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 มูลนิธิปรีดี พนมยงค ไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๖ มีวัตถุประสงค
ที่สําคัญประการหนึ่ง คือเผยแพรอุดมการณการสงเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ และ
คณุปูการของนายปรดีี พนมยงค แกสาธารณะรวมทัง้จดัต้ังอนสุรณสถานเพือ่วตัถปุระสงค 
ดังกลาวขางตน 

 คุณูปการที่นายปรีดี พนมยงค ไดบําเพ็ญคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ
เปนอเนกประการ นั้นปรากฏอยูในประกาศพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพและ
โปรดเกลาฯ ยกยอง ไวในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส ดังพระบรมราชโองการท่ีขออัญเชิญ
มาเต็มองค ดังนี้

๑.  ประกาศสันติภาพ

ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

ปรีดี พนมยงค
 

 โดยทีป่ระเทศไทยไดเคยถอืนโยบายอนัแนวแนทีจ่ะรกัษาความเปนกลางอยางเครงครัด และจะตอสูการรกุราน

ของตางประเทศทุกวิถีทาง ดังปรากฏเห็นไดชัดจากการที่ไดมีกฎหมายกําหนดหนาที่คนไทยในเวลารบ เมื่อพุทธศักราช 

๒๔๘๔ อยูแลวนัน้ ความจาํนงอนัแนวแนดงักลาวนี ้ไดแสดงใหเหน็ประจักษแลว ในเมือ่ญีปุ่นไดยาตราทพัเขาในดนิแดน

ประเทศไทยในวันท่ี ๘ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๔ โดยไดมกีารตอสูการรกุรานทกุแหง ทหาร ตาํรวจ ประชาชนพลเมอืง

ไดเสียชีวิตไปในการนี้เปนอันมาก

 เหตุการณอันปรากฏเปนสักขีพยานนี้ ไดแสดงใหเห็นอยางแจมแจงวา การประกาศสงครามเมื่อวันที่ ๒๕ 

มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตอบริเตนใหญและสหรัฐอเมริกา ตลอดทั้งการกระทําท้ังหลายซึ่งเปนปรปกษ

ตอสหประชาชาตินั้น เปนการกระทําอันผิดจากเจตจํานงของประชาชนชาวไทย และฝาฝนขัดขืนตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญและกฎหมายบานเมือง ประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งอยูในฐานะที่จะชวยเหลือ

สหประชาชาติผูรักท่ีจะใหมีสันติภาพในโลกนี้ไดกระทําการทุกวิถีทางที่จะชวยเหลือสหประชาชาติ ดังที่สหประชาชาติ

สวนมากยอมทราบอยูแลว ท้ังน้ีเปนการแสดงเจตจํานงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไมเห็นดวยตอการประกาศ

สงครามและการกระทําอันเปนปฏิปกษตอสหประชาชาติดังกลาวมาแลว

ปรีดี พนมยงคคําบอกกลาวจากประธานมูลนิธิ
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 บัดนี้ ประเทศญี่ปุนไดยอมปฏิบัติตามคําประกาศของสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ จีน และสหภาพโซเวียต 

ซึ่งไดกระทํา ณ นครปอตสดัมแลว สันติภาพจึงกลับคืนมาสูประเทศไทย อันเปนความประสงคของประชาชนชาวไทย

 ผูสาํเรจ็ราชการแทนพระองคในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจาอยูหวั จงึขอประกาศโดยเปดเผยแทนประชาชน

ชาวไทยวา การประกาศสงครามตอสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญเปนโมฆะไมผูกพันประชาชนชาวไทย ในสวนที่

เก่ียวกับสหประชาชาติ ประเทศไทยไดตัดสินใจท่ีจะใหกลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดี อันเคยมีมากับสหประชาชาติ

เมื่อกอนวันท่ี ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพรอมที่จะรวมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนา

เสถียรภาพในโลกนี้

 บรรดาดนิแดนซึง่ญีปุ่นไดมอบใหไทยครอบครอง คอืรฐักลนัตนั ตรงักาน ูไทรบรุ ีปะรดิ เชยีงตงุ และเมืองพาน

นั้น ประเทศไทยไมมีความปรารถนาที่จะไดดินแดนเหลานี้ และพรอมที่จะจัดการเพื่อสงมอบในเมื่อบริเตนใหญพรอมที่

จะรับมอบไป

 สวนบรรดาบทกฎหมายอื่นๆ ใด อันมีผลเปนปฏิปกษตอสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ และเครือจักรวรรดิก็จะ

ไดพิจารณายกเลิกไปในภายหนา บรรดาความเสียหายอยางใดๆ จากกฎหมายเหลานั้น ก็จะไดรับชดใชโดยชอบธรรม 

 ในท่ีสุดนี้ ขอใหประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ตลอดจนชาวตางดาวซ่ึงอยูในราชอาณาจักรไทย จงตั้งอยูใน

ความสงบและไมกระทําการใดๆ อันเปนการกอกวนความสงบเรียบรอย พึงยึดมั่นในอุดมคติซ่ึงไดวางไวในขอตกลง

ของสหประชาชาติ ณ นคร ซานฟรานซิสโก

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจุบัน

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

 ทวี บุณยเกตุ 

 รัฐมนตรี

 (ประชุมกฎหมายประจําศก พุทธศักราช ๒๔๘๘ เลม ๕๕)

๒.  ประกาศ 

 อานันทมหิดล

 สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวาโดยที่ทรงพระราชดําริ

เห็นวา นายปรีดี พนมยงค ไดเคยรับหนาที่บริหารราชการแผนดินในตําแหนงสําคัญมาแลวหลายตําแหนง จนในที่สุด

ไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรใหดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคและปรากฏวา ตลอดเวลาที่

นายปรดี ีพนมยงค ดาํรงตาํแหนงเหลานี ้ไดปฏบิติัหนาทีด่วยความซ่ือสตัยสจุรติ และดวยความจงรกัภกัดีตอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ ทั้งไดแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษในความปรีชาสามารถบําเพ็ญคุณประโยชนใหแก

ประเทศชาติเปนเอนกประการ 
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 จงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา ยกยองนายปรีดี พนมยงค ไวในฐานะรัฐบรุุษอาวโุส และใหมหีนาทีป่รกึษา

ราชการแผนดิน เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

 เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจุบัน

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช นายกรัฐมนตรี 

 (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒ ตอน ๗๐ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘) 

๓.  ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓๐ ขององคการยูเนสโก

 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ณ กรุงปารีส ไดมีมติให “ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค” เปนบุคคล

สําคัญของโลก และกําหนดไวในปฏิทินการเฉลิมฉลองในชวง ค.ศ. ๒๐๐๐ - ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๔) 

 นี่คือผลของคุณูปการอันเปนที่ประจักษ ฉะนั้น งานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ที่ถือเปน “วันปรีดี” แมจะมีการ

จัดงานนี้ทุกปที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตก็มิใชเปนเพียงงานของชาวธรรมศาสตรเทานั้น จะตองเปนงาน

ที่สําคัญของชาติ ของปวงชนชาวไทย มิใชที่ถูกทําใหลืมเหมือนวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ที่ถือเปน “วันชาติ” เดิม 

“สจฺจํ  เว  อมตา  วาจา” 

 “สัจจะอมตะ” 

 นายปรีชา สุวรรณทัต

 ประธานมูลนิธิ ปรีดี พนมยงค 
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ธรรมศาสตรสารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย

 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนวันครบรอบ ๑๑๕ ป ของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษ

อาวุโสและผูประศาสนการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงไดรับการประกาศเกียรติคุณจากองคการยูเนสโก (UNESCO) 

ใหเปนบุคคลสําคัญของโลกในป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถือเปนวันที่มีความสําคัญอยางยิ่งวันหนึ่ง

ของประชาคมธรรมศาสตร

 มหาวิทยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมือง ไดถอืกําเนดิโดยศาสตราจารย ดร.ปรดี ีพนมยงคเปนผูกอตัง้ และ

เปนผูประศาสนการคนแรกและคนเดยีวของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร โดยมปีรัชญาวา “มหาวทิยาลยัยอมอปุมาประดจุ

บอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรูอันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรไดตามหลักแหง

เสรีภาพในการศึกษา” ซึ่งเปนการสานตอหนึ่งในหลัก  ๖ ประการของคณะราษฎร ๒๔๗๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนสถาบนัการศกึษาทีบ่มเพาะนกัศกึษาและผลติบัณฑติจาํนวนมาก ทีพ่รอมดวยวชิาความรู ความสามารถ และคุณธรรม 

เพื่อรับใชสังคมและประเทศชาติ  

 ศาสตราจารย ดร.ปรดี ีพนมยงค นบัเปนบคุคลทีม่คีณุปูการอยางใหญหลวงตอประเทศไทยและมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เปนผูเสนอเคาโครงเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของชาติ  

ไดเสนอพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดเจรจาแกไขสนธิสัญญาไมเสมอภาคที่มหาประเทศทําไวกับ

ประเทศไทยจนสําเร็จ ทําใหประเทศไทยมีเอกราชอธิปไตยสมบูรณ ท้ังในดานการเมือง และเศรษฐกิจ ไดดําเนินการ

ปฏิรูประบบภาษีที่ไมเปนธรรม ไดจัดทําประมวลรัษฎากรขึ้นเปนฉบับแรกของประเทศ เปนตน

 ในวาระที่ “วันปรีดี พนมยงค” ไดเวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผมขอเชิญชวนประชาคมธรรมศาสตรรวมกันระลึกถึงคุณงามความดีของทานอาจารยปรีดี ที่ไดสั่งสมไวใหแกชาว

ธรรมศาสตร และสังคมไทย เพื่อใหคนธรรมศาสตรรุนตอๆไปไดรูจัก และรําลึกถึงและนําเอาคุณงามความดีของทานมา

เปนแบบอยางในการดํารงชีวิตสืบไป

 (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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กับนายปรีดี พนมยงค
Café de la Paix

รานกาแฟในกรุงปารีส
ราน

ดุษฎี พนมยงค
dus_belcanto@hotmail.com

 ราน Café de la Paix ใจกลางกรุงปารีส ไดรับการบรรจุจากบริษัทนําเที่ยวหลายแหง ใหเปนสถานที่

ทองเที่ยวสําหรับคนไทยที่ไปเยือนกรุงปารีส ไกดบางคนช้ีชวนนักทองเท่ียวไทยวา รานนี้เปนสถานที่ที่ นายปรีดี 

พนมยงค รวมกับเพื่อนนักเรียนไทย ใชปรึกษาหารือคิดเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

มาเปนระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ บางคนถึงกับเรียกรานกาแฟนี้วา รานกาแฟปรีดี

 

ภายนอกอาคาร
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 ขอเลาเรื่องรานกาแฟนี้เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง

  Café de la Paix แปลตรงตัวคือ รานกาแฟแหงสันติ เปนภัตตาคารและรานกาแฟ ที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก 

ตั้งอยูที่เลขที่ ๕ Place de l’Opéra ในเขต ๙ ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อยูเยื้องโรงละครโอเปราและจัตุรัส

โอเปรา (Place de l’Opéra ) ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Garnier กลาวกันวา เปนรานอาหารสําหรับคน

ฝรั่งเศสที่มีฐานะดี ถาไปรับประทานอาหารที่นั่น ก็อาจไดพบเจอกับเพื่อนหรือคนคุนเคย เนื่องจากสถานที่นี้เปนที่รูจัก

กันดีและมีชื่อเสียงมากในกรุงปารีส

 ภัตตาคารแหงนี้เปดตัวขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ค.ศ ๑๘๖๒ โดยจักรพรรดินี Eugénie โดยเปนภัตตาคาร

ที่ตั้งอยูในโรงแรมชื่อเดียวกัน (โรงแรมนี้ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Grand Hotel และในปจจุบันคือโรงแรม Interconti-

nental Paris Le Grand) ภัตตาคารแหงนี้บริการอาหารในรูปแบบ Contemporary Classic Cuisine ผูที่เคยมา

รับประทานอาหารที่นี่ที่เปนที่รูจักกันก็จะมี Jules Massenet, Émile Zola, Guy de Maupassant, Sergei 

Diaghilev, Prince of Wales เปนอาทิ

 ในอดีตภายในภัตตาคารเคยมีสตูดิโอวิทยุ

เพื่อทํารายการ This is Paris เพื่อออกอากาศใน

สหรัฐอเมริกา

 ปจจบัุน ภตัตาคารแหงนีเ้ปดบรกิารอาหาร

กลางวันระหวางเวลาเที่ยงถึงบายสาม และบริการ

อาหารเย็นระหวางเวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๒๓.๓๐ น. 

และในสวนของ Terraces ทั้งภายในและภายนอก 

เปดบริการอาหารเชาดวย ในระหวาง ๙.๐๐ – 

๑๑.๐๐ น. และมรีายการอาหารแยกตางหากสาํหรบั

อาหารกลางวันและเย็น สวนระหวาง ๑๑.๐๐ น. 

เปนตนไป จะมีสลัดและแซนดวิชไวบริการ 

 นี่คือตัวอยางรายการอาหารประจําวัน

รายการอาหาร (พ.ศ.๒๕๕๗)
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 รายการอาหารแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการของราน อยางเชน ในปจจุบัน อาหารชุดราคา 

๘๒ ยูโร หรือประมาณสามพันกวาบาท ตอคน / มื้อ ดังนั้น พอจะคาดการณไดวา ในสมัยที่นายปรีดีฯ ศึกษาอยูท่ี

กรุงปารีส ราคาคาอาหารของรานนี้ก็สูงมากสําหรับรายไดของคนทั่วไปในยุคนั้น ภัตตาคารนี้จึงมีไวบริการสําหรับผูมี

ฐานะดี ดูจากภาพภายในหองอาหาร ก็โอโถงเกินกวาคนระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะนักเรียนทุนฯ 

อยางนายปรีดี จะไปใชเปนสถานที่ปรึกษาหารือเรื่องบานเมือง 

 ขอมูลชั้นตนจากทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค ซ่ึงไดรําลึกถึงความหลังในบทความเรื่อง “ระหกระเหิน

จากบานเกิดครั้งที่ ๑” จากหนังสือ “ไมขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น” หนา ๑๐๘ – ๑๐๙ ความตอนหนึ่งวา

นายปรีดี พนมยงค สมัยศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. ๒๔๖๓ – พ.ศ. ๒๔๗๐

 วันใดที่อากาศแจมใส นายปรีดีพาขาพเจาไปเดินเลนที่ถนน Henri Martin ในเขต ๑๖ ของกรุงปารีส 

สองขางถนนรมรื่นดวยตนไมใหญนอยและดอกไมหลากสีสันในฤดูใบไมผลิ เมื่อครั้งที่นายปรีดีเปนนักศึกษาเคย

มาเดินเลนและพูดคุยปญหาบานเมืองกับเพื่อนคนหนึ่ง บางวันขาพเจากับนายปรีดีออกจากหองสมุด Sainte-

Geneviève แลว ก็มานั่งเลนที่รานกาแฟ Café Select มุมถนน Rue des Ecoles ตัดกับถนน Boulevard 

Saint-Michel ใกลๆ กับพิพิธภัณฑ Cluny นายปรีดีเลาใหขาพเจาฟงวา ที่รานกาแฟนี้ นายปรีดีและเพื่อนๆ รวมกัน

คิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปรารถนาใหสยามประเทศมีรัฐธรรมนูญ มีรัฐสภา มีเสรีภาพ และประชาธิปไตย นายปรีดี
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ยังช้ีใหขาพเจาดูหอพักแหงหนึ่งท่ีถนน Rue du Sommarard ในเขต Quartier Latin ซ่ึงเขตลาตินนี้เปนถิ่น

มหาวิทยาลัย นายปรีดีกับเพื่อนรวม ๗ คน* เชาหองใหญไวเฉพาะการประชุมเปนทางการครั้งแรกของคณะราษฎรเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๗๐

บานเลขที่ ๙ Rue du Sommarard กรุงปารีส สถานที่ประชุมวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

(ภาพนี้ถายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖)

* ๑. ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี (นายทหารกองหนุน) ๒. ร.ท.แปลก ขิตตะสังคะ (นักศึกษาโรงเรียนนายทหารปนใหญฝรั่งเศส) ๓. ร.ต.ทัศนัย มิตรภักดี (นักศึกษา

โรงเรียนนายทหารมาฝรั่งเศส) ๔. นายตั้ว ลพานุกรม (เดิมศึกษาในเยอรมนีสมัยพระเจาไคเซอรวิลเลี่ยมที่ ๒ ตอมาเมื่อสยามประกาศสงครามกับเยอรมัน 

นายตั้วฯ ถูกรัฐบาลเยอรมันจับไปเปนเชลยศึก ตอมาเยอรมันทําสัญญาหยุดยิง (Armistice) กับสัมพันธมิตร นายตั้วฯ ไดรับการปลอยตัว แลวเดินทาง

มาฝรั่งเศส สมัครเปนทหารอาสาไทย ไดยศจานายสิบ เสร็จสงครามแลวไปศึกษาปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยสวิสเซอรแลนด ๕. หลวงสิริ-

ราชไมตรี นามเดิม จรูญ สิงหเสนี (อดีตนายสิบตรีกองทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑) ผูชวยสถานทูตสยามประจํากรุงปารีส ๖. นายแนบ  พหลโยธิน 

(เนติบัณฑิตอังกฤษ หลานอาพระยาพหลพลพยุหเสนา-พจน) และ ๗. นายปรีดี  พนมยงค

 เมื่อ ๒ ปกอน (พฤษภาคม ๒๕๔๒) ขาพเจาหวนกลับไปปารีสอีกครั้ง ราน Café Select ปจจุบันเปนราน

ขายเสื้อผา ไมหลงเหลือสภาพเดิมใหปรากฏ ขาพเจาทราบวา คนไทยไปทัวรปารีส มักจะไปรานกาแฟ Café de la 

Paix ใกลกับโรงละคร L’Opéra ซึ่งมีคนทึกทักวาเปนสถานที่ที่นายปรีดีพบปะและปรึกษาเพ่ือนนักศึกษา

เรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งไมตรงกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 

 ฉะนั้น การรับขอมูลขาวสารจากการบอกเลานั้น บางครั้งอาจผิดพลาดได ทุกคนควรศึกษาหาขอมูล

