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แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์
LEGAL CONCEPT IN THE CONSTITUTION LAW
BY PRIDI BANOMYONG
วิเชียร เพ่งพิศ
Wichien Pengpit
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาว่า ปรีดี พนมยงค์ มีแนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อย่างไร มีมูลเหตุหรือปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการก่อกาเนิดและหล่อหลอมแนวความคิด และ
ในทางปฏิบัติแนวความคิดดังกล่าวได้รับการนามาปรับใช้อย่างไรบ้าง
คาสาคัญ
ปรีดี พนมยงค์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ABSTRACT
This article aims to research on Pridi’ s concept concerning constitution
law , grounds or factors which had influenced the formation of his
concept and application of the concept in practice.
Keywords
Pridi Banomyong, Constitution law
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บทนา
ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้นาในการก่อตั้ง “คณะราษฎร” โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการเปลี่ยน
ระบอบการปกครองในสยามจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุด และต้องการให้สยามบรรลุหลัก 6 ประการ 1 อันมีความมุ่งหมายสาคัญอยู่ที่
การรับรองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และสร้างความกินดีอยู่ดีให้ราษฎร กระทั่งปรีดีได้เป็น
หนึ่งในผู้นาในการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยปรีดีเป็นผู้ มีส่วนสาคัญ
ในการก่อกาเนิดรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับแรกในสยาม แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี
จึงน่าสนใจสาหรับการศึกษาอย่างยิ่ง
1. การหล่อหลอมจิตสานึกและแนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์
ปรีดี พนมยงค์ เป็ นชาวจั งหวั ดพระนครศรีอยุ ธยา ถือกาเนิ ดเมื่อวั นที่ 11 พฤษภาคม
พ.ศ. 24432 ในตระกูลสามัญชนซึ่งมีอาชีพทานา ยุคสมัยที่ปรีดีถือกาเนิดมาเป็นช่วงที่สังคมสยาม
กาลังเปลี่ยนแปลงจากสังคมเก่าที่มีระบบการเมืองแบบศักดินาสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันล้าหลัง
กับระบบเศรษฐกิจที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบทุนนิยมใหม่ที่กาลังแตกหน่ออ่อน ทั้งนี้ ก่อนที่
ปรีดีจะถือกาเนิดเกิดขึ้นมาในสังคมสยามนั้น มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคมเก่าให้เป็น
สังคมที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมาก่อนแล้ว นั่นคือ เหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
จากรั ชกาลที่ 5 ของกลุ่ มเจ้ านายและข้ าราชการในปี ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2428) ซึ่ งเหตุ การณ์ นี้
ได้กลายมาเป็นปฐมบทแห่งจิตสานึกในแนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดีในเวลาต่อมา
จากการที่ ปรี ดี ได้ ยิ นคาสนทนาของบิ ดากั บเพื่ อนชาวนาที่ ปรั บทุ กข์ ถึ งความเดื อดร้ อนในการ
ทามาหากินในเวลานั้นถึงคาว่า “สภาผู้แทนราษฎร” ในความหมายว่า “เป็นตัวแทนของราษฎร
ในการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร”3 ในขณะที่ปรีดีอายุได้เพียง 5 ขวบ
การหล่อหลอมจิตสานึกและแนวความคิดของปรีดีมีพัฒนาการมาตามลาดับ การศึกษา
เรื่องทฤษฎีรูปแบบการปกครองในห้องเรียนชั้นมัธยมได้ประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
2 เหตุ ก ารณ์ ในเวลาไล่ เ ลี่ ย กั น นั่ น คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ น ายทหารและพลเรื อ นเตรี ย มการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามใน ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2455) ที่เรียกว่า “กบฏ ร.ศ. 130” และ
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในประเทศจี น 4 สองเหตุ การณ์ นี้ แสดงให้ เห็ นถึ งความต้ องการ
ของราษฎรในความต้องการเปลี่ยนสภาพสังคมเก่าอันล้าหลังดังที่เป็นอยู่มาสู่สังคมใหม่ที่ก้าวหน้า
1

https://www.scribd.com/document/50200043/ประกาศคณะราษฎรฉบับที่-1
“ปรีดี พนมยงค์ ชี วิตและผลงาน พ.ศ. 2443-2526,” สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559,
http://www.pridi-phoonsuk.org/pridi-life-and-works-1900-1983/ .
3
ปรีดี พนมยงค์, ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
สัมภาษณ์โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการดาเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี
พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กังหัน, 2542), น. 37-38.
4
เพิ่งอ้าง, น. 38-39.
