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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในวันปรีดี พนมยงค์
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวาระครบรอบ ๑๑๗ ปีชาตกาล ของนาย
ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
จัดงานวันปรีดี พนมยงค์ ร�ำลึกถึงท่านรัฐบุรุษอาวุโสเรื่อยมาเป็นเวลาหลาย
ปีต่อเนื่องกัน
นายปรีดีได้รับใช้ราษฎรไทยในหลายต�ำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มหาดไทย และ
การคลัง ฯลฯ ตลอดจนได้รบั ใช้สถาบันพระมหากษัตริยด์ ว้ ยการเป็นผูส้ ำ� เร็จ
ราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอีกด้วย แต่มี ๒
เรื่องใหญ่ ซึ่งท่านภาคภูมิใจ คือ
เรื่องแรกคือ การ “อภิวัฒน์” เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔
มิถุนายน ๒๔๗๕ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของประเทศสยาม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ศกนั้น อันเป็นการน�ำมาซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตย ให้ราษฎรได้เป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุดของประเทศ มี
สิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดชะตากรรมของสังคมที่พวกเขา
อาศัยอยู่ แม้จะผ่านมา ๘๕ ปี แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่นายปรีดีได้ริเริ่มไว้ ก็ยังมี
อุปสรรคขัดขวางหนทางประชาธิปไตยอยู่มาก นับได้ตั้งแต่รัฐประหาร ๘
พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ซึง่ ถึงจะผ่านมา ๗๐ ปีแล้ว แต่มรดกของคณะรัฐประหาร
ซึง่ มีทศั นะคนละอย่างกับคณะราษฎร ได้เบียดเบียนผลงานของคณะราษฎร
ไปไม่นอ้ ย จนหลายคนเข้าใจผิดว่าทีป่ ระชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานเช่น
๐๐๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ทุกวันนีเ้ ป็นความผิดพลาดของคณะราษฎร โดยทีไ่ ม่พจิ ารณาถึงการกระท�ำ
ของคณะรัฐประหารตั้งแต่ ๒๔๙๐ เรื่อยมาจนการ “ปฏิวัติ” ของจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพวก
เรื่องหลังคือ การน�ำขบวนการเสรีไทย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
(๒๔๘๔–๒๔๘๘) ซึง่ เป็นผลให้ประเทศไทยไม่ตอ้ งเป็นประเทศผูแ้ พ้สงคราม
และมีสถานะเอกราชได้โดยไม่ต้องตกเป็นรัฐในอารักขาของประเทศฝ่าย
สัมพันธมิตร โดยที่การท�ำงานในครั้งนี้นายปรีดีได้ร่วมมือกับผู้คนที่มีความ
หลากหลาย ตั้งแต่เจ้านายที่เคยมีความขัดแย้งกันมาเมื่อตอนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ข้าราชการต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง ไปจนถึงตาสีตาสาในชนบทห่างไกล บัดนี้ เวลาผ่านมา ๗๒ ปี หรือ
๖ รอบนักษัตรแล้ว แต่บทเรียนเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ในคราวนั้น
กลับไม่ได้รับการเรียนรู้เอาเลย
กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งคือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน เป็นสถานศึกษาที่นายปรีดี พนมยงค์
มีความผูกพันด้วยเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า วันสถาปนามหาวิทยาลัยคือวันที่
ก่อเกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๒๗ มิถุนายน มหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ
ผลิ ต ราษฎรให้ เ ป็ น ก� ำ ลั ง ของระบอบประชาธิ ป ไตย และนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีส่วนร่วมในขบวนการเสรีไทยอยู่ไม่น้อย
๐๐๕

ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทีย่ งั ระลึกถึงนายปรีดี พนมยงค์ และจัดงานร�ำลึกถึงท่านเรือ่ ยมา โดยเฉพาะ
ศิษย์เก่า ต.ม.ธ.ก. ทุกท่าน ที่แม้วันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แต่ก็ยังคงนึกถึง
ท่านผู้ประศาสน์การตลอดมา
สุดท้ายนี้ หวังว่าหนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐ เล่มนี้ จะช่วย
ท�ำให้ผู้อ่านได้รู้จัก ชีวิต ผลงาน และความคิดของนายปรีดีมากขึ้น เพราะ
ถ้าอยากรูจ้ กั นายปรีดี ไม่มอี ะไรดีไปกว่าการกลับมาอ่านหนังสือทีท่ า่ นเขียน
ตลอดจนที่เกี่ยวเนื่องกับงานและความคิดของท่าน อาจกล่าวได้ว่าในส่วน
งานที่ท่านภูมิใจนั้น นายปรีดีสามารถรักษาเอกราชของประเทศเอาไว้ได้ก็
จริง แต่ระบอบประชาธิปไตยที่ท่านและคณะสู้สถาปนาขึ้นนั้นยังนับว่าน่า
เป็นห่วงอยู่มาก หวังว่าคนรุ่นหลังจะช่วยกันน�ำความคิดของนายปรีดีมา
สืบสานและต่อยอดต่อไป แม้จะไม่ถึงสังคมพระศรีอาริย์ แต่อย่างน้อยก็ขอ
ให้เป็นสังคมทีม่ คี วามปลอดภัย มีความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ มีความเสมอ
ภาค และมีสิทธิเสรีภาพ โดยที่ราษฎรได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่
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(นางสาวสุดา พนมยงค์)
ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในรอบปีทผี่ า่ นมานี้ มีเหตุการณ์ทางสังคมเกิดขึน้ ในประเทศไทยและในสังคม
โลกอยูม่ ากมายหลากหลายเหตุการณ์ ซึง่ แต่ละเหตุการณ์นนั้ ล้วนเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญจากปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขวาง
ถึงกันทัว่ โลกโดยทีไ่ ม่มผี ใู้ ดหลีกเลีย่ งได้ ซึง่ อาจจะมีมากน้อยก็แตกต่างกันไป
ตามความเกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเราทุกคน คือ การติดตาม
เหตุการณ์เหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และคิดวิเคราะห์ด้วยความรู้สมัยใหม่ที่เรา
จ�ำเป็นต้องก้าวตามให้ทัน
ส�ำหรับประเทศไทย สังคมไทยได้กา้ วข้ามยุคสมัยเก่ามาสูย่ คุ สมัยใหม่
ที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามล�ำดับ ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสังคมไทย
และต่อสังคมโลกถูกเผยแผ่ไปสู่คนในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมทีส่ ำ� คัญนัน้ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดย
ท่านได้ริเริ่มแนวคิดการเรียนการสอนระดับสูงสมัยใหม่ในรูปแบบ “ตลาด
วิชา” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้แก่ราษฎร ซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาที่เป็น “ตลาด” ของ “วิชา” ดังกล่าวก็คือ “มหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง” ที่สถาปนาขึ้นเพื่อสนองเจตนารมณ์ของคณะ
ราษฎรที่ว่า “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร”
ดังที่ท่านผู้ประศาสน์การกราบบังคมทูลต่อผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์ในวันเปิดมหาวิทยาลัย ๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๗๗ ว่า “ในสมัยทีป่ ระเทศ
๐๐๗

ของเราด�ำเนินการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว เป็นการจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีมหาวิทยาลัยส�ำหรับประศาสน์ความรูใ้ นวิชาธรรมศาสตร์
และการเมืองแก่พลเมืองให้มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะเป็นได้ เปิดโอกาสแก่พลเมืองทีจ่ ะ
ใช้เสรีภาพในการศึกษากว้างขวางขึน้ เพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติสบื ไป”๑
และด้วยเหตุนี้ ประชาชนทั่วไปในสังคมจึงมี “สิทธิ” และ “โอกาส” ได้เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาและประกาศนียบัตรในสาขาต่างๆ เพือ่
น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประกอบสัมมาชีพ โดยเป็นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติ
รวมถึงน�ำไปคิดวิเคราะห์ความเป็นไปของประเทศไทยและโลกใบนี้ ทั้งใน
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ ตามความถนัด
ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แนวคิด อุดมคติ และปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่ท่าน
จะได้รับจากการอ่านหนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐ เล่มนี้ จะจุด
ประกายความคิดเรือ่ งสันติภาพ ประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ ความเป็นพลเมือง
ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย และท้ายที่สุด ความใส่ใจใน
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้แก่คนรุ่นปัจจุบันในสังคมไทยสืบไป
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรีดี พนมยงค์, ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓–
๒๕๔๓)), น. ๕๐.
๑

๐๐๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

บทบรรณาธิการ
-๑วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นับเป็นวันมหาวิปโยค ที่ราษฎรไทยสูญเสียพระ
มหากษัตริยผ์ ทู้ รงพระคุณอันประเสริฐไป โดยทีห่ ว้ งเวลาหลังจากนัน้ ได้มกี าร
พยายามรื้อฟื้นประวัติศาสตร์แบบผิดๆ ขึ้นมากล่าวร้ายป้ายสีท่านอาจารย์
ปรีดี พนมยงค์ ต่างๆ นานา ตั้งแต่เรื่องที่ท่านน�ำพาคณะราษฎร “อภิวัฒน์”
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ว่าเป็นการชิงสุก
ก่อนห่าม เป็นการรังแกเจ้านาย ฯลฯ เรือ่ ยมาจนถึงกรณีสวรรคตของในหลวง
รัชกาลที่ ๘ ที่พยายามท�ำให้ชื่อเสียงของท่านมัวหมอง
ต่อมาในช่วงสงกรานต์ ๒๕๖๐ ได้มีการถอนหมุดคณะราษฎร หรือ
หมุดก่อก�ำเนิดรัฐธรรมนูญ ออกไปจากลานพระราชวังดุสิต โดยไม่ทราบว่า
เป็นฝีมอื ของใคร แต่กเ็ ป็นประเด็นทีถ่ กเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงการกระท�ำ
ดังกล่าว ตัง้ แต่ความเป็นมาของหมุด ผูท้ มี่ ารือ้ ถอน ตลอดจนการตอบค�ำถาม
ของผู้สื่อข่าวจากผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง เป็นผลให้ผู้คนจ�ำนวนมากหันมา
สนใจประวั ติ ศ าสตร์ เ รื่ อ งการ “อภิ วั ฒ น์ ” เปลี่ ย นแปลงการปกครอง
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ซึ่งครบ ๘๕ ปีในปีนี้พอดี และมีการอภิปรายเรื่อง
เกี่ยวเนื่องนี้อย่างกว้างขวาง เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็มีคนบางกลุ่มโจมตีการกระท�ำ
ดังกล่าวของคณะราษฎร และบิดเบือนประวัตศิ าสตร์หลังจากนัน้ ต่างๆ นานา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสัมพันธ์กบั เจ้านายในสมัยนัน้ ซึง่ มีทา่ นอาจารย์ปรีดี
๐๐๙

เป็นจ�ำเลยคนส�ำคัญ ทั้งๆ ที่ท่านผู้นี้มีบทบาทอย่างส�ำคัญเมื่อเป็นผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๘ เป็นต้นว่า การถวายความปลอดภัย
ให้สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ มิพกั ต้อง
กล่าวถึงงานอื่นๆ เช่น การผลักดันให้เกิดหอสมุดด�ำรงราชานุภาพ ก็ยังได้
จะไม่ขอขยายความเรือ่ งของท่านอาจารย์ปรีดกี บั กรณีตา่ งๆ ทีม่ ผี ไู้ ม่
หวังดีพยายามท�ำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของท่าน โดยเฉพาะก็เรื่องกรณี
สวรรคตนั้น มีหนังสือ ค�ำตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.๘ และ ข้อเท็จจริง
กรณีสวรรคต ร.๘ ที่พยายามจะเผยแพร่สัจจะนั้นปรากฏในบรรณพิภพให้
ได้หาอ่านกันอยู่แล้ว๑
-๒หนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐ หนังสือที่ระลึกในวันปรีดี พนมยงค์
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เขียนหลายท่านที่ได้
ส่งบทความพิเศษมาตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ ๑๑๗ ปีชาตกาล ของ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรม
ศาสตร์และการเมือง
เริม่ จากในบทแรก เป็นบทความของครูดษุ ฎี พนมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ
ทายาทของท่านผู้ประศาสน์การ เล่าเรื่องที่มาและเบื้องหลังกว่าจะมีถนน
ดู สันติสขุ โสภณสิริ (บรรณาธิการ), ค�ำตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.๘, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ (กรุงเทพฯ:
กองทุนปาล พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) และ สุพจน์ ด่านตระกูล, ข้อเท็จ
จริงกรณีสวรรคต ร.๘ (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, ๒๕๕๑)

๑

๐๑๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

สายต่างๆ ทีต่ งั้ ขึน้ เป็นอนุสรณ์ให้ทา่ น ซึง่ หลายเรือ่ งไม่เคยปรากฏในทีใ่ ดมา
ก่อน
ต่อด้วย บทความที่กองบรรณาธิการ สยามใหม่ เขียนเล่าเรื่องบ้าน
อองโตนีได้อย่างน่าสนใจ สะท้อนภาพบั้นปลายชีวิตของรัฐบุรุษอาวุโส ผู้ได้
รับการเนรคุณจากชนชัน้ ปกครองไทย ได้เป็นอย่างดี แม้วา่ ท่านจะถูกกระท�ำ
มาไม่น้อย แต่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านชานกรุงปารีส อันเป็นสถานที่
จบชีวิตของท่านด้วย
ถัดมาเป็นการเรียบเรียงการอภิปรายในหัวข้อ “การร่างรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย: บทเรียนจากป๋วยและปรีดี” ซึ่งจัดที่ตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งรองศาสตราจารย์สมชาย
ปรีชาศิลปกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้เชื่อมโยงแนวคิดของท่าน
ผู้ประศาสน์การและอาจารย์ป๋วยมาอธิบายการร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
อันเหตุการณ์ร่วมสมัย ท�ำให้เห็นข้อคิดต่างๆ มากมาย อย่างน่าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจะใคร่ครวญค�ำนึงถึง
จากนั้นคือบทความที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสริยา นิติทัณฑ์ประ
ภาศ บุญญะศิริ ปรับปรุงมาจากงานเสวนาที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อวัน
ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้แสดงความเชื่อมโยงทางความคิดในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยนับตั้งแต่ เค้าโครงการเศษฐกิจ ของ
ท่านผู้ประศาสน์การ และบทความ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ของ
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์คนแรกที่ได้กลับมา
เป็นอธิการบดี
๐๑๑

และบทความของคุณอังคณา นีละไพจิตร ทีป่ รับปรุงมาจากปาฐกถา
พูนศุข พนมยงค์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อ
วันที่ ๗ มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งกล่าวถึงผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรง
จ�ำบาดแผล ได้อย่างแหลมคม และชวนคิด		
ปิดท้ายด้วยภาพชีวิตและถ้อยค�ำของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่
น�ำมาลงเป็นที่ระลึกในวาระ ๑๐ ปี แห่งการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐
อนึ่ง เรื่องที่ ๓ และ ๔ นั้น มีอนุสนธิมาจากการเฉลิมฉลองในโอกาส
ทีอ่ งค์การ UNESCO ยกย่องให้อาจารย์ปว๋ ยเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ผูม้ ผี ล
งานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี
ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
-๓อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยเขียนจดหมายถึงท่านผู้ประศาสน์การว่า
“...อยากให้ท่านอาจารย์ได้รับความเคารพจากคนไทยทุกรุ่น สมกับที่ท่าน
อาจารย์ได้ปฏิบัติและบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่พวกผมมาเป็นเวลานาน”๒
แม้ทา่ นผูป้ ระศาสน์การจะได้ทำ� งานรับใช้ประเทศนีม้ าอย่างมหาศาล
ทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยราชการอีกมาก ซึ่งกว้างขวาง
ดู ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “จดหมายจากป๋วย ถึงปรีดี ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕,” ใน มิตรแท้
ในยามยาก (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๑๒๕.
๒

๐๑๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

หลายแขนง ไม่วา่ ในทางการปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ การศึกษา
รวมไปถึงการรักษาเอกราช แต่นั่นก็เนิ่นนานผ่านมากว่า ๗๐ ปีแล้ว หลาย
เรื่องถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา หลายเรื่องถูกจงใจบิดเบือนไปต่างๆ กัน
อย่างไรก็ดี คงไม่เกินไปนัก ถ้าจะยืมค�ำของคุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ มา
ดัดแปลงว่า งานของท่านผู้ประศาสน์การ “ราวกับสิ่งที่สถิตอยู่บนยอดเขา
อีเวอเรสต์ ซึ่งยากที่ใครจะเห็นงานนั้นได้ตามสภาพที่เป็นจริง”๓
การทีท่ า่ นผูป้ ระศาสน์การจ�ำต้องลีภ้ ยั ออกจากประเทศไปแต่เมือ่ เกิด
รัฐประหาร ๒๔๙๐ ซึ่งครบ ๗๐ ปีในปีนี้ นับเป็นการปิดฉากชีวิตทางการ
เมืองของรัฐบุรุษอาวุโสผู้นี้ ปิดโอกาสที่ท่านจะได้รับใช้แผ่นดินเกิดที่ท่าน
รักอีก แต่อย่างไรก็ดี “ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย” แม้
ประชาธิปไตยก็ดี ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจก็ดี ความยุตธิ รรมในสังคมก็ดี
จะยังไปไม่ถงึ อุดมคติทที่ า่ นปรารถนา แต่ชวี ติ ผลงาน และอุดมคติของท่าน
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราไม่น้อยทีเดียว และนี่มิใช่หรือ คือหน้าที่ของ
เรา - คนรุ่นหลัง - ที่จะสานต่อภารกิจของท่าน ให้เป็นปฏิบัติบูชา ที่ดีกว่า
อามิสบูชาใดๆ ทั้งปวง

				

						
						

(นายกษิดิศ อนันทนาธร)
บรรณาธิการ
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

ดู กุหลาบ สายประดิษฐ์, “แม่ทำ� อะไรบ้างหนอ?,” ใน แม่จา๋ , สัมพันธ์ ก้องสมุทร (บรรณาธิการ),
พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: วสี ครีเอชั่น, ๒๕๕๘), น. ๕๘.
๓

๐๑๓

สารบัญ

สารประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
สุดา พนมยงค์
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
บทบรรณาธิการ
กษิดิศ อนันทนาธร
บนถนนสายปรีดี พนมยงค์
ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล
บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่ชานกรุงปารีส
กองบรรณาธิการ สยามใหม่
การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย:
บทเรียนจากป๋วยและปรีดี
รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
๐๑๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๐๐๔
๐๐๗
๐๐๙
๐๑๘
๐๓๔

๐๔๘

มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ
“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในปัจจุบัน
ผศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ
ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล
อังคณา นีละไพจิตร
ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
กษิดิศ อนันทนาธร

๐๙๒
๑๑๘
๑๕๐

ภาพปก จุลสารปรีดี เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
๐๑๕

วาดโดย ดนย บุญทัศนกุล

๐๑๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๐๑๗

บนถนนสายปรี ดี พนมยงค์
ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๑๙

ในโลกนี้ มีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง เมื่อมีบุคคลที่ท�ำประโยชน์ให้แก่
ชาติบา้ นเมืองวายชนม์ จะมีการตัง้ ชือ่ สถานทีส่ าธารณะเป็นเกียรติแก่บคุ คล
นั้นๆ นอกจากเพื่อร�ำลึกถึงคุณความดีของท่านแล้ว ยังเป็นการเตือนสติให้
ชนรุ่นหลังถือเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินรอยตามอีกด้วย
ในประเทศไทย การตั้งชื่อถนน สะพาน สถานที่ต่างๆ เพื่อการนี้มีมา
นานแล้ว และเป็นไปด้วยความราบรืน่ แต่คงจะมีเพียงคนเดียวทีค่ วามเป็น
มาของการตัง้ ชือ่ ถนน ช่างสลับซับซ้อน และผันผวนเฉกเช่นเดียวกับชีวติ จริง
ของบุคคลผู้นั้น
นั่นคือ นายปรีดี พนมยงค์
ในที่นี้ จะกล่าวถึงการตั้งชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ และถนนประดิษฐ์
มนูธรรม

ถนนปรีดี พนมยงค์ (สุขุมวิท ๗๑)
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อธิบายว่าเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมี
ความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทที่ทางแยก
สุขุมวิทในแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนามุ่งไปทางทิศเหนือ
ถนนนี้เดิมคือซอยสุขุมวิท ๗๑ สร้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
ประมาณปี ๒๔๘๕-๒๔๘๖ เทศบาลนครกรุงเทพได้รบั มอบมาจากแขวงการ
ทางกรุงเทพ (หน่วยงานของกรมทางหลวง) เมือ่ ปี ๒๕๐๓ โดยกรมทางหลวง
เรียกซอยนี้ว่า “ทางสายพระโขนง-คลองตัน (ซอยปรีดี)” ต่อมาคณะ

๐๒๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

กรรมการ กลางตัง้ ชือ่ ถนนตรอกซอยและสะพานได้ตงั้ ชือ่ ถนนสายนีว้ า่ ถนน
สุขุมวิท ๗๑ เมื่อปี ๒๕๑๓
ต่อมาในปี ๒๕๔๒ ส�ำนักงานเขตวัฒนาโดยคณะกรรมการพิจารณา
ตั้งชื่อถนนตรอกซอยและสะพานในพื้นที่เขตวัฒนาได้มีมติให้ตั้งชื่อถนน
สุขุมวิท ๗๑ ว่า ถนนสุขุมวิท ๗๑ (ปรีดี พนมยงค์) เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย
ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ ๘
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๗ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย และผู้น�ำพลเรือนในคณะ
ราษฎร เพื่อสดุดีเกียรติคุณในฐานะบุคคลส�ำคัญของชาติและในวาระที่
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ประกาศให้นายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกในปี ๒๕๔๓ ซึง่ เป็น
ปีครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล และในฐานะที่นายปรีดี พนมยงค์ได้สั่งการให้
สร้างถนนเส้นนีใ้ นสมัยทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยกรุงเทพมหานคร
ได้อนุมัติให้ใช้ชื่อดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๔๕

บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๒๑

นี่คือความเป็นมาของชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ อย่างเป็นทางการ
ส่วนเบื้องหลังที่มาของชื่อถนน ผู้มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้เกิด
ชือ่ ถนนปรีดี พนมยงค์ คือคุณสามารถ มะลูลมี อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาเขตพระโขนง และอดีตสมาชิกสภา
กรุงเทพ มหานคร ได้เล่าเกร็ดบางส่วนเกี่ยวกับที่มาของชื่อถนนปรีดี พนม
ยงค์ (สุขุมวิท ๗๑) ดังนี้
“สมัยเด็กๆ ผูใ้ หญ่พาไปหาญาติแถวๆ คลองตันก็จะบอกว่าพาไปปรีดี
(ไม่มีค�ำว่าถนนน�ำหน้าชื่อ) เป็นอันรู้กันว่าบริเวณเชิงสะพานคลองตัน นาย
ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ด�ำริที่จะตัดถนนจากสุขุมวิทไปคลองตัน และเคยมา
ส�ำรวจสถานที่นี้ด้วย ผมเคยเจอแผนผังถนนเขียนว่าถนนปรีดี เรื่องนี้
พ.ญ.สุดสาคร ตูจ้ นิ ดา เป็นพยานได้ ท่านอยูแ่ ถวนีม้ าหลายสิบปี มีทดี่ นิ เยอะ
มาก และได้ก่อสร้างศูนย์อนามัย สุดสาคร ตู้จินดา ในบริเวณนี้
เมื่อมีการปรารภที่จะเปลี่ยนชื่อถนนเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล
นายปรีดี พนมยงค์ ที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลส�ำคัญ
ของโลก อิหม่ามในละแวกนี้ เช่น คุณบุญส่ง วงศ์เดอรี คุณเกษม สุวรรณดี
ฯลฯ ล้วนยืนยันว่าควรใช้ชื่อ ปรีดี พนมยงค์ เป็นชื่อถนน มีบางคนในสภา
กทม. อาจไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ เลี่ยงไปพูดว่า “ใช้ชื่อถนนปรีดีเฉยๆ ไม่ต้อง
มีค�ำว่า พนมยงค์ ก็ได้
ในที่สุด ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเป็นเอกฉันท์เปลี่ยน
ชื่อถนนสุขุมวิท ๗๑ เป็นถนนปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ผมรู้สึก
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ข้อเสนอในการตั้งชื่อดังกล่าวของผมบรรลุผล

๐๒๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

หลังจากเปลี่ยนชื่อถนนสุขุมวิท ๗๑ เป็นถนนปรีดี พนมยงค์ มี
จดหมายมาต่อว่าผมด้วยความไม่พอใจนับสิบฉบับ ผมอ่านแล้วทิง้ ลงตะกร้า
ไปหมด รวมแล้วได้ ๓ ตะกร้า”๑
อนึ่ง เคยมีคนถามผู้เขียนว่า นายปรีดีฯ มีที่ดินบริเวณคลองตัน
มากมายหรือ จึงได้มีการตั้งชื่อถนนให้
ค�ำตอบคือ นายปรีดฯี ไม่เคยมีทดี่ นิ เป็นของตัวเองเลย แม้ตอนทีน่ าย
เสียง พนมยงค์ (บิดา) เสียชีวติ พีน่ อ้ งทุกคนได้รบั ส่วนแบ่งทีด่ นิ ทีอ่ ยุธยา แต่
นายปรีดฯี ไม่ขอรับส่วนแบ่งนัน้ แม้แต่ตารางวาเดียว ดังนัน้ ใครทีอ่ ยากทราบ
ว่าท�ำไม กทม. จึงตั้งชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ (สุขุมวิท ๗๑) สมควรไปศึกษา
ค้นคว้าเอาเอง

๑

สัมภาษณ์คุณสามารถ มะลูลีม, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๒๓

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อธิบายไว้ว่า ถนนสายนี้มีความยาว ๑๒ กิโลเมตร
เริ่มต้นจากปลายซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) ในพื้นที่เขตห้วยขวาง มุ่งเหนือ
ค่อนตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนพระราม ๙ ข้ามคลองลาดพร้าวเข้าสู่
พื้ น ที่ เ ขตวั ง ทองหลางตั ด กั บ ถนนประชาอุ ทิ ศ และถนนลาดพร้ า ว ข้ า ม
คลองทรงกระเทียมเข้าสู่เขตลาดพร้าวจากนั้นตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ
(เกษตร-นวมินทร์) ข้ามคลองโคกครามเข้าสู่พื้นที่เขตบางเขนและไปสิ้นสุด
เส้นทางทีถ่ นนรามอินทรา บริเวณกิโลเมตรที่ ๕.๕ ถนนมีความกว้าง ๖ ช่อง
จราจร (ขาเข้าและขาออกอย่างละ ๓ ช่องจราจร) มีเกาะกลางถนนโดยมี
ทางด่วนยกระดับอยู่บนเกาะกลางถนนช่วงตั้งแต่ถนนพระราม ๙ ถึงถนน
รามอินซา กล่าวได้วา่ ถนนสายนีข้ นานขนาบทางด่วนชาวบ้านจึงมักเรียกว่า
“ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา” มีสะพานลอยรถข้ามทางแยกบริเวณจุด
ตัดถนนลาดพร้าวและถนนประเสริฐมนูกิจด้วย
ชือ่ ถนน “ประดิษฐ์มนูธรรม” ตัง้ ตามราชทินนามของ “หลวงประดิษฐ์
มนูธรรม” (ปรีดี พนมยงค์) เพือ่ สดุดเี กียรติคณ
ุ ในฐานะบุคคลส�ำคัญของชาติ
และในวาระทีอ่ งค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ประกาศให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกในปี ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีครบ
รอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดสร้างและดูแลรักษา
ถนนสายนี้

๐๒๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

เมื่อปี ๒๕๔๖ กรุงเทพมหานครได้ให้ทางเขตวังทองหลางและเขต
ห้วยขวางเปลี่ยนชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรมเฉพาะช่วงถนนพระราม ๙ ถึง
ถนนลาดพร้าวเป็นชือ่ “ถนนประเสริฐมนูกจิ ” โดยให้เหตุผลว่าถนนสายนีม้ ี
ความยาวมากท�ำให้การระบุที่อยู่และชื่อผู้รับทางไปรษณีย์ทำ� ได้ไม่สะดวก
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรมช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
เสียงคัดค้านขึน้ ทัว่ ไป ทางคณะกรรมการกลางตัง้ ชือ่ ถนนตรอกซอยวงเวียน
ทางแยกคลองสะพานและสถานที่ ส� ำ คั ญ ในเขตกรุ ง เทพมหานครจึ ง ได้
พิจารณาในเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ และให้เปลี่ยนชื่อถนนประเสริฐมนูกิจ
กลับมาเป็นถนนประดิษฐ์มนูธรรมตามเดิม

บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๒๕

คุณสามารถ มะลูลมี ได้เล่าเกร็ดเรือ่ งการเปลีย่ นชือ่ ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรมบางช่วงเป็นถนนประเสริฐมนูกิจ ว่า
“มาจะกล่าวถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมก็เช่นเดียวกันผมเป็นผูเ้ สนอใน
ที่ประชุมสภา กทม. ซึ่งท่านอภิรักษ์ โกษะโยธิน ก็สนับสนุนในข้อเสนอนี้ใน
ฐานะที่ท่านปรีดีฯหรือราชทินนาม ‘หลวงประดิษฐ์มนูธรรม’ เป็นรัฐบุรุษ
อาวุโส อดีตผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ ๘ อดีตนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าขบวนการเสรีไทย และเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก จึงเสนอให้ถนนตัด
ใหม่ยาว ๑๒ ก.ม. ผ่าน ๕ เขตคือห้วยขวาง วังทองหลาง ลาดพร้าว บางกะปิ
และบึงกุ่ม ชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ต่อมาในปี ๒๕๔๖ นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่า กทม. บอกผมว่าถนน
ประดิษฐ์มนูธรรมยาวเกินไปและยังไปบรรจบกับถนนพระราม ๙ ด้วย อาจ
จะมีปัญหาได้ อีกประการหนึ่ง ราชทินนาม ประเสริฐมนูกิจ คล้องจองกับ
ราชทินนาม ‘ประดิษฐ์มนูธรรม’ ....จึงขอแบ่งถนนส่วนหนึง่ ระยะทาง ๓ ก.ม.
และตัง้ ชือ่ ถนนว่าถนนประเสริฐมนูกจิ โดยให้เหตุผลว่าเป็นราชทินนามของ
บุคคลส�ำคัญคนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมัครฯยังพูดกับผม
อีกว่า สภา กทม. ขอชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ ก็ให้ไปแล้วตอนนี้ขอแบ่งส่วน
หนึ่งของถนนประดิษฐ์มนูธรรม ให้ใช้ชื่อถนนประเสริฐมนูกิจบ้างก็แล้วกัน
ผมไม่อยากมีปัญหายุ่งยาก ก็เลยยอมตามนั้น”๒
๒

เรื่องเดียวกัน

๐๒๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ถนนปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อธิบายว่าเป็นถนนสายหลักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงแยกถนนพหลโยธินถึงถนนศรีสรรเพชญ์ เรียกถนนโรจนะและ
ถนนปรีดี พนมยงค์
ทางหลวงดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงโดยช่วงต้นทางแยกจาก
ถนนพหลโยธินบริเวณสี่แยกวังน้อยในเขตอ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๒ จากนั้นได้ตัดกับถนนสาย
เอเชียทีท่ างแยกต่างระดับอยุธยาอ�ำเภอพระนครศรีอยุธยาผ่านวงเวียนเจดีย์

บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๒๗

วัดสามปลื้มข้ามสะพานปรีดี-ธ�ำรง (ปัจจุบันจะสัญจรผ่านสะพานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถซึง่ เป็นสะพานขนาน)
เข้าสูเ่ กาะอยุธยาซึง่ จะเรียกว่าถนนปรีดี พนมยงค์กอ่ นจะบรรจบกับถนนศรี
สรรเพชญ์ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
คุณวิเชียร กลิน่ สุคนธ์ ผูเ้ ป็นก�ำลังส�ำคัญช่วยผลักดันให้มชี อื่ ถนนปรีดี
พนมยงค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายปรีดี พนม
ยงค์ เล่าความเป็นมาของชื่อถนนให้ฟังว่า
“เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ได้มาปรารภกับผม
ในฐานะที่ผมเป็นอดีต ส.ส.พระนครศรีอยุธยา และเป็นสมาชิกชมรม
ต.ม.ธ.ก.สัมพันธ์ ว่า ‘ในชีวติ ไม่ตอ้ งการอะไรอีกแล้ว ขอแต่เพียงให้มชี อื่ ถนน
ในบ้านเกิดนายปรีดสี กั สายหนึง่ ’ ผมเห็นด้วยและรับความปรารภนัน้ มา ผม
พยายามศึกษาการขอตั้งชื่อถนนว่าต้องท�ำอย่างไรบ้างต้องเริ่มจากฝ่าย
บริหารคือเริ่มจากฝ่ายปกครองท�ำเรื่องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท�ำ
หนังสือให้เหตุผลต่างๆ ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญต่อจังหวัดอย่างไรต่อ
ประเทศชาติอย่างไรบ้าง
ถนนปรีดี พนมยงค์ นี้เป็นการตั้งชื่อถนนที่ยากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เพราะใช้เวลานานมาก เปลีย่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดถึง ๔ สมัยได้รบั แต่อเุ บกขา
คือ วางเฉย ไม่สนับสนุนและไม่ขัดขวาง

๐๒๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ต่อมาสมัยที่ ฯพณฯ โภคิน พลกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ท่านผูน้ มี้ คี วามศรัทธาท่านปรีดฯี ในฐานะทีเ่ คยเป็นศิษย์และเคย
ได้รับความเมตตาคราวที่ไปศึกษาต่อ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ช่วย
ผลักดันให้การตัง้ ชือ่ ถนนปรีดี พนมยงค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบ
ความส�ำเร็จ
ผมได้เสนอถนนแบบสั้นๆ ประมาณ ๒–๒.๕ กิโลเมตรขอให้เป็นชื่อ
ถนนปรีดี พนมยงค์ ถนนนีต้ รงกับสะพานปรีด-ี ธ�ำรง ซึง่ เป็นสะพานข้ามเข้า
เกาะเมืองเชื่อมถนนโรจนะไปตั้งต้นที่สี่แยกวังน้อยจากถนนพหลโยธินเข้า
มาแล้วก็ข้ามสะพานสะพานนี้ข้ามแม่น�้ำป่าสัก โดยตอนนั้นเทศบาลช่วย
เหลือเต็มที่ นายกเทศมนตรีเป็นคนที่คุ้นเคย เขาท�ำป้ายใหญ่ตรงทางลง
สะพานให้ แต่ ห ลั ง จากติ ด ป้ า ยชื่ อ ถนนได้ ๗ วั น ป้ า ยนั้ น ก็ ห ายไป ทั้ ง
ท่านผูห้ ญิงและญาติๆ ถามว่าคุณวิเชียรท�ำไมป้ายไม่มี ผมก็แก้ตวั ว่าตอนนัน้
เร่งรีบ ถ้าสร้างเสร็จถาวรแล้วจะท�ำให้ใหม่ ตั้งแต่นั้นจนถึงกระทั่งเมื่อ
พฤษภาคมนีก้ ย็ งั ไม่มปี า้ ยถนนปรีดี พนมยงค์ กว่าถนนสายนีจ้ ะชือ่ ถนนปรีดี
พนมยงค์ซอย ๑ ซอย ๒ ก็อีกนาน แต่ป้ายชื่อถนนไม่มี พยายามกู้กลับคืน
มาทางจังหวัดก็รบั ปากผม คิดว่าถนนทีเ่ ราตัง้ ชือ่ แล้วไม่ควรจะเสียเปล่าต้อง
ให้คนรู้จัก เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปีที่แล้วครบรอบ ๑๐ ปีการเปิด
ถนนจึงได้ท�ำพิธีร�ำลึกถึงถนนปรีดี พนมยงค์ เป็นความพยายามให้เกิดการ
ร�ำลึกถึงชื่อของปรีดี-ธ�ำรงหมายถึงท่านอาจารย์ปรีดีและหลวงธ�ำรงนาวา
สวั ส ดิ์ ซึ่ ง ท่ า นเป็ น คนบ้ า นเดี ย วกั น ผมจั ด พิ ธี ท� ำ บุ ญ ฉลอง ๑๐ ปี แ ละ

บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๒๙

ประกาศให้คนในพระนครศรีอยุธยารับรู้รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์บางฉบับได้รับการสนับสนุนจาก
สถานีโทรทัศน์ของจังหวัดซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดไปทั่วโลก
ผมพยายามทีส่ ดุ ทีจ่ ะปลุกถนนนีใ้ ห้มวี ญ
ิ ญาณตลอดไป แต่นบั วันคน
รุน่ ผมก็กำ� ลังจะล้มหายตายจากไป คนทีท่ ำ� งานในจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น
คนอยุธยา ผมได้แต่ถามตัวเองว่าท�ำไมงานของท่านปรีดจี งึ อยูเ่ บือ้ งหลังหัวใจ
คนในบ้านเกิดของท่านเอง และอยากให้ช่วยกันคิดว่าท�ำอย่างไรให้วันที่ ๒
พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคนดีกรุงเก่า
ระหว่างทีผ่ มเป็นประธาน ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ ผมได้รบั ทราบจากท่าน
ผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ว่าในชีวิตปฐมวัยของท่านปรีดีฯ นี้ นอกจากท่าน
จะเรียนหนังสือที่ในเมืองวัดข้างวังวัดพนมยงค์แล้ว ท่านก็ไปเรียนต่อที่บ้าน
ญาติฝ่ายคุณยาย เรื่องนี้ไม่เปิดเผยเท่าไหร่ จากนั้นไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัด
ไม้รวก อ�ำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันโรงเรียนวัดไม้รวกเลิกไป
แล้ว ผมและชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ จึงมีด�ำริสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์
“ปรีดี พนมยงค์” ขึ้นในบริเวณวัดไม้รวกนี้ โดยรวบรวมทุนทรัพย์จากทั้ง
ญาติและศิษย์เก่าอาคารนีค้ า่ ก่อสร้างโดยประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วน
ใหญ่ ผมเป็นคนสนับสนุนอยู่ แต่อาคารนี้ขึ้นอยู่กับเขตเทศบาล ซึ่งไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีเท่าทีค่ วร การก่อสร้างได้รบั การสนับสนุน
จากเจ้าอาวาสตอนนีเ้ จ้าอาวาสเพิง่ มรณภาพ ผมจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพใน
พิธีฌาปนกิจศพท่าน

๐๓๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ผมก็พยายามจะเผยแพร่ความเป็นอาจารย์ปรีดีฯ ที่มีคุณูปการต่อ
ประเทศชาติให้สาธารณชนได้รบั ทราบก็ทำ� ได้เท่าทีท่ ราบกันอยูอ่ ย่างนี้ การ
มีชื่อท่านไว้เป็นอนุสรณ์ก็เพื่อให้ทั้งวิญญาณที่เป็นตัวตนของท่านยังคงอยู่
และวิญญาณอุดมการณ์ของท่านอยู่เป็นนิรันดร์”๓

๓

สัมภาษณ์คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์, มกราคม ๒๕๖๐
บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๓๑

อนุสรณ์สถานอื่นๆ
อนึ่ง นอกจากชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ ที่มีความเป็นมาอันสลับซับซ้อน มี
เงื่อนง�ำบางประการแล้ว ยังมีสาธารณสถานที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่นายปรีดี
พนมยงค์ ด้วยความราบรื่น อีกหลายแห่ง อาทิ
แห่งแรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี (๑) อนุสาวรียป์ รีดี พนมยงค์
ทั้งที่ท่าพระจันทร์ รังสิต และล�ำปาง (๒) ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
ที่ตึกโดม ท่าพระจันทร์ (๓) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ที่ท่าพระจันทร์ และห้อง
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์ ในหอสมุดฯ (๔) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ (๕) ถนนปรีดี พนมยงค์ ในศูนย์รงั สิต และ (๖) อนุสรณ์สถาน ปรีดี
พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๔
ถัดมาคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี (๑) คณะนิติศาสตร์ปรีดี
พนมยงค์ และ (๒) หอประชุมปรีดี พนมยงค์
และแห่งสุดท้ายคือ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ มี สถาบันปรีดี พนมยงค์
ซึ่งครูองุ่น มาลิก มอบที่ดิน ๓๗๑ ตารางวา ในซอยทองหล่อ เพื่อก่อสร้าง
สถาบันปรีดีฯ ส�ำหรับใช้ด�ำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ราษฎรไทย
ตั้งอยู่บริเวณถิ่นเกิดของนายปรีดีฯ ตรงข้ามวัดพนมยงค์ ต�ำบลท่าวาสุกรี อ�ำเภอพระนคร
ศรีอยุธยา เดิมเป็นกรรมสิทธิข์ องมูลนิธปิ รีดี พนมยงค์ ต่อมาในปี ๒๕๔๖ คณะกรรมการมูลนิธิ
ปรีดี พนมยงค์ เห็นพ้องต้องกันว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพในการสาน
ต่อเจตนารมณ์ของนายปรีดีฯ ให้บรรลุผล จึงมีมติมอบอนุสรณ์สถานปรีดีฯ เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔

๐๓๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

แม้มอี ปุ สรรคขวากหนามและโศกนาฏกรรมบนถนนสายปรีดี พนมยงค์
อย่างต่อเนื่อง แต่อุดมการณ์รับใช้ชาติและราษฎรไทยอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ของนายปรีดีฯ ยังคงโดดเด่นอยู่บนเส้นทางสายนี้ตราบชั่วนิรันดร์
สมดั่งพุทธวัจนะที่ว่า
อโถ สุจิณฺณสฺส ผลํ น นสฺสติ
ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย

บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๓๓

บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส๑
กองบรรณาธิการ สยามใหม่

คัดจาก ฉบับร�ำลึกพระคุณท่านผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ของ ต.ม.ธ.ก. รุ่น ๒
พ.ศ.๒๕๒๗ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๒๗), น. ๑๒๓–๑๒๘.
ส่วนรูปประกอบคัดมาจาก จินดา ศิรมิ านนท์. ความทรงจ�ำจากบ้านชานกรุงปารีส
ปัจฉิมชีวิตของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ (ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ จัดพิมพ์
เนื่องในโอกาส ๑๐ ปีแห่งการจากไปของนายปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖).
๑

บ้านอองโตนี

นายปรีดี หน้าประตูบ้าน
(ถ่ายโดย จริย์วัฒน์ สันตะบุตร)

บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส ๐๓๕

แอปเปิล้ ต้นนัน้ แผ่กงิ่ กานสาขาให้รม่ เงา ครึม้ อยูภ่ ายในรัว้ เหล็กทีก่ นั้ บ่งบอก
อาณาเขตของบ้านสีขาวเลขที่ ๑๗๓ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอะคินติค บริอัง เขต
๙๒๑๖๐ เมืองอองโตนี ถัดจากกรุงปารีสลงมาทางใต้ประมาณ ๖ กิโลเมตร
หากมองจากภายนอกรั้วจะเห็นสนามหญ้าเล็กๆ เขียวขจีปูลาดอยู่หน้าตัว
บ้านชั้นเดียวทรงยุโรปอย่างที่ปลูกกันอยู่ทั่วๆ ไป
“บ้านหลังนี้ซื้อจากสองตายายชาวฝรั่งเศสโดยขายบ้านที่สาทร
กรุงเทพฯ แล้วเงินมาซื้อหลังนี้ในราคาที่ไม่แพงนักเพราะเป็นบ้านเล็กๆ”
ดุษฎี บุญทัศนกุล บุตรคนรองสุดท้องของท่านปรีดี พนมยงค์ บอกเล่าถึง
ความเป็นมาและชีวติ ความเป็นอยูข่ องท่านรัฐบุรษุ อาวุโสภายใต้ชายคาแห่ง
นี้กับ สยามใหม่

ห้องหนังสือ ห้องที่นั่งท�ำงานจนวาระสุดท้าย

๐๓๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

หลายคนอาจคิดว่าคนอย่างท่านปรีดี บุคคลส�ำคัญระดับชาติ คงมี
ชีวิตความเป็นอยู่โอ่อ่าภูมิฐานดั่งเช่นผู้น�ำที่มีอันจะกินคนอื่นๆ ทั่วไป แต่...
ในความเป็นจริงสภาพภายในบ้านเล็กๆ กะทัดรัดหลังนัน้ เมือ่ ผ่านเข้าไปจะ
พบห้องรับประทานอาหารที่ใช้รับแขกในด้วยในตัว ถัดไปเป็นห้องท�ำงาน
ของท่านปรีดีที่มีหนังสืออัดแน่นอยู่อย่างเป็นระเบียบ
ต่อจากนั้นก็เป็นห้องนอนของท่านกับท่านผู้หญิงที่มีเพียงเตียงเดี่ยว
๒ ตัว ตั้งห่างกันคืบกว่าๆ มีตู้ใช้บรรจุเสื้อผ้าของบุคคลทั้งสองเพียงไม่กี่ชุด
โทรทัศน์เครือ่ งเล็กทีบ่ ตุ รหลาน ซือ้ ให้เนือ่ งในวันคล้ายวันเกิดเมือ่ ๓ ปีทผี่ า่ น
มา และหิ้งวางพระพุทธรูปกับภาพถ่ายของลูกๆ หลานๆ ด้านหลังของตัว
บ้านเป็นห้องครัวขนาด ๑.๕ คูณ ๓ เมตร มีตู้เย็นขนาดย่อมและเตาแก๊สหุง
ต้มอาหารเพียงเท่านั้นก็แทบจะไม่มีพื้นที่ให้เดินสวนกันได้ ส่วนล่างสุดที่ลึก
ลงไปจากระดับพื้นบ้านใช้เป็นที่เก็บรถ ในขณะที่ส่วนชั้นบนตรงห้องใต้
เพดาน ซึ่งฝรั่งทั่วไปมักใช้เป็นที่เก็บของก็ต้องเจียดแบ่งให้หลานๆ ใช้เป็น
ห้องหลับนอน
เฟอร์นิเจอร์ ก็แสนจะธรรมดา นอกจากโทรทัศน์เครื่องเล็กในห้อง
นอนท่านแล้ว ก็มีเครื่องใหญ่อีกเครื่องผลิตในฝรั่งเศสราคาไม่แพงนัก วิทยุ
หนึง่ เครือ่ งทีท่ า่ นใช้ฟงั ข่าวเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกนัน้ ก็เป็นพวกตูแ้ ละชัน้ วาง
หนังสือโต๊ะเก้าอี้อีกไม่กี่ตัว และบรรดาแผนที่กับรูปภาพต่างๆ ที่แขวนอยู่
ตามฝาผนัง เสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ก็มีอยู่น้อยชุด หากอยู่ภายในบ้าน ท่านมัก
สวมกางเกงเสื้อเชิ้ตทับด้วยเสื้อไหมพรม และผ้าพันคอป้องกันความหนาว
เย็น
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แต่หากออกไหนมาไหนนอกบ้าน ก็มกั จะใส่สทู สีกรมท่าตัวโปรดทีต่ ดั
ทีส่ งิ คโปร์เมือ่ ๓๐ กว่าปีทแี่ ล้ว สวมหมวกและถือไม้เท้า ตัง้ แต่มาอยูท่ ฝี่ รัง่ เศส
ท่านไม่เคยตัดสูททีน่ เี่ ลยเพราะราคาแพง เมือ่ ครัง้ อยูท่ จี่ นี เคยตัดชุดเพียงชุด
เดียว ส่วนเสื้อเชิ้ตนั้นนานๆ จะซื้อสักตัวหนึ่ง
ข้าวของใช้ทฟี่ มุ่ เฟือย เป็นต้นว่า น�ำ้ หอมแป้ง น�ำ้ มันใส่ผม ท่านไม่เคย
ซื้อหามาใช้เลย เคยใช้แต่น�้ำยาใส่ผมกันรังแคกับไอซ์ โคโลญ แต่ก็เพียงชั่ว
ระยะหนึ่งแล้วก็เลิกไป เดือนหนึ่งท่านจะตัดผม ๒ ครั้ง ที่ร้านเล็กๆ อยู่ห่าง
จากบ้านไปไม่ไกลนัก ของจุกจิกก็มีแต่ยาดมของสหการโอสถกับวิคที่ใช้สูด
ดม และทาให้โล่งจมูกหายใจคล่องเท่านั้น
ท่านปรีดตี นื่ แต่เช้าเป็นปกติ เข้านอนแต่หวั ค�ำ่ ตอนตีหา้ ครึง่ ท่านต้อง
ตื่นขึ้นเพื่อรับฟังข่าวจากวิทยุทั้งจาก บี.บี.ซี. และสถานีของฝรั่งเศส จน
กระทั่งถึง ๘ นาฬิกาจึงค่อยรับประทานอาหารเช้า มักเป็นพวกอาหารฝรั่ง
มีแฮม ขนมปังทาเนยและชา เสร็จแล้วรอบุรุษไปรษณีย์น�ำจดหมายกับ
หนังสือพิมพ์มาส่ง ซึ่งจะมาส่งเป็นประจ�ำทุกวันละหลายๆ เที่ยวจนบุรุษ
ไปรษณียค์ นุ้ เคย จดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ แม้ผสู้ ง่ จะจ่าหน้าซองเขียนทีอ่ ยูค่ ลาด
เคลือ่ น แต่เมือ่ เห็นชือ่ ท่านหรือคนในบ้าน ก็สามารถน�ำมาส่งได้อย่างถูกต้อง
หนังสือพิมพ์ไทยนั้นท่านรับแทบทุกฉบับทั้งรายวันและรายสัปดาห์
ส่วนหนังสือพิมพ์ฝรั่งก็มี อาทิ Herald Tribune, Le Monde Figaro ใน
แต่ละเดือนจึงต้องจ่ายค่าหนังสือพิมพ์เป็นจ�ำนวนมาก หากใครมาเยีย่ มเยียน
ท่าน ไม่วา่ จะเป็นคนไทยหรือคนชาติอนื่ ของฝากทีท่ า่ นโปรดปรานมากทีส่ ดุ
ก็เห็นจะเป็นหนังสือ ยกเว้นหนังสือประเภทมวย, ดารา หรือทีไ่ ม่คอยมีสาระ
เท่านั้นที่ท่านไม่ชอบอ่าน
๐๓๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

รับประทานอาหารเช้า

กับครูฉลบชลัยย์ พลางกูร และคุณสุภา ศิริมานนท์ ในห้องเรียน
(บนโต๊ะอาหาร ในห้องอเนกประสงค์)
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พอสายหน่อยสัก ๑๐ นาฬิกา ก็จะเริม่ ท�ำงาน ในระยะหลังนีง้ านหลัก
ก็คอื เขียนชีวประวัตติ วั ท่านเมือ่ ๔-๕ ปีกอ่ นท่านจะพิมพ์ดดี เอง แต่มาในช่วง
หลังท่านให้คุณวิชิณี สุนทร-วิจารณ์ หลานสะใภ้ท่านผู้หญิงเป็นเลขานุการ
พิมพ์จากข้อความที่ท่านเขียนให้ นอกจากนั้นก็อาจมีผู้ขอให้ท่านช่วยเขียน
ค�ำขวัญต่างๆ ให้ หรือเรื่องเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง ทั้งงานเขียนชีวประวัติและ
ค�ำขวัญนั้นกว่าจะเสร็จหรือได้ออกมาแต่ละหน้า มักต้องใช้เวลานานเพราะ
ท่านต้องค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงที่แน่ชัด และมีการตรวจทานแก้ไขเพิ่ม
เติมจนกว่าจะเป็นที่พอใจ
จนเที่ยง ก็รับประทานอาหารกลางวัน โดยมากจะเป็นอาหารจาน
เดียว จ�ำพวกปลาหรือไม่ก็อาหารฝรั่ง เสร็จแล้วดูข่าวโทรทัศน์ บางวันอาจ
จะมีนอนพักบ้าง พอบ่าย ๒ โมง ก็ท�ำงานที่คั่งค้างจากช่วงเช้า ในช่วงบ่ายนี้
บางทีอาจมีอาหารว่างเป็นพวกพายและผลไม้ตา่ งๆ โดยเฉพาะกล้วยเผานัน้
ชอบมากที่สุด ขนมขบเคี้ยวก็เป็นพวกท็อฟฟี่หรือถั่วปากอ้า
ในบางวัน อาจจะมีแขกมาเยี่ยมเยือน มีบ่อยครั้งที่เป็นนักศึกษาไทย
ในฝรั่งเศส มาขอค�ำแนะน�ำในการท�ำวิทยานิพนธ์ แต่หากมาขอแนะน�ำด้วย
เหตุเพราะท่านเป็นผูท้ มี่ ชี อื่ เสียงหรือมีความรูม้ าก โดยทีผ่ นู้ นั้ มิได้คน้ คว้ามา
ก่อนล่วงหน้าบ้างแล้วละก็ ท่านจะไล่กลับให้ไปค้นคว้ามาเสียก่อน ซึ่งท่าน
มักจะปรารภอยู่เสมอว่า “ต้องพยายามค้นคว้าใฝ่หาด้วยตนเองให้มาก ฟัง
ค�ำแนะน�ำแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ ให้คิดตริตรองให้ดี”
บางทีผทู้ มี่ าขอความรูแ้ ทนทีจ่ ะเป็นผูซ้ กั ถามหรือสัมภาษณ์ กลับเป็น
ฝ่ายถูกท่านสัมภาษณ์เอาเสียเอง เนื่องจากมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นน้อย
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เกินไป หรือไม่ศึกษามาเสียก่อน บ้างหวังแต่จะมารับจากท่านแต่อย่างเดียว
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านก็มิได้รังเกียจที่จะให้ความรู้ที่มีอยู่ ผู้ใดมาหาท่าน
มักจะไม่ค่อยผิดหวัง บางทีได้ความรู้ในเรื่องอื่นๆ แถมพกกลับไปอีกด้วย
ท่านสามารถสนทนาได้กับบุคคลทุกวัย มิเคยถือยศถือศักดิ์ จนนักศึกษาที่
นัน่ มักเรียกท่านว่า “คุณปูห่ รือคุณตา” เสียมากกว่าทีจ่ ะเรียกว่า “ท่านครับ...
ท่านขา…”
อาหารเย็นส่วนมากจะเป็นพวกข้าวต้ม หลังจากนั้นก็ดูข่าวโทรทัศน์
ต่อจากนั้นก็จะเป็นภาพยนตร์ ที่ชอบมากที่สุดก็คือพวกสารคดี โดยเฉพาะ
เรื่องทางประวัติศาสตร์หรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับจักรๆ วงศ์ๆ ของรัสเซีย ด้วย
ความที่ท่านมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์มาก ท่านก็มักจะอธิบายเพิ่มเติมให้
แก่ผู้ที่ร่วมชมอยู่ ณ ที่นั้นด้วย เรื่องที่ไม่ชอบดูเป็นที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องที่
เกีย่ วกับอินเดียนแดงทีส่ ร้างโดยชาวอเมริกนั ซ�ำ้ ท่านยังกล่าวบริภาษอีกด้วย
ว่า “พวกอเมริกันนี่ ไปรุกรานเขาแล้วยังสร้างภาพยนตร์บิดเบือนความจริง
อีก เป็นการเอาเปรียบกันเกินไป”
ในบางสัปดาห์อาจมีรายการพิเศษพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน เป็นต้น
ว่าไปเดินดูของที่ตลาด หรือไม่ก็เดินเล่นตามสวนสาธารณะ หรืออาจปิกนิค
ที่ริมแม่น�้ำกับท่านผู้หญิง และลูกๆ หลานๆ ท่านมีรถเปอโยต์ขนาดเล็กรุ่น
๓๐๕ ที่ซื้อเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๕ ในราคาแสนกว่าบาท แทนคันเก่ารุ่น
๕๐๔ ที่ใช้มา ๑๒ ปีจนเสื่อมสมรรถภาพไปตามกาลเวลา แต่เนื่องจากท่าน
ขับรถไม่เป็นจึงต้องให้บตุ รหรือหลานเป็นผูข้ บั ให้ ซึง่ ท่านก็มกั จะนัง่ ตอนหน้า
เคียงคูก่ บั คนขับ เมือ่ รถผ่านยังสถานทีใ่ ดท่านก็มกั จะอธิบายถึงความเป็นมา
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ห้องอเนกประสงค์ ห้องที่มีชีวิตชีวาที่สุดของบ้าน
เป็นทั้งห้องรับแขก นั่งเล่น รับประทานอาหาร และท�ำงาน

ณ เก้าอี้หวาย ตัวที่นั่งประจ�ำในห้องอเนกประสงค์
๐๔๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ตลอดจนความส�ำคัญของสถานทีน่ นั้ ให้แก่ผรู้ ว่ มเดินทางฟังอีกด้วย แสดงให้
เห็นถึงความเป็นผู้มีพหูสูตและสามารถจดจ�ำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี
บุคลิกของท่านอีกอย่างหนึง่ คือความมีนสิ ยั อ่อนโยน รักเด็กและสัตว์
เลี้ยง หากพบปะเด็กไม่ว่าที่ใดก็ตามจะหยุดทักทายพูดคุย ยิ่งถ้าเป็นเด็กที่
ช่างคิด ตอบค�ำถามเก่ง ก็อาจคุยกันเป็นนานเอาเลยเสียทีเดียว ส่วนสัตว์
เลีย้ งนัน้ สมัยอยูท่ จี่ นี ท่านเคยเลีย้ งสุนขั ตัวหนึง่ ทัง้ แสนรูแ้ ละซือ่ สัตย์ แต่เมือ่
มาอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้เลี้ยงเพราะค่าอาหารแพง แต่กระนั้นก็มีกระต่ายตัว
น้อยๆ ที่หลานของท่านเลี้ยงไว้ท่านก็คอยดูแลเอาใจใส่อยู่มิได้ขาด
เรือ่ งอาหารการกินนัน้ ต้องเป็นรสจืด เพราะหมอซองส์ แพทย์ประจ�ำ
ตัวสั่งห้ามเอาไว้ว่า ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดหรือมันเกินไป ปกติ
แล้วท่านจะไม่ดื่มสุรา สมัยเมื่อครั้งยังอยู่ในประเทศไทย ท่านเคยแต่จิบเพื่อ
เรียกน�้ำย่อยก่อนอาหารเท่านั้น ไม่เคยดื่มถึงขนาดเมามาย ส่วนบุหรี่นั้น ไม่
ได้สบู มาหลายปีแล้ว และท่านยังสัง่ ห้ามมิให้ผใู้ ดสูบบุหรีใ่ นบ้านโดยเด็ดขาด
เพราะจะท�ำให้ผทู้ ไี่ ม่สบู รับควันเข้าไปด้วย แต่ในสมัยทีท่ า่ นยังสูบอยูน่ นั้ เคย
ท�ำสถิติมากถึง ๖๐ มวนในวันเดียว บุหรี่ที่ชอบสูบประจ�ำคือเบนสันและ
โกลด์แฟล็กของอังกฤษ
บุหรี่ในสมัยนั้น มิได้บรรจุในซองเหมือนปัจจุบัน แต่จะบรรจุใน
กระป๋องรูปทรงกระบอก เวลาเปิดกระป๋องครั้งแรกจะมีเสียงดัง ฟี้...และถ้า
หากท่านได้สูบบุหรี่ดีๆ มา ท่านจะไม่ยอมให้ผู้ใดเปิดกระป๋องก่อนเป็นอัน
ขาด ด้วยเหตุที่ชอบฟังเสียง ฟี้...นั่นเอง
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เมื่อไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และรับประทานอาหารตามที่แพทย์สั่ง จึง
ท�ำสุขภาพของท่านแข็งแรงดีเยี่ยม ไม่ค่อยจะเจ็บป่วย จะมีก็เพียงแต่ท้อง
เฟ้อเท่านั้น หมอเบนสันจะมาเยี่ยมดูแลท่านเพียงเดือนละครั้ง แต่ก็มีที่บาง
ท่านเห็นอาหารที่อยู่ในบัญชีสั่งห้าม แต่อยากรับประทานขึ้นมา ก็ลองแอบ
ชิมสักค�ำสองค�ำ พอบุตรหลานเห็นเข้าและร้องห้าม ท่านก็หยุดทันทีพร้อม
กับหัวเราะชอบใจ ส่วนสุขภาพของคนอื่นๆ ในบ้านนั้นท่านเอาใจใส่เป็น
พิเศษ แม้จะเพียงปวดหัวตัวร้อนเพียงเล็กน้อยแต่ทา่ นก็อตุ ส่าห์กระวีกระวาด
หยูกยามาให้ทันที
ญาติมติ รผูใ้ กล้ชดิ ผูห้ นึง่ เล่าให้ฟงั ว่า “ฝีมอื การท�ำอาหารของท่านปรีดี
นั้นเป็นเลิศทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง” แกงเขียวหวานของท่านนั้นอร่อย
ยิ่งนัก โดยไม่จ�ำเป็นต้องใส่ผงชูรสหรือบรั่นดีแต่อย่างไร สมัยที่อยู่ในเมือง
ไทยเคยมีคนแนะน�ำให้ทา่ นท�ำไก่อบ โดยเอาน�ำ้ มันเนยฉีดเข้าไปในเส้นเลือด
แล้วน�ำไปอบก็จะได้ไก่อบรสหอมหวานโอชาไม่น้อย
ถึงแม้วา่ ท่านปรีดจี ะเป็นนักการเมือง แต่ทา่ นก็มอี ารมณ์สนุ ทรียท์ าง
ด้านศิลปะอยู่ในจิตใจ ท่านชอบฟังเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยเป็น
อาจิณ หากผูใ้ ดเคยได้ชมภาพยนตร์เรือ่ ง “พระเจ้าช้างเผือก” ซึง่ ท่านก�ำกับ
การแสดงเองแล้วจะเห็นว่า ท่านสามารถจัดฉากและให้เพลงประกอบได้
อย่างดีเยี่ยม สิ่งนี้แหละแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ท่านมีความซาบซึ้ง
และเข้าใจในศิลปะได้ดีเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องดนตรีทั้งๆ ที่ท่านเล่นดนตรี
ไม่เป็นเลยสักอย่างเดียว แม้กระทั่งการเต้นร�ำ ท่านก็เต้นไม่เป็น
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กับมิตรเก่าในสวนหลังบ้าน (ข้างนายปรีดี คือ คุณกนต์ธีร์ ศุภมงคล)

ในสวนหลังบ้าน กับนักเรียนไทยในฝรั่งเศส
บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส ๐๔๕

มีอยูค่ รัง้ หนึง่ สมัยทีท่ า่ นเป็นนายกรัฐมนตรีได้มกี ารจัดงานเฉลิมฉลอง
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ในงานนี้มีการลีลาศ ตัวท่านในฐานะประธาน
จัดงานต้องออกมาลีลาศเปิดฟลอร์ตามธรรมเนียม เมือ่ โฆษกกล่าวเชิญท่าน
ก็จูงมือท่านผู้หญิงออกมาหน้าเวทีท�ำให้ผู้ที่ทราบว่าท่านเต้นร�ำไม่เป็นต่างก็
ฉงนอยูใ่ นใจ แต่ทา่ นก็แก้ปญ
ั หาได้โดยการโค้งค�ำนับพร้อมกับกล่าวเชิญผูม้ า
ร่วมงานให้ออกมาลีลาศได้ตามอัธยาศัย แล้วท่านก็จูงมือท่านผู้หญิงเดินลง
เวทีไป
ในเรือ่ งของความเชือ่ นัน้ ท่านปรีดนี ยิ มในความคิดทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์
ท่านจะไม่เชื่อในสิ่งที่งมงายอย่างเด็ดขาด เมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวติดต่อ
กัน ๒ ครั้งในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้นั้น ท่านก็เล่าเป็นเชิงให้ความรู้
กับผู้ใกล้ชิดว่า คนสมัยโบราณความรู้ยังมีไม่มากมักถือว่า การเกิดแผ่นดิน
ไหว ๒ ครั้งในระยะเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักนี้ จะต้องมีบุคคลส�ำคัญผู้หนึ่งผู้
ใดตายลง ผู้ใกล้ชิดทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่นั้น ต่างก็รับฟังไว้โดยคิดแต่เพียงว่า
เป็นความรู้ไม่ได้เชื่อตามคนโบราณ
แต่ไม่มีใครเลยสักคนจะฉุกคิดว่า บุคคลส�ำคัญที่เมืองไทยจะต้องสูญ
เสียนั้นจะเป็นท่านปรีดี พนมยงค์
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ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ กับร่างที่ไร้ลมหายใจของ
นายปรีดี พนมยงค์ (๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖)
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การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย:
บทเรียนจากป๋วยและปรีดี

ในส่วนนีเ้ รียบเรียงขึน้ จากการเสวนา เรือ่ ง “การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย:
บทเรียนจากป๋วยและปรีดี” เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
มีวิทยากรร่วมเสวนาจ�ำนวน ๓ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.
สิรพิ รรณ นกสวน สวัสดี รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล และผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล โดยมีนายกษิดิศ อนันทนาธร
ด�ำเนินรายการ
เนื้อหาที่ปรากฏต่อไปนี้ เรียบเรียงมาแต่เฉพาะของวิทยากรแต่ละ
ท่าน
**************
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๑. รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
สมมติเสวนากับปรีดี พนมยงค์ เรื่องรัฐธรรมนูญ กระบวนการร่างและ
ประชาธิปไตย สมมติเสวนา เนื่องจากอาจารย์ปรีดีไม่ได้อยู่ สิ่งที่ผมจะพูด
วันนี้ก็เป็นการอ่านจากตัวบทเป็นหลักถึงงานที่อาจารย์ปรีดีเขียนไว้

๑.๑ ความฝันและความล้มเหลวของป๋วย

วันนี้หัวข้องานกล่าวถึงบุคคลส�ำคัญ ๒ ท่านคือ อาจารย์ป๋วย และ
อาจารย์ปรีดี๑ ในส่วนของอาจารย์ป๋วย ผมได้มาพูดที่หอประชุมศรีบูรพา
เมื่องาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ที่ผ่านมา เรื่อง
กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่ชื่อ “ป๋วย” และได้มีบทความตีพิมพ์รวมกับ
ของนักวิชาการท่านอื่นๆ รวม ๖ ชิ้น ถึงอาจารย์ป๋วยในมิติต่างๆ แล้ว๒
ส� ำ หรั บ ป๋ ว ยมี ส ่ ว นร่ ว มในรั ฐ ธรรมนู ญ ๒๕๑๗ ในฐานะที่ เ ป็ น
กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้น สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจส�ำคัญที่เราน่า
จะสรุปได้สนั้ ๆ คือป๋วยพยายามจะผลักดันแนวความคิดแบบเสรีประชาธิปไตย
เข้าไปในร่างรัฐธรรมนูญ เช่น การท�ำให้เกิดการยอมรับสิง่ ทีเ่ รียกว่า เสรีภาพ
ในมโนธรรมและความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญของ
ไทย แม้ว่าฉบับใดๆ อันนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่า เสรีนิยมสุดๆ คือ ป๋วยบอกว่า
ต่อไปจะเรียกสั้นๆ ว่า “ป๋วย” และ “ปรีดี”
ประจักษ์ ก้องกีรติ และ ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณาธิการ), ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยน
ผ่าน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๙).
๑
๒
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เราต้องมีเสรีภาพในมโนธรรม แม้ว่าเสรีภาพในมโนธรรมของเราจะขัดต่อ
กฎหมาย แต่เราควรต้องยอมรับสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพในมโนธรรม เช่น ใคร
ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะฆ่าคน ก็ควรต้องได้รับการเคารพ แม้ว่าจะปฏิเสธการ
เป็นทหารก็ตาม
และอีกอันหนึ่งที่ป๋วยพยายามผลักดันคือ เสรีภาพในประชาธิปไตย
ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองผ่านระบบเลือกตั้ง ทั้ง
ส่งเสริมเยาวชนเข้ามามีสิทธิเลือกตั้ง ให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
ซึ่งประเด็นที่ป๋วยพยายามผลักดัน พบว่า ในการประชุมตอนท้ายๆ
ป๋วยได้บอกว่า หลังจากทีอ่ ภิปรายต่อสูย้ ดื เยือ้ มายาวนาน ในช่วงทีส่ ถานการณ์
บ้านเมืองเป็นท้องฟ้าสีทองผ่องอ�ำไพ บัดนี้เป็นที่ตระหนักแล้วว่า สภาแห่ง
นี้ไม่สู้จะใช้เหตุผลมากเท่าไหร่ ดังที่ท่านพูดว่า
“ที่กระผมจะไม่ขออธิบายเหตุผลนั้นก็ไม่ใช่เพราะเห็นว่าสภานี้ไม่
ชอบฟังเหตุผล แต่คิดไปอีกทีก็ไม่แน่เหมือนกัน เพราะเท่าที่แล้วมา จาก
รายงานการประชุมสภาก็ดี หรือจากการฟังค�ำอธิบายทางบ้านด้วยการ
ถ่ายทอดทางวิทยุก็ดี เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราลงมติเรื่องส�ำคัญๆ ใดๆ ฝ่าย
ทีช่ นะนัน้ มักจะไม่อภิปรายแสดงเหตุผลใดๆ ปล่อยให้พวกทีเ่ ราเรียกกันเล่นๆ
ว่าพรรคฝ่ายแพ้ พูดไป มีแรงพูดก็พูดไป มีลมปากก็พูดไป ข้าพเจ้าจะเอา
ของข้าพเจ้าอย่างนี้แหละ”๓

รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๖๓ วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๑๗,
๒๙๑–๙๒. อ้างถึงใน ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน, น. ๒๑๗.

