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พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การมหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันเป็นที่รักของพวกเรา จึงขอเชิญชวนเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์
ทุกท่าน มาร่วมกันซึมซับและดํารงไว้ซึ่งจิตว ิญญาณธรรมศาสตร์
ในการสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมสืบไป
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ค�ำน�ำ

ขอต้อนรับ “เพื่อนใหม่” ทุกคนในโอกาสที่เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ ในห้วงบรรยากาศแห่งการระมัดระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-๑๙ ซึ่งน�ำมาสู่วิถี
ใหม่ในหลาย ๆ เรื่องของทั้งสังคมไทยรวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ดี พุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้ ยังมีวาระพิเศษวาระหนึ่ง
ที่ส�ำคัญของชาวธรรมศาสตร์ นั่นคือ เป็นวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี
ชาตกาลของนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การคนแรกและคนเดียว
ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม
ที่ผ่านมา
อาจารย์ปรีดีไม่เพียงมีคุณูปการเป็นอเนกปริยายต่อมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ของเรา หากยังได้ท�ำงานรับใช้ชาติอย่างส�ำคัญในหลายด้าน
ทั้งการเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ การต่างประเทศ ฯลฯ
จนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระบรมราชโองการให้เป็น
“รัฐบุรุษอาวุโส” ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ และองค์การ UNESCO ยกย่องให้
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ท่านเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓
อีกด้วย
การทีส่ �ำนักงานธรรมศาสตร์สมั พันธ์และกองทุนท�ำบุญวันเกิดกับ
ธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์หนังสือ ปรีดี พนมยงค์: ชีวประวัตฉิ บับพกพา
ของอาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แห่งคณะนิติศาสตร์ (ศูนย์ล�ำปาง)
เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับ “เพื่อนใหม่” ทุกคนในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่
นักศึกษาทุกคนจะได้รจู้ กั อาจารย์ปรีดมี ากกว่าเพียงในฐานะผูป้ ระศาสน์การของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ความคิด ชีวติ และงานของอาจารย์ปรีดี ผ่านข้อเขียนของอาจารย์
ฐาปนันท์ในหนังสือเล่มนี้ ยืนยันให้พวกเราได้เห็นแล้วว่า “ผลของการที่
ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย”

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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ค�ำน�ำผู้เขียน

หากศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖) ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นคนแรกและเพียงคนเดียวของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ท่านผู้ประศาสน์การฯ ก็จะมีอายุครบ ๑๒๐ ปีบริบูรณ์
ถึงกระนั้น ธรรมชาติก็คือธรรมชาติ และธรรมชาติยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างมั่นคงสม�่ำเสมอต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม
นอกจากผลงานและคุณูปการในด้านอื่น ๆ แล้ว การที่ท่าน
ผู้ประศาสน์การฯ ริเริ่มก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ขึ้นภายหลัง
การอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ต้องนับเป็นการเปิดศักราชใหม่
ของการอุดมศึกษาในเวลานั้นเลยก็ว่าได้ ผู้เขียนขอเชิญชวน “เพื่อน
ใหม่” ให้ลองหาเวลาศึกษาและท�ำความเข้าใจความเป็นมาของสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งนี้ด้วยตนเอง แล้วจะเห็นในที่สุดว่า สถาบันอุดมศึกษา
แห่งนี้ถือก�ำเนิดขึ้นพร้อมด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นเพียงใด
นับจากเวลานี้เป็นต้นไป เพื่อนใหม่ทุกคนก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วง
เวลาแห่งการศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง ผู้เขียนขออนุญาตสรุปและฝาก
ข้อคิดเล็ก ๆ จากท่านผู้ประศาสน์การฯ ปรีดี พนมยงค์ ไว้ดังนี้
การศึกษาวิทยาการไม่ว่าแขนงใด จ�ำต้องมี “จิตใจ
วิทยาศาสตร์ (Scientific spirit)” มิใช่ว่าหลงเชื่อทุกสิ่ง
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ที่ได้ยินได้ฟัง โดยปราศจากการไตร่ตรองและวิเคราะห์
วิจารณ์ ในวัฒนธรรมการศึกษาของไทยแต่เดิมมาก็ระบุ
ไว้ถึงคติ “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการขจัดอคติ
และความงมงายทั้งปวงในการแสวงหาความรู้
อนึ่ง จิตใจวิทยาศาสตร์ย่อมประกอบด้วย ๑. จิตใจ
สังเกต ๒. จิตใจมาตรการ กล่าวคือ สามารถก�ำหนด
ได้ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
๓. จิตใจค้นคว้าหาหลักฐานและเหตุผล รวมถึงการ
ใช้ความคิดทางตรรกวิทยา ๔. จิตใจพิเคราะห์วิจารณ์
๕. จิตใจปราศจากอคติ และ ๖. จิตใจที่มีความคิดเป็น
ระเบียบ 1
ขอขอบพระคุณส�ำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์และกองทุน
ท�ำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ที่ได้กรุณาน�ำบทความเดิมของผู้เขียน
มาจัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้ง และขอขอบคุณคุณกษิดิศ อนันทนาธรที่รับ
เป็นบรรณาธิการในการจัดพิมพ์ครั้งนี้
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

1

โปรดดูรายละเอียดใน ปรีดี พนมยงค์, ปรัชญาคืออะไร, ใน ปรีดี พนมยงค์ กับสังคม
ไทย: รวมข้อเขียนของปรีดี พนมยงค์ (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และโครงการ ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย, ๒๕๒๖), น. ๓ - ๒๓.
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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ปร ีดี พนมยงค์
ชีวประวัติ ฉบับพกพา

ข้อเขียนนี้เผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ
“ปร ีดี พนมยงค์ รัตนบุรุษสยาม”

ที่ www.the101.world เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ส่วนข้อความทั้งหมดในกรอบต่าง ๆ ของบทความนี้
เป็นของบรรณาธิการที่เพิ่มเติมส�ำหรับการพิมพ์ครั้งนี้

แทบทุกครั้งเลยก็ว่าได้ หากต้องลงมือเขียนหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้เขียนมักหวนระลึกถึงเด็กหนุ่ม
ชาวเยอรมันคนหนึ่ง
ในปี ค.ศ. ๑๘๓๕ เมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นอายุ ๑๗ ปี เขาได้เขียน
เรียงความส่งครู ในงานชิ้นนั้น เขาพยายามอธิบายวิถีชีวิตและอุดมคติ
ในการท�ำงานของมนุษย์ โดยสรุปความไว้ตอนท้ายของเรียงความว่า
ประวั ติ ศ าสตร์ เ รี ย กขานบรรดามนุ ษ ย์ เ หล่ า นั้ น
ในฐานะผู้ย่ิงใหญ่ เป็น ผู้ซ่ึงโดดเด่นขึ้นด้วยการงานที่
เป็นไปเพื่อความดีงามร่วมกัน ประสบการณ์ต่างขนาน
นามบุคคลผู้มอบความสุขแด่มวลชนทั้งหลายส่วนข้าง
มากที่สุดนั้นว่า มนุษย์ผู้เป็นสุขยิ่งนัก
ศาสนธรรมนั้นเองสอนเราว่า บุรุษในอุดมคติอัน
ผู้คนทั้งปวงต่างประสงค์จะเดินตามรอยเท้าของเขานั้น
ล้วนอุทิศตนเองแล้วเพื่อความดีงามของมนุษยชาติ
แล้วใครกันเล่าจะกล้าลุกขึ้นมาบอกว่า นี่เป็นสิ่ง
ไร้สาระ
หากเราได้เลือกแล้วซึ่งจุดยืนในชีวิตที่เราสามารถ
ประกอบกิจการงานส่วนใหญ่เพื่อมนุษยชาติได้ ย่อมไม่มี
ภารกิจอื่นใดที่จะชี้น�ำเราได้อีกต่อไป ด้วยเหตุที่กิจการ
งานเหล่ า นั้ น ได้ พ ลี ไ ว้ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง มนุ ษ ย์ ทุ ก ผู ้
ทุกนามร่วมกันแล้ว
ต่อแต่นี้ไป ประสบการณ์ของเราจะมิใช่ประสบการณ์แห่งความสุขอันเจือด้วยความเห็นแก่ตัวอย่าง

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

13

คับแคบ แต่ความสุขของเรานั้นจะเป็นสมบัติของมหาชน
เรือนล้าน คุณูปการทั้งหลายของเรา แม้จะซ่อนคงไว้
ในความเงียบเชียบ แต่จะด�ำรงอยู่ชั่วกาลนาน และบน
เถ้าถ่านแห่งเรือนกายของเรานี่เอง จะเป็นที่หลั่งรดซึ่ง
น�้ำตาแห่งมหาบุรุษทั้งปวง
เมื่อเรียงความส่งถึงมือของ เอ็ช. วิทเท็นบาค (H. Wyttenbach)
ผู้เป็นครู งานชิ้นนี้ได้รับการตรวจและประเมินว่า “ดีพอใช้” ผู้เขียนจึง
พอเข้าใจได้ทันทีว่า การบรรยายชีวิตเป็นตัวอักษรนั้นออกดูจะง่ายเสีย
เหลือเกิน แต่ชีวิตที่เป็นจริงคงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอน
ผู้เขียนเองไม่แน่ใจว่า เด็กหนุ่มชาวเยอรมันเจ้าของเรียงความ
ชิ้นนี้ที่ชื่อ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) จะตระหนักในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
แต่ส�ำหรับชีวิตของนายปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียนเห็นว่าสะท้อนให้เห็นทั้ง
นัยแห่งข้อความตอนท้ายของนักเรียน คาร์ล มาร์กซ์ และยังสะท้อน
ชีวิตจริงของท่านเองที่กรุ่นไปด้วยการต่อสู้มาโดยตลอด
นายปรีดี พนมยงค์ ต่อสู้เพื่ออะไร
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I.

ชีว ิตสามัญ (พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๗๕)
แสวงว ิถีปัญญาและการศึกษาเพื่อมาตุภูมิ

วันถือก�ำเนิด

ย้อนกลับไปในอดีตที่เรียกกันตามคติโบราณว่า ใกล้ยุคกึ่ง
พุทธกาล (พุทธศักราช ๒๕๐๐) สายน�้ำอ้อยอิ่งแห่งล�ำคลองคูเมืองฝั่ง
ด้านใต้ ตรงข้ามวัดพนมยงค์ เมืองกรุงเก่า ได้ต้อนรับการถือก�ำเนิดขึ้น
ของทารกน้อยซึ่งมีนามว่า “ปรีดี” ในวันศุกร์ขึ้น ๑๓ ค�่ำ เดือน ๖ ปีชวด
อีกนัยหนึ่งคือ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓/๑๙๐๐ (ตามปฏิทินสากล)
บิดาของทารกน้อยผู้นี้มีนามว่า นายเสียง พนมยงค์ ส่วนมารดา
มีนามว่า นางลูกจันทน์ พนมยงค์
สกุลพนมยงค์

ตามค�ำบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติสกุล “พนมยงค์” นั้น อาจย้อน
ร่องรอยกลับขึ้นไปได้ถึงพระนมแห่งกษัตริย์ในสมัยอยุธยาพระองค์หนึ่ง
พระนมท่านนี้มีนามว่า “ประยงค์” เป็น ผู้สร้างวัดขึ้น ณ บริเวณฝั่ง
//ท�ำไมถึงชือ่ ปรีดี?

