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 ÃÑ°ºØÃØÉÍÒÇØâÊ »ÃÕ Ṍ ¾¹ÁÂ§¤� òôôó - òõõó 

õó »Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§ “»ÃÕ Ṍ ¾¹ÁÂ§¤� ¡Ñº  
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วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม คงอยูในใจและบันทึกไวในปฏิทิน

ของแตละทานวาเปนวันสำคัญท่ีตองมารวมกันรำลึกถึงทาน 

ผูประศาสนการ ซึ่งเปนท่ีเคารพรักของเราตลอดกาล และปน้ี

นับวาเปนปท่ีสำคัญเพราะเปนวันครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป 

ของทานผูประศาสนการ 

การจัดงานเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญน้ี สถาบันปรีดี พนมยงค 

ไดแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการหลายคณะ 

เพ่ือดำเนินงานน้ี โดยมีวัตถุประสงคเปนการตอยอดวันฉลอง 

ครบรอบ ๑๐๐ ปเมื่อ ๑๐ ปที่แลว 

การจัดงานดังกลาวไดเร่ิมดำเนินงานมาต้ังแตพฤษภาคม 

๒๕๕๒ และโดยท่ีโครงการสำคัญบางโครงการคงไมเสร็จทันในวันท่ี 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการฯ จึงตกลงใหการเฉลิมฉลอง

มีตอไปจนถึงสิ้นป ๒๕๕๓ 

โครงการสำคัญเปนอันดับแรก ก็คือ โครงการกอสราง

นิทรรศการถาวร หรือหองเรียนรู ปรีดี พนมยงค ที่สถาบันปรีดี  

พนมยงค ซึ่งกำลังเร่ิมดำเนินการ และจะทำพิธีเปดไดในวันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ นอกจากน้ัน มีโครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

และเว็บไซต ปรีดี-พูนศุข พนมยงค ละครเวที คีตศิลป วรรณกรรม 

ทัศนศิลป และการจัดพิมพหนังสือจำนวนมากดวยความรวมมือ 

ของสำนักพิมพตางๆ 

คณะผูจัดทำจุลสารฉบับพิเศษ ขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิ

หลายทานไดกรุณาเขียนบทความท่ีมีคุณคาและเหมาะสมดวย 

กาลเวลา เพ่ือปฏิบัติตามพระพุทธพจนที่วา การบูชาผูที่ควรบูชา

เปนมงคลอันสูงสุด 

 

คณะผูจัดทำจุลสารฉบับพิเศษ 

เน่ืองในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป  

รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค 
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เวลาเพียงหน่ึงวันไมสามารถจะบรรจุประวัติศาสตรทั้งเร่ืองเขาไวในตัวเองไดหมด  

วันหน่ึงเปนเพียงหัวขอสรุปรวบยอดของเหตุการณที่ประวัติศาสตรยอมรับในความสำคัญ เหตุการณนั้น

อาจลากยาวไปอีกหลายปในชีวิตของบุคคลผูมีบทบาทสำคัญของประวัติศาสตรนั้น 

ในสยามประเทศ เมื่ออยูในระยะเวลาคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ ไดมีเด็กเพศชายคนหน่ึง ตกฟาก

จากครรภมารดาในเรือนแพหนาวัดพนมยงค อำเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี ๑๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ 

ประมวลกฎหมายแพงบัญญัติวา 

“สภาพบุคคลยอมเริ่มเม่ือคลอด แลวรอดอยูเปนทารก” 

วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ยังไมเปนเหตุการณ 

เมื่อเวลาลวงมาถึงสามในสี่ของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ประวัติศาสตรของสยามไดมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญย่ิงจุดหน่ึง เมื่อคนหนุมรุนใหมจำนวนหน่ึง ไดรวมกันกอการอภิวัฒนพลิกประวัติศาสตรขึ้นหนาใหม 

ดวยการฉุดกงลอของกาลเวลาใหเคล่ือนที่ไปบนเสนทางสายใหม เสนทางสายประชาธิปไตย 

การอภิวัฒน ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนเหตุการณ ! 

วันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับบริบูรณ ฉบับแรกของสยาม แทน

ฉบบัชัว่คราวท่ีประกาศใชเมือ่วนัท่ี ๒๗ มถุินายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทัง้น้ีเปนผลสบืเน่ืองโดยตรงมาจากการอภิวัฒน

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 

วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ สถาปนา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ทำใหมีสถาน

ศึกษาเพ่ิมขึ้นในการใหการศึกษากวางข้ึน สำหรับพลเมืองเพ่ือสรางชีวิตใหมของตนเองและสังคมใหมที่การ

อภิวัฒน ๒๔ มิถุนายน นำมาให 

วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ วันสันติภาพ เปนวันท่ีสรุปผลรวบยอดของการดำเนินการใตดิน  

ตอตานญ่ีปุนในประเทศไทยของขบวนการเสรไีทย อนัเปนองคกรท่ีรวมมวลชนไวอยางกวางขวาง อยางไมเคย

มีมากอน รวมบรรดาผูรักชาติ รักแผนดินเมืองมารดร รวมทั้งคนไทยในตางประเทศ รวมกันอยางกระจาย 

ภายใตการนำของ “รูธ” ในการตอสูที่ในท่ีสุดก็สามารถเคล่ือนภูเขาแหงความปราชัย ในสงครามมหาเอเชีย

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§ 

ÁÙÅ¹Ô¸Ô»ÃÕ´Õ ¾¹ÁÂ§¤ � 
¹ÒÂÈÑ¡´ÔªÑÂ ºÓÃØ§¾§È � 
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บูรพาท่ีกำลังทับอยูบนอกของแผนดิน ออกไปพนเสนทางเดินไปสูความเปนอิสระเสรีและการมีอำนาจ

อธิปไตยอันบริบูรณไดอยางทะนงองอาจ 

“รูธ” ก็คือผูสำเร็จราชการแทนพระองคในเวลาน้ัน และผูสำเร็จราชการแทนพระองคสมัยน้ันก็คือ ปรีดี 

พนมยงค คนเดือนพฤษภาคม วันท่ี ๑๑ ป พ.ศ. ๒๔๔๓ 

บัดน้ีเวลาไดมาถึงจุดของเวลาปจจุบัน ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผานเสนทางของประวัติศาสตร

สยามมาเปนเวลา ๑๑๐ ป พอดี 

ขอยืนตัวตรง สงบ และน่ิง นอมใจใหระลึกถึงสายกระแสแหงเวลาท่ีเลยผานไปแลว จาก ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๔๔๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ และ ๑๖ 

สิงหาคม ๒๔๘๘ แลว โนมหัวคำนับ ดวยความเคารพ 

  

...เอกอภิชาตบุตรแหงแผนดินไทย... – ปรีดี พนมยงค 
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นายปรีดี พนมยงค  ถือเปนปูชนียบุคคลที่ 

ไดรับการเคารพยกยองจากคนไทยมาชานาน 

คุณูปการท่ีทานไดสรางไวใหกับสังคมไทยน้ันเปน

สิ่งท่ีมีคุณคา และเปนประโยชนตอประชาชนคน

ไทยอยางมากมายมหาศาล ดวยจิตใจอันแรงกลา 

เสียสละ ทั้งอุทิศแรงกายและสติปญญาดวยความ

มุงมั่นหวังที่จะใหประชาชนไทยกินดีอยูดี ภายใต

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยเปนประมุข  คุณงามความดีของทาน ดัง

เปนท่ีประจักษตอสาธารณชนในเวลาตอมา   

ผลงานสำคัญของนายปรีดี ที่มุงหวังสราง

รากฐานความม่ันคงใหแกสังคมไทย คือ การเสนอ

แผนพัฒนาประเทศ ในหนังสือ เคา โครงการ

เศรษฐกจิ ในป ๒๔๗๖ เน้ือหาแบงออกเปน ๓ ตอน 

คือ ตอนแรก เคาโครงเศรษฐกิจแหงชาติ ตอนท่ีสอง 

เคาโครงวาดวยการประกันความสุขสมบูรณของ

ราษฎร และตอนท่ีสาม เคาโครงวาดวยการ

ประกอบเศรษฐกิจ ซึ่งนายปรีดีมี เปาหมายให

เคาโครงการเศรษฐกิจดังกลาว บรรลุถึงเจตนารมณ

หลั ก ๖ ประการของคณะราษฎร วั น ท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ป ๒๔๗๕ โดยเฉพาะ หลักประการท่ีสาม 

ที่กลาววา รัฐตองบำรุงความสุขสมบูรณของ

ราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยจะตองจัดหางาน

ใหราษฎรทุกคนทำ และจะวางโครงการ

เศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 

นั้น มีความสอดคลองกันเปนอยางดี โดยนายปรีดี

ไดเสนอทางออกเร่ืองการประกันความสุขสมบูรณ

ของราษฎร และเห็นวาราษฎรทุกคนควรไดรับการ

ประกันจากรัฐบาล ดังท่ี ในปจจุบันเปนท่ีรูจักกันใน

นาม ประกันสังคม แมวาขอเสนอแผนพัฒนา

ประเทศของนายปรีดีจะยังไมบรรลุผลสำเร็จใน 

ทกุๆ ดาน แตแนวคดิท่ีวารฐัจะตองบำรงุความสุขแก

ราษฎรน้ัน เปนท่ีรับรูในสังคมปจจุบัน ซึ่งพิสูจนให

เห็นวานายปรีดี เปนผูมีความคิดกาวหนา มอง

การณไกลย่ิงไปกวาผูคนในยุคสมัยเดียวกัน 

ภายห ลัง ท่ีนายป รีดี ถึ งแก อสัญกรรม ๒ 

พฤษภาคม ๒๕๒๖ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มีมติใหดำเนินการสรางอนุสาวรียผูประศาสนการฯ 

ประดิษฐานอยูหนาตึกโดม ไวเพ่ือเปนการรำลึกถึง

คุ ณูปการและแสดงกตเวทิตาคุณแดผู กอตั้ ง

มหาวิทยาลัย และมีพิธีเปดเมื่อวันอังคารที่ ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๒๗ คุณูปการของนายปรีดียังไดรับ

การกลาวถึงในองคกรระดับโลก เมื่อป ๒๕๔๓ 

องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดประกาศให นายปรีดี 

พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส เปนบุคคลสำคัญของโลก

ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๐๐  ป  รัฐบาลในขณะ

นั้นไดแตงต้ังคณะกรรมการฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมกันจัดงานเฉลิมฉลองตลอดป ๒๕๔๓ ประกอบ

ดวยกิจกรรมหลากหลาย  เชน นิทรรศการภาพ

ศิลปะรัฐบุรุษอาวุโส  การจัดแสดงนิทรรศการ

ชีวประวัติและผลงานของนายปรีดี พนมยงค  การ

แสดงละคร คอนเสิรต การจัดพิมพหนังสือ ฯลฯ 

การจัดตั้ งอนุสาว รียท าน ท่ีศูนย รั งสิต เ พ่ือให 

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต รูจัก

นายปรดี ีพนมยงค ตอมาในป ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัย 

ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการปรับปรุงหอง 

อนุสรณสถานปรีดี พนมยงค ตึกโดม ชั้น ๒ ที่สราง

ในป ๒๕๓๕  เน่ืองจากอุปกรณการจัดแสดงเสื่อม

สภาพ และตองการปรับปรุงโครงเ ร่ืองเ น้ือหา

ÊÒÃ¨Ò¡Í¸Ô¡ÒÃº´Õ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 
ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹Ôμ Ôä¡Ã¾¨¹ � 
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นิทรรศการใหเห็นภาพลักษณ ตัวตนท่ีแทจริงของ

นายปรีดี พนมยงค ออกมาใหผูชมไดรูจักและเขาใจ

มากขึ้น การปรับปรุงแลวเสร็จและมีพิธีเปดในวันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  

ในป พ.ศ. ๒๕๕๓  จงึเปนวาระครบรอบชาตกาล 

๑๑๐ ป ของนายปรีด ีพนมยงค มลูนธิิปรดี ีพนมยงค

ไดแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๑๐ ป 

รฐับรุษุอาวุโส ปรดี ีพนมยงค  และคณะอนุกรรมการ

ฝายตางๆ ทำหนาท่ีเตรียมจัดงานเผยแพรเกียรติ

คุณและผลงาน เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติคุณ ใน

ฐานะผูนำท่ีซื่อสัตยสุจริตเปนนักประชาธิปไตย 

ผูสรางสรรคสันติภาพใหแกโลกและศึกษาแนวคิด

เพ่ือนำมาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน ตลอดจน

รวบรวมและเผยแพรผลงานใหทั่วถึงย่ิงข้ึน แผนงาน 

การดำเนินกิจกรรม  เนนถึงการเชิดชูเกียรติคุณ  

และเผยแพรอุดมการณ  หรือผลงานของรัฐบุรุษ

อาวุโส  ปรดี ี พนมยงค  โดยในสวนของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร รบัหนาท่ีคณะอนุกรรมการฝายเผยแพร

และเชิดชูเกียรติ ซึ่งไดดำเนินการจัดหาทุนสราง 

หองแหงแรงบันดาลใจปรีดี พนมยงค (นิทรรศการ

ถาวร ชีวประวัตินายปรีดี พนมยงค) ที่สถาบันปรีดี 

พนมยงค ซอยทองหลอโดยไดรับการสนับสนุน 

งบประมาณจำนวน ๓ ลานบาท จากบริษัท ปตท. 

จำกัด (มหาชน)  หองนิทรรศการถาวรดังกลาวมี

วัตถุประสงค เพ่ือใหคนรุนหลังไดมาศึกษาประวัติ

ชีวิต รวมถึงผลงานและคุณูปการ ของนายปรีดี 

พนมยงค  กำหนดแลวเสร็จและจะมีพิธีเปดวันท่ี 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดจัดงานวันปรีดี 

ในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม มาอยางตอเ น่ืองเปน

ประจำทุกป เปนวันท่ีชาวธรรมศาสตร ทั้งศิษยเกา 

ศิษยปจจุบัน ตมธก. รวมทั้งองคกรภาครัฐ  เอกชน 

และประชาชนทั่วไป รวมกันจัดกิจกรรม  มีพิธี

สักการะอนุสาวรีย ณ ลานปรีดี  ถวายสังฆทาน 

พระสงฆ  การมอบทุนการศึกษา และการจัดเสวนา

วิชาการ เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของทานท่ีได

สั่งสมไวใหแกชาวธรรมศาสตร และสังคมไทย และ 

เพ่ือใหคนธรรมศาสตรรุนตอๆ ไปไดรูจัก รำลึกถึง

และนำเอาคุณความดีของทานผูประศาสนการ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองมาเปน

แบบอยางในการดำรงชีวิตเพ่ือผดุงสังคมไทยให

วัฒนาสถาพรตอไปตราบนานแสนนาน รวมถึง

คติพจนที่ทานเคยจารไวดวยลายมือท่ีประดับอยูบน

ชั้นสองตึกโดม วา “ผลของการท่ีไดกอสรางไวดีแลว 

ยอมไมสูนยหาย” 

(ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ดงัจะเห็นไดอยางชดัเจนวา ใน “หลกั ๖ ประการ” 

ของ คณะราษฎรท่ีประกาศเปนนโยบายในการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเมืองไทยสูความเปน

ประชาธิปไตยเม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น “เศรษฐกิจ” 

และ “เสรีภาพ” ไดรับความเอาใจใสเสมอกับ 

เอกราช ความสงบเรียบรอย, ความเสมอภาค และ

การศึกษา. 

ทานปรีดี พนมยงค มีความเ ช่ือว า ท้ั ง ๖ 

ประการน้ีคือ เง่ือนไขของ “ประชาธิปไตย” ในความ

หมายท่ีวา ถาไมมเีอกราช ก็ไมมปีระชาธิปไตย, ไมมี

ความสงบเรียบรอย ก็ไมมีประชาธิปไตย, ในสวน

ของบานเมือง. สำหรับในสวนของราษฎรน้ัน หาก

ไมมีความเสมอภาค ก็ไมเปนประชาธิปไตย, และ

หากราษฎรไมมีการศึกษา ก็ไมมีประชาธิปไตย. 

แตที่โดดเดนไปจากความเขาใจทั่วไปก็คือทัศนะ

ของทานรัฐบุรุษอาวุโสในเรื่องของเศรษฐกิจและ

เสรีภาพ. 

ในเร่ืองของเศรษฐกิจ ทานปรีดีฯ ประกาศ 

สจัธรรมวา “ประชาธปิไตยโดยสมบรูณนัน้ หมายถึง 

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนรากฐานของ

สงัคม”. ตราบใดทีเ่ศรษฐกจิยงัไมเปนประชาธปิไตย 

“»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ   ã¹·ÑÈ¹Ð¢Í§·‹Ò¹ 

»ÃÕ´Õ  ¾¹ÁÂ§¤ �” 
´Ã.ÇÔªÔμÇ§È � ³ »‡ÍÁà¾ªÃ 

äÁ‹Ç‹Ò¼ÙŒã´¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ¼ÁàËç¹Ç‹Ò¤ÇÒÁâ´´à ‹́¹ã¹·ÑÈ¹ÐÇ‹Ò Œ́ÇÂ “»ÃÐªÒ Ô̧»äμÂ” 
¢Í§·‹Ò¹»ÃÕ Ṍ ¾¹ÁÂ§¤� ÁÕÍÂÙ‹ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ ò »ÃÐ¡ÒÃ ¤×Í ·ÑÈ¹Ðã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐ·ÑÈ¹Ð
ã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÊÃÕÀÒ¾. 

จะมีรัฐธรรมนูญท่ีมีสาระเปน “ประชาธิปไตย”  

ก่ี ฉบับ และจะมีการ เ ลือกตั้ ง ก่ี ร อย ก่ี พันครั้ ง 

ประชาธิปไตยก็ไมมีวันสมบูรณ. 
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ผมคิดวาบางทีทานปรีดี พนมยงค คงใครที่จะ

สั่งสอนคนรุนหลังวา ประชาธิปไตยมิใชสิ่งท่ีจะ

บรรลุไดดวยตัวอักษร ตราบใดที่ทัศนะทางสังคม

ของราษฎรยังไมเปนประชาธิปไตย และตราบใดท่ี

เศรษฐกิจยังไมเปนประชาธิปไตย ตราบนั้น ทัศนะ

ทางสังคมของราษฎรกไ็มมวัีนท่ีจะเปนประชาธิปไตย. 

ในเรื่องของเสรีภาพ ทานปรีดี พนมยงค ได

แสดงความกังวลตอการใชเสรีภาพมาต้ังแตแรก

เริ่ม เมื่อระบุเอาไวในหลัก ๖ ประการของคณะ

ราษฎร ขอที่ ๕ วา “จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ 

มีความเปนอิสระ : เมื่อเสรีภาพไมขัดตอหลัก ๔ 

ประการดังกลาวขางตน (คือความมั่นคงของ

ประเทศชาติ, ความสงบเรียบรอยของบาน

เมือง, การดำเนินชีวิตของราษฎร, และสิทธิ

เสมอภาคของบุคคลอ่ืน). ทานปรีดีฯ ตอตาน 

การใชเสรีภาพอันปราศจากขอบเขต, บั่นทอน

ความมั่นคงของประเทศ, สรางความปนปวนไมเปน

ปกติสุขแกสังคม, และละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลอื่น. 

เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ ทานปรีดี 

พนมยงค ในฐานะนายกรัฐมนตร ีไดกลาวสุนทรพจน

ในสภาผูแทนราษฎร มีความสำคัญตอนหน่ึงวา 

“ขาพเจารูสึกวามีความจำเปนท่ีจะตองซอม

ความเขาใจถึงหลักประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ

ซึ่งคณะราษฎรไดขอพระราชทานมาจากพระบาท

สมเดจ็พระปกเกลาฯ วา (คอื) ระบอบประชาธปิไตย

อันมีระเบียบตามกฎหมายและศีลธรรม และความ

ซื่อสัตยสุจริต, ไมใชประชาธิปไตยอันไมมีระเบียบ 

หรือประชาธิปไตยท่ีไรศีลธรรม  เชน  การใช

เสรีภาพอันมีแตจะใหเกิดความปนปวน ความ

ไมสงบเรียบรอย ความเส่ือมศีลธรรม. ระบอบ

ชนิดน้ีเรียกวาอนาธิปไตย (ไมเคารพกฎหมาย, ไมมี

ระเบียบ และกอความวุนวายทางการเมือง) หาใช

ประชาธปิไตยไม. ขอใหระวัง อยาปนประชาธปิไตย

กับอนาธิปไตย. อนาธิปไตยเปนภัยอยางใหญ

หลวงแกสั งคมและประเทศชาติ . ระบอบ

ประชาธิปไตยจะมั่นคงอยูได ตองประกอบดวย 

กฎหมาย ศีลธรรม และความซื่อสัตยสุจริต หรือใน

บางคร้ังในโบราณกาลเรียกวาการปกครองโดย

สามัคคีธรรม. การใชสิทธิโดยไมมีขอบเขตใต

กฎหมายหรือศีลธรรม หรือใชสิทธิโดยไม

สุจริต ไมใชหลักของประชาธิปไตย, ไมใชหลัก

ซึ่งคณะราษฎรขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ และ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ พระราชทาน

รัฐธรรมนูญใหแกประชาชนชาวไทยน้ัน ไมมีพระ

ราชประสงคใหเปนอนาธิปไตย”. 

จุดยืนในเรื่องของประชาธิปไตยในสวนท่ีเก่ียว

กับเสรีภาพดังกลาวขางตน ผมคิดวามีความชัดเจน

เพียงพอท่ีจะใชกำกับความคิดและพฤติกรรมของ

บรรดาบุคคลซึ่งมีความเคารพและศรัทธาทานปรีดี 

พนมยงค. 

๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 
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ในสถานการณปจจบุนั ผมคดิวาการจะแสวงหา

ความสมานฉันทคงเปนยากท่ีจะเปนไปได หากเรา

ไมแกดวยธรรมะ และธรรมะจะแกปญหาได ก็ตอง

นึกถึงพระเดชพระคุณทานพุทธทาสท่ีเนนสั่งสอน

เรื่องหลักไตรลักษณ โดยเฉพาะอนัตตา ฉะน้ันถา

เรานำคำสอนของทานพุทธทาสมาใช ก็จะทำใหทุก

คนลดอัตตาลงและความเห็นแกตัวก็ลดลงนอยลง

ไป การเห็นประโยชนแกประเทศชาติจะเปนที่ตั้งตน

ของการแกไขปญหาท่ีตรงประเด็น 

การจะเดินรอยตามคำสอนของทานพุทธทาส 

ก็ตองใหบุคคลผูมีบทบาทสำคัญในปญหาทำตน

เปนแบบอยาง โดยลดอัตตาลง และเห็นประโยชน

ของสวนรวมเปนประโยชนที่สูงสุดและปฏิบัติตาม

อุดมการณดังกลาว บุคคลอื่นๆ ซึ่งเปนพรรคพวกก็

คงไมมีปญหาอะไร เพราะเขามีแบบอยางท่ีดีและก็

จะปฏิบัติตามกันไปเอง 

เมื่อเราไดสูตรการแกปญหาไดแลว เราก็

ตองหาบุคคลที่จะเปนแบบอยางได เพราะผมเช่ือ

วาคนไทยมีคุณสมบัติดังกลาวอยูไมนอย และใน

ประวัติศาสตรประเทศไทยก็เคยมีบุคคลชั้นนำท่ีมี

ความเสียสละและทำประโยชนไวใหแกลูกหลานไว

มากมาย เราก็ตองเชิดชูทานดังกลาวและนำ

คุณูปการมาเผยแพรใหเปนท่ีประจักษชัดเปน 

สัจธรรม เพ่ือเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลัง ทาน 

ผูอานคงมีบุคคลดังกลาวอยูในใจของทาน แต

สำหรับผมมีบุคคลอยู ในหัวใจแลว ทานผู น้ัน 

คือ ทานอาจารยปรีดี พนมยงค ผูกอต้ังและ 

ผูประศาสนการของ ม.ธ.ก. สถาบันอันเปน

ท่ีรักของชาวเหลืองแดงและลูกแมโดมน่ันเอง 

ที่ผมกลาพูดเชนน้ัน ผมมีขอเท็จจริงสนับสนุนดังท่ี

จะกลาวสรุปคุณสมบัติและคุณูปการของทาน 

ดังตอไปนี้ 

๑ . ทานเปนแบบอยางของคนซ่ือสัตย 

สุจริตจริงๆ เร่ิมดวยซ่ือสัตยสุจริตในเร่ืองสวนตัว

และครอบครัว สุจริตในอาชีพและการปฏิบัติ 

ของทานไมวาจะอยูในฐานะขาราชการ อาจารย 

นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร และนักการเมืองใน

ทุกระดับ ตั้ งแตระดับผูแทนราษฎร รัฐมนตรี 

และนายกรัฐมนตรี รวมท้ังในตำแหนงท่ีสูงสุดคือ

ในฐานะผูสำเร็จราชการแทนพระองค สุดทายใน

   ºØ¤¤Å 
¼ÙŒà»š¹áººÍÂ‹Ò§ 
ÊØâ¢ ÊØÇÃÃ³ÈÔÃÔ 

  ã¹¢³Ð·ÕèÊÑ§¤Áä·Â¡ÓÅÑ§»ÃÐÊºÀÒÇÐÇÔ¡Äμ¨Ò¡¡ÒÃáμ¡ÊÒÁÑ¤¤Õ áÅÐÊ‹Ç¹ãËÞ‹¡çàÃÕÂ¡ËÒ¤ÇÒÁã¹¢³Ð·ÕèÊÑ§¤Áä·Â¡ÓÅÑ§»ÃÐÊºÀÒÇÐÇÔ¡Äμ¨Ò¡¡ÒÃáμ¡ÊÒÁÑ¤¤Õ áÅÐÊ‹Ç¹ãËÞ‹¡çàÃÕÂ¡ËÒ¤ÇÒÁ
ÊÁÒ¹©Ñ¹·� â´ÂºÒ§·‹Ò¹¡çàÊ¹Í·Ò§ÍÍ¡ãËŒ àª‹¹ μŒÍ§ËÒ·Ò§¾Ù´¨Ò¡Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§¾ÃÐÊ§¦ �·‹Ò¹¡çÁÕàÁμμÒÊÁÒ¹©Ñ¹·� â´ÂºÒ§·‹Ò¹¡çàÊ¹Í·Ò§ÍÍ¡ãËŒ àª‹¹ μŒÍ§ËÒ·Ò§¾Ù´¨Ò¡Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§¾ÃÐÊ§¦�·‹Ò¹¡çÁÕàÁμμÒ
ãËŒ¤μÔμ‹Ò§æ à¾×èÍá¡Œ»̃ÞËÒ¹Õé ÊÓËÃÑº¼Á¡çàª‹¹¡ÑºÃÒÉ®Ã·ÑèÇä» ÁÕ¤ÇÒÁË‹Ç§¡Ñ§ÇÅ¶Ö§Í¹Ò¤μ¢Í§ãËŒ¤μÔμ‹Ò§æ à¾×èÍá¡Œ»̃ÞËÒ¹Õé ÊÓËÃÑº¼Á¡çàª‹¹¡ÑºÃÒÉ®Ã·ÑèÇä» ÁÕ¤ÇÒÁË‹Ç§¡Ñ§ÇÅ¶Ö§Í¹Ò¤μ¢Í§
»ÃÐà·ÈªÒμÔÇ‹Ò¨ÐÁÕ·Ò§ÍÍ¡¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ áÅÐÂÑ§¹Ö¡àÊÕÂ´ÒÂâÍ¡ÒÊ·ÕèàÁ×Í§ä·ÂàÃÒÁÕÊÔè§ Ṍæ ÁÒ¡ÁÒÂ ÁÕ¤¹»ÃÐà·ÈªÒμÔÇ‹Ò¨ÐÁÕ·Ò§ÍÍ¡¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ áÅÐÂÑ§¹Ö¡àÊÕÂ´ÒÂâÍ¡ÒÊ·ÕèàÁ×Í§ä·ÂàÃÒÁÕÊÔè§ Ṍæ ÁÒ¡ÁÒÂ ÁÕ¤¹
Ṍæ ÁÒ¡ÁÒÂ¡ç¹‹Ò¨Ðà»š¹»ÃÐà·È·ÕèÍÂÙ‹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊØ¢ÊºÒÂä Œ́ Ṍæ ÁÒ¡ÁÒÂ¡ç¹‹Ò¨Ðà»š¹»ÃÐà·È·ÕèÍÂÙ‹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊØ¢ÊºÒÂä Œ́ 
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ฐานะพลเ มืองจนอวสานแห งชี วิ ตของท าน 

ประจักษพยานท่ีแนชัดคือผลงานของทานลวน

สรางประโยชนแกประเทศชาติอยางมหาศาล แต

ในฐานะสวนตัวแทนท่ีจะร่ำรวยข้ึน แตกลับจนลง

จนลง 

ตลอดชีวิตของทาน ทานไดเขาถึงธรรมะและ

นำมาปฏิบัติอยางเครงครัด โดยเฉพาะการลด

อัตตา และการเห็นผลประโยชนของสังคมและ

ประเทศชาติเปนสำคัญ และในความคิดและการ

กระทำของทานมุงไปที่ความสุขสมบูรณของราษฎร 

และเพ่ือความเจริญของประเทศชาติ และท้ังๆ  

ที่ทานไมเคยบวชเรียนตามประเพณี แตทานได

เลือกเสวนากับพระสงฆที่มีปฏิปทาท่ีถูกตอง ซึ่ง

ขณะน้ันเปนภิกษุหนุมองคหนึ่ง คือทานพุทธทาส 

ทานไดเรียนและปฏิบัติธรรมะโดยถูกตอง โดย 

ตั้งตนท่ีหลักไตรลักษณ และทานก็ไดยึดถือหลัก

ธรรมมาตลอดชีวิต หลักธรรมน่ีแหละท่ีทานไดสราง

คุณูปการอยางมหาศาลใหแกประเทศชาติและ

ราษฎรไทยท้ังมวล 

๒ . ทานอาจารย เปนผู มีความรูความ

สามารถ ทานอาจารยไมเพียงแตเปนคนเรียนเกง 

ที่สามารถนำวิชามาใชในทางปฏิบัติ เปนพหูสูต 

ความรูความสามารถของทานเพียบพรอมในเกือบ

ทุกดาน เปนนักกฎหมาย นักเศรษฐกิจและการคลัง 

นักปกครอง นักสังคม ฯลฯ ที่ดีเย่ียม และยังนำ 

วิชาการวิทยาศาสตรมาใชประกอบการปฏิบัติงาน  

ผลงานของทานไมวาจะอยูในหนาท่ีใด ตำแหนงใด 

ลวนเห็นไดชัดและโดดเดน คุณูปการอันมหาศาล

ของทานมุงโดยตรงตอผลประโยชนของประชาชน

จริงๆ มีคนพูดกันวาจะหาคนเกงและคนซ่ือสัตย

และมีคุณธรรมในคนๆ เดียวกัน มักจะหาไดยาก

มาก คำพูดน้ีอาจเปนจริงอยูบาง แตสำหรับทาน

อาจารยปรีดี พนมยงค นาจะเปนขอยกเวน เพราะ

ทานท้ังเกงและซื่อสัตยโดยยึดธรรมะเปนหลักใน

การทำหนาท่ีและเสียสละประโยชนสวนตัวไดจริงๆ 

๓. ทานอาจารยเปนผูมีวิสัยทัศนท่ีแทจริง 

คำวาวิสัยทัศน หรือ VISION เปนคำพูดท่ีใชกัน 

แพรหลาย โดยเฉพาะในหมูนกัการเมือง ทัง้นีเ้พราะ

ความเชื่อวา ผูนำหรือนักการเมือง ผูรับผิดชอบ 

การบริหารบานเมืองจะตองมองการณไกล ไมใช

มองวาวันนี้ พรุงนี้ หรือเดือนหนา ปหนาจะทำอะไร 

แตเทาท่ีผมติดตามการเมืองของเรามามากกวา 

๖๐ ป ผมคิดวา เกือบจะหานักการเมืองท่ีมีวิสัย

ทัศนตามความหมายท่ีแทจริงในบานเราไมไดเลย 

เพราะเกือบทุกทานจะคิดและกระทำการใดก็เพ่ือ

แกไขปญหาเฉพาะหนา และเสียเวลาจากการ

โตตอบกันไปกันมาเสียสวนใหญ อยางไรก็ดี ผมยัง

ภูมิใจวา โชคดีที่เมืองไทยไดเคยมีนักการเมืองผูมี

วิสัยทัศนที่แทจริง ทานผูนั้นคือ ทานอาจารยปรีดี 

พนมยงค 

ที่ผมกลากลาวเชนน้ี เพราะผมไดติดตามแนว

ความคิดและผลงานของทานอาจารยปรีดีมาโดย

ตลอด ผมเห็นวาแนวความคิดและการปฏิบัติงาน

ของทานในอดีต สะทอนใหเห็นถึงภาวะของการ

เปนรัฐบุรุษและผูนำท่ีมีวิสัยทัศนที่แทจริง ผมจะขอ

ยกตัวอยางเฉพาะท่ีสำคัญและเห็นไดชัดเจนเพ่ือ

ประกอบคำกลาวขางตน ดังตอไปนี้ 

๓.๑ วิสัยทัศนในการสรางประชาธิปไตย 

ทานไดใหความสำคัญแกการสรางความเขาใจใน

เ ร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแก

ราษฎรเปนอยางมาก เพราะหากราษฎรสวนใหญ
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ไมเขาใจวิถีทางปกครองตนเองซ่ึงเปนของใหมของ

คนไทย ประชาธิปไตยก็ไปไมรอด ดวยเหตุนี้ ทาน

จึงสรางรากฐานความเขาใจเร่ิมจากชุมชน โดยได

เสนอกฎหมายใหมี เทศบาลทุกตำบล ในการ

ปกครองระบบเทศบาล ก็จะมีการเลือกต้ังสมาชิก

สภาตำบลและคณะมนตรีตำบล จำลองแบบมา

จากระดับชาติ เจตนารมณก็เพ่ือจะใหราษฎรได

ศึกษาดวยการปฏิบัติจริงๆ และเขาใจพ้ืนฐานของ

การปกครองตนเองและรักษาประโยชนของตนเอง 

เม่ือราษฎรไดคอยๆ เขาใจและชินกับการดูแล

ตนเองในสังคมใกลตัวแลว ตอไปเมื่อไปถึงการ

เลือกตั้งระดับชาติ เขาก็จะซึมซาบโดยอัตโนมัติ  

นาเสียดายท่ีผูรับผิดชอบรุนตอๆ มาไมไดสานตอ

แนวความคิดนี้ เพราะหากไดทำตอเนื่องมากวา 

๖๐ ป ปานน้ีเราคงไมตองหวงใยและหาทางขจัด

การซ้ือสิทธิขายเสียง ซึ่งเปนปญหาหนักอกของคน

ไทย และเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงตอการเดิน

ไปสูเสนทางประชาธิปไตย 

นอกจากน้ีเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรที่ทาน

ใหสิทธิเสรีภาพแกสตรีเทากับบุรุษ และไดใหสิทธินี้

มากอนประเทศพัฒนาบางประเทศเสียอีก 

๓.๒ วิสัยทัศนในทางเศรษฐกิจ ทานอาจารย

ไดใหความสำคัญแกเร่ืองเศรษฐกิจไมนอยกวาเร่ือง

การเมือง ทานจึงมีนโยบายแนวแนที่จะปลดเปลื้อง

ความทุกขของราษฎร และยกฐานะใหราษฎรอยูดี

กินดี แตเศรษฐกิจตองวางรากฐานไปขางหนาอีก 

๒๐-๓๐ ป แตนาเสียดายท่ีผูที่เก่ียวของในขณะนั้น

ตามความคิดทานไมทัน เปนผลใหทานถูกกลาวหา

และตองออกเดินทางไปตางประเทศช่ัวคราว 

อยางไรก็ดี เมื่อทานกลับจากตางประเทศและ

พนขอกลาวหา และกลับเขามารับหนาท่ีในฐานะ

รัฐมนตรีอีกครั้ งหนึ่ ง  ทานก็ เริ่มอภิ วัฒนทาง

เศรษฐกิจหลายเร่ือง  ที่สำคัญก็คือยกเลิกภาษี 

รัชชูปการและใหใชประมวลรัษฎากรซึ่งใหความ

เปนธรรมแกราษฎร คือใครมีรายไดมากก็เสียมาก 

รายไดนอยก็เสียนอย นอกจากน้ีทานยังไดจัดตั้ง

ธนาคารชาติ เพ่ือเปนสถาบันท่ีจะรักษาเสถียรภาพ

ของการเงิน เสนอใหออก พ.ร.บ. งบประมาณ เพ่ือ

ใหมีการควบคุมการใชภาษีอากรท่ีเก็บจากราษฎร

อยางรัดกุมและสมประโยชน กลาวไดวา ในสมัยท่ี

ทานอาจารยเปนรัฐมนตรีคลัง เสถียรภาพทางการ

เงินของประเทศมีความมั่นคงมาก 

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดก็คือ ในสมัยทานเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประเทศไทยมี

ทุนสำรองเงินตราท้ังหมดเปนเงินปอนดสเตอริงก 

แตทานไดคาดการณไดแมนยำวา เงินอังกฤษจะ

เส่ือมราคาลง ทานจึงสั่งใหเงินทุนสำรองสวนหน่ึง

ไปซื้อทองคำประมาณ ๓๕ ลานกรัม แลวนำมาเก็บ

ไวที่หองนิรภัยของกระทรวงการคลัง ตอมาเงิน

ปอนดเสื่อมราคาลงตามคาด รัฐบาลอังกฤษไดลด

คาเงินปอนดลงปอนดละ ๒๐ เซนตสหรัฐ จึงทำให

ประเทศชาติไดรับผลประโยชนมหาศาล ที่นา

ประหลาดใจคือกอนท่ีอังกฤษจะลดคาเงินอีกคร้ัง

หน่ึงเพียงวันเดียว ทานไดโอนเงินเปนครั้งที่สอง 

โดยโทรเลขส่ังโอนเงินปอนดอีกสวนหน่ึงเปนเงิน

เหรียญสหรัฐ โดยส่ังการใหโอนไปเพียง ๖ ชั่วโมง 

กอนอังกฤษลดคา 

การนำเงินปอนดไปซื้อทองคำและการโอนเงิน

ปอนดไปซื้อดอลลารสหรัฐนี้ ตัวทานเองไมเคยใช

ใหเปนประโยชนแกตัวทานเลย 

อีกเร่ืองหน่ึง คือเม่ือญี่ปุนขอยืมเงินบาทเพ่ือใช

ในระหวางยึดครองไทย และนายกรัฐมนตรีในขณะ

นั้นยินยอม แตทานปรีดี ในฐานะรัฐมนตรีคลัง

คัดคาน จนเปนผลใหทานพนตำแหนง ไปเปน 

ผูสำเร็จราชการแทนพระองค ตอมาไทยก็ยอมให

ญ่ีปุนยืมเงินบาทได รัฐมนตรีคลังคนตอมาหา

ทางออกท่ีจะทำใหเราไมเสียเปรียบไมได จึงได

ปรึกษาทานปรีดี ทานแนะนำวาใหกำหนดเง่ือนไข

ใหญ่ีปุนใช เ งินคืนดวยทองคำโดยทำการผูกหู

ทองคำไวที่ธนาคารชาติญ่ีปุน ญ่ีปุนจำตองยอม 
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ดวยเหตุนี้เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ฝายสัมพันธมิตร 

จึงไมสามารถยึดทองคำน้ีได เพราะไดผูกหูไววา

เปนของไทย จึงไมใชทรัพยสินของชนชาติศัตรู  

คำแนะนำของทานปรีดี ทำใหไทยไดประโยชน 

ที่ไมตองเส่ียง และไดหลักประกันท่ีมีแตราคาสูงขึ้น 

ในดานเกษตร ทานอาจารยมีความหวงใยใน

ฐานะและความยากลำบากของเกษตรกรเปนพิเศษ 

ตัวทานก็เคยชวยบิดาทำนาดวยตนเอง นอกจากจะ

เสนอต้ังสหกรณอเนกประสงค เ พ่ือตัดปญหา

คนกลาง (ดำเนินไมไดเพราะเปนสวนหน่ึงของ

เคาโครงการเศรษฐกิจ) ทานอาจารยยังไดยกเลิก

อากรคานา และมีแผนการท่ีจะใหชาวนามีที่ดิน 

ทำกินเปนของตนเองดวย 

ในเร่ืองวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจ ผมไดรับการ

บอกเลาจากผูใหญที่เชื่อถือได ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือ

เร่ืองการสงออกขาว หลังจากทานกลับจากเยือน

สหรัฐอเมริกา ทานไดเสนอคณะรัฐมนตรีวาจาก

การสังเกตการณทานคิดวา ในอีกประมาณ ๒๐ ป

ขางหนา สหรัฐจะเปนคูแขงการคาขาวกับไทย 

เพราะในสหรัฐมีพ้ืนท่ีจำนวนมากท่ีอากาศอำนวย

ใหปลูกขาวได และถาเขาเร่ิมปลูกขาวเขาจะมีขาว

ที่มีคุณภาพดีเทาเราหรือดีกวาเรา ขอคิดของทาน

ไมไดรับการตอบสนอง เพราะรัฐมนตรีสวนใหญ

เห็นวาเปนเร่ืองที่ไมนาเปนไปไดที่จะมีประเทศใด

ผลิตขาวดีเทากับของเราและมาแขงขันกับเราได 

โดยเฉพาะสหรัฐในขณะนั้นไมมีว่ีแวววาจะเปน

ประเทศท่ีปลูกขาวไดดี 

เ ร่ืองที่สองคือ เ ร่ืองการอนุรักษปาไม ทาน

อาจารยไดเล็งเห็นภยันตรายจากการลักลอบตัดไม

ทำลายปา ทานจึงเสนอวาหากไมหามาตรการ

ปองกันอยางจริงจัง ตอไปอีก ๓๐ ปขางหนา 

ประเทศเราจะเปล่ียนจากการสงออกไมสัก มา

เปนการสั่งไมเขาประเทศแทน ปรากฏวาในคณะ

รัฐมนตรีก็ไมมีใครสนใจตอขอสังเกตของทาน  

มีรัฐมนตรีทานหน่ึงยังกลาววาถึงตอนนั้นพวกเรา 

ก็ตายกันหมดแลว 

จะเห็นไดวาเมื่อเวลาผานมา ขอสังเกตและขอ

เสนอของทานท้ังสองเรื่องก็เปนจริงทุกประการ 

๓.๓ วิสัยทัศนในการศึกษา ทานอาจารยได

ใหความสำคัญแกการศึกษาเปนพิเศษ เพราะการ

ศึกษาเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

และประชาธิปไตย ทานจึงไดกำหนดเร่ืองการ

ศึกษาไวในหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร 

ทานไดเร่ิมปฏิบัติจริงจังในสองระดับ ในระดับ

อุดมศึกษา ในขณะน้ันมีมหาวิทยาลัยเพียงแหง

เดียว ไมเพียงพอท่ีจะผลิตคนท่ีมีความรูมาชวย

พัฒนาประเทศไดทันการณ ทานจึงไดจัดตั้ ง

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (มธก.) 

มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยเปดเปนคร้ังแรก สอน

เนนหนักไปในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ถึงแม มธก. จะมเีพียง ๒ คณะ คอืคณะธรรมศาสตร

และคณะการบัญชี แตในหลักสูตรธรรมศาสตร

บัณฑิต แมจะเนนการสอนกฎหมายเปนหลัก แต

ก็ไดสอนวิชารัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และการทูต

ดวย ทั้งนี้เพ่ือจะผลิตบัณฑิตมารับใชประเทศใน 

แขนงสำคัญๆ ไดครบถวน ซึ่งก็ไดผลตามที่ทาน 

มุงหมายไว เพราะธรรมศาสตรบัณฑิตและผูจบ

ประกาศนียบัตรทางบัญชีไดออกมารับใชประเทศ

และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในเวลา

ตอมาเปนจำนวนมากมาย 

นอกจากนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ ทานยังไดตั้ง

โรงเรียนเตรียมปริญญาเพื่อเตรียมตัวเขาศึกษาใน 

มธก. โดยเฉพาะ เรียกช่ือยอวา ตมธก. มีอยู ๘  

รุน หลักสูตร ตมธก. นาสนใจมาก วิชาท่ีเรียนใน

ขณะน้ันมีเชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา

บาลี วรรณคดี ประวัติศาสตรสากล พุทธประวัติ 

ปรชัญา เทคโนโลยี ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย

และการบัญชี ชวเลข พิมพดีด และดนตรี เปนตน 

วิชาบางวิชาสอนและสอบเปนภาษาตางประเทศ 

ครูของโรงเรียนเตรียมจำนวนมากจบจากตาง

ประเทศ (หลายคนจบปริญญาเอก) และทางธรรมะ
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ก็ไดครูที่จบเปรียญ ๙ ประโยคหลายทานมาสอน 

จากหลักสูตรนี้สะทอนใหเห็นวิสัยทัศนของทาน 

ที่จะตระเตรียมบุคคลใหพรอมที่จะศึกษาระดับสูง

ทั้งในดานฐานความรูทางวิชาการและจริยธรรม 

ในระดับประถมศึกษา ทานไดเสนอใหจัดต้ัง

โรงเรียนเทศบาลแลประชาบาลท่ัวประเทศ เพ่ือเปด

โอกาสใหเด็กไทยจะอยูที่ไหนก็ตาม มีโอกาสเรียน

หนังสือโดยเทาเทียมกัน 

อยางไรก็ดี การศึกษาจะมีผลตามเปาหมายจะ

ตองใชเวลานานและกระทำอยางตอเน่ือง และตอง

ทำไปในทิศทางที่ถูกตอง ฉะน้ันผูที่จะรับลูกตอ 

จากทาน ก็ตองสานแนวความคิดของทานอยาง 

ตอเน่ืองและจริงจัง 

๓ .๔ วิสัยทัศนในดานการตางประเทศ 

และสันติภาพ ในระยะส้ันๆ ที่ทานอาจารยได 

เปนรัฐมนตรีวาการตางประเทศ ทานไดใชความ

กลาหาญในการเขาไปแกไขสนธิสัญญากับสหรัฐ 

ญ่ีปุน และประเทศในยุโรปรวม ๑๒ ประเทศ เพ่ือ

ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจนภาษี

รอยชัก ๓ และทำสนธิสัญญาใหมบนรากฐานแหง

ความเสมอภาค และถอยทีถอยปฏิบัติ และ 

เปนผลใหประเทศไทยมีเอกราชทางการศาลโดย

สมบูรณ ผลงานนี้ตองนับวาเปนประวัติศาสตร

สำคัญของกระทรวงการตางประเทศ 

วิสัยทัศนที่โดดเดนของทานอาจารยและไดให

คุณูปการอยางใหญหลวงแกประเทศชาติและ

ประชาชนคนไทยก็คือ การเปนหัวหนาขบวนการ

เสรีไทยเพ่ือตอตานญ่ีปุน  เ ร่ิมตนดวยเม่ือเกิด

สงครามโลกคร้ังท่ีสองในยุโรป ทานไดมองการณ

ไกลวาสงครามคราวน้ี ประเทศเราคงถูกกระทบแน 

ทานจึงผลักดันใหมีพระบรมราชโองการการปฏิบัติ

ความเปนกลาง พ.ศ. ๒๔๘๒ ขึ้น และเมื่อตอมา

ญ่ีปุนบุกประเทศไทย  ทานก็ไดแสดงจุดยืนให

ปรากฏวาไทยไมเห็นดวย  จึงไดรวบรวมจัดตั้ง

ขบวนการเสรีไทยข้ึน ในการวิเคราะหการสงคราม 

ทานแนใจวาดวยทรัพยากรอันมหาศาลของฝาย

สัมพันธมิตร ฝายสัมพันธมิตรจะตองเปนฝายชนะ  

ทานไดเปนหัวหนาขบวนการเสรีไทย และ

บัญชาการในสภาพที่ประเทศถูกยึดครองโดยตาง

ชาติ ความเสียสละและลักษณะการเปนผูนำท่ีดี 

ทำใหเปนผลใหประเทศไดรอดพนจากภยันตรายที่

รายแรงและไมตกอยูในสภาพผูแพสงคราม ดังท่ี

ทราบกันดีอยูแลว 

ที่ผมเสนอขอเท็จจริงเก่ียวกับทานอาจารย 

ปรีดี พนมยงคเพียงบางสวนและโดยยอก็เพ่ือแสดง

ใหเห็นวา ทานอาจารยแบบอยางท่ีดี บุคคลท่ี

เก่ียวของกับปญหาควรจะนำมาถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติ ประเทศชาติก็จะพนวิกฤต และราษฎรก็จะ

อยูดีมีสุขโดยทั่วหนากัน ผมขอจบบทความดวย

พระพุทธวัจนะท่ีวา “ธรรมยอมรักษาผูประพฤติ

ธรรม”     
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การเผยแพรและเชิดชูเกียรตินี้ ไมเพียงแตจัด

งานจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกันเฉยๆ แตตองใช

โอกาสและวาระน้ีในการผลักดันใหสังคมไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นดวย คณะจัดงานจึงเสนอ

แนวคิด อภิวัฒนสูสันติ เปนเหมือนเปาหมายหรือ

ธงนำในการจัดงานคร้ังน้ี  

สำรวจดูประวัติศาสตรการเมืองไทยยุค

ใหม ไมมีนักการเมืองคนใดที่นานับถือศรัทธา

มากเทากับทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ทาน

ย่ิงใหญดวยบทบาทตอบานเมืองและประชาชน 

ไมวาใครจะชื่นชมฐานะของทานปรีดี พนมยงค 

ในทางใด ไมวาในฐานะผูริเริ่มเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง มันสมองของคณะราษฎร ในฐานะหัวหนา

ขบวนการเสรีไทย ผูประศาสนการมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง ผูสำเร็จราชการแทน

พระองค รัฐบุรุษอาวุโส นักสันติภาพ นักวิชาการ 

อาจารย นักเขียน และผูสรางภาพยนตร พระเจา

ชางเผือก 

แกนแทในชีวิตและผลงานของทาน คือ “ผู 

อภิวัฒน” ถือเปนสามัญชนผูอภิวัฒนทางการเมือง

และสังคมคนสำคัญของไทย 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๗๘ ปประชาธิปไตย

ไทย และครบรอบ ๑๔ ป สถาบันปรีดี พนมยงค ใน

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ และเนื่องใน

โอกาสครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส 

ปรีดี ในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จะถึงน้ี 

ผมพยายามศึกษาประวัติศาสตรดวยใจเปน 

กลางอยางแยกแยะและเขาใจเหตุปจจัยตางๆ จะ

ทำใหเราเห็นปจจุบันดวยภาพท่ีแจมชัดขึ้นพรอมกับ

การคาดการณอนาคตท่ีแมนยำมากข้ึน 

สามัญชนผูหน่ึงทำประโยชนตอบานเมืองและ

ประชาราษฎรมากมาย มีความคิดกาวหนา เสีย

สละ เส่ียงตอชีวิตเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

เหตุไฉนจึงตองลี้ภัยการเมืองไปเสียชีวิตใน 

ตางแดน 

ประวัติศาสตรมักกลาวอางถึง ความจริงและ

ขอเท็จจริง จากอดีต และการเขียนประวัติศาสตร

บางครั้งมักผูกโยงกับผูมีอำนาจแหงยุคสมัยน้ันๆ 

บางครั้งจึงถูกบิดเบือนและแตงแตมเพื่อรับใช

อำนาจ  

แตสัจธรรมยอมไมสามารถบิดเบือนได สักวัน

หน่ึงคนรุนหลังก็ตองพิสูจนและรับทราบถึงขอเท็จ

จริง 

เสนีย เสาวพงศ ไดเขียนบทกวี บนกำแพงของ

กาลเวลา ตอนหน่ึง ความวา  
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“ประวัติศาสตรสรางบุคคล  บุคคลสราง

ประวัติศาสตร  

อะไรเลาจะสลดรันทดเทากับการบิดเบือน

ประวัติศาสตร 

โฮเซ ซานมารติ และ ซิมอน โบลิวาร สิ้นใจ

นอกแผนดินท่ีเขาสูจนไดเอกราชจากสเปน 

ลินคอลนและคานธีจบชีวิตดวยลูกปนจากมือ

ของคนท่ีจริตไมปกติ 

แตกิจกรรมของเขาคงอยูในแสงสวางของ

ความชอบธรรม 

ชาติใดถึงจะดอยเพียงใดก็มีคนดี 

และคนดีนั้นไมแยงท่ีคนดีอื่น 

เพราะยังมีที่วางอีกมากสำหรับบรรจุคนดีทั้ง

หลาย 

ทั้งในเบ้ืองนี้และเบ้ืองหนา ถาดีจริง 

เกียรติพึงมีพึงไดแกผูมีเกียรติ 

ความรอนระอุที่แผดเผาคลายตัวลง 

ความดีงามอันไดบำเพ็ญมาจะเปลงประกาย

จากกองเถาถานน้ัน 

เชื่อเถอะ สัปบุรุษทั้งหลาย” 

(เสนีย เสาวพงศ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖) 

“ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม อุดมคติ

ขอนี้ ควรท่ีบุคคลทุกหมูทุกเหลาจะตองประพฤติ  

ย่ิงในทางการเมืองแลว  แมวาศิลปะทางการเมือง 

ที่โตแยงชิงชัยกันน้ัน จะเห็นไดวา ในบางคร้ังธรรม

จะสูอธรรมไมไดก็ดี แตก็คงเปนการช่ัวคราวเทาน้ัน” 

นั่นคือ คำกลาวของทานปรีดีที่ทานเช่ือมั่น

ตราบจนลมหายใจสุดทายของชีวิต  

การพูดถึง “ปรีดี” และการยกยอง “ปรีดี” ใน

บางยุคบางสมัยกลายเปนเร่ืองตองหามสำหรับคน

บางกลุม และเปนเร่ืองตองอาศัยความกลาหาญ

มากเปนพิเศษ ทั้งๆ ที่มันนาจะเปนหนาท่ีตามปกติ

ทีเ่ราตองปกปองและเชิดช ูคนดี และผูทีท่ำประโยชน

ใหกับราษฎรและชาติบานเมือง 

วันน้ี สถาบันปรีดี พนมยงคและเครือขายได

รวมกันผลักดัน การอภิวัฒนสูสันติ ในทามกลาง

ปญหาความขัดแยงเชิงโครงสรางอยางรุนแรง และ 

มีความเส่ียงสูงในการนำมาสูความรุนแรงนองเลือด

และสูญเสีย เราหลีกเล่ียงความรุนแรงนองเลือด

และสูญเสียได ดวยการเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย

หรือการอภิวัฒนโดยยึดถือแนวทางสันติวิธี  

โดยที่ปญหาใหญ คือ ความไมเปนธรรมทาง

เศรษฐกิจ และ การท่ีอำนาจอธิปไตยไมไดอยูที่

ราษฎร  

แกนความคิดทางเศรษฐกิจของทานปรีดีใน

ทัศนะของผมสามารถแบงออกไดเปนองคประกอบ

ดังตอไปน้ี เอกราชและอิสรภาพทางเศรษฐกิจ 

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและความทันสมัย 

คุณภาพชีวิตและความสมบูรณพูนสุขของราษฎร 

ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ จรยิธรรมทางเศรษฐกิจ

และประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ  

หลัก ๖ ประการของคณะเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง หลักขอ ๓ นั้นเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจ

มีใจความวา 

“จะตองบำรุงความสุขสมบูรณของราษฎรใน

ทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎร

ทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไม

ปลอยใหราษฎรอดอยาก” 

หลักเอกราชทางเศรษฐกิจเปนเรื่องสำคัญท่ี

ทานยึดถือ มีการกอบกูเอกราชในทางเศรษฐกิจ 

การเมืองและการคาไดเปนผลสำเร็จเมื่อ พ.ศ. 

๒๔๘๐ โดยการเปดเจรจาแกไขสนธิสัญญาทาง

ไมตรีพาณิชย และการเดินเรือกับประเทศตะวันตก 

๑๕ ประเทศ ซึ่งไทยเคยเสียเปรียบในทางการศาล

และเศรษฐกิจมาตั้งแตกอนยุคเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 

ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๒๖ กองเชียรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดนำรูปของ “ปรีดี” ออก
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มาเผยแพรสูสาธารณชน พรอมกับแปรอักษรเปน

บทกวี ความวา  

“พอนำชาติดวยสมองและสองแขน 

พอสรางแควนธรรมศาสตรประกาศศรี 

พอของขานามระบือชื่อปรีดี 

แตคนดีเมืองไทยไมตองการ” 

เราคงตองศึกษาประวัติศาสตรตรงนี้ใหลึกซึ้ง

เ พ่ือสังคมไทยจะไดไมผิดพลาดซ้ำรอย จะได 

สงเสริมคนดีมีความรูความสามารถใหมีอำนาจ  

มีโอกาสในการบริหารประเทศ เพราะน่ันยอม 

หมายถึง ประเทศและคุณภาพชีวิตของเราตองดีขึ้น

กวาเดิม  

โครงการชาตกาล  ๑๑๐ ป  รัฐบุรุษอาวุโส 

ปรีดี พนมยงค นั้นมีขอจำกัดทางดานงบประมาณ

และทรัพยากรตางๆ  ในการสนับสนุนกิจกรรม  

เราจึงตองบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และผูที่มารวมงานก็ลวนแลวแตเสียสละโดยไมมี 

คาตอบแทนใดๆ นอกจากความภาคภูมิใจในการที่

ไดรวมกันทำงานเพ่ือยกยองเชิดชูรัฐบุรุษทานน้ีที่ได

ปฏิบัติภารกิจหลายดานเพ่ือประโยชนของประเทศ

และราษฎร ไดรวมกันผลักดันเผยแพรอุดมการณ

ประชาธิปไตยทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ภราดร

ภาพ ของทานรัฐบุรุษอาวุโสใหสืบเน่ืองตอไปตราบ

นานเทานาน  

แมนเวลาจะลวงเลยยาวนานเทาใด ความคิด

และอุดมการณที่ดีงามเพ่ือสวนรวม จะยังเติบโต 

เบงบาน และไดรบัการสบืสานโดยคนรุนใหม รุนแลว

รุนเลา เพ่ือความอยูดีมีสุขของราษฎรสยาม   

ดวยความเชื่อม่ันศรัทธาในความดี 

อนุสรณ ธรรมใจ 

เนื่องในโอกาสวันปรีดี พนมยงค 

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๒๔๗๗, ธรรมศาสตร กับ ธรรมศาสตรา 

ในฐานะผูประศาสนการกอตั้งมหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตรและการเมือง (University of Political 

and Moral Science) ซึ่งชื่อท้ังในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดบงบอกความหมายเบ็ดเสร็จแลว

วา เปนแหลงการศึกษาช้ันสูงท่ีสอนท้ังวิชาศีลธรรม

และการเมืองควบคูกันไปดวยนัยใหใชศีลธรรมนำ

หนาการเมือง พรอมทั้งการนำวงลอพระธรรมจักร

มาเปนสวนแหงตราประจำสถาบัน ทานรัฐบุรุษ

อาวุโสไดบรรจุไวแลวซึ่งธรรมะอันเปนสากลในนาม

ของ Moral Science โดยทานพุทธทาสภิกขุได

แสดงในธรรมบรรยายพิเศษแกพระภิกษุนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนการเฉพาะ ณ ลาน

หินโคงสวนโมกขพลาราม ในปพุทธศักราช ๒๕๑๖ 

และ ๒๕๑๗ ในชุดชื่อวา “ธรรมศาสตรา” ที่มุงให

ไดรูจักและใชธรรมะเปนศาสตราในการตัดและแก

ปญหาทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง อันถือ

เปนการขยายนัยยะแหงนาม “ธรรมศาสตร” 

อยางลึกซึ้ง ไมทราบวาทานรัฐบุรุษอาวุโสไดรับ

ทราบหรืออาน และเห็นสอดคลองตองกันหรือไม  

๒๔๘๕, ธรรมทานในกรุงเทพฯและจังหวัด

ใหญ เปนขอปรารภของทานรัฐบุรุษอาวุโสในการ

อาราธนานิมนตทานอาจารยพุทธทาสและชาว

คณะธรรมทานข้ึนไปสนทนาธรรมและปรึกษาหารือ

ที่กรุงเทพมหานครเม่ือวันท่ี ๑๘, ๑๙ และ ๒๒

มิถุนายน ๒๔๘๕ เก่ียวกับการขยายกิจการไปตั้ง

ในพระนครและตามจังหวัดใหญ ๆ รวมทั้ง

อยากใหแตงบทเพลงชนิดที่เปนแกนธรรมของ

พุทธศาสนาในทำนองบทสวดทางศาสนา มี

ขอความดี สมสมัยและไดประโยชนอันจะทำใหผู

นั้นกลาท่ีจะหาความสุขโดยการบรรเทาตัณหา จะ

ใหนักเรียนธรรมศาสตรเปนผูเร่ิมเปนพวกแรก การ

นี้ไมเกิดผลใดๆ อยูนาน เน่ืองจากท้ังสองทานตางมี

กิจธุระอ่ืนๆ อีกมากมาย ทานอาจารยพุทธทาสเคย

คนควาและแตงบทประพันธเพ่ือทำเพลงแตมิไดสง

ใหทานรัฐบุรุษอาวุโส เพ่ิงจะปรากฏออกมาเปน

เพลงตางๆ ในระยะหลังเมื่อประมาณ ๒๐ ปมาน้ี

เทาน้ัน สวนการขยายกิจการของคณะธรรมทาน

อยางสวนโมกขมายังพระนครหรือจงัหวัดใหญๆ  นัน้ 

ทราบวามีการศึกษาความเปนไปไดที่วัดพนมยงค 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเปนชาติภูมิของทาน

รัฐบุรุษอาวุโส แตมิไดดำเนินการตอ 

๒๕๒๕ ธรรมะคูกาย : กฎบัตรพุทธบริษัท 

เปนขอธรรมที่ทานอาจารยพุทธทาสดำริและรวม

กับที่ประชุมพุทธบริษัทจัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนหลัก

ปฏิบัติของชาวพุทธท้ังหลายในโอกาสครบรอบ 

¸ÃÃÁÐ – ÈÒÊμÃÒ 
¢Í§·‹Ò¹»ÃÕ´Õ ¾¹ÁÂ§¤ �  
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๕๐ ป แหงสวนโมกขพลาราม เมื่อเดือนพฤษภาคม 

๒๕๒๕ โดยทานอาจารยพุทธทาสเปนผูเสนอราง

ญัตติเปนขอๆ ใหคณะกรรมการวินิจฉัย ๒ คณะ 

คือคณะท่ียึดหลักคัมภีรและคณะท่ียึดหลักเหตุผล

ในสมัยน้ันเปนผูพิจารณาและแปรญัตติแกไขตก

เติมจนรับรองออกมาได ๑๓๖ ขอ แบงเปน ๑๐ 

หมวด ประกอบดวย ก.หมวดทั่วไป, ข.หมวดหลัก

ปฏิบัติที่ควรพิจารณาแลวยุติ, ค.หมวดความเห็น

แตกแยก, ง.หมวดการตีความหมายแหงถอยคำ, 

จ.หมวดปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางศาสนา, ฉ.หมวด

หลักปญหาสากลของโลกปจจุบัน, ช.หมวดส่ิงท่ี

ควรเขาใจ แลวตรา ข้ึนไว เปนหลัก , ซ .หมวด

วัฒนธรรมของชาวพุทธยุคปจจุบัน , ฌ .หมวด

ปรมัตถธรรม และ ญ.หมวดปกิณกปญหา  

กลาวกันวาหนังสือกฎบัตรพุทธบริษัทเลม

นอยน้ี คือหนังสอืท่ีทานอาจารยปรดี ีพนมยงค

พกในกระเปาเสื้อนอกติดตัวอยูตลอดเวลา

ตราบจนวาระสุดทายของชีวิต (http://www. 

pridi-phoonsuk.org/pridi-a-displaced) จนอาจ

จะถือไดวากฎบัตรพุทธบริษัทน้ีเปนเสมือนธรรมะ 

หรือ ธรรมศาสตราคูชีวิตของทานก็เปนได สวนทาน

จะเลือกใชขอใดหรือหมวดไหนนั้น ไมพบมีการ

บันทึกหรือกลาวถึง หากถือตามขอกลาวท่ีวาทาน

พกติดตัวตลอดเวลาตราบจนวาระสุดทายของชีวิต

แลว เปนไปไดวาทานไดถือเปนหลักปฏิบัติสวนตน

เปนสวนมาก  

๒๕๒๙, ปรีติธรรม:ปจฉิมธรรมเทศนาของ

พุทธทาส เน่ืองในพิธีลอยอัฐิธาตุของทานรัฐบุรุษ

อาวุโสเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ทาน

อาจารยพุทธทาสภิกขุไดแสดงธรรมจากสวนโมกข

ที่ไดรับการจัดพิมพในชื่อวา ปรีติธรรม ใจความ

ตอนหน่ึงวา 

“ทานรัฐบุรุษอาวุโสไดทำกิจกรรมเกินคา

ของการที่เรียกวารัฐบุรุษอาวุโสดวยซ้ำไป  สิ่งที่

สำคัญพิเศษสูงสุดอีกอยางหน่ึงซึ่งควรระลึกถึง คือ

ทานรัฐบุรุษอาวุโสตองรับเคราะห ดวยการถูกขับ

ออกจากประเทศ เพราะเสนอลัทธิสังคมนิยม เพ่ือ

เปนหลักการปกครองประเทศชาติ เม่ือเขาไมเห็น

ดวย เพราะไมเขาใจความหมายของคำวาสังคม 

นิยม ก็เลยตองพายแพ ฉะน้ันขอนี้อาตมาก็ได 

รับเคราะห หรือกำลังไดรับเคราะหอยางเดียวกัน 

คือเสนอหัวใจของสังคมนิยมวาเปนหัวใจของ

ทุกศาสนา ทกุศาสนาสอนลัทธิสงัคมนยิม ใหรักกัน

อยางเ พ่ือน เ กิด แก เจ็บ ตาย จนนายทุนรัก

กรรมกร กรรมกรรักนายทุน คนมั่งมีรักคนยากจน 

คนยากจนรักคนม่ังมี ลัทธิ น้ี เรียกวาธรรมิก

สังคมนิยม อาตมายังขอยืนยันอยูวา เปนหัวใจ

ของศาสนาทุกศาสนา ทานรัฐบุรุษอาวุโสไดเสนอ

หลักการอันน้ีขึ้น แตกลับไดรับผลตอบแทนคือตอง

ถูกขับออกจากประเทศ เปนท่ีนาประหลาด นา

อัศจรรย นาเศรา หรือนาอะไรท้ังหมด อาตมาก็

ฝากความรูสึกอันน้ีไว เปนท่ีระลึกแกทานรัฐบุรุษ

อาวุโส อาตมายังจะพยายามใหลัท ธิธรรมิก

สังคมนิยมเขามาอยูในหัวใจของประชาชนท้ังหลาย

ใหจนได แลวก็จะไดเปนหลักเกณฑสำหรับมนุษย

ทั้งโลก จะอยูกันอยางเปนเพ่ือน เกิด แก เจ็บ ตาย 

ดวยกัน 

อันน้ีขออนุโมทนาในการเสียสละอยางสูงสุด

ของทานรัฐบุรุษอาวุโส ขออนุโมทนาไวในท่ีนี้ ให

เปนท่ีปรากฏชัดเหนือสิ่งอื่นใด และขอใหถือเสมือน

หน่ึงวาทานรัฐบุรุษอาวุโสไดรองเตือนเราท้ังหลาย

วา ขอใหใชลัทธิวิญญาณสังคมนิยมรักส่ิงท่ีมีชีวิต

อยางเพ่ือน เกิด แก เจ็บ ตาย จนกระท่ังกรรมกรรัก

นายทุน นายทุนรักกรรมกร คนมั่งมีรักคนจน คน

ยากจนรักคนมั่งมี รักลงไปถึงสัตวเดรัจฉาน รักลง

ไปถึงสิ่งมีชีวิต เชน ตนไม เปนตน ไมมีการทำลาย

สิ่งท่ีมีชีวิตอยางโงเขลาอีกตอไป เพราะมีวิญญาณ

แหงธรรมิกสังคมนิยม” 

ในวาระ ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้ จึงขอเสนอขอคิดทาง
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ธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ เพ่ือไดพิจารณาใครครวญ

และชวยกันพลิกฟนไทยใหคืนธรรม สมดังดำริ 

และความพยายามของท้ังสองทานท่ีริเร่ิมไว ไมวา 

จะเปนธรรมศาสตรและธรรมศาสตรา ซึ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมองเห็นและจัดพิมพ

ธรรมศาสตราออกมาแลวในวาระครบรอบการ

สถาปนา ๗๕ ป เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๒, ธรรมทาน 

ในกรุงเทพที่กำลังมีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ 

พุทธทาส อินทปญโญ  ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้  และ 

กฎบัตรพุทธบริษัท ที่กำลังจะจัดพิมพเผยแผเปน

ขนานใหญในเร็ววันน้ี อาจถึงเวลาของการแปรญัตติ

กันใหมอีกรอบหลังลวงมากวา ๒๕ ป ที่สภาวะ

ปญหา วิถีวัฒนธรรม ความคิดความเขาใจมีการ

เปลี่ยนแปลงมากแลว เ พ่ือใหได ถึงซึ่ งธรรมิก

สังคมนิยมดัง ปรีติธรรม : ปจฉิมเทศนาของทาน

พุทธทาสแดทานรัฐบรุษุอาวโุส : ปรดี ีพนมยงค   

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 
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 ÀÒ¾Â¹μÃ�ÎÍÅÅÕÇÙ�´ ËÅÒÂàÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊ§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè ò ÊÃŒÒ§¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡à¡Ãç´
»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ� ºÒ§Ê‹Ç¹¡çáμ‹§àμÔÁà¾×èÍ¤ÇÒÁμ×è¹àμŒ¹áÅÐÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ àª‹¹ Ë¹Ñ§àÃ×èÍ§ “ÊÐ¾Ò¹¢ŒÒÁáÁ‹¹éÓ
á¤Ç” (¾.È. òõðð) ¹ÓáÊ´§â´Â à«ÍÃ� ÍÒàÅç¡«� ¡Ô¹à¹Ê (ä Œ́ÃÑºμØ�¡μÒ·Í§ÊÓËÃÑº¼ÙŒáÊ´§ÂÍ´
àÂÕèÂÁã¹»‚¹Ñé¹) ÇÔÅàÅÕèÂÁ âÎÅà´¹ áÅÐÁÕ´ÒÃÒä·Âà»š¹μÑÇ»ÃÐ¡Íº àª‹¹ ÁÃÇ.¾§É¾ÃËÁ ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸Ø�, 
ÇÔäÅÇÃÃ³ ÇÑ²¹¾Ò¹Ôª, §ÒÁμÒ ÈØÀ¾§É�, ªÇ¹ÒÃ¶ »˜ÞÞâªμÔ áÅÐ¡ÃÃ³Ô¡Ò ´ÒÇ¤ÅÕè ñ ÊÐ¾Ò¹
¢ŒÒÁáÁ‹¹éÓá¤Çò ä Œ́ÃÑºμØ�¡μÒ·Í§·Ñé§ËÁ´ ÷ μÑÇ áÅÐ·ÓãËŒ¤¹ä·Âà¡×Íº·Ñé§»ÃÐà·È¼ÔÇ»Ò¡à¾Å§ÁÒÃ�ª
¨Ò¡ÀÒ¾Â¹μÃ�¹Õéä Œ́ 

The Battle of Midway (พ.ศ. ๒๕๑๙) นำแสดงโดย ชาลสตัน เฮสตัน เฮนร่ี ฟอนดา โตชิโร มิฟูเน 

เปนภาพยนตรเก่ียวกับการสูรบทางเรือระหวางวันท่ี ๔ ถึง ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ภาพยนตรเร่ืองนี้มี

ความสำคัญเพราะเปนการนำเร่ืองสงครามในมหาสมุทรแปซิฟกระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนและเปน

ครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาชนะญ่ีปุนในการปะทะกันทางเรือ การปะทะกันครั้งนี้เกิดขึ้นหกเดือนหลังจากญี่ปุน

ไดรับชัยชนะในการโจมตีฐานทัพเรือ เพิลรฮาเบอร 

ละครโทรทัศนที่ทุกคนติดกันงอมแงมและทำใหถนนในกรุงเทพโลงเพราะทุกคนอยูบานเพ่ือดู “คูกรรม” 

(พ.ศ.๒๕๓๓) ซึ่งเปนละครเก่ียวกับความรักระหวางนายทหารญ่ีปุนและนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรและเปนบุตรของผูนำเสรีไทยทานหน่ึง ละครเรื่องนี้กลาวถึงวีรกรรมของเสรีไทยในการตอตาน

ทหารญ่ีปุนบางเล็กนอย นำแสดงโดย คุณ ธงชัย แมคอินไตย แสดงเปน โกโบริ เและคุณกมลชนก  

โกมลฐิติ แสดงเปน อังศุมาลิน ชลาสินธุ  

หนังและละครท้ังหมดท่ีกลาวมาเปนเร่ืองท่ีอิงประวัติศาสตรใหความต่ืนเตน เราใจ สนุกสนาน และ

ความเศราใจบาง แตไมไดใหความรูดานประวัติศาสตร วีรกรรม ความลำบากและความเสียสละท่ีคนไทย 

บางคนตองอุทิศชีวิต เพ่ือศักด์ิศรีของประเทศไทย และเพ่ือใหประเทศไทยรอดจากการเปนเมืองขึ้นในฐานะ

๑ The Bride over the River Kwai By Pierre Boulle 
๒ th.wikipedia.org/wiki/The_Bridge_on_the_River_Kwai 

ÇÑ¹ÊÑ¹μ ÔÀÒ¾ä·Â : ·ÓäÁ»ÃÐà·Èä·Â 
Ö̈§äÁ‹á¾ŒÊ§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè ò  

´Ã. ÍÑÈÇÔ¹ ¨Ô¹μ¡Ò¹¹· � 
·Õè»ÃÖ¡ÉÒÍÒÇØâÊ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ··ÕÁ 
·Õè»ÃÖ¡ÉÒÍÒÇØâÊÁÙÅ¹Ô Ô̧Í¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áË‹§»ÃÐà·Èä·Â 
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ผูแพสงคราม ผมหวังวาบทความน้ีจะสามารถ

ทำใหทานผูอานทราบถึงความเสียสละของคนไทย

ทั่วโลกท่ีทำประโยชนใหกับคนไทยรุนหลัง แตถูก

ลืมไปชั่วขณะ 

»ÃÐà·Èä·Â¡ÑºÊ§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè ò

ในสงครามโลกครั้ งที่สอง  ฝายอักษะซึ่ ง

ประกอบดวยสามประเทศหลัก คือ นาซีเยอรมัน 

(ฮิตเลอร) อิตาลี (มุโสลินี)และจักพรรดิญ่ีปุน (ฮิโรฮิ

โต)  ผนึกกำลังกัน  เรียกวาฝายอักษะ  (Axis 

Powers) เปนพันธมิตรทางการทหารท่ีตอสูกับฝาย

สัมพันธมิตร ในชวงแรกของสงครามโลกครั้งที่สอง 

ฝายอักษะสามารถยึดครองพื้นท่ีเกือบทั้งยุโรปและ

เอเซีย (โปรดดูภาคผนวก ๑ และ ๒) และมีทีทาวา

อาจชนะสงครามดวย ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ ประเทศ

ไทยโดยรัฐบาลที่มี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 

เปนนายกรัฐมนตรีไดเขารวมเปนพันธมิตรกับฝาย

อักษะตอสูกับฝายสัมพันธมิตร 

ฝายญ่ีปุนซึ่งมุงทำสงครามในเอเซีย สามารถ

ขยายพ้ืนท่ียึดครองไดมากมาย และเขามายึดครอง

ประเทศไทย ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

เวลาเท่ียงวัน 

เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ประเทศ

ไทยประกาศเปนพันธมิตรกับประเทศญ่ีปุน ตอมา

ในวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ประเทศไทย

ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและสหราช

อาณาจักร ๓ โดยกองทัพญ่ีปุนสามารถใชประเทศ

ไทยเปนฐานทัพไปทำสงครามกับมาลายู (ชื่อใน

ขณะน้ัน) เวียดนาม และพมา ฝายอักษะทำความ

เสียหายใหแกกองทัพสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 

และฝายพันธมิตรเปนอันมาก หลังจากการสูรบที่

๓ Free Thai “Movement is Born”. Central Intelligence 
Agency. ๒๐๐๘-๐๗-๑๑. https://www.cia.gov/news-
information/featured-story-archive/free-thai-
movement.html 

ยืดเย้ือในท่ีสุดฝายสัมพันธมิตรสามารถเอาชนะ

สงครามกับเยอรมันและอิตาลีในยุโรป และในวันท่ี 

๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ในเวลาเท่ียงวันเวลา

ประเทศญ่ีปุน กองทัพญ่ีปุนก็ยอมจำนนอยางไมมี

เง่ือนไข  

ขอประทานโทษ ลืมตัวไปนิดหนอย ผมไมได

ตัง้ใจทีจ่ะเขยีนบทความเรือ่งประวตัศิาสตรสงคราม 

โลกคร้ังท่ี ๒ แตตั้งใจจะเขียนถึงวีรกรรมของคน

ไทยกลุมหน่ึงท่ีแสดงความรักชาติอยางจริงใจ 

ท่ีทำใหประเทศไทยรอดจากการท่ีจะตองอยูใน

สถานภาพผูแพสงครามและไมตองเปนเมือง

ขึ้นเหมือนหลายประเทศรอบๆ บานเรา 

·ÕèÁÒ¢Í§ÇÑ¹ÊÑ¹μÔÀÒ¾ä·Â

ผมมี โอกาสไปรวมงาน รำลึก ๖๔ ป วัน

สนัติภาพไทย เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

ที่อาคารเสรีไทยอนุสรณ สวนเสรีไทย ถนนเสรีไทย 

ซอย ๕๓ บึงกุม กทม. ซึ่งเปนท่ีตั้งของหออนุสรณ

เส รี ไทย ซึ่ ง เปน ท่ีแสดงนิทรรศการ เ ก่ียว กับ

ขบวนการเสรีไทย ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติ-

ศาสตรสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ในวันน้ันมีผูใหญ อดีตเสรีไทยมารวมงานกัน

หลายทาน ทานเหลาน้ีอายุเกิน ๘๐ ป ทุกทาน 

ทานทำงานหลังฉากเพ่ือประเทศไทย และไมเคย

ออกมาโออวดถึงวีรกรรมของทานท่ีทำใหประเทศ

ไทยไมตองตกเปน “ผูแพสงครามโลกครั้งท่ี ๒” ทั้งๆ 

ที่รัฐบาลไทยไดประกาศเขารวมรบในสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ กับฝายกองทัพของจักรพรรดิฮิโรฮิโตของ

ประเทศญ่ีปุน  

จากการเสียสละของเสรีไทยในประเทศไทย 

ในสหรัฐอเมริกา และในสหราชอาณาจักร ที่ทำงาน

ดานพลเรือนชวยสืบราชการลับและออกอากาศ

ผานวิทยุสงขาวถึงเสรีไทยและพี่นองชาวไทยใน

ประเทศไทย และปฏิบัติการดานการทหารชวยฝาย

สัมพันธมิตรตอตานทหารญ่ีปุน เปนผลทำให

ประเทศไทยรักษาเอกราชอธิปไตยไวได โดยไมตอง



ÇÑ¹»ÃÕ´Õ 
ññ ¾ÄÉÀÒ¤Á òõõó 21

ตกเปนเมืองขึ้นของใคร ไมเหมือนกับบางประเทศ

ในเอเชียและยุโรป ที่ยังคงมีทหารตางชาติประจำ

การอยูจนทุกวันน้ีหลายประเทศถูกแบงออกเปน

สองประเทศเชนประเทศเยอรมัน ตรงกันขาม

กองทัพไทยไมไดยอมจำนนตอฝายสัมพันธมิตร 

ทหารของสัมพันธมิตรเขามาปลดอาวุธกองทัพ

ญ่ีปุนในประเทศไทย และเม่ือเสร็จภารกิจทางการ

ทหารของเขา เขาก็ถอนกลับออกไป  

วัน ท่ี  ๑๖  สิ งหาคม  ของทุกๆ ป  หรือ 

วันสันติภาพไทย จึงนาจะเปนวันหน่ึงท่ีคนไทย 

ทั้งชาติระลึกถึงคุณงามความดีของชาวไทยท่ียอม

สละแมแตชีวิตเพ่ือรักษาความถูกตองและเอกราช

ของประเทศไทยจนทุกวันน้ี 

·ÓäÁÇÑ¹ÊÑ¹μÔÀÒ¾ Ö̈§¶Ù¡Å×Á 

เปนเร่ืองแปลกแตจริงที่คนรุนหลังไมทราบถึง

วีรกรรมท่ีสำคัญตอประเทศไทยคร้ังน้ี เน่ืองจาก

ตำราเรียนและหนังสือประวัติศาสตรของไทยไม

บันทึกเร่ืองนี้ทั้งๆ ที่คนไทยทุกคนควรจะทราบ และ

ภาคภูมิใจในขบวนการเสรีไทยท่ีทำใหประเทศไทย

ไมตองเปนเมืองขึ้นเชนประเทศผูแพสงครามอื่นๆ 

จากการ สุ มตั ว อย า งห นั งสื อแบบ เ รี ยน 

“ประวัติศาสตร”  ของนักเรียนชั้นมัธยมปที่  ๕  

โดย นายชาญวิทย เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานศึกษา หนังสือที่ 

จัดพิมพโดย ๓ บริษัทดวยกัน๔ คือ  

สำนักพิมพ บรษิทัพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

สำนักพิมพวัฒนาพานิช (วพ.) และ  

บริษัทอักษรเจริญทัศน (อจท.)  