ที่แทจริงดวย
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ของ

นักศึกษาปรีดี พนมยงค

ปาฐกถาเรื่องตํารวจชาวนา

 เกริ่นนํา

 เนื่องในโอกาสครบรอบปที่ ๗๘ แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผานมา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร โดยหอจดหมายเหตุและหอประวติัศาสตรเกียรติยศแหงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไดจดัพมิพ

เอกสารอันทรงคุณคาข้ึนเลมหน่ึง กลาวคือ หนังสือ “๗๘ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๕๕) 

มองธรรมศาสตรผานเอกสารจดหมายเหตุ” ซึ่งตามวัตถุประสงคที่ไดยกขึ้นเปนชื่อหนังสือขางตน เปนการนํารูปภาพ 

ภาพถาย เอกสารในรูปแบบตางๆ ที่จัดเก็บในคลังเอกสารหอจดหมายเหตุมารอยเรียงเปนเรื่องราวของสถาบันแหงนี้ 

นับแตเวลากอนการสถาปนาในป พ.ศ. ๒๔๗๗ เล็กนอยไปจนถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 เนื่องจากหนังสือเลมนี้เปนเอกสารชิ้นแรกที่ไดจัดพิมพออกสูสาธารณะภายหลังที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดรับมอบเอกสารสวนบุคคลจากทายาท ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๑ อาจารย สุดแดน วิสุทธิลักษณ บรรณาธิการและคณะผูจัดทํา จึงไดนําเอกสารสวนบุคคล

บางชิ้นที่ไดรับมอบดังกลาวมาจัดพิมพประกอบเอกสารอื่นๆ เปนครั้งแรกดวยเชนกัน

๑ สารจากอธกิารบด ีใน ๗๘ ป มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๕๕) มองธรรมศาสตรผานเอกสารจดหมายเหต,ุ สดุแดน วสิทุธลิกัษณ บรรณาธิการ, 

พิมพครั้งที่ ๑, กรุงเทพฯ: บ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๕๕, น.๗.
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 เอกสารสวนบุคคลของผูประศาสนการมหาวิทยาลัย ฯ ที่นํามาจัดพิมพในตอนตน (หนา ๘-๑๖) ของหนังสือ 

ไดแก  ๑) บัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยปารีส (หนา ๘) ซึ่งมีรูปถายของนายปรีดี พนมยงค พรอมลงลายมือชื่อ

แสดงใหเห็นการเปลี่ยนตัวสะกดชื่อสกุลจากเดิม Bhanomyonka มาเปน Banomyong โดยมีขอความระบุดวยวา 

เปลี่ยนแปลงตัวสะกดดังกลาวในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ (ค.ศ. ๑๙๒๕) และที่นาสนใจยิ่งไปกวานั้น ไดแก 

๒) สมุดบันทึก (หนา ๙-๑๖) ซ่ึงมีขอความบนปกเปนภาษาจีน๒ ใตรูปภาพ และใตขอความภาษาจีนนั้นยังมีขอความ

ลายมือเขียนของนายปรีดี พนมยงค วา “หัวขอสังคมของอัตโนตั้งแตบทที่ ๑๐”๓

๒ แปลวา “สมุดแบบฝกหัด” อาจารย ชิตวร วราศิริพงศ อาจารยสอนภาษาจีน ประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ไดกรุณา

ชวยแปลขอความดังกลาวให จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ 
๓ มีขอความของบรรณาธิการซึ่งอธิบายไวดานลางวา “สมุดบันทึก หัวขอสังคมของอัตโนตั้งแตบทที่ ๑๐ ซึ่งนายปรีดี พนมยงค ทบทวนชีวิตสมัยที่เรียนอยูใน

ประเทศฝรั่งเศสและเขียนรางนี้ขึ้นในชวงป พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๒ ขณะที่ลี้ภัยอยูที่ประเทศจีน”



เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑๕ ป ชาตกาล นายปรีดี  พนมยงค  
“วันปรีดี พนมยงค”12

 ในเอกสารชิ้นท่ี ๒ นี้เองท่ีผูเขียนจะหยิบยกประเด็นท่ีเปนหัวขอบทความของผูเขียนมาสืบคนขอมูลและทํา

ความเขาใจเปนลําดับไป โดยเฉพาะอยางยิ่งขอความที่ปรากฏอยูใน “บทที่ ๑๑ การเรียนในฝรั่งเศส”

 จากภาพสมุดและเนื้อหาท่ียกมาขางตน มีประเด็นที่นาสนใจอยูในขอความลายมือเขียน ๔ บรรทัดสุดทาย

ของหนา ๑๑ ในที่นี้ ผูเขียนจะพยายามถอดความจากตนฉบับเทาที่จะสามารถกระทําได หากขอความใดที่ปรีดีไดโยง

เพิ่มเติมเขาไว ก็จะใสขอความเหลานั้นไวใน < … > และผูเขียนจะแทรกขอความใน [ … ] บางแหง เพื่อความเขาใจ

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 ปลายป ๑๙๒๒ พ.ศ. (๒๔๖๕) เรียนปที่ ๒  มิถุ [นายน] < ๑๙๒๓ ([๒๔]๖๖) > สอบไดเกียรตินิยมดี < มากนั้น

มีกฎหมายใน [ขอความไมชัดเจน] และประกาศนียบัตรรวมอยูดวย > และรางวัลชมเชยในการทําปาฐกถาเรื่องตํารวจชาวนา 

< ใน [ขอความไมชัดเจน] หลายวิชาที่ได > ไดปริญญาบาเชอ [ลิ] เอร อองดรัว < (Bachelier en Droit) หลักสูตรสมัยนั้น 

ถาเปนตามสิทธิของคน ฝ[รั่งเศส]. มีสิทธิทําหนาที่ทางกฎหมายไดบางประการ >

 เสร็จ หยุดหนารอนไปอังกฤษ พักใก บริเวณใกลกับเมืองทอกี (Torguaj)

 ขอความท่ีไดจากลายมือเขียนขางตน เมื่อพิจารณาประกอบกับระบบการศึกษานิติศาสตรของฝรั่งเศส

ในขณะนั้น๔ ยอมแสดงวา ปรีดีเขาศึกษาวิชานิติศาสตรในมหาวิทยาลัยกอง (Caen)๕ ซ่ึงเปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อ

รับปริญญาของรัฐชั้นที่ ๑ เรียกวา บาเชอลิเอร ออง ดรัว (Bachelier en Droit) โดยตามหลักสูตรชั้นแรกนี้จะตองศึกษา

รายวิชาที่กําหนดเปนเวลา ๒ ปจึงจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น เมื่อสิ้นปการศึกษาที่ ๑ แลว ปรีดีจึงศึกษารายวิชาตาม

หลักสูตรในปการศึกษาที่ ๒ จนกระทั่งสอบไลผานตามเกณฑของหลักสูตรในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ พรอมทั้งได

รับคํานิยม (mention) “ดีมาก (Très bien)” กอนที่จะเขาศึกษาตามหลักสูตรเพื่อรับปริญญาของรัฐชั้นที่ ๒ ซึ่งเรียกวา 

ลิซองสิเอ ออง ดรัว (Licencié en Droit) ในปการศึกษาที่ ๓ เปนลําดับตอไป

 นอกจากจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นท่ี ๑ แลว จะเห็นวาปรีดีระบุในที่นี้วาไดรับ “รางวัลชมเชย

ในการทําปาฐกถาเรื่องตํารวจชาวนา” ดวย 

 ประเด็นท่ีกลาวถึงปาฐกถาเรื่องตํารวจชาวนานี้ ในภายหลังตอมา แมปรีดีจะมิไดบันทึกลงไวในหนังสือ 

“ชีวประวตัยิอ” ของตนเองซ่ึงตพีมิพเปนครัง้แรกในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ทัง้ๆ ท่ีเคยทบทวนความทรงจาํในเรือ่งนีไ้วดงัปรากฏ

ตามหลักฐานที่ผูเขียนนํามาแสดงขางตน กรณีอาจเปนไปไดวา ปรีดีเห็นวา เปนเพียงขอเท็จจริงปลีกยอยระหวางการ

ศกึษาทีไ่มสาํคญัเทาใดนกั หากจะเปรยีบเทยีบกบัการบนัทกึขอเทจ็จริงในเร่ืองทีต่นเองสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรใด

บางขณะที่ศึกษาอยูในประเทศฝรั่งเศส เชนที่ปรากฏอยูในหนังสือ “ชีวประวัติยอ”๖  แตถึงกระนั้น ผูเขียนกลับเห็นวา 

ขอเทจ็จรงินีม้คีวามสาํคญัในระดบัหนึง่ทเีดยีวทีจ่ะแสดงใหเหน็ความใฝใจทีป่รีดีมตีอเร่ืองอืน่ๆ นอกเหนอืจากการศึกษา

วิชากฎหมายขณะที่ยังอยูในประเทศฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจะพยายามกําหนดประเด็นเพื่อทําความเขาใจในเรื่อง

ปาฐกถานี้เปนลําดับ

๔ ผูสนใจโปรดดู ปรีดี พนมยงค, “การเรียนกฎหมายในประเทศฝร่ังเศสโดยยอ เรียบเรียงตามกฎประธานาธิบดีและกฎเสนาบดี,” บทบัณฑิตย, เลม ๔, 

ตอน ๘ (สิงหาคม ๒๔๖๘) : ๖๖๐-๖๗๗ ซึ่งเปนบทความที่เขียนขึ้นกอนสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกเพียง ๑ ป.
๕ ใหดู หัวขอ ๕. การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ใน ปรีดี พนมยงค, ชีวประวัติยอของนายปรีดี พนมยงค (จนถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๕), โครงการ “ปรีดี 

พนมยงค กับสังคมไทย” จัดพิมพ, พิมพครั้งแรก, กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๖, น.๔.
๖ ปรีดี พนมยงค, เพิ่งอาง.
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 ๑. ตํารวจชาวนา คืออะไร๗

 ในปจจุบัน ตํารวจชาวนา (La police des campagnes) มีฐานะเปนหนวยงานราชการมีชื่อเรียกเปนภาษา

ฝรั่งเศสวา เลอ การด ช็องแปต (Le Garde champêtre) สังกัดองคกรปกครองทองถิ่นของฝรั่งเศส๘ ภารกิจหลัก

ของตํารวจชาวนา ไดแก การรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเกษตรกรรมทองถิ่น มีสายงานการบังคับบัญชาอยูภายใต

อํานาจของผูวาการเมือง (Le Maire) และเปนหนวยงานหนึ่งของตํารวจทองถิ่น (La police municipale) อีกทั้งยังเปน

หนวยหนึ่งของกองกําลังรักษาความสงบแหงชาติ (La Gendarmerie nationale) ซึ่งปฏิบัติหนาที่เฉพาะในเขตทองถิ่น

ชนบท๙

๗ M. Bianchi, La police rurale en France, Online, janvier 2006, modifié août 2008, http://www.fpip-police.fr/SIPM/POLICE%20RURALE.

pdf. ; ผูสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหนวยงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนสถานภาพของตํารวจชาวนาในปจจุบัน ใหดูใน 

เว็บไซต Fédération nationale des Gardes Champêtre de France (F.N.G.C.) (สหภาพตํารวจชาวนาแหงประเทศฝรั่งเศส), http://www.garde-

champetre-fngc.fr. 
๘ ศาลสูงของฝรั่งเศสเคยใหคํานิยามอํานาจหนาที่ของตํารวจชาวนาวา “เปนอํานาจการรักษาความสงบเรียบรอยประเภทหนึ่งของผูวาการเมือง (Le Maire) 

ภายใตการกํากับขององคกรปกครองบริหาร ตามนัยมาตรา L 2212-1 แหงประมวลกฎหมายองคกรปกครองมณฑลทองถิ่น (Le code des collectivités 

territoriales)”, M. Bianchi, ibid., p.1.
๙ Garde champêtre en France, http://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_champ%C3%AAtre_en_France, 2015.

ตํารวจชาวนา ในป พ.ศ. ๒๔๑๔/๑๘๗๑ ตํารวจชาวนา ในปจจุบัน
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 เมื่อตรวจสอบพัฒนาการของตํารวจชาวนาในดินแดนฝรั่งเศสจนถึงป พ.ศ. ๒๔๖๖ (ค.ศ. ๑๙๒๕)๑๐  ซึ่งเปน

ปที่ปรีดีหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นเปนหัวขอปาฐกถา เราอาจสรุปสาระสําคัญไดวา ตํารวจชาวนาเปนหนวยราชการที่มีหลักฐาน

การปรากฏตวัในดนิแดนฝรัง่เศสมาตัง้แตคริสตศตวรรษท่ี ๑๐ โดยมกัเรียกตําแหนงกนัในเวลานัน้วา เมสสิเอร (Messier) 

ทั้งในบทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับ๑๑ หรือแมแตในจารีตประเพณีหลายเรื่องที่มีอยู ในแวนแควนการปกครอง

สมัยกลาง๑๒ มีภารกิจหลักในดานการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชวงการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตรของ

เกษตรกร๑๓ 

 เมื่อผานเหตุการณการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศสไมนานนัก ในป พ.ศ. ๒๓๓๔/๑๗๙๑ สถานะของตํารวจชาวนา

จึงมีลักษณะเปนทางการมากขึ้น กลาวคือ เปนหนวยราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมาย

การเกษตร และในป พ.ศ. ๒๓๓๘/๑๗๙๕ มีกฎหมายกําหนดใหเปนหนวยงานที่จะตองมีประจําอยูในทองถ่ินทุกแหง

ในฝรั่งเศส รวมไปถึงกําหนดคุณสมบัติตางๆ ของผูท่ีจะเขามารับราชการในตําแหนงนี้อยางชัดเจน เชน จะตองมีอายุ

ไมตํ่ากวา ๒๕ ปบริบูรณ สามารถอานและเขียนหนังสือได มีสุขภาพรางกายผานเกณฑที่กําหนด เปนตน

 เมื่อกาวเขาสูตนคริสตศตวรรษที่ ๑๙ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับแตป พ.ศ. ๒๓๖๓/๑๘๒๐ เปนตนมา สถานะการ

เปนผูรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่นชนบทก็ยิ่งเปนที่ยอมรับกันอยางชัดเจน กลาวคือ ในป พ.ศ. ๒๓๖๕/๑๘๒๒ 

กฎหมายรบัรองใหตาํรวจชาวนาพกอาวธุปนสัน้ไดเชนเดยีวกบักองกําลงัรกัษาความสงบแหงชาต ินอกจากนี ้ภารกิจของ

ตาํรวจชาวนายงัขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง เชน มหีนาทีเ่พิม่ขึน้ในการตรวจตราการปลกูตนไม (กฤษฎกีาฉบบั

ป พ.ศ. ๒๓๕๔/๑๘๑๑) ยาสูบ (บทกฎหมายป พ.ศ. ๒๓๕๙/๑๘๑๖) เกลือ (บทกฎหมายป พ.ศ. ๒๓๖๐/๑๘๑๗) ตรวจ

ตราการประมง (บทกฎหมายป พ.ศ. ๒๓๗๒/๑๘๒๙) ทางรถไฟ (บทกฎหมายป พ.ศ. ๒๓๘๘/๑๘๔๕) อีกทั้งมีอํานาจ

ในลักษณะเดียวกับเจาหนาท่ีตํารวจโดยทั่วไป เมื่อพบเห็นการกระทําความผิดที่อยูในขอบขายงานท่ีตนรับผิดชอบ 

เชน การจับกุมและดําเนินคดีผูตองหา เปนตน จนกระทั่งในราวป พ.ศ. ๒๔๒๗/๑๘๘๔ ปรากฏหลักฐานทางสถิติระบุวา 

มีตํารวจชาวนา ๒๘,๕๘๙ นาย ทั่วดินแดนฝรั่งเศส 

 ครั้นถึงคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ตํารวจชาวนาจึงกลายเปนหนวยงานรัฐประจําทองถิ่นซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดย

ทั่วไป๑๔

 ในที่นี้ ผูเขียนจึงสันนิษฐานวา สถานะและบทบาทของตํารวจชาวนาท่ีกลาวโดยสังเขปขางตนนี้ยอมจะ

เปนขอมูลท่ีปรีดีนาจะตองทําความเขาใจและจัดเตรียมลวงหนา เพื่อใชเปนหัวขอในการกลาวปาฐกถาในป พ.ศ. 

