
	 เฉกเช่น	 “ลิขิตชีวิต	 ลิขิตประสบการณ์”	 ท่านผู้หญิงพูนศุข	 พนมยงค์	 

ให้สัมภาษณ์สิ่งที่รู้ เห็น	 รู้สึก	 มองสถานการณ์และเหตุการณ์ผันผวนปรวนแปรของ	 

บ้านเมือง	และสิ่งที่แผ้วพานมาในชีวิตของท่านอย่างตรงไปตรงมา	

บทสัมภาษณ์	



พูนศุขในยาม ๘๐ ปี ที่ไม่มีปรีดี อยู่เคียงข้าง 
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ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต


ท่านผู้หญิงพูนศุข
พนมยงค์*


พระธรรมปิฎก
 (ป.อ.ปยุตฺโต)
 เคยเขียนบทความกล่าวถึงท่าน


ผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้หญิงมีอายุครบ ๘๔ ปี 

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๙ ว่า 

“ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ มิใช่เป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่มีชื่อผ่าน

เข้ามาในประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นภริยาของท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี 

พนมยงค์ เท่านั้น  แต่ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็น

ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งทีเดียว อย่างน้อย ในกระแสแห่งความผันผวน  

ปรวนแปรของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุขถูกกระทบ

กระแทกอย่างหนักหน่วงรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดช่วงเวลายาวนาน 

ท่านผู้หญิงรู้เห็น รู้สึก มองสถานการณ์และเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร 

รวมทั้งนำชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครอบครัวลุล่วงผ่านพ้น  

มาได้อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาอย่างมาก” 

* พิมพ์ครั้งแรกใน นิตยสาร   
สารคดี ปีที่ ๑๖ ฉบบัที ่๑๘๒ 
(เมษายน ๒๕๔๓), หน้า ๙๘  
๑๑๐ 
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ท่านผู้หญิงพูนศุขเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ ในตระกูล ณ ป้อม-

เพชร์ ซึ่งเป็นตระกูลขุนนาง บิดาของท่าน คือ พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์

ธรรมธาดา เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกของประเทศ  เมื่ออายุไม่ถึง 

๑๗ ปีเต็ม ท่านผู้หญิงก็สมรสกับนายปรีดี พนมยงค์ ดอกเตอร์หนุ่ม  

นักกฎหมายชื่อดังในสมัยนั้น 

สี่ปีต่อมา สามีของท่านก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

สยาม ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย 

อายุได้ ๒๒ ปี ท่านผู้หญิงต้องลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศ

เนื่องจากนายปรีดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์* และเมื่อกลับมาจาก

ต่างประเทศ ท่านก็ต้องติดตามนายปรีดีไปทุกหนทุกแห่ง ในฐานะภรรยา

ของสามีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวง

การต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง  อายุเพียง ๒๘ ปี ท่านก็ได้รับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้า

ว่า “ท่านผู้หญิง”  

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท่านผู้หญิงพูนศุข ภรรยาผู้สำเร็จ

ราชการแทนพระองค์ เข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทย ทำงานใต้ดินส่งข่าว

* ดูประกอบหน้า ๑๑๔ ในหนังสือเล่มนี้ 
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ออกนอกประเทศให้แก่สัมพันธมิตรในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย 

หลังจากนายปรีดีลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นาน ก็

ถูกนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับกรณีสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในที่สุดทหารกลุ่มหนึ่งได้

ก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ขับรถถังมาจ่อหน้า

ทำเนียบท่าช้าง และสาดกระสุนเข้าไปในบ้านที่ท่านผู้หญิงและลูกๆ 

พำนักอยู่ เหตุการณ์นั้นทำให้นายปรีดีต้องหนีตายไปอยู่ต่างประเทศ 

ต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่ออายุได้ ๔๐ ปี ท่านผู้หญิงและลูกชายถูก

อำนาจเผด็จการสั่งจับกุมคุมขังในข้อหากบฏภายในและภายนอกราช

อาณาจักร จนท่านผู้หญิงไม่อาจทนอยู่เมืองไทยได ้ ตัดสินใจติดตามไป

อยู่กับนายปรีดีที่ประเทศจีนและฝรั่งเศสเป็นเวลา ๓๐ กว่าปี จนกระทั่ง

สามีอันเป็นที่รักได้จากไปเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 

นายปรีดี พนมยงค์ เคยเขียนจดหมายถึงท่านผู้หญิงพูนศุข เนื่อง

ในโอกาสครบ ๔๐ ปีแห่งการสมรสว่า 

“ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น น้องได้ปฏิบัติเปนภรรยาที่ดียิ่ง พร้อม

ด้วยความอุทิศตน เสียสละทุกอย่างเพื่อพี่ และเพื่อราษฎรไทย แม้ว่า

ขณะนี้น้องได้รับความลำบากเนื่องจากความอยุติธรรมของศัตรูที่ปองร้าย 

แต่วันใดวันหนึ่งในภายหน้า คุณความดีของน้องก็จะต้องปรากฏขึ้นแก่

มวลราษฎรไทย...”  
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วันนี้ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ในวัย ๘๙ ปี ความทรงจำยัง  

แจ่มชัด จะมาเล่าประวัติศาสตร์บทหนึ่งผ่านภาพอดีตของท่านให้ลูก

หลานได้ฟัง... 

 

สารคดี
:
ท่านผู้หญิงกับอาจารย์ปรีดีรู้จักกันได้อย่างไรครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: เป็นญาติห่างๆ กัน  นายปรีดีแก่กว่าฉัน ๑๑ ปี 

พ่อของฉันและพ่อของนายปรีดีเป็นญาติกัน จึงฝากฝังบุตรชายให้มา

เรียนกฎหมายในกรุงเทพฯ นายปรีดีนี่มาอยู่ที่บ้าน จึงรู้จักกันตั้งแต่ฉัน

อายุเก้าขวบ  พอเรียนจบได้เป็นเนติบัณฑิต แล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อทาง

กฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาเจ็ดปี พอนายปรีดีกลับมาฉันอายุ 

๑๖ ปี นายปรีดีกลับมาถึงเมืองไทยวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๐ กว่าจะ

แต่งงานก็เดือนพฤศจิกายน ๒๔๗๑  

ตอนที่นายปรีดีพาพ่อจากอยุธยามาขอหมั้น ฉันยังไปเรียนหนังสือ

ที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ตามปรกติ  ตอนนั้นฉันเรียนอยู่ 

standard 7  ตามหลักสูตรนี้เรียนภาษาไทยวันละชั่วโมงเท่านั้น วิชาอื่น

สอนเป็นภาษาต่างประเทศหมด เมื่อนายปรีดีมาสู่ขอ คุณพ่อฉันก็ยอม

และไม่ได้เรียกร้องอะไรนอกจากแหวนเพชรวงหนึ่ง 
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สารคดี
 :
 ตอนนั้นอาจารย์ปรีดีถือเป็นคนเด่นในหมู่ข้าราชการ


ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: สมัยนั้นดอกเตอร์มีไม่กี่คน  ผู้ที่มารดน้ำในงาน

แต่งงานบางท่านก็อวยพรว่า จะโชคดีมีโอกาสเป็นเสนาบดีแน่นอน  

ตอนนั้นนายปรีดีเพิ่งได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นรอง

อำมาตย์เอกหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เราแต่งงานวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๔๗๑  เราหมั้นกันก่อนประมาณหกเดือน เพราะต้องรอเรือนหอที่  

คุณพ่อคุณแม่สร้างให้เป็นของขวัญ ซึ่งอยู่ในบ้านป้อมเพชร์ ถนนสีลม 

เวลานี้โดนรื้อกลายเป็นถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ ตรงหัวมุมถนนสีลม

ตัดกับถนนสายใหม่นั่นแหละ  พอเรือนหอสร้างเสร็จเราก็แต่งงาน 

 

สารคดี
:
สมัยก่อนถนนสีลมเป็นอย่างไรครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : เปลี่ยว ถนนสีลมเพิ่งมามีรถรางทีหลัง ตอนที่

ครอบครัวเรามาอยู่ใหม่ๆ เปลี่ยวมาก มีป่าช้าฝรั่ง มีคลอง แล่นเรือได้ดี 

อะไรอย่างนี้  คุณพ่อชอบฝึกพวกลูกๆ คือมีบ้านเพื่อนอยู่ถนนสาทร

เหนือ กลางคืนพาลูกๆ ไปบ้านเพื่อน ท่านเดินนำหน้า ฉันอยู่สุดท้าย  

จนเคยแล้ว มันเป็นถนนดินเล็กๆ ไม่มีไฟฟ้าเลย ต้องถือไฟฉายไป อย่า

ว่าแต่ผู้ร้าย แม้แต่งูเงี้ยวเขี้ยวขอก็อาจจะมี แต่สมัยก่อนจากสีลมไป

ราชดำเนินก็ไม่ไกล ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงเพราะรถไม่ติด กลายเป็นรู้สึกว่า

เดี๋ยวนี้ไกลกว่า 

ลงนามอวยพร 
งานแต่งงาน ปรีดี-พูนศุข 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๑ 
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สารคดี
 :
 อยากให้ท่านผู้หญิงช่วยเล่าเหตุการณ์ในเช้าวันที่
 ๒๔

มิถุนายน
๒๔๗๕
ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ตอนนั้นอายุ ๒๐ ไม่รู้เรื่องว่าจะเกิดอะไร ก่อนหน้า

นี้นายปรีดีเคยมาขออนุญาตว่าจะไปบวช ฉันก็ยินดีอนุโมทนา นายปรีดี

บอกว่าวันที่ ๒๓ มิถุนายน จะไปหาบิดามารดาที่อยุธยาเพื่อขอลาบวช 

พอวันนั้นนายปรีดีกลับจากทำงานมาถึงบ้าน จากนั้นฉันก็นั่งรถไปส่ง

พร้อมลูกตัวเล็กๆ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกต  

ขากลับยังแวะเยี่ยมเพื่อนที่จุฬาฯ นั่นคือเหตุการณ์วันที่ ๒๓ พอตก  

กลางคืน ลูกคนที่ ๒ ร้องไห้ เวลานั้นมีลูกสองคน คือลลิตาและปาล  

ลูกปาลส่งเสียงร้องไม่หยุด คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บนตึกใหญ่ท่านก็ให้คน  

มาถามว่าเป็นอะไร ฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร แต่ตลอดคืนใจคอไม่ดี   

เป็นห่วงนายปรีดีว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่  

จนเช้ารุ่งขึ้นของวันที่ ๒๔ มิถุนายน จำได้ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝน

ตกปรอยๆ ตามปรกติเราจะถ่ายรูปลูกๆ เป็นระยะ ลูกปาลอายุครบ  

หกเดือนจึงเอามาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ อุ้มลงไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่

ตึกใหญ่ของคุณพ่อ พอสักครู่ท่านเจ้าพระยายมราช บ้านอยู่ศาลาแดงที่

เป็นดุสิตธานีเวลานี้ ท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ เป็นน้าของคุณแม่ ฉันเรียก

ท่านว่าคุณตา ก็มาที่บ้านป้อมเพชร์ ท่านถามว่ารู้เรื่องมั้ย เกิดเรื่องใหญ่ 

คนเรือของท่านที่อยู่ใกล้บางขุนพรหมมารายงานท่านว่า ที่วังบางขุน

พรหมมีทหารมาจับทูลกระหม่อมชาย 

เหตุการณ์วันที่ ๒๓   
พอตกกลางคืน   
ลูกคนที่ ๒ ร้องไห้ 
เวลานั้นมีลูกสองคน  
คือลลิตาและปาล   
ลูกปาลส่งเสียงร้อง  
ไม่หยุด คุณพ่อคุณแม่  
ที่อยู่บนตึกใหญ่ท่าน  
ก็ให้คนมาถามว่าเป็น
อะไร ฉันก็ไม่ทราบว่า
เป็นอะไร แต่ตลอดคืน
ใจคอไม่ดี เป็นห่วง  
นายปรีดีว่าจะเป็น
อันตรายหรือไม่  
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สารคดี
:
 หมายถึงสมเด็จฯ
 กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 ซึ่งเวลา
นั้นทำหน้าที่เป็นผู้รักษาพระนครแทนพระองค์นะครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: คนที่บ้านเราไม่รู้เรื่องเลย ไกลปืนเที่ยง อยู่ถึงสีลม 

จะไปรู้เรื่องได้อย่างไร เรื่องมันเกิดแถวบางขุนพรหม เจ้าพระยายมราช

ท่านก็จะให้คุณพ่อออกไปสืบ ที่บ้านมีแต่รถเก๋ง ท่านก็บอกอย่าขี่รถเก๋ง

ไปนะ เดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้ พอดีมีเจ้าคุณเพื่อนอีกคนหนึ่ง มีรถประทุน

มาที่บ้าน ก็เลยชวนนั่งรถประทุนไปด้วยกัน 

คุณแม่บอกเจ้าคุณยมราชให้พักอยู่ที่บ้านด้วยกันก่อน เพราะท่าน

เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คุณแม่เกรงว่าไม่ปลอดภัย สักครู่ภรรยา  

คนหนึ่งของท่านก็ตามมาหาท่าน เล่าให้ฟังว่าเดินผ่านมาทางโรงพิมพ์  

นิติสาส์นที่ศาลาแดง ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ส่วนตัวของนายปรีดี พิมพ์หนังสือ

กฎหมายเผยแพร่ บอกว่าเห็นมีรถทหารและทหารหลายคนมาอยู่ที่หน้า

โรงพิมพ์ ฉันชักจะกลัว พอสักครู่คนที่โรงพิมพ์ก็วิ่งหน้าตื่นมาบอกว่า 

ทหารมาให้พิมพ์ใบปลิว จึงสั่งว่าทหารจะให้พิมพ์อะไรก็ทำให้หมด ตอน

หลังจึงรู้ว่า มีการเรียงพิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะทหารมาถึงก็พิมพ์เลย 

ตอนบ่าย คุณพ่อกับเจ้าคุณที่ไปสืบกลับมา ได้ความว่ามีหัวหน้าชื่อ

พระยาพหลฯ ทำการจับเจ้านาย แล้วเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไร 
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สารคดี
 :
 ตอนนั้นท่านผู้หญิงทราบหรือยังครับว่าอาจารย์ปรีดี


มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ยังไม่รู้ว่านายปรีดีเกี่ยวข้อง ยังไม่รู้จนกลางคืน

ประมาณสักห้าทุ่ม ที่หน้าบ้านป้อมเพชร์ซึ่งเป็นประตูเหล็กคล้องกุญแจ 

มีคนมาหาสองคน บอกว่าจะมาขอเครื่องแต่งกายนายปรีดี ขอเสื้อกับ  

ผ้าม่วง เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีประชุมเสนาบดี แล้วก็ขออาหาร สมัยก่อน

อาหารใส่ตู้เย็นไม้ที่ใส่น้ำแข็ง ไม่ใช่ตู้เย็นสมัยนี้ มีแต่ขนมปังครีมแคร็ก-  

เกอร์ ก็ให้ขนมปังไป หมูหยองก็ดูจะไม่มี คุณพ่อไม่ยอมให้เข้าบ้าน

เพราะไม่รู้จักคนที่มา พอดีญาติที่อยู่ในบ้านรู้จักกัน บอกว่าชื่อนายซิม 

วีระไวทยะ เป็นทนายความ แต่คุณพ่อไม่ยอมให้เข้าบ้าน ไม่รู้จักคน

แปลกหน้า พอรับของเสร็จกลับไป ก็เลยรู้แล้วว่านายปรีดีเป็นผู้ก่อการ

คนหนึ่ง 

 

สารคดี
:
เมื่อทราบแล้วตกใจไหมครับ


ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ฉันตกใจเหมือนกัน บางคนบอกว่ามีเจ้านายหนีไป 

แล้วจะทำการสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่รู้เรื่องอะไร นายปรีดีให้คนมาส่ง

ข่าวบอกว่าตอนนี้อยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม กองบัญชาการคณะราษฎร 

ไม่ได้กลับบ้านเลย ให้ช่วยส่งอาหารไปให้ นับแต่วันนั้นฉันก็ต้องจัด

อาหารให้คนนำไปส่งนายปรีดีที่พระที่นั่งอนันต์ฯ จนกระทั่งวันที่ ๓ 
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กรกฎาคม นายปรีดีจึงมีจดหมายมาถึงฉัน ขอโทษที่ไม่ได้เล่าความจริง

ให้ฟัง เพราะถ้าเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็จะทำการไม่สำเร็จ ฉันอายุยังน้อยกลัวว่า

จะไม่รักษาความลับ และอีกอย่างหนึ่งที่บ้านก็คุ้นเคยเจ้านายหลายวัง  

ภายหลังนายปรีดีย้ายจากพระที่นั่งอนันต์ฯ มาอยู่วังปารุสกวัน เลย

มารับลูกเมียไปอยู่ด้วยกัน ตอนนั้นนายปรีดียังไม่สามารถกลับบ้านได้ 

เพื่อความสะดวกในการอารักขาความปลอดภัย จนกระทั่งเหตุการณ์เข้าสู่

ภาวะปรกติจึงกลับบ้านได้ 

 

สารคดี
 :
 คนไทยในเวลานั้นรู้สึกอย่างไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชา-
ธิปไตย

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: เท่าที่เราดูในหนังสือพิมพ์ ก็เห็นมีคนไปเชียร์กัน

แยะนี่ บริเวณพระที่นั่งอนันต์ฯ  แต่ฉันไม่ได้ออกจากบ้านเลย เป็นห่วง

แต่นายปรีดี 

 