หนังสือแบบเรียนของท้ังสามที่นายชาญวิทย 

เกษตรศิริ ศึกษาน้ี ตรงตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และมี “ใบอนุญาตใหใช

เปนส่ือการเรียนรูในสถานศึกษา” มีตราครุฑและ

ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

หนังสือเลมแรกที่ทานศึกษาเปนตำราเรียนของ 

พว . พิมพครั้ ง ท่ีสองใน พ .ศ .๒๕๕๒ จำนวน 

๕,๐๐๐ เลม  เขียนโดย ผศ.พลับพลึง คงชนะ  

มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ลงนามในใบอนุญาต 

หนังสือเลมที่สองของ วพ. พิมพครั้งท่ีหน่ึงใน 

พ.ศ.๒๕๔๗ เขียนโดย รศ.ทวีศักด์ิ ลอมลิ้ม และ

ประทุม กุมาร มีเลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงนามในใบอนุญาต 

หนังสือเลมที่สามของ อจท. พิมพครั้งที่สิบใน 

พ .ศ . ๒๕๕๑  เ ขียนโดย  รศ .ณรงค  พวงพิศ  

รศ. วุฒิชัย มูลศิลป  ผศ.ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ  

๔ ประวัตศิาสตรที ่“ใหจำ” กับ “ใหลมื” ชาญวิทย เกษตรศิร ิ
A History of Remembering and Forgetting - 
Charnvit Kasetsiri 
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ศ.สัญชัย สุวังบุตร รศ.อนันตชัย เลาหะพันธุ และมี 

บรรณาธิการ คือ นายเอกรินทร สี่มหาศาล กับ 

นายสมเกียรติ ภูระหงษ และมีเลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงนามในใบ

อนุญาตเชนกัน 

ผลการสำรวจตัวอยางคร้ังน้ี พบวา หนังสือ

เลมแรกไมมีเร่ืองเก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

และ /หรือ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ กับเ ร่ืองของ

ขบวนการเสรีไทยเลย  

สวนเลมที่สอง มี “บทที่ ๗ สงครามโลก” ทั้ง

ครั้งท่ี ๑ และ ๒ จากหนา ๑๘๐ ถึงหนา ๒๐๔ และ

มีหัวขอสุดทาย คือ“ไทยกับสงครามโลกคร้ังท่ี ๒” 

จากหนา ๒๐๑ ถึง ๒๐๓ มีการกลาวถึงการ (ตอง) 

“ประกาศสงคราม” ของรัฐบาลไทยเม่ือวันท่ี ๒๕ 

มกราคม ๒๔๘๕ แตไมมีการกลาวถึง “ประกาศ

สันติภาพในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘” เวนแตจะ

กลาวอยางรวบรัดวา “ฝายไทยไดอางวาการ

ประกาศสงครามเปนโมฆะ...” และก็นาสังเกตวาใช

คำวา “ไทย” แบบลอยๆ โดยไมกลาววาเปน 

“รัฐบาล” (สมัยนายกรัฐมนตรีทานใด) อยางไร

ก็ตามหนังสือแบบเรียนเลมนี้ไดกลาวอยางผานๆ

ถึง “ขบวนการเสรีไทย” หน่ึงบรรทัด 

สำหรับเลมที่สามนั้น พบวาก็มีบทสุดทาย 

วาดวย “สงครามโลกครั้งที่ ๑ และสงครามโลก 

ครั้งท่ี ๒” เชนกัน จากหนา ๒๐๐ ถึง ๒๑๐ แตก็นา

แปลกใจที่วาในบทสุดทายดังกลาว ไมมีการกลาว

ถึงประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต

อยางใด ดังน้ัน จึงไมมีขอความใดเก่ียวกับ “๑๖ 

สงิหาคม ๒๔๘๘” หรือ “ขบวนการเสรีไทย”๕

๕ ประวัตศิาสตรที ่“ใหจำ” กับ “ใหลมื” ชาญวิทย เกษตรศิริ 

Ê§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè ò 
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ทานท่ี เปนนักดูภาพยนตร  คงจำไดจาก

ภาพยนตรเร่ือง Pearl Habor และ Tora Tora 

Tora และหนังเก่ียวกับสงครามโลกภาคมหาสมุทร

ปาซีพิค วาเม่ือวันอาทิตยที่ ๗ ธันวาคม พ .ศ . 

๒๔๘๔ กองทัพเ รือญี่ปุนซึ่ งประกอบดวยเ รือ

ประจัญบาน เรือบันทุกเคร่ืองบิน ๖ ลำ  เคร่ืองบิน  

๔๑๔  ลำ เ รือพิฆาต ๙ ลำ เ รือดำน้ำ ๒๓ ลำ  

และเรืออื่นๆ อีกมากมาย เขาโจมตี ฐานทัพเรือ 

เพิรลฮาเบอ ในมลรัฐฮาวายโดยสหรัฐอเมริกา

ไมทันรูตัวและไดรับชัยชนะอยางงายดายเพราะ

สามารถจมเรือสหรัฐอเมริกาในอาวเพิรลฮาเบอ

เกือบหมด๖ โดยทางสหรัฐอเมริกาแทบจะไมได

โตตอบ แตภาพยนตรก็คงทำใหตื่นเตนระทึกใจ

และแสดงการตอสูอยางถึงพริกถึงขิง การโจมตีของ

ญ่ีปุนครั้งนี้ทำใหสหรัฐอเมริกาประกาศสงคราม 

กับญ่ีปุนและตัดสินใจเขารวมสงครามกับฝาย

สัมพันธมิตร 

ในขณะเดียวกันกองทัพญ่ีปุนบุกเขาประเทศ

ไทยเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เวลาเท่ียง

วัน และในวันเดียวกันน้ันเอง จอมพล แปลก  

พิบูลสงคราม ประกาศยุติการรบกับญี่ปุน ตอมาใน

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ประเทศไทยเซ็น

สัญญาเปนพันธมิตรกับญ่ีปุนโดยยอมใหกองทัพ

ญ่ีปุนใชประเทศไทยเปนฐานทัพบุก ประเทศมาลายู 

ประเทศเวียดนาม และประเทศพมา  

ตอมาในวันท่ี ๒๕ มกราคม พ .ศ . ๒๕๔๕ 

ประเทศไทยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและ

สหราชอาณาจักร๗ แตสถานทูตไทยในสหรัฐ 

อเมริกาไมยอมนำหนังสือประกาศสงครามกับ

๖ Martin Gilbert, The Second World War (๑๙๘๙) 
๗ Free Thai “Movement is Born”. Central Intelligence 

Agency. ๒๐๐๘-๐๗-๑๑. https://www.cia.gov/news-
information/featured-story-archive/free-thai-
movement.html 
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สหรัฐอเมริกาไปย่ืนใหกระทรวงการตางประเทศ 

และไม ใหความรวมมือกับรัฐบาลไทยทำให

สหรัฐอเมริกาไมถือวาประเทศไทยเปนศัตรูของเขา 

ในขณะเดียวกันเสรีไทยในประเทศไทยซึ่งเปน

ขบวนการใตดิน ก็ไมยอมรับการประกาศสงคราม

ของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและสหราช

อาณาจักรโดยต้ังตัวข้ึนเปน “เสรีไทย” รัฐบาลไทย

ถือวาเสรีไทยเปนขบถ และมีโทษถึงประหารชีวิต 

การตอสูทั้งในยุโรปและเอเซียรุนแรงขึ้นทำให

ทหารท้ังฝายสัมพันธมิตรและฝายอักษะลมตายกัน

เปนอันมาก ในระหวางท่ีสงครามทวีความรุนแรง

ขึ้น ประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดีลาโน โรสแวลต  

มีคำสั่งใหนักวิทยาศาสตรในสหรัฐ พัฒนาระเบิด

ปรมาณู  ขึ้นภายใตโครงการลับที่ชื่อวา  “The 

Manhattan Project” ซึ่งในขณะเดียวกันประเทศ

เยอรมันโดยฮิตเลอรสั่งใหนักวิทยาศาสตรเรง

พัฒนาระเบิดปรมาณู ๘ เชนเดียวกัน คือทั้งสองฝาย

แขงกันพัฒนา ในที่สุดการพัฒนาระเบิดปรมาณู

โดยสหรัฐอเมริกาก็สำเร็จลงกอน 

 ตอมาในวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

นายพล มุโสลินี ถูกจับและประหารชีวิตโดยฝาย

สัมพันธมิตร สองวันตอมาในวันท่ี ๓๐ เมษายน  

ฮติเลอรเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกจบัโดยฝายสัมพันธมิตร

ก็ฆาตัวตายพรอมกับ นางอีวา บราวน และในวันท่ี 

๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ กองทัพเยอรมันก็ยอม

แพสงคราม  
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เมื่ออิตาลีและเยอรมันยอมจำนนแลว ญ่ีปุนก็

ไมสามารถตอสูกับฝายสัมพันธมิตรแตผูเดียวฝาย

สัมพันธมิตรก็แนใจวาจะตองชนะสงครามอยาง

๘ History of the Atomic Bomb & The Manhattan 
Project. Mary Bellis, จาก website Google 

แนนอน แตฝายญ่ีปุนก็ไมยอมประกาศการยอมแพ 

สหรัฐอเมริกาจึง ย่ืนขอเสนอให ญ่ีปุนยอมแพ 

มิฉะน้ันจะใชอาวุธท่ีรายแรงกับประเทศญ่ีปุน แต

ญ่ีปุนก็ไมยอม สหรัฐจึงใชระเบิดปรมาณูเปนคร้ัง

แรกในประวัติศาสตร 

หลังจากสหรัฐอเมริกาท้ิงลูกระเบิดปรมาณู 

เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่เมืองฮิโรชิมา 

และที่เมืองนางาซากิเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๔๘๘ ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ กองทัพ

ญ่ีปุนก็ประกาศยอมจำนนโดยไมมีเง่ือนไข เปนอัน

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี ๒  

ฝายแพสงครามเชนประเทศญ่ีปุน ประเทศ

เยอรมัน ประเทศอิตาลี ถูกฝายชนะสงครามเขายึด

ครองประเทศ (ในลักษณะท่ีผูแพเปนเมืองขึ้นของ

เขา) ดวยวีรกรรมของเสรีไทยในประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ประเทศ

ไทยจึงไมถูกจัดวาเปนประเทศที่แพสงครามกับ

ประเทศญี่ปุน  

àÊÃÕä·Â¡ÑºÇÑ¹ÊÑ¹μÔÀÒ¾
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“วันน้ี ๑๖ สิงหาคม เมื่อ ๖๔ ปที่แลวมา (พ.ศ. 

๒๔๘๘) เปนวันท่ี ประเทศไทยประกาศเปนวัน

สั นติ ภ าพ ทัน ทีที่ ญ่ี ปุ น ป ร ะกาศยอมแพ ต อ

สัมพันธมิตร ทั้งๆ ที่ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยใน

ขณะน้ันไดประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักร 

(Great Britain) และสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี ๒๕ 

มกราคม ๒๔๘๕ (๑๙๔๒) รวมท้ังประกาศเปน

พันธมิตรกับญ่ีปุนรวมทำสงครามเอเชียบูรพา หลัง

จากที่ประเทศไทยประกาศสงครามกับสหราช

อาณาจักร สหราชอาณาจักรไดประกาศตอบทำ

สงครามกับประเทศไทย แตสหรัฐฯ มิไดประกาศ

ตอบเนื่องจากไมไดหนังสือประกาศสงครามของ

ไทย แตเม่ือญี่ปุนประกาศยอมแพตอสัมพันธมิตร 

ประเทศไทยไดประกาศสันติภาพทันทีที่ ญ่ีปุน
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ประกาศยอมแพและสัมพันธมิตรโดยมีสหราช

อาณาจักรและสหรัฐอเมริกาก็ประกาศยอมรับการ

ประกาศสันติภาพของประเทศไทย” ๙

·ÓäÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÁÔμÃ Ö̈§ÂÍÁÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈÊÑ¹μÔ
ÀÒ¾áÅÐäÁ‹¶×ÍÇ‹Ò»ÃÐà·Èä·Âà»š¹¼ÙŒá¾ŒÊ§¤ÃÒÁ 

การสรางสัมพันธภาพของขาราชการสถานทูต

ไทยและเสรีไทยกับเจาหนาท่ีกระทรวงการตาง

ประเทศและกระทรวงกลาโหมในทุกๆระดับเปน

เวลาชานาน และกิจกรรมตอตานทหารญ่ีปุนท่ี

สำคัญมากมายรวมถึงความจริงใจที่ทานเหลาน้ัน

แสดงตอฝายสัมพันธมิตรเปนท่ีพอใจและสราง

ความเช่ือถือตอสัมพันธมิตรตลอดเวลาสงคราม 

และ พรอมๆ กับการประกาศสันติภาพน้ัน ดร. ปรีดี 

พนมยงค หัวหนาขบวนการเสรีไทย ประกาศวา 

การประกาศสงครามของประเทศไทย ตอสหราช

อาณาจักรน้ันเปนโมฆะ เพราะขัดกับเจตนารมณ

ของคนไทยท้ังประเทศ ๑๐ สวนสหรัฐอเมริกาไมเคย

รับการประกาศสงครามของประเทศไทย 

ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งเปนวัน

ที่สมเด็จพระจักรพรรดิญ่ีปุนประกาศใหประชาชน

และกองทัพญ่ีปุนยอมจำนนตอสัมพันธมิตร 

พล.ร.อ.เมาทแบตเตน (ผูบัญชาการกองทัพเรือ 

สหราชอาณาจกัรและตอมาไดรบัแตงตัง้เปนผูสำเรจ็

ราชการแทนพระองคในประเทศอินเดีย) ไดสงวิทยุ

ดวนแจงขาวการยอมจำนนของญี่ปุน ถึง นายปรีดี 

พนมยงค หัวหนาเสรีไทย และแนะนำใหประเทศ

ไทยออกประกาศปฏิเสธการประกาศสงครามตอ

อังกฤษและอเมริกาท่ีไดประกาศในวันท่ี ๒๕ 

มกราคม ๒๔๘๕  รวมทั้งยกเลิกการเปนพันธมิตร

และขอตกลงท้ังปวงกับญ่ีปุน ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๕ 

 ๙ เสรีไทย กับ การประกาศวันสันติภาพ ๑๖ สิงหาคม 
๒๔๘๘ (๑๙๔๕) นำเสนอโดย อทุยั สจุรติกุล เมือ่วนัท่ี
๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑๐ Ibid. 

ซึ่ ง เปน “การกระทำอันผิดจากเจตจำนงของ

ประชาชนชาวไทย   ฝาฝนและขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญ   และกฎหมายบานเมือง”  

ในวันเดียวกันน้ีเองประเทศไทยก็ไดประกาศ

สันติภาพของประเทศไทย โดยสหรัฐอเมริกา

ประกาศยอมรับการประกาศสันติภาพของไทยทันที 

แตเพ่ือเลิกสถานะสงครามระหวางสงครามท้ังหมด

และเพ่ือใหสหราชอาณาจักรยอมรับการประกาศ

สันติภาพของไทย ประเทศไทยตองชดเชยคาเสีย

หายใหกับอังกฤษโดยสงขาว ๑.๕ ลานตัน และ 

ตองชดเชยเงินคาทางรถไฟสายพมา  รวมคาใช

จายประมาณ  ๙๑  ลานบาท ๑๑

ในวันเดียวกับที่ประเทศญ่ีปุนประกาศยอมแพ

ตอฝายสัมพันธมิตร ประเทศจีนสงทหารเขาไปใน

เขตรัฐฉาน เพ่ือทำการปลดอาวุธทหารญ่ีปุนใน

ประเทศไทย นายปรีดี พนมยงครีบแจงความ

เคล่ือนไหวของกองทหารจีน ใหกับหนวยงาน

O.S.S. (Office of Strategic Services ซึ่งตอมาได

เปล่ียนช่ือเปน CIA) ที่ประจำอยูกับเสรีไทยใน

กรุงเทพฯและแจงใหสหรัฐอเมริกาทราบวา ถาฝาย

สัมพันธมิตรมอบหมายใหกองทัพจีนเข ามา

ปลดอาวุธทหารญ่ีปุนในดินแดนไทย ความไมสงบ

อาจเกิดข้ึนเพราะคนจีนในประเทศไทยใมพอใจ 

ที่ไทยเปนพันธมิตรกับฝายอักษะระหวางสงคราม 

การท่ีนายปรีดี พนมยงคแจงใหสหรัฐอเมริกา

ทราบขอมูลนี้ ทำใหประธานธิบดีทรูแมน (ประธา- 

นาธิบดี โรสแวลตถึงแกกรรมระหวางสงคราม) 

ออกคำส่ังและย้ำวา พล.ร.อ. เมาทแบตเตนเปนผูมี

อำนาจปลดอาวุธทหารญ่ีปุนในประเทศไทย เม่ือ

อังกฤษสงกองทหารจากอินเดียเขามาปลดอาวุธ

ทหารญ่ีปุน คนจีนกลุมหนึ่งในกรุงเทพฯ มีปฏิกิริยา

เริ่มกอความไมสงบ แตก็ถูกทหารและตำรวจของ

ไทยปราบปรามกอนที่จะเกิดเหตุไมงาม 

 ๑๑ ผลสำเรจ็ของขบวนการเสรไีทย. www.geocities.com/
lib_serithai/freethai/zone๗.html 
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ผลงานท่ีดีเดนของเสรีไทย และการประกาศ

สันติภาพของประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๔๘๘ (๑๙๔๕) เปนผลใหประเทศไทยยังคงรักษา

เอกราชอธิปไตยไวได กองทัพไทยไมตองยอม

จำนนตอฝายสัมพันธมิตร และไมไดถูกปลดอาวุธ 

เม่ือทหารสัมพันธมิตรปลดอาวุธกองทัพญ่ีปุนใน

ประเทศไทยแลวก็ถอนกำลังออกไปหมด ไมเหมือน

กับบางประเทศในเอเชียและยุโรป ที่ยังคงมีทหาร

ตางชาติประจำการอยูจนทุกวันน้ี ๑๒

ขบวนการเสรีไทย ซึ่งประกอบดวยคนไทย ทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา

และสหราชอาณาจักร รวมมือและประสานงานกัน

อยางใกลชิด โดยมีอุดมคติและจุดประสงคเดียวกัน 

คือรวมมือกับฝายสัมพันธมิตร ตอตานและขับไล

กองทัพญ่ีปุนออกจากประเทศไทย การปฏิบัติและ

ผลงานที่ฝายสัมพันธมิตรไดรับจากขบวนการเสรี

ไทยตลอดสงครามมีมากมาย ทานจะหาอานราย

ละเอียดไดจากหนังสือตำนานของเสรีไทย หรือ 

THE FREETHAI LEGEND โดย ดร. วิชิตวงศ  

ณ ปอมเพชร ราชบัณฑิต 

º·ÊÃØ»

เสรีไทยนำโดยนายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษ

อาวุโสในประเทศไทย เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา 

และเสรีไทยในสหราชอาณาจักรที่ ยังมีชี วิตใน

ปจจุบันพรอมใจมารวมกันท่ี สวนเสรีไทย ในวันท่ี 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยทุกทาน ตางก็มีความ

ภาคภูมิใจในการที่ทานไดมีสวนท่ีทำใหประเทศ

ไทยไมตองตกอยูในสถานะผูแพสงคราม ทุกๆ คน

มีอายุกวา ๘๐-๙๒ ป แมแตทายาทท่ีมาในวันนั้น 

ก็มีอายุไมต่ำกวา ๕๕-๖๐ ป 

 ๑๒ เสรีไทย กับ การประกาศวันสันติภาพ ๑๖ สิงหาคม 
๒๔๘๘ (๑๙๔๕) นำเสนอโดย อทุยั สจุรติกุล เมือ่วนัท่ี 
๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑๓ thainews.prd.go.th/misc/peaceday/bloglinde_phtml 

เสรีไทยทุกๆ ทานทราบดีวา หากฝายญ่ีปุน

ชนะสงครามเขาจะถูกประหารชีวิตเพราะเขา

ทำงานตอสูเปนปฏิปกษ ตอรัฐบาลประเทศไทย

และประเทศญ่ีปุน แตทุกคนก็ยอมเสียสละและ

ภาคภูมิใจในวีรกรรมของเขาเม่ือ ๖๔-๖๘ ปมาแลว 

ไมวาจะมีคนรำลึกถึงเขาหรือไม และเขาก็ยินดีที่ยัง

มีคนระลึกถึงคุณงามความดีของเขา และท่ีเขา 

ไดรับเกียรติจากสำนักงานกรุงเทพมหานครในการ

ฉลองวันสำคัญของชาติวันหน่ึง 

ผมหวั งว า วันหน่ึงสั งคมไทยและรัฐบาล

ประเทศไทยจะเห็นความสำคัญของวีรกรรมของ 

เสรีไทยท่ีไดทำไว คุณงามความดีของพวกเขานาจะ

รับเกียรติจากรัฐบาลในการรวมฉลองวันสันติภาพ

ของผูเสียสละใหประเทศไทย หนังสือเรียนและ

หนังสือประวัติศาสตรนาจะบันทึกวีรกรรมที่นา

สรรเสริญน้ี 

นี่แหละครับจึงทำใหประเทศไทยไมแพ

สงครามโลกครั้งที่ ๒ และท่ีมาของการฉลอง  

วันสันติภาพไทย 

กอนที่จะจบลง  ผมขอนำ  “คำประกาศ

สันติภาพ” ของผูสำเรจ็ราชการแทนพระองคในพระ

ปรมาภิไธย สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ๑๓ 

ซึ่งมีดังน้ี 

“...โดยที่ประเทศไทยไดเคยถือนโยบายอัน 

แนวแนที่จะรักษาความเปนกลางอยางเครงครัด 

และจะตอสูการรุกรานของตางประเทศทุกวิถีทาง 

ดังปรากฏเห็นไดชัดจากการท่ีไดมีกฎหมายกำหนด

หนาท่ีคนไทยในเวลารบ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔ 

อยูแลวน้ัน ความจำนงอันแนวแนดังกลาวน้ีได

แสดงใหเห็นประจักษแลว ในเม่ือญ่ีปุนไดยกตรา

ทัพเขาในดินแดนประเทศไทย ในวันท่ี ๘ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยไดมีการตอสูการรุกรานทุก

แหง และทหาร ตำรวจ ประชาชน พลเมืองไดเสีย

ชีวิตไปในการน้ีเปนอันมาก  
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เหตุการณอันปรากฏเปนสักขีพยานน้ี ไดแสดง

ใหเห็นอยางแจมแจงวาการประกาศสงครามเม่ือ

วัน ท่ี ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตอ

บริเตนใหญและสหรัฐอเมริกา ตลอดทั้งการกระทำ

ทั้ งหลายซ่ึงเปนปรปกษตอสหประชาชาตินั้น 

เปนการกระทำอันผิดจากเจตจำนง ของประชาชน

ชาวไทยและฝาฝนขืนขัดตอบทบัญญัติแห ง

รัฐธรรมนูญและกฎหมายบานเมือง ประชาชนชาว

ไทยท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งอยูในฐานะ

ที่จะชวยเหลือสนับสนุนสหประชาชาติ ผูรักท่ีจะให

มีสันติภาพในโลกน้ีไดกระทำการทุกวิถีทางท่ีจะ

ชวยเหลือสหประชาชาติดังที่สหประชาชาติสวน

มากยอมทราบอยู แล ว ทั้ งนี้ เปนการแสดง

เจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกคร้ังหน่ึงท่ีไม

เห็นดวยตอการประกาศสงคราม และการกระทำ

อันเปนปฏิปกษตอสหประชาชาติดังกลาวมาแลว  

บดัน้ี ประเทศญ่ีปุนไดยอมปฏิบตัติามคำประกาศ

ของสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ จีน และสหภาพ 

โซเวยีต ซึง่ไดกระทำ ณ นครปอตสดมัแลว สนัติภาพ

จึงกลับคืนมาสูประเทศไทย อันเปนความประสงค

ของประชาชนชาวไทย  

ผูสำเร็จราชการแทนพระองค ในพระปรมา- 

ภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงขอประกาศโดยเปด

เผยแทนประชาชนชาวไทยวา การประกาศสงคราม

ตอสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญเปนโมฆะ ไม

ผูก พันประชาชนชาวไทย ในส วน ท่ี เ ก่ียว กับ

สหประชาชาติ ประเทศไทยไดตัดสินท่ีจะใหกลับ

คื นมาซึ่ ง สั มพั นธ ไมตรี อั นดี อั น เคย มีมา กับ

สหประชาชาติเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๔๘๔ และพรอมที่จะรวมมือเต็มที่ทุกทางกับ

สหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกน้ี  

บรรดาดินแดนซึ่งญ่ีปุนไดมอบใหไทยครอบ

ครอง  คือ  รัฐกลันตัน  ตรังกานู  ไทรบุรี  ปะริส  

เชียงตุง และเมืองพานน้ัน ประเทศไทยไมมีความ

ปรารถนาท่ีจะไดดินแดนเหลาน้ีและพรอมที่จะ

จัดการเพ่ือสงมอบในเมืองบริเตนใหญพรอมที่จะ

รับมอบไป  

สวนบรรดาบทกฎหมายอ่ืนๆ ใดอันมีผลเปน

ปฏิปกษตอสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญและเครือ

จักรวรรดิ ก็จะไดพิจารณายกเลิกไปในภายหนา 

บรรดาความเสียหายอยางใดๆ จากกฎหมายเหลา

นั้นก็จะไดรับชดใชโดยชอบธรรม...”  

สวัสดี 

ทานท่ีมีความสนใจอาจติดตามอานหนังสือ 

“สันติประชาธรรม” โดย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ทาน

เขียนบทความ “พระบรมวงศานุวงศ และขบวนการ

เสรีไทย” ผมจะพยายามเขียนเร่ืองเสรีไทยอีกครั้ง

ในเดือนธันวาคมท่ีจะถึงน้ี   

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ñ

ดินแดนท่ีญี่ปุนยึดครองหรือเปนพันธมิตร

ดวยสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 

  เกาหลี (ซึ่งถูกแบงแยกออกเปน ประเทศ 

เกาหลีเหนือ และเกาหลีใตจนทุกวันน้ี) 

  Formosa (ในปจจุบันเ รียกวาไตหวัน 

Taiwan)  

  Karafuto  

  South Pacific Mandate, Shandong - 

formerly of German Empire  

  แมนจูเรีย 

  Kwantung  

  Russian Far East, Baikal area and 

Kamchatka - ๑๙๑๘-๑๙๒๗ Japanese 

and Western anticommunist inter-

vention period  

  Japanese Antarctic territory  

  หลายภาคและมณฑลในประเทศจีน  
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  Portuguese Timor (ติมอร) 

  Macau (มาเกา) 

  ฮองกง 

  อินโดจีนหรือ เวียดนามปจจุบัน 

  ประเทศไทย  

  พมา 

  British New Guinea (ขณะน้ีเปนปาปว 

นิวกินนี ตอนใต) 

  ฟลปิปนส (ประเทศฟลปิปนสถูกครอบครอง

ลาสุดโดยสหรัฐอเมริกาและไดรับเอกราช

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙) 

  มาลายู (ปจจุบันเปนมาเลเซีย) 

  Andaman and Nicobar Islands (British 

India)  

  Straits Settlements (ปจจุบัน สิงคโปร) 

  ซาราวัก 

  บรูไน 

  British North Borneo  

  เนารู 

  Dutch East Indies (ขณะน้ีเปนอินโดนีเซีย

และติมอรตะวันออก) 

  เกาะกวม 

  Imphal (India)  

  เกาะเวก  

  Gilbert and Ellice Islands  

  Christmas island (ขณะน้ีถูกครอบครอง

โดยออสเตรเลีย) 

  อาลาสกา 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ò

ดินแดนท่ี เยอรมัน ยึดครองหรือ เปน

พันธมิตรดวยสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 

  ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ กองทัพนาซี

รบชนะ ประเทศ 

   ฝรั่งเศส  

   นอรเวย 

   ยูโกสลาเวีย 

   กรีก 

  ครอบครองดินแดนของสหภาพโซเวียตท่ี

อยูในยุโรปเกือบทั้งหมด และสามารถ

ทำใหประเทศดังตอไปนี้เปนพันธมิตรดวย 

   ฮังการี 

   โรมาเนีย 

   บุลเกเรีย และ 

   ฟนแลนด 
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´Ã.ªÒÞÇÔ·Â � à¡ÉμÃÈÔÃÔ 

 ¼Áà¡Ô´·ÕèºŒÒ¹â»†§àÁ×èÍ ¾.È. òôøô 
(ñùôñ) ÊÁÑÂÊ§¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑé§·Õè ò ¾‹Í
áÁ‹¢Í§¼Áà»š¹¤¹ªÑé¹¡ÅÒ§ ¾‹Íà»š¹¾‹Í¤ŒÒ
áÅÐà·ÈÁ¹μÃÕ áÁ‹à»š¹¹Ò§¾ÂÒºÒÅÍÔÊÃÐ 
àÁ×èÍ¼Áà¡Ô´¹Ñé¹·‹Ò¹»ÃÕ Ṍ ¾¹ÁÂ§¤� à»š¹ 
ÃÁμ. ¤ÅÑ§ (¡‹Í¹·Õè·‹Ò¹¨Ð¶Ù¡âÂ¡¢Öé¹ä»à»š¹
¼ÙŒÊÓàÃç¨ÃÒª¡ÒÃá·¹¾ÃÐÍ§¤�¢Í§ã¹ËÅÇ§
ÍÒ¹Ñ¹·� ÃÑª¡ÒÅ·Õè ø áÅÐ à»š¹ËÑÇË¹Œ Ò
¢ºÇ¹¡ÒÃàÊÃÕä·Â μ‹ÍμŒ Ò¹ÞÕè»Ø†¹ã¹ÊÁÑÂ
Ê§¤ÃÒÁÏ) ·‹Ò¹ÁÕÍÒÂØ ôñ »‚ Ê‹Ç¹ÈÃÕ
ÀÃÔÂÒ ¤×Í ·‹Ò¹¼ÙŒËÞÔ§¾Ù¹ÈØ¢ ÁÕÍÒÂØä Œ́ 
òù »‚ 

ตอมาเม่ือเร่ิม “วัฏจักรของความช่ัวราย” เกิด

รัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ (๑๙๔๗) โดยมีพลโทผิน 

ชุณหะวัณ เปนหัวหนา นำจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

กลับมาเถลิงอำนาจใหม ทานปรีดีก็ตอง “ลี้ภัย

การเมือง” ไป ผมมีอายุได ๖ ขวบ จำความไดกระ

ทอนกระแทน วาพอของผมไดรับรูปถายปกใหญ

ทาง ป.ณ. เปนรูปของยุวกษัตริยสององค (ในหลวง

รัชกาลที่ ๘ กับรัชกาลท่ี ๙) กับพระชนนีและพระพ่ี

นาง สมัยอยูเมืองนอกท่ีสวิตเซอรแลนด ผมไดยิน

เสียงกระซิบกระซาบเรื่องกรณีสวรรคตอยาง

งุนๆงงๆ ผมอยูบานโปงจนอายุ ๑๔ ป ถึง พ.ศ. 

๒๔๙๗ (๑๙๕๔) ก็เขากรุงเพ่ือ “ชุบตัว”  

เม่ือเติบใหญ ผมเขาเรียนธรรมศาสตรระหวาง 

พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖ (๑๙๖๐-๑๙๖๓) ยุคน้ันเปนสมยั

¤ÃÑé§áÃ¡ ¡Ñº·‹Ò¹»ÃÕ´ÕáÅÐ·‹Ò¹¼ÙŒËÞÔ§¾Ù¹ÈØ¢ ¾¹ÁÂ§¤ � 
·Õè»ÒÃÕÊ »ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ ¾.È. òõñó (ñù÷ð) 
¡Ñº¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂã¹ºÒ§¡Í¡ ÊÂÒÁ»ÃÐà·È (ä·Â) ¾.È. òõôô (òððñ) 

ของ “สายลม-แสงแดด และยูงทอง” กับ “ความทรงจำ

ทางประวัติศาสตรอันเลอะเลือน” พวกเราบรรดา 

นักศึกษา (แมจะเปนแนวหนา) ก็ไมรับรูรับทราบวา

ทานปรีดีคือ ผูประศาสนการ สถาปนาธรรมศาสตร 

พวกเราเพอเจอวาถาไมใชกรมหลวงราชบุรีฯ ก็คง

เปนเสด็จในกรมนราธิปฯ หรือบรรดา “เจานาย” 

องคใดองคหน่ึงเปนผูกอตั้งมหาวิทยาลัยของเรา  

ดงัน้ัน ธรรมศาสตรในสมยัของผม ถึงกับมนีายทหาร

ใหญ อยางจอมพลถนอม กิตติขจร เปนอธิการบดี 

!!!??? (แตผูที่มีอำนาจจริงในการบริหาร คือ ดร. 

อดุล วิเชียรเจริญ ในตำแหนงเลขาธิการ ที่ถูกสง

จาก กต. ใหมาคุม มธ.) นามของปรีดี พนมยงคตอ

พวกเรานักศึกษาสมัยน้ัน เปนนาม “ตองหาม-ลบ-

ดำ-มืด” และถูกกระทำใหมัวหมอง มีมลทินพัวพัน

กับกรณีสวรรคตของในหลวงอานันท รัชกาลท่ี ๘ 



ÇÑ¹»ÃÕ´Õ 
ññ ¾ÄÉÀÒ¤Á òõõó 29

ผมและเพื่อนคูหู (ชัช กิจธรรม) ไดแตกระซิบ

กระซาบกันเร่ืองของทานปรีดี เร่ืองของเสรีไทย และ

วิชารัฐศาสตร/การทูต ที่เราเรียนกันสมัยน้ัน ก็ไมมี 

“ประวัติศาสตรการเมืองไทย” ที่จะทำใหเรารูเร่ือง

และเกิดสติปญญาเก่ียวกับสังคมไทยของเราเอง 

สมัยน้ันยังไมมีงานเขียนปลุกจิตสำนึก อยางงาน

ของคุณสุพจน ดานตระกูล หรือไสว สุทธิพิทักษ 

เพ่ือนๆ และพ่ีๆ ของเรา เปนลูกผูดีมีสกุล อยางสกุล

สำคัญๆ เชน ภูริพัฒน-สิงหเสนี-ตันหยงมาศ แตเขา

และเธอเหลาน้ัน เมื่อตองเอยพระนามหรือนาม

บุคคลสำคัญรวมสมัย ก็ดูจะอึกๆ อักๆ ประดัก

ประเดิด และพรามัว อีกท้ัง “คลังมันสมอง” อยาง

หองสมุดของคณะรัฐศาสตร หรือของมหาวิทยาลัย

สมัยน้ัน ก็มีแตหนังสือเกาๆ ไรสาระ หางไกลวิชา

การ ฝุนจับเขรอะ ไมนาเขาไปสัมผัสเสียน่ีกระไร 

ผมไดปริญญา ไดเกียรตินิยม แตก็เปนบัณฑิต

ที่กวาจะเร่ิมเห็น “แสงสวางทางปญญา” ขึ้นมาบาง 

ก็ตองใชเวลาเรียนหนังสือในเมืองนอกอีกหลายป 

และที่หองสมุดมหาวิทยาลัยคอรแนลนั่นแหละ ที่

ผมไดอานหนังสือเก่ียวกับเมืองไทย เร่ืองเก่ียวกับ

ทานปรีดี เร่ืองของเสรีไทย และความยอกยอนของ

ประวัติศาสตรการเมืองไทย  

และเม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ (๑๙๗๐) 

เมื่ออายุปาเขาไปถึง ๒๙ ป ผมจึงไดมีวาสนาพบ

ทานปรีดี และทานผูหญิงพูนศุขเปนครั้งแรก ทาน

ปรีดีมีอายุได ๗๐ ปเขาไปแลว ทานผูหญิงมีอายุ 

๕๘ ป ... ครับ ผมก็คงเหมือนกับใครๆ หลายคน ที่

เมื่อไดพบมหาบุรุษและมหาสตรีคูนี้ ก็เ ร่ิม “ตา

สวาง” และ ณ หองพักแคบๆ ของทานในกรุงปารีส 

แถบมองปานาส (ทานยังไมไดยายไปอยูบานท่ี 

อังโตนี) นั้น ผมก็ไดรับประทานอาหารมื้อท่ีตอง

จดจำไปชั่วชีวิต คือ “ขาวคลุกกะป” และตอไปนี้  

ก็คือ บทสัมภาษณคร้ังแรกและครั้งสุดทายกับ 

ทานปรีดี (ที่เคยตีพิมพมาแลวในหัวขอของ “ปรีดี  

พนมยงค” กับการเมืองของสยามประเทศไทย) 

(ขอแทรกตรงนี้วา บริบทของการเขาพบปะเม่ือ

วันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ (๑๙๗๐) นั้น ยังอยู

ในสมัยของ “สงครามเย็น” และความขัดแยงกัน

ทางดานอุดมการณและลัทธิ ยังมีการเผชิญหนากัน

ระหวางคายสหภาพโซเวียตและจีน กับคายของ

สหรัฐอเมริกา (และไทย) ที่ เราถูกทำใหเ ช่ือวา

เปนการตอสูระหวาง “เสรีประชาธิปไตย กับลัทธิ

คอมมิวนิสต” และบานเมืองของเราก็ “แสนจะเปน

ไทย” โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร เปน นรม. 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ (ซึ่งโดย

เน้ือแท ก็คือ เผด็จการของทหาร-รวมดวยชวยกัน

กับขาราชการพลเรือน และขาราชการตุลาการ)  

นี่เปนชวงระยะเวลากอนท่ีสหรัฐฯ จะพายแพ

อยางยอยยับในสงครามอินโดจีน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๑๙๗๕ กอนที่พนมเปญ-ไซงอน-และเวียงจัน จะ

แตกไปตามลำ ดับ ) และ ก็ ยั งก อน เวลาของ

เหตุการณ “ วันมหาปติ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

(๑๙๗๖)” ชวงระยะเวลาดังกลาวน้ีแหละ ที่ทาน

ปรีดีเพ่ิงยายท่ีพำนัก “ลี้ภัยการเมือง” ถึง ๒๑ ป 

ในเมืองจีน ไปอยูฝรั่งเศส เปดโอกาสในนักเรียน

นอกแบบผมไดเขาพบปะ 

¤ÃÑé§áÃ¡ ¾.È. òõñó (ñù÷ð) 

๑ : 

ตอขอถามของผมวาดวย “อิทธิพลความ

คิดการเมืองของ “คณะราษฎร ” ผู กอการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง/ปฏิวัติ ๒๔ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔๗๕ (๑๙๓๒) 

ทานปรีดี : ตอบได ใจความวา ความคิด

ทางการเมืองที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น มีอยูในกลุมคนหนุมไทย

ตั้งแตสมัยท่ีทานยังอยูเมืองไทยแลว ความคิดตางๆ 

นี้ไมใชไปรับเอามาจากเมืองนอกแตถายเดียว  

การท่ีคนหนุมสมัยน้ัน มีความคิดอานทางการเมือง
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ขึ้นมา ก็สืบเน่ืองมาจากสภาพของราษฎรไทย  

ซึ่งยากจน และเพราะเอกราชไทยยังไมสมบูรณ 

เน่ืองจากถูกบีบบังคับจากจักรวรรดินิยมในเรื่อง

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต และสนธิสัญญาท่ีไม

เสมอภาค 

กลาวในแงสวนตัวแลว ทานปรีดีเร่ิมตนการ

ศึกษาท่ีอยุธยา จากน้ันก็มาตอที่โรงเรียนวัดเบญจม- 

บพิตรและโรงเรียนสวนกุหลาบฯ สมยัเด็กน้ันทานบอก

วาทานเกเร จึงตองกลับไปอยูทองนาอีก ตอนน้ี 

ทานจึงเห็นความลำบากของชาวนา และคิดวาอาจ

จะชวยเหลือพวกเขาได ถาหากไดเรียนทางรัฐ 

ประศาสนศาสตร ในสมัยท่ีอยูอยุธยาน้ัน ก็ไดรับ

อิทธิพลจากบรรดาครู ซึ่งไดชี้แจงเร่ืองความรักชาติ 

เร่ือง “สยาม” ถูกขมเหง เร่ืองเหตุการณ ร.ศ. ๑๑๒ 

(พ.ศ. ๒๔๓๖ หรือ ค.ศ. ๑๘๙๓) จึงทำใหนักเรียนมี

สำนึกในเร่ืองการเมืองมาก จากน้ัน หลังจากท่ีเรียน

จบจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมแลว  

จึงเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ (๑๙๒๐) เปนเวลา ๗ ป 

แลวก็กลับมากรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๔๗๐ (๑๙๒๗) โดยใชเวลาเดินทางทางเรือราว

หน่ึงเดือน 

นอกจากน้ัน ทานปรีดียังกลาววา พวก (กบฏ) 

ร.ศ. ๑๓๐ (หรือ “กบฏหมอเหล็ง-เก็กเหม็ง” พ.ศ. 

