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รําลึกถึงปรีดี และการปฏิวตั ิทแี่ ท้ จริง
การเมืองไทยช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา เป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาํ คัญที่สุดเริ่ มแต่ ผบ.ทบ.ออกโรงวิพากษ์วจิ ารณ์ ส.ส. และชี้ทิศทางการเมืองที่จะ
นําไปสู่ “การปฏิวตั ิประชาธิปไตย” จนนํามาซึ่ งการคัดค้านโต้แย้งจาก ส.ส.บางท่าน เช่น ส.ส.ฉลาด วรฉัตร และเสาเอกประชาธิปไตย ม.ร.ว.
ศึกฤทธิ์ ปราโมช
อุณหภูมิการเมืองพุง่ ขึ้นสู งสุ ดเมื่อมีการจัดประชุม “สภาปฏิวตั ิ” ขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ต่าง ๆนานา บ้างถือเป็ น
“ตลกการเมือง” บ้างถือเป็ นความพยายามของกลุ่มบุคคลที่ดาํ เนินการขานรับข้อคิดของ ผบ.ทบ. บ้างถือเป็ นการคุกคามรัฐสภาและเป็ นเรื่ องผิด
กฎหมาย บางท่านเห็นว่าสะท้อนถึง “ทางตัน” ของการเมืองไทย
การตอบโต้และการโต้ตอบที่ลอ้ มกรอบรอบ “การปฏิวตั ิประชาธิปไตย” ในขณะนี้ทาํ ให้ผเู ้ ขียนระลึกถึงการปฏิวตั ิที่แท้จริ งครั้งแรก
ของไทยนัน่ คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และบุคคลที่เป็ นมันสมองของการปฏิวตั ิ อาจารย์ปรี ดี พนมยงค์
รัฐบุรุษอาวุโสซึ่งจะมีอายุครบ 83 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้
การกล่างถึงท่านและผลงานของท่านอีกครั้งหนึ่งนี้คงจะเป็ นข้อคิดที่เป็ นประโยชน์
ปรี ดีพนมยงค์เป็ นชีวติ ของสามัญชนที่กา้ วขึ้นมาจากลูกชาวนาที่มุ่งหน้าในการหาความรู ้จนเป็ นนักเรี ยนเรี ยนดี เมื่อสําเร็ จวิชา
กฎหมายก็เป็ นนักนิติศาสตร์ที่ปราดเปรื่ อง ต่อมาสอบชิงทุนของกระทรวงยุติธรรมได้ไปศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศสดินแดงแห่งศิลปะวิทยาการ
และที่ซ่ ึงเป็ นต้นแบบของการปฏิบตั ิทางสังคมครั้งสําคัญๆ
การศึกษาและการเรี ยนทั้งด้านกฎหมายและลัทธิเศรษฐกิจการเมืองจากที่นี่ทาํ ให้อาจารย์ปรี ดีมีภาพร่ างเกี่ยวกับ “การปฏิวตั ิ
ประชาธิปไตย” อุดมสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้นทําให้มีฐานะสําคัญระดับมันสมองของการปฏิบตั ิความโดดเด่นทางปั ญญาที่เหนือกว่านักปฏิวตั ิใดๆใน
คณะราษฎรของอาจารย์ปรี ดีมาจากรากฐานความผูกพันของชีวติ ลูกชาวนาและผนวกกับความรู ้และประสบการณ์ระหว่างเป็ นนักศึกษาที่ประเทศ
ฝรั่งเศส
เมื่อกลับถึงประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2470 อาจารย์ปรี ดี แสดงความโดดเด่นทางปั ญญาในฐานะครู สอนนักกฎหมายที่ดีเยีย่ ม ท่าน
บรรจุวชิ ากฎหมายการปกครอง (หรื อก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ) ไว้เป็ นหลักสู ตรการสอนส่ งผลให้ปัญญาขนสมัยนั้นเริ่ มตื่นตัวต่อวิชากฎหมาย
กับการจัดระเบียบทางสังคมใหม่ อันถือเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่รองรับการปฏิบตั ิที่จะเกิดขึ้นเป็ นจริ งในอีก 5 ปี ข้างหน้า
ในฉากการปฏิวตั ิ 2475 อาจารย์ปรี ดีได้เป็ นมันสมองของคณะปฎิวตั ิ ตระเตรี ยมคําประกาศ ร่ างแถลงการณ์ ร่ างรัฐธรรมนูญและ
กําหนดรู ปการปกครองในอนาคตโดยเฉพาะเค้าโครงการเศรษฐกิจ เนื้อหาสาระที่กลัน่ กรองจากมันสมองของอาจารย์ปรี ดีถือเป็ นหัวใจหลักของ
