


ปรดีีบรรณานุสรณ์ 

๒ ๕ ๖ ๓
มรดกของปรดีี พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓: มรดกของปรีดี พนมยงค์
หนังสือที่ระลึกในวาระ ๑๒๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ISBN: 978-616-488-107-5

พิมพ์ครั้งแรก ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำานวน ๑,๐๐๐ เล่ม

ที่ปรึกษา: เกศินี วิฑูรชาติ, บุญสม อัครธรรมกุล, ฑีฆายุ บุญคง
บรรณาธิการประจำาฉบับ: กษิดิศ อนันทนาธร
ออกแบบปก: นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
ภาพปกหน้าและหลัง: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปเลม: นริศรา สายสงวนสัตย์
กองบรรณาธิการ: ธนากร ทองแดง, ผจงรักษ์ ซำาเจริญ

 • ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓: มรดกของปรีดี พนมยงค์.- - กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๖๓.

   ๒๒๔ หน้า.

   ๑. ปรีดี พนมยงค์, ๒๔๔๓-๒๕๒๖. I. ปรีดี พนมยงค์. II. ชื่อเรื่อง. 

๙๒๓.๒๕๙๓

ISBN 978-616-488-107-5

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๙๙ หมู่ ๑๘ ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๔ ๓๑๐๔-๖
www.thammasatprintinghouse.com

จัดทำาโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐



กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ

  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ ๑๒๐ ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปรดีีบรรณานุสรณ์ 

๒ ๕ ๖ ๓
มรดกของปรดีี พนมยงค์



“ขอให้ใช้สติประกอบด้วยปัญญา 
นําความรู้ที่เป็นสัจจะซึ่งได้ศึกษาเล่าเรยีนมานั้น
เป็นหลักนําการปฏิบัติ
เพื่อรับใช้ชาติและราษฎรให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น”

คําขวัญสําหรับบัณฑิตธรรมศาสตร์ ๒๕๒๔



นายปรีดี พนมยงค์

(๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖)

ภาพโดย ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓๖

สารบัญ

คำานำา

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

๘

บทบรรณาธิการ

กษิดิศ อนันทนาธร

๑๐

ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

๑5

พระธรรมเทศนาครบ ๑๐๐ วัน 

รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

37

ชื่อ “ปรีดี” กับสกุล “พนมยงค์”

ดุษฎี พนมยงค์

45

ทำาไมดิฉันจึงรัก เคารพ และบูชาทานปรีดี พนมยงค์

ฉลบชลัยย์ พลางกูร

67

แนวความคิดวาด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” 

ของปรีดี พนมยงค์

วิเชียร เพ่งพิศ

๑๐7



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ 7

ความรู้ทั่วไป: จดหมายสอนลูก

ปรีดี พนมยงค์

๑45

ศิลปะแหงความสำาเร็จ

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

๑93

ภาคผนวก: บทความรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์”

กฎ กติกา และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

เพื่อสร้างการแขงขันทางการเมืองที่เป็นธรรม 

และนำาไปสูประชาธิปไตยสมบูรณ์

กษิดิศ พรมรัตน์ ๑99

อติรุจ ดือเระ ๒๑๑



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓๘

ค�าน�า

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง ๔ วิทยาเขต คือ 

ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำาปาง และพัทยา ล้วนมีอนุสาวรีย์ของท่าน 

ผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ตั้งอยู่เป็นอนุสรณ์ถึงท่าน และล่าสุด

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำาพิธีเปิด

อาคารอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย ๑๐๐ ปี ที่ศูนย์รังสิต เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยหน้าอาคารหลังน้ีมีอนุสาวรีย์ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  

พนมยงค์ กับศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่นั่งอยู่บนม้านั่ง

เดียวกัน ตั้งอยู่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่อีกด้วย

นอกไปจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้จัดทำา

ห้องอนุสรณสถาน ปรีดี พนมยงค์ เป็นห้องนิทรรศการถาวรท่ีตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติ

และผลงานของท่าน รวมถึงอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อีกแห่งหนึ่ง และยังมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ใช้

ชื่อของท่านด้วย คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์

กล่าวโดยสรุป คือ ชาวธรรมศาสตร์ยังระลึกถึงพระคุณของ

ท่านผู้ประศาสน์การ ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เสมอมาอย่าง 

มิเสื่อมคลาย

สำาหรับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นโอกาสพิเศษท่ี

ท่านผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ มีชาตกาลครบ ๑๒๐ ปี และครบ  



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๙

๒๐ ปีท่ีองค์การ UNESCO ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำาคัญ

ของโลก 

เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา เนื่องในวัน “ปรีดี พนมยงค์”  

จึงได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ข้ึนเป็นที่ระลึกใน

โอกาสนี้ โดยได้รวบรวมข้อเขียนของท่านอาจารย์ปรีดีเอง และของ 

บุคคลอื่นที่เขียนถึงท่าน อันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต ตัวตน บุคลิก ความ

คิด วิสัยทัศน์ และอุดมคติของท่านได้เป็นอย่างดี

จึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษา

สัจจะทางประวัติศาสตร์สืบต่อไป

 

(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุสาวรีย์ของนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนายปรีดี พนมยงค์

ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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บทบรรณาธิการ

-๑-

ในวาระ ๑๒๐ ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ถึงผู้ประศาสน์การ

เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำาให้หนังสือออกล่าช้ากว่าปกติ จึงต้อง

ขออภัยผู้ที่สนใจติดตามไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ในวาระพเิศษนี ้ได้มหีน่วยงานเอกชน เช่น สำานักพมิพ์สยาม- 

ปริทัศน์จัดพิมพ์หนังสือ บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในระบอบ

รัฐธรรมนูญ อันเป็นคำาฟ้องที่นายปรีดีใช้แสดงสัจจะทางประวัติศาสตร์

ในคดีที่มีนายรอง ศยามานนท์ และพวก เป็นจำาเลย ออกมาเม่ือวันท่ี 

๑๑ พฤษภาคม ที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุดที่นายปรีดีตั้งใจให้เป็น 

“อนุสาวรีย์ที่มีค่า” ของเขาเอาเลยก็ว่าได้

และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคมนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความต่าง ๆ  ของตน

และผู้เขียนรับเชิญ ออกมาในชื่อ ๑๒๐ ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์  

อีกด้วย แม้จะพิมพ์ขึ้นในจำานวนจำากัด แต่ได้ทราบว่า เร็ว ๆ  นี้จะพิมพ ์

ครั้งที่ ๒ เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป 

นอกจากนี้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คือ หอจดหมาย-

เหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสังกัดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๑๑

ธรรมศาสตร์ก็ได้จัดพิมพ์ จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร ์ฉบับที่ 

๒๔ ขึ้น ในหัวเรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เป็นพิเศษในวาระ ๑๒๐ ป ี

ชาตกาล นายปรีดี เช่นเดียวกัน

โดยที่ยังไม่ต้องกล่าวถึงหนังสือ ปรีดี พนมยงค์ ชีวประวัติ

ฉบับพกพา ที่สำานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์และกองทุนทำาบุญวันเกิด

กับธรรมศาสตร์ นำาข้อเขียนของอาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล มาจัด

พิมพ์เผยแพร่เพื่อแจก “เพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ ๒๕๖๓” ถึง ๑๐,๐๐๐ 

เล่ม ก็ยังได้

-๒-

สำาหรับ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓: มรดกของปรีดี  

พนมยงค์ เล่มนี้ หลายเรื่องได้สืบสาน รักษา และต่อยอดมาจาก

หนังสือ กาลเวลาแห่งความทรงจ�า ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ในการ

บำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อัฐินายปรีดี พนมยงค์ เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๒๙

ดังที่บทความแรกเป็นชีวประวัติฉบับย่อของนายปรีดี ผ่าน

การเรียบเรียงของศาสตราจารย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ล่วงลับ 

เพื่อฉายให้เห็นภาพรวมของชีวิตรัฐบุรุษอาวุโสผู้นี้

และยังได้นำาปาฐกถาเรื่อง ศิลปะแหงความสำาเร็จ ที่นาย

ปรีดีกล่าวอบรมธรรมศาสตร์บัณฑิตมาเผยแพร่อีกครั้ง ด้วยเห็นว่า ยังม ี

เนื้อหาที่ไม่ล้าสมัย และเป็นข้อคิดสำาหรับปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ที่สำาคัญ คือ ความรู้ทั่วไป: จดหมายสอนลูก ที่นายปรีดี

เขียนข้ึนระหว่างพำานักในประเทศจีน โดยประสงค์จะ “มอบให้เป็น

มรดกแก่ลูกทุกคน” และตั้งใจว่า “ถ้าพ่อตายแล้วขอให้รวบรวมจัดพิมพ ์
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ขึ้นเพ่ือญาติมิตรและผู้สนใจจะได้ศึกษา” ในการจัดพิมพ์คร้ังน้ี ค้นพบ 

ต้นฉบับเพิ่มเติมขึ้นรวม ๖ ฉบับจากหอจดหมายเหตุ มธ. และได้รับ 

ความอนุเคราะห์จากคุณสุดา พนมยงค์ ตรวจแก้ให้ด้วย

นอกจากน้ี บทความเก่าที่คัดสรรมารวมในเล่มนี้ ได้แก่  

พระธรรมเทศนาฯ ของสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชนิวราลงกรณ  

พระราชอุปัธยาจารย์ ผู้ทรงเป็น “คารวสถานปูชนียเจดีย์แห่งพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อคราวครบ ๑๐๐ วันแห่งการอสัญกรรมของ

นายปรีดี ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ได้กล่าวยกย่องนาย

ปรีดีไว้เป็นอเนกปริยาย

บทความเก่าอีกเรื่องหนึ่ง เป็นข้อเขียนขนาดยาวของคุณ

ครูฉลบชลัยย์ พลางกูร เรื่อง ทำาไมดิฉันจึงรัก เคารพ และบูชาทาน

ปรีดี พนมยงค ์ที่ให้เกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่องเกี่ยวกับ

นายปรีดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ขัน เรื่องอาหารการกิน เร่ืองเวลา 

การทำางาน เรื่องขบวนการเสรีไทย ฯลฯ จนถึงฉากสุดท้ายของชีวิต 

นายปรีดีเมื่อถึงแก่อสัญกรรม ทั้งนี้ เพื่อแสดงสัจจะทางประวัติศาสตร์

ว่าข้อเขียนของคุณครูฉลบชลัยย์ไม่เคยมีนัยทางลบถึงนายปรีดี อย่าง

ที่พวกบิดเบือนประวัติศาสตร์มักกลับดำาเป็นขาว และกลับขาวเป็นดำา

ส่วนบทความใหม่ในหนังสือเล่มน้ี ประกอบด้วย เร่ือง 

ชื่อ “ปรีดี” กับสกุล “พนมยงค์” ที่คุณดุษฎี พนมยงค์ ทายาทอีก 

คนหนึ่งที่เหลืออยู่ของนายปรีดี เขียนเพ่ืออธิบายที่มาของชื่อและ

นามสกุลดังกล่าว รวมถึงอธิบายเรื่องชื่อภาษาจีนของนายปรีดีที่มี 

ผู้สงสัยไต่ถามกันอยู่ไม่ขาดสาย

ต่อมา คือ แนวความคิดวาด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” ของ

ปรีดี พนมยงค์ ที่นายวิเชียร เพ่งพิศ นิติศาสตรมหาบัณฑิตจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิบายความคิดทางกฎหมายของนายปรีดี



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๑๓

ได้อย่างน่าสนใจในหลายแง่มุม ตั้งแต่ฐานท่ีมาของความคิดไปจนสู่

การนำามาปฏิบัติปรับใช้ในช่วงที่มีบทบาททางการเมือง

และส่วนสุดท้ายเป็นบทความจากการประกวดของ “ทุน

ปาล พนมยงค์” ในหัวข้อ (อันยาวเหยียด) ว่า กฎ กติกา และสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างการแขงขันทางการเมือง

ที่เป็นธรรม และนำาไปสูประชาธิปไตยสมบูรณ ์โดยในปีนี้ไม่มีผู้ชนะ

เลิศ แต่มีผู้ชนะเลิศอันดับ ๒ ถึง ๒ คน คือ นายกษิดิศ พรมรัตน์ และ

นายอติรุจ ดือเระ จึงได้นำาข้อเขียนของนักศึกษาทั้ง ๒ นายมาร่วม 

เผยแพร่ในวาระนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงนายปาล พนมยงค์ ศิษย์เก่าของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกคนหนึ่ง

-3-

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอนุสรณ์ถึงผู้ประศาสน์การ  

ปรีดี พนมยงค์ โดยไม่ได้วางจำาหน่ายแต่อย่างใด ท่านผู้อ่านหนังสือ

เล่มนี้ ถ้าต้องการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ความคิดและอุดมคติ

ของนายปรีดี สามารถร่วมสมทบทุนเพ่ือการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี 

พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำาขึ้นใน

บริเวณบ้านเกิดของนายปรีดี ได้ทางบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๐๙๑-๐-๒๔๙๐๕-๑ (ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) 

และโปรดแจ้งข้อมูลการบริจาคเงินมาที่สำานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 

ทาง tu-relations@tu.ac.th หรือโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๓-๓77๖-๘

กษิดิศ อนันทนาธร

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓





ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๑๕

ปรดีี พนมยงค์
คนดีศรอียุธยา

วชิิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร๑

นายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุตรนายเสียง กับ นางลูกจันทน์ 

พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ (ค.ศ. ๑๙๐๐) 

ณ บ้านหน้าวัดพนมยงค์ ตำาบลท่าวาสุกรี อำาเภอกรุงเก่า จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นายปรีดีฯ ได้เริ่มศึกษาหนังสือไทยที่บ้านครูแสง ตำาบลท่า

วาสุกรี แล้วย้ายไปศึกษาต่อที่บ้านหลวงปราณีฯ (เปี่ยม) อำาเภอท่าเรือ 

เมื่ออ่านออกเขียนได้แล้ว ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดรวก อำาเภอท่าเรือ 

สอบไล่ได้ชั้น ๑ แห่งประโยค ๑ ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนวัด

ศาลาปูน อำาเภอกรุงเก่า สอบไล่ได้ชั้นประถมบริบูรณ์แล้วย้ายไป

ศึกษาช้ันมัธยมเตรียมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร แล้วย้ายไปศึกษา

ต่อที่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลกรุงเก่า จนสอบไล่ได้ชั้นมัธยม ๖ แล้ว 

ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบอีก ๖ เดือน จึงลาออกเพ่ือกลับไป

ช่วยบิดาทำานา 

๑ เรียบเรียงจาก ชีวประวัติย่อ ของนายปรีดี พนมยงค์.
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ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ เข้าศึกษาที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวง

ยุติธรรม และศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่เนติบัณฑิตยสภา โดยอาจารย์ 

เลเดแกร์ (E. Ladeker) ที่ปรึกษาศาลต่างประเทศ เป็นผู้สอน ใน  

พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบไล่วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตได้ แต่ตามข้อบังคับ

สมัยนั้นยังเป็นเนติบัณฑิตไม่ได้ เพราะอายุยังไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์  

ต้องรอจนถึงมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๔๖๓ จึงได้เป็น

สมาชิกสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๑ นาย

ปรีดีฯ ทำางานเป็นเสมียนสำานักงานทนายความพระวิชิตมนตรี (สุด 

กุณฑลจินดา) อดีตอธิบดีศาลมณฑลชุมพรและอดีตผู้ช่วยเจ้ากรม

พระธรรมนูญทหารบก ต่อมาระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๒-๒๔๖๓ เข้ารับ

ราชการเป็นเสมียนโท กรมราชทัณฑ์ และเคยได้รับอนุญาติพิเศษเป็น

ทนายความบางคดี เช่น คดีพลาติศัย

เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ นายปรีดีฯ ได้รับการ 

คัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรมให้ทุนไปศึกษาวิชากฎหมาย ณ ประเทศ

ฝรั่งเศส เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาภาษาฝร่ังเศสและ

ความรู้ทั่วไปที่วิทยาลัย (Lycée) กอง (Caen) และศึกษาพิเศษ

จากอาจารย์เลอบอนนัวส์ (Lebonnois) ซึ่งเป็นเลขาธิการสถาบัน 

ครุศาสตร์ระหว่างประเทศ (Institut Pédagogique International)  

ต่อมาได้เข้าศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยกอง (Caen) สอบไล่ได้

ปริญญารัฐเป็น “บาเชอลิเอร์” กฎหมาย (Bachelier en Droit) และ

สอบไล่ได้ปริญญารัฐเป็น “ลิซองซิเอ” กฎหมาย (Licencié en Droit) 

จากน้ันเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยปารีส สอบไล่ได้ปริญญารัฐเป็น  

“ดษุฎบีณัฑติกฎหมาย” (Docteur en Droit) ฝ่ายนติศิาสตร์ (Sciences  

Juridiques) และสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงในทาง

เศรษฐกิจ (Diplôme d’Etudes Supérieures d’Economiè Politique) 
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เมื่อต้นปี ๒๔7๐ (ในครั้งกระนั้นเป็นปลายปี ๒๔๖๙) รวมเวลาซึ่งศึกษา

ในประเทศฝรั่งเศสประมาณ ๖ ปีครึ่ง

ในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในประเทศฝร่ังเศสระหว่าง พ.ศ. 

๒๔๖๖-๒๔๖7 (ค.ศ. ๑๙๒๔-๑๙๒๕) นายปรีดีฯ ได้ร่วมกับนักเรียน

ไทยในฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์และนักเรียนไทยในประเทศอื่น 

ส่วนที่ขึ้นต่อสถานทูตสยาม กรุงปารีส ตั้งสมาคม เรียกช่ือว่า “สามัค- 

ยานุเคราะห์สมาคม” อักษรย่อ “ส.ย.า.ม.” เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศส

ว่า “Association Siamoise d’Intellectualité et d’Assistance 

Mutuelle” อักษรย่อ “S.I.A.M.” และได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการ 

สมาคมคนแรก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๖๘ (ค.ศ. ๑๙๒๕) และใน  

พ.ศ. ๒๔๖๙ (ค.ศ. ๑๙๒๖) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเป็นเวลา  

๒ ปีติดต่อกัน

ในการประชุมประจำาปีระหว่างหยุดฤดูร ้อนประจำาปี  

พ.ศ. ๒๔๖๙ (ค.ศ. ๑๙๒๖) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ท่ี

คฤหาสน์ ณ ตำาบลชาเตรตต์ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มี

ปาฐกถาทางการเมือง โดยมุ่งให้มีการร่วมกันต่อสู้ท่านอัครราชทูตซ่ึง

เป็นตัวแทนของรัฐบาลในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพราะท่าน

อัครราชทูตได้ปฏิบัติการท่ีไม่เหมาะสมหลายประการ ซึ่งในโอกาสนั้น 

นายปรีดีฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอภิปรายถึงวิธีการจ่ายเงินกระเป๋า 

(Pocket Money) และเงินค่าใช้จ่ายสำาหรับความเป็นอยู่ที่นักเรียน 

ส่วนมากไม่ได้รับเท่าที่ควร เพราะเงินแฟรงค์มีค่าตกตำ่าอยู่เรื่อย ๆ  โดย 

ที่นายปรีดีฯ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น “อาวุโสสูง” ได้รับเงินเดือนจาก 

สถานทูตมากกว่านักเรียนอาวุโสธรรมดา และกำาลังจะสำาเร็จการศึกษา

ชั้นปริญญาเอกภายในไม่ช้า ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ  เกี่ยวข้อง 

ในการน้ีนายปรีดีฯ ได้เสนอที่ประชุมสมาคมให้ทำาหนังสือต่อท่าน
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อัครราชทูตขอให้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนเป็นเงินปอนด์ตาม 

งบประมาณทีส่ถานทตูได้รบัจากกรงุเทพฯ ท่านอคัรราชทตูจงึได้โทรเลข 

ด่วนถึงกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำาความกราบบังคมทูลพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้ส่งตัวนายปรีดีฯ กลับประเทศ

สยามโดยด่วน ด้วยเหตุผลว่า นายปรีดีฯ ทำาการประดุจเป็นหัวหน้า 

สหภาพแรงงาน ยุยงให้นักเรียนเรียกร้องเงินเพิ่ม อีกทั้งยังได้ปฏิบัติการ 

อันเป็นการขัดคำาสั่งท่านอัครราชทูต ฯลฯ ซึ่งนายปรีดีฯ กับบรรดา

สมาชิกของสมาคมฯ ก็ได้ถวายฎีกากราบบังคมทูลโต้แย้งคำากล่าวหา

ของท่านอัครราชทูต

ในเบื้องแรก เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งโทรเลข

ถึงท่านอัครราชทูตแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า 

นายปรีดีฯ ต้องรับผิดชอบอย่างสำาคัญในการที่สมาคมนักเรียนไทยได้

เบี่ยงไปจากวัตถุประสงค์เดิม และในการยุยงนักเรียนให้เกิดความรู้สึก 

ละเมิดวินัย และไม่ไว้วางใจอัครราชทูต จึงมีพระกระแสรับสั่งให้

เรียกตัวนายปรีดีฯ กลับสยาม อย่างไรก็ตาม เสนาบดีกระทรวงการ 

ต่างประเทศได้มีโทรเลขตามมาอีกฉบับหนึ่งความว่า บิดาของนาย

ปรีดีฯ ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเวลา

การเดินทางกลับของนายปรีดีฯ ไปจนกว่าที่นายปรีดีฯ สอบไล่ได้

ปริญญาเอกกฎหมายแล้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรง

มีพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นไปตามบิดาของนายปรีดีฯ ได้ทูลเกล้า

ถวายฎีกา หากให้นายปรีดีฯ เขียนคำาขอขมาต่อท่านอัครราชทูตและ

ทำาทัณฑ์บนว่า จะอยู่ในถ้อยคำาของท่านอัครราชทูตต่อไป ซึ่งต่อมาก็ได้

มีหนังสือยืนยันข้อความในโทรเลขดังกล่าว

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔7๐ (ในครั้งกระนั้นเป็นปลาย 

ปี ๒๔๖๙) นายปรดีฯี ร่วมกบัสหายอกี ๖ คน คือ ร.ท. ประยรู ภมรมนตรี  
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ร.ท. แปลก ขีตตะสังคะ ร.ต. ทัศนัย มิตรภักดี นายตั้ว ลพานุกรม  

หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) และนายแนบ พหลโยธิน ได้ประชุม 

ครั้งแรกที่กรุงปารีสเพื่อก่อตั้งคณะราษฎร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะ

เปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้กำาหนดนโยบาย

ของคณะราษฎรไว้ ๖ ประการ คือ รักษาความเป็นเอกราชของชาติ 

รักษาความปลอดภัยในประเทศ บำารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรใน

ทางเศรษฐกิจ ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน ให้ราษฎรมีเสรีภาพ และ

ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้

นายปรีดีฯ เป็นประธานและเป็นหัวหน้าคณะราษฎรจนกว่าจะมีบุคคล

ที่เหมาะสมเป็นหัวหน้าคณะราษฎรในกาลต่อไป เมื่อเสร็จการประชุม

ก่อตั้งคณะราษฎรดังกล่าวแล้ว นายปรีดีฯ ซึ่งบัดน้ันสำาเร็จการศึกษา 

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายแล้ว ก็เดินทางกลับสยาม

นายปรีดีฯ ได้เข้ารับราชการในตำาแหน่งผู้พิพากษาประจำา

กระทรวงยุติธรรมเม่ือ พ.ศ. ๒๔7๐ ซ่ึงในตำาแหน่งดังกล่าวได้ฝึกหัด

เป็นอัยการศาลต่างประเทศและศาลคดีต่างประเทศเป็นเวลา ๖ เดือน 

ตลอดจนได้ทำาบันทึกกระทงแถลงสำานวนคดีฎีกาประจำาศาลฎีกาอีก

เป็นเวลา ๖ เดือน ก่อนที่จะได้เลื่อนตำาแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรมร่างกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน นายปรีดีฯ ก็ได้เป็นผู้สอนวิชากฎหมาย  

ณ โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยติุธรรม ซึง่ได้เป็นผูส้อนประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ตอนว่าด้วย “ห้างหุ้นส่วน, บริษัท, สมาคม” 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และเป็นผู้สอนคนแรกวิชา

กฎหมายปกครอง นอกจากนั้น นายปรีดีฯ ก็ได้เปิดการอบรมทบทวน

วิชากฎหมายให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าสอน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ ์
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กับนักเรียนกฎหมายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการสอน ณ โรงเรียน 

กฎหมายฯ นั้น นายปรีดีฯ ได้มุ่งปลุกจิตสำานึกของนักเรียนกฎหมายให้

สนใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นขั้น ๆ  ไป 

นายปรีดีฯ ได้รับพระราชทานยศรองอำามาตย์เอก และ

อำามาตย์ตรีเป็นลำาดับ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวง

ประดิษฐ์มนูธรรม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔7๑

สำาหรับในชีวิตส่วนตัวน้ัน ได้สมรสกับนางสาวพูนศุข  

ณ ป้อมเพชร บุตรีมหาอำามาตย์ตรี พระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา 

อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔7๑ ซึ่ง 

ต่อมาได้มีบุตรธิดาด้วยกัน ๖ คน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔7๕ นายปรีดีฯ ได้ร่วมกับ 

สมาชิกคณะราษฎรที่เป็นทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ภายใต้ 

การนำาของนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เข้ายึดอำานาจรัฐ  

เพื่อทำาการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศสยามจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข โดยทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือน จนกระทั่งการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองได้ดำาเนินไปโดยเรียบร้อย และพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานธรรมนูญการปกครอง 

ราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๒7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๔7๕

นายปรีดีฯ ได้รับแต่งตั้งจากผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารให้

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔7๕ และ

ได้รับแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นเลขาธิการคนแรกของสภาฯ 

ต่อมาได้รับแต่งต้ังจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นอนุกรรมการคนหนึ่ง

ในจำานวน ๙ คน มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งเมื่อสภาผู้แทน 

ราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า 
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อยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๑๐ 

ธันวาคม ๒๔7๕ ในขณะเดียวกัน นายปรีดีฯ ได้รับเลือกตั้งจากสภา 

ผู้แทนราษฎรให้เป็น “กรรมการราษฎร” คนหนึ่งในจำานวน ๑๕ คน ซึ่ง

ทำาหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับ “เสนาบดี” และภายหลังการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔7๕ นายปรีดีฯ ก็ได้รับ

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลซึ่งมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็น

นายกรัฐมนตรี

รัฐบาลได้มอบหมายให้นายปรีดีฯ เป็นผู้ร่างเค้าโครงการ 

เศรษฐกิจตามที่ได้มีการแถลงไว้ในประกาศของคณะราษฎร เมื่อวัน

ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔7๕ และรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเค้าโครงการเศรษฐกิจที่นายปรีดีฯ ได้ร่าง 

ขึ้นเสนอ อนุกรรมการส่วนข้างมากเห็นชอบด้วยกับเค้าโครงการฯ  

ดังกล่าว แต่เมือ่นำาเรือ่งเสนอทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีปรากฏว่า รฐัมนตรี

ส่วนมากไม่เห็นชอบด้วย นายปรีดีฯ จึงได้แถลงต่อที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรีว่า จะขอลาออกจากคณะรัฐมนตรีตามวิถีทางประชาธิปไตย 

โดยจะนำาเค้าโครงการเศรษฐกิจนั้นเสนอต่อราษฎรในการเลือกตั้ง

สมาชิกประเภทที่ ๑ ซึ่งนายปรีดีฯ จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทน

ราษฎร

เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔7๖ พระยามโนปกรณ์- 

นิติธาดา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีส่วนหนึ่งได้นำาความกราบ

บังคมทูลพระมหากษัตริย์ให้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา 

“ปิดสภาผู้แทนราษฎร” และ “งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา” คือ ให้

คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีอำานาจในการบัญญัติกฎหมาย 

พร้อมกันนั้นรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์  

พ.ศ. ๒๔7๖” และออกแถลงการณ์ประณามนายปรีดีฯ ว่าเป็น 
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“คอมมิวนิสต์” อีกทั้งบังคับให้นายปรีดีฯ กับภรรยาต้องออกเดินทาง

จากประเทศสยามไปอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

ต่อมาเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔7๖ นายพันเอก  

พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้านำาทหารบก ทหารเรือ และ

พลเรือนเข้ายึดอำานาจการปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่ง และนำาความ

กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ถึงความประสงค์ที่จะให้เปิดสภาผู้แทน 

ราษฎร ซ่ึงประธานสภาฯ ก็ได้กระทำาเช่นเดียวกัน พระมหากษัตริย ์

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๑  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔7๖ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่แทน

รัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาซึ่งลาออกไป เมื่อจัดตั้งรัฐบาล

ใหม่ขึ้นแล้ว นายกรัฐมนตรีได้นำาความกราบบังคมทูลถึงความประสงค์

ของรัฐบาลในอันที่จะให้นายปรีดีฯ กลับมาช่วยราชการแผ่นดิน และต่อ

มาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายปรีดีฯ เป็นรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔7๖ โดยนายปรีดีฯ และภรรยาเดินทาง

กลับประเทศสยาม

นายปรีดีฯ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔77 

(ในครั้งกระนั้นเป็นปี ๒๔7๖) และได้อยู่ในตำาแหน่งดังกล่าวจนกระทั่ง

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว นาย

ปรีดีฯ ได้ปฏิบัติงานเป็นผลดีแก่บ้านเมืองที่สำาคัญหลายประการ เช่น 

การร่าง พ.ร.บ.เทศบาล เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรจนกระท่ังออกใช้

เป็นกฎหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

และท้องที่การจัดตั้งกรมโยธาเทศบาล การป้องกันและปราบปรามโจร

ผู้ร้าย การสร้างโรงพยาบาลหลายแห่งในต่างจังหวัด การสร้างฝายและ
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พนังหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และการสร้างทัณฑนิคมเพื่อให้

ผู้พ้นโทษแล้วมีที่ดินของตนเอง เป็นต้น 

นอกจากนั้น ในระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย นายปรีดีฯ ได้เสนอรัฐบาลให้จัดตั้งมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เพื่อให้เป็นตลาดวิชาอำานวยการศึกษา

วิชากฎหมาย วิชาเศรษฐกิจ และวิชาการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการ

เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนแสวงหาความรู้ใน

ระดับสูงได้อย่างแพร่หลาย และขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่และ

ปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยด้วย รัฐบาลได้มอบให้นายปรีดีฯ เป็น 

ผู้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. ๒๔7๖ 

เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงสภาฯ เห็นชอบด้วยและอนุมัติให้

เป็นกฎหมายเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔77 (ในคร้ังกระนั้นเป็น 

๒๔7๖) ต่อมารัฐบาลเสนอขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อนำาความ

กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์แต่งตั้งให้นายปรีดีฯ เป็นผู้ประศาสน์-

การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแห่งนั้น เมื่อวันที่  

๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔77 นายปรีดีฯ ดำารงตำาแหน่งผู้ประศาสน์การ 

ของมหาวิทยาลัยฯ อยูเ่ป็นเวลา ๑๘ ปี จนกระทัง่ม ีพ.ร.บ.มหาวทิยาลยัฯ  

ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ได้ยกเลิกตำาแหน่งผู้ประศาสน์-

การ

ในปี พ.ศ. ๒๔7๘ รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา 

มอบหมายให้นายปรีดีฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทาง

ไปประเทศอังกฤษ เพื่อเจรจาขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งรัฐบาลไทย

ได้กู้เงินจากธนาคารอังกฤษเพื่อนำามาใช้ก่อสร้างสาธารณูปโภคในสมัย

รัชกาลที่ ๖ จากอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ซึ่งนาย

ปรีดีฯ ได้กระทำาเป็นผลสำาเร็จ ทำาให้ประหยัดรายจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ 
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ของประเทศไทยลงได้มาก หลังจากการเจรจาดังกล่าวแล้ว นายปรีดีฯ 

ได้เดินทางไปเยี่ยมประเทศมหาอำานาจต่าง ๆ  เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี 

เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อทาบทามถึงการที่รัฐบาลไทย 

จะเปิดการเจรจาใหม่เพื่อยกเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศ

เหล่านั้น

นายปรีดีฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ และดำารงตำาแหน่ง 

ดังกล่าวจนกระทั่งวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ในฐานะรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายปรีดีฯ ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำาคัญ 

คือ ได้บอกเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศต่าง ๆ  และเจรจา

โดยอาศัยหลัก “ดุลยภาคแห่งอำานาจ” ให้ประเทศเหล่านั้นยอมทำา 

สนธิสัญญาฉบับใหม่ซึ่งประเทศไทยได้รับเอกราชอธิปไตยอย่างสมบูรณ์  

ทั้งในด้านการเมือง การศาล และการเศรษฐกิจ ตามปณิธานซ่ึงอยู่ใน 

หลกั ๖ ประการของคณะราษฎร และเนือ่งจากผลงานอนัเป็นประโยชน์ 

แก่แผ่นดินอันสูงส่งดังกล่าวนี้ นายปรีดีฯ จึงได้รับพระราชทานเหรียญ

ดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน เป็นเกียรติยศ

นอกจากการปฏิบัติภารกิจดังที่กล่าวนี้แล้ว นายปรีดีฯ ใน

ระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังประสบ 

ความสำาเร็จในการเจรจาให้รัฐบาลอังกฤษโอนดินแดนของไทยส่วนหนึ่ง 

ที่อังกฤษได้ไปจากไทยตามสนธิสัญญาฉบับปักปันเขตแดนระหว่างไทย

กับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ปากนำ้าในระหว่างจังหวัดระนองกับ

วิคตอเรียพอยท์ของอังกฤษซึ่งมีดินงอกทางฝั่งไทย และอีกแห่งหนึ่งที่มี

ดินแดนริมฝั่งไทยด้านริมแม่นำ้าสายจังหวัดเชียงราย โดยรัฐบาลอังกฤษ

ได้ตกลงยินยอมให้ดินแดนที่งอกที่ฝั่งไทยนั้นเป็นดินแดนของไทย
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นายปรดีฯี ได้รบัแต่งตัง้เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 

ในรัฐบาลของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๘๑ และดำารงตำาแหน่งนี้จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

ซึ่งในระหว่างที่อยู่ในตำาแหน่งดังกล่าว นายปรีดีฯ ได้สร้างเสถียรภาพ

ทางการเงินและการคลังให้กับชาติไทยในหลายด้านที่สำาคัญ เช่น การ

ยกเลิกเงินภาษีรัชชูปการ การยกเลิกอากรค่านา การปรับปรุงระบบ 

ภาษีอากรให้ เป็นธรรมแก่สังคม การริเริ่มจัดเก็บภาษีอากรทางอ้อม 

สำาหรับสินค้าบริโภคฟุ่มเฟือย การสถาปนา “ประมวลรัษฎากร” เป็น

แบบฉบับครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีอากร

ทางตรงที่เป็นธรรมแก่สังคม และการโอนวิสาหกิจยาสูบของบริษัท

อังกฤษอเมริกันมาเป็นของรัฐบาลสำาเร็จก่อนที่ญ่ีปุ่นจะยึดไปดำาเนิน

การระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒

นอกจากนั้น ผลงานที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของนายปรีดีฯ 

ระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือ การ

จัดการเอาเงินปอนด์ที่เป็นทุนสำารองเงินตราของประเทศจำานวนหนึ่งไป

ซื้อทองคำาเป็นจำานวนนำ้าหนักประมาณ ๑ ล้านเอานซ์ และได้นำาทองคำา 

นั้นมาเก็บไว้ในห้องนิรภัยกระทรวงการคลังซึ่งยังคงรักษาไว้เป็นทุน 

สำารองเงินบาทจนกระทั่งทุกวันนี้ การตัดสินใจที่ถูกต้องของนายปรีดีฯ 

ได้กระทำาก่อนที่เงินปอนด์สเตอร์ลิงจะลดค่าลงตามลำาดับ และนาย 

ปรีดีฯ ได้เสนอกฎหมายจัดตั้งสำานักงานธนาคารชาติไทย ซึ่งเป็น 

จดุเริม่ต้นของการจดัตัง้ธนาคารกลางของชาต ิคอื ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงอาจกล่าวได้ว่า นายปรีดีฯ เป็นผู้วาง

รากฐานระบบการเงินของประเทศไทยซึ่งสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึง

ปัจจุบันนี้
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ภายหลังที่กองทัพญี่ปุ่นได้บุกประเทศไทย สภาผู้แทนราษฎร 

ได้ลงมติแต่งตั้งให้นายปรีดีฯ เป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๘ คนหนึง่ในคณะผูส้ำาเรจ็ราชการฯ ซึง่มพีระเจ้า 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็นประธาน เมื่อวันที่  

๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ การท่ีนายปรีดีฯ ต้องพ้นจากคณะรัฐบาล

ไปดำารงตำาแหน่งสูงที่ไม่มีอำานาจทางการเมืองครั้งนั้น สืบเนื่องมาจาก

ความประสงค์ของทางการญี่ปุ่น ด้วยญี่ปุ่นเห็นว่า นายปรีดีฯ เป็น 

ผู้นิยมฝ่ายสัมพันธมิตร สำาหรับนายปรีดีฯ นั้นมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้สำาเร็จราชการฯ ยับยั้งระบบเผด็จการ  

ซึ่งกำาลังก่อตัวขึ้นในประเทศไทยในสมัยน้ัน และขณะเดียวกัน 

ปฏิบัติการเพื่อให้ชาติไทยสามารถคงรักษาไว้ซ่ึงเอกราชอธิปไตยอย่าง

สมบูรณ์ ซึ่งนายปรีดีฯ ได้ใช้ความสามารถ ความพากเพียร และความ

กล้าหาญ ทำาการจนกระท่ังเป็นผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ในระหว่าง

สงครามโลกครั้งที่ ๒ กล่าวคือ สามารถยับยั้งพระราชกฤษฎีกาให ้

อำานาจผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีอำานาจส่ังการทุกกระทรวงทบวงกรม

ได้ ระหว่างปี ๒๔๘๕-๒๔๘๖ และในที่สุดก็เป็นผู้มีส่วนให้รัฐบาลของ

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำาแหน่ง 

ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ เมื่อปี ๒๔๘7 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๘7 สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติตั้งนายปรีดีฯ เป็นผู้สำาเร็จ 

ราชการแทนพระองค์แต่ผู้เดียว

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายปรีดีฯ ร่วมกับคนไทย

ซึ่งรักชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น

เพื่อร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรต่อต้านและกวาดล้างกองทหารญี่ปุ่น

ในประเทศไทยและเพื่อให้ประเทศไทยได้กลับคืนสู่สถานะก่อนวันที่  

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยที่งานรับใช้ชาติที่มีความสำาคัญยิ่งคราวนั้น
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เป็นงานที่ล่อแหลมต่ออันตรายและมีเอกราชอธิปไตยของชาติไทยเป็น 

เดิมพัน นายปรีดีฯ หรือ “รูธ” แห่งองค์การขบวนเสรีไทยจึงต้องปฏิบัติ

การอย่างสุขุมรอบคอบทุกขั้นตอน อีกทั้งด้วยความกล้าหาญและ 

เสียสละ จนกระทั่งได้รับการรับรองและยกย่องจากฝ่ายสัมพันธมิตร

เป็นตัวแทนของประเทศไทย การปฏิบัติงานรับใช้ชาติดังกล่าวมีวัตถุ

ประสงค์ที่สำาคัญ ๒ ประการ คือ ต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกราน และปฏิบัติการ

เพื่อให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับรองว่า ประเทศไทยไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้

สงคราม และการผ่อนหนักเป็นเบา ภารกิจดังกล่าวเป็นผลสำาเร็จ 

และเมื่อญี่ปุ่นยอมจำานนแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรแล้ว นายปรีดีฯ ผู้สำาเร็จ 

ราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท-

มหิดลได้ “ประกาศสันติภาพ” เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘  

มีผลให้การประกาศสงคราม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕  

ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลของจอมพล แปลก  

พิบูลสงคราม เป็นโมฆะ ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย

เมื่อได้ประกาศสันติภาพซ่ึงถือว่าสถานะสงครามได้ส้ินสุด

ลงแล้ว นายปรีดีฯ ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์จึงได้อัญเชิญสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จกลับประเทศไทย ในระหว่างนั้น

สภาผู้แทนราษฎรกำาลังดำาเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพ่ือให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามสภาพและเหตุการณ์บ้านเมืองที่

ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การยกเลิกบทเฉพาะกาล

อันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔7๕ นายปรีดีฯ ซึ่ง 

ขณะนั้นดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการฯ ได้เป็นผู้ปรารภเร่ืองน้ีกับนาย

ควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ก่อนสงครามสงบลง ซึ่งรัฐบาลก็ได้

เสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่ง

เพื่อดำาเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่กลางปี ๒๔๘๘ ซึ่งต่อมา 
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สภาผู ้แทนราษฎรได้มีมติอนุมัติให้ใช้เป็นกฎหมายได้ตั้งแต่วันที่  

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเป็นวันต่อจากวันที่สมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงลงพระปรมาภิไธย

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ เสด็จนิวัตสู ่พระนครเมื่อวันที่  

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ และในวันนั้นนายปรีดีฯ ได้คืนพระราชอำานาจ 

และพ้นจากตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อมาเมื่อวันที่  

๘ ธันวาคม ศกเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระบรม-

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องนายปรีดีฯ ไว้ในฐานะ “รัฐบุรุษอาวุโส” 

และให้มีหน้าที่รับปรึกษาราชการแผ่นดินเพื่อความวัฒนาถาวรของ

ชาติสืบไป โดยที่ทรงพระราชดำาริว่า นายปรีดีฯ “ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหา- 

กษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความ 

ปรชีาสามารถบาํเพญ็คณุประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเอนกประการ”  

และต่อมาในวันที่ ๑๐ ธันวาคมของปีเดียวกัน ก็ได้มีพระบรมราช-

โองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณ

มงคล นพรัตน์ราชวราภรณ์ กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า 

แก่นายปรีดีฯ ด้วย

เมื่อรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อ

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่

เห็นว่า ประเทศไทยในขณะนั้นยังมีภาระที่จะต้องเจรจาต่อรองกับฝ่าย 

สัมพันธมิตร ซึ่งเป็นผลประโยชน์สำาคัญของประเทศชาติอีกหลาย

ประการ จึงได้ประชุมขอร้องให้นายปรีดีฯ รับเป็นนายกรัฐมนตรีเอง

สักระยะหนึ่ง นายปรีดีฯ พิจารณาเห็นความจำาเป็นของสถานการณ์

ในขณะนั้น จึงได้ยอมรับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ศกเดียวกัน ในระหว่างที ่
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นายปรีดีฯ ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท-

มหิดลได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ ๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๘๙ ต่อจากนั้นภายหลังที่ได้เปิดประชุมรัฐสภาอันประกอบ

ด้วยพฤฒสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว  

นายปรีดีฯ ก็ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำาแหน่งตามมารยาท

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๘๙

ในวันที่ ๘ มิถุนายน ศกเดียวกัน ประธานรัฐสภาได้นำาความ

กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามความเห็นชอบของสมาชิก

พฤฒสภาและสภาผู้แทนราษฎร สมควรโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายปรีดีฯ  

เป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

แต่งตัง้นายปรดีฯี เป็นนายกรฐัมนตรตีามคำากราบบงัคมทลูของประธาน 

รัฐสภา แต่ยังไม่ทันที่นายปรีดีฯ จะประกอบคณะรัฐมนตรี สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลก็เสด็จสวรรคตในวันที่ ๙ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔๘๙ นายปรีดีฯ นายกรัฐมนตรี ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ

รัฐสภาให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 

ข้ึนครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไป ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ 

เป็นเอกฉันท์ เมื่อเสร็จการประชุมรัฐสภาแล้ว นายปรีดีฯ ก็ได้ขอ 

ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ต่อมาเมื่อวันที่  

๑๐ มิถุนายน ศกเดียวกัน ประธานรัฐสภา ด้วยความเห็นชอบของ

สมาชิกรัฐสภาส่วนมาก ได้เสนอคณะผู้สำาเร็จราชการชั่วคราวให้แต่งตั้ง 

นายปรีดีฯ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง ซึ่งนายปรีดีฯ ได้อยู่ใน 

ตำาแหน่งดังกล่าวจนกระทั่งถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ จึงได้

ขอลาออกจากตำาแหน่ง เพราะเหตุได้ตรากตรำาทำางานฉลองพระเดช

พระคุณมาเป็นเวลาพอสมควร จนกระทั่งอนามัยเสื่อมโทรมไม่สามารถ
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ปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ต่อไป รวมระยะเวลาที่นายปรีดีฯ ดำารง 

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้ง ๓ ครั้ง ๔ เดือน ๒๒ วัน 

ภายหลังที่ได้ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว นาย

ปรีดีฯ ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของพลเรือ

ตรี ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสด์ิ ให้เป็นหัวหน้าคณะทูตสันถวไมตรี เดิน

ทางไปเยือนมิตรประเทศต่าง ๆ  และได้ไปช่วยเหลือคณะผู้แทนไทย

ซ่ึงไปร่วมประชุมสหประชาติ ซ่ึงการเดินทางดังกล่าวได้มีส่วนเพ่ิมพูน

เกียรติภูมิของชาติเป็นอันมาก ต่อมานายปรีดีฯ ได้ลาออกจากสมาชิก

ภาพของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ หลังจาก 

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ 

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ บุคคลคณะหนึ่งใช้ชื่อ

ว่า “คณะรัฐประหาร” ทำาการยึดอำานาจรัฐ ได้ส่งกำาลังทหารเข้าระดม 

ยิงทำาเนียบท่าช้าง (วังหน้า) ซึ่งรัฐบาลให้เป็นที่พำานักอาศัยของ 

นายปรดีฯี และครอบครวั และบกุเข้าไปในทำาเนยีบเพือ่จบักมุนายปรดีฯี  

แต่นายปรีดีฯ เล็ดลอดหลบหนีไปได้ และต่อมาได้เดินทางไปอาศัยอยู่ที่

สิงคโปร์ และเดินทางต่อไปอาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่งขณะนั้นจอมพล 

เจียง ไคเช็ค ยังมีอำานาจปกครองแผ่นดินส่วนใหญ่ของประเทศจีนอยู่ 

ภายหลังที่นายปรีดีฯ ได้เดินทางออกไปนอกประเทศแล้ว 

คณะบุคคลซ่ึงกุมอำานาจในประเทศได้แพร่ข่าวให้ร้ายนายปรีดีฯ ว่า 

มีส่วนพัวพันกับกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

อานันทมหิดล ซึ่งในกาลต่อมานายปรีดีฯ ได้ยื่นฟ้องผู้ที่โฆษณาใส่ร้าย 

ต่อศาลยตุธิรรม จนกระทัง่จำาเลยในคดต่ีาง ๆ  ดงักล่าวได้ยอมประกาศ 

ขอขมานายปรีดีฯ การโฆษณาใส่ร้ายนายปรีดีฯ ในกรณีสวรรคตมีทั้ง

เพ่ือเหตุผลในทางการเมือง ทั้งเหตุผลในด้านความอิจฉาริษยา และ 
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ด้วยความรู้ไม่เท่าถึงการณ์ ซึ่งบรรดาบุคคลผู้มีจิตใจรักความเป็นธรรม 

ย่อมจะตระหนกัดถีงึความบรสิทุธิข์องนายปรดีฯี ประกอบด้วยหลกัฐาน 

ที่เช่ือถือได้ต่าง ๆ  ซึ่งพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนในความบริสุทธิ์ของนาย

ปรีดีฯ

นายปรีดีฯ ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำา 

“ขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์” ทำาการยึดอำานาจรัฐกลับคืน 

เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ด้วยพิจารณาเห็นว่า การยึด 

อำานาจรัฐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นการกระทำาซึ่งล้ม

ระบอบประชาธิปไตยที่สถาปนาขึ้นอย่างถูกต้องตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ตาม ขบวนการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นระบอบประชาธิปไตย

ตามรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ กระทำาการ 

ไม่เป็นผลสำาเร็จ นายปรีดีฯ ได้หลบอยู่ในประเทศไทยประมาณ  

๖ เดือน ครั้นแล้วก็ออกเดินทางไปนอกประเทศ ผ่านสิงคโปร์และ

ฮ่องกง ไปขอล้ีภัยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา

ประมาณ ๒๑ ปี จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงได้เดินทางออกจาก

ประเทศจีนไปอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งถึงอสัญกรรม  

ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนที่จะมีอายุครบ 

๘๓ ปีเพียง ๙ วัน พิธีปลงศพนายปรีดีฯ ได้กระทำาที่กรุงปารีสเมื่อวันที่ 

๙ พฤษภาคม ศกเดียวกัน
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ประวัติการได้รับ
เคร ื่องราชอิสรยิาภรณ์ในประเทศ

วัน เดือน ปี อิสริยาภรณ์
๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

มหาวชิรมงกุฎ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

๕๔ หน้า ๒๒๑๓ วันที่ ๑๓ ธันวาคม 

๒๔๘๐)

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ได้รับพระราชทานเหรียญ รัตนาภรณ ์

ช้ัน ๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕ หน้า 

๒๙๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๑)

๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (หนังสือกรม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ จ.๔๖๓๐/ 

ง๔๘๔ ลงวันที่ ๑7 มิถุนายน ๒๔๘๔ ราช

กิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๓๙ หน้า 

๑๙๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๔) 

๙ ธันวาคม ๒๔๘๘ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์

ปฐมจุลจอมเกล้า (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  

๖๒ ตอนที่ 7๐ หน้า ๑๙๐๐ วันที่ ๑๑ 

ธันวาคม ๒๔๘๘) 

๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๘ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ ์

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๒ ตอนที่ 7๐ 

หน้า ๑๙๐๐ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๘๔)
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ประวัติการได้รับ
เคร ื่องราชอิสรยิาภรณ์ต่างประเทศ

วัน เดือน ปี อิสริยาภรณ์
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔7๘ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อาทิตย์อุทัย ชั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเจ้า 

จักรพรรดิแห่งกรุงญี่ปุ่น (ราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๕๒ หน้า ๓๓7๔ วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์  

๒๔7๘)

7 เมษายน ๒๔๘๑ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์เยอรมัน GRAND 

CROSS OF THE GERMAN EAGLE 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕ หน้า ๑๖๒ วัน 

ที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๘๑) 

๒๑ มิถุนายน ๒๔๘๒ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ เลยองดอนเนอร์  

ชัน้ที ่๑ GRAND CROIX DE LA LEGION  

D’HONNEUR จากรัฐบาลมหาชนรัฐ

ฝรั่งเศส (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ หน้า  

๙๒7 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๘๒)

๑๓ กันยายน ๒๔๘๒ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลโอปอลด์ 

ชั้นที่ ๑ LE GRAND CORDON DE 

L’ODRE DE LEOPOLD จากสมเด็จ

พระมหากษัตริย์แห่งเบลเยียม (ราชกิจจา-

นุเบกษา เล่ม ๕๖ หน้า ๑7๙๘ วันที่ ๒๕ 

กันยายน ๒๔๘๒)
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วัน เดือน ปี อิสริยาภรณ์

๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ซันตีโมริซิโอ เอ ลัซซาโร ชั้น ๑ GRAN 

(CROCE DEL SUO ORDINE DEI 

SS.MAURIZIO E LAZZARO จากสมเด็จ

พระมหากษัตริย์แห่งอิตาลี จักรพรรดิแห่ง

เอธิโอเปีย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ 

หน้า ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๒)

๒ ธันวาคม ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เซนท์ไมเกิล และเซนท์ยอร์ช ชั้น ๑ THE  

INSIGNIA OF AN HONORARY 

KNIGHT GRAND CROSS OF THE 

MOST DISTINGUISHED ORDER OF 

ST.MICHAEL AND ST. GEORGE จาก

สมเด็จพระเจ้ากรุงอังกฤษ (ราชกิจจา-

นุเบกษา เล่ม ๕๖ หน้า ๒๖๕๐ วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๔๘๒)

พฤศจิกายน ๒๔๘๙ ได้รับ MEDAL OF FREEDOM (GOLD 

PALM) จากสหรัฐอเมริกา

ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓๓๔
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ความชอบในราชการ

วัน เดือน ปี ความชอบ รับผลอยางใด

๒๔7๖ ช่วยเหลือในการ

ปราบกบฏ ๒๔7๖

ได ้รับพระราชทานเหรียญ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

7 กุมภาพันธ์ 

๒๔๘๑

แก้ไขสนธิสัญญา

กับนานาประเทศ

นายกรัฐมนตรีตราความชอบ 

ในราชการของชาติ โดยประกาศ 

เรื่องการแก้ไขสนธิสัญญากับ 

นานาประเทศ (ราชกิจจานุ- 

เบกษา เล่ม ๕๕ หน้า ๓๘7๙ 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑)

๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๔๘๑

แก้ไขสนธิสัญญา

กับนานาประเทศ

ได ้รับพระราชทานเหรียญ 

ดุษฎมีาลา เขม็ราชการแผ่นดนิ  

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕  

หน้า ๔๐๓๒ วันที่ ๒7 กุมภา-

พันธ์ ๒๔๘๑ และหนังสือข่าว

โฆษณาการของกรมโฆษณา

การ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ วันเสาร์

ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๘๑)

ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๓๕



สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

ที่มา: เพจ ‘สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม’
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พระธรรมเทศนาครบ ๑๐๐ วัน 
รัฐบุรุษอาวุโส ปรดีี พนมยงค๑์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน         วิธานวิธิโกวิโท 

กาลญฺญู สมยญฺญู จ            สราชวสต ิำ วเสติ

บัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนา เป็นธรรมิกถาฉลองศรัทธา

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ซึ่งเป็นประธานพร้อมด้วยบุตรธิดาและ

ญาติมิตร ปรารภบำาเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณี เพื่อประมวลกุศล

ราศี เป็นทักษิณานุประทานอุทิศกัลปนาผลเฉพาะท่านรัฐบุรุษอาวุโส 

ปรีดี พนมยงค์ ผู้ถึงอสัญกรรมล่วงมาได้ครบ ๑๐๐ วัน ซึ่งเป็นโอกาสที ่

ปิยชนทั้งหลายจะได้แสดงนำ้าใจกตัญญูกตเวทีบูชาสถูปด้วยพร้อมเพรียง

๑ แสดง ณ วัดพนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖.
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บำาเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณีเพื่อให้เกิดสุขสวัสดีในสัมปรายภพตาม

ควรแก่อัตตวิสัย

การที่ปิยชนทั้งหลาย มีภรรยา บุตร ธิดา เป็นต้น แสดง 

ความอาลัยรักในท่านผู้เป็นบุพพการีผู้ล่วงลับดับขันธ์ไปตามธรรมดา

ของสังขารเช่นนี้ เป็นการแสดงถึงนำ้าใจท่ียังรักภักดีด้วยนำ้าใจอันงาม

ตามหลักกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นที่ควรสรรเสริญในทุกกาละสมัย เพราะ

ท่านบุพพการีที่เคยเคารพรักน้ัน ท่านได้จากไปแต่เพียงชีวิตร่างกาย 

คุณูปการที่เคยอนุเคราะห์สงเคราะห์มีประการต่าง ๆ  มาแล้ว หาได้

แตกดับสูญสลายไปด้วยไม่ ย่อมยังคงปรากฏเด่นประจักษ์กับนำ้าใจ

ของอนุชนอยู่มิรู้วาย ดังที่ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ พร้อมด้วยบุตร

ธิดา ญาติมิตรกำาลังบำาเพ็ญอยู่ ณ บัดนี้ ก็อาศัยบุญบารมีที่ท่านรัฐบุรุษ

อาวุโสได้ปฏิบัติบำาเพ็ญมาแล้วในอดีตกาล เตือนความสำานึกให้หาทาง

ตอบสนองอุปการะคุณของท่านอยู่มิรู้วาย บุคคลผู้ระลึกถึงอุปการะคุณ

ที่ท่านได้อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ตนมาตามลำาดับกาลแล้วแสวงหาทาง

ตอบสนองคุณูปการนั้นด้วยนำ้าใจอันงาม  ฉะนี้ ทางพระพุทธศาสนา

ยกย่องว่า เป็นลักษณะของคนดี เพราะทำาความดีตอบสนองความดี

ของท่าน ประกาศนำ้าใจอันงามของตนบูชาคุณูปการของท่านให้รุ่งเรือง

ตลอดกาล

ท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลมหัศจรรย์ยากที ่

จะมีผู้เทียมถึงเพราะท่านมีชาติกำาเนิดเป็นเพียงลูกชาวนาของเมือง 

กรุงเก่า คือ พระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาตามชาติคุณแล้วไม่มี

ลู่ทางที่จะดำาเนินชีวิตให้รุ่งโรจน์ถึงตำาแหน่งรัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งเป็น

คนแรกและคนเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้ง 

ในประเทศไทย แต่ที่เจริญชีวิตรุ่งเรืองสูงเด่นเกินกว่าคติความคาดคิด

ของญาติมิตรมาได้ถึงเพียงนี้ ทางพระพุทธศาสนานิยมว่า เพราะคุณ
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ความดีในปางก่อนส่งเสริมเป็นกำาลัง นำาให้ชีวิตในปัจจุบันสู่ทางของ 

ความรุ่งเรือง เริ่มแต่เป็นนักเรียนศึกษาวิชาสามัญมาตราบเท่าได ้

เข้าศึกษาที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และศึกษาภาษาฝรั่ง  

มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ด้วยสติปัญญาสามารถมาก จึงสอบไล่

วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตได้เม่ืออายุยังไม่ทันครบ ๒๐ ปี จากนั้นได้

สมัครทำางานในหน้าที่เสมียนสำานักงานทนายความและกรมราชทัณฑ์ 

ตราบเท่าถึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรมให้ทุนไปศึกษา

วิชากฎหมาย ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้เล่าเรียนจนได้ปริญญาเป็นดุษฎี

บัณฑิตทางกฎหมายและสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงใน

ทางเศรษฐกิจ

อาศัยท่านรัฐบุรุษอาวุโสมีสมองปราดเปรื่องในด้านกฎหมาย 

มุ่งมั่นแต่จะให้ประเทศชาติมีความเจริญเทียมทันนานาอารยประเทศ 

ได้ชักชวนบุคคลกลุ่มหนึ่งให้ทำาการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศ

สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ได้ร่วม

ดำาเนินการตามระบอบประชาธิปไตย จัดการปกครองปรับปรุงแก้ไข

เพื่อความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เพราะปราดเปรื่องในความคิด  

ผู้ที่ร่วมคณะตามไม่ทันจึงมีความเห็นขัดกันเป็นธรรมดา เมื่อถูกกระทบ 

กระเทือนในกลุ่มนักการเมืองชวนให้เป็นที่อิดหนาระอาใจอยู่เสมอ แต่

เพราะมีใจมั่นคงจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อย่างแน่นแฟ้น จึงชวนให้เกิดกำาลังใจมีความอดทนเพื่อส่วนรวมอยู่ได้

ท่านรัฐบุรุษอาวุโสได้มอบกายถวายชีวิตโดยใช้สติปัญญา 

สามารถดำาเนนิรฏัฐาภปิาลโนบาย ด้วยนโยบายอนัเฉยีบแหลม จดัระบบ 

การปกครองให้ทันเหตุการณ์ทุกตำาแหน่งหน้าที่ ดังจะเห็นความสำาคัญ

ในสมัยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติ

งานเป็นผลดีแก่บ้านเมืองที่สำาคัญหลายประการ เช่น การร่างพระราช-
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บัญญัติเทศบาลเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

การป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายภายใต้ทัณฑนิคมเพื่อให้ผู้พ้นโทษ 

แล้วมีที่ดินของตนเอง และเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตร์และการเมือง

สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ก็ได้ปฏิบัติ

หน้าที่สำาคัญ คือ ได้บอกเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศต่าง ๆ   

อาศัยหลักดุลยภาพแห่งอำานาจให้ประเทศเหล่านั้นยอมทำาสนธิสัญญา 

ฉบับใหม่ ซึ่งประเทศไทยได้รับเอกราชอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตลอดมา 

จนถึงปัจจุบัน ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็ได้ร่วมกับคนไทยผู้รัก 

ชาติทั้งภายในและนอกประเทศจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น เพื่อร่วมมือ 

กับฝ่ายสัมพันธมิตร ต่อต้านและกวาดล้างกองทหารญี่ปุ่นในประเทศ 

ไทย จนกระทั่งได้รับการรับรองและยกย่องจากฝ่ายสัมพันธมิตร มีผล 

ให้การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาเป็นโมฆะ  

ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย นับว่าเป็นกำาลังอันยิ่งใหญ่นำาประเทศให้

รอดจากการเป็นผู้แพ้ให้กลับเป็นฝ่ายชนะอย่างน่าอัศจรรย์

อนึ่ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัต 

สู่นคร ทรงพระราชดำาริเห็นว่า นายปรีดี พนมยงค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหา-

กษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ท่านได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความ

ปรีชาสามารถบำาเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ 

จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้ายกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส มีหน้าที่

รับปรึกษาราชการแผ่นดินเพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป นับเป็น

เกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียมถึงอีกประการหนึ่ง

ตามนัยยะบางประการท่ีนำาชีวประวัติมาแสดงพอเป็น

อุทาหรณ์น้ี เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความสำาคัญของปรีชาสามารถปราดเปรื่อง 
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ไม่เลือกว่าจะจับงานประเภทใด ล้วนแต่ยังงานประเภทน้ันให้สมบูรณ์

พูนผลเจริญทันเหตุการณ์ด้วยความเหมาะสมทุกตำาแหน่ง ทั้งนี้ก็เพราะ

อาศัยปรีชาสามารถที่ได้อบรมศึกษาเป็นส่วนสำาคัญ แม้จะมีชาติตระกูล

ตำ่าต้อยเพียงไร ก็ย่อมตั้งตนได้เพราะความสามารถฉลาดเฉลียว สมที่

จะเป็นข้าราชการสนองพระเดชพระคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ได้เป็นอย่างดี สมดังพุทธภาษิตที่เชิญมาเป็นหัวข้อเทศนาว่า 

“ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน   วิธานวิธิโกวิโท

กาลญฺญู  สมยญฺญู  จ     สราชวสต ิำ วเสติ” 