๒๔๕๔/๕๕ หรือ ค.ศ. ๑๙๑๒ สมัยตนรัชกาลท่ี ๖) 

ก็มีอิทธิพลตอผูกอการฯ ๒๔๗๕ มาก บรรดาผู

กอการ ๒๔๗๕ รับรูเร่ืองราวเก่ียวกับพวกกบฏ ร.ศ. 

๑๓๐ เพราะมีการพูดกลาวขานกันมากในสมัยน้ัน 

ครูและปญญาชนในอยุธยา ตางก็พูดกันวา นาย

ทหารกองพลท่ี ๓ ที่อยุธยา ถูกจับกุมตัวไปดวย เลย

ทำใหรับรูเร่ืองราวดี รวมความแลว ทำใหคนชาว

สยามสมัยน้ัน ไดเห็นวา “แอบโซลูด มอรนาก้ี” 

(absolute monarchy) เปนเร่ืองลาสมัย ดังน้ัน จึง

ตองการใหมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งก็ไดกอตัวข้ึนในเมืองไทย กอนท่ีจะ

ไปคบคิดกันตอในฝร่ังเศส อน่ึง จอมพล ป. พิบูล-

สงครามเอง ก็มีความเห็นเชนน้ีมากอนออกจาก

เมืองไทย กอนไปเรียนตอตางประเทศเชนกัน  

พวกท่ีไปเรียนตอเมืองนอก (นักเรียนนอก) 

สมัยน้ันก็มีไมมากนัก ในฝรั่งเศสและสวิตเซอร

แลนด มีประมาณ ๗๕ คน ในอังกฤษมีประมาณ 

๒๐๐ คน ในอเมริกาเองก็มีไมถึง ๑๐๐ คน ทาน

ปรีดีกลาววา  สมัยน้ันมีคนโอดครวญกันมากวา

เมืองไทยลาหลัง แตสวนมากโอดครวญแลวก็ไมได

ทำการแกไขเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งจะไปโทษราษฎรวาไมตื่นตัวไมได 

สมัยน้ัน พวกผูกอการฯ นิยมอานหนังสือพิมพ 

เดลิเมล (เกา) ซึ่งเจาของเปนคนอเมริกัน นอกจาก

นั้น ก็มีหนังสือที่ตีพิมพเปนครั้งคราว เชน กัมมันโต 

วายาโม ที่มีชื่อคลายญ่ีปุน เพราะสมัยน้ันญ่ีปุนมี

อำนาจศาลในเมืองไทย อาจจะเปนการใชชื่อหรือ

หัวหนังสือคลายภาษาญ่ีปุน และภาษาทางพุทธ-

ศาสนา เพ่ือใชเปนเกราะคุมกันการถูกจับกุมจาก

รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย  

สวนอิทธิพลจากปญญาชนอยาง “ทาน เทียน-

วรรณ” (ต.ว.ส. วัณณาโภ เกิด พ.ศ. ๒๓๘๕ ตาย 

พ.ศ. ๒๔๕๘) นั้น ก็มีอยูบาง อยางกระเส็นกระสาย 

“เทียนวรรณ” สิ้นชีวิตไปแลวในสมัยผูกอการฯ แตมี

อิทธิพลมากกวาในสมัยรุนพอของผูกอการฯ และ

การเสาะแสวงหาความรูในสมัยน้ัน ไมใชเร่ืองงายๆ 

แหลง ท่ีพอมีบาง  ก็ เชน  หองสมุดวัดสามจีน 

หนังสือพิมพตางๆ  ซึ่งก็หายาก  หนังสือพิมพ  

“เดลิเมล” เองก็มีสวนในการพูดถึงความลาสมัยของ

ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย absolute monarchy 

นอกจากน้ัน หนังสือพิมพหลายฉบับยังลงเร่ืองการ

โคนลมพระเจาซาร (ปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. ๑๙๑๗ หรือ 

พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลท่ี ๖) กันมาก 
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ทานปรีดีกลาวตอไปอีกวา ความคิดเก่ียวกับ

การเมืองไทย หรือความคิดของมนุษยทั่วไปนั้น เกิด

ไดทั้งจากการอานหนังสือ และการสัมผัสขอเขียน

ของคนตางๆ ก็ปลุกจิตสำนึกได แตสำหรับทานเอง 

จิตสำนึกเกิดมาจากการสัมผัส กลาวคือในสมัยท่ีอยู

ฝร่ังเศสน้ัน แมทานไดจบเนติบัณฑิตไทยแลวก็ตาม 

แตก็ไปเรียน Lycee (วิทยาลัย) กันใหม ตอนน้ันได

ไปอยูกับครอบครัวของโปรเฟสเซอร ซึ่งในบานทาน

นั้นมีหองสมุดดีมากๆ ตกบายก็นั่งคุยกับโปรเฟส

เซอร หาไดอยูตามลำพังไม ตราบจนกระท่ังมาเรียน

ระดับปริญญาเอก Doctorate  

การท่ีทานปรีดี ไดทุนไปเรียนตอทางดาน

กฎหมายท่ีฝรั่ ง เศสน้ัน ก็ เพราะจะมีการชำระ

ประมวลกฎหมายใหม แมวารัฐบาลไทยสมัยน้ัน จะ

สงนักเรียนไปยังประเทศท่ีมีระบอบกษัตริย เชน 

อังกฤษ หรือเยอรมนีเปนสวนใหญก็ตาม แตก็สงให

ไปเรียนวิชาทหาร- วิชากฎหมายท่ีฝรั่งเศสดวย 

ประการหน่ึง ก็เพราะวาคาครองชีพในฝรั่งเศสถูก

กวา คือ คาใชจายประมาณหัวละ ๒,๐๐๐ บาทตอ

ป ในขณะท่ีอังกฤษ ประมาณ ๓,๐๐๐ บาทตอป 

นักเรียนไทยในฝร่ังเศสน้ัน มีการติดตอคบหา

กับนักเรียนไทยในตางประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

อยางย่ิง บรรดาผูที่มาจากประเทศใกลเคียงอยูบาง 

แตเปนเร่ืองสวนบุคคล มีนักเรียนไทยจำนวนไม

นอยท่ีดูถูกนักเรียนท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบาน 

เพราะเห็นวาเขาเปนเมืองขึ้น ตกเปนอาณานิคม

ของฝร่ัง ลาหลังกวา แตทานปรีดีเอง ก็เคยทำความ

รูจักกับเจาสุวรรณภูมา (ลาว) และเคยไปมาหาสู

กับพวกนักเรียนจากเวียดนาม เคยพูดคุยและ

ประชุมรวมกัน การดูถูกชาติอื่นวาดอยกวาน้ัน ทาน

คิดวาไมควรจะมีขึ้น เพราะของพรรคนี้ไมแน ขอให

ดูประวัติศาสตรใหดี สหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยเปนเมือง

ขึ้นเดิม ก็เลยหนาอังกฤษ ฝรั่งเศส เลยหนาโรม/

อิตาลีไปได 

๒ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย “เคาโครงการ

เศรษฐกิจฯ” 

ทานปรีดีตอบวา การท่ีไมอาจปฏิบัติตาม

เคาโครงเศรษฐกิจไดนั้น สวนหน่ึงเน่ืองจากการท่ี

กลุมอนุรักษนิยมไมเห็นดวย และกลาวหาวาเปน

คอมมิวนิสต ถาพวกผูกอการฯ ดวยกันเห็นดวยก็คง

ทำไปได เรื่องเคาโครงเศรษฐกิจน้ี ทานเสริมวาเปน

เร่ืองท่ีตัวเองใจรอนไป ใชจังหวะไมเหมาะ อยางไร

ก็ตาม คนเรายอมผิดพลาดกันได แมจอมพล ป. 

พิบู ลสงครามก อนตาย ก็ เ ขี ยนจดหมายขอ

อโหสิกรรม ขอแตใหคนไทยสามัคคีกับบนพื้นฐาน

ของความรักชาติและประชาธิปไตย 

๓ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย : สันนิบาต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต/อาคเนย (Southeast 

Asian League) สมัยหลังภายหลังสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง 

ทานปรีดีตอบวา ไทยเปนศูนยกลางของ

ประเทศท่ีตองการปลดแอกจากลัทธิอาณานิคมของ

ฝรั่ง จึงนำไปสูความคิดท่ีจะกอตั้ง “สันนิบาตเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต” หรือ “เอเชียอาคเนย” ทานปรีดี

กลาววา ไมตองการกลาวอางวาเร่ือง “สันนิบาต” นี้

เปนความคิดริเริ่มของทานเองโดยเฉพาะ แตมี

ความเห็นวา “เอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนดิน

แดนที่อยูตรงกลางระหวางจีนและอินเดีย ถา

ประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตาง

แตกแยกกัน ก็จะอยูไดลำบากยากเย็น แตหากรวม

กัน สมานกันได ก็เปนพลังอันหน่ึง จึงไดตกลงกัน

เร่ืองสมาคม (หรือสันนิบาต) มี ลาว เวียดนาม 

กัมพูชา อินโดนีเซีย (รวมท้ังมอญ และไทยใหญมา

รวมประชุมกัน) แตยังมิไดลงมือจัดตั้งใหเปนเร่ือง

เปนราว ดังน้ัน จึงยังคงเปนแตความริเร่ิม และมี

นายเตียง ศิริขันธ (สส. สกลนคร) ที่นับไดวาเปนผูมี

บทบาทสำคัญมาก เพราะเปนคนท่ีไดชวยเหลือ 
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และมีสวนสัมพันธเก่ียวกับขบวนการเอกราชของท้ัง

ลาวและเวียดนามเปนอยางย่ิง เร่ืองน้ีจะสืบถามตอ

ไดจากคุณมาโนช วุฒาทิตย 

เก่ียวกับความคิดในเร่ืองสันนิบาตและความ

เปนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ มีสวน

ทำใหเจาหนาท่ีอเมริกันบางพวกไมพอใจและไม

สนับสนุนทาน โดยเฉพาะพวกท่ีเขามามีอำนาจหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

๔ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย: ความเปนกลาง

ของไทยกับการอยูรวมกันอยางสันติ 

ทานปรีดีตอบวา เมื่อมีการประกาศหลักการอยู

รวมกันอยางสันติ (peaceful co-existence) ที่นำ

โดยจีน-อินเดีย-อินโดนีเซีย (โจวเอินไหล-เนหรู- 

ซูการโน) แลว ทานไดเขียนบทความเปนภาษาไทย 

สนับสนุนหลักการน้ันดวย เพราะเห็นวาพุทธ-

ศาสนิกชน ควรจะถือหลักการอยูรวมกันโดยสันติ 

การไปฆาฟนกันนั้นผิดหลักการ ตอมาทางเมืองจีน

เขาเอาบทความน้ีไปแปลเปนภาษาจีน และตอมา

เขาแปลเปนภาษาไทยอีกทอดหนึ่ง เอาออกรายการ

ภาษาไทยของวิทยุปกก่ิง 

ทานปรีดีกลาวตอไปอีกวา ไมปรารถนาให

ประเทศไทยไปเขากับใคร ประเทศไทยไดเลี้ยงตัว

เองมาตลอด ไมเคยมีใครเขาเอาเงินมาชวยเรากอน 

แมเราจะเคยกูเงินจากอังกฤษ แตก็ใชคืนเขาไปแลว 

แตตอนน้ี ปรากฏวาเราไปขอ ไปกูเงินเขามาใช ควร

จะยึดหลัก “อัตตาหิ อัตโน นาโถ” นอกจากน้ัน เรา

ควรแยกวา (สหรัฐ) อเมริกันสมัยเกา กับสมัยน้ีวา

ไมเหมือนกัน อยางหมอบรัดเลยนั้น ก็เปนคนดี แต

อเมริกันปจจุบัน ทำใหศีลธรรมในเมืองไทยเส่ือม 

สำหรับการแกไขปญหาน้ี เปนเร่ืองทางการเมือง 

๕ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย: ความขัดแยง

กับจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ทานปรีดีตอบวา การท่ีทางฝายทหารนิยมนาซี

เยอรมัน และทานไมนิยมน้ัน เปนความขัดแยงใน

ปญหาอุดมคติ ปญหาของ “สันติภาพกับสงคราม” 

ที่แตกตางกัน ในพ้ืนฐานของประชาธิปไตย กลัวภัย

จากลัทธิฟสซิสต กอนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา 

(หรือสงครามโลกครั้งท่ีสอง) นั้นมีเหตุการณใหญ

สำคัญเกิดขึ้น กลาวคือเมื่อญี่ปุนเตรียมรุกรานและ

เขามายึดอินโดจีนของฝรั่งเศสน้ัน ฝายอังกฤษและ

อเมริกาตัดกำลังญ่ีปุนโดยยึดเงินท่ีญ่ีปุนฝากไวที่

ธนาคารในโลกตะวันตก ญ่ีปุนก็ไมมีเงินตราจะซ้ือ

ขาว จึงมาหารัฐบาลไทยใหชวย มาขอ “เครดิต” 

เพ่ือซื้อขาวไทย ทานปรีดีซึ่งเปนรัฐมนตรีคลังใน

ขณะน้ัน ตอบวาชวยได แตญ่ีปุนตองเอาทองคำมา

เปนประกันราคาคาขาว ญ่ีปุนก็เลยไมพอใจ  

(สวนเร่ืองราวของกองทัพญ่ีปุนบุกเขามาใน

ประเทศไทยน้ัน ทานแนะนำใหดูจากหนังสือของ 

ไสว สุทธิพิทักษ สวนหนังสือของนายดิเรก ชัยนาม

นั้นใหระมัดระวังในการอาน) 

เมื่อกองทัพญ่ีปุนบุกเขามาในประเทศไทย ก็

บีบใหเอาทานปรีดีออกจากตำแหนง รมต. คลัง 

โดย “ยก” ใหมีตำแหนงสูงข้ึนไป ซึ่งหลวงอดุลเดช

จรัส (รมต. และอธิบดีกรมตำรวจ) เสนอตำแหนง 

ผูสำเร็จราชการแทนพระองคในหลวงรัชกาลท่ี ๘ 

ใหทาน ซึง่ทานเองก็เต็มใจ เพราะตองการวางมือจาก

การเขารวมกับฝายญ่ีปุน งานของผูสำเร็จราชการฯ 

เอง ก็มีนอย มีเวลาจะทำงานใตดินตอตานญ่ีปุนได

ถนัด (ทานแนะนำใหดูหนังสือของ Sir Andrew 

Gilchrist) สำหรับเรื่องการตอตานญ่ีปุนนั้น แตเริ่ม

แรกหนวยตำรวจ (ภายใตหลวงอดุลเดชจรัส) เปนผู

ทำกอน มิใชพวกทหารทางฝายของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม นาเสียดายท่ีหลวงอดุลฯ ไมไดเขียน

อะไรทิ้งไว หลวงอดุลฯ นาจะมีเอกสารบางอยางท่ี

สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร 
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๖ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย: ขบวนการเสรไีทย 

หรือขบวนการใตดินตอตานญี่ปุน 

ทานปรีดีตอบวา การท่ีทานตัดสินใจไมเขารวม

กับญ่ีปุน น้ัน ทานกลาววาประเด็นน้ีจะรู เ ร่ือง

แสนยานุภาพทางการทหารอยางเดียวไมได คอืไมควร

ฟงความขางเดียว เหมือนอยางเหตุการณปจจุบัน 

(๒๕๑๓ = ๑๙๗๐) ที่ฟงแตสหรัฐฯ แตขางเดียว 

ทางพุทธศาสนากลาวไววา “เอกจักษุ ทุติยจักษุ” 

คือ “ดวงตา ตองดูทั้งสองขาง” 

ประการตอมา น่ีเปนเรื่องของอุดมคติ คือ

สงคราม “อธรรม ” ตองแพสงครามที่ เปน 

“ธรรม” เพียงแตจะชาหรือเร็วเทานั้นเอง อันน้ี

เ ป น พ้ื นฐ านป รั ชญาของม นุษย เ ชื่ อ ว า 

“ประชาธิ ป ไตย ” ต อ งชนะ “ เ ผด็ จ ก า ร ” 

ประชาธิปไตยเปน “อำนาจ” ของคนท้ังหลาย 

จะตองชนะ เพียงแตเงื่อนเวลา ชาหรือเร็ว

เทานั้น  ถาไปเห็นเขาชนะอยูในปจจุบันแลว 

เขารวมดวยเพียงเพื่อประโยชนชั่วคราว ก็เปน

ลูกขุนพลพลอยพยัก 

ประการสุดทาย สภาพเศรษฐกิจของญี่ปุนสมัย

นั้น ไปไมไหว วัตถุดิบอื่นๆ ไมมี เชน ขาว ในแง

ทางการเมือง สภาพการเมืองของญี่ปุน มีอำนาจ

ของจักรพรรดิ แตอีกฝายหน่ึงเปนประชาธิปไตย 

กำลังใจของระบบจึงดีกวากัน ฝายหน่ึง มีกำลังใจ

โดยถูกหลอก มีวันหน่ึงท่ีจะหลอกเขาไมได 

ขอพิจารณาดังกลาวน้ี ทานกลาววา ไมไดคิด

เอาเอง แตใชวิทยาศาสตรแหงความคิด 

เมื่อสมัยสงครามน้ัน ทางฝายสหรัฐฯ ไมคอยมี

ปญหานัก แมรัฐบาลไทยจะยอมใหญ่ีปุนยาตราทัพ 

ผานแดนไปโจมตีมลายู พมา และอินเดีย ทาง

สหรัฐฯ ก็ยอมใหได ยังคงใหมีสถานทูตอยูตอไป 

(แมจะไมมีการเปดทำการ) แตของอังกฤษนั้น ถูก

ปดลง เมื่ อ รั ฐบาลจอมพล ป . พิบูลสงคราม 

ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา เมื่อ ๒๕ 

มกราคม ๒๔๘๕/๑๙๔๒ ทางอังกฤษก็ตอบโตรับ

การประกาศน้ัน  

อยางไรก็ตาม ก็ยังมีความเขาใจกันกับทาง

อังกฤษ ทางฝายสัมพันธมิตรไดขอรองใหเสรีไทยน่ิง 

ทำการเปนความลับท่ีสดุ ลอรด หลยุส เมาทแบทเตน 

(ผูบัญชาการของอังกฤษใน South-East Asia 

Command) โทรเลขลับจากอังกฤษวา จะไมมี

สภาพสงครามตอกัน แตพอจบสงคราม อังกฤษ

กลับเก่ียงงอนใหเซ็น “สัญญาสมบูรณแบบ” กอน 

(ในเรื่องคาปรับและการชดใชความเสียหาย 

ใหอังกฤษ ) แต เ ร่ืองอาชญากรสงคราม (war 

criminals) นั้น ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ทูตไทย

ประจำวอชิงตันท่ีกลับมาเปน นรม. นั้น เห็นวาเรา

ควรทำกันเอง จับกันเอง และศาลตัดสินปลอยกัน

ไปเอง (จอมพล ป. พิบูลสงคราม หลวงวิจิตรวาท-

การ นายสังข พัธโนทัย) 

๗ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย: การรัฐประหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๐ (๑๙๔๗) 

ทานปรีดีตอบวา ในเร่ืองท่ีเกิด “รัฐประหาร” 

ลมลางระบอบประชาธิปไตยน้ัน ความผิดพลาด

ไมใชเพราะ “ไมจำกัดอำนาจทหาร” ใหออกจาก

ทางการเมือง จะเห็นไดวาเปนการกระทำรัฐประหาร

ครั้งนั้น ที่นำโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ ก็มีกำลังจาก

พวกทหารกองหนุนท้ังน้ัน (คือถูกปลดออกจาก

ราชการทหารไปแลว ไมวาจะเปนผิน ชุณหะวัณ 

หรือแมแตจอมพล ป. พิบูลสงคราม) ในแงของทาน

ปรีดี จะไปหามปราบปรามไดอยางไร หรือจะใหเอา

ไปยิงเปาไดหรือ ทานทำอะไรไมได 

สวนเร่ืองของพรรคการเมืองตางๆ ที่เฟองฟู

และไดรับอนุญาตใหมีการกอตั้ งในสมัยหลัง

สงครามฯ นั้ น  พรรคสหชีพ  มีนโยบายทาง
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สังคมนิยม ที่วางแผนทำไวแนนอน สมาชิกพรรค

สวนมากเปนคนอีสาน  มีผู นำสำคัญๆ  เชน  

นายทองอิน ภูรพัิฒน (อบุล) เปนความจริงท่ีวา มคีน

กรุงเทพฯ บางคนรังเกียจพวกอีสาน แตพวกสมาชิก

ชั้นนำของสหชีพฯ นี้ มีความรูดีพอสมควร แมจะไม

เคยเรียนเมืองนอก แตบุคคลสำคัญอยาง เตียง  

ศิริขันธ (สกลนคร) ก็อานภาษาอังกฤษไดดีมาก  

สวนพรรคแนวรวมรัฐธรรมนูญน้ัน นิยมรูป

แบบประชาธิปไตยแบบสมัยกอการฯ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ไดใหหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ทางฝายทหารเรือ) มา

เปนหัวหนากลุมนี้ นอกน้ันก็มีกลุมอิสระ มีคนเชน

นายวิจิตร ลุลิตานนท (คนสนิทของทานปรีดีเอง 

ทำงานตำแหนงสำคัญในธรรมศาสตร) นายวิโรจน 

กมลพันธ (เคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ) นายเสวตร เปยมพงศสานต นาย

ธรรมนูญ เอ่ียวพงศเงิน เปนตน 

๘ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย: กรณีสวรรคต

ของในหลวงอานันท รัชกาลที่ ๘ 

ทานปรีดีตอบวา การท่ีไมสามารถทำใหเร่ือง

กระจางได ก็เพราะเกิด “รัฐประหาร ๒๔๙๐” ฝาย

ทหารกลับมามีอำนาจใหม ทานเองจะอยูไดอยางไร 

ไมสามารถจะมีเวทีแสดงความบริสุทธ์ิได และท่ีไม

ไดใช international channel หรือชองทางจาก

ระดับสากลในตางประเทศ ก็เพราะเห็นวาไมไดผล

อะไร บรรดาพวกตางประเทศ เม่ือเขาเขียนเร่ือง

กรณีสวรรคต ก็ไมเคยเขียนวาทานมีสวนในการปลง

พระชนมในหลวงอานันท เร่ืองน้ีถาพูดเอง พูดมาก 

ก็กลายเปนการแกตัวเอง 

๙ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย: การเหยียด

และหลงเชื้อชาติ 

ทานปรีดีเลาวา การดูถูกเหยียดหยามเช้ือชาติ

ตอคนไทยภาคอ่ืนๆ นั้น มีมาแตสมัยโบราณแลว 

เชน เคยมีพระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี ๕ ถึง

พระนางเจาวิคตอเรียของอังกฤษ ใจความวา 

มณฑลทางใตเปน “colony” ของไทย (ปรากฏใน

หนังสืองานพระศพของกรมหลวงอดิศรฯ) 

สวนเร่ืองการดูถูกคนอีสานน้ัน  ทานผูหญิง 

พูนศุข (ซึ่งน่ังรวมสนทนาอยูดวยในวันน้ัน) ไดกลาว

เสริมวา พวกท่ีถูกกลาวหาวาเปน “กบฏแบงแยกดิน

แดน” และพวก “กบฏ ๑ ตุลา” ซึ่งเปนทหารเลาให

ฟงวา เม่ือถูกจับเขาคุกพรอมกับพวกอีสาน ไดพูด

คุยกัน จึงเริ่มเขาใจวาพวกอีสาน ก็มีความรูความ

สามารถผิดกับท่ีเคยดูถูกไว 

๑๐ : 

ตอขอถามของผมที่วาดวย: เรื่องถิ่นกำเนิด

ของคนไทยน้ัน 

ทานปรีดีกลาววา ไมเห็นดวยกับหนังสือ “หลัก

ไทย” ของขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) 

ทานเคยไปแถวเมือง “ตาลีฟู” (Tali) หรือ “นานเจา” 

ในมณฑลยูนานมา ก็ไมเห็นหลักฐานเร่ืองคนไทย

เคยอยูในแถบน้ัน พบพวกบัณฑิตจีน เขาก็รู ถึง

หนังสือของกรมพระยาดำรงฯ ไดคุยกันถึงเรื่องที่

กลาวถึงตนกำเนิดคนไทย เห็นวาไดเร่ืองมาจาก

หมอดอดด (W. C. Dodd: The Tai Race-Elder 

Brothers of the Chinese) ซึ่งเปนมิชชันนารี

อเมริกัน ทำงานอยูที่เชียงใหม ไดเดินทางไปแวะ

เวียนสำรวจในแถบตอนใตของจีน แลวก็กลับมาตั้ง

ทฤษฎีวาคนไทยมาจากท่ีนั่น 

ที่นักวิชาการฝร่ังเขียนวาตนตระกูลไทย มา

จากตาลีฟู ความจริงชื่อนี้เปนชื่อใหม คำวาฟูเปน

ศัพทที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศชิง ที่แบงแยกการ

ปกครองเปนฟู การเอาชนชาติ “ไป” (Pai) มาทด 

ลองสอบถามดู เชน เร่ืองการนับตัวเลข ก็ไมตรงกัน 

ทานจึงไมคิดวา “นานเจา” หรือ “ตาลีฟู” เปน

อาณาจักรของคนไทย หรือเปนถ่ินกำเนิดดั้งเดิม

ของคนไทย 
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๑๑ : 

ตอขอถามของผมท่ีวาดวย: การเมืองไทย-

สันติหรือรุนแรง 

ใน เ ร่ื อ ง เ ก่ี ย ว กับความ สัม พันธ ร ะหว า ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนกับไทยนั้น เปนเร่ืองท่ีจะ

ตองเผชิญตอความเปนจริงวา จีน (ใหม สมัยของ

เหมาเจอตุงและโจวเอินไหล) นั้นตั้งประเทศใหม

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ (๑๙๔๙ ซึ่งทานหมายถึงการ

ปฏิวัติจีนท่ีนำโดยเหมาเจอตุง) แลวเราฝายรัฐบาล

ไทยไปตั้งขอวาเขาจะยกกองทัพมารุกรานประเทศ

ไทยของเราน้ัน แตที่เราเองไปสมรูรวมคิดกับสหรัฐฯ 

กลายเปน “ฐานทัพอเมริกัน” ให เค ร่ืองบินไป 

ทิ้งระเบิดเพ่ือนบานในลาว-กัมพูชา-เวียดนาม 

ทำไมเราไมคิด คิดแตเพียงวาเราจะไปปองกัน 

“คอมมิวนิสต” แตที่เราไปบอมบเด็กเล็ก (ในอินโด

จีน) ทำไมไมคิด  

นโยบายตางประเทศของไทย ควรจะอยูรวมกัน

อยางสันติ สำหรับไทยถาเกิดอะไรข้ึน รบกันเราจะ

อยูไดอยางไร ทหารของเราคือใคร เร่ืองกำลังทหาร 

พวกท่ีรบจริงๆ คือ พลทหาร ซึ่งเปนลูกหลานชาวไร

ชาวนา “การเมืองภายในของไทยน้ัน ถาไมปลอยให

มีสันติ คนก็จำตองหันไปหาวิธีที่ไมสันติ” 
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ครับ ผมไดเขาพบและสัมภาษณทานปรีดีไว

เปนหลักฐานคร้ังแรกและคร้ังสุดทาย เมื่อป พ.ศ. 

๒๕๑๓ (๑๙๗๐) หลังจากน้ันผมก็ไมไดพบทานอีก

เลย จนกระท่ังตอมาอีก ๑๓ ป ผมจึงไดวางแผน

การณสัมภาษณคร้ังท่ี ๒ ไวในป พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๑๙๘๓) ครั้งน้ัน ผมและทีมงานวิจัย “ประวัติ-

ศาสตรธรรมศาสตร” ที่จะเขียนข้ึนเฉลิมฉลองการ

ครบรอบการสถาปนา ๕๐ ป ที่ผมรับผิดชอบ

โดยตรงในฐานะรองอธิการบดี “ ก่ึ งศตวรรษ

ธรรมศาสตร” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ (๑๙๘๔) นั้น ได

นัดขอเขาพบทานปรีดีเปนมั่นเปนเหมาะ ณ กรุง

ปารีสในตนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ (๑๙๘๓) 

แตแลวเมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ปนั้น ทานปรีดี ก็

ถึงแกกรรมเมื่อสิริอายุได ๘๓ ป  

แทนที่ผมจะไดไปสัมภาษณทาน ก็กลับกลาย

ตองไปงานเผาศพของทานชานกรุงปารีส และแมวา

จะดำรงตำแหนงรองอธิการบดี ผมก็ไปรวมงานศพ

ที่ฝรั่งเศส ในฐานะสวนตัวเสียมากกวา ไดกูเงินคา

เครื่องบินจากสหกรณออมทรัพยธรรมศาสตรไปเอง 

เพราะผูบริหารระดับสูงสุดของ มธ. ยังงงๆ งวยๆ 

และ “กลัวๆ กลาๆ” ตอมหาบุรุษทานน้ี ไมออกหนา

ออกตาในงานถึงแกกรรมของทาน ไมมีคำส่ังเปน

ทางการต้ังตัวแทนของธรรมศาสตรไปรวมงานศพ

แตอยางใด เชนเดียวกับรัฐบาลไทยสมัยน้ัน ก็หาได

ทำอะไรสำหรับ “มหาบุรุษ” และ “รัฐบุรุษอาวุโส” 

ของชาติทานน้ีไม 

แนนอน พวกเรามี “วาระซอนเรน” ของการ

เฉลิมฉลองธรรมศาสตร ๕๐ ปครั้งน้ัน กลาวคือ

ทำการ “ขุดแตง บูรณะ ปฏิสังขรณทางประวัติ-

ศาสตรโบราณคดี” วาดวย “ปรีดี พนมยงค กับ

ธรรมศาสตรและประวัติการเมืองรวมสมัยของไทย” 

ผมและทีมงานไดสัมภาษณนักการเมืองและผู

เก่ียวของหลายตอหลายทาน รวมทั้งคุณยาชวนชื่น 

นิติทัณฑประภาส (นองสาวของทานปรีดี) ที่เปน

ปากคำจากทัศนะของสตรีผูที่ไมไดมีสวนโดยตรง

กับการเมืองระดับสูง (ที่ ยังไมไดตีพิมพ) ผมได

พบปะกับครอบครัวพนมยงคอยูเปนเนืองนิตย และ

ก็โดยบังเอิญท่ีไดสัมภาษณทานผูหญิงพูนศุขเอาไว

สั้นๆ ซึ่งถือโอกาสนำออกมาตีพิมพในงานครบรอบ 

๑๑๐ ป ปรีดี พนมยงค พ.ศ. ๒๕๕๓ (หรือ ค.ศ. 

๒๐๑๐) ครั้งน้ี 

ครั้ งนั้ น เมื่ อ วั น ท่ี ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๔๔ 

(๒๐๐๑) เมื่อผมมีอายุได ๖๐ ปพอดี เพ่ือนชาว

อังกฤษนาม David Boggett ซึ่งเปนอาจารยสอน
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หนังสอืวาดวยไทยคดีและเอเชียศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

เซกะ กรุงเกียวโต ขอใหผมชวยนัดแนะเขาพบ 

ทานผูหญิงพูนศุข ที่บานซอยสวนพลู (ตอนนั้นทาน

มีอายุได ๘๙ ปแลว ความจำยังดี สมองดูแจมใส) 

เขามีขอกังขาและมีคำถามเก่ียวกับหนังสือดัง  

๒ เลม คือ  

เลมแรก  คือ  The 

Dragon’s  Pearl  ของ 

สิรินทร พัธโนทัย (Sir in 

Phathanothai ผูแตง ยังมี

นามอ่ืนท่ีเปนท่ีรูจักกันอีก 

เชน แดง หรือ นวลนภา) 

หนังสือเลมนี้ เปนบันทึก

ความทรงจำของบุตรีของ

นายสังข พัธโนทัย (เกิด 

๒๔๕๗/๑๙๑๔ – ตาย ๒๕๒๙/๑๙๘๖) นายสังขผูนี้

เปนคนสนิทใกลชิดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

หนังสือของสิรินทรกลาววาเธอและพ่ีชาย (วรรณไว) 

ถูกผูพอสงไปเปน “บุตรบุญธรรม” ของนายก 

รัฐมนตรีโจวเอินไหลของจีน สมัยน้ันทานประธาน

เหมาเจอตุง ยังเรืองอำนาจอยู ตอนนั้น คือ ป พ.ศ. 

๒๔๙๙ (๑๙๕๖) อันเปนสมัยของความขัดแยงทาง

ลัทธิ หรือ “สงครามเย็น” สิรินทรหรือนวลนภา 

มีอายุไดเพียง ๘ ขวบ เรื่องราวที่เธอเขียนเลาในเชิง

บันทึกความทรงจำ ทำใหหนังสือเลมนี้แพรหลายไม

นอย และถูกแปลออกเปนหลายๆ ภาษา รวมท้ัง

ภาษาไทยในช่ือของ “มุกมังกร” (แถมยังถูกสราง

เปนรายการทีวีอีกดวย) 

สวนหนังสอืเลมทีส่อง ก็คอื The Revolutionary 

King (พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือ ค.ศ. ๑๙๙๙) เปนงานของ

นักเขียนชาวแคนาดา ชื่อ William Stevenson 

หนังสือเลมนี้อื้อฉาวมาก (และตองหาม) เพราะเปน

เร่ืองเก่ียวกับพระประวัติและกิจวัตรของในหลวง

รัชกาลท่ี ๙ ที่ผูเขียนอางวาตนใกลชิดกับราชสำนัก

ไทย ถึงขนาดมีรูปภาพถาย

กับพระเจ าแผนดินไทย  

ทั้ ง ยังมีลูกสาวเข า เ รียน 

ที่ โ รง เ รียนสวนจิตรลดา  

ผู เ ขี ย น มี ข อ มู ล ต า ง ๆ 

มากมาย ที่อางวาไดจาก

ป า กค ำ ข อ ง ร า ช ส ำ นั ก

ฝายใน หนังสือเลม น้ีจึง

กลายเปนหน่ึงในหนังสือ “ตองหาม” ทั้งหลาย แม

จะไมมีประกาศหามอยางเปนทางการก็ตาม แต

ชนชั้นสูงและกลางระดับสูงของไทย ตางก็หามา

อานและนำมาถกเถียงกันไดไมยากเย็นนัก  

William Stevenson 

นั้น เปน นัก เ ขียนอาชีพ 

ที่ มี ง านประ เภท  “อิ ง

ประวัติศาสตรรวมสมัย” 

หลายเลม อยางเร่ือง A 

Man Called Intrepid 

(๑๙๗๖) ถึงกับไดรับการ

ทรงแปลโดย “พระบาท

สม เด็ จพระ เ จ า อ ยู หั ว 

ภูมิพลอดุลยเดช” โดยมี 

อัมรินทรพ ร้ินติ้ ง ตีพิมพปกแข็งเดินทองอยาง

สวยงามเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๖ (๑๙๙๓) และใชชื่อ

เรื่องภาษาไทยวา “นายอินทร ผูปดทองหลัง

พระ” 

ในการเขาพบปะกับทานผูหญิงพูนศุขในวันน้ัน 

เราไดสนทนาและซักถามทานหลายเร่ือง นับตั้งแต

เร่ืองราวชีวิตของสตรีชั้นนำของไทยท่ี “ไมขอรับ

เกียรติยศใดๆ” นับแตเร่ืองชาติตระกูลของทาน  

(ณ ปอมเพชร) หรือนับแตเรื่องของรัฐประหาร พ.ศ. 

