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ชีวประวัติฉบับพกพา

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล



จิตวญิญาณของธรรมศาสตร์ คือ 
•	 รักความเป็นธรรม รักประชาชน
•	กล้าต่อสู้กับอธรรม
•	 เชิดชูประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ
•	ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

คุณค่าหลักทั้ง ๔ ประการนี้ซึมซับอยู่ในเลือดเนื้อ
ของชาวธรรมศาสตร์ มากบ้างน้อยบ้าง 
แต่มีในชาวธรรมศาสตร์ทุกคน
ขึ้นกับบรบิททางการเมืองในแต่ละยุคสมัย

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ชูชัย ฤดีสุขสกุล

อดีตนายก อมธ. พ.ศ. ๒๕๒๒
ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปีเข้าศึกษา ๒๕๑๙

สิ่งเหล่านี้ ที่โดม โหมจิตข้า ให้แกร่งกล้า เดือนปี ไม่มีหวั่น
ถ้าขาดโดม เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์ ก็ขาด สัญลักษณ์ พิทักษ์ธรรม

ผู้ประพันธ์ - เปลื้อง วรรณศร ี

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
พีรพล ตรยิะเกษม 

อดีตนายก อมธ. พ.ศ. ๒๕๑๖
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ปีเข้าศึกษา ๒๕๑๓
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ปรีดี พนมยงค์
ชีวประวัติฉบับพกพา

กษิดิศ อนันทนาธร
บรรณาธิการ

สำ�นักง�นธรรมศ�สตร์สัมพันธ์ 

และ กองทุนทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศ�สตร์ 

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกสำ�หรับเพื่อนใหม่ ๒๕๖๓

ในว�ระ ๑๒๐ ปีช�ตก�ล น�ยปรีดี พนมยงค์

๑๑ พฤษภ�คม ๒๔๔๓ - ๒๕๖๓



คือวญิญาณเสร ี ชื่อปรดีี พนมยงค์ 
คือดาวที่ด�ารง อยู่คู่ฟ้าสถาวร
คือเทียนที่ลาร้าง แต่ส่องทางไว้สุนทร
คือเกียรติที่ก�าจร และจารใจผู้ใฝ่ธรรม
คือแสงธรรมที่น�าฉาย คือความหมายที่เลิศล�้า
คือผู้ประศาสน์ค�า “ธรรมศาสตร์และการเมือง”

ผู้ประพันธ์ – เฉินซัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

ปีเข้าศึกษา ๒๕๒๐

ไม่มแีล้วพลงัใดในโลกหล้า จะหาญท้ากล้าแกร่งแห่งหนุ่มสาว
ไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาว จะสกาวเท่าแสงแห่งเยาวชน

เปรยีบเป็นแดดเธอคือแดดที่แผดกล้า ส่องทายท้าทุรยุคไปทุกหน
เปรยีบเป็นฟ้าคือฟ้าใหม่ไม่มืดมน ที่ผู้คนคอยท่าทุกนาที

ผู้ประพันธ์ – ดร.อภิชาติ ด�าดี

ด้วยความปรารถนาดีจาก
วชิิต เอื้ออารวีรกุล

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
ปีเข้าศึกษา ๒๕๒๑
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โรงพิมพ ์ โรงพิมพ์เดือนตุล�
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เธอคือความหวัง เธอคือพลัง เธอคือธรรมศาสตร์

ด้วยความปรารถนาดีจาก
 บุญเลิศ มหาวเิศษศิลป์

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
ปีเข้าศึกษา ๒๕๒๐

ฉันรักธรรมศาสตร์
เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ศิษย์เก่าผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ขอต้อนรับเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ ปีการ
ศึกษา ๒๕๖๓ ทุกท่าน รวมทั้งสมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ประวัติ 
ผลงาน เกียรติภูมิ และคุณความดีของท่านศาสตราจารย์ ดร.ปรดีี 
พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
อันเป็นที่รักของพวกเรา จึงขอเชิญชวนเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ 
ทุกท่าน มาร่วมกันซึมซับและดํารงไว้ซึ่งจิตวญิญาณธรรมศาสตร์ 
ในการสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมสืบไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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นายปรดีี พนมยงค์
๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖



ปรีดี พนมยงค์: ชีวประวัติฉบับพกพา๘

ค�าน�า

ขอต้อนรับ “เพื่อนใหม่” ทุกคนในโอก�สที่เข้�ม�ศึกษ�ใน

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์แห่งนี้ ในห้วงบรรย�ก�ศแห่งก�รระมัดระวัง

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�หรือโควิด-๑๙ ซึ่งนำ�ม�สู่วิถี

ใหม่ในหล�ย ๆ  เรื่องของทั้งสังคมไทยรวมถึงก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ในมห�วิทย�ลัย

อย่�งไรก็ดี พุทธศักร�ช ๒๕๖๓ นี้ ยังมีว�ระพิเศษว�ระหนึ่ง 

ที่สำ�คัญของช�วธรรมศ�สตร์ นั่นคือ เป็นว�ระครบรอบ ๑๒๐ ปี 

ช�ตก�ลของน�ยปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศ�สน์ก�รคนแรกและคนเดียว 

ของมห�วทิย�ลยัวชิ�ธรรมศ�สตร์และก�รเมอืง เมือ่วนัที ่๑๑ พฤษภ�คม  

ที่ผ่�นม�

อ�จ�รย์ปรีดีไม่เพียงมีคุณูปก�รเป็นอเนกปริย�ยต่อมห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ของเร� ห�กยังได้ทำ�ง�นรับใช้ช�ติอย่�งสำ�คัญในหล�ยด้�น 

ทั้งก�รเมืองก�รปกครอง กฎหม�ย เศรษฐกิจ ก�รต่�งประเทศ ฯลฯ 

จนสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวอ�นันทมหิดลมีพระบรมร�ชโองก�รให้เป็น 

“รัฐบุรุษอ�วุโส” ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ และองค์ก�ร UNESCO ยกย่องให้



๙ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ท่�นเป็นบุคคลสำ�คัญของโลกในว�ระ ๑๐๐ ปีช�ตก�ล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

อีกด้วย

ก�รทีส่ำ�นักง�นธรรมศ�สตร์สมัพนัธ์และกองทนุทำ�บุญวันเกดิกบั

ธรรมศ�สตร ์จดัพมิพห์นงัสอื ปรดี ีพนมยงค:์ ชวีประวตัฉิบบัพกพา  

ของอ�จ�รย์ ดร.ฐ�ปนันท์ นิพิฏฐกุล แห่งคณะนิติศ�สตร์ (ศูนย์ลำ�ป�ง)  

เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับ “เพื่อนใหม่” ทุกคนในครั้งนี้ จึงเป็นโอก�สดีที ่

นกัศกึษ�ทุกคนจะได้รูจ้กัอ�จ�รย์ปรดีมี�กกว่�เพยีงในฐ�นะผูป้ระศ�สน์- 

ก�รของมห�วิทย�ลัยแห่งนี้

คว�มคดิ ชวีติ และง�นของอ�จ�รย์ปรดี ีผ่�นข้อเขยีนของอ�จ�รย์ 

ฐ�ปนันท์ในหนังสือเล่มนี้ ยืนยันให้พวกเร�ได้เห็นแล้วว่� “ผลของก�รที่

ก่อสร้�งไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญห�ย”

(รองศ�สตร�จ�รย์เกศินี วิฑูรช�ติ)

๒๗ มิถุน�ยน ๒๕๖๓



ปรีดี พนมยงค์: ชีวประวัติฉบับพกพา๑๐

ค�าน�าผู้เขียน

ห�กศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (๑๑ พฤษภ�คม ๒๔๔๓ - 

๒ พฤษภ�คม ๒๕๒๖) ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งผู้ประศ�สน์ก�รมห�วิทย�ลัย

วิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมือง เป็นคนแรกและเพียงคนเดียวของ

สถ�บันอุดมศึกษ�แห่งนี้ ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภ�คม 

ที่ผ่�นม� ท่�นผู้ประศ�สน์ก�รฯ ก็จะมีอ�ยุครบ ๑๒๐ ปีบริบูรณ์

ถึงกระนั้น ธรรมช�ติก็คือธรรมช�ติ และธรรมช�ติยังคงปฏิบัติ

หน้�ที่ของตนเองอย่�งมั่นคงสมำ่�เสมอต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกน�ม

นอกจ�กผลง�นและคุณูปก�รในด้�นอื่น ๆ  แล้ว ก�รที่ท่�น

ผู้ประศ�สน์ก�รฯ ริเริ่มก่อตั้งสถ�บันอุดมศึกษ�แห่งน้ีข้ึนภ�ยหลัง

ก�รอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุน�ยน ๒๔๗๕ ต้องนับเป็นก�รเปิดศักร�ชใหม่

ของก�รอุดมศึกษ�ในเวล�นั้นเลยก็ว่�ได้  ผู้เขียนขอเชิญชวน “เพื่อน

ใหม่” ให้ลองห�เวล�ศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจคว�มเป็นม�ของสถ�บัน

อุดมศึกษ�แห่งนี้ด้วยตนเอง แล้วจะเห็นในท่ีสุดว่� สถ�บันอุดมศึกษ�

แห่งนี้ถือกำ�เนิดขึ้นพร้อมด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นเพียงใด 

นับจ�กเวล�นี้เป็นต้นไป เพื่อนใหม่ทุกคนกำ�ลังจะก้�วเข้�สู่ช่วง

เวล�แห่งก�รศึกษ�เล่�เรียนอย่�งจริงจัง ผู้เขียนขออนุญ�ตสรุปและฝ�ก

ข้อคิดเล็ก ๆ  จ�กท่�นผู้ประศ�สน์ก�รฯ ปรีดี พนมยงค์ ไว้ดังนี้

การศึกษาวิทยาการไม่ว่าแขนงใด จ�าต้องมี “จิตใจ

วิทยาศาสตร์ (Scientific spirit)” มิใช่ว่าหลงเชื่อทุกสิ่ง



๑๑ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ที่ได้ยินได้ฟัง โดยปราศจากการไตร่ตรองและวิเคราะห์

วิจารณ์ ในวัฒนธรรมการศึกษาของไทยแต่เดิมมาก็ระบุ

ไว้ถึงคติ “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการขจัดอคติ

และความงมงายทั้งปวงในการแสวงหาความรู้ 

อนึ่ง จิตใจวิทยาศาสตร์ย่อมประกอบด้วย ๑. จิตใจ

สังเกต ๒. จิตใจมาตรการ กล่าวคือ สามารถก�าหนด

ได้ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพของสิ่งท่ีศึกษาค้นคว้า  

๓. จิตใจค้นคว้าหาหลักฐานและเหตุผล รวมถึงการ

ใช้ความคิดทางตรรกวิทยา ๔. จิตใจพิเคราะห์วิจารณ์ 

๕. จิตใจปราศจากอคติ และ ๖. จิตใจที่มีความคิดเป็น

ระเบียบ ๑ 

ขอขอบพระคุณสำ�นักง�นธรรมศ�สตร์สัมพันธ์และกองทุน

ทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศ�สตร์ที่ได้กรุณ�นำ�บทคว�มเดิมของผู้เขียน 

ม�จัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้ง และขอขอบคุณคุณกษิดิศ อนันทน�ธรที่รับ

เป็นบรรณ�ธิก�รในก�รจัดพิมพ์ครั้งนี้

ฐ�ปนันท์ นิพิฏฐกุล

๑
 โปรดดูร�ยละเอียดใน ปรีดี พนมยงค์, ปรัชญาคืออะไร, ใน ปรีดี พนมยงค์ กับสังคม

ไทย: รวมข้อเขียนของปรีดี พนมยงค์ (กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

และโครงก�ร ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย, ๒๕๒๖), น. ๓ - ๒๓.



ปรดีี พนมยงค ์
ชีวประวัติ ฉบับพกพา

ข้อเขียนนี้เผยแพร่คร้ังแรกในชื่อ
“ปรดีี พนมยงค์ รัตนบุรุษสยาม” 

ที่ www.the101.world เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภ�คม ๒๕๖๐

ส่วนข้อคว�มทั้งหมดในกรอบต่�ง ๆ  ของบทคว�มนี ้

เป็นของบรรณ�ธิก�รที่เพิ่มเติมสำ�หรับก�รพิมพ์ครั้งนี้
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แทบทุกครั้งเลยก็ว่�ได้ ห�กต้องลงมือเขียนหรือเล่�เรื่องเกี่ยวกับ 

น�ยปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอ�วุโส ผู้เขียนมักหวนระลึกถึงเด็กหนุ่ม 

ช�วเยอรมันคนหนึ่ง

ในปี ค.ศ. ๑๘๓๕ เมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นอ�ยุ ๑๗ ปี เข�ได้เขียน

เรียงคว�มส่งครู ในง�นชิ้นนั้น เข�พย�ย�มอธิบ�ยวิถีชีวิตและอุดมคติ

ในก�รทำ�ง�นของมนุษย์ โดยสรุปคว�มไว้ตอนท้�ยของเรียงคว�มว่�

ประวัติศาสตร์เรียกขานบรรดามนุษย์เหล่านั้น 

ในฐานะผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ซึ่งโดดเด่นข้ึนด้วยการงานท่ี 

เป็นไปเพื่อความดีงามร่วมกัน ประสบการณ์ต่างขนาน

นามบุคคลผู้มอบความสุขแด่มวลชนทั้งหลายส่วนข้าง

มากที่สุดนั้นว่า มนุษย์ผู้เป็นสุขยิ่งนัก

ศาสนธรรมนั้นเองสอนเราว่า บุรุษในอุดมคติอัน

ผู้คนทั้งปวงต่างประสงค์จะเดินตามรอยเท้าของเขานั้น 

ล้วนอุทิศตนเองแล้วเพื่อความดีงามของมนุษยชาติ 

แล้วใครกันเล่าจะกล้าลุกขึ้นมาบอกว่า น่ีเป็นสิ่ง 

ไร้สาระ

หากเราได้เลือกแล้วซึ่งจุดยืนในชีวิตที่เราสามารถ

ประกอบกิจการงานส่วนใหญ่เพื่อมนุษยชาติได้ ย่อมไม่มี

ภารกิจอื่นใดที่จะชี้น�าเราได้อีกต่อไป ด้วยเหตุที่กิจการ

งานเหล่านั้นได้พลีไว้เพื่อประโยชน์แห่งมนุษย์ทุกผู ้

ทุกนามร่วมกันแล้ว

ต่อแต่นี้ไป ประสบการณ์ของเราจะมิใช่ประสบ-

การณ์แห่งความสุขอันเจือด้วยความเห็นแก่ตัวอย่าง 
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คับแคบ แต่ความสุขของเราน้ันจะเป็นสมบัติของมหาชน

เรือนล้าน คุณูปการทั้งหลายของเรา แม้จะซ่อนคงไว้

ในความเงียบเชียบ แต่จะด�ารงอยู่ชั่วกาลนาน และบน 

เถ้าถ่านแห่งเรือนกายของเรานี่เอง จะเป็นที่หลั่งรดซึ่ง

น�้าตาแห่งมหาบุรุษทั้งปวง

เมื่อเรียงคว�มส่งถึงมือของ เอ็ช. วิทเท็นบ�ค (H. Wyttenbach) 

ผู้เป็นครู ง�นชิ้นน้ีได้รับก�รตรวจและประเมินว่� “ดีพอใช้” ผู้เขียนจึง

พอเข้�ใจได้ทันทีว่� ก�รบรรย�ยชีวิตเป็นตัวอักษรนั้นออกดูจะง่�ยเสีย

เหลือเกิน แต่ชีวิตที่เป็นจริงคงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่�งแน่นอน

ผู้เขียนเองไม่แน่ใจว่� เด็กหนุ่มช�วเยอรมันเจ้�ของเรียงคว�ม 

ชิ้นนี้ที่ชื่อ ค�ร์ล ม�ร์กซ์ (Karl Marx) จะตระหนักในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่  

แต่สำ�หรับชีวิตของน�ยปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียนเห็นว่�สะท้อนให้เห็นทั้ง

