สุนทรพจน์และสาร
ท่านผู้หญิงพูนศุข   สืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการณ์ในด้านความเสมอภาค

ประชาธิปไตย และสันติภาพ ฯลฯ ของนายปรีดี  พนมยงค์  โดยท่านดำรงตำแหน่งประธาน

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์  เกียรติภูมิของท่านผู้หญิงพูนศุข  ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม

ไทย โดยส่วนใหญ่แล้ว ท่านมีความยินดีเป็นประธานในงานตามคำเชิญของคนรุ่นใหม่ ซึ่ง
ท่านให้ข้อคิดจากประสบการณ์ของตน ดังได้ถ่ายทอดเป็นสุนทรพจน์และสารต่างๆ

คำกล่าวเปิดงาน

“โครงการอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ ...สู่ศตวรรษปรีดี พนมยงค์”
ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อ ๖๗ ปีก่อนของวันนี้ เวลาย่ำรุ่งของวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทหารบก ทหารเรือ
และพลเรือนในนามของคณะราษฎร ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยยึดหลัก ๖ ประการเป็นปรัชญาของการดำเนินการ
๖๗ ปีผ่านไป อุดมการณ์ของคณะราษฎรยังมิได้ลุล่วงดังเจตนารมณ์ของผู้ก่อการครั้งนั้นด้วย
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลายๆ ด้าน ดังนั้น เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานให้หลัก ๖ ประการของ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ปรากฏเป็นจริง
วันนี้ เป็นที่น่าชื่นชมว่าคนรุ่นใหม่ได้ประกาศเจตจำนงอันมุ่งมั่นที่จะสืบสานหลัก ๖ ประการของ
คณะราษฎร เพื่อเอกราชสมบูรณ์ในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจ เพื่อความปลอดภัยและสันติสุข
ของราษฎร เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร เพื่อสิทธิเสมอภาค เพื่อให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็น
อิสระ เพื่อการให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร กล่าวคือเพื่อนำสังคมไทยสู่สังคมประชาธิปไตย
มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ...ในศตวรรษที่ ๒๑
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดงาน “โครงการอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ ...สู่ศตวรรษปรีดี พนมยงค์”
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คำกล่าวขอบคุณ

ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม “๑๐๐ ปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์”
ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔
ณ อนุสรณสถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้บรรจุชื่อไว้ ในปฏิทินเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลกในช่วง ค.ศ. ๒๐๐๐ ค.ศ. ๒๐๐๑ (หรือ พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๔) ในการนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจอย่างดีจาก
“คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย์ปรีดี พนมยงค์”
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะด้วยความแข็งขันของหน่วยงานองค์กรเอกชน บุคคลต่างๆ และ
เยาวชนชายหญิงที่มีความเคารพศรัทธานายปรีดี พนมยงค์ ในการจัดกิจกรรมหลากหลายในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อเชิดชูและสืบสานเจตนารมณ์เพื่อชาติและราษฎร
ของคนดีศรีอยุธยาดังเช่นการจัดงานฉลอง ๑๐๑ ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ศกนี้
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและ
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีส่วนร่วมให้งานลุล่วงสมประสงค์
ข้าพเจ้าขอขอบคุณหน่วยงานองค์กรเอกชน และบุคลากรที่ ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกายและ
สติปัญญาในงานฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ ตลอดระยะเวลา ๑ ปีกว่าที่ผ่านมา
ขอให้กุศลกรรมของท่านทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีงาม อันเป็นสิริมงคล
ในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นเทอญ
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คำกล่าวเนื่องในโอกาสเปิดการแสดง
“ปรีดีคีตานุสรณ์” ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
ณ โรงละครแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย
เรียน มาดามหงวนทิบิ่นห์
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ท่านผู้มีเกียรติ
ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรษุ อาวุโสของประเทศไทย ทีอ่ งค์การ UNESCO ได้
ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๑ ข้าพเจ้ามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่
ศิลปินไทยร่วมเวทีกบั ศิลปินเวียดนามแสดงซิมโฟนี “ปรีดคี ตี านุสรณ์” ซึง่ กำลังจะนำเสนอท่านผูช้ มในคืนวันนี้
ขณะมีชีวิตอยู่ นายปรีดี พนมยงค์ มีความเห็นอกเห็นใจ และยืนเคียงข้างเวียดนามที่ต่อสู้การรุกราน
ของจักรวรรดินิยม เพื่อเอกราช เอกภาพและสันติภาพเสมอมา และได้ก่อเป็นมิตรภาพอันลึกซึ้งและ
ยาวนานกับประธานโฮจิมินห์
วันนี้ ข้าพเจ้า–ภรรยาของนายปรีดี พนมยงค์ มีอายุ ๙๑ ปีแล้ว ปรารถนาทีจ่ ะมอบการแสดงซิมโฟนี
“ปรีดีคีตานุสรณ์” ในคืนนี้ ให้เยาวชนไทยและเวียดนามสืบทอดมิตรภาพระหว่างราษฎรทั้งสองประเทศที่
ผู้อาวุโสของเราได้ร่วมกันสร้างไว้แล้วนั้นยั่งยืนสืบต่อไป
ในโอกาสเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าขอมอบวิดีทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ๑ ใน ๑๐๐ เรื่อง
ภาพยนตร์ที่องค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นภาพยนตร์มรดกโลก ที่นายปรีดี พนมยงค์ สร้างขึ้นเมื่อ
ค.ศ. ๑๙๔๐ (พ.ศ. ๒๔๘๒) เพื่อเป็นบรรณาการสันติภาพโลก ให้กับหอภาพยนตร์เวียดนาม ในอันที่จะ
เผยแพร่ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทกุ ท่าน และขอให้มติ รภาพระหว่างราษฎรไทยกับเวียดนามมัน่ คงสถาพรตลอดไป
ขอบคุณค่ะ
329

สารจากประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
(ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์)
“จงเป็นส่วนร่วมเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์”

โครงการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๔๗
ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมกับ
การมีมนุษยชาติในโลกนี้ ต่อมาระบอบประชาธิปไตยได้ถูกทำลายโดยอำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จหลาย
ยุคหลายสมัยแต่มนุษย์เรามิได้หวั่นไหวและย่อท้อในการช่วงชิงประชาธิปไตยกลับคืนมา
เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ และเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๖ เป็นสองกรณีตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ที่จารึกในประวัติศาสตร์สยามประเทศ
หากไม่มีส่วนร่วมของราษฎรไทย ก็จะไม่มีประชาธิปไตยในวันนี้
ถึงกระนั้น สังคมไทยยังมิได้มีระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ อำนาจการ
ปกครองทางเศรษฐกิจและการเมืองยังอยู่ในมือของคนส่วนน้อย
บนเส้นทางประชาธิปไตย ‘ไม้ผลัด’ ได้เปลีย่ นจากมือคนรุน่ ก่อนสูค่ นรุน่ ใหม่ รุน่ แล้วรุน่ เล่า เด็ก
และเยาวชนในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า คือ ผูส้ บื สานจิตใจประชาธิปไตย และจะนำไม้ผลัดสูเ่ ส้นชัย
การมีส่วนร่วมในวิถีประชาธิปไตยมีมากหลายรูปแบบ ศิลปะเป็นรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนจิตสำนึก
ประชาธิปไตย อันเป็นที่มาของโครงการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งในครั้งนี้สถาบันปรีดี
พนมยงค์ ร่วมกับมูลนิธิ ๑๔ ตุลา จัดให้มีการประกวดในหัวข้อ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
เป็นที่น่ายินดีว่า เด็กและเยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวด รวม ๑,๑๒๕
ชิ้น แต่ละภาพสะท้อนความคิดใสซื่อ บริสุทธิ์ ทว่าหนักแน่นเพียงพอที่ผู้ใหญ่จะต้องตระหนักบทบาท
และหน้าที่ของตนในการเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพื่อสังคมประชาธิปไตย
สมบูรณ์บังเกิดขึ้นในแผ่นดินสยาม
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ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
“Outstanding Women in Buddhism Awards” แห่งสหประชาชาติ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘
ณ ตึกสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอขอบคุณองค์การสหประชาชาติที่ได้มอบรางวัล “Outstanding Women in
Buddhism Awards” ให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้
ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวพุทธศาสนิกชน ตั้งแต่เยาว์วัยบิดามารดาได้ปลูกฝังให้ลูกๆ ยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนา
เมือ่ แต่งงานมีครอบครัว สามีขา้ พเจ้าได้ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ีในการยึดหลักธรรมะเป็นสรณะ
ชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา ๙๓ ปี มีทั้งความสุขและความทุกข์ ความสำเร็จและความผิดหวัง
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้ช่วยให้ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่ได้ หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ว่านั้น คือ
