บทความ หนังสื อพิมพ์ มติชนรายวัน (วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2531)
นิคม จันทรวิทูร
อาจารย์ ปรีดี ผู้สร้ างระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนเพือ่ ประชาชน และโดยประชาชน
การเมืองในช่วงไตรมาสแรกของปี นี้กไ็ ม่ได้แตกต่างกับช่วงไตรมาสของปี ที่แล้วมีความสับสนอึมครึ มและไม่แน่นอนหลังจากหลังจากที่ได้มี
การเปิ ดสมัยประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรสมัยที่สองสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรฝ่ ายค้านก็ได้เสนอญัตติไม่ไว้วางใจคณะรัฐบาลทั้งคณะและ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ได้รับญัตติดงั กล่าวและกําหนดให้มีการอภิปรายกันในวันที่ 9 พฤษภาคม
เหตุการณ์เขม็งเกลียวเมื่อปี การพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ในวันที่ 28 เมษายน 2531 ใช้เวลาถึง 6 ½ ชัว่ โมงจึงให้การยอมรับ
ภายใต้การคัดค้านของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์กลุ่ม 10 มกรา เป็ นเหตุให้ ครม.พรรคประชาธิปัตย์ได้ลาออกในวันรุ่ งขึ้น
ตามด้วยการประกาศยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรในคํ่าวันที่ 29 เมษายน
ความไม่แน่นอนความไม่มนั่ คงของระบอบประชาธิปไตยจนถึงขั้นยุบสภาเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง 50 ปี ที่แล้ว ในช่วงพลเอกเปรม
เป็ นนายกฯ ก็มีการยุบสภามาแล้วรวมครั้งนี้ 3 ครั้ง
สาเหตุสาํ คัญที่สุดของความไม่มนั่ คงของระบอบประชาธิปไตยอยูท่ ี่ขาดปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ประชาชนส่ วนใหญ่เข้ามามี
ส่ วนในทางการเมืองอย่างเดียวที่การเมืองโดยทัว่ ๆ ไปแม้แต่การเลือกตั้งผูแ้ ทนปวงชนก็เป็ นเรื่ องของคนส่ วนน้อยยกตัวอย่างในการเลือกตั้งครั้ง
ใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2529 ในกรุ งเทพมหานครนี้เองผูไ้ ปใช้สิทธิเลือกตั้งมีไม่ถึงแม้แต่ 30% ของประชากรผูม้ ีสิทธิคาดกันว่าการ
เลือกตั้งใหญ่ครั้งใหม่น้ ีกค็ งจะไม่แตกต่างกันมากนัก
ความจําเป็ นที่จะให้ประชาชนส่ วนใหญ่เข้ามามีส่วนในทางการเมืองเป็ นเรื่ องที่ตระหนักดีโดยผูร้ ่ างรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งประกาศใช้เมื่อปี
2475 บุคคลผูน้ ้ นั ก็คือ อาจารย์ปรี ดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสซึ่งหากมีชีวติ จนถึงขณะนี้ท่านก็อายุครบ 85 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ปรี ดีที่มีต่อประเทศชาติและเพื่อความมัน่ คงของระบอบประชาธิปไตยผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนวคิดของ
อาจารย์ปรี ดีดงั ต่อไปนี้
อาจารย์ปรี ดีเป็ นตัวอย่างของนักคิดนักประชาธิปไตยที่เห็นคุณค่าของคนไทยธรรมดาทั้งหลายตั้งแต่ริเริ่ มระบอบประชาธิปไตยความคิดดังกล่าว
ได้ยนื หยัดตลอดมาแม้ในช่วงที่ตอ้ งลี้ภยั ยังต่างประเทศ
อาจารย์ปรี ดีโดยการศึกษาเป็ นนักกฎหมายที่ปราดเปรื่ องและเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญอย่างสู งแต่ตระหนักและให้ความสําคัญแก่ปัจจัย
ทางสังคมเป็ นอย่างมาก
ดังนั้นเมื่อคณะราษฎรได้ประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ.2475 แล้วอาจารย์ปรี ดีกไ็ ด้เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจเพื่อเป็ นฐานรองรับการ
ปกครองระบอกประชาธิปไตย
ในการศึกษาเค้าโครงเศรษฐกิจและร่ างกฎหมายคือร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการประกันความสุ ขสมบูรณ์ของราษฎร และร่ างพระราชบัญญัติวา่