๒๔๖๖/๑๙๒๕ ดวยไมมากก็นอย

๑๐ ตอไปขางหนา จะใชวิธีการแสดงปศักราชควบคูกันไป คือ พุทธศักราช/คริสตศักราช เชน ป พ.ศ. ๒๔๖๖/๑๙๒๕
๑๑ เชน ประกาศลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๑๘๖๒/๑๓๑๙ ของพระเจาฟลลิปที่ ๕ ระบุวา “เมสสิเอร (Messier) และเจาหนาที่ตรวจปาพึงปฏิบัติหนาที่รวมกัน

โดยปราศจากคําติฉินนินทาภายในอาณาเขตที่ดิน ๕ แปลง” ใน Les premiers gardes champêtre, Histoire, http://fr.wikipedia.org/wiki/Gar-

de_champ%C3%AAtre_en_France, 2015.
๑๒ เชน จารีตประเพณีที่พระเจาฟลลิปที่ ๔ ทรงออกประกาศ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๑๘๔๑/๑๒๙๘ ระบุวา “บรรดาตํารวจชาวนาทั้งหลายที่เพรียบพรอม

ในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตทางสังคม ดวยทรงไวซึ่งอํานาจจับกุมเหลาผูกอเหตุรายทั้งปวง จักตองผูกพันตนอยางเครงครัดตอฝายปกครองและตุลาการ

ผูแทนองคกษัตริย” Ibid.
๑๓ Ibid.
๑๔ Ibid.
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 ๒. เพราะเหตุใด ปรีดีจึงเลือกหัวขอตํารวจชาวนา

 แมวาจะมิไดขอมูลหรือหลักฐานอื่นใดอีกเลยใน “หัวขอสังคมของอัตโนตั้งแตบทที่ ๑๐” ที่จะแสดงวา ปรีดีมี

เหตุผลอยางไรในการเลือกกลาวปาฐกถาเรื่องนี้ก็ตาม แตหากเรายอนกลับไปพิจารณาถึงประสบการณที่เกิดขึ้นกับตัว

ปรีดีเองกอนจะเดินทางมาศึกษาในประเทศฝรั่งเศส (ในป พ.ศ. ๒๔๖๓/๑๙๒๐) โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของชาวนาที่

ตนเองและบดิามารดาไดเคยประสบรับรูมากน็าจะใหรองรอยไดพอสมควรวา ความสนใจในเรือ่งตาํรวจชาวนาของปรีดี

นาจะเกิดจากสาเหตุใด

 ระหวางการใหสมัภาษณแก ดร.ฉตัรทพิย นาถสภุา ในวันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ปรีดกีลาวถงึประสบการณ

ของตนเองในอดีตดังนี้

 “… สวนบิดาผมเลือกอาชีพทํานา จึงประสบชะตากรรมอยางชาวนาซึ่งกระทบถึง

ความเปนอยูของครอบครัว ผมประสบพบเห็นความอัตคัดของบิดามารดา และเมื่อไปอยู

กับบิดาก็พบเห็นความอัตคัดขัดสนของชาวนาทั่วไป...”๑๕ 

 ปญหาความอตัคดัขดัสนของชาวนาทีป่รดีรีะบขุางตนนัน้ จะเหน็จากคาํใหสมัภาษณเองวา มอียูดวยกันหลาย

ประการ แตหากพิเคราะหเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องตํารวจชาวนาแลว ผูเขียนเห็นวาคําใหสัมภาษณของปรีดีที่จะคัดมา

ตอไปนี้ นับวามีนัยสําคัญอยางยิ่ง

 “ตอมา ระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๘-๕๙ ปรดีไีดออกไปชวยบดิาทาํนากอนทีจ่ะเขาโรงเรยีน

กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ... ปรีดีไดสัมผัสกับภาวะความเปนอยูตามความเปนจริง 

อันเปนบทเรียนใหปรีดีทราบความยากลําบากอัตคัดขัดสนของชาวนา อาทิ ... ๔. โจรผูราย

ชุกชุม เพราะมีคนมิจฉาชีพ ลักขโมยควายของชาวนา เพื่อเรียกคาไถ ชาวนาก็ตองกูเงินมา

ไถซึง่เปนการเพิม่หนีส้นิของตน ทางราชการกไ็มสามารถชวยได...๑๖ ๘. ความอตัคดัขดัสน

ของชาวนามอีกีมากมายหลายประการ ทีแ่สดงวาชาวนาไมไดรบัความชวยเหลอืจากทาง

ราชการ แตชาวนากมี็ภาระทีต่องเสียเงินรัชชปูการ ถาไมมเีงินเสียกต็องถกูเกณฑไปทาํงาน 

ประมาณปละ ๑๕-๓๐ วัน และตองเสียอากรคานา ปรีดีจึงพูดกับชาวนาวา ที่ผูปกครอง

บานเมืองกลาววา ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาตินั้น ก็พูดไปโดยตนเองไมเห็นนั่นเองวา 

ชาวนาเปนกระดูกสันหลังหัก...”๑๗

๑๕ ฉัตรทิพย นาถสุภา, (ผูสัมภาษณ), ประสบการณและความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค, พิมพครั้งที่ ๓, จัดพิมพเนื่องในการจัดงาน

ในวาระครบรอบ ๑๑๐ ป รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค (พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๕๔๓), กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสรางสรรค, ๒๕๕๒, น.๔๑-๔๒.
๑๖ ปรีดีใหสัมภาษณยืนยันวา ตนเองและบิดาก็ตองเผชิญปญหาในเรื่องเดียวกันนี้ กลาวคือ “... บิดาผมมีควาย ๕-๖ ตัว ผมยังจําไดวาขโมยเอาไปหมดเลย 

ชาวนาจึงเดือดรอนหลายอยาง รวมทั้งถูกขโมยควาย ...” เพิ่งอาง, น.๔๕-๔๖.
๑๗ ฉัตรทิพย นาถสุภา, (ผูสัมภาษณ), อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๕, น.๖๔-๖๖. เนนขอความโดยผูเขียน
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๑๘ ฉัตรทิพย นาถสุภา, (ผูสัมภาษณ), อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๕, น.๔๒. เนนขอความโดยผูเขียน
๑๙ มีขอสังเกตที่นาสนใจอยางยิ่งดวยวา ในบรรดางานเขียนที่ตีพิมพเผยแพรแลว ปรีดีกลับไมเคยกลาวถึงเรื่องปาฐกถาและรางวัลที่ไดรับในระหวางที่ยังศึกษา

อยูในประเทศฝรั่งเศสนี้มากอนเลย จนกระทั่งหอจดหมายเหตุ ฯ ธรรมศาสตรไดนําหลักฐานชิ้นนี้มาเปดเผยและจัดพิมพเปนสวนหนึ่งในหนังสือ “๗๘ ป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๕๕) มองธรรมศาสตรผานเอกสารจดหมายเหตุ” ดังกลาว 

 อนึ่ง ปรีดีไดยอนกลับมากลาวถึงประสบการณระหวางที่ยังศึกษาในประเทศฝรั่งเศสดวยวา “...ตอมา ผมได

เรยีนจากสถานศกึษาสงูขึน้ตามลาํดบัแลว ไดไปศกึษาตอทีใ่นประเทศฝรัง่เศส จงึไดประสบพบเหน็สภาพการเศรษฐกจิ

และการเมืองของสังคมไทยและสังคมตางประเทศมากขึ้นตามลําดับ...”๑๘

 จากคําใหสัมภาษณขางตน ผูเขียนมีขอสังเกต ๒ ประการ กลาวคือ ประการแรก ปรีดีเนนยํ้าหลายครั้งในที่นี้

วา ชาวนาไมไดรับความชวยเหลือจากทางราชการแตอยางใดเลย แตกลับมีภาระหนักในอันที่จะตองเสียเงินใหแกรัฐแต

เพียงฝายเดียว ท้ังเงินรัชชูปการและคาอากรที่นา นี่ยังไมรวมคํากลาวที่วา “ปรีดีจึงพูดกับชาวนาวา ท่ีผูปกครองบาน

เมืองกลาววา ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาตินั้น ก็พูดไปโดยตนเองไมเห็นนั่นเองวา ชาวนาเปนกระดูกสันหลังหัก” 

ซึ่งแสดงใหเห็นความรูสึกของปรีดีที่มีตอปญหาในเวลานั้นไดอยางชัดเจน และประการตอมา การมีโอกาสเดินทางไป

ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส เปนเหตุใหปรีดีสามารถทบทวนและเปรียบเทียบสภาพการณทางเศรษฐกิจและการปกครอง

ของประเทศสยามกับตางประเทศไดชัดเจนขึ้นดวยเชนกัน

 โดยนยันีเ้อง หากปรดีตีองยอมรบัขอเทจ็จรงิอนันาเศราทีว่า เปนเวลาเนิน่นานเพยีงใดแลวทีช่าวนาในมาตภุมิู

ของตนเองไมเคยไดรับความชวยเหลือดวยวิธีการใดๆ จากผูปกครองเลย แตเมื่อมีโอกาสไดพินิจพิเคราะหเปรียบเทียบ

กับตางประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศส (ทั้งนี้ เราอาจจะยังไมตองอภิปรายกันกอนเลยดวยซํ้าไปวา ตํารวจชาวนาในฝรั่งเศส

จะปฏบิตัหินาทีใ่นความรบัผดิชอบของตนไดอยางมปีระสิทธภิาพหรือไมเพียงใด) เพียงการดูแลใสใจหรือการทีผู่ปกครอง

ฝรั่งเศสใหความสําคัญแกชาวนาซึ่งเปนพลเมืองรวมชาติดวยการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเปนการเฉพาะในรูปแบบ “ตํารวจ

ชาวนา” กค็งเปนขอเทจ็จรงิซึง่สรางความสนใจใครรูแกนกัศกึษาหนุมปรดีไีมมากกน็อย ถงึขนาดไดลงมอืคนควาและนาํ

เสนอปาฐกถาจนไดรับรางวัลในที่สุด

 ๓. นัยของรางวัลชมเชยที่ไดรับ

 จากขอมูลท่ีนําเสนอมาท้ังหมด ผูเขียนมีความเห็นวา แมปาฐกถาจะไดรับเพียง “รางวัลชมเชย” แตก็เปน

สิ่งที่ปรีดีเองคงภาคภูมิใจอยูไมนอย พอๆ กับความสําเร็จทางการศึกษาของตนเองในชั้น “บาเชอลิเอร ออง ดรัว 

(Bachelier en Droit)” พรอมคํานิยม “ดีมาก” ในเวลานั้น เพราะการที่ปรีดีเจาะจงบันทึกเรื่องปาฐกถาและรางวัลที่

ไดรับไวก็คงเปนพยานยืนยันไดเปนอยางดีอยูแลว๑๙

 นอกจากนี้ ยังมีขอนาคิดในแงเนื้อหาปาฐกถาดวยวา รางวัลท่ีไดรับนี้คงจะมิไดหมายถึงการประเมินเนื้อหา

ปาฐกถาอันเปนผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลและเสนอเร่ืองราวของตํารวจชาวนาฝร่ังเศสใหผูฟงรับทราบแตเพียง

ถายเดียว เพราะหากปรีดีนําเสนอเนื้อหาในแงมุมเดียวเชนน้ัน ผูรับฟงปาฐกถาซึ่งเปนศาสตราจารยและนักศึกษา

ชาวฝรั่งเศสเองก็อาจจะเห็นวาเปนปาฐกถาที่ไมนาสนใจเทาใดนักก็เปนได ซึ่งแนนอนวายอมจะตองมีผลกระทบตอการ

ประเมินเพื่อใหรางวัลอยูพอสมควร แตการไดรับรางวัลเพียงระดับ “ชมเชย” เปนเหตุจูงใจใหผูเขียนสันนิษฐานตอวา 

แมเน้ือหาปาฐกถาอาจไมถึงระดับ “ดี” หรือ “ดีเยี่ยม” แตปรีดีก็นาจะไดนําเสนอและใหขอมูลเพิ่มเติมบางประการ
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นอกเหนือจากรายละเอียดในเรื่องตํารวจชาวนาซึ่งเปนสิ่งที่ชาวฝร่ังเศสในชวงตนคริสตศตวรรษที่ ๒๐ รับรูกันเปน

อยางดีอยูแลว 

 ดังนั้น ที่นาจะเปนไปไดมากทีสุ่ดในกรณีนี้กค็ือ ปรีดีอาจจะนําเสนอเรื่องตํารวจชาวนาฝรั่งเศสในลักษณะการ

คนควาและนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยเพ่ิมเติมในสวนสภาพการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศสยามเทาที่ตนไดเคย

ประสบมาแลวนัน่เองเปนสาํคญั และแมวาจนถงึปจจบุนั (เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘) เราจะไมพบหลกัฐานหรอืบันทกึเนือ้หา

ปาฐกถาหัวขอ “ตํารวจชาวนา” ของปรีดีในป พ.ศ. ๒๔๖๖/๑๙๒๕ คราวนี้วา ปรีดีไดอธิบายเรื่องนี้ไวอยางไรบางก็ตาม 

แตก็นาสนใจมิใชนอยวา หากจะตองเตรียมเนื้อหาในเชิงเปรียบเทียบดังกลาว ปรีดีจะนําเสนอและเปรียบเทียบสภาพ

การณของประเทศสยามและฝรั่งเศสไวในลักษณะเชนไร

 บทสงทาย

 “ขาพเจาไมใชคนกรุงเทพฯ จึงรูหัวอกคนบานนอกเปนอยางดี โดยไดรับความ

ลาํบากยากจน เพือ่นในหวัเมอืงยงัยากจนอกีมาก … ผูทีไ่มเคยประสบแลว จะรูสกึไดอยางไร 

สํารวจท่ีไหนเจาหนาท่ีก็เตรียมผัดหนาไวรับ แมขาราชการในกรุงฯ ออกไปก็ไมเห็นของ

จริงแท และทั้งตนเองก็สบาย ไมเคยทุกขรอนเหมือนชาวนาที่ทนทุกขอยูในเวลานี้”๒๐

 “... ผมมคีวามคดิกอนทีไ่ดมาศกึษาในฝรัง่เศสแลววา จะตองคนควาศกึษาเพ่ิมเติม

วา มีวิธีใดที่จะทําใหความเปนอยูของราษฎรดีขึ้น...”๒๑

 ปาฐกถาเรือ่งตาํรวจชาวนาและรางวลัชมเชยทีไ่ดรบัป พ.ศ. ๒๔๖๖/๑๙๒๓ คงเปนเกรด็ประวตัศิาสตรในชีวติ

ของปรีดี พนมยงคท่ีชนรุนตอๆ ไปอาจไมเคยลวงรูเลยก็เปนได ถาปราศจากเอกสารหลักฐานชิ้นสําคัญท่ีอภิปรายมา

ในบทความนี้ แตสําหรับนักศึกษาหนุม ปรีดี พนมยงค ในเวลานั้น ผูเขียนเชื่อวา นี่คือประจักษพยานยืนยันอีกคราหนึ่ง

ถึงความตระหนักแนแกใจในปญหาพื้นฐานที่สําคัญของชาติบานเมือง อีกทั้งยังไดสอใหเห็นถึงความมุงมั่นอยางไม

เสื่อมคลายของรัตนบุรุษผูนี้ในอันที่จะบอกกับตนเองและเพื่อนรวมชาติรวมมาตุภูมิในอนาคตอันใกลวา สยามประเทศ

จักตองเปลี่ยนแปลงในเร็ววัน และนี่คือหนทางขางหนาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดอีกตอไป

๒๐ รายงานการประชุมกรรมานุการพิจารณาเคาโครงการเศรษฐกิจ (๑๒ มีนาคม ๒๔๗๕) ใน หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค), เคาโครงการเศรษฐกิจ, 

พิมพครั้งแรก, เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓-๒๕๔๓), กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๒, น.๑๑๑. 
๒๑ ฉัตรทิพย นาถสุภา, (ผูสัมภาษณ), อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๕, น.๘๓. เนนขอความโดยผูเขียน



เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑๕ ป ชาตกาล นายปรีดี  พนมยงค  
“วันปรีดี พนมยงค” 19

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน 

 กราบเรียนทานอธิการบดี ทายาทและครอบครัวทานปรีดี พนมยงคและแขกผูมีเกียรติทุกทาน เพื่อนอาจารย

นักศึกษาและผูสนใจในประวตัขิองมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมอืงกบัทานอาจารยปรดี ีพนมยงค การเสวนา

ในวันนี้เปนหัวขอท่ีทางมูลนิธิปรีดี พนมยงค สถาบันปรีดี พนมยงค ไดนําเสนอตอฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และคิดวาเปนหัวขอที่เหมาะสมอันเนื่องมาจากปนี้เปนปที่ครบรอบ ๘๐ ป ของการสถาปนามหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง เพราะฉะนั้นเปนหัวขอการสนทนาสองเรื่องที่ควบคูกันไป ทานอาจารยปรีดี พนมยงค 

อยางหนึ่งกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง

 มีหลายคนถามผมวา เราจะพูดอะไรกันดีในเมื่อทุกคนก็อาจจะพอรูในใจกันอยูแลวผมคิดวาในความเห็น

ของผมนะครับ ผมใหสัมภาษณผูสื่อขาวหนังสือพิมพไปสัก ๒-๓ ฉบับ ผมคิดวาทานอาจารยปรีดี พนมยงค ทําอะไร

อีกหลายเรื่องที่เราไมรู ทานที่รูนี่ก็อาจจะเปนการรูเฉพาะตัว เฉพาะบุคคล บางเรื่องเราไมรูจริงๆ แมวาเวลาจะผานมา

เน่ินนานถึง ๘๐ ปแลวก็ตาม ผมวาอีกประการหนึ่งคือวาประวัติของทานอาจารย ปรีดี พนมยงค และมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมืองน้ัน เก่ียวของกับเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมทํางานลูกศิษยลูกหาและผูที่ใหความเคารพ

ทานอาจารย ปรีดี พนมยงค เปนจํานวนมาก รวมทั้งเรื่องที่เปนงานทางวิชาการก็มีคนศึกษา ติดตาม ตีความ 

เขียนบทความ อยางสมํ่าเสมอมา 

 ในการพูดคุยกันวันนี้เราไดรับเกียรติเปนอยางยิ่งจากศิษยเกา ๒ ทาน ทานแรกที่อยูทางดานขวามือผมนี่มารู

ภายหลังครับวา ทานเปนเพื่อนของอาจารยผมเอง อาจารย เสนห จามริก ซ่ึงเปนอาจารยท่ีผมเคารพที่สุด นั่นคือ 

ทานอาจารย สุโข สุวรรณศิริ ทานเปนขาราชการบํานาญดานการทูต ซึ่งเปนที่ปรึกษาที่ทํางานดานการทูตการธุรกิจ

เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

“ปรีดี พนมยงค กับ ๘๐ ป 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง”

“
ในหัวขอ

การเสวนาในงานวันปรีดี พนมยงค ประจําป ๒๕๕๗

โดย นายสุโข สุวรรณศริ ิ (เตรยีม มธก. รุน ๖) 
  นายสัมผัส พึ่งประดษิฐ  (เตรยีม มธก. รุน ๗) 
  อาจารย ดร.ภูร ิฟูวงศเจรญิ  อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ดําเนนิรายการโดย 
 ศาสตราจารย ดร.นครนิทร เมฆไตรรัตน 
 รองอธกิารบดฝีายบรหิาร ทาพระจันทร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

โดย นายสุโข สุวรรณศริ ิโดย นายสุโข สุวรรณศริ ิโดย  (เตรยีม มธก. รุน ๖) 

 รองอธกิารบดฝีายบรหิาร ทาพระจันทร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร
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ระหวางประเทศมากมาย ถัดมาซึ่งอยูขวามือของผมคือทานอาจารย สัมผัส พึ่งประดิษฐ ใครก็ตามที่ศึกษามหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง ทานเปนบุคคลในตํานานเปนทนายความนักตอสู เปนอาจารยพิเศษ เปนผูใหคําปรึกษา 
เปนคนกอตั้งศูนยกฎหมายเพื่อประชาชน วันนี้ทานใหเกียรติมาเลาเรื่องหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวของกับการตอสูของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีทานอาจารย ปรีดี พนมยงคเปนฉากหลังอยู 

