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ทัศนะทางเศรษฐกิจ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ในวาระ 1๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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ค�าชี้แจง

หนังสือชุดทัศนะทางด้านต่างๆ ของอาจารย์ป๋วย ๔ เล่มนี้ 

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิจากหนงัสือชดุทศันะว่าด้วยเรือ่งต่างๆ ทีอ่าจารย์

ปกป้อง จนัวิทย์ เป็นบรรณาธิการ และจัดพมิพ์โดยมลูนิธิโกมลคมีทอง

เมือ่ปี ๒๕๔๕ ซึง่คราวนัน้ม ี๓ เล่ม คอื ทศันะว่าด้วยการเมอืงและ

จรยิธรรม ทศันะว่าด้วยการศึกษา และ ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จัดพมิพ์ครัง้นีเ้พือ่ร่วมฉลองในวาระที่

องค์การยเูนสโกยกย่องให้อาจารย์ป๋วยเป็นบคุคลส�าคัญของโลก ในวาระ 

1๐๐ ปี ชาตกาล โดยท�าออกมาเป็นการรวมงานนพินธ์ชดุสมบูรณ์ของ

ท่านซึ่งได้รวบรวมบทความ ปาฐกถา บทสัมภาษณ์ ในเรื่องต่างๆ ที ่

อาจารย์ป๋วยเคยแสดงทศันะไว้ ให้ครบถ้วนทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ แล้วจดั

แบ่งหวัข้อ และเรยีงตามล�าดบัเวลา เพือ่ให้ผูอ่้านได้เหน็พฒันาการความ

คดิของอาจารย์ป๋วยไปในตวั ท้ังนีโ้ดยการสนบัสนนุต้นฉบับจากหอสมุด

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

บรรณาธกิารเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่า การอ่านสิง่ทีท่่านพูด ท่านเขยีน 

จะท�าให้เรารู้จักอาจารย์ป๋วยได้ดีที่สุด และวิธีนี้จะเป็นการชุบชีวิตให้

ท่านฟื้นข้ึนมา “สนทนา” กับผู้อ่านได้อีก ทั้งจะท�าให้อาจารย์ป๋วยมี

ความหมายส�าหรบัพวกเราและคนรุน่หลงัมากขึน้ นอกเหนอืจากพฤติ

ปฏิบัติท่ีท่านได้แสดงไว้ให้สังคมนี้ได้เห็นถึง “คนตรงในประเทศคด” 

ซึ่งเป็น “ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน”

กษิดิศ อนันทนำธร

ผู้จัดการโครงการ 1๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ค�านิยม

หนังสือ ทัศนะทางเศรษฐกิจ ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

เล่มนี ้เกิดจากการรวบรวมสุนทรพจน์ ค�าบรรยาย บทสมัภาษณ์ ข้อคดิ

ข้อเขียนของอาจารย์ป๋วย โดยครอบคลุมระยะเวลายาวนานถึง ๒๐ ปี 

ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๗–๒๕1๗ คุณกษิดิศ อนันทนาธร ผู้ท�าหน้าที่

บรรณาธกิารเป็นคนหนุม่ทีม่คีวามมุง่มัน่เป็นอย่างยิง่ และผมได้ให้ความ

นับถือด้วยใจจริงถึงความวิริยะอุตสาหะในการเสาะแสวงหาบทความ 

ของอาจารย์ป๋วย ท่ีมีอยู่จ�านวนมาก รวมถึงเอกสารจดหมายเหตุท่ี 

ยงัไม่เคยถูกน�ามาตพีมิพ์มาก่อน มารวบรวมและเรียบเรยีงเนือ้หาสาระ

ไว้ได้อย่างเป็นระบบ จนกระทั่งเผยแพร่ออกมาในรูปแบบชุดหนังสือ 

ที่แสดงทัศนะของอาจารย์ป๋วยในมิติต่างๆ ให้คนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่น

หลังสามารถศึกษาค้นคว้าชวีติ แนวความคดิ และการท�างานของอาจารย์ 

ป๋วยได้อย่างสะดวกและมีความครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อคดิข้อเขยีนจ�านวน ๒๔ บทความ ทีแ่บ่งออกเป็น ๓ ภาคและ

ภาคผนวกอีก ๔ ตอนในหนังสือเล่มนี้ มีความครอบคลุมในทุกแง่มุม

ท่ีเกีย่วข้องกบัปัญหาส�าคญัๆ ของการพฒันาเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ ส�าหรับผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย บทความ

เหล่านีจ้ะช่วยให้เข้าใจทีม่าทีไ่ปของการสร้างภมูทิศัน์ใหม่ทางเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมาจนถึงช่วงต้นของการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ส�าหรับการให้ข้อคิดเห็น

ในประเด็นปัญหาต่างๆ อาจารย์ป๋วยได้กล่าวถงึหลัก ๓ ประการในการ

ศึกษาเศรษฐกิจ คือ (1) ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อมูลทาง
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(๖) ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เศรษฐกิจเป็นเบือ้งต้น แต่ (๒) เนือ่งจากข้อมลูมอียูม่ากมายจงึจ�าเป็น

ใช้ทฤษฎหีรอืหลกัวิชาเป็นเคร่ืองน�าทางในการเลอืกเฟ้นข้อมูลท่ีมีความ

ส�าคัญออกมา หลังจากนั้น (๓) คือการท�าความเข้าใจว่าสถาบันทาง

เศรษฐกิจในประเทศมีอะไรบ้างและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

บทความในแต่ละภาคนี้ได้ถูกเรียงตามล�าดับระยะเวลาของ

เหตุการณ์ที่อาจารย์ป๋วยได้แสดงไว้ตามท่ีต่างๆ ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่าน

สามารถติดตามพัฒนาการของความเป็นไปทางเศรษฐกิจ รวมถึง

แนวคิดของอาจารย์ป๋วยได้อย่างต่อเนือ่ง จุดร่วมประการหนึง่ทีส่ะท้อน

ออกมาจากทศันะทางเศรษฐกจิของอาจารย์ป๋วย คอืการให้ความส�าคญั

กับการคอยหมั่นตรวจสอบปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ประหน่ึงว่าอาจารย์ป๋วยคอืสถาปนิกทางเศรษฐกิจทีค่อยระแวด

ระวงัมใิห้บ้านเอยีงไปทางใดทางหนึง่ เพือ่ทีจ่ะสามารถต่อเตมิยิง่ขึน้ไป

ได้อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคงไม่คลอนแคลน ดังค�าพูดของอาจารย์ที่

ว่าการวางโครงสร้างเศรษฐกจิให้ดเีป็น “เสมอืนการสร้างบ้านต้องปรบั

ทีด่นิและให้เรยีบร้อย เพือ่ท่ีจะได้สามารถท่ีจะตอกเขม็ปพูืน้” ดงันัน้ ใน

สุนทรพจน์และบทบรรยายของอาจารย์ป๋วยจงึมกัจะหยบิยกเหตกุารณ์

ทีเ่ป็นประสบการณ์ในอดตีมาเป็นข้อเตอืนใจให้เหน็ความจ�าเป็นทีต้่อง

มกีารวางโครงสร้างเชงิระบบให้แขง็แรง เช่น ระบบการผลิตของประเทศ

ต้องมคีวามหลากหลายไม่ควรพึง่พงิสินค้าเพยีงไม่ก่ีชนดิ ระบบการเงนิ

การคลงัต้องมวีนิยัและสอดประสานงานซึง่กนัและกนั ระบบการธนาคาร

ต้องมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ต่อมาเมื่ออาจารย์ป๋วยเห็นว่าความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกจิไปได้อย่างไม่ทัว่ถงึ ท่านได้กล่าวว่า “ถ้าจะ

ถอืว่าประเทศไทยเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนัในทางดนิแดนแล้ว ก็ต้องเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องช่วยเหลือกันและกันในด้านเศรษฐกิจด้วย”

ภาคผนวกของหนังสือท่ีรวบรวมมาล้วนเป็นเหตกุารณ์ทีน่่าสนใจ

ทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาเรื่องการงบประมาณและ 
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(๗)ทัศนะทางเศรษฐกิจ

บทสัมภาษณ์ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ นอกจากนี้ บรรณาธิการยัง

ได้รวบรวมบทวิจารณ์หนังสือซ่ึงอาจารย์ป๋วยเขียนข้ึนในช่วงที่ด�ารง

ต�าแหน่งที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรุงลอนดอน นอกจากท่านจะมหีน้าทีเ่ขียนรายงานภาวะเศรษฐกิจ

ในยุโรปแล้วส่งกลับมาที่กระทรวงการคลัง ท่านได้แถมท้ายด้วยบท

วิจารณ์หนังสือที่ท่านก�าลังอ่านและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการ

บริหารงานเศรษฐกิจของประเทศในห้วงเวลานั้น

ข้อเท็จจริง และหลักแนวคิดทางเศรษฐกิจของอาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษา

เรียนรู้และสามารถน�ามาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นไป  

อาจารย์ป๋วยได้แสดงความเห็นเรื่องการใช้และความสามารถที่จะใช้

เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยว่า: “การที่จะใช้เศรษฐศาสตร์ให้เป็น 

ประโยชน์จริงๆ ในประเทศไทย ต้องอาศัยความรอบรู้ของผู้บริหาร

ประเทศที่จะใช้วิชาการน้ันด้วยความระมัดระวังประการหน่ึง กับจะ

ต้องอาศยันกัเศรษฐศาสตร์เองอยูใ่นวินยัทีจ่ะน�าเอาวชิามาใช้ด้วยความ

สุขุมคัมภีรภาพ และเผยแพร่วิทยาการของตนให้เป็นประโยชน์แก่

มหาชนต่อไป”

ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่ำม

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓1 สิงหาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุบรรณาธิการ

ส�าหรับสนุทรพจน์ของอาจาร์ยป๋วยทีแ่สดงในงานเลีย้งอาหารค�า่

ประจ�าปีของสมาคมธนาคารไทย ในช่วงทีท่่านเป็นผูว่้าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยนั้นมีรวมอยู่ในเล่ม อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า
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ค�าน�า

อาจารย์ป๋วยที่เคารพรัก

ผมได้กลับมาอ่านงานของอาจารย์อีกครัง้ เมือ่ส�านกัพมิพ์มลูนธิิ

โกมลคีมทองรวบรวมงานของอาจารย์เป็นหนังสือชื่อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ทศันะว่าด้วยเศรษฐกจิ ผมจงึมโีอกาสเขยีนค�าน�าให้อาจารย์ครบั หาก

อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ อาจารย์คงทราบว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่

ได้เขียนค�าน�าให้กบัหนงัสอืของอาจารย์เล่มนี ้ซึง่มอีาจารย์ปกป้อง จนัวทิย์ 

ลกูศษิย์ของผม หลานศษิย์ของอาจารย์ ท�าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิาร ได้

รวบรวมเรยีบเรียงเนือ้หาสาระไว้เป็นอย่างดี ทัง้ล�าดบัเนือ้หาและความ

ครบถ้วนของสาระ จงึท�าให้ผูอ่้านสามารถเข้าใจได้ไม่ยากว่า เศรษฐศาสตร์

คอือะไร? ใช้อย่างไร? ใช้เพือ่อะไร? ใช้ร่วมกบัอะไร? และใช้เพือ่ใคร?

หนังสือของอาจารย์ยังบอกถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐ- 

ศาสตร์ร่วมกับสาขาวชิาต่างๆ และให้ความเข้าใจเกีย่วกบัสถาบนัส�าคญั

ทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง

การคลัง ส�านักงบประมาณ สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ สถาบันศึกษาวิจัย เป็นต้น ท�าให้เห็นว่าสถาบันต่างๆ มีความ

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกันอย่างไรในระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ผมอยากเรียนอาจารย์ด้วยว่า เมื่ออ่านงานของอาจารย์คราวใด

ก็ยิ่งมั่นใจว่าบรรดาผู้น�าผู้บริหารประเทศพึงต้องใช้วิชาเศรษฐศาสตร์

บนพืน้ฐานสงัคมศาสตร์ และศาสตร์แขนงอืน่ๆ อย่างเป็นเนือ้เดยีวกนั 

และท่ีส�าคญั ต้องมคีวามเข้าใจและเหน็ใจผูเ้สยีเปรยีบในสงัคม ดงัทีไ่ด้

สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในงานเขียนและงานชีวิตของอาจารย์เอง

แต่อาจารย์ครบั แม้กระทัง่วันนี ้น่าสงสยันกัว่า คณุปูการในงาน

ของอาจารย์ได้ตกทอดมาถึงความคิดจิตใจของบรรดาผู้มีอ�านาจส่วน

ใหญ่ในบ้านเมืองของเรามากน้อยแค่ไหน?
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(๙)ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ผมเห็นว่างานของอาจารย์เล่มนี้ยังมีความร่วมสมัยอย่างยิ่ง ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้

อาจารย์บอกว่า “ถ้าเราจะเป็นนักเศรษฐกิจ จะเรียนแต่เพียง

เศรษฐศาสตร์ก็คงจะพอ แต่เราจะเรียนเป็นบัณฑิตเพื่อให้ได้ปริญญา

เศรษฐศาสตรบณัฑติ วสิยัแห่งบณัฑติย่อมต้องพจิารณาเรือ่งต่างๆ ใน

กรอบแห่งความเป็นจริง และความเป็นจริงแห่งสังคมศาสตร์น้ันย่อม

สมัพนัธ์กนัเป็นลกูโซ่ จะพจิารณาเศรษฐกจิโดดๆ หาได้ไม่ ฉะนัน้วชิา

อื่นที่จะต้องเรียนประกอบกับเศรษฐศาสตร์ย่อมมีอยู่หลายวิชา เพื่อ

อบรมฝึกฝนให้สมบูรณ์ ที่เห็นได้ชัดก็คือ วิชาสถิติ ปรัชญาสังคม 

ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิ ภูมศิาสตร์ การปกครอง การบญัช ีกฎหมาย

บางลักษณะ เป็นต้น”

อาจารย์ครบั คนใหญ่คนโตในบ้านเมอืงสมยันี ้นอกจากจะแยก

ไม่ออกระหว่างเศรษฐกจิกับธรุกจิแล้ว เขายังสนใจอยู่แค่ ๒ วชิาเท่านัน้

ครับ คือ การเข้าสู่อ�านาจกับการรักษาไว้ซึ่งอ�านาจ จึงอ้างความผิด

พลาดทางบัญชี เลี่ยงภาษี ใช้กฎหมายอย่างศรีธนญชัย หลอกตนว่า

บกพร่องโดยสุจริต หลอกประชาชนว่าจะท�าเพื่อลูกหลาน โยนปัญหา

ไปซุกไว้ในอนาคต เพื่อคะแนนนิยมในปัจจุบัน

ในเรื่องการภาษีอากร เพื่อความยุติธรรม อาจารย์บอกว่า “...

คนรวยควรเสียภาษีในอัตราสูงกว่าคนจนจึงจะยุติธรรม คนจนจริงๆ 

นอกจากจะไม่ควรเสียภาษีแล้ว รัฐบาลยังควรจะจ่ายเงินอุดหนุนด้วย 

เพราะมนุษยธรรมเป็นพี่น้องฝาแฝดกับยุติธรรม...”

“...รัฐบาลควรเก็บภาษีมรดกอีก และลดอัตราภาษีทางตรงให้

คนจน ตลอดจนภาษีสินค้าท่ีคนจนจ�าเป็นต้องใช้ก็ไม่ควรเก็บสูงเกิน

ไป และรายได้อย่างหนึ่งที่ควรคิดก็คือ รัฐบาลเก็บภาษีจากสินค้า

จ�าพวกสุรา ฝิ่น ไพ่ และยาสูบ ซึ่งเห็นว่าเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีแล้วหา

ได้ท�าให้คนเลิกบริโภคสินค้าเหล่านี้ได้ไม่ และรัฐบาลคงคิดสนับสนุน

เพราะเหน็ว่าท�ารายได้ให้แก่รัฐบาลมาก แต่หาได้นกึไม่ว่า สนิค้าเหล่า
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(1๐) ป๋วย อึ๊งภากรณ์

นีท้�าให้ประชาชนขาดสมรรถภาพในการท�างาน เมือ่บรโิภคแล้วรฐับาล

ก็น่าจะหาวิธีป้องกันมากกว่าจะส่งเสริม...”

นอกจากนี้ อาจารย์ยังบอกอีกด้วยว่า “...ถ้าพิจารณาถึงการ

พนันต่างๆ การมีสลากกินแบ่ง ซึ่งเป็นการรวมเงินจากประชาชนหรือ

จากคนกลุม่ใหญ่มาเป็นรางวัลให้แก่บคุคลคนเดยีวหรอืบคุคลกลุม่น้อย 

จึงเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักธรรมะด้วย แต่ถ้าหากว่าผู้ถูกรางวัลสลาก

นั้น น�าเงินมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากที่สุด ก็ไม่ถือว่าได้

ปฏิบัติตนผิดหลักธรรมะแต่อย่างใด เช่น ผู้ถูกรางวัลเอาเงินทั้งหมด

ทีไ่ด้มามอบให้แก่โรงพยาบาลหรอืสถานศกึษาต่างๆ ซึง่วธิกีารทีก่ล่าว

นี้เห็นว่าได้ผลน้อยมาก เพราะผู้โชคดีเช่นน้ันส่วนมากก็มักจะใช้เงิน

นัน้ในทางอืน่ทีใ่ห้ความสขุเฉพาะตวั ฉะนัน้ทางทีจ่ะระงบักค็อื ไม่มกีาร

พนันทุกประเภท...”

อาจารย์ป๋วยครับ เรื่องของภาษีมรดก ภาษีทางตรง ผมได้เคย

ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแก่รัฐบาลในการประชุมรัฐสภา แต่รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านหนึ่งก็บอกว่าผมนั้นล้าสมัย คร�่าครึ 

ยึดถือแต่ต�ารา สมัยนี้เขาไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มการเก็บภาษีทางตรง ภาษี

มรดก เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้เพ่ือความเป็นธรรมในสงัคม

กันแล้ว แต่ความจริงเป็นเพราะผู้ก�าหนดนโยบายเขาไม่กล้าก�าหนด

นโยบายท่ีท�าให้ตนและพวกพ้องเสยีผลประโยชน์ดอก ส่วนเร่ืองสลาก

กนิแบ่งนัน้เขากท็นัสมยัขึน้มาก ปัจจบุนัก�าลงัจะมหีวยตูอ้อนไลน์ หวย

ลอตโตไว้ตอบสนองความต้องการหยาบๆ ของประชาชน และยิ่งไป

กว่านั้น วันนี้คนในรัฐบาลเองเริ่มคิดจะเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย

ในประเทศของเราแล้ว

อาจารย์ครบั หากมนษุยธรรมเป็นพีน้่องฝาแฝดกับยตุธิรรมจรงิ 

อ�านาจจะเป็นฝาแฝดกบัความฉ้อฉลหรือไม่? เราจ�าเป็นต้องยอมให้บ้าน

เมืองเปลีย่นไปในทศิทางนีไ้หมครบั และหากอาจารย์ยงัอยู ่อาจารย์จะ

เป็นทุกข์กับอนาคตของบ้านเมืองไหมครับ
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(11)ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ในเรื่องเกี่ยวกับการคลัง อาจารย์บอกว่า “...สิ่งหนึ่งซึ่งเป็น

อนัตรายอย่างยิง่ทีรั่ฐบาลประเทศก�าลงัพฒันาจะต้องหลกีเลีย่งคือ การ

กู้ยืมมากเกินไป ถึงแม้ว่าทุกคนต้องการจะกู้เงินเพื่อน�ามาใช้ในการ

พัฒนา แต่ไม่เป็นการฉลาดและไม่จริงที่จะกู้เงินมากขึ้นเพื่อให้อัตรา

การเจริญเติบโตสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เมื่อกู้เงินถึงระดับหน่ึงแล้ว

การช�าระหนี้จะเป็นภาระ...”

อาจารย์ครับ ทุกวันนี้ประเทศเราท�างบประมาณใช้จ่ายเกินตัว 

(งบประมาณขาดดุล) ไปกับนโยบายประชานิยม ท�าให้ต้องกู้เงินเขา

มาใช้ติดต่อกัน หนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น ทั้งยังนิยมให้ประชาชนใช้จ่ายเกิน

ตัวเพื่อเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งท�าให้ภาระหนี้ของ

ประชาชนยิ่งน่าเป็นห่วงในระยะยาว

ส่วนที่อาจารย์เคยเป็นห่วงว่า “...ปัจจุบัน (สมัยนั้น–ผู้เขียน) 

การเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลยังมีข้อบกพร่องมาก จึงท�าให้งบขาดดุล

หลายปีติดๆ กัน ข้อบกพร่องประการแรก พ.ร.บ. เงินคงคลังได้ให้

อ�านาจรฐับาลเบิกเงนิได้ในกรณจี�าเป็นรีบด่วน ไม่อาจเรยีกประชมุสภา

ผูแ้ทนฯ ได้ทนัท่วงท ีและทีป่รากฏมากม็คีวามจ�าเป็นรบีด่วนกนัเสมอ

มา เป็นเหตุให้รายจ่ายมากข้ึนรวดเร็ว ประการที่ ๒ กรมตรวจเงิน

แผ่นดนิควรจะอยูใ่นสงักดัของสภาผูแ้ทนราษฎรมากกว่าอยูใ่นอ�านาจ

ของนายกรัฐมนตรี ทัง้นีเ้พือ่สนบัสนุนระบอบประชาธปิไตยให้สมบรูณ์

ยิ่งขึ้น และประการที่ ๓ การเบิกจ่ายเงินบางอย่างไม่มีเอกสารเพียง

พอ และบางทีก็ท�าหายเสียบ้างโดยไม่ได้มีการสอบสวน เก็บไว้เป็น

เวลานาน ย่อมมีทางทุจริตได้ง่าย...”

อาจารย์ครบั มีข่าวดอียูบ้่างว่า สมยันีเ้ร่ืองการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ได้ปรับไปเป็นองค์กรอสิระ คอืส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ แต่ประเดน็

ปัญหาอื่นนั้นยังน่าวังเวงอยู่ไม่น้อย

สมัยนี้ พ.ร.บ. เงินคงคลังไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้

แล้วครับ เพราะรัฐบาลสมัยใหม่ท่านใช้วิธีตั้งงบประมาณแผ่นดินเอา
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(1๒) ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ไว้ลอยๆ ไม่ให้รายละเอียดการใช้จ่าย อาศัยตั้งชื่อให้ฟังดูมีความ

ยืดหยุ่นสูง เบิกจ่ายได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อคงความรีบด่วนอันสุ่มเสี่ยง

ต่อความรั่วไหล เช่น ค่าใช้จ่ายส�ารองเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

๕๘,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้น

ส่วนปัญหาเรื่องเอกสาร เรื่องการทุจริตนั้น นายกฯ บางคนก็

เคยบอกว่าจะไม่รอใบเสร็จดอกครับ จะจัดการทันที แต่มาวันนี้ท่าที

กลับเปลี่ยนไป ยิ่งความซับซ้อนของวิธีทุจริตยิ่งแยบยลขึ้น ไหนจะมี

เร่ืองการทุจริตเชิงนโยบายด้วยแล้ว ถ้าอาจารย์ยังอยู่ อาจารย์จะว่า

อย่างไรครับ

เร่ืองเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารชาติ อาจารย์บอกว่า “... 

เจ้าหน้าทีธ่นาคารกลางจะต้องเข้าไปร่วมในการอภิปรายและการพจิารณา 

แผนพฒันาตัง้แต่ในระยะแรกๆ เขาจะต้องมทีศันคตทิีด่ต่ีอความตัง้ใจ

และท�าให้ความอยากทีจ่ะพฒันาของรัฐบาลเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง เขาจะต้อง

พยายามท่ีจะร่วมมือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเขาอาจจะ

ชักจูงหรือถูกชักจูงให้คล้อยตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน

และผลประโยชน์ของโครงการพฒันาต่างๆ เกีย่วกับล�าดบัความส�าคญั 

ระยะเวลา และโอกาสทีจ่ะด�าเนนิการ เขาจะต้องมส่ีวนในการก�าหนด

งบประมาณประจ�าปีให้มีการประหยัดเท่าที่จะท�าได้และให้มีก�าไร 

สนับสนุนให้มีมาตรการเกี่ยวกับภาษีและเงินกู้ โดยวิธีการน้ีเขาจะ

สามารถป้องกันการขาดเสถียรภาพ และอาศัยท่าทีที่เป็นมิตร การให้

ความร่วมมือและโดยการใช้เงินเข้าล่อ เขาจะได้รับความกตัญญูและ

เกียรติภูมิในสายตาของเพื่อนร่วมงานทั้งหลาย...”

แต่อาจารย์ครับ ทุกวันนี้การก�าหนดงบประมาณแผ่นดินถูก

ครอบง�าโดยนกัการเมอืง จะตดัถนนผ่านท่ีไหน จะเทงบประมาณลงพืน้

ที่ใด จะมีนักการเมืองคอยสั่ง คอยชี้น�า คอยล้วงลูก คอยวิ่งเต้น แล้ว

ใช้ข้อมูลไปผันเป็นผลประโยชน์เข้าสู่ตนและเครือข่ายพวกพ้อง เช่น 
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(1๓)ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ไปซื้อบ่อลูกรังดักโครงการถนนเอาไว้บ้าง ไปซื้อที่ดินคอยให้ถนนตัด

ผ่านบ้าง เป็นต้น น่าแปลกใจว่าเวลาผ่านมานานหลายปีแล้ว ท�าไมเรา

ยังไม่ให้หลายๆ ฝ่ายหรอืให้หน่วยงานอสิระทีม่คีวามเข้มแขง็ทางข้อมลู

วิชาการมามีส่วนร่วมวางแผนตรวจสอบในเรื่องการก�าหนดนโยบาย 

งบประมาณตามเจตนารมณ์อย่างที่อาจารย์อยากจะเห็นเสียที

นอกจากนี ้อาจารย์กย็งับอกอกีว่า “...ผูว่้าการธนาคารกลางจะ

ต้องเป็นอสิระและจะต้องแสดงออกให้เหน็ว่าเขาเป็นอิสระจากรัฐบาล 

เขาดูแลนโยบายการเงิน ให้ค�าแนะน�า หลอกล่อด้วยค�าหวาน และใน

บางคราวกอ็าจจะถงึกบัข่มขูร่ฐับาล (อย่างมชีัน้เชงิ) เพ่ือทีจ่ะชกัน�าให้

นโยบายการหาเงินและนโยบายการคลังเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง...”

“...ในกรณทีีรั่ฐบาลเดนินโยบายซึง่ผูว่้าการธนาคารชาตไิม่เหน็

ด้วย และคัดค้านแล้วยังไม่สามารถเกล้ียกล่อมได้ ถ้าเป็นนโยบายที่

ส�าคัญถึงขนาดเกี่ยวกับหลักการหรือความหายนะ ผู้ว่าการธนาคาร

ชาติก็มีทางออกอยู่ทางหนึ่งท่ีจะคัดค้านคือ ลาออก การที่ผู้ว่าการ

ธนาคารชาตไิม่ว่าทีไ่หนลาออกโดยไม่แสดงเหตผุลนัน้เป็นการคดัค้าน

อยู่ในตัว ถ้าลาออกไปโดยให้เหตุผลว่า แก่แล้ว เลิกแล้ว ไม่เอาแล้ว 

หรืออยู่ ๑๐ ปีแล้วจะขอลาออกหรือป่วยหรืออยากจะไปท�าหน้าที่อ่ืน

นัน่เป็นอกีเรือ่งหนึง่ แต่ว่าถ้าเขาออกเฉยๆ โดยหน้าบ้ึงๆ นีแ่ปลว่าเขา

คดัค้าน ใครๆ เขารู้กนัทัว่โลก หรือออกโดยหน้าไม่บึง้ แต่เขยีนหนงัสอื

ถึงรัฐมนตรีคลังว่า การที่ข้าพเจ้าลาออกเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าไม่เห็น

ด้วยกับนโยบายของรัฐบาล นี่เป็นการคัดค้านอย่างชัดแจ้ง...”