เพราะเป็นบุตรชายคนแรกของครอบครัว ซึ่งห่างจากพี่สาวคนโต
ถึง ๗ ปี และเป็นบุตรที่เกิดจากการคลอดอย่างยากล�ำบาก จนทีแรก
ใคร ๆ ก็นึกว่าทารกผู้นี้จะไม่มีชีวิตรอดเสียแล้ว ด้วยเหตุนี้บิดา
มารดาจึงให้ชื่อว่า “ปรีดี” เพราะท�ำให้บุพการีรู้สึกเช่นเดียวกับ
ความหมายของนาม
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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นายเสียง และนางลูกจันทน์ พนมยงค์
บิดามารดาของนายปรีดี

ด้านใต้ของล�ำคลองคูเมือง ส่วนบ้านเรือนของพระนมก็ตั้งอยู่ ณ ฝั่งตรง
กันข้ามกับวัดนั่นเอง
ด้ ว ยลั ก ษณะของการออกเสี ย งของคนโบราณ จากค�ำว่ า
“พระนมประยงค์” จึงควบสั้นเข้ากลายเป็น “พนมยงค์” และหลายชั่ว
อายุคนต่อมา จึงกลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกพระนมประยงค์และวัดที่พระนม
สร้างขึ้นในที่สุด
จนกระทั่งปี ๒๔๕๖ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติขนาน
นามสกุล นายเสียงจึงขอให้พระสุวรรณวิมลศีล เจ้าคณะเมืองในเวลา
นั้นช่วยตั้งนามสกุลให้ พระสุวรรณวิมลศีลซึ่งทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ
บรรพบุรุษของนายเสียง จึงตั้งนามสกุลให้ว่า “พนมยงค์”
16
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การศึกษาในช่วงต้น

เด็กชายปรีดีเริ่มเรียนหนังสือกับครูแสงที่ต�ำบลท่าวาสุกรีก่อน
ต่อมา จึงย้ายไปอ�ำเภอท่าเรือ เพื่อศึกษากับหลวงปราณีประชาชน
(เปี่ยม ขะชาติ) และเรียนต่อที่โรงเรียนวัดรวก ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐประจ�ำ
อ�ำเภอท่าเรือ จนสอบไล่ได้ชั้น ๑ แห่งประโยค ๑ ในปี ๒๔๕๔ ซึ่งใน
เวลานั้นยังคงเป็นระบบการศึกษาแบบเก่า แต่เมื่อกระทรวงธรรมการ
จ�ำแนกหลักสูตรการศึกษาใหม่เป็นชั้นมูล ประถม และมัธยมแล้ว
เด็กชายปรีดีจึงเข้าศึกษาในโรงเรียนวัดศาลาปูน ในอ�ำเภอกรุงเก่า
เมื่อจบชั้นประถม ก็ย้ายไปศึกษาชั้นมัธยมในเมืองหลวงที่
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และย้ายกลับมาศึกษาต่อโรงเรียนตัวอย่าง
ประจ�ำมณฑลกรุงเก่า จนสอบไล่ได้ชั้นมัธยม ๖ ในปี ๒๔๕๘ แล้วกลับ
เข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนสวนกุหลาบอีก ๖ เดือน
//โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนตัวอย่างประจ�ำมณฑลกรุงเก่า ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ปรีดีเข้าเรียนที่นี่ในปี ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) ส�ำเร็จการศึกษา
ในปี ร.ศ. ๑๓๔ (พ.ศ. ๒๔๕๘) มีเลขประจ�ำตัวนักเรียน คือ ๗๙๑
ประสบการณ์ชีว ิตชาวนา

หลังจากนั้น เด็กชายปรีดีจึงกลับมาช่วยนายเสียงผู้เป็นบิดา
ท�ำนาที่ต�ำบลอู่ตะเภา (ปัจจุบันคือ อ�ำเภอวังน้อย) เขาได้สัม ผัส
ประสบการณ์ครั้งแรกในการลงมือช่วยบิดาท�ำนาด้วยตนเอง รวมถึงการ
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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สังเกตถึงปัญหาประการต่าง ๆ และวิถีชีวิตอันแท้จริงของชาวนา เช่น
การที่บิดาเปลี่ยนไปท�ำนาที่ท่าหลวงซึ่งไม่มีการชลประทาน ต้องเผชิญ
ฝนแล้งติดต่อกัน ๒ ปี หรือแม้แต่ถูกขโมยกระบือไปจนหมด ทางการ
ก็ไม่ได้เข้าช่วยเหลือ อีกทั้งยังต้องเสีย “ส่วย” (เงินรัชชูปการ) และ
อากรค่านาให้แก่หลวง ยังไม่นับกรณีชาวนาซึ่งเช่าที่ดินต้องถูกเอารัด
เอาเปรียบจากเจ้าของที่ดินในเรื่องค่าเช่า จากพ่อค้าข้าวเปลือก และ
จากเจ้าของโรงสีข้าว เป็นต้น
แม้ ใ นเวลานั้ น จะปรากฏเป็ น เพี ย งปั ญ หาเฉพาะหน้ า ฉุ ก ใจ
เด็กหนุ่มให้คิดแสวงหาทางออก แต่เด็กชายปรีดีคงหารู้ไม่ว่า นี่คือ
จิ๊กซอว์ตัวแรก ๆ ที่เมื่อปะติดปะต่อกันเข้าแล้วจะฉายภาพรวมของ
ปัญหาที่หยั่งลึกของประเทศนี้อย่างลึกซึ้ง

//ไฟไหม้ฟาง

“ผู้ใดประสงค์ช่วยชาวนาต้องรู้ลักษณะธรรมชาติของฟาง พ่อเคย
ห้าแต้ม*ครั้งหนึ่ง คือ เมื่ออายุประมาณ ๑๖ ปีได้ไปอยู่กับคุณปู่ที่นา
คืนแรกพ่อเห็นแสงเพลิงที่โรงนาที่อยู่ไกลออกไปประมาณ ๓ ก.ม.
โดยความไม่รู้เรื่องฟาง พ่อจึงบอกคุณปู่ว่า ไฟไหม้โรงนาที่อยู่ห่างไกล
นั้น คุณปู่จึงบอกว่า ชาวนาจุดฟางแล้วประเดี๋ยวฟางก็จะมอด ไม่ใช่
ไฟไหม้โรงนา พ่อก็คอยดูก็สังเกตว่า เป็นจริง เพราะสักประเดี๋ยว
เดียวกองเพลิงที่เห็นลุกโชติช่วงนั้นก็ค่อย ๆ มอดลง ดังที่คุณปู่บอก
ว่า ชาวบ้านเขาว่า ไฟไหม้ฟางประเดี๋ยวเดียวก็ดับ...” (จากจดหมาย
ถึง ปาล แป๋ว ดา ลูกรัก ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๑๒)
* หมายถึง พลั้งพลาดน่าขายหน้า
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เหตุการณ์ส�ำคัญที่มีส่วนก่อรู ปความคิด

ในระหว่างที่ยังศึกษาเล่าเรียน ปรากฏเหตุการณ์หลายเหตุการณ์
ที่ส�ำคัญขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อความคิดและ
ความเข้าใจของเด็กชายปรีดีไม่น้อย
เหตุการณ์เหล่านั้น ได้แก่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต และในปีต่อมาคือ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๕๔ ดร.ซุนยัดเซ็นก่อการอภิวัฒน์ล้มล้างระบอบ
การปกครองเก่าและก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศจีน
เด็กชายปรีดีได้รับรู้เรื่องนี้ในชั้นเรียนจากครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ และยังมีเหตุการณ์ที่ชาวจีนในเมืองกรุงเก่าพากันตัดหาง
เปียทิ้ง เพื่อต้อนรับการสิ้นสุดลงของระบอบการปกครองเก่า
ถัดมาในปี ๒๔๕๕ เกิดเหตุการณ์กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ขึ้นใน
เมืองหลวง เด็กชายปรีดีให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก
ไม่น้อยไปกว่าการได้มีโอกาสพบ “เทียนวรรณ” และสนทนากับ “ก.ศ.ร.
กุหลาบ” ด้วยตนเอง
อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศ
รัสเซียตามมาในปี ๒๔๖๑
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ในปี ๒๔๖๐ นายปรีดีกลับเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา โดยสอบเข้าเรียนในโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
นายเสียงบิดาน�ำไปฝากและให้อาศัยอยู่ในบ้านปากคลองสานของ
พระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา (ข�ำ ณ ป้อมเพชร์) ซึ่งนับได้ว่าเป็นญาติ
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ห่าง ๆ กับนายเสียง นอกจากนี้ นายปรีดียังได้เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ
อาจารย์เลเดแกร์ (E. Ladeker) ชาวฝรั่งเศส ที่เนติบัณฑิตยสภาด้วย
//อาจารย์เลเดแกร์

อาจารย์เลเดแกร์เป็นปิยาจารย์ของนายปรีดี ดังเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว เขาเขียนค�ำอุทิศถึงอาจารย์ท่านนี้
เป็ น พิ เ ศษเอาเลย นอกจากนี้ เมื่ อ นายปรี ดี พ�ำนั ก ที่ ป ระเทศ
ฝรั่งเศสในช่วงบั้นปลายชีวิต ในวัน “เช็งเม้งฝรั่ง” (La Toussaint)
๑ พฤศจิกายน ของทุกปี นายปรีดีจะเดินทางไปสุสานของอาจารย์
เลเดแกร์ท่ีเมือง Montainville เพื่อวางดอกไม้ระลึกถึงท่านผู้นี้เป็น
ประจ�ำทุกปี
การท�ำงานระหว่างเร ียน

นอกจากจะกลับเข้ามาศึกษาต่อในเมืองหลวงแล้ว นายปรีดี
ยังได้ท�ำงานเป็นเสมียนในส�ำนักทนายความพระวิชิตมนตรี (สุด
กุณฑลจินดา) ระหว่างปี ๒๔๖๐ - ๒๔๖๒ ต่อมาพระยาชัยวิชิตฯ ให้นาย
ปรีดีเข้าท�ำงานเป็นเสมียนโทประจ�ำกรมราชทัณฑ์ในปี ๒๔๖๒ - ๒๔๖๓
เนติบัณฑิต

จนกระทั่งในปี ๒๔๖๒ นายปรีดีสอบไล่ได้ชั้นเนติบัณฑิต แต่
เนื่องจากตามข้อบังคับสมัยนั้น ผู้ที่จะเป็นเนติบัณฑิตต้องมีคุณสมบัติ
คือมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ นายปรีดีจึงต้องรอให้ตนเองมีอายุครบ
เกณฑ์ในปี ๒๔๖๓ จึงสามารถเข้าเป็นสมาชิกสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้
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คดีพลาติสัย

ในระหว่างนั้นเอง นายปรีดีได้รับอนุญาตให้ว่าความเป็นทนาย
ในคดีชั้นอุทธรณ์ จ�ำเลยคือนายลิ่ม ซุ่นหงวน เจ้าของเรือโป๊ะ ซึ่งถูก
รัฐบาลเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ๖๐๐ บาท เหตุเกิดจากเรือโป๊ะ
ตงหลีของจ�ำเลยซึ่งจอดอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ถูกพายุพัดมา
โดนพลับพลา สถานที่ของรัฐซึ่งอยู่ริมน�้ำ เกิดความเสียหาย ศาล
ชั้นต้นตัดสินว่า เป็นความประมาทของจ�ำเลยจึงให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตัดสินให้ยกฟ้องจ�ำเลย
ในการสู้คดี ทนายความจ�ำเลยยกเรื่อง “ภัยนอกอ�ำนาจ” ใน
บทกฎหมายเก่าสมัยพระเอกาทศรถขึ้นเป็นข้อต่อสู้ (ปัจจุบันเรียกว่า
เหตุสุดวิสัย) ผลแห่งคดีนี้ (ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๕ พ.ศ. ๒๔๖๓)
ได้ท�ำให้ทนายความหนุ่มปรีดี ซึ่งยังมีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี เป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวางทีเดียว
การศึกษาต่อในต่างประเทศ

ในเดือนสิงหาคม ปี ๒๔๖๓ นายปรีดีได้รับการคัดเลือกเพื่อรับ
ทุนจากกระทรวงยุติธรรมไปศึกษาวิชากฎหมาย ณ ประเทศฝรั่งเศส
ถ้าเราพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาลและบริบทของประเทศ
สยามในช่วงเวลานั้น จะเห็นได้ว่า ก�ำลังอยู่ในช่วงเวลาส�ำคัญเพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายและวิชานิติศาสตร์ให้สอดรับกับกระแสการ
พัฒนาแบบสมัยใหม่ที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นนับจากรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา
และเร่งจังหวะถี่ขึ้นในรัชกาลที่ ๕
อีกนัยหนึ่ง เนื่องจากประเทศสยามก�ำลังร่างประมวลกฎหมาย
ขึ้ น ใช้ ห ลายฉบั บ โดยมี เ หตุ ผ ลเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะปลดแอกจากปั ญ หา
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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สิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่มีมานับจากการลงนามในสนธิสัญญา
เบาว์ริงในปี ๒๓๙๘
การที่รัฐบาลมีทรัพยากรบุคคลที่มีความเข้าใจในระบบกฎหมาย
ตะวันตกเป็นอย่างดีไว้ท�ำงานในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์แบบยุโรปภาคพื้นทวีป เช่น ฝรั่งเศสและเยอรมัน
จึ ง เป็ น ความจ�ำเป็ น อั น หลี ก เลี่ ย งมิ ไ ด้ ส�ำหรั บ การจั ด การกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
แต่ส�ำหรับนายปรีดี นี่คือโอกาสที่จะท�ำความใฝ่ฝันอันใหญ่ยิ่ง
ให้เป็นจริงขึ้นด้วย
ชีว ิตในต่างแดน

เมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศสในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๖๓ นาย
ปรีดีได้เข้าศึกษาภาษาฝรั่งเศสและความรู้ทั่วไปที่วิทยาลัยก็อง (Lycée
de Caen) เป็นล�ำดับแรก กระทั่งได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา (le baccalauréat) เช่นเดียวกับนักเรียนชาวฝรั่งเศส
โดยทั่วไป
ต่อมา เมื่อรู้จักกับอาจารย์เลอบงนัวส์ (Lebonnois) ผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ และด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสถาบันครุศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ (L’institut pédagogique international) ซึ่งเป็นสถาบันสอน
ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับชาวต่างชาติ นักศึกษาหนุ่มปรีดีได้มีโอกาสพัก
อาศัยอยู่ด้วยและได้รับความรู้ในด้านอื่น ๆ เพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นอันมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
ฝรั่งเศส เวลารับประทานอาหารแทบทุกมื้อกับอาจารย์ท่านนี้จึงเป็น
เวลาแห่งการสั่งสมข้อมูลไปพร้อมกัน นั่นหมายถึง ความรู้รอบตัวที่จะ
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นายปรีดี พนมยงค์
เมื่อครั้งศึกษาในฝรั่งเศส
ถ่ายภาพร่วมกับ
นายควง อภัยวงศ์ (ซ้าย)
นายชม จารุ รัตน์ (ขวา)

เป็นฐานแห่งการศึกษาค้นคว้าและการต่อยอดทางปัญญาออกไปอย่าง
กว้างขวางในเวลาต่อมา
การศึกษาระดับปร ิญญา

ในปี ๒๔๖๔ นายปรีดีเข้าศึกษากฎหมายตามหลักสูตรบาเชอลิเอร์ (Bachelier en Droit) อันเป็นปริญญาของรัฐชั้นที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยก็อง (Université de Caen) โดยใช้เวลา ๒ ปี
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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นายปรีดี พนมยงค์
(แถวยืนคนที่ ๒
จากขวา)
กับเพื่อนนักเรียน
ในฝรั่งเศส

วิชาที่ต้องเรียนในปีที่ ๑ ก็ได้แก่ วิชาพงศาวดารกฎหมาย
(ปัจจุบันคือประวัติศาสตร์กฎหมาย) กฎหมายโรมัน (ว่าด้วยบุคคล
ทรัพย์และมรดก) เศรษฐวิทยา (น่าจะเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน)
การสอบมีทั้งข้อเขียนและสอบปากเปล่า
ส่วนในปี ๒๔๖๕ ซึ่งเป็นการเริ่มเรียนในชั้นปีที่ ๒ ก็ต้องเรียนวิชา
เช่นวิชากฎหมายโรมัน (ว่าด้วยหนี้) กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
(ปัจจุบันคือกฎหมายปกครอง) การสอบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
ปีที่ ๑
ผลการศึกษาอันโดดเด่น

ในเดือนมิถุนายนปี ๒๔๖๖ นักศึกษาปรีดีสอบไล่ผ่านชั้นปีที่
๒ โดยได้รับเกียรตินิยมดีมาก (Mention Très bien) อีกทั้งยังได้รับ
“รางวัลชมเชย” ส�ำหรับการกล่าวปาฐกถาว่าด้วยต�ำรวจชาวนา และ
ได้รับปริญญา Bachelier en Droit
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การศึกษาในชั้นลิซองซิเอ (Licencié en droit) อันเป็นปริญญา
ของรัฐชั้นที่ ๒ แท้จริงแล้วก็คือ การศึกษาต่อเนื่องในชั้นปีที่ ๓ ซึ่ง
นักศึกษาปรีดีต้องเรียนตัวบทกฎหมายฉบับต่าง ๆ เข้มข้นขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมาหลายวิชา เช่น กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายการคลัง การสอบ
ก็เช่นเดียวกันกับปีที่ ๑ และ ๒ และเมื่อสอบผ่านปีที่ ๓ จะได้รับ
ปริญญา Licencié en droit หรือปริญญานิติศาสตรบัณฑิตนั่นเอง

//กิจกรรมพิเศษของปรีดี ในระหว่างศึกษาในฝรัง่ เศส

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๖๗ ปรีดีร่วมกับนักเรียนไทยในฝรั่งเศสกับ
สวิตเซอร์แลนด์และนักเรียนไทยในประเทศอื่นส่วนที่ขึ้นต่อสถานทูต
สยามกรุงปารีส ตั้งสมาคมอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกชื่อว่า “สามัคยานุเคราะห์สมาคม” อักษรย่อ “ส.ย.า.ม.” เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า
“Association Siamoise d’intellectualite et d’ Assistance
Mutuelle” อักษรย่อ “S.I.A.M.”
ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมคนแรก แล้วใน
พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับเลือกตั้งเป็นสภานายกสมาคม และในปีถัดมาก็
ได้รับเลือกตั้งเป็นสภานายกสมาคมอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มที่จะแปลงสมาคมฯ ให้เป็นสหภาพแรงงาน
และมีการต่อสู้ท่านอัครราชทูตสยามสมัยนั้นซึ่งเป็นตัวแทนระบบ
สมบูรณาฯ จนเกิดเป็นเรื่องราว เกือบที่รัชกาลที่ ๗ จะเรียกตัว
ปรีดีกลับเมืองไทยก่อนส�ำเร็จการศึกษา เคราะห์ดีท่ีนายเสียง บิดา
ท�ำเรื่องถวายฎีกาขอให้ปรีดีส�ำเร็จการศึกษาเสียก่อน

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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การศึกษาระดับปร ิญญาเอก

จากนั้น ในปี ๒๔๖๗ นักศึกษาปรีดีได้ย้ายจากเมืองก็อง เข้ามา
ศึกษากฎหมายต่อในระดับปริญญาเอก ณ กรุงปารีส โดยได้มาพ�ำนัก
อยู่ในเขตการ์ทิเยร์ ลาแต็ง (Quartier-Latin)
ตามหลักสูตรนี้ นักศึกษาปรีดีจะต้องเรียนเนื้อหา ๒ ภาค
การศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ ๑ มีเรียน ๔ วิชา ได้แก่ พงศาวดาร
กฎหมายอย่างพิสดาร วิชาแปลและวินิจฉัยกฎหมายโรมัน อีก ๒ วิชา
มีชื่อเดียวกันคือ กฎหมายโรมันอย่างพิสดารและลึกซึ้ง ส่วนในภาคการ
ศึกษาที่ ๒ ก็เข้าสู่เนื้อหาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎหมาย
สาขาที่ส�ำคัญทั้งหลาย และจบด้วยการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาค
การศึกษาที่ ๓ จึงจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตของรัฐคือ Docteur en
Droit (mention sciences juridiques)
การศึกษานิติศาสตร์โรมัน (Ratio scripta)

 	มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องร�่ำเรียนในระดับปริญญาเอก
นี้ด้วยว่า การอบรมในทางวิชาการและความคิดชั้นสูงบนพื้นฐานของ
นิติศาสตร์โรมัน ที่แม้แต่นิติศาสตร์ของประเทศยุโรปทั้งปวงก็ยกย่องว่า
เป็น Ratio scripta (ระบบเหตุผลที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร) นั้น
น่าจะท�ำให้นักศึกษาปรีดีตระหนักแน่แก่ใจได้เป็นอย่างดีถึงภารกิจที่วิชา
นิติศาสตร์มีต่อโลก ต่อวัฒนธรรมของยุโรป และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือต่อ
ประเทศสยาม
อีกนัยหนึ่ง วิชานิติศาสตร์ที่หยั่งรากลงสู่หลักวิชาอันเป็นระบบ
ของเหตุผล ทั้งไม่ขึ้นกับเจตจ�ำนงและอ�ำนาจหรืออ�ำเภอใจของมนุษย์
คนใดนั้น ก็พึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้มีขึ้นในประเทศสยามด้วยเช่นกัน
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

27

และต้องไม่ลืมด้วยว่า นี่คือปัญญาญาณที่เป็นรากฐานส�ำคัญแห่งระบบ
กฎหมายยุโรปภาคพื้นทวีป (ระบบกฎหมายซีวิลลอว์) โดยแท้
ว ิทยานิพนธ์ปร ิญญาเอก

นักศึกษาปรีดีส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตของรัฐ
ในปี ๒๔๖๙ เป็นคนแรกของประเทศไทย โดยการเขียนงานวิจัยในหัวข้อ
Du sort des Sociétés de Personnes en cas de Décès d’un
Associé: Étude de droit français et de droit comparé (สถานะ
ของห้างหุ้นส่วนในกรณีผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งถึงแก่ความตาย: ศึกษา
กฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายเปรียบเทียบ) เมื่อพิจารณากันตามเกณฑ์
ทางวิชาการจากงานศึกษาและวิจัยชิ้นนี้แล้ว ก็น่าจะท�ำให้บัณฑิตหนุ่ม
ปรีดี พนมยงค์ กลายมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหุ้นส่วนอย่าง
ไม่อาจปฏิเสธได้
ว ิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

อย่างไรก็ดี ด้วยความใส่ใจในปัญหาทางเศรษฐกิจอันเป็น
ประสบการณ์แต่เมื่อครั้งได้ช่วยบิดาท�ำนานั้น มีส่วนผลักดันให้บัณฑิต
หนุ่มปรีดีไม่พอใจแต่เพียงการได้รับความรู้ทางกฎหมายเป็นการเฉพาะ
เท่านั้น แต่ยังพยายามและขวนขวายเล่าเรียนศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง
กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งตนเองเห็นว่า จะมีส่วนในการแสวงหา
หนทางแก้ปัญหาที่ตนเองเคยประสบมาได้ด้วย
ดังนั้น การสอบผ่านและได้รับ “ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง
ทางเศรษฐกิจการเมือง (Diplôme d’Études Supérieures d’Éco-
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หน้าปกและค�ำอุทิศ
ว ิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของนายปรีดี พนมยงค์

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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nomie politique)” เพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์พิสดาร
ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ กฎหมายและวิทยาศาสตร์การคลัง
กฎหมายและวิทยาศาสตร์การแรงงาน เป็นเหตุให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจหลากหลายชนิด รวมทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
ที่เกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
บัณฑิตหนุ่มผู้นี้ได้เป็นอย่างดี
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการตกผลึกทางความคิด

ผลพวงที่ส�ำคัญยิ่งในเรื่องนี้ได้ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งน�ำเสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ ในปี ๒๔๗๖
และชัดเจนยิ่งขึ้นทางความคิด เมื่อให้สัมภาษณ์แก่ท่านอาจารย์
ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เสมือนดังบทสรุปที่ว่า
“ผมจึงเกิดจิตส�ำนึกว่า สมควรที่สยามจะได้มีแผนเศรษฐกิจ
ตามทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยสมานกับท้องที่กาลสมัย
ของสยามเท่าที่ผมประสบพบเห็น และที่ได้เปลี่ยนแปลงต่อ ๆ มา
ในระหว่างที่ผมศึกษาอยู่นั้น”
เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า จากปัญหาของชาวนาสยามที่ได้
ประสบด้วยตนเองมาก่อนหน้านี้ เมื่อหลอมรวมเข้ากับวิชาความรู้ทาง
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ที่ตนเองใฝ่ใจเป็นพิเศษแล้ว ย่อมกลายมา
เป็นปัญญาญาณส่วนบุคคลที่หยั่งลึกลงสู่ปัญหาพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุด
ของสยามประเทศในเวลานั้น
โดยสรุป นี่คือฐานทางปัญญาที่ส�ำคัญที่ค่อย ๆ ผ่านการสั่งสม
บ่มเพาะขึ้นจากชีวิตการศึกษาจากวัยเยาว์ ซึ่งเริ่มจากภายในประเทศ
ก่อน และใช้เวลาอีก ๗ ปีต่อมา จนกระทั่งส�ำเร็จการศึกษาชั้นสูงทาง
30

ปรีดี พนมยงค์: ชีวประวัติฉบับพกพา

วิชาการในดินแดนที่เป็นแม่แบบของการเมืองการปกครองที่ยกย่อง
“เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ”
“ปาร ีส” ในฐานะแหล่งบ่มเพาะการอภิวัฒน์