สารคดี
:
คิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเป็นอย่างไร

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : การเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่มีมาตั้งแต่สมัย

พระพุทธเจ้าหลวง ตอนนั้นกรมพระนเรศวรฤทธิ์ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ 

เป็นคณะราชทูตไทยในอังกฤษ และคุณปู่ของฉันคือหลวงวิเศษสาลีเป็น  
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ผู้ช่วยทูต พวกนี้มีจดหมายกราบบังคมทูลขอให้ทรงเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง โดยขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ และให้มีสภาในการปกครอง

ประเทศ แต่ในหลวงท่านก็ไม่เปลี่ยน แต่ท่านก็ไม่กริ้วนะ ก็นับว่าเป็น

ความกล้าหาญ มีเจ้านายกับข้าราชการรวม ๑๑ คน กราบบังคมทูลเพื่อ

เห็นแก่ความเจริญของบ้านเมือง ปู่ของฉันก็เป็นคนหนึ่ง 

 

สารคดี
:
 ดูเหมือนหลักการหนึ่งของคณะราษฎรให้ความสำคัญกับ
ผู้หญิงมาก


ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : นายปรีดีเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้  

ผู้หญิงมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรได้  

เช่นเดียวกับผู้ชาย ซึ่งมีก่อนกฎหมายเลือกตั้งของประเทศฝรั่งเศส 

 

สารคดี
 :
 แล้วช่วงที่อาจารย์ปรีดีร่างเค้าโครงการเศรษฐกิจสมุด


ปกเหลือง
สถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไร
เพราะท่านถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคอมมิวนิสต์

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 :
 เรื่องมันยืดยาว แต่สรุปสั้นๆ ว่า ตั้งใจจะช่วย

คนจน มีสหกรณ์ก็ไม่ได้มีนโยบายจะไปยึดทรัพย์ใคร แต่ถูกคนในรัฐบาล

ใส่ความว่าเป็นคอมมิวนิสต์ บีบบังคับให้เราต้องเดินทางออกนอก

ประเทศชั่วคราว 
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สารคดี
 :
 เหตุการณ์นั้นทำให้อาจารย์ปรีดีเกิดความขัดแย้งกับ


คุณประยูร
ภมรมนตรี
ใช่ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : เวลาประชุมกัน คุณประยูรเป็นฝ่ายเจ้าคุณ  

มโนปกรณ์ฯ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

 

สารคดี
 :
 แล้วกับพระยาทรงสุรเดชนั้นความสัมพันธ์เป็นอย่างไร
ครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : พระยาทรงฯ เป็นผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ๒๔๗๕ ด้วยกันกับนายปรีดี การที่ท่านต้องไปอยู่ต่างประเทศ 

(กัมพูชา) และพรรคพวกของท่านถูกประหารชีวิตกันไปทั้ง ๑๘ คน  

หลวงพิบูลฯ ก็ว่าหลวงอดุลฯ เป็นคนสั่ง หลวงอดุลฯ ก็ว่าหลวงพิบูลฯ 

เป็นคนสั่ง เราก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่ง  เมื่อพระยาทรงฯ ถึงแก่กรรม 

ได้เชิญอัฐิกลับมาเมืองไทย นายปรีดีขณะนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทน

พระองค์จัดให้มีการต้อนรับอย่างสมเกียรติ และไปบำเพ็ญกุศลที่วัด  

พระศรีมหาธาตุ บางเขน 
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สารคดี
 :
 ในบั้นปลายชีวิต
 จอมพล
 ป.
 เคยเขียนจดหมายมา
ขอโทษอาจารย์ปรีดี

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ไม่ถึงกับเขียนจดหมายหรอก เป็นการ์ด ส.ค.ส. 

แล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Please อโหสิกรรม” เราก็เก็บอย่างดี 

แต่อะไรที่เก็บอย่างดีมักจะหาย ตอนนั้นจอมพล ป. อยู่ที่ญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้

ก็ส่งคนมาหา ก่อนที่จะถูกจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหาร มาติดต่อกับเรา

ว่าเรื่องกรณีสวรรคต ทางจอมพล ป. จะรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ คิดว่าคงเริ่ม

รู้สึกตัวแล้ว แต่ก็ไปโดนจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหาร เลยต้องไปอยู่ต่าง

ประเทศ 

 

สารคดี
 :
 อยากจะเรียนถามถึงชีวิตส่วนตัวของอาจารย์ปรีดีครับ

ไม่ทราบว่าท่านใช้จ่ายเงินในครอบครัวอย่างไร


ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ตั้งแต่แต่งงานมา นายปรีดีมอบเงินเดือนให้  

ฉันหมดเลย เมื่อต้องการอะไรก็ ให้ฉันหาให้ คือก่อนเปลี่ยนแปลง  

การปกครองมีรายได้จากโรงพิมพ์ นายปรีดีตั้งโรงพิมพ์นิติสาส์น พิมพ์  

นิติสาส์น รายเดือน พิมพ์หนังสือชุด ประชุมกฎหมายไทย เพื่อเผยแพร่ 

มีคนสั่งจองซื้อมาก และรายได้อีกทางจากค่าสอนที่โรงเรียนกฎหมาย 

เวลานั้นได้ชั่วโมงละ ๑๐ บาท พอเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เลิกโรง

พิมพ์ ยกให้เป็นโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ตอนนั้นจอมพล ป.   
อยู่ที่ญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้  
ก็ส่งคนมาหา ก่อนที่  
จะถูกจอมพลสฤษดิ์  
ทำรัฐประหาร   
มาติดต่อกับเราว่า  
เรื่องกรณีสวรรคต   
ทางจอมพล ป.   
จะรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่   
คิดว่าแกคงเริ่มรู้สึก  
ตัวแล้ว แต่ก็ไปโดน
จอมพลสฤษดิ์ทำ
รัฐประหาร เลยต้อง  
ไปอยู่ต่างประเทศ 
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พร้อมทั้งพนักงาน จึงไม่มีรายได้ทางโรงพิมพ์ต่อไปอีก พอเป็นรัฐมนตรี

มีรายได้เดือนละ ๑,๕๐๐ บาทก็ให้ฉันอีก บางทีก็ลืมเงินเดือนไว้ที่โต๊ะ

ทำงาน สมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ต้องเอาไปให้

ถึงบ้าน แล้วตอนหลังนายปรีดีก็ไม่รับเงินเดือนเอง ให้เลขาฯ นำเงินมา

ส่งให้ฉันเลย ตอนรับตำแหน่งผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรม

ศาสตร์และการเมืองก็มีเงินประจำตำแหน่ง แต่ไม่เคยเบิกมาใช้ จัดให้

เป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน 

 

สารคดี
:
อาจารย์ปรีดีแบ่งเวลาอย่างไรเพราะต้องสอนหนังสือและ
บริหารแผ่นดินไปพร้อมกัน

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ไม่ได้สอนแล้ว ท่านเคยสอนช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๐-

๒๔๗๖ แต่เมื่อทำหน้าที่บริหารประเทศก็หยุดสอน เมื่อตั้งธรรมศาสตร์ 

เป็นผู้ประศาสน์การ ก็ทำหน้าที่วางนโยบายและหลักสูตร 

 

สารคดี
:
งานอดิเรกของอาจารย์ปรีดีคืออะไรครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอก สมัยเป็นรัฐมนตรีเลิกจาก

งานกลับจากกระทรวงก็ตรงมาบ้านหรือไม่ก็แวะสมาคมฝรั่งเศสยืม

หนังสือไปอ่าน หากไม่ได้ยืมก็ตรงมาบ้าน หรือไม่ก็มีงานแต่งงาน  

งานศพ ท่านก็ไป นานๆ จึงจะทำอาหารรับประทานเอง 
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สารคดี
:
อาจารย์ปรีดีออกกำลังกายไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: เคยเล่นกอล์ฟเหมือนกัน แต่ก็ไม่มีเวลา หมกมุ่น

กับการงาน ตอนไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส รู้ว่าพวกอาจารย์คนอื่นเขาไปตี

กอล์ฟกัน เราจะเอาเวลาที่ไหนไปตีล่ะ เราต้องเตรียมที่จะไปเลกเชอร์ 

ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเลกเชอร์ ฉันยังช่วยเลย  ตั้งแต่แต่งงาน

กันมา ท่านก็สอนฉันในตัว คือเวลาท่านสอนกฎหมาย ท่านก ็dictate 

เรื่องที่จะไปเลกเชอร์ ฉันก็ต้องจดตามคำบอกของท่าน ส่วนใหญ่เป็นวิชา

กฎหมายปกครอง เท่ากับสอนเราในตัวด้วย แทนที่ท่านจะนั่งเขียน แต่

ตอนนั้นฉันยังไม่มีลูก พอมีลูกแล้วนายปรีดีไม่ได้ให้ทำ เพราะต้องดูแล

ลูก เราแต่งงานตั้งปีครึ่งถึงมีลูก ฉันมีเวลาก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อที่

สมาคมฝรั่งเศสถนนสาทร 

เพื่อนร่วมชั้นที่เรียนด้วยกันที่สมาคมฝรั่งเศสมีอยู่หลายคน เท่าที่

จำได้ก็มีคุณจำกัด พลางกูร คุณกนต์ธีร์ ศุภมงคล คุณป๋วย อึ๊งภากรณ์  

บางคนมาจากเทพศิรินทร์ บางคนมาจากอัสสัมชัญ พวกอัสสัมนี่เป็น

นักเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งนั้น 

 

สารคดี
 :
 อาจารย์ปรีดีเคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ


ที่ต่างประเทศหลังจากที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติบ้างไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : เคย ตอนนั้นปี ๒๔๗๘ ไปเข้าเฝ้าที่อังกฤษ  
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นายปรีดีเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปเจรจากับผู้นำอังกฤษที่กรุงลอนดอน 

เพื่อขอแปลงดอกเบี้ยเงินกู้สมัยรัชกาลที่ ๖ ที่กู้จากธนาคารอังกฤษ จาก

เดิมร้อยละ ๖ ให้เหลือร้อยละ ๔  

 

สารคดี
 :
 ตอนที่พระองค์ประทับที่ประเทศอังกฤษ
 ทรงเคยมี


พระราชดำริว่าอยากจะกลับมาประทับเมืองไทยอีกหรือไม่

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ได้ยินว่าท่านมีพระราชหัตถเลขาถึงหลวงพิบูลฯ 

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ จะเกิด ว่าอยากจะนิวัตกลับสู่เมืองไทย จะมา

ประทับแถวจังหวัดตรัง แต่เกิดสงครามโลกเสียก่อนและไม่นานก็สวรรคต 



สารคดี
 :
 ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่
 ๒
 อาจารย์ปรีดีและท่าน


ผู้หญิงพำนักอยู่ที่ไหนครับ


ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ตอนแรกอยู่ที่ทำเนียบท่าช้าง ซึ่งรัฐบาลให้เป็น

บ้านพักรับรองของนายปรีดี ผู้สำเร็จราชการฯ ตอนนั้น แต่เราไม่ได้  

ขุดหลุมหลบภัย  ท่าช้างนี่ชั้นล่างอยู่ติดพื้นดิน แล้วก็ชั้นสอง ชั้นสาม  

ก็เอากระสอบทรายมากองสูงท่วมหัวที่ชั้นล่าง ทำเนียบท่าช้างอยู่ใกล้ๆ  

จุดยุทธศาสตร์ เยื้องสถานีรถไฟบางกอกน้อย เครื่องบินของฝ่าย

สัมพันธมิตรบินมาทิ้งระเบิดบ่อยมาก เวลานั้นลูกๆ ก็ยังเล็ก เวลาเครื่อง

บินมาก็อุ้มลูกจากที่นอนมาหลบที่หลังเนินกระสอบ ก็เลยอพยพไปอยู่

พระราชหัตถเลขาในสมเด็จ 
พระนางเจ้ารำไพพรรณี  
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 
ที่มีถึงพูนศุข 



358

อยุธยาสักพักหนึ่ง พอการทิ้งระเบิดค่อยเพลาลงไปก็กลับมาอยู่กรุงเทพฯ 

หาครูมาสอนลูกเรียนหนังสือ ปรากฏว่าพอถึงปี ๒๔๘๘ ปลายสงคราม 

เครื่องบินมาทิ้งระเบิดหนักขึ้นอีก ทั้งตอนกลางคืนและกลางวัน ตึกราม

บ้านช่องพังจำนวนมาก ต้องวิ่งหนีกัน เด็กเล็กลูกคนอื่นมาเรียนกับลูก

เราด้วยก็ไม่ปลอดภัย นายปรีดีก็กราบทูลเชิญสมเด็จพระพันวัสสาฯ ไป

ประทับที่พระราชวังบางปะอินเพื่อความปลอดภัย และเราก็อพยพ  

ตามไปถวายการรับใช้ด้วย  นายปรีดีได้ติดต่อกับสัมพันธมิตร บอกให้

ทราบว่าบางปะอินเป็นที่ประทับของเจ้านาย อย่ามาทิ้งระเบิด ไม่ใช่จุด  

ยุทธศาสตร์ แต่บริเวณทำเนียบท่าช้างยังทิ้งระเบิดกัน นายปรีดียังอยู่

ประจำที่นั่น ทิ้งระเบิดริมน้ำ เขื่อนพังทลาย แต่ตัวอาคารใหญ่ไม่เป็น

อะไรพอหวอมา ชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาหลบในบ้านเต็มไปหมด เพราะ

ว่ามีค่ายเชลยอยู่ที่ธรรมศาสตร์ คิดว่าเครื่องบินคงไม่มาทิ้งระเบิดเชลย

ศึกซึ่งเป็นพวกเดียวกัน 

 

สารคดี
:
ตอนที่เป็นเสรีไทยท่านผู้หญิงทำหน้าที่อะไรครับ


ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ช่วงนั้นหน้าสิ่วหน้าขวานมากที่สุดเชียว ทำเนียบ

ท่าช้างเป็นที่บัญชาการของเสรีไทยที่มีนายปรีดีเป็นหัวหน้า พออยู่มา  

วันหนึ่ง นายพลโตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ก็มาเซ็นชื่อเยี่ยมที่ทำเนียบ

ของนายปรีดี ผู้สำเร็จราชการฯ แล้วก็เดินเข้ามาที่ศาลาริมน้ำ ซึ่งเป็น
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ส่วนที่พวกเสรีไทยใช้เป็นที่ทำงาน โตโจคงอยากเห็นส่วนที่เราอยู่หมด 

น่ากลัวเหมือนกัน แต่โชคดีที่พวกญี่ปุ่นคงไม่ระแคะระคาย ส่วนฉัน  

ตอนนั้นก็ช่วยทำทุกอย่าง ช่วยนายปรีดีฟังข่าวติดตามสถานการณ์ต่าง

ประเทศจากวิทยุ อันที่จริงตอนนั้นทางการห้ามฟังวิทยุสัมพันธมิตร  

ต้องมีใบอนุญาตถึงฟังได้ 

ลายมือเขียน 
จากสมุดแบบฝึกหัดของพูนศุข 
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สารคด
ี:
ทา่นผูห้ญงิตอ้งชว่ยถอดรหสัหรอืเขยีนโคด้ดว้ยใช่ไหมครบั

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ไม่ได้ถอดรหัส แต่ใช้วิธีเขียนเป็นตัวหนังสือ คือ

ฉันเขียนตัวบรรจง จึงช่วยเขียนรหัสด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษแบบ  

ตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนที่จะนำไปเข้าเป็นโค้ดลับเพื่อเป็นการพรางหลักฐาน 

เพราะหากถูกจับได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นลายมือใคร และตอนนั้นใช้พิมพ์ดีดไม่ได้ 

หากพวกญี่ปุ่นเขาจับได้ สมัยนั้นมันตรวจกันรู้นี่ว่าเป็นพิมพ์ดีดจากไหน 

บางครั้งก็เขียนคำสั่งของนายปรีดีที่จะส่งไปต่างประเทศ ส่วนฝ่ายถอด  

รหัสนั่นมีพวกเสรีไทยสายอังกฤษหรือสายอเมริกาเป็นคนจัดการ  

 

สารคดี
:
นิสัยส่วนตัวของอาจารย์ปรีดีเป็นอย่างไรครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : รู้สึกใจร้อนนิดนึง แต่ไม่ถึงกับหุนหันพลันแล่น

หรอก แต่ว่าทำอะไรก็อยากจะเห็นผลเร็ว เป็นอย่างนี้ แล้วก็เชื่อคนง่าย 

บางทเีราตอ้งชว่ยดูให ้นายปรดีดีคูนไมค่อ่ยเปน็ นกึวา่เหมอืนตวัเองหมด 

 

สารคดี
 :
 หลังสงครามโลกครั้งที่
 ๒
 อาจารย์ปรีดีไม่ยอมส่ง
จอมพล
ป.
กับพวกไปให้ศาลอาชญากรสงครามที่โตเกียวตัดสิน


ใช่ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ได้ตั้งศาลอาชญากรสงครามขึ้นในประเทศไทย 

พิจารณาตัดสินคนไทยด้วยกันเอง ถ้าส่งไปเมืองนอกก็ไม่แน่ว่าจะเกิด
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อะไรขึ้น ตอนนั้นโดนจับหลายคน หลวงวิจิตรฯ เอย ใครต่อใครเอย เป็น

เพื่อนกันทั้งนั้น ฆ่ากันไม่ลงหรอก 

 

สารคดี
 :
 ขอความกรุณาท่านผู้หญิงช่วยเล่าเรื่องเหตุการณ์วันที่
เกิดรัฐประหาร
๘
พฤศจิกายน
๒๔๙๐