อาจารย์ครับ สมัยน้ีหากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยส่ง

เสียงทักท้วงคัดค้าน หรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักการหลักวิชาใดๆ 

อย่างอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนก่อน รัฐบาลเขาไม่รอ

ให้ลาออกดอกครับ แต่เขาเล่นปลดออกกันเลยทีเดียว

เรื่องคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี อาจารย์บอกว่า “...เจ้า- 
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(1๔) ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หน้าที่งบประมาณจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ราชการให้มีประสทิธภิาพดจีรงิๆ อย่างหนึง่กบัเป็นเยีย่งอย่างแก่เพือ่น

ราชการในหน่วยอื่นๆ ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตในที่นี้มีความหมาย 

กว้างๆ อยู่ ๒ นัย คือ (๑) การปฏิบัติราชการด้วยท�านองคลองธรรม 

ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และไม่เลือกที่รัก

มักที่ชัง การพิจารณาการเงินของแผ่นดินนี้มีช่องทางที่จะหาวิธีร�่ารวย

ส่วนตัวได้ เพราะเรารู้เร่ืองความเคลื่อนไหวอะไรก่อนผู้อ่ืน มีโอกาส

มากกว่าผูอ้ืน่ แต่ถ้าปีนตลิง่เช่นนัน้แล้วงานแผ่นดนิก็เสยีเปล่า (๒) มี

ความเอาใจใส่ขยันขันแข็งต่อหน้าที่ใช้ความรอบคอบละเอียดลออ ถ้า

ท�าบ้างไม่ท�าบ้างถือเป็นอดิเรกเสียแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่...”

“...เจ้าหน้าทีง่บประมาณจะต้องส�ารวมใจมคีวามกล้าหาญ เหน็

ผิดต้องว่าผิด เห็นชอบต้องว่าชอบ พูดแต่ความจริง จากน�้าใจที่จริง 

แม้จะไม่เป็นทีพ่อใจของผูใ้หญ่ แม้แต่จะเป็นการคดัค้านความเหน็ของ

รัฐมนตรีทั้งคณะ ถ้าจ�าเป็นแล้วจะมีท่านผู้ใดเล่าที่จะอดเห็นใจและมี

ความเคารพในความจริงของเรา...”

อาจารย์ครับ สมัยนี้ข้าราชการและเทคโนแครตที่ซื่อสัตย์ต่อ

ความจริง ซื่อตรงต่อวิชาการ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่าง

อาจารย์ หายากเหลอืเกนิแล้วครบั คนทีไ่ม่ยอมถกูซือ้ก็มกัไม่อยากพดู 

เพราะพูดไปแล้ว คนมีอ�านาจวาสนาเขาก็ไม่ค่อยจะฟัง และส่วนมาก

ที่ฟังก็มักจะไม่ได้ยิน ซ�้าร้ายก็จะถูกประจานต่อหน้าสาธารณะว่าเป็น

คนมองโลกในแง่ร้ายไปก็มี หรือที่โชคร้ายไปกว่านั้นก็ถูกปลดถูกย้าย

ไปก็เยอะอยู่เหมือนกัน เทคโนแครตหรือพวกวิทยาธิปัตย์สมัยนี้จึงมี

น้อย ข้าราชการสมัยนี้จึงกลายเป็นพวกสนองนโยบายมากขึ้น ฯลฯ

อาจารย์ครับ ผมเชื่อว่าผู้สนใจจะสามารถเรียนรู้ได้มากจาก

หนังสือของอาจารย์เล่มนี้ ซึ่งยังคงมีความทันสมัยกับเหตุการณ์ความ

เป็นไปในปัจจบุนัอยูอ่ย่างน่าใจหาย ดงัทีผ่มได้หยบิยกเอาบางส่วนออก

มามองความเป็นไปในบ้านเมืองแล้วในตอนต้น
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(1๕)ทัศนะทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ผมยังเชื่อว่าท่านผู้อ่านคงจะได้มีมุมมองของตนเอง

ทีช่ดัเจนว่าอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์แบบใด? จาก

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

“...สิ่งที่เราเล่าขานสู่อนุชนอาจช่วยให้เขาเหล่านั้นรู้ว่าควรท�า

อะไรหรือไม่ควรท�าอะไร ควรท�าอย่างไรและไม่ควรท�าอย่างไร ในการ

ต่อสูข้องอนชุนเหล่าน้ันทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ผูร่้วมงานรุน่เยาว์

ของเราคงต้องพบกับความผิดหวังอย่างที่พวกเราได้พบมาก่อนหน้า

พวกเขาแล้วในความตกต�่าสุดขีดเพราะเหตุความล้มเหลว หนุ่มสาว

เหล่านัน้อาจเรยีนรูว่้าจะรกัษาอดุมการณ์ไว้ได้อย่างไร ดังทีค่ณุและผม

รวมทั้งเพื่อนๆ ได้ท�ามาแล้วในอดีต คุณคงหวังอย่างแน่วแน่ว่าอนุชน

ของเราจะรกัษาความซือ่สตัย์ ความร่วมแรงร่วมใจ และก�าลงัใจในการ

รับใช้ส่วนรวมอย่างแน่วแน่ตลอดไป...”

“...ปัญหาความเป็นธรรมของปัจเจกชน ความเป็นธรรมของ

สังคมและเสรีภาพ คุณพูดว่าไม่มีความยุติธรรมที่สมบูรณ์ร้อย

เปอร์เซ็นต์ในโลกนีห้รอก และผมกต็อบคณุว่า กเ็พราะอย่างนัน้ส ิเรา

ถงึต้องใช้ความพยายามเป็น ๒ เท่า เพือ่ให้อย่างน้อยทีส่ดุได้ใกล้ความ

ยุติธรรมสมบูรณ์ให้มากที่สุด...”

ทั้งนี้ แม้อาจารย์อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมไปเสียทั้งหมด แต่ผม

ยังหวังว่าความร่วมสมัยจนน่าใจหายในงานของอาจารย์เล่มนี้ จะ

กระตุ้นให้ผู้อ่านได้ช่วยกันมีส่วนร่วมดูแลบ้านเมืองไปในทิศทางที่พึง

ปรารถนา เพื่อให้ลูกหลานได้มีที่มีทางหายใจอย่างสดชื่นตลอดไป

ขอสันติสุขจงมีแก่ประเทศไทยที่อาจารย์รัก

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 

๒๕๔๕
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สารบัญ

ค�าชี้แจง (๔)

ค�านิยม (๕)

ค�าน�า (๘)

เศรษฐกิจประเทศไทย�
• การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ๓

• เศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

สภาวะเศรษฐกิจของไทย ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศ 1๙

• สงครามเศรษฐกิจ ๖๘

• ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ๘๒

• ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ 

ของไทยในปัจจุบัน 1๐๕

• สถานการณ์เศรษฐกิจที่นักบัญชีสนใจ 1๒๐

• เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ปัญหาและภาวะข้างหน้า 1๓๕

• สนทนาเรื่องธนบัตร 1๔๒

• ภาวะเศรษฐกิจของไทยด้านต่างประเทศ 1๕๐

• เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 1๖๘

• การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 1๘๙
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การเงินการธนาคาร�
• หลักการคลัง ๒1๙

• งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ๒๔๐

• จะมานั่ง (หรือยืน) ท�าบัญชีกันท�าไม? ๒๕1

• ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ๒๖๕

• ปาฐกถาเรื่อง “เงิน” ๒๙๐

• นโยบายการเงินการคลัง 

ในภาวะฝืดเคือง ๓๐๓

• ไม่มีการลดค่าเงินบาท ๓1๐

• การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง  

และการบริหารหนี้ ๓1๔

• ขั้นตอนต่างๆ สู่ระเบียบการเงินระหว่างประเทศ ๓๒๒

ธนาคารกลาง�
• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ๓๕๙

• สุนทรพจน์ ๒๕ ปี ธปท.  ๓๖๖

• ธนาคารกลาง ๓๗๘

• บทบาทของธนาคารกลางในโลกแห่งความตึงเครียด ๔๐๔

ภาคผนวก�
• ก. วิจารณ์หนังสือ ๔1๓

• ข. ต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย ๔๒๗
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• ค. บทสนทนา เรื่องการปรับปรุงแก้ไข 

   กฎหมายวิธีการงบประมาณ ๔๓๒

• ง. ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ๔๔๐
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1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจประเทศไทย

����������������_16-01-60.indd   1 1/16/17   3:42 PM



๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ทัศนะทางเศรษฐกิจ
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การวิเคราะห์โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย
บรรยายแก่นกัศกึษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรชดุที ่๘ (๒๕๐๘–๒๕๐๙)

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ 

พิมพ์ครั้งแรกใน รัฏฐาภิรักษ์ (เมษายน ๒๕๐๙) หน้า ๘๕–๙๗.

สวัสดี เพื่อนนักศึกษาที่เคารพ

หัวข้อการบรรยายในวันนี้ คือ “การวิเคราะห์โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย” ผมจะแบ่งการบรรยายออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่ 1 ว่าด้วยลักษณะทั่วไปของโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันของประเทศไทย เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนี้

ตอนที่ ๒ ว่าด้วยการวิเคราะห์ดูว่าที่เราเจริญเติบโตขึ้นมานั้น 

เป็นเพราะเหตุใด และได้ท�าการอย่างไรจึงได้ผลดีหรือชั่ว ดังที่ปรากฏ

อยู่ในปัจจุบัน และ

ตอนที่ ๓ ใคร่จะขอเสนอข้อคิดเห็นส่วนตัวของผมว่า ในการ

ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเร่งรัดความเจริญในอนาคตว่าควรจะ

ท�าอย่างไรบ้าง
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๑.�ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน�

���ปัจจุบันของประเทศไทย
ขออภัยที่จะต้องแสดงตัวเลขบ้างเล็กน้อย แต่จะแสดงให้น้อย

ที่สุด หวังว่าท่านที่จะต้องคิดค้นจะน�าหัวข้อเหล่านี้ไปหาในหนังสือที่มี

ตัวเลขสถิติต่างๆ ของธนาคารชาติบ้าง สภาพัฒนาบ้าง และของส่วน

ราชการอื่นๆ บ้าง ตัวเลขที่จะแสดงมีดังนี้ คือ รายได้ของประชาชาติ 

(National Income) พิจารณาว่ามีโครงสร้างและเติบโตอย่างไรบ้าง 

ใคร่จะขอน�าตัวเลขปี พ.ศ.๒๕๐1 และปี พ.ศ.๒๕๐๘ มาเทียบกัน  

รายได้ประชาชาติหรือ National Income ในปี พ.ศ.๒๕๐1 มีมูลค่า

ประมาณ ๔1,๗๐๐ ล้านบาทในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ประมาณ ๖๖,๐๐๐ 

ล้านบาท หารด้วยจ�านวนประชากร ปรากฏว่าในปี พ.ศ.๒๕๐๘ เกอืบ 

๒,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี (รวมทั้งเด็กและผู้ชราด้วย)

รายได้ประชาชาติ แยกได้เป็นส่วนส�าคัญ ดังนี้ (ล้านบาท)

๒๕๐๑ ๒๕๐๘

จากการเกษตร 1๙,๒๐๐ ๒๕,๗๒๕

จากการค้า ๘,1๗๐ 1๔,๙๐๐

จากอุตสาหกรรมหัตถกรรม ๕,๒๓๐ ๙,๗๐๐

ยอดรวม (รวมทั้งอื่นๆ) ๔1,๗๐๐ ๖๖,๐๐๐

ตัวเลขเหล่านี้อาจจะมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ข้อส�าคัญ 

ก็คือ หวังว่าถ้าผิดพลาด ก็ให้ผิดพลาดเหมือนๆ กันท้ัง ๒ ปี การ

เปรียบเทียบตัวเลขก็จะกระท�าได้พอได้ความ ตัวเลขเหล่านี้เมื่อ

วิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยนั้นเจริญขึ้นมาในระหว่าง ๘ ปี

นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเติบโตในด้านการอุตสาหกรรมนั้น เกือบ

จะเป็น ๒ เท่า คือจาก ๕ พันล้านเป็น ๙.๗ พันล้าน เป็นต้น เกือบ 
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๒ เท่า แต่ทั้งนี้ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เอง เพราะเหตุว่าเราเพิ่งเริ่มงาน

อุตสาหกรรม การพัฒนาย่อมได้ผลมากตามอัตราส่วน แต่ส่วนทาง

ด้านเกษตรนั้น เงินได้ของประชากรเพิ่มข้ึนน้อยตามอัตราส่วน ทั้งนี้ 

กเ็พราะเหตุว่า มจี�านวนมากอยูแ่ล้ว คอืเกือบ ๒ หมืน่ เพิม่เป็น ๒.๕๗ 

หมื่นล้านบาท และส่วนรายได้ของประชาชาติต่อคนนั้น ก็นับว่าดีพอ

สมควร ทั้งๆ ที่ประชาชนของเราก็ได้เพิ่มเป็นจ�านวนมาก

ในการท่ีจะพิจารณาโครงสร้างทางเศรษฐกิจนั้น เราควรจะ

พจิารณาต่อไปว่า ท่ีเราได้มรีายได้ประชาชาตแิละผลิตภณัฑ์ประชาชาติ

ขึน้เช่นนี ้ดขีึน้ได้ด้วยการมเีสถียรภาพมัน่คง หรอืว่าดขีึน้ได้ด้วยอาศยั

ส่ิงอ่ืน กล่าวคอืตวัเลขทีไ่ด้ให้มาแล้วนัน้ เป็นตวัเลขตามราคาของตลาด 

ถ้าสมมุติว่าในปี พ.ศ.๒๕๐๘ เกิดมีเงินเฟ้อขึ้น ที่เรียกกันว่ารายได้ 

๒,๕๐๐ บาทต่อคนนั้นอาจจะน้อยกว่า 1,๙๐๐ บาทก็ได้ถ้าถอดออก

มาเป็นตัวจริง เพราะฉะนั้นเราจ�าเป็นที่จะต้องดูว่าการที่จะดูตัวเลขที่

มันสูงข้ึนนี้ ต้องดูว่าราคาและค่าของเงินตราน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป

ประการใดบ้าง ข้อนี้ก็ต้องพิจารณาดัชนีราคาขายส่งหรือดัชนีค่าครอง

ชีพแล้วแต่กรณี จะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.๒๕๐1 มาจนถึง 

พ.ศ.๒๕๐๘ นัน้ ดชันส่ีวนมากนกัจะไม่สูเ้ปลีย่นแปลงมากนกั ตัวอย่าง

เช่น พ.ศ.๒๕๐1 วางเป็นฐานไว้ 1๐๐ มา พ.ศ.๒๕๐๔ ตกไป ๙๙.๗๐ 

ในปี ๒๕๐๕ ซึ่งเกิดการปั ่นป่วนบ้าง ดัชนีขึ้นไปเป็น 1๐๖ คือ

หมายความว่าราคาของสินค้าที่ขายส่งทั่วๆ ไปนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ 

เท่ากับในปี ๒๕๐1 ในปี ๒๕๐๕ นั้น ขึ้นไปเป็นประมาณ ๖% เป็น 

1๐๖ ในปี ๒๕๐๖ ต่อมาในปี ๒๕๐๘ นี้ ลดลงเรื่อย คือเหลือ ๙๙.๒ 

ถัดมา ๒๕๐๗ เหลือ ๙๙.๔ ส�าหรับในปี ๒๕๐๘ นั้น ประมาณได้ว่า

คงจะเป็นประมาณ ๙๕ นับว่าราคาขายส่งของสินค้าส่วนใหญ่นั้นยัง

ลดลงอยู่บ้าง หรือมิฉะนั้นก็อยู่ในระดับสม�่าเสมอกัน เพราะฉะนั้น

แสดงได้ว่าการทีเ่ราได้เพิม่รายได้ประชาชาตขิึน้มาตามทีไ่ด้แสดงไว้นัน้ 
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ได้เป็นไปโดยดีพอสมควร หมายความว่ามีเสถียรภาพในด้านค่าของ

เงินตราภายในประเทศ ส่วนค่าของเงินตราภายนอกประเทศก็ต้อง

พจิารณาอตัราการแลกเปลีย่นเงนิกบัต่างประเทศ ก็จะเหน็ว่ามลูค่าของ

เงินตราเมื่อเทียบกับเงินเหรียญอเมริกัน ตั้งแต่ปี ๒๔๙๙ เป็นต้นมา 

ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรมากมายนักกับในปัจจุบัน มีแต่ทางที่ค่าของเงิน

บาทจะสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ (เรื่องนี้พอจะทราบกันดีแล้ว ผมไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องน�าตัวเลขมาแสดง) ฉะนั้นพอจะสรุปได้ว่า ในระยะ ๘ ปีที่

แล้วมานี้ การผลิตของประเทศไทยเราและเงินได้ของประเทศไทยใน

ส่วนรวม ได้เพิ่มขึ้นดีพอใช้ โดยมีเสถียรภาพทางการเงินด้วย

สิ่งต่อไปที่ผมขอเชิญพิจารณา ซึ่งเป็นส่วนประกอบโครงสร้าง

เศรษฐกิจของไทยเรานั้น คือ การค้าและความสัมพันธ์ทางการเงินกับ

ต่างประเทศ การที่จะวินิจฉัยว่าการค้ากับต่างประเทศของเราดีร้าย

ประการใดนั้น มีข้อมูล ๕ อย่าง จะพิจารณาแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

เท่านั้นไม่พอ ต้องดูให้ครบทั้ง ๕ อย่าง ดังต่อไปนี้ 

1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินต่างประเทศ (Exchange 

Rate)

๒. ดลุการค้า หมายความว่า มลูค่าสนิค้าขาเข้าเปรียบเทยีบกับ

มูลค่าสินค้าขาออก (Balance of Trade) 

๓. ดุลการช�าระเงิน (Balance of Payment) กล่าวคือ กระแส

เงินที่เข้าออกประเทศไทย เนื่องจากการค้าตามข้อมูลที่ ๒ แล้ว ยังมี

การกู้ยืม ให้ หรือบริจาคระหว่างประเทศด้วย

๔. ความเคล่ือนไหวของเงินส�ารองระหว่างประเทศ (Interna-

tional Reserves) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของดุลการช�าระเงินแต่ละปี คือ ถ้า

ดลุการช�าระเงนิขาดดลุอยู่เสมอ คอื หมายความว่า เราจ่ายเกนิกว่าที่

เรารบัเข้ามา ถ้าเป็นเช่นนัน้เงนิส�ารองระหว่างประเทศของเรากร่็อยหรอ

ลงไป แต่ถ้าเราสะสมเงินตราต่างประเทศได้เรื่อยๆ ก็นับว่าดุลการ 
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ช�าระเงินนั้นดีขึ้นทุกปี

๕. ราคาเปรยีบเทยีบระหว่างสนิค้าขาเข้ากับสนิค้าขาออก (Terms 

of Trade) กล่าวคอื วเิคราะห์ดวู่าราคาของสนิค้าบรกิารของเรานัน้สงู

หรือต�่าลง เทียบกับสินค้าบริการที่เราซื้อจากต่างประเทศ ถ้าของเรา

สูงกว่า ก็นับว่าดี ถ้าของเราต�่า ของเขาเราต้องซื้อด้วยราคาสูง ก็นับ

ว่าเลว ถ้าจะเปรียบกับพวกเราข้าราชการแต่ละคน สมมุติว่าเงินเดือน

เราอยู่ที่ไม่ขึ้นไม่ลง แต่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคราคาคงที่ แต่เงินเดือน

ของเราเพิ่มขึ้น ก็เรียกว่า Terms of Trade ของเราดีขึ้น

ต่อไปนี้จะขอพิจารณาดูว่า ในระหว่างปี ๒๕๐1–๒๕๐๘ นี้ 

ประเทศไทยมีการค้าและความสัมพันธ์การเงินกับต่างประเทศดีร้าย

ประการใด โดยวิเคราะห์ดูข้อมูลประการข้างต้นเป็นเรื่องๆ ไป

ในด้านอัตราแลกเปลีย่นเงนิกบัต่างประเทศนัน้ ได้แสดงมาแล้ว

ว่า มีเสถียรภาพดีอยู่ตลอดเวลามีข้อเสื่อมเสีย

ในด้านดลุการค้านัน้ ปรากฏตามตัวเลขแต่ละปีว่า ส่วนมากไทย

มักจะขาดดลุการค้า คอืซือ้เข้ามามากกว่าขายออกไป บางท่านเรยีกว่า 

“เสียเปรยีบการค้า” เรือ่งนีผ้มมข้ีอสงัเกตอยู ่๒–๓ ประการ ประการ

แรก สมมตุว่ิาเราถอืตรงนีเ้รียกว่า “เสยีเปรยีบการค้า” จะถูกต้องหรอื 

จรงิอยูถ้่าเราซ้ือเกนิขาย เรากต้็องเสยีเงนิเป็นผลสุทธ ินบัว่าเสยีเปรยีบ

ทางด้านการเงิน แต่ในด้านสินค้าและบริการนั้น เราได้มากกว่าเสีย

ออกไป ต้องนบัว่าได้เปรยีบในด้านสนิค้าบรกิาร เพราะฉะนัน้ผมจึงไม่

อยากใช้ค�าว่าเสียเปรียบได้เปรียบ เป็นค�าที่ไม่กะทัดรัด ไม่เหมาะสม

กับหลักวิชา จึงเสนอให้ใช้ค�าว่า “ขาดดุล” หรือ “เกินดุล” แทน

ข้อสังเกตประการต่อไปก็คือ มีสินค้าบริการบางชนิดที่เราลง

บัญชีเป็นขาเข้านั้น เราไม่ต้องช�าระเงิน หรือไม่ต้องช�าระเงินทันที 

(เพราะไม่รับบริจาคหรือรับเป็นเงินกู้) แต่เจ้าหน้าที่สถิติของศุลกากร

ต้องรายงานว่าน�าเข้าและไปรวมสินค้าขาเข้าทัง้มวล จะเหน็ได้จากกรณี
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เช่นน้ีว่า แม้ว่าการค้าจะขาดดลุบ้าง กไ็ม่หมายความว่าเงนิจะต้องออก

ไป ฉะนั้นจะพิจารณาแค่ดุลการค้าอย่างเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณา

ดุลการช�าระเงินและการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศด้วย 

ข้อสงัเกตประการที ่๓ เกีย่วกบัตัวเลขดุลการค้ากค็อื มเีหตุการณ์

ชวนให้เชื่อว่า สินค้าบางประเภทมีการลักลอบระหว่างประเทศ ยก

ตัวอย่างเช่น ข้าวทางภาคใต้ซึ่งปรากฏว่าออกไปทางมลายูไปเป็น

จ�านวนมาก แม้เราไม่ได้จดเป็นสถิตไิว้กจ็รงิ แต่การทีค่นจะลกัลอบน�า

ข้าวออกโดยทีเ่ขาไม่ได้รบัเงนิตอบแทนมานัน้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะ

เป็นการซื้อขายกัน คือหมายความว่า สินค้าขาออกที่ลักลอบออกไป

ทางเมืองลาวก็ดี หรือลักลอบออกไปทางภาคใต้ก็ดี หรือลักลอบออก

ไปทางพม่าก็ดี เหล่านี้เราไม่ได้จดเป็นสถิติเอาไว้ก็ตาม แต่ถ้าจะ

ประมาณมูลค่าสนิค้าขาออก ต้องคดิรวมเผือ่ไว้ให้มาก มสีนิค้าลกัลอบ

อีก ๒ ประเภทท่ีส�าคญัคอื ฝ่ินและทองค�า ซ่ึงแน่ว่า ถ้าหากเกิดลักลอบ

ขึน้มาทางศลุกากรกไ็ม่สามารถท่ีจะบันทึกเข้าไปได้ว่า เป็นสนิค้าขาออก

หรือสินค้าขาเข้า 

และดลุการช�าระเงนินีเ้ข้าใจแน่ทเีดยีวว่าในระหว่างปีแต่ละปีนัน้ 

บางทีก็มีการลักลอบมาก บางทีก็มีน้อย และดุลสุทธิของการลักลอบ

ทองค�าเข้าและลกัลอบทองค�าออกนัน้ สนันษิฐานได้แน่ว่าผูล้กัลอบต้อง

มกี�าไร คอืมกีารเกนิดลุในด้านการช�าระเงนิ เราเกนิดลุคอืหมายความ

ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเราขายออกไป เราได้ก�าไร เพราะฉะนั้นฝิ่นก็เช่น

เดยีวกนั ถ้าหากว่ามกีารลกัลอบออกไป เราก็ได้ก�าไรเช่นเดยีวกัน เนือ่ง

ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ดุลการค้าที่ปรากฏอยู่นั้นจะปรากฏเห็นว่าดุลของเรา

ที่เรียกว่าเสียเปรียบหรือขาดดุลก็ตาม แต่แท้จริงไม่ขาดดุล จะเห็นได้

ว่าดลุการช�าระเงนินัน้เราเพิม่ขึน้ทุกปี โดยเราได้รับความช่วยเหลอืจาก

ต่างประเทศเป็นอันมาก และได้รับการช่วยเหลือในด้านเงินกู้ก็มี และ

จะเห็นประจักษ์พยานได้ว่าเงินส�ารองระหว่างประเทศของเราก็ได้เพิ่ม
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ขึน้ทกุปี (เงนิส�ารองระหว่างประเทศคอืทองค�าและเงนิตราต่างประเทศ

รวมทั้งเงินทุนส�ารองเงินตราต่างๆ ที่กระจัดกระจายกันไปด้วย ที่เป็น

ของทางราชการลบด้วยเงินที่ทางธนาคารพาณิชย์เป็นหนี้ธนาคาร

พาณิชย์ต่างประเทศ) 

เงินส�ารองระหว่างประเทศของไทยในปี ๒๕๐1 นั้นมีมูลค่า

ประมาณ ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปลายเดือนธันวาคม ๒๕๐๘ 

เงินส�ารองระหว่างประเทศนี้เพิ่มขึ้นเป็น ๖๗๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่

นบัว่าเป็นเรือ่งทีด่อียูต่ลอดมา เฉพาะอย่างยิง่ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ เพิม่ขึน้

เป็นอนัมาก ความจริงเร่ืองเงนิส�ารองระหว่างประเทศนี ้ใน พ.ศ.๒๕๐๗ 

และ ๒๕๐๘ ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้คาดหมายไว้ เพราะเดิมเรานึกว่า

เนื่องจากเราจะมีการลงทุนมาก ก็คงจะมีการใช้ทุนส�ารองไปบ้าง และ

เงินส�ารองคงจะไม่เพิ่มขึ้น แต่เผอิญเกิดรบกันใหญ่ในเวียดนาม และ

ทหารอเมริกนัจ�าเป็นทีจ่ะต้องมาพกัอาศยัในนี ้ก็เลยเกิดเป็นรายได้ของ

ประเทศขึ้นมา เป็นเงินตราต่างประเทศขึ้นมา (กรณีเช่นนี้ ผมไม่ค่อย

ชอบเท่าไร เพราะเหตุว่าถ้าเขาเลิกรบกันไปแล้ว เราอาจจะเสียเงินไป

บ้างก็เป็นได้) 

