ่งตอมาใชชื่อวา
“ขบวนการเสรีไทย” นั้นเปนหัวหนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ฝายความเปนอยูของผูกักกันเหลานั้น
มหาวิทยาลัยไดตอนรับและไดพิทักษผูกักกันเหลานั้น
เต็มความสามารถที่จะมิใหญี่ปุนยื้อแยงเอาไปทรมานได”
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อันเปนผลสําคัญใหประเทศไทยไดนาํ ไปใชเปนเหตุในประกาศสันติภาพ
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล โดยผูสําเร็จราชการแทน
พระองค นายปรีดี พนมยงค ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่ประเทศไทย
ไมตองตกเปนฝายแพสงครามเชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ซึ่งขณะนั้นนายปรีดี
พนมยงค ยังดํารงตําแหนงผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมืองอยูดวย๗
ในหนังสือ ชีวติ ผันผวนของขาพเจา และ ๒๑ ปทลี่ ภี้ ยั ในสาธารณรัฐ
ราษฎรจีน หรือ Ma vie mouvementée et mes 21 Ans D’EXIL en
CHINE populaire ที่ หลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค) เขียน
เปนภาษาฝรั่งเศส เมื่อป ๑๙๗๒ ทานไดกลาวถึงการใชเพทุบายอันแยบยลของ
รัฐบาลในสมัยนัน้ ทีใ่ ชวธิ กี ารเปลีย่ นชือ่ มหาวิทยาลัยเพือ่ ใหทา นพนจากตําแหนง
“ผูประศาสนการ” ไวดังนี๘้
“....Aprés avoir quitté le gouvernement j’étais
toujours titulaire du poste de recteur de cette
Université, mème pendent mes trois premiéres
années en Chine populaire car le gouvernement
réactionnaire ne voulait pas provoquer de
๗

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ตํานานเสรีไทย หนังสือที่ระลึกในวาระการเปดอาคารเสรีไทยอนุสรณ
(กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๐-๑๑๒ และ ปรีดี พนมยงค, โมฆสงคราม: บันทึกสัจจะ
ประวัติศาสตรที่ยังไมเคยเปดเผยของรัฐบุรุษอาวุโส (กรุงเทพฯ: มูลนิธิปรีดี พนมยงค, ๒๕๕๘),
หนา ๑๙๙–๒๐๐.
๘ Pridi Banomyong, Ma vie mouvementée et mes 21 ans d’exil en chine populaire,
Paris : VARAP, 1974, pp.34-35. ดูสํานวนแปลของ ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล ไดในหนังสือเลมนี้
หนา ๓๓
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mécontentement au sein de mes étudiants. Il a
simplement nommé un chargé de rectorat en mon
absence. Ce n’est qu’ aprés la défaite de
l’insurrection, menée par un certain nombre
d’offciers de la marine en 1951, que le gouvernement
réactionnaire soumit à l’Assemblee nationale une
nouvelle loi connernant la réorganization de cette
Université.
Cette réorganization se révéla subtile et
ingénieuse; il s’ agissait simplement de changer le
nom de l’Université ; à la place d’Université des
sciences morales et politiques, elle s’ appeal
désormais (Université des sciences morales) tout
court.
Sans que le gouvernement ait à prononcer
ouvertement ma déchéance du rectorat, elle était
implicite.”
สุดา พนมยงค ไดแปลขอเท็จจริงที่เปนเอกสารอันเปนประวัติศาสตร
ที่ทานปรีดี พนมยงค เขียนเปนภาษาฝรั่งเศสตอนนี้ไววา
“หลังจากไมไดอยูในรัฐบาลแลว ขาพเจายังดํารง
ตําแหนงผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมืองดังกลาว แมในชวง ๓ ปแรกที่ขาพเจาพํานักอยูใน
สาธารณรัฐราษฎรจีน ขาพเจายังดํารงนั้นอยู ทั้งนี้ เพราะ
สรณ
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รัฐบาลปฏิกิริยา (ของไทยในสมัยนั้น -ผูแปล) ไมตองการให
บรรดาศิษยของขาพเจาเกิดความไมพอใจ รัฐบาลจึงไดแตงตัง้
บุคคลอื่นขึ้นมาเปนผูรักษาการแทนผูประศาสนการ ตอมา
ภายหลังการพายแพของกลุมนายทหารเรือที่ลุกขึ้นตอตาน
รัฐบาลใน พ.ศ.๒๔๙๔ รัฐบาลปฏิกริ ยิ าจึงไดเสนอกฎหมายใหม
ตอสภาผูแทนราษฎรใหเปลี่ยนระบบจัดการมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง
ระบบที่กําหนดขึ้นใหมนี้ ใชเพทุบายอันแยบยล กลาว
คื อ เพี ย งแต เ ปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร แ ละ
การเมือง เปน ‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร’ สั้น ๆ (ตัดคําวา
“วิชา” “และการเมือง”- ผูแปล)
นั่นคือ รัฐบาลในสมัยนั้นไมไดปลดขาพเจาออกจาก
ตําแหนงผูป ระศาสนการโดยตรง แตถอื ไดวา เปนการปลดโดย
ปริยาย”
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ แลว ลอรด เมาทนแบตเตน ไดเปดเผย
ตอหนังสือพิมพ ไทมส ฉบับวันที่ ๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ มีความดังตอไปนี๙้
“There are, I know, many who were prisoners
of war in Siam who have good reason, to be grateful
for Pradit’s good will to us. So let us honour a man
whohad rendered high service to the allied cause
๙
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and to his own country, and who from my personal
knowledge of him is a ﬁrm advocate of AngloSiamese friendship. The chain of local resistance to
Japanese oppression the occupied lands of SouthEast Asia had very few gaps in it, and one of the
strongest links was forged by Pradit in Siam. (Loud
and prolonged cheers.)
แปลเปนภาษาไทยวา
“ขาพเจารูวามีบุคคลมากหลายที่เคยตกเปนเชลยศึก
ในสยามไดมีความสํานึกอันถูกตองในแงที่มีความกตัญูรูคุณ
ตอความปรารถนาดีของประดิษฐ๑๐ซึ่งมีตอ เรา ดังนั้นจึงขอให
เราใหเกียรติแกบุคคลผูนี้ที่ไดใหบริการอยางสูงสุดตออุดมการณ
ของสัมพันธมิตรและตอประเทศของเขาเอง และโดยความรูเ ห็น
สวนตัวของขาพเจา เขาก็เปนบุคคลที่ไดสงเสริมมิตรภาพ
ระหวางอังกฤษกับสยามเปนอยางหนักแนนมากดวย สาย
ระยางแหงการตอตานในทองถิ่นแหงการกดขี่ของญี่ปุนใน
ดินแดนอาเซียอาคเนยภายใตการยึดครองของญี่ปุนนั้นถึงจะ
มีชอ งวางอยูบ า ง ก็มอี ยูอ ยางเล็กนอยเหลือเกินและสายระยาง
ที่ เข ม แข็ ง ที่ สุ ด อั น หนึ่ ง ก็ ไ ด แ ก ส ายระยางซึ่ ง ได บ ากบั่ น
สรางสรรคขึ้นโดยประดิษฐในสยามนี้เอง (เสียงแหงความ
ชื่นชมยินดีไดโหรองกองขึ้นเปนเวลายาวนาน)”
๑๐

หมายถึง หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี) _ บรรณาธิการ
สรณ
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ธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย
การเสวนาในงานวันปรีดี พนมยงค ประจําป ๒๕๕๘
ในหัวขอ “ธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย”
เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

วิทยากร: อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คุณสันติสุข โสภณสิริ
ประธานกรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค
ผูดําเนินรายการ: อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
สวัสดีครับทานผูม เี กียรติทกุ ทาน วันนีเ้ ปนวันปรีดี พนมยงค ทีค่ รบรอบ
มาอีกวาระหนึ่ง ในปนี้เปนปที่พิเศษ เพราะครบรอบ ๗๐ ปของการสิ้นสุดของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนชวงเวลาที่นาสนใจ เพราะวาในสัปดาหที่ผานมา ใน
ยุโรปก็มีการจัดงานฉลองการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทั้งอังกฤษก็ดี
รัสเซียก็ดี และไทยเองก็เปนประเทศที่ไดรับผลกระทบจากสงคราม แมจะไมได
มีสถานะเปนมหาอํานาจ ไมไดมีสถานะเปนผูชนะ แตสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได
สงผลกระทบโดยตรง เปลีย่ นโฉมหนาการเมืองไทย โฉมหนาเศรษฐกิจและสังคม
ไทยแบบถอนรากถอนโคน ถือวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ซึ่งในกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ก็มตี วั แสดงอยูม าก ตัวแสดงทีเ่ ชือ่ วาหลายคนคงไมเอยถึง
ไมไดก็คือ ขบวนการเสรีไทย
อะไรคือขบวนการเสรีไทย ขบวนการเสรีไทยมีคณ
ุ ปู การแคไหน ผมคิด
วาในวันนี้ ทานวิทยากรทั้ง ๒ ทานจะมาชวยแถลงไข แลกเปลี่ยนขอมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย ซึ่งก็เปนโอกาสอันดีเพราะวาในแงมุม
ธรรมศาสตรก็มีความเกี่ยวของโดยตรงกับขบวนการเสรีไทย ทานผูประศาสน
การ คือแกนนําผูกอตั้งขบวนการเสรีไทยและมีบทบาทสําคัญนับตั้งแตการ
กอตั้งจนถึงการสลายลงของเสรีไทยหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒

สรณ
45
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

คุณสันติสุข โสภณสิริ
กราบคารวะทานทายาท อดีตหัวหนาคณะผูเ ปลีย่ นแปลงการปกครอง
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา กราบคารวะทายาท อดีตทานผูป ระศาสนการ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง และกราบคารวะทายาทอดีต
พลพรรคเสรีไทยทุกทาน และทานผูมีเกียรติทุกทาน
การอภิปรายในหัวขอเรื่อง “ธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย” ผม
อยากจะใครขอปรับขยายชือ่ ของมหาวิทยาลัยสักนิดนึง เพือ่ ใหตรงกับบทความ
ของทานอาจารยปรีดี ที่เคยเขียนไวเกี่ยวกับบันทึกการของการกอตั้งเสรีไทย
และการตอตานญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทานไดอุทิศหัวขอหนึ่งใหกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยใชชื่อวา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง เปนที่ตั้งรับของกองบัญชาการองคการตอตานที่ใชชื่อวา ขบวนการ
เสรีไทยและเปนคายกักกันคนอังกฤษและคนอเมริกนั ระหวางสงคราม ในหัวขอ
ของทานมีคําขยายและชัดเจนนะครับวา ทานใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง ในชวงนั้นยังมีคําวาการเมืองอยูนะครับ เพราะ
ฉะนั้นผมจะพูดปูพื้นฐานอดีตกอนจะพูดถึงความหมายของขบวนการเสรีไทย
กับธรรมศาสตร
ในการเกิดขึน้ ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ผมถือวา
เปนคูแฝดกับการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ ซึ่งเราจะกลาวถึงมหาวิทยาลัยของเรา
ลอย ๆ ไมไดโดยเด็ดขาด เพราะการตอสูเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพและเอกราชมัน
เชื่ อ มโยงในประเด็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งประชาธิ ป ไตย เรื่ อ งความยุ ติ ธ รรม
ความเสมอภาค ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งก็มีงานวิชาการของ
หลาย ๆ ทานออกมา ประเด็นนี้ผมถือวามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมืองเปนคูแฝดกับการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ อันนี้แยกกันไมออกถึงแมเราจะ
ตีกรอบประเด็นวาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องภารกิจของขบวนการเสรีไทยอยางเดียว
ไมไดครับ เพราะวาถาไมมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ๒๔ มิถุนายน
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๒๔๗๕ ก็ไมมีการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรมศาสตรและการเมือง วันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ โดยเด็ดขาด ทั้ง ๒ อยางเชื่อมโยงกันเพราะเราทราบกัน
ดีวา ๓ วันหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็มีการสถาปนารัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของประเทศไทย มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองทางการ
เมืองครัง้ สําคัญโดยใหอาํ นาจของราษฎรหรือประชาชนชาวไทยเปนอํานาจสูงสุด
และเปนจุดเริม่ ตนของระบอบการปกครองทีเ่ ราเรียกกันในภายหลังวา “ระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” อันนี้สําคัญ
มากนะครับ
และการที่ทานอาจารยปรีดี เลือกเอาวันที่ ๒๗ มิถุนายน มาเปนวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ก็เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรผูกโยงกับรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุวาในสมัยที่คณะราษฎรยังมี
บทบาทในบานเมืองอยู ๑๕ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๙๐ หลัก ๖ ประการ
เปนหลักที่สําคัญ จริงอยูวาหลัก ๖ ประการไมไดอยูในรัฐธรรมนูญ แตทาน
อาจารยปรีดไี ดเคยกลาวไววา ในการปฏิญาณตนเพือ่ พิทกั ษรฐั ธรรมนูญ สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจะตองถือเอาหลัก ๖ ประการเปนเสมือนหนึ่งกฎหมายของ
รัฐธรรมนูญ ถือเปนนโยบายหลักของรัฐบาลในยุคนั้น หลักอันหนึ่งที่ทําใหเกิด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั่นคือหลักขอที่ ๖ จะใหการศึกษาอยางเต็มที่แก
ราษฎร และเมื่อเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็มีภารกิจในการที่จะดําเนิน
การตามหลัก ๖ ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือ หลัก
ขอที่ ๑ หลักเอกราช ในเรือ่ งทีจ่ ะดํารงรักษาเอกราชทัง้ หลาย ทัง้ ในทางการเมือง
เศรษฐกิจ และการศาล อันนีค้ อื ภารกิจหนาทีข่ องมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง
สวนใหญเมือ่ เวลาเราพูดถึงบทบาทของทานอาจารยปรีดี เรามักจะพูด
ถึงบทบาทของทานในฐานะที่ทานเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค มีหนาที่
สรณ
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แทนองคประมุขของชาติในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตเรามักจะไมไดกลาวถึง
ทานในบทบาทที่ทานเปนผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง อยางที่ผมไดกราบเรียนไวขางตน ถึงแมวาทานจะเขียนไวไมยาวมาก
ทานก็ถอื วาตําแหนงผูป ระศาสนการเปนตําแหนงสําคัญ เพราะเมือ่ ตอนทีญ
่ ปี่ นุ
เขาประเทศไทย จากพระตะบองบุกลงมาที่บางปู และเขามาทางใตดวย ในวัน
ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ขบวนการเสรีไทยก็เกิดขึ้น ที่บานปอมเพชรนิคม
ถนนสีลมในวันนั้นเอง ในขณะนั้นทานยังมีฐานะเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
หลังจากนั้นเมื่อจอมพล ป. ทํากติกาทางการทหารรวมกับญี่ปุน ใน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็มกี ารจับกุมคนทีม่ สี ญ
ั ชาติองั กฤษและอเมริกนั
และตอนนัน้ ทานก็ยงั เปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังและเปนผูป ระศาสน
การอยู แตในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ทานถูกยกฐานะขึ้นเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค ซึ่งถือวาไมใชตําแหนงทางการเมือง ญี่ปุนตองการเอาทานออกจาก
ตําแหนงในรัฐบาล เพราะวาทานไมคอยเห็นดวยกับการที่ญี่ปุนจะมาพิมพ
พันธบัตรใชในประเทศ ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ทานไดตกลงกับจอมพล ป.
รวมทั้งหลวงอดุลเดชจรัส วาตําแหนงผูประศาสนการของทานเปนตําแหนง
ที่ไมไดมาจากรัฐบาล พูดโดยนัยวา จอมพล ป. ไมมีสิทธิที่จะปลดทาน เพราะ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองผูท่ีมีตําแหนง
เปนผูประศาสนการตองไดรับการเลือกจากสภาผูแทนราษฎรเทานั้น ไมใช
ตําแหนงที่คณะรัฐมนตรีจะมาปลดออกได แตจอมพล ป. ทานก็ไมไดวาอะไร
อยูแลว ทานก็ใหตําแหนงนี้ ซึ่งเปนตําแหนงทางการศึกษา และทานก็ใช
๒ ตําแหนงนี้ คือผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค และบทบาทของผูป ระศาสนการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการดําเนินภารกิจการเมืองใตดิน เพราะวาภารกิจ
การเมืองบนดินก็ถกู ลิดรอนไปหมดแลว อันนีเ้ ปนสวนทีส่ าํ คัญและผมก็ไดอา งอิง
จากที่ทานบันทึกไวดวย

48

สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

ในสวนที่ทานพูดถึงชัดเจนคือ ที่ธรรมศาสตรเปนกองบัญชาการสูงสุด
แหงหนึ่ง คือวาในฐานะผูสําเร็จราชการแทนพระองคทานใชทําเนียบทาชาง ที่
อยูถ ดั ไปจากถนนพระอาทิตยเปนทีท่ าํ การของทาน แตทนี่ ถี่ อื วาทานทําในฐานะ
ของผูประศาสนการดวย เมื่อยอนกลับมาวาเมื่อญี่ปุนกับไทยรวมมือกันทาง
ทหารแลว คนที่เปนสัญชาติอังกฤษและอเมริกันก็ตองถูกจับกุม ผมตองฝากให
นักวิชาการวิเคราะหวา นาจะตองมีการตกลงอะไรกัน เพราะอยูดี ๆ หลวงอดุล
เดชจรัส รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มาตกลงกับทานอาจารยปรีดีในฐานะ
ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองวาจะขอใหใชสวน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยใหเปนที่กักกันเชลยศึกที่มีสัญชาติอังกฤษและอเมริกัน
เพราะฉะนั้นที่นี่นอกจากจะเปนกองบัญชาการแลวยังเปนที่กักกันเชลยศึกอีก
ดวย ดวยเหตุผลที่วาตองการจะชวยเชลยฝายสัมพันธมิตรนั่นเอง อันนี้ไมไดคิด
วาจะมารวมมือกับญี่ปุนเฉย ๆ นะครับ ผมคิดวาจอมพล ป. ไมรู เปนไปไมได
ถาใหทางญี่ปุนจับไปเอง เชลยศึกก็คงไดรับความทุกขทรมาน แตเมื่อ
ไทยเขารวมกับญี่ปุน ไทยก็มีสิทธิที่จะดูแลเชลยศึกดวย ซึ่งก็อาศัยนักศึกษา
ธรรมศาสตรเปนเจาหนาทีด่ แู ล อาจารยปรีดกี ไ็ ดมอบหมายเลขาธิการมหาวิยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมืองและใชบุคลากรดูแลที่นี่ จนกระทั่งศาสตราจารย
ที่สอนเศรษฐศาสตร ชาวอังกฤษ ทานถูกจับแลวทานก็มีลูกศิษย ทานก็สังเกต
วาทําไมดูแลดีจัง ไมเหมือนกับญี่ปุนที่จับแลวเอาไปทรมานทานก็ถามนักศึกษา
นักศึกษาก็ไมกลาตอบ บอกวาใหไปถามผูใหญ แตภายหลังขอสังเกตของพวก
เชลยศึกเหลานีไ้ ดไปถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในขณะนัน้ และมี
บันทึกวาชวงป ค.ศ.๑๙๔๒ คือชวงระหวางสงคราม ไดตั้งขอสังเกตวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองไดกอตั้งองคกรตอตานญี่ปุนขึ้น
ภายในประเทศ แตยังมีขอสงสัยวา คนในรัฐบาลที่นิยมพันมิตรรวมดวยหรือ
เปลา และคิดดวยวาพวกนีจ้ ะกระทําการเหมือนฝรัง่ เศสเสรีในการกอการปฏิวตั ิ
ใตดินขึ้น นี่ถือวาเปนขอสังเกตที่ดี แสดงวานักศึกษาเอาการเอางานมาก
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ผลจากการที่ดูแลเชลยศึกทําใหลอรดหลุยส เมานทแบตแตนกลาววา
เชลยศึกหลายคนที่ไดรับความเมตตาตอนที่อยูท่ีคายกักกันที่ธรรมศาสตรได
แสดงความกตัญูรคู ณ
ุ ตอหลวงประดิษฐมนูธรรมในการทีด่ แู ลเชลยศึกเหลานัน้
เปนอยางดี ซึง่ สิง่ นีก้ ม็ ผี ลทําใหความรูส กึ ของอังกฤษไมแรงเกินไป เพราะอังกฤษ
โกรธมากที่เราไปประกาศสงครามกับเขาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕
และผมอยากจะพูดบทบาทของนักศึกษาอีกอยางหนึง่ ซึง่ ตรงนีน้ อกจากบทบาท
ของท า นผู  ป ระศาสน ก ารเอง และบทบาทของเลขาธิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรเอง นอกจากศิษยเกาแลว แมแตนกั ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เองก็มีบทบาทสําคัญมาก
ในชวงปลายสงครามมีการพบกันที่ตึกโดม ชวงราวเดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๘๘ กับกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง มี
คณะของคนที่จะสงไปที่กองกําลัง ๑๓๖ หรือ FORCE 136 ที่แคนดี ลังกา ทาน
ก็มาสงนักศึกษาที่นี่ และพอเขาใจวามีการฝก การซอมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซี่งตรงนี้ผมคิดวาจริง ๆ นาจะมีการคนความากยิ่งกวานี้ เพราะ
วาทีน่ นี่ อกจากจะเปนคายกักกันแลว ยังเปนทีน่ ดั พบกลุม นักศึกษาทีจ่ ะไปปฏิบตั ิ
การรวมที่ FORCE 136 ที่ลังกา จริง ๆ ก็ไปผนวกกับที่จุฬาฯ ที่จุฬาฯ ในเวลา
ไลเลี่ยกันก็มีการรับสมัครนิสิตจุฬาฯเปนทหารสารวัตรคูกับธรรมศาสตร แตใน
ของธรรมศาสตรเอง ผมเขาใจวาประวัติคอนขางเขมขนอยางที่ผมกราบเรียน
แลววาเปนคูแ ฝดการปฏิวตั สิ ยาม ๒๔๗๕ ซึง่ ตรงนีเ้ วลาทําเรือ่ งเกีย่ วกับขบวนการ
เสรีไทย ไมใชเปนเพียงขบวนการพูดชอบเฉย ๆ มันมีเรื่องของหลัก ๖ ประการ
เกี่ยวของ มีเรื่องของการตอสูกับเผด็จการภายในประเทศ
ถายังจํากันไดทานที่เคยเปนธรรมศาสตรบัณฑิต มีคําปฏิญาณของ
ธรรมศาสตรบัณฑิตวา “บัณฑิตจะตองพิทักษรักษาไวซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ตองธํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ”
คือไดสถาปนาสถาบันที่ ๔ ขึ้นมา โดยจะอาศัยนักศึกษาวิชาธรรมศาสตรและ
การเมืองเขามาทําหนาที่ตรงนี้
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ที่จะพูดไดก็คือในชวงตอนปลายสงครามโลก ตอนที่ทานจอมพล ป.
พิบูลสงคราม แพการโหวตในสภา ในพระราชกําหนด ๒ ฉบับ คือ พระราชกําหนดเกี่ยวกับจัดตั้งมณฑลนครเพชรบูรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ อีกฉบับหนึ่งคือ
พระราชกําหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งพุทธบุรีมณฑล ซึ่งก็แพโหวตทั้ง ๒ ฉบับ การ
แพโหวตนี้ก็คงเปนการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยดวย เมื่อจอมพล ป.
แพโหวต ทานก็ลาออก และหวังจะมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกลับเขาไปใหม
โดยเปนอิทธิพลของขบวนการเสรีไทยซึ่งครอบคลุมรัฐบาลมากแลว และ
ครอบคลุมสภาผูแทนราษฎรมากแลวก็ไมใหจอมพล ป. กลับไปอีก แตทาน
จอมพล ป. ยังมีตาํ แหนงสําคัญอีกก็คอื ตําหนงผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ซึง่ จริง ๆ
ตําแหนงนีท้ า นสิน้ สุดเมือ่ ป ๒๔๘๖ ผมจึงเขาใจวาตําแหนงของทานสิน้ สุดในชวง
ใกลกับตอนที่ทานถูกปลด นั่นคือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๘๗ ก็คือตําแหนง
ของผูบัญชาการทหารบก ซึ่งตรงนี้เปนสวนที่สําคัญวาแมผูสําเร็จราชการแทน
พระองคจะลงนามแทนสมเด็จพระเจาอยูหัวในเวลานั้นในการปลดจอมพล ป.
ออกจากตําแหนงผูบัญชาการทหารบก ยกใหไปเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน
ก็ตาม โดยมีผรู บั สนองคือสภาผูแ ทนราษฎรในขณะนัน้ ทานอาจารยปรีดแี ทนที่
จะอยูทําเนียบทาชางทานมาอาศัยหลบอยูที่ธรรมศาสตรนี่ครับ ทานอาจารย
ไพโรจน ชัยนาม ในวันทีม่ กี ารประกาศของกรมโฆษณาการในการปลดตําแหนง
ของทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทานไมไดหลบอยูที่ทําเนียบทาชาง แตทาน
หลบอยูที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
ผมวิเคราะหวา ทีท่ า นอยูต รงนีเ้ ปนไปไดวา คงใกลกองกําลังทหาร เพราะ
ตอนนัน้ พระยาพหลพลพยุหเสนา ซึง่ เปนผูน าํ ของการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
แมวาทานจะชราภาพมากแลว จริง ๆ แลวทางรัฐมนตรีและสภาสายเสรีไทย
ตองการที่ใหกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งดวยซํ้า เพราะทานเองเปนผู
ที่เขาใจเจตนารมณของ ๒๔๗๕ นะครับ แตวาทานไมพรอม เลยใหทานควง
อภัยวงศ มาเปนนายกรัฐมนตรีแทน แตทานก็รับเปนแมทัพใหญ โดยที่มี
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หลวงสินาดโยธารักษ (ชิต) เปนรองแมทัพใหญและกองกําลังของพระนครและ
ธนบุรีมาตั้งอยูที่บริเวณสนามหลวงรอบวัดพระแกวซึ่งก็ใกลกับธรรมศาสตร
ซึง่ จริง ๆ แลวทีน่ ปี่ ลอดภัยทีส่ ดุ เพราะอยูใ กลกองกําลังของแมทพั ใหญ เพราะฉะนัน้
นี่คือประวัติศาสตรพื้นฐาน ซึ่งผมเองก็ยังไมสามารถวิเคราะหไดมาก เพราะยัง
ขาดเอกสารอีกมากมาย แตผมก็ยังเขาใจวาในทางนิตินัย ทางทานจอมพล ป.
และทางกลุม ราษฎรสายประชาธิปไตยก็อาจจะขัดแยงกัน แตบางเรือ่ งก็คงตกลง
กันได
ที่สําคัญในวันประวัติศาสตรพื้นฐาน ในวันที่มีการยุติบทบาทของ
ขบวนการเสรีไทยอยางเปนทางการ ก็นาจะเปนวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๘ ซึ่ง
ถื อ ว า เป น วั น เดิ น ขบวนสวนสนามครั้ ง ใหญ ข องพลพรรคเสรี ไ ทย ที่ ถ นน
ราชดําเนินตอทานอาจารยปรีดี พนมยงค ในฐานะผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค
ในสมเด็จพระเจาอยูห วั อานันทมหิดล และหัวหนาขบวนการเสรีไทย โดยในเย็น
วันนั้นมีการเลี้ยงสโมสรที่ธรรมศาสตรเชนกัน ตรงนี้ถือวาเปนจุดสําคัญคือวา
ทานก็ใชสถานทีแ่ หงนีใ้ นการยุตบิ ทบาทของขบวนการเสรีไทยอยางเปนทางการ
แตขอที่เรานาจะสนใจมากขึ้นก็คือวาคําสุนทรพจนของทานเปนประเด็น
ที่นาสนใจ
ประเด็นที่ผมสนใจคือทําไมทานถึงใชคําวา “ผูที่ไดรวมงานกับขาพเจา
คราวนี้ถือวาทําหนาที่เปนผูรับใชชาติ มิไดถือวาเปนผูกูชาติ การกูชาติเปนการ
กระทําของคนไทยทั้งปวง ซึ่งแมผูไมไดรวมในองคการนี้โดยตรง ก็ยังมีอีก
ประมาณ ๑๗ ลานคน” ผมเขาใจวาทานคงไมเพียงแตใหผูที่เปนพลพรรคเสรี
ไทยเจียมเนื้อเจียมตัวเฉย ๆ ผมเขาใจวาทานหมายความวาการที่จะกอบกู
เอกราชไดสําเร็จ เพราะตอนนั้นตองถือวา ในฝายของไทยถูกรุกรานโดยญี่ปุนก็
ถือวาเราเสียเอกราชไปแลว และอีกเชนกันฐานะทางนิตนิ ยั ของเรา เราก็ประกาศ
สงครามกับฝายพันธมิตร โดยนิตินัยเราอยูกับอักษะ ถาอักษะแพเราก็ตองแพ
ดวย เพราะฉะนั้นการที่จะปลดปลอยจากอักษะตองอาศัยประชาชนชาวไทย
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ในการรวมกันกับขบวนการเสรีไทย ซึ่งรวมถึงการตอตานญี่ปุนดวยนะครับ แต
อีกภารกิจที่สําคัญก็คือวาทําอยางไรใหทางพันธมิตรยอมรับ ทานก็ตองการ
ใชการมีสวนรวมของประชาชนชาวไทย นี่คือจุดยืนของประชาธิปไตยของ
คณะราษฎรที่สําคัญ แลวก็ในการประกาศยุติบทบาทครั้งนั้น ชัดเจนวาขอให
สดุดีประชาชนชาวไทยทั้งปวง ขอใหอยูในสันติภาพที่ถาวร นี่คือความตองการ
ของทาน

นายปรีดี พนมยงค ขณะรับการเดินสวนสนามของพลพรรคเสรีไทย พ.ศ. ๒๔๘๘

ทีนี้คําวาสันติภาพที่ถาวรมันไมใชเรื่องของการปลอดพนจากสงคราม
เฉย ๆ เพราะยังแฝงนัยยะไวเยอะ แมในการประกาศสันติภาพ อยูดี ๆ ประกาศ
สันติภาพวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ อยูดี ๆ สัมพันธมิตรจะมารับทั้งหมด
ก็ไมได แลวตอนนั้นองคการสหประชาชาติ ประเทศสัมพันธมิตรทั้ง ๕ ประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีนยังไมไดลงสัตยาบัน
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ดวยซํ้าไป แลวการประกาศอิสรภาพเกิดกอน
สรณ
53
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