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารํิ			
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา ทั้งในยามสันติ ยามสงคราม
และยามที่ชีวิตผันผวน โดยทำตามหน้าที่อย่างรับผิดชอบและตั้งสติอยู่เสมอ เราทุกคนจะประสบ
สันติสุขในใจ
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้กัลยาณมิตรทั้งหลาย จงประสบแต่สันติสุขตลอดไป
ขอขอบคุณ
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สารจากประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
(ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์)
“ประชาธิปไตยคือหัวใจของสันติภาพ”
โครงการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑๑
๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ด.ญ.ซาดาโกะ ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส ทางกายและทางจิตใจ โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว
รุมเร้า อันเนื่องจากหนูน้อยได้รับกัมมันตภาพรังสีจากระเบิดปรมาณูที่เครื่องบินกองทัพสหรัฐอเมริกา
ทิ้งลงมาที่เมืองฮิโรชิมา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘
ซาดาโกะ เชื่อในนิยายปรัมปราของญี่ปุ่น เธอเพียรพับนกกระเรียนกระดาษด้วยความยาก
ลำบาก ต้องใช้ความอดทนสูง พับทีละตัวทีละตัว จาก ๑ ตัว ค่อยๆ เพิ่มเป็น ๖๔๔ ตัว แต่แล้วเธอก็
พ้นทุกข์ไปก่อนที่จะพับนกตัวที่หนึ่งพันตามที่ปรารถนาไว้ และมิสามารถเป็นนักกีฬาดั่งใจฝัน
ถ้าไม่มีสงคราม ไม่มีระเบิดปรมาณู ซาดาโกะ คงไม่ต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควร อายุเธอเพียง
๑๒ ปี เท่านั้น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มิได้มีแต่ซาดาโกะเป็นเหยื่อของสงคราม คนไทยลูกเด็กเล็กแดง
ผู้หญิงผู้ชาย ผู้เฒ่า ผู้แก่ ก็เป็นเหยื่อสงครามเช่นกัน
คนไทยเรารักชาติ ไม่ยอมให้ต่างชาติมาเหยียบย่ำเอกราช อธิปไตย เสรีไทยคือผู้รับใช้ชาติที่
หาญกล้า จนในที่สุดขับไล่ผู้รุกรานออกจากผืนแผ่นดินไทย ประกาศสันติภาพเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ให้ชาวโลกรับรู้
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๖๐ ปีผ่านไป ความรุนแรงและสงครามน้อยใหญ่ มิได้มลายสูญหายไป ในประเทศไทยอันเป็น
ที่รักของเรา ยังปรากฏความรุนแรงในระดับต่างๆ มีให้เห็นและนับวันทวีความร้อนแรง
เสียงเรียกหาสันติภาพและสันติสุขดังกระหึ่มทั่วทุกสารทิศ
สันติภาพจะบังเกิด คงอยู่ มั่นคงถาวรนั้น ควบคู่กับสันติธรรม และประชาธิปไตยของทุกเพศ
ทุกวัย ทุกชนชาติทุกศาสนา
มนุษย์ต้องมีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขจัดความเห็นแก่ตัว
และการเอารัดเอาเปรียบ
ทุกคนทำจิตให้สงบภายใน ก็จะได้รับสันติสุขเคียงกายตลอดกาล
ในโอกาส ๖๐ ปีวันสันติภาพไทย หลานๆ ที่เป็นเด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ภาพศิลปะ
นำเสนอในหัวข้อ “ประชาธิปไตยคือหัวใจของสันติภาพ” หวังว่าผู้ใหญ่จะได้รับอนุศาสน์จากการนี้
เด็กและผู้ใหญ่จงประสานใจ และประสานมือกันจรรโลงสันติภาพให้อยู่คู่โลกใบนี้เถิด!
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คำกล่าวเปิดประติมากรรม

