
 
 
ขอคิดเก่ียวกับวิกฤตเศรษฐกิจ 

วรากรณ์ สามโกเศศ   
วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  

 
 
รูปภาพประวัติศาสตร์ที่สุดคลาสสิครูปหน่ึงคือภาพหญิงใน
วัย 40 ปี กําลังก้าวเดินอย่างองอาจ ไม่มีทีท่าสะทก
สะท้านหรือหวาดหว่ัน โดยมีตํารวจกลุ่มหน่ึงประกบอยู่
ข้างหลังด้วยท่าเดินท่ีต่างกับผู้ถูกจับในข้อหากบฏภายใน
และภายนอกราชอาณาจักรราวฟ้ากับดิน 
 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนใน พ.ศ.2495 และหญิงในภาพน้ีคือ 
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภรรยาของรัฐบุรุษอาวุโส 
อดีตผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน และอดีตนายกรัฐมนตรี นาย
ปรีดี พนมยงค์  
 
หนังสือแจกในงานปลงศพของท่านเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 
2551 ช่ือ "หวนอาลัย" (ในส่วนของประวัติชีวิตเขียนโดย
คุณสันติสุข โสภณสิริ) ได้บันทึกสิ่งที่ท่านได้กระทําในชีวิต
เพ่ือให้ลูกหลานไทยได้จดจําไว้เป็นเยี่ยงอย่าง อย่างน่า
ประทับใจย่ิง 
 
".......ท่านเป็นบุตรคนท่ี 5 ของมหาอํามาตย์ตรี พระยาชัย
วิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา (ขํา ณ ป้อมเพชร์) กับคุณหญิงเพ็ง 
ชัยวิชิตฯ (สกุลเดิม สุวรรณศร) เกิดวันท่ี 2 มกราคม 
พ.ศ.2455 ณ จวนผู้ว่าราชการ (จังหวัด) สมุทรปราการ 
ริมปากแม่นํ้าเจ้าพระยาเย้ืองพระสมุทรเจดีย์ ขณะน้ันพระ
ยาชัยวิชิตฯ ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระสมุทบุรานุรักษ์ ผู้ว่า
ราชการเมืองสมุทรปราการ ได้พาบตุรีผู้น้ีขณะมีอายุเพียง
ไม่ก่ีเดือน เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะประทับแรมท่ีพลับพลา
ในบริเวณจวนผู้ว่าฯ เพ่ือขอรับพระราชทานชื่อ ซ่ึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชนามว่า "พูนศุข"  

 
 

 

 

.......ในวัยเยาว์ได้ติดตามรับใช้บิดามารดาใกล้ชิดจึงได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าฯพระบรม วงศานุวงศ์และได้พบขุนนาง
ผู้ใหญ่ ทําให้ท่านผู้หญิงรับรู้จดจําเร่ืองราวท่ีเป็นเกร็ด
ประวัติศาสตร์หลายแผ่นดิน ทั้งยังสามารถสาธยายความ
เป็นมาของสกุลใหญ่ๆ ในอดีตได้อย่างแม่นยํา จนนายปรีดี 
พนมยงค์ ยกให้เป็นเอ็นไซโคลปีเดีย (Encyclopedia) หรือ
สารานุกรมประวัติบุคคลประจําครอบครัว 
 
บิดามารดาของท่านผู้หญิงพูนศุข สอนให้บุตรธิดารู้หน้าท่ี 
ทํางานเป็น และห่างไกลอบายมุขโดยห้ามการพนันทุกชนิด
เข้าบ้าน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ให้ถือคติว่า "ถ้าไมจ่น อยู่
อย่างจนจะไม่จน ถ้าไม่รวย อยู่อย่างรวย จะไม่รวย" 
 
นายปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเร่ือง "ชีวิตและ
การงาน ปรีดี-พูนศุข" ว่า.......ชะตากรรม (destiny) ของ
พูนศุขภายหลังสมรสแล้วน้ัน จึงพลอยเป็นไปตามชะตา
กรรมของปรีดี ส่วนชะตากรรมของปรีดีน้ันก็ข้ึนอยู่กับผล
กรรมแห่งการงานทาง "อภิวัฒน์" ที่รับใช้ชาติและราษฎร
ไทยเพ่ือท่ีจะก้าวหน้าไปตามทางแห่งการกู้อิสรภาพของ
มนุษย์ให้พ้นจากการถูกเบียดเบียน และเพ่ือให้ชาติไทยมี
เอกราชและประชาธิปไตยสมบูรณ์" 
 