 ทายที่สุดของผูที่จะรวมเสวนาคือ อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ อาจารยเปนคนรุนหนุมใหมที่สุดของ
คณะรัฐศาสตร อาจารยเปนผูที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความชิงรางวัลโดดเดนตลอดมาและเปนอาจารยคนแรกของ
คณะรฐัศาสตรทีไ่ดรบัทนุอานนัทมหดิล อาจารยจบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรดวยคะแนนสูงมากท่ีไมเคย
มีใครทําไดมากอน ที่สําคัญอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ทานเปน
อาจารยที่ติดตามเหตุการณทางการเมืองแลวสนใจทานอาจารยปรีดี พนมยงค เพราะฉะนั้นเรื่องที่อาจารยภูริจะเสวนา
คงเปนการตีความของคนยุคหลังซึ่งเปนขอเรียกรองที่อาจารยสัมผัสแนะนําผมวาถาหลังจากรุนพี่รุนเกาเลาเรื่องตางๆ 
ใหเราฟงแลว ก็ควรมีคนรุนหลังตีความขยายความเพิ่มเติมวาประวัติศาสตรเหลานี้ คนรุนหลังเขารับรูกันอยางไร ขอเริ่ม

จากอาจารยสุโข เปนทานแรกนะครับ เชิญครับ

อาจารยสุโข สุวรรณสิริ

 สวัสดีทานอธิการบดีและเพื่อนๆ  พี่ๆ  นองๆ  ชาวเหลืองแดง ผมดีใจที่เชิญศิษยเการุนชราสองทานมาคุยกัน 
ผมนับอายุแลวรวมกัน ก็กวา ๑๗๐ ปแลวละครับ แตวาผมขอยืนยันอยางหนึ่งวาสิ่งที่ผมจะพูดนี้ ถึงแมคนแกจะชอบ
เลาเรื่องเกาทานอาจจะรูบางไมรูบาง ถาไมรูก็ดีแตวาสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ผมยืนยันไดวาเปนเรื่องสําคัญ และผมถือวา
อุดมการณและคณุปูการของทานอาจารยปรดีเีปน อะกาลโิก ครบัใชไดทกุสมยั บางเรือ่งผมอาจจะตองกลาหาญท่ีจะพดู
วาบางอยางที่ทําอยูจนหลังจากนั้นสูสมัยที่ทานทําไมได ทันสมัยสูไมไดซะอีกครับ 

 ทานไดเชิญผมมาในวันนี้เทากับทานใหผมมาปฏิบัติธรรมมงคลอันสูงในขอที่วา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมัง
คะละมุตตะมัง การบูชาผูที่ควรบูชาเปนมงคลอันสูง ผมไดรวมปฏิบัติธรรมกับทานแลว เพราะวาทานปรีดีเปนบุคคลที่
นาบูชา สวนที่ผมจะพูดในวันนี้สําคัญมากผมจะเจาะประเด็นเรื่องเดียวที่จะกลาวตอไป คือเรื่องการศึกษา แตกอนหนา
นัน้ผมอยากจะพูดวาการท่ีทานตัง้หวัขอเสวนาวนันี ้นบัวาเหมาะสมท้ังกาละและเทศะ เพราะวาแยกไมออกครบัวา มธก. 
กบั ทานอาจารยปรดีมัีนตองอยูดวยกัน เพราะทานอาจารยปรีดีไดเปนคนกอสรางบอนํา้ขนาดใหญใหพวกเราซ่ึงกระหาย
ที่จะไดเลาเรียนในระดับสูงไดไปใชบอน้ํานั้น เพราะดูโอกาสจริงๆ สวนมากเปนคนชนบทหรือคนยากจนซึ่งโอกาสที่จะ
ศึกษาถึงขั้นปริญญาตรีหายาก 

 เมื่อเรานึกถึงวาทานปรีดีเกี่ยวของกับ ๘๐ ป มธก. ผมก็อยากใหมองกวางไปอีกคือขอใหคิดถึง เตรียม มธก. 
ดวย เตรียม มธก. ชื่อเต็มคือแผนกเตรียมปริญญาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง สี่ปหลังจาก
ตั้งมหาวิทยาลัยแลว คือเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๔๘๑ กระทรวงศึกษาไดเปลี่ยนหลักสูตรวาไมใหมี ม.๗ ม.๘ ใหมีเตรียม 
ตอนนั้นมีเตรียมนายเรือ เตรียมนายรอย ของจุฬาฯเตรียมอุดม ธรรมศาสตรก็ไดต้ังขึ้นอันนี้ก็เปนการใหโอกาสแก
พวกเรา ผมเองไมนึกไมฝนวาผมเคยเรียนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร อยูดีๆ ตองมาเรียนที่ไมใชวิทยาศาสตรเลย แตโดย
ความตั้งใจที่อยากจะเรียน บอกตรงๆ ตอนแรกความศรัทธาตอทานอาจารยปรีดีตอนผมเปนเด็กๆ ก็ยังไมคอยรูเรื่อง
เทาไหร รูเรือ่งอยางเดยีววาทาํอยางไรจะเรยีนหนงัสอืใหจบ กเ็ขาลอ็กพอดวีา เราเรยีนแคสองปเรามนีองอกีหลายคนเคา
จะไดเรียนกันมั่งแลวเราก็ไปทํางาน 
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 อันนี้เปนอยางที่ผมกลาวคือเปนบอนํ้าที่ผมคนพบแลว อันหนึ่งที่เราไดรับจากโรงเรียนเตรียมตอมาไดรับจาก 

มธก. ผมรูสึกวาการตัดสินใจของผมไมผิด เพราะวาการที่ผมไดมาเรียนที่ มธก. ผมไมไดแตวิชาการอยางเดียว แตได

คุณธรรมไดความเสียสละที่ทานไดอบรม พวกธรรมศาสตรบัณฑิตรุนแรกที่บอกวาอยาใชความรูที่ทานเรียนมาเปน

ประโยชนแกสวนตัวเทาน้ัน แตใหนึกถึงประโยชนสวนรวมดวยอันนี้ กุหลาบ สายประดิษฐ เอามาขยายวาท่ีนักศึกษา

ธรรมศาสตรเขารักมหาวิทยาลัยของเขา แลววิวัฒนาการไปจนถึงคําวา ฉันรักธรรมศาสตรเพราะธรรมศาสตรสอนใหฉัน

รักประชาชน อันนี้ผมวาดั้งเดิมมาจากของทานปรีดี อันนี้เปนสิ่งหนึ่งที่ยังติดตัวผมอยูจนกระทั่งวันนี้ อันนี้พูดนําเพื่อที่

เขาประเดน็ทีผ่มอยากจะพดูเรือ่งการศกึษา เพราะวาในคณุปูการและอดุมการณของทานทีจ่ะเปลีย่นแปลงการปกครอง 

มีหลักอยู ๖ หลัก 

 หลักการศึกษานี่แมจะเปน หลักที่ ๖ แตมันมีความสําคัญมาก แลวในนั้นอธิบายเปนแนวทางพูดสั้นๆ วาจะ

ใหการศกึษาอยางเตม็ทีแ่กราษฎร คาํๆ นีผ้มวาดีกวาเขียนนโยบายยดืยาวอกีนะ ทานไดดําเนนิการตามท่ีทานทาํนโยบาย

ขึ้นประการแรก วาทําอยางไรจะใหคนอานออกเขียนได ตั้งโรงเรียนชั้นประถมทั่วราชอาณาจักรผมจําไดวาเม่ือ พ.ศ.

๒๔๗๘ ผมอยูประถม ๒ ตอนหลังผมไดขาววาคนจบประถม ๖ ไมรูภาษาไทยอานเขียนไมไดแลวก็ไมรูความหมายอะไร

ทํานองนั้น ผมไมใชคุยนะครับไมใชผมคนเดียวนะ เราจบประถม ๒ อานออกเขียนได รูความหมายอยางดีมาแลว คิดเลข

ถูกแลว พอจบประถม ๔ สมบูรณเลยครับ คําท่ีมาจากภาษาบาลีคํายากๆ ไดหมดเลย ผมสงสัยวาเวลานี้เขาสอนกัน

อยางไรจบประถม ๖ อานไมออก แลวทานตั้งกําหนดเวลาไวดวยวาใหคนอานออกเขียนไดภายใน ๑๐ ป ปรากฏผลแลว

ไมใชแคผมคนเดียว ทุกคนที่จบประถม ๔ แลวไปเขาโรงเรียนประจําจังหวัดตอโรงเรียนวัดตางๆ  เราเขาไดแทบทุกคน 

บางคนอาจจะตกหลนไปบาง จากนั้นพอจบมัธยม ๖ มัธยม ๗- ๘ เขาเลิกไปถึงไดมาตอโรงเรียนเตรียม 

 การศึกษาที่พูดกันปจจุบันนี้เปนสิ่งที่เคยทํามาแลว เมื่อ ๗๐ กวาปที่แลว ที่ใกลตัวผมคือหลักสูตรของ เตรียม 

มธก. ไดมีการพัฒนามาอยางมากแลว ถาจะใหทันสมัยตองบอกวาปฏิรูปการศึกษาทํามากวา ๗๐ ปที่แลว ถึงเวลานี้

ไมไดมีอะไรดีกวานั่นเลย ผมจะเอารูปธรรมใหดูวาจริงอยางที่ผมพูดหรือไม คือหลักสูตร เตรียม มธก. เปนหลักสูตร

ที่ทานปรีดีเปนคนกําหนดขึ้นเอง การสอนเปนการเตรียมตัวเพื่อจะเขามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง 

ซึง่ตอนน้ันมแีขนงเดียวคอืวชิาธรรมศาสตรซึง่สอนกฎหมายเปนหลกั แลวก็มเีศรษฐศาสตรการปกครอง และการทูตดวย 

ฉะนั้นการเตรียมตัวเปนการเตรียมเพื่อแตละวิชากับครูบาอาจารยที่ทานสอนพิเศษจริงๆ  ผมถึงบอกวาโรงเรียนเตรียม

เดี๋ยวนี้ผมไมกลัวนะ ขนาดผมจบมา ๗๐ กวาปแลว 

 หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมสมัยนั้น สรุปสั้นๆ แบงเปน ๗ แขนง ภาษาไทย เราเรียนวิชาเรียงความ ยอความ 

วรรณคด ีประวัตวิรรณคด ีกอ็าจจะคลายๆ คณะอกัษรศาสตรกไ็มทราบนะ การเรยีนเรยีงความหรอืยอความเปนประโยชน

มหาศาล เมื่อเราเรียนมหาวิทยาลัยตองจดเลคเชอรเอง เวลาผมทํางานโดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ ผูใหญ

เขาจะดูวาคนไหนมีแววจะเปนผูใหญในอนาคตเขาดูจากบันทึกหนาเดียวนะครับผมก็เปนหนี้บุญคุณเตรียม มธก. สอน

ใหผมจับประเด็นเปนครับ คุณรับเรื่องมา ๕๐, ๒๐, ๓๐ หนา สรุปและจับประเด็นใหผูใหญเขาใจวาประเด็นมันอยูที่ไหน 

และอีกอยางหนึ่งในการสอนเขาไมไดสอนแบบใหเราทองจํา เขาสอนใหเราคิดตอดวยวาจากนั้นเราคิดอยางไร 

 ประการที่สาม ซึ่งผมวายังขาดอยูในตอนนี้ คือ วิชาศีลธรรมซึ่งผมวาสอนเกือบจะเขาไปในสายเลือด วิชาที่ ๒ 

ซึ่งเดี๋ยวน้ีไมคอยไดเรียนกัน คือภาษาบาลีเราเรียนไวยากรณอานเขียนภาษาบาลีเรารูความหมายดวย ตอนผมไปบวช

ปรากฏวาบททองทั้งหลายผมรูความหมายทั้งหมด เพราะเราเรียนภาษาบาลีไป คือเรียกวาสอนใชไดแลวอาจารยที่สอน

ผมเปนเปรียญ ๙ ประโยค ทั้งบางคนเปนเจาคุณมาแลว ผมเปนคนออนภาษาไทยตั้งแตชั้นประถม การเรียนภาษาบาลี
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ทําใหภาษาไทยดีขึ้น รากศัพทของไทยเอามาจากบาลีสันสกฤต อันนี้มีประโยชนมาก นักเรียนรุนผมโชคดีไดเรียนภาษา

ลาตินดวย ทีนี้ตอนหลังศาสตราจารย แฮชแทนซั่นถูกจับเปนเชลยศึกเลยไมมีคนสอน ผมเลยแทบไมไดเรียนภาษาทาง

ยุโรป 

 แขนงที่ ๓ ผมขอพูดรวมเปนสองภาษา เราเรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษนี่สอนดีมากเพราะวา

บางวิชาอยางวิชาภูมิศาสตรสากล อาจารย ดร.ผสม จาติกวนิช เปนผูจัดการเชลลตอนนั้นนักเรียนมาก ๑,๐๐๐ กวาคน 

ทานตองสอนทางไมโครโฟน ทานสอนเปนภาษาอังกฤษ คือเรามาจากบานนอก สําเนียงแบบคนอังกฤษเราฟงไมรูเรื่อง

วาอะไร เรามีครูประจําหองซึ่งจบปริญญาตรีคอยเขียนให คํายากๆ ก็เขาใจ ผมแปลกใจ ยังไมรูภาษาอังกฤษดีเลยสอน

เปนภาษาอังกฤษ แลวก็สอบเปนภาษาอังกฤษดวย ซึ่งผมวามันคอนขางยากไปหนอย แตวาความตั้งใจของเขาตองการ

ใหภาษาเราดีขึ้นภายในเวลาจํากัด อยางภาษาฝรั่งเศสเราก็ไดรับการสอนจากครูที่เชี่ยวชาญ บางคนจบ ดร.จากฝรั่งเศส 

บางคนเปนลกูครึง่ชาวฝรัง่เศส ฉะนัน้เราไดภาษาข้ันดีพอใชครับ การสนทนาสอนจนสนทนาได คอือยางนอยสอนสนทนา

แรกสอนวาเราตื่นเชาเราทักทายกัน กินขาวเชาคุยกันเรื่องอะไรคือเอาชีวิตประจําวันมาพูด ใครจะไปเมืองนอกเมืองนา

พูดกับฝรั่งไดเลย มีเรื่องคุยวาท่ีเขาคุยกันธรรมดาคืออะไร ทําใหเรากลาที่จะพูดภาษาฝรั่งเศส ปแรกเปนการปูพื้นฐาน 

ป ๒ ก็พัฒนา เผอิญรุนผมเจอสงครามในป ๒ เรียนปเดียว ป ๒ เรียน ๑๕ วัน โดนสงคราม 

 อกีเรือ่งหนึง่ซึง่เปนความรูท่ัวๆ ไปนะแตวาเปนความรูทีช่วยเรามาก ภูมศิาสตร อยางทีเ่ลาใหฟงกเ็ปนภมิูศาสตร

ของโลกภาคตางๆ เปนอยางไรอาจารย ดร.ผสม ทานเปนคนสอน แลวในวิชาประวัติศาสตรเราเรียนทั้งไทยและสากล 

ตอนนั้นญี่ปุนกับจีนความสําคัญยังนอยหรืออยางไรไมทราบ เราเรียนสากลหนักไปทางยุโรป อเมริกาก็ไมไดเรียน เรียน

ยโุรปกบัประวตัศิาสตรไทยดวย นอกจากนัน้เราเรยีนเคาเรยีกโบราณคดีนีเ่ปนประวติัทีด้ั่งเดิม แลวครูตอนหลงัเปนอธบิดี

กรมศิลปากร คือมหาธนิต อยูโพธิ เขาใชพวกเปรียญมหาทั้งนั้น มีวิชา ๒ วิชาที่ทานอาจจะแปลกใจวาทําไมไปสอน

ในโรงเรียนคือ วิชาสุขศึกษา สอนใหรูต้ังแตเด็กๆ เลยวาสุขภาพเปนอยางไร ควรรักษาสุขภาพอยางไร เอาพวกหมอ

มาสอนครับ ผมจําชื่อไมไดแลว วิชาดุริยางคพระเจนดุริยางค เปนผูสอนเองเลยครับ โด เร มี ฟา ซอล รูตั้งแตสมัยนั้น 

เปนวิชารอบตัวที่ดีมาก 

 แขนงตอไปคือ ความรูทางศีลธรรม เรียนพุทธประวัติแลวก็เรียนธรรมะพระพุทธเจา แตวาศีลธรรมเขาเอาไป

แทรกในภาษาไทยคือ เรียงความ ภาษาไทยของโรงเรียนเตรียมทุกอันไมใชเรื่องสัพเพเหระ กระทูธรรมทั้งนั้นผมยังจําได 

สุ จิ ปุ ริ  วินิมุตโต กะถัง โส ปณฑิโต ภะเว  ถาไมฟง ถาม คิด อาน และจดจํา จะเปนบัณฑิตไดอยางไร คิดกอน

จึงคอยทํา มีภาษากระทูธรรมลวนเลยอันนี้ไดสองอยาง คือกระทูธรรม หลักของพระพุทธเจา ผลมาจากเหตุ ฉะนั้นที่ผม

บอกวาเราจับประเด็นไดเกงเพราะวาเรารูวามันตองพูดถึงเรื่องเหตุกอนแลวมันถึงเกิดผลอยางนี้ถึงจะไปมรรคตอไปได 

แลววชิานีเ้ราเรยีนกนัโดยใชเวลาหลายชัว่โมงมาก เรียนทกุวนั ซึมซาบเขาไปโดยไมรูสึกตัว ในโรงเรียนเขาไมเคยสอนเลย

วาคุณไปรับราชการ หรือไปประกอบอาชีพเอกชนตองมีความสุจริต ไมมีการสอน แตเรื่องเหลานี้มันเขาไปในสายเลือด 

การทุจริตนี่แมแตคิดยังไมเคยมี เพราะวาไดจากเตรียม มธก. แลวไดจากการอบรมของพอแมดวย 

 วิชาที่แปลกคือวิชาเทคโนโลยี สมัยนั้น พ.ศ. สองส่ีแปดศูนยกวาๆ  คนยังไมรูจักคําวาเทคโนโลยีคืออะไร 