“การก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”
ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
ณ ลานกำแพงประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณาจารย์และนักศึกษา
ท่านผู้มีเกียรติ
เมื่อ ๗๑ ปีก่อน มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ได้ถือกำเนิดโดยมีปรัชญาว่า
“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็น
สิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา” ซึ่งเป็นการสานต่อหนึ่งในหลัก
๖ ประการของคณะราษฎร ๒๔๗๕ ให้ปรากฏเป็นจริงในแผ่นดินสยาม
๗๑ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นสถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะนักศึกษาและ
ผลิตบัณฑิตจำนวนมาก ที่พร้อมด้วยวิชาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ
จึงหวังว่า ในวันนี้และวันข้างหน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะยึดมั่นเจตนารมณ์เสรีภาพในการ
ศึกษาเพื่อมวลราษฎรไทย เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์ ข้าพเจ้าขอเปิดประติมากรรม “การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” ให้คงอยู่คู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดกาล
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แนะนำหนังสือ “กฎหมายตราสามดวง”
ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านประธานรัฐสภา
ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ท่านผู้มีเกียรติ
ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างมากที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เปิดงานการแนะนำหนังสือ “กฎหมายตรา
สามดวง” ในวันนี้ งานนี้นับว่ามีความสำคัญ เพราะสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ริเริ่มจัดทำในโอกาสครบ
รอบ ๒๐๐ ปี ของการชำระกฎหมายตราสามดวง ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ประจวบกับเป็นโอกาสครบรอบ
๑๐ ปีของการก่อตั้งสถาบันปรีดี พนมยงค์
นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนักนิติศาสตร์ที่มีความสนใจและให้ความสำคัญแก่ประวัติศาสตร์
กฎหมายไทยเป็นอย่างมาก ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๓ นายปรีดี พนมยงค์ ได้ริเริ่มพิมพ์ส่วนหนึ่งของ
กฎหมายตราสามดวง โดยรวบรวมกฎหมาย ๙ เรื่อง ตามฉบับหลวงในหนังสือประชุมกฎหมายภาค ๑
ต่อมาเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแล้ว นายปรีดี พนมยงค์ เห็นว่าน่าจะได้
รวบรวมกฎหมายตราสามดวงให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามต้นฉบับ จึงได้มอบให้ศาสตราจารย์
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โรแบรต์ แลงกาต์ เป็นผู้รวบรวมและจัดทำ และให้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็น
ผู้จัดพิมพ์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ถึง ๒๔๘๒
กฎหมายตราสามดวงที่แนะนำในงานนี้เป็นฉบับที่นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ริเริ่มจัดทำเมื่อ
๖๖ ปีมาแล้วเป็นหลัก จึงถือได้ว่าเป็นการสืบสานการริเริ่มและผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ในทาง
ประวัติศาสตร์กฎหมายให้แพร่หลายต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง
ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมการดำเนินงานจัดพิมพ์หนังสือนี้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีแก่สถาบันปรีดี พนมยงค์ และ
ขอขอบคุณนายกำธร เลี้ยงสัจธรรม บรรณาธิการ ที่ได้ทุ่มเทแก่งานนี้ รวมทั้งสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวได้อย่างงดงามสมบูรณ์
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานแนะนำหนังสือ “กฎหมายตราสามดวง
ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง แก้ไขปรับปรุง” หวังว่าหนังสือนี้จะยังประโยชน์
แก่นักนิติศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอขอบคุณ
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คำกล่าวในพิธี