๒๔๙๐ (๑๙๔๗) ที่นำโดย พลโทผิน ชุณหะวัณ  

ลมลางระบอบประชาธิปไตย (ดวยขออางกรณีสวรรคต

ของในหลวงอานันท รัชกาลท่ี ๘) หรือนับแตเร่ือง
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ข อ ง ก า ร ท่ี ต อ ง ถู ก

ยกเลิกวีซาไมใหทาน

ป รี ดี เ ดิ น ท า ง ไ ป

สหรัฐอเมริกา หรือนับ

ตั้ งแต เ ร่ื อ ง ญ่ีปุ น บุก

ไทยเม่ือเดือนธันวาคม 

๒๔๘๔ (๑๙๔๑) ซึ่งเปนชวงของการแขงขันฟุตบอล

ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร ที่ธรรมศาสตรแพเปน

ครั้งแรก ฯลฯ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน http://

www.pridi-phoonsuk.org/ ซึ่งเปน website และ 

E-library ที่สรางข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๑๐ ป

ของ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค) 

๑๒ : 

ตอขอถามของเราท้ังสองท่ีวาดวยหนังสือ: 

The Dragon’s Pearl หรือ “มุกมังกร” 

ทานผูหญิงพูนศุข เลาภูมิหลังใหฟงวา ผูแตง

เปนบุตรีของนายสังข พัธโนทัย คนสนิทของจอมพล 

ป. พิบลูสงคราม นายสังขเปนคนปากน้ำ (สมทุรปราการ) 

มีเชื้อสายจีน บิดามีอาชีพเปน “ไตกงเรือ” มารดามี

เชื้อสายเวียด นายสังขมีบทบาทมากในสมัยของ 

“กรมโฆษณาการ” เผยแพรลทัธิชาตนิยิม (ทหารไทย) 

ของจอมพล ป. พิบูลสงครามและหลวงวิจิตรวาท-

การ นายสังขควบคุมรายการ “โฆษณา” ที่สำคัญ

มากๆ คือ บทสนทนายอดฮิต คือ “นายม่ัน-นายคง” 

ปลุกระดมเร่ืองการเรียกรองดินแดนในอินโดจีนของ

ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิงดินแดน “เสียมราฐ- 

พระตะบอง-ศรีโสภา”  เมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔ 

(๑๙๔๐-๑๙๔๑) 

ทานผูหญิงดูจะไมคอยเ ช่ือวาคุณสิรินทร / 

นวลนภา หรอืผูแตงน้ันไดเปนถึง “บตุรบญุธรรม” ของ 

นรม. ทานโจวเอินไล ทานกลาวส้ันๆ วา “คอมมวินิสต 

เขาไมสนิทกับใครอยางน้ัน” แตทานก็ทราบเรื่อง

บุตรทั้งสองคนของนายสังข ที่ถูกสงไปเรียนหนังสือ

อยูกรุงปกก่ิง รุนราวคราวเดียวใกลเคียงกับบุตรีคน

ที่สองของทาน คือ คุณสุดา พนมยงค บุตรชายของ

คุณสังข คือ วรรณไว เรียนทางดานปรัชญา สวน 

สิรินทรหรือนวลนภาเรียนภาษาอังกฤษ 

David Boggett เพ่ือนผมที่ไปสัมภาษณดวย

กัน พยายามซักไซไลเลียงเร่ืองของสิรินทร/นวลนภา 

วาดวยเหตุการณที่นาต่ืนเตนท่ีเธอตองมีชีวิตผาน

ช ว ง “การปฏิ วัติ วัฒนธรรม ” หรื อ Cu l t u ra l 

Revolution ในเมืองจีนของสมัย “เรดการด” ถึง

ขนาดถูกประณามวาเปน “สมุนหรือสุนัขรับใช 

อเมริกา” เธอตองถูกบังคับใหทำงานเปนกรรมกรใน

โรงงาน และตองออกวิทยุปกก่ิงโจมตีประณาม 

(ดา) บิดา (นายสังข) ของเธอเอง ฯลฯ แตเดวิด

เพ่ือนผมก็ดูจะไมไดรายละเอียดมากนัก รูแตวาเธอ

ไดออกจากจีนไปอยูอังกฤษ แลวก็ไดแตงงานกับ

นักการทูตเนเธอรแลนด 

และเราท้ังสอง ก็ไมไดความกระจางนักเก่ียว

กับขาวลือที่หนังสือเลมดังกลาวท่ีแยมพรายวา มี

ความพยายามท่ีจัดการใหทานปรีดี พบกับจอมพล 

ป. พิบูลสงครามในเมืองจีน ซึ่งเปนชวงเวลาภาย

หลังถูกจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ปฏิวัติใหตกจาก

อำนาจไปเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๐ (๑๙๕๗) และจอมพล 

ป. ตองลี้ภัยการเมืองไปอยูญ่ีปุน และก็สิ้นชีวิตลง

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๗ (๑๙๖๔) หลังจอมพลสฤษด์ิ  

คูปรับตายเพียง ๑ ป จอมพล ป. เกิดกอนทานปรีดี 

๓ ป และสิ้นชีวิตไปกอนทานปรีดี ๑๙ ป 

๑๓ : 

ตอขอถามของเราทั้งสองที่วาดวย: หนังสือ 

The Revo l u t i ona r y K i ng ของ W i l l i am 

Stevenson 

ทันทีที่เราท้ังสองถามทานผูหญิงวา ไดอาน 

The Revolutionary King หรือไม ทานก็หัวเราะ 

บอกวา ทำไมจะไมไดอาน มคีนมาบอกทานวานาจะ

ตองอาน แตก็ไมมีขายในเมืองไทย เลยซ้ือมาฝาก

จากอังกฤษ  
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และเมื่อ David Boggett เพ่ือนผมที่อยูญ่ีปุน

มาหลายสิบป พยายามซักไซไลเลียงทานวาดวยขอ

อาง ของ W. Stevenson ที่ตั้งทฤษฎีโดยอางวาใช

อิงกับขอมูล ที่อางตออีกวาไดรับมาจากวงในช้ันสูง

ของไทย กลาวคือ นายทหารผูฉาวโฉฝายราชการ

ลับของญี่ปุน คือ “พันโทซูจิ” (Colonel Masanobu 

Tsuji) เปนผูลอบปลงพระชนมในหลวงอานันท 

รัชกาลที่ ๘ แลวก็หนีไปหลบซอนตัว บวชเปนพระ

ภิกษุอยูที่วัดเลียบ (หรือวัดราชบูรณะ) ใกลๆ กับ

สะพานพุทธน้ัน ทานก็หัวเราะอีก และวา “เปนไป

ไมได” ทานเสริมอีกวา หนังสือเลมนี้ “เหลวๆ” (รวม

ทัง้การท่ี Stevenson กลาวอางวา ในหลวง รชักาลท่ี 

๘ ตองการเสด็จกรุงจุงกิง อันเปนเมืองหลวง ฐานที่

มั่นของประธานาธิบดี เจียงไคเช็ค ในการตอสูกับ

ทั้งญ่ีปุนและกับคอมมิวนิสตจีน) 

ในการสนทนาวันน้ัน ไดมีการกลาวถึงหนังสือ

ทำนองเดียวกันน้ีอีกเลมหนึ่งดวย คือ เลมที่อื้อฉาว

พอสมควร The Devil’s Discus หรือที่แปลเปน

ภาษาไทยโดย ร.อ. ชลิต ชัยสิทธิเวช เมื่อป พ.ศ. 

๒๕๑๗ (๑๙๗๔) ในชื่อวา “กงจักรปศาจ” หนังสือ

เลมที่กลาวน้ีแตงขึ้นโดยนักเขียนชาวอัฟริกาใตชื่อ 

Rayne Kruger (พิมพ พ.ศ. ๒๕๐๗ หรือ ค.ศ. 

๑๙๖๔ หรือ ๑๐ ปกอนแปลออกมาเปนภาษาไทย)  

หนังสือเลมนี้ เสนอทฤษฎีหลายทฤษฎีวาดวย

เหตุการณ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ (๑๙๔๖) วาเกิด

อะไรขึ้นกับในหลวงอานันท กลาวคือ  

(ก) ถูกลอบปลงพระชนม-โดยใคร หรือ  

(ข) อัตตวิบาตกรรม หรือ  

(ค) อุบัติเหตุ-อยางไร ฯลฯ  

เมื่อหนังสือเลมนี้ พิมพออกมาเปนภาษา

อังกฤษคร้ังแรกน้ัน อ. สุลักษณ ศิวรักษ ไดบริภาษ

เชิงวิจารณอยางหนักหนวง ในแนวของนักเขียน

และสื่อกระแสหลักท้ังหลายในสมัยน้ัน คือเปน 

“ลบ” ทั้งตอผูเขียน (Kruger) และเปน “ลบ” ทั้งตอ

ทานปรีดี พนมยงค กอนท่ี อ. สุลักษณ จะมี “ความ

กลาหาญทางจริยธรรม” ประกาศเปล่ียน “จุดยืน” 

เก่ียวกับกรณีสวรรคตและตอทานปรีดี อีกหลายป

ตอมา 

แตทานผูหญิงพูนศุข ดูจะไมมีทัศนคติที่เปน 

“บวก” หรือ “ลบ” อยางเดนชัด ทานเพียงแตกลาว

ผานๆ วา Kruger ชางคนควาหาหลักฐานแปลกๆ 

มาเขียนหนังสือ เชน หลักฐานโปสการดท่ีในหลวง

อานันท ทรงมีไปถึงพระสหายสตรีฝรั่งในสวิส ฯลฯ 

เม่ือเราท้ังสองพยายามซักถามอีกวา เกิดอะไร

ขึ้นเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ (๑๙๔๖) ตอ

ในหลวงอานันท รัชกาลท่ี ๘ ทานตอบแตเพียงวา 

ในพระท่ีนั่งบรมพิมาน อันเปนท่ีประทับน้ัน มีบุคคล

เขาออก หรือขึ้นลงไดเพียง ๗ ทาน และ ๗ ทานน้ีรู

ว า เ กิดอะไร ข้ึน ทานท้ิงทายดวยการกลาววา 

“ทฤษฎีวาดวยอุบัติเหตุ” นั้นดีที่สุดสำหรับกรณี

สวรรคต เมื่อทานพูดจบก็ดูเหมือนจะเปน full-stop 

สำหรับเราท้ังสอง “ไมมากไมนอย” หรืออีกนัยหน่ึง 

“ไมตองถามตอ”   
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 ã¹àº×éÍ§μŒ¹¹Õé ¾Í¨Ð¡Å‹ÒÇÊÃØ»ä Œ́Ç‹Ò ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ Ñ̈Â·Õè¼‹Ò¹æ ÁÒ à¡×Íº·Ñé§ËÁ´  
ÁÕá¹Çâ¹ŒÁ·Õè¨Ð¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò »ÃÕ Ṍ ¾¹ÁÂ§¤� à»š¹¹Ñ¡¤Ô´áÅÐ»̃ÞÞÒª¹·ÕèÁÕá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´
»ÃÐªÒ Ô̧»äμÂ (Democracy) áÅÐÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ¹ÔÂÁ (Constitutionalism) ÁÒ¡¡Ç‹Ò¨Ð
ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´áººªÒμÔ¹ÔÂÁ ·Ñé§¹Õé·Ñé§¹Ñé¹ à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¼ÙŒÈÖ¡ÉÒÇÔ Ñ̈Â ÃÇÁ·Ñé§ºÃÃ´Ò¼ÙŒ¤¹Ã‹ÇÁÊÁÑÂ
ÁØ‹§μŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´ÀÒ¾¢Í§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº ¨ÍÁ¾Å ». ¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ â´Âà¹Œ¹ä»ã¹ÍÕ¡
·Ò§Ë¹Öè§Ç‹Ò ¨ÍÁ¾Å ».¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ ÁÕá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ố áººªÒμÔ¹ÔÂÁ ÃÑ°¹ÔÂÁ áÅÐ·ËÒÃ¹ÔÂÁ 

ความแตกตางในทางแนวความคิดและแนวนโยบายทางการเมืองระหวางปรีดี พนมยงค กับจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม เห็นไดเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาในปลายป พ.ศ. ๒๔๘๔ เน่ืองดวยเปนท่ีประจักษชัดวา

ปรดี ีพนมยงค ไดแสดงความเห็นคัดคานการเขารวมสงครามเปนพันธมิตรกับฝายญ่ีปุน และในระยะเวลาตอมาก็ได

กอต้ังขบวนการเสรีไทย ซึ่งเปนขบวนการทางการเมืองที่อยูฝายตรงขามกับกลุมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มี

ความเห็นวา ประเทศไทยควรเขารวมเปนพันธมิตรกับฝายญ่ีปุน รวมท้ังไดดำเนินประกาศสงครามกับฝายอังกฤษ

และสหรัฐอเมริกาไปพรอมๆ กันดวย  (โดยมีการประกอบพิธีกันท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) กระน้ันก็ตาม ใน

ชวงเวลาน้ี ไมปรากฏวามีงานเขียนใดท่ีวิเคราะหความคิด “ชาตินิยม” ของปรีดี พนมยงค กับจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม วามีฐานของความคิดท่ีแตกตางกันหรือไม อยางไร บางกลาวแตเพียงผานๆ วา ตางเปน 

นักชาตินิยมเหมือนกัน โดยท่ีฝายหน่ึง คือ ปรีดี พนมยงค มีความคิดนิยมตะวันตก ในขณะท่ีอีกฝายหน่ึง  

(คือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม) มีความคิดนิยมฝายอักษะ คือ นิยมญ่ีปุน อิตาลี และเยอรมัน 

 ในท่ีนี้  ผูเขียนขอใหพิจารณาใหมวา ปรีดี พนมยงค กับ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตางมีความคิด 

“ชาตินิยม” ทางการเมืองที่แตกตางกันนับตั้งแตเร่ิมกอตั้งคณะราษฎร แตก็สามารถรวมมือกันได โดยมีความ 

ขัดแยงกันบางประปราย แตก็อยูในกรอบของการมุงสถาปนาระบอบราชาธิปไตยภายใตกฎหมาย หรือระบอบ

รัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งเปนแนวทางที่ยอมรับรวมกันอยางกวางขวางในหมูคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

๒๔๗๕  

อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาแนวความคิด “ชาตินิยม” ทางการเมืองเปนการเฉพาะน้ัน ผูเขียนกลับมี

ความเห็นวา ปรีดี  พนมยงค มีความรูความเขาใจในเร่ืองความคิดทางการเมืองของสำนักคิดตางๆ เปนอยางดี 

ดังที่เขาไดกลาวอธิบายดวยตัวของเขาเองวา แนวความคิดเร่ืองความรักชาติของเขานั้น   มีความหมายตรงกับ

คำวา  Patriotism ซึ่งเปนความรักชาติบานเมืองท่ีวางอยูฐานคติของความเห็นแกผูอื่นเปนสวนรวม (Altruism)   

»ÃÕ´Õ ¾¹ÁÂ§¤ � ¡Ñº¤ÇÒÁÃÑ¡ªÒμ ÔºŒÒ¹àÁ×Í§ 
·ÕèàËç¹á¡‹¼ÙŒÍ×è¹à»š¹Ê‹Ç¹ÃÇÁ  
ÃÈ.´Ã. ¹¤ÃÔ¹·Ã � àÁ¦äμÃÃÑμ¹ � 
¤³ÐÃÑ°ÈÒÊμÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� 



¤ÃºÃÍºªÒμ¡ÒÅ ññð »‚ 
ÃÑ°ºØÃØÉÍÒÇØâÊ »ÃÕ´Õ ¾¹ÁÂ§¤ � 40

ตรงขามกับอีกฝายหน่ึง ซึ่งมีความรักชาติชนิดท่ีเห็น

แกตัว (egoism) และเห็นแกเชื้อชาติ (race) ของตน

เปนใหญ 

ความรักชาติชนิดที่เห็นแกตัว ยังหมายถึงการคิด

วาฝายตนมีความย่ิงใหญหรือวิเศษมากกวาคนอ่ืน  

ซึง่แสดงออกโดยการสรางวีรบรุษุสวนบคุคล (Individual 

Heroism) เสริมเขาไปในความรักชาติชนิดที่เห็นแก

ตัวน้ัน  

จึงเปนท่ีเขาใจดวยวา ในบริบทของคำอธิบายดัง

กลาวขางตน ปรีดี  พนมยงค ไดเนนวาความรักชาติ

อยางแรงกลาและมีความเห็นแกสวนรวมเปนใหญใน

แบบ  Patriotism ซึ่งอยูตรงกันขามกับผูนำทางการ

เมืองและทางความคิดกลุมอื่นๆ ในสมัยเดียวกันน้ัน 

ซึ่งมีความคิดแบบ Nationalism คือเห็นแกเชื้อชาติ

ของตนเปนใหญ และมีความเห็นแกตัว รวมท้ังได

สรางวีรบุรุษสวนบุคคลขึ้นเพ่ือเสริมความรักชาติใน

แบบที่เห็นแกตัวน้ัน 

การกลาวสรุปและประเมินวา  ปรีดี  พนมยงค  

มีความคิดทางการเมืองในแบบ Patriotism สามารถ

คนพบไดในงานเขียนของนักการทูต และปญญาชน

ตางประเทศในยุครวมน้ันดวย ดังเชนท่ีปรากฏในขอ

เขียนของเฟรเดริก  แอร  โดลแบร (Frederic R. 

Dolbeare) ที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศของ

ฝรั่งเศส ผูรวบรวมปาฐกถาของหลวงประดิษฐมนู-

ธรรม (ปรีดี พนมยงค) เพ่ือการจัดพิมพในระหวางป  

พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๗๙  ซึง่เขาไดกลาวสรุปความคิดของ

ปรีดี พนมยงคไววา “(จากบทความและปาฐกถา..) 

ไดแสดงใหเห็นถึงความรักชาติอยางแรงกลา  (un- 

sentiment patriotique intense)” ของปรีดี พนมยงค 

(สำนวนแปลเปนของวิษณุ วทัญู) 

(๒) 

ฉะนั้น ในฐานะที่เปนนักวิจัยทางประวัติศาสตร

และสังคมศาสตรคนหน่ึง ผูเขียนจึงมีความเห็นจาก

การพิจารณาตัวบทและเอกสารตางๆ เปนสำคัญวา 

ปรีดี พนมยงค ไดสรุปแนวความคิดของตนเองไว

อยางถูกตองวา ทานเปนผูทีม่คีวามคิดแบบ Patriotism 

ซึ่งเปนความรักชาติบานเมืองที่วางอยูบนฐานคติของ

ความเห็นแกผูอื่นเปนสวนรวม (Altruism)  ซึ่งแนว

ความคิดนี้ ไมเก่ียวของอันใดกับการเปนผูนิยมตะวัน

ตก หรือนิยมเอเชีย (ญ่ีปุน) ซึ่งนักวิจัยหลายทานไดใช

การอุปมาอุปไมยนี้เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล

ตางๆ มากอน 

ใจความสำคัญของเ ร่ือง น้ี จึงอยูที่ แนวคิด 

Patriotism นั้นเอง ซึ่งมีเน้ือหาสาระสำคัญอยูที่ความ

รักในบานเกิดเมืองนอน รักญาติพ่ีนองที่เติบโตมา 

ดวยกัน และในประการสำคัญคือ ความรักใน

ขนบธรรมเนียมและประเพณีตางๆ เชน ศาสนา 

ภาษา ความเช่ือที่สำคัญบางประการ ซ่ึงมีหนาท่ี 

และมีความสำคัญตอการรักษาและผูกพันผูคน

จำนวนมากเขาไวดวยกันในชุมชนทางการเมืองหน่ึงๆ 

แนวความคิดรักชาติบานเมืองในแบบดังกลาว

ของปรีดี พนมยงค มีความแตกตางจากความคิด

ชาตินิยม (Nationalism) เ น่ืองดวยความคิดใน

ประการหลังจะมุงยอยสลายผูคนใหกลายมาเปนพวก

เดียวกันท้ังหมด ใชภาษาเดียวกันท้ังหมด มีโครงสราง

ของสำนึกทางประวัติศาสตรรวมกัน และมีวีรบุรุษของ

ชาติรวมกัน ซึ่งผลสุดทายจะมีความกาวราวรุกราน

และกดทับผูคนจำนวนมากที่มีความแตกตางกันมา

แตเดิม 

ในกรอบโครงแนวความคิดรักชาติบานเมืองของ

ปรีดี พนมยงค ดังที่กลาวมาน้ี เห็นไดชัดวา เปน

ตรรกะของความเช่ือที่จะมีความเห็นในข้ันตอไปวา 

ประเทศของเราควรใชชื่อวา “สยาม” เน่ืองดวยเปน 

ชื่อประเทศมีเปดใหผูคนดำรงตนอยูรวมกันได โดยมี

ความแตกตางหลากหลายในภาษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ชาตพัินธุ ฯลฯ ตามสมควร ซึง่แตกตางจากชือ่ประเทศ 

“ไทย” ที่พัฒนาข้ึนมาจากฐานคิดอีกแบบหน่ึง คือ 

ชาตินิยม ซึ่งเรียกรองและบังคับใหทุกคนละท้ิงความ

แตกตางหลากหลาย โดยกลายมาเปนคนพวก

เดียวกัน คิดแบบเดียวกัน และมีวัฒนธรรมแบบ

เดียวกันคือ ความเปนไทย.   
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แมวาตลอดเวลาท่ีผานมา สถาบันปรดี ีพนมยงค 

จะไดทำหนาท่ีอยางดีในการเผยแพรเ ร่ืองราว 

และสืบสานอุดมการณของนายปรีดี ถึงกระน้ัน

สถาบันฯ ก็ยังไมมีโอกาสนำเร่ืองราวและผลงาน

ของนายปรีดีมาเผยแพรและจัดแสดงในลักษณะ

ของนิทรรศการถาวร ดวยเหตุนี้ในวาระครบรอบ

ชาตกาล ๑๑๐ ป นายปรีดี ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สถาบันฯ จึงเห็นสมควรใหจัดสรางนิทรรศการ 

ดังกลาวข้ึนภายในพ้ืนท่ีของสถาบันฯ เพ่ือแสดง

เร่ืองราวของปูชนียบุคคลทานน้ีใหเยาวชนและ

สาธารณชนไดศึกษาเรียนรูสืบไป

เพ่ือใหการนำเสนอภายในนิทรรศการสอด 

คลอง กับกลุมผู ชมหลัก ซ่ึง เปน เยาวชนระดับ

อุดมศึกษา เน้ือหาของนิทรรศการจึงเนนท่ีประวัติ

ชีวิตของนายปรีดีในชวงวัยเด็กจนถึงวัยทำงาน โดย

มุงเนนใหเห็นวาการต้ังเปาหมายในชีวิตและมุงมั่น

ที่จะบรรลุเปาหมายน้ันเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำให

ชีวิตประสบความสำเร็จ โดยศึกษาจากประวัตินาย

ปรีดีเพ่ือเปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจให

แกกลุมผูชมหลักซึ่งจะเปนกำลังสำคัญของชาติใน

อนาคตอันใกล สอดคลองกับวัตถุประสงคในการกอ

* หองนิทรรศการถาวรเผยแพรชวีประวตั ินายปรีด ีพนมยงค 
จดัทำโดย บรษิทัรกัลูก เอ็ดดเูท็กซ จำกัด 

ตั้ งสถาบันฯ ที่ จะ เชื่ อมโยงกับแนวความคิด 

อุดมการณสันติธรรมของนายปรีดี เพ่ือใหประสาน

สัมพันธ กับคนรุนใหม และสภาพปญหาสังคม

ปจจุบัน จะเห็นไดวานิทรรศการถาวรท่ีสถาบัน 

ปรีดี พนมยงค แตกตางจากนิทรรศการถาวรหอง 

อนุสรณสถานป รีดี พนมยงค มหา วิทยา ลัย

ธรรมศาสตร 

ภายใตการผลกัดันของ ศ.ดร.สรุพล นติไิกรพจน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมการฝายเผยแพรและเชิดชู

เกียรติคุณในการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปฯ 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดรวมสนับสนุน 

งบประมาณการจัดทำนิทรรศการถาวร รวมกับผูมี

จติศรทัธาอีกจำนวนหน่ึง ตอมาในวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๕๒ มูลนิธิปรีดี พนมยงค ไดมอบหมายให 

บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จำกัด เปนผูดำเนินการจัด

ทำ และสรางภายในอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค 

กำหนดใหแลวเสร็จ สามารถเปดบริการไดในวันท่ี 

๒๔ มิถุนายน พ .ศ . ๒๕๕๓ โดยใหอยูภายใต

วัตถุประสงค ดังน้ี 

๑. เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูประวัติชีวิตของ

นายปรีด ี(ตัง้แตวัยเด็กจนถึงวัยทำงาน) รวมทัง้ผลงาน

และคุณูปการท่ีนายปรีดไีดสรางใหแกสงัคมไทย  

ÊÔ¹¸Ø�ÊÇÑÊ´Ôì ÂÍ´ºÒ§àμÂ : àÃÕÂºàÃÕÂ§ 
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๒. เพ่ือใหคนหนุมสาวซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย

หลักไดเขาใจวา การต้ังเปาหมายในชีวิตและมุงมั่น

ที่จะบรรลุเปาหมายน้ัน เปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำให

ชีวิตประสบความสำเร็จ โดยศึกษาจากประวัติ 

นายปรีดีเปนแบบอยาง  

๓. เพ่ือเปนสถานท่ีแหงความทรงจำและรำลึก

ถึงนายปรีดีในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยวางกลุมเปาหมาย ผูเขาชมกลุมหลัก 

ไดแก เยาวชนระดับอุดมศึกษา ชาวไทยและตาง

ชาติ กลุมรอง ไดแก เยาวชนระดับมัธยมศึกษา 

ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป  

á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃÍÍ¡áººà¹×éÍËÒ 
áÅÐÍÍ¡áºº Ñ̈´áÊ´§

แนวความคิดหลัก (Main Concept) “คน 

คนหน่ึงจะประสบความสำเร็จในชี วิตไดตองมี 

เปาหมายท่ีหนักแนนและมัน่คง” ซึง่ในทีน่ีต้คีวามวา 

“ เปาหมาย” ของนายปรีดีคือ “บำรุงความสุข

สมบูรณของราษฎร” โดยการกระทำเพ่ือใหบรรลุใน

ขั้นแรก คือ  

การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบรูณาญาสทิธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ และ 

ขั้นถัดไป คือ ดำเนินการตามหลัก ๖ ประการ ของ

คณะราษฎร 

§Ò¹ÍÍ¡áººà¹×éÍËÒ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ

ลำดับการนำเสนอ (Story Line)  

๑. เปดเรื่อง 

คำประกาศ UNESCO ใหเปนบุคคลสำคัญ

ของโลก ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ป นาย

ปรีดี พนมยงค (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓)  

๒. ประสบการณในวัยเด็ก 

ใหภาพสังคมไทยท่ัวไปในสมัยน้ัน 

 แสดงบริบทปญหาดานตางๆ ของสังคมไพร

ในสมัยปลาย ร.๕ – ร.๗ อันนำไปสูการเปล่ียน 

แปลงการปกครองดวยหลัก ๖ ประการของคณะ

ราษฎร 

 แสดงขอมูลเก่ียวกับนายปรีดีวา เกิดใน

ครอบครัวชาวนา และประสบกับปญหาเชนชาวนา

ทั่วไป 

¹ÓàÊ¹ÍÀÒ¾¹ÒÂ»ÃÕ Ṍ 
“·ÕèÁÒ¢Í§¡ÒÃμÑé§à»‡ÒËÁÒÂ”
(»ÃÐÇÑμÔª‹Ç§ÍÒÂØ ñ-ñö »‚)

 ชั้นประถมไดยินพอ ปรับทุกขเร่ืองชาวนา 

ผลดีของการมี ส.ส. -ครูมัธยมสอนเร่ืองระบอบการ

ปกครอง การปฏิวัติในจีน 

 มัธยม สนใจเหตุการณ รศ. ๑๓๐ 

 มัธยม พบเทียนวรรณ, กศร.กุหลาบ -อายุ 

๑๕-๑๖ ทำนาท่ีวังนอย  

¡ÒÃμÑé§à»‡ÒËÁÒÂã¹ªÕÇÔμ

 อายุ ๑๗-๑๙ ป เรียนกฎหมาย - วาความ

คดีเรือโปะชนะ  

 เนนคำพูดเร่ืองความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองใหเปนประชาธิปไตย 

ÁØ‹§ÊÙ‹à»‡ÒËÁÒÂ

ก อ ต้ั ง คณ ะ ร า ษฎ ร แ ล ะ เ ต รี ย ม ก า ร

เปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๗๕) 

๑. อายุ ๒๐-๒๗ ป (พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๗๐) ไป

เรียนฝร่ังเศส ระหวางเรียนไดกระทำการตางๆ เพ่ือ

มุงสูเปาหมาย ดังน้ี 
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 พ.ศ. ๒๔๖๘ กอตั้งและเปนนายกสมาคม 

“สามัคยานุเคราะหสมาคม”  

 พ.ศ. ๒๔๖๙ เรียกรองการจายเงินกระเปา

ตอทานอัครราชทูต  

 พ.ศ. ๒๔๗๐ รวบรวมเพ่ือนรวมอุดมการณ

กอตั้ง “คณะราษฎร”  

๒. อายุ ๒๗-๓๒ ป (พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕) 

กลบัมาเมอืงไทย มชีวิีตและงานทีด่ ีขณะเดียวกันได

ปูพ้ืนเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย รวบรวมสมาชิก

คณะราษฎรเพ่ิมเติม และเตรียมการอภิวัฒน โดย

ใชกลยุทธ “การยึดอำนาจโดยฉับพลันโดยไมใหเสีย

เลือดเน้ือ” 

ºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂáÃ¡

วันอภิวัฒน 

๑. แสดงเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยอยูภายใต

รัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันท่ี ๒๔-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๔๗๕ โดยเนนท่ีตัวนายปรีดีเปนหลัก  

๒. แสดงประกาศคณะราษฎร โดยเนนท่ีหลัก 

๖ ประการ 

ÊÙ‹à»‡ÒËÁÒÂ·Õèá·Œ¨ÃÔ§

แสดงผลงานสำคัญของนายปรีดี  

แสดงผลงานชวง ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๙๐) 

ซึ่งตอบโจทยหลัก ๖ ประการ แลวเช่ือมโยงวา

เพราะเหตุนี้จึงไดเปนบุคคลสำคัญของโลก ความ

สำเร็จน้ีเกิดจากนายปรีดีตั้งเปาและมุงม่ันไปให

ถึงเปาหมายน้ัน 

»�´·ŒÒÂ

กระตุนผูชมใหขบคิดเรื่องการตั้งเปาหมายใน

ชีวิต เชน ใชคำถามหรือคำคม  

ประเด็นเน้ือหา 

หัวขอหลัก / วัตถุประสงค 

๑. พื้นท่ีเปดเรื่อง 

 เปนสวนเปดของนิทรรศการ โดยแสดงเรื่อง 

UNESCO เพ่ือดึงดูดความสนใจผูชมให อยาก

ติดตามตอวาบุคคลท่ีไดรับการยกยองน้ีเปนใคร  

ทำประโยชนตอประเทศชาติอยางไร 

หัวขอยอย / ประเด็นเน้ือหา 

แสดงคำประกาศของ UNESCO ที่ยกยอง 

นายปรีดีวาเปนบุคคลสำคัญของโลก พรอมทั้ง

สัมภาษณกลุมเปาหมายเก่ียวกับตัวนายปรีดี / 

UNESCO เชน รูจักนายปรีดีหรือไม รูจัก UNESCO 

หรือไม เปนตน 

๒. พื้นท่ีประสบการณในวัยเด็ก  

แสดงปญหาของสังคมไพรในสมัย ร.๕ – ร.๗ 

และเรื่ องราวของนายปรีดีช วงอาย ุ๑ -๑๖ ป 

เหตุการณในชวงน้ีลวนเปนเหตุการณที่สงผลกระทบ

ตอความคิดของนายปรีดี ซึ่งทำใหมองเห็นวิธีแกไข

ปญหาแตกตางจากคนอ่ืน 

๒.๑ ใหภาพมุมกวาง : บริบทสังคมไทย

กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

- ใหภาพมุมกวางแสดงบริบทสังคมไพรในสมัย 

ร.๕ – ร.๗ ซึ่งมีปญหาดานตางๆ อันสงผลนำไปสู

การเกิดหลัก ๖ ประการในภายหลัง เชน ความไม

ปลอดภัยในชีวิต, ปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต, 

ขาดการศึกษา, ยากจน เปนตน  

- ใหขอมูลเก่ียวกับนายปรีดีวา นายปรีดีเกิด 

ในครอบครัวชาวนาและประสบกับปญหาขางตน

เชนเดียวกัน เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเร่ืองถัดไป 
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๒.๒ ประสบการณในวัยเด็ก : ที่มาของการ

ตั้งเปาหมาย (อายุ ๑-๑๖ ป) 

แสดงประสบการณชีวิตในวัยเด็กของนายปรีดี

ที่ไดรับการหลอหลอมจากบุคคลสำคัญ ๒ ทาน คือ 

พอและครูหัวกาวหนา ไดแก  

 วัยเด็ก ไดยินพอปรับทุกขกับเพ่ือนชาวนา

เรื่องความเดือดรอนในการทำมาหากิน ซึ่งสามารถ

แกปญหาดวยการมีสภาผูแทนราษฎร  

 วัยมัธยม (อายุ ๑๑ ป) ครูหัวกาวหนาได

สอนเร่ืองรูปแบบการปกครอง และนำขาวการ

ปฏิวัติจีนมาเลาใหฟง กระตุนใหนายปรีดีสนใจ

การเมืองการปกครอง หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ

กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ นายปรีดีก็ไดติดตามขาวอยูตลอด  

 ทานไดอานผลงานและพบกับนักเขียนท่ีมี

คติประชาธิปไตยมาก ๒ ทานคือ ก.ศ.ร. กุหลาบ

และเทียนวรรณ  

 อายุ ๑๕-๑๖ ป นายปรีดีเรียนจบช้ันมัธยม

แลวไปใชชีวิตชาวนาอยางแทจริง ทำใหรับรูรสชาติ

ความยากลำบากและรับรูความอยุติธรรมที่ชาวนา

ไดรับ อีกท้ังเมื่อระลึกถึงคำพูดของพอและครูเร่ือง

ระบอบการปกครอง ทำใหนายปรีดีมองเ ห็น

ทางออกของปญหาชาวนาวาตองมีสภาผูแทน

ราษฎร 

๓. พื้นท่ีตั้งเปาหมาย  

 เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงอายุ ๑๗-๑๙ 

ป ขณะเปนนักเรียนกฎหมาย แสดงใหเห็นความ

ตั้งใจของนายปรีดีที่จะเปล่ียนแปลงการปกครอง 

 เลาชวงท่ีนายปรีดีเปนนักเรียนกฎหมาย 

(อายุ ๑๗-๑๙ ป) ครูสอนเร่ืองปญหาสิทธิพิเศษ

นอกศาลยุติธรรม โดยกลาววาเมืองไทยมีคน

ประเภทน้ีอยู ๒ กลุม คือ พวกเจา และคนในสังกัด

ตางชาติ  

 (พ.ศ. ๒๔๖๒) แสดงความเปนนักกฎหมาย

ที่มีความสามารถในกรณีวาความเรือโปะขณะ

มีอายุเพียง ๑๙ ป โดยเลาเหตุการณแบงเปน ๒ 

ฉาก ดังน้ี 

 ฉากหนา ใหขอมูลเก่ียวกับคดีเรือโปะวา นาย

ลิม่ซุนหงวน จำเลยในคดีซึง่ถูกอัยการสมุทรปราการ

ฟองรองใหชดใชคาเสียหาย ดวยเหตุเรือโปะของ

จำเลยถูกพายุพัดไปโดนพลับพลาของในหลวงเสีย

หาย คดีนี้ทำใหทนายตางๆ ไมกลารับวาความ

เพราะรูปคดีชนะไดยาก 

จากน้ันถามคำถามผูชมกลับวา “ถาเปนคุณ 

คุณจะกลารับเปนทนายวาความคดีนี้หรือไม?”  

ฉากหลัง แสดงใหเห็นความเกงและความกลา

ของนายปรีดีที่สามารถวาความจนชนะคดี นับเปน

คดีแรกและคดีสุดทายท่ีนายปรีดีเปนทนายความ  

 แสดงการตั้งเปาหมายของนายปรีดี วาตอง

เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของไทยเปน

ระบอบประชาธิปไตย 

 เนนคำพูดเร่ืองตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 

๔. พื้นท่ีมุงสูเปาหมาย 

แสดงรูปธรรมของความมุงมั่นในชวงอายุ  

๒๐-๓๒ ป (พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๗๕) เพ่ือใหเห็นวา 

นายปรีดีไดลงมือกระทำตามเปาหมายท่ีตนต้ังไว  

นั่นคือการกอตั้งคณะราษฎรและการเตรียมการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง 

เลาเหตุการณสำคัญท่ีแสดงการทำตามเปา

หมายในชวงอายุ ๒๐ -๓๒ ป (พ .ศ . ๒๔๖๓ -

๒๔๗๕) แบงเปน ๒ เหตุการณใหญ ดังน้ี  

เหตุการณท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๗๐) เปน

นักเรียนฝรั่งเศส อายุ ๒๐-๒๗ ป เลาสิ่งท่ีนายปรีดี

ทำระหวางเรียนท่ีประเทศฝรั่งเศส เปนจุดเริ่มตน
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ของการเปล่ียนแปลงการปกครอง ประเด็นนำเสนอ

มีดังน้ี 

 พ.ศ. ๒๔๖๘ นายปรีดีพูดคุยกับ รท. ประยูร 

ภมรมนตรี ผู เคยเปนมหาดเล็กรักษาพระองค 

ของ ร .๖ เ ก่ียวกับความเสื่อมโทรมของระบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ประกอบกับมีผูตองการ

เปลี่ยนแปลงระบอบหลายคนแลว แตยังไมมีใคร 

ทำจริ งจั ง นายปรีดีจึ งตั้ งสมาคม “สามัคยา 

นุเคราะหสมาคม” และไดเปนนายกสมาคม ทาน 

ไดใชโอกาสชวงชุมนุมประจำปของสมาคมทำ

กิจกรรมปลุกจิตสำนึกของนักศึกษา ๑๕ วัน โดยฝก

อาวุธ ยิงเปา แสดงปาฐกถา โตวาทีและแสดงละคร

เร่ือง “โลเลบุรี”  

 พ.ศ. ๒๔๖๙ ชวงชุมนุมประจำปครั้งที่ ๒ 

ทานไดปลุกจิตสำนึกนักเรียนไทยใหสูงขึ้นอีกระดับ

หนึ่ง โดยอภิปรายวิธีการจายเงินกระเปาของทาน

ทูต และแสดงความเปนผูนำเรียกรองใหทานทูตซึ่ง

เปนเจานายช้ันสูงจายเงินเดือนใหแกนักเรียนอยาง

โปรงใส 

 ๕ กุมภาพันธ ๒๔๗๐ ตั้งคณะราษฎรท่ี 

กรุงปารีส มีสมาชิกรวมอุดมการณ ๗ คน กำหนด

สาระสำคัญและขอตกลงของคณะราษฎรรวมกัน 

เหตุการณท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕) เลา

เหตุการณหลังจากท่ีนายปรีดีกลับประเทศไทย แบง

เปนฉากหนาและฉากหลัง ดังน้ี  

ฉากหนา เลาชีวิตปกติทั่วไปของนายปรีดีที่ได

ทำงานท่ีดี เปนขาราชการกระทรวงยุติธรรม เปน

อาจารยสอนกฎหมาย และไดรับแตงตั้งเปนหลวง

ประดิษฐมนูธรรม ในป พ.ศ. ๒๔๗๑ ทานไดสมรส

กับ นางสาวพูนศุข ณ ปอมเพชร  

ฉากหลัง แสดงอีกมุมหนึ่งของนายปรีดี ขณะท่ี

ทานมีหนาท่ีการงานท่ีดี ครอบครัวท่ีดี แตในอีกมุม

หน่ึงก็เตรียมการอภิวัฒนไปดวย ทานไดปูพ้ืนเก่ียว

กับระบอบประชาธิปไตย เรียบเรียงตำรา “คำอธิบาย

กฎหมายปกครอง” นอกจากน้ียังชักชวนและคัด

เลือกบุคคลท้ังฝายทหารและฝายพลเรือนท่ีมี

อุดมการณเดียวกันเขารวมเปนสมาชิกคณะราษฎร 

พรอมทั้งวางกลยุทธโดยใชแผน “การยึดอำนาจโดย

ฉับพลันโดยไมใหเสียเลือดเน้ือ” 

ฉากหนาแสดงชีวิตทั่วไปของนายปรีดี เมื่อ

พลิกประตูอีกดานหน่ึงจะเปนฉากหลัง จำลองเปน

หองวางแผนอภิวัฒน, Mood เหมือนแอบเขาไปใน

หองวางแผน, มืดๆ ดูลึกลับ 

๕. พืน้ท่ีบรรลเุปาหมายแรก : วนัอภิวฒัน 

แสดงเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้ง

แตวันท่ี ๒๔-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยเนนท่ี

นายปรีดีเปนหลัก 

๕.๑ เลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน ๕ วันแหง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองอยางสั้นๆ (๒๔ – 

๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕) เพื่อแสดงใหเห็นการ 

ยึดอำนาจท่ีสำเร็จลงอยางรวดเร็ว โดยเนน

บทบาทของนายปรีดีเปนหลัก 

 ๒๔ มิถุนายน ยึดอำนาจภายใน ๓ ชั่วโมง 

ใชแผนยุทธการยึดเมือง, จับตัวประกัน, คุมสถานท่ี

สำคัญตางๆ และตัดการส่ือสาร สวนนายปรีดีลอย

เรือแจกแถลงการณประกาศคณะราษฎร และเปน

ตัวแทนประชุมระหวางคณะราษฎร เสนาบดี และ

ปลัดทูลฉลอง 

 ๒๕ มิถุนายน ตัวแทนผูกอการเชิญ ร. ๗ 

เสด็จนิวัติพระนคร  

 ๒๖ มิถุนายน ร.๗ เสด็จถึง พระนคร ผูแทน

คณะราษฎรทูลเกลาฯ ถวาย พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามซึ่งรางโดย 

นายปรีดี และพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราว

เปล่ียนแปลงการปกครอง  

 ๒๗ มิถุนายน ร.๗ พระราชทานพระราช

บัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว

แกคณะราษฎร 
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๒๘ มิถุนายน นายปรีดีไดรับเลือกเปน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและกรรมการราษฎร  

๕.๒ แสดงหลัก ๖ ประการผานแถลงการณ

คณะราษฎร ไดแก 

เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค 

เสรีภาพ การศึกษา 

๖. พื้นท่ีสูเปาหมายท่ีแทจริง  

 สรุปผลงานสำคัญท่ีนายปรีดีทำเพ่ือประเทศ

ตลอด ๑๕ ป ที่อยูในตำแหนงทางการเมือง (พ.ศ. 