2
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และศรี วิ ลั ยกว่ า จิ ตส านึ กของปรี ดี เกี่ ยวกั บความต้ องการในการเปลี่ ยนแปลงระบบสั งคมเก่ า
ที่เป็นอยู่นั้น น่าจะเกิดขึ้นจากจุดนี้นี่เอง
ปรีดีได้ประสบและสัมผัสด้วยตนเองอย่างลึกซึ้งถึงความทุกข์ยาก ความอัตคัดขัดสนของ
บิดามารดาและชาวนาทั่วไป5 ซึ่งความล้าหลังของระบอบเก่าไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ การรับรู้ถึง
“สภาผู้แทนราษฎร”ในวัยเด็กของปรีดไี ด้พัฒนามาเป็นความต้องการให้สยามมี “สภาผู้แทนราษฎร”
เพื่ อเข้ ามาแก้ ปั ญ หาความทุ กข์ ยากของราษฎร ครั้ นเมื่ อปรี ดี ได้ เข้ าเรี ยนที่ โรงเรี ยนกฎหมาย
ปรี ดี คงได้ รั บอิทธิ พลแนวความคิ ดใหม่ ๆ จากอาจารย์ ที่ เป็ นชาวต่ างประเทศประกอบกั บช่ วงที่
เป็นนักเรียนกฎหมายนั้น ปรีดีได้เห็นถึงความไม่เสมอภาคระหว่างบุคคลในระบบกฎหมายของระบอบเก่า
รวมถึง สถานะที่สยามไม่มี เอกราชในทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม จากการที่ปรีดี
ได้เรียนวิชากฎหมายที่มีเนื้อหาเป็นการยกเว้นให้บุคคลบางจาพวกมีสิทธิพิเศษนอกอานาจศาล
ยุติธรรม เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปคนสัญชาติในบังคับต่างประเทศ เป็นต้น6
ปรีดีไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงเกือบๆ ปลายสมัยสาธารณรัฐที่ 3 ที่ยังมีความสับสน
วุ่นวายทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างหนัก ปรีดีศึกษาวิชากฎหมายในประเทศฝรั่งเศสภายใต้
สภาพแวดล้ อมที่ เต็ มไปด้ วยกลิ่ นอายแห่ง ความต้ องการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อไปสู่ สั งคมใหม่ ที่ ดี ขึ้ น
ตลอดเวลา ปรีดี ได้ รับความรู้ วิ ชากฎหมายที่ มี เนื้ อหาหลากหลาย อันประกอบด้วยวิ ชาส าคัญๆ
คื อ วิ ชากฎหมายรั ฐธรรมนู ญ กฎหมายปกครอง รวมถึ งวิ ชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งเป็ นวิ ชาที่ ปรี ดี
ให้ความสนใจศึกษา และได้รับอิทธิพลแนวความคิดในทางเศรษฐกิจมาจากการไปศึกษาที่นั่นโดยตรง7
จนได้ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากดุษฎีบัณฑิตกฎหมายอีกด้วย
ปรีดีได้ร่วมกับเพื่อนนักเรียนไทยตั้งสมาคมที่เรียกว่า “สามัคยานุเคราะห์สมาคม” เพื่อทากิจกรรม
และให้ ค วามรู้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ระหว่ า งกั น ด้ ว ยเหตุ นี้ ป รี ดี ค งได้ รั บ ความรู้ เพื่ อใช้
ในการอภิวัฒน์ก่อตั้งรัฐธรรมนูญในสยามจากกิจกรรมนี้เอง เห็นได้จาก “ปฐมรัฐธรรมนูญ” ที่ปรีดี
ได้ ร่างขึ้นนั้น มาจากการพิ จารณาสภาพการณ์ ของสยาม และอาศัยแนวความคิดทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของหลากหลายประเทศประกอบกัน ไม่ใช่ของฝรั่งเศสหรือของประเทศใดประเทศหนึ่ง
แต่อย่างใด กระทั่งในที่สุดปรีดีและกลุ่มเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้ร่วมกันจัดตั้ง “คณะราษฎร”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย และดาเนินการเพื่อให้สยามบรรลุถึง
ซึ่งหลัก 6 ประการ8
5

เพิ่งอ้าง, น. 22.
เพิ่งอ้าง, น. 43-44.
7
โปรดดูรายละเอียดใน ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจาปี 2549 ภราดร
ภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดีพนมยงค์ (ฉบับขยายความ), (กรุงเทพมหานคร : ชนนิยม, 2558)
8
ปรี ดี พนมยงค์ , “บางเรื่ องเกี่ ยวกั บการก่ อตั้ งคณะราษฎรและระบอบประชาธิ ปไตย,”
ใน แนวความคิดประชาธิปไตย ของ ปรีดี พนมยงค์ , จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์สุขภาพใจ บริษัท ตถาตา
พับลิเคชั่น จากัด, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2552), น. 22-24.