แต่ถงึอย่างไรกต็าม เงนิตรานีย่้อมแสดงให้เหน็ว่า ในปี ๒๕๐๘ 

นี ้เรายังได้สะสมทนุส�ารองเงนิระหว่างประเทศไว้ถงึเกนิกว่า ๗๐ ล้าน

เหรียญอเมริกัน ซึ่งนับว่ามากทีเดียว และเงินส�ารองระหว่างประเทศ

นี้ ส่วนมากเขาเอาไปคิดดูกับอัตราส่วนของสินค้าเข้า วิธีคิดหยาบๆ ก็

คือ สมมุติว่าเราไม่ต้องส่งสินค้าออกทั้งปี และเรามีสินค้าเข้ามาเรื่อย 

เราจะทนอยู่ได้ด้วยการใช้เงินส�ารองระหว่างประเทศนี้ได้นานเท่าใด 

ตามอัตราปัจจุบัน ค�าตอบคือ เราทนอยู่ได้ 1๒ เดือน ซึ่งนับว่าเป็น

อัตราส่วนที่สูง ประเทศต่างๆ โดยทั่วไปมักจะมีกันประมาณส�าหรับ

มูลค่าสินค้า ๔ เดือน ส�าหรับประเทศอินโดนีเซียและลังกาในขณะนี้

ไม่ถงึเดือนเลย เพราะไม่มเีงนิส�ารอง ส่วนในด้าน Terms of Trade นัน้ 

����������������_16-01-60.indd   9 1/16/17   3:42 PM



1๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตวัเลขกแ็สดงว่าในระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมาน้ี ราคาสนิค้าขาออกของเราดีข้ึน 

(เว้นแต่ยาง) โดยทัว่ไป เมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาสนิค้าขาเข้า ฉะนัน้

พอจะสรุปได้ว่า ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย ในทางด้านเศรษฐกิจ

นัน้แสดงให้เหน็ว่าในปี ๒๕๐๘ และ ๒๕๐๙ นี ้เราดกีว่า ๒๕๐1 เป็น

อันมาก

๒.�วิเคราะห์ถึงความเป็นมาและสาเหตุแห่ง�

���ความก้าวหน้าในอดีต
ต่อไปนี้ผมใคร่จะขอให้ท่านระลึกถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

เมื่อเลิกสงครามโลกใหม่ๆ นั้น เงินส�ารองระหว่างประเทศของเรามี

มากพอสมควร แต่ว่าถูกยึดหรืออายัดไว้ส่วนมาก ในเวลานั้นเครื่อง

อุปโภคบริโภคของเราก็มีน้อย รัฐบาลจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการปันส่วน

บางอย่างบ้าง และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินพิเศษ ในขั้น

แรกเรากพ็ยายามท่ีจะควบคมุแลกเปลีย่นเงนิในท�านองทีจ่ะให้ออกเป็น

ใบอนญุาตเป็นครัง้ๆ ไป เป็นเรือ่งๆ ไปอย่างนัน้ เรยีกว่า Quantitative 

Exchange Control ต่อมาปรากฏว่าการกระท�าเช่นนั้นมีทางรั่วไหล

มากและไม่สะดวก รัฐบาลจึงได้เปลี่ยนเป็นวิธีควบคุมการแลกเปลี่ยน

เงินด้วยวิธีใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายๆ อัตรา คือ ถ้าหากใคร

จะต้องการเงินตราต่างประเทศส�าหรับกิจการที่รัฐบาลสนับสนุน เช่น 

ซื้อหนังสือหรือส่งลูกไปเล่าเรียนในต่างประเทศ หรือรัฐบาลจะซื้อของ

จากต่างประเทศมา รัฐบาลกใ็ห้สิทธิพเิศษ คอื ซือ้ 1 ปอนด์ ได้ด้วยเงนิ 

๓๕ บาทหรือ ๔๐ บาท แล้วแต่กรณี นอกนั้นต้องซื้อเงินต่างประเทศ

ในท้องตลาด ซึ่งอาจจะเป็น ๖๐–๘๐ บาทต่อปอนด์แล้วแต่ตลาดจะ

ขึ้นลง ในด้านสินค้าขาออก ผู้ใดขายข้าว ยางหรือดีบุกออกไปได้ ก็

ต้องน�าเงินมาส่งมอบให้รัฐบาล ชั้นแรกส่งมอบให้ได้ 1๐๐% โดยเอา
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อัตราทางการไทย คือหมายความว่า ขายได้ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง ก็มา

แลกได้เงินบาทเพียง ๓๕ บาท ต่อมารัฐบาลผ่อนผันให้พ่อค้าส่งยาง

และดีบุกออกต้องน�าเงินมาขายให้ด้วยอัตราทางการแต่บางส่วน แต่

ข้าวยังอยู่ในข่ายควบคุม 1๐๐% ตามเดิม 

ส�าหรบัเร่ืองการค้าข้าวนัน้ คงจ�ากนัได้ว่า รฐับาลได้ตัง้ส�านกังาน

ข้าวขึ้นเพื่อควบคุมการส่งออก เพราะเหตุว่าประเทศไทยเป็นประเทศ

เดียวท่ีมีความสามารถผลิตข้าวได้พอขายในตอนเลิกสงครามใหม่ๆ 

รฐับาลมนีโยบายท่ีจะรักษาราคาข้าวภายในประเทศให้ต�า่ และขายออก

ด้วยราคาสูง จึงตั้งส�านักงานข้าวเป็นรัฐวิสาหกิจ มีอ�านาจส่งออกแต่ผู้

เดียว ใครส่งออกต้องส่งในนามของส�านักงานข้าวและต้องส่งมอบเงิน

ต่างประเทศด้วยอตัรา ๓๕ บาทต่อปอนด์ อัตราแลกเปลีย่นเงนิส�าหรบั

การค้าขาออกจึงมีอยู่หลายอัตราส�าหรับ (1) ข้าว (๒) ยางและดีบุก 

และ (๓) สินค้าอื่นทั่วไปซึ่งใช้อัตราตลาด ส่วนอัตราสินค้าขาเข้าก็มี

หลายอตัรา คอื (1) อตัราทางการส�าหรบัราชการและสทิธพิิเศษดังกล่าว

แล้ว (๒) อตัรา “เสร”ี ส�าหรบัสนิค้าบางชนดิซึง่รฐับาลสนบัสนนุ และ 

(๓) อัตราตลาดทั่วไปซึ่งเป็นอัตราแพงที่สุดและขึ้นลงเสมอ 

เหตกุารณ์เป็นไปแบบยุง่ยาก คอื คาดไม่ได้ว่าอตัราแลกเปลีย่น

จะเป็นเท่าไรแน่ แล้วยังมกีารควบคมุใบอนญุาตส�าหรบัน�าเข้าบางชนดิ 

เช่น ใครต้องการซื้อรถยนต์นี้ต้องขออนุญาต ใครจะส่งข้าวออกก็ต้อง

ขออนุญาต เป็นต้น และใบอนุญาตนั้นก็ซื้อขายกันได้เพราะมีช่องทาง

ที่จะใช้เอกสิทธิ์ได้ในทางมิควร

ในด้านการคลังและด้านการงบประมาณนั้น ส�าหรับท่านที่เคย

อยู่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางคงจะจ�ากันได้ว่า รัฐบาลหา

เช้ากินค�่าเป็นส่วนใหญ่ คือเวลาตั้งงบประมาณนั้น บางทีไม่มีรายได้

พอ บางปีรายได้ของรัฐบาลมีเพียงครึ่งเดียวของรายจ่ายและต้องกู้เงิน

จากธนาคารชาตมิากจนเกิดความระส�า่ระสาย บางเดอืนถงึเวลาจะจ่าย
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เงินเดอืนกนั ทางธนาคารชาตเิกดิบอกมาว่า เงนิคงคลงันัน้มไีม่พอเสยี

แล้ว ต้องวิ่งเต้นที่จะกู้เงินกันอย่างฉุกละหุกในปลายเดือน ส่วนการกู้

เงินจากประชาชนนั้นแทบว่าไม่มีผล ต้องกู้จากธนาคารชาติกันทั้งนั้น 

เพราะดอกเบีย้ให้เพยีง ๖% ไม่มผีูใ้ดนยิมทีจ่ะซือ้พนัธบตัรของรฐับาล 

ไม่เหมือนสมัยนี้ นอกจากนั้นวิธีการควบคุมการงบประมาณก็ดี วิธี

การวางบัญชีและตรวจบัญชีเกี่ยวกับการคลังก็ดี มีความบกพร่องมาก

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นต้นมา ได้มีการจัดวางระเบียบใน

ทางเศรษฐกิจใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น เรื่องข้าว 

ก็ได้มีการเลิกส�านักงานข้าว โดยให้เอกชนส่งข้าวได้โดยตรง แต่ต้อง

เสียค่าพรีเมียม (เร่ืองพรีเมียมนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นข้อ

บกพร่องในสมัยนี้ แต่เป็นหลักการที่ดีส�าหรับสมัยนั้น) การค้าขาย

ทั่วไปใช้วิธีการเสรีเพิ่มขึ้น เราเลิกการส่งมอบเงินต่างประเทศส�าหรับ

ยางและดบีกุ มสีนิค้าบางประเภททีเ่รายงัควบคมุอยูก็่ม ีแต่เป็นจ�านวน

น้อย เป็นข้อยกเว้นไม่ใช่เป็นหลักทั่วไป ในด้านการเงิน เราได้ปล่อย

ให้การซื้อขายเงินต่างประเทศทุกชนิดเป็นไปโดยเสรีในท้องตลาด แต่

ได้ก่อตั้งทุนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่าทุนรักษาระดับอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราซึ่งพยายามรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่อยู่ในระยะ

เวลาสั้น โดยให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลายาว ตามความ

เหมาะสม ท�าให้เกิดเสถียรภาพอันดีข้ึนมาจนถึงทุกวันนี้ เราเปลี่ยน

ระบบการคลงัโดยท�าให้กรมบญัชกีลางสามารถทีจ่ะท�าบญัชโีดยเรว็ยิง่

ขึน้ และเราเปลีย่นระบบการท�างบประมาณและการเก็บภาษอีากรเสยี

ใหม่ให้เป็นไปโดยดียิ่งขึ้น เหล่านี้ได้เริ่มท�ากันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ 

เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังท�าไม่เสร็จ 

ในด้านการธนาคาร ก็ได้ปรับปรุงตลอดมาจนถึงการออก 

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ ผลของการที่เราได้

ปฏิรูปวิธีการค้า วิธีการเงินและวิธีการคลัง และวิธีการธนาคาร ท�าให้
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1๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

สภาพของการเศรษฐกิจในประเทศไทยมีระเบียบขึ้นและเป็นไปโดย

เรยีบร้อยยิง่ขึน้ ท�าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชพีท�าการผลติและ

ค้าขายสะดวกสบายขึน้ เป็นทีเ่ชือ่ถือและยกย่องของนกัการค้า นกัการ

เงินและนกัเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปทัง้ไทยและเทศ (โปรดดรูายละเอยีดใน

หนงัสอืท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิมพ์แจกในงานศพของนายเกษม 

ศรีพยัคฆ์) 

กล่าวโดยสรุปก็คือ เราได้พยายามวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ให้ดี ในชั้นต้นนี้ก็ท�าให้บรรยากาศเป็นไปโดยเรียบร้อยดีขึ้น เสมือน

หนึ่งการสร้างบ้านต้องปรับที่ดินให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้สามารถที่จะ

ตอกเขม็ปูพืน้ ชัน้ต่อไปรัฐบาลไทยกไ็ด้พยายามระดมงานต่างๆ ในด้าน

ท่ีเราเรียกว่า Infrastructure คอืได้พยายามให้มกีารชลประทานดีขึ้น

ส�าหรับทีจ่ะช่วยเหลอืให้ชาวนาช่วยตัวเองได้ มกีารบรูณะรถไฟ ท่าเรอื 

การไฟฟ้า และการถนนหนทาง สิง่เหล่านีเ้ป็นส่ิงทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่  

ในการทีจ่ะปล่อยให้เอกชนด�าเนนิไปในทางด้านเศรษฐกจิให้พฒันาถาวร

ไปได้ ท่านทัง้หลายจะเหน็ได้ว่าการไฟฟ้าน้ัน สมยันีก้บัเมือ่สมยั 1๐ ปี

ที่แล้วมันผิดกันมาก ไฟฟ้านั้นต้องอ�านวยให้มีมากและราคาถูกพอ

ส�าหรับจะได้เป็นเครือ่งจูงใจให้การอตุสาหกรรมเกดิขึน้ ถ้าหากว่าไม่มี

การขนส่ง ไม่มกีารไฟฟ้าที่ถูกแล้วอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ทุกวัน

นี้ถ้าท่านจะถามว่า ไฟฟ้าท่ีเราขายให้อุตสาหกรรมนี้ถูกกว่าแต่ก่อนก็

จรงิ แต่ถกูพอไหม ผมใคร่จะเรยีนว่ายงัไม่พอ ยงัจะต้องลดราคาลงไป

ได้อีก การท่าเรือก็เช่นเดียวกัน เราปรับปรุงแล้ว แต่ยังท�าไม่ส�าเร็จ 

จ�าเป็นที่จะต้องท�าต่อไป การรถไฟและถนนหนทางที่จ�าเป็นจะต้องท�า 

แต่ที่ผมเสนอมานี้ได้แสดงให้เห็นว่า ได้มีการด�าเนินงานในข้ันทีเ่รยีก

ว่า Infrastructure ปรับรากฐานตอกเข็มปพูืน้ให้ดีขึน้

ในขั้นต่อไปรัฐบาลได้มีการก่อสร้างวางโครงข้ึนเหนือพื้นที่ ได้

ท�าไว้ให้มั่นคงพอสมควร กล่าวคือในทางด้านการเกษตรได้มีสินค้า
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1๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อย่างใหม่ๆ เพิ่มขึ้น บางอย่างก็เกิดขึ้นเพราะถนนเป็นเชื้อ เช่น ถนน

มิตรภาพไปนครราชสีมาน้ันท�าให้ข้าวโพดเกิดความส�าคัญข้ึน ความ

เจริญในภาคตะวันออก ท�าให้เกดิมมีนัส�าปะหลงัเพิม่ขึน้จนกระทัง่เป็น

สินค้าที่ส�าคัญ เมื่อพวกเราเริ่มเรียนหนังสือกันสมัยเด็กๆ นั้น เราเคย

ท่องจ�าว่าสินค้าส�าคัญในประเทศไทยนั้นมีอยู่ ๔ อย่าง ข้าว ยาง ดีบุก 

ไม้สกั บางทเีราเอาไม้สักไว้ข้างหน้า แต่สมยันีเ้ราต้องมากกว่า ๔ อย่าง

นี ้เฉพาะอย่างยิง่ไม้สกักลายเป็นที ่๗ หรือท่ี ๘ ไปเสยีแล้ว น่าเสียดาย 

แต่ทว่า เดชะบุญมีสินค้าอย่างอื่นขึ้นมาในเวลานี้

ส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๐๘ ล�าดับความส�าคัญของสินค้าขาออกก็มี 

ข้าว ยาง ดบุีก ปอ มนัส�าปะหลงั ข้าวโพด เหล่านีแ้ล้วจงึจะถึงไม้ แม้ว่า

ยางจะเลวลงไปหน่อยเพราะราคาตก แต่ดบุีกหรอืปออาจจะด ีข้าวโพด

เลวลงไปหน่อย ก็ยังนับว่าประเทศไทยเรามีความสามารถในการผลิต

สินค้าออกได้ดยีิง่ขึน้ นบัว่าโครงเศรษฐกจิของเรามเีสาหลกัมากข้ึน ท�าให้

มัน่คงยิง่ขึน้ แต่เรือ่งส�าคญัอกีเรือ่งหนึง่คอื การส่งเสรมิอุตสาหกรรม  

รัฐบาลได้พยายามลงทนุเป็นอย่างมากทีจ่ะยอมสละเงนิภาษอีากรและ

อนญุาตให้มคีนเข้าเมอืงมากเป็นพเิศษ และให้การสนบัสนุนต่างๆ  การ

บ�ารุงการอุตสาหกรรมดังกล่าวมาแล้ว ก็ได้ประสบผลอย่างที่ตัวเลขที่

ได้แสดงให้มาแล้วว่า ได้ด�าเนินการไปแล้วอย่างไร ท�าให้ในระหว่างปี 

๒๕๐1–๒๕๐๘ นัน้ กจิการอุตสาหกรรมได้เตบิโตขึน้มาบ้าง อตัราส่วน

ที่ก้าวหน้านั้นดีพอใช้ แต่ยังจะต้องส่งเสริมกันจริงๆ อีกมาก

ผมใคร่จะสรุปว่าสิ่งที่เราจะพึงพอใจในทางด้านการเศรษฐกิจก็

มีอยู่บ้าง ทั้งๆ ที่พวกเราก็บ่นกันอยู่เสมอว่า การเศรษฐกิจไม่ดี แต่ว่า

พเิคราะห์ดูแล้วกม็ส่ีวนดอียูม่าก และส่วนดนีัน้กค็งเนือ่งมาจากเหตผุล

หลายประการ

ข้อแรกที่สุด ซึ่งผมไม่ได้กล่าวถึงก็คือ ความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ ตราบใดทีค่วามสงบเรยีบร้อยมอียูใ่นด้านการเมอืงกด็ี 
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1๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

หรือในด้านการปกครองกด็ ีถ้าต�ารวจยงัจบัผูร้้ายอยูแ่ละนายอ�าเภอยงั

ปกครองอยู่ด้วยดี ราษฎรก็จะท�ามาหากินได้สะดวกดียิ่งขึ้น ถ้าหาก

เหลวไหลเมือ่ไร กส็ิง่ทีเ่ราจะท�าให้ในด้านการเศรษฐกจิกต้็องเหลวไหล

ตามไปด้วย

ข้อ ๒. ได้มีการเตรียมพื้นปรับที่ดินในด้านระบบการค้าและ 

การเงิน

ข้อ ๓. ได้มีการตอกหลักปักเสาเข็ม ท�าให้เอกชนสามารถใช้

ความริเริ่มของตนพัฒนาตนเองและพัฒนาประชาชาติด้วย (ข้อนี้เป็น

ข้อที่ส�าคัญ ถ้าหากว่าเราไปนึกเสียว่า รัฐบาลจะต้องท�าอะไรทุกสิ่งทุก

อย่าง ประชาชนนี่โง่เง่าเต่าตุ่นแล้วล่ะก็ เราก็ไม่สามารถที่จะท�าอะไร

ได้ดีนัก แต่ในกรณีนี้ ปรัชญาเบื้องหลังของการที่จะปรับปรุงมา แล้ว

จะเหน็ได้ว่า รฐับาลเหน็ว่าประชาชนมคีวามรเิริม่ขึน้ จงึได้วางรากฐาน

ในเร่ืองถนน การชลประทาน และในเรือ่งการไฟฟ้า และการคมนาคม

ให้เป็นไปโดยดี)

ข้อ ๔. ส่วนประกอบที่เป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญขึ้นในทุกวัน

นี ้กค็อื การสร้างโครงให้ดีขึน้ในด้านการเกษตรและอตุสาหกรรม (ขอ

เสนอข้อคิดอกีข้อหนึง่ ว่าการเกษตรนัน้แยกจากอตุสาหกรรมไปไม่ได้

ดีนักส�าหรับประเทศไทย การผลิตต้องควบคู่ไปกับการหาตลาด การ

ผลิตด้านเกษตรก็ต้องควบคู่ไปกับการท�าอุตสาหกรรมเพื่อน�าเอาผล

ของการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรม เรื่องนี้เราเรียกกัน

เป็นภาษาอังกฤษว่า Agro–business แปลว่า ธุรกิจเกษตร)

๓.�การพัฒนาโครงเศรษฐกิจในปัจจุบัน�

���และอนาคต
แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับนับถือกันว่า ประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะ

อดุมสมบรูณ์และมัน่คง แต่เราไม่ควรนิง่นอนใจ หากรายได้เฉลีย่ต่อคน
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ของเรายังเพยีง ๒,๐๐๐ บาทต่อปี ทัง้ๆ ทีอ่ตัราเฉลีย่นีก้ห็ามปีระโยชน์

แก่พวกท่ีอยูใ่นระดบัต�า่กว่าอตัราเฉลีย่นัน้ไม่ ประชากรก็เพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ 

ในอตัราสงู เรายงัมปัีญหาอืน่ๆ อกีนานาประการ ผมเห็นว่าบรรยากาศ

ท่ีเหมาะกบัความเจรญิในด้านการเศรษฐกจินัน้ ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ

มี ๕ ประการดังต่อไปนี้

1. ระบบบริหารทีดี่ ซึง่จะท�าให้ใช้ก�าลงัคน ก�าลงัเงนิ และก�าลงั

เวลา ซึ่งมีอยู่จ�ากัดนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เครือ่งมอืทางการคลงัและทางการงบประมาณทีม่ปีระสทิธ-ิ 

ภาพและสามารถประมาณควบคุมและรายงานรายได้รายจ่ายของ

รัฐบาลได้อย่างถูกต้องแน่นอน

๓. ระบบการเงินและการธนาคารที่สามารถจะรักษาเสถียร- 

ภาพแห่งชาตขิองเงนิตราทัง้ภายในและภายนอกประเทศไว้ได้ โดยเปิด

ช่องให้ใช้จ่ายในทางพัฒนาได้พร้อมกันไปด้วย ไม่ใช่เสถียรภาพอย่าง

เดียว หรือพัฒนาอย่างเดียว ต้องพัฒนาด้วยการมีเสถียรภาพ

๔. ภาวะที่เป็นธรรมในการผลิตและในการค้า โดยไม่ให้มี

อภิสิทธิ์ต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชากรทั้งหลายได้สามารถแข่งขันกัน

ภายในขอบเขตที่ก�าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง

๕. รัฐบาลด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อจัดให้มีความสะดวกข้ัน

พื้นฐานแก่การผลิตของเอกชน และในขณะเดียวกันจะไปกระตุ้นให้

ประชาชนทุกคนได้รับความริเริ่มของตนเอง

การพัฒนาประเทศชาติในความหมายอย่างรวมๆ คือ ใช้สถิติ

อตัราเฉลีย่หรอือตัราส่วนรวมนัน้ ย่อมท�าให้เกดิการเข้าใจผดิได้ ถ้าหาก 

ว่าคนรวยย่ิงรวยมากขึ้นทุกที ในขณะที่คนส่วนใหญ่สิ้นเนื้อประดาตัว

แล้ว การพฒันาส่วนรวมจะน�าความเดอืดร้อนมาสูค่นส่วนใหญ่ เพราะ

ฉะนัน้มาตรการในการพัฒนาทีม่คีวามส�าคญัสงูทีส่ดุ ก็ควรจะให้ได้แก่

การก่อให้เกดิบรรยากาศทางเศรษฐกจิและสงัคมในชาติให้ใกล้เคยีงกบั
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สภาพอุดมคติดังที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น ปัญหาทางด้านบริหารที่หนัก

หนาที่สุดในประเทศ ในขณะนี้มีอยู่หลายประการ ดังต่อไปนี้

1. เราใช้ระบบกรรมการกันมากเกินไป จนท�าให้เสียเวลาและ

ก�าลงังานอย่างมาก ทัง้ท�าให้เจ้าหน้าทีแ่ต่ละคนสามารถปัดความรบัผดิ

ชอบได้โดยง่าย

๒. การท�างานซ�า้ระหว่างกรมต่างๆ และในระหว่างคณะกรรมการ

ต่างๆ นั้น ท�าให้สูญเสียก�าลังงานและช�านาญงานในวิชาชีพท่ีมีไม่พอ

อยู่แล้ว

๓. อภิสิทธิ์ในการผูกขาดที่ยังคงมีอยู่นั้น ยังคงให้ความร�่ารวย

แก่คนไม่กี่คน ซึ่งไม่ควรที่จะได้รับ แต่เป็นผู้มีอ�านาจ ในขณะเดียวกัน

คนส่วนมากที่มีความอุตสาหะและมีความสามารถบังเกิดความย่อท้อ

ไม่กล้าลงทุน

๔. การละเลยและดูแคลนของแรงงานและความคิดริเริ่มของ

ประชาชนโดยมุง่แต่เร่ืองชาตนิยิมอย่างผดิๆ หรอืเหน็แก่ประโยชน์ของ

ส่วนตัว แบบเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว

ข้อบกพร่องต่างๆ ข้างต้นน้ี เราจะต้องแก้ไขและขณะเดียวกัน

เรากจ็ะต้องพยายามส่งเสริมและสร้างโครงต่อไป ส่ิงทีเ่ราควรจะกระท�า

กันเพราะมีความส�าคัญล�าดับสูงมีดังต่อไปนี้

1. พัฒนาความช�านาญและความริเริ่มของแต่ละบุคคลอันเป็น

สิง่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาต่อไปในส่วนอืน่ๆ ฉะนัน้การศึกษาและการ

ฝึกอบรมก�าลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอาชีวศึกษา ต้องเป็น

อันดับ 1

๒. การให้บรกิารความสะดวกและกระตุ้นความริเริม่ของเอกชน

ในด้านผลิตและการค้า เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องล�าดับความ

ส�าคญัเรือ่งโครงการขนส่งและการคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่ง

ทางหลวงและท่าเรือจ�าเป็นที่จะต้องขยาย และการตลาด
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๓. ช่วยให้โครงการที่ได้เริ่มไปแล้วได้ส�าเร็จลุล่วงไป มิฉะนั้น 

ถงึแม้ว่าจะมคีวามส�าคัญน้อยลงไปหน่อย แต่ว่าเม่ือได้เริม่ลงไปแล้ว ก็

ต้องจดัท�าให้ส�าเรจ็ไป มฉิะนัน้กจ็ะกลายเป็นสิง่ทีไ่ร้คณุค่าไป เช่นเรา

เริ่มการก�าจัดมาลาเรียมาแล้ว เราก็จะต้องท�าให้ส�าเร็จ จะไปทิ้งเสีย

ครึง่ๆ กลางๆ ไม่ได้ งานคูนาคันนากั้นน�้า ก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่ง

ในประเภทนี้

๔. ควรช่วยให้คนส่วนใหญ่ในสิ่งที่เขาได้กระท�า ในสิ่งที่เขามี

ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรโดยทั่วไปเฉพาะอย่าง

ย่ิงในเร่ืองสินเช่ือการเกษตร การกระตุ้นเตือนให้เขาได้ใช้ปุ๋ยและ

เครือ่งจักร ใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิภายในประเทศ ในการทดลองรเิริม่

ในการอุตสาหกรรมต่างๆ และ

๕. สนับสนุนการอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อที่จะถ่ายเท

ประชากรออกจากเกษตรเสียบ้าง เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละบุคคล

ผมมีความเห็นว่า โครงการที่ได้ใช้เงินและใช้คนไประยะหนึ่ง

แล้ว เช่น 1๐ ปีมาแล้วในอดตี กค็วรทีจ่ะลดระดบัลงมาเป็นอนัดบัรอง 

เพื่อที่จะท�าให้พัฒนากันไปโดยสมดุล ท่ีผมกล่าวมานี้หมายถึงเรื่อง

เกษตร ในเมือ่การชลประทานได้ด�าเนนิการก้าวหน้าไปมากพอสมควร

แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งท่ีส�าคัญๆ ที่จะต้องท�าอยู่ก็ตาม แต่ถ้าหากว่าใน

ด้านอืน่เช่นในด้านดิน ในด้านปุย๋และในด้านพชืตามไม่ทนั กค็วรชะลอ

การชลประทานบ้าง เอาเงินไปใช้ทางอื่นให้มากสักหน่อย การไฟฟ้า

พอจะเพลามือได้บ้างพอสมควร เฉพาะอย่างยิ่งใคร่จะเสนอแนะให้ใช้

เงินให้น้อยลงส�าหรบัเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ๆ ไปใช้จ่ายให้มากขึน้ใน

ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางใต้ แต่

ส่วนภมูภิาคอืน่ของประเทศนัน้ ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เหลยีวแลเสยีเลย แต่

ว่าอยู่ในล�าดับรองลงไป
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และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สภาวะเศรษฐกิจของไทย�

ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศ
บรรยายเมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๐๙

เรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้ผมมาอธิบาย 

วนัน้ีคอืเรือ่งเศรษฐกจิของไทย หวัข้อก�าหนดไว้ว่า “สภาวะเศรษฐกิจของ

ไทยในลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบัสภาวะและลกัษณะเศรษฐกิจของประเทศ” 

