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สารประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวาระครบรอบ ๑๑๗ ปีชาตกาล ของนาย

ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ 

จัดงานวันปรีดี พนมยงค์ ร�าลึกถึงท่านรัฐบุรุษอาวุโสเรื่อยมาเป็นเวลาหลาย

ปีต่อเนื่องกัน  

นายปรีดีได้รับใช้ราษฎรไทยในหลายต�าแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มหาดไทย และ

การคลงั ฯลฯ ตลอดจนได้รบัใช้สถาบนัพระมหากษัตรย์ิด้วยการเป็นผู้ส�าเรจ็

ราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอีกด้วย แต่มี ๒ 

เรื่องใหญ่ ซึ่งท่านภาคภูมิใจ คือ

เร่ืองแรกคือ การ “อภิวัฒน์” เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ 

มิถุนายน ๒๔๗๕ ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับ

แรกของประเทศสยาม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ศกนั้น อันเป็นการน�ามาซึ่ง

ระบอบประชาธิปไตย ให้ราษฎรได้เป็นเจ้าของอ�านาจสูงสุดของประเทศ มี

สิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมในการก�าหนดชะตากรรมของสังคมที่พวกเขา

อาศัยอยู่  แม้จะผ่านมา ๘๕ ปี แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่นายปรีดีได้ริเริ่มไว้ ก็ยังมี

อุปสรรคขัดขวางหนทางประชาธิปไตยอยู่มาก นับได้ตั้งแต่รัฐประหาร ๘ 

พฤศจกิายน ๒๔๙๐ ซึง่ถงึจะผ่านมา ๗๐ ปีแล้ว แต่มรดกของคณะรฐัประหาร

ซึง่มทีศันะคนละอย่างกบัคณะราษฎร ได้เบยีดเบยีนผลงานของคณะราษฎร

ไปไม่น้อย จนหลายคนเข้าใจผดิว่าทีป่ระชาธปิไตยไทยล้มลุกคลกุคลานเช่น

๐๐๔  



ทกุวนันีเ้ป็นความผดิพลาดของคณะราษฎร โดยทีไ่ม่พจิารณาถงึการกระท�า

ของคณะรัฐประหารตั้งแต่ ๒๔๙๐ เรื่อยมาจนการ “ปฏิวัติ” ของจอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพวก

เรื่องหลังคือ การน�าขบวนการเสรีไทย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

(๒๔๘๔–๒๔๘๘) ซ่ึงเป็นผลให้ประเทศไทยไม่ต้องเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม 

และมีสถานะเอกราชได้โดยไม่ต้องตกเป็นรัฐในอารักขาของประเทศฝ่าย

สัมพันธมิตร โดยท่ีการท�างานในครั้งนี้นายปรีดีได้ร่วมมือกับผู้คนที่มีความ

หลากหลาย ตั้งแต่เจ้านายที่เคยมีความขัดแย้งกันมาเมื่อตอนเปลี่ยนแปลง

การปกครอง ข้าราชการต่างๆ  นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง ไปจนถงึตาสตีาสาในชนบทห่างไกล บดันี ้เวลาผ่านมา ๗๒ ปี หรอื 

๖ รอบนักษัตรแล้ว แต่บทเรียนเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ในคราวนั้น

กลับไม่ได้รับการเรียนรู้เอาเลย

กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งคือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน เป็นสถานศึกษาที่นายปรีดี พนมยงค์

มีความผูกพันด้วยเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า วันสถาปนามหาวิทยาลัยคือวันที่

ก่อเกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๒๗ มิถุนายน  มหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ

ผลิตราษฎรให้เป็นก�าลังของระบอบประชาธิปไตย และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีส่วนร่วมในขบวนการเสรีไทยอยู่ไม่น้อย

๐๐๕  
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ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ทีย่งัระลกึถงึนายปรดี ีพนมยงค์ และจดังานร�าลกึถงึท่านเรือ่ยมา  โดยเฉพาะ

ศิษย์เก่า ต.ม.ธ.ก. ทุกท่าน ที่แม้วันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แต่ก็ยังคงนึกถึง

ท่านผู้ประศาสน์การตลอดมา  

สุดท้ายนี้ หวังว่าหนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐ เล่มนี้ จะช่วย

ท�าให้ผู้อ่านได้รู้จัก ชีวิต ผลงาน และความคิดของนายปรีดีมากขึ้น เพราะ

ถ้าอยากรูจ้กันายปรดี ีไม่มอีะไรดไีปกว่าการกลับมาอ่านหนงัสือทีท่่านเขยีน 

ตลอดจนที่เกี่ยวเน่ืองกับงานและความคิดของท่าน อาจกล่าวได้ว่าในส่วน

งานที่ท่านภูมิใจน้ัน นายปรีดีสามารถรักษาเอกราชของประเทศเอาไว้ได้ก็

จริง แต่ระบอบประชาธิปไตยท่ีท่านและคณะสู้สถาปนาข้ึนนั้นยังนับว่าน่า

เป็นห่วงอยู่มาก หวังว่าคนรุ่นหลังจะช่วยกันน�าความคิดของนายปรีดีมา

สืบสานและต่อยอดต่อไป  แม้จะไม่ถึงสังคมพระศรีอาริย์ แต่อย่างน้อยก็ขอ

ให้เป็นสงัคมทีม่คีวามปลอดภยั มคีวามสมบรูณ์ทางเศรษฐกจิ  มคีวามเสมอ

ภาค และมีสิทธิเสรีภาพ โดยที่ราษฎรได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ 

   

     (นางสาวสุดา พนมยงค์)
     ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
   

๐๐๖  



สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ในรอบปีทีผ่่านมานี ้มเีหตกุารณ์ทางสงัคมเกดิขึน้ในประเทศไทยและในสงัคม

โลกอยูม่ากมายหลากหลายเหตกุารณ์ ซึง่แต่ละเหตุการณ์นัน้ล้วนเป็นผลมา

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญจากปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขวาง

ถงึกนัทัว่โลกโดยทีไ่ม่มผีูใ้ดหลกีเลีย่งได้ ซึง่อาจจะมมีากน้อยกแ็ตกต่างกนัไป

ตามความเกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับเราทุกคน คือ การติดตาม

เหตุการณ์เหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และคิดวิเคราะห์ด้วยความรู้สมัยใหม่ที่เรา

จ�าเป็นต้องก้าวตามให้ทัน

ส�าหรบัประเทศไทย สงัคมไทยได้ก้าวข้ามยคุสมยัเก่ามาสูย่คุสมยัใหม่

ที่มีความเจริญก้าวหน้าข้ึนตามล�าดับ ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสังคมไทย

และต่อสังคมโลกถูกเผยแผ่ไปสู่คนในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมทีส่�าคญันัน้คอื ศาสตราจารย์ ดร.ปรดีี พนมยงค์  โดย

ท่านได้ริเริ่มแนวคิดการเรียนการสอนระดับสูงสมัยใหม่ในรูปแบบ “ตลาด

วิชา” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้แก่ราษฎร ซ่ึงสถาบัน

อุดมศึกษาที่เป็น “ตลาด” ของ “วิชา” ดังกล่าวก็คือ “มหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตร์และการเมือง” ที่สถาปนาขึ้นเพื่อสนองเจตนารมณ์ของคณะ

ราษฎรที่ว่า “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร” 

ดังที่ท่านผู้ประศาสน์การกราบบังคมทูลต่อผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์ในวนัเปิดมหาวทิยาลยั ๒๗ มิถนุายน ๒๔๗๗ ว่า  “ในสมยัทีป่ระเทศ

๐๐๗
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ของเราด�าเนินการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว เป็นการจ�าเป็น

อย่างยิง่ ทีจ่ะต้องมีมหาวทิยาลยัส�าหรบัประศาสน์ความรูใ้นวชิาธรรมศาสตร์

และการเมอืงแก่พลเมืองให้มากท่ีสุดทีจ่ะเป็นได้ เปิดโอกาสแก่พลเมอืงทีจ่ะ

ใช้เสรีภาพในการศกึษากว้างขวางขึน้ เพือ่ประโยชน์ของประเทศชาตสืิบไป”๑ 

และด้วยเหตุนี้ ประชาชนทั่วไปในสังคมจึงมี “สิทธิ” และ “โอกาส” ได้เข้า

ศกึษาในมหาวทิยาลยัจนจบปรญิญาและประกาศนยีบตัรในสาขาต่างๆ เพือ่

น�าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบสมัมาชพี โดยเป็นพลเมอืงทีดี่ของประเทศชาติ  

รวมถึงน�าไปคิดวิเคราะห์ความเป็นไปของประเทศไทยและโลกใบนี้ ทั้งใน

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ ตามความถนัด

ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

แนวคิด อุดมคติ และปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่ท่าน

จะได้รับจากการอ่านหนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐ เล่มนี้ จะจุด

ประกายความคดิเรือ่งสนัติภาพ ประชาธปิไตยทีส่มบรูณ์ ความเป็นพลเมอืง

ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย และท้ายที่สุด ความใส่ใจใน

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้แก่คนรุ่นปัจจุบันในสังคมไทยสืบไป

 (ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑ ปรีดี พนมยงค์, ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓–
๒๕๔๓)), น. ๕๐.

๐๐๘  



๐๐๙

บทบรรณาธิการ

- ๑ -

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นับเป็นวันมหาวิปโยค ที่ราษฎรไทยสูญเสียพระ

มหากษตัรย์ิผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิไป โดยทีห้่วงเวลาหลงัจากนัน้ได้มีการ

พยายามร้ือฟื้นประวัติศาสตร์แบบผิดๆ ขึ้นมากล่าวร้ายป้ายสีท่านอาจารย์

ปรีดี พนมยงค์ ต่างๆ นานา ตั้งแต่เรื่องที่ท่านน�าพาคณะราษฎร “อภิวัฒน์” 

เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ว่าเป็นการชิงสุก

ก่อนห่าม เป็นการรงัแกเจ้านาย ฯลฯ เรือ่ยมาจนถงึกรณสีวรรคตของในหลวง

รัชกาลที่ ๘ ที่พยายามท�าให้ชื่อเสียงของท่านมัวหมอง

ต่อมาในช่วงสงกรานต์ ๒๕๖๐ ได้มีการถอนหมุดคณะราษฎร หรือ

หมุดก่อก�าเนิดรัฐธรรมนูญ ออกไปจากลานพระราชวังดุสิต โดยไม่ทราบว่า

เป็นฝีมอืของใคร แต่กเ็ป็นประเด็นทีถ่กเถยีงกนัอย่างกว้างขวางถงึการกระท�า 

ดงักล่าว ตัง้แต่ความเป็นมาของหมุด ผูท่ี้มารือ้ถอน ตลอดจนการตอบค�าถาม

ของผู้สื่อข่าวจากผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง เป็นผลให้ผู้คนจ�านวนมากหันมา

สนใจประวัติศาสตร์เรื่องการ “อภิวัฒน์” เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ซึ่งครบ ๘๕ ปีในปีนี้พอดี และมีการอภิปรายเร่ือง 

เกี่ยวเนื่องนี้อย่างกว้างขวาง เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็มีคนบางกลุ่มโจมตีการกระท�า

ดงักล่าวของคณะราษฎร และบดิเบอืนประวตัศิาสตร์หลงัจากน้ันต่างๆ นานา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสมัพนัธ์กับเจ้านายในสมยันัน้ ซึง่มท่ีานอาจารย์ปรีดี



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

เป็นจ�าเลยคนส�าคัญ ทั้งๆ ท่ีท่านผู้น้ีมีบทบาทอย่างส�าคัญเม่ือเป็นผู้ส�าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ในหลวงรชักาลท่ี ๘ เป็นต้นว่า การถวายความปลอดภัย

ให้สมเดจ็พระพันวสัสาอยัยกิาเจ้า ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่๒ มพิกัต้อง

กล่าวถึงงานอื่นๆ เช่น การผลักดันให้เกิดหอสมุดด�ารงราชานุภาพ ก็ยังได้ 

จะไม่ขอขยายความเรือ่งของท่านอาจารย์ปรดีีกบักรณต่ีางๆ ทีม่ผู้ีไม่

หวังดีพยายามท�าลายชื่อเสียงเกียรติคุณของท่าน โดยเฉพาะก็เรื่องกรณี

สวรรคตนั้น มีหนังสือ ค�าตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.๘ และ ข้อเท็จจริง

กรณีสวรรคต ร.๘ ที่พยายามจะเผยแพร่สัจจะนั้นปรากฏในบรรณพิภพให้

ได้หาอ่านกันอยู่แล้ว๑ 

- ๒ -

หนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐ หนังสือที่ระลึกในวันปรีดี พนมยงค ์

ประจ�าปี ๒๕๖๐ น้ี ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เขียนหลายท่านที่ได้ 

ส่งบทความพิเศษมาตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ ๑๑๗ ปีชาตกาล ของ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรม

ศาสตร์และการเมือง

เร่ิมจากในบทแรก เป็นบทความของครดูษุฎี พนมยงค์ ศลิปินแห่งชาติ 

ทายาทของท่านผู้ประศาสน์การ เล่าเรื่องที่มาและเบ้ืองหลังกว่าจะมีถนน

๑ ดู สนัตสิขุ โสภณสริ ิ(บรรณาธกิาร), ค�าตดัสนิใหม่ กรณสีวรรคต ร.๘, พมิพ์ครัง้ที ่๔ (กรงุเทพฯ: 
กองทุนปาล พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) และ สุพจน์ ด่านตระกูล, ข้อเท็จ
จริงกรณีสวรรคต ร.๘ (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, ๒๕๕๑)

๐๑๐  



สายต่างๆ ทีต่ัง้ขึน้เป็นอนุสรณ์ให้ท่าน ซึง่หลายเรือ่งไม่เคยปรากฏในทีใ่ดมา

ก่อน

ต่อด้วย บทความที่กองบรรณาธิการ สยามใหม่ เขียนเล่าเรื่องบ้าน 

อองโตนีได้อย่างน่าสนใจ สะท้อนภาพบั้นปลายชีวิตของรัฐบุรุษอาวุโส ผู้ได้

รบัการเนรคณุจากชนชัน้ปกครองไทย ได้เป็นอย่างด ี แม้ว่าท่านจะถกูกระท�า

มาไม่น้อย แต่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านชานกรุงปารีส อันเป็นสถานที่

จบชีวิตของท่านด้วย

ถัดมาเป็นการเรียบเรียงการอภิปรายในหัวข้อ “การร่างรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย: บทเรียนจากป๋วยและปรีดี” ซึ่งจัดที่ตึกโดม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งรองศาสตราจารย์สมชาย 

ปรีชาศิลปกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้เชื่อมโยงแนวคิดของท่าน 

ผู้ประศาสน์การและอาจารย์ป๋วยมาอธิบายการร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน

อันเหตุการณ์ร่วมสมัย ท�าให้เห็นข้อคิดต่างๆ มากมาย อย่างน่าที่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องจะใคร่ครวญค�านึงถึง

จากนั้นคือบทความที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสริยา นิติทัณฑ์ประ

ภาศ บุญญะศิริ ปรับปรุงมาจากงานเสวนาที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อวัน

ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้แสดงความเชื่อมโยงทางความคิดในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยนับตั้งแต่ เค้าโครงการเศษฐกิจ ของ

ท่านผู้ประศาสน์การ และบทความ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ของ

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์คนแรกที่ได้กลับมา

เป็นอธิการบดี

๐๑๑



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

และบทความของคณุองัคณา นีละไพจติร ท่ีปรับปรงุมาจากปาฐกถา

พูนศุข พนมยงค์ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อ

วันที่ ๗ มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งกล่าวถึงผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรง

จ�าบาดแผล ได้อย่างแหลมคม และชวนคิด  

ปิดท้ายด้วยภาพชีวิตและถ้อยค�าของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่

น�ามาลงเป็นที่ระลึกในวาระ ๑๐ ปี แห่งการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐

อนึ่ง เรื่องที่ ๓ และ ๔ นั้น มีอนุสนธิมาจากการเฉลิมฉลองในโอกาส

ทีอ่งค์การ UNESCO ยกย่องให้อาจารย์ป๋วยเป็นบคุคลส�าคัญของโลก ผู้มผีล

งานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระ  ๑๐๐ ปี

ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

- ๓ -

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยเขียนจดหมายถึงท่านผู้ประศาสน์การว่า  

“...อยากให้ท่านอาจารย์ได้รับความเคารพจากคนไทยทุกรุ่น สมกับที่ท่าน

อาจารย์ได้ปฏิบัติและบ�าเพ็ญประโยชน์แก่พวกผมมาเป็นเวลานาน”๒  

แม้ท่านผูป้ระศาสน์การจะได้ท�างานรบัใช้ประเทศนีม้าอย่างมหาศาล 

ทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยราชการอีกมาก ซ่ึงกว้างขวาง

๒ ดู ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “จดหมายจากป๋วย ถึงปรีดี ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕,” ใน มิตรแท้
ในยามยาก (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๑๒๕. 

๐๑๒  



หลายแขนง ไม่ว่าในทางการปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ การศกึษา 

รวมไปถึงการรักษาเอกราช แต่นั่นก็เนิ่นนานผ่านมากว่า ๗๐ ปีแล้ว หลาย

เรื่องถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา หลายเร่ืองถูกจงใจบิดเบือนไปต่างๆ กัน  

อย่างไรก็ดี คงไม่เกินไปนัก ถ้าจะยืมค�าของคุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ มา

ดัดแปลงว่า งานของท่านผู้ประศาสน์การ “ราวกับสิ่งที่สถิตอยู่บนยอดเขา 

อีเวอเรสต์ ซึ่งยากที่ใครจะเห็นงานนั้นได้ตามสภาพที่เป็นจริง”๓   

การทีท่่านผูป้ระศาสน์การจ�าต้องลีภั้ยออกจากประเทศไปแต่เมือ่เกดิ

รัฐประหาร ๒๔๙๐ ซึ่งครบ ๗๐ ปีในปีนี้ นับเป็นการปิดฉากชีวิตทางการ

เมืองของรัฐบุรุษอาวุโสผู้นี้ ปิดโอกาสที่ท่านจะได้รับใช้แผ่นดินเกิดที่ท่าน 

รักอีก แต่อย่างไรก็ดี “ผลของการท่ีก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย” แม้

ประชาธิปไตยกด็ ีความเท่าเทยีมทางเศรษฐกจิกด็ ีความยตุธิรรมในสงัคมกด็ี 

จะยงัไปไม่ถึงอุดมคตทิีท่่านปรารถนา  แต่ชวิีต ผลงาน และอดุมคติของท่าน 

ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราไม่น้อยทีเดียว  และนี่มิใช่หรือ คือหน้าที่ของ

เรา - คนรุ่นหลัง - ที่จะสานต่อภารกิจของท่าน ให้เป็นปฏิบัติบูชา ที่ดีกว่า

อามิสบูชาใดๆ ทั้งปวง

     (นายกษิดิศ อนันทนาธร)
      บรรณาธิการ
      ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

๓ ด ูกหุลาบ สายประดษิฐ์, “แม่ท�าอะไรบ้างหนอ?,” ใน แม่จ๋า, สมัพนัธ์ ก้องสมทุร (บรรณาธิการ), 
พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: วสี ครีเอชั่น, ๒๕๕๘), น. ๕๘.

๐๑๓



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

สารประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ๐๐๔

สุดา พนมยงค์

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๐๐๗

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

บทบรรณาธิการ ๐๐๙

กษิดิศ อนันทนาธร

บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๑๘ 

ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่ชานกรุงปารีส ๐๓๔ 

กองบรรณาธิการ สยามใหม่

การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย: 

บทเรียนจากป๋วยและปรีดี ๐๔๘

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล 

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

สารบัญ

๐๑๔  



มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ 

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในปัจจุบัน ๐๙๒

ผศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล  ๑๑๘

อังคณา นีละไพจิตร

ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ๑๕๐

กษิดิศ อนันทนาธร

ภาพปก จุลสารปรีดี เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

๐๑๕



วาดโดย ดนย บุญทัศนกุล

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐๐๑๖  



๐๑๗



บนถนนสายปรีดี พนมยงค์
ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล



บนถนนสายปรีดี พนมยงค์ ๐๑๙  



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ในโลกนี้ มีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง  เมื่อมีบุคคลที่ท�าประโยชน์ให้แก่

ชาตบ้ิานเมอืงวายชนม์ จะมกีารตัง้ชือ่สถานทีส่าธารณะเป็นเกยีรติแก่บคุคล

นั้นๆ  นอกจากเพื่อร�าลึกถึงคุณความดีของท่านแล้ว  ยังเป็นการเตือนสติให้

ชนรุ่นหลังถือเป็นแบบอย่างในการด�าเนินรอยตามอีกด้วย

ในประเทศไทย การตั้งชื่อถนน สะพาน สถานที่ต่างๆ เพื่อการนี้มีมา

นานแล้ว และเป็นไปด้วยความราบรืน่   แต่คงจะมเีพยีงคนเดียวทีค่วามเป็น

มาของการตัง้ชือ่ถนน ช่างสลบัซบัซ้อน และผนัผวนเฉกเช่นเดียวกบัชวีติจรงิ

ของบุคคลผู้นั้น

 นั่นคือ นายปรีดี  พนมยงค์

 ในที่นี้ จะกล่าวถึงการตั้งชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ และถนนประดิษฐ์

มนูธรรม

ถนนปรีดี พนมยงค์ (สุขุมวิท ๗๑)

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อธิบายว่าเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมี

ความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทที่ทางแยก

สุขุมวิทในแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนามุ่งไปทางทิศเหนือ

ถนนนี้เดิมคือซอยสุขุมวิท ๗๑ สร้างในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ประมาณปี ๒๔๘๕-๒๔๘๖ เทศบาลนครกรงุเทพได้รบัมอบมาจากแขวงการ

ทางกรงุเทพ (หน่วยงานของกรมทางหลวง) เม่ือปี ๒๕๐๓  โดยกรมทางหลวง

เรียกซอยนี้ว่า “ทางสายพระโขนง-คลองตัน (ซอยปรีดี)” ต่อมาคณะ

๐๒๐  



กรรมการ กลางตัง้ช่ือถนนตรอกซอยและสะพานได้ต้ังชือ่ถนนสายนีว่้าถนน

สุขุมวิท ๗๑ เมื่อปี ๒๕๑๓

ต่อมาในปี ๒๕๔๒ ส�านักงานเขตวัฒนาโดยคณะกรรมการพิจารณา

ตั้งชื่อถนนตรอกซอยและสะพานในพื้นที่เขตวัฒนาได้มีมติให้ต้ังชื่อถนน

สุขุมวิท ๗๑ ว่า ถนนสุขุมวิท ๗๑ (ปรีดี พนมยงค์) เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย

ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ ๘ 

นายกรัฐมนตรีคนที่ ๗ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย และผู้น�าพลเรือนในคณะ

ราษฎร เพื่อสดุดีเกียรติคุณในฐานะบุคคลส�าคัญของชาติและในวาระที่

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

ประกาศให้นายปรีด ีพนมยงค์ เป็นบคุคลส�าคญัของโลกในปี ๒๕๔๓ ซึง่เป็น

ปีครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล  และในฐานะที่นายปรีดี พนมยงค์ได้สั่งการให้

สร้างถนนเส้นนีใ้นสมยัทีด่�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี  โดยกรงุเทพมหานคร

ได้อนุมัติให้ใช้ชื่อดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๔๕

 

๐๒๑บนถนนสายปรีดี พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

นี่คือความเป็นมาของชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ อย่างเป็นทางการ  

ส่วนเบ้ืองหลังท่ีมาของช่ือถนน ผู้มีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้เกิด

ช่ือถนนปรีด ีพนมยงค์ คอืคุณสามารถ มะลลูมี อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

พรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาเขตพระโขนง และอดีตสมาชิกสภา

กรุงเทพ มหานคร ได้เล่าเกร็ดบางส่วนเกี่ยวกับที่มาของชื่อถนนปรีดี พนม

ยงค์ (สุขุมวิท ๗๑) ดังนี้

“สมยัเดก็ๆ ผู้ใหญ่พาไปหาญาตแิถวๆ คลองตนักจ็ะบอกว่าพาไปปรดีี 

(ไม่มีค�าว่าถนนน�าหน้าชื่อ) เป็นอันรู้กันว่าบริเวณเชิงสะพานคลองตัน นาย

ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ด�าริที่จะตัดถนนจากสุขุมวิทไปคลองตัน และเคยมา

ส�ารวจสถานที่นี้ด้วย ผมเคยเจอแผนผังถนนเขียนว่าถนนปรีดี เร่ืองนี้ 

พ.ญ.สดุสาคร ตูจ้นิดา เป็นพยานได้ ท่านอยูแ่ถวนีม้าหลายสิบปี  มทีีดิ่นเยอะ

มาก และได้ก่อสร้างศูนย์อนามัย สุดสาคร ตู้จินดา ในบริเวณนี้

เมื่อมีการปรารภที่จะเปลี่ยนชื่อถนนเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล 

นายปรีดี พนมยงค์ ที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลส�าคัญ

ของโลก  อหิม่ามในละแวกนี ้เช่น คณุบญุส่ง วงศ์เดอรี  คุณเกษม สุวรรณดี 

ฯลฯ ล้วนยืนยันว่าควรใช้ชื่อ ปรีดี พนมยงค์ เป็นชื่อถนน มีบางคนในสภา 

กทม. อาจไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ เลี่ยงไปพูดว่า “ใช้ชื่อถนนปรีดีเฉยๆ ไม่ต้อง

มีค�าว่า พนมยงค์ ก็ได้

ในที่สุด ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเป็นเอกฉันท์เปล่ียน

ชื่อถนนสุขุมวิท ๗๑ เป็นถนนปรีดี  พนมยงค์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ผมรู้สึก

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ข้อเสนอในการตั้งชื่อดังกล่าวของผมบรรลุผล 

๐๒๒  



หลังจากเปลี่ยนชื่อถนนสุขุมวิท ๗๑ เป็นถนนปรีดี พนมยงค์ มี

จดหมายมาต่อว่าผมด้วยความไม่พอใจนบัสบิฉบบั  ผมอ่านแล้วทิง้ลงตะกร้า

ไปหมด รวมแล้วได้ ๓ ตะกร้า”๑ 

อนึ่ง เคยมีคนถามผู้เขียนว่า นายปรีดีฯ มีที่ดินบริเวณคลองตัน

มากมายหรือ จึงได้มีการตั้งชื่อถนนให้  

ค�าตอบคอื นายปรีดฯี ไม่เคยมทีีด่นิเป็นของตัวเองเลย  แม้ตอนท่ีนาย

เสยีง พนมยงค์ (บดิา) เสยีชวีติ พีน้่องทกุคนได้รบัส่วนแบ่งทีดิ่นทีอ่ยธุยา  แต่

นายปรดีฯี ไม่ขอรับส่วนแบ่งนัน้แม้แต่ตารางวาเดยีว ดงันัน้ ใครทีอ่ยากทราบ

ว่าท�าไม กทม. จึงตั้งชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ (สุขุมวิท ๗๑) สมควรไปศึกษา

ค้นคว้าเอาเอง 

 

๑ สัมภาษณ์คุณสามารถ มะลูลีม, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๒๓บนถนนสายปรีดี พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อธิบายไว้ว่า ถนนสายนี้มีความยาว ๑๒ กิโลเมตร  

เริ่มต้นจากปลายซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) ในพื้นที่เขตห้วยขวาง มุ่งเหนือ

ค่อนตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนพระราม ๙ ข้ามคลองลาดพร้าวเข้าสู่

พื้นที่เขตวังทองหลางตัดกับถนนประชาอุทิศและถนนลาดพร้าว ข้าม

คลองทรงกระเทียมเข้าสู่เขตลาดพร้าวจากนั้นตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ 

(เกษตร-นวมินทร์) ข้ามคลองโคกครามเข้าสู่พื้นที่เขตบางเขนและไปสิ้นสุด

เส้นทางทีถ่นนรามอินทรา บรเิวณกโิลเมตรที ่๕.๕  ถนนมคีวามกว้าง ๖ ช่อง

จราจร (ขาเข้าและขาออกอย่างละ ๓ ช่องจราจร) มีเกาะกลางถนนโดยมี

ทางด่วนยกระดับอยู่บนเกาะกลางถนนช่วงตั้งแต่ถนนพระราม ๙ ถึงถนน

รามอินซา กล่าวได้ว่าถนนสายน้ีขนานขนาบทางด่วนชาวบ้านจงึมกัเรยีกว่า 

“ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา” มีสะพานลอยรถข้ามทางแยกบริเวณจุด

ตัดถนนลาดพร้าวและถนนประเสริฐมนูกิจด้วย

ชือ่ถนน “ประดษิฐ์มนธูรรม” ตัง้ตามราชทินนามของ “หลวงประดิษฐ์

มนธูรรม” (ปรดี ีพนมยงค์) เพือ่สดดีุเกยีรตคิณุในฐานะบคุคลส�าคัญของชาติ 

และในวาระทีอ่งค์การศกึษา วทิยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNESCO) ประกาศให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลกในปี ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีครบ

รอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดสร้างและดูแลรักษา

ถนนสายนี้

๐๒๔  



เมื่อปี ๒๕๔๖ กรุงเทพมหานครได้ให้ทางเขตวังทองหลางและเขต

ห้วยขวางเปลี่ยนชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรมเฉพาะช่วงถนนพระราม ๙ ถึง

ถนนลาดพร้าวเป็นชือ่ “ถนนประเสรฐิมนูกจิ” โดยให้เหตุผลว่าถนนสายนีม้ี

ความยาวมากท�าให้การระบุที่อยู่และช่ือผู้รับทางไปรษณีย์ท�าได้ไม่สะดวก  

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรมช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิด

เสยีงคดัค้านขึน้ทัว่ไป  ทางคณะกรรมการกลางต้ังชือ่ถนนตรอกซอยวงเวียน

ทางแยกคลองสะพานและสถานที่ส�าคัญในเขตกรุงเทพมหานครจึงได้

พิจารณาในเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ และให้เปลี่ยนชื่อถนนประเสริฐมนูกิจ

กลับมาเป็นถนนประดิษฐ์มนูธรรมตามเดิม

๐๒๕บนถนนสายปรีดี พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

คณุสามารถ มะลลูมี ได้เล่าเกรด็เรือ่งการเปล่ียนชือ่ถนนประดิษฐ์มนู

ธรรมบางช่วงเป็นถนนประเสริฐมนูกิจ ว่า

“มาจะกล่าวถงึถนนประดษิฐ์มนธูรรมกเ็ช่นเดียวกนัผมเป็นผู้เสนอใน

ที่ประชุมสภา กทม. ซึ่งท่านอภิรักษ์ โกษะโยธิน ก็สนับสนุนในข้อเสนอนี้ใน

ฐานะที่ท่านปรีดีฯหรือราชทินนาม ‘หลวงประดิษฐ์มนูธรรม’ เป็นรัฐบุรุษ

อาวุโส  อดตีผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ในรชักาลที ่๘ อดีตนายกรฐัมนตรี  

หัวหนา้ขบวนการเสรีไทย และเป็นบุคคลส�าคญัของโลก จงึเสนอให้ถนนตดั

ใหม่ยาว ๑๒ ก.ม. ผ่าน ๕ เขตคอืห้วยขวาง วงัทองหลาง ลาดพร้าว บางกะปิ 

และบึงกุ่ม ชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรม  

ต่อมาในปี ๒๕๔๖ นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่า กทม. บอกผมว่าถนน

ประดิษฐ์มนูธรรมยาวเกินไปและยังไปบรรจบกับถนนพระราม ๙ ด้วย อาจ

จะมีปัญหาได้  อีกประการหนึ่ง ราชทินนาม ประเสริฐมนูกิจ  คล้องจองกับ

ราชทนินาม ‘ประดษิฐ์มนธูรรม’ ....จงึขอแบ่งถนนส่วนหนึง่ระยะทาง ๓ ก.ม. 

และตัง้ชือ่ถนนว่าถนนประเสรฐิมนกูจิ โดยให้เหตุผลว่าเป็นราชทนินามของ

บคุคลส�าคญัคนหนึง่ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  นายสมคัรฯยงัพูดกบัผม

อีกว่า สภา กทม. ขอชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ ก็ให้ไปแล้วตอนนี้ขอแบ่งส่วน

หนึ่งของถนนประดิษฐ์มนูธรรม ให้ใช้ชื่อถนนประเสริฐมนูกิจบ้างก็แล้วกัน

ผมไม่อยากมีปัญหายุ่งยาก ก็เลยยอมตามนั้น”๒

 
๒ เรื่องเดียวกัน

๐๒๖  



ถนนปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อธิบายว่าเป็นถนนสายหลักในจังหวัดพระนคร- 

ศรอียธุยาช่วงแยกถนนพหลโยธนิถึงถนนศรสีรรเพชญ์ เรยีกถนนโรจนะและ

ถนนปรีดี พนมยงค์

ทางหลวงดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงโดยช่วงต้นทางแยกจาก 

ถนนพหลโยธินบริเวณสี่แยกวังน้อยในเขตอ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนคร-

ศรีอยุธยาผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๒ จากนั้นได้ตัดกับถนนสาย

เอเชยีท่ีทางแยกต่างระดบัอยธุยาอ�าเภอพระนครศรอียธุยาผ่านวงเวยีนเจดีย์

๐๒๗บนถนนสายปรีดี พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

วัดสามปลื้มข้ามสะพานปรีดี-ธ�ารง (ปัจจุบันจะสัญจรผ่านสะพานสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราชและสะพานสมเดจ็พระเอกาทศรถซึง่เป็นสะพานขนาน) 

เข้าสูเ่กาะอยธุยาซึง่จะเรยีกว่าถนนปรีด ีพนมยงค์ก่อนจะบรรจบกบัถนนศรี

สรรเพชญ์ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

คณุวเิชยีร กลิน่สคุนธ์ ผูเ้ป็นก�าลงัส�าคญัช่วยผลักดันให้มชีือ่ถนนปรดีี 

พนมยงค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายปรีดี พนม

ยงค์ เล่าความเป็นมาของชื่อถนนให้ฟังว่า

“เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ได้มาปรารภกับผม

ในฐานะที่ผมเป็นอดีต ส.ส.พระนครศรีอยุธยา และเป็นสมาชิกชมรม 

ต.ม.ธ.ก.สมัพันธ์ ว่า ‘ในชวีติไม่ต้องการอะไรอกีแล้ว ขอแต่เพยีงให้มชีือ่ถนน

ในบ้านเกดินายปรดีสีกัสายหน่ึง’ ผมเหน็ด้วยและรบัความปรารภนัน้มา ผม

พยายามศึกษาการขอตั้งชื่อถนนว่าต้องท�าอย่างไรบ้างต้องเริ่มจากฝ่าย

บริหารคือเร่ิมจากฝ่ายปกครองท�าเรื่องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท�า

หนังสือให้เหตุผลต่างๆ ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความส�าคัญต่อจังหวัดอย่างไรต่อ

ประเทศชาติอย่างไรบ้าง

ถนนปรีดี พนมยงค์ นี้เป็นการตั้งชื่อถนนที่ยากท่ีสุดเท่าที่เคยมีมา 

เพราะใช้เวลานานมาก เปลีย่นผูว่้าราชการจงัหวดัถงึ ๔ สมยัได้รบัแต่อเุบกขา

คือ วางเฉย  ไม่สนับสนุนและไม่ขัดขวาง

๐๒๘  



ต่อมาสมัยที่ ฯพณฯ โภคิน พลกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย ท่านผูน้ีม้คีวามศรัทธาท่านปรดีฯี ในฐานะทีเ่คยเป็นศษิย์และเคย

ได้รับความเมตตาคราวที่ไปศึกษาต่อ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ช่วย

ผลกัดนัให้การตัง้ชือ่ถนนปรดี ีพนมยงค์ ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาประสบ

ความส�าเร็จ

ผมได้เสนอถนนแบบสั้นๆ ประมาณ ๒–๒.๕ กิโลเมตรขอให้เป็นชื่อ

ถนนปรีด ีพนมยงค์  ถนนน้ีตรงกบัสะพานปรดีี-ธ�ารง ซึง่เป็นสะพานข้ามเข้า

เกาะเมืองเชื่อมถนนโรจนะไปตั้งต้นที่สี่แยกวังน้อยจากถนนพหลโยธินเข้า

มาแล้วก็ข้ามสะพานสะพานนี้ข้ามแม่น�้าป่าสัก โดยตอนน้ันเทศบาลช่วย

เหลือเต็มที่ นายกเทศมนตรีเป็นคนที่คุ้นเคย เขาท�าป้ายใหญ่ตรงทางลง

สะพานให้ แต่หลังจากติดป้ายชื่อถนนได้ ๗ วันป้ายนั้นก็หายไป ท้ัง

ท่านผูห้ญงิและญาติๆ ถามว่าคณุวเิชยีรท�าไมป้ายไม่ม ีผมกแ็ก้ตัวว่าตอนนัน้

เร่งรีบ ถ้าสร้างเสร็จถาวรแล้วจะท�าให้ใหม่ ตั้งแต่นั้นจนถึงกระท่ังเมื่อ

พฤษภาคมนีก้ย็งัไม่มป้ีายถนนปรดี ีพนมยงค์  กว่าถนนสายนีจ้ะชือ่ถนนปรีดี 

พนมยงค์ซอย ๑ ซอย ๒ ก็อีกนาน  แต่ป้ายชื่อถนนไม่มี  พยายามกู้กลับคืน

มาทางจงัหวดักร็บัปากผม  คดิว่าถนนท่ีเราตัง้ชือ่แล้วไม่ควรจะเสียเปล่าต้อง

ให้คนรู้จัก เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปีที่แล้วครบรอบ ๑๐ ปีการเปิด