6
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หลังจากสาเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสและกลับมารับราชการในตาแหน่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในสยามแล้ว ในปี พ.ศ. 2474 ปรีดียังได้รับรับมอบหมาย ให้เป็นผู้บรรยาย
วิชา “กฎหมายปกครอง” (Droit Administrative) ในโรงเรียนกฎหมายอีกด้วย ปรีดีได้สอดแทรก
เนื้อหาวิชาที่ว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญเข้าไปในคาบรรยาย เพื่อปลุกจิตสานึกของนักศึกษา
ให้สนใจถึงความจาเป็นที่ประเทศจะต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด รวมถึงให้สนใจถึงเรื่อง
ในทางเศรษฐกิจอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมด้วย คาอธิบายกฎหมายปกครองของปรีดี
ถือเป็นคาสอนที่มีความก้าวหน้าล้ายุคสมัย เพราะเป็นคาสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญในขณะที่
ประเทศยังปกครองอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่9
2. รากฐานแนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี
แนวความคิ ด ทางกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และบทบาททางการเมื อ งของปรี ดี ต่ า ง
มี แ รงผลั ก ดั น มาจากความต้ อ งการในการบรรลุ ถึ ง ซึ่ ง ปรั ช ญา “สั ง คมนิ ย มวิ ท ยาศาสตร์
ประชาธิปไตย” เป็นพื้นฐาน ปรัชญานี้ประกอบด้วยหลักห้าประการ ได้แก่ เอกราชของชาติ อธิปไตย
ของชาติ สั น ติ ภ าพ ความเป็ น กลาง ความไพบู ล ย์ ของประชาชน พร้อ มด้ ว ยประชาธิ ป ไตย
ของประชาชน10 ปรัชญานี้มองสังคมในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ
ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานทางสังคม ระบบการเมืองที่เป็นโครงสร้างเบื้องบนของสังคม
ซึ่งสองส่ว นนี้มีความสัมพันธ์ และส่งผลกระทบระหว่างกันไปมาในลักษณะที่จะต้องสมานกัน
หาไม่แล้วธรรมชาติของระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น ก็จะต้องบังคับให้สองส่วนนี้จาต้อง
สมานกันอยู่นั่นเอง ดังเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วในสยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และในที่สุด
จะส่ ง ผลสะท้อนไปยั ง ส่ วนสุ ด ท้า ย คือ ทั ศนะทางสั ง คม อัน เป็ น หลักน าจิต ใจของสั งคมหรือ
คนในสังคม ซึ่งทัศนะทางสังคมนี้ก็อาจส่งผลสะท้อนกลับไปยังสองส่วนก่อนหน้านี้ได้เช่นกัน
ระบอบประชาธิปไตยในปรัชญา “สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย” ของปรีดีนั้น
ต้ อ งเป็ น “ระบอบประชาธิ ป ไตยสมบู ร ณ์ ” คื อ ต้ อ งประกอบด้ ว ยระบบประชาธิ ป ไตย
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และทัศนะทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย 11 ซึ่ง “ระบบประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิ จ ” นั้ น เป็ น ระบบที่ ราษฎรส่ วนมากของสั งคมต้ องไม่ ตกเป็ นทาสของคนจ านวน
9

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์), “คาอธิบายกฎหมายปกครอง,” ใน ประชุมกฎหมายมหาชน
และเอกชนของปรีดี พนมยงค์, จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วัน แห่งการ
อสั ญกรรมของผู้ ป ระศาสน์ ก าร ปรี ดี พนมยงค์ 9 สิ งหาคม 2526, (กรุ งเทพมหานคร : โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526).
10
ปรีดี พนมยงค์, “ทรรศนะ ดร. ปรีดี ต่อสภาวะการณ์เมืองไทยปัจจุบัน,” ใน รัฐบุรุษอาวุโส
ปรีดี พนมยงค์ ชี้ทางรอดของไทย, (กรุงเทพมหานคร : มิตรสยาม, 2524), น. 61-62.
11
ปรีดี พนมยงค์, “ปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “อนาคตของประเทศไทยควร
ดาเนินไปในรูปใด,” ใน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับ 10 ธันวาคม รวม
ปาฐกถา บทความ และข้อสังเกต ของ นายปรีดี พนมยงค์ , (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์,
2516), น. 145.
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ส่วนข้างน้อยที่อาศัยอานาจผูกขาดทางเศรษฐกิจของสังคม และราษฎรทั้งปวงจะต้องร่วมมือกัน
ฉั นท์ พี่ น้ องออกแรงกายแรงสมองตามกาลั งความสามารถ แล้ วราษฎรนั้ นๆ จะได้ รับส่ วนแบ่ ง
อย่ า งเป็ น ธรรม คื อ ผู้ ใดออกแรงมากก็ ไ ด้ ม าก ผู้ ใ ดออกแรงน้ อ ยก็ ไ ด้ น้ อย ไม่ ใช่ สั ง คมนิ ย ม
แบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นสังคมนิยมแบบเพ้อฝันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ สาหรับ “ระบบประชาธิปไตย
ทางการเมื อ ง” นั้ น เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ระบบอ านาจรั ฐ ที่ ร าษฎรมี สิ ท ธิ ใ นการใช้ อ านาจรั ฐ
มากน้ อยเพี ยงใด เป็ นเรื่ องของรัฐธรรมนู ญที่ เป็ นแม่ บทและกฎหมายเลื อกตั้ ง ส่ วน “ทั ศนะ