๓
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สุดท้ายประเด็นทีป่ ว๋ ยพยายามจะผลักดันแทบทัง้ หมด แพ้ในการลงมติ
บทเรียนที่ส�ำคัญของป๋วย อึ๊งภากรณ์ คือ นี่คือโศกนาฏกรรมของ
ปัญญาชนสาธารณะ ซึง่ ในตอนเริม่ ต้นคาดหวังว่าจะใช้ความรูใ้ นการผลักดัน
ให้เกิดกติกาของบ้านเมือง ทีเ่ ป็นธรรมและก้าวหน้าได้ แต่สดุ ท้าย พืน้ ทีแ่ ห่ง
นี้มิใช่พื้นที่ที่ปัญญาชนจะเข้าไปผลักดันได้ ผมคิดว่าอันนี้ส�ำคัญ เพราะมัน
ควรจะเป็นอนุสติให้กบั ปัญญาชนจ�ำนวนมากทีม่ กั จะเชือ่ ว่า การเข้าไปมีสว่ น
ร่วมกับอะไรก็ตามแล้วหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นได้ ให้คิดถึงป๋วยปี ๒๕๑๗ ซึ่ง
ได้รับคะแนนคัดเลือกเป็นสมาชิกนิติบัญญัติล�ำดับที่ ๒ เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง ป๋วยยังผลักดันไม่ได้เลย แล้วปัญญาชนคิดว่าตัวเองจะเข้าไปใน
พืน้ ทีร่ า่ งรัฐธรรมนูญ แล้วคิดจะผลักดันความก้าวหน้าให้เกิดขึน้ ได้ ผมคิดว่า
นีเ่ ป็นความล้มเหลว เป็นโศกนาฏกรรมของปัญญาชนสาธารณะอย่างส�ำคัญ
ที่เราควรเรียนรู้
ผมไม่ขอลงลึกรายละเอียดเรื่องป๋วยมาก เพราะมีงานที่เขียนมา
เรียบร้อย ตีพิมพ์ออกมาในหนังสือ ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
แล้ว

๑.๒ ปรีดีกับการร่างรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้ ผมคิดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ปรีดี พนมยงค์ ๕
เรื่องด้วยกัน
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๑.๒.๑ ปรีดีกับความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
ปรีดีมีความเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ (มิ.ย. ๒๔๗๕,
ธ.ค. ๒๔๗๕, ๒๔๘๙) จะพบว่าบทบาทของปรีดีในช่วงแรกจะมีบทบาทใน
ฐานะผู้น�ำราษฎร ที่ไม่ได้ท�ำการอภิปรายอย่างก้าวขวางมากเท่าไหร่ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ปรีดีมีอ�ำนาจแต่ขาดความจัดเจน อันนี้เป็นถ้อยค�ำที่ อาจารย์ปรีดีพูด
ไว้หลังทศวรรษ ๒๕๒๐ ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ๔
การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หาการร่างรัฐธรรมนูญจ�ำนวนมาก
ปรากฏในช่วงทีป่ รีดมี คี วามจัดเจนแล้วแต่ไม่มอี ำ� นาจ จะพบว่างานเขียนของ
ปรีดีจ�ำนวนมากเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ คนที่ไม่ค่อยมี
อ�ำนาจ เวลาพูดอะไรจะพูดตรงไปตรงมากว่าคนทีม่ อี ำ� นาจ ลองสังเกตคนใน
สังคมไทยเวลาวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่แหลมคมจะเป็นคนไม่มีอ�ำนาจอย่าง
เป็นทางการ เพราะฉะนั้นงานของปรีดีที่เราเห็นเป็นงานที่เกิดขึ้นหลัง
ทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นงานทีเ่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวางในช่วงทีไ่ ร้อำ� นาจ เพราะ
ฉะนั้นอันนี้เป็นเบื้องแรกของสถานะของปรีดีในช่วงที่มีความเห็นทางการ
เมืองต่อเรื่องรัฐธรรมนูญ

เป็นบทสัมภาษณ์รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ โดยนายแอนโทนี พอล ผู้สื่อข่าวนิตยสาร
เอเชียวีค ประจ�ำกรุงปารีส ได้สัมภาษณ์ท่าน ณ บ้านพักชานกรุงปารีส และได้น�ำค�ำสัมภาษณ์
นั้นลงในนิตยสาร เอเชียวีค ฉบับวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๑๙๗๙ - ๔ มกราคม ๑๙๘๐ ภายใต้
หัวเรือ่ งว่า “PRIDI THROUGH A LOOKING GLASS” ถอดความเป็นภาษาไทยโดย ร.อ. วัชรชัย
ชัยสิทธิเวช รน. ตรวจทานโดย สุภัทร สุคนธาภิรมย์
๔
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๑.๒.๒ รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย
ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจน ส�ำหรับปรีดี รัฐธรรมนูญไม่เท่ากับ
ประชาธิปไตย เวลาถามว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร ปรีดบี อกว่า หมายถึงระเบียบ
การปกครองของแผ่นดินของรัฐ แต่ทั้งนี้ ปรีดีย�้ำว่าการมีรัฐธรรมนูญ ไม่ได้
หมายถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสมอไป รัฐธรรมนูญไม่เท่ากับ
ประชาธิ ป ไตย รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล� ำ พั ง ยั ง ไม่ เ ป็ น แบบการปกครองแบบ
ประชาธิ ป ไตยเสมอไป อาทิ บางประเทศปกครองแบบเผด็ จ การ ก็ มี
รัฐธรรมนูญเผด็จการของตน เช่น ประเทศอิตาลีสมัยมุสโสลินี พูดถึงรัฐบาล
ถนอม-ประภาส ปกครองตามแบบเผด็จการ ก็มีรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เพราะฉะนัน้ อันนีผ้ มคิดว่าคือพืน้ ฐาน
เวลาถามว่า รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยคืออะไร นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อย่า
คิดว่าประเทศไหนมีรัฐธรรมนูญแล้วจะหมายถึงประชาธิปไตย
มีงานวิชาการของต่างประเทศศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกันเป็น
จ�ำนวนมาก เขาเรียกภาวะแบบนีว้ า่ constitution without constitutionalism คือหมายถึงประเทศทีม่ รี ฐั ธรรมนูญ แต่เป็นรัฐธรรมนูญทีไ่ ม่มแี นวคิด
รัฐธรรมนูญนิยม ซึง่ หมายความว่าต้องมีการประกาศอ�ำนาจรัฐ รับรองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน มีสื่อมวลชนที่พูดอะไรได้อย่างกว้างขวาง มีฝ่าย
ตุลาการที่เป็นอิสระขึ้น ในโลกนี้ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ มา มีงาน
วิชาการของต่างประเทศศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบชี้ให้เห็นว่าในโลกนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แถบยุโรป ภาวะแบบนีเ้ กิดขึน้ อย่างกว้างขวาง ถ้าพูดอีก
แบบผมคิดว่ามันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามีรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีระบบ
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รัฐธรรมนูญนิยม เราเห็นปรากฏการณ์เหล่านีใ้ นละตินอเมริกา ในเอเชีย ใน
แอฟริกา ทุกประเทศมีรัฐธรรมนูญหมด แต่เป็นรัฐธรรมนูญชนิดเผด็จการ
ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจ เพราะในแง่หนึ่ง อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านี้ เป็นดิน
แดนประชาธิปไตยที่ไม่เป็นเสรี ไม่ต้องตกใจถ้าเราคิดว่าประเทศเราเป็น
รัฐธรรมนูญที่ไม่มีรัฐธรรมนูญนิยม ไม่ต้องเสียใจครับ เรามีเพื่อนร่วมโลกอีก
เยอะ อย่าไปคิดว่า เราเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร เรามีเพื่อนร่วมโลก ร่วม
ชะตากรรม หมายความว่า เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นประเทศที่
ไม่สู้จะมีหลักการรัฐธรรมนูญนิยมอยู่ ผมเชื่อว่ามีแบบนี้อยู่เยอะ อันนี้เป็น
งานวิชาการของต่างประเทศที่มีชื่อเสียงจ�ำนวนมาก ลองหาอ่านได้
แต่ ผ มคิ ด ว่ า สิ่ ง ที่ ป รี ดี พนมยงค์ พู ด ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ เ ท่ า กั บ
ประชาธิปไตย ผมคิดว่าปัจจุบันมันสนทนาได้ด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
รัฐธรรมนูญที่ไม่มีรัฐธรรมนูญนิยม หรือถ้าขยายให้กว้างขึ้นในทางปรัชญา
กฎหมาย ผมคิดว่ามันมีการปกครองที่เรียกว่า การปกครองโดยกฎหมาย
โดยที่ไม่มีระบบกฎหมาย แต่มี rule by Law L ตัวใหญ่ ที่หมายถึงความ
เป็นกฎหมายทีม่ นั ต้องมีหลักการและความชอบธรรมในโลกอารยะเขายึดถือ
เช่น จะจับกุมใครควรต้องมีหลักฐาน พยานหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอน
หมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะกระท�ำการได้ต้องมีกฎหมายที่วางไว้ล่วงหน้า
และกฎหมายนัน้ ต้องเป็นกฎหมายชนิดทีร่ บั รองสิทธิพนื้ ฐานของผูค้ น ผมคิด
ว่าถ้าเราขยายมากขึ้น เราจะเห็นการปกครองโดยกฎหมายที่ไม่มีระบบ
กฎหมาย ลองนึกถึงการจับโดยอ้างกฎหมาย ไม่ได้ท�ำผิดก็ไม่ต้อง แบบนี้น่า
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สนใจ ถามว่าในบ้านเราใช้กฎหมายหรือเปล่า ที่จับๆ นี่ใช้กฎหมายไหม
กฎหมายทั้งนั้น คือแบบนี้ กฎหมายในที่นี้คือ law l ตัวเล็ก ไม่ใช่ Law ที่
เป็น L ตัวใหญ่อันหมายถึงกฎหมายที่มีรากฐาน ความชอบธรรมก�ำกับอยู่
ตามระบอบเสรีประชาธิปไตย
ผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจ ส�ำหรับสังคมไทย การยอมรับอ�ำนาจ
รัฐประหารให้กลายเป็นความชอบธรรม เกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมไทย นี่
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ไหนในโลก แม้ในสังคมไทย สังคม
ไทยเริม่ มีการยึดอ�ำนาจและการใช้อำ� นาจในปี ๒๔๙๐ คณะรัฐประหารต้อง
ออกมาชี้แจงว่า ที่เราท�ำไม่ผิดกฎหมาย แล้วเราใช้อ�ำนาจถูกกฎหมายยังไง
คือ ในช่วงเริ่มต้นที่มีการรัฐประหาร คณะรัฐประหารเองไม่ได้รู้สึกว่าการใช้
อ�ำนาจแบบนี้เป็นสิ่งที่ท�ำได้โดยทันที แต่ว่าเมื่อมันเดินทางผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน สิ่งที่เราพบก็คือว่า ค�ำสั่งคณะรัฐประหารกลายเป็นกฎหมายโดย
ไม่มใี ครเถียงเลย ผมคิดว่านีเ่ ป็นความเปลีย่ นแปลงชนิดหนึง่ ซึง่ น่าตกใจเป็น
อย่างยิ่ง อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะท้าทายความคิดทางวิชาการต่อไป
๑.๒.๓ ประชาธิปไตยกับเนื้อหา
เวลาพูดถึงประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคืออะไร ประชาธิปไตยคือ
แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ปรีดีอธิบายในรายละเอียดว่า
“การทีป่ ระชาธิปไตยถือมติปวงชนเป็นใหญ่กเ็ พือ่ ราษฎรทัง้ หลายทีป่ ระกอบ
กันเป็นปวงชนนัน้ ได้มรี ฐั บาลของปวงชนซึง่ ราษฎรเลือกตัง้ ขึน้ โดยตรงหรือ
โดยทางอ้อม จึงจะเป็นรัฐบาลที่กระท�ำการเพื่อประโยชน์ของราษฎร
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ทั้งหลายให้มีความอุดมสมบูรณ์ในการครองชีพ และปลอดภัยจากการกดขี่
เบียดเบียนระหว่างกัน อีกทัง้ ให้ราษฎรทัง้ หลายประพฤติตอ่ กันตามศีลธรรม
อันดีงามของประชาชน ชาติจงึ จะด�ำรงความมีเอกราชและพัฒนาต่อไปได้”๕
กล่าวอย่างสัน้ ๆ ประชาธิปไตยคือการปกครองแบบมีมติปวงชนเป็นใหญ่ ซึง่
ราษฎรเลือกตัง้ ขึน้ โดยตรงหรือทางอ้อม อันนีค้ อื เรือ่ งส�ำคัญทัง้ ในระดับชาติ
และท้องถิ่น นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าปรีดีอธิบายไว้ กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า การ
ปกครองทีถ่ อื มติปวงชนเป็นใหญ่ ปรีดใี ห้ความส�ำคัญไม่เพียงเฉพาะในระดับ
ชาติ แต่พูดถึงท้องถิ่นด้วย
ในส่วนระดับชาติ เนื่องจากจากบทความที่ผมอ้างอิงมา เป็นช่วง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เพราะฉะนั้นพอพูดถึงประเด็นวุฒิสภา ปรีดีบอกว่าใน
หลายประเทศ ประชาธิปไตยที่มี ๒ สภา สภาผู้แทนกับวุฒิสภานั้น สมาชิก
วุฒสิ ภาเกิดจากประชาชนเลือกตัง้ ขึน้ มิใช่รฐั บาลหรือองคมนตรีเป็นผูเ้ สนอ
ให้ประมุขแห่งรัฐแต่งตัง้ วุฒสิ มาชิกโดยการแต่งตัง้ จึงมิใช่ผแู้ ทนปวงชน หาก
เป็นตัวแทนของอภิสทิ ธิช์ นทีม่ ซี งึ่ เป็นคนจ�ำนวนน้อยในชาติ ต้องเลือกตัง้ จะ
ทางตรงทางอ้อมก็ได้ ถ้าเกิดโดยการแต่งตั้งนั่นไม่ใช่ตัวแทนของปวงชนแต่
เป็นตัวแทนของอภิสิทธิ์ชน ถ้าเกิดได้ตัวแทนของอภิสิทธิ์ชนจะเป็นอย่างไร
อภิสิทธิ์ชนกับลูกสมุน คล้ายๆ ว่าคือเอาระบบอ�ำนาจนิยมที่ตั้งขึ้นมันไม่ได้
อยู่เพียงเฉพาะกลุ่มน�ำอย่างเดียว แต่มันมีเครือข่าย ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ์ ใช้
ปรีดี พนมยงค์, “ประชาธิปไตยกับและรัฐธรรมนูญเบือ้ งต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ,” ใน ปรีดี
พนมยงค์ กับสังคมไทย (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันปรีดี พนม
ยงค์, ม.ป.พ.), น. ๓๖๗.
๕
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ค�ำว่า ชนชั้นน�ำชายขอบ หมายความว่าคนที่พร้อมเข้าไปสนับสนุนค�้ำยัน
ระบบรัฐประหารคือชนชัน้ น�ำชายขอบ ผมชอบค�ำนีม้ าก ดูเหมือนเป็นแก๊งค์
ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อภิสิทธิ์ชนกับลูกสมุนก็สามารถผูกขาดอ�ำนาจปกครอง
ไว้ได้ดว้ ย เด็ดขาดตลอดกาล อภิสทิ ธิช์ นจะเป็นผูเ้ สวยผลผลิตของชาติทเี่ กิด
ขึน้ ด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของปวงชนตลอดกาล อันเป็นการเบียดเบียนสามัญชน
คนส่วนมาก ซึ่งจะมีความอัตคัดขัดสนอย่างยิ่ง ถ้าผมสรุปในภาษาผม นั่น
หมายความว่าชาติก็จะมีรัฐบาลของอภิสิทธิ์ชน โดยอภิสิทธิ์ชนและเพื่อ
อภิสิทธิ์ชน อันนั้นระดับชาติ
ส่วนระดับท้องถิ่น เป็นที่รับรู้ว่าคณะราษฎรได้ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจึงมี พ.ร.บ.เทศบาลขึ้นปี ๒๔๗๗ เพราะให้ปกครอง
โดยมติปวงชนเป็นใหญ่ ตั้งแต่ชั้นต�ำบลจนถึงเมืองและนคร เพื่อวางพื้นฐาน
จากท้องถิ่น ผมเข้าใจว่าแบบนี้ครับ คณะราษฎรเห็นหรือตระหนักว่า การ
เลือกตัง้ ในระดับชาติไม่เพียงพอ มันต้องส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เพราะ
ฉะนั้น พ.ร.บ.เทศบาลจึงเกิดขึ้น เพื่อให้คนเรียนรู้ประชาธิปไตยจากท้องถิ่น
ผมคิดว่านี่เป็นหัวใจส�ำคัญ
ค�ำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๙ เพิง่ ออกมาไม่นาน
เนือ้ หาสาระส�ำคัญเป็นแบบนี้ ถ้าสมมติวา่ มีการยุบสภาท้องถิน่ ทีไ่ หน ไม่ตอ้ ง
เลือก เดี๋ยวให้ข้าราชการระดับสูงแต่งตั้งให้ ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจ คือแบบ
นีค้ รับ ปรีดเี ขียนอันนีไ้ ว้นานแล้วบอกไว้วา่ “แต่ภายหลังเกิดระบบเผด็จการ
แล้ว ระบบนั้นก็อ้างเหตุผลอย่างเดียวกับซากทัศนะทาสและทัศนะศักดินา
ว่าราษฎรยังไม่รู้เรื่องประชาธิปไตย จึงได้ยุบสภาเทศบาลซึ่งราษฎรในท้อง
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ถิน่ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ สมาชิกนัน้ เสีย แล้วแต่งตัง้ สมาชิกเทศบาลตามทีเ่ จ้าหน้าที่
ของระบบเผด็จการเห็นชอบ”๖ นีเ่ ห็นล่วงหน้า ๔๐ กว่าปี ยิง่ กว่า นอสตรา
ดามุส กลับชาติมาเกิดอีก ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือ อันนี้ปรีดีเขียนไว้นาน
แล้ว ช่างพ้องกับสังคมไทยอย่างยิ่ง
๑.๒.๔. หลักการส�ำคัญกับการร่างรัฐธรรมนูญ
ปรีดีเขียนไว้ว่าต้องด�ำเนินไปตามหลักส�ำคัญ มี ๒ ประการ คือ (๑)
ทัศนะของผูร้ า่ งกับสมาชิกทีม่ หี น้าทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัติ ยืนหยัดในอภิสทิ ธิช์ นหรือยืน
หยัดในปวงชน (๒) เทคนิคแห่งวิธรี า่ งกฎหมายทัว่ ไปซึง่ ต้องน�ำมาใช้เป็นพืน้
ฐานแห่งการร่างรัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นกฎหมายชนิดหนึง่ และเป็นแม่บท
สูงสุดแห่งกฎหมายทัง้ หลาย๗ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญไม่ควรเขียนรายละเอียด
ควรเขียนหลักการส�ำคัญไว้ และปล่อยให้สภานิติบัญญัติไปเขียนต่อ
แต่เรือ่ งทีอ่ ยากจะพูดคือเรือ่ งแรก ทัศนะของผูร้ า่ งและสมาชิกสภาที่
มีหน้าที่นิติบัญญัติว่ายืนหยัดในอภิสิทธิ์ชนหรือยืนหยัดในปวงชน ปรีดีให้
ความเห็ น ว่ า ถ้ า ผู ้ ร ่ า งกั บ สมาชิ ก สภานั้ น มี ทั ศ นะยื น หยั ด ในอภิ สิ ท ธิ์ ช น
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญก็จะมีฐานะพิเศษของอภิสทิ ธิช์ นไว้โดยทางตรงหรือ
แฝงไว้โดยปริยาย ถ้าผู้ร่างกับสมาชิกสภานั้นมีทัศนะยืนหยัดในปวงชน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็จะกระจ่างชัดแจ้งว่าเป็นประชาธิปไตยที่ถือมติ
ปวงชนเป็นใหญ่ โดยไม่มีสิทธิของอภิสิทธิ์ชนแฝงเอาไว้ ผมว่าปรีดีให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเรื่องของทัศนะของผู้ร่างเป็นอย่างไร
๖
๗

ดู เชิงอรรถที่ ๕, น. ๓๖๕.
ดู เชิงอรรถที่ ๕, น. ๓๘๕–๖.
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แต่ทั้งนี้ปรีดีไม่ได้อธิบายต่อว่ากระบวนการที่จะได้คนต่างๆ เหล่านี้
ไม่ได้อภิปรายในรายละเอียด ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราอาจจะน�ำมา
สนทนาหรือน�ำมาแลกเปลี่ยนต่อได้ ชาติหนึ่งๆ ประกอบด้วยอภิสิทธิ์ชน ซึ่ง
เป็นคนจ�ำนวนน้อยในชาติ กับสามัญชนที่เป็นคนจ�ำนวนมากในชาติ เป็นที่
ยอมรับในสังคม มีทั้งกลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนและกลุ่มคนที่เป็นสามัญชน
ในทัศนะของปรีดี อภิสิทธิ์ชนเป็นคนกลุ่มน้อยแต่มีพลานุภาพเยอะ ส่วน
สามัญชนมีจำ� นวนเยอะแต่มพี ลานุภาพน้อย เพราะฉะนัน้ ในแง่นี้ ทัศนะของ
ผู้ร่างส�ำคัญส�ำหรับปรีดี
๑.๒.๕ บทเรียนจากปรีดี
เราจะเรียนรูอ้ ะไรจากปรีดเี พือ่ เป็นบทเรียนของสังคมไทย อย่างทีผ่ ม
กล่าวก็คือว่า ทัศนะของปรีดีส่วนใหญ่ที่ผมยกมา นี่คือปรีดีที่มีความจัดเจน
มีความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้น มีความเข้าใจลักษณะของสังคมไทยมาก
ขึน้ แต่ไร้อำ� นาจ ปรีดี พนมยงค์ได้มบี ทความ ความเห็นเป็นจ�ำนวนมาก ผม
ว่ามีอยู่ ๒–๓ เรื่องที่น่าสนใจที่เราอาจจะต่อยอด อภิปรายได้ต่อ
เรือ่ งแนวคิดประชาธิปไตย ตอนแรก ผมคิดว่าอยากจะชวนอภิปราย
เรื่อง จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยสันติหรือไม่ แต่พอมองไปข้างหน้าแล้ว
ผมคิดว่า เราควรคุยเรือ่ งว่าเราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร ในบทความเรือ่ ง
เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร ที่ปรีดีเขียนไว้ ผมขอหยิบมา ๒ ประเด็น อัน
แรก สิ่งที่ปรีดีเสนอก็คือว่า ควรต้องดูด้านของเผด็จการด้วย ไม่ใช่ว่าดูแต่
ฝ่ายประชาธิปไตย แต่ควรดูฝา่ ยเผด็จการด้วย ว่าฝ่ายเผด็จการใช้วธิ อี ย่างไร
ใช้ขั้นตอนกระบวนการอย่างไร ผมคิดว่า อันนี้คือ นอกจากวิเคราะห์แล้ว
๐๖๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ควรรู้เราและรู้เขา และการรู้เขา ผมคิดว่าส�ำคัญ เวลาการที่เราคิดถึงสิ่งที่
เรียกว่าระบบอ�ำนาจนิยม ระบบอ�ำนาจนิยมไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในอากาศ แต่มัน
เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผมอยากจะเรียกมันว่าเครือข่าย เป็นเครือข่ายที่เข้ามา
สนับสนุนหรือเกีย่ วข้องอยู่ อันนีไ้ ม่ใช่ความคิดผม ผมเชือ่ ว่ามันมีงานวิชาการ
หลายชิ้น ผมจะยกตัวอย่างของอาจารย์วีรยุทธ ที่ท�ำเรื่องได้น่าสนใจมาก
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ว่าท�ำให้เกิดเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้
มาจากการเลือกตัง้ แสดงให้เห็นจ�ำนวนทีก่ ว้างขวางมาก มีนกั การเมืองทีไ่ ม่
ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เข้าไปสู่ต�ำแหน่งทางนักการเมืองเป็นจ�ำนวนมาก
เราจะเห็นว่า สร้างนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นจ�ำนวนมาก
ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ ในสังคมไทยเราอาจจะไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องนี้มากเพียงพอ
อีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์อาโยโกะ โกยาม่า ใครที่เข้ามานั่งในองค์กร
อิสระบ้าง เปรียบเทียบไทยกับอินโดนีเซีย โดยอย่างยิ่ง กกต. ปปช. ศาล
รัฐธรรมนูญ ผมสรุปสั้นๆ ว่า เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ เรามีประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ๑๐ คน ๕ คนแรกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ๔๐ ส่วน ๕ คนหลัง
อยู่ในรัฐธรรมนูญ ๕๐ ทีนี้ ๕ คนแรกคือใครบ้าง มาจากหลากหลายครับ
ชุดแรกกระจัดกระจายมาก แต่ ๕ คนหลังมาจากที่เดียวกันทั้งหมด คือศาล
ยุติธรรม แต่คุณสมบัติที่เหมือนกันของ ๑๐ คนนี้คืออะไร ทั้งหมดจบที่
ธรรมศาสตร์ พูดง่ายๆ คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนขยายของราชการ ถ้า
เปรียบเทียบกับองค์กรอิสระของอินโดนีเซีย จะพบความแตกต่างอย่างสิ้น
เชิง องค์กรอิสระของอินโดนีเซีย องค์ประกอบส่วนใหญ่ นักวิชาการเป็น
จ�ำนวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชนภาคประชาสังคม แต่เมืองไทยกลาย
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เป็นอีกแบบหนึง่ ผมอยากใช้คำ� ทีเ่ รียกว่า นีค่ อื เผด็จการเชิงเครือข่าย ท�ำให้
เห็นว่า ระบบเผด็จการตั้งอยู่ได้เพราะมีเครือข่ายอยู่
มาถึงเรือ่ งที่ ๒ อันนีส้ ำ� คัญมาก หลังจากคณะรัฐประหารออกไปหรือ
พวกอ�ำนาจนิยม เผด็จการอออกไป จะท�ำอย่างไรกันต่อ ปรีดี พนมยงค์พูด
ถึงในเยอรมนีว่า ยุคนาซีมันมีสิ่งที่เรียกว่า denazification คือการท�ำให้สิ่ง
ที่คิดว่าเป็นระบอบการปกครองของนาซีมันหายไปจากสังคมเยอรมัน ถ้า
เมื่อไหร่ที่เราผ่านยุคหลังเผด็จการ เราจะจัดการอย่างไรกับระบบกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นในช่วงของเผด็จการ ที่ผ่านมาสังคมไทยไม่เคยจัดการกับเรื่องนี้
ระบบของไทยรั บ เอาค� ำ สั่ ง ของรั ฐ ทหารเข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ
กฎหมายอย่างแนบแน่น ค�ำสั่งของรัฐประหารถ้าเราอยากจะแก้ท�ำอย่างไร
ต้องเสนอเข้าสภาครับ แล้วจึงจะค่อยแก้ได้ เราลองนึกถึง ถ้าเกิดในยุคหนึ่ง
อย่างยุคจอมพลถนอม ค�ำสั่งของจอมพลถนอมเป็นอย่างไร สัมพันธ์แนบ
แน่นกับระบบกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่เราต้องคิด
ถ้าอยากให้ระบอบนี้หมดไปจากสังคมไทย
ค�ำถามทิง้ ท้าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กอ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ คาดหวังว่าจะ
เป็นบ่อน�ำ้ บ�ำบัดความกระหายของราษฎรรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ในฐานะ
ของบ่อน�้ำ ปัญหาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นเพราะคนไม่อยากดื่มน�้ำ
หรือบ่อน�้ำไม่สามารถบ�ำบัดความต้องการของผู้คนได้ เราจะเรียนรู้และ
ต่อยอดเพื่อให้เกิดความรู้ต่อสังคมไทยอย่างไร เพื่อไม่ให้ป๋วยและปรีดีเป็น
อนุสาวรีย์ที่ไม่มีนัยยะต่อสังคมปัจจุบัน ต้องท�ำให้มรดกทางความคิดเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมที่เราควรเรียนรู้ ต่อยอดออกไป
๐๖๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
โจทย์ที่ได้รับวันนี้คือการร�ำลึกถึงอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วย ดิฉันเลย
ตัดสินใจว่าจะประเมินผลงานอาจารย์ปรีดีชิ้นหนึ่ง น่าจะเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในวันนี้ จากงานทีช่ อื่ ว่า ประชาธิปไตยกับและรัฐธรรมนูญเบือ้ ง
ต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ หลายท่านอาจจะเคยเห็นงานชิ้นนี้อยู่แล้วบ้าง ที่
น่าสนใจคืออาจารย์ปรีดีเขียนหนังสือเล่มนี้ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗
ก็คือวันนี้เมื่อ ๔๒ ปีที่แล้ว ดิฉันจะแบ่งประเด็นที่อาจารย์พูดไว้ในหนังสือ
เป็น ๖ ประเด็น และจะน�ำมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙

๒.๑ ข้อคิดจากอาจารย์ปรีดี

อาจารย์ปรีดีได้จ�ำกัดความค�ำว่าประชาธิปไตยได้ชัดเจนมาก คือ
เป็นการปกครองทีถ่ อื มติปวงชนเป็นใหญ่ ทีน่ า่ สนใจคือ อาจารย์ปรีดมี องว่า
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบใช้มาก่อนระบอบอืน่ ใดในโลก ใช้มาตัง้ แต่
บรรพกาลรวมถึงในสังคมไทยด้วย หลายคนอาจจะเห็นต่าง แต่อาจารย์ปรีดี
มองว่าใช้มานาน แม้สมัย ๕,๐๐๐ ปีทแี่ ล้ว ประชาชนในโลกนีล้ ว้ นใช้ระบอบ
ทีถ่ อื มติปวงชนเป็นใหญ่ ดังนัน้ ระบอบใดก็ตามทีไ่ ม่ได้ถอื มติปวงชนเป็นใหญ่
ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตย และอาจารย์ปรีดีมองว่าระบอบด�ำเนินมาตั้งแต่
สมัยดึกด�ำบรรพ์ แต่มันจบลงด้วยการมีทาสและศักดินา ระบบทาสและ
ศักดินาไปท�ำลายระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่เดิม อาจารย์ปรีดีมองว่านี่คือ
ธรรมชาติของมนุษย์ในการอยู่รวมกัน ในบทความชิ้นนี้ อาจารย์พูดถึง
การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ ๐๖๓

ประเด็นปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยจะชอบนัก หรือแม้แต่เรื่องสิทธิ
เสรีภาพ หลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ปรีดี
๒.๑.๑ บทเฉพาะกาล
ประเด็ น แรกที่ อ าจารย์ ป รี ดี พู ด ถึ ง ชั ด เจนมากคื อ บทเฉพาะกาล
อาจารย์ปรีดบี อกว่าบทเฉพาะกาลไม่ได้ขดั ขวางประชาธิปไตยเสมอไป สิง่ ที่
เราจะต้องดูคือ บทเฉพาะกาลนั้นน�ำไปสู่บทถาวรที่เป็นประชาธิปไตยหรือ
บทถาวรที่เป็นอ�ำมาตยาธิปไตย อาจารย์ปรีดีบอกว่าบทเฉพาะกาลนั้น
จ�ำเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ สิ่งที่เราจะต้องดูใน
ประเด็นนี้ก็คือว่า บทเฉพาะกาลปี ๒๕๕๙ จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไร แต่
เบื้องต้น อาจารย์ปรีดีให้เกณฑ์ที่ชัดเจนว่า อาจารย์มองว่ารัฐธรรมนูญที่มี
บทเฉพาะกาลแต่เป็นประชาธิปไตยได้แก่รัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ คือ (๑)
ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว ๒๔๗๕ (๒) รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ๑๐
ธันวาคม ๒๔๗๕ และ (๓) รัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ แน่นอน ๓ ฉบับนี้ อาจารย์
ปรีดีมีส่วนในการร่าง
อาจารย์เน้นในรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ว่ามีบทเฉพาะกาล แต่ไม่เป็น
อ�ำมาตยาธิปไตย เพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง
วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากอ�ำมาตย์ ที่ส�ำคัญฉบับ ๒๔๘๙ ระบุ
ว่า ข้าราชการประจ�ำจะมาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่ได้ อันนีเ้ ลยกลาย
เป็นเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินรัฐธรรมนูญในฉบับต่อๆ มา
ส่วนฉบับที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อาจารย์ปรีดีใช้อย่างชัดเจนเลยว่า
จะน�ำไปสู่ระบอบอ�ำมาตยาธิปไตย มี ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) รัฐธรรมนูญ ๒๔๙๐
๐๖๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ที่บอกว่าวุฒิสภานั้นมาจากการแต่งตั้ง (๒) รัฐธรรมนูญ ๒๔๙๒ ก็ถือว่าเป็น
อ�ำมาตยาธิปไตย (๓) รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ ซึง่ อาจารย์ปว๋ ยมีสว่ นร่วมในผูร้ า่ ง
แต่อยู่ในพรรคฝ่ายแพ้ อาจารย์ปรีดีก็มองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตย
ประเด็นหลักๆ จะเห็นได้ว่า อาจารย์ปรีดีโยงกับที่มาของวุฒิสภา
ซึ่งตอนนี้ขอน�ำกรอบเรื่องของบทเฉพาะกาลมาวิเคราะห์บทเฉพาะกาลร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ หลายท่านก็ทราบดีว่า รัฐธรรมนูญที่เราจะท�ำ
ประชามติกันวันที่ ๗ สิงหาคม มีบทเฉพาะกาลอยู่ ตั้งแต่มาตรา ๒๖๒ ถึง
มาตรา ๒๗๙ เลยทีเดียว ในมุมมองของดิฉันคิดว่า ถ้าหลายท่านไม่อยาก
อ่านรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๙ เปิดไปถึงมาตรา ๒๖๒ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล
เลยก็ได้ นั่นคือสาระส�ำคัญหรือหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประเด็นที่จะ
หยิบมาพูดมี ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ บทเฉพาะกาลที่ก�ำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี จะเห็นว่า
บทเฉพาะกาลได้ระบุไว้วา่ หากมีกรณีทไี่ ม่อาจแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีจากราย
ชื่อที่พรรคการเมืองได้เสนอไว้ คือในบทถาวร ให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้
ทั้งหมด ๓ ชื่อ นั้นเราอาจเห็นว่าไม่เหมือนในฉบับร่างเมื่อเดือนมกราคม แต่
ประเด็นก็คือว่า ในกรณีถ้าสมาชิกผู้แทนราษฎรไม่สามารถโหวตนายก
รัฐมนตรีจากพรรคการเมืองได้ ให้วฒ
ุ สิ ภาด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ สามารถ
มาโหวตร่วมกับสมาชิกผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือก
ที่มาจากผู้ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. ได้ แต่ประเด็นนี้ต้องย�้ำว่าในบทเฉพาะกาลแค่
ระบุว่าให้วุฒิสภาโหวตร่วมกับ ส.ส. เพื่อเปิดให้ ส.ส. โหวตเลือกนายก
รัฐมนตรีไม่ได้มาจาก ส.ส. กล่าวคือในบทเฉพาะกาลยังให้อำ� นาจ ส.ส. เท่านัน้
ทีจ่ ะโหวตนายกรัฐมนตรี แต่ประเด็นนีต้ ้องมองพ่วงไปกับค�ำถามเพิ่มเติมใน
การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ ๐๖๕

