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เช้าตรู่ของวันอาทิตยท์ี่ 6 มกราคม 2545 ได้มีข่าวที่สะเทือนใจชาวพทุธและวงการ

ตุลาการเกดิขึน้คอื ข่าวอสัญกรรมของ ศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศักดิ ์อดตี

นายกรัฐมนตรี อดีตประธานองคมนตรี อดีตประธานองค์การพุทธศาสนกิสัมพนัธ์แห่ง

โลก และอดตีต าแหนง่ส าคัญอีกมากมาย ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีด้วยวัย 94 ปี เศษ  

หนังสอืพิมพ์รายวันฉบับวนัจนัทรท์ี่ 7 ม.ค. ในประเทศไทยทุกฉบบัลงข่าวพาดหัว

ออกพรอ้มเพรยีง ไทยรัฐพาดหัวขา่วว่า "สญูเสียครั้งยิ่งใหญ่ ศ.สญัญา  

ธรรมศักดิ์ ถึงแกอ่สัญกรรม ไทยสูญเสียปูชนียบุคคล " สว่นมติชน บรรยายถึงชีวติอนั

งดงามของ ‘ สัญญา ธรรมศักดิ์ ’ หนังสอืพมิพ์ไทยรัฐฉบับ 

วันรุง่ขึน้ คอืวนัอังคารที่ 8 ม.ค. 45 ได้ท าเปน็บทความพิเศษ หน้า 1 สดุดีเกียรติคณุ

ของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศกัดิ์ ในสว่นที่เกีย่วข้องกบัการเมอืง 

ในช่วงเดอืนตุลาคม 2516 ที่เรารู้จักกันว่าเปน็วนัที ่14 ตุลา วันมหาวิปโยค เพราะเกิด

การประท้วงนองเลือดโค่นล้มอ านาจเผดจ็การทหาร 

 ฯพณฯ สัญญา เปน็อธิการบดีมหาวทิยาลัย อยู่ในช่วงเวลาคับขันนั้น และ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ์ 

เป็นนายกรัฐมนตร ีศาสตราจารย์สัญญาฯ จงึเปน็ผูน้ าทางการเมอืงคนเดียว ที่ถูกเรยีก

ได้อย่างเต็มปากว่า นายกฯพระราชทาน  

 

ชีวิตของท่านมีเรื่องทีโ่ลดโผนพิสดารน่ารูอ้กีมาก แต่จะพักไว้แคน่ี้ จะขอน าให้ท่าน

รู้จักประวัติสว่นตัวท่านอาจารยย์่อๆ เสยีกอ่น  

อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ ์เกดิเมื่อวนัศุกรท์ี ่5 เมษายน พ.ศ. 2450 ทีบ่้านขา้งวัด

อรุณราชวราราม ต าบลบางกอกใหญ่ จงัหวดัธนบุร ี(ในสมยันัน้)  

มหาอ ามาตย์ตรีพระยาธรรมสารเวทยว์ิเศษภักด ี(ทองด ีธรรมศักดิ์) เป็นบิดา 

คุณหญิงช้ืน ธรรมสารเวทย์เปน็มารดา ทา่นเกิดในครอบครวัผู้พพิากษา บิดาของท่าน

เป็นอธิบดีศาลอุทธรณ์  

 



ท่านเริ่มเรียนหนงัสอืครั้งแรกทีโ่รงเรียนทวีธาภิเษก เมื่ออายุได ้6 ขวบ แล้วย้ายไป

เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ พออายุได ้11 ป ีท่านบิดาถึงอสัญกรรม  

 

ท่านเล่าว่าชีวติทา่นผกผันทนัท ีครอบครัวทีเ่คยสุขสบายตอ้งประสบความล าบาก

ยากจน เคยนัง่รถเกง๋ไปโรงเรียน จ าตอ้งเดินไปโรงเรยีน ทา่นได้รบัทกุขโ์ทมนัสอย่าง

แสนสาหัสอีกครัง้ เมื่อนายบรรจง ธรรมศกัดิ ์ซ่ึงได้รับทุนของกรมรถไฟไปเรียน

วิศวกรรมทีฟ่ิลาเดลเฟยี สหรัฐอเมริกา เสียชวีิตที่สหรัฐ  

แต่ท่านกเ็รียนต่อจนจบมัธยมหกทีโ่รงเรยีน อัสสัมชัญ  

ท่านเริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นนกัเรียนล่าม ทีก่ระทรวงยุติธรรม และเรียนกฎหมายไป