เอามาสอนแตอาจจะเปน low เทคโนโลยีไมเหมือนสมัยนี้นะครับ หมอมเจาชยางกูลเปนคนสอน ทานสอนใหเรารู 

อีกวิชาหนึ่งผมเกือบจะไมใหความสําคัญเลย แตวาในเวลาตอมาไดคุยกับลูกที่เขาเรียนตางประเทศวิชานี้สําคัญ คือวิชา

ปรัชญา ผมวามันยากมากที่จะเขาใจวิชานี้แตเขาเอามาสอน เริ่มสอนปท่ี ๒ ผมไดเรียนเพียง ๒ อาทิตย เลยไมไดมี

ความรูอะไรเกี่ยวกับปรัชญามากนะครับ อันนี้ผมเรียนสั้นๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 
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 ทานทัง้หลายลองวนิจิฉยัจากทีผ่มพูดวาหลักสูตรเปนหลักสูตรทีป่ฏรูิปไปแลวหรือไม ขอสําคญัมอียูสามอยาง 
คือ  ๑. เอาคุณธรรมใสเขาไป  ๒. เอาความคิดใสเขาไปเรียนโดยคิดไมใชเรียนแบบทองจํา  ๓. เอาวิชาการที่ทุกคนควร
จะรูใสเขาไป ผมวาจนกระท่ังตอนน้ีท่ีเขาใชคําวาปฏิรูปกันมาก่ีปผมยังคิดวาสูหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมของเราไมได 
และมีอีกวิชาเปนวิชาพิเศษผมเรียนกฎหมาย บัญชี ต้ังแตอยูโรงเรียนเตรียมเปนความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ฉะนั้น
ในการตีความกฎหมายเวลาขึ้นมหาวิทยาลัยนี่เรามีฐานแลวบัญชีเบื้องตน ตอนนั้นตั้งคณะบัญชีแลวที่ผมพูดวานอกจาก
หลกัสตูรด ีทานเอาครดูีๆ  มาสอนเราอยาง อาจารยยอดรัก กนัตสูตร อาจารยธนติ อาจารยสวุตั เนนเซน สวนศาสตราจารย 
ฮัดเจนเซน กับ คาลอซัน ผมไมทันเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ กอนทานไมอยูแลว 

 ผมขอสรุป ผมคิดวา การอภิวัฒนการศึกษาสมัยทานอาจารยปรีดี ทานไดเริ่มตนมาแลวและเริ่มตนอยางดี 
ถึงแมทานจะมีเวลาอยูในตอนนั้นเพียง ๑๕ ป คือ ๒๔๗๕-๒๔๙๐ คิดวามีสิ่งที่จะใหพวกเราสานตอ บางอยางเราก็ทําอยู
แลว โดยเฉพาะที่ธรรมศาสตร การใหโอกาสแกทุกคนไดรับการศึกษาโดยเทาเทียมกัน อันนี้ผมจน ณ ปจจุบันนี้ผมถาม
ตัวเองวาโรงเรียนดังๆ  ขอโทษทีที่เอยชื่อ โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนอะไรตางๆ คนทั่วไปเขาไดไหม ผมยังสงสัยครับผม
เคยเอาหลานไปฝาก ชือ่ไมตดิเลย เรยีนดแีตวาชือ่ไปอยูทีไ่หนไมรู ผมยงัสงสยัวาเปนการใหโอกาสโดยเทาเทยีมกันรเึปลา 

 ในประการท่ี ๒ ท่ีผมพูดวาท่ีทานสอนวาอยาอานเฉพาะตํารับตําราเทานั้น ขอใหอานแลวใชความคิด ตอน
สอนรัฐศาสตรป ๔ ผมประสบดวยตัวเอง ผมสอนทางการทูตก็ไมใชตําหนินักศึกษา ผมแนะนําหนังสือใหเลมเดียวมีทั้ง
ภาษาไทยภาษาองักฤษถามวามใีครอานบางหรือเปลา ? ไมมใีครอานเลยครับ นกัศกึษาฟงแตทีผ่มบรรยาย ทนีีพ้อบรรยาย
เสร็จแลวสอบ ผมขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยวาผมออกขอสอบแบบใหกาถูกๆ ผิดๆ ไมเปน อยากจะใหนักศึกษาเขียน 
พอเราออกขอสอบเปนคําถามใหอธบิาย นกัศกึษาตอบไมได คอืเขาไปยดึกบัตาํราทีอ่าจารยสอนมากเกนิไปไมไดคิดอะไร
เพิม่เตมิ อกีอยางหนึง่ผมวา ภาษาไทยกบัธรรมเนยีมประเพณไีทยควรจะรักษาไวอยางทีห่ลักสูตรนีเ้ขาพยายามจะใหเรา
รักษาไว เมื่อเวลามีปญหาอะไรขอใหใชธรรมะในการแกปญหาเพราะวาการแกปญหาโดยธรรมะ เราตองไปหาสมุดไทย
แลวไปคิดกันวาถึงนิโรธตอไปก็ใหถึงมรรคจะไปสูความสําเร็จได 

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน

 ขอบคุณครับทานอาจารยสุโข ผมมีบางเรื่องที่ขยายความเชื่อมตอกับท่ีทานอาจารยสุโขไดพูดไว ในบางสิ่ง
บางอยางเราอาจจะไมเคยไดยนิมา ผมเขาใจวาธรรมศาสตรเองอาจเปนแรงบนัดาลใจใหคนจาํนวนมากเพราะธรรมศาสตร
เปนตลาดวิชา 

 ผมเขาใจวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญเพราะวากอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเกิดขึ้นนี่นะครับเรามีโรงเรียน
มหาดเล็ก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนนายรอย โรงเรียนนายเรือ รวมทั้งโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมดวย
นะครับ โรงเรียนเหลานี้รับคน ใชคําวาประมาณนะครับประมาณ ๑๐๐ ถึง ๑๒๐ คนตอป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รับ ๑๒๕ คนตอป ถาลองดูนะครับ นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป ๒๔๗๕ ประธานนิสิตชื่อ ประเสริฐ ทรัพยสุนทร 
เปนนายก สจม. นิสิตจุฬาปนั้นมี ๑๒๕ คน โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมตอนนั้นรับไดประมาณ ๑๐๐ คน, ๑๐๔ 
คน, ๑๑๐ คนไมเกินกวานี้ 

 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองกอตั้งป ๒๔๗๗ ปแรกมีนักศึกษามาสมัครเรียนประมาณ ๗,๔๐๐ 
กวาคน ปที่สองไมมากไมนอยประมาณ ๘,๐๐๐ กวาคน ปที่สามลดลงมาหนอยเหลือ ๕,๐๐๐ กวาคน ปที่ ๔ ลดมาอีก
หนอย ๓,๐๐๐ หรือ ๒,๐๐๐ คนเศษ ทานลองคิดดูครับแคปแรก ๗,๐๐๐ คนก็เทากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๗๐ ป 
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ถารับปละรอยตอง ๗๐ ปถึงได ๗,๐๐๐ คน นะครับ แลวปที่ ๒ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองก็รับ ๘,๐๐๐ 
คนก็ตองตั้งจุฬามาอีก ๘๐ ป ถึงจะรับได ๘,๐๐๐ คน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงมีมิติในทางสังคมในแงน้ีที่ทานอาจารยสุโขและหลายคนพูดครับ ผมคิดวามันมี
ความสําคัญเปนเหมือนกับความหวัง เปนบอนํ้าบําบัดกระหายความอยากรูของประชาชนพลเมือง เรื่องที่เปนพิเศษ
อยางหนึ่งท่ีผมไดยินไดฟงมาแลววันน้ีก็คงจะละเอียดขึ้นก็คือ ๔ ปหลังจากการต้ังมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง อาจารยปรีดีทานก็ตั้งโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) ขึ้นมา 
ผมอยากจะเรียกวาโรงเรียนท่ีเปนเลิศทางสังคมศาสตร ไมใชตลาดวิชานะครับมีการจํากัดคนเขาเรียน เพราะวา
รับคน ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ คนไมไดครับ เปนโรงเรียนที่มีการจํากัดจํานวนคน 

 อยางทีท่านอาจารยสโุขเลาใหเราฟงนะครบัโรงเรยีนเตรยีม มธก. สอนวชิาหลายเรือ่งในสิง่ที ่คนทีคิ่ดจะปฏริปู
การศึกษาตองคิดใหดีวาใครทํากอนทําหลัง ผมพูดแลวนะครับวาเตรียม มธก. ทําเรื่องเหลานี้มากอน สอนทั้งในแงภาษา
ไทยภาษาบาลซีึง่เราไมเรียนกนัแลว ผมคดิวาภาษาลาตนิเราเลกิใชกนัแลวครบัผมกไ็มไดใชภาษาลาตนิ ไมรูเรือ่งเลยภาษา
ตางประเทศนี่ก็เรียนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เรียนปรัชญา เรียนความรูเบื้องตนทางกฎหมายบัญชีอะไรตางๆ  

 อาจารยสุโขไดขยายความแลววาการเรยีนของเตรียม มธก. นั้นไดสรางคณุูปการในแงของวิธีคดิในหลายแบบ 
ทีท่าํใหนักศกึษาจากเตรยีม มธก. เปนเฉพาะสวน แตธรรมศาสตรเปนภาพรวมซึง่เปนตลาดวชิาผมคดิวาสวนนีน้าจะเปน
เสริมชวยตอใหทานอาจารย สัมผัส พึ่งประดิษฐ อภิปรายหลังจากนั้นเตรียม มธก. ธรรมศาสตร ไดมีบทบาทอยางไร 
เพราะทานอาจารยนัน้ไดเตรยีมทีจ่ะเลาใหเราฟงอยางละเอยีดมากขึน้วาหลงัจากทีต่ัง้มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและ
การเมืองแลว ทานอาจารยสัมผัส เรียนรุนหลังทานอาจารยสุโขหนึ่งป รุน ๗ ผมคิดวาเปนรุนที่มีความวุนวายที่สุดเพราะ
วา หนึ่งเกิดสงคราม เหตุการณที่สอง เพราะวามีเหตุการณความผันผวนทางการเมือง และเรื่องสุดทายคือเรื่องการ
รัฐประหาร ป ๒๔๙๐ ซึ่งมีผลกระทบทั้งตอ เตรียม มธก. ทั้งตอมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เรียนเชิญ
ทานอาจารยสัมผัสครับเชิญครับ

อาจารยสัมผัส พึ่งประดิษฐ 

 ในทางวชิาการ คณุสุโขพดูไปแลวกเ็ปนเรือ่งวชิาการ สาํหรบัผมเองแลวท่ีอยากจะพดูกค็อื ๘๐ ปของจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร ซึ่งผมคิดวาสิ่งเหลานี้ถาใครไมมีจิตวิญญาณก็คงอยูไมได แตจิตวิญญาณที่ดีนั้นคืออะไร ผมเอง ๘๐ ป ที่ผม
ไดดดูซบัรบัไวจากธรรมศาสตร และ อาจารยปรดี ีพนมยงค ทีผ่มเปรียบเสมอืน พอขาชือ่ ปรีด ีพนมยงค สรางธรรมศาสตร
ดวยสมองและสองแขน ผมเองรุนผมนะครับจะนับวาโชคก็โชค จะนับวาตองเผชิญภัยก็เผชิญกับภัยสงคราม ๑๐๘ อันนี้
สิ่งที่ผม เตรียม มธก. รุน ๗ เรียน ๑,๒๐๐ คน แลวสถานที่เรียนอาคารเรียนเปนอาคารหลังคาจาก เรียนสองผลัด 
เชาผลดัหนึง่เยน็ผลดัหน่ึง เรากไ็มรูเขาธรรมศาสตรไดก็บญุแลว รุนผมสวนใหญแลวเปนเดก็ตางจงัหวัดไมไดอยูหอหรอก
ครับ อยูวัดอิน วัดอรุณ วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม เด็กธรรมศาสตรทั้งนั้น 

 จนกระทั่งสมัยหนึ่งเรียนได ๑๕ วัน สงครามโลกครั้งที่ ๒ สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอยางหนักทั้งกลางวนักลางคืน 
เห็นลูกระเบิดมันหลุดออกมาจากเครื่องบิน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ธรรมศาสตรอยูในอาณาบริเวณที่ไมปลอดภัย ตอนนั้น
ทานอาจารย ปรีดี ยังอยูปดเรียนปดสอน เรียนทางไปรษณียอยางที่ทานอาจารยสุโข เลาใหฟง ถึงวันสอบก็นั่งรถไฟ
มาสอบมาจากเหนือจากอีสานจากใต เพราะฉะน้ันผมวา ๘๐ ปของธรรมศาสตร ๘๐ ปที่ผมไดก็คือ จิตวิญญาณของ
ความเปนประชาธิปไตยซึ่งมีทานอาจารยปรีดีเปนจิตวิญญาณของประชาธิปไตยที่ทานไดปกหลักไวที่ธรรมศาสตรเปน
แหงแรก วนัดคีนืดหีลงัจากสอบเสรจ็ประกาศรับสมคัรสารวตัรทหาร ไมเปนไรพวกทีเ่ขามอีายอุยูในเกณฑก็เปนสารวตัร
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ทหารไป สิง่ทีผ่มไดกค็อืจติวญิญาณประชาธปิไตย ตัง้แตสมยัเปนนกัเรยีนโรงเรยีนธรรมดา พอเขาธรรมศาสตรไดรูจกัจติ

วิญญาณประชาธิปไตย 

 ตอนผมเขาเปนนักเรียนเตรียม มธก. รุน ๗ ป ๒๔๘๗ ชวงสมัยสงครามโลกพอดี สิ่งที่สําคัญคือ ความเปน

ประชาธิปไตยความผูกพันกับทานอาจารยปรีดี เปนบุญที่ผมเกิดทันทาน ไดพบทาน ไดสัมผัสกับทาน นักเรียนเตรียม 

มธก. รุนผม มีความซาบซึ้งจากจริยาวัตรของทานอาจารยปรีดีเปนอยางดี เวลาวางทานใสชุดลําลองมาถามไถสารทุกข

สุขดิบ เพราะรุนนั้นเปนรุนที่เด็กบานนอกอัตคัดขัดสน หนังสือก็ไมมีเรียน ทานดูแลเอาใจใส อาหารแพงทานไปหาราน

ขาวแกงรานขาวหมแูดงมาใหพวกเรากนิ นีแ่หละผมถึงบอกวาพวกเราเตรียม มธก. โดยเฉพาะรุนผม มคีวามใกลชดิผกูพนั 

พดูงายๆ ผมมคีวามจงรกัภกัดแีละเทดิทนูทานทีส่ดุถอืเปนเสมอืนพอคนหนึง่ อนันีม้นัเกดิจากสมัผสัทัง้กายท้ังใจท้ังวาจา

ทานเคยสอน ธรรมยอมคุมครองผูประพฤติธรรม สําหรับผมถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแตหัวเทากําปนตั้งแตอายุยังไมถึง 

๒๐ ป อยูมาจนกระท่ังถึงบัดน้ี ผมจึงบอกวาคําสอนของทานมันคือจิตวิญญาณไมใชตํารา ตําราหาอานที่ไหนไดแต

จิตวิญญาณคุณจะขุดคน หรือขุดคุยอยางวัตถุมีคาไมได ตองปลูกฝงมาจากจิตใจ จากสมอง จากความคิด อันนี้สิ่งที่ผม

ไดในตอนเปนนักศึกษา 

 พอเรียนจบเตรียม มธก. ผมสอบเขาเปนนักศึกษาเมื่อป ๒๔๙๐ ตอนนั้นมันแฮปปจบเตรียม มธก. แลวไดเปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง แตแฮปปไดไมถึงป หัวใจแทบสลายเกิดรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน 

๒๔๙๐ รอยยิ้มท่ีเราไดจากการเรียนสมัยยังเปนหนุมก็ตองสลายไป ธรรมศาสตรถูกยึด ทานอาจารยปรีดีถูกขับไลยิงที่

ทาํเนยีบทาชางซึง่เปนทีพ่าํนกัของทาน และทานผูหญงิพูนศขุ พนมยงค ตอมาถกูจับขอหากบฏ ปาล พนมยงค บุตรชาย

ทานเกณฑทหาร แลวถูกจับ พวกเราตองนํ้าตานองและอาลัยที่ทานอาจารยปรีดีถูกขับไล อาลัยก็อาลัย คิดถึงก็คิดถึงแต

มันทําอะไรไมได ตอนนั้นพวกเราคิดกันวาทานไปก็ดีแลว ถาทานอยูทานอาจจะไมไดเห็นหนาเรา เพราะหลังจากที่ทาน

ถูกขับไล คุณทองเปลว ชลภูมิ, คุณทองอินทร ภูริพัฒน, คุณถวิล อุดล และ คุณจําลอง ดาวเรือง สี่อดีตรัฐมนตรีถูกยิง

เสียชีวิต 

 หวนรําลึกถึงทานอาจารยปรีดี เรียกไดวาทําคุณงามความดีใหกับประเทศเปนหัวหนาขบวนการเสรีไทย เปน

ผูนําจิตวญิญาณประชาธปิไตยใหเกดิขึน้ จดัตัง้มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมอืง จดัการศกึษาใหแกประชาชน 

ทาํคณุงามความด ีเปนรฐับรุษุอาวโุส และตอมาเปนบคุคลทีไ่ดรับการยกยองจากองคการยเูนสโก ตองพลัดพรากจากไป 

อนันีเ้ปนสิง่ทีผ่มคดิวามนัเปนการปลกูฝงจติวญิญาณทีร่กัชาติของเสรไีทย ปรากฏวาวนัดคีนืด ีใกลสงครามยติุ เครือ่งบิน 

B24 บินมาทิ้งระเบิดทุกวันๆ  แทบทั้งวัน วันหนึ่งเครื่องบิน B24 มาบินวนรอบสนามหลวง เราเห็นวาทิ้งอะไรลงมาที่

ทองสนามหลวงซึ่งเปนเวลาเย็นพลบคํ่า พอยังไมทันคํ่าของที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินหายไปหมด หายเขาไปอยูใน