นัยแห่งข้อคว�มตอนท้�ยของนักเรียน ค�ร์ล ม�ร์กซ์ และยังสะท้อน

ชีวิตจริงของท่�นเองที่กรุ่นไปด้วยก�รต่อสู้ม�โดยตลอด

น�ยปรีดี พนมยงค์ ตอสู้เพื่ออะไร
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I. ชีวติสามัญ (พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๗๕) 
แสวงวถิีปัญญาและการศึกษาเพื่อมาตุภูมิ

    ท�ำไมถึงชือ่ปรดีี?
เพร�ะเป็นบุตรช�ยคนแรกของครอบครัว ซึ่งห่�งจ�กพี่ส�วคนโต

ถึง ๗ ปี และเป็นบุตรที่เกิดจ�กก�รคลอดอย่�งย�กลำ�บ�ก จนทีแรก 

ใคร ๆ  ก็นึกว่�ท�รกผู้นี้จะไม่มีชีวิตรอดเสียแล้ว ด้วยเหตุนี้บิด� 

ม�รด�จึงให้ชื่อว่� “ปรีดี” เพร�ะทำ�ให้บุพก�รีรู้สึกเช่นเดียวกับ 

คว�มหม�ยของน�ม

วันถือก�าเนิด

ย้อนกลับไปในอดีตที่เรียกกันต�มคติโบร�ณว่� ใกล้ยุคกึ่ง

พุทธก�ล (พุทธศักร�ช ๒๕๐๐) ส�ยนำ้�อ้อยอิ่งแห่งลำ�คลองคูเมืองฝั่ง

ด้�นใต้ ตรงข้�มวัดพนมยงค์ เมืองกรุงเก่� ได้ต้อนรับก�รถือกำ�เนิดขึ้น

ของท�รกน้อยซึ่งมีน�มว่� “ปรีดี” ในวันศุกร์ขึ้น ๑๓ คำ่� เดือน ๖ ปีชวด 

อีกนัยหนึ่งคือ วันที่ ๑๑ พฤษภ�คม ๒๔๔๓/๑๙๐๐ (ต�มปฏิทินส�กล)

บิด�ของท�รกน้อยผู้นี้มีน�มว่� น�ยเสียง พนมยงค์ ส่วนม�รด�

มีน�มว่� น�งลูกจันทน์ พนมยงค์

สกุลพนมยงค์

ต�มคำ�บอกเล่�เกี่ยวกับประวัติสกุล “พนมยงค์” น้ัน อ�จย้อน

ร่องรอยกลับขึ้นไปได้ถึงพระนมแห่งกษัตริย์ในสมัยอยุธย�พระองค์หนึ่ง  

พระนมท่�นนี้มีน�มว่� “ประยงค์” เป็นผู้สร้�งวัดขึ้น ณ บริเวณฝั่ง 
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ด้�นใต้ของลำ�คลองคูเมือง ส่วนบ้�นเรือนของพระนมก็ตั้งอยู่ ณ ฝั่งตรง

กันข้�มกับวัดนั่นเอง

ด้วยลักษณะของก�รออกเสียงของคนโบร�ณ จ�กคำ�ว่� 

“พระนมประยงค์” จึงควบสั้นเข้�กล�ยเป็น “พนมยงค์” และหล�ยชั่ว

อ�ยุคนต่อม� จึงกล�ยเป็นชื่อที่ใช้เรียกพระนมประยงค์และวัดที่พระนม

สร้�งขึ้นในที่สุด

จนกระทั่งปี ๒๔๕๖ มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติขน�น

น�มสกุล น�ยเสียงจึงขอให้พระสุวรรณวิมลศีล เจ้�คณะเมืองในเวล�

นั้นช่วยตั้งน�มสกุลให้ พระสุวรรณวิมลศีลซึ่งทร�บเรื่องร�วเกี่ยวกับ

บรรพบุรุษของน�ยเสียง จึงตั้งน�มสกุลให้ว่� “พนมยงค์”

นายเสียง และนางลูกจันทน์ พนมยงค์
บิดามารดาของนายปรดีี
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การศึกษาในช่วงต้น

เด็กช�ยปรีดีเริ่มเรียนหนังสือกับครูแสงที่ตำ�บลท่�ว�สุกรีก่อน 

ต่อม� จึงย้�ยไปอำ�เภอท่�เรือ เพื่อศึกษ�กับหลวงปร�ณีประช�ชน 

(เปี่ยม ขะช�ติ) และเรียนต่อที่โรงเรียนวัดรวก ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐประจำ�

อำ�เภอท่�เรือ จนสอบไล่ได้ชั้น ๑ แห่งประโยค ๑ ในปี ๒๔๕๔ ซึ่งใน

เวล�น้ันยังคงเป็นระบบก�รศึกษ�แบบเก่� แต่เมื่อกระทรวงธรรมก�ร

จำ�แนกหลักสูตรก�รศึกษ�ใหม่เป็นชั้นมูล ประถม และมัธยมแล้ว  

เด็กช�ยปรีดีจึงเข้�ศึกษ�ในโรงเรียนวัดศ�ล�ปูน ในอำ�เภอกรุงเก่�

เมื่อจบชั้นประถม ก็ย้�ยไปศึกษ�ชั้นมัธยมในเมืองหลวงที่

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และย้�ยกลับม�ศึกษ�ต่อโรงเรียนตัวอย่�ง

ประจำ�มณฑลกรุงเก่� จนสอบไล่ได้ชั้นมัธยม ๖ ในปี ๒๔๕๘ แล้วกลับ

เข้�ไปศึกษ�ต่อในโรงเรียนสวนกุหล�บอีก ๖ เดือน

    โรงเรยีนอยุธยำวทิยำลัย
โรงเรียนตัวอย่�งประจำ�มณฑลกรุงเก่� ต่อม�เปลี่ยนชื่อเป็น

โรงเรียนอยุธย�วิทย�ลัย

ปรีดีเข้�เรียนที่นี่ในปี ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) สำ�เร็จก�รศึกษ�

ในปี ร.ศ. ๑๓๔ (พ.ศ. ๒๔๕๘) มีเลขประจำ�ตัวนักเรียน คือ ๗๙๑

ประสบการณ์ชีวติชาวนา

หลังจ�กนั้น เด็กช�ยปรีดีจึงกลับม�ช่วยน�ยเสียงผู้เป็นบิด�

ทำ�น�ที่ตำ�บลอู่ตะเภ� (ปัจจุบันคือ อำ�เภอวังน้อย) เข�ได้สัมผัส

ประสบก�รณ์ครั้งแรกในก�รลงมือช่วยบิด�ทำ�น�ด้วยตนเอง รวมถึงก�ร
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    ไฟไหม้ฟำง
“ผู้ใดประสงค์ช่วยชาวนาต้องรู้ลักษณะธรรมชาติของฟาง พ่อเคย 

ห้าแต้ม*ครั้งหนึ่ง คือ เมื่ออายุประมาณ ๑๖ ปีได้ไปอยู่กับคุณปู่ที่นา  

คืนแรกพ่อเห็นแสงเพลิงที่โรงนาท่ีอยู่ไกลออกไปประมาณ ๓ ก.ม. 

โดยความไม่รู้เรื่องฟาง พ่อจึงบอกคุณปู่ว่า ไฟไหม้โรงนาที่อยู่ห่างไกล

นั้น คุณปู่จึงบอกว่า ชาวนาจุดฟางแล้วประเดี๋ยวฟางก็จะมอด ไม่ใช่

ไฟไหม้โรงนา พ่อก็คอยดูก็สังเกตว่า เป็นจริง เพราะสักประเดี๋ยว

เดียวกองเพลิงที่เห็นลุกโชติช่วงนั้นก็ค่อย ๆ  มอดลง ดังที่คุณปู่บอก

ว่า ชาวบ้านเขาว่า ไฟไหม้ฟางประเด๋ียวเดียวก็ดับ...” (จ�กจดหม�ย

ถึง ป�ล แป๋ว ด� ลูกรัก ลงวันที่ ๔ มีน�คม ๒๔๑๒)

* หม�ยถึง พลั้งพล�ดน่�ข�ยหน้�

สังเกตถึงปัญห�ประก�รต่�ง ๆ  และวิถีชีวิตอันแท้จริงของช�วน� เช่น 

ก�รที่บิด�เปล่ียนไปทำ�น�ท่ีท่�หลวงซึ่งไม่มีก�รชลประท�น ต้องเผชิญ

ฝนแล้งติดต่อกัน ๒ ปี หรือแม้แต่ถูกขโมยกระบือไปจนหมด ท�งก�ร 

ก็ไม่ได้เข้�ช่วยเหลือ อีกทั้งยังต้องเสีย “ส่วย” (เงินรัชชูปก�ร) และ

อ�กรค่�น�ให้แก่หลวง ยังไม่นับกรณีช�วน�ซึ่งเช่�ท่ีดินต้องถูกเอ�รัด 

เอ�เปรียบจ�กเจ้�ของที่ดินในเรื่องค่�เช่� จ�กพ่อค้�ข้�วเปลือก และ

จ�กเจ้�ของโรงสีข้�ว เป็นต้น

แม้ในเวล�นั้นจะปร�กฏเป็นเพียงปัญห�เฉพ�ะหน้�ฉุกใจ 

เด็กหนุ่มให้คิดแสวงห�ท�งออก แต่เด็กช�ยปรีดีคงห�รู้ไม่ว่� นี่คือ 

จิ๊กซอว์ตัวแรก ๆ  ที่เม่ือปะติดปะต่อกันเข้�แล้วจะฉ�ยภ�พรวมของ

ปัญห�ที่หยั่งลึกของประเทศนี้อย่�งลึกซึ้ง
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เหตุการณ์ส�าคัญที่มีส่วนก่อรูปความคิด

ในระหว่�งที่ยังศึกษ�เล่�เรียน ปร�กฏเหตุก�รณ์หล�ยเหตุก�รณ์

ที่สำ�คัญขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อคว�มคิดและ

คว�มเข้�ใจของเด็กช�ยปรีดีไม่น้อย 

เหตุก�รณ์เหล่�นั้น ได้แก่ วันที่ ๒๓ ตุล�คม ๒๔๕๓ พระบ�ท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวเสด็จสวรรคต และในปีต่อม�คือ 

วันที่ ๑๐ ตุล�คม ๒๔๕๔ ดร.ซุนยัดเซ็นก่อก�รอภิวัฒน์ล้มล้�งระบอบ

ก�รปกครองเก่�และก่อตั้งระบอบประช�ธิปไตยขึ้นในประเทศจีน  

เด็กช�ยปรีดีได้รับรู้เร่ืองนี้ในชั้นเรียนจ�กครูผู้สอนวิช�ประวัติศ�สตร์

และภูมิศ�สตร์ และยังมีเหตุก�รณ์ที่ช�วจีนในเมืองกรุงเก่�พ�กันตัดห�ง

เปียทิ้ง เพื่อต้อนรับก�รสิ้นสุดลงของระบอบก�รปกครองเก่�

ถัดม�ในปี ๒๔๕๕ เกิดเหตุก�รณ์กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ข้ึนใน 

เมืองหลวง เด็กช�ยปรีดีให้คว�มสนใจกับเหตุก�รณ์นี้เป็นอย่�งม�ก  

ไม่น้อยไปกว่�ก�รได้มีโอก�สพบ “เทียนวรรณ” และสนทน�กับ “ก.ศ.ร. 

กุหล�บ” ด้วยตนเอง

อีกทั้งยังเกิดก�รเปลี่ยนแปลงระบอบก�รปกครองในประเทศ

รัสเซียต�มม�ในปี ๒๔๖๑

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ในปี ๒๔๖๐ น�ยปรีดีกลับเข้�สู่เมืองหลวงเพื่อศึกษ�ต่อในระดับ

อุดมศึกษ� โดยสอบเข้�เรียนในโรงเรียนกฎหม�ย กระทรวงยุติธรรม 

น�ยเสียงบิด�นำ�ไปฝ�กและให้อ�ศัยอยู่ในบ้�นป�กคลองส�นของ

พระย�ชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธ�ด� (ขำ� ณ ป้อมเพชร์) ซึ่งนับได้ว่�เป็นญ�ติ
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ห่�ง ๆ  กับน�ยเสียง นอกจ�กนี้ น�ยปรีดียังได้เรียนภ�ษ�ฝรั่งเศสกับ 

อ�จ�รย์เลเดแกร์ (E. Ladeker) ช�วฝรั่งเศส ที่เนติบัณฑิตยสภ�ด้วย

    อำจำรย์เลเดแกร์
อ�จ�รย์เลเดแกร์เป็นปิย�จ�รย์ของน�ยปรีดี ดังเมื่อสำ�เร็จ 

ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอกแล้ว เข�เขียนคำ�อุทิศถึงอ�จ�รย์ท่�นนี้ 

เป็นพิเศษเอ�เลย นอกจ�กน้ี เมื่อน�ยปรีดีพำ�นักที่ประเทศ

ฝรั่งเศสในช่วงบั้นปล�ยชีวิต ในวัน “เช็งเม้งฝรั่ง” (La Toussaint)  

๑ พฤศจิก�ยน ของทุกปี น�ยปรีดีจะเดินท�งไปสุส�นของอ�จ�รย์ 

เลเดแกร์ที่เมือง Montainville เพื่อว�งดอกไม้ระลึกถึงท่�นผู้นี้เป็น

ประจำ�ทุกปี 

การท�างานระหว่างเรยีน

นอกจ�กจะกลับเข้�ม�ศึกษ�ต่อในเมืองหลวงแล้ว น�ยปรีด ี

ยังได้ทำ�ง�นเป็นเสมียนในสำ�นักทน�ยคว�มพระวิชิตมนตรี (สุด  

กุณฑลจินด�) ระหว่�งปี ๒๔๖๐ - ๒๔๖๒ ต่อม�พระย�ชัยวิชิตฯ ให้น�ย

ปรีดีเข้�ทำ�ง�นเป็นเสมียนโทประจำ�กรมร�ชทัณฑ์ในปี ๒๔๖๒ - ๒๔๖๓

เนติบัณฑิต

จนกระทั่งในปี ๒๔๖๒ น�ยปรีดีสอบไล่ได้ชั้นเนติบัณฑิต แต่

เนื่องจ�กต�มข้อบังคับสมัยนั้น ผู้ที่จะเป็นเนติบัณฑิตต้องมีคุณสมบัติ

คือมีอ�ยุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ น�ยปรีดีจึงต้องรอให้ตนเองมีอ�ยุครบ

เกณฑ์ในปี ๒๔๖๓ จึงส�ม�รถเข้�เป็นสม�ชิกส�มัญแห่งเนติบัณฑิตย-

สภ�ได้
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คดีพลาติสัย

ในระหว่�งน้ันเอง น�ยปรีดีได้รับอนุญ�ตให้ว่�คว�มเป็นทน�ย

ในคดีชั้นอุทธรณ์ จำ�เลยคือน�ยลิ่ม ซุ่นหงวน เจ้�ของเรือโป๊ะ ซึ่งถูก

รัฐบ�ลเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่�เสียห�ย ๖๐๐ บ�ท เหตุเกิดจ�กเรือโป๊ะ

ตงหลีของจำ�เลยซึ่งจอดอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปร�ก�ร ถูกพ�ยุพัดม� 

โดนพลับพล� สถ�นที่ของรัฐซึ่งอยู่ริมนำ้� เกิดคว�มเสียห�ย ศ�ล 

ชั้นต้นตัดสินว่� เป็นคว�มประม�ทของจำ�เลยจึงให้ชดใช้ค่�เสียห�ย 

ศ�ลอุทธรณ์และศ�ลฎีก�ตัดสินให้ยกฟ้องจำ�เลย

ในก�รสู้คดี ทน�ยคว�มจำ�เลยยกเร่ือง “ภัยนอกอำ�น�จ” ใน

บทกฎหม�ยเก่�สมัยพระเอก�ทศรถขึ้นเป็นข้อต่อสู้ (ปัจจุบันเรียกว่� 

เหตุสุดวิสัย) ผลแห่งคดีนี้ (คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ ๑๑๕ พ.ศ. ๒๔๖๓) 