ด้วยการประกอบเศรษฐกิจอย่างรอบคอบแล้วก็จะเห็นว่าเป้ าหมายสําคัญที่สุดที่อาจารย์ปรี ดีได้เสนอไปยังคณะราษฎร์ “คือการบํารุ งความสุ ข
สมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะหางานให้ราษฎรทุกคนทํา” แน่นอนเป้ าหมายดังกล่าวมุ่งที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าของราษฎรอันเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ่าแต่ขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นเป้ าหมายหลักที่จะสร้างสรรค์ความเจริ ญทางสังคมการเมืองให้แก่
ประเทศไทย
ในการที่จะนําเป้ าหมายดังกล่าวไปปฏิบตั ิอาจารย์ปรี ดีเสนอให้ใช้หลักสหกรณ์ข้ ึนในระดับตําบลผูท้ าํ หน้าที่นารผลิตการแลกเปลี่ยน
และสิ นเชื่อ
เนื่องจากเป็ นเค้าโครางย่ออาจารย์ปรี ดียงั ไม่ได้มีโอกาสเขียนชี้แจงรายละเอียดทางคณะราษฎรตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องยังไม่ได้มีเวลา
ศึกษาอย่างเต็มที่จึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนเป็ นผลให้อาจารย์ปรี ดีตอ้ งเดินทางไปต่างประเทศในปี 2476 เกี่ยวกับเรื่ องนี้ อาจารย์ปรี ดีเคยพูด
กับนักเรี ยนไทยที่ประเทศอังกฤษในช่วงที่ท่านได้ไปเยีย่ มเมื่อปี 2512 ว่า
“แผนเศรษฐกิจที่ได้จดั ทําขึ้นเมื่อปี 2475 นั้นจัดทําขึ้นก็เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็ นไปโดยเหมาะสมแก่สภาพของ
ประเทศที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้นเพราะตนเองเป็ นคนเกิดในชนบทได้พบเห็นภาระและความเป็ นอยูข่ องชาวนาซึ่งได้รับการบีบคั้นและเดือดร้อนเป็ น
อันมากแต่เผอิญการจัดทําและเสนอแผนเศรษฐกิจในขณะนั้นยังไม่ทนั มีโอกาสชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้แจ่มแจ้งก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองขึ้น”

กล่าวโดยสรุ ปเค้าโครงเศรษฐกิจและร่ างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในความคิดของอาจารย์ปรี ดีเป็ นฐานสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยซึ่ ง
เป็ นไปตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎรโดยเฉพาะนโยบาย “การบํารุ งความสุ ขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ กรให้ราษฎรมีสิทธิ
เสมอภาคมีอิสรภาพ ได้รับการศึกษาและมีงานทํา”
ฉะนั้น เค้าโครงเศรษฐกิจและรายละเอียดของกฎหมายเป็ นแกนกลางในการจัดสรรกําลังแรงงาน เทคโนโลยี การรวมตัวของแรงงาน
ในภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมในรู ปสหกรณ์
ในการเสนอแนวคิดดังกล่าว อาจารย์ปรี ดีคงตระหนักดีวา่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะก้าวหน้ามัง่ คงได้
ขึ้นอยูก่ บั ปรชากรส่ วนใหญ่ที่มีการศึกษา มีการมีงานที่ให้รายได้ที่เหมาะสม มีความมัน่ คงในการทํางานและการครองชีพ
เป็ นที่น่าสนใจถ้าจะกล่าวถึงแนวคิดในทํานองเดียวกันกล่าวคือ การใช้สิทธิต่าง ๆ ทางการเมืองโดยเฉพาะเสรี ภาพในการพูด เสรี ภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เสรี ภาพในการเลือกผูแ้ ทนนั้น ประธานาธิบดีรูสเวล ของสหรัฐในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นก็ได้เน้นอยูเ่ สมอว่า สิ ทธิ
ทางการเมืองจะสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยประชาชนส่ วนใหญ่กต็ ่อเมื่อประชาชนส่ วนใหญ่เหล่านั้นมีปัจจัย 4 ที่มนั่ คงและเพียงพอ
ประสบการณ์ทางการเมืองของไทยที่มีการล้มลุกคลุกคลานมาในช่วง 5 ศตวรรษที่แล้วคงจะเป็ นคําตอบที่ชดั แจ้งได้ดีเพราะจนถึง
ปัจจุบนั นี้แม้คนไทยจํานวนไม่นอ้ ยจะมีการศึกษาพอสมควรแต่คนไทยส่ วนใหญ่ยงั ยากจนขาดรายได้ที่เพียงพอในการครองชีพขาดปั จจัย 4 ที่
เหมาะสม แรงงานในเมืองก็ยงั ประสบปั ญหาค่าจ้างสภาพการทํางานไม่ดีประสบความเดือดร้อนในการทํางาน ตกงานและว่างงาน ขาด
หลักประกันทุกอย่าง มีชีวติ วันต่อวันมีอะไรก็พยายามไขว่คว้าไว้ ไม่วา่ จะถูกต้องชอบธรรมหรื อไม่
ด้วยสภาพทางจิตใจดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่แปลกประหลาดการเลือกตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎรในช่วง 10 ปี ที่แล้วจึงเต็มไปด้วยการ
ใช้เงินใช้ทองซื้อคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือหรื อแม้ในกลางเมืองหลวง เพราะว่าราษฎรเหล่านี้ตระหนักดีกว่า
สิ่ งใดที่มาเสนอเฉพาะหน้าสามารถแก้ปัญหาและความเดือดร้อนต่าง ๆ
ผลการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2529 ก็ได้ยนื ยันข้อเท็จจริ งดังกล่าวมีการกล่าวหากันมากกว่าการ
เลือกตั้งเกือบทุกจังหวัดมีการใช้เงินทองซื้อคะแนนผูเ้ ขียนก็ใคร่ ขอยืนยันไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ยว่าแม้ในเขต 8 ในกทม.ที่ผเู ้ ขียนเป็ นผูส้ มัครคนหนึ่งและ
ที่พา่ ยแพ้คะแนนไป 800 คะแนนก็เพราะผูเ้ ขียนยืนหยัดที่จะไม่ใช้เงินประจักษ์พยานอึกอันหนึ่งก็คือสถาบันวิจยั สังคมของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยซึ่งได้วเิ คราะห์ผไู ้ ด้รับเลือกตั้ง 354 ท่านในคราวนั้นก็รายงานว่าเกือบ 60% ของผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นนักธุรกิจนักอุตสาหกรรม
ด้วยเหตุน้ ีรูปร่ างหน้าตาของนักการเมืองไทยเป็ นอย่างนี้และบรรยากาศประชาธิปไตยของเราเป็ นอย่างนี้ คือการมีอาํ นาจในบ้านใน
เมืองเป็ นเรื่ องของคนส่ วนน้อยคนส่ วนใหญ่มีโอกาสก็เฉพาะไปลงคะแนนเลือกตั้งและเมื่อเขาหิ วก็จาํ เป็ นต้องยอมรับอามิสสิ นจ้างซึ่งเป็ นสภาวะ
ทางการเมืองปัจจุบนั เป็ นสภาวะการเมือง ซึ่ งสามารถดําเนินอยูไ่ ด้โดยอาศัยอํานาจเงินประกอบกับฐานกําลังทางทหารตราบใดอํานาจทั้งสองนี้ยงั
สามารถปรองดองกันได้ประชาธิปไตยแบบไทยก็ยงั คงอยูแ่ ละเมื่อไหร่ ประโยชน์ขดั กันระบบรัฐสภาก็ยอ่ มสิ้ นสุ ดลง
ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ปรี ดีพนมยงค์มาบรรจบอกครั้งหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งหลายระลึกถึงชีวติ และ
งานของท่านแม้อาจารย์ปรี ดีมีโอกาสรับใช้ชาติบา้ นเมืองไม่นานนัก แต่ผลงานนั้นยิง่ ใหญ่ยากที่จะมีใครเสมอเหมือนเริ่ มเข้ารับราชการก็เป็ นนัก
การศึกษาที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งแรกของประเทศไทย เข้าสู่วงการเมืองตั้งแต่อายุยงั หนุ่มนําความรู ้และแนวคิดมาสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย และเป็ นผูส้ ร้างรากฐานการปกครองการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ และในท้ายสุ ดเป็ นผูก้ อบกูเ้ อกราชของชาติ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ในช่วงบั้นปลายของชีวติ ก็ยงั ไม่หยุดยั้งที่จะเสนอแนวคิด เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าความมัน่ คงของชาติบา้ นเมืองอาจารย์ปรี ดีเป็ นคนไทยที่รักชาติ
รักประชาชน และใคร่ ที่จะเห็นประเทศไทย มีการพัฒนาไปสู่ สงั คมที่เป็ นธรรม เป็ นประชาธิปไตยที่ให้โอกาสคนไทยธรรมดาส่ วน