ถนนจึงได้ท�าพิธีร�าลึกถึงถนนปรีดี พนมยงค์ เป็นความพยายามให้เกิดการ

ร�าลึกถึงช่ือของปรีดี-ธ�ารงหมายถึงท่านอาจารย์ปรีดีและหลวงธ�ารงนาวา

สวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นคนบ้านเดียวกัน ผมจัดพิธีท�าบุญฉลอง ๑๐ ปีและ 

๐๒๙บนถนนสายปรีดี พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ประกาศให้คนในพระนครศรีอยุธยารับรู้รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์บางฉบับได้รับการสนับสนุนจาก

สถานีโทรทัศน์ของจังหวัดซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดไปทั่วโลก

ผมพยายามทีส่ดุท่ีจะปลกุถนนนีใ้ห้มวีญิญาณตลอดไป  แต่นบัวนัคน

รุน่ผมกก็�าลงัจะล้มหายตายจากไป  คนทีท่�างานในจงัหวดัส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น

คนอยธุยา  ผมได้แต่ถามตวัเองว่าท�าไมงานของท่านปรดีจีงึอยูเ่บือ้งหลงัหวัใจ

คนในบ้านเกิดของท่านเอง  และอยากให้ช่วยกันคิดว่าท�าอย่างไรให้วันที่ ๒ 

พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคนดีกรุงเก่า

ระหว่างท่ีผมเป็นประธาน ต.ม.ธ.ก. สมัพนัธ์  ผมได้รบัทราบจากท่าน

ผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ว่าในชีวิตปฐมวัยของท่านปรีดีฯ นี้  นอกจากท่าน

จะเรียนหนังสือที่ในเมืองวัดข้างวังวัดพนมยงค์แล้ว ท่านก็ไปเรียนต่อที่บ้าน

ญาติฝ่ายคุณยาย เรื่องนี้ไม่เปิดเผยเท่าไหร่ จากนั้นไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัด

ไม้รวก อ�าเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันโรงเรียนวัดไม้รวกเลิกไป

แล้ว  ผมและชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ จึงมีด�าริสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 

“ปรีดี พนมยงค์” ข้ึนในบริเวณวัดไม้รวกนี้ โดยรวบรวมทุนทรัพย์จากทั้ง

ญาตแิละศษิย์เก่าอาคารนีค่้าก่อสร้างโดยประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ส่วน

ใหญ่ ผมเป็นคนสนับสนุนอยู่  แต่อาคารนี้ขึ้นอยู่กับเขตเทศบาล ซึ่งไม่ได้รับ

การสนบัสนนุจากนายกเทศมนตรีเท่าท่ีควร  การก่อสร้างได้รบัการสนบัสนนุ

จากเจ้าอาวาสตอนนีเ้จ้าอาวาสเพิง่มรณภาพ  ผมจงึเสนอตัวเป็นเจ้าภาพใน

พิธีฌาปนกิจศพท่าน

๐๓๐  



ผมก็พยายามจะเผยแพร่ความเป็นอาจารย์ปรีดีฯ ที่มีคุณูปการต่อ

ประเทศชาตใิห้สาธารณชนได้รบัทราบก็ท�าได้เท่าทีท่ราบกันอยูอ่ย่างนี ้ การ

มีช่ือท่านไว้เป็นอนุสรณ์ก็เพื่อให้ท้ังวิญญาณที่เป็นตัวตนของท่านยังคงอยู่

และวิญญาณอุดมการณ์ของท่านอยู่เป็นนิรันดร์”๓

๓ สัมภาษณ์คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์, มกราคม ๒๕๖๐

๐๓๑บนถนนสายปรีดี พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

อนุสรณ์สถานอื่นๆ

อนึ่ง นอกจากชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ ท่ีมีความเป็นมาอันสลับซับซ้อน มี

เงื่อนง�าบางประการแล้ว  ยังมีสาธารณสถานที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่นายปรีดี 

พนมยงค์ ด้วยความราบรื่น อีกหลายแห่ง อาทิ

แห่งแรก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ม ี(๑) อนสุาวรย์ีปรดีี พนมยงค์ 

ทั้งที่ท่าพระจันทร์ รังสิต และล�าปาง  (๒) ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ 

ที่ตึกโดม ท่าพระจันทร์ (๓) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ที่ท่าพระจันทร์ และห้อง

อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์ ในหอสมุดฯ (๔) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี 

พนมยงค์ (๕) ถนนปรีด ีพนมยงค์ ในศนูย์รงัสติ และ (๖) อนสุรณส์ถาน ปรดีี 

พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๔  

ถัดมาคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี (๑) คณะนิติศาสตร์ปรีดี  

พนมยงค์ และ (๒) หอประชุมปรีดี  พนมยงค์

และแห่งสุดท้ายคือ มูลนิธิปรีดี  พนมยงค์ มี สถาบันปรีดี  พนมยงค์ 

ซึ่งครูองุ่น มาลิก มอบที่ดิน ๓๗๑ ตารางวา ในซอยทองหล่อ เพื่อก่อสร้าง

สถาบันปรีดีฯ ส�าหรับใช้ด�าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ราษฎรไทย 

๔ ตั้งอยู่บริเวณถิ่นเกิดของนายปรีดีฯ ตรงข้ามวัดพนมยงค์ ต�าบลท่าวาสุกรี อ�าเภอพระนคร 
ศรอียธุยา เดิมเป็นกรรมสิทธิข์องมลูนธิปิรดี ีพนมยงค์  ต่อมาในปี ๒๕๔๖ คณะกรรมการมลูนธิิ
ปรดี ีพนมยงค์ เหน็พ้องต้องกนัว่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นองค์กรทีม่ศีกัยภาพในการสาน
ต่อเจตนารมณ์ของนายปรีดีฯ ให้บรรลุผล จึงมีมติมอบอนุสรณ์สถานปรีดีฯ เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๐๓๒  



แม้มอีปุสรรคขวากหนามและโศกนาฏกรรมบนถนนสายปรดี ีพนมยงค์ 

อย่างต่อเนื่อง แต่อุดมการณ์รับใช้ชาติและราษฎรไทยอย่างซ่ือสัตย์สุจริต

ของนายปรีดีฯ  ยังคงโดดเด่นอยู่บนเส้นทางสายนี้ตราบชั่วนิรันดร์

สมดั่งพุทธวัจนะที่ว่า

อโถ สุจิณฺณสฺส ผล� น นสฺสติ

ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย

๐๓๓บนถนนสายปรีดี พนมยงค์



กองบรรณาธิการ สยามใหม่

๑ คัดจาก ฉบับร�ำลึกพระคุณท่ำนผู้ประศำสน์กำร ปรีดี พนมยงค์ ของ ต.ม.ธ.ก. รุ่น ๒ 
พ.ศ.๒๕๒๗ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๒๗), น. ๑๒๓–๑๒๘.

ส่วนรปูประกอบคดัมาจาก จนิดา ศริมิานนท์. ควำมทรงจ�ำจำกบ้ำนชำนกรงุปำรสี 
ปัจฉิมชีวิตของรัฐบุรุษอำวุโส ปรีดี พนมยงค์ (ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ จัดพิมพ์
เนื่องในโอกาส ๑๐ ปีแห่งการจากไปของนายปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖).

บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส๑



 นายปรีดี หน้าประตูบ้าน
(ถ่ายโดย จริย์วัฒน์ สันตะบุตร)

บ้านอองโตนี

บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส ๐๓๕



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

แอปเป้ิลต้นน้ันแผ่กิง่กานสาขาให้ร่มเงา ครึม้อยูภ่ายในรัว้เหล็กทีก่ัน้บ่งบอก

อาณาเขตของบ้านสีขาวเลขที่ ๑๗๓ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอะคินติค บริอัง เขต 

๙๒๑๖๐ เมืองอองโตนี ถัดจากกรุงปารีสลงมาทางใต้ประมาณ ๖ กิโลเมตร 

หากมองจากภายนอกร้ัวจะเห็นสนามหญ้าเล็กๆ เขียวขจีปูลาดอยู่หน้าตัว

บ้านชั้นเดียวทรงยุโรปอย่างที่ปลูกกันอยู่ทั่วๆ ไป 

“บ้านหลังนี้ซื้อจากสองตายายชาวฝรั่งเศสโดยขายบ้านท่ีสาทร 

กรุงเทพฯ แล้วเงินมาซ้ือหลังนี้ในราคาท่ีไม่แพงนักเพราะเป็นบ้านเล็กๆ” 

ดุษฎี บุญทัศนกุล บุตรคนรองสุดท้องของท่านปรีดี พนมยงค์ บอกเล่าถึง

ความเป็นมาและชวีติความเป็นอยูข่องท่านรฐับุรษุอาวโุสภายใต้ชายคาแห่ง

นี้กับ สยามใหม่ 

ห้องหนังสือ ห้องที่นั่งท�างานจนวาระสุดท้าย

๐๓๖  



หลายคนอาจคิดว่าคนอย่างท่านปรีดี บุคคลส�าคัญระดับชาติ คงมี

ชีวิตความเป็นอยู่โอ่อ่าภูมิฐานดั่งเช่นผู้น�าที่มีอันจะกินคนอื่นๆ ทั่วไป แต่...

ในความเป็นจรงิสภาพภายในบ้านเลก็ๆ กะทดัรดัหลงันัน้ เมือ่ผ่านเข้าไปจะ

พบห้องรับประทานอาหารท่ีใช้รับแขกในด้วยในตัว ถัดไปเป็นห้องท�างาน

ของท่านปรีดีที่มีหนังสืออัดแน่นอยู่อย่างเป็นระเบียบ 

ต่อจากนั้นก็เป็นห้องนอนของท่านกับท่านผู้หญิงที่มีเพียงเตียงเดี่ยว 

๒ ตัว ตั้งห่างกันคืบกว่าๆ มีตู้ใช้บรรจุเสื้อผ้าของบุคคลทั้งสองเพียงไม่กี่ชุด 

โทรทศัน์เครือ่งเลก็ทีบ่ตุรหลาน ซือ้ให้เนือ่งในวนัคล้ายวนัเกดิเมือ่ ๓ ปีทีผ่่าน

มา และหิ้งวางพระพุทธรูปกับภาพถ่ายของลูกๆ หลานๆ ด้านหลังของตัว

บ้านเป็นห้องครัวขนาด ๑.๕ คูณ ๓ เมตร มีตู้เย็นขนาดย่อมและเตาแก๊สหุง

ต้มอาหารเพียงเท่านั้นก็แทบจะไม่มีพื้นที่ให้เดินสวนกันได้ ส่วนล่างสุดที่ลึก

ลงไปจากระดับพื้นบ้านใช้เป็นที่เก็บรถ ในขณะที่ส่วนชั้นบนตรงห้องใต้

เพดาน ซึ่งฝรั่งท่ัวไปมักใช้เป็นที่เก็บของก็ต้องเจียดแบ่งให้หลานๆ ใช้เป็น

ห้องหลับนอน

เฟอร์นิเจอร์ ก็แสนจะธรรมดา นอกจากโทรทัศน์เครื่องเล็กในห้อง

นอนท่านแล้ว ก็มีเครื่องใหญ่อีกเครื่องผลิตในฝรั่งเศสราคาไม่แพงนัก วิทยุ

หนึง่เคร่ืองทีท่่านใช้ฟังข่าวเสยีเป็นส่วนใหญ่ นอกนัน้กเ็ป็นพวกตู้และชัน้วาง

หนังสือโต๊ะเก้าอี้อีกไม่กี่ตัว และบรรดาแผนที่กับรูปภาพต่างๆ ที่แขวนอยู่

ตามฝาผนัง เสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ก็มีอยู่น้อยชุด หากอยู่ภายในบ้าน ท่านมัก

สวมกางเกงเสื้อเชิ้ตทับด้วยเสื้อไหมพรม และผ้าพันคอป้องกันความหนาว

เย็น 

๐๓๗บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส
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แต่หากออกไหนมาไหนนอกบ้าน กม็กัจะใส่สูทสกีรมท่าตัวโปรดทีตั่ด

ทีส่งิคโปร์เม่ือ ๓๐ กว่าปีทีแ่ล้ว สวมหมวกและถอืไม้เท้า ตัง้แต่มาอยูท่ีฝ่ร่ังเศส

ท่านไม่เคยตดัสทูทีน่ี่เลยเพราะราคาแพง เม่ือครัง้อยูท่ีจ่นีเคยตัดชดุเพยีงชดุ

เดียว ส่วนเสื้อเชิ้ตนั้นนานๆ จะซื้อสักตัวหนึ่ง

ข้าวของใช้ทีฟุ่่มเฟือย เป็นต้นว่า น�า้หอมแป้ง น�า้มนัใส่ผม ท่านไม่เคย

ซื้อหามาใช้เลย เคยใช้แต่น�้ายาใส่ผมกันรังแคกับไอซ์ โคโลญ แต่ก็เพียงชั่ว

ระยะหนึ่งแล้วก็เลิกไป เดือนหนึ่งท่านจะตัดผม ๒ ครั้ง ที่ร้านเล็กๆ อยู่ห่าง

จากบ้านไปไม่ไกลนัก ของจุกจิกก็มีแต่ยาดมของสหการโอสถกับวิคที่ใช้สูด

ดม และทาให้โล่งจมูกหายใจคล่องเท่านั้น 

ท่านปรดีตีืน่แต่เช้าเป็นปกต ิเข้านอนแต่หวัค�า่ ตอนตีห้าครึง่ท่านต้อง

ตื่นขึ้นเพ่ือรับฟังข่าวจากวิทยุทั้งจาก บี.บี.ซี. และสถานีของฝรั่งเศส จน

กระทั่งถึง ๘ นาฬิกาจึงค่อยรับประทานอาหารเช้า มักเป็นพวกอาหารฝรั่ง

มีแฮม ขนมปังทาเนยและชา เสร็จแล้วรอบุรุษไปรษณีย์น�าจดหมายกับ

หนังสือพิมพ์มาส่ง ซึ่งจะมาส่งเป็นประจ�าทุกวันละหลายๆ เที่ยวจนบุรุษ

ไปรษณย์ีคุน้เคย จดจ�าได้อย่างแม่นย�า แม้ผูส่้งจะจ่าหน้าซองเขียนทีอ่ยูค่ลาด

เคลือ่น แต่เม่ือเหน็ชือ่ท่านหรือคนในบ้าน กส็ามารถน�ามาส่งได้อย่างถกูต้อง 

หนังสือพิมพ์ไทยนั้นท่านรับแทบทุกฉบับท้ังรายวันและรายสัปดาห์ 

ส่วนหนังสือพิมพ์ฝรั่งก็มี อาทิ Herald Tribune, Le Monde Figaro ใน

แต่ละเดอืนจึงต้องจ่ายค่าหนงัสอืพมิพ์เป็นจ�านวนมาก หากใครมาเยีย่มเยยีน

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรอืคนชาติอืน่ ของฝากท่ีท่านโปรดปรานมากทีสุ่ด

กเ็หน็จะเป็นหนงัสอื ยกเว้นหนงัสอืประเภทมวย, ดารา หรอืทีไ่ม่คอยมสีาระ

เท่านั้นที่ท่านไม่ชอบอ่าน

๐๓๘  



รับประทานอาหารเช้า

กับครูฉลบชลัยย์ พลางกูร และคุณสุภา ศิริมานนท์ ในห้องเรียน
(บนโต๊ะอาหาร ในห้องอเนกประสงค์)

๐๓๙บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส
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พอสายหน่อยสกั ๑๐ นาฬิกา ก็จะเริม่ท�างาน ในระยะหลังนีง้านหลัก

กค็อืเขยีนชวีประวัตติวัท่านเม่ือ ๔-๕ ปีก่อนท่านจะพิมพ์ดีดเอง แต่มาในช่วง

หลังท่านให้คุณวิชิณี สุนทร-วิจารณ์ หลานสะใภ้ท่านผู้หญิงเป็นเลขานุการ

พิมพ์จากข้อความที่ท่านเขียนให้ นอกจากนั้นก็อาจมีผู้ขอให้ท่านช่วยเขียน

ค�าขวัญต่างๆ ให้ หรือเรื่องเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง ทั้งงานเขียนชีวประวัติและ

ค�าขวัญนั้นกว่าจะเสร็จหรือได้ออกมาแต่ละหน้า มักต้องใช้เวลานานเพราะ

ท่านต้องค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงที่แน่ชัด และมีการตรวจทานแก้ไขเพิ่ม

เติมจนกว่าจะเป็นที่พอใจ 

จนเที่ยง ก็รับประทานอาหารกลางวัน โดยมากจะเป็นอาหารจาน

เดียว จ�าพวกปลาหรือไม่ก็อาหารฝรั่ง เสร็จแล้วดูข่าวโทรทัศน์ บางวันอาจ

จะมีนอนพักบ้าง พอบ่าย ๒ โมง ก็ท�างานที่คั่งค้างจากช่วงเช้า ในช่วงบ่ายนี้

บางทอีาจมอีาหารว่างเป็นพวกพายและผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะกล้วยเผาน้ัน

ชอบมากที่สุด ขนมขบเคี้ยวก็เป็นพวกท็อฟฟี่หรือถั่วปากอ้า

ในบางวัน อาจจะมีแขกมาเยี่ยมเยือน มีบ่อยครั้งที่เป็นนักศึกษาไทย

ในฝรั่งเศส มาขอค�าแนะน�าในการท�าวิทยานิพนธ์ แต่หากมาขอแนะน�าด้วย

เหตเุพราะท่านเป็นผูท้ีม่ชีือ่เสยีงหรอืมคีวามรูม้าก โดยทีผู่น้ัน้มไิด้ค้นคว้ามา

ก่อนล่วงหน้าบ้างแล้วละก็ ท่านจะไล่กลับให้ไปค้นคว้ามาเสียก่อน ซึ่งท่าน

มักจะปรารภอยู่เสมอว่า “ต้องพยายามค้นคว้าใฝ่หาด้วยตนเองให้มาก ฟัง

ค�าแนะน�าแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ ให้คิดตริตรองให้ดี”

บางทผีูท้ีม่าขอความรูแ้ทนทีจ่ะเป็นผูซ้กัถามหรอืสัมภาษณ์ กลับเป็น

ฝ่ายถูกท่านสัมภาษณ์เอาเสียเอง เนื่องจากมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นน้อย

๐๔๐  



เกินไป หรือไม่ศึกษามาเสียก่อน บ้างหวังแต่จะมารับจากท่านแต่อย่างเดียว 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านก็มิได้รังเกียจที่จะให้ความรู้ที่มีอยู่ ผู้ใดมาหาท่าน

มักจะไม่ค่อยผิดหวัง บางทีได้ความรู้ในเรื่องอื่นๆ แถมพกกลับไปอีกด้วย 

ท่านสามารถสนทนาได้กับบุคคลทุกวัย มิเคยถือยศถือศักดิ์ จนนักศึกษาที่

นัน่มกัเรยีกท่านว่า “คุณปูห่รือคณุตา” เสยีมากกว่าทีจ่ะเรียกว่า “ท่านครบั...

ท่านขา…”

อาหารเย็นส่วนมากจะเป็นพวกข้าวต้ม หลังจากนั้นก็ดูข่าวโทรทัศน์ 

ต่อจากนั้นก็จะเป็นภาพยนตร์ ที่ชอบมากที่สุดก็คือพวกสารคดี โดยเฉพาะ

เรื่องทางประวัติศาสตร์หรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับจักรๆ วงศ์ๆ ของรัสเซีย ด้วย

ความที่ท่านมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์มาก ท่านก็มักจะอธิบายเพิ่มเติมให้

แก่ผู้ที่ร่วมชมอยู่ ณ ที่นั้นด้วย เรื่องที่ไม่ชอบดูเป็นที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องที่

เกีย่วกบัอนิเดยีนแดงทีส่ร้างโดยชาวอเมรกินั ซ�า้ท่านยงักล่าวบริภาษอกีด้วย

ว่า “พวกอเมริกันนี่ ไปรุกรานเขาแล้วยังสร้างภาพยนตร์บิดเบือนความจริง

อีก เป็นการเอาเปรียบกันเกินไป”

ในบางสปัดาห์อาจมรีายการพิเศษพกัผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน เป็นต้น

ว่าไปเดินดูของที่ตลาด หรือไม่ก็เดินเล่นตามสวนสาธารณะ หรืออาจปิกนิค

ที่ริมแม่น�้ากับท่านผู้หญิง และลูกๆ หลานๆ ท่านมีรถเปอโยต์ขนาดเล็กรุ่น 

๓๐๕ ที่ซื้อเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๕ ในราคาแสนกว่าบาท แทนคันเก่ารุ่น 

๕๐๔ ที่ใช้มา ๑๒ ปีจนเสื่อมสมรรถภาพไปตามกาลเวลา แต่เนื่องจากท่าน

ขบัรถไม่เป็นจงึต้องให้บตุรหรอืหลานเป็นผูขั้บให้ ซึง่ท่านกม็กัจะนัง่ตอนหน้า

เคยีงคูก่บัคนขบั เมือ่รถผ่านยงัสถานทีใ่ดท่านกม็กัจะอธบิายถงึความเป็นมา

๐๔๑บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส
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ห้องอเนกประสงค์ ห้องที่มีชีวิตชีวาที่สุดของบ้าน
เป็นทั้งห้องรับแขก นั่งเล่น รับประทานอาหาร และท�างาน

ณ เก้าอี้หวาย ตัวที่นั่งประจ�าในห้องอเนกประสงค์

๐๔๒  



ตลอดจนความส�าคัญของสถานทีน่ัน้ให้แก่ผูร่้วมเดินทางฟังอกีด้วย แสดงให้

เห็นถึงความเป็นผู้มีพหูสูตและสามารถจดจ�าสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี

บคุลกิของท่านอกีอย่างหน่ึงคือความมนีสัิยอ่อนโยน รักเด็กและสัตว์

เลี้ยง หากพบปะเด็กไม่ว่าที่ใดก็ตามจะหยุดทักทายพูดคุย ยิ่งถ้าเป็นเด็กที่

ช่างคิด ตอบค�าถามเก่ง ก็อาจคุยกันเป็นนานเอาเลยเสียทีเดียว ส่วนสัตว์

เลีย้งนัน้สมยัอยูท่ี่จนี ท่านเคยเลีย้งสนุขัตวัหนึง่ทัง้แสนรูแ้ละซือ่สัตย์ แต่เมือ่

มาอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้เลี้ยงเพราะค่าอาหารแพง แต่กระนั้นก็มีกระต่ายตัว

น้อยๆ ที่หลานของท่านเลี้ยงไว้ท่านก็คอยดูแลเอาใจใส่อยู่มิได้ขาด 

เร่ืองอาหารการกินนัน้ ต้องเป็นรสจดื เพราะหมอซองส์ แพทย์ประจ�า

ตัวสั่งห้ามเอาไว้ว่า ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดหรือมันเกินไป ปกติ

แล้วท่านจะไม่ดื่มสุรา สมัยเมื่อครั้งยังอยู่ในประเทศไทย ท่านเคยแต่จิบเพื่อ

เรียกน�้าย่อยก่อนอาหารเท่านั้น ไม่เคยดื่มถึงขนาดเมามาย ส่วนบุหรี่นั้น ไม่

ได้สบูมาหลายปีแล้ว และท่านยงัสัง่ห้ามมใิห้ผู้ใดสูบบหุรีใ่นบ้านโดยเดด็ขาด 

เพราะจะท�าให้ผูท้ีไ่ม่สูบรบัควนัเข้าไปด้วย แต่ในสมัยทีท่่านยงัสูบอยูน่ัน้ เคย

ท�าสถิติมากถึง ๖๐ มวนในวันเดียว บุหรี่ท่ีชอบสูบประจ�าคือเบนสันและ 

โกลด์แฟล็กของอังกฤษ

บุหรี่ในสมัยนั้น มิได้บรรจุในซองเหมือนปัจจุบัน แต่จะบรรจุใน

กระป๋องรูปทรงกระบอก เวลาเปิดกระป๋องครั้งแรกจะมีเสียงดัง ฟี้...และถ้า

หากท่านได้สูบบุหร่ีดีๆ มา ท่านจะไม่ยอมให้ผู้ใดเปิดกระป๋องก่อนเป็นอัน

ขาด ด้วยเหตุที่ชอบฟังเสียง ฟี้...นั่นเอง

๐๔๓บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

เมื่อไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และรับประทานอาหารตามที่แพทย์สั่ง จึง

ท�าสุขภาพของท่านแข็งแรงดีเยี่ยม ไม่ค่อยจะเจ็บป่วย จะมีก็เพียงแต่ท้อง

เฟ้อเท่านั้น หมอเบนสันจะมาเยี่ยมดูแลท่านเพียงเดือนละครั้ง แต่ก็มีที่บาง

ท่านเห็นอาหารที่อยู่ในบัญชีสั่งห้าม แต่อยากรับประทานขึ้นมา ก็ลองแอบ

ชิมสักค�าสองค�า พอบุตรหลานเห็นเข้าและร้องห้าม ท่านก็หยุดทันทีพร้อม

กับหัวเราะชอบใจ ส่วนสุขภาพของคนอ่ืนๆ ในบ้านนั้นท่านเอาใจใส่เป็น

พิเศษ แม้จะเพยีงปวดหวัตวัร้อนเพยีงเลก็น้อยแต่ท่านกอ็ตุส่าห์กระวกีระวาด

หยูกยามาให้ทันที

ญาตมิติรผูใ้กล้ชดิผูห้นึง่เล่าให้ฟังว่า “ฝีมอืการท�าอาหารของท่านปรดีี

นั้นเป็นเลิศทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง” แกงเขียวหวานของท่านนั้นอร่อย

ยิ่งนัก โดยไม่จ�าเป็นต้องใส่ผงชูรสหรือบรั่นดีแต่อย่างไร สมัยที่อยู่ในเมือง

ไทยเคยมคีนแนะน�าให้ท่านท�าไก่อบ โดยเอาน�า้มนัเนยฉดีเข้าไปในเส้นเลือด

แล้วน�าไปอบก็จะได้ไก่อบรสหอมหวานโอชาไม่น้อย

ถงึแม้ว่า ท่านปรดีจีะเป็นนกัการเมอืง แต่ท่านกม็อีารมณ์สนุทรย์ีทาง

ด้านศิลปะอยู่ในจิตใจ ท่านชอบฟังเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยเป็น

อาจณิ หากผูใ้ดเคยได้ชมภาพยนตร์เรือ่ง “พระเจ้าช้างเผอืก” ซึง่ท่านก�ากบั

การแสดงเองแล้วจะเห็นว่า ท่านสามารถจัดฉากและให้เพลงประกอบได้

อย่างดีเยี่ยม สิ่งนี้แหละแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ท่านมีความซาบซึ้ง

และเข้าใจในศิลปะได้ดีเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องดนตรีทั้งๆ ที่ท่านเล่นดนตรี

ไม่เป็นเลยสักอย่างเดียว แม้กระทั่งการเต้นร�า ท่านก็เต้นไม่เป็น

๐๔๔  



กับมิตรเก่าในสวนหลังบ้าน (ข้างนายปรีดี คือ คุณกนต์ธีร์ ศุภมงคล)

  ในสวนหลังบ้าน กับนักเรียนไทยในฝรั่งเศส

๐๔๕บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

มอียูค่รัง้หนึง่ สมยัทีท่่านเป็นนายกรฐัมนตรไีด้มกีารจดังานเฉลมิฉลอง

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ในงานนี้มีการลีลาศ ตัวท่านในฐานะประธาน

จดังานต้องออกมาลลีาศเปิดฟลอร์ตามธรรมเนยีม เมือ่โฆษกกล่าวเชญิท่าน

ก็จูงมือท่านผู้หญิงออกมาหน้าเวทีท�าให้ผู้ที่ทราบว่าท่านเต้นร�าไม่เป็นต่างก็

ฉงนอยูใ่นใจ แต่ท่านกแ็ก้ปัญหาได้โดยการโค้งค�านบัพร้อมกบักล่าวเชญิผู้มา

ร่วมงานให้ออกมาลีลาศได้ตามอัธยาศัย แล้วท่านก็จูงมือท่านผู้หญิงเดินลง

เวทีไป

ในเรือ่งของความเชือ่น้ัน ท่านปรีดนียิมในความคิดทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ 

ท่านจะไม่เช่ือในสิ่งท่ีงมงายอย่างเด็ดขาด เมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวติดต่อ

กัน ๒ ครั้งในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้นั้น ท่านก็เล่าเป็นเชิงให้ความรู้

กับผู้ใกล้ชิดว่า คนสมัยโบราณความรู้ยังมีไม่มากมักถือว่า การเกิดแผ่นดิน

ไหว ๒ ครั้งในระยะเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักนี้ จะต้องมีบุคคลส�าคัญผู้หนึ่งผู้

ใดตายลง ผู้ใกล้ชิดทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่นั้น ต่างก็รับฟังไว้โดยคิดแต่เพียงว่า

เป็นความรู้ไม่ได้เชื่อตามคนโบราณ

แต่ไม่มีใครเลยสักคนจะฉุกคิดว่า บุคคลส�าคัญที่เมืองไทยจะต้องสูญ

เสียนั้นจะเป็นท่านปรีดี พนมยงค์

๐๔๖  



ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ กับร่างที่ไร้ลมหายใจของ
นายปรีดี พนมยงค์ (๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖)

๐๔๗บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่กรุงปารีส



การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย: 
บทเรียนจากป๋วยและปรีดี



ในส่วนนีเ้รยีบเรยีงขึน้จากการเสวนา เรือ่ง “การร่างรฐัธรรมนญูประชาธปิไตย: 

บทเรียนจากป๋วยและปรีดี” เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง

ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�าปี ๒๕๕๙

มีวิทยากรร่วมเสวนาจ�านวน ๓ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. 

สริพิรรณ นกสวน สวสัด ีรองศาสตราจารย์ สมชาย ปรชีาศลิปกุล และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล โดยมีนายกษิดิศ อนันทนาธร 

ด�าเนินรายการ

เนื้อหาท่ีปรากฏต่อไปนี้ เรียบเรียงมาแต่เฉพาะของวิทยากรแต่ละ

ท่าน

**************

๐๔๙การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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๑. รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล

สมมติเสวนากับปรีดี พนมยงค์ เรื่องรัฐธรรมนูญ กระบวนการร่างและ

ประชาธิปไตย สมมติเสวนา เนื่องจากอาจารย์ปรีดีไม่ได้อยู่ สิ่งที่ผมจะพูด

วันนี้ก็เป็นการอ่านจากตัวบทเป็นหลักถึงงานที่อาจารย์ปรีดีเขียนไว้  

๑.๑ ความฝันและความล้มเหลวของป๋วย
วันนี้หัวข้องานกล่าวถึงบุคคลส�าคัญ ๒ ท่านคือ อาจารย์ป๋วย และ

อาจารย์ปรีดี๑ ในส่วนของอาจารย์ป๋วย ผมได้มาพูดที่หอประชุมศรีบูรพา  

เมื่องาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ที่ผ่านมา เรื่อง 

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่ชื่อ “ป๋วย” และได้มีบทความตีพิมพ์รวมกับ

ของนักวิชาการท่านอื่นๆ รวม ๖ ชิ้น ถึงอาจารย์ป๋วยในมิติต่างๆ แล้ว๒ 

ส�าหรับป๋วยมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ ในฐานะที่เป็น

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้น  สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจส�าคัญที่เราน่า

จะสรปุได้สัน้ๆ คอืป๋วยพยายามจะผลกัดนัแนวความคิดแบบเสรีประชาธปิไตย

เข้าไปในร่างรฐัธรรมนญู เช่น การท�าให้เกดิการยอมรับส่ิงทีเ่รยีกว่า เสรภีำพ

ในมโนธรรมและควำมคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญของ

ไทย แม้ว่าฉบับใดๆ อันนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่า เสรีนิยมสุดๆ คือ ป๋วยบอกว่า 

๑ ต่อไปจะเรียกสั้นๆ ว่า “ป๋วย” และ “ปรีดี”
๒ ประจักษ์ ก้องกีรติ และ ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณาธิการ), ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยน
ผ่ำน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๙).

๐๕๐  



เราต้องมีเสรีภาพในมโนธรรม แม้ว่าเสรีภาพในมโนธรรมของเราจะขัดต่อ

กฎหมาย แต่เราควรต้องยอมรับสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพในมโนธรรม เช่น ใคร

ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะฆ่าคน ก็ควรต้องได้รับการเคารพ แม้ว่าจะปฏิเสธการ

เป็นทหารก็ตาม 

และอีกอันหนึ่งที่ป๋วยพยายามผลักดันคือ เสรีภำพในประชำธิปไตย 

ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองผ่านระบบเลือกตั้ง ทั้ง

ส่งเสริมเยาวชนเข้ามามีสิทธิเลือกตั้ง ให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 

ซึ่งประเด็นที่ป๋วยพยายามผลักดัน พบว่า ในการประชุมตอนท้ายๆ 

ป๋วยได้บอกว่า หลงัจากทีอ่ภปิรายต่อสูย้ดืเยือ้มายาวนาน ในช่วงทีส่ถานการณ์

บ้านเมืองเป็นท้องฟ้าสีทองผ่องอ�าไพ บัดนี้เป็นที่ตระหนักแล้วว่า สภาแห่ง

นี้ไม่สู้จะใช้เหตุผลมากเท่าไหร่ ดังที่ท่านพูดว่า

“ที่กระผมจะไม่ขออธิบำยเหตุผลนั้นก็ไม่ใช่เพรำะเห็นว่ำสภำนี้ไม่

ชอบฟังเหตุผล แต่คิดไปอีกทีก็ไม่แน่เหมือนกัน เพรำะเท่ำที่แล้วมำ จำก

รำยงำนกำรประชุมสภำก็ดี หรือจำกกำรฟังค�ำอธิบำยทำงบ้ำนด้วยกำร

ถ่ำยทอดทำงวิทยุก็ดี  เรำจะเห็นได้ว่ำเวลำเรำลงมติเรื่องส�ำคัญๆ ใดๆ  ฝ่ำย

ทีช่นะนัน้มกัจะไม่อภปิรำยแสดงเหตผุลใดๆ ปล่อยให้พวกทีเ่รำเรยีกกนัเล่นๆ 

ว่ำพรรคฝ่ำยแพ้ พูดไป มีแรงพูดก็พูดไป มีลมปำกก็พูดไป ข้ำพเจ้ำจะเอำ

ของข้ำพเจ้ำอย่ำงนี้แหละ”๓ 

๓ รำยงำนกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๖๓ วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๑๗, 
๒๙๑–๙๒. อ้างถึงใน ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่ำน, น. ๒๑๗.

