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นิคม จันทรวิทุร
อาจารย์ ปรีดพี นมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย
บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ปรี ดีพนมยงค์จะจัดงานที่ระลึกคล้ายวันเกิดของท่านขึ้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการจัดงานได้ขอให้ผเู ้ ขียนเป็ นผูก้ ล่าวถึง
ผลงานของอาจารย์ปรี ดี
ผูเ้ ขียนซาบซึ้งในเกียรติยศที่ทางคณะกรรมการได้มอบให้แต่ขออนุญาตไม่รับงานนี้เพราะตระหนักดีวา่ ภูมิ
ปัญญาและความรู ้ของผูเ้ ขียนไม่พอที่จะพูดถึงชีวิตและผลงานของท่านอย่างถูกต้องและครบถ้วนแต่รับจะ
เขียนบทความเชิงวิเคราะห์ผลงานของอาจารย์ปรี ดีในงานที่ผเู ้ ขียนถนัดคือด้านแรงงาน
เรื่ อง “แรงงาน” ในบ้านเมืองเราเป็ นเรื่ องใหม่และเช่นเดียวกับงานด้านสังคมอื่นๆ ที่การริ เริ่ มการ
วิวฒั นาการเติบโตมักจะเป็ นไปโดยเชื่องช้าไม่กา้ วหน้าต่อเนื่อง
ในการศึกษาถึงวิวฒั นาการของการแรงงานในประเทศไทยนักแรงงานทั้งหลายก็ตอ้ งยอมรับว่าความริ เริ่ มที่
เห็นเด่นชัดได้เกิดขึ้นเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475
รวมอยูใ่ นหลัก 6 ประการซึ่งคณะราษฎรได้ประกาศในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้น
หลัก 6 ประการอันนั้นกล่าวถึงการช่วยให้ราษฎรได้มีงานทําซึ่งเป็ นนโยบายแรงงานฉบับแรกของประเทศ
ไทยผูต้ น้ คิดและเขียนหลัก 6 ประการก็คืออาจารย์ปรี ดีพนมยงค์
หลัก 6 ประการ ว่าด้วยการช่วยราษฎรให้มีงานทําก็ได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบตั ิในรู ปของกฎหมาย 2
ฉบับ ฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติวา่ ด้วยสํานักงานจัดหางาน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
สํานักงานท้องถิ่น พ.ศ.2475
พระราชบัญญัติฉบับแรกเป็ นบทบัญญัติที่ให้อาํ นาจรัฐบาลที่จะไปเข้าควบคุมดูแลสํานักงานจัดหางานของ
เอกชนพระราชบัญญัติฉบับที่ 2 ให้อาํ นาจรัฐบาลที่จะจัดตั้งสํานักงานจัดหางานของรัฐช่วยราษฎรที่วา่ งงาน
หรื อประสงค์จะทํางาน
พระราชบัญญัติ 2 ฉบับนี้ถือได้วา่ เป็ นนโยบายการมีงานทําฉบับแรกของประเทศไทย
เป็ นที่น่าสนใจที่รัฐบาลประชาธิปไตยชุดแรกได้มีนโยบายและแบบปฏิบตั ิอย่างชัดแจ้งในเรื่ องการจ้างงาน
โดยได้ก่อตั้งสํานักงานจัดหางานท้องถิ่นขึ้นทัว่ ราชอาณาจักรและให้อยูใ่ นความรักผิดชอบของฝ่ ายปกครอง
จากการศึกษาของผูเ้ ขียนยังไม่พบว่ามีประเทศใดในเอเซียในช่วงเวลาดังกล่าวได้ริเริ่ มนโยบายการจ้างงาน
อย่างที่ประเทศไทยดําเนินการเมื่อ 50 ปี ที่แล้วยกเว้นในช่วงเวลาเดียวกันนั้นประธานาธิบดีรูสเวลต์ซ่ ึงใน
ขณะนั้นยังเป็ นผูว้ า่ การรัฐนิวยอร์กก็ได้มีโครงการสร้างงานช่วยผูว้ า่ งงานและต่อมาได้กลายเป็ นนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลสหรัฐในการแก้ปัญหาการว่างงานครั้งใหญ่อนั เป็ นผลจากเศรษฐกิจตกตํ่า

ความสนใจของอาจารย์ปรี ดีพนมยงค์ ในด้านการจ้างงานในด้านแรงงานนี้ได้มีการปรากฏออกมาเป็ นรู ป
ของเค้าโครงเศรษฐกิจซึ่งเป็ นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกของไทย
ในแผนเค้าโครงเศรษฐกิจสังคมฉบับแรกนี้กไ็ ด้มีแนวทางที่จะปรับปรุ งพัฒนาประชาชนคนไทยให้มีงานทํา
ให้มีรายได้และเป็ นที่น่าเสี ยดายที่ความคิดอ่านของท่านไกลเกินกว่าที่คนร่ วมสมัยจะเข้าใจความจริ งแล้วนัก
เศรษฐศาสตร์ต่างก็ยอมรับว่าเค้าโครงทางเศรษฐกิจที่เขียนไว้โดยอาจารย์ปรี ดีเป็ นแผนเศรษฐกิจฉบับแรก