การท�ำประชามติวา่ ค�ำถามเพิม่ เติมนัน้ ระบุชดั เจนว่า ให้อำ� นาจวุฒสิ ภาโหวต
นายกรัฐมนตรีได้ อันนี้คือบทเฉพาะกาลซึ่งเป็นเกณฑ์ว่า เราจะประเมินว่า
บทเฉพาะกาลจะน�ำไปสู่บทถาวรที่เป็นประชาธิปไตยหรืออ�ำมาตยาธิปไตย
จะเห็นว่าอ�ำนาจของสมาชิกวุฒิสภาจะมีมากเหลือเกินในการเลือกนายก
รัฐมนตรี
เรือ่ งที่ ๒ ทีค่ ดิ ว่าดิฉนั ไม่พดู ถึงคงไม่ได้ นัน่ คือ บทเฉพาะกาลในมาตรา
๒๖๕ ซึ่งจะยังคงอ�ำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรา ๔๔ รวม
ถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ชั่ ว คราวซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของมาตรา ๔๔ คงไว้ ค วบคู ่ ไ ปกั บ
รัฐธรรมนูญที่ผ่านในวันที่ ๗ สิงหาคม แต่ผลของการมีบทเฉพาะกาลนี้ก็คือ
จะท�ำให้ประเทศไทยมีกฎหมายสูงสุด ๒ กฎหมายคู่ขนานกันไป ก็คือมี
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ร่วมกับรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๕๗ ดังนั้นค�ำสั่งใดๆ
ของ คสช. ทีอ่ าจารย์สมชายยกมาก็ยงั คงอยู่ นัน่ คือบทบาทของบทเฉพาะกาล
๒.๑.๒ วุฒิสภา
ประเด็นที่ ๒ เป็นประเด็นที่อาจารย์ปรีดีพูดถึงบ่อยครั้งมาก ก็คือ
สมาชิกรัฐสภาประเภทที่ ๒ อาจารย์ปรีดีให้เกณฑ์ไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกรัฐสภาประเภทที่ ๒ ควรมีไว้เพื่อช่วยพยุงประชาธิปไตยให้
ทรงตัวอยู่ได้กับการก้าวต่อไป ไม่ได้ให้เอามาถ่วงอ�ำนาจของสภาผู้แทน
ราษฎร ดิฉนั คิดว่าเกณฑ์ทอี่ าจารย์ปรีดตี งั้ ไว้กา้ วหน้ามากในการเขียนในสมัย
๒๕๑๗ ทีนี้เราต้องมาดูว่าในปี ๒๕๕๙ เราก็ทราบกันดีแล้วว่าที่มาของ
วุฒสิ ภามาจากการสรรหา ในเรือ่ งของทีม่ า อาจารย์สมชายพูดถึงว่า อาจารย์
ปรีดเี องไม่ได้รงั เกียจการเลือกตัง้ ทางอ้อม อาจารย์พดู ตัง้ แต่แรกว่าการเลือก
๐๖๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ตั้งสามารถท�ำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย อาจารย์ปรีดซี งึ่ เป็นผูร้ า่ งได้ให้ทมี่ าของสมาชิก
วุฒสิ ภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ทางอ้อม แต่ดฉิ นั คิดว่าจ�ำเป็นอย่างมากทีจ่ ะพูด
ถึงค�ำว่าทางอ้อม การเลือกตัง้ ทางอ้อมจ�ำเป็นต้องมีประชาชนเป็นผูเ้ ลือกตัง้
อยู่ด้วย เช่น ที่มาของวุฒิสภาของฝรั่งเศส แต่ถ้าเรามีคนกลุ่มหนึ่ง แต่งตั้ง
โดยใครก็ไม่ทราบ ท�ำหน้าที่สรรหาหรือหยิบเอามาใส่ตะกร้า วุฒิสภาจะ
มาจากไหน อย่างนั้นไม่เรียกว่า การเลือกตั้งทางอ้อม เราใช้ค�ำนี้สับสนมา
นานพอแล้ว ดังนั้นถ้าจะเขียนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบร่าง
รัฐธรรมนูญก็ใช้การสรรหาไปเลย ไม่ควรใช้ค�ำว่าการเลือกตั้งทางอ้อมอีก
ทีนี้ประเด็นก็คือว่า ที่มาของวุฒิสภาในค�ำถามพ่วง ซึ่งชัดเจนมากว่ามีการ
ระบุไว้ว่า วุฒิสภา ๒๐๐ คนนั้น ทั้งหมดจะมาจากการสรรหา โดยที่ ๕๐ คน
คสช. แต่งตัง้ จากบัญชีที่ กกต. คัดเลือกมา ๑๙๔ คน แต่งตัง้ จากบัญชีทคี่ ณะ
กรรมการสรรหาเป็นคนคัดเลือกมา และอีก ๖ คน มาจากต�ำแหน่งข้าราชการ
ประจ�ำ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลาย และ
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดนี้จะมีวาระ ๕ ปี
ดังนั้นเมื่อเรามาประเมินค�ำถามพ่วงควบคู่ไปกับบทเฉพาะกาล จะ
เห็นว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ก็คือ อ�ำนาจของ
วุฒสิ มาชิกจะเลือกสภาผูแ้ ทนราษฎรอย่างน้อย ๕ ปี แน่นอนว่า ๕ ปี มากกว่า
๑ สมัย เพราะสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสมมติว่าอยู่ครบ ๔ ปี ในการเลือกตั้ง
ต่อไปก็ยังจะอยู่ต่อ
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๒.๑.๓ ระบบเลือกตั้ง
ประเด็นที่ ๓ ที่อาจารย์ปรีดี ตั้งกรอบเอาไว้นั่นก็คือ ระบบเลือกตั้ง
ความน่าสนใจประเด็นนี้ก็คือ อาจารย์ปรีดีเชื่อมั่นใน ๑ คน ๑ เสียง และ
ความเท่ากันของเสียงทุกคน อาจารย์ปรีดรี ะบุชดั เจนว่าไม่เห็นด้วยกับระบบ
เลือกตัง้ ทีร่ วมจังหวัด ในภาษาปัจจุบนั ทีเ่ ราใช้กค็ อื พวงใหญ่ เพราะว่ามันขัด
กับหลักความเสมอภาค เราพูดกันไปแล้วว่า อาจารย์ปรีดีมองว่าระบอบ
ประชาธิปไตยคือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ ถ้าเราเอาประเด็นนี้มา
วิเคราะห์ระบบเลือกตั้งในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ เราจะพบว่าความไม่
สอดคล้องกับความหมายของประชาธิปไตยที่อาจารย์ปรีดีวางไว้มีความ
ชัดเจนมาก เพราะระบบจัดสรรปันส่วนในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ในที่สุด
แล้วจะท�ำให้มติและเสียงของประชนไม่ได้รับการเคารพ เพราะเป็นไปได้
อย่างมากที่พรรคซึ่งได้เสียงข้างมากจะเป็นพรรคที่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล
พรรคเดียว และทีส่ ำ� คัญเวลาทีป่ ระชาชนซึง่ มีแค่หนึง่ เสียงเท่านัน้ ต้องไปกา
บัตรเลือกตัง้ ให้กบั ระบบ ส.ส. เสียงเลือกตัง้ นัน้ โอกาสทีเ่ สียงจะถูกบิดเบือน
เป็นไปได้มาก เพราะว่าเมือ่ เราเลือกตัง้ ส.ส. คะแนนบางส่วนจะถูกแปลงให้
เป็นคะแนนบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และพรรคการเมืองจะเป็นคนเลือก
นายกรัฐมนตรี ดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ส.ส. ที่เราเลือก พรรคได้เลือก
นายกรัฐมนตรีตามทีเ่ ราเลือก ส.ส. หรือบางทีเราอาจจะชอบพรรคแต่ไม่ชอบ
ส.ส. ที่พรรคเสนอมาก็ได้ ดังนั้นนี่เป็นความขัดแย้งกันของระบบเลือกตั้งที่
เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสม ดังนั้นในประเด็นนี้จะชี้ให้เห็นได้ชัดว่า ถ้า
อาจารย์ปรีดียังอยู่ อาจารย์คงไม่เห็นด้วย เพราะมันไปขัดกับหลักเสียงส่วน
ใหญ่ของมติ
๐๖๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๒.๑.๔ คุณค่าของรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ ๔ อาจารย์ปรีดีให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของรัฐธรรมนูญ
โดยที่ชี้ให้เห็นว่า คุณค่าของรัฐธรรมนูญควรจะประเมินเป็น ๒ ด้าน ด้าน
แรกก็คือประเมินโดยจุดยืนของผู้ร่าง อาจารย์ปรีดีกล่าวว่าผู้ร่างกับสมาชิก
วุฒิสภานั้น ถ้ามีทัศนะยืนหยัดในปวงชน บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญก็จะ
เด่นชัดว่า มีความเป็นประชาธิปไตยทีถ่ อื ปวงชนเป็นใหญ่ โดยไม่มสี ทิ ธิพ์ เิ ศษ
ของอภิสิทธิ์ชน อาจารย์ปรีดีอธิบายไว้ชัดเจนว่า อภิสิทธิ์ชนคือลูกสมุน ที่
ยอมตนเป็นเครื่องมือของอภิสิทธิ์ชน ดิฉันขอยกข้อความของอาจารย์ปรีดี
มากล่าวถึงเล็กน้อย ว่าในประเด็นนี้
“หากตัวแทนของอภิสทิ ธิช์ นได้เป็นวุฒสิ มาชิกโดยไม่ตอ้ งรับเลือกจาก
ราษฎร อภิสิทธิ์ชนกับลูกสมุนก็สามารถผูกขาดอ�ำนาจการปกครองไว้โดย
เด็ดขาดตลอดกาล ชาติก็จะมีรัฐบาลของอภิสิทธิ์ชนตลอดกาล โดยแต่งตั้ง
จากอภิสิทธิ์ชนตลอดกาล เป็นรัฐบาลที่ท�ำการเพื่ออภิสิทธิ์ชนตลอดกาล”๘
นี่คือค�ำกล่าวที่ดิฉันคิดว่า อาจารย์ปรีดีแสดงความกังวลไว้ตั้งแต่แรก
พูดสรุปก็คือ ถ้ารัฐธรรมนูญถูกร่างโดยอภิสิทธิ์ชน เพื่ออภิสิทธิ์ชน
ระบอบที่ได้ก็คือ ระบอบอ�ำมาตยาธิปไตย และไม่เป็นประชาธิปไตย นั่นคือ
เรื่องของคุณค่าของรัฐธรรมนูญ เป็นรัฐธรรมนูญไหม เป็น แต่คุณค่าของ
รัฐธรรมนูญคงไม่เหลือไว้ส�ำหรับประชาชน ในเรื่องของคุณค่ารัฐธรรมนูญ
อาจารย์ปรีดีบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นแม่บทสูงสุดแห่งกฎหมายทั้งหลาย
๘

ดู เชิงอรรถที่ ๕, น.๓๖๗
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ถ้ามีบทบัญญัตขิ ดั กับหลักการของรัฐธรรมนูญจะถือว่าเป็นโมฆะ ประเด็นนี้
ขอโยงเข้ากับบทเฉพาะกาลที่กล่าวไว้แล้วก็คือ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๕
ในบทเฉพาะกาล คงอ�ำนาจของ คสช. ไว้ ภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว คง
อ�ำนาจมาตรา ๔๔ ไว้ ดังนั้นเราจึงจะมีกฎหมายสูงสุด ๒ กฎหมายคู่ขนาน
กัน ถามว่าเช่นนี้แล้ว อะไรจะเป็นโมฆะในเมื่อรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ กับ
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญชัว่ คราว ๒๕๕๗ มันขัดแย้งกัน นีเ่ ป็นค�ำถามใหญ่มาก
ถ้าใช้กรอบวิเคราะห์อาจารย์ปรีดีมาประเมิน ว่าในที่สุดแล้ว อะไรคือแม่บท
สูงสุดของกฎหมายทั้งหลายทั้งปวง
๒.๑.๕ วิธีการร่างรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ ๕ อาจารย์ปรีดีพูดถึงวิธีการร่างรัฐธรรมนูญ จะเห็นว่า
อาจารย์ปรีดีละเอียดมาก พูดไว้ตั้งแต่ความหมายของประชาธิปไตย คุณค่า
ตลอดจนวิธกี ารร่างรัฐธรรมนูญด้วย สิง่ ทีเ่ ราจะพบว่ารัฐธรรมนูญของไทยไม่
ว่าจะเป็นฉบับใดก็ตาม มักจะมีมาตราที่ยาวขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่อาจารย์ปรีดี
บอกไว้อย่างชัดเจนว่า วิธีการร่างรัฐธรรมนูญที่ดีต้องกะทัดรัด ไม่มีมากมาย
หลายมาตราหรือไม่ฟมุ่ เฟือย และทีส่ ำ� คัญต้องใช้คำ� ง่ายทีส่ ามัญชนเข้าใจได้
อาจารย์ปรีดีบอกว่า ถ้ามันมีบทบัญญัติเดิมที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วใน
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ ควรจะยกบทบัญญัตินั้นคงไว้ ไม่ควรจะมาร่าง
ใหม่หรือแตกเป็นหลายมาตราหรือจะท�ำให้ประชาชนสับสนและเข้าใจได้
ยาก แต่ดิฉันแปลกใจมากที่ลูกศิษย์อาจารย์ปรีดีล้วนแตกขยายมาตราและ
เพิ่มความยาวของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ทีนี้ถ้ามองนอกเหนือจากการฟุ่มเฟือย
หรือไม่ เพิ่มมาตราหรือไม่ อาจารย์ปรีดีเน้นว่าต้องใช้ค�ำสามัญที่ประชาชน
๐๗๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ส่วนใหญ่เข้าใจได้ เราลองมาพิจารณาค�ำถามพ่วงในการท�ำประชามติครั้งนี้
ค�ำถามพ่วงถามว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติ สมควรก�ำหนดให้บทเฉพาะ
กาลนับแต่ ๕ ปีนับแต่มีสภาชุดแรกนั้น ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็น
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี” ถามว่าประชาชนทัว่ ไปเข้าใจไหมคะ อะไรคือทีป่ ระชุมร่วม
กันของรัฐสภา ซึ่งที่จริงแล้วนัยยะค�ำถามพ่วงตรงไปตรงมา คือ ให้วุฒิสภา
มีอำ� นาจร่วมกับ ส.ส. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ถ้าใช้กรอบคิดของอาจารย์
ปรีดเี รือ่ งความง่ายไม่ฟมุ่ เฟือยของค�ำแล้ว ดิฉนั คิดว่าถามไปตรงๆ เลยว่า จะ
ให้อ�ำนาจวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. หรือไม่ ท�ำไมต้องท�ำให้
ค�ำถามแยบยลและยากต่อการเข้าใจ อันนี้คือค�ำถามที่ดิฉันมีต่อลูกศิษย์
อาจารย์ปรีดีทั้งหลาย
๒.๑.๖ การท�ำประชามติ
ในประเด็นสุดท้ายส�ำหรับอาจารย์ปรีดี ก็เรื่องของการท�ำประชามติ
อาจารย์ปรีดีเห็นว่าการท�ำประชามตินั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท�ำให้เสียงของ
ประชาชนได้แสดงออกมา แต่อาจารย์ปรีดีมีข้อพึงระวังไว้ว่า อาจารย์กังวล
ว่าจะท�ำได้เฉพาะในสักกะชนบท ก็คอื ในสังคมขนาดใหญ่ ในพืน้ ทีใ่ หญ่ๆ อาจ
จะไม่ท�ำได้ อาจารย์คิดว่าในสังคมกรีกโบราณ กลุ่มเล็กๆ สามารถท�ำได้ ซึ่ง
ดิฉนั เข้าใจบริบททีอ่ าจารย์ปรีดพี ดู ถึงว่า อาจารย์อาจจะไม่ทราบว่าทุกวันนี้
มันมีเทคโนโลยีการสือ่ สารทีส่ ามารถท�ำให้การท�ำประชามติทำ� ได้งา่ ยขึน้ ใน
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โลกนีก้ ท็ ำ� กันหลายครัง้ เช่น การขอแยกสก๊อตแลนด์ออกจากอังกฤษ เป็นต้น
แต่ว่าประเด็นที่ดิฉันอยากจะหยิบเรื่องการท�ำประชามติมาตั้งค�ำถามกับ
กกต. และร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ก็คือ ถ้ามีความประสงค์จะให้การท�ำ
ประชามติเข้าถึงได้งา่ ยและไม่บดิ เบือน ท�ำไมถึงเลือกทีจ่ ะไม่แจกรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ แต่เลือกที่จะแจกรัฐธรรมนูญที่สรุปมาแล้ว เฉพาะบทสรุป ฉะนั้น
ค�ำถามก็คือ จะมั่นใจได้อย่างไรว่า บทสรุปที่ท�ำขึ้นมานั้นปราศจากอคติ ซึ่ง
จะท�ำให้การท�ำประชามติเป็นไปโดยมาตรฐานสากล จริงๆ แล้วประเด็นเรือ่ ง
การท�ำประชามติ ดิฉันคิดว่ามีการพูดมากมายแล้วดิฉันพูดซ�้ำซ้อน แต่ว่า
หลักๆ ก็คือว่า การสรุปโดยคณะร่างรัฐธรรมนูญเองจะมั่นใจได้อย่างไรว่า
เป็นกลางและได้สาระตามทีร่ ฐั ธรรมนูญต้องการสือ่ จริงๆ แล้วการห้ามไม่ให้
คนอืน่ สรุป ไม่ให้นำ� เสนอ มันจะท�ำให้การท�ำประชามติเป็นไปตามหลักสากล
หรือไม่ ดิฉนั คิดว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญชัว่ คราว ๒๕๕๗ อย่างมาก อันนีด้ ฉิ นั
คิดว่าประเด็นนี้ ถ้าอาจารย์ปรีดียังคงอยู่ก็คงจะไม่สบายใจนัก แต่โดยรวม
ดิฉนั คิดว่า สิง่ ทีอ่ าจารย์เขียน เป็นภาพสะท้อนของแรงปะทะ แรงเสียดทาน
ที่อาจารย์ปรีดีเผชิญมาตลอดชีวิต

๒.๒ ข้อคิดจากอาจารย์ป๋วย

ดิฉนั ขอยกค�ำพูดอาจารย์ปว๋ ย ซึง่ ดิฉนั คิดว่ามันเหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบัน อาจารย์ได้พูดไว้ต่อคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐอเมริกาในปี ๒๕๒๐ โดยพูดถึงสถานการณ์ในขณะนั้นว่า
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“ผมมีความเชื่อมั่นอย่างเน้นแฟ้นในระบอบประชาธิปไตยและใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคน ... การปฏิเสธไม่ให้สิทธินั้นแก่เขา เพราะเขา
ยากจนหรือเพราะเขาขาดการศึกษา ผมถือว่าเป็นความร้ายกาจอย่างหนึ่ง
ผมเกลียดชังเผด็จการ ไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสันอย่างไรก็ตาม ผมมีความเชื่อ
ว่าระบอบประชาธิปไตยควรจะได้มาอย่างสันติวิธี เพราะผมต้องการหลีก
เลีย่ งการใช้กำ� ลังอาวุธในการรักษาอ�ำนาจของรัฐบาล”๙ อันนีค้ อื ค�ำพูดของ
อาจารย์ป๋วย
อีกนิดหนึ่งที่อยากอ้างงานของอาจารย์ป๋วยที่คิดว่าทุกคนในห้องคง
รู้จักกันดี งานชิ้นนั้นก็คือ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน ดิฉนั คิดว่างานชิน้ นีเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้กบั งานชิน้ อืน่ ๆ
ในทางรัฐศาสตร์ รวมถึงปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน ในนโยบาย ๓๐ บาท
รักษาทุกโรค ดิฉันไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใด เพียงแต่เห็นว่าการน�ำ
แนวคิดเรื่องจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนมาสู่การปฏิบัติในลักษณะของ
นโยบายมันน่าประทับใจขนาดไหน แต่พอมาถึงร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ สิ่ง
ที่ดิฉันอ่านประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิเรื่องสวัสดิการ ดิฉันรู้สึกเสียใจ
อย่างมาก ก็คอื การรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
มันถูกลดทอนไปอย่างมาก ถ้าเรามองประเด็นที่อาจารย์ป๋วยพูดไว้ว่า ถ้า
รัฐธรรมนูญฉบับเดิมทีเ่ ขียนข้อความทีเ่ ป็นประชาธิปไตยแล้ว ก็ไม่ควรจะไป
ลดทอนมัน
ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “การสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,” ใน ทัศนะทางการเมือง
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๓๒๗.

๙
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ดังนั้น แรงบันดาลใจทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์ป๋วยได้เขียนไว้ มันดู
จะหายไปอย่างสิ้นเชิงในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
ดิฉนั คิดว่าการอ่านงานของอาจารย์ปรีดี การอ่านแนวคิดอาจารย์ปว๋ ย
เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะร�ำลึกถึงอาจารย์ก็คือ การน�ำหลักคิดและ
แนวทางที่น�ำเสนอมาใช้ในทางปฏิบัติจริงๆ มากกว่าการอ่าน ท่องจ�ำหรือ
วิพากษ์วิจารณ์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
๓.๑ อาจารย์ปรีดีกับการร่างรัฐธรรมนูญ

๓.๑.๑ ฉบับ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕
ผมขอสรุปโดยสังเขปของรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับว่าเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร ฉบับแรกฉบับชั่วคราว จริงๆ แล้วคณะราษฎรทูลเกล้าฯ เมื่อ ๒๖
มิถุนายน ๒๔๗๕ และโปรดเกล้าฯ ในวันรุ่งขึ้น รัชกาลที่ ๗ ทรงอ่านและไม่
ได้แก้ไขใดๆ ทัง้ สิน้ พระองค์เห็นชอบทุกอย่าง เพียงแต่ขอเติมแค่ “ชัว่ คราว”
เข้าไปค�ำเดียว แต่ก่อนจะพูดว่าค�ำอะไร ผมขออนุญาตพูดว่า รัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกมีความหมายอย่างไร ดูได้จากค�ำปรารภ โดยมีใจความดังนี้ “โดยที่
คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยูใ่ ต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม เพือ่ บ้าน
เมืองจะได้เจริญขึ้น และโดยทรงที่ยอมรับตามค�ำขอร้องของคณะราษฎร
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยมาตรา
ต่อไปนี้ มาตรา ๑ อ�ำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย”
ความหมายของรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้คือ รอยต่อจากระบอบราชาธิปไตยมาสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยการร้องของของคณะราษฎรแล้ว
รัชกาลที่ ๗ ทรงเห็นด้วย ทรงยินยอมในการของร้องของคณะราษฎร ทรง
มอบอ�ำนาจสูงสุดให้เป็นของราษฎร นั่นคือการเริ่มต้นของการปกครองที่มี
ประชาเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย แต่การที่รัชกาลที่ ๗ ทรงเติมค�ำว่า
“ชั่วคราว” ลงไป จึงกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จริงๆ ถ้าท่านได้
อ่านดู อาจารย์ปรีดีท่านตั้งใจจะเขียนให้เป็นฉบับถาวร จะเห็นได้ว่าท่าน
วางแผนลงเป็นขั้นๆ ผมขอกล่าวโดยสรุป ช่วงแรก ก็ให้มีสภาผู้แทนมาจาก
การแต่งตั้งก่อนโดยคณะทหารฝ่ายผู้รักษาการพระนครตั้งมา ๗๐ คน เป็น
ผู้แทนราษฎรชั่วคราว หลังจากนั้น ๖ เดือนหรือจนกว่าจะจัดการประเทศ
ได้เป็นปกติเรียบร้อย ถึงมีการเลือกตั้งโดยมีสมาชิก ๒ ประเภท ประเภทที่
๑ คือจังหวัดละ ๑ คน ถ้ามีราษฎรเกิน ๑ แสนคน ก็เพิ่มแสนละ ๑ คน
ประเภทที่ ๒ มาจากการแต่งตัง้ โดยมีจำ� นวนเท่ากับการเลือกตัง้ และทัง้ หมด
จะเลือกไปเมื่อมีประชาชนสอบได้ประถมศึกษา ๖ เกินครึ่ง แต่อย่างมากก็
ไม่เกิน ๑๐ ปี ทีนจี้ ะเห็นได้วา่ ท่านเขียนรัฐธรรมนูญขึน้ มาท่านไม่ได้ตอ้ งการ
แค่ชั่วคราว แต่โดยการประนีประนอมกัน สุดท้ายก็กลายเป็นฉบับชั่วคราว
แล้วก็เกิดฉบับถาวรขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๔๗๕
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๓.๑.๒ ฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
ในแง่ของตัวรัฐธรรมนูญฉบับ ๑๐ ธันวาคม ก็มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ด้วยเวลาที่มีมากกว่าเดิม แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความมี
อ�ำนาจสูงสุด เพราะเปลีย่ นไปเป็นอ�ำนาจอธิปไตยและใช้คำ� ว่า “ย่อมมาจาก
ปวงชนชาวไทย” แต่ผมอยากจะตีความรัฐธรรมนูญฉบับแรกแบบนีค้ รับ ใน
ทางนิตินัย นี่คือหนังสือมอบอ�ำนาจอธิปไตยที่รัชกาลที่ ๗ ท่านทรงมอบให้
กับประชาชนทัง้ หลาย ฉบับต่อมาจะเขียนยังไงก็เขียนไปเถอะ แต่นยั ยะของ
เรื่องคือตรงนี้ ทีนี้ฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มันก็มีบทเฉพาะกาล คือช่วง
แรกก็มีคล้ายกันกับฉบับชั่วคราว โดยมีกรอบเหมือนๆ กัน ด้วยเหตุที่ว่าเกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นมา ท�ำให้กรอบเวลามันเลื่อนไป
ส่วนในเรื่องของประกันสิทธิเสรีภาพฉบับชั่วคราวยังไม่ได้พูดถึง
ประกันสิทธิเสรีภาพ ฉบับ ๑๐ ธันวาคม ก็มีแค่ ๒ มาตราก็คือ มาตรา ๑๔
ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพบริ บู ร ณ์ ใ นร่ า งกาย
เคหะสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การ
ประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคมอาชีพ ใช้ค�ำว่าเสรีภาพบริบูรณ์ ถึงรวม
เอาสิทธิต่างๆ มา ถึงแม้จะแยกเป็นมาตราไปมาอยู่ในมาตราเดียวก็ตาม แต่
นี่คือสิทธิเสรีภาพครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ รัฐธรรมนูญ
๒๔๘๙ ก็เพียงแต่เพิ่มเข้าไป นั่นคือ การชุมนุมสาธารณะ และการตั้งคณะ
พรรคการเมือง

๐๗๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๓.๑.๓ ฉบับ ๒๔๘๙
สุดท้าย ท่านลองไปอ่านค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ก็สมควร
แล้ว ใช้มา ๑๔ ปี ก็ควรจะแก้บทเฉพาะกาล ปรับปรุงรัฐธรรมนูญเสียใหม่
แก้ไขรัฐธรรมนูญเสียใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย และค�ำว่าประชาธิปไตยก็
ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญไทยในฉบับที่ ๓ รัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับแรกไม่มี
ค�ำว่าประชาธิปไตย แม้กระทั่งตอนที่อาจารย์ปรีดีท่านเรียกระบบการ
ปกครอง ตอนแรกท่านก็ไม่ได้ใช้ค�ำว่าประชาธิปไตย
ค�ำกล่าวของอาจารย์ปรีดีในวันสถาปนาหรือวันเปิดมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ท่านบอกว่า “มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาบ่อน�้ำ
บ�ำบัดความกระหายของราษฎรผู้แสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่
เขาพึงมีพงึ ได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา” ประโยคนีเ้ ป็นประโยคซึง่
คนจะคุน้ ทีส่ ดุ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัง้ ธรรมศาสตร์ ค�ำว่าเป็นบ่อน�ำ้ บ�ำบัดความ
กระหายของราษฎร คนจะนึกไม่ออกเท่าไหร่ มันหมายถึงอะไร เพราะ
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยถึง ๑๕๐ กว่าแห่ง แต่ละแห่งก็มีวิทยาเขตอีกหลาย
แห่ง แต่ในปี พ.ศ.๒๔๗๕–๒๔๗๗ ในการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง ประเทศไทยมีแค่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งเดียว ตอนนัน้
ใครจะเรียนมหาวิทยาลัยต้องเป็นคนชั้นสูง ธรรมศาสตร์ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ทุกคน เพื่อสามัญชน จึงเปรียบเปรยว่าเป็นบ่อน�้ำบ�ำบัดความกระหายของ
ราษฎร เป็นการใช้ค�ำที่พิเศษที่สุด ทุกคนที่กระหายอยากจะเรียน เชิญมา
ที่ ธ รรมศาสตร์ คนที่ อ ยากเรี ย นมาเรี ย นได้ ทุ ก คน จุ ฬ าลงกรณ์ มี นิ สิ ต
ทั้งมหาวิทยาลัย ๗๐๐ คน ธรรมศาสตร์เปิดปีแรกมีคนมาสมัครเรียน
๗,๐๐๐ คน
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เรื่องที่ ๒ ที่อาจารย์ปรีดีพูดในวันเปิดมหาวิทยาลัย ท่านบอกว่า “ยิ่ง
ในสมัยที่ประเทศเราด�ำเนินการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว
เป็นการจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมหาวิทยาลัยส�ำหรับประศาสน์ความรู้ใน
วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแก่พลเมืองให้มากที่สุดที่จะเป็นได้”๑๐ ท่าน
บอกว่าประเทศเปลีย่ นเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ ระบอบซึง่ จ�ำกัดอ�ำนาจให้อยู่
ใต้กติกาตามรัฐธรรมนูญและมีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนัน่ เอง
ในตอนเริ่มต้นอาจารย์ปรีดีก็ยังไม่เรียกว่าประชาธิปไตย แต่มาตรา ๑ ของ
ท่าน “อ�ำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” นั่นคือ
ประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ก็เกิดขึ้นมา คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๑๐
ธันวาคม ด้วยความทีแ่ ก้เยอะจากฉบับ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๗๕ ซึง่ มีความหนา
เพียง ๓,๐๐๐ ค�ำ รัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคมก็เพิม่ เป็น ๕,๐๐๐ ค�ำ รัฐธรรมนูญ
๒๔๘๙ ก็เพิ่มเป็น ๑๐,๐๐๐ ค�ำ จะเห็นได้ว่ามันมีสายธารเกี่ยวข้องกันมา
ตั้งแต่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ผมขอกล่าวโดยสรุป ความส�ำคัญของสิ่งที่
อาจารย์ปรีดีท�ำ รอยต่อของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินขณะ
นั้นคือรัชกาลที่ ๗ ทรงเห็นชอบด้วยที่จะท�ำระบอบนี้ขึ้นมา โดยที่สิทธิการ
เลือกตั้งก็เกิดกับราษฎรทุกเพศพร้อมกัน หรือสิทธิเลือกตั้งที่เป็นหลักสิทธิ
ทั่วไปก็เกิดขึ้นในประเทศไทยทันที ในขณะที่ยุโรปใช้เวลาหลายร้อยปี
อเมริกาก็ใช้เวลานานมาก แต่ก่อนอเมริกาก็มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะคนผิวขาว
ปรีดี พนมยงค์, ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓–
๒๕๔๓)), น. ๕๐.
๑๐
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ที่เรียกว่านายทาส ที่เสียภาษี คนผิวด�ำก็ได้รับสิทธิหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
แต่ของไทยเกิดขึ้นทันทีในปี ค.ศ.๑๙๓๒
ความจริ ง ตอนนั้ น ถ้ า จะพู ด เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศที่ ป ระกาศ
สงครามกับสหราชอาณาจักร ประเทศไทยถือว่ามีอนาคตทีส่ ดุ ในตอนนัน้ ที่
เรารู้จักกันดีในชื่อ ขบวนการเสรีไทย ความจริงแล้วล�ำพังเพียงเสรีไทยคน
เดียวอาจจะไม่เพียงพอนักทีจ่ ะท�ำให้เราพลิกสถานะจากประเทศแพ้สงคราม
เป็ น ประเทศชนะสงคราม แต่ ต อนที่ มี ก ารประกาศสงคราม สมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ผูส้ ำ� เร็จฯ ๓ คนลงนามเพียง
แค่ ๒ คน ผู้ส�ำเร็จฯคนหนึ่งไม่ยอมลงนาม คือ นายปรีดี พนมยงค์ จึงท�ำให้
สถานะประกาศสงครามตอนนั้นเป็นโมฆะ ด้วยเหตุนี้ ๑๖ สิงหาคมจึงเป็น
วันสันติภาพไทย การประกาศสงครามจึงเป็นโมฆะเพราะมันขัดต่อเจตจ�ำนง
ของชาวไทย ท่านก็ไม่ลงนามในฉบับนัน้ ความจริงในปี ๒๔๘๙ ประเทศไทย
มีอนาคตทีส่ ดใส อาจารย์ปรีดกี ข็ นึ้ เป็นนายกรัฐมนตรีเอง แต่เคราะห์รา้ ยเกิด
เรือ่ งสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล อาจารย์ปรีดถี กู กล่าว
หาให้มวั มอง แต่ทกุ วันนีก้ ท็ ราบกันดีวา่ เป็นค�ำกล่าวหาทีไ่ ม่จริง เพราะท่าน
ชนะคดีในทุกศาลที่กล่าวหาท่าน
ในฐานะที่ผมเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญมา รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือ
รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๘๙ มีความหนา ๑๐,๐๐๐ ค�ำ มีมาตราเท่าที่จ�ำเป็น
และมีหลักการประชาธิปไตยครบถ้วนหมด ทีพ่ ดู กันว่าฉบับ ๒๕๑๗ เป็นฉบับ
ที่ ดี ที่ สุ ด เป็ น ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นและพู ด โดยที่ ผู ้ พู ด ไม่ เ คยเปิ ด
รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ โดยเปรียบเทียบกับฉบับอื่น
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๓.๑.๔ ขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒
ก็ มี ค นจ� ำ นวนมากให้ ค วามชอบธรรมกั บ การยึ ด อ� ำ นาจ โดยยก
ตัวอย่างอาจารย์ปรีดีที่น�ำขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒
มาฟื้นฟูประชาธิปไตย แต่ล้มเหลว เรียกในภาษาทั่วไปว่า “กบฏวังหลวง”
แล้วแย้งว่าจะมาว่าการปฏิวัติไม่ดีได้อย่างไรในเมื่ออาจารย์ปรีดีก็เคยปฏิวัติ
เมื่อปี ๒๔๙๒ และล้มเหลว ต้องเข้าใจว่าปฏิวัติครั้งแรกคือการเปลี่ยนแปลง
ระบอบใหม่ในปี ๒๔๗๕ แต่ ๒๔๙๒ มันก็คือ รัฐประหาร อันนี้ก็คือความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน กบฏวังหลวงไม่ใช่ Coup d’ Etat แต่เป็น Anti Coup
d’ Etat ท่านรักษาสิ่งที่ท่านท�ำเอาไว้ เพราะมันเกิดรัฐประหาร ๒๔๙๐ ขึ้น
ท่านพยายามปราบกบฏต่างหาก แต่สุดท้ายก็ท�ำไม่ส�ำเร็จจึงเป็นกบฏแทน
ไม่เหมือนกัน ฐานะของกบฏวังหลวง โปรดเข้าใจใหม่ว่าจริงๆ เป็น Anti
Coup d’ Etat ไม่ใช่ Coup d’ Etat เรื่องนี้ส�ำคัญมาก อย่าไปอธิบายว่า
อาจารย์ปรีดีก็เคยท�ำรัฐประหาร ๒๔๙๒ มา ดังนั้นรัฐประหารก็เกิดขึ้นได้