๐๕๑การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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สดุท้ายประเดน็ทีป๋่วยพยายามจะผลกัดนัแทบทัง้หมด แพ้ในการลงมติ

บทเรียนท่ีส�าคัญของป๋วย อึ๊งภากรณ์ คือ นี่คือโศกนาฏกรรมของ

ปัญญาชนสาธารณะ ซึง่ในตอนเริม่ต้นคาดหวงัว่าจะใช้ความรูใ้นการผลักดัน

ให้เกดิกตกิาของบ้านเมอืง ท่ีเป็นธรรมและก้าวหน้าได้ แต่สุดท้าย พืน้ทีแ่ห่ง

นี้มิใช่พ้ืนที่ที่ปัญญาชนจะเข้าไปผลักดันได้ ผมคิดว่าอันนี้ส�าคัญ เพราะมัน

ควรจะเป็นอนสุตใิห้กบัปัญญาชนจ�านวนมากทีม่กัจะเชือ่ว่า การเข้าไปมส่ีวน

ร่วมกับอะไรก็ตามแล้วหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นได้ ให้คิดถึงป๋วยปี ๒๕๑๗ ซึ่ง

ได้รับคะแนนคัดเลือกเป็นสมาชิกนิติบัญญัติล�าดับที่ ๒ เป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวาง  ป๋วยยังผลักดันไม่ได้เลย แล้วปัญญาชนคิดว่าตัวเองจะเข้าไปใน

พืน้ทีร่่างรฐัธรรมนูญ แล้วคดิจะผลกัดนัความก้าวหน้าให้เกดิขึน้ได้ ผมคดิว่า

นีเ่ป็นความล้มเหลว เป็นโศกนาฏกรรมของปัญญาชนสาธารณะอย่างส�าคัญ

ที่เราควรเรียนรู้ 

ผมไม่ขอลงลึกรายละเอียดเรื่องป๋วยมาก เพราะมีงานที่เขียนมา

เรียบร้อย ตีพิมพ์ออกมาในหนังสือ ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน  

แล้ว

๑.๒ ปรีดีกับการร่างรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้ ผมคิดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ปรีดี พนมยงค์ ๕ 

เรื่องด้วยกัน 

๐๕๒  



๑.๒.๑ ปรีดีกับความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

ปรีดีมีความเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ (มิ.ย. ๒๔๗๕, 

ธ.ค. ๒๔๗๕, ๒๔๘๙) จะพบว่าบทบาทของปรีดีในช่วงแรกจะมีบทบาทใน

ฐานะผู้น�าราษฎร ที่ไม่ได้ท�าการอภิปรายอย่างก้าวขวางมากเท่าไหร่ ซึ่งเป็น

ช่วงที่ปรีดีมีอ�านาจแต่ขาดความจัดเจน อันนี้เป็นถ้อยค�าที่ อาจารย์ปรีดีพูด

ไว้หลังทศวรรษ ๒๕๒๐ ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ๔  

การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเนือ้หาการร่างรฐัธรรมนญูจ�านวนมาก 

ปรากฏในช่วงทีป่รดีมีคีวามจดัเจนแล้วแต่ไม่มอี�านาจ จะพบว่างานเขยีนของ

ปรีดีจ�านวนมากเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนในช่วงเวลานี้ คนที่ไม่ค่อยมี

อ�านาจ เวลาพูดอะไรจะพดูตรงไปตรงมากว่าคนทีม่อี�านาจ  ลองสงัเกตคนใน

สังคมไทยเวลาวิพากษ์วิจารณ์อะไรท่ีแหลมคมจะเป็นคนไม่มีอ�านาจอย่าง

เป็นทางการ เพราะฉะนั้นงานของปรีดีท่ีเราเห็นเป็นงานที่เกิดขึ้นหลัง

ทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นงานทีเ่กดิขึน้อย่างกว้างขวางในช่วงทีไ่ร้อ�านาจ  เพราะ

ฉะนั้นอันน้ีเป็นเบื้องแรกของสถานะของปรีดีในช่วงที่มีความเห็นทางการ

เมืองต่อเรื่องรัฐธรรมนูญ 

๔ เป็นบทสัมภาษณ์รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ โดยนายแอนโทนี พอล ผู้สื่อข่าวนิตยสาร 
เอเชียวีค ประจ�ากรุงปารีส ได้สัมภาษณ์ท่าน ณ บ้านพักชานกรุงปารีส และได้น�าค�าสัมภาษณ์
นั้นลงในนิตยสาร เอเชียวีค ฉบับวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๑๙๗๙ - ๔ มกราคม ๑๙๘๐ ภายใต ้
หวัเร่ืองว่า “PRIDI THROUGH A LOOKING GLASS” ถอดความเป็นภาษาไทยโดย ร.อ. วชัรชยั 
ชัยสิทธิเวช รน. ตรวจทานโดย สุภัทร สุคนธาภิรมย์

๐๕๓การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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๑.๒.๒ รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย

ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจน ส�าหรับปรีดี รัฐธรรมนูญไม่เท่ากับ

ประชาธปิไตย เวลาถามว่ารฐัธรรมนญูคืออะไร ปรดีบีอกว่า หมายถงึระเบียบ

การปกครองของแผ่นดินของรัฐ  แต่ทั้งนี้ ปรีดีย�้าว่าการมีรัฐธรรมนูญ ไม่ได้

หมายถงึการปกครองในระบอบประชาธปิไตยเสมอไป รฐัธรรมนญูไม่เท่ากบั

ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแต่ล�าพังยังไม่เป็นแบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเสมอไป อาทิ บางประเทศปกครองแบบเผด็จการ ก็มี

รัฐธรรมนญูเผดจ็การของตน เช่น ประเทศอติาลสีมยัมสุโสลนิ ีพดูถงึรฐับาล

ถนอม-ประภาส ปกครองตามแบบเผด็จการ ก็มีรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า 

ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร  เพราะฉะนัน้ อันนีผ้มคิดว่าคือพืน้ฐาน

เวลาถามว่า รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยคืออะไร นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อย่า

คิดว่าประเทศไหนมีรัฐธรรมนูญแล้วจะหมายถึงประชาธิปไตย  

มงีานวชิาการของต่างประเทศศกึษารฐัธรรมนญูเปรยีบเทยีบกนัเป็น

จ�านวนมาก เขาเรยีกภาวะแบบน้ีว่า constitution without constitution-

alism คอืหมายถงึประเทศทีม่รีฐัธรรมนญู แต่เป็นรัฐธรรมนญูทีไ่ม่มแีนวคดิ

รฐัธรรมนญูนยิม ซ่ึงหมายความว่าต้องมีการประกาศอ�านาจรฐั  รบัรองสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน มีสื่อมวลชนที่พูดอะไรได้อย่างกว้างขวาง มีฝ่าย

ตุลาการที่เป็นอิสระขึ้น ในโลกนี้ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ มา มีงาน

วิชาการของต่างประเทศศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบชี้ให้เห็นว่าในโลกนี้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่แถบยโุรป ภาวะแบบน้ีเกิดขึน้อย่างกว้างขวาง  ถ้าพดูอกี

แบบผมคิดว่ามันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามีรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีระบบ

๐๕๔  



รัฐธรรมนญูนิยม  เราเหน็ปรากฏการณ์เหล่านีใ้นละตินอเมรกิา ในเอเชยี ใน

แอฟริกา ทุกประเทศมีรัฐธรรมนูญหมด แต่เป็นรัฐธรรมนูญชนิดเผด็จการ 

ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจ เพราะในแง่หนึ่ง อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านี้ เป็นดิน

แดนประชาธิปไตยที่ไม่เป็นเสรี ไม่ต้องตกใจถ้าเราคิดว่าประเทศเราเป็น

รัฐธรรมนูญที่ไม่มีรัฐธรรมนูญนิยม ไม่ต้องเสียใจครับ เรามีเพื่อนร่วมโลกอีก

เยอะ อย่าไปคิดว่า เราเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร เรามีเพื่อนร่วมโลก ร่วม

ชะตากรรม หมายความว่า เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นประเทศที่

ไม่สู้จะมีหลักการรัฐธรรมนูญนิยมอยู่ ผมเชื่อว่ามีแบบนี้อยู่เยอะ อันนี้เป็น

งานวิชาการของต่างประเทศที่มีชื่อเสียงจ�านวนมาก ลองหาอ่านได้ 

แต ่ผมคิดว ่าสิ่งที่ปรีดี พนมยงค์พูดว ่ารัฐธรรมนูญไม่เท ่ากับ

ประชาธิปไตย ผมคิดว่าปัจจุบันมันสนทนาได้ด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 

รัฐธรรมนูญท่ีไม่มีรัฐธรรมนูญนิยม หรือถ้าขยายให้กว้างขึ้นในทางปรัชญา

กฎหมาย ผมคิดว่ามันมีการปกครองที่เรียกว่า การปกครองโดยกฎหมาย

โดยที่ไม่มีระบบกฎหมาย แต่มี rule by Law L ตัวใหญ่ ที่หมายถึงความ

เป็นกฎหมายท่ีมนัต้องมีหลกัการและความชอบธรรมในโลกอารยะเขายดึถอื 

เช่น จะจับกุมใครควรต้องมีหลักฐาน พยานหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอน 

หมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะกระท�าการได้ต้องมีกฎหมายที่วางไว้ล่วงหน้า 

และกฎหมายนัน้ต้องเป็นกฎหมายชนดิทีร่บัรองสิทธพ้ืินฐานของผู้คน ผมคิด

ว่าถ้าเราขยายมากขึ้น เราจะเห็นการปกครองโดยกฎหมายที่ไม่มีระบบ

กฎหมาย ลองนึกถึงการจับโดยอ้างกฎหมาย ไม่ได้ท�าผิดก็ไม่ต้อง แบบนี้น่า

๐๕๕การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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สนใจ ถามว่าในบ้านเราใช้กฎหมายหรือเปล่า ที่จับๆ นี่ใช้กฎหมายไหม 

กฎหมายทั้งนั้น คือแบบนี้ กฎหมายในที่นี้คือ law l ตัวเล็ก ไม่ใช่ Law ที่

เป็น L ตัวใหญ่อันหมายถึงกฎหมายที่มีรากฐาน ความชอบธรรมก�ากับอยู่

ตามระบอบเสรีประชาธิปไตย 

ผมคิดว่าประเด็นน้ีน่าสนใจ ส�าหรับสังคมไทย การยอมรับอ�านาจ

รัฐประหารให้กลายเป็นความชอบธรรม เกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมไทย นี่

ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดข้ึนที่ไหนในโลก แม้ในสังคมไทย สังคม

ไทยเริม่มกีารยดึอ�านาจและการใช้อ�านาจในปี ๒๔๙๐ คณะรฐัประหารต้อง

ออกมาชี้แจงว่า ที่เราท�าไม่ผิดกฎหมาย แล้วเราใช้อ�านาจถูกกฎหมายยังไง 

คือ ในช่วงเริ่มต้นที่มีการรัฐประหาร คณะรัฐประหารเองไม่ได้รู้สึกว่าการใช้

อ�านาจแบบนี้เป็นส่ิงที่ท�าได้โดยทันที แต่ว่าเมื่อมันเดินทางผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน สิ่งที่เราพบก็คือว่า ค�าสั่งคณะรัฐประหารกลายเป็นกฎหมายโดย

ไม่มใีครเถยีงเลย ผมคดิว่านีเ่ป็นความเปลีย่นแปลงชนดิหนึง่ ซ่ึงน่าตกใจเป็น

อย่างยิ่ง อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะท้าทายความคิดทางวิชาการต่อไป 

๑.๒.๓ ประชาธิปไตยกับเนื้อหา 

เวลาพูดถึงประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคืออะไร ประชาธิปไตยคือ 

แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ปรีดีอธิบายในรายละเอียดว่า  

“กำรทีป่ระชำธปิไตยถอืมตปิวงชนเป็นใหญ่กเ็พือ่รำษฎรทัง้หลำยทีป่ระกอบ

กนัเป็นปวงชนน้ัน ได้มรีฐับำลของปวงชนซึง่รำษฎรเลือกต้ังขึน้โดยตรงหรอื

โดยทำงอ้อม จึงจะเป็นรัฐบำลที่กระท�ำกำรเพื่อประโยชน์ของรำษฎร 

๐๕๖  



ทั้งหลำยให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ในกำรครองชีพ และปลอดภัยจำกกำรกดขี่

เบยีดเบยีนระหว่ำงกนั อกีท้ังให้รำษฎรท้ังหลำยประพฤตต่ิอกนัตำมศีลธรรม

อนัดงีำมของประชำชน ชำตจิงึจะด�ำรงควำมมเีอกรำชและพัฒนำต่อไปได้”๕ 

กล่าวอย่างสัน้ๆ ประชาธปิไตยคอืการปกครองแบบมมีติปวงชนเป็นใหญ่ ซึง่

ราษฎรเลอืกตัง้ข้ึนโดยตรงหรอืทางอ้อม อนันีค้อืเรือ่งส�าคญัทัง้ในระดับชาติ

และท้องถิ่น นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าปรีดีอธิบายไว้ กล่าวถึงส่ิงที่เรียกว่า การ

ปกครองทีถ่อืมตปิวงชนเป็นใหญ่ ปรดีใีห้ความส�าคัญไม่เพยีงเฉพาะในระดับ

ชาติ แต่พูดถึงท้องถิ่นด้วย 

ในส่วนระดับชาติ เนื่องจากจากบทความที่ผมอ้างอิงมา เป็นช่วง

รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เพราะฉะนั้นพอพูดถึงประเด็นวุฒิสภา ปรีดีบอกว่าใน

หลายประเทศ ประชาธิปไตยที่มี ๒ สภา สภาผู้แทนกับวุฒิสภานั้น  สมาชิก

วฒุสิภาเกดิจากประชาชนเลอืกตัง้ข้ึน มใิช่รฐับาลหรอืองคมนตรเีป็นผู้เสนอ

ให้ประมขุแห่งรัฐแต่งตัง้ วุฒสิมาชกิโดยการแต่งตัง้จงึมใิช่ผูแ้ทนปวงชน  หาก

เป็นตวัแทนของอภสิทิธ์ิชนทีม่ซ่ึีงเป็นคนจ�านวนน้อยในชาติ ต้องเลือกต้ัง จะ

ทางตรงทางอ้อมก็ได้  ถ้าเกิดโดยการแต่งตั้งนั่นไม่ใช่ตัวแทนของปวงชนแต่

เป็นตัวแทนของอภิสิทธิ์ชน ถ้าเกิดได้ตัวแทนของอภิสิทธิ์ชนจะเป็นอย่างไร 

อภิสิทธิ์ชนกับลูกสมุน คล้ายๆ ว่าคือเอาระบบอ�านาจนิยมที่ตั้งขึ้นมันไม่ได้

อยู่เพียงเฉพาะกลุ่มน�าอย่างเดียว แต่มันมีเครือข่าย ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ์ ใช้

๕ ปรดี ีพนมยงค์, “ประชาธิปไตยกบัและรัฐธรรมนญูเบือ้งต้นกบัการร่างรฐัธรรมนญู,” ใน ปรดีี 
พนมยงค์ กบัสงัคมไทย (กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบนัปรดี ีพนม
ยงค์, ม.ป.พ.), น. ๓๖๗.

๐๕๗การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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ค�าว่า ชนชั้นน�ำชำยขอบ หมายความว่าคนท่ีพร้อมเข้าไปสนับสนุนค�้ายัน

ระบบรฐัประหารคอืชนชัน้น�าชายขอบ ผมชอบค�านีม้าก ดูเหมือนเป็นแก๊งค์ 

ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่  อภิสิทธิ์ชนกับลูกสมุนก็สามารถผูกขาดอ�านาจปกครอง

ไว้ได้ด้วย เดด็ขาดตลอดกาล อภิสทิธิช์นจะเป็นผู้เสวยผลผลิตของชาติทีเ่กดิ

ขึน้ด้วยน�า้พกัน�า้แรงของปวงชนตลอดกาล อนัเป็นการเบยีดเบยีนสามญัชน

คนส่วนมาก ซ่ึงจะมีความอัตคัดขัดสนอย่างยิ่ง ถ้าผมสรุปในภาษาผม น่ัน

หมายความว่าชาติก็จะมีรัฐบาลของอภิสิทธิ์ชน โดยอภิสิทธิ์ชนและเพื่อ

อภิสิทธิ์ชน อันนั้นระดับชาติ 

ส่วนระดับท้องถิ่น เป็นที่รับรู้ว่าคณะราษฎรได้ส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจึงมี พ.ร.บ.เทศบาลขึ้นปี ๒๔๗๗ เพราะให้ปกครอง

โดยมติปวงชนเป็นใหญ่ ตั้งแต่ชั้นต�าบลจนถึงเมืองและนคร เพื่อวางพื้นฐาน

จากท้องถิ่น ผมเข้าใจว่าแบบนี้ครับ คณะราษฎรเห็นหรือตระหนักว่า การ

เลอืกตัง้ในระดบัชาตไิม่เพยีงพอ มนัต้องส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ เพราะ

ฉะนั้น พ.ร.บ.เทศบาลจึงเกิดขึ้น เพื่อให้คนเรียนรู้ประชาธิปไตยจากท้องถิ่น 

ผมคิดว่านี่เป็นหัวใจส�าคัญ  

ค�าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาตท่ีิ ๒๒/๒๕๕๙ เพิง่ออกมาไม่นาน 

เนือ้หาสาระส�าคญัเป็นแบบนี ้ถ้าสมมตว่ิามกีารยบุสภาท้องถิน่ทีไ่หน ไม่ต้อง

เลือก เดี๋ยวให้ข้าราชการระดับสูงแต่งตั้งให้ ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจ คือแบบ

นีค้รบั ปรดีเีขยีนอนันีไ้ว้นานแล้วบอกไว้ว่า “แต่ภำยหลังเกดิระบบเผด็จกำร

แล้ว ระบบนั้นก็อ้ำงเหตุผลอย่ำงเดียวกับซำกทัศนะทำสและทัศนะศักดินำ

ว่ำรำษฎรยังไม่รู้เรื่องประชำธิปไตย จึงได้ยุบสภำเทศบำลซึ่งรำษฎรในท้อง

๐๕๘  



ถิน่เป็นผูเ้ลอืกตัง้สมำชกินัน้เสยี แล้วแต่งตัง้สมำชกิเทศบำลตำมทีเ่จ้ำหน้ำที่

ของระบบเผดจ็กำรเห็นชอบ”๖ นีเ่หน็ล่วงหน้า ๔๐ กว่าปี ยิง่กว่า นอสตรา

ดามสุ กลับชาติมาเกิดอีก ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือ อันนี้ปรีดีเขียนไว้นาน

แล้ว ช่างพ้องกับสังคมไทยอย่างยิ่ง 

๑.๒.๔. หลักการส�าคัญกับการร่างรัฐธรรมนูญ 

ปรีดีเขียนไว้ว่าต้องด�าเนินไปตามหลักส�าคัญ มี ๒ ประการ คือ (๑) 

ทศันะของผูร่้างกบัสมาชกิท่ีมหีน้าท่ีนติบิญัญตั ิยนืหยดัในอภสิทิธิช์นหรอืยนื

หยดัในปวงชน  (๒) เทคนคิแห่งวิธร่ีางกฎหมายทัว่ไปซึง่ต้องน�ามาใช้เป็นพืน้

ฐานแห่งการร่างรฐัธรรมนญูในฐานะทีเ่ป็นกฎหมายชนดิหนึง่และเป็นแม่บท

สงูสดุแห่งกฎหมายท้ังหลาย๗ กล่าวคอื รัฐธรรมนญูไม่ควรเขยีนรายละเอยีด 

ควรเขียนหลักการส�าคัญไว้ และปล่อยให้สภานิติบัญญัติไปเขียนต่อ 

แต่เรือ่งท่ีอยากจะพดูคอืเรือ่งแรก ทศันะของผูร่้างและสมาชกิสภาที่

มีหน้าที่นิติบัญญัติว่ายืนหยัดในอภิสิทธิ์ชนหรือยืนหยัดในปวงชน ปรีดีให้

ความเห็นว่าถ้าผู ้ร ่างกับสมาชิกสภาน้ันมีทัศนะยืนหยัดในอภิสิทธิ์ชน 

บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูก็จะมีฐานะพเิศษของอภสิทิธิช์นไว้โดยทางตรงหรอื

แฝงไว้โดยปริยาย ถ้าผู้ร่างกับสมาชิกสภานั้นมีทัศนะยืนหยัดในปวงชน 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็จะกระจ่างชัดแจ้งว่าเป็นประชาธิปไตยที่ถือมติ

ปวงชนเป็นใหญ่ โดยไม่มีสิทธิของอภิสิทธิ์ชนแฝงเอาไว้  ผมว่าปรีดีให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเรื่องของทัศนะของผู้ร่างเป็นอย่างไร  

๖ ดู เชิงอรรถที่ ๕, น. ๓๖๕.
๗ ดู เชิงอรรถที่ ๕, น. ๓๘๕–๖.

๐๕๙การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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แต่ทั้งนี้ปรีดีไม่ได้อธิบายต่อว่ากระบวนการท่ีจะได้คนต่างๆ เหล่านี้ 

ไม่ได้อภิปรายในรายละเอียด  ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราอาจจะน�ามา 

สนทนาหรือน�ามาแลกเปลี่ยนต่อได้ ชาติหนึ่งๆ ประกอบด้วยอภิสิทธิ์ชน ซึ่ง

เป็นคนจ�านวนน้อยในชาติ กับสามัญชนที่เป็นคนจ�านวนมากในชาติ  เป็นที่

ยอมรับในสังคม มีท้ังกลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนและกลุ่มคนที่เป็นสามัญชน 

ในทัศนะของปรีดี อภิสิทธิ์ชนเป็นคนกลุ่มน้อยแต่มีพลานุภาพเยอะ ส่วน

สามัญชนมจี�านวนเยอะแต่มีพลานุภาพน้อย เพราะฉะนัน้ในแง่นี ้ทัศนะของ

ผู้ร่างส�าคัญส�าหรับปรีดี 

๑.๒.๕ บทเรียนจากปรีดี  

เราจะเรยีนรูอ้ะไรจากปรดีีเพือ่เป็นบทเรยีนของสังคมไทย อย่างทีผ่ม

กล่าวก็คือว่า ทัศนะของปรีดีส่วนใหญ่ที่ผมยกมา นี่คือปรีดีที่มีความจัดเจน 

มีความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้น มีความเข้าใจลักษณะของสังคมไทยมาก

ขึน้ แต่ไร้อ�านาจ ปรีด ีพนมยงค์ได้มบีทความ ความเหน็เป็นจ�านวนมาก  ผม

ว่ามีอยู่ ๒–๓ เรื่องที่น่าสนใจที่เราอาจจะต่อยอด อภิปรายได้ต่อ  

เรือ่งแนวคดิประชาธปิไตย  ตอนแรก ผมคิดว่าอยากจะชวนอภปิราย

เร่ือง จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยสันติหรือไม่ แต่พอมองไปข้างหน้าแล้ว

ผมคดิว่า เราควรคยุเรือ่งว่าเราจะต่อต้านเผดจ็การอย่างไร ในบทความเรือ่ง 

เรำจะต่อต้ำนเผด็จกำรอย่ำงไร ที่ปรดีีเขยีนไว้ ผมขอหยบิมา ๒ ประเด็น อนั

แรก สิ่งที่ปรีดีเสนอก็คือว่า ควรต้องดูด้านของเผด็จการด้วย ไม่ใช่ว่าดูแต่

ฝ่ายประชาธปิไตย แต่ควรดูฝ่ายเผดจ็การด้วย ว่าฝ่ายเผด็จการใช้วธิอีย่างไร 

ใช้ขั้นตอนกระบวนการอย่างไร ผมคิดว่า อันนี้คือ นอกจากวิเคราะห์แล้ว 

๐๖๐  



ควรรู้เราและรู้เขา และการรู้เขา ผมคิดว่าส�าคัญ เวลาการที่เราคิดถึงสิ่งที่

เรียกว่าระบบอ�านาจนิยม ระบบอ�านาจนิยมไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในอากาศ แต่มัน

เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผมอยากจะเรียกมันว่าเครือข่าย เป็นเครือข่ายที่เข้ามา 

สนบัสนนุหรอืเกีย่วข้องอยู ่อนันีไ้ม่ใช่ความคดิผม ผมเชือ่ว่ามนัมงีานวชิาการ

หลายชิ้น ผมจะยกตัวอย่างของอาจารย์วีรยุทธ ที่ท�าเรื่องได้น่าสนใจมาก 

วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ว่าท�าให้เกิดเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้

มาจากการเลอืกตัง้ แสดงให้เหน็จ�านวนท่ีกว้างขวางมาก มนีกัการเมอืงทีไ่ม่

ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เข้าไปสู่ต�าแหน่งทางนักการเมืองเป็นจ�านวนมาก 

เราจะเห็นว่า สร้างนักการเมืองท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นจ�านวนมาก 

ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ ในสังคมไทยเราอาจจะไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กับเรื่องนี้มากเพียงพอ 

อีกชิ้นหน่ึงของอาจารย์อาโยโกะ โกยาม่า ใครที่เข้ามานั่งในองค์กร

อิสระบ้าง เปรียบเทียบไทยกับอินโดนีเซีย โดยอย่างยิ่ง กกต. ปปช. ศาล

รัฐธรรมนูญ ผมสรุปสั้นๆ ว่า เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ เรามีประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ๑๐ คน ๕ คนแรกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ๔๐ ส่วน ๕ คนหลัง

อยู่ในรัฐธรรมนูญ ๕๐ ทีนี้ ๕ คนแรกคือใครบ้าง มาจากหลากหลายครับ  

ชุดแรกกระจัดกระจายมาก แต่ ๕ คนหลังมาจากที่เดียวกันทั้งหมด คือศาล

ยุติธรรม แต่คุณสมบัติที่เหมือนกันของ ๑๐ คนนี้คืออะไร ทั้งหมดจบที่

ธรรมศาสตร์ พูดง่ายๆ คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนขยายของราชการ ถ้า

เปรียบเทียบกับองค์กรอิสระของอินโดนีเซีย จะพบความแตกต่างอย่างสิ้น

เชิง องค์กรอิสระของอินโดนีเซีย องค์ประกอบส่วนใหญ่ นักวิชาการเป็น

จ�านวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชนภาคประชาสังคม แต่เมืองไทยกลาย

๐๖๑การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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เป็นอีกแบบหน่ึง  ผมอยากใช้ค�าท่ีเรยีกว่า นีค่อืเผด็จการเชงิเครอืข่าย ท�าให้

เห็นว่า ระบบเผด็จการตั้งอยู่ได้เพราะมีเครือข่ายอยู่ 

มาถงึเรือ่งที ่๒ อนันีส้�าคญัมาก หลงัจากคณะรฐัประหารออกไปหรอื

พวกอ�านาจนิยม เผด็จการอออกไป จะท�าอย่างไรกันต่อ ปรีดี พนมยงค์พูด

ถึงในเยอรมนีว่า ยุคนาซีมันมีสิ่งที่เรียกว่า denazification คือการท�าให้สิ่ง

ที่คิดว่าเป็นระบอบการปกครองของนาซีมันหายไปจากสังคมเยอรมัน  ถ้า

เมื่อไหร่ที่เราผ่านยุคหลังเผด็จการ เราจะจัดการอย่างไรกับระบบกฎหมาย

ที่เกิดขึ้นในช่วงของเผด็จการ ที่ผ่านมาสังคมไทยไม่เคยจัดการกับเรื่องนี้ 

ระบบของไทยรับเอาค�าสั่งของรัฐทหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

กฎหมายอย่างแนบแน่น ค�าสั่งของรัฐประหารถ้าเราอยากจะแก้ท�าอย่างไร 

ต้องเสนอเข้าสภาครับ แล้วจึงจะค่อยแก้ได้  เราลองนึกถึง ถ้าเกิดในยุคหนึ่ง 

อย่างยุคจอมพลถนอม ค�าสั่งของจอมพลถนอมเป็นอย่างไร สัมพันธ์แนบ

แน่นกับระบบกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่เราต้องคิด 

ถ้าอยากให้ระบอบนี้หมดไปจากสังคมไทย 

ค�าถามท้ิงท้าย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก่อต้ังขึน้เพือ่คาดหวงัว่าจะ

เป็นบ่อน�า้บ�าบดัความกระหายของราษฎรรวมถงึมหาวทิยาลยัต่างๆ ในฐานะ

ของบ่อน�้า ปัญหาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นเพราะคนไม่อยากดื่มน�้า

หรือบ่อน�้าไม่สามารถบ�าบัดความต้องการของผู้คนได้ เราจะเรียนรู้และ 

ต่อยอดเพื่อให้เกิดความรู้ต่อสังคมไทยอย่างไร เพ่ือไม่ให้ป๋วยและปรีดีเป็น

อนุสาวรีย์ที่ไม่มีนัยยะต่อสังคมปัจจุบัน ต้องท�าให้มรดกทางความคิดเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมที่เราควรเรียนรู้ ต่อยอดออกไป 

๐๖๒  



๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

โจทย์ที่ได้รับวันนี้คือการร�าลึกถึงอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วย ดิฉันเลย

ตัดสินใจว่าจะประเมินผลงานอาจารย์ปรีดีชิ้นหนึ่ง น่าจะเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในวนัน้ี จากงานทีช่ือ่ว่า ประชำธปิไตยกบัและรฐัธรรมนญูเบือ้ง

ต้นกับกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ หลายท่านอาจจะเคยเห็นงานชิ้นนี้อยู่แล้วบ้าง ที่

น่าสนใจคืออาจารย์ปรีดีเขียนหนังสือเล่มนี้ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 

ก็คือวันนี้เมื่อ ๔๒ ปีที่แล้ว ดิฉันจะแบ่งประเด็นที่อาจารย์พูดไว้ในหนังสือ

เป็น ๖ ประเด็น และจะน�ามาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ 

๒.๑ ข้อคิดจากอาจารย์ปรีดี
อาจารย์ปรีดีได้จ�ากัดความค�าว่าประชาธิปไตยได้ชัดเจนมาก คือ 

เป็นการปกครองท่ีถือมตปิวงชนเป็นใหญ่ ทีน่่าสนใจคอื อาจารย์ปรดีีมองว่า

ระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบใช้มาก่อนระบอบอืน่ใดในโลก ใช้มาต้ังแต่

บรรพกาลรวมถึงในสงัคมไทยด้วย หลายคนอาจจะเหน็ต่าง แต่อาจารย์ปรดีี

มองว่าใช้มานาน แม้สมยั ๕,๐๐๐ ปีท่ีแล้ว ประชาชนในโลกนีล้้วนใช้ระบอบ

ทีถ่อืมตปิวงชนเป็นใหญ่ ดงันัน้ระบอบใดกต็ามทีไ่ม่ได้ถือมติปวงชนเป็นใหญ่

ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตย และอาจารย์ปรีดีมองว่าระบอบด�าเนินมาตั้งแต่

สมัยดึกด�าบรรพ์ แต่มันจบลงด้วยการมีทาสและศักดินา ระบบทาสและ

ศักดินาไปท�าลายระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่เดิม อาจารย์ปรีดีมองว่านี่คือ

ธรรมชาติของมนุษย์ในการอยู่รวมกัน ในบทความชิ้นนี้ อาจารย์พูดถึง

๐๖๓การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ประเด็นปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยจะชอบนัก หรือแม้แต่เรื่องสิทธิ

เสรีภาพ หลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ปรีดี

๒.๑.๑ บทเฉพาะกาล

ประเด็นแรกที่อาจารย์ปรีดีพูดถึงชัดเจนมากคือบทเฉพาะกาล 

อาจารย์ปรีดบีอกว่าบทเฉพาะกาลไม่ได้ขัดขวางประชาธปิไตยเสมอไป สิง่ที่

เราจะต้องดูคือ บทเฉพาะกาลนั้นน�าไปสู่บทถาวรที่เป็นประชาธิปไตยหรือ

บทถาวรที่เป็นอ�ามาตยาธิปไตย อาจารย์ปรีดีบอกว่าบทเฉพาะกาลนั้น 

จ�าเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ ส่ิงที่เราจะต้องดูใน

ประเด็นนี้ก็คือว่า บทเฉพาะกาลปี ๒๕๕๙ จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไร แต่ 

เบื้องต้น อาจารย์ปรีดีให้เกณฑ์ที่ชัดเจนว่า อาจารย์มองว่ารัฐธรรมนูญที่มี

บทเฉพาะกาลแต่เป็นประชาธิปไตยได้แก่รัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ คือ (๑) 

ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว ๒๔๗๕ (๒) รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ๑๐ 

ธันวาคม ๒๔๗๕ และ (๓) รัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙  แน่นอน ๓ ฉบับนี้ อาจารย์

ปรีดีมีส่วนในการร่าง 

อาจารย์เน้นในรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ว่ามีบทเฉพาะกาล แต่ไม่เป็น 

อ�ามาตยาธิปไตย เพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง 

วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากอ�ามาตย์ ที่ส�าคัญฉบับ ๒๔๘๙ ระบุ

ว่า ข้าราชการประจ�าจะมาเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ได้ อนันีเ้ลยกลาย

เป็นเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินรัฐธรรมนูญในฉบับต่อๆ มา 

ส่วนฉบับที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อาจารย์ปรีดีใช้อย่างชัดเจนเลยว่า

จะน�าไปสู่ระบอบอ�ามาตยาธิปไตย มี ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) รัฐธรรมนูญ ๒๔๙๐ 

๐๖๔  



ที่บอกว่าวุฒิสภานั้นมาจากการแต่งตั้ง  (๒) รัฐธรรมนูญ ๒๔๙๒ ก็ถือว่าเป็น

อ�ามาตยาธปิไตย (๓) รฐัธรรมนูญ ๒๕๑๗ ซึง่อาจารย์ป๋วยมส่ีวนร่วมในผู้ร่าง 

แต่อยู่ในพรรคฝ่ายแพ้ อาจารย์ปรีดีก็มองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตย  

ประเด็นหลักๆ จะเห็นได้ว่า อาจารย์ปรีดีโยงกับที่มาของวุฒิสภา 

ซึ่งตอนนี้ขอน�ากรอบเรื่องของบทเฉพาะกาลมาวิเคราะห์บทเฉพาะ-

กาลร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙  หลายท่านก็ทราบดีว่า รัฐธรรมนูญที่เราจะท�า

ประชามติกันวันที่ ๗ สิงหาคม มีบทเฉพาะกาลอยู่ ตั้งแต่มาตรา ๒๖๒ ถึง

มาตรา ๒๗๙ เลยทีเดียว ในมุมมองของดิฉันคิดว่า ถ้าหลายท่านไม่อยาก

อ่านรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๙ เปิดไปถึงมาตรา ๒๖๒ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล

เลยก็ได้ นั่นคือสาระส�าคัญหรือหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ประเด็นที่จะ

หยิบมาพูดมี ๒ เรื่อง 

เรื่องที่ ๑ บทเฉพาะกาลที่ก�าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี จะเห็นว่า 

บทเฉพาะกาลได้ระบไุว้ว่า หากมกีรณทีีไ่ม่อาจแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีจากราย

ชื่อที่พรรคการเมืองได้เสนอไว้  คือในบทถาวร ให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้

ทั้งหมด ๓ ชื่อ นั้นเราอาจเห็นว่าไม่เหมือนในฉบับร่างเมื่อเดือนมกราคม แต่

ประเด็นก็คือว่า ในกรณีถ้าสมาชิกผู้แทนราษฎรไม่สามารถโหวตนายก

รฐัมนตรีจากพรรคการเมอืงได้ ให้วฒุสิภาด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ สามารถ

มาโหวตร่วมกับสมาชิกผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือก

ที่มาจากผู้ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. ได้ แต่ประเด็นนี้ต้องย�้าว่าในบทเฉพาะกาลแค่

ระบุว่าให้วุฒิสภาโหวตร่วมกับ ส.ส. เพื่อเปิดให้ ส.ส. โหวตเลือกนายก

รัฐมนตรีไม่ได้มาจาก ส.ส. กล่าวคอืในบทเฉพาะกาลยงัให้อ�านาจ ส.ส. เท่านัน้ 

ทีจ่ะโหวตนายกรฐัมนตร ีแต่ประเดน็นีต้้องมองพ่วงไปกบัค�าถามเพิ่มเติมใน

๐๖๕การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

การท�าประชามติว่าค�าถามเพิม่เตมินัน้ ระบชุดัเจนว่า ให้อ�านาจวฒุสิภาโหวต

นายกรัฐมนตรีได้ อันนี้คือบทเฉพาะกาลซึ่งเป็นเกณฑ์ว่า เราจะประเมินว่า 

บทเฉพาะกาลจะน�าไปสู่บทถาวรที่เป็นประชาธิปไตยหรืออ�ามาตยาธิปไตย 

จะเห็นว่าอ�านาจของสมาชิกวุฒิสภาจะมีมากเหลือเกินในการเลือกนายก

รัฐมนตรี 

เรือ่งที ่๒ ทีค่ดิว่าดิฉนัไม่พดูถึงคงไม่ได้ นัน่คอื บทเฉพาะกาลในมาตรา 

๒๖๕ ซึ่งจะยังคงอ�านาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรา ๔๔ รวม

ถึงรัฐธรรมนูญช่ัวคราวซึ่งเป็นท่ีมาของมาตรา ๔๔ คงไว้ควบคู ่ไปกับ

รัฐธรรมนูญที่ผ่านในวันที่ ๗ สิงหาคม  แต่ผลของการมีบทเฉพาะกาลนี้ก็คือ 

จะท�าให้ประเทศไทยมีกฎหมายสูงสุด ๒ กฎหมายคู่ขนานกันไป ก็คือมี

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ร่วมกับรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๕๗ ดังนั้นค�าสั่งใดๆ 

ของ คสช. ทีอ่าจารย์สมชายยกมาก็ยงัคงอยู ่นัน่คือบทบาทของบทเฉพาะกาล 

๒.๑.๒ วุฒิสภา

ประเด็นที่ ๒ เป็นประเด็นที่อาจารย์ปรีดีพูดถึงบ่อยครั้งมาก ก็คือ

สมาชิกรัฐสภาประเภทท่ี ๒ อาจารย์ปรีดีให้เกณฑ์ไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร สมาชิกรัฐสภาประเภทที่ ๒ ควรมีไว้เพื่อช่วยพยุงประชาธิปไตยให้

ทรงตัวอยู่ได้กับการก้าวต่อไป ไม่ได้ให้เอามาถ่วงอ�านาจของสภาผู้แทน

ราษฎร ดฉินัคิดว่าเกณฑ์ทีอ่าจารย์ปรีดตีัง้ไว้ก้าวหน้ามากในการเขยีนในสมัย 

๒๕๑๗ ทีนี้เราต้องมาดูว่าในปี ๒๕๕๙ เราก็ทราบกันดีแล้วว่าท่ีมาของ

วุฒสิภามาจากการสรรหา ในเร่ืองของทีม่า อาจารย์สมชายพดูถงึว่า อาจารย์

ปรดีเีองไม่ได้รงัเกยีจการเลอืกตัง้ทางอ้อม อาจารย์พดูต้ังแต่แรกว่าการเลือก

๐๖๖  



ตั้งสามารถท�าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เป็น

รฐัธรรมนญูฉบบัแรกของไทย อาจารย์ปรดีีซ่ึงเป็นผู้ร่างได้ให้ทีม่าของสมาชกิ

วุฒสิภาท่ีมาจากการเลือกตัง้ทางอ้อม แต่ดฉินัคดิว่าจ�าเป็นอย่างมากทีจ่ะพดู

ถงึค�าว่าทางอ้อม การเลอืกตัง้ทางอ้อมจ�าเป็นต้องมปีระชาชนเป็นผู้เลอืกต้ัง

อยู่ด้วย เช่น ที่มาของวุฒิสภาของฝรั่งเศส แต่ถ้าเรามีคนกลุ่มหนึ่ง แต่งตั้ง

โดยใครก็ไม่ทราบ ท�าหน้าที่สรรหาหรือหยิบเอามาใส่ตะกร้า วุฒิสภาจะ 

มาจากไหน อย่างน้ันไม่เรียกว่า การเลือกตั้งทางอ้อม เราใช้ค�านี้สับสนมา

นานพอแล้ว ดังน้ันถ้าจะเขียนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบร่าง