การลงสัตยาบันของสหประชาชาติ แตทานไดเขียนไวชัดเจน ทานบอกวาขอให
ประเทศไทยผูกพันกับสหประชาชาติตามกติกาที่ตกลงไวที่ซานฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ตอนนั้นญี่ปุนยังไมไดยอมแพ
แตวา มีความเคลือ่ นไหวทีจ่ ะกอตัง้ สหประชาชาติมาระหวางสงคราม และสิน้ สุด
เมือ่ ตกลงกับ ๕ ชาติมหาอํานาจทีเ่ ปนสัมพันธมิตร กับอีก ๕๐ ประเทศทีอ่ ยูฝ า ย
สัมพันธมิตร ซึง่ ตอนนัน้ แนนอนไมมปี ระเทศไทย ตรงนีท้ สี่ าํ คัญวาในคําประกาศ
อิสรภาพมีชัดเจนวา หลังสงครามแลวประเทศไทยตองทําตามพันธะสัญญาที่มี
ตอสหประชาชาติ เพราะอังกฤษเขาไมรับอยูแลว ฝรั่งเศสก็ไมรับ เพราะเราไป
ทําสนธิสัญญาโตเกียว ๑๙๔๑ คือวาเราไดดินแดนพระตะบอง เสียมเรียบ
ศรีโสภณ และลาวสวนหนึ่ง โดยการตกลงของประเทศญี่ปุนใหมาเปนของไทย
ซึง่ เราก็ตอ งคืนให อันนีเ้ ปนเรือ่ งของระหวางประเทศ ไมไดเปนการกูเ อกราชของ
ไทยอยางเดียว แตเปนการคือเอกราชอธิปไตยใหกับประเทศอื่นดวย
ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะพูดถึงมิติของขบวนการเสรีไทยที่นาจะสอดคลอง
กับยุคนี้ ยุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถึงแมจะถูกตัดคําวา วิชา
กับ การเมือง ออกหรืออะไรก็ตามแต เพราะกอนหนานั้นผมพูดไดเลยวา
นักศึกษาธรรมศาสตร ตอนที่ประกาศสงครามอินโดจีน จอมพล ป. ปลุกระดม
แลวนักศึกษาธรรมศาสตรกไ็ ปเปนแนวรวมในเอเชียมหาบูรพาของญีป่ นุ ดวย มัน
มี ๒ สวนนะครับ หนึ่งคือชาตินิยม ดานหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการรักชาติ ผมขอ
ฝากไวตรงนี้กอน ใหอาจารยอีกทานหนึ่งพูดตอ ขอบคุณครับ
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
ขอบคุณมากครับ จริง ๆ มีประเด็นที่ชี้ชวนใหนาคิดเยอะ ตรงนี้ที่เรา
นั่งอยูในวันนี้ก็เปนจุดเกิดเหตุใชไหมครับ เปนทั้งคายกักกัน เปนทั้งศูนย
บัญชาการแหงหนึง่ ของขบวนการเสรีไทย ผมเขาใจวาตึกโดมก็มศี นู ยสง วิทยุดว ย
เพราะฉะนั้นเราก็กําลังนั่งอยูที่เกิดเหตุ ซึ่งเปนการรําลึกที่ดี อีกประเด็นหนึ่งที่
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นาสนใจคือขบวนการเสรีไทยเปนทัง้ ขบวนการกูช าติและเปนขบวนการทางการ
เมือง ผมเขาใจวานีเ่ ปนประเด็นทีอ่ าจารยบางทานพยายามทีจ่ ะเสนอแตกย็ งั เปน
งานวิจยั ทีย่ งั คงดําเนินตอไป คือไมไดตอ งการแคปลดแอก แตพดู ถึงวิสยั ทัศนวา
ประเทศไทยภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ วาจะกาวเดินไปทางไหน การปกครอง
จะเปนรูปแบบใด ก็เปนสวนหนึ่งที่อยูในวิสัยทัศนของขบวนการเสรีไทยที่นอก
เหนือจากการเปนอิสระจากญีป่ นุ หลังจากทีไ่ ดลองดูความเปนมา ความสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย ลากยาวไปถึงการยุติของ
สงคราม เราลองมาฟงอาจารยฐาปนันท นิพิฏฐกุล วาอาจารยพอมีอะไรแลก
เปลี่ยนในประเด็น ธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย เชิญครับผม
อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล
สวัสดีครับ ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้ผมไดรับเกียรติใหมาเปนผูรวม
สนทนากับพี่สันติสุขในสวนของเสรีไทยกับธรรมศาสตร ผมอยากจะพูดใน
ประเด็นแคบ ๆ คือวันนี้เดินเขามาตั้งแตตอนเชา พยายามจินตนาการกับตัวเอง
วาธรรมศาสตรไมไดเปนอยูแบบนี้นะครับ ตองจินตนาการยอนกลับไปใน
ทศวรรษ ๒๔๘๐ วาธรรมศาสตรเปนยังไง ตรงไหนมีอะไร จริง ๆ ธรรมศาสตร
ก็ผานมาหลายยุคหลายสมัย ตอนผมอยูนี่ก็สมัยปลาย ๆ ทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ป
๒๕๒๙ ก็เปนอีกแบบหนึ่ง ตองยอนกลับไปอีก ๓๐–๔๐ ป ที่จะเลานี่คือเปน
ธรรมศาสตรกับเหตุการณ
จริง ๆ เปนประเด็นที่คลาย ๆ กับเกร็ดประวัติศาสตรที่จะบอกเลาให
พวกเราฟง กอนอื่นตองยอนวาปนี้เปนปที่สําคัญในแงของการไดรับผลสําเร็จ
ของขบวนการเสรีไทย ครบรอบ ๗๐ ป คงเปนปที่เราจะรําลึกถึงไมใชเรื่องของ
วีรกรรม แตเปนเรื่องของความรวมแรงรวมใจในการที่จะผลักดันประเทศชาติที่
ตกอยูในวิกฤตอีกครั้งหนึ่ง ไมตางไปจากชาวตางชาติที่ประสบปญหากันไมมาก
ก็นอยทั้งในเอเชียและในยุโรป เพราะฉะนั้นเปนปที่ผมคิดวาโลกคงจะตอง
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ตระหนักในเรื่อนี้อีกครั้งหนึ่งวาสงครามนั้นไมกอใหเกิดคุณคาหรือประโยชน
ใด ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับหัวขอผมขออนุญาตพูด จริง ๆ พี่สันติสุขพูดไปแลว
จริง ๆ แลวหัวขอนาจะเปนมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองกับ
ขบวนการเสรีไทย เพราะในเวลานั้นธรรมศาสตรยังใชชื่อเดิมอยู อยูในชวง
ทศวรรษ ๒๔๘๐ สงครามเริ่ม ๒๔๘๔ ใชไหมครับ แตจริง ๆ ความครุกรุนของ
สงครามเริ่มตั้งแตป ๒๔๘๒ ในยุโรปเริ่มตั้งแตเยอรมนีเขารุกรานโปแลนดในวัน
ที่ ๑ กันยายน ค.ศ.๑๙๓๙ แมวาเรื่องจะเปนอดีต แตอดีตครั้งหนึ่งก็เปนชีวิต
เลือดเนื้อ อารมณ ความรูสึกเดียวกับเราในปจจุบัน
ในสวนของผมจะเลาใหฟงเกี่ยวกับธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย
ในสวนของเหตุการณและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น กอนอื่นผมขออธิบายคราวๆ
ในแงของการปฏิบัติภารกิจของเสรีไทยคงจะเห็นภาพคราว ๆ ไดวาเสรีไทยนั้น
เปนขบวนการที่ปฏิบัติภารกิจภายในประเทศ อีกสวนหนึ่งอยูภายนอกประเทศ
ที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกา สวนภายในประเทศอาจจะแบงคราว ๆ ไดเปน
๒ งาน คือฝายยุทธการ และฝายการขาว ทางฝายยุทธการ ธรรมศาสตรมบี ทบาท
คอนขางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งคนธรรมศาสตร ตั้งแตระดับผูบริหารไปจนถึง
เจาหนาที่รวมไปถึงนักศึกษาแผนกเตรียมและนักศึกษา มธก. ลวนแตมีสวน
ปฏิบัติภารกิจเหลานี้ทั้งสิ้น ดังนั้น ภาพรวมของเสรีไทยจะเปนประมาณแบบนี้
ซึ่งแนนอนวาธรรมศาสตรเปนองคกรภายในประเทศ เพราะฉะนั้นธรรมศาสตร
ก็ไดแบงหนาที่ภารกิจทั้งในฝายยุทธการและฝายการขาวในกรอบของเสรีไทย
ในประเด็นถัดมา ภารกิจของเสรีไทยในแงของธรรมศาสตร พี่สันติสุข
บอกวาเปนกองบัญชาการลับ และมีผูนําสูงสุดของเสรีไทยภายในประเทศ คือ
ท า นผู  ป ระศาสน ก ารปรี ดี พนมยงค ผมขออนุ ญ าตให สั ง เกตว า ถามว า
ธรรมศาสตรมีบทบาทอะไรอีกนอกจากเปนกองบัญชาการลับแลว อยางที่ ๒
เปนคายกักกันเชลยฝายสัมพันธมิตรภารกิจนี้เริ่มขึ้นตั้งแต ๑๐ วันหลังจากที่
ญี่ปุนบุกเขามาในประเทศสยามเวลานั้น ภารกิจในคายก็ไปสิ้นสุดลงประมาณ
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กลางเมษา ชวงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ใชเวลาประมาณ ๓ ปเศษใน
การทําหนาทีเ่ ปนคายกักกันเชลยฝายสัมพันธมิตร อีกหนาทีห่ นึง่ ของธรรมศาสตร
ในเวลานัน้ เปนแหลงคัดเลือก และเปนแหลงอบรมของพลพรรคเสรีไทยในเวลา
นั้น ทั้งนักศึกษาเตรียมปริญญา และนักศึกษา มธก. เอง ก็มีสวนเขารวม อันนี้
ยังไมรวมถึงผูบริหารตั้งแตตัวทานผูประศาสนการลงมา
ภารกิจตอมาอันนีเ้ ปนเรือ่ งใหทหี่ ลบซอนสมาชิกเสรีไทยทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจ
อยู บางทานก็เดินทางลักลอบเขามาจากศรีลังกา จากแคนดี เขามาที่นี่ ที่นี่ก็ใช
เปนที่หลบซอนของสมาชิกเหลานั้น หรืออีกสวนหนึ่งที่ผมไดขอมูลมาคือวา
ธรรมศาสตรยังเปนแหลงสะสมยุทโธปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจหนาที่
ของเสรีไทยดวย มีการเลาใหฟง ถาผมจําไมผิดคุณสัมผัส บริเวณอาคารเรียน
ต.มธก. ที่ปจจุบันเปนหอประชุมใหญ ทางใตดินก็เปนแหลงเก็บเวชภัณฑตาง ๆ
ที่ฝายสัมพันธมิตรมาทิ้งให ที่ผมพูดเปนเพียงตัวอยาง จริง ๆ ก็ยังมีอีกมากกวา
นี้ ตองพูดวาในขณะนั้นการปฏิบัติภารกิจเหลานี้เปนเรื่องลับทั้งสิ้น เราไม
สามารถรูไดทั้งหมดวาจริง ๆ แลวปฏิบัติการอะไรบาง อันนี้ก็เปนเรื่องใหญ ๆ ที่
ผมไดขอมูลมา อยางที่เลาใหฟงตอนตนวา เดินเขามาชวงเชาก็ตองจินตนาการ
วา ธรรมศาสตรวนั นีท้ จี่ ะมาพูดเรือ่ งเสรีไทย กับวันนัน้ มันเปนอยางไรบาง ถามัน
ผิดเพีย้ นประการใดขอใหคณ
ุ สัมผัส พึง่ ประดิษฐ คุณสุโข สุวรรณศิริ ชวยทักทวง
นะครับ
ผมเขาใจวาภาพนีน้ า จะใกลเคียงทีส่ ดุ กับธรรมศาสตรในเวลานัน้ เพราะ
ผมเช็คแลว เปนปที่อยูชวงป ๒๔๘๐–๒๔๘๘ คือเปนชวงของนักศึกษาเตรียม
ปริญญาพอดี ถามวาทราบไดอยางไร ลองใหสังเกตมุมขวาดานบนสุดเปนตึก
เรียงแถวยาวไปตลอด ปจจุบันยาวไปถึงดานหอประชุมศรีบูรพา เปนตึกเรียน
๒ ชั้น เปนแผนกเตรียมปริญญาในขณะนั้น ซี่งตอนนี้กลายเปนตึกคณะพาณิชย
ไปแลว อีกสวนนึงที่คิดวาใกลเคียงกับความจริงก็คือ ดูตรงบริเวณยอดโดม
อาคารเรียนมีความยาวขนานไปกับถนนดานหนา เดิมคืออาคารเรียนหลังคา
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มุงจากมีจาํ นวน ๒๐ หอง ไลเรียงกันไป และถายังจําไดโดยเฉพาะนักเรียนเตรียม
ปริญญานะครับ อีกดานหนึ่งจะมีศาลา ๘ เหลี่ยม ซึ่งเขาใจวาเปนโรงอาหาร
มีนํ้าลอมรอบ แลวก็บริเวณดานหนาตึกโดมยังเปนสนามหญาลานโลงยาวไป
ทางลานโพธิ์ในปจจุบัน คิดวาบรรยากาศนี้นาจะใกลเคียงที่สุดในชวงที่เกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ นี่คือสถานที่เกิดเหตุอยางที่ผูดําเนินรายการเลา จริง ๆ ใน
เรื่องของสถานที่เกิดเหตุผมอานจากหนังสือก็ไดภาพหลายอยาง บางทานก็เลา
ใหฟงวา พอสัญญาณเตือนดังขึ้น เครื่องบินบินมาพรอมลูกระเบิดเปนทิวแถว
หลังจากนั้นทุกคนตองวิ่งหนี บางคนก็ไปหลบที่ขางกําแพงใหญ ถามวากอง
บัญชาการลับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเปนกองบัญชาการลับ
อยูที่ไหน อันนี้คงไมตองสงสัยก็แนนอนนะครับ คือตรงบริเวณตึกโดม ทานผู
ประศาสนการก็ทํางานที่นี่ และทานก็ใชที่นี่นอกจากทําเนียบทาชางเปนศูนย
บัญชาการตาง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจ อันนี้เปนสวนที่สําคัญที่สุด เปนศูนยสั่ง
การของเสรีไทยในเวลานั้น
อีกสวนหนึ่งที่ผมขึ้นตนไววาที่นี่เปนคายกักกันเชลยฝายสัมพันธมิตร
คายกักกันเชลยจากทีผ่ มไดขอ มูลมาก็ยงั จินตนาการยังไมแนชดั นัก เพราะยังหา
รูปที่ชัด ๆ ไมเจอ แตมีคนใหขอมูลมาเปนลักษณะแบบนี้ เปนอาคารที่อยูดาน
หนาตึกโดม อยูริมแมนํ้าเจาพระยา เปนตึกชั้นเดียว มีเสาธงเปนสัญลักษณ
ถามว า ทํ า ไมต อ งมี เ สาธง อั น นี้ เ ป น เหตุ ผ ลที่ ท  า นผู  ป ระศาสน ก ารตั้ ง ใจให
สัมพันธมิตรรับทราบวาสถานที่นี้เปนที่กักกันฝายสัมพันธมิตร ในขณะเดียวกัน
ก็ จ ะทํ า ให ฝ  า ยสั ม พั น ธมิ ต รนั้ น หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายกั บ
มหาวิทยาลัยแหงนี้เพราะมีคนของสัญชาติทานอยู อีกสวนหนึ่งขอมูลบอกวา
อาคารหลังนี้ คายกักกันแหงนี้ที่อยูบริเวณคณะรัฐศาสตรในปจจุบัน ซึ่งเปน
อาคารที่ใหญที่สุดในขณะนั้น
อีกสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเปนแหลง
คัดเลือกและฝกอบรมพลพรรคเสรีไทย อันนีผ้ มไดขอ มูลมาคอนขางนาสนใจมาก
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ในเวลานั้นโดยเฉพาะชวงป ๒๔๘๗–๒๔๘๘ คือเตรียมปริญญารุน ๗–๘ มีวิชา
ที่ธรรมศาสตรเปดเพื่อรับนักศึกษาเขามาฝกอบรม เรียกวาวิชากองพันสารวัตร
เขาใจวาจะเปนขอมูลจากคุณสัมผัสนะครับ เปนสิ่งที่พวกเรานักเรียนเตรียมใน
ขณะนั้นเขาใจวานี่คือการเขาหอสารวัตรทหาร นี่ก็เปนอีกวิชาหนึ่งที่เปดอบรม
ในขณะนั้น ถามวาใครบางที่จะเขาฝกอบรม ก็คือเพศชาย อายุตามเกณฑ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเตรียมปริญญารุน ๗ มีการรับนักศึกษาถึง ๓ รอบดวยกัน
จํานวนจึงมาก แตกม็ ขี อ มูลวาเปนความตัง้ ใจของผูป ระศาสนการ เพราะนักเรียน
เตรียมรุน ๗ ทานผูประศาสนการตั้งใจใหมาเปนพลพรรคเสรีไทย รวมทั้งรุน ๘
ดวย และยังรวมถึงนักเรียนเตรียมจุฬาฯในเวลานั้นดวยก็มาสมัครในลักษณะที่
เปนกองพันสารวัตร ถามวารับเขามาแลวฝกที่ไหน ผมไดขอมูลมาวาฝกบริเวณ
มธก.นี่แหละครับ เชน หองบนตึกโดม ดีไมดีหองที่เรากําลังนั่งอยูก็อาจจะเปน
หองทีใ่ ชฝก เสรีไทย หอประชุมชัน้ ๒ อันนีผ้ มไมแนใจวาหอประชุมทีอ่ าคารเรียน
ที่เคยเปนคณะบัญชีเดิม หรือหอประชุมบนตึกโดม อันนี้ไมแนชัด มีการฝกวิชา
นี้ที่หอสมุดดวย บางสวนก็ไปที่สนามหลวง บางสวนก็ไปที่จังหวัดชลบุรี เขาใจ
วาคงจะแบงเปนกองรอยและแยกไปบางสวน ถามวาฝกอะไร ก็ฝก การเปนทหาร
ครับ ฝกการใชอาวุธเบาอาวุธหนักหลายประเภท มีทั้งปนยาว ปนกล ระเบิด
บาซูกา การยิงรถถัง เรียกไดวาเต็มอัตราศึก อันนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวสูรบเมื่อ
เวลานัน้ มาถึง ก็คอื ในชวงป ๒๔๘๗–๒๔๘๘ บรรยากาศในแงของการไมไววางใจ
ระหวางญี่ปุนกับรัฐบาลสยามก็เริ่มตึงเครียดขึ้น มีแนวโนมวาจะปะทะกันได
ทุกเมือ่ อยางทีพ่ วกเราทราบดีวา ฝายสัมพันธมิตรเองก็พยายามทีจ่ ะรัง้ ไมใหผนู าํ
เสรีไทยปฏิบตั ภิ ารกิจในเรือ่ งนีก้ อ นเวลาอันควรทีจ่ ะประสานกับฝายสัมพันธมิตร
ถามวาฝกแลวไดอะไร ก็สวนใหญเมื่อฝกสําเร็จก็จะติดยศเปนนายสิบ
สารวัตรทหารหรือทหารสารวัตร อันนี้คือชื่อหลักสูตร ชื่อยศ ชื่อตําแหนง แต
ถามวาที่เปนที่รูกันเวลานั้นคืออะไร ก็คือเปนทหารของเสรีไทยนั่นเอง ประเด็น
ถัดมา ถามวาเมือ่ ฝกเสร็จแลวผานหลักสูตรแลว ภารกิจของนายสิบสาวัตรทหารนี้
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คืออะไร ขอมูลที่มีประเด็นแรกคือปฏิบัติภารกิจที่นี่แหละครับ ใชเปนกองกําลัง
ในการคุมครองปองกันกองบัญชาการลับที่นี่ สวนที่ ๒ ก็ไปทําภารกิจอื่นแทน
ในเวลาฝกก็มบี างทานใหขอ มูลมาวาบางทีกม็ นี ายฝรัง่ มาชวยดวย นายทหารของ
นายฝรั่งสัมพันธมิตรก็เขามาชวยฝกใหกับเสรีไทยที่นี่ อันนาสนใจมากครับ
นายฝรั่งสอนพวกนายสิบวา ถาคุณยิงแลวพวกญี่ปุนไมตาย คนยิงจะตายแทน
เพราะเขามากับดาบซามูไร ๘ เลม เพราะฉะนั้นก็ตองเก็บเลยภายในจํานวน
ไมกนี่ ดั เพราะฉะนัน้ ในสวนภารกิจหนาทีข่ องมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมืองในแงของการเปนแหลงคัดเลือกและฝกอบรม ที่ผมมีขอมูลก็จะมี
ลักษณะแบบนี้
ในสวนนี้ผมขออนุญาตหยุดไวกอน เผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติม ผมอยากจะ
เรียนวาจริง ๆ แลวหัวขอ “ธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย” ในชวงแรกก็
อยากจะสรุปแบบนี้ จริง ๆ แลวมันอาจจะเปลี่ยนก็ได เพราะฉะนั้นผมคิดวา
อยางที่พี่สันติสุขไดเรียนไว ภารกิจอันนี้ไมใชภารกิจที่นอกเหนือไปจากหลัก ๖
ประการเลย เปนหลักประการแรกซํ้าที่คณะราษฎรเคยประกาศไวแตแรกวา
“หลักเอกราช จะรักษาความเปนเอกราชทัง้ หลาย เชน เอกราชในทางการเมือง
ในทางการศาล ในทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไว ใ ห มั่ น คง” ผมจึ ง คิ ด ว า
ธรรมศาสตรนี่แหละครับที่เขามามีสวน หรือเสรีไทยเขามาทําหนาที่ใหเปนไป
ตามเจตนารมณของหลักประการที่ ๑ ดวยนั่นเอง ขอบคุณครับ
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
ขอบคุณอาจารยฐาปนันทมากครับ ที่ชวยชี้ใหเราเห็นอยางละเอียด
ขออนุญาตกลับมาทีค่ ณ
ุ สันติสขุ ทีไ่ ดทงิ้ ประเด็นไวนา สนใจมาก คือขบวนการเสรี
ไทยเปนทั้งขบวนการกูชาติและขบวนการการเมือง ผมคิดวาคงไมมีใครปฏิเสธ
บทบาทในฐานะการกูชาติวาประสบความสําเร็จ อยางนอยในทางนิตินัยเรา
ไมไดตกเปนชาติทแี่ พสงครามอยางเชนญีป่ นุ แลวถาเทียบกันในเวลาทีเ่ ขาไปใน
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สหประชาชาติ เราก็จะเร็วกวาญี่ปุนเปนเวลาหลายป เราก็ไมเคยถูกยึดครอง
แตญี่ปุนถูกยึดครอง ๗ ป แมมีการนําทหารสัมพันธมิตรเขามาสวนสนามแตก็
ไมมีการยึดครอง รัฐบาลเราก็ยังคงสถานะความเปนอธิปไตยอยู แมวาบทบาท
ในฐานะขบวนการกูช าติดสู าํ เร็จอยางยากทีจ่ ะปฏิเสธ บทบาทในฐานะขบวนการ
เมืองในการที่คุณสันติสุขบอกวา มีวิสัยทัศนตอการสรางระบอบประชาธิปไตย
ตามหลัก ๖ ประการ ถาประเมินความสําเร็จตรงนี้จะเปนอยางไร เอาเขาจริง
หลังสงครามยุติ เราก็เห็นการกลับมาของจอมพล ป. การทํารัฐประหาร ป ๒๔๙๐
ถาประเมินบทบาทของเสรีไทยลากยาวมาจนถึงหลังสงคราม คุณสันติสุขพอมี
ขอคิดหรืออะไรแลกเปลี่ยนไหมครับ
คุณสันติสุข โสภณสิริ
สิ่งที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนก็คือวา จริง ๆ แลววันนี้เปนวันที่เรานาจะ
สวนสนาม เหมือนกับที่กองทัพของสหพันธรัฐรัสเซีย ขณะนี้คือรัสเซียซึ่งสืบตอ
มาจากโซเวียต ฉลองครบรอบ ๗๐ ปชัยชนะที่เขามี ไมใชมีตอประเทศเยอรมนี
แตที่มีตอลัทธินาซีเยอรมัน ซึ่งถือวาเปนภัยคุกคามสันติภาพของยุโรปและของ
ประเทศไทยดวย แตอยาลืมวาเรามีตวั แทนทัง้ ของลัทธิฟาสซิสต อิตาลี และนาซี
เยอรมันในประเทศไทย ก็ตองบอกตรงไปตรงมาวา ตัวแทนก็คือตัวแทนของ
รัฐบาลทานผูน าํ ในประเทศไทยก็มตี วั แทนนีอ้ ยู ผมไมไดหมายถึงวาเราจะมาตอ
ตานญี่ปุนหรือเราจะมาตอตานคนในสังคมไทย แตเปนสัญลักษณวาเราควรจะ
ตองตอตานลัทธิฟาสซิสต-นาซี ซึ่งเปนสุดโตงของชาตินิยม เปนลัทธิคลั่งชาติ
ถือวาชาติตัวเองเหนือกวาชาติที่เล็กกวา กลายเปนลัทธิเชื้อชาตินิยม ซึ่งเราจะ
แสดงออกซึ่งสัญลักษณที่สําคัญ ซึ่งไมไดตองการจะสรางความขัดแยงในชาติ
เพราะฉะนัน้ เราจะไมโตครับ พอสงครามของจบก็คอื จบกัน ของเขาก็เปลีย่ นจาก
โซเวียตซึง่ เปนคอมมิวนิสตเขาก็มาเปนรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ แตกเ็ ขาก็ยงั
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สืบเนือ่ งสายทางประวัตศิ าสตร และผมคิดวาภารกิจอันนีน้ กั ศึกษาธรรมศาสตร
ในฐานะที่มหาวิทยาลัยของทานและของผมเปนที่ตั้งของกองบัญชาการสูงสุด
ทานผูป ระศาสนการก็บอกไปแลวนะครับวาทีน่ เี่ ปนกองบัญชาการ เปนทีป่ ฏิบตั ิ
การภารกิจลับ แตเวลายุติสงคราม ทานมายุติอยางเปดเผยที่นี่ ไมใชวาจบนะ
ครับแตมีภารกิจตอเนื่อง
เมื่อเห็นวาเราตั้งชื่อหัวขอวา “ธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย”
ธรรมศาสตรกแ็ มวา จะถูกตัดคําวาการเมืองออกไป ถึงแมวา หลังจากนัน้ ป ๒๔๙๕
จะยกเลิกตําแหนงผูประศาสนการออกไป และจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทานก็
มาเปนอธิการบดี (คนแรก) ตัง้ แตป ๒๔๙๕-๒๕๐๐ ก็ครอบงําพอสมควรก็มีการ
ตอสูของนักศึกษาธรรมศาสตรในการทวงคืนมหาวิทยาลัย ซึ่งเราก็มีอนุสรณสถานอยูตรงตึกโดมนี้ ถือวาจิตวิญญาณมันไมไดหายไปไหน เพียงแตวาวันนี้
๗๐ ป เราอาจจะไมไดตอสูอยางเขมขนแบบที่นาซีเยอรมันตอสูกับคอมมิวนิสต
แตวาเราก็มีการฝก การทํา operation ตาง ๆ
ถาพูดอยางไปตรงมาแลวทานอาจารยปรีดีในฐานะผูนํา ทานก็อยาก
ที่จะมีปฏิบัติการโดยการใชอาวุธกับญี่ปุนเพื่อเปนการกดดันสหราชอาณาจักร
ใหยอมรับสักที เพราะตองเขาใจวาเวลาเราบอกวา ทานอาจารยปรีดีและ
ธรรมศาสตรคูกัน ทั้งนักศึกษาและบุคลากรกอน ๒๔๘๗ ที่นี่เปนแคกอง
บัญชาการภายในประเทศ แต ๒๔๘๗ เมื่อเราตอกับพันธมิตรได ทั้งผูประศาสน
การเองและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเอง ตรงนี้กลายเปนกองบัญชาการของ
ขบวนการเสรีไทย ก็เปนการเมืองระหวางประเทศ แตอังกฤษ อเมริกายังไม
ยอมรับวาเราเปน Free Thai Movement ถึงแมเสรีไทยจะใชคําวา Free
Siamese Movement แตการพูดกันเอาเองระหวางไทยกับนักภาษาอังกฤษที่
อยู  ใ นขบวนการ แต อั ง กฤษใช ชื่ อ เราอย า งเป น ทางการว า Resistance
Movement ตลอด เขาไมมีคําวา Free Siamese Movement เพราะฉะนั้น
ใชคําวา Resistance Movement แปลวาเขาไมยอมรับ
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การที่เราพยายามผูกพันตัวเองเขากับสหประชาชาติ ทั้งที่ยังไมมี
สัตยาบันวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๘ ก็เพราะหลังจากนั้นเราตองไปทําเรื่องที่เปน
จริง เชน ตองคือดินแดนฝงซายแมนํ้าโขงใหกับอินโดจีน และอังกฤษเองก็ทํา
เหมือนเราแพสงครามคือเรียกคาขาวใหเราสงขาวฟรี ๑.๒ ลานตัน โดยภายหลัง
มีการตอรองซึ่งทานอาจารยปวย อึ๊งภากรณ ก็มีสวนมากนะครับที่ใหเหลือ ๕
แสนตัน ตอนหลังก็ไมใชวาฟรีทีเดียว ก็มีการซื้อขายกันในราคาถูก เปนการ
ยอมรับสภาพมาเรื่อย แตถาไปดูบันทึกของทานอาจารยดิเรก ชัยนาม ซึ่งทาน
เขียนไวในเรื่อง ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทานไดกลับมาเปนรัฐมนตรี
กระทรวงตางประเทศแทนหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเปนผูชี้นําเอาลัทธิฟาสซิสต
เขามาในไทย ทานบอกวาเราจะไปหวังอเมริกาอยางเดียวไมได เราตองอาศัย
พรรคพวกที่อยูในสหประชาชาติ เพราะฉะนั้นไทยพยายามอยางมากในการ
กดดันทีจ่ ะเขามาในสหประชาชาติ โดยพยายามทําตามขอตกลงโดยเฉพาะฝาย
มหาอํานาจ ๕ ชาติ อยางรัสเซียบอกวา ไทยเกลียดคอมมิวนิสตมากไมใชหรือ
หลังจากนั้นเราก็ไมมีความสัมพันธทางการทูตกับรัสเซีย เพราะเราเห็นเขาเปน
คอมมิวนิสต ในที่สุดเราก็ตองใหเขามีสถานทูตกับเรา รัสเซียถึงจะยอมรับเรา
เพราะเรายอมรับความแตกตางทางลัทธิจนกระทั่งเขารับ และเราก็เขามาเปน
อันดับที่ ๕๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๙ ตอนนั้นนี่ถือวาเปนความพยายาม
ของรัฐบาลคณะราษฎรในสายของทานผูประศาสนการ ตรงนี้เปนคุณูปการ
ที่ตองสงตอมาถึงยุคเรา
เรื่องชาตินิยมหรือความคลั่งชาติ มันยังอยูในสังคมไทย เรายังไมไดชู
ขึ้นมา เปนไปไดยังไงวานักศึกษาสมัยนี้ยังมีความคิดอยางนี้อยู ซึ่งเราตองดูขอ
เท็จจริงทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ซึ่งก็ตั้ง
ในนามของทานและตัวมหาวิทยาลัยก็ตองมาสืบตอในเรื่องของขบวนการรับรู
ประวัติศาสตรตรงนี้ ใหมีความเคลื่อนไหวมีพลวัตรที่เปนปจจุบันตลอดเวลา
ผมยอนกลับไปนิดนึง เรือ่ งทีท่ า นอาจารยปรีดพี ยายามอยูร ว มกันอยาง
สันติกับตางประเทศ มีมาตั้งแตที่ทานเปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ป ๒๔๘๓
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ตอนที่ทําเรื่อง “The King of The White Elephant” หรือ “พระเจา
ชางเผือก” ทานก็จะเอานักศึกษาทีเ่ อกอังกฤษ เอกฝรัง่ เศส อันนีต้ ามคําบอกเลา
ของทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค มาเปนสวนใหญในการเปนนักแสดง แลวใช
ภาษาอังกฤษเปนหลัก ก็เพื่อที่จะสื่อกับนานาชาติและสื่อกับชนชั้นนํา และ
พระเจาชางเผือกไมไดพดู ถึงเรือ่ งการประกาศสงครามอยางเดียว แตบงั เอิญทาน
เอาบาลีมาใส นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ หมายความวา สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี
ความสงบนี้หมายถึงตั้งแตจิตใจออกไป จากตัวเอง ครอบครัว และสังคม แลวก็
นอกจากภาวะสงครามแลว ก็คอื ภาวะทีม่ สี นั ติกบั เพือ่ นมนุษย ไมมเี รือ่ งชาตินยิ ม
อยางนีเ้ ปนตน เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีท่ า นอาจารยสอื่ ทานไมไดสอื่ เพียงแตวา เราตอสู
เพื่อเอกราชเฉย ๆ แมจะเปนบทบาททางการเมือง ตรงนี้ผมเขาใจวาในสังคม
ไทยเรายังไมมากเทาที่ควร ในเรื่องของการทําวาระนี้ใหเปนวาระของประเทศ
และเปนวาระระหวางประเทศดวย วาเรามีสวนสําคัญในการสรางสันติภาพให
กับโลก ผมอยากจะฝากไว