ได้ทำ�ให้ทน�ยคว�มหนุ่มปรีดี ซึ่งยังมีอ�ยุไม่ครบ ๒๐ ปี เป็นท่ีรู้จักกัน

อย่�งกว้�งขว�งทีเดียว

การศึกษาต่อในต่างประเทศ

ในเดือนสิงห�คม ปี ๒๔๖๓ น�ยปรีดีได้รับก�รคัดเลือกเพื่อรับ

ทุนจ�กกระทรวงยุติธรรมไปศึกษ�วิช�กฎหม�ย ณ ประเทศฝรั่งเศส

ถ้�เร�พิจ�รณ�จ�กนโยบ�ยของรัฐบ�ลและบริบทของประเทศ

สย�มในช่วงเวล�นั้น จะเห็นได้ว่� กำ�ลังอยู่ในช่วงเวล�สำ�คัญเพื่อ

เปลี่ยนแปลงระบบกฎหม�ยและวิช�นิติศ�สตร์ให้สอดรับกับกระแสก�ร

พัฒน�แบบสมัยใหม่ที่ค่อย ๆ  ก่อตัวขึ้นนับจ�กรัชก�ลท่ี ๔ เป็นต้นม� 

และเร่งจังหวะถี่ขึ้นในรัชก�ลที่ ๕

อีกนัยหนึ่ง เนื่องจ�กประเทศสย�มกำ�ลังร่�งประมวลกฎหม�ย

ข้ึนใช้หล�ยฉบับ โดยมีเหตุผลเร่งด่วนที่จะปลดแอกจ�กปัญห� 
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สิทธิสภ�พนอกอ�ณ�เขตที่มีม�นับจ�กก�รลงน�มในสนธิสัญญ� 

เบ�ว์ริงในปี ๒๓๙๘

ก�รที่รัฐบ�ลมีทรัพย�กรบุคคลที่มีคว�มเข้�ใจในระบบกฎหม�ย

ตะวันตกเป็นอย่�งดีไว้ทำ�ง�นในด้�นนี้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งระบบ

กฎหม�ยซีวิลลอว์แบบยุโรปภ�คพื้นทวีป เช่น ฝรั่งเศสและเยอรมัน 

จึงเป็นคว�มจำ�เป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้สำ�หรับก�รจัดก�รกับคว�ม

เปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน

แต่สำ�หรับน�ยปรีดี นี่คือโอก�สที่จะทำ�คว�มใฝ่ฝันอันใหญ่ยิ่ง 

ให้เป็นจริงขึ้นด้วย

ชีวติในต่างแดน

เมื่อเดินท�งม�ถึงฝร่ังเศสในวันที่ ๒๕ กันย�ยน ๒๔๖๓ น�ย

ปรีดีได้เข้�ศึกษ�ภ�ษ�ฝรั่งเศสและคว�มรู้ทั่วไปที่วิทย�ลัยก็อง (Lycée 

de Caen) เป็นลำ�ดับแรก กระทั่งได้รับประก�ศนียบัตรก�รศึกษ�ก่อน

ระดับอุดมศึกษ� (le baccalauréat) เช่นเดียวกับนักเรียนช�วฝรั่งเศส

โดยทั่วไป

ต่อม� เมื่อรู้จักกับอ�จ�รย์เลอบงนัวส์ (Lebonnois) ผู้สอนวิช�

ประวัติศ�สตร์ และดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสถ�บันครุศ�สตร์ระหว่�ง

ประเทศ (L’institut pédagogique international) ซึ่งเป็นสถ�บันสอน

ภ�ษ�ฝรั่งเศสสำ�หรับช�วต่�งช�ติ นักศึกษ�หนุ่มปรีดีได้มีโอก�สพัก

อ�ศัยอยู่ด้วยและได้รับคว�มรู้ในด้�นอื่น ๆ  เพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นอันม�ก 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งพัฒน�ก�รและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ

ฝรั่งเศส เวล�รับประท�นอ�ห�รแทบทุกมื้อกับอ�จ�รย์ท่�นนี้จึงเป็น

เวล�แห่งก�รส่ังสมข้อมูลไปพร้อมกัน นั่นหม�ยถึง คว�มรู้รอบตัวที่จะ
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เป็นฐ�นแห่งก�รศึกษ�ค้นคว้�และก�รต่อยอดท�งปัญญ�ออกไปอย่�ง

กว้�งขว�งในเวล�ต่อม�

การศึกษาระดับปรญิญา

ในปี ๒๔๖๔ น�ยปรีดีเข้�ศึกษ�กฎหม�ยต�มหลักสูตรบ�เชอ- 

ลิเอร์ (Bachelier en Droit) อันเป็นปริญญ�ของรัฐชั้นที่ ๑ ณ มห�-

วิทย�ลัยก็อง (Université de Caen) โดยใช้เวล� ๒ ปี

นายปรดีี พนมยงค์ 
เมื่อคร้ังศึกษาในฝร่ังเศส 
ถ่ายภาพร่วมกับ
นายควง อภัยวงศ์ (ซ้าย) 
นายชม จารุรัตน์ (ขวา)
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วิช�ที่ต้องเรียนในปีที่ ๑ ก็ได้แก่ วิช�พงศ�วด�รกฎหม�ย 

(ปัจจุบันคือประวัติศ�สตร์กฎหม�ย) กฎหม�ยโรมัน (ว่�ด้วยบุคคล 

ทรัพย์และมรดก) เศรษฐวิทย� (น่�จะเป็นวิช�เศรษฐศ�สตร์ในปัจจุบัน) 

ก�รสอบมีทั้งข้อเขียนและสอบป�กเปล่�

ส่วนในปี ๒๔๖๕ ซึ่งเป็นก�รเริ่มเรียนในชั้นปีที่ ๒ ก็ต้องเรียนวิช�

เช่นวิช�กฎหม�ยโรมัน (ว่�ด้วยหนี้) กฎหม�ยลักษณะปกครองท้องที่  

(ปัจจุบันคือกฎหม�ยปกครอง) ก�รสอบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ 

ปีที่ ๑

ผลการศึกษาอันโดดเด่น

ในเดือนมิถุน�ยนปี ๒๔๖๖ นักศึกษ�ปรีดีสอบไล่ผ่�นชั้นปีที่ 

๒ โดยได้รับเกียรตินิยมดีม�ก (Mention Très bien) อีกทั้งยังได้รับ 

“ร�งวัลชมเชย” สำ�หรับก�รกล่�วป�ฐกถ�ว่�ด้วยตำ�รวจช�วน� และ 

ได้รับปริญญ� Bachelier en Droit

นายปรดีี พนมยงค์ 
(แถวยืนคนที่ ๒ 
จากขวา)
กับเพื่อนนักเรยีน
ในฝร่ังเศส
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ก�รศึกษ�ในชั้นลิซองซิเอ (Licencié en droit) อันเป็นปริญญ�

ของรัฐชั้นที่ ๒ แท้จริงแล้วก็คือ ก�รศึกษ�ต่อเนื่องในชั้นปีที่ ๓ ซึ่ง

นักศึกษ�ปรีดีต้องเรียนตัวบทกฎหม�ยฉบับต่�ง ๆ  เข้มข้นขึ้นกว่�ปีท่ี

ผ่�นม�หล�ยวิช� เช่น กฎหม�ยพ�ณิชย์ กฎหม�ยก�รคลัง ก�รสอบ 

ก็เช่นเดียวกันกับปีที่ ๑ และ ๒ และเมื่อสอบผ่�นปีท่ี ๓ จะได้รับ

ปริญญ� Licencié en droit หรือปริญญ�นิติศ�สตรบัณฑิตนั่นเอง

    กิจกรรมพิเศษของปรดีี ในระหวำ่งศึกษำในฝรัง่เศส
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๖๗ ปรีดีร่วมกับนักเรียนไทยในฝรั่งเศสกับ

สวิตเซอร์แลนด์และนักเรียนไทยในประเทศอื่นส่วนที่ขึ้นต่อสถ�นทูต 

สย�มกรุงป�รีส ตั้งสม�คมอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกชื่อว่� “ส�มัคย�- 

นุเคร�ะห์สม�คม” อักษรย่อ “ส.ย.�.ม.” เรียกเป็นภ�ษ�ฝรั่งเศสว่�  

“Association Siamoise d’intellectualite et d’ Assistance 

Mutuelle” อักษรย่อ “S.I.A.M.”

ต่อม�ได้รับเลือกตั้งเป็นเลข�ธิก�รสม�คมคนแรก แล้วใน  

พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับเลือกตั้งเป็นสภ�น�ยกสม�คม และในปีถัดม�ก ็

ได้รับเลือกตั้งเป็นสภ�น�ยกสม�คมอีกครั้งหนึ่ง

นอกจ�กนี้ยังได้ริเริ่มที่จะแปลงสม�คมฯ ให้เป็นสหภ�พแรงง�น 

และมีก�รต่อสู้ท่�นอัครร�ชทูตสย�มสมัยนั้นซึ่งเป็นตัวแทนระบบ 

สมบูรณ�ฯ จนเกิดเป็นเร่ืองร�ว เกือบที่รัชก�ลที่ ๗ จะเรียกตัว

ปรีดีกลับเมืองไทยก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ� เคร�ะห์ดีท่ีน�ยเสียง บิด�  

ทำ�เรื่องถว�ยฎีก�ขอให้ปรีดีสำ�เร็จก�รศึกษ�เสียก่อน
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับนักศึกษาไทยในฝร่ังเศส
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การศึกษาระดับปรญิญาเอก

จ�กนั้น ในปี ๒๔๖๗ นักศึกษ�ปรีดีได้ย้�ยจ�กเมืองก็อง เข้�ม�

ศึกษ�กฎหม�ยต่อในระดับปริญญ�เอก ณ กรุงป�รีส โดยได้ม�พำ�นัก

อยู่ในเขตก�ร์ทิเยร์ ล�แต็ง (Quartier-Latin)

ต�มหลักสูตรนี้ นักศึกษ�ปรีดีจะต้องเรียนเน้ือห� ๒ ภ�ค 

ก�รศึกษ� โดยในภ�คก�รศึกษ�ที่ ๑ มีเรียน ๔ วิช� ได้แก่ พงศ�วด�ร

กฎหม�ยอย่�งพิสด�ร วิช�แปลและวินิจฉัยกฎหม�ยโรมัน อีก ๒ วิช�

มีชื่อเดียวกันคือ กฎหม�ยโรมันอย่�งพิสด�รและลึกซึ้ง ส่วนในภ�คก�ร

ศึกษ�ท่ี ๒ ก็เข้�สู่เนื้อห�ก�รศึกษ�เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎหม�ย

ส�ข�ที่สำ�คัญทั้งหล�ย และจบด้วยก�รเขียนวิทย�นิพนธ์เป็นภ�ค 

ก�รศึกษ�ที่ ๓ จึงจะได้รับปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตของรัฐคือ Docteur en 

Droit (mention sciences juridiques)

การศึกษานิติศาสตร์โรมัน (Ratio scripta)

  มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องรำ่�เรียนในระดับปริญญ�เอก

นี้ด้วยว่� ก�รอบรมในท�งวิช�ก�รและคว�มคิดชั้นสูงบนพื้นฐ�นของ

นิติศ�สตร์โรมัน ที่แม้แต่นิติศ�สตร์ของประเทศยุโรปทั้งปวงก็ยกย่องว่�

เป็น Ratio scripta (ระบบเหตุผลที่ถูกบันทึกเป็นล�ยลักษณ์อักษร) นั้น 

น่�จะทำ�ให้นักศึกษ�ปรีดีตระหนักแน่แก่ใจได้เป็นอย่�งดีถึงภ�รกิจที่วิช�

นิติศ�สตร์มีต่อโลก ต่อวัฒนธรรมของยุโรป และที่สำ�คัญที่สุดก็คือต่อ

ประเทศสย�ม

อีกนัยหนึ่ง วิช�นิติศ�สตร์ท่ีหย่ังร�กลงสู่หลักวิช�อันเป็นระบบ

ของเหตุผล ท้ังไม่ข้ึนกับเจตจำ�นงและอำ�น�จหรืออำ�เภอใจของมนุษย์

คนใดน้ัน ก็พึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้มีข้ึนในประเทศสย�มด้วยเช่นกัน 



ปรีดี พนมยงค์: ชีวประวัติฉบับพกพา๒๘

และต้องไม่ลืมด้วยว่� นี่คือปัญญ�ญ�ณที่เป็นร�กฐ�นสำ�คัญแห่งระบบ

กฎหม�ยยุโรปภ�คพื้นทวีป (ระบบกฎหม�ยซีวิลลอว์) โดยแท้

วทิยานิพนธ์ปรญิญาเอก

นักศึกษ�ปรีดีสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตของรัฐ  

ในปี ๒๔๖๙ เป็นคนแรกของประเทศไทย โดยก�รเขียนง�นวิจัยในหัวข้อ 

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) เมื่อพิจ�รณ�กันต�มเกณฑ์

ท�งวิช�ก�รจ�กง�นศึกษ�และวิจัยช้ินนี้แล้ว ก็น่�จะทำ�ให้บัณฑิตหนุ่ม

ปรีดี พนมยงค์ กล�ยม�เป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ยหุ้นส่วนอย่�ง 

ไม่อ�จปฏิเสธได้

วชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง

อย่�งไรก็ดี ด้วยคว�มใส่ใจในปัญห�ท�งเศรษฐกิจอันเป็น

ประสบก�รณ์แต่เมื่อครั้งได้ช่วยบิด�ทำ�น�น้ัน มีส่วนผลักดันให้บัณฑิต

หนุ่มปรีดีไม่พอใจแต่เพียงก�รได้รับคว�มรู้ท�งกฎหม�ยเป็นก�รเฉพ�ะ 

เท่�นั้น แต่ยังพย�ย�มและขวนขว�ยเล่�เรียนศ�สตร์อีกแขนงหน่ึง  

กล่�วคือ เศรษฐศ�สตร์ ซึ่งตนเองเห็นว่� จะมีส่วนในก�รแสวงห�

หนท�งแก้ปัญห�ที่ตนเองเคยประสบม�ได้ด้วย

ดังนั้น ก�รสอบผ่�นและได้รับ “ประก�ศนียบัตรก�รศึกษ�ชั้นสูง 

ท�งเศรษฐกิจก�รเมือง (Diplôme d’Études Supérieures d’Éco-
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หน้าปกและคําอุทิศ 
วทิยานิพนธ์ปรญิญาเอกของนายปรดีี พนมยงค์
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nomie politique)” เพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยวิช�เศรษฐศ�สตร์พิสด�ร 

ประวัติศ�สตร์ลัทธิเศรษฐกิจ กฎหม�ยและวิทย�ศ�สตร์ก�รคลัง  

กฎหม�ยและวิทย�ศ�สตร์ก�รแรงง�น เป็นเหตุให้ได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับ 

ระบบเศรษฐกิจหล�กหล�ยชนิด รวมทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม

ที่เกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นของ

บัณฑิตหนุ่มผู้นี้ได้เป็นอย่�งดี

นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการตกผลึกทางความคิด

ผลพวงที่สำ�คัญย่ิงในเรื่องน้ีได้ปร�กฏขึ้นในเวล�ต่อม� โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อครั้งนำ�เสนอ เค้�โครงก�รเศรษฐกิจ ในปี ๒๔๗๖ 

และชัดเจนย่ิงขึ้นท�งคว�มคิด เมื่อให้สัมภ�ษณ์แก่ท่�นอ�จ�รย์  

ดร.ฉัตรทิพย์ น�ถสุภ� เสมือนดังบทสรุปที่ว่�

“ผมจึงเกิดจิตส�านึกว่า สมควรที่สยามจะได้มีแผนเศรษฐกิจ

ตามทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยสมานกับท้องที่กาลสมัย

ของสยามเท่าที่ผมประสบพบเห็น และที่ได้เปลี่ยนแปลงต่อ ๆ  มา 

ในระหว่างที่ผมศึกษาอยู่นั้น”

เร�คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่� จ�กปัญห�ของช�วน�สย�มที่ได้