รัฐธรรมนูญก็ใช้การสรรหาไปเลย  ไม่ควรใช้ค�าว่าการเลือกตั้งทางอ้อมอีก 

ทีนี้ประเด็นก็คือว่า ที่มาของวุฒิสภาในค�าถามพ่วง ซึ่งชัดเจนมากว่ามีการ

ระบุไว้ว่า วุฒิสภา ๒๐๐ คนนั้น ทั้งหมดจะมาจากการสรรหา โดยที่ ๕๐ คน 

คสช. แต่งต้ังจากบัญชท่ีี กกต. คัดเลอืกมา ๑๙๔ คน แต่งต้ังจากบญัชทีีค่ณะ

กรรมการสรรหาเป็นคนคัดเลอืกมา และอกี ๖ คน มาจากต�าแหน่งข้าราชการ

ประจ�า ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลาย และ 

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ทั้งหมดนี้จะมีวาระ ๕ ปี

ดังนั้นเมื่อเรามาประเมินค�าถามพ่วงควบคู่ไปกับบทเฉพาะกาล จะ

เห็นว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ก็คือ อ�านาจของ

วฒุสิมาชกิจะเลอืกสภาผูแ้ทนราษฎรอย่างน้อย ๕ ปี แน่นอนว่า ๕ ปี มากกว่า 

๑ สมัย เพราะสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสมมติว่าอยู่ครบ ๔ ปี ในการเลือกตั้ง

ต่อไปก็ยังจะอยู่ต่อ 

๐๖๗การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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๒.๑.๓ ระบบเลือกตั้ง

ประเด็นที่ ๓ ที่อาจารย์ปรีดี ตั้งกรอบเอาไว้นั่นก็คือ ระบบเลือกตั้ง 

ความน่าสนใจประเด็นนี้ก็คือ อาจารย์ปรีดีเชื่อมั่นใน ๑ คน ๑ เสียง และ

ความเท่ากันของเสยีงทกุคน อาจารย์ปรดีรีะบชัุดเจนว่าไม่เหน็ด้วยกบัระบบ

เลอืกตัง้ทีร่วมจงัหวดั ในภาษาปัจจบุนัท่ีเราใช้ก็คอืพวงใหญ่ เพราะว่ามนัขดั

กับหลักความเสมอภาค เราพูดกันไปแล้วว่า อาจารย์ปรีดีมองว่าระบอบ

ประชาธิปไตยคือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ ถ้าเราเอาประเด็นนี้มา

วิเคราะห์ระบบเลือกตั้งในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ เราจะพบว่าความไม่

สอดคล้องกับความหมายของประชาธิปไตยท่ีอาจารย์ปรีดีวางไว้มีความ

ชัดเจนมาก เพราะระบบจัดสรรปันส่วนในร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ในที่สุด

แล้วจะท�าให้มติและเสียงของประชนไม่ได้รับการเคารพ เพราะเป็นไปได้

อย่างมากที่พรรคซึ่งได้เสียงข้างมากจะเป็นพรรคที่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล

พรรคเดยีว และท่ีส�าคญัเวลาทีป่ระชาชนซึง่มีแค่หนึง่เสียงเท่านัน้ ต้องไปกา

บตัรเลอืกตัง้ให้กบัระบบ ส.ส. เสยีงเลือกตัง้น้ัน โอกาสทีเ่สียงจะถกูบดิเบอืน

เป็นไปได้มาก เพราะว่าเมือ่เราเลอืกตัง้ ส.ส. คะแนนบางส่วนจะถกูแปลงให้

เป็นคะแนนบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และพรรคการเมืองจะเปน็คนเลือก

นายกรัฐมนตรี ดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ส.ส. ที่เราเลือก พรรคได้เลือก

นายกรฐัมนตรตีามทีเ่ราเลอืก ส.ส. หรอืบางทีเราอาจจะชอบพรรคแต่ไม่ชอบ 

ส.ส. ที่พรรคเสนอมาก็ได้  ดังนั้นนี่เป็นความขัดแย้งกันของระบบเลือกตั้งที่

เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสม ดังนั้นในประเด็นนี้จะชี้ให้เห็นได้ชัดว่า ถ้า

อาจารย์ปรีดียังอยู่ อาจารย์คงไม่เห็นด้วย เพราะมันไปขัดกับหลักเสียงส่วน

ใหญ่ของมติ  

๐๖๘  



๒.๑.๔ คุณค่าของรัฐธรรมนูญ

ประเด็นที่ ๔ อาจารย์ปรีดีให้ความส�าคัญกับคุณค่าของรัฐธรรมนูญ 

โดยที่ช้ีให้เห็นว่า คุณค่าของรัฐธรรมนูญควรจะประเมินเป็น ๒ ด้าน ด้าน

แรกก็คือประเมินโดยจุดยืนของผู้ร่าง อาจารย์ปรีดีกล่าวว่าผู้ร่างกับสมาชิก

วุฒิสภานั้น ถ้ามีทัศนะยืนหยัดในปวงชน บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญก็จะ

เด่นชดัว่า มคีวามเป็นประชาธปิไตยทีถ่อืปวงชนเป็นใหญ่ โดยไม่มสิีทธิพิ์เศษ

ของอภิสิทธิ์ชน อาจารย์ปรีดีอธิบายไว้ชัดเจนว่า อภิสิทธิ์ชนคือลูกสมุน ที่

ยอมตนเป็นเคร่ืองมือของอภิสิทธิ์ชน ดิฉันขอยกข้อความของอาจารย์ปรีดี

มากล่าวถึงเล็กน้อย ว่าในประเด็นนี้ 

“หำกตวัแทนของอภสิทิธิช์นได้เป็นวุฒสิมำชกิโดยไม่ต้องรบัเลอืกจำก

รำษฎร อภิสิทธิ์ชนกับลูกสมุนก็สำมำรถผูกขำดอ�ำนำจกำรปกครองไว้โดย

เด็ดขำดตลอดกำล ชำติก็จะมีรัฐบำลของอภิสิทธิ์ชนตลอดกำล โดยแต่งตั้ง

จำกอภิสิทธิ์ชนตลอดกำล เป็นรัฐบำลที่ท�ำกำรเพื่ออภิสิทธิ์ชนตลอดกำล”๘ 

นี่คือค�ากล่าวที่ดิฉันคิดว่า อาจารย์ปรีดีแสดงความกังวลไว้ตั้งแต่แรก 

พูดสรุปก็คือ ถ้ารัฐธรรมนูญถูกร่างโดยอภิสิทธิ์ชน เพื่ออภิสิทธ์ิชน 

ระบอบที่ได้ก็คือ ระบอบอ�ามาตยาธิปไตย และไม่เป็นประชาธิปไตย นั่นคือ

เรื่องของคุณค่าของรัฐธรรมนูญ เป็นรัฐธรรมนูญไหม เป็น แต่คุณค่าของ

รัฐธรรมนูญคงไม่เหลือไว้ส�าหรับประชาชน ในเรื่องของคุณค่ารัฐธรรมนูญ 

อาจารย์ปรีดีบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นแม่บทสูงสุดแห่งกฎหมายทั้งหลาย 

๘ ดู เชิงอรรถที่ ๕, น.๓๖๗

๐๖๙การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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ถ้ามีบทบญัญตัขัิดกบัหลกัการของรฐัธรรมนญูจะถอืว่าเป็นโมฆะ ประเด็นนี้

ขอโยงเข้ากับบทเฉพาะกาลที่กล่าวไว้แล้วก็คือ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๕ 

ในบทเฉพาะกาล คงอ�านาจของ คสช. ไว้ ภายใต้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว คง

อ�านาจมาตรา ๔๔ ไว้ ดังนั้นเราจึงจะมีกฎหมายสูงสุด ๒ กฎหมายคู่ขนาน

กัน ถามว่าเช่นนี้แล้ว อะไรจะเป็นโมฆะในเมื่อรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ กับ

บทบญัญตัริฐัธรรมนญูชัว่คราว ๒๕๕๗ มนัขดัแย้งกนั นีเ่ป็นค�าถามใหญ่มาก 

ถ้าใช้กรอบวิเคราะห์อาจารย์ปรีดีมาประเมิน ว่าในที่สุดแล้ว อะไรคือแม่บท

สูงสุดของกฎหมายทั้งหลายทั้งปวง 

๒.๑.๕ วิธีการร่างรัฐธรรมนูญ

ประเด็นที่ ๕ อาจารย์ปรีดีพูดถึงวิธีการร่างรัฐธรรมนูญ จะเห็นว่า

อาจารย์ปรีดีละเอียดมาก พูดไว้ตั้งแต่ความหมายของประชาธิปไตย คุณค่า 

ตลอดจนวธิกีารร่างรฐัธรรมนญูด้วย สิง่ทีเ่ราจะพบว่ารฐัธรรมนญูของไทยไม่

ว่าจะเป็นฉบับใดก็ตาม มักจะมีมาตราที่ยาวขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่อาจารย์ปรีดี

บอกไว้อย่างชัดเจนว่า วิธีการร่างรัฐธรรมนูญที่ดีต้องกะทัดรัด ไม่มีมากมาย

หลายมาตราหรอืไม่ฟุม่เฟือย และท่ีส�าคญัต้องใช้ค�าง่ายทีส่ามญัชนเข้าใจได้ 

อาจารย์ปรีดีบอกว่า ถ้ามันมีบทบัญญัติเดิมที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วใน

รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ ควรจะยกบทบัญญัตินั้นคงไว้ ไม่ควรจะมาร่าง

ใหม่หรือแตกเป็นหลายมาตราหรือจะท�าให้ประชาชนสับสนและเข้าใจได้

ยาก แต่ดิฉันแปลกใจมากที่ลูกศิษย์อาจารย์ปรีดีล้วนแตกขยายมาตราและ

เพิ่มความยาวของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ทีนี้ถ้ามองนอกเหนือจากการฟุ่มเฟือย

หรือไม่ เพิ่มมาตราหรือไม่ อาจารย์ปรีดีเน้นว่าต้องใช้ค�าสามัญที่ประชาชน

๐๗๐ 



ส่วนใหญ่เข้าใจได้ เราลองมาพิจารณาค�าถามพ่วงในการท�าประชามติครั้งนี้ 

ค�าถามพ่วงถามว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็น

ไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติ สมควรก�าหนดให้บทเฉพาะ 

กาลนับแต่ ๕ ปีนับแต่มีสภาชุดแรกนั้น ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็น

ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า ให้ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง

นายกรัฐมนตร”ี ถามว่าประชาชนทัว่ไปเข้าใจไหมคะ อะไรคอืทีป่ระชมุร่วม

กันของรัฐสภา ซึ่งที่จริงแล้วนัยยะค�าถามพ่วงตรงไปตรงมา คือ ให้วุฒิสภา

มอี�านาจร่วมกบั ส.ส. ในการเลอืกนายกรฐัมนตร ีถ้าใช้กรอบคิดของอาจารย์

ปรดีเีร่ืองความง่ายไม่ฟุม่เฟือยของค�าแล้ว ดฉินัคิดว่าถามไปตรงๆ เลยว่า จะ

ให้อ�านาจวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. หรือไม่ ท�าไมต้องท�าให้

ค�าถามแยบยลและยากต่อการเข้าใจ อันนี้คือค�าถามที่ดิฉันมีต่อลูกศิษย์

อาจารย์ปรีดีทั้งหลาย 

๒.๑.๖ การท�าประชามติ

ในประเด็นสุดท้ายส�าหรับอาจารย์ปรีดี ก็เรื่องของการท�าประชามติ 

อาจารย์ปรีดีเห็นว่าการท�าประชามตินั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท�าให้เสียงของ

ประชาชนได้แสดงออกมา แต่อาจารย์ปรีดีมีข้อพึงระวังไว้ว่า อาจารย์กังวล

ว่าจะท�าได้เฉพาะในสกักะชนบท กค็อืในสังคมขนาดใหญ่ ในพืน้ทีใ่หญ่ๆ อาจ

จะไม่ท�าได้ อาจารย์คิดว่าในสังคมกรีกโบราณ กลุ่มเล็กๆ สามารถท�าได้ ซึ่ง

ดฉินัเข้าใจบรบิททีอ่าจารย์ปรดีพีดูถงึว่า อาจารย์อาจจะไม่ทราบว่าทกุวันนี้

มนัมเีทคโนโลยกีารสือ่สารท่ีสามารถท�าให้การท�าประชามติท�าได้ง่ายขึน้ ใน

๐๗๑การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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โลกนีก็้ท�ากนัหลายคร้ัง เช่น การขอแยกสก๊อตแลนด์ออกจากอังกฤษ เป็นต้น 

แต่ว่าประเด็นท่ีดิฉันอยากจะหยิบเรื่องการท�าประชามติมาตั้งค�าถามกับ 

กกต. และร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ก็คือ ถ้ามีความประสงค์จะให้การท�า

ประชามตเิข้าถึงได้ง่ายและไม่บิดเบอืน ท�าไมถึงเลอืกทีจ่ะไม่แจกรฐัธรรมนญู

ทั้งฉบับ แต่เลือกที่จะแจกรัฐธรรมนูญที่สรุปมาแล้ว เฉพาะบทสรุป ฉะนั้น

ค�าถามก็คือ จะมั่นใจได้อย่างไรว่า บทสรุปที่ท�าขึ้นมานั้นปราศจากอคติ ซึ่ง

จะท�าให้การท�าประชามตเิป็นไปโดยมาตรฐานสากล จรงิๆ แล้วประเดน็เรือ่ง

การท�าประชามติ ดิฉันคิดว่ามีการพูดมากมายแล้วดิฉันพูดซ�้าซ้อน แต่ว่า

หลักๆ ก็คือว่า การสรุปโดยคณะร่างรัฐธรรมนูญเองจะมั่นใจได้อย่างไรว่า

เป็นกลางและได้สาระตามท่ีรัฐธรรมนญูต้องการส่ือจรงิๆ แล้วการห้ามไม่ให้

คนอืน่สรุป ไม่ให้น�าเสนอ มันจะท�าให้การท�าประชามตเิป็นไปตามหลักสากล

หรอืไม่ ดฉินัคดิว่ามนัขดักบัรฐัธรรมนญูชัว่คราว ๒๕๕๗ อย่างมาก อนันีดิ้ฉนั

คิดว่าประเด็นนี้ ถ้าอาจารย์ปรีดียังคงอยู่ก็คงจะไม่สบายใจนัก แต่โดยรวม

ดฉินัคิดว่า สิง่ท่ีอาจารย์เขียน เป็นภาพสะท้อนของแรงปะทะ แรงเสียดทาน

ที่อาจารย์ปรีดีเผชิญมาตลอดชีวิต

๒.๒ ข้อคิดจากอาจารย์ป๋วย
ดฉินัขอยกค�าพดูอาจารย์ป๋วย ซึง่ดฉินัคดิว่ามนัเหมาะกบัสถานการณ์

ปัจจุบัน อาจารย์ได้พูดไว้ต่อคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐอเมริกาในปี ๒๕๒๐ โดยพูดถึงสถานการณ์ในขณะนั้นว่า 

๐๗๒  



“ผมมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงเน้นแฟ้นในระบอบประชำธิปไตยและใน

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ทุกคน ... กำรปฏิเสธไม่ให้สิทธินั้นแก่เขำ เพรำะเขำ

ยำกจนหรือเพรำะเขำขำดกำรศึกษำ ผมถือว่ำเป็นควำมร้ำยกำจอย่ำงหนึ่ง 

ผมเกลียดชังเผด็จกำร ไม่ว่ำจะมีรูปแบบสีสันอย่ำงไรก็ตำม ผมมีควำมเชื่อ

ว่ำระบอบประชำธิปไตยควรจะได้มำอย่ำงสันติวิธี เพรำะผมต้องกำรหลีก

เลีย่งกำรใช้ก�ำลงัอำวธุในกำรรักษำอ�ำนำจของรฐับำล”๙  อนัน้ีคอืค�าพดูของ 

อาจารย์ป๋วย 

อีกนิดหนึ่งที่อยากอ้างงานของอาจารย์ป๋วยที่คิดว่าทุกคนในห้องคง

รู้จักกันดี งานชิ้นนั้นก็คือ คุณภำพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งควำมหวัง จำกครรภ์

มำรดำถึงเชงิตะกอน ดฉินัคดิว่างานชิน้นีเ้ป็นแรงบนัดาลใจให้กบังานชิน้อืน่ๆ 

ในทางรัฐศาสตร์ รวมถึงปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน ในนโยบาย ๓๐ บาท

รักษาทุกโรค ดิฉันไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใด เพียงแต่เห็นว่าการน�า

แนวคิดเรื่องจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนมาสู่การปฏิบัติในลักษณะของ

นโยบายมันน่าประทับใจขนาดไหน แต่พอมาถึงร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙  สิ่ง

ที่ดิฉันอ่านประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิเร่ืองสวัสดิการ ดิฉันรู้สึกเสียใจ

อย่างมาก ก็คอืการรับรองสทิธกิารรักษาพยาบาลในร่างรฐัธรรมนญู ๒๕๕๙ 

มันถูกลดทอนไปอย่างมาก ถ้าเรามองประเด็นท่ีอาจารย์ป๋วยพูดไว้ว่า ถ้า

รฐัธรรมนญูฉบบัเดมิทีเ่ขียนข้อความทีเ่ป็นประชาธปิไตยแล้ว กไ็ม่ควรจะไป

ลดทอนมัน 

๙ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “การสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,” ใน ทัศนะทำงกำรเมือง 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น. ๓๒๗.

๐๗๓การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ดังนั้น แรงบันดาลใจทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์ป๋วยได้เขียนไว้ มันดู

จะหายไปอย่างสิ้นเชิงในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙

ดฉินัคดิว่าการอ่านงานของอาจารย์ปรดี ีการอ่านแนวคิดอาจารย์ป๋วย 

เป็นสิ่งที่ดี แต่ส่ิงที่ดีท่ีสุดที่จะร�าลึกถึงอาจารย์ก็คือ การน�าหลักคิดและ

แนวทางที่น�าเสนอมาใช้ในทางปฏิบัติจริงๆ มากกว่าการอ่าน ท่องจ�าหรือ

วิพากษ์วิจารณ์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

๓.๑ อาจารย์ปรีดีกับการร่างรัฐธรรมนูญ
๓.๑.๑ ฉบับ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕

ผมขอสรุปโดยสังเขปของรัฐธรรมนูญท้ัง ๓ ฉบับว่าเกี่ยวข้องกัน

อย่างไร ฉบับแรกฉบับชั่วคราว จริงๆ แล้วคณะราษฎรทูลเกล้าฯ เมื่อ ๒๖ 

มิถุนายน ๒๔๗๕ และโปรดเกล้าฯ ในวันรุ่งขึ้น รัชกาลที่ ๗ ทรงอ่านและไม่

ได้แก้ไขใดๆ ทัง้สิน้ พระองค์เหน็ชอบทกุอย่าง เพยีงแต่ขอเตมิแค่ “ชัว่คราว” 

เข้าไปค�าเดียว แต่ก่อนจะพูดว่าค�าอะไร ผมขออนุญาตพูดว่า รัฐธรรมนูญ

ฉบบัแรกมคีวามหมายอย่างไร ดไูด้จากค�าปรารภ โดยมใีจความดังนี ้“โดยที่

คณะรำษฎรได้ขอร้องให้อยูใ่ต้ธรรมนญูกำรปกครองแผ่นดินสยำม เพือ่บ้ำน

เมืองจะได้เจริญข้ึน และโดยทรงท่ียอมรับตำมค�ำขอร้องของคณะรำษฎร  

๐๗๔  



จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้ โดยมำตรำ 

ต่อไปนี้ มำตรำ ๑ อ�ำนำจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรำษฎรทั้งหลำย” 

ความหมายของรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้คือ รอยต่อจากระบอบราชา-  

ธิปไตยมาสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยการร้องของของคณะราษฎรแล้ว

รัชกาลที่ ๗ ทรงเห็นด้วย ทรงยินยอมในการของร้องของคณะราษฎร ทรง

มอบอ�านาจสูงสุดให้เป็นของราษฎร นั่นคือการเริ่มต้นของการปกครองที่มี

ประชาเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย แต่การที่รัชกาลที่ ๗ ทรงเติมค�าว่า 

“ชั่วคราว” ลงไป จึงกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จริงๆ ถ้าท่านได้

อ่านดู อาจารย์ปรีดีท่านตั้งใจจะเขียนให้เป็นฉบับถาวร จะเห็นได้ว่าท่าน

วางแผนลงเป็นขั้นๆ ผมขอกล่าวโดยสรุป ช่วงแรก ก็ให้มีสภาผู้แทนมาจาก

การแต่งตั้งก่อนโดยคณะทหารฝ่ายผู้รักษาการพระนครตั้งมา ๗๐ คน เป็น

ผู้แทนราษฎรชั่วคราว หลังจากนั้น ๖ เดือนหรือจนกว่าจะจัดการประเทศ

ได้เป็นปกติเรียบร้อย ถึงมีการเลือกตั้งโดยมีสมาชิก ๒ ประเภท ประเภทที่ 

๑ คือจังหวัดละ ๑ คน ถ้ามีราษฎรเกิน ๑ แสนคน ก็เพิ่มแสนละ ๑ คน  

ประเภทที ่๒ มาจากการแต่งตัง้ โดยมีจ�านวนเท่ากบัการเลอืกตัง้ และทัง้หมด

จะเลือกไปเมื่อมีประชาชนสอบได้ประถมศึกษา ๖ เกินครึ่ง แต่อย่างมากก็

ไม่เกนิ ๑๐ ปี ทนีีจ้ะเหน็ได้ว่า ท่านเขยีนรฐัธรรมนญูขึน้มาท่านไม่ได้ต้องการ

แค่ชั่วคราว แต่โดยการประนีประนอมกัน สุดท้ายก็กลายเป็นฉบับชั่วคราว 

แล้วก็เกิดฉบับถาวรขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๔๗๕ 

๐๗๕การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๓.๑.๒ ฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

ในแง่ของตัวรัฐธรรมนูญฉบับ ๑๐ ธันวาคม ก็มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ด้วยเวลาที่มีมากกว่าเดิม แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความมี

อ�านาจสูงสดุ เพราะเปลีย่นไปเป็นอ�านาจอธปิไตยและใช้ค�าว่า “ย่อมมาจาก

ปวงชนชาวไทย”  แต่ผมอยากจะตคีวามรฐัธรรมนูญฉบบัแรกแบบนีค้รบั ใน

ทางนิตินัย นี่คือหนังสือมอบอ�านาจอธิปไตยที่รัชกาลที่ ๗ ท่านทรงมอบให้

กบัประชาชนทัง้หลาย ฉบบัต่อมาจะเขียนยงัไงกเ็ขยีนไปเถอะ แต่นยัยะของ

เรื่องคือตรงนี้ ทีนี้ฉบับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มันก็มีบทเฉพาะกาล คือช่วง

แรกก็มีคล้ายกันกับฉบับชั่วคราว โดยมีกรอบเหมือนๆ กัน ด้วยเหตุที่ว่าเกิด

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นมา ท�าให้กรอบเวลามันเลื่อนไป 

ส่วนในเร่ืองของประกันสิทธิเสรีภาพฉบับชั่วคราวยังไม่ได้พูดถึง

ประกันสิทธิเสรีภาพ ฉบับ ๑๐ ธันวาคม ก็มีแค่ ๒ มาตราก็คือ มาตรา ๑๔ 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย 

เคหะสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การ

ประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคมอาชีพ ใช้ค�าว่าเสรีภาพบริบูรณ์ ถึงรวม

เอาสิทธิต่างๆ มา ถึงแม้จะแยกเป็นมาตราไปมาอยู่ในมาตราเดียวก็ตาม แต่

นี่คือสิทธิเสรีภาพครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ รัฐธรรมนูญ 

๒๔๘๙ ก็เพียงแต่เพิ่มเข้าไป นั่นคือ การชุมนุมสาธารณะ และการตั้งคณะ

พรรคการเมือง 

๐๗๖  



๓.๑.๓ ฉบับ ๒๔๘๙

สุดท้าย ท่านลองไปอ่านค�าปรารภของรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ก็สมควร

แล้ว ใช้มา ๑๔ ปี ก็ควรจะแก้บทเฉพาะกาล ปรับปรุงรัฐธรรมนูญเสียใหม่ 

แก้ไขรัฐธรรมนูญเสียใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย และค�าว่าประชาธิปไตยก็

ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญไทยในฉบับที่ ๓ รัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับแรกไม่มี

ค�าว่าประชาธิปไตย แม้กระทั่งตอนที่อาจารย์ปรีดีท่านเรียกระบบการ

ปกครอง ตอนแรกท่านก็ไม่ได้ใช้ค�าว่าประชาธิปไตย 

ค�ากล่าวของอาจารย์ปรีดีในวันสถาปนาหรือวันเปิดมหาวิทยาลัย

วชิาธรรมศาสตร์และการเมือง ท่านบอกว่า “มหำวทิยำลยัยอ่มอปุมำบ่อน�้ำ

บ�ำบัดควำมกระหำยของรำษฎรผู้แสวงหำควำมรู้อันเป็นสิทธิและโอกำสที่

เขำพงึมพึีงได้ตำมหลกัแห่งเสรภีำพในกำรศกึษำ” ประโยคนีเ้ป็นประโยคซึง่

คนจะคุน้ทีส่ดุ ท่ีเกีย่วข้องกับการตัง้ธรรมศาสตร์ ค�าว่าเป็นบ่อน�า้บ�าบดัความ

กระหายของราษฎร คนจะนึกไม่ออกเท่าไหร่ มันหมายถึงอะไร เพราะ

ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยถึง ๑๕๐ กว่าแห่ง แต่ละแห่งก็มีวิทยาเขตอีกหลาย

แห่ง แต่ในปี พ.ศ.๒๔๗๕–๒๔๗๗ ในการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมอืง ประเทศไทยมแีค่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัแห่งเดียว ตอนนัน้

ใครจะเรียนมหาวิทยาลัยต้องเป็นคนชั้นสูง ธรรมศาสตร์ต้ังขึ้นมาเพื่อ 

ทุกคน เพื่อสามัญชน จึงเปรียบเปรยว่าเป็นบ่อน�้าบ�าบัดความกระหายของ

ราษฎร เป็นการใช้ค�าที่พิเศษที่สุด ทุกคนที่กระหายอยากจะเรียน เชิญมา 

ที่ธรรมศาสตร์ คนท่ีอยากเรียนมาเรียนได้ทุกคน จุฬาลงกรณ์มีนิสิต 

ทั้งมหาวิทยาลัย ๗๐๐ คน ธรรมศาสตร์เปิดปีแรกมีคนมาสมัครเรียน  

๗,๐๐๐ คน 

๐๗๗การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

เรื่องที่ ๒ ที่อาจารย์ปรีดีพูดในวันเปิดมหาวิทยาลัย ท่านบอกว่า “ยิ่ง

ในสมัยที่ประเทศเรำด�ำเนินกำรปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว 

เป็นกำรจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีมหำวิทยำลัยส�ำหรับประศำสน์ควำมรู้ใน

วิชำธรรมศำสตร์และกำรเมืองแก่พลเมืองให้มำกที่สุดที่จะเป็นได้”๑๐ ท่าน 

บอกว่าประเทศเปลีย่นเป็นระบอบรฐัธรรมนญู ระบอบซ่ึงจ�ากดัอ�านาจให้อยู่

ใต้กตกิาตามรฐัธรรมนูญและมกีารประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชนนัน่เอง 

ในตอนเริ่มต้นอาจารย์ปรีดีก็ยังไม่เรียกว่าประชาธิปไตย แต่มาตรา ๑ ของ

ท่าน “อ�านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” น่ันคือ

ประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ก็เกิดขึ้นมา คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๑๐ 

ธนัวาคม ด้วยความท่ีแก้เยอะจากฉบบั ๒๗ มิถนุายน ๒๔๗๕ ซึง่มคีวามหนา

เพียง ๓,๐๐๐ ค�า รฐัธรรมนญู ๑๐ ธนัวาคมกเ็พิม่เป็น ๕,๐๐๐ ค�า รฐัธรรมนญู 

๒๔๘๙ ก็เพิ่มเป็น ๑๐,๐๐๐ ค�า จะเห็นได้ว่ามันมีสายธารเกี่ยวข้องกันมา

ตั้งแต่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ผมขอกล่าวโดยสรุป ความส�าคัญของสิ่งที่

อาจารย์ปรีดีท�า รอยต่อของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินขณะ

นั้นคือรัชกาลที่ ๗ ทรงเห็นชอบด้วยที่จะท�าระบอบนี้ขึ้นมา โดยที่สิทธิการ

เลือกตั้งก็เกิดกับราษฎรทุกเพศพร้อมกัน หรือสิทธิเลือกตั้งที่เป็นหลักสิทธิ

ทั่วไปก็เกิดข้ึนในประเทศไทยทันที ในขณะที่ยุโรปใช้เวลาหลายร้อยปี 

อเมริกาก็ใช้เวลานานมาก แต่ก่อนอเมริกาก็มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะคนผิวขาว

๐๗๘  

๑๐ ปรีดี พนมยงค์, ชีวประวัติย่อของนำยปรีดี พนมยงค์, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓–
๒๕๔๓)), น. ๕๐.



ที่เรียกว่านายทาส ที่เสียภาษี คนผิวด�าก็ได้รับสิทธิหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

แต่ของไทยเกิดขึ้นทันทีในปี ค.ศ.๑๙๓๒ 

ความจริงตอนน้ัน ถ้าจะพูดเปรียบเทียบกับประเทศที่ประกาศ

สงครามกับสหราชอาณาจกัร ประเทศไทยถอืวา่มีอนาคตทีส่ดุ ในตอนนัน้ที่

เรารู้จักกันดีในชื่อ ขบวนการเสรีไทย ความจริงแล้วล�าพังเพียงเสรีไทยคน

เดยีวอาจจะไม่เพยีงพอนกัทีจ่ะท�าให้เราพลกิสถานะจากประเทศแพ้สงคราม

เป็นประเทศชนะสงคราม แต่ตอนที่มีการประกาศสงคราม สมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัอานันทมหดิลยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ผูส้�าเรจ็ฯ ๓ คนลงนามเพยีง

แค่ ๒ คน ผู้ส�าเร็จฯคนหนึ่งไม่ยอมลงนาม คือ นายปรีดี พนมยงค์ จึงท�าให้

สถานะประกาศสงครามตอนนั้นเป็นโมฆะ ด้วยเหตุนี้ ๑๖ สิงหาคมจึงเป็น

วนัสนัตภิาพไทย การประกาศสงครามจงึเป็นโมฆะเพราะมนัขดัต่อเจตจ�านง

ของชาวไทย ท่านกไ็ม่ลงนามในฉบบันัน้ ความจรงิในปี ๒๔๘๙ ประเทศไทย

มีอนาคตทีส่ดใส อาจารย์ปรดีกีข็ึน้เป็นนายกรฐัมนตรเีอง แต่เคราะห์ร้ายเกดิ

เร่ืองสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วอานันทมหดิล  อาจารย์ปรดีีถกูกล่าว

หาให้มัวมอง  แต่ทุกวนันีก้ท็ราบกนัดว่ีาเป็นค�ากล่าวหาทีไ่ม่จรงิ เพราะท่าน

ชนะคดีในทุกศาลที่กล่าวหาท่าน 

ในฐานะที่ผมเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญมา รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือ

รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๘๙ มีความหนา ๑๐,๐๐๐ ค�า มีมาตราเท่าที่จ�าเป็น

และมหีลกัการประชาธปิไตยครบถ้วนหมด ทีพ่ดูกนัว่าฉบบั ๒๕๑๗ เป็นฉบบั

ที่ดีที่สุด เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและพูดโดยที่ผู ้พูดไม่เคยเปิด

รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ โดยเปรียบเทียบกับฉบับอื่น

๐๗๙การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๓.๑.๔ ขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ 

ก็มีคนจ�านวนมากให้ความชอบธรรมกับการยึดอ�านาจ โดยยก

ตัวอย่างอาจารย์ปรีดีที่น�าขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ 

มาฟื้นฟูประชาธิปไตย แต่ล้มเหลว เรียกในภาษาทั่วไปว่า “กบฏวังหลวง”  

แล้วแย้งว่าจะมาว่าการปฏิวัติไม่ดีได้อย่างไรในเมื่ออาจารย์ปรีดีก็เคยปฏิวัติ

เมื่อปี ๒๔๙๒ และล้มเหลว ต้องเข้าใจว่าปฏิวัติครั้งแรกคือการเปลี่ยนแปลง

ระบอบใหม่ในปี ๒๔๗๕ แต่ ๒๔๙๒ มันก็คือ รัฐประหาร อันนี้ก็คือความ

เข้าใจที่คลาดเคลื่อน กบฏวังหลวงไม่ใช่ Coup d’ Etat แต่เป็น Anti Coup 

d’ Etat ท่านรักษาสิ่งที่ท่านท�าเอาไว้ เพราะมันเกิดรัฐประหาร ๒๔๙๐ ขึ้น 

ท่านพยายามปราบกบฏต่างหาก แต่สุดท้ายก็ท�าไม่ส�าเร็จจึงเป็นกบฏแทน  

ไม่เหมือนกัน ฐานะของกบฏวังหลวง โปรดเข้าใจใหม่ว่าจริงๆ เป็น Anti 

Coup d’ Etat ไม่ใช่ Coup d’ Etat เรื่องนี้ส�าคัญมาก อย่าไปอธิบายว่า

อาจารย์ปรีดีก็เคยท�ารัฐประหาร ๒๔๙๒ มา ดังนั้นรัฐประหารก็เกิดขึ้นได้ 

๓.๒ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
๓.๒.๑ รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗

ผมขอพูดถงึประเด็นส�าคญัอยูเ่ร่ืองหนึง่เพือ่จะมาโยงกบัฉบบั ๒๕๑๗ 

อาจารย์ปรีดีท่านทราบถึงจุดอ่อนของระบบรัฐสภาเป็นอย่างดี ระบบ

การเมืองโลกขณะนั้น มันก็มีแค่ ๒ ระบบให้เลือก ระบบประธานาธิบดีคือ

ระบบที่ประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งจึงเข้ากันไม่ได้กับระบอบ

๐๘๐  



ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ อาจารย์

ปรดีท่ีานกเ็ลอืกระบบรฐัสภาให้สอดคล้องกบัราชอาณาจกัรของไทย ทนีีท่้าน

กท็ราบจดุอ่อนของระบบรฐัสภา จดุอ่อนกคื็อ เมือ่ฝ่ายบริหารคือนายกฯ นัน้

มาจากเสียงข้างมากของฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ส.ส.เป็นคนเลือกนายกฯ ดังนั้น

ฝ่ายบริหารจึงครอบง�าฝ่ายนิติบัญญัติได้ การแบ่งแยกอ�านาจระหว่างฝ่าย 

ผู้เขียนกติกาคือฝ่ายนิติบัญญัติ กับผู้ใต้กติกาคือรัฐบาล ก็ไม่เกิด เพราะ

รัฐบาลผูซ้ึง่ได้ประโยชน์จากกฎหมายเป็นผูค้วบคมุฝ่ายออกกฎหมายได้เสยี

แล้ว จงึปัญหาข้ึนมาได้ น่ีคอืจุดอ่อนของระบบรฐัสภา ซึง่อาจารย์ปรดีีทราบ

ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยท่านก็ใช้กลไก ๒ เรื่องมาแก้ปัญหานี้ 

กลไกแรกก็คือ ท่านไม่บังคับ ส.ส. ให้ต้องสังกัดพรรคการเมือง ใน

ช่วง ๑๔ ปีแรกไม่มีพรรคการเมืองอยู่แล้ว เพราะเริ่มให้ต้ังพรรคการเมือง

เมื่อมีรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ แต่เมื่อเกิดรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ก็ไม่บังคับให้ต้อง

สังกัดพรรคการเมือง 

กลไกที่ ๒ คือ ท่านได้วางหลักเสรีภาพในการท�าหน้าที่ผู้แทนปวงชน

เอาไว้ ที่มาตรา ๒๐ ก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนของปวง

ชนชาวสยาม มิใช่แทนแต่เฉพาะผูท้ีเ่ลอืกตนขึน้มา มไิด้แทนแต่เฉพาะพรรค

ของท่านหรือเขตเลอืกตัง้ของท่านเท่าน้ัน มิใช่แทนแต่เฉพาะผู้ทีเ่ลือกตนขึน้

มา ต้องปฏบิตัหิน้าท่ีตามความเหน็ของตนโดยบรสุิทธิใ์จ ไม่อยู่ภายใต้อาณติั

มอบหมายใดๆ ถ้าเป็นการท�าหน้าทีข่องผูแ้ทนปวงชนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม

แล้ว พรรคการเมืองหรือใครจะมาสั่งผู้แทนปวงชนไม่ได้ นี่เป็นหลักประกัน

ว่าท�าอย่างไรจะให้ผู้แทนปวงชนไม่ถูกรัฐบาลสั่งได้ เมื่อถึงเวลาท่ีประโยชน์

๐๘๑การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ของปวงชนสวนทางกบัประโยชน์ของพรรคการเมอืง ผู้แทนปวงชนต้องกล้า

ยกประโยชน์ ยกมอืให้กบัประโยชน์ของปวงชนมใิช่ประโยชน์ของพรรค เรา

ต้องเข้าใจความข้อนี้ว่า การไม่บังคับ ส.ส. สังกัดพรรค ไม่ได้แปลว่าส่งเสริม

ให้อิสระ  ส.ส. ควรสังกัดพรรคแต่เป็นอิสระจากอาณัติที่พรรคสั่งผู้แทนปวง

ชนลงมาต่างหาก และนี่คือหลักการท่ีอาจารย์ปรีดีได้วางเอาไว้ ว่าถึงแม้

รฐับาลจะมเีสยีงข้างมากในรฐัสภาแต่ไม่อาจมาสัง่ผูแ้ทนปวงชนได้ นีจ่งึท�าให้

ฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติยังอิสระจากกัน 

แต่จดุเปลีย่นส�าคญักเ็กดิข้ึน จดุเริม่ต้นของปัญหาของประชาธปิไตย

ไทยก็เกิดจากรัฐประหาร ๒๔๙๐ ซึ่งอ้างกรณีสวรรคตว่าอาจารย์ปรีดีไป

เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นความเท็จ และปี ๒๔๙๐ ท�าให้ประเทศไทยเข้าสู่วงจร

อย่างที่เราประสบอยู่กันทุกวันนี้ จุดที่ท�าให้ฟื้นจากวงจรนี้มาได้บ้างก็คือ 

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยจุดเร่ิมต้นของการชุมนุมก็คือ ท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีอาจารย์ปรดีไีด้ก่อต้ังขึน้ รฐัธรรมนญูใหม่ ๒๕๑๗ 

น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาที่ผ่านมา แนวทางของรัฐธรรมนูญไทยทุก

ฉบับเดินตามแนวทางอาจารย์ปรีดีหมดเลย คือ (๑) ไม่บังคับ ส.ส. ให้สังกัด

พรรค  ส.ส. ควรสงักดัพรรค แต่ไม่บงัคับ (๒) ประกนัเสรภีาพในการท�าหน้าที่

ผูแ้ทนปวงชน ถ้าเป็นเรือ่งประโยชน์ของปวงชนแล้ว พรรคการเมอืงหรอืใคร

จะมาสั่งผู้แทนปวงชนไม่ได้  ปรากฏว่าจนถึงรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เกิดความ

คิดขึ้นมาว่า ส.ส. เป็นอิสระมันวุ่นวายนัก เกิดการไปสรุปว่าความล้มเหลว

ของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เกิดจากการที่ ส.ส. มีความอิสระ 

๐๘๒  



ผมขยายให้ฟังว่า รัฐธรรมนญูซึง่ร่างถงึ ๑๐ ปี คอืรฐัธรรมนญู ๒๕๑๑ 

หลังจากเกิดรัฐประหาร ๒๕๐๑ ท�าให้เพื่อนผู้ร่วมก่อการของอาจารย์ปรีดี 

คือ จอมพล ป. พิบูลสงครามต้องลี้ภัยไปญี่ปุ่น ความจริงจอมพล ป. ก็ใช้

อ�านาจในทางทีเ่ลยเถดิไป มเิช่นนัน้คงไม่เกดิปัญหา เร่ืองระหว่าง จอมพล ป. 