หมายความว่า ผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้ ฉลาดในวิธี 

จัดการงาน รู้กาลและรู้สมัย เขาพึงอยู่ในราชการได้ ดังนี้

อันคุณธรรม คือ ปัญญานี้ ถึงจะมีจิตอัธยาศัยมาแต่ชาติ

กำาเนิดบ้าง ก็ยังไม่เพียงพอสำาหรับการใช้ในการดำาเนินชีวิต ยังอาศัย

การศึกษาในปัจจุบันประกอบอบรมเพื่อเพิ่มเติมจากครูอาจารย์อีกตาม

สามารถ ด้วยวิธีศึกษาจดจำาความรู้ของครูอาจารย์มาเป็นความรู้ของตน  

ถ้าไม่พยายามอบรมประกอบการศึกษาให้ทวีอยู่เสมอแล้ว ย่อมถึง

ความเสื่อมสิ้นสูญเป็นผู้ด้อยถอยปัญญา ท่านสรรเสริญคุณปัญญาไว้

หลายประการ เช่น แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ปัญญาเป็นดังแสง

สว่าง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ความได้ปัญญาให้เกิดผลดังนี้

การที่จะอบรมปัญญาให้เกิดมีต้องอาศัยประพฤติอยู่ใน 

หลักเกณฑ์การศึกษาลักษณะหน่ึง ว่าด้วยยึดองค์คุณ คือ สุ จิ ปุ ลิ 

หรือฟัง คิด ถาม จด อีกลักษณะหนึ่งว่าต้องอาศัยการหมั่นสดับตรับฟัง 

จากการสอนของครอูาจารย์ หรอืการอ่านตำารบัตำาราเรยีกว่า “ตรรกยะ”  

หมั่นคิดนึกตรึกตรองใคร่ครวญเหตุการณ์ความรู้ที่ได้สดับมาเรียกว่า 

“จิตตามัย” และหมั่นฝึกฝนอบรมพากเพียรพยายามฝึกฝนอบรมจน

สมเหตุสมผล เรียกว่า “พลานามัย” ทั้ง ๒ ลักษณะนี้ ก็เป็นแนวทาง
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ความฉลาดอย่างเดียวกัน คือ ต้องอาศัยการสดับตรับฟังจากครูบา

อาจารย์หรือตำารับตำาราต่าง ๆ  เป็นการจดจำาความรู้ของอาจารย์มา

เป็นความรู้ของตนเป็นเบื้องต้นก่อน เพราะความรู้ของครูอาจารย์ที่

ได้สั่งสอนศิษยานุศิษย์ก็คือ ปรีชาสามารถของท่าน เมื่อท่านส่ังสอน 

ก็คือ ถ่ายความรู้ให้แก่เด็ก เมื่อศิษย์จดจำาคำาสอนของครูไว้ได้ละเอียด

ถี่ถ้วนเพียงไร ก็ชื่อว่านำาความรู้ของครูมาเพ่ิมเติมความรู้ของเด็กให้ 

สูงเด่น เฉลียวฉลาดกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงเรียกได้ว่า จะเกิดมีความรู้

เฉลียวฉลาดเป็นปัญญาสามารถในการดำารงชีวิตสืบไป

เบ้ืองต้นต้องอาศัยการสดับตรับฟังภายในครอบครัวมีจาก

มารดาบิดาเป็นต้นก่อน และท่านกล่าวว่า มารดาบิดาเป็นครูคนแรก

ของลูกอยู่แล้ว เมื่อมีการศึกษาศิลปวิทยาการด้วยการสดับตรับฟัง 

คำาสอนของครูอาจารย์ ตลอดทั้งอ่านจากตำาราซึ่งบรรจุคำาสอนของ 

ครูอาจารย์ ต้องอาศัยความใคร่ครวญตรึกตรองตามหลักเหตุผล ดีเลว  

ควรไม่ควร เป็นประโยชน์หรือไร้ประโยชน์อย่างไรอีกชั้นหนึ่ง มิใช่

เชื่อกันตามไปโดยง่าย เป็นการน้อมใจเช่ือ หลงใหลใฝ่ฝันไปตามเป็น

โลกาธิปไตย เมื่อใคร่ครวญคิดพิจารณาเหมาะเหตุสมผล สิ่งชั่วควร

ละเว้นก็ละเว้น ไม่ประพฤติส่วนชั่วใหม่เพิ่มเติม อบรมฝึกฝนส่วนที่เป็น

คุณงามความดี มีคุณประโยชน์แท้จริง ทั้งแก่ตนและผู้อื่น จึงยึดดำาเนิน

ตาม ทำานองฟังด้วยย่อมได้ปัญญา เข้าลักษณะ “จินตามยปัญญา”  

ถ้าไม่สะดวกใจด้วยยังติดใจสงสัยเคลือบแคลงบางข้อบางตอนก็อย่า

อมภูมิหรือทำานองคมในฝักเกรงเสียศักดิ์ศรีภูมิฐาน จะเป็นการทอน

ความเฉลียวฉลาดเนื่องมาจากการสดับและการใคร่ครวญให้ลดน้อย

ถอยกำาลัง อันจะหมดความเข้มแข็งเพราะไม่รอบรู้ในกิจการนั้น ๆ  

อย่างถ่องแท้ อย่างนี้ก็ต้องอาศัยการอบรมฝึกฝน บากบั่นหมั่นเพียร

ในการไต่ถามสอบสวนจากครูอาจารย์หรือผู้รู้ทั้งหลายจนส้ินสงสัย
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หมดความลังเล มีแต่ความโปร่งใจ ปล้ืมใจโดยคนเดียว และถ้ามีคน

ติดใจสงสัยในบางเรื่องบางราว นำาให้ต้องไต่ถามเพื่อความเข้าใจถูกต้อง 

สืบไปเช่นน้ี เมื่อเกิดความหลงลืมหรือเข้าใจผิดพลาด ก็ยากที่จะมี 

หลักฐาน ยิ่งจดจำาติดสมองได้ นับว่าเป็นการจารึกอย่างวิเศษ เพราะ

ติดตัวอยู่เสมอไม่เหมือนจดอยู่ในสมุดหรือภาชนะอย่างอื่น ย่อมนำา 

ไปไหนได้ยาก เมื่อมีการจดจำาจารึกได้เช่นน้ีแล้ว เป็นอันได้ปฏิบัติตน

ครบองค์คุณของผู้เฉลียวฉลาดที่ท่านกล่าวเตือนว่า คนท่ีขาดการฟัง 

คิด ถาม และจดเสียแล้ว เขาจะเป็นคนฉลาดไม่ได้เลย ด้วยประการ

เช่นนี้

ท่านรัฐบุรุษอาวุโสได้ดำาเนินชีวิตตามหลักของนักปราชญ์ที่

มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาการมาแต่เยาว์วัย และเร่งศึกษาวิชาการให้

เจริญกว้างขวางตามลำาดับอายุ เป็นการเพิ่มเติมความเฉลียวฉลาดจน

สามารถหยั่งทราบเหตุแห่งความเสื่อมเสีย เหตุแห่งความเจริญวัฒนา 

และทราบเหตุเพ่ือละความเลว อดทนและหมั่นอบรมตน จึงเป็น 

ผู้สามารถยกตนขึ้นจากฐานะลูกชาวนา ขึ้นสู่ฐานะรัฐบุรุษอาวุโส  

เฟื่องฟุ้งด้วยเกียรติคุณทั่วประเทศตลอดถึงต่างประเทศ แม้ว่าชีวิต

จะแตกดับถึงอสัญกรรมไปแล้วก็ตาม ส่วนคุณงามความดีท่ีประดับ

ประเทศชาติยังคงเป็นอนุสาวรีย์ปรากฏรับความสดุดีจากกัลยาณชน

ตลอดกัลปาวสาน ขออำานาจกุศลทักษิณานุประทานที่ปิยชนทั้งหลาย  

มีท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็นประธาน ได้พร้อมใจกันบำาเพ็ญ 

เนื่องในดิถีศุภวาระ ๑๐๐ วันแห่งการถึงอสัญกรรมคืนนี้ จงประมวล

เป็นมหากุศล บันดาลถึงรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ให้มีแต่ความ

เกษมสำาราญตามควรแก่ปิติวิสัยในสัมปรายภพ สมเจตนาปรารภที่

คิดถึงของปิยชนทั้งหลายทุกประการ



หลวงประดิษฐ์มนูธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หน้าวิหารพระมงคลบพิตร ประมาณ พ.ศ. ๒๔77-๒๔7๘
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ชื่อ “ปรดีี” 
กับสกุล “พนมยงค์”

ดุษฎี พนมยงค์

นามสกุล “พนมยงค์” เป็นนามสกุลที่เริ่มใช้ตั้งแต่มีพระราช-

บัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. ๒๔๕๖ โดยมีบรรพบุรุษที่สืบย้อนกลับไป

ได้ถึงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา นับเนื่องจนถึงปัจจุบันก็เกือบ ๓๐๐ ปี 

และในสกุลนี้ มีบุคคลสำาคัญของโลกอยู่ด้วยผู้หนึ่ง ชื่อ “ปรีดี”

แม้นาม “ปรีดี พนมยงค์” จะเป็นที่รู้จักกันพอสมควร แต่

ที่มาของทั้งชื่อและนามสกุลของบุคคลผู้นี้ อาจมีผู้ที่ทราบที่มาไม่ 

มากนัก บ้างก็เข้าใจคลาดเคลื่อนไป ดังที่ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ 

ได้ปรารภไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่า “ในการที่นําประวัติบรรพบุรุษ (เรื่อง 

“สกุล พนมยงค์”) มาตีพิมพ์ครั้งนี้ เนื่องจากได้มีชาวต่างประเทศเขียน

ประวัตินายปรีดี ซึ่งมีข้อความคลาดเคลื่อนความจริงหลายประการ 

และต่อมาได้มีผู้คัดลอกต่อ ๆ  กัน จนทําให้ผู้อ่านเข้าใจผิด”

ในวาระ ๑๒๐ ปีชาตกาลของนายปรีดี จึงขอนำาข้อเขียนของ

นายปรีดีเร่ือง สกุล พนมยงค์ มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง โดยได้เพ่ิมเติม

ภาพประกอบ และเขียนข้อความในตอนท้ายเรื่องชื่อ “ปรีดี” เพิ่มเติม
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สกุล พนมยงค๑์

-๑-

ณ บริเวณฝั่งเหนือของคลองเมืองหลวง ห่างจากมุมกำาแพง

พระราชวังโบราณ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ด้านตะวันตกประมาณ

เกือบ ๑ กิโลเมตร มีวัดหนึ่งตั้งอยู่ ผู้เฒ่าได้เล่าสืบทอดต่อ ๆ  กันมาว่า  

พระนมแห่งพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้าง

วัดนั้น พระนมนั้นมีชื่อว่า “ประยงค์” (ตรงกับช่ือต้นไม้ชนิดหน่ึงเรียก

ตามภาษาบาลีว่า “ปิยงคุ”) ในสมัยโน้นชาวกรุงออกเสียงเรียกพระนม

ว่า “พะนม” โดยไม่มี “ร” กลำ้า และเขียนโดยไม่ประวิสรรชนีย์เป็น 

“พนม” ทำานองเดียวกับใช้คำาว่า “ข้าพเจ้า” แทนคำาว่า “ข้าพระเจ้า” 

และทำานองเดียวกับอีกหลายคำาที่ชาวกรุงฯ ไม่ออกเสียง “ร” กลำ้า และ

เขียนโดยไม่ประวิสรรชนีย์ ส่วนบุคคลที่มีชื่อหลายพยางค์นั้น ชาวกรุงฯ 

ก็นิยมเรียกแต่พยางค์ต้นหรือพยางค์ท้าย เช่น เรียกผู้ที่ช่ือ “ประยงค์”  

ว่า “ยงค์” พระนมประยงค์จึงเป็นที่รู้จักของชาวกรุงฯ ในนาม “พนม-

ยงค์” วัดน้ันจึงมีชื่อตามชื่อของผู้สร้างวัด “พนมยงค์” และมีการเขียน

ชื่อวัดตามอักขรวิธีเช่นนั้นสืบทอดกันมาหลายชั่วคน (เมื่อประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้มีผู้เขียนชื่อวัดนั้นว่า “พนมยง” ซึ่งมีความหมาย 

แตกต่างกับชื่ออันเป็นประวัติของวัดนั้น)

๑ งานชิ้นนี้นายปรีดี พนมยงค์ เขียนขึ้นสมัยเมื่อพำานักอยู่ในสาธารณรัฐราษฎรจีน 

ท่านผู้หญิงพูนศุขนำามาพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ สกุล พนมยงค์ เนื่องในวันปรีดี  

พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐.
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เมื่อพระนมประยงค์หรือพนมยงค์ได้สร้างวัดน้ันสำาเร็จแล้ว 

ได้ไปนมัสการพระพุทธบาท และพระพุทธฉายแขวงเมืองสระบุรี แล้ว

ได้สถาปนาพระเจดีย์องค์หนึ่งเป็นพุทธบูชาบนยอดเขาหนึ่ง ซึ่งอยู่ทิศใต ้

ของเขาพระฉายประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ราษฎรจึงเรียกเขานั้นว่า  

เขา “พนมยงค์” (กาลล่วงเลยมาช้านานจึงมีบางคนเขียนชื่อเขานั้นว่า 

“พนมยงค์”)

พระนมประยงค์หรือพนมยงค์ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ บริเวณ

ฝั่งใต้ของคลองเมือง ตรงข้ามวัดพนมยงค์ ผู้สืบสายจากท่านก็ตั้ง 

บ้านเรือนอยู่ในที่น้ันและในบริเวณใกล้เคียงวัดนั้น เมื่อกาลล่วงเลย

มานาน ผู้สืบสายจากท่านไม่อาจลำาดับวงศ์ญาติถอยหลังขึ้นไปหลาย

ชั่วคนได้ แต่มีสิ่งผูกพันอยู่อย่างหนึ่ง คือ ผู้สืบสายเหล่านั้นนับถือว่า  

วัดพนมยงค์เป็นวัดของปู่ย่าตายายหรือของบรรพบุรุษ แม้ผู้ที่อพยพไป

ตั้งภูมิลำาเนาห่างไกลก็ได้ทำาบุญ ณ วัดนั้นตามโอกาส

โดยเฉพาะที่ดินซึ่งเรือนของพระนมประยงค์ปลูกอยู่นั้น เป็น

มฤดกตกทอดมาหลายชั่วคนถึงนายเกริ่น ซึ่งเกิด ณ ที่นั้นในระหว่างที่

กองทัพแห่งกษัตริย์พม่ารุกรานกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐

บิดาของนายเกริ่น เป็นบุตรของนายกองคนหนึ่งแห่งกองทัพ

ไทยที่ทำาการต่อต้านกองทัพพม่า ณ ตำาบลสีสุก และได้สิ้นชีวิตในการ

ต่อสู้ข้าศึก ณ ตำาบลน้ัน เม่ือมารดานายเกริ่นรู้ข่าวการตายของสามี 

และการรุกของข้าศึกเข้ามาใกล้กรุงฯ ยิ่งขึ้นแล้ว ก็ได้พานายเกริ่นพร้อม

ด้วยญาติบางคนลงเรือ รีบแจวและพายออกไปทางแม่นำ้าป่าสักถึงบ้าน

ญาติ ณ ตำาบลท่าหลวง แขวงเมืองสระบุรี ซึ่งคิดคะเนว่า ห่างไกลจาก 

กรุงฯ อันเป็นเป้าหมายของข้าศึก และได้อาศัยอยู่กับญาติที่นั้น จน

กระทั่งพระเจ้าตากสินได้นำาราษฎรขับไล่กองทหารพม่าออกไปจาก

กรุงศรีอยุธยาแล้ว มารดานายเกริ่นจึงได้พานายเกริ่นกลับมาบ้านหน้า
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วัดพนมยงค์ ซึ่งถูกข้าศึกทำาลายเช่นเดียวกับบ้านของชาวกรุงฯ และวัด

ต่าง ๆ  ในกรุงนั้น

มารดานายเกริ่นได้ปลูกเรือนไม้ไผ่เพื่ออาศัยเป็นการชั่วคราว

ขึ้น ณ ที่ดินนั้น แล้วได้ทำาขนมชนิดต่าง ๆ  จำาหน่าย ขนมนั้นมีรสโอชะ 

ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวกรุงฯ ว่า ขนมบ้านหน้าวัดพนมยงค์ ฝีมือในการ

ทำาขนมของมารดานายเกริ่นน้ันได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้สืบสายซึ่งประกอบ

อาชีพนั้นต่อมาอีกหลายชั่วคน

เนื่องจากครอบครัวของพวกที่อยู่ในบริเวณวัดพนมยงค์มา

แต่ก่อนซ่ึงหลบภัยจากกองทัพพม่า แล้วได้อพยพกลับมาบ้านเดิม 

ภายหลังที่กองทัพพม่าถูกขับไล่ไปแล้วน้ัน จึงเป็นเหตุให้บริเวณ 

ใกล้เคียงวัดนั้นกลับฟื้นเป็นย่านตลาดขึ้นอีก มารดานายเกริ่นได้ขยาย 

การค้าดังกล่าวแล้วยิ่งขึ้น จึงสามารถสร้างเรือนฝากระดานขึ้น  

ณ ที่เดิมนั้น และได้เป็นหัวแรงในการออกเงินกับชักชวนญาติมิตรกับ 

ผู้มีจิตศรัทธา สถาปนาโบสถ์วัดพนมยงค์ที่ถูกทำาลายขึ้นใหม่ บน

รากฐานของโบสถ์เก่า และสถาปนาศาลาการเปรียญกับกุฏิสงฆ์ขึ้น 

แล้วนิมนต์พระภิกษุจากวัดอื่นมาอยู่ที่วัดพนมยงค์

เม่ือนายเกร่ินมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ก็ได้อุปสมบท 

จำาพรรษาอยู่ที่วัดนั้นเป็นเวลากว่า ๑๐ พรรษา แล้วได้เป็นสมภารแห่ง

วัดนั้น แล้วลาสิกขาบทเป็นฆราวาส

นายเกริ่นลาสิกขาบทแล้วแต่งงานกับ แก้ว บุตรีของหัวหน้า

คณะปี่พาทย์ตำาบลสวนพริก มีบุตรี ๔ คน คือ ปิ่น บุญมา ทรัพย์ อ้น

ปิ่น แต่งงานกับ ก๊ก แซตั๊ง มีบุตรชาย ๒ คน คือ เกิด และ 

ตั้ว ทายาทสืบต่อมาได้แยกย้ายภูมิลำาเนาจากบ้านเดิม จึงมีนามสกุล

ต่าง ๆ  กันตามที่ทางการตั้งให้ แต่มีทายาทสาขาหนึ่งที่มีนามสกุลว่า 

“พนมยงค์”
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บุญมา แต่งงานกับ พระพิทักษ์เทพธานี (ด้วง) ผู้ช่วยรักษา

กรุง (สมัยที่ทางการยังคงถือว่า พระนครศรีอยุธยาเป็นกรุงเก่าของไทย 

จึงเรียกตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ว่า ผู้รักษากรุง) ทายาทสืบต่อมา

มีนามสกุลว่า “ณ ป้อมเพชร์”

ทรัพย์ แต่งงานกับจีนผู้หนึ่ง มีบุตรชาย ๒ คนช่ือ ร่ืน และ

ผึ้ง (ขุนประเสริฐ) มีบุตรี ๓ คนชื่อ สุข เผือก จันทร์ และอ่ืน ๆ  ท่ีไม่

แต่งงาน

-๒-

นายก๊ก แซตั๊ง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษฝ่ายชายของสกุลพนมยงค ์

น้ัน เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๓๓7 ที่หมู่บ้านเอ้ตั๊ง แขวงเท่งไฮ้ (แปลว่า ทะเล

แห่งสันติภาพ) เขตแต้จิ๋ว ประเทศจีน (บรรพบุรุษได้อพยพจาก

เขตฮกเกี้ยน มาตั้งเป็นหมู่บ้านเอ้ตั๊งขึ้น หมู่บ้านน้ีตั้งอยู่ไม่ไกลจาก

ตำาบลไฮฮวง) นายก๊กได้เข้ามาพึ่งโพธิสมภารของประเทศไทยเมื่อ  

พ.ศ. ๒๓๕7

ตามบันทึกของบรรพบุรุษแซ่ตั๊งแห่งหมู่บ้านเอ้ต๊ัง กล่าวว่า 

ก๊กเป็นลูกของเส็ง เส็งเป็นลูกของเฮง เฮงไปเมืองไทยเมื่อเส็งยังเล็กอยู่ 

แม่ของเฮงเป็นอาของ “แต้อ๋อง” (จีนแต้จิ๋วเรียกพระเจ้ากรุงธนว่า “แต้

อ๋อง”) เฮงช่วยแต้อ๋องรบพม่าตาย เส็งส่งก๊ก ลูกชาย ไปค้าขายที่เมือง

ไทย

ตามที่บรรพบุรุษได้เล่าให้ฟังเพ่ิมเติมประกอบด้วยอาศัย

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเฮง ปู่ของก๊ก เป็นดั่งต่อไปนี้
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เฮงได้เข้ามาเมืองไทยในรัชสมัยของพระเจ้าที่นั่งสุริยา- 

มรินทร์๒ ได้พักอยู่กับญาติฝ่ายจีนของพระเจ้าตากในบริเวณคลอง

สวนพลู (สมัยนั้นเป็นบริเวณที่ชาวจีนอาศัยอยู่)

เมื่อกษัตริย์พม่าได้ส่งกองทัพมารุกรานอาณาจักรไทย และ

สามารถทำาลายแนวต้านทานที่มีอยู่ประปรายได้แล้วเคลื่อนกำาลังเข้ามา

ใกล้กรุงฯ นั้น พระมหากษัตริย์จึงได้มีพระบัญชาให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

ราษฎรจำานวนหนึ่งเข้าไปรักษาป้องกันกำาแพงกรุง โอกาสนั้นมีชาวจีน 

จำานวนหนึ่งซึ่งรวมทั้งนายเฮงได้อาสาสมัครเข้าร่วมกับราษฎรไทยใน

การนั้นด้วย ทางการไทยจึงได้มอบให้คนจีนเหล่านั้นสังกัดอยู่ในกองที่

พระยาตากเป็นผู้บังคับบัญชา

โดยท่ีฝ่ายไทยไม่มีหน่วยต้านทานนอกกำาแพงกรุงฯ เหลือ

อยู่เลย กองทัพพม่าจึงสามารถล้อมกรุงฯ ไว้รอบด้าน แล้วใช้ปืนใหญ่

ระดมยิงกรุงฯ พระยาตากเห็นว่า ตามสภาพเช่นนั้นประกอบด้วย 

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม และอ่อนแอในการ

ป้องกันประเทศชาติ กรุงศรีอยุธยาจะต้องเป็นอันตราย พระยาตากจึง

ได้ชักชวนทหารไทยจีนภายใต้การบังคับบัญชาของตนตีฝ่าวงล้อมพม่า 

เพื่อรวบรวมราษฎรไทยในชนบทและในหัวเมืองตะวันออกจัดตั้งเป็น 

กองทัพราษฎรขึ้นใหม่ เพื่อกอบกู้เอกราชแห่งชาติไทย

ฝ่ายครอบครัวของนายเฮงในประเทศจีนนั้นไม่ได้รับข่าว

คราวจากนายเฮงเป็นเวลาหลายปี เพราะภายหลังกรุงฯ แตกแล้ว การ

เดินเรือสำาเภาระหว่างเขตแต้จ๋ิวกับเมืองไทยได้หยุดชะงักไปชั่วคราว 

ต่อมาภายหลังที่พระยาตาก ซึ่งราษฎรไทยยกย่องให้เป็นประมุขแห่ง

๒ หรือพระเจ้าเอกทัศ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา ครอง

ราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๐๑ – พ.ศ. ๒๓๑๐.
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ชาติไทย ได้ย้ายเมืองหลวงของชาติไทยไปต้ังอยู่ที่ธนบุรีแล้ว พระเจ้า

กรุงธนบุรีจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการเดินเรือค้าขายติดต่อกับประเทศ

จีนอีก มารดาของนายเฮงจึงได้ฝากจดหมายมากับนายเรือ เพื่อมา

ถวายพระเจ้ากรุงธนหนึ่งฉบับ แสดงความชื่นชมยินดีในการที่ได้ 

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาติไทย และได้ถามข่าวนายเฮงด้วย 

พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าฯ ให้ตอบไปว่า นายเฮงได้สิ้นชีพในการ

รับใช้พระองค์ต่อสู้กับศัตรูของชาติไทย และได้พระราชทานเงินพดด้วง

จำานวนหนึ่งแก่ครอบครัวของนายเฮง

นายเฮงมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ เส็ง ซึ่งเกิดในประเทศจีน  

ก่อนที่นายเฮงเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาเพียงไม่กี่เดือน มารดาของนาย

เฮงต้ังใจไว้ว่า เมื่อนายเส็งเป็นหนุ่มพอสมควรแล้ว ก็จะให้เดินทาง

มาประเทศไทยเพื่อรับใช้พระเจ้ากรุงธนบุรี แต่ต่อมาเกิดมีการเปลี่ยน 

พระราชวงศ์ใหม่ในประเทศไทย นายเส็งจึงมิได้เข้ามาในประเทศไทย 

โดยทำามาหากินทางกสิกรรมในประเทศจีนต่อไป นายเส็งได้แต่งงาน 

มีบุตรหลายคน คนหนึ่งเป็นชายชื่อ ก๊ก 

เมื่อนายก๊กมีอาย ุ๒๐ ปีเศษแล้ว การทำามาหากินของบิดา

มารดาในประเทศจีนฝืดเคืองมาก บิดานายก๊กจึงให้นายก๊กเดินทาง

เข้ามาพึ่งโพธิสมภารของราษฎรไทย ก่อนออกเดินทางบิดานายก๊ก 

ได้มอบเงินพดด้วง ๑ ตำาลึงดังกล่าวข้างบน ซึ่งเป็นมฤดกตกทอดมา 

ให้แก่นายก๊ก โดยกำาชับว่า จะใช้เงินนั้นได้เฉพาะเป็นการลงทุนในการ

ทำามาหากินเท่านั้น วันหน่ึงของเดือน ๓ (กุมภาพันธ์) ในรัชกาลที่ ๒ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์เรือสำาเภาที่นายก๊กโดยสารมาจากประเทศจีนได้

ถึงกรุงเทพฯ นายก๊กพักอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่นานก็เดินทางไปอยุธยาเพื่อ

ตั้งต้นประกอบอาชีพ ณ ที่นั้น
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นายก๊กมีความรู้ในการทำาแป้งข้าวหมัก ทำาขนมแบบจีน  

ทำาเต้าหู้ และเต้าเจ้ียว จึงได้เอาเงินพดด้วง ๑ ตำาลึงที่มีติดตัวมาออก

จำาหน่าย เพื่อได้เงินและเบี้ยที่ใช้กันในสมัยน้ันเป็นทุนในการทำาแป้ง

ข้าวหมักและทำาข้าวหมักจำาหน่าย ปรากฏว่า จำาหน่ายได้มากขึ้นเป็น

ลำาดับ นายก๊กปรารถนาที่จะขยายการค้ากว้างขวางขึ้น จึงได้ขอยืมเงิน

จำานวนหนึ่งจากญาติสมทบกับเงินที่นายก๊กทำามาหาได ้ซื้อแพหนึ่งหลัง

ไปจอดอยู่ที่บริเวณตลาดใกล้วัดพนมยงค์ แล้วขยายการค้าที่มีอยู่ต่อไป

อีกทั้งได้ทำาขนมแบบจีน เต้าหู ้เต้าเจี้ยวเพิ่มขึ้นอีก ในเวลาไม่ช้านายก๊ก

สามารถชำาระหน้ีให้แก่ญาติได้หมดสิ้นแล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่ จึงได้เอา

สุสานของนายเส็งและนางยิ้ง ภรรยา  

ณ ตำาบลเอ้ตั๊ง อำาเภอเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง

ข้อมูลจากคุณกมลลักษณ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์
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เงินนั้นให้ผู้อื่นกู้ยืม ฐานะของนายก๊กจึงเปลี่ยนจากผู้มีทุนน้อยมาเป็น

นายทุนขนาดกลางของหัวเมืองนั้น

เมื่อนายก๊กมีฐานะเป็นนายทุนขนาดกลางแล้ว ได้แต่งงาน

กับ ปิ่น บุตรีนายเกริ่น โดยมีสินสอดทองหมั้นและเงินกองทุน และใช้

แพของนายก๊กเป็นแพหอ ดังนั้น นายก๊กจึงได้ย้ายแพจากที่เดิมมาจอด

ที่หน้าบ้านของนายเกริ่น ตรงข้ามวัดพนมยงค ์

นายก๊กนางปิ่นได้ร่วมกันขยายการค้า ซึ่งท้ังสองฝ่ายเคยทำา

มาแต่ก่อน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ มีการทำาขนมแบบจีนและแบบไทย 

อีกทั้งปรุงแต่งขนมขึ้นใหม่อีกหลายอย่าง

นายก๊กได้ปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมแก่ความเป็นอยู่และ

วัฒนธรรมของครอบครัวนางปิ่น โดยสงวนความเป็นอยู ่และวัฒนธรรม

จีนที่ไม่ขัดต่อความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย นายก๊กได้มีจิตศรัทธา

นับถือพุทธศาสนาตามแบบไทย เป็นอุปัฏฐากวัดพนมยงค ์นอกจาก

บำาเพ็ญกุศลตามเทศกาลไทยแล้ว นายก๊กยังคงทำาพิธีกรรมระลึกถึงคุณ

บุพการีในเทศกาลตรุษและสารทจีน

แม้นายก๊กนางปิ่นจะมีทาษไว้ใช้แรงงานตามสภาพของ 

ผู้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ในสมัยนั้นก็ดี แต่เนื่องจากเป็นผู้เลื่อมใสใน

พุทธศาสนา จึงได้ปลดปล่อยทาษชายให้เป็นไทหลายคนโดยทำาการ

อุปสมบททาษเหล่าน้ันเป็นพระภิกษุ วิธีการปลดปล่อยทาษเช่นนั้น  

ได้สืบทอดต่อมาจนถึงบุตรหลานของนายก๊กนางปิ่นในสมัยที่ระบบทาษ

ยังคงมีอยู่

นายก๊กได้ถึงแก่กรรมในวัยชรา นางปิ่นจึงได้จัดการฌาปนกิจ

ศพนายก๊กตามประเพณีไทย แล้วได้ส่งอัฐิและอังคารมาบรรจุไว้ใน

สุสานใกล้บ้านของนายก๊ก ต่อมาอีกไม่นานนางปิ่นก็ถึงแก่กรรม

นายก๊กนางปิ่นมีบุตรชาย ๒ คน คือ นายเกิดกับนายตั้ว
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นายเกิดแต่งงานแล้วยังคงอยู่ที่บ้านหน้าวัดพนมยงค์ และ

รับมฤดกที่บ้านนั้นสืบต่อมา ส่วนนายตั้วเมื่อแต่งงานแล้ว ได้ย้ายไปตั้ง

บ้านเรือนอยู่ห่างจากบ้านหน้าวัดพนมยงค์ประมาณ ๔๐๐ เมตร

นายเกิดได้เกิดในรัชกาลที่ ๓ เม่ือยังเยาว์ขณะที่เพิ่งเร่ิม

คลาน ได้ตกจากแพลงไปในคลอง บิดามารดาพร้อมทั้งคนในบ้าน 

ได้ช่วยกันงมขึ้นมาได้ นางปิ่นมารดาจึงตั้งช่ือให้บุตรนั้นว่า “บุญเกิด” 

ซึ่งหมายถึงบุญกุศลช่วยให้เด็กนั้นเกิดมา นายก๊กบิดาเห็นชอบด้วยใน

การตั้งชื่อบุตรเช่นนั้น แต่ต่อมานิยมเรียกชื่อนั้นแต่พยางค์ท้ายว่า “เกิด”

นายเกิดได้เรียนหนังสือไทยที่กุฎีสมภารวัดพนมยงค์ เมื่อ

มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทจำาพรรษาอยู่วัดพนมยงค์ ๑ พรรษา 

แล้วลาสิกขาบทเป็นฆราวาสช่วยเหลือบิดามารดาในการทำามาหากิน

ต่อไป

ต่อมานายเกิดได้แต่งงานกับ คุ้ม บุตรีของผู้ประกอบการ

ค้าขายที่ตำาบลพระงาม แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ (บัดนี้เป็นอำาเภอ

วิเศษชัยชาญ)

นายเกิดนางคุ้มรับมฤดกกิจการของนายก๊กนางปิ่นแล้ว  

ได้ขยายกิจการกว้างขวางย่ิงขึ้น ในการนั้นได้ปรับปรุงคุณภาพขนมให้

ดีขึ้นหลายอย่าง และได้ปรับปรุงการทำาเต้าหู้และเต้าเจี้ยวให้ดีขึ้น โดย

จ้างครูจากประเทศจีนมาทำาการสอนให้แก่บุตรของนายเกิดนางคุ้ม 

เต้าเจ้ียวที่ปรับปรุงใหม่นั้นชาวกรุงฯ เรียกกันว่า เต้าเจี้ยวหวาน การ

ทำาเต้าเจี้ยวอยุธยาของญาติรุ่นต่อ ๆ  มาบางคนนั้นได้อาศัยวิธีที่สืบทอด

มาจากที่กล่าวนี้ นายเกิดนางคุ้มมีฐานะเป็นนายทุนและเจ้าทาษมาก 

ยิ่งขึ้นกว่าบิดามารดา

นายเกิดได้สนใจในศิลปดนตร ีอันเป็นมฤดกทางวัฒนธรรม

อย่างหนึ่ง ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษฝ่ายมารดา (นางปิ่น) จึงได้มีวง
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เครื่องสาย ๑ วง และบุตรชายของนายเกิดก็ได้รับการฝึกหัดการดนตรี

นั้น

นายเกิดได้ถึงแก่กรรมในวัยชรา เมื่อฌาปนกิจศพแล้ว  

นางคุ้มและบุตรได้จัดการสร้างเก๋งจีนเล็ก ๆ  ไว้ที่ข้างกำาแพงโบสถ์วัด

พนมยงค ์แล้วได้บรรจุอัฐิและอังคารไว้ในเก๋งนั้น

นายเกิดนางคุ้มมีบุตร ๘ คน คือ 

๑. นางแฟง

๒. นายฮวด

๓. นายชุน

๔. นางสาวง้วย

๕. นายฉาย

๖. นายฮ้อ

7. นายเสียง

๘. นางบุญช่วย

บุตรชายนายเกิดนางคุ้มซึ่งแต่งงานแล้ว ได้แยกครอบครัวไป

ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ตำาบลหรือจังหวัดอื่น คือ นายฮวดได้ตั้งบ้านเรือน

อยู่ใกล้วัดเชิง นายชุนตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้วัดสามวิหาร ต่อมาย้ายไป

อยู่หน้าวัดมณฑป นายฉายย้ายไปอยู่ที่ตำาบลปากนำ้าบางพุดซา จังหวัด

สิงห์บุร ีนายฮ้อย้ายไปอยู่ที่เกาะลอยใกล้วัดสะพานเกลือ 

บุตรหญิงของนายเกิดนางคุ้มซึ่งแต่งงานแล้ว มีแพหอซึ่งฝ่าย

ชายจัดหามาและจอดอยู่ที่บ้านหน้าวัดพนมยงค์ คือ นางแฟง ๑ หลัง 

และนางบุญช่วย ๑ หลัง

นายเสียงได้ไปทำาป่าไม้และทำานาในอำาเภออื่น แต่ครอบครัว

ยังคงอยู่ที่บ้านเดิม
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ส่วนนางสาวง้วยมิได้แต่งงาน พ่ีน้องจึงตกลงให้เป็นผู้รับ

มฤดกที่บ้านร่วมกับนายเสียง และดำาเนินวิสาหกิจของบิดามารดาต่อไป

ผู้ที่แต่งงานแยกครอบครัวแล้วนั้น ต่างก็ทำามาหากินตาม

กำาลังทุนที่ได้รับแบ่งจากบิดามารดา บางคนก็พัฒนาทุนต่อไปได้ บาง

คนทำามาค้าขายไม่ขึ้นจึงทรุดโทรมลงยิ่งกว่าบิดามารดา บางคนรำ่ารวย

อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วทรุดโทรม ส่วนกิจการที่นายเกิดนางคุ้มเคยทำาอยู่ 

นั้นบุตรไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือรักษาไว้ให้คงที่ได้ คือ มีแต่ 

ทรุดโทรมลงตามลำาดับเพราะมีผู้อื่นทำาการแข่งขันมากขึ้น และบริเวณ

ใกล้วัดพนมยงค์หมดสภาพเป็นย่านตลาด เพราะคลองเมืองตื้นเขิน 

ยิ่งขึ้น ต่อมารัฐบาลได้จัดตั้งศาลารัฐบาลมณฑลขึ้นที่วังจันทรเกษมและ

ศูนย์การปกครองขึ้นในบริเวณนั้น อีกทั้งได้มีตลาดใหม่ขึ้นที่หัวรอ และ

โรงบ่อนเบี้ยได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมข้างวัดพนมยงค ์ไปอยู่ที่ตลาดหัวรอ  

จึงทำาให้บริเวณใกล้วัดพนมยงค์หมดสภาพเป็นย่านตลาดอีกต่อไป  

การทำามาหากินของผู้ที่ยังอยู่บ้านเดิมนั้นจึงฝืดเคืองยิ่งขึ้นเป็นลำาดับ

-๓-

นายเสียงเกิดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ ได้

ศึกษาภาษาไทยกับภาษาบาลีที่วัดศาลาปูน ได้แต่งโคลงฉันท์กาพย์

กลอนสั้น ๆ  ไว้หลายเรื่อง ได้ฝึกฝนทางดนตรีมีฝีมือพิเศษทางซออู้และ

ซอด้วงและหีบเพลง

เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

จำาพรรษาอยู ่ณ วัดพนมยงค ์๓ พรรษา
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เมื่อลาสิกขาบทเป็นฆราวาสแล้ว ได้แต่งงานกับ ลูกจันทน์ 

บุตรีหลวงพานิชย์พัฒนากร (เบ๊ก) และนางพานิชย์พัฒนากร (เล็ก 

กิจจาทร)

ภายหลังแต่งงานแล้ว มีผู้แนะนำาให้นายเสียงสมัครเข้าทำา

ราชการ เพราะมีพื้นความรู้ทางหนังสือพอสมควร แต่นายเสียงชอบ

อาชีพอิสสระ จึงได้สมัครเรียนการปลูกฝีกันไข้ทรพิษ ณ สำานักหมอ

อาดัมซัน (ซึ่งต่อมามีบรรดาศักดิ์เป็นพระบำาบัดสรรพโรค) สอบได้

ประกาศนียบัตรแล้วทำาการปลูกฝีแก่ราษฎรหลายราย ต่อมาได้ไปทำา

ป่าไม้ในบริเวณพระพุทธบาท ซ่ึงขณะน้ันมีไข้จับสั่นระบาดเป็นประจำา 

นายเสียงไม่สามารถต้านทานต่อโรคนั้นได้ จึงต้องเลิกกิจการป่าไม้นั้น

ด้วยการขาดทุนมาก

นายเสียงเป็นผู้สนใจในกสิกรรม และที่สนใจท่ีสุด คือ การ

ทำานา เม่ือได้พบกับผู้รู้จักครั้งไรก็จะพูดถึงแต่เรื่องทำานา แม้จะฝักใฝ่

 
นายเสียงและนางลูกจันทน์ พนมยงค์
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ในการทำานาอยู่มากก็จริง นายเสียงมิได้ละเลยที่จะสงเคราะห์และ

ให้การศึกษาแก่บุตรเลย พยายามส่งบุตรเข้าศึกษาเล่าเรียน ในชั้นต้น

เม่ือยังเยาว์อยู่ก็ให้เรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ครั้นโตขึ้นก็ส่งมาอยู่กับ

ญาติและศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนกรุงเทพฯ ทำาดังนี้นับว่า ได้ผลด ี

สมความประสงค์ เป็นอันว่า นายเสียงได้กระทำาหน้าที่เป็นบิดาที่ดี 

และตั้งใจสงเคราะห์บุตรตามธรรมเนียม

ต่อมานายเสียงกับนางลูกจันทน์ได้ไปทำานาที่ตำาบลท่าหลวง 

แต่เนื่องจากฝนแล้งติด ๆ  กัน ๒ ปี การทำานาไม่ได้ผลต้องเป็นลูกหนี ้

ผู้อื่น จึงเลิกจากการทำานา ณ ที่นั้น

ต่อมานายเสียงได้ทำาการหักร้างถางพงที่ว่างเปล่าที่ตำาบล 

อู่ตะเภา ในสมัยท่ีทุ่งบริเวณน้ันมีช้างป่า ก่อนที่ทางราชการจัดตั้ง

อำาเภออุทัยน้อย (ปัจจุบันอำาเภอวังน้อย) นายเสียงได้ทำานาในที่หักร้าง 

ไว้นั้น โดยต้องทำาการต่อสู้กับช้างที่มารบกวนคอยกินต้นข้าว การทำานา 

ไม่ได้ผล เพราะฝนแล้งบ้าง หรือบางปีมีนำ้าท่วมมากบ้าง อีกทั้งมีเพลี้ย

คอยรบกวนต้นข้าว ครั้นต่อมาบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ซึ่งได้รับ

สัมปทานจากรัฐบาลทำาการขุดคลอง ได้ขุดคลองมาถึงบริเวณที่ดิน 

ซ่ึงนายเสียงหักร้างไว้นั้น นายเสียงก็จำาต้องจ่ายเงินให้บริษัทเป็นค่า 

ขุดคลองตามอัตรา นายเสียงไม่มีเงินของตนเองจึงจำาต้องยืมเงินผู้อ่ืน

มาจ่ายให้บริษัท ซึ่งทำาให้นายเสียงมีหนี้สินรุงรังยิ่งขึ้นจากหนี้สินที่มี

อยู่แล้ว เนื่องจากการทำานาไม่ได้ผล ฐานะของนายเสียงได้เปลี่ยนจาก

นายทุนน้อยในเมือง มาเป็นชาวนาผู้มีทุนน้อยในชนบท ที่กำาลังอัตคัด

ขัดสนมีหน้ีสินยิ่งข้ึน นายเสียงต้องต่อสู้กับการอัตคัดมาเป็นเวลา

หลายปี จนกระทั่งโครงการชลประทานป่าสักใต้ของรัฐบาลได้ขยาย

ไปถึงบริเวณที่นาของนายเสียง จึงช่วยให้นายเสียงกลับฟื้นเป็นชาวนา

นายทุนน้อยแห่งชนบท
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ในระหว่างอยู่ที่ชนบทนั้น นายเสียงได้มีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อ 

“ปุ้ย”

นายเสียงมีบุตรกับนางลูกจันทน ์๖ คน คือ 

๑. นางธราทรพิทักษ ์(เก็บ)

๒. นายปรีดี

๓. นายหลุย

๔. นางนิติทัณฑ์ประภาศ (ชื่น)

๕. นางเนื่อง ลิมปินันท์

๖. นายถนอม

นายเสียงมีบุตรกับนางปุ้ย ๒ คน คือ 

๑. นายอรรถกิติกำาจร (กลึง)

๒. นางน้อม ตามสกุล

-๔-

ภายหลังที่นายเกิดกับนางคุ้มได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ๓๐ ปีเศษ 

จึงได้มีประกาศพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. ๒๔๕๖ สมัยนั้น 

ราษฎรส่วนมากในหัวเมืองและชนบทไม่สนใจมากนักในการขอ 

จดทะเบียนของตนภายในกำาหนด กรมการอำาเภอจึงคิดและแต่งตั้ง 

จดทะเบียนให้ตามความสะดวกของกรมการอำาเภอ

เนื่องจากบุตรชายหลายคนของนายเกิดได้แยกย้ายจาก 

บ้านเดิมไปอยู่ตำาบลอื่นหรือจังหวัดอ่ืน ฉะน้ัน กรมการอำาเภอจึง 

แต่งต้ังนามสกุลให้ตามตำาบลที่ผู้นั้นตั้งบ้านเรือนอยู่ และหลานของ 

นายเกิดบางคนที่กำาลังรับราชการทหาร ก็ได้รับการแต่งตั้งนามสกุล

จากผู้บังคับบัญชา
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ส่วนนายเสียงได้รับทราบจากผู้ใหญ่บ้านว่า กรมการอำาเภอ

คิดตั้งนามสกุลให้ นายเสียงเห็นว่า นามสกุลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

บรรพบุรุษเลย จึงได้ไปนมัสการท่านเจ้าคณะเมือง (จังหวัด) ขณะนั้น 

คือ พระสุวรรณวิมลศีล เพื่อขอให้ท่านตั้งนามสกุลที่เหมาะให้ และ 

ขอให้ท่านแนะศิษย์คนหนึ่งของท่าน ซึ่งเป็นผู้คิดนามสกุลประจำาอำาเภอ

รอบกรุง (ปัจจุบัน คือ อำาเภอพระนครศรีอยุธยา) ให้ช่วยแก้ไขนามสกุล

ที่ตั้งไว้เดิมนั้น ท่านเจ้าคณะเมืององค์น้ันรู้เรื่องราวของบรรพบุรุษ 

นายเสียงเป็นอย่างด ีท่านจึงได้บอกนายเสียงว่า สมควรใช้นามสกุลว่า 

“พนมยงค์” ครั้นแล้วท่านได้ให้คนไปตามศิษย์ของท่านมาจากอำาเภอฯ 

แล้วท่านแจ้งแก่ผู้นั้นว่า ให้แนะนำากรมการอำาเภอแต่งตั้งนามสกุลให้แก่

นายเสียงว่า “พนมยงค”์ ผู้นั้นเห็นชอบด้วยจึงจัดการให้กรมการอำาเภอ

แต่งตั้งนามสกุลให้แก่นายเสียงว่า “พนมยงค”์

นายเสียงได้ป่วยเป็นโรคไตพิการ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  

๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔7๙ รวมอายุได้ 7๐ ปี

เพื่อความกระจ่าง และเข้าใจง่าย จึงได้ทำาสาแหรกครอบครัว

ตั้งแต่ต้นสกุลจนถึงปัจจุบันไว้

ชื่อ “ปรดีี”

๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ เม่ือนางลูกจันทน์ให้กำาเนิดทารก

เพศชายผู้หนึ่งแล้ว มีอาการไม่สู้ดี จึงไม่มีใครใส่ใจว่า ทารกน้อยจะมี

ชีวิตอยู่รอดหรือไม่ ทุกคน ณ ที่นั้นหันไปเอาใจใส่กับมารดา แต่แล้ว  

มีญาติผู้ใหญ่คนหน่ึงได้หันกลับมาดูและเห็นว่า เด็กชายยังมีชีวิตอยู่  
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ปูพระเจาตากสิน + ?

พระเจาตากสิน เฮง + ?

เส็ง + ยิ้ง

กก + ปน

เกิด + คุม ตั้ว + ?

เกริ่น + แกว

แฟง

ลลิตา ปาล สุดา ศุขปรีดา ดุษฎี วาณี

เก็บ ปรีดี หลุย ชื่น เนื่อง ถนอม กลึง นอม

ฮวด ชุน งวย ฉาย ฮอ บุญชวย

ลูกจันทน เสียง ปุย

พูนศุข

++

+

หยง แซแต + ..... นองสาวหยง + หนุมชาวแอตั๊ง

จึงอุ้มขึ้นมา เด็กชายก็ส่งเสียงร้องไห้ดังลั่น ทำาให้นายเสียง บิดาเกิด

ความปีติที่ได้บุตรชายคนแรก ซ่ึงห่างจากบุตรสาวคนโตถึง 7 ปี  

นายเสียงจึงตั้งชื่อว่า ปรีดี โดยไม่มีชื่อเล่น ช่ือย่อ ชื่อจีน ชื่อแฝง หรือ

ชื่ออื่นใดทั้งสิ้น
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เรือนแพ (จำาลอง) 

บ้านเกิดนายปรีดี

ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อนุสรณ์สถาน

ปรีดี พนมยงค์  

จังหวัดพระนครอยุธยา
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ต่อมานายเสียง บิดานายปรีดี ไปมีภรรยาใหม่ และย้ายไป

อยู่ที่อำาเภอวังน้อย นางลูกจันทน์จึงได้ยกเด็กชายหลุย ลูกชายคนที่สอง 

ซึ่งขณะน้ันอายุประมาณ ๑๐ ขวบ ให้กับนายก๊ิดเซี้ยง ญาติผู้พ่ีผู้น้อง

ของนายเกิด บิดาของนายเสียง นายกิ๊ดเซี้ยงจึงพาเด็กชายหลุยกลับไป 

ใช้ชีวิตที่เมืองจีน เติบโตและซึมซับวัฒนธรรมจีน ใช้ชื่อจีนว่า ตั้งชอ  

จนกระทั่งอายุ ๒๐ ปี นายหลุยจึงได้เดินทางกลับประเทศไทยพร้อม

ภรรยาชาวจีน

หนังสือสารานุกรมจีนที่เรียบเรียงโดยนายเสิ่น ซุ่น (沈 順)  

ตีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ ได้บันทึกว่า นายปรีดีเป็นลูกจีนรุ่นที่ ๒ 

ซำ้ายังตั้งชื่อจีนให้นายปรีดีหลายชื่อ เช่น เฉิน จ๊า เล่อ (陈家乐; Chen 

Jia Le), เฉิน จ๊า เสียง (陈嘉祥; Chen Jia Xiang) และเฉิน จาง 

เม่า (陈璋茂; Chen Zhang Mao) จึงขัดกับความจริงที่ว่า ทั้งนาย

เสียงและนางลูกจันทน์เป็นผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไม่มี

ความรู้ภาษาจีนเลย ย่อมไม่อาจต้ังชื่อจีนให้ได้ และเมื่อนับรุ่นของผู้มี

เชื้อสายจีนในไทย ปรีดีจะนับได้ลำาดับชั้นที่ ๔ ไม่ใช่ ๒

สันนิษฐานว่า นายเสิ่น ซุ่น ผู้เรียบเรียงหนังสือดังกล่าว เกิด

ความสับสน เนื่องจากตามธรรมเนียมจีนได้มีการเตรียมตั้งชื่อกลางไว ้

ตามรุ่นต่าง ๆ  ด้วย แต่โดยความเป็นจริง นายปรีดีไม่เคยรับรู้เร่ือง 

ชื่อจีนที่มีผู้ต้ังให้และไม่เคยใช้ชื่อน้ัน ๆ  นอกจากนี้ นายเสิ่น ซุ่นอาจ 

ได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบางประการ จึงนำาเอาเรื่องราวของนายหลุย  

น้องชายนายปรีดี ซึ่งมีชื่อจีน และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจีนช่วงหน่ึงมา 

ปะติดปะต่อกับประวัติของนายปรีดี 

หรืออาจจะมีบางคนในคณะทำางานสารานุกรมจีนเป็นพวก

ลัทธิชาตินิยมท่ีเรียกเป็นภาษาจีนว่า “ต้าฮ่าน” ที่เข้าใจว่า เชื้อชาติจีน

นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และบุคคลมีชื่อเสียงในโลกบางคนสืบเชื้อสาย

มาจากชนชาติจีน



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๖๕

นายปรีดีได้เคยให้คำานิยามลัทธิ “ต้าฮ่าน” ไว้ดังนี้ 

“หมายความว่า สมยัจนีภายใต้จกัรพรรดจินีและต่อมาภายใต้ 

ก๊กมินตั๋งนั้น คนจีนได้รับการอบรมให้ถือว่า คนเชื้อชาติ “ฮ่าน” คือ 

ชนชาติจีนนั้นยิ่งใหญ่เหนือชนชาติส่วนน้อยอื่น ๆ  ของจีน และยิ่งใหญ่

กว่าชาติใด ๆ  ในโลกนี้ 

“แต่ซากคลัง่เชือ้ชาตนิีย้งัฝังอยู ่ไม่หมดไปทเีดยีว เหมาเจ๋อตง 

จึงพยายามตักเตือนชาวจีนและคอมมิวนิสต์จีนอยู่เสมอ ๆ  ให้ขจัด

ซากนี้ให้หมดไป เพราะขัดขวางแก่ลัทธิระหว่างชาติ (อินเทอร์เนชัน- 

นัลลิสม์) ที่บริสุทธิ์ได้ ซากเช่นนั้นสามารถกลายไปเป็น “จักรวรรดินิยม

สังคม” หรือกลายเป็น “อาณานิคมชนิดใหม่” (New Colony) ของ 

จักรวรรดินิยมสังคมใด ๆ  ซึ่งจีนมิได้มีความประสงค์เช่นนั้น” ๓ 

นอกจากน้ี ระหว่างที่พำานักในประเทศจีนเป็นเวลา ๒๑ ปี (๒๔๙๒-

๒๕๑๓) ทางการจีนได้เอ่ยนามนายปรีดีโดยใช้การแปลงเสียงว่า “比
里 Bi Li” มิได้ใช้ชื่อดังที่มีการกล่าวอ้างข้างต้นแต่ประการใด

จึงสรุปได้ว่า นายปรีดี ใช้ชื่อ ปรีดี ตั้งแต่ลมหายใจแรก  

จนลมหายใจสุดท้าย

๓ จากบทความ “ที่เขาเรียกกันว่า ลัทธิแก้นั้นหมายความว่า กระไรและความเป็นมา

แห่งลัทธิรีวิสชันนิสม์” โดย นายปรีดี พนมยงค์ จัดพิมพ์โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๙.



ท่านผู้หญิงพูนศุข และนายปรีดี พนมยงค์ กับฉลบชลัยย ์

ถ่ายที่บ้านอองโตนี ชานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
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ท�าไมดิฉันจึงรัก เคารพ  
และบูชาท่านปรดีี พนมยงค๑์

ฉลบชลัยย์ พลางกูร

ดฉินัได้ยนิชือ่ “หลวงประดษิฐ์มนธูรรม” ครัง้แรกเมือ่ประมาณ  

พ.ศ. ๒๔7๑ ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยม ๔ ร.ร. ราชินี ทั้งนี้ก็เพราะดิฉันเป็น

นักเรียนประจำา มีเพื่อนประจำาที่สนิทสนิมกันมาก ๆ  หลายคน และ

หน่ึงในพวกนี้ชื่อคุณเพียงแข ณ ป้อมเพชร น้องสาวของท่านผู้หญิง 

พูนศุข ภริยาของท่านปรีดี พนมยงค์ หรือที่รู้จักกันในสมัยนั้นว่า หลวง

ประดิษฐ์มนูธรรม นั่นเอง พวกเราคุยกันถึงเร่ืองพ่อแม่พ่ีน้องของ 

กันและกัน ดิฉันรู้จักชื่อพี่น้องของคุณเพียงแขครบถ้วนต้ังแต่คนหัวปี

จนคนสุดท้อง รู้ด้วยว่า คนไหนแต่งงานแล้ว คนไหนทำางานอะไร และ 

คนไหนกำาลังเรียนอยู่ ร.ร. ไหนบ้าง รู้ว่า คุณพูนศุขแต่งงานกับคุณหลวง

ประดิษฐ์ฯ เพียงแต่รู้และจำาได้ ไม่ได้มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษ

ครั้น พ.ศ. ๒๔7๕ ใคร ๆ  ก็ต้องได้ยินชื่อคุณหลวงประดิษฐ์ฯ 

ว่า เป็นผู้นำาฝ่ายพลเรือนของคณะราษฎร ทำาการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองแบบ

๑ พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ วันปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕.
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ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ดิฉันแอบภูมิใจ

นิดหน่อยว่า ตนเองก็เคยรู้จักชื่อคุณหลวงประดิษฐ์ฯ มาก่อนแล้ว และ

ยังรู้เรื่องกิจวัตรส่วนตัวเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ของท่านด้วย ระยะนั้นได้เห็น

รูปคุณหลวงประดิษฐ์ฯ ทุกเมื่อเชื่อวันใน นสพ. จนจำาหน้าตาท่าทาง

ของท่านได้ดี ต่อมาได้รู้เรื่องการงานของท่าน ตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรก และอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะ ทำาให้อยากเห็นตัวจริงเป็น

กำาลัง แต่ไม่เคยนึกเคยฝันว่า จะมีโอกาสได้พบและรู้จักท่าน เมื่อเพียง

สิบกว่าปีให้หลัง

พ.ศ. ๒๔7๙ ดิฉันสอบชิงทุนรัฐบาลได้ และไปศึกษาต่อที่

ประเทศอังกฤษ พวกเราเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปลงเรือที่

ปีนัง ตอนนั้นกุงศุลไทยประจำาปีนัง คือ คุณยิ้ม พึ่งพระคุณ ซึ่งมีภริยา

เป็นชาวยุโรป ท่านจะจัดให้เราไปอยู่โรงแรม E&O ซึ่งใหญ่โตหรูหรา

และแพงมาก บังเอิญในคณะของเรามีคุณจก ณ ระนอง ซ่ึงเคยมี

ภูมิลำาเนาอยู่ในปีนัง รู้จักปีนังดี อาสาจะพาพวกเราไปอยู่โรงแรมเล็ก ๆ   

เพื่อประหยัดเงิน เราโต้เถียงกับคุณยิ้มเป็นการใหญ่ คุณยิ้มโกรธมาก

เพราะเหตุเกิดข้ึนต่อหน้าภริยาแหม่มของท่าน ท่านไม่ยอมเด็ดขาด 

บังคับเราไปอยู่โรงแรม E&O จนได้ และบอกว่า จะเขียนรายงานไปยัง 

กระทรวงต่างประเทศถึงความดื้อดึงและอวดดีของเรา คืนนั้นพวกเรา

ประชุมกันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน ปรึกษาและตกลงกันว่า ทางที่ดี 

เราควรชิงเขียนไปถึง รมต. ต่างประเทศ เล่าความจริงใจของเราว่า  

เราเพียงแต่ต้องการประหยัดเงินเท่านั้น และฟ้องไปด้วยว่า คุณยิ้มดุด่า 

เรามากมายเพียงไร การเขียนจดหมายฉบับนั้นกินเวลานานมากเพราะ

หลายคนก็หลายความคิด ตัดโน่นเติมนี่ กว่าจะเสร็จก็ดึกโขทีเดียว เขา

ให้ดิฉันเป็นผู้ลอกจดหมายนั้น และจัดส่งไปให้คุณหลวงประดิษฐ์ฯ ซึ่ง 

เป็น รมต. ว่าการต่างประเทศในขณะนั้น ดิฉันรู้สึกตัวว่า ได้ใกล้ชิด
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คุณหลวงประดิษฐ์ฯ เข้าไปอีกนิดหนึ่ง แต่จนบัดนี้ก็ไม่ทราบเลยว่า 

จดหมายนั้นได้ไปถึงท่านจริง ๆ  หรือเปล่า สงสัยว่า เลขาฯ ของท่าน

อ่านแล้วคงรู้สึกขำาหรือไม่ก็สมเพชที่เป็นเรื่องของเด็ก ๆ  หาสาระไม่ได้  

คงจะโยนทิ้งตะกร้าไปเสียมากกว่า ส่วนตัวดิฉันเองนั้นเมื่อไปอยู ่

ต่างประเทศแล้วประมาณ ๒ ปี มคีวามคดิเป็นผูใ้หญ่ขึน้ พอนกึถงึเรือ่งนี ้

ทีไรก็รู้สึกละอายตัวเองที่แสดงความเป็นเด็กเช่นนั้น นึกภาวนาในใจ

ว่า จดหมายนั้นคงไม่ไปถึงคุณหลวงประดิษฐ์ฯ หรือถ้าถึงก็ขอให้ท่าน

ลืมมันเสียโดยสิ้นเชิง

ตั้งแต่เริ่มไปถึงอังกฤษใหม่ ๆ  ดิฉันก็ได้รู้เรื่องการงานของ

คุณหลวงประดิษฐ์ฯ มากข้ึนจากพวกเพ่ือน ๆ  ผู้ซึ่งได้มีโอกาสพบและ

รู้จักท่าน ดิฉันนึกอยากให้ท่านมาต่างประเทศอีกเหลือเกิน เผื่อจะได้

โชคดีมีโอกาสพบท่านบ้าง เพราะเวลาอยู่เมืองไทยนั้น โอกาสที่เด็ก ๆ   

อย่างเราจะได้พบท่านเป็นของสุดเอื้อม อย่างไรก็ตามประมาณ  

พ.ศ. ๒๔๘๐ ดิฉันบังเอิญได้พบกับท่านผู้หญิงพูนศุข ภริยาคุณหลวง

ประดิษฐ์ฯ กับคุณสุดา ลูกสาวอายุ ๓-๔ ขวบของท่าน ที่สถานทูตปารีส 

ดิฉันดีใจมากที่ได้รู้จักกับท่านผู้หญิงพูนศุขอย่างเป็นทางการ เมื่อตอน

อยู่กรุงเทพฯ เคยเห็นท่านเหมือนกัน แต่เฉียดไปเฉียดมา ไม่เคยได้รับ

การแนะนำาเป็นทางการเลย ทั้งคุณพูนศุข (ต่อไปจะขอเรียกชื่อท่าน 

อย่างนี้ตามความเป็นจริงที่ดิฉันเรียกท่าน) และดิฉันต่างก็ได้รู้เรื่องราว 

ของกันและกันมาก่อนพอสมควรแล้ว จึงพูดคุยกันได้สะดวกสบาย

ไม่อึดอัดใจ โดยเฉพาะตอนนั้นน้องสาวของท่านอีกคนหนึ่ง คือ  

คุณนวลจันทร์ ไปกับท่านด้วย คุณนวลจันทร์คุ้นเคยกับดิฉันตั้งแต่อยู่ 

ร.ร. ราชินี พอ ๆ  กับคุณเพียงแข จึงทำาให้เกิดความสนิทสนมยิ่งขึ้น 

ดิฉันนึกในใจว่า บัดนี้เราได้เข้ามาใกล้คุณหลวงประดิษฐ์ฯ อีกขั้นหน่ึง

แล้ว
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เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ดิฉันกลับเมืองไทยได้แต่งงานกับนาย 

จำากัด พลางกูร และได้ตั้ง ร.ร. ดรุโณทยานขึ้น ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ เมือง

ไทยถูกรุกราน จำากัดคิดมาก จะหาทางออกไปจากเมืองไทยท่าเดียว 

ได้ไปปรึกษาและชักชวนเพ่ือนฝูง และใครต่อใครหลายคนแต่ก็ไม่ 

ได้ผล ไม่มีใครอยากไปเสี่ยงตายด้วย จำากัดเคยรู้จักท่านปรีดีคร้ังท่ี

ท่านไปประเทศอังกฤษ และทราบดีว่า ท่านปรีดีต้องไม่พอใจสภาพ 

บ้านเมืองไทยในขณะนั้นแน่นอน จึงลองไปกราบท่าน ฟังความเห็น

ของท่าน ก็ได้เรื่องสมใจ หลังจากนั้นจำากัดก็ไปหาท่านปรีดีแทบทุกวัน  

เมื่อกลับมาเล่าให้ดิฉันฟัง ดิฉันตื่นเต้นมาก คิดว่าโอกาสที่จะได้พบ

ท่านปรีดีใกล้เข้ามามากแล้ว และก็เป็นความจริง ไม่นานหลังจากนี้ 

ท่านปรีดีให้จำากัดพาดิฉันไปรับประทานอาหารกับท่านและครอบครัว 

ดิฉันทั้งตื่นเต้นและหวั่นใจ ไม่ทราบว่าจะไปพูดอะไรกับท่าน แต่ยัง

เบาใจหน่อยที่ดิฉันเคยพบปะสนทนากับคุณพูนศุขมาแล้ว ฉะนั้น  

ก็เห็นว่า จะไม่กระไรนัก

ท่านปรีดีต้อนรับดิฉันอย่างเป็นกันเอง ท่าทางท่านใจด ี 

เปิดเผย และยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ทำาให้ความประหวั่นพรั่นพรึง

ของดิฉันหายเป็นปลิดทิ้ง และพูดคุยกับท่านได้อย่างสบายอกสบายใจ 

ท่านเล่าว่า ครั้งหนึ่ง ม.จ.สกลวรรณากร (ผู้หนึ่งในคณะกรรมการ ก.พ.)  