ด้วยจนจบเปน็เนติบณัฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2471 อายุ 21 ป ีในปีรุง่ขึน้ คือปี พ.ศ. 2472 

เข้าสอบแข่งขันได้คะแนนสงูสุดและได้รบัทนุเล่าเรียน “รพีบุญนิธ”ิ ไปศึกษาวิชา

กฎหมายตอ่ในประเทศอังกฤษ ที่ส านกัมิดเดิลเทมเปิล ศึกษาอยู่ 3 ป ีกส็อบไล่ได้

ส าเร็จเป็นเนตบิัณฑิตอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2475  

ท่านเล่าว่า “ทุนรพเีกบ็ดอกเบี้ยใหเ้ปน็ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนมันกไ็ด้นอ้ย เพราะเหตุวา่ 

ดอกเบีย้ตอนนั้นถูก (เหมือนตอนนี้) นักเรยีนทุนหลวงคนอืน่ๆ  

ทา่นให้ปีละ 450 ปอนด์ (ปัจจุบนั ป ี2545ให้ปีละ 19,640 ปอนด)์”  

เมื่อกลับจากอังกฤษมาเปน็ผู้พพิากษา ทา่นยังไมท่ิง้พระพุทธศาสนายงัศกึษาพุทธ

ธรรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ ความจรงิทา่นเร่ิมสนใจพระพุทธศาสนาตัง้แต่อยู่ทีอ่ังกฤษ 

ท่านเล่าว่า กอ่นที่ทา่นจะสอบไดทุ้นรพีบุญนิธิ ของเนติบณัฑติยสภา ไปเรียน

กฎหมายตอ่นัน้ ท่านได้อุปสมบทหนึ่งพรรษาที่วดัเบญจมพิตรฯ ได้ศึกษาเล่าเรียน

ทางธรรมเทา่ที่พระบวช 3 เดือนจะเรียนได ้โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช (ปลด กติฺติโสภโณ ป.ธ. 9) เมื่อครั้งเปน็พระเทพมนุี เปน็ผู้สอนเอง การ

อุปสมบทครัง้นั้น เปน็การเพาะเชื้ออยา่งส าคัญ  

 

เมื่อทา่นก าลังศกึษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ทา่นได้ฟงัวา่ที่เมอืงฝรั่งก็มีการสอน

พระพุทธศาสนา ด าเนนิการโดยมหาโพธิสมาคมแห่งอินเดีย ซ่ึงได้ไปตัง้ส านกั

เผยแพรพ่ระพุทธศาสนาอยู่ในกรุงลอนดอน ท่านจงึรู้สึกยินดีและตื่นเตน้เพราะไม่เคย

นึกว่าจะมีมากอ่น ทา่นจึงไปฟังเขาบรรยายธรรมทุกสปัดาห์ผู้สอนเป็นพระภิกษุชาว

ลังกา 2 รูป และองักฤษชาวพทุธอกีหลายคน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ท่านได้ร่วมกับชาวพทุธอกีหลายท่านกอ่ตัง้พุทธสมาคมแห่ง

ประเทศไทยขึ้น (เดิมช่ือว่าพุทธธรรมสมาคม) ในสมยัเริ่มแรกท่าน 



ได้เปน็เลขานุการของสมาคมฯ นานหลายปี จนสุดทา้ยท่านไดเ้ปน็นายกสมาคมฯ 

เป็นเวลาถึง 10 ป ี 

เมื่อทา่นพ้นหน้าที่นายกสมาคมฯ ทา่นได้ไปช่วยเปน็กรรมการบริหารองค์กรพทุธ

ศาสนกิสัมพนัธ์แห่งโลก (The World Fellowship of Buddhists) ซ่ึงรู้จักกนัในช่ือ

ย่อวา่ พ.ส.ล. โดยท าหน้าทีเ่ปน็รองประธาน และได้รับเลือกให้เปน็ประธานองคก์ารฯ 

ในปี พ.ศ. 2527  

แทนท่านหญิงพนูพศิมัย ดศิกูล จนถงึปพี.ศ. 2541 ทา่นไดข้อลาออกเพราะสุขภาพ

ไม่แข็งแรงและคุณแผน วรรณเมธ ีไดเ้ปน็แทน จนถงึปัจจบุนั  

น.พ. จกัธรรม ธรรมศกัดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ บุตรชายคนที่ 2 คนเล็ก ของ