๒๔๗๕-๒๔๙๐) โดยเปนไปตามหลัก ๖ ประการ

ของคณะราษฎรท่ีตั้งไว โดยอธิบายใหเขาใจงาย

และใกลตัวกับคนปจจุบัน เชน ประกันสังคม ตั้ง

แบงคชาติ ตั้ง มธก. จัดตั้งขบวนการเสรีไทยเปนตน 

แลวเช่ือมโยงวาทานไดคิดเร่ืองเหลาน้ีไวแลวเพ่ือ

ทำใหคนไทยมีชีวิตท่ีดีขึ้น ดวยเหตุนี้จึงไดรับการ

ยกยองวาเปนบุคคลสำคัญของโลก  

โดยเนนย้ำใหเห็นวา ความสำเร็จนี้เกิดจาก

ทานไดตั้งเปาหมายและลงมือกระทำอยางมุงมั่น

เพ่ือไปใหถึงเปาหมายน้ัน 

๗. พื้นท่ีปดทาย 

 เปนสวนแสดง Concept ของนิทรรศการ

เร่ืองการต้ังเปาหมายในชีวิต 

 กระตุนใหผูชมขบคิดเรื่องการตั้งเปาหมาย

ในชีวิต ไดคิดยอนกลับมาดูตัวเองและยึดถือนาย

ปรีดีเปนแบบอยางในเรื่องการมีเปาหมายในชีวิต 

และความมุงมั่นลงมือกระทำเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

นั้น 

หองแหงแรงบันดาลใจ  ปรีดี  พนมยงค 

(นิทรรศการถาวรเผยแพรชีวประวัตินายปรีดี พนม-

ยงค) ซึ่งตั้งอยูภายในอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค 

กำหนดพิธีเปดอยางเปนทางการ ในวันพฤหัสบดี 

ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๒๐ น.  

จากน้ันจะเปดบริการ ใหผูสนใจท่ัวไปเขาชมอยาง

ตอเน่ือง สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ E-mail 

: banomyong_inst@yahoo.com www.pridiin 

stitute.com และ www.pridi-phoonsuk .org 

โทรศพัท ๐๒-๓๘๑-๓๘๖๐-๑ 

พ้ืนท่ีแหงน้ี จะเปนอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ที่ใหความรู

ความเขาใจเก่ียวกับชีวประวัติ และผลงานของ นาย

ปรีดี พนมยงค ที่สรางคุณูปการตอประเทศชาติและ

ราษฎรเปนสวนหน่ึงของการกระตุนใหคนรุนใหม

เกิดแรงบันดาลใจ ในการต้ังเปาหมายในชีวิต ดวย

รูปแบบรวมสมัย     
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ñ. ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËμØ¼Å

เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา  องคการการ

ศึ ก ษ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ง

สหป ร ะ ช า ช า ติ ( ยู เ น ส โ ก ) ไ ด ป ร ะ ก าศ ให

ศาสตราจารย ดร. ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส

เปนบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบชาตกาล 

๑๐๐ ป พ.ศ.๒๕๔๓ (ค.ศ.๒๐๐๐) หนวยงานภาค

รัฐ และเอกชนไดจัดงานฉลองกันอยางกวางขวาง  

ในป พ.ศ.๒๕๕๓ (ค.ศ.๒๐๑๐) เปนวาระครบ

รอบชาตกาล ๑๑๐ ป ของศาสตราจารย ดร. ปรีดี 

พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งไดสรางคุณูปการอยาง

ใหญหลวง ใหกับประเทศชาติและสังคมไทยโดย

ผลงานและเกียรติคุณเปนท่ีประจักษทั่วกัน ดวย

ความสำคัญดังกลาว มูลนิธิปรีดี พนมยงคจึงไดมี

มติในการประชุมสามัญประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อ

วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ใหมีการจัดงานเผย

แพรเกียรติคุณและผลงานของทานข้ึนในวาระดัง

กลาว เพ่ือแสดงความกตัญูและกตเวทิตาตอ

ศาสตราจารยดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส  

ผูทำคุณประโยชนใหแกประเทศชาติและประชาชน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนของชาติในอันท่ีจะ

ชวยกันทำนุบำรุงบานเมืองใหเจริญกาวหนาตอไป 

อีกท้ังเปนการตอยอดการจัดงานฉลองในวาระครบ

รอบชาตกาล ๑๐๐ ป ใหครบถวนสมบูรณย่ิงขึ้น 

มูลนิธิปรีดี พนมยงค จึงดำเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๑๐ ป รัฐบุรุษ

อาวุโสปรีดี พนมยงค เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในภาคสวน

ตางๆ จำนวน ๓๖ ทาน มีหนาท่ีกำหนดนโยบาย

และแนวทางการจัดงาน พิจารณาใหความเห็น

ชอบแผนงาน โครงการกิจกรรม แตงต้ังคณะ

อนุกรรมการและคณะทำงาน เพ่ือดำเนินกิจกรรม

จัดงาน ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค  

ตอมาคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๑๐ ป 

รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค ไดจัดประชุมและได

แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝายตางๆ จำนวน 

๘ คณะ เพ่ือจัดทำแผนงานการดำเนินกิจกรรม 

โดยเนนถึงการเชิดชูเกียรติคุณ เผยแพรอุดมการณ 

และผลงานของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค คณะ

อนุกรรมการ ๘ ฝาย มีดังน้ี 

 ๑. คณะอนุกรรมการฝายแผนงาน งบประมาณ และจัดหาทุน 

  ดร.มารวย ผดุงสิทธ์ิ เปนประธาน 

 ๒. คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรและเชิดชูเกียรติ 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน 

 ๓. คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ 

  รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ เปนประธาน 
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 ๔. คณะอนุกรรมการฝายจัดพิมพหนังสือ 

  นายสันติสุข โสภณสิริ เปนประธาน 

 ๕. คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

  นางดุษฎี พนมยงค-บุญทัศนกุล เปนประธาน 

 ๖. คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรกิจกรรมตอเยาวชน 

  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน 

 ๗. คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

  ดร.อนุสรณ ธรรมใจ เปนประธาน 

 ๘. คณะอนุกรรมการฝายประสานงาน 

  นายสินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย เปนประธาน 

ò. ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

(๑) เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโสใหเปนท่ีประจักษในฐานะ

ที่เปนผูนำซึ่งซื่อสัตยสุจริต เปนนักประชาธิปไตยและเปนผูสรางสรรคสันติภาพใหแกโลก 

(๒) เพ่ือศึกษาแนวความคิดของปรีดี พนมยงคกับสังคมไทย ทั้งในอดีตตลอดจนการประยุกตใชใน

สังคมปจจุบัน 

(๓) เพ่ือสงเสริมการศึกษาในเชิงบูรณาการท่ีกลับมาสูรากเหงาทางภูมิปญญา และการศึกษาการเมือง

ที่มีคุณธรรมนำ 

(๔) เพ่ือรวบรวมและเผยแพรผลงานของปรีดี พนมยงค ใหทั่วถึงย่ิงขึ้น 
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การดำเนินงานโครงการกิจกรรมของฝายตางๆ 

จำนวน ๘ คณะ เนนถึงการเชิดชูเกียรติคุณ เผย

แพรอุดมการณ และผลงานของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี 

พนมยงค เ ร่ิมดำเนินการต้ังแต ป พ.ศ.๒๕๕๒ 

เปนตนไป โดยโครงการในคณะอนุกรรมการตางๆ 

ที่ดำเนินการมีดังน้ี 

คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรและเชิดชู

เกียรติ 

โครงการ “หองแห งแรงบันดาลใจ ปรีดี  

พนมยงค : นิทรรศการถาวรเผยแพรชีวประวัติ  

นายปรีดี พนมยงค” กำหนดเปดอยางเปนทางการ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สถาบัน

ปรีดี พนมยงค 

คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ 

กิจกรรมท่ีดำเนินการไปแลว 

 การแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปรีดี พนม-

ยงค กับพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาวุฒิชัย  

วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม 

ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค ประจำป 

พ.ศ.๒๕๕๒ ภายใตหัวขอ “ขบวนการชาวบานกับ

การตอสูแบบสันติวิธี ในสถานการณความขัดแยง” 

โดย ดร.นฤมล ทัพจุมพล เปนปาฐก เม่ือวันพุธท่ี 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพูนศุข พนม-

ยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 

 จัดเสวนาเร่ือง “ความเปนมาและภารกิจ

ของเสรีไทย” โดย สมาคมเตรียมธรรมศาสตร - 

จุฬาอาสาศึก ป ๒๔๘๘ และ 

ขบวนการเสรีไทย วิทยากร พลตรี ดร.สวัสดิ์ 

ศรลัมพ นายสุวรรณ ดาราวงษ ร.ต.ปราโมทย  

สูตะบุตร และ นายปยะ จักกะพาก เมื่อวันอาทิตย

ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ลานหนาอาคารเสรีไทย

อนุสรณ สวนเสรีไทย  

 เสวนาเร่ือง “เม่ือเสรีไทย ธรรมศาสตร-จุฬา 

อาสาศึก ๒๔๘๘” วิทยากร ไดแก ร.ต.ปราโมทย   

สตูะบุตร นายอุทยั  สจุรติกุล นายบุญช ู  โรหติะสขุ 

นายสุวรรณ ดาราวงษ นายศุขปรีดา พนมยงค  

ดำเนินรายการโดย สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย โดย

สถาบันปรีดี พนมยงค รวมกับ กองทุนเสรีไทย  

ชมรมโดมรวมใจ และชมรมเพ่ือนจุฬาฯ เม่ือวันท่ี 

๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมพนูศุข พนมยงค 

สถาบันปรีดี พนมยงค  

กิจกรรมในป ๒๕๕๓ 

 เสวนาเร่ือง “๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี 

พนมยงค” วิทยากรไดแก ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ 

นายแพทยบัญชา พงศพานิช ดร.นครินทร เมฆ-

ไตรรัตน อ.สุดาทิพย อินทร ดำเนินรายการโดย 

ดร.อนุสรณ ธรรมใจ ในวันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๓ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ตึกโดม 

ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค ประจำป 

พ.ศ.๒๕๕๓ ภายใตหัวขอ “พุทธศาสนากับปรีดี 

พนมยงค” โดย พระฌานิพิทย อินฺทจารี เปนองค

ปาฐก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ 

หอประชุมพูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 

 การแสดงปาฐกถาในหัวขอเร่ือง “สนัติภาพ / 

สันติสุขทางใจ กับ สังคมไทย” โดย อ.ชัยวัฒน  

สถาอานันท ในวันจันทรที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะอนุกรรมการฝายจัดพิมพหนังสือ 

 โครงการ “หองสมุดอี-ไลเบรอรี่ (E-library) 
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ปรดี ี–พูนศุข พนมยงค” โดย ดร.ชาญวิทย เกษตรศิร ิ

สามารถเปดดูไดที่ www.pridi-phoonsuk.org   

สำนักพิมพสายธาร 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “ทานปรีดี รัฐบุรุษ

อาวุโส ผูวางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก” เขียนโดย 

ศาสตราจารยเดือน บุนนาค  

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “ความเปนอนิจจัง

ของสังคม” เขียนโดย ปรีดี พนมยงค  

สำนักพิมพสุขภาพใจ 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “เคาโครงการ

เศรษฐกิจแหงชาติ ของ หลวงประดิษฐมนูธรรม” 

เขียนโดย ปรีดี พนมยงค 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “ชีวิตและผลงาน

ของปรีดี พนมยงค” เขียนโดย สุพจน ดานตระกูล  

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “แนวความคิด

ประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค” เขียนโดย ปรีดี 

พนมยงค  

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “ภราดรภาพนิยม 

(solidarimse) ของปรีดี พนมยงค ฉบับขยาย

ความ” เขียนโดย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล  

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “โครงการประมวล

ผลงานฉบับสมบูรณ : ปรีดี พนมยงค” เขียนโดย 

ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล ขณะน้ีรวบรวมขอเขียนทาง

กฎหมายของทานอาจารยปรีดี พนมยงค ได ๓๐ 

ชิ้นงาน ซึ่งจะจัดพิมพเปนชุดแรกอาจพิมพหลาย

เลม และตนฉบับบางสวนจะใชวิธีถายภาพจาก

ตนฉบับเดิม 

 โครงการจัดพิมพหนังสือสาระนิยายเร่ือง 

“สันติปรีดี” เขียนโดย อาจารยชมัยภร แสงกระจาง 

ขณะน้ีนำลงนิตยสารขวัญเรือน รายปกษ กำหนด

ลงระหวาง ๒๐-๓๐ ตอน ตลอดป พ.ศ.๒๕๕๓ 

และเม่ือลงตีพิมพในนิตยสารขวัญเรือนจบแลว 

สำนักพิมพสุขภาพใจจะรวมพิมพเปนเลมวาง

จำหนายตอไป 

 โครงการจัดพิมพหนังสือรวบรวมเร่ืองสั้น 

หัวขอ “ความจริง ความลวง”  

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “โลกพระศรีอาริย

ของปรีดี พนมยงค” เขียนโดย Pierre Fisté แปล

โดย ดร.ไมตรี เดนอุดม 

สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 โครงการ จัด พิมพห นั งสื อ “ประมวล

กฎหมายมหาชนและเอกชน” เขียนโดย ปรีดี พนม-

ยงค  

สำนักพิมพชนนิยม 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “ชีวประวัติยอของ

นายปรีดี พนมยงค”  

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “คณะราษฎรกับ

การอภิวัฒนประชาธิปไตย ๒๔ มิถุนายน” เขียน

โดย ปรีดี พนมยงค 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “รัฐธรรมนูญ ๓ 

ฉบบัแรก พัฒนาการของแนวความคิดประชาธิปไตย” 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “มองประวัติ 

ศาสตรผานเสด็จเจาสุภานุวงษ” เขียนโดย ศขุปรดีา 

พนมยงค 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “ชีวประวัติหงอ

เหวียนยาป” เขียนโดย ศุขปรีดา พนมยงค 

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “ชีวประวัติโฮจิ-

มินห” เขียนโดย ศุขปรีดา พนมยงค 

สำนักพิมพมูลนิธิเด็ก 

 โครงการจัดพิมพหนังสือการตูน “พระเจา

ชางเผือก”  

 โครงการจัดพิมพหนังสือ “วันวานในโลก

กวาง” เขียนโดย ว.ณ.พนมยงค  
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คณะอนุกรรมการฝ ายเผยแพรศิลป -

วัฒนธรรม แบงเปนฝายตางๆ ดังน้ี 

วรรณกรรม 

 โครงการประกวดเร่ืองสั้นขนาดยาว “ความ

จริง ความลวง” โดย สมาคมนักเขียนแหงประเทศ

ไทย ประกาศผลและมอบรางวัล ในวันพุธท่ี ๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค 

สถาบันปรีดี พนมยงค 

คีตศิลป 

 โครงการ “แตงเพลงอภิวัฒนสูสันติ” เชิญ

ชวนนักศึกษาและประชาชนสงผลงานแตงเพลง

ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เขารวมประกวด  

 โครงการแสดงคอนเสิรตดุริยนิพนธ “สันติ

ธรรม” โดย คณะนักรองประสานเสียงสวนพลู ใน

วันอาทิตยที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

ณ หอประชมุศรบีรูพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาพยนตร 

 โครงการจัดฉายภาพยนตรเร่ือง “พระเจา

ชางเผือก” พรอมกันท่ัวประเทศ โดย หอภาพยนตร

แห งชาติ สวนกลางจัดฉาย ณ ลานหอศิลป

วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทรที่ ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 โครงการทำภาพยนตรสารคดีในวาระ 

ครบรอบ ๑๑๐ ปฯ กำหนดฉายในวันจันทรที่ ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๓  

ทัศนศิลป : กิจกรรมท่ีดำเนินการไปแลว 

 โครงการจัดสัมมนา “แลไปขางหนา หลัง 

ครบรอบ ๓๐ ป ศิลปกรรมแหงประเทศไทย ๓๕ ป 

แนวรวมศลิปนแหงประเทศไทย ๖๐ ป มศว. ชาตกาล 

๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค” จัดโดย 

สถาบันปรีดี พนมยงค รวมกับ โครงการศูนยศิลปะ

กรรมแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิ โ รฒ เ ม่ือวัน เสารที่ ๒๕ – วันอาทิตยที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค 

สถาบันปรีดี พนมยงค  

 โครงการศิลปกับสังคม “เทศกาลศิลปะ

นานาพันธุ ๒ : อภิ วัฒนสู สัน ติ (Change to 

Peace)” จัดโดย โครงการฝายศิลปะและเยาวชน 

สถาบันปรีดี พนมยงค เมื่อวันเสารที่ ๒๔ ตุลาคม 

ถึงวันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ สถาบัน

ปรีดี พนมยงค  

กิจกรรมในป ๒๕๕๓ 

 โครงการศิลปะจัดวางในวาระครบรอบชาต-

กาล ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค หัวขอ 

“ผลของการกอสรางไวดีแลว ยอมไมสูญหาย” โดย 

ฝายเรียนรูชุมชน มศว. กลุมเปาหมายเครือขาย

โรงเรียนกรุงเทพมหานคร ๔๓๓ แหง และศิลปน 

ผูสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ จำนวน 

๑๑๐ คน เปดงานในวันจันทรที่ ๒ สิงหาคม 

๒๕๕๓ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค 

 โครงการศิลปกับสังคม เทศกาลศิลปะ

นานาพันธุ ๓ : ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ป 

รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค : ผลของการกอสราง

ไวดีแลว ยอมไมสูญหาย (การแสดงศิลปวฒันธรรม

ทกุแขนง) เริม่วนัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๕๓ ถึง วันท่ี ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค  

 โครงการ “ศิลปะดิจิตอล (ANIMATION)” 

เชิญชวนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไปสงผลงาน 

ศิลปะดิจิตอล (ANIMATION) เขารวมประกวด 

มอบรางวัล วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม

พูนศุข พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค 

นาฏกรรม 

 โครงการละครเวทีเรื่อง“คือผูอภิวัฒน” โดย

พระจันทรเสี้ยวการละคร รอบพิเศษ ๑ รอบ วัน
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พฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค และรอบปกติ ตั้งแต

วันศุกรที่ ๒ – วันอาทิตยที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. วันเสาร-อาทิตย เพ่ิมรอบ ๑๔.๐๐ น. 

ณ หอประชมุพนูศุข พนมยงค สถาบันปรีด ีพนมยงค 

 โครงการละครเวทีเร่ือง “แสงศรัทธาเหนือ

ลำน้ำเจาพระยา” โดย สาขาส่ือสารการแสดง คณะ

นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวัน

ศุกรที่ ๑๖ – วันอาทิตยที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. วันเสาร-อาทิตย เพ่ิมรอบ ๑๔.๐๐ น. 

ณ หอประชมุพนูศุข พนมยงค สถาบันปรีด ีพนมยงค 

คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ : 

กิจกรรมที่ดำเนินการไปแลว 

 แถลงขาว “การจัดงานในวาระครบรอบ 

๑๑๐ ป ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค” 

เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอง

ประชมุสญัญา ธรรมศกัด์ิ ตกึโดม ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร 

 แถลงขาวและเสวนาหัวขอ “กาวขามวิกฤต

ดวยอภิวัฒนสูสันติ” แถลงขาวโดย ดร.มารวย  

ผดุงสิทธ์ิ อาจารยดุษฎี พนมยงค - บุญทัศนกุล 

นายสันติสขุ โสภณสิร ิ  นายสินธุสวัสดิ ์ยอดบางเตย 

ฯลฯ วิทยากรเสวนา อาจารยสนุ ีไชยรส นายพงษเทพ 

เทพกาญจนา นางสาวรสนา โตสิตระกูล  อาจารย

วิภา ดาวมณี ดำเนินรายการโดย ดร.อนสุรณ ธรรมใจ 

ในวันองัคารท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ หองประชุมวรรณไวทยากร  ตึกโดม  ชั้น ๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
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¢Íà¨ÃÔÞ¾Ã·‹Ò¹¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ·‹Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ ¤³º´Õ ¤³Ò¨ÒÃÂ� 
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ÍÒÃÒ¸¹ÒãËŒÁÒà»š¹¼ÙŒ»Ò°¡¶Òã¹§Ò¹«Öè§¹Ñºà¹×èÍ§ Œ́ÇÂºØ¤¤Å·Õèà»š¹ÊÔÃÔÁ§¤Å¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¡ÒÃà¡Ô´à»š¹
¤¹¹Ñé¹à»š¹àÃ×èÍ§·Õèà»š¹ä»ä Œ́ÂÒ¡ áμ‹¡ÒÃà¡Ô´à»š¹¤¹áÅŒÇä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ãËŒà»š¹ºØ¤¤Å·Õèà»š¹Á§¤Å¡çÂÒ¡
ÂÔè§¡Ç‹Ò áμ‹áÁŒÇ‹Ò¨Ðà»š¹ä»ä Œ́ÂÒ¡ Ï¾³Ï ·‹Ò¹»ÃÕ Ṍ ¾¹ÁÂ§¤�·‹Ò¹¡çà¢ŒÒ¶Ö§Ê¶Ò¹Ð¹Ñé¹áÅŒÇâ´Â·ÕèäÁ‹ÁÕã¤Ã
μÐ¢Ô´μÐ¢Ç§ã¨àÅÂáÁŒáμ‹¹ŒÍÂ ¤Ø³Ù»¡ÒÃ·Õè·‹Ò¹»ÃÕ Ṍ ¾¹ÁÂ§¤� Í´Õμ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ Í´ÕμÃÑ°ºØÃØÉ
ÍÒÇØâÊ Í Ṍμ¼ÙŒÊÓàÃç¨ÃÒª¡ÒÃá¼‹¹ Ố¹ä Œ́ÊÃŒÒ§àÍÒäÇŒμ‹Í»ÃÐà·Èä·Â¹Ñé¹ÁÕà»š¹Íà¹¡Í¹Ñ¹μ� ¡Å‹ÒÇÍÕ¡¹ÑÂ
Ë¹Öè§Ç‹Ò ÁÕÁÒ¡à¡Ô¹Ç‹Ò·ÕèàÃÒ¨Ð¾Ù´ä Œ́ã¹ª‹Ç§àÇÅÒÍÑ¹ÊÑé¹æ ÍÒμÁÒä Œ́ÊÃØ»¤Ø³Ù»¡ÒÃ¢Í§·‹Ò¹äÇŒ ÷ »ÃÐ¡ÒÃ 
à¾×èÍãËŒàÃÒä Œ́àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ·´ÅÍ§à¨ÃÔÞÃÍÂμÒÁ àª‹¹  

ประการที่ ๑. เปนผูมีวิสัยทัศน คือ มีศักยภาพในการมองเห็นการณไกลในขณะท่ีคนยุคสมัยเดียวกัน

ยังมองไปไมถึง ทั้งทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา การปกครอง ทางสังคมและทางจิตใจ สมเปน

ผูมีกัลยาณมิตร คือ ทานเปนผูสนใจใฝธรรมะ และนอกจากน้ันก็เปนผูที่มีพุทธทาสภิกขุเปนเพ่ือนคูคิดเปน

มิตรที่ปรึกษาในทางธรรม 

ประการที่ ๒. อาตมาใหน้ำหนักสำคัญกวาทุกๆ ขอ คือ เปนผูมีกัลยาณมิตร คือ ความมีธรรมะ 

เปนหลักชัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ความมีธรรมะเปนหลักชัยในการดำเนินชีวิตประจำวันน้ีทำให

ทานสามารถปลอยลงปลงเปน เมื่อจำเปนหรือเมื่อชะตาชีวิตนั้นตกอยูทามกลางความผันผวนทางการเมือง 

รวมทั้งใชเปนหลักในการบริหารราชการแผนดินและการท่ีทานไดสนิทเสวนากับพุทธทาสภิกขุนั้นอาตมาคิด

 *  เมื่อวันปรีด ี  วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ชั้น ๒ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร 

»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ 
àÃ×èÍ§ 

¾ÃÐÁËÒÇØ²ÔªÑÂ ÇªÔÃàÁ¸Õ * 

(Ç.ÇªÔÃàÁ¸Õ) 

“»ÃÕ´Õ  ¾¹ÁÂ§¤ � 
¡Ñº 

¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò” 
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วาส่ิงน้ีเปนเหตุปจจัยอันสำคัญมากท่ีทำใหทาน

ครองตนอยูทามกลางยศ ทรพัย อำนาจ อยางปราศ-

จากไฝ ฝา ราคี  นักการเมืองหรือชนชั้นนำจำนวน

มากท่ีขาดธรรมะ เมื่อเขามาอยูตรงกลางของยศ 

ทรัพย อำนาจแลวก็ตกหลุมพรางของส่ิงน้ี และพอ

ไมมีพอแมครูบาอาจารยเปนเพ่ือนคูคิดเปนมิตรท่ี

ปรึกษา การบริหารราชการแผนดินก็ลมเหลวและ

เมื่อตนเองลมเหลวก็ไดนำประเทศชาติบานเมืองเขา

สูความเปนรัฐที่ลมเหลวตามไปดวย บางทีพอเราท้ิง

ธรรมะมากๆ เขา เราถึงขนาดพูดกันวาการเมืองน้ัน

ตองเปนเร่ืองไมมีศีลไมมีสัตย เพราะถามีศีลมีสัตยก็

จะเปนนักการเมืองที่ลาหลัง แตทานอาจารยปรีดี 

พนมยงค ทานเปนท่ีพิสูจนใหเห็นวาการเมืองตองมี

ศีลมีสัตย ถาไมมีศีลไมมีสัตยเมื่อไร ประชาธิปไตย

จะกลายเปนหายนะมวลรวมประชาชาติเมื่อนั้น  

ประก า ร ท่ี ๓ .  ท าน ได บ ำ เพ็ญตน เป น 

กัลยาณมิตรของสังคมไทยดวยไปพรอมๆ กัน คือ

แมจะไมไดอยูในแผนดินไทยแตตลอดเวลาไมเคย

ทอดท้ิงประเทศไทย ยังคงเดินทางทางความคิด

อยางตอ เ น่ือง อุทิศตนเปนครูบาอาจารย ให 

คำแนะนำ ใหการเตือนสติแกแผนดินถ่ินเกิดของ 

ตัวเองอยางเสมอตนเสมอปลาย ประการท่ีสำคัญ

ที่สุด คือ การใหแรงบันดาลใจแกคนรุนหนุมรุนสาว

คนยุคหลัง แมกระท่ังคนในยุคของอาตมาเองก็ยัง

ไดรับแรงบันดาลใจจากทานดวย  

ประการที่ ๔. ทานเปนบุรุษอาชาไนย บุรุษ

อาชาไนยก็หมายความวาเปนบุคคลซึ่งไมเกิดในที่

ทั่วไปแตเกิดในตระกูลไหนๆ ก็ยังประโยชนสุขให

เกิดแกมหาชนเสมอไป 

ประการที่ ๕. เปนบุคคลท่ีหาไดยาก คือ 

๑๐๐ ปจึงจะมีคนเชนน้ีสักคนหน่ึง  

ประการที่ ๖. เปนนักการเมืองมือสะอาด 

ซึ่งประการท่ี ๖ นี้ก็กำลังเปนท่ีตองการอยางย่ิงของ

สังคมไทยหรือของโลกก็วาได การเปนนักการเมือง

มือสะอาดนั้นไมไดเปนกันงายๆ  สำหรับสังคมไทย

ภาวะน้ียังเปนภาวะอุดมคติอยู คือ ไมใชหาดูหาชม

หรือหามายกยองกันไดงายๆ แตทานทำใหดูวาทาน

ทำได จากชีวประวัติของทานน้ัน ทานผูหญิงพูนศุข 

ไดเลาเอาไววา เม่ือทานทำงานในทุกๆ ตำแหนง

ทางการเมือง ไดรับเงินเดือนแลวทานแทบไมแตะ

เลยหรือไมรูดวยซ้ำไปวาในตำแหนงตางๆ นั้นทานมี

เงินเดือนเทาไร ยังคงใชชวิีตสมถะสันโดษ ซึง่ตรงกัน

ขามกับตำแหนงแหงหนท่ีสูงขึ้นแตการดำเนินชีวิต

นั้นเรียบงายอยางย่ิง  นี่ทำใหทานเปนนักการเมือง

มือสะอาด 

ประการที่ ๗. ทานเปนปูชนียบุคคล คือคน

ที่มีคาพอท่ีจะระลึกถึงและกอเกิดแรงบันดาลใจแก

คนรุนหลัง คำวาปูชนียบุคคลก็หมายความวา 

บุคคลที่ควรบูชา การบูชาจึงมีสองอยาง  

๑. อามิสบูชา คือ การท่ีเราไดทำพิธีไปเมื่อเชา

นี้ที่เรียกกันวา “พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน” 

บูชาดวยธูปเทียนดอกไมของหอม รับศีล รับพร 

แลวก็จบไปในแตละป 

๒. การบูชาอยางท่ีสอง คือ ปฏิบัติบูชา ตรงนี้

สำคัญ ปฏิบัติบูชาหมายความวา เรามาเรียนรูชีวิต

และงานของทานแลวนอมนำเอาคติธรรมจากชีวิต

และงานของทานมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด ตัวตนของเราน้ันวันหน่ึงก็จะแตกดับไปแตวา

แรงบันดาลใจที่เราท้ิงไวใหคนรุนหลังสิ่งน้ีจะยังคง

อยู ฉะน้ันถาเราระลึกถึงทานปรีดี พนมยงคแลว จะ

ตองระลึกดวยทาทีของผูที่ถือหลักปฏิบัติบูชา คือ 

มาเรียนดูวาทานไดทิ้งคุณงามความดีอะไรเอาไวให

คนรุนหลังอยางเราๆ นี้เจริญรอยตามบาง ในผล

งานช้ินสำคัญของทานเลมหนึ่ง ก็คือ “ความเปน

อนิจจังของสังคม”  อาตมภาพอานแลวก็รูสึก

ประทับใจกวาทุกๆ เลม เพราะในผลงานท่ีชื่อความ

เปนอนิจจังของสังคมไดสะทอนใหเห็นถึงความ

สนใจในพระพุทธศาสนาอยางลึกซ้ึงของตัวทาน  

อันเปนเหตุใหผูนิมนตอาตมภาพกำหนดหัวขอใน

การปาฐกถาวันน้ีวา  “ฯพณฯ  ปรีดี  พนมยงค 

กับพระพุทธศาสนา”  
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ในผลงานท่ีชื่อความเปนอนิจจังของสังคมน้ัน 

ทานไดพูดถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมโดย

อาศัยหลักสัจธรรม ๒ ประการ  หลักประการท่ี ๑  

ก็คือ หลักอนิจจังในพระพุทธศาสนาท่ีบอกวา 

สรรพสิ่งน้ันเกิดขึ้นในเบ้ืองตน ดำรงอยูชั่วคราวแลว

ก็แตกดับไปในที่สุด แปลกันงายๆ วาไมมีสิ่งใดสถิต

เปนนิรันดรนั้นคือความเปนอนิจจังของสรรพสิ่ง 

หลักประการท่ี ๒ ก็คือ ทฤษฎีวิทยาศาสตรเชิง

สงัคมท่ีทานบอกวา สงัคมมนุษยนัน้จะมีวิวัฒนาการ

ไปตามลำดับจากสังคมปฐมสหการณหรือสังคม 

บุพกาลมาเปนสังคมทาส จากสังคมทาสก็เปล่ียน

มาเปนสังคมศักดินา จากสังคมศักดินาก็มาเปน

สังคมธนานุภาพหรือทุนนิยม  

จากสังคมทุนนิยมทานปรารถนาจะไปใหถึง

สังคมอุดมคติซึ่งทานใชคำของทานเปนคำทาง

พระพุทธศาสนาวา “สังคมศรีอาริยะ” ก็คือสังคมที่

มีพระศรีอาริยะเมตไตร นั่นเอง ดวยความเขาใจ

อยางลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร

เชิงสงัคมทานจึงเขียนผลงานท่ีชือ่ “ความเปนอนิจจงั

ของสังคม” ทีนี้หลักอนิจจังอยูในหมวดธรรมชุดไหน

ก็ตอบไดวา อนิจจังอยูในหมวดธรรมสำคัญของ

พระพุทธศาสนาระดับที่เรียกกันวาเปนแกนกลาง

ของพุทธธรรม คือ ไตรลักษณ ไตรลักษณก็คือ

ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง ประกอบดวย อนิจจัง 

คือ ไมเท่ียง ทุกขัง เปนทุกข อนัตตา คือไมมีความ

สมบูรณในตัวเอง 

ทานปรีดี พนมยงค ไดพูดถึงความเปนอนิจจัง

ของสังคมเพ่ืออธิบายเหตุผลท่ีจำเปนจะตองมีการ

อภิวัฒนในป ๒๔๗๕ อาตมาคิดวาทานไดพูดเอาไว

ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๐๐ แตทานพูดอยูหลัก

เดียวคือ ความเปนอนิจจังของสังคม ไตรลักษณยัง

เหลืออีก ๒ หลัก วันน้ีอาตมาจะมาเติมเต็มในสวนท่ี

เหลือนั้น ฉะน้ันจึงขอปรับหัวขอปาฐกถานิดหน่ึงวา

เปน “ความเปนอนัตตาของยศ ทรัพย อำนาจ

และประชาธิปไตย” ถือวาเปนกาวตอไปจากนาย

ปรีดี พนมยงค ก็แลวกัน คำถามก็คือทำไมอาตม-

ภาพไมพูดถึงความเปนทุกขังของสังคม อาตมาคิด

วาเวลาน้ีไมจำเปนตองพูดถึงความเปนทุกขังของ

สังคมไทยเพราะมันทุกขกันเต็มท่ีแลว พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใชคำวา “วิกฤตท่ีสุดใน

โลก”  

เพราะฉะน้ันไตรลักษณประการที่ ๒ คือความ

เปนทุกขังของสังคมนี้ไมจำเปนจะตองพูดเพราะ 

ทกุทานประจักษอยูแกตา ประจกัษอยูแกใจ อาตมา 

จึงจะขามมาพูดถึงความเปนอนัตตา และไมใช 

แคของสั งคม แตของยศ ทรัพย อำนาจและ

ประชาธิปไตย ทำไมอาตมาจึงบอกวายศ ทรัพย 

อำนาจและประชาธิปไตยนั้นเปนอนัตตา ภาวะท่ี

เรียกวาอนัตตาก็คือ ภาวะท่ีไมมีแกน ไมมีความ

สมบูรณในตัวเอง ยศ ทรัพย อำนาจและประชา-

ธิปไตยนั้นไมมีแกน ไมมีความสมบูรณในตัวเอง 

เพราะอะไร เพราะวาเปน “สิ่งสัมพัทธ” เน่ืองจากมี

ลักษณะข้ึนตอหรือเชื่อมโยงอิงอาศัยกับสิ่งตางๆ อีก

มากมายในลักษณะเปนเหตุเปนปจจัยของกันและ

กัน คนจำนวนมากไมเขาใจวา ยศ ทรัพย อำนาจ

และประชาธิปไตยน้ันเปนสิ่งสัมพัทธ ดังน้ันวันหน่ึง

เมื่อไดครอบครองยศ ทรัพย อำนาจและประชา-

ธิปไตย จึงปฏิบัติผิดตอสิ่งเหลาน้ีพอปฏิบัติผิดก็เกิด

อาการท่ีเรียกกันวา “ผิดสำแดง” ปฏิบัติผิดอยางไร

เชน ยศ ทรัพย อำนาจและประชาธิปไตยนั้นเปน

อนัตตา คือมีภาวะสัมพัทธที่ขึ้นตอปจจัยแวดลอม

มากมาย เราปฏิบัติผิด เชน 

๑. ยศทรัพย อำนาจและประชาธิปไตยไมใช

เปาหมายในตัวมันเอง แตเปนเพียงปจจัยท่ีจะสงตอ

ไปยังสิ่งอื่นท่ีดีกวาหรือมีคุณคามากกวา 

๒. ไมมีความสมบูรณในตัวเอง กลาวคือ เมื่อ

ไดมาแลวตองประกอบดวยเหตุปจจัยอีกมากมาย

จึงจะสำเร็จประโยชน ดังน้ันจึงมีลักษณะเปนส่ิง

สัมพัทธหรือเปนอนัตตาน่ันเอง แตสังคมไทยของ

เราเวลาน้ีไมเขาใจอยางน้ีไปเขาใจผิดๆ วา ยศ 

ทรัพย อำนาจและประชาธิปไตยมีความสมบูรณใน

ตัวของมันเอง  
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ฉะน้ันเราจึงอยากไดยศ ยศเปนภาษาโบราณ 