ธรรมศาสตร ก็เลยถึงบางออ ธรรมศาสตรคืออะไร แลวนักศึกษาเปนใครทําอะไร ผมคิดวาในอดีตเราไมรูกันหรอกที่จะ

เปนอะไร ทําอะไร อันนี้ที่เรารูก็เพราะธรรมศาสตรไดปลูกฝงจิตวิญญาณตอสูจิตใจที่รักชาติ 

 นักศึกษาตอนนั้นเรียนไปทํางานไปสูไป พวกเราสวนมากจะอพยพกลับบานก็กลับไมได มันไกลนักศึกษา

บางคนอยูอีสาน อยูเหนือ อยูใตตองอาศัยวัดรอบๆ ธรรมศาสตรนี่แหละครับ ตอนนั้นเราก็ถือเสียวาเราไดรับใชชาติตอสู

เพื่อเอกราชจนกระท่ังไดเอกราชกลับคืนมา พอสงครามจบทานปรีดีก็ไมไดใหรางวัลอะไร พวกเราตางคนก็เขาเรียน

ตอไป ไมไดยศถาบรรดาศกัดิอ์ะไร สงครามเลกิ ทานไดเปนรฐับุรษุอาวโุส เสรจ็แลวโดนขบัไลโดยรฐัประหารในป ๒๔๙๐ 

ผมไมไดมโีอกาสเลาเรยีนเตม็เมด็เตม็หนวยเหมอืนอยางพวกทาน หรือนกัศกึษาเด๋ียวนี ้เพราะกจิกรรมนกัศึกษาสมัยนัน้

คือกิจกรรมที่มาพรอมการตอสูเพื่อประเทศชาติ 
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 แลวยิง่กวานัน้หลงัรฐัประหารก็ตองสูอกีครับ พอทานปรีดีถกูขบัไลออกไปแลว มหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตร

และการเมอืงถกูยดึดวยอาํนาจรฐัประหารดวยอาํนาจทหาร ไมเพียงเทานัน้นกัศกึษายงัถูกตัดสิทธ ิสมยักอนนีจ้บปรญิญา

ธรรมศาสตรบัณฑิตไดบรรจุเปนขาราชการตํารวจไดเปนสัญญาบัตร เขาตุลาการไมตองเรียน หลังจากรัฐประหารแลว

สิทธิของนักศึกษาเปนอันเรียบรอย พอถูกไล บานถูกยึด สิทธิผลประโยชนที่เคยมีเคยไดถูกริดรอนตางๆ นานา  อยาวา

แตนักศึกษาธรรมศาสตร ประชาชนคนธรรมดาเขายังปวดราวแทนนักศึกษาสมัยนั้น 

 เพราะฉะนั้นผมจบมาแลวทีแรกคิดวาจะรับราชการ แตเนื่องจากวิญญาณความรักประชาธิปไตยและความ

เปนธรรม ผมจึงยึดถืออาชีพอิสระเปนทนายความต้ังแตบัดนั้นจนบัดนี้ไมมีอาชีพอื่นยังคงเหลือแตจิตวิญญาณที่ไดจาก

อาจารยปรีดี พอถึงตอนนี้แลวจิตวิญญาณแหงความรักความเปนธรรม รักมหาวิทยาลัย รักชาติ พวกเราเปนนักศึกษา

ธรรมศาสตรสืบนามความสามัคคี รวมกันเราอยูแยกกันเราตาย ธรรมศาสตรของเรากลายเปนพลังนักศึกษาตอสูกับ

เผด็จการ สนามฟุตบอลกลายเปนเวทีเปดไฮปารค วิชาที่ไดเรียนอยางพุทธโอวาส วิชาบาลีสันตกฤตมาแตงเพลงมารช 

มธก. อันธรรมศาสตรสืบนามความสามัคคี....เกิดขึ้นในยุคนี้เพลงนี้เปนเพลงขบวนการนําตอสูของนักศึกษา 

 จนกระทัง่นกัศกึษารวมพลงัไปเรยีกรองเอาธรรมศาสตรคนืจากรฐับาลสมยันัน้ ไมเคยมียคุใดสมัยใดทีน่กัศกึษา

ที่รวมกันไดถึง ๓,๐๐๐ คน เวลาไปก็ไมไดมีใครรูแยกกันเปนกลุมสามคนสี่คน ผูหญิงจูงมือผูชายผูชายจูงมือผูหญิงอะไร

ไป ผลที่สุดคนน้ีก็มาคนนูนก็มาอีกคนอยูหลังสภา อีกคนอยูหนาสภา อีกคนอยูหลัง พอรัฐบาลตอบวาไมให พวกที่

รายลอมอยูรอบๆ นั่นก็เฮโลกันมาลอมจน ในท่ีสุดรัฐบาลท่ีตอบวาไมใหไมคืนใหตอนนั้นความรูสึกของพวกเราเหมือน

เลือดขึ้นหนาไมถอย จอมพล ป.ก็ตองคืนใหแตไมบอกวาจะคืนเมื่อไหร จากนั้นนักศึกษาเดินกันไปเปนกลุม ๓ คน ๔ คน 

๕ คน เดินขบวนกัน ๓,๐๐๐ กวาคน ในสมัยนั้นถือวาเปนครั้งแรกของประเทศไทย อันนั้นแหละครับนักศึกษาสมัยนั้น 

สิ่งที่ผมไดคือจิตวิญญาณ แตไมใชจะไดคืนงายๆ ใชวาเราจะหลงเชื่อ ไมหลงเชื่อแลวทําไงครับใกลเวลาเขามาสอบเดือน

ตลุาคม วนัท่ี ๑๑ ตลุาคม ไมเห็นมีว่ีแวว ไมไดการแลวรวมพลกันใหมรวมพลอยางไรทีจ่ะมผีลทีส่ดุทหารยดึไปเรานกัศกึษา

ยึดคืน 

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ นักศึกษาก็ไดยาตราทัพอยางลับๆ  จากขบวนการนักศึกษาที่นําเที่ยวตางจังหวัด

มาลงรถไฟยาตราทัพเขาสูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอนเชาตรู เรียกวาจูโจมทหารเฝายามอยูหนาประตู แลวหลังจาก

นั้นดวยความปติยินดี เราคิดวาไดมหาวิทยาลัยคืนมาแลวเรามีการมาเฉลิมฉลองกัน ในปรุ งขึ้นจึงถือเอาวันที่ ๕ 

พฤศจิกายนเปนวันที่ฉลองชัย เราจัดงานฉลองปลอยนกพิราบแลวก็ชุมนุมนักศึกษามีทั้งนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัย

อื่น นักเรียนโรงเรียนอื่นเขารวม ซึ่งตอนนั้นกลายเปนขบวนการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ดีใจปลื้มใจแลวนึกถึงทาน

อาจารยปรีดีแตตอนนี้ทานไมอยูแลว ทานตองหลบลี้หนีภัยไปอยูประเทศจีน 

 หลงัจากนัน้เรากต็องเผชญิกบัมรสุม ตอนนีไ้มไดยดึมหาวทิยาลัยแลวแตถกูทางการจับเขาคกุเลย ถกูกลาวหา

วาเปนกบฏ ถูกจาํคกุเปนรอยๆ คนเพือ่คาดคัน้วาใครเปนคนยยุงเปนตวัการ มนีกัศกึษาหญงิคนหนึง่ถกูเรยีกไปสอบสวน

เพราะตอนนัน้แกขึน้เวทอีภปิรายในหวัขอหนึง่ เพราะมหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตรและการเมอืงถกูตัดชือ่ ไมใหมีคําวา 

“การเมือง” เหลือแตเพียงคําวา “ธรรมศาสตร” เพราะดวยนโยบายท่ีจะไมใหนักศึกษาสนใจดานการเมืองจนกระทั่ง

กลายเปนกระแสขึ้นมา และนักศึกษาหญิงคนนั้นถูกจับและถูกคาดคั้นตั้งแต สามโมงเชาถึง ๒ ทุม แกอดรนทนไมไหว

เมื่อไหรจะปลอยกลับบานแกลุกขึ้นนั่งยองๆ บนเกาอี้เขาก็ถามวาทําไมนักศึกษาหญิงคนนั้นบอกวากลัวคะ นักศึกษา

ที่อยูในเยาววัยที่สุดถูกเรียกไปสอบสวนตี ๑ กวา จะไปถึงหองพนักงานสอบสวนตี ๒ ตี ๓ พวกเราถูกจับกุมพรอมๆ กับ

นักคิดนักเขียน เชน กุหลาบ สายประดิษฐ ผลที่สุดพวกเราโดนขอหากบฏจนกระทั่งตอมาสถานการณเปลี่ยนไป 
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 คิดวาสิ่งที่ผมไดมาก็คือจิตวิญญาณแหงความรักความเปนธรรม รักชาติ รักประชาชน รักอาจารยปรีดี 

เพราะฉะนั้น ๘๐ป ของธรรมศาสตรและทานอาจารยปรีดีส่ิงท่ีเราควรจะศึกษา ส่ิงท่ีเราควรจะรับจากอดีตมาปจจุบัน

ไปสูอนาคต เปนสิ่งที่มันจะตองดํารงอยู

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน

 ขอบคุณพี่สัมผัส พึ่งประดิษฐครับ คิดวาเรื่องแบบนี้จะหาคนที่เลาเรื่องอยางนี้ใหเรารับฟงนับวันจะยิ่งหา

ไดยาก ผมคิดวาตามธรรมชาตินะครับอีก ๓๐-๔๐ ป ขางหนาไมมีแลวครับเตรียม มธก. คนใดที่จะมาเลาเรื่องพวกนี้

ใหพวกเราฟง ประเทศไทยถกูทิง้ระเบดิโดยสัมพันธมติร กองทัพญีปุ่นบกุไทย ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ เปนปท่ีฝายญีปุ่นฮกึเหมิ 

โลกยอนกลับสัมพันธมิตรนั้นตีกลับ แลวกรุงเทพก็กลายเปนที่ทิ้งระเบิด เพราะฉะนั้นเตรียม มธก. รุนทานก็เขามาเรียน 

อยางที่ทานอาจารย สุโข พี่สัมผัสเลาใหฟง ป ๒ คงเรียนไดแค ๑๕ วัน ตองเรียนทางไปรษณียเพราะมหาวิทยาลัยเปน

อยางนั้น 

 แสดงใหเห็นวาเตรียม มธก. คงมีความฮึกเหิมกันอยูพอสมควรเพราะเสรีไทยจริงๆ นั้นผมเขาใจวานาจะเปน

รุนพี่ ของพี่สุโข กับพี่สัมผัส ขึ้นไปอีกรุนหนึ่งเพราะมีเตรียม มธก. อีกรุนหนึ่งนาจะเปนรุนสามรุนสี่ถูกสงไปฝกที่โคลัมโบ 

แตเตรียม มธก. รุนพี่สัมผัสคือรุนที่เปนเด็กพึ่งเขามาและพี่สัมผัสเลาใหเราฟงวาเขาธรรมศาสตรจริงๆ  ป ๙๐ เพราะจบ

เตรียม มธก. แลวเขาเรียนปริญญาตรี ป ๙๐ เปนปที่ชุลมุนมาก ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองโดยการรัฐประหาร ๙ 

พฤศจิกายน ๒๔๙๐ 

 จากปากคําพวกเราคงทราบนักศึกษาธรรมศาสตรนั้นถูกรังแกหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจงคือนักศึกษา

ธรรมศาสตรน้ันถูกตดัสทิธไิมวาจะเปนสทิธใินการรบัราชการ ตอไปนีไ้มใชธรรมศาสตรปกติแลวเรือ่งทีเ่ปนความกลาหาญ

ของนักศึกษาธรรมศาสตรรุนนั้นผมเขาใจวามีความวิตกกังวลหลายเรื่องนอกจากผูประศาสนการตองลี้ภัยไปอยูตาง

ประเทศแลว เรื่องท่ีกระเทือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจริงๆ ก็คือเรื่องถูกยึดทรัพย เราถูกเพงเล็งวาธรรมศาสตรน้ัน

เปนกองบัญชาการของเสรีไทย เพราะฉะนั้นการที่ธรรมศาสตรเขาไปยุงเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยน้ันทําใหถูกเพงเล็ง

หลายประการ คาํถาม ทีฝ่ายตรงกันขามผมวาความจริงไมตรงกนัขามนะครับ มกีารสืบสวนทีก่รรมาธกิารสภาดวยซํา้ไป 

กรรมาธิการเรียกอาจารยธรรมศาสตรไปสอบถามวามีบัญชีเรื่องเงินอยูรึเปลา มีบัญชีเรื่องอาวุธอยูรึเปลา อาวุธที่ถูกสง

มาจากสมัพนัธมติรนัน้ธรรมศาสตรเอาไปเก็บไวท่ีไหน แลวเร่ืองการสอบสวนเร่ืองนีก้พั็วพันมาจนถึงวาธรรมศาสตรกต็อง

ถูกทหารเขามาเฝายาม ผมคิดวาเรานาจะมาวิเคราะหกันจริงๆ วาเรื่องนี้มันอยางไร มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ

การเมืองจะถูกปด ถูกยกเลิก สุดทายวันที่ ๕ พฤศจิกายน ป พ.ศ. ๒๔๙๔ นักศึกษาธรรมศาสตร ๓,๐๐๐ คนประกอบ

วีรกรรมดวยการทํากลอุบายวาไปทัศนศึกษาตางจังหวัดกลับมาก็ทําวีรกรรมเขามายึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคืนเรา

ก็ไดคืนมานะครับแตสุดทายไมไดคืนมาเปนมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง คือมาเปนมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเฉยๆ ตําแหนงผูประศาสนการยกเลิกไปไดอธิการบดีมาแทน 

 หลังจากนั้นป ๙๕ พี่สัมผัสเลามาถึงป ๙๕ ก็คือเหตุการณกบฏสันติภาพซึ่งนักศึกษานักหนังสือพิมพปญญา

ชนถูกจับกุม ไมวาจะเปนคุณกุหลาบ สายประดิษฐ, ทานผูหญิง พูนศุข พนมยงค ทานก็ถูกจับดวย แลวที่นาเสียใจที่สุด 

คือคุณปาล พนมยงค ถูกจับ ผมเขาใจวาผมอานมาจากเอกสารทั้งหมดนะครับตอหนาญาติออกมาจากคุกก็ในสภาพ

ที่ไมสมบูรณเพราะฉะนั้นเหตุการณเหลานี้อยูในความทรงจําของนักศึกษารุนนี้ ผมเองเปนคนรุนหลัง ผมเกิดป ๒๕๐๑ 

ตองรับฟงความจากทั้งคุณสัมผัส พึ่งประดิษฐ แลวก็เพื่อนของทานอีกมากมายซึ่งนับวันก็จะเลาเรื่องแบบนี้ใหเราฟงได
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นอยวนันอยคน ถาไมฟงวนันีต้อไปจะไมมโีอกาสฟงแลว ในลาํดบัตอไปผมขอเชญิทานอาจารยภรูใินฐานะของคนรุนหลัง 
ซึง่เปนอาจารยของคณะรฐัศาสตร ชวยตคีวามใหทวีา ๘๐ ปของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมอืงกับทานปรดีี 
พนมยงคนี้ มันมีความหมายอะไรเกี่ยวของกับพวกเราบางครับ เชิญครับ

อาจารย ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ

 กราบสวัสดีทานคณาจารยนะครับ แลวก็ทานผูฟงท่ีเคารพทุกทาน วันนี้ผมถือวาเปนโอกาสท่ีทรงเกียรตินะ

ครับเพราะผมก็ตองสารภาพวาที่ผมเขามาอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้ที่คณะรัฐศาสตร เปนเวลาไดแค ๔ เดือนเศษเทานั้น

เอง แมวากอนหนานี้ผมจะไดเรียนมาผมก็คิดอยูนานนะครับหัวขออาจารยปรีดี พนมยงค กับ ๘๐ ป มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ผมควรจะพูดอะไรในฐานะที่จริงๆ ก็ยังมีความตื้นเขินอยูมากนะครับ ไมวาจะเปนเรื่องของความรูเรื่องของ

ประสบการณเรื่องของความสัมพันธที่ไดอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ผมมีความกังวลครับวาผมจะพูดเรื่องอะไรในหัวขอ

ที่ใหญโตขนาดนี้เพราะฉะนั้นโอกาสครบ ๘๐ ป ที่เปนโอกาสที่หาไดยากยิ่งขนาดนี้ ผมก็ยอนกลับไปคิดวาเมื่อตอนที่ผม

ไดมโีอกาสรบัพระราชทานทนุออกไปเรยีนตอทีป่ระเทศองักฤษผมไดรับโอวาทวาไปเรียน อยาไปเรียนแตหนงัสอืใหไปดู

ชีวิตบานเมือง ก็คือวาอยาไปอยูแตหองสมุดอานแตหนังสือใหออกไปดูบานเมืองวิถีชีวิตของผูคน ซ่ึงผมก็รับโอวาท

ซึ่งนําไปปฏิบัตินะครับ แลวสิ่งหนึ่งที่เห็นไดดูมาก็คือระบบการเรียนการสอนรูปแบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศแลวก็เปนความกังวลครับเปนความกังวลเก็บมาเปนประเด็นใหฉุกคิดวา แลวถาเรายอนกลับมามอง ยิ่งใน

ปทีช่วงเวลาทีก่อนกลบัมา ผมยิง่มคีวามคดิวาแลวเราไมใชแคเอาความรูกลับมาสอน หรือเอามาประยกุตแลวก็สอนทาํงาน

วิจัย แตระยะไกล เราจะสรางโครงการเรียนรูยังไงใหสามารถผลิตผูที่มีความรูออกมาไดซึ่งสอดคลองกับความคิดของ

ทานอาจารยปรีดี 

 คืออาจารยปรีดี เรียนจบนิติศาสตรจากฝรั่งเศสมาแลว อาจารยไมใชแคสอนแตอาจารยตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ผลิตอาจารยตอยอดความรู คือเปนเรื่องโครงสราง ผมก็มีความคิดมีความกังวลจนมาคิดวาจะทําอยางไร 

เพราะฉะนั้นผมจึงเอาความวิตกกังวลเก็บมาคิดวานาจะเปนสิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนจริงๆ ผมมีความตื้นเขินมากแตอยาก