ศาสตราจารย์สัญญา กล่าวถึงพอ่วา่…พ่อไมเ่พียงเปน็ที่รักเคารพ 

ของลูก ๆ แตย่ังเปน็ทีร่ักนบัถือของคนไทยทั่วไป พ่อเปน็คนซ่ือสตัย์สุจริตในหนา้ที ่

เที่ยงตรง สมถะ เปี่ยมคุณธรรม ยึดมัน่ในอุดมการณต์ุลาการ และมคีวามแน่วแน่มั่นคง

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะมีความจงรกัภกัดีตอ่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมาก  

 “พ่อได้รบัพระมหากรณุาธิคณุจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถมาก และตลอดระยะเวลา 6 ปทีี่พอ่ป่วย 

จะได้รับพระราชทานดอกไม้องัคารเวน้องัคารมิได้ขาด” น.พ. จกัธรรม เผยอกีว่า…พ่อ

เป็นคนรกัครอบครัวเปน็ที่สุด ครอบครวัเราจะอยู่ทีบ่้านทัง้หมด บนพื้นทีจ่ านวน 2 ไร่ 

และพ่อมักจะพร่ าสอนลูกวา่ให้พอใจในสิง่ทีม่ีอยู ่อย่าเอารัดเอาเปรียบคนอืน่ ท่านจงึ

เป็นแบบอยา่งที่ดีส าหรับลูก พอ่เปน็ลกูชาวสวน ฝัง่ธนฯ ความสขุของพอ่คือการมี

ชีวิตที่เรยีบง่าย ตอนที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานองคมนตร ีพอ่ไม่

ชอบมีรถขบวน ไม่ชอบมีคนห้อมลอ้ม พ่อชอบนุ่งผ้าขาวมา้ และชอบสนทนาธรรมกับ

ท่านพุทธทาส และไปนอนที่สวนโมกข์เสมอ ช่วงป่วยพอ่ท าวปิัสสนาบนเตียงตลอด 

6 ป ีโดยได้อธิฐานว่าอย่าให้ทา่นเปน็ภาระของใคร อยา่ให้ทา่นทรมาน ขอให้ทา่นได้

ตายไปอย่างสงบ พอ่จึงไดเ้ขียนขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อท่านสิน้ลมหายใจลงในสมุด

บันทึกไว้ 10 ปกี่อนวา่ ต้องไปท าอะไรในวัง ระบุให้น าเงนิของท่านที่มีอยู่มา

ด าเนินการอย่างไรบ้าง  

 “พ่อปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทกุคนเปน็คนดี มคีวามสุข และอยากใหป้ระเทศไทยมี

ความร่มเย็น ไมอ่ยากเห็นเยาวชนและเด็กวัยรุ่นตกเปน็ทาสวัตถุนิยมให้ช่วยกันรกัษา

ความเปน็ไทยไว้ตลอดไป”  

 



ณ วนันี้แม้จะสิ้นศาสตราจารย์สัญญาไปแล้ว แต่คุโณปการที่ศาสตราจารย์สัญญา ได้

ท าไว้จะยงัคงอยูต่่อไป และขณะนีก้็ก าลังมโีครงการจดัท าหนังสอื  

“ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผน่ดิน” เกิดขึ้น โดยเปน็แนวคิดเดิมของ

คณะท างานมูลนิธิศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ ์และบรรดาลกูศิษย์ลูกหาของท่าน

หลังจากทีก่่อนหนา้นีไ้ด้เคยมีการจัดท าหนงัสือ “84 ปี สัญญา ธรรมศักดิ”์ ไปแล้ว  

 

วิมลพรรณ ปตีธวัชชัย นกัหนงัสือพิมพอ์าวุโส ผู้รับหน้าที่เขยีนและเป็นบรรณาธกิาร

หนังสอื “ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศกัดิ ์คนของแผน่ดนิ” เผยว่า 