ถาใชภาษาสมัยใหมก็คือ ตำแหนง เราอยากได

ตำแหนง แตไม เคยถามตัวเองวา เรามีความ

สามารถสมกับตำแหนงหรือไม นั่นจึงเปนเหตุที่

ทำใหเราไดคนท่ีไมใชมืออาชีพมาบริหารประเทศ

ชาติบานเมืองมีความอยากมากกวาความรูความ

สามารถ ทั้งๆ ที่ยศตองสัมพัทธกับความรูความ

สามารถความรับผิดชอบ แตพอเราไมรูความจริง

อยางน้ี เราก็คิดวาขอแคมียศก็เปนเกียรติแกวงศ

ตระกูลแลวโดยท่ีไมสนใจวาการท่ีเราเขาไปอยูตรง

นั้นประเทศชาติตองเสียหายอะไรไปบางตองเสีย

โอกาสไปมากเทาไร  

ทรัพย ภาษาพระเรียกทรัพยวา “ปจจัย” เวลา

เราจะถวายจตุปจจัยหรือปจจัยส่ีแกพระซ่ึงบางครั้ง

อาจจะมีเงินอยูในน้ันดวย เราไมเรียกวาถวายเงิน 

เราเรียกวาถวายปจจัย ภาษาพระทานใชคำของ

ทานถูกมาก ของเรานี้มองทรัพยหรือมองเงินวาเปน

เปาหมายในตัวมันเองและเหตุดังน้ันเราจึงคิดวาเงิน

เปนพระเจา ใครมีเงินคนนั้นก็มีทุกอยางเลยและ

การมีเงินในภาวะปกติมันชาก็เปนเหตุใหเราเขาสู

คอรรัปชั่นซึ่งเปนทางลัดไปสูการมีเงินในเวลาท่ี

รวดเร็ว นี่คือ ยศ ทรัพยและอำนาจ อำนาจยิ่งเปน

สิ่งสัมพัทธ ย่ิงมีความเปนอนัตตาในตัวเองสูง 

เพราะอะไรเพราะอำนาจคือความวางเปลา อำนาจ

นัน้เกิดจากการยอมรับและหรอืเกิดจากการมีฉนัทามติ 

ดวยเหตุดังนั้นเจาของอำนาจแตเดิมคือ พระ

ราชา จึงเรียกกันวาเปน “มหาสมมุติราช” คือ  

เปนผูที่มหาชนสมมุติใหวามีอำนาจ ถามหาชนไม

สมมุติก็ไมมีอำนาจ ในเวลาน้ีเราก็เขาใจกันวา

อำนาจน้ันเปนสิ่งสมบูรณในตัวมันเอง ฉะน้ันจึง

พยายามเหลือเกินท่ีจะเขาสูอำนาจกัน ปรากฏวา

เม่ือไดอำนาจแตบริหารไมเปนเพราะอำนาจเปนสิ่ง

สัมพัทธ มีแตอำนาจแตวาไมมีเหตุปจจัยแวดลอม 

เชน ไมไดรับการยอมรับ  ไมมีความรูความสามารถ  

ไมมีกัลยาณมิตร ไมมีความสงางาม แตใหมีอำนาจ

ลนฟาก็ไมสามารถใชอำนาจนั้นบริหารจัดการ

ประเทศชาติบานเมืองได นี่คือ ยศ ทรัพย อำนาจ

เคาเปนส่ิงสัมพัทธอยางน้ี ประชาธิปไตยก็ใน

ทำนองเดียวกัน ประชาธิปไตยนั้นไมไดหมายความ

วามีการเลือกต้ัง มีรัฐสภา มีอำนาจนิติบัญญัติ  

อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ แลวเราก็เรียก

บรรยากาศของบานน้ันเมืองนั้นวามีประชาธิปไตย 

การเขาใจประชาธิปไตยอยางน้ีเปนการเขาใจ

ประชาธิปไตยในลักษณะท่ีสถิต คือ คิดวามันมี

ความสมบูรณในตัวมันเอง ปรากฏวาเมืองไทยมีทุก

สิ่ ง น้ีครบหมดเลย การเลือกต้ังก็มี รัฐสภาก็มี 

อำนาจ ๓ ฝายก็มี แตทำไมจึงมีวิกฤตคร้ังแลวคร้ัง

เลา นั่นเพราะประชาธิปไตยเองก็มีความเปน

อนัตตาหรือมีภาวะสัมพัทธ ตองไปเชื่อมโยงกับ

คุณภาพของประชาชน วัฒนธรรมประชาธิปไตยซ่ึง

หย่ังลึกลงในวิถีชีวิต สื่อมวลชน ความพรอมของ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคม จนกระท่ังถึงการเมือง

ระหวางประเทศ  

ถาเราไมเขาใจวา  ยศ  ทรัพย  อำนาจ และ

ประชาธิปไตยน้ันเปนอนัตตาคือมีลักษณะสัมพัทธ

กับเหตุปจจัยแวดลอมมากมาย สังคมไทยจะฝา 

ไมพนหลมแหงวิกฤต  เพราะอะไร  เพราะวา

โครงสรางของสิ่งที่ เรียกวาประชาธิปไตยเรามี 

ครบท้ังหมด แตที่เราขาดคือ เน้ือหาสาระ เราได

หมกหมุนกับการรางและแกรัฐธรรมนูญอาจจะพูด

ไดวา มากครั้งที่สุดในโลก มากฉบับที่สุดในโลก แต

ในภาคสังคมแทบไม เป ล่ียน นั่น เพราะอะไร  

ก็เพราะเราไมเขาใจวา ตัวรัฐธรรมนูญเองก็เปน

อนัตตาคือมีลักษณะสัมพัทธ เรารางสำเร็จแลวดี

ที่สุดแลวยอมรับมากท่ีสุดแลวอยางฉบับป ๔๐ แต

พอถึงเวลาใชจริงๆ กลับไมเปนไปอยางท่ีเราเขาใจ  

ฉะน้ันรัฐธรรมนูญเองก็เปนสิ่งสัมพัทธมีความ

เปนอ นัตตา มี รั ฐธรรมนูญอย าง เ ดียวแตถ า

ประชาชนยังไมมีความเขาใจ ยังไมห ย่ังลงสู
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วัฒนธรรมประชาธิปไตยในชวิีตประจำวัน รฐัธรรมนญู

ที่รางไวดีแคไหนก็ยังคงไมมีความหมายในทาง

ปฏิบัติจริง ฉะน้ันเพ่ือเปนการระลึกถึงรัฐบุรุษ 

ปรีดี พนมยงค ซึ่งเปนผูเขาใจธรรมะอยางลึกซึ้ง 

เมื่อเราจะบูชาทานก็ตองเอาธรรมะมาบูชาทาน 

ดวยเหตุดังน้ันอาตมาจึงขอเชิญชวนทุกทานทุกคน

มาเรียนรูรวมกันวา ยศ ทรัพย อำนาจ ประชา-

ธิปไตยท่ีวาเปนอนัตตามีภาวะเปนสิ่งสัมพัทธนั้น 

มันสัมพัทธกับอะไรบาง เร่ิมกันท่ี  

ยศ ยศก็แปลกันวา “ย่ิงใหญ” ภาษารวมสมัย

ก็คือ ตำแหนงน่ันเอง คือใครมีตำแหนงคนน้ันก็ย่ิง

ใหญกวาชาวบานชาวเมือง ย่ิงใหญกวาคนในบริษัท 

ย่ิงใหญกวาคนในองคกร ย่ิงใหญกวาคนในประเทศ 

ยศมี ๓ ยศ  

๑. อิสริยยศ ยศก็คือตำแหนงหรือหัวโขนที่เรา

ไดรับมอบหมายมาจากใครก็ตาม 

๒. เกียรติยศ ยศก็คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณ การ

ยอมรับ  

๓. บริวารยศ ยศก็คือ บริษัท บริวาร  

อิสริยยศ คือ ตำแหนงหรือหัวโขนมันสัมพัทธ

กับความรูความสามารถ และความรับผิดชอบ 

เกียรติยศ  คือ  ชื่อเสียงเกียรติคุณน้ัน  มัน

สัมพัทธกับการรังสรรคประโยชนสุขและ 

บริวารยศนั้น  มันสัมพัทธ กับกัลยาณมิตร 

สัมพัทธยังไง 

อิสริยยศ ยศ คือตำแหนงแหงท่ีนั้น เบ้ืองตน

สัมพัทธกับความชอบธรรมกอน คือเวลาจะไดยศมา

ถาไมมีความชอบธรรมทางพระพุทธศาสนาบอกวา

ไดยศมาแตไรความชอบธรรมอยาไดเสียดีกวา เห็น

ไหมวายศกับตำแหนงน้ันมันสัมพัทธกับความชอบ

ธรรมในการไดมากอน พอไดมาแลวก็ไปสัมพัทธกับ

ความรูความสามารถ และความรับผิดชอบ คำถาม

ของอาตมาก็คือ เวลาน้ีเราคนไทยท่ีมียศกันหรือที่

กำลังพยายามตะเกียกตะกายท่ีจะไดยศ เราเคย

ถามกันไหมวาในการท่ีจะพยายามท่ีจะเขาสูการมี

ยศของเราน้ัน เราคำนึงถึงสิ่งสัมพัทธรอบขางของ

ยศไหม ๑. คือความชอบธรรม ไดยศมาโดยชอบ

ธรรมไหม ๒. มีความรูความสามารถสมกับชั้นยศ

นั้นไหม ๓ . มีความรับผิดชอบสมกับที่ยศหรือ

ตำแหนงนั้นเรียกรองตองการไหม หรือ ๔. มีการ

ยอมรับจากมวลมหาประชาชนซ่ึงเขาเฝาจับตาดูอยู

ไหม ถาไมตระหนักรูวา ยศหรือตำแหนงเปนสิ่ง

สัมพัทธ กับความชอบธรรม กับความรู ความ

สามารถ กับความรับผิดชอบและการยอมรับ เราก็

จะมุงเขาสูยศโดยไมคำนึงถึงอะไรเลย ขอใหไปถึงที่

ที่เรามุงหวัง ไปยังเกาอี้ตัวน้ันใหถึงแลวคอยมาวา

กันวาจะทำงานกันอยางไร 

ในทางการเมืองถาคนจำนวนมากเขาไปสูยศ

โดยมีวิธีคิดแคนี้ก็ทำใหประเทศชาติสูญเสียโอกาส

ในการบริหารราชการแผนดินและน่ันเปนเหตุใหเรา

มีผูนำท่ีผิดฝาผิดตัวมา เราทุกคนตระหนักรูแตไมมี

ใครกลาพูดความจริง ฉะน้ันวันน้ีเราคงจะตองพูดวา

เราจะปลอยคนที่ดอยความรู ดอยความสามารถ 

ดอยประสิทธิภาพข้ึนมาใชบานเมืองเปนเวทีสมัคร

เลนไปอีกนานเทาไร บานเมืองมีเวลามากท่ีจะเสีย

หายซ้ำแลวซ้ำเลาอยางน้ันอีกหรือเปลา สภาวะ 

ที่อยากไดยศโดยไมคำนึงถึงสิ่งสัมพัทธ กับยศ  

คือ ความสงางาม ความชอบธรรม ความรูความ

สามารถและความรับผิดชอบ ตลอดจนถึงการ

ยอมรับอยางน้ีแพรกระจายไปทั่วทุกวงการของ

สังคมไทยในเวลาน้ี อาตมาเองไดยินไดฟงมาโดย

ตลอด แมกระท่ังในวงการพระสงฆเองก็เปนเชนน้ัน  

ฉะน้ันเวลาเกิดปญหาข้ึนในสังฆมณฑลปญหา

จำนวนมากจึงถูกเก็บเขาไวใตพรม ประการหนึ่ง 

ก็คือ ผูที่มียศซึ่งอยูในฐานะที่จะบริหารจัดการไม

สามารถบริหารจัดการได จึงทำไดแคชะลอความ

เส่ือมใหชาลงแตมันเส่ือมแนๆ แคทำใหมันชาลง
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หรือทำใหมันถูกลืมเทาน้ัน ในทางบานเมืองผูวา

ราชการจังหวัดก็ดี นายอำเภอก็ดี อธิบดีก็ดี ปลัด

กระทรวงก็ดี ผูอำนวยการกองตางๆ ก็ดี ขาราชการ

การเมือง ขาราชการประจำในเวลานี้ ถูกยายสลับ

ตำแหนงกันเปนวาเลนจนไมกลาลงมือทำอะไรเลย

เพราะอะไร เพราะมันไมนิ่ง การเขาสูยศของแตละ

คนในเวลาน้ีผิดปกติผิดธรรมเนียมกันไปหมดเลย 

ทีนี้เมื่อขาราชการการเมืองการปกครองก็ดี ไมมั่นใจ

ในความน่ิงความสถิตของยศของตำแหนงของตัว

เองก็เลยไมมีใครอยากจะทำงานไมมีแกใจทำงาน

นั่นเลยกอใหเกิดภาวะเกียรวางกันท้ังประเทศ 

อาตมาเปนพระท่ีพอจะมีชื่อเสียงอยูบางนิดหนอย 

ทั้งๆ ที่มีอยูนิดหนอยน่ีแหละแตกระน้ันอาตมาก็มี

คนมาขอพ่ึงอยูเสมอ พระอาจารยครับชวงน้ีทิศทาง

ลมไมดีเลย ยังไงชวยดูใหผมหนอย อาตมาก็ดูให

ทุกคนท่ีมาขอ และบางองคกรซึ่งใกลชิดกับอำนาจ

รัฐมากเวลาเล่ือนชั้นเล่ือนตำแหนงแหงหนคนแทบ

ไมดูผลงานเลยดูแตวาใครใกลชิดนายเทาน้ันเอง 

ปญหาก็คือประเทศชาติบานเมืองตองสูญเสีย

โอกาสในการไดคนท่ีไมมีความสามารถมาน่ัง

ทำงานในตำแหนงที่ตองการความรูความสามารถ

ขั้นสูง ทวากลับไดคนท่ีมีความตองการสูงแตความรู

ความสามารถน้ันต่ำมาก รากฐานของวิกฤตของเรา

ก็อยูตรงนี้  

ฉะน้ันเราคงตองมาตั้งคำถามกันวา เราจะ

ปลอยใหภาวะอยางน้ีคงอยูอีกนานไหม เมื่อไรคนดี

จะไดรับการปูนบำเหน็จสมกับความดีที่ เขาทำ 

เม่ือไรที่คนท่ีมีความรูความสามารถจะไดรับการ

ยกยองใหอยูในตำแหนงที่คูควรกับความรูความ

สามารถของเขา การท่ีเราปลอยใหคนดีคนเกงคนท่ี

มีคุณธรรมถูกตองท้ิงแลวคนท่ีไมดีไมเกงทวามี

ความอยากสูงแตทวามีศักยภาพในการเขาถึงผูมี

อำนาจสูงไดเขาไปบริหารราชการบานเมืองใน

องคกรตางๆ นั้น สิ่งท่ีเราตองแลกมาคืออะไร เขาได

ยศไดตำแหนงไปแตบานเมืองเสียหายเปนวงกวาง

กระจายกันไปทุกหนทุกแหง เราแทบไมมีเวลาวาง

วิสัยทัศนใหกับสังคมไทยในรอบ ๕๐ ปหรือ ๑๐๐ ป

ขางหนา ถาเรามาเสียเวลาไปกับการเก็บกวาด

ความสกปรกในบานในเรือนของเราปแลวปเลาก็

เปนอยางน้ี นี่คือภาวะท่ีวาใชคนไมถูกกับงานปูน

บำเหน็จโดยที่ไมคำนึงถึงความรูความสามารถ 

เกียรติยศ ก็คือ ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณก็ใน

ทำนองเดียวกัน เวลาน้ีคนที่เปนคนดังจำนวนมาก

บางทีไมดีนะ สมัยกอนคนจะดังตองดีสมัยน้ีไมตอง

ดีก็ดังไดเพราะอะไร เพราะวาสื่อชวยไดเยอะ ผู

ตองหายังมีคนขอลายเซ็นเลยเด๋ียวน้ี เพราะส่ือนั้น

ชวยไดมาก เกียรติยศหรือชื่อเสียงเกียรติคุณน้ัน

สัมพัทธกับคุณงามความดี แตเวลาน้ีเกียรติคุณ

และชื่อเสียงน้ันไปสัมพัทธกับอะไรบาง สัมพัทธกับ

ตำแหนงบาง สัมพัทธ กับเ งินบาง สัมพัทธ กับ

สื่อมวลชนบาง สัมพัทธกับรูปสมบัติบาง สัมพัทธ

กับนามสกุลบาง แตในทางท่ีถูกตองเกียรติคุณและ

ชื่อเสียงท่ีแทจริงน้ันจะตองเกิดจากการมีคุณงาม

ความดีในทางธรรมะทานใชคำวา “ผูทรงธรรม

ยอมเปนผูทรงเกียรติ” แตเวลาน้ีเมื่อเราพูดถึง

ผูทรงเกียรติบางทีมองหาธรรมไมเจอเลย  

อาตมาไปแสดงธรรมในงานศพของหลายทาน

หลายคนก็อึดอัดใจมากท่ีจะพูดถึงความดีของเขา

แตก็จำตองพูดไปเทาท่ีพอจะมี พูดไมดีกัณฑเทศน

ก็หาย ขอใหรูดวยนะวาพระลำบากใจ เวลามีงานศพ

กิจกรรมสุดทาย คือ การวางดอกไมจันทน ทำไม

ตองเปนดอกไมจันทน โบราณอาจารยทานตองการ

บอกวาคุณจะตองหอมกอนท่ีจะตาย บางคนไม

หอมเลยก็ตองอาศัยความหอมจากดอกไมจันทน

อยางเดียว  

เพราะฉะน้ันความหอมท่ีแทจริงตองมากอน

ดอกไมจันทน เพราะดอกไมจันทนวันหน่ึงก็มอด

ไหมแตความหอมซ่ึงเกิดจากความดีงามจะสถิตเปน

นิรันดร ทางธรรมจึงบอกวา ยศท่ีเรียกวาเกียรติยศ

ตองไปสัมพัทธกับคุณงามความดี ถาเราปลอยให

เกียรติยศไปสัมพัทธกับเงินลวนๆ ไปสัมพัทธกับ
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อำนาจลวนๆ ไปสัมพัทธกับผลประโยชนลวนๆ แลว

ก็เรียกวาน่ีผูมีเกียรติบานเมืองวิปริตเลยนะ เพราะ

อะไร บรรทัดฐานทางสังคมหรือเข็มทิศทางสังคม

มันกำลังลมสลาย กอนท่ีบานเมืองมันจะพังทลาย

คานิยมของคนมันพังกอน เวลาน้ีเรายกยองคน คน

ดีไมคอยไดรับการยกยอง เรายกยองคนท่ีอำนาจ

บาง ที่เงินบาง ที่ผลประโยชนบาง คานิยมเดิมแทที่

ถูกตองคนท่ีเปนคนดีจึงมีเกียรติก็จึงวิปลาสไป 

บริวารยศ ยศ คือบริษัท บริวาร สัมพัทธกับ

อะไรบาง ถาคุณจะมีบริวารมันสัมพัทธกับ ๓ สิ่งตอ

ไปนี้ บริวารสัมพัทธ เรียกวา มิตร มิตรจึงมี  ๓ มิตร 

จะมีมิตร มีบริวารท้ังทีตองมีกัลยาณมิตร แตคน

ไทยไมคอยรูจักคำน้ี คนไทยรูจักแตคำวา พันธมิตร 

ทั้งๆ ที่บริวารยศหรือคนท่ีจะมีมิตรมีบริวารมาเปน

ยศไดนั้นตองสัมพัทธกับกัลยาณมิตร แตเราก็

หลงลืมไป มิตรมี ๓ มิตร 

๑. ปาปมิตร มิตรชั่ว มิตรเทียม มิตรเลว มิตร

ไมจริง คบแลวชีวิตแยลงอันน้ีเรียกวา ปาปมิตร 

ในทางการเมืองชอบพูดวา ไมมีมิตรแทและ

ศัตรูที่ถาวรอันน้ีเปนรูปภาษิต ไมใชสุภาษิต มันตอง

มีมิตรแทศัตรูนั้นไมตองถาวรแตมิตรแทตองมี 

เพราะถานักการเมืองไมเปนมิตรของประชาชนเรา

จะฝากความหวังไวกับใครได เพราะฉะน้ันมิตรแท

นั้นตองมี มีรูปภาษิตมากมายเลยท่ีทำใหการบริหาร

ราชการแผนดินน้ันวิปลาสคลาดเคล่ือนจากครรลอง

ที่ถูกตอง เพราะฉะน้ันวลีดีๆ สำนวนดีๆ ที่เรายกมา

พูดกันทุกวันน้ีดูใหดีๆ มันเปนตัวแทนของชุดความ

คิดท่ีผิดพลาดแตเราไมเคยนึกถึงกัน  

๒. กัลยาณมิตร มิตรแท มิตรที่ดีงามล้ำเลิศ

ประเสริฐศรี มีสุขรวมเสพมีทุกขรวมตาน มิตรซึ่ง

นำพาเขาสูเสนทางแหงคุณงามความดี 

๓. พันธมิตร มิตรรวมผลประโยชน มีสุขรวม

เสพมีทุกขไมรวมตานตัวใครตัวมัน ผลประโยชน

ลงตัวเรียกพ่ีเรียกนอง ผลประโยชนไมลงตัวเลนงาน

กัน กอเกิดตำนานเพ่ือนรักหักเหล่ียมโหด เปนชื่อ

ภาพยนตร ไมเก่ียวกับการเมือง 

ฉะน้ันบริวารยศ หรือมิตรน่ี มันตองไปสัมพัทธ

กับกัลยาณมิตร เวลาน้ีอาตมาเห็นมีการต้ังกลุมคน

นั้นเปนเพ่ือนคนน้ี คนน้ีเปนเพ่ือนคนน้ันเยอะแยะไป

หมดเลย สมัยโนนก็มีเ พ่ือนอานันท กลุมเพ่ือน

อานันท อันน้ีคอยไวใจไดหนอย ฉะน้ันก็มีใครเปน

เพ่ือนใครอีกละ เพ่ือนเตรียมทหาร ๑๐ และตอนน้ีก็

มีเพ่ือนเนวิน คำถามของอาตมาก็คือ เมื่อคุณจะมี

เพ่ือนหรือคุณจะมีบริวารน้ันเราเคยถามกันบางไหม

วา บริวารของเราเปนปาปมิตร กัลยาณมิตร หรือ 

แคพันธมิตร ถาเราสักแตวามีบริวารโดยไมคำนึงวา

มีบริวารชนิดไหนและถาบริวารเหลาน้ันเปนบริวาร

กลุมใหญที่มีอิทธิพลครอบบานครอบเมือง คำถาม

ก็คือชะตากรรมของบานเมืองจะเปนอยางไรตอไป  

เห็นไหมวาอิสรยิยศ ก็เปนสิง่สมัพัทธ เกียรติยศ

ก็เปนสิ่งสัมพัทธและบริวารยศก็เปนสิ่งสัมพัทธ  

ที่บอกวาเปนสิ่งสัมพัทธก็คือมันไมสมบูรณในตัวมัน

เอง มันตองเชื่อมโยงกับเหตุปจจัยแวดลอมอีก

มากมาย แตเวลาน้ีสังคมไทยใชทั้งอิสริยยศ ทั้ง

เกียรติยศ ทั้งบริวารยศ ในทางท่ีคอนขางจะวิปลาส

คลาดเคล่ือนจากความหมายเดิมแทของทานออก

ไปมาก เราจึงตองมาทบทวนกัน เมื่อเห็นคนมียศ

อยาเพ่ิงชื่นชม ตั้งขอสังเกตกอนวาไดยศมาอยางไร 

สงางามไหม มีความรูความสามารถกับชั้นยศไหม 

เมื่ออยูในยศแลวมีผลงานเปนท่ีประจักษไหมและ

เมื่อเห็นคนมีเกียรติตองถามตอไปวาทรงธรรมไหม

จึงมาน่ังมีเกียรติอยูตรงน้ี และเม่ือเห็นมีบริวาร

แวดลอมมากมายก็ตองถามตอไปวา น่ันเปน

กัลยาณมิตรไหมหรือวาเปนแคกลุมกวนหรือกลุม

แกงอยางหน่ึงเทาน้ัน ตองตั้งคำถามกันใหเยอะๆ 

ดวยการต้ังคำถามวาอิสริยยศเกียรติยศและบริวาร

ยศน้ันวาไดมาอยางไรและสัมพัทธกับสิ่งแวดลอม 

ชอบธรรมถูกตองคูควรหรือไม เราก็เร่ิมตนปฏิรูป

สังคมไทยได เพราะอะไรเพราะส่ิงน้ีอยูกับคนไทย

มาตลอดเวลา คนไทยท้ังประเทศมีคานิยมอยากให
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ลูกหลานของเราเปนเจาคนนายคนกันท้ังนั้น และ

นั่นเปนเหตุใหเราคนไทยถูกปลูกฝงใหเขาหายศ

เขาหาตำแหนง เขาหาเกียรติคุณ เขาหาช่ือเสียง

และอยากมีบริษัทบริวาร ไมอยากมีใครที่เปนบุคคล

เล็กๆ ที่ดำเนินชีวิตท่ีแสนจะเรียบงายแตในความสุข

ที่สูง เราพยายามท่ีจะเปน Somebody โดยหลงลืม

วาการเปน Nobody มันมีความสุขมากกวา พุทธ-

ศาสนาถือหลักวาใหอยูอยางต่ำ ใหทำอยางสูง แต

เวลาน้ีเรามีคนท่ีอยูอยางสูงและพากันทำอยางต่ำ

เยอะแยะไปหมดเลย ทำไมอาตมาจึงกลาพูดคำน้ี

เพราะวา สภาวะวิกฤตของบานเมืองนั่นแหละมัน

เปนประจักษพยานในตัวเองอยูแลว  

ประการตอมา  ทรัพย  ก็เปนอนัตตา  คือ  

มีลักษณะสัมพัทธ ไมใชมีความสมบูรณในตัวของ

มันเอง ทรัพยนี้หากจะใชคำรวมสมัยก็คงตองใช 

คำวา “ผลประโยชน” ตอนนี้มีคำๆ หนึ่งพูดกันใน

หมูนักขาวนักหนังสือพิมพวามีคนหลายคนเลยท่ี

เปนนักการเมือง พยายามจะ Low Profile เผ่ือท่ีจะ 

High Profit นี่คือ ทรัพย เพราะฉะน้ันเห็นใคร Low 

Profile อยาเพ่ิงสบายใจ เบื้องหลัง High Profit ทั้ง

นั้น ทรัพยหรือผลประโยชนนั้นเปนอนัตตา คือไมมี

ความสมบูรณในตัวเองมันตองไปเช่ือมโยงกับอะไร

บาง กอนที่จะถามวาไปเช่ือมโยงกับอะไรบาง ก็ตอง

มาดูกอนวา ทรัพยมีก่ีชนิด ทรัพยมี ๒ ชนิด คือ 

๑. โลกียทรัพย ทรัพยสินเงินทอง เรือกสวนไร

นา ที่อยูที่กิน บานชอง หุนในบริษัทในตลาดหลัก-

ทรัพย เหลาน้ีเปนโลกียทรัพยทั้งหมด  

๒. อริยทรัพย คือ ความงอกงามของธรรมของ

ปญญาและความสันติสุข  

โลกียทรัพยนั้นสัมพัทธกับอะไรในการไดมาซ่ึง

โลกียทรัพยคือทรัพยสินเ งินทองน้ันจะตองไป

สัมพัทธคือไปเชื่อมโยงกับการหามาไดโดยสุจริต 

การใชไปอยางคนที่มีสติ คือใชเงินอยางคนท่ีเปน

นายไมใชคนที่เปนทาส นี่โกลียทรัพยจึงจะมีคุณคา

ขึ้นมาได โลกียทรัพยที่ใชไปโดยไมคำนึงถึงธรรมะ

โดยปราศจากสติภาษาพระเราเรียกโลกียทรัพยนั้น

วาเปน อสรพิษ พระพุทธองคเมื่อพูดถึงคำวาทรัพย

ทรงใชคำวา อสรพิษ  เพราะอสรพิษหรือเจางูเหาน้ี

พรอมกัดทุกคนโดยไมถามวาหนาตาเปนยังไง ใน

เวลาน้ีสังคมไทยถูกโลกียทรัพย คือ อสรพิษนี้กัด

เลนงานอาการเจียนอยูเจียนไปกันท้ังประเทศ ใน

ทางพุทธศาสนาทานบอกวาเม่ือคุณมีโลกียทรัพยจง

แปรมันใหเปนอริยทรัพย เชน อนาถปณฑิกมหา

เศรษฐี มีลูกอยูคนหนึ่งไมสนใจธรรมะเลย พอเปน

พระโสดาบัน พ่ีนองทุกคนใกลชิดพระพุทธองค  

แตเจาลูกคนสุดทองไมสนใจธรรมะ อนาถปณฑิก 

มหาเศรษฐีเปนคนท่ีมีเงินมีทองร่ำรวยม่ังคั่งมาก 

สรางวัดใหพระพุทธองค คือ วัดเชตวัน ดวยการเอา

เหรียญเงินและเหรียญทองไปกองสูงทวมหัวเขา 

เพ่ือเปนการแสดงวาฉันมีเงินจริงๆ เจาของท่ีจึงขาย

ที่ให ทานเปนมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลสรางวัด

คราวนั้นหมดเงินเปนรอยลานบาทในเวลาน้ี ทานใช

เงินสรางบุญสรางกุศลและวันหน่ึงทานก็เรียนรูที่จะ

เปลี่ยนโลกียทรัพยใหเปนอริยทรัพย เมื่อทานคนพบ

วาลูกคนเล็กไมสนใจธรรมะก็เลยเรียกลูกคนเล็กมา

แลวก็บอกวา ลูกวันน้ีไปวัดไหมลูก ถาเจาไปนะ พอ

ให ๑๐๐ เหรียญทองเลย ลูกชายเห็นเงินก็ตาโตเลย

ไปวัดกลับมาตอนเย็นลูกชายมาขอรับเงิน พอถาม

วาวันน้ีพระพุทธเจาเทศนเร่ืองอะไร ลูกชายบอกไมรู

สิพอไมไดบอกน่ี พอก็อื้มคำสั่งมันไมครบ รุงขึ้น

เรียกลูกมาใหมวา ลูก วันน้ีไปวัดนะลูกนะแลวฟง

เทศนดวยนะถาเจาไปแลวฟงเทศนดวยพอให ๒๐๐ 

เหรียญทอง ลูกชายก็ไป กลับมาตอนเย็นมาขอรับ

เงิน พอถามพระพุทธเจาเทศนเร่ืองอะไร ไมรูสิพอ

บอกแตวาใหไปฟงน่ี ทานเศรษฐีปวดหัวกับลูกคนน้ี

มาก ลูกพรุงน้ีไปอีกรอบนะ ลูกฟงและจำมาดวยนะ 

ถาจำมาไดพรุงนี้ให ๕๐๐ เหรียญทอง ลูกดีใจมาก

ตาโตเลย ไปนั่งหลังธรรมาสนพระพุทธเจา จดจำทุก

ถอยคำของพระพุทธองค พระพุทธองคแสดงธรรม

ไปไดครึ่งหน่ึงเจาลูกชายบรรลุธรรมเปนพระโสดา

บันบุคคล หย่ังลงสูกระแสภาวะพระนิพพาน ทันทีที่

เปนพระโสดาบันบุคคลนั่งขวยอายอยูหลังธรรมาสน
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ของพระพุทธเจา  อายอะไร  อายวาตัวเองน้ี 

รับจางปฏิบัติธรรม ตอนเย็นกลับมาบานพอบอกวา

ลูก พรุงนี้พอนิมนตพระพุทธองคมาเสวยที่บานนะ 

พอจะมอบรางวัลใหเจาตอหนาพระพุทธองคนะ เอา

ไหมลูก ลูกชายบอก พอครับอยาทำอยางน้ันนะ ผม

อายตายเลย อยาใหพระพุทธเจารูวาลูกปฏิบัติธรรม

เพราะเห็นแกเงินนะ พอลูกชายพูดอยางน้ีผูเปนพอ

ย้ิม เพราะรูแลววาเจาลูกชายไดคนพบอริยทรัพยซึ่ง

สูงกวาโลกียทรัพยซึ่งพอเพียรมอบใหเรียบรอยแลว  

นี่คือวิธีสอนลูกของมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล 

คือ การเรียนรูที่จะแปรโลกียทรัพยซึ่งเปนสิ่งสมมุติ

ใหเปนอริยทรัพย คือ คุณธรรมภายใน  

เพราะฉะน้ันทรัพยที่แทจริงเราจึงเรียกกันวา 

ปจจัย  ปจจัย หมายความวาอะไร เครื่องอำนวย

ความสะดวกแกการดำรงชีวิต ถาเรามีโลกียทรัพย

เราก็ตองแปรรูปโลกียทรัพยนั้นใหเปนเครื่องอำนวย

ความสะดวกแกการดำรงชีวิต เชน เปลี่ยนเงินน้ัน

เปนปจจัยส่ี พอมีปจจัยส่ี ครบบริบูรณแลวถือวา 

มีโลกียทรัพยสมบูรณ ตองกาวขามโลกียทรัพย  

คือ ปจจัยส่ี ไปแสวงหาอริยทรัพย นั่นก็คือการ 

แสวงหาความมั่งคั่งในทางคุณธรรม ในทางจิตใจ

และในทางปญญา พุทธศาสนาจึงวางทาทีการ

ปฏิบัติตอโลกียทรัพยวา ใหหามาแคพอกินพอใช  

ใชศัพทงายๆ วาใหสันโดษตอโลกียทรัพย ปจจัยส่ี 

นี่เอาแคพอกินพอใช พอมีปจจัยส่ี พอกินพอใชมี

ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐานแลว ทำยัง

ไงตอ ใชวันเวลาท่ีเหลือ กำลังความคิดท่ีเหลือ จาก

การใชไปในการแสวงหาเงินหาทองนั้น มาฝกหัด

ปฏิบัติตนใหสูงสงย่ิงข้ึนในทางคุณธรรม ทางพุทธ

ของเราจึงถือเปนหลักเอาไววา ใหรูจักพอตอปจจัยส่ี 

แตอยารูจักพอตอความกาวหนาในทางคุณธรรม 

แตเวลาน้ีคนไทยคิดอยางนั้นหรือไม คนไทยว่ิงเขาสู

โลกียทรัพย แสวงหาเงินหาทองดังหน่ึงวาท่ีเรา

ครอบครองเอาไวทั้งหมดนั้น เราจะมีเวลาในการกิน

การใชไปจนถึง ๘๔,๐๐๐ ป ทั้งๆ ที่เรามีอายุไมถึง 

๑๐๐ ปสักคน แตทรัพยที่เราพยายามครอบครอง

กันท้ังวิธีสุจริตและวิธีคอรรัปชั่นน้ัน เราหากันมา 

กองกันเอาไวเปนภูเขาเลากามากมายเปนลนพน

ประมาณ และเมื่อมีการเขาใจผิดๆ วาโลกียทรัพย

คือเปาหมายของชีวิตเสียเองโดยท่ีไมสงตอโลกีย-

ทรัพยไปสูอริยทรัพย พอเราปลูกฝงฐานคิดอยางน้ี

ใหเปนคานิยมของสังคม คนท้ังสังคมก็คิดเหมือน

กันท่ีสุดแมแตเด็กเยาวชนคนรุนใหมในงานวิจัยของ

เอแบคโพล หลายๆ ครั้ง หลายๆ ชิ้น พูดตรงกัน

ทั้งหมด ทำไมเราจึงมีคานิยมอยางน้ีเพราะเราคิดวา

โลกียทรัพยนั้นเปนเปาหมายของชีวิต เราอยาก

ร่ำรวยอยากม่ังคั่งกันจนลืมคำนึงถึงความสงางาม 

ในทางพุทธศาสนาทานบอกวา ทรัพยนั้นเปนสิ่งที่

นาปลื้มใจ คำแปลของคำวา ทรัพย คือ สิ่งท่ีนา

ปลื้มใจ แตสิ่งท่ีนาปลื้มใจนี่จะตองไดมาโดยวิธีอัน

สุจริตและใชไปเพื่อกอใหเกิดความสงบรมเย็นและ

เปนสุขแกตัวเอง แกคนแวดลอม จากน้ันใหคำนึง

ถึงสังคมและโลก พูดงายๆ เมื่อคุณไดทรัพยมาแลว

จะตองใชไปใน ๓ สวน คือ สวนตัว บำรุงตัวเอง 

ลูกแกวภริยาญาติวงศพงศาใหกินอิ่มนอนอุน สวน

สังคมชวยเหลือเจือจานแกสังคมดวยการเสียภาษี

ใหแกรัฐ เปนตน และสวนโลกเสียสละบริจาคเปน

ทาน สรางสรรคประโยชนสุขแกมนุษยและเทวดา  

นี่คือคุณคาและส่ิงสัมพัทธที่โลกียทรัพยทั้ง

หลายจะตองกาวไปใหถึง ถาเราไมเขาใจวาโลกีย-

ทรัพยนั้นเปนสิ่งสัมพัทธตอคุณงามความดีที่เรียกวา

อริยทรัพยแลวน้ี เราก็จะคิดวาการมีโลกียทรัพยคือ

เปาหมายของการดำรงชีวิต แลวใครมีทรัพยมากๆ 

คนๆ นัน้ก็เปนคนทีส่มบรูณทีส่ดุแลว สิง่ทีต่ามมากค็อื 

เม่ือเราทำมาหากินตามปกติมันไมมีทรัพยเสียทีเรา

ก็ตองทุจริต เราก็ตองคอรรัปชั่น ที่นาเปนหวงท่ีสุดก็

คือวาเราทุจริต เราคอรรัปชั่นกันจนมันกลายเปน

วัฒนธรรมของประเทศไปแลว สิ่งน้ีจะตองไดรับการ

ถอดรื้ออยางเรงดวนท่ีสุด  

ลูกศิษยของอาตมาหลายคนเปนนักธุรกิจใหญ

เลากันวา นักธุรกิจหลายๆ ประเทศ หลังๆ มานี้ไม

อยากจะมาทำธุรกิจในเมืองไทยเพราะอะไร เพราะ
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ตนทุนเม่ือเทียบกับตางประเทศน้ันสูงมาก ถาตนทุน