ประสบด้วยตนเองม�ก่อนหน้�น้ี เมื่อหลอมรวมเข้�กับวิช�คว�มรู้ท�ง

กฎหม�ยและเศรษฐศ�สตร์ที่ตนเองใฝ่ใจเป็นพิเศษแล้ว ย่อมกล�ยม�

เป็นปัญญ�ญ�ณส่วนบุคคลที่หย่ังลึกลงสู่ปัญห�พื้นฐ�นที่สำ�คัญที่สุด

ของสย�มประเทศในเวล�นั้น

โดยสรุป นี่คือฐ�นท�งปัญญ�ที่สำ�คัญที่ค่อย ๆ  ผ่�นก�รส่ังสม

บ่มเพ�ะข้ึนจ�กชีวิตก�รศึกษ�จ�กวัยเย�ว์ ซึ่งเริ่มจ�กภ�ยในประเทศ

ก่อน และใช้เวล�อีก ๗ ปีต่อม� จนกระท่ังสำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้นสูงท�ง
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วิช�ก�รในดินแดนที่เป็นแม่แบบของก�รเมืองก�รปกครองที่ยกย่อง 

“เสรีภ�พ เสมอภ�ค และภร�ดรภ�พ”

“ปารสี” ในฐานะแหล่งบ่มเพาะการอภิวัฒน์

น�ยปรีดีกล ่�วถึงเมืองที่ตนเองได ้มีโอก�สไปเข ้�ศึกษ� 

เล่�เรียนว่� “นับจ�กก�รอภิวัฒน์ใหญ่ในปี ๒๓๓๒ [ค.ศ. ๑๗๘๙] เป็น 

ต้นม� ป�รีสได้กล�ยเป็นแหล่งบ่มเพ�ะก�รอภิวัฒน์ประช�ธิปไตยให้

กับหล�ยประเทศในยุโรปและในเอเซีย กล่�วคือ ขนบจ�รีตเพื่อก�ร 

อภิวัฒน์ที่แพร่หล�ยและสืบส�นกันม�ย�วน�นทั้งในท�งทฤษฎีและ

ก�รลงมือปฏิบัติได้ตกทอดม�จนถึงช่วงเวล�ที่ข้�พเจ้�ยังเป็นนักศึกษ� 

อยู่ในป�รีสด้วย

“มาร์กซ์ เองเกิลส์ รวมถึงเลนินซึ่งก่อการอภิวัฒน์อันยิ่งใหญ่ 

ล้วนแต่ได้เคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในปารีสมาแล้ว ส่วนชาวเอเซียซึ่ง

ปรารถนาในเอกราชอันสมบูรณ์ของชาติและประสงค์จะปลดเปลื้อง

มาตุภูมิของตนจากลัทธิอาณานิคมหรือกึ่งอาณานิคมนั้น ต่างมารวมตัว 

กันอยู่ในประเทศฝร่ังเศสในช่วงเวลาน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหงียน

ไอคว๊อค (โฮจิมินห์) โจวเอินไหล เฉินอี้ รวมถึงบรรดานักอภิวัฒน์จาก

ประเทศต่าง ๆ  อีกเป็นอันมาก …”

แผนการใหญ่

บนถนนอองรี ม�ร์แต็ง (Rue Henri Martin) อันร่มรื่นและ

ทอดตัวย�วออกไปกว่� ๕๐๐ เมตร ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี เป็นผู้ที่น�ย

ปรีดีชักชวนให้ม�เดินเล่น และสนทน�ร่วมกัน บ�งตอนของก�รสนทน�

ได้รับก�รบันทึกไว้ว่�



ปรีดี พนมยงค์: ชีวประวัติฉบับพกพา๓๒

“ปรารภกันว่า ได้ยินผู้ที่ต้องการเปล่ียนระบบสมบูรณาฯ มา

มากมายหลายคนแล้ว แต่ยังไม่มีใครจะตัดใจเอาจริง ฉะนั้น เราจะไม่

พูดแต่ปาก คือจะต้องท�าจริง จากน้อยไปสู่มาก แล้ววางวิธีการชวน 

เพื่อนที่ไว้ใจได้ร่วมเป็นหน่วยแรกขึ้น ต่อมา จึงชวน ร.ท. แปลก  

ร.ต. ทัศนัย ซึ่งย้ายจากบ้านพักเดิมไปอยู ่ถิ่นเดียวกับข้าพเจ้าที่  

Quartier-Latin จึงได้สนทนากันแทบทุกวัน แล้วก็ได้ชวนเพื่อนอ่ืน ๆ  

ให้ร่วมด้วย”

พลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองระลอกใหม่

ในเดือนกุมภ�พันธ์ ปี ๒๔๖๙ น�ยปรีดีร่วมกับเพ่ือนอีก ๖ คน 

ได้นัดประชุมกันท่ีหอพักแห่งหนึ่ง ณ ถนน ดู ซอมเมอร�ร์ (Rue du 

Sommerard) ในกรุงป�รีส ใช้เวล�ประชุมกันร�ว ๕ วัน ซึ่งผู้ที่เข้�ร่วม 

ทั้ง ๗ คน ได้แก่ ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี ร.ท. แปลก ขีตตะสังคะ  

ร.ต. ทัศนัย มิตรภักดี น�ยตั้ว ลพ�นุกรม หลวงสิริร�ชไมตรี (จรูญ  

สิงหเสนี) น�ยแนบ พหลโยธิน และน�ยปรีดี พนมยงค์

นับเป็นจุดกำ�เนิดของแกนนำ�ขบวนก�รเคลื่อนไหวในน�ม “คณะ

ร�ษฎร” พร้อมนโยบ�ยสำ�คัญ ได้แก่ “หลัก ๖ ประก�รของคณะร�ษฎร” 

อันประกอบด้วย

(๑) จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น 

เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ของประเทศไว้ให้มั่นคง

(๒) จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ 

ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก



๓๓ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

(๓) ต้องบ�ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทาง

เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคน

ท�าจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎร

อดอยาก

(๔) จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวก

เจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎร เช่นที่เป็นอยู่)

(๕) จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ 

เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น

(๖) จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

กลับสู่มาตุภูมิ

ในวันที่ ๙ มีน�คม ๒๔๖๙ น�ยปรีดีเดินท�งกลับประเทศด้วย

เรือกลไฟของบริษัทญ่ีปุ่น โดยออกจ�กท่�เมืองม�ร์แซยร์ (Marseille) 

ท�งตอนใต้ของฝรั่งเศส และเรือเข้�เทียบท่�ปล�ยท�งในวันท่ี ๑ 

เมษ�ยนปีเดียวกัน

ภ�ยในปีแรกของก�รกลบัสูป่ระเทศสย�ม น�ยปรดีเีข้�รบัร�ชก�ร 

เป็นผู้พิพ�กษ�ประจำ�กระทรวงยุติธรรม โดยมีหน้�ที่คือ ฝึกหัดอัยก�ร

ศ�ลต่�งประเทศและศ�ลคดีต่�งประเทศเป็นเวล� ๖ เดือน และมีหน้�ที ่

บันทึกกระทงแถลงสำ�นวนคดีฎีก�ประจำ�ศ�ลฎีก�อยู่เป็นเวล� ๖ เดือน

เช่นกัน

จ�กนั้น จึงได้รับตำ�แหน่งผู้ช่วยเลข�นุก�รกรมร่�งกฎหม�ย 

(ปัจจุบันคือ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�) และยังเป็นผู้สอนใน

โรงเรียนกฎหม�ย กระทรวงยุติธรรม ท่ีตนเป็นศิษย์เก่�ด้วยในเวล�

เดียวกัน
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วันชื่นคืนสุข เร ิ่มชีวติครอบครัว 

วันที่ ๑๖ พฤศจิก�ยน ๒๔๗๑ มีง�นมงคลสมรสของน�งส�ว 

พูนศุข ณ ป้อมเพชร์ กับน�ยปรีดี พนมยงค์ ณ บ้�นป้อมเพชร์ หลัง

สมรสแล้วมีบุตรและธิด�รวม ๖ คน ได้แก่ ลลิต� ป�ล สุด� ศุขปรีด� 

ดุษฎี และว�ณี

น�งส�วพูนศุขเป็นบุตรคนที่ ๕ ของพระย�ชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรม-

ธ�ด� และคุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิตฯ (สุวรรณศร) เกิดเมื่อวันที่ ๒ มกร�คม 

๒๔๕๕ 

แน่นอนว่� น�งส�วพูนศุขในวัยเพียง ๑๗ ปี คงไม่เคยตระหนัก

เป็นแน่ว่� ก�รสมรสครั้งนี้จะนำ�พ�ตนเองเข้�สู่ประวัติศ�สตร์อีกหน้�

หนึ่งของสังคมไทยอย่�งนึกไม่ถึงทีเดียว โดยเฉพ�ะในฐ�นะภริย�คู่ทุกข์

คู่ย�กของน�ยปรีดี พนมยงค์

คู่ชีวติปรดีี-พูนศุข
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ครอบครัวปรดีี-พูนศุข

งานวชิาการ

วิช�ที่น�ยปรีดีต้องรับผิดชอบสอนในโรงเรียนกฎหม�ยนั้น ได้แก่ 

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ว่�ด้วยหุ้นส่วน บริษัท สม�คม ซึ่งต้องถือว่�

เป็นวิช�ในคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�นโดยตรงของน�ยปรีดีเลยทีเดียว 

อีกวิช�หนึ่งได้แก่ วิช�กฎหม�ยระหว่�งประเทศแผนกคดีบุคคล และยัง

มีวิช�ใหม่ที่เพิ่งกำ�หนดขึ้นในโรงเรียนกฎหม�ยเป็นครั้งแรก นั่นคือ วิช�

กฎหม�ยปกครอง ด้วยเหตุนี้ น�ยปรีดีจึงกล�ยเป็นอ�จ�รย์ผู้บรรย�ย

วิช�นี้เป็นคนแรกด้วย
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วชิากฎหมายปกครอง

ดูเหมือนว่� คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นของน�ยปรีดีในเรื่อง 

“องค์กรธุรกิจเอกชน” เช่นที่ตนได้รำ่�เรียนและเขียนง�นวิทย�นิพนธ์ม� 

กลับถูกบดบังด้วยเจตน�รมณ์ที่ใหญ่ยิ่งกว่�นั้น

คำ�ปร�รภในตำ�ร�กฎหม�ยปกครองของผู้บรรย�ยคนแรก ซึ่ง

เขียนขึ้นหลังปี ๒๔๗๕ ย่อมเป็นประจักษ์พย�นที่สำ�คัญในกรณีนี้ ดังมี

คว�มบ�งตอนว่�

“ …ค�าอธิบายกฎหมายปกครองของข้าพเจ้านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์แห่งการอภิวัฒน์ เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

คือ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นปีที่ใกล้กับวาระที่จะท�าการอภิวัฒน์ดังกล่าว

แล้ว ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้สอนกฎหมาย

ปกครอง ซึ่งเป็นวิชาใหม่เพิ่งใส่ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนกฎหมาย  

ข้าพเจ้าได้ถือโอกาสน้ันท�าการสอนเพ่ือปลุกจิตส�านึกนักศึกษาในสมัย

นั้นให้สนใจแนวทางประชาธิปไตย และในทางเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็น

รากฐานของสังคม ส่วนกฎหมายเป็นแต่โครงร่างเบ้ืองบนของสังคม

เท่านั้น…”

    หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
น�ยปรีดีได้รับพระร�ชท�นบรรด�ศักดิ์ในร�ชทินน�มท่ี หลวง

ประดิษฐ์มนูธรรม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิก�ยน ๒๔๗๑ ต�มตำ�แหน่ง

ในกรมร่�งกฎหม�ย และล�ออกจ�กบรรด�ศักดิ์กลับม�ใช้น�มเดิม 

เมื่อวันที่ ๔ ธันว�คม ๒๔๘๔
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ในปี ๒๔๗๑ นายปรดีีเปิดกิจการโรงพิมพ์นิติสาส์น มีการออกหนังสือ นิติสาส์น พิมพ์
ประชุมกฎหมายต่าง ๆ  และคําอธิบายทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ต่อมาเมื่อตั้ง
มหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตร์และการเมืองแล้ว นายปรดีีได้ยกกิจการให้เป็นโรงพิมพ์ของ
มหาวทิยาลัย แท่นพิมพ์ของโรงพิมพ์นี้เอง ที่ว่ากันว่า เป็นแท่นพิมพ์ประกาศคณะราษฎร 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

(ปัจจุบันแท่นพิมพ์นี้จัดแสดงในหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ ตึกโดม มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
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II. การงานแห่งรัฐ (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๙๐) 
เพื่อชาติและราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๕) 
คือบทเรยีนราคาแพง

น�ยปรีดีเคยบันทึกถึงเหตุก�รณ์ก�รขึ้นศ�ลของบรรด�น�ยทห�ร 

ผู้ก่อก�ร ร.ศ. ๑๓๐ ไว้ว่� “ระหว่างการพิจารณาคดีต่อหน้าคณะ

กรรมการทหารพิเศษ ผู้พิพากษาได้กล่าวต�าหนินายทหารราชองครักษ์

ท่านหนึ่งว่าไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงผู้พิพากษา

อย่างอาจหาญว่า เขารักชาติยิ่งกว่าองค์กษัตริย์ และด้วยเหตุที่ตน 

ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุด จึงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นใน 

ราชส�านักดีเสียยิ่งกว่าเหล่าทหารและราษฎรอื่น ๆ  เม่ือนั้น เขาจึงเห็น

แล้วว่า ความเริงส�าราญและความไร้สาระในราชส�านักย่อมน�าพาชาติ

ให้ตกต�่า สิ่งนี้ได้ท�าให้เขาตระหนักชัดด้วยตนเอง จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วม

ในกลุ่มดังกล่าวด้วย”

และในท่ีสุด “ด้วยความตั้งใจที่จะรับใช้เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย

ของข้าพเจ้าให้ได้มาซึ่งเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ของชาติ อีกทั้ง 

บรรลุถึงความไพบูลย์ทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยอันแท้จริง 

ข้าพเจ้าและเพื่อนนักศึกษาชาวสยามบางคนจึงได้ก่อตั้งข้ึนเป็นแกนน�า 

ลับของ ‘คณะราษฎร’ พวกเรามีความประสงค์จะท�าการอภิวัฒน์

ประชาธิปไตยในประเทศของเรา บรรดาทฤษฎีการอภิวัฒน์และการ 

ทั้งปวงที่จะต้องด�าเนินการซึ่งได้รับส่ังสมมาจากประเทศฝร่ังเศสมีส่วน

ช่วยพวกเราในเวลาต่อมามิใช่น้อย”
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การอภิวัฒน์สยาม ระหว่างปี ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖

เวล�ยำ่�รุ่งของวันที่ ๒๔ มิถุน�ยน ๒๔๗๕ ซึ่งตรงกับวันศุกร์  

แรม ๖ คำ่� เดือน ๗ ปีวอก อันเป็นปีที่ ๘ ในรัชสมัยของพระบ�ทสมเด็จ 

พระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๗ คณะบุคคลซ่ึงประกอบด้วย

ข้�ร�ชก�รทห�ร (ทห�รบก ทห�รเรือ) พลเรือน และร�ษฎร ร่วมกัน 

ในน�มของ “คณะร�ษฎร” เข้�ยึดอำ�น�จก�รปกครองประเทศเพื่อ

เปลี่ยนแปลงก�รปกครองเป็นระบอบประช�ธิปไตยแบบรัฐสภ� 

(Parliamentary System) และประก�ศใช้กฎหม�ยรัฐธรรมนูญเพื่อ

เป็นแม่บทในก�รปกครองต�มแบบประเทศที่เป็นประช�ธิปไตยทั้งหล�ย

ประกาศคณะราษฎร

น�ยปรดีีในฐ�นะหัวหน้�ผูก่้อก�รฝ่�ยพลเรอืน เป็นผูร่้�งประก�ศ 

คณะร�ษฎร ซึ่งถือได้ว่�มีสถ�นะสำ�คัญยิ่งในเหตุก�รณ์อภิวัฒน์อย่�งที่

ไม่เคยปร�กฏม�ก่อนในประวัติศ�สตร์ก�รเมืองสย�ม

ประการแรก ในท�งก�รเมือง ประก�ศคณะร�ษฎรแถลงเหตุผล 

และเจตน�รมณ์อันหนักแน่นของก�รอภิวัฒน์ อีกนัยหน่ึง นับเป็น

เอกส�รที่ประก�ศหลักก�รพื้นฐ�นของระบอบก�รปกครองใหม่ ซึ่งเข้�

แทนที่ระบอบเก่� (Ancient régime) และผู้ร่�งยืนยันต่อส�ธ�รณะด้วย

ว่� นี่คือหลักก�รแห่งสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

ประการที่สอง ในแง่ก�รบริห�รปกครองแผ่นดิน ประก�ศฉบับนี ้

ระบุหลัก ๖ ประก�รอันเป็นเสมือนทิศท�งสำ�คัญในก�รบริห�ร 

บ้�นเมืองในระบอบก�รปกครองใหม่ โดยนัยนี้ จึงน่�จะเทียบสถ�นะ

และคว�มสำ�คัญของประก�ศคณะร�ษฎรฉบับนี้ได้ในระดับเดียวกัน

กับ “คำ�ประก�ศส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ๑๗๘๙  
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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)” ที่ประก�ศใช้ภ�ยหลังเหตุก�รณ์ก�รอภิวัฒน์ฝรั่งเศสเลย 

ทีเดียว

กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรก

ต่อม� ในวันที่ ๒๗ มิถุน�ยน ๒๔๗๕ มีก�รประก�ศใช้ธรรมนูญ

ก�รปกครองแผ่นดินสย�ม พุทธศักร�ช ๒๔๗๕ ซ่ึงเป็นกฎหม�ย

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ โดยน�ยปรีดีเป็นผู้ร่�งขึ้นอีกเช่นกัน 

แต่เมื่อรัชก�ลที่ ๗ เติมคำ�ว่� “ชั่วคร�ว” ลงไป จึงเป็นเหตุให้จำ�ต้อง 

มีก�รร่�งรัฐธรรมนูญฉบับถ�วรขึ้นใหม่ในเวล�ต่อม�

งานฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร

  ในวันท่ี ๒๘ มิถุน�ยน ๒๔๗๕ น�ยปรีดีได้รับแต่งตั้งให้เป็น

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร ต่อม�สภ�ผู้แทนร�ษฎรแต่งตั้งให้เป็น

เลข�ธิก�รสภ�ฯ คนแรก อีกทั้งยังเป็นกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญฉบับ

ถ�วร ซึ่งต่อม�ได้รับก�รประก�ศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ ๑๐ 

ธันว�คม ๒๔๗๕

งานฝ่ายบรหิาร

น�ยปรีดีได้รับก�รเลือกตั้งจ�กสภ�ผู้แทนร�ษฎรให้ร่วมเป็น

หนึ่งใน “คณะกรรมก�รร�ษฎร” โดยมีพระย�มโนปกรณ์นิติธ�ด�เป็น 

“ประธ�นคณะกรรมก�รร�ษฎร” และเมื่อประก�ศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 
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ลงวันที่ ๑๐ ธันว�คม ๒๔๗๕ แล้วจึงได้เลิกไป โดยจัดต้ัง “คณะ

รัฐมนตรี” ขึ้นแทน

เค้าโครงการเศรษฐกิจ

ในปี ๒๔๗๖ น�ยปรีดีได้รับมอบหม�ยจ�กรัฐบ�ลให้เป็นผู้ร่�ง

และนำ�เสนอ “โครงก�รเศรษฐกิจ” เพื่อให้เป็นไปต�มประก�ศคณะ

ร�ษฎรท่ีเป็นเสมือน “สัญญ�ประช�คม” ที่คณะผู้ก่อก�รผูกพันตนเอง

ไว้แก่ร�ษฎรทั้งปวงในก�รอภิวัฒน์

และท่ีสำ�คัญในก�รนี้ก็คือ “…ถ้าเราคงท�าตามแบบเก่า การ

เปลี่ยนแปลงการปกครองคราวนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะเราไม่ท�าสาระ

ส�าคัญ คือแก้ความฝืดเคืองของราษฎร แบบที่เราต้องเดินน้ัน ต้องเดิน

อย่างอาศัยหลักวิชา อาศัยแผน อาศัยโครงการวิธีโซเชียลลิสม์ เป็นวิธี

วิทยาศาสตร์โดยแท้…” 

หัวใจของการอภิวัฒน์สยาม

น�ยปรีดีกล่�วในก�รประชุมกรรม�นุก�รพิจ�รณ�เค้�โครงก�ร

เศรษฐกิจอย่�งหนักแน่นและอธิบ�ยตรงเข้�สู่ประเด็นสำ�คัญที่สุดของ

ก�รอภิวัฒน์สย�มว่� “รับรองความเห็นหม่อมเจ้าสกลฯ [สกลวรรณ�กร 

วรวรรณ] ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองคราวนี้ ไม่ใช่ Coup d’État 

เป็น Revolution ในทางเศรษฐกิจ…”
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การตอบโต้การอภิวัฒน์ระลอกแรก

เมื่อเกิดคว�มแตกแยกท�งคว�มเห็นในก�รรับรองเค้�โครง 

ก�รเศรษฐกิจ ต่อม�ในวันที่ ๑ เมษ�ยน ๒๔๗๖ รัฐบ�ลกลับแก้ปัญห� 

ด้วยก�รประก�ศใช้พระร�ชกฤษฎีก�ปิดสภ�ผู้แทนร�ษฎรและงดใช้ 

รัฐธรรมนญูบ�งม�ตร� พร้อมกบัประก�ศใช้พระร�ชบัญญตัคิอมมวินสิต์  

๒๔๗๖ ในวันต่อม� และบังคับให้น�ยปรีดีซึ่งถูกกล่�วห�ว่�ฝักใฝ่ลัทธิ

คอมมิวนิสต์ ต้องเดินท�งออกจ�กประเทศ ในวันที่ ๑๒ เมษ�ยน 

๒๔๗๖

นายปรดีี พนมยงค์ เมื่อคร้ังออกเดินทาง
ไปฝร่ังเศสในปี ๒๔๗๖ ภายหลังวกิฤต
ในการเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจ
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การยึดอ�านาจเพื่อสานต่อการอภิวัฒน์

ในวันที่ ๒๐ มิถุน�ยน ๒๔๗๖ น�ยพันเอก พระย�พหลพลพยุห-

เสน�เป็นหัวหน้�นำ�ทห�รบก ทห�รเรือ และพลเรือน เข้�ยึดอำ�น�จ

ก�รปกครองประเทศ เพื่อเปิดสภ�ผู้แทนร�ษฎร และนำ�บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันว�คม ๒๔๗๕ ม�ใช้บังคับต่อไป พร้อม

ทั้งจัดตั้งรัฐบ�ลใหม่ที่มีพระย�พหลพลพยุหเสน�เป็นน�ยกรัฐมนตรี

น�ยปรีดีจึงได้รับก�รติดต่อจ�กรัฐบ�ลใหม่ให้เดินท�งกลับ

ประเทศ ในวันที่ ๒๙ กันย�ยน ๒๔๗๖ และในวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๔๗๖ 

น�ยปรีดีได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี

การตอบโต้การอภิวัฒน์ระลอกที่สอง

ในระหว่�งวันที่ ๑๑ - ๒๔ ตุล�คม ๒๔๗๖ เกิดเหตุก�รณ์กบฏ 

บวรเดช เมื่อพระองค์เจ้�บวรเดช อดีตเสน�บดีกระทรวงกล�โหม และ

คณะในน�ม “คณะกู้บ้�นเมือง” ได้ยกกำ�ลังทห�รจ�กหัวเมือง อ�ทิ 

โคร�ช เข้�ล้อมพระนคร และยื่นข้อเสนอหล�ยประก�รต่อรัฐบ�ล

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเพิ่มอำ�น�จให้แก่กษัตริย์ และที่เห็นเป้�หม�ย

ได้อย่�งชัดเจนท่ีสุดก็คือ ก�รล้มรัฐบ�ลและ “ห้ามมิให้ใช้อ�านาจหรือ

โอกาสในต�าแหน่งหน้าที่ เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ลัทธิที่ตนนิยม หรือ

บังคับขู่เข็ญโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้คนอื่นถือลัทธิที่ตนนิยมนั้นเป็น

อันขาด” แต่ในที่สุดก็จำ�ต้องพ่�ยแพ้แก่ฝ่�ยรัฐบ�ลอันชอบด้วยกฎหม�ย



๔๕ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ปรดีีพ้นมลทิน

ในวันที่ ๒๕ ธันว�คม ๒๔๗๖ สภ�ผู้แทนร�ษฎรได้ตั้งคณะ
กรรมก�รสอบสวน กรณีน�ยปรีดีถูกกล่�วห�ว่�เป็นคอมมิวนิสต์ เมื่อ
กระบวนก�รสอบสวนเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมก�รมีมติเป็นเอกฉันท์

ว่� น�ยปรีดีมิได้ฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์แต่อย่�งใด

งานบรหิารในต�าแหน่งรัฐมนตร ี

ง�นที่สำ�คัญของน�ยปรีดีในฐ�นะรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง 

ต่�ง ๆ  มีดังนี้

กระทรวงมห�ดไทย (มีน�คม ๒๔๗๖ - สิงห�คม ๒๔๘๐) เช่น 

ร่�งกฎหม�ยเพื่อจัดตั้งเทศบ�ลขึ้นทั่วประเทศ

กระทรวงก�รต่�งประเทศ (สิงห�คม ๒๔๘๐ - ธันว�คม ๒๔๘๑) 

เช่น ส�นต่อก�รเจรจ�ยกเลิกสนธิสัญญ�ไม่เสมอภ�คกับต่�งช�ติหล�ย

ประเทศ

กระทรวงก�รคลัง (ธันว�คม ๒๔๘๑ - ธันว�คม ๒๔๘๔) เช่น 

บุกเบิกและว�งร�กฐ�นธน�ค�รช�ติ ปรับปรุงก�รจัดเก็บภ�ษีอ�กร 

และเสนอให้ประก�ศใช้ “ประมวลรัษฎ�กร” เป็นครั้งแรก

    ผลงำนเมื่อเป็นรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงมหำดไทย
(๑) ปรีดีได้ปฏิบัติก�รเพื่อให้ร�ษฎรมีส่วนร่วมในก�รปกครอง

ท้องถิ่นและท้องที่ คือ

- ได้ต้ังเทศบ�ลทั่วร�ชอ�ณ�จักรสย�มต�ม พ.ร.บ.เทศบ�ล 

ซ่ึงปรีดีเป็นผู้ร่�งให้รัฐบ�ลพระย�พหลฯ เสนอต่อสภ� 
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ผู้แทนร�ษฎร เพื่อให้ก�รปกครองท้องถิ่นเป็นไปต�มระบบ

ประช�ธิปไตย

- ได้มีก�รกวดขันให้มีก�รเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้�นและกำ�นันต�ม 

พ.ร.บ.ปกครองท้องที่

(๒) ได้จัดต้ังกรมโยธ�เทศบ�ลเพ่ือสอดคล้องกับก�รปกครอง

เทศบ�ลและสร้�งท�งท้องที่หล�ยจังหวัด

(๓) ป้องกันและปร�บปร�มก�รประทุษร้�ยระหว่�งมนุษย์ด้วย

กันให้ลดน้อยลงกว่�สมัยก่อน

(๔) สร้�งโรงพย�บ�ลหล�ยแห่ง รวมทั้งจัดให้มีเรือพย�บ�ลต�ม

ลำ�นำ้�โขงโดยใช้สล�กกินแบ่งของท้องที่

(๕) สร้�งฝ�ยและพนังหล�ยแห่งเพื่อช่วยช�วน�และเกษตรกร

(๖) สร้�งทัณฑนิคม เพื่อให้ผู้พ้นโทษแล้วมีที่ดินของตน

ฯลฯ

การก่อตัง้มหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง 
และต�าแหน่งผู้ประศาสน์การมหาวทิยาลัยฯ

  น�ยปรีดีได้รับมอบหม�ยจ�กรัฐบ�ลให้เป็นผู้ร่�งพระร�ช-

บัญญัติมห�วิทย�ลัยวิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมือง พุทธศักร�ช ๒๔๗๖  

เมือ่ได้ประก�ศใช้แล้ว รฐับ�ลจงึเสนอให้แต่งตัง้น�ยปรดีเีป็นผูป้ระศ�สน์- 

ก�รมห�วิทย�ลัยฯ ในวันที่ ๑๑ เมษ�ยน ๒๔๗๖ ต่อม�ตำ�แหน่งนี้ 

ถูกยุบเลิกไปอันเนื่องม�จ�กมีกฎหม�ยฉบับใหม่ประก�ศใช้ กล่�วคือ  

พระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยวิช�ธรรมศ�สตร์ พุทธศักร�ช ๒๔๙๕ อัน

เป็นผลสืบเนื่องจ�กก�รรัฐประห�รในปี ๒๔๙๐
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เจตน�รมณ์ของก�รก่อตั้งสถ�บันอุดมศึกษ�แห่งน้ี ปร�กฏ

ชัดเจนใน (๑) พระร�ชปร�รภตอนต้นพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัย

วิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมือง พุทธศักร�ช ๒๔๗๖ กล่�วคือ “โดยที่

สภาผู้แทนราษฎรถวายค�าปรึกษาว่า เมื่อได้มีการปกครองระบอบ

รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นการสมควรที่จะรีบจัดบ�ารุงการศึกษาวิชา 

ธรรมศาสตร์และการเมืองให้ได้ระดับมหาวิทยาลัยในอารยะประเทศ 

และให้แพร่หลายยิง่ขึน้โดยเรว็ จึง่เป็นการสมควรทีจ่ะจัดตัง้มหาวทิยาลยั 

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นเป็นพิเศษ”

และใน (๒) คำ�กล่�วในวันทำ�พิธีเปิดของผู้ประศ�สน์ก�ร 

มห�วิทย�ลัยฯ กล่�วคือ วันที่ ๒๗ มิถุน�ยน ๒๔๗๗ (๒ ปีภ�ยหลัง 

ก�รประก�ศใช้ธรรมนูญก�รปกครองแผ่นดินสย�ม ฉบับ ๒๗ มิถุน�ยน 

๒๔๗๕) ที่ว่� “มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน�้าบ�าบัดความ

กระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส

ที่เขาควรมีควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา รัฐบาลและ

สภาผู้แทนราษฎรเห็นความจ�าเป็นในข้อนี้ จึงได้ตราพระราชบัญญัติ

จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้น … ยิ่งในสมัยที่ประเทศของเราด�าเนินการ

ปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วเป็นการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

มีมหาวิทยาลัยส�าหรับประศาสน์ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมืองแก่พลเมืองให้มากท่ีสุดที่จะเป็นได้ เปิดโอกาสแก่พลเมือง

ท่ีจะใช้เสรีภาพในการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศชาติสืบไป…” (ก�รเว้นวรรคและเน้นข้อคว�มเป็นของผู้เขียน)

ด้วยเหตุนี้ ก�รกล่�วอ้�งเจตน�รมณ์ก�รก่อตั้งมห�วิทย�ลัย

ซึ่งเป็นไปเพื่อ “เสรีภ�พท�งก�รศึกษ�” ย่อมจะถูกต้องถึงที่สุด เมื่อ 
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นายปรดีี พนมยงค์ ในฐานะผู้ประศาสน์การมหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง 
ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัย

เชื่อมโยงเข้�กับ “อุดมคติของก�รปกครองระบอบรัฐธรรมนูญของคณะ

ร�ษฎร” อย่�งแน่นแฟ้นเท่�นั้น

ในท�งตรงกันข้�ม ก�รอธิบ�ยเจตน�รมณ์ก�รก่อต้ังโดยยก

ข้อคว�มเพียงบ�งตอนออกจ�กบริบทโดยรวมของคำ�กล่�ว จนเป็นผล 

ให้มห�วิทย�ลยัแห่งนีม้สีถ�นะกล�ยเป็นเพยีง “บ่อนำ�้ดบัคว�มกระห�ย”  