ได้มาเล่าให้ท่านฟังว่า จำากัดมาชอบพอดิฉัน แต่ถูก Mr.Cardew  

ผู้ปกครองคอย “กันท่า” ตลอดเวลา ท่านสงสัยในคำาว่า “กันท่า” นี ้

คงไม่ได้หมายความว่า Mr.Cardew จะ “กันท่า” เอาไว้เสียเองนะ ดิฉัน 

ถึงกับต้องหัวเราะและกราบเรียนท่านว่า Mr.Cardew ท่านดูแล 

พวกเราทุกคนราวกับเป็นลูกของท่านเอง จึงคอยกันท่าเพื่อมิให้มีเรื่อง

ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ดิฉันนึกแปลกใจว่า ทำาไมท่านสกลฯ จึงมาสนใจกับ

เด็ก ๆ  อย่างเราถึงเพียงนั้น แต่นึกไปอีกทีอาจเป็นเพราะว่า จำากัดเป็น
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ลูกของเจ้าคุณผดุงวิทยาเสริม ซึ่งกว้างขวางอยู่ในกระทรวงศึกษา และ 

คุ้นเคยกับท่านสกลฯ ส่วนดิฉันก็เป็นหนึ่งในนักเรียนหญิงซึ่งมีอยู่เพียง 

๓-๔ คนในประเทศอังกฤษใขณะนั้น และคุณจิรี ลูกสาวท่านสกลฯ  

ก็เป็นหนึ่งในพวกเรา จึงทำาให้ท่านสนใจและจำาง่าย

ข้าพเจ้าเริ่มคุ้นเคยสนิทสนมกับครอบครัวท่านปรีดีมากขึ้น ๆ   

ท่านมอบความไว้วางใจให้คุณลลิตา ลูกสาวคนโตของท่าน ซ่ึงมีความ 

เจริญทางสมองช้ากว่าธรรมดา มาอยู่เป็นนักเรียนประจำาพิเศษที ่

โรงเรียนดิฉัน โดยจัดพ่ีเลี้ยงมาอยู่ช่วยดูแลด้วย เพื่อมิให้เป็นภาระต่อ

ดิฉันมากนัก และคุณพูนศุขเองก็หมั่นมาเยี่ยมเยียนเสมอ ยังจำาได้ว่า 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ตอนนำ้าท่วมใหญ่ ร.ร. ต้องปิด เพราะการคมนาคม

ลำาบากมาก ท่านปรีดีได้จัดส่งเรือสำาปั้นลำาใหญ่มาให้เราลำาหนึ่ง เพื่อให้

เราพาลลิตาไปเย่ียมบ้าน ดูเหมือนเราจะไปวันเว้นวัน ลลิตาชื่นชมกับ

การนั่งเรือไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่มาก เธออยู่กับเรามาจนกระทั่งก่อน

จำากัดเดินทางไปต่างประเทศในการทำาหน้าท่ีให้คณะเสรีไทยใต้ดิน  

คุณพูนศุขจึงรับตัวกลับบ้านเพื่อมิให้ดิฉันต้องมีภาระมากเกินไป

จำากัดเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๔๘๖ ดิฉันก็ดูแล ร.ร. ต่อไป พอถึงวันเกิดดิฉัน ๑๙ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่านปรีดีมาที่ ร.ร. ดิฉัน เอาของขวัญมาให้เป็นขันเงิน 

ใบใหญ่ มีพานรอง และทัพพีครบชุดสำาหรับใส่บาตร ท่านคงจะทราบ

แล้วว่า จำากัดถึงแก่กรรม 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และคงจะสงสารดิฉัน 

แต่ตัวดิฉันเองไม่ทราบจนกระทั่งสงครามเลิกแล้ว (พ.ศ. ๒๔๘๘) ยัง 

จำาได้ว่า ตอนน้ันนำ้าท่วมอีก แต่ไม่มากถึงกับต้องใช้เรือ การจะเดินไป 

ห้องรับแขกอีกตึกหนึ่งนั้นจะต้องไต่สะพานไป ดิฉันจึงจำาเป็นต้อง

ต้อนรับท่านปรีดีในห้องเรียนอนุบาล เก้าอี้ตัวใหญ่ธรรมดาก็ไม่มี  

ตัวเล็กของเด็ก ๆ  ท่านก็นั่งไม่ได้ เลยต้องเชิญให้นั่งบนโต๊ะเรียนอนุบาล 
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หลังจากนี้ ท่านให้คุณพูนศุขมารับดิฉันไปค้างที่บ้านท่านบ่อย ๆ  และ 

ตอนหลงัเมือ่เรอืบนิมาทิง้ระเบดิบ่อย ๆ  ไม่ปลอดภยัแก่เดก็ ๆ  กระทรวง 

ศึกษาฯ สั่งปิด ร.ร. ทุกแห่ง ท่านไม่อยากให้ดิฉันอยู่คนเดียวเลย 

มารับไปอยู่กับครอบครัวของท่านเป็นการถาวร ยิ่งกว่านั้นท่านเกรงว่า  

ดิฉันอยู่ว่าง ๆ  อาจจะคิดมาก เลยจัดให้ไปทำางานที่ธนาคารเอเชีย 

ในตำาแหน่งผู้ช่วยสมุห์บัญชีแทนคุณพิทยา ณ ป้อมเพชร พี่สะใภ้ของ 

คุณพูนศุขซึ่งลาไปคลอดบุตร และไม่คิดว่าจะกลับมาทำางานอีก ฉะนั้น 

เมื่อคุณพูนศุขและลูก ๆ  อพยพตามเสด็จสมเด็จพระพันวัสสาฯ ไปอยู่

ที่นนทบุรี แล้วตอนหลังไปอยู่ที่อยุธยา ตอนแรก ๆ  นั้นดิฉันยังทำางาน

อยู่จึงไปด้วยไม่ได้ แต่ติดตามท่านปรีดีไปเยี่ยมคณะผู้อพยพทุกสัปดาห์

ระหว่างนั้นเศรษฐกิจกำาลังปั่นป่วน บรรดาธนาคารถูก

กระทบกระเทือนมาก ท่านปรีดีเป็นห่วง ให้ทางธนาคารเอเชียทำา

รายงานสรุปแสดงยอดเงินแต่ละวันให้ดิฉันเอามาให้ท่านดู ตอนนั้น 

ทกุวนัดฉินัรบัประทานอาหารเยน็กบัท่านปรดี ีและคณุเทีย่ง จนิดาวฒัน์๒  

ซึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนท่าน ท่านปรีดีรับประทานอาหารน้อยมาก ตรงข้าม

กับดิฉันซึ่งเจริญอาหารและเป็นคนกินช้าเสียด้วย ทุกคร้ังที่ท่านอิ่ม

ก่อนท่านจะบอกว่า “คุณฉลบเชิญตามสบายนะ” ดิฉันต้องหัวเราะกับ

คุณเที่ยงเสมอ และพยายามหาหนทางหลีกเล่ียงไม่กินอาหารกับท่าน 

หลายครั้งที่ดิฉันแวะกินเสียก่อนที่บางลำาภู และกลับมาพูดปดกับท่าน

ว่า ไปกินกับเพื่อนมาแล้ว ดิฉันจะไถลไปไหนนานนักก็ไม่ได้ เพราะต้อง

เอารายงานธนาคารมาส่งท่าน

๒ บุตรเขยของพระยาสุนทรสงคราม (ปุย สุวรรณศร) พี่ชายของคุณหญิงเพ็ง มารดา

ท่านผู้หญิงพูนศุข.
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สมัยนั้น รัฐบาลออกธนบัตรใบละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งคนไม่

นิยมเลย หลายคนไม่ศรัทธาได้เอามาขายกันเป็นแถว ๆ  ธนาคารเอเชีย

ในราคาใบละ ๕๐๐ บาทเท่านั้น โดยยอมขาดทุน ๕๐๐ บาท เพราะ 

คิดว่าดีกว่าที่จะสูญเสียเปล่า ท่านปรีดีทราบเรื่องนี้ จึงให้ดิฉันไปดูบัญชี

ของท่านที่ธนาคารเอเชีย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ฝากไว้

เป็นเงินเดือนของท่าน แต่ท่านไม่เคยเบิกมาใช้เลย ว่าเป็นเงินจำานวน

เท่าไรแล้ว ท่านจะเซ็นยกเงินทั้งหมดให้ดิฉัน เพื่อให้ดิฉันจะได้ไปซื้อ

ธนบัตรใบละ ๑,๐๐๐ บาท ในราคา ๕๐๐ บาทมาเก็บไว้ แล้วภายใน 

เดือนนั้น ๆ  จะได้กำาไรเท่าตัว ดิฉันถามว่า ทำาไมท่านไม่ซ้ือเอาไว ้

เสียเอง ท่านว่า ท่านทำาอย่างนั้นไม่ได้ ท่านต้องเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ท่าน

สนับสนุนอยู่ (ทั้ง ๆ  ที่ท่านก็ไม่เห็นด้วยเลยมาแต่ต้น) ดิฉันกราบเรียน

ท่านว่า ดิฉันอยู่กับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย และเงินเดือนจาก

ธนาคารก็ได้มากอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะเอาเงินไปทำาอะไร เอาไว้ให้ดิฉัน

เดือดร้อนเรื่องเงินจึงจะกราบขอรบกวนท่านเอง ท่านยิ้มและบอกว่า 

“ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจคุณ” พอถึงกำาหนดเวลาที่ท่านบอก พวกคนที่ซื้อ

ธนบัตรราคาเพียงใบละ ๕๐๐ บาทก็ได้กำาไรเท่าตัวจริง ๆ

ขณะที่ทำางานที่ธนาคารเอเชีย ดิฉันต้องรับผิดชอบเก็บ

กุญแจเซฟไว้ลูกหนึ่งด้วย คือ เก็บกัน ๓ คน ผู้จัดการ สมุห์บัญชี และ

ดิฉัน ต้องไขพร้อมกันทั้ง ๓ ลูก เซฟจึงจะเปิดได้ สมัยนั้นผู้จัดการ คือ  

คุณหลวงประเจิดอักษรลักษณ์ และต่อมา คือ ปพาฬ บุญ-หลง  

วันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ ดิฉันรู้สึกว่าได้ทำากุญแจเซฟหายไป รีบไป 

กราบเรียนท่านปรีดี ท่านตกใจ แต่ก็ไม่ได้ตำาหนิอะไรดิฉันเลย ท่าน

สงสารดิฉัน และพูดในทำานองว่า จิตใจของดิฉันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

คงเกี่ยวกับการที่จำากัดจากไป! แท้ที่จริงแล้ว ดิฉันเป็นคนขี้หลงขี้ลืมใน

สันดานเองต่างหาก!
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ท่านปรีดีบอกว่า ต้องทำาเรื่องด่วน ๒ อย่าง คือ อย่างหน่ึง

ไปตามตัวช่างมาเตรียมระเบิดเซฟ เพราะวันรุ่งข้ึนจะเป็นวันจันทร์  

อีกอย่างหนึ่งให้ดิฉันค่อย ๆ  คิดลำาดับเหตุการณ์ให้ดีว่า อาจจะทิ้ง

กุญแจไว้ที่ไหนได้บ้าง ดิฉันจำาได้ในทันทีว่า ทิ้งไว้บนโต๊ะทำางานนั่นเอง 

และเรียนท่านว่า มีเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ชายจีนคนหนึ่งชื่อ อาซี เป็น

คนท่ีทำางานมานานมากแล้ว และเป็นคนที่มีอัธยาศัยใจคอดีเหลือเกิน 

ในตำาแหน่งนั้นเขาเป็นลูกน้องของดิฉัน แต่ดิฉันได้พ่ึงพาอาศัยไต่ถาม

เขาอยู่เสมอ เขากลับบ้านช้ากว่าใคร ๆ  เข้าใจว่า เขาคงเก็บกุญแจ 

ไว้ให้ ท่านปรีดีสืบได้ความว่า อาซีอพยพไปอยู่ในคลองไกลมาก จึงให้

คนไปตามเพื่อนของอาซีมา และให้พาดิฉันลงเรือเช่าพิเศษไปบ้านอาซี  

พอเรือไปจอดหน้าบ้าน อาซีก็ยกกุญแจออกมาส่งให้เลย ดิฉันไม่รู้จะ

ขอบคุณเขาอย่างไรดีจึงจะสมกับเขาที่ได้ช่วยยกภูเขาออกไปจากอก

ดิฉันได้ ท่านปรีดีไม่อยากให้ดิฉันต้องกังวลใจอีก เลยบอกผู้จัดการให้

มอบกุญแจดอกนั้นแก่คนอื่นเก็บแทนต่อไป

ระยะนั้นเรือบินมาท้ิงระเบิดตอนกลางวันด้วย ธนาคารจึง

เปิดทำาการ ๙-๑๓.๐๐ น. เท่านั้น แต่ธนาคารเอเชียนับว่า มีกิจการมาก

พอใช้ คนแน่น ๆ  ทุกวัน สมุดบัญชีเล่มใหญ่ ๆ  ที่ดิฉันต้องตรวจและ

ลงชื่อนั้นสุม ๆ  กันอยู่บนโต๊ะดิฉันสูงท่วมหัว ดิฉันไม่เคยมีเวลาได้เงย

หน้าดูอะไรเลย ก้มหน้าก้มตาจัดการกับสมุดน้ันไปทีละเล่ม ๆ  พอจบ

เล่มสุดท้ายก็พอดี ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน เวลาเคร่ืองบินมาดิฉันเคยไปเข้า

หลุมหลบภัยที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่ใกล้ ๆ  กันนั้นก็มี แต่ตอนกลางคืนจะ 

มีการทิ้งระเบิดบ่อยกว่าตอนกลางวันมาก ที่บ้านท่านปรีดีมีหลุม 

หลบภัยอยู่ใต้ถุน ครอบครัวคุณหลวงศุภชลาศัย (ท่านหญิงและลูก ๆ ) 

ได้อพยพมาอยู่อีกตึกหน่ึงในบริเวณเดียวกันกับท่านปรีดี แต่ที่ตึกนั้น

ไม่มีหลุมหลบภัย จะต้องมาเข้าหลุมเดียวกับท่านปรีดี หลุมนี้อยู่ติด
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กับห้องซึ่งคุณวาณี ลูกสาวคนสุดท้ายของท่านปรีดี เคยอยู่กับคนเลี้ยง 

เวลาเครื่องบินขาดระยะแต่ยังไม่ปลอดภัยทีเดียว ทุกคนจะออกมานั่ง

คุยกันในห้องน้ี ตอนระเบิดกำาลังลงนั้นใครจะสวดมนต์ขออะไรเป็น 

ที่พึ่งก็ตามแต่ ส่วนตัวดิฉันนั้นขอเอาท่านปรีดีเป็นที่พึ่งก่อนละ ดิฉัน 

คิดว่า ท่านเป็นคนมีบุญ ได้ทำาประโยชน์ให้บ้านเมืองมาตลอดเวลา 

และขณะนั้นก็กำาลังทำางานใต้ดินเป็นเรื่องใหญ่ เทพยดาฟ้าดินคงจะ 

ไม่ยอมให้ท่านตายง่าย ๆ  หรอก ฉะนั้น เวลาท่านปรีดีไปนั่งตรงไหน 

ดิฉันก็พยายามนั่งติดกับท่านให้มากที่สุด โดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ตัวเลย!

จะเป็นตอนก่อนครอบครัวคุณหลวงศุภฯ มา หรือตอนท่าน

ย้ายไปแล้วก็จำาไม่ได้ ในห้องใต้ถุนหน้าหลุมหลบภัยนี้ ตอนพักระเบิด 

ท่านปรีดีเล่าเรื่องสมัยที่ท่านเป็นนักเรียนอยู่อยุธยาให้ดิฉันฟัง ท่านเล่า

ถึงพี่น้องของท่านทุกคนด้วย ท่านภูมิใจว่า น้องของท่านแทบทุกคนเก่ง

ไม่น้อย แต่ละคนทำาธุรกิจต่าง ๆ  กัน เป็นผลสำาเร็จโดยไม่ต้องอาศัย

ท่านเลย ยกตัวอย่างคุณชวนชื่น นิติทัณฑ์ประภาศ สามีตายตั้งแต่ลูก ๆ  

ทั้ง 7 คนยังเล็กอยู่ เธอก็สามารถทำามาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเธอไปตามความเหมาะสมของสภาพบ้านเมือง

ในระยะเวลานั้น ๆ  จนกระทั่งลูกของเธอจบการศึกษาชั้นสูง ๆ  ทุกคน 

หรือในตอนหลังเมื่อคุณหลุย พนมยงค์ ต้ังธนาคารกรุงศรี- 

อยุธยา ก็มิได้มาบอกท่านด้วยซำ้า คุณหลุยถามดิฉันว่า “คุณพี่ว่าอะไร

ผมบ้างหรือเปล่าที่ตั้งธนาคารนี้?” ดิฉันบอกว่า ไม่เคยว่าเลย มีแต่ชม

ว่า เก่ง สามารถ ดิฉันเตือนคุณหลุยให้ไปหาท่านบ้าง คุณหลุยก็ยัง 

ไม่กล้าไปอยู่นั่นเอง เพราะคิดว่า ยังไง ๆ  ท่านปรีดีต้องไม่ชอบที่มีคน

มาต้ังธนาคารแข่งกับธนาคารเอเชีย อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมาก 

ท่านปรีดีชอบสนับสนุนคนที่ฉลาด สามารถ เพื่อประโยชน์แก่ชาต ิ

บ้านเมือง 



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓7๖

อยา่วา่แตค่ณุหลยุซึง่เปน็นอ้งทา่นเองแท ้ๆ  เลย เมือ่ตอน 

คณุหลวงรอบรูก้จิและคณะก่อตัง้ธนาคารกรงุเทพขึน้กค็ดิแบบเดยีวกนันี้  

คุณหลวงรอบฯ ไปหาท่านด้วยความเคารพ ท่านบอกว่า ท่านยินดี

สนับสนุนทุกประการ และเพ่ือให้คุณหลวงรอบฯ หายข้องใจจริง ๆ   

ท่านบอกว่า ท่านไม่เคยมีหุ้นอยู่ในธนาคารใดเลย แม้แต่ธนาคารเอเชีย  

แต่จะขอซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ ๑๐๐ หุ้นใส่ชื่อสุดา บุตรสาวของท่าน 

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบติดต่อฝากเงินของธนาคารกรุงเทพต่อธนาคาร

เอเชียในหน้าที่อยู่แล้วจึงทราบเรื่องนี้ดี ไม่แต่เพียงเท่าน้ี เมื่อตอน

ธนาคารกรุงเทพถูกรุมถอนเงินเหมือนกับธนาคารทั่วไปในระยะสั้น ๆ   

ระยะหนึ่ง ได้ไปขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านก็ยังได้ให้ธนาคาร

เอเชียช่วยเหลือด้วย

ระหว่างที่ดิฉันอยู่กับท่านปรีดีในชั่วระยะไม่นานนักนี้ ดิฉัน

ได้เห็นกิจวัตรประจำาวันของท่านแล้วรู้สึกสงสารท่านมาก ท่านไม่

เคยออกไปเท่ียวเตร่สนุกสนาน หรือออกไปกินอาหารตามภัตตาคาร

โก้หรูหราอย่างที่คนใหญ่คนโตส่วนมากเขากระทำาเลย ดิฉันมิสนใจ

ว่า ท่านมีบุญหรือมีกรรมหนอ อย่างไรก็ตามสุขภาพของท่านก็ดีมาก  

ทั้ง ๆ  ที่กินก็ไม่ได้กิน นอนก็ไม่ค่อยได้นอน อันหลังนี้ดิฉันทราบดี 

เพราะว่า ห้องที่ดิฉันนอนอยู่นั้นไม่มีห้องนำ้า ตอนดึก ๆ  เมื่อดิฉันจะตื่น 

ไปห้องนำ้าจะต้องเดินผ่านห้องโถงใหญ่ ทุกครั้งที่ดิฉันผ่านไปจะเห็น

ท่านปรีดีน่ังเงียบ ๆ  อยู่คนเดียว ดิฉันต้องค่อยย่อง ๆ  เกรงจะรบกวน

สมาธิของท่าน ดิฉันไม่ทราบว่า ท่านเห็นดิฉันหรือเปล่า ดิฉันแน่ใจว่า 

ท่านกำาลังใช้ความคิดอย่างหนักเรื่องเสรีไทยและสถานการณ์บ้านเมือง

ในขณะน้ัน ครั้งหน่ึงดิฉันเห็นผู้ชายคนหน่ึงใส่หมวกเอาปีกลงปิดหน้า 

ครึง่ ๆ  นัง่อยู่กบัท่าน ตอนดกึออกอย่างน้ันและอยูใ่นบ้าน ทำาไมเขาจะต้อง 

ใส่หมวกบังหน้าด้วย ดิฉันอดไม่ได้ที่จะชำาเลืองอีกแวบหน่ึง ขณะท่ี
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เดินเลาะไปตามริมห้องโถง ดิฉันคิดว่า ดิฉันเห็นไม่ผิด เขาคือนักเรียน

อังกฤษคนหนึ่ง เขาจะต้องกระโดดร่มลงมาแน่ ๆ  ดิฉันใจเต้น คืนนั้น

กว่าจะหลับได้ใหม่ก็กินเวลานาน และเชื่อแน่ว่า ท่านปรีดีคงมีเรื่องทำา 

เรื่องคิดเช่นนี้ทุกคืน สงสัยว่า สุขภาพของท่านจะทนต่อไปได้นานสัก

เท่าใด

คืนหน่ึงยังหัวคำ่าอยู่ ท่านมาเคาะประตูเรียกดิฉัน บอกว่า 

เช้าวันรุ่งขึ้นให้เตรียมตัวตื่นเช้าเป็นพิเศษ (ดิฉันชอบตื่นสาย) เพราะ

ท่านมีธุระจะใช้ไปบอกคุณเตียง ศิริขันธ์ ให้แก้ข้อความที่จะเคาะวิทยุ

ติดต่อกับสัมพันธมิตร ตอนนั้นคุณเตียงและพรรคพวกมาพำานักอยู่

ที่ ร.ร. ดิฉัน (ร.ร. ปิด) คำาที่ให้แก้มีเพียงแค่ ๒ คำา แต่ท่านว่า สำาคัญ

มาก ท่านกลัวดิฉันจะตื่นไม่ทัน ถึงเวลานั้นมาเคาะปลุกอีก แต่ดิฉัน

ต้ังนาฬิกาปลุกไว้แล้ว รีบแต่งตัวออกไปขึ้นรถรางหน้าบ้าน (ท่าช้าง 

วังหน้า) รถรางยังไม่ได้จัดแยกสายเลย ยังพ่วงกันมาเป็นขบวนยาว  

ยังมืดมาก ต้องเปิดไฟด้วย ดิฉันบอกคนขับว่า จะไปสี่แยกปทุมวัน  

เขาก็ให้ขึ้นไปไม่ต้องเสียเงิน น่ังฟรี ๆ  เพราะคนเก็บเงินยังไม่ขึ้นมา  

รถแยกกันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างดิฉันจำาไม่ได้ แต่ในที่สุดก็พาดิฉันไปถึง 

สีแ่ยกสระปทมุตามต้องการ ยงัไม่สว่าง คนเดนิถนนกย็งัไม่ม ีแต่ตอนนัน้ 

โจรผู้ร้ายไม่ชุกชุมเหมือนตอนนี้ ดิฉันจึงเดินไปโรงเรียนโดยไม่นึกกลัว

เลย ไปบอกคุณเตียงให้แก้ข้อความได้ทันก่อนเขาส่งวิทยุ คุณเตียงพูด

เป็นนัย ๆ  ว่า มีคนที่ดิฉันรู้จักมาจากทางไกล และขณะนี้อยู่ห่างจาก

ดิฉันไม่กี่เมตร ดิฉันรู้ทันทีว่า คงจะต้องเป็น น.ร. อังกฤษที่โดดร่มลงมา 

ทำาการส่งวิทยุแน่ ๆ  และคงอยู่อีกห้องหน่ึงติด ๆ  กันนั้น แต่ดิฉันไม่ 

ซักถามต่อเลย ท้ัง ๆ  ท่ีในใจก็อยากรู้จะแย่อยู่แล้วว่าเป็นใคร แต ่

ไม่อยากรับทราบความลับอันใด ลำาพังภาระท่ีต้องเก็บความลับเร่ือง

จำากัดไม่ให้ญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ  ของเขาทราบก็หนักมากอยู่แล้ว 
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ดิฉันได้สัญญากับจำากัดว่า จะไม่ไต่ถามข่าวคราวของเขาจากใครเลย 

นอกจากจะมีคนบอกเอง เพราะเกรงว่า จะทำาให้ท่านผู้ใหญ่ไม่สบายใจ 

เพราะเหตุน้ีเอง ดิฉันจึงไม่ทราบเรื่องการตายของเขาจนกระท่ังเกือบ 

๒ ปีให้หลัง

ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่๒ ทีท่่านปรดีไีด้ก่อตัง้คณะเสรไีทย 

ใต้ดนิขึน้นัน้ ทกุคนทีเ่กีย่วข้องต้องผ่านชวีติวนัหนึง่ ๆ  ด้วยความประหวัน่ 

พรั่นพรึง ไม่ทราบว่า วันไหนญี่ปุ่นจะค้นพบความจริงและอาจถูก

ลงโทษถึงตายได้ ระหว่างที่คุณพูนศุขยังไม่อพยพไปนั้น ท่านได้ช่วย

ท่านปรีดีมากทั้งด้านการงานและทางจิตใจ และการอพยพของท่านนั้น

ก็เป็นการแบ่งเขาภาระอันหนักส่วนหนึ่งของท่านปรีดีด้วย คือ ท่านปรีดี

เป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์แต่ผู้เดียว ต้องดูแลความปลอดภัย 

ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (พระราชชนนี ในหลวง และ 

ครอบครัวอยู่สวิตเซอร์แลนด์) คุณพูนศุขต้องตามเสด็จพระพันวัสสาฯ 

ไปทุกแห่ง และจัดตัวเองให้มีหน้าที่ไปเฝ้าทุกวันมิได้ขาดเลย และตัว

ท่านปรีดีก็เดินทางไปเฝ้าเยี่ยมทุกปลายสัปดาห์ตลอดเวลาจนกระทั่ง

เสด็จกลับพระนคร

จำาได้ว่า ก่อนที่คุณพูนศุขจะอพยพไปนั้น วันอาทิตย์วันหนึ่ง

คุณจรูญ สืบแสง และภริยามาเยี่ยม ดิฉันก็ร่วมคุยอยู่ด้วย ท่านปรีดีซึ่ง

เคยฟังวิทยุต่าง ๆ  อยู่ตลอดวันได้แจกกระดาษ ดินสอ และปทานุกรม 

Concise Oxford ให้เราทุกคน ให้เราคอยจดข่าววิทยุซึ่งสัมพันธมิตร

กำาลังจะส่งมาเป็นรหัสตัวเลข ท่านเปิดวิทยุให้ดังพอที่เราจะได้ยินกัน

ทุกคน เราต่างคนต่างจด เป็นวรรค ๆ  ตามที่เขาบอก เมื่อจบแล้วก็เอา

ตัวเลขมาทวนกัน พอตรงกันทุกคนแล้ว ก็เปิดปทานุกรมถอดรหัสดู  

เหมือนตัวหรือวรรคแรกบอกหน้าในปทานุกรม เช่น หน้า 7 หน้า ๒๕ 

ต่อไป บอกคำาหรือบรรทัดอะไรทำานองนี้ ช่วยกันหา พอสำาเร็จแล้วได ้
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ใจความว่า เขาจะมาทิ้งระเบิดในคืนน้ัน ขอให้พวกเราออกไปให้ห่าง

จากจุดสำาคัญ ๆ  (ท่ีรู้อยู่แล้ว) ท่านปรีดีโมโหใหญ่ คิดว่าจะเป็นเร่ือง

สำาคัญอะไร จะให้ดำาเนินการอย่างไร ท่านว่า “ไม่หนีหรอก จะตายก็

ให้ตายไป” และปรากฏว่า ครั้งหนึ่งลูกระเบิดลงมาถูกเรือนไม้ ๒ ชั้น  

ริมนำ้าในบริเวณบ้านของท่านเองพังจมนำ้าไปเลย เคราะห์ดีที่ไม่มีคน

อยู่ในเรือนนั้น บ้านท่านปรีดีอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟบางกอกน้อย 

ฉะนั้น ลูกระเบิดย่อมจะพลาดมาลงที่บ้านท่านได้อย่างง่ายดาย

ถึงแม้ท่านปรีดีจะมีภาระหนักแทบไม่ได้กินไม่ได้นอน โดย

ตอนกลางวันปฏิบัติหน้าที่ผู้สำาเร็จราชการฯ และพบปะกับคนสำาคัญ ๆ   

ทั้งในธุรกิจเปิดเผยและเรื่องลับ และตอนกลางคืนก็อุทิศให้แก่เร่ือง 

เสรีไทยจนหมดส้ินแล้วก็ตาม ท่านก็มิได้ทอดทิ้งครอบครัวของท่าน 

ครั้งหน่ึงใกล้ ๆ  วันเกิดของคุณพูนศุข (๒ มกราคม) ดูเหมือนจะเป็น 

พ.ศ. ๒๔๘7 ท่านถามดิฉันว่า ควรหาของอะไรดี ดิฉันเรียนว่า เอาอะไร 

ก็ได้สักอย่างที่คุณพูนศุขชอบ ท่านหัวเราะ บอกว่า ท่านไม่เห็นคุณ 

พูนศุขชอบอะไรเป็นพิเศษสักอย่างเลย! ในที่สุด ดูเหมือนจะตัดเสื้อ

ให้ ๑ ชุด ระหว่างสงครามนั้นผ้าตัดเสื้อหายากมาก เพราะเราสั่งจาก

ต่างประเทศทั้งสิ้น คนไทยยังไม่เคยคิดอ่านทำาผ้าตัดเสื้อดี ๆ  เลย แต ่

ตอนน้ันคุณแผ้ว กรลักษณ์ สต็อกผ้าช้าคสกินไว้ไม่น้อย ท่านปรีดีได ้

ให้จีนช่างตัดเสื้อประจำาตัวคุณพูนศุขตัดชุดช้าคสกินสีเหลืองให้ ซ่ึง 

คุณพูนศุขก็คงไม่มีโอกาสได้สวมไปงานไหนจนกว่าสงครามจะเลิกแล้ว 

ท่านปล้ืมเปรมใจมากเมื่อคุณปาล ลูกชายคนโตของท่าน 

อายุครบ ๑๒ ปี (รอบแรก) ท่านจัดให้แต่งชุดสากล จัดงานเลี้ยง

ระหว่างญาติพี่น้อง โดยท่านสั่งรายการอาหารเอง จัดให้มีเค้กวันเกิด

ด้วย และสอนให้คุณปาลทำาหน้าที่เจ้าภาพให้ถูกต้อง 
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ท่านคอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้านท่าน

เป็นอย่างดี ถ้าใครเกิดเจ็บป่วยเป็นอะไรท่านจะร้อนใจและรีบจัดการ 

ช่วยเหลือเท่าที่ควร 

วันหนึ่งก่อนวันปีใหม่ ดิฉันต้ังใจแน่วแน่ว่า รุ่งข้ึนวันปีใหม ่

จะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษไปกราบขอพรท่าน แต่ที่ไหนได้ยังไม่ทันจะเช้า

ดีเลย ท่านมาเคาะประตูห้องดิฉัน พอดิฉันเปิดประตูออกไป ท่านส่ง

ซองหนังซึ่งมีธนบัตรอยู่ในนั้น (จำาไม่ได้ว่าเท่าไร) ให้ พร้อมกับพูดว่า 

Happy New Year ท่านบอกว่า ท่านได้ให้ของขวัญคนในบ้านครบหมด

ทุกคนแล้ว คอยไม่เห็นดิฉันตื่นสักที เลยต้องเคาะเรียกและขอโทษด้วย 

เพราะท่านมีธุระอื่นจะต้องทำาอีก ดิฉันอายแทบจะมุดแผ่นดินไปเลย 

ได้แต่กราบขอบพระคุณท่าน และกราบ Happy New Year แก่ท่าน

ด้วยเท่านั้น (สมัยนั้นยังไม่มีคนบัญญัติคำาว่า “สุขสันต์วันปีใหม่” ไว้)

ใครว่าท่านปรีดีไม่มีอารมณ์ขัน? อันนี้ดิฉันขอเถียง ท่านมี 

อารมณ์ขนัเสมอ เป็นแต่ว่างานของท่านมากมาย เวลาทีจ่ะแสดงอารมณ์ 

ขันให้คนอื่นเห็นจึงมีน้อย ดิฉันยังจำาเรื่องที่ขันที่สุดได้เรื่องหนึ่งจนบัดนี้  

คือ แม่เล็ก มารดาคุณพูน พุกกะรัตน์ ซึ่งทำางานอยู่กับท่านมาหลายป ี

แล้วได้มาหาท่าน ยังจำาภาพได้ติดตา แกกราบแล้วกราบอีก ขอร้องให้

ท่านช่วย โดยเล่าอย่างเปิดเผยว่า คิดจะโกงสมบัติของสามีส่วนหนึ่ง  

มิฉะนั้นเขาอาจจะไปยกให้คนอื่นหรืออะไรทำานองนี้ แกขอเรียนปรึกษา

ท่านว่า จะคิดอ่านทำาแบบไหนดี ท่านหันไปยิ้มอีกทางหนึ่ง และหัน

กลับมาบอกแกในทันทีว่า “รู้หรือเปล่า ถ้าแม่เล็กโกงเขาในชาตินี้ ชาติ

ต่อไปแม่เล็กก็จะต้องใช้เขากลับคืน เพียงสตางค์เดียวก็ต้องใช้หนี้เป็น

สิบชาติแล้ว นี่แม่เล็กคิดจะโกงเขาเท่าไร มิต้องใช้หนี้กันกี่ร้อยกี่พัน

ชาติหรือ?” แม่เล็กตกใจใหญ่ ก้มลงกราบอีก และบอกว่า “จริงหรือ

เจ้าคะ เคราะห์ดีที่ดิฉันมากราบเรียนท่านเสียก่อน ถึงได้รู้ความจริง  
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ขอบพระคณุทีท่่านกรณุาชีแ้จงให้ เลกิแล้วค่ะ ดฉินัไม่คดิโกงเขาอกีแล้ว!”  

พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นกลั้นหัวเราะกันไม่ได้เลย แต่ท่านทำาหน้าตา

ขึงขังบอกว่า “ดีแล้ว แม่เล็กกลับไปทำาใจให้สบาย อย่าไปคิดอ่านโกง 

ใครเขาอีกเลยนะ” พอแม่เล็กไปแล้ว ท่านก็หัวเราะใหญ่ แล้วบอกว่า  

ถ้าท่านอธิบายตามตัวบทกฎหมาย แม่เล็กก็จะไม่ฟังและคงจะเซ้าซี้

ท่านอีกต่อไป บอกอย่างนี้แหละได้ผลเห็นทันตา!

ท่านปรีดีไม่เคยสนใจในทรัพย์สินเงินทองเลย ท่านรำาคาญ

คนท่ีชอบพูดเรื่องมรดก ท่านไม่เคยใช้เงิน ไม่เคยแตะต้องเงิน จนไม่รู้

ว่า ตอนนั้นเงินหรือเหรียญมีกี่ชนิดและมีค่าเท่าใดบ้าง ครั้งหนึ่งท่าน

ไปทอดกฐินที่อยุธยา ได้ให้คนไปแลกเหรียญมาแจกนักเรียนที่จะมาตั้ง

แถวรับ ซึ่งได้สืบถามมาแล้วว่า เป็นจำานวนเท่าใด คร้ันแจกเสร็จแล้ว

ปรากฏว่า เงินเหรียญยังเหลืออีกมาก ท่านแปลกใจ เรียกคนที่จัดการ

แลกเหรียญมาถาม ได้ความว่า เหรียญที่ท่านให้แลกนั้นไม่มี ได้มา

แต่เหรียญที่มีค่าครึ่งหน่ึง เขาลืมกราบเรียนท่านไปว่า แทนที่จะแจก

เหรียญเดียว ท่านจะต้องแจก ๒ เหรียญ ท่านปรีดีฉิวทีเดียว แต่ท่าน

นิ่งอึดใจหนึ่งแล้วบอกว่า “ไหน ๆ  เรื่องก็แล้วไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้ 

ช่างเถอะ ต่อไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก” 

ท่านไม่เคยแตะต้องเงินเดือนของท่าน ไม่สนใจว่า จะเป็น

เท่าไร เมื่อคุณจิตราภา บุนนาค๓ หลานสาวของท่าน ทำางานที่บริษัท 

P.O.A.S. ได้เงินเดือน ๖๐๐ บาท ท่านตกใจ ลืมไปว่า ค่าของเงินใน

ตอนนั้นเปลี่ยนไปมากแล้ว ท่านพูดว่า “ได้เท่าอธิบดีเชียวหรือ” และ

เมื่อคุณจิตราภามาหาท่าน ท่านก็ล้อว่า “แน่ะ อธิบดีมาแล้ว” (ครั้งนั้น

๓ ธิดาของพระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็ม สุริยวงศ์ บุนนาค) กับ พิศ ซึ่งพิศเป็นพี่สาว 

คนโตของท่านผู้หญิงพูนศุข.
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อธิบดีคงจะได้เงินเดือน ๖๐๐ บาท) และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพวกลูกน้อง 

สนิท ๆ  ของท่านมากราบเยี่ยม ๔-๕ คน ท่านบอกว่า “อยู่กินกลางวัน 

กันก่อนนะ กินอะไรดีล่ะ ให้คนไปซื้อขนมจีบซาลาเปาดีกว่า ๒๐ บาท

พอไหม?” ทุกคนหัวเราะข้ึนพร้อมกัน ท่านถามว่า “ทำาไม? น้อยไป

หรือ?” คนหนึ่งในพวกเราจึงตอบว่า “๑๐๐ บาทก็ยังไม่พอเลยครับ 

สมัยนี้” ท่านหัวเราะบ้าง แล้วไม่ว่าอะไร บอกคุณพูนศุขว่า สุดแล้วแต่

จะสั่งการเอาเอง

ไม่ทราบว่า ตอนท่านปรีดีเรียนจบใหม่ ๆ  ยังเป็นหนุ่มฟ้อนั้น 

จะสม้าทและชอบของโก้เก๋เหมือนนักเรียนนอกส่วนมากหรือไม่ ดิฉัน 

ไม่เคยเหน็ท่านขบัรถเอง เมือ่ตอนทีด่ฉินัรูจ้กัท่านนัน้ ท่านอายปุระมาณ  

๔๒ ปีเท่านั้น ยังไม่แก่เกินที่จะขับรถ แต่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะท่านมี

ตำาแหน่งสูงมากแล้ว คือ เป็น รมต. มาหลายกระทรวง และขณะนั้น

กำาลังเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ จึงไม่สมควรที่จะขับรถเองก็ได้ 

คนข้างเคียงท่านบอกว่า ไม่เคยเห็นท่านขับรถ หลายคนสงสัยว่า ท่าน

ขี่จักรยานเป็นหรือเปล่า แต่ของแน่ ๆ  ก็คือว่า ท่านสนใจและมุ่งมั่นใน

ด้านวิชาการอย่างเดียวไม่สนใจของอื่น 

มีเร่ืองขำาอยู่เรื่องหนึ่ง คือ เมื่อตอนนำ้าท่วมมาก ท่านมีเรือ

หลายลำา แต่มีคนเอาเรือเล็ก ๆ  ลำาหนึ่งมาให้ เป็นเรือที่ตามชนบทใช้กัน  

ตามปกตินั่งเพียงคนเดียวหรืออย่างมากก็เพียง ๒ คน เรือเจ้ากรรมลำานี้  

ไม่ว่าใครลงไปนั่งก็ควำ่าลงมาทุกคน แม้กระทั่งคุณวิชา กันตามระ ชาว

อยุธยาผู้เจนจัดในการนั่งเรือ ลองลงไปนั่งก็ล่มอีก ท่านปรีดีนั่งดูอยู่

นานแล้ว ท่านสงสัยว่า คนทั้งหลายนั้นคงจะไม่รู้วิธีถ่วงดุลตัวเองให ้

ถูกต้อง ท่านเคยเล่าว่า สมัยอยู่อยุธยา ท่านเชี่ยวชาญการนั่งเรือมาก 

จึงอยากจะแสดงเทคนิคในการน่ังเรือให้ใคร ๆ  ได้รู้ไว้บ้าง แต่พอท่าน

ก้าวลงไป “ตูม!” ยังไม่ทันได้แสดงอะไรเลย เรือก็ควำ่าเสียแล้ว ตัวท่าน
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เปียกปอนหมด แต่นำ้าที่นั่นเป็นนำ้าบริเวณรั้วบ้าน ไม่สกปรกอะไร คนที ่

อยู่รอบ ๆ  ลืมตัวพากันหัวเราะโดยไม่กลัวว่าท่านจะโกรธ แต่ท่านก็

ไม่โกรธ กลับหัวเราะด้วย และพูดว่า “เอ ทำาไมเป็นอย่างนี้” แต่ก็ไม ่

เสียเวลาลองอีกครั้ง ในท่ีสุด จำาไม่ได้ว่า มีคนสามารถพิชิตเรือวิเศษ 

ลำานั้นหรือเปล่า

ระหว่างระเบดิลงหนกัขึน้ ๆ  ท่านปรดีไีม่ไว้ใจในความปลอดภัย 

ของดิฉัน จึงให้ดิฉันลาออกจากธนาคาร และไปอยู่กับครอบครัวของ

ท่าน ครั้งแรกอยู่อยุธยา และต่อมาอยู่ในวังบางปะอิน ที่วังบางปะอินนี้

เจ้านายฝ่ายในได้ตามเสด็จสมเด็จพระพันวัสสาฯ ไปอยู่กันคับคั่ง ท่าน

ปรีดีได้ดูแลความสะดวกสบายทุกประการ ท่านไม่แน่ใจว่า สงคราม

จะยืดเย้ือต่อไปอีกนานเท่าใด เห็นว่า เด็กท่ีอพยพไปก็มีไม่น้อย จึงได ้

จัดการขอตั้งโรงเรียนขึ้นชั่วคราว เป็นทางการจากกระทรวงศึกษาฯ 

สถานที่ที่ใช้เป็นโรงเรียนน้ัน คือ ศาลาหลังคามุงจาก ซึ่งกว้างขวาง

พอใช้ พวกเด็ก ๆ  ลูกหลานของคณะอพยพในวังและรอบ ๆ  วัง ได้มา

สมัครเรียนกัน ทำาให้ผู้ปกครองโล่งใจที่เด็ก ๆ  จะได้ไม่ว่าง และไม่มี

เวลาเกะกะซุกซนอีกต่อไป ส่วนครูที่จะสอนก็คือ พวกเราที่อพยพไป 

นั่นเอง ทำาให้หลายคนหายเหงา เพราะมีงานทำาไม่เบ่ือ จำาได้ว่า  

ตอนนั้นทุกคนขอบคุณและชมเชยท่านปรีดีมาก 

ตอนจวนสงครามเลิก เมื่อรู้ว่า ญี่ปุ่นกำาลังจะยอมแพ้แน่แล้ว 

ท่านปรีดีส่งกำาแหง พลางกูร น้องชายจำากัด ซึ่งโดดร่มลงมาทำางาน 

อยู่ในเมืองไทยนานแล้ว ไปเยี่ยมและพักค้างอยู่กับดิฉันที่บางปะอิน 

๒-๓ วัน ท่านคงจะให้ดิฉันดีใจที่ได้พบกำาแหงก่อนท่ีจะรู้เร่ืองการตาย

ของจำากัด ท่านให้คนไปเชิญคุณวัฒนา อิศรภักดี เพื่อนสนิทของจำากัด

คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่อยุธยามาเยี่ยมดิฉันบ่อย ๆ  ด้วย 
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ครั้งถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ รัฐบาลได้ประกาศ

สันติภาพ ท่านปรีดีให้คุณเฉลียว ปทุมรส เอารถไปรับดิฉันมาจาก

บางปะอิน เพราะท่านรู้ว่า ถึงไม่ไปรับดิฉัน ดิฉันก็คงเข้ากรุงเทพฯ เอง

จนได้ เพราะดิฉันเคยเล่าให้คุณพูนศุขฟังว่า ทุก ๆ  วันที่ ๒๔ สิงหาคม 

ซึ่งเป็นวันแต่งงานของเราน้ัน จำากัดและดิฉันจะต้องไปถ่ายรูปด้วยกัน 

(เมื่อจำากัดจากไปแล้ว ดิฉันก็ไปถ่ายรูปอยู่คนเดียว) 

เมือ่คณุเฉลยีวและดฉินัมาถึงบ้านท่าช้าง เหน็มคีนอยูด้่วยกนั

หลายคน เช่น กำาแหง คุณหลุย พนมยงค์ หมอบุญช่วย สุวรรณศร๔  

และท่านชิ้น (ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน) ท่านปรีดีเป็น 

ผู้วางแผนจัดคนพร้อมเพรียงเรียบร้อยเช่นน้ีด้วยตนเอง ท่านเตรียม

หมอไว้เพราะเกรงว่าดิฉันจะช็อค หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน

ด้วยกันแล้ว ก็มานั่งล้อมวงคุยกัน ตอนนี้เองที่ท่านชิ้นเริ่มเล่าเรื่องจำากัด  

บรรยายตั้งแต่ตอนต้นท่ีได้พบจำากัด เล่าว่า จำากัดทำางานหนักมาก ๆ  

ฯลฯ ดิฉันเริ่มสังหรณ์ใจทันที จึงมิได้ปริปากพูดหรือถามอะไร ใจเต้น 

และหายใจขัด ๆ  ในที่สุดท่านชิ้นก็จบลงด้วยการแสดงความเสียใจ 

ที่จำากัดได้เสยีชวีติลง ดฉินัไม่ถงึกบัชอ็คและร้องไห้กไ็ม่ออก แต่ทนนัง่ 

ต่อไปไม่ไหว จึงวิ่งเข้าไปในห้องนอนท่ีอยู่ติด ๆ  กันนั้น เข้าไปแล้วจึง

ร้องไห้ออก

ท่านปรีดีและกำาแหงตามติดเข้าไปด้วย ท่านปรีดีกอดกำาแหง

และดิฉันไว้ และก็พูดในขณะที่ร้องไห้ไปด้วยว่า “ต่อไปนี้ขอให้ถือว่า 

เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ” แล้วสักครู่ก็ปล่อยให้ดิฉันอยู่ตามลำาพัง 

ถึงแม้ว่า ดิฉันจะเศร้าโศกสักปานใด แต่ก็ยังมีสติพอท่ีจะรู้ว่า ท่านรัก 

หวังดี และเสียใจต่อเราจริง ๆ  ฉะนั้น จึงพยายามสงบสติอารมณ์ ไม่ทำา 

๔ บุตรของพระยาสุนทรสงคราม (ปุย สุวรรณศร).
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อะไรให้เป็นท่ีหนักใจแก่ท่านมากนัก ดิฉันรู้ว่า ถ้าดิฉันอยู่ที่บ้านของ

ตนเอง อย่างน้อยก็คงจะร้องกรี๊ด ๆ  จนหมดกำาลังไปเป็นแน่ 

ต่อมาอีกวันหรือสองวันจำาไม่ได้ ท่านปรีดีให้พาดิฉันกลับ 

ไปอยู่บางปะอิน เพื่อดิฉันจะได้อยู่อย่างสงบ ท่านไม่อยากให้ดิฉัน 

สะเทือนใจที่ได้เห็นพวกเสรีไทยไป-มาที่บ้านท่าช้าง ท่านให้หมอ

อรรณพ พี่ชายของดิฉัน ไปอยู่กับดิฉันระยะหนึ่ง และบอกคุณวัฒนา

ให้หมั่นมาเยี่ยมดิฉัน และพาดิฉันไปเยี่ยมเจ้าคุณพหลฯ ซึ่งอพยพไปอยู ่

ฝั่งตรงข้ามน่ันเอง ท่านจัดทุกอย่างละเอียดเรียบร้อยแทบไม่มีช่องโหว่

เลย ดิฉันซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านมาก และคำาพูดของท่านที ่

ให้กำาแหงและดิฉันถือเป็นครอบครัวเดียวกับท่านน้ัน ผูกพันจิตใจ

ของดิฉันให้แนบแน่นกับครอบครัวของท่านอีกเปราะหนึ่ง ดิฉันอยู่

บางปะอินอีกไม่นานนัก ก็ตามเสด็จสมเด็จพระพันวัสสาฯ กลับ

กรุงเทพฯ 

เมื่อกลับมากรุงเทพฯ ก็อยู่กับครอบครัวท่านปรีดีเช่นเดิม มี

เพื่อนฝูงหลายคนแสดงความเสียใจท้ังทางจดหมาย และท้ังมาเย่ียม

ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการปลอบใจให้คลายเศร้า หลายคนเสนอความ

ช่วยเหลือต่าง ๆ  เช่น คุณหลุยจะให้ไปทำางานบริษัทอะไรไม่ทราบ โดย

จะให้เงินเดือนสูง บางคนก็จะให้ไปเป็นเอเย่นรถยนต์ ฯลฯ ต่าง ๆ  

นานา แต่ท่านปรีดีเข้าใจจิตใจดิฉันดีกว่าคนอื่น ท่านเตือนให้ดิฉันนิ่ง ๆ   

ไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปรับปากใคร เพราะจิตใจของดิฉันขณะน้ันกำาลัง

สับสนไม่เป็นปกติ รอไว้นานอีกหน่อย ให้เวลาช่วยรักษาจิตใจ แล้วจึง

ค่อยคิดว่า ควรจะทำาอะไรจะดีกว่า 

ท่านปรีดีได้จัดแจงขอพระราชทานยศให้จำากัดได้เป็น 

นายพันตรี และดิฉันได้รับพระราชทานบำานาญมาจนทุกวันนี้ และยัง 

ขอบำานาญทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้อีกด้วย ถึงแม้จะเป็น
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เงินเพียงเล็กน้อย แต่ดิฉันก็ภูมิใจ นอกจากนี้แล้วท่านยังจัดตั้ง จำากัด 

พลางกูร มูลนิธิ ขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่จำากัด ท่าน

จัดหาเงินทุนของมูลนิธิมาเอง และจัดตั้งกรรมการมูลนิธิชุดแรกให้เป็น

ที่เรียบร้อย โดยที่ดิฉันไม่ต้องกระดิกนิ้วเลย 

เมื่อคุณสงวน ตุลารักษ์ กลับเข้ามาเมืองไทย ได้นำาอัฐิของ

จำากัดมาด้วย ท่านปรีดีได้ให้จัดการต้องรับอย่างสมเกียรติ ให้ตั้งอัฐิเพื่อ

ทำาบุญตามประเพณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึง 7 วัน มีลูกเสือมา

ผลัดเวรกันยืนยาม ครั้งละ ๒ คนตลอดเวลา ท่านทำาทุกอย่างเท่าที่จะ

ทำาได้เพื่อให้ดิฉัน คุณพ่อจำากัด น้อง ๆ  และญาติมิตรของเขาคลาย

ความเศร้าใจ และภาคภูมิใจในตัวเขา 

ดิฉันมาทราบในภายหลังว่า คุณสงวน ตุลารักษ์ ได้มอบ

บันทึกประจำาวันของจำากัดแก่ท่านปรีดีด้วย ท่านได้อ่านแล้ว แต่ยัง 

ไม่ยอมมอบให้ดิฉัน เพราะตอนนั้นท่านกำาลังจะเชิญ ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช มาเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านกลัวว่า ถ้าดิฉันอ่านบันทึกแล้ว

จะโกรธคุณเสนีย์ ท่านพยายามพูดกับดิฉันถึงคุณเสนีย์บ่อย ๆ  คล้าย

กับจะเกลี้ยกล่อมให้ดิฉันชอบคุณเสนีย์ไปด้วย และในวันที่คุณเสนีย ์

เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ได้ตรงมากินอาหารกลางวันที่บ้านท่าช้าง  

โดยมีพวกผู้ใหญ่หลายคน รวมทั้งคุณสงวน ตุลารักษ์ ร่วมกินด้วย รวม 

๑๐ คน (โต๊ะจีน) ท่านก็ให้ดิฉันร่วมคณะนี้ด้วย หลังจากที่คุณเสนีย์เป็น

นายกรัฐมนตรีแล้วตั้งนาน ท่านจึงมอบบันทึกของจำากัดให้ดิฉัน ดิฉัน

อ่านแล้วก็เก็บความรู้สึกไวในใจ มิได้เอ่ยถึงคุณเสนีย์แก่ท่านเลย เพราะ

ไม่อยากทำาให้ท่านไม่สบายใจ 

เมื่ออยู่บ้านท่านปรีดีได้ ๒-๓ เดือน โดยมิได้ทำาการงานอะไร

เลย ดิฉันคิดถึง ร.ร. มาก ตอนน้ัน ร.ร. ต่าง ๆ  เปิดสอนใหม่ทันทีที่

สงครามเลิก แต่ดิฉันไม่มีจิตใจที่จะทำาต่อ จึงยังไม่เปิดสอน คืนหนึ่ง
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ดิฉันแอบหนีไปนั่งอยู่ ร.ร. ตลอดคืน รุ่นขึ้นคุณพุนศุขไปตามตัวกลับมา 

ท่านปรีดีคิดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง ท่านรู้ว่า ดิฉันต้องทำา ร.ร. ต่อไป

แน่ ๆ  ท่านอ่านบันทึกของจำากัดที่ว่า “ถ้าข้าพเจ้าตายไป อาจารย์คงจะ

ช่วยฉลบ ในการทำา ร.ร. ต่อไป” ท่านบอกดิฉันว่า ท่านอยากทำาตามที่

จำากัดต้องการ เพ่ือท่านจะได้สบายใจ ขอให้ดิฉันเปิด ร.ร. ใหม่ และ

ท่านจะช่วยเหลือทุกอย่าง แล้วท่านก็เริ่มดำาเนินการทันที ให้คุณวุฒิ 

ศุขะวณิช หลานเขยของท่าน รื้อโรงรถ ๒ ชั้นที่ผุพัง ไปสร้างเป็นเรือน

เล็กชั้นเดียว และซ่อมแซมอาคารส่วนต่าง ๆ  เท่าที่จำาเป็น แล้วโรงเรียน

ก็เปิดได้เป็นที่เรียบร้อย 

ระหว่างน้ันยังมีทหารแขกชาติต่าง ๆ  อยู่รอบ ๆ  ร.ร. ท่าน

ปรีดีคิดรอบคอบมาก เกรงว่า จะไม่ปลอดภัย เพราะ ร.ร. ของดิฉัน 

มีแต่ผู้หญิงทั้งน้ัน จึงได้จัดงานเล้ียงข้ึนวันหนึ่ง และขอให้คุณป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ และคณะเสรีไทยในอังกฤษทุกคน แต่งตัวเป็นนายทหาร

อังกฤษเต็มยศมากินเลี้ยง เปิดประตูและหน้าต่างทุกบาน ส่งเสียงดัง

ให้พวกทหารแขกได้ยิน และโผล่หน้าต่างไปให้เห็น ก็ได้ผลจริง ๆ  พวก

ทหารแขกโผล่หน้ามาดูกันใหญ่ ได้เห็นทหารอังกฤษเต็มไปหมด จึง 

ไม่คิดอ่านมารังควาน ได้แต่โยนเครื่องกระป๋องต่าง ๆ  ข้ามรั้วเข้ามาให้

เนือง ๆ  

เมื่อเปิด ร.ร. แล้วดิฉันค้างที่ ร.ร. บ้าง ที่บ้านท่านปรีดีบ้าง 

แต่ในวันหยุดต่าง ๆ  จะอยู่ที่บ้านท่านปรีดีเป็นประจำา นอกจากมีธุระ

พิเศษ เช่น ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ดิฉันอยู่ ร.ร. เพราะ

ตั้งใจว่า รุ่งขึ้น ๙ มิถุนายน จะเอาเด็กที่เลี้ยงไว้คนหนึ่งไปตัดผม ดิฉัน

ไปที่ร้านลัดดาเชิงสะพานมอญ ได้ยินคนที่มาทำาผมคุยกันเรื่องในหลวง 

ว่า วันที่ ๑๓ จะเสด็จกลับเมืองนอก จะได้กลับหรือ? เขาถือกันออก  

ทำาไมท่านเลือกวันที่ ๑๓ ฯลฯ ดิฉันไม่สนใจ พอกลับมาถึงบ้านสักครู่  
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คุณพูนศุขเอารถมารับ บอกว่า ในหลวงสวรรคตโดยพระแสงปืน และ

ยังไม่รู้เรื่องต่อไป ตอนนั้นดิฉันคิดกระเดียดไปในทางว่า ท่านปลง

พระชนม์เอง อย่างไรก็ตาม เราไม่รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะสันนิษฐาน

ได้ จึงพากันนั่งคอยท่านด้วยความร้อนใจ 

ตอนท่านกลับมา ดิฉันยังจำาภาพติดตาได้จนบัดนี้ เราน่ัง

อยู่ที่ห้องโถงช้ัน ๓ เห็นท่านค่อย ๆ  ขึ้นบันไดมาอย่างอ่อนระโหย 

โรยแรง พอถึงหัวบันได ท่านเงยหน้าขึ้นและส่ายหน้าน้อย ๆ  หน้าท่าน

แดงกว่าปกติ คุณพูนศุขรีบลุกขึ้นไปถามว่า เรื่องเป็นอย่างไรกันแน่  

ท่านก็ตอบว่า “อุบัติเหตุ” แล้วก็ไม่พูดอะไรต่อ เดินไปห้องนอนเพ่ือ

เปลี่ยนเสื้อผ้า คุณพูนศุขตามท่านไป ดิฉันจึงลงไปคอยอยู่ชั้นล่างที่

ศาลาริมนำ้า เมื่อท่านลงมา ท่านก็ไม่ได้พูดมากนัก โดยอยู่ในอาการ

ครุ่นคิดตลอด แต่ตอนหนึ่งท่านเดินกลับไปกลับมา พลางสั่นศีรษะ 

พร้อมกับพูดว่า “แย่ แย่จริง ๆ ” ดิฉันไม่เข้าใจเลยถามไปว่า “ใคร 

แย่คะ” ท่านว่า “เราน่ะสิแย่” ดิฉันถามต่อไปอีกว่า “แย่ยังไงคะ” ท่านจึง

อธิบายว่า “อ้าว ก็คนฝ่ายตรงข้ามกับเรา จะต้องถือโอกาสเล่นงานเรา 

ทั้งข้ึนทั้งล่อง ถ้าเป็นอุบัติเหตุ เขาก็ว่า รัฐบาลไม่ถวายความอารักขา

ให้ดีพอ ถ้าปลงพระชนม์เอง เขาก็จะหาว่า ท่านคงคับพระทัยในเรื่อง 

เกี่ยวกับรัฐบาลอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นแน่” ในตอนนั้นยังไม่มีใครคิดเลย

ไปถึงการลอบปลงพระชนม์ ความคิดอันนี้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ประสงค์ร้าย  

๒-๓ วันต่อมา ดิฉันแน่ใจทีเดียวว่า ตัวท่านปรีดีเองก็หาฉุกคิดไม่  

ว่า เรื่องนี้จะวกกลับมาทำาร้ายท่านอย่างร้ายแรง จนถึงกับว่า ท่านเป็น 

ต้นตอแห่งการฆาตกรรมที่ยิ่งใหญ่นี้! 