... โครงการนีเ้ดิมตา่งคนต่างช่วยกนัหาข้อมลูที่ตัวเองรู้ คนโนน้นดิคนนี้หน่อย 

รวบรวมกันมาตลอด จนปลายปีที่ผา่นมากไ็ดรับการทาบทามให้รบัผิดชอบหนงัสอื

เล่มนี ้อย่างไรกต็าม เป็นเรือ่งยากเหลอืเกนิที่จะต้องรวบรวมขอ้มลูที่เปน็รายละเอยีด

ปลีกย่อยของชีวติผู้ชายคนหนึ่ง  

เพื่อที่จะน าเสนอให้สงัคมได้รบัรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในตวัเขาที่ไม่ไดเ้กิดจากหน้าทีก่าร

งานหรือฐานะที่ร่ ารวย แต่เปน็ความยิ่งใหญ่จากการกระท าที่เสียสละเพื่อแผน่ดนิเกือบ

ช่ัวชีวิต  

งานเขยีนช้ินนี้คงจะไม่ส าเร็จแน ่หากไมไ่ดร้ับการสนบัสนนุเป็นอย่างดี จากเครือญาติ 

และผูใ้กล้ชิด ศาสตราจารย์สัญญา โดยเฉพาะญาติทางฝา่ยท่านผูห้ญิงพงา ภริยา

ศาสตราจารย์สัญญา  

“ได้เริ่มงานนี้ราวเดือน พ.ย.ปกีลาย ตอนนีก้เ็ขียนไปไดป้ระมาณ 5 บทแล้ว จากที่คดิ

ไว้วา่นา่จะมีประมาณ 40 บท โชคดีอยู่อย่างที่ว่าแม้จะไม่ได้รู้จกัอาจารยเ์ปน็การ

ส่วนตวั แตก่็รู้จกักบัญาติทางฝา่ยท่านผู้หญิงพงา เลยได้ขอ้มูลบางส่วนทีบ่างคนยงั

ไม่รู้ อกีทัง้เมือ่เหตกุารณ์ 14 ตุลาคม เราก็เป็นนักข่าวอยู่แล้วและได้ร่วมรับรูว้ีรกรรม

ของทา่น รู้จักชือ่ทา่นมานาน เลยไม่ยากที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนที่

ต้องการ” 

ส าหรับงานเขยีนตัง้ใจไว้วา่จะให้มีครบทกุรส ทัง้ชีวิตครอบครัว ชีวติรักและชีวิตการ

ท างาน เพื่อให้คนได้รูจ้ักทา่นครบในทกุแงม่มุ ว่าท่านท าอย่างไรจงึสามารถชนะใจ

หญิงที่ทา่นรกั ท าอยา่งไรจงึประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีเกร็ดเลก็ๆ น้อยๆ 

เกี่ยวกบัการทีท่่านท าอย่างไรจงึประสบความส าเร็จ  

ในหนังสอืชีวประวัติทีเ่ขียนถึงอาจารย์สัญญานัน้ เราจะไม่ชูให้เหน็ว่าทา่นเคยเปน็

อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นประธานฎีกา เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือ

แม้กระทั่งเปน็นายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ ์14 ตุลา  



แต่เราจะเนน้ให้เห็นถึงชีวิตผู้ชายคนหนึง่ทีเ่กิดมาเพือ่เปน็ลูกที่ด ีเป็นสามีที่ด ีเป็นพ่อ

ที่ดี แลว้กเ็ปน็ประชากร เปน็คนไทยทีด่ี ที่น าคุณงามความดีมาสูป่ระเทศอย่างใหญ่

หลวง  

หนังสอื“ศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศกัดิ์ คนของแผ่นดิน” มีก าหนดจัดท าให้แล้วเสร็จ

ตามโครงการ ในเดอืน ก.ย. 2545 นี้ นี่จะเปน็บนัทกึชีวประวัติปูชนยีบุคคลทีน่่าสนใจ

อีกเลม่หนึง่..  