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: วันนั้นฉันไม่สบายเพราะไปถอนฟันมา ก็ไม่ได้รับ

ประทานอาหารเย็นด้วยกัน วันนั้นหลวงอดุลฯ (พล.ต.อ. อดุล อดุลเดช

จรัส ผู้บัญชาการทหารบก) หลวงธำรงฯ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ นายก

รัฐมนตรี) มารับประทานอาหารเย็น ฉันก็เข้านอนก่อนเพราะเป็นไข้ ต่อ

มาประมาณสองยามฉันก็สังเกตมีแสงไฟสาดเข้ามาในห้องนอน ทีหลังถึง

รู้ว่าเป็นไฟจากรถถังที่จอดอยู่หน้าธรรมศาสตร์ แสงไฟจ้าเชียว  

แปลกใจ ก็ลุกขึ้นมา ลมพัดหนังสือพิมพ์กระจาย ไม่ใช่พัดลมน่ะ เป็นลม

จากแม่น้ำ แล้วฉันก็ลงไปชั้นล่าง พบเด็กที่อยู่กับเรายืนอยู่กับตำรวจที่

เป็นยามประจำบ้าน ตอนนั้นยังไม่ได้ยิง ฉันก็ถามว่าท่านอยู่ไหน เด็ก

บอกว่าท่านไปแล้ว สักครู่หนึ่งทหารก็ยิงเข้ามา เราก็เลยวิ่งมารวมอยู่

ห้องนอนลูกริมแม่น้ำ  

 

สารคดี
:
ทหารยิงเข้ามาในบ้านเลยหรือครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ยิงเข้ามาในบ้าน เจาะเข้ามาในห้องพระ รูขนาด
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นกกระจอกทำรังได้ แต่ไม่ทะลุ เราก็รวบรวมลูกมาอยู่ที่ห้องเดียวกัน 

แล้วก็บอกให้ลูกนอนหมอบราบไปบนเตียงนะ ฉันก็ตะโกนออกไปว่า 

อย่ายิง อย่ายิง มีแต่เด็กกับผู้หญิง เขายิงรัว แหม รู้สึกว่าหลายสิบนัดนะ 

เสียงมันอาจจะสะท้อนด้วย ฉันยังมีใจเป็นธรรมนะ คิดว่าไม่ได้ยิงกราด 

ผลสุดท้ายเขาก็พังประตูเข้ามา ฉันก็ลงไปพบ มีคณะนายทหารที่เราไม่รู้

จัก เขาบอกว่าจะมาเปลี่ยนรัฐบาล ฉันก็ว่าทำไมมาเปลี่ยนที่นี่ ทำไม  

ไม่ไปเปลี่ยนที่สภาล่ะ  คณะทหารค้นทั่วบ้าน ไม่มีตัวนายปรีดีแล้วนะ 

ท่านลงเรือรับจ้างที่อยู่ข้างๆ ท่าช้างวังหน้าหลบหนีไปแล้ว 
 

สารคดี
:
ตอนนั้นหลวงอดุลฯ
ซึ่งอยู่ในฐานะ
ผบ.ทบ.
อยู่ที่ไหน

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: สักตีสี่ หลวงอดุลฯ มาหาฉัน บอกว่าผมไล่พวก

กบฏไปหมดแล้ว ให้ไปอยู่ที่ป้อมพระสุเมรุ ตอนนั้นยังเป็นผู้บัญชาการ

ทหารบกอยู่นี่ ท่านก็ออกชื่อผู้ที่มายิงบ้านเรา  พอเช้ามีบรรณาธิการ 

บางกอกโพสต์ มาสัมภาษณ์และได้นำประโยคที่ฉันถามพวกทหารตอนที่

เข้ามาค้นไปลงหน้าหนึ่ง เสร็จแล้วตอนสายๆ ร.อ. สมบูรณ์ (พล.อ. ชาติ

ชาย ชุณหะวัณ) เอารถถังมา เพื่อนสนิทของฉัน คุณฉลบชลัยย์ (ภรรยา

คุณจำกัด พลางกูร) วิ่งออกไปยืนขวางพวกทหาร ห้ามไม่ให้เข้ามาใกล้

บริเวณโรงรถเพราะเป็นมุมอับ เกรงว่าจะเอาสิ่งของต้องห้ามมาใส่ จึงให้

คนในบ้านร่วมเป็นพยานการตรวจค้น ซึ่งก็ไม่มีอะไร เราไม่ได้เป็นฝ่าย

ก่อการกบฏ พวกเขาเป็นผู้มาทำลายเรา แล้วยังมาค้น  
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สารคดี
:
ตอนนั้นอาจารย์ปรีดีไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ
แล้ว

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: เป็นเพียงรัฐบุรุษอาวุโส ตอนที่หนีไปต่างประเทศ  

ก็ไม่มีเงินติดตัว ต้องยืมจากกัปตันเรือน้ำมันที่โดยสารไปสิงคโปร์ 

 

สารคดี
:
แล้วหลวงอดุลฯ
ที่ว่าไล่ไปหมดแล้ว

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ก็ไม่จริงน่ะ พวกกบฏก็กลับมายึดอำนาจได้อีก 

หลวงอดุลฯ ก็ลาออก ตอนหลังฉันมาอยู่บ้านป้อมเพชร์ มาอยู่กับคุณแม่ 

หลวงอดุลฯ มาเยี่ยมเกือบทุกคืนเลย 

 

สารคดี
 :
 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร
 ๘
 พฤศจิกายน

๒๔๙๐
ท่านผู้หญิงก็ออกนอกประเทศไปเลยหรือเปล่าครับ


ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ยังไม่ได้ไปทันที ฉันไปอยู่เมืองนอกปี ๒๔๙๕ พอ

ปี ๒๕๐๐ ได้กลับมาชั่วคราวเพราะมารดาป่วยหนักมาก เสี่ยงเข้ามา  

หลังจากคุณแม่เสีย พอเผาคุณแม่เสร็จอยู่ประมาณปีครึ่ง พอปี ๒๕๐๑  

ก็ออกไป กลับมาอีกทีปี ๒๕๑๘ ได้มาก็หลังจาก(เพราะ)เหตุการณ์  

๑๔ ตุลา  
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สารคด
ี:
หลงัจากอาจารยป์รดีลีีภ้ยัไปอยูเ่มอืงจนี
บรรดาปญัญาชน



จำนวนมากในเมืองไทยรว่มกันจัดตั้งคณะกรรมการสนัตภิาพสากล



แห่งประเทศไทย
 เพื่อต่อต้านการใช้ระเบิดปรมาณู
 แต่ก็ถูกรัฐบาล
ทหารกวาดล้างเพราะเกรงว่าเป็นพวกฝักใฝ่คอมมิวนิสต์
 คุณปาล
ลูกชายคนโตก็ถูกรัฐบาลทหารจับไปเมื่อปี
๒๔๙๕
ใช่ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ตอนนั้นลูกปาลถูกเกณฑ์ทหารและอยู่ระหว่าง  

ลาป่วย ตำรวจก็มาจับตัวถึงในบ้าน ฉันพยายามทำใจเข้มแข็งเมื่ออยู่  

ต่อหน้า พอพวกนั้นกลับไปฉันวิ่งขึ้นไปร้องไห้ด้วยความคับแค้นใจ  

ลูกปาลถูกข้อหากบฏสันติภาพ ถูกตัดสินจำคุก ๒๐ ปี แล้วลดลงมา

เหลือ ๑๓ ปี กับ ๔ เดือน แต่ขังอยู่ ๔ ปีกว่า พอปี ๒๕๐๐ ก็มีกฎหมาย

นิรโทษกรรมออกมา 

 

สารคดี
:
ท่านผู้หญิงก็ติดคุกด้วยใช่ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: หลังจากตำรวจเอาลูกฉันไป สองวันต่อมา ฉันไป  

เป็นเถ้าแก่หมั้นคุณศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) ตำรวจก็มาจับ

ในงานนั้น แล้วนำไปสอบสวนที่สันติบาล ตอนนั้นลูกสาวสองคนยังเล็ก  

อยู่ เลยต้องเอามานอนที่สันติบาลด้วยสองคืน ตำรวจที่สอบสวนฉันคือ

พระพินิจชนคดี พี่เขยของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พระพินิจฯ ถาม  

ฉันว่า รู้จักพลเรือตรี ทหาร ขำหิรัญ ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ที่ตอนนั้น
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ทางการกำลังล่าตัวอยู่ไหม คือภายหลังการทำรัฐประหารจนทำให้  

นายปรีดีต้องออกนอกประเทศไปนั้น สถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่น่าวางใจ 

ยังมีการติดตามจับกุมผู้เกี่ยวข้อง หากจับสามีไม่ได้ก็มาจับภรรยาไปแทน 

ฉันจึงไปอาศัยบ้านพักคุณทหารอยู่ที่สัตหีบชั่วคราว คุณทหารต้อนรับฉัน

กับลูกๆ อย่างดี เราอยู่ที่สัตหีบเกือบสามเดือน คุณทหารเป็นผู้ก่อการ 

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มีบุญคุณกับครอบครัวเรามาก ตอนหลังคณะ

รัฐประหารจะจับคุณทหาร แต่จับไม่ได้ คุณทหารหลบไปที่เมืองปราณฯ 

หรืออยู่ที่ไหนสักแห่งไม่แน่ชัด 

ที่นี้มีคนมาติดต่อ บอกว่าคุณทหารเข้าป่า ฉันก็ฝากข้าวของไปให้ 

เขียนโน้ตใส่เศษกระดาษฝากคนไป บอกว่าถ้ามีหนทางอะไรก็ยินดีที่จะ

ช่วยเหลือ พอคุณทหารถูกจับได้ ก็พบเศษกระดาษที่มีลายมือของฉัน  

ดังนั้นเมื่อตำรวจถาม ฉันก็ไม่ปฏิเสธ เขาถามว่านี่ใช่ลายมือฉันไหม  

ฉันก็รับว่าใช่ ฉันเขียนจริงๆ ข้อหาฉันมีข้อนี้เท่านั้นเท่าที่ดูในสำนวน

ฟ้อง นอกนั้นถามว่านายปรีดีอยู่ที่ไหน ฉันไม่ทราบทั้งนั้น ตอบไม่ได้  

ฉันไม่ได้คิดกบฏกับใคร ลูกก็ไม่เกี่ยว ไม่พัวพันกันเลย แต่เขาก็จับฉัน  

ไปทำลายจิตใจทำลายทุกอย่างหมด อิสรภาพเรื่องเล็ก จิตใจนี่เรื่องใหญ่   

ถูกขังติดลูกกรงเหล็กอยู่ ถ้าเผื่อไฟไหม้เราก็ตายในนั้น และฉันกินกาแฟ

เฉพาะที่บ้านชงให้  พอคนในบ้านเอากาแฟที่บ้านชงใส่กระติกมาให้ ก็ยัง

ตรวจไม่ให้เอาเข้ามา 

นายปรีดีต้องออก 

นอกประเทศไปนั้น 

สถานการณ์ตอนนั้น 

ก็ไม่น่าวางใจ  

ยังมีการติดตามจับกุม 

ผู้เกี่ยวข้อง หากจับ 

สามีไม่ได้ก็มา 

จับภรรยาไปแทน 
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ติดคุกได้ ๑๒ วัน ตำรวจก็พาไปศาล ผู้ต้องหาหญิงคนเดียว ไม่รู้

ใช้กำลังเท่าไหร่ ไปศาลแล้วพวกหนังสือพิมพ์ก็จะมาถ่ายรูป ตำรวจ

พยายามจะเอาฉันหลบกล้อง พอถึงศาลแล้วก็เห็นพวกผู้ต้องหาคนอื่นๆ 

นั่งเป็นแถว แต่ของฉันไปนั่งเฉพาะ มีตำรวจคุม แหม ทุเรศจริงๆ เชียว 

ทำกับฉันขนาดนี้ 

 

สารคดี
:
กลัวไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ตอนนั้นไม่กลัวเลยนะ หลังจากติดคุกได้ ๘๔ วัน 

อัยการยกฟ้องฉัน ตอนนั้นมีตำรวจคนหนึ่งเป็นสารวัตร ขณะนี้ท่านเสีย

ชีวิตไปแล้ว แหม ดีกับฉันเหลือเกิน เวลานั้นท่านเป็นนายพันตำรวจตรี 

ก็คุมฉันบ้างบางเวลา ท่านก็อุตส่าห์วิ่งไปหาเพื่อนที่เป็นอัยการ ไปสืบดู

ว่าฉันจะถูกฟ้องหรือเปล่า อุตส่าห์ไปเหน็ดเหนื่อยกันดึกดื่น ผลสุดท้าย

ฉันไม่ถูกฟ้อง แต่ลูกปาลถูกฟ้อง  พอศาลตัดสินแล้วจะเอาลูกขึ้นรถไป

เรือนจำลหุโทษ ฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูก ฉันก็ขึ้นรถไปด้วย  

นายตำรวจคนหนึ่งก็พูดขู่ว่านี่จะเอาไปคุกแล้วนะวันนี้ ฉันก็บอกว่า  

คุณไม่รู้ประวัติของฉันดี คุณนึกว่าฉันกลัวคุกเหรอ คุณปู่ของฉัน พระยา

ไชยวิชิตสิทธิสาสตรา เป็นแม่กองสร้างคุกแห่งนี้ และคุณพ่อของฉัน 

พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา เป็นอธิบดีราชทัณฑ์คนแรกและคน

สดุทา้ยสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย ์แล้วฉันจะกลัวคุกได้อย่างไร  
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สารคดี
 :
 หลังออกจากคุกท่านผู้หญิงย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสแล้วค่อย
หาทางไปหาอาจารย์ปรีดีที่ปักกิ่งใช่ไหมครับ


ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ตอนติดคุก ฉันสะเทือนใจมาก เมื่อได้รับการปล่อย

ตัวออกมา มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไป จึงเห็นว่าไม่สมควรอยู่เมือง

ไทย พอปี ๒๔๙๖ ก็เดินทางไปอยู่ฝรั่งเศสกับลูกสองคนคือดุษฎีและวาณี

ที่ยังเล็กอยู่ จากนั้นพยายามติดต่อนายปรีดีจนสำเร็จ จึงเดินทางไปอยู่

เมืองจีนพร้อมกัน จนกระทั่งปี ๒๕๑๐ จึงกลับมาฝรั่งเศสกับลูก สาเหตุ

ที่มาก่อนเพราะมาหาทางพานายปรีดีออกจากเมืองจีนไปอยู่ฝรั่งเศส  

เราก็มีเพื่อนฝูงเก่าๆ  พอปี ๒๕๑๓ ก็พานายปรีดีมาอยู่ฝรั่งเศส 

ตอนติดคุก ฉันสะเทือนใจมาก เมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมา มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย  
อีกต่อไป จึงเห็นว่าไม่สมควรอยู่เมืองไทย พอปี ๒๔๙๖ ก็เดินทางไปอยู่ฝรั่งเศส  
กับลูกสองคนคือดุษฎีและวาณีที่ยังเล็กอยู่ จากนั้นพยายามติดต่อนายปรีดีจนสำเร็จ  
จึงเดินทางไปอยู่เมืองจีนพร้อมกัน จนกระทั่งปี ๒๕๑๐ จึงกลับมาฝรั่งเศสกับลูก 
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สารคดี
:
 ทำไมหลังรัฐประหารปี
 ๒๔๙๐
 อาจารย์ปรีดีเลือกไปอยู่
เมืองจีน

ท่านผู้หญิงพูนศุข
:
 แล้วจะไปที่ไหนล่ะ เมืองจีนไม่มีสัมพันธ์กับไทยนี่ 

ก็ไปเมืองจีน ตอนนั้นยังไม่เป็นคอมมิวนิสต์ เป็นยุคสมัยของเจียงไคเช็ค

ยังมีอำนาจ  อันที่จริงนายปรีดีต้องการลี้ภัยที่ประเทศเม็กซิโก แต่รอง

กงสุลอเมริกันที่เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นพวกซีไอเอ ขีดฆ่าวีซ่าผ่านแดนอเมริกา 

ทำให้นายปรีดีไม่สามารถไปเม็กซิโกได้ รองกงสุลอเมริกันคนนี้คือ  

นายนอร์แมน ฮันนา ต่อมาเป็นทูตประจำประเทศไทย 

หลังจากนายปรีดีประสบความล้มเหลวในการก่อการขบวนการ

ประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ นายปรีดีต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ

อีกครั้งหนึ่ง โดยตัดสินใจไปประเทศจีน ขณะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้

ปกครองเกือบทั่วประเทศแล้ว  

 

สารคดี
 :
 ช่วงที่อยู่เมืองจีน
 กิจวัตรประจำวันของอาจารย์เป็น
อย่างไรบ้างครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ก็อ่านหนังสือ ฟังวิทยุสถานีบีบีซีบ้าง ออสเตรเลีย

บ้าง วีโอเอบ้าง ญี่ปุ่นบ้าง รับฟังข่าวสารจากเมืองไทย ไม่ได้ทำงาน  

อะไร ทำงานส่วนตัว คืองานบ้าน แต่ทางการจีนจัดคนมาดูแลอำนวย

ความสะดวก มีปัจจัยสี่ให้เราตลอด  
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สารคดี
:
รัฐบาลจีนตอนนั้นให้ความช่วยเหลือมากใช่ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ฉันไม่ลืมบุญคุณรัฐบาลจีนและราษฎรจีน ฉันเป็น