และให้อธบิาย ๒ ครัง้ ผมมาดตูารางแล้วปรากฏว่าเรือ่งการค้าระหว่าง

ประเทศ เรือ่งแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิมกีารบรรยายเป็นพเิศษ 

ตลอดจนกระท่ังเร่ืององค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการได้มกีารบรรยายเป็นพเิศษอยูแ่ล้ว 

ฉะนัน้ผมจึงพยายามท่ีจะวางหวัข้อของผมไม่ให้ซ�า้กบัเรือ่งทีท่่านผูอ้ืน่ได้

บรรยายกัน แต่คงอดซ�า้ไม่ได้ เพราะเหตวุ่าคงจะมบีางสิง่บางอย่างซึง่

จะต้องกล่าวอ้างอิงถึง เฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งการค้าระหว่างประเทศและ

เรือ่งการช�าระเงนิระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อคดิเหน็บางประการเก่ียว

กบัการพฒันาเศรษฐกจิ อย่างไรกด็ ีผมขอวางหวัข้อของผมไว้สัน้ๆ ดังนี้

ในขัน้แรกผมจะพยายามอธบิายถงึเศรษฐกิจส่วนรวม และสภาวะ

ทางเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศไทย กล่าวคือ จะพยายามชี้แจงให้
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ท่านเห็นว่าประเทศไทยทั้งประเทศนี้ร�่ารวยหรือจนเพียงใด ประชาชน

โดยเฉลี่ยมีเงินได้ประมาณเท่าใดเทียบเคียงกับเมื่อ 1๐ ปีที่แล้ว หรือ

เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ 

ในข้ันต่อไป เมื่ออธิบายถึงรายได้ของประเทศไทยแล้ว ผมจะ

ขอขึ้นหัวข้อที่ ๒ คือบ่อเกิดแห่งรายได้เหล่านั้น กล่าวคือ การท�ามา

หากนิของพวกเราทางด้านการเกษตรอตุสาหกรรม และด้านอืน่ๆ เป็น

อย่างไรบ้าง

ขัน้ต่อไป ผมจ�าเป็นจะต้องกล่าวถงึเรือ่งเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บ้างพอเป็นสังเขป เฉพาะอย่างยิ่งจะขอเน้นในเรื่องดุลการช�าระเงิน

ระหว่างประเทศ เพราะเหตวุ่าเมือ่เราผลติของข้ึนมาแล้วต้องมกีารค้าขาย 

ต้องมกีารแลกเปลีย่น มกีารช�าระเงนิซึง่กนัและกนั ในฐานะทีป่ระเทศ 

ไทยท�าการค้ากับต่างประเทศอยูม่าก ฉะนัน้จะอดกล่าวเรือ่งนีเ้สยีมไิด้

ในหัวข้อที่ ๔ ผมจะขอกล่าวเลยไปถึงเรื่องการเงินและการ

ธนาคารซึ่งก็มีความสัมพันธ์พาดพิงกับหัวข้อที่ ๓ อยู่บ้าง เพราะเหตุ

ว่าการเงินและการธนาคารของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการช�าระหนี้

ระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อกล่าวถึงเรื่องการเงินในหัวข้อที่ ๔ 

แล้ว ก็จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงการเงินของรัฐบาลในหัวข้อที่ ๕ กล่าว

คือ การคลัง

และในหัวข้อที่ ๖ ผมจะกล่าวถึงเรื่องนโยบายในการรักษา

เสถียรภาพทางการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปโดยราบรื่น

ผมตั้งใจไว้ว่า ถ้าหากท่านทั้งหลายเห็นชอบด้วย และทาง

กระทรวงการต่างประเทศไม่ขัดข้อง ข้อแรกที่สุด ผมจะพยายามเอา

ตัวเลขมากล่าวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แต่ก็จ�าเป็นที่จะต้องแสดง

บ้าง เพราะเหตุว่าเมื่อพูดถึงรายได้ประชาชาติและกระแสเงินต่างๆ ก็

จ�าเป็นจะต้องน�าตัวเลขมาเสนอแก่ท่าน แต่ผมจะพยายามท�าโดยสรุป 

คือ หมายความว่าไม่จ�าเป็นจะต้องปรู๊ฟให้ท่านฟัง เพียงแต่ขอให้ท่าน
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เชื่อว่าเงินจากตัวเลขเป็นอย่างนั้นๆ ส่วนรายละเอียดของตัวเลขและ

สถิติต่างๆ นั้น ท่านจะหาได้จากเอกสารต่างๆ ของทางราชการ เช่น

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ กระทรวง

การคลัง ส�านักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ข้อ ๒. วิธีการบรรยายนี้ เนื่องจากเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ ผมคิด

ว่าถ้าหากมีการโต้ตอบคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท่านผู้ฟังจะได้ไม่

ต้องฟังอย่างเดียว และไม่ต้องฟังสิ่งที่ผู้พูดยัดเยียดให้ฟัง ท่านสนใจ

เร่ืองอะไร ท่านจะถาม และท่านจะได้อภิปราย ถ้าหากเห็นชอบด้วย

อย่างนี้ ผมคิดว่าผมจะพยายามบรรยายให้เสร็จในวันนี้ทั้ง ๖ หัวข้อที่

ผมได้เสนอมานั้น แล้วจะท้ิงเวลาส�าหรับพรุ่งนี้ไว้ส�าหรับท่านจะได้

เตรียมปัญหามาถามผม หรืออภิปรายขัดแย้งว่าที่ผมพูดนั้นไม่เข้าใจ 

และนอกจากจะไม่เข้าใจแล้วยังพูดผิดด้วย

๑.�ประเทศไทยมีรายได้ของชาติเท่าใด
สมยัน้ีเวลาเราพดูถึงรายได้ของชาตเิรามกัจะพดูถงึ GNP, G มา

จาก Gross, N มาจาก National, P มาจาก Product บางอาจารย์กใ็ช้

ภาษา GDP คือ Gross Domestic Product, Product ก็คือผลผลิต

นั่นเอง Gross หมายความถึงยังไม่ได้ไปหักอะไร ส่วน National กับ 

Domestic หมายความว่าของประชาชาติ ถ้าเป็น National ก็เอาราย

ได้จากต่างประเทศของประเทศน้ันเข้ามาค�านึงด้วย ไม่จ�าเป็นจะต้อง

ผลิตภายในประเทศ ถ้าเรามีเงินลงทุนอยู่ที่อเมริกา หรืออังกฤษ หรือ

อาร์เจนตินา หรือประเทศจีน เราก็เอาผลผลิตนั้นมารวมด้วยเรียกว่า 

Gross National Product แต่ถ้าไม่คิดถึงของต่างประเทศ เราเห็นว่า

ประชาชนเราผลิตอยู่ในเมืองไทยเท่าใด ก็เอามารวมกันหมดเราเรียก

ว่า Gross Domestic Product
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ส�าหรับประเทศไทยนัน้ GNP กบั GDP เกือบจะเท่าๆ กันเพราะ

เหตุว่าเรามกีารลงทุนในต่างประเทศน้อย เพราะฉะนัน้ผมจะขอเรยีกว่า 

GNP กล่าวคอืผลผลติของประชาชาตหิรอืรายได้ส่วนรวมของประชาชาติ

รายได้ส่วนรวมของประชาชาตนิี ้ถ้ามาหารด้วยจ�านวนพลเมอืง 

ก็จะได้สิ่งชี้กว้างๆ กล่าวคือ เห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนในประเทศหนึ่ง

มเีท่าใด ผมขอเรยีนว่าทีพู่ดเช่นนีเ้ป็นการพดูอยา่งหยาบๆ ทัง้นี้เพราะ

การที่จะหารมวลผลิตด้วยจ�านวนพลเมืองนั้น เป็นแต่เพียงเครื่องชี้

เท่านัน้ ไม่ได้หมายความว่าจะบอกแน่ชดัว่าประเทศใดประเทศหนึง่จะ

ร�่ารวยหรือจะยากจนโดยส่วนรวมเพียงใด ท่านจะเห็นจริงเห็นจังได้  

เม่ือผมอธิบายรายละเอียดต่อไป แต่ในขั้นนี้ขอให้ท่านคิดดูว่า ถ้า

หากว่าคนใดคนหนึ่งในประเทศไทยเกิดมีทรัพย์สินมีรายได้ปีละถึง 

๒๐–๓๐ ล้าน ส่วนเฉลีย่ของคนอืน่กต้็องต�า่ลงไป เพราะฉะนัน้สิง่ท่ีผม

จะพูดถึงท่ีว่าเป็นรายได้เฉลี่ยนี้ ขอให้ถือแต่เพียงเป็นเครื่องชี้กว้างๆ 

แทนที่จะเป็นเรื่องแน่นอนลงไป

ตามข้อส�ารวจของสหประชาชาติในปี ค.ศ.1๙๖๓ คือ ๓ ปีที่

แล้วมา ประเทศต่างๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนดังนี้

ประเทศไทย ปีละคนละประมาณ ๒๐๔ เหรียญอเมริกัน

   กล่าวคือ ๒,๐๐๐ กว่าบาท

มาเลเซีย ปีละคนละประมาณ ๒๕๔ เหรียญอเมริกัน

ฟิลิปปินส์ ปีละคนละประมาณ 1๓๔ เหรียญอเมริกัน

สิงคโปร์ ปีละคนละประมาณ ๔๔๙ เหรียญอเมริกัน

พม่า  ปีละคนละประมาณ 111 เหรียญอเมริกัน

ลังกา  ปีละคนละประมาณ 1๒๔ เหรียญอเมริกัน

เราแพ้เขาทั้งหมด เท่าที่เป็นมาน่ี ถ้าไปพูดถึงบรูไนด้วย ซึ่งมี

น�้ามันมาก เขามีรายได้เฉลี่ยต่อคนถึง 1,1๕๘ เหรียญ ทีนี้พวกที่แพ้

เราที่ใกล้เคียงนี้ก็มี
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๒๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เวียดนาม  ๙๗ เหรียญ

อินเดีย ๗๘ เหรียญ

ปากีสถาน ๘๖ เหรียญ

เนปาล ๖๗ เหรียญ

เพื่อจะให้ท่านเห็นการเทียบเคียงกับประเทศที่เจริญแล้ว

ญี่ปุ่น  ๕๘๙ เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ๒,๗๙๐ เหรียญ มากกว่าเรา ๒๐ เท่า

ประเทศที่มีรายได้ต่อต่อปี สูงที่สุดในโลก คือ ประเทศคูเวต มี

รายได้เฉลี่ยประมาณ ๔,๐๐๐ เหรียญต่อคนต่อปี แต่ท่านทั้งหลายจะ

เข้าใจดีว่า อีตาชีค หัวหน้าเจ้าครองนครคูเวต แกไม่ยอมเฉลี่ยกับ

ประชาชนทั่วๆ ไป แกเก็บไว้เกือบหมด และเช่นเดียวกันเวลาเราอ่าน

ตวัเลขเหล่านี ้ถงึแม้มาเลเซยีจะมรีายได้ประชาชาตสิงูกว่าเราเกือบ ๒ 

เท่า เราก็ควรจะค�านึงถึงว่าในมาเลเซียคนมักจะไม่ร�่ารวยไปกว่าเรา 

จริงอยู่ ชาวสวนยางในมาเลเซียอาจจะผลิตได้ดีกว่าเรา แต่ชาวบ้านก็

ไม่ค่อยจะร�่ารวยกว่าเรา นั่นเพราะเหตุว่าการลงทุนในมาเลเซียนั้น 

เป็นการลงทุนโดยชาติอื่นเป็นส่วนใหญ่ เช่น อังกฤษ เป็นต้น เพราะ

ฉะนั้นถึงแม้จะผลิตรายได้ในประเทศ ก็ต้องส่งออกรายได้นั้นกลับไป

เลี้ยงครอบครัวหรือส่งกลับไปเป็นก�าไร เพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียนใน

ตอนต้นว่า เวลาเราดูตัวเลขเหล่านี้ ต้องดูทั้ง ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือ 

การเฉลีย่ว่ามนัเฉลีย่จรงิหรือไม่จริง อย่างคเูวตเป็นตวัอย่างไม่มีการเฉลีย่ 

บรูไนเป็นตวัอย่างไม่มกีารเฉลีย่จรงิๆ ส่วนประเทศไทยนัน้ผมคดิว่าคง

มีบ้างหรอกเป็นเศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีแต่รู้สกึว่าการเฉลีย่ในประเทศไทย

คงจะดีกว่าในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่มาลงทุนใน

ประเทศไทยและน�าดอกออกผลรั่วไหลไปยังประเทศอื่นๆ ยังน้อยกว่า

ในมาเลเซีย หรือน้อยกว่าในคูเวตหรือบรูไน แต่ผมอยากจะเรียนอีก
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๒๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประการหนึ่งว่า เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเมื่อก่อนที่พวกจีน

จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ เงินรายได้ของประชาชาติในประเทศไทยรั่ว

ไหลไปสู่ประเทศจีนมาก ในเวลานั้นค�านวณได้ว่า ประมาณปีละอย่าง

น้อย ๒๐ หรือ ๓๐ ล้านบาท หรือมากกว่านั้น แต่บาทเวลานั้นมีค่า 

1๕ เท่าหรือ ๒๐ เท่าของบาทเวลานี้ ต้องไปเมืองจีน เพราะเหตุว่า

พวกจนีส่งไปเลีย้งครอบครวั แต่ในเวลานีเ้งนิเหล่านัน้ไม่ค่อยจะออกไป 

ออกไปแต่เพียงส่วนน้อย เหตุการณ์ผิดกัน

มีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งผมใคร่จะขอเรียนในช้ันนี้ด้วยว่า การค�านวณ

รายได้ประชาชาติของประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน 

การค�านวณผดิพลาดได้ง่ายมาก ส�าหรบัประเทศไทยเรามกัจะค�านวณ

ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าความเป็นจริง ถึงแม้เราจะมีตัวเลขเพียง 

1๐๔ แต่ใจผมเองก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆ เราต้องดีขนาดกัมพูชาแน่ๆ 

และผมยังเข้าใจว่าในปี 1๙๖๕ รายได้ประชาชาติของเราคงใกล้ 

๓,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน มากกว่า ๒,๕๐๐ บาท ตามที่ผู้เชี่ยวชาญใน

สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติค�านวณไว้ เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ผม

คิดว่ารายได้ประชาชาตขิองประเทศไทยคงจะเฉลีย่แล้วประมาณ 1๕๐ 

เหรียญอเมริกัน หรือ ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี แต่กระนั้นก็ดี เรายัง

เห็นว่าต�่าเต็มที

ตวัเลขเหล่านัน้มาจากไหน อธบิายได้ว่า มาจากจ�านวนรวมของ

รายได้ท้ังหมดหารด้วยจ�านวนประชากร ผมจะยกตวัเลขขึน้มาบ้างสกั

สองสามตวั เพือ่ให้ท่านได้เหน็ว่ามวลรายได้ประชาชาตขิองเราเพิม่ขึน้

ด้วยอัตราเท่าใด ตัวเลข ค.ศ.1๙๕๗ เรามีรายได้ส่วนรวม GNP 

ประมาณ ๕1,๕๐๐ ล้านบาท ค.ศ.1๙๖1 รายได้ส่วนรวมของเรา 

๖1,๘๐๐ ล้านบาท ค.ศ.1๙๖๕ เท่าที่เขาค�านวณดูแล้วเป็นตัวเลขชั้น

ต้นเพิ่มขึ้นเป็น ๘๒,๕๐๐ ล้านบาท

ท่านจะเห็นได้ว่า ระหว่างปี ๒๕๐๐ คือ ปี ค.ศ.1๙๕๗ กับปี 
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๒๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

1๙๖1 ระยะเวลา ๕ ปีนัน้ รายได้ประชาชาตเิพิม่ขึน้ปีละเฉลีย่ ๔.๗% 

นี่ผมพูดถึง GROSS ตัวใหญ่ รวมแต่ระหว่างปี ค.ศ.1๙๖1 กับปี  

ค.ศ.1๙๖๕ รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเร็วกว่าแต่ก่อนคือเพิ่มขึ้นโดย

เฉลี่ยปีละ ๗.๕% และในขณะเดียวกันจ�านวนประชากรของเราก็เพิ่ม

ขึน้โดยรวดเร็วด้วย เพราะฉะนัน้รายได้เฉลีย่จงึได้ค่อยๆ เพิม่ขึน้ตัง้แต่

ประมาณ 1,๙๐๐ บาทต่อคนต่อปี เป็น ๒,๐๐๐ บาท และในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ๕ ปี หลังนี้ คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 

๒๕1๐ นี้ ใน ๕ ปีหลัง คาดคะเนไว้ว่า และหวังไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย

อัตรานี้ คือประมาณ ๗% ต่อปี ทุกปีไป

การเฉล่ียรายได้ประชาชาตินั้น ดังที่ผมกล่าวแล้ว ต้องดูเป็น 

คนคนไป ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าชาวนาและคนในชนบทส่วนใหญ่

มักจะมีรายได้ต�่ากว่าอัตราเฉลี่ย ได้มีการส�ารวจและคาดคะเนอยู่บ้าง

โดยแบ่งเป็นภาคต่างๆ มีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก และพระนครและธนบุรี หรือภาคกลาง การส�ารวจได้

ท�ากันใน ๒ ปี คือระหว่าง ๒๕๐๕ กับ ๒๕๐๖ เพราะฉะนั้นก็เปรียบ

เทียบกันไม่ได้แน่นัก แต่ก็พอจะได้เค้าความคิดเห็น พระนครธนบุรี 

และภาคกลางโดยทั่วไป เฉล่ียได้รายได้ปีหนึ่งคนหนึ่ง ๓,๓๐๐ บาท 

คือสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั่วราชอาณาจักร

 ภาคเหนือ 1,1๔๐ บาท  ต่อคนต่อปี

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙1๐ บาท  ต่อคนต่อปี

 ภาคใต้ 1,1๗๕ บาท  ต่อคนต่อปี

 ภาคตะวันออก 1,๗๓๐ บาท  ต่อคนต่อปี

ท่านทัง้หลายจะเหน็ได้ว่า รายได้ส่วนใหญ่มกัตกอยู่ทีภ่าคกลาง 

ภาคใต้กบัภาคตะวันออกยงัค่อยยงัชัว่หน่อย แต่ภาคเหนอืนัน้เลว ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืยิง่เลวใหญ่ ต�า่กว่าอตัราเฉลีย่ท่ัวประเทศ เมือ่เรา
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ทราบเช่นนี ้หน้าทีข่องรัฐบาลกช็ดัว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องหาทางบรูณะและ

ดึงดูดยกระดับรายได้ประชาชาติในภาคที่ต�่าให้สูงขึ้น เพราะเหตุว่าถ้า

จะถอืว่าประเทศไทยเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในทางดนิแดนแล้ว กต้็อง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องช่วยเหลือกันและกันในด้านเศรษฐกิจด้วย

๒.�การผลิต
ตัวเลขการผลิตกม็าจากตวัเลขรายได้ประชาชาตนิีเ่อง ซึง่ผมขอ

อธิบายเป็นอัตราส่วน 1๐๐ กล่าวคือ สมมุติว่ารายได้ทั้งหมดเท่ากับ 

1๐๐ กสกิรรมหรอืการเกษตรซึง่รวมทัง้การประมงและการป่าไม้ด้วย 

เป็นจ�านวนประมาณกีเ่ปอร์เซน็ต์ ตวัเลขของ ๓ ปี คอื ปี ค.ศ.1๙๕๗, 

1๙๖1 และ 1๙๖๕ จะเป็นดังนี้

รำยได้ของทั้งประชำชำติ ค.ศ.๑๙๕๗ ค.ศ.๑๙๖๑ ค.ศ.๑๙๖๕

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

การเกษตร

การท�าเหมืองและการระเบิดหิน

หัตถกรรม

การก่อสร้าง

สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

การขนส่งและการคมนาคม

การค้าปลีกและการค้าย่อย

การธนาคาร ประกันชีวิต 

และบริการอื่นๆ

รายได้จากค่าเช่าอาคาร

ราชการและการทหาร

บริการต่างๆ

๓๖.๕

1.๖

1๒.๘

๓.๒

๐.๓

๕.๕

1๙.๕

1.๗

๕.๐

๕.๓

๘.๖

๓๘.๓

1.๕

11.๔

๓.๘

๐.๕

๖.๕

1๗.๔

๒.๕

๔.๕

๔.๙

๘.๗

๓๔.1

1.๖

1๓.๕

๔.๖

๐.๖

๗.1

1๘.๗

๓.๔

๓.๘

๔.๕

๘.1
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ที่ผมต้องให้ท่านเสียเวลาและต้องจดถึงขนาดนี้ เพราะเหตุว่า

ตารางนี้จะเป็นหัวใจของค�าบรรยายต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศ

กสิกรรม ใครๆ ก็ทราบ เราพูดกันนานแล้ว แต่ท่านจะเห็นว่าใน 1๐ 

ปีที่แล้วมานี้ อัตราส่วนร้อยของรายได้ประชาชาติจากการเกษตรนั้น 

ลดต�่าลงจาก ๓๘% หรือ ๓๖% ลงมาเป็น ๓๔% แต่ทั้งนี้ไม่ได้

หมายความว่าเราจะผลิตข้าวหรือพืชได้น้อยลง เพียงแต่อัตราเพิ่มที่

ผลติข้าวนัน้ต�า่ลง ต�า่กว่าอตัราเพิม่ของอย่างอืน่ จงึท�าให้เปอร์เซน็ต์ต�า่

ลง และเป็นนโยบายของรฐับาลโดยทีป่รากฏจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ

ที่จะพยายามดึงให้อัตราการเพิ่มขึ้นช้ากว่าอย่างอื่น ทั้งนี้เพราะเหตุว่า

รายได้ของประชาชนจากการเกษตรคิดเฉลี่ยแต่ละคนมีน้อยกว่าราย

ได้อย่างอืน่ และภายในเกษตรเองจะเหน็ได้ว่าการปลกูข้าวและการท�า

นาย่ิงได้ผลน้อยกว่าการปลกูพชือืน่ๆ เช่น ปอ มนัส�าปะหลงั อ้อย หรอื

ข้าวโพด เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการเกษตรเราได้เคลื่อนต�า่ลง

มาด้วยเปอร์เซ็นต์ก็จริง แต่มูลค่าของผลิตแท้ๆ ยังเพิ่มอยู่ เพื่อความ

เข้าใจอันด ีผมจะอ่านตวัเลขอกีเลก็น้อย คอืในการเกษตรทีบ่อกว่า ลด

จาก ๓๖.๕ ลงมาเหลือ ๓๔% นั้น ในปี ค.ศ.1๙๕๗ มูลค่าของราย

ได้จากการเกษตรมี ๒๐,๐๐๐ ล้าน แต่ในปี 1๙๖๕ ประมาณไว้ว่า 

๒๗,๗๐๐ ล้าน คือเพิ่มขึ้นตั้ง ๗,๗๐๐ ล้านบาท แต่ว่าเพิ่มขึ้นช้าจึง

ท�าให้เปอร์เซ็นต์ลดลง

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาก คือหัตถกรรม ท่านจะเห็นได้ว่าเพ่ิม

เปอร์เซ็นต์ขึ้นจาก 1๒ เศษ หรือเกือบ 1๓ ขึ้นมาเป็น 1๓.๕ และก็

เป็นมลูค่าจรงิๆ จาก ๖,๐๐๐ ล้าน ขึน้มาเป็น 1๓,๐๐๐ ล้าน คอืเกอืบ

ดับเบิ้ล

สิง่ท่ีก�าลงัเจริญก้าวหน้ามาก และทีเ่ป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนันีค้อื 

การก่อสร้าง เจรญิมากเหลอืเกนิ ตัง้แต่ ๓% ไปขึน้เกือบ ๕% แล้ว 

และทางมูลค่าก็เพิ่มขึ้นจาก ๒,๗๐๐ ล้านบาท ในปี 1๙๕๗ ขึ้นเป็น
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เกือบ ๖,๐๐๐ ล้านบาท และถ้าเราท�าถนนเร็วขึ้น การก่อสร้างนี้ก็จะ

มากยิ่งขึ้น

สิง่ทีล่ดอยูบ้่างกม็เีรือ่งการค้าขาย อตัราส่วนลดลงกจ็ริง แต่ทกุ

สิ่งทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นในทางมูลค่าทั้งสิ้น

ผมจะขออธิบายและให้ความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการ

อุตสาหกรรมและการเกษตร การเกษตรนั้นดังที่ผมเรียนไว้ จ�าเป็นที่

จะต้องพึง่ข้าวเป็นหลกั แต่ท่านท้ังหลายกค็งจะเหน็ได้ว่าชาวนาในระยะ

ชั้นลูกชั้นหลาน จะหาที่ท�ากินหรือหานาท�าได้ยาก นาที่มีอยู่ก็แบ่งไป

ขายไป การจะหาท่ีใหม่นั้นย่อมได้รับความล�าบาก ในสมัยนี้คนที่รู้

หนังสือมักจะมาหากินในกรุงเทพฯ เพราะได้รายได้มากกว่า อย่างไร

ก็ตาม การผลิตข้าวของเราก็จ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มอยู่เสมอ ในขณะ

เดยีวกนัต้องคดิถึงท่ีจะผลติข้าวว่าเขามรีายได้พอสมควรหรอืไม่ ถ้าหาก

มีน้อยคนลงไป แต่ละคนก็จะได้รายได้มากขึ้น (นี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่อง

พรีเมยีมข้าวซึง่ท่านทัง้หลายคงจะเหน็ด้วยว่า มนัเป็นอุปสรรคประการ

หนึ่งในการที่จะท�าให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้น)

อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวจ�าเป็นจะต้องเน้นหนักไปใน ๒ 

ประการ

1. ต้องปลูกให้ได้มากขึ้น โดยมีผลผลิตต่อคนหรือต่อไร่สูงขึ้น 

จะท�าอย่างนี้ได้ก็ด้วยการใช้ปุ๋ย การท�านา ๒ ครั้ง ซึ่งจะท�าได้ก็จะต้อง

มีการชลประทานที่ดี

๒. ต้องให้คนท่ีท�านานั้นมีน้อยคนลงไป โดยการใช้ปุ๋ยและ

เครื่องจักรต่างๆ เป็นส�าคัญ

ข้อต่อไปทีผ่มใคร่จะเสนอกคื็อว่า รฐับาลจ�าเป็นทีจ่ะต้องสนบัสนนุ

ให้มีการผลิตในด้านเกษตรในด้านอื่นให้มาก เพราะเหตุว่าจะอย่างไร

กต็าม เรายงัทิง้การเกษตรไม่ได้ภายในอายุพวกท่านและผม ไม่เหมอืน

อย่างประเทศอังกฤษ ซึ่งเขาเปลี่ยนจากการเกษตรเป็นอุตสาหกรรม

����������������_16-01-60.indd   28 1/16/17   3:42 PM



๒๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เมื่อศตวรรษที่ 1๘ แต่ของเรานี่ในศตวรรษที่ ๒1 ก็คงจะยังไม่ส�าเร็จ

เพราะฉะนั้นก็จ�าเป็นท่ีจะต้องฝึกหัดอบรมสนับสนุนวางรากฐานให้

บุคคลต่างๆ ที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาในชนบทหรือที่อยู่ริมทะเลพยายาม

หาทางที่จะหากินในด้านอื่น ถ้าเห็นว่าควรจะออกจากอาชีพการท�านา 

เท่าที่เป็นอยู่ท่านก็ทราบแล้วว่าเรามีการสนับสนุนให้ปลูกพืชต่างๆ

การตัดถนนหนทางเพ่ือประโยชน์โดยทั่วๆ ไป ก็ได้ผลในแง่ท่ี

ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวโพด ผลิตปอ และผลิตมัน

ส�าปะหลงัออกขายต่างประเทศ และผมคดิว่ายงัมพีชือืน่มากกว่า ๓–๔ 

อย่างนี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคอีสาน ซึง่เราจ�าเป็นจะต้องช่วยเหลอื 