กับ อาจารย์ปรีดี ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าพูดถึง ยิ่งกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

เสียอีก แต่ประเด็นคือ พอปี ๒๕๐๑ เกิดรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์  

ธนะรัชต์ ขึ้นมา ก็มีการมาร่างรัฐธรรมนูญ กว่าจะร่างเสร็จและประกาศใช้

ก็ในอีก ๑๐ ปีต่อมา แล้วเลือกตั้งในปี ๒๕๑๒ รู้สึกว่ามันนานมาก แต่ใน

ปัจจบุนัผมก็หวงัว่ามนัจะไม่ยาวนานเหมอืนเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิ ประเด็นคือ

พอปี ๒๕๑๕ จอมพลถนอม ซึ่งก็เป็นนายกฯ มาต่อเนื่อง เป็นนายกฯก่อน

เลือกตั้ง เลือกต้ังเสร็จก็เป็นนายกฯต่อ จอมพลถนอมคุมเสียงข้างมากใน

รฐัสภาไม่ได้ และคงด้วยความร�าคาญประชาธปิไตย เพราะแต่เดิมนัน้ อยาก

ได้อะไรก็ส่ังส�านักงบให้เขียนบรรจุลงไปในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี พอมตีวัแทนปวงชนซึง่มาจากราษฎรเลือก เขากม็าต่อรอง 

เจรจา อภิปรายเหตุผล ด้วยความที่อยู่กับมาตรา ๑๗ (ต้นแบบมาตรา ๔๔) 

พอมีประชาธิปไตยขึ้นมาก็ร�าคาญ ทนได้ ๒ ปี ก็ยึดอ�านาจ ๒๕๑๔ และฉีก

รัฐธรรมนูญที่ร่างมา ๑๐ ปีทิ้งไป ก็เกิดเหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ๑๔ 

ตุลา ๒๕๑๖ 

พอถึงเวลาร่างรฐัธรรมนูญกต็ัง้โจทย์ผดิ ไปตัง้โจทย์ว่าพวก ส.ส. อสิระ

ท�าให้วุน่วายท�าให้เกิดความล้มเหลวของประชาธปิไตย ดงันัน้เราบงัคบัสงักดั

พรรคให้หมดแล้วตดัหลกัเสรีภาพของผูแ้ทนปวงชนทิง้ไป และนัน่คอืจดุเริม่

ต้นของการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ปรีดีได้วางไว้ ๔๐ ปีเต็ม นี่คือปี ๒๕๕๙ 

๐๘๓การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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ขณะนี้ ๘๔ ปี ยุคแรกคือยุคของประชาธิปไตยแบบที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ

ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร ปี ๒๕๑๗ ยกหลัก free mandate 

ทิง้ไปพร้อมกบ็งัคบัให้ผูส้มคัรสงักัดพรรคเป็นคร้ังแรก และใส่หลักการเข้าไป

ว่า การลาออกจากพรรคต้องพ้นต�าแหน่ง ส.ส. เพื่อไม่ให้เกิดการย้ายพรรค 

ต่อมารัฐธรรมนูญปี ๒๕๒๑ ก็เพิ่มเข้าไปอีกว่า ถูกขับออกจากพรรคต้องพ้น

ต�าแหน่ง ส.ส. ทันทีเพื่อเพิ่มอ�านาจพรรคการเมืองเข้าไปอีก  

จดุเปลีย่นคอืรฐัธรรมนญูปี ๒๕๑๗ ผูท่ี้อภิปรายคัดค้านประเด็นนี ้คือ

อาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์  ถ้าไปบังคบั ส.ส. ให้สงักดัพรรคแล้วแถมยงัตัดหลัก 

free mandate ท้ิงไป นี่เป็นการท�าลายหลักประชาธิปไตย เมื่อพรรค 

การเมอืงคุมผู้แทนได้ นายทุนกจ็ะคมุผูแ้ทนได้ เสรปีระชาธปิไตยซึง่ต้องเปิด

โอกาสให้ทุกคนแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมและไม่มีใครมาผูกขาดได้ ตลาด

การเมืองต้องเป็นตลาดเปิด ห้ามผูกขาดโดยพรรคการเมือง ถ้าบังคับสังกัด

พรรคเสียแล้ว พรรคการเมืองจะถูกนายทุนเข้ามาคุม ซึ่งนายทุนก็จะคุม 

ผู้แทน รัฐบาลก็จะคุมผู้แทนได้ สุดท้ายก็จะไม่ยกมือให้ประชาชนอีกต่อไป 

อาจารย์ป๋วยท�านายไว้แล้ว ว่าถ้าท�าแบบนี้จะเป็นการท�าลายประชาธิปไตย 

สุดท้ายรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ดังที่คน

จ�านวนมากเข้าใจ  สิง่ทีอ่าจารย์ปรดีร่ีางได้ส�าเรจ็หมด คือประกาศใช้ได้หมด 

แต่สิง่ทีอ่าจารย์ป๋วยท�านัน่คอื พยายามปกป้องหลกัการทีอ่าจารย์ปรีดีได้วาง

ไว้แต่ล้มเหลวทั้งหมด คือปกป้องไม่ส�าเร็จ และจึงเกิดรัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ 

ขึ้นมา และเริ่มยุคใหม่ของการที่พรรคการเมืองสามารถครอบง�าผู้แทนได้ 

แล้วรัฐบาลจึงใช้พรรคการเมืองครอบง�าผู้แทนได้ 

๐๘๔  



๓.๒.๒ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ความจริงก็มีเจตนาที่อยากจะปฏิรูปการเมือง 

แต่ก็ไปแก้ปัญหาผิด ดันไปสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยกลไก ๒ 

ประการ ประการแรกคือ การบังคับสังกัดพรรคเพิ่มเป็น ๙๐ วันก็มีปัญหา

ตามมา เมื่อไม่มีหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง คนตัดสินว่าใคร

จะเป็นส่งผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ และจะอยู่ล�าดับ

เท่าไร กค็อืหวัหน้าพรรค สรปุคือ พอหวัหน้าพรรคเป็นนายกฯ หัวหน้าพรรค

ก็เป็นคนเลือก ส.ส. ความจริงแล้ว ระบบรัฐสภาคือให้ผู้แทนปวงชนเป็นคน

เลือกนายกรัฐมนตรี ประการที่ ๒ คือออกแบบระบบเลือกตั้งท่ีท�าให้

พรรคการเมืองได้ ส.ส. มากกว่าคะแนนเสียงประชาชน และสร้างองค์กร

อิสระขึ้นมาถ่วงดุลแทน แต่องค์กรอิสระก็ไม่อิสระเพราะถูกแทรกแซงได้ 

สุดท้ายเมื่อการเมืองเกิดปัญหา ประเทศไทยก็ใช้การแก้ปัญหาด้วยความ

เคยชิน แบบเดิมๆ คือ ฉีกรัฐธรรมนูญ ยึดอ�านาจ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และ

ร่างใหม่รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ก็ยังไม่แก้ปัญหา ยังคงบังคับให้สังกัดพรรคต่อ

ไป ถึงแม้จะเอาหลัก free mandate กลับมา แต่เป็น free mandate ที่ใช้

ไม่ได้ เพราะยังบังคับสังกัดพรรคอยู่ 

ผมเรียนว่า พูดเรื่องสังกัดพรรค เรามักจะเข้าใจว่า ถ้าไม่บังคับสังกัด

พรรค ส.ส. จะวุ่นวาย เราบังคับสังกัดพรรคมา ๔๒ ปี ปัญหาการซ้ือตัว 

ส.ส.มันหมดไปไหม ไม่หมด มันแค่เปลี่ยนจากซื้อหลังจากเป็น ส.ส. มาเป็น

ซื้อก่อน เพื่อเอาส.ส. เก่ามาเข้าพรรคให้มากที่สุด จากที่ซื้อเป็นครั้งคราวก็

ซื้อเป็นวาระไปเลย คือปัญหามันไม่ได้แก้แต่เกิดปัญหาใหม่ คือผู้แทนปวง

๐๘๕การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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ชนไม่ท�าหน้าที่ผู้แทนปวงชนอีกต่อไป แต่ท�าหน้าที่ยกมือให้พรรคเท่านั้น ปี 

๒๕๔๐ ก็ไปแก้ด้วยการมีองค์กรอิสระ ปี ๒๕๕๐ ก็ร่างขึ้นมาใหม่ ไม่ได้แก้

ปัญหานี ้ สดุท้ายกไ็ปคดิว่าท�าอย่างไรองค์กรอสิระจงึจะอสิระ จงึได้ศาลเข้า

มาสรรหาองค์กรอิสระ ถ้าท่านไปดูฟุตบอลมา แล้วท่านทราบว่าที่เตะใน

สนาม มีทีมบอลทีมหนึ่งที่กรรมการผู้เป่าเป็นคนเลือกมาเอง ท่านจะยังคง

เชื่อถือการเป่า การตัดสินของกรรมการต่อไปไหม และน่ันคือปัญหาของ

รฐัธรรมนญู ๒๕๕๐ กรรมการของเราคอืศาลเริม่จะคุมเกมไม่อยู ่สดุท้ายเมือ่

คุมเกมไม่อยู่ก็มาถึงทางตัน และด้วยความเคยชินก็เกิดยึด ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ เราก็ต้องมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ ๑๐ และจะ

เป็นฉบับที่ ๒๐ ถ้าผ่านประชามติมาได้ 

๓.๒.๓ รัฐธรรมนูญ คสช.

ผมกล่าวโดยสรุปว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ความจริงแล้วประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับที่ผมพูดไป เหมือนรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เลย ไม่ต่างกัน ไม่ได้แก้

ปัญหา แล้วเขาแก้อย่างไร กอ็อกแบบว่า เอา ส.ว. เข้ามาถ่วงดุลอ�านาจแทน 

โดย ส.ว. นั้น ในบทถาวรก็ใช้ค�าว่า มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม แปลว่า  

นายกฯ ในระบอบรัฐสภาเลือกตั้งทางอ้อม ประชาชนเลือก ส.ส. และ ส.ส. 

เลือกนายกฯ  ถ้าท่านอยากให้พรรคไหนเป็นนายกฯก็เลือก ส.ส. พรรคนั้น 

ท่านลองอ่านดูมาตรา ๑๐๗ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราจะไม่เห็นว่า ระบบ

เลือกตั้งทางอ้อมนั้น มันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมอย่างไร เขียนเพียงแต่ว่า 

การเลือกกันเองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

๐๘๖  



การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ผมค่อนข้างเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้มันค่อนไปทาง

สรรหามากกว่าเลือกตั้งทางอ้อม อันนี้แย่กว่ารัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ 

และที่หนักกว่านั้นคือ บทเฉพาะกาล ซึ่งจะมี ส.ว. ๒๕๐ คน คือ ถึง

แม้ว่าจะมีการเลือกกันเอง ๒๐๐ คน แต่ คสช. จะเลือกเอาเหลือ ๕๐ คน 

อันนี้ไม่ต่างอะไรกับการยึดอ�านาจที่ผ่านมา ผู้ยึดอ�านาจก็สืบทอดอ�านาจ

ตนเองด้วยการเป็นคนเลือก ส.ว. ไว้ก่อนจะมีการเลือก ส.ส. ซึ่ง คสช. ก็เดิน

ตามแนวทางที่ผ่านมา 

ปัญหาคือ เมื่อมันพ่วงเข้าไปกับค�าถามพ่วง มันก็น่าเป็นห่วงอยู่มาก 

ค�าถามพ่วงคือ จะท�าให้วุฒิสภา ซึ่ง คสช. เป็นคนเลือก จะร่วมเลือกนายก

รัฐมนตรีด้วยได้  ส.ส. มี ๕๐๐ คน ส.ว. มี ๒๕๐ คน บวกกันเป็น ๗๕๐ คน 

ต้องได้เสียงอย่างน้อยมากกว่ากึ่งหนึ่ง ภายใต้ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วน

ผสม พูดโดยสรุป จะไม่มีพรรคการเมืองไหนได้ ส.ส. เกินครึ่ง คือไม่มีใครถึง 

๒๕๐ คน ดังนั้นพรรคการเมืองใหญ่สุดในการเลือก ส.ส. คือพรรค ส.ว. พูด

ให้แรงขึ้นหน่อยก็คือพรรค คสช. 

ถามว่ามันดีไหม นายกฯก็บอกว่าขอเวลา ๕ ปี ช่วงระยะเวลาเปลี่ยน

ผ่าน ผมว่าในช่วงเวลานี ้คสช. เองกค็งอยากให้รฐัธรรมนญูฉบบันีผ่้าน เพราะ

จะท�าให้คนเลือกมากขึ้น เพราะถ้าบอกว่าไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น คนอาจจะ

เลือกในทางไม่รับมากขึ้นได้ นี่เป็นเจตนา คือ ผมสรุปว่า คสช. อยากให้ผ่าน

รวมถึงทั้ง คสช. ก็ไม่อยากให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงออก กกต. ก็

ตอบมาไม่ค่อยชดัเจนนัก แล้วปัญหากค็อื อ�านาจมนัเป็นประโยชน์อย่างหนึง่ 

ดังนั้น คสช. ได้ประโยชน์จากการตั้ง ส.ว. ที่ตัวเองเลือก ร่วมกับ ส.ส. ในการ

๐๘๗การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ
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เลอืกนายกและตดิตามการท�างาน ซ่ึง ครม. หลงัเลือกตัง้ก็มหีน้าทีม่ารายงาน

ต่อรัฐสภาทุกๆ ๓ เดือน ว่าได้ท�าตามแผนปฏิรูปประเทศอย่างไรบ้าง คือ

ตอนนี้ คสช. กลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลย 

คสช. มาจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงออกในการมาพูดว่าไม่เห็นด้วย

อย่างไรกบัรฐัธรรมนญู กจ็ะกลายเป็น คสช. ท�าเช่นนัน้ เพราะตัวเองต้องการ

ให้รัฐธรรมนูญผ่านซึ่งตัวเองก็จะได้อ�านาจ ไม่ดีนะครับ ผมคิดว่าข้างหน้านี้

ไม่ใช่เรื่องดีเลย สถานการณ์น่าเป็นห่วง สถานการณ์มันจะเลวร้ายไปได้อีก 

วิธีการดีที่สุด คสช. ให้ปลดระเบิดเวลา ๗ สิงหาคมนี้ออกมาจากตัวเองเสีย 

วธิกีารปลดทีผ่มเสนอแนะกคื็อ ถ้า คสช. จะประกาศแบบนี ้คสช. จะยอมรบั

มติของประชาชน ไม่ว่าประชาชนจะรับหรือไม่รับ ให้เป็นการตัดสินใจของ

ประชาชน แล้วให้ทั้งฝ่ายรับกับไม่รับก็พูดได้ตามสมควร แสดงออกได้ตาม

สมควร คสช. ก็เป็นคนคุมเกมไปโดยประกาศด้วยว่าถ้าไม่ผ่านจะเกิดอะไร

ขึ้น ถ้าผ่านก็น�าทูลเกล้าฯขึ้นประกาศใช้ ถ้าไม่ผ่านก็ท�าตามที่ประกาศไว้ว่า

ไม่ผ่านจะท�าอย่างไรต่อไป ระเบดิจะถกูปลดออกไปจากตัวทนัท ีเพราะตอน

นี้ที่มันพันพัวกันอยู่ ที่เกิดปัญหาขึ้นขึ้นมาก เพราะ คสช. เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

จากการผ่านหรือไม่ผ่านรัฐธรรมนูญ แล้วตัวเองก็ถล�าตัวไปเป็นผู้มีส่วนได้

เสียตรงนี้เสียแล้ว ผมขอเสนอว่า คสช. ถอยออกมาจากการเป็นผู้มีส่วนได้

เสยี แล้วให้ประชาชนตดัส ิประชาชนตัดสนิอย่างไรกเ็ป็นไปตามน้ัน คือเรือ่ง

การปกครองตนเองของประชาชน สุดท้ายผมอยากจะอ่านหน้าหลังสุดของ 

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙ คือ 

๐๘๘  



“ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์ท่ีจะให้มรีะบอบเผดจ็กำรในประเทศไทย ในกำร

นีก้จ็�ำเป็นต้องป้องกนัหรอืขดัขวำงไม่ให้มอีนำธปิไตยอนัเป็นทำงทีเ่ผด็จกำร

จะอ้ำงได้ ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำถ้ำเรำช่วยกบัประคบัประคองให้ระบอบประชำธปิไตย

นี้ให้เป็นไปตำมระเบียบเรียบร้อยตำมที่ข้ำพเจ้ำกล่ำวมำแล้ว ระบอบ

เผด็จกำรย่อมมีข้ึนไม่ได้” อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กล่าวข้อความนี้ในสภา 

ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๘๙ มาแล้ว

ผมเรียนว่า ถ้าเราว่ากันตามกฎตามกติกา ตามสมควร คือกติกา

ละเมิดได้แต่ต้องยอมรับผลของกติกา ผมคิดว่าเราจะไม่มาไกลถึงขั้นนี้ ดัง

นัน้การทีป่ระชาธปิไตยประสบความส�าเรจ็นัน้ มนัจะอาศัยเพยีงรฐัธรรมนญู

ไม่ได้ เราต้องไม่สร้างความชอบธรรมให้กับระบอบอื่นด้วย นี่คือสิ่งที่ผมคิด

ว่า โจทย์ของมันคือว่า กลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องไม่ล้มเหลว

อีก โจทย์ของผูร่้างรฐัธรรมนูญเป็นอกีโจทย์หนึง่ คอื ประชาธปิไตยมนัเหมาะ

กับประเทศไทยไหม ดังนั้นจึงมี ส.ว. ที่ คสช. เลือก ขอเวลา ๕ ปี ช่วงระยะ

เปลีย่นผ่าน เราจ�าเป็นต้องแสดงออกด้วยนะครบัว่าเราขดัแย้งกนัได้ เราเห็น

ต่างกนัได้ เรามีสเีสือ้ทีไ่ม่เหมือนกนัได้ เราเลอืกพรรคการเมอืงต่างกนัได้ แต่

จากนีไ้ปเราต้องไม่ท�าเหมอืนทีผ่่านมาอกี พรรคการเมอืง ๒ พรรคต้องไม่ท�า

อย่างทีผ่่านมา ต้องใช้สภาเป็นทีแ่ก้ปัญหาให้ได้ จะชมุนมุอะไรกแ็ล้วแต่ต้อง

ไม่ท�าเลยเถิดถึงขนาดน้ัน เร่ืองน้ีต้องท�าไปด้วยกัน มิฉะนั้นแล้ว ภาพท่ีคน

เห็นคือ ก็เป็นแบบเดิมอีก เหมือนที่ผ่านๆ มา วิธีการที่จะปลดล็อคก็คือ (๑) 

คสช. ปลดระเบดิตวัเอง (๒) ประชาชนกต้็องแสดงให้เหน็ด้วยว่าเราเหน็ต่าง

กันได้ เราคิดเห็นไม่เหมือนกันได้แต่เราจะปกครองตัวเองได้ตามระบอบ

๐๘๙การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ประชาธิปไตย และจะท�าให้ คสช. ไม่มคีวามชอบธรรมทีจ่ะอยูใ่ช้อ�านาจแบบ

นี้ สุดท้ายประโยชน์ของการได้มาคุยกันคือ การเรียนรู้ และระบอบการ

ปกครองที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๔๗๕ คือประชาเป็นเจ้าของ

อ�านาจระบอบประชาธิปไตย เป็นอ�านาจสูงสุดของประเทศ เราเห็นต่างกัน

ได้ เราจะแก้รัฐธรรมนูญ เราจะออกแบบรัฐธรรมนูญยังไงก็แล้วแต่ แต่ต้อง

เป็นรัฐธรรมนูญตามวิถีทางของระบอบการปกครองที่ประชาเป็นเจ้าของ 

อ�านาจธิปไตย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ จากรัฐธรรมนูญ

ที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ได้ร่างไว้

๐๙๐  



ระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงอยู่ได้

ต้องประกอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  

หรือในบางครั้งในโบราณกาลเรียกว่า  

การปกครองโดยสามัคคีธรรม  

การใช้สิทธิโดยไม่มีขอบเขตภายใต้กฎหมาย

หรือศีลธรรม หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  

ไม่ใช่หลักของประชาธิปไตย   

ไม่ใช่หลักซึ่งคณะราษฎรขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ

(จาก สุนทรพจน์ของนายปรีดี  พนมยงค์  นายกรัฐมนตรี  
ในโอกาสปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙)

๐๙๑การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฯ

“

”



มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ 
“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในปัจจุบัน ๑

ผศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ ๒

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



บทความนี้จะแบ่งเป็น ๔ หัวข้อหลัก เริ่มจาก (๑) การแนะน�า 

“เค้าโครงการเศรษฐกิจ” แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับแรกของประเทศไทย ที่เสนอแนวคิดรัฐสวัสดิการ ของหลวง

ประดษิฐ์มนูธรรม (ปรดี ีพนมยงค์) รฐับรุษุอาวโุส ผูว้างแผนเศรษฐกจิ

ไทยคนแรก หลังจากนั้น (๒) จะกล่าวถึง “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทิน

แห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของอาจารย์ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ตามด้วย (๓) การมอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ 

“จากครรภ์มารดาฯ” ในประเด็นที่เป็นประโยชน์และสามารถ

ประยุกต์ใช้กับบริบทปัจจุบัน ในส่วนสุดท้าย (๔) จะเป็นการสรุป

แนวคิดของอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วย ที่ส�าคัญในการน�าไปสู่

ความสุขสมบูรณ์ของราษฎรและสันติประชาธรรม

๐๙๓มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

๑. รู้จัก “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”

แนวคดิเรือ่งรัฐสวสัดิการ ทีม่กีารอภปิรายในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเร่ิมต้น

จากการอธิบายเน้ือหาในบทความ คณุภำพแห่งชวีติ ปฏทินิแห่งควำมหวัง 

จำกครรภ์มำรดำถึงเชิงตะกอน ของอาจารย์ป๋วย โดยไม่ได้มีการกล่าวถึง 

เค้าโครงการเศรษฐกจิ ท่ีอาจารย์ปรดี ีเสนอในปี ๒๔๗๖ ซึง่ถอืเป็นแผนแม่บท

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกของประเทศไทยที่เสนอแนวคิดรัฐ

สวัสดกิาร การจะท�าความเข้าใจเค้าโครงการเศรษฐกจิได้อย่างถ่องแท้ จ�าเป็น

ต้องเข้าใจบรบิทของโลกและของไทยในช่วงก่อนปี ๒๔๗๖ 

บริบทของโลกในช่วงปี ค.ศ.๑๙๒๙-๑๙๓๒ (พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๕) 

เศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลก เศรษฐกิจระบบเสรีนิยมในอังกฤษเริ่มมีปัญหา มีคน

ว่างงานจ�านวนมาก ท�าให้เริ่มมีแนวคิดที่รัฐต้องเข้ามาวางแผนเศรษฐกิจ

แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมซึ่งเป็นกระแส

หลักของโลก เช่นในกลุ่มสังคมนิยม (สหภาพโซเวียต) และกลุ่มฟาร์ซิสต์ 

(อิตาลี เยอรมัน ญี่ปุ่น) ที่เสนอให้รัฐเข้ามาจัดการเศรษฐกิจและในสมัยนั้น

ภาพของการที่รัฐจัดการเศรษฐกิจถูกมองเป็นภาพบวก ยังไม่มีใครเห็น

ผลเสียของการที่รัฐเข้ามาจัดการดังนั้น ในสมัยนั้นประเทศทั้งหลายต่าง

ด�าเนินนโยบายชาตินิยม พยายามพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและคุ้มครอง 

การค้า เช่น การตั้งก�าแพงภาษี

๐๙๔  



ในช่วงที่ท่านอาจารย์ปรีดีศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๖๓-

๒๔๖๙ ได้รับอิทธิพลของนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส “ชาร์ลส์ จี๊ด” ที่

อธิบายแนวคิดภราดรภาพนิยมหรือลัทธิโซลิดาริสม์ (Solidarism) 

“มนุษยชาติต้องพ่ึงพาอาศัยกันต้ังแต่เกิดจนตาย ดังน้ันจึงจะต้องช่วย

เหลอืซ่ึงกนัและกนั โดยให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในความล�าบากของผูอ้ืน่ด้วย 

ซึ่งการนี้เป็นมูลฐานแห่งความยุติธรรมของสังคม อย่างไรก็ตาม โซลิดาริสม์

แตกต่างไปจากลัทธิสังคมนิยม คือ มีการเคารพในกรรมสิทธิ์ของบุคคลและ 

ยอมรับให้มีมรดกตกทอดได้ ตลอดจนให้ความอิสรเสรีต่อบุคคลในการใช้

จ่าย นอกจากนี้ลัทธิโซลิดาริสม์ยังยอมรับความไม่เสมอภาคในสังคม ให้คน

ที่อ่อนแอและแข็งแรงรับผิดชอบการด�าเนินชีวิตร่วมกันโดยความสมัครใจ

ภายใต้ระบบประกันสังคม เพื่อความมั่นคงแห่งสังคม”๓  ซึ่งจะเห็นแนวคิด

เหล่านี้ในเค้าโครงการเศรษฐกิจ

ส�าหรับบรบิทของไทยในช่วงก่อนปี ๒๔๗๖  อาชพีหลกัของคนไทย

คือชาวนา (คิดเป็นร้อยละ๘๐ ของประชากรทั้งประเทศ) รองลงมาคือ

ข้าราชการ สินค้าส่งออกที่ส�าคัญได้แก่ ข้าว (คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๗๐) ดีบุก 

ยางพารา และไม้สกั  การค้าอยูใ่นมอืของต่างชาต ิโดยเฉพาะพ่อค้าชาวจนี 

ชาวนาในช่วงนั้นมีความเป็นอยู่ล�าบาก จากการค้าข้าวผ่านคนกลาง โอกาส

การเป็นเจ้าของท่ีดนิมน้ีอย ชาวนายงัเข้าไม่ถงึเทคโนโลยใีนการผลิต เสยีค่า

๓ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, “มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 
กับเศรษฐศาสตร์ของชาร์ลส์ จี๊ด” ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๘ (มิ.ย. ๔๖), น. ๑๔๑.
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เช่านา ถูกเก็บภาษีโค กระบือ และภาษีรัชชูปการที่ไม่เป็นธรรม๔ รวมทั้งมี

ปัญหาชลประทาน 

ฝนแล้งและน�้าท่วม ในช่วงนั้นรัฐให้บริษัทเอกชนคือ บริษัทขุดคลอง

แลคูนาสยาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มขุนนางร่วมทุนกับต่างชาติได้สัมปทาน 

และขุดคลองไม่มีประสิทธิภาพจากการท่ีการท�านายังคงต้องอาศัยน�้าฝน 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้สมัปทานขยายทีด่นิสองฝ่ังคลอง ท�าให้ราคาทีดิ่นเพิม่

สูงขึ้น โอกาสที่ชาวนาจะเป็นเจ้าของที่ดินยิ่งน้อยเข้าไปอีก๕ 

จะเห็นได้ว่าบริบทในช่วงนั้น ราษฎรอ่อนแอจากการที่ประชาชนมี

ความเป็นอยู่ล�าบากแร้นแค้น ขาดที่ดิน เงินทุน เทคโนโลยี ประกอบกับ

การค้าตกอยู่ในมือต่างชาติ แนวทางเดียวที่จะบ�ารุงความสุขสมบูรณ์ให้

ราษฎรคือรัฐบาลจะต้องจัดการเศรษฐกิจเสียเอง อาจารย์ปรีดีจึงได้เสนอ 

เค้าโครงการเศรษฐกิจ ในปี ๒๔๗๖ ให้รฐับาลเป็นผูจ้ดัการเศรษฐกจิทีอ่าศยั

หลักวิชา แผน และโครงการ โดยแบ่งการเศรษฐกิจออกเป็นสหกรณ์ต่างๆ 

เพ่ือให้ราษฎรมีความสุขสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจตามหลักเอกราชทาง

๔ ในสมยัทีอ่าจารย์ปรดี ีเป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ปฏิรปูระบบ
ภาษอีากรให้เกดิความยตุธิรรมทางสงัคม (Social Justice) โดยจดัท�าประมวลรัษฎากรขึน้เป็น
ครัง้แรกในประเทศไทย ยกเลกิเงินรชัชปูการ หรอืเงนิช่วยเหลือราชการตามทีก่�าหนดเรยีกเกบ็
จากราษฎรที่ไม่ได้รับราชการทหาร ซ่ึงคนมีเงินหรือคนจนที่ไม่มีรายได้เสียรัชชูปการเท่ากัน 
และยกเลิกภาษีสมพัดสรและอากรเช่านา ซึ่งผู้เสียภาษีเป็นผู้ยากจน
๕ ดูรายละเอียดได้ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์. ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจ
ไทยจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการ
ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๗)  และ James C. Ingram. Economic Change 
in Thailand, 1850-1970  (Stanford University Press, 1971).

๐๙๖  



เศรษฐกิจซึ่งเป็น ๑ ในหลัก ๖ ประการ ซึ่งเขียนไว้ใน “หมวดที่ ๑ ประกาศ

ของคณะราษฎร” ของ เค้าโครงการเศรษฐกิจ “จะต้องบ�ำรุงควำมสุข

สมบรูณ์ของรำษฎรในทำงเศรษฐกจิ โดยรฐับำลใหม่จะหำงำนให้รำษฎรทกุ

คนท�ำ จะวำงโครงกำรเศรษฐกจิแห่งชำติ ไม่ปล่อยให้รำษฎรอดอยำก” การ

เสนอ เค้าโครงการเศรษฐกจิ เป็นการน�าแนวคิดทีด่ขีองลัทธเิศรษฐกจิต่างๆ 

ทั้งเสรีนิยม และสังคมนิยมเข้ามาปรับปรุงมาเป็นเค้าโครงทางเศรษฐกิจ

สาระส�าคัญหลักของ เค้าโครงการเศรษฐกิจ สรุปได้ดังภาคผนวก  

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า แนวคิด

ทีอ่าจารย์ปรดี ีน�าเสนอสอดคล้องกบัเป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจท้ัง 

๓ ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงและเสถียรภาพ ความเท่าเทียม และ

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

อาจารย์ปรีดีให้ความส�าคัญกับการสร้างความมั่นคงและเสถียร-

ภาพทางเศรษฐกจิ โดยเสนอให้รฐับาลประกนัความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

ตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีพ เนื่องจากเหลือวิสัยที่เอกชนจะท�าได้หรือหากท�าได้

ราษฎรจะต้องเสียค่าประกันแพงจึงจะคุ้ม มีการก�าหนดฐานเงินเดือนขั้นต�่า

ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพและได้บ�านาญตลอดชีวิต การให้รัฐจัดการ

เศรษฐกจิให้มกีารใช้เครือ่งจกัรเพือ่ไม่ให้เกดิการว่างงาน เนือ่งจากรฐัสามารถ

จัดหาคนไปท�างานอย่างอ่ืนได้ มีการสร้างเสถียรภาพการคลังและการเงิน 

โดยจดัให้รายจ่ายและรายได้เข้าสูด่ลุยภาพ การจัดให้มธีนาคารแห่งชาต ิรวม

ทั้งจัดการกสิกรรมและอุตสาหกรรมทุกอย่างให้มีขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยต่าง

ประเทศ เพื่อป้องกันอันตรายจากการปิดประตูทางการค้า และให้ประเทศ

มีเอกราชในทางเศรษฐกิจ 
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อาจารย์ปรีดี ยังค�านึงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 

โดยเสนอให้ราษฎรวัยแรงงานเป็นข้าราชการเพื่อให้แรงงานใช้ประโยชน์ได้

ตลอดปี การให้เงินเดือนแตกต่างกันตามคุณวุฒิ ความสามารถ และยกเว้น

ให้บางคนไม่ต้องรับราชการเมื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถเล้ียงตนเองและ

ครอบครวัได้ การให้รฐัจดัการเศรษฐกจิเนือ่งจากการรวมกนัท�าจะประหยดั

ต้นทุนมากกว่า การปล่อยให้เอกชนต่างคนต่างท�าจะใช้แรงงานส้ินเปลือง

กว่ารวมกนัท�า การรวมทีด่นิให้ผลดีทางวทิยาศาสตร์ การให้รฐัซือ้ทีดิ่นกลบั

คนืเพือ่วางแผนการใช้ทีด่นิ เครือ่งจกัรกล การท�าคูน�า้ท�าได้ง่ายและประหยดั

ค่าใช้จ่ายได้มาก การให้ความส�าคญักบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการน�า

เครื่องจักรมาใช้จะช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการรับรองกรรมสิทธิ์ของ

เอกชน กรรมสิทธิ์แห่งการคิดประดิษฐ์คิดค้น

และท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง สาระส�าคัญของ เค้าโครงการเศรษฐกิจ 

เป็นการสร้างความเป็นธรรม เนื่องจากราษฎรไม่มีทุนและที่ดินเพียงพอ 

ขาดเครือ่งจกัรกล การให้รฐัเป็นผูว้างแผนเศรษฐกิจและแบ่งการประกอบ

การเศรษฐกิจเป็นสหกรณ์ ท�าให้ประชาชนได้เข้าถึงที่ดิน ทุน และ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั และเตรยีมพร้อมให้มกีารปกครองในรปูแบบเทศบาล 

นอกจากนีอ้าจารย์ปรดีไีด้เสนอวธิกีารหาเงนิทนุรัฐบาลด้วยการเก็บภาษี

มรดก ภาษีทางอ้อม เพื่อไม่ให้ราษฎรเดือดร้อนมาก  

อาจารย์ปรีดียังได้เสนอแนวทางการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเทศแบบก้าวหน้าที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการค�านวณ

ความต้องการของราษฎรในเรือ่งปัจจยัแห่งการด�ารงชวีติ และประมาณการ

ปัจจัยที่ดิน แรงงาน เครื่องจักรกล และทุนที่ต้องใช้ ก�าหนดประมาณการว่า

๐๙๘  



ปีหนึ่งรัฐบาลจะท�าได้อย่างไร ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์จึง

จินตนาการว่าอาจารย์ปรีดีได้เสนอให้มีการสร้างแบบจ�าลองทางเศรษฐ-

ศาสตร์ในการวางแผนเศรษฐกิจ โดยการก�าหนดฟังก์ชั่นการผลิตที่ผลผลิต

ขึน้อยูก่บัปัจจยัการผลติ ประกอบด้วย ทีด่นิ แรงงาน เคร่ืองจกัร นอกจากนี้ 

อาจารย์ปรดียีงัให้รฐับาลมคีวามรบัผดิรบัชอบ (Accountability) ในแผน

พัฒนาฯ โดยแจ้งผลการกระท�าต่อมหาชนทุกสัปดาห์

โดยสรุป อาจารย์ปรีดี ได้เสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ เพื่อเป้า 

ประสงค์ที่จะวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งในการบรรลุ

ภารกิจในหลัก ๖ ประการ ดังที่เขียนไว้ในหมวดสุดท้าย “ผลส�าเร็จอันเกี่ยว

แก่หลัก ๖ ประการ” ได้แก่ เอกราช ความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การ