เปิดป้ายชื่อ “ถนนปรีดี พนมยงค์”
ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านผู้มีเกียรติ
พี่น้องชาวอยุธยา
วันนี้ตรงกับวันที่ ๒ พฤษภาคม เมื่อ ๒๓ ปีก่อน นายปรีดี พนมยงค์ ในวัย ๘๓ ปี ได้ละสังขาร
อย่างสงบที่บ้านพักชานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
วันนี้ ชาวอยุธยา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา นายกเทศมนตรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกสมาคม
ชาวกรุงศรีอยุธยา ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ได้มาชุมนุมกัน
ณ เชิงสะพานปรีดี-ธำรง เพื่อร่วมกันเปิดป้ายชื่อถนน “ปรีดี พนมยงค์” อันเป็นชื่อของลูกชาวนา
กรุงเก่า ที่ได้รับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความสามารถ ฝากผลงานเป็นที่ประจักษ์ในตำแหน่ง
หัวหน้าคณะราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๕ ฝ่ายพลเรือน ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง รัฐมนตรีหลายกระทรวง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย นายก
รัฐมนตรี และรัฐบุรุษอาวุโส
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และในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
นายปรีดี พนมยงค์ ผูกพันกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยิ่ง ปรารถนาให้บ้านเกิดเมืองนอน
มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทันสมัย จึงได้ริเริ่มปรับปรุงและดำเนินการหลายโครงการดังเป็นที่
ทราบ
ส่วนข้าพเจ้านั้น ก็เป็นลูกหลานชาวกรุงเก่า มีบรรพบุรุษตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณป้อมเพชร์
สืบมาจากครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จึงได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “ณ ป้อมเพชร์” พระยา
ไชยวิชิตสิทธิสาตรา ปู่ของข้าพเจ้า เป็นผู้รักษากรุงฯ หรือเทียบเท่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน
ดังนั้น การตั้งชื่อถนน “ปรีดี พนมยงค์” ในวันนี้ นำความปลื้มปีติและเป็นเกียรติมาสู่ข้าพเจ้า
และครอบครัว บรรดาศิษย์และผู้ศรัทธาในผลงานของนายปรีดี พนมยงค์
ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่น้องชาวอยุธยาทุกท่านที่ระลึกถึงคุณความดีของนายปรีดี พนมยงค์
ในขณะที่มีชีวิตอยู่ นายปรีดี พนมยงค์ มิได้เรียกร้องหรือมุ่งหวังทวงตำแหน่งในราชการหรือ
รับประโยชน์ด้านทรัพย์สินเงินทองมาเป็นรางวัลตอบแทน ด้วยถือว่า การกระทำทั้งหลายเป็นไปด้วย
เจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อสนองคุณชาติและแผ่นดินเกิดเพียงเท่านั้นเอง
วันนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์สัจธรรมในพุทธวจนะที่นายปรีดี พนมยงค์ ยึดเป็นหลักประจำใจ
และปฏิบัติตลอดมา
“อโถ สุจิณฺณสฺส ผลํ น นสฺสติ”
“ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย”
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“การประชุมวิชาการ ปรีดี พนมยงค์ ภาคแรก”
ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓๗ สำนักงานศาลปกครอง
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กทม.

ท่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวฝรั่งเศส,
นักศึกษาปริญญาเอก และ
ผู้มีเกียรติในที่ประชุมแห่งนี้ทุกท่าน
ข้าพเจ้ายินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเข้าร่วมในที่ประชุมวิชาการกฎหมาย
ปกครอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างนักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและชาวไทย แม้โดยสภาพ ดินแดนของประเทศ
ทั้งสองจะห่างไกลกัน แต่เชื่อว่า สถานที่แห่งนี้จะเปิดโอกาสแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา และผู้ใฝ่ใจ
ทั้งหลายได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี
ข้าพเจ้าขอชื่นชมความก้าวหน้าในวิชากฎหมายปกครอง อีกทั้งความมั่นคงสถาพรแห่งองค์กร
ตุลาการทางปกครอง ที่ได้ธำรงสถานะเป็นผู้ประกันความศักดิ์สิทธิ์แห่งหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม
ดังปรากฏเป็นประจักษ์แก่ราษฎรไทยโดยส่วนรวมตลอดมา
สำหรับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ นั้น เป็นอาจารย์ผู้บรรยายคนแรกในวิชากฎหมาย
ปกครอง และร่วมกับคณะราษฎรผลักดันให้เกิดคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีหน้าที่ในส่วนคดีปกครอง
ในเวลาต่อมา
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ข้าพเจ้าใคร่จะเห็นนักกฎหมายและตุลาการฝ่ายปกครองของไทย เพียรสืบต่อภารกิจอันสำคัญนี้
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังทัศนะ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในการปฏิบัติหน้าที่ และการเคารพ
กฎหมาย ดังในอารยประเทศทั้งหลาย ด้วยเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวดเพื่อจรรโลงหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม
และระบอบประชาธิปไตยอันเป็นสิ่งพึงปรารถนาสูงสุดของราษฎรไทยไว้นั่นเอง
ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมและขออำนวยพรให้สัมฤทธิผลตามที่มุ่งไว้ จงทุกประการ
ขอขอบคุณทุกท่าน
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