และการช่วยเหลือนั้นก็คือช่วยเหลือในด้านที่จะเหมาะแก่ภูมิประเทศ

ของอีสาน ในเวลานี้เราก�าลังส�ารวจดูอยู่ในแง่ที่ว่าจะเลี้ยงปศุสัตว์ได้ดี

เพยีงใด เพราะเหตวุ่าการท�านานัน้คงจะไม่ได้ผล ภาคอสีานนีผ้มพดูแต่

เพยีงคร่าวๆ ผมมีความคดิว่าถ้าหากภาคอสีานสามารถทีจ่ะเลีย้งปศุสตัว์

ได้ ก็จะท�ารายได้ให้ภาคอีสานมากทีเดียว ผมเข้าใจว่าดีกว่าปอ และ

ในขณะเดียวกันก็จะท�าให้สุขภาพของประชาชนของประเทศไทยดีข้ึน

เด็กเล็กๆ ก็จะได้กินนมกินเนื้อมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ เป็นโปรตีน 

เป็นอาหาร และยังจะเป็นประโยชน์ที่จะส่งออกได้

ทางภาคใต้เนื่องจากยางราคาลงและจะปลูกข้าวก็ไม่ค่อยได้ ก็

มีหวังว่าในอนาคตสวนยางคงจะล�าบาก เพราะฉะนั้นในแง่เกษตรของ

ภาคใต้จึงควรจะท�า ๒ ประการ

ประการหนึง่ คอืพยายามหายางพนัธุดี์มาปลกูแทน นีก่ท็�าอยูแ่ล้ว

อกีประการหนึง่นัน้ ควรจะหาพชือย่างอืน่ทีเ่หมาะสมทีจ่ะน�ามา

ใช้ให้เป็นประโยชน์ และที่เหมาะสมกับภูมิประเทศทางภาคใต้ เท่าที่

ส�ารวจกนัอยูใ่นปัจจบัุนนีก้ป็รากฏว่า “ปาล์มออยล์หรอืออยล์ปาล์ม” ที่

ปลูกในมลายูนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ที่จะน�ามาท�าน�้ามันพืชได้ ก็น่าที่

จะด�าเนินการต่อไป กระทรวงเกษตรก็ก�าลังตื่นตัวในเรื่องนี้
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ส�าหรับในด้านชายฝั่งทะเลนั้น เราพยายามที่จะสนับสนุนให้มี

การประมงให้ดียิง่ข้ึน และในภาคอืน่ๆ เช่นในภาคเหนอื เราก็พยายาม

ให้ปลกูฝ้ายและปลกูพชือย่างอืน่ให้เป็นประโยชน์ นีเ่ป็นเรือ่งท่ีเราค�านงึ

ถงึอยู่ และเรือ่งทีผ่มได้กล่าวถึงเมือ่สักครูน่ีค้อืเรือ่ง “ปาล์มออยล์” กด็ี 

เรื่องปศุสัตว์ก็ดี เรื่องการปลูกฝ้ายเพื่อที่จะมาป้อนโรงงานด้ายและผ้า

ก็ดี เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า “Agro-business” 

ปัจจุบันการพิจารณาเรื่องการเกษตรเกิดมีความคิดใหม่ว่า จะ

พิจารณากันเฉพาะให้ชาวนาปลูกข้าวมากขึ้นหรือปลูกพืชมากขึ้นโดย

ไม่ค�านึงถึงสถานการณ์ไม่ได้ แทนที่เราจะพูดถึงการเกษตรอย่างเดียว 

เราจ�าเป็นที่จะต้องพูดถึง Agro-business ด้วย กล่าวคือ พิจารณาไป

ถึงว่า ถ้าเราสนับสนุนให้เขาปลูกแล้ว ถ้าเป็นสิ่งที่ขายในต่างประเทศ

เราหาตลาดให้เขาได้หรอืไม่ ถ้าเป็นสิง่ทีข่ายในต่างประเทศไม่ได้ หรอื

ไม่ต้องการขายในต่างประเทศ เราหาตลาดภายในประเทศไทยได้หรอื

ไม่ และตลาดภายในประเทศก็มีอยู่ ๒ สถาน คือ ตลาดเพื่อบริโภค

และตลาดวตัถดุบิเพือ่จะต้ังโรงงาน เพราะฉะนัน้เวลาทีเ่ราจะพจิารณา

เร่ืองต่างๆ ทีจ่ะสนบัสนนุให้ประชาชนปลกูกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องคดิถงึเรือ่ง

ตั้งโรงงานด้วย พิจารณาในด้านเกษตรอย่างเดียวไม่พอ ต้องพิจารณา

ในด้านอุตสาหกรรมด้วย Agro-business นี้ ภาษาไทยเราเรียกว่าการ

เกษตรธุรกิจ หรือธุรกจิการเกษตร ตรงกบันโยบายของรฐับาลในเรือ่ง

การสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยทั่วๆ ไป

ส�าหรับเร่ืองการผลิตด้านอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลได้ยกเว้น 

ภาษีอากรให้แก่ผู้ที่จะมาลงทุนอุตสาหกรรมบางประเภทมากบ้างน้อย 

บ้าง ผลของการด�าเนินนี้ได้ผลอย่างที่ผมได้เรียนด้วยตัวเลขมาแล้ว 

กล่าวคือรายได้ประชาชาตใินด้านหตัถกรรมนัน้เพิม่ขึน้เท่าตวัในระยะ 

1๐ ปีที่ผ่านมา แต่ปัญหามีว่า เท่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ดีหรือไม่ดีและควร

จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

����������������_16-01-60.indd   30 1/16/17   3:42 PM



๓1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ผมมข้ีอข้องใจเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน ในการสนบัสนนุอตุสาห- 

กรรมในปัจจุบันนี้ 

ข้อข้องใจข้อแรก ก็คือว่า มีอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งได้รับ

การสนับสนุนมาแล้วตามก�าหนดเวลา ๕ ปี แล้วไม่ต้องเสียภาษี น�า

เครื่องจักรเข้ามาได้ น�าวัสดุเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร แต่เมื่อ

ครบ ๕ ปีแล้ว มาค�านงึถึงพวกอตุสาหกรรมและโรงงานทีเ่ราสนบัสนนุ

ไว้แล้วนั้นจะมั่นคงยืนนานต่อไปได้หรือไม่ คือหมายความว่าเมื่อหมด 

๕ ปีแล้วก็หมดการยกเว้นภาษีอากร ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมบาง

แห่งรู้สึกว่าจะเลิกจะอยู่ไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าที่ลงทุนไปนั้นไม่

ได้ผล ประเภทที่จะอยู่ไม่ได้นั้นได้แก่การประกอบรถแทรกเตอร์ หรือ

การประกอบรถยนต์ ผมเข้าใจว่าจะล�าบาก เพราะเหตุว่าเท่าที่เป็นอยู่

ทุกวันนี้ อาศัยการช่วยเหลือของนโยบายนี้ก็อยู่ไปได้ ต้นทุนการผลิต

กแ็พงและกไ็ม่ได้พยายามทีจ่ะท�าให้กจิการด�าเนนิไปโดยใช้คนไทยทีม่ี

ความสันทัด ท�าให้มีส่วนประกอบมากขึ้น นี่เป็นที่น่าเสียดาย ผมหวัง

ว่าท่ีผมคาดคะเนไว้คงผดิ คงจะอยูไ่ด้ แต่เกรงจะอยู่ไม่ได้หลายโรงงาน

ทีเดียว

ข้อข้องใจข้อที ่๒ กพ็าดพงิถงึข้อแรกเช่นเดยีวกนั คอื อตุสาห- 

กรรมทีต่ัง้ข้ึนและเราสนบัสนนุอยูทุ่กวันนีม้ ีImport-content มากเหลอื

เกิน คือหมายความว่าแทนที่จะใช้วัสดุภายในประเทศให้มากขึ้น กลับ

ใช้วสัดตุ่างประเทศมาก โดยอาศยัข้อยกเว้นภาษ ียกตวัอย่างเช่น เวลา

นี้การผลิตลวดไฟฟ้าสายไฟมี Import-content คือสิ่งที่น�ามาจากต่าง

ประเทศเป็นมูลค่าถึง ๙๗% เติมในเมืองไทยเข้าไปเพียง ๓% โดย

คล้ายๆ กับว่ามีผู้จัดการ และมีกรรมการเพียงไม่กี่คน ถ้าหากเป็นอยู่

เช่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์ แต่เพื่อให้ยุติธรรม กรรมการเขาก็พยายาม

บังคับ ๙๗% ลงไป โดยวางโครงการลดไปเหลือ ๘๕% ๗๕% ๖๐% 

๕๐% ในที่สุดหวังว่าคงจะส�าเร็จ ประเภทนี้ก็มี
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 สีมี Import-content ๙๗% เช่นเดียวกัน

 การประกอบจักร ๙๕% 

 อุตสาหกรรมสังกะสี ๙๕% เป็นต้น

แม้แต่โรงงานทอผ้าก็ยังมี Import-content สูงกว่า ๕๐% 

เนื่องจากฝ้ายที่เราผลิตนั้นยังไม่ดีพอ

ข้อข้องใจอีกข้อหนึ่ง ที่ผมเกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็คือ บาง

ประเทศเช่นประเทศญีปุ่น่ เข้ามาสร้างโรงงานและท�าทว่ีาน�าทนุเข้ามา

จากต่างประเทศ กน็�าเข้ามาบ้างสกัล้านสองล้าน แต่แท้จรงินัน้มากูเ้งนิ

ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นเช่นน้ีก็เท่ากับว่าการลงทุนนั้น

อาศยัเขาเข้ามาเอาทนุของเราลงทนุในประเทศเรานัน่เอง ซึง่ไม่ต้องกบั

ความประสงค์ของนโยบายของรฐับาล เพราะฉะนัน้ผมรูส้กึว่าเรือ่งเช่น

นี้ควรจะเข้มงวดสักหน่อย

การก�าหนดเวลาการส่งเสริมการลงทุน ๕ ปีนั้น ต้ังแต่ออก 

พระราชบัญญัติก็ได้ด�าเนินมากระทั่งเกือบครบก�าหนดแล้ว ในข้ันต่อ

ไปควรจะท�าอย่างไร เรือ่งนีก้ไ็ด้มกีารปรกึษาหารือกนัในทีป่ระชมุคณะ

กรรมการลงทนุฯ กเ็หน็กนัว่าข้อส�าคญัทีส่ดุในเวลานีค้อื พยายามทีจ่ะ

แผ่ด้านอตุสาหกรรมนีอ้อกไปนอกพระนครและธนบุร ีโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ให้ออกไปต่างจงัหวดัให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ ถ้าเป็นเช่นนี ้ผมก็

ดีใจเพราะเหตุว่ามันตรงกับนโยบายเรื่อง Agro-business (ธุรกิจ

การเกษตร) คอื หมายความว่าถ้าเผือ่ใครเขาปลกูปออยูท่างตะวนัออก

เฉียงเหนือ ก็มีโรงงานทอกระสอบอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง 

Location of Industry ที่เราเรียกกันก็จะได้เอามาใช้ คือแทนที่เราจะ

ขนปอมากรุงเทพฯ ซ่ึงมันหนักและเสียเวลามาก ก็ขนกระสอบมา

กรุงเทพฯ น่ีเป็นตัวอย่าง ถ้าหากต่อไปเรามีโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทอ่ืนๆ เพิม่ขึน้ในต่างจงัหวัด กจ็ะท�าให้รายได้ของประชาชาตไิด้

เฉลีย่ออกไปหลายจังหวัดมากขึน้ และในขณะเดยีวกนักจ็ะท�าให้ปัญหา
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ความคับคั่งในพระนครและธนบุรี ในโคราชหรือในสระบุรีน้อยลงไป

แต่ในการท่ีเราจะบูรณะชนบทด้วยการจงูใจให้มคีนไปตัง้โรงงาน

อตุสาหกรรมนัน้ เราจ�าเป็นจะต้องท�าอกีหลายประการ นอกจากจะให้ 

benefit ในแง่ภาษีอากรให้ประโยชน์อย่างสูง เพื่อชักจูงเขาเข้ามาแล้ว

เราจ�าเป็นท่ีจะต้องให้ความสะดวกอีกเป็นอันมาก ผมคิดว่ารัฐบาลน่า

จะบริการเขา ที่ส�าคัญที่สุดคือในด้านที่ดิน ในด้านก�าลังงานและก�าลัง

คน รวม ๓ ประการ

สมมตุว่ิาเราจะสนบัสนนุให้คนไปต้ังโรงงานทีร้่อยเอด็ ถ้าเช่นนี้ 

ที่ดินเป็นปัญหาน้อย เพราะเหตุว่าเขาคงไปซื้อได้ง่าย แต่ถ้าพูดถึงการ

คมนาคมแล้ว กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องอ�านวยความสะดวกแก่เขา พดูถงึเรือ่ง

กระแสไฟฟ้าซึ่งมีน้อยและแพง ก็จ�าเป็นที่จะต้องอ�านวยความสะดวก

ให้แก่เขา ในนอร์เวย์เป็นตัวอย่าง นอร์เวย์มีน�้าตกเยอะแยะ ไฟฟ้าถูก

ที่สุดยูนิตละ ๕ สตางค์เท่านั้น ที่เขาขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมใน

ประเทศเรายงัไม่ได้ ถ้าไปอยูใ่นต่างจงัหวดับางที ่1 ยนูติเข้าไป ๒ บาท

กว่า เพราะฉะนั้นจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องพลังงานให้มาก

เรื่องต่อไปคือเรื่องแรงงาน เมื่อพูดถึงเรื่องแรงงานเราจะเห็นได้

ว่าปัญหาทุกอย่างที่เราพูดถึงนี้ ผลสุดท้ายมันไปจนท่ีแรงงาน ท�าไม 

รายได้ประชาชาติของเราจึงตกต�่ากว่าสหรัฐอเมริกา ต�่ากว่ามาเลเซีย 

นี่ก็แรงงานทั้งนั้น ถ้าเรามีคนที่จะท�างาน มีความรู้ มีวิชาชีพดีๆ ก็จะ

ท�าให้รายได้ประชาชาติเราสูงขึ้น เฉพาะอย่างย่ิงในด้านอุตสาหกรรม

เวลานี้เขาขาดแรงงาน ขาดผู้ท่ีมีความสันทัดที่จะช่วยเราในด้านนี้ 

เพราะฉะนั้นพูดไปพูดมาก็ไปสู่จุดที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุน คือ

ประเทศไทยจะต้องลงทนุในด้านการศกึษา และเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน

การศกึษาทีถู่กต้องท่ีจะท�าให้มนษุย์แต่ละคนสามารถประกอบอาชพีได้ 

ที่ขาดอยู่เท่าที่เห็นอยู่ก็คือในด้านช่าง ช่างชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นมัธยม 

และชั้นเตรียมอุดม ต้องการแทบทั้งนั้น
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๓.�การช�าระเงินระหว่างประเทศ
กล่าวสั้นๆ เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศไทยเรา

ในระยะ ๗–๘ ปีท่ีแล้วมานี้ การค้าขาดดุลหรือเรียกว่าเสียเปรียบ 

หมายความว่า เราซื้อของเข้ามามากกว่าที่เราส่งออกไป แต่การช�าระ

เงินเกนิดลุ หมายความว่าเงนิเข้าประเทศมากกว่าเงนิออกประเทศ ฟัง

ดูมันขัดๆ กัน เพราะเหตุว่าคนเราถ้าไปซื้อของเขามากกว่าขายให้คน

อืน่เขา เงินควรจะออกไปมากกว่าทีจ่ะเข้ามา ค�าตอบกค็อืว่าส�าหรบัใน

ประเทศไทยเราได้รับเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และพัสดุครุภัณฑ์จากต่าง

ประเทศชนดิท่ีไม่ต้องจ่ายเงนิปีละมากๆ เฉพาะอย่างย่ิงเมือ่ปีกลายและ

ต้นปีนี้ ของเหล่านี้เมื่อน�าเข้ามากรมศุลกากรก็ตรวจและจดเข้าไปใน

สถติว่ิาเป็นสนิค้าขาเข้า ทัง้ๆ ทีเ่ราไม่ต้องจ่ายเงนิ แต่ส่วนทางด้านการ

จ่ายเงินนัน้ ไม่มกีารจ่ายเงนิจรงิๆ เพราะฉะนัน้ถ้าท่านจะดเูรือ่งการค้า

โดยเฉพาะแล้ว ท่านต้องเอาสถติขิองกรมศลุกากรทีเ่รยีกว่ามลูค่าของ

สินค้าขาเข้า แล้วเอาสิ่งที่เราไม่ต้องจ่ายเงิน คือสิ่งที่เราได้ฟรี สิ่งที่เรา

ได้รับความช่วยเหลอื และสิง่ท่ีเราได้รับกูเ้งนิมาซึง่จะต้องช�าระภายหลงั 

ตัดออกเสีย เมือ่เอามลูค่าสนิค้าขาเข้าลบด้วยสิง่เหล่านีแ้ล้วท่านจะเหน็

ได้ว่า เหลอืไม่เท่าไร เมือ่เหลอืไม่เท่าไรก็เอาไปหกักลบกับสนิค้าขาออก

จะเห็นได้ว่าความจริงนั้นมีการเกินดุล คือ หมายความว่าการค้าของ

เราเป็นไปโดยดี ทั้งนี้ เพราะเหตุว่า Export ของเราดี เฉพาะอย่างยิ่ง

ข้าวโพด และพืชใหม่ๆ ที่เป็นสินค้าส�าคัญที่เราส่งออกไป เมื่อเร็วๆ นี้

เหตุการณ์ปรากฏว่า ดุลช�าระเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เงินตราต่าง

ประเทศเข้าประเทศมาก พดูอย่างหยาบๆ ปี ๒๕๐๘ ทนุส�ารองระหว่าง

ประเทศ คือ เงินตราระหว่างประเทศที่เรามีเป็นอยู ่นั้น เพิ่มขึ้น

ประมาณ ๗๓ ล้านเหรยีญอเมรกินั แต่ ๗ เดอืนแรกของปีนี ้คอื ตัง้แต่

เดือนมกราคมจนถึงปลายกรกฎาคม ทุนส�ารองระหว่างประเทศของ
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เราเพิม่ขึน้ถึง 1๓๐ กว่าล้านเหรยีญอเมรกัิน เวลานีเ้งินส�ารองระหว่าง

ประเทศของเรามีประมาณ ๙๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน ทั้งนี้ จะเห็น

ได้ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามปกติ เป็นไปอย่างรุนแรง ในข้ันนี้เรา

ควรจะดีใจหรือเสียใจ เราควรจะท�าอย่างไรดี ดีใจนั้น จะต้องดีใจแน่ 

แต่ก็เป็นปัญหาในแง่ที่เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารอยู่บ้าง ซึ่งผม

จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖

เวลาทีเ่งนิเข้ามาจากต่างประเทศนัน้ ถ้าเข้ามาในระบบธนาคาร 

กล่าวคอืจะเป็นผูส่้งออกได้รับเงนิ ช�าระสินค้าขาออกของเขากต็าม หรอื

จะเป็นด้วยทหารอเมริกันต้องการที่จะน�าดอลลาร์เข้ามาเพื่อที่จะตั้ง

สนามบินกด็ ีไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างใดผูท้ีน่�าเงนิเข้ามาน้ันจะต้องน�าเข้า

มาผ่านธนาคารพาณิชย์ และธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ที่จะซื้อเงินตรา 

ต่างประเทศโดยช�าระเงนิบาทให้ การช�าระเงนิบาทนัน้ ถ้ามากๆ เข้า 

ธนาคารพาณชิย์มกัจะขาดเงนิ ในเมือ่ขาดเงนิธนาคารพาณชิย์กจ็ะน�า

เอาเงนิตราต่างประเทศน้ันมาขายให้แก่ทุนรกัษาระดบัอตัราแลกเปล่ียน 

หรือท่ีเราเรยีกสัน้ๆ ว่า EEF (Exchange Equalization Fund) EEF 

นัน้อยูท่ีธ่นาคารชาต ิแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของธนาคารชาติ เป็นคล้ายๆ 

กับองค์กรของรัฐบาลซึ่งธนาคารชาติด�าเนินการให้ ในทางปฏิบัติ ผู้

จัดการได้แก่ เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของธนาคารชาติ และมีกรรมการตั้งขึ้น

โดยพระราชบัญญตั ิ๔ คน ประกอบด้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ

คลังเป็นประธาน รัฐมนตรีเศรษฐการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

EEF มีหน้าท่ีรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนตามชื่อที่ได้กล่าวไว้ 

รับซื้อเงินตราต่างประเทศโดยจ่ายเงินบาทให้กับธนาคารพาณิชย์ จึง

เห็นได้ว่าเงินบาทเข้าไปอยู่ในวงการหมุนเวียนในประเทศ ซึ่งจะเป็น

ส่วนเพิ่มให้เกิดความกดดันในด้านเงินเฟ้อถ้าหากผลผลิตไม่เพิ่มข้ึน 

หรือเพิม่ขึน้แต่ไม่ทนักบัความต้องการ โดยเหตนุี ้เมือ่ไม่นานมานีท่้าน
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คงได้อ่านหนงัสอืพมิพ์พบว่า เนือ่งจากเงนิตราต่างประเทศเข้าประเทศ

มากและทุนส�ารองของเราสงู เราจงึได้ลดราคาของเงนิเหรยีญโดยเพิม่

ค่าของเงนิบาทประมาณเหรียญละ ๕ สตางค์ครึง่ แต่เมือ่เดอืนเมษายน

นั้น ได้ลดลงมาครั้งหนึ่งแล้ว ๒ สตางค์ครึ่ง คือ EEF รับซื้อเหรียญ

เงินจากธนาคารพาณิชย์ แต่เดิมมาอัตราเท่าไรผมจ�าไม่ได้แน่แต่ ๒๐ 

บาทกว่า และได้ลดลงมา ๒ สตางค์ครึ่งเมื่อเดือนเมษายน เดือน

สิงหาคมนี้ลดลงไปอีก ๕ สตางค์ครึ่ง แท้จริงควรจะลดมากกว่านี้ แต่

ว่าติดขัดด้วยเหตุผลต่างๆ กล่าวโดยสรุปคือ ถ้าลดมากเกินไปผู้ส่ง

สินค้าขาออกจะล�าบาก

ผมขอย้อนกลับไปพูดใหม่ถึงเรื่อง ท�าไมจึงควรจะลดอัตราแลก

เปลีย่นเงินเหรยีญอเมรกินัให้มากกว่านี ้ทีค่วรจะลดมากกว่านีก้เ็พราะ

เหตวุ่า การด�าเนนิงานของ EEF นัน้จะต้องดใูนด้านของ Demand กบั 

Supply เช่นเดยีวกบัการด�าเนนิการในด้านอืน่ๆ เมือ่มดีอลลาร์มากขึน้ 

เงินไทยมีอยู่เท่าเดิม ก็จ�าเป็นที่จะต้องท�าให้ค่าของเงินบาทสูงขึ้นจึงจะ

ถูกต้องในทางปฏิบัติ ในทางนโยบายนั้นเราก็พยายามที่จะด�าเนินการ

ในแบบนั้น แต่เรื่องนี้มันติดขัดอยู่บางประการ กล่าวคือถ้าหากเราลด

ค่าของเงินดอลลาร์และเพิ่มค่าของเงินบาทให้สูงขึ้นนั้น จะท�าให้พ่อค้า

ส่งออกขาดทุน พ่อค้าน�าเข้าได้ก�าไร ลองคิดดูง่ายๆ ของในตลาดโลก 

1 ดอลลาร์ ถ้าหากเราลดค่าของเงินดอลลาร์ลง โดยให้แลกเปลี่ยนได้

กับเงินบาทต�่าลง แทนที่จะเป็น ๒๐.๗๕ บาท ให้เหลือ ๒๐.๕๐ บาท 

เป็นต้น ถ้าเป็นเช่นนี้พ่อค้าส่งออกก็ขาดทุน แต่พ่อค้าที่น�าเข้านั้นได้

ก�าไร เหตุว่าใช้เงินบาทน้อยลงเพื่อจะไปซื้อของได้ 1 ดอลลาร์ ฉะนั้น

เรื่องนี้จึงมีขอบเขต

ขอบเขตอกีประการหนึง่ คอื Par Value เราเป็นสมาชกิของกอง

ทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ถ้าหากเราจะขึ้นราคาหรือลดราคา

เงินตราต่างประเทศเราท�าได้ภายในขอบเขต คือเขายอมให้ข้ึนลงได้
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ภายใน 1% ของ Par Value ที่เราลงมาถึงจนกระทั่งสุดท้ายนี้ เราลง

มาเต็มสุดเหยียดแล้ว ลงไปต�่ากว่านี้อีกไม่ได้แล้ว ในขั้นต่อไปถ้า

เหตุการณ์รนุแรงข้ึนกว่านี ้คอืหมายความว่าเงนิตราต่างประเทศเข้ามา

มากๆ เช่นนี้ ซึ่งก็เป็นปัญหาทางด้านผมอยู่เหมือนกัน เราอาจจะลด

ค่าของเงินตราต่างประเทศลงไป เพิ่มค่าของเงินบาทขึ้นอีก ในกรณี

เช่นนี้ เราจ�าเป็นต้องไปตกลงกับ IMF เพื่อขอเปลี่ยน Par Value 

๔.�การเงินและการธนาคาร
เรื่องของการเงินและการธนาคารภายในประเทศเป็นเรื่องคาบ

เกี่ยวกับการผลิตและเหตุการณ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การค้าระหว่างประเทศและการช�าระเงนิระหว่างประเทศ ในทางปฏิบตัิ

เราใช้ธนาคารชาตใิห้ดแูลกระแสเงนิให้ด�าเนนิไปด้วยดี วิธีทีจ่ะควบคมุ

กระแสเงินมีอยู่ ๒ ทาง

ทางหนึ่ง ก็ได้แก่การออกธนบัตร ซึ่งประเทศไทยมอบหมายให้

ธนาคารชาติมเีอกสทิธ์ิ ในการออกธนบัตรให้พอเพยีงแก่ความต้องการ

อกีทางหนึง่ กค็มุให้ธนาคารพาณิชย์ว่าจะออกกระแสเงนิไปมาก

น้อยเพียงใด โดยมีการสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ ขยายสินเชื่อหรือ

ควบคุมไม่ให้สินเชื่อมากเกินไป น้อยเกินไป ตามแต่กรณี

การออกธนบัตรให้พอดีกับความต้องการทางเศรษฐกิจของ

ประเทศและความต้องการของประชาชนในทางสังคมและของรัฐบาล

นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวิธีการที่จะออกมากน้อยตามความ

ต้องการเป็นอัตโนมัติอยู่ หรือเรียกว่า Built-in System ที่พูดเช่นนี้

มไิด้หมายความถึงลกัษณะและข้อบังคบัของกฎหมายทีว่่า ถ้าธนาคาร

ชาติจะออกธนบัตรจะต้องเอาธนบตัรเก่ามาแลกธนบตัรใหม่จงึจะออก

ใหม่ได้ หรือมิฉะนั้นจะต้องเอาเงินตราต่างประเทศหรือทองค�าเข้าไป

เป็นทุนส�ารองจงึจะออกเพิม่ได้ ผมไม่ได้หมายความอย่างนัน้ ทีจ่ะต้อง
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ท�าตามกฎหมายกท็�าไป แต่ผมหมายถงึว่าเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าประชาชน

ในเมืองไทยเดือนนี้เดือนหน้าต้องการเงินมากน้อยแค่ไหน เรื่องนี้

อธิบายได้ว่าเรารู้ได้ด้วยวิธี Built-in ดังที่ได้เรียนไว้แล้ว กล่าวคือ ถ้า

ธนาคารพาณชิย์ต้องการเงนิเพราะเหตวุ่าลกูค้าของธนาคารฯ ต้องการ

เงินมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์ก็มาดึงเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไป เพราะธนาคารพาณชิย์ต่างๆ จะต้องมาฝากเงนิทีธ่นาคารชาต ิเมือ่