คืนนั้นหลังจากท่านไปสภาผู้แทนแล้ว คุณพูนศุข และดิฉัน

นั่งรถคันเล็กของท่านไปเฝ้าท่านหญิงพูนพิศมัยด้วย เพราะอยากทราบ

ว่า เจ้านายองค์นั้นจะได้ข่าวกระเส็นกระสายอะไรมาก่อนหรือเปล่าว่า 
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ในหลวงทรงกลุ้มพระทัยเรื่องอะไร จะเป็นเรื่องส่วนพระองค์หรือเรื่อง

รัฐบาลก็ตาม แต่ก็ต้องกลับมาโดยไม่ได้เค้าเง่ือนอะไรเลย ดิฉันมั่นใจ

ทีเดียวว่า ท้ัง ๆ  ที่ท่านปรีดีเชื่อในอุบัติเหตุ แต่ท่านก็ยังไม่หมดความ

กังขาในเร่ืองปลงพระชนม์เอง อย่างน้อย ๆ  ก็ยังอีกหลายเปอร์เซ็นต์

ทีเดียว ท่านได้เชิญคุณพระอัพภันตราพาธพิศาล มาปรึกษาว่า ขณะที่

ในหลวงกำาลังประชวรเช่นน้ัน ในทางวิชาการแพทย์จะเป็นไปได้ไหมที่

จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งจะทำาให้พระองค์ทรงคิดฟุ้งซ่าน จนถึงกับทรงกระทำา

การที่รุนแรงอย่างนั้น ท่านเองก็ไม่อยากเชื่อ แต่ต้องการให้หายข้องใจ

เท่านั้น ความคิดที่ว่า เพราะอะไร? ทำาไม? ยังคงค้างอยู่ในสมองท่าน

ต่อไปอย่างแน่นอนในตอนนั้น ก่อนที่จะได้พิสูจน์กันในภายหลัง ถึงรอย

กระสุน ฯลฯ 

จะอย่างไรก็ตาม ดิฉันขอประกันด้วยชีวิตว่า ท่านปรีดีมิได ้

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของในหลวงอานันทมหิดลเลยแม้แต่

น้อย ดิฉันอยู่ใกล้ชิดกับท่านมานานพอควร ไม่เคยมีอะไรผิดสังเกตที่

จะชวนคิดไปอย่างน้ัน ดิฉันไม่เคยได้ยินท่านพูดไม่ดีกับในหลวงเลย 

ตรงข้ามท่านเล่าว่า ในหลวงสนพระทัยในการบ้านการเมือง และเรื่อง

กฎหมายมาก ได้โปรดเกล้าฯ ให้ท่านไปร่วมโต๊ะเสวย และซักไซ้ใน

วิชาการด้านน้ีมากมาย ถึงตอนสำาคัญ ท่านรับส่ังเป็นภาษาฝร่ังเศส 

และท่านก็ทูลอธิบายเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย ซ่ึงดูท่านพอพระทัยมาก 

สนพระทัยในเร่ืองเสรีไทยด้วย และขออ่านบันทึกของจำากัด นอกจาก

บันทึกส่วนตัวให้ดิฉันแล้ว จำากัดมีบันทึกเป็นทางการให้ท่านปรีดี ท่าน

ก็เลยไปพิมพ์ดีดอัดสำาเนาถวายในหลวงไปฉบับหนึ่ง แล้วยังให้ดิฉันมา

ฉบับหนึ่งด้วย ท่านยังพูดอีกว่า ถ้ามีเวลา จะกราบทูลเชิญเสด็จ ร.ร. 

ของจำากัด พอดีตอนนั้นสะพานข้ามคลองเล็ก ๆ  หน้า ร.ร. ชำารุด ทาง

ทรัพย์สินฯ ไม่ยอมมาซ่อมสักที ท่านจึงให้คนไปบอกคุณปราโมทย์  
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พึ่งสุนทร ผู้อำานวยการทรัพย์สินฯ ในขณะนั้นว่า ในหลวงอาจจะเสด็จ

เยี่ยม ร.ร. ดิฉัน เท่านั้นแหละทางทรัพย์สินฯ ส่งคนมาซ่อมสะพานเสร็จ 

ภายใน ๑-๒ วัน ตอนหลังท่านบอกว่า ในหลวงจะเสด็จกลับเมืองนอก

เร็วเสียแล้ว เสียดาย 

ท่านปรีดีคิดจะให้ดิฉันขยาย ร.ร. ไปตั้งสาขาท่ีถนนราชดำาริ 

ซอยมหาดเล็ก เพราะที่นั่นมีเรือนไม้ชั้นเดียว แต่ใหญ่โตมหึมา ซึ่งญี่ปุ่น

ได้สร้างขึ้นเป็นสโมสรนายทหาร ท่านให้ดิฉันกู้เงินธนาคารเอเชีย ไปซื้อ

เรือนไม้ใหญ่นี้ จากพระคลังข้างที่ และเช่าที่บริเวณน้ันจากพระคลังฯ 

จำานวน ๑๐ กว่าไร่ เพื่อทำาเป็น ร.ร. ใหม่ ดิฉันได้ไปเตรียมทำาสวนปลูก

ดอกไม้ แต่ยังไม่ทันจะทำารั้ว ก็เกิดรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน เสียก่อน 

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ก่อนวันรัฐประหาร ๑ เดือน

พอดี ดิฉันทำาพิธีเปิดห้องสมุดจำากัด พลางกูร ขึ้น ตั้งใจจะเชิญท่านปรีดี 

มาเป็นประธาน แต่ตอนน้ันเร่ิมมีข่าวกระเส็นกระสายไม่ค่อยจะดีแล้ว 

ท่านขอโทษดิฉัน ไม่อยากไปแสดงตนในที่ต่าง ๆ  อยากอยู่เงียบ ๆ  ท่าน

ให้ดิฉันไปขอร้องคุณเล้ง ศรีสมวงศ์ ให้ทำาหน้าที่แทน 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ดิฉันค้างที่ ร.ร. พอเช้าตรู่  

๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ข่าวรัฐประหาร ก็รีบไปที่บ้านท่าช้าง 

พบว่า ท่านปรีดีปลอดภัย และลงเรือหนีไปแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืน 

ดิฉันก็เลยค้างอยู่กับคุณพูนศุขตลอดมา จนกระทั่งวันที่ ร.อ. ชาติชาย  

ชุณหะวัน พาพรรคพวกไปค้นบ้าน คุณพูนศุขต้อนรับเขาอย่างดี เชิญ 

ให้เขาตรวจตามสบาย แต่ท่านไม่พูดอะไรมาก ดิฉันเองเป็นคนโต้ตอบ 

กับคุณชาติชาย ซึ่งกลับไปโดยไม่ได้ผลอะไร ดิฉันไม่ได้ข่าวจากท่าน  

จนกระทั่งวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งเป็นวันครบรอบ

แต่งงานของท่านพอดี ดิฉันไปกับคุณพูนศุข ไปพบท่านที่ชลบุรี โล่งใจ

ท่ีสุขภาพของท่านยังดีอยู่ จากนั้นท่านก็ไปสัตหีบ และครอบครัวของ
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ท่านก็อพยพไปอยู่สัตหีบเลย ดิฉันไม่ได้ไปอยู่ด้วย แต่เดินทางไปสัตหีบ

เกือบทุกวัน จนกระทั่งจำาบ้านเรือน โรงร้าน ตามทางได้แทบหมด  

เช้ามืดจะมีเพื่อนชาวธรรมศาสตร์คนหน่ึง มารับไปส่งที่สถานีรถบัส 

ตอนรถไปจอดพักให้กินอาหารที่ระยอง มักจะได้พบคุณเสวตร เปี่ยม-

พงศ์สานต์ ซึ่งเป็นผู้แทนในขณะนั้นเสมอ บรรดาลูกน้องที่สนิทของท่าน  

ต่างพากันเป็นห่วงท่าน และฝากความเคารพให้ดิฉันไปกราบแทน  

แต่คุณปราโมทย์ พึ่งสุนทร คิดได้ดีกว่าคนอื่น ๆ  ฝากเงินไปให้ท่าน  

๕๐๐ บาท พวกเราเพิ่งนึกขึ้นได้ เป็นความจริงที่ท่านไม่มีเงินติดตัวเลย 

ท่านใช้ดิฉันกลับมาติดต่อกับคนต่าง ๆ  ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร 

แต่เป็นเร่ืองการงานของท่านท่ีคั่งค้างอยู่ ซ่ึงบางอย่างก็เป็นเรื่องด่วน 

วันหนึ่งรถโดยสารของดิฉันควำ่าลงข้างทาง ดิฉันไม่บาดเจ็บเลย ผู้ชาย

สองคนที่มาเป็นเพื่อนฉุดดิฉันข้ึนมา แล้วเราก็โดดขึ้นรถอีกคันหนึ่งท่ี

ผ่านมาพอดี จึงไม่เสียเวลาไปมากนัก และได้มาทำากิจธุระของท่านได้

เสร็จ จำาได้ว่า วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งเป็นวันเกิดของ

ดิฉันเองนั้น คุณประไพ ลูกสาวคุณหลวงอดุลฯ แต่งงาน ท่านให้ดิฉัน 

เอาจดหมายซึ่งท่านเขียนไม่กี่บรรทัด ไปให้คุณหลวงอดุลฯ คงจะไม่มี

อะไรสำาคัญนอกจากแสดงความยินดี และส่งข่าวของท่านให้ทราบ

เท่านั้น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน วันรุ่งขึ้น ดิฉันไปสัตหีบอีก ก็พบว่า  

ท่านเดินทางออกจากประเทศไปแล้ว ตอนนั้นดูเหมือนจะไปอยู่ท่ี

สิงคโปร์ระยะหน่ึง สำาหรับคุณพูนศุขและลูก ๆ  ไปเยี่ยมท่านที่นั่นใน

เวลาหยุดเทอม 

ระหว่างที่ท่านจากไปนี้ ครอบครัวของท่านต้องประสบ

เคราะห์กรรมต่าง ๆ  คุณปาล ลูกชายคนโตถูกจับ คุณพูนศุขถูกจับ  

ถูกกลั่นแกล้งสารพัด ดิฉันนึกถึงท่านที่อยู่ทางโน้น จะปวดร้าวจิตใจ

สักเพียงไหน รู้สึกสงสารท่านจับใจ ภายหลังเมื่อคุณพูนศุขกับลูก ๆ  
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ได้ตามไปอยู่กับท่านที่ประเทศจีนแล้ว พวกเราจึงค่อยรู้สึกสบายใจข้ึน

บ้าง จากนั้นดิฉันจะติดต่อกับครอบครัวท่านได้ก็นาน ๆ  ครั้ง โดยส่ง

จดหมายและของกินผ่านเพื่อนทางฮ่องกงไป จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๐๙ 

ดิฉันได้มีโอกาสพบท่านและครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง ในสถานที่แห่งหนึ่งที่

ชายแดนประเทศจีน เพียงได้พบท่านชั่ววันเดียว ดิฉันก็ทราบว่า กิจวัตร

ของท่านวันหนึ่ง ๆ  นั่นมีอะไรบ้าง ท่านไม่เคยปล่อยเวลาให้หมดไป

เปล่า โดยการนั่ง ๆ  กิน ๆ  นอน ๆ  เลย ท่านฟังข่าวจากวิทยุทั่วโลก 

โดยเฉพาะของประเทศไทย ท่านห่วงใยเมืองไทย ทั้ง ๆ  ที่เมืองไทย

เขาไม่มีท่ีให้ท่านอยู่ ท่านไม่ต้องจด แต่จะจำาได้เองว่า เวลาไหน ข่าว

ของประเทศไทยจะเริ่ม ท่านศึกษาและรู้สถานการณ์ของโลกแทบจะ

ทุกชั่วโมงที่เปลี่ยนไปในทันควัน เสียดายเหลือเกินที่ท่านได้มีโอกาสใช้

ความรู้ความสามารถ และความเป็นอัจฉริยะของท่านให้เป็นประโยชน์

ต่อบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากเกินไปจริง ๆ  

แต่แม้ในช่วงอันสั้นนี้ ท่านก็ได้ผลิตผลงานสำาคัญหลายอย่างให้พวกเรา

ชาวไทย ได้เสพสุขกันมาจนทุกวันนี้ 

เมื่อท่านออกจากประเทศจีนมาอยู่ปารีสนั้น คุณพูนศุข 

ออกมาก่อนนานแล้วเพื่อมาเตรียมการให้พร้อม การที่ท่านอยู่ใน 

เมืองจีนนั้นท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร แต่ถ้าท่านออกมา ท่านต้อง 

มีทุนไว้รองรับรายจ่ายทุกอย่าง ตอนที่ท่านออกจากเมืองไทยใหม่ ๆ  

ครอบครัวไม่มีรายได้อะไร เพราะบำานาญก็จดง่าย คุณพูนศุขต้องแบ่ง

ที่ดินขายไปทีละเล็กละน้อย เคราะห์ดีท่ีตามไปสมทบกับท่านเสียได้ 

มิฉะน้ันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ดิฉันไปเยี่ยมคุณพูนศุขทุกปีท่ีปารีส 

ท่านอยู่อย่างกระเบียดกระเสียน ไม่เหมือนที่พวกคนใหญ่โตอื่น ๆ  เขา 

ไปอยู่กัน จะซ้ือโต๊ะเล็ก ๆ  สำาหรับตั้งเครื่องโทรทัศน์สักตัวหนึ่งก ็

ไม่กล้า เพราะงบประมาณไม่มี ดิฉันพาเพ่ือนไปด้วยอีก ๓ คน ก็ยัง
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ไม่มีเก้าอี้น่ังพอ ลูกสาวท่านต้องยอมนั่งกับพื้น คุณพูนศุขติดต่อขาย

ที่ดินที่เหลืออยู่ ต้องขายให้หมด เพ่ือจะได้เงินก้อนไปทำาทุนฝาก

ธนาคารเอาดอกเบี้ยมาใช้ ไม่ใช่แบ่งขายแล้วเงินละลายไปหมดเหมือน

ที่แล้วมา การขายก็ไม่ใช่ง่าย เพราะผู้ซื้อกลัวที่มีชื่อท่านปรีดีอยู่ อย่างไร

ก็ตามเมื่อขายที่สำาเร็จแล้ว ท่านปรีดีจึงออกมาได้ และท่านซื้อบ้านหลัง

เล็ก ๆ  ที่ชานเมืองปารีส แล้วให้ลูก ๆ  ในเมืองจีนตามมาอยู่ด้วยกันเป็น

ครอบครัวที่เกือบสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

ณ บ้านหลังเล็ก ๆ  ที่ตำาบลอองโตนีนั้น ท่านไม่รอให ้

เสียเวลาเลยในการที่จะทำาชีวิตของท่านให้สมบูรณ์กว่า เมื่ออยู่ใน 

เมืองจีน ด้วยเงินบำานาญตกเบิกตลอดเวลาที่ท่านออกจากเมืองไทยกับ 

เงินรายได้จากการขายที่ดินในเมืองไทยเกือบทุกชิ้น ท่านสร้างห้องสมุด 

เล็ก ๆ  ขึ้น นอกจากการฟังวิทยุทั่วโลกอย่างเดิมแล้ว ท่านอ่าน

หนังสือพิมพ์อังกฤษ ฝรั่งเศส และไทยหลายฉบับ ท่านอ่านหนังสือของ

ชาติต่าง ๆ  ที่ออกใหม่ ๆ  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก ซึ่งแต่ละ 

เล่มราคาแพงมาก ท่านเสียเงินมากในเรื่องนี้ แต่ท่านได้กันเงินส่วนหนึ่ง 

ไว้โดยเฉพาะ ท่านจดังบประมาณการใช้จ่ายของท่านไว้เรยีบร้อย เพราะ 

รายได้ของท่านนั้นจำากัดจำาเขี่ย ไม่มีเงินเหลือสำาหรับการใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ

เลย ท่านต้องอ่านและฟังอัตราแลกเปลี่ยนของเงินทุกสกุลทุกวันด้วย 

และต้องคอยยักย้ายถ่ายเทการฝากเงิน ในเมื่อเงินสกุลหนึ่งลดลง 

ในขณะที่อีกสกุลหนึ่งดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นท่านจะไม่มีเงินพอใช้

ห้องสมุด (หรือห้องทำางาน) ของท่านน้ีเติบโตรวดเร็วมาก 

หนังสือที่ส่ังไปจากเมืองไทยก็มากมาย แผนที่โลก และปทานุกรมทั้ง

ของไทยและเทศเกือบทุกชนิด ท่านมีหมดแม้แต่ปทานุกรมเฉพาะเรื่อง 

เช่น ปทานุกรมของทหาร เป็นต้น นอกจากเวลารับประทานอาหาร 

เวลาพักผ่อน เวลาเดินออกกำาลังกาย เวลาดูโทรทัศน์และฟังวิทยุแล้ว 
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ท่านใช้เวลาเกือบท้ังหมดอยู่ในห้องนี้ นอกจากการเขียนหนังสือเรื่อง

ชีวิตการลี้ภัยของท่านในเมืองจีนแล้ว ท่านยังได้ทำาบันทึกเรื่องต่าง ๆ  

มากมายก่ายกองเกี่ยวกับเมืองไทย ท่านมีเลขาส่วนตัวสำาหรับพิมพ์ดีด 

และเก็บแฟ้มต่าง ๆ  ซึ่งทวีจำานวนขึ้นแทบทุกวัน ดิฉันเรียนท่านว่า  

ใคร ๆ  อยากให้ท่านเขียนเรื่องเสรีไทยตั้งแต่ต้น ท่านว่า ท่านอยากทำา

อยู่แล้ว แต่ยังหาเวลาไม่ได้เลย เพราะมีเรื่องอื่น ๆ  แทรกเข้ามา ซึ่ง

ทำาให้ท่านต้องเสียเวลามากอยู่เสมอ เช่น ในการฟ้องเรื่องคดีสวรรคต 

หลายคร้ังหลายครา และท่านชนะความทุกครั้งนั้น ทนายของท่าน

ค่อนข้างจะสบาย เพราะท่านเขียนคำาฟ้องมาให้เสร็จทุกแง่ทุกมุมอย่าง

ละเอียดลออ นอกจากนั้นแล้ว ทางเมืองไทยยังขอให้ท่านเขียนโน่น

เขียนน่ี ไม่ว่าจะเขียนอะไร ท่านก็ไม่เคยเขียนโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิง

เลย ฉะนั้น เรื่องที่ท่านเขียนทุกชิ้นจะดูคล้ายตำารา และการหาหลักฐาน

อ้างอิงน้ีท่านก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ท่านใช้คนเก่งมากในเรื่องนี้ ใคร

เข้าไปใกล้ท่านบ่อย ๆ  ก็จะถูกใช้ให้อ่านโน่นอ่านนี่ ค้นโน่นค้นนี่ สั่งให้

ค้นข้ามประเทศก็มีประจำา เช่น ให้ทางเมืองไทยค้นบันทึกการประชุม

รัฐสภา พ.ศ. นั้นถึง พ.ศ. นั้น คร้ังหนึ่งดิฉันข้ามไปอังกฤษแล้ว ท่าน

ยังโทรศัพท์สั่งให้ไปค้นบางเร่ืองที่ PUBLIC RECORD OFFICE ใน

ลอนดอนอีก แต่ทุกคนที่รับใช้ท่านในเรื่องเช่นนี้ จะได้รับความรู้เพิ่ม

แก่ตัวเองเสมอไป

เวลาของท่านต้องเสียไปกับแขกที่มาหาก็ไม่ใช่น้อย นอกจาก

คนที่สำาคัญ ๆ  ต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนในโอกาสต่าง ๆ  เช่น ปีใหม่  

วันเกิด แล้วยังมีคนจากเมืองไทยมาเสมอ ๆ  นอกจากนั้น นักศึกษา

ไทยในฝร่ังเศสเองก็มักจะไปเรียนปรึกษาและขอคำาแนะนำาในเรื่อง

การเรียน ซึ่งท่านก็ยินดีและเต็มใจช่วยแนะนำาให้ทุกราย ส่วนบางคน

ที่มาถามเรื่องวิชาการ ท่านก็มักจะบอกให้ไปอ่านหนังสือเล่มนั้น ๆ   
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(ภาพบน) ฉลบชลัยย์, ปรีดี, สุภา ศิริมานนท์  

บนโต๊ะอาหาร ห้องอเนกประสงค์ บ้านอองโตนี

(ภาพล่าง) ปรีดี, กนต์ธีร์ ศุภมงคล, ฉลบชลัยย์ และมิตรเก่า  

ในสวนหลังบ้านอองโตนี



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓๙๖

เสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาหาใหม่ จะได้พูดกันรู้เรื่อง เด็กนักเรียน

ไทยส่วนมากรักและเคารพท่านมาก เขาเชิญท่านไปรับการรดนำ้า

สงกรานต์ทุกปี และในวันเกิดของท่านน้ัน คนโน้นขอมา คนนี้ขอมา  

ลูก ๆ  ของท่านเลยขอให้มาเสียเวลาเดียวกัน เพื่อท่านจะได้ไม่ต้อง

เหนื่อยทั้งวัน แล้วก็เลยเลี้ยงอาหารเขาด้วย ตอนหลังเลยกลายเป็น

ประเพณี ใคร ๆ  ที่จะมาหาท่านในวันเกิด จะมาเวลาเดียวกัน คือ  

ในตอนอาหารเย็น 

ท่านปรีดีเป็นคนรอบคอบมาก เมื่อนักการเมืองหรือนักข่าว

จากเมืองไทยไปหาท่าน ท่านไม่แน่ใจว่า เขาจะเอาคำาพูดของท่านไป

เผยแพร่อย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะบางทีข้อเท็จจริงอาจผิดเพี้ยนไปได้  

ฉะน้ัน ท่านมักจะให้ตั้งเครื่องบันทึกเสียงไว้ตลอดการเจรจานั้น ๆ  

บางทีมีคนต่างชาติมาขอสัมภาษณ์ คุณพูนศุขช่วยท่านได้มากในเวลา 

เมื่อท่านมีแขก เพราะคุณพูนศุขจำาชื่อ นามสกุลของคนทั้งไทยและเทศ  

และวันเวลาของเหตุการณ์ที่สำาคัญต่าง ๆ  ได้แม่นยำา วันหนึ่งขณะที่

คุณพูนศุขอยู่เมืองไทย มี MRS. JUDY STOWE แห่ง BBC มาขอ

สัมภาษณ์ท่าน เขาไม่อยากให้ท่านเหนื่อยเกินไปจึงขอนัดเวลา ๑๐.๐๐-

๑๑.๐๐ น. บังเอิญวันนั้นเรา ๓-๔ คนนัดจะไปว่ายนำ้ากัน ทุกคนใส่ชุด

ว่ายนำ้าไว้ข้างในเรียบร้อยแล้ว ท่านทราบได้อย่างไรก็ไม่แจ้ง ไม่พอใจ

เลย บอกว่า คุณก็ไม่อยู่แล้วจะทิ้งท่านไปอย่างนี้หรือ ความจริงจะมีคน

อยู่กับท่านอีก ๒-๓ คน แต่ตอนนั้นก่อนที่ท่านจะพูด เราก็ลังเลใจกัน 

อยู่แล้ว การสัมภาษณ์ของท่านกลายเป็นคุยต่อไปถึงเรื่องอะไรต่ออะไร 

ซึ่งท่านคงจะอยากพูดอยู่แล้ว ถึงเวลากินอาหารเลยชวนเขากินด้วย 

กินเสร็จท่านให้เขาพักก่อน เพราะท่านจะเขียนหรือหาอะไรเพิ่มเติม

ให้เขา ซึ่งต้องใช้เวลาเล็กน้อย ตอนนี้ซิท่านใช้พวกเราพร้อม ๆ  กันเลย 
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ทั้ง ๖-7 คนให้ทำางานต่าง ๆ  กัน แต๊ก๕ นักเรียนอังกฤษ ให้ไปร่างคำา

พูดอะไรก็ไม่ทราบเป็นภาษาอังกฤษ คนหนึ่งช่วยค้นแฟ้ม คนหนึ่งพิมพ์

ดีด คนหนึ่งเอาเรื่องไปถ่ายเอกสาร ฯลฯ ส่วนดิฉันไม่มีอะไรทำา ท่านให้

ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ BBC คนนั้น ซึ่งรู้สึกจะมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย 

เขายังแปลกใจที่สุขภาพของท่านดีเกินคาด เพราะท่านไม่ทำาท่าเหนื่อย

อ่อนอะไรเลย พวกเราที่สวมชุดว่ายนำ้าก็ไม่มีเวลาไปเปลี่ยน เป็นอันว่า 

ต้องสวมอยู่ตลอดวัน

ดิฉันไปเยี่ยมท่านทุกปี ปีหนึ่งอยู่ราว ๑ เดือน ได้อยู่ใกล้

ท่านก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมทุกวัน ดียิ่งกว่าอ่านหนังสือ และรวดเร็วกว่า  

ที่จะไปค้นคว้าหาเอาเอง ท่านเรียกให้ไปดูโทรทัศน์เมื่อเวลามีเรื่อง

สำาคัญ เช่น ตอนที่เขามีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ท่านอธิบายถึง

ตัวผู้เข้าแข่งขันทีละคน คนนั้นฝ่ายขวา คนนั้นฝ่ายซ้าย คนนั้นเป็น

คอมมิวนิสต์ ฯลฯ ท่านพาไปดูสถานที่เลือกตั้งจริง ๆ  ของเขาด้วย และ

อธิบายวิธีการเลือกตั้งของเขา บางทีเมื่อมีเหตุการณ์สำาคัญอะไรเกิดขึ้น 

ท่านก็อธิบายถึงคนสำาคัญในเหตุการณ์นั้นท่ีเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร ์

คนนี้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลน้ี คนน้ันจากครอบครัวนั้น ดิฉันเคย

เรียนประวัติศาสตร์สากลมาแล้ว แต่ลืมเสียเป็นส่วนมาก พอได้ฟังท่าน

อธิบายก็ระลึกได้ บางทีท่านพานั่งรถไปดูสถานที่ที่เขาทำาการปฏิวัติ

ฝรั่งเศสครั้งใหญ่โค่นระบอบกษัตริย์ ประชาชนเดินจากที่นั่นไปถึงที่นั่น 

ฯลฯ พอจากมา ๑ ปี ความรู้ความจำาเริ่มเลือนลาง ก็ได้กลับไปเพิ่ม

เติมใหม่อีก 

ครั้งหนึ่งเมื่อทางสถานทูตจีนมีบัตรมาเชิญท่านและคุณไปดู

งานแสดงที่ “พระราชวังน้อย” ท่านขอให้เขาเชิญดิฉันด้วย ได้ไปเห็น

๕ คือ จริย์วัฒน์ สันตะบุตร.
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คนสำาคัญ ๆ  ของฝรั่งเศสตัวจริงหลายคน เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีน่า

ตื่นเต้นจริง ๆ  และก็อีกครั้งหนึ่งเมื่อเอกอัครราชทูตจีนประจำาปารีสมา

เยี่ยมท่าน ดิฉันเรียนท่านว่า ดิฉันอยากไปเมืองจีน เพราะจำากัดไปตาย

ที่นั่น ท่านบอกเขา เขาบอกให้เขียนจดหมายเป็นทางการผ่านไปทาง

เขา คุณวาณีลูกสาวคนสุดท้องของท่านเป็นธุระช่วยท่านในการเขียน

จดหมายนี้ แต่บอกไปว่า จะขอไปต่อเมื่อเมืองไทยกลับมีสัมพันธภาพ

กับจีนแล้ว (ตอนนั้นไทยกับจีนไม่ติดต่อกัน) ฉะนั้น หลังจากที่  

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไปเยี่ยมเมืองจีนเป็นคนแรกหลังจากที่ไทยคืนดีกับจีน 

ทางการจีนไม่ลืมเรื่องของดิฉัน ได้ส่งคำาเชิญมายังคุณพูนศุข คุณวาณี 

และดิฉันด้วย เราออกเดินทางจากปารีสโดยเครื่องบินจีน ก่อนไปท่าน

เอกอัครราชทูตจึงได้เชิญท่านและคณะที่จะเดินทาง ไปรับประทาน

อาหารที่สถานทูต เพื่ออธิบายเรื่องอากาศในจีนในขณะนั้น เพื่อเราจะ 

ได้เตรียมเส้ือผ้าเครื่องใช้ไปได้ถูกต้อง และก็ด้วยบารมีของท่านน่ันเอง 

เขาได้พาดิฉันไปดูเมืองจุงกิงที่ซึ่งจำากัดไปอยู่และเสียชีวิต ขณะนั้นเมือง

จุงกิงกำาลังปรับปรุงถนนหนทางรกไปหมด เขาไม่อนุญาตให้ใครไปเลย 

แต่เราได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษ

ชีวิตของท่านท่ีอองโตนีน้ีก็นับว่า มีความสุขตามอัตภาพ  

ลูก ๆ  ของท่านดูแลท่าน คนหนึ่งดูแลเรื่องอาหารการกินและเร่ือง

ภายในบ้าน อีกคนหนึ่งรับจัดการติดต่อนอกบ้านเป็นทางการ เช่น 

การชำาระค่าไฟฟ้า แก๊ส ประปา โทรศัพท์ และภาษีต่าง ๆ  รวมทั้งเรื่อง 

โรงพยาบาลด้วย สุขภาพท่านดี แต่ก็ยังมีโรคประจำาตัวหลายอย่าง 

ตอนนี้ท่านสามารถรับประทานอาหารได้มากกว่าก่อน แต่เจ้ากรรม 

หมอให้ท่านจำากัดอาหาร ลูก ๆ  ของท่านดูแลจัดยาให้ท่านทั้งเช้า  

กลางวัน เย็น มียาท่ีต้องกินขณะกินอาหารด้วย ท่านมีโรคหัวใจเล็ก

น้อย หมอคอยดูแลควบคุมอยู่ ท่านต้องเดินช้า ๆ  และออกกำาลังมาก
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ไม่ได้ เวลาไปเดินเล่น ถ้าไปถึงหนทางที่ขึ้นเนิน แม้แต่จะค่อย ๆ  ลาด

เพียงเล็กน้อย ท่านก็มีความรู้สึกและท่านไม่ฝืน คร้ังหน่ึงท่านเกิด 

มีอาการแน่นอึดอัดไม่น่าไว้ใจในราว ๆ  ตี ๓-๔ ต้องเรียกรถพยาบาล

มารับไปโรงพยาบาล พวกเราผลัดกันไปเยี่ยม หมอแปลกใจที่แฟ้มการ 

เจ็บป่วยของท่านทำาไว้อย่างสมบูรณ์ดีเลิศโดยลูกสาวของท่านเอง 

เป็นการช่วยหมอได้อย่างมาก ท่านอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วัน ไม่ชอบ 

โรงพยาบาลเลย ท่านบอกว่า จะไม่กลับมาอยู่โรงพยาบาลอีก และท่าน

ก็ไม่ได้กลับไปจริง ๆ

ก่อนที่จะเดินทางไปปารีสในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ นั้น ดิฉันได้

ทราบจากญาติคนหนึ่งว่า ท่านเจ้าคุณปัญญานันทะจะไปทอดผ้าป่า

ที่อังกฤษในวันที่เท่านั้น ๆ  ในเดือนเมษายน ดิฉันจึงเตรียมการ บอก

ลูกสาวที่อยู่ในอังกฤษว่า ดิฉันจะไปอยู่อังกฤษ 7 วัน จากวันที่เท่านั้น

ถึงเท่านั้น เพื่อจะไปร่วมงานทอดผ้าป่าด้วย ลูกสาวของดิฉันกับสามี

ของเขาจึงจัดวันหยุดของเขาให้ตรงกับระยะเวลาท่ีดิฉันจะไป แต่ครั้น

ก่อนเดินทาง ดิฉันไปหาท่านปัญญา ท่านบอกว่า ดิฉันได้รับข้อมูล 

ผิดไป วันทอดผ้าป่าของท่าน คือ ตอนหลังจากที่ดิฉันจะกลับจาก

อังกฤษน่ันเอง แต่ดิฉันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เพราะทุกอย่างจัดไปหมด

แล้ว ท่านปัญญาฝากหนังสือให้ท่านปรีดีตามเคยเหมือนกับทุก ๆ  ปี 

ท่ีดิฉนัไปลาท่านก่อนออกเดนิทาง ดฉินัไปอยู่ปารสีได้เพียง ๓ สปัดาห์ 

ก็ไปอยู่อังกฤษ 7 วัน แล้วก็กลับมาปารีสอีก ซึ่งขณะนั้นท่านปัญญา

เพิ่งจะไปถึงอังกฤษ ดิฉันกลับมาถึงปารีสได้ไม่กี่วันก็ถึงวันมหาวิปโยค

ของเรา คือ วันที่ ๒ พฤษภาคม ที่ท่านปรีดีจากเราไป

เช้าวันน้ันท่านปรีดีรับประทานอาหารได้อย่างปกติ และ

คงจะรู้สึกอร่อยเป็นพิเศษ จึงขอขนมปังจากคุณพูนศุขอีกครึ่งชิ้น  

หลังจากอาหารเช้าประมาณ ๑๐.๐๐ น. กว่า ๆ  คุณพูนศุขและดิฉันขึ้น
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รถเมล์ไปตลาดนัดที่ใกล้ ๆ  บ้าน เผื่อว่า จะมีสินค้าอะไรแปลก ๆ  บ้าง  

แต่เมื่อปรากฏว่า ไม่มีอะไรที่เราต้องการ ก็เลยกลับบ้าน เพราะ 

กลางวนันัน้ คณุพนูศขุได้เชญิเพ่ือนคนหนึง่ชือ่คณุโรส ให้มารบัประทาน 

อาหารไทยด้วย มาถึงบ้านประมาณ ๑๐.๔๐ น. เห็นท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะ 

ทำางานในห้องสมุด ประตูเปิดอยู่ ท่านนั่งหันหน้าทางประตู คุณพูนศุข 

ตรงไปหาท่าน ส่วนดิฉันเข้าห้องนำ้าซึ่งอยู่ห่างจากประตูนั้นเพียง  

๑-๒ เมตร ดิฉันได้ยินเสียงคุณพูนศุขพูดกับท่าน ๓-๔ ประโยค แล้วก ็

ร้องเสียงดังว่า “เธอคะ เธอเป็นอะไร? ใครอยู่บ้าง เร็ว เธอเป็นอะไร 

ไม่รู้” ขณะนั้นคุณอนวัช ศกุนตาภัย๖ ยืนอยู่หน้าห้องนำ้าก็วิ่งเข้าไปเป็น 

คนแรก ดิฉันรีบออกจากห้องนำ้าตามเข้าไปเป็นคนที่ ๒ แล้วก็ม ี

คนอื่น ๆ  ในบ้านตามเข้ามาติด ๆ  กัน เห็นท่านนั่งคอพับก้มมาทาง 

ข้างหน้า เราช่วยกันยกตัวท่านจากเก้าอี้ซึ่งก็ทำาได้อย่างทุลักทุเลมาก 

เพราะห้องนั้นเล็ก เก้าอ้ีที่ท่านน่ังอยู่ติดกับฝาห้องพอดี และข้างหน้า

ตัวท่านก็เป็นโต๊ะทำางานซึ่งบังตัวท่านไว้ อย่างไรก็ตาม เราดึงตัวท่าน

ออกมาได้ในทันที ปลดกางเกงของท่าน และคุณพูนศุขเอายาฉุกเฉิน

ประจำาตัวท่านเหน็บที่ทวาร (ตอนนั้นยาแก้โรคต่าง ๆ  ของฝรั่งเศสเป็น 

ยาเหน็บ) เกือบในนาทีนั้นเอง คุณโรสก็โผล่เข้ามา คุณโรสเป็น 

นางพยาบาล และคุณอนวัช ศกุนตาภัย ก็เรียนแพทย์ปีที่ ๔ แล้ว  

เราช่วยกันอุ้มท่านไปที่เตียงนอนของท่านเพื่อทำาการปฐมพยาบาล 

(ห้องนอนของท่านอยู่ติดกับห้องทำางานนั่นเอง) ก็พอดีรถพยาบาล

คันแรกมาถึง เจ้าหน้าท่ีเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลด้วย ๒-๓ คน คนท่ี

บ้านโทรศัพท์ไปบอกเขา และเขาก็มาถึงได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อ แล้วอีก

๖ บุตรของ พงศ์เพ็ญกับประพาพิมพ์ ศกุนตาภัย ซ่ึงประพาพิมพ์เป็นธิดาของอัมพา 

น้องสาวท่านผู้หญิงพูนศุข.
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(ภาพบน) ศพนายปรีดีในบ้านอองโตนี

(ภาพล่าง) ฉลบชลัยย์ (ผู้หญิงสวมแว่นบนบันได) 

ร่วมงานรับอัฐินายปรีดีกลับบ้านอองโตนี
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ประเดี๋ยวรถคันที่ ๒ ก็มา มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาอีก ๔-๕ คนเต็มห้องไปหมด  

เขาพยายามปั๊มหัวใจและทำาอย่างอื่น ๆ  อีก แต่ไม่ได้ผล เข้าใจว่า ท่าน

สิ้นใจเสียตั้งแต่ตอนที่คอพับ และคุณพูนศุขร้องเอะอะนั้นแล้ว เมื่อหมอ 

ประจำาตัวของท่านมาถึงก็บอกว่า ถึงอย่างไรก็ช่วยท่านไม่ทัน ท่านเสีย

ชีวิตแบบที่งดงามที่สุดแล้ว เราควรจะยินดีกับท่านด้วยซำ้า! 

จริง เราไม่เถียง ท่านมีบุญจริง ๆ  ท่านจากไปด้วยอาการ 

สงบ ไปอย่างสบาย แต่คนท่ีอยู่ข้างหลังนี่สิคะ ภริยาของท่าน ลูก ๆ  

ของท่านและญาติมิตรที่แวดล้อมของท่านต่างก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชน

ด้วยกันทั้งน้ัน ทุกคนรักท่านและผูกพันกับท่านอย่างบริสุทธิ์ใจและ 

ลึกซึ้ง จะให้สลัดความเศร้าโศกอาลัยรักไปง่าย ๆ  ได้อย่างไร แต่

เนื่องจากทุกคนเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา จึงตระหนักดีว่า รำ่าไห้ครำ่าครวญ

ตีโพยตีพายย่อมจะไม่บังเกิดผลอันใดขึ้นมา ฉะนั้น ทุกคนจึงต้ังจิต 

ดับโศกสงบอารมณ์ และคิดอ่านที่จะกระทำาการครั้งสุดท้ายให้ท่านได้

งดงามสมใจต่อไป

เราแบ่งหน้าท่ีกันตามถนัด แต่สำาหรับดิฉันน้ันเขาไม่ให้ทำา

อะไรเลยนอกจากนั่งเฝ้าติดตัวท่านในห้องนอนตลอดวัน ยกเว้นเวลา

กิน และเขาฉีดยาให้ท่าน ทำาให้ท่านดูไม่ต่างจากคนที่กำาลังหลับเลย 

หน้าตาผิวพรรณยังผ่องใสตามเดิม ไม่มีอะไรเปรอะเปื้อนออกมาทาง

ปาก หู หรือจมูกแม้แต่น้อย แห้งและสะอาดจริง ๆ  ตอนนั้นแม้แต่แขก

ต่างชาติท่ีสำาคัญ ๆ  ก็ต้องเข้ามาเคารพศพท่านถึงในห้องน้ี เพราะเขา

ห้ามขยับเขยื้อนท่าน คุณพูนศุขโทรศัพท์ไปหาท่านปัญญาที่อังกฤษ  

ขอให้ท่านช่วยทำาพิธีทางศาสนา ท่านก็มาในทันทีหลังจากที่ต้องให้

คนว่ิงเต้นขออนุญาตพิเศษในเรื่องหนังสือเดินทาง ขอวีซ่า ตอนท่ีพูด

โทรศัพท์นั้นท่านพูดกับดิฉันด้วย ท่านบอกว่า โชคดีที่ดิฉันรับข้อมูล 

ผิด ๆ  ในเรื่องวันเวลาของการทอดผ้าป่าของท่าน หาไม่แล้วดิฉันก็ยัง



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๑๐๓

คงอยู่ในอังกฤษ และไม่มีโอกาสกลับไปทันท่านปรีดีสิ้นชีพ ท่านคิดว่า 

ชาติก่อนดิฉันคงจะเคยรับใช้ท่านปรีดีมา ชาตินี้จึงได้ดลบันดาลให้อยู่

ใกล้ ๆ  ท่านในวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากไป

พอครบ ๕ วันแล้วเขาก็จัดการเอาท่านลงหีบ และออกมา 

ตั้งในห้องรับแขกให้คนได้มาเคารพสะดวก ดิฉันมีหน้าที่เฝ้าต่อไป  

แต่ระยะนี้มีคนอาสาช่วยกันหลายคนแล้ว คนมาเคารพศพทุกวันและ

ตลอดวัน ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ เช่น อังกฤษและเยอรมัน แม้แต่เมืองไทย 

ก็เริ่มมาถึง คนทางบ้านต่างทำาหน้าที่แข็งขัน รับรองแขกได้อย่าง 

ไม่บกพร่องเลย เพราะทุกคนทำาด้วยใจ โทรเลขและจดหมายมาถึง 

คุณพูนศุขนับไม่ถ้วน นอกจากนี้แล้วยังมีบทประพันธ์ เป็นกาพย์ กลอน  

โคลง ฉันท์ ซึ่งซาบซึ้งกินใจเหลือเกิน เห็นได้ว่า แต่ละคนบรรจงแต่งขึ้น

ด้วยความเคารพภักดี และอาลัยรัก ดิฉันอ่านไปร้องไห้ไป สุดจักห้ามไว้

ได้จริง ๆ  งานเผาศพก็สำาเร็จลุล่วงไปอย่างทรงเกียรติ และน่าภาคภูมิใจ 

ผู้มากันล้นหลาม คนไทยบางคนที่เป็นเจ้าของร้านถึงกับปิดร้านเลย 

ในวันนั้น เจ้าหน้าที่สถานเผาศพแห่งนั้นคงมิได้คาดคิดว่า จะได้เห็น

งานใหญ่โตเช่นนี้ เขาจึงบอกแต่ทีแรกว่า ให้เราจัดทำาการเผาให้เสร็จ

ภายใน ๓๐ นาที ทำาให้คุณสุดา บุตรสาวของท่านต้องเขียนแผนผัง

ของสถานที่ ที่ตั้ง และที่วางของต่าง ๆ  ที่คนยืน ที่คนนั่ง ที่สำาหรับแขก

ประเภทต่าง ๆ  และจัดหน้าที่ของพวกเราทุกคนไว้เรียบร้อยเพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว จะได้เสร็จตามกำาหนดเวลา ดิฉันมีหน้าที่นั่งหลังคุณ

พูนศุขและถือยาดมไว้ เผื่อคุณจะเป็นลม แต่ครั้นเขาเห็นผู้คนมากมาย

อย่างนั้น ซึ่งต้องเรียงแถวเข้าไปทีละคน ๆ  ยังไง ๆ  ก็ไม่เสร็จทันใน ๓๐ 

นาทีได้ เขาจึงบอกว่า ไม่จำาเป็นต้องรีบร้อน ให้ทำาไปตามสบายได้

เมื่อไรที่ดิฉันนึกถึงท่าน ภาพแรกที่ดิฉันจะเห็น ก็คือ ภาพที่ 

ท่านอดหลับอดนอนครุ่นคิดเรื่องเสรีไทย ภาพที่สอง ก็คือ ตอนที่ท่าน
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ต้องครำ่าเคร่งกับเรื่องการฟ้องคนต่าง ๆ  เพื่อความบริสุทธิ์ของท่าน

ในการสวรรคต และภาพสุดท้าย ก็คือ ภาพที่ท่านเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะ

ทำางาน และเมื่อนึกถึงจิตใจของท่าน ก็จะคิดถึงความปวดร้าวของท่าน 

เมื่อท่านลี้ภัยออกไปจากเมืองไทย และได้ข่าวทยอยมาเร่ือย ๆ  ว่า 

ครอบครัวของท่านถูกกลั่นแกล้งรังแก พรรคพวกที่ใกล้ชิดของท่านถูก

จับเข้าคุกบ้าง และถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมมากมายหลายคน โดยท่ี

ท่านไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เลย ท่านเป็นคนที่รักลูกน้อง แต่

ไม่มีปัญญาที่จะเอาเงินมาจับจ่ายให้ลูกน้องได้รำ่ารวยเป็นราย ๆ  ไป

เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำากัน 

คุณพูนศุขเคยเล่าว่า ตอนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

๒๔7๕ นั้นท่านมีโรงพิมพ์เล็ก ๆ  ของท่านเอง โดยท่านพิมพ์หนังสือ

นิติสาส์นออกขาย ซึ่งขายดีเป็นเทนำ้าเทท่า คนในบ้านสนุกกับการ

ห่อหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตามที่คนส่ังจองมา เรียกว่า มีเงินมีทอง

ของตัวเองพอกินพอใช้เลยทีเดียว ครั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว 

ท่านกลับไม่มีสมบัติเหลือเลย ลูกเต้าไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนลูกของ

เพื่อน แต่ท่านยอมรับสภาพต่าง ๆ  อย่างอาจหาญและแสนที่จะอดทน 

อุตส่าห์ประคับประคองหัวใจที่ยับเยินแหลกลาญของท่าน ให้คงเป็น

รูปร่างเท่าที่พอจะทำาได้ ท่านยังรักเมืองไทย ยังอยากกลับมาบ้านเกิด

เมืองนอนของท่าน แต่ท่านตั้งใจไว้แล้วอย่างเด็ดเดี่ยวว่า จะไม่กลับมา 

จนกว่าผู้คนจะเข้าใจและเชื่อในความบริสุทธิ์ของท่าน ท่าน (และเรา) 

มั่นใจว่า วันนั้นจะต้องมีมาแน่ แต่เสียดายที่ท่านอยู่ไม่ถึง

มีเหตุการณ์หลายอย่างในยุคปัจจุบันนี้ที่ชวนให้ดิฉันคิดถึง

ท่าน เช่น เรื่องป่าไม้ ท่านเคยเตือนนายกรัฐมนตรีในสมัยสงครามว่า 

ไม้สักในประเทศกำาลังจะหมดไป ฉะนั้น ควรจะถือเป็นเรื่องด่วนท่ีจะ

รณรงค์ปลูกไม้สักใหม่ในทันที หาไม่แล้วอีก ๕๐ ปี จะไม่มีเหลือเลย 

คำาตอบที่ท่านได้รับก็คือ “โธ่ อาจารย์เอาอะไรมาพูด อีก ๕๐ ปี เราจะ 
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อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ พูดเรื่องเดี๋ยวนี้ดีกว่า นั่นเอาไว้ให้คนอื่นเขาทำาทีหลัง 

ก็แล้วกัน!” และเมื่อท่านกลับจากไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ 

ต่าง ๆ  ทั่วโลกหลังสงคราม ท่านเล่าว่า ได้ไปเห็นการทำานาข้าวซ่ึง

อเมริกากำาลังเริ่มเป็นการใหญ่ ท่านคาดว่า อีกราว ๆ  ปีกว่า หรือ ๒ ปี  

เขาจะผลิตข้าวได้จำานวนมหึมา เราจะต้องรีบจัดการเตรียมพร้อมไว้

รับมือเขา จะต้องปรับปรุงแก้ไขลดค่าผลิตให้ตำ่าลงให้มากเท่าที่จะทำาได้ 

เพื่อสู้ด้านราคา และจะต้องเตรียมหาตลาดใหม่ ๆ  ฯลฯ อีกเรื่องหนึ่ง 

ก็คือ ดิฉันได้พบกับนายทหารอากาศชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเล่าให้ฟังว่า  

ตัวเขาเองไม่เคยรู้จักสนิทชิดเช้ือกับท่านปรีดีมาก่อน ไม่เคยสนใจใน

ความคิดของท่านปรีดีในเรื่องอื่น แต่มาชอบใจที่บังเอิญได้มาพบท่าน

เมื่อตอนเสร็จสงครามใหม ่ๆ  และท่านบอกว่า ต่อไปนี้กรุงเทพฯ จะ 

ต้องเป็นศูนย์กลางการบินที่สำาคัญแห่งหนึ่ง ควรจะต้องเร่งจัดการ

ปรับปรุงสนามบินเดิมหรือสร้างสนามบินข้ึนใหม่ให้ทันสมัย ขืนทิ้งไว้

จะไม่ทันการ จะสู้เพื่อนบ้านเขาไม่ได้ เขาบอกว่า ท่านเห็นเหตุการณ์

ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องจริง ๆ  เมื่อตัวท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เท่าไร 

ก็ถูกมรสุมการเมืองซัดกระหนำ่าเสีย จนแทบตั้งตัวไม่ติด ท่านจึงยังไม่มี

โอกาสได้กระทำาสิ่งที่ท่านต้องการทำาเลย เป็นที่น่าเสียดาย น่าเสียดาย

จริง ๆ

ท่านคะ ดิฉันจะต้องคิดเสียใจไปอีกจนตายที่ไม่ได้มีโอกาส

ทดแทนพระคุณท่านได้เพียงพอ จึงขอแต่สวดมนต์ภาวนาให้ท่านไปเกิด 

ในภพที่สุขสงบ พบแต่คนดีมีศีลธรรมรู้คุณคน ปราศจากพวกมนุษย ์

ใจสัตว์ท่ีเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา คอยแต่คิดทำาลาย ห่างไกลจาก

คนขลาดใจบาปช้าโยนความผิดให้คนอื่น ดิฉันเชื่อมั่นเวลาจะพิสูจน์

ความจริงให้ประจักษ์ ๑๐๐-๒๐๐ ปีในประวัติศาสตร์เป็นเวลาไม่นานนัก  

ใช่ไหมคะ?
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แนวความคิดว่าด้วย 
“สภาผู้แทนราษฎร” 
ของปรดีี พนมยงค๑์

วเิชียร เพ่งพิศ๒

“...คณะราษฎรเห็นว่า การที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ ก็โดยท่ีจะต้อง

จัดการปกครองโดยมีสภา จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลาย ๆ  ความ

คิด ดีกว่าความคิดเดียว ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น คณะ

ราษฎรไม่ประสงค์ทำาการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้น จึงได้อัญเชิญให้

กษัตริย์องค์นี้ดำารงตำาแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมาย

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะทำาอะไรโดยลำาพังไม่ได้ นอกจาก

ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร...”๓

๑ บทความน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวความคิดทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์” หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย

มหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙.
๒ พนักงานคดีปกครองชำานาญการ สำานักงานศาลปกครองสูงสุด.
๓ ความตอนหนึ่งของประกาศคณะราษฎรที่ร่างโดยปรีดี ฉบับที่ได้แจกจ่ายให้ราษฎร

ได้อ่านให้เห็นถึงเหตุผลและความมุ่งหมายในการอภิวัฒน์เปล่ียนแปลงการปกครอง 

ในเช้าตรู่ของวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔7๕ ดู สถาบันปรีดี พนมยงค์,  
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ความเบื้องต้น

สำาหรับผู้เขียนแล้ว แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ของปรีดี พนมยงค์ ที่สำาคัญและน่าสนใจที่สุด คือ แนวความคิด

ว่าด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” เพราะเป็นแนวความคิดท่ีปรีดีได้รับรู้

ซึมซับและปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็ก มีความต่อเน่ืองของแนว 

ความคิดและมีพัฒนาการสืบต่อมาตลอดช่วงชีวิตของปรีดี 

แนวความคิดของปรีดีในเรื่องนี้นับว่า มีความหนักแน่นมั่นคง

สืบเนื่องตลอดมาไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่ากาลเวลาในทางประวัติศาสตร์

และชีวิตของปรีดีจะผ่านไปนานสักเท่าใด ปรีดียังคงยืนยันในแนวความ

คิดที่ว่า สภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสภาที่มีความเป็นประชาธิปไตย คือ 

ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

อาจกล่าวได้ว่า แนวความคิดว่าด้วยสภาผู้แทนราษฎรนี้ เป็น 

แนวความคิดเรื่องแรกที่ได้เข้ามาหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงในห้วงสำานึก 

เกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดีเลยก็ว่าได้  

เรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นในขณะที่ปรีดีกำาลังเรียนอยู่ชั้นประถม

ปรีดีได้ยิน นายเสียง ผู้เป็นบิดาซึ่งเป็นชาวนาที่มีหัวคิด

ก้าวหน้า สนทนากับเพ่ือนชาวนาด้วยกัน เพ่ือปรับทุกข์ถึงความ 

การเสวนาในวาระครบรอบ ๗๕ ปี การอภิวัฒน์ไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ “๗๕ ปี  

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕: ๗๕ ปีของอะไร?”: ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์ และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ฉบับ 

๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕”, (กรุงเทพมหานคร: ปาปิรุส พับลิเคชั่น, ๒๕๕๐), น. ๑7-

๒๑. เน้นคำาโดยผู้เขียน และโปรดดูต้นฉบับของประกาศคณะราษฎรฉบับดังกล่าวใน 

https://www.scribd.com/document/๕๐๒๐๐๐๔๓/ประกาศคณะราษฎรฉบับที่-๑.
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เดือดร้อนในการทำามาหากิน โดยบิดาบอกแก่เพื่อนชาวนาถึงเรื่องที่

ตนได้ยินพระยาไชยวิชิตสิทธิสาตรา (นาค ณ ป้อมเพชร์) ผู้เคยร่วม

กับกลุ่มเจ้านายและข้าราชการ (ตั้งแต่เป็นหลวงวิเศษสาลี) เรียกร้อง 

รัฐธรรมนูญจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี  

ร.ศ. ๑๐๓ เล่าให้ฟังว่า ที่อังกฤษมี “สภาผู้แทนราษฎร คือ สภาท่ี

ราษฎรเลือกผู้แทนไปประชุม ผู้ใดมีความทุกข์ร้อนอย่างใดก็แจ้งแก ่

ผู้แทนของตนไปขอร้องรัฐบาลได”้๔

เหตุการณ์นี้แม้จะเป็นเพียงสำานึกที่ปรีดีพอจำาได้เป็นเค้า 

ราง ๆ  แต่ก็มีผลต่อพัฒนาการทางความคิดในระยะเวลาต่อมาอย่าง 

มีนัยสำาคัญ เพราะการที่ปรีดีได้ยินและได้ทราบถึงวิธีการปกครองแบบ

มีสภาผู้แทนราษฎรอันจะประโยชน์แก่ราษฎรในขณะน้ัน ก็เปรียบ 

เสมือนว่า เมล็ดพันธุ์ท่ีเรียกว่า สภาผู้แทนราษฎร ได้หว่านลงในจิต 

สำานึกของเด็กชายปรีดีแล้ว

คร้ันเม่ือปรีดีเข้าเรียนชั้นมัธยม ปรีดีได้พบกับเหตุการณ์ซึ่ง 

เป็นการนำาพาประเทศไปสู่การมีสภาผู้แทนราษฎรโดยการเปลี่ยนแปลง 

การปกครองจากระบอบที่มีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายมาเป็นระบอบ 

ประชาธิปไตย เหตุการณ์แรก คือ การล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิ-

ราชย์และสถาปนาระบอบสาธารณรัฐในประเทศจีน และเหตุการณ์ 

ต่อมา คือ “กบฏ ร.ศ. ๑๓๐” 

ทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะมีอิทธิพลต่อการกระตุ้น

จิตสำานึกของปรีดีอยู่ไม่น้อย ประกอบกับความรู้ทางทฤษฎีที่ปรีดีได้

๔ ปรีดี พนมยงค์, ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี 

พนมยงค์ สัมภาษณ์โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการดำาเนินงาน

ฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กังหัน, ๒๕๔๒), น. ๓7-๓๘.
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พระยาไชยวิชิตสิทธิสาสตรา (นาค) 

เมื่อครั้งเป็นหลวงวิเสศสาลี ได้ร่วม

ลงชื่อในคำากราบบังคมทูล ร.ศ. ๑๐๓ 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

โดยนายเสียง พนมยงค์ นับญาติกับ

พระยาไชยวิชิตฯ ได้  

เนื่องจากนายเกิด บิดาของเขา 

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าคุณ
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เรียนรู้จากห้องเรียนมัธยมและจากการกระตุ้นจากครูผู้สอนให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งหลายที่จะต้องมีรัฐบาลที่มาจากความ

ยินยอมและเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร ระบอบที่มีกษัตริย์เป็นเจ้าของ

อำานาจสูงสุดในขณะนั้นถือว่า เป็นระบอบที่ล้าสมัยไปแล้ว การเกิดขึ้น

ของเหตุการณ์ทั้งสอง อันอยู่ในความสนใจและการติดตามของปรีดีโดย

ตลอด ยิ่งทำาให้ความรู้ในทางทฤษฎีของปรีดีมีความชัดเจนมากขึ้น 

ต่อมาขณะที่ปรีดีกำาลังศึกษาอยู่โรงเรียนกฎหมาย ปรีดีได ้

รบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงการปกครองในรสัเซียในสมยัพระเจ้าซาร์นโิคลสั 

ที่ ๒ ส่งผลให้เขาหวังอย่างแรงกล้าว่า เหตุการณ์เช่นเดียวกันน้ีคงจะ

เกิดขึ้นในสยามบ้าง กระทั่งได้คุยอย่างลับ ๆ  ถึงวัตถุประสงค์นี้กับเพื่อน

คนหนึ่งในขณะเป็นนักเรียนกฎหมายนั่นเอง

ขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นปรีดีก็สังเกตความเป็นไปของ

ราชสำานัก รวมทั้งการบริหารงานภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

และตั้งได้ความปรารถนาไว้ว่า จะต้องก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยขึ้นใน 

สยามให้ได้ แม้ว่าในตอนนั้นยังไม่ทราบว่า จะทำาได้อย่างไร๕ ประกอบ

กับเมื่อครั้งที่ปรีดีได้มีโอกาสช่วยบิดาทำานา ทำาให้ปรีดีได้สัมผัสถึง

สภาวะความเป็นอยู่ในความเป็นจริง อันทำาให้ได้ทราบถึงความยาก

ลำาบากอัตคัดขัดสนของชาวนาในทุก ๆ  ด้าน จนในที่สุดแนวความคิด 

ของปรีดีในขณะน้ันจึงได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนว่า “...ถ้าเมืองไทยมี parlia-

ment คือ สภาที่ราษฎรเลือกผู้แทนไปประชุมเพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้

๕ ปรีดี พนมยงค์, ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้า และ ๒๑ ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎร

จีน, (กรุงเทพมหานคร: เทียนวรรณ, ๒๕๒๙), น. ๑๙-๒๐.
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บําบัดทุกข์บํารุงสุขของราษฎรได้แล้ว ก็จะแก้ไขความเดือดร้อนของ

ราษฎรได้...” ๖

จนในที่สุดเมื่อปรีดีไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส ปรีดีและเพื่อน 

ร่วมอุดมการณ์จึงประชุมก่อตั้งและกำาหนดวัตถุประสงค์ของคณะ

ราษฎรเพื่ออภิวัฒน์ประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ใต้

รัฐธรรมนูญ กระทั่งได้นำามาสู่การถือกำาเนิดขึ้นของ “สภาผู้แทนราษฎร” 

ในสยามหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง

แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔7๕ เมื่อวันที่ ๒7 มิถุนายน 

๒๔7๕

กระทั่งต่อมาได้จัดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก 

ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔7๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 

โดยมีเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และ

ปรีดีเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งแรกในวันนั้นปรีดีได้กล่าวถ้อยคำาที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์

ของสภาผู้แทนราษฎรไว้ด้วยความเข้มขลังตอนหนึ่งว่า “...บัดนี้ธรรมนูญ

การปกครองแผ่นดินก็ได้สร้างขึ้นและประกาศใช้แล้ว สภาผู้แทนราษฎร

ก็ได้ตั้งขึ้นแล้ว ผู้แทนราษฎรก็ได้ประจําตําแหน่งแล้ว เป็นอันว่า สภานี้

เป็นสภาอันทรงอ�านาจสูงสุดในประเทศมีอํานาจที่จะประชุมปรึกษา

ใด ๆ  กันได้แล้ว...” 7

๖ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๔๑.
7 “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๑/๒๔7๕ วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔7๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม” ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธำารงศักดิ์  

เพชรเลิศอนันต์, ๒๔๗๕: การปฏิวัติสยาม, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), น. ๑๖๒-๑7๑. เน้นคำาโดยผู้เขียน.



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๑๑๓

สภาสูงสุดแห่งชาติ

ปรีดีในฐานะผู ้นำาคณะราษฎรสายพลเรือนบันทึกไว้ว่า 

เป็นผู้ยกร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม 

ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔7๕ ด้วยตนเอง๘ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความ 

สำาคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  

เน่ืองจากมีฐานะเป็น “ปฐมรัฐธรรมนูญ”๙ ของประเทศสยาม แม้ 

อันที่จริงแล้วปรีดีจะได้กล่าวอ้างถึงและให้ความเห็นต่อบทบัญญัต ิ

ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีน้อยกว่าอีก ๒ ฉบับต่อมาก็ตาม แต่ก็ถือเป็น

รัฐธรรมนูญที่ได้บรรจุไว้ซึ่งแนวความคิด อุดมการณ์ และความใฝ่ฝัน

ของปรีดีได้ชัดเจนที่สุด ก่อนที่จะมีการประนีประนอมกับฝ่ายอำานาจ

เก่าตลอดจนมีปัจจัยทางการเมืองอ่ืน ๆ  เข้ามาแทรกแซง แล้วนำาไปสู่

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา

๘ ปรีดี พนมยงค์, “บันทึกฉบับ ๖ มีนาคม ๒๕๒๖ ของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ตอบ

คำาถามบางประการของนิสิตนักศึกษา,” ใน แนวความคิดประชาธิปไตย ของ ปรีดี 

พนมยงค,์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๒), น. ๑๐๓. 
๙ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นผู้ใช้คำาว่า “ปฐมรัฐธรรมนูญ” เพื่อเน้นยำ้าว่า พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔7๕ เป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกของสยาม ไม่ใช่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔7๕ 

ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี ๒ ดูคำาอภิปรายของวรเจตน์ ภาคีรัตน์ ใน กษิดิศ  

อนันทนาธร, ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙, (ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๑๐๔.



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓๑๑๔

รัฐบาลโดยสภาอย่างบรบิูรณ์

ด้วยเหตุท่ียังเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปล่ียนระบอบ

การปกครอง ปรีดีจึงเขียนรัฐธรรมนูญโดยให้ความสำาคัญกับ “สภา

ผู้แทนราษฎร” เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปรีดีกำาหนดโครงสร้างการ

ปกครองใน “ปฐมรัฐธรรมนูญ” ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่

มีลักษณะเป็นดัง “สภาสูงสุดแห่งชาติ” ๑๐ มีอำานาจสูงสุดในบรรดา

องค์กรทางรัฐธรรมนูญต่าง ๆ  ซึ่งหากมองจากมุมมองเรื่องการแบ่งแยก 

อำานาจแล้ว อาจเรียกระบบการปกครองในลักษณะนี้ว่า เป็น “รัฐบาล 

โดยสภาอย่างบริบูรณ์” (Gouvernement d’Assemblée ou Gou-

vernement conventionnel)๑๑ ซึ่งเป็นระบบที่รัฐธรรมนูญให้อำานาจ

แก่องค์กรนิติบัญญัติอยู่เหนือองค์กรฝ่ายบริหาร ระบบดังกล่าวแตกต่าง 

จากการปกครองในระบบรัฐสภาที่เป็นการปกครองโดยให้อำานาจ

นิติบัญญัติเป็นผู้ควบคุมฝ่ายบริหารและเป็นอิสระแก่กัน แต่ต้อง

ดำาเนินกิจการร่วมกันคอยควบคุมไว้ซึ่งกันและกัน โดยที่ฝ่ายบริหารต้อง 

รับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำานาจยุบสภาได้ 

แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการปกครองที่รัฐธรรมนูญกำาหนด

ให้อำานาจนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร) อยู่เหนือฝ่ายบริหาร (คณะ

กรรมการราษฎร) หรือเป็นระบบการปกครองที่กำาหนดให้สภาผู้แทน

๑๐ สุพจน์ ด่านตระกูล, “หมายเหตุเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญสามฉบับ,” ใน ผู้กําเนิด

รัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์: ข้อเขียนและบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญสามฉบับแรก, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: แม่คำาผาง, ๒๕๕๓), น. ๑๒๘.
๑๑ ไพโรจน์ ชัยนาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ คําสอนชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมือง, ๒๔๘๐), น. ๑๖๖.