นายปรีดี ผูประศาสนการ มธก. และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขณะควบคุมการถายทําภาพยนตรเสียงในฟลมภาษาอังกฤษเรื่อง
พระเจาชางเผือก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓

64

สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

ที่สําคัญที่สุดก็คือวาแมวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเหลือตัวยอวา
มธ. ตัดตัว ก. ออก แตผมก็เห็นวาจิตวิญญาณเรื่องหลัก ๖ ประการ จริงอยูวา
อาจจะไมถกู เนนมากในเวลานี้ โดยเฉพาะเรือ่ งหลักเอกราชเพราะมีความซับซอน
มากในภาวะโลกปจจุบัน โดยเฉพาะเอกราชทางเศรษฐกิจ หรือแมเอกราช
ในกติกาขอตกลงตาง ๆ ซึ่งเราจะตองดูใหดีระหวางการที่เราไมตกอยูภายใต
การครอบงํากับการทีเ่ ราเปนในลักษณะชาตินยิ ม ตรงนีท้ ผี่ มอยากจะกลาวไววา
ในประเทศไทยเวลากับประเทศมหาอํานาจเรามักจะศิโรราบ แตกับประเทศ
เพื่อนบานที่เล็กกวา เรามักจะยกตนขมทาน อันนี้ผมไมทราบวาเปนลักษณะ
อะไร ซึ่งพูดงาย ๆ วาจะแสดงความเปนชาตินิยมหรือคลั่งชาติกับชาติเล็ก ๆ
แตวาในเรื่องของศักดิ์ศรีผมถือวาสําคัญมาก ซึ่งก็อยากจะฝากไววาจิตวิญญาณ
ตรงนี้มันผูกโยงกับเรื่องเสรีไทยเหมือนกัน
กับเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งทานอาจารยปรีดีในฐานะที่เปนผูประศาสน
การก็เคยพูดวาอยากใชนโยบาย “ภิกขาจาร” คือทําอยางไรใหยนื อยูด ว ยลําแขง
ของตัวเองทั้งในดานการคลัง การเงินและเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยง
กับประเทศนานาชาติอยางเสมอบาเสมอไหล แตเวลานี้ผมเขาใจวาไมคอยเปน
เทาไหร เราดําเนินนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการคลัง เรื่องระหวางประเทศ
คอนขางจะไปเอื้ออํานวยกับระบบทุนที่มีลักษณะโลกาภิวัตนหรือครอบงํา เรา
ยังไมทนั เทาทีค่ วร เพราะฉะนัน้ ตรงนีเ้ ปนภารกิจทีต่ อ งใชสติปญ
 ญามากและผม
ก็ฝากวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมือ่ ไดศกึ ษาขบวนการเสรีไทยอยางลึกซึง้ จะ
เขาใจประเด็นเอกราช ทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และการศาล
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
ขอบคุณคุณสันติสุขครับผม จริง ๆ อาจารยฐาปนันทก็ทิ้งทายไวอยาง
นาสนใจนะครับ ธรรมศาสตรคือขบวนการเสรีไทย ไมทราบวาถาจะใหอาจารย
ลองขยายความหนอยไดไหมครับ เพราะจริง ๆ ขบวนการเสรีไทยก็มีเยอะ
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ใชไหมครับ มีทั้งขบวนการเสรีไทยสายอีสาน ขบวนการเสรีไทยสายอังกฤษ
ขบวนการเสรีไทยสายอเมริกา หรือแมแตทางจุฬาฯเองก็ดี มีงานวิจัยบางชิ้น
บอกวานัน่ ก็เปนสวนหนึง่ ของเสรีไทย ถาอาจารยเสนอวาธรรมศาสตรคอื เสรีไทย
ความเชื่อมโยงกับเสรีไทยสวนอื่น ๆ เปนอยางไร และใหญโตที่อาจารยบอกวา
เราเตรียมฝกเพื่อรับที่อาจารยใชคําวาสงครามที่ไมเคยเกิดขึ้น ความพรอมของ
ธรรมศาสตร ความใหญโตของนักศึกษาทีเ่ ขารวมมีมากนอยแคไหนครับ และเรา
พรอมแคไหนที่จะขัดขืนการยึดครองและความสัมพันธของธรรมศาสตรกับ
ขบวนการเสรีไทยในสายอื่น ๆ เปนอยางไร หรือเปนฟนเฟองสวนหนึ่งที่เทียบ
เทากับสวนอื่น ๆ อยางไร อาจารยลองฉายภาพใหเห็นความสัมพันธที่ไกลออก
ไปจากมหาวิทยาลัยหนอยไดไหมครับ
อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล
ตองตอบทานผูด าํ เนินรายการแบบนีค้ รับ พอดีหวั ขอคือ “ธรรมศาสตร
กับขบวนการเสรีไทย” ผมเลยจํากัดแคธรรมศาสตร แตจริง ๆ ก็ถาถามวา
ธรรมศาสตรเทานั้นใชไหมที่คือเสรีไทย คําตอบคือไมใช ผมคิดวาธรรมศาสตร
เปนสวนหนึ่งเทานั้นเองของเสรีไทยแตก็เปนสวนที่สําคัญ เพราะเปนสวนที่อยู
ใกลศูนยบัญชาการที่สุด แลวก็อยางที่ผูดําเนินรายการสอบถาม ผมก็คิดวา
ทั้งหมดทั้งมวลตองกลับไปดูที่คําประกาศอิสรภาพรวมทั้งคํากลาวของผูนําเสรี
ไทยในวันเดินสวนสนาม ผมคิดวาในสวนของธรรมศาสตร ธรรมศาสตรก็ทํา
หนาทีใ่ นแงของการเปนพลพรรคดวย การหาขาวดวย ก็อยางหลายทานบอกนะ
ครับวาในสวนนีธ้ รรมศาสตรกเ็ ปนศูนยในแงของใหการขาวกับฝายสัมพันธมิตร
ผมคิดวาเสรีไทยมีของเขตที่กวางขวาง เปนขอบเขตที่ครอบคลุมคนไทยทุกชั้น
ทุกระดับ ทุกพื้นที่ ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ปฏิเสธไมได ในแงของปริมาณ
มากนอยขนาดไหน ผมคิดวาอยางนอยที่สุด คือการเดินสวนสนามในวันนั้น ใน
วันที่ ๒๕ กันยา ก็นาจะเปนรูปธรรมที่ใหเราเห็นวามีกองกําลังที่มีอยูจริง
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ทานผูป ระศาสนการเองก็ตอ งการใหมกี ารเดินสวนสนามดวย เพราะวามีการตัง้
คําถามกันวาอาวุธทั้งหลายที่มาจากฝายสัมพันธมิตรไปอยูไหน เพราะฉะนั้น
อันนี้ก็เปนอันนี้ใหฝายสัมพันธมิตรเห็นวา หนึ่ง เรามีกองกําลังอยูอยางแทจริง
สอง อาวุธทีไ่ ดมาเราจะนํามาใชเมือ่ ถึงคราวทีจ่ ะตองปะทะ เพราะฉะนัน้ การเดิน
สวนสนามผมวามีนัยยะหลายอยางนะครับ ทานผูประศาสนการก็ตองการ
ในเรื่องนี้เพื่อใหเห็นวาปริมาณ จํานวน ความกวางใหญไพศาลของการปฏิบัติ
ภารกิจมันมีขนาดไหน ถาจะเรียกวามากจากทุกพื้นที่ ที่ปฏิบัติภารกิจเปน
สวนหนึ่งของเสรีไทยในวันสวนสนาม
เมือ่ สักครูท า นผูด าํ เนินรายการพูดถึงเรือ่ งสงคราม จริง ๆ ผมพูดในสวน
ที่เสรีไทยปฏิบัติหนาที่ในธรรมศาสตรเพื่ออนาคตในชวงเวลานั้น แตถามวา
สงครามเกิดหรือยัง จริง ๆ เกิดแลว เกิดตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ แลว
ทีญ
่ ปี่ นุ ยกผลขึน้ บกแลวปะทะกับทหารไทย ตํารวจไทย และยุวชนทหาร เพราะ
ฉะนั้นก็ตองเรียกไดวาสภาวะสงครามก็ไดเกิดขึ้นแลว เพียงแตวาญี่ปุนในเวลา
นั้นมีทาทีอะลุมอลวยกับคนไทย ผมมีขอมูลอันหนึ่งซึ่งผมคิดวานาจะเกร็ด
ประวัติศาสตรที่หลายทานนาจะทราบแลว ถามวาทําไมญี่ปุนถึงไมรุนแรงมาก
กับคนไทยในเวลานั้น เพราะอยางหนึ่งคือ เราคงจํากันไดวามีอยูชวงหนึ่งที่กอน
ที่ญี่ปุนจะมีปญหากับไทย คือญี่ปุนมีปญหากับจีนหลายเรื่อง ในที่ประชุม
สหประชาชาติปรากฏวาเมื่อญี่ปุนรุกรานจีน สันนิบาตชาติ ในเวลานั้นก็ลงมติ
ควํ่ า บาตร ญี่ ปุ  น ก็ ไ ม ส นใจมติ ค วํ่ า บาตของสหประชาชาติ แต ป รากฏว า
ผูแทนไทยในสันนิบาตชาติงดออกเสียง ก็เปนเจตจํานงของรัฐบาลไทยในเวลา
นั้น ผูแทนญี่ปุนในสันนิบาตชาติกอนลุกเดินออกไปจากหอง ไดเดินเขามาหา
ผูแทนไทยและขอจับมือ และบอกวาเปนบุญคุณที่จะลืมเลยอะไรประมาณนี้
แสดงวาคงเปนยุทธศาสตรอยางหนึ่งเหมือนกัน อันนี้ก็เปนเกร็ดประติศาสตร
สวนหนึ่ง
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ผมคิดวาสงครามมันเกิดแลวเพียงแตวาตอนนั้นมันมีกระแส ๒ ฝายวา
เราจะสูตอหรือไมสู เมื่อประเมินแลวคิดวาไมสู โดยเฉพาะฝายผูประศาสนการ
ก็ยินยอมที่จะใหทําไดเพียงเดินผานเทานั้น ขอตกลงอื่นผูประศาสนการก็ไมรับ
ผมคิดวาประเด็นนี้ก็ทําใหเห็นประเด็นที่ทานผูดําเนินรายการพูดเมื่อสักครูวา
เปนประเด็นมิติภายในทางการเมืองอยูเหมือนกันในปรากฏการณของเสรีไทย
ในแงของสงครามเมื่อมันเกิดแลวและยุติแลว มันก็กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ดวยสถานการณทมี่ นั พัดพาไปจนถึงป ๒๔๘๗–๒๔๘๘ ผมอานหนังสือผมสัมผัส
ไดกับอารมณความรูสึกของคนที่เปนทหารสารวัตรวามันกําลังจะเขาสูสงคราม
จริง ๆ แลว และจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ได เพียงแตในสวนบนการติดตอระหวาง
ผูนําเสรีไทยกับฝายสัมพันธมิตรก็เปนที่ปรากฏชัดเจนวาสัมพันธมิตรยับยั้ง
ยังไมยอมใหเสรีไทยปฏิบัติการใชกําลังในประเทศ เพราะมิฉะนั้น มันอาจจะไม
เปนไปตามแผนทีส่ มั พันธมิตรตองการ แตวา อยางทีเ่ ราทราบกันดีอยางทีผ่ มเรียน
ไปสักครูวา ญี่ปุนยอมแพสงครามเสียกอน สงครามครั้งที่ ๒ กับญี่ปุนจึงไม
เกิดขึ้น
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
ขออนุญาตถามอาจารยอีกนิดนะครับวา จริง ๆ ธรรมศาสตรก็ไมเคย
ทําอะไรเปนหนึง่ เดียวใชไหมครับ มีคนเห็นทางนัน้ ก็จะมีคนเห็นทางนี้ อยางเสรี
ไทยมีความเห็นทีไ่ มลงรอยในธรรมศาสตรไหมครับวาบางกลุม อาจจะสนับสนุน
บางกลุม อาจจะไมสนับสนุน ถาเราดูในสังคมไทย ก็จะมีบางกลุม ทีอ่ าจจะเฉย ๆ
หรือไมรบั เสรีไทยดวยซํา้ ถาเราอานจากประวัตศิ าสตรตอนอาจารยปว ยโดดรม
ลงมาทีช่ ยั นาท อาจารยปว ยก็โดนคนไทยจับ ระหวางการจับกุมก็มคี นมาตะโกน
วาเปนคนทรยศ คนขายชาติ ในธรรมศาสตรเรารูส กึ วาเปนหนึง่ เดียวนะครับ แต
จริง ๆ มีความเห็นไมตรงกันไหม เราควรจะเปนกลางดี หรือเขารวมกับญี่ปุนดี
มีความตึงเครียดบางไหมภายในธรรมศาสตรเอง
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อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล
ผมขออนุญาตพูดประเด็นจากขอมูลเทาที่ดูมานะครับ ผมวาก็ปกตินะ
ก็จะมีกลุมคนที่รักชาติบานเมือง ประสงคประเขารวมในปฏิบัติการครั้งนี้ หรือ
กลุม คนทีเ่ ฉย ๆ อาจจะมีปญ
 หาหลายอยาง มีหลายปจจัยทีเ่ ขาไมสามารถจะเขา
รวมได หรือกลุมคนที่คัดคาน ไปเห็นดวยกับฝายอักษะ ก็มีอยูเหมือนกัน อยาง
ทีค่ ณ
ุ ภูรพิ ดู ในกรณีของอาจารยปว ยผมวานาจะเปนการเขาใจผิดเรือ่ งการโดดรม
ลงมา ก็คือยังไมแนใจนะครับ แตผมเองคิดวาเปนการเขาใจผิด หรือเปนการ
ปฏิบัติที่ยังมีบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่ยังไมเขาใจนะครับวาที่เกิดขึ้นคืออะไร ผมคิด
วาก็เปนปกตินะครับ ในแงที่จะมีคนเห็นตาง แตในแงภาพรวม ผมคิดวาความ
เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของคนสวนขางมาก ๑๐๐ % คงไมได อยางที่เปนไปตาม
คํากลาวของทานผูประศาสนการในวันสวนสนามวา คนไทยทั้งชาติที่ชวยกัน
ทําใหเหตุการณนี้ผานพนไปได ยังคงบอกวาคนหนึ่งไมมีสวน คนหนึ่งมีสวน
๕๐ % อีกคนหนึ่งมีสวน ๑๐๐ % ก็คงจะไมได เพราะประเทศชาติก็เปนของ
พวกเราเหมือนกัน แตวาประเทศมันไปไดเพราะมีเจตจํานงสวนขางมากที่จะ
ผลักดันประเทศไปขางหนา
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
กอนจะเปดเวทีเผื่อมีคําถาม ขอแลกเปลี่ยนจากขางลาง ผมอยากจะ
ฝากทานวิทยากรทัง้ ๒ ทานลองทิง้ ทายอยางนีค้ รับวา ณ ปจจุบนั ในฐานะทีค่ รบ
รอบ ๗๐ ปการยุติสงครามโลก ๗๐ ปแหงสันติภาพ ๗๐ ปของขบวนการเสรี
ไทย เราคนไทยในยุคปจจุบัน จะเปนคนในวงธรรมศาสตรก็ไดหรือนอกก็ได
ในวงวิชาการหรือไมใชวิชาการ เราควรจะเรียนรูอะไรจากขบวนการเสรีไทย
บางครับผม
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คุณสันติสุข โสภณสิริ
ขอบพระคุณครับ ประเด็นสําคัญทีผ่ มอยากจะทิง้ ทายก็คอื ในเรือ่ งของ
“ธรรมศาสตรกับขบวนการเสรีไทย” ก็เขาใจวาธรรมศาสตรไมวาจะเปนทาน
ผูประศาสนการเอง บุคลากร ครูบาอาจารย นักศึกษา ไมใชเปนกําลังหลัก แต
พวกนีถ้ อื วาเปนคนทีม่ มี นั สมอง เพราะกองกําลังของนักศึกษาทีถ่ กู นํามาฝกเพือ่
เอาไปเปนระดับหัวหนาหนวยในการปฏิบัติการจริง แตสิ่งที่ธรรมศาสตรทําได
ในชวงขณะนั้นคือ เมื่อสักครูผมไดพูดเมื่อตอนตนวา มหาวิทยาลัยแหงนี้ถูกตั้ง
ขึ้นเพราะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง โดยผู
ประศาสนการตองไดรบั การโหวตจากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไมไดอยูภ ายใต
รัฐบาล อยูภายใตนิติบัญญัติ ก็คืออยูกับตัวแทนของประชาชน แลวที่สําคัญไป
กวานั้นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในชวงนั้น ก็มีฐานเศรษฐกิจเปนของตัว
เอง ซึ่งทานทายาทของทานผูประศาสนการก็ทราบดี มีธนาคารเอเชียเพื่อ
อุตสาหกรรมและพาณิชยการ ก็เปนธนาคารของธรรมศาสตร มีทั้งฐานทุนมีทั้ง
ฐานอิงจากสภาผูแทนราษฎร ซึ่งรัฐบาลจะเขามาไมได ความเปนอิสระในทาง
วิชาการจะสูงมาก การที่ทานมีทุนเองจะสามารถทําตามหลัก ๖ ประการไดคือ
ใหความรูแกราษฎร มหาวิทยาลัยกอนนี้ เราก็นาจะรูกันวามีลูกทานหลานเธอ
เขามา แตของธรรมศาสตร ตอนที่เปดมีคนเขาสมัครกวา ๗,๐๐๐–๘,๐๐๐ คน
มีทั้งคนชนบท คนถีบสามลอ แตนั่นไมใชประเด็น
ประเด็นคือคนเหลานี้มีจิตวิญญาณ และสามารถเปนตลาดวิชาที่คน
สามารถเขาถึง แตไมใชทุกวันนี้ที่เราบอกวาออกนอกระบบไปแลวไง ออกนอก
ระบบมันแพงครับ ในสมัยกอนตองทําใหคนทั่วไปเขาถึงธรรมศาสตร เราไมได
เพียงแตบอกวามีมหาวิทยาลัยแลวทุกคนตะเกียดตะกายเขามาเอง ไมใชครับ
มันตองสามารถที่จะเอาตัวมหาวิทยาลัยไปเขาถึงประชาชน ไมใชใหประชาชน
เขาถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงนี้ผมถือวาเปนมิติสําคัญของทานผูประศาสนการที่
ทานตองการใชมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองไปเขาถึงประชาชน
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ทุกหมูเหลาเพราะอยาลืมวาทานผูประศาสนการเองก็มาจากทองไรทองนา ซึ่ง
ตรงนี้ผมคิดวา ธรรมศาสตรแมจะออกนอกระบบแลวจะทําอยางไรใหลูกหลาน
คนยาก คนจน คนใชแรงงาน เขามาศึกษาเรียนในธรรมศาสตรได ไมใชมีแต
โครงการช า งเผื อ ก อั น นี้ ผ มว า สํ า คั ญ แล ว ประชาธิ ป ไตยก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
ธรรมศาสตร ไมใชมีแตคนชั้นกลางระดับสูง คนชั้นกลางระดับกลางเขามาเรียน
ผมวาบรรยากาศที่จะตอสูมันจะไมมี
ผมยกตัวอยาง บทกลอนบทหนึ่งซึ่งดีมาก เขียนโดยเปลื้อง วรรณศรี
บอกวา
“สิ่งเหลานี้ที่โดมโหมใจขา
ใหแกรงกลาเดือนปไมมีหวั่น
ถาขาดโดมเจาพระยาทาพระจันทร
ก็ขาดสัญลักษณพิทักษธรรม”
หมายถึงวาทีต่ รงนีเ้ ปนทีต่ งั้ ของกองบัญชาการของเสรีไทยในอดีต ไมใช
เพียงแตเปนสัญลักษณของการตอสูข บวนการเสรีไทย แตเปนสัญลักษณของการ
พิทักษความถูกตอง ความชอบธรรม รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะเกิดขึ้นไดก็ตองสรางโครงสรางมหาวิทยาลัยใหมีฐานทุนเปนของตัวเอง และ
ฐานทุนนีไ้ มใชไปเรียกเก็บขูดรีดจากนักศึกษา จนกระทัง่ นักศึกษาทีเ่ ปนลูกหลาน
คนใชแรงงานเขามาไมได ผมถือวาประเด็นนี้ที่ผมอยากจะฝากไว ในเรื่องของ
ความเปนอิสระทางวิชาการซึง่ ตองเชือ่ มโยงกับฐานทางเศรษฐกิจ และความเปน
อิสระของการกอตัง้ มหาวิทยาลัย เราก็ควรจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เกิด
ในลักษณะนี้ดวยเชนกัน ขอบคุณครับ
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อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
เชิญอาจารยฐาปนันทครับผม
อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล
ถาพูดถึงเสรีไทยจริง ๆ ผมนึกไดหลายอยาง ผมคิดวาเสรีไทยคือ
ประสบการณของประชาชนในการตอสู จริง ๆ ในตัวขบวนการเสรีไทยก็มีมิติ
ของกระบวนการการเมืองภายในอยู เพราะฉะนั้นผมคิดวาถาเรามองจากมุม
ภายใน มันก็คือการตอสูของประชาชนกลุมหนึ่งที่มีตอนโยบายของจอมพล ป.
ในเวลานั้น เปนการตอสูทางการเมืองที่อาศัยอีกขบวนการหนึ่ง ซึ่งมันมีปจจัย
ภายนอกทําใหขบวนการนีเ้ ติมโตอยางรวดเร็ว ผมคิดวาเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งทีป่ ฏิเสธ
ไมได มุมมองแบบนีม้ นั ก็ไปดวยกันได ทัง้ ในแงของการเมืองภายในและการเมือง
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ระหวางประเทศนะครับ เพราะฉะนัน้ ผมคิดวาเสรีไทยคือการตอสูข องประชาชน
รวมกัน
เมื่อกี้ผมก็นั่งคิดอยู ไมแนใจวาคลาดเคลื่อนหรือไม ทักทวงไดนะครับ
นีค่ อื การตอสูค รัง้ ใหญ ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ หรือเปลา เพราะ
วากอนหนานีไ้ มแนใจวามีเหตุการณใหญ ๆ แบบนี้ ผมคิดวาเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญ
เพราะวาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ การรักชาติเกิด เอกราชมันจับตองไดจริง
ผมวาประชาชนตระหนักในเรือ่ งนีแ้ ละเสรีไทยก็ยงิ่ ตระหนักในเรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ
พวกทีเ่ ขารวมอยูใ นขบวนการ ผมถึงบอกวามันเปนประสบการณของประชาชน
ในการทีจ่ ะไดรบั ทราบรวมกันในการทําความเขาใจ ความเปนไปของรัฐทีต่ วั เอง
ดํารงอยู การตอสู การแกปญ
 หาตาง ๆ ในแงของการดํารงอยูใ นฐานะทีเ่ ปนสังคม
ไทยรวมกัน ผมวาอันนีส้ าํ คัญมาก เสรีไทยทําใหสงิ่ เหลานีม้ นั เกิดขึน้ นะครับ และ
เสรีไทยก็ทําใหสิ่งเหลานี้มันขยายตัวออกไปในหมูประชาชนทุกชนชั้น อันนี้ผม
คิดวามันสําคัญในมุมมองของเสรีไทยสําหรับผมนะครับ ขอบคุณครับ
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
ขอบคุณอาจารยมากครับผม ทานผูมีเกียรติมีใครมีคําถามไหมครับ
เชิญครับผม
คุณสัมผัส พึ่งประดิษฐ (นักเรียนเตรียม มธก. รุน ๗)
จริง ๆ เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเสรีไทย หาอานได มีคนเขียนมาหลาย
ตํารา วันนีส้ องจิตสองใจเพราะเกา ๆ มันไดผา นมาแลว ไดเห็นมาแลว ไดประสบ
มาแลวแตวาถึงวันนี้คิดวา เพื่อตอยอดของทานผูอภิปราย หรือตอยอดชื่อ
ธรรมศาสตรกบั เสรีไทย ใหสมบูรณ ผมเองเปนเสรีไทยทีน่ ริ นาม จนกระทัง่ ตอน
นีผ้ มก็ยงั คิดวาธรรมศาสตรไมใชเฉพาะเสรีไทย ธรรมศาสตรเปนสมรภูมขิ องการ
ตอสูเ พือ่ ประชาธิปไตย การสถาปนาประชาธิปไตย นีเ่ ปนสมรภูมอิ นั แรก สมรภูมิ
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ที่ ๒ คือเปนสถานที่กูชาติจากการเปนเมืองขึ้น จากการรุกรานในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ผมยังเนน ๒ ปญหานี้ เพราะฉะนั้นปญหาตาง ๆ เหลานี้เกิดขึ้น และ
ฟงทานผูอภิปรายมีประเด็นที่ผมอยากจะพูด อยากจะทําความเขาใจ ที่ผม
ยกยองเชิดชูทสี่ ดุ คืออาจารยปรีดี พนมยงค ทานกูช าติ ทําธรรมศาสตรใหมี spirit
รักชาติ รักความเปนธรรม รักประชาชนไดอยางไร ญีป่ นุ รุกราน มีทหารมาครอง
ประเทศตั้งแตเหนือจรดใต ทานมีกําลังอะไร ทานเปนพลเรือน แตทําไมทาน
กูชาติได นี่เปนอัจฉริยภาพของอาจารยปรีดี ที่ผมยกยองและเทิดทูน
ผมเองเปนเด็กบานนอก พอแมเปนเกษตรกรทําไรทํานา ไดเขา
ธรรมศาสตรก็เปนที่อัศจรรยใจของคนทั่วไป คนจนลูกชาวไรชาวนามาเขา
ธรรมศาสตรไดอยางไร นี่ก็เปนแผนนโยบายของทานอาจารยปรีดีที่จะทําให
ประชาชนที่ มี ฐ านะยากจนได รั บ การศึ ก ษา รั ก ชาติ รั ก ความเป น ธรรม
รักประชาชน รักประชาธิปไตย พอเขาธรรมศาสตรไดไมกี่วัน ก็ไดพบกับทาน
อาจารย ทานสนใจนักศึกษาทีม่ าจากชนบททีม่ ฐี านะยากจน ก็ยงั เปนบุญคุณอยู
ทุกวันวาถาไมมอี าจารยปรีดกี ไ็ มมธี รรมศาสตร เด็กบานนอกอยางผมคงไมไดมา
เรียนในมหาวิทยาลัย อันนี้เปนพื้นฐานทางความคิด และที่อัศจรรยที่สุดตอนที่
ญี่ปุนรุกรานเขามา ยึดประจวบฯ ปากนํ้า สมุทรปราการ ทานอาจารยตั้งกอง
เสรี ไ ทยซึ่ ง จากไมมีอะไรเลยสูกับญี่ปุน จนกระทั่ ง ญี่ ปุ นยอมแพ ก องกํ า ลั ง
สัมพันธมิตร
แลวนักศึกษาโดยเฉพาะรุน ๗ ที่อาจารยพาดพิง ตั้งแตวันที่เขา
มหาวิทยาลัย จนกระทั่งตอนนี้ผมก็ยังคงสงสัยวาทานวางแผนไดอยางไรที่เอา
นักศึกษาธรรมศาสตรรุน ๗ จํานวน ๑,๒๐๐ คน มีเพียงหลังคามุงจาก ๑๒ หอง
พื้นดิน ขางฝาเปนไมขัดแตะเปนหองเรียน รับตั้ง ๑,๒๐๐ คน หองเรียนก็ไมมี
ตึกก็ตองสราง โดยเรียนผลัดเชา ๖๐๐ คน ผลัดบาย ๖๐๐ คน เรียนไปเรียนมา
ไดประมาณเดือนหนึง่ สงครามเอเชียบูรพาทีร่ ะเบิดกรุงเทพฯ นักเรียนไมสามารถ
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เขาเรียนได ตองกลับบานไปสงชีทไปตามบาน ตามภาคอีสาน ภาคเหนือ เรียน
ทางไปรษณีย
ตอนนี้ผมเขามาเปนทหารพลพรรคเสรีไทย ตอนนั้นนักเรียนเตรียม
รุน ๗ เปนกําลังหลัก ทานไมไดบอกวาใหมาเปนเสรีไทยกูชาตินะ เพราะฉะนั้น
หยุดเรียนมาทําสงคราม ขณะนั้นโจรผูรายชุกชุม เศรษฐกิจขาวของแพง พวก
เราก็เดือดรอน ทานสรางพลพรรคเสรีไทยโดยที่ไมไดบอกวาเปนพลพรรคเสรี
ไทย รับสมัครนักเรียนเตรียม อายุที่จบยุวชนทหารปที่ ๓ มาเปนทหารสารวัตร
รักษาความสงบเรียบรอย เพื่อดูแลความสงบเรียบรอยของประเทศ ไมไดบอก
เสรีไทย พวกเรา ๑,๒๐๐ คนเลยเขาไปเปนพลพรรค ฝกทหาร อยู ๒ ป จน
กระทัง่ สงครามหนักเขาพลพรรคสารวัตรทหารทีถ่ อื อาวุธกลายเปนพลพรรคเสรี
ไทย โดยที่เราไมรูวาในที่สุดเราจะตองมาเปนพลพรรคเสรีไทยเพื่อกูชาติ แตใน
ขณะที่เราเปนทหารไมไดฝกอาวุธอยางเดียว เรายังไดรับการอบรมรักชาติ รัก
ความเปนธรรม รักเอกราช เสียสละเพื่อประเทศชาติ คือทานทํางานทางความ
คิดดวย ฝกใหเรารักชาติ รักความเปนธรรม ตอสูก บั ศัตรูทรี่ กุ ราน จนทุกคนยอม
เสียสละเปนพลพรรคเสรีไทย โดยไมไดบงั คับแตเปนนโยบาย เปนกุศโลบายของ
ทานอาจารยปรีดี ไมเหมือนปจจุบันนี้ที่ตองมีกองทัพ มีการยึดอํานาจ แตทาน
ไมมีเลย
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
ขอบคุณครับอาจารยสมั ผัส ทานผูม เี กียรติครับนีค่ อื ทานอาจารยสมั ผัส
พึ่ ง ประดิ ษ ฐ ท า นเป น ผู  ผ  า นเหตุ ก ารณ ม าในยุ ค นั้ น นะครั บ เป น ศิ ษ ย เ ก า
ธรรมศาสตร ขอเสียงปรบมือใหทานอาจารยสัมผัส พึ่งประดิษฐดวยครับ
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นายสัมผัส พึ่งประดิษฐ (นักเรียนเตรียม มธก. รุน ๗)
ในเรื่องเชลยศึกที่อาจารยพูดถึงตึกตรงนั้นที่เปนตึกรัฐศาสตรตอนนี้
เมื่อกอนเปนสโมสรนักศึกษาธรรมศาสตรอยู ๒ หลัง เชลยสงครามถูกนําไป
ควบคุมอยูที่วชิราวุธ อยู ๆ อาจารยปรีดีบอกเอาเชลยศึกมาไวที่นี่ ตอนนั้นเรา
ยั ง วิ พ ากษ วิ จ ารณ ว  า วชิ ร าวุ ธ มั น ไกล ที่ ค  า ยสถานี บ างกอกน อ ยที่ ญี่ ปุ  น มา
ทิ้งระเบิด อาจารยปรีดีเอาเชลยศึกมาขังไวที่นี่ทําไม แตผมวาอยางที่อาจารยวา
ทานตองรูกันและทานก็ตองมีเหตุผลทางการเมืองของทาน ผลที่สุดมันเปน
ประโยชนทางการเมืองทัง้ นัน้ เลย นักเรียนเตรียมรุน ผม จาก ๑,๒๐๐ คนเขารวม
เสรีไทยเกือบ ๑,๐๐๐ คน และปจจุบันลมหายตายจากเหลือ ๑๐ กวาคน
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
ทายาททานพหลพยุหเสนา มีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับ
ทายาททานพหลพยุหเสนา
ขอบคุณครับ เมื่อสักครูมีทานสงสัยวาตอนนั้นกองทัพอากาศทําอะไร
ผมก็พอจะทราบบางวาเดิม กองทัพอากาศไมมี มีแตกองบินทหารบก แลวทาน
จอมพล ป. ทานมาแปรสภาพกองบินทหารบกมาเปนกองทัพอากาศ เมื่อ
ประมาณป ๒๔๘๒ ฉะนั้นกองทัพอากาศตอนนั้นยังไมมีบทบาทอะไรมากครับ
ขอบคุณมากครับ กองทัพอากาศทีเ่ ปนเสรีไทยก็มี พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย
เปนผูนําทหารอากาศ
ทานผูมีเกียรติ
แลวทานเสธ.ทวี เปนคนขับไล ดร.ปวย ออกนอกประเทศใชไหมครับ