๓.๒ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

๓.๒.๑ รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗
ผมขอพูดถึงประเด็นส�ำคัญอยูเ่ รือ่ งหนึง่ เพือ่ จะมาโยงกับฉบับ ๒๕๑๗
อาจารย์ปรีดีท่านทราบถึงจุดอ่อนของระบบรัฐสภาเป็นอย่างดี ระบบ
การเมืองโลกขณะนั้น มันก็มีแค่ ๒ ระบบให้เลือก ระบบประธานาธิบดีคือ
ระบบที่ประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งจึงเข้ากันไม่ได้กับระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ อาจารย์
ปรีดที า่ นก็เลือกระบบรัฐสภาให้สอดคล้องกับราชอาณาจักรของไทย ทีนที้ า่ น
ก็ทราบจุดอ่อนของระบบรัฐสภา จุดอ่อนก็คอื เมือ่ ฝ่ายบริหารคือนายกฯ นัน้
มาจากเสียงข้างมากของฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ส.ส.เป็นคนเลือกนายกฯ ดังนั้น
ฝ่ายบริหารจึงครอบง�ำฝ่ายนิติบัญญัติได้ การแบ่งแยกอ�ำนาจระหว่างฝ่าย
ผู้เขียนกติกาคือฝ่ายนิติบัญญัติ กับผู้ใต้กติกาคือรัฐบาล ก็ไม่เกิด เพราะ
รัฐบาลผูซ้ งึ่ ได้ประโยชน์จากกฎหมายเป็นผูค้ วบคุมฝ่ายออกกฎหมายได้เสีย
แล้ว จึงปัญหาขึน้ มาได้ นีค่ อื จุดอ่อนของระบบรัฐสภา ซึง่ อาจารย์ปรีดที ราบ
ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยท่านก็ใช้กลไก ๒ เรื่องมาแก้ปัญหานี้
กลไกแรกก็คือ ท่านไม่บังคับ ส.ส. ให้ต้องสังกัดพรรคการเมือง ใน
ช่วง ๑๔ ปีแรกไม่มีพรรคการเมืองอยู่แล้ว เพราะเริ่มให้ตั้งพรรคการเมือง
เมื่อมีรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ แต่เมื่อเกิดรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ก็ไม่บังคับให้ต้อง
สังกัดพรรคการเมือง
กลไกที่ ๒ คือ ท่านได้วางหลักเสรีภาพในการท�ำหน้าที่ผู้แทนปวงชน
เอาไว้ ที่มาตรา ๒๐ ก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนของปวง
ชนชาวสยาม มิใช่แทนแต่เฉพาะผูท้ เี่ ลือกตนขึน้ มา มิได้แทนแต่เฉพาะพรรค
ของท่านหรือเขตเลือกตัง้ ของท่านเท่านัน้ มิใช่แทนแต่เฉพาะผูท้ เี่ ลือกตนขึน้
มา ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความเห็นของตนโดยบริสทุ ธิใ์ จ ไม่อยูภ่ ายใต้อาณัติ
มอบหมายใดๆ ถ้าเป็นการท�ำหน้าทีข่ องผูแ้ ทนปวงชนเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
แล้ว พรรคการเมืองหรือใครจะมาสั่งผู้แทนปวงชนไม่ได้ นี่เป็นหลักประกัน
ว่าท�ำอย่างไรจะให้ผู้แทนปวงชนไม่ถูกรัฐบาลสั่งได้ เมื่อถึงเวลาที่ประโยชน์
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ของปวงชนสวนทางกับประโยชน์ของพรรคการเมือง ผูแ้ ทนปวงชนต้องกล้า
ยกประโยชน์ ยกมือให้กบั ประโยชน์ของปวงชนมิใช่ประโยชน์ของพรรค เรา
ต้องเข้าใจความข้อนี้ว่า การไม่บังคับ ส.ส. สังกัดพรรค ไม่ได้แปลว่าส่งเสริม
ให้อิสระ ส.ส. ควรสังกัดพรรคแต่เป็นอิสระจากอาณัติที่พรรคสั่งผู้แทนปวง
ชนลงมาต่างหาก และนี่คือหลักการที่อาจารย์ปรีดีได้วางเอาไว้ ว่าถึงแม้
รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากในรัฐสภาแต่ไม่อาจมาสัง่ ผูแ้ ทนปวงชนได้ นีจ่ งึ ท�ำให้
ฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติยังอิสระจากกัน
แต่จดุ เปลีย่ นส�ำคัญก็เกิดขึน้ จุดเริม่ ต้นของปัญหาของประชาธิปไตย
ไทยก็เกิดจากรัฐประหาร ๒๔๙๐ ซึ่งอ้างกรณีสวรรคตว่าอาจารย์ปรีดีไป
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นความเท็จ และปี ๒๔๙๐ ท�ำให้ประเทศไทยเข้าสู่วงจร
อย่างที่เราประสบอยู่กันทุกวันนี้ จุดที่ท�ำให้ฟื้นจากวงจรนี้มาได้บ้างก็คือ
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยจุดเริ่มต้นของการชุมนุมก็คือ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทอี่ าจารย์ปรีดไี ด้กอ่ ตัง้ ขึน้ รัฐธรรมนูญใหม่ ๒๕๑๗
น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาที่ผ่านมา แนวทางของรัฐธรรมนูญไทยทุก
ฉบับเดินตามแนวทางอาจารย์ปรีดีหมดเลย คือ (๑) ไม่บังคับ ส.ส. ให้สังกัด
พรรค ส.ส. ควรสังกัดพรรค แต่ไม่บงั คับ (๒) ประกันเสรีภาพในการท�ำหน้าที่
ผูแ้ ทนปวงชน ถ้าเป็นเรือ่ งประโยชน์ของปวงชนแล้ว พรรคการเมืองหรือใคร
จะมาสั่งผู้แทนปวงชนไม่ได้ ปรากฏว่าจนถึงรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เกิดความ
คิดขึ้นมาว่า ส.ส. เป็นอิสระมันวุ่นวายนัก เกิดการไปสรุปว่าความล้มเหลว
ของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เกิดจากการที่ ส.ส. มีความอิสระ
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ผมขยายให้ฟงั ว่า รัฐธรรมนูญซึง่ ร่างถึง ๑๐ ปี คือรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๑
หลังจากเกิดรัฐประหาร ๒๕๐๑ ท�ำให้เพื่อนผู้ร่วมก่อการของอาจารย์ปรีดี
คือ จอมพล ป. พิบูลสงครามต้องลี้ภัยไปญี่ปุ่น ความจริงจอมพล ป. ก็ใช้
อ�ำนาจในทางทีเ่ ลยเถิดไป มิเช่นนัน้ คงไม่เกิดปัญหา เรือ่ งระหว่าง จอมพล ป.
กับ อาจารย์ปรีดี ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าพูดถึง ยิ่งกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
เสียอีก แต่ประเด็นคือ พอปี ๒๕๐๑ เกิดรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ขึ้นมา ก็มีการมาร่างรัฐธรรมนูญ กว่าจะร่างเสร็จและประกาศใช้
ก็ในอีก ๑๐ ปีต่อมา แล้วเลือกตั้งในปี ๒๕๑๒ รู้สึกว่ามันนานมาก แต่ใน
ปัจจุบนั ผมก็หวังว่ามันจะไม่ยาวนานเหมือนเหตุการณ์ทเี่ คยเกิด ประเด็นคือ
พอปี ๒๕๑๕ จอมพลถนอม ซึ่งก็เป็นนายกฯ มาต่อเนื่อง เป็นนายกฯก่อน
เลือกตั้ง เลือกตั้งเสร็จก็เป็นนายกฯต่อ จอมพลถนอมคุมเสียงข้างมากใน
รัฐสภาไม่ได้ และคงด้วยความร�ำคาญประชาธิปไตย เพราะแต่เดิมนัน้ อยาก
ได้อะไรก็สั่งส�ำนักงบให้เขียนบรรจุลงไปในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พอมีตวั แทนปวงชนซึง่ มาจากราษฎรเลือก เขาก็มาต่อรอง
เจรจา อภิปรายเหตุผล ด้วยความที่อยู่กับมาตรา ๑๗ (ต้นแบบมาตรา ๔๔)
พอมีประชาธิปไตยขึ้นมาก็ร�ำคาญ ทนได้ ๒ ปี ก็ยึดอ�ำนาจ ๒๕๑๔ และฉีก
รัฐธรรมนูญที่ร่างมา ๑๐ ปีทิ้งไป ก็เกิดเหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ๑๔
ตุลา ๒๕๑๖
พอถึงเวลาร่างรัฐธรรมนูญก็ตงั้ โจทย์ผดิ ไปตัง้ โจทย์วา่ พวก ส.ส. อิสระ
ท�ำให้วนุ่ วายท�ำให้เกิดความล้มเหลวของประชาธิปไตย ดังนัน้ เราบังคับสังกัด
พรรคให้หมดแล้วตัดหลักเสรีภาพของผูแ้ ทนปวงชนทิง้ ไป และนัน่ คือจุดเริม่
ต้นของการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ปรีดีได้วางไว้ ๔๐ ปีเต็ม นี่คือปี ๒๕๕๙
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ขณะนี้ ๘๔ ปี ยุคแรกคือยุคของประชาธิปไตยแบบที่มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร ปี ๒๕๑๗ ยกหลัก free mandate
ทิง้ ไปพร้อมก็บงั คับให้ผสู้ มัครสังกัดพรรคเป็นครัง้ แรก และใส่หลักการเข้าไป
ว่า การลาออกจากพรรคต้องพ้นต�ำแหน่ง ส.ส. เพื่อไม่ให้เกิดการย้ายพรรค
ต่อมารัฐธรรมนูญปี ๒๕๒๑ ก็เพิ่มเข้าไปอีกว่า ถูกขับออกจากพรรคต้องพ้น
ต�ำแหน่ง ส.ส. ทันทีเพื่อเพิ่มอ�ำนาจพรรคการเมืองเข้าไปอีก
จุดเปลีย่ นคือรัฐธรรมนูญปี ๒๕๑๗ ผูท้ อี่ ภิปรายคัดค้านประเด็นนี้ คือ
อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ ถ้าไปบังคับ ส.ส. ให้สงั กัดพรรคแล้วแถมยังตัดหลัก
free mandate ทิ้งไป นี่เป็นการท�ำลายหลักประชาธิปไตย เมื่อพรรค
การเมืองคุมผูแ้ ทนได้ นายทุนก็จะคุมผูแ้ ทนได้ เสรีประชาธิปไตยซึง่ ต้องเปิด
โอกาสให้ทุกคนแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมและไม่มีใครมาผูกขาดได้ ตลาด
การเมืองต้องเป็นตลาดเปิด ห้ามผูกขาดโดยพรรคการเมือง ถ้าบังคับสังกัด
พรรคเสียแล้ว พรรคการเมืองจะถูกนายทุนเข้ามาคุม ซึ่งนายทุนก็จะคุม
ผู้แทน รัฐบาลก็จะคุมผู้แทนได้ สุดท้ายก็จะไม่ยกมือให้ประชาชนอีกต่อไป
อาจารย์ป๋วยท�ำนายไว้แล้ว ว่าถ้าท�ำแบบนี้จะเป็นการท�ำลายประชาธิปไตย
สุดท้ายรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ดังที่คน
จ�ำนวนมากเข้าใจ สิง่ ทีอ่ าจารย์ปรีดรี า่ งได้สำ� เร็จหมด คือประกาศใช้ได้หมด
แต่สงิ่ ทีอ่ าจารย์ปว๋ ยท�ำนัน่ คือ พยายามปกป้องหลักการทีอ่ าจารย์ปรีดไี ด้วาง
ไว้แต่ล้มเหลวทั้งหมด คือปกป้องไม่ส�ำเร็จ และจึงเกิดรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗
ขึ้นมา และเริ่มยุคใหม่ของการที่พรรคการเมืองสามารถครอบง�ำผู้แทนได้
แล้วรัฐบาลจึงใช้พรรคการเมืองครอบง�ำผู้แทนได้
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๓.๒.๒ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ความจริงก็มีเจตนาที่อยากจะปฏิรูปการเมือง
แต่ก็ไปแก้ปัญหาผิด ดันไปสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยกลไก ๒
ประการ ประการแรกคือ การบังคับสังกัดพรรคเพิ่มเป็น ๙๐ วันก็มีปัญหา
ตามมา เมื่อไม่มีหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง คนตัดสินว่าใคร
จะเป็นส่งผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ และจะอยู่ล�ำดับ
เท่าไร ก็คอื หัวหน้าพรรค สรุปคือ พอหัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ หัวหน้าพรรค
ก็เป็นคนเลือก ส.ส. ความจริงแล้ว ระบบรัฐสภาคือให้ผู้แทนปวงชนเป็นคน
เลือกนายกรัฐมนตรี ประการที่ ๒ คือออกแบบระบบเลือกตั้งที่ท�ำให้
พรรคการเมืองได้ ส.ส. มากกว่าคะแนนเสียงประชาชน และสร้างองค์กร
อิสระขึ้นมาถ่วงดุลแทน แต่องค์กรอิสระก็ไม่อิสระเพราะถูกแทรกแซงได้
สุดท้ายเมื่อการเมืองเกิดปัญหา ประเทศไทยก็ใช้การแก้ปัญหาด้วยความ
เคยชิน แบบเดิมๆ คือ ฉีกรัฐธรรมนูญ ยึดอ�ำนาจ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และ
ร่างใหม่รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ก็ยังไม่แก้ปัญหา ยังคงบังคับให้สังกัดพรรคต่อ
ไป ถึงแม้จะเอาหลัก free mandate กลับมา แต่เป็น free mandate ที่ใช้
ไม่ได้ เพราะยังบังคับสังกัดพรรคอยู่
ผมเรียนว่า พูดเรื่องสังกัดพรรค เรามักจะเข้าใจว่า ถ้าไม่บังคับสังกัด
พรรค ส.ส. จะวุ่นวาย เราบังคับสังกัดพรรคมา ๔๒ ปี ปัญหาการซื้อตัว
ส.ส.มันหมดไปไหม ไม่หมด มันแค่เปลี่ยนจากซื้อหลังจากเป็น ส.ส. มาเป็น
ซื้อก่อน เพื่อเอาส.ส. เก่ามาเข้าพรรคให้มากที่สุด จากที่ซื้อเป็นครั้งคราวก็
ซื้อเป็นวาระไปเลย คือปัญหามันไม่ได้แก้แต่เกิดปัญหาใหม่ คือผู้แทนปวง
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ชนไม่ท�ำหน้าที่ผู้แทนปวงชนอีกต่อไป แต่ท�ำหน้าที่ยกมือให้พรรคเท่านั้น ปี
๒๕๔๐ ก็ไปแก้ด้วยการมีองค์กรอิสระ ปี ๒๕๕๐ ก็ร่างขึ้นมาใหม่ ไม่ได้แก้
ปัญหานี้ สุดท้ายก็ไปคิดว่าท�ำอย่างไรองค์กรอิสระจึงจะอิสระ จึงได้ศาลเข้า
มาสรรหาองค์กรอิสระ ถ้าท่านไปดูฟุตบอลมา แล้วท่านทราบว่าที่เตะใน
สนาม มีทีมบอลทีมหนึ่งที่กรรมการผู้เป่าเป็นคนเลือกมาเอง ท่านจะยังคง
เชื่อถือการเป่า การตัดสินของกรรมการต่อไปไหม และนั่นคือปัญหาของ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กรรมการของเราคือศาลเริม่ จะคุมเกมไม่อยู่ สุดท้ายเมือ่
คุมเกมไม่อยู่ก็มาถึงทางตัน และด้วยความเคยชินก็เกิดยึด ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เราก็ต้องมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ ๑๐ และจะ
เป็นฉบับที่ ๒๐ ถ้าผ่านประชามติมาได้
๓.๒.๓ รัฐธรรมนูญ คสช.
ผมกล่าวโดยสรุปว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ความจริงแล้วประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับที่ผมพูดไป เหมือนรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เลย ไม่ต่างกัน ไม่ได้แก้
ปัญหา แล้วเขาแก้อย่างไร ก็ออกแบบว่า เอา ส.ว. เข้ามาถ่วงดุลอ�ำนาจแทน
โดย ส.ว. นั้น ในบทถาวรก็ใช้ค�ำว่า มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม แปลว่า
นายกฯ ในระบอบรัฐสภาเลือกตั้งทางอ้อม ประชาชนเลือก ส.ส. และ ส.ส.
เลือกนายกฯ ถ้าท่านอยากให้พรรคไหนเป็นนายกฯก็เลือก ส.ส. พรรคนั้น
ท่านลองอ่านดูมาตรา ๑๐๗ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราจะไม่เห็นว่า ระบบ
เลือกตั้งทางอ้อมนั้น มันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมอย่างไร เขียนเพียงแต่ว่า
การเลือกกันเองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ผมค่อนข้างเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้มันค่อนไปทาง
สรรหามากกว่าเลือกตั้งทางอ้อม อันนี้แย่กว่ารัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙
และที่หนักกว่านั้นคือ บทเฉพาะกาล ซึ่งจะมี ส.ว. ๒๕๐ คน คือ ถึง
แม้ว่าจะมีการเลือกกันเอง ๒๐๐ คน แต่ คสช. จะเลือกเอาเหลือ ๕๐ คน
อันนี้ไม่ต่างอะไรกับการยึดอ�ำนาจที่ผ่านมา ผู้ยึดอ�ำนาจก็สืบทอดอ�ำนาจ
ตนเองด้วยการเป็นคนเลือก ส.ว. ไว้ก่อนจะมีการเลือก ส.ส. ซึ่ง คสช. ก็เดิน
ตามแนวทางที่ผ่านมา
ปัญหาคือ เมื่อมันพ่วงเข้าไปกับค�ำถามพ่วง มันก็น่าเป็นห่วงอยู่มาก
ค�ำถามพ่วงคือ จะท�ำให้วุฒิสภา ซึ่ง คสช. เป็นคนเลือก จะร่วมเลือกนายก
รัฐมนตรีด้วยได้ ส.ส. มี ๕๐๐ คน ส.ว. มี ๒๕๐ คน บวกกันเป็น ๗๕๐ คน
ต้องได้เสียงอย่างน้อยมากกว่ากึ่งหนึ่ง ภายใต้ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วน
ผสม พูดโดยสรุป จะไม่มีพรรคการเมืองไหนได้ ส.ส. เกินครึ่ง คือไม่มีใครถึง
๒๕๐ คน ดังนั้นพรรคการเมืองใหญ่สุดในการเลือก ส.ส. คือพรรค ส.ว. พูด
ให้แรงขึ้นหน่อยก็คือพรรค คสช.
ถามว่ามันดีไหม นายกฯก็บอกว่าขอเวลา ๕ ปี ช่วงระยะเวลาเปลี่ยน
ผ่าน ผมว่าในช่วงเวลานี้ คสช. เองก็คงอยากให้รฐั ธรรมนูญฉบับนีผ้ า่ น เพราะ
จะท�ำให้คนเลือกมากขึ้น เพราะถ้าบอกว่าไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น คนอาจจะ
เลือกในทางไม่รับมากขึ้นได้ นี่เป็นเจตนา คือ ผมสรุปว่า คสช. อยากให้ผ่าน
รวมถึงทั้ง คสช. ก็ไม่อยากให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงออก กกต. ก็
ตอบมาไม่คอ่ ยชัดเจนนัก แล้วปัญหาก็คอื อ�ำนาจมันเป็นประโยชน์อย่างหนึง่
ดังนั้น คสช. ได้ประโยชน์จากการตั้ง ส.ว. ที่ตัวเองเลือก ร่วมกับ ส.ส. ในการ
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เลือกนายกและติดตามการท�ำงาน ซึง่ ครม. หลังเลือกตัง้ ก็มหี น้าทีม่ ารายงาน
ต่อรัฐสภาทุกๆ ๓ เดือน ว่าได้ท�ำตามแผนปฏิรูปประเทศอย่างไรบ้าง คือ
ตอนนี้ คสช. กลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลย
คสช. มาจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในการมาพูดว่าไม่เห็นด้วย
อย่างไรกับรัฐธรรมนูญ ก็จะกลายเป็น คสช. ท�ำเช่นนัน้ เพราะตัวเองต้องการ
ให้รัฐธรรมนูญผ่านซึ่งตัวเองก็จะได้อ�ำนาจ ไม่ดีนะครับ ผมคิดว่าข้างหน้านี้
ไม่ใช่เรื่องดีเลย สถานการณ์น่าเป็นห่วง สถานการณ์มันจะเลวร้ายไปได้อีก
วิธีการดีที่สุด คสช. ให้ปลดระเบิดเวลา ๗ สิงหาคมนี้ออกมาจากตัวเองเสีย
วิธกี ารปลดทีผ่ มเสนอแนะก็คอื ถ้า คสช. จะประกาศแบบนี้ คสช. จะยอมรับ
มติของประชาชน ไม่ว่าประชาชนจะรับหรือไม่รับ ให้เป็นการตัดสินใจของ
ประชาชน แล้วให้ทั้งฝ่ายรับกับไม่รับก็พูดได้ตามสมควร แสดงออกได้ตาม
สมควร คสช. ก็เป็นคนคุมเกมไปโดยประกาศด้วยว่าถ้าไม่ผ่านจะเกิดอะไร
ขึ้น ถ้าผ่านก็น�ำทูลเกล้าฯขึ้นประกาศใช้ ถ้าไม่ผ่านก็ท�ำตามที่ประกาศไว้ว่า
ไม่ผา่ นจะท�ำอย่างไรต่อไป ระเบิดจะถูกปลดออกไปจากตัวทันที เพราะตอน
นี้ที่มันพันพัวกันอยู่ ที่เกิดปัญหาขึ้นขึ้นมาก เพราะ คสช. เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จากการผ่านหรือไม่ผ่านรัฐธรรมนูญ แล้วตัวเองก็ถล�ำตัวไปเป็นผู้มีส่วนได้
เสียตรงนี้เสียแล้ว ผมขอเสนอว่า คสช. ถอยออกมาจากการเป็นผู้มีส่วนได้
เสีย แล้วให้ประชาชนตัดสิ ประชาชนตัดสินอย่างไรก็เป็นไปตามนัน้ คือเรือ่ ง
การปกครองตนเองของประชาชน สุดท้ายผมอยากจะอ่านหน้าหลังสุดของ
ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙ คือ

๐๘๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

“ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ทจี่ ะให้มรี ะบอบเผด็จการในประเทศไทย ในการ
นีก้ จ็ ำ� เป็นต้องป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้มอี นาธิปไตยอันเป็นทางทีเ่ ผด็จการ
จะอ้างได้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าถ้าเราช่วยกับประคับประคองให้ระบอบประชาธิปไตย
นี้ให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้ว ระบอบ
เผด็จการย่อมมีขึ้นไม่ได้” อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กล่าวข้อความนี้ในสภา
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๘๙ มาแล้ว
ผมเรียนว่า ถ้าเราว่ากันตามกฎตามกติกา ตามสมควร คือกติกา
ละเมิดได้แต่ต้องยอมรับผลของกติกา ผมคิดว่าเราจะไม่มาไกลถึงขั้นนี้ ดัง
นัน้ การทีป่ ระชาธิปไตยประสบความส�ำเร็จนัน้ มันจะอาศัยเพียงรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ เราต้องไม่สร้างความชอบธรรมให้กับระบอบอื่นด้วย นี่คือสิ่งที่ผมคิด
ว่า โจทย์ของมันคือว่า กลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องไม่ล้มเหลว
อีก โจทย์ของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญเป็นอีกโจทย์หนึง่ คือ ประชาธิปไตยมันเหมาะ
กับประเทศไทยไหม ดังนั้นจึงมี ส.ว. ที่ คสช. เลือก ขอเวลา ๕ ปี ช่วงระยะ
เปลีย่ นผ่าน เราจ�ำเป็นต้องแสดงออกด้วยนะครับว่าเราขัดแย้งกันได้ เราเห็น
ต่างกันได้ เรามีสเี สือ้ ทีไ่ ม่เหมือนกันได้ เราเลือกพรรคการเมืองต่างกันได้ แต่
จากนีไ้ ปเราต้องไม่ทำ� เหมือนทีผ่ า่ นมาอีก พรรคการเมือง ๒ พรรคต้องไม่ทำ�
อย่างทีผ่ า่ นมา ต้องใช้สภาเป็นทีแ่ ก้ปญ
ั หาให้ได้ จะชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ตอ้ ง
ไม่ท�ำเลยเถิดถึงขนาดนั้น เรื่องนี้ต้องท�ำไปด้วยกัน มิฉะนั้นแล้ว ภาพที่คน
เห็นคือ ก็เป็นแบบเดิมอีก เหมือนที่ผ่านๆ มา วิธีการที่จะปลดล็อคก็คือ (๑)
คสช. ปลดระเบิดตัวเอง (๒) ประชาชนก็ตอ้ งแสดงให้เห็นด้วยว่าเราเห็นต่าง
กันได้ เราคิดเห็นไม่เหมือนกันได้แต่เราจะปกครองตัวเองได้ตามระบอบ
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ประชาธิปไตย และจะท�ำให้ คสช. ไม่มคี วามชอบธรรมทีจ่ ะอยูใ่ ช้อำ� นาจแบบ
นี้ สุดท้ายประโยชน์ของการได้มาคุยกันคือ การเรียนรู้ และระบอบการ
ปกครองที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ คือประชาเป็นเจ้าของ
อ�ำนาจระบอบประชาธิปไตย เป็นอ�ำนาจสูงสุดของประเทศ เราเห็นต่างกัน
ได้ เราจะแก้รัฐธรรมนูญ เราจะออกแบบรัฐธรรมนูญยังไงก็แล้วแต่ แต่ต้อง
เป็นรัฐธรรมนูญตามวิถีทางของระบอบการปกครองที่ประชาเป็นเจ้าของ
อ�ำนาจธิปไตย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ จากรัฐธรรมนูญ
ที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ได้ร่างไว้

๐๙๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

“
ระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงอยู่ได้

ต้องประกอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
หรือในบางครั้งในโบราณกาลเรียกว่า
การปกครองโดยสามัคคีธรรม
การใช้สิทธิโดยไม่มีขอบเขตภายใต้กฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
ไม่ใช่หลักของประชาธิปไตย
ไม่ใช่หลักซึ่งคณะราษฎรขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ

”

(จาก สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙)
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มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ
“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในปัจจุบัน ๑
ผศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ ๒

สรุปจากจากการอภิปรายในงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี
อภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙.
๒
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑

บทความนี้จะแบ่งเป็น ๔ หัวข้อหลัก เริ่มจาก (๑) การแนะน�ำ
“เค้าโครงการเศรษฐกิจ” แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับแรกของประเทศไทย ที่เสนอแนวคิดรัฐสวัสดิการ ของหลวง
ประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) รัฐบุรษุ อาวุโส ผูว้ างแผนเศรษฐกิจ
ไทยคนแรก หลังจากนั้น (๒) จะกล่าวถึง “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทิน
แห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของอาจารย์ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ตามด้วย (๓) การมอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ
“จากครรภ์ ม ารดาฯ” ในประเด็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละสามารถ
ประยุกต์ใช้กับบริบทปัจจุบัน ในส่วนสุดท้าย (๔) จะเป็นการสรุป
แนวคิดของอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วย ที่ส�ำคัญในการน�ำไปสู่
ความสุขสมบูรณ์ของราษฎรและสันติประชาธรรม

มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ ๐๙๓

๑. รู้จัก “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”
แนวคิดเรือ่ งรัฐสวัสดิการ ทีม่ กี ารอภิปรายในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเริม่ ต้น
จากการอธิบายเนือ้ หาในบทความ คุณภาพแห่งชีวติ ปฏิทนิ แห่งความหวัง
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ของอาจารย์ป๋วย โดยไม่ได้มีการกล่าวถึง
เค้าโครงการเศรษฐกิจ ทีอ่ าจารย์ปรีดี เสนอในปี ๒๔๗๖ ซึง่ ถือเป็นแผนแม่บท
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกของประเทศไทยที่เสนอแนวคิดรัฐ
สวัสดิการ การจะท�ำความเข้าใจเค้าโครงการเศรษฐกิจได้อย่างถ่องแท้ จ�ำเป็น
ต้องเข้าใจบริบทของโลกและของไทยในช่วงก่อนปี ๒๔๗๖
บริบทของโลกในช่วงปี ค.ศ.๑๙๒๙-๑๙๓๒ (พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๕)
เศรษฐกิจตกต�่ำทั่วโลก เศรษฐกิจระบบเสรีนิยมในอังกฤษเริ่มมีปัญหา มีคน
ว่างงานจ�ำนวนมาก ท�ำให้เริ่มมีแนวคิดที่รัฐต้องเข้ามาวางแผนเศรษฐกิจ
แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมซึ่งเป็นกระแส
หลักของโลก เช่นในกลุ่มสังคมนิยม (สหภาพโซเวียต) และกลุ่มฟาร์ซิสต์
(อิตาลี เยอรมัน ญี่ปุ่น) ที่เสนอให้รัฐเข้ามาจัดการเศรษฐกิจและในสมัยนั้น
ภาพของการที่รัฐจัดการเศรษฐกิจถูกมองเป็นภาพบวก ยังไม่มีใครเห็น
ผลเสียของการที่รัฐเข้ามาจัดการดังนั้น ในสมัยนั้นประเทศทั้งหลายต่าง
ด�ำเนินนโยบายชาตินิยม พยายามพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและคุ้มครอง
การค้า เช่น การตั้งก�ำแพงภาษี

๐๙๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ในช่วงที่ท่านอาจารย์ปรีดีศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๖๓๒๔๖๙ ได้รับอิทธิพลของนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส “ชาร์ลส์ จี๊ด” ที่
อธิบายแนวคิดภราดรภาพนิยมหรือลัทธิโซลิดาริสม์ (Solidarism)
“มนุษยชาติต้องพึ่งพาอาศัยกันตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นจึงจะต้องช่วย
เหลือซึง่ กันและกัน โดยให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในความล�ำบากของผูอ้ นื่ ด้วย
ซึ่งการนี้เป็นมูลฐานแห่งความยุติธรรมของสังคม อย่างไรก็ตาม โซลิดาริสม์
แตกต่างไปจากลัทธิสังคมนิยม คือ มีการเคารพในกรรมสิทธิ์ของบุคคลและ
ยอมรับให้มีมรดกตกทอดได้ ตลอดจนให้ความอิสรเสรีต่อบุคคลในการใช้
จ่าย นอกจากนี้ลัทธิโซลิดาริสม์ยังยอมรับความไม่เสมอภาคในสังคม ให้คน
ที่อ่อนแอและแข็งแรงรับผิดชอบการด�ำเนินชีวิตร่วมกันโดยความสมัครใจ
ภายใต้ระบบประกันสังคม เพื่อความมั่นคงแห่งสังคม”๓ ซึ่งจะเห็นแนวคิด
เหล่านี้ในเค้าโครงการเศรษฐกิจ
ส�ำหรับบริบทของไทยในช่วงก่อนปี ๒๔๗๖ อาชีพหลักของคนไทย
คือชาวนา (คิดเป็นร้อยละ๘๐ ของประชากรทั้งประเทศ) รองลงมาคือ
ข้าราชการ สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญได้แก่ ข้าว (คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๗๐) ดีบุก
ยางพารา และไม้สกั การค้าอยูใ่ นมือของต่างชาติ โดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีน
ชาวนาในช่วงนั้นมีความเป็นอยู่ล�ำบาก จากการค้าข้าวผ่านคนกลาง โอกาส
การเป็นเจ้าของทีด่ นิ มีนอ้ ย ชาวนายังเข้าไม่ถงึ เทคโนโลยีในการผลิต เสียค่า