เป็นบนัทกึสุดทา้ย“นายกฯ พระราชทาน ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์”  

 

 

---------------------- 

 

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ชาวพุทธตวัอยา่ง 

 

๑) ประวัติ ศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศกัดิ์ เกิดเมื่อวนัที ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๐ 

เป็นบุตรมหาอ ามาตยต์รี พระยาธรรมสารเวทย์วเิศษภักด ีศรีสัตยาวัตตาพิริ

พาหะ (ทองด ีธรรมศกัดิ์) กบัคุณหญงิช้ืน ธรรมศักดิ์ และสมรสกับท่านผู้หญิง

พะงา เพ็ญชาติ มบีุตรด้วยกัน ๒ คนคอื นายชาติศักดิ ์ธรรมศกัดิ์ กบันายแพทย์

จักรธรรม ธรรมศกัดิ ์ทานเคยด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตร ีทา่นก็ไดร้ับการ

แต่งตัง้ให้เป็นองคมนตรีในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงวันที่ ๕ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯใหเ้ป็นประธานง

คมนตรีเรือ่ยมา 

 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวนัที ่๖ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๔๕ สิริวรวมอายไุด้ ๙๔ ป ี

 

๒) งานด้านพระพทุธศาสนา 

๑. เปน็คณะผู้ร่วมก่อตัง้พุทธสามาคม แหง่ประเทศไทย โดยได้รบัมอบหมายให้เปน็ผู้

ยกร่างขอ้บงัคบัของพทุธสมาคม และได้รบัการจดทะเบยีนเปน็ผลส าเร็จใน พ.ศ. 

๒๔๗๖ 

 



๒. ด ารงต าแหนง่เป็นนายกพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดทุ้่มแทท างานด้าน

พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

 

๓. ด ารงต าแหนง่เปน็ประธานองค์การพุทธศาสนกิสัมพนัธ์แห่งโลกติดตอ่กนัยาวนาน

ถึง ๑๕ ปี ได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่องค์การพทุธศาสนิกสมัพนัธ์แห่งโลกเป็นอเนก

ประการ จนได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติช้ันที ่๑ (WFB GRAND MERIT MEDAL) ใน

วาระฉลองครบรอบ ๕๐ ปีขององค์การพทุธศาสนกิสัมพนัธ์แห่งโลกเมือ่วนัที ่๖ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

๓) แบบอย่างชาวพุทธที่ด ี

๑) ความใฝ่รู ้เมื่อสิน้บดิาแล้วท่านต้องตอ่สู้ดิน้รนทางการศึกษาเลา่เรียนโดยอาศัยทุน 

รพีบุญนิธ ีซ่ึงตอ้งอาศยัความมั่นและทุ่มเทตอ่การศึกษาอย่างมากจนประสบ

ความส าเร็จ 

 

๒) ความกตัญูกตเวที เมื่อสิน้บดา ท่านได้รบัความช่วยเหลือจากพระยาอรรถกฤตินิ

รุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ) ด้านการศกึษาและให้เข้าท างาน ทา่นจึงระลกึอยู่เสมอว่าในชีวิต

ของทา่นนอกจากแม่แล้ว พระยาอรรถกฤตินริุตติ์เปน็ผู้มอีุปการคณุ ซ่ึงทา่นก็ส านกึใน

บุญคุณนี้ตลอดเวลา 

 

๓) ความซื่อสัตยืสุจรติ โดยเฉพาะในการท างานท่านกลา่วเสมอวา่ “ความซ่ือสัตย์

สุจริตยุติธรรมนี้แลเปน็ความดีแทจ้ริง” 

 

๔) ความจงรกัภกัดีตอ่สถาบันพระมหากษตัรยิ์ ทา่นได้มโีอกาสรบัใช้ใต้เบือ้งพระอุคล

บาทอยา่งใกล้ชิด ได้รบัการไวว้างพระราชหฤทัยให้ด ารง 

 

ต าแหนง่องคมนตรี และประธานองคมนตรโีดยล าดบัเป็นเวลานานถึง ๓๐ ป ีดงั

จดหมายของดร.เชาวน์ ณ ศีลวนัต์ ได้กล่าวถึงท่านไว้ว่า” กระผมได้เขา้เฝา้

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ณ พระต าหนกัจิตรลดา มีเรือ่งหนึง่ที่ไดท้รงสัง่ให้

กระผมเชิญพระ 

 



ราชกระแสรับสั่งมายงัท่านประธานวา่ ที่อาจารย์สัญญาท างาน (รับใช้เบื้องพระยุคล

บาท) มาโดยตลอดยงัไม่เคยท าอะไรผิดพลาดบกพรอ่งแม้แตค่รัง้เดียว”a 