โดยไม่เชื่อมโยงใด ๆ  เข้�กับระบอบรัฐธรรมนูญของคณะร�ษฎรเลย จึง

เป็นคำ�อธิบ�ยและก�รยกคำ�กล่�วของผู้ประศ�สน์ก�รมห�วิทย�ลัยฯ 

ออกจ�กบริบทซึ่งย่อมจะก่อคว�มเข้�ใจอันคล�ดเคลื่อนต่อส�ธ�รณชน

อย่�งยิ่ง
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    เดินทำงไปต่ำงประเทศเจรจำลดดอกเบี้ยเงนิกู้ท่ีรฐับำลรชักำลท่ี ๖ 
ได้ท�ำไว ้และทำบทำมรฐับำลต่ำงประเทศท่ีจะแก้ไขสนธิสัญญำ 
ไม่เสมอภำค
ครั้งรัชก�ลที่ ๖ รัฐบ�ลได้กู้เงินจ�กธน�ค�รอังกฤษเพื่อนำ�ม�ใช้

ก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภค ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปี ฉะนั้นเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๗๘ รัฐบ�ลพระย�พหลฯ จึงได้มอบหม�ยให้ปรีดีเดินท�งไป

กรุงลอนดอน เพื่อเจรจ�แปลงดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงม� ปรีดีได้เจรจ�

ให้ธน�ค�รอังกฤษลดดอกเบี้ยเงินกู้จ�กร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นร้อยละ 

๔ ต่อปี ซึ่งเป็นผลให้ช�ติไทยได้ลดดอกเบี้ยเป็นเงินจำ�นวนม�ก

ในคร�วเดียวกันนั้นปรีดีได้เดินท�งไปประเทศมห�อำ�น�จเพื่อ

ท�บท�มถึงก�รท่ีรัฐบ�ลสย�มจะเปิดเจรจ�ใหม่เพ่ือยกเลิกสนธิ

สัญญ�ไม่เสมอภ�คกับประเทศนั้น ๆ

นายปรดีี พนมยงค์ เมื่อคร้ังเดินทางไปเจรจากับสัมพันธมิตรยุโรป ในปี ๒๔๗๘
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    ผลงำนเมื่อเป็นรฐัมนตรวีำ่กำร 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
(๑) ในสมัยรัฐบ�ลสมบูรณ�ฯ นั้น สย�มถูกจักรวรรดินิยมหล�ย

ประเทศบังคับให้จำ�ต้องทำ�สัญญ�ไม่เสมอภ�ค โดยยอมให้หล�ย

ประเทศจักรวรรดินิยมมีสิทธิพิเศษเหนือประเทศไทยหล�ยประก�ร 

อ�ทิ คนในบังคับต่�งประเทศเหล่�นั้นทำ�ผิดในดินแดนไทย แต่ศ�ล

ไทยไม่มีอำ�น�จตัดสิน ห�กรัฐบ�ลไทยต้องส่งตัวคนต่�งประเทศ 

ที่ทำ�ผิดนั้นไปให้ศ�ลกงสุลของต่�งประเทศชำ�ระคดี แม้ต่อม� 

บ�งประเทศ อ�ทิ อังกฤษและฝร่ังเศส ยอมผ่อนผันให้ไทยตั้งศ�ล

ต่�งประเทศและศ�ลคดีต่�งประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้พิพ�กษ�ไทย

และที่ปรึกษ�กฎหม�ยช�วยุโรปร่วมกันพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีคนใน

บังคับอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นก็ต�ม แต่ในสนธิสัญญ�ก็ได้กำ�หนดไว้

อีกว่� ถ้�คว�มเห็นของผู้พิพ�กษ�ไทยขัดแย้งกับที่ปรึกษ�ช�วยุโรป  

ก็ให้ถือเอ�คว�มเห็นของที่ปรึกษ�ช�วยุโรปนั้นเป็นคว�มเห็นใหญ่กว่� 

ผู้พิพ�กษ�ไทยโดยไม่ต้องคำ�นึงถึงว่� ผู้พิพ�กษ�ไทยมีจำ�นวน

ม�กกว่�ที่ปรึกษ�ช�วยุโรป

แม้กระนั้นสนธิสัญญ�ก็ยังได้กำ�หนดไว้อีกว่�คดีที่อยู่ในศ�ล

ต่�งประเทศนั้น กงสุลอังกฤษก็ยังมีอำ�น�จที่จะถอนคดีไปชำ�ระ 

ที่ศ�ลกงสุลอังกฤษได้ สถ�นกงสุลของหล�ยประเทศมีศ�ลและมีคุก 

ภาพหน้าซ้าย
(บน) นายปรดีีเดินทางกับเรอืเคนรวิ มารุ หลังจากเดินทางเจราจากับต่างประเทศ
เพื่อลดดอกเบี้ยที่รัฐบาลระบอบเก่าทําไว้
(ล่าง) นายปรดีี พนมยงค์ เมื่อคร้ังตรวจราชการภาคใต้และแวะเยี่ยมราษฎรที่
จังหวัดตรัง ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๙
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สำ�หรับคนในบังคับของตนโดยเฉพ�ะ และมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ  ที่เรียก 

ต�มศัพท์กฎหม�ยต่�งประเทศว่� “สภ�พนอกอ�ณ�เขต” (Extra-

territoriality)

ส่วนในท�งเศรษฐกิจนั้นประเทศจักรวรรดินิยมดังกล่�วมีสิทธิ

พิเศษต�มสนธิสัญญ�ไม่เสมอภ�ค คือ ประเทศไทยถูกบังคับให้เก็บ

ภ�ษีข�เข้�ได้เท่�ที่สนธิสัญญ�กำ�หนดไว้ คือ เดิมเก็บภ�ษีข�เข้�ได้

เพียงร้อยละ ๓ ของร�ค�สินค้�ข�เข้� แม้รัฐบ�ลสมบูรณ�ฯ ได้แก้ไข

สนธิสัญญ�ให้สย�มมีสิทธิม�กขึ้นบ้�ง แต่ก็ยังมีข้อกำ�หนดอัตร�ภ�ษี

ศุลก�กรไว้อีกหล�ยประก�ร อีกทั้งจักรวรรดินิยมหล�ยประเทศได้

มีสิทธิพิเศษอื่น ๆ  อีก อ�ทิ ได้สัมปท�นป่�ไม,้ เหมืองแร,่ ก�รเดิน

เรือ ฯลฯ และมีอำ�น�จกับอิทธิพลในท�งก�รเมืองเหนือประเทศไทย

ปรีดีเป็นผู้ปฏิบัติก�รเพื่อเจรจ�สนธิสัญญ�ฉบับใหม่กับน�น�

ประเทศ เพื่อให้สย�มมีเอกร�ชและอธิปไตยสมบูรณ์ ปรีดีจึงใช้

ยุทธวิธีบอกเลิกสัญญ�ไม่เสมอภ�คกับประเทศจักรวรรดินิยมต่�ง ๆ  

นั้น และได้ยื่นร่�งสนธิสัญญ�ฉบับใหม่ที่สย�มได้เอกร�ชและอธิปไตย

สมบูรณ์นั้นแก่ประเทศจักรวรรดินิยมพิจ�รณ� ปรีดีได้ใช้คว�ม

อุตส�หะพย�ย�มเจรจ�โดยอ�ศัยหลัก “ดุุลยภ�พแห่งอำ�น�จ” ซึ่ง

ทำ�ให้จักรวรรดินิยมแต่ละประเทศนั้น ๆ  ยอมทำ�สนธิสัญญ�ฉบับใหม่

ที่ได้เอกร�ชและอธิปไตยสมบูรณ์ ในที่สุดจักรวรรดินิยมทุกประเทศ

ก็ได้ยอมทำ�สนธิสัญญ�ฉบับใหม่ที่สย�มได้เอกร�ชอธิปไตยสมบูรณ์ 

ทั้งเอกร�ชในท�งก�รเมือง และในท�งเศรษฐกิจ ฯลฯ

(๒) ได้เจรจ�กับรัฐบ�ลอังกฤษให้โอนดินแดนของสย�มส่วนหนึ่ง

ที่อังกฤษได้ไปจ�กสย�มต�มสนธิสัญญ�ฉบับปักปันเขตแดนระหว่�ง

สย�มกับอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๖๘ (สมัยรัชก�ลที่ ๔) ที่ป�กนำ้�จั่นจังหวัด

ระนองกับวิคตอเรียพอยท์ของอังกฤษซึ่งมีดินงอกท�งฝั่งไทย และ
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นายปรดีี พนมยงค์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ เจรจาแก้ไขสนธิสัญญา 
ไม่เสมอภาคกับนานาประเทศ ทําให้สยามมีเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์
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อีกแห่งหนึ่งที่มีดินแดนริมฝั่งไทยด้�นริมแม่นำ้�ส�ย จังหวัดเชียงร�ย 

รัฐบ�ลอังกฤษได้ตกลงยินยอมให้ดินแดนที่งอกที่ฝั ่งไทยนั้นเป็น 

ดินแดนของไทย 

ฯลฯ

    ผลงำนเมื่อเป็นรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลัง
(๑) ยกเลิกเงินภ�ษีรัชชูปก�ร อันเป็นซ�กตกค้�งจ�ก “เงินส่วย” 

ซึ่งร�ษฎรที่เป็นไพร่ของเจ้�ศักดิน�ต้องเสียให้เจ้�ศักดิน�

(๒) ยกเลิกอ�กรค่�น� ที่เป็นซ�กของก�รบรรณ�ก�ร ซึ่งร�ษฎร

ที่ทำ�น�ต้องส่งบรรณ�ก�รให้แก่เจ้�ศักดิน�สูงสุดที่ถือว่�ที่ดินทั้งหล�ย

ทั่วร�ชอ�ณ�จักรเป็นของประมุขของสังคม

(๓) ปรับปรุงภ�ษีอ�กรให้เป็นธรรมแก่สังคม คือ ผู้ใดมีร�ยได้ก็

เสียภ�ษีม�ก ผู้ใดบริโภคฟุ่มเฟือยม�กก็เสียภ�ษีท�งอ้อมม�ก และ

ถ้�ผู้ใดบริโภคเครื่องบริโภคที่ไม่จำ�เป็นแก่ก�รดำ�รงชีพก็ต้องเสียภ�ษี

อ�กรม�กต�มลำ�ดับ

(๔) สถ�ปน� “ประมวลรัษฎ�กร” เป็นแบบฉบับครั้งแรกใน

ประเทศไทย ซึ่งรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับภ�ษีอ�กรท�งตรงที่เป็นธรรม

แก่สังคม

(๕) เมื่อสงคร�มใหญ่ได้เริ่มขึ้นในยุโรปก่อนที่จะลุกล�มไป 

ทั่วโลกนั้น ปรีดีได้จัดก�รปกป้องทรัพย์สินของช�ติไทยซึ่งมีอยู่ใน

ต่�งประเทศนั้นได้ทันท่วงที คือ เมื่อครั้งระบบสมบูรณ�ฯ ได้ใช้วิธี

มีเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นทุนสำ�รองเงินตร�ฝ�กธน�ค�รอังกฤษไว ้

ในประเทศอังกฤษ ปรีดีค�ดคะเนว่� เงินปอนด์สเตอร์ลิงจะต้องลดค่� 

ลงต�มลำ�ดับ ฉะนั้นจึงได้จัดก�รเอ�เงินปอนด์ที่เป็นเงินลงทุนสำ�รอง
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เงินตร�จำ�นวนหนึ่ง ซื้อทองคำ�เป็นจำ�นวนนำ้�หนักประม�ณ ๑ ล้�น

ออนซ์ (๓๕ ล้�นกรัม) และได้นำ�ทองคำ�น้ันม�เก็บไว้ในห้องนิรภัย

กระทรวงก�รคลัง ซ่ึงยังคงรักษ�ไว้เป็นเงินทุนสำ�รองเงินบ�ทอยู่ 

เรื่อยม�

ต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์  
และจุดเร ิ่มต้น “เสรไีทย”

เมื่อเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบ�ยในหมู่คณะรัฐมนตรี ภ�ยหลัง

เหตุก�รณ์กองทัพญี่ปุ่นขย�ยอิทธิพลท�งทห�รเข้�สู่ดินแดนประเทศ

สย�ม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นอย่�งเป็นท�งก�รของสงคร�มโลก ครั้งที่ ๒ 

ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ด้วยก�รร้องขอจ�กฝ่�ยก�รทูตของญี่ปุ่น 

จอมพล ป. พิบูลสงคร�ม น�ยกรัฐมนตรีในเวล�น้ันได้ให้น�ยปรีด ี

พ้นจ�กตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง และแต่งตั้งให้เป็น

หนึ่งในคณะผู้สำ�เร็จร�ชก�รแทนพระองค์ ในวันที่ ๑๖ ธันว�คม ๒๔๘๔

จ�กสถ�นก�รณ์ในเวล�นั้น น�ยปรีดีเริ่มดำ�เนินก�รอย่�งเป็นขั้น

เป็นตอนเพื่อแก้ไขสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นเฉพ�ะหน้� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ปัญห�ก�รรุกร�นและล่วงลำ้�อำ�น�จอธิปไตยของประเทศสย�ม อีกทั้ง

ท่�ทีของรัฐบ�ลในเวล�นั้นท่ีดูเหมือนจะโน้มเอียงเข้�กับฝ่�ยญี่ปุ่นม�ก

ยิ่งขึ้นทุกขณะ

ต่อม�เมื่อสถ�นก�รณ์เริ่มเกิดคว�มชัดเจนม�กขึ้น น�ยปรีดีจึง

ว�งแนวท�งก�รดำ�เนินง�นไว้ ๓ ประก�ร กล่�วคือ

(๑) ต่อต้�นก�รใช้อำ�น�จเผด็จก�รของรัฐบ�ล
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นายปรดีี พนมยงค์ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
ในงานสวนสนามของพลพรรคเสรไีทย วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๘ ณ ถนนราชดําเนิน 
กรุงเทพฯ
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(๒) ปฏิบัติก�รเพื่อให้ประเทศสย�มได้เอกร�ชและอธิปไตย

สมบูรณ์กลับคืนม� ได้แก่

(๒.๑) ต่อต้�นและเตรียมก�รต่อสู้กับญี่ปุ่น

(๒.๒) ดำ�เนนิก�รเพือ่ให้ฝ่�ยสมัพนัธมติรยอมรบัว่� ประเทศ 

สย�มไม่ได้เข้�ร่วมกับญี่ปุ่นและผ่อนหนักเป็นเบ�ในย�มสิ้นสุดสงคร�ม 

ซึ่งต่อม�ได้รับก�รรับรองจ�กฝ่�ยสัมพันธมิตรในน�ม “ขบวนก�รเสรี

ไทย”

(๓) ส่งเสริมระบอบก�รเมืองก�รปกครองให้มุ่งไปสู่เจตน�รมณ์

แห่งก�รอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเสนอให้มี

ก�รร่�งบทกฎหม�ยรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ จนเป็นท่ีม�ของก�รประก�ศ

ใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภ�คม ๒๔๘๙

ประกาศสันติภาพ

เมื่อญี่ปุ่นยอมจำ�นนต่อฝ่�ยสัมพันธมิตรแล้ว ในฐ�นะผู้สำ�เร็จ

ร�ชก�รแทนพระองค์ น�ยปรีดีได้ออกประก�ศในพระปรม�ภิไธย

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวอ�นันทมหิดล ในวันที่ ๑๖ สิงห�คม ๒๔๘๘  