76

สรณ
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

ทายาททานพหลพยุหเสนา
ไมเกี่ยวนะครับ ไมเกี่ยวกับพลอากาศเอกทวี
อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
มีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่ไมมีความชัดเจนทางประวัติศาสตร คงตอง
รบกวนงานวิจัย จริง ๆ มีคนทํางานวิจัยเรื่องเสรีไทยอยูพอสมควรนะครับ
คิ ด ว า ในวาระครบรอบ ๗๐ ป ก็จะเปนโอกาสที่ ดีที่ จะกระตุ  นการศึ ก ษา
ทัง้ สงครามโลก ไมวา จะเกีย่ วหรือไมเกีย่ วกับธรรมศาสตรหรือขบวนการเสรีไทย
ก็ดี แตอยางไรวันนี้ สมควรแกเวลา ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง ๒ ทาน คุณสันติสุข
และอาจารยฐาปนันท ขอเสียงปรบมือใหกบั วิทยากรทัง้ ๒ ทานดวยครับ ผมขอ
ขอบคุณทานผูมีเกียรติที่รวมฟงและหลายทานที่แลกเปลี่ยนนะครับ ผมขอยุติ
การเสวนาแตเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ

ฐาปนันท นิพิฏฐกุล, สันติสุข โสภณศิริ, ภูริ ฟูวงศเจริญ
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อาน ภราดรภาพนิยม

ของ ปรีดี พนมยงค
ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ*

เมื่อวันเสารที่ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ผานมา ไดมีโอกาสไดไปรวม
เสวนาที่สถาบันปรีดี ในหัวขอเรื่อง “ปรีดีศึกษา ครั้งที่ ๑ อาน ภราดรภาพนิยม
ของ ปรีดี พนมยงค” มีหลายสิ่งหลายอยางที่ไดคิดตอจากการไปรวมเสวนานี้
เริ่มตนจากการถามกับตัวเองกอนวา ทําไมเราตองศึกษาความคิดของ
คนคนหนึ่ง? และความคิดของคนคนหนึ่งในอดีตยังคงสามารถนํามาปรับใชใน
สังคมปจจุบันไดหรือไม? คําตอบที่ไดคือ โดยปกติ การอานงานของคนคนหนึ่ง
เราก็มักจะศึกษาถึงผลงานหรือตัว text ที่คนคนนั้นเขียนออกมาวาตองการจะ
บอกจะสื่อสารอะไรแกผูอาน แตสําหรับการศึกษาถึงแนวคิดของคนคนหนึ่งนั้น
เปนการศึกษาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะเปนการศึกษาถึงประวัติศาสตร บริบททั้ง
ทางการศึกษา สภาพครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ ที่มีอยู ณ ชวงเวลานั้น ๆ
ที่ทําใหคนคนหนึ่ง ไดรับการหลอหลอม ไดรับอิทธิพล ไดคิดไตรตรองและนํา
เสนอเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตอสังคม ณ ขณะนัน้ การศึกษาแนวคิดหรือประวัตศิ าสตร
ทางความคิดของคนคนหนึง่ นัน้ มันมีคณ
ุ คาอยางมาก เพราะจะทําใหเราสามารถ
เขาใจถึงแนวคิดที่อยูเบื้องหลัง ที่เปนพื้นฐาน ที่เปนแกน ที่หลอหลอมใหคนคน
นั้น ไดทํา ไดเขียน ไดนําเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอสังคม โดยการศึกษาแบบนี้
“เราจะมองคนคนนัน้ ดวยสายตาทีเ่ ปนธรรมมากขึน้ ” การศึกษาแนวคิดของปรีดี
ก็เชนกัน
* อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การมองแนวคิด เรื่องภราดรภาพนิยมในงานของอาจารยปรีดี โดย
เฉพาะอยางยิ่งในงานเคาโครงการเศรษฐกิจที่นําเสนอในชวงป พ.ศ. ๒๔๗๖
จะทําใหเห็นวา แนวความคิดเรื่องภราดรภาพนิยมนั้น ไดมีอิทธิพลตออาจารย
ปรีดีอยูมากพอสมควร โดยในชวงที่อาจารยปรีดีศึกษาอยู ณ ประเทศฝรั่งเศส
นั้น เปนชวงเวลาที่อยูในระบอบสาธารณรัฐที่ ๓ เปนยุคสมัยแหงการกอราง
สรางตัวของประเทศ ซึง่ เปนระบบการปกครองทีเ่ ปนอยูอ ยางยาวนานพอสมควร
แนวคิดเรื่องภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ไดมีการพูดถึงอยางกวางขวาง
และถูกนํามาใชในการเคลื่อนไหว และแกไขปญหาทางสังคม ทางการเมือง
โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นสาธารณรัฐที่ ๓ ของฝรั่งเศส ที่มีปญหาหลักคือการ
ทําอยางไรใหคนในสังคมมีความเทาเทียมกัน ตอคุณภาพการใชชวี ติ การทํางาน
เปนตน เริ่มโดยผานงานเขียนของนักวิชาการ คือ ศาสตราจารย Charles Gide
(ชารลส จิ๊ด) และไดรับการขยายเพื่อใหสามารถนํามาใชไดจริงในทางการเมือง
ผานขอเสนอทางการเมืองของนักการเมืองที่ช่ือ Léon Bourgeois (เลอง
บูรชัวร) [อานเพิ่มเติมไดที่หนังสือเรื่อง ภราดรภาพนิยม (Solidarisme)
ของ ปรีดี พนมยงค๑ โดย ฐาปนันท นิพิฏฐกุล]
แนวคิดเรื่องภราดรภาพนิยม เปนแนวคิดพื้นฐานที่มีรากฐานมาจาก
เรื่อง “dette sociale” หนี้ทางสังคม (พันธะทางสังคมตอกัน) ที่คนในสังคม
ที่สวนที่มีสิทธิ มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน โดยรัฐจะตองทําหนาที่
บังคับตามกฎหมายเพื่อใหทุก ๆ คนเคารพตอพันธะหนาที่ตอกัน นอกจากนี้
ทฤษฎีเรื่อง “quais-contrat” สัญญารวมในทางกฎหมายแพง ก็เปนหนึ่ง
ในแนวคิดพื้นฐานของภราดรภาพนิยมเชนกัน

๑

ฐาปนันท นิพิฏฐกุล. ปาฐกถาปรีดี พนมยงค ประจําป ๒๕๔๙ ภราดรภาพนิยม (Solidarisme)
ของ ปรีดี พนมยงค (ฉบับขยายความ) (กรุงเทพฯ: ชนนิยม, ๒๕๕๘) - บรรณาธิการ
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นายปรีดี พนมยงค เมื่อครั้งออกเดินทางไปฝรั่งเศสในป ๒๔๗๖
ภายหลังวิกฤตในการเสนอเคาโครงการเศรษฐกิจ

แนวคิดเรื่องภราดรภาพนิยม เปนแนวคิดที่กอใหเกิดความรับผิดชอบ
รวมกันของคนหลาย ๆ คน เปนความเชื่อมโยงความสัมพันธ ความเปนพี่นอง
ของเพือ่ นมนุษยกบั คนอืน่ ๆ ในการทําหนาทีใ่ หความชวยเหลือในความโชคราย
ความเสี่ยงภัยอันตรายของคนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ภราดรภาพนิยมเปนการตอสูกับ
กระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้น รวมถึงสูกับความเปนทุนนิยม แตขณะเดียวกัน
ภราดรภาพนิยมก็เปนแนวคิดที่เติมเต็ม เสรีนิยม มารกซิสม และสังคมนิยม มัน
อยูตรงกลางของหลาย ๆ แนวคิด โดยมีหนาที่เพื่อสรางความสมดุลใหกับสังคม
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แนวคิ ด เรื่ อ งภารดรภาพนิ ย ม ถู ก นํ า มาใช ใ นการกํ า หนดนโยบาย
ของประเทศฝรั่งเศสมาอยางตอเนื่อง โดยผานการกําหนดนโยบายกฎหมาย
หลาย ๆ ดาน ผานการกําหนดนโยบายของพรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศสซึ่งออก
มาในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ
ในฝรั่งเศสปจจุบัน สิ่งที่เห็นไดชัดของการนําแนวคิดเรื่องภราดรภาพ
นิยมมาปรับใชอยู ๒ เรือ่ งใหญ คือ ในกฎหมายปกครอง ทีเ่ ราเรียกวา “responsabilité sans faute” ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด และ “justice
sociale” ความยุติธรรมทางสังคม
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ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด เปนการขยายความรับผิด
ของรัฐที่จากเดิม รัฐหรือฝายปกครองเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่รัฐหรือ
ฝายปกครองไมไดเปนผูก อ ใหเกิดความเสียหาย รัฐหรือฝายปกครองก็ไมตอ งรับ
ผิด แตตอ มาเมือ่ สภาพสังคมเปลีย่ นแปลงไป อาจเกิดเหตุการณความเสียหายที่
ไมไดเปนความผิดของผูใดเลย เชน ความเสียหายที่เกิดจากงานโยธาสาธารณะ
ถนนยุบ เปนหลุมบอ วัตถุอันตราย ทางการแพทย หรือเหตุการณทางภัยพิบัติ
แนวคิดเรื่องภราดรภาพนิยมจึงเปนรากฐานของความคิดที่วา เมื่อมีความเสีย
หายเกิดขึน้ โดยไมไดเปนความรับผิดของผูใ ด แตจาํ เปนตองมีการชดใชคา สินไหม
ทดแทนใหกับผูไดรับความเสียหาย ผูประสบภัย รัฐก็จะเขามาทําหนาที่ในการ
ชดเชยให เพราะการที่รัฐชดเชยใหก็เทากับวา พวกเราในสังคมรวมกันรับผิด
ในเหตุการณนั้น ๆ รวมกัน
แนวคิดเรื่องภราดรภาพนิยมก็ถูกนํามาใชในเรื่อง “justice sociale”
การสรางความยุตธิ รรมทางสังคม เพือ่ ใหเกิดการชวยเหลือเกือ้ กูลและรับผิดชอบ
รวมกันตอคุณภาพในการใชชีวิตของคนในสังคม ผานนโยบายที่สําคัญมาก
ในฝรั่งเศสคือ เรื่องรัฐสวัสดิการ โดยเปนการมอบความชวยเหลือใหกับผูอื่นใน
สังคมทีอ่ ยูภ ายใตเงือ่ นไขที่ แตกตางกันออกไปใหไดมคี ณ
ุ ภาพในการใชชวี ติ ใหดี
ยิง่ ขึน้ ไมวา จะเปนการชวยเหลือจากรัฐในเรือ่ งการศึกษา ทีอ่ ยูอ าศัย สาธารณสุข
ขนสงสาธารณะ ครอบครัว หรือไปตลอดจนการเขาถึงวัฒนธรรมดานตาง ๆ เพือ่
ใหคนในสังคมไดมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานในลักษณะที่ใกลเคียงกันมากที่สุด
ผานวิธีการของการเก็บภาษีดานตาง ๆ
การเก็บภาษีลกั ษณะเฉพาะนีเ้ อง ไมวา จะเปนภาษีมรดก หรือภาษีทดี่ นิ
ก็ลว นแลวแตสามารถอธิบายถึงความจําเปนได โดยผานแนวคิดภราดรภาพนิยม
เพราะการทีเ่ รามีทรัพยสนิ เงินทองเพิม่ มากขึน้ เรามีทดี่ นิ ทีว่ นั หนึง่ มันมีมลู คาสูง
ขึน้ นัน่ ไมเฉพาะแตเราทีท่ าํ ใหทรัพยสนิ เงินทองมันงอกเงย หรือทําใหมลู คาทีด่ นิ
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สูงขึ้นเองในทองตลาด แตคนในสังคมตางหากที่มีสวนทําใหทรัพยสินเรา ที่ดิน
เรา มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนการใชจายสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาที่ดินรอบ ๆ ที่ดินของเรา ก็ลวนแลวแตทําใหทรัพยสินนั้นมันมีมูลคา
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงไมเปนการแปลกแตอยางใด เมื่อมีการถือครองทรัพยสิน
ที่คนอื่น ๆ ในสังคมทําใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น เราก็จําเปนที่จะตองตอบแทนสังคม
หรือคนเหลานั้นผานในรูปแบบของภาษีนั่นเอง
อาจกลาวไดวาแนวความคิดเรื่องภราดรภาพนิยม ถูกนํามาหยิบยกมา
ใชผานยุคสมัย ผานกาลเวลา ผานบุคคล นักคิด ผูกําหนดนโยบายตาง ๆ มา
อยางยาวนาน มันยิง่ กลับทําใหเห็นวา ความเปนภราดรภาพไมเคยเหือดแหงไป
จากจิตใจมนุษย แตเรากลับพบวามีสงิ่ ทีท่ เี่ ปนแกน เปนใจกลางของแนวคิดเรือ่ ง
ภารดภาพนิยม คือ “การหยิบยื่นความมนุษย ใหแกเพื่อมนุษยดวยกัน” โดยที่
เปนการใหทไี่ มไดหมายถึงแตแคทรัพยสนิ เงินทอง แตเปนทรัพยสนิ ทีค่ วรติดตัว
มนุษยมาแตกําเนิด นั่นคือ “ชีวิต” “เสรีภาพ” “ความเสมอภาค” “ความเทา
เทียม” “ความมัน่ คงของชีวติ ” ทีท่ าํ ให #คนเปนคน ทีท่ าํ ให #คนเทากัน นัน่ เอง
คําถามที่เราตองนั่ง คิดไตรตรองตอวา แลวในสังคมไทยหละ อะไรที่บังตาเราที่
ทําใหเราเห็นคนไมเปนคน ที่เห็นคนไมเทากัน ที่ทําใหสังคมแบบภราดรภาพที่
อาจารยปรีดีหวัง เปนไปไดยากในสังคมไทย

คัดมาจาก matichon online ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436936862
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ปรีดี พนมยมงค
กับ รัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ ที่เกี่ยวของ
การเสวนาในโอกาส ๘๓ ป การอภิวัฒนสยาม
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ในหัวขอ
“ปรีดี พนมยงค กับรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับที่เกี่ยวของ”
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค

วิทยากร: ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารยเกื้อ เจริญราษฎร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูดําเนินรายการ: คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
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คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
มีแฟนนานุแฟนจากขางลางหลายทานบอกวาอยากใหงานเลิกเร็วขึ้น
เราจะไดไป สน.ปทุมวัน ตอ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาจารยปรีดีกับรัฐธรรมนูญ
๓ ฉบับที่ทานเกี่ยวของ ผมเริ่มตนดวยการแนะนําวิทยากรที่อยูขาง ๆ ผมทั้ง
๒ ดาน วันนีอ้ าจารยฐาปนันทบอกผมวาเปนการรวม generation ไลอายุมาจาก
ซายมาขวาสุด ผมแนะนําอายุนอยสุดมามากสุดกอน
ทานแรกเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะนิตศิ าสตร
ศูนยลําปาง นี่เปนเวทีสาธารณะแรกของอาจารย และอาจารยวรเจตนใชคําวา
อาจารยเกื้อ “มาทางนี้” คือมาทางประชาธิปไตย
ทานตอมานั่งขางผม เปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตร ธรรมศาสตร
หนึ่งในผูกอตั้งคณะนิติราษฎร แตผมจําอาจารยวรเจตนอีกแบบ ผมชอบเพื่อน
facebook ของผมคนหนึ่งที่นิยามอาจารยวรเจตนวา อาจารยวรเจตนเปน
นักกฎหมายของประชาชน ผูจุดไฟในสายลม
ซายสุดติดกับผม ทานเปนศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค เปนอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร ธรรมศาสตร เปนอาจารยของใคร
หลาย ๆ คน เปนครูของใครหลาย ๆ คน เปนครูของอาจารยวรเจตนดวย
อาจารยวรเจตนเดินมาและบอกวาวันนี้จะมารอฟงอาจารยธเนศ
ผมมี ๒ เรื่องกอนเราจะเขาสูการเสวนา วันนี้ เมื่อ ๘๓ ปที่แลว
พระยาพหลพลพยุหเสนาขึน้ ไปเหยียบบนรถหุม เกราะคันหนึง่ และอานประกาศ
ความวา ราษฎรทั้งหลาย พึงรูเถิดวาประเทศเรานี้เปนของราษฎรทั้งหลาย
อันนี้คือประโยคเมื่อ ๘๓ ปที่แลว ถัดมาอีก ๓ วัน วันที่ ๒๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๗๕ มีพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามออกมา
มาตรา ๑ ระบุวา อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย แต
ผานมา ๘๓ ป วันนี้ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อํานาจสูงสุดยังคงไมเปน
ของเรา เราผานการรัฐประหารมาทั้งหมด ๑๔ ครั้ง เมื่อเชามีนักศึกษารายหนึ่ง
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ถูกจับกุมตัว เพียงเพราะไปยืนใกล ๆ อนุสาวรียประชาธิปไตย ในชวงบาย
ขณะที่เรานั่งอยูที่นี่ นักศึกษากลุมหนึ่งอันไดแก ดาวดิน และนักศึกษาอีก ๘ คน
ที่จัดกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคมที่ผานมา ความจริง
วันนี้ตองไปมอบตัวกับตํารวจ แตนักศึกษาเหลานั้นเดินไปที่ สน.ปทุมวัน และ
บอกวาไมขอมามอบตัว แตขอฟองกลับวาตํารวจละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน หลายวันกอนกลุมดาวดินปฏิเสธเขามอบตัวกับตํารวจ ถาจะจับไป

หนังสือพิมพ สยามราษฎร ลงขาวการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
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จับทีเ่ ลย ดาวดินเขียนแถลงการณขน้ึ บน facebook วาเราจะรับประกันเสรีภาพ
สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยของเราดวยตัวเราเอง นั่นคือดาวดิน
ผานมา ๘๓ ป อํานาจยังมาไมถึงมือของเรา เรายังคงถูกหาม หามคิด
หามจัดกิจกรรม วันนี้ผมนั่งอยูกับทั้ง ๓ ทานเพื่อจะใหทั้ง ๓ ทานพาเรากลับไป
สนทนากับอดีตเพื่อจะสงคุณคากลับมาปจจุบัน รอบแรกทานละ ๒๐ นาที เริ่ม
ตนที่ ศาสตราจารยธเนศ อาภรณสุวรรณ ปรบมือตอนรับดัง ๆ ครับ
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
สวัสดีครับ ทานผูม เี กียรติ ทานผูร กั ชาติและประชาธิปไตย พลเมืองเต็ม
ขั้นของประเทศนี้ ผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสไดมา
รวมพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ก็คาด
ไมถึงวา ๘๓ ปยังจะตองมารื้อฟนประวัติศาสตรแลวก็ตองทําความเขาใจ
ประวัติศาสตรอีก ก็เปนเรื่องที่ประหลาดพอสมควร
ผมจะเดินเรื่องใหกะทัดรัดใน ๒๐ นาที เพราะวา ๓ ฉบับ ตกฉบับละ
๕ นาที ซึ่งทานก็คงรูวามันเปนไปไมไดที่เราจะคุยเรื่องรัฐธรรมนูญในเวลาเทานี้
ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่มีนัยยะสําคัญมาก เพราะ ๒ ฉบับแรกคือฉบับที่มากับการ
เปลี่ยนแปลง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และฉบับ ๒๔๘๙ ก็เปนฉบับที่เรียกวาเสนอ
การเปลี่ยนรูปแบบของรัฐสภาของการปกครองตาง ๆ ซึ่งถาหากวาไดใชตอมา
ไมเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ผมคิดวาวันนี้เราคงไมไดมานั่งที่นี่ เราคงไปทํา
อยางอื่นที่มีความหมายมากกวา ก็คือมีความหมายพอ ๆ กับที่เราทํากันในวันนี้
แตวาไมใชในลักษณะแบบที่เรานั่งอยูในที่นี้
ก็เขามาถึงเรื่อง เนื่องจากการเมืองของสยาม ใชชื่อเกาไปกอนละกัน
จริง ๆ ๒ ฉบับแรกเขาเรียกสยาม จนถึงป ๒๔๘๙ ถึงใชประเทศไทย เมื่อพูดถึง
การเมืองสยาม ผมคิดวาคงจะตองแตะนิดหนึ่งวาตกลงรัฐธรรมนูญอยูตรงไหน
ของการเมืองสยาม ถาตองมาเกี่ยว ทุกครั้งที่มีปญหาวิกฤตทางการเมือง
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รัฐธรรมนูญตองออก ตองถูกทําอะไรสักอยาง ในหัวขอเขาก็ใหโยงไปถึงบทบาท
ของทานปรีดี ผมอธิบายงาย ๆ อยางนี้วา ถาดูความหมายของรัฐธรรมนูญ
๓ ฉบับทั้งหมดที่พูดถึงและดูบทบาทของทานปรีดีวาอยูตรงไหน ผมคิดวา
คําตอบที่งายสุดเลยก็คืออาจารยปรีดี คือความหมายของการปฏิวัติของสามัญชน
ตอระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ๒๔ มิถุนาก็คือการปฏิวัติประชาธิปไตย ซึ่ง
ในนัน้ ความหมายถึงการเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง คือไมใชการปฏิวตั ใิ น
แงของทฤษฎีวามีกําลัง ใชกําลังโคนลมอะไรตาง ๆ นั้น ในนี้ผมมองวาระบอบ
การปกครองกอนกับหลัง ๒๔ มิถุนาแลวเปนอยางไร เพราะฉะนั้น โดยพื้นฐาน
โดยเนื้อหา ก็ตองยอมรับวามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบอบการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาสูระบอบประชาธิปไตย
ทีนี้ความหมายที่ ๒ ซึ่งผมคิดวาเปนความตอเนื่อง โดยเฉพาะที่ทาน
อาจารยปรีดีจะตองรับชวงตอมาก็คือปญหาของความสําเร็จ ความลมเหลว ก็
คือการตอเนื่องของการปฏิวัติ ๒๔ มิถุนา คือถาสําเร็จและเรียบรอยเหมือน
ประเทศอื่น ๆ ที่สําเร็จกันไป ผมคิดวาประวัติอาจารยปรีดีและครอบครัวหรือ
อะไรตาง ๆ ก็คงจะเปนอีกแบบหนึ่งซึ่งไมเหมือนกับในปจจุบัน เพราะฉะนั้น
ปญหาของอาจารยปรีดีก็คือ หลังจากปฏิวัติแลว ความตอเนื่องการปฏิวัติคือ
อะไร อะไรที่สําเร็จ อะไรที่ลมเหลว นี่คือปญหา
กลับมาที่รัฐธรรมนูญ ถาตีความกันงาย ๆ ผมก็มองวาถึงตอนนี้สําหรับ
เรา โดยเฉพาะการเมืองไทย ผมมองไปทีค่ วามหมายเชิงสัญลักษณ และทีม่ าของ
ความชอบธรรม คือใคร ๆ ก็รูวารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุด เพราะฉะนั้นใน
นั้นมีแตกฎหมายไมไดพูดถึงเรื่องอื่น แลวมันเปนสัญลักษณอะไร สัญลักษณ
มันเกิดจากการทีต่ วั รัฐธรรมนูญทัง้ หมดนัน้ ไมสามารถดํารงอยูอ ยางทีม่ นั ถูกสราง
ขึน้ มาได มันถูกใช ถูกเปลีย่ น ถูกแปร ถูกใชอกี อะไรตาง ๆ แลวก็สรางขึน้ มาใหม
ภายใตชื่อของรัฐธรรมนูญใหม ๆ นั้น เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองวาถามันมีการ
ตอสู คัดคาน เพือ่ จะแยงชิงตัวรัฐธรรมนูญ จริง ๆ ไมใชจะเอาตัวรัฐธรรมนูญ แต
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วาเอาความหมายทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังรัฐธรรมนูญมา ผมวามันก็นา สนใจ เพราะฉะนัน้
เราจะเห็นการชวงชิงระหวางกลุม ระหวางชนชั้น ระหวางประชาชน ขยายไป
เรื่อย ๆ จากกลุมผูนําไปจนถึงชนชั้น ชั้นสูง ชั้นลาง แลวก็ไปถึงกลุมชนตาง ๆ ที่
เรามาเห็นในชวงหลัง ๆ ใชไหม มีหลายชื่อ ทั้งหมดคือการตอสูชวงชิงที่จะเอา
ความหมายและความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ มาตอบสนองความตองการของ
เขาเหลานั้น
อีกความหมายหนึ่งก็คือการเขาถึงและกํากับควบคุมของอํานาจรัฐ
เพราะในทีส่ ดุ แลวความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญก็คอื การใหความชอบธรรมที่
เขาไปสูอํานาจของรัฐในตอนนั้นได อันนี้เปนการอธิบายถึงพัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญในประวัติศาสตรการเมืองไทย ที่ดีที่สุด หนังสือ การเมืองไทยกับ
พัฒนาการรัฐธรรมนูญ ของอาจารยเสนห จามริก เขียนตั้งแต ๒๕๒๙ เพราะ
วาอาจารยเสนหก็มองรัฐธรรมนูญไมเฉพาะในแงของกฎหมายเทานั้น แตมอง
กวางไปกวานั้น คือรัฐธรรมนูญมันเปนประวัติของการตอสูชวงชิง ก็คือทฤษฎี
ของคนที่ใหความหมายเอาไว คือบอกวารัฐธรรมนูญคืออัตชีวประวัติที่ดีเกี่ยว
กับสัมพันธภาพทางอํานาจทั้งที่เปนรูปธรรมและทางจิตใจ รวมถึงความใฝฝน
คือรัฐธรรมนูญที่เขาใชกันสวนใหญก็จะพูดถึงอุดมคติ ตองการไปใหถึงฝน
อาจารยเสนหก เ็ อามาใหดแู ละบอกวา แตของไทยไปวาตามเขาก็คงไมไดเทาไหร
ใชไหม เพราะวาเรามีประสบการณที่ไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอาจารยเสนห
มองวารัฐธรรมนูญนาจะเปนอัตชีวประวัตริ ว มกันของประชาชนทัง้ มวล ซึง่ ยอม
มีสิทธิ รูจักตนเอง แลวก็รูจักสัจธรรมของตนเอง อันนี้ก็คือความหมายที่อธิบาย
รัฐธรรมนูญในแงของนักรัฐศาสตร
ทีนเี้ ขามาดูวา ธรรมนูญการปกครอง ๒๗ มิถนุ า ๒๔๗๕ นีค่ อื รัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของสยามประเทศ ทางดานของอาจารยปรีดกี แ็ นนอนวาทานเปนผูน าํ
ของคณะราษฎร เปนผูกอการ และก็เปนหนึ่งมันสมองที่สําคัญ ใครก็รูวาราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารยปรีดีเปนคนรางขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นแนวคิดอะไร
สรณ
89
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