นายปรี ดี ก ล่ า วถึ ง เมื อ งที่ ต นเองได้ มี โ อกาสไปเข้ า ศึ ก ษา
เล่าเรียนว่า “นับจากการอภิวัฒน์ใหญ่ในปี ๒๓๓๒ [ค.ศ. ๑๗๘๙] เป็น
ต้นมา ปารีสได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะการอภิวัฒน์ประชาธิปไตยให้
กับหลายประเทศในยุโรปและในเอเซีย กล่าวคือ ขนบจารีตเพื่อการ
อภิวัฒน์ที่แพร่หลายและสืบสานกันมายาวนานทั้งในทางทฤษฎีและ
การลงมือปฏิบัติได้ตกทอดมาจนถึงช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ายังเป็นนักศึกษา
อยู่ในปารีสด้วย
“มาร์กซ์ เองเกิลส์ รวมถึงเลนินซึ่งก่อการอภิวัฒน์อันยิ่งใหญ่
ล้วนแต่ได้เคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในปารีสมาแล้ว ส่วนชาวเอเซียซึ่ง
ปรารถนาในเอกราชอันสมบูรณ์ของชาติและประสงค์จะปลดเปลื้อง
มาตุภูมิของตนจากลัทธิอาณานิคมหรือกึ่งอาณานิคมนั้น ต่างมารวมตัว
กันอยู่ในประเทศฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหงียน
ไอคว๊อค (โฮจิมินห์) โจวเอินไหล เฉินอี้ รวมถึงบรรดานักอภิวัฒน์จาก
ประเทศต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก …”
แผนการใหญ่

บนถนนอองรี มาร์แต็ง (Rue Henri Martin) อันร่มรื่นและ
ทอดตัวยาวออกไปกว่า ๕๐๐ เมตร ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี เป็นผู้ที่นาย
ปรีดีชักชวนให้มาเดินเล่น และสนทนาร่วมกัน บางตอนของการสนทนา
ได้รับการบันทึกไว้ว่า
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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“ปรารภกันว่า ได้ยิน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระบบสมบูรณาฯ มา
มากมายหลายคนแล้ว แต่ยังไม่มีใครจะตัดใจเอาจริง ฉะนั้น เราจะไม่
พูดแต่ปาก คือจะต้องท�ำจริง จากน้อยไปสู่มาก แล้ววางวิธีการชวน
เพื่อนที่ไว้ใจได้ร่วมเป็นหน่วยแรกขึ้น ต่อมา จึงชวน ร.ท. แปลก
ร.ต. ทั ศ นั ย ซึ่ ง ย้ า ยจากบ้ า นพั ก เดิ ม ไปอยู ่ ถิ่ น เดี ยวกั บ ข้ า พเจ้ า ที่
Quartier-Latin จึงได้สนทนากันแทบทุกวัน แล้วก็ได้ชวนเพื่อนอื่น ๆ
ให้ร่วมด้วย”
พลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองระลอกใหม่

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๔๖๙ นายปรีดีร่วมกับเพื่อนอีก ๖ คน
ได้นัดประชุมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ณ ถนน ดู ซอมเมอราร์ (Rue du
Sommerard) ในกรุงปารีส ใช้เวลาประชุมกันราว ๕ วัน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วม
ทั้ง ๗ คน ได้แก่ ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี ร.ท. แปลก ขีตตะสังคะ
ร.ต. ทัศนัย มิตรภักดี นายตั้ว ลพานุกรม หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ
สิงหเสนี) นายแนบ พหลโยธิน และนายปรีดี พนมยงค์
นับเป็นจุดก�ำเนิดของแกนน�ำขบวนการเคลื่อนไหวในนาม “คณะ
ราษฎร” พร้อมนโยบายส�ำคัญ ได้แก่ “หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร”
อันประกอบด้วย
(๑) จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น
เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
ของประเทศไว้ให้มั่นคง
(๒) จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ
ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
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(๓) ต้องบ�ำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทาง
เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคน
ท�ำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎร
อดอยาก
(๔) จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวก
เจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎร เช่นที่เป็นอยู่)
(๕) จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ
เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น
(๖) จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร
กลับสู่มาตุภูมิ

ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๖๙ นายปรีดีเดินทางกลับประเทศด้วย
เรือกลไฟของบริษัทญี่ปุ่น โดยออกจากท่าเมืองมาร์แซยร์ (Marseille)
ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และเรือเข้าเทียบท่าปลายทางในวันที่ ๑
เมษายนปีเดียวกัน
ภายในปีแรกของการกลับสูป่ ระเทศสยาม นายปรีดเี ข้ารับราชการ
เป็นผู้พิพากษาประจ�ำกระทรวงยุติธรรม โดยมีหน้าที่คือ ฝึกหัดอัยการ
ศาลต่างประเทศและศาลคดีต่างประเทศเป็นเวลา ๖ เดือน และมีหน้าที่
บันทึกกระทงแถลงส�ำนวนคดีฎีกาประจ�ำศาลฎีกาอยู่เป็นเวลา ๖ เดือน
เช่นกัน
จากนั้น จึงได้รับต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการกรมร่างกฎหมาย
(ปัจจุบันคือ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และยังเป็นผู้สอนใน
โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ที่ตนเป็นศิษย์เก่าด้วยในเวลา
เดียวกัน
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

33

คู่ชีว ิตปรีดี-พูนศุข

วันชื่นคืนสุข เรมิ่ ชีว ิตครอบครัว

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๑ มีงานมงคลสมรสของนางสาว
พูนศุข ณ ป้อมเพชร์ กับนายปรีดี พนมยงค์ ณ บ้านป้อมเพชร์ หลัง
สมรสแล้วมีบุตรและธิดารวม ๖ คน ได้แก่ ลลิตา ปาล สุดา ศุขปรีดา
ดุษฎี และวาณี
นางสาวพูนศุขเป็นบุตรคนที่ ๕ ของพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา และคุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิตฯ (สุวรรณศร) เกิดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม
๒๔๕๕
แน่นอนว่า นางสาวพูนศุขในวัยเพียง ๑๗ ปี คงไม่เคยตระหนัก
เป็นแน่ว่า การสมรสครั้งนี้จะน�ำพาตนเองเข้าสู่ประวัติศาสตร์อีกหน้า
หนึ่งของสังคมไทยอย่างนึกไม่ถึงทีเดียว โดยเฉพาะในฐานะภริยาคู่ทุกข์
คู่ยากของนายปรีดี พนมยงค์
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ครอบครัวปรีดี-พูนศุข

งานว ิชาการ

วิชาที่นายปรีดีต้องรับผิดชอบสอนในโรงเรียนกฎหมายนั้น ได้แก่
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท สมาคม ซึ่งต้องถือว่า
เป็นวิชาในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงของนายปรีดีเลยทีเดียว
อีกวิชาหนึ่งได้แก่ วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และยัง
มีวิชาใหม่ที่เพิ่งก�ำหนดขึ้นในโรงเรียนกฎหมายเป็นครั้งแรก นั่นคือ วิชา
กฎหมายปกครอง ด้วยเหตุนี้ นายปรีดีจึงกลายเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย
วิชานี้เป็นคนแรกด้วย
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ว ิชากฎหมายปกครอง

ดูเหมือนว่า ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนายปรีดีในเรื่อง
“องค์กรธุรกิจเอกชน” เช่นที่ตนได้ร�่ำเรียนและเขียนงานวิทยานิพนธ์มา
กลับถูกบดบังด้วยเจตนารมณ์ที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้น
ค�ำปรารภในต�ำรากฎหมายปกครองของผู้บรรยายคนแรก ซึ่ง
เขียนขึ้นหลังปี ๒๔๗๕ ย่อมเป็นประจักษ์พยานที่ส�ำคัญในกรณีนี้ ดังมี
ความบางตอนว่า
“ …ค�ำอธิบายกฎหมายปกครองของข้าพเจ้านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์แห่งการอภิวัฒน์ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
คือ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นปีที่ใกล้กับวาระที่จะท�ำการอภิวัฒน์ดังกล่าว
แล้ว ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้สอนกฎหมาย
ปกครอง ซึ่งเป็นวิชาใหม่เพิ่งใส่ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนกฎหมาย
ข้าพเจ้าได้ถือโอกาสนั้นท�ำการสอนเพื่อปลุกจิตส�ำนึกนักศึกษาในสมัย
นั้นให้สนใจแนวทางประชาธิปไตย และในทางเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็น
รากฐานของสังคม ส่วนกฎหมายเป็นแต่โครงร่างเบื้องบนของสังคม
เท่านั้น…”
//หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

นายปรีดีได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในราชทินนามที่ หลวง
ประดิษฐ์มนูธรรม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๑ ตามต�ำแหน่ง
ในกรมร่างกฎหมาย และลาออกจากบรรดาศักดิ์กลับมาใช้นามเดิม
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๘๔
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ในปี ๒๔๗๑ นายปรีดีเปิดกิจการโรงพิมพ์นิติสาส์น มีการออกหนังสือ นิติสาส์น พิมพ์
ประชุมกฎหมายต่าง ๆ และค�ำอธิบายทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ต่อมาเมื่อตั้ง
มหาว ิทยาลัยว ิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแล้ว นายปรีดีได้ยกกิจการให้เป็นโรงพิมพ์ของ
มหาว ิทยาลัย แท่นพิมพ์ของโรงพิมพ์นี้เอง ที่ว่ากันว่า เป็นแท่นพิมพ์ประกาศคณะราษฎร
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
(ปั จจุบันแท่นพิมพ์นี้จัดแสดงในหอประวัติศาสตร์ เกียรติยศ ตึกโดม มหาวท
ิ ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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II.

การงานแห่งรัฐ (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๙๐)
เพื่อชาติและราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๕)
คือบทเร ียนราคาแพง

นายปรีดีเคยบันทึกถึงเหตุการณ์การขึ้นศาลของบรรดานายทหาร
ผู้ก่อการ ร.ศ. ๑๓๐ ไว้ว่า “ระหว่างการพิจารณาคดีต่อหน้าคณะ
กรรมการทหารพิเศษ ผู้พิพากษาได้กล่าวต�ำหนินายทหารราชองครักษ์
ท่านหนึ่งว่าไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงผู้พิพากษา
อย่างอาจหาญว่า เขารักชาติยิ่งกว่าองค์กษัตริย์ และด้วยเหตุที่ตน
ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุด จึงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ราชส�ำนักดีเสียยิ่งกว่าเหล่าทหารและราษฎรอื่น ๆ เมื่อนั้น เขาจึงเห็น
แล้วว่า ความเริงส�ำราญและความไร้สาระในราชส�ำนักย่อมน�ำพาชาติ
ให้ตกต�่ำ สิ่งนี้ได้ท�ำให้เขาตระหนักชัดด้วยตนเอง จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วม
ในกลุ่มดังกล่าวด้วย”
และในที่สุด “ด้วยความตั้งใจที่จะรับใช้เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าให้ได้มาซึ่งเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ของชาติ อีกทั้ง
บรรลุ ถึ ง ความไพบู ล ย์ ท างเศรษฐกิ จ และประชาธิ ป ไตยอั น แท้ จริ ง
ข้าพเจ้าและเพื่อนนักศึกษาชาวสยามบางคนจึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแกนน�ำ
ลับของ ‘คณะราษฎร’ พวกเรามีความประสงค์จะท�ำการอภิวัฒน์
ประชาธิปไตยในประเทศของเรา บรรดาทฤษฎีการอภิวัฒน์และการ
ทั้งปวงที่จะต้องด�ำเนินการซึ่งได้รับสั่งสมมาจากประเทศฝรั่งเศสมีส่วน
ช่วยพวกเราในเวลาต่อมามิใช่น้อย”
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การอภิวัฒน์สยาม ระหว่างปี ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖

เวลาย�่ำรุ่งของวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ซึ่งตรงกับวันศุกร์
แรม ๖ ค�่ำ เดือน ๗ ปีวอก อันเป็นปีที่ ๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย
ข้าราชการทหาร (ทหารบก ทหารเรือ) พลเรือน และราษฎร ร่วมกัน
ในนามของ “คณะราษฎร” เข้ายึดอ�ำนาจการปกครองประเทศเพื่อ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตยแบบรั ฐ สภา
(Parliamentary System) และประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อ
เป็นแม่บทในการปกครองตามแบบประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลาย
ประกาศคณะราษฎร