เขามาดึงไปมาก เราก็จ�าเป็นต้องออกธนบัตรให้มากขึ้นเป็นธรรมดา

อยูเ่อง แต่ในทางปฏบัิตเิรากพ็อจะคาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าเดอืนมถินุายน 

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน เป็นฤดกูาลท่ีธนาคารพาณชิย์และลกูค้า

ของธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ต้องการเงิน ธนาคารพาณิชย์จึงมีเงินอยู่

ในธนาคารมาก เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราก็หดเครดิตและหดเงิน

ตราลงโดยน�าเงินบาทที่ธนาคารพาณิชย์น�ามาเข้าฝากธนาคารชาติ 

หรือมาใช้หนี้ธนาคารชาติ ผลักเข้าไปเป็นทุนส�ารองที่เป็นเงินตราต่าง

ประเทศและเป็นทองค�าออกมา น�ามาเข้าฝ่ายธนาคาร (คือเรามี ๒ 

ฝ่าย ฝ่ายออกบัตร และฝ่ายธนาคาร) ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป 

เฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนธนัวาคมเป็นเดอืนทีพ่ชืผลออกและเป็นเดอืนที่

ธนาคารพาณิชย์จะต้องหาเงินให้ลูกค้าเพ่ือจะไปกวาดกว้านซื้อพืชผล

เพื่อน�าออกไปขายต่างประเทศ ในระยะนั้นธนาคารพาณิชย์จ�าเป็นจะ

ต้องมีเงินบาทมาก เขาก็ต้องมาดึงเอาเงินที่ฝากไว้กับธนาคารชาติให้

มาก ส่วนท่ีไม่มเีงนิฝากไว้มากกเ็อาเงนิตราต่างประเทศเข้ามาขายเพือ่

ท่ีจะเอาเงินบาทออกไป ในระยะนี้เราก็ออกเงินให้มากกว่าขึ้นหน่อย 

มากไปจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ พอถึงเดือนกุมภาพันธ์พืชผลชกั

จะน้อยลง ความต้องการเงนิในด้านพืชผลกน้็อยลง แต่ความต้องการ

เงนิในด้านเสยีการภาษีอากรเพิม่ขึน้ เพราะฉะนัน้ความต้องการเงนิของ

ธนาคารพาณชิย์จงึยงัมอียูต่ลอดไปจนกระทัง่ถงึเดอืนมถุินายน จงึเป็น

สิ่งที่ยืดหดโดยอัตโนมัติในด้านออกธนบัตร
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เมื่อปีที่แล้ว เราออกธนบัตรเพื่อใช้เพิ่มข้ึน มูลค่าถึงหมื่นล้าน

บาทแล้ว ในปัจจุบันนี้เป็นระยะที่ก�าลังหดเครดิต หดเงินธนบัตร ท่าน

จะเห็นได้ว่า ตามประกาศของธนาคารชาติที่ออกมาเป็นประจ�าทุก

สัปดาห์ ธนบัตรที่ออกมามีเพียงประมาณ ๙,๘๐๐ ล้านบาท แต่ถ้า

เปรียบกับปีกลายนี้ ในระยะเดียวกัน ปีนี้ธนบัตรเพิ่มขึ้นผิดสังเกตคือ 

แต่ละปีนั้น ตามปกติโดยเฉลี่ยแล้วมักจะเพิ่มขึ้น ๕๐๐ ล้าน ๖๐๐ 

ล้าน บางปีขึน้ ๓๐๐ ล้านกม็ ีแต่ปีนีเ้พิม่ขึน้ถึง 1,๕๐๐ ล้านบาท ทัง้นี้ 

ก็โดยเหตุเดียวกับที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ คือเงินตราต่างประเทศเข้า

มาก เมื่อเงินตราต่างประเทศเข้ามาก ก็ถ่ายเอาเงินบาทออกมากการ

ออกธนบตัรจึงเป็นวิธหีนึง่ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยท�าหน้าทีใ่ห้รัฐบาล 

เพื่อที่จะควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อย

การควบคุมอีกวิธีหนึ่ง ไม่ใช่วิธีออกธนบัตร เป็นวิธีควบคุม

เครดติของธนาคารพาณิชย์ ในเวลาทีเ่ราต้องการให้ธนาคารพาณชิย์มี

เครดิตให้กู้ยืมมากด้วยอัตราดอกเบ้ียต�่า เราก็ลดอัตราดอกเบี้ยลง 

ธนาคารชาติ ธนาคารพาณิชย์ก็จะพยายามลดดอกเบี้ยตามด้วย ใน

ขณะเดยีวกนัเรากใ็ห้เครดติแก่ธนาคารพาณชิย์ไป เพือ่ธนาคารพาณชิย์

จะได้ให้เครดติแก่ลกูค้า หรอืมอีกีวธิหีนึง่คอื บงัคบัให้ธนาคารพาณชิย์

น�าเงินมาฝากทีธ่นาคารชาต ินีม้อียูใ่นกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์

อยูแ่ล้ว เป็นสัดส่วน ถ้าหากเราต้องการให้ธนาคารพาณชิย์ขยายเครดติ 

เราก็ลดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่บังคับให้เขามาฝากไว้ ลดลงแล้วก็ปล่อยให้

เขาขยายเครดิตได้ ถ้าเราต้องการให้เขาหดเครดิตเพราะเหตุว่าเงินจะ

เฟ้อเรากเ็พิม่อัตราส่วนเงนิส�ารองทีเ่ขาจะต้องมาฝากไว้กับธนาคารชาติ

ให้มากข้ึน ก็ท�าให้เขาจ�าเป็นที่จะต้องหดเครดิตลง ที่ผมกล่าวแต่โดย

ย่อๆ น้ีสรปุได้ว่า กระแสเงนิระหว่างประเทศนัน้เกิดจากการค้าระหว่าง

ประเทศ เกิดจากการท�ามาหากินภายในประเทศ และเกิดจากการ

ด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย์
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๕.�การคลังและการงบประมาณ
เรื่องต่อไปที่เป็นปัจจัยส�าคัญเกี่ยวกับกระแสเงิน คือ การคลัง 

การงบประมาณ การงบประมาณนี้มีส่วนที่จะท�าให้กระแสเงินสูงขึ้น

หรอืต�า่ลง แล้วแต่ว่ารายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมมีากเพยีงใด และ

มีมากน้อยกว่ากันเพียงใด ถ้ารายได้ของรัฐบาลสูงกว่ารายจ่ายในงบ

ประมาณ ก็เท่ากับว่ารัฐบาลดึงเอากระแสเงินจากท้องตลาดเข้าสู่คลัง 

ท�าให้เงนิในท้องตลาดลดลง อาจจะท�าให้เกดิเงนิฝืดได้ ในขณะเดยีวกัน

ถ้าหากรายได้ของรัฐบาลต�่ากว่ารายจ่ายและการที่จ่ายไปได้นั้นก็โดย

อาศยัเงนิคงคลงัอย่างหนึง่ หรอือาศยัเงนิกูจ้ากวงการธนาคารหรอืเงนิ

กูจ้ากธนาคารชาต ิซึง่ท�าให้จ�าเป็นต้องพิมพ์ธนบตัรเพิม่ขึน้ ถ้าเป็นเช่น

นี ้กระแสเงนิท่ีเข้าสู่ท้องตลาดกม็าก ก็อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดเงนิเฟ้อ

ขึ้น ถ้าจะพิจารณากันในแง่เศรษฐกิจก็อาจเป็นได้ทั้ง ๒ ทาง อาจเป็น

ทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อแล้วแต่ว่ารายได้สูงกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายสูง

กว่ารายได้

ท่ีเรียกว่ารายได้นัน้ ขอทวนความเข้าใจอีกครัง้หนึง่ว่า หมายถึง

เงินภาษีอากรและเงินได้จากรัฐวิสาหกิจไม่รวมถึงเงินกู้ ถ้ารวมถึงเงิน

กู้นี้เราเรียกว่ารายรับ รายรับ คือ รายได้บวกกับเงินกู้

ในระยะ ๗–๘ ปีที่แล้วมานี้ รัฐบาลถือนโยบายงบประมาณที่

ถกูต้องประการหนึง่คอืวางงบประมาณไว้โดยให้มรีายได้พอคุม้กบัราย

จ่ายพอสมควร และกู้จากต่างประเทศและกู้ภายในประเทศประเภทที่

ไม่ท�าให้เกิดเงินเฟ้อ หมายความว่ากู้จากธนาคารออมสิน ธนาคาร

เอกชนและกู้จากมูลนิธิของเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้กู้จากธนาคาร

ชาติเลยในระยะ ๗–๘ ปีที่แล้วมา รัฐบาลตั้งนโยบายไว้ดีในด้านงบ

ประมาณ แต่มีเหตุการณ์อยู่อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยรัฐบาล (และในขณะ

เดียวกันก็เป็นการต�าหนิเจ้าหน้าที่รัฐบาลด้วย) คือแผนพัฒนาต่างๆ 
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นั้น กระทรวงทบวงกรมมักด�าเนินการไปไม่ดี ยกตัวอย่าง เช่น การ

สร้างทาง กรมทางตั้งงบประมาณไว้ 1๐๐ แท้จริง บางปีจ่ายได้เพียง 

๖๐–๗๐ ทีพ่ดูนีเ้ป็นอตัราเปอร์เซน็ต์ของการตัง้งบประมาณ เมือ่ตัง้งบ

ประมาณรายจ่ายไว้แล้ว จ่ายได้เพียง ๖๐% ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องกู้เงิน 

ในระยะ ๗–๘ ปีทีแ่ล้วมาน้ีเสถียรภาพของการคลงัด ีคือรฐับาลไม่ต้อง

กู้เงินมามากนักไม่ท�าให้เงินเฟ้อ ทั้งนี้ก็เนื่องจาก ๒ ประการ ประการ

หนึ่งตั้งงบประมาณไว้ดี แต่อีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นของที่ไม่ดี คือจ่าย

พัฒนาไม่ค่อยได้ดีนัก

ส�าหรบังบประมาณปี ๒๕1๐ นี ้ท่านทัง้หลายคงจะทราบดแีล้ว

ว่า รฐับาลตัง้งบประมาณไว้สงูเหลอืเกนิเพราะเหตจุ�าเป็นหลายประการ 

ประการที่ 1 ซึ่งคนโดยมากไม่ค่อยจะรู้กัน คือ ครบก�าหนดช�าระหนี้

ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จ�าเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้พันกว่าล้าน

บาทส�าหรับช�าระหนี้ ข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีความส�าคัญอะไรนัก 

ความจ�าเป็นประการที่ ๒ ที่ท�าให้รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณสูง ก็

เนือ่งจากระหว่างนีก้�าลงัมคีวามไม่ปกตทิางชายแดน และกม็เีหตกุารณ์

ทางทหารเป็นที่น่าวิตกอยู่ ก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในด้านทหารและ

ต�ารวจอยู่มาก อีกประการหนึ่ง ปี ๒๕1๐ เป็นปีต้นของแผนพัฒนา 

๕ ปี ก็จ�าเป็นที่จะต้องจ่ายลงทุนในปีแรกมาก แต่สรุปความลงไปแล้ว 

งบประมาณของแผ่นดนิปีนีม้รีายจ่ายสงูมากเป็นพเิศษ และถ้าจ่ายจรงิ

โดยไม่เพิ่มภาษีอากรแล้วก็จ�าเป็นที่จะต้องกู้เงินเป็นจ�านวนมาก และ

ตัง้ใจไว้ว่าจะกูด้ะไปหมดตัง้แต่ธนาคารพาณชิย์ ธนาคารชาต ิธนาคาร

ออมสิน และจะเอาเงินทุนส�ารองมากู้ด้วย ความจริงผมก็ได้ร่วม

พจิารณากบัเขาโดยตลอดมา แต่ผมรูส้กึว่ามองจากแง่ของผมแล้วเหน็

ว่า เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วก็จ�าเป็นจะต้องท�า ที่ธนาคารชาติต้อง

เพิ่มเงินกู้ให้แก่รัฐบาล จ�าเป็นท่ีจะต้องพิมพ์ธนบัตรเพิ่มข้ึน แม้แต่

ทุนส�ารองเอง ถ้าหากจ�าเป็นก็จะเอามาใช้
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ในเร่ืองนี้มีอยู่ข้อหนึ่งขอยืนยันอยู่เสมอว่า รัฐบาลจ�าเป็นที่จะ

ต้องขึน้ภาษอีากรด้วยเมือ่จ�าเป็นต้องใช้จ่าย เมือ่มภียัมาถงึแผ่นดนิ เมือ่

จะต้องพัฒนาแล้วจะใช้เงินกู้อยู่อย่างเดียวไม่ได้ เพราะจะเป็นการปัด

ภาระของคนปัจจุบันนีไ้ปให้ลกูหลานมาช�าระแทน นัน่ประการหนึง่ อกี

ประการหนึ่ง จะท�าให้เงินเฟ้อถ้าหากว่ากู้มากเกินไป แต่รู้สึกว่าเท่าที่

รัฐบาลได้ประกาศออกมาว่าจะไม่พยายามเพิ่มภาษีนั้น ผมเข้าใจว่า

ภาษีคงจะเพิ่มขึ้นบ้างหรอก ขณะนี้ฟังๆ ดูยังสับสนอยู่

หนีส้นิของรฐับาลความจรงิมีเรือ่งวพิากษ์วจิารณ์กนัอยูเ่สมอว่า 

มอียูม่ากมายทเีดยีว เรือ่งนีไ้ม่ทราบว่าท่านทัง้หลายทราบเร่ืองแค่ไหน 

เราเกรงกันเหลือเกินในกระทรวงการคลัง สภาพัฒนา และธนาคาร

ชาต ิเราเกรงเร่ืองหนีสิ้นแผ่นดินมาก เราได้เสนอรัฐบาลให้ตัง้กรรมการ

ขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า อ.พ.น. เป็นอนุกรรมการของกรรมการบริหาร

สภาพัฒนา มีหน้าที่พิจารณาการก่อหนี้ของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลจะออก

พันธบัตรหรือจะไปขอกู้จากต่างประเทศ อ.พ.น. มีหน้าที่พิจารณาวาง

หลกัเกณฑ์ว่าควรจะมวีงเงนิกูเ้ท่าใดจะกูอ้ย่างไร อ.พ.น. นีเ้ท่าทีท่�ามา

กท็�าได้ส�าเรจ็บางประการ เรือ่งทีต่รงไปตรงมา เช่น การกูเ้งนิธนาคารโลก 

การกู้เงินจากสหรัฐอเมริกา จากเยอรมนี อ.พ.น. ได้พิจารณา แต่มี

อยู่หลายเร่ืองทีร่ฐับาลไม่อยากให้ทราบ จนกระท่ังไปท�ามาเสรจ็แล้วจึง

รู้ ตวัอย่างเช่น ไปเป็นหนีส้นิเดอเกรมองต์ส�าหรบัท�าน�า้ประปา อ.พ.น. 

กไ็ด้แต่เพยีงจดบัญชไีว้ หรอืการซือ้เรอืจากญีปุ่น่เอามาเดนิเรอื รฐับาล

กไ็ม่ได้ให้เราพจิารณา กไ็ปซือ้ด้วยเงนิผ่อน แล้วเรากจ็ดบญัชไีว้เท่านัน้ 

แต่ส่วนใหญ่นัน้ อ.พ.น. ท�างานได้เป็นผลส�าเรจ็ดพีอสมควร จะเหน็ได้

ว่า หนี้สินของเราเวลานี้เฉพาะในต่างประเทศมีประมาณทั้งสิ้น ๒๐๕ 

ล้านเหรียญอเมริกัน ในจ�านวนน้ีประมาณ ๓๘ ล้านเหรียญอเมริกัน

รัฐบาลกู้มาโดยตรงหรือเป็นหน้ีสินโดยตรงรวมท้ังเดอเกรมองต์ด้วย 

แต่อีกประมาณ 1๒๐–1๓๐ ล้าน หรือ 1๗๐ ล้าน รัฐวิสาหกิจ มีการ
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ไฟฟ้ายันฮี ท่าเรือ การรถไฟ เป็นผู้กู้ และรัฐบาลค�้าประกัน

หนี้ต่างประเทศมีเพียง ๒๐๐ ล้านเหรียญ ถ้าไปเทียบกับเงิน

ส�ารองที่เรามีอยู่ ๙๐๐ ล้านเหรียญแล้วจะเห็นว่าไม่มากเลย ถ้าเราจะ

ล้างหน้ีก็ได้ แต่อย่าไปล้างมันเลยเพราะเหตุว่าทุนส�ารองของเราก็ได้

ดอกเบี้ยมาเหมือนกัน ๕–๖% แต่การที่เรากู้เขานี้ ถ้ากู้อย่างเดอเกร- 

มองต์ไม่ดี ถ้ากู้อย่างธนาคารโลกละก็ดี เพราะเขามาดูโครงการของ

เรา มาตรวจดูว่าโครงการของเราด�าเนินการไปด้วยดี ไม่มีการตุกติก

จะต้องมี International Bidding ไม่มีทางเข้าท้ายครัวกันได้ เพราะ

ฉะนัน้การกูเ้งนิจากธนาคารโลกหรอืจากประเทศต่างๆ เราได้อาศยัเขา

ช่วยตรวจตราการด�าเนินการของเราให้เป็นการแน่นอนดี

เมื่อเร็วๆ นี้ การไฟฟ้ายันฮีเสนอโครงการไปยังสภาพัฒนา

เศรษฐกิจ จะขยายงานในระยะ ๔ การไฟฟ้ายันฮีขยายโครงการมา

แล้ว ๓ ระยะ ในการขยายระยะที่ ๔ การไฟฟ้ายันฮีจ�าเป็นจะต้องซื้อ

หรือกู้เงินจากต่างประเทศ 1๕ ล้านเหรียญอเมริกัน เมื่อเรื่องมาถึง

กรรมการบริหาร ผมได้ร่วมพิจารณาอยู่ด้วย ก็ได้ความคิดว่า เวลานี้

เราก�าลังมั่งคั่งอยู่ในเรื่องเงินตราต่างประเทศ อย่าไปกู้เงินเขาให้เต็มที่

ถงึ 1๕ ล้านเหรยีญอเมรกินัเลย กูแ้ต่เพยีงเอาไว้เป็นชือ่ให้ธนาคารโลก

เขาสนใจที่จะมาตรวจตราเรื่องต่างๆ ให้มันเป็นไปโดยดีบ้าง และผมก็

เลยรับไว้ 1๐ ล้านเหรียญอเมริกัน กู้จากทุนส�ารองเงินตรา คณะ

รฐัมนตรกีล็งมตอินมุตั ิทัง้นี ้เป็นตวัอย่างว่าในเวลานีเ้ราพยายามทีจ่ะ

ท�าให้หนี้ต่างประเทศมีน้อย ไม่มากนัก และแต่ละปีนั้นเราวางก�าหนด

เกณฑ์ไว้ว่า export earning หรือการส่งสินค้าขาออกไปแล้วก็ได้เงิน

ตราต่างประเทศมานั้น เราก็สามารถกันเอาไว้ว่า ไม่เกิน ๕% ที่จะ

ช�าระหนี้ต่างประเทศ นี่เป็นหลักเกณฑ์ที่เราวางไว้ เช่นปีนี้ หนี้เรา

จ�าเป็นจะต้องช�าระท้ังต้นและดอกเบ้ียนั้น ไม่เกิน ๕% ของมูลค่า 

export ที่เราจ่ายไปต่างประเทศ
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สรุปแล้ว เร่ืองหนี้สาธารณะของประเทศไทยเวลานี้เรามีทาง 

คุ้มกันอยู่ มีทางที่จะท�าให้ไม่มากนัก ที่ผมหวาดเกรงอยู่ก็ในแง่ของ 

การที่จะท�าให้เกิดเงินเฟ้อ ดังที่ได้กล่าวไปเมื่อครู่นี้ ในงบประมาณปี 

๒๕1๐ เพราะท�าให้เกดิเงนิเฟ้อแล้ว การด�าเนนิงานในด้านพฒันากจ็ะ

เป็นไปไม่ได้

๖.�เสถียรภาพและการพัฒนา
ก่อนจบ ผมขออธบิายถึงเรือ่งนโยบายทีเ่ก่ียวกับเสถยีรภาพเงนิ

ตราและเรื่องค่าครองชีพสักเล็กน้อย วิธีการทางเศรษฐกิจนั้น ถ้ามอง

ในแง่เครื่องอุปโภคบริโภคที่จะผลิตขึ้นมา ก็ไม่มีปัญหา จ�าเป็นจะต้อง

ท�าให้เพ่ิมขึน้ทกุทเีพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ เรยีกในภาษาอังกฤษว่า Steady Growth 

ต้องท�าให้ GNP สงูขึน้อยูเ่สมอ แต่การท่ีท�าให้ GNP สงูขึน้นี ้ต้องมี

น�้ามันหล่อเล้ียง เหมือนกับเราเดินรถน่ันเอง จ�าเป็นจะต้องมีน�้ามัน

หล่อลื่น น�้ามันหล่อลื่นในกรณีน้ีได้แก่ เงิน ถ้าหากว่าน�้ามันหล่อลื่น

น้อยไป กท็�าให้เครือ่งจักรในการด�าเนนิการน้ันฝืด หรือเรยีกว่า เงนิฝืด 

เมือ่สภาพเงินฝืดมขีึน้ ความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกจิกไ็ปช้า เป็นการ

ถ่วงความเจริญ แต่ถ้าหากว่าน�้ามันหล่อลื่นหรือเงินนั้นมากเกินไป 

ความลื่นจะท�าให้เครื่องจักรเดินไม่ดีเหมือนกัน คือท�าให้เกิดเงินเฟ้อ 

และเงินเฟ้อในกรณีน้ีจะท�าให้สินค้าขาดตลาด ท�าให้สินค้าราคาแพง

และท�าให้ค่าจ้างแพง ที่น่ากลัวมากก็คือ เมื่อสินค้าแพง สมมุติว่าข้าว

แพง ค่าจ้างก็ต้องข้ึน เมื่อค่าจ้างขึ้นสินค้าก็แพง และเมื่อสินค้าแพง  

ค่าจ้างกแ็พงขึน้อกี หมนุเวียนกนัไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ห้ามล้อไม่อยู ่ทัง้

เงินฝืดและเงินเฟ้อ จึงท�าความเสียหายให้มาก แต่ที่นักเศรษฐศาสตร์

ส่วนใหญ่ในเวลานี้บอกว่าเงินฝืดนั้นร้ายมาก แต่เงินเฟ้อนั้นถ้าหากว่า

มอียู่นดิหน่อย หมายความสนิค้าเพิม่ขึน้เลก็ๆ น้อยๆ อย่าไปกลวั อาจ
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ท�าให้บ้านเมอืงเจรญิได้ หรอือกีนยัหนึง่ ถ้ารฐับาลจ่ายเงนิมากกว่าราย

ได้บ้างเล็กน้อย ก็ไม่เป็นอะไร

ความเหน็ของนกัเศรษฐศาสตร์ดงักล่าวนัน้กถ็กู แต่การทีร่ฐับาล

มีงบประมาณขาดดุลนั้น อย่าลืมว่ารัฐบาลเคยตัว เคยเป็นมาแล้ว คือ 

มีงบประมาณขาดดุลปีนี้ได้ ท�าไมปีหน้าจะมีไม่ได้ และเมื่อมีแล้ว ผล

ร้ายมกัสะสมกนัขึน้มากจะท�าให้นโยบายในการทีเ่ราจะรกัษาเสถยีรภาพ

ไม่ให้เงินเฟ้อเกินไป ไม่ให้เงินฝืดเกินไปนั้นเสียหาย เพราะฉะนั้นจึง

จ�าเป็นที่จะต้องดูด้วยความรอบคอบ ต้องพยายามคิดให้เลยไปถึง 

แผน ๕ ปีในเวลานี้ ถ้าหากว่าเราเริ่มแผน ๕ ปีในเวลานี้ ด้วยนโยบาย

ท่ีจะกู้เงินมาก แต่หารายได้ทางภาษีอากรของรัฐบาลเพียงส่วนน้อย  

ก็จะท�าให้ฐานของรายได้ของสินค้าของภาษีอากรนั้นต�่าลง ต้ังแต่เริ่ม

แผนพัฒนา ๕ ปี ใน ๕ ปีข้างหน้านั้นถ้าเราต้องกู้ปีนี้มาก ผมก็คิดว่า

ในปีต่อๆ ไปทั้ง ๔ ปีหลังจากปีนี้จะต้องกู้มากขึ้นทุกปี ผลก็คือ จะ

ท�าให้แผนพัฒนาเสียหมด เพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงเรื่องนโยบายรักษา

เสถียรภาพไปตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ปีแรกแล้วจะท�าให้เกิดประโยชน์ทั้ง ๕ 

ปี และผลสุดท้ายผมคิดว่ารัฐบาลไม่มีทาง นอกจากจะต้องหารายได้

เพิม่ขึน้ นอกจากจะยอมรับว่าบ้านเมอืงก�าลงัถูกคกุคามและบ้านเมอืง

ก�าลงัจะพฒันา เพราะฉะนัน้ประชาชนทีร่กัชาตคิวรจะเสยีภาษใีห้มาก

ขึ้นหน่อย ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนราษฎรมากนัก และในขณะ

เดยีวกนัรฐับาลกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องท�า ๒ ประการเกีย่วกบัภาษอีากรและ

รายจ่าย

ข้อหน่ึง จ�าเป็นทีจ่ะต้องพยายามเกบ็ภาษอีากรให้รัดกมุ ให้เกดิ

ความยุติธรรมในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกัน ก็จะท�าให้ผู้เสียภาษียินดี

เสียภาษีให้

อีกข้อหนึ่ง ก็คือ รัฐบาลจ�าเป็นที่จะต้องประหยัดรายจ่าย และ

จ�าเป็นที่จะต้องดูแลให้รายจ่ายนั้นเป็นไปโดยไม่รั่วไหล ไม่ให้เกิดเรื่อง
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รัว่ไหลครกึโครมขึน้มาอกี ถ้าหากว่าเกดิเรือ่งอย่างน้ันแล้ว เรือ่งอะไร

จะต้องไปเกณฑ์ให้ราษฎรเสียภาษีเพือ่ท่ีจะให้เข้ากระเป๋านายกรฐัมนตรี

และรฐัมนตรบีางท่าน อย่างนัน้กท็�าให้การปกครองบ้านเมอืงเป็นไปโดย

ไม่ด ีเร่ืองการรักษาเสถียรภาพของเงนิตรานี ้เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของผม 

และในเวลาน้ีท่านทัง้หลายคงจะเหน็แล้วว่า สภาพการณ์เป็นทีน่่าวติก

อยู่ แต่ไม่ถงึกบัเป็นวกิฤตจนเกนิไปนกั กล่าวคอื โดยทัว่ๆ ไปในถิน่ที่

มกีารลงทุนในด้านการทหารกด็ ีในด้านเอเชี่ยนเกมส์ก็ดี ในด้านงาน

แสดงสินค้านานาชาติก็ดี ค่าจ้างก็แพง วัสดุก่อสร้างก็แพง ซีเมนต์หา

ยาก ไม้หายาก เหล่านี้เป็นลักษณะของเงินเฟ้อ แต่ตราบใดที่ยังเป็น

อยู่เฉพาะท้องถิ่น หรือเป็นแต่บางประเภท เราก็เอาไม้อัดมาจากต่าง

ประเทศ ถ้าขาดแคลนอะไรบ้าง หรือที่แพง ก็พยายามท่ีจะน�าสินค้า

จากต่างประเทศมา แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลย่ิงท�าเงินเฟ้อให้มีการงบ

ประมาณขาดดุลมากขึน้ จะท�าให้เงนิเฟ้อเหล่านีแ้รงขึน้ และถ้าแรงขึน้

แล้ว สนิค้าแพงขึน้ และจะท�าให้เหตุการณ์ต่างๆ รวนเรไปหมด วธีิแก้ไข

เหน็จะมอียู่หลายประการ คอืวิธแีรก พยายามทีจ่ะดงึดดูเงนิประชากร

ให้เข้าสู่รัฐให้มากสักหน่อย ดังได้กล่าวมาแล้ว คือ ด้วยการ saving 

โดยให้เขามาซื้อพันธบัตรมากขึ้น วิธีที่ ๒ นี้จะต้องระงับธนาคารชาติ

ในด้านให้ธนาคารพาณชิย์กูย้มืเอาไปให้ลกูค้าของเขา คอื หมายความ

ว่า เงินท่ีควรจะน�าไปใช้ให้แก่เอกชนนั้น ต้องต้อนมาหารัฐบาลหมด 

จะท�าให้เสถยีรภาพดขีึน้หน่อย แต่จะเสยีหายมากในด้านการประกอบ

อาชพีของเอกชน อกีวิธหีนึง่กค็อื ถ้าหากว่ารฐับาลไม่ขึน้ภาษ ีกจ็�าเป็น

ท่ีจะต้องให้วางนโยบายว่าจะต้องยอมให้การค้าขาดดลุ คอืหมายความ

ว่าจะต้องสั่งสินค้าเข้ามามากๆ อย่างที่ผมเรียนมาแล้วเรื่องซีเมนต์มัก

ขาดอยู ่กต้็องสัง่ซีเมนต์เข้ามามาก เวลานีม้นัลามมาถงึเนือ้โคแล้ว ลาม

มาถงึสิง่ท่ีเราใช้อยูปั่จจุบนั ถ้าเป็นเช่นนีจ้รงิๆ แล้ว ผมเหน็ว่ามทีางแก้

คือ ยอมให้การค้าขาดดลุ หรอืหมายความว่ายอมให้สนิค้าเข้ามามากๆ 
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อาจจะเป็นประโยชน์หลายทางและทั้งในด้านแก้เงินเฟ้อด้วย เป็น

ประโยชน์ข้อที่ว่าเรามีสินค้าอยู่ในประเทศมากๆ ในยามที่ก�าลังเกรง

กลัวศึกอยู่นี้ อาจจะเป็นประโยชน์ ยกตัวอย่าง เช่น สมมุติว่าถ้าหาก

ในปีหน้านี้เราเกิดเป็นเหมือนอย่างเวียดนาม (หวังว่าคงไม่เป็น) ถ้า

หากว่าเรามีอาหารเครื่องกระป๋องในสต๊อกตามร้านต่างๆ อยู่มากพอ 

เราก็ยังมีทางหายใจอยู่ได้ประมาณ ๓ เดือนก่อนท่ีจะไปคิดถึงเรื่อง

วางแผนทีจ่ะควบคมุเศรษฐกจิให้ราบรืน่ หรอือกีนยัหนึง่เป็นประโยชน์

แก่สถานการณ์ในทางการเมอืงและการทหารด้วย เพราะฉะนัน้ในเวลา

นี้ ผมจึงได้พยายามให้รัฐบาลผ่อนคลายการควบคุมสินค้าขาเข้า ตรง

กนัข้ามยงัเคยเย้าท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศว่า ก.ส.อ. 