คนไม่ลืมบุญคุณคน ตอนที่ทางจีนเกิดอุทกภัยเมื่อหลายปีมาแล้ว ฉัน  

ก็ส่งเงินตามมีตามเกิดไปช่วยเหลือ เมื่อเร็วๆ นี้ก็ส่งไปอีก ตอนเราออก

จากเมืองจีนก็ไม่มีบาดหมางอะไรกันนะ เราออกมาด้วยดี 



สารคดี
:
ใครในรัฐบาลจีนที่เป็นคนจัดการช่วยเหลืออาจารย์ปรีดี


ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล แต่ก็คงต้องช่วยกัน

หลายคน 

 

สารคดี
:
อาจารย์ปรีดีรู้จักโจวเอินไหลมาก่อนหรือครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ได้ยินชื่อมาก่อน 

 

สารคดี
:
ไปเมืองจีนครั้งแรกอาศัยอยู่ที่เมืองไหนครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ปักกิ่ง ตอนหลังทนอากาศหนาวจัดไม่ไหว หนาว

มากขนาดลบ ๑๕ องศา หนาวนี่กินแต่ผักกาดขาว ซื้อกันทีละเยอะๆ 

แล้วขุดหลุมลงไปทำเป็นตู้เย็น จึงขอย้ายมาอยู่เมืองกวางโจว อยู่ใกล้

บ้าน(เมืองไทย) รับฟังวิทยุจากต่างประเทศได้และได้อ่านหนังสือพิมพ์

จากฮ่องกงด้วย 
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สารคดี
:
ตอนนั้นงานหลักของอาจารย์ปรีดีคือการเขียนหนังสือ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 :
 เขียนบทความต่างๆ เขียนหนังสือ ความเป็น



อนิจจังของสังคม เป็นคนเขียนหนังสือลายมือดี  

 

สารคดี
:
ช่วงนั้นอยู่ได้เพราะบำนาญ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ตอนแรกรัฐบาลตัดบำนาญตั้งแต่เริ่มคดีสวรรคต 

ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นจำเลย ในคำฟ้องไม่มีนะ แต่เขาก็ตัดเราแล้ว เวลานั้น

เมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการฯ ได้บำนาญสูงสุด ๖๐๐ บาท เมื่อ

โดนตัด นายปรีดีก็ฟ้องศาล จน ๒๐ ปีผ่านไปกว่าจะได้บำนาญ แต่เขา

เพิ่มให้นะ ตอนหลังได้เดือนละ ๔,๐๐๐ กว่าบาท ตอนนั้นฉันต้อง  

ขายบ้านขายที่ดิน คนเขาถามขายทำไม ไม่ขายแล้วเอาอะไรกิน มีอะไร

ก็ขายหมด แล้วฉันก็มีรายได้จากค่าเช่าบ้าน แล้วก็ขายบ้าน ขออนุญาต

เอาเงินออกไปซื้อบ้าน สมัยนั้นคุณป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติ  

 

สารคดี
:
อาจารย์ป๋วยรู้จักอาจารย์ปรีดีมาตั้งแต่สมัยใดครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : คุณป๋วยเป็นลูกศิษย์ ตอนที่อยู่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คุณป๋วยไปทำงานห้องสมุดธรรมศาสตร์ เรียนไปด้วย 

ทำงานไปด้วย 

 

เมื่อพ้นจากตำแหน่ง 

ผู้สำเร็จราชการฯ  

ได้บำนาญสูงสุด  

๖๐๐ บาท เมื่อโดนตัด 

นายปรีดีก็ฟ้องศาล  

จน ๒๐ ปีผ่านไป 

กว่าจะได้บำนาญ  

แต่เขาเพิ่มให้นะ  

ตอนหลังได้เดือนละ 

๔,๐๐๐ กว่าบาท 
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สารคดี
:
อาจารย์ปรีดีเคยคิดจะกลับเมืองไทยใช่ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : อยากกลับบ้าน แต่ถ้าเรากลับมาแล้วบ้านเมือง  

วุ่นวาย ต้องมีคนไม่ชอบ แล้วอย่างนี้จะกลับได้ยังไง อยากให้บ้านเมือง

สงบ คิดว่าอยู่ต่างประเทศดีกว่า ใจน่ะอยากกลับ ถ้ากลับมาไม่สงบก็เป็น

คนไม่รักชาติ เราต้องการให้ชาติบ้านเมืองมีความสงบรุ่งเรือง  

 

สารคดี
:
มีคนไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดีตลอดเวลาใช่ไหมครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: มี คือการเยี่ยมมีหลายอย่าง ไปเยี่ยมด้วยน้ำใสใจ

จริง ระลึกถึงคุณงามความดีเก่าๆ ไปดูก็มี อยากรู้ว่าอยู่กันอย่างไร 

บางคนที่สนิทกันแต่ไม่กล้าไป กลัวมีคนไปแจ้งกับรัฐบาล ขนาดฉัน  

จะขายที่ดิน คนจะซื้อพอรู้ว่าเป็นชื่อของนายปรีดีก็กลัวแล้ว ที่ดินของ  

นายปรีดีที่ทุ่งมหาเมฆ ซื้อไว้ถูกๆ ไร่ละสามบาทห้าสิบสตางค์ ตั้งแต่เป็น  

ทุ่งนา คนซื้อบอกว่าต้องไปถามรัฐบาลก่อน แล้วรัฐบาลมาเกี่ยวอะไรด้วย  

จะขายของตัวเองยังยาก ต้องไปถามรัฐบาล  

 

สารคดี
:
แต่ก็จำเป็นต้องขายเพื่อหารายได้

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ก็ให้พรรคพวกช่วยกันซื้อ เพื่อว่าให้เราได้มีกิน  

มีใช้ ถ้าฉันไม่ขายจะเอาเงินที่ไหน บำนาญก็ไม่ได้ บ้านที่สีลมและสาทรก็

ต้องขาย เพราะเราไม่ได้ค้าขาย ฉันเห็นเดี๋ยวนี้นะ ทำไมนักการเมืองรวย

อยากกลับบ้าน  

แต่ถ้าเรากลับมาแล้ว

บ้านเมืองวุ่นวาย 

ต้องมีคนไม่ชอบ  

แล้วอย่างนี้จะกลับ 

ได้ยังไง อยากให้บ้าน

เมืองสงบ คิดว่าอยู่ 

ต่างประเทศดีกว่า  

ใจน่ะอยากกลับ  

ถ้ากลับมาไม่สงบ 

ก็เป็นคนไม่รักชาติ  

เราต้องการให้ชาติบ้าน

เมืองมีความสงบรุ่งเรือง  
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จัง ฉันไม่เข้าใจ เอาเวลาราชการไปค้าขายเหรอ เราใช้เวลาทั้งหมดให้

แก่ราชการ ไม่ได้เอาเวลาของราชการมาทำมาหากิน ซึ่งถ้านายปรีดีจะ

ทำมาหากิน ก็มีหัวนะ ได้รับใบประกาศนียบัตรชั้นสูงทางเศรษฐกิจ มี

ความสามารถหลายอย่างที่ทำอะไรต่ออะไร แต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อตนเอง 

ทำให้ประเทศชาติ 

 

สารคดี
:
อยากให้ท่านผู้หญิงช่วยเล่าถึงวันที่อาจารย์ปรีดีเสียชีวิต

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: อยู่ดีๆ ก็นั่งเขียนหนังสือนั่นแหละ เขียนเสร็จแล้ว

จะให้ลูกคนหนึ่งตรวจทาน ก็ให้ฉันออกไปตาม แต่ลูกไม่อยู่ออกไป

ทำงานก่อน ฉันก็กลับเข้ามา เห็นนายปรีดีถอดแว่น พูดอะไรสองสามคำ 

ฉันก็จำไม่ได้ แล้วเอนตัวลงพิงพนักเก้าอี้คอพับแล้วนิ่งไป ฉันก็รีบไป

หยิบยาฉุกเฉินที่หมอเขาให้ไว้ แล้วก็รีบโทรศัพท์ ลูกอีกคนก็เช่าบ้าน  

อยู่ข้างๆ เพราะบ้านเราเล็ก เขามีครอบครัว ให้คนไปตาม เผอิญมีหลาน

เรียนแพทย์จุฬาปี ๔ มาพักอยู่ที่บ้าน ก็ให้เขามาช่วยผายปอด แล้วก็

โทรศัพท์เรียกแพทย์ฉุกเฉิน หมอสั่งไว้ให้เรียกรถแอมบูแลนซ์ก่อน 

เพราะว่าแอมบูแลนซ์ของเขามีเครื่องเคราครบ เขาก็มาปั๊มหัวใจ แต่ช่วย

อะไรไม่ได้แล้ว นายปรีดีไม่ได้ทรมานเลย สิ้นใจอย่างสงบ หมอประจำตัว

มาทีหลังบอกว่าตายอย่างงดงาม 
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สารคดี
:
ตั้งร่างของท่านไว้ที่บ้านอยู่หลายวัน

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: นอนอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ใส่หีบตั้งห้าวัน มีคนไทยจากที่

ต่างๆ ในฝรั่งเศสและยุโรปมาเยี่ยมเคารพ ท่านเสียวันจันทร์ อังคาร พุธ 

พฤหัสบดี ศุกร์ ถึงได้ลงหีบ นอนอยู่บนเตียงนอนเฉยๆ นี่ เหมือนคน

นอนหลับ เล็บ แก้ม ไม่ได้ซีดเลย ผม หนวด เล็บ ยังงอกยาวออกมา

เหมือนยังมีชีวิตอยู่ เจ้าหน้าที่บอกไม่ให้เราถูกตัว แล้วมียาอะไรไม่รู้วาง

ไว้ ทำสะอาด พอดีเดือนพฤษภาคมอากาศเย็น ความจริงถ้าเป็นโรคอื่น

ไม่ได้นะ เมืองฝรั่งไม่ให้ตั้งศพอยู่ที่บ้าน  

 

สารคดี
:
สถานทูตไทยมาหรือเปล่าครับ

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ท่านทูตมาส่วนตัว เพราะว่ารัฐบาลในขณะนั้นไม่มี

ความเห็น ท่านไม่พูดก็เลยไม่ทำอะไร มีเพื่อนลูกอยู่ต่างประเทศ 

โทรศัพท์ถามว่ารัฐบาลสั่งทำมั้ย ไม่มีเลย รัฐบาลไม่สั่งอะไรเลย รัฐบาล

ใบ้ เห็นใจทูตนะ เราเลยขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว พอดีท่าน

ปัญญาฯ กำลังอยู่ที่อังกฤษ ท่านรู้ข่าว ท่านก็โทรศัพท์มาแสดงความ

เสียใจ เราจึงนิมนต์ท่านมาเป็นประธานประชุมเพลิง ยังมีพระจากเมือง

อังกฤษอีกสามรูปมาสวดให้ เอาผ้าไตรมาช่วย เดินทางมาเอง แล้วมีพระ

ในฝรั่งเศสอีก ท่านปัญญาฯ เป็นประธาน ท่านก็กล่าวสดุดี มีคนไทยใน

ฝรั่งเศสและในยุโรปไปเผากันเยอะ นักบินและเจ้าหน้าที่การบินไทยที่

๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖  
วันที่ปรีดีละสังขาร 
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เผอิญไปปารีสขณะนั้น อุตส่าห์ไปเผากันหมด คนรู้จัก ไม่รู้จักนะ 

อุตส่าห์ไปกัน ก็เผากันเดี๋ยวนั้น เก็บกระดูกเดี๋ยวนั้น ละเอียดเชียว สั่งไว้

นี่ บอกให้เป็นขี้เถ้า ไม่มีชิ้นเลย แล้วยังมีอดีตทูตฝรั่งเศสในเมืองไทย 

นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็ส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจ  

 

สารคดี
:
แล้วปี
๒๕๒๙
เหตุใดถึงเอาอัฐิกลับมาเมืองไทย

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ทีแรกลูกบางคนคิดว่าเอากลับมาทำไมในเมื่อ  

บ้านเมืองเป็นอย่างนี ้ แต่เราก็มีบ้านที่เมืองไทยนี่นะ ตัดสินใจสามปี  

ถึงได้มา ทีนี้ทางธรรมศาสตร์ เวลานั้นท่านอธิการบดีคุณหญิงนงเยาว์ 

ชัยเสรี บอกว่าทางธรรมศาสตร์จะต้อนรับเอง ฉันก็ไม่ออกความเห็น  

ไม่คัดค้าน ที่ธรรมศาสตร์ทำบุญ ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน ฉันก็ทำบุญที่วัด  

พนมยงค์ ทางธรรมศาสตร์เขาก็ทำให้เต็มที่ เขาให้นักศึกษาติดแผ่นป้าย  

สีดำๆ แล้วแจกกลอนของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

วัดราชบพิธฯ ท่านเขียนกลอน “ชูดี” แหม ซึ้งเหลือเกิน  

 

สารคดี
:
อาจารย์ปรีดีเขียนพินัยกรรมไว้หรือเปล่า

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: มี เคยเขียนว่า ถ้ามีทรัพย์สมบัติอะไรก็ยกให้ฉัน

คนเดียว และสั่งด้วยปากเรื่องเผาศพให้เผาให้ละเอียด 

 

“ชูดี” คติธรรมในสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ 
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สารคดี
:
อาจารย์ปรีดีสนิทกับท่านพุทธทาส

ท่านผู้หญิงพูนศุข
 : ก็รู้จักกันดี ไม่ถึงกับสนิทอะไร เคยนิมนต์มา  

สนทนาธรรมกนัสมยัสงคราม เมือ่ทา่นมาแสดงธรรมทีม่หามกฎุฯ ก็ไปฟงั 

และนิมนต์มาที่ทำเนียบท่าช้าง และเคยขอให้ท่านพุทธทาสตั้งสำนักสงฆ์

เช่นเดียวกับสวนโมกขพลารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้าน

เกิด แต่มาเกิดรัฐประหาร ๒๔๙๐ จึงทำให้โครงการนี้ต้องล้มเลิกไป  

 

สารคดี
:
กับท่านปัญญาฯ
ก็คุ้นเคยกัน

ท่านผู้หญิงพูนศุข
: ก็เคยมาเยี่ยมกันที่บ้าน ที่ปารีสน่ะ ท่านก็ไปต่าง

ประเทศกันบ่อยๆ สมเด็จพระพุฒาจารย์วัดมหาธาตุ พระพิมลธรรม ก็

สนิทกัน เมื่อเราประสบเคราะห์กรรมท่านก็มาเยี่ยม บอกว่า อาตมาไม่

ห่วงหรอก ท่านรัฐบุรุษ เพราะท่านรู้จักธรรมะ ห่วงท่านผู้หญิง พอมา

เห็นแล้ว บอกไม่ต้องห่วง ท่านก็อุตส่าห์มาเยี่ยม สมเด็จฯ วัดสระเกศ  

ก็ไปสองครั้ง แล้วท่านเจ้าคุณปยุตฺโตเวลานั้นตามไปด้วย 

ฉันจากเมืองไทยไป ๑๗-๑๘ ปี ไป พ.ศ. ๒๕๐๑ กลับ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คนแรกที่ฉันไปกราบคือสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

วัดราชบพิธฯ ท่านไม่ได้รับที่กุฏิ แต่ออกรับในพระอุโบสถ ท่านให้เกียรติ

เราทั้งที่ขณะนั้นเราไม่มีเกียรติอะไรแล้ว พระท่านยุติธรรม เที่ยงธรรม 

ไม่เชื่อคำพูดที่กล่าวหาเรา พระท่านปัญญาสูง คนที่เชื่อคือคนที่ไม่ใช้สติ

ประกอบด้วยปัญญา 



พูนศุขรำลึกความหลัง
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ท่านผู้หญิงพูนศุข*

ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เคยกล่าวไว้ว่า...
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ คือภรรยาและเพื่อนที่ดีที่สุดของ

ข้าพเจ้า  โดยอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าตลอดเวลา แม้ในยามประสบเคราะห์

กรรม! 

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่านอาจารย์ปรีดี ในวันที่ 

๑๑ พฤษภาคมนี้  ดิฉันมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะได้สนทนากับ

ท่านผู้หญิง  เพราะเชื่อว่าในการรำลึกถึงท่านอาจารย์นั้น จะรำลึกผ่าน  

ผู้ใดดีไปกว่าภรรยาและเพื่อนที่ดีที่สุดผู้นี้เป็นไม่มี... 

ท่านผู้หญิงพูนศุขเพิ่งจะครบ ๘๘ ปีเต็ม  ไปเมื่อวันที่ ๒ มกราคม  

ที่ผ่านมา  และเมื่อดิฉันได้ไปกราบท่านเมื่อปลายเดือนเมษายน ท่าน  

ผู้หญิงยังคงงดงามสมวัย แข็งแรง สดชื่น สุ้มเสียงสดใส โดยเฉพาะยาม

ย้อนคุยถึงเรื่องในอดีต 

“สำหรับตัวฉันนี่นะคะ  นายปรีดีนี่ให้ความรัก ให้ความรู้และมอบ

* จาก คอลัมน์ “สักวันหนึ่ง
ดอกไม้จะบาน” ตีพิมพ์ใน   
นสพ. ผู้จัดการ วันจันทร์ที่   
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓   
โดย รุ่งมณี  เมฆโสภณ 

หมายเหตุ - เชิญฟังรายการ 
“ดนตรีในหัวใจ” ของท่านผู้หญิง
พูนศุข พนมยงค์ ซึ่งได้ออก
อากาศทางวิทยุบีบีซี ภาคภาษา
ไทย เมื่อเวลา ๑๙.๓๕ น. ของ
วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๓ และออกอากาศซ้ำอีก
ครั้งในรายการภาคเช้า เวลา 
๖.๓๐ ของวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๓ จาก CD ที่อภินันทนา-
การในท้ายเล่มของหนังสือนี้    
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ความไว้วางใจให้...อยู่ไกลกันยังไงก็ถ่ายทอดความรู้ให้  ไม่หยุดยั้งเลย 

เรียนกันจนแก่ คือได้รับความรู้  ฉันเรียนหนังสือก็ไม่มาก แต่มาอยู่กับ

คนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้รับความรู้ ได้รับอะไรต่างๆ” 

ช่วงที่ครอบครัวท่านอาจารย์ปรีดีได้รับผลกระทบจากความผันผวน

ทางการเมืองมากที่สุดก็คือ หลังการรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐  

ที่ทำให้ท่านปรีดีต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ... 