ชวนทุกทานฉุกคิดแลวก็แลกเปลี่ยนกันคือ ผมวาหลายทานมาวันนี้ก็มาชื่นชมมาดูวา ๘๐ ป ที่ผานมาเปนอยางไร 

เราเดินตามปณิธานอาจารยปรีดีเปนอยางไร นั่นเปนเรื่องที่สําคัญ รากเหงาสิ่งท่ีเราไดเปนมาตัวตนของเราเปนเรื่องที่

สําคัญอยางยิ่ง แตที่สําคัญพอกันผมสงสัยวาอนาคตตอจากนี้ไปสมมติตอจากนี้ไปอีก ๘๐ ป ธรรมศาสตรจะเปนอยางไร 

ปณิธานของอาจารยปรีดีในอนาคตธรรมศาสตรจะเดินไปอยางไรในสภาพการที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย 

 ทีนี้ก็ตองถามครับวาปณิธานของอาจารยปรีดีในการกอตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมันคืออะไร ผมคิดวามี

เยอะมากนะครับ แลวเราก็ตีความไดหลากหลาย มีงานศึกษาออกมามากมายแตเนื่องจากในเวทีนี้ผมอยากจะคิดถึง

ขอหลักๆ  คือเวลาเราพูดถึงปณิธานอาจารยปรีดี ผมคิดวาอยางนอยเราตองไปดูสามอยางนะครับคือใน ป ๒๔๗๕ 

เมื่ออาจารยปรีดีทานใชคําวาอภิวัฒน ทานก็มีหลัก ๖ ประการอยางที่ทานอาจารยไดเรียนก็คือขอที่ ๖ คือเรื่องของ

การใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎรซึ่งถือเปนสิทธิเสรีภาพตามระบอบรัฐธรรมนูญ ป ๒๔๗๕ อาจารยเปนแกนนํา

สําคัญในการชูหลัก ๖ ประการ ซึ่งประกอบดวยหลักการศึกษาขึ้นมา พอป ๒๔๗๖ อาจารยก็มีสวนสําคัญในการราง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ซึ่งกอตั้งมหาวิทยาลัยแหงนี้ขึ้นมา 

 ผมเขาใจวาจุลสารที่ไดแจกวันนี้ก็ไดมีการนําตัว พ.ร.บ.ตัวนี้ มาตีพิมพใหม ซึ่งแนนอนครับกฎหมายตัวนี้ผาน
การแกไขในสภา แตทายทีสุ่ด อาจารยปรดี ีมบีทบาทสาํคญัแลวกส็ะทอนปณธิาน สะทอนเจตจาํนงของอาจารยวาอยาก
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จะเห็นธรรมศาสตรเปนอยางไร ซึ่งในชวงตนนะครับที่มีการกลาวถึงวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ ตัว พ.ร.บ.ก็เขียน
วาเม่ือมีการปกครองระบอบรฐัธรรมนญูขึน้มากเ็ปนการสมควรทีจ่ะรบีจดับาํรงุการศึกษาในวชิาธรรมศาสตรและการเมือง
ขึ้นมาใหทัดเทียมกับในอารยประเทศนะครับ อันนี้คือที่ออกมาในป ๗๖ และในปถัดมาก็คือในป ๗๗ เมื่อมีการสถาปนา
มหาวิทยาลัยอาจารยปรีดี ก็ไดกลาวรายงานตอผูสําเร็จราชการในพิธีเปดมหาวิทยาลัย ซึ่งขอความอมตะที่ผมคิดวา
รวบยอดทัง้หลกั ๖ ประการแลวกส็ิง่ทีอ่าจารยปรดีไีดสะทอนใน พ.ร.บ.เขามากค็อืขอความเกีย่วกบับอนํา้ ผมขออนญุาต
ผมคิดวาทุกทานคุนเคยนะครับแตผมขออนุญาตอานอีกรอบนะครับคือทานอาจารยปรีดีพูดวา มหาวิทยาลัยยอมอุปมา
ประดุจบอนํ้าบําบัดความกระหายของราษฎรผูสมัครแสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรไดตามหลัก
สิทธิเสรีภาพ สิ่งเหลานี้ครับคือปณิธานที่สะทอนและถามวาเมื่อมีปณิธานเชนนี้ออกมาผลลัพธคืออะไร

 ผลลัพธคือธรรมศาสตรกลายเปนตลาดวิชาคือเปดกวาง มีงานศึกษาหลายชิ้นที่ไปดูสภาพมหาวิทยาลัยใน
ชวงแรกๆ  อาจารยชาญวิทย นักประวัติศาสตรหลายทานไดไปดูแลวก็เขียนหนังสือออกมาก็ชัดเจนวาเมื่อกอนเราเปน
ตลาดวชิา กค็อืสมคัรไดไมมกีารจํากดัจาํนวน ไมมสีอบคัดเลอืกสนใจกส็ามารถเขามาเรยีนได และนอกจากนีก้ม็กีารศกึษา
ทางไกลอยางท่ีทานอาจารยไดเรยีนกค็อืวาคนตางจงัหวดัก็สามารถเรยีนไดมกีารสมคัรสอบผานศกึษาธกิารจังหวดั มกีาร
จดัสอบแลวกม็อียัการจงัหวดัไปนัง่คมุทีส่นามสอบประจําแตละจังหวดัไมจําเปนตองเดินทางเขามาในกรุงเทพ คอือาํนวย
ความสะดวกดานการศึกษาใหไปทั่วประเทศ แลวก็ราคาถูกและไมจําเปนตองเขาเรียน ในยุคนั้นหลายคนก็อาจจะตอง
ทาํงานไปแลวกอ็าจจะมาเรยีนหรอือาจจะเอาตําราไปอาน คอืโครงสรางเหลานีม้นัเปนเร่ืองของการเผยแพรความรูออก
ไปใหมากท่ีสดุใหกวางทีส่ดุ ความรูโดยเฉพาะในยคุทีเ่ริม่ตนของประชาธปิไตย หรอืทีใ่นสมัยนัน้เรยีกวาระบอบรฐัธรรมนญู
มันยังมีความรูที่ยังขาดอีกมาก ซึ่งผมคิดวาเปนสวนสําคัญของหลักสามขาทานอาจารยปรีดี แลวเราเห็นทานอาจารย
ปรีดีเสนอรัฐธรรมนูญเปนดานการเมือง อาจารยทานพยายามเสนอแผนดานเศรษฐกิจ แลวมีมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อ
เสรมิสรางในดานของประชาชนเพ่ือใหประชาชนมคีวามรูคือใหสามขานีเ่ดนิไปพรอมกัน ขาธรรมศาสตรเปนการปลกูฝง
ใหความรูแกสังคม 

 แตถามวาเมือ่เราเหน็วาปณธิานอนัหนึง่เปนการเผยแพรความรูใหโอกาสแกทกุคนไดกวางไกลทีสุ่ด ไดออกไป
โดยที่ไมจํากัดชนชั้นอยางที่อาจารยนครินทรไดบอกนะครับ คือจํานวนมากมายใชไหมครับ ปแรก ๗,๐๐๐ คน ปตอมา 
๘,๐๐๐ คน ชัดเจนครับวาใหความรูแกราษฎรทุกคน แตทีนี้ผมเลยหันกลับมาดูปจจุบันวาในเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเผชิญกับความทาทายใหมๆ  เผชิญกับความตองการใหมๆ เผชิญกับปญหาใหมๆ  สิ่งเหลานี้
ปณิธานเหลานี้เราจะปรับอยางไรถามวาเรายังใชระบบตลาดวิชาไดไหม เปดรับเขามาโดยท่ีไมมีการสอบคัดเลือกรับ
จํานวนนักศึกษามาอยางไมจํากัด คิดวาเปนไปไดไหม

 ดวยความเคารพ ผมคิดวา ณ ปจจุบันอาจจะเปนไปไมไดซึ่งเราก็ออกจากระบบตลาดวิชามาตั้งแตสมัย 
๒๕๐๓ ซึ่งถายอนกลับไปดูในป ๒๕๐๓ มีการปดตลาดวิชา ซ่ึงเปนเรื่องใหญมีเอกสารที่หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร 
ซึ่งหนวยงานที่เก็บเอกสารของมหาลัยเปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยก็มีความวิตกกังวลวาท่ีผลลัพธผลเสียอยางไร
ก็มีการจัดหนวยขึ้นมาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการปดตลาดวิชามีผลเสียอยางไร และมีความคิดเห็นอยางไร ในสังคมคิดเห็น
อยางไร มเีอกสารอยูจาํนวนหน่ึงคอนขางใหญเกบ็อยูทีห่อจดหมายเหต ุคอืเหตุผลในการปดตลาดวชิา ณ เวลานัน้ หลายๆ 
ฝายไดขอสรปุตรงกนัคอืมนัจาํเปนทีจ่ะตองพฒันาการศกึษาใหไดมาตรฐาน ถามวาในการมวีชิาสมัมนาเรยีนกัน ๒๐-๓๐ 
คน การแลกเปลี่ยนถกเถียงมันไมสอดคลองกับคนเรียนเปน ๑๐๐ คน เปน ๑,๐๐๐ คน อันนี้พูดในความเปนจริง ซึ่งถึง
จุดหนึ่งมีความจําเปนที่จะเรียนรูในเชิงลึกตองเรียนวิชาสัมมนาการดูแลนักศึกษาแบบเขาถึงการทํารายงาน แลวก็การที่
นักศึกษามีงานแลวก็ใหอาจารยดู การเรียนแบบ ๑,๐๐๐ คน แลวไปสอบทีเดียวไมสอดคลอง 
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 ในยุคท่ีป ๒๕๐๐ ถามวามีอะไรเกิดขึ้น มันมีการแพรขยายของทุนใชไหมครับ มีสงครามเย็น เริ่มมีความ
ตึงเครียดเราจําเปนตองผลิตบัณฑิตออกไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดชองวางทางสังคม เพื่อปองกันการเขามาของภัย
คอมมิวนิสตตองผลิตบัณฑิตเขาไปพัฒนาราชการ ในระบบเศรษฐกิจตางๆ  ซึ่งมีความเรงดวนซึ่งตรงนี้ธรรมศาสตรตอง
ตอบสนอง ตองชวย แลวเราก็ตองปรับตัวตามซึ่งเรื่องนี้ทําใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางติดตามมานะครับ และทีน้ี
เมื่อเปรียบเทียบกับในปจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไร ผมคิดวาเราคงเห็นกันชัดนะครับเรามีเรื่องของโลกาภิวัฒน 
เรือ่งของความเปนหนึง่เดยีวของโลก เร่ืองของการหลัง่ไหลเขามาของทุนเรือ่งของการแพรขยายทางวฒันธรรมระดบัโลก 
ถามวาธรรมศาสตรจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไดอยางไร แนนอนครับ ผมคิดวาธรรมศาสตรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได
อยางสบายอยางงายดาย ผมเชื่อใน ศักยภาพของธรรมศาสตร แตปญหาสําคัญซึ่งผมคิดวาเปนปญหาสําคัญที่สุด คือเรา
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางไรโดยที่ไมทําลายตัวเอง โดยท่ีรักษาความเปนธรรมศาสตรเอาไวอยางท่ีอาจารยสัมผัส
พูด ก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงรับมือกับโลกาภิวัตนเปลี่ยนแปลง รับมือกับการหลั่งไหลเขามาของทุนโดยที่ธรรมศาสตร
ไมเสียจิตวิญญาณของตัวเอง ผมคิดวานี่เปนโจทยใหญซึ่งเอาเขาจริงๆ ผมก็ยังคิดไมตก ผมเลยคิดวาที่เราทําไดนะครับ
คือ ที่ผานมาปณิธานของทานอาจารยปรีดี ยืดหยุนในระดับหนึ่งเปนกรอบเราไมควรตีความแบบตายตัว เราควรมีความ
ยืดหยุนในการพิจารณาแลวก็ตีความเหมือนทานอาจารยปรีดี อยางปดตลาดวิชาผมถามวาจิตวิญญาณยังอยูไหม ผมวา
ยังอยูนะครับ เราปดตลาดวิชาใน ป ๒๕๐๓ หลังจากนั้นเราก็ยังเห็นบทบาทของธรรมศาสตรในการทําเพื่อประชาชนใน
การเผยแพรโอกาสสวนรวมอยางตอเนือ่งไมวาจะเปนเร่ืองของเหตุการณอยางท่ีเราไดทราบกนันะครับ ๑๔ ตลุา โครงการ
นักศึกษา ขบวนการอาสาพัฒนาชนบท สิ่งเหลานี้มีอยูอยางตอเนื่อง หรือแมแตในชวงพฤษภาทมิฬก็ตามเราก็ยังรักษา
ความเปนธรรมศาสตรไดอยู แมวาการที่เรียกตลาดวิชาผลผลิตจากที่อาจารยปรีดีกอตั้งไดหายไป ผมวาเราปรับตัวได

 ในปจจุบันนี้เราจะทําอยางไร ผมเสนอวาเราควรจะมองอยางรอบดานอยางบอนํ้าบําบัดกระหาย ผมวาเรายัง
เปนบอนํ้าไดอยู แตถามวาบอนํ้าบอนี้ควรจะดับกระหายใคร เราควรจะเปนบอนํ้าที่มีคุณภาพ เราควรจะมีการปรับเปน
มหาวทิยาลยัแหงการวจิยัซ่ึงสิง่เหลานีก้ม็อียู แตหลายทานมองวามนัอาจจะไมเขากบัปณธิานด่ังเดิม การเปนมหาวิทยาลยั
นานาชาติการเปดหลักสูตรพิเศษ การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยสิ่งเหลานี้ไมเขากับปณิธานดั้งเดิม ผมวาผมไมเห็นดวย 
อยางนั้นผมคิดวาการท่ีเราเปนบอนํ้าดับความกระหายตองถามวานํ้าที่เราใหเปนนํ้าที่มีคุณภาพหรือเปลา เราตองปรับ
ตวัเพือ่ใหมอีงคความรูใหมๆ  เพือ่พฒันาองคความรูใหมๆ  เพือ่ตอยอด ซึง่ผมคดิวาสิง่เหลานีเ้รายงัอยูในกรอบของอาจารย
ปรีดีในการที่จะเปนบอนํ้าบําบัดความกระหาย 

 ถามวาบําบัดความกระหายใคร เปนไปไดไหมที่เราจะบําบัดความรูของชาวตางชาติที่สนใจในเรื่องไทยศึกษา 
ถามวาเปนไปไดไหมท่ีเราจะขยายไปสูดานวิทยาศาสตรท่ีแข็งแกรงซ่ึงในปจจุบันสําคัญอยางยิ่งซ่ึงในอดีตเราไมเคยมี 
สังคมศาสตรในยุคเริ่มตนที่มีรัฐธรรมนูญมันจําเปนที่จะตองมีความรูในดานรัฐศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร และ 
สังคมศาสตรตางๆ  แตปจจุบันนี้มันมีความจําเปนใหมๆ เขามาซึ่งธรรมศาสตรก็ตองปรับตัว แตที่สําคัญคือตองปรับตัว
ในกรอบของทานอาจารยปรีดีคือใหความรูอยางเทาเทียมใหความรูในวงกวางไมไดแคมุงหากําไร ผมเห็นมหาวิทยาลัย
ตางประเทศหลายท่ีนะครับ ยคุนีเ้ปนยคุท่ีความรูคอือํานาจ ความรูคือเงนิทอง ในมหาวทิยาลยัหลายๆ ทีใ่นตะวนัออกกลาง
หรือแมแตในยุโรปมีมหาวิทยาลัยเปดใหมเปนจํานวนมาก แตมหาวิทยาลัยเหลานี่มุงเนนในการผลิตกําไร มุงเนนในการ
แสวงหากําไร ซึ่งผมคิดวาเรายังดี คือถาเราไมมีกรอบทานอาจารยปรีดีอยูเราอาจจะหลุดไปอยางนั้นเลยก็ได แตเรายังมี
ตรงนี้อยูชวยใหเรากาวตอไปโดยที่ไมลืมสังคม 

 อยางทีบ่อกนะครบัคอืวนันีไ้มชดัเจนสูงเพราะเปนความกงัวลซ่ึงผมไดเก็บมาคดิเปนเวลานานมาก แตผมอยาก
จะแลกเปลี่ยนมากกวา ใหเราคิดวาเราไมควรมองอาจารยปรีดีโดยยอนกลับไปวาเม่ือกอนเกิดอะไรข้ึน แตจากนี้ไปเรา
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ควรจะมองวาอีกหลายๆ ปเราจะเอาแนวคิดปณิธานทานอาจารยปรีดีติดไปกับเราอยางไร อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะ

แลกเปลี่ยนในวงนี้มากกวาครับ ผมขอบคุณมากครับ

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน

 ผมอยากจะเปดเวทีใหผูฟงไดแสดงความคิดเห็นหรือไดซักถามไดอภิปราย เชิญครับ

ดร.สมาน ศักดิ์สงวน

 ผมชื่อสมาน ศักดิ์สงวนครับ เปนนักเรียนเตรียมธรรมศาสตร รุน ๓ เทาที่เห็นอยูที่มากันวันนี้มี รุน ๖ รุน ๗ 
รุน ๘ ผมรุน ๓ กอนสงครามโลก ที่อาจารยสุโขพูดวาสมัยที่เราเรียน เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส บาลี ลาติน เทคโนโลยี 
แตมันมีอยู ๒ วิชาที่อาจารยไมไดพูดคือวา มันมีชวเลขและพิมพดีดดวย เพราะสมัยนั้นนักเรียน เตรียม มธก. พอสําเร็จ
ออกมานี่ไปทํางานที่ไหนไดทั้งหมดเลย เพราะเขียนชวเลขพิมพดีดดวย แลวก็สมัยนั้นนะพวกที่จบจาก เตรียม มธก. 
แลว จะไปทํางานที่กระทรวงตางประเทศกันเยอะเลย เพราะวาสมัยนั้นอาจารยที่มาสอนเรามาจากตางประเทศ เวลา
สอบเขาที่กระทรวงตางประเทศพวกนี้ไมตองอานหนังสือเลย เพราะฉะนั้น พวกธรรมศาสตรจะไปอยูที่กระทรวง
ตางประเทศเยอะ ผมก็เรียนเทานี้ผมก็นักเรียนเตรียมธรรมศาสตร รุน ๓ กอนสงครามโลกอายุ ๙๐ ก็เทานี้ครับ 