".....ผู้หญิงคนหน่ึงผู้กําเนิดในตระกูลขุนนางช้ันผู้ใหญ่ ยิ่งได้
แต่งงานกับดุษฎีบัณฑิตหนุ่มนักเรียนนอกด้วยแล้ว ก็น่าจะ
คาดหมายได้ว่าเธอผู้น้ันจะมีชีวิตครอบครัวท่ีราบร่ืนโรย
ด้วยกลีบกุหลาบ ลาภ ยศ สรรเสริญสุข แต่ในความเป็น
จริง เธอมีชีวิตคู่กับผู้ชายคนหน่ึงผู้เป็น "นักอภิวัฒน์" ใต้
ดิน กว่าจะมารู้ในอีก 4 ปีต่อมาว่า เขาเป็น "มันสมอง" 
ของกลุ่มผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2475 ชะตากรรมของเธอก็ได้หล่อหลอมเป็นชะตา
กรรมเดียวกับสามีนักอภิวัฒน์ของเธอไปแล้วอย่างแยกออก
จากกันไม่ได้จนตราบช่ัวชีวิต....." 
 
".......เมื่อหัวหน้าครอบครัวเป็นคนทํางานการเมืองเพ่ือ
ประเทศชาติ จนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวให้แก่ครอบครัวมาก
นัก แน่นอนภาระการดูแลความเป็นไปในครอบครัวและ
ลูกๆ ทั้ง 6 คน จึงตกอยู่บนบ่าของแม่บ้าน ซ่ึงเดิมเคยมี
ฐานะเป็นภรรยาข้าราชการประจําและอาจารย์สอนหนังสือ 
แล้วต่อมาได้กลายสถานะเป็นภรรยาของนักการเมืองหลัง
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เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซ่ึงมีชีวิตผันผวน
มากจนถึงกับบ้านแตกแต่สาแหรกไม่ขาดเพราะผู้หญิงมี
ความทรหดอดทนและกล้าแกร่งที่ช่ือ "พูนศุข พนมยงค์" 
 
.......คนทั่วไปมักตั้งข้อรังเกียจว่า นักการเมืองท่ีฉ้อราษฎร์
บังหลวงน้ันมักเกิดความโลภของสตรีหลังบ้านนักการเมือง
ที่ได้ฉายาว่า คุณนายชัก 10% แต่สําหรับสตรีหลังบ้าน
ของนายปรีดี พนมยงค์ ไม่เคยยุ่งเก่ียวกับหน้าที่การงาน
ของสามี และไม่ยอมให้สินบนหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
ใดๆ ผ่านเข้ามาทางหลังบ้านโดยเด็ดขาด ครอบครัวของ
ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ ดํารงอยู่ด้วยเงินเดือนของหัวหน้า
ครอบครัว ซ่ึงไม่สนใจเร่ืองเงินทองแม้เมื่อรับเงินเดือนแล้ว
ก็มักลืมทิ้งไว้ที่โต๊ะทํางาน จนเจ้าหน้าที่ต้องนํามาให้ที่บ้าน 
 
นางฉลบชลัยย์ พลางกูร ภริยานายจํากัด พลางกูร เสรี
ไทยคนสําคัญและเป็นมิตรสนิทของครอบครัว เขียนไว้ใน
หนังสือ "วันปรีดี 2535" มีความตอนหน่ึงว่า 
 
"ท่านปรีดีไม่เคยสนใจในทรัพย์สินเงินทองเลย ท่านรําคาญ
คนที่พูดเร่ืองมรดก ท่านไม่เคยใช้เงิน ไม่เคยแตะต้องเงิน"  
 
.......โชคดีสําหรับรัฐบุรุษอาวุโสท่ีสามารถรักษาความสมถะ
และความซ่ือสัตย์สุจริตไว้ได้อย่างขาวสะอาด เพราะมีสตรี
หลังบ้านผู้มีความมักน้อยและความสุจริตทั้งไตรทวาร
เช่นเดียวกัน แม้นายปรีดีไม่เคยให้ของขวัญมีค่าแก่ภรรยา
เช่นสามทีั้งหลายกระทํากัน แต่ท่านผู้หญิงพูนศุข พนม
ยงค์ ไม่เคยน้อยเน้ือต่ําใจแต่ประการใด ตรงกันข้ามท่าน
กลับปลาบปลืม้ใจท่ีได้รับความรักความไว้วางใจอันบริสุทธ์ิ
ของสามี เหนืออ่ืนใดคุณูปการและความดีที่รัฐบุรุษอาวุโส
มอบแก่มวลราษฎรน้ันคือ รางวัลและความภูมิใจสูงสุดที่
ท่านผู้หญิงพูนศุขได้รับมอบจากสามีอันเป็นท่ีรัก ดัง
ข้อเขียนของท่านเร่ือง "รําลึกถึงความหลัง" ในหนังสือ 
"วันปรีดี 2536" ความตอนหน่ึงว่า 
 