ครั้งนั้นเองที่เมื่อท่านผู้หญิงได้ยินบุตรสาวคือ คุณดุษฎี พนมยงค์  

ร้องเพลง Un bel di หรือ One Fine Day จากอุปรากรเรื่องมาดาม  

บัตเตอร์ฟลาย (Madame Butterfly) แล้วถึงกับน้ำตาซึม... 

“ซึ้งใจมาก...คือเมื่อก่อนถูกจับนะคะ ลูกดุษฎีร้องเพลงจากมาดาม

บัตเตอร์ฟลาย - One Fine Day คือเวลานั้นนายปรีดี อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้...  

พอลูกร้องเพลงนี้ ฉันน้ำตาซึมเลย บอกไม่ถูก นี่พูดยัง...” 

เสียงท่านผู้หญิงกลั้วสะอื้นเมื่อพูดถึงตรงนี้... 

ท่านผู้หญิงเสริมด้วยว่า ที่ซาบซึ้งใจอย่างมากเป็นเพราะเนื้อร้อง

ของเพลงนี้กล่าวถึงการรอคอยวันกลับของบุคคลอันเป็นที่รัก  รอคอย

อย่างมีความหวังว่า สักวันหนึ่งจะได้พบกันอีก 

อีกช่วงหนึ่งที่สร้างแรงกดดันอย่างมากก็คือ เมื่อท่านผู้หญิง  

ซึ่งนอกจากจะต้องเศร้าเสียใจกับการพรากจากสามีอันเป็นที่รักแล้ว  

ยังถูกจับในข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่  

“ซึ้งใจมาก...

คือเมื่อก่อนถูกจับนะคะ

ลูกดุษฎีร้องเพลงจาก

มาดามบัตเตอร์ฟลาย-

OneFineDayคือ

เวลานั้นนายปรีดี

อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้...

พอลูกร้องเพลงนี้

ฉันน้ำตาซึมเลย

บอกไม่ถูกนี่พูดยัง...”
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๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ก่อนวันครบรอบแต่งงานเพียงวันเดียว... 

ลูกชายคนโตคือ คุณปาล พนมยงค์ ก็ถูกจับในข้อหาเดียวกัน... 

ท่านผู้หญิงถูกคุมขังอยู่นานถึง ๘๔ วัน ท่านผู้หญิงบอกกับดิฉันว่า  

สิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตใจสงบเวลานั้นก็คือเสียงดนตรี... ดนตรีที่ท่านผู้หญิง

เรียนรู้มาแต่ครั้งยังเยาว์ 

“กท็ำจติใจสงบนะคะ ไมด่ิน้รนอะไร คอืวา่ถกูจบักท็นอยู่ได ้ ๘๔ วนั   

ขาดอิสรภาพ แล้วก็อยู่มาจนอายุป่านนี้...(ดนตรี) ก็คงมีส่วนบ้าง แต่

จิตใจนี่สำคัญ เราไม่ยอมท้อถอย ทนคือจะต้องอยู่ไป  จะเอาความอยู่นี่

เป็นชัยชนะ” 

พูนศุขกล่าวสุนทรพจน์ในงาน
การแสดงซิมโฟนี“ปรีดีคีตานุสรณ์”

โรงละครแห่งชาติเวียดนาม
กรุงฮานอย๑๑กรกฎาคม๒๕๔๕



นักร้องประสานเสียงสวนพลูร้องเพลงให้“คุณยาย”ฟัง(๒๕ธันวาคม๒๕๔๙)
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ท่านผู้หญิงไม่เคยแสดงความอ่อนแอออกมาแม้สักน้อย! 

หลังจากได้รับอิสรภาพแล้ว ท่านผู้หญิงจึงได้ตัดสินใจเดินทางไป

ฝรั่งเศส อังกฤษ สวีเดน ผ่านสหภาพโซเวียต ปลายทางคือจีน เพื่อที่จะ

พบกับท่านอาจารย์ปรีดีที่นั่น หลังจากที่ต้องพลัดพรากกันเป็นเวลานาน 

๕ ปี... 

ระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ๑๓ ปีในจีน 

หรือ ๑๘ ปีในฝรั่งเศส ภารกิจนอกเหนือจากการเป็น “แม่บ้าน” ของท่าน

ผู้หญิงพูนศุข คือการช่วยท่านอาจารย์ปรีดีรับฟังวิทยุต่างประเทศเพื่อ

ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกและของเมืองไทย 

“ตื่นเช้าขึ้นมาก็ฟังวิทยุ ดื่มน้ำชา ฉันเป็นคนชงให้ ชาจีนนะคะ 

ไม่ใช่ชาฝรั่ง ฟังบีบีซี ฟังอะไรนี่แล้วแต่เวลา...อยู่กับเครื่องวิทยุทราน-  

ซิสเตอร์เลย  บางทีก็สลับกัน ไปเดินเล่นหรือไปนั่งรับอากาศก็เอา

ทรานซิสเตอร์ไปตั้ง และอีกคนอาจจะอยู่ข้างบนฟังวิทยุอีกเครื่อง ก็อยู่

อย่างนี้” 

ชีวิตของท่านอาจารย์ปรีดีนั้น เวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการรับ

ฟังข่าวสาร  แต่ก็มีบางครั้งที่ท่านอาจารย์ฟังเพลง โดยเฉพาะเพลง  

จากอุปรากรเรื่อง Carmen อย่างไรก็ตาม ท่านผู้หญิงก็ได้เล่าให้ฟังตอน

หนึ่งด้วยว่า ท่านอาจารย์ปรีดีในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง

พระเจ้าช้างเผือกเพื่อเป็นบรรณาการให้กับสันติภาพ  ในช่วงที่เมฆ
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หมอกแห่งสงครามโลกครั้งใหม่ปกคลุมไปทั่วโลกนั้น เป็นผู้เลือกเพลง

สายสมร จากจดหมายเหตุลาลูแบร์  ซึ่งเป็นเพลงไทยโบราณครั้งสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช ให้พระเจนดุริยางค์เรียบเรียงเสียงประสานเพื่อ

เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์  ซึ่งต่อมาได้มีผู้มาใส่เนื้อร้องและเรียกว่า 

เพลงศรีอยุธยา 

แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนาน  แต่ดูเหมือนว่าความทรงจำของท่าน  

ผู้หญิงยังคงแจ่มชัด  โดยเฉพาะเมื่อรำลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่ท่านอาจารย์ปรีดี

ทำเพื่อแผ่นดินและมวลราษฎรไทย และตัวท่านผู้หญิงก็ได้ต่อสู้เคียงข้าง

ท่านอาจารย์ปรีดีมาโดยตลอดจากการถูกใส่ร้ายต่างๆ นานา... ต่อสู้แม้

เมื่อท่านอาจารย์ล่วงลับไปแล้ว จนกระทั่งคิดว่ามีผู้เข้าใจท่านอาจารย์  

ปรีดีมากขึ้นจึงได้ยุติ! 

“วันนี้ต้องดีกว่าวันวานเป็นธรรมดา...” 

ท่านผู้หญิงพูนศุขรำพึงอย่างมั่นใจและสุขใจ... 

ในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่านอาจารย์ปรีดีนี้ คนรุ่นใหม่ที่

เคารพและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่านอาจารย์ได้แต่งเพลงขึ้น  

มาใหม่ ๒ เพลงด้วยกัน คือ เพลงซิมโฟนี หมายเลข ๔ ปรีดีคีตานุสรณ์

“วันนี้ต้องดีกว่าวันวานเป็นธรรมดา...” 

ท่านผู้หญิงพูนศุขรำพึงอย่างเชื่อมั่นและสุขใจ... 
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ประพันธ์โดย คุณสมเถา สุจริตกุล ซึ่งนำชีวประวัติของท่านอาจารย์ปรีดี

มาร้อยเรียงเป็นบทซิมโฟนี และเพลงคนดีมีค่า ประพันธ์เนื้อร้องโดย 

คุณจริย์วัฒน์ สันตะบุตรและคุณไกวัล กุลวัฒโนทัย ทำนองโดยคุณไกวัล

อีกเช่นกัน 

สำหรับเพลงคนดีมีค่านี้  ท่านผู้หญิงพูนศุขและครอบครัวท่าน

อาจารย์ปรีดีเห็นว่าตรงกับคุณงามความดีของท่านอาจารย์และทุกคนที่

ทำความดี...แม้เพลงนี้จะไม่มีคำว่า “ปรีดี” ปรากฏอยู่เลยก็ตาม 

ก่อนกราบลา...ดิฉันได้เรียนถามท่านผู้หญิงถึงความคิดถึงที่มีต่อ

ท่านอาจารย์ปรีดี 

ท่านผู้หญิงพุนศุขเงียบไปอึดใจ  ก่อนที่จะตอบเสียงเครือว่า 

“ก็เป็นธรรมดานะคะ...คือว่าไม่มีที่ปรึกษา”   

นักร้องประสานเสียงขับร้องใน
การแสดงซิมโฟนี“ปรีดีคีตานุสรณ์”
๙พฤษภาคม๒๕๔๓
ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย



ลูกทั้ง ๖ คน  ลลิตา  ปาล  สุดา  ศุขปรีดา  ดุษฎี  วาณี 
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ท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์   
ในบทบาทแม่* 

“ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ มิใช่เป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่

มีชื่อผ่านเข้ามาในประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นภริยาของท่านรัฐบุรุษ

อาวุโสปรีดี พนมยงค์เท่านั้น แต่ชีวิตของท่านผู้หญิงเป็นประวัติ-  

ศาสตร์ส่วนหนึ่งด้วยทีเดียว อย่างน้อยในกระแสแห่งความผันผวน

ปรวนแปรของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุขถูก

กระทบกระแทกอย่างหนักหน่วงครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดช่วงเวลา

ยาวนาน ท่านผู้หญิงรู้เห็น รู้สึก มองสถานการณ์และเหตุการณ์

เหล่านั้นอย่างไร รวมทั้งนำชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

ครอบครวัลลุว่งผา่นพน้มาไดอ้ยา่งไรกเ็ปน็เรือ่งทีน่า่สนใจศกึษามาก” 

 

ข้อความข้างต้นคัดจากคำอนุโมทนาของพระธรรมปิฎก (ป.อ.  

ปยุตฺโต) ที่ได้เขียนไว้ในหนังสือ ๗ รอบ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ 

“สาวิกา” ขออนุญาตยกมาประกอบเป็นดังภาพฉายให้เห็นชีวิตของท่าน  

*จากบทสัมภาษณ์เรื่อง  
“ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ 
ในบทบาทของแม่” ในนิตยสาร 
สาวิกา โดยเสถียรธรรมสถาน 
ฉบับที่ ๓๒   มิถุนายน ๒๕๔๓ 

 



386

ผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ และเป็นเสมือนบทนำเข้าสู่ชีวิตของท่านผู้หญิง

ในอีกแง่มุมหนึ่ง คือบทบาทของแม่ ผู้ต้องประคับประคองลูกๆ ถึง  

๖ คน ในยามที่ชีวิตประสบความทุกข์ยาก และนับเป็นความกรุณาที่ท่าน  

ผู้หญิงและครอบครัวได้ให้โอกาส “สาวิกา” สัมภาษณ์และนำมาถ่ายทอด

สู่ผู้อ่าน 

 

ขอทราบถึงชีวิตประจำวันของท่านสักเล็กน้อยค่ะ ช่วงนี้สุขภาพ
ของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะ 

มีโรคประจำตัวหลายอย่าง อายุ ๘๘ เต็มย่างเข้า ๘๙ นัยน์ตาก็มี

ปัญหา ทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ตี ๓ ตี ๔ ก็ตื่นแล้ว เปิดวิทยุ

ฟังข่าวบ้างหรือดูรายการโทรทัศน์บ้าง ยังไม่ถึง ๖ โมงก็ลงมาข้างล่าง

เตรียมอาหารเช้าสำหรับตัวเอง อ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ฟังวิทยุ อ่าน

หนังสือธรรมะบ้าง แล้วเดินเล่นในบริเวณบ้าน พอตอนสายๆ มีญาติมิตร

มาเยี่ยมเสมอ บางวันอาจมีงานเกี่ยวกับนายปรีดีที่ต้องไปร่วม หรือถ้า

เป็นวันศุกร์มีตลาดนัดที่จุฬาฯ ก็จะไปจ่ายตลาดซื้อของกิน  หลังอาหาร

กลางวันเป็นเวลาพักผ่อนก็จะไม่รับแขกจนถึงเวลาบ่าย ๔ โมง ถ้า  

วันไหนมีงานศพของผู้ที่รู้จักคุ้นเคยก็จะไปลาและอโหสิกรรมกันเป็นครั้ง

สุดท้าย วันก่อนเพื่อนรักสมัยเรียนคอนแวนต์ด้วยกันตาย ฉันก็ไปรด  

น้ำศพด้วยความอาลัย เย็นๆ เดินเล่นอีกรอบหนึ่ง ก็ถึงเวลาอาหารค่ำ 
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รับประทานอาหารเบาๆ หรืออาหารที่เหลือตั้งแต่มื้อกลางวันประเภท  

น้ำพริกมะม่วงผัดกับปลาสลิด สลับกับสลัด ดูข่าวภาคค่ำเสร็จแล้ว 

ประมาณ ๓ ทุ่มก็สวดมนต์เข้านอน 

 

ท่านอบรมดูแลลูกอย่างไร ทั้งที่ลูกบางคนแยกย้ายกันอยู่คนละ
ประเทศ 

ลูกทั้ง ๖ คนเลี้ยงมาเอง แต่ก็มีพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วย ฉันให้นมลูก

คนละประมาณ ๑ ถึง ๓ เดือน ต่อมาไม่มีน้ำนมก็ต้องให้นมผง แล้ว  

ก็เสริมอาหารประเภทน้ำข้าว กล้วยน้ำว้า มะละกอ ลูกๆ ก็โตขึ้นอาศัย  

ดูความประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ ก็มีการกล่าวตักเตือนบ้าง หลัง

รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ นายปรีดีต้องลี้ภัยการเมืองไปต่าง

ประเทศ ฉันจึงเป็นทั้งพ่อและแม่ หรืออย่างเช่นฉันถูกตำรวจจับกุมใน

ข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือที่เรียกกันว่า “กบฏ

สันติภาพ” ๘๔ วันที่สูญสิ้นอิสรภาพ ฉันไม่ยอมจำนน เพราะฉันไม่ผิด 

ฉันไม่ร้องไห้ให้ใครเห็น สิ่งเหล่านี้ลูกๆ ก็ซึมซับ ลูกชายคนโต (ปาล) ก็

ถูกจับข้อหาเดียวกัน เขาก็เข้มแข็งได้กำลังใจจากแม่ เขาติดคุกนาน

เกือบ ๕ ป ี... ลูกฉันทั้ง ๖ คน เว้นคนโต (ลลิตา) ซึ่งสมองไม่พัฒนา  

ทุกคนมีการมีงานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อสังคม แค่นี้สำหรับ  

ผู้เป็นแม่ก็พอใจแล้ว 

พูนศุขกับลลิตา ปาล และสุดา 
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ท่านมีวิธีใดที่จะช่วยให้คลายความคิดถึงหรือห่วงใย 
ทำใจ ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ ความคิดถึงหรือห่วงหาอาทรย่อม  

มีอยู่เป็นธรรมดาแต่จะไม่ทำตัวเองให้มีทุกข์ เชื่อว่าคงไม่นานหรอก 

ครอบครัวเราจะได้อยู่กันตามประสาพ่อแม่ลูก แหม ใครจะคิดว่าความ

หวังนี้เลื่อนลอย ไม่สมหวัง 

 
ถึงวันนี้ ชีวิตของท่านอาจเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้ศึกษา  
เรียนรู้ ท่านมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไร เมื่อต้องเผชิญ
ช่วงเวลาที่ยากลำบาก 

ตั้งแต่เด็ก คุณพ่อ (พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา–ขำ ณ ป้อม-

เพชร์) สอนให้ฉันและพี่ๆ น้องๆ ต้องมีศีล ๕ ซึ่งฉันก็ยึดเป็นแนวปฏิบัติ

ในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด และเมื่อฉันมาใช้ชีวิตอยู่กับนายปรีดี  

นายปรีดีเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรา

สองคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า ชีวิตของเราเมื่อมีขึ้นย่อมมีลง เมื่อมีสุข

ย่อมมีทุกข์ เมื่อมีความราบรื่นย่อมมีความยากลำบาก  นายปรีดีเคยมี

ตำแหน่งสูงเป็นถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นรัฐมนตรีและนายก

รัฐมนตรีหลายสมัย เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยที่ต่อต้านการรุกราน

ของญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ...แต่แล้วนายปรีดีต้องลี้ภัยไป  

ต่างประเทศ ต้องพลัดพรากจากกันเป็นเวลาร่วม ๕ ปี ฉันถูกจับกุม  

แต่แล้วนายปรีดี  

ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ 

ต้องพลัดพรากจากกัน

เป็นเวลาร่วม ๕ ปี ฉันถูก

จับกุมคุมขัง จากนั้นต้อง

ใช้ชีวิตในต่างแดน ๓๐ 

กว่าปี เป็นใครก็ต้องคิดถึง

บ้านเกิดเมืองนอน...   