ทางสังคมที่ เป็ นประชาธิปไตย” นั้น เป็ นสั งคมที่มนุษย์ หรื อราษฎรในสังคมมีจิตสานึ กในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของตนว่าจะต้องมีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิประชาธิปไตย เช่นเดียวกัน
กับเพื่อนมนุษย์ในสังคม12 อันเป็นสังคมที่ราษฎรนั้นมีทัศนะในทางช่วยเหลือร่วมมือกันฉันท์พี่น้อง
โดยมิได้มีความคิดกดขี่ หรือเบียดเบียนระหว่างกัน
3. การปรับใช้แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์
3.1 อภิวัฒน์ ก่อตั้งรัฐธรรมนูญ
การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองสยามในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นามาซึ่ง
การประกาศใช้พระราชบั ญญั ติธรรมนู ญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุ ทธศักราช 2475
ในฐานะที่ เป็ น “ปฐมรั ฐธรรมนู ญ ” ที่ ปรี ดี เป็ นผู้ ร่ างขึ้ นด้ วยตนเอง 13 เป็ นการเปลี่ ยนระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ กษัตริย์เป็นผู้ทรงอานาจสูงสุด มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์
เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ดังความในมาตรา 1 ว่า “อานาจสูงสุดของประเทศนั้น
เป็ นของราษฎรทั้ งหลาย” กษั ตริ ย์ ในระบอบใหม่ เป็ นเพี ยงองค์กรทางรัฐธรรมนู ญ องค์กรหนึ่ ง
ที่ใช้อานาจแทนราษฎรดุจเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาล ภายใต้
บทบั ญ ญั ติ ของรั ฐ ธรรมนู ญ เท่ า นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ใ ช้ ส าหรั บ ช่ ว งหั ว เลี้ ย วหั ว ต่ อ
โดยสภาผู้แทนราษฎรจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งผสมกันไป จนกระทั่ง
สิ้ นสุ ด บทเฉพาะกาล สภาจึ งจะประกอบด้ วยสมาชิ กที่ มาจากการเลื อกตั้ ง ทั้ งหมด เป็ นการ
สร้างระบอบประชาธิปไตยขั้นที่ 1 ที่ได้สืบต่อมาสู่ขั้นที่ 2 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช 2475 ที่ปรีดีเป็นหนึ่งในอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจาก
การประนี ประนอมทางอ านาจระหว่ างปรีดี และคณะราษฎรกับกลุ่ มอานาจเก่า ปรากฏให้เห็ น
บทบัญญัติ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปฐมรัฐธรรมนูญอย่างมาก แนวความคิดของปรีดีหลายประการ
ในปฐมรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง หายไปด้ ว ยเหตุ นี้ กระทั่ ง น ามาสู่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2489 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามทัศนะของปรีดี

12

ปรีดี พนมยงค์, “เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร,” ใน อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 399-400.
ปรีดี พนมยงค์, “บันทึกฉบับ 6 มีนาคม 2526 ของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ตอบคาถาม
บางประการของนิสิตนักศึกษา,” ใน อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 103.
13

54

Graduate Law Journal

ทั้ งนี้ แม้ รั ฐธรรมนู ญสองฉบั บแรกจะยั งไม่ เป็ นรั ฐธรรมนู ญประชาธิ ปไตยสมบู รณ์ แต่ ก็
เพียงพอที่จะเป็นฐานนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมต่อไป ดังนั้น ปรีดีจึงได้นาเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2476 ที่มีลักษณะ เป็นแผน
ในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบสั งคมนิ ยมอ่อนๆ หรือสั งคมนิ ยมเบื้ องต้ น 14 แต่ ถูกขัดขวางโต้
อภิวัฒน์โดยกลุ่มอานาจเก่าที่มีทัศนะล้าหลัง และกล่าวหาว่าเป็นแผนการสร้างระบบเศรษฐกิจสังคม
แบบคอมมิ ว นิ ส ต์ อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อปรี ดี ไ ด้ กลั บ มาด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งในระบอบ
รัฐธรรมนูญอีกครั้ง ปรีดีได้อาศัยตาแหน่งเหล่านั้นดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในทางการเมือง
ของตนอย่างเต็มที่
3.2 ดารงตาแหน่งทางการเมือง บรรลุเป้าหมายทางอุดมการณ์15
ขณะที่ปรีดีดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปรีดีได้ดาเนินการจัดระเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยกวดขันให้มีการเลือกตั้ง ดาเนินการเพื่อให้ราษฎรมีการศึกษาอย่าง
เต็มที่ และได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รัฐธรรมนูญและ
ประชาธิ ปไตย รวมถึ งแนวความคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ ให้ราษฎรในลั กษณะของมหาวิ ทยาลั ยเปิ ด
ต่อมาเมื่อดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปรีดีได้ เจรจาเพื่อทาสนธิสัญญา