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน 

 ขอบพระคุณอยางสูงผมเห็นหนาพี่บอยครั้งมาก คือความจริงแลว การพูดคุยกับเตรียม มธก. หรือวา มธก.
ก็ตาม ผมวายิ่งคุยกับทุกคนก็ยิ่งมีเรื่องสนุกทั้งนั้น เพียงแตวาเราจะมีโอกาสหรือไดมีโอกาสหรือมีจังหวะที่จะไดสนทนา
เสวนากับทานผูหลักผูใหญของเราหรือไม เชิญทานตอไปครับ

คุณธีรพันธนาที กาญจนลาภ

 ขออนญุาตนะครบั ผมธรีพนัธนาที กาญจนลาภ เขาธรรมศาสตรป ๑๙ สามเดือนกเ็ขาคกุเลยเพราะวาเหตุการณ 
๖ ตุลา หนาตาก็ยังไมไปถึงเตรียม มธก. และก็ไมทันทานอาจารยปรีดีดวย เมื่อสักครูฟงพี่สัมผัส พี่สัมผัสพูดถึงสวนหนึ่ง
ของรอยกลองที่ เทียน ธงศรีเจริญ ไดประพันธไว ปจจุบันเทียนนี้ก็ลวงลับไปแลว ในสวนที่วา พอสรางชาติดวยสมอง
และสองแขน พอสรางแควนธรรมศาสตรประกาศศร ีพอของขานามระบอืชือ่ปรดี ีแตคนดเีมอืงไทยไมตองการ คําประพันธ
นี้กินใจคนที่เกี่ยวของกับธรรมศาสตร 

 ผมเห็นดวยกับความคิดของพี่สุโข วาความคิดของทานเปนอกาลิโก หลัก ๖ ประการ หรืออะไรก็แลวแต 
จะทําอยางไรที่อาจารยภูริบอกวาจะนํามาประยุกตในปจจุบัน จริงๆ แลวทานปรีดี ทานเปนวีรบุรุษของชาติ คําๆ นี้ผูที่
พูดคนแรก คืออาจารย ส. ศิวรักษ เราตองใหเกียรติทาน แตในเมืองไทยฟงแลวนาตกใจเพราะวานักศึกษารุนใหม
บอกวา ปวยเปนชื่อเลนของปรีดี ผมฟงแลวตกใจนอนไมหลับไปหลายวัน ผมเชื่อวาหลายทานในที่นี้ไดสัมผัสกับทาน
ปรีดีโดยตรง หรือคนรุนหลังที่มาศึกษาชีวิตและผลงาน ยังสืบทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตรอยูแลวก็อยากจะฝากวา 
อยางที่พี่สัมผัสบอกวาเทิดทูนบูชาเสมือนพออีกคนหนึ่ง คนจีนกลาวไวนะครับวา เปนครูวันเดียวเปนบิดาชั่วชีวิต 



เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑๕ ป ชาตกาล นายปรีดี  พนมยงค  
“วันปรีดี พนมยงค”32

 อยากจะฝากวาทําอยางไรในสถานการณปจจุบัน เราจะนําแนวคิดของทานอาจารยปรีดี ซึ่งมันไมพนสมัย

มันยังทันสมัยอยู ศัพทแสงหนังสือของทานอาจจะบางตัวสะกดไมเหมือนปจจุบันแตวิธีคิดอุดมคติของทานผมคิดวา

ตองมาผลักดัน 

คุณพิจารณ สุพานสี

 ผมชือ่พิจารณ สพุานส ีเขาเรยีนธรรมศาสตรป ๒๕๒๓ ผมอยากเสริมวา ทานอาจารยปรีดีเปนผูประศาสนการ 

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในดานถูกกฎหมาย แตอยากใหมองในแงของบริบท ตอนนั้นที่ประเทศไทยเรามี

อิทธิพลของทางยุโรปที่เขามาครอบงําในทางอาณานิคมแลวก็มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทย และตอนนั้น

ความเปล่ียนแปลงของสภาพบานเมืองเปลี่ยนแปลงจากระบบการปกครองแบบเดิมเปนระบบประชาธิปไตย ถาเราพูด

ถึงสภาพตรงนั้นมันจะเห็นไดชัดเจนมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งธรรมศาสตรขึ้นมา 

 เริ่มจากการท่ีอีกสถาบันอีกท่ีหนึ่งซ่ึงเปนสถาบันแบบเกาแลวธรรมศาสตรก็เริ่มต้ังเพื่อเปดการศึกษาใหกับ

ประชาชนทั่วไป จากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยตั้งแตกบฏสันติภาพ ๑๔ ตุลามาจนถึงปจจุบัน ในแงของทานอาจารยปรีดีทาน

นําการเปลี่ยนแปลงหลายดาน ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งการศึกษา แตถามองในแงของธรรมศาสตร

กับทานอาจารยปรีดีในแงของการศึกษา คือปจจุบันมหาวิทยาลัยมันก็เริ่มเปลี่ยนออกไป มันจะตองเปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัย 

 ที่นี้การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยปจจุบันมันก็มีความหลากหลาย เพราะวาเปดโอกาสใหคนไดเขาสูระบบ

การศึกษา ใหมีสิทธิมีเสียงในทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้น ในสวนของการศึกษาทานสุโข บอกวาเมื่อกอนเราเรียน

ทางดานพวกวชิาศลีธรรมตางๆ มนักอ็าจจะสะทอนอกีจดุหนึง่วาทาํไมสมัยเดมิทีบ่อกวาการคอรรปัชนัมนีอย แตคนสมัย

ใหมปญหาคอรัปชั่น หรือการใชอํานาจหนาท่ีไมถูกตองมีมาก เพราะวามันคํานึงถึงเรื่องการผูกขาดอํานาจหรือวา

การแสวงหาผลประโยชนอยางเดียว 

 ผมอยากจะมองวา คือเมื่อเราปดธรรมศาสตรเมื่อป ๒๕๐๓ แลวเราคงจะกลับไปอยางเดิมไมได เราคงตอง

กาวตอไปคราวน้ีเวลาเรากาวตอไปจะมีสวนของธรรมศาสตรที่วาเราจะเนนทางดานการวิจัยพัฒนาไมวาจะเปนสุดยอด

มหาวิทยาลัยของโลกเพื่อแขงกับ ออกฟอรด เคมบริดจ เยล หรือทางโตเกียวอะไรพวกนี้หรือเปลา หรืออีกทางหนึ่งก็คือ

วาเราจะทาํอยางไรเพือ่จะเปดการศกึษานีใ้หกบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงปจจบุนันีเ้รากเ็ปด คอืเรามกีารสรางศูนยธรรมศาสตร

ที่ลําปาง แตวาในแงของการเปดการศึกษาในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม คือแตเดิมเรามีหลังคามุงจากมีดินสอ 

ปจจุบันนี้มีเว็บไซต อีคอมเมิรช มีทีวี วิทยุตางๆ  จะทําอยางไรที่จะรักษาจิตวิญญาณของทานปรีดี พนมยงค จิตวิญญาณ

ของธรรมศาสตร ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และใหธรรมศาสตรเปนสวนหนึ่งของประชาชนของประเทศชาติ 

ธรรมศาสตรควรจะตองรวมกับประชาชนผลักดันทิศทางของประเทศไทย ทางที่จะทําใหคนในประเทศไทยสามารถมี

ความเปนอยูมีการศึกษามีฐานะตางๆ ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา 

 อยากจะฝากไปถึงคนรุนปจจุบันรุนตอไปวา เราอยากังวลวา ตอไปธรรมศาสตรจะไมมีจิตวิญญาณนอกจาก 

เตรียม มธก.แลวมันจะไมมี ผมวาจิตวิญญาณหรือความคิดตางๆ  มันจะสืบทอดแลวก็ขยายตอไปในอนาคต ในสวนสรุป

ของผม สรปุวาธรรมศาสตร มองในอดตีทานอาจารยปรดีกีบัธรรมศาสตรปจจุบนัและกม็องในอนาคต อยากใหเราดสูมดลุ

ระหวางการศึกษา เพื่อประชาชนทั่วไปกับการคนควาวิจัยที่จะทําใหเรามีสวนในการเสริมสรางสังคมไทยตอไป 
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ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน 

 พี่สัมผัสจะขยายความใหเราฟงในเรื่องที่หลายคนคงไมรู เชิญครับ 

อาจารยสัมผัส พึ่งประดิษฐ

 ผมขอขยายความเพิ่มเติม เรื่องการยึดธรรมศาสตร สมัยนั้นเด็กเตรียมธรรมศาสตรทําไมอายุ ๑๘ ป กันแลว
ไมทราบ แลวในตอนนั้นเด็กธรรมศาสตรสมัยเตรียมธรรมศาสตร ไปอยูกระทรวงการคลังอยูอัยการอยูกระทรวงการ
ตางประเทศ และหลังจากนั้น คุณเพทาย โชตินุชิต สส. ธนบุรี ยื่นกระทูในสภา ถามถึงประเด็นขอนี้วาจะยึดหรือไม
ยังไงและจะคืนไดหรือไมอยางไร ผลที่สุดรัฐบาลตอบกระทูถึงประเด็นขอนี้ก็ยอมรับขอความขอเท็จจริงเปนจริง 
คณะรัฐมนตรียุคนั้นสมัยนั้น จะซื้อธรรมศาสตรหรือวาเพื่อใชประโยชนทางไหน เสร็จแลวคุณเพทายก็ขานรับเอาไปตั้ง
กระทู รัฐบาลก็ยืนยันโดย จอมพล ป. ไมคืนให เพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือเปนที่มาที่ไปของขอมูลการที่นักศึกษา
เรียกรองมาไดคืน นี่ขอมูลขอเท็จจริงในเรื่องนี้และผลที่สุดพลังนักศึกษาซ่ึงมันไมเคยมีเปนพันๆ สมัยกอนมีเมื่อไหร 
พอเผชิญหนากับขบวนนักศึกษาเขารัฐบาลก็ยอม แตก็ยังจะอะไรลับลับลอลอ จะคืนใหไมคืนให มันถึงเกิดขบวนการ
นักศึกษา ๕ พฤศจิกายน 

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน 

 ขอเรียนเชิญทานสุโขเพิ่มเติมอะไรมีอะไรที่เปนประเด็นตกคางผมเองผมเขาใจวาผมไดเรียนรูเพิ่มเติมอีก

อาจารยสุโข สุวรรณศิริ

 จากที่เมื่อกี้อาจารยสัมผัส พูดแลวก็เปนเรื่องรุนเขา คือโรงเรียนเตรียมสมัยนั้น คนที่ไดเรียนเต็มที่กลับกลาย
เปนนักเรียนเตรียม มธก. อุบล รุน ๗ เพราะวาเขาอยูที่นั่น ไปสอนไดเต็มที่เลย พวกที่อยูที่อ่ืนตองใชสงไปรษณียกัน 
แตสงไปรษณียนี้ยากมาก ผมอยูที่เพชรบุรีตองประชุมกัน นักเรียนดวยกันนะ จะเขียนคําตอบอยางไร เพราะพวกเรา
เรียนทางไปรษณียแลวก็สอบทางไปรษณีย แลวสอบตามมาตรฐานเลย บางอยางตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ บางอยาง
ตองเขียนเปนภาษาฝรั่งเศส ตองมาตรฐานเลย เราก็ตองชวยกัน

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน 

 ขอถามวาที่บอกวาไปเรียนเตรียม มธก. รุน ๗ อยูที่อุบลราชธานี ขอรายละเอียดหมายความวามหาลัย
ธรรมศาสตรอพยพไปอยูอุบลหรืออยางไรครับ ผมเขาใจวา ศิษยเกา ศิษยปจจุบันหลายคน ไมทราบนะครับอาจารย
หลายคนก็คงไมทราบ ขยายความสักนิดนึง

อาจารยสุโข สุวรรณสิริ 

 อันนี้เพราะวา ทางอุบลเขาออแกไนซเอง เคามีนักเรียนที่รับแลวอยูทางภาคอีสานเคาอยากจะเรียนที่นั่น 
ก็รวบรวมไดประมาณรอยกวาคน ถาจําไมผิด ๑๙๐ คน ทีนี้พวกคนอื่นไมสามารถที่จะแอคคอรดได ที่จะไปเรียนที่อุบล 
โดยสวนมากคนภาคกลางก็จะเรียนตามไปรษณีย เปนการรวมตัวของนักศึกษาในแถบนั้น
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ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน

 ไมคอยมีใครรูนะครับ วาธรรมศาสตรเราเคยมีอยูที่อุบลราชธานีดวย เปดไดประมาณ ๒ ป คือ ป ๘๗ และ 
ป ๘๘ ครับ ขอขอบคุณ จุลสารวันปรีดี ประจําป ๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิมพเพื่อแจกในวันนี้ ผมอยากชวน
ใหไปอานนะครับ มีรางกฎหมายที่สําคัญอยู ๔ ฉบับ ซึ่งทานอาจารยปรีดี ผมเขาใจวาทานมีบทบาทสําคัญในการยกราง
กฎหมาย ๔ ฉบับ และผมก็เขาใจวาหลายคนก็ไมใสใจวาทานอาจารยทําอะไรไวบาง แตผมคิดวารางกฎหมายนี้สําคัญ 
ถาคนเรียนประวัติศาสตรก็คงจะรูวาประวัติศาสตรมันเปนขอเท็จจริง อีกอยางหนึ่งอยางเชนอุบล เราไมรูนะครับ ถาเรา
ไมใสใจขอเท็จจริง 

 อันแรกนะครับคือกฎหมายการเลือกตั้ง ป ๒๔๗๕ ทานอาจารยปรีดีรางกฎหมายการเลือกตั้ง ๒๔๗๕ ทาน
ลองไปอานดวูา เวลาทานอาจารยปรดี ีอยากใหมกีารเลอืกตัง้ ทานจดัระบบเลอืกต้ังอยางไร ผมพดูตรงๆ นะครบั กฎหมาย
ที่อาจารยปรีดีรางไมมีผลบังคับใช เปนกฎหมายที่รางประกาศใชแลวแตไมไดเคยใชในประเทศไทยเพราะวาพระยา-
มโนปกรณ นิตธิาดา แกไขหมด เปนกฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา แลวแตไมมโีอกาสใช คาํถามคอืทานอาจารย
ปรีดีอยากใหการเลือกตั้งของไทยเปนอยางไร ผมคิดวาเรานาจะอานนะครับ 

 มีกฎหมายอีกฉบับที่วาดวย พ.ร.บ. บริหารราชการแผนดินป ๗๖ อันนี้พวกเราคงทราบเพราะกฎหมายอันนี้
เปนกฎหมายที่มีมาอยางตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบันที่จัดระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคสวนทองถิ่น 
อันนี้เปนคุณูปการของทานอาจารยปรีดี จัดระบบการบริหารประเทศไทยไวเปน ๓ ชั้น พ.ร.บ.เทศบาลป ๗๖ อันนี้
กเ็ปนผลงานของอาจารยปรดีจีรงิๆ  ทานอาจารยปรีดีรางกฎหมายเทศบาลป ๗๖ นัน่เปนกฎหมายเทศบาลทีแ่ปลกมาก
ทานลองอานดูสิครับ เพราะวาในกฎหมายเทศบาลน้ันทานพูดถึง องคกรหนึ่งท่ีเรียกวาสภาจังหวัด สภาจังหวัดอยูใน
กฎหมายเทศบาลนะครับ 

 อีกหนึ่ง พ.ร.บ. ที่ผมแนะนําใหอานคือ พ.ร.บ.วิชาธรรมศาสตรและการเมืองครับ ความจริงทานพูดถึง
ตัวทานเองคือทานผูประศาสนการไววา ผูประศาสนการมันแปลวาอะไร ทานบอกวามาตราที่ ๑๖ ผูประศาสนการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรนัน้ จะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาตัง้ขึน้โดยคาํแนะนาํของสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎร
เปนคนเสนอ โปรดเกลา แลวก็มีคุณสมบัติของผูประศาสนการ พูดงายๆ วาผูประศาสนการนั้น มีลักษณะพิเศษมาก 

 แลวเรื่องการเรียนการสอนเตรียม มธก. รายละเอียดตางๆ ทาน อาจารยสุโขพูดไปแลว แตธรรมศาสตร

แปลกประหลาดมากนะครับ สอนปริญญาตรีคือปริญญาเดียวธรรมศาสตรบัณฑิต แตเราสอนปริญญาโท ปริญญาเอก 

ตั้งแตกอตั้งเลยนะครับ ป ๒๔๗๗ เราสอนปริญญาตรี ปริญญาเดียวนะครับเรียกวาธรรมชาติบัณฑิต แตสอนปริญญาโท

ปริญญาเอก แยกออกเปน ๔ คณะครับ คณะที่หนึ่ง คือปริญญาโท เอกทางดานนิติศาสตร คณะที่สอง คือปริญญาโท 

เอกทางดานรัฐศาสตร คณะที่สาม ปริญญาโท เอกทางดานเศรษฐศาสตร และ คณะที่สี่ ปริญญาโท และเอกทางดาน

การทูตครับ ทานลองไปอานดู กฎหมายอันนี้เราใชอยูนะครับแลวเราเลิกไปแลว เพราะฉะนั้นส่ิงที่อาจารยปรีดีทําไว 

มีบางเรือ่งทีเ่ราไมรู บางทเีรารูเรากล็มืไปแลว  แลววนันีเ้ราตองขอขอบคณุ ทานอาจารยสมัผสั พึง่ประดษิฐ  ทานอาจารย

สุโข สุวรรณศิริ ที่เลาเรื่องหลายเร่ืองใหเราฟง ขอบคุณทานอาจารยภูริท่ีชวยตีความในฐานะคนรุนใหมใหพวกเราฟง 

วาเราควรจะเดินทางไปอยางไร  ขอบคุณทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ





วันปรีดี พนมยงค
ประจําป ๒๕๕๗ 





ปรีดี พนมยงค ๘๐๘๐๘๐กับ              ป
เสวนาเรื่อง

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง



วันปรีดี พนมยงค
ประจําป ๒๕๕๗
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