ฉันผ่านมาแล้วทุกอย่าง 

ที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็

เพราะเชื่อว่า “ธรรมย่อม

รักษาผู้ประพฤติธรรม” 
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คุมขัง จากนั้นต้องใช้ชีวิตในต่างแดน ๓๐ กว่าปี  เป็นใครก็ต้องคิดถึง  

บ้านเกิดเมืองนอน... ฉันผ่านมาแล้วทุกอย่าง ที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะ  

เชื่อว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” 

 
ท่านเล่นเครื่องดนตรีประเภทใดบ้าง และท่านมีส่วนชี้แนะให้  
ลูกหลานสนใจทางดนตรีหรือไม่คะ 

ตอนแรกคุณพ่อให้ฉันหัดซอด้วง เรามีพี่น้องหลายคน เลยเป็น  

วงดนตรีไทยเล็กๆ คุณพ่อให้พวกลูกๆ แสดงความสามารถในเวลา  

ที่ท่านรับประทานอาหารเย็น พอฉันอายุ ๑๓ ขวบ ท่านให้ฉันไปเรียน

เปียโนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ก็เลยชอบเปียโน ตอนไปอยู่

ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศสังคมนิยม ฉันมีเงินติดตัวไปบ้าง ซื้อเปียโน 

(มือสอง) และโน้ตเพลงมาฝึกซ้อมเอาเอง ลูกๆ ฉัน ผู้หญิงให้เรียน  

เปียโน ลูกผู้ชายให้เรียนไวโอลิน แต่ที่เอาจริงเอาจังด้านดนตรี เป็นครู

สอนดนตรี ก็มีสุดาสอนเปียโน ดุษฎีสอนขับร้อง 

 

ทำไมอาจารย์ดุษฎีจึงกล่าวว่า ท่านเป็นครูดนตรีคนแรก 
คงเป็นตั้งแต่เกิด ดุษฎีได้ยินเสียงดนตรีตั้งแต่อยู่ในท้องฉัน บางที

ฉันก็ดีดเปียโนอะไรอย่างนี้ 

 

พูนศุขกับสุดา และศุขปรีดา 
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มีบทเพลงใดบ้างไหมที่ช่วยปลอบประโลมยามท่านมีทุกข์ 
ไม่มีเพลงไหนเป็นพิเศษ แต่มีอยู่เพลงหนึ่ง เวลาฟังทีไรรู้สึก  

สะเทือนใจมาก คือตอนนั้นนายปรีดีลี้ภัยการเมือง ฉันไม่รู้เลยว่านายปรีดี

อยู่หนใด ทุกครั้งที่ดุษฎีร้องเพลง One Fine Day จากอุปรากรเรื่อง 

Madame Butterfly ของคีตกวีปุชชีนี่ (Puccini) ฉันน้ำตาซึมทุกครั้ง  

เนื้อเพลงพรรณนาการรอคอยการกลับมาของคนที่เรารัก ซึ่งก็เหมือน  

ตัวฉัน รอคอยว่าสักวันหนึ่ง นายปรีดีจะกลับมา แต่แล้วพ่อกับแม่และ  

ลูกอีก ๖ คน ไม่เคยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกเลย หลังรัฐประหาร 

๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ กระจัดกระจายกันอยู่ต่างประเทศต่างทวีป 

 
ในงาน ๑๐๐ ปีชาตกาลท่านปรีดี พนมยงค์ ทำไมจึงเลือกใช้ดนตรี
เป็นสื่อในการรำลึกถึงท่านรัฐบุรุษอาวุโสคะ 

วันที ่๑๑ พฤษภาคมปีนี้ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลนายปรีดี องค์

การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศในปฏิทินการเฉลิมฉลองบุคคล

สำคัญและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ค.ศ. ๒๐๐๐–๒๐๐๑ ว่านายปรีดีเป็น

หนึ่งในบุคคลสำคัญของโลก  ทางเมืองไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ก็ได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง ในด้านศิลปะ มีทั้งละคร ลิเก จิตรกรรม แล้ว

ก็ดนตรี จะมีอะไรอีกบ้าง ฉันก็จำไม่ได้เพราะเยอะไปหมด ส่วนดนตรีนั้น 

ฉันทราบมาว่าสมเถา สุจริตกุล มีความประสงค์ที่จะประพันธ์ซิมโฟนี 

พูนศุขกับดุษฎี 

พูนศุขกับดุษฎี และวาณี 
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ปรีดีคีตานุสรณ์  ดนตรีเป็นสื่อสากลและดุริยนิพนธ์นี้ได้สะท้อนชีวิตและ

ผลงานของนายปรีดีตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ที่น่าสนใจก็คือ 

กระบวนที่ ๔ ของซิมโฟนีหมายเลย ๔ ของสมเถา สุจริตกุล ได้นำพุทธ

วจนะในธรรมบทภาษาบาลีมาเป็นเนื้อร้อง อย่างเช่นที่อ่านให้ฟังดังนี้ 

“ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะย่อมมองเห็นได้แต่ไกลฉันใด 

ความดีของมนุษย์ก็ย่อมมองเห็นได้แต่ไกลฉันนั้น” 

หรืออีกตอนหนึ่ง 

“ข้าฯ จะอดทนและวางเฉยต่อคำนินทาว่าร้าย 

เสมือนเช่นช้างศึกที่อดทนและฝ่าฟันคมศรที่กระหน่ำมา” 

การแสดงซิมโฟนี “ปรีดีคีตานุสรณ์” 
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

หอประชุมใหญ่  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
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หรือ 

“จงยินดีต่อสิ่งที่รู้ ปกป้องจิตไว้ 

พาตนเองให้พ้นจากหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนาม 

เช่นเดียวกับช้างที่พาตนเองให้พ้นจากดินโคลน” 

และตอนสุดท้าย 

“ผู้ใดสละแล้วและวางเฉยต่อคำติฉิน ปรามาสและโซ่ตรวน 

ด้วยพละอันยิ่งใหญ่เช่นกองทัพแห่งขันติ 

ข้าฯ เรียกเขาผู้นั้นว่า พราหมณ์ที่แท้จริง 

ผู้ใดเป็นผู้มีญาณอันล้ำลึก 

ผู้ใดเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ 

ผู้ใดที่รู้แจ้งมรรคาและอมรรคา 

ผู้ใดที่ได้ไปถึง ณ จุดสูงสุดแล้ว 

ข้าฯ เรียกเขาผู้นั้นว่าพราหมณ์ที่แท้จริง 

พฤษภอันงามเลิศแกล้วกล้า ปราชญ์ผู้สามารถ 

ผู้ชนะอันปราศจากแล้วซึ่งกิเลส 

ผู้ซึ่งได้ชำระล้างมลทินสิ้นแล้ว ผู้ที่ตื่นแล้ว 

ข้าฯ เรียกเขาผู้นั้นว่า พราหมณ์ที่แท้จริง” 
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สิ่งที่ประทับใจฉันมาก

ที่สุดคือความซื่อสัตย์

สุจริต ความรักชาติ   

รักแผ่นดิน รักมวล

ราษฎรไทย ไม่ว่าอยู่

เมืองไทยหรืออยู่  

ต่างแดน ความรู้สึก

นึกคิดเช่นนี้ไม่ได้

เปลี่ยนแปลง 

พุทธวจนะเหล่านี้ สอนให้เรามุ่งทำความดี เมื่อนำมาร้องเป็นเพลง 

ย่อมง่ายที่จะซึมซาบ คิดว่าผู้ฟังคงจะได้นำมาตรึกตรอง นำมาเป็น  

หลักธรรมในชีวิต มากบ้างน้อยบ้าง 

 
ในฐานะภรรยา ท่านได้เรียนรู้อะไรจากคู่ชีวิต 

ฉันแต่งงานกับนายปรีดีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๑ ร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกันมาเกือบจะ ๕๕ ปี จนถึงวันที่นายปรีดีละสังขารไป  

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ฉันไม่เคยเห็นนายปรีดีทำความเลว  

จะมีก็แต่ทำความดีน้อยกับทำความดีมาก ส่วนความผิดพลาดและ  

ความบกพร่องย่อมมีเช่นปุถุชนทั่วไป สิ่งที่ประทับใจฉันมากที่สุดคือ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความรักชาติ รักแผ่นดิน รักมวลราษฎรไทย ไม่ว่า

อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างแดน ความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง  

นายปรีดีได้ยกย่องฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด มอบความรักความไว้วางใจ  

ให้ฉันมาตลอด อีกอย่างหนึ่งคือให้ความรู้ ตัวฉันเองเรียนเพียงชั้น 

Standard 7 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๗ ในยุคนั้น) แต่หลังจากใช้ชีวิต

ร่วมกันมา นายปรีดีพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ให้ฉันจนแก่เฒ่า 

ตัวนายปรีดีเองก็เหมือนกัน ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ สิ้นใจอย่างสงบ

คาโต๊ะเขียนหนังสือ 

 



พุทธทาสภิกขุ แสดงสัมโมทนียกถา  ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพูนศุข ๒ มกราคม ๒๕๓๖  ณ สวนโมกขพลาราม 
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“ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว



ย่อมไม่สูญหาย”*


ฉันได้ยินนามท่านพุทธทาสนานมาแล้ว
 เคยอ่านหนังสือของท่าน
มาบ้าง ตอนที่ท่านมาเทศนาอบรมผู้พิพากษาที่มหามกุฎฯ นายปรีดีไป

ฟังเป็นบางครั้ง ฉันก็ไปด้วย...ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๕ นายปรีดีนิมนต์

ท่านมาสนทนาที่บ้านพัก คือทำเนียบท่าช้าง เวลานั้นเป็นผู้สำเร็จ

ราชการแทนพระองค์ นิมนต์ท่านมาปรึกษาเรื่องที่ว่าจะขอให้ท่านช่วย

เปิดสวนโมกข์อีกแห่งที่อยุธยา แต่มีอุปสรรคที่ทำให้ไม่สำเร็จเสียก่อน

เนื่องจากสงคราม...ชอบที่ท่านบอกว่า หาสุขได้จากทุกข์ อันนี้แน่นอน 

เพราะตัวฉันเองประสบมาแล้ว ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส เดี๋ยวนี้  

ก็เรียกว่าคลายแล้ว แก่แล้ว ไม่รู้จะทุกข์อะไรอีก 

บ้านเกิดนายปรีดีที่อยุธยาตั้งอยู่หน้าวัด “วัดพนมยงค์” แต่ไม่ได้

บวช คือใกล้ชิดพระแต่ว่าไม่ได้บวช ส่วนฉันตอนเด็กเรียนหนังสือที่  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ วันศุกร์ก็ต้องไปโบสถ ์ แต่ว่าที่เรายังเชื่อมั่นใน

ศาสนาพุทธ เพราะว่าครอบครัวมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา 

* จากหนังสือ “ร้อยคนร้อย
ธรรม ๑๐๐ ปี พุทธทาส”   
พ.ศ. ๒๕๔๙ สัมภาษณ์   
โดย รัชพล  กาญจนาคม 
เรียบเรียงโดย กริช  วัฒนกาล 
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คุณพ่อฉัน (พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา) ท่านมีความคิดเป็น

วิทยาศาสตร์ สอนไม่ให้เชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้  ฉันอยู่บ้านป้อม

เพชร์ ถนนสีลม หลังอาหารค่ำคุณพ่อมักพาลูกๆ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนที่

ถนนสาทร เดินตัดผ่านป่าช้าสีลม โดยฉันมักจะรั้งท้ายแถว  ตอนนั้น

ถือว่าเป็นการผจญภัย แต่ต่อมาได้กลายเป็นความแข็งแกร่งเมื่อเผชิญกับ

เรื่องต่างๆ 

 

 ฉันกับนายปรีดีใช้ชีวิตกันอย่างเรียบๆ นายปรีดีไปทำงานก็  

กลับบ้านตามเวลา กลับมาก็ทำงาน ไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวสนุก  ตั้งแต่

แต่งงานมา เงินเดือนให้ฉันหมด ใช้จ่ายอะไรไม่ฟุ่มเฟือย เก็บหอม  

รอมริบไว้ อย่างเช่นชุดสูทใส่มา ๓๕ ปีแล้ว ก็ใส่ชุดนั้นลงโลงและก็เผา  

ทั้งชีวิตมีสูทไม่กี่ชุด นับได้เลย สอนลูกไม่ให้ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย เงินทอง  

ไม่ได้หามาได้ง่ายๆ ชีวิตต้องอยู่อย่างเรียบง่าย 

ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี คือดูแลเอาใจใส่เราดี ยกย่องเรา 

ไม่มีความลับ มีความลับครั้งเดียวก็ตอนเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  

เย็นวันที่ ๒๓ มิถุนายน นายปรีดีบอกว่าจะไปอยุธยา จะไปลาบวช 

ฉันยังไปส่งที่สถานีรถไฟ ตกกลางคืน ลูกชายซึ่งเลี้ยงง่ายที่สุด แต่คืนนั้น

รอ้งไมห่ยดุเลย เชา้วนัรุง่ขึน้ (๒๔ มถินุายน) ฝนตกหยมิๆ ทา่นเจา้พระยา  

ฉันกับนายปรีดีใช้ชีวิต

กันอย่างเรียบๆ  

นายปรีดีไปทำงาน  

ก็กลับบ้านตามเวลา 

กลับมาก็ทำงาน ไม่มี

เวลาที่จะไปเที่ยวสนุก 

ตั้งแต่แต่งงานมา  

เงินเดือนให้ฉันหมด  

ใช้จ่ายอะไรไม่ฟุ่มเฟือย 

เก็บหอมรอมริบไว้ 

อย่างเช่นชุดสูทใส่มา 

๓๕ ปีแล้ว ก็ใส่ชุดนั้น

ลงโลงและก็เผา 
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ยมราช (ปั้น สุขุม) ซึ่งเป็นน้าของคุณแม่ฉัน ท่านมาบอกว่ามีคนมา

รายงานว่า มีทหารมาจับทูลกระหม่อมชาย (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) ฉันไม่ทราบว่าใคร

เป็นใครในเหตุการณ์นั้น จนกระทั่งบ่ายจึงทราบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง 

พอสักประมาณสามทุ่ม มีคนมาที่บ้าน บอกว่าจะมาขอเครื่องแต่ง

ตัวนายปรีดี เพื่อที่จะใส่ไปประชุมเสนาบดีในวันรุ่งขึ้น พอรู้ว่านายปรีดี

ร่วมก่อการด้วยก็ตกใจมาก 

ในชีวิตของเรานั้นมีมรสุมถาโถมเข้ามาเป็นระลอก
 ครั้งแรกเห็นจะ

เป็นเรื่องที่นายปรีดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์
ท่านเสนอร่างเค้าโครง

การเศรษฐกิจ อยากให้บ้านเมืองเจริญ แต่กลับถูกเนรเทศไปประเทศ

ฝรั่งเศส ไปแค่หกเดือน รัฐบาลเจ้าคุณพหลฯ (พระยาพหลพลพยุหเสนา) 

ก็ได้เรียกตัวกลับมา 

ต่อมาคือกรณีสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
 รัชกาลที่


๘
 นายปรีดีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการการลอบปลงพระชนม ์ หลายสิบปี

ต่อมา นายปรีดีได้ฟ้องผู้กล่าวร้ายต่อศาลสถิตยุติธรรม ซึ่งศาลได้

ประกาศความบริสุทธิ์ของนายปรีดี 

แล้ววันที่
๘
พฤศจิกายน
๒๔๙๐
คณะรัฐประหารใช้รถถังกับปืนกล

ยิงใส่ทำเนียบท่าช้าง ฉันตะโกนสวนเสียงปืนไปว่า “อย่ายิง ที่นี่มีแต่  
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ผู้หญิงกับเด็ก”  ตอนนั้นปาล ลูกชายคนโตบอกให้ทุกคนนอนราบกับพื้น 

ส่วนนายปรีดีได้หลบหนีลงเรือจ้างไปแล้ว เพราะถ้ายังอยู่ อาจถูกจับเป็น

หรือจับตายก็ได้ จึงต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ 

วันที่
 ๒๖
 กุมภาพันธ์
 ๒๔๙๒
 นายปรีดีลอบเข้ามาดำเนินการฟื้น

ระบอบประชาธิปไตยแต่ประสบความล้มเหลว ไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านผู้รัก

ความเป็นธรรมท่านหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนที่สวนฝั่งธนฯ ฉันได้ข้าม

ฟากไปเยี่ยม ขากลับเดินจากท่าน้ำสาทรกลับบ้านป้อมเพชร์ที่ถนนสีลม 

เดินผ่านป่าช้า ขณะนั้นฟ้ายังไม่สาง และไม่มีผู้คนบนท้องถนน ฉันนึก

ขอบคุณคุณพ่อ ที่เมื่อ ๒๐ ปีก่อนท่านเคยพาเดินผ่านป่าช้า แต่ครั้งนี้  

มีฉันเพียงคนเดียว 

ต่อมาวันที่
 ๑๓
 พฤศจิกายน
 ๒๔๙๕
 ลูกชายคนโตถูกจับกุมใน

ข้อหา
 “กบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร”
 หรือ
 “กบฏสันติภาพ”