ท่ีท่านเป็นประธานอยู่นั้น ต้องเปลี่ยนเป็น ก.ส.ข. คือแทนที่จะเป็น

กรรมการส่งเสรมิสนิค้าออก ควรจะเป็นกรรมการส่งเสรมิสนิค้าขาเข้า 

เพราะเหตุว่านโยบายการเงินเวลานี้เป็นเรื่องที่จะต้องส่งเสริมสินค้า 

ขาเข้าอยู่ อย่างไรเราก็จ�าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสินค้าขาออกอยู่เสมอ

๗.�ค�าถามและค�าตอบ

ก่อนสงครำมค่ำของเงินบำทสูงกว่ำปัจจุบันมำก มีเหตุผลอย่ำงไรท่ี

ภำยหลังสงครำมเรำจึงไม่อำจท�ำให้ค่ำของเงินบำทเท่ำเดิมได้ ถ้ำ

พยำยำมท�ำให้ค่ำเท่ำเดิม จะเกิดผลเสียผลดีอย่ำงไรบ้ำง

ก่อนสงครามเงินบาท 11 บาท เท่ากับ 1 ปอนด์ แต่หลัง

สงครามเวลานีอ้ย่างดท่ีีสุดประมาณ ๕๗ บาทต่อ 1 ปอนด์ หมายความ

ว่า เสือ่มลงไปประมาณ ๕ เท่า ส่วนค่าภายในนัน้ เมือ่ก่อนนีก๋้วยเตีย๋ว

ชามละ ๕ สตางค์ เด๋ียวนีป้ระมาณ ๒–๓ บาท หมายความว่าประมาณ 

๔๐ เท่า แต่สินค้าบางอย่างภายในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นราคา

แบบก๋วยเตี๋ยว คงจะขึ้นไปบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่ขึ้นก็มี รวมแล้วค่าของ
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เงินบาทปัจจบัุนนีถ้้าเทยีบกบัเมือ่ก่อนสงครามผมคิดว่าลดลงประมาณ 

๒๐ เท่าหรือ 1๕ เท่า นีค่อืค่าของเงนิบาทภายใน ท่านทัง้หลายคงเหน็

แล้วว่า ถ้าเราจะพิจารณาค่าของเงนิบาทน้ีจะต้องพจิารณาทัง้ภายนอก

และภายใน จะเห็นว่าปัญหามันยุ่งยากมากกว่าปัญหาข้อที่ว่า ควรจะ

พจิารณาเพ่ิมค่าของเงนิบาททนัทหีรอืว่าควรจะลดลง วธิคีดิในด้านการ

เงนิน้ัน จะถูกหรือผดิกแ็ล้วแต่ จะคิดว่ามุง่หวังผลในปัจจบัุนและอนาคต 

ส่วนการท่ีคดิจะย้อนกลบัไปสูอ่ดตีนัน้ ไม่ค่อยเป็นประโยชน์นกั ท�านอง

เดียวกับปลูกเรือนผิดคิดไปจนตัวตาย แต่ถ้าสมมุติเอาว่า รัฐบาลเกิด

มีความเห็นว่าอยากจะท�าให้ค่าของเงินบาทกลับไปสู่ค่าเดิม เราก็ต้อง

พจิารณาดวู่าค่าภายนอกหรอืค่าภายใน สมมตุว่ิาจะเอาค่าภายนอก จะ

ท�าให้เงินบาท 11 บาท เท่ากับ 1 ปอนด์ ผลก็คือว่า โดยเหตุที่ต้นทุน

การผลิตของสินค้าขาออกของเรามันเป็นอยู่เช่นนี้แล้ว มันแก้ไขไม่ได้ 

กเ็ท่ากบัว่าเราท�าให้พ่อค้าส่งออกนัน้ขาดทุน เพราะเหตวุ่าแทนทีจ่ะขาย

ของราคา 1 ปอนด์แล้วได้เงินบาทมา ๕๐ กว่าบาท กลับจะต้องได้

เพยีง 11 บาท นีแ่หละครบั ถ้าจะแก้ไปแบบนัน้ พ่อค้าขาออกขาดทนุ

แน่ และอกีด้านหนึง่การสัง่สินค้าขาเข้ามากเ็ลยเฟ้อใหญ่ เพราะเหตวุ่า

ในเวลานีส้มมตุว่ิา ราคานมกระป๋อง 1 กระป๋องราคา ๒ บาท ถ้าเรา

เปลีย่นค่าของเงนิบาทลงไปให้แพงขึน้ 1 ปอนด์ลงไป ๕ เท่า ท�าให้นม

กระป๋องแทนที่ราคาจะเป็น ๒ บาท ก็กลายเป็นต้นทุน ๕๐ สตางค์ 

หรอืน้อยกว่านัน้ ในกรณเีช่นนีก้จ็ะท�าให้ส่งสนิค้าขาเข้าเข้ามามาก เมือ่

ส่งเข้ามามากแล้วพวกที่ส่งออกก็ล�าบาก ถ้าเป็นเช่นนี้ ดุลการค้าและ

ดุลการช�าระเงินของเราก็จะเกิดหายนะในไม่ช้า เพราะฉะนั้นถ้ามอง

จากแง่ของเงนิทีจ่ะเปลีย่นค่าของเงนิบาททีเ่ทยีบกบัค่าของเงนิตราต่าง

ประเทศแล้ว ถ้าจะท�าให้ฝืนกลบัไปอยูส่ภาพอย่างเมือ่ก่อนสงคราม จะ

ท�าไม่ได้เลย และจะเสียหายมาก จอมพล ป. ท่านเคยท�าเมื่อ พ.ศ.

๒๔๙๖ ท่านลองท�าดู แต่ไม่ถึงปอนด์ละ 11 บาท ท่านฝืนลงมาถึง
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ปอนด์ละ ๓๕ บาท โดยเรียกว่าปอนด์เสรี แล้วก็เคยขายเงินปอนด์ให้

ธนาคารเพื่อเอาไปใช้เพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามา เวลานั้นคือ

ก่อน พ.ศ.๒๔๙๖ เรามัง่คัง่พอสมควร เพราะเหตุว่าเขาขายข้าวได้มาก 

สงครามเกาหลีท�าให้ยางและดีบุกราคาดีมาก เรามีทุนส�ารองมากที

เดียว ไม่ถึงกับขั้นปัจจุบันนี้ ผมเข้าใจว่ามีอย่างน้อยก็ประมาณ ๒๐๐ 

ล้านเหรียญ วอดหมดและก็รั่วไหล นี่เป็นบทเรียนที่แพงอยู่มาก ผม

จึงได้พยายามเรียนให้ทราบว่าเรื่องทุนส�ารองนี้ต้องระวังอยู่มาก มัน

หมดไปได้เร็วๆ เข้ามาได้เร็วในตอนนี้แต่เวลาปกติเข้ามาช้าเพราะเหตุ

ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องดุลการค้า

ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องค่าของเงินบาทตามค่าภายในบ้าง เราจะท�า

แบบฝรั่งเศสที่เดอโกลท�าก็ได้ กล่าวคือ ถือเสียว่าเงินบาทในปัจจุบันนี้ 

1 บาท เท่ากับ ๕ สตางค์เท่านั้น แล้วก็เรียกบาทใหม่เสียโดยเอาใบ

ละ ๒๐ ปัจจุบันนี้มาตีราคาเป็นใบละบาทอย่างนั้นก็ท�าได้ แต่ว่าจะมี

ประโยชน์อะไร ผมยังสงสัย เพราะเหตุว่าถ้าจะท�าเช่นนั้น เงินเดือน

ข้าราชการหรอืเงนิเดอืนพนกังานต่างๆ ก็ต้องตรีาคาลดลงเช่นเดยีวกัน 

จะเรียกว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น ท่านทั้งหลายคงเข้าใจดี หมายความว่าที่

เรารับกันอยู่ตีเสียว่า ๓,๐๐๐ บาท ก็ต้องเหลือ 1๕๐ บาท มันไม่

ท�าให้อะไรดีขึ้นเลยเพราะเหตุว่า เท่ากับเราจะหารทุกสิ่งทุกอย่างด้วย 

๒๐ ที่กลัวมากก็คือ อาจจะหารไม่ครบ ถ้าหารไม่ครบแล้วจะล�าบาก 

เช่นพวกที่มีอาชีพอิสระ เช่น ค่าเช่าบ้านหรือรับบ�านาญ ถ้าหากน้อย

เกนิไปหรอืไม่หารเลยกก็�าไร ถ้าหารมากเกินไปก็ขาดทนุ เพราะฉะนัน้ 

ผมเห็นว่าไม่สู้จะมีประโยชน์นัก แต่ท่านอาจจะถามว่าถ้าเช่นนั้นท�าไม

เดอโกลถึงได้ท�าส�าเร็จ ในเมื่อในเวลาที่เขาตีราคาฟรังก์ใหม่ ค�าตอบก็

คอื ไม่ได้ส�าเร็จด้วยเหตท่ีุเขาตรึงราคาเงินฟรงัก์ใหม่ ท่านทัง้หลายคงจะ

จ�าได้ว่าท่ีเดอโกลท�าส�าเร็จนั้นเพราะเหตุว่าเลิกรบกันที่แอลจีเรีย เม่ือ

เลิกรบกันที่แอลจีเรียค่าใช้จ่ายในการทหาร ในการต�ารวจ ในการรบ
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๕๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กันนั้นก็ดีขึ้นไม่ต้องจ่าย แล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องค่าจ้าง

ภายในประเทศของเขาให้มั่นคงดี เพราะฉะนั้นเขาถึงท�าส�าเร็จได้ ผม

เข้าใจว่าที่เขาตีราคาใหม่นั้นเป็นไปโดยที่ Psychological factor 

มากกว่า คอื หมายความว่าต่อไปนีเ้ราจะเปลีย่นศักราชใหม่ แม้แต่เงนิ

ฟรงัก์กย็งัเป็นเงนิฟรังก์ใหม่ซ่ึงมรีาคาสงูกว่าเดิม ทนีีถ้้าพดูถงึสามญัชน

ทั่วไป ก็รู้สึกเลื่อมใสแล้วก็ด�าเนินนโยบายใหม่ โดยตั้งงบประมาณไว้

น้อยส�าหรับการทหาร ฝรัง่เศสกไ็ปส�าเรจ็ นีผ่มหวงัว่าทีผ่มตอบค�าถาม

ข้อนี้คงจะได้ครบถ้วนแล้ว 

ข้อท่ี 1 ท่ีว่า ค่าครองชีพของประเทศทีเ่จรญิมากขึน้กย็งัมคีวาม

โน้มเอียงไปในทางที่สูงขึ้น ในการนี้ปัญหาปัจจุบันในเรื่องค่าของเงิน

บาทที่ผมได้เรียนไว้เมื่อวานนี้ว่า เวลานี้เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์

แล้วเราเพิ่มอัตราขึ้นมา ๕ สตางค์กว่า รวมทั้งเมื่อเดือนเมษายน เพิ่ม

ข้ึนมา ๘ สตางค์ ๘ สตางค์ใน ๒๐ บาท นีก่เ็ป็นเปอร์เซน็ต์ไม่มากนกั 

แต่มันก็ยังกระทบกระเทือนพวกพ่อค้าที่ส่งออกอย่างที่ผมได้เรียนไว้ 

เวลาท่ีเรามาพิจารณากันดูนั้น เราก็พิจารณาเรียงไปว่าข้าวไม่ค่อย

กระทบกระเทอืนนกั เพราะเหตวุ่าราคาแพง แล้วกป็ระจวบกบักระทรวง

เศรษฐการก�าลงัมนีโยบายทีจ่ะไม่ค่อยให้ข้าวออกไป เพราะข้าวภายใน

ประเทศแพงก็ไม่เสียหายอะไร ดีบุกราคาก�าลังดีเลิศ เพราะฉะนั้นไม่

เสียหายไม่ล�าบาก มนัส�าปะหลงักห็มดฤดพูอดใีนเวลาทีเ่ราเพิม่ค่าของ

เงินบาท เพราะฉะนั้นพ่อค้าส่งออกในปีนั้นไม่เดือดร้อน พวกปอพวก

ไร่เกบ็เกีย่วมากพอ ท่ีเป็นห่วงอยูม่ากกเ็ร่ืองยางเพราะยางก็ยงักระปลก

กระเปล้ียอยู่ ก�าลังจะล�าบาก ราคาลดลงเร่ือยๆ หรือไม่ลดก็ต�่า ถ้า

เช่นนั้นจะท�าให้พ่อค้าชาวสวนยางและผู้ส่งยางออกล�าบาก อันนี้เราก็

พยายามแก้โดยเกบ็อากรยางขาออกต�า่ โดยกรมศลุกากรและกระทรวง

การคลงัประกาศราคายางทีจ่ะให้เสยีภาษีต�า่ลง เมือ่เขาเสยีภาษตี�า่เขา

ก็ยังไม่ขาดทุนมากมายนักจากการที่เราลดค่าดอลลาร์ลงไป
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ประเทศที่เจริญขึ้น ค่ำครองชีพก็มีควำมโน้มเอียงไปในทำงที่สูงขึ้น 

ในกำรนี้ถ้ำหำกรำยได้ของประชำชนคงที่ เช่น เงินเดือนข้ำรำชกำร 

จะไม่เป็นกำรล�ำบำกแก่บุคคลประเภทนี้หรือ จะมีทำงแก้ไขอย่ำงไร

ข้อ ๒. เมื่อมีกำรพิจำรณำเงินเดือนแก่ข้ำรำชกำรเร็วๆ นี้ได้

มีกำรพูดกันว่ำข้ำรำชกำรควรจะเสียภำษีเงินไดห้รอืไม่ อำจำรยเ์หน็

ว่ำอย่ำงไร อย่ำงไรถึงจะถูก 

ข้อ 1. ก็รู้สึกว่าค�าถามข้อ ๒. เป็นค�าตอบอยู่แล้ว ก็จ�าเป็นจะ

ต้องเพิ่มเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเป็นธรรมดาอยู่ ไม่ใช่แต่ข้าราชการ

อย่างเดียวเท่านั้น บ�านาญข้าราชการบ�านาญ หรือผู้ที่ได้รับรายได้เงิน

สงเคราะห์เป็นประจ�า เงินอัตราตายตัวอยู่นี้ก็ต้องเพิ่มให้เขาถึงจะถูก

ต้อง แต่เรื่องเงินเดือนข้าราชการนี้เป็นเรื่องที่มากไปกว่าค่าครองชีพ 

ค่าครองชพีอย่างเดยีวกน่็าสนใจพอแล้ว ทีจ่ะให้ข้าราชการเพิม่เงนิเดอืน

ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะผู้น้อยเท่านั้น มองจากแง่

สมรรถภาพของข้าราชการ ผมไม่พดูถึงเรือ่งการป้องกนัการคอร์รปัชัน่ 

พดูถงึการสนบัสนนุคนท่ีไม่คอร์รัปฯ คอืหมายความว่า เช้ากม็าออฟฟิศ 

เยน็กก็ลบับ้านท�างานโดยสจุรติ มอียูม่ากไม่ใช่น้อยในประเทศเช่นเรา

นี้ ผมเข้าใจว่าในกระทรวงการต่างประเทศก็มีมากอยู่เหมือนกัน ชนิด

ท่ีไม่เบียดเบียนราษฎร เช่นนี้ถ้าไม่ขึ้นเงินเดือนให้เขาก็เท่ากับว่าไป

สนบัสนนุคนทีส่ามารถท่ีจะปลิน้ปล้อนล่อลวงคดโกงฉ้อราษฎร์บงัหลวง 

และก็ให้คนเหล่านี้ได้รับความล�าบาก

หลักการเรื่องการเสียภาษีเงินได้เป็นเรื่องที่ส�าคัญ ผมขอเรียน

ก่อนว่าบังเอิญผมเป็นกรรมการคนหนึ่งที่พิจารณาการขึ้นเงินเดือน

ข้าราชการเช่นเดยีวกบัท่านปลดักระทรวงการต่างประเทศเป็นอยู ่และ

เรากเ็หน็พ้องต้องกนัอยู่เรือ่งการเสยีภาษเีงนิได้ หรอืไม่เสยีภาษเีงนิได้ 

เป็นเร่ืองที่เราขบคิดกันมานานหลายยกหลายตั้ง แต่ผลสุดท้ายก็มา

เหน็ว่าข้าราชการควรจะเสยีภาษเีงนิได้แน่ๆ เพราะเหตวุ่าข้าราชการก็
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เป็นพลเมอืงคนหนึง่ เหตใุดรัฐบาลจึงจะมาเสยีภาษเีงนิได้ให้ ถ้าไปสอบ

ดูเริ่มแรกข้าราชการเสียภาษีทั้งนั้น แต่เมื่อหลังสงครามหรือระหว่าง

สงครามผมจ�าไม่ไดแ้น่ เพื่อทีจ่ะไม่ต้องขึ้นเงนิเดือนให้ข้าราชการ แต่

เพื่อบ�าบัดให้ข้าราชการเดือดร้อนน้อยลงไปหน่อย จึงถือว่ารัฐบาล

อนเุคราะห์เสยีภาษีเงนิได้ให้ กห็มายความว่าไม่ต้องตัง้งบประมาณเป็น

เงินสดออกมาให้แก่ข้าราชการ เพียงแต่อยู่ในบัญชีเท่านั้น ทีน้ีท�าไม

เราจึงคิดจะเลิกเสียภาษีเงินได้แบบนี้จะไม่อนุเคราะห์ข้าราชการแล้ว

หรือ ค�าตอบกค็อืว่า เราได้ค�านวณกนัไว้เพือ่ท่ีจะให้ข้าราชการทกุคนเพือ่

เสยีภาษเีงนิได้แล้ว โดยเกณฑ์ของคนโสดทุกคนจะได้รบัเงนิสงูกว่าเดมิ

หมด เพราะฉะนัน้กร็ูส้กึว่าข้าราชการนัน้ไม่เสยีหายอะไร มทีีเ่สยีหาย

อยู ่๒ ข้อ ประเภทที ่1 ชนดิทีม่รีายได้ทัง้สามแีละภรรยานีผ้มยอมรบั

ว่าจะเสยีหาย เพราะเหตวุ่าต้องเอาเงนิได้ทัง้ ๒ คนมารวมกนัเข้า และ

เม่ือเงนิรายได้สงูขึน้ ก็ท�าให้ต้องเสยีภาษีเพิม่ขึน้แพงขึน้มากกว่าคนโสด 

เพราะเหตวุ่าคนโสด ๒ คนเสียอตัราต�า่กว่า แต่ถงึกระนัน้ก็ตามผมรูส้กึ

ว่ากระทบกระเทือนไม่กี่คน เพราะเหตุว่าเรายกเกณฑ์คนโสดให้แล้ว 

ถ้ากระทบกระเทอืนกค็งไม่มากนกั และกรณีนีก็้ยอมรบัว่าเสยีหาย แต่

อีกกรณีหนึ่งซึ่งจะเสียหายนั้นไม่ทราบว่าท่านทราบเรื่องการเสียภาษี

เงินได้เพยีงใด ทกุวนันีข้้าราชการทีร่ฐับาลเสยีภาษเีงนิได้ให้นัน้เสยีเผ่ือ

ส�าหรับรายได้ส่วนตวัด้วย ไม่ใช่จากเงนิเดือนข้าราชการอย่างเดียว ยก

ตัวอย่าง ข้าราชการ ๒ คน คนหนึ่งเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท อีกคน

หนึง่ก ็๕,๐๐๐ บาท แต่คนแรกน้ันมรีายได้จากการเก็บค่าเช่าหรือเป็น

กรรมการบริษัทหรือเงินปันผล แล้วก็มีรายได้ส่วนตัวอีกประมาณ 

๕,๐๐๐ บาท ในกรณเีช่นนี ้ทกุวนันีร้ฐับาลเสยีภาษใีห้นัน้ เสยีภาษใีห้

คลุมถึง ๕,๐๐๐ บาท ที่เป็นรายได้ส่วนตัวด้วย ก็หมายความว่า คน

แรกท่ีมีรายได้รวมทั้งหมด 1๐,๐๐๐ บาท นั้นรัฐบาลเสียภาษีให้

มากกว่าคนที่รายได้ ๕,๐๐๐ บาท นี่เป็นการอยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
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ถ้าท่านทั้งสองคิดไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่บางท่าน ซึ่งเงินเดือนประจ�าเดือน

ของท่านจะเป็นเงนิเดอืนของนายพลกด็ ีเงนิเดอืนของรัฐมนตรีก็ด ีไม่มี

ความหมาย เพราะเหตุว่าท่านได้รายได้จากท่ีอ่ืนประมาณเดือนละ 

๓๐๐,๐๐๐ ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเช่นนี้ท่านขาดทุนแน่ ที่

ขาดทนุท�าให้เกดิความยตุธิรรมมากขึน้ อกีประการหนึง่กข็อให้ดใูนแง่

นี้ เสมียนจัตวาเข้าใหม่กับคนขับรถอีกคนเงินเดือน ๔๕๐ บาท ด้วย

กันทั้งคู่ เสมียนจัตวาส�าเร็จชั้นมัธยม ๖ หรือมัธยม ๘ แต่ไม่มีลูกไม่มี

เมยี ยงักินอยูก่บับิดามารดา ทกุวันนีร้ฐับาลจ่ายภาษเีงนิได้ให้ แต่ส่วน

คนขับรถนั้นมีลูกเมีย ทุกวันนี้รัฐบาลจ่ายภาษีเงินได้ให้ แต่แท้จริงนั้น

รัฐบาลไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้ให้ เพราะเหตุว่าถึงแม้จะได้ ๔๕๐ บาท 

และแกไปเสียภาษีเงินได้เอง แกก็ไม่ต้องเสีย เพราะเหตุว่ามีลูกเอามา

หักแล้ว ลดหย่อนค่าบุตร ค่าภรรยาแล้ว แกไม่ต้องเสีย ถ้าหากว่าเรา

ขึ้นเงินเดือนให้แก่ทั้ง ๒ คนเป็น ๕๕๐ ทั้งคู่ คนแรกคอืคนโสดนัน้ ยงั

จะต้องเสียภาษีอยู่บ้างนิดหน่อยไม่มากนัก เพราะเหตุว่ารายได้ขั้นต�่า 

ส�าหรับคนรถที่มีลูกเมียนี้ไม่ต้องเสียภาษีเลย นี่เกิดความยุติธรรมขึ้น 

ถ้าตราบใดรัฐบาลยงัจ่ายภาษีเงนิได้ให้แก่ข้าราชการอยู ่ตราบนัน้ความ

ยุติธรรมในการเสียภาษีอากรระหว่างข้าราชการไม่มี สรุปแล้วเห็นว่า

ควรเสียภาษีเงินได้เอง แต่ว่าการบ�าบัดบรรเทาทุกข์นั้นก็ควรจะท�าไป 

และขอเรียกว่า Structure ของเงินเดือนในปัจจุบันนี้ไม่เหมาะสมเลย 

คือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวงการคลังเท่ากับ

พนกังานชัน้โทของบริษัทเชลล์ มนัหาเทยีบกนัยากเหลอืเกนิ ๘,๐๐๐ 

บาทอย่างมาก และถ้ามองกนัไปถึงนายกรฐัมนตรด้ีวย ท่านกินเงนิเดอืน

ประมาณหมืน่ หรอืหมืน่ห้า ความจรงิต้องให้ค่ารบัรองแก่ท่าน เพราะ

เหตวุ่าเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ เรากท็ราบแล้วว่ามรีายการใช้จ่ายมาก เช่น งาน

บวชนาค งานแต่งงาน หรอืทหารรับใช้ของท่านไปท�าหนีส้นิมา ท่านก็

ต้องรับใช้ นีเ่ป็นหลกัธรรมดา ส�าหรบัเงนิเดอืนของนายกรฐัมนตรีผม
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เหน็ว่าควรเสนอให้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วไม่ต้องให้ค่ารบัรองแต่ให้

ท่านเสียภาษีเอง ส�าหรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาทนี้ต่อเดือน แต่ไม่มีนายก 