เศรษฐกิจ ความเสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา 

ทั้งนี้ในการเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดี มีความมุ่ง

หมายจะให้มีการพิจารณาในหลักวิชา “อะไรดีก็รับไว้ อะไรมีเหตุผลควร

ปฏเิสธกเ็ลกิไปได้” แล้วจงึค่อยมาคดิรายละเอยีดในภายหลงั อย่างไรกต็าม

เป็นที่น่าเสียดายที่เค้าโครงการเศรษฐกิจไม่ได้ถูกน�ามาพิจารณา เนื่องจาก

ได้มีการประณามกล่าวหาอาจารย์ปรดีว่ีาเป็น “คอมมวินสิต์” และบงัคบัให้

หลวงประดิษฐ์ฯ เดินทางออกนอกประเทศ ต่อมาได้มีการสอบสวนหลวง

ประดิษฐ์ฯ ว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ ซึ่งความเห็นของกรรมาธิการเข้าสู่ที่

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับรองว่าหลวงประดิษฐ์ฯ ไม่มีมลทินในเรื่องที่

ถูกกล่าวหา๖ ซึ่งหากพิจารณา เค้าโครงการเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า ไม่ใช่

๖ อ่านรายละเอียดได้ใน รำยงำนกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๒๔/๒๔๗๖ (สามัญ)  
สมัยที่ ๒
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แนวคิดคอมมวินสิต์ไม่ได้เป็นแนวคดิคอมมิวนสิต์ดงัท่ีถกูกล่าวหา เนือ่งจาก

ไม่มีการริบที่ดินของผู้มั่งมี  แต่รัฐยังรับรองกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่มีอยู่เดิม 

และยอมรับกรรมสิทธิ์แห่งการคิดประดิษฐ์คิดค้นของบุคคล ซึ่งตรงนี้เป็น

เรื่องส�าคัญของการสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีข้อยกเว้นให้

เอกชนประกอบการเศรษฐกิจกรณีได้รับสัมปทานจากรัฐบาล และยกเว้น

การรับราชการให้กับคนท่ีแสดงได้ว่า “มีฐานะที่จะเลี้ยงตัวเอง” และ

ครอบครัว

๒. จาก“เค้าโครงการเศรษฐกิจ” สู่ “จากครรภ์มารดาถึงเชิง
ตะกอน”

หลังจากที่อาจารย์ปรีดีได้เสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจ ในช่วงปี ๒๔๗๖-

๒๔๙๗ เป็นระบบทุนนิยมโดยรัฐ หลังจากรัฐประหารปี ๒๔๙๐ รัฐบาลใน

ยคุนัน้กไ็ด้ด�าเนนินโยบายแบบชาตนิยิม เน้นการผลิตเพือ่ทดแทนการน�าเข้า 

มีการผูกขาดการค้าข้าวโดยรัฐ (ส�านักการค้าข้าว) มีการใช้รัฐวิสาหกิจเป็น

เครื่องมืออุปถัมภ์การเมือง และภาครัฐขาดวินัยทางการคลัง ต่อมาในปี 

๒๔๙๗-๒๕๑๖ รัฐบาลใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเปิด โดยเฉพาะหลัง

จากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจในปี ๒๕๐๔ ภาครัฐใช้นโยบายเสรีนิยมมากขึ้น 

เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก ยกเลิกส�านักการค้าข้าว มีการปฏิรูปราชการ

และสร้างวินยัทางการเงนิการคลงั อย่างไรกต็าม การพฒันาทีเ่น้นการขยาย

๑๐๐  



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

ตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล  

มีปัญหาความเหลื่อมล�้าระหว่างชนบทกับเมืองมีความรุนแรงมากขึ้น อีก 

ทั้งยังมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอีกด้วย๗ ดังนั้นอาจารย์ป๋วย  

อ๊ึงภากรณ์ จงึเขียน คณุภำพแห่งชวีติ ปฏทิินแห่งควำมหวัง จำกครรภ์มำรดำ

ถึงเชิงตะกอน ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยกล่าวถึงคุณภาพชีวิตตั้งแต่อยู่ใน

ครรภ์ถึงตายของประชาชนที่พึงได้รับจากรัฐบาล (ตารางที่ ๑) 

ช่วงชีวิต ความหวังของ “คุณภาพแห่งชีวิตของคนไทย”

อยู่ในครรภ์ แม่รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ได้รับเอาใจใส่ บริการดี 

 ในสวัสดิภาพของแม่และเด็ก

๒-๓ ปีแรก แม่ผมกับตัวผม ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์

(ร่างกายและ

สมองก�าลงัเตบิโต) 

ปฐมวัย ผม พี่สาว/น้องสาวต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินและ 

 รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้ 

 มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวย หรือจน จะอยู่ในเมือง 

 หรือชนบทแร้นแค้น

๑๐๑มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ

ตารางที่ ๑ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่พึงได้รับจากรัฐบาล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ช่วงชีวิต ความหวังของ “คุณภาพแห่งชีวิตของคนไทย”

เรียนจบ เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย  

 ท�าให้ได้รับความพอใจว่า ตนได้ท�างานเป็นประโยชน์แก่สังคม

วัยท�างาน ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนา ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอ 

 สมควรส�าหรับท�ามาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน  

 มีโอกาสรู้วิธีการท�ากินแบบใหม่ มีตลาดดี และขายสินค้าได้ 

 ราคายุติธรรม

 ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นส่วน หรือมีส่วนใน 

 โรงงาน หรือบริษัทห้างร้านที่ผมท�างานอยู่

ทั่วไป ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และ 

 หนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้อง 

 ทนรบกวนจากโฆษณามากนัก

กรณีเจ็บป่วย ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการ 

 ป้องกันรักษาโรคแก่ผมอย่างฟรี กับบริการการแพทย์ รักษา 

 พยาบาลอย่างถูก อย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอ หาพยาบาล 

 ได้สะดวก

เวลาว่าง มีที่ว่างส�าหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียว 

 ชอุม่ สามารถมีบทบาทและชมศลิปะ วรรณคด ีนาฏศลิป์ ดนตร ี 

 วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์  

 งานกุศล

๑๐๒  



ช่วงชีวิต ความหวังของ “คุณภาพแห่งชีวิตของคนไทย”

สภาพแวดล้อม ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์ส�าหรับหายใจ น�้าบริสุทธิ์ส�าหรับดื่ม

เร่ืองทีท่�าเองไม่ได้ ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร

หรอืท�าได้แต่ไม่ด ี หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน

เสียภาษี เรือ่งทีผ่มเรยีกร้องข้างต้นนี ้ผมไม่เรยีกร้องเปล่า ผมยนิดีเสยีภาษี

 อากรในส่วนรวมตามอัตภาพ 

การมีส่วนร่วม ผมต้องการโอกาสท่ีมีส่วนร่วมในสังคมรอบตัว ผมต้องการม ี

 ส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 ของชาติ

แก ่ เม่ือแก่ ผมและเมียก็ควรได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการ 

 ประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบ�ารุงตลอดมา

ตาย ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่น 

 ก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุ 

 รถยนต์ ตายเพราะน�้าหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะ 

 การเมืองเป็นพิษ เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ 

 ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้ 

 โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้ 

 ประโยชน์ในการบ�ารุงชีวิตคนอื่นๆ บ้าง

๑๐๓มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

จะเห็นได้ว่า ข้อเขียนอาจารย์ป๋วยในจำกครรภ์มำรดำถึงเชิงตะกอน 

เป็นการขยายบริบทเค้าโครงการเศรษฐกิจที่ราษฎรทุกคนต้องได้รับการ

ประกันความสุขสมบูรณ์จากรัฐบาล ในมิติของคุณภาพชีวิต และข้อเสนอ

ของอาจารย์ป๋วย สอดคล้องกับข้อเสนอของอาจารย์ปรีดี ที่มีเป้าประสงค์

ต้องการช่วยเหลอืเกษตรกรให้หลดุพ้นจากความยากจนให้มทีดิีน ให้มโีอกาส

เข้าถงึวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและเพิม่อ�านาจต่อรองในการขายสินค้าได้ใน

ราคายุติธรรม และยอมรับแนวคิดภราดรภาพนิยมในการให้กรรมกรมีหุ้น

ส่วนในกิจการห้างร้าน การจัดการในรูปสหกรณ์ สโมสร หรือสหภาพ และ

ควรมีการยกมรดกให้เป็นของรัฐในกรณีท่ีสมาชิกในครอบครัวมีความ

สามารถในการหาเลี้ยงเพื่อด�ารงชีวิตได้ ให้ตกเป็นของรัฐ เป็นการก�าหนด

ให้คนในสังคมมีหน้าท่ีต้องช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

นอกจากนีท้ัง้อาจารย์ปรดีแีละอาจารย์ป๋วยยงัให้ความส�าคญักบัการพกัผ่อน

หาความเพลิดเพลิน ในฐานะที่เป็นปัจจัยหน่ึงแห่งการด�ารงชีวิตที่พึงได้รับ

จากรัฐบาล๘ 

๘ ใน เค้ำโครงกำรเศรษฐกิจ อาจารย์ปรีดีได้อธิบายถึงความต้องการปัจจัยในการด�ารงชีวิตมี
มากขึน้เมือ่ราษฎรสยามเจรญิขึน้  มคีวามต้องการพกัผ่อนหาความเพลดิเพลนิ เช่น การมหรสพ 
การกฬีา ซึง่รฐับาลต้องท�าสิง่ทีเ่ป็นปัจจยัแห่งการด�ารงชวีติซึง่ราษฎรต้องการให้พร้อมบรบิรูณ์

๑๐๔  



๓. มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” 
และ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในปัจจุบัน

จากปี ๒๔๗๖ ที่อาจารย์ปรีดีเสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ ถึงปัจจุบัน 

เศรษฐกิจและสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากบริบทก่อนปี 

๒๔๗๖ ที่เศรษฐกิจไม่ซับซ้อน ขนาดของการเปิดประเทศยังมีไม่มาก อาชีพ

หลักของคนไทยคือท�านา แรงงานภาคเกษตรมีมากและใช้ไม่เต็มที่ ภาค

เกษตรของไทยอ่อนแอ เกษตรกรมคีวามเป็นอยูล่�าบาก โอกาสเป็นเจ้าของ

ที่ดินมีน้อย เกษตรกรเข้าไม่ถึงทุน เครื่องจักร และเทคโนโลยี ภาคเอกชน

และภาคประชาชนอ่อนแอ ท�าให้รัฐต้องมาจัดการเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน

เศรษฐกิจมีความซับซ้อน มีระดับการเปิดประเทศและเชื่อมโยงกับกระแส

โลกาภิวัตน์มากขึ้น มีการผลิตและส่งออกสินค้าที่หลากหลาย มีปัญหา

ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรจากแรงงานหนุ่มสาวเป็นท�างานนอกภาค

เกษตรมากขึ้น แรงงานเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ มีแรงงานครัวเรือน

ท�าการเกษตร ๑-๒ คน ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการดูแลฟาร์ม และต้องใช้

เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงาน ภาคเกษตรไทยโดยรวมมีความเข้มแข็งมาก

ขึ้น ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้นของโลกในหลายสินค้า 

เช่น ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา ไก่ กุ้ง  ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดี

ขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรรายกลางและรายใหญ่ในภาคกลางที่เข้าถึง

ชลประทาน มีการใช้เครื่องจักร/เทคโนโลยีทันสมัยในทุกกิจกรรมการผลิต 

มีผู้ประกอบการในชนบทมากข้ึน และเร่ิมมีแรงงานหนุ่มสาวที่เข้ามาเรียน

ในเมืองกลบัไปพฒันาการเกษตรท่ีบ้านมากขึน้ อย่างไรกต็าม เกษตรกรราย

๑๐๕มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ
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เล็กในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีความยากล�าบาก 

ขาดแคลนน�้าในการท�าการเกษตร ที่ดินต่อรายน้อย ปัญหาการเข้าถึง

เคร่ืองจักรในการเก็บเกี่ยว การเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดี และ

เทคโนโลยซีึง่มรีาคาแพง และขาดอ�านาจต่อรอง รวมทัง้มปัีญหาความเหลือ่ม

ล�้าในการถือครองที่ดิน นอกจากนี้ในปัจจุบันพบว่า ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน และประชาสังคมเข้มแข็งมากข้ึน ความไม่เที่ยงแท้ทางการ

เกษตรมีมากขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวน ราคาสินค้าเกษตรมีความ

ผนัผวนตามราคาในตลาดโลกเนือ่งจากสนิค้าการเกษตรส่วนใหญ่ส่งออก 

นอกจากนีเ้กษตรกรไทยไม่มรีะบบสวสัดกิารรองรบั โดยเฉพาะกรณทีีเ่จบ็

ป่วยจะขาดรายได้ เพราะท�าการผลิตไม่ได้ และจากบทเรียนในอดีต  

พบว่า หากรัฐเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจจะเกิดปัญหาการผูกขาด  

การทุจริต และบทบาทการชี้น�าภาครัฐไม่ทันกับภาคเอกชนการผลิตเพื่อ

ทดแทนน�าเข้าและการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศมีต้นทุนที่สูงจาก

ประสิทธิภาพการผลิตที่ต�่าและผลผลิตไม่ได้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

เม่ือพิจารณาสวสัดกิารของคนไทยทีไ่ด้รบัในปัจจบุนั เปรยีบเทยีบกบั

ความหวังของคุณภาพแห่งชีวิตของคนไทยที่อาจารย์ป๋วยปรารถนา พบว่า

โดยรวมคนไทยได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น เช่น บริการสวัสดิภาพแม่และเด็ก

ในครรภ์ การคุมก�าเนิด การศึกษาที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ

หญิง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

อย่างไรก็ตาม สวัสดิการที่คนไทยได้รับอาจจะยังไม่เพียงพอ มีปัญหาใน

เรื่องคุณภาพ และความเท่าเทียมกัน เช่น ในช่วงอยู่ในครรภ์ อาหารที่แม่

๑๐๖  



ทานอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัย การมีลูกน้อย จะ

มีปัญหาเร่ืองภาระการดูแลผู ้สูงอายุในอนาคต ปัญหาความอบอุ ่นใน

ครอบครัว จากพ่อแม่ไปท�างานในเมืองและทิ้งลูกอยู่กับตายายในชนบท ใน

ช่วง ๒-๓ ปีแรก ที่เด็กต้องการได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ แต่

ปัจจุบันเด็กไทยดื่มนมน้อย และรับประทานขนมคบเคี้ยวที่หวาน มัน เค็ม 

ไม่ได้มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง ในช่วงวัยเรียน ยังมีความเหลื่อม

ล�้าทางการศึกษา โดยเฉพาะโอกาสในการรับการศึกษาคุณภาพที่คนรวยได้

รับโอกาสทางการศกึษาท่ีมคีณุภาพสงูกว่าคนจน ความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษา

พืน้ฐานยงัไม่สามารถใช้ส�าหรบัหากนิและได้รบัความรูด้้านคณุธรรมแห่งชวีติ 

เมื่อเรียนจบอาจารย์ป๋วยหวังว่าจะได้งานอาชีพที่มีความหมายและเป็น

ประโยชน์แก่สังคม แต่ปัจจุบันพบการท�างานไม่ตรงสาขาหรือต�่ากว่าระดับ 

งานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไม่มีตลาดรองรับ ชาวไร่ชาวนายังมีปัญหาการ

มีที่ดินท�ากิน หรือที่ดินที่มีอยู่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะท�าการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนลงทุน โดยเฉพาะเช่าซื้อที่ดินที่

มีอัตราดอกเบี้ยแพง จนไม่สามารถขยายพื้นที่หรือขยายการลงทุนทางการ

เกษตรได้ และยงัมีเกษตรกรท่ีเข้าไม่ถึงตลาดทีส่ามารถขายสินค้าได้ในราคา

ยตุธิรรม  การฟังวิทยหุรอืดทีูวใีนปัจจบุนัถูกรบกวนจากโฆษณามาก ในด้าน

สุขภาพอนามัย แม้ว่าจะมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว แต่ยังมีความ

เหลื่อมล�้าในด้านบริการการแพทย์ โดยเฉพาะในชนบท และในด้านส่ิง

แวดล้อม มปัีญหามลภาวะทางอากาศและน�า้ ปัญหาการสร้างระบบคมนาคม

ขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยส�าหรับประชาชนและปัญหาการเมือง

๑๐๗มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ
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แม้ว่าปัจจบุนับรบิทเศรษฐกจิและสงัคมไทยได้มกีารเปลีย่นแปลงไป

มาก แต่แนวคิดเค้าโครงการเศรษฐกิจ และ จากครรภ์มารดาฯ ยังมี

ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ดังนี้ 

๑. ภาครัฐมีบทบาทในการวางแผนเศรษฐกิจเพื่อจะได้ก�ากับดูแล 

วางกติกา ในระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า 

และมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการผูกขาด และช่วยเหลือสนับสนุนการ

ปรับตัว โดยเฉพาะเกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อย

๒. การพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของ

การลดความเสีย่งการพึง่พาเศรษฐกจิและปัจจยัการผลิตจากภายนอก และ

สร้างความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

๓. การให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการพัฒนา 

การคุ ้มครองระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อาจารย์ปรีดีให้

ความส�าคญักบัการยอมรบัในกรรมสทิธ์ิคดิค้นของบคุคล และให้ความส�าคญั

กบัการน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ในการเพ่ิมผลติภาพแรงงาน และ

การพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นหลัก

ประกันเอกราชและอธิปไตยของชาติทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่มี

ความก้าวหน้ามากและเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

๔. การรวมที่ดินและการพัฒนาการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ 

พัฒนาสหกรณ์ เป็นทางออกของเกษตรกรรายย่อยในไทยปัจจุบัน การ

รวมที่ดินเพื่อให้การจัดการการท�าเกษตรท�าได้ง่าย ลดต้นทุนการผลิตและ

๑๐๘  



แก้ปัญหาเรื่องการขาดน�้าในการเพาะปลูก ในกรณีเกษตรกรรายย่อยที่ดิน

ขนาดเล็ก อาจให้ท้องถิ่น สหกรณ์ที่เข้มแข็ง หรือผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อ

สังคมเป็นคนจัดการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามแนวคิดภราดรภาพนิยม 

โดยภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อซื้อที่ดิน  การพัฒนาการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ ต้อง

มีการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง จากความต้องการและการมีส่วนร่วม

ของสมาชิก เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ โดยวางแผนการผลิต การ

ตลาด จดัหาบรกิารแรงงาน รวบรวมผลผลติเพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน และเพิม่อ�านาจต่อรอง การท�าธรุกจิของกลุม่ควรเน้นธรุกจิทีม่คีวาม

ช�านาญ ความโดดเด่นทรพัยากรและภมูปัิญญาในพืน้ที ่เพือ่สร้างผู้ประกอบ

การและสร้างงานในพื้นที่ หากไม่มีความช�านาญไม่ควรท�าโดยเฉพาะธุรกิจ

ที่แข่งกับเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีสูง 

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รัฐบาลควรจริงจัง

ในการพัฒนาอาหารปลอดภยัและแก้ปัญหามลภาวะ การจดัสวสัดกิารสงัคม 

ต้องค�านงึถงึคณุภาพและความทัว่ถงึในการให้บริการ และภาระงบประมาณ

ภายใต้บรบิทสงัคมผูส้งูอาย ุมกีารขยายสวสัดิการส�าหรับกลุ่มเกษตรกร การ

อุดหนุนการประกันภัยพืชผล และเพิ่มเติมสวัสดิการส�าหรับกลุ่มคนยากจน

และด้อยโอกาสโดยเฉพาะ

๑๐๙มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ
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๔. บทส่งท้าย: สู่ความสุขสมบูรณ์ของราษฎรและ
สันติประชาธรรม

แผนภาพที่ ๑ เงื่อนไขส�าคัญในการน�าไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของประชาชน
และสันติประชาธรรม

ภราดรภาพนยิม ทีอ่าจารย์ปรดีใีห้ความส�าคัญ และพทุธธรรมตาม

แนวคดิอาจารย์ป๋วย ได้แก่ ธรรมะในการพฒันาคนและชาติและคุณธรรม

ที่จะน�าไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการวางกรอบกติกา

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์เพือ่ก�าหนดสทิธหิน้าทีท่ีร่ฐัมต่ีอประชาชน สิทธิ

หน้าทีท่ีป่ระชาชนทีม่ต่ีอรฐั และสทิธหิน้าทีร่ะหว่างปัจเจกบคุคลด้วยกนัเอง 

เพื่อน�าไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของประชาชนและสันติ

๑๑๐  



ประชาธรรมตามเป้าประสงค์ของอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วย 

(แผนภาพท่ี ๑) กล่าวคอื ทุกคนจะต้องมภีราดรภาพนยิมเป็นพืน้ฐานในการ

รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ร่วมประกันภัยต่อกัน และร่วมประกอบการ

เศรษฐกิจ ในการช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง โดยอาศัยธรรมะในการพัฒนาคน

และชาติ ได้แก่ ความจริง (สัจธรรมและหลักวิชา) ความงาม (สิ่งต่างๆ ที่

ท�าให้มนุษย์มีวัฒนธรรมและมีความเพลิดเพลิน) และความดี (การไม่

เบียดเบียนและประทุษร้ายกัน ความสัตย์สุจริต และการบ�าเพ็ญประโยชน์

ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน) และคุณธรรม ๔ ประการ ที่จะน�าไปสู่สังคมที่พึง

ปรารถนา ได้แก่ สมรรถภาพ การท�าหน้าที่ของทั้งรัฐและเอกชนให้ตรงเป้า

หมาย ตรงไปตรงมาด้วยความสุจริต เสรีภาพ ได้แก่ เสรีภาพทางร่างกาย 

ชีวิต เศรษฐกิจและการเมือง มีความยุติธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ ได้รับผล

ตอบแทนอย่างเป็นธรรม และกฎหมาย ใครท�าผิดต้องได้รับโทษ และความ

เมตตากรุณา คนด้อยโอกาสหรือคนยากไร้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  

เพ่ือให้รัฐท�าหน้าท่ีให้ความสขุสมบรูณ์แก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ ประชาชน

มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ภาครัฐ มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม และ

ปัจเจกชนต้องมกีารช่วยเหลอืกนั เช่น การประกอบการเศรษฐกจิทีค่�านงึถงึ

ผูเ้กีย่วข้องท้ังผูผ้ลติ ผูบ้ริโภค และให้ผลตอบแทนแก่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องอย่าง

เป็นธรรม 

๑๑๑มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ
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ภาคผนวก: สรุปสาระส�าคัญหลัก เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของ
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

เนื้อหาของเค้าโครงเศรษฐกิจประกอบด้วย “ข้อระลึกในการอ่านค�าชี้แจง” 

และสาระส�าคัญ ๑๑ หมวด (อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ www.pridiin-

stitute.com) สรุปได้ดังนี้

ข้อระลึกในการอ่านค�าชี้แจง
แนวความคดิของหลวงประดษิฐ์มนูธรรม เหน็ว่า การทีจ่ะส่งเสริมให้

ราษฎรมีความสุขสมบูรณ์ ก็มีอยู่ทางเดียว รัฐบาลจะต้องเป็นผู้จัดการ

เศรษฐกิจเสียเอง โดยแบ่งการเศรษฐกิจนั้นออกเป็นสหกรณ์ต่างๆ ความคิด

ดังกล่าวไม่ใช่ความคิดอุปาทานที่ยึดติดกับแนวคิดของลัทธิใดๆ แต่ได้น�า

แนวคิดที่ดีของลัทธิต่างๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมแก่ประเทศสยามเวลานั้น มา

ปรับปรุงขึ้นเป็นเค้าโครง ทั้งนี้ขอให้ผู้อ่านเค้าโครงการนี้ด้วยใจที่เป็นกลาง 

ปราศจากเหตุแห่งความล�าเอยีงและทิฐิมานะ และหากติดขดัสงสัยประการ

ใดให้ถามและชี้แจงเหตุผล

สาระส�าคัญหลักของเค้าโครงการเศรษฐกิจ
๑. ด้วยเหตแุห่งความไม่เทีย่งแท้แห่งการด�ารงชวีติ เช่น การเจบ็ป่วย

หรือพิการท�างานไม่ได้ ท�าให้ราษฎรทุกคนควรได้รับการประกันความสุข

๑๑๒  



สมบูรณ์จากรัฐบาล ตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีพว่าจะได้ปัจจัยแห่งการด�ารงชีวิต 

เนื่องจากเหลือวิสัยท่ีเอกชนจะท�าได้หรือหากท�าได้ราษฎรจะต้องเสียค่า

ประกันแพงจึงจะคุ้ม โดยรัฐบาลไม่ต้องเก็บเบี้ยประกันภัยจากราษฎร

โดยตรง แต่อาจจดัให้แรงงานใช้ประโยชน์มากขึน้ หรือการเกบ็ภาษทีางอ้อม

๒. การประกนัความสขุสมบรูณ์ ต้องออกพระราชบญัญติัว่าด้วยการ

ประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร ก�าหนดให้เป็นหน้าที่รัฐที่จะต้องจ่าย

เงนิให้ราษฎรทกุคนเป็นจ�านวนพอท่ีจะแลกเปล่ียนส่ิงท่ีต้องการในการด�ารง

ชีวิต (มีการเขียนรายละเอียดในเค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกัน

ความสุขสมบูรณ์ของราษฎร)

๓. การที่รัฐบาลจ่ายเงินเดือนเพื่อประกันความสุขสมบูรณ์ให้ราษฎร

นั้น จ�าเป็นท่ีรัฐบาลจะต้องเป็นผู้จัดการเศรษฐกิจเสียเอง (มีการเขียนราย

ละเอยีดในเค้าร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการประกอบการเศรษฐกจิ) และมี

ข้อยกเว้นให้เอกชนประกอบการเศรษฐกิจกรณีได้รับสัมปทานจากรัฐบาล 

ทัง้นีเ้นือ่งจาก ราษฎรไม่มทีนุและทีด่นิเพยีงพอ  “แรงงานเสียไปไม่ได้ใช้เต็ม

ที่”  (ชาวนาท�างานปีหนึ่งไม่เกิน ๖ เดือน  ท�าให้เวลาที่เหลือสูญเสียไป) 

๔. การปล่อยให้เอกชนต่างคนต่างท�าจะท�าให้ใช้แรงงานสิ้นเปลือง

กว่าการรวมกันท�า และหากรัฐประกอบการเศรษฐกิจโดยน�าเครื่องจักรกล

มาใช้จะส่งผลดีไม่ส่งผลเสีย ดังเช่นให้เอกชนประกอบการที่การน�าเครื่อง 

จกัรกลน�ามาใช้จะส่งผลให้คนไม่มงีานท�า หากรฐัประกอบการเองจะสามารถ

สร้างงานอื่นให้กับผู้ไม่มีงานท�าได้  

๑๑๓มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ
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๕. วิธีการจัดหาที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อใช้ในการประกอบการ

เศรษฐกิจของรัฐ 

ที่ดิน รัฐบาลจะซื้อที่ดินกลับคืนจากเจ้าของที่ดิน (เฉพาะที่ดิน ที่นา 

ทีใ่ช้ประกอบการเศรษฐกจิ ไม่รวมทีอ่ยูอ่าศยั) รฐับาลอาจออกใบกูใ้ห้เจ้าของ

ทีดิ่นตามราคาทีด่นิ และรัฐบาลก�าหนดให้เงนิผลประโยชน์แทนดอกเบีย้ โดย

เจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การซื้อที่ดินกลับมานี้เป็นวิธีที่ต่างกับวิธี

ริบทรัพย์ของคอมมิวนิสต์ เมื่อรัฐบาลได้ที่ดินกลับคืนมา จะได้สามารถ

วางแผนการใช้ทีด่นิ การใช้เครือ่งจกัรกล การท�าคูน�า้ท�าได้ง่ายและประหยดั

ค่าใช้จ่ายได้มาก

แรงงำน รัฐบาลให้ราษฎรที่อยู่ในวัยแรงงาน (๑๘ ปี ขึ้นไป) เป็น

ข้าราชการเพื่อให้แรงงานใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี รัฐบาลก�าหนดให้ราษฎร

ท�างานตามคุณวุฒิและความสามารถ เงินเดือนแตกต่างกันตามคุณวุฒิแต่

ก�าหนดเงินเดือนข้ันต�่าสุดท่ีพอเพียงแก่การด�ารงชีพ และยกเว้นให้บางคน

ไม่ต้องรับราชการ เมื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ทนุ  รัฐบาลจัดหาทุน โดยไม่รบิทรพัย์ของเอกชน แต่จะหาทนุโดยวธิี

อื่น ได้แก่ การเก็บภาษี เช่น ภาษีมรดก ภาษีรายได้ หรือภาษีทางอ้อม การ

ออกสลากกินแบ่ง การกู้เงิน และการหาเครดิต 

๖. ในเค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบการเศรษฐกิจ ได้

เสนอการจดัให้มธีนาคารแห่งชาต ิ โดยเอาเงนิทนุส�ารองและรฐับาลและเงนิ

กู้จากเอกชนมาเป็นทุนของธนาคารแห่งชาติ

๑๑๔  



๗. การรับรองกรรมสิทธิ์ของเอกชน ให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ใน

สงัหารมิทรพัย์ซ่ึงเอกชนหามาได้ และยอมรบักรรมสิทธิแ์ห่งการคิดประดิษฐ์

คิดค้นของบุคคล

๘. การจัดให้รายจ่ายและรายได้เข้าสู่ดุลยภาพ ท้ังดุลยภาพภายใน

และดุลยภาพระหว่างประเทศ

๙. การที่รัฐบาลจะเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจที่มีพลเมืองกว่า ๑๑ 

ล้านคน เช่นประเทศไทย จ�าเป็นต้องแบ่งการประกอบการเศรษฐกิจเป็น

สหกรณ์ต่างๆ โดยสมาชกิรวมกนัประกอบการเศรษฐกจิครบรปู คอื ร่วมกนั

ประดษิฐ์ จ�าหน่าย ขนส่ง จดัหาของอปุโภคให้แก่สมาชกิ และร่วมกนัในการ

สร้างสถานทีอ่ยู ่ โดยรัฐบาลเป็นผูอ้อกทีด่นิและทนุ และสมาชกิสหกรณ์เป็น

ผูอ้อกแรง ท้ังน้ีการจดัให้สหกรณ์มกีารปกครองตามแบบเทศบาลย่อมท�าได้

สะดวก

๑๐. รัฐบาลต้องถือหลักว่าจะต้องจัดการกสิกรรมและอุตสาหกรรม

ทกุอย่างให้มีข้ึน โดยไม่ต้องอาศยัต่างประเทศ เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการ

ปิดประตูทางการค้า เพื่อให้ประเทศมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ

๑๑. การจัดท�าแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ให้มีสภาท�าหน้าที่วางแผน

เศรษฐกิจแห่งชาติ เกี่ยวกับกสิกรรม อุตสาหกรรม ขนส่งและคมนาคม การ

จัดสร้างที่อยู่ให้ราษฎรและการแยกงานออกให้สหกรณ์ต่างๆ โดยค�านวณ

สืบสวนหาความต้องการปัจจัยแห่งการด�ารงชีวิต และประมาณการปัจจัย

ที่ดิน แรงงาน ทุนที่ต้องใช้ แผนเศรษฐกิจแห่งชาตินี้ ก�าหนดประมาณการ

ว่าปีหนึง่รัฐบาลจะท�าได้อย่างไร และแจ้งผลการกระท�าต่อมหาชนทกุสปัดาห์

๑๑๕มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ
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หลวงประดิษฐ์ฯ ได้เสนอ เค้าโครงการเศรษฐกิจ เพื่อเป้าประสงค์ที่

จะวางรากฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เพ่ือบรรลุภารกิจในหลักการทั้ง ๖ 

ประการ ดังที่เขียนไว้ในหมวดสุดท้าย “ผลส�าเร็จอันเกี่ยวแก่หลัก ๖ 

ประการ” ได้แก่ เอกราช ความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การเศรษฐกิจ 

ความเสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา 

๑๑๖  



การบ�ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนี้

เป็นจุดประสงค์อันใหญ่ยิ่งของข้าพเจ้า 

ในการท�าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาที่จะเปลี่ยน

พระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นหลายองค์ 

ซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่เปลือกนอกเท่านั้น 

ข้าพเจ้ามุ่งต่อสาระส�าคัญ 

คือ บ�ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

(จาก เค้าโครงการเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๔๗๖)

๑๑๗มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ”ฯ

“

”



ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล๑

๑ ค�ำกล่ำวปำฐกถำเนื่องในโอกำสครบ ๑๐๕ ปีชำตกำล ท่ำนผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ 
(๒ มกรำคม ๒๔๕๕–๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๐) ณ สถำบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ ๗ 
มกรำคม ๒๕๖๐.
๒ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ. 