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๑๑๕

ราษฎรเป็นใหญ่ เป็นการจัดวางโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐโดยเน้น

ไปที่สภาผู้แทนราษฎร๑๒ โดยให้สภาผู้แทนราษฎรทำาหน้าที่เป็นองค์กร

ที่มีอำานาจสูงสุดในบรรดาองค์กรทางรัฐธรรมนูญต่าง ๆ  มีอำานาจดูแล

ควบคุมกิจการของประเทศ ตลอดจนมีอำานาจประชุมกันถอดถอน

กรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลผู้หนึ่งผู้ใดก็ได๑้๓

ส่วนคณะกรรมการราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายบริหารไม่มีอำานาจ 

ยุบสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด เป็นรูปแบบการปกครองของประเทศที่

เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ ๆ  ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้อง

กำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจสูงสุดและไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหาร 

สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรผู้มีอำานาจวินิจฉัยเด็ดขาด ฝ่ายบริหารเป็น

แต่เพียงผู้รับใช้สภาเท่านั้น๑๔ โดยฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการราษฎร

เป็นเพียง “สภาการบริหารราชการแผ่นดิน” ทำาหน้าที่วางโครงการและ

นโยบายแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาผู้แทนราษฎร 

โดยมีเสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ  ซึ่งกษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งตามคำาแนะนำา

ของคณะกรรมการราษฎร เป็นผู้ปฏิบัติตามโครงการและนโยบายนั้น

ในลักษณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการประจำาและรับผิดชอบต่อคณะ

กรรมการราษฎรในกิจการทั้งปวงอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ การดำาเนินการใด ๆ   

ของเสนาบดีซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อคำาสั่งหรือระเบียบการของคณะ

กรรมการราษฎร หรือกระทำาไปโดยท่ีรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำาได้ 

๑๒ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “คณะราษฎรกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย,” ใน สุธา

ชัย ยิ้มประเสริฐ และทิพย์พาพร ตันติสุนทร, จาก ๑๐๐ ปี ร.ศ. ๑๓๐ ถึง ๘๐ ปี 

ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๕7), น. ๒๔.
๑๓ มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว 

พุทธศักราช ๒๔7๕.
๑๔ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๑, น. ๑๖๖-๑๖7, ๒๓๘.
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รัฐธรรมนูญได้กำาหนดผลของการนั้นไว้ในขั้นสูงสุด คือ ให้ถือว่า การ

นั้นเป็นโมฆะ๑๕ 

โครงสร้างองค์กรของสภาผู้แทนราษฎรในลักษณะที่เป็น 

“สภาสูงสุดแห่งชาติ” ที่มีอำานาจสูงสุดในบรรดาองค์กรทางรัฐธรรมนูญ

ต่าง ๆ  หรือที่เรียกว่า รัฐบาลโดยสภาอย่างบริบูรณ์นี้ เป็นลักษณะของ 

รฐัสภาทีม่คีวามคล้ายคลงึกบัรปูแบบรฐัสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

อย่างมาก ทั้งนี้ แม้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะปกครองแบบสหพันธรัฐ 

ที่รัฐสภาหรือสมัชชาแห่งสหรัฐ (Assemblée fédéral) ของประเทศ

ประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภาแห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง

มาจากการเลือกต้ังของราษฎรทั้งประเทศ และสภาแห่งรัฐหรือสภา 

ผู้แทนรัฐ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งรัฐต่าง ๆ  ส่งมาเป็นผู้แทนรัฐละ ๒ คน 

ก็ตาม แต่รัฐสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นองค์กรที่เป็นที่มา

ของฝ่ายบริหารและบังคับบัญชาฝ่ายบริหารที่เรียกว่า “คณะกรรมการ

สหรัฐ” (Conseil federal) ซึ่งมาจากการเลือกของรัฐสภาหรือสมัชชา

แห่งสหรัฐนั่นเอง โดยคณะกรรมการสหรัฐนี้มีอำานาจบริหารในลักษณะ

ท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอำานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภามากกว่า

ที่จะมีอำานาจแยกออกเป็นอิสระส่วนหน่ึง คือ คำาสั่งหรือคำาบังคับของ

คณะกรรมการสหรัฐนี้อาจถูกเปล่ียนแปลงแก้ไขโดยรัฐสภาได้ แต่ทั้งน้ี

ไม่ได้มีผลให้คณะกรรมการสหรัฐต้องลาออกจากตำาแหน่งแต่อย่างใด๑๖ 

๑๕ มาตรา ๒๘, ๓๑ ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 

พุทธศักราช ๒๔7๕.
๑๖ เดือน บุนนาค และ ไพโรจน์ ชัยนาม, คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมทั้ง

กฎหมายการเลือกตั้งด้วย) ภาค ๑ หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ, (พระนคร: 

นิติสาส์น, ๒๔77), น. ๒๘๐-๒๘๑.
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ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปได้ว่า ปรีดีอาจได้รับแนวความคิด

ที่ใช้รูปแบบรัฐบาลโดยสภาอย่างบริบูรณ์นี้มาจากรัฐธรรมนูญของ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า ในระหว่างที่ปรีดีศึกษาอยู่

ในฝรั่งเศสนั้น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๖7 (ค.ศ. ๑๙๒๔-๒๙๒๕) ปรีดี

ได้ร่วมกับนักเรียนไทยในฝร่ังเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ และนักเรียนไทย

ในประเทศอื่นในส่วนที่ขึ้นต่อสถานทูตสยาม ณ กรุงปารีส เพื่อจัดตั้ง

สมาคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักเรียนไทย โดยเรียกชื่อว่า “สามัค- 

ยานุเคราะห์สมาคม” การที่ปรีดีมีเพื่อนที่เป็นนักเรียนไทยในสวิตเซอร์- 

แลนด์และร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี่เอง อาจทำาให้ปรีดีได้รับแนวคิด 

มาจากรัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นได้ เพราะสมาคม

ดังกล่าวมีกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้แก่เพ่ือนนักเรียน รวมถึงการ

ประชุมโต้เถียงแสดงความคิดเห็นทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วย

อ�านาจพิจารณาคดีซึ่งกษัตรยิ์ต้องหาในคดีอาญา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวความคิดในเรื่องอำานาจบาง

ประการของสภาสภาผู้แทนราษฎร เช่น อำานาจพิจารณาคดีซึ่งกษัตริย์

ต้องหาในคดีอาญา ปรีดีน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของ

ฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐที่ ๓ มากกว่า 

กล่าวคือ ปฐมรัฐธรรมนูญได้แสดงออกถึงความเป็นองค์กร

สูงสุดของสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีนัยสำาคัญอีกประการหนึ่ง ผ่าน

บทบัญญัติที่แสดงถึงความไม่ไว้วางใจกษัตริย์ที่จะไม่ให้ถูกดำาเนินคดี

หรือถูกดำาเนินการในทางใด ๆ  ในทางการเมือง โดยปรีดีต้องการให้

สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจในการพิจารณาคดีซึ่งกษัตริย์ต้องหาในคดี 

อาญา ดังที่บทบัญญัติในมาตรา ๖ ได้บัญญัติไว้ว่า “กษัตริย์จะถูก 
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ฟ้องร้องคดีอาชญายังโรงศาลไม่ได้ เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะ

วินิจฉัย” หมายความว่า แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกำาหนดไว้ว่า กษัตริย์

จะถูกฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาลไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ใดจะไปฟ้องร้องว่า 

กล่าวเอาแก่พระองค์โดยตรงมิได้ก็ตาม แต่สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจ

ทีจ่ะจัดการตามวถีิทางแห่งรัฐธรรมนูญเพือ่ให้การเป็นไปโดยยตุธิรรม๑7 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีผู้อธิบายต่อไปอีกว่า กรณีตามมาตรา ๖ นี้  

ไม่ใช่เฉพาะกรณีที่กษัตริย์กระทำาความผิดอาญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง 

กรณทีีก่ษตัรย์ิละเมดิรฐัธรรมนญูหรอืละเมดิสนธสิญัญาระหว่างประเทศ  

อันจะนำาความเสียหายมาสู่ประเทศบ้านเมืองและอาจถูกวินิจฉัยโดย

สภาผู้แทนราษฎรให้เอาออกจากตำาแหน่งได้อีกด้วย๑๘ 

ระบบดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับระบบ “ศาลสูงพิเศษ 

แบบสาธารณรัฐ” ซึ่งเคยกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ

ฝรั่งเศส (ฉบับ ค.ศ. ๑7๙๑) อยู่เหมือนกัน ระบบนี้เป็นระบบที่ให ้

สภาผู้แทนราษฎรทำาหน้าที่เป็นศาลสูงพิเศษเพ่ือพิจารณาคดีการเมือง 

ของประมุขของรัฐ โดยถือว่า ศาลสูงพิเศษดังกล่าวอยู่ในฐานะที่เป็น 

ผู้แทนของประเทศเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่างกันแต่

เพียงว่า ศาลสูงพิเศษแบบสาธารณรัฐของฝร่ังเศสในยุคนั้นประกอบ

ด้วยตุลาการในศาลยุติธรรมสูงสุดและลูกขุนช้ันสูง (hauts-jurés) แต่

๑7 เดือน บุนนาค และ ไพโรจน์ ชัยนาม, คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมทั้ง

กฎหมายการเลือกตั้งด้วย) ภาค ๒ รัฐธรรมนูญสยาม, (พระนคร: นิติสาส์น, ๒๔77), 

น. ๔7.
๑๘ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, (พระนคร: มหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๔77), น. 7๕.
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ทั้งนี้ ลูกขุนชั้นสูงก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกับสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร๑๙ 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงที่สุดของการ

กำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจพิจารณาคดีซึ่งกษัตริย์ต้องหาใน

คดีอาญาตามนัยมาตรา ๖ นี้ ผู้เขียนเห็นว่า ปรีดีน่าจะได้รับอิทธิพล

แนวคิดมาจากรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐที่ ๓ มากกว่า 

กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐที่ ๓ ฉบับลงวันที่  

๒๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘7๕ และลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘7๕  

ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสที่มีผลใช้บังคับร่วมสมัยในขณะที่ปรีดี

เรียนอยู่ที่ฝรั่งเศส จนถึงในช่วงของการอภิวัฒน์ ๒๔7๕ อีกด้วย

รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสดังกล่าวกำาหนดให้สภาผู ้แทน

ราษฎรชั้นสูง (Le Sénat) อาจตั้งเป็นศาล เพื่อพิจารณาตัดสินในคดี

ที่ประธานาธิบดีเป็นจำาเลยในคดีการเมือง คือ ความผิดฐานกบฏ โดย

ผู้ที่จะฟ้องร้องประธานาธิบดีได้ คือ สภาผู้แทนราษฎรชั้นล่าง (La 

Chambre des Députés)๒๐ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้อีกเหมือนกัน 

ว่า ปรีดีอาจได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดดังกล่าวนำามาบัญญัติไว้

ในปฐมรัฐธรรมนูญน้ี เพียงแต่ปรีดีน้ันเป็นผู้ที่นิยมที่จะให้สภาซึ่งเป็น 

ผู้แทนของราษฎรนั้นมีเพียงสภาเดียว โครงสร้างของระบบวิธีพิจารณา

คดีที่ประมุขของรัฐถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีในปฐมรัฐธรรมนูญจึงต่างจาก

รัฐธรรมนูญฝร่ังเศสในสมัยดังกล่าวที่มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรช้ันสูงและ

สภาผู้แทนราษฎรชั้นล่าง

๑๙ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๓7๑-๓7๒. 
๒๐ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๘, น. 7๕.
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มีข้อสังเกตเพิ่มเติมสำาหรับบทบัญญัติมาตรา ๖ ของปฐม 

รัฐธรรมนูญนี้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติรายละเอียด

ไว้ว่า เมื่อมีการฟ้องกษัตริย์ที่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว โทษคืออะไร และ 

จะลงโทษอย่างไร โทษนั้น คือ โทษจำาคุกหรือการเอาออกจากตำาแหน่ง  

(Impeachment) เพราะการฟ้องร้องในลักษณะดังกล่าวมักใช้กับ 

ประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขมากกว่า ในขณะที่ประเทศซึ่ง

มีกษัตริย์เป็นประมุขน้ันใช้หลัก The King can do no wrong ซึ่ง

กษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ดังที่ทราบว่า  

นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ เป็นต้นมาก็ไม่เคยปรากฏบทบัญญัติ

ทำานองนี้อีกเลย 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาควรพิจารณาต่อไปได้ว่า การที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจในการพิจารณาคดีซึ่ง

กษัตริย์ต้องหาในคดีอาญานั้น เท่ากับเป็นการตั้งให้สภาผู้แทนราษฎร

เป็นศาลซึ่งจะขัดต่อหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการอัน

เป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่ เพราะเท่ากับให้องค์กรอื่นที่มิใช่ศาล

มาใช้อำานาจตุลาการ ซ่ึงถ้าตีความบทบัญญัตินี้ว่า สภาผู้แทนราษฎร

อาจจะวินิจฉัยให้กษัตริย์พ้นจากราชสมบัติเหมือนกับการถอดถอน

ออกจากตำาแหน่งหลังจากนั้นจึงสามารถถูกฟ้องคดียังโรงศาลได้ การ

ตีความเช่นนี้ย่อมไม่ขัดต่อหลักนิติรัฐ 

แต่ถ้าตีความว่า สภาผู้แทนราษฎรเป็นศาลก็อาจจะขัดต่อ

หลักนิติรัฐได้ เนื่องจากเป็นการตีความให้สภาผู้แทนราษฎรมีทั้งอำานาจ

นิติบัญญัติและอำานาจตุลาการ ยิ่งกรณีนี้เป็นการใช้อำานาจตุลาการ

เฉพาะกับกษัตริย์ด้วยแล้วย่อมไม่เป็นธรรม๒๑ 

๒๑ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “คำาบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง,” ชั้นปริญญาโท 
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เห็นได้ว่า การที่ปรีดีเขียนไว้ในปฐมรัฐธรรมนูญโดยกำาหนด

ให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินคดีเกี่ยวกับความผิดของ 

กษัตริย์นั้น แม้ยังมีความคลุมเครือและยังเป็นที่ถกเถียงกันได้อยู่ว่า จะ

ให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจหน้าที่กว้างขวางเพียงใดและดำาเนินการ 

ไปในลักษณะใด ไม่ว่าจะทำาหน้าที่เป็นศาลสูงพิเศษหรือทำาหน้าที ่ 

Impeachment ก็ตาม แต่ที่แน่นอน ก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม ่

ไว้วางใจกษัตริย์ที่จะไม่ให้ถูกดำาเนินคดีหรือถูกดำาเนินการในทางใด ๆ   

ในทางการเมือง กษัตริย์ยังต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ

ที่เป็นผู้แทนของราษฎรที่เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยอยู๒่๒ แต่เนื่องจาก

เหตุผลเกี่ยวกับการประนีประนอมทางการเมืองและสถานการณ์ในทาง 

การเมืองในระยะเวลาต่อมา อำานาจของสภาผู้แทนราษฎรตามแนว

ความคิดของปรีดีในปฐมรัฐธรรมนูญจึงเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ปรากฏ

ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ  มา

การปฏิญาณของพระมหากษัตรยิ์ต่อสภาผู้แทนราษฎร

มีประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ปรีดีได้แสดงทัศนะ

ไว้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยนั้นไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให ้

พระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณในที่ประชุมแห่งสภาผู้แทนราษฎรว่า “จะ

รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ” แต่อย่างใด รัฐธรรมนูญกำาหนด

ให้แต่เพียงผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะต้องปฏิญาณใน

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕7, 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕7.
๒๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๖, น. ๒๓. 
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ที่ประชุมแห่งสภาว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญก่อนเข้า

รับหน้าที๒่๓ 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับพระมหากษัตริย์นั้น ปรีดีเห็นว่า 

เรื่องน้ีเป็น “ธรรมเนียมประเพณีทางรัฐธรรมนูญ” (Constitutional  

Customs) หรือ “จารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ” ของสยามที ่

พระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณในที่ประชุมแห่งสภาว่า “จะรักษาไว้

และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ”๒๔ ดังนั้น ตามแนวความคิดของปรีดี  

พระราชฐานะและพระราชอำานาจขององค์พระมหากษัตริย์นั้น 

นอกจากจะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำาหนดให้พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุขสูงสุดของชาติและเป็นจอมทัพแล้ว พระองค์ยัง

ทรงต้องผูกพันต่อธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญในอัน

ที่พระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณในที่ประชุมแห่งสภาว่า “จะรักษาไว้และ

ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ” อีกด้วย

แนวความคิดของปรีดีในเรื่องนี้มีความใกล้เคียงกับกรณี

ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน  

ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง คือ กรณีที่กษัตริย์ของสเปนทรงพิทักษ์

รัฐธรรมนูญและต่อต้านการรัฐประหารด้วยพระองค์เอง กล่าวคือ ใน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๑ พันโท Antonio Tajera นายทหาร

ของสเปนคนหนึ่งได้เป็นผู้นำาทำารัฐประหาร ด้วยการบุกยึดสภาตอน

เที่ยงคืนของวันนั้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๑.๑๔ 

๒๓ เช่น มาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔7๕
๒๔ โปรดดูรายละเอียดแนวความคิดของปรีดีในเรื่องนี้ใน ปรีดี พนมยงค์, 

“ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญเบื้องต้น กับการร่างรัฐธรรมนูญ,” ใน อ้างแล้ว 

เชิงอรรถที่ ๘, น. ๒๕๓-๒๕๖. 
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นาฬิกา นั่นเอง พระเจ้าฆวน คาร์ลอส ที่ ๑ (Juan Carlos I) กษัตริย์

ของสเปนในขณะนั้น ทรงปฏิเสธการรัฐประหารและออกมาพิทักษ์

รัฐธรรมนูญ โดยพระองค์มีพระราชดำารัสว่า “ราชบัลลังก์สัญลักษณ์ของ

ความสถาพรและความเป็นเอกราชของชาติ ไม่อาจอดทนอดกล้ันต่อ

การกระทําหรือความพยายามในการใช้กําลังใดที่จะหยุดกระบวนการ 

ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญซึ่งราษฎรสเปนได้ทําขึ้น” ทำาให้หลัง

จากนั้นทหารก็ไม่กล้าทำารัฐประหารอีก และส่งผลให้พันโท Antonio 

Tajera ผู้นำาคณะรัฐประหารต้องโทษจำาคุกถึง ๓๐ ป๒ี๕

๒๕ ปิยบุตร แสงกนกกุล, “คำาบรรยายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชน,” ช้ัน

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการ

ศึกษา ๒๕๕7, วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 

แนวความคิดของปรีดีในเรื่องน้ีสอดคล้องกับ “การสาบานตนของกษัตริย์ว่า 

จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ของประเทศที่เป็นราชอาณาจักรและเป็นประชาธิปไตยใน 

หลาย ๆ  ประเทศ โดยรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านั้นจะกำาหนดให้พระมหากษัตริย์

ในฐานะประมุขของรัฐต้องสาบานตนก่อนเข้ารับตำาแหน่งว่า จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

และมักมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในการเคารพรัฐธรรมนูญ เช่น 

สเปน ในมาตรา ๖๑ “กษัตริย์ต้องปรากฏตนต่อหน้ารัฐสภาเพื่อสาบานตนว่า จะ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เคารพสิทธิ

ของพลเมืองและประชาคมปกครองตนเอง” 

เบลเยียม ในมาตรา ๙๑ วรรคสอง “กษัตริย์จะขึ้นครองราชย์ได้ภายหลังสาบาน

ตนอย่างสง่าผ่าเผยต่อหน้ารัฐสภา คําสาบานมีดังนี้ “ข้าพเจ้าขอสาบานว่า จะปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของราษฎรชาวเบลเยียม รักษาเอกราชของชาติ และ

บูรณภาพแห่งดินแดน” 

ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ มาตรา ๓๒ ของเดนมาร์ก มาตรา ๘ และ

ของนอร์เวย์ มาตรา ๙ ก็ได้บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกัน 

ดู ปิยบุตร แสงกนกกุล, “ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับ ๓๓,” สืบค้นเมื่อวันที่  

๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙, จาก http://news.voicetv.co.th/thailand/26853.html.
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อ�านาจกษัตรยิ์ในการยับยัง้กฎหมาย

แน่นอนว่า สภาผู้แทนราษฎรย่อมมีอำานาจตราพระราช-

บัญญัติทั้งหลาย และเมื่อกษัตริย์ได้ประกาศให้ใช้แล้วให้เป็นอันใช้

บังคับได้ แต่ความน่าสนใจของปฐมรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้อยู่ที่อำานาจใน

การยับยั้งกฎหมายของกษัตริย์ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำานาจกษัตริย์

ในการยับย้ังกฎหมายเพียง 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับพระราชบัญญัติ

นั้นจากสภา โดยหากสภามีมติยืนยันตามมติเดิมแล้วกษัตริย์ไม่เห็น

พ้องด้วย สภามีอำานาจออกประกาศพระราชบัญญัตินั้นใช้บังคับเป็น

กฎหมายได๒้๖ 

ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 

๒๔7๕ จึงกำาหนดให้เป็นการปกครองแบบรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร

เป็นผู้ควบคุมฝ่ายบริหารและเป็นอิสระแก่กัน๒7 แต่ต้องดำาเนินกิจการ

ร่วมกันคอยควบคุมไว้ซึ่งกันและกัน โดยที่ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อ

ฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำานาจยุบสภาได๒้๘ 

การพ้นจากต�าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนการพ้นจากตำาแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม

ปฐมรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากการต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว 

๒๖ มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 

พุทธศักราช ๒๔7๕.
๒7 มาตรา ๔๐, ๔๑, ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช ๒๔7๕. 
๒๘ มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔7๕.
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องออกจากตำาแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเม่ือตาย หรือเมื่อสภาได้

วินิจฉัยให้ออกในเมื่อสภาเห็นว่า เป็นผู้ทำาความเสื่อมเสียให้แก่สภา 

ส่วนการฟ้องร้องสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคดีอาญายังศาลนั้น 

จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาก่อนศาลจึงจะรับฟ้องได๒้๙ 

สำาหรับกรณีนี้เทียบเคียงได้กับรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ปี 

ค.ศ. ๑๘7๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม อีกเช่นกัน โดยมาตรา ๑๔ บัญญัติ

ว่า ในระหว่างสมัยประชุมจะเป็นสมัยสามัญหรือวิสามัญก็ดี ผู้ใดจะ

ฟ้องร้องจับกุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคดีอาชญาแล้ว ต้องได้รับ

อนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎร๓๐

เห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ปรีดีกำาหนด

ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีอำานาจสูงสุดเพื่อเป็นกลไกในการ

เปล่ียนผ่านประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ เนื่องจากปรีดี

ต้องการใช้กลไกทางรัฐสภาในการดำาเนินการใด ๆ  เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ทางอุดมการณ์ของตนเองและของคณะราษฎร ดังเช่นที่ปรีดีได้เขียนไว ้

ในเค้าโครงการเศรษฐกิจ โดยปรีดีมักกล่าวอยู่เสมอว่า ต้องการใช้กลไก 

ทางรัฐธรรมนูญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ กลไกทางรัฐสภาในการ

ดำาเนินการใด ๆ  เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 

ปรีดีเป็นผู้ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  

วิธีการโดยสันติถือเป็นวิธีการที่ปรีดีต้องการให้นำาใช้มาเป็นอันดับแรก 

ดังที่ปรีดีได้แสดงทัศนะโต้ตอบถึงวิธีการอภิวัฒน์โดยใช้ความรุนแรง  

๒๙ มาตรา ๑7 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว 

พุทธศักราช ๒๔7๕.
๓๐ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๙๔.
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ไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีสงครามกลางเมือง ยุทธวิธีป่าล้อมเมืองของพรรค

คอมมิวนิสต์บางสาขาไว้ว่า การใช้ความรุนแรงมิใช่วิธีการเดียวที่จะ

นำาไปสู่การอภิวัฒน์ การใช้วิธีการสันติโดยใช้กลไกทางรัฐสภาก็เป็น 

วิธกีารหนึง่ทีจ่ะนำาไปสูก่ารอภวิฒัน์ได้เช่นเดยีวกนั๓๑ และในบางประเทศ 

ก็ประสบความสำาเร็จมาแล้ว เช่น ในประเทศฝรั่งเศสที่เปลี่ยนแปลง

การปกครองจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

มาเป็นระบอบสาธารณรัฐ ก็ใช้วิธีการออกเสียงโดยรัฐสภาเพื่อเปล่ียน

ระบอบการปกครอง อันเป็นวิธีการโดยสันติโดยไม่จำาเป็นต้องใช ้

วิธีการที่ใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด เป็นต้น๓๒ ปรีดีจึงเน้นยำ้าอยู่เสมอ

ถึงที่มาของสมาชิกรัฐสภาว่า จะต้องมาจากการเลือกตั้งของราษฎร ซึ่ง

จะเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของราษฎรผ่านทางรัฐสภาที่เป็น

ตัวแทนของราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากการเลือกตัง้ของราษฎร

ปรีดีต้องการให้คณะราษฎรควบคุมดูแลการปกครองแผ่นดิน 

ให้เข้ารูปเข้ารอยของระบอบประชาธิปไตยภายใน ๑๐ ปี คือ ตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๔7๕-๒๔๘๕ และด้วยเหตุที่เป็นช่วงกะทันหันไม่อาจเขียน 

๓๑ ปรีดี พนมยงค์, “ทรรศนะ ดร. ปรีดี ต่อสภาวะการณ์เมืองไทยปัจจุบัน,” ใน 

รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ชี้ทางรอดของไทย, (กรุงเทพมหานคร: มิตรสยาม, 

๒๕๒๔), น. ๖๑.
๓๒ ปรีดี พนมยงค์, “ความเป็นมาของศัพท์ไทย “ปฏิวัติ” “รัฐประหาร” “วิวัฒน์” “อภิ

วัฒน์”,” ใน ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการดำาเนินงานฉลอง 

๑๐๐ ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), น. ๕๑-๕๓., น. ๖7-๖๘.
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กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ต่างหากได้ ปรีดีจึงได้เขียนเป็น 

หลักการใหญ่ ๆ  ไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน

สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔7๕ ซ่ึงเป็นแม่บทสำาคัญในการวาง

รากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยของสยาม ในหมวด ๓ ส่วนท่ี 

๒ ที่ว่าด้วยผู้แทนราษฎร 

ซึ่งในช่วงแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและ 

ประกาศใช้ปฐมรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองว่า สมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากการแต่งตั้ง โดยมาตรา ๑๐ ของ

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ ๑ มาจากการ

จัดต้ังโดยคณะราษฎรซึ่งมีคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้ 

อำานาจแทน แม้กระนั้นก็ตาม ในสมัยที่ ๒ คือ ช่วงเวลาภายหลัง  

๖ เดือน หรือจนกว่าการจัดประเทศเป็นปกติเรียบร้อย สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรครึ่งหน่ึงต้องมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎร (สมาชิก

ประเภทที่ ๑) ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ซึ่งวิธีการเลือกตั้งในช่วง

เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ปรีดีเลือกใช้วิธีการเลือกตั้งแบบทางอ้อม 

และเม่ือจำานวนราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตต์ได้สอบไล่

วิชาประถมได้เป็นจำานวนเกินกว่าคร่ึงและอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๐ ปี 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นผู้ที่ราษฎรได้เลือกตั้งข้ึนเองทั้งสิ้น 

โดยจะมีเพียงสมาชิกประเภทที่ ๑ ซึ่งเป็นประเภทที่มาจากการเลือกตั้ง 

ของราษฎรเข้ามาใช้อำานาจอธิปไตยแทนราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำานาจ 

โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเข้ารับตำาแหน่ง 

ท้ังน้ี เม่ือถึงสมัยที่ ๓ ที่สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้อง

เป็นผู้ที่ราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นเองทั้งสิ้นนั้น แม้ผู้แทนราษฎรในสมัยที่ ๒ 

ซ่ึงเป็นสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจะอยู่ในตำาแหน่งไม่ถึง ๔ ปี ก็ตาม  

ก็ต้องออกจากตำาแหน่งนับแต่วันที่ผู้แทนในสมัยที่ ๓ ได้เข้ารับตำาแหน่ง 
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โดยในการเลือกตั้งสมาชิกในสมัยที่ ๓ รัฐธรรมนูญกำาหนดให้มีกฎหมาย

ที่จะบัญญัติภายหลังโดยจะกำาหนดให้สมาชิก (คำาที่ถูกต้องน่าจะเป็น 

คำาว่า “ราษฎร” – ผู้เขียน) ได้เลือกตั้งผู้แทนในสภาได้โดยตรง๓๓

มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่น่าสนใจอีกฉบับหน่ึง คือ 

“พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระวาง

เวลาที่ใช้บทบัญญัติฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๔7๕” ซึ่งปรีดีเป็นผู้ร่างขึ้นโดยเขียนหลักการและแนว

ความคิดของตนเองไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างเต็มที่ 

แต่หลังจากที่ปรีดีได้นำาเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจและ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งจนนำาไปสู่การปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญ

บางมาตราของฝ่ายพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน  

พ.ศ. ๒๔7๖ และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ

เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔7๕ แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๔7๖ โดยแก้ไข

เปล่ียนแปลงหลักการเดิมของปรีดีไปหลายประการ กระทั่งพระยา

พหลพลพยุหเสนาได้เป็นผู้นำาในการยึดอำานาจการปกครองคืน และ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔7๕ แก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช ๒๔7๖ ฉบับที่ ๒ จึงได้นำาหลักการสำาคัญ ๆ  ในพระราช-

บัญญัติการเลือกตั้งฉบับของปรีดี มาไว้ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี และ

พระราชบัญญัติฉบับนี้น่ีเองเป็นฉบับที่ใช้ในการเลือกต้ังสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรครั้งแรกของไทย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔7๖ 

๓๓ โปรดดู พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 

๒๔7๕ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ ที่ว่าด้วยผู้แทนราษฎร.
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จากแนวความคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีด๓ี๔ ปรีดีได้

กล่าวถึงระบบการเมืองประชาธิปไตยที่เก่ียวข้องกับสภาผู้แทนราษฎร

ไว้ว่า “ระบบการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ก็จําต้องมีรัฐธรรมนูญ 

วิธีเลือกตั้งซึ่งให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรได้เสมอ

ภาคกัน และมีความสะดวกในการออกเสียงได้ในทางปฏิบัต”ิ๓๕ ดังนั้น 

สำาหรับปรีดีแล้ว องค์ประกอบหนึ่งที่จะทำาให้ระบอบประชาธิปไตย 

มีความสมบูรณ์ได้ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นตัวแทนของราษฎรใน

การแก้ไขความเดือดร้อนให้ราษฎรได้นั้น สมาชิกต้องมีที่มาจากการ 

เลือกตั้งของราษฎร 

ปรีดีนำาที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์ประกอบ

เบื้องต้นในการวิเคราะห์ถึงความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญ

แต่ละฉบับ กล่าวคือ หากรัฐธรรมนูญฉบับใดที่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมาจากการเลือกตั้งของราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับนั้นย่อมมี

ความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ ปรีดีได้เชื่อมโยงหลักความเสมอภาคของ

ปวงชนชาวไทยเข้ากับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 

ราษฎรที่ “ราษฎรคนหนึ่งก็ต้องมีสิทธิหนึ่งเสียงเสมอเหมือนกันทั่ว 

ราชอาณาจักร”๓๖ 

๓๔ แนวความคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดีประกอบด้วย ประชาธิปไตยทาง

เศรษฐกิจ ประชาธิปไตยทางการเมือง และทัศนะทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย โปรด

ดูใน ปรีดี พนมยงค์, “ปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “อนาคตของประเทศไทย

ควรดำาเนินไปในรูปใด,” ใน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร 

อ.ม.ธ. ฉบับ ๑๐ ธันวาคม รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของนายปรีดี  

พนมยงค,์ (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๑๖), น. ๑๔๕.
๓๕ เพิ่งอ้าง, น. ๑๕๑.
๓๖ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น. ๒7๐. 
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ปรีดีเห็นว่า วิธีการเลือกตั้งที่จะทำาให้เกิดความเสมอภาค 

ระหว่างประชาชนได้นั้น ต้องใช้วิธีการเลือกตั้งแบบ “แบ่งเขต” 

หมายความว่า แบ่งเขตจังหวัดที่มีพลเมืองมากออกเป็นเขต ๆ  เขตหนึ่ง 

เลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎรได้ ๑ คน๓7 ทัง้นี ้ปรีดเีหน็ว่า การแบ่งเขตเลอืกตัง้ 

จะทำาให้เขตเลือกตั้งไม่ใหญ่จนเกินไป และสามารถแยกหน่วยเลือกตั้ง

ออกเป็นหลาย ๆ  หน่วย เพื่อความสะดวกแก่การมาลงคะแนนเสียง

ของราษฎร โดยปรีดีเสนอว่า ควรจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งทุกหมู่บ้าน๓๘ 

นอกจากนี ้เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ราษฎรสนใจประชาธปิไตย  

ปรีดียังเสนอให้รัฐ “จ่ายค่าป่วยการให้ราษฎรที่มาลงคะแนน” โดย

กำาหนดให้ผู้ที่มาลงคะแนนมีสิทธิได้รับค่าป่วยการจากรัฐบาลครั้งละ 

๑๐ บาท (ค่าเงินในปี พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งปรีดีเห็นว่า ไม่น่าเสียดายเพราะ

เท่ากับเป็นการคืนเงินที่เก็บภาษีอากรมาจากราษฎรในวันเลือกตั้ง 

นั่นเอง วิธีการนี้ยังจะเป็นการช่วยป้องกันมิให้ผู้สมัครเร่ิมโกงการ 

เลือกตั้งตั้งแต่ต้นโดยวิธีจ่ายค่าพาหนะเป็นสินนำ้าใจให้ผู้มาลงคะแนน

ได้อีกด้วย๓๙

ปรีดีไม่เห็นด้วยและได้แสดงทัศนะไว้ในหลาย ๆ  โอกาสถึง

ความชิงชังรังเกียจอย่างยิ่งกับการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภาโดยวิธีการ 

แต่งตั้ง เพราะสมาชิกรัฐสภาที่มาจากวิธีการแต่งตั้งย่อมไม่ใช่ผู้แทน

๓7 ปรีดี พนมยงค์, “สาส์นถึงรองนายกรัฐมนตรี,” ใน อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น. 

๒๐7.
๓๘ ปรีดี พนมยงค์, “ข้อเสนอของ นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ต่อ ฯพณฯ 

สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีส่งเสริมให้ราษฎรสนใจประชาธิปไตย,” ใน 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น. ๑๘๑.
๓๙ เพิ่งอ้าง, น. ๑๘๒-๑๘๓.
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ของปวงชน เพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมาชิก

รัฐสภาต้องมาจากการเลือกตั้ง๔๐ 

ยิ่งไปกว่านั้น ในทัศนะของปรีดีระบบประชาธิปไตยทาง 

การเมอืงทีจ่ะเป็นประชาธปิไตยท่ีสดุ คอื ระบบทีร่าษฎรมสิีทธอิอกเสยีง 

บัญญัติกฎหมายได้โดยตรง ไม่ใช่ผ่านทางผู้แทนราษฎร แต่ระบบ

ประชาธิปไตยชนิดนี้สามารถทำาได้ในประเทศเล็ก ๆ  ที่มีพลเมืองไม่มาก 

เท่าน้ัน๔๑ สำาหรับประเทศที่มีพลเมืองจำานวนมากจึงจำาต้องมีระบบ

เลือกตั้งผู้แทนราษฎรให้มาใช้อำานาจแทนราษฎร ซึ่งแน่นอนว่า ปรีดี

ย่อมนิยมวิธีการผู้เลือกตั้งผู้แทนโดยทางตรงดังกล่าว 

ส่วนการเลือกผู้แทนโดยทางอ้อม ที่หมายถึงวิธีการที่ราษฎร

เลือกตัวแทนเพื่อให้ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแทนตนชั้นหนึ่ง

ก่อน แล้วผู้แทนจึงเลือกผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่ง เช่น ราษฎรเลือก 

ผู้แทนตำาบลก่อน จากนั้นผู้แทนตำาบลที่ราษฎรเลือกมานั้นจะทำาการ

เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่งนั้น ปรีดีไม่รังเกียจวิธีการ 

ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งยังเคยกำาหนดวิธีการเลือกตั้งโดยทางอ้อมนี้ไว้

ในปฐมรัฐธรรมนูญมาแล้ว ปรีดีได้อธิบายไว้ว่า วิธีการดังกล่าวมีความ 

แตกต่างจากการแต่งตั้ง กล่าวคือ เป็นวิธีการเลือกตั้งที่มีพื้นฐานมาจาก

การออกเสียงลงมติของราษฎรเอง ซึ่งต่างจากการแต่งตั้งสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

๔๐ ปรีดี พนมยงค์, “ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญเบื้องต้น กับการร่างรัฐธรรมนูญ,” 

ใน อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น. ๘๐-๘๑.
๔๑ ผู้เขียนเห็นว่า ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก การแสดงมติใน

การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นท้ังในปัจจุบันและ

ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามดูต่อไป.
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ในเรือ่งผูแ้ทนทีม่าจากการเลอืกของราษฎรนี ้ปรีดไีด้นำาเสนอ 

วิธีการที่ให้ราษฎรสามารถควบคุมผู้แทนของตนไว้อย่างน่าสนใจ โดย

ให้อำานาจราษฎรที่เลือกตั้งผู้แทนสามารถควบคุมผู้แทนของตนได้

โดยตรง เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Recall” ซึ่งแปลว่า “การเรียกตัว

กลับคืน” หรือ “การถอดถอนผู้แทน” คือ เมื่อราษฎรในเขตเลือกตั้งใด

เห็นว่า ผู้แทนของตนมีพฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นว่า ไม่ซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่

ของตน ก็มีสิทธิในการรวบรวมกันประมาณร้อยละ ๒๕ หรือกว่านั้น

ขึ้นไป ทำาหนังสือยื่นต่อรัฐสภาหรือองค์การใดที่เหมาะสม เรียกตัว 

ผู้นั้นกลับคืนให้หมดสมาชิกภาพไป๔๒ วิธีนี้เป็นวิธีที่ปรีดีเห็นว่า เป็นการ

ป้องกัน “การขายตัวของผู้แทน” ได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ดีกว่าการกำาหนดให ้

ผู้แทนต้องสังกัดพรรคการเมือง 

ปรีดีเห็นว่า รัฐธรรมนูญที่ดีต้องไม่บังคับให้ผู ้สมัครรับ 

เลือกตั้งเป็นผู้แทนปวงชนนั้นต้องสังกัดพรรคการเมือง เพราะเป็น

เสรีภาพของผู้สมัครที่จะสังกัดพรรคหรือไม่สังกัดพรรค๔๓ เน่ืองจาก

หากไม่ลงมติตามเสียงข้างมากของพรรคแล้วเสียงข้างมากของพรรค 

ไล่ออกจากพรรค เขาก็เป็นผู้แทนอิสระต่อไปได้ แต่หากให้ผู้แทนสังกัด

พรรคเสียแล้ว ความเป็นสมาชิกพรรคอาจทำาให้ผู้แทนราษฎรนั้นไม่อาจ

อาศัยความบริสุทธิ์ใจของตนต่อปวงชนให้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าเสียงข้างมาก

ในพรรค กลายเป็นทาสของพรรคที่ตนสังกัดไป เพราะถ้าไม่ลงมติตาม

เสียงข้างมากของพรรคก็จะถูกไล่ออกจากพรรคตนและต้องออกจาก

การเป็นผู้แทนราษฎรทั้งยากที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคอื่นได๔้๔

๔๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๓๘, น. ๑7๘.
๔๓ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๑๘๐.
๔๔ ปรีดี พนมยงค์, ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗, (กรุงเทพ 

มหานคร: จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๑7), น. ๑๖.
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รัฐสภาแบบ “สภาเดียว”

ปรีดีได้กล่าวในเชิงที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐธรรมนูญใด

จะกำาหนดให้รัฐสภาเป็นแบบสภาคู่ คือ มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภา ปรีดีเห็นว่า ราชอาณาจักรไทยควรมีสภาผู้แทนราษฎรแต่

เพียงสภาเดียวเท่านั้น แนวความคิดของปรีดีนี้ปรากฏให้เห็นในปฐม

รัฐธรรมนูญดังได้กล่าวมาแล้ว ต่อมาในคราวที่มีการพิจารณาร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔7๕ ประธานอนุกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญก็ได้มีคำาแถลงโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับปัญหาว่า ควรมีสภา

เดียวหรือ ๒ สภา สอดคล้องกับแนวความคิดของปรีดีแต่เดิมอีกครั้ง 

ความว่า 

“...อนุกรรมการได้ตรึกตรองอยู่หนักหนา คือ รัฐธรรมนูญ

ของเรานี้ควรจะบัญญัติให้มี ๒ สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภา

ล่าง กับสภาบนอีกสภาหนึ่ง หรือจะควรมีสภาเดียว เมื่อได้ตรึกตรอง

โดยรอบคอบแล้วเห็นว่า เราจะตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ไม่มีประเพณีที่จะ

บังคับเรา การมีสภาเดียวนั้นกิจการดําเนินได้รวดเร็ว การมี ๒ สภานั้น 

อาจถ่วงกันชักช้าโตงเตง ... ที่ข้าพเจ้าได้สังเกตและได้พบได้ยินมา

บางประเทศท่ีมี ๒ สภาน้ัน กิจการเดินช้านัก แต่ว่ามีบางประเทศที่

ต้องมี ๒ สภา เพราะเป็นประเพณีบังคับ แต่ในรัฐธรรมนูญใหม่ ๆ  ท่ี 

เกิดขึ้นสมัยเร็ว ๆ  น้ี ก็มักจะมีแต่สภาเดียว เมื่อตกลงใจดั่งนี้ จึงได้

ดําเนินการในทางให้มีสภาเดียว...” ๔๕ 

อย่างไรก็ตาม หากต้องมีสภาสูงหรือวุฒิสภาแล้ว ปรีดีเห็นว่า  

สมาชิกของสภาสูงอย่างน้อยก็ควรมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของ 

๔๕ “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร, ครั้งที่ ๓๔/๒๔7๕, ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๔7๕,” อ้างถึงใน อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๑๑7-๑๑๘. เน้นคำาโดยผู้เขียน.
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ราษฎร ซ่ึงอาจใช้วธีิการเลอืกตัง้สองชัน้โดยสภาเทศบาลหรอืสภาจงัหวดั 

ในขณะนั้นหรือมิฉะนั้นก็โดยสภาผู้แทนราษฎร และให้โอกาสแก่ทุกคน

ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกได้โดยเปิดเผย กับ

ให้สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพอที่จะพิจารณาว่า ผู้สมัครคนใดควรได้รับ

การเลือกตั้ง 

ปรีดีเห็นว่า เหตุผลของการมีสภาสูงนั้นก็เพื่อทำาหน้าที่เพียง 

“ยับยั้ง” ร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ โดยถือว่า สมาชิก 

สภาสูงเป็นผู้มีอายุมากกว่าสมาชิกสภาล่าง จึงไตร่ตรองรอบคอบไม ่

หุนหันพลันแล่น เพื่อให้สภาสูงช่วยกลั่นกรองร่างกฎหมายอันเป็นการ 

ยับยั้งประดุจ “ห้ามล้อ” ไม่ใช่เป็นการ “ถ่วง” ทั้งน้ี โดยคำานึงถึง  

“ดุลยภาพแห่งอำานาจ” ของระบบรัฐสภา ซึ่งในทางวิชาการประชา- 

ธิปไตยนั้น ไม่ปรากฏว่า ภายในอำานาจนิติบัญญัติต้องมีการถ่วงอำานาจ 

ของสภาผูแ้ทนราษฎรโดยอภสิทิธิช์นแต่อย่างใด อนึง่ เนือ่งจากกฎหมาย 

ไม่ได้กำาหนดอายุขั้นสูงของผู้แทนราษฎรไว้ ในทางปฏิบัติสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรหลายคนก็มีอายุสูงกว่าสมาชิกสภาสูง ดังนั้น ในหลาย

ราชอาณาจักรในปัจจุบันจึงมีสมาชิกของรัฐสภาแต่เพียงประเภทเดียว 

คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ซึ่งมีสมาชิกคนหนุ่มกับคนสูงอายุ

ร่วมงานกัน๔๖

ปรีดีเห็นว่า การมีสภาเดียวท่ีมีท้ังสมาชิกเป็นคนหนุ่มและ

คนแก่ก็สามารถทำาให้การพิจารณาร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพได้ 

โดยการยืดเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายวาระที่ ๓ ออกไป เพื่อให ้

สมาชิกได้มีเวลาในการช่วยกันตรึกตรองให้รอบคอบอีกชั้นหนึ่ง ส่วน

รัฐธรรมนูญที่กำาหนดให้มีสองสภานั้น ในการพิจารณาของสภาสูง 

๔๖ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔๐, น. ๘๒-๘๔.
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นายปรีดี พนมยงค์ ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๘๙

ไม่ควรกำาหนดระยะเวลาในการพิจารณาที่ยาวเกินไป เพราะจะเป็นการ 

“ถ่วง” มากกว่าการ “ยับยั้ง” เช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๕๔ ที่กำาหนดให้พฤฒสภาซึ่งเป็น 

สภาสูง พิจารณากฎหมายโดยต้องลงมติภายในกำาหนด ๓๐ วัน แต่ถ้า

เป็นพระราชบัญญัติการเงินต้องพิจารณาลงมติภายใน ๑๕ วัน ซึ่งปรีดี

เห็นว่า เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการยับยั้งแล้ว๔7 ส่วนรัฐธรรมนูญ

๔7 อันที่จริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๕๖ และ

มาตรา ๖๙ ได้ให้อำานาจพฤฒสภามีอำานาจควบคุมราชการแผ่นดิน และให้ความไว้

วางใจในการดำาเนินนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีได้ด้วย ซึ่งปรีดี

ไม่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้.
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ที่ได้กำาหนดไว้ในมาตรา 

๑๒๒ ว่า ให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน  

ส่วนพระราชบัญญัติการเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นั้น มีผลเป็น 

การถ่วงมากกว่าการยับยั้ง 

นอกจากนี้ปรีดียังเห็นว่า การให้อำานาจในการยับยั้งกฎหมาย 

แก่วุฒิสภาเช่นนี้มีผลเป็นการตัดพระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์

ในการยับยั้งพระราชบัญญัติที่เคยมีมานับแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกและฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔7๕ ที่กำาหนดให้มีสภาเดียวเลย 

ทีเดียว ดังนั้น หลายราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึง

มีแนวโน้มไปในทางแนวทางท่ีมีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว หรือหาก

ยังคงให้มีสภาสูงก็กำาหนดให้มีที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร ปรีดี

ได้บันทึกไว้ว่า ไม่เคยพบในทางตำาราหรือการปฏิบัติของประเทศใด

ในโลกที่ถือว่า วุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจากการแต่งตั้งน้ันเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย๔๘ 

ปรีดีเห็นว่า รัฐธรรมนูญสองฉบับแรกดังกล่าว โดยเฉพาะใน

รัฐธรรมนูญฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔7๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงโอนพระราชอำานาจมาให้ประชาชนเพื่อให้มีสภาเดียวอัน

ถือว่า เป็น “สังคมสัญญา” ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ใน

ฐานะทรงเป็นตัวแทนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับปวงชนชาวไทย 

และได้ทรงโอนพระราชอำานาจนั้นด้วยความเต็มพระทัยมิได้ถูกบังคับ

หรือโดยเสียมิได้ที่จำาต้องพระราชทาน๔๙ แต่อย่างใด 

๔๘ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๓๘, น. ๑๖๔, ๑๘๘-๑๘๙.
๔๙ เพิ่งอ้าง, น. ๑๙๑. ปัญหาว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ จะทรงโอนพระ

ราชอำานาจมาให้ประชาชนด้วยความเต็มพระทัยมิได้ถูกบังคับหรือไม่นั้น อาจส่งผล 
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ปรีดีได้กล่าวไว้ว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ๑๐ ธันวาคม 

๒๔7๕ นั้นถือหลักการมีสภาเดียว ดังนั้น แม้ปรีดีจะเป็นเพียงหนึ่งใน

อนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว แต่การที่รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

กำาหนดให้มีสภาเดียวจึงตรงตามแนวคิดและความนิยมของปรีดีมา

ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ ปรีดีได้ให้คุณค่าบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ได้กำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมา

จากการเลือกตั้งโดยราษฎรนั้นว่า เป็นบทบัญญัติท่ีเป็นไปตามระบอบ

ประชาธิปไตย๕๐ 

ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

ที่ปรีดีมีส่วนในการก่อกำาเนิดขึ้นอีกฉบับหนึ่งที่ได้กำาหนดให้มีสอง

สภานั้น ปรีดีกล่าวในเชิงว่า ไม่เห็นด้วยกับการให้มีสองสภามาแต่ต้น  

โดยปรีดีได้กล่าวไว้ว่า ตนเองเพียงแต่ทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน 

ขณะนั้นเท่านั้น กล่าวคือ ในขณะที่ตนเองดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการ 

แทนพระองค์กบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรประเภทที ่๒ ตามรฐัธรรมนูญ 

ฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔7๕ ในขณะนั้น ปรีดีเป็นผู้ริเริ่มให้เลิก

บทเฉพาะกาลอันเป็นบทบัญญัติที่จำาเป็นต้องมีในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ

อย่างมีนัยสำาคัญต่อความม่ันคงแน่นอนของการอภิวัฒน์ ๒๔7๕ ดังนั้น ต่อปัญหานี้

จำาเป็นต้องพิจารณากันโดยละเอียดโดยใช้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และทฤษฎี

กฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบกัน ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์ไว้บ้างแล้วในวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์” ในหัวข้อที่ว่า ด้วย “ข้อ

พิจารณาบางประการเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับแรก”.
๕๐ ปรีดี พนมยงค์, “คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย ๒๔ มิถุนายน,” 

ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการดำาเนินงานฉลอง ๑๐๐ ปี  

ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), น. ๓๔๙.
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ของระบอบการปกครองของรัฐธรรมนูญฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔7๕ 

เนื่องจากเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรจะได้เลิกบทเฉพาะกาลดังกล่าวและ

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น๕๑ โดยยังคงให้มี

สภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงสภาเดียว มิได้มีความคิดริเริ่มให้มีพฤฒสภา

ด้วยแต่อย่างใด

ปรีดีกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในคร้ังน้ันไว้ว่า  

ถ้ารัฐบาลในขณะนั้นได้ดำาเนินการตามการริเริ่มดังที่ปรีดีกล่าวมา 

ประเทศไทยก็จะมีสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงสภาเดียว แต่เมื่อรัฐบาล

ของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ซึ่งได้ตั้งกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเพื่อรวบรวม

ความเห็นและเรียบเรียงบทบัญญัติขึ้นเป็นร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสนอ

มายังปรีดีซึ่งเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ในขณะนั้นซึ่งในระหว่าง

นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตกรุงเทพมหานครตาม

คำากราบบังคมทูลของปรีดีและรัฐบาล ปรีดีจึงพ้นจากตำาแหน่งผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ และทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปรีดีเป็นรัฐบุรุษ

อาวุโส ปรีดีจึงไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนั้นแต่อย่างใด 

โดยร่างรัฐธรรมนูญท่ีรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และ

คณะกรรมการดังกล่าวได้ทำาขึ้นนั้นกำาหนดให้มีสองสภา๕๒ ต่อมา

เมื่อเสนอรัฐสภาเพื่อลงมติรับหลักการให้มีสองสภาแล้ว ปรีดีจึงได้รับ 

๕๑ ดู คำาปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ หาก

ปรีดีมีอายุที่ยืนยาวมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เห็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีสืบทอดมาจากการรัฐประหารในปี  

พ.ศ. ๒๕๕7 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยที่มาและอำานาจหน้าที่ของวุฒิสภาแล้ว  

คงคาดเดาได้ไม่ยากว่า ปรีดีจะมีความรู้สึกอย่างไร.
๕๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๓๘, น. ๑๙7.
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แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการและทำาหน้าที่ตามที่ได้รับ 

แต่งตั้งในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวตามที่สภาลงมติรับ 

หลักการแล้วนั้น แม้ในระหว่างนั้นปรีดีจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เป็นนายกรฐัมนตรี แต่ปรีดีก็เพียงแต่ทำาหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ  

จนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ และเสนอต่อสภาเพื่อ

พิจารณาจนสำาเร็จบริบูรณ์เท่านั้น ปรีดีจึงได้กล่าวสรุปยำ้าไว้อย่างชัดเจน

ในเวลาต่อมาว่า ในเรื่องการกำาหนดให้มีสภาเดียวนั้นปรีดีเห็นด้วยกับ

องค์การนักศึกษาในสมัยก่อนเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่องค์การ

นักศึกษาจัดให้มีร่างรัฐธรรมนูญ โดยเห็นควรกำาหนดให้ราชอาณาจักร

ไทยมีสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงสภาเดียว

แม้การมีสองสภาของรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๘๙ ปรีดีจะไม่

เห็นด้วยสักเท่าใดนัก๕๓ แต่ปรีดีก็ยังเห็นว่า หลักการของรัฐธรรมนูญ 

ฉบับ ๒๔๘๙ นั้น ก็ได้เคารพหลักประชาธิปไตยอยู่ เนื่องจาก แม้

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วย “พฤฒสภา” กับ “สภา 

ผู้แทน” แต่โดยที่สมาชิกพฤฒสภาและสมาชิกสภาผู้แทนเป็นผู้ที่ราษฎร

เลือกตั้งขึ้นมิใช่โดยการแต่งตั้ง กล่าวคือ ราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนโดยตรงและเป็นผู้เลือกตั้งพฤฒสมาชิกโดยทางอ้อม ซ่ึง

เป็นการเลือกตั้ง ๒ ชั้น เพียงแต่ในระยะเริ่มแรกมีบทเฉพาะกาลที่ให ้

สภาผู้แทนราษฎรทั้งประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ประกอบกันเป็น 

๕๓ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรที่จะให้อำานาจนิติบัญญัติมี 

๒ สภา คือ สภาสูงหรือสภาบน ซึ่งเรียกว่า พฤฒสภา และสภาล่าง ซึ่งเรียกว่า สภา

ผู้แทน นั้น มีสมาชิกประเภทที่ ๑ หลายท่านไม่เห็นชอบด้วยเพราะประสงค์ที่จะให ้

มีแต่สภาเดียว แต่ด้วยการประนีประนอมต่อกันเรื่องการมี ๒ สภานี้จึงเป็นอันผ่านไป 

ได้ โปรดดู ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมาย และเอกสารสําคัญในทาง 

การเมืองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙), น. ๑๒๕.
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องค์การเลือกต้ัง เพ่ือให้มีพฤฒสภาข้ึนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ๕๔ ซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ใช้เพียง ๓ ป ี

พฤฒสมาชิกก็ต้องออกไปครึ่งหน่ึง โดยผู้ที่จะเป็นแทนในตำาแหน่งว่าง

ก็เป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมา และต่อมาอีกเพียง ๓ ปี พฤฒสมาชิก 

ก็เป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ๕์๕ ดังนั้น ปรีดีจึงเห็นว่า 

สมาชิกพฤฒสภาและสมาชิกสภาผู้แทนจึงเป็นผู้แทนของปวงชนอย่าง

สมบูรณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๘๙ จึงเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย

ตามลักษณะแห่งความเป็น “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” คือ เป็น “ระบอบ

การปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่” 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำาหนดจำานวนสมาชิก 

พฤฒสภาให้มีเพียง ๘๐ คน ซึ่งเป็นจำานวนที่ตำ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกสภาผู้แทน ๑7๘ คน ที่ได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์แห่งมาตรา 

๙๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๙๒ อันเป็นผลพวงของการ

รัฐประหาร๕๖ ซึ่งเป็นแม่บทของรัฐธรรมนูญฉบับที่มีผู้โฆษณาชวนเชื่อ

๕๔ มาตรา ๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙.
๕๕ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๔๘๙.
๕๖ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ มี “คณะรัฐประหาร” ใช้ชื่อว่า “คณะทหารแห่งชาติ” 

นำาโดยพลโท ผิน ชุณหะวัณ นำากำาลังทหารยึดอำานาจการปกครองจากรัฐบาล พลเรือ

ตรี ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ ล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก แล้วสถาปนารัฐธรรมนูญ

ชั่วคราวที่มีสมญานามว่า “รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม” ซึ่งปรีดีเห็นว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่

ตกเป็น “โมฆะ” และเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็น“อำามาตยาธิปไตย” 

ซึ่งส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๙๒ และฉบับต่อ ๆ  มา อาทิ ฉบับ ๒๕๑7 ที่ถือเอา

ฉบับ ๒๔๙๒ เป็นแม่บทนั้น เป็นรัฐธรรมนูญโมฆะและเป็นรัฐธรรมนูญ “อำามาตยา- 

ธิปไตย” ตามไปด้วย .
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ว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญใด ๆ  ของ

ไทยนั้น ได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง มิใช่เป็น 

ผู้ที่ราษฎรเลือกตั้ง๕7 

อนึ่ง ปรีดีแสดงความเห็นไว้ด้วยว่า นอกจากสมาชิกพฤฒ-

สภาเป็นผู้แทนที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นแล้ว มาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญ

ฉบับ ๒๔๘๙ ยังได้กำาหนดไว้ว่า “สมาชิกพฤฒสภาต้องไม่เป็น

ข้าราชการประจำา” ทั้งนี้ เพื่อป้องกันรัฐบาลสั่งข้าราชการที่อยู่ต้องอยู่ใต ้

บังคับบัญชาของรัฐบาล ลงสมัครเป็นสมาชิกพฤฒสภา ซึ่งจะทำาให้

รัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารมีอำานาจเหนือพฤฒสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 

อันจะเป็นการทำาลายหลักการซึ่งจะขัดต่อประชาธิปไตย โดยเรื่องนี้เป็น

แนวความคิดที่สอดคล้องกับแนวความคิดของปรีดีที่ได้วางกรอบในการ

ร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐมนตรี สมาชิกของสภาผู้แทนและพฤฒสภานั้น 

จะเป็นข้าราชการประจำาไม่ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ปรากฏว่า ในชั้นของการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรนั้น สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรก็ได้เห็นชอบโดยพร้อมเพรียงกัน๕๘ 

อันที่จริงนั้น การถกเถียงถึงความเหมาะสมในการก่อตั้ง

ระบบสองสภาหรือสภาคู่ในรัฐเดี่ยวได้มีมานานแล้ว และยังคงปรากฏ

ปัญหาให้ถกเถียงกันอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน แตกต่างจากการก่อตั้งระบบ

ดังกล่าวในรัฐรวม ซ่ึงทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันอย่างไร้ข้อกังขาในการ

กำาหนดให้มีสภาคู่ ท้ังนี้ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลายประเทศ

ในยุโรปได้ยกเลิกระบบสภาคู่และก่อตั้งสภาเดียวขึ้น โดยเหตุผลเพื่อ

๕7 ปรีดี พนมยงค์, “คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย ๒๔ มิถุนายน,” ใน 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, น. ๘๕-๘๖.
๕๘ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕๓, น. ๑๒7.
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ต้องการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งขึ้น พร้อม ๆ  

กับความจางหายในความหวาดกลัวต่อการครอบงำาของเสียงข้างมาก

ในสภา และได้ให้บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติไป

อยู่ที่องค์กรตุลาการแทน กล่าวคือ ใช้กลไกการควบคุมความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของกฎหมายเข้ามาแทนที่การตรวจสอบร่างกฎหมายโดย

สภาสูง 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของระบบสภาคู่ที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สภาสูงถูกลดทอนอำานาจลงให้

เหลือเพียงบทบาทในการกลั่นกรองกฎหมาย ดังที่ปรีดีใช้คำาว่า “ยับยั้ง” 

เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐใดที่กำาหนดให้สภาสูงที่มีความเป็นอภิชนา- 

ธิปไตยหรืออำามาตยาธิปไตยมีบทบาททางการเมืองมากเท่าใด ความ

ชอบธรรมทางประชาธิปไตยของรัฐสภาในรัฐนั้นย่อมลดน้อยลงตาม

ไปด้วยนั่นเอง๕๙ มิพักต้องกล่าวถึงในประเทศที่รัฐธรรมนูญกำาหนด

ที่มาของสมาชิกสภาสูงนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎร สมาชิก 

เหล่านั้นย่อมไม่ใช่ผู้แทนของราษฎรและไม่มีความรับผิดชอบต่อราษฎร 

แต่ย่อมเป็นผู้แทนและต้องมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มการเมืองที่แต่งตั้ง

เข้ามา ลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมไม่เหมาะกับการเป็นประเทศที่

มีระบอบประชาธิปไตยโดยแท้ เนื่องจากสภาสูงมิใช่ผู้แทนของราษฎร  

นี่จึงเป็นข้อที่น่ากังวลที่สุดของการมีสภาสูงหรือวุฒิสภา๖๐ 

๕๙ ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๕๙), ๑๙๖-

๒๐๐.
๖๐ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑7, น. ๑๒๐-๑๒๑.
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ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดลองช่วยกันจินตนาการดูเถิดว่า 

วุฒิสภาซึ่งมีสมาชิกมาจากการแต่งตั้งจากกลุ่มบุคคลที่สืบทอดมาจาก

การทำารัฐประหาร จำานวน ๒๕๐ คน ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่

สืบทอดมาจากการทำารัฐประหารเช่นเดียวกันนั้น เป็นวุฒิสภาในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่หรือไม่? และเป็นวุฒิสภาที่เป็น

ตัวแทนของราษฎรที่จะมาแก้ไขความทุกข์ร้อนให้ราษฎรได้ตามแนว

ความคิดของปรีดีหรือไม่? หากยังพอมีความเคารพศรัทธาต่อหลัก

ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม ตลอดจนสภาพความเป็นจริง 

ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าอยู่บ้าง ท่านผู้อ่านคงจะตอบคำาถามเหล่าน้ีได้ 

ไม่ยากเลย...
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ความรู้ทัว่ไป:  
จดหมายสอนลูก

ปรดีี พนมยงค์

ความรู้ทัว่ไปเร ื่องที่ ๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๑

ปาล, แป๋ว, ดา ลูกรัก

ด้วยพ่อได้เคยเขียนถึงแม่เกี่ยวกับวิชาการหลายอย่างเพ่ือ

ให้แจ้งแก่ลูกรับไว้ศึกษา พ่อเห็นใจแม่ที่แก่แล้วที่ต้องถ่ายทอดเร่ือง

วิชาการ เม่ือไม่นานมานี้แม่ได้แจ้งแก่พ่อ ขอให้พ่อเขียนตรงมายังลูก 

ฉะนั้น พ่อจึงเร่ิมที่จะทำาความรู้ทั่วไปเท่าที่พอเห็นสมควรจะถ่ายทอด

มายังลูกโดยมีเลขหมายถือว่า เป็นเรื่องที่หนึ่ง ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป 

ส่วนฉบับต่อ ๆ  ไปก็อาจจะมีเรื่องใหม่หรือคัดเอาเรื่องที่เป็นวิชาการซึ่ง

เคยบอกมาแล้ว มาจัดทำาเป็นฉบับต่อ ๆ  ไป

ความรู้ท่ัวไปที่พ่อจะทยอยส่งมาเป็นระบบนั้น พ่อมอบให ้

เป็นมรดกแก่ลูกทุกคนทั้งที่อยู่ปารีสและที่อยู่กับพ่อ เพื่อว่า ถ้าพ่อตาย
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แล้วขอให้รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อญาติมิตรและผู้สนใจจะได้ศึกษา แต่

ก่อนอื่นขอให้ปาลรับภาระที่จะชวนน้อง ๆ  ซึ่งอยู่ที่ปารีสให้ศึกษาอย่าง

เป็นระบบ คือ ตามปกติ ปาลไปพบแม่และน้อง ๆ  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ก็ขอให้นำาเอาความรู้ทั่วไปที่ได้รับจากพ่อเพื่อทุกคนอ่านและศึกษากัน 

โดยคำานึงว่า อย่าให้เสียแรงกายและแรงสมองที่พ่ออุตส่าห์เหน็ดเหนื่อย

จัดถ่ายทอดให้ อีกประการหน่ึง ก็มีหลายเรื่องซึ่งจะเป็นคุณความด ี

ของลูกเอง เพราะถ้าเรื่องท่ีลูกควรรู้จากพ่อ แต่ลูกไม่รู้ ก็จะทำาให้

ญาติมิตรเห็นว่า เสียแรงเป็นลูกพ่อ ซ่ึงมีคนนับถือเป็นอาจารย์ แต ่

เหตุใดลูกจึงไม่รู้ ในส่วนเกี่ยวกับตัวพ่อนั้นก็ได้พยายามทำาหน้าที่ดีที่สุด

ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ลูกคนใดจะรับได้เพียงใด

หรือไม่ พ่อก็ไม่บังคับ อย่างไรก็ตามพ่อหวังว่า ถ้าได้จัดพิมพ์ความรู้

ทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้ว ญาติมิตรและผู้สนใจที่อาจจะเห็นเป็นประโยชน์

แก่เขาบ้างไม่มากก็น้อย

ความรู้ท่ัวไปดังกล่าวข้างบนนั้นมีหลายเรื่องและหลายส่วน

ซึ่งมีผู้รู้กันอยู่ แต่พ่อเห็นพ้องกับ ร.ม.ต.ยุติธรรมผู้หนึ่งซึ่งได้ฟื้นนิตยสาร 

“ข่าวศาล” ขึ้นเมื่อภายหลังเปลี่ยนการปกครอง ๒๔7๕ ท่านผู้นั้นได้นำา

ข้อคิดเกี่ยวกับคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มาเขียนไว้ย่อ ๆ  และท่านได้กล่าว

ว่า เรื่องนั้น ๆ  บางคนอาจเห็นว่า เป็นเรื่องที่รู้ ๆ  กันอยู่แล้ว แต่ท่านให้

ข้อสังเกตว่า ยังมีคนอีกมากที่ไม่รู้ พ่อก็ถือคติเช่นว่านี้

เมื่อกล่าวถึงเรื่องการรู้และไม่รู้สิ่งที่เป็นสามัญสำานึกแล้ว ก็มี

คติของศาสตราจารย์ผู้หนึ่งที่กล่าวไว้ว่า การไม่รู้อาจเป็นโดยไม่รู้เพราะ

ไม่ตั้งใจ ในกรณีเช่นนั้นเมื่อได้ศึกษาใช้ปัญญาและสติ พร้อมทั้งมีความ

เฉลียวมีความสังเกต อาจรู้ได้ แต่ที่ร้ายที่สุด คือ ไม่รู้โดยตั้งใจที่จะไม่รู้ 

ซึ่งเป็นการแก้ไขยาก เพราะเนื่องจากมีอุปาทานหรือมีกิเลสที่หนาแน่น

ฝังอย่างถอนไม่ขึ้นแล้ว จึงทำาให้ไม่สามารถที่จะเข้าสู่สัจจะได้ แม้จะ
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เป็นรูปธรรมที่ประจักษ์ก็ไม่อาจที่จะเห็นรูปธรรมนั้นได้ คือ เกิดความ

ลางเลือน ฉะน้ัน ในการท่ีลูกจะศึกษาความรู้ทั่วไปที่พ่อถ่ายทอดให้  

ลูกก็ต้องทำาตนโดยชำาระสมองให้ปราศจากอุปาทานและกิเลส จึงจะรับ

เอาสิ่งที่เป็นสัจจะตามภววิสัยและตามรูปธรรมที่ประจักษ์ได้ 

อนึ่ง พ่อขอให้ระลึกถึงคติโบราณของไทยว่า คนที่จะฉลาด

นั้นจะต้องมีความเฉลียว จะต้องมีความสังเกต เพราะความสังเกตนั้น 

เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาและสติ ปรัชญาเมธีตั้งแต่สมัยกรีกที่ค้นคว้า

หาสมุฏฐานของโลกนั้น ก็เริ่มมาจากความสังเกตก่อน เช่น สังเกต

นำ้ากลายเป็นนำ้าแข็ง แล้วนำ้าแข็งกลายเป็นนำ้า และสังเกตเรื่องดิน ไฟ  

ลม ฯลฯ และจากความสังเกตของปรัชญาเมธีหลายชั่วก็ได้พัฒนา 

ความรู ้อันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึนจนถึงปัจจุบันน้ี ถ้า

ปราศจากความสังเกตแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลใดจะอ้างว่า มีปัญญา

หรือมีความฉลาด เพราะว่าที่แท้ก็จะเป็นการถือตามคำาบอกเล่าที่ห่าง

จากสัจจะ อนึ่ง การสังเกตนั้นปฐมเมธีและคติพจน์ของท่านผู้รอบรู้

ก็สอนให้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบ ๆ  ตัวมาก่อนอย่างเป็นระบบและอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน เร่ืองนี้จะได้กล่าวเมื่อถึงโอกาสเหมาะสมในฉบับต่อ ๆ  

ไป

ในฉบับนี้พ่อจะได้เริ่มเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาปัจจุบันซึ่งเป็น

ข่าวอยู่ในเมืองไทย คือ ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประชากรใน

ชนบทกับในเมือง เพราะถ้าสังเกตเพียงแต่ฟังวิทยุหรืออ่านข่าว นสพ. 