ฉบั บใหม่ กับจั กรวรรดินิ ยมทั้ งหลาย ท าให้สยามได้ เอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ และเมื่อดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปรีดีได้ใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางการคลังให้แก่ชาติ สร้างความเป็นธรรมและความสุขสมบูรณ์ให้แก่ราษฎรโดยปรับปรุงระบบการ
เก็ บภาษี ให้ เป็นธรรม และบรรลุ ภารกิ จในการจั ดเก็บภาษี อากรที่ สาคัญๆ หลายประการ รวมถึง
การบุกเบิกวางรากฐานในการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย
เมื่อตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ปรีดีได้ดาเนินการหลายประการในฐานะผู้แทนองค์
พระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านผู้ใช้อานาจเผด็จการอย่างจอมพล ป. พิบูลสงคราม หลายครั้ง
หลายคราว จัดตั้งขบวนการเสรีไทยและปฏิบัติการเพื่อให้ชาติไทยได้เอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์
กลั บคื นมา รวมถึ งการปรารภให้ มี การแก้ไขเพิ่ มเติ มรั ฐธรรมนู ญให้เป็ นประชาธิ ปไตยสมบู รณ์
จนเมื่อปรีดีพ้นจากตาแหน่งแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ทรงโปรดเกล้าฯ
แต่ งตั้ งให้ ปรี ดี เป็ น “รั ฐบุ รุ ษอาวุ โส” และเมื่ อปรี ดี ด ารงต าแหน่ งนายกรั ฐมนตรี ในเวลาต่ อมา
ปรีดีก็ได้เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2489 อันเป็นฉบับที่ปรีดีได้ให้ ความชื่ นชอบเป็นพิเศษ และเห็นว่าเป็นรัฐธรรมนู ญประชาธิปไตย
สมบูรณ์ที่สามารถใช้แก้ไขความทุกข์ยากให้ราษฎรได้
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ปรีดี พนมยงค์, เค้าโครงการเศรษฐกิจ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์), (กรุงเทพมหานคร :
เรือนแก้วการพิมพ์, 2542)
15
ปรีดี พนมยงค์, ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : แม่คาผาง, 2553)
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4. ข้อความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์16
4.1 รัฐ
ปรีดี เห็น ว่ า สยามควรเป็ น รัฐ เดี่ ย วแบบราชอาณาจั ก ร ที่ คานึ ง ถึง ความหลากหลาย
เชื้ อชาติ แ ละปิตุ ภูมิ ของราษฎรที่ป ระกอบอยู่ ในรัฐ 17 หากเมื่อใดที่ ความหลากหลายเหล่า นั้ น
ได้กลายเป็นปัญหาต่อความเป็นเอกภาพของชาติเสียแล้ว ปรีดีเสนอว่าอาจใช้วิธีการแก้ปัญหา
โดยการให้ ช นชาติ ใ นพื้ น ที่ นั้ น ๆ แบ่ ง ออกเป็ น อี ก รั ฐ หนึ่ ง และ มี สิ ท ธิ ป กครองตนเอง
แต่ ต้ องอยู่ ภ ายใต้ รัฐ ธรรมนู ญ สยามในลั กษณะของสหพั น ธรัฐ สยามก็ได้ อย่ างไรก็ตาม การที่
จะก าหนดรู ปแบบของรั ฐให้ เป็ นไปในรู ปแบบใดก็ ตามนั้ น ในที่ สุ ดแล้ วก็ ต้ องใช้ วิ ธี ก ารที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตย นั่นคือ ต้องเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของราษฎรในรัฐสยามเองด้วย โดยปรีดี
ไม่นิยมให้ใช้ความรุนแรงใดๆ ในทุกรูปแบบ
4.2 กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปรีดีเห็นว่าที่มาของผู้แทนราษฎรนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ใช่การแต่งตั้ง และ
ต้องใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ใช่การรวมเขตเลือกตั้ง วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่จะนามาสู่ความ
เสมอภาคและความสะดวกในการออกเสียงเลื อกตั้งผู้แทนของราษฎร ซึ่ งอาจใช้วิ ธีการเลือกตั้ ง
ทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ได้ ปรีดีนาเสนอวิธีการป้องกันผู้แทนขายตัวโดยไม่ต้องกาหนดให้ผู้แทน
ต้องสังกัดพรรคการเมือง โดยใช้การ “การถอดถอนผู้แทน” คือ เมื่อราษฎรในเขตเลือกตั้งผู้แทน
คนใดเห็นว่าผู้แทนของตนมีพฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน ก็มีสิทธิในการ
รวบรวมกันท าหนั งสื อยื่ นต่ อรัฐสภา เรียกตั วผู้นั้ นกลั บคืนให้หมดสมาชิ กภาพไป ปรีดี ต้ องการ
ให้ ค นหนุ่ ม สาวรุ่ น ใหม่ โ ดยไม่ จ ากั ด ว่ าเป็ นเพศชายหรื อหญิ ง ที่ มี ความรู้ ความสามารถสมั คร
เข้ารับเลือกตั้ง และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ แนวความคิดเหล่านี้ปรีดี
ได้เขียนไว้ในปฐมรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475
4.3 พระมหากษัตริย์
อุ ด มการณ์ ข องคณะราษฎรและปรี ดี คื อ ต้ อ งการสถาปนาระบอบประชาธิ ป ไตย
แบบราชอาณาจั กร มี พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น ประมุ ขของรั ฐ ในปฐมรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ป รี ดี ร่ า งขึ้ น
ด้ ว ยตนเองนั้ น มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ จั ด วางสถานะ อ านาจ และการตรวจสอบการใช้ อ านาจ
ของพระมหากษั ตริย์ ไว้อย่ างเหมาะสม ตามหลั ก “The king can do no wrong” อันเป็นหลั ก
ที่สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรัฐที่เป็นราชอาณาจักร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
ระบบกฎหมายรัฐธรรมนู ญของอังกฤษ แต่ ในเวลาต่ อมาพบว่ าปรี ดี มี แนวความคิดที่ โน้ มเอียง
ไปในทางการยอมรับให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจในทางความเป็นจริงในหลายๆ เรื่องมากขึ้น
16

สาระส าคัญ ในข้ อ ความคิ ด ทางกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ ของปรี ดี ส่ว นใหญ่ ป รากฏให้ เ ห็ น
ในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับแรกของสยาม ที่ปรีดีมีส่วนในการก่อกาเนิดขึ้น
17
ปรี ดี พนมยงค์ , “ความเป็ นมาของชื่ อ “ประเทศสยาม” กั บ “ประเทศไทย”,” ใน สุ พจน์
ด่านตระกูล, ไทย หรือ สยาม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2545)
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ดังเช่นที่ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 2 โดยปรากฏแนวความคิดของปรีดีที่น่าสนใจ
ดังเช่นเมื่อครั้งที่ปรีดีดารงตาแหน่งผู้ สาเร็จราชการแทนพระองค์กระทาการแทนพระมหากษัตริย์
รวมถึงการที่ปรีดีให้ความเห็นชอบและยอมรับในประเด็ นเรื่องการเปลี่ยนจากคาว่ า “กษัตริย์ ”
มาเป็นคาว่า “พระมหากษัตริย์” ประเด็นเรื่อง การบัญญัติเพิ่มพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์
ให้ทรงเป็นพระประมุขสูงสุดของชาติและเป็นจอมทัพไว้ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นเพราะเหตุและปัจจัย
ในทางการเมืองในเวลาต่อมานั้นเอง อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสนใจที่สุดและเป็นเรื่องสาคัญ
เรื่ องหนึ่ งในแนวความคิ ด ของปรี ดี นั่ น คื อ ปรี ดี เห็ นว่ าแม้ บ ทบั ญญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญไทยไม่ มี
บทบัญญัติที่บังคับให้พระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณในที่ประชุมแห่งสภา ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญก่อนเข้ารับหน้าที่ก็ตาม แต่ปรีดีได้ให้ คุณค่าเรื่องนี้เป็น “ธรรมเนียมประเพณี
ท า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ” ที่ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ นั้ น ต้ อ ง ป ฏิ ญ า ณ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ห่ ง ส ภ า
“ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ” เช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร18
4.4 สภาผู้แทนราษฎร
แนวความคิ ด ทางกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของปรี ดี ที่ ส าคั ญ และน่ า สนใจที่ สุ ด คื อ
แนวความคิดว่ าด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” เพราะเป็นแนวความคิดเรื่องแรกที่ได้เข้ามาใน
ห้วงสานึกเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี ที่ได้รับรู้ซึมซับและปลูกฝัง
มาตั้ งแต่ส มัย ที่ยั งเป็น เด็ก มี ความต่อเนื่ องและมีพั ฒนาการสืบ ต่อมาตลอดช่ วงชีวิ ตของปรีดี
แน ว ค ว า ม คิ ด ข อง ป รี ดี ใ น ส่ ว น นี้ นั บ ว่ า มี ค ว า ม หนั ก แ น่ น มั่ น ค ง สื บ เนื่ อง ต ล อด ม า
ไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าใด ปรีดียังยืนยันในสาระสาคัญที่ว่า “สภาผู้แทนราษฎร”
ต้ องเป็ นสภาที่ มี ความเป็ นประชาธิ ปไตย คือ ต้ องมาจากการเลื อ กตั้ ง โดยราษฎร ไม่ ว่ า จะเป็ น
การเลื อ กตั้ ง โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มก็ ต าม การก าหนดโครงสร้ า งการปกครองใหม่
ในปฐมรัฐธรรมนูญ ปรีดีกาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นดัง “สภาสูงสุด
แห่งชาติ” คือ มีอานาจสูงสุดในบรรดาองค์กรทางรัฐธรรมนูญทั้งหลาย มีอานาจดูแลควบคุม
กิจการของประเทศ และมีอานาจประชุมกันถอดถอนฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายบริหารไม่มีอานาจยุบสภา
ผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด เป็นเพียง “สภาการบริหารราชการแผ่นดิน” ทาหน้าที่วางโครงการและ
นโยบายแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
สภาผู้ แทนราษฎรในฐานะที่ เป็ น ผู้ แทนของราษฎรผู้ เป็ นเจ้ า ของอ านาจอธิ ปไตยใน
ปฐมรัฐธรรมนูญนี้ มีอานาจในการพิจารณาคดีซึ่งกษัตริย์ต้องหาในคดีอาญาได้อีกด้วย อนึ่ง กษัตริย์
มีพระราชอานาจในการยับยังกฎหมายเพียง 7 วัน เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุผลเกี่ยวกับ
การประนีประนอมทางการเมือง สภาผู้แทนราษฎรตามแนวความคิดของปรีดี ในปฐมรัฐธรรมนูญ
จึงเปลี่ยนแปลงไปและสวนทางกับอานาจของกษัตริย์ที่มีมากขึ้น ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ
ต่อๆ มา อนึ่ง ปรีดีไม่เห็นด้วยสักเท่าใดนักกับการที่รัฐธรรมนูญใดจะกาหนดให้รัฐสภานั้นมี 2 สภา
18

ปรีดี พนมยงค์, “ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญเบื้องต้น กับการร่างรัฐธรรมนูญ,” ใน อ้างแล้ว
เชิงอรรถที่ 9, น. 253-256.