ที่ตางประเทศเมืองไทย ๑๐๐ บาท ถาตนทุนท่ีตาง

ประเทศในเวียดนาม ๑๐๐ บาท ถาเปนเมืองไทย

อาจจะตองใชเงินถึง ๑,๐๐๐ บาท เพราะฉะน้ันก็มี

ผลกระทบตอการลงทุน นอกจากมีผลกระทบตอ

การลงทุนแลวนักธุรกิจตางชาติเหลาน้ันเขาก็พูด

ตอๆ กันไปวาเมืองไทยเหรอ ขี้โกงและชื่อเสียงของ

ประเทศก็เสื่อมทรุดไป เวลาเราเขาประชุมในที่ที่

ประกอบไปดวยผูทรงเกียรติและทรงคุณธรรมทั้ง

หลาย คนไทยไปน่ังประชุมก็ไมสงางาม เขามองเรา

ดวยหางตา แตมีใครเคยคิดถึงประเด็นละเอียดออน

เหลาน้ีบางวา การโกงเล็กๆ ของเรามันเส่ือมเสียถึง

เกียรติภูมิของประเทศชาติบานเมืองและถาไมไดรับ

การถอดร้ือมันจะฝงลึกกลายเปนวัฒนธรรม พอฝง

ลกึกลายเปนวัฒนธรรม พอเวลาเราจะทำอะไรก็ตาม

เราตองมีคาใชจายซ่ึงแพงกวาปกติตองมีตนทุนท่ีสูง

กวาปกติในทุกๆ เร่ือง จะเรียนหนังสือก็ตองจาย

แพงกวาปกติ จะบวชพระก็แพงจนไมมีใครอยาก

บวช มีญาติเสียชีวิตคาจัดงานศพก็แพงมโหฬาร จะ

เลนการเมืองสมัยกอนมี ๑๐ ลานปจจุบันตองมี 

๑๐๐ ลานข้ึนตอ ส.ส. ๑ คน ยังไมตองพูดถึงการ

เปนรัฐมนตรีเปนนายกรัฐมนตรี ทำไมประเทศน้ีตอง

จายแพงกวาบานอื่นเมืองอื่นไปเสียทุกเร่ืองก็เพราะ

วาเราไมรูจักคำวา โลกียทรัพยนั้นมันเปนอนัตตา 

คือมีภาวะสัมพัทธกับคุณงามความดีพอเราไปคิด

วาเปนสิ่งสูงสุดเราก็มุงไปถึงตรงนั้นโดยท่ีหลงลืมไป

วาบนเสนทางของการไดมาของโลกียทรัพยนั้นเรา

ตองสูญเสียอะไรไป  

ทางพุทธศาสนามีพุทธศาสนสุภาษิตอยูบท

หน่ึงวา “โลโภธมฺมานํ ปริปนฺโถ ความโลภเปน

อันตรายตอความดีงาม” ทรัพยนี้เองเปนเคร่ืองลอ

ของความโลภ พอเราตกเปนทาสของความโลภ 

ความดีงามซึ่งขัดขวางวิถีแหงความโลภในการ

ครอบครองทรัพยของเราน้ันถูกทำลายหมด หลัก

ไมลของสังคมบรรทัดฐานของสังคมตางๆ พัง 

ระเนระนาดเปนนาบกลอง นี่ เอง เปน เหตุให

ประชาธิปไตยของเราไมสัมฤทธิผลเพราะอะไร 

เพราะในการไดมานั้นมันมีการสูรบปรบมือกันสูง

มาก เม่ือตองสูรบปรบมือกวาจะเขาสูอำนาจรัฐได

แตละครั้งมันตองลงทุนสูงเชนนี้เปนเหตุใหมีการ

ถอนทุนคืนทุกสมัยไป 

ฉะน้ันเร่ืองทรัพยนี้ก็เปนเร่ืองหน่ึงท่ีเราตองคิด

กันใหมากทีเดียว ถาไมคิดกันใหมากการเมืองของ

เราก็จะเดินกันดวยทรัพย ประชาธิปไตยก็จะกลาย

เปนธนาธิปไตยไมจบไมสิ้น ฉะน้ันนอกจากเราจะ

ออกแบบประชาธิปไตยแลว ก็ตองออกแบบวิธีการ

ที่จะไมใหประชาธิไตยกลายไปเปนธนาธิปไตยใหได

ดวย เจาความโลภน้ีมันมีอิทธิพลมาก  

พระพุทธองคทรงแสดงธรรมเร่ืองหน่ึงเอาไว

อาตมาอยากจะนำมาเลาใหไดเห็นอิทธิพลของ

ความโลภ ความโลภน่ีมันเกิดข้ึนเพราะอะไร เพราะ

มันมีตัวลอ ตัวลออันตรายหรือสำคัญท่ีสุดของความ

โลภก็คือ ทรัพย พูดงายๆ คือ เงินหรือผลประโยชน  

พระพุทธองคเลาวา ในยุคหน่ึงมพีระเจาจกัรพรรดิ

พระองคหน่ึง สมบูรณดวยความม่ังคั่งทุกประการ

เทาท่ีมนุษยคนหน่ึงจะพึงมีได ทรงมีของดีวิเศษที่

เรียกวา แกว ชางแกว มาแกว นางแกว ขุนพลแกว 

ปริณายกแกว จักรแกว ครบหมด ทรงมีพระชนมายุ

ถึง ๘๔,๐๐๐ ป วันไหนหากทรงประสงคจะไดเพชร

นิลจินดาแคเดินออกมาจากพระตำหนัก ออกมา

ประทับยืนท่ีลานกลางแจงแลวทรงตบพระหัตถฝน

เงินฝนทองตกลงมาสูงทวมหัวเขา นี่มันย่ิงกวา 

อีลิทการดของทุกวันน้ี ตบมือทีเดียวเงินทองไหลมา

ดังหาฝน ก็มีเดชานุภาพร่ำรวยขนาดน้ีและมีพระ

ชนมายุยืนยาวกินบริโภคใชสอยยศ ทรัพย อำนาจ

ถึง ๘๔,๐๐๐ ป ขนาดน้ีวันหน่ึงตัณหายังไมพอ

ตัณหามากระซิบขางพระกรรณของพระองควานอย

ไป จึงทรงเรียกประชุมอำมาตยขาราชบริพารแลว

ถามวาในมนุษยโลกน้ีใครรวยเทาฉันบาง อำมาตย

เล็กบอกวาไมมีใครเทาพระองคแลวละ ในโลกนี้

พระองครวยท่ีสุดแลว รวยกวามหาเศรษฐีทุกคน 
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ที่นิตยสารฟอรบเคยจัดอันดับไว ถาในโลกมนุษย

ไมมีใครรวยเทาฉันแลวท่ีไหนที่มีคนรวยกวาน้ี 

มหาดเล็กก็บอกบนสวรรคชั้นท่ี ๑ มีคนรวยกวา

พระองค ยังมีคนรวยกวาฉันใชไหม ฉะน้ันเราจะ

ตองตามไปครอบครองความรวยบนสวรรค ก็เรียก

จักรแกวมา บอกจักรแกวพาไปถึงสวรรคชั้นท่ี ๑ 

สวรรคชั้นท่ี ๑ สวรรคชั้น จตุมหาราชิกะ คือชั้นท่ีมี

มหาราชหรือพระอินทร ๔ องค ครอบครองอยู พอ

ขึ้นไปถึงปุบ ทาวมหาราชท้ัง ๔ องคเกรงเดชะบารมี

ของพระเจาจักรพรรดิก็เลยยกสวรรคใหครอบครอง

กันอยางงายดาย สมประโยชนดวยกันท้ัง ๒ ฝาย 

ทรงบริโภคยศ ทรัพย อำนาจ ของสวรรคชั้นท่ี ๑ 

๘๔,๐๐๐ ปอยางมีความสุข 

แตแลววันหน่ึงตัณหาก็ยังคงรูสึกพรองอยูดี 

พระพุทธองคจึงทรงตรัสวา นทีตณฺหา สมานที 

แมน้ำเสมอดวยแมน้ำแหงตัณหาไมเคยมีเพราะ

อะไร แมน้ำท่ัวไปยังแสดงอาการวาเต็มบาง ลน

บางในบางคราวใชไหม แตแมน้ำแหงตัณหาไมเคย

เต็มไม เคยลน มีแตพรอง ครองสวรรคชั้น ท่ี ๑  

๘๔ ,๐๐๐ ป วันหนึ่งทรงพระเซ็งขึ้นมาอีกแลว 

เรียกประชุมถามมหาดเล็กขาราชบริพารมีสวรรคชั้น

ไหนท่ีมีเทวดาร่ำรวยกวาฉันอีก มหาดเล็กกราบ

บังคมทูลวา อีกชั้นเดียว คือ สวรรคชั้นดาวดึงส 

สวรรคชั้ นนั้นทุกสิ่ งทุกอยางสมบูรณ เลิศ เลอ 

เพอรเฟคที่สุดเลย ถาพระองคไดครอบครองทั้ง

มนุษยโลกและสวรรคโลกไมมีใครมั่งคั่งเทาพระองค

แลว ดงันัน้พระองคจงึเรียกจกัรแกวมาบอกใหจกัรแกว

พาไปท่ีสวรรคชั้นดาวดึงส ดาวดึงสแปลวา ๓๓ นั่น

หมายความวาสวรรคชั้นน้ีมีพระอินทร ๓๓ องค 

พระอินทร  ๓๓ องคนั้นฉลาดมาก เห็นตัวอยาง 

ของการควบรวมกิจการจากสวรรคชั้นท่ี ๑ มาแลว  

เปดเจรจาสันติภาพกับพระเจาจักรพรรดิพระองคนี้ 

บอกวาเน่ืองจากมีผูครอบครองหลายองคมาก 

คือ ๓๓ องค จะยกสวรรคใหเปนสิทธิขาดใหแก

พระองคเพียงพระองคเดียวไมไดหรอก ฉะน้ันเพ่ือ

สมประโยชนดวยกันท้ัง ๒ ฝายก็ขอพระองคและ

พระอินทรทั้ง ๓๓ องคมาครอบครองสวรรคชั้นน้ีกัน

คนละครึ่งก็เปนท่ีมาของสำนวนไทย “วัดครึ่งหนึ่ง 

กรรมการคร่ึงหน่ึง” ครอบครองสวรรคชั้นดาวดึงส

มา ๘๔,๐๐๐ ป แมน้ำแหงความอยากก็พรองอีก 

นั่นเปนเหตุใหมีพุทธศาสนสุภาษิตบทตอมาวา 

“อิจฺฉา อนนฺต โคจรา” ความตองการของคนไรขีด

จำกัด  

พอแมน้ำแหงความอยากของพระองคนั้น

กระตุนเตือนพระองคก็มาน่ังคิดวา นี่มันเร่ืองอะไรที่

ฉันจะตองมาครอบครองสวรรคชั้นดาวดึงสใน

ลักษณะวัดครึ่งหน่ึงกรรมการครึ่งหน่ึง ฉันตองได

ครอบครองแตเพียงผูเดียว ทันทีที่คิดอยางน้ีความ

อยากของพระองคมีน้ำหนักเกินกวาท่ีสวรรคจะ

รองรับเอาไวได เดชะพลานุภาพของพระองคจึง

เส่ือมลงในฉับพลันทันใด พระองคจากการเปน

พระเจาจักรพรรดิพอเส่ือมเดชานุภาพจึงกลายเปน

มนุษยปุถุชน ตกจากสวรรคชั้นดาวดึงสรวงลงมาถึง

พ้ืนผิวโลกโดยทันทีทันใด พระองคกลับมาสูโลก

ใหม ในยุคสมัย ท่ีไม เหมือนเดิมแลว  กอนจะ

สิ้นพระชนมมีคนเดินไปพบพระองคบาดเจ็บทุรน 

ทุราย คนๆ นั้นก็ถามวาทานเปนใครนี่ มาจากไหน 

พระองคก็บอกวาฉันมาจากสวรรค เขาก็ย้ิม มาจาก

สวรรคแตทำไมสภาพสะบักสะบอมเหลือเกิน นาจะ

มาจากนรกนะน่ี เออ ฉันมาจากสวรรคก็แลวกัน 

แลวทำไมพระองคจึงตกจากสวรรคมาอยูนี่ นี่กอน

ฉันจะตายฉันขอฝากอะไรหนอยนะ ฉันน่ีมีความ

อยากมากมายเหลือเกิน กอนหนาน้ันฉันเคยเปน

พระเจาจักรพรรดิครอบครอง ยศ ทรัพย อำนาจอยู 

๘๔,๐๐๐ ปก็ไมสมอยาก ขึ้นไปครอบครองสวรรค

ชั้นท่ี ๑  ๘๔,๐๐๐ ปก็ไมสมอยากและฉันจึงไดขึ้น

ไปครอบครองสวรรคชั้นดาวดึงสอีก ๘๔,๐๐๐ ปก็

ไมสมอยาก เมื่อความอยากของฉันน้ันทรัพยสมบัติ

ของสวรรคไมเพียงพอท่ีปรนเปรอได ฉันจึงตองตก

ลงมาสูโลกมนุษย ฉันขอฝากเธอไปบอกมนุษยทั้ง

หลายดวยวา “ความอยากน้ันไรขีดจำกัด ตอใหเรา

ว่ิงตามความอยากไปเราจะตายกอนท่ีความอยาก
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จะไดรับการเติมเต็ม” สั่งเสียเสร็จพระองคก็เสร็จสู

สวรรคาลัยไป  

นี่คือที่มาของพุทธเศรษฐศาสตรซึ่งฝรั่งเอาไป

อางกันมากในตางประเทศ นั่นคือเศรษฐศาสตร

กระแสหลักมักจะมองเห็นจุดออนของมนุษยเชน

เดียวกับกับพุทธเศรษฐศาสตร กลาวคือ เมื่อมอง

เห็นวามนุษยมีความอยากเราก็บริการใหมนุษยได

สมอยากท่ีเราเรียกกันวา “อรรถประโยชน” ใหถึงท่ี

สุดดวยสินคาและบริการท่ีดีที่สุด แตเวลาน้ีบางที

คัมภีรเศรษฐศาสตรตางๆ ก็ถูกฉีกท้ิงเพราะอะไร 

เพราะมนุษยนั้นย่ัวใหอยากหลอกใหซื้อโดยไมคำนึง

ถึงคุณธรรม จริยธรรม เราสูบดินสูบฟามาปรนเปรอ

ความอยากของมนุษยชาติจนกระท่ังโลกน้ันไดรับ

อันตราย กอเกิดวิกฤตอาหาร วิกฤตพลังงาน วิกฤต

เรือนกระจก ภาวะโลกรอนไปทุกหนทุกแหง นั่น

เพราะเราพยายามจะปอนทรัพยากรใหกับความ

อยากของมนุษยโดยท่ีไมรูจุดออนวาความอยากน้ัน

ย่ิงเติมยิ่งไมเต็ม ย่ิงเติมยิ่งไปตออายุ  

พุทธศาสนาเห็นวา มนุษยมีจุดออนท่ีความ

อยากเชนเดียวกัน แทนท่ีจะบอกใหว่ิงตามความ

อยากจึงเสนอใหพัฒนาความอยาก เบ้ืองตนใหรูจัก

พอในปจจัยสี่ ประการตอมาใหรูจักพัฒนาความ

อยากจากอยากดวยตัณหาใหเปนความอยากดวย

ปญญา ประการสุดทายใหรูจักประกาศตนใหเปน

ไทจากความอยาก ในฝงตะวันตกเราเช่ือกันมาวา 

การท่ีมีความอยากแลวไดสมอยากน้ัน คือ ความสุข 

แตในฝงตะวันออกโดยเฉพาะอยางย่ิงในพุทธ-

ศาสนาของเรา เราพูดกันวา การท่ีเราอยูเหนือความ

อยากจึงเปนความสุข กลาวอีกนัยหน่ึงวา ตะวันตก

ถือวาการมีอิสระที่จะอยากจึงเปนความสุข แตทาง

พุทธศาสนาเราถือวาการมีอิสระจากความอยากจึง

เปนความสุข สังคมไทยเปนสังคมที่ตกเปนทาสของ

ความอยากในทรัพย ในเงิน ในผลประโยชน แลว

หมกมุนกันอยูแตเรื่องนี้แหละทั้งประเทศ ฉะนั้นเรา

ตองมาคิดรวมกันวา เราจะเปล่ียนประเทศดวยเงิน

สำเร็จไหม ถาไมสำเร็จเราจะหาอะไรมาแทน 

ประการตอมาก็คือ อำนาจ อำนาจนั้นเปนสิ่ง

สัมพัทธเชนเดียวกัน ในหลักทศพิธราชธรรมได

แสดงหลักการใชอำนาจของผูครองแผนดินเอาไว

ในประการสุดทายท่ีเรียกวา อวิโรธนะ อวิโรธนะ 

หมายความวาอะไร หมายความวาประพฤติไมผิด

ไปจากธรรม คือคนท่ีเปนผูบริหารราชการแผนดิน 

ถาเปนสมัยโบราณก็คือ พระราชา สมัยปจจุบันก็

ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี ต่ำลงมาอีกก็คือ

นักการเมืองท้ังหมด ตลอดจนถึงผูบริหารองคกรทุก

ระดับชั้นจะตองรูจักใชอำนาจอยางมีการถวงดุล

เสมอไป อะไรคือการถวงดุลอำนาจ ในทางพุทธ-

ศาสนาเสนอวา  

อำนาจน้ันตองไดมาโดยชอบธรรม  

ตองใชไปโดยมีธรรมกำกับ 

ผลลัพธแหงการใชอำนาจน้ันตองเพ่ือความ

งอกงามแหงธรรม คือ ประโยชนสุขของมหาชน 

เห็นไหมวาอำนาจสัมพัทธกับอะไร สัมพัทธกับ

การไดมา การใชไป และการแสดงออกซึ่งผลลัพธ 

ถาเราคิดวาอำนาจ คือ อำนาจ อำนาจคือความ

สมบูรณในตัวมันเอง พยายามท่ีจะเขาสูอำนาจโดย

ไมคำนึงถึงความสงางาม โดยไมคำนึงถึงความชอบ

ธรรมในขณะชวงใชอำนาจและโดยไมคำนึงถึง

ผลลัพธของการใชอำนาจ ประเทศชาติบานเมือง

หายนะ ฉะน้ันใครก็ตามที่ปรารถนาอำนาจจะตอง

ตระหนักรูอำนาจเปนอนัตตามีลักษณะสัมพัทธ คือ 

คุณตองไดอำนาจมาโดยชอบธรรม ใชไปโดยมีธรรม

กำกับและผลลัพธนั้นก็เพ่ือความงอกงามแหงธรรม 

ถาอำนาจไมสัมพัทธกับ ๓ ประการท่ีกลาวมาน้ี 

อำนาจจะกลายเปนภัยอันใหญหลวงของมนุษย 

นอกจากพระพุทธศาสนาจะบอกวาอำนาจเปนสิ่ง

สัมพัทธ กระบวนการไดมาซึ่งอำนาจ ใชไปซึ่ง

อำนาจและผลลัพธของอำนาจจะตองอิงอาศัยกับ

ธรรมและถวงดุลกับธรรมตลอดเวลาแลว พระพุทธ-

องคทรงเสนอหลักการใชอำนาจท่ีมีประสิทธิภาพไว

ดวย การใชอำนาจมี ๓ ลักษณะซ่ึงนอกจากจะเปน
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วิธีการใชอำนาจแลวก็ยังเปนการแสดงถึงบุคลิก-

ภาพของผูใชอำนาจดวยวาเปนคนประเภทไหน 

๑. อัตตาธิปไตย การใชอำนาจโดยคำนึงถึง

ตัวเองเปนท่ีตั้ง  

๒. โลกาธิปไตย การใชอำนาจโดยคำนึงถึง

ประชาชนเปนท่ีตั้ง 

๓. ธรรมาธิปไตย การใชอำนาจโดยคำนึงถึง

ประโยชนสขุของประเทศชาติและประชาชนเปนท่ีตัง้ 

การใชอำนาจโดยคำนึงถึงตัวเองเปนท่ีตั้งมี

โอกาสสุมเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดรัฐที่มีทรราชปกครอง 

การใชอำนาจโดยคำนงึถึงโลกาธิปไตยมโีอกาส

สุมเส่ียงสูงมากท่ีจะกอเกิดภาวะท่ีเรียกกันวาประชา

นิยม คือ ผูปกครองเอาอกเอาใจประชาชนจนเสียผู

เสียคนท้ังผูตามและผูนำไปพรอมๆ กัน พุทธศาสนา

เห็นวา อัตตาธิปไตยก็ดี โลกาธิปไตยก็ดี มีขอ

บกพรองจึงเสนอการใชอำนาจวิธีที่ ๓ นั่นคือ 

ธรรมาธิปไตยการใชอำนาจโดยถวงดุลกับธรรมะ

เสมอไป กลาวคือ ไดอำนาจมาโดยชอบธรรม ที่เรา

เรียกกันวา สงางาม ใชอำนาจไปโดยธรรมกำกับ

และผลลัพธของอำนาจนั้นจะตองแสดงออกซึ่ง

ความงอกงามของธรรม คือ ประโยชนสุขของ

ประเทศชาติและของประชาชน กลาวอยางส้ันท่ีสุด 

อำนาจนั้นตองไดมาโดยธรรม ใชไปโดยธรรมและ

กอผลสัมฤทธิท่ีเปนธรรม จึงจะเปนอำนาจท่ีควรแก

การยอมรับ จึงจะเปนอำนาจที่จะนำมาเปนหลักใน

การบริหารราชการแผนดิน อำนาจท่ีไดมาโดยวิธีที่

ไมชอบธรรม ใชไปโดยวิธีที่ไมมีธรรมกำกับก็เปน

อำนาจท่ีเปนโมฆะ  

ฉะน้ันทุกทานทุกคนท่ีอยูในอำนาจทุกระดับชั้น

จะตองเรียนรูที่จะมีการบริหารอำนาจอยางมีธรรมะ

เสมอไป ขอยกตัวอยางสักตัวอยางหน่ึงท่ีอำนาจถูก

ใชไปโดยท่ีไมมีธรรมะมาถวงดุล เอาไกลๆ เลยเพ่ือ

ความปลอดภัยของอาตมา สมัยจิ๋นซีฮองเต เมื่อจิ๋น

ซีฮองเตสิ้นพระชนมแลวก็มีการยึดอำนาจโดยขันที

เจาเกาและนายกรัฐมนตรหีลีซ่อื ทานนายกรัฐมนตรี

กับขันทีเจาเกาซ่ึงคนหน่ึงก็เปนสมุหนายก คนหน่ึง 

ก็เปนสมุหกลาโหมไดครองอำนาจรวมกัน ตางฝาย

ตางใชอำนาจรวมกันแตลึกๆ แสวงหาชองทางท่ีจะ

ฉกชิงอำนาจจากกันและกันอยูตลอดเวลา ในท่ีสุด

วันหน่ึงขันทีเจาเกาซ่ึงเปนสมุหนายกก็ยึดอำนาจ

จากหล่ีซือ พอยึดอำนาจมาไดสำเร็จแลวก็ใช

อำนาจนั้นอยางไมชอบธรรม โดยที่ตัวเองไมใชนัก

ปกครอง ไม ใชนักบริหาร ไม ใชนัก รัฐศาสตร 

กระบวนการใชอำนาจจึงเปนไปในลักษณะตาม

ยถากรรม คือ ใชไปอยางไมมีทิศทาง เหมือนท่ีทาน

ปรีดี พนมยงคได เคยเขียนเอาไววา  หลังการ 

อภิวัฒนของคณะผูกอการน้ันประเทศชาติบานเมือง

จะตองถูกบริหารไปอยางมีหลักวิชา ขันทีเจาเกาน้ัน

บริหารประเทศชาติบานเมืองโดยใชอำนาจอยาง

ไมมีหลักวิชา ผลก็คือ อำนาจกระจุก พออำนาจ

กระจุก คนท้ังประเทศกลัวหมดเลย วันหน่ึงอยากรู

วาตัวเองมีอำนาจกระจุกแคไหนอยากจะทดลอง

อำนาจจึงใหมหาดเล็กจูงกวางสีขาวเขามาใน 

ทองพระโรง  ถามทุกคนในทองพระโรง  มหา

อำมาตย ขาราชบริพาร ขุนศึก วามาตัวน้ีมีลักษณะ

เปนอยางไร มหาอำมาตยก็ดี ขุนศึกก็ดี มหาดเล็ก 

ก็ดีทุกพูดเปนเสียงเดียวกันวา ตั้งแตบานเมืองเรา

เคยมีมามา มาตัวน้ีลักษณะดีที่สุด ทั้งๆ ที่นั่นไมใช

มาแตนั่นคือกวาง แลวขันทีเจาเกาก็หัวเราะราเดิน

ออกจากทองพระโรงรูวาฉันมีอำนาจเต็ม กอเกิด

เปนสำนวนจีนวา “ชี้กวางเปนมา” 

กอนท่ีหล่ีซือจะส้ินอำนาจเพราะถูกปฏิวัติ

รัฐประหารนั้นไดพูดไวคำหน่ึงเพราะมองเห็นการใช

อำนาจของขันทีเจาเกาวา ราชวงศฉินจะไมถึงรุนท่ี 

๓ ผลก็คืออยูตอมาหลังขันทีเจาเกาเพียงไมก่ีปไม

เกิน ๓ ปดวยซ้ำ เลาปงก็บุกเขาไปเผาบานเผาเมือง

ลมราชวงศฉิน เปนอันหมดยุคฉินซือหวงต้ีไป

ภายในเวลาไมถึง ๑๕ ป เพราะอำนาจน้ันใชไปโดย

ไมมีการถวงดุล ฉะน้ันใครท่ีอยูทามกลางอำนาจจะ
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ตองตระหนักรูเสมอวาอำนาจเปนสิ่งสัมพัทธไมเคย

มีความสมบูรณในตัวเอง การไดมาซึง่อำนาจ การใช

ไปซึง่อำนาจ ผลลพัธของอำนาจจะตองไดรบัการถวง

ดลุโดยธรรมะเสมอไป  

ประการสุดทายประชาธิปไตยก็เปนสิ่งสัมพัทธ 

เพราะอะไร เพราะประชาธิปไตยขึ้นอยูกับเหตุ

ปจจัยท่ีหลากหลายมาก อะไรคือเหตุปจจัยของการ

กอเกิดประชาธิปไตยก็ตองบอกวา ประชาธิปไตย

นั้นไมใชแครัฐธรรมนูญ ไมใชแคการเลือกต้ัง ไมใช

แครัฐสภา ลำพังการมีรัฐธรรมนูญก็ดี การมีการ

เลือกตั้งก็ดี การมีรัฐสภาก็ดี ยังไมใชองคคุณของ

ประชาธิปไตย แตประชาธิปไตยน้ันจะตองไป

สัมพัทธกับปจจัยประกอบอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน 

ประชาชน (ที่มีศักยภาพในการปกครองตัวเองได) 

เพราะประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน 

โดยประชาชนและเพื่อประชาชน โดยเหตุดังนั้น

ประเทศชาติบานเมืองที่เจริญแลวน้ันเขาจึงใหความ

สำคัญอยางย่ิงกับการพัฒนาคุณภาพของประชาชน 

เพราะถาประชาชนดอยคุณภาพน่ันยอมหมาย 

ความวาเราจะมีประชาธิปไตยที่ดอยคุณภาพไป

ดวย  

การศึกษาท่ีทำใหคนมีศักยภาพในการรูจัก 

คิดเชิงวิเคราะห  เมืองไทยของเราน้ันเปนปญหา

เร่ืองการศึกษามากเพราะอะไร เพราะวาต้ังแต

ชนชั้นนำลงมาจนถึงชาวบานลานตลาดเราหนักไป

ทางการสะเดาะเคราะหแทนการคิดเชิงวิเคราะห 

เราไดเห็นมาตลอดเวลา เวลาเกิดเหตุวิกฤตใหญโต

ขึ้นมาในบานเมือง ชนชั้นนำของเราท้ังผูนำทางการ

เมือง ผูนำทางการทหารมักจะปลีกวิเวกพากันไป 

สะเคราะหตอชะตาบูชาพระราหูกันท้ังน้ันเลย ถา

เรายังไมมีลักษณะในการคิดเชิงวิเคราะหในอนาคต

นักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งจะตองเปดตัวหมอดู

ประจำตัวดวย  เราจะไดรูวาใครเปนผูบริหาร

ประเทศน้ีที่แทจริง ประเทศจะตองถูกบริหารอยาง

หลักวิชาอยางท่ีทานปรีดี พนมยงควาไว ไมใช

บริหารไปสะเดาะเคราะหตอชะตาไปดูดวงไป เรา

เปล่ียนทุกอยางยกเวนวิธีคิดของเรา เมืองไทยเนน

กันมากพยายามท่ีจะเปล่ียนดวงเมืองกันต้ังหลาย

ครั้ง อาตมาถูกถามประจำ อาตมาจึงบอกเสมอวา

ไมตองไปเปล่ียนดวงเมืองเลย ไมตองไปเปล่ียน 

ฮวงจุย ไมตองไปเปลี่ยนโลโกพรรค เปลี่ยนวิธีคิดสิ 

แตการศึกษาของเราสามารถสรางเด็กท่ีมีศักยภาพ

ทางความคิดไดหรือไม ตรงนี้เปนเร่ืองที่นาหวงมาก

เพราะอะไร เพราะในเวลาน้ีระบบการศึกษาของเรา

มุงไปที่ปริญญา ในรอบหนึ่งทศวรรษท่ีผานมาเกิด

ปรากฏการณอยางหน่ึงก็คือคนไทยแหกันมาเรียน

หนังสือ ปกติการเรียนหนังสือเปนเร่ืองของคนหนุม

คนสาวแตเด๋ียวน้ีคนไทยทุกชั้นวรรณะกลับมาเรียน

หนังสือกันทั้งนั้น ดูๆ แลวนาจะนาดีใจแตอาตมา

วิตกนะ เพราะเราเรียนหนังสือไมใช เ พ่ือแสวง

ปญญาหรือความเปนเลิศทางวิชาการแตเราเรียน

หนังสือเ พ่ือแสวงหาอัตตาและตองการแสดง

สถานภาพทางสังคมโดยใชปริญญา คานิยมอยางน้ี

เกิดข้ึนท่ัวไปหมดท้ังพระท้ังโยมเปนเหมือนกัน 

หมด นี่คือขอเท็จจริงในเร่ืองของคานิยมทางการ

ศึกษาที่ วิปริต มีบานไหนเมืองไหนบางที่ เรียน

หนังสือเพ่ือเพ่ิมพูนหนาตาแตทอดท้ิงการไดมาซึ่ง

ปญญาซ่ึงเปนภารกิจหลักของการศึกษาและนั่น

เปนเหตุใหปญหาของประเทศชาติบานเมืองไมได

รับการอธิบายอยางเปนวิทยาศาสตรและถูกหลัก

วิชา  

ตอนน้ีมีชุดความคิดชุดหน่ึงก็คือชุดความคิดใน

เร่ืองกรรมเกาของประเทศ พูดกันบอยมากวาเมือง

ไทยมีกรรมของแผนดินซึ่งคนไมก่ีคนท่ีอยูคูของ

ความขัดแยงเคยอาฆาตพยาบาทกันมาและก็ตาม

กันมาไมจบไมสิ้น ปญหาก็คือแลวประชาชนไป

ทำกรรมอะไรกับพวกคุณ นี่ไมใชความเชื่อเลนๆ นะ 

มีการทำพิธีสะเดาะเคราะหตอชะตาแกกรรมอยางน้ี

กันจริงๆ อาตมาคิดวาบานเมืองที่อธิบายปญหา

ดวยไสยศาสตรคงไมมีอนาคต ฉะน้ันฝากทุกทาน

ในหองนี้ที่เปนผูบริหารการศึกษาของประเทศชาติ

บานเมืองเราคงตองมาทบทวนทิศทางการศึกษา
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ของไทยกันขนานใหญทั้งของพระของโยมวาเรา

จัดการศึกษากันอยางไร ย่ิงจัดการศึกษากันไปคน

ย่ิงอยากมีหนามีตาแตไมอยากมีปญญากัน  

แลวประชาธิปไตยก็ตองไปสัมพัทธกับวัฒน-

ธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตยก็คือ 

บรรยากาศทางประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตยซ่ึง

หย่ังลงไปในหมูประชาชนจนรูกันเปนเร่ืองปกติวา

ถาทำอยางน้ีแลวไมใชประชาธิปไตย เมื่อคืน

อาตมภาพเพ่ิงกลับจากออสเตรเลีย ๑๐ กวาวันท่ี

ปฏิบัติภารกิจอยูที่นั่น อาตมาก็ไดเห็นวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย เชน การเดินขามถนน ซิดนียเปน

บานเมืองท่ีมีคนเอเชียอยูเยอะมาก กอนจะขาม

ถนนเราก็ตองกดขอสัญญาณ แตเราจะเห็นคน

เอเชียบางกลุมไมตองรอสัญญาณพอรถวางปุบเดิน

ขามเลย แตฝรัง่จะรอทกุคร้ังไปนัน่คอืวถีิประชาธิปไตย

หรือวัฒนธรรมประชาธิปไตย ทุกคร้ังท่ีเราข้ึนรถ 

ลูกศิษยจะตองบอกวาพระอาจารยครับ คาดเข็มขัด

ดวยครับ ทุกวันท่ีอาตมาน่ังรถจะไดยินอยางน้ี

ตลอดเวลา พระอาจารยครับคาดเข็มขัดดวยครับ 

เราก็ถามวาทำไมตองคาด กฎหมายท่ีนี่แรงมาก

ครับ ถาจับได ๒๕๐ เหรียญครับพระอาจารย เอา

กฎหมายท่ีนี่แรงถาเธอกลับเมืองไทยเธอคาดเข็มขัด

ไหม ไมอะครับเด๋ียวเส้ือผมยับ สิ่งน้ีสะทอนอะไร  

สะทอนวาวัฒนธรรมประชาธิปไตยน้ันถาหย่ังลึกใน

ชีวิตประจำวันแลวตอใหคนท่ีไมรูจักวัฒนธรรมน้ี

เลยพอไปอยูบานเขาเมืองเขาก็จะปรับตัวใหเขาสู

วัฒนธรรมโดยอัตโนมัติ เพราะฉะน้ันเด็กนักเรียน

ไทยท่ีอยูที่โนนทำตามกฎหมายเปะเลยนะ กลับมา

ไมรัดเข็มขัดหรอกกลัวเส้ือยับ เพราะอะไรก็เพราะ

ใครๆ เขาไมทำกัน พอใครๆ เขาไมทำเร่ืองอะไรฉัน

จะทำ เห็นไหมประชาธิปไตยท่ีไมมีรากฐานทาง

วัฒนธรรมรองรับจึงเปนประชาธิปไตยที่ไมย่ังยืน  

ฉะนั้นการใชสิทธิก็ดี ใชเสรีภาพก็ดีของเราน่ีจึง

เปลาเปลืองกันมากเลย เปลาเปลืองเพราะอะไร

เพราะใชไปโดยที่ไมรูถึงคุณคาท่ีแทจริง สิทธิมัน

ตองมาคูกับหนาท่ี เสรีภาพก็ตองมากับความรับ 

ผิดชอบเทาท่ีกฎหมายเขาอนุญาตให แตเราไดใช

สิ่งเหลาน้ีไปอยางเปลาเปลือง โดยที่ไมมีชุดความ

คิดในทางประชาธิปไตยมารองรับ วัฒนธรรม

ประชาธิปไตยก็ไมหย่ังลึก ฉะน้ันสิ่งหนึ่งที่เราควร 

จะออกแบบใหบานให เมืองของเรานอกจาก

ออกแบบรัฐธรรมนูญแลวตองออกแบบวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยใหคนของเราไดรูวาในชีวิตประจำวัน

วัฒนธรรมอะไรบางที่เราควรทำ การเขาคิว การเดิน

ขามถนน การคาดเข็มขัด การเคารพในศักด์ิศรีแหง

ความเปนคนเหลาน้ีจะตองถูกถายทอดลงไปในหมู

ประชาชนทุกชวงชั้นวรรณะประชาธิปไตยจึงจะหย่ัง

รากลึกและเปนประชาธิปไตยที่ย่ังยืน  

และประการตอมาประชาธิปไตยก็ตองไป

สัมพัทธกับกฎหมาย คือ ตองศักด์ิสิทธ์ิสำหรับชน

ทุกชั้นและมีมาตรฐานเดียว ในการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ันคนทุกคนมีเสรีภาพ

ในการท่ีแสดงออกซึ่งความตองการ แตความ

ตองการท่ีไมถูกตีกรอบเอาไวโดยกฎหมายจะกอให

เกิดสภาพอนารยะน่ันคือใครตองการอะไรก็จะเรียก

รองเอาแตได เอาความตองการของตัวเองเปนใหญ 

ฉะน้ันถากฎหมายไมศักด์ิสิทธ์ิบานเมืองที่บอก 

ตัวเองวาเปนประชาธิปไตยก็จะเขาสูกลียุคกันอยาง

งายดาย โดยเหตุดังนั้นประชาธิปไตยจึงจะตองไป

สัมพัทธ กับความศัก ด์ิสิท ธ์ิของกฎหมายดวย 

กฎหมายจะศักด์ิสิทธ์ิไมใชเพราะวากฎหมายน้ัน 

ถูกออกแบบมาอยางดีที่สุด แตกฎหมายศักด์ิสิทธ์ิ

เพราะประชาชนมีความรูเร่ืองกฎหมาย 

เมื่อสองปที่แลวมีขาวเล็กๆ ชิ้นหน่ึงท่ีอเมริกา 

คือ ขาวเร่ืองสตรีไฮโซคนหนึ่ง คือ ปารีส ฮิลลตัน  

นักรองนางแบบปอบสตารของฝงฮอลลีวูด ทายาท

โรงแรมฮิลลตันท่ีมีสาขาท่ัวโลก ขับรถฝาความเร็ว

เกินกวาท่ีกฎหมายกำหนดแลวก็มียาเสพติดอยูใน

ครอบครอง ตำรวจจับไดถูกฝากขังในวันน้ันวันรุงขึ้น

เดินออกมาย้ิมราใหสัมภาษณในลักษณะเห็นไหม 



ใหมันรูกันซะบางวาใครเปนใคร ผลก็คือประชาชน

และสื่อมวลชนอเมริกาออกมาเรียกรองวาตำรวจมี

สองมาตรฐาน เธอย้ิมใหกลองไดแควันเดียวเย็นวัน

นั้นตองเขาคุกถูกทำทัณฑบน ๔๕ วัน สิ่งน้ีสะทอน

วากฎหมายศักด์ิสิทธ์ิไมใชเพราะวาศักด์ิสิทธ์ิในตัว

ของมันเองแตศักด์ิสิทธ์ิเพราะประชาชนรูทัน ฉะน้ัน

เราจะตองสรางความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมายดวย

การสรางประชาชนทีม่คีวามเขาใจในตวับทกฎหมาย

ใหมากข้ึน ถามิเชนน้ันแลวกฎหมายก็เปนเพียงแค

ตัวอักษรอยางหน่ึงซึ่งไมมีผลจริงในทางปฏิบัติ  

ประชาธิปไตยก็เปนสิ่งสัมพัทธ ยศก็เปนสิ่ง

สัมพัทธ ทรัพยก็เปนสิ่งสัมพัทธ อำนาจก็เปนสิ่ง

สัมพัทธ การเปนสิ่งสัมพัทธหมายความวาไมมี

ความสมบูรณในตัวเองตองเชื่อมตอไปยังเหตุปจจัย

แวดลอมเสมอไป ฉะน้ันในการมี การใช การ 

ครอบครอง การเขาถึง การสรางสรรคซึ่งยศ ทรัพย 

อำนาจและประชาธิปไตย เราจะตองตระหนักรูอยู

เสมอวา ส่ิงเหลา น้ี เปนอนัตตา คือ ไมมีความ

สมบูรณในตัวเอง เมื่อมันไมสมบูรณในตัวเองเพราะ

มันไปสัมพัทธกับสิ่งอื่นๆ 

ดังน้ัน เวลาเราจะแสวงหามาซ่ึง ยศ ทรัพย 

อำนาจและประชาธิปไตย จะตองมองถึงสิง่แวดลอม

ขางๆ ดวย อยามุงมองแต ยศ ทรัพย อำนาจและ

ประชาธิปไตยโดยเขาใจผิดๆ วาสิ่งเหลาน้ันมีความ

สมบูรณในตัวมันเอง เพราะหากเราคิดเชนน้ันตอให

เรามี ยศ ทรัพย อำนาจและประชาธิปไตยแลวก็ยัง

ไมมีสันติสุข จะมีประโยชนอะไรที่เรามี ยศ ทรัพย 

อำนาจและประชาธิปไตยแตเราไดอยูรวมกันใน

แผนดินท่ีไมมีสันติสุข  

ฉะน้ันจึงขอเจริญพรฝากทุกทานทุกคนดวยวา 

ใหเรามารวมกันคิด รวมกันพิจารณาใหวิถีแหงการ

มี การครอบครอง การใชซึ่ง ยศ ทรัพย อำนาจและ

ประชาธิปไตยในเมืองไทยของเราสัมพัทธกับธรรมะ

เสมอไป ถาทำไดอยางน้ีนี่คือหลักประกันความ

มั่นคงของประเทศชาติ ของประชาชน เราทำได

อยางน้ีเมื่อไร เมื่อนั้นสังคมไทยท่ีมีความรมเย็น

เปนสุขซึ่งเราปรารถนาจะเขาถึงใหได โดยทานปรีดี 

พนมยงค ไดใชคำวา “ศรีอาริยะ” ก็จะเกิดขึ้นไดใน

ท่ีสุด 

ทายท่ีสุดน้ีอาตมาก็คิดวาไดใชเวลามาพอ

สมควรแกเวลา ก็หวังใจเปนอยางย่ิงวาปาฐกถาใน

วันน้ีจะเปนปฏิบัติบูชาใหแกทานรัฐบุรุษ ผู เปน

บุคคลท่ีเปนมงคลของประเทศไทยของเรา หากทาน

อยูในแหงหนตำบลใดสามารถรับรูไดดวยญาณวิถี

ใดก็ตาม อาตมาก็เชื่อมั่นวาทานคงจะพอใจกับการ

สมโภชนโดยธรรมของเราในวันน้ี พรอมกันน้ันก็ขอ

อัญเชิญคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ 

มารวมกันเปนตบะเดชะพลวปจจัยใหทุกทานทุกคน

ที่มารวมงานวันน้ีอยูใหมีชัย ไปใหมีโชค ประสบ 

แตความสุขความเจริญโดยท่ัวหนากันทุกทาน 

ทุกคนดวยเทอญ    
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