ก็น่าสนใจว่า พลเมืองในกรุงเทพฯ มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และเมื่อ

คืนนี้พ่อได้ฟังวิทยุโตเกียวภาคภาษาไทย ซึ่งนักประชากรศาสตร์ได้

วิจารณ์ว่า อีก ๒๐ ปี ประชากรที่เป็นชาวนาญี่ปุ่นจะมีเพียงร้อยละ ๕  

ของพลเมืองญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ก็เป็นทางโน้มของพลเมืองชนบท

ที่เข้าไปอยู่ในเมืองอันเป็นปรากฏการณ์ที่ประจักษ์อยู่ในประเทศต่าง ๆ   
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ซึ่งวิชาประชากรศาสตร์ (Demography) อันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐ-

ศาสตร์ได้ให้กฎไว้ ผู้ใดรู้ดีว่า เศรษฐกิจเป็นรากฐานของการเมือง  

ก็ต้องสนใจทางโน้มของประชากรซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของเศรษฐกิจ 

มิฉะนั้น การเมืองของผู้นั้นก็เลื่อนลอยอยู่ในอากาศ มิได้มีพื้นฐานบน

เศรษฐกิจเลย ทางโน้มประชากรดังกล่าวแล้วจะเป็นไปในเมืองไทย

อย่างไร และเนื่องจากเหตุใดนั้นจะได้กล่าวต่อไป

๑. อัตราพลเมืองในพระนครเป็นร้อยละของพลเมืองทั่ว

ประเทศไทยเทียบได้ดังต่อไปนี้

ก. พ.ศ. ๒๔๘๐ พลเมืองทั่วประเทศ ๑๔,๔๖๔,๑๐๕ 

คน พลเมืองในพระนคร ๖๘๔,๙๙๔ คน เท่ากับร้อยละ ๔.7๔

ข. พ.ศ. ๒๕๐๓ พลเมืองทั่วประเทศ ๒๖,๒๕7,๙๑๖ 

คน พลเมืองในพระนคร ๑,๕77,๐๐๓ คนเท่ากับร้อยละ ๖.๐๑

ค. พ.ศ. ๒๕๑๐ พลเมืองทั่วประเทศ ประมาณ ๓๒ 

ล้านคน พลเมืองในพระนคร ๒,๒๕7,๖๘๔ คน เท่ากับร้อยละ 7.๐๖

ถ้าสมมติว่า จะมีใครเถียงอย่างไร้เดียงสาว่า พลเมืองก็ต้อง 

เพิ่มขึ้นทุก ๆ  ปีก็ ขอให้ตอบว่า เราได้คิดตามอัตราร้อยละ คือ พลเมือง

ทั้งในชนบทและในพระนครส่วนที่เกิดมากกว่าตายเมื่อรวมทั่วทั้ง

ประเทศแล้ว ก็อัตราเดียวกัน แต่ที่พลเมืองในพระนครมีเพิ่มสูงกว่า

เป็นลำาดับมานั้นก็แสดงว่า เป็นคนจากชนบทเข้ามาในพระนคร และจะ

เถียงว่า มีคนต่างด้าวเพ่ิมเข้ามานั้น บัดนี้กฎหมายคนเข้าเมืองก็จำากัด

คนเข้ามาจากต่างประเทศ จึงขอให้เตือนเขาอย่าดื้อรั้นเถียงตัวเลขทาง

โน้มท่ีเป็นจริง และแม้จะไม่ได้ตัวเลขก็ยอมสดับตรับฟังจากวิทยุและ

เอกสารอื่น ๆ  บอกชัดอยู่แล้วว่า คนชนบทเข้ามาอยู่ในพระนครมาก

๒. ทางโน้มของคนชนบทเข้ามาอยู่ในพระนครปรากฏท้ังใน

ยุโรปอเมริกาอาเซียที่ยังไม่ปลดแอก จะขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ก. ฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๔ มีชาวนาและชาวประมง 

๕,๑๙๔,๙๑๙ คน ใน ค.ศ. ๑๙๖๒ ลดลงเหลือ ๓,๘๙7,๙๖๐ คน  

ให้พึงสังเกตว่า เนื้อที่นาของฝรั่งเศสมิได้ลดลงไปกว่าเดิม และผลิตผล

เกษตรที่ทำาได้ก็ยังมีเหลือ ที่รู้อยู่แล้วว่า เมื่อไม่นานมานี้ฝรั่งเศสได้ทำา

สัญญาขายข้าวสาลีให้ประเทศหนึ่งในอาเซีย ๕ แสนตัน

ข. สรอ.๑ ปรากฏว่า คนอยู่ท่ีนาได้ลดน้อยลงตาม 

ลำาดับใน ค.ศ. ๑๙๖๒ เหลือเพียง 7.7 เปอร์เซนต์ แต่เน้ือที่นาก็มีได้ 

ลดลงไป ผลิตผลก็ยังมีเหลือขายในตลาดโลก ผู้ที่สนใจเอาใจช่วยชาว

นิโกรน้ัน ถ้าเอาใจใส่จริง ๆ  ศึกษาสภาพที่ชาวนิโกรต้องจากชนบท 

เข้ามาสู่ในเมือง ก็จะรู้เหตุผลว่า มีอะไรบ้าง เหตุผลอย่างหนึ่ง ก็คือ  

เมื่อเครื่องจักรกลในการทำานาได้พัฒนามากขึ้น เจ้าของนาก็ใช้แรงงาน 

ลูกจ้างน้อยลง ชาวนิโกรและชาวผิวขาวที่เคยเป็นลูกจ้างทำานาก็ต้อง

อพยพเข้ามาอยู่ในเมือง ทั้ง ๆ  ที่หางานในโรงงานอุตสาหกรรมทำาไม่ได ้

ต้องตกเป็นคนยากจนอยู่ในเมือง ก็สมัครใจอยู่ในเมือง

บางคนเดาสวดว่า ชาวนานิโกรโง่ เพราะก่อนเข้ามา

ในเมืองนั้น พวกตนก็ประกอบเป็นคนยากจนในชนบท ส่วนมากดูช่าง

ไม่มีปัญญาเสียเลยที่จะคิดล้อมเมือง แต่เราเห็นว่า อดีตชาวนานิโกร

ไม่โง่ และเห็นว่า การท่ีเขาเข้ามาอยู่ในเมืองนั้น คือ เป็นการรุกเข้ามา

ในเมืองได้แล้ว หากแต่พวกเขากำาลังแสวงหาอาวุธอยู่ ฝ่ายเจ้าสมบัติ

อเมริกันก็รู้เค้าจึงพยายามที่จะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืน ซึ่งแม้ว่า 

กฎหมายนั้นจะออกใช้ แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นการยาก เพราะอาวุธปืน

ใน สรอ. มีกระจัดกระจายทั่วไป และชาวนิโกรก็มีปัญญาในทางเทคนิค

๑ ย่อมาจากสหรัฐอเมริกา.
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เพียงพอที่จะทำาอาวุธได้ ความวิตกของเจ้าสมบัติก็มีอยู่มากต้องคอย

ระวังว่า ชาวนิโกรที่รุกเข้ามาในเมืองได้แล้วนั้นจะทำาอะไรขึ้น

ค. ในประเทศญี่ปุ่นนั้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๐ มีท่ีเพาะ

ปลูกประมาณ ๓๕ ล้านไร่ มีแทรกเตอร์ ๕๒๐,๐๐๐ คัน นี่ก็เห็นแล้ว

ว่า แทรกเตอร์จะต้องมาแทนแรงงานของชาวนา ฉะนั้น ทางโน้มที่ว่า 

อีกประมาณ ๒๐ ปี ชาวนาญี่ปุ่นจะเหลือเพียงร้อยละ ๕ ของพลเมือง

ทั้งหมดนั้น จึงเป็นความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์สังคม

ง. เกาหลีเหนือนั้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๓ ก็ได้ใช้แทรกเตอร์

ไถนาร้อยละ ๙๕ ของเนื้อที่นาทั้งหมด เมืองสำาคัญ ๆ  ของเกาหลีเหนือ

ก็มีพลเมืองจากชนบทมาเพิ่มขึ้น

ส่วนเกาหลีใต้นั้น แทรกเตอร์ก็ได้ทุ่นแรงงานชาวนา 

ทำาให้โฉมหน้าชนบทเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปโดยพลเมืองในเมืองได้

เพิ่มขึ้น

จ. ส่วนเวียดนามน้ันภายหลังท่ีส่วนเหนือได้รับการ

ปลดปล่อยเป็นเอกราชแล้ว แต่ก็กำาลังเพิ่งก่อร่างสร้างตัว แทรกเตอร์

มีอยู่บ้าง แต่ยังไม่มากมาย และยิ่งในทุกวันนี้กำาลังต่อต้านอเมริกันอยู่ 

ไม่ใช่ยามปกติ ถ้าจะถอยหลังขึ้นไปก่อนปลดแอกจากฝรั่งเศส ก็จะเห็น

ได้ว่า สมัยนั้นแทรกเตอร์ที่จะปรับปรุงสำาหรับไถนาข้าวยังไม่มี

ส่วนในเวียดนามใต้ซึ่งกำาลังต่อสู้กันอยู่ในเวลานี้ ก็

ปรากฏว่า ยังมิได้ใช้แทรกเตอร์กันแพร่หลาย แต่การที่พลเมืองใน

ไซ่ง่อนได้เพิ่มขึ้นมากก็เนื่องจากเหตุอื่น ๆ  อันเกี่ยวกับการสงคราม 

ซึ่งต่างกับประเทศท่ีเวลานี้มิได้อยู่ในสภาพสงคราม คนชนบทเข้ามา

ในเมืองเนื่องจากเคร่ืองมือการผลิตในชนบทซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยใหม่

ได้ทุ่นแรงชาวชนบท และชาวชนบทเข้ามาในเมืองเพื่อประกอบการ

อุตสาหกรรมหรือมีอาชีพอย่างอื่นในเมือง
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๓. เหตุแห่งการที่อัตราของคนในเมืองเป็นส่วนร้อยต่อ 

พลเมืองทั่วประเทศมีมากข้ึนน้ัน ก็มีเหตุหลายอย่างซึ่งวิชาประชากร- 

ศาสตร์ได้กล่าวไว้ แต่มีเหตุสำาคัญอันหนึ่ง ก็คือ เนื่องจากเครื่องมือการ

ผลิตสมัยใหม่ซึ่งเป็นเครื่องมือทุ่นแรง เมื่อมีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นเท่าใด การใช้แรงคนก็ยอมต้องลดน้อยลงไปเป็นธรรมดา

การที่จะเข้าใจเร่ืองน้ีเป็นการยากสำาหรับผู้ที่ใช้ความคิดอัน

สืบเนื่องจากระบบศักดินา เพราะระบบศักดินานั้นมีรากฐานหยั่งลงไป

ถึงเครื่องมือการผลิตของระบบศักดินา คือ การใช้ไถไม้และสัตว์พาหนะ 

ผู้ใดมีความคิดศักดินาชนิดนี้อยู่ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจว่า เคร่ืองจักรกล

สมัยใหม่จะมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับเปลี่ยนโฉมหน้าของชนบท และ

คงตั้งทัศนะถือเอาชนบทของประเทศไทยเป็นส่ิงท่ีคงอยู่กับที่ตามคติ

ความคิดศักดินาซ่ึงเป็นความคิดอติโลกาจารย์ (ซึ่งบางคนใช้ศัพท์ 

ผิด ๆ  ว่า อภิปรัชญา)

สำาหรับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งแม้จะเป็นความคิดเจ้าสมบัติ

หรือบุคคลสามัญที่แม้จะไม่ก้าวหน้าเป็นสังคมนิยม ก็ยังก้าวหน้ากว่า  

ความคิดศักดินา คือ พวกเหล่านี้ก็ยอมใช้ความคิดสามัญว่า เครื่องจักร

กลเป็นเครื่องทุ่นแรงงาน ทำาให้ลดแรงงานของมนุษย์และสัตว์ได้ 

เพียงใด

ส่วนพวกที่ก้าวหน้าอย่างแท้จริง คือ ทราบซึมในคำาสอน

ของปฐมเมธีอย่างแท้จริงและทราบซึมในคติพจน์ของปรมาจารย์อย่าง

แท้จริง ก็ยิ่งจะเข้าใจได้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์นายทุน เพราะปฐมเมธี

และปรมาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ชัดแจ้งถึงการที่ระบบทุนได้พัฒนาเครื่องมือ 

การผลิตศักดินา แต่เขาได้พัฒนาเพื่อใช้สำาหรับระบบทุน แต่ฝ่ายสังคม 

ก็นำามาใช้เพื่อสถาปนาระบบสังคมนิยม แต่ปัญหาของประเทศที่ยัง 

ไม่ได้ปลดแอกซึ่งเครื่องมือจักรกลสมัยใหม่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าชนบทดัง
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ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นความจริงที่ประจักษ์เป็นรูปธรรม และเร่ืองน้ี 

ปฐมเมธีก็ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าถึงการคล่ีคลายที่จะทำาให้เมืองได้

ใหญ่ขึ้นโดยเครื่องมือสมัยใหม่และคนงานก็ย่อมมาจากชนบทนั่นเอง

และเมื่อมีงานไม่พอคนว่างงานก็มาก ฉะนั้น ปฐมเมธีจึงได้กล่าวไว้ถึง

คนว่างงานประกอบเป็นกองทัพผู้ว่างงานในเมือง

ดังนั้น การศึกษาคำาสอนของปฐมเมธีให้เข้าใจนั้น ผู้ศึกษา

จะต้องล้างความคิดศักดินาอันเป็นความคิดที่ลำ้าหลังมากให้หมดไป 

เสียก่อน แล้วก็ล้างความคิดนายทุนให้หมดไป มิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่

จะเข้าใจทางโน้มระหว่างชนบทกับในเมือง

๔. สำาหรับประเทศไทยน้ันได้ประมาณตัวเลขอย่างคร่าว ๆ  

จากสถิติ เท่าที่รวบรวมได้แนบมาด้วยเพื่อขอให้ดาตรวจสอบอีกครั้ง

หนึ่ง อย่างไรก็ตามเป็นการแสดงว่า จนถึงปี ๒๕๐๖ นั้น แทรกเตอร์มี

อยู่ในประเทศไทยเป็นจำานวนไม่น้อย คือ คิดเป็นราคาเกือบ ๕๐๐ ล้าน

บาท และต่อจากปี ๒๕๐๖ มาจนถึงเวลานี้จะมีเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าใด

ปัญหาสำาคัญอีกอย่างหน่ึงก็คือ ถ้าเครื่องทุนแรงมีเพิ่มข้ึน

อย่างรวดเร็ว อีกท้ังกระแสไฟฟ้าที่ฟังวิทยุว่า ได้ขยายมากนั้น จะเป็น

เหตุให้ชนบทได้เปล่ียนโฉมหน้าเพียงใดและเร็วเพียงใด และเรายังจะ

ควรใช้ความคิดศักดินาเป็นบรรทัดมาวัดสภาพชนบทของไทยได้เพียงไร

ความรู้ทัว่ไปฉบับที่ ๒

ปาล, แป๋ว, ดา ลูกรัก

ให้ลูกประชุมกันศึกษาเรื่องต่อไปนี้ ต่อจากที่ได้ส่งฉบับที่ ๑ 

ไปทางปาลแล้ว คำาว่า “เรื่องที่ ๑” ในฉบับก่อน ให้แก้เป็น “ฉบับที่ ๑” 

เพราะบางฉบับอาจมีหลายเรื่อง
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๑. ขอให้พิจารณาประชากรในเขตเทศบาลทั่วราชอาณาจักร

ตามที่ค้นได้ดั่งนี้

ก. พ.ศ. ๒๔๙๕ พลเมืองท่ัวประเทศ ๒๐,๘๓๑,๐๐๐ 

คน พลเมืองในเขตทุก ๆ  เทศบาล (คนในเมือง) ๒,๒๕๓,๕7๕ คน 

ประมาณเท่ากับร้อยละ ๑๐.๘ ของพลเมืองทั้งหมด

ข. พ.ศ. ๒๕๐๓ พลเมืองทั่วประเทศ ๒๖,๓๘๘,๐๐๐ 

คน พลเมืองในเขตทุกเทศบาล (คนในเมือง) ๓,๒7๓,๘๖๕ คน 

ประมาณเท่ากับร้อยละ ๑๒.๔ ของพลเมืองทั้งหมด

เพียงเท่าที่ค้นตัวเลขได้ดังกล่าวแล้ว ก็จะเห็นว่า คนในเมือง

เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด และต่อจาก พ.ศ. ๒๕๐๓ มาถึง ๒๕๑๑ ซึ่งตาม

กิตติศัพท์ว่า ทุกเทศบาลมีคนเพิ่มมากนั้นจะเป็นไปสักเพียงไหน? และ

อีกไม่กี่ปีจะเป็นอย่างไร?

๒. ปฐมเมธีกล่าวไว้ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ว่า ทุกสิ่งมีการ 

เปลี่ยนแปลงจะพิจารณาอย่างเมตาฟิสิกส์ว่า ประชากรชนบทเคยเป็น 

อย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ ท่านกล่าวอีกว่า เจ้าสมบัติน้ันพัฒนา

เครื่องมือการผลิตและเทคนิคกับวิทยาศาสตร์อย่างไม่หยุดยั้ง แต่

พวกเขาพัฒนาไปแล้วในที่สุดก็ขัดแย้งกับความสัมพันธ์ทางสังคม 

มิใช่ว่า ระบบสังคมก้าวหน้าเท่านั้นที่พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคกับ

วิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ก็ชัดแจ้งว่า แทรกเตอร์นั้นนายทุนคิดขึ้น

ก่อน ถ้าถือว่า มนุษย์ไม่คิดพัฒนาเครื่องมือแล้ว ป่านนี้เราก็ยังอยู่ใน

ระบบเครื่องมือหินขรุขระ

ใน ค.ศ. ๑๘๔7-๑๘๔๘ นั้นเครื่องมือไอนำ้าพัฒนาถึงขีดสูง 

และเป็นเหตุให้เมืองขยายใหญ่โต คนชนบทเข้ามาเป็นกรรมกรในเมือง

มาก (ว่าง ๆ  จงดูแผนที่ปารีสสมัย ๑๘๐๐ ว่า มีขนาดแค่ไหน ขยาย

ในกลางศตวรรษที่ ๑๙ แค่ไหน ปัจจุบันแค่ไหน) ต่อมาพลังไฟฟ้าได้
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พัฒนา ทำาให้ชนบทกับเมืองเปลี่ยนสภาพไป ท่านเลฯ๒ ได้พัฒนาคติ 

วิทยาศาสตร์ของปฐมเมธีอย่างแท้จริง ท่านเอาใจใส่ในเรื่องไฟฟ้ามาก 

ท่านรู้ว่า จะอภิวัฒน์พลังการผลิตอย่างไร และเปล่ียนโฉมหน้าชนบท

กับเมืองอย่างไร

๓. การกวาดล้างความคิดทุนนิยมเพื่อมีความคิดสังคมนิยม

นั้นเป็นการดี แต่ถ้ากวาดความคิดทุนนิยมเพื่อมีความคิดตามการผลิต

ศักดินาที่ใช้เครื่องมือและเทคนิคล้าหลังตามระบบศักดินานั้น คือ การ

ถอยหลัง ฉะนั้น การพิจารณาสภาพชนบทและเมืองของไทยในปัจจุบัน 

โดยอาศัยความคิดชนิดผลิตศักดินา จึงไม่ได้สัจจะ เพราะเครื่องมือและ

เทคนิคกับวิทยาศาสตร์ในการเกษตรกับอุตสาหกรรมของไทยได้พัฒนา

ไปตามทุนนิยมมากแล้ว ยกเว้นชนบทที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารที่ยัง

คงรูปเศรษฐกิจศักดินาหรือซากปฐมสหการ

เรื่องเคร่ืองมือนั้นได้กล่าวมาบ้างแล้วในฉบับก่อน บัดน้ีได้

อ่านบทความของ ม.จ.สิทธิพร ปรากฏว่า ไร่ข้าวโพดนั้นใช้เครื่องไถ  

นี่ก็เข้าใจได้ เพราะที่ไร่นั้นเมื่อโค่นป่าก็ยังมีตอไม้ จะใช้ควายวัวไถอย่าง

ศักดินา ก็จะทำาให้ไถหัก วัวควายขาหัก แม้ที่นาก็มีบันทึกของทูรยท์ำาไว้

ให้ว่า มีคนหัวแหลมลงทุนซื้อแทรกเตอร์ เงินผ่อนไปรับจ้างชาวมาไถนา 

(เราก็รู้มาก่อนแล้ว แต่พูดไปไม่มีใครเชื่อก็เสียเวลา เพราะบางคนอาจมี

อุปาทานว่า เมืองไทยน่าหรือจะก้าวหน้าขนาดนั้น) ปาล ดา คงรู้เรื่อง 

ขอให้เล่าให้แป๋วฟังด้วย

ส่วนไฟฟ้านั้นคงได้ยินกันว่า มีเขื่อนยันฮี และมีเขื่อนนำ้าพอง 

และกำาลังทำาเขื่อนก้ันแม่นำ้าน่าน เม่ือ ๒-๓ วันน้ีมีข่าวเร่ืองเขื่อง “ผา 

มอง” ที่องค์การแม่นำ้าโขงจะสร้างก้ันแม่นำ้าโขงระหว่างไทยลาว อีก 

๒ คือ เลนิน. 
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๖-7 ปีจะเสร็จ ใช้เงินกู้บ้าง ต่างประเทศด้วยบ้าง รวม ๘๐๐ ล้าน

เหรียญ สรอ. จะได้ไฟฟ้า ๖ ล้านกิโลวัตต์ ว่า เป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดเขื่อน

หนึ่งในโลก และยังทดนำ้าทำาให้ที่ดิน ๑๒ ล้านไร่ในภาคอีสานทำานาได้

ปีละ ๒ ครั้ง นี่ลองคิดดูบ้างว่า ชนบทในภาคนั้นจะเปลี่ยนโฉมหน้า

เหมือนดังที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไป และชนบทของ สรอ. เองต้องเปลี่ยนไป  

เพราะก่อน ๆ  นั้น สรอ. ก็เป็นชนบท แต่เมื่อเครื่องมือกับไฟฟ้าเทคนิค 

วิทยาศาสตร์พัฒนาไป ชาวนิโกรในชนบทก็รับบาป คือ ต้องท้ิงชนบท

เข้ามาเป็นคนในเมือง และชาวนาไทยในอนาคตจะเป็นเช่นน้ันหรือไม่ 

แม้ในเกาหลีใต้ชาวนาก็ต้องประสบสภาพเช่นนั้น และยังมีบางแห่งที่มัก

จะไม่มีใครกล้าวิจัยว่า เหตุใดชาวนาที่นั้นจึงนิ่ง ๆ  อยู่ จะนึกว่า คงทำา

นาสมัยศักดินากระนั้นหรือ ถ้าเช่นนั้น คงไม่นิ่งอยู่ได้ คือ ต้องคิดว่า แม้

รัฐบาลท่ีน่ันไม่ช่วยเครื่องมือ แต่ตามระบบทุนนั้นพ่อค้าย่อมหัวแหลม 

คือ หาเคร่ืองมือมาขาย หรือมีคนซ้ือเอามารับจ้างชาวนาไถนา สภาพ

ของคนชนบทก็เปลี่ยนไป

๔. เป็นการง่ายสำาหรับคนที่มีสมองบริสุทธิ์ที่จะคิดว่า ถ้า

ไถนา ๒๐ ไร่ให้เสร็จใน ๑ วันน้ัน ถ้าใช้ควายก็ประมาณ ๒๐-๕๐ ตัว 

และใช้คน ๒๐-๕๐ คน แต่ใช้แทรกเตอร์เพียง ๑ คัน ใช้คนคนเดียวก็ 

ไถนา ๒๐ ไร่เสร็จใน ๑ วันได้ แรงงานคนก็ลดน้อยลงอย่างมาก  

ในไม่ช้าคนที่ปลดปล่อยน้ันก็ต้องเข้ามาในเมืองเพื่อหากินเป็นกรรมกร

หรือมาตกค้างเป็นกองทัพผู้ว่างงาน ดั่งที่ชาวนิโกรอเมริกันเป็นอยู่ และ

ในเมืองไทยกำาลังจะเป็นเช่นนั้นดังที่มีข่าวอยู่บ่อย ๆ  แล้วว่า คนว่างงาน

ในนครมากและมีอันธพาล

๕. คนธรรมดาสามัญย่อมรู้และได้สติว่า คนน้อยจะไปทำา

วงล้อมคนมากกว่าได้อย่างไร? ขณะที่คนชนบทใดมีมากกว่าคนใน

เมืองก็ตั้งวงล้อมได้ แต่ถ้าเมื่อใดประชากรเป็นไปตามกฎวิทยาศาสตร์
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ดั่งกล่าวข้างต้น เช่น ญ่ีปุ่น ซ่ึงเม่ือเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ม ี

พลเมอืงเพยีง ๒ ล้าน ๕ แสนคน บดันีมี้ถึง ๑๐ ล้านคน และเมอืงอืน่ ๆ   

ก็มีคนในเมืองเพ่ิมมาก และนักประชากรศาสตร์ก็วิจัยว่า อีก ๒๐ ปี  

ชาวนาญ่ีปุ่นจะมีเพียงร้อยละ ๕ ของพลเมืองทั้งหมด นี่สภาพจะเป็น

อย่างไรกัน ฝร่ังเศสก็เถิดดังได้บอกตัวเลขชาวนามาแล้วว่า ลดลง

อย่างเร็วมาก ปฐมเมธีไม่ล้าสมัยดอก ขอให้ศึกษาของท่านให้จริง ๆ  

ถึงแก่นแห่งการเป็นวิทยาศาสตร์เถิด และกวาดล้างความคิดตามการ

ผลิตศักดินาก็จะช่วยให้เข้าใจว่า ที่ท่านกล่าวในสมัยท่านซึ่งทุนนิยม 

กำาลังพัฒนานั้นชนบทกับเมืองมีความสัมพันธ์ในอัตราอย่างไร ปัญหา

อยู่ที่การแก้ระบบทุนที่กำาลังพัฒนา ก็ต้องรู้ว่า ระบบทุนพัฒนาอย่างไร 

ชนบทและเมืองมีโฉมหน้าที่จะดำาเนินอย่างไร

ความรู้ทัว่ไปฉบับที่ ๓

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๑๑

ปาล, แป๋ว, ดา ลูกรัก

ด้วยแม่ได้ให้พ่ออ่าน นสพ. ซึ่งมีผู้วิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

เทศบาลในกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีในชนบท พ่อได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นหลายประการซึ่งเป็นความรู้ทั่วไปสำาหรับลูก

ด้วย ฉะน้ัน จึงได้ส่งความเห็นน้ีมาทางลูก เพื่อให้ลูกทั้งสามพิจารณา

อย่างละเอียดสุขุม และขอให้ลูกนำาจดหมายฉบับน้ีไปอ่านให้แม่ฟัง 

เพราะแม่แก่แล้ว ก็ไม่ต้องอ่านเอง แต่ถ้าแม่ได้ฟังผู้อื่นอ่านก็เข้าใจได้

๑. ผู้วิจัยที่อยู่ในประเทศและที่อยู่นอกประเทศต้องอาศัย

ความรู้ตามธรรมชาติเป็นพื้นเบื้องแรกและอาศัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

กับวิทยาศาสตร์สังคม ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ และการเคลื่อนไหว
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ของสังคมทั้งภายในและในโลกอย่างลึกซึ้ง จึงจะช่วยให้วิจัยสังคมได้

ถูกต้อง แม้ผู้ลี้ภัยในต่างประเทศถ้าได้อาศัยหลักดังกล่าวนั้นก็สามารถ

วิจัยสังคมของตนกับของโลกได้อย่างใกล้เคียง เช่น ม. ต้องตกค้างอยู่

ลอนดอนถึง ๓๔ ปี และ อ. ต้องตกค้างอยู่ที่ลอนดอนถึง ๔๖ ปี และ 

ล. ต้องอยู่ในยุโรปตะวันตกในสวิสเซอร์แลนด์หลายปี แต่ท่านก็สามารถ

วิจัยสภาพของสังคมของท่านได้อย่างถูกต้องกว่าผู้ที่อยู่ในประเทศอีก

หลายคน๓

ผู้วิจัยการเลือกตั้งใน ก.ท. ที่เห็นปรากฏการณ์เพียงด้านหนึ่ง

ว่า แม้แต่คนยากจนใน ก.ท. ก็ไม่ไปออกเสียงลงคะแนนให้แก่วรรณะ

หรือเหล่าอันดับวรรณะของตน แล้วก็สรุปโดยตั้งความหวังว่า จะได้

คะแนนเสียงจากคนในชนบทท่ีสามารถตะล่อมคะแนนในเมืองได้นั้น 

ก็น่าใช้สติและความเฉลียวดูปรากฏการณ์อีกด้านหน่ึงประกอบว่า คน

ยากจนใน ก.ท. เวลานี้ ก็ประกอบด้วยคนที่เกิดใน ก.ท. หรือมีถิ่นที่

อยู่ใน ก.ท. มาช้านาน แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนยากจนที่มาจากชนบท 

สด ๆ  ร้อน ๆ  หรือไม่นานมาน้ีเอง ซ่ึงเป็นเหตุสำาคัญอันหนึ่งที่ทำาให้ 

ก.ท. มีพลเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ ๒ ล้าน ๔ แสนเศษเมื่อ

ปลาย พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้วลองวิจัยไปว่า ถ้าคนชนบทไม่หลั่งไหลเข้ามา

อยู่ใน ก.ท. คือ ยังคงอยู่ในชนบทตามเดิมแล้ว พวกยากจนเหล่านั้นจะ

เสี่ยงตนไปลงคะแนนให้พรรคชาวนากระนั้นหรือ? เหตุใดเล่าถ้าถือว่า 

คนชนบทมีจิตสำานึกสูงกว่าคนในเมือง แต่คนชนบทที่เพิ่มหลั่งไหล 

เข้ามาอยู่ใน ก.ท. ก็สูญสิ้นจิตสำานึกที่มีอยู่ไปรวดเร็วได้อย่างไร? ฉะนั้น 

ต้องพิจารณาตามหลักดังกล่าวข้างต้นให้ละเอียดถี่ถ้วนตามสภาพที ่

แท้จริงทางภววิสัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง

๓ ม., อ., ล. คือ มาร์กซ์, เองเกลส์, เลนิน ตามลำาดับ.
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ความคิดและจิตสำานึกตามท่ีเป็นจริงของแต่ละวรรณะและเหล่าอันดับ

ต่าง ๆ  ของวรรณะ

๒. เป็นความจริงที่ชาวนายากจนในชนบทเป็นคะแนนเสียง

สำาคัญของบรรดาพรรคชาวนา ดังน้ัน เฉพาะในประเทศที่ชาวนา 

ยากจนเป็นจำานวนส่วนข้างมากท่ีสุดของบรรดาชาวนา เฉพาะใน

ประเทศเช่นนั้น พรรคชาวนาก็อาศัยเสียงข้างมากที่สุดนั้นตะล่อมเสียง

ของพรรคต่าง ๆ  ที่หาเสียงอยู่ในเมืองได้และสามารถได้ชัยชนะในการ

ประกอบเป็นรัฐบาลได้ ทั้งน้ีก็เป็นไปตามกฎธรรมดาเรานี่เอง แม้แต่

เด็กที่เล่นล้อมวงกันตามสวนสาธารณะ เด็กฝ่ายข้างมากก็สามารถล้อม

เด็กฝ่ายข้างน้อยได้

แต่ถ้าบุคคลใช้ปัญญาประกอบด้วยสติท่ีใช้ความฉลาด

ประกอบด้วยความเฉลียว แม้แต่ยังไม่ต้องพลิกหนังสือสถิติ ก็จะ

สังเกตได้ง่ายเหลือเกินว่า ชาวนายากจนไทยไม่เคยต้องอพยพไปหากิน

ในประเทศอื่น แต่บางประเทศมีชาวนายากจนอย่างแร้นแค้นที่สุดเป็น

จำานวนมาก ถึงกับอพยพเข้ามาหากินในประเทศไทย ดังที่คนรุ่นเก่า

ของไทยพูดกันว่า อพยพมาเพียงมีเสื้อผืนหมอนใบเท่าน้ัน ก็แสดงว่า  

ประเทศเหล่าน้ันมีชาวนายากจนมากมายเพียงใด ส่วนในประเทศ 

ใกล้เคียงกับประเทศไทยอื่น ๆ  ซึ่งเคยอยู่ใต้อำานาจฝร่ังและมีประเพณี

เกี่ยวกับเจ้าที่ดินเหมือนกับประเทศอื่น แต่ไม่เหมือนกับประเทศไทย

นั้น ก็ได้มีชาวนายากจนละทิ้งถ่ินเดิมของตนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

จำานวนไม่น้อย เพียงเท่านี้ก็น่าจะได้สติถึงสภาพของความยากจนและ

จำานวนของชาวนายากจนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเหล่านั้น

ถ้าได้สติบ้างแล้ว ผู้วิจัยที่ก้าวหน้าก็ควรดูสถิติดังต่อไปนี้

ก. แม้สถิติ พ.ศ. ๒๕๐๐ จะล้าสมัย แต่ให้ดูสถิติใหม่

เอี่ยมที่สุดซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้สำารวจไว้ โดยปรากฏจากคำาสัมภาษณ์
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ของนายพจน์ สารสิน เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๙ ปรากฏว่า อัตราส่วน

ร้อยของชาวนาที่เช่านาผู้อื่นทำา คือ (๑) ภาคอีสานร้อยละ ๑๓ (๒) ภาค

ใต้ร้อยละ ๑๕ (๓) ภาคเหนือร้อยละ ๒๔ (๔) ภาคกลางร้อยละ ๕๖ 

ถัวเฉลี่ยทั่วประเทศร้อยละ ๒7 ดังนี้ ตามสติแห่งสามัญสำานึกก็เห็น

ได้แล้วว่า คะแนนเสียงชาวนายากจนที่เช่านาผู้อื่นทำาร้อยละ ๒7 นั้น 

ก็ยังเป็นส่วนน้อยซึ่งไม่สามารถตะล่อมคะแนนเสียงของพรรคอื่น ๆ  ใน

เมืองได้ และถ้าจะพิจารณารายละเอียดให้รู้คำาว่า “ภาค” ตามภววิสัย 

ไม่ใช่ตามนามธรรม ก็จะเห็นว่า ภาคนั้นประกอบด้วยท้องที่กว้างขวาง

อันเป็นท้องที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญก็มี และท่ีอยู่ใกล้คมนาคม

และใกล้ในเมืองก็มี ฉะนั้น ก็น่าคิดว่า ชาวนาที่ต้องเช่านาทำาเป็นส่วน

มากนั้น ตามอัตราดังกล่าวแล้วก็มีอยู่เฉพาะบางท้องที่ของภาคหนึ่ง ๆ  

หาใช่ทั่วทั้งภาคไม่ และน่าได้สติว่า ชาวนายากจนร้อยละ ๑๓ ของภาค

อีสานจะตะล่อมเสียงทั้งภาคอีสานได้อย่างไร ร้อยละ ๑๕ ของภาคใต้

จะตะล่อมภาคใต้ได้อย่างไร ร้อยละ ๒๔ ของภาคเหนือจะตะล่อมภาค 

เหนือได้อย่างไร ส่วนในภาคกลางที่ถัวเฉลี่ยทั้งภาคมีผู้เช่านาร้อยละ 

๕๖ น้ันก็ปรากฏว่า เป็นเรื่องของส่วนถัวเฉลี่ย เพราะมีในเขตท่ีดิน 

ไม่สมบูรณ์ เช่น บริเวณซึ่งเดิมเรียกว่า ทุ่งหลวง อันได้แก่บางส่วนของ

จังหวัดอยุธยา บางส่วนของปทุมธานี บางส่วนของสระบุรี บางส่วนของ

ฉะเชิงเทรา บางส่วนของอำาเภอมีนบุรี ซึ่งบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม

เดิมเป็นเจ้าท่ีดินใหญ่ แล้วต่อมาก็มี ม.ร.ว.สุวพันธุ์ รับช่วง บริเวณนั้น

มีผู้เช่านาร้อยละ 7๖ แต่เมื่อถัวทั้งภาคกลางอีกมากมายหลายจังหวัด

ซึ่งมีผู้เช่านาอัตราส่วนน้อยกว่านั้น ก็ทำาให้ส่วนถัวเฉลี่ยท่ัวท้ังภาคเป็น 

ร้อยละ ๕๖ แม้กระนั้นก็ดีลองถามเด็ก ๆ  ที่เล่นล้อมวงว่า คน ๕๖ คน

จะล้อมวงคน ๔๔ คนได้หรือไม่ เพราะแม้ ๕๖ จะมากกว่า ๔๔ ก็เป็น

จำานวนมากที่ไล่เลี่ยเหลือเกิน
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ข. ถ้าจะดูสถิติปี ๒๕๐๖ ถึงอัตราส่วนร้อยของชาวนา

ทั้งที่มีที่ดินของตนเองและเป็นผู้เช่านาท่ีต้องไปกู้ยืมเงินผู้อื่นแล้วก็

ปรากฏว่า (๑). เจ้าของนาเป็นหนี้ร้อยละ ๓๕.๘, (๒). ผู้เช่านาเป็นหนี้

ร้อยละ ๖๔.๒, ทั้งนี้ก็แสดงว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของนาเองอีกจำานวนมากมาย

ส่วนข้างมากมิได้มีหนี้สินที่พรรคชาวนาจะถือเป็นข้ออ้างใช้สูตรสำาเร็จ 

เรื่องลดดอกเบี้ย แต่ความกลับปรากฏเก่ียวกับผู้เช่านาว่า มิใช้ผู้เช่า

นาทั้งหมดต้องไปกู้ยืมเงิน คือ ส่วนที่กู้ยืมมีเพียงร้อยละ ๖๔.๒ ส่วน

เจ้าของนาบางส่วนที่เป็นหนี้ร้อยละ ๔๔ นั้นก็หมายความว่า เจ้าของ

นาที่มีกรรมสิทธิ์รวมกับผู้อื่น เช่น พี่น้องเป็นเจ้าของนารวมกันในนา

แปลงเดียวกัน เจ้าของนาบางส่วนที่เป็นหนี้ร้อยละ ๔๔ ยังเหลืออีก ๕๖ 

มิได้เป็นหนี้และตามกฎหมายไทยนั้นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์รวมเมื่อไม่ยอมให้

ท่ีดินแปลงที่ร่วมกันไปเป็นประกันหรือจำานองผู้อื่นแล้วเจ้าของนาที่มี

กรรมสิทธิ์ร่วมบางส่วนที่เป็นลูกหนี้มือเปล่าหาได้ผูกพันที่ดินไม่

ดังน้ัน เราจึงเห็นว่า คะแนนเสียงชาวนายากจนในชนบท

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่พรรคชาวนานั้นก็จะให้คะแนนเสียง 

ได้เฉพาะในบางท้องที่และบางเขตเท่านั้น ผู้วิจัยจะต้องไม่เพ้อฝันเท

กระเป๋าละเมอเพ้อฝันมุ่งหวังแต่จะเอาคะแนนชาวนายากจนซ่ึงตัวเลข

สถิติบ่งชัดอยู่แล้วนั้นมาสรุปง่าย ๆ  ว่า เป็นวิธีหาเสียงท่ีจะตะลอม

พรรคอื่น ๆ  ในเมืองให้ได้สำาเร็จ คือ จำาต้องพิจารณาใช้วิธีหาคะแนน

เสียงทั้งในเมืองและในย่านชุมนุมชนด้วย

๓. บางคนที่มีอุปาทานเกาะแน่นอย่างถอนไม่ขึ้นโดยมิได้

อาศัยการตั้งความคิดดังกล่าวในข้อ ๑ ก็อาจเพ้อฝันว่า แม้ในทุกวันน้ี

ตัวเลขชาวนาที่เช่านาและชาวนาที่กู้ยืมจะมีอัตราเป็นส่วนข้างน้อยอยู ่

ก็ดี แต่ต่อไปก็จะต้องมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ความหวังเช่นนี้อาจเป็นได้

ถ้าตั้งทรรศนะที่สืบมาจากระบบเศรษฐกิจศักดินาและพิจารณาอย่าง 
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เมตาฟิสิกส์หรืออติโลกาจารย์ แต่ถ้าพิจารณาโดยอาศัยวิทยาศาสตร์

สังคมและที่ ม. กับ ต. ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งก็จะได้สติอย่างหนึ่งดังนี้

ได้คัดสำาเนา ค.ศ. ๑๘๔7 ต่อท้ายนี้และที่จะกล่าวในข้อ ๔ ต่อไป

แต่ ณ ที่นี้ขอเตือนให้ระลึกว่า สังคมใดที่ยังอยู่ในระบบ

เศรษฐกิจศักดินานั้นเจ้าที่ดินศักดินามีอำานาจเป็นเจ้าถิ่นผูกขาด

เศรษฐกิจในท้องถิ่น แต่เม่ือสังคมใดที่ระบบทุนสมัยใหม่ได้เข้าไป

แทนที่นั้นระบบทุนสมัยใหม่ก็ดำาเนินไปสู่การโค่นรากเศรษฐกิจศักดินา

ทีเดียวและพัฒนาระบบทุนสมัยใหม่ขึ้นแทนที่ ผู้ที่มีความคิดทาง

พันทาง คือ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ไม่ใช่ เศรษฐกิจศักดินาก็ไม่เชิง ก็

อาจมองในแง่การช่วยเหลือของรัฐเมื่อเห็นว่า งบประมาณของรัฐซึ่งเป็น

ส่วนของสังคมได้ช่วยเรื่องที่ดินและหนี้สินแก่ชาวนาได้ไม่มากก็ทึกทัก

ว่า เศรษฐกิจศักดินาของไทยยังอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาก แม้

กระนั้นถ้าดูให้รอบคอบถึงทางด้านสหกรณ์เครดิทกับสหกรณ์เช่าซื้อ

ที่ดินก็จะเห็นตัวเลขว่า ภายหลัง พ.ศ. ๒๔7๕ จำานวนสหกรณ์ได้เพิ่ม

ขึ้นมากมายทุก ๆ  ปีจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ มีจำานวนสหกรณ์ ๑ หมื่นเศษ

และมีจำานวนสมาชิก ๓ แสนคนเศษสมาชิกในที่น้ีหมายถึงหัวหน้า

ครอบครัวเกษตร เมื่อเทียบอัตราส่วนของหัวหน้าครอบครัวเกษตรแล้ว 

หัวหน้าครอบครัวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็มีอัตราร้อยละ ๘-๙ แม้จะยัง

น้อยอยู่แต่จำานวนสหกรณ์จะต้องเพิ่มขึ้นมิใช่ลดน้อยลง ผู้ใดตั้งความ

หวังว่า จำานวนสหกรณ์จะลดน้อยลงนั้นก็เป็นฝืนกงล้อประวัติศาสตร์

อย่างไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวปรากฏถึงการที่กรมพัฒนาที่ดิน

ตกลงที่จะซ้ือที่ดินของ ม.ร.ว.สุวพันธุ์ เจ้าที่ดินใหญ่เพื่อขายผ่อนส่ง 

ให้แก่ชาวนา นี่ก็เป็นวิธีต่อสู้ของรัฐบาลเจ้าสมบัติในทางเศรษฐกิจชนิด

หนึ่ง
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อนึ่ง ผู้ที่มีความคิดเศรษฐกิจแบบศักดินาเจือปนกับความคิด 

ท่ีอ้างว่าสมัยใหม่ แต่มิใช่ทางวิทยาศาสตร์นั้น ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้

ในเรื่องบทบาทของธนาคารซ่ึงเป็นขุมคลังแห่งระบบทุนตามที่ ม. อ. 

ล. ส. ได้กล่าวไว้และเป็นความจริงที่ปรากฏข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน

ซึ่งมีธนาคารหรือขุมคลังสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายและมีสาขาแทบทุก

หัวระแหง ขุมคลังสมัยใหม่เหล่านี้ต่อสู้ทั้งนายทุนศักดินาและพลังที่

ก้าวหน้า ให้ถามผู้ที่เคยทำางานธนาคารก็จะตอบได้ว่า ขุมคลังซึ่งเป็น

ธนาคารเอกชนได้มีวิธีการให้เกษตรกรกู้เงินโดยดอกเบี้ยตำ่ากว่านายทุน

ศักดินาเดิม เพราะได้อ่านรายงานของบางธนาคารเช่นธนาคารกรุงเทพ

ก็ได้เปิดแผนกให้ชาวนาร่วมกันกู้เงินโดยดอกเบี้ยตำ่ากว่าที่ชาวนากู้จาก

นายทุนศักดินาแห่งท้องที่ ทั้งนี้ก็แสดงว่า ขุมคลังอันเป็นนายทุนสมัย

ใหม่ก็ทำาไปเพื่อประโยชน์แห่งระบบทุนที่เขากำาลังพัฒนา เราจะปฏิเสธ

เสียทีเดียวว่า เขาจะทำาไปไม่ได้ผลก็เป็นการพิจารณาอย่างอัตวิสัย 

ไม่รอบคอบ จริงอยู่สิ่งทั้งหลายดังกล่าวมาน้ีพวกเจ้าสมบัติสมัยใหม ่

ก็ต้องขยายระบบของพวกเขาข้ึน แต่เขาจะทำาได้ช้าเร็วเพียงใดก็ต้อง 

คอยสงัเกตต่อไป แต่การทีจ่ะนึก ๆ  เอาตามสตูรอนัใดกไ็ม่รูว่้า เศรษฐกจิ 

ชาวนาไทยยังคงเป็นอย่างเศรษฐกิจศักดินานั้นก็เป็นการไม่ถูกต้องตาม

รูปธรรมที่ประจักษ์ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการที่พรรคการเมืองจะหาเสียง

ก็จะต้องคิดทุก ๆ  วิถีทางทั้งในสภาพที่เศรษฐกิจศักดินายังคงเหลืออยู่

และเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปตามระบบทุนสมัยใหม่จะหาเสียงชนิดไหนก็

ต้องดูตามสภาพท้องที่กาลสมัย และเมื่อยังไม่สำารวจให้ละเอียดถี่ถ้วน

แล้วก็จะดำาเนินอย่างแบบนักการพนันแข่งม้าตัวเดียวในเมื่อม้ามีแข่งขัน

หลายม้าก็หมายความว่า เมื่อม้าตัวที่แทงม้าถึงที่แข่งเป็นที่ ๒ รองลงไป  

เงินเดิมพันก็เสียเปล่า ดังนั้น ผู้ที่จะดำาเนินการเลือกต้ังในเมืองไทยจะ

ต้องคิดทุก ๆ  ด้าน ด้านใดอันเป็นพื้นที่ของชาวนายากจนก็ใช้วิธีนั้น  
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ถ้าพ้ืนที่ใดเป็นของชาวนาที่ไม่ยากจนหรือเป็นการหาคะแนนเสียงใน

เมืองซึ่งมีพลเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกวันก็ต้องใช้วิธีให้เหมาะสม

๔. พ่อได้ส่งความรู้ทั่วไปฉบับที่ ๑ และท่ี ๒ เรื่องคนชนบท

ต้องลดน้อยลงเมื่อเทียบอัตราส่วนกับคนในเมือง ขอให้ลูกนำามาอ่าน

พิจารณาประกอบความเห็นนี้อีกครั้งหนึ่ง

ในฉบับที่ ๑ และที่ ๒ พอได้อ้างถึงวิชาประชากรศาสตร์ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์และได้อ้างถึงคำาสอนของ ม. กับ อ.  

ที่กล่าวไว้ซึ่งหวังว่า ลูกคงได้นำามาพิจารณาว่า แม้ท่านจะได้กล่าวไว้

เมื่อ ๑๒7 ปีมาแล้ว แต่สิ่งท่ีประจักษ์ตำาตาเราท้ังหลายรวมทั้งลูกด้วย

นั้นเป็นจริงของท่านหรือไม่ เพ่ือความสะดวกพ่อได้คัดความที่ท่าน

กล่าวไว้ดังที่ได้แนบมาด้วยคำาแปลนั้นแปลจากภาษาอังกฤษแล้วเทียบ

กับภาษาฝรั่งเศส และพ่อได้ดูฉบับฝรั่งเศสของแป๋วพบว่า แป๋วได้ขีด

หมึกแดงไว้ในบางตอนของเรื่องนี้ จึงสันนิษฐานว่า แป๋วได้อ่านอย่าง

เอาใจใส่และคงเข้าใจคำาสอนของท่านตรงตามที่ท่านสอนและตรงตาม 

ที่พ่อเข้าใจ อนึ่ง พ่อได้ตรวจดูว่า ประชากรศาสตร์ที่กล่าวถึงเรื่องอัตรา 

ส่วนของคนชนบทจะลดน้อยลงกว่าคนในเมืองน้ันได้พิมพ์ขึ้นภายหลัง

แถลงการณ์ของ ม. กับ อ. หลายปี ฉะนั้น พ่อถือว่า ม. กับ อ. เป็น 

ผู้ค้นพบกฎนี้ก่อนใคร ๆ

ให้อ่านของท่านให้ละเอียดและเก็บใจความให้แม่รู้ หรืออ่าน

เท่าที่คัดมาให้แม่ฟัง แม่ก็ใช้ปัญญาตามสามัญสำานึกว่า เรื่องที่ประจักษ์

เป็นจริงในยุคนี้อย่างไร

ก. ท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งว่า เพื่อดำารงอยู่ได้ เจ้าสมบัติ

ต้องพัฒนาเครื่องมือการผลิต รวมทั้งเทคนิคและวิทยาศาสตร์อย่างไม่

หยุดยั้ง ได้พัฒนาคมนาคม ได้ขยายตลาด ฯลฯ อันเป็นเหตุให้ชาวนา

ต้องกระเด็นออกจากที่ดินและมีการรวมกลุ่มพลเมืองหนาแน่นเป็นนคร
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ใหญ่ ๆ  ท่านบอกไว้ชัดว่า เมื่อเทียบอัตราส่วนชาวชนบทกับในเมืองแล้ว

จำานวนชาวชนบทจะต้องลดน้อยลงไป

ข. ท่านมิได้กล่าวเฉพาะสภาพการณ์ในยุโรปและ

อเมริกาเท่านั้น ท่านกล่าวว่า พวกเจ้าสมบัติก็ใช้วิธีนั้นขยายต่อไป 

ทั่วทั้งโลกและทำาให้ประชาชาติซึ่งท่านใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “ป่า

เถื่อนและก่ึงป่าเถ่ือน” ตกเข้าอยู่ในระบบทุนและมีสภาพเป็นไปตาม

ระบบทุน เม่ือ ๑๒7 ปีมานั้นชาวยุโรปถือว่า ชาวอัฟริกา อาเซีย 

อเมริกาลาตินเป็นคนป่าเถื่อนหรือเสมือนคนป่าเถื่อน แต่ ม. มิได้กล่าว 

ดูถูกเช่นนั้น ท่านเพียงแต่นำาถ้อยคำานั้นมากล่าวประชดเจ้าสมบัติ แต่

ความหมายของท่านก็คือ ประชาชาตินอกจากยุโรปอเมริกาเหนือก็จะ

ต้องถูกเจ้าสมบัติบังคับให้รับระบบทุนสมัยใหม่

ค. ถ้าเรามองโลกให้กว้างอีกหน่อยก็จะเห็นว่า ใน

ประเทศที่ยังมิได้ปลดแอกแห่งอาเซีย อัฟริกา อเมริกาลาติน ในเวลานี ้

เจ้าสมบัติได้นำาเครื่องมือการผลิตสมัยใหม่ เช่น เครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆ   

รวมทั้งเทคนิควิทยาศาสตร์การเกษตรเข้ามาอย่างรวดเร็วในระยะ  

๑๐ ปีนี้เพียงใด จะเป็นการแปลกปลาดที่สุดที่คิดตามเศรษฐกิจศักดินา 

ว่า เจ้าสมบัติไม่ต้องการเอาเมืองไทยเป็นตลาดค้าเครื่องมือทุ่นแรงและ 

เครื่องเคมีของเขา ถ้าผู้ใดมีสติและเฉลียวใจว่า พ่อค้าในท้องที่ต้องการ 

เป็นเอเย่นต์สินค้าเจ้าสมบัติ อันที่จริงถ้าศึกษาคำาสอนซึ่งท่านผู้รู้ใน 

ประเทศจีนกล่าวไว้แล้วนำามาประยกุต์กจ็ะเข้าใจได้ง่ายเพราะในประเทศ 

จีนสมัยเก่าก็มีชนชั้นคอมปราโดร์๔ท่ีเป็นนายหน้าสินค้าจักรพรรดิ- 

๔ Compradore มาจากภาษาโปรตุเกส แปลว่า นายหน้า และต่อมาใช้กับ ‘รอง’  

ผู้จัดการบริษัทหรือธนาคารฝรั่ง มีหน้าที่ติดต่อกับชาวเมืองที่บริษัทต่างชาติมาตั้ง

สาขา – สุดา พนมยงค์ (แป๋ว).
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นิยม แต่ถ้าผู้ใดไม่นำาคำาสอนนั้นมาประยุกต์แก่สภาพของประเทศไทย

ปัจจุบันก็ไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่า เวลาน้ีเครื่องมือทุ่นแรงและบริภัณฑ์

ต่าง ๆ  ในทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้เข้ามาสู่เมืองไทยอย่างรวดเร็วใน

ระยเวลา ๑๐ ปี ท้ังท่ีมีบริษัทของเข้าสมบัติเองและพ่อค้าสมองใสที่

เป็นเอเย่นต์ทำานองเป็นคอมปราโดร์หรือนายหน้าของจักรวรรดินิยม 

แต่ความจริงก็ปรากฏตำาตาอยู่ว่า ในปัจจุบันนี้เคร่ืองมือการผลิต  

การสื่อสาร และบริภัณฑ์ทั้งหลายของจักรฯ และนายทุนสมัยใหม่ได้

หล่ังไหลเข้ามาเมืองไทยรวดเร็วเพียงใด และเป็นเหตุให้อัตราส่วนของ

พลเมืองในชนบทไทยเทียบกับพลเมืองในพระนครและในเขตเทศบาล

แล้วเป็นอย่างไร ดั่งที่พ่อได้กล่าวไว้ในฉบับที่ ๑ และที่ ๒ แล้ว เพียง 

พ.ศ. ๒๕๑๐ พลเมืองในพระนครที่เพิ่มขึ้นมากและเมื่อพิจารณา 

พลเมืองในเขตเทศบาลทุกเทศบาลทั่วราชอาณาจักรแล้วเมื่อ พ.ศ. 