มีส�ระสำ�คัญคือ ปฏิเสธก�รกระทำ�ของรัฐบ�ลอันขัดต่อกฎหม�ยและ

เป็นปฏิปักษ์กับสหประช�ช�ติ โดยเน้นยำ้�ว่�ประเทศไทยประสงค์

ต่อสันติภ�พ มุ่งร้ือฟื้นสัมพันธไมตรีอันดีและร่วมมือกับประช�ช�ต ิ

ทั้งหล�ย เพื่อสร้�งสรรค์เสถียรภ�พในก�รอยู่ร่วมกันในโลกเป็นสำ�คัญ  

จึงเป็นหมุดหม�ยที่สำ�คัญยิ่งว่� สงคร�มได้ส้ินสุดลงแล้ว และประเทศ 

ไทยไม่ตกเป็นฝ่�ยพ่�ยแพ้สงคร�มต�มญี่ปุ่น 
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อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
เสด็จกลับประเทศ

ในฐ�นะผู้สำ�เร็จร�ชก�รแทนพระองค์ น�ยปรีดีได้อัญเชิญสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวอ�นันทมหิดลเสด็จกลับประเทศ เพื่อทรงบริห�รร�ชก�ร

แผ่นดินด้วยพระองค์เอง และเสด็จนิวัตถึงพระนครในวันที่ ๕ ธันว�คม 

๒๔๘๘ 

ประกาศพระบรมราชโองการยกย่อง 
ในฐานะ “รัฐบุรุษอาวุโส”

ในวันที่ ๘ ธันว�คม ๒๔๘๘ สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวอ�นันทมหิดล

ทรงมีประก�ศพระบรมร�ชโองก�รยกย่องน�ยปรีดี พนมยงค์ไว้ในฐ�นะ 

“รัฐบุรุษอ�วุโส” และ “ให้มีหน้�ที่รับปรึกษ�กิจร�ชก�รแผ่นดิน เพื่อ

คว�มวัฒน�ถ�วรของช�ติสืบไป”

งานบรหิารในฐานะนายกรัฐมนตร ี

ครั้งแรก ดำ�รงตำ�แหน่งระหว่�ง ๒๔ มีน�คม - ๓ มิถุน�ยน 

๒๔๘๙ ครั้งที่สอง ๘ - ๙ มิถุน�ยน ๒๔๘๙ และครั้งที่ส�ม ๑๐ มิถุน�ยน  

- ๒๐ สิงห�คม ๒๔๘๙

เหตุก�รณ์ที่สำ�คัญในช่วงเวล�นี้ ได้แก่ ก�รสวรรคตของสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวอ�นันทมหิดล ในวันที่ ๙ มิถุน�ยน ๒๔๘๙ เมื่อได้เสนอ

คว�มเห็นชอบต่อรัฐสภ�ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้�น้องย�เธอ เจ้�ฟ้� 

ภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองร�ชย์สมบัติสืบต่อแล้ว น�ยปรีดีก็ขอล�ออก

จ�กตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี
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(บน) นายปรดีี พนมยงค์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสวติเซอร์แลนด์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙

(ล่าง) นายปรดีี พนมยงค์ ขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตร ี
ในงานเปิดป้ายสมาคมไทย-จีน ที่ถนนสาทร
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รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

แรงกระเพื่อมท่ีเกิดขึ้นจ�กเหตุก�รณ์ก�รสวรรคตของสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวอ�นันทมหิดลนั้นนำ�ม�สู่ก�รทำ�รัฐประห�รโดย “คณะ

รัฐประห�ร” มีผลเป็นก�รเลิกล้มรัฐธรรมนูญ ฉบับลงวันที่ ๙ 

พฤษภ�คม ๒๔๘๙ ลงอย่�งสิ้นเชิง และนัยในท�งก�รเมืองที่สำ�คัญ 

ก็คือ เป็นก�รปิดฉ�กบทบ�ทและผลง�นของคณะร�ษฎรที่มีม�ตลอด 

๑๕ ปีลงด้วยเช่นกัน

สิ่งที่เรียกกันว่� “วงจรอุบ�ทว์” ได้เริ่มเข้�สิงสถิตในก�รเมืองไทย 

นับแต่นั้นเป็นต้นม� และจะต้องเน้นยำ้�ในที่ด้วยว่� จ�กเหตุก�รณ์

รัฐประห�ร ๘ พฤศจิก�ยน ๒๔๙๐ นี่เอง ระบอบก�รเมืองก�รปกครอง

ที่ถูกสถ�ปน�ขึ้นในภ�ยหลัง จึงห�มีคว�มเกี่ยวพันสืบเนื่องหรือ 

เชื่อมโยงในท�งใดท�งหนึ่งต่อจ�กก�รอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖ ของ

คณะร�ษฎรแต่อย่�งใดไม่

นายปรดีีและการตอบโต้รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

ห�กศึกษ�ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของรัฐประห�รครั้งนี้ จะเห็นได้ว่�  

มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อเอ�ชีวิตของน�ยปรีดีอย่�งชัดเจน ดังนั้น ผู้ตกเป็นเป้� 

จึงจำ�เป็นต้องลี้ภัยไปยังต่�งประเทศ แต่ในวันท่ี ๒๖ กุมภ�พันธ์ 

๒๔๙๒ น�ยปรีดีได้เดินท�งกลับเข้�ประเทศไทยและนำ� “ขบวนก�ร

ประช�ธิปไตย” เข้�ต่อสู้โดยท�งอ�วุธ เพื่อสถ�ปน�ระบอบก�รปกครอง

ต�มรัฐธรรมนูญ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภ�คม ๒๔๘๙ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่

กลับพ่�ยแพ้ในที่สุด ดังนั้น “ขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ 

จึงมิใช่กบฏต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย จึงไม่ควรที่ผู้รณรงค์เพื่อความเป็นประชาธิปไตยจะ
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สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มและระบบต่าง ๆ  ที่สืบเนื่องจากระบบ

ใต้ตุ่ม โดยใส่ความว่า ขบวนก�รประช�ธิปไตย ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๔๙๒ 

เป็น ขบถวังหลวง”

คณะรัฐประหาร ๒๔๙๐ นํารถถังไปยิงที่ทําเนียบท่าช้าง 
ซึ่งทางราชการจัดให้เป็นบ้านพักของนายปรดีี 

จนนายปรดีีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไป (ทําเนียบท่าช้าง พ.ศ. ๒๕๖๒)
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III. วันคืนแห่งรัฐบุรุษอาวุโส  
(พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๒๖)  
พินิจพิจารณ์สืบสานอุดมคติ

จุดเร ิ่มต้นของการลี้ภัยถาวร

คว�มพ่�ยแพ้ของขบวนก�รประช�ธิปไตย ๒๖ กุมภ�พันธ์ เป็น

ผลให้น�ยปรีดีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศอีกครั้งหน่ึง กล่�วคือ ยังคง

หลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศเป็นเวล� ๖ เดือน จ�กนั้นจึงเล็ดลอดไปท�ง

เรือและข้ึนเก�ะ ซ่ึงในเวล�นั้นอยู่ในก�รปกครองของฮอลแลนด์ และ

เดินท�งต่อไปยังสิงคโปร์ จ�กสิงคโปร์ไปฮ่องกง แล้วจึงขอล้ีภัยอยู่ใน

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนระหว่�งปี ๒๔๙๒ - ๒๕๑๓ รวมเวล� ๒๑ ปี 

ต่อม�ในปี ๒๕๑๓ น�ยปรีดีเดินท�งออกจ�กประเทศจีนม�พำ�นักใน

ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งปี ๒๕๒๖ รวมเวล� ๑๓ ปี

ข้อกล่าวหาอุกฉกรรจ์

ระหว่�งที่ลี้ภัยอยู่ในต่�งประเทศน้ัน มีผู้ฉวยโอก�สกล่�วห� 

น�ยปรีดีว่�เกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์สวรรคตของสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

อ�นันทมหิดลเป็นระยะ น�ยปรีดีจึงได้ใช้สิทธิฟ้องร้องเป็นคว�มผิดฐ�น

(ภาพหน้าขวา)
(บน) นายปรดีี พนมยงค์ เข้าเยี่ยมคํานับประธานเหมาเจ๋อตุง กรุงปักกิ่ง พ.ศ. ๒๕๐๘

(ล่าง) นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ซ้ายสุด) เมื่อคร้ังดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปเยี่ยมนายปรดีี พนมยงค์ ที่ฝร่ังเศส
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หมิ่นประม�ทต่อศ�ลหล�ยคดี และในทุกคดี น�ยปรีดีได้รับก�รยอมรับ

จ�กคู่กรณีในที่สุดว่�เป็นผู้บริสุทธิ์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีก�ร

สวรรคตต�มข้อกล่�วห�แต่อย่�งใด

อนึ่ง อัครร�ชทูตอังกฤษประจำ�กรุงเทพฯ เคยขึ้นต้นเอกส�ร

ร�ยง�น (ลงวันที่ ๑๒ มิถุน�ยน ๒๔๘๙) ถึงกระทรวงก�รต่�งประเทศ

ของตนมีข้อคว�มน่�ตระหนกถึงขน�ดว่� “Since this is a country 

where the blindest bluffs hold good and wildest tales are 

true” แปลได้ความว่า “โดยที่ (ประเทศไทย) เป็นประเทศ ซึ่งค�าหลอก

ลวงอย่างตบตาที่สุดนั้น ถือกันว่าเชื่อได้ดี และค�าบอกเล่าที่ป่าเถื่อน

ที่สุดนั้น ถือกันว่าเป็นความจริง”

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖  
เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เศษ

น�ยปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอ�วุโสเพียงคนเดียวของประเทศ 

ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่�งสงบ ณ บ้�นอองโตนี ช�นกรุงป�รีส และ

แน่นอนว่� คงไม่มีใครค�ดคิดเลยว่� ก�รจ�กล�นิรันดร์จะเกิดขึ้นอย่�ง

กะทันหันเช่นนี้

รัฐบุรุษอาวุโส ปรดีี พนมยงค์ กับชีวติลี้ภัย ๓๔ ปี

  ก�รลี้ภัยรัฐประห�ร ๒๔๙๐ และคว�มพ่�ยแพ้ของขบวนก�ร

ประช�ธิปไตย ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๔๙๒ นับเป็นเหตุก�รณ์ท่ีทำ�ให้ 

น�ยปรีดี พนมยงค์ ต้องสิ้นสุดบทบ�ทในง�นก�รเมืองของคณะร�ษฎร

ที่มีม�นับแต่ปี ๒๔๗๕ ลงโดยสิ้นเชิง นับจ�กปี ๒๔๙๒ เป็นต้นไป กลับ

ต้องผันวิถีกล�ยม�เป็นผู้ลี้ภัยตร�บจนวิน�ทีสุดท้�ยแห่งชีวิต 
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    ฉำกสุดท้ำยของชวีติ
ในวันท่ีน�ยปรีดีจ�กไป เข�หมดสติไปบนโต๊ะทำ�ง�นที่บ้�น 

ท่�นผู้หญิงพูนศุขได้เอ่ยขึ้นว่� “เธอคะ เธอเป็นอะไร? ใครอยู่บ้�ง 

เร็ว เธอเป็นอะไรไม่รู้” ขณะนั้นน�ยอนวัช ศกุนต�ภัย (พี่ช�ยของ

น�งพิมพ์เพ็ญ เวชช�ชีวะ) ยืนอยู่บริเวณนั้น ก็วิ่งเข้�ไปช่วยเหลือ

เป็นคนแรก แม้จะมีก�รพย�ย�มปั๊มหัวใจและทำ�อย่�งอื่น ๆ  อีก  

แต่ไม่ได้ผล เข้�ใจว่�น�ยปรีดีส้ินใจเสียตั้งแต่ต้น เมื่อหมอประจำ�ตัว

ของเข�ม�ถึง ก็บอกว่�ถึงอย่�งไรก็ช่วยเข�ไม่ทัน เข�เสียชีวิตแบบที่

งดง�มที่สุดแล้ว

บุตรีของน�ยปรีดีเปิดเผยว่� ประโยคหนึ่งที่ท่�นผู้หญิงพูนศุข 

เอ่ยขึ้นในครั้งนั้นคือ “เธออย่าเพิ่งทิ้งฉันไป” 

นายปรดีี พนมยงค์ ถึงแก่อสัญกรรมในวัยเกือบ ๘๓ ปี
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ช่วงเวล�แห่งก�รลี้ภัยในต่�งประเทศตลอด ๓๔ ปี ซึ่งแม้บ�งครั้ง 

จะพบกับอุปสรรคในแง่ก�รติดต่อสื่อส�ร เพร�ะอยู่ห่�งไกลออกไปจ�ก

ม�ตุภูมิ ก็มิได้ทำ�ให้น�ยปรีดี พนมยงค์ คล�ยคว�มเป็นกังวลต่อช�ติ

บ้�นเมืองลงไปได้เลยแม้แต่น้อย

อนึ่ง ผลง�นสร้�งสรรค์ที่เป็นข้อคิด คำ�เขียน รวมทั้งเอกส�ร 

ที่เป็นหลักฐ�นทั้งในง�นด้�นคว�มคิดที่ได้รับก�รตีพิมพ์เผยแพร่เป็น

ระยะ ๆ  ซึ่งบ�งชิ้นนับเป็นหลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์อันมีคุณค่�อย่�ง

ปฏิเสธมิได้ อีกทั้งคำ�กล่�ว คำ�ป�ฐกถ�ในว�ระต่�ง ๆ  นั้น ล้วนแสดงให้

เห็นถึงคว�มห่วงใยบ้�นเมืองอย่�งลึกซึ้ง

    “ยังไม่ได้มีโอกำสท�ำประโยชน์ใหป้ระเทศชำติ 
คุ้มกับท่ีเกิดมำเลย”
จริย์วัฒน์ สันตะบุตร เปิดเผยว่� เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่น�ยป�ล 

บุตรช�ยคนโตของน�ยปรีดี ป่วยหนักแล้ว บ่�ยวันหนึ่งขณะเดิน 

ออกกำ�ลังก�ยในสวนใกล้ ๆ  บ้�น มีเด็กเล็ก ๆ  วิ่งเล่นอยู่ แล้ววิ่งม�

ใกล้ ๆ  เข� เข�ก็ก้มลงไป ค่อย ๆ  เอ�มือลูบศีรษะเด็กคนนั้นอย่�ง

เอ็นดู พอเด็กวิ่งออกไป น�ยปรีดีแหงนหน้�ขึ้นมองฟ้� แล้วหันม�

พูดกับน�ยจริย์วัฒน์ว่� “ปาลนี่ไม่น่าอายุสั้นเลย ยังไม่ได้มีโอกาส 

ท�าประโยชน์ให้ประเทศชาติคุ้มกับท่ีเกิดมาเลย” นี่คือคว�มรู้สึกของ

ช�ยชร�ผู้ต้องอยู่ห่�งไกลลูก ในช่วงที่ลูกกำ�ลังไม่สบ�ยหนัก ไม่ทร�บ

ว่�จะรอดหรือไม่ สิ่งที่เข�นึกถึงยังเป็นเรื่องที่ลูกไม่ได้ทำ�ประโยชน์ให้

ประเทศช�ติอย่�งคุ้มค่� นี่คือคว�มผูกพันที่เข�มีต่อประเทศช�ติของ

เร� แต่น่�เสียด�ยท่ีประเทศน้ีไม่ได้อย�กผูกพันกับเข�เหมือนท่ีเข�

ผูกพันกับประเทศนี้
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มรสุมท�งก�รเมืองที่ผ่�นเข้�ม�ในชีวิต ทำ�ให้น�ยปรีดี พนมยงค์ 

ได้ใช้เป็นดั่งบทเรียน ด้วยนำ�ม�ขบคิด พินิจไตร่ตรองและทบทวนอย่�ง

รอบคอบรัดกุม และเปิดเผยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ส�ธ�รณะในต่�งว�ระ

กันหล�ยเรื่อง

จริงอยู่ว่�ภ�รกิจภ�ยในประเทศได้ปิดฉ�กลง แต่ในฐ�นะรัฐบุรุษ

อ�วุโส ผู้มีหน้�ที่ “รับปรึกษากิจราชการแผ่นดิน เพื่อความวัฒนาถาวร

ของชาติสืบไป” ไม่ว่�จะอยู่แห่งหนใด น�ยปรีดี พนมยงค์ ก็ยังคง 

ถือปฏิบัติภ�รกิจสุดท้�ยนี้อย่�งแข็งขัน

คงไมเป็นก�รกล�วเกินคว�มจริงเลยว� ชีวิตของน�ยปรีดี  

พนมยงค์ คือก�รตอสู้เพื่อช�ติและร�ษฎรไทย

นายปรดีี พนมยงค์ ที่โต๊ะทํางานในบ้านอองโตนี เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๒๖
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เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภ�คม ๒๕๖๓
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๑๑ พฤษภ�คม ๒๕๖๓ นี้ เป็นว�ระพิเศษที่น�ยปรีดี พนมยงค์  

รัฐบุรุษอ�วุโส มีช�ตก�ลครบ ๑๒ ทศวรรษ หรือ ๑๒๐ ปี ซึ่งเป็น

ห้วงเวล�ที่หล�ยคนอดคิดในใจไม่ได้ว่� อนุส�วรีย์ของน�ยปรีดีจะมี

ชะต�กรรมเป็นเช่นใด? หลังจ�กอนุส�วรีย์ของพลเอก พระย�พหล- 

พลพยุหเสน� และของจอมพล แปลก พิบูลสงคร�ม ปล�สน�ก�ร 

ไปแล้ว 

ผู้เขียนไม่มีคำ�ตอบให้กับข้อสงสัยข้�งต้น แต่สิ่งที่จะม�ชวนคิด 

ในว�ระพิเศษของน�ยปรีดีน้ี คือคำ�ถ�มที่ว่� แล้วอะไรคืออนุส�วรีย์ที ่

มีค่�ของน�ยปรีดี พนมยงค์ ในคว�มคิดของเข�?