และอีกสองวันต่อมาฉันก็ถูกจับกุมในข้อหาเดียวกัน ถูกคุมขังในกอง  

สันติบาล กรมตำรวจ ๘๔ วัน เวลาที่เขาสอบสวนได้แต่ถามว่ารู้ไหม  

นายปรีดีอยู่ที่ไหน บางทีก็หลอกถามว่า รู้หรือเปล่านายปรีดีนอกใจ ฉัน  

ก็ไม่ทุกข์ ไม่เกรงกลัวและไม่เชื่อคำยุยงด้วย อิสรภาพทางกายไม่มี แต่

อิสรภาพทางใจมี ฉันพยายามนึกถึงสิ่งที่เชื่อมั่นว่า ธรรมย่อมคุ้มครอง  

ผู้ประพฤติธรรม 

นายปรีดีกับฉัน  

ยึดหลักธรรมที่ว่า   

ผลของการที่ก่อสร้างไว้

ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย 

เราพยายามทำความดี 

ความประพฤติปฏิบัติ

ของเราแน่วแน่อยู่ใน

ธรรมะของสมเด็จ  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เราจะไม่ประพฤติผิด 

เราไม่เอา เราไม่ทำ 
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และความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต คือการจากไปไม่มีวัน

กลับของนายปรีดี เราเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ๕๕ ปี  

ฉันพยายามปรับใจรับความจริงนี้ให้เร็วที่สุด เพราะถึงอย่างไรก็ต้องมี

ชีวิตต่อไป นายปรีดีสั่งไว้ว่าเผาให้เป็นเถ้าถ่านแล้วเอาไปลอยทะเลให้

หมดไม่ให้เก็บอัฐิไว้เลย  มาจากธรรมชาติ ต้องกลับสู่ธรรมชาติ 

 


 ฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษ
 ถ้าคนอื่นๆ
 ต้อง

เจอเรื่องราวต่างๆ เหมือนฉันก็คงต้องอดทนและเข้มแข็งเหมือนกัน


นายปรีดีกับฉันยึดหลักธรรมที่ว่า ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว

ย่อมไม่สูญหาย เราพยายามทำความดี ความประพฤติปฏิบัติของเรา  

แน่วแน่อยู่ในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะไม่ประพฤติ

ผิด เราไม่เอา เราไม่ทำ 

เราไม่จำ ใครทำร้ายเราเราไม่จำ อโหสิกรรมให้หมด ระลึกถึงแต่

พระคุณของคนที่ดีกับเรา ช่วยเหลือเรา คนที่เขาช่วยเหลือเรามีนับไม่

ถ้วน คนไม่รู้จักนะ มีนายตำรวจคนหนึ่ง ระหว่างเราถูกจับ ไม่เคยรู้จัก

เลย เขาช่วยเรา ปฏิบัติต่อเราอย่างดี คืนก่อนที่จะครบกำหนดไปศาล

เพื่อฟังคำตัดสินว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง นายตำรวจคนนี้ไปช่วยสืบจาก

เพื่อนที่เป็นอัยการมาบอกว่าเราจะไม่ถูกฟ้อง ช่วยให้เราสบายใจ 

ความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงที่สุด  
ในชีวิตของพูนศุข 
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เราประกอบกรรมดีไม่เคยทำร้ายใคร เราเชื่อกฎแห่งกรรมมาก  

วันหนึ่งจะต้องปรากฏ แม้บางทีสิ้นชีวิตไปแล้วก็ยังไม่เห็น แต่เราอยู่นาน

เกินไปจึงได้เห็น เห็นหมด เพราะฉะนั้นปลงได้ เห็นคนตั้งแต่เกิดมาคาบ

ช้อนเงินช้อนทองแล้วปลายชีวิตเป็นอย่างไร บางคนต้นชีวิตดูไม่ได้เลย

แต่ตอนปลายชีวิตกลับรุ่งเรือง เห็นหมด เพราะอยู่มานานเลยได้เห็นของ

เหล่านี้ มันเป็นเรื่องกรรมทั้งนั้น 

แต่งงานครบ ๓๐ ปี นครกวางโจว 
(พ.ศ. ๒๕๐๑) 
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ระหว่างพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ท่านพุทธทาสยังเคยส่งหนังสือ

ธรรมะไปให้ และนายปรีดีก็ได้มีจดหมายตอบขอบพระคุณท่านมา ต่อ

เมื่อฉันกลับมาเมืองไทยแล้วจึงได้ไปกราบนมัสการท่าน โดยเฉพาะเมื่อ

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่านได้แสดงสัมโมทนียกถาเรื่อง นิพพาน

คือความไม่มีอารมณ์ 

ถึงวันนี้ฉันวางหมด ไม่เอา คือเราป่านนี้แล้ว ๙๔ ย่างเข้า ๙๕  

มีพอกินพอใช้ ไม่เดือดร้อนอะไร ไม่มีหนี้สิน ได้น้อยใช้น้อย ทานอาหาร

ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ อาหารมื้อกลางวันเหลือก็เก็บไว้กินมื้อเย็น 

ทุกวันนี้ก็สุขดี แข็งแรงดีตามวัย สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ทำมา

ตลอด ตั้งแต่รู้ความ อยู่ที่ไหนก็ทำ นานๆ จึงไปฟังเทศน์ของพระคุณเจ้า

ที่เคารพบ้าง อ่านหนังสือธรรมะของท่านพุทธทาสบ้าง ท่านพระพรหม

คุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) บ้าง เตรียมใจวันที่ต้องจากไปเป็นไปตาม

กฎธรรมชาติ 

ฉันไม่ประมาทในเรื่องนี้ เมื่ออายุ ๘๖ ปี ๙ เดือน ได้เขียนคำสั่ง  

ถึงลูกๆ ทุกคน ทั้งดวงตาและร่างกายได้อุทิศให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ฉันไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น และแม้แต่การสวดอภิธรรมก็ไม่ต้องมี 

มีเพียงพิธีไว้อาลัยที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ที่ฉันนับถือ

มาแสดงธรรมเทศนาก็พอแล้ว 

บัตรบริจาคร่างกาย 



พูนศุขในวัย ๙๕ ปี 



403

ท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์ 
กับคำบอกเล่าถึงอดีตในวันนี้* 

เนื่องจากกองบรรณาธิการจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
พิจารณาเห็นว่า “บทบาทของสตรีในสังคมไทย” เป็นประเด็นซึ่งนับวัน  

จะยิ่งมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะเลือกสรร

และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์สุภาพสตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยมี

บทบาทสำคัญต่อสังคมไทย ทั้งนี ้ เพื่อทราบถึงประสบการณ์ในชีวิต  

ที่ผ่านมาด้านต่างๆ ในทัศนะของสตรีเป็นการเฉพาะ 

กองบรรณาธิการฯ พิจารณาเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ว่า ท่าน  

ผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็นสุภาพสตรีไทยผู้มีประสบการณ์และบำเพ็ญ

ตนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดแก่สังคมไทยในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในฐานะภริยา นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสและอดีต  

ผูป้ระศาสนก์ารมหาวทิยาลยั (วชิา) ธรรมศาสตร ์(และการเมอืง) ปจัจบุนั  

ท่านผู้หญิงฯ มีอายุ ๙๕ ปี ใช้ชีวิตอย่างสงบ ณ บ้านซอยสวนพลู  

ถ. สาทรใต้ และเมื่อกองบรรณาธิการฯ ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ในประเด็น

*จุลสารหอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์  ฉบับที่ ๑๑ 
(มิถุนายน ๒๕๕๐ - 
พฤษภาคม ๒๕๕๑) 
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ดังกล่าว ท่านกรุณาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ระหว่าง

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.  แก่ตัวแทนคณะบรรณาธิการจุลสารหอ

จดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ดร. ฐาปนันท์ นิพิฏฐ-

กุล, อาจารย์ณัฐพล ใจจริง, น.ส. วารุณี โอสถารมย์ และน.ส. ศรอ์ศนัญย์  

เจริญฐิตากร  กองบรรณาธิการฯ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านผู้หญิง  

พูนศุข พนมยงค์ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

 

คณะบรรณาธิการ : ในฐานะคู่ชีวิตของ นายปรีดี พนมยงค์ ท่าน
ได้เรียนรู้ด้านความคิด ได้สัมผัสและมีประสบการณ์ทางการเมือง
อย่างไร ด้วยวิธีใด 
ท่านผู้หญิง : เมื่อฉันมาร่วมชีวิตกับนายปรีดีนั้น ฉันอายุเพียง ๑๗ ปี

เท่านั้นเอง เรื่องแรกที่ได้สัมผัสก็คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ จดหมายฉบับวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๗๕ ที่  

นายปรีดีเขียนถึงฉัน แม้จะเป็นการส่วนตัว แต่สาระในจดหมายที่บอก  

ให้คิดถึงชาติกับราษฎรมากๆ ฉันก็ยังงงๆ อยู่ หลังจากนั้นไม่นาน เพื่อ 

ความปลอดภัยของนายปรีดีและผู้นำคณะก่อการ ๒๔๗๕ เรามาพักใน  

วังปารุสกวัน ฉันได้เห็นนายปรีดีครุ่นคิด ขีดเขียน ร่วมประชุมกับผู้นำ  

คนอื่นๆ อดตาหลับขับตานอน จึงเพิ่งจะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อย 

เพื่อความปลอดภัย  

ของนายปรีดีและผู้นำ

คณะก่อการ ๒๔๗๕   

เรามาพักในวังปารุสกวัน 

ฉันได้เห็นนายปรีดี

ครุ่นคิด ขีดเขียน  

ร่วมประชุมกับผู้นำ  

คนอื่นๆ อดตาหลับ  

ขับตานอน จึงเพิ่งจะเริ่ม

เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย 
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ต่อมายังมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆ เรื่องที่ผ่านมาในชีวิต 

เช่น นายปรีดีถูกเนรเทศไปประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เพราะ

เสนอ “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” ทั้งๆ ที่ตั้งใจวางเค้าโครงการเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจของชาติไทย และเพื่อการกินดีอยู่ดีของราษฎร แต่กลับได้รับ

การตอบแทนเช่นนี้ ฉันสังเกตว่า นายปรีดีไม่ได้ท้อแท้ หากขณะอยู่

ฝรั่งเศส ได้ศึกษาวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

แล้วยังสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นบุกเมืองไทย นาย

ปรีดีคิดต่อต้านผู้รุกรานให้ฉันทำหน้าที่ฟังข่าววิทยุสัมพันธมิตร และ  

งานอื่นๆ แล้วแต่นายปรีดีจะมอบหมาย โดยถือความลับเป็นสุดยอดของ

การทำงาน หลังจากสงครามยุติ นายปรีดีก็ไม่ได้ทวงความดีความชอบ 

หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยถือว่าที่ตนทำไปนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทย  

ที่ต้องรับใช้ชาติ  จากนั้นก็เหตุการณ์กรณีสวรรคตรัชกาลที่ ๘ เป็นเรื่อง

เศร้าเสียใจของพสกนิกรทั่วประเทศ นายปรีดีกับฉันก็เช่นกัน เพราะเรา

ทั้งสองชื่นชมในพระจริยาวัตรอันงดงามของพระองค์ 

สิ่งที่ทำให้ฉันได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมาก ในเวลาต่อมา 

คือรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ รถถังของฝ่ายคณะรัฐประหารบุก

เข้ามาที่ทำเนียบท่าช้าง นายปรีดีต้องหลบลี้หนีภัยการเมือง จากนั้นมา 

ฉันต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกๆ ทั้ง ๖ คนในขณะเดียวกัน เหตุการณ์

เรื่องแล้วเรื่องเล่ามาจนถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ นายปรีดีกับคณะ

บัตรเข้าออกวังปารุสกวันของปรีดี 
(มิถุนายน ๒๔๗๕) 
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ได้กระทำการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ต้องหลบ

ซ่อนในประเทศเป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งมีผู้ที่รักความเป็นธรรม แต่ไม่ได้

รู้จักนายปรีดีมาก่อนเลยให้ที่พักพิง  ฉันรำลึกถึงน้ำใจของท่านผู้นี้และ

ภรรยาอยู่เสมอ เพราะถ้าเพลี่ยงพล้ำ เขาและครอบครัวก็คงได้รับภยัน-  

ตราย ในตอนนั้นหมายจับเป็น (และตาย) นายปรีดีติดเต็มบ้านเต็มเมือง 

โดยมีรางวัลนำจับราคาสูงมาก ฉันต้องผจญภัยคุกคามทั้งมืดและสว่าง

ติดต่อกันหลายปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ฉันถูกจับ

ในข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ 

“กบฏสันติภาพ”  ในความเป็นจริงผู้มีอำนาจในขณะนั้นจับฉันเพราะฉัน

เป็นภรรยานายปรีดี เมื่อจับสามีไม่ได้ ก็จับภรรยาแทน ลูกชายคนโต 

(ปาล พนมยงค์) ก็ถูกจับในข้อหาเดียวกัน ซึ่งฉันถูกควบคุมตัวที่กอง

สันติบาล กรมตำรวจเป็นเวลา ๘๔ วัน อัยการจึงสั่งไม่ฟ้อง แต่ปาลติด

คุกอยู่เป็นเวลาเกือบ ๕ ปี จึงได้รับนิรโทษกรรม ในวโรกาสกึ่งพุทธกาล 

เมื่อฉันออกจากที่คุมขัง จึงตัดสินใจไปฝรั่งเศส และเดินทางไปใช้

ชีวิตในประเทศจีน และในที่สุด กลับมายังประเทศฝรั่งเศสพร้อมนายปรีดี

และครอบครัว ที่เล่าเรื่องราวตัวเองมาเสียยืดยาว ก็เพราะทุกเรื่องเกี่ยว   

ข้องกับการเมืองของนายปรีดีทั้งสิ้น 

ความคิดของนายปรีดี รวมทั้งประสบการณ์ทางการเมืองนั้น ฉัน

พอจะสรุปได้ว่า ฉัน “เห็นจากการกระทำ ฟังจากที่พูด อ่านจากที่เขียน” 
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นายปรีดีเป็นครูคนสำคัญในชีวิตของฉัน และทำให้ฉันยกระดับความรู้

ด้านต่างๆ สามารถเป็นคู่สนทนาเรื่องราวที่เป็นที่น่าสนใจร่วมกัน รวมทั้ง

สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เราใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ๕๕ ปี ฉันเห็นว่า 

นายปรีดีเป็นปุถุชนคนธรรมดา มีความรักชาติและราษฎรไทยเป็นคนดีที่

ไม่เคยทำความชั่ว เป็นคนทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และขยันขันแข็ง 

ที่อาจมีข้อบกพร่องและผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา 

 

คณะบรรณาธิการ : ทุกวันนี้มีการบอกเล่า และเขียนถึงเรื่องของ
เสรีไทยมากมาย ส่วนใหญ่ผู้เล่าหรือผู้เขียนมักเป็นเพศชาย ใน
ฐานะที่ท่านผู้หญิงเป็นภริยาผู้นำกลุ่มเสรีไทย อยากให้ท่านช่วย
เล่าเรื่อง “ขบวนการเสรีไทย” ในมุมมองของท่าน 
ท่านผู้หญิง : ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ และขอท้าวความบางตอนที่

ฉันเคยเขียนเล่าไว้ในบทความทรงจำเรื่อง “ย้อนรอยถนนสีลม”  “วันนั้น 

ครอบครัวข้าพเจ้ารู้สึกสลดหดหู่ ใจ เช่นเดียวกับราษฎรไทยทั้งปวง

หนังสือพิมพ์ Washington Times Herald ได้รายงานข่าวว่า ‘ชาวไทย  

ได้ทราบข่าวยอมจำนนญี่ปุ่นด้วยความตกตะลึง และพากันยืนงงงันใน  

ถนนด้วยน้ำตานอง’ (“The Thailanders, shocked by news of the 

surrender, wept as they stood dazed in the streets.”)  ในบ่ายวัน

เดียวกัน เมื่อนายปรีดีกลับจากการประชุม ค.ร.ม. ถึงบ้าน มีมิตรสหาย

นายปรีดีเป็นครูคน

สำคัญในชีวิตของฉัน 

และทำให้ฉันยกระดับ

ความรู้ด้านต่างๆ 

สามารถเป็นคู่สนทนา

เรื่องราวที่เป็น  

ที่น่าสนใจร่วมกัน 
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และลูกศิษย์หลายคนมาคอยอยู่ อาทิ หลวงบรรณกรโกวิท (เปาว์ จักกะ-

พาก) สงวน ตุลารักษ์  จำกัด พลางกูร  วิจิตร ลุลิตานนท์  เตียง  

ศิริขันธ์  ถวิล อุดล  ม.ล.กรี เดชาติวงศ์ (หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์)  

ทอง กันทาธรรม ฯลฯ  ทุกคนแสดงความรู้สึกเจ็บใจและแค้นใจที่กอง

ทหารญี่ปุ่นรุกรานประเทศไทย โดยที่รัฐบาลไทยขณะนั้นก็ยอมจำนน

อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้มาประชุมในวันนั้นได้ตกลงพลีชีพเพื่อชาติ เพื่อกอบ

กู้เอกราชอธิปไตยสมบูรณ์ของชาติไทย ในการนี้ได้ตกลงจัดตั้งองค์การ  

ต่อต้านญี่ปุ่น ประกอบด้วยคนไทยที่รักชาติทุกชนชั้น วรรณะ ทั้งใน

ประเทศและที่อยู่ในต่างประเทศที่ประชุมได้มอบภาระให้นายปรีดีเป็น

หัวหน้าและกำหนดแผนการปฏิบัติต่อไป ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้ง

ขบวนการเสรีไทย” 

เหตุการณ์บ้านเมืองคับขันเช่นนี้ เป็นความทุกข์ของคนไทยที่รัก

ชาติ รักแผ่นดินทุกคน ทางญี่ปุ่นบีบรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