ของไทยและแนวคิดที่มีประโยชน์หลายประการ
นอกจากความคิดด้านแรงงานจะปรากฏอยูใ่ นแผนเศรษฐกิจของชาติฉบับแรกแล้ว ก็ยงั ออกมาในรู ป
พระราชบัญญัติอนั หนึ่ง คือ พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พ.ศ.2479 ซึ่งมีบทบัญญัติให้เป็ น
หน้าที่ของรัฐบาลที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพื่อทราบถึงสภาวะความเป็ นอยูข่ องกรรมกรพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ให้กระทรวงมหาดไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบซึ่งอาจารย์ปรี ดีเป็ นรัฐมนตรี วา่ การ พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะ
กรรมกร พ.ศ.2479
ถ้ามองในแง่หลักวิชาปั จจุบนั ก็คือเป็ นนโยบายกําลังคนซึ่งเป็ นนโยบายที่กาํ ลังปฏิบตั ิกนั และกล่าวขวัญใน
ประเทศพัฒนาทั้งหลายในช่วงทศวรรษที่แล้ว
โดยสรุ ป อาจารย์ปรี ดีพนมยงค์ซ่ ึงเป็ นมันสมองของชาติไทยเป็ นผูน้ าํ การปกครองระบอบประชาธิปไตยมาสู่
ประเทศไทยและเป็ นนักคิดนักวางแผนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และในขณะเดียวกันก็ได้มี
สายตาไกลได้คิดถึงปัญหาทางด้านแรงงานกําลังคนมาพร้อม ๆ กับที่ได้เขียนแผนเศรษฐกิจสังคมฉบับแรก
ในปี พ.ศ.2475
เมื่อได้มีการเขียนแผนเสร็ จแล้วก็ยงั ได้พยายามนําความคิดทั้งในด้านแรงงานไปปฏิบตั ิในรู ปการจัดตั้ง
สํานักงานจัดหางานของรัฐ ตลอดจนให้รัฐบาลได้เริ่ มศึกษาสํารวจสภาพความเป็ นอยูข่ องผูใ้ ช้แรงงาน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ปรี ดีได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ในด้านแรงงานตั้งแต่รับผิดชอบบริ หารบ้านเมือง
เมื่อ 40 ปี ก่อนซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาสําคัญซึ่งเป็ นที่หนักอกหนักใจของรัฐบาลและประชาชนคน
ไทย
ทุกวันนี้เราจะได้อ่านในหน้าหนังสื อพิมพ์ได้ฟังทางวิทยุเริ่ มบ่อยครั้งในการอภิปรายทางโทรทัศน์ดว้ ยถึง
ความยากลําบากของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาต่าง ๆ ที่จะมีการมีงานทําจนกระทัง่ บัดนี้ มีผวู ้ า่ งงาน ในขณะนี้เป็ น
จํานวนเรื อนแสน ได้ก่อตั้งเป็ นสหพันธ์บณ
ั ฑิตผูว้ า่ งงานขึ้น
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากได้มีการปฏิบตั ิกนั มีการสร้างพื้นฐานกันมาตั้งแต่ที่อาจารย์ปรี ดีได้ริเริ่ มขึ้นเมื่อ
50 ปี ก่อน ก็ยอ่ มจะไม่รุนแรงอย่างที่เป็ นอยูใ่ นทุกวัน
ข้อเท็จจริ งอันนี้กเ็ ป็ นการชี้ให้เห็นว่าบ้านเมืองไทยของเรานี้ไม่ได้อบั จนในเรื่ องความคิดไม่วา่ ในด้าน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองเรามีนกั คิดเรามีผรู ้ ู ้ผสู ้ นใจในภาวะความเป็ นอยูข่ องประชาชนคนไทย แต่วา่ บุคคล
เหล่านี้กม็ กั จะประสบการต่อต้านจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งที่คิดไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจ บางกลุ่มอาจจะเกรงว่า
โครงการที่อาํ นวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนจนเป็ นเหตุให้นโยบายและโครงการทางสังคมถูกเลิกล้มไปใน
ที่สุด

ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ปรี ดีพนมยงค์ได้มาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งผูเ้ ขียนซึ่งเป็ นลูกศิษย์
ปลายแถวและไม่ได้ใกล้ชิดแต่กต็ ระหนักดีถึงคุณงามความดีของท่านก็ขอถือโอกาสนี้รําลึกถึงอาจารย์ปรี ดี
พนมยงค์ดว้ ยบทความนี้