อังคณำ นีละไพจิตร๒



ผู้หญิง ความเป็นธรรม และการต่อสู้

ดฉินัรู้สกึภำคภมูใิจท่ีมีโอกำสมำอยูต่่อหน้ำท่ำนทัง้หลำยในวนันี ้เพือ่

กล่ำวปำฐกถำเนื่องในโอกำสครบรอบ ๑๐๕ ปีชำตกำล ท่ำนผู้หญิง

พนูศขุ พนมยงค์ ควำมภำคภูมิใจของดฉินัสบืเนือ่งมำจำกควำมชืน่ชม

ในตัวท่ำนผู้หญิงพูนศุข ในควำมกล้ำหำญ ทรนง กำรเชื่อมั่นในควำม

ถูกต้องดีงำม ไม่ก้มหัวให้กับอ�ำนำจอันมิชอบธรรม และไม่แสวงหำ

ลำภยศใดๆ ชีวิตของท่ำนจึงเป็นแบบอย่ำงที่ผู้หญิงทุกคนควรต้อง

ศึกษำเรียนรู้

 

๑๑๙ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล
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เครดิตภำพ: http://pridi-phoonsuk.com/gallery/show-picture/?picture_id=170

หลำยท่ำนอำจตัง้ค�ำถำมว่ำ ท�ำไมวนันี ้ดฉินัจึงอยำกพดูถงึเรือ่ง ผูห้ญิง ความ

ยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล เพรำะทั้งหญิงและชำยย่อมอำจมี

บำดแผลควำมทรงจ�ำที่เกิดจำกควำมไม่เป็นธรรมไม่ต่ำงกัน เหตุผลง่ำยๆ ที่

ดิฉันหยิบยกเรื่องของผู้หญิงมำพูดถึงก็เพรำะ ประการแรก ดิฉัน คือ ผู้หญิง 

ประการที ่๒ ดฉินัมีโอกำสได้รับรูแ้ละเป็นพยำนของควำมไม่เป็นธรรมทีเ่กดิ

๑๒๐  



ขึน้หลำยต่อหลำยคร้ังในแผ่นดนิน้ี ดฉินัพบว่ำ ผูท้ีอ่ยูแ่ถวหน้ำในทุกกำรเรียก

ร้องทวงถำมควำมยุติธรรม และควำมเป็นประชำธิปไตย ส่วนมำกคือผู้หญิง 

และประการสุดท้าย คือ เมื่อเกิดควำมไม่เป็นธรรม กำรละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ผู้หญิงคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่ชอบธรรมนั้น ในฐำนะเหยื่อ

ทำงอ้อม หรือกำรเป็นคนในครอบครัวที่ต้องรับภำระทุกอย่ำงที่จะตำมมำ

ในขณะท่ีเจตคติของคนส่วนใหญ่ในสงัคมจะมคีวำมเชือ่ว่ำ ผูห้ญงิควร

มบีทบำทเฉพำะในบ้ำน ส่วนพ้ืนท่ีนอกบ้ำน รวมถงึบทบำททำงกำรเมอืงและ

สังคมเป็นของผู้ชำย โลกของผู้หญิงจึงมักถูกจ�ำกัดให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว

มำกกว่ำพ้ืนท่ีสำธำรณะ และแม้แนวคดิเรือ่งควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศจะ

ได้รบักำรยอมรับมำกขึน้ในโลกปัจจบัุน และท้ำทำยทศันคตดิัง้เดมิของสงัคม 

แต่พืน้ทีข่องผูห้ญงิในกำรก�ำหนดนโยบำย หรอืกำรตดัสนิใจทีส่�ำคญัยังมน้ีอย

มำก  อย่ำงไรกต็ำมแม้พืน้ทีส่ำธำรณะและบทบำทน�ำของผู้หญงิจะถกูจ�ำกดั 

แต่เรำพบควำมจริงว่ำในทุกกำรต่อสู้เพื่อควำมยุติธรรม ประชำธิปไตย และ

กำรปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้หญิงคือผู้ที่มีบทบำทเข้มแข็งและอยู่แถวหน้ำ

มำโดยตลอด 

กำรต่อต้ำนควำมไม่เป็นธรรมของผู้หญิงนอกจำกเพื่อปกป้องคนใน

ครอบครัวของพวกเธอแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง

ธรรมำภิบำล และเป็นกำรสถำปนำควำมยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

แต่ในขณะที่ผู้หญิงพยำยำมท�ำทุกส่ิงเพื่อให้ได้มำซึ่งประชำธิปไตย 

และควำมเป็นธรรม ผูห้ญงิกลบัต้องเผชญิกบักำรถกูเลือกปฏบิติัซ�ำ้ซ้อนทำง

สังคม และวัฒนธรรม แม้ในกระบวนกำรกำรต่อสู้ด้วยกันเอง ก็ยังมีควำม

๑๒๑ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล
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พยำยำมลดทอนศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์และสทิธมินษุยชนของผูห้ญิง ท�ำให้

เป็นอุปสรรคส�ำคัญท่ีเสียงของผู้หญิงมักไม่ถูกได้ยินหรือรับฟังเมื่อเทียบกับ

ผู้ชำย  ผู้หญิงหลำยคนที่มีโอกำสก้ำวเข้ำสู่บทบำทของผู้น�ำ ก็มักถูกวิพำกษ์

วจิำรณ์ หรอืใส่ร้ำยด้วยเรือ่งส่วนตวัเพือ่ให้ขำดควำมชอบธรรม ในขณะทีเ่รำ

ไม่พบกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงอคติเช่นนี้ในหมู่ผู้น�ำชำย

แม้ผู้หญิงที่ออกมำยืนแถวหน้ำเพ่ือทวงถำมควำมยุติธรรม ปกป้อง

สทิธมินษุยชน แต่ผูห้ญงิยงัมวิีถชีวีติของควำมเป็นหญงิ ผู้หญงิหลำยคนต่อสู้

ในขณะตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ต้องดูแลลูกที่ยังเล็ก รวมถึงพ่อแม่วัยชรำ  กำร

เรียกร้องควำมยุติธรรมของผู้หญิงจึงมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำผู้ชำย ในขณะ

ที่ผู้หญิงหลำยคนปกป้องสิทธิและควำมยุติธรรมให้ผู้อื่น แต่พวกเธอหลำย

คนยังต้องเผชิญควำมรุนแรงในครอบครัว หรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศ โดย

อำจถูกคุกคำม หรือล่วงละเมิดทำงเพศท้ังจำกคนในครอบครัว เพื่อนร่วม

งำน หรือกลุ่มอิทธิพลที่ต่อต้ำนกำรเคลื่อนไหวของพวกเธอ  

เมือ่มีโอกำสท�ำงำนกบัผูห้ญงิมำกขึน้ ท�ำให้ดิฉนันกึถงึจดหมำยทีท่่ำน

ปรีดี พนมยงค์ เขียนถึงท่ำนผู้หญิงพูนศุข ในวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๔๗๕ คือ 

๑๐ วนัหลงัจำกกำรเปลีย่นแปลงกำรปกครอง ๒๔ มถินุำยน  ท่ำนปรีดีเขยีน

หนังสือเพ่ือบอกเล่ำอธิบำยเรื่องรำวที่เกิดขึ้นให้ภรรยำของท่ำนฟัง ในช่วง

สุดท้ำยของหนังสือฉบับนั้น ท่ำนปรีดีกล่ำวไว้ประโยคหนึ่งว่ำ “การเมืองก็

การเมือง ส่วนตัวก็ส่วนตัว”  ในฐำนะของผู้หญิงในครอบครัว และในฐำนะ

ของผูห้ญงิทีต่่อสูเ้พือ่ควำมยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน ดิฉนัเข้ำใจในประโยค

นีเ้ป็นอย่ำงดว่ีำ เมือ่ผูห้ญงิต้องรบัภำระในครอบครวั พวกเธอห่วงลกู เธอจงึ

ห่วงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ลูกๆ อยู่ ปัญหำของสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งของ

๑๒๒  



ชีวิตผู้หญิง เรำจึงไม่สำมำรถแยกควำมเป็นหญิงออกจำกครอบครัว จำก

ควำมเกี่ยวพันทำงกำรเมืองและสังคมได้

ดิฉันขอยืนยันควำมเช่ือน้ีผ่ำนกำรต่อสู้เพื่อควำมยุติธรรม และ

ประชำธิปไตย ของผูห้ญงิ ๓ กลุม่ ทีม่คีวำมหลำกหลำย แต่กำรต่อสู้ของพวก

เธอถูกเช่ือมร้อยด้วยควำมรู้สึกรักควำมเป็นธรรมที่ไม่ต่ำงกัน ในขณะที่

ระหว่ำงกำรต่อสู้นั้นหลำยครั้งที่พวกเธอต้องร้องไห้ ทุกข์ยำก เจ็บปวด แต่

พวกเธอกส็ำมำรถแปรเปลีย่นบำดแผลของควำมทรงจ�ำให้เป็นพลังใจในกำร

ไม่ยอมแพ้ และมีควำมหวัง หลำยครั้งที่พวกเธอต้องต่อสู้กับควำมกลัว แต่

ด้วยควำมหวงัทีจ่ะเหน็ควำมยตุธิรรมถกูสถำปนำขึน้ ท�ำให้กำรต่อสู้ของพวก

เธอยังคงด�ำรงอยู่ และท�ำให้เกิดแรงบันดำลใจแก่ผู้คนมำกมำย

ผู้หญิง: เหยื่อการการทรมาน และการบังคับสูญหาย

ผูห้ญงิกลุม่แรกทีด่ฉินัขอกล่ำวถงึ คอืผูห้ญงิซึง่เป็นเหยือ่กำรกำรทรมำน และ

กำรบังคับสูญหำย

อาร์เจนตินา: กลุ่มแม่และยาย
หำกพูดถึงกำรต่อสู้ของครอบครัวผู้ถูกทรมำน และบังคับสูญหำย 

ดฉินัคงไม่อำจละเว้นกำรกล่ำวถึง “กลุ่มแม่และยาย” ในประเทศอำร์เจนตินำ 

ในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐-๒๕๑๐ ซ่ึงเป็นช่วงเผด็จกำร มีกำรรัฐประหำรใน

ประเทศอำร์เจนตินำ มีกำรปรำบปรำมฝ่ำยซ้ำย รวมถึงนักศึกษำ และคน

๑๒๓ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

หนุม่สำว คนท่ีสงสยัว่ำจะใกล้ชดิกบัฝ่ำยซ้ำย ซึง่ประมำณกนัว่ำในช่วงระยะ

เวลำ ๓ ปีของกำรปรำบปรำมมีกำรอุ้มหำยมำกกว่ำ ๓๐,๐๐๐ คน จนผู้คน

เรียกเหตุกำรณ์ในครั้งนั้นว่ำ สงครำมสกปรก (Dirty War)๓ 

 

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

ภำยหลังที่นักศึกษำ และเยำวชนถูกอุ้มหำย แม่คนหนึ่งได้มำยืนท่ี 

จัตุรัสเดอมำโย (Plaza De Mayo) ซึ่งอยู่ตรงข้ำมท�ำเนียบประธำนำธิบดีใน

กรุงบัวโนสไอเรส ในทุกวันพฤหัสบดีเพื่อร้องถำมว่ำ “ลูกฉันอยู่ไหน” จำก

แม่คนเดยีวต่อมำได้มแีม่อกีหลำยคนตำมมำสมทบทีจ่ตุัรัสแห่งนี ้พวกเธอถกู

เรียกว่ำ “หญิงบ้าแห่งจัตุรัสมาโย” หรือ “Madres of Plaza de Mayo” 

แต่พวกเธอก็ไม่ย่อท้อ ยังคงมำรวมตัวกันมำกขึ้นทุกวันพฤหัสบดี โดยมี 

ผ้ำโพกศีรษะสีขำวเป็นสัญลักษณ์ พวกแม่และยำยเหล่ำนี้ พยำยำมร้องถำม

 เครดิตภำพ: https://madresdemayo.wordpress.com

๑๒๔  



หำควำมจริง และควำมยุติธรรม โดยไม่ยอมให้กำรสังหำรหมู่ที่เกิดขึ้นใน

อำร์เจนตนิำถูกลมื หรอืได้รบักำรให้อภยัโดยผู้กระท�ำผิดยงัคงลอยนวล จำก

กำรเร่ิมต้นของแม่คนเดียว กลำยเป็นสิบ เป็นพัน หมื่น จนมีประชำชน

จ�ำนวนนับแสนคนมำร่วมกับพวกเธอเพื่อร้องถำมรัฐบำลของพวกเขำว่ำ 

“พวกลูกๆ ของพวกเราหายไปไหน”  กลุ่มแม่ใช้เวลำกว่ำ ๓๐ ปีที่พวกเธอ

ได้ถือป้ำยที่ท�ำเองด้วยมือ ท่ีมีรูปขำว-ด�ำ เก่ำคร�่ำคร่ำของลูกชำย ลูกสำว 

สำมี ภรรยำ ผู้สูญหำย แต่พวกเขำไม่เคยถูกลืม

ในระหว่ำงกำรประท้วง แม่บำงคนก็ถูกอุ้มหำยไป จึงมีกลุ่มแม่ของ

พวกเธอ ขึ้นมำทวงถำมว่ำ “ลูกฉันที่มาประท้วงให้หลานหายไปไหน”

ปี ๒๕๒๖ อำร์เจนตินำมกีำรเปลีย่นผ่ำนมำเป็นระบอบประชำธปิไตย 

กลุ่มแม่ๆ ก็ไม่หยุดกำรเคลื่อนไหว พวกเธอเปลี่ยนกำรเคลื่อนไหวเพื่อควำม

ยุติธรรม มำเป็นกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง พวกเธอไม่ยอมรับค่ำชดเชย 

จนกว่ำรัฐบำลทหำรอำร์เจนตินำจะยอมรับผิด และให้มีเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 

จนถึงปี ๒๕๔๘ รัฐสภำอำร์เจนตินำลงมติยกเลิกกฎหมำย “Full 

Stop” และกฎหมำย “Due Obedience” ที่ออกมำใน พ.ศ. ๒๕๒๙ และ 

๒๕๓๐ โดยสำระส�ำคัญของกฎหมำยทั้ง ๒ ฉบับ คือควำมพยำยำมของกอง

ทัพ ที่จะยับยั้งมิให้เกิดกำรกบฏของทหำรขึ้นอีก กฎหมำย “Full Stop” 

ก�ำหนดระยะเวลำกำรน�ำคดีขึ้นสู่ศำลแค่เพียง ๖๐ วันหลังเกิดเหตุ ซึ่งหำก

พ้นระยะเวลำนีไ้ปแล้ว ศำลจะไม่สำมำรถรบัฟ้องคดีละเมดิสิทธมินษุยชนอกี  

ส่วนกฎหมำย “Due Obedience” คือกำรให้ควำมคุ้มครองทหำรระดับ

๑๒๕ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล
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กลำง และระดับชั้นผู้น้อยให้ไม่ต้องรับผิด โดยอำศัยข้ออ้ำงว่ำเป็นกำรท�ำ

ตำมค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชำระดับสูง กฎหมำย ๒ ฉบับนี้จึงเปรียบเสมือน

กำรออกกฎหมำยนิรโทษกรรม และส่งผลให้กำรไต่สวนกำรด�ำเนนิคดใีนศำล

ต้องยตุลิงจ�ำนวนมำก  ต่อมำในปี ๒๕๔๙  ศำลสูงสุดของอำร์เจนตินำ ตัดสิน

ว่ำกฎหมำยทัง้ ๒ ฉบบันีข้ดัรฐัธรรมนญู  กำรไต่สวนคดีจงึเร่ิมขึน้อกีคร้ัง หลัง

เหตุกำรณ์ผ่ำนไป ๒๒ ปี ซึ่งท�ำให้สำมำรถน�ำคนผิดมำลงโทษ มีกำรเปิดเผย

ควำมจริงเกี่ยวกับชะตำกรรมของผู้สูญหำย มีกำรน�ำกระดูกของผู้ถูกบังคับ

สูญหำยคืนแก่ครอบครัว จำกนั้นกลุ่มแม่ๆ บำงส่วนก็ประกำศยุติกำรชุมนุม 

แต่ยังมีกลุ่มแม่บำงส่วนยังคงชุมนุมทุกวันพฤหัสเพื่อพูดถึงประเด็นทำง 

สังคมอื่นๆ

ไทย
ในประเทศไทย นับแต่ช่วง พ.ศ.๒๔๙๐ มีกำรบันทึกว่ำ กำรบังคับ

บคุคลให้สญูหำยถกูน�ำมำใช้เพือ่ขจดัควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืง หรอืผู้ทีเ่หน็

ต่ำงภำยใต้นโยบำยของรัฐ กำรบังคับสูญหำยในประเทศไทยถูกบันทึกนับ

แต่กรณีเตียง ศิริขันธ์ พร มะลิทอง หรือหะยีสุหรง อับดุลกำเดร์ อย่ำงไรก็ดี 

วิธีกำรบังคับให้บุคคลสูญหำยภำยใต้รัฐบำลทหำรในปี ๒๔๙๐ ได้ถูกเว้น

วรรคไป จนมำปรำกฏเป็นข่ำวอกีครัง้ในช่วงกลำงทศวรรษ ๒๕๐๐ ทีร่ฐับำล

ขณะนั้นด�ำเนินนโยบำยปรำบปรำมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใน

จังหวัดพัทลุง มีรำยงำนกำรสูญหำยของบุคคลจ�ำนวนมำก จนชำวบ้ำนได้

ร่วมกันสร้ำงอนุสรณ์สถำน “ถังแดง”

 

๑๒๖  



ต่อมำในทศวรรษ ๒๕๑๐ คอืหลงัเหตกุำรณ์ ๑๔ ตลุำคม ๒๕๑๖ เรือ่ย

มำจนทศวรรษ ๒๕๓๐ คือ ในปี ๒๕๓๔ ทนง โพธิ์อ่ำน ผู้น�ำสหภำพแรงง

งำน และวุฒิสมำชิก ได้หำยตัวไป และปี ๒๕๓๕ ปรำกฏรำยงำนผู้สูญหำย

จ�ำนวนมำกในเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงเดอืนพฤษภำคม ๒๕๓๕ ผ่ำนมำจนถงึ

ช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ เรื่อยมำจน ๒๕๕๐ ภำยใต้นโยบำยสงครำมยำเสพติด 

และนโยบำยกำรปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประมำณว่ำมีผู้ถูกสังหำรและถูกบังคับสูญหำยจ�ำนวนมำก ดังปรำกฏใน

รำยงำนคณะกรรมกำรด้ำนกำรบังคับสูญหำยโดยไม่สมัครใจ ขององค์กำร

สหประชำชำติ ที่บันทึกกรณีผู้ถูกบังคับสูญหำยในประเทศไทย นับแต่

ทศวรรษ ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ถูกบังคับสูญหำยในประเทศไทย ๘๒ 

กรณีที่รัฐบำลไทยไม่สำมำรถชี้แจงสถำนนะและที่อยู่ของผู้สูญหำยได้ ๔

 
๔ Report of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 
16th July 2016, Page 18. [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G16/167/14/PDF/G1616714.pdf?OpenElement]

 เครดิตภำพ: http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDe-
tail&id=413937&random=1469584753681

๑๒๗ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ในควำมทรงจ�ำของครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหำย ลูกสำวของดิฉัน 

ประทับจิต นีละไพจิตร ได้เคยบอกเล่ำควำมรู้สึกของเธอต่อสังคมว่ำ “... 

ตลอดกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา เรารู้สึกว่าเราถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

เสยีงเลก็ๆ ของครอบครัวเราไม่เคยได้ยนิไปถึงหขูองผู้มอี�านาจ  เรารูว่้าพวก

เขาต้องการให้เรากลวัและปิดปากเงยีบ  เราต้องบอกตัวเองเสมอว่า เราต้อง

มชีวีติทีด่ ีไม่เป็นภาระแก่สงัคม เพ่ือพสิจูน์ว่าพ่อเราไม่ใช่คนผิด เราพยายาม

ประคองตัวให้มีที่ยืนในสังคม เราไม่อยากไปท�าร้ายคนที่ท�ากับพ่อ แต่เรา

อยากจะบอกกับพวกเขาว่า เราไม่กลัว เราจะมีชีวิตที่ดีเพื่อต่อต้านความไม่

เป็นธรรม”๕

๕ GQ Magazine, No.14, October 2015, page 21.

 เครดิตภำพ: https://hilight.kapook.com/view/143337

๑๒๘  



ในขณะที่ มื่อนอ หรือ พิณนภำ พฤกษำพรรณ ภรรยำของพอละจี 

หรือบิลลี่ รักจงเจริญ ชำวกะเหรี่ยงผู้ปกป้องสิทธิที่ดินของบรรพชน ได้พูด

ถงึกำรต่อสูเ้พ่ือควำมยตุธิรรมของเธอว่ำ “... พอบลิล่ีหายไป ชีวติหนเูปล่ียน

ไปมาก ต้องท�าทุกอย่างเอง เลี้ยงลูก ๕ คน และพ่อแม่ที่อายุมากแล้ว ชีวิต

เหมือนกลายเป็นอีกคนหน่ึง จากที่ไม่เคยเข้าเมือง ตอนนี้ต้องไปทุกที่เพื่อ

หาความยุติธรรม”  และ “อยากฝากถึงรัฐบาล ผู้ใหญ่ ผู้มีหน้าที่ทุกๆ คนได้

ฟังว่า อย่าปล่อยให้คนท�าไม่ดีลอยนวลได้ไหม ช่วยกันน�าคนไม่ดีมารับโทษ

ตามกฎหมาย อย่าเข้าข้างคนไม่ดไีด้ไหม อย่าปิดบงัการกระท�าทีไ่ม่ดี เพือ่ไม่

ให้พวกเขาไปท�ากับคนอื่นอีก” ๖

๖ พิณนภำ พฤกษำพรรณ,กำรแถลงข่ำว “Tragedy of Enforced Disappearance” สมำคม
ผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศ อำคำรมณียำ ชิดลม กรุงเทพฯ, ๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๙.

เครดิตภำพ: สุนัย ผำสุก

๑๒๙ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ครอบครัวผู้หญิงมลำยูมุสลิม ซ่ึงสำมีถูกบังคับสูญหำยในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้รำยหนึ่งเล่ำว่ำ “ศาสนาอิสลาม และชุมชนมุสลิมให้ความ

ส�าคัญกับผู้ชายมาก พอสามีฉันถูกจับและหายตัวไป ฉันและลูกล�าบากมาก 

เม่ือไม่มีหลักฐานว่าเขาเสียชีวิต ฉันไม่สามารถจัดพิธีทางศาสนา หรือการ

ทรัพย์สินของครอบครัวได้ ลูกๆ ไม่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพราะไม่มี

หลักฐานว่าพ่อเสียชีวิต เราอยู่อย่างยากล�าบาก หวาดกลัว และมองไม่เห็น

อนาคต”๗ 

แม่เฒ่ำชำติพันธ์ลำหู่ ที่ลูกชำยหำยไปเมื่อกว่ำ ๑๐ ปีก่อนบอกเล่ำ

เรื่องรำวของเธอว่ำ จนวันนี้เธอยังคงนั่งรอลูกชำยหน้ำบ้ำนทุกวัน  เธอบอก

ว่ำ ตอนกลำงคืนถ้ำได้ยินเสียงที่ประตู เธอจะต้องลุกมำดูทุกครั้ง จนถึงวันนี้

เธอกย็งัหวงัว่ำวนัหน่ึงลกูจะกลบัมำ เม่ือถำมว่ำเธอคดิอย่ำงไรกบัคนทีน่�ำตวั

ลูกชำยของเธอไป เธอบอกว่ำ “พวกเขามีอ�านาจ พวกเขาคิดว่าเราเป็นคน

ผดิ เขาคดิว่าเราขายยาเสพติด แม้แต่จะไปแจ้งความฉนัก็ท�าไม่ได้ เพราะฉนั

ไม่มีสัญชาติทั้งที่อยู่ที่นี่มานาน ฉันโกรธพวกที่เอาลูกชายไป ฉันเผาพริกเผา

เกลือแช่งพวกเขาทุกวัน”๘

๗ อังคณำ นีละไพจิตร สัมภำษณ์ครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหำย จังหวัดชำยแดนภำคใต้.
๘ อังคณำ นีละไพจิตร สัมภำษณ์ครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหำย ชำวลำหู่.

๑๓๐  



ที่ผ่ำนมำเจ้ำหน้ำที่รัฐบำงคน พยำยำมสร้ำงควำมเคลือบแคลงใน 

ตัวผู้สูญหำย แทนที่จะช่วยครอบครัวหำตัวพวกเขำ ในกำรพบปะพูดคุยกับ

ครอบครัวผูส้ญูหำยหลำยครอบครวั ดฉินัพบว่ำหลงัจำกทีค่นๆ หนึง่ถกูท�ำให้

หำยไป จะเกิดข่ำวลอืในทำงเสยีหำยกบัเขำมำกมำย เพือ่ทีจ่ะท�ำให้สำธำรณะ

คิดว่ำ “คนไม่ดีก็สมควรที่จะหายไป” 

กรณีกำรบังคับสูญหำยในประเทศไทย คงมีคดีสมชำย นีละไพจิตร 

เพียงคดีเดียว ที่ถูกน�ำขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลยุติธรรม ตลอดระยะเวลำ

เกือบ ๑๒ ปีของกำรต่อสู้เพื่อควำมยุติธรรม สุดท้ำยศำลฎีกำมีค�ำพิพำกษำ

ยกฟ้องจ�ำเลยท่ีเป็นต�ำรวจ ๕ คน และตัดสิทธิครอบครัวในกำรเป็นผู้เสีย

หำยในกำรฟ้องร้องแทนผู้สูญหำย เนื่องจำกศำลเห็นว่ำไม่มีพยำนหลักฐำน

ว่ำ สมชำย นลีะไพจติร ได้รบับำดเจบ็ หรอืเสยีชวีติจนมิอำจด�ำเนนิกำรเรยีก

ร้องควำมเป็นธรรมด้วยตนเองได้

เครดิตภำพ: https://prachatai.com/journal/2015/10/62125

๑๓๑ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ค�ำพิพำกษำคดี จึงถือเป็นควำมอัปยศของกระบวนกำรยุติธรรมไทย 

บนควำมพ่ำยแพ้ของครอบครวั และแสดงให้เหน็ถงึควำมไม่เต็มใจของรฐัใน

กำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับสูญหำย

ตลอดกว่ำ ๑๒ ปีของกำรต่อสู ้คดีสมชำย นีละไพจิตร ยังมี

โศกนำฏกรรมเกิดขึ้นกับผู้คนอีกมำกมำย ต�ำรวจที่เป็นจ�ำเลยที่ ๑ ในคดีที่

ศำลชั้นต้นลงโทษจ�ำคุก ๓ ปี หำยสำบสูญระหว่ำงกำรอุทธรณ์  ลูกควำมคน

หนึ่งของสมชำย ซึ่งเปน็พยำนในคดทีี่ถูกซ้อมทรมำน กห็ำยสำบสูญระหว่ำง

กำรพจิำรณำคด ี ในขณะทีภ่รรยำของเขำถูกยงิเสียชวีติในเวลำไล่เล่ียกนั ทิง้

ลูกเล็กๆ ๒ คนให้อยู่กับยำย ส่วนพยำนอีก ๒ คนถูกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจฟ้อง

กลับ ข้อหำให้กำรอันเป็นเท็จ ภำยหลังคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิชีม้ลูว่ำไม่มหีลกัฐำนเพยีงพอว่ำต�ำรวจซ้อมทรมำน

พวกเขำ ต่อมำหนึ่งในนั้นหำยสำบสูญไป โดยไม่มีใครทรำบชะตำกรรมของ

เขำจนทุกวันนี้

 

เรื่องรำวที่เกิดขึ้นท�ำให้เห็นได้ว่ำ รำคำของควำมยุติธรรม ที่ต้องแลก

กับชีวิตและครำบน�้ำตำของผู้คนมำกมำย ซึ่งท้ำยสุดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำ 

ความยุติธรรมไม่มีจริง

๑๓๒  



ผู้หญิง: ผู้ปกป้องสิทธิชุมชน

ผูห้ญงิกลุม่ท่ี ๒ ท่ีดฉินัอยำกกล่ำวถึงเร่ืองรำวของพวกเธอในวนันี ้คอื ผู้หญงิ

ผู้ปกป้องสิทธิชุมชน ดิฉันเห็นว่า ผู้หญิงผู้ปกป้องสิทธิชุมชน เป็นผู้หญิง 

อีกกลุ่มที่สมควรกล่ำวถึง 

กรณีเหมืองทองที่อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ท่ำนท้ังหลำยคงทรำบถึงกรณกีำรให้สัมปทำนเหมอืงทีก่่อให้เกดิกำร

ปัญหำมลพษิมำกมำยในหลำยพืน้ที ่หนึง่ในนัน้คอื กรณทีีเ่หมอืงทองทีอ่�ำเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย 

เม่ือเดือนกันยำยน ๒๕๕๕ บ่อเก็บกำกไซยำไนด์ของบริษัท ทุ่งค�ำ 

จ�ำกดั ทีอ่�ำเภอวงัสะพงุ ได้ไหลปนไปกับแหล่งน�ำ้กนิน�ำ้ใช้ของชำวบ้ำน ท�ำให้

ชำวบ้ำนในหลำยหมู่บ้ำนเริม่กังวลถงึผลกระทบต่อควำมเส่ียงในกำรบรโิภค

อำหำรปนเป้ือน ผกัหญ้ำเน่ำเสยี ในขณะทีก่บเขยีดทีช่ำวบ้ำนกนิเป็นอำหำร

ตำยลง ท�ำให้ชำวบ้ำนมีกำรเคลื่อนไหวต่อต้ำนกำรตั้งเหมืองในชุมชน มีกำร

ห้ำมรถขนสำรพิษผ่ำนชุมชน โดยตลอดกำรเคลื่อนไหว มีผู้หญิงเข้ำร่วมใน

ทุกกระบวนกำร รวมถึงกำรแสวงหำประชำมติของชุมชน 

วันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๗ มีเหตุกำรณ์ชำยฉกรรจ์ พร้อมอำวุธ

ครบมือบุกทลำยแนวกั้นของชำวบ้ำนเพื่อขนย้ำยแร่ออกจำกชุมชน หลัง

เหตุกำรณ์วันนั้นแม้ผู้หญิงต้องเผชิญกับควำมรุนแรงที่เพ่ิมมำกขึ้น แต่พวก

เธอไม่ได้ย่อท้อ นอกจำกพวกแม่ๆ ในหมู่บ้ำนแล้ว ลูกหลำนหลำยคนตัดสิน

ใจทิ้งชีวิตในเมืองเพื่อเข้ำร่วมในกำรปกป้องบ้ำนเกิด แม่คนหนึ่งกล่ำวว่ำ 

๑๓๓ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

“เราท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เราผ่านความตายมาแล้ว เมื่อเดือนพฤษภา 

๒๕๕๗ มีการทลายก�าแพง รถบรรทุกพร้อมชายฉกรรจ์ ๓๐๐–๔๐๐ คนบุก

ปิดล้อมชุมชน  เด็กผู้หญิงโดนกระชากลงจากรถแล้วจับมัด โดนข่มขู่ว่าจะ

เอาไปข่มขืน ผูห้ญิงต่างร้องไห้ ชาวบ้านท่ีโดนจับมดักน็�า้ตาไหลไปด้วย  ไม่มี

ต�ารวจสักคนมาช่วย ทั้งที่พื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างตัวเมืองเพียง ๒๐ กม. แต่ขอ

ความช่วยเหลอืไม่มใีครมา คนทีอ่อกหน้ามแีต่ผูห้ญิง ... พวกเขาบอกว่า พวก

เราขัดขวางการพัฒนา แต่เขาไม่คิดว่าเราก�าลังปกป้องภูเขา ป่าไม้ ปกป้อง

ทรัพยากรของเรา” และ “เราต่อสู้มากว่า ๑๐ ปี ฉันถูกฟ้องคดีมากกว่า ๒๐ 

คดี ถูกเรียกค่าเสียหายรวมกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท”๙  

บำดแผลร้ำวลกึทีธ่รุกจิเหมอืงแร่และนโยบำยของรฐัได้ก่อไว้ ภำยใต้

วธิคีดิว่ำ “แร่” คอืทรพัยำกรเพือ่กำรพฒันำไปสูเ่ศรษฐกจิทีดี่และสร้ำงควำม

เจริญ ก�ำลังถูกตั้งค�ำถำมอย่ำงหนักโดยชำวบ้ำนในพื้นที่ว่ำ รัฐจะพัฒนำได้

อย่ำงไรหำกสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชนถูกท�ำลำย

ลงด้วยผลกระทบจำกกำรท�ำเหมือง

ปัจจุบันกำรคุกคำมรูปแบบใหม่คือกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับผู้ที่ต่อ

ต้ำน โดยเฉพำะนักสิทธิมนุษยชนหญิง ในกรณีผู้หญิงที่ต่อต้ำนเหมือง พวก

เธอถูกฟ้องร้อง ถูกด�ำเนินคดี กำรถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี ท�ำให้กำรต่อสู้ของ

ผูห้ญงิมีควำมซบัซ้อนมำกข้ึน เพรำะพวกเธอต้องคอยหำเงนิทนุเพือ่ประกัน

๙ ผู้แทนหญิงกลุ่ม “คนรักษ์บ้ำนเกิด” กล่ำวในโอกำสรับรำงวัล “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษย
ชน” ในงำน “ชีวิต คิดและหวังผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” เนื่องในโอกำสวันสตรีสำกล 
มีนำคม ๒๕๕๙, อนุกรรมกำรด้ำนสิทธิสตรี กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ.

๑๓๔  



ตัวเอง เพื่อจ้ำงทนำยควำม แม้แต่กำรเดินทำงไปศำลแต่ละครั้งล้วนแต่ต้อง

ใช้เงนิทัง้สิน้ ในขณะทีพ่วกเธอต่ำงมภีำระท่ีต้องดูแลครอบครวัควบคู่ไปด้วย 

แม้ศำลยุติธรรมจะเป็นควำมหวัง แต่เมื่อไม่นำนนี้เองศำลปกครอง

พพิำกษำยกฟ้องคดทีีช่ำวบ้ำนเป็นโจทก์ฟ้องรัฐ และบรษัิททนุคดพีพิำทเก่ียว

กบักำรทีห่น่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐักระท�ำกำรโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมำยและละเลยต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติล่ำช้ำเกินสมควร

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

หลงัฟังค�ำพิพำกษำชำวบ้ำนถงึกบัร�ำ่ไห้ ตวัแทนกลุม่แม่ ชำวบ้ำนกลุ่ม

คนรกัษ์บ้ำนเกิด อ�ำเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย กล่ำวภำยหลงัรบัฟังค�ำพิพำกษำ

ว่ำ “น�้าตาที่ไหลออกมาไม่ใช่น�้าตาของผู้แพ้ แต่มันเครียด มันน้อยใจ คนมี

อ�านาจเขามองไม่เหน็ ท�าเป็นไม่รู ้ไม่เป็นไร ชาวบ้านถกูเหยยีบย�า่มาสารพดั

๑๓๕ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล
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ก็ไม่เป็นไร เราไม่ได้แคร์อยู่แล้ว แต่นี่เป็นน�้าตาที่ออกมาจากความเสียใจต่อ

กระบวนการยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้ ทีผ่่านมาทกุคนท�าเตม็ทีแ่ละยนืยนัว่าชาวบ้าน

จะสู้ต่อไป”๑๐ 

“ส่วนที่เจ็บช�้าน�้าใจมากที่สุด คือ ที่บอกว่าเหมืองทองค�าไม่ใช่

อตุสาหกรรมทีก่่อเกดิมลพษิโดยเชือ่รายงานของสถาบนัวจิยัแห่งหนึง่ทีบ่อก

ว่าสารพิษต่างๆ ไม่ได้เกินมาตรฐานและไม่มีผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่ง

แวดล้อมในพืน้ที ่ยิง่คดิกย็ิง่เหมอืนฝันร้าย พออ้างเรือ่งวชิาการเมือ่ใด ปากค�า

ของชาวบ้านจะไม่มีความหมายเลย เพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ ไม่มีเกียรติ 

ไม่มีศักดิ์ศรี”๑๑  

กรณีเขื่อนปากมูล
ควำมทรงจ�ำในควำมอยุติธรรมของผู้หญิงคัดค้ำนเหมืองทองค�ำ คง

ไม่ต่ำงจำกควำมทรงจ�ำของผู้หญิงนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนมำยำวนำน อย่ำง

สมปอง เวียงจันทร์ แม่ค้ำขำยปลำ แกนน�ำต่อต้ำนเขื่อนปำกมูล ที่เคยกล่ำว

ไว้ในวงพูดคุยของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เมื่อปี ๒๕๕๘ ว่ำ

 

๑๐ http://prachatai.com/journal/2016/12/69435.
๑๑ เพิ่งอ้ำง.

๑๓๖  



 “ฉันสู้มา ๓๐ ปี ตอนต่อสู้ใหม่ๆ เขาไม่เห็นเราเป็นมนุษย์ด้วยซ�้า เรา

หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดเราตาย ผู้หญิงมีบทบาทหนักในครอบครัว พอทรัพยากร

หาย ผูห้ญงิจะเดอืดร้อนมาก ผูช้ายถูกล่อง่าย ฝ่ายตรงข้ามจะล่อผูช้ายให้ไป

เที่ยว กินเหล้า ผู้หญิงหลอกยากกว่า ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลแผนในอนาคต ฉัน

ถกูฟ้องนบัสบิคด ีล่าสดุโดนคดซ่ีองสมุโจร  เจ้าหน้าทีบ่อกว่าเราเอาชาวบ้าน

ไปชมุนมุต่อต้าน เราบอกมันเรือ่งปากท้องมันห้ามไม่ได้ ถ้าคณุแก้ปัญหาเรือ่ง

ปากมูลได้ เราจะหยุดทันที”๑๒

กรณีที่บ่อนอก 
ไม่ต่ำงจำกควำมทรงจ�ำของ กระรอก หรือ กรณ์อุมำ พงษ์น้อย 

ประธำนกลุ่มรักษ์ท้องถ่ินบ่อนอก ภรรยำเจริญ วัดอักษร นักปกป้องสิทธิ

๑๒ “ชีวิต คิด และหวัง” ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, อ้ำงแล้ว.

เครดิตภำพ: https://prachatai.com/journal/2013/10/49232
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ชุมชน ซึ่งถูกฆ่ำเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๔๘  กระรอกกล่ำวว่ำ “๑๑ ปีของ

การตดิตามคดฆ่ีาเจรญิ วัดอกัษร เราได้เรยีนรูว่้ากระบวนการยตุธิรรมไม่มวีนั

เอือ้มมอืไปไปถึงผูบ้งการฆ่าได้ ถ้ามีกระบวนการท�าให้มอืปืนตายก่อนไปให้

ปากค�าต่อหน้าศาล ซ่ึงหมายความว่า ประชาชนผู้ต่อสู้กบัอทิธพิลอ�านาจเถือ่น

คงคาดหวังจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมได้ยากเต็มที” 

กระรอกยงักล่ำวย�ำ้ว่ำ “ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จะมอียูจ่ริงได้อย่างไร 

ถ้ามันได้มาด้วยการยื้อแย่ง การท�าลายปล้นชิงคนเล็กคนน้อย เพราะชาติ

ประกอบขึน้ด้วยชุมชนเลก็ๆ หลายๆ ชมุชน  ชมุชนเข้มแขง็ ชาติจงึเข้มแขง็”๑๓

 

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

ปัจจบุนัทัง้สมปอง กระรอก และผูห้ญงิคนกลุ่มคนรกัษ์บ้ำนเกดิยงัคง

ต่อสู้เพื่อควำมยุติธรรมต่อไปอย่ำงกล้ำหำญ

๑๓๘  

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



ผูห้ญงิ: ผูส้ญูเสียบคุคลทีรั่กจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

ผูห้ญงิกลุม่สดุท้ำยท่ีดิฉนัไม่อำจลมืท่ีจะกล่ำวถงึพวกเธอในวนันี ้คอืผูห้ญงิที่

สญูเสยีบคุคลท่ีรกัจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ กลุม่

แม่กรณีตำกใบ

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือน

แห่งกำรถือศีลอดของชำวมุสลิม เด็กหนุ่มหลำยคนออกจำกหมู่บ้ำนตำกใบ 

จงัหวดันรำธวิำส เพ่ือไปซ้ือหำอำหำรเพือ่ละศลีอด พร้อมกบัเลือกซือ้เส้ือผ้ำ

ส�ำหรบัคนทีเ่ขำรกัเพ่ือใช้ในวนัอฎีลิ ฟิตร ซึง่เป็นวนัเฉลิมฉลองวนัส้ินสุดของ

เดือนรอมฎอน เด็กหนุ่มหลำยคนในนั้นกลับถึงบ้ำนในวันถัดมำในสภำพ

ปรำศจำกลมหำยใจ หลำยคนพกิำร ในขณะทีอ่กีหลำยคนไม่มโีอกำสได้กลับ

บ้ำนอีกเลย 

เรื่องของผู้หญิงมลำยูมุสลิมอำจดูเร้นลับในสำยตำของคนนอกพื้นที่ 

หำกแต่หำกมีโอกำสได้สัมผัสกับชีวิตของพวกเธอ เรำจะพบว่ำผู้หญิงกลุ่มนี้

เป็นผู้กุมอนำคตของสังคมมลำยูมำกกว่ำผู้ชำยเสียอีก พวกเธอท�ำงำนหนัก

หำเลี้ยงลูกๆ และคนในครอบครัว ดูแลพ่อแม่ และยังท�ำหน้ำที่หลักในกำร

หำควำมเป็นธรรมให้คนในครอบครวัและชมุชนด้วย น่ำเสียดำยทีเ่รำไม่ค่อย

เห็นผู้หญิงเหล่ำนี้มีพื้นที่ทำงสำธำรณะ โดยเฉพำะพื้นที่ทำงกำรเมือง และ

กำรมีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจเช่นเดียวกับผู้หญิงในพื้นที่อื่นของประเทศ แต่

ด้วยควำมศรัทธำ ควำมเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้ำ ท�ำให้ผู้หญิงเหล่ำนี้มีควำม

เข้มแข็งอดทน และไม่ก้มหน้ำให้กับควำมไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้น 

 
๑๓๙ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล
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แยนะ สำแลแม แกนน�ำคนส�ำคัญของผู้หญิงเคยตอบค�ำถำมเมื่อมีผู้

ถำมเธอว่ำท�ำไมครอบครัวผู้สูญเสียกรณีตำกใบจึงไม่ฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อ

รัฐ ว่ำ “ถึงฟ้องไป เราก็ไม่มีทางชนะรัฐได้หรอก แต่เราอยากบอกว่าถึงแม้

เราไม่ฟ้องคดใีนศาล เรากร็ูอ้ยูว่่าใครเป็นคนผดิ ใครเป็นคนทีต้่องรบัผิดชอบ 

เราเชือ่ในพระเจ้าของเรา เราเชือ่ว่า พระเจ้าเท่านัน้ทีจ่ะให้ความยติุธรรมแก่

เราได้” และ “จนทุกวันนี้รัฐก็ยังมองว่าเราเป็นโจร รัฐไม่เคยไว้ใจเรา ทุกปี

ของเดอืนรอมฎอนเรายงัคงคดิถึงเหตกุารณ์ตากใบ คดิถงึลกูหลานทีเ่สยีชวิีต 

บาดเจ็บและสูญหาย หลายครอบครัวยังร้องไห้ เราไม่เคยลืม เรายังจ�าได้ดี

ถึงความไม่เป็นธรรม แม้รัฐจะให้เงินเยียวยา แต่เงินไม่ได้ท�าให้เราลืมเรื่องที่

เกิดขึ้น” 

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

๑๔๐  



กะแยนะ เล่ำถึงควำมทรงจ�ำของเธออีกว่ำ “กว่าที่เราจะมายืนตรงนี้

ได้ เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ลูกชายกะถูกจับตอนเหตุการณ์ตากใบ 

หลังจากนั้น อาแบ (สามี) ถูกยิงตาย จนวันนี้ยังจับใครไม่ได้ กะถูกค้นบ้าน

หลายคร้ัง แต่ไม่ได้กลัว เพราะเราไม่ได้ท�าผิดอะไร บางทีก็คิดว่าพระเจ้า

ทดสอบเราหรือเปล่า บางทก็ีคดิว่าเจ้าหน้าทีจ่ะมองเราเป็นโจรไหม เราต้อง

ใช้ความอดทนมาก กะเคยถูกหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่เรียกให้ไป

พบ ๒ ครั้ง แต่เราไม่ไป เพราะเราเชื่อว่าเราไม่ได้ท�าผิด เราเป็นผู้หญิง อายุ

ก็มากแล้ว จะมาจับเราท�าไม”๑๔ 

บางคนอาจบอกว่า ความยตุธิรรมเกีย่วพนัโดยตรงกับประชาธปิไตย 

แต่ประสบกำรณ์ของดิฉันแล้ว ดิฉันพบว่ำ กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ

เกดิข้ึนทัง้ภำยใต้รัฐบำลทหำรและรัฐบำลพลเรอืน  อย่ำงไรก็ด ีภำยใต้รฐับำล

พลเรือน ที่มีควำมเป็นประชำธิปไตย ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิ เสรีภำพใน

กำรแสดงควำมคดิเหน็ได้อย่ำงเปิดเผย เป็นอสิระ และเข้ำถงึกลไกกำรตรวจ

สอบมำกกว่ำรัฐบำลทหำร และประชำชนจะไม่หวำดกลัวในกำรแสดงควำม

คิดเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐ

ในเร่ืองของ “ความยุติธรรม” ควำมยุติธรรมเก่ียวข้องโดยตรงกับ

กำรงดเว้นโทษ ในหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทย กำรทีเ่จ้ำหน้ำทีก่ระท�ำ

ผดิแล้วไม่ต้องรับโทษ ถือเป็นเร่ืองธรรมดำทีส่งัคมไทยชำชนิ แต่ส�ำหรบัเหยือ่

แล้ว ควำมยตุธิรรม ยงัหมำยถงึ ควำมพร้อมรบัผดิ (Accountability) ควำม

รับผิดชอบ กำรชดใช้เยียวยำ รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันว่ำจะไม่มีกำร

๑๔ “ชีวิต คิดและหวัง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”, อ้ำงแล้ว. 