๒๔๙๕ คนในเขตเทศบาลมีเพียงร้อยละ ๑๐.๘ ของพลเมืองทั่วประเทศ 

ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ ขึ้นไปถึงเป็นอัตราร้อยละ ๑๒.๔ ของพลเมืองทั้งหมด 

ใน สรอ. พลเมืองในชนบทเหลือเพียงร้อยละ 7.7 แต่เนื้อที่นาและ

ผลิตผลของ สรอ. ก็มิได้ลดลงไป คือ ยังมีทั้งข้าวสาลีและข้าวจ้าว 

ส่งขายไปต่างประเทศ ในฝรั่งเศสที่ลูกอยู่นั้น ขอให้ยืนยันที่พ่อบอกมา

ว่า จริงหรือไม่ว่า เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๔ ขาวนาฝรั่งเศสมี ๕ ล้านคนเศษ 

ครั้นถึง ค.ศ. ๑๙๖๒ เหลือเพียง ๓ ล้านคนเศษ แต่ฝร่ังเศสก็ยังผลิต

ข้าวสาลีส่งขายนอกประเทศและขายให้แก่ประเทศหนึ่งในอาเซียได้ถึง  

๕ แสนตันเมื่อปีกลายนี้ มิใช่ว่า คนชนบทลดน้อยลงไป แต่ผลิตผลจะ

ต้องลดน้อยลงไป หากแต่เป็นโดยมีเคร่ืองทุ่นแรงจึงทำาให้แรงงานที่

ต้องใช้คนต้องลดน้อยลงไป แล้วก็ต้องทำาให้คนต้องมารวมศูนย์อยู่ใน

เมือง ในญี่ปุ่นจำานวนชาวนาก็ลดน้อยลงไป ดังที่ได้บอกมาแล้วและการ
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ผลิตข้าวของญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  มิใช่ว่า อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมแล้วเลิกการทำานา

ง. สิ่งที่มาร์กซ์ได้กล่าวไว้เมื่อ ๑๒7 ปีนั้นจะถือว่า 

ท่านกล่าวไว้นมนานแล้วจึงเป็นของล้าสมัย คือ จะต้องพัฒนาให ้

เข้ากับยุคปัจจุบัน แต่พ่อเห็นว่า คำากล่าวของท่านเป็นกฎวิทยาศาสตร์

ทางสังคม และโลกที่ดำาเนินไปทุกวันน้ีรวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้นก็

เป็นไปตามกฎที่ท่านได้กล่าวไว้นั่นเอง จึงขอให้ลูกพิจารณาว่า จะ

พิจารณาคำาสอนของ ม. ให้พัฒนาเข้ากับยุคชนิดไหน คือ ยุคเทคนิค

กับวิทยาศาสตร์ที่ประจักษ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเราและต่อหน้าต่อตา 

คนไทย หรือเราจะพัฒนาชนิดว่า เศรษฐกิจศักดินาของไทยอยู่อย่างไร

ก็คงอยู่อย่างนั้น จะใช้วัวควายไถนาอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้น จะไม่ใช้

พลังไฟฟ้าเพื่อทุ่นแรงอย่างไรก็ไม่ได้ ทั้ง ๆ  ที่ได้ยินกันจนสะเทือนหูว่า 

มีเขื่อนนำ้าตกพลังไฟฟ้าที่ทำาอยู่แล้วและกำาลังทำาอยู่ และที่มีแผนการ

จะกั้นแม่นำ้าโขงก็ไม่มีอิทธิพลท่ีจะเปล่ียนสภาพชนบทของไทยกระน้ัน

หรือ พ่อปรารถนาท่ีจะให้ลูกตั้งสติในการใช้ความคิดดังกล่าวแล้วใน 

ข้อหน่ึงและอย่าหวังเลยว่า กงล้อประวัติศาสตร์ ดังที่ ม. ได้กล่าวไว้

จะวกกลับไปให้ประเทศไทยคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจศักดินา ผู้ใดขืน

หวังเช่นนั้นก็สิ้นชีพเปล่าและไม่มีทางที่จะเห็นสังคมได้ถอยหลังเข้าไป

มีสภาพเช่นนั้นอีก

จ. ม. อ. ท่านจึงได้กล่าวไว้ว่า ในที่สุดก็จะมีสอง

วรรณะที่จะต้องเผชิญหน้าต่อกัน คือ วรรณะเจ้าสมบัติ ซ่ึงเป็นส่วน

น้อย และวรรณะไร้สมบัติ ซึ่งหมายถึงกรรมกรในเมืองและผู้ว่างงาน 

ในเมือง ซึ่งจะกลายเป็นพลเมืองส่วนมากของสังคม ส่วนชาวนานั้น 

เม่ือจำานวนลดน้อยลงไป ฐานะก็เปลี่ยนเป็นชั้นรองของของกรรมกร

และผู้ว่างงานในเมือง ฉะนั้น ในการหาเสียงคะแนนเลือกตั้งที่จะมีขึ้น 
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ในคราวหน้าก็ดี หรือจะคิดในคราวต่อ ๆ  ไปอีกหลาย ๆ  สมัย หรือ

ตลอดชั่วชีวิตของลูกหลานนั้น ก็ต้องคำานึกถึงวิธีหาคะแนนเสียงท้ังใน

เมือง ชนบท ให้เหมาะสมแก่สภาพของสังคมที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง และ

ที่กำาลังพัฒนาอยู่ และที่จะพัฒนาต่อไปตามกฎวิทยาศาสตร์ของสังคม

ส่วนจิตสำานึกของคนในเมืองที่ผู้วิจัยบางคนเห็นว่า แม้คนจน

ในเมืองก็ไม่ตื่นตัวที่จะลงคะแนนเสียงให้พรรคของฝ่ายตนนั้น ก็ต้อง

พิจารณาตามกฎวิทยาศาสตร์ของสังคม เพราะว่า มิใช่อยู่ดี ๆ  คนเรา 

ก็จะมีจิตสำานึกสูงที่จะเสี่ยงไปลงคะแนน แต่อย่างน้อยคนยากจนท่ี

เป็นพื้นฐานดีกว่าที่จะหาเสียงลงคะแนนจากพวกเจ้าสมบัติในเมือง 

ไม่กี่คน ปัญหาก็อยู่ที่ว่า ถ้าไม่มีการจัดตั้งที่ถูกต้องเหมาะสมที่ให้คนจน

ในเมืองยอมรับการนำาของพรรคการเมืองใด ๆ  แล้วพรรคนั้น ๆ  ก็ไม่มี

ทางได้คะแนนเสียง เรื่องความตื่นตัวของคนจนในเมืองและวิธีจัดตั้ง 

วิธีหาคะแนนเสียงอย่างไรจะเหมาะสมนั้น วิทยาศาสตร์ทางสังคมได้

กล่าวชี้แจงไว้อย่างมากมาย หากแต่ว่า เราจะสนใจหรือไม่สนใจเท่านั้น 

แต่อย่างไรก็ตามต้องเป็นที่แน่นอนว่า กฎวิทยาศาสตร์สังคมนี้ต้อง

ประจักษ์จริง และในที่สุดเมื่อกรรมกรและคนยากจนในเมืองประกอบ

เป็นพลเมืองส่วนข้างมากของสังคมแล้ว พวกเขาก็จะต้องมีเสียงข้าง

มากในการเลือกตั้งและได้รับชัยชนะ
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ความรู้ทัว่ไปฉบับที่ ๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๑

ปาล, แปว, ดา ลูกรัก

วันนี้ขอส่งความรู้ทั่วไปเก่ียวกับปัญหาการเลือกตั้งในชนบท

และในเมืองต่อจากที่ได้บอกมา ๓ ฉบับก่อนแล้ว และส่งตัวเลขสถิติ

เพิ่มเติมมาทางแม่อีกส่วนหนึ่ง

๑. ตัวเลขสถิติที่พ่อบอกมานั้นรวบรวมได้เท่าที่มีเอกสาร 

อยู่ในมือ ตัวเลขเหล่านั้นอาจเก่าไปบ้าง แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าลูกจับกฎ

แห่งทางโน้มของพลเมืองในเมืองกับพลเมืองในชนบทได้แล้ว ก็สามารถ

ที่จะวินิจฉัยได้ว่า ตัวเลขสถิติต่อ ๆ  มาจากท่ีพ่อได้บอกไป ก็จะแสดง

ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นถึงกฎอันเป็นสัจจะของปฐมเมธีซึ่งกล่าวไว้ว่า เมื่อระบบ

ทุนสมัยใหม่ได้เข้ามาในประเทศใดท้องที่ใดแล้ว อัตราพลเมืองในชนบท

จะลดน้อยลง ส่วนอัตราคนในเมืองจะเพิ่มขึ้น พ่อเพียงให้หลักไว้โดย 

ขอให้ลูกติดตามตัวเลขสถิติด้วยตนเอง

ในระหว่างท่ีลูกยังไม่ได้สถิติที่ทันสมัย แต่ก็มีทางที่จะใช้

ความสังเกตได้ โดยลูกอยู่ที่ปารีสย่อมมีโอกาสได้พบคนท่ีมาจากเมือง

ไทย ก็ให้เอาใจใส่สอบถามดูจากปรากฏการณ์ท่ีประจักษ์แก่คนนั้น ๆ   

ว่า นอกจากคนในกรุงเทพมีเพิ่มขึ้นมากแล้ว คนในหัวเมือง คือ ท่ี

ชุมนุมชนในหัวเมืองได้มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใด เมื่อรับฟังแล้วก็

กรองข่าวที่รับฟังว่าจะเชื่อเป็นจริงได้เพียงใด

สำาหรับพ่อนั้นก็ได้สดับตรับฟังจากข่าววิทยุบ้าง จาก นสพ. 

บ้าง ก็ได้ข่าวว่า นอกจากกรุงเทพแล้ว เมืองและที่ชุมนุมชนในหัวเมือง

หลายแห่งก็มีคนเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ซึ่งพ่อไม่อยากพรรณนาให้ 

ยืดยาว จะขอยกตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นซึ่ง สยามนิกร ฉบับ ๑๒ 
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ตุลาคมปีนี้ ได้ลงบทความของ ร.ท. จารุบุตร อดีตผู้แทนขอนแก่น ซึ่ง

พ่อได้คัดสำาเนาแนบมาเพ่ือให้ลูกประกอบพิจารณาด้วย พ่อเคยไป

โคราชครั้งที่หนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ทั้งสอง

ครั้งนั้นรถไฟภาคอีสานไปถึงโคราชเท่านั้น พ.ศ. ๒๔7๑ ไปบุรีรัมย์กับ

สุรินทร์ ขณะที่รถไฟเพิ่งไปถึงสุรินทร์ พ.ศ. ๒๔7๓ ไปถึงอุบลเมื่อรถไฟ 

เพิ่งเดินถึงอุบล พ.ศ. ๒๔7๙ พ่อไปอีสานหลายจังหวัด ได้หยุด 

ตรวจการที่ขอนแก่นขณะที่รถไฟเพิ่งถึงขอนแก่น ขณะนั้นขอนแก่นเป็น

เมืองเล็ก ๆ  มีที่ทำาการรัฐบาลและบ้านพักข้าราชการที่เป็นไม้เก่า ๆ   

ยังมิใช้เป็นย่านการค้าที่สำาคัญ คนในเมืองก็มีไม่มาก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

อดีตผู้แทนบางคนก็ได้กล่าวถึงสภาพขอนแก่นซึ่งมิได้ก้าวหน้าไปกว่า

ที่พ่อเคยไปมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔7๙ แต่มาใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ปรากฏว่า  

ขอนแก่นได้เปลี่ยนสภาพเป็นเมืองที่สำาคัญ มีอุตสาหกรรมหลายอย่าง 

และถ้าจะพิจารณาในด้านขุมคลัง คือ ธนาคารซึ่งกุมยอดเศรษฐกิจ

ทุนนิยมก็ปรากฏว่า ขอนแก่นมีสาขาธนาคารถึง ๑๓ แห่ง นับว่า  

เป็นมากที่สุดในภาคอีสาน มากกว่านครราชสีมาที่มีเพียง ๑๒ แห่ง  

มากกว่าอุบลที่มีเพียง 7 แห่ง มากกว่าอุดรที่มีเพียง ๖ แห่ง ขอให้ดู

รายละเอียดใน สยามนิกร ที่แนบมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ก็แสดงว่า สังคมไทย

ในท้องที่และภาคนั้นได้พัฒนาไปตามกฎของปฐมเมธี

๒. เป็นความจริงที่ปฐมเมธีกล่าวไว้ว่า การท่ีระบุบทุนได้

พัฒนาข้ึนน้ันได้ทำาให้พวกที่มีหัวศักดินาอาลัยอาวรณ์ระบบเศรษฐกิจ

ศักดินาเก่าของเขายิ่งนัก แต่พวกเขาก็ไม่อาจที่จะเหน่ียวรั้งกงล้อของ

ประวัติศาสตร์ไว้ได้ สำาหรับผู้ที่ก้าวหน้านั้นก็จะต้องไม่ตั้งความคิด

เศรษฐกิจศักดินาเอามาเหนี่ยวร้ังความคิดของตนในการวินิจฉัยสภาพ

ของสังคมไทยที่กำาลังเดินไปตามกฎวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกฎ

วิทยาศาสตร์สังคม
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ก. ต้องเข้าใจโดยไม่ไขว้เขวว่า ระบบทุนสมัยใหม่ที่ได้

เกิดข้ึนมาน้ันมิใช่ทำาลายการกดขี่เบียดเบียนให้หมดไป คือ เป็นเพียง

เปลี่ยนระบบการกดขี่เบียดเบียนอย่างใหม่ขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น การคิด

เลือกตั้งที่จะเอาชนะ ก็ต้องคิดวิธีที่เหมาะสมแก่สภาพของการกดขี่

เบียดเบียนที่ยังคงค้างอยู่ และที่กำาลังเกิดข้ึนใหม่ และจะวิวรรตต่อไป

ตามกฎดังกล่าวแล้ว และมีรูปธรรมที่ประจักษ์ขึ้นแล้ว

ข. ปฐมเมธีก็ได้กล่าวไว้ชัดว่า ในระหว่างระบบกดข่ี 

เบียดเบียนต่าง ๆ  นั้น ระบบใดที่เกิดขึ้นใหม่ก็ย่อมผ่อนการกดขี่

เบียดเบียนให้ลดน้อยลงกว่าเก่า เช่น ระบบศักดินาก็ได้ผ่อนการกดขี่

เบียดเบียนตามระบบทาส คือ นายทาสอาจมาหรือเฆี่ยนตีทาสได้ แต่

เจ้าศักดินาไม่อาจที่จะมาหรือเฆ่ียนที่ข้าศักดินาหรือไพร่ได้ นายทุน 

ก็ไม่อาจที่จะบังคับให้ข้าศักดินาหรือไพร่มาทำางานให้เปล่าหรือให้ส่ง

ส่วย คือ นายทุนจำาต้องให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้าง แม้จะเป็นค่าจ้างเล็กน้อย

เพียงใด แต่ลูกจ้างก็ยังมีเสรีภาพกว่าข้าศักดินาหรือไพร่

ค. การเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งน้ัน

เร่ิมมาจากพลังการผลิต คือ เครื่องมือการผลิตกับคนที่สามารถทำา

และใช้เครื่องมือนั้น (ขอให้ศึกษาสสารธรรมประติการและวิวรรตการ

ให้ถี่ถ้วน)

ง. เศรษฐกจิเป็นสมุฏฐานของการเมอืงและวฒันธรรม  

รวมท้ังจิตใจและความนึกคิด ดังนั้น ผู้ใดประกอบเศรษฐกิจโดยพลัง

การผลิตชนิดใด ก็มีความนึกคิดตามระบบนั้น หรือตามซากแห่งระบบ

นั้น หรือตามที่รับเอาซากความคิดแห่งระบบน้ัน มายังอยู่ในจิตใจ

จนกว่าจะได้ชำาระล้างซากความคิดเหล่านั้นให้หมดไป

ผู้มีความคิดหรือซากความคิดจากพลังการผลิตตามระบบ

ทาส ก็ใช้ความคิดอย่างที่ใช้กันอยู่ในระบบทาส ผู้ใดมีความคิดหรือซาก
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ความคิดของระบบศักดินาที่ใช้เครื่องมือหัตถกรรม ใช้วัวควายเทียมไถ

ไม้หัวผานเหล็กที่มีความนึกคิดตามระบบเศรษฐกิจศักดินานั้น ผู้ใด

ประกอบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีใช้เคร่ืองมือทุ่นแรงที่ก้าวหน้ากว่าการใช้

แรงสัตว์พาหนะและแรงคน ก็มีความคิดที่ก้าวหน้ากว่าพวกมีความคิด

หรือรับเอาความคิดหรือรับเอาซากความคิดแห่งระบบศักดินา ผู้ใดมี

ความคิดโดยอาศัยกฎวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกฎวิทยาศาสตร์สังคม 

ก็มีความนึกคิดที่ก้าวหน้ากว่าผู้มีความคิดตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

ดังนั้น เราจะสรุปเอาง่าย ๆ  ว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นกรรมกรแล้ว 

ไม่ว่าเป็นกรรมกรยุคใด ก็ต้องมีความคิดอย่างเดียวกัน หรือข้ึนชื่อว่า

เป็นชาวนาแล้ว ไม่ว่าเป็นชาวนายุคใด ก็มีความคิดเป็นชาวนาเช่น

เดียวกันนั้น ยังไม่ถูกต้องตามกฎวิทยาศาสตร์สังคม เพราะกรรมกร

หรือลูกจ้างก็มีอยู่ตั้งแต่โบราณกาล กรรมกรหรือลูกจ้างในโรงงาน

หัตถกรรมอันใช้เคร่ืองมือสมัยศักดินาก็ย่อมมีความนึกคิดต่างกับ

กรรมกรยุคใหม่ที่ใช้เครื่องมือเทคนิควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แม้ในเรื่อง

ชาวนาในสมัยทาสก็มีความคิดตามระบบเศรษฐกิจที่ทาส (ในสมัย

โบราณที่มีระบบทาสนั้นก็มิใช่ว่า บุคคลในสังคมจะมีเพียงสองฝ่าย คือ 

นายทาสกับทาสเท่านั้น คือ ยังมีคนที่เป็นอิสระที่ทำานาของตนเองโดย

ตนมิใช่นายทาสหรือทาส) ในยุคศักดินาข้าศักดินาก็เป็นชาวนาหรือ

ที่เรียกว่า ลูกนา ตามระบบเศรษฐกิจศักดินา ก็เป็นชาวนาซ่ึงมีความ

นึกคิดก้าวหน้ากว่าชาวนาในระบบทาส แต่ล้าหลังกว่าชาวนาในระบบ

ทุน ส่วนในระบบทุนนั้นผู้ทำานาโดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงเทคนิควิทยา

ศาสตร์สมัยใหม่ท่ีเป็นชาวนา แต่ความนึกคิดก็ก้าวหน้ากว่าชาวนาที่

ประกอบเศรษฐกิจศักดินา ฉะนั้น จะสรุปเอาว่า ใครทำานาแล้วก็เป็น

ชาวนาเหมือนกันยังไม่ได้ คือ ต้องดูว่า ทำานาตามวิธีเศรษฐกิจชนิดใด 

แล้วจึงพิจารณาวิธีหาเสียงเลือกตั้งให้เหมาะสมตามสภาพที่แท้จริง
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ท่าน ส.๕ กล่าวไว้ในสสารธรรมประติการและวิวรรตการ จึง

ขอให้ลูกหามาศึกษาและอ่านดู คือ มีตอนหน่ึงท่านกล่าวไว้ว่า ความ

แวดล้อมทางภูมิศาสตร์นั้นมิใช่เป็นปัจจัยเด็ดขาดในการผลักดันให้

สังคมหนึ่ง ๆ  พัฒนาไป ท่านกล่าวไว้อย่างถูกต้องว่า สภาพแวดล้อม

ทางภูมิศาสตร์มีบทบาทแต่เพียงทำาให้ช้าหรือเร็วบ้างในการพัฒนา

เท่านั้น ท่านได้ยกตัวอย่างว่า ในระหว่าง ๓,๐๐๐ ปีนั้น ดินฟ้าอากาศ

ของภูมิภาคยุโรปก็มิได้เปลี่ยนแปลง แต่ระบบสังคมของประเทศ 

ในยุโรปที่มีเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  กัน เช่น ในสหภาพโซเวียต ยุโรป 

ตะวันออกก็มีการเปลี่ยนแปลงจากยุโรปตะวันตก ฉะน้ัน ถ้าถือตาม

ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์แล้ว ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในอาเซียทำาไมจึงมี

ระบบทุนที่พัฒนาถึงขีดสูงสุด ท่าน ส. ยังได้กล่าวไว้อีกว่า พลเมือง

ที่หนาแน่นของประเทศหน่ึงก็มิใช่ปัจจัยชี้ขาดแห่งการที่สังคมหนึ่ง ๆ  

จะวิวรรตไป ท่าน ส. จึงให้หลักไว้ว่า สิ่งที่เป็นพลังชี้ขาดที่ทำาให้สังคม 

หนึ่ง ๆ  พัฒนาไปน้ัน คือ วิถีการผลิตชีวปัจจัยซึ่งประกอบด้วยพลัง

การผลิตและพลังการผลิตก็เริ่มมาจากเครื่องมือการผลิตที่พัฒนาขึ้น

และคนที่สามารถทำาและใช้เครื่องมือการผลิตนั้น เมื่อพลังการผลิต

ได้พัฒนาไปอย่างไรความสัมพันธ์การผลิตก็ต้องพัฒนาไปตาม คือ  

จะเป็นความสัมพันธ์ตามระบบปฐมสหการ หรือตามระบบทาส หรือ

ตามระบบศักดินา หรือตามระบบทุน หรือตามระบบหัวต่อระหว่าง

ระบบทุนกับระบบสังคมนิยม หรือตามระบบสังคมนิยม

เมื่อปรากฏการณ์ได้ประจักษ์แก่เราว่า ในประเทศไทยได้มี

เครื่องมือการผลิตทุ่นแรงสัตว์พาหนะและแรงคน โดยมีพลังไอนำ้าพลัง

เครื่องยนต์พลังไฟฟ้าเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วเช่นนั้น ความ

๕ ส. คือ สตาลิน ?.
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สัมพันธ์การผลิตของประเทศไทยก็จะคงทนตามระบบเศรษฐกิจศักดินา

อยู่ต่อไปอีกไม่ได้ชั่วกัลปาวสาน คือ ในท้องที่ใดที่มีพลังการผลิตใหม่

เกิดขึ้นระบบเศรษฐกิจ ในท้องท่ีน้ันก็ต้องเปล่ียนแปลงไปตาม ถ้าท่ีใด

เครื่องมือการผลิตเทคนิควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังไปไม่ถึง ท้องที่นั้น

ก็ยังคงเป็นระบบเศรษฐกิจศักดินา ฉะน้ัน การหาเสียงเลือกตั้งต้อง

พิจารณาตามสภาพท้องที่กาลสมัยของในประเทศไทยเอง แต่หลัก

สำาคัญก็คือ กฎของปฐมเมธีท่ีว่า อัตราส่วนของพลเมืองในชนบทจะ

ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับคนในเมืองน้ัน เป็นสัจจะที่ไม่มีใครจะเหนี่ยว

กงล้อประวัติศาสตร์ให้คงอยู่กับที่หรือให้ถอยหลัง ผู้ใดขืนเหนี่ยวกงล้อ

ประวัติศาสตร์ที่กำาลังหมุนไปข้างหน้าผู้นั้นก็ต้องล้มหกคะเมนอย่างไม่

เป็นปัญหา

๓. ความนึกคิดของบุคคลต่อระบบสังคมใด ๆ  นั้น เกิดจาก

ก. บุคคลนั้นสัมผัสจากกิจกรรมของตนเอง เช่น 

คนงานโรงงานหัตถกรรมศักดินาก็มีความคิดล้าหลังกว่าคนงานแห่ง

โรงงานจักรกลสมัยใหม่ ชาวนาที่ทำานาตามเครื่องมือเทคนิควิทยา-

ศาสตร์แห่งเศรษฐกิจศักดินาก็มีความนึกคิดล้าหลังกว่าชาวนาที่ใช้

เครื่องมือเทคนิควิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ข. บุคคลมิได้สัมผัสกิจกรรมโดยตนเอง แต่เห็นผู้อื่น

สัมผัสกิจกรรมว่ามีอาการอย่างใด ซึ่งแม้ใกล้ความจริงกว่าการได้ยิน 

คนอื่นเล่าให้ฟัง แต่ก็ยังประสบความรู้สึกได้ไม่เท่ากับสัมผัสเอง

ค. ได้ยินคนอ่ืนเล่าให้ฟัง แม้ผู้เล่ามีเครดิต แต่ก็ต้อง

คำานึงว่า ผู้เล่าพินิจพิจารณาถี่ถ้วน หรือเห็นมาผิวเผิน และได้เห็น

เฉพาะรายเฉพาะท้องที่ ซึ่งจะถือว่าเป็นทั้งจังหวัด ทั้งภาค ทั่วประเทศ

ได้หรือไม่ และ “กาละ” นั้นเป็นอยู่ตลอดไปหรือขยายข้ึนหรือเป็น 

ชั่วขณะแล้วเปลี่ยนแปลงไป
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ง. รับเอาซากความคิดเก่าที่ตกค้างอยู่ คือ แต่ละ

ระบบเศรษฐกิจที่มีความนึกคิดเกิดขึ้น สังคมใหม่คลอดจากครรภ์สังคม

เก่า ความคิดเก่าจึงยังตกค้างมา แม้ความคิดปฐมสหการก็ยังตกค้าง

อยู่ในหลายสังคม ความคิดทาสและความคิดศักดินาก็ตกค้างอยู่ใน

หลายสังคมที่ยังไม่บรรลุขั้นสูง ความคิดทุนก็ตกค้างในระหว่างหัวต่อ

จากระบบทุนกับระบบสังคมนิยม และบางสังคมที่ยังมีระบบเศรษฐกิจ

ค้างมาจากระบบเก่า ๆ  ก็หลีกยังไม่พ้นที่ซากความคิดตามระบบเก่า ๆ  

นั้น ฉะนั้น ผู้ก้าวหน้าต้องชำาระชากความคิดเก่าโดยตั้งทรรศนะบนกฎ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม

จ. รับเอาทฤษฎีซึ่งเมธีคนหนึ่งหรือหลายคนประกอบ

ไว้ หรือปัญญาชนแห่งวรรณะใดประกอบไว้ ในการนี้ก็ต้องพิจารณา 

ให้ลึกซ้ึงว่า ทฤษฎีนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงซึ่งพิสูจน์ได้เพียงใด 

และส่วนใดเป็นหลักนำาท่ัวไป ส่วนใดเป็นเรื่องของเฉพาะสภาพท้องที่ 

กาลสมัย สภาพที่ว่านั้นเป็นสภาพเศรษฐกิจการเมืองปฐมสหการ ทาส 

ศักดินา ทุน และอื่น ๆ  อย่างใด ความนึกคิดของมนุษย์ท่ีเป็นพลัง 

ผลักดันมีอย่างไรตามสภาพนั้น

ฉ. นึกคิดเอาเองโดย (๑) อาศัยความสัมผัสดังกล่าว

ใน ก. ข. ค. ง. เป็นพื้นฐานซึ่งอาจนำาไปสู่ความนึกคิดสร้างสรรค์ได้  

(๒) โดยอาศัยดังกล่าวในข้อ (๑) หรืออาศัยไม่สมบูรณ์ ก็อาจนำาไปสู่

ความนึกคิดเลื่อนลอยหรือความนึกฝัน
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“ของดีของขอนแก่น”
โดย ร.ท. จารุบุตร เรืองสุวรรณ

ผู ้ใดสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ก็มีสถานีทดลองค้นคว้า 

ใหญ่โตทันสมัยที่ท่าพระ มีสถานีผสมพันธุ์ม้าดี ๆ  มาจากหลาย 

ประเทศ นิคมเลี้ยงวัวกำาลังจัดตั้งอีกหลายแห่ง โรงงานขนาดใหญ่

ก็มี เช่น โรงงานทอกระสอบผลิตได้ถึงวันละ ๑๐,๐๐๐ ใบ โรงสี

ขนาดใหญ่มี ๓๓ โรง โรงสีขนาดเล็กรวม ๑,๑๐๐ โรง โรงเลื่อยจักร

ขนาดใหญ่ ๑๑ โรง โรงงานอัดปอ ๔๖ โรง โรงนำ้าอัดลมขนาดวันละ 

๕๐,๐๐๐ ขวด ๑ โรง โรงอัดนุ่นและโรงงานอื่น ๆ  กว่า ๑๕๐ โรง 

อุตสาหกรรมในครอบครัวโดยใช้ฝีมือขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุด คือ การทอ

ผ้าไหม มีประมาณ ๒๓,๐๐๐ ครอบครัว น่าดูที่สุดอยู่ที่อำาเภอชนบท 

การทอเสื่อกกก็มีถึง ๑๕,๐๐๐ ครอบครัว เขาเรียกว่า เสื่อสาด พวก

มีอาชีพอาชีพทางนี้จึงถูกล้อเลียนว่า พวกทะมะสาด (ธรรมศาสตร์) 

สินค้าเสื่อขอนแก่นส่งไปขายถึงภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ การทอ

ผ้าฝ้ายก็มีมากถึง ๔๕,๐๐๐ ครอบครัว

การค้าขายของขอนแก่นเพ่ืองฟูรุดหน้าจนคาดไม่ถึง เห็นได้จาก

ธนาคารเป็นเครื่องวัด เม่ือสิ้นปี ๒๕๑๐ อุดรธานีมีสาขาธนาคาร  

๖ แห่ง อุบลราชธานี 7 แห่ง นครราชสีมา ๑๒ แห่ง แต่ขอนแก่นมี

มากที่สุดในภาคอีสาน คือ ๑๓ แห่ง

สยามนิกร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๑

* ไม่พบฉบับที่ ๕ *
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ความรู้ทัว่ไปฉบับที่ ๖

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๑๑

ปาล, แป๋ว, ดา ลูกรัก

๑. แม่ถือคติพุทธมิใช่คติตามที่ฝรั่งเรียกว่า Religion ซึ่ง

แผลงมาจากคำาลาติน Religase ที่แปลว่า การผูกพัน ฉะนั้น จึงมี

สมองสะอาดที่ใช้ความสังเกตเพ่ือหาสัจจะของความเคลื่อนไหวที่

พบเห็น เช่น ในการที่แม่เห็นว่า มีคนฝรั่งเศสซ้ือแฟลตที่สร้างใหม่ 

จำานวนมาก จึงปรารภว่า คนเอาเงินที่ไหนมาซื้อกัน ความต้องการรู้ของ

แม่ที่ปรารภมาน้ันเป็นประเด็นท่ีลูกท้ังสามควรสนใจอย่างยิ่ง เพราะ

เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสังคมระบบทุนในฝรั่งเศสที่กำาลังเป็นอยู่

และพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต ขอให้ลูกระลึกคำาสอนของท่านเลฯ 

ที่ว่า เมธีมิได้ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงผ่านไป คือ ได้

ค้นคว้าเพื่อรู้แจ้งในกฎของสังคม ฉะนั้น ขอลูกอย่าละเลยสภาพการณ์

ที่ประจักษ์อยู่แก่ตาตนเอง แล้วศึกษาค้นคว้าให้รู้ทั้งข้อเท็จจริงและรู้ว่า 

กฎแท้จริงของสังคมได้วิวรรตไปอย่างไร ฉะน้ัน ให้ลูกศึกษาค้นคว้า 

ดังต่อไปนี้แล้วแจ้งให้แม่ทราบด้วย

ก. ขอให้ลูกช่วยกันติดต่อสอบถามจากเพื่อน จาก 

สำานักงานขายแฟลต จากครูบาอาจารย์ให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นเบื้องแรกว่า 

ผู้ที่ซื้อแฟลตกันมากมายนั้นเป็นบุคคลจำาพวกใด อยู่ในอาชีพและเหล่า

อันดับของชนชั้นวรรณะใด

สำาหรับพ่อที่อยู่ห่างไกลนั้นไม่รู้ข้อเท็จจริงได้อย่าง 

ใกล้ชิด แต่มีข้อสังเกตเท่าที่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสที่เคยรับเมื่อ ๒ 

ปีก่อนนั้น เห็นว่า ปัญหาที่เราจะต้องพิจารณา คือ แฟลตใหม่ชนิดที่มี

ราคาขายระหว่าง ๕ หมื่น - ๒ แสนแฟรงค์ ซึ่งมีคนต้องการมาก พ่อจึง 
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มีความเห็นเพื่อให้ลูกลองสอบสวนดูว่า จะเป็นเช่นที่กล่าวต่อไปนี้หรือ

ไม่

(๑) สำาหรับกรรมกรน้ัน ไม่มีทุนที่จะซื้อแฟลต

ดังกล่าวน้ีได้ ส่วนนายทุนที่เป็นเจ้าสมบัติผูกขาดหรือนายทุนขนาด

ใหญ่ เขาก็ย่อมมีบ้านและแฟลตอยู่ในทำาเลดีมาก่อนแล้ว เขาคงจะไม่

ซื้อแฟลตตามที่ราคากล่าวข้างต้น นอกจากเขาจะเป็นเจ้าของอาคาร

สร้างแฟลตชนิดดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น ผู้ซื้อแฟลตตามราคาดังกล่าวแล้ว

ก็คงจะเป็นผู้มีรายได้ขนาดกลาง ในการนี้ก็อาจมีผู้มีรายได้ขนาดกลาง

ที่เป็นพนักงานของรัฐชั้นหัวหน้ากองขึ้นไปหรือชั้นหัวหน้าแผนกขึ้นไป 

สุดแท้แต่ว่า เวลานี้ข้ารัฐการเหล่านั้นมีอัตราเงินเดือนในอัตราที่พอจะ

ซื้อได้อย่างไร, พวกที่ทำางานในวิสาหกิจของนายทุนซึ่งมีเงินเดือนขนาด

ข้ารัฐการดังกล่าวแล้ว พวกประกอบวิสาหกิจและการค้าขนาดกลาง 

รวมทั้งผู้เป็นนายหน้าและตัวแทนค้าต่างที่มีรายได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า  

ข้ารัฐการที่กล่าวแล้ว, พวกประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ 

แพทย์ ศิลปิน และนักเขียนต่าง ๆ  ฯลฯ ที่มีรายได้ดังกล่าวแล้ว,  

นักเกษตรกรขนาดกลาง ซึ่งปัจจุบันนี้ขายพืชผลได้ดี เพราะได้รับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลและต้องการที่จะมีแฟลตอยู่ในเมือง และพวกอาชีพ

อื่น ๆ  ที่มีรายได้เทียบดังกล่าวข้างต้นนี้

(๒) พวกดังกล่าวข้างต้นนั้นก็มีเงินรายได้จาก

อาชีพของเขาดังได้กล่าวมาแล้ว นั่นเป็นวิธีที่เราพิจารณารายได้ทางตรง 

ของเขาที่ได้เป็นประจำาอยู่ แต่ปัญหาที่ลูกควรศึกษา ซึ่งมีสอนไว้ทั้ง

ในทางเศรษฐศาสตร์และทางกฎหมาย คือ การประหยัด โดยวิธีเอา

ประกันชีวิต วิธีนี้ไม่เคยปรากฏในระบบเศรษฐกิจศักดินา (เศรษฐกิจ

ลูกนาหรือเศรษฐกิจส่วย) แต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบทุน

และได้แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ และยิ่ง
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แพร่หลายมากขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เช่น ผู้เอาประกันชีวิต 

๑ แสนแฟรงค์เป็นเวลา ๒๐ ปี ก็จ่ายเบี้ยประกันประมาณปีละ ๕ พัน

แฟรงค์เท่านั้น ถ้าผู้เอาประกันตายก่อน ๒๐ ปี ทายาทก็ได้เงิน ๑ แสน

แฟรงค์ แต่ถ้าผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ถึง ๒๐ ปีก็ได้เงิน ๑ แสนแฟรงค์

แล้ว ยังมีโบนัสแถมให้อีกประมาณ ๓ หมื่นแฟรงค์ เป็นต้น พวกฝรั่งได้

นิยมการออมทรัพย์โดยวิธีประกันชีวิตน้ีมาก ฉะนั้น ในปีหนึ่ง ๆ  การ

เอาประกันชีวิตก็ถึงกำาหนดมาก และเมื่อผู้เอาประกันชีวิตได้เงินประกัน

ครบถ้วน พร้อมทั้งโบนัสแล้ว ก็เอาไปซื้อหลักทรัพย์ เช่น ใครไม่มีที่อยู่

ก็เอาไปซื้อแฟลต 

ให้ถามแม่ดูก็รู้ว่า เม่ือคร้ังลิตา๖เกิดนั้น พ่อเอา

ประกันชีวิต ๑ หมื่นบาทเป็นเวลา ๒๐ ปี และเมื่อปาลเกิดพ่อก็เอา

ประกันชีวิตจำานวนเท่ากันกับที่ลิตาเกิด แต่เนื่องจากเกิดสงคราม ราคา

เงินตกตำ่าและพ่อต้องระเหเร่ร่อน จึงไม่ได้ประโยชน์จากการประกัน 

ชีวิตที่ทำาไว้ ถ้าสมมติว่า ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและราคาเงินยัง 

ดีอยู่ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ พ่อก็จะได้รับเงินรวมทั้งโบนัสประมาณ  

๑ หม่ืน ๓ พันบาท ซึ่งตามราคาเงินเก่าแล้ว สร้างบ้านที่เป็นตึกได้  

๑ หลัง และในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็จะได้เงินจำานวนเท่ากันนั้นซึ่งอาจใช้

เป็นทุนการศึกษาของลูก ๆ  ได้อีก ส่วนเบี้ยประกันนั้นก็จ่ายเพียงปีหนึ่ง

ฉบับละประมาณ ๕๐๐ บาทเท่านั้น วิธีประหยัดโดยเอาประกันชีวิต 

พวกเศรษฐกิจศักดินาไม่รู้จัก ยกเว้นพวกเจ้าและขุนนางชั้นสูงสมัยเก่า 

บางคนที่รู้เรื่องก็เอาประกันชีวิตกับบริษัทฝรั่งไว้ ต่อมาในสมัย ร.๖ และ 

ร.7 จึงมีบริษัทเอาประกันชีวิตสิงคโปร์มาตั้งสาขา ซึ่งพ่อเอาประกัน

ชีวิตไว้ดังกล่าวแล้ว และมีการโฆษณาเผยแพร่ไปยังข้าราชการใน 

๖ ลลิตา พนมยงค์ ธิดาคนแรกของปรีดี-พูนศุข.
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หัวเมือง ซึ่งผู้ที่มีเงินเดือนประมาณ ๓๐๐ บาทสมัยนั้น เป็นหัวหน้าศาล 

ที่พอรู้เรื่องประกันชีวิต ก็เอาประกันชีวิตไว้ เช่น พระนิติทัณฑ์ฯ7 

เป็นต้น ในเมืองไทยเวลานี้มีบริษัทประกันชีวิตมากมาย การออมทรัพย์

โดยเอาวิธีประกันชีวิตก็กำาลังพัฒนาไปตามทำานองของเมืองฝรั่งแห่ง

ทุนนิยม

(๓) เงินได้โดยวิธีออมทรัพย์ซึ่งธนาคารต่าง ๆ   

จัดขึ้น เช่น ในเมืองไทย ธนาคารออมสินได้มีประกาศอยู่เสมอว่า ถ้า

ฝากออมสินไว้เป็นเวลากี่ปีเป็นจำานวนเงินเท่าใด ก็มีสิทธิ์กู้จากธนาคาร

ออมสินเท่ากับเงินฝากเพื่อเอาไปสร้างบ้านผ่อนส่งระยะยาวเป็นเวลา 

๑๕ ปีก็มี และคิดดอกเบี้ยโดยราคาถูก

(๔) โดยบริษัทเครดิตอสังหาริมทรัพย์ที่ปลูก

อาคารแล้วขายแฟลตโดยวิธีส่งเงินผ่อน เข้าใจว่าในฝรั่งเศสมีบริษัท

เช่นนี้มาก และพวกฝรั่งเศสด้วยกันก็ซ้ือเงินผ่อนได้สะดวกกว่าคน 

ต่างประเทศ นอกจากนั้นผู้ที่ซื้อแฟลตด้วยเงินสด ก็มีทางจำานองโดย

เสียดอกเบี้ยถูกกว่าที่จะเช่าแฟลตเขาอยู่

เท่าที่พ่อได้กล่าวมาแล้วนี้เพียงข้อสังเกตโดย

สังเขปเท่านั้น ขอให้ลูกศึกษาค้นคว้าต่อไป เพราะเป็นกฎความ

เคลื่อนไหวของสังคมที่มีระบบทุนกำาลังดำาเนินอยู่ เราจะหลีกเลี่ยง

ปัญหานี้โดยจะตั้งทัศนศึกษาเอาแต่เศรษฐกิจอย่างเก่า ก็จะตาม

เหตุการณ์ไม่ทัน

ข. เมื่อได้ข้อเท็จจริงและรู้หลักการพอสมควรดังกล่าว

ในข้อ ก. แล้ว ก็จะต้องพิจารณาต่อไปถึงการวิวรรตแห่งชนชั้นวรรณะ

ว่า เมื่อระบบทุนเข้าไปแล้ว ได้มีชนชั้นวรรณะอย่างใดเกิดขึ้นในระหว่าง

7 พระนิติทัณฑ์ประภาศ (สนอง สุจริต) สามีของนางชวนชื่น น้องสาวของนายปรีดี. 
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กลางมากน้อยเพียงใด และถ้ายิ่งระบบทุนดำาเนินไปเร็ว ชนชั้นวรรณะ

กลางที่เพิ่มขึ้นเร็ว ปัญหาสำาคัญในทางทฤษฎียังมีอีกว่า 

(๑) แฟลตอันเป็นที่อาศัยของบุคคลนั้นถือว่า เป็น

ปัจจัยการผลิตหรือไม่ ตามลัทธิสังคมนิยมที่มุ่งเอาปัจจัยการผลิตเป็น

ของสังคมนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับแฟลตอันเป็นที่อาศัยอยู่หรือไม่

(๒) ถ้าผู้ซื้อแฟลตมิใช่มีรายได้จากการกดข่ี

ขูดรีด แต่เป็นการเอาเงินที่ประหยัดโดยนำ้าพักนำ้าแรงของตนตามวิธี

การประหยัดต่าง ๆ  ดังกล่าวมาแล้ว จะถือว่าเป็นทุนได้อย่างไรหรือไม่  

ให้ศึกษาดูในแถลงการณ์ ๑๘๔7 ที่กล่าวว่า รายได้ที่บุคคลหามาได้ด้วย

แรงงานของตนนั้นมิใช่เป็นสิ่งที่จะต้องแตะต้อง แต่ปัญหาก็มีต่อไปอีก

ถึงอัตรารายได้ที่ลูกจ้างในวิสาหกิจมีอยู่แต่ก่อน ๆ  ว่า แพงไปหรือไม่มี

ค่าส่วนเกินหรือไม่ ท้ังนี้ ก็มีผู้แย้งอีกว่า ในสังคมที่อัตราเงินเดือนยังมี

แตกต่างกันอยู่ก็ได้อธิบายกันไว้ว่า เป็นค่าแรงตามคุณภาพของแรงทาง

กายหรือทางสมอง ดังนั้น ผู้ที่ได้เงินเดือนไม่สูงเกินไป แต่แทนที่เขาจะ

สุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเดือนให้หมดในทันที เช่น ได้เดือนละ ๑ พันบาทแต่เขา

จะเก็บไว้เดือนละ ๒๐๐ บาท คือ ใช้เพียงเดือนละ ๘๐๐ บาท เช่นนี้เงิน

ที่เขาออมทรัพย์ไว้เดือนละ ๒๐๐ บาทนั้น เมื่อ ๒๐ ปีก็เป็นเงิน ๔ หมื่น 

๘ พันบาท จะถือว่าเขากดขี่ขูดรีดชนช้ันวรรณะใด ปัญหาเรื่องนี้ก็ยังมี

อีกมากซึ่งจะต้องคอยศึกษาต่อไป และเรื่องนี้ก็ต้องทำาดั่งที่คติพจน์สอน

ไว้ว่า ต้องศึกษาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจากผู้ใดทั้งสิ้น ผู้ใดมีพื้นฐานเศรษฐกิจ

ถึงขนาดไหน ก็มีทรรศนะทางการเมืองขนาดนั้น แต่โลกทุกวันนี้กำาลัง

เคลื่อนไหวมีการเศรษฐกิจของระบบทุนที่ก้าวหน้า ก็ต้องศึกษาให้รู้ถึง

ระบบทุนพัฒนาอย่างไร และวิทยาศาสตร์สังคมที่แท้จริงจะต้องดำาเนิน

อย่างไร
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๒. ภายหลังที่ได้ส่งความรู ้ทั่วไปมายังลูกเกี่ยวกับการ

เคลื่อนไหวของสังคมไทยภายใต้ระบบทุนที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตาม

กฎของเมธีนั้นแล้ว พ่อก็ได้รับฟังวิทยุและอ่านเอกสารหนังสือพิมพ์

ทั้งภายในและต่างประเทศ มีข่าวซึ่งไม่ต้องค้นคว้าอะไรอีกมากมายใน

ระหว่าง 7 วันนี้ จึงขอบอกมายังลูกโดยสังเขป ดังจะกล่าวต่อไปนี้

ก. ขอให้ลูกยึดหลักให้ม่ันตามที่ ส. อธิบายไว้ว่า 

ความแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลเพียงแต่ทำาให้วิวรรตการของ

สังคมช้าหรือเร็วลงบ้างเท่าน้ัน มิใช่เป็นปัญหาชี้ขาด อันที่จริงการที ่

นักภูมิศาสตร์แบ่งโลกเป็นทวีปต่าง ๆ  นั้น ก็แบ่งซีกโลกเอาเอง ส่วน

ดินฟ้าอากาศนั้น บางทวีปก็มีทั้งหนาวร้อน เช่น อาเซีย ที่ไซบีเรียก็

หนาวจัด ที่อินโดนิเซียก็ร้อน ในอาฟริกาก็มีอากาศต่าง ๆ  กัน ใน

อเมริกาเหนือกลางใต้ก็มีอากาศต่าง ๆ  กัน ท่าน ส. จึงกล่าวไว้ว่า  

สิ่งเด็ดขาดที่ทำาให้สังคมวิวรรตไป คือ วิถีการผลิต อันได้แก่พลัง 

การผลิต ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือการผลิต และบุคคลที่สามารถทำา

และใช้เครื่องมือน้ัน ซึ่งความสัมพันธ์ทางการผลิตว่า จะเป็นระบบใด 

ต้องพัฒนาให้สอดคล้องไป และท่านได้กล่าวว่า ปัญหาเร่ิมมาจาก

เครื่องมือการผลิตซึ่งมนุษย์พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ข. พ่อฟังวิทยุและอ่าน นสพ. ต่างประเทศได้ความ

เพิ่มเติมถึงการเคลื่อนไหวของบางประเทศแห่งบางทวีป ดังต่อไปนี้

(๑) บทความวิทยุญี่ปุ่นเกี่ยวกับญี่ปุ่น ๑๐๐ ปี 

ในสัปดาห์ที่แล้ว ได้อธิบายถึงการที่ญี่ปุ่นได้เปลี่ยนจากระบบศักดินา

มาเป็นระบบทุนเริ่มในสมัยเมจิเมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๘ ให้สังเกตว่า ในขณะ 

มีแถลงการณ์ ค.ศ. ๑๘๔7 นั้น ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศกสิกรรมแบบ

ศักดินา ฝ่ายญี่ปุ่นเขาก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น วิทยุญี่ปุ่นบอกว่า แม้เริ่ม 

สมัยเมจิแล้ว ก็ยังเป็นเศรษฐกิจศักดินาอยู่อีกหลายปี แล้วจึงเร่ิม 
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มีโรงทอผ้าใช้เครื่องจักรไอนำ้าอย่างยุโรป แต่ก็ยังเตาะแตะอยู่อีก ครั้นถึง  

ค.ศ. ๑๙๐๑ จึงเริ่มมีโรงถลุงเหล็กยาวากา ซึ่งถลุงได้เพียงปีละ ๑ หมื่น 

๕ พันตันเท่านั้น แล้วจึงค่อย ๆ  มี ร.ง. แต่หนักไปทางสร้างอาวุธและ

เรือรบ ญี่ปุ่นรำ่ารวยในสมัยสงครามครั้งที่ ๑ เพราะยุโรปเป็นสนามรบ

อุตสาหกรรมต้องชะงัก แต่เสร็จสงครามครั้งที่ ๑ แล้ว เศรษฐกิจญี่ปุ่น 

ตกตำ่า แล้วญี่ปุ่นใช้วิธีรุกรานจนเกิดสงครามครั้งที่ ๒ ระหว่างสงคราม 

โลกคร้ังที่ ๒ อุตสาหกรรมญี่ปุ่นถูกทำาลายลงเกือบราบคาบ ญ่ีปุ่นเพิ่ง

ฟื้นก่อร่างสร้างตัวเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๘ และอีก ๑๐ ปีต่อมา ก็ได้พัฒนา

เครื่องมือการผลิตโดยเทคนิคสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว จนปรากฏกันแล้ว

ว่า เวลานี้ญี่ปุ่นต่อเรือขนาด ๓ แสนตันเศษใหญ่ที่สุดในโลก ทำารถยนต์

ได้เป็นที่ ๒ ในโลก แม้แต่เปียโนก็ใช้เครื่องอีเล็กโทรนิค และเครื่องจักร

กลไกในการประดิษฐ์ และอื่น ๆ  อีกมากมาย ซึ่งนับว่า รวดเร็วที่สุดใน

ช่ัวระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมานี้ที่ระบบทุนได้พัฒนาไปตาม ๆ  กฎของปฐม

เมธี

(๒) ได้ฟังข่าวกีฬาโอลิมปิคว่า ต่อจากจะมีที่เมือง 

มูนิคที่เยอรมัน แล้วคร้ังต่อไปนั้นประเทศคีเนีย๘ในอาฟริกาขอร้อง

เป็นเจ้าภาพ ซึ่งเขาแสดงถึงความสะดวกและสถานที่ อีกทั้งมีนักกีฬา

ของเขาที่สามารถ แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่า เราจะดูถูกพวกอาฟริกาว่า 

ล้าหลัง ไม่ทันกับเหตุการณ์นั้นไม่ได้ ลูก ๆ  อยู่ในฝรั่งเศสขอให้สนใจ

เกี่ยวกับเรื่องของอาฟริกาว่า ระบบทุนพัฒนาไปขนาดไหน เช่น ใน

อียิปต์ ตูนิเซีย อาลจิเรีย มอรอคโค ฯลฯ

(๓) เมื่อคืนนี้พออ่าน นสพ. โซเชียลเวิร์ด จาก 

ก.ท. ฉบับวันที่ ๖ เดือนนี้ พบเรื่องที่มีหัวข้อข่าวว่า “นครที่เติบโตเร็ว

๘ สันนิษฐานว่า หมายถึง Kenya (เคนยา).



ปรดีีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๓ ๑๘๕

ท่ีสุดในโลก” ซึ่งกล่าวถึงนคร “ซาโอโปโล” ในประเทศบราซิลและได้

บอกไว้ชัดว่า ในชั่วระยะ ๑๐ ที่ผ่านมานั้น นครนี้ได้เติบโตเร็ว ซึ่งเดิม

มีพลเมืองประมาณ ๓ ล้านคน แล้วขยายข้ึนเป็น ๖ ล้านคน เพราะมี

อุตสาหกรรมนับตั้งแต่ทำาตะปูจนถึงทำาแทร็กเตอร์ มีรถยนต์ที่ประกอบ

ขึ้น ๑ คัน ทุก ๙๐ วินาที พ่อไม่มีโอกาสค้นคว้าว่า นครอื่น ๆ  ใน

อเมริกาลาตินจะได้พัฒนาไปรวดเร็วขนาดไหน ฉะนั้น จึงขอให้ลูก 

ที่อยู่ในฝร่ังเศสซึ่งมีทางที่จะค้นคว้าได้ เพราะมีเอกสารอยู่สมบูรณ์ ก็

จงค้นคว้าเพื่อเป็นความรู้ของลูกเอง โดยอาศัยกฎวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง

ของเมธีมาประยุกต์กับข้อเท็จจริงที่ประจักษ์

ไม่ปรากฏเลขฉบับ (ฉบับที่ ๗ ?)

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๒

ปาล, แป๋ว, ดา ลูกรัก

พ ่อส ่งความเป ็นอย ่างละอันพรรณละน้อยเกี่ยวกับ

เกษตรกรรมดังต่อไปนี้ มาให้ลูกศึกษาและค้นคว้าต่อไป

๑. การวิเคราะห์ศัพท์หรือกำากับความนั้นเป็นวิธีวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ครั้งโบราณ ที่จะทำาให้บุคคลมีความเข้าใจแน่นอนในความหมาย

ของคำาพูด มิฉะนั้นความคิดอาจลางเลือน (กาลินินก็ได้ถือความสำาคัญ

ของการกำากับความ) โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในชนบทจำาต้องรู้ความหมาย

ของคำาว่า ชาวนา, ชาวไร่, ชาวสวน, กสิกร, เกษตรกร

ให้สังเกตไว้ด้วยว่า มีพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า 

พรรคชาวนาชาวไร่ แทนที่จะใช้ช่ือว่า พรรคชาวนา ทั้งนี้ผู้ตั้งพรรคจะ

มีความคิดอย่างไรในการให้ชื่อนั้นก็ยังไม่รู้แน่ แต่ถ้าจะสันนิษฐานก็

อาจเป็นเพราะคำาว่า ชาวนา หมายถึงผู้ที่มีอาชีพในการปลูกข้าว ย่อม
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ไม่หมายไปถึงผู้ที่ทำาการเพาะปลูกพืชล้มลุกอย่างอื่น เช่น ข้าวโพด 

ปอ อ้อย ฯลฯ ซึ่งเรียกกันว่า ชาวไร่ ฉะน้ัน เขาจึงได้เติมคำาว่า ชาวไร่  

ต่อท้ายชื่อพรรคของเขาเพื่อประสงค์ให้เป็นการรวมหมายถึงผู้ทำาการ

เพาะปลูกพืชต่าง ๆ  ก็เป็นได้ ส่วนพรรคสัมมาชีพช่วยชาวนา ซึ่งก็มี

วัตถุประสงค์ช่วยทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวน แต่ใช้ชื่อพรรคว่า ชาวนา  

กอ็าจใช้ไปในความหมายเพือ่ให้รวมถงึกสกิรทกุประเภท ฉะนัน้ จะต้อง 

พิจารณาว่า ผู ้ใดใช้คำาว่า ชาวนา ในความหมายเฉพาะหรือใน 

ความหมายอนโุลม อย่างไรกต็ามผูท้ีส่นใจในเกษตรจะต้องรูค้วามหมาย 

โดยเฉพาะเป็นพื้นฐานไว้เผ่ือว่า ถ้าไปสนทนากับกสิกรประเภทใด  

ก็ต้องเรียกเขาให้ถูกเร่ือง เช่น เมื่อไปสนทนากับชาวไร่ที่ปลูกข้าวโพด 

ก็ไม่ควรจะไปเรียกเขาว่า ชาวนาข้าวโพด อันจะเป็นการแสดงให้ชาวไร่

ข้าวโพดเห็นว่า ผู้พูดไม่รู้เรื่องแม้แต่เบื้องต้น ซึ่งทำาให้ด้อยความนิยมไป

ก. ชาวนา ตามความหมายโดยเฉพาะนั้น คือ ผู้ที ่

ทำาการปลูกข้าว ส่วนผู้ที่ทำาเกลือและเล้ียงกุ้งโดยใช้ที่ดินเป็นสวนมี

คันกั้นนำ้าคล้ายกับที่นาดำานั้น ก็ต้องมีคุณศัพท์ต่อท้ายคำาว่า นา เป็น 

นาเกลือ หรือนากุ้ง ซึ่งแสดงความหมายโดยเฉพาะอีกชั้นหนึ่ง

ข. ชาวไร่ หมายถึงผู้ทำาการเพาะปลูกพืชล้มลุก

อย่างอื่นนอกจากข้าว เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่ปอ ไร่อ้อย ไร่ละหุ่ง แต ่

สำาหรับการปลูกผักนั้นความจริงก็ควรเรียกว่า ไร่ผัก ซึ่งบางคนก็เรียกว่า  

ไร่ผัก แต่บางคนก็เรียกว่า สวนผัก

ค. ชาวสวน หมายถึงผู้ทำาการเพาะปลูกไม้ยืนต้น 

เช่น สวนมะม่วง สวนส้ม สวนยาง สวนสัก แต่ดังที่ได้กล่าวแล้วใน ข. 

ว่า การปลูกผักก็มีผู้เรียกกันว่า การทำาสวนผัก ซึ่งอาจจะเนื่องจากเดิม

การปลูกผักทำากันในบริเวณบ้านซึ่งมีทั้งไม้ยืนต้นและมีทั้งผักซึ่งรวมกัน

เรียกว่า ที่สวน เช่น ที่สวนหลังบ้านอยุธยา ซึ่งพืชพันธุ์ต่าง ๆ  รวมทั้ง
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ผักด้วย ต่อมาแต่ละบ้านทำาการปลูกผักในบริเวณบ้านโดยเฉพาะเป็น

แปลงเล็ก ๆ  เพื่อกินเองที่เรียกกันว่า สวนครัว

ง. กสิกร เป็นคำารวมที่หมายถึงผู้ทำาการเพาะปลูก

ซึ่งรวมทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวน

จ. เกษตรกร มีความหมายกว้างรวมถึงการผลิต

จากที่ดินโดยตรง เช่น กสิกรทุกชนิด ชาวประมง ผู้ทำาเหมืองแร่ ผู้ทำา

ป่าไม้ ฯลฯ

๒. ให้ลูกตรวจดูสถิติเล่มครั้งหลังที่สุดซึ่งลูกอาจมีอยู่ทางโน้น

แล้วหนึ่งเล่มว่า กสิกรรมประเภทใดให้ผลต่อเนื้อที่หนึ่งไร่เท่าใด และ

ในบริเวณอย่างไร ตลอดจนขนาดที่ดินและเครื่องมือที่ใช้ว่า เวลานี้มี 

การใช้แรงคนและแรงสัตว์พาหนะ เครื่องแทรกเตอร์ เครื่องไฟฟ้าเครื่อง

กังหันลม ฯลฯ สำาหรับเนื้อที่ขนาดใดในจังหวัดใดเป็นจำานวนเท่าใด 

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้รู้ว่า กสิกรรมชนิดใดให้รายได้แก่กสิกรดีกว่า

กันเพียงใด

มีบางเรื่องที่สถิติทางการของสำานักงานสถิติไม่ได้บอกไว้แต่

เผอิญพ่อได้อ่านวารสาร เพชรไทย ฉบับวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ 

ได้กล่าวไว้โดยอ้าง นสพ.ยุทธโกษ ดังต่อไปนี้

“พ.อ. ทองอู่ ไทยกล้า ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ

การปลูกฝิ่นของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ตามพรมแดนของไทยไว้ในข้อเขียน 

ช่ือ “แม้วชาวเขาผู้โหดหาญ” ใน นสพ.ยุทธโกษ อันเป็นนิตยสาร 

รายเดือนของกองทัพบกว่า ชนชาวเขาทั้งหมดในประเทศไทยมีจำานวน

ถึง ๒๒7,๐๐๐ คน ชาวเขาเหล่านี้ทุกเผ่าโดยเฉพาะเผ่าที่สำาคัญ ๆ  คือ 

แม้ว เย้า มูเซอร์ ลีซอ และอีก้อ ต่างปลูกขายและเสพกันอย่างเป็นลำ่า

เป็นสันทั้งนั้น เมื่อรวมจำานวนผู้ปลูกฝิ่นจะมีประมาณ ๑๓๓,๕๕๐ คน 

หรือประมาณ ๑๘,๙๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นเนื้อที่ตามเชิงเขาที่ถูกตัดโค่น
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แผ้สถางลงประมาณ 7๕,7๐๐ ไร่ ผลิตฝิ่นได้ 7๕,7๐๐ กิโลกรัมต่อปี  

และคิดเป็นเงนิรายได้มลูค้าถึง ๘๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่นับว่าเป็นรายได้ 

ทีง่ดงามท่ีสดุย่ิงกว่าการปลกูพชืชนดิอืน่ ๆ  และขายง่ายทีส่ดุด้วย เพราะ 

มีพ่อค้าขึ้นไปติดต่อกว้านซื้อถึงบนภูเขา โดยไม่ต้องขนลงมาข้างล่าง

ให้เหนื่อยยาก และชาวเขาก็ได้อาศัยเงินรายได้จากกการผลิตฝิ่นนี้เป็น

ปัจจัยหลักในการครองชีพใช้ซื้อหาสิ่งที่จำาเป็นและใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบกสิกรรม ซื้อสัตว์เลี้ยง และการซื้อขายสิ่งอื่น ๆ  ดังนั้น เมื่อ

รัฐบาลประกาศห้ามการปลูกฝิ่นและขายฝิ่นอันเป็นอาชีพหลักของ 

พวกเขาเสียแล้ว และไม่สามารถหาอาชีพอื่น ๆ  ที่ทำารายได้ดีเท่า ๆ  กัน 

มาทดแทนได้ พวกเขาก็จำาต้องลักลอบปลูกฝิ่นอีก และหันไปพึ่งพา

ค้าขายฝิ่นกับชาวเขานอกประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่าย 

ตรงข้ามหยิบยกมาเป็นข้อโจมตีอย่างหนักว่า รัฐบาลไทยไม่เหลียวแล

ความทุกข์สุขของชาวเขา ลิดรอนอาชีพโดยการห้ามตัดไม้ทำาลายป่า

และปลูกฝิ่น เป็นต้น...พวกเขาจึงบังเกิดความขัดเคืองขุ่นแค้น และ

ถือว่าตนเองถูกบุกรุกบีบบังคับทุกวิถีทาง จนแทบไม่อาจจะทนทาน

ต่อไปได้ ชาวเขายังได้รับความกระทบกระเทือนใจยิ่งขึ้นจากการถูกโกง 

และหักหลังในการติดต่อค้าขายฝิ่นกับพ่อค้าบางคน ถูกเก็บภาษีเถื่อน

จากบุคคลบางพวกที่อ้างตนเองว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล...”