ตาง ๆ ผมเขาใจวาก็คงจะมาจากทานเปนสวนใหญ คงไมมีเวลาไประดมความ
เห็นจากแกนนํา หรือผูนําจากหลากหลายรุนตาง ๆ เพราะฉะนั้นในนั้นก็จะ
สะทอนตัวตน อุดมการณ ความเขาใจของอาจารยปรีดีเปนสวนใหญ ลองดู ชื่อ
เต็ม ๆ ก็คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม ชั่วคราว
ชั่วคราวมาเติมทีหลัง เดี๋ยวมาดูกันวาชั่วคราวมาไดอยางไร อันนี้ผมจะยกตัว
รัฐธรรมนูญมาใหดู รัฐธรรมนูญทุกฉบับจะเริ่มตนดวยสิ่งที่เรียกวาอารัมภบท
ก็คอื คําปรารภวาทําไมตองราง อันนีก้ เ็ ปนธรรมเนียมใชมาตัง้ แตอเมริกา ฝรัง่ เศส
ไมใชอยู ๆ มันลอยมาเอง มีคนทําอะไรมันขึ้นมา
ธรรมนูญปกครองแผนดินสยามอันแรกมาไดดวยอะไร มาไดดว ยตรงนี้
ครับ วรรคนี้ โดยที่คณะราษฎรไดขอรองใหอยูภายใตธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยาม เพือ่ บานเมืองจะไดเจริญขึน้ และโดยทีซ่ งึ่ ไดรบั ตามคําขอรองของ
คณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไวโดยมาตรา
ตอไปนี้ แลวก็จะเขาสูเ นือ้ เรือ่ ง อันนีอ้ า นดูแลวเขาใจไหมครับวาใครเปนคนเขียน
คือมันก็กํากวมอยูระหวางวารัชกาลที่ ๗ เขียนเอง หรือวาคณะราษฎรเขียน
ใหทาน มันผสมกันอยูนะ ภาษาไทยมีความอัศจรรยตรงนี้ ตรงที่วาตีความได
หลายแบบ
ทีนี้มาถึงเนื้อหา หมวดแรกเลยที่สําคัญสุดคือหมวดวาดวยอํานาจ
อธิปไตย หมวด ๑ มีอยู ๒ มาตราเทานัน้ ทัง้ หมดนีม้ ี ๓๙ มาตรา เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่สั้นกะทัดรัดที่สุดในประเทศไทย ที่จริงควรจะรักษามาตรฐานนี้ไวคือ
ไมควรจะเกิน ๓๙ มาตรา แลวก็มี ๔–๕ หมวดเทานั้นเอง หมวด ๑ มี ๒ มาตรา
แลวก็มาตราที่สําคัญที่สุดคือมาตราแรกที่วา อํานาจสูงสุดของประเทศนั้น เปน
ของราษฎรทัง้ หลาย เขาใจไหมครับ ตองแปลไหมครับ เปนรัฐธรรมนูญฉบับเดียว
ที่เขียนชัดดวยภาษาชาวบานงาย ๆ แบบนี้ ฉบับตอมาจะเปลี่ยนอํานาจสูงสุด
เปนอํานาจอธิปไตย แลว เปนของ ก็จะเปลี่ยนไปเปน ยอมมาจาก เดี๋ยวคอยดู
ตอไป เปนรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่บอกตรง ๆ ไมออมคอมเลยวาอํานาจสูงสุด
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ของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย จําไวเลยเพราะมันจะไมมีอีกแลว
รัฐธรรมนูญฉบับใหมทเี่ ขียนแบบนี้ คือในแงประวัตศิ าสตรคอื อานแคมาตราเดียว
เขียนวิทยานิพนธไดแลวในเรื่องรัฐธรรมนูญ
ที่เหลือผมยกมาใหดูเปนตัวอยาง หมวด ๒ วาดวยกษัตริย อันนี้
ก็จะเปนฉบับเดียวเหมือนกันที่เรียกพระมหากษัตริยวา กษัตริย เฉย ๆ มีอยู ๕
มาตรา มาตรา ๓ บอกวาเปนประมุขสูงสุด มาตรา ๗ ก็พูดถึงการสนอง
พระบรมราชโองการ เปนที่มาของวากฎหมายจะตองออกในนามของกษัตริย
แตวา จะตองมีนายกรัฐมนตรีลงรับสนองพระบรมราชโองการ อันนีค้ อื การเถียง
กัน ซึ่งบัดนี้ก็ยังคลุมเครือกันอยูวาตกลงแลวการลงสนองพระบรมราชโองการ
แปลวาใครกันเปนคนมีอํานาจในการประกาศใช อํานาจในทางกฎหมาย ซึ่งก็
เปนพัฒนาการที่แปลกดี กาวไมพน ๒๔๗๕
หมวด ๓ สภาผูแทนราษฎร ยาวที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ๒๔
มาตรา ที่หลัก ๆ ในนี้คือผมยกมาเปนตัวอยางก็คือวา พูดถึงระบบพระมหากษัตริยสามารถที่จะวีโตกฎหมายที่สภาเสนอไปได วีโตไดแค ๗ วันเทานั้น
ถา ๗ วันแลวไมลงมา แลวสภายืนยันก็แสดงวาผาน
หัวขอตอไปในหมวดนี้ก็คือสภามีสมาชิก ๒ ประเภทก็คือประเภท ๑
กับประเภท ๒ ก็คอื เลือกตัง้ กับแตงตัง้ อันนีก้ ค็ อื วาดวยสถานการณของประเทศ
ในขณะนั้น พูดงาย ๆ ก็คือวาประชาชนยังไมรูวากลไก การเลือกตั้งคงเปนไป
ไมได เพราะฉะนัน้ เพือ่ ใหปกครองได ก็ใหประเภทที่ ๑ เลือกตัง้ และประเภทที่ ๒
แตงตั้งขึ้นมา ขอที่ ๓ ที่นาสนใจก็คือวา ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก รัฐธรรมนูญ
ไทยเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกในโลกที่เริ่มตนดวยการไมจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ไมจํากัดสิทธิเพศสภาพของผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง ก็คือหญิงหรือชายมีสิทธิ
ในการเลือกตั้งเทาเทียมกัน อเมริกาหรือยุโรปใชเวลาเกือบ ๕๐ ปหรือ ๑๐๐ ป
กวาจะใหผูหญิงมาลงเลือกตั้งได แตของไทยผูหญิงมีสิทธิเลย เพราะฉะนั้นสตรี
ตองดีใจ
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อันแรกผมก็ผานไปแลว อันนั้นก็คือหนาตาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนผล
ทีพ่ ดู งาย ๆ วาอันนีจ้ ะเห็นชัดเลยวานํา้ หนักของการพูดถึงอํานาจ การใชอาํ นาจ
นี้เปนฝายของคณะราษฎร เปนสวนใหญในนี้ เพราะฉะนั้นพอเลือก พอ
เหตุการณบานเมืองคลี่คลายก็จะเริ่มมีการปกครอง เราก็รูวามีประนีประนอม
เจรจากันระหวางรัชกาลที่ ๗ กับคณะราษฎร ใหทานดํารงอยูในสถานะเปน
กษัตริยตอไป ก็ตองมีการประนีประนอม เพราะฉะนั้นจึงนําไปสูความคิดที่วา
เมื่อถึงเวลาแลว ก็ควรจะรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม คราวนี้มีคนมารวมรางดวย
หลายคน ก็เปนที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับตอมา ก็คือฉบับ ๑๐ ธันวา ๗๕ ซึ่ง
เรียกวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม คราวนี้กระบวนการก็จะซับซอน
มากขึ้ น มี ก รรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ผมจะผ า นไปเลย และมาดู นี่ คื อ
รัฐธรรมนูญสมบูรณฉบับแรกของราชอาณาจักรสยาม ทัง้ หมดมี ๖๘ มาตรา เพิม่
ขึน้ มาจาก ๓๙ มาเปน ๖๘ แลว ทีนผี้ มก็ดทู คี่ าํ ปรารภแบบทุกที คือประวัตศิ าสตร
เราจะดูที่คําปรารภกอน คราวที่แลวมี ๓ บรรทัดเทานั้นเองคือสั้นมาก บรรทัด
นี้บอกวามาดวยอะไร ก็บอกวามาดวยคณะราษฎรใหมา อยูภายใตอํานาจ
แตคราวนี้เรื่องมันยาวขึ้นไปใชไหม
ยอหนาแรกเปนการพูดถึงอุดมการณของรัฐสยามเกา พูดถึงการ
ปกครองทีม่ รี ะบอบกษัตริยต งั้ แตยคุ สุโขทัยมา มีจกั รพรรดิราช การปกครองดวย
หลักทศพิธราชธรรม มาจนถึงราชวงศจักรี มาจนถึงราชาภิเษกพระปกเกลาฯ
อะไรตาง ๆ ยาวเหยียด จนกระทั่งมาสุดทายปรารภวาขาราชการไดขอ
พระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อใหสยามปกครองตามวิสัยอารยะประเทศในสมัย
ปจจุบัน ก็จึงใหฉบับ ๒๗ มิถุนาที่เปนฉบับชั่วคราว รัชกาลที่ ๗ บอกวาเปน
ชั่วคราวไปกอน แลวใหรางใหมก็คือฉบับนี้ บัดนี้ไดรางเสร็จแลวจึงมีพระบรม
ราชโองการประกาศใชกอนขอพระองคใหดํารงอิสราธิปไตยโดยบริบูรณ อันนี้
คือวรรคทอง ก็คือหมายความวารัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาเปนสัญญาประชาคมที่
พระมหากษัตริยบ อกวาใหราษฎรมีอสิ ระ อธิปไตยโดยบริบรู ณ ถาพูดแบบภาษา
ปจจุบัน ดํารงอิสราธิปไตยโดยบริบูรณ ก็จะเกิดขึ้น
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มาตรา ๒ อํานาจสูงสุดของประเทศ เปลี่ยนเปน อํานาจอธิปไตย แลว
และที่ เปนของ ก็เปลี่ยนเปนยอมมาจาก ปวงชนชาวสยาม แลวก็อธิบายตอไป
ดวยวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นแหงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ นี่คือการ
ประนีประนอมระหวางพระมหากษัตริยกับคณะราษฎร วรรคนี้ก็คือวาของการ
บรรลุขอตกลงของการปกครอง ของการแชรอํานาจอธิปไตยกัน ที่สําคัญก็คือ
หมวดเรื่องกษัตริยคราวนี้เจรจาเสร็จ พระมหากษัตริยวีโตกฎหมายนานได
๑ เดือน จาก ๗ วันเลื่อนมาเปน ๑ เดือน
ความรั บ รู  ที่ ค นส ว นหนึ่ ง พยายามจะอธิ บ ายว า ประชาธิ ป ไตยไทย
พระมหากษัตริยใหแตไมใชรัชกาลที่ ๗ เปนรัชกาลที่ ๕ เพราะวาตั้งแต ๒๔๓๕
รัชกาลที่ ๕ เริ่มปฏิรูปสยาม เริ่มรวมศูนยการปกครอง เพราะฉะนั้นก็มีคน
พยายามจะอธิบายประวัติศาสตรใหมวาประชาธิปไตยเริ่มตั้งแตตอนโนนแลว
ซึ่งจริง ๆ รัชกาลที่ ๕ คือรวมศูนยอํานาจทําใหระบบสมบูรญาณาสิทธิราชย
สมบูรณขึ้น ซึ่งจริง ๆ ก็ไมเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะ อันนี้ก็เปนเกร็ดที่เรียกได
วา การชวงชิงความหมายของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมันไปไกลกวาแตกอน
ทีส่ าํ คัญในฉบับ ๑๐ ธันวาก็คอื หมวด ๔ เรือ่ งคณะรัฐมนตรี มาตรา ๔๗
คณะรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตวาเขาไมไดกั้น ถามีคนที่มี
ความสามารถจะเชิญก็เชิญเขามาได แตวากอนอื่นตองเอา ส.ส. กอนถาผูแทน
ราษฎรไมไดถึงไปเอาคนอื่น คนนอก สวนบทเฉพาะกาลเมื่อไหรราษฎรจะมา
เลือกตั้งก็ขอเวลา ๑๐ ป ใหราษฎรจบสามัญถึงจํานวนที่กําหนดกอน ถาเปรียบ
เฉพาะ ๒ ฉบับนี้กอน ฉบับ ๑๐ ธันวา อํานาจของรัฐบาลจะลดลง ฝายบริหาร
รัฐมนตรีมอี าํ นาจเพิม่ มากขึน้ กวาขาราชการ สวนพระมหากษัตริยก ไ็ ดรบั อํานาจ
คืนอีกระดับหนึ่ง ในตอนนั้นที่เถียงกันก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชพระราชอํานาจ การเถียง การอาง ก็คือพูดงาย ๆ วาปญหามันไมไดเกิดเพราะเพิ่ง
ปกครองไดไมกี่เดือน สวนใหญก็เลยเปนเรื่องของภาษา แลวก็เปลี่ยนชื่อจาก
ประธานกรรมการราษฎร เปน นายกรัฐมนตรี เพราะมีคนติงวาประธาน
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กรรมการราษฎรฟงแลวเหมือนสหภาพโซเวียต แลวก็เรื่องเจานาย วาจะเลน
การเมืองไดไหม ก็คือชั้นหมอมเจาขึ้นไปเลนการเมืองไมได
มาถึงฉบับสุดทาย ฉบับ ๙ พฤษภา จริง ๆ การรางรัฐธรรมนูญฉบับ
๙ พฤษภา ๘๙ มาดวยมูลเหตุหลายอยางซึ่งตางจาก ๒๔ มิถุนา มีทั้งปจจัย
ภายนอก การเปลี่ยนแปลง สงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้น แลวก็มีการเคลื่อนไหว
ของการเมืองในประเทศ มีกลุม พลังหลากหลายทีอ่ อกมา เพราะฉะนัน้ ผมคิดวา
บรรยากาศเหลานั้นมีสวนในการทําใหการรางรัฐธรรมนูญในฉบับ ๘๙ ออกมา
คอนขางจะรับกับกระแสที่เปลี่ยนไปในตอนนั้นมากขึ้น หลัก ๆ ก็คือวาเลิก
สมาชิกประเภท ๒ ก็คือแบบวาที่แตงตั้งแบบรัฐธรรมนูญฉบับกอนจะไมมี แลว
ก็เสนอใหมี ๒ สภา คือสภาสูงซึ่งเรียกวาพฤฒสภา สภาผูมีคุณธรรม และสภาผู
แทนราษฎรเหมือนกัน และหามขาราชการประจํามาเปนสมาชิกสภา สวนคน
ชั้นสูงเลนการเมืองไดตอนนี้
บรรยากาศกอนที่รัฐธรรมนูญ ๘๙ จะออกมา ผมวามันนาสนใจ ผมคิด
วามันเปนปจจัยทีพ่ ดู งาย ๆ วามีผลตอรัฐธรรมนูญฉบับ ๘๙ ก็คอื การตอสูร ะหวาง
กลุมที่เรียกวาคณะเจา หรือ royalist กับคณะผูกอการ คือคณะราษฎรตอนนี้
ก็ถูกเรียกวาเปนคณะผูกอการไปแลว คณะราษฎรก็เลิกกันไป แลวก็มีพูดงาย ๆ
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วาตัวละครใหมแทรกเขามาอยางชัดเจนเลยเนื่องจากสถานการณสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ก็คือ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีเพราะวามาจาก
สายอเมริกา แลวคุณควงก็ขนึ้ มาเปนนายก แลว ม.ร.ว.คึกฤทธิต์ งั้ พรรคกาวหนา
เพื่อที่จะสูคณะราษฎร คือประกาศในยุคแรกเลย ก็คือคราวนี้การเมืองเริ่มแบง
ขั้ว แลวเริ่มมีการตอตานอยางเปดเผย ซึ่งผมวานาสนใจนะ ถาเกิดไมเกิด
รัฐประหาร ๙๐ แลวถาหากวาการตอสูแบบคณะเจากับคณะผูกอการขยายตอ
ไป แลวไมฉีกรัฐธรรมนูญ ๘๙ ผมคิดวาการเมืองไทยจะไมเปนแบบนี้ เชื่อวานา
จะดีกวามีสุขภาพดีกวา ไมขี้โรคแบบที่เปนแบบนี้
กอนรัฐธรรมนูญ ๘๙ จะออกมาก็เกิดปรากฏการณสําคัญมาก ก็คือ
เกิดพรรคประชาธิปตย แลวคุณควงซึ่งแตกอนเปนสมาชิกคณะราษฎรในฝาย
๒๔ มิถุนามาดวยกัน แตพอคลื่นการตอสูของ ๒ ขั้วแรงขึ้น คุณควงก็เอียงไปอยู
กับฝายอนุรกั ษ แลวก็อยูฝ า ยคณะเจา เพราะฉะนัน้ ตอนทีค่ ณ
ุ ควงไดเปนนายกฯ
เปนรัฐบาลยุคแรกที่ตัดหลัก ๖ ประการออกจากนโยบายของรัฐบาล แลวก็ตั้ง
พรรคประชาธิปต ย ตัวเองเปนหัวหนา และคุณคึกฤทธิเ์ ปนเลขาฯ เสร็จแลวแกน
นําเกาของคณะราษฎรบางคน เชน หลวงศุภชลาศัย คุณเลง ศรีสมวงศ คนที่
ฝมือก็เริ่มออกจากคณะราษฎรเขาไปอยูพรรคประชาธิปตย
ในที่สุดรัฐธรรมนูญก็ออกมา ผานมาเรียบรอยป ๘๙ ตอนนี้รัชกาลที่ ๘
เปนพระมหากษัตริย เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เปลี่ยนชื่อ จอมพล ป. เปลี่ยน
ชือ่ แลวเมือ่ ป ๘๓ เพราะฉะนัน้ จึงเรียกวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปน
ครั้งแรก รัฐธรรมนูญไทยเมื่อป ๘๙ ในพระราชปรารภ ทรงพระราชดําริเห็นวา
หลังจากทีเ่ สนอผานมาแลว ประชากรของพระองคประกอบดวยวุฒปิ รีชาในรัฐ
โนบาย สามารถจรรโลงชาติอันจักกาวหนาไปยังสากลแหงอารยธรรมแหงโลก
ไดโดยสวัสดี สังเกตไหมคําปรารภ ๓ ฉบับไมเหมือนกัน คําวาอันแรก ราษฎร
นําโดยคณะราษฎรใชไหมครับ อันที่ ๒ พระมหากษัตริยใหวุฒิประชากร ฉบับ
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๘๙ ประชากรเติบใหญมวี ฒ
ุ ภิ าวะแลว รูเ รือ่ งของโลกแลว สามารถจะกาวสูส ากล
อารยะไดแลว จึงผานรัฐธรรมนูญฉบับนี้เทานั้นเอง ไมไดพระราชทาน แลวก็
อารัมภบทตัดบท เริ่มดวยรัฐธรรมนูญชั่วคราวเลย ๒๗ มิถุนา ๒๔๗๕ แลวก็ลง
ตอนชวงทายก็บอกวานายปรีดีปรารภใหนายควงเปนนายกฯวาถึงเวลายกเลิก
บทเฉพาะกาล ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม ก็คือพูดงาย ๆ วาแนวคิดไมไดแกไข คือ
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญคือเขียนใหมเลย นี่ก็เปนการแกไขรัฐธรรมนูญแบบไทย ที่
อื่นเขาใชแกเพิ่มเติม เราเขียนใหมแลวก็แทนอันเกา หมดแลว
ฉบับนีก้ ย็ าวขึน้ ไปอีก อีกเกือบเทาตัวเปน ๙๐ กวามาตรา แลวก็เหมือน
กัน มาตรา ๒ อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนชาวไทย แสดงวาปญหาเรื่อง
ประชาธิปไตยไมเถียงแลว จบ หยุดตรงนี้ไดอีกนานเลย แลวก็เริ่มมีหมวด สิทธิ
วาดวยหนาที่ของปวงชนชาวไทย ฉบับ ๒๔ มิถุนา ไมมีเรื่องสิทธิ หนาที่ สุดทาย
ก็มี ๒ สภา พฤฒสภา ซึ่งเลือกตั้ง ขอสังเกตคือสภา ๒ สภาก็ตาม แตวาทั้ง
๒ สภาตองเลือกตั้ง เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน พฤฒสภาอยูในวาระ ๖ ป
ผูแทนราษฎรก็เหมือนเดิมคือเลือกอยูใน ๔ ป แตวาเนื่องจากวาตอนนั้นมันยัง
ไมไดพรอม เพราะฉะนั้นมีบทเฉพาะกาลขึ้นมาวา วาระแรกใหองคการเลือกตั้ง
ซึ่งมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนคนเลือกสมาชิกพฤฒสภาชุดแรกกอน
แลวก็ครบ ๔ ป ๖ ป ก็ไลกนั ตอไป แลวเขาสูก ารเลือกตัง้ โดยสมบูรณ รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้อยูไดเปนเวลา ๑ ป ๖ เดือน แลวก็รัฐประหาร ๙๐ เพราะฉะนั้นมันจึงไม
ไดทดสอบเลยวาใชไดหรือไมได เพราะฉะนั้นเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการ
อภิปรายเยอะมาก มีคนที่ศึกษา รวบรวมรัฐธรรมนูญทั่วโลก ตอนนั้นอาจารย
ไพโรจน ชัยนาม เปนกรรมการราง นี่มีประเด็นอะไรมากมาย แตวาใชได ๑ ป
๖ เดือน เสียดายเวลา เสียดายสติปญญา เสียดายความตั้งใจ เสียดายอนาคต
ของสยามประเทศ ประเทศไทยในตอนนั้น ซึ่งมันไปไมได ฉะนั้นผมขอจบเพียง
เทานี้กอน เลยเวลาทานไปแลว เดี๋ยวผมกลับมาสรุปตรงนี้วาปญหาคืออะไร
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คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
ขอบคุณอาจารยธเนศครับ ฟงอาจารยธเนศจบผมมีปญหาในใจ ๓ ขอ
อยากใหทานชวยตอบหนอย รัฐธรรมนูญประเทศอะไรยิ่งเขียนยิ่งยาว ยิ่งเขียน
อํานาจของประชาชนยิง่ ลด ยิง่ เขียนยิง่ เลอะเทอะ และใชวธิ กี ารแตงตัง้ แทนการ
เลือกตั้ง ตอบชวยกันคือรัฐธรรมนูญประเทศของเรา และนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจ
หรือไมทุกคนคงตอบไดดวยตัวเอง
ผมพาไปตอที่อาจารยเกื้อกอนที่จะมาที่อาจารยวรเจตน อาจารยเกื้อ
เปนลูกศิษยของอาจารยวรเจตน แลวก็นี่เปนเวทีแรกของอาจารย เพราะฉะนั้น
เราทุกคนใหกําลังใจอาจารยเกื้อ เชิญครับอาจารยเกื้อ ๒๐ นาทีเชิญครับ

อาจารยเกื้อ เจริญราษฎร
ผมรูสึกเปนเกียรติมากที่ไดมาพูดในประเด็นนี้ และก็เวทีนี้ ในเบื้องตน
ผมเขาใจวาสาเหตุทที่ างงานนีไ้ ดเชิญผม อาจจะเปนเพราะวาผมมีอายุคอ นขางนอย
และจริง ๆ เห็นหนาผมแบบนี้ผมอายุแค ๒๕ แลวก็ยังเปนอาจารยใหม ผูจัดคง
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อยากจะฟงความเห็นของคน generation ใหม ชวงอายุ ๒๐–๓๐ ป ในเรื่อง
เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและอาจารยปรีดี
ในเรื่องแรก ตัวผมเองรูจักอาจารยปรีดีไดอยางไร สําหรับผม ผมเกิด
ไมทันในยุคอาจารยปรีดีแนนอน ผมเกิดในป ๒๕๓๓ จึงไมทันยุคเปลี่ยนแปลง
การปกครอง หรือยุคทีก่ ารเมืองแรง ๆ เชน ๑๔ ตุลา หรือ ๖ ตุลา ผมรูจ กั อาจารย
ปรีดีผานตัวหนังสือ ผานเรื่องเลา ผานกระดาษ ถาจะใหเปรียบเทียบก็คงไมตาง
จากผมที่รูจักกับเพลโต โสเครตีส อริสโตเติล เพราะวาผมก็ไมไดเจอตัวจริง ผม
ไมสามารถไปจุดธูปถามหรือวาดําเนินพิธกี รรมทางศาสนาอะไรได แตวา โดยสวน
ตัวถาผมนั่ง time machine เดินยอนเวลาสวนตัวกลับไป ผมรูจักอาจารยปรีดี
ครั้งแรกสมัยมัธยม ก็ยังเปนเด็กอยู สมมติวาเวลาเราถึงวันที่ ๒๔ มิถุนาหรือวา
วั น สํ า คั ญ ทางโรงเรี ย นเขาก็ จ ะให มี ก ารจั ด บอร ด เพื่ อ เผยแพร ค วามรู  แ ละ
ประชาสัมพันธ ผมก็เปนเวรที่จะตองจัดบอรดพอดี ในแงนี้ผมก็ แวบแรกที่ผม
เห็นหนาอาจารยปรีดี รูสึกเลยวาคนนี้หนาตาดีที่สุดในคณะราษฎร
และชวงสมัยมัธยมผมยังไมเปนคนที่ติดตามการเมืองหรือวาอะไร
เท า ไหร นั ก จนกระทั่ ง ผมมาเปลี่ ย นตั ว เองตอนที่ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยชุมนุม แลวผมก็เกิดความสงสัยวา ม็อบนีท้ าํ ไมทําอะไรมันก็ไมผดิ
เลย ดังนัน้ เวลาตอมาผมก็ศกึ ษาการเมืองขึน้ เรือ่ ย ๆ แลวสุดทายก็มาจบดวยการ
เปนอาจารยภาควิชากฎหมายมหาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปจจุบันนี้
ถาจะใหเปรียบเทียบแงมุมของอาจารยปรีดีจริง ๆ ผมพบวาอาจารย
ปรีดีเปนคนที่มีลักษณะอนุรักษนิยมหลายอยาง จากการประเมินจากงานเขียน
เชน จะมากจะนอยอาจารยปรีดีไมชอบเพศที่สาม เพราะมองวาเพศที่สามเปน
เพศที่อันตรายตอความมั่นคงของมนุษยชาติ ทําใหเราไมสามารถสืบเผาพันธุ
ตอไปได หรือวาอะไรประมาณนั้น แลวก็ผมเขาใจวาเปนคนที่คอนขางเชื่อใน
พุทธศาสนา จากการประเมินสวนตัวของผม ถาจะใหเปรียบเทียบกับปจจุบัน
ถาอาจารยปรีดียังมีชีวิตอยู ผมรูสึกวาประมาณ ๖๐% ถึง ๗๐% ของอาจารย
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ปรีดี character นาจะเหมือนอาจารยวรเจตน ภาคีรัตน อันนี้ผมไมไดพูดเอง มี
เพื่อนอาจารยบางคนก็พูด คือถาอาจารยปรีดียังคงอยู ปจจุบันก็คืออาจารย
วรเจตน ภาคีรัตน นี่แหละ ดูอยางทรงผมวาตัดคลาย ๆ กัน อันนี้ผมไมไดพูดเอง
เพื่อนอาจารยบางทานพูด
สําหรับบทบาทของอาจารยปรีดีที่ผมอยากจะนําเสนอมี ๓ ประเด็น
ประเด็นแรกคือเรื่องความคิดเห็นของทานกับการรางรัฐธรรมนูญ การราง
รัฐธรรมนูญของอาจารยปรีดี พนมยงค ควรจะรางยังไง รางแบบไหน ซึ่งอาจจะ
ไปเชื่ อ มโยงกั บ ประเด็ น ของอาจารย ธ เนศเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความสั้ น ยาวของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งในแงนี้ผมจะพยายามวิเคราะหจากหลักกฎหมายของฝรั่งเศส
ดวยซึง่ เปนประเทศทีท่ า นสําเร็จการศึกษามา สวนประเด็นอีกเรือ่ งก็คอื เรือ่ งมุม
มองทางระบบเศรษฐกิจวา อาจารยปรีดีมีมุมมองในแงเศรษฐกิจอยางไร ซึ่งที่
สําคัญที่สุด งานเขียนเรื่องเคาโครงการเศรษฐกิจ (สมุดปกเหลือง) ซึ่งงานเขียน
ชิน้ นีก้ ส็ ามารถแสดงความคิดของทานไดดที สี่ ดุ และในเรือ่ งสุดทายผมจะพูดเรือ่ ง
ระบบ ๒ สภาในรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ เพราะวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่คอนขางจะทัน
สมัยเพราะวาในปจจุบันถาเราดูรางรัฐธรรมนูญในฉบับปจจุบัน เราจะพบวา
สภาที่ ๒ หรือวุฒิสภาคอนขางที่จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของเกมการเมือง
รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถทอดออกมาได ซึ่งโดยความเห็นสวนตัวผมคิดวา
ซึ่งมันไมนาจะเอาออกมา ก็นาจะเปนประเด็นรวมสมัย โดยใน ๓ หัวขอนี้ผมจะ
พยายามประเมิน ความคิดสวนตัวของอาจารยปรีดแี ลวก็ไปเชือ่ มโยงกับผลิตผล
ที่มันออกมาที่เราเห็นกันก็คือรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติที่เกิดขึ้น
เมื่อกี้ไดฟงทานอาจารยธเนศฟงความหมายของรัฐธรรมนูญในแงของ
รัฐศาสตรไปแลว เรามาดูในทางนิตศิ าสตรบา ง ในทางนิตศิ าสตรความหมายของ
รัฐธรรมนูญเราอาจจะแยกพิจารณาไดเปน ๒ มิติก็คือมิติในเชิงรูปแบบหรือวา
มิติในเชิงเนื้อหา มิติในเชิงรูปแบบเราอาจจะกลาวไดวารัฐธรรมนูญมันคืออะไร
ก็ได มันคือเอกสารที่ผานกระบวนการใชอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (pouvoir
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constituant) ถูกออกโดยผูที่ทรงอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ อะไรก็ตามที่มัน
ผาน ๒ สิ่งนี้ออกมา อันนั้นแหละคือรัฐธรรมนูญ อันนี้เปนความหมายในเชิง
รูปแบบ ในทางนิติศาสตร
สวนประเด็นที่ ๒ คือในทางเนื้อหา ในทางเนื้อหารัฐธรรมนูญมันก็คือ
กฎหมายที่วาดวยเรื่องรูปแบบของรัฐ วาดวยเรื่ององคกรผูใชอํานาจอธิปไตย
โครงสรางอํานาจอธิปไตย การเกิดขึ้น ความสัมพันธ และการสิ้นสุดขององคกร
เหลานั้น ดังนั้นในเมื่อเรารูจักโครงสรางของกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยคราว
เราก็จะไปดูวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใน ๓ ฉบับแรกที่ผานมา มีลักษณะ
อยางไรบาง
ในสวนของเรื่องบทบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ ซึ่งผมอยากจะวิเคราะหไว
ในที่นี่ ถาเราไปดูรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่อาจารยปรีดีไดเขียนซึ่งตอนนั้นผม
ก็ไมแนใจวา คือตอนนั้นผมก็ไมสามารถหาขอมูลไดวาทานอาจารยปรีดี ทานได
เขียนไวในบริบทไหน จะนัง่ จิบกาแฟอยูห รือวาอาจจะนัง่ จิบไวนผมก็ไมอาจทราบ
ได แตวาถาเราไปดูในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเราจะพบวารัฐธรรมนูญฉบับแรก
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม ๒๔๗๕ ไมมีบทบัญญัติเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
เลยแมแตบทบัญญัติเดียว ผมเขาใจวาประการแรกที่บทบัญญัติเรื่องนี้เรื่อง
สิทธิเสรีภาพไมมีในรัฐธรรมนูญฉบับแรก อาจจะเปนเพราะประการแรกใน
ชวงนั้นมันเปนชวงเปลี่ยนผานระบอบเปนชวง transition ชวงที่เปลี่ยนอํานาจ
จากในมือของพระมหากษัตริยมาอยูในมือของราษฎรทั้งหลาย ดังนั้นในแงนี้
ถาเปรียบเทียบกับประวัติศาสตรของเยอรมนี ในสมัยที่การรางรัฐธรรมนูญ
ไวมารขึ้นก็คือเปลี่ยนจากระบอบกษัตริยเพื่อเปนสาธารณรัฐในชวงนั้นคนราง
ก็คือ Hugo Preuß ในรางแรกของเขาเขาก็ไมไดใสเรื่องบทบัญญัติเรื่อง
สิทธิเสรีภาพไวเชนกันเพราะวามันเปนชวงเปลี่ยนผาน แลวถาเราใสบทบัญญัติ
พวกนี้มาก ๆ มันจะทําใหเกิดคําถามตามมา ประการแรกก็คือสภาพบังคับ
(sanction) ของบทบัญญัติพวกนี้ก็คือเปนอยางไร แลวมันจะผูกพันองคกรตาม
รัฐธรรมนูญทุกองคกรไหม
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ดังนั้นผมประเมินอาจารยปรีดีไวในแงนี้วาประการแรกที่อาจารยปรีดี
ไมไดใสบทบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิเสรีภาพเปนเพราะ ประการแรกเปนชวงเปลีย่ นผาน
ระบอบและเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีย่ า ยอํานาจจากในมือของพระมหากษัตริย
มาอยูในมือของราษฎร สวนประการที่ ๒ ผมเขาใจวาจากการไปสํารวจแนวคิด
ในการรางรัฐธรรมนูญในอดีต ถาเราไปดู ไปคนหาดู รัฐธรรมนูญของอเมริกาก็
ดี ของฝรั่งเศสก็ดี ฉบับแรก ๆ บทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพจะไมยาวหรือบางที
ก็ไมมีเลย ในพวกฉบับแรก ๆ เพราะวามันไมจําเปนตองเขียน สิทธิเสรีภาพสวน
หนึง่ ทีเ่ รียกวาสิทธิมนุษยชน มันกําเนิดขึน้ มาพรอมกับความเปนมนุษย มันกําเนิด
ขึน้ มาพรอมกับตัวเรา ไมไดเกิดจากรัฐมอบให ดังนัน้ ในแงนเี้ ขามองวาถาเราจัด
โครงสรางทางองคกรการเมืองดี ๆ ถาเราแบงแยกอํานาจไดดี สิทธิเสรีภาพของ
ราษฎรทั้งหลายมันก็ยอมเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติอยูแลว มันไมจําเปนจะตอง
ใหรัฐมาเขียน มารับรอง มามอบให ผมคิดวานาจะเปนเหตุผลนี้ดวยที่ทาน
อาจารยปรีดที า นไมไดใสบทบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ในเรื่องตอมาผมคิดวาเปนมุมมองดานเศรษฐกิจของอาจารยปรีดี
ถาเราพูดถึงเรือ่ งนีส้ งิ่ แรกทีเ่ ราไมนา จะหนีพน หรือผานไปไดคอื เรือ่ งเคาโครงการ
เศรษฐกิจ เรื่องเคาโครงการเศรษฐกิจถาใหผมวิเคราะหดวยสวนตัว ผมคิดวา
เปนเรื่องหนึ่งที่อาจารยปรีดีทําผิดพลาดในแงที่วา ชวงนั้นเปนชวงเปลี่ยนแปลง
การปกครอง แลวก็เกิดการรอมชอมกันขึ้นในบริบททางการเมืองระหวางฝาย
อนุรักษนิยมกับฝายกาวหนา หรือระหวางฝายคณะราษฎรเองกับฝายเจา พูด
งาย ๆ ซึ่งตอนแรก ๆ ก็รอมชอมกันมาดีอยู แตทีนี้พอทานอาจารยปรีดีเสนอ
เคาโครงการเศรษฐกิจตัวนี้ขึ้นมาตูม โดยเนื้อหาของเคาโครงเศรษฐกิจ มันมี
ลักษณะเปนการที่ไปเอาที่ดินของเจาที่ดินทั้งหลายมา ไปเอาที่ดินของผูมีที่ดิน
มาโดยการซือ้ โดยการเวนคืนจากรัฐ ในลักษณะนีม้ นั เหมือนกับไปกระทบกับผล
ประโยชนของอํานาจเกา แลวก็ทําใหฝายอนุรักษนิยมตื่นตัวขึ้น เราจะเห็นได
จากเหตุการณทางการเมืองทีผ่ า นมา ไมวา จะเปนกบฏบวรเดชทีต่ อ ตานอาจารย
สรณ 101
ปรีดี บรรณานุ
๒๕๕๙