"เมื่อข้าพเจ้ารําลึกถึงความหลังคราใด ก็รู้สึกซาบซ้ึงที่นาย
ปรีดีได้เสียสละและไม่เห็นแก่ตัว ให้ความไว้วางใจข้าพเจ้า
อย่างเต็มท่ีและอดภูมิใจไม่ได้ว่าเป็นภริยานักการเมืองท่ีมุ่ง
บํารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรโดยมิเคยฉ้อราษฎร์บัง
หลวงและกอบโกยประโยชน์เพ่ือตัวเองและครอบครัวเลย" 
 
.......ในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้กรีฑา
ทัพบกุรุกประเทศไทย เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 
ในวันเดียวกันน้ันเอง นายปรีดี พนมยงค์ กับมิตรสหายผู้
รักชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่น ซ่ึงต่อมาได้
ขยายเป็นขบวนการเสรีไทย ซ่ึงมีเครือข่ายปฏิบัติการทั้ง

ภายในประเทศ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
อังกฤษ มีจุดประสงค์กอบกู้เอกราชอธิปไตยของชาติ 
ดําเนินการต่อต้านผู้รุกรานทุกรูปแบบ เพ่ือให้ฝ่าย
สัมพันธมิตรยอมรับสถานะเดิมของประเทศไทย ก่อน
สงครามจะอุบัติข้ึน 
 
นายปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทย มีช่ือ
รหัสว่า "รู้ธ" (Ruth) เมื่อญี่ปุ่นขอให้รัฐบาลไทยเชิญนาย
ปรีดีออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไปดํารง
ตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 8 ก็เป็นโอกาสท่ี "รู้ธ" จะ
สามารถทํางานขบวนการใต้ดินรับใช้ชาติได้เต็มที ่โดย
ประสานสามัคคีกับคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง ทั้ง
พระบรมวงศานุวงศ์ ประชาชน ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ
พลเรือน เพ่ือทํางานให้บรรลุเป้าหมายของขบวนการเสรี
ไทย 
 
ตามปกตินายปรีดีไม่เคยปรึกษาราชการบ้านเมืองกับ
ภรรยา ส่วนใหญ่จะคุยกันเร่ืองข่าวสารความเป็นมาของ
เหตุการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ แต่เมื่อการต่อสู้เพ่ือ
คัดค้านผู้รุกรานเป็นหน้าที่ของราษฎรไทยทุกคน ท่าน
ผู้หญิงพูนศุขในฐานะผู้ใกล้ชิดที่สุดจึงได้รับความไว้วางใจให้
เป็นผู้ช่วย "รู้ธ" รับฟังวิทยุต่างประเทศเพ่ือทราบความ
เคลื่อนไหวของสัมพันธมิตรและข่าวสารสู้รบในสมรภูมิ
ต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือ "รู้ธ" จะได้นํามาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และกําหนดยุทธศาสตร์ 
ยุทธวิธีของพลพรรคเสรีไทยในการต่อต้านผู้รุกราน 
 
.......บางคร้ังท่านผู้หญิงแห่งทําเนียบท่าช้างก็ช่วยงานเขียน
รหัสลับวิทยุด้วยลายมือบรรจงโดยไม่ใช้พิมพ์ดีด ทั้งยังเป็น
แม่บ้านคอยอํานวยความสะดวกแก่เสรีไทยท่ีมาปรึกษางาน
กับ "รู้ธ" ณ ศาลาริมนํ้า ที่ทําเนียบท่าช้าง ซ่ึงเป็นเสมือน
สถานท่ีทํางานของบรรดาเสรีไทย ใต้จมูกของกองกําลัง
ทหารญี่ปุ่นซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ๆ น้ันเอง 
 
ภารกิจสําคัญยิ่งอย่างหน่ึงในช่วงมหาสงครามคือ ท่าน
ผู้หญิงพูนศุขได้ช่วยผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในการ
ถวายความอารักขาแด่สมเดจ็พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์หลาย
พระองค์ โดยอัญเชิญเสดจ็ประทับ ณ พระราชวังบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ปลอดพ้นจากภัยทาง
อากาศ จนกระทั่งสงครามสงบในปี พ.ศ.2488 และ
เพ่ือให้เกิดความปรองดองระหว่างชนในชาติ นายปรีดีได้
ขอให้รัฐบาลปลดปล่อย พร้อมท้ังคืนฐานันดรศักดิ์และ
บรรดาศักดิ์แก่บรรดาเจ้านายและขุนนางท่ีถูกจับกุมคุมขัง



ในสมัยรัฐบาลก่อน 
 
ด้วยคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นท่ี
ประจักษ์ในความปรีชาสามารถบําเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติเป็นอเนกประการ นายปรีดี พนมยงค์ จึง
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องไว้ในฐานะ
รัฐบุรุษอาวุโสและให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจการราชการ
แผ่นดิน  
 
.......เมื่อเกิดรัฐประหารในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2490 
คณะรัฐประหารมุ่งจับเป็นหรือจับตายนายปรีดี พนมยงค์ 
ชีวิตของรัฐบุรุษอาวุโสก็ประสบเคราะห์กรรมจากคู่ต่อสู้
ทางการเมือง และไปอยู่ต่างประเทศ จวบจนวาระสุดท้าย
ในปี พ.ศ.2529 
 
ท่านผู้หญิงพูนศุข และนายปาล พนมยงค์ บุตรชายคนโต
ในวัย 20 ปี ถูกจับคุมขัง ท่านผู้หญิงพูนศุขอยู่ในห้องขัง 
84 วัน อย่างองอาจ ไม่คุกเข่าให้แก่ผู้ใด และต้องปล่อย
ตัวเพราะไม่มีหลักฐาน ส่วนบุตรชายน้ันถูกคุมขังเป็นเวลา 
5 ปี 
 
ท่านผู้หญิงพูนศุขพลัดพรากจากสามีเป็นเวลา 5 ปี ต้อง
ดูแลลูกท่ียังเล็ก 4 คน และกังวลใจกับลูกท่ีถูกคุมขังอีก 1 
คน แต่ท่านไม่เคยย่อท้อกับมรสุมชีวิต  
 
นายปรีดี พนมยงค์ เคยเขียนจดหมายอวยพรภรรยา 
เน่ืองในวาระครบรอบการสมรสคร้ังหน่ึงว่า "ตลอดเวลาท่ี
ผ่านมาน้ัน น้องได้ปฏิบัติเป็นภรรยาที่ดียิ่งพร้อมด้วยความ
อุทิศตน เสียสละทุกอย่างเพ่ือพ่ีและเพ่ือราษฎรไทย แม้ว่า
ขณะน้ีน้องได้รับความลําบาก เน่ืองจากความอยุติธรรม
ของศัตรูที่ปองร้าย แต่วันใดวันหน่ึงในภายหน้า คุณความ
ดีของน้องจะต้องปรากฏขึ้นแก่มวลราษฎรไทย"  
 
ท่านผู้หญิงได้กล่าวไว้ก่อนถึงอนิจกรรมว่า "กว่า 90 ปี
ของชีวิตฉันท่ีผ่านมา เหตุการณ์มากมายหลายอย่างได้เข้า
มาสู่ชีวิตของฉัน ล้วนสอนให้ฉันได้เข้าใจใน "สัจจะ" ของ
โลกอย่างแจ่มชัด แม้ในอดีตจะมีความแปรผันที่ทําให้ชีวิต
ต้องเปลี่ยนแปลงไปและต้องผจญกับความไม่เป็นธรรม
ทั้งหลายท่ีโหมกระหนํ่าเข้ามา 
 
ฉันตั้งอยู่ในเจตนารมณ์ที่บริสุทธ์ิ ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ 
สุจริต อโหสิกรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือโกรธเคืองแค้น
ใดๆ อีก ตลอดเวลาฉันไม่เคยลืมตัวหรือรู้สึกว่าต้องสวม

หัวโขน จึงไม่เคยคิดวา่ชีวิตได้มีความแปรเปลี่ยนแต่อย่าง
ใด......."  
 
ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็นบทเรียนแห่ง
ความดี ความงาม และความจริง ที่ลูกหลานไทยสมควร
ศึกษา ปลูกบ้านให้แข็งแรงต้องมีจุดระบุระดับความสูงเปน็
จุดอ้างอิงฉันใด คนจะเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ต้องมี
ตัวอย่างให้เลียนแบบฉันน้ัน 
 
ถ้าใครคิดจะเอาชีวิตลี้ภัยของตนเองและภรรยาไป
เทียบเคียงกับวิบากกรรมในชีวิตของท่านอาจารย์ปรีดี และ
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ แล้ว กรุณาย้อนกลับไปอ่าน
ความงดงามแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของชีวิตท่านท้ัง
สองอีกคร้ัง 
 
ท่านอาจารย์ปรีดี และท่านผู้หญิงพูนศุข ไม่เคยมีคดีอาญา
ติดตัว สาเหตสุําคัญท่ีทําให้ท่านอาจารย์ไม่กลับประเทศ
ไทยก็เพราะไม่มีสิ่งใดท่ีท่านรักเท่าประเทศชาติ ท่านไม่
ต้องการให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดปัญหาข้ึนเพราะตัวท่าน
เป็นสาเหตุ จึงยอมเสียสละท่ีจะอยู่ในต่างประเทศจวบจน
วาระสุดท้ายของชีวิต 