การปฏิวตั ิ 2475 ซึ่ งเน้นยํ้าถึงหลัก 6 ประการ ได้แก่ การรักษาความเป็ นเอกราชทั้งหลายให้มนั่ คงการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ การ
บํารุ งความสุ ขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจการให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคมีอิสรเสรี ภาพ ได้รับการศึกษา และมีงานทํา
หลักทั้ง 6 ประการ ปรากฏเป็ นรู ปธรรมในสาระเค้าโครงการเศรษฐกิจที่เน้นบทบาทของรัฐเป็ นแกนกลางสําคัญในการจัดสรรกําลัง
แรงงานเทคโนโลยีและการรวมตัวของแรงงานในภาคเกษตรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็ นระบบสหกรณ์การจัดสรรที่ดินโดยการเวนคืน
สร้างระบบการผลิตรวมหมู่ของแรงงานและด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และการจัดสรรทุนโดยการเก็บภาษีมรดกการบริ หารการเงินด้วย
ความสมดุลระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประเทศกับชาติต่าง ๆ ทั้งนี้ จะทําให้ราษฎรมีงานทํามีการศึกษา และมีคุณภาพชีวติ และคุณภาพ
ทางการเมืองที่ดียง่ิ ขึ้น
กระบวนการปฏิวตั ิที่เริ่ มเมื่อปี 2475 ได้ดาํ เนินต่อไปอย่างเข้มข้นจนถึงปี 2490 ในช่วงเวลาดังกล่าวเราได้เห็นบทบาทของ
อาจารย์ปรี ดีในฐานะผูป้ ระศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) เพื่อมุ่งหมายให้ราษฎรไทยได้รับการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา
ให้กว้างขวางขึ้นมหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งนี้ถือกําเนิดขึ้นและดําเนินการต่อมาจนผลิตปั ญญาชนที่เป็ นบุคลากรสําคัญของชาติในด้านต่าง ๆ ไว้
มากมายโดยปัญญาชนที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยจึงทําให้ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยมีเลือดเนื้อและวิญญาณของชาวธรรมศาสตร์ดาํ รงอยูค่ ู่กนั
มาตลอดจนปัจจุบนั
ในชีวติ ทางการเมืองปรี ดีพนมยงค์ได้สะท้อนภาพของนักการเมืองอุดมคติที่ต่อสู ้เพื่ออุดมคติอย่างเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ เหตุที่เค้า
โครงการเศรษฐกิจถูกกล่าวหาวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เดินตามรอยคอมมิวนิสต์ อาจารย์ปรี ดีตอ้ งต่อสู ้กบั ข้อกล่าวหานี้จนต้องลี้ภยั ไปฝรั่งเศสระยะหนึ่ง
แต่แล้วก็สามารถลบรอยมลทินนี้ได้กลับมามีบทบาทในทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ยิง่ ขึ้น

เริ่ มจากได้เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยถึง 2 สมัย ทําให้ระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดินเป็ นไปเพื่อประชาราษฎร์มาก

เมื่อมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้สร้างผลงานอันลือชื่อ โดยสามารถเจรจากับต่างประเทศ แก้ไข
สนธิสญ
ั ญาเกี่ยวกับสิ ทธิสภาพนอกอาณาเขต จนทําให้ประเทศไทยได้รับเอกราชทางศาลอย่างสมบูรณ์ชีวติ ความเป็ นรัฐมนตรี ในท้ายสุ ดก็คือ
ตําแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ซึ่ งได้ปฏิรูประบบการเงินการคลังให้เหมาะสม