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คือ มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แต่ หากต้องมีสภาสูงหรือวุฒิสภาแล้ว ปรีดีเห็นว่าสมาชิก
ของสภาสูงอย่ างน้อยก็ควรมาจากการเลื อกตั้งโดยอ้อมของราษฎร และมี หน้าที่ เพียง “ยับยั้ง”
ร่างกฎหมายที่ สภาผู้แทนราษฎรเสนอ ประดุจห้ามล้อไม่ใช่เป็นการ “ถ่วง” ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
“ดุลยภาพแห่งอานาจ” ของระบบรัฐสภานั่นเอง
4.5 คณะกรรมการราษฎร
แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดีเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายบริหารนั้น ปรากฏให้
เห็ น เป็ น ครั้ ง แรกในปฐมรั ฐ ธรรมนู ญ โดยปรี ดี ใ ช้ ค าเรี ย กว่ า “คณะกรรมการราษฎร”
ในความหมายว่ า เป็ น “บุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ม อบหมายมาให้ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ น กรรมการ
ของราษฎร” ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ปรีดีมีแนวความคิด
ที่ ต้ อ งการให้ ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น คณะบุ ค ลที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ราษฎรอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น
ในปฐมรัฐธรรมนูญจึงกาหนดให้ คณะกรรมการราษฎรนั้นมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎร
และท าหน้า ที่ เพื่ อให้เป็น ไปตามวั ตถุที่ป ระสงค์ของสภาผู้ แทนราษฎรเท่ า นั้ น อย่ างไรก็ต าม
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของคณะกรรมการราษฎรปรากฏให้เห็นตลอดมา
โดยมี ก ารน าคณะกรรมการราษฎรไปเปรีย บเที ย บกั บ รูป แบบของ “คณะกรรมการกลาง”
ของประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่เรียกว่า “โปลิตบูโร” (Politburo) ไม่เพียงเท่านั้น
คณะกรรมการราษฎรยังถูกไปเปรียบเทียบกับคณะรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยทีเดียว
ซึ่งอันที่จริงแล้ว เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างขององค์กรในบทบัญญัติของปฐมรัฐธรรมนูญแล้ว
ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะคณะกรรมการราษฎรมาจากสภาผู้แทนราษฎร ที่ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
สมาชิ กจะต้ องมาจากการเลื อกตั้ ง ของราษฎรทั้ ง หมด และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ปฐมรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
คงสถานะของสถาบันกษัตริย์เอาไว้ โดยให้กษัตริย์มีสถานะเป็นประมุขของรัฐ ซึ่งการปกครอง
แบบคอมมิวนิสต์ไม่อาจเป็นไปได้เลย
4.6 ศาล
แนวความคิ ด ของปรี ดี ที่ เกี่ ย วกั บ องค์ กรศาลนั้ น ปรากฏให้ เห็ น น้ อยที่ สุ ด ในบรรดา
แนวความคิ ด ในเรื่ อ งอื่ น ๆ ก็ ว่ า ได้ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสภาพการณ์ ข องสยาม ที่ ต กอยู่ ภ ายใต้
“สภาพนอกอาณาเขต” จึงต้องระมัดระวังการแทรกแซงของต่างชาติเจ้าอาณานิคม อันจะกระทบ
ต่ อความเป็ นเอกราชทางการศาลของสยามในขณะนั้ น ทั้ งนี้ ปรี ดี ได้ กล่ าวถึ ง องค์ กรตุ ลาการ
ในอุดมคติไว้ว่า จะต้องเป็นองค์กรที่มีอิสระและดารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม ซึ่งอาจยังมีข้อวิจารณ์
ได้อยู่ว่ายั งไม่เพียงพอสาหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและนิติ รัฐ ที่นอกจากจะต้อง
ประกอบด้วยความเป็นอิสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิติรัฐแล้ว จะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ด้วย แม้ กระนั้นก็ตาม ปรีดีก็ได้ เป็นผู้ ริเริ่มที่ จะให้มี การตั้ ง “ศาลปกครอง” ขึ้นในประเทศไทย
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งรั ฐ กั บ เอกชนโดยให้ มี ส ภาพเช่ น เดี ย วกั บ
“สภาแห่ งรั ฐ ” (Conseil d'État) ของประเทศฝรั่ งเศส โดยเสนอให้ มี การตราพระราชบั ญญั ติ
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476
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4.7 สิทธิเสรีภาพทางรัฐธรรมนูญ
จิตสานึกแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ว่าด้วยความเสมอภาคนั้น
ได้เริ่มต้ นขึ้นนับแต่ปรีดีเรียนอยู่ ณ โรงเรียนกฎหมายดั งกล่าวแล้ว เมื่ อปรีดีร่วมกับเพื่ อนก่อตั้ ง
คณะราษฎรนั้นก็กาหนด วัตถุประสงค์สาคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือ ต้องดาเนินการให้สยามบรรลุ
หลัก 6 ประการ อันมีสาระสาคัญว่า 1. รักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายของประเทศไว้ให้มั่นคง
2. รักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. บารุงความสุข
สมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน
5. ให้ราษฎรได้มี เสรีภาพที่ไม่ขัดต่ อหลัก 4 ประการ ดังกล่ าวแล้ ว 6. ให้การศึกษาอย่างเต็มที่
แก่ ราษฎร หลั กการเหล่ านี้ ต่ อมาได้ กลายเป็ นหลั ก 6 ประการ ในประกาศคณะราษฎรที่ ปรี ดี
ได้แจกจ่ายให้ราษฎรได้อ่านในเช้าตรู่ของการอภิวัฒน์ คือ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