นายปรีดใี นฐานะหัวหน้าผูก้ อ่ การฝ่ายพลเรือน เป็นผูร้ า่ งประกาศ
คณะราษฎร ซึ่งถือได้ว่ามีสถานะส�ำคัญยิ่งในเหตุการณ์อภิวัฒน์อย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองสยาม
ประการแรก ในทางการเมือง ประกาศคณะราษฎรแถลงเหตุผล
และเจตนารมณ์อันหนักแน่นของการอภิวัฒน์ อีกนัยหนึ่ง นับเป็น
เอกสารที่ประกาศหลักการพื้นฐานของระบอบการปกครองใหม่ ซึ่งเข้า
แทนที่ระบอบเก่า (Ancient régime) และผู้ร่างยืนยันต่อสาธารณะด้วย
ว่า นี่คือหลักการแห่งสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
ประการที่สอง ในแง่การบริหารปกครองแผ่นดิน ประกาศฉบับนี้
ระบุหลัก ๖ ประการอันเป็นเสมือนทิศทางส�ำคัญในการบริหาร
บ้านเมืองในระบอบการปกครองใหม่ โดยนัยนี้ จึงน่าจะเทียบสถานะ
และความส�ำคัญของประกาศคณะราษฎรฉบับนี้ได้ในระดับเดียวกัน
กับ “ค�ำประกาศสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ๑๗๘๙
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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หนังสือพิมพ์ สยามราษฎร์ ลงข่าว
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
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(La Déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen)” ที่ประกาศใช้ภายหลังเหตุการณ์การอภิวัฒน์ฝรั่งเศสเลย
ทีเดียว
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรก

ต่อมา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ มีการประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ โดยนายปรีดีเป็นผู้ร่างขึ้นอีกเช่นกัน
แต่เมื่อรัชกาลที่ ๗ เติมค�ำว่า “ชั่วคราว” ลงไป จึงเป็นเหตุให้จ�ำต้อง
มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นใหม่ในเวลาต่อมา
งานฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร

 	ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ นายปรีดีได้รับแต่งตั้งให้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งให้เป็น
เลขาธิการสภาฯ คนแรก อีกทั้งยังเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวร ซึ่งต่อมาได้รับการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ ๑๐
ธันวาคม ๒๔๗๕
งานฝ่ายบร ิหาร

นายปรีดีได้รับการเลือกตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้ร่วมเป็น
หนึ่งใน “คณะกรรมการราษฎร” โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็น
“ประธานคณะกรรมการราษฎร” และเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
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ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ แล้วจึงได้เลิกไป โดยจัดตั้ง “คณะ
รัฐมนตรี” ขึ้นแทน
เค้าโครงการเศรษฐกิจ

ในปี ๒๔๗๖ นายปรีดีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ร่าง
และน�ำเสนอ “โครงการเศรษฐกิจ” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะ
ราษฎรที่เป็นเสมือน “สัญญาประชาคม” ที่คณะผู้ก่อการผูกพันตนเอง
ไว้แก่ราษฎรทั้งปวงในการอภิวัฒน์
และที่ส�ำคัญในการนี้ก็คือ “…ถ้าเราคงท�ำตามแบบเก่า การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองคราวนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะเราไม่ท�ำสาระ
ส�ำคัญ คือแก้ความฝืดเคืองของราษฎร แบบที่เราต้องเดินนั้น ต้องเดิน
อย่างอาศัยหลักวิชา อาศัยแผน อาศัยโครงการวิธีโซเชียลลิสม์ เป็นวิธี
วิทยาศาสตร์โดยแท้…”
หัวใจของการอภิวัฒน์สยาม

นายปรีดีกล่าวในการประชุมกรรมานุการพิจารณาเค้าโครงการ
เศรษฐกิจอย่างหนักแน่นและอธิบายตรงเข้าสู่ประเด็นส�ำคัญที่สุดของ
การอภิวัฒน์สยามว่า “รับรองความเห็นหม่อมเจ้าสกลฯ [สกลวรรณากร
วรวรรณ] ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองคราวนี้ ไม่ใช่ Coup d’État
เป็น Revolution ในทางเศรษฐกิจ…”
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นายปรีดี พนมยงค์ เมื่อครั้งออกเดินทาง
ไปฝรั่งเศสในปี ๒๔๗๖ ภายหลังว ิกฤต
ในการเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจ

การตอบโต้การอภิวัฒน์ระลอกแรก

เมื่อเกิดความแตกแยกทางความเห็นในการรับรองเค้าโครง
การเศรษฐกิจ ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๖ รัฐบาลกลับแก้ปัญหา
ด้วยการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้
รัฐธรรมนูญบางมาตรา พร้อมกับประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ อมมิวนิสต์
๒๔๗๖ ในวันต่อมา และบังคับให้นายปรีดีซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ ต้องเดินทางออกจากประเทศ ในวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๔๗๖
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การยึดอ�ำนาจเพื่อสานต่อการอภิวัฒน์

ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าน�ำทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน เข้ายึดอ�ำนาจ
การปกครองประเทศ เพื่อเปิดสภาผู้แทนราษฎร และน�ำบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มาใช้บังคับต่อไป พร้อม
ทั้งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี
นายปรีดีจึงได้รับการติดต่อจากรัฐบาลใหม่ให้เดินทางกลับ
ประเทศ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๗๖ และในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๖
นายปรีดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี
การตอบโต้การอภิวัฒน์ระลอกที่สอง

ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๔๗๖ เกิดเหตุการณ์กบฏ
บวรเดช เมื่อพระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และ
คณะในนาม “คณะกู้บ้านเมือง” ได้ยกก�ำลังทหารจากหัวเมือง อาทิ
โคราช เข้าล้อมพระนคร และยื่นข้อเสนอหลายประการต่อรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มอ�ำนาจให้แก่กษัตริย์ และที่เห็นเป้าหมาย
ได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ การล้มรัฐบาลและ “ห้ามมิให้ใช้อ�ำนาจหรือ
โอกาสในต�ำแหน่งหน้าที่ เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ลัทธิที่ตนนิยม หรือ
บังคับขู่เข็ญโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้คนอื่นถือลัทธิที่ตนนิยมนั้นเป็น
อันขาด” แต่ในที่สุดก็จ�ำต้องพ่ายแพ้แก่ฝ่ายรัฐบาลอันชอบด้วยกฎหมาย
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ปร ีดีพ้นมลทิน

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๖ สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะ
กรรมการสอบสวน กรณีนายปรีดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ เมื่อ
กระบวนการสอบสวนเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์
ว่า นายปรีดีมิได้ฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด
งานบร ิหารในต�ำแหน่งรัฐมนตร ี

งานที่ส�ำคัญของนายปรีดีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่าง ๆ มีดังนี้
กระทรวงมหาดไทย (มีนาคม ๒๔๗๖ - สิงหาคม ๒๔๘๐) เช่น
ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งเทศบาลขึ้นทั่วประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ (สิงหาคม ๒๔๘๐ - ธันวาคม ๒๔๘๑)
เช่น สานต่อการเจรจายกเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับต่างชาติหลาย
ประเทศ
กระทรวงการคลัง (ธันวาคม ๒๔๘๑ - ธันวาคม ๒๔๘๔) เช่น
บุกเบิกและวางรากฐานธนาคารชาติ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
และเสนอให้ประกาศใช้ “ประมวลรัษฎากร” เป็นครั้งแรก
//ผลงานเมื่อเป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(๑) ปรีดีได้ปฏิบัติการเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นและท้องที่ คือ
- ได้ตั้งเทศบาลทั่วราชอาณาจักรสยามตาม พ.ร.บ.เทศบาล
ซึ่งปรีดีเป็น ผู้ร่างให้รัฐบาลพระยาพหลฯ เสนอต่อสภา
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ผู้แทนราษฎร เพื่อให้การปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามระบบ
ประชาธิปไตย
- ได้มีการกวดขันให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและก�ำนันตาม
พ.ร.บ.ปกครองท้องที่
(๒) ได้จัดตั้งกรมโยธาเทศบาลเพื่อสอดคล้องกับการปกครอง
เทศบาลและสร้างทางท้องที่หลายจังหวัด
(๓) ป้องกันและปราบปรามการประทุษร้ายระหว่างมนุษย์ด้วย
กันให้ลดน้อยลงกว่าสมัยก่อน
(๔) สร้างโรงพยาบาลหลายแห่ง รวมทั้งจัดให้มีเรือพยาบาลตาม
ล�ำน�้ำโขงโดยใช้สลากกินแบ่งของท้องที่
(๕) สร้างฝายและพนังหลายแห่งเพื่อช่วยชาวนาและเกษตรกร
(๖) สร้างทัณฑนิคม เพื่อให้ผู้พ้นโทษแล้วมีที่ดินของตน
ฯลฯ
การก่อตัง
้ มหาว ิทยาลัยว ิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
และต�ำแหน่งผู้ประศาสน์การมหาว ิทยาลัยฯ

 	นายปรีดีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็น ผู้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖
เมือ่ ได้ประกาศใช้แล้ว รัฐบาลจึงเสนอให้แต่งตัง้ นายปรีดเี ป็นผูป้ ระศาสน์การมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๗๖ ต่อมาต�ำแหน่งนี้
ถูกยุบเลิกไปอันเนื่องมาจากมีกฎหมายฉบับใหม่ประกาศใช้ กล่าวคือ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๙๕ อัน
เป็นผลสืบเนื่องจากการรัฐประหารในปี ๒๔๙๐
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เจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ ปรากฏ
ชัดเจนใน (๑) พระราชปรารภตอนต้นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖ กล่าวคือ “โดยที่
สภาผู้แทนราษฎรถวายค�ำปรึกษาว่า เมื่อได้มีการปกครองระบอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ก็ เ ป็ น การสมควรที่ จ ะรี บจั ด บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาวิ ช า
ธรรมศาสตร์และการเมืองให้ได้ระดับมหาวิทยาลัยในอารยะประเทศ
และให้แพร่หลายยิง่ ขึน้ โดยเร็ว จึง่ เป็นการสมควรทีจ่ ะจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นเป็นพิเศษ”
และใน (๒) ค�ำกล่าวในวันท�ำพิธีเปิดของผู้ประศาสน์การ
มหาวิทยาลัยฯ กล่าวคือ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ (๒ ปีภายหลัง
การประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ฉบับ ๒๗ มิถุนายน
๒๔๗๕) ที่ว่า “มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน�้ำบ�ำบัดความ
กระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส
ที่เขาควรมีควรได้ตามหลักแห่ง เสรีภาพในการศึกษา รัฐบาลและ
สภาผู้แทนราษฎรเห็นความจ�ำเป็นในข้อนี้ จึงได้ตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น … ยิ่งในสมัยที่ประเทศของเราด�ำเนินการ
ปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วเป็นการจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีมหาวิทยาลัยส�ำหรับประศาสน์ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองแก่พลเมืองให้มากที่สุดที่จะเป็นได้ เปิดโอกาสแก่พลเมือง
ที่จะใช้เสรีภาพในการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติสืบไป…” (การเว้นวรรคและเน้นข้อความเป็นของผู้เขียน)
ด้วยเหตุนี้ การกล่าวอ้างเจตนารมณ์การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นไปเพื่อ “เสรีภาพทางการศึกษา” ย่อมจะถูกต้องถึงที่สุด เมื่อ
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นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ประศาสน์การมหาว ิทยาลัยว ิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาว ิทยาลัย

เชื่อมโยงเข้ากับ “อุดมคติของการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญของคณะ
ราษฎร” อย่างแน่นแฟ้นเท่านั้น
ในทางตรงกันข้าม การอธิบายเจตนารมณ์การก่อตั้งโดยยก
ข้อความเพียงบางตอนออกจากบริบทโดยรวมของค�ำกล่าว จนเป็นผล
ให้มหาวิทยาลัยแห่งนีม้ สี ถานะกลายเป็นเพียง “บ่อน�ำ้ ดับความกระหาย”
โดยไม่เชื่อมโยงใด ๆ เข้ากับระบอบรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรเลย จึง
เป็นค�ำอธิบายและการยกค�ำกล่าวของผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยฯ
ออกจากบริบทซึ่งย่อมจะก่อความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชน
อย่างยิ่ง
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//เดินทางไปต่างประเทศเจรจาลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่รฐั บาลรัชกาลที่ ๖
ได้ท�ำไว้ และทาบทามรัฐบาลต่างประเทศที่จะแก้ไขสนธิสัญญา
ไม่เสมอภาค

ครั้งรัชกาลที่ ๖ รัฐบาลได้กู้เงินจากธนาคารอังกฤษเพื่อน�ำมาใช้
ก่อสร้างสาธารณูปโภค ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปี ฉะนั้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๘ รัฐบาลพระยาพหลฯ จึงได้มอบหมายให้ปรีดีเดินทางไป
กรุงลอนดอน เพื่อเจรจาแปลงดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงมา ปรีดีได้เจรจา
ให้ธนาคารอังกฤษลดดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นร้อยละ
๔ ต่อปี ซึ่งเป็นผลให้ชาติไทยได้ลดดอกเบี้ยเป็นเงินจ�ำนวนมาก
ในคราวเดียวกันนั้นปรีดีได้เดินทางไปประเทศมหาอ�ำนาจเพื่อ
ทาบทามถึงการที่รัฐบาลสยามจะเปิดเจรจาใหม่เพื่อยกเลิกสนธิ
สัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศนั้น ๆ