ให้นายปรีดีต้องออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อ  

เป็นหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ ๘ โดยมติของ  

สภาผู้แทนราษฎรและต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทน

พระองค์แต่ผู้เดียว (Sole Regent) จึงทำให้นายปรีดีสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทยได้อย่างเต็มตัว  โดยปกติ  

นายปรีดีจะไม่ปรึกษาเรื่องราชการแผ่นดินกับฉันเลย แต่ครั้งนี้ เป็นงาน



409

รับใช้ชาติ และฉันก็เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ นายปรีดีจึงมอบหมายให้ฉันเป็น

คนคัดลายมือรหัสวิทยุสำหรับติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตร และยังมีหน้าที่

รับฟังข่าวสารสู้รบในสมรภูมิต่างๆ ระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับอักษะ 

เพื่อประกอบการประเมินผลบทบาทของเสรีไทย 

นอกจากนี้ ฉันรู้จักผู้คนในวงกว้าง กอปรกับรู้ความเป็นมาของ

บุคคลหลายคนที่มีชื่อเสียงในสังคม ก็ได้ใช้จุดนี้ช่วยนายปรีดี ซึ่งได้รับ

การยอมรับจากฝ่ายสัมพันธมิตรในการพิสูจน์สมาชิกขบวนการเสรีไทย

บางท่าน  ทั้งนี้ทั้งนั้น เราทำกันอย่างเป็นความลับ ถือว่าเป็นวินัยสูงสุด

ของขบวนการเสรีไทย  ฉะนั้น บทบาทของฉันก็เหมือนกับพลพรรค

ธรรมดาคนหนึ่งของขบวนการเสรีไทย ฉันขออนุญาตยกสุนทรพจน์ของ 

“รู้ธ” เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๘ มาเป็นข้อสรุปในหัวข้อนี้ว่า “ถือว่า

ทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ชาติ มิได้ถือว่าเป็นผู้กู้ชาติ การกู้ชาติเป็นการกระทำ

ของคนไทยทั้งปวง ซึ่งแม้ผู้ไม่ได้ร่วมในองค์การนี้โดยตรง ก็ยังมีอีก

ประมาณ ๑๗ ล้านคน ที่ได้กระทำโดยอิสระของตนในการต่อต้านด้วยวิถี

ทางที่เขาเหล่านั้นสามารถทำได้ หรือเอากำลังใจช่วยขับไล่ให้ญี่ปุ่นพ้นไป

จากประเทศไทยโดยเร็วก็มี แม้แต่คนไทยที่นิ่งอยู่โดยไม่ทำการขัดขวาง  

ผู้ต่อต้านญี่ปุ่น หรือผู้รับใช้ชาติ ซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้ผู้รับใช้ชาติ

ทำการได้สะดวก ฯลฯ เป็นต้น  คนไทยทั้งปวงเหล่านี้ทุกคนร่วมกันทำ  

การกู้ชาติของตนด้วยกันทั้งสิ้น” 
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คณะบรรณาธิการ : ขอย้อนกลับไปเรื่องคราวที่ท่านถูกคุกคามใน
กรณ ี “เหตกุารณก์บฏสนัตภิาพ” อยากใหท้า่นชว่ยเลา่รายละเอยีด  
ประสบการณ์ในเรื่องนี้เพิ่มเติม 
ท่านผู้หญิง : หลังรัฐประหาร ๘ พ.ย. ๒๔๙๐ คณะรัฐประหารพยายาม

ที่จะหาทางทำลายชื่อเสียงและตัวตนของนายปรีดีออกจากสังคมไทย  

โดยสิ้นเชิง ซึ่งได้กล่าวหาไว้ในกรณีสวรรคตรัชกาลที่ ๘ ว่าเป็นผู้บงการ

สำคัญ (ต่อมาศาลตัดสินความบริสุทธิ์ของนายปรีดี) ส่วนทางด้านสากล

ระหว่างประเทศ ได้เกิดสงครามเกาหลี โดยสหรัฐอเมริกากับสหประชา-  

ชาติ รวมทั้งประเทศไทยเป็นฝ่ายหนึ่ง กับสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วม

กับสหภาพโซเวียตและประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกอีกฝ่ายหนึ่ง 

ฉันได้ผ่านสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าสงครามใดๆ ฉันก็

คัดค้านทั้งนั้น  ตอนนั้น ปาลลูกชายคนโตของฉัน เอาใบแถลงการณ์

คัดค้านสงครามเกาหลีมาให้ ฉันร่วมเซ็นชื่อคัดค้านด้วยคนหนึ่ง  

ในเมืองไทย ได้ก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพ มีนายแพทย์ขุนเจริญ  

สืบแสง กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นอาทิ เป็นประธานและรองประธานอยู่ 

แต่เราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันในเรื่องนี้ ประชุมสักครั้งก็ไม่เคยไป นอกจาก

การคัดค้านสงครามเกาหลีแล้ว กลุ่มนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักศึกษา

ประชาชน ได้ออกไปแจกจ่ายเสื้อผ้าของใช้ชาวบ้านทางอีสาน เพราะใน

ขณะนั้นอากาศหนาวเย็น (ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๔๙๕) 
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เมื่อคณะบุคคลเหล่านี้กลับจากอีสาน ปรากฏว่าถูกจับเข้าคุกหมด ใน

ข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยกล่าวหาว่า ไปปลุก

ระดมชาวบ้านให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาล  ลูกชายคนโตปาลก็ติด

ร่างแหด้วย ทั้งๆ ที่ไม่ได้ไปแจกของที่อีสาน เพราะขณะนั้นกำลังเรียน

โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จำได้

ว่า ปาลถูกจับวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ตำรวจมาตรวจค้นบ้านถนนสาทร

เหนือที่ฉันอยู่กับลูกๆ ฉันมิได้มีลางสังหรณ์ว่าจะถึงตาตัวเองเลย เพราะ

ตั้งแต่นายปรีดีลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศ ฉันมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ๖ คน 

ทำขนมขายบ้าง รับส่งลูกเล็กๆ ไปโรงเรียนบ้าง ทุกวันไปเยี่ยมคุณแม่  

ที่สูงอายุแล้วที่บ้านป้อมเพชร์ ถนนสีลม ฉันไม่คิดและไม่มีเวลาไปร่วม

กิจกรรมการเมืองใดๆ ซึ่งฉันก็เป็นเป็นเพียง “แม่” เป็น “แม่บ้าน”  

ที่ภาระหน้าที่ก็หนักโขแล้ว  ครั้นแล้ว วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ 

ตำรวจก็จับกุมฉันไปขังไว้ที่กองสันติบาล กรมตำรวจ (ถ้าอยากทราบ  

รายละเอียด โปรดอ่านบทความ “เมื่อข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็น ‘กบฏ’ ” 

ในหนังสือ ๑๐๑ ปีปรีดี–๙๐ ปีพูนศุข, หน้า ๑๑๘-๑๒๗)  

ฉันมาใคร่ครวญดูแล้ว ฉันไม่ได้อยู่ ในข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น 

“กบฏ” เลย แต่ที่ทางการจับกุมฉัน ก็เพื่อจะจับกุมนายปรีดี เพราะ  

ทางตำรวจรู้ว่า ฉันกับนายปรีดีรักและผูกพันกันมาก เมื่อภรรยาถูกจับ 

นายปรีดีคงต้องมามอบตัว ฉันรู้ว่า นายปรีดีทราบข่าวฉันถูกจับด้วย

ฉันมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก   

๖ คน ทำขนมขายบ้าง 

รับส่งลูกเล็กๆ ไป

โรงเรียนบ้าง ทุกวัน  

ไปเยี่ยมคุณแม่ที่สูงอายุ

แล้วที่บ้านป้อมเพชร์ 

ถนนสีลม ฉันไม่คิด  

และไม่มีเวลาไปร่วม

กิจกรรมการเมืองใดๆ 

ซึ่งฉันก็เป็นเป็นเพียง 

“แม่” เป็น “แม่บ้าน”   

ที่ภาระหน้าที่  

ก็หนักโขแล้ว 
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ความห่วงใย แต่ขณะนั้น นายปรีดีกำลังลี้ภัยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เราขาดการติดต่อกันมาเป็นเวลา ๒-๓ ปีแล้ว จะให้ช่วย

ฉันอย่างไรก็ไม่ได้ ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยทั้งตัวนายปรีดีและ  

ตัวฉันเอง ซึ่งฉันก็เข้าใจนายปรีดีว่า ทุกข์ร้อนใจมากแค่ไหน 

 ในที่สุด หลังจากถูกคุมขัง ๘๔ วัน ฉันก็พ้นคดี “กบฏ

สันติภาพ” โดยอัยการสั่งไม่ฟ้องและได้เดินทางไปฝรั่งเศส อังกฤษ ต่อ

มาเดินทางไป สวีเดน ผ่าน ฟินแลนด์ สหภาพโซเวียต จนได้ใช้ชีวิตลี้ภัย

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๔๙๖ และ  

ในบั้นปลาย นายปรีดีกับฉันใช้ชีวิตคู่ทุกข์คู่ยากที่บ้านพักชานกรุงปารีส 

จนนายปรีดีสิ้นอายุขัย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
คณะบรรณาธิการ : ในฐานะที่ท่านผู้หญิงได้ผ่านประสบการณ์ชีวิต
มายาวนาน เกือบหนึ่งศตวรรษ ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสตรี อยาก
เรียนถามความคิดเห็นของท่านถึงความแตกต่างของสตรีไทยใน
อดีตและปัจจุบัน 
ท่านผู้หญิง : ฉันขอพูดในส่วนตัวของฉันเองดีกว่า ฉันเกิดในปี พ.ศ. 

๒๔๕๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ผู้หญิงสมัยนั้น ในครอบครัว ข้าราชการ 

ขุนนาง กับชาวบ้านก็แตกต่างกัน ถ้าเป็นชาวไร่ชาวนา นอกจากต้อง
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เลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัวแล้ว ยังต้องช่วยครอบครัวเพาะปลูก หรือทำมา

หาเลี้ยงชีพตามความถนัด 

ส่วนครอบครัวข้าราชการและขุนนาง ก็ให้ลูกผู้หญิงมีโอกาสเรียน

หนังสือเท่าที่จะเห็นควร เพราะถึงอย่างไรก็ต้องออกเรือน เป็นแม่บ้าน

แม่เรือน ในครอบครัวฉัน  คุณพ่อ (พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา)  

มีลูกสาว ๗ คน ท่านให้โอกาสเรียนหนังสือ บางคนเรียนโรงเรียนฝรั่ง 

บางคนก็ได้ถวายตัวเป็น “ข้าหลวงเรือนนอก” ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

วไลอลงกรณ์ฯ เรียนที่ ร.ร. ราชินี ในจำนวนนี้ลูกสาว ๒ คน ได้มีโอกาส

ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ซึ่งขณะนั้น  

เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และใน ๒ คนนี้ มีคนหนึ่งได้เล่าเรียนต่อที่

กรุงปารีส และกลับมาเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนเตรียม

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) ตัวฉันเรียนถึงชั้น 

Standard 7 ร.ร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ แล้วก็ออกมาแต่งงานกับ  

นายปรีดี 

หลังแต่งงาน ฉันได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิต ได้เรียนรู้ความรู้ต่างๆ 

ที่ทางโรงเรียนไม่ได้สอน อยู่กับนายปรีดีเป็นสามีภรรยากัน เป็นเหมือน

ครูกับนักเรียน จากการที่นายปรีดีให้ฉันช่วยจดคำบรรยายวิชากฎหมาย

ที่สอนอยู่ ฉันก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย แต่งานในแต่ละวันคงเป็นเรื่อง

เลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว ส่วนที่ฉันช่วยตรวจปรู๊ฟหนังสือ หรือจัด

หลังแต่งงาน  

ฉันได้เข้าสู่

มหาวิทยาลัยชีวิต  

ได้เรียนรู้ความรู้ต่างๆ 

ที่ทางโรงเรียน 

ไม่ได้สอน  

อยู่กับนายปรีดี 

เป็นสามีภรรยากัน  

เป็นเหมือนครู 

กับนักเรียน 
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ระเบียบการส่งหนังสือ นิติสาส์น นั้น จะถือว่า เป็นการช่วยครอบครัว  

ทำมาหาเลี้ยงชีพอีกแรงหนึ่งก็ว่าได้ 

ในเรื่องการเมืองนั้น ฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลย และไม่เคยเรียกร้อง

สิทธิอะไร เพราะในครอบครัวฉันก็มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว หลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครอง

แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ให้สิทธิชายหญิงทัดเทียม

กัน ถ้าจะเปรียบกับประเทศฝรั่งเศสแม่แบบประชาธิปไตยของโลก ไทย

เราถือว่าให้สิทธิสตรีก่อนเสียอีก ในสังคมไทย มีสตรีชั้นสูงที่สามีเป็น  

ผู้บริหารประเทศ ก็ได้พยายามยกย่องฐานะของสตรีอยู่เหมือนกัน เช่น 

ตั้งสโมสรวัฒนธรรมสตรี แต่ถึงกระนั้น ผู้หญิงไทยยังด้อยโอกาสทาง  

การเมือง ไม่มีผู้หญิงในคณะรัฐบาล และกว่าจะมี ส.ส. หญิง วุฒิสมาชิก

หญิง รวมทั้งรัฐมนตรีหญิง ก็อีกหลายปีต่อมา  ในยุคนี้ บทบาทของ  

ผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประการแรก ผู้หญิงไทยเป็นตัว

ของตัวเองมากขึ้น เพราะสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง ไม่ต้อง

พึ่งพาสามี ฉะนั้น ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานจึงมีมากขึ้นและมีหน้าที่การงาน

สำคัญมากขึ้น  ประการต่อมา การศึกษาของผู้หญิงยุคนี้สูงขึ้น เรียนจบ

ปริญญาตรีเป็นเรื่องเห็นดาษดื่น และที่เรียนจบปริญญาโท ปริญญาเอก 

เป็นนักวิชาการด้านต่างๆ ก็มีไม่น้อย อีกประการหนึ่ง ผู้หญิงยุคนี้มี  

ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนก็ดี 

ศิษย์เก่า ต.ม.ธ.ก. อวยพรวันเกิด  
๒ มกราคม ๒๕๓๘ บ้านซอยสวนพลู 
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ผู้หญิงแถวหน้าๆ เป็นที่ยอมรับจำนวนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ทั้งนี้ สังคม  

ก็ยังไม่ยอมรับความสามารถของผู้หญิงเท่าที่ควร ซึ่งในต่างประเทศ  

ที่เจริญแล้ว ผู้หญิงได้เป็นประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี  

ก็หลายประเทศ แม้แต่ประเทศกำลังพัฒนาเช่นเพื่อนบ้านของเราก็ยังมี  

ทั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีหญิง แต่เมืองไทย

เคยมีแต่รัฐมนตรีหญิงเท่านั้น 

 

คณะบรรณาธิการ : แล้วบทบาทของสตรีกับการเมืองทุกวันนี้ 
ท่านผู้หญิงมองว่าเป็นอย่างไร 
ท่านผู้หญิง : พลเมืองของประเทศประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิง 

รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๔๐) ก็ได้กำหนดไว้ว่า ชายหญิงมีความ

เสมอภาคกัน ทั้งนี้ ความเสมอภาครวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรมและสถานภาพในครอบครัว เมื่อก่อนนี้ ผู้หญิงเป็นช้างเท้า

หลัง ผู้ชายเดินนำหน้า แต่ปัจจุบันควรเดินคู่กันไป ผู้หญิงไหนจะต้อง

ช่วยครอบครัวทำมาหาเลี้ยงชีพ ไหนจะต้องดูแลครอบครัว ไหนจะต้อง

เลี้ยงลูก ฉันเห็นใจคนเป็นแม่ในยุคนี้มาก ก็เหมือนที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว 

สังคมยังไม่ให้การยอมรับบทบาทของผู้หญิงเท่าที่ควรจะเป็น ในช่วงชีวิต

ของฉัน อยากเห็นผู้หญิงไทยได้มีหน้าที่บริหารประเทศระดับสูง เช่น 

เป็นนายกรัฐมนตรี ฉันไม่รู้ว่า จะมีโอกาสได้เห็นวันนั้นหรือไม่ แต่ทั้งนี้  

พุนศุขกับมาดามหงวนถิบิ่นห์ 
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม     
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ผู้หญิงไทยก็ต้องยกระดับตนเองทุกๆ ด้าน พร้อมที่จะรับตำแหน่ง รับผิด

ชอบบ้านเมือง ผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน แต่ก็เข้มแข็ง สามารถผนึก

กำลังกันตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองของทุกกลุ่ม ที่เข้ามาแสวงหา

อำนาจและผลประโยชน์ เป็นประตูกั้นขวางมิให้เกิดการคอร์รัปชั่น หรือ

ทุจริตในตำแหน่งหน้าที่การงานของสามีและบุคคลต่างๆ ที่จะแทรกแซง

เข้ามาในครอบครัวของผู้บริหาร สิ่งนี้ ฉันคิดว่าสำคัญมาก ที่จะทำให้

การเมืองของบ้านเราก้าวไปสู่ยุคของคุณธรรมครองเมือง แต่ตราบใด  

ผู้หญิงยังไม่ได้รับสิทธิเสมอภาคกับชายในทางพฤตินัย ก็คงจะต้องมีการ

เรียกร้องด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปอีกนาน 

พูนศุขในวัย ๙๔ ปี  
ใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย 