ช่วงนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจารย์ปรี ดีแลเห็นภัยของการคุกคามของมหาอํานาจโดยเฉพาะญี่ปุ่น ขณะนั้นท่านไม่ได้ดาํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองหากแต่มามีบทบาทเป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ก็สามารถปกปั กรักษาราชบัลลังค์และประชาราษฎร์
ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของญี่ปุ่นโดยการเปิ ดสงครามใต้ดินด้วยขบวนการเสรี ไทยที่ซ่ ึงคนหนุ่มสาวและผูร้ ักชาติท้ งั หลายได้เข้าร่ วมสร้าง
เกียรติประวัติในการต่อสู ้อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ
ผลของการต่อสู ้ทาํ ให้ประเทศไทยไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นฐานะฝ่ ายแพ้สงครามและรักษาเอกราชของชาติไว้ได้ อาจารย์ปรี ดีเองได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็ นรัฐบุรุษอาวุโสในฐานะผูท้ าํ ประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ประเทศชาติ ประชาชน และราชบัลลังก์
ชีวติ ทางการเมืองของอาจารย์ปรี ดีเริ่ มจากเป็ นเลขาธิการรัฐสภาคนแรกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนฯ เป็ นรัฐมนตรี และเป็ นนายกรัฐมนตรี
และเป็ นนายกรัฐมนตรี ถึง 2 ครั้ง และในที่สุดก็ตอ้ งลี้ภยั การเมืองไปพํานักอยูต่ ่างประเทศ และจบชีวติ ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 2526
ในฐานะนักวิชาการ อาจารย์ปรี ดีเป็ นนักการศึกษาที่กา้ วหน้า นักประวัติศาสตร์ที่ยดึ มัน่ ความถูกต้อง นักนิติศาสตร์ที่ปราดเปรื่ อง
อาจารย์ปรี ดีรักษาความเป็ นบัณฑิตจนถึงบั้นปลายชีวติ อาจารย์ปรี ดียงั เป็ นแหล่งภูมิปัญญาของปั ญญาชนไทยตลอดเวลาอาจารย์ปรี ดีผลิตผลงาน
ทางความคิดออกมาให้ปรากฏอย่างสมํ่าเสมอเป็ นงานเขียนที่ใช้ศึกษาอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่สืบมาจนปั จจุบนั
ผลงานของอาจารย์ปรี ดีได้ช้ ีได้เห็นถึงความหมายของความเป็ นนักปฏิวตั ิ และการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่แท้จริ งนี้ มิใช่เพียงการ
กรุ ยทางไปสู่อาํ นาจโดยขาดซึ่ งภูมิปัญญาและความกล้าหาญทางจริ ญธรรมยิง่ ไม่ใช่เพียงการพูดชวนเชื่อ หากเป็ นที่การกระทํากับการพูดเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันแม้วา่ การปฏิวตั ิ 2475 ได้ยตุ ิบทบาทไปแล้วอย่างสิ้ นเชิงเมื่อปี 2490 แต่เราจะพบว่าชีวติ และผลงานของปรี ดี พนมยงค์
ยังคงจรรโลงใจผูร้ ัชาติรักประชาธิปไตยรุ่ นแล้วรุ่ นเล่าตลอดมา
ไม่วา่ ท่านใดจะเห็นด้วยกับแนวคิดและอุดมการณ์ของอาจารย์ปรี ดีแค่ไหนเพียงไร แต่ทุกคนคงจะยอมรับว่า อาจารย์ปรี ดีเป็ นคนไทย
ที่รักชาติรักประชาชน และได้สร้างสรรค์งานอันเป็ นประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิวตั ิที่แท้จริ ง จะต้องนําไปสู่ ความเป็ นเอกราช
ของชาติ ความอยูด่ ีกินดีของประชาชนส่ วนใหญ่ และความเป็ นคน “ไท” ตลอดไป
ปรี ดีพนมยงค์เมื่ออายุ 83 ปี ยังคงเป็ นนักปฏิวตั ิในความหมายที่จริ งแท้แน่นอนที่ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่วา่
จะประสบเคราะห์กรรมใดๆ ไม่มีผใู ้ ดกล้าครหาท่านในเรื่ องความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเป็ นรัฐบุรุษ ความเป็ นนักคิดที่ยดึ มัน่ ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน

