บทความ หนังสื อพิมพ์มติชนรายวัน (วันที่ 8 มีนาคม 2528)
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อาจารย์ ป๋วยผู้ใหญ่ ทมี่ ีนํา้ ใจต่ อผู้ใช้ แรงงาน

บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ธรรมศาสตร์จะจัดงานระลึกถึงอาจารย์ป๋วยในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในวันที่
9 มีนาคมนี้ การชุมนุมครั้งนี้คงจะมีการพูดถึงผลงานของอาจารย์ป๋วยที่รับใช้ชาติบา้ นเมืองด้านเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง การศึกษาผูเ้ ขียนจึงใคร่ ที่จะกล่าวถึงบทบาทของอาจารย์ป๋วยอีกด้านหนึ่งซึ่งคนส่ วนใหญ่ยงั
ไม่ค่อยทราบกันดี
ผูเ้ ขียนไม่ได้เป็ นลูกศิษย์อาจารย์ป๋วยเพราะช่วงเรี ยนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์อาจารย์ป๋วยศึกษาอยูท่ ี่ประเทศ
อังกฤษแต่กไ็ ด้ทราบกิตติศพั ท์ของท่านในฐานะคนเรี ยนเก่ง และดวงดาวใหม่ของ “มธก.” เมื่อท่านกลับ
จากอังกฤษมาสอนที่ธรรมศาสตร์ผเู ้ ขียนก็ไปเรี ยนอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา
เมื่อกลับจากการศึกษาและเริ่ มทํางานที่กองแรงงานในปี 2498 ก็ได้ทราบถึงผลงานของอาจารย์ป๋วยซึ่ง
กําลังทําหน้าที่เป็ นรองผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยและต่อมาก็เข้ารับผิดชอบจัดระบบงบประมาณ
แผ่นดินจนได้รับแต่งตั้งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณคนแรก
ผูเ้ ขียนมีโอกาสใกล้ชิดเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ.2503 เป็ นช่วงเวลาที่กองแรงงานได้เสนอให้รัฐบาลสนใจใน
ปัญหาแรงงานและเริ่ มงานด้านการวางแผนกําลังคนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแรงงานแห่ งชาติซ่ ึงอาจารย์
ป๋ วยเป็ นกรรมการทั้ง ๆ ที่อาจารย์ป๋วยดํารงตําแหน่งผูว้ า่ การธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นอํานวยการสํานัก
งบประมาณกรรมการบริ หารสภาพัฒนาฯอาจารย์ป๋วยก็มาร่ วมประชุมทุกครั้งให้ขอ้ สังเกตที่น่าสนใจและ
เป็ นประโยชน์เสมอ
ผูเ้ ขียนประทับใจในความเป็ นกันเองให้เกียรติผนู ้ อ้ ย แม้จะมีความเห็นคัดค้านแต่กพ็ ดู ด้วยภาษาและสํานวน
ที่ตอ้ งฟัง
อาจารย์ป๋วยได้ให้ความสนใจในปัญหาแรงงานและการวางแผนกําลังคนอย่างมากสามารถเสนอให้รัฐบาล
ยอมรับเป็ น “แผนของชาติ” รวมไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 2 ช่วยให้มีการก่อตั้ง
ส่ วนการวางแผนกําลังคน “ขึ้นที่สภาพัฒนาฯ อาจารย์ป๋วยไม่แต่เพียงทุ่มเทการดําเนินงานด้านนโยบาย
เท่านั้น แต่พยายามเสาะแสวงหาบุคคลเหมาะสมมารับผิดชอบโดยโอน ดร.พร้อม พานิชภักดิ์จากโรงเรี ยน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ มาเป็ นผูอ้ าํ นวยการคนแรก จากการวางแผนกําลังคนอาจารย์ป๋วยก็ผลักดันให้มี
การวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของประเทศ
ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจารย์ป๋วยเป็ นผูห้ นึ่งที่มีส่วนผลักดันให้มีการก่อตั้งกรมแรงงานขึ้นในปี พ.ศ.2509
ตั้งแต่ปี 2509 เรื่ อยมาผูเ้ ขียนก็มีโอกาสติดต่อและรับคําปรึ กษาจากอาจารย์ป๋วยอย่างใกล้ชิดในปี พ.ศ.
2511 ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดประชุมนักวิชาการเพื่อพัฒนาการวางแผนกําลังคนขึ้นที่
กรุ งเทพฯและได้เชิญให้อาจารย์ป๋วยเป็ นผูแ้ ทนจากประเทศไทย อาจารย์ป๋วยได้ให้ผเู ้ ขียนเข้าร่ วมเป็ นที่

ปรึ กษาได้เห็นวิธีการเตรี ยมงานและความทุ่มเทของท่านในการรับหน้าที่แม้จะเป็ นการประชุมเล็ก ๆ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมชาวต่างประเทศต่างประทับใจอาจารย์ป๋วยในความสนใจของท่านด้วยกําลังคนและแรงงาน
เมื่ออาจารย์ป๋วยเดินทางกลับมาประเทศไทยหลัง 14 ตุลาคม และได้รับแต่งตั้งให้เป็ นสมาชิกนิติบญั ญัติ
แห่ งชาติผเู ้ ขียนก็ได้มีโอกาสรับใช้ท่านในการเสนอร่ างนโยบายด้านกําลังคนและแรงงานให้รวมไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2517 กล่าวได้วา่ กฎหมายทางสังคมต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ก็
เป็ นผลมาจากการผลักดันของอาจารย์ป๋วย
ในการดําเนินงานด้านแรงงานช่วงปี 2517-2519 ในฐานะประธานคณะที่ปรึ กษาเศรษฐกิจของรัฐบาล
อาจารย์สญ
ั ญาอาจารย์ป๋วยได้มิส่วนอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับนโยบายและการแก้ปัญหาโดยเฉพาะได้ช่วย
อาจารย์สญ
ั ญายุติวิกฤตการณ์แรงงานครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2517 ซึ่งมีการชุมนุมคนงานสิ่ งทอจํานวน
50,000 คนที่ทอ้ งสนามหลวงเรี ยกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นตํ่า
นักศึกษาด้านแรงงานจะต้องจารึ กบทบาทของอาจารย์ป๋วยในขณะที่ดาํ รงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ
ค่าจ้างในช่วงปี 2517/2518 อาจารย์ป๋วยได้ทาํ งานสําคัญมามากมายแต่เข้ารับหน้าที่อย่างกระตืดรื อร้น
และสนใจอย่างมากได้เชิญนักวิชาการมือดีมาร่ วม และยังนํานักวิชาการจากธนาคารแห่ งประเทศไทยมาช่วย
ในด้านการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
ผูเ้ ขียนยังจําได้ถึงการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหลายครั้ง ซึ่งกว่าจะยุติได้ก็
ใกล้ถึงเที่ยงคืนบ่อยๆ งานชิ้นสําคัญที่ท่านได้ทาํ ก็คือ การกําหนดมาตรฐานการครองชีพสําหรับคนงานซึ่ง
เป็ นพื้นฐานในการกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่า
ผูเ้ ขียนได้ทาํ งานใกล้ชิดกับท่านในช่วงที่ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการค่าจ้าง และแม้ท่านพ้นตําแหน่งไป
แล้ว ก็ยงั ไปติดต่อขอคําแนะนําอยูต่ ลอดเวลา ในช่วงที่ท่านเป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กไ็ ด้รับ
ใช้ท่านในการก่อตั้งสํานักงานแนะแนวอาชีพกล่าวได้เป็ นหน่วยงานแรงานหน่วยแรกที่จดั ตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของอาจารย์ต่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับสูงในการทํางานและมี
อาชีพ
ผูเ้ ขียนตระหนักดีกว่า สิ่ งที่ผเู ้ ขียนนํามากล่าวข้างต้นเป็ นเรื่ องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลงานด้านเศรษฐกิจของ
ท่าน แต่การที่ได้ผใู ้ หญ่ซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับในผลงานและความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างอาจารย์ป๋วยเข้ามาช่วยในงาน
ที่ผใู ้ หญ่ในวงราชการทั้งหลายยังไม่เข้าใจและไม่สนใจมีความหมายต่อการพัฒนานด้านแรงงานมาก
อาจารย์ป๋วยโดยชาติตระกูลเป็ นคนชั้นกลางมีญาติมิตรเป็ นนักธุรกิจนักการธนาคาร แต่โดยจิตใจและการ
กระทําเป็ นผูใ้ หญ่ในวงราชการไม่กี่คนที่มีความรักสนใจเห็นอกเห็นใจผูด้ อ้ ยทางเศรษฐกิจอย่างจริ งจัง
อาจารย์ป๋วยมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมือง ผูเ้ ขียนไม่มีโชคดีได้เป็ นลูกศิษย์ของท่านแต่ในช่วง 20 ปี ที่
ผ่านไม่รู้จกั และร่ วมงานกับท่านเป็ นประสบการณ์ที่มีค่ายิง่ ในชีวิตและมีอิทธิพลต่อการทํางานของผูเ้ ขียน
ตลอดมาไม่มีความภาคภูมิใจครั้งใดจะมากเท่าเมื่ออาจารย์ป๋วยได้ขอให้ผเู ้ ขียนรับสมัครเป็ นอธิการบดี
ธรรมศาสตร์ในปี 2517 โดยท่านจะถอนตัว ทั้ง ๆ ที่รู้ฐานะตนเองว่าไม่เหมาะสมก็ไม่อาจปฏิเสธเกียรติยศ

อันยิง่ ใหญ่ได้จึงได้ตอบตกลงใจเข้าสมัครแต่ในที่สุดก็ตอ้ งแข่งขันกับอาจารย์ป๋วยเอง (ด้วยเหตุผลบาง
ประการอาจารย์ป่วยในที่สุดก็ยอมลงรับเลือก)
ผูเ้ ขียนไม่ได้มีความรู ้สึกอะไรในการไม่ได้รับเลือกในครั้งนั้นแต่ที่เสี ยใจมากก็คือ หากพอที่จะทราบได้ถึง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม ผูเ้ ขียนก็จะขอเข้ารับตําแหน่งแทน เพราะอาจารย์ป๋วยมีค่าต่อบ้านเมืองเรามากนักการที่
ท่านต้องล้มป่ วยและไปพํานักอยูต่ ่างประเทศก็เป็ นการสูญเสี ยครั้งสําคัญยิง่
ในขณะที่บรรดาลูกศิษย์และญาติมิตรร่ วมรําลึกถึงอาจารย์ป๋วยในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านผูเ้ ขียนเชื่อ
ว่าสิ่ งที่จะทําให้ท่านมีความสุ ขมากที่สุดอยูท่ ี่พวกเราทั้งหลายจะได้ทบทวนดูวา่ แต่ละท่านได้ทาํ หน้าที่ของ
ตนอย่าถูกต้องและเต็มที่ในช่วงปี ที่ผา่ นมาแค่ไหน เพียงไร