ปรีดมี าก แลวก็ประเด็นสําคัญทีใ่ ชโจมตีกนั ก็คอื เรือ่ งนีว้ า เปนเรือ่ งทีว่ า มันเหมือน
คอมมิวนิสต ไมรูวาอาจารยปรีดีไปลอกสตาลินหรือวาสตาลินไปลอกอาจารย
ปรีดีกันแน เปนหนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่ผมมองวา
อาจารยปรีดีนาจะผิดพลาดที่เสนอเรื่องนี้เร็วเกินไป
ทีนี้ถาเราพิจารณาจากเคาโครงการเศรษฐกิจเราไมตองสงสัยหรอกวา
อาจารยปรีดจี ะมากจะนอยก็มแี นวคิดทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม บทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับซึ่งอาจารยปรีดีมีบทบาทใน ๓ ฉบับแรก จะมากจะ
นอยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเหลานั้นไมมีการบัญญัติรับรองในเรื่องของระบบ
เศรษฐกิจไว ซึง่ ถาเปนในประเทศฝรัง่ เศสการบัญญัตริ บั รองเรือ่ งระบบเศรษฐกิจ
จะถู ก บั ญ ญั ติ ไว ใ นบทของสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ในเรื่ อ งเสรี ภ าพทางการค า และ
อุตสาหกรรม ในแงนศี้ าลรัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศสก็เคยไดวางแนววินจิ ฉัยวา สิทธิ
เสรีภาพตัวนี้มันมีผลรวม ๆ เพื่อที่จะรับรองระบบเศรษฐกิจของประเทศวาจะ
เปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยมีเอกชนเปนผูเลนหลักของประเทศ ซึ่ง
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพตั ว นี้ ผ มเข า ใจว า ในประเทศฝรั่ ง เศสได ถู ก รั บ รองเอาไว ตั้ ง แต
รัฐธรรมนูญป ๑๘๔๘ แนวคิดนีก้ น็ า จะไดเดินทางมาเรือ่ ย ๆ กอนทีอ่ าจารยปรีดี
ทานจะไดไปศึกษาตอที่ประเทศฝรั่งเศสอยูแลว แตวาแนวคิดนี้ก็ไมปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับแรก และผมเขาใจวาที่ไมปรากฏเปนเพราะวาทานอาจารย
ปรีดีมีความคิดที่คอนขางไปทางซาย เปนสังคมนิยม
สวนประเด็นสุดทายที่อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องระบบ ๒ สภา ถาเรา
ดูระบบ ๒ สภามีขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ ซึ่งรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙
อาจารยปรีดที า นไดมบี ทบาทในการรางและเปนบุคคลทีร่ า งอยางไมเปนทางการ
ถาดูจากคําอธิบายของพระยามานวราชเสวี ซึ่งทําหนาที่เปนกรรมาธิการราง
รัฐธรรมนูญในตอนนั้น ทานก็ไดพูดในเรื่องนี้วาขาพเจาไมไดละเวนหนาที่ของ
ขาพเจา ที่จะไปเรียนถามทานผูใหกําเนิดรัฐธรรมนูญคือทานปรีดี พนมยงค
ในการแกไขทุกดานและทานก็ไดใหความเห็นเปนอยางดี จึงไดรวบรวมขึ้นมา
ดังนั้นขาพเจาคิดวาการที่เรียนมาเชนนี้ไมไดทําดวยความเรงดวน และอาจารย
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ปรีดกี ไ็ ดตรึกตรองในเรือ่ งสําคัญ ๆ อยางรอบคอบแลว ดังนัน้ รัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙
ผมเขาใจวาอาจารยปรีดมี บี ทบาทอยางไมเปนทางการ ในประการแรก แลวก็ใน
ครึ่งหลังผมจะมาพาดูในเรื่องระบบ ๒ สภาครับวา จริง ๆ แลวถาเราลองไป
สํารวจความคิดอาจารยปรีดี แลวเราลองจินตนาการถาอาจารยปรีดยี งั มีชวี ติ อยู
ในปจจุบันแลวเห็นรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ทานอาจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ไดรางขึ้น ทานอาจารยปรีดีจะกลาวอยางไรบาง จะมีความคิดอยางไร เดี๋ยวพบ
กันครึ่งหลัง ตอนนี้ก็แคนี้กอน ขอบคุณครับ

คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
ขอบคุณอาจารยเกื้อและขอเสียงปรบมือใหอาจารยเกื้อดวยครับ
อาจารยเกื้อฉายหนังตอนจบดี ซึ่งคําตอบของอาจารยเกื้อผมจะขอถามเปน
คําถามทีผ่ มถามอาจารยธเนศและอาจารยวรเจตนดว ย วาทานอาจารยปรีดยี อ น
เวลากลับมาดูตอนนี้จะคิดอะไรอยูในใจ
ผมมาที่ บุ ค คลที่ ทุ ก ท า นรอคอยอยู  ปรบมื อ ต อ นรั บ ดร.วรเจตน
ภาคีรัตน ครับ
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รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
สวัสดีราษฎรทั้งหลายครับ จริง ๆ หัวขอที่สถาบันปรีดีกําหนดใหเปน
หัวขออภิปรายในวันนี้ ถาจะวาไปแลวดูจากชื่อของหัวขอนาจะสัมพันธกับนัก
ประวัติศาสตร นักรัฐศาสตร มากกวาทางดานนักกฎหมาย นักนิติศาสตรอยาง
ผม เพราะวาเมื่อพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับกับทานปรีดีหรืออาจารยปรีดี
ซึ่งตอไปผมจะเรียกวา “ทานผูประศาสนการ” เปนคําที่ผมเรียกทานคอนขาง
ติ ด ปากไปแล ว เนื่ อ งจากว า ผมถื อ ว า งานอย า งหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของท า น
ผูประศาสนการก็คือการกอตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
เปนที่อบรบบมเพาะความรูความคิดในเรื่องประชาธิปไตย แลวก็เปนที่สรางผม
ขึ้นมาดวย
ถาเราลองดูความสัมพันธของทานผูประศาสนการกับรัฐธรรมนูญทั้ง
๓ ฉบับ ผมจะเริ่มแบบนี้วา รัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ จริง ๆ อาจจะกําหนดชวง
เวลาแหงชีวิตของทาน ที่โลดแลนอยูในวงการการเมืองหรือมีอํานาจในทางการ
เมือง เปดฉากดวยรางพระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผนดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แลวก็ปดฉากลง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญป ๘๙ มันเปนการสิ้นสุดลง
ของอํานาจของทานผูป ระศาสนการในทางการเมืองหรือบทบาทในทางการเมือง
ของทานดวย แตวา ไมวา อยางไรก็ตาม ความสัมพันธของทานทีม่ ตี อ รัฐธรรมนูญ
ทั้ง ๓ ฉบับ ก็มีลักษณะที่แตกตางกันในทัศนะของผม
ถาเราลองดูแลวผมคิดวารัฐธรรมนูญฉบับซึ่งทานไดผลักดันมากที่สุด
ในทางความคิด ความฝน ความเชื่อ อุดมการณของทานลงไป เราคงปฏิเสธ
ไมได พระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผนดินสยามชั่วคราว ก็คือรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก ซึ่งผมอยากจะเรียกวาปฐมรัฐธรรมนูญ ในปฐมรัฐธรรมนูญเราจะอาน
ทานผูประศาสนการไดหลายเรื่องวาทานคิดฝนในแงของการจัดสรรโครงสราง
ของการปกครองเอาไวอยางไร แตแนนอนนั่นเปนความคิดฝนของคนหนุมเมื่อ
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อายุ ๓๒ ในทางความเปนจริงเราจะพบวาสิ่งที่ทานคิดฝนหลายอยางไมไดถูก
สานตอมา ในรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวา ๒๔๗๕ และแมแตในรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙
ดวย ซึ่งทานมีบทบาทสูงมาก ในเวลาซึ่งทานผานการเมืองมาพอสมควร ก็คือ
ตอนป ๒๔๘๙ อายุทานประมาณ ๔๖
ทีนเี้ ราอยากดูวา อุดมการณของคนหนุม ในวัย ๓๒ ทีเ่ ปนมันสมองสําคัญ
ของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคืออะไร ผมวาอานไดชัดจาก
บทบัญญัตขิ องทางกฎหมายทีใ่ นทางความคิดของผมเปนประโยคทางกฎหมาย
ที่เพราะและงดงามที่สุด นั่นก็คือมาตรา ๑ ของพระราชบัญญัติการปกครอง
ธรรมนูญสยามฉบับนี้หรือวาปฐมรัฐธรรมนูญนี้ที่วา อํานาจสูงสุดของประเทศ
นั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย
ผมไมอาจทราบไดวา ตอนทีท่ า นเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนีห้ รือเขียนปฐม
รัฐธรรมนูญทานเขียนขึ้นกอนที่จะมีการยึดอํานาจ หรือการอภิวัฒนโดยวิธีการ
ยึดอํานาจในเชาวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน หรือหลังจากนัน้ ถาดูจากขนาดรัฐธรรมนูญ
แลว ดูจากความวุนวายหลังจากที่ความโกลาหลหลังจากที่มีการยึดอํานาจ
ผมอยากจะคิดวาทานอาจจะมีการคิดหรือวาเขียนรางขึ้นมากอนแลว แตผม
ไมยืนยันเรื่องนี้โดยสนิทใจ เพราะวาผมก็ไมทราบวาจริง ๆ การเขียนบทบัญญัติ
เหลานัน้ ทานทําในชวงไหนกันแน แตถา ดูจากขนาดรัฐธรรมนูญแมวา จะมีขนาด
เพียง ๓๙ มาตรา แตจะบอกวาเขียนอยูในวันเดียวหลังจากที่มีการยึดอํานาจ
สําเร็จอาจจะเรียกวาอาจจะลําบากนิดหนึง่ เพราะฉะนัน้ คิดวาคงมีสว นหนึง่ อาจ
จะเขียนมาบางแลว ก็คงมีการตรึกตรองอยูในระดับหนึ่ง แตตัวทานเอง ไดรับ
ในเวลาตอมาวาปฐมรัฐธรรมนูญ ทานรางขึน้ ดวยเวลาฉุกละหุกกะทันหัน จึงอาจ
จะมีที่บกพรองอยูบางก็ได แลวก็ควรที่จะไดมีผูมีความรูความชํานาญเปน
อนุกรรมการตรวจ เพิม่ เติมเสียใหมใหบริบรู ณ การยอมรับอันนีข้ องทานเปนการ
ยอมรับหลังจากภายหลังทีม่ กี ารยึดอํานาจเปลีย่ นแปลงการปกครองสําเร็จแลว
แลวก็ปฐมรัฐธรรมนูญนั้นถูกทําใหเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว
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จริง ๆ พระราชบัญญัติการปกครองธรรมนูญสยาม โดยดั้งเดิมที่มีการ
นําขึ้นทูลเกลาใหในหลวงรัชกาลที่ ๗ ทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น ไมมีคําวา
ชั่วคราวดวย ถาเราดูจากตัวบทเราก็จะเห็นสภาพเหมือนกันวาจริง ๆ โดยความ
มุง หมายของผูร า งถาอานจากตัวบท ในความเห็นของผม ผมไมคดิ วาจะเปนเรือ่ ง
ชั่วคราวแบบชนิดที่เรียกวาจะตองมีการยกรางขึ้นใหม ดังจะเห็นจากการวาง
โครงของการปกครองเพื่อที่จะใหมีการเลือกมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
๓ ชวงหรือ ๓ ระยะ เพราะฉะนั้น แปลวาในตอนทํานั้น ก็คงคิดวาจะให
รัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ดใชไป เปนแตวา แนนอนรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ นั ก็อาจจะยังมี
ขอที่ไมบริบูรณอยูในหลายเรื่อง อันนี้เราปฏิเสธไมได แตในโครงใหญ ๆ เปน
โครงซึง่ ตัง้ ใจทีจ่ ะใหการจัดรูปการปกครองก็วางเอาไวพอเปนหลักในการจัดการ
ปกครองไดตามสมควร แตวาแนนอนเรื่องนี้ไมเปนที่เห็นพองดวยของในหลวง
รัชกาลที่ ๗ พระองคตองการใหกลับมาจัดทํากันใหม จึงเติมคําวา “ชั่วคราว”
ลงไป จึงทําใหปฐมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกลายเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว ในความ
ทรงจําหรือความรับรูของคนในยุคสมัยหลัง ผมคิดวาความทรงจําที่มีตอปฐม
รัฐธรรมนูญในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ มีนอยมาก
เวลาทีผ่ มบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญ ลูกศิษยบางคนทีเ่ รียนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญกับผมบอกวา เขาคิดวารัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวา คือรัฐธรรมนูญฉบับ
แรก แลวไมมีความทรงจําหรือไมมีความรับรูกับพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว อันนีก้ ค็ อื ความรับรูใ นแงของคนรุน ใหม คนรุน หลัง
ที่มีตอตัวรัฐธรรมนูญ แตวาแนนอนอยางที่ผมบอกวาเปนรัฐธรรมนูญซึ่งบรรจุ
ความคิดฝนของผูประศาสนการเอาไวมากที่สุด ทีนี้ถาเราดูโครงเราก็จะเห็นวา
ในปฐมรัฐธรรมนูญ ผูป ระศาสนการไมไดวางโครงของการจัดการปกครองในรูป
แบบประชาธิปไตยทีเ่ ปนระบบรัฐสภา แบบทีเ่ ราคุน เคยในปจจุบนั ก็มรี ะบบการ
ถวงดุลอํานาจกัน แบบที่เราเห็นอยู แตทานเนนไปที่อํานาจของสภาผูแทน
ราษฎร ก็คือทําใหสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนองคกรซึ่งทรงอํานาจสูงสุดตาม
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บทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือปฐมรัฐธรรมนูญ ไมไดกําหนด
หลักกฎหมายสูงสุดเอาไว ไมไดกําหนดวิธีแกไขเอาไว ซึ่งในความเห็นของนัก
กฎหมายก็มกี ารเถียงอยูว า เวลาทีม่ กี ารเขียนรัฐธรรมนูญขึน้ มาแลวไมมกี ารเขียน
วิธแี กมนั จะแกไดไหม บางทานก็บอกวาแกไมได แตผมมีความเห็นวาถาไมเขียน
วิธีแก โดยสภาพคือแกได ก็คือไมบรรจุเรื่องความเปนกฎหมายสูงสุดเอาไว
แลวโดยสภาพของเรื่องถาอานจากทานผูประศาสนการเองก็พบวาทานพรอม
จะใหแก หมายถึงวาแกพรอมเติมลงไป ใหมันบริบูรณโดยใชโครงอันเดิมเปน
แนวทางอยู แตการณก็ไมไดเปนไปเชนนั้นในทางความเปนจริง
ประเด็นอันหนึ่งที่ผมคิดวามีปญหานิดหนอยคือรูปของระบอบการ
ปกครองภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถาเราไปศึกษาความคิดของทาน
ผูประศาสนการที่มีตอระบอบการปกครองของรัฐธรรมนูญ ผมคิดวาทานผู
ประศาสนการเองมีความไมชัดเจนในการใชถอยคําระบอบการปกครอง ในชวง
ตั้งแตที่ทานบรรยายทางกฎหมายในการบรรยายวิชากฎหมายการปกครองใน
วิชากฎหมาย แลวก็ชวงหลังจากนั้นคือหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว
คือพอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแลวมีรัฐธรรมนูญแลว ทานเรียกระบอบ
การปกครองวาเปน “ราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ” ทานไมไดเรียกการ
ปกครองในแบบที่เกิดขึ้นตามปฐมรัฐธรรมนูญวาเปน “ประชาธิปไตย” เหตุผล
สําคัญอาจจะเนือ่ งมาจากคําวาประชาธิปไตยในความเขาใจของทานผูป ระศาสน
การหมายถึงสาธารณรัฐ หรือ Republic อันนี้เราอาจะคนดูไดจากงานที่ทาน
เขียนในคําอธิบายกฎหมายปกครอง ทานอธิบายวามีรัฐบาลราชาธิปไตย และ
รัฐบาลประชาธิปไตย โดยรัฐบาลประชาธิปไตย ทานบรรยายวาผูมีหัวหนาแหง
อํานาจบริหารไมใชเปนพระเจาแผนดิน แตคือเปนบุคคลสามัญหรือคณะบุคคล
ซึง่ ราษฎรไดเลือกแตงตัง้ ไวมกี าํ หนดเวลา คําวาประชาธิปไตยในความเขาใจของ
ผูป ระศาสนการมุง เนนไปในลักษณะทีม่ สี ภาพเปน Republic มากกวา มากกวา
ที่จะมุงเนนถึงสภาพของการปกครองอํานาจสูงสุดเปนของประชาชนหรือเปน
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ของราษฎร เปนดังนั้น แตวาแนนอนอันนี้ไมไดทําลายแกนสารหรือสารัตถะแต
อยางใด
ในปจจุบันเราเขาใจกันแลววา มาตรา ๑ ของปฐมรัฐธรรมนูญนั้น บงชี้
ถึงลักษณะของประชาธิปไตยอยางชัดเจนทีส่ ดุ ก็คอื พูดถึงคนทีท่ รงอํานาจสูงสุด
ในรัฐก็คือราษฎร ปญหาคือทําไมใชคําวาราษฎร จริง ๆ คําคํานี้ในปจจุบันเรา
พบวากลับมาเกิดปญหาอีกครัง้ หนึง่ ถาผมจะเชือ่ มโยงบริบทนีก้ บั รัฐธรรมนูญที่
กําลังจัดทํากันอยู แนวโนมของผูจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ก็คือการ
พยายามทีจ่ ะสลายหรือพยายามทําใหคาํ วาราษฎรไมมแี ลวเปลีย่ นเปนพลเมือง
วัตถุประสงคอนั หนึง่ ของคนทํารัฐธรรมนูญทีก่ าํ ลังทํากันอยูค อื การเปลีย่ นราษฎร
ใหเปนพลเมือง โดยเขาใจวาคําวา ราษฎร นัน้ ก็หมายถึงคนซึง่ ตกอยูภ ายใตการ
ปกครองของคนทีต่ กอยูภ ายใตการบังคับ ไมไดเปนคนซึง่ ทรงสิทธิ์ ในฐานะแบบ
พลเมือง อันนี้คือความพยายามอธิบายของคนทํารัฐธรรมนูญ
ผมไมไดคดิ แบบนัน้ แนนอนคําวา “ราษฎร” ในทางภาษาอาจจะมีการ
เถียงกันโดยความหมายดั้งเดิม อาจจะมีความหมายวา subject หรือคนที่
ตกอยูภายใตการปกครอง ในความหมายแบบนั้นจริง ๆ แตในความหมายทาง
ประวัติศาสตรการเมืองไทย เราตองเขาใจวาคําวาราษฎรไดถูกใหความหมาย
ใหมในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ในมาตรา ๑ ราษฎรในความหมายอันนั้นคือ
คนซึ่งเปนเจาของอํานาจ เราตองเขาใจวาราษฎรหมายถึงคนที่เปนเจาของ
อํานาจ ดังนัน้ ตอนทีผ่ มกับเพือ่ นรวมกอตัง้ คณะนิตริ าษฎรขนึ้ มาทีเ่ ราพูดถึงคณะ
นิติราษฎรขึ้นมา มีอันหนึ่งที่ผมบอกก็คือวาเราตองชัดนะวานิติราษฎรนั้นคือ
นิติศาสตรเพื่อราษฎร คํานี้คือคําที่ผมเติมลงไปเพื่อใหเห็นวาวิชากฎหมายมัน
ตองเปนไปเพื่อราษฎร ก็คือเพื่อคนที่เขาเปนเจาของอํานาจนั่นแหละ เปนแบบ
นั้น เพราะฉะนั้นเราอยาไปเขาใจวาราษฎรในความหมายวาเปนผูถูกปกครอง
แลวนํามาสูความเปนพลเมือง ซึ่งในที่ผมเห็นอยูรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมัน
ไมไดมีสภาพเปนพลเมืองในความหมายที่มันควรจะเปน
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ทีนี้แนนอนการพยายามทําลายคําวา “ราษฎร” แนนอนในดานหนึ่ง
คือเพื่อลบความทรงจําที่มีตอคณะราษฎร ผมคิดวามันอาจจะไมสําเร็จหรอก
อยางนอยยังเหลือรองรอย คนที่ปฏิเสธวันนี้เราก็พบวาทุกวันเราก็เรียกสภา
ผูแทนปวงชนวาสภาผูแทนราษฎร แมในรัฐธรรมนูญซึ่งเขาไมเรียกวาราษฎร
เรียกวาพลเมืองก็ยงั คงคําวาสภาผูแ ทนราษฎรเอาไว เปนอยางนัน้ เพราะฉะนัน้
คํานี้มันมีนัยยะ มันมีความหมายในทางประวัติศาสตรการเมืองไทยไปแลว นั่น
คือเขาใจใน sense ในทางความหมายอยางเดียว ในความเห็นของผม
รัฐธรรมนูญฉบับแรก แนนอน เปนที่ไมพึงพอใจอยูสําหรับฝายซึ่งถูก
เปลี่ยนแปลงการปกครองดวยเหตุผลหลายประการ การใชถอยคําภาษาเปน
ถอยคํา ๆ หนึ่ง ซึ่งฝายที่ถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองรูสึกไมเห็นดวย หรือรูสึก
วาไมเปนการถวายพระเกียรติอยางที่ควรจะเปน ในที่สุดจึงตองมีการทํา
รัฐธรรมนูญถาวรป ๒๔๗๕ บทบาทของผูประศาสนการที่มีตอรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ ๒ และเปนรัฐธรรมนูญที่มุงหมายบังคับใชเปนการถาวรตอมาวาอยูตรงไหน
เราเห็นการลดทอนบทบาทของผูป ระศาสนการอยางชัดเจน ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ ๒ นั้น ทานเปนเพียงหนึ่งในอนุกรรมการยกรางเทานั้นและเปนคณะราษฎร
คนเดียวที่เขาไปอยูในคณะกรรมการยกราง ซึ่งประกอบดวยพระยาหลายคน
เราลองนึกภาพดูวาคนหนุมอายุ ๓๒ นั่งประชุมกับบรรดาคนซึ่งในสังคมไทย
ถือวาเปนผูอาวุโส การผลักดันความคิดฝนของตัวเองลงไป มันไมงายนัก และ
เราก็จะพบในหลายเรือ่ งโครงทีท่ า นวางเอาไวในการเปลีย่ นแปลงการปกครองก็
มีอนั เลิกไป เรามาใชในระบบรัฐสภาซึง่ ไมใชอาํ นาจสูงสุดแบบสภาผูแ ทนราษฎร
คําวา คณะกรรมการราษฎร ก็ถกู เปลีย่ นเปน คณะรัฐมนตรี คําวา ประธานคณะ
กรรมการราษฎร ก็ถูกเปลี่ยนเปน นายกรัฐมนตรี ไป เปนแบบนั้น
ผมประเมินวา แนนอน สวนหนึ่งอิทธิพลความคิดผูประศาสนการใน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ ก็ไมถึงกับไมมีเลย มันยังมีอยู ผานไอเดียของการที่ยังมี
ส.ส. อยู ๒ ประเภท ในชวงเปลี่ยนผาน ก็คือสวนหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง
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อีกสวนหนึ่งมาจากการแตงตั้ง ซึ่งนัยยะวาก็เปนคนของคณะราษฎรนี่แหละ
ที่จะเขาไปดูแลในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ เปนแบบนั้น
ในเชิงของโครงสรางรัฐธรรมนูญถาวร หรือ รัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวา มี
โครงสรางซึ่งมีความสมบูรณกวาพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราว อันนี้ปฏิเสธไมได และมีเนื้อหาเปนการประนีประนอม หรือวา
เปนการปรองดองหรือการสมานฉันท เปนรัฐธรรมนูญทีเ่ รียกวาฉบับสมานฉันท
ก็พอได แลวก็ใชกันมายาวนานจนกระทั่งผานพนชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่ง
ในตอนทีส่ นิ้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ นัน้ ทานผูป ระศาสนการเปนผูส าํ เร็จราชการ
แทนพระองคอยู บทบาทของทาน ทานเปนคนผลักใหเกิดการแกไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ ๒ รัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวา
เมื่อกี้อาจารยเกื้อพูดไปแลววา เราทราบกันวาไมเปนทางการนั้นผู
ประศาสนการมีอทิ ธิพลอยางสูงมาก ในการจัดทํารัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ อิทธิพล
นี้ผานลูกศิษยลูกหาของทานหรือบุคคลใกลชิดทาน ซึ่งก็ไปดําเนินการยกราง
รัฐธรรมนูญ แกไขรัฐธรรมนูญถาวร ๑๐ ธันวา ๒๔๗๕ จริง ๆ ถาจะวาไปแลวใน
ตอนที่มีการเอารางรัฐธรรมนูญเขาสูสภา ทานผูประศาสนการเองเปนหนึ่งใน
คณะกรรมาธิการในวาระที่ ๒ ดวย แตวา ทานไมไดดาํ เนินการอยางเปนทางการ
มาโดยตลอดเพราะวาตองลาออกไปเปนนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมันมีความ
ผันผวนในแงของขั้วอํานาจหลังสงครามโลก เราก็จะพบวาในดานหนึ่งคือการสู
กับฝงของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตอีกดานหนึ่งก็เริ่มมีความหมางใจอยาง
ราวฉานกับฝงของคุณควง อภัยวงศ ฝงของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ซึ่งทําใหทาน
ทีส่ ดุ ตองไปเปนนายกรัฐมนตรี แตวา รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ป็ ระกาศในสมัยทีท่ า น
เปนนายกรัฐมนตรีและเปนรัฐธรรมนูญที่ในหลวงรัชกาลที่ ๘ ไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธย
ในแงของหลักคิดรัฐธรรมนูญถาวรป ๒๔๘๙ ถาจะเทียบกับ ๒๔๗๕
แลวมีความสมบูรณและมีความกาวหนามากกวา และในหมูรัฐธรรมนูญถาวร
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ทัง้ หมด โดยสวนตัวผม ผมก็ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ ากทีส่ ดุ ผมถือวามันมีความ
เปนประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ ดวยเหตุผลหลายประการ ไมวา เราจะมองในแงของ
การยอมใหมีการตั้งพรรคการเมืองได โดยที่ไมจําเปนตองจดทะเบียน เรื่องของ
การทําใหมีสภา ๒ สภา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของทั้ง ๒ สภา และสภาผูแทน
ในรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ ก็ไมเรียกวาสภาผูแทนราษฎรอีกตอไป แตเรียกวาสภา
ผูแทนเฉย ๆ เพราะมีสภาอีกสภาหนึ่งเรียกวาพฤฒสภา พฤฒสภาเปนสภาที่มา
จากการเลือกตั้งเหมือนกัน แตเปนสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยออม ก็ถือวา
เปนสภาผูแทนราษฎรเชนเดียวกัน มันก็เลยมีสภาผูแทนกับพฤฒสภา แลวก็
รัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ นั้น จัดวางความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับสถาบัน
พระมหากษัตริยเ อาไวในลักษณะทีเ่ หมาะสม ในแงทวี่ า ยังไมมตี าํ แหนงองคมนตรี
ปรากฏในรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ ในแงของความสัมพันธระหวางสภากับพระมหากษัตริยนั้น กรณีที่ราชบัลลังกวางลง และจําเปนตองตั้งผูสําเร็จ ถายังไมมี
การตั้ง สมาชิกพฤฒสภาอาวุโสสูงสุด ๓ คนก็จะเปนคณะผูสําเร็จราชการ
เรียกวาเปนการวางโครงสรางของผูใ ชอาํ นาจซึง่ เชือ่ มโยงกับระบอบประชาธิปไตย
ในแงของกลไกในการรักษากฎหมายสูงสุด รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนครั้งแรกที่มี
การกําหนดใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมา วากาวหนามาก ๆ กวาหลาย
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ประเทศ พวกนี้ที่กําหนดใหมีการวินิจฉัยชี้ขาด ในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พูดงาย ๆ ในทางเทคนิคกฎหมาย รัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ ขยับเขาไปในทาง
กฎหมายดีขึ้น ดีขึ้นกวารัฐธรรมนูญป ๒๔๗๕ แตในเชิงโครงไมไดเอาโครงแบบ
รัฐธรรมนูญชัว่ คราวแลว ผูป ระศาสนการไดทงิ้ โครงหลักแบบรัฐธรรมนูญชัว่ คราว
ป ๒๔๗๕ ไป
ทีนี้ถาเกิดเราลองดูกําเนิดของรัฐธรรมนูญเชื่อมโยงกับคําปรารภ ผมมี
ขอสังเกตนิดหนอย เสริมอาจารยธเนศนิดหนึ่งวาคําปรารภปฐมรัฐธรรมนูญสั้น
ที่สุด คําปรารภรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวา คอนขางยาวและมีรูปแบบที่เปนทางการ
สิ่งหนึ่งที่หายไปในคําปรารภก็คือวาในคําปรารภ รัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาไม
ปรากฏคํ า ว า คณะราษฎร แม แ ต คํ า เดี ย วในคํ า ปรารภ ในคํ า ปรารภปฐม
รัฐธรรมนูญมีคําวาราษฎร ๑๐ ธันวาไมมี รัฐธรรมนูญป ๘๙ ก็ไมมีในคําปรารภ
ไมปรากฏขึ้นอีกในคําปรารภทั้ง ๒ ฉบับ แตวาคําปรารภในรัฐธรรมนูญป ๘๙ มี
การอางอิงถึงบทบาทของผูประศาสนการอยางชัดเจนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
เปนแบบนั้น
ทําไมเราถึงพูดรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ ผมเหลือเวลาอีกนิดหนอย ผม
คิดวาจริง ๆ ถาเราดูจากประวัติศาสตรการเมืองไทยสมัยใหม ป ๒๔๙๐ เปนจุด
ตัดสําคัญอันหนึ่งทางประวัติศาสตร เราคงปฏิเสธไมได และในทางรัฐธรรมนูญ
เราจะเห็นความแตกตางคอนขางชัดเจน รัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับที่จะมากจะนอย
ผูประศาสนการมีบทบาททั้งฉบับที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ แมฉบับที่ ๒ บทบาทจะ
drop ลงไปอยู เนื่องจากเปนฝายขางนอยในบรรดาของคนซึ่งเปนผูที่ยกรางขึ้น
เราจะพบอยูอยางหนึ่งวาทั้ง ๓ ฉบับนี้ไมมีรัฐธรรมนูญที่ยาวเกิน ๑๐๐ มาตรา
อันนี้ถาพูดขนาด รัฐธรรมนูญที่วางหลักไวขนาดยาวมันเกิดขึ้นหลังรัฐประหาร
ของ พลโท ผิน ชุณหะวัณ ในป ๒๔๙๐ แลวก็ตวั แบบทีว่ างแนวทางในรัฐธรรมนูญ
ฉบับตอ ๆ มาใชเปนแบบคือรัฐธรรมนูญป ๒๔๙๒ พูดงาย ๆ คือหลังจากป
๒๔๙๐ เราไมเคยยอนอุดมการณหรือแนวความคิดทางการเมืองของเรากลับไป
กอน ๒๔๙๐ อีกเลย แมแตในแงการจัดทํารัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแนวนโยบาย
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ของรัฐก็ปรากฏในป ๒๔๙๒ บทบัญญัตเิ รือ่ งพฤฒสภามาจากการแตงตัง้ ก็ปรากฏ
ในป ๒๔๙๒ คณะองคมนตรีปรากฏเมื่อป ๒๔๙๒ พระราชอํานาจในการวีโต
กฎหมายของพระมหากษัตริยก็ปรากฏในรัฐธรรมนูญป ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญป
๒๔๙๒ เปนการกอรูปแบบรัฐธรรมนูญในเนือ้ หาซึง่ คนละทางอยางนอย ๓ ฉบับ
แรก เปนแบบนี้ในทัศนะของผม ซึ่งแนนอนถึงตอนนั้น ผูประศาสนการก็หมด
บทบาทลงแลว การสิน้ สุดลงของอํานาจผูป ระศาสนการเราคงปฏิเสธไมไดหรอก
วามันสัมพันธกับการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙
การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ ปฏิเสธไมไดวาสัมพันธยิ่งกับ
การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๘ เพราะเนื่องจากเมื่อมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ เพียงประมาณ ๑ เดือน รัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ มีผลใชบังคับ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ อีก ๑
เดือนถัดมาคือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๘ ก็ตองพระแสงปน
สวรรคตที่พระนั่งบรมพิมาน และนํามาซึ่งการใสรายปายสีตาง ๆ เรื่อยมาหลัง
จากนัน้ และในทีส่ ดุ ก็เปนการโคนสายอํานาจของปกกาวหนาในคณะราษฎรลง
สําเร็จในเดือนพฤศจิกายนป ๒๔๙๐ นัน่ เอง เราจึงยังไมสามารถยอนอุดมการณ
หรือความคิดในทางประชาธิปไตยกลับไปกอนหนานั้นไดอีกเลยนับจากนั้นมา
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ในความเห็นของผมเปนแบบนัน้ และอาจจะกลาวไดวา การสิน้ สุดอํานาจลงของ
ผูประศาสนการนั้น ก็สัมพันธกับการกอกําเนิดระบอบที่เราคุนชินกันอยูใน
ปจจุบันนั้นเอง ก็คือหลัง ๒๔๙๐ เปนรูปรอยชัดเจนขึ้นในป ๒๔๙๒ นั่นแหละ
เปนอยางนั้น ก็ในรอบแรกนี้ก็คงไดเพียงเทานี้ ในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องของทาน
ผูประศาสนการกับรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับแรก ขอบคุณครับ
คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
ขอบพระคุณอาจารยวรเจตนครับ เราเวลาเขมขนขึ้นมาทุกที เดี๋ยวผม
ขอไปถึงรอบที่ ๒ แตละทานมีเวลา ๑๐ นาทีใหเก็บตกและตอบคําถามรวมกัน
วาเมื่อเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับแรกสุด ที่เกี่ยวของกับอาจารยปรีดี กับราง
ทีอ่ าจารยบวรศักดิเ์ ขียนเสร็จลาสุด ทุกทานมองเห็นความแตกตางยังไงบาง ทาน
ที่มีคําถามสามารถเขียนขึ้นมาไดเลย ไปที่อาจารยธเนศ อาภรณสุวรรณ เชิญ
ครับอาจารย
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
ผมชอบปฐมรัฐธรรมนูญทีอ่ าจารยวรเจตนเรียก ผมก็เรียกตามเหมือนกัน
ปฐมรัฐธรรมนูญคือ ๒๗ มิถุนา ๗๕ จะเทียบกับฉบับปจจุบันที่รางอยู
ปญหาแรกผมวาดูทอี่ าํ นาจสูงสุดของประเทศ ผมก็ยงั คิดวารัฐธรรมนูญ
ฉบับที่กําลังรางจะไมระบุเหมือนอยางที่ฉบับปฐมรัฐธรรมนูญระบุอํานาจสูงสุด
เปนของราษฎรทัง้ หลาย อยางดีทสี่ ดุ ก็คอื มาจากปวงชนชาวไทย ฉบับแรกฉบับ
เดียวที่ระบุชัดเจนวาอํานาจสูงสุดของประเทศเปนของราษฎร ฉบับ ๗๕ ตอมา
อันนั้น ยอมมาจากปวงชน “ยอม” แสดงวา มาก็ได ไมมาก็ได เปนก็ได ไมเปน
ก็ได ขึน้ อยูก บั วาสถานการณ แลวก็ใชไมนานจนกระทัง่ ป ๐๒ จึงเปลีย่ นมาเรียก
วา อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน ตอนนี้ไม “ยอม” แลว ๐๒ จอมพลสฤษดิ์ราง
แลวก็ฉบับแรกที่เริ่ม คือไม “ยอม” อีกแลว คือฉบับ ๒๕๑๗ เพราะอะไร
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๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ครับ ๑๔ ตุลาทําใหรัฐธรรมนูญ ๑๗ อํานาจนั้นเปนของ
ปวงชนชาวไทย แลวตอมาก็คอื ฉบับปฏิรปู ก็คอื ฉบับ ๔๐ ก็เปนของ และคราวนี้
สถานการณโลกาภิวัตนไปแลวกลับไมได ตองไปแลว ตั้งแต ๕๐ จนถึง ๕๗ ก็ยัง
บอกวาเปนของปวงชนอยู เพราะฉะนั้นฉบับนี้ก็คอยดูกันวาฉบับที่จะออกนี้
อํานาจจะเปนของอะไร
ข อ ที่ ๒ ก็ คื อ ปฐมรั ฐ ธรรมนู ญ อํ า นาจของนิ ติ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง เรี ย กว า
พฤฒสภาคอนขางจะสูง เพื่อเปนรัฐบาลโดยรัฐสภา ชัดเลยตรงนั้น ถาดูจาก
อุดมการณของอาจารยปรีดี แลวก็ดูจากรูปการจากการจัดตั้งอะไรตาง ๆ ก็คือ
วารัฐบาลนัน้ จะตองฟงเสียงขางนอยวาแลวก็ดาํ เนินการตามไป เพราะฉะนัน้ มัน
ก็ชัดเจน แตวาถาดูจากฉบับที่รางปจจุบัน ผมคิดวารัฐบาลไมใชเปนสภาแลว
คราวนีส้ ภาไมมอี าํ นาจในการบริหารทัง้ สิน้ จะเปนรัฐบาลโดยขาราชการประจํา
และเกษียณ เปนพัฒนาการที่หวาดเสียวมากเพราะเราเดินยอนยุค ๘๓ ป ยอน
ยิ่งกวา ๗๕ ตอนนี้ถึง ๒๔๓๕ เลย ตอนนี้คือกลับไปหาระบอบการปฏิรูปของ
รัชกาลที่ ๕ เลย เพราะฉะนัน้ เราจะไดรฐั บาลโดยราชการทัง้ หลาย ทีนกี้ ารทีเ่ อา
ขาราชการมาบังหนามันคืออะไร รัฐธรรมนูญป ๘๙ ส.ส. ก็ดี พฤฒสภา ก็ดี ตอง
ไมเปนขาราชการประจํา คําวา “ไมเปนขาราชการประจํา” จริง ๆ หัวใจมันอยู
ที่วาคือไมใชทหาร ขาราชการประจํามันไมมีอํานาจ แตมีขาราชการกลุมเดียว
ที่มีอํานาจคือกองทัพ เพราะฉะนั้นทํายังไงจะไมใหกองทัพเขามาเลนการเมือง
ก็ตองเขียนไวแบบนี้ ขาราชการประจําเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นเราจะให
ขาราชการประจําเขามา และขาราชการประจําก็เขามาได ก็รับรองวานั่นคือ
คําตอบ อนาคตอยูกับกองทัพ
อันตอมาก็คือเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ป ๗๕ อาจจะหนักไปหนอย เพราะฉะนั้น ๑๐ ธันวาก็ปรับ
เขาสูดุลยภาพอันใหม ประนีประนอมแตวาก็ใหกับฝายคณะราษฎรใชไหม
มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะปรับรูปแบบตอไปนั้น ป ๘๙ ก็ปรับเขามาอีก ผมคิด
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วาเปนสากลนิยมเปนแบบโลกตาง ๆ นั้น ซึ่งอยางที่อาจารยวรเจตนวา มันก็
เหมาะสมดีแลวก็คอื วาการเมืองเปนการตอสูข องผูแ ทนราษฎร ของกลุม ราษฎร
ทัง้ หลาย เพราะฉะนัน้ สถาบันทีอ่ ยูใ นฐานะทีเ่ ปนทีเ่ คารพก็ไมควรทีจ่ ะมา คือเขา
เถียงกันเรือ่ งเจานายแลวก็หมอมราชวงศจะเขาไดไหม คือจะเถียงกันทุกเรือ่ งวา
เขามาทําไม เขามาแลวก็จะตองถูกวิพากษวจิ ารณมนั ก็ตอ งมีทงั้ ผิดทัง้ ถูก มันจะ
ถูกไดยังไง เพราะฉะนั้นก็เสื่อมเสียแน ๆ ก็ตองรูวาเขามาการเมืองก็จะเขามา
ทําไม เพราะฉะนั้นอยาเขาดีกวา คราวนี้ก็เปนปญหาก็คือวาไมเขาแตวามีระบบ
ระเบียบตาง ๆ ที่จะทําใหสัมพันธภาพอันนี้เปนปญหาตอไป
อันสุดทายก็คือสิทธิทางการเมือง ป ๗๕ ก็แรง คือจํากัดหมดเลย
เจานาย หมอมเจาไมใหเลนการเมืองเลย จํากัดสิทธิทางการเมือง รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน เขาก็จะจํากัดสิทธิทางการเมืองของนักการเมือง พวกกเฬวราก
ทั้งหลาย พวกไพรทั้งหลายที่อยากจะเปนผูมีอํานาจทั้งหลายนั้น จะถูกจํากัด
การลงรับสมัครและการเขาถึงตําแหนงตาง ๆ เพราะฉะนัน้ ก็ตรงกันขาม ๑๐๐%
เลย ฉบับแรกจํากัดขางบน ฉบับปจจุบันจํากัดขางลาง ก็เปนพัฒนาการถาดู
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็เปนพัฒนาการเหมือนกัน ผมคงจะเพิ่มแคนี้
ละกันครับ
ทีนี้ประเด็นสุดทาย คือปญหาที่รัฐธรรมนูญมีวิกฤตกับการเมืองไทย
ผมสรุปมาก็คอื ๓ ประเด็น อันที่ ๑ ก็คอื ปญหาเรือ่ งหลักการใหญของรัฐธรรมนูญ
โดยหลักสากลมันเกิดมาเพื่อจํากัดอํานาจและการกระทําของรัฐบาล มันไมมี
รัฐธรรมนูญประเทศไหนยกเวนประเทศคอมมิวนิสต ที่เขียนขึ้นมาเพื่อจํากัด
อํานาจของไพรของราษฎร ไมตอ งเขียนครับแบบนัน้ ไมตอ งสรางแลวรัฐธรรมนูญ
แตถามีรัฐธรรมนูญแลวตองจํากัดรัฐบาลและผูมีอํานาจ ปญหานี้แกไมตก
เพราะจนบัดนีก้ ต็ าม เราก็ยงั คิดวารัฐธรรมนูญไมตอ งจํากัด คือจํากัดคนทีร่ ฐั บาล
ไมชอบ หรือคนที่รางไมชอบเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นมันก็ไมไดเปนมาตรฐาน
ของรัฐธรรมนูญสากล
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ขอที่ ๒ ฐานะของรัฐธรรมนูญเปนอะไรแน เปนกฎหมายสูงสุด สูงสุด
ยังไง อาจารยไพโรจน ชัยนาม อธิบายวาสูงสุดกวากฎหมายธรรมดา ก็คือวามัน
ก็ยากในการที่จะแยก เพราะทุกอยางขึ้นมา กฎหมายธรรมดาขัดไมได ถาขัดก็
ตองตกไป เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็เลยสูง แตตอนนี้ที่ผานมานี้ เราก็มีความ
พยายามที่จะตีความ ทําใหกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายธรรมดา แตวา
เนือ่ งจากเปนรัฐธรรมนูญตองมีอาํ นาจทีอ่ ยูเ หนือรัฐธรรมนูญอันอืน่ เพราะฉะนัน้
ก็เลยไดเปนกฎหมายสูงสุดแตวาไมไดสูงสุดโดยตัวมันเอง แตวาสูงสุดดวยการ
ถูกใช ดวยสถาบัน ดวยองคกรบางองคกรแคนั้นเอง
ประเด็นสุดทายก็คือ ถารัฐธรรมนูญมันเปนเจตนารมณ ทีนี้ใครจะเปน
คนบอกวาเจตนารมณของใคร ถาหากวาเรายอมใหรฐั ธรรมนูญเปนตัวแทนของ
เจตนารมณของประชาชนสวนใหญ ก็ตองใหระบบมันเดินไปแลวก็เปลี่ยนไป
แกไข เพิ่มเติม นโยบาย ปรับปรุงไปนั้น เพราะฉะนั้นระยะยาวรัฐธรรมนูญนี้
ก็จะรองรับเจตนารมณที่แทจริงของประชาชน อเมริกามี ๒๕๐–๓๐๐ป ที่ออก
จดหมายเชิญกันมารวมฉลองรัฐธรรมนูญของอเมริกา เขาไมลมไมเลิกแตวามัน
มีสงครามระหวางภาคเหนือภาคใตซึ่งอุดมการณตางกัน ภาคหนึ่งคนเปนคน
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อี ก ภาคหนึ่ ง คนเปนสิ่งของ มันไมเ หมือนกั นเลย แต ว า รบกั นแต ไ ม ไ ด ล  ม
รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนัน้ รัฐธรรมนูญก็สบื ตอมา ก็กลายเปนเจตนารมณทที่ กุ คน
ก็ยอมรับจนบัดนี้ ไมตองมาเถียงกันวารางทําไม พูดอะไรกัน ไมตองมาพูดแลว
เพราะวามันรูแ ลว ของไทยก็ยงั ไมรวู า เจตนารมณคอื อะไร เพราะฉะนัน้ ก็เลยราง
กันใหมทุกกี่ปไมรูแลว นี่คือปญหา ขอบคุณครับ
คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
ขอบคุณอาจารยธเนศ อาภรณสุวรรณ ชัดเจนมากเลย เราไปตอที่
อาจารยเกื้อ และจบที่อาจารยวรเจตน
อาจารยเกื้อ เจริญราษฎร
อยากเสริ ม อาจารย ธ เนศในบางเรื่ อ ง อย า งในทางนิ ติ ศ าสตร
เมื่อกี้อาจารยธเนศไดพูดถึงเรื่องความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ถาในวงวิชาการฝรั่งเศสการจัดลําดับชั้นของกฎหมายเราพิจารณาเชิงรูปแบบ
คือเราดูที่ผูใหกฎหมายและกระบวนการตราวาผูใหกฎหมายยิ่งมีความสําคัญ
มากขึ้นเทาใด กฎหมายนั้นก็ยิ่งอยูในลําดับสูงขึ้นเทานั้น สวนกระบวนการตรา
ยิง่ มีความซับซอนมากขึน้ เทาใด กฎหมายนัน้ ก็ยอ มมีความสําคัญมากขึน้ เทานัน้
และทีนี้ถามวาแลวทําไมรัฐธรรมนูญถึงเปนกฎหมายสูงสุด เพราะวาในระบอบ
ประชาธิปไตย จริง ๆ แลวนี่ผูที่จะกอกําเนิดใหกฎหมายไดก็คือประชาชน และ
รัฐธรรมนูญจะเปนกฎหมายสูงสุดได มันตองมาจากประชาชน ซึง่ ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ฉบับที่กําลังรางกันอยู ผมไมเห็นวามันจะสามารถเปนกฎหมายสูงสุด
ได ถาเราจับจากวิธีคิดแบบนี้
และในอีกสวนหนึง่ ในสวนอํานาจสูงสุดของประเทศ ผมเขาใจวาถาตาม
แนวความคิดของทานอาจารยบวรศักดิ์ เขาไปสํารวจความคิดเรือ่ งอํานาจสูงสุด
ทานอาจารยบวรศักดิ์ไดเขียนอธิบายไวอยางชัดเจน ในตํารากฎหมายมหาชน
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ของทานวา ในไทยอํานาจสูงสุดมันถูกแชรกัน มันเหมือนพระมหากษัตริยเปน
เจาของรวมกับประชาชน ซึง่ ในฐานะทีผ่ มยังเปนอาจารยเด็ก แตผมก็กลาพูดวา
มันผิด เพราะวาในทางกฎหมาย ประการแรกอํานาจรัฐ หนวยที่ทรงอํานาจรัฐ
ตองเปนหนวยเดียว และประการที่ ๒ ถาเรายอมสมาทาน ยอมรับวาประเทศ
เราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย หนวยทีท่ รงอํานาจสูงสุดจะเปนใครไปไม
ไดนอกเหนือจากประชาชน
ตอไปจะเก็บตกเรือ่ งทีค่ า งไวกจ็ ะเปนเรือ่ งรัฐธรรมนูญสัน้ -ยาว กับเรือ่ ง
สภาคูสภาเดี่ยว ซึ่งเมื่อกี้ผมนั่งฟงและนั่งคิดตามวาทําไมรัฐธรรมนูญไทยมันถึง
ยืดยาวขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในทางนิติศาสตร รัฐธรรมนูญสามารถแบงไดเปน ๒
ประเภท ก็คือรัฐธรรมนูญแบบสั้นกับรัฐธรรมนูญแบบยาว ซึ่งรัฐธรรมนูญแบบ
สั้นหมายถึงรัฐธรรมนูญแบบหลักการ ก็คือถาเราไปดูอเมริกาหรือฝรั่งเศส เขา
จะบัญญัติไวเฉพาะหลักการสําคัญ ๆ เชน มนุษยเกิดมาเสมอภาคเบื้องหนา
กฎหมาย หรืออะไรทํานองนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญพวกนี้จะมีความสั้นหรือมีความ
ยืดหยุนกวา สวนรัฐธรรมนูญแบบยาวคือรัฐธรรมนูญที่พยายามบัญญัติราย
ละเอียด บัญญัติเรื่องราวตาง ๆ เขาไปใหมากที่สุด แลวที่ผมประเมินความคิด
ของทานอาจารยปรีดี ผมเขาใจวาทานอาจารยปรีดีคอนขางนิยมชมชอบ
รัฐธรรมนูญแบบสั้นซึ่งทัศนคติที่ทานไดแสดงใหเห็น ผมอางอิงมาจากบทความ
ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องตนกับการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจารยปรีดี
ไดเขียนไว ก็มหี ลายบทหลายตอนทีเดียวทีท่ า นเห็นวารัฐธรรมนูญไมควรจะเขียน
ปลีกยอยหรืออะไรที่มันยืดยาวมาก ควรบัญญัติไวเปนหลักการสําคัญ ๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับแนวความคิดที่ฝรั่งเศสที่ทานไดไปเรียนมา ซึ่งมีนักกฎหมายชาว
ฝรั่งเศสคนหนึ่งกลาวไววา รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่สั้นที่สุดและ
คลุมเครือที่สุด เพราะมันสามารถยืดหยุนและปรับตัวเขากับสถานการณได
มากกวา ซึ่งที่เราเห็นรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับแรกวามันคอนขางสั้นและดูเปน
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หลักการกวาง ๆ ผมคิดวาทานอาจารยปรีดนี า จะมีความนิยมชมชอบรัฐธรรมนูญ
แบบสั้น แลวก็แนวความคิดแบบนี้ก็ไปปรากฏอยูในตัวกฎบทบัญญัติ
และเรื่องสุดทายเปนเรื่องสภาเดี่ยวกับ ๒ สภา อันนี้เปนเรื่องที่ผมจะ
ตอบคําถามคุณเจนวิทยวา มันตางกับรัฐธรรมนูญปฐมรัฐธรรมนูญอยางไร ใน
ปฐมรัฐธรรมนูญ สภามีสภาเดียวและผมก็เคยอานรายงานการประชุมของสภา
ผูแทนราษฎร เขาก็มีการอธิบายเรื่องสภาเดี่ยวสภาคูกันวาจะใชระบบแบบไหน
ดี ซึ่งมันก็มีคนที่เขาอภิปรายประมาณวา ถาเปน ๒ สภามันจะลาชาอะไร
ประมาณนั้น ดังนั้นมันไมมีความจําเปนที่ตองใหเปนสภาคู ระบบ ๒ สภา แตวา
อยางไรก็ตามในรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๘๙ ทานอาจารยปรีดีมีบทบาทสําคัญใน
การจัดทําอยางไมเปนทางการ ก็ไดเกิดระบบ ๒ สภาขึ้นมา ทีนี้ถาในปจจุบัน
ระบบ ๒ สภาทั่วไป โดยปกติในทางนิติศาสตรไมมี norm มาชี้แนนอนวาคุณ
ตองออกแบบแบบไหน คุณตองทําแบบนัน้ หรือแบบนี้ แบบไหนจะผิด หรือแบบ
ไหนจะถูก แตวา สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ก็คอื การออกแบบระบบ ๒ สภาเราตองออกแบบ
ใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย ก็คืออํานาจสูงสุดเปนของราษฎรทั้งหลาย
เราตองคํานึงถึงความชอบธรรมขององคกรนิติบัญญัติวาเราตองออกแบบให
สมาชิกสภามีที่มาหรือมีจุดยึดโยงกับประชาชน ถาสภาที่ ๒ ซึ่งทั่ว ๆ ไปคือ
วุฒสิ ภาหรือพฤฒสภาหรืออะไรก็ตาม ถาสภาที่ ๒ มีอาํ นาจมาก ระบบกฎหมาย
ตองเรียกรองความชอบธรรมของประชาธิปไตยทีส่ งู อาจจะมาจากการเลือกตัง้
ทางตรงหรือทางออมก็ดี แตถาสภาที่ ๒ มีอํานาจนอย อาจจะมีอํานาจแคกลั่น
กรองกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอาจจะ
ตํา่ ได อาจจะมาจากการแตงตัง้ บางสวนก็ได แตวา ผมมองวาเรือ่ งนีท้ า นอาจารย
ปรีดคี อ นขางมองขาด อยางทีเ่ รากลาวไปขางตนวาปฐมรัฐธรรมนูญแสดงแนวคิด
หลายอยางของอาจารยปรีดีและอาจารยปรีดีก็เปนคนที่ยึดมั่นในหลักการ
ประชาธิปไตยมาก ๆ และขอความคิดแบบนี้ก็มาปรากฏในบทความของทาน
อาจารยปรีดีที่เขียนเอาไวเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะลอง quote มาอานใหฟง
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ทานอาจารยปรีดีไดกลาวไววา “ในประเทศทั้งหลายที่มี ๒ สภา สภา
ผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาเปนผูที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้น มิใชรัฐบาล
หรือองคมนตรีเปนผูเ สนอชือ่ ใหประมุขของรัฐแตงตัง้ วุฒสิ มาชิกโดยการแตงตัง้
จึงไมใชผูแทนของปวงชน หากแตเปนตัวแทนของอภิสิทธิ์ชน ซึ่งเปนคนจํานวน
นอยในชาติ จึงไมใชวิธีประชาธิปไตยที่ถือปวงชนเปนใหญ”
อันนี้เปน quote ขอความสวนหนึ่งของบทความเรื่อง ประชาธิปไตย
และรัฐธรรมนูญเบื้องตน กับการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งทานอาจารยปรีดีไดเขียน
ขึ้ น มา นอกจากนี้ ท  า นอาจารย ป รี ดี ยั ง ได พู ด ถึ ง เรื่ อ งวุ ฒิ ส ภาต อ ไปด ว ยว า
สวนมากประเทศประชาธิปไตย วุฒิสภาจะใชวิธีเลือกตั้งวุฒิสมาชิก ๒ ชั้น คือ
ราษฎรเลือกตัง้ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสภามณฑลชัน้ หนึง่ กอน แลวสมาชิกสภา
จังหวัดหรือสภามณฑลคอยเลือกตั้งวุฒิสมาชิก วุฒิสมาชิกเชนนี้จึงเปนตัวแทน
ของราษฎร
อันนี้ผมก็ลองนําเสนอแนวความคิดของทานอาจารยปรีดีใหคุณผูฟง
ทุกทาน วาทานอาจารยปรีดีเปนคนที่ยึดมั่นในเรื่องประชาธิปไตยมาก ๆ แลวก็
ถาทานอาจารยปรีดีมาเห็นรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ผมอาจจะดูจากตัวบท
คราว ๆ วาวุฒิสภาในรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งทีมงานอาจารยบวรศักดิ์
ไดรางอยู วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกไมเกิน ๒๐๐ คน ในแงที่มาวาไปยึดโยง
กับอะไรบาง ประชาชนไหม ประเภทแรกเลยคือผูท เี่ ปนขาราชการซึง่ แบงไวเปน
ฝายพลเรือนกับฝายทหาร ประเภทละไมเกิน ๑๐ คน โดยสวนตัวในฐานะที่ผม
ในเรื่องระบบ ๒ สภาเปนเรื่องที่ผมกําลังศึกษาอยู ผมไมสามารถหาคําตอบได
วาทําไมตองใหขาราชการฝายทหาร เขามานั่งเปนตําแหนง เปนสวนหนึ่งของ
องคกรนิติบัญญัติ แลวเราก็จะเห็นไดวาวุฒิสภาประเภทนี้ไมมีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยเลย ตอมาสมาชิกวุฒิสภาก็จะเปนพวกผูแทนสภาวิชาชีพ
ผูแทนองคกรทางดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งก็จะเลือกกันเอง เราก็จะเห็น
วาไมไดมาจากการเลือกตั้งอีก ผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรมทางดานการเมือง
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อันนี้ผมไมเขาใจเลย โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมวามันมีมาตรวัดตรงไหนบาง มี
ปรอทสักอันไหมที่เสียบเขาไปในหูแลวรูไดวาคุณมีคุณธรรม ๘๐% มันก็ไมมี
ผมคิดวาซึ่งก็มาจากการสรรหาเหมือนเดิม ไมไดมีจุดยึดโยงกับประชาชน
แตอยางใด
และสุดทายซึ่งอันนี้ดูอาจจะ ใชคําวา “อาจจะ” ดูสอดคลองกับความ
คิดของทานอาจารยปรีดีบาง ซึ่งพูดถึงเรื่องผูซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละ
จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน แตอยางไรก็ดี ผูที่จะเขามาเลือกตั้งในจังหวัดได
ผูส มัครรับเลือกตัง้ จะตองเปนผูท รงคุณวุฒแิ ละคุณธรรมทีไ่ ดรบั การคัดกรองอยูด ี
ดังนั้น เราก็จะเห็นวาอันนี้ผมไมสามารถจะหาคําอธิบายไดวาทําไมตองมีคนมา
คัดกรอง ทําไมเราไมสามารถ ยืนยันไดวาใหราษฎรเลือกตั้งโดยใชเขตจังหวัด
เปนตัวแบงเขต ถาทานอาจารยปรีดมี าเห็นทีม่ าของวุฒสิ ภาตามรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมทที่ า นอาจารยบวรศักดิไ์ ดรา งอยู ผมวาทานอาจารยปรีดอี าจจะรองไห
อยูบนสวรรค อันนี้ก็ไมทราบอยูเหมือนกัน
และอีกเรือ่ งหนึง่ จะเสริมสัน้ ๆ วาทานอาจารยปรีดไี ดมองเรือ่ งวุฒสิ ภา
หรือสภาที่ ๒ วาจะตองเปนสภาทีม่ บี ทบาทเพียงแคชว ยกลัน่ กรองรางกฎหมาย
เปนลักษณะการยับยัง้ ประดุจการเบรกหามลอไมใชเปนการถวงซึง่ อาจารยปรีดี
ก็ไดอธิบายตอไปถึงรัฐธรรมนูญ ๒๔๙๒ วาใหสทิ ธิวฒ
ุ สิ ภายับยัง้ รางกฎหมายตัง้
๖๐ วัน เปนลักษณะสภาถวง รัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ใหพฤฒสภายับยั้งไวเพียง
๓๐ วันเอง อันนี้ถูกตอง แตวา ๖๐ วันเทาที่ผมตีความจากบริบทและบทความ
เขาใจวามันนานไป แกเขาใจวาเปนสภาถวง มันไมใชสภาหามลอ แตวาถาเรา
ลองมาดูรัฐธรรมนูญฉบับที่เรากําลังรางกันอยู ผมเขาใจวาอํานาจในการยับยั้ง
หรือการวีโตกฎหมาย ถาวุฒิสภาเปนผูลงมติยับยั้งรางพระราชบัญญัติของสภา
ผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหมได ตอเมื่อเวลา ๑๘๐
วันไดลวงพน ในขณะที่ถาดูจากบริบทในสมัยนั้น ทานอาจารยปรีดีมองเห็นวา
แค ๖๐ วันก็ถวงแลว แตปจจุบันเบรกไวได ๑๘๐ วัน อันนี้คงอภิมหาสภาถวง
ยังไงขอจบการแลกเปลี่ยนไวเพียงเทานี้ครับ
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คุณเจนวิทย เชื้อสวะถี
ขอบคุณอาจารยเกื้อครับ อาจารยเกื้อทําใหพี่สินธุสวัสดิ์ ผูจัดการที่นี่
จะตองจัดงานเสวนาหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีก แลวมาทําตอนนั้น ซึ่งองค
ลงแตละคนแลววิจารณรฐั ธรรมนูญกัน ผมไปตอทีอ่ าจารยวรเจตน แตผมกระซิบ
บอกคําหนึ่งวา เมื่อกี้ผมถามอาจารยวรเจตนคําหนึ่ง อะไรคือสิ่งที่รุนแรงที่สุด
ทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับปจจุบนั พรากเอาไปจากปฐมรัฐธรรมนูญ เดีย๋ วอาจารยวรเจตน
จะพูดตอ ปรบมือตอนรับอาจารยวรเจตนครับ
รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
จริง ๆ ประเด็นหลัก ๆ ที่ผมตั้งใจจะพูดก็พูดไปหมดแลว ที่เหลืออยูก็
จะเปนรายละเอียดมากเกินไป เปนเรือ่ งเทคนิคดวย ผมมีสนั้ ๆ บอกทานอาจารย
ธเนศวารัฐธรรมนูญที่เรากําลังใชอยูในตอนนี้ ชั่วคราว ๒๕๕๗ ตอนนี้ก็เขียนวา
อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ในมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญฉบับทีเ่ ปน
อยูในปจจุบันนี้ บัญญัติเอาไววาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย มันคง
ไมมคี วามหมายอะไรในเชิงของความเปนจริง คือเราจะเขียนอะไรก็ได มันขึน้ อยู
กับวาเรื่องนั้นมันปรากฏเปนจริงหรือเปลา ทีนี้ผมขยายความนิดหนึ่งเรื่องของ
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รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวพันกับทานผูประศาสนการ ก็คือในรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ
ถาเกิดเราลองดู เราก็จะพบวาฉบับแรกทานมีบทบาท เปนคนเขียน เปนคนราง
เอง เปนความฝนคนหนุม วัย ๓๒ ฉบับที่ ๓ ผานประสบการณทางการเมืองแลว
ก็มีบทบาทสําคัญในแงของการเปนผูผลักดันใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับนี้ ที่ผูประศาสนการมี
สวนรวมมากบางนอยบาง เราจะพบวามันเปนการเปลี่ยนแปลงที่มันไมใช
เปนการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมเลยทีเดียว จากปฐมรัฐธรรมนูญไปรัฐธรรมนูญ
๑๐ ธันวาก็เปนการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาก็แกเพื่อใหเปนรัฐธรรมนูญถาวร
จากนั้น ฉบับ ๑๐ ธันวาไปถึงฉบับป ๘๙ ก็แกไขกันในวิถีทางตามรัฐสภา
เหมือนกัน จริง ๆ อาจจะมีคนสงสัยนิดหนึง่ วา ตอนนัน้ มันไมมปี ญ
 หา แกไดไหม
หรือแกทั้งฉบับไดหรือไมได แบบที่เขียนในชวงหลัง ๆ ที่เปนเรื่องเปนราวกันอยู
ในชวงปสองปมานี้ แกรัฐธรรมนูญหามแกทั้งฉบับ แกทั้งฉบับไมได นูนนี่นั่น
ชวงนั้นไมมีประเด็นนี้เลย คือหลักคิดในตอนนั้นก็คือวารัฐธรรมนูญถาวร ฉบับ
๑๐ ธันวา ๒๔๗๕ กําหนดการแกไขเพิ่มเติมเอาไว แลวก็กําหนดคะแนนเสียงสูง
เอาไวถึง ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด กระบวนการที่
จะแกไขเพิ่มเติมที่ทําตอนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น ก็เปนกระบวนการ
แกไขเพิ่มเติมตามกติกา ที่บัญญัติเอาไวในรัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ นั่นเอง เปนแต
วาการแกไขเพิม่ เติมนีม้ นั เปนการแกไขเพิม่ เติมโดยทําขึน้ มาใหม แกทงั้ ฉบับ บาง
คนก็บอกวา เอะ อันนีม้ นั นาจะเปนเรือ่ งทํามากกวา มันตองสถาปนารัฐธรรมนูญ
ขึน้ มาใหมมากกวา สืบเนือ่ งมาจากรัฐธรรมนูญเกาหรือเปลา คําตอบก็คอื วา คือ
ชวงที่มีการแก เขาถือวาแมมันเปนการทําทั้งฉบับ แตมันไมไดเปลี่ยนโครงราง
ของรูปของรัฐหรือโครงรางของอํานาจ คือตัวโครงยังคงมีประมุขของรัฐเปนพระ
มหากษัตริยเ หมือนเดิม ยังวางในระบบรัฐสภาเหมือนเดิมเพียงแตวา เปลีย่ นจาก
ระบบสภาเดียวเปนระบบ ๒ สภา มีทั้งสิทธิเสรีภาพเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่ง มีทั้ง
การตัง้ ตุลาการรัฐธรรมนูญ กําหนดความสัมพันธระหวางฝายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั ฝาย
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บริหาร ตางไปจากรัฐธรรมนูญป ๒๔๗๕ อยูบาง กรณีนี้มันทําไดโดยกติกาของ
ป ๒๔๗๕ เอง ไอเดียที่บอกวาแกทั้งฉบับทําไมได มันเพิ่งมาทีหลัง มาจากตอน
ที่เราเมื่อป ๔๐ มีการตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมา เปลี่ยนผานป ๓๔ ไปเปนป ๔๐ แตชวง
นั้นไมมี
ทีนี้ประเด็นอันหนึ่งที่ผูประศาสนการถูกกลาวหาก็พึงจะตองพูดเอาไว
ดวยวา ในทางตําราในทางวิทยานิพนธ ถาเราไปสํารวจวิทยานิพนธที่ทําเรื่อง
แบบนี้ วิทยานิพนธบางเลมอธิบายแบบนี้วา การผลักดันใหเกิดรัฐธรรมนูญป
๒๔๘๙ ทานผูป ระศาสนการปรีดี พนมยงค ทําไปเพราะตองการขจัดอํานาจของ
ฝายทหาร พูดงาย ๆ ก็คือใชรัฐธรรมนูญของป ๘๙ เปนเครื่องมือในการขจัด
อํานาจของจอมพล ป. ถาเราไปอานเอกสารประวัติศาสตร เราจะเจอประเด็นนี้
อยูเหมือนกัน โดยอธิบายวานี่เปนเรื่องของการแยกเรื่องของขาราชการประจํา
ออกจากขาราชการการเมือง ซึ่งเปาหมายมุงไปที่พยายามขจัดอํานาจหรือ
อิทธิพลของจอมพล ป. ลงอยางสิ้นเชิง ผมคิดวาแนนอนในทางการเมืองมันขึ้น
อยูกับมุมมอง มันขึ้นอยูกับมองจากฝายไหน เชียรใครหรือเชียรฝายไหน แตผม
คิดวาเรื่องนี้ถาเรามองอยางเปนธรรมและเราละประเด็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่
ตองการจะมุงขยายอํานาจจอมพล ป. หรือเปลา
ดูจากรัฐธรรมนูญหรือดูจากหลักการเราก็จะพบวารัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙
เปนรัฐธรรมนูญที่กาวหนามาก ๆ ในทางประชาธิปไตย และในยุคหลังก็ยังไมมี
ฉบับไหนเทียบไดกับรัฐธรรมนูญป ๘๙ ในแงของความกาวหนาทางดาน
ประชาธิปไตยของวงการประชาธิปไตย ทานผูประศาสนการถึงเรียกวาเปน
“ประชาธิปไตยสมบูรณ” ในรัฐธรรมนูญป ๘๙ โดยหลักรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙
วางโครงที่เปนประชาธิปไตยเอาไว ผมจึงนึกวาในที่สุดเราอาจจะสนใจประเด็น
เรือ่ งตรงนีน้ อ ยกวาประเด็นทีว่ า ทีส่ ดุ แลวรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ นั วางโครงสรางเปน
ประชาธิปไตยไหม และอํานาจกลับไปอยูใ นมือของประชาชนหรือราษฎรจริง ๆ
หรือไม ซึ่งรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ เปนเชนนั้น
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ที นี้ ก็ มี ข  อ ครหาอั น หนึ่ ง ก็ คื อ ว า ในรั ฐ ธรรมนู ญ ๒๔๘๙ มี ก ารทํ า
บทเฉพาะกาล สิง่ หนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดความหมางใจกันและเปนเหมือนกับการรบกัน
ระหวางฝายคณะราษฎรปกกาวหนากับฝายพรรคที่จะเกิดขึ้นตอมา คือพรรค
ประชาธิปตยโดยคุณควง อภัยวงศ ม.ร.ว.เสนีย อะไรพวกนี้ ก็คือประเด็นที่วา
รัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ นั้น ไดกําหนดเอาไววาใหมี ๒ สภา เราทราบแลว สภา
หนึ่งคือสภาผูแทน อีกสภาหนึ่งเรียกวาพฤฒสภา หรือสภาผูอาวุโส พฤฒสภา
กําหนดใหมาจากการเลือกตัง้ โดยออม สภาผูแ ทนกําหนดใหมาจากการเลือกตัง้
โดยตรงของราษฎรผูมีสิทธิออกเสียง แตในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญป
๒๔๘๙ เขาบัญญัตเิ อาไววา ในวาระแรกนัน้ ใหสมาชิกพฤฒสภามาจากการเลือก
ขององคการเลือกตัง้ ซึง่ ก็คอื สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญป ๒๔๗๕
ซึง่ กําลังดํารงตําแหนงอยู พูดงาย ๆ ก็คอื วากอนจะไปถึงจุดทีป่ ระชาชนไดมสี ทิ ธิ
เลือกพฤฒิสมาชิกโดยออม เลือกคณะบุคคล แลวก็ไปเลือกผูที่จะเปนสมาชิก
พฤฒสภาอีกทีหนึ่ง ในวาระแรกเขาไดมีการตั้งใหองคกรใดก็ตามมีการเลือกตั้ง
และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลานั้นเปนคนเลือกและมันเกิดการชิงไหว
ชิงพริบกัน
ในชวงนั้นเกิดการชิงไหวชิงพริบกันเพราะวาตอนนั้นขั้วการเมืองหลัง
จากที่ฝายจอมพล ป. หมดอํานาจไปมันเปนขั้วระหวาง ๒ ฝาย พูดงาย ๆ คือ
ฝายของทานผูประศาสนการปกหนึ่ง ปกของคุณควง อภัยวงศปกหนึ่งที่เริ่ม
ฟอรมรูปขึ้นมา ถาเปนในตางประเทศอาจจะกลายสภาพเปนเหมือนฝาย
อนุรักษนิยมหรือเสรีนิยมหรือสังคมเสรีนิยมอะไรประมาณนี้ ที่จะฟอรมตัวขึ้น
มาสูกันและในการเลือกคราวนั้น ในที่สุดบรรดาสมาชิกพฤฒสภานั้นเปนคนซึ่ง
ถือวามีความใกลชิดกับผูประศาสนการมาก ผูประศาสนการก็จะถูกมองวากิน
รวบในการไดมาซึ่งสมาชิกพฤฒสภา ทั้งที่ความจริงแลวถาเราไปดูการตอสูใน
การชิงไหวชิงพริบการตอสูทางการเมือง ถาเกิดวาไมเปนแบบนั้น อีกฝายหนึ่ง
ก็จะกินรวบไปหมดเหมือนกัน ตอนแรกใหมีการตอรองกัน มี ๒ ฝายอยูใน
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พฤฒสภา แตการณไมเปนเชนนั้น มันก็เลยเกิดปรากฏการณแบบนี้ขึ้นมา แตวา
อยางทีผ่ มบอกวา ถารัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ ไมถกู ฉีกไปและไปสูร ฐั ธรรมนูญฉบับ
นีม้ ผี ลบังคับใชสมบูรณขนึ้ ในแงทวี่ า สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรโดยตรง มีการเลือก
ตั้ ง สมาชิ ก พฤฒสภาโดยอ อ ม อย า งเต็ ม รู ป มั น จะเกิ ด การฟอร ม ตั ว ของ
พรรคการเมืองขึ้นมาอยางนอย ๒ พรรคใหญที่เราจะเห็นไดชัดเจน แลวก็นาจะ
เขารูปเขารอย ในระบอบประชาธิปไตยทีม่ กี ารตอสูก นั แตอยางทีผ่ มบอกวาหลัง
จากที่ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ๑ เดือนก็เกิดกรณีสวรรคตขึ้น และนี่ก็คือจุด
ที่เปนการเปลี่ยนประวัติศาสตรการเมืองไทยอยางสิ้นเชิง ในความเห็นของผม
ไมใชเฉพาะการเมือง แตเปลี่ยนประวัติศาสตรของรัฐธรรมนูญไทยดวย จุดตัด
ในประวัติศาสตรในรัฐธรรมนูญไทย สําหรับผมเอง ไมใชจุดตัดเฉพาะกอน ๒๗
มิถุนายน หรือ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เทานั้น แตมันคือจุดตัดเมื่อรัฐประหารใน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ อันนี้คือจุดตัดที่สําคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญไทย
ชะตากรรมของผูประศาสนการ ความพายแพของการฟอรมอํานาจ
ทางการเมืองของทานผูประศาสนการ สงผลตอเนื่องมาถึงการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในเวลาตอมาอยางหลีกเลี่ยงไมได แลวจึงเกิดการตั้งประจันกัน
ระหวางระบอบการปกครอง ๒ ระบอบที่อาจจะเรียกไดวาไมไปในทิศทาง
เดียวกัน การฟอรมตัวของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
พระประมุขนั้นจึงเกิดการฟอรมตัวขึ้นหลังจากป ๒๔๙๐ โดยรัฐธรรมนูญ
ป ๒๔๙๒ เปนแมแบบ แลวอยางที่ผมบอกวาก็ใชเปนฐานตอเนื่องมา ในแงนี้
ไมเวนแมกระทั่งป ๑๗ และรัฐธรรมนูญป ๔๐ ที่จะมากจะนอยก็ไดรับอิทธิพล
ไปถึงรัฐธรรมนูญป ๒๔๙๒ ในทัศนะของผม ซึ่งเรื่องนี้แนนอนอาจจะมีคนอื่น
เห็นตางจากผมไดเหมือนกัน ก็ถกเถียงกัน แตผมเห็นเชนนั้นจากเทาที่ผมได
ศึกษารัฐธรรมนูญแตละฉบับที่ปรากฏในกฎหมายไทย เปนแบบนั้น ก็คงจบ
สําหรับรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับกับทานผูประศาสนการ
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ตกลงวา คือประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือวาคือจริง ๆ เวลาที่ผมพูดอะไร
ในทางสาธารณะ ทานตองเขาใจวาผมไมสามารถพูดไดในแบบที่คนทั่ว ๆ ไปจะ
พูดไดทั้งหมดในเวลานี้ โดยเหตุที่ผมมีเงื่อนไขในเรื่องของการประกัน ทั้งที่
เปนการพูดในทางวิชาการ แตวา ในความไมแนนอนของการตีความเราก็อาจจะ
ไมทราบได วามันจะถูกตีความ ขยายความไปแคไหน ผมพูดแบบนี้ละกัน
อยางที่ผมบอกวา ๒๔๙๐ การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ มันมีจุดตัด
และจุดเปลี่ยน จุดสําคัญ บางคนอาจจะพูดถึง ๒๕๐๐ ดวย แตผมอยากจะพูด
ถึงการฟอรมตัวของระบอบที่เราคุนชินกัน มันเกิดขึ้นหลังจากป ๒๔๙๐ อะไร
คือสิง่ ทีถ่ กู พรากไปและอาจจะไมกลับมา ในความเห็นผม ผมคิดวาประโยคแรก
ในปฐมรัฐธรรมนูญนั่นแหละ ก็คือ อํานาจสูงสุดของประเทศเปนของราษฎรทั้ง
หลาย นั่นแหละ ในความเห็นของผม สิ่งนี้คือสิ่งที่มันยังไมกลับมา แนนอนยุค
สมัยหลังมันมีการพูดกันถึงขนาดที่วาไอความวุนวายยุงเหยิงนั้นเพราะความ
เขาใจทีว่ า ประชาชนเปนเจาของอํานาจ แตแนนอนอันนีค้ อื คําถามทีว่ า แลวตกลง
เราปกครองกันในระบอบไหน ถาเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย เราก็
ปฏิเสธสัจพจน สัจธรรมอันนี้ไมไดวามันจะตองมีหนวยที่ทรงอํานาจ นั่นก็คือ
ประชาชน ซึง่ เปนเจาของอํานาจ สิง่ นีม้ นั ไมปรากฏ ถามวามีบางคน อีกฝายหนึง่
บอกวาจริง ๆ มันไมเคยปรากฏเลย คลาย ๆ กับวาอํานาจสูงสุดก็ไมเคยเปนของ
ราษฎรทั้งหลาย ไมเคยเปนของประชาชนเพราะมันมีการชวงชิงอํานาจกัน ใน
หมูของชนชั้นนําอยูเรื่อยมา เปนอยางนั้น
อยางที่ผมบอกวาทุกอยางมันมีพัฒนาการ ถาเราจับดูพัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญทัง้ ๓ ฉบับ เราจะพบพัฒนาการทีม่ นั เปนไปในทางบวก พลังอํานาจ
ของประชาชนที่มีสวนรวมในการปกครองมันมีมากขึ้น แลวก็ถาปลอยให
รัฐธรรมนูญป ๒๔๘๙ ไดใชไป สภาพมันอาจจะเปนอีกอยางหนึ่ง คือเราอาจจะ
ไมตอ งตกมาอยูใ นวงจรแบบทีเ่ รากําลังตกกันอยูน ี้ แตเรือ่ งนีม้ นั เปนเรือ่ งของโชค
ชะตาหรือเปนชะตากรรมในทางการเมือง มันเปนสิง่ ทีเ่ ราตองถาม มันเปนสิง่ ซึง่
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เราหลีกเลี่ยงไมได ในทัศนะของผม เทาที่ผมตามแลวก็สอนเรื่องนี้มาหลายป
แลวเราไปดูประวัตศิ าสตรของชาติตา ง ๆ อันนีเ้ ราจะตองถาม ในเมือ่ มันเปนทาง
เดินซึง่ โดยวิถที างประวัตศิ าสตรมนั จําเปนทีเ่ ราตองถาม เพือ่ ในทีส่ ดุ นัน้ อํานาจ
สูงสุดของประเทศนั้นจะเปนของราษฎรทั้งหลายโดยแทจริง
คุณเจนวิทย เชื้อสวะถี
ทุกทานครับ เราเดินมาถึงชวงเวลาสุดทาย ผมยังอยากใหวทิ ยากรแตละ
ทานคนละ ๑ นาที เมือ่ เชานีม้ คี นถามผมวาทําไมเราตองอดทนกับประชาธิปไตย
ทั้ง ๆ ที่มันยุงเหยิง ยาวนาน ๘๓ ปแลว ทุกอยางยังเหมือนเดิม ผมอยากให
วิทยากรชวยยํ้าปดทาย ทําไมเรายังตองอดทนกับประชาธิปไตย เชิญอาจารย
เกื้อกอนครับ
อาจารยเกื้อ เจริญราษฎร
คําถามนี้ผมเชื่อวาพวกเราทุกคนก็จะสามารถตอบกันได คือจะมากจะ
นอยในมโนสํานึกของมนุษย มีสํานึกเรื่องสิทธิเสรีภาพอยูและระบอบการ
ปกครองเดียวซึ่งทายที่สุดแลวนําไปสูการประกันสิทธิเสรีภาพ หรือวาเปนการ
กระทําไปเพือ่ สิทธิเสรีภาพของมวลมนุษย ทายทีส่ ดุ แลวเหลือคําตอบเดียวก็คอื
ประชาธิปไตย ดังนั้นในแงนี้ผมคิดวาระบอบประชาธิปไตย มันเปนระบอบการ
ปกครองที่ดีที่สุดที่เรามี ณ เวลานี้ สวนเรื่องความสัมพันธ โดยสวนตัวแลวผม
เปนคนที่ คือจริง ๆ จะมองดวยอัตวิสัยก็สามารถกระทําได เพราะวาผมเชื่อวา
ทุกคนในหองนี้เรามีความเชื่อ เรามีความคิด เรามี Ideology เรามีอุดมคติอะไร
บางอยางทีไ่ มเหมือนกัน แตวา อยางนอยผมก็ขอกลาววาขอใหพวกทานเชือ่ เถิด
วาระบอบการปกครองนี้ทายที่สุดแลวมันจะนําพาพวกทานไปสูสิทธิ เสรีภาพ
ของราษฎรอยางแทจริง ก็ขอกลาวแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
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คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
ผมอยากใหพวกเราใหกาํ ลังใจ เราไดเห็นอาจารยเกือ้ ในเวทีในวันนี้ และ
คิดวาเวทีตอ ๆ ไปจะมีเรียนเชิญมาอยางตอเนื่อง ปรบมือได เชิญครับ แลวเรา
มาที่อาจารยธเนศ อาจารยธเนศชวยยํ้าหนอย ทําไมเราตองอดทนกับอะไร
ยาวนาน กินเวลา ยุงยากขนาดนี้ เชิญเลยครับ
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
คื อ ผมชอบฝน ผมชอบจินตนาการ ผมชอบ เจ า ชายน อ ย ชอบ
โจนาทาน ลิฟวิงสตัน และผมก็ชอบฟงลูกสาวพูดเรือ่ งทีเ่ ด็กอนุบาลสามารถจะ
พูดเรื่องไดโนเสารได มีความรูอะไรตาง ๆ ผมจะใหทุกคนมีจินตนาการ มีความ
ฝนไมใหอํานาจก็ได แตขอความฝน ขอจินตนาการที่ไมปดกั้นไดไหม ถาได
โอเคครับ

สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลและนายปรีดี
ในการลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙
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คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
อาจารยธเนศ อาภรณสุวรรณ ครับผม ทานอาจารยวรเจตนหากเปน
อะไรไปเพราะผมวันนี้ ผมสัญญาจะไปเสิรฟกาแฟและโอเลี้ยงทุกวันและคนที่นี่
จะไปกับผมไหมครับ เรียนเชิญอาจารยวรเจตนครับผม
รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
มันมีคาํ กลาวอยูเ สมอวาการเปลีย่ นแปลงการปกครองของเมือ่ วันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๔๗๕ นั้น มันเปนการชิงสุกกอนหาม ทานผูประศาสนการถูกมอง
จากผูซึ่งอาวุโสกวาวาเปนเด็กดื้อ ผมคิดวาอยางนี้ ถามองจากเรื่องทัศนะ อันนี้
มันเปนเรื่องทัศนะ มองจากทัศนะของคนซึ่งเปนปฏิปกษประชาธิปไตย อีกรอย
ปถามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็จะมีการชิงสุกกอนหาม สําหรับคนที่มี
ทัศนะเปนปฏิปกษประชาธิปไตย จะไมมีวันไหนเลยที่ไมมีการชิงสุกกอนหาม
จะเปนการชิงสุกกอนหามไปตลอดกาลสําหรับคนเหลานั้น
ทีนี้ผมเรียนแบบนี้ ทําไมผมพูดแบบนี้ ผมวาในสังคมไทยเรา เรามักจะ
พูดกันวาราษฎรยังโงอยู คนก็ยังไมมีความรู การโตประเด็นปญหาเรื่องนี้
ประกาศคณะราษฎรฉบับแรกก็ไดใหคําตอบเอาไว ตามทัศนะของทานผู
ประศาสนการปรีดี พนมยงคใหไวชัดเจนแลว แตผมอยากจะเสริมประเด็นนี้อีก
นิดหนึ่งวา เรื่องของประชาธิปไตยมันไมใชเรื่องของความโงความฉลาด หรือ
ความรูห รือความไมรู ประชาธิปไตยมันเปนเรือ่ งของความเปนเจาของ คืออํานาจ
อํานาจเปนของใคร มันไมใชเรื่องของคนมีความรูมากคนมีความรูนอย ไมเกี่ยว
เลย อันนี้เราผิดมาโดยตลอดที่บอกวาตองมีความรูเยอะ ๆ เราถึงจะปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยได ไมใชครับ ประชาธิปไตยมันคือเขาเปนเจาของอํานาจ
เขามีสิทธิ์ที่จะจัดการกับชีวิตของเขา กับอํานาจของเขา อันนี้คือประเด็น
แลวถามวาแลวทําไมเราตองอดทนกับระบอบนี้ มันมีขอเสียนั่งพูดอีก
๓ วันกับระบอบประชาธิปไตย คําตอบก็คอื ถาพวกเราคิดกันไดในประวัตศิ าสตร
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ของมนุษยชาติ ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองเดียวตอนนีท้ เี่ ปด
ใหมนุษยไดเปลงศักยภาพของมนุษยออกมาไดอยางเต็มที่ เปนระบอบการ
ปกครองเดียวที่เราคิดได วันหนาอาจจะมีคนคิดอยางอืน่ ในระบอบอื่น แตตอน
นีท้ กุ วันนีย้ งั ไมมี ศักยภาพของมนุษย ความเปนคน ความเปนมนุษย เมือ่ เราเกิด
มาไมวาเราจะเชื่อในคติความเชื่อของศาสนาไหนแลว ธรรมชาติประทานสติ
ปญญา ประทานศักยภาพในตัวของทุกคนออกมา ศักยภาพในตัวของทุกคน
นั้น มันจะเปลงประกายออกมาไดมันขึ้นอยูกับระบอบการปกครอง ทําไม
เกาหลีเหนือ เกาหลีใตมันไมเหมือนกัน ทั้งที่เปนคนชาติเดียวกัน จะไปบอกวา
คนเกาหลีเหนือโงกวาคนเกาหลีใตมนั คงไมใช แตเปนเพราะเขาเปนมนุษยอยูใ น
ระบอบการปกครองแบบไหนตางหาก และนี่เปนคําตอบวาทําไมเราตองอดทน
สรางประชาธิปไตยขึ้นใหอยูในระบอบแบบนี้ ไมใชเพื่อคนรุนของเราเทานั้นแต
คือคนรุน ลูกรุน หลานของเรา เปนรุน ถัดไปและเปนมนุษยชาติ ก็คงเปนอยางนัน้
ก็คงจบแลว คุณเจนวิทยก็คงไมตองไปชวยอะไรผม วันนี้คงไมนาจะมีอะไร
คุณเจนวิทย เชื้อสาวะถี
ผมอยากขอเวลาสั้น ๆ ๒ นาทีนะครับ ผมอยากพูดถึง quote ของ
อาจารยเกื้อเล็กนอย อาจารยเกื้อพูดไวดีมากตอนตนบอกวาถาอาจารยปรีดี
ยังมีชีวิตอยูในวัย ๖๐, ๗๐ คิดวาอาจารยปรีดีจะมีบุคลิกและวิธีคิดคลาย
อาจารยวรเจตน แตผมอยากเสริมตอสักนิดหนึ่งวา ถาอาจารยปรีดียังมีชีวิตอยู
ตอนนี้ ผมคิดวาคงเหมือนอาจารยวรเจตนและเหมือนหลายคนในหองนี้ แต
เจตนารมณของปรีดี มันผานมา ๘๓ ป มันไหลเวียนสูดาวดิน มันไหลเวียนสู
สน.ปทุมวัน มันไหลเวียนสูคนในหองนี้ มันไหลเวียนสูอาจารยวรเจตนและ
มันไหลเวียนถึงพวกเรา และมันไหลเวียนสูคนตานรัฐประหารและตองการ
ประชาธิปไตย
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วันนี้นองโรมประกาศแถลงการณที่หนา สน.ปทุมวัน สั้น ๆ ผมอยาก
อาน ๔ ทอนนีซ้ งึ่ เปนแถลงการณทใี่ นโลก Social บอกวาคลาย ๆ การแถลงการณ
ที่พระยาพหลฯ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนา เมื่อ ๘๓ ปที่แลว โรมประกาศ
อยางฉะฉานตอนขอฟองตํารวจกลับวา “เราขอประกาศไว ณ ที่นี้อีกครั้งวา
อํานาจที่ไดมาโดยมิชอบจะไมมีวันยั่งยืนถาวร อํานาจที่ไมไดมาจากประชาชน
จะไมมวี นั เปนประชาธิปไตย จงคืนอํานาจทัง้ หมดใหประชาชนเสีย จงคืนอํานาจ
ทั้งหมดใหประชาชนเสีย ใหเราไดกําหนดวิถีทางทางการเมืองดวยตัวเอง
และจงบอกตอ ๆ กันไปเถิดวา ประเทศนี้ไมใชของใครคนใดคนหนึ่งตามที่เขา
หลอกลวง แตเปนของประชาชนชาวไทยทุกคน แตเปนของประชาชนชาวไทย
ทุกคน”
พบกันใหมปหนา ๘๔ ป เราจะกลับมา และมาดูวาวันนั้นไทยจะมี
ประชาธิปไตยหรือยัง สวัสดีครับผม
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางมูลนิธิปรีดี พนมยงค และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บันทึกขอตกลงฉบับนี้ จัดทําขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เพื่อแสดงความรวมมือระหวาง
มู ล นิ ธิ ป รี ดี พนมยงค ตั้ ง อยู  เ ลขที่ ๖๕/๑ ซอยสุ ขุ ม วิ ท ๕๕
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารยพิเศษ
ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ตําแหนง ประธานกรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ตั้ ง อยู  เ ลขที่ ๒ ถนนพระจั น ทร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทั้ ง ๒ ฝ า ย ตกลงทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ในข อ กํ า หนด
และเงื่อนไขดังตอไปนี้

ขอ ๑. วัตถุประสงคของความรวมมือ

๑.๑ สรางเครือขายพันธมิตรและความรวมมือระหวาง มูลนิธิปรีดี
พนมยงค และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพือ่ รวมกําหนดแนวทางความรวมมือ
ดานการเผยแพรอุดมการณ การสงเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ และคุณูปการ
ของนายปรีดี พนมยงค และรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาอนุสรณสถานปรีดี
พนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๒ บูรณาการการจัดทําแผนและการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน
ที่จะกอใหเกิดการเผยแพรอุดมการณ การสงเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ และ
คุณูปการของนายปรีดี พนมยงค
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๑.๓ สงเสริมการคนควา การวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการ เพื่อใหเกิดการนําแนวคิดนายปรีดี พนมยงค ไปประยุกตใชกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศอยางเปน
รูปธรรม และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสองหนวยงาน
๑.๔ สงเสริมการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ทีจ่ ะกอใหเกิด
การนําแนวคิดนายปรีดี พนมยงค ไปบรรจุเปนสวนหนึง่ ของเนือ้ หาการเรียนการ
สอนในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบรรจุเปนสวนหนึ่ง
ของเนื้อหาสําหรับการบริการวิชาการใหกับบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพรความรู
ความเขาใจ อุดมการณ การสงเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ และคุณูปการของ
นายปรีดี พนมยงค ใหแกนกั ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและประชาชนทัว่ ไป

ขอ ๒. หนาที่ของแตละฝาย

๒.๑ มูลนิธิปรีดี พนมยงค
(๑) ร ว มกํ า หนดแผนงานและการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร
อุดมการณ การสงเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ และคุณูปการของนายปรีดี
พนมยงค
(๒) รวมกําหนดแผนงานและการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาอนุสรณสถานปรีดี พนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๓) รวมกําหนดเนื้อหาของการจัดกิจกรรม หลักสูตรการเรียน
การสอนและการใหบริการวิชาการในการเผยแพรแนวคิดนายปรีดี พนมยงค
(๔) สนับสนุนองคความรูและวิทยากรในการจัดกิจกรรมและ
อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ
(๕) สนับสนุนการใชสถาบันปรีดี พนมยงค เปนสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม เปนแหลงคนควาความรู และเปนแหลงใหบริการวิชาการ
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๒.๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(๑) ร ว มกํ า หนดแผนงานและการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร
อุดมการณ การสงเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ และคุณูปการของนายปรีดี
พนมยงค
(๒) รวมกําหนดแผนงานและการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาอนุสรณสถานปรีดี พนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๓) สนับสนุนงบประมาณและกําลังคนในการจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรอุดมการณ การสงเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ และคุณูปการของนาย
ปรีดี พนมยงค อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ การจัดกิจกรรมวันปรีดี กิจกรรมวันสันติภาพไทย และประชาสัมพันธ
เชิงรุกใหบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประชาชนทั่วไป
เขารวมในวงกวาง
(๔) สนั บ สนุ น งบประมาณและกํ า ลั ง คนในการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาอนุสรณสถานปรีดี พนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ประชาสัมพันธเชิงรุกใหมีผูเขาชมอนุสรณสถานในวงกวาง
(๕) สนับสนุนงบประมาณและกําลังคน เพือ่ สงเสริมการคนควา
การวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ระหวางบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดการนํา
แนวคิดนายปรีดี พนมยงค ไปประยุกตใชกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กฎหมาย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม
อยางตอเนื่อง
(๖) สนับสนุนใหนําแนวคิดนายปรีดี พนมยงค ดานการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา
และศิ ล ปวั ฒ นธรรม ไปบรรจุ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของเนื้ อ หาการเรี ย นการสอน
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ในรายวิชาของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนสวนหนึ่ง
ของเนื้อหาการบริการวิชาการ ที่อบรมความรูใหกับบุคคลทั่วไป

ขอ ๓. ระยะเวลาความรวมมือ

ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่มีการลงนามรวมกันเปนตนไป
โดยมีกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับจากวันที่ลงนามในขอตกลง

ขอ ๔. ความรวมมือตามบันทึกขอตกลงนี้ไมมีขอผูกพันใด ๆ ตาม
กฎหมาย

ขอตกลงความรวมมืออาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสม ดวยความเห็นชอบจากทั้ง ๒ ฝาย โดยการทําเปนบันทึก
ขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายและใหถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงฉบับนี้
บันทึกขอตกลงนีท้ าํ ขึน้ ๒ ฉบับโดยมีขอ ความถูกตองตรงกัน ทัง้ ๒ ฝาย
ไดอานและเขาใจโดยตลอด จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปน
หลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญและตางเก็บไวฝายละ ๑ ฉบับ
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คณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือที่ระลึก
คณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันปรีดี พนมยงค ประจําป ๒๕๕๙
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ ๔๗๕/๒๕๕๙
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นางวาณี พนมยงค สายประดิษฐ
นายสัมผัส พึ่งประดิษฐ
นายสันติสุข โสภณสิริ
นายสุโข สุวรรณศิริ
นายกษิดิศ อนันทนาธร
ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
นางเฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
นายธีระ พราหมณยอด
นางนงลักษณ บัทเลอร
นางสาวนภวรรณ วรสิทธิ์
นางประภาพันธ วองไว
นายพีระวัฒน จันทรสวาง
วาที่ ร.ต.ภาณุวัฒน โคตรโนนนอก
นายยุทธนา จังอินทร
นางสาวลลิดา สวัสดี
นายวชิร พลบุญ
นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล
นายศิลาวุฒิ นวลนุกูล
นางศุภณา เย็นเปนสุข
นายสงคราม มีบุญญา
นายสายฟา ตันธนา
นางสาวณัฐกาญจน หันจรัส

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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❝

สถาบันปรีดี พนมยงค มีความยินดีขอเชิญทานรวมงาน
การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค ประจําป ๒๕๕๙

❞

ครบรอบ ๘๔ ป การอภิวัฒนสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ครบรอบ ๒๑ ป สถาบันปรีดี พนมยงค
ครบรอบ ๑๑๖ ป ซาตกาล ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค

วันศุกรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค
สถาบันปรีดี พนมยงค เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหลอ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๐๐ น. การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค ประจําป ๒๕๕๙
หัวขอ “สังคมที่เปนประชาธิปไตย: คุณคา ความหวัง”
โดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เวลา ๑๕.๐๕ น. การอภิปราย
หัวขอ “มองเคาโครงการเศรษฐกิจ สูจากครรภมารดา
สูเชิงตะกอนในปจจุบัน”
โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ดําเนินรายการโดย เจนวิทย เชื้อสาวะถี
สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย พิธีกรตลอดงาน
สํานักงานสถาบันปรีดี พนมยงค โทรศัพท ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙
อีเมล: pridiinst@yahoo.com/เวปไซต: www.pridiinstitute.com /
www.pridi-phoonsuk.org / www.facebook.com/pridibanomyong.inst
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