นายปรีดี พนมยงค์ เมื่อครั้งเดินทางไปเจรจากับสัมพันธมิตรยุโรป ในปี ๒๔๗๘
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//ผลงานเมื่อเป็นรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศ

(๑) ในสมัยรัฐบาลสมบูรณาฯ นั้น สยามถูกจักรวรรดินิยมหลาย
ประเทศบังคับให้จ�ำต้องท�ำสัญญาไม่เสมอภาค โดยยอมให้หลาย
ประเทศจักรวรรดินิยมมีสิทธิพิเศษเหนือประเทศไทยหลายประการ
อาทิ คนในบังคับต่างประเทศเหล่านั้นท�ำผิดในดินแดนไทย แต่ศาล
ไทยไม่มีอ�ำนาจตัดสิน หากรัฐบาลไทยต้องส่งตัวคนต่างประเทศ
ที่ท�ำผิดนั้นไปให้ศาลกงสุลของต่างประเทศช�ำระคดี แม้ต่อมา
บางประเทศ อาทิ อังกฤษและฝรั่งเศส ยอมผ่อนผันให้ไทยตั้งศาล
ต่างประเทศและศาลคดีต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาไทย
และที่ปรึกษากฎหมายชาวยุโรปร่วมกันพิจารณาพิพากษาคดีคนใน
บังคับอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นก็ตาม แต่ในสนธิสัญญาก็ได้ก�ำหนดไว้
อีกว่า ถ้าความเห็นของผู้พิพากษาไทยขัดแย้งกับที่ปรึกษาชาวยุโรป
ก็ให้ถือเอาความเห็นของที่ปรึกษาชาวยุโรปนั้นเป็นความเห็นใหญ่กว่า
ผู้พิพากษาไทยโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงว่า ผู้พิพากษาไทยมีจ�ำนวน
มากกว่าที่ปรึกษาชาวยุโรป
แม้กระนั้นสนธิสัญญาก็ยังได้ก�ำหนดไว้อีกว่าคดีที่อยู่ในศาล
ต่างประเทศนั้น กงสุลอังกฤษก็ยังมีอ�ำนาจที่จะถอนคดีไปช�ำระ
ที่ศาลกงสุลอังกฤษได้ สถานกงสุลของหลายประเทศมีศาลและมีคุก

ภาพหน้าซ้าย
(บน) นายปรีดีเดินทางกับเรือเคนริว มารุ หลังจากเดินทางเจราจากับต่างประเทศ
เพื่อลดดอกเบี้ยที่รัฐบาลระบอบเก่าท�ำไว้
(ล่าง) นายปรีดี พนมยงค์ เมื่อครั้งตรวจราชการภาคใต้และแวะเยี่ยมราษฎรที่
จังหวัดตรัง ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๙
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ส�ำหรับคนในบังคับของตนโดยเฉพาะ และมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่เรียก
ตามศัพท์กฎหมายต่างประเทศว่า “สภาพนอกอาณาเขต” (Extraterritoriality)
ส่วนในทางเศรษฐกิจนั้นประเทศจักรวรรดินิยมดังกล่าวมีสิทธิ
พิเศษตามสนธิสัญญาไม่เสมอภาค คือ ประเทศไทยถูกบังคับให้เก็บ
ภาษีขาเข้าได้เท่าที่สนธิสัญญาก�ำหนดไว้ คือ เดิมเก็บภาษีขาเข้าได้
เพียงร้อยละ ๓ ของราคาสินค้าขาเข้า แม้รัฐบาลสมบูรณาฯ ได้แก้ไข
สนธิสัญญาให้สยามมีสิทธิมากขึ้นบ้าง แต่ก็ยังมีข้อก�ำหนดอัตราภาษี
ศุลกากรไว้อีกหลายประการ อีกทั้งจักรวรรดินิยมหลายประเทศได้
มีสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีก อาทิ ได้สัมปทานป่าไม้, เหมืองแร่, การเดิน
เรือ ฯลฯ และมีอ�ำนาจกับอิทธิพลในทางการเมืองเหนือประเทศไทย
ปรีดีเป็น ผู้ปฏิบัติการเพื่อเจรจาสนธิสัญญาฉบับใหม่กับนานา
ประเทศ เพื่อให้สยามมีเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ ปรีดีจึงใช้
ยุทธวิธีบอกเลิกสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศจักรวรรดินิยมต่าง ๆ
นั้น และได้ยื่นร่างสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่สยามได้เอกราชและอธิปไตย
สมบูรณ์นั้นแก่ประเทศจักรวรรดินิยมพิจารณา ปรีดีได้ใช้ความ
อุตสาหะพยายามเจรจาโดยอาศัยหลัก “ดุุลยภาพแห่งอ�ำนาจ” ซึ่ง
ท�ำให้จักรวรรดินิยมแต่ละประเทศนั้น ๆ ยอมท�ำสนธิสัญญาฉบับใหม่
ที่ได้เอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ ในที่สุดจักรวรรดินิยมทุกประเทศ
ก็ได้ยอมท�ำสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่สยามได้เอกราชอธิปไตยสมบูรณ์
ทั้งเอกราชในทางการเมือง และในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
(๒) ได้เจรจากับรัฐบาลอังกฤษให้โอนดินแดนของสยามส่วนหนึ่ง
ที่อังกฤษได้ไปจากสยามตามสนธิสัญญาฉบับปักปันเขตแดนระหว่าง
สยามกับอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๖๘ (สมัยรัชกาลที่ ๔) ที่ปากน�้ำจั่นจังหวัด
ระนองกับวิคตอเรียพอยท์ของอังกฤษซึ่งมีดินงอกทางฝั่งไทย และ
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นายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เจรจาแก้ไขสนธิสัญญา
ไม่เสมอภาคกับนานาประเทศ ท�ำให้สยามมีเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์
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อีกแห่งหนึ่งที่มีดินแดนริมฝั่งไทยด้านริมแม่น�้ำสาย จังหวัดเชียงราย
รัฐบาลอังกฤษได้ตกลงยินยอมให้ดินแดนที่งอกที่ฝั่งไทยนั้นเป็น
ดินแดนของไทย
ฯลฯ
//ผลงานเมื่อเป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง

(๑) ยกเลิกเงินภาษีรัชชูปการ อันเป็นซากตกค้างจาก “เงินส่วย”
ซึ่งราษฎรที่เป็นไพร่ของเจ้าศักดินาต้องเสียให้เจ้าศักดินา
(๒) ยกเลิกอากรค่านา ที่เป็นซากของการบรรณาการ ซึ่งราษฎร
ที่ท�ำนาต้องส่งบรรณาการให้แก่เจ้าศักดินาสูงสุดที่ถือว่าที่ดินทั้งหลาย
ทั่วราชอาณาจักรเป็นของประมุขของสังคม
(๓) ปรับปรุงภาษีอากรให้เป็นธรรมแก่สังคม คือ ผู้ใดมีรายได้ก็
เสียภาษีมาก ผู้ใดบริโภคฟุ่มเฟือยมากก็เสียภาษีทางอ้อมมาก และ
ถ้าผู้ใดบริโภคเครื่องบริโภคที่ไม่จ�ำเป็นแก่การด�ำรงชีพก็ต้องเสียภาษี
อากรมากตามล�ำดับ
(๔) สถาปนา “ประมวลรัษฎากร” เป็นแบบฉบับครั้งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีอากรทางตรงที่เป็นธรรม
แก่สังคม
(๕) เมื่อสงครามใหญ่ได้เริ่มขึ้นในยุโรปก่อนที่จะลุกลามไป
ทั่วโลกนั้น ปรีดีได้จัดการปกป้องทรัพย์สินของชาติไทยซึ่งมีอยู่ใน
ต่างประเทศนั้นได้ทันท่วงที คือ เมื่อครั้งระบบสมบูรณาฯ ได้ใช้วิธี
มีเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นทุนส�ำรองเงินตราฝากธนาคารอังกฤษไว้
ในประเทศอังกฤษ ปรีดีคาดคะเนว่า เงินปอนด์สเตอร์ลิงจะต้องลดค่า
ลงตามล�ำดับ ฉะนั้นจึงได้จัดการเอาเงินปอนด์ที่เป็นเงินลงทุนส�ำรอง
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เงินตราจ�ำนวนหนึ่ง ซื้อทองค�ำเป็นจ�ำนวนน�้ำหนักประมาณ ๑ ล้าน
ออนซ์ (๓๕ ล้านกรัม) และได้น�ำทองค�ำนั้นมาเก็บไว้ในห้องนิรภัย
กระทรวงการคลัง ซึ่งยังคงรักษาไว้เป็นเงินทุนส�ำรองเงินบาทอยู่
เรื่อยมา
ต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
และจุดเรมิ่ ต้น “เสร ีไทย”

เมื่อเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายในหมู่คณะรัฐมนตรี ภายหลัง
เหตุการณ์กองทัพญี่ปุ่นขยายอิทธิพลทางทหารเข้าสู่ดินแดนประเทศ
สยาม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของสงครามโลก ครั้งที่ ๒
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ด้วยการร้องขอจากฝ่ายการทูตของญี่ปุ่น
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นได้ให้นายปรีดี
พ้นจากต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และแต่งตั้งให้เป็น
หนึ่งในคณะผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๔
จากสถานการณ์ในเวลานั้น นายปรีดีเริ่มด�ำเนินการอย่างเป็นขั้น
เป็นตอนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการรุกรานและล่วงล�้ำอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศสยาม อีกทั้ง
ท่าทีของรัฐบาลในเวลานั้นที่ดูเหมือนจะโน้มเอียงเข้ากับฝ่ายญี่ปุ่นมาก
ยิ่งขึ้นทุกขณะ
ต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มเกิดความชัดเจนมากขึ้น นายปรีดีจึง
วางแนวทางการด�ำเนินงานไว้ ๓ ประการ กล่าวคือ
(๑) ต่อต้านการใช้อ�ำนาจเผด็จการของรัฐบาล
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นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ส�ำเร็ จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ในงานสวนสนามของพลพรรคเสรีไทย วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๘ ณ ถนนราชด�ำเนิน
กรุ งเทพฯ
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(๒) ปฏิบัติการเพื่อให้ประเทศสยามได้เอกราชและอธิปไตย
สมบูรณ์กลับคืนมา ได้แก่
(๒.๑) ต่อต้านและเตรียมการต่อสู้กับญี่ปุ่น
(๒.๒) ด�ำเนินการเพือ่ ให้ฝา่ ยสัมพันธมิตรยอมรับว่า ประเทศ
สยามไม่ได้เข้าร่วมกับญี่ปุ่นและผ่อนหนักเป็นเบาในยามสิ้นสุดสงคราม
ซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากฝ่ายสัมพันธมิตรในนาม “ขบวนการเสรี
ไทย”
(๓) ส่งเสริมระบอบการเมืองการปกครองให้มุ่งไปสู่เจตนารมณ์
แห่งการอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอให้มี
การร่างบทกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ จนเป็นที่มาของการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙
ประกาศสันติภาพ

เมื่อญี่ปุ่นยอมจ�ำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรแล้ว ในฐานะผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ นายปรีดีได้ออกประกาศในพระปรมาภิไธย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘
มีสาระส�ำคัญคือ ปฏิเสธการกระท�ำของรัฐบาลอันขัดต่อกฎหมายและ
เป็นปฏิปักษ์กับสหประชาชาติ โดยเน้นย�้ำว่าประเทศไทยประสงค์
ต่อสันติภาพ มุ่งรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีอันดีและร่วมมือกับประชาชาติ
ทั้งหลาย เพื่อสร้างสรรค์เสถียรภาพในการอยู่ร่วมกันในโลกเป็นส�ำคัญ
จึงเป็นหมุดหมายที่ส�ำคัญยิ่งว่า สงครามได้สิ้นสุดลงแล้ว และประเทศ
ไทยไม่ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามตามญี่ปุ่น
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อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
เสด็จกลับประเทศ

ในฐานะผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ นายปรีดีได้อัญเชิญสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จกลับประเทศ เพื่อทรงบริหารราชการ
แผ่นดินด้วยพระองค์เอง และเสด็จนิวัตถึงพระนครในวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๔๘๘
ประกาศพระบรมราชโองการยกย่อง
ในฐานะ “รัฐบุรุษอาวุโส”

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ทรงมีประกาศพระบรมราชโองการยกย่องนายปรีดี พนมยงค์ไว้ในฐานะ
“รัฐบุรุษอาวุโส” และ “ให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการแผ่นดิน เพื่อ
ความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป”
งานบร ิหารในฐานะนายกรัฐมนตร ี