อนุสาวรยี์แห่งความทรงจ�า

อนุส�วรีย์ของปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นที่รู้จักม�กที่สุด ย่อมคือ

สิ่งซึ่งตั้งอยู่หน้�ตึกโดม มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์ โดย

มีชื่อต�มสูจิบัตรในพิธีเปิดว่� “อนุสาวรีย์ ผู้ประศาสน์การ ฯพณฯ ปรีดี  

พนมยงค์” 

อนุส�วรีย์นี้ปั้นโดย ‘สมชัย หัตถกิจโกศล’ และ ‘บริษัทลีล�อ�ร์ต

โปรดักชั่น จำ�กัด’

มีพิธีว�งศิล�ฤกษ์อนุส�วรีย์ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภ�คม 

๒๕๒๗ เวล� ๑๖.๐๕ น. โดย สมเด็จพระพุฒ�จ�รย์ (อ�จ อ�สโภ) แต่

เมื่อเป็นพระพิมลธรรม

ต่อม�ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุน�ยน ๒๕๒๗ สมเด็จพระสังฆร�ช-

เจ้� กรมหลวงชินวร�ลงกรณ เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระอริยวงศ�คตญ�ณ 

เสด็จม�ทรงเททองหล่อรูป ‘ท่�นผู้ประศ�สน์ก�รฯ’ ณ บริเวณหน้�ตึก

โดม ในเวล� ๑๕.๐๕ น.
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ครั้นถึงวันอังค�รที่ ๓ กรกฎ�คม ๒๕๒๗ เวล� ๑๕.๑๕ น. 

สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้�พระองค์นั้นทรงประกอบพิธีประดิษฐ�นและ

ทรงเปิดอนุส�วรีย์ ‘ท่�นผู้ประศ�สน์ก�รฯ’

ชูดี - บุคคลมหัศจรรย์

เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้� 

เจ้�อยู่หัว ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๒ ที่ผ่�นม� ทรงพระร�ชอนุสรณ์คำ�นึง 

ถึงสมเด็จพระอริยวงศ�คตญ�ณ (ว�สน์ ว�สโน) ที่ “ทรงเป็นพระราช- 

อุปัธยาจารย์ มีพระคุณูปการอย่างยิ่งแด่พระองค์ เมื่อคราวทรงผนวช 

ได้ถวายพระโอวาทานุศาสน์ให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยในหลักพระพุทธ-

ศาสนาอย่างซาบซึ้ง” และ “ทรงด�ารงอยู่ในฐานะอภิปูชนียบุคคลแห่ง
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พระมหากษัตริย์” อีกทั้ง “ทรงเป็นคารวสถานปูชนียเจดีย์แห่งพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ด้วยเหตุนี้ “จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรด

สถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จ

พระสังฆราช ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง มีพระนามตาม

จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรา- 

ลงกรณ...ฯลฯ...”

สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้�พระองค์นั้น นอกจ�กเสด็จม�ทรงเท

ทองหล่อรูปทรงประกอบพิธีประดิษฐ�นและทรงเปิดอนุส�วรีย์ของปรีดี

ในปี ๒๕๒๗ แล้ว เมื่อปรีดีถึงแก่อสัญกรรมในปี ๒๕๒๖ ยังทรงนิพนธ์

คติธรรมในว�ระครบรอบ ๑๐๐ วันแห่งก�รอสัญกรรม ด้วย

นอกจ�กนี้ ยังทรงแสดงพระธรรมเทศน�ในว�ระครบ ๑๐๐ วัน 

แห่งก�รอสัญกรรม เม่ือวันที่ ๗ สิงห�คม ๒๕๒๖ ณ วัดพนมยงค์ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธย� คว�มตอนหนึ่งว่�

“ท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลมหัศจรรย์ ยากที ่

จะมีผู้เทียมถึง เพราะท่านมีก�าเนิดเป็นเพียงลูกชาวนาของเมืองกรุงเก่า  

คือพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาตามชาติคุณแล้ว ไม่มีลู่ทางที่จะ

ด�าเนินชีวิตให้รุ่งโรจน์ถึงต�าแหน่งรัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งเป็นคนแรกและ 

คนเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งในประเทศไทย...

“ท่านรัฐบุรุษอาวุโสได้มอบกายถวายชีวิตโดยใช้สติปัญญา 

สามารถด�าเนินรัฏฐาภิปาลโนบาย ด้วยนโยบายอันเฉียบแหลม จัด

ระบบการปกครองให้ทันเหตุการณ์ทุกต�าแหน่งหน้าที่...

“เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตสู่นคร ทรง

พระราชด�าริเห็นว่า นายปรีดี พนมยงค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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และรัฐธรรมนูญ ท่านได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในความปรีชาสามารถ 

บ�าเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ จึงมีพระบรม-

ราชโองการโปรดเกล้ายกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส มีหน้าท่ีรับ

ปรึกษาราชการแผ่นดินเพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป นับเป็น

เกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียมถึงอีกประการหนึ่ง”
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อนุสาวรยี์ที่มีค่า

แม้น�ยปรีดีไม่เคยกล่�วเป็นก�รทั่วไปว่� เข�ประสงค์ให้สร้�ง

อนุส�วรีย์ของเข�หรือไม่ อย่�งไร แต่สำ�เน�พิมพ์ดีดฉบับหนึ่งของเข� 

ในหอจดหม�ยเหตุ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ซึ่งเขียนถึงท่�นผู้หญิง 

พูนศุข ภรรย� และน�ยป�ล บุตรช�ยคนโต ลงวันที่ ๒๙ สิงห�คม 

๒๕๒๒ เข�กล่�วว่�

“พ่อไม่ต้องการอนุสาวรีย์เป็นวัตถุใดๆ แต่ปรารถนาให้หนังสือ 

ดังกล่าวเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อ”

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เสด็จเยี่ยม นายปาล พนมยงค์ 
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเดือนกันยายน ๒๕๒๔ 

โดยมีท่านผู้หญิงพูนศุขเฝ้ารับเสด็จ
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โดยในเนื้อห�ของเอกส�รฉบับนี้ น�ยปรีดีปร�รภถึงก�รนำ�

เงินสำ�รองที่สะสมไว้ม�ใช้จ่�ยในก�รพิมพ์หนังสือคำ�ฟ้องคดีน�ยช�ลี  

เอ่ียมกระสินธุ์ และพวก, คำ�ฟ้องคดีน�ยรอง ศย�ม�นนท์ และพวก 

และคำ�ฟ้องคดีประท้วงกระทรวงศึกษ�ธิก�รเร่ืองให้ร�งวัลหนังสือของ

พลโท ประยูร ภมรมนตรี

เพร�ะปรีดี (ในวัย ๗๙ ปีเศษ) เห็นว่� “พ่อก็ชราแล้ว ไม่มีก�าลัง

จะตามไปคอยแก้คดีไม่มีส้ินสุดน้ัน ฉะนั้นจึงจ�าต้องพิมพ์หนังสือคดี

ต่างๆ ขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ... เพื่อชนรุ่นหลัง

จะได้อาศัยค้นคว้าเพื่อสัจจะทางประวัติศาสตร์”

ด้วยคว�มหวังของคนชร�อย่�งเข�ว่� “ชนรุ่นหลังที่มีใจเป็นธรรม

ก็คงจะเอาหลักฐานนั้นช่วยพ่อท�าการแย้งฝ่ายปรปักษ์ได้ แทนที่จะช่วย

เขียนโดยเดาๆ เอาที่มีน�้าหนักน้อยมาก”

และกล่�วต่อครอบครัวด้วยว�่ เงินจำ�นวนประม�ณ ๒๐๐,๐๐๐ 

บ�ทที่จะใช้พิมพ์หนังสือเหล่�นี้ “หวังว่าคงจะพอเสียสละส�าหรับการนั้น 

ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่มีค่าของพ่อ”

สัจจะ อมตะ

จริย์วัฒน์ สันตะบุตร ผู้ใกล้ชิดปรีดีในช่วงบั้นปล�ยชีวิต กล่�วถึง

วัตรปฏิบัติของช�ยชร�ว่� 

“แม้จะอยู่ในวัยใกล้ ๘๐ ปีแล้ว ท่านก็ยังคงท�างานทุกเช้า  

เร่ิมจากฟังวิทยุและอ่านหนังสือพิมพ์ เขียนจดหมาย ร่างค�าขวัญ/ 

สุนทรพจน์/ปาฐกถา รวมถึงค�าฟ้อง ซึ่งท่านเขียนด้วยลายมืออัน

สวยงาม แล้วให้หลานพิมพ์ใส่กระดาษก๊อปปี้ ชุดหน่ึง ๓-๔ แผ่น  

จากนั้นท่านจะเอาก๊อปปี้แรกที่ชัดที่สุดเก็บไว้อ่าน เอาก๊อปปี้ที่สองไว้

แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยลายมือหรือตัดต่อมาแปะเติมโยงใยจากก๊อปปี้ที่สาม
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และสี่ เมื่อเสร็จส�านวนที่สองก็ให้หลานพิมพ์อีกหนึ่งชุด น�ามาแก้ไข

ปรับปรุงตัดต่อหรือเพิ่มเติมอีกหลายส�านวนจนพอใจ ดังนั้น แต่ละเรื่อง

แต่ละชิ้นที่ท่านผลิตออกมา จะใช้เวลา ความเพียร และความรอบคอบ

มาก และที่ส�าคัญคือท่านจะตรวจสอบความถูกต้องกับเอกสารทางการ

หรือเอกสารปฐมภูมิเป็นข้อมูลหลักเสมอ...

“เมื่อ ๔๐-๕๐ ปีก่อน การค้นหาเอกสารอ้างอิงมิใช่เร่ืองง่าย แต่

ท่านก็ไม่เคยละความพยายามที่จะให้สัจจะเป็นที่ปรากฏ ท่านได้อาศัย

ลูกหลาน ลูกศิษย์ลูกหา และ “มิตรผู้ภักดี” คอยคัดลอกตรวจทาน

เอกสารในเมืองไทยให้อยู่เนืองๆ...
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“ในเรื่องค�าฟ้องนั้น ท่านได้ร่างเองตามกระบวนการที่กล่าวถึง

ข้างต้นนี้ โดยอ้างอิงหลักฐานและเอกสารราชการที่ชัดเจน สรุปอย่าง 

มีเหตุมีผล ค�าฟ้องนั้นจึงหนักแน่น โต้แย้งหรือปฏิเสธได้ยาก ดังปรากฏ

ว่า ท่านฟ้องแล้วชนะทุกคดีไม่มียกเว้น” 

ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย

สำ�หรบัหนงัสอืดงักล่�วข้�งต้นทีป่รดีรีะบวุ่� “ปร�รถน�ให้หนงัสอื 

ดังกล่�วเป็นอนุส�วรีย์ของพ่อ” นั้น ในเวล�ต่อม�คำ�ฟ้องคดีน�ยช�ลี  

เอี่ยมกระสินธุ์ และพวก ได้จัดพิมพ์ออกม�ในชื่อ ค�าตัดสินใหม่ กรณี 

สวรรคต ร. ๘ ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งล่�สุดในปี ๒๕๕๙ โดยกองทุนป�ล  

พนมยงค์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

และในว�ระ ๑๒๐ ปีช�ตก�ลฯ ๑๑ พฤษภ�คม ๒๕๖๓  

สำ�นักพิมพ์สย�มปริทัศน์จัดพิมพ์คำ�ฟ้องคดีน�ยรอง ศย�ม�นนท์ และ

ท่านผู้หญิงพูนศุข-ปรดีี พนมยงค์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, จรยิ์วัฒน์ สันตะบุตร
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พวก ฉบับปรับปรุงใหม่ออกม�ในชื่อ บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย

ในระบอบรัฐธรรมนูญ

ผู้มี “ใจเป็นธรรม” ที่สนใจประวัติศ�สตร์ก�รเมืองไทย และสนใจ

ใฝ่สัจจะ น่�ที่จะห�หนังสือดังกล่�วม�อ่�น เพื่อวินิจฉัยด้วยตนท่�นเอง

ว่� ปรีดี พนมยงค์ มัวหมองดังท่ีใครเข�ครห� หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูก 

ใส่ร้�ยป้�ยสีอย่�งไม่หยุดหย่อน

กระนั้นก็ดี เมื่ออ่�นแล้วย่อมเห็นได้ว่� ปรีดีอ้�งอิงเอกส�รพย�น

หลักฐ�นต่�งๆ จำ�นวนม�กเพื่อพิสูจน์คว�มจริง เพ่ือเข้�ห�คว�มจริง 

และเพื่อเปิดเผยคว�มจริงให้ปร�กฏ ด้วยคว�มเชื่อที่ว่� “สัจจะ อมตะ” 

นั่นเอง

กล่�วให้ถึงที่สุด สิ่งที่ปรีดีประสงค์ให้เป็นอนุส�วรีย์ที่มีค่�ของเข� 

อ�จจะไม่ใช่เพียงหนังสือในท�งวัตถุรูปธรรมที่จับต้องได้ด้วยซำ้�ไป แต่

หม�ยถึงหนังสือที่จะเป็นสื่อให้เข้�ถึงสัจจะในท�งประวัติศ�สตร์ ที่ฝ่�ย

ปรปักษ์ของเข�พย�ย�มบิดเบือน กลับข�วเป็นดำ� และกลับดำ�เป็นข�ว

เรื่อยม�ต่�งห�ก

ถ้�เป็นเช่นนั้นจริง ต่อให้ทำ�ล�ยวัตถุต่�งๆ ทำ�ล�ยอนุส�วรีย์ 

ของเข� แม้กระทั่งเผ�หนังสือที่ปรีดีประสงค์ให้เป็นอนุส�วรีย์ที่มีค่� 

ของเข� ผู้ที่กลัวคว�มจริง จะหนีสัจจะไปได้ละหรือ ? 

ปรีดีต�ยจ�กไป ๓๗ ปีแล้ว แต่ยังเป็นแรงบันด�ลใจให้อนุชนที่

ใฝ่ฝันถึงระบอบร�ช�ธิปไตยภ�ยใต้รัฐธรรมนูญ หรือระบอบรัฐธรรมนูญ

ประช�ธิปไตยเสมอม� ถ้�ผลของก�รที่ก่อสร้�งไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญห�ย 

ง�นต่�งๆ ที่ปรีดีริเร่ิมไว้ ย่อมจะมีผู้ม�สืบส�น รักษ� และต่อยอด  

เป็นแน่
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