๑๔๑ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล
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ละเมิดซ�้ำ ซึ่งหมำยถึงกำรปรับปรุงกฎหมำย กำรสร้ำงกลไกที่ประชำชน

สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่รัฐ กำรปฏิรูปต�ำรวจ ปฏิรูป

ทหำร และปฏิรูปควำมมั่นคง

หลักควำมรับผิดชอบของรัฐ คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำร

คุม้ครองสทิธ ิเสรภีำพของประชำชน แต่หำกกำรใช้อ�ำนำจของเจ้ำหน้ำทีก่่อ

ให้เกิดกำรละเมิดสิทธิของประชำชน ก็ย่อมต้องได้รับกำรลงโทษเพื่อให้เจ้ำ

หน้ำทีข่องรฐัมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรกระท�ำของตน  เช่น ในกรณกีำรสลำย

กำรชุมนุมที่ตำกใบ กรณีกำรบังคับให้บุคคลสูญหำย กรณีกำรซ้อมทรมำน  

และกรณีนโยบำยสงครำมยำเสพตดิ กำรทีเ่จ้ำหน้ำทีท่ีก่ระท�ำกำรละเมดิสทิธิ

ของประชำชนไม่ได้รับกำรลงโทษ จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมของผู้มีอ�ำนำจที่ 

ไม่ต้องรับผิดในกำรกระท�ำของตนเอง หรือที่เรียกกันว่ำ “การปล่อยให้คน

ผิดลอยนวล”       

ในประเทศไทย เรำมักเรียกร้องให้เหยื่อให้ “อภัย” แล้ว “ลืม” 

เหตกุำรณ์ทีผ่่ำนมำ โดยทีร่ฐัและสงัคมไม่พดูถงึควำมส�ำคัญของกำรแสวงหำ

ควำมจริง ไม่สนใจในกำรแสวงหำควำมยุติธรรม ไม่เผชิญหน้ำกับอดีต และ

ไม่มีกำรน�ำตัวคนผิดท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรัฐมำลงโทษตำมกระบวนกำรยุติธรรม 

ไม่มีกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม และปฏิรูปหน่วยงำนควำมมั่นคง

กำรเยียวยำที่รัฐให้แก่ผู้เสียหำย เป็นเสมือนกำรสงเครำะห์ มำกกว่ำ

กำรส�ำนึกผิดในสิ่งที่รัฐได้กระท�ำไป ในหลำยครั้งหลังกำรเยียวยำยังมีกำร

ทวงบุญคุณกับเหยื่อและครอบครัว มีกำรขอให้เหยื่อสัญญำว่ำจะไม่มีกำร

๑๔๒  



ฟ้องร้องด�ำเนนิคดกีบัรฐัอกี กำรเยยีวยำในลกัษณะนีจ้งึไม่เป็นกำรคนืศกัดิศ์รี

ควำมเป็นมนุษย์ให้กับเหยื่อและครอบครัว หำกแต่เป็นกำรซ�้ำเติมบำดแผล

ทำงจิตใจให้เหยื่อมำกขึ้น

ที่ผ่ำนมำในประเทศไทยกำรลงโทษทำงอำญำกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีต้องรับ

ผดิชอบกำรละเมดิสทิธมินุษยชนเเทบไม่เคยเกดิขึน้เลย และในบำงครัง้ยงัมี

กำรตรำกฎหมำยเพื่อไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ต้องรับผิด 

เพื่อยุติกำรงดเว้นโทษ รัฐต้องตระหนักว่ำ ทุกควำมรุนแรงที่เกิดจำก

รัฐ รัฐต้องร่วมรับทุกข์ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เหยื่อเผชิญควำมยำกล�ำบำกแต่

เพยีงล�ำพงั รัฐต้องรับรูว่้ำทุกคร้ังท่ีเกดิควำมรนุแรง สงัคมจะเกดิควำมเกลยีด

ชัง สูญเสียควำมไว้วำงใจต่อรัฐ สำยสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐและประชำชนจะถูก

ท�ำลำย และยำกทีส่ร้ำงขึน้มำใหม่ รฐัจงึต้องไม่มดืบอดในกำรรบัรูค้วำมทกุข์

ยำกของประชำชน กำรให้เงินชดใช้ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ไม่ได้หมำยควำมว่ำรัฐและหน่วยงำนควำมมั่นคงจะหลุดพ้นจำก

หน้ำทีท่ีต้่องน�ำตวัผูก้ระท�ำผดิมำเข้ำสูก่ระบวนกำรยติุธรรม ทีส่�ำคญั กำรให้

ค่ำชดเชยด้วยเงนิจ�ำนวนมำกกไ็ม่อำจรับประกนัได้ว่ำกำรละเมดิเช่นนีจ้ะไม่

เกิดขึ้นอีกในอนำคต

๑๔๓ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล
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ความทรงจ�า

การรกัษาความทรงจ�า กรณกีำรละเมดิสทิธิมนษุยชน เป็นเรือ่งส�ำคญั และ

เป็นส่วนหนึ่งของกำรบันทึกประวัติศำสตร์ของควำมจริงในเร่ืองรำวกำร

ละเมดิสทิธมินุษยชนท่ีเกดิข้ึน นอกจำกนัน้ควำมทรงจ�ำจะท�ำให้กำรต่อสูเ้พือ่

ควำมยตุธิรรมยงัคงด�ำรงอยู ่กำรรกัษำควำมทรงจ�ำคือกำรรักษำประวติัศำสตร์ 

ซึ่งจะมีอิทธิพลต่ออนำคต เมื่อเกิดเหตุกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้ง

ใหญ่ๆ จะเกิดควำมทรงจ�ำร่วมของผู้คนในสังคม และท�ำให้เกิดกำรร่วมต่อ

ต้ำนควำมไม่เป็นธรรมร่วมกันของผู้คนในสังคม ในสังคมที่เปิดโอกำสได้มี

กำรถกเถียงอย่ำงอิสระ และเปิดเผย จะท�ำให้ทุกฝ่ำยเกิดกำรเตรียมกำรไม่

ให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนซ�้ำอีกในอนำคต เพรำะเมื่อเรำเรียนรู้สิ่งที่เกิด

ขึน้ในอดตี มนัจะเป็นกำรเตอืนเรำในกำรป้องกันไม่ให้เหตุกำรณ์เลวร้ำยเกดิ

ขึน้อีกในภำยหน้ำ และป้องกนัไม่ให้ควำมทรงจ�ำทีเ่ลวร้ำยบัน่ทอนจติใจของ

เหยื่อจนกลำยเป็นบำดแผลในใจซึ่งยำกจะเยียวยำ เหยื่อบำงคนเมื่อได้รับ

ผลกระทบจำกควำมรุนแรงซ�้ำ หรือไม่ได้รับกำรฟื้นฟู หรือควำมยุติธรรม 

ท�ำให้เหยื่อหลำยคนกลำยมำเป็นผู้ใช้ควำมรุนแรงเสียเอง

ทำงหนึ่งของกำรเยียวทำงบำดแผลควำมทรงจ�ำ คือกำรบันทึกเรื่อง

รำว กำรบันทึกประวัติศำสตร์ของเหยื่อ กำรบันทึกควำมทรงจ�ำจะท�ำให้

สังคมไม่ลืมอดีต แม้จะเป็นอดีตท่ีขมข่ืน แต่จะเป็นอดีตที่บอกเล่ำเรื่องรำว

ควำมเป็นมำของผู้สูญเสีย ซ่ึงแม้จะเป็นผู้แพ้ในสำยตำของรัฐ แต่เร่ืองรำว

ของพวกเขำจะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

๑๔๔  



กำรแก้ปัญหำกำรละเมิดสทิธมินุษยชนและควำมไม่เป็นธรรมโดยกำร

ขอให้เหยือ่ “ลืม” จงึไม่เป็นกำรแก้ปัญหำอดีต และป้องกนักำรละเมดิซ�ำ้ใน

อนำคต ซ�้ำร้ำยยังท�ำให้เหยื่อเกิดควำมทรงจ�ำที่เลวร้ำย และมีทัศนคติต่อ

ต้ำนรัฐ เพรำะกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน จะส่งผลกระทบเชิงลึกให้เหยื่อทำง

อ้อม ซึ่งคือครอบครัว ประสบปัญหำกำรไม่สำมำรถเชื่อมโยงตนเองเข้ำกับ

สังคมได้โดยง่ำย และท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตต่อไปของพวกเขำเป็นเรื่องยำก

ล�ำบำกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้เหยื่อประสบปัญหำควำมคับแค้นใจ และเกิด

ควำมกดดนัในกำรมปีฏสิมัพนัธ์กบัสงัคมรอบข้ำง เหยือ่หลำยคนมกัมอีำกำร 

Post-Traumatic Stress Disorder ซึ่งจะแสดงอำกำรในระยะยำว บำงคน

มีอำกำรหวำดกลัวและหวำดระแวงอยู่เป็นระยะเวลำยำวนำน ไม่ไว้วำงใจ

คนรอบข้ำง หรือมองโลกในแง่ร้ำย ซึง่ส่งกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยและจติใจ

ของเหยือ่อย่ำงร้ำยแรง นอกจำกนี ้ภำวะควำมคลุมเครอืท�ำให้เหยือ่ของกำร

บังคับสูญหำยสร้ำงจินตนำกำรของกำรสูญหำย ด้วยภำพของกำรทรมำน 

ทำรุณกรรม ควำมโหดร้ำย เจ็บปวด จนถึงกำรท�ำลำยหรืออ�ำพรำงศพ ซึ่ง

ส่งผลให้ครอบครัวเหยื่อส่วนมำกต้องทุกข์ทรมำนและพันธนำกำรตัวเองใน

เงำควำมทรงจ�ำที่โหดร้ำยทำรุณจนชั่วชีวิต

กำรปรองดองที่แท้จริงจึงไม่สำมำรถถูกบังคับยัดเยียดด้วยกฎหมำย

หรือค�ำสั่งใดๆ มันต้องสร้ำงขึ้นมำเองในจิตใจของสมำชิกในสังคม ผ่ำน

กระบวนกำรท่ีตระหนักถึงคุณค่ำและศักด์ิศรีของมนุษย์ทุกคน… กำร

๑๔๕ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ปรองดองต้องกำรควำมรูเ้กีย่วกบัควำมจรงิทีเ่กิดขึน้ เรำไม่อำจเรยีกร้อง หรอื

คำดหวัง ถึงกำรให้อภัย เว้นเสียแต่ว่ำคนที่ถูกเรียกร้องให้ท�ำกำรให้อภัยได้

รับรู้อย่ำงถ่องแท้ว่ำพวกเขำและเธอก�ำลังจะให้อภัย “ใคร” หรือ “สิ่งใด” 

กำรปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกำรแก้ไขปัญหำ และกำร

ชดเชยให้กบัเหยือ่ในสิง่ทีพ่วกเขำสญูเสยีไปแล้วเท่ำนัน้ หำกเรำเรียกร้องกำร

ให้อภัยจำกเหยื่อ ในขณะที่บรรดำคนซึ่งจะได้ประโยชน์จำกกำรให้อภัยนั้น 

ไม่เคยแสดงออกซึ่งควำมส�ำนึกผิดหรือยอมรับในควำมผิดที่พวกเขำได้

กระท�ำลงไป กำรให้อภัย ย่อมจะไม่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง หน�ำซ�้ำยัง

ท�ำให้เกิดกำรกระท�ำผิดซ�้ำซำกเน่ืองจำกผู้กระท�ำผิดไม่ต้องกังวลว่ำจะต้อง

รับโทษ

อย่ำงไรก็ดี การขอโทษ รวมถึงกำรยอมรับต่อสำธำรณะถึงข้อเท็จ

จริง และกำรยอมรับผิดชอบ เป็นรูปแบบของกำรชดใช้ควำมเสียหำยทำง

จติใจอย่ำงหนึง่ เป็นกำรชดใช้ควำมเสยีหำยทีไ่ม่เป็นตัวเงนิแก่เหย่ือ เป็นกำร

ท�ำให้เกดิควำมพงึพอใจรปูแบบหนึง่ เช่นเดียวกับกำรลงโทษผู้ก่อกำรละเมดิ

ก็เป็นอีกรูปแบบของกำรท�ำให้พึงพอใจ การขอโทษ การยอมรับความผิด 

เป็นอกีรปูแบบทีส่�าคญัของการชดใช้ความเสียหาย ส�าหรับเหย่ือของการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน การที่สาธารณะได้รับรู้ความทุกข์ทรมานของพวก

เขา และความจรงิเกีย่วกบัผูก้ระท�าความผดิ เป็นขัน้ตอนส�าคญัทีน่�าไปสู่

การฟื้นฟูและความปรองดอง

ในครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหำย ผู้หญิงยังคงประสบปัญหำจำกกำร

สร้ำงค�ำอธบิำยเก่ียวกบัเหตกุำรณ์ท่ีเกดิข้ึนกบับคุคลในครอบครวั โดยเฉพำะ

เด็กๆ เด็กส่วนมำกไม่เข้ำใจว่ำท�ำไปพ่อจึงไม่กลับบ้ำน ในขณะที่มีข่ำวลือว่ำ

๑๔๖  



พ่อของพวกเขำเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำผิด จึงท�ำให้ต้องหลบหนีไป เด็กๆ 

ต้องเผชญิกบัค�ำถำมจำกเพือ่นๆ หรอืครทีูโ่รงเรยีน เด็กๆ หลำยคนเติบโตมำ

กบัแม่ทีมี่ควำมเครยีดเรือ้รัง จำกปัญหำทำงเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม๑๕ 

ผู้หญิงในครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหำยต้องอยู่กับควำมทรงจ�ำอันขมขื่นเป็น

เวลำนำน โดยเฉพำะผู้หญิงในกลุ่มชำติพันธ์ุส่วนมำกไม่สำมำรถสมรสใหม่

ได้เม่ือสำมีหำยตัวไป ด้วยควำมเชื่อทำงศำสนำ ประเพณี และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

ไม่ต่ำงจำกประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ทุกปีเมื่อเดือนรอม

ฎอนมำถงึ ชำวบ้ำนจะนกึถงึเหตกุำรณ์ กำรสลำยกำรชมุนมุหน้ำสถำนตี�ำรวจ

ภูธรตำกใบ กำรเสียชีวิตของประชำชน ๗๘ คนเมื่อปี ๒๕๔๗ เหมือน

เหตุกำรณ์เพิ่งผ่ำนมำ ชำวมลำยูมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ยังจดจ�ำ

ประวัติศำสตร์ของควำมไม่เป็นธรรมจำกรัฐ แม้เมื่อปี ๒๕๕๕ รัฐบำลสมัย

นั้นได้มีมติเยียวยำครอบครัวผู้เสียหำยด้วยเงินก้อนใหญ่ แต่เงินไม่สำมำรถ

คนืศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ของผูค้นได้ ไม่มีใครตอบได้ว่ำท�ำไมกำรสลำยกำร

ชุมนุมท่ีท�ำให้เกิดกำรสูญหำย บำดเจ็บ พิกำร หรือกำรเสียชีวิตของผู้คน

จ�ำนวนมำกจงึไม่มีหน่วยงำนใดของรฐั หรือแม้แต่รฐับำลออกมำแสดงควำม

รับผิดชอบ เปิดเผยควำมจริง และน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมำเข้ำสู่กระบวนกำร

ยุติธรรม

๑๕ ประทับจิต นีละไพจิตร, “กำรบังคับบุคคลสูญหำย และนัยยะของควำมคลุมเครือ,” 

ใน ความรู้ ความลับ ความทรงจ�า บรรณำธิกำรโดย ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์ (กรุงเทพฯ: 

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.), ๒๕๕๙).

๑๔๗ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

กรณคีวำมเสยีหำยทำงจิตใจนัน้ ศำลสทิธมินษุยชนแห่งทวปีอเมรกิำ 

และศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ได้ก�ำหนดกำรชดเชยควำมเสียหำยแก่สิ่ง

ที่เรียกว่ำ “ควำมเสียหำยทำงจิตใจ” แก่เหยื่อ โดยศำลวินิจฉัยให้ให้กำร

ชดเชยควำมเสียหำยทำงจิตใจแก่เหยื่อและสมำชิกในครอบครัวของเหยื่อ 

ศำลเห็นว่ำ “ควำมเศร้ำส่วนบุคคลควรได้รับกำรพิจำรณำด้วย”๑๖

ถ้ำประเทศไทยไม่แก้ปัญหำควำมไม่เป็นธรรม และยติุวฒันธรรมกำร

งดเว้นโทษ อกีไม่นำนเรำจะมผีูค้นทีต่่ำงมบีำดแผลทำงใจเพิม่ขึน้ในแต่ละวนั 

บุคคลเหล่ำน้ัน คือ พยำนของควำมอยุติธรรมในแผ่นดินนี้ เรื่องเล่ำและ

บำดแผลในใจของพวกเขำและเธอ จะบอกเล่ำถงึควำมขมขืน่ทีไ่ด้รบัจำกรฐั 

รัฐที่เย่อหยิ่ง ไม่น�ำพำสนใจในกำรร่วมแบ่งปันทุกข์ของประชำชน ไม่โอบ

กอดผู้ทุกข์ยำก และผู้สูญเสีย รัฐที่เชื่อมั่นว่ำ อ�ำนำจคือควำมชอบธรรม ซึ่ง

ถ้ำเป็นเช่นน้ี ควำมไว้วำงใจระหว่ำงรฐัและประชำชนจะสูญส้ินลง กลำยเป็น

คนแปลกหน้ำ จนถึงเกลียดชังกัน รัฐจึงต้องระลึกเสมอว่ำ แม้จะไม่สำมำรถ

คืนชีวิตให้กับเหยื่อได้ แต่รัฐก็ไม่อำจปฏิเสธกำรคืนควำมเป็นธรรม และ

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ให้แก่เขำเหล่ำนั้น

ความหวงั จงึน่ำจะเป็นสิง่เดยีวทีท่�ำให้ผูร้กัควำมเป็นธรรม และหญงิ

นักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนยังคงยืนหยัดในกำรต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิโดยไม่

กลัว และพร้อมเผชิญหน้ำกับควำมไม่เป็นธรรมต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงแบบอย่ำง

กำรต่อสู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงของคนสำมัญ 

๑๖ สิทธท่ีิจะได้รับการเยยีวยา และการชดใช้ความเสยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชน

อย่างรนุแรงและกว้างขวาง, คู่มือนกัปฏบิตั,ิ คณะกรรมกำรนกันติศิำสตร์สำกล, ๒๕๔๙.

๑๔๘  



ทุกๆ วันดิฉันไม่เคยลืมที่จะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้ำ ที่พระองค์ให้ดิฉัน

มโีอกำสได้พบปะผูค้นมำกมำย เรือ่งเล่ำของแต่ละคนล้วนมคุีณค่ำ คนสำมญั

ที่อำจไม่มีใครรู้จัก คนเล็กๆ ที่เป็นผู้สร้ำงแรงบันดำลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คน

อีกมำกมำย คนทีใ่ช้ควำมทกุข์ยำกของตนเองเป็นเสมอืนกรวดทรำยทีป่ทูำง

ไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่ำของคนรุ่นต่อไป คนที่ไม่ท้อถอย ไม่

ยอมแพ้ และก้มหัวให้กับควำมไม่ชอบธรรมใดๆ 

เรำจึงควรขอบคุณพวกเขำร่วมกัน

๑๔๙ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจ�าบาดแผล



ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์๑

๑ ภำพในบทควำมนี้มำจำก http://pridi-phoonsuk.com
๒ ผู้จัดกำรโครงกำร ๑๐๐ ปีชำตกำล ศำสตรำจำรย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์, กรรมกำรมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นำคะประทีป และกรรมกำรมูลนิธิปรีดี 
พนมยงค์

กษิดิศ อนันทนำธร๒



วันเริ่มชีวิตคู่ ปรีดี-พูนศุข ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๔๗๑ 

สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เคยกล่ำวแต่เมื่อเป็น

พระธรรมปิฎกว่ำ “ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ มิใช่เป็นเพียงบุคคลหนึ่ง ที่

มีชื่อผ่านเข้ามาในประวัติศาสตร์ ในฐานะเป็นภริยาของท่านรัฐบุรุษอาวุโส 

ปรีดี พนมยงค์ เท่านั้น แต่ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็น

ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งด้วยทีเดียว อย่างน้อย ในกระแสแห่งความผันผวน

ปรวนแปรของเหตุการณ์บ้านเมือง ที่ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข ถูกกระทบ

๑๕๑ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

กระแทกอย่างหนักหน่วงรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่า ตลอดช่วงเวลายาวนาน 

ท่านผู้หญิงรู้เห็น รู้สึก มองสถานการณ์และเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร รวม

ทั้งน�าชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครอบครัว ลุล่วงผ่านพ้นมาได้

อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาอย่างมาก”๓

ในวำระ ๑๐ ปี แห่งกำรจำกไปของท่ำนผู้หญงิพนูศุข พนมยงค์ คู่ชวีติ

ของท่ำนผู้ประศำสน์กำรนั้น ขอน�ำภำพและถ้อยค�ำของท่ำนผู้หญิงพูนศุข 

สตรีผู ้“ไม่ขอรบัเกยีรตยิศใดๆ ทัง้สิน้” ผูซ้ึง่เป็นก�ำลังใจทีส่�ำคญัให้มหำบรุษุ

อย่ำงท่ำนผู้ประศำสน์กำรมีชีวิตที่มีควำมสุข แม้ต้องเผชิญกับควำมส�ำเร็จ

และควำมล้มเหลว อย่ำงขึ้นและลงอย่ำงสุดๆ ในชีวิตอันผันผวนก็ตำม

๓ บูชาธรรม บูชาคุณ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (๒ มกราคม ๒๔๕๕ – ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๐) (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), น. ๑๑. 

พูนศุขในวัย ๖ ขวบ ถ่ำยรูปกับพระยำชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธำดำ 
กับคุณหญิงเพ็ง พร้อมครอบครัว

๑๕๒  



ดังเมื่อครำวท่ำนได้รับรำงวัล “Outstanding Women in Bud-

dhism Awards” แห่งสหประชำชำติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ท่ำนได้แสดง

สุนทรพจน์ควำมตอนหนึ่งว่ำ “ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวพุทธศาสนิกชน 

ตั้งแต่เยาว์วัยบิดามารดาได้ปลูกฝังให้ลูกๆ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เมื่อ

แต่งงานมีครอบครัว สามีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึด

หลกัธรรมะเป็นสรณะ ชวีติทีผ่่านร้อนผ่านหนาวมา ๙๓ ปี มทีัง้ความสุขและ

ความทุกข์ ความส�าเร็จและความผิดหวัง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้

ช่วยให้ข้าพเจ้าด�ารงชีวิตอยู่ได้ หลักธรรมค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าทีว่่านัน้ คอื ธมโฺม หเว รกขฺต ิธมมฺจาร ึ ธรรมะย่อมรกัษาผูป้ระพฤติ

ธรรม ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา ทั้ง

ในยามสันติ ยามสงคราม และยามที่ชีวิตผันผวน โดยท�าตามหน้าที่อย่างรับ

ผิดชอบและตั้งสติอยู่เสมอ เราทุกคนจะประสบสันติสุขในใจ”๔ 

ตวัอย่ำงควำมกล้ำหำญและยดึมัน่ในหลักกำรของท่ำน เช่น ในคืนวนั

ที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๔๙๐ ที่มีรถถังไปยิงที่ท�ำเนียบท่ำช้ำง ที่พ�ำนักของท่ำน

รัฐบุรุษอำวุโส หลังจำกที่ท่ำนรัฐบุรุษอำวุโสหลบออกไปได้อย่ำงหวุดหวิด

แล้ว  ท่ำนผูห้ญงิได้ถำมทหำรทีม่ำในคนืนัน้ว่ำมำท�ำอะไร “พวกเราจะเปลีย่น

๔ พูนศุข พนมยงค์, ท่ำนผู้หญิง, “ค�ำกล่ำวของท่ำนผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ในโอกำสที่

ได้รับรำงวัล “Outstanding Women in Buddhism Awards” แห่งสหประชำชำติ 

วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๔๘ ณ ตึกสหประชำชำติ กรุงเทพฯ,” ใน ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ 

ทั้งสิ้น ๙๕ ปี ๔ เดือน ๙ วัน พูนศุข พนมยงค์ (กรุงเทพฯ: ลลิตำ สุดำ ศุขปรีดำ ดุษฎี 

วำณี, ๒๕๕๑), น. ๓๓๑.

๑๕๓ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

รัฐบาล” ทหำรตอบ ท่ำนผู้หญิงจึงได้ทักท้วงทันทีว่ำ “ท�าไมมาเปลี่ยนที่นี ่

ท�าไมไม่ไปเปลีย่นทีส่ภาเล่า”๕ น่ำเสยีดำยทีค่วำมข้อนี ้ไม่เป็นทีต่ระหนกัเลย 

แม้จะเนิน่นำนผ่ำนมำถึง ๗๐ ปีแล้ว ว่ำควรจะเปล่ียนรฐับำลกนัในรัฐสภำให้

ได้

๕ ดู พูนศุข พนมยงค์, “รัฐประหำร ๘ พฤศจิกำยน ๒๔๙๐,” ใน เพิ่งอ้ำง, น. ๑๗๘.

ถ่ำยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๔๙๕ ขณะที่ต�ำรวจน�ำไปศำลอำญำ
เพื่อขออ�ำนำจฝำกขัง ข้อหำกบฏภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร 

ขณะอำยุ ๔๐ ปี ๑๐ เดือน ๑๙ วัน

๑๕๔  



หลังจำกนั้นในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ท่ำนก็ถูกอ�ำนำจรัฐเบียดเบียนบีฑำ ถูก

ตัง้ข้อหำเป็นกบฏ ซ่ึงเรียกกนัว่ำ “กบฏสนัติภำพ” แต่เมือ่คุมขงัครบ ๘๔ วนั

แล้ว ไม่อำจหำหลักฐำนใดมำเล่นงำนท่ำนได้ ท่ำนจึงได้รับอิสรภำพออกมำ  

โดยทีย่งัไม่จ�ำต้องกล่ำวถงึว่ำระหว่ำงควบคมุตวัท่ำนไว้นัน้ ต�ำรวจได้พยำยำม

ท�ำสงครำมจิตวิทยำอยู่เสมอ เช่น กล่ำวว่ำรู้หรือไม่ว่ำนำยปรีดีนอกใจ แต่

ท่ำนผูห้ญงิกเ็ชือ่ในรกัแท้ท่ีมีต่อกนัอย่ำงไม่หวัน่ไหว  จนในบัน้ปลำยชวีติ ถึง

นำยปรีดจีะไม่ได้กลบัมำอยูท่ีเ่มอืงไทย แต่ทัง้สองกไ็ด้เคยีงคูก่นัอย่ำงยำวนำน

ทั้งในประเทศจีนและฝรั่งเศส

แม้เมื่อท่ำนรัฐบุรุษอำวุโสถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖  

แต่ท่ำนผู้หญิงก็ได้สำนต่อเจตนำรมณ์ในด้ำนต่ำงๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำง

น้อยคอืกำรเล่ำขำนเรือ่งรำวของสำมผีูซ่ึ้งเป็นคนดทีีเ่มอืงไทยไม่ต้องกำร เช่น 

“ในขณะท่ีมีชีวิตอยู่ นายปรีดี พนมยงค์ มิได้เรียกร้องหรือมุ่งหวังทวง

ต�าแหน่งในราชการหรือ รับประโยชน์ด้านทรัพย์สินเงินทองมาเป็นรางวัล

ตอบแทน ด้วยถือว่าการกระท�าทั้งหลายเป็นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อ

สนองคณุชาตแิละแผ่นดินเกดิเพยีงเท่านัน้เอง”๖ ควำมข้อนี ้ถ้ำชวนให้ผู้อ่ำน

สงสัย และอยำกท้ำทำยท่ำนผู้หญิงว่ำควำมจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ด้วยกำร

ไปศึกษำประวัติของท่ำนรัฐบุรุษอำวุโส ก็นับถือเป็นกำรจุดประกำยที่ดี 

ทีเดียว

๖ ด ูพนูศขุ พนมยงค์, “ค�ำกล่ำวในพธิเีปิดป้ำยช่ือ “ถนนปรดี ีพนมยงค์” ของท่ำนผูห้ญงิ

พูนศุข พนมยงค์ วันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๔๙ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ,” ใน เพิ่ง

อ้ำง, น. ๓๓๗.

๑๕๕ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐๑๕๖  

ในวันชำติจีน บนประตูสันติสวรรค์ 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ๑ ตุลำคม ๒๕๐๘

ท่ำนผู้หญิงพูนศุข ในวัย ๕๐ ปี ที่นครกวำงโจว พ.ศ.๒๕๐๕



ท่ำนผู้หญิงพูนศุขมีอำยุยืนยำวพอท่ีจะส่งต่อแนวคิดและอุดมกำรณ์

ของนำยปรดีไีปยงัคนรุน่หลงั ไม่ว่ำผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ ของสถำบนัปรดีี พนม

ยงค์ ท่ีท่ำนเป็นประธำน หรือกำรให้โอวำทในวำระต่ำงๆ โดยเฉพำะก็แก่

นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ซึ่งท่ำนเคยกล่ำวในวันแรกพบ ๑๑ 

พฤษภำคม ๒๕๔๙ ว่ำ

“ขอให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ เอานายปรีดี พนมยงค์ เป็นตัวอย่าง 

อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองมาชั่วชีวิต แต่ไม่เคยคิดหาประโยชน์ใส่ตัวเลย”๗ 

ท่ำนผู้หญิงพูนศุขให้โอวำทกับนักศึกษำที่ลำนปรีดี พนมยงค์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๔๙

๗ ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล (บรรณำธิกำร), คู่มือนักศึกษาใหม่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, ๒๕๕๓), น. ๔๕.

๑๕๗ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์



ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐๑๕๘  

รักแท้ท่ีคดิว่ำมแีต่ในนิยำยนัน้ ชวิีตของนำยปรดีีและท่ำนผูห้ญงิพนูศขุ

ได้แสดงให้ปรำกฏแก่ตำโลกเหน็แล้วว่ำ รกัแท้ในชวีติจรงิกม็อียู ่นอกจำกส่ิง

ที่ท่ำนทั้งสองเผชิญด้วยกันมำชั่วชีวิตแล้ว วันที่ท่ำนผู้หญิงพูนศุขถึงแก่

อนิจกรรมก็คือคืนของวันคล้ำยวันเกิดของนำยปรีดีนั่นเอง คือคืนวันที่ ๑๑ 

ต่อวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๐

ภำพชวีติท่ำนผูห้ญงิพนูศขุ ทีใ่นวยัสำวเป็นผูเ้ข้มแขง็ คล่องแคล่ว และ

กล้ำหำญ  ในวยัชรำเป็นผูอ่้อนโยน ใจด ีและเป็นคณุยำยท่ำนของใครหลำยๆ 

คน เป็นภำพชีวิตที่ชวนให้ใคร่ครวญและค้นหำว่ำ “ข้ำงหลังภำพ” เหล่ำนี้ 

มีอะไรอยู่บ้ำง

‘คุณลุงคุณป้ำ’ ของนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและในยุโรป 
ถ่ำยที่บ้ำนอองโตนี ชำนกรุงปำรีส



คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึก
คณะกรรมการจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�าปี ๒๕๖๐

ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๙๖/๒๕๖๐

 ๑.  นำงดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ที่ปรึกษำ

 ๒. นำยสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่ปรึกษำ

 ๓. นำยสันติสุข โสภณสิริ ที่ปรึกษำ

 ๔.  นำยกษิดิศ อนันทนำธร ประธำนอนุกรรมกำร

 ๕.  นำงนงลักษณ์ บัทเล่อร์ อนุกรรมกำร

 ๖.  นำยสำยฟ้ำ ตันธนำ อนุกรรมกำร

 ๗.  นำยยุทธนำ จังอินทร์ อนุกรรมกำร

 ๘.  นำงเฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี อนุกรรมกำร

 ๙.  นำงศุภณำ เย็นเป็นสุข อนุกรรมกำร

 ๑๐.  นำงประภำพันธ์ ว่องไว อนุกรรมกำร

 ๑๑.  นำงสำวนภวรรณ วรสิทธิ์ อนุกรรมกำร

 ๑๒.  นำยวชิร พลบุญ อนุกรรมกำร

 ๑๓.  นำงสำวณัฐกำญจน์ หันจรัส อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร

๑๕๙



ท่ำนผู้หญิงพูนศุขและนำยปรีดี พนมยงค์ 
กับนำงฉลบชลัยย์ พลำงกูร ที่ประเทศฝรั่งเศส

ขอร�าลึกถึง

ครูฉลบชลัยย์ พลางกูร
(๑๙ พฤศจิกำยน ๒๔๕๙ – ๖ เมษำยน ๒๕๖๐)

ครูใหญ่แห่งโรงเรียนดรุโณทยำน

ภรรยาผู้สละสำมีคือ นายจ�ากัด พลางกูร ไป “เพื่อชำติ เพื่อ humanity”

สตรีผู้หำญกล้ำท้ำทำยอ�ำนำจอันฉ้อฉล

คุณป้าผู้อุปกำระ “เหยื่ออธรรม” และลูกหลำนของคนเหล่ำนั้น

นบัแต่กำรลอบสงัหำรกลุม่รัฐมนตรอีีสำนอย่ำงเห้ียมโหดในทศวรรษ ๒๔๙๐

มำจนนักศึกษำในเหตุกำรณ์ ๖ ตุลำคม ๒๕๑๙

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

บรรณาธิการ





หนังสือที่ระลึก
ในวันปรีดี พนมยงค
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สันหนา 9 mm
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