ครั้งแรก ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง ๒๔ มีนาคม - ๓ มิถุนายน
๒๔๘๙ ครั้งที่สอง ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ และครั้งที่สาม ๑๐ มิถุนายน
- ๒๐ สิงหาคม ๒๔๘๙
เหตุการณ์ที่ส�ำคัญในช่วงเวลานี้ ได้แก่ การสวรรคตของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เมื่อได้เสนอ
ความเห็นชอบต่อรัฐสภาให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า
ภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชย์สมบัติสืบต่อแล้ว นายปรีดีก็ขอลาออก
จากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
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(บน) นายปรีดี พนมยงค์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังสว ิตเซอร์แลนด์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙
(ล่าง) นายปรีดี พนมยงค์ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในงานเปิดป้ายสมาคมไทย-จีน ที่ถนนสาทร
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รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

แรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การสวรรคตของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั้นน�ำมาสู่การท�ำรัฐประหารโดย “คณะ
รั ฐ ประหาร” มี ผ ลเป็ น การเลิ ก ล้ มรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ลงวั น ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๔๘๙ ลงอย่างสิ้นเชิง และนัยในทางการเมืองที่ส�ำคัญ
ก็คือ เป็นการปิดฉากบทบาทและผลงานของคณะราษฎรที่มีมาตลอด
๑๕ ปีลงด้วยเช่นกัน
สิ่งที่เรียกกันว่า “วงจรอุบาทว์” ได้เริ่มเข้าสิงสถิตในการเมืองไทย
นับแต่นั้นเป็นต้นมา และจะต้องเน้นย�้ำในที่ด้วยว่า จากเหตุการณ์
รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ นี่เอง ระบอบการเมืองการปกครอง
ที่ ถู ก สถาปนาขึ้ น ในภายหลั ง จึ ง หามี ค วามเกี่ ยวพั น สื บ เนื่ อ งหรื อ
เชื่อมโยงในทางใดทางหนึ่งต่อจากการอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖ ของ
คณะราษฎรแต่อย่างใดไม่
นายปร ีดีและการตอบโต้รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

หากศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของรัฐประหารครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชีวิตของนายปรีดีอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ตกเป็นเป้า
จึงจ�ำเป็นต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศ แต่ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๔๙๒ นายปรีดีได้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยและน�ำ “ขบวนการ
ประชาธิปไตย” เข้าต่อสู้โดยทางอาวุธ เพื่อสถาปนาระบอบการปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่
กลับพ่ายแพ้ในที่สุด ดังนั้น “ขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์
จึงมิใช่กบฏต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย จึงไม่ควรที่ผู้รณรงค์เพื่อความเป็นประชาธิปไตยจะ
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คณะรัฐประหาร ๒๔๙๐ น�ำรถถังไปยิงที่ท�ำเนียบท่าช้าง
ซึ่งทางราชการจัดให้เป็นบ้านพักของนายปรีดี
จนนายปรีดีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไป (ท�ำเนียบท่าช้าง พ.ศ. ๒๕๖๒)

สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มและระบบต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากระบบ
ใต้ตุ่ม โดยใส่ความว่า ขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒
เป็น ขบถวังหลวง”
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III.

วันคืนแห่งรัฐบุรุษอาวุโส
(พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๒๖)
พินิจพิจารณ์สืบสานอุดมคติ

จุดเรมิ่ ต้นของการลี้ภัยถาวร

ความพ่ายแพ้ของขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ เป็น
ผลให้นายปรีดีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ ยังคง
หลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศเป็นเวลา ๖ เดือน จากนั้นจึงเล็ดลอดไปทาง
เรือและขึ้นเกาะ ซึ่งในเวลานั้นอยู่ในการปกครองของฮอลแลนด์ และ
เดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ จากสิงคโปร์ไปฮ่องกง แล้วจึงขอลี้ภัยอยู่ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปี ๒๔๙๒ - ๒๕๑๓ รวมเวลา ๒๑ ปี
ต่อมาในปี ๒๕๑๓ นายปรีดีเดินทางออกจากประเทศจีนมาพ�ำนักใน
ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งปี ๒๕๒๖ รวมเวลา ๑๓ ปี
ข้อกล่าวหาอุกฉกรรจ์

ระหว่างที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนั้น มีผู้ฉวยโอกาสกล่าวหา
นายปรีดีว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดลเป็นระยะ นายปรีดีจึงได้ใช้สิทธิฟ้องร้องเป็นความผิดฐาน

(ภาพหน้าขวา)
(บน) นายปรีดี พนมยงค์ เข้าเยี่ยมค�ำนับประธานเหมาเจ๋อตุง กรุ งปักกิ่ง พ.ศ. ๒๕๐๘
(ล่าง) นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ซ้ายสุด) เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปเยี่ยมนายปรีดี พนมยงค์ ที่ฝรั่งเศส
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หมิ่นประมาทต่อศาลหลายคดี และในทุกคดี นายปรีดีได้รับการยอมรับ
จากคู่กรณีในที่สุดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการ
สวรรคตตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
อนึ่ง อัครราชทูตอังกฤษประจ�ำกรุงเทพฯ เคยขึ้นต้นเอกสาร
รายงาน (ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๘๙) ถึงกระทรวงการต่างประเทศ
ของตนมีข้อความน่าตระหนกถึงขนาดว่า “Since this is a country
where the blindest bluffs hold good and wildest tales are
true” แปลได้ความว่า “โดยที่ (ประเทศไทย) เป็นประเทศ ซึ่งค�ำหลอก
ลวงอย่างตบตาที่สุดนั้น ถือกันว่าเชื่อได้ดี และค�ำบอกเล่าที่ป่าเถื่อน
ที่สุดนั้น ถือกันว่าเป็นความจริง”
วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖
เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เศษ

นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสเพียงคนเดียวของประเทศ
ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ณ บ้านอองโตนี ชานกรุงปารีส และ
แน่นอนว่า คงไม่มีใครคาดคิดเลยว่า การจากลานิรันดร์จะเกิดขึ้นอย่าง
กะทันหันเช่นนี้
รัฐบุรุษอาวุโส ปร ีดี พนมยงค์ กับชีว ิตลี้ภัย ๓๔ ปี

 	การลี้ภัยรัฐประหาร ๒๔๙๐ และความพ่ายแพ้ของขบวนการ
ประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ นับเป็นเหตุการณ์ที่ท�ำให้
นายปรีดี พนมยงค์ ต้องสิ้นสุดบทบาทในงานการเมืองของคณะราษฎร
ที่มีมานับแต่ปี ๒๔๗๕ ลงโดยสิ้นเชิง นับจากปี ๒๔๙๒ เป็นต้นไป กลับ
ต้องผันวิถีกลายมาเป็นผู้ลี้ภัยตราบจนวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิต
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นายปรีดี พนมยงค์ ถึงแก่อสัญกรรมในวัยเกือบ ๘๓ ปี

//ฉากสุดท้ายของชีวติ

ในวันที่นายปรีดีจากไป เขาหมดสติไปบนโต๊ะท�ำงานที่บ้าน
ท่านผู้หญิงพูนศุขได้เอ่ยขึ้นว่า “เธอคะ เธอเป็นอะไร? ใครอยู่บ้าง
เร็ว เธอเป็นอะไรไม่รู้” ขณะนั้นนายอนวัช ศกุนตาภัย (พี่ชายของ
นางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ) ยืนอยู่บริเวณนั้น ก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
เป็นคนแรก แม้จะมีการพยายามปั๊มหัวใจและท�ำอย่างอื่น ๆ อีก
แต่ไม่ได้ผล เข้าใจว่านายปรีดีสิ้นใจเสียตั้งแต่ต้น เมื่อหมอประจ�ำตัว
ของเขามาถึง ก็บอกว่าถึงอย่างไรก็ช่วยเขาไม่ทัน เขาเสียชีวิตแบบที่
งดงามที่สุดแล้ว
บุตรีของนายปรีดีเปิดเผยว่า ประโยคหนึ่งที่ท่านผู้หญิงพูนศุข
เอ่ยขึ้นในครั้งนั้นคือ “เธออย่าเพิ่งทิ้งฉันไป”
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
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ช่วงเวลาแห่งการลี้ภัยในต่างประเทศตลอด ๓๔ ปี ซึ่งแม้บางครั้ง
จะพบกับอุปสรรคในแง่การติดต่อสื่อสาร เพราะอยู่ห่างไกลออกไปจาก
มาตุภูมิ ก็มิได้ท�ำให้นายปรีดี พนมยงค์ คลายความเป็นกังวลต่อชาติ
บ้านเมืองลงไปได้เลยแม้แต่น้อย
อนึ่ง ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นข้อคิด ค�ำเขียน รวมทั้งเอกสาร
ที่เป็นหลักฐานทั้งในงานด้านความคิดที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ระยะ ๆ ซึ่งบางชิ้นนับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าอย่าง
ปฏิเสธมิได้ อีกทั้งค�ำกล่าว ค�ำปาฐกถาในวาระต่าง ๆ นั้น ล้วนแสดงให้
เห็นถึงความห่วงใยบ้านเมืองอย่างลึกซึ้ง

//“ยังไม่ได้มีโอกาสท�ำประโยชน์ให้ประเทศชาติ
คุ้มกับที่เกิดมาเลย”

จริย์วัฒน์ สันตะบุตร เปิดเผยว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่นายปาล
บุตรชายคนโตของนายปรีดี ป่วยหนักแล้ว บ่ายวันหนึ่งขณะเดิน
ออกก�ำลังกายในสวนใกล้ ๆ บ้าน มีเด็กเล็ก ๆ วิ่งเล่นอยู่ แล้ววิ่งมา
ใกล้ ๆ เขา เขาก็ก้มลงไป ค่อย ๆ เอามือลูบศีรษะเด็กคนนั้นอย่าง
เอ็นดู พอเด็กวิ่งออกไป นายปรีดีแหงนหน้าขึ้นมองฟ้า แล้วหันมา
พูดกับนายจริย์วัฒน์ว่า “ปาลนี่ไม่น่าอายุสั้นเลย ยังไม่ได้มีโอกาส
ท�ำประโยชน์ให้ประเทศชาติคุ้มกับที่เกิดมาเลย” นี่คือความรู้สึกของ
ชายชราผู้ต้องอยู่ห่างไกลลูก ในช่วงที่ลูกก�ำลังไม่สบายหนัก ไม่ทราบ
ว่าจะรอดหรือไม่ สิ่งที่เขานึกถึงยังเป็นเรื่องที่ลูกไม่ได้ท�ำประโยชน์ให้
ประเทศชาติอย่างคุ้มค่า นี่คือความผูกพันที่เขามีต่อประเทศชาติของ
เรา แต่น่าเสียดายที่ประเทศนี้ไม่ได้อยากผูกพันกับเขาเหมือนที่เขา
ผูกพันกับประเทศนี้
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นายปรีดี พนมยงค์ ที่โต๊ะท�ำงานในบ้านอองโตนี เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๒๖

มรสุมทางการเมืองที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ท�ำให้นายปรีดี พนมยงค์
ได้ใช้เป็นดั่งบทเรียน ด้วยน�ำมาขบคิด พินิจไตร่ตรองและทบทวนอย่าง
รอบคอบรัดกุม และเปิดเผยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะในต่างวาระ
กันหลายเรื่อง
จริงอยู่ว่าภารกิจภายในประเทศได้ปิดฉากลง แต่ในฐานะรัฐบุรุษ
อาวุโส ผู้มีหน้าที่ “รับปรึกษากิจราชการแผ่นดิน เพื่อความวัฒนาถาวร
ของชาติสืบไป” ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด นายปรีดี พนมยงค์ ก็ยังคง
ถือปฏิบัติภารกิจสุดท้ายนี้อย่างแข็งขัน
คงไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงเลยว่า ชีวิตของนายปรีดี
พนมยงค์ คือการต่อสู้เพื่อชาติและราษฎรไทย
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๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ เป็นวาระพิเศษที่นายปรีดี พนมยงค์
รัฐบุรุษอาวุโส มีชาตกาลครบ ๑๒ ทศวรรษ หรือ ๑๒๐ ปี ซึ่งเป็น
ห้วงเวลาที่หลายคนอดคิดในใจไม่ได้ว่า อนุสาวรีย์ของนายปรีดีจะมี
ชะตากรรมเป็นเช่นใด? หลังจากอนุสาวรีย์ของพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ปลาสนาการ
ไปแล้ว
ผู้เขียนไม่มีค�ำตอบให้กับข้อสงสัยข้างต้น แต่สิ่งที่จะมาชวนคิด
ในวาระพิเศษของนายปรีดีนี้ คือค�ำถามที่ว่า แล้วอะไรคืออนุสาวรีย์ที่
มีค่าของนายปรีดี พนมยงค์ ในความคิดของเขา?
อนุสาวร ีย์แห่งความทรงจ�ำ