เรื่องเกี่ยวกับชาวแม้วปลูกฝิ่นนี้ในดินแดนลาวนั้น ให้อ่าน

นิตยสาร เศรษฐกิจตะวันออกไกล เล่มที่ ๔7 ฉบับ พ.ย. วันที่ ๑7-๒๓  

ก็จะรู้ได้ว่า รัฐบาลลาวได้ช่วยเหลือการปลูกฝิ่นของพวกแม้วในเขตลาว 

โดยให้มีการปลูกฝิ่นกันอย่างเสรีและขายกันอย่างเสรีที่ตลาดเมือง 

ลองเขียนและที่อ่ืน ๆ  ซึ่งเราก็เคยได้ยินมาแต่ก่อนนานมาแล้ว ซึ่ง

พวกค้าฝิ่นเถื่อนฝรั่งเศลถึงกับมีเรือบินส่วนตัวขนฝิ่นจากดินแดนลาว 

เอามาทิ้งในอ่าวไทยติดต่อกับกัมพูชา ซึ่งมีเรือหนีภาษีมาคอยรับเอาไป 
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จำาหน่ายต่อ เรือบินขนฝิ่นเถื่อนน้ันใช้วิธีแอบลอบเดินตามพรมแดน

ระหว่างไทยกับกัมพูชา ซ่ึงต่างฝ่ายต่างหาว่า เป็นเรือบินของอีกฝ่าย

หนึ่งลุกลำ้าเขตแดน แต่เมื่อประมาณ ๒ ปีมานี้ กองบินที่อุบลได้บังคับ

ให้เรือบินขนฝิ่นเถื่อนลำาหนึ่งต้องลงยังสนามบินอุบล ความจึงปรากฏ

ว่า เป็นเรือบินขนฝิ่นเถื่อน

๓. การอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนั้น ผลพลอยได้ถือว่า 

เป็นกำาไรอย่างหนึง่ จึงให้ลกูซือ้หนงัสืออย่างง่าย ๆ  มาศกึษาว่า เกษตร- 

กรรมและกสิกรรมชนิดไหนใช้วัตถุที่จะเสียไปให้เป็นผลิตผลพลอยได้

อีก โดยเฉพาะการทำานาข้าวนั้น ฟางเป็นผลิตผลพลอยได้อย่างหนึ่ง 

ฉะนั้น ในบางประเทศก็ได้ใช้ฟางทำากระดาษมาแต่โบราณ สำาหรับใน

เมืองไทยนั้นชาวนาภาคกลางอาจขายฟางท่ีโรงทำากระดาษบางปะอิน

ได้บ้าง แต่การขนส่งจากนามาโรงงานนั้นไกล จึงยังคงไม่ได้ใช้ฟางเป็น

ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากให้ควายกินหรือใช้สุมไฟเพื่อไล่เหลือบยุง

ให้แก่ควาย เหมือนที่เคยเป็นมาก่อน ๆ  ผู้ใดประสงค์ช่วยชาวนาต้องรู้

ลักษณะธรรมชาติของฟาง 

พ่อเคยห้าแต้มคร้ังหนึ่ง คือ เมื่ออายุประมาณ ๑๖ ปีได้

ไปอยู่กับคุณปู่ที่นา คืนแรกพ่อเห็นแสงเพลิงที่โรงนาท่ีอยู่ไกลออกไป

ประมาณ ๓ ก.ม. โดยความไม่รู้เรื่องฟาง พ่อจึงบอกคุณปู่ว่า ไฟไหม้

โรงนาที่อยู่ห่างไกลนั้น คุณปู่จึงบอกว่า ชาวนาจุดฟาง แล้วประเดี๋ยว

ฟางก็จะมอด ไม่ใช่ไฟไหม้โรงนา พ่อก็คอยดูก็สังเกตว่า เป็นจริง เพราะ

สักประเดี๋ยวเดียวกองเพลิงที่เห็นลุกโชติช่วงนั้นก็ค่อย ๆ  มอดลง ดังที ่

คุณปู่บอกว่า ชาวบ้านเขาว่า ไฟไหม้ฟางประเดี๋ยวเดียวก็ดับ แต่ใน

ฝรั่งเศสลูกอาจไม่ได้เห็นชาวนาจุดไฟเผาฟาง จึงไม่มีรูปธรรมที่ให้เห็น

ตามธรรมชาติของฟางได้ 
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ส่วนซังข้าวที่ติดอยู่ในท้องนาภายหลังเก็บเกี่ยวนั้น ความ

จริงถ้าชาวนาเก่ียวฟางเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็จะได้ดีกว่าการเผาให้

เสียไป เมื่อครั้งเราอยู่ที่บางปะอิน๙นั้น บางวันพ่อน่ังรถยนต์ เวลา 

เย็น ๆ  จาก ก.ท. มาบางปะอิน ซึ่งอาจมีลูกบางคนนั่งรถมาด้วย ขอให้

ระลึกตามที่ลูกเคยเห็นถึงการที่ชาวนาจุดซังข้าวในท้องนาว่า ไฟของ 

ซังข้าวที่จุดหย่อมหนึ่งไม่สามารถที่จะลุกลามไปทั่วทั้งแปลงได้ คือ เรา

จะเห็นว่า บางครั้งชาวนาต้องจุดหย่อมนี้แล้วก็ไปจุดหย่อมโน้นหลาย ๆ  

หย่อม เพราะบางหย่อมก็ไหม้เฉพาะหย่อมนั้นไม่ทั่วไปหมด ธรรมชาติ

ของทุ่งนาเป็นอย่างไร ก็ขอให้หลับตาดูตามความจริงของพื้นที่ 

ส่วนผู้เอาประกันไฟที่ทำาไฟไหม้นั้น ก็ใช้ไม้ขีดเพียงก้านเดียว

จุดห้องของตนขึ้นแล้ว ไฟไหม้ลุกลามไปยังบ้านเรือนที่ใกล้เคียง ถ้าเป็น

ย่านตลาดแล้ว บางทีไม้ขีดก้านเดียวก็ไหม้ห้องแถวท้ังตลาดได้ ฉะน้ัน 

ต้องรู้ลักษณะตามธรรมชาติของผลิตผลพลอยได้และของบริษัทประกัน

ภัย (ดูเหมือนเราจะมีหุ้นอยู่สักหนึ่งหรือสองทุนหรือไม่มีเลยในบริษัท

คุ้มภัยที่ตั้งขึ้นเมื่อต้นสงครามโลกครั้งที่ ๒)

๔. เรื่องการแรกนานั้น เดิมชาวนาไม่สนใจเรื่องดินฟ้าอากาศ

ตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ หลายรายยังไม่ยอมลงมือไถก่อนวันพิธี

แรกนา ภายหลัง พ.ศ. ๒๔7๕ ได้เลิกพิธีแรกนาเพื่อให้ชาวนาลงมือ

ไถนาตามฤดูกาลอุตุนิยม แต่สฤษดิ์ได้ฟื้นวิธีแรกนามาอีก ฉะนั้น ผู้ใด 

ที่สนใจช่วยชาวนาก็ต้องช่วยชาวนาไปอธิบายถึงว่า ฝนที่จะตกใน

ประเทศไทยนั้นเป็นมรสุมมาจากทิศใดในราวเดือนอะไร จึงขอคัด

ใจความจากหนังสือว่าด้วยเมืองไทยที่น้าได้ส่งมาให้ดังต่อไปนี้

๙ คือ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒.
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ก. ฤดูหนาวเป็นฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระหว่าง พ.ย. - ก.พ. ไม่มีฝนตกมาก (เพราะลมตะวันออกนำาฝนมา

ตกในทิศใต้ของจีน และก็ถูกเขาสูงชายฝั่งเวียดนามได้ทำาให้อ่อนกำาลัง

ลง)

ข. ฤดูก่อนมรสุมหรือฤดูร้อน ระหว่าง มี.ค. - ม.ย. 

เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเปล่ียนแปลงเป็นมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ อากาศร้อนมาก

ค. ฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่ม พ.ค. - 

ก.ย. ทางอุตุนิยมอธิบายว่าเป็นลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย จะแรง

ท่ีสุดในเดือน ก.ค. ทำาให้ฝนตกมากทั่วประเทศและฝนจะตกชุกท่ีสุด 

ใน ก.ย. ฉะนั้น ชาวนาไทยก็ควรรู้ถึงเรื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ว่า มี

อิทธิพลทำาให้ฝนตก

ง. ฤดูลมมรสุมจัด จะตกในเดือน ต.ค. กระแสลมจะ

ปรวนแปรทั่วไป และจะมีกระแสลมแรงพัดเข้าชายฝั่งในตอนบ่าย

ขอให้ลูกศึกษาเรื่องอุตุนิยมและทิศทางลมให้ถูกต้อง ก็จะ

ช่วยชาวนาได้โดยไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์ของพิธีแรก

๕. ให้ลูกหาหนังสือง่าย ๆ  เรื่องเห็ดราและโรคพืช เพราะเมื่อ 

ไม่นานมานี้ได้อ่าน บางกอกส์แมกกาซีน พรรณนาว่า สวนส้ม 

กำานันจุลนั้น เวลาน้ีรากของต้นส้มถูกเห็ดราทำาลายและยากที่จะแก้ไข 

ได้ เพราะเกี่ยวกับพื้นที่ดิน แม้กำานันจุลจะส่งลูกไปเมืองนอกหลายแห่ง  

กไ็ม่สามารถแก้ไขได้ พวกเขาจงึจะต้องโค่นต้นส้มลง แล้วปลูกต้นหม่อน 

ซ่ึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ฉะนั้น การปลูกพืชใด ๆ  จะไม่ศึกษาวิทยา-

ศาสตร์และเทคนิค ตลอดจนเรื่องเห็ดรากับโรคอื่น ๆ  ก็ทำาให้การ 

เพาะปลูกนั่นต้องเสียผลได้
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๖. ได้แนบตารางสถิติเกี่ยวกับที่ดินซึ่งใช้ในการกสิกรรมมา 

เพื่อลูกจะได้อาศัยสถิติเป็นหลักว่า ทั่วประเทศมีเจ้าของที่ดินเท่าใด 

และมีผู้เช่าที่ดินเป็นเงินสดและเป็นพืชผลเท่าใด และใช้เครื่องมือ 

อย่างใดมีอัตราส่วนอย่างใดระหว่างท่ีแปลงเล็ก แปลงกลาง กับแปลง

ใหญ่ ขอให้สนใจเรื่องนี้ให้มาก เพราะการที่จะศึกษาสูตรเรื่องชาวนา 

ก็ต้องเอาสูตรเข้าประยุกต์กับสถิติที่แท้จริง จึงจะเป็นการใช้ความคิด

ตามวิธีวิทยาศาสตร์ มิฉะนั้นก็เป็นความคิดเพ้อฝันไปตามสูตร ซึ่ง 

ไม่อาจประยุกต์กับความจริงได้
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ศิลปะแห่งความส�าเร็จ๑

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ก่อนที่ท่านจะได้มา ณ มหาวิทยาลัยเพื่อรับการอบรมน้ี 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านคงจะได้ทราบความประสงค์และแนวทางแห่งการ

อบรมแล้ว เพราะเหตุว่า การอบรมคราวนี้เป็นการอบรมครั้งที่ ๒ ต่อ

จากที่ได้ทำามาแล้วเมื่อต้นปีนี้ครั้งหนึ่ง การที่ได้จัดให้มีการอบรมขึ้นใน

คราวนี้ก็เพื่อจะให้โอกาสแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งได้สอบไล่วิชาในทางหลัก

การได้ครบบริบูรณ์ทั้ง ๖ แล้ว ครั้นจะรอไว้ให้มีการอบรมในปีหน้าก็

จะทำาให้ท่านจำาเป็นที่จะต้องรอคอยอยู่อีกเป็นเวลาหลายเดือน

การที่ได้จัดให้มีการอบรมนั้น ท่านคงจะได้ทราบจากแนว

การซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมครั้งที่หนึ่งจัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้น หนังสือนี้ชื่อ

ว่า ธรรมศาสตร์บัณฑิต ๒๔๘๐ การที่ให้มีการอบรมนั้นก็ด้วยเหตุที่เรา

มาคำานึงถึงท่านทั้งหลายที่ได้เล่าเรียนสอบไล่ได้จนกระทั่งครบ ๖ ภาค

แล้วนั้น สิ่งที่ท่านจะรับไป คือ ได้รับในทางหลักวิชา แต่ว่าบุคคลเรา

เมื่อได้มีหลักวิชาแล้ว ในการที่จะนำาเอาหลักวิชาไปใช้ให้เป็นประโยชน์

๑ กล่าวในการเปิดอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๘๐.
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นั้น ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง คือว่า หลักวิชาเปรียบประดุจสิ่งซึ่งเราเก็บ

ไว้ในตู้ ในการที่เราจะไขตู้นำาเอาหลักวิชามาใช้ให้เป็นประโยชน์นี้เป็น

ศิลปะ ซึ่งความสำาเร็จของแต่ละคนจะมีได้หรือไม่นั้นก็ย่อมอาศัยความ

ชำานาญ อาศัยการอบรมบ่มนิสัยของบุคคลเท่านั้น 

เหตุฉะนั้นในครั้งอบรมคราวที่แล้วมา ข้าพเจ้าจึงได้ชี้ให้เห็น

ว่า ในการศึกษาเราจะต้องแยกออกเป็นสองอย่าง คือ ศึกษาในทาง

หลักวิชาการ ในทาง Instruction อย่างหนึ่ง และศึกษาในทางอบรม

บ่มนิสัย คือ ในทาง Education อีกอย่างหนึ่ง และข้าพเจ้ามีความเห็น

เป็นแน่วแน่ว่า บุคคลเราถ้าหากว่าไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยไปแล้ว แม้

จะมีหลักวิชาดีประการใดก็ตาม บุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำาความ

สำาเร็จมาให้แก่ชีวิตของตน หรือความสำาเร็จหรือประโยชน์มาให้แก่หมู่

คณะหรือประเทศชาติได้ เหตุฉะนั้นจึงจำาเป็นที่สุดที่จะต้องมีการฝึกฝน 

การที่จะฝึกฝนนี้ เราจะฝึกฝนผู้ใดบ้าง ในคร้ังที่แล้วมา

ข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้เห็นว่า การที่จะฝึกฝนนั้นเราจะต้องนำาเอาผู้ที่ได้

สำาเร็จการศึกษาแล้วทั้ง ๖ ภาคมาอยู่รวมกัน การอยู่รวมกันก็เพื่อที่จะ

กระทำาให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้จักกัน ได้รู้นิสัยซึ่งกันและกัน ตลอด

จนกระทั่งให้รู้จักในเรื่องความสามัคคีในเรื่องหมู่คณะ นอกจากนั้นใน

การอบรมนี้เราพยายามให้หนักไปในทางที่จะอบรมให้ท่านได้สามารถ

เป็นบุคคลที่จะเข้าร่วมในหมู่คณะได้ ท้ังนี้ ก็คือ หลักในเรื่องมรรยาท 

ในการที่จะเข้าสมาคม และจะอบรมไปในทางกีฬาและทางพลศึกษา 

ทั้งนี้ก็เพราะมีความเห็นว่า ในการท่ีเราจะดำารงชีวิตของ

เรานั้น ชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยการต่อสู้ หมายความว่าจะต้อง

ต่อสู้ธรรมชาติ และอุปสรรคอีกหลายประการ ซึ่งท่านทั้งหลายที่อยู่

ในที่นี้คงจะได้ประสบ และบางทีท่านจะได้ต่อสู้มาบ้างแล้วก็เป็นได้ 

หมายความว่าต่อสู้จากความเหนื่อยยากลำาบากด้วยประการต่าง ๆ  แต่
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ผู้ประศาสน์การ (สวมครุยเนติบัณฑิต) ให้โอวาทบัณฑิตรุ่นแรก

ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. ๒๔7๘ 
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เมื่อชีวิตของเราเป็นสิ่งซึ่งจะต้องกระทำาการต่อไปเช่นน้ีแล้ว เราก็ควร

ที่จะอบรมให้ไปในทางความเป็นนักกีฬา คือ หมายความว่าในทาง

ร่างกาย และอุปนิสัย ให้รู้จักการต่อสู้ ไม่ใช่เราจะต่อสู้ไปโดยไม่มีธรรม

ก็หาไม่ การต่อสู้ในทางกีฬาก็เป็นการต่อสู้ในทางธรรม หมายความว่า 

แม้เราจะแพ้ เราก็ไม่ถือโกรธ หรือว่าเราชนะเราก็ไม่ซำ้าเติม นี่แหละเป็น

วัตถุประสงค์ ซึ่งจะอบรมไปในทางที่ให้เป็นนักกีฬา

นอกจากนั้น สิ่งสำาคัญที่สุดในการที่เราจะต่อสู้ในชีวิตของเรา 

ก็จำาเป็นจะต้องรู้จักกาละและภูมิประเทศ ในหลักวิชาต่าง ๆ  ที่ท่านได้

มานั้นความจริงเป็นหลักวิชาซึ่งได้สั่งสอนหรือได้วางไว้เป็นกลาง ๆ  แต่

การที่จะนำาไปใช้ก็จำาเป็นจะต้องดูว่า จะเหมาะแก่กาละแล้วหรือยัง ดัง

เช่นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น การท่ีจะนำาหลักเศรษฐศาสตร์

มาใช้จำาเป็นจะต้องพิจารณาว่าในท้องท่ีน้ันเหมาะแล้วหรือยังในการท่ี

จะนำาเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ หรือเหมาะสมแก่กาลสมัยหรือสภาพ

แล้วหรือยัง ไม่ใช่ว่าจะนำาไปใช้ได้ในทุกกรณีและในทุกกาละ เพราะ

ฉะน้ัน ในการที่อบรมนี้ก็จะพยายามที่สุดท่ีจะให้เป็นไปตามแนวดัง

ได้กล่าวมาแล้ว แต่ด้วยเหตุว่าเวลาการอบรมกำาหนดไว้แค่เพียง ๒ 

สัปดาห์เท่านั้น ในการที่จะทำาให้สำาเร็จสมประสงค์ทั้งหมดย่อมเป็นการ

ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ในการกำาหนดเวลาไว้ ๒ สัปดาห์ ก็เพื่อจะให้

เป็นแนวทาง เมื่อท่านอบรมไปแล้วอย่างน้อยจะได้รู้แนวทางนำาวิชาและ

หลักวิชาซึ่งได้สอบไล่ได้แล้วนั้นไปใช้ ท่านจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์และ

อบรมอย่างใดบ้าง ข้าพเจ้ามีความประสงค์อยู่แต่เพียงว่าจะให้ผลแห่ง

การอบรมน้ีฝังอยู่ในจิตใจของท่าน และเป็นแนวทางเพื่อท่านจะได้ไป

ปฏิบัติในวิถีของชีวิตต่อไปอีก เมื่อได้เสร็จการอบรมแล้ว

ข้อความพิสดารเก่ียวแก่การอบรมนี้หวังใจว่าท่านคงจะ

ได้รับเอกสารจากมหาวิทยาลัย เพราะว่าในครั้งแรกก็ได้มีเอกสารอยู่
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หลายอย่าง เพื่อที่จะไม่ต้องกล่าวข้อความให้ยืดยาว ข้าพเจ้าจะได้ส่ัง

ให้เจ้าพนักงานแจกเอกสารนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ไปอ่านในเมื่อมี

โอกาส หวังว่าในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายที่

ได้มาอบรมในคราวนี้ ขอให้มีความสุขกายสบายใจและขอให้ได้รับผล

แห่งการอบรมสมดังความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะนำาความ

เจริญมาสู่ตัวท่าน สู่ครอบครัว และประเทศชาติ

วันเปิดตึกโดม มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ๙ กรกฎาคม ๒๔7๙



ภาคผนวก

บทความรางวัล
“ทุนปาล พนมยงค์”
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กฎ กติกา และสิทธิเสรภีาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อสร้างการแข่งขันทางการเมือง 
ที่เป็นธรรม และน�าไปสู ่
ประชาธิปไตยสมบูรณ์

กษิดิศ พรมรัตน๑์

เม่ือกล่าวถึงประชาธิปไตย เรามักจะนึกถึงระบอบการ

ปกครองที่ให้ประชาชนเป็นผู้มีอำานาจในการตัดสินใจทางการเมือง 

ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทำาหน้าที่แทนตนเอง

ในสภา โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมการเมือง แต่กระนั้น

ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ กลับพบว่า ประชาธิปไตยมิได้เป็นเช่นนั้น เรามักจะ

พบเห็นสภาวะที่ประชาชนในฐานะเจ้าของอำานาจอธิปไตยมีโอกาสใช้

อำานาจอันเป็นสิทธิของตนโดยชอบชั่วขณะท่ีเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง

เท่านั้น ครั้งเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลงประชาชนก็หาได้มีโอกาสเข้าถึง

และใช้อำานาจน้ันได้โดยตรงอีกต่อไป (ฐิติกร สังข์แก้ว และอรรถสิทธิ์ 

๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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พานแก้ว, ม.ป.ป.) หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “ประชาธิปไตย ๔ 

วินาที” นั่นเอง

กระบวนการยกมอบอำานาจทางการเมืองที่เสร็จสิ้นลงเมื่อ

บัตรเลือกตั้งถูกหย่อนลงไปสู่ก้นหีบได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ โดยจากเดิมที่ในช่วงก่อนการเลือกตั้งน้ัน 

ประชาชนผู้ถือครองอำานาจอธิปไตยนั้นมีอำานาจในการต่อรองที่เหนือ

กว่า ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นและความ

ต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้รับความพึงพอใจและได้รับคะแนน

เสียงเลือกต้ัง แต่เมื่อผ่านพ้นในช่วงของการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร

ที่ประสบความสำาเร็จในสนามเลือกต้ังได้ก้าวเข้าสู่รัฐสภาด้วยเสียง

ของประชาชนที่อยู่ในกำามือ ความสัมพันธ์เชิงอำานาจได้กลับตาลปัตร 

กลายเป็นผู้แทนราษฎรที่มีอำานาจทางการเมืองทางตรงอย่างเบ็ดเสร็จ 

สามารถตัดสินใจทางการเมืองในกระบวนการของรัฐสภาได้อย่างอิสระ

โดยท่ีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีอำานาจในการควบคุม ตรวจสอบ 

หรือถ่วงดุลผู้แทนราษฎรของตนแต่อย่างใด

สภาวะดังกล่าวนี้มิใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ 

หากแต่เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานนับ

ตั้งแต่ยุครู้แจ้งทางปัญญา ดังที่ปรากฏในงานเขียน สัญญาประชาคม 

ของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ว่า “ประชาชนชาวอังกฤษผู้ซึ่งมองว่าตนเองนั้น

มีเสรีภาพ แต่นั่นเป็นเร่ืองที่ผิดอย่างมหันต์ พวกเขามีเสรีภาพเฉพาะ

ตอนที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเท่าน้ัน ทันทีท่ีสมาชิกสภาได้รับการเลือก

ตั้ง ประชาชนก็ได้ตกเป็นทาส หาได้เป็นอย่างอื่นไม่ ในชั่วขณะหนึ่ง

ของเสรีภาพ พวกเขาได้ทำาให้การใช้เสรีภาพนั้นสมควรแก่การเสียมัน

ไป” (Rousseau, 1968 [1762])
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สำาหรับในประเทศไทย ความคิดเรื่องประชาธิปไตย ๔ วินาที

ได้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยสนธิ ลิ้ม

ทองกุล ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ก่อนมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่ ๒ วัน มีใจความว่า “ประชาธิปไตยของ

เรามันมีแค่ ๔ วินาทีเองนะ ช่วงที่กาบัตรเสร็จแล้วเดินไปหย่อนลง

หีบ นับ ๑..๒...๓....๔.... นั่นก็จบแล้ว สิทธิของเราหมดแล้วนะ เพราะ

ว่าหลังจากนั้นแล้ว เท่าท่ีเป็นไปในอดีต รัฐบาลส่วนใหญ่จะทำาอะไร

ต่อจากนั้น ถึงเราไม่เห็นด้วย เขาก็ไม่เคยฟัง…” นอกจากน้ี นายสนธิ

ยังได้ชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไว้ว่า “ถ้าหากเราไม่สร้าง

ภาคประชาชนให้เข้มแข็ง จนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองตาม

กระบวนการประชาธิปไตยแล้ว สังคมไทย หรือสังคมทุก ๆ  สังคม ก็

จะมีเวลาแสดงออกทางประชาธิปไตยแค่ ๔ วินาที แล้วก็จบ เป็นเรื่อง

ที่ผมคิดว่าไม่น่าที่จะเกิดไปตลอดแบบนี้ เราต้องหาทางให้ประชาชน

มาร่วมกัน มีส่วนร่วมกัน วิธีการมีส่วนร่วมหลายอย่าง” (คำานูณ สิทธิ

สมาน, ๒๕๔๘)

แม้ว่าความคิดของรุสโซและสนธิจะมีบริบททางการเมือง

ที่แตกต่างกันทั้งมิติด้านสถานที่และกาลเวลา แต่ทั้งสองได้สะท้อน

ให้เห็นว่าการเลือกตั้งนั้นมิใช่ส่ิงเดียวกับประชาธิปไตย จริงอยู่ที่

ประชาธิปไตยจำาเป็นต้องมีการเลือกตั้งอย่างขาดเสียมิได้ แต่มิได้

หมายความว่าการเลือกตั้งเพียงแค่อย่างเดียวจะทำาให้ระบอบการ

ปกครองนั้นกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ กล่าวคือการ

เลือกตั้งนั้นเป็นเพียงแค่เงื่อนไขจำาเป็น แต่หาใช่เงื่อนไขเพียงพอไม่ 

โดยประชาธิปไตยยังคงต้องการเง่ือนไขอีกหลายประการเพื่อให้เพียง

พอต่อการเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติรัฐ หลัก

นิติธรรม สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และที่
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สำาคัญคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน อันส่งผล

ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง 

ลักษณะทางการเมือง และปัญหาทางการเมืองมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่ม

พลังให้ประชาธิปไตยแข็งแกร่ง (ประจักษ์ ก้องกีรติ, ๒๕๖๒)

เงื่อนไขสำาคัญที่จะนำามาซึ่งประชาธิปไตยสมบูรณ์ คือการ

แข่งขันทางการเมืองท่ีเป็นธรรม โดยการแข่งขันนี้มิได้หมายถึงเพียง

แค่การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรหรือการแย่งชิงการเข้าถึงอำานาจรัฐ อัน

เป็นการเมืองในระดับแคบ หากแต่ยังหมายความรวมถึงการเมืองที่

เป็นเรื่องของผู้คนซึ่งใช้อำานาจต่อกันโดยที่ไม่ได้ถูกจำากัดอยู่เพียงแค่

ระบบและสถาบันทางการเมือง (Jackson and Tansey, 2015)  

อันเป็นการเมืองในความหมายกว้าง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชีวิต

ประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย วิพากษ์วิจารณ์ และถกเถียง 

ในประเด็นเรื่องของทางการเมืองของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโนมน้าวชักจูงผู้อื่นให้คิดเห็นคล้อยตามตน 

อันจะนำาไปสู่ความเห็นพ้องทางการเมืองร่วมกัน จนกระทั่งการรวมตัว 

จัดตั้งขบวนการภาคประชาชนขึ้นมาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทาง 

การเมืองเฉพาะด้าน กิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการแข่งขัน

ทางการเมืองในความหมายกว้างแทบทั้งสิ้น

การแข่งขันทางการเมืองในระดับต่าง ๆ  ย่อมมีความแตกต่าง

กันทั้งในด้านของตัวแสดงทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง

ดังกล่าว กระบวนการวิธีการที่ใช้สำาหรับการแข่งขัน และวัตถุประสงค์

ในการแข่งขัน ดังนั้นแล้ว เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมในการแข่งขัน 

จำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยและเงื่อนไขสำาคัญที่แตกต่างกันออกไปใน

แต่ละระดับ โดยการแข่งขันในระดับที่พื้นฐานที่สุด อันเป็นการแข่งขัน

ทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ซึ่งมีกิจกรรมทางการเมือง

ที่สำาคัญอยู่สองประการ ประการแรก คือ การพูดคุย เสวนา และแลก
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เปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง โดยกิจกรรมนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

เข้าไปแย่งชิงอำานาจรัฐโดยตรง หากแต่ต้องการเพียงแค่การพยายาม

โน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่นยอมรับความคิดทางการเมืองของตน อันเป็น

รากฐานท่ีนำาไปสู่การสนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมือง ผู้แทนราษฎร 

หรือพรรคการเมืองเดียวกันในลำาดับต่อไป และประการที่สอง คือ การ

แข่งขันลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยผู้ที่ต้องการเป็นผู้แทนราษฎรนั้นต้อง

สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง และทำาการประกาศโฆษณาหาเสียงเพื่อ

โน้มน้าวใจให้ผู้อื่นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับตน

ระบอบประชาธิปไตยนั้นตั้งอยู่บนรากฐานของความคิด

ที่ว่าผู้ปกครองที่มีความดีกับความรู้สูงสุดนั้นเป็นเพียงภาพในความ

ฝัน ไม่เคยเกิดขึ้นมาจริง ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมารองรับได้ว่าใน

บรรดามนุษย์ด้วยกันจะมีใครที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น ในขณะหนึ่งอาจ

เป็นไปได้ว่าจะมีคนคนหนึ่งที่มีความรู้สูงสุด แต่เน่ืองจากมนุษย์ก็มี

การเปลี่ยนแปลง หากมีใครคนหนึ่งที่มีความรู้สูงสุดในเวลานี้ ก็ไม่แน่

ว่าเขาจะยังมีความรู้สูงสุดในเวลาต่อมาหรือเปล่า (โสรัจจ์ หงศ์ลดา

รมภ์, ๒๕๖๐) ดังนั้นแล้ว การแข่งขันทางการเมืองระหว่างประชาชน

ด้วยกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองและการโฆษณา

หาเสียงรับเลือกตั้ง จำาเป็นต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนพลเมืองทุกคนได้รับการยอมรับว่าเป็น

ผู้ทรงซึ่งความรู้และความดีอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงไม่มีผู้ใด

ที่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าตนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเหนือกว่าผู้อื่น เช่นนั้น 

การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เป็นไปอย่างอิสระเสรี ที่มีการ

แลกเปลี่ยนความคิด มีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง 

มีการรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยในสังคม โดยปราศจากการ

ขัดขวางหรือปิดกั้น ย่อมจะนำาไปสู่การตัดสินใจทางการเมืองท่ีถูกต้อง

ชอบธรรม และได้รับการยอมรับจากประชาชนในท้ายที่สุด
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เพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด

เห็นจะยังคงถูกรักษาไว้ให้ดำารงอยู่ และเพื่ออำานวยให้สิทธิเสรีภาพ

ดังกล่าวนั้นสามารถทำางานได้ในสังคมการเมือง เราจำาเป็นต้องมีกฎ

และกติกาเพื่อบังคับใช้ประชาชนภายในรัฐต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษา

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นควบคู่ไปกับการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในสังคม โดยการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้น

จำาเป็นต้องถูกจำากัดขอบเขตไว้บางส่วน ซึ่งการจำากัดนี้มีวัตถุประสงค์

ไปเพื่อป้องกันมิให้การแสดงความคิดเห็นของผู้หนึ่งนั้นไปกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น อันจะนำาไปสู่การสูญ

เสียเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในท้ายที่สุด เช่นนั้นแล้ว การ

แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นการกล่าวหาหรือโจมตีผู้อื่นโดย 

ไร้ซึ่งเหตุผลและหลักฐาน การแสดงความคิดเห็นอาฆาตมาดร้ายหรือ

ความเกลียดชังต่อผู้อื่น การแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ข้อมูลเท็จ  

และการแสดงความคิดเห็นท่ีมีลักษณะเป็นไปในแนวทางของการ 

ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์จำาเป็นต้องถูกปิดกั้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

ผ่านการบังคับใช้กฎหมายที่มีการบัญญัติไว้อย่างรัดกุมชัดเจน มีการ

บังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเข้มงวด และมีการลงโทษสำาหรับผู้ท่ีฝ่าฝืน

ข้อห้ามดังกล่าวด้วยความเหมาะสม โดยรัฐซึ่งเป็นตัวแสดงทางการ

เมืองที่มีอำานาจอธิปไตยอันไร้ซึ่งขีดจำากัดและเป็นผู้ผูกขาดความรุนแรง 

(Weber, 2004 [1919]) ย่อมเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถดำาเนิน

กระบวนการออกแบบและบังคับใช้กฎกติกาได้

นอกจากการปิดกั้นสิ่งที่อาจเป็นภัยต่อสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นแล้ว กฎและกติกายังจำาเป็นต้องมีการสนับสนุนการ

แข่งขันทางการเมืองในระดับประชาชนด้วยกันให้มีความชอบธรรมอีก

ด้วย โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนั้น จะต้องไม่มีข้อจำากัด
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ทางด้านคุณสมบัติหรือความสามารถที่อาจไปปิดกั้นกลุ่มคนบางกลุ่ม 

ซึ่งจะเป็นการลดทอนคุณค่าของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ในฐานะประชาชนพลเมือง เช่น การจำากัดคุณสมบัติให้ต้องมีการสำาเร็จ

การศึกษาขั้นตำ่า ซึ่งจะเป็นการปิดกั้นการลงสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้ที่ขาด

โอกาสทางการศึกษา หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการลงสมัครรับ

เลือกตั้งในจำานวนที่สูงเกินไป อันส่งผลให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้น

ขาดโอกาสในการลงสมัครเป็นผู้แทนราษฎรด้วย นอกจากนี้แล้ว กฎ

และกติกายังจำาเป็นต้องมีการจำากัดและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ใช้สำาหรับ

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้ลงสมัคร เนื่องจากหากปล่อยปละ

ละเลยให้มีการใช้จ่ายลงทุนสำาหรับการหาเสียงอย่างไร้ขีดจำากัด เช่น

นั้นแล้ว ผู้ที่มีทุนทรัพย์ที่มากกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จ

ในสนามเลือกตั้งมากกว่า อันส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมและความ

ไม่เสมอภาคขึ้นระหว่างผู้แข่งขันในท้ายที่สุด

หลังผ่านพ้นช่วงของการเลือกตั้งไปแล้ว ผู ้ลงสมัครรับ

เลือกตั้งได้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีในรัฐสภาและมีภาระความรับผิดชอบของ

ฝ่ายนิติบัญญัติ ช่วงเวลานี้เองที่เป็นการแข่งขันทางการเมืองระหว่าง

ประชาชนและผู้แทนราษฎร ที่ผู้แทนราษฎรต้องถูกตรวจสอบการ

ทำางานและถ่วงดุลอำานาจจากประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือก

ต้ัง โดยรัฐจำาเป็นต้องมีกฎและกติกาเพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนได้

ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของผู้แทนราษฎรท้ังทางตรง

และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบที่ต้องมีการเปิดช่อง

ทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส สามารถติดตาม

ผลการทำางานและผลการลงคะแนนเสียงในสภาของผู้แทนได้ทุกขั้น

ตอน หรือกระบวนการถ่วงดุลอำานาจที่ประชาชนสามารถรวบรวมราย

ชื่อเพื่อย่ืนถอดถอนผู้แทนราษฎรในกรณีที่ผู้แทนคนดังกล่าวบกพร่อง
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ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมิได้ลงคะแนนเสียงในสภาตามที่ได้โฆษณา

หาเสียงไว้ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องไม่มี

ความลำาบากยุ่งยากท้ังในด้านกระบวนการและในด้านตัวบทกฎหมาย 

เช่น มีกระบวนการขั้นตอนที่เรียบง่ายและรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และ

กำาหนดจำานวนรายชื่อในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกิน

ไป เพื่อให้ประชาชนสามารถถ่วงดุลอำานาจของผู้แทนราษฎรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้แล้ว อีกหนึ่งวิธีการที่สามารถถ่วงดุลอำานาจของผู้

แทนราษฎรได้ คือ การให้อำานาจในการตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง

กลับมาอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้ง โดยในระบอบประชาธิปไตย

ทางอ้อมที่ให้มีการเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปทำาหน้าที่แทนประชาชน

นั้นเป็นไปเพื่อลดระยะเวลาและลดความยุ่งยากในตัดสินใจทางการ

เมือง (ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, ๒๕๕7) แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยี

ด้านอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีความ

ปลอดภัยสูง และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ตำ่า ซ่ึงสถิติในปี พ.ศ.

๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนไทยกว่า ๕7 ล้านคนสามารถเข้าถึง 

อินเทอร์เน็ตได้ และใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยคนละ ๙ ชั่วโมง 

ต่อวัน (Hootsuite, 2019) หมายความว่า ประชาชนส่วนใหญ่และ

เกือบท้ังหมดในประเทศไทยมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

ดังนั้นแล้ว หากนำาเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาปรับใช้ จะสามารถลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการจัดลงคะแนน

เสียงได้ และกระบวนการต่าง ๆ  ที่ดำาเนินการบนอินเทอร์เน็ตนั้น 

ใช้เวลารวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงหรือการนับคะแนนเสียง 

ซึ่งมีระยะเวลาในการดำาเนินการที่แทบจะไม่แตกต่างจากกระบวนการ

ในสภานิติบัญญัติแต่อย่างใด
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การคืนอำานาจการตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงให้กับ

ประชาชนนั้นคล้ายกับการลงประชามติ โดยประชาชนสามารถเลือกที่

จะลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินใจทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ  ได้ด้วย

ตนเอง เช่น การลงมติผ่านร่างกฎหมาย เป็นต้น แต่ถ้าหากประชาชน

เห็นว่าตนเองไม่มีความรู้ความสามารถในประเด็นที่มากพอที่จะวินิจฉัย

ได้ ก็สามารถให้ผู้แทนราษฎรที่ตนเลือกเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจแทน

ตนได้ดังเดิม การคืนอำานาจทางการเมืองโดยตรงให้กับประชาชนในรูป

แบบดังกล่าวได้ถูกนำาเสนอและได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย เรียก

ว่า “ประชาธิปไตยแบบลื่นไหล” โดยคำาว่าลื่นไหลในประชาธิปไตยแบบ

นี้มาจากการที่ประชาชนทุกคนสามารถมอบอำานาจหรือถอนอำานาจ

การลงคะแนนเสียงแทนได้ทุกเรื่องทุกเวลา และมีสิทธิโหวตล้มการ

ตัดสินใจของผู้แทนได้ทุกเมื่อถ้าพบว่าตัวเองไม่เห็นด้วย (สฤณี อาชวา

นันทกุล, ๒๕๕7)

และสุดท้าย คือ การแข่งขันทางการเมืองระหว่างพรรค 

การเมืองด้วยกันเอง การแข่งขันดังกล่าวน้ีเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมาก 

ที่สุด เพราะเป็นการแย่งชิงการใช้อำานาจรัฐผ่านสถาบันการเมืองที่

เป็นทางการอย่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยผลการตัดสินใจ 

ทางการเมืองในช่องทางดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมและ 

ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมาย การประกาศ 

ใช้นโยบายสาธารณะ การบริหารงานและแนวทางของรัฐบาล ฯลฯ 

แน่นอนว่า อำานาจรัฐที่มหาศาลย่อมเป็นที่ต้องการของพรรคการเมือง

ทุกพรรค แต่อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางการเมืองที่มีผู้ชนะซึ่งเป็น

พรรคฝ่ายรัฐบาล และผู้แพ้ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน มิได้หมายความว่า 

ผู้ชนะจะสามารถใช้อำานาจดังกล่าวในการกวาดล้างหรือกำาจัดผู้แพ ้

ทิ้งไปได้ โดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจำาเป็น
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ต้องมีการคุ้มครองพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายเสียงข้างน้อยในสภามิให้ถูก

ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายเสียงข้างมากปิดกั้นมิให้แสดงความคิดเห็น มิให้

อภิปรายคัดค้านการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล นอกจากนี้ 

ยังจำาเป็นต้องมีการสนับสนุนเสียงข้างน้อยให้สามารถรวมตัวกันหรือ

เจรจาต่อรองกับเสียงข้างมากเพื่อนำาเสนอข้อเรียกร้องของตน มิให้ถูก

ละเลยเมินเฉยไป เช่น การอนุญาตให้ผู้แทนราษฎรสามารถลงคะแนน

เสียงโดยไม่สอดคล้องกับมติกับพรรคการเมืองได้ การเปิดโอกาส 

ดังกล่าวนี้จะส่งผลให้พรรคเสียงข้างน้อยมีโอกาสที่จะต่อรองกับผู้แทน

ของพรรคเสียงข้างมากได้ ซึ่งนำาไปสู่การพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะในการ

แข่งขันในสภาได้ในที่สุด

จากทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้น การแข่งขันทั้งสามระดับที่ 

มีความแตกต่างกัน หากแต่มีสองสิ่งที่จำาเป็นต้องยึดถือร่วมกันเป็น

หลักสำาคัญอันจะนำาไปสู่การแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรม หนึ่ง คือ  

กฎและกติกาที่มุ่งให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

รวมไปถึงช่วยสนับสนุนให้ผู้ที่มีอำานาจน้อยกว่าไม่ถูกกวาดล้างหรือ

ปิดก้ันการเข้าถึงอำานาจจากผู้ที่มีอำานาจมากกว่า และ สอง คือ สิทธ ิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการ 

ตัดสินใจทางการเมืองที่ประชาชนซึ่งมีความรู้และความดีอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมกันทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกระบวนการ

ที่สำาคัญท่ีสุดสำาหรับการค้นหาคำาตอบอันถูกต้องชอบธรรมของปัญหา

ทางการเมืองทั้งปวง ดังนั้นแล้ว หากสองสิ่งน้ีได้รับการรับประกัน

สำาหรับการดำารงอยู่และสามารถปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เมื่อน้ันแล้ว สังคมย่อมก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ใน

ท้ายที่สุด
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กฎ กติกา และสิทธิเสรภีาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อสร้างการแข่งขันทางการเมือง 
ที่เป็นธรรม และน�าไปสู ่
ประชาธิปไตยสมบูรณ์

อติรุจ ดือเระ๑

บทน�า

ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา The Economist Intelligence 

Unit (EIU) องค์กรวิจัยและวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองชั้นนำาของ

โลกในสหราชอาณาจักร ได้เปิดเผยรายงานว่ามีประชากรโลกกว่า 

๔๘.๔% ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

แต่มีเพียง ๕.7% เท่านั้นที่อยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่าง

สมบูรณ์ (Full Democracies) ซึ่งประเทศดังกล่าวมีเพียง ๒๒ 

ประเทศ จากประเทศที่สำารวจทั้งส้ิน ๑๖7 ประเทศทั่วโลก (น. ๓)  

ทั้งน้ีเพราะประเทศอีกจำานวนมากใช้ประชาธิปไตยเป็นเพียงหัวโขน 

ขณะที่ทิศทางการบริหารของรัฐบาลยังค่อนข้างยำ่ายืนอยู่บนฐานของ

๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ความเป็นเผด็จการหรือก่ึงเผด็จการ มีการจัดการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส 

การทุจริต การจำากัดเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง โดยเฉพาะการควบคุมการแสดงความคิดเห็นผ่านกฎกติกาซึ่งก่อ

ให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรม

บทความชิ้นนี้จึงมุ่งหมายที่จะทำาความเข้าใจในประเด็น 

“การสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรมและประชาธิปไตย

สมบูรณ์” โดยอาศัยปัจจัยเรื่องกฎ กติกา และสิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น มาพิจารณเป็นสำาคัญ กล่าวคือจะอธิบายให้กระจ่างชัดว่า 

กฎ กติกา และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพันธ์

และส่งผลกระทบต่อการสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรมและ

นำาไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้อย่างไร พร้อมกันนั้นยังได้หยิบยก

ประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างประเทศนอร์เวย์มาเป็นกรณี

ศึกษา เพื่อฉายภาพเป็นแนวทางว่าเหตุใดประเทศดังกล่าวจึงสามารถ

สร้างประชาธิปไตยของตนให้สมบูรณ์ได้

อย่างไรหรือ คือ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์”

ต่อประเด็นความสมบูรณ์ของประชาธิปไตยควรเริ่มต้น

จากการต้ังคำาถามว่าอย่างไรหรือจึงจะเรียกว่าเป็น “ประชาธิปไตย

สมบูรณ์?” มีหลักการหรือปัจจัยใดบ้างเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ?

หากพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับประชาธิปไตยของ  

The Economist Intelligence Unit (EIU) ก็จะใช้เกณฑ์ ๕ ด้านสำาคัญ

เป็นมาตรวัด ได้แก่ กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม (Electoral 

Process and Pluralism) การทำางานของรัฐบาล (Functioning of 

Government) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) และเสรีภาพพลเมือง 

(Civil Liberties)
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ขณะที่ ปัทมา สูบกำาปัง และ สติธร ธนานิธิโชติ (๒๕๕๘,  

น. ๑๐-๑๑) เสนอว่าองค์ประกอบของประชาธิปไตยประกอบด้วย

หลักพ้ืนฐาน ๖ ประการ ได้แก่ ๑) การเลือกตั้งที่เสรี ยุติธรรม และ

สมำ่าเสมอ ๒) นิติธรรม ๓) สิทธิและเสรีภาพ ๔) ความเสมอภาค ๕) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ๖) การตรวจสอบการใช้อำานาจ

จากแนวทางการพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของประชา- 

ธิปไตยทั้งสองข้างต้น ประการหนึ่งที่ชี้ชัดให้เห็นน่ันคือ สิทธิเสรีภาพ

ของพลเมืองเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยจะขาดไปเสียไม่ได้เลย เพราะเมื่อ

เราหวนทบทวนวาทะของอดีตประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น  

(Abraham Lincoln) ที่ว่า “รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยคือรัฐบาลของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” เช่นนั้นรัฐบาลจะเป็นของ

ประชาชนและโดยประชาชนก็ย่อมด้วยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยนั่นเอง

ความส�าคัญของสิทธิเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น 

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของหลัก

พื้นฐานในเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชน เช่นนั้นประเทศประชาธิปไตย

โดยเฉพาะที่เป็นเสรีประชาธิปไตยจึงมิควรละเลยหรือหลับหูหลับตา 

ทำาเป็นไม่สนใจในสิทธิเสรีภาพดังกล่าว และไม่ว่าการแสดงความคิด

เห็นจะกระทำาผ่านวิธีใด พูด เขียน โฆษณาหรือพิมพ์เป็นข้อความ 

ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการมีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นเสียง

ที่มีความหมายซึ่งรัฐบาลพึงต้ังใจฟังและทำาความเข้าใจถึงข้อคิดเห็น 

ทั้งหลายไม่ว่าข้อคิดเห็นนั้นจะเป็นการชื่นชมหรือวิจารณ์รัฐบาลก็ตาม
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ประจักษ์ ก้องกีรติ (๒๕๕๘, น. ๕๒) นักรัฐศาสตร์ไทย

ท่านหนึ่ง ได้นำาเสนอแนวคิดของ ชาร์ ทิลลี (Charles Tilly) ซึ่งโยง

กระบวนการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยกับการทำางานของเสียงไว้อย่าง

น่าสนใจว่า สังคมใดก็ตามจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เมื่อ หนึ่ง เสียง

ของประชาชนในขอบข่ายที่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ  มีโอกาสถูกเปล่งให้คนอื่น

ได้ยิน สอง เสียงที่ถูกส่งออกมามีนำ้าหนักเท่าเทียมกันมากขึ้น สาม 

พฤติกรรมของผู้ปกครองหรือผู้มีอำานาจถูกผู้มัดให้ต้องฟังเสียงของ

ประชาชนมากขึ้น และสุดท้าย การส่งเสียงของประชาชนได้รับการ

คุ้มครองโดยกฎหมายว่าจะไม่ถูกปิดกั้นหรือพรากไปโดยอำาเภอใจโดย

ผู้มีอำานาจและเจ้าหน้าที่รัฐ เขายังได้สรุปข้อเสนอข้างต้นด้วยคำา ๔ คำา

ต่อไปอีกว่า ถ้าเสียงของคนธรรมดาสามัญกว้างขึ้น เท่าเทียมกันมากขึ้น  

ผูกพันมากขึ้น และได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น (growing breadth, 

equality, binding and protection) เมื่อนั้นประชาธิปไตยก็มีสุขภาพ 

ที่แข็งแรง ในทางตรงกันข้ามถ้าเสียงทำางานถดถอยลงในท้ัง ๔ มิติ 

เมื่อน้ันเราก็พึงตระหนักว่า สังคมกำาลังเข้าสู่กระบวนการเดินออกจาก

ประชาธิปไตย (de-democratization)

ความสัมพันธ์และผลกระทบของกฎ กติกา  
ต่อสิทธิเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น

จากข้อเสนอของ ชาร์ ทิลลี ชี้ให้เห็นว่าเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นมีสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้

สมบูรณ์แข็งแรง กระน้ันเสรีภาพดังกล่าวก็ยังจำาเป็นจะต้องมีข้อจำากัด

หรือขอบเขตอันเป็นที่ยอมรับกันในสังคม โดยข้อจำากัดเหล่านั้นจะต้อง

ทำาให้เกิดเสรีภาพมากย่ิงขึ้น ในลักษณะ “ข้อจำากัดของเสรีภาพทำาให้
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เกิดเสรีภาพมากกว่าเสรีภาพที่ไม่มีข้อจำากัด” ขอบเขตเขตของเสรีภาพ

จึงเป็นเสมือนเครื่องนำาทางให้บุคคลในสังคมใช้สิทธิของตนได้อย่าง

ถูกต้องและชอบธรรม (จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ๒๕๕7, น.๑๔๒) เช่นนั้น

การใช้เสรีภาพใดจึงจำาเป็นต้องมีขอบเขตทางกฎหมายกำากับอยู่เสมอ 

เนื่องจากการใช้เสรีภาพอย่างหนึ่งอย่างใดโดยปราศจากขอบเขต ย่อม

อาจก้าวล่วงไปกระทบต่อเสรีภาพอีกอย่างหน่ึงได้เสมอ อันอาจนำาไป

สู่ความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน รัฐในฐานะผู้ปกครอง

จึงย่อมมีอำานาจในการกำาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อจำากัดหรือ

ควบคุมการใช้เสรีภาพนั้นได้เช่นกัน (วนิดา แสงสารพันธ์, ๒๕๕๖,  

น. ๒๒)

สำาหรับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นปรากฏ  

กฎ กติกา ทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับประเทศซึ่งกำาหนด

ขึ้นทั้งเพื่อรับรองและจำากัดขอบเขตเสรีภาพไปพร้อม ๆ  กัน รัฐเสรี-

ประชาธิปไตยทั้งหลายต่างกำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อรับรองเสรีภาพ 

ดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อเป็น “หลักประกัน” 

แก่ประชาชนในการใช้เสรีภาพสำาหรับการพูด เขียน พิมพ์ โฆษณา หรือ

สามารถแสดงความคิดเห็น (โดยเฉพาะทางการเมือง) ไม่ว่าจะด้วย

วิธีการใดเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถรับรู้และเข้าใจได้ กรณีตัวอย่างใน

ระดับระหว่างประเทศที่เห็นได้อย่างชัดเจน อาทิ “กฎ กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง” หรือ “International 

Covenant on Civil and Political Rights” ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในกฎหมาย

ระหว่างประเทศและผูกพันบรรดาประเทศที่ได้ให้สัตยาบันตั้งแต่  

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิด

เห็นนั้นปรากฏในข้อที่ ๑๙ ซ่ึงประกอบด้วยข้อกำาหนดแยกย่อยลงไป  

อันได้แก่ ๑) บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความคิดเห็นโดยปราศจาก
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การแทรกแซง ๒) บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก

ถึงสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และความคิดทุกประเภทโดยไม่คำานึงถึงพรมแดน ทั้งน้ีไม่ว่าด้วยวาจา

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยส่ือ

ประการอื่นตามที่ตนเลือก ๓) การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรคสอง

ของข้อนี้ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย โดยอาจ

มีข้อจำากัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจำากัดต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและ

จำาเป็นต้องเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และต้องไม่กระทบ

ต่อการรักษาความมั่นคงของชาติหรือการสาธารณสุขหรือศีลธรรมของ

ประชาชน (เพิ่งอ้าง, น. ๒๕)

ในระดับภายในประเทศขอหยิบยกรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นกรณีตัวอย่าง โดยรัฐธรรมนูญ

ฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้โดยสรุป

คือ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 

การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น โดยการจำากัด

เสรีภาพข้างต้นจะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่

ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ

หรือสุขภาพของประชาชน (กองส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ, น. ๑๖)

เม่ือพิจารณาสารัตถะของกฎกติกาท่ีนำาเสนอข้างต้น จะ

สังเกตได้ว่า กฎ กติกา ทั้งสองมีจุดร่วมกันอยู่ในเรื่องของการรับรอง

สิทธิเสรีภาพและการจำากัดขอบเขตในการแสดงความคิดเห็น โดยใน

กฎกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง มีข้อ
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จำากัดคือการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของ

บุคคลอื่น และต้องไม่กระทบต่อการรักษาความมั่นคงของชาติหรือ 

การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน ขณะที่มาตราที่ ๔๕  

กำาหนดขอบเขตไว้ว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องไม่กระทบต่อ  

๕ ประการสำาคัญ ได้แก่ ความมั่นคงแห่งรัฐ สิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ  

ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น  

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ก่อให้เกิด

ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การวางกรอบเพื่อกำาหนดขอบเขตของการแสดงความ 

คิดเห็นเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่

ข้อกังวลของประชาชนจำานวนไม่น้อยคือขอบเขตของเสรีภาพดังกล่าว

ในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับการนำามาใช้อย่างยุติธรรม เท่าเทียม หรือ 

ตีความไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ จะมีการยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติ

ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบ้างหรือเปล่า เฉพาะคำาว่า “ความม่ันคง

ของรัฐ” หรือ “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  

ก็เปิดช่องให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันได้ เช่นนั้นคำาถามสำาคัญ

คือ การนำากฎ กติกา มาใช้จริง ๆ  จะส่งผลต่อการแข่งขันทางการเมือง 

ที่เป็นธรรมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

การสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรม 
และน�าสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยดำาเนินอยู ่ท่ามกลาง

สภาวะการแข่งขันในเกือบทุกกระบวนการ ต้ังแต่ช่วงการเลือกต้ังซึ่ง

พรรคการเมืองแต่ละพรรคต่างหมายมุ่งที่จะกอบโกยคะแนนเสียง  
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มีการโฆษณานโยบายมากมาย มีการทุ่มงบจัดเวทีสร้างความเช่ือม่ัน

อย่างต่อเนื่อง ต่อมาเม่ือเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลก็ย่อมจะต้อง

มีพรรคฝ่ายค้านเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาทำาหน้าที่ตรวจสอบ คัดค้าน หรือ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเม่ือเห็นว่ารัฐบาลกระทำาไม่ถูกต้อง ทุกช่วง

เวลาของการดำาเนินการทางการเมืองจึงจำาเป็นต้องเปิดโอกาสให้มีการ

แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สุจริต และโปร่งใสมากที่สุด ฝ่ายรัฐบาลซึ่ง

กุมอำานาจนำาจะต้องมิเอื้อผลประโยชน์ต่อชัยชนะทางการเมืองของตน

ด้วยการเอารัดเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นโดยไม่ชอบธรรม 

ว่าด้วยการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรมสิ่งสำาคัญลำาดับ

แรก ๆ  ที่รัฐบาลมิควรละเลยน่ันคือการกำาหนดและรักษาไว้ซึ่งกฎ 

กติกา ที่รับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

สื่อมวลชน และพรรคการเมืองต่าง ๆ  เนื่องด้วยสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นนั้นจะส่งผลให้เกิดการกำากับและตรวจสอบการ

บริหารของรัฐบาลตามมา การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเสมือนเคร่ืองมือ

กระตุ้นเตือนให้รัฐบาลตื่นตระหนักว่าประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจ

อธิปไตยโดยแท้จริงกำาลังเฝ้ามองอยู่ และหากรัฐบาลบริหารกิจการบ้าน

เมืองอย่างไร้ประสิทธิภาพ ทุจริต ขาดความชอบธรรม การแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนก็สามารถที่จะกดดันหรือเรียกร้องให้ผู้นำารัฐบาล

ลาออกหรือยุบสภาได้ เพ่ือเปิดทางให้นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

อื่นสามารถก้าวเข้ามาทำาหน้าที่บริหารประเทศแทน และผลบ้ันปลาย

ที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความสมบูรณ์ของประชาธิปไตยนั่นเอง

อย่างไรก็ตามหากกฎ กติกา ในเรื่องดังกล่าวกำาหนด

ขอบเขตของเสรีภาพไว้อย่างคลุมเครือหรือเอื้อให้เกิดช่องโหว่ทาง

กฎหมายในการตีความเอาผิด ผลลัพธ์ที่ตามมาก็น่าเป็นกังวลอยู ่

ไม่น้อยว่าจะทำาลายการแข่งขันทางการเมืองให้เกิดความไม่เป็นธรรม  
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ซ่ึงเป็นโดมิโนที่จะทำาให้ประชาธิปไตยในประเทศนั้น ๆ  ขาดความ

สมบูรณ์ตามไปด้วย ข้อกังวลข้างต้นน้ีมิได้เลื่อนลอยไปจากความ 

เป็นจริงแม้แต่น้อย เนื่องจากสังคมไทยของเราเองก็มีบทเรียนที่เกิดขึ้น 

มากมายหลายกรณี ที่ผ่านมาประชาชนและนิสิตนักศึกษาซึ่งออกมา 

เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจำานวนไม่น้อยถูกตั้ง

ข้อกล่าวหา โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ iLaw ระบุว่า มาตรา ๑๔ ของ 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญสำาหรับการจำากัดการใช้

เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มคน 

ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำางานของรัฐบาล ข้อมูลยังระบุต่อไป

อีกว่าจากการเก็บข้อมูลจนถึงวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า  

มีบุคคลอย่างน้อย ๕ คน ถูกตั้งข้อกล่าวหาตามมาตราดังกล่าว อาทิ 

กรณีของ ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต ซ่ึงถูกเรียกรายงานตัวเพื่อ 

รับทราบข้อกล่าวหาถึง ๓ ครั้ง รวมข้อหาทั้งหมด ๑๒ กระทง จาก

การโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลผ่านเพจเฟซบุ๊กหมวดเจ๊ียบ ไว้หลาย

ประเด็น เช่น วิจารณ์การดำาเนินงานของรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีจับกุมผู้ชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพา หรือวิจารณ์การไปเยือน

สหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีในประเด็นการซื้ออาวุธ เป็นต้น  

(iLaw, ๒๕๖๑)

นอกจากนี้อีกประการที่น่าเป็นห่วงคือการที่ประชาชนซ่ึง

ออกมาแสดงความคิดเห็นถูกประชาชนด้วยกันเองคุกคาม ดังเช่นที่ 

สรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ นักกิจกรรมทางการเมือง ถูกทำาร้ายร่างกายเมื่อ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ บริเวณป้ายรถเมล์ ซอยนาทอง ถนนรัชดา 

โดยก่อนหน้าวันเกิดเหตุเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนคนให้ลงชื่อใน 
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change.org เพื่อเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภางดออกเสียงโหวตเลือก

นายกรัฐมนตรี 

จากเหตุการณ์ท้ังสองกรณีสะท้อนให้เห็นว่ากฎ กติกา และ

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่อาจก่อร่างสร้างการแข่งขัน

ทางการเมืองและนำาสังคมไทยไปสู่การมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ได ้

มากนัก เช่นนั้นการศึกษาต้นแบบจากประเทศที่มีความเป็นประชา- 

ธิปไตยที่สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำา ประเทศนอร์เวย์ ซ่ึงรั้งอันดับ 

หน่ึงเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์มาโดยตลอดน่าศึกษา 

อย่างยิ่ง โดยรายงานจาก The Economist Intelligence Unit (EIU) 

ระบุว่าปี ๒๕๖๒ นอร์เวย์มีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยสูงถึง 

๙.๘7 คะแนน และในหมวดเสรีภาพพลเมืองได้ ๙.7๑ คะแนน จาก

คะแนนเต็มสิบ ทั้งนี้เพราะชาวนอร์เวย์สามารถตรวจสอบการทำางาน

ของรัฐบาล ทั้งระดับข้าราชการและการเมืองอย่างเข้มข้น การเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง เสรีภาพของส่ือท่ีได้รับการรับรองท้ังในแง่

ของกฎหมายและในทางปฏิบัติ (กาแฟดำา, ๒๕๖๐)

บทสรุป

กฎ กติกา และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีผล

ต่อการสร้างการแข่งขันทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยหากกฎ 

กติกา เอื้อต่อการรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมาก

เท่าไหร่ การแข่งขันทางการเมืองก็จะมีความเป็นธรรมมากขึ้นเท่านั้น 

เนื่องจากรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจะถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์โดย

ประชาชนหรือส่ือมวลชนได้เสมอหากกระทำาการไม่เหมาะสม แต่หาก 

กฎ กติกา จำากัดขอบเขตการแสดงความคิดเห็นเสียจนทำาให้เกิด 
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ช่องโหว่ทางกฎหมาย การแข่งขันทางการเมืองก็จะเสี่ยงที่จะไร้ความ

เป็นธรรม เนื่องจากผู้กุมอำานาจนำาสามารถเอาเปรียบผู้แสดงความ 

คิดเห็นที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลได้ ท้ายที่สุดแล้วจะส่งผล

ไปยงัความสมบรูณ์ของประชาธปิไตยในประเทศอย่างมอิาจหลกีเลีย่งได้

กระนั้นการสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรมเพื่อ

นำาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็คงมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใด 

เป็นการเฉพาะ หากแต่ทุกภาคส่วนจำาเป็นจะต้องขยับ ปรับ และ

ประสานกันอย่างพร้อมเพรียง ฝ่ายนิติบัญญัติทำาหน้าที่ร่างหรือแก้ไข

ข้อกฎ กติกา ให้เอื้อต่อการรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ 

คิดเห็นให้มากที่สุด ฝ่ายตุลาการก็ต้องตัดสินคดีความโดยเฉพาะที่

เก่ียวกับการออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมไม่เอื้อประโยชน์

ให้ฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ ฝ่ายบริหารไม่แทรกแซงการทำาหน้าที่ของฝ่าย

อื่น ๆ  ขณะที่สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับอย่างเต็มที่ โดยมิละเมิดขอบเขต

ของกฎ กติกา มิควรทำาตนเป็นคนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่สนใจที่จะ

วิพากษ์วิจารณ์หรือทักท้วงใด ๆ  เมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกไม่ควร เพราะหาก

เป็นเช่นนั้น แม้สังคมจะมีกฎ กติกา ที่รับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นมากเพียงใด ท้ายที่สุดคงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

แข่งขันทางการเมืองมากนัก
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