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, “มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
กับเศรษฐศาสตร์ของชาร์ลส์ จี๊ด” ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๘ (มิ.ย. ๔๖), น. ๑๔๑.
๓
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เช่านา ถูกเก็บภาษีโค กระบือ และภาษีรัชชูปการที่ไม่เป็นธรรม๔ รวมทั้งมี
ปัญหาชลประทาน
ฝนแล้งและน�้ำท่วม ในช่วงนั้นรัฐให้บริษัทเอกชนคือ บริษัทขุดคลอง
แลคูนาสยาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มขุนนางร่วมทุนกับต่างชาติได้สัมปทาน
และขุดคลองไม่มีประสิทธิภาพจากการที่การท�ำนายังคงต้องอาศัยน�้ำฝน
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้สมั ปทานขยายทีด่ นิ สองฝัง่ คลอง ท�ำให้ราคาทีด่ นิ เพิม่
สูงขึ้น โอกาสที่ชาวนาจะเป็นเจ้าของที่ดินยิ่งน้อยเข้าไปอีก๕
จะเห็นได้ว่าบริบทในช่วงนั้น ราษฎรอ่อนแอจากการที่ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ล�ำบากแร้นแค้น ขาดที่ดิน เงินทุน เทคโนโลยี ประกอบกับ
การค้าตกอยู่ในมือต่างชาติ แนวทางเดียวที่จะบ�ำรุงความสุขสมบูรณ์ให้
ราษฎรคือรัฐบาลจะต้องจัดการเศรษฐกิจเสียเอง อาจารย์ปรีดีจึงได้เสนอ
เค้าโครงการเศรษฐกิจ ในปี ๒๔๗๖ ให้รฐั บาลเป็นผูจ้ ดั การเศรษฐกิจทีอ่ าศัย
หลักวิชา แผน และโครงการ โดยแบ่งการเศรษฐกิจออกเป็นสหกรณ์ต่างๆ
เพื่ อ ให้ ร าษฎรมี ค วามสุ ข สมบู ร ณ์ ท างเศรษฐกิ จ ตามหลั ก เอกราชทาง
ในสมัยทีอ่ าจารย์ปรีดี เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ปฏิรปู ระบบ
ภาษีอากรให้เกิดความยุตธิ รรมทางสังคม (Social Justice) โดยจัดท�ำประมวลรัษฎากรขึน้ เป็น
ครัง้ แรกในประเทศไทย ยกเลิกเงินรัชชูปการ หรือเงินช่วยเหลือราชการตามทีก่ ำ� หนดเรียกเก็บ
จากราษฎรที่ไม่ได้รับราชการทหาร ซึ่งคนมีเงินหรือคนจนที่ไม่มีรายได้เสียรัชชูปการเท่ากัน
และยกเลิกภาษีสมพัดสรและอากรเช่านา ซึ่งผู้เสียภาษีเป็นผู้ยากจน
๕
ดูรายละเอียดได้ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ไทยจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๗) และ James C. Ingram. Economic Change
in Thailand, 1850-1970 (Stanford University Press, 1971).
๔
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เศรษฐกิจซึ่งเป็น ๑ ในหลัก ๖ ประการ ซึ่งเขียนไว้ใน “หมวดที่ ๑ ประกาศ
ของคณะราษฎร” ของ เค้าโครงการเศรษฐกิจ “จะต้องบ�ำรุงความสุข
สมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุก
คนท�ำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก” การ
เสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ เป็นการน�ำแนวคิดทีด่ ขี องลัทธิเศรษฐกิจต่างๆ
ทั้งเสรีนิยม และสังคมนิยมเข้ามาปรับปรุงมาเป็นเค้าโครงทางเศรษฐกิจ
สาระส�ำคัญหลักของ เค้าโครงการเศรษฐกิจ สรุปได้ดังภาคผนวก
ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า แนวคิด
ทีอ่ าจารย์ปรีดี น�ำเสนอสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจทัง้
๓ ด้ า น ได้ แ ก่ ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพ ความเท่ า เที ย ม และ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
อาจารย์ปรีดีให้ความส�ำคัญกับการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเสนอให้รฐั บาลประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
ตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีพ เนื่องจากเหลือวิสัยที่เอกชนจะท�ำได้หรือหากท�ำได้
ราษฎรจะต้องเสียค่าประกันแพงจึงจะคุ้ม มีการก�ำหนดฐานเงินเดือนขั้นต�่ำ
ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด� ำ รงชี พ และได้ บ� ำ นาญตลอดชี วิ ต การให้ รั ฐ จั ด การ
เศรษฐกิจให้มกี ารใช้เครือ่ งจักรเพือ่ ไม่ให้เกิดการว่างงาน เนือ่ งจากรัฐสามารถ
จัดหาคนไปท�ำงานอย่างอื่นได้ มีการสร้างเสถียรภาพการคลังและการเงิน
โดยจัดให้รายจ่ายและรายได้เข้าสูด่ ลุ ยภาพ การจัดให้มธี นาคารแห่งชาติ รวม
ทั้งจัดการกสิกรรมและอุตสาหกรรมทุกอย่างให้มีขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยต่าง
ประเทศ เพื่อป้องกันอันตรายจากการปิดประตูทางการค้า และให้ประเทศ
มีเอกราชในทางเศรษฐกิจ
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อาจารย์ปรีดี ยังค�ำนึงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย
โดยเสนอให้ราษฎรวัยแรงงานเป็นข้าราชการเพื่อให้แรงงานใช้ประโยชน์ได้
ตลอดปี การให้เงินเดือนแตกต่างกันตามคุณวุฒิ ความสามารถ และยกเว้น
ให้บางคนไม่ต้องรับราชการเมื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ การให้รฐั จัดการเศรษฐกิจเนือ่ งจากการรวมกันท�ำจะประหยัด
ต้นทุนมากกว่า การปล่อยให้เอกชนต่างคนต่างท�ำจะใช้แรงงานสิ้นเปลือง
กว่ารวมกันท�ำ การรวมทีด่ นิ ให้ผลดีทางวิทยาศาสตร์ การให้รฐั ซือ้ ทีด่ นิ กลับ
คืนเพือ่ วางแผนการใช้ทดี่ นิ เครือ่ งจักรกล การท�ำคูนำ�้ ท�ำได้งา่ ยและประหยัด
ค่าใช้จา่ ยได้มาก การให้ความส�ำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการน�ำ
เครื่องจักรมาใช้จะช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการรับรองกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน กรรมสิทธิ์แห่งการคิดประดิษฐ์คิดค้น
และที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง สาระส�ำคัญของ เค้าโครงการเศรษฐกิจ
เป็นการสร้างความเป็นธรรม เนื่องจากราษฎรไม่มีทุนและที่ดินเพียงพอ
ขาดเครือ่ งจักรกล การให้รฐั เป็นผูว้ างแผนเศรษฐกิจและแบ่งการประกอบ
การเศรษฐกิจเป็นสหกรณ์ ท�ำให้ประชาชนได้เข้าถึงที่ดิน ทุน และ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย และเตรียมพร้อมให้มกี ารปกครองในรูปแบบเทศบาล
นอกจากนีอ้ าจารย์ปรีดไี ด้เสนอวิธกี ารหาเงินทุนรัฐบาลด้วยการเก็บภาษี
มรดก ภาษีทางอ้อม เพื่อไม่ให้ราษฎรเดือดร้อนมาก
อาจารย์ปรีดียังได้เสนอแนวทางการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศแบบก้าวหน้าที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการค�ำนวณ
ความต้องการของราษฎรในเรือ่ งปัจจัยแห่งการด�ำรงชีวติ และประมาณการ
ปัจจัยที่ดิน แรงงาน เครื่องจักรกล และทุนที่ต้องใช้ ก�ำหนดประมาณการว่า
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ปีหนึ่งรัฐบาลจะท�ำได้อย่างไร ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์จึง
จินตนาการว่าอาจารย์ปรีดีได้เสนอให้มีการสร้างแบบจ�ำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการวางแผนเศรษฐกิจ โดยการก�ำหนดฟังก์ชั่นการผลิตที่ผลผลิต
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ทีด่ นิ แรงงาน เครือ่ งจักร นอกจากนี้
อาจารย์ปรีดยี งั ให้รฐั บาลมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ในแผน
พัฒนาฯ โดยแจ้งผลการกระท�ำต่อมหาชนทุกสัปดาห์
โดยสรุป อาจารย์ปรีดี ได้เสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ เพื่อเป้า
ประสงค์ที่จะวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งในการบรรลุ
ภารกิจในหลัก ๖ ประการ ดังที่เขียนไว้ในหมวดสุดท้าย “ผลส�ำเร็จอันเกี่ยว
แก่หลัก ๖ ประการ” ได้แก่ เอกราช ความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การ
เศรษฐกิจ ความเสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา
ทั้งนี้ในการเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดี มีความมุ่ง
หมายจะให้มีการพิจารณาในหลักวิชา “อะไรดีก็รับไว้ อะไรมีเหตุผลควร
ปฏิเสธก็เลิกไปได้” แล้วจึงค่อยมาคิดรายละเอียดในภายหลัง อย่างไรก็ตาม
เป็นที่น่าเสียดายที่เค้าโครงการเศรษฐกิจไม่ได้ถูกน�ำมาพิจารณา เนื่องจาก
ได้มกี ารประณามกล่าวหาอาจารย์ปรีดวี า่ เป็น “คอมมิวนิสต์” และบังคับให้
หลวงประดิษฐ์ฯ เดินทางออกนอกประเทศ ต่อมาได้มีการสอบสวนหลวง
ประดิษฐ์ฯ ว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ ซึ่งความเห็นของกรรมาธิการเข้าสู่ที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับรองว่าหลวงประดิษฐ์ฯ ไม่มีมลทินในเรื่องที่
ถูกกล่าวหา๖ ซึ่งหากพิจารณา เค้าโครงการเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า ไม่ใช่
อ่านรายละเอียดได้ใน รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๔/๒๔๗๖ (สามัญ)
สมัยที่ ๒
๖
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แนวคิดคอมมิวนิสต์ไม่ได้เป็นแนวคิดคอมมิวนิสต์ดงั ทีถ่ กู กล่าวหา เนือ่ งจาก
ไม่มีการริบที่ดินของผู้มั่งมี แต่รัฐยังรับรองกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่มีอยู่เดิม
และยอมรับกรรมสิทธิ์แห่งการคิดประดิษฐ์คิดค้นของบุคคล ซึ่งตรงนี้เป็น
เรื่องส�ำคัญของการสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีข้อยกเว้นให้
เอกชนประกอบการเศรษฐกิจกรณีได้รับสัมปทานจากรัฐบาล และยกเว้น
การรับราชการให้กับคนที่แสดงได้ว่า “มีฐานะที่จะเลี้ยงตัวเอง” และ
ครอบครัว

๒. จาก“เค้าโครงการเศรษฐกิจ” สู่ “จากครรภ์มารดาถึงเชิง
ตะกอน”
หลังจากที่อาจารย์ปรีดีได้เสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจ ในช่วงปี ๒๔๗๖๒๔๙๗ เป็นระบบทุนนิยมโดยรัฐ หลังจากรัฐประหารปี ๒๔๙๐ รัฐบาลใน
ยุคนัน้ ก็ได้ดำ� เนินนโยบายแบบชาตินยิ ม เน้นการผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า
มีการผูกขาดการค้าข้าวโดยรัฐ (ส�ำนักการค้าข้าว) มีการใช้รัฐวิสาหกิจเป็น
เครื่องมืออุปถัมภ์การเมือง และภาครัฐขาดวินัยทางการคลัง ต่อมาในปี
๒๔๙๗-๒๕๑๖ รัฐบาลใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเปิด โดยเฉพาะหลัง
จากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจในปี ๒๕๐๔ ภาครัฐใช้นโยบายเสรีนิยมมากขึ้น
เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก ยกเลิกส�ำนักการค้าข้าว มีการปฏิรูปราชการ
และสร้างวินยั ทางการเงินการคลัง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทีเ่ น้นการขยาย
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ตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล
มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำระหว่างชนบทกับเมืองมีความรุนแรงมากขึ้น อีก
ทั้งยังมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอีกด้วย๗ ดังนั้นอาจารย์ป๋วย
อึง๊ ภากรณ์ จึงเขียน คุณภาพแห่งชีวติ ปฏิทนิ แห่งความหวัง จากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยกล่าวถึงคุณภาพชีวิตตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์ถึงตายของประชาชนที่พึงได้รับจากรัฐบาล (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่พึงได้รับจากรัฐบาล
ช่วงชีวิต
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อยู่ในครรภ์

แม่รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ได้รับเอาใจใส่ บริการดี
ในสวัสดิภาพของแม่และเด็ก

๒-๓ ปีแรก
แม่ผมกับตัวผม ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์
(ร่างกายและ
สมองก�ำลังเติบโต)
ปฐมวัย

ผม พี่สาว/น้องสาวต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินและ
รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้
มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวย หรือจน จะอยู่ในเมือง
หรือชนบทแร้นแค้น

ดูรายละเอียดใน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ นิพนธ์ พัวพงศกร (๒๕๓๑), บรรณาธิการ,
เศรษฐกิจไทย: บนเส้นทางแห่งสันติประชาธรรม (หนังสือที่ระลึกศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ อายุครบ ๗๒ ปี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑).
๗
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ช่วงชีวิต
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เรียนจบ

เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย
ท�ำให้ได้รับความพอใจว่า ตนได้ท�ำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม

วัยท�ำงาน

ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนา ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอ
สมควรส�ำหรับท�ำมาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน
มีโอกาสรู้วิธีการท�ำกินแบบใหม่ มีตลาดดี และขายสินค้าได้
ราคายุติธรรม
ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นส่วน หรือมีส่วนใน
โรงงาน หรือบริษัทห้างร้านที่ผมท�ำงานอยู่

ทั่วไป

ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และ
หนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้อง
ทนรบกวนจากโฆษณามากนัก

กรณีเจ็บป่วย

ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการ
ป้องกันรักษาโรคแก่ผมอย่างฟรี กับบริการการแพทย์ รักษา
พยาบาลอย่างถูก อย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอ หาพยาบาล
ได้สะดวก

เวลาว่าง

มีที่ว่างส�ำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียว
ชอุม่ สามารถมีบทบาทและชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี
วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์
งานกุศล
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ช่วงชีวิต
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สภาพแวดล้อม

ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์ส�ำหรับหายใจ น�้ำบริสุทธิ์ส�ำหรับดื่ม

เรือ่ งทีท่ ำ� เองไม่ได้
หรือท�ำได้แต่ไม่ดี

ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร
หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน

เสียภาษี

เรือ่ งทีผ่ มเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษี
อากรในส่วนรวมตามอัตภาพ

การมีส่วนร่วม

ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนร่วมในสังคมรอบตัว ผมต้องการมี
ส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ

แก่

เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการ
ประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบ�ำรุงตลอดมา

ตาย

ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่น
ก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุ
รถยนต์ ตายเพราะน�้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะ
การเมืองเป็นพิษ เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้
ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้
โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้
ประโยชน์ในการบ�ำรุงชีวิตคนอื่นๆ บ้าง
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จะเห็นได้ว่า ข้อเขียนอาจารย์ป๋วยในจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
เป็นการขยายบริบทเค้าโครงการเศรษฐกิจที่ราษฎรทุกคนต้องได้รับการ
ประกันความสุขสมบูรณ์จากรัฐบาล ในมิติของคุณภาพชีวิต และข้อเสนอ
ของอาจารย์ป๋วย สอดคล้องกับข้อเสนอของอาจารย์ปรีดี ที่มีเป้าประสงค์
ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจนให้มที ดี นิ ให้มโี อกาส
เข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเพิม่ อ�ำนาจต่อรองในการขายสินค้าได้ใน
ราคายุติธรรม และยอมรับแนวคิดภราดรภาพนิยมในการให้กรรมกรมีหุ้น
ส่วนในกิจการห้างร้าน การจัดการในรูปสหกรณ์ สโมสร หรือสหภาพ และ
ควรมี ก ารยกมรดกให้ เ ป็ น ของรั ฐ ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วาม
สามารถในการหาเลี้ยงเพื่อด�ำรงชีวิตได้ ให้ตกเป็นของรัฐ เป็นการก�ำหนด
ให้ ค นในสั ง คมมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งช่ ว ยเหลื อ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมร่ ว มกั น
นอกจากนีท้ ง้ั อาจารย์ปรีดแี ละอาจารย์ปว๋ ยยังให้ความส�ำคัญกับการพักผ่อน
หาความเพลิดเพลิน ในฐานะที่เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งการด�ำรงชีวิตที่พึงได้รับ
จากรัฐบาล๘

ใน เค้าโครงการเศรษฐกิจ อาจารย์ปรีดีได้อธิบายถึงความต้องการปัจจัยในการด�ำรงชีวิตมี
มากขึน้ เมือ่ ราษฎรสยามเจริญขึน้ มีความต้องการพักผ่อนหาความเพลิดเพลิน เช่น การมหรสพ
การกีฬา ซึง่ รัฐบาลต้องท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นปัจจัยแห่งการด�ำรงชีวติ ซึง่ ราษฎรต้องการให้พร้อมบริบรู ณ์
๘
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๓. มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”
และ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในปัจจุบัน
จากปี ๒๔๗๖ ที่อาจารย์ปรีดีเสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ ถึงปัจจุบัน
เศรษฐกิจและสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากบริบทก่อนปี
๒๔๗๖ ที่เศรษฐกิจไม่ซับซ้อน ขนาดของการเปิดประเทศยังมีไม่มาก อาชีพ
หลักของคนไทยคือท�ำนา แรงงานภาคเกษตรมีมากและใช้ไม่เต็มที่ ภาค
เกษตรของไทยอ่อนแอ เกษตรกรมีความเป็นอยูล่ ำ� บาก โอกาสเป็นเจ้าของ
ที่ดินมีน้อย เกษตรกรเข้าไม่ถึงทุน เครื่องจักร และเทคโนโลยี ภาคเอกชน
และภาคประชาชนอ่อนแอ ท�ำให้รัฐต้องมาจัดการเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจมีความซับซ้อน มีระดับการเปิดประเทศและเชื่อมโยงกับกระแส
โลกาภิวัตน์มากขึ้น มีการผลิตและส่งออกสินค้าที่หลากหลาย มีปัญหา
ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรจากแรงงานหนุ่มสาวเป็นท�ำงานนอกภาค
เกษตรมากขึ้น แรงงานเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ มีแรงงานครัวเรือน
ท�ำการเกษตร ๑-๒ คน ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการดูแลฟาร์ม และต้องใช้
เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงาน ภาคเกษตรไทยโดยรวมมีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้นของโลกในหลายสินค้า
เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง ยางพารา ไก่ กุ้ง ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดี
ขึ้ น โดยเฉพาะเกษตรกรรายกลางและรายใหญ่ ใ นภาคกลางที่ เ ข้ า ถึ ง
ชลประทาน มีการใช้เครื่องจักร/เทคโนโลยีทันสมัยในทุกกิจกรรมการผลิต
มีผู้ประกอบการในชนบทมากขึ้น และเริ่มมีแรงงานหนุ่มสาวที่เข้ามาเรียน
ในเมืองกลับไปพัฒนาการเกษตรทีบ่ า้ นมากขึน้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรราย
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เล็กในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีความยากล�ำบาก
ขาดแคลนน�้ำในการท�ำการเกษตร ที่ดินต่อรายน้อย ปัญหาการเข้าถึง
เครื่ อ งจั ก รในการเก็ บ เกี่ ย ว การเข้ า ถึ ง ปั จ จั ย การผลิ ต คุ ณ ภาพดี และ
เทคโนโลยีซงึ่ มีราคาแพง และขาดอ�ำนาจต่อรอง รวมทัง้ มีปญ
ั หาความเหลือ่ ม
ล�้ำในการถือครองที่ดิน นอกจากนี้ในปัจจุบันพบว่า ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และประชาสังคมเข้มแข็งมากขึ้น ความไม่เที่ยงแท้ทางการ
เกษตรมีมากขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวน ราคาสินค้าเกษตรมีความ
ผันผวนตามราคาในตลาดโลกเนือ่ งจากสินค้าการเกษตรส่วนใหญ่สง่ ออก
นอกจากนีเ้ กษตรกรไทยไม่มรี ะบบสวัสดิการรองรับ โดยเฉพาะกรณีทเี่ จ็บ
ป่วยจะขาดรายได้ เพราะท�ำการผลิตไม่ได้ และจากบทเรียนในอดีต
พบว่า หากรัฐเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจจะเกิดปัญหาการผูกขาด
การทุจริต และบทบาทการชี้น�ำภาครัฐไม่ทันกับภาคเอกชนการผลิตเพื่อ
ทดแทนน�ำเข้าและการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศมีต้นทุนที่สูงจาก
ประสิทธิภาพการผลิตที่ต�่ำและผลผลิตไม่ได้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เมือ่ พิจารณาสวัสดิการของคนไทยทีไ่ ด้รบั ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกับ
ความหวังของคุณภาพแห่งชีวิตของคนไทยที่อาจารย์ป๋วยปรารถนา พบว่า
โดยรวมคนไทยได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น เช่น บริการสวัสดิภาพแม่และเด็ก
ในครรภ์ การคุมก�ำเนิด การศึกษาที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ
หญิง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการที่คนไทยได้รับอาจจะยังไม่เพียงพอ มีปัญหาใน
เรื่องคุณภาพ และความเท่าเทียมกัน เช่น ในช่วงอยู่ในครรภ์ อาหารที่แม่
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ทานอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัย การมีลูกน้อย จะ
มี ป ั ญ หาเรื่ อ งภาระการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นอนาคต ปั ญ หาความอบอุ ่ น ใน
ครอบครัว จากพ่อแม่ไปท�ำงานในเมืองและทิ้งลูกอยู่กับตายายในชนบท ใน
ช่วง ๒-๓ ปีแรก ที่เด็กต้องการได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ แต่
ปัจจุบันเด็กไทยดื่มนมน้อย และรับประทานขนมคบเคี้ยวที่หวาน มัน เค็ม
ไม่ได้มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง ในช่วงวัยเรียน ยังมีความเหลื่อม
ล�้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะโอกาสในการรับการศึกษาคุณภาพที่คนรวยได้
รับโอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกว่าคนจน ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษา
พืน้ ฐานยังไม่สามารถใช้สำ� หรับหากินและได้รบั ความรูด้ า้ นคุณธรรมแห่งชีวติ
เมื่อเรียนจบอาจารย์ป๋วยหวังว่าจะได้งานอาชีพที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์แก่สังคม แต่ปัจจุบันพบการท�ำงานไม่ตรงสาขาหรือต�่ำกว่าระดับ
งานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไม่มีตลาดรองรับ ชาวไร่ชาวนายังมีปัญหาการ
มีที่ดินท�ำกิน หรือที่ดินที่มีอยู่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะท�ำการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนลงทุน โดยเฉพาะเช่าซื้อที่ดินที่
มีอัตราดอกเบี้ยแพง จนไม่สามารถขยายพื้นที่หรือขยายการลงทุนทางการ
เกษตรได้ และยังมีเกษตรกรทีเ่ ข้าไม่ถงึ ตลาดทีส่ ามารถขายสินค้าได้ในราคา
ยุตธิ รรม การฟังวิทยุหรือดูทวี ใี นปัจจุบนั ถูกรบกวนจากโฆษณามาก ในด้าน
สุขภาพอนามัย แม้ว่าจะมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว แต่ยังมีความ
เหลื่อมล�้ำในด้านบริการการแพทย์ โดยเฉพาะในชนบท และในด้านสิ่ง
แวดล้อม มีปญ
ั หามลภาวะทางอากาศและน�ำ้ ปัญหาการสร้างระบบคมนาคม
ขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยส�ำหรับประชาชนและปัญหาการเมือง
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แม้วา่ ปัจจุบนั บริบทเศรษฐกิจและสังคมไทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไป
มาก แต่แนวคิดเค้าโครงการเศรษฐกิจ และ จากครรภ์มารดาฯ ยังมี
ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ดังนี้
๑. ภาครัฐมีบทบาทในการวางแผนเศรษฐกิจเพื่อจะได้ก�ำกับดูแล
วางกติกา ในระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ
และมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการผูกขาด และช่วยเหลือสนับสนุนการ
ปรับตัว โดยเฉพาะเกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อย
๒. การพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของ
การลดความเสีย่ งการพึง่ พาเศรษฐกิจและปัจจัยการผลิตจากภายนอก และ
สร้างความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
๓. การให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
การคุ ้ ม ครองระบบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ จู ง ใจให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อาจารย์ปรีดีให้
ความส�ำคัญกับการยอมรับในกรรมสิทธิค์ ดิ ค้นของบุคคล และให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน และ
การพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นหลัก
ประกันเอกราชและอธิปไตยของชาติทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่มี
ความก้าวหน้ามากและเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
๔. การรวมที่ ดิ น และการพั ฒ นาการรวมกลุ ่ ม ของเกษตรกร/
พัฒนาสหกรณ์ เป็นทางออกของเกษตรกรรายย่อยในไทยปัจจุบัน การ
รวมที่ดินเพื่อให้การจัดการการท�ำเกษตรท�ำได้ง่าย ลดต้นทุนการผลิตและ
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แก้ปัญหาเรื่องการขาดน�้ำในการเพาะปลูก ในกรณีเกษตรกรรายย่อยที่ดิน
ขนาดเล็ก อาจให้ท้องถิ่น สหกรณ์ที่เข้มแข็ง หรือผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อ
สังคมเป็นคนจัดการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามแนวคิดภราดรภาพนิยม
โดยภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อซื้อที่ดิน การพัฒนาการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ ต้อง
มีการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง จากความต้องการและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ โดยวางแผนการผลิต การ
ตลาด จัดหาบริการแรงงาน รวบรวมผลผลิตเพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และเพิม่ อ�ำนาจต่อรอง การท�ำธุรกิจของกลุม่ ควรเน้นธุรกิจทีม่ คี วาม
ช�ำนาญ ความโดดเด่นทรัพยากรและภูมปิ ญ
ั ญาในพืน้ ที่ เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบ
การและสร้างงานในพื้นที่ หากไม่มีความช�ำนาญไม่ควรท�ำโดยเฉพาะธุรกิจ
ที่แข่งกับเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีสูง
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รัฐบาลควรจริงจัง
ในการพัฒนาอาหารปลอดภัยและแก้ปญ
ั หามลภาวะ การจัดสวัสดิการสังคม
ต้องค�ำนึงถึงคุณภาพและความทัว่ ถึงในการให้บริการ และภาระงบประมาณ
ภายใต้บริบทสังคมผูส้ งู อายุ มีการขยายสวัสดิการส�ำหรับกลุม่ เกษตรกร การ
อุดหนุนการประกันภัยพืชผล และเพิ่มเติมสวัสดิการส�ำหรับกลุ่มคนยากจน
และด้อยโอกาสโดยเฉพาะ
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๔. บทส่งท้าย: สู่ความสุขสมบูรณ์ของราษฎรและ
สันติประชาธรรม

แผนภาพที่ ๑ เงื่อนไขส�ำคัญในการน�ำไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของประชาชน
และสันติประชาธรรม

ภราดรภาพนิยม ทีอ่ าจารย์ปรีดใี ห้ความส�ำคัญ และพุทธธรรมตาม
แนวคิดอาจารย์ปว๋ ย ได้แก่ ธรรมะในการพัฒนาคนและชาติและคุณธรรม
ที่จะน�ำไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการวางกรอบกติกา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เพือ่ ก�ำหนดสิทธิหน้าทีท่ รี่ ฐั มีตอ่ ประชาชน สิทธิ
หน้าทีท่ ปี่ ระชาชนทีม่ ตี อ่ รัฐ และสิทธิหน้าทีร่ ะหว่างปัจเจกบุคคลด้วยกันเอง
เพื่อน�ำไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของประชาชนและสันติ
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ประชาธรรมตามเป้าประสงค์ของอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วย
(แผนภาพที่ ๑) กล่าวคือ ทุกคนจะต้องมีภราดรภาพนิยมเป็นพืน้ ฐานในการ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ร่วมประกันภัยต่อกัน และร่วมประกอบการ
เศรษฐกิจ ในการช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง โดยอาศัยธรรมะในการพัฒนาคน
และชาติ ได้แก่ ความจริง (สัจธรรมและหลักวิชา) ความงาม (สิ่งต่างๆ ที่
ท�ำให้มนุษย์มีวัฒนธรรมและมีความเพลิดเพลิน) และความดี (การไม่
เบียดเบียนและประทุษร้ายกัน ความสัตย์สุจริต และการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน) และคุณธรรม ๔ ประการ ที่จะน�ำไปสู่สังคมที่พึง
ปรารถนา ได้แก่ สมรรถภาพ การท�ำหน้าที่ของทั้งรัฐและเอกชนให้ตรงเป้า
หมาย ตรงไปตรงมาด้วยความสุจริต เสรีภาพ ได้แก่ เสรีภาพทางร่างกาย
ชีวิต เศรษฐกิจและการเมือง มีความยุติธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ ได้รับผล
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม และกฎหมาย ใครท�ำผิดต้องได้รับโทษ และความ
เมตตากรุณา คนด้อยโอกาสหรือคนยากไร้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เพือ่ ให้รฐั ท�ำหน้าทีใ่ ห้ความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชน
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ภาครัฐ มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม และ
ปัจเจกชนต้องมีการช่วยเหลือกัน เช่น การประกอบการเศรษฐกิจทีค่ ำ� นึงถึง
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และให้ผลตอบแทนแก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เป็นธรรม
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ภาคผนวก: สรุปสาระส�ำคัญหลัก เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของ
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
เนื้อหาของเค้าโครงเศรษฐกิจประกอบด้วย “ข้อระลึกในการอ่านค�ำชี้แจง”
และสาระส�ำคัญ ๑๑ หมวด (อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ www.pridiinstitute.com) สรุปได้ดังนี้

ข้อระลึกในการอ่านค�ำชี้แจง

แนวความคิดของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เห็นว่า การทีจ่ ะส่งเสริมให้
ราษฎรมีความสุขสมบูรณ์ ก็มีอยู่ทางเดียว รัฐบาลจะต้องเป็นผู้จัดการ
เศรษฐกิจเสียเอง โดยแบ่งการเศรษฐกิจนั้นออกเป็นสหกรณ์ต่างๆ ความคิด
ดังกล่าวไม่ใช่ความคิดอุปาทานที่ยึดติดกับแนวคิดของลัทธิใดๆ แต่ได้น�ำ
แนวคิดที่ดีของลัทธิต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมแก่ประเทศสยามเวลานั้น มา
ปรับปรุงขึ้นเป็นเค้าโครง ทั้งนี้ขอให้ผู้อ่านเค้าโครงการนี้ด้วยใจที่เป็นกลาง
ปราศจากเหตุแห่งความล�ำเอียงและทิฐมิ านะ และหากติดขัดสงสัยประการ
ใดให้ถามและชี้แจงเหตุผล

สาระส�ำคัญหลักของเค้าโครงการเศรษฐกิจ

๑. ด้วยเหตุแห่งความไม่เทีย่ งแท้แห่งการด�ำรงชีวติ เช่น การเจ็บป่วย
หรือพิการท�ำงานไม่ได้ ท�ำให้ราษฎรทุกคนควรได้รับการประกันความสุข
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สมบูรณ์จากรัฐบาล ตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีพว่าจะได้ปัจจัยแห่งการด�ำรงชีวิต
เนื่องจากเหลือวิสัยที่เอกชนจะท�ำได้หรือหากท�ำได้ราษฎรจะต้องเสียค่า
ประกันแพงจึงจะคุ้ม โดยรัฐบาลไม่ต้องเก็บเบี้ยประกันภัยจากราษฎร
โดยตรง แต่อาจจัดให้แรงงานใช้ประโยชน์มากขึน้ หรือการเก็บภาษีทางอ้อม
๒. การประกันความสุขสมบูรณ์ ต้องออกพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการ
ประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่รัฐที่จะต้องจ่าย
เงินให้ราษฎรทุกคนเป็นจ�ำนวนพอทีจ่ ะแลกเปลีย่ นสิง่ ทีต่ อ้ งการในการด�ำรง
ชีวิต (มีการเขียนรายละเอียดในเค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกัน
ความสุขสมบูรณ์ของราษฎร)
๓. การที่รัฐบาลจ่ายเงินเดือนเพื่อประกันความสุขสมบูรณ์ให้ราษฎร
นั้น จ�ำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเป็นผู้จัดการเศรษฐกิจเสียเอง (มีการเขียนราย
ละเอียดในเค้าร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการประกอบการเศรษฐกิจ) และมี
ข้อยกเว้นให้เอกชนประกอบการเศรษฐกิจกรณีได้รับสัมปทานจากรัฐบาล
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ราษฎรไม่มที นุ และทีด่ นิ เพียงพอ “แรงงานเสียไปไม่ได้ใช้เต็ม
ที่” (ชาวนาท�ำงานปีหนึ่งไม่เกิน ๖ เดือน ท�ำให้เวลาที่เหลือสูญเสียไป)
๔. การปล่อยให้เอกชนต่างคนต่างท�ำจะท�ำให้ใช้แรงงานสิ้นเปลือง
กว่าการรวมกันท�ำ และหากรัฐประกอบการเศรษฐกิจโดยน�ำเครื่องจักรกล
มาใช้จะส่งผลดีไม่ส่งผลเสีย ดังเช่นให้เอกชนประกอบการที่การน�ำเครื่อง
จักรกลน�ำมาใช้จะส่งผลให้คนไม่มงี านท�ำ หากรัฐประกอบการเองจะสามารถ
สร้างงานอื่นให้กับผู้ไม่มีงานท�ำได้
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๕. วิธีการจัดหาที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อใช้ในการประกอบการ
เศรษฐกิจของรัฐ
ที่ดิน รัฐบาลจะซื้อที่ดินกลับคืนจากเจ้าของที่ดิน (เฉพาะที่ดิน ที่นา
ทีใ่ ช้ประกอบการเศรษฐกิจ ไม่รวมทีอ่ ยูอ่ าศัย) รัฐบาลอาจออกใบกูใ้ ห้เจ้าของ
ทีด่ นิ ตามราคาทีด่ นิ และรัฐบาลก�ำหนดให้เงินผลประโยชน์แทนดอกเบีย้ โดย
เจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การซื้อที่ดินกลับมานี้เป็นวิธีที่ต่างกับวิธี
ริบทรัพย์ของคอมมิวนิสต์ เมื่อรัฐบาลได้ที่ดินกลับคืนมา จะได้สามารถ
วางแผนการใช้ทดี่ นิ การใช้เครือ่ งจักรกล การท�ำคูนำ�้ ท�ำได้งา่ ยและประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มาก
แรงงาน รัฐบาลให้ราษฎรที่อยู่ในวัยแรงงาน (๑๘ ปี ขึ้นไป) เป็น
ข้าราชการเพื่อให้แรงงานใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี รัฐบาลก�ำหนดให้ราษฎร
ท�ำงานตามคุณวุฒิและความสามารถ เงินเดือนแตกต่างกันตามคุณวุฒิแต่
ก�ำหนดเงินเดือนขั้นต�่ำสุดที่พอเพียงแก่การด�ำรงชีพ และยกเว้นให้บางคน
ไม่ต้องรับราชการ เมื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ทุน รัฐบาลจัดหาทุน โดยไม่รบิ ทรัพย์ของเอกชน แต่จะหาทุนโดยวิธี
อื่น ได้แก่ การเก็บภาษี เช่น ภาษีมรดก ภาษีรายได้ หรือภาษีทางอ้อม การ
ออกสลากกินแบ่ง การกู้เงิน และการหาเครดิต
๖. ในเค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบการเศรษฐกิจ ได้
เสนอการจัดให้มธี นาคารแห่งชาติ โดยเอาเงินทุนส�ำรองและรัฐบาลและเงิน
กู้จากเอกชนมาเป็นทุนของธนาคารแห่งชาติ
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๗. การรั บ รองกรรมสิ ท ธิ์ ข องเอกชน ให้ เ อกชนมี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ น
สังหาริมทรัพย์ซงึ่ เอกชนหามาได้ และยอมรับกรรมสิทธิแ์ ห่งการคิดประดิษฐ์
คิดค้นของบุคคล
๘. การจัดให้รายจ่ายและรายได้เข้าสู่ดุลยภาพ ทั้งดุลยภาพภายใน
และดุลยภาพระหว่างประเทศ
๙. การที่รัฐบาลจะเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจที่มีพลเมืองกว่า ๑๑
ล้านคน เช่นประเทศไทย จ�ำเป็นต้องแบ่งการประกอบการเศรษฐกิจเป็น
สหกรณ์ตา่ งๆ โดยสมาชิกรวมกันประกอบการเศรษฐกิจครบรูป คือ ร่วมกัน
ประดิษฐ์ จ�ำหน่าย ขนส่ง จัดหาของอุปโภคให้แก่สมาชิก และร่วมกันในการ
สร้างสถานทีอ่ ยู่ โดยรัฐบาลเป็นผูอ้ อกทีด่ นิ และทุน และสมาชิกสหกรณ์เป็น
ผูอ้ อกแรง ทัง้ นีก้ ารจัดให้สหกรณ์มกี ารปกครองตามแบบเทศบาลย่อมท�ำได้
สะดวก
๑๐. รัฐบาลต้องถือหลักว่าจะต้องจัดการกสิกรรมและอุตสาหกรรม
ทุกอย่างให้มขี นึ้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยต่างประเทศ เพือ่ ป้องกันอันตรายจากการ
ปิดประตูทางการค้า เพื่อให้ประเทศมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ
๑๑. การจัดท�ำแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ให้มีสภาท�ำหน้าที่วางแผน
เศรษฐกิจแห่งชาติ เกี่ยวกับกสิกรรม อุตสาหกรรม ขนส่งและคมนาคม การ
จัดสร้างที่อยู่ให้ราษฎรและการแยกงานออกให้สหกรณ์ต่างๆ โดยค�ำนวณ
สืบสวนหาความต้องการปัจจัยแห่งการด�ำรงชีวิต และประมาณการปัจจัย
ที่ดิน แรงงาน ทุนที่ต้องใช้ แผนเศรษฐกิจแห่งชาตินี้ ก�ำหนดประมาณการ
ว่าปีหนึง่ รัฐบาลจะท�ำได้อย่างไร และแจ้งผลการกระท�ำต่อมหาชนทุกสัปดาห์
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หลวงประดิษฐ์ฯ ได้เสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ เพื่อเป้าประสงค์ที่
จะวางรากฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เพื่อบรรลุภารกิจในหลักการทั้ง ๖
ประการ ดังที่เขียนไว้ในหมวดสุดท้าย “ผลส�ำเร็จอันเกี่ยวแก่หลัก ๖
ประการ” ได้แก่ เอกราช ความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การเศรษฐกิจ
ความเสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา

๑๑๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

“

การบ�ำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนี้
เป็นจุดประสงค์อันใหญ่ยิ่งของข้าพเจ้า
ในการท�ำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาที่จะเปลี่ยน
พระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นหลายองค์
ซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่เปลือกนอกเท่านั้น
ข้าพเจ้ามุ่งต่อสาระส�ำคัญ
คือ บ�ำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

”

(จาก เค้าโครงการเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๔๗๖)
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ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล๑
อังคณา นีละไพจิตร๒

ค�ำกล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๕ ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
(๒ มกราคม ๒๔๕๕–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๖๐.
๒
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๑

ผู้หญิง ความเป็นธรรม และการต่อสู้
ดิฉนั รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีม่ โี อกาสมาอยูต่ อ่ หน้าท่านทัง้ หลายในวันนี้ เพือ่
กล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๕ ปีชาตกาล ท่านผู้หญิง
พูนศุข พนมยงค์ ความภาคภูมใิ จของดิฉนั สืบเนือ่ งมาจากความชืน่ ชม
ในตัวท่านผู้หญิงพูนศุข ในความกล้าหาญ ทรนง การเชื่อมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม ไม่ก้มหัวให้กับอ�ำนาจอันมิชอบธรรม และไม่แสวงหา
ลาภยศใดๆ ชีวิตของท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ผู้หญิงทุกคนควรต้อง
ศึกษาเรียนรู้

ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๑๙

เครดิตภาพ: http://pridi-phoonsuk.com/gallery/show-picture/?picture_id=170

หลายท่านอาจตัง้ ค�ำถามว่า ท�ำไมวันนี้ ดิฉนั จึงอยากพูดถึงเรือ่ ง ผูห้ ญิง ความ
ยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล เพราะทั้งหญิงและชายย่อมอาจมี
บาดแผลความทรงจ�ำที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมไม่ต่างกัน เหตุผลง่ายๆ ที่
ดิฉันหยิบยกเรื่องของผู้หญิงมาพูดถึงก็เพราะ ประการแรก ดิฉัน คือ ผู้หญิง
ประการที่ ๒ ดิฉนั มีโอกาสได้รบั รูแ้ ละเป็นพยานของความไม่เป็นธรรมทีเ่ กิด

๑๒๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ขึน้ หลายต่อหลายครัง้ ในแผ่นดินนี้ ดิฉนั พบว่า ผูท้ อี่ ยูแ่ ถวหน้าในทุกการเรียก
ร้องทวงถามความยุติธรรม และความเป็นประชาธิปไตย ส่วนมากคือผู้หญิง
และประการสุดท้าย คือ เมื่อเกิดความไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษย
ชน ผู้หญิงคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ชอบธรรมนั้น ในฐานะเหยื่อ
ทางอ้อม หรือการเป็นคนในครอบครัวที่ต้องรับภาระทุกอย่างที่จะตามมา
ในขณะทีเ่ จตคติของคนส่วนใหญ่ในสังคมจะมีความเชือ่ ว่า ผูห้ ญิงควร
มีบทบาทเฉพาะในบ้าน ส่วนพืน้ ทีน่ อกบ้าน รวมถึงบทบาททางการเมืองและ
สังคมเป็นของผู้ชาย โลกของผู้หญิงจึงมักถูกจ�ำกัดให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว
มากกว่าพืน้ ทีส่ าธารณะ และแม้แนวคิดเรือ่ งความเสมอภาคระหว่างเพศจะ
ได้รบั การยอมรับมากขึน้ ในโลกปัจจุบนั และท้าทายทัศนคติดงั้ เดิมของสังคม
แต่พนื้ ทีข่ องผูห้ ญิงในการก�ำหนดนโยบาย หรือการตัดสินใจทีส่ ำ� คัญยังมีนอ้ ย
มาก อย่างไรก็ตามแม้พนื้ ทีส่ าธารณะและบทบาทน�ำของผูห้ ญิงจะถูกจ�ำกัด
แต่เราพบความจริงว่าในทุกการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ประชาธิปไตย และ
การปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้หญิงคือผู้ที่มีบทบาทเข้มแข็งและอยู่แถวหน้า
มาโดยตลอด
การต่อต้านความไม่เป็นธรรมของผู้หญิงนอกจากเพื่อปกป้องคนใน
ครอบครัวของพวกเธอแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ธรรมาภิบาล และเป็นการสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
แต่ในขณะที่ผู้หญิงพยายามท�ำทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย
และความเป็นธรรม ผูห้ ญิงกลับต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบตั ซิ ำ�้ ซ้อนทาง
สังคม และวัฒนธรรม แม้ในกระบวนการการต่อสู้ด้วยกันเอง ก็ยังมีความ
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พยายามลดทอนศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง ท�ำให้
เป็นอุปสรรคส�ำคัญที่เสียงของผู้หญิงมักไม่ถูกได้ยินหรือรับฟังเมื่อเทียบกับ
ผู้ชาย ผู้หญิงหลายคนที่มีโอกาสก้าวเข้าสู่บทบาทของผู้น�ำ ก็มักถูกวิพากษ์
วิจารณ์ หรือใส่รา้ ยด้วยเรือ่ งส่วนตัวเพือ่ ให้ขาดความชอบธรรม ในขณะทีเ่ รา
ไม่พบการเลือกปฏิบัติอย่างอคติเช่นนี้ในหมู่ผู้น�ำชาย
แม้ผู้หญิงที่ออกมายืนแถวหน้าเพื่อทวงถามความยุติธรรม ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน แต่ผหู้ ญิงยังมีวถิ ชี วี ติ ของความเป็นหญิง ผูห้ ญิงหลายคนต่อสู้
ในขณะตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ต้องดูแลลูกที่ยังเล็ก รวมถึงพ่อแม่วัยชรา การ
เรียกร้องความยุติธรรมของผู้หญิงจึงมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ชาย ในขณะ
ที่ผู้หญิงหลายคนปกป้องสิทธิและความยุติธรรมให้ผู้อื่น แต่พวกเธอหลาย
คนยังต้องเผชิญความรุนแรงในครอบครัว หรือการล่วงละเมิดทางเพศ โดย
อาจถูกคุกคาม หรือล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากคนในครอบครัว เพื่อนร่วม
งาน หรือกลุ่มอิทธิพลที่ต่อต้านการเคลื่อนไหวของพวกเธอ
เมือ่ มีโอกาสท�ำงานกับผูห้ ญิงมากขึน้ ท�ำให้ดฉิ นั นึกถึงจดหมายทีท่ า่ น
ปรีดี พนมยงค์ เขียนถึงท่านผู้หญิงพูนศุข ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๗๕ คือ
๑๐ วันหลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ๒๔ มิถนุ ายน ท่านปรีดเี ขียน
หนังสือเพื่อบอกเล่าอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ภรรยาของท่านฟัง ในช่วง
สุดท้ายของหนังสือฉบับนั้น ท่านปรีดีกล่าวไว้ประโยคหนึ่งว่า “การเมืองก็
การเมือง ส่วนตัวก็ส่วนตัว” ในฐานะของผู้หญิงในครอบครัว และในฐานะ
ของผูห้ ญิงทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ ความยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน ดิฉนั เข้าใจในประโยค
นีเ้ ป็นอย่างดีวา่ เมือ่ ผูห้ ญิงต้องรับภาระในครอบครัว พวกเธอห่วงลูก เธอจึง
ห่วงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ลูกๆ อยู่ ปัญหาของสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
๑๒๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ชีวิตผู้หญิง เราจึงไม่สามารถแยกความเป็นหญิงออกจากครอบครัว จาก
ความเกี่ยวพันทางการเมืองและสังคมได้
ดิ ฉั น ขอยื น ยั น ความเชื่ อ นี้ ผ ่ า นการต่ อ สู ้ เ พื่ อ ความยุ ติ ธ รรม และ
ประชาธิปไตย ของผูห้ ญิง ๓ กลุม่ ทีม่ คี วามหลากหลาย แต่การต่อสูข้ องพวก
เธอถูกเชื่อมร้อยด้วยความรู้สึกรักความเป็นธรรมที่ไม่ต่างกัน ในขณะที่
ระหว่างการต่อสู้นั้นหลายครั้งที่พวกเธอต้องร้องไห้ ทุกข์ยาก เจ็บปวด แต่
พวกเธอก็สามารถแปรเปลีย่ นบาดแผลของความทรงจ�ำให้เป็นพลังใจในการ
ไม่ยอมแพ้ และมีความหวัง หลายครั้งที่พวกเธอต้องต่อสู้กับความกลัว แต่
ด้วยความหวังทีจ่ ะเห็นความยุตธิ รรมถูกสถาปนาขึน้ ท�ำให้การต่อสูข้ องพวก
เธอยังคงด�ำรงอยู่ และท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้คนมากมาย

ผู้หญิง: เหยื่อการการทรมาน และการบังคับสูญหาย
ผูห้ ญิงกลุม่ แรกทีด่ ฉิ นั ขอกล่าวถึง คือผูห้ ญิงซึง่ เป็นเหยือ่ การการทรมาน และ
การบังคับสูญหาย

อาร์เจนตินา: กลุ่มแม่และยาย

หากพูดถึงการต่อสู้ของครอบครัวผู้ถูกทรมาน และบังคับสูญหาย
ดิฉนั คงไม่อาจละเว้นการกล่าวถึง “กลุม่ แม่และยาย” ในประเทศอาร์เจนตินา
ในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐-๒๕๑๐ ซึ่งเป็นช่วงเผด็จการ มีการรัฐประหารใน
ประเทศอาร์เจนตินา มีการปราบปรามฝ่ายซ้าย รวมถึงนักศึกษา และคน
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หนุม่ สาว คนทีส่ งสัยว่าจะใกล้ชดิ กับฝ่ายซ้าย ซึง่ ประมาณกันว่าในช่วงระยะ
เวลา ๓ ปีของการปราบปรามมีการอุ้มหายมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน จนผู้คน
เรียกเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า สงครามสกปรก (Dirty War)๓

เครดิตภาพ: https://madresdemayo.wordpress.com

ภายหลังที่นักศึกษา และเยาวชนถูกอุ้มหาย แม่คนหนึ่งได้มายืนที่
จัตุรัสเดอมาโย (Plaza De Mayo) ซึ่งอยู่ตรงข้ามท�ำเนียบประธานาธิบดีใน
กรุงบัวโนสไอเรส ในทุกวันพฤหัสบดีเพื่อร้องถามว่า “ลูกฉันอยู่ไหน” จาก
แม่คนเดียวต่อมาได้มแี ม่อกี หลายคนตามมาสมทบทีจ่ ตั รุ สั แห่งนี้ พวกเธอถูก
เรียกว่า “หญิงบ้าแห่งจัตุรัสมาโย” หรือ “Madres of Plaza de Mayo”
แต่พวกเธอก็ไม่ย่อท้อ ยังคงมารวมตัวกันมากขึ้นทุกวันพฤหัสบดี โดยมี
ผ้าโพกศีรษะสีขาวเป็นสัญลักษณ์ พวกแม่และยายเหล่านี้ พยายามร้องถาม
๓

http://prachatai.com/journal/2012/04/40087

๑๒๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

หาความจริง และความยุติธรรม โดยไม่ยอมให้การสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นใน
อาร์เจนตินาถูกลืม หรือได้รบั การให้อภัยโดยผูก้ ระท�ำผิดยังคงลอยนวล จาก
การเริ่มต้นของแม่คนเดียว กลายเป็นสิบ เป็นพัน หมื่น จนมีประชาชน
จ�ำนวนนับแสนคนมาร่วมกับพวกเธอเพื่อร้องถามรัฐบาลของพวกเขาว่า
“พวกลูกๆ ของพวกเราหายไปไหน” กลุ่มแม่ใช้เวลากว่า ๓๐ ปีที่พวกเธอ
ได้ถือป้ายที่ท�ำเองด้วยมือ ที่มีรูปขาว-ด�ำ เก่าคร�่ำคร่าของลูกชาย ลูกสาว
สามี ภรรยา ผู้สูญหาย แต่พวกเขาไม่เคยถูกลืม
ในระหว่างการประท้วง แม่บางคนก็ถูกอุ้มหายไป จึงมีกลุ่มแม่ของ
พวกเธอ ขึ้นมาทวงถามว่า “ลูกฉันที่มาประท้วงให้หลานหายไปไหน”
ปี ๒๕๒๖ อาร์เจนตินามีการเปลีย่ นผ่านมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
กลุ่มแม่ๆ ก็ไม่หยุดการเคลื่อนไหว พวกเธอเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพื่อความ
ยุติธรรม มาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง พวกเธอไม่ยอมรับค่าชดเชย
จนกว่ า รั ฐ บาลทหารอาร์ เ จนติ น าจะยอมรั บ ผิ ด และให้ มี เ ปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมทางการเมือง
จนถึงปี ๒๕๔๘ รัฐสภาอาร์เจนตินาลงมติยกเลิกกฎหมาย “Full
Stop” และกฎหมาย “Due Obedience” ที่ออกมาใน พ.ศ. ๒๕๒๙ และ
๒๕๓๐ โดยสาระส�ำคัญของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ คือความพยายามของกอง
ทัพ ที่จะยับยั้งมิให้เกิดการกบฏของทหารขึ้นอีก กฎหมาย “Full Stop”
ก�ำหนดระยะเวลาการน�ำคดีขึ้นสู่ศาลแค่เพียง ๖๐ วันหลังเกิดเหตุ ซึ่งหาก
พ้นระยะเวลานีไ้ ปแล้ว ศาลจะไม่สามารถรับฟ้องคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก
ส่วนกฎหมาย “Due Obedience” คือการให้ความคุ้มครองทหารระดับ
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กลาง และระดับชั้นผู้น้อยให้ไม่ต้องรับผิด โดยอาศัยข้ออ้างว่าเป็นการท�ำ
ตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูง กฎหมาย ๒ ฉบับนี้จึงเปรียบเสมือน
การออกกฎหมายนิรโทษกรรม และส่งผลให้การไต่สวนการด�ำเนินคดีในศาล
ต้องยุตลิ งจ�ำนวนมาก ต่อมาในปี ๒๕๔๙ ศาลสูงสุดของอาร์เจนตินา ตัดสิน
ว่ากฎหมายทัง้ ๒ ฉบับนีข้ ดั รัฐธรรมนูญ การไต่สวนคดีจงึ เริม่ ขึน้ อีกครัง้ หลัง
เหตุการณ์ผ่านไป ๒๒ ปี ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำคนผิดมาลงโทษ มีการเปิดเผย
ความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้สูญหาย มีการน�ำกระดูกของผู้ถูกบังคับ
สูญหายคืนแก่ครอบครัว จากนั้นกลุ่มแม่ๆ บางส่วนก็ประกาศยุติการชุมนุม
แต่ยังมีกลุ่มแม่บางส่วนยังคงชุมนุมทุกวันพฤหัสเพื่อพูดถึงประเด็นทาง
สังคมอื่นๆ

ไทย

ในประเทศไทย นับแต่ช่วง พ.ศ.๒๔๙๐ มีการบันทึกว่า การบังคับ
บุคคลให้สญ
ู หายถูกน�ำมาใช้เพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางการเมือง หรือผูท้ เี่ ห็น
ต่างภายใต้นโยบายของรัฐ การบังคับสูญหายในประเทศไทยถูกบันทึกนับ
แต่กรณีเตียง ศิริขันธ์ พร มะลิทอง หรือหะยีสุหรง อับดุลกาเดร์ อย่างไรก็ดี
วิธีการบังคับให้บุคคลสูญหายภายใต้รัฐบาลทหารในปี ๒๔๙๐ ได้ถูกเว้น
วรรคไป จนมาปรากฏเป็นข่าวอีกครัง้ ในช่วงกลางทศวรรษ ๒๕๐๐ ทีร่ ฐั บาล
ขณะนั้นด�ำเนินนโยบายปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใน
จังหวัดพัทลุง มีรายงานการสูญหายของบุคคลจ�ำนวนมาก จนชาวบ้านได้
ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถาน “ถังแดง”
๑๒๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

เครดิตภาพ: http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=413937&random=1469584753681

ต่อมาในทศวรรษ ๒๕๑๐ คือหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เรือ่ ย
มาจนทศวรรษ ๒๕๓๐ คือ ในปี ๒๕๓๔ ทนง โพธิ์อ่าน ผู้น�ำสหภาพแรงง
งาน และวุฒิสมาชิก ได้หายตัวไป และปี ๒๕๓๕ ปรากฏรายงานผู้สูญหาย
จ�ำนวนมากในเหตุการณ์ความรุนแรงเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ผ่านมาจนถึง
ช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ เรื่อยมาจน ๒๕๕๐ ภายใต้นโยบายสงครามยาเสพติด
และนโยบายการปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประมาณว่ามีผู้ถูกสังหารและถูกบังคับสูญหายจ�ำนวนมาก ดังปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจ ขององค์การ
สหประชาชาติ ที่บันทึกกรณีผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย นับแต่
ทศวรรษ ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย ๘๒
กรณีที่รัฐบาลไทยไม่สามารถชี้แจงสถานนะและที่อยู่ของผู้สูญหายได้ ๔
Report of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
16th July 2016, Page 18. [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G16/167/14/PDF/G1616714.pdf?OpenElement]
๔
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เครดิตภาพ: https://hilight.kapook.com/view/143337

ในความทรงจ�ำของครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย ลูกสาวของดิฉัน
ประทับจิต นีละไพจิตร ได้เคยบอกเล่าความรู้สึกของเธอต่อสังคมว่า “...
ตลอดกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา เรารู้สึกว่าเราถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เสียงเล็กๆ ของครอบครัวเราไม่เคยได้ยนิ ไปถึงหูของผูม้ อี ำ� นาจ เรารูว้ า่ พวก
เขาต้องการให้เรากลัวและปิดปากเงียบ เราต้องบอกตัวเองเสมอว่า เราต้อง
มีชวี ติ ทีด่ ี ไม่เป็นภาระแก่สงั คม เพือ่ พิสจู น์วา่ พ่อเราไม่ใช่คนผิด เราพยายาม
ประคองตัวให้มีที่ยืนในสังคม เราไม่อยากไปท�ำร้ายคนที่ท�ำกับพ่อ แต่เรา
อยากจะบอกกับพวกเขาว่า เราไม่กลัว เราจะมีชีวิตที่ดีเพื่อต่อต้านความไม่
เป็นธรรม”๕
๕
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๑๒๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ในขณะที่ มื่อนอ หรือ พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของพอละจี
หรือบิลลี่ รักจงเจริญ ชาวกะเหรี่ยงผู้ปกป้องสิทธิที่ดินของบรรพชน ได้พูด
ถึงการต่อสูเ้ พือ่ ความยุตธิ รรมของเธอว่า “... พอบิลลีห่ ายไป ชีวติ หนูเปลีย่ น
ไปมาก ต้องท�ำทุกอย่างเอง เลี้ยงลูก ๕ คน และพ่อแม่ที่อายุมากแล้ว ชีวิต
เหมือนกลายเป็นอีกคนหนึ่ง จากที่ไม่เคยเข้าเมือง ตอนนี้ต้องไปทุกที่เพื่อ
หาความยุติธรรม” และ “อยากฝากถึงรัฐบาล ผู้ใหญ่ ผู้มีหน้าที่ทุกๆ คนได้
ฟังว่า อย่าปล่อยให้คนท�ำไม่ดีลอยนวลได้ไหม ช่วยกันน�ำคนไม่ดีมารับโทษ
ตามกฎหมาย อย่าเข้าข้างคนไม่ดไี ด้ไหม อย่าปิดบังการกระท�ำทีไ่ ม่ดี เพือ่ ไม่
ให้พวกเขาไปท�ำกับคนอื่นอีก” ๖

เครดิตภาพ: สุนัย ผาสุก
พิณนภา พฤกษาพรรณ,การแถลงข่าว “Tragedy of Enforced Disappearance” สมาคม
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อาคารมณียา ชิดลม กรุงเทพฯ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.

๖

ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๒๙

ครอบครัวผู้หญิงมลายูมุสลิม ซึ่งสามีถูกบังคับสูญหายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้รายหนึ่งเล่าว่า “ศาสนาอิสลาม และชุมชนมุสลิมให้ความ
ส�ำคัญกับผู้ชายมาก พอสามีฉันถูกจับและหายตัวไป ฉันและลูกล�ำบากมาก
เมื่อไม่มีหลักฐานว่าเขาเสียชีวิต ฉันไม่สามารถจัดพิธีทางศาสนา หรือการ
ทรัพย์สินของครอบครัวได้ ลูกๆ ไม่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพราะไม่มี
หลักฐานว่าพ่อเสียชีวิต เราอยู่อย่างยากล�ำบาก หวาดกลัว และมองไม่เห็น
อนาคต”๗
แม่เฒ่าชาติพันธ์ลาหู่ ที่ลูกชายหายไปเมื่อกว่า ๑๐ ปีก่อนบอกเล่า
เรื่องราวของเธอว่า จนวันนี้เธอยังคงนั่งรอลูกชายหน้าบ้านทุกวัน เธอบอก
ว่า ตอนกลางคืนถ้าได้ยินเสียงที่ประตู เธอจะต้องลุกมาดูทุกครั้ง จนถึงวันนี้
เธอก็ยงั หวังว่าวันหนึง่ ลูกจะกลับมา เมือ่ ถามว่าเธอคิดอย่างไรกับคนทีน่ ำ� ตัว
ลูกชายของเธอไป เธอบอกว่า “พวกเขามีอ�ำนาจ พวกเขาคิดว่าเราเป็นคน
ผิด เขาคิดว่าเราขายยาเสพติด แม้แต่จะไปแจ้งความฉันก็ทำ� ไม่ได้ เพราะฉัน
ไม่มีสัญชาติทั้งที่อยู่ที่นี่มานาน ฉันโกรธพวกที่เอาลูกชายไป ฉันเผาพริกเผา
เกลือแช่งพวกเขาทุกวัน”๘

๗
๘

อังคณา นีละไพจิตร สัมภาษณ์ครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย จังหวัดชายแดนภาคใต้.
อังคณา นีละไพจิตร สัมภาษณ์ครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย ชาวลาหู่.

๑๓๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐
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ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบางคน พยายามสร้างความเคลือบแคลงใน
ตัวผู้สูญหาย แทนที่จะช่วยครอบครัวหาตัวพวกเขา ในการพบปะพูดคุยกับ
ครอบครัวผูส้ ญ
ู หายหลายครอบครัว ดิฉนั พบว่าหลังจากทีค่ นๆ หนึง่ ถูกท�ำให้
หายไป จะเกิดข่าวลือในทางเสียหายกับเขามากมาย เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้สาธารณะ
คิดว่า “คนไม่ดีก็สมควรที่จะหายไป”
กรณีการบังคับสูญหายในประเทศไทย คงมีคดีสมชาย นีละไพจิตร
เพียงคดีเดียว ที่ถูกน�ำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม ตลอดระยะเวลา
เกือบ ๑๒ ปีของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม สุดท้ายศาลฎีกามีค�ำพิพากษา
ยกฟ้องจ�ำเลยที่เป็นต�ำรวจ ๕ คน และตัดสิทธิครอบครัวในการเป็นผู้เสีย
หายในการฟ้องร้องแทนผู้สูญหาย เนื่องจากศาลเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐาน
ว่า สมชาย นีละไพจิตร ได้รบั บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ จนมิอาจด�ำเนินการเรียก
ร้องความเป็นธรรมด้วยตนเองได้

ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๓๑

ค�ำพิพากษาคดี จึงถือเป็นความอัปยศของกระบวนการยุติธรรมไทย
บนความพ่ายแพ้ของครอบครัว และแสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจของรัฐใน
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับสูญหาย
ตลอดกว่ า ๑๒ ปี ข องการต่ อ สู ้ ค ดี ส มชาย นี ล ะไพจิ ต ร ยั ง มี
โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกับผู้คนอีกมากมาย ต�ำรวจที่เป็นจ�ำเลยที่ ๑ ในคดีที่
ศาลชั้นต้นลงโทษจ�ำคุก ๓ ปี หายสาบสูญระหว่างการอุทธรณ์ ลูกความคน
หนึ่งของสมชาย ซึ่งเป็นพยานในคดีที่ถูกซ้อมทรมาน ก็หายสาบสูญระหว่าง
การพิจารณาคดี ในขณะทีภ่ รรยาของเขาถูกยิงเสียชีวติ ในเวลาไล่เลีย่ กัน ทิง้
ลูกเล็กๆ ๒ คนให้อยู่กับยาย ส่วนพยานอีก ๒ คนถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจฟ้อง
กลับ ข้อหาให้การอันเป็นเท็จ ภายหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ ชีม้ ลู ว่าไม่มหี ลักฐานเพียงพอว่าต�ำรวจซ้อมทรมาน
พวกเขา ต่อมาหนึ่งในนั้นหายสาบสูญไป โดยไม่มีใครทราบชะตากรรมของ
เขาจนทุกวันนี้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นท�ำให้เห็นได้ว่า ราคาของความยุติธรรม ที่ต้องแลก
กับชีวิตและคราบน�้ำตาของผู้คนมากมาย ซึ่งท้ายสุดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
ความยุติธรรมไม่มีจริง

๑๓๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ผู้หญิง: ผู้ปกป้องสิทธิชุมชน
ผูห้ ญิงกลุม่ ที่ ๒ ทีด่ ฉิ นั อยากกล่าวถึงเรือ่ งราวของพวกเธอในวันนี้ คือ ผูห้ ญิง
ผู้ปกป้องสิทธิชุมชน ดิฉันเห็นว่า ผู้หญิงผู้ปกป้องสิทธิชุมชน เป็นผู้หญิง
อีกกลุ่มที่สมควรกล่าวถึง

กรณีเหมืองทองที่อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ท่านทัง้ หลายคงทราบถึงกรณีการให้สมั ปทานเหมืองทีก่ อ่ ให้เกิดการ
ปัญหามลพิษมากมายในหลายพืน้ ที่ หนึง่ ในนัน้ คือ กรณีทเี่ หมืองทองทีอ่ ำ� เภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ บ่อเก็บกากไซยาไนด์ของบริษัท ทุ่งค�ำ
จ�ำกัด ทีอ่ ำ� เภอวังสะพุง ได้ไหลปนไปกับแหล่งน�ำ้ กินน�ำ้ ใช้ของชาวบ้าน ท�ำให้
ชาวบ้านในหลายหมูบ่ า้ นเริม่ กังวลถึงผลกระทบต่อความเสีย่ งในการบริโภค
อาหารปนเปือ้ น ผักหญ้าเน่าเสีย ในขณะทีก่ บเขียดทีช่ าวบ้านกินเป็นอาหาร
ตายลง ท�ำให้ชาวบ้านมีการเคลื่อนไหวต่อต้านการตั้งเหมืองในชุมชน มีการ
ห้ามรถขนสารพิษผ่านชุมชน โดยตลอดการเคลื่อนไหว มีผู้หญิงเข้าร่วมใน
ทุกกระบวนการ รวมถึงการแสวงหาประชามติของชุมชน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์ชายฉกรรจ์ พร้อมอาวุธ
ครบมือบุกทลายแนวกั้นของชาวบ้านเพื่อขนย้ายแร่ออกจากชุมชน หลัง
เหตุการณ์วันนั้นแม้ผู้หญิงต้องเผชิญกับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น แต่พวก
เธอไม่ได้ย่อท้อ นอกจากพวกแม่ๆ ในหมู่บ้านแล้ว ลูกหลานหลายคนตัดสิน
ใจทิ้งชีวิตในเมืองเพื่อเข้าร่วมในการปกป้องบ้านเกิด แม่คนหนึ่งกล่าวว่า
ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๓๓

“เราท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เราผ่านความตายมาแล้ว เมื่อเดือนพฤษภา
๒๕๕๗ มีการทลายก�ำแพง รถบรรทุกพร้อมชายฉกรรจ์ ๓๐๐–๔๐๐ คนบุก
ปิดล้อมชุมชน เด็กผู้หญิงโดนกระชากลงจากรถแล้วจับมัด โดนข่มขู่ว่าจะ
เอาไปข่มขืน ผูห้ ญิงต่างร้องไห้ ชาวบ้านทีโ่ ดนจับมัดก็นำ�้ ตาไหลไปด้วย ไม่มี
ต�ำรวจสักคนมาช่วย ทั้งที่พื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างตัวเมืองเพียง ๒๐ กม. แต่ขอ
ความช่วยเหลือไม่มใี ครมา คนทีอ่ อกหน้ามีแต่ผหู้ ญิง ... พวกเขาบอกว่า พวก
เราขัดขวางการพัฒนา แต่เขาไม่คิดว่าเราก�ำลังปกป้องภูเขา ป่าไม้ ปกป้อง
ทรัพยากรของเรา” และ “เราต่อสู้มากว่า ๑๐ ปี ฉันถูกฟ้องคดีมากกว่า ๒๐
คดี ถูกเรียกค่าเสียหายรวมกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท”๙
บาดแผลร้าวลึกทีธ่ รุ กิจเหมืองแร่และนโยบายของรัฐได้กอ่ ไว้ ภายใต้
วิธคี ดิ ว่า “แร่” คือทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาไปสูเ่ ศรษฐกิจทีด่ แี ละสร้างความ
เจริญ ก�ำลังถูกตั้งค�ำถามอย่างหนักโดยชาวบ้านในพื้นที่ว่า รัฐจะพัฒนาได้
อย่างไรหากสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนถูกท�ำลาย
ลงด้วยผลกระทบจากการท�ำเหมือง
ปัจจุบันการคุกคามรูปแบบใหม่คือการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับผู้ที่ต่อ
ต้าน โดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนหญิง ในกรณีผู้หญิงที่ต่อต้านเหมือง พวก
เธอถูกฟ้องร้อง ถูกด�ำเนินคดี การถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี ท�ำให้การต่อสู้ของ
ผูห้ ญิงมีความซับซ้อนมากขึน้ เพราะพวกเธอต้องคอยหาเงินทุนเพือ่ ประกัน
ผู้แทนหญิงกลุ่ม “คนรักษ์บ้านเกิด” กล่าวในโอกาสรับรางวัล “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษย
ชน” ในงาน “ชีวิต คิดและหวังผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
มีนาคม ๒๕๕๙, อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๙

๑๓๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ตัวเอง เพื่อจ้างทนายความ แม้แต่การเดินทางไปศาลแต่ละครั้งล้วนแต่ต้อง
ใช้เงินทัง้ สิน้ ในขณะทีพ่ วกเธอต่างมีภาระทีต่ อ้ งดูแลครอบครัวควบคูไ่ ปด้วย
แม้ศาลยุติธรรมจะเป็นความหวัง แต่เมื่อไม่นานนี้เองศาลปกครอง
พิพากษายกฟ้องคดีทชี่ าวบ้านเป็นโจทก์ฟอ้ งรัฐ และบริษทั ทุนคดีพพิ าทเกีย่ ว
กับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

เครดิตภาพ: http://www.citizenthaipbs.net/node/10416

หลังฟังค�ำพิพากษาชาวบ้านถึงกับร�ำ่ ไห้ ตัวแทนกลุม่ แม่ ชาวบ้านกลุม่
คนรักษ์บา้ นเกิด อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กล่าวภายหลังรับฟังค�ำพิพากษา
ว่า “น�้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่น�้ำตาของผู้แพ้ แต่มันเครียด มันน้อยใจ คนมี
อ�ำนาจเขามองไม่เห็น ท�ำเป็นไม่รู้ ไม่เป็นไร ชาวบ้านถูกเหยียบย�ำ่ มาสารพัด

ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๓๕

ก็ไม่เป็นไร เราไม่ได้แคร์อยู่แล้ว แต่นี่เป็นน�้ำตาที่ออกมาจากความเสียใจต่อ
กระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ า่ นมาทุกคนท�ำเต็มทีแ่ ละยืนยันว่าชาวบ้าน
จะสู้ต่อไป”๑๐
“ส่วนที่เจ็บช�้ำน�้ำใจมากที่สุด คือ ที่บอกว่าเหมืองทองค�ำไม่ใช่
อุตสาหกรรมทีก่ อ่ เกิดมลพิษโดยเชือ่ รายงานของสถาบันวิจยั แห่งหนึง่ ทีบ่ อก
ว่าสารพิษต่างๆ ไม่ได้เกินมาตรฐานและไม่มีผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่ง
แวดล้อมในพืน้ ที่ ยิง่ คิดก็ยงิ่ เหมือนฝันร้าย พออ้างเรือ่ งวิชาการเมือ่ ใด ปากค�ำ
ของชาวบ้านจะไม่มีความหมายเลย เพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ ไม่มีเกียรติ
ไม่มีศักดิ์ศรี”๑๑

กรณีเขื่อนปากมูล

ความทรงจ�ำในความอยุติธรรมของผู้หญิงคัดค้านเหมืองทองค�ำ คง
ไม่ต่างจากความทรงจ�ำของผู้หญิงนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนมายาวนาน อย่าง
สมปอง เวียงจันทร์ แม่ค้าขายปลา แกนน�ำต่อต้านเขื่อนปากมูล ที่เคยกล่าว
ไว้ในวงพูดคุยของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เมื่อปี ๒๕๕๘ ว่า

๑๐
๑๑

http://prachatai.com/journal/2016/12/69435.
เพิ่งอ้าง.