อันเป็ นการประกาศรับรองสิ ทธิ เสรีภาพทางรัฐธรรมนู ญของราษฎรในระบบกฎหมายไทยเป็ น
ครั้งแรกอีกด้วย
ปรีดีเห็นว่าประกาศคณะราษฎรที่ปรากฏหลัก 6 ประการดังกล่าว ตรงกับหลักการแห่งสิทธิ
มนุษยชน (Human rights) ที่ปรีดีได้ยกเป็น “ปฏิญญาแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญของสยาม” อันมี
ผลบังคับเสมอด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อมาได้รับการบัญญัติแทรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ 2475 และบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2489 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรีดีเห็นว่า “ได้บัญญัติ
ให้ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ ” หลัก 6 ประการ นี้ได้เป็นหลักหรือกรอบแนวนโยบาย
หลั ก ของรั ฐ บาล ในการบริ ห ารประเทศตลอดมานั บ แต่ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครอง
แต่ ต่ อ มาได้ ถู ก ตั ด ตอนและท าลายลงโดยการรั ฐ ประหารที่ เ ป็ น จุ ด เปลี่ ย นที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด
ในประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นการ
รั ฐประหารที่ ปรี ดี เห็ นว่ า ท าให้ ระบอบประชาธิ ปไตยหยุ ดชะงั กลงและการดึ งประเทศไทยให้
เดินถอยหลังเข้าคลองไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการทารัฐประหาร
ล้มล้างรัฐธรรมนูญเรื่อยมา
เมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็มักมีการใช้อานาจละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆ
มากมาย แม้รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ จะได้รับรองสิทธิเสรีภาพทางรัฐธรรมนูญไว้ ก็หมดความหมาย
ในทางกฎหมาย ขาดการบั งคั บใช้ อย่ างศั กดิ์ สิ ทธิ์ และต่ อเนื่ องอย่ างเป็ น ระบบ ปรี ดี พ ยายาม
นาประเทศไทยกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยอีกครั้ง โดยเป็นผู้นา “ขบวนการฟื้นฟูระบอบรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2492” แต่ประสบความล้มเหลว ในเวลาต่อมาปรีดีจึงได้เสนอ
แนวความคิดในการลบล้ างอิทธิ พลและซากของเผด็จการ ซึ่งสั นนิษฐานได้ว่า ปรีดีนาเสนอเพื่ อ
ต้องการลบล้ างผลพวงของการรัฐประหารครั้งนั้นและครั้งต่อๆ มาด้วย ทั้งนี้ เพื่อย้อนกลับไปสู่
อุดมการณ์ของคณะราษฎรและระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมบูรณ์ ฉบับ 2489 ซึ่งเป็นฉบับ
สุดท้ายที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์การอภิวัฒน์ของคณะราษฎรมา นับแต่การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นั่นเอง
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บทสรุป
แนวความคิ ด ทางกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของปรี ดี ก่ อก าเนิ ด และหล่ อ หลอมมาจาก
ประสบการณ์ชี วิต ของปรีดี ในแต่ล ะช่ว งชี วิ ต แนวความคิด ทางกฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ รวมถึง
การแสดงบทบาททางการเมืองของปรีดี มีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่การกินดีอยู่ดีของราษฎร ปรีดี
พยายามใช้ ระบบการเมื องที่ เป็ น ประชาธิ ป ไตยเบื้องต้น อัน มีรัฐ ธรรมนูญ เป็น กฎหมายสู ง สุ ด
เป็ นเครื่องมื อในการสร้า งระบบประชาธิ ปไตยในทางเศรษฐกิจ เพื่ อน าพาสยามไปสู่ระบอบ
ประชาธิ ปไตยสมบูรณ์ และเมื่อปรีดีได้ เข้าดารงตาแหน่งทางการเมื องในระบอบรัฐ ธรรมนู ญ
ปรีดีได้ใช้โอกาสนั้นดาเนินการให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของตนเองอย่างเต็มที่ ปรีดีต้องการให้
สยามเป็นรัฐที่คานึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและปิตุภูมิของราษฎรภายในรัฐ เป็นรัฐที่
ปกครองโดยรั ฐ ธรรมนู ญ ประชาธิ ป ไตยสมบู ร ณ์ แ บบราชอาณาจั ก ร มี ก ษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข
โดยที่พระองค์ไม่ได้ดารงตนเป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ของระบอบเท่านั้น หากแต่ยังทรงมีพระราช
อานาจในทางความเป็ นจริงในบางเรื่องด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งพระราชอานาจในการปกป้ อง
และพิ ทั กษ์ รั ฐธรรมนู ญ มี รั ฐสภาแบบสภาเดี ยวคื อ สภาผู้ แทนราษฎร และมี ส มาชิ ก ที่ ม าจาก
การเลือกตั้ ง ของราษฎรทั้ งหมด หากจะต้ องมี สองสภาคือ ทั้ง สภาผู้ แทนราษฎรและวุ ฒิส ภา
สมาชิกของทั้งสองสภาก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของราษฎรเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น วุฒิสภา
ต้องมีเพียงอานาจหน้าที่ในการกลั่นกลองร่างกฎหมายเท่านั้น มีฝ่ายบริหารที่ปฏิบัติเพื่อราษฎร
อย่างแท้จริง และมีฝ่ายตุลาการที่มีอิสระและดารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนู ญที่ ว่ าด้ วยสิ ทธิ เสรีภาพทางรั ฐธรรมนู ญแล้ ว ปรีดี ไ ด้ ใ ห้ คุ ณ ค่ า หลั ก 6 ประการ
ของคณะราษฎรให้เป็น “ปฏิญญาแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญของสยาม” อันมีผลบังคับเสมอ
ด้วยบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพทางรัฐธรรมนูญอีกด้วย
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