อนุสาวรีย์ของปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุด ย่อมคือ
สิ่งซึ่งตั้งอยู่หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย
มีชื่อตามสูจิบัตรในพิธีเปิดว่า “อนุสาวรีย์ ผู้ประศาสน์การ ฯพณฯ ปรีดี
พนมยงค์”
อนุสาวรีย์นี้ปั้นโดย ‘สมชัย หัตถกิจโกศล’ และ ‘บริษัทลีลาอาร์ต
โปรดักชั่น จ�ำกัด’
มีพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๒๗ เวลา ๑๖.๐๕ น. โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) แต่
เมื่อเป็นพระพิมลธรรม
ต่อมาในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๗ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
เสด็จมาทรงเททองหล่อรูป ‘ท่านผู้ประศาสน์การฯ’ ณ บริเวณหน้าตึก
โดม ในเวลา ๑๕.๐๕ น.
70

อนุสาวรีย์ที่มีค่า ของ ปรีดี พนมยงค์

ครั้นถึงวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เวลา ๑๕.๑๕ น.
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพิธีประดิษฐานและ
ทรงเปิดอนุสาวรีย์ ‘ท่านผู้ประศาสน์การฯ’
ชูดี - บุคคลมหัศจรรย์

เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทรงพระราชอนุสรณ์ค�ำนึง
ถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) ที่ “ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ มีพระคุณูปการอย่างยิ่งแด่พระองค์ เมื่อคราวทรงผนวช
ได้ถวายพระโอวาทานุศาสน์ให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยในหลักพระพุทธศาสนาอย่างซาบซึ้ง” และ “ทรงด�ำรงอยู่ในฐานะอภิปูชนียบุคคลแห่ง
กษิดิศ อนันทนาธร
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พระมหากษัตริย์” อีกทั้ง “ทรงเป็นคารวสถานปูชนียเจดีย์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ด้วยเหตุนี้ “จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรด
สถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จ
พระสังฆราช ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง มีพระนามตาม
จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ...ฯลฯ...”
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น นอกจากเสด็จมาทรงเท
ทองหล่อรูปทรงประกอบพิธีประดิษฐานและทรงเปิดอนุสาวรีย์ของปรีดี
ในปี ๒๕๒๗ แล้ว เมื่อปรีดีถึงแก่อสัญกรรมในปี ๒๕๒๖ ยังทรงนิพนธ์
คติธรรมในวาระครบรอบ ๑๐๐ วันแห่งการอสัญกรรม ด้วย
นอกจากนี้ ยังทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวาระครบ ๑๐๐ วัน
แห่งการอสัญกรรม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๖ ณ วัดพนมยงค์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความตอนหนึ่งว่า
“ท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลมหัศจรรย์ ยากที่
จะมีผู้เทียมถึง เพราะท่านมีก�ำเนิดเป็นเพียงลูกชาวนาของเมืองกรุงเก่า
คือพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาตามชาติคุณแล้ว ไม่มีลู่ทางที่จะ
ด�ำเนินชีวิตให้รุ่งโรจน์ถึงต�ำแหน่งรัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งเป็นคนแรกและ
คนเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งในประเทศไทย...
“ท่ า นรั ฐ บุ รุ ษ อาวุ โ สได้ ม อบกายถวายชี วิ ต โดยใช้ ส ติ ป ั ญ ญา
สามารถด�ำเนินรัฏฐาภิปาลโนบาย ด้วยนโยบายอันเฉียบแหลม จัด
ระบบการปกครองให้ทันเหตุการณ์ทุกต�ำแหน่งหน้าที่...
“เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตสู่นคร ทรง
พระราชด�ำริเห็นว่า นายปรีดี พนมยงค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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และรัฐธรรมนูญ ท่านได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในความปรีชาสามารถ
บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ายกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส มีหน้าที่รับ
ปรึกษาราชการแผ่นดินเพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป นับเป็น
เกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียมถึงอีกประการหนึ่ง”
กษิดิศ อนันทนาธร
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เสด็จเยี่ยม นายปาล พนมยงค์
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเดือนกันยายน ๒๕๒๔
โดยมีท่านผู้หญิงพูนศุขเฝ้ารับเสด็จ

อนุสาวร ีย์ที่มีค่า

แม้นายปรีดีไม่เคยกล่าวเป็นการทั่วไปว่า เขาประสงค์ให้สร้าง
อนุสาวรีย์ของเขาหรือไม่ อย่างไร แต่ส�ำเนาพิมพ์ดีดฉบับหนึ่งของเขา
ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเขียนถึงท่านผู้หญิง
พูนศุข ภรรยา และนายปาล บุตรชายคนโต ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๒๒ เขากล่าวว่า
“พ่อไม่ต้องการอนุสาวรีย์เป็นวัตถุใดๆ แต่ปรารถนาให้หนังสือ
ดังกล่าวเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อ”
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โดยในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ นายปรีดีปรารภถึงการน�ำ
เงินส�ำรองที่สะสมไว้มาใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือค�ำฟ้องคดีนายชาลี
เอี่ยมกระสินธุ์ และพวก, ค�ำฟ้องคดีนายรอง ศยามานนท์ และพวก
และค�ำฟ้องคดีประท้วงกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้รางวัลหนังสือของ
พลโท ประยูร ภมรมนตรี
เพราะปรีดี (ในวัย ๗๙ ปีเศษ) เห็นว่า “พ่อก็ชราแล้ว ไม่มีก�ำลัง
จะตามไปคอยแก้คดีไม่มีสิ้นสุดนั้น ฉะนั้นจึงจ�ำต้องพิมพ์หนังสือคดี
ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ... เพื่อชนรุ่นหลัง
จะได้อาศัยค้นคว้าเพื่อสัจจะทางประวัติศาสตร์”
ด้วยความหวังของคนชราอย่างเขาว่า “ชนรุ่นหลังที่มีใจเป็นธรรม
ก็คงจะเอาหลักฐานนั้นช่วยพ่อท�ำการแย้งฝ่ายปรปักษ์ได้ แทนที่จะช่วย
เขียนโดยเดาๆ เอาที่มีน�้ำหนักน้อยมาก”
และกล่าวต่อครอบครัวด้วยว่า เงินจ�ำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐
บาทที่จะใช้พิมพ์หนังสือเหล่านี้ “หวังว่าคงจะพอเสียสละส�ำหรับการนั้น
ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่มีค่าของพ่อ”
สัจจะ อมตะ

จริย์วัฒน์ สันตะบุตร ผู้ใกล้ชิดปรีดีในช่วงบั้นปลายชีวิต กล่าวถึง
วัตรปฏิบัติของชายชราว่า
“แม้จะอยู่ในวัยใกล้ ๘๐ ปีแล้ว ท่านก็ยังคงท�ำงานทุกเช้า
เริ่มจากฟังวิทยุและอ่านหนังสือพิมพ์ เขียนจดหมาย ร่างค�ำขวัญ/
สุนทรพจน์/ปาฐกถา รวมถึงค�ำฟ้อง ซึ่งท่านเขียนด้วยลายมืออัน
สวยงาม แล้วให้หลานพิมพ์ใส่กระดาษก๊อปปี้ ชุดหนึ่ง ๓-๔ แผ่น
จากนั้นท่านจะเอาก๊อปปี้แรกที่ชัดที่สุดเก็บไว้อ่าน เอาก๊อปปี้ที่สองไว้
แก้ไขเพิ่มเติมด้วยลายมือหรือตัดต่อมาแปะเติมโยงใยจากก๊อปปี้ที่สาม
กษิดิศ อนันทนาธร
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และสี่ เมื่อเสร็จส�ำนวนที่สองก็ให้หลานพิมพ์อีกหนึ่งชุด น�ำมาแก้ไข
ปรับปรุงตัดต่อหรือเพิ่มเติมอีกหลายส�ำนวนจนพอใจ ดังนั้น แต่ละเรื่อง
แต่ละชิ้นที่ท่านผลิตออกมา จะใช้เวลา ความเพียร และความรอบคอบ
มาก และที่ส�ำคัญคือท่านจะตรวจสอบความถูกต้องกับเอกสารทางการ
หรือเอกสารปฐมภูมิเป็นข้อมูลหลักเสมอ...
“เมื่อ ๔๐-๕๐ ปีก่อน การค้นหาเอกสารอ้างอิงมิใช่เรื่องง่าย แต่
ท่านก็ไม่เคยละความพยายามที่จะให้สัจจะเป็นที่ปรากฏ ท่านได้อาศัย
ลูกหลาน ลูกศิษย์ลูกหา และ “มิตรผู้ภักดี” คอยคัดลอกตรวจทาน
เอกสารในเมืองไทยให้อยู่เนืองๆ...
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“ในเรื่องค�ำฟ้องนั้น ท่านได้ร่างเองตามกระบวนการที่กล่าวถึง
ข้างต้นนี้ โดยอ้างอิงหลักฐานและเอกสารราชการที่ชัดเจน สรุปอย่าง
มีเหตุมีผล ค�ำฟ้องนั้นจึงหนักแน่น โต้แย้งหรือปฏิเสธได้ยาก ดังปรากฏ
ว่า ท่านฟ้องแล้วชนะทุกคดีไม่มียกเว้น”

ท่านผู้หญิงพูนศุข-ปรีดี พนมยงค์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, จริย์วัฒน์ สันตะบุตร

ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย

ส�ำหรับหนังสือดังกล่าวข้างต้นทีป่ รีดรี ะบุวา่ “ปรารถนาให้หนังสือ
ดังกล่าวเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อ” นั้น ในเวลาต่อมาค�ำฟ้องคดีนายชาลี
เอี่ยมกระสินธุ์ และพวก ได้จัดพิมพ์ออกมาในชื่อ ค�ำตัดสินใหม่ กรณี
สวรรคต ร. ๘ ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๙ โดยกองทุนปาล
พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และในวาระ ๑๒๐ ปีชาตกาลฯ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส�ำนักพิมพ์สยามปริทัศน์จัดพิมพ์ค�ำฟ้องคดีนายรอง ศยามานนท์ และ
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พวก ฉบับปรับปรุงใหม่ออกมาในชื่อ บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย
ในระบอบรัฐธรรมนูญ
ผู้มี “ใจเป็นธรรม” ที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองไทย และสนใจ
ใฝ่สัจจะ น่าที่จะหาหนังสือดังกล่าวมาอ่าน เพื่อวินิจฉัยด้วยตนท่านเอง
ว่า ปรีดี พนมยงค์ มัวหมองดังที่ใครเขาครหา หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูก
ใส่ร้ายป้ายสีอย่างไม่หยุดหย่อน
กระนั้นก็ดี เมื่ออ่านแล้วย่อมเห็นได้ว่า ปรีดีอ้างอิงเอกสารพยาน
หลักฐานต่างๆ จ�ำนวนมากเพื่อพิสูจน์ความจริง เพื่อเข้าหาความจริง
และเพื่อเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ ด้วยความเชื่อที่ว่า “สัจจะ อมตะ”
นั่นเอง
กล่าวให้ถึงที่สุด สิ่งที่ปรีดีประสงค์ให้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีค่าของเขา
อาจจะไม่ใช่เพียงหนังสือในทางวัตถุรูปธรรมที่จับต้องได้ด้วยซ�้ำไป แต่
หมายถึงหนังสือที่จะเป็นสื่อให้เข้าถึงสัจจะในทางประวัติศาสตร์ ที่ฝ่าย
ปรปักษ์ของเขาพยายามบิดเบือน กลับขาวเป็นด�ำ และกลับด�ำเป็นขาว
เรื่อยมาต่างหาก
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ต่อให้ท�ำลายวัตถุต่างๆ ท�ำลายอนุสาวรีย์
ของเขา แม้กระทั่งเผาหนังสือที่ปรีดีประสงค์ให้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีค่า
ของเขา ผู้ที่กลัวความจริง จะหนีสัจจะไปได้ละหรือ ?
ปรีดีตายจากไป ๓๗ ปีแล้ว แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้อนุชนที่
ใฝ่ฝันถึงระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือระบอบรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยเสมอมา ถ้าผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย
งานต่างๆ ที่ปรีดีริเริ่มไว้ ย่อมจะมีผู้มาสืบสาน รักษา และต่อยอด
เป็นแน่
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อนุสาวรีย์ที่มีค่า ของ ปรีดี พนมยงค์
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