๑๓๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

เครดิตภาพ: https://prachatai.com/journal/2013/10/49232

“ฉันสู้มา ๓๐ ปี ตอนต่อสู้ใหม่ๆ เขาไม่เห็นเราเป็นมนุษย์ด้วยซ�้ำ เรา
หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดเราตาย ผู้หญิงมีบทบาทหนักในครอบครัว พอทรัพยากร
หาย ผูห้ ญิงจะเดือดร้อนมาก ผูช้ ายถูกล่อง่าย ฝ่ายตรงข้ามจะล่อผูช้ ายให้ไป
เที่ยว กินเหล้า ผู้หญิงหลอกยากกว่า ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลแผนในอนาคต ฉัน
ถูกฟ้องนับสิบคดี ล่าสุดโดนคดีซอ่ งสุมโจร เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าเราเอาชาวบ้าน
ไปชุมนุมต่อต้าน เราบอกมันเรือ่ งปากท้องมันห้ามไม่ได้ ถ้าคุณแก้ปญ
ั หาเรือ่ ง
ปากมูลได้ เราจะหยุดทันที”๑๒

กรณีที่บ่อนอก

ไม่ต่างจากความทรงจ�ำของ กระรอก หรือ กรณ์อุมา พงษ์น้อย
ประธานกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก ภรรยาเจริญ วัดอักษร นักปกป้องสิทธิ
๑๒

“ชีวิต คิด และหวัง” ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, อ้างแล้ว.
ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๓๗

ชุมชน ซึ่งถูกฆ่าเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ กระรอกกล่าวว่า “๑๑ ปีของ
การติดตามคดีฆา่ เจริญ วัดอักษร เราได้เรียนรูว้ า่ กระบวนการยุตธิ รรมไม่มวี นั
เอือ้ มมือไปไปถึงผูบ้ งการฆ่าได้ ถ้ามีกระบวนการท�ำให้มอื ปืนตายก่อนไปให้
ปากค�ำต่อหน้าศาล ซึง่ หมายความว่า ประชาชนผูต้ อ่ สูก้ บั อิทธิพลอ�ำนาจเถือ่ น
คงคาดหวังจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมได้ยากเต็มที”
กระรอกยังกล่าวย�ำ้ ว่า “ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จะมีอยูจ่ ริงได้อย่างไร
ถ้ามันได้มาด้วยการยื้อแย่ง การท�ำลายปล้นชิงคนเล็กคนน้อย เพราะชาติ
ประกอบขึน้ ด้วยชุมชนเล็กๆ หลายๆ ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง ชาติจงึ เข้มแข็ง”๑๓

เครดิตภาพ: http://www.manager.co.th/Politics/
ViewNews.aspx?NewsID=9580000114295&Html=1&TabID=3&

ปัจจุบนั ทัง้ สมปอง กระรอก และผูห้ ญิงคนกลุม่ คนรักษ์บา้ นเกิดยังคง
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อไปอย่างกล้าหาญ
๑๓

http://www.citizenthaipbs.net/node/6864.

๑๓๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ผูห้ ญิง: ผูส้ ญ
ู เสียบุคคลทีร่ กั จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผูห้ ญิงกลุม่ สุดท้ายทีด่ ฉิ นั ไม่อาจลืมทีจ่ ะกล่าวถึงพวกเธอในวันนี้ คือผูห้ ญิงที่
สูญเสียบุคคลทีร่ กั จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุม่
แม่กรณีตากใบ
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือน
แห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิม เด็กหนุ่มหลายคนออกจากหมู่บ้านตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เพือ่ ไปซือ้ หาอาหารเพือ่ ละศีลอด พร้อมกับเลือกซือ้ เสือ้ ผ้า
ส�ำหรับคนทีเ่ ขารักเพือ่ ใช้ในวันอีฎลิ ฟิตร ซึง่ เป็นวันเฉลิมฉลองวันสิน้ สุดของ
เดือนรอมฎอน เด็กหนุ่มหลายคนในนั้นกลับถึงบ้านในวันถัดมาในสภาพ
ปราศจากลมหายใจ หลายคนพิการ ในขณะทีอ่ กี หลายคนไม่มโี อกาสได้กลับ
บ้านอีกเลย
เรื่องของผู้หญิงมลายูมุสลิมอาจดูเร้นลับในสายตาของคนนอกพื้นที่
หากแต่หากมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตของพวกเธอ เราจะพบว่าผู้หญิงกลุ่มนี้
เป็นผู้กุมอนาคตของสังคมมลายูมากกว่าผู้ชายเสียอีก พวกเธอท�ำงานหนัก
หาเลี้ยงลูกๆ และคนในครอบครัว ดูแลพ่อแม่ และยังท�ำหน้าที่หลักในการ
หาความเป็นธรรมให้คนในครอบครัวและชุมชนด้วย น่าเสียดายทีเ่ ราไม่คอ่ ย
เห็นผู้หญิงเหล่านี้มีพื้นที่ทางสาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเมือง และ
การมีอ�ำนาจในการตัดสินใจเช่นเดียวกับผู้หญิงในพื้นที่อื่นของประเทศ แต่
ด้วยความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้า ท�ำให้ผู้หญิงเหล่านี้มีความ
เข้มแข็งอดทน และไม่ก้มหน้าให้กับความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้น
ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๓๙

เครดิตภาพ: http://www.flickriver.com/places/Thailand/Narathiwat
/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A/search/

แยนะ สาแลแม แกนน�ำคนส�ำคัญของผู้หญิงเคยตอบค�ำถามเมื่อมีผู้
ถามเธอว่าท�ำไมครอบครัวผู้สูญเสียกรณีตากใบจึงไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อ
รัฐ ว่า “ถึงฟ้องไป เราก็ไม่มีทางชนะรัฐได้หรอก แต่เราอยากบอกว่าถึงแม้
เราไม่ฟอ้ งคดีในศาล เราก็รอู้ ยูว่ า่ ใครเป็นคนผิด ใครเป็นคนทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
เราเชือ่ ในพระเจ้าของเรา เราเชือ่ ว่า พระเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะให้ความยุตธิ รรมแก่
เราได้” และ “จนทุกวันนี้รัฐก็ยังมองว่าเราเป็นโจร รัฐไม่เคยไว้ใจเรา ทุกปี
ของเดือนรอมฎอนเรายังคงคิดถึงเหตุการณ์ตากใบ คิดถึงลูกหลานทีเ่ สียชีวติ
บาดเจ็บและสูญหาย หลายครอบครัวยังร้องไห้ เราไม่เคยลืม เรายังจ�ำได้ดี
ถึงความไม่เป็นธรรม แม้รัฐจะให้เงินเยียวยา แต่เงินไม่ได้ท�ำให้เราลืมเรื่องที่
เกิดขึ้น”

๑๔๐ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

กะแยนะ เล่าถึงความทรงจ�ำของเธออีกว่า “กว่าที่เราจะมายืนตรงนี้
ได้ เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ลูกชายกะถูกจับตอนเหตุการณ์ตากใบ
หลังจากนั้น อาแบ (สามี) ถูกยิงตาย จนวันนี้ยังจับใครไม่ได้ กะถูกค้นบ้าน
หลายครั้ง แต่ไม่ได้กลัว เพราะเราไม่ได้ท�ำผิดอะไร บางทีก็คิดว่าพระเจ้า
ทดสอบเราหรือเปล่า บางทีกค็ ดิ ว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะมองเราเป็นโจรไหม เราต้อง
ใช้ความอดทนมาก กะเคยถูกหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่เรียกให้ไป
พบ ๒ ครั้ง แต่เราไม่ไป เพราะเราเชื่อว่าเราไม่ได้ท�ำผิด เราเป็นผู้หญิง อายุ
ก็มากแล้ว จะมาจับเราท�ำไม”๑๔
บางคนอาจบอกว่า ความยุตธิ รรมเกีย่ วพันโดยตรงกับประชาธิปไตย
แต่ประสบการณ์ของดิฉันแล้ว ดิฉันพบว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ
เกิดขึน้ ทัง้ ภายใต้รฐั บาลทหารและรัฐบาลพลเรือน อย่างไรก็ดี ภายใต้รฐั บาล
พลเรือน ที่มีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย เป็นอิสระ และเข้าถึงกลไกการตรวจ
สอบมากกว่ารัฐบาลทหาร และประชาชนจะไม่หวาดกลัวในการแสดงความ
คิดเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐ
ในเรื่องของ “ความยุติธรรม” ความยุติธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การงดเว้นโทษ ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย การทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ระท�ำ
ผิดแล้วไม่ตอ้ งรับโทษ ถือเป็นเรือ่ งธรรมดาทีส่ งั คมไทยชาชิน แต่สำ� หรับเหยือ่
แล้ว ความยุตธิ รรม ยังหมายถึง ความพร้อมรับผิด (Accountability) ความ
รับผิดชอบ การชดใช้เยียวยา รวมถึงการสร้างหลักประกันว่าจะไม่มีการ
๑๔

“ชีวิต คิดและหวัง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”, อ้างแล้ว.
ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๔๑

ละเมิดซ�้ำ ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงกฎหมาย การสร้างกลไกที่ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ การปฏิรูปต�ำรวจ ปฏิรูป
ทหาร และปฏิรูปความมั่นคง
หลักความรับผิดชอบของรัฐ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการ
คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน แต่หากการใช้อำ� นาจของเจ้าหน้าทีก่ อ่
ให้เกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน ก็ย่อมต้องได้รับการลงโทษเพื่อให้เจ้า
หน้าทีข่ องรัฐมีความรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตน เช่น ในกรณีการสลาย
การชุมนุมที่ตากใบ กรณีการบังคับให้บุคคลสูญหาย กรณีการซ้อมทรมาน
และกรณีนโยบายสงครามยาเสพติด การทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กี่ ระท�ำการละเมิดสิทธิ
ของประชาชนไม่ได้รับการลงโทษ จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมของผู้มีอ�ำนาจที่
ไม่ต้องรับผิดในการกระท�ำของตนเอง หรือที่เรียกกันว่า “การปล่อยให้คน
ผิดลอยนวล”
ในประเทศไทย เรามักเรียกร้องให้เหยื่อให้ “อภัย” แล้ว “ลืม”
เหตุการณ์ทผี่ า่ นมา โดยทีร่ ฐั และสังคมไม่พดู ถึงความส�ำคัญของการแสวงหา
ความจริง ไม่สนใจในการแสวงหาความยุติธรรม ไม่เผชิญหน้ากับอดีต และ
ไม่มีการน�ำตัวคนผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
ไม่มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคง
การเยียวยาที่รัฐให้แก่ผู้เสียหาย เป็นเสมือนการสงเคราะห์ มากกว่า
การส�ำนึกผิดในสิ่งที่รัฐได้กระท�ำไป ในหลายครั้งหลังการเยียวยายังมีการ
ทวงบุญคุณกับเหยื่อและครอบครัว มีการขอให้เหยื่อสัญญาว่าจะไม่มีการ
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ฟ้องร้องด�ำเนินคดีกบั รัฐอีก การเยียวยาในลักษณะนีจ้ งึ ไม่เป็นการคืนศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ให้กับเหยื่อและครอบครัว หากแต่เป็นการซ�้ำเติมบาดแผล
ทางจิตใจให้เหยื่อมากขึ้น
ที่ผ่านมาในประเทศไทยการลงโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับ
ผิดชอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเเทบไม่เคยเกิดขึน้ เลย และในบางครัง้ ยังมี
การตรากฎหมายเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด
เพื่อยุติการงดเว้นโทษ รัฐต้องตระหนักว่า ทุกความรุนแรงที่เกิดจาก
รัฐ รัฐต้องร่วมรับทุกข์ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เหยื่อเผชิญความยากล�ำบากแต่
เพียงล�ำพัง รัฐต้องรับรูว้ า่ ทุกครัง้ ทีเ่ กิดความรุนแรง สังคมจะเกิดความเกลียด
ชัง สูญเสียความไว้วางใจต่อรัฐ สายสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนจะถูก
ท�ำลาย และยากทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ รัฐจึงต้องไม่มดื บอดในการรับรูค้ วามทุกข์
ยากของประชาชน การให้เงินชดใช้ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ไม่ได้หมายความว่ารัฐและหน่วยงานความมั่นคงจะหลุดพ้นจาก
หน้าทีท่ ตี่ อ้ งน�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดมาเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ทีส่ ำ� คัญ การให้
ค่าชดเชยด้วยเงินจ�ำนวนมากก็ไม่อาจรับประกันได้วา่ การละเมิดเช่นนีจ้ ะไม่
เกิดขึ้นอีกในอนาคต
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ความทรงจ�ำ
การรักษาความทรงจ�ำ กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นเรือ่ งส�ำคัญ และ
เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของความจริงในเรื่องราวการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนัน้ ความทรงจ�ำจะท�ำให้การต่อสูเ้ พือ่
ความยุตธิ รรมยังคงด�ำรงอยู่ การรักษาความทรงจ�ำคือการรักษาประวัตศิ าสตร์
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่ออนาคต เมื่อเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้ง
ใหญ่ๆ จะเกิดความทรงจ�ำร่วมของผู้คนในสังคม และท�ำให้เกิดการร่วมต่อ
ต้านความไม่เป็นธรรมร่วมกันของผู้คนในสังคม ในสังคมที่เปิดโอกาสได้มี
การถกเถียงอย่างอิสระ และเปิดเผย จะท�ำให้ทุกฝ่ายเกิดการเตรียมการไม่
ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ�้ำอีกในอนาคต เพราะเมื่อเราเรียนรู้สิ่งที่เกิด
ขึน้ ในอดีต มันจะเป็นการเตือนเราในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายเกิด
ขึน้ อีกในภายหน้า และป้องกันไม่ให้ความทรงจ�ำทีเ่ ลวร้ายบัน่ ทอนจิตใจของ
เหยื่อจนกลายเป็นบาดแผลในใจซึ่งยากจะเยียวยา เหยื่อบางคนเมื่อได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงซ�้ำ หรือไม่ได้รับการฟื้นฟู หรือความยุติธรรม
ท�ำให้เหยื่อหลายคนกลายมาเป็นผู้ใช้ความรุนแรงเสียเอง
ทางหนึ่งของการเยียวทางบาดแผลความทรงจ�ำ คือการบันทึกเรื่อง
ราว การบันทึกประวัติศาสตร์ของเหยื่อ การบันทึกความทรงจ�ำจะท�ำให้
สังคมไม่ลืมอดีต แม้จะเป็นอดีตที่ขมขื่น แต่จะเป็นอดีตที่บอกเล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของผู้สูญเสีย ซึ่งแม้จะเป็นผู้แพ้ในสายตาของรัฐ แต่เรื่องราว
ของพวกเขาจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๑๔๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

การแก้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความไม่เป็นธรรมโดยการ
ขอให้เหยือ่ “ลืม” จึงไม่เป็นการแก้ปญ
ั หาอดีต และป้องกันการละเมิดซ�ำ้ ใน
อนาคต ซ�้ำร้ายยังท�ำให้เหยื่อเกิดความทรงจ�ำที่เลวร้าย และมีทัศนคติต่อ
ต้านรัฐ เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะส่งผลกระทบเชิงลึกให้เหยื่อทาง
อ้อม ซึ่งคือครอบครัว ประสบปัญหาการไม่สามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับ
สังคมได้โดยง่าย และท�ำให้การด�ำเนินชีวิตต่อไปของพวกเขาเป็นเรื่องยาก
ล�ำบากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้เหยื่อประสบปัญหาความคับแค้นใจ และเกิด
ความกดดันในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมรอบข้าง เหยือ่ หลายคนมักมีอาการ
Post-Traumatic Stress Disorder ซึ่งจะแสดงอาการในระยะยาว บางคน
มีอาการหวาดกลัวและหวาดระแวงอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ไว้วางใจ
คนรอบข้าง หรือมองโลกในแง่รา้ ย ซึง่ ส่งกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ของเหยือ่ อย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ภาวะความคลุมเครือท�ำให้เหยือ่ ของการ
บังคับสูญหายสร้างจินตนาการของการสูญหาย ด้วยภาพของการทรมาน
ทารุณกรรม ความโหดร้าย เจ็บปวด จนถึงการท�ำลายหรืออ�ำพรางศพ ซึ่ง
ส่งผลให้ครอบครัวเหยื่อส่วนมากต้องทุกข์ทรมานและพันธนาการตัวเองใน
เงาความทรงจ�ำที่โหดร้ายทารุณจนชั่วชีวิต
การปรองดองที่แท้จริงจึงไม่สามารถถูกบังคับยัดเยียดด้วยกฎหมาย
หรือค�ำสั่งใดๆ มันต้องสร้างขึ้นมาเองในจิตใจของสมาชิกในสังคม ผ่าน
กระบวนการที่ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องมนุ ษ ย์ ทุ ก คน… การ
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ปรองดองต้องการความรูเ้ กีย่ วกับความจริงทีเ่ กิดขึน้ เราไม่อาจเรียกร้อง หรือ
คาดหวัง ถึงการให้อภัย เว้นเสียแต่ว่าคนที่ถูกเรียกร้องให้ท�ำการให้อภัยได้
รับรู้อย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาและเธอก�ำลังจะให้อภัย “ใคร” หรือ “สิ่งใด”
การปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขปัญหา และการ
ชดเชยให้กบั เหยือ่ ในสิง่ ทีพ่ วกเขาสูญเสียไปแล้วเท่านัน้ หากเราเรียกร้องการ
ให้อภัยจากเหยื่อ ในขณะที่บรรดาคนซึ่งจะได้ประโยชน์จากการให้อภัยนั้น
ไม่เคยแสดงออกซึ่งความส�ำนึกผิดหรือยอมรับในความผิดที่พวกเขาได้
กระท�ำลงไป การให้อภัย ย่อมจะไม่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หน�ำซ�้ำยัง
ท�ำให้เกิดการกระท�ำผิดซ�้ำซากเนื่องจากผู้กระท�ำผิดไม่ต้องกังวลว่าจะต้อง
รับโทษ
อย่างไรก็ดี การขอโทษ รวมถึงการยอมรับต่อสาธารณะถึงข้อเท็จ
จริง และการยอมรับผิดชอบ เป็นรูปแบบของการชดใช้ความเสียหายทาง
จิตใจอย่างหนึง่ เป็นการชดใช้ความเสียหายทีไ่ ม่เป็นตัวเงินแก่เหยือ่ เป็นการ
ท�ำให้เกิดความพึงพอใจรูปแบบหนึง่ เช่นเดียวกับการลงโทษผูก้ อ่ การละเมิด
ก็เป็นอีกรูปแบบของการท�ำให้พึงพอใจ การขอโทษ การยอมรับความผิด
เป็นอีกรูปแบบทีส่ ำ� คัญของการชดใช้ความเสียหาย ส�ำหรับเหยือ่ ของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การที่สาธารณะได้รับรู้ความทุกข์ทรมานของพวก
เขา และความจริงเกีย่ วกับผูก้ ระท�ำความผิด เป็นขัน้ ตอนส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสู่
การฟื้นฟูและความปรองดอง
ในครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย ผู้หญิงยังคงประสบปัญหาจากการ
สร้างค�ำอธิบายเกีย่ วกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะ
เด็กๆ เด็กส่วนมากไม่เข้าใจว่าท�ำไปพ่อจึงไม่กลับบ้าน ในขณะที่มีข่าวลือว่า
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พ่อของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด จึงท�ำให้ต้องหลบหนีไป เด็กๆ
ต้องเผชิญกับค�ำถามจากเพือ่ นๆ หรือครูทโี่ รงเรียน เด็กๆ หลายคนเติบโตมา
กับแม่ทมี่ คี วามเครียดเรือ้ รัง จากปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม๑๕
ผู้หญิงในครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหายต้องอยู่กับความทรงจ�ำอันขมขื่นเป็น
เวลานาน โดยเฉพาะผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธ์ุส่วนมากไม่สามารถสมรสใหม่
ได้เมื่อสามีหายตัวไป ด้วยความเชื่อทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ไม่ต่างจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกปีเมื่อเดือนรอม
ฎอนมาถึง ชาวบ้านจะนึกถึงเหตุการณ์ การสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำ� รวจ
ภูธรตากใบ การเสียชีวิตของประชาชน ๗๘ คนเมื่อปี ๒๕๔๗ เหมือน
เหตุการณ์เพิ่งผ่านมา ชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังจดจ�ำ
ประวัติศาสตร์ของความไม่เป็นธรรมจากรัฐ แม้เมื่อปี ๒๕๕๕ รัฐบาลสมัย
นั้นได้มีมติเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายด้วยเงินก้อนใหญ่ แต่เงินไม่สามารถ
คืนศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูค้ นได้ ไม่มใี ครตอบได้วา่ ท�ำไมการสลายการ
ชุมนุมที่ท�ำให้เกิดการสูญหาย บาดเจ็บ พิการ หรือการเสียชีวิตของผู้คน
จ�ำนวนมากจึงไม่มหี น่วยงานใดของรัฐ หรือแม้แต่รฐั บาลออกมาแสดงความ
รับผิดชอบ เปิดเผยความจริง และน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม
ประทับจิต นีละไพจิตร, “การบังคับบุคคลสูญหาย และนัยยะของความคลุมเครือ,”
ใน ความรู้ ความลับ ความทรงจ�ำ บรรณาธิการโดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๙).

๑๕

ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๔๗

กรณีความเสียหายทางจิตใจนัน้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา
และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ได้ก�ำหนดการชดเชยความเสียหายแก่สิ่ง
ที่เรียกว่า “ความเสียหายทางจิตใจ” แก่เหยื่อ โดยศาลวินิจฉัยให้ให้การ
ชดเชยความเสียหายทางจิตใจแก่เหยื่อและสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อ
ศาลเห็นว่า “ความเศร้าส่วนบุคคลควรได้รับการพิจารณาด้วย”๑๖
ถ้าประเทศไทยไม่แก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรม และยุตวิ ฒ
ั นธรรมการ
งดเว้นโทษ อีกไม่นานเราจะมีผคู้ นทีต่ า่ งมีบาดแผลทางใจเพิม่ ขึน้ ในแต่ละวัน
บุคคลเหล่านั้น คือ พยานของความอยุติธรรมในแผ่นดินนี้ เรื่องเล่าและ
บาดแผลในใจของพวกเขาและเธอ จะบอกเล่าถึงความขมขืน่ ทีไ่ ด้รบั จากรัฐ
รัฐที่เย่อหยิ่ง ไม่น�ำพาสนใจในการร่วมแบ่งปันทุกข์ของประชาชน ไม่โอบ
กอดผู้ทุกข์ยาก และผู้สูญเสีย รัฐที่เชื่อมั่นว่า อ�ำนาจคือความชอบธรรม ซึ่ง
ถ้าเป็นเช่นนี้ ความไว้วางใจระหว่างรัฐและประชาชนจะสูญสิน้ ลง กลายเป็น
คนแปลกหน้า จนถึงเกลียดชังกัน รัฐจึงต้องระลึกเสมอว่า แม้จะไม่สามารถ
คืนชีวิตให้กับเหยื่อได้ แต่รัฐก็ไม่อาจปฏิเสธการคืนความเป็นธรรม และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่เขาเหล่านั้น
ความหวัง จึงน่าจะเป็นสิง่ เดียวทีท่ ำ� ให้ผรู้ กั ความเป็นธรรม และหญิง
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังคงยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิโดยไม่
กลัว และพร้อมเผชิญหน้ากับความไม่เป็นธรรมต่างๆ เพื่อสร้างแบบอย่าง
การต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของคนสามัญ
สิทธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยา และการชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างรุนแรงและกว้างขวาง, คูม่ อื นักปฏิบตั ,ิ คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล, ๒๕๔๙.

๑๖

๑๔๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ทุกๆ วันดิฉันไม่เคยลืมที่จะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์ให้ดิฉัน
มีโอกาสได้พบปะผูค้ นมากมาย เรือ่ งเล่าของแต่ละคนล้วนมีคณ
ุ ค่า คนสามัญ
ที่อาจไม่มีใครรู้จัก คนเล็กๆ ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คน
อีกมากมาย คนทีใ่ ช้ความทุกข์ยากของตนเองเป็นเสมือนกรวดทรายทีป่ ทู าง
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนรุ่นต่อไป คนที่ไม่ท้อถอย ไม่
ยอมแพ้ และก้มหัวให้กับความไม่ชอบธรรมใดๆ
เราจึงควรขอบคุณพวกเขาร่วมกัน

ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�ำบาดแผล ๑๔๙

ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์๑
กษิดิศ อนันทนาธร๒

ภาพในบทความนี้มาจาก http://pridi-phoonsuk.com
ผู้จัดการโครงการ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และกรรมการมูลนิธิปรีดี
พนมยงค์
๑
๒

วันเริ่มชีวิตคู่ ปรีดี-พูนศุข ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๑

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เคยกล่าวแต่เมื่อเป็น
พระธรรมปิฎกว่า “ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ มิใช่เป็นเพียงบุคคลหนึ่ง ที่
มีชื่อผ่านเข้ามาในประวัติศาสตร์ ในฐานะเป็นภริยาของท่านรัฐบุรุษอาวุโส
ปรีดี พนมยงค์ เท่านั้น แต่ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็น
ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งด้วยทีเดียว อย่างน้อย ในกระแสแห่งความผันผวน
ปรวนแปรของเหตุการณ์บ้านเมือง ที่ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข ถูกกระทบ

ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ๑๕๑

กระแทกอย่างหนักหน่วงรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่า ตลอดช่วงเวลายาวนาน
ท่านผู้หญิงรู้เห็น รู้สึก มองสถานการณ์และเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร รวม
ทั้งน�ำชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครอบครัว ลุล่วงผ่านพ้นมาได้
อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาอย่างมาก”๓
ในวาระ ๑๐ ปี แห่งการจากไปของท่านผูห้ ญิงพูนศุข พนมยงค์ คูช่ วี ติ
ของท่านผู้ประศาสน์การนั้น ขอน�ำภาพและถ้อยค�ำของท่านผู้หญิงพูนศุข
สตรีผู้ “ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทัง้ สิน้ ” ผูซ้ งึ่ เป็นก�ำลังใจทีส่ ำ� คัญให้มหาบุรษุ
อย่างท่านผู้ประศาสน์การมีชีวิตที่มีความสุข แม้ต้องเผชิญกับความส�ำเร็จ
และความล้มเหลว อย่างขึ้นและลงอย่างสุดๆ ในชีวิตอันผันผวนก็ตาม

พูนศุขในวัย ๖ ขวบ ถ่ายรูปกับพระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา
กับคุณหญิงเพ็ง พร้อมครอบครัว

บูชาธรรม บูชาคุณ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (๒ มกราคม ๒๔๕๕ – ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๐) (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น. ๑๑.
๓

๑๕๒ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ดังเมื่อคราวท่านได้รับรางวัล “Outstanding Women in Buddhism Awards” แห่งสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ท่านได้แสดง
สุนทรพจน์ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวพุทธศาสนิกชน
ตั้งแต่เยาว์วัยบิดามารดาได้ปลูกฝังให้ลูกๆ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เมื่อ
แต่งงานมีครอบครัว สามีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึด
หลักธรรมะเป็นสรณะ ชีวติ ทีผ่ า่ นร้อนผ่านหนาวมา ๙๓ ปี มีทงั้ ความสุขและ
ความทุกข์ ความส�ำเร็จและความผิดหวัง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้
ช่วยให้ข้าพเจ้าด�ำรงชีวิตอยู่ได้ หลักธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทีว่ า่ นัน้ คือ ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมะย่อมรักษาผูป้ ระพฤติ
ธรรม ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา ทั้ง
ในยามสันติ ยามสงคราม และยามที่ชีวิตผันผวน โดยท�ำตามหน้าที่อย่างรับ
ผิดชอบและตั้งสติอยู่เสมอ เราทุกคนจะประสบสันติสุขในใจ”๔
ตัวอย่างความกล้าหาญและยึดมัน่ ในหลักการของท่าน เช่น ในคืนวัน
ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ที่มีรถถังไปยิงที่ท�ำเนียบท่าช้าง ที่พ�ำนักของท่าน
รัฐบุรุษอาวุโส หลังจากที่ท่านรัฐบุรุษอาวุโสหลบออกไปได้อย่างหวุดหวิด
แล้ว ท่านผูห้ ญิงได้ถามทหารทีม่ าในคืนนัน้ ว่ามาท�ำอะไร “พวกเราจะเปลีย่ น
พูนศุข พนมยงค์, ท่านผู้หญิง, “ค�ำกล่าวของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ในโอกาสที่
ได้รับรางวัล “Outstanding Women in Buddhism Awards” แห่งสหประชาชาติ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ ตึกสหประชาชาติ กรุงเทพฯ,” ใน ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ
ทั้งสิ้น ๙๕ ปี ๔ เดือน ๙ วัน พูนศุข พนมยงค์ (กรุงเทพฯ: ลลิตา สุดา ศุขปรีดา ดุษฎี
วาณี, ๒๕๕๑), น. ๓๓๑.

๔

ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ๑๕๓

รัฐบาล” ทหารตอบ ท่านผู้หญิงจึงได้ทักท้วงทันทีว่า “ท�ำไมมาเปลี่ยนที่นี่
ท�ำไมไม่ไปเปลีย่ นทีส่ ภาเล่า”๕ น่าเสียดายทีค่ วามข้อนี้ ไม่เป็นทีต่ ระหนักเลย
แม้จะเนิน่ นานผ่านมาถึง ๗๐ ปีแล้ว ว่าควรจะเปลีย่ นรัฐบาลกันในรัฐสภาให้
ได้

ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ขณะที่ต�ำรวจน�ำไปศาลอาญา
เพื่อขออ�ำนาจฝากขัง ข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ขณะอายุ ๔๐ ปี ๑๐ เดือน ๑๙ วัน

๕

ดู พูนศุข พนมยงค์, “รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐,” ใน เพิ่งอ้าง, น. ๑๗๘.

๑๕๔ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านก็ถูกอ�ำนาจรัฐเบียดเบียนบีฑา ถูก
ตัง้ ข้อหาเป็นกบฏ ซึง่ เรียกกันว่า “กบฏสันติภาพ” แต่เมือ่ คุมขังครบ ๘๔ วัน
แล้ว ไม่อาจหาหลักฐานใดมาเล่นงานท่านได้ ท่านจึงได้รับอิสรภาพออกมา
โดยทีย่ งั ไม่จำ� ต้องกล่าวถึงว่าระหว่างควบคุมตัวท่านไว้นนั้ ต�ำรวจได้พยายาม
ท�ำสงครามจิตวิทยาอยู่เสมอ เช่น กล่าวว่ารู้หรือไม่ว่านายปรีดีนอกใจ แต่
ท่านผูห้ ญิงก็เชือ่ ในรักแท้ทมี่ ตี อ่ กันอย่างไม่หวัน่ ไหว จนในบัน้ ปลายชีวติ ถึง
นายปรีดจี ะไม่ได้กลับมาอยูท่ เี่ มืองไทย แต่ทงั้ สองก็ได้เคียงคูก่ นั อย่างยาวนาน
ทั้งในประเทศจีนและฝรั่งเศส
แม้เมื่อท่านรัฐบุรุษอาวุโสถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖
แต่ท่านผู้หญิงก็ได้สานต่อเจตนารมณ์ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยคือการเล่าขานเรือ่ งราวของสามีผซู้ งึ่ เป็นคนดีทเี่ มืองไทยไม่ตอ้ งการ เช่น
“ในขณะที่มีชีวิตอยู่ นายปรีดี พนมยงค์ มิได้เรียกร้องหรือมุ่งหวังทวง
ต�ำแหน่งในราชการหรือ รับประโยชน์ด้านทรัพย์สินเงินทองมาเป็นรางวัล
ตอบแทน ด้วยถือว่าการกระท�ำทั้งหลายเป็นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อ
สนองคุณชาติและแผ่นดินเกิดเพียงเท่านัน้ เอง”๖ ความข้อนี้ ถ้าชวนให้ผอู้ า่ น
สงสัย และอยากท้าทายท่านผู้หญิงว่าความจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ด้วยการ
ไปศึกษาประวัติของท่านรัฐบุรุษอาวุโส ก็นับถือเป็นการจุดประกายที่ดี
ทีเดียว
ดู พูนศุข พนมยงค์, “ค�ำกล่าวในพิธเี ปิดป้ายชือ่ “ถนนปรีดี พนมยงค์” ของท่านผูห้ ญิง
พูนศุข พนมยงค์ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” ใน เพิ่ง
อ้าง, น. ๓๓๗.
๖

ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ๑๕๕

ในวันชาติจีน บนประตูสันติสวรรค์
จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘

ท่านผู้หญิงพูนศุข ในวัย ๕๐ ปี ที่นครกวางโจว พ.ศ.๒๕๐๕

๑๕๖ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ท่านผู้หญิงพูนศุขให้โอวาทกับนักศึกษาที่ลานปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ท่านผู้หญิงพูนศุขมีอายุยืนยาวพอที่จะส่งต่อแนวคิดและอุดมการณ์
ของนายปรีดไี ปยังคนรุน่ หลัง ไม่วา่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันปรีดี พนม
ยงค์ ที่ท่านเป็นประธาน หรือการให้โอวาทในวาระต่างๆ โดยเฉพาะก็แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งท่านเคยกล่าวในวันแรกพบ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่า
“ขอให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ เอานายปรีดี พนมยงค์ เป็นตัวอย่าง
อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองมาชั่วชีวิต แต่ไม่เคยคิดหาประโยชน์ใส่ตัวเลย”๗

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (บรรณาธิการ), คู่มือนักศึกษาใหม่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), น. ๔๕.
๗

ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ๑๕๗

รักแท้ทคี่ ดิ ว่ามีแต่ในนิยายนัน้ ชีวติ ของนายปรีดแี ละท่านผูห้ ญิงพูนศุข
ได้แสดงให้ปรากฏแก่ตาโลกเห็นแล้วว่า รักแท้ในชีวติ จริงก็มอี ยู่ นอกจากสิง่
ที่ท่านทั้งสองเผชิญด้วยกันมาชั่วชีวิตแล้ว วันที่ท่านผู้หญิงพูนศุขถึงแก่
อนิจกรรมก็คือคืนของวันคล้ายวันเกิดของนายปรีดีนั่นเอง คือคืนวันที่ ๑๑
ต่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ภาพชีวติ ท่านผูห้ ญิงพูนศุข ทีใ่ นวัยสาวเป็นผูเ้ ข้มแข็ง คล่องแคล่ว และ
กล้าหาญ ในวัยชราเป็นผูอ้ อ่ นโยน ใจดี และเป็นคุณยายท่านของใครหลายๆ
คน เป็นภาพชีวิตที่ชวนให้ใคร่ครวญและค้นหาว่า “ข้างหลังภาพ” เหล่านี้
มีอะไรอยู่บ้าง

‘คุณลุงคุณป้า’ ของนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและในยุโรป
ถ่ายที่บ้านอองโตนี ชานกรุงปารีส

๑๕๘ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท�ำหนังสือที่ระลึก
คณะกรรมการจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
ตามค�ำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๙๖/๒๕๖๐

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล
นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
นายสันติสุข โสภณสิริ
นายกษิดิศ อนันทนาธร
นางนงลักษณ์ บัทเล่อร์
นายสายฟ้า ตันธนา	
นายยุทธนา จังอินทร์
นางเฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
นางศุภณา เย็นเป็นสุข
นางประภาพันธ์ ว่องไว
นางสาวนภวรรณ วรสิทธิ์
นายวชิร พลบุญ
นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๕๙

ท่านผู้หญิงพูนศุขและนายปรีดี พนมยงค์
กับนางฉลบชลัยย์ พลางกูร ที่ประเทศฝรั่งเศส

ขอร�ำลึกถึง

ครูฉลบชลัยย์ พลางกูร

(๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ – ๖ เมษายน ๒๕๖๐)
ครูใหญ่แห่งโรงเรียนดรุโณทยาน
ภรรยาผู้สละสามีคือ นายจ�ำกัด พลางกูร ไป “เพื่อชาติ เพื่อ humanity”
สตรีผู้หาญกล้าท้าทายอ�ำนาจอันฉ้อฉล
คุณป้าผู้อุปการะ “เหยื่ออธรรม” และลูกหลานของคนเหล่านั้น
นับแต่การลอบสังหารกลุม่ รัฐมนตรีอสี านอย่างเหีย้ มโหดในทศวรรษ ๒๔๙๐
มาจนนักศึกษาในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
บรรณาธิการ

หนังสือที่ระลึก
ในวันปรีดี พนมยงค
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สันหนา 9 mm