รฐัมนตรคีนไหนทีจ่ะยอมรบัว่าวนันีผ้มกนิเงนิเดือนหมืน่ พรุง่นีผ้มจะ

กิน ๓๐๐,๐๐๐ ไม่ควรจะท�าอย่างนั้น วิธีท�าก็คือ การขึ้นเงินเดือน

ส�าหรับข้าราชการชั้นรัฐมนตรีควรจะค�านวณไว้ แล้วบอกว่าจ�านวนนี้

ดแีล้ว ตราบใดท่ีข้าพเจ้าเป็นรฐัมนตรกีข็อรบัตามระบบเดมิไปก่อนและ

เมือ่เปลีย่นรฐับาลแล้ว ใครเป็นกใ็ห้กนิเงนิเดือนตามอตัราใหม่ ประเทศ 

อืน่ๆ เขากท็�าอย่างนี ้เช่น ประเทศองักฤษ สภาผูแ้ทนเขา Vote ให้ขึ้น

เงินเดอืนของสมาชกิสภาผูแ้ทน แต่เขากบ็อกว่าไว้รอสภาหน้า อย่างนี้

ถูกต้อง ท�าได้ง่ายๆ

ส�าหรับพวกข้าราชการของเขานี้ ถ้าหากไม่เพิ่มเงินเดือน ไม่

เปลี่ยนระบบไม่ปรับปรุงเงินเดือน เขาก็พยายามปลิ้นปล้อนได้ แต่ผม

ไม่ได้พูดเรื่องการคอร์รัปชั่นไปรีดนาทาเร้นกับราษฎร เรื่องนั้นไม่ต้อง

พดูถงึ พดูแต่เพยีงว่าหาช่องทางประจบนาย หรอืหาช่องทางทีจ่ะให้ตวั

ขึ้นเงินเดือนเร็ว คือขั้นบันไดในปัจจุบันนี้มันต�่า และขั้นมันก็เล็กๆ วิธี

ที่จะไปสู่ยอดเร็วนั้น ก็คือหาทางซิกแซกให้ไปได้ เขาตั้งกรมใหม่เราก็

เข้าไปอยู่เสีย เราเป็นชั้นโท อีกไม่นานก็ได้เป็นชั้นเอก พอเป็นชั้นเอก

แล้ว ใกล้จะเป็นขั้นพิเศษ พอรู้ว่ากรมนี้มันตัน ก็วิ่งไปหาทางอื่นเพื่อที่

จะประจบประแจงขึน้ไป ประเดีย๋วกไ็ด้ขัน้พเิศษทางด้านโน้น พอได้ขัน้

พิเศษทางโน้นยังไม่พอใจ ก็วิ่งกลับมาเอาเงินเดือนรัฐมนตรีหรืออะไร

ต่างๆ นี่ แล้วลองคิดดูว่าคนที่เรารู้จักนี่มีบ้างไหมที่เป็นแบบนี้ ผมว่ามี

หลายคนเท่าที่ผมนึกขึ้นได้ อย่างนี้เราเรียกว่าลิงจับหลัก ไม่ใช่วิธี

บริหารราชการ สรุปความแล้วการให้เงินเดือนปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้ พวก

เราทนกันมาได้อย่างไรก็ไม่รู้ พวกกระทรวงการต่างประเทศยังพอมี

ความหวังอยู่ว่า ถ้าได้ไปเมืองนอกก็ค่อยยังชั่วหน่อย แต่พอท่านกลับ

มาท่านก็มีหนี้สินรุงรังเหมือนกัน เพราะเหตุว่ามีเงินมากที่เมืองนอก 
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ก็ใช้มากเหมือนกัน ลูกหลานก็เยอะแยะ

กำรทีข้่ำรำชกำรรับอัตรำเดมิ มค่ีำครองชพีเพ่ิมขึน้ เท่ำกบัข้ำรำชกำร

ถูกตัดเงินเดือนมีทำงแก้ไขอย่ำงไร

กม็ทีางแก้ไข ๒–๓ อย่าง คอื เล่นลงิจบัหลกัแบบทีผ่มว่านี ่หรอื

คอร์รัปชั่น

แผนพัฒนำเศรษฐกิจระยะแรกที่เพิ่งสิ้นสุดลงนั้นได้ผลเป็นอย่ำงไร

บ้ำง และควรจะแก้ไขด้วยวธิกีำรใด เพือ่ให้แผนพัฒนำในระยะที ่๒ 

บรรลุเป้ำหมำย

อันนี้เราเข้าใจว่าคุณประหยัด บุรณศิริ คงจะมาพูดให้ท่านฟัง

แล้ว เพราะเหตวุ่าเพิง่จะมปีระเมนิผลพฒันาระยะแรกออกมาเมือ่เรว็ๆ 

นีเ้อง แผนพฒันาระยะแรกนัน้ ความจรงิก็ท�าดพีอสมควร แต่บางอย่าง

นั้นก็เหลวไหลคือเมื่อเริ่มวางแผนในระยะแรกนั้น วางเป้าหมายไว้ต�่า

เกินไป เราเอาอย่างคอมมิวนิสต์บางประเทศ แล้วพอด�าเนินไปได้สัก 

๓–๔ ปีแล้วก็บอกว่าได้บรรลุเป้าหมายแล้ว ส�าหรับกรณีของเรานี่มี

กรณีข้าวโพด วาง Target ไว้ต�่า จนกระทั่งปีแรกก็ Beat Target 

ส�าหรับ ๓ ปีไปเสียแล้ว แต่เหตุเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ที่ส�าเร็จไปนั้น

บังเอิญดีพอสมควร มองจากแง่ของการลงทุนก็จะพอไปได้ ประกอบ

กบัเดชะบุญราษฎรแกพฒันาข้ึนมาเอง และราษฎรชาวชนบทแกกรู้็จกั

พลิกแพลงพอสมควร แทนที่จะท�านากลับไปท�าปอ และก็เคราะห์ดี

เหลือเกินเพราะเหตุว่าน�้าท่วมที่ปากีสถานและอินเดีย เราก็ขายปอไป

ได้มาก ผลสุดท้ายกดี็พอสมควร และกก็ารท�าถนนหนทาง ต่างประเทศ

ก็มาช่วยสร้างให้ ถ้าจะให้ผมเรียนว่ามีอะไรบกพร่องในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจระยะ 1 บ้าง ผมพอจะวางหัวข้อได้สัก ๒–๓ ข้อ คือ

ข้อ 1 โครงการสร้างทางไม่ได้ท�าเต็มตามเป้าหมาย ขลุกขลัก

เร่ือยทีเดียว ไม่สามารถจะตกลงกันได้ด้วยอย่างท่ีผมได้เรียนไว้เมื่อ

วานนี้ว่า บางทีตั้งงบประมาณไว้ 1๐๐ ส�าหรับสร้างทาง สร้างไปได้
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เพียง ๖๐, ๗๐ ก็มี แผนพัฒนาครั้งที่ ๒ รู้สึกว่าดีขึ้น เปลี่ยนอธิบดี

แล้ว เปลี่ยนรัฐมนตรีแล้ว รู้สึกว่าเข้มแข็งดีขึ้น และธนาคารโลกได้ให้

กู้เงินมาหลายโครงการ นี่ผมรู้สึกว่าพอไปได้ 

ข้อบกพร่องที ่๒ ผมรูส้กึว่าลงทนุในด้านประชาชนน้อยไป เฉพาะ

อย่างย่ิงในการศึกษาน้อยไป จะเห็นได้ว่าการศึกษาไม่ค่อยกระเต้ือง

ขึน้ในแผนพฒันาที ่1 จริงอยูเ่งนิงบประมาณเพิม่ขึน้ในตอนปลาย นัน่

ก็เพราะเหตุว่าต้องมาเสนอกันขั้นรัฐมนตรี บอกว่างบประมาณการ

ศกึษาต่อไปนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก ถงึกบัว่าอย่างน้อยต้องเพิม่ปีละ 1๐% 

คืองบประมาณของเราโดยปกติเฉลี่ยแล้วเพิ่มประมาณ ๗% แต่งบ

ประมาณการศกึษานีข้อให้ท่านเร่งระดมเพิม่ปีละ 1๐% เป็นอย่างน้อย 

ก็ค่อนข้างจะได้ผลบ้าง รู้สึกว่าน่าเสียดายที่งบประมาณการศึกษาไม่

ค่อยดี ทั้งน้ีเพราะเหตุว่าไม่มีการประสานงานกันระหว่างกระทรวง

ศึกษาธิการ สภาพัฒนา และสภาการศึกษา เมื่อเวลาพิจารณาแผน

พฒันาท่ี 1 ทางสภาพฒันาบอกว่า กม็สีภาการศกึษาแล้ว มกีระทรวง

ศึกษาฯ แล้ว ถ้าเราจะไปวางเป้าหมายและพิจารณาการศึกษา มันก็

จะเป็นการก้าวก่ายกัน ข้อส�าคัญก็คือสภาการศึกษาไม่ได้ท�าโครงการ 

แล้วกระทรวงศกึษาฯ กไ็ม่ได้ท�าโครงการ หรือท�าชนดิทีไ่ม่เป็นโครงการ 

เป็นชนดิท่ีว่าอยากจะท�าโน่น อยากจะท�านี ่ไม่ได้วางรายละเอยีดไปว่า 

อยากจะท�าอย่างนั้นจะต้องมีวัสดุเท่านี้ มีคนเท่านี้ ในปีนั้นจะต้องใช้

จ่ายเงินเท่านั้น ไมได้ท�าเอาไว้ เพียงแต่อยากจะให้มีโรงเรียนมากข้ึน 

โดยไม่มกีารประสานกนั เพราะฉะนัน้ผลสดุท้ายแผนพฒันาเศรษฐกิจ

ในระยะแรกเพียงแต่ใส่ยอดเงินส่วนรวมของโครงการศึกษาเอาไว้ 

ประมาณเอา ไม่เหมือนกับกระทรวงทบวงกรมอื่นที่เขามีแผนพัฒนา 

ไม่ใช่ใส่แต่เฉพาะยอดเงินเท่านั้น มีรายละเอียดด้วย แล้วรายละเอียด

นัน้มนัไปบงัคบัให้ยอดเงนิเพิม่ข้ึนหรอืลดลงแล้วแต่จะเป็นไปได้ ส�าหรบั

งบประมาณในสภาการศกึษาแห่งชาต ิกระทรวงศึกษาธิการก็เพียงแต่
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ตั้งจ�านวนเงินเอาไว้ แท้จริงก็ไม่ได้มีการด�าเนินงานจริงๆ ซึ่งมาไหวตัว

สุดท้ายนี้กโ็ดย UNESCO แลว้กระทรวงศึกษาธิการกบัสภาการศกึษา

แห่งชาติพยายามท่ีจะพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนาการศึกษาว่าจะ

ด�าเนินการไปอย่างไร ก็มาจับจุดเอาได้ว่า จะต้องพยายามขับเคี่ยวกับ

โรงเรยีนมธัยมก่อน โดยพยายามท�าให้อาชวีศกึษาเด่นขึน้มากแล้วค่อย

ไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ และต่อไปถึงจะไปทางประถมศึกษาและการ

ศึกษาชั้นผู้ใหญ่ เรื่องเหล่านี้เวลาท่ีต้ังแผนพัฒนาไม่ได้เก่ียวข้องเลย 

เพิ่งจะปรากฏว่าเรื่องพอจะท�าได้ ฉะนั้นหวังว่าในแผนพัฒนาระยะ ๕ 

ปีนี้คงจะได้ผล งบประมาณและเงินกู้ได้พอ เพราะเหตุว่าถ้าเราไม่

พัฒนาคนแล้ว อะไรๆ มันก็ไปไม่ได้ รัฐมนตรีพจน์ฯ1 พูดอยู่ว่า เงินมี

ส�าหรับสร้างถนนอยูแ่ล้ว บริษัทกม็แีล้ว วสัดตุ่างๆ มหีมดแล้วโครงการ

มีครบถ้วนแต่ขาดคน Survey มาก มันท�าให้เสียหาย 

ข้อบกพร่องของแผนพัฒนาระยะแรกอีกประการหนึ่งก็คือ เงิน

น่าจะใช้มากกว่านี ้ใช้น้อยเกนิไปเสยีดายเงนิงบประมาณ ๒๐๐–๓๐๐ 

ล้าน ที่เกิดเรื่องและมีการสอบสวนกันในรัฐบาลชุดใหม่นี่ ถ้าหากว่า

เงิน ๒๐๐–๓๐๐ ล้านนี่เอามาระดมเข้าอยู่ในแผนพัฒนานี่ด้วย แม้ว่า

จะไม่เกดิผลทนัตา กจ็ะเป็นผลในภายหลงัและ ๒๐๐–๓๐๐ ล้านนีเ้ป็น

เพียงกรณีเดียว อีกหลายร้อยล้านในกรณีอื่นๆ ที่ยังไม่ทราบก็คงจะมี

หลังสงครำมโลกครั้งที่ ๑ นักเศรษฐศำสตร์บำงท่ำนได้น�ำวิธีเพิ่ม

บริกำรให้มำกขึ้น เพื่อแก้ภำวะเงินเฟ้อในประเทศได้ส�ำเร็จ ผมขอ

ควำมกรุณำเรียนถำมว่ำ ในภำวะและพื้นฐำนอย่ำงประเทศไทยใน

ปัจจุบันนี้ จะน�ำวิธีมำแก้เงินเฟ้อได้หรือไม่เพียงใด

ที่ถามมานี้หมายความว่าเวลาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบางแห่ง

นั้นใช้วิธีการท�า Public Work โดยเอากรรมกรท่ีว่างงานมาท�าถนน 

1 นายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
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กจิการสาธารณะอะไรต่างๆ นัน้ อย่างประเทศไทยในปัจจบุนันีจ้ะน�าวธิี

มาใช้แก้ภาวะเงนิเฟ้อได้หรอืไม่เพยีงใด ผมเข้าใจว่าทีท่่านผูถ้ามถามมา

นั้น คงหมายถึงปี 1๙๒๙–๓๐ จนถึง 1๙๓๔–๓๕ สมัยฮิตเลอร์ใช่

หรือไม่ ถ้าเช่นนั้นผมอยากจะเรียนว่าไม่ใช่แก้ภาวะเงินเฟ้อ เวลานั้น

เป็นภาวะเงินฝืด เป็น Depression ทัว่โลก มคีนว่างงานมาก เยอรมนี 

ดร.ฌาก เป็นผูท้ีม่คีวามรูม้ากทเีดยีว ในสมยัน้ันอย่างท่ีท่านผูถ้ามบอก

ไว้แล้ว คือน�าเอากรรมกรทีว่่างงานนัน้มาท�า Public Service เพือ่ให้ได้

ประโยชน์ขึน้ ทีนีท้�าไมประเทศอืน่ถึงไม่กล้าท�า ค�าตอบก็คอืว่า ประเทศ

อืน่นัน้พวกศาสตราจารย์ทีเ่อาเรือ่งและต�าราเก่าๆ มาใช้กยั็งคงถอืหลกั

ท่ีว่า งบประมาณจะต้องสมดลุ ถ้าหากว่าไปท�าแบบทีเ่ยอรมนที�า กจ็ะ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายส�าหรบัรฐับาลมาก ท�าให้งบประมาณขาดดลุ จะท�าให้

เกดิความเสยีหายในด้านงบประมาณ ไม่ต้องอืน่ไกล Lord Robbins ซึง่

มชีือ่เสียงในเวลานี ้ท่านกย็งัเข้าใจผดิในตอนนัน้ ท่านบอกว่าอย่างไรก็

ต้องรักษาเสถียรภาพไว้ให้ได้ แต่ส่วน Lord Keynes กลบัมคีวามเหน็

ตรงกนัข้าม ไปเหน็เข้าข้างอย่างเยอรมน ีเป็นต้นว่า เกดิ Depression 

มนัน่าจะหารายได้เพิม่เข้าไปกบัประชาชนไม่ว่าจะท�าอย่างไร แกบอก

ว่าไม่ต้องไปท�าอย่างไร แกบอกว่าไม่ต้องไปท�าถนนด้วยซ�า้ ถ้ารูส้กึว่าจะ

ท�าถนนไม่ไหว เพยีงแต่ขดุหลมุขึน้มา จ้างกรรมกรขุด ขดุเสรจ็แล้วให้

ค่าจ้างกรรมกรกลบหลมุนัน้ ยงัมปีระโยชน์เพราะเหน็ว่ามนั generate 

รายได้ให้แก่กรรมกรเหล่านัน้ ซึง่เดมิรายได้ ๐ จะได้มรีายได้ดเีสยีกว่า

วันละ 1 มาร์ก ก็ยังดีตอนที่แกมีรายได้วันละ 1 มาร์ก แกจะได้เอา

ไปใช้ เมื่อท�าเงินไปใช้ก็ท�าให้คนอื่นที่ไม่เคยมีรายได้ก็มีรายได้ขึ้น มัน

มี Multiplier effect อยู่อย่างนี้ แต่แน่ละไม่มีใครในโลกจะให้ใช้วิธีขุด

หลุมแล้วมากลบเฉยๆ แต่ Keynes บอกว่า เมื่อก่อนนี้อียิปต์เขาสร้าง

พีระมิดมาไม่มีประโยชน์อะไรเลย อาจจะมีประโยชน์ทางขวัญ ทาง 

Culture ก็เป็นได้ แต่ว่าสร้างพีระมิดมาไม่มีประโยชน์ ไม่เหมือนถนน

เสียด้วยซ�้าเขายังสร้าง
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ส�าหรับประเทศเราปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีสภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเรา

พยายามจะแก้ไขก�าจัดแล้ว เราก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะเพิ่ม Public 

Work แบบนั้น Public work ทั้งหลายอยู่ในแผนพัฒนาอยู่แล้ว มีแต่

จะท�าไม่ทันเท่านั้น ผมคิดว่าเป็นวิธีที่จะน�ามาใช้แก้ภาวะปัจจุบันนี้ไม่

ได้ มีแต่พยายามจะป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นทางด้านที่จะพยายาม

ให้เงินตราน้อยลงและท�าให้สินค้ามากขึ้น

ในเมื่อดุลกำรค้ำไม่เคยได้เปรียบเป็นเวลำนำนมำแล้ว เหตุใดจึงมี

ทุนส�ำรองไว้ถึง ๙๐๐ ล้ำน

ค�าตอบกคื็อ ดลุการค้าไม่เคยได้เปรยีบก็จรงิ แต่ดลุการช�าระเงนิ

ได้เปรียบทุกปีตลอดมาได้เปรียบ ความจริงสรุปเรื่องแล้วดุลการค้านี่

ผมรูส้กึตัวเลขมันท�าให้เราฉงนไปเอง ท่านทัง้หลายจะนกึได้ว่าดลุการค้า

ท่ีเรานกึกันแล้ว เอาตวัเงนิช่วยเหลอืกับเงนิกู้ออกไปแล้ว ดุลการค้าเรา

ก็ได้เปรียบ เพียงแต่เท่าน้ันเราก็ได้เปรียบอยู่แล้ว น่ีผมใช้ค�าว่าได้

เปรียบหรือเสียเปรียบตามท่าน ที่จริงไม่อยากจะใช้ อยากจะใช้ค�าว่า

ขาดดลุหรือเกนิดลุ ทีนีม้าค�านงึถึงว่า สินค้าท่ีไม่ได้เข้าสถิตขิองศุลกากร

มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ฝิ่นกับทองค�า ทองค�ามีแต่สถิติน�าเข้ามาที่ออก

ไปไม่ม ีและท่านทัง้หลายทีเ่คยไปลาวคงจะรูด้ว่ีา ลาวกบัไทยนีม่คีวาม

สมัพนัธ์กนักบัเรือ่งทองอย่างสนทิ แล้วลาวสัง่สนิค้าเข้าเป็นทองเข้ามา

เป็นตันๆ แล้วผมเข้าใจว่าในเรื่องฝิ่นก็ดีเรื่องทองก็ดี ถ้าพูดเรื่องการ

ค้าขาย ไม่พดูกนัถึงเรือ่งศลีธรรมหรอืกฎหมายแล้วต้องได้ก�าไร เพราะ

เราขายได้มากกว่าซือ้ เพราะฉะนัน้ดลุการค้าถงึแม้ไม่เคยได้เปรียบทาง

สถิติท่ีเห็นมานั้นใจผมเองเห็นว่ามันเกินดุลอยู่ทุกปีเฉพาะอย่างย่ิงเงิน

มันไปเกินดุล

ถ้ำหำกว่ำเงนิทุนส�ำรอง ๙๐๐ ล้ำนนีไ้ด้มำกจำกดลุกำรช�ำระหน้ีหรือ

เงนิทนุจำกต่ำงประเทศแล้ว ตำมทีก่ล่ำวว่ำเรำสำมำรถช�ำระหนีต่้ำง

ประเทศซึ่งมีอยู่เพียง ๒๐๐ ล้ำนได้ทันทีโดยใช้ทุนส�ำรองนี้ เมื่อ 
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ผูล้งทนุจะถอนทุนหรอืส่งผลก�ำไรกลบั เรำจะเอำเงนิตรำต่ำงประเทศ

จำกที่ใดมำช�ำระให้เขำได้

ผมไม่หมายความว่าจะใช้เงินช�าระหนี้ต่างประเทศทันที ๒๐๐ 

ล้าน ไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ หมายความว่าหนี ้๒๐๐ ล้านทีม่อียู่

ท่ีต่างประเทศนั้นไม่เท่าไหร่หรอก ไม่ต้องเดือดร้อนแบบเดียวกับ

หนังสือพิมพ์บางฉบับเอาไปเขียนว่ารัฐบาล อันนี้ผมว่ารัฐบาลท�าถูก 

เพราะเหตวุ่าหนีสิ้นของรัฐบาลนัน้ไม่เท่าไร และเรากม็ทีนุส�ารอง Cover 

อยู่มาก ความเหน็ของผมเหน็ด้วยกบัท่านทีถ่าม เพราะเหตวุ่ามผีูใ้หญ่

หรือนกัการเมอืงหลายท่านในประเทศไทยทีพ่ยายามติฉนินนิทาธนาคาร

ชาตว่ิา เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เก็บ ๙๐๐ ล้านเอาไว้ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้าน

แล้วนะครับ เขาก็บอกว่าไปกู้จากอเมริกาแล้ว Senator คนนั้นคนนี้

เขาบอกว่าเรามีเงินมากแล้วยังมาขอความช่วยเหลืออีก ท�าให้การขอ

ความช่วยเหลอืล�าบากมาก เพราะฉะนัน้ควรจะเอาทนุส�ารองมาใช้เสยี 

ทีพ่ดูแบบนีเ้ป็นประหนึง่ว่า การขอความช่วยเหลอืมนัส�าคญักว่าการมี

เงินสดอยู่ในมือเสียแล้ว พูดกันเพียงเท่านี้ผมก็ว่าผิดแล้ว แต่เงินที่เรา

เก็บเอาไว้ไม่ได้เป็นเงินที่เก็บเอาไว้ส�าหรับไม่ใช้ เราต้องเผื่อไว้เพราะ

เหตวุ่าเงนิมนัเข้ามาตลอดเวลา เพราะเข้ามาลงทุนแล้วเราก็ Guarantee 

ไว้ว่า ถ้าแกลงทนุเมือ่ไรแกจะถอนดอกเบ้ียหรอืก�าไรออกไปเมือ่ไร เรา

จะพยายามให้ เพราะฉะนั้น ๙๐๐ ล้านก็เก็บไว้เป็นส�ารองอย่างนั้น 

และอีกประการหนึง่การทีเ่รามทีนุส�ารองมากท�าให้เครดติเราด ีและใน

เวลานีถ้้าเราจะกูเ้งนิจากต่างประเทศบางแห่ง เรากูด้้วยอตัราต�า่ ตเีสยี

ว่า ๔%, ๕% ทุนส�ารอง ๙๐๐ ล้านของผมนี่ เวลานี้ผมเอาไปลงทุน

ได้ ๕%, ๖% ถ้ากู้จากธนาคารโลก แน่ละต้องกู้ด้วย ๖% มันก�้ากึ่ง

กนั มันช่วยอยู่แล้ว และอกีประการหนึง่ทีเ่รยีนไว้ โครงการอาชวีศึกษา

ต่างๆ เราจะใช้เงินส�ารองนี้ เพราะฉะนั้นเงินจ�านวนนี้ไม่ใช่ว่าจะเก็บ

เอาไว้เฉยๆ เผื่อไว้ส�าหรับที่ว่าเขามาถอนทุนเมื่อไร เราก็ต้องช�าระให้
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เมื่อนั้น และก็เป็นเรื่องคุ้มกัน ถึงจะเอาไปใช้ก็ใช้เป็นบางส่วน แล้วก็

ไม่ควรเอาไปใช้แบบ จอมพล ป. สมัยนั้น ซึ่งท่านใช้ไม่กี่เดือนก็เสียไป

ตั้ง ๒๐๐–๓๐๐ ล้านดอลลาร์

โปรดอธิบำยเรื่องเงินกู้ที่ไม่ท�ำให้เกิดเงินเฟ้อ

เงินกู้ที่ไม่ท�าให้เกิดเงินเฟ้อนั้น ได้แก่เงินกู้ต่างประเทศที่เอาไป

ใช้ในต่างประเทศ คอือย่างเงนิกูจ้ากธนาคารโลก เขาให้กู้แต่เฉพาะเงนิ

ท่ีเราต้องการซือ้ของจากต่างประเทศ และการซือ้ของจากต่างประเทศ 

International bidding ทั่วโลก หรือเราเอาเงินดอลลาร์นั้นไปช�าระหนี้

ต่างประเทศ เราส่ังให้ไปจ่ายค่าสินค้าและค่าบริการต่างๆ แท้จรงินัน้เงนิ

นัน้ไม่ได้เข้ามาด้วยซ�า้ นีเ่ป็นประเภททีไ่ม่ท�าให้เกิดเงนิเฟ้อ ถ้าหากว่า

กูเ้งนิมาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาใช้เพือ่จะซือ้ทีด่นิ หรอืจ้างแรงงาน 

หรือจ่ายค่าราชการ อย่างนี้ท�าให้เกิดเงินเฟ้อ เพราะเหตุว่าเป็นการที่

ท�าให้เกิดเงินบาทเพิ่มขึ้นในวงจรของการเงินไทยโดยไม่ท�าให้เกิดมี

บริการหรอืสนิค้าเพิม่ขึน้ นีค่อืชนวนของการทีท่�าให้เกดิเงนิเฟ้อ เพราะ

ฉะนัน้จงึพยายามไม่ให้กู้เงนิจากต่างประเทศมาเพือ่ generate เป็นเงนิ

บาท หรอืพมิพ์ธนบัตรเพ่ิมข้ึนส�าหรบัท่ีจะมาใช้จ่ายภายในประเทศ เงนิ

กูภ้ายในประเทศถ้าเบิกเงนิส�ารองหรอืทนุส�ารองเงนิตรามาแล้ว เอามา

แลกเป็นเงินบาทในท้องตลาด เพื่อที่จะจ่ายเงินภายในประเทศก็ยังพอ

ท�าเนา แต่ถ้าเอามาพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นจะท�าให้เกิดเงินเฟ้อ

เงนิกูภ้ายในประเทศท่ีกูจ้ากธนาคารออมสนิก็ไม่เป็นเรือ่งทีท่�าให้

เกดิเงินเฟ้อ ตรงกนัข้ามกลบัเป็นเร่ืองท่ีจะไปแก้ปัญหาเงนิเฟ้อได้ เพราะ

เหตุว่าธนาคารออมสนิน้ันได้เงนิมาจากประชาชนและเดก็นกัเรียนผูไ้ป

ฝากเงินน้ี กท็�าให้อ�านาจเงนิน้อยลง เมือ่น้อยลงกท็�าให้เงนินัน้ฝืดลงใน

ท้องตลาด และเงนิกม็าออมสนิ ออมสนิกม็าส่งให้รฐับาลเข้าคลงัโดย

ซือ้พนัธบัตร และเงนินัน้รฐับาลกเ็อาไปจ่ายชดเชยทีฝื่ดในตอนแรกนัน้ 

มันก็ท�าให้หายฝืดลงในตอนหลัง เพราะฉะนั้นเงินกู้ประเภทนี้ไม่ท�าให้
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เกิดเงินเฟ้อ ถ้ากู้จากมูลนิธิเอกชนที่จะซื้อพันธบัตร กู้จากเงินทุน

สงเคราะห์พนกังานของห้างร้านต่างๆ ท่ีเขาซ้ือพนัธบตัรไว้ หรอืวสิาหกิจ 

หรือกูจ้ากธนาคารพาณชิย์ ชนิดทีธ่นาคารพาณชิย์เขาเอาไปเป็นหลกั

ทรพัย์ของเขา มปีระโยชน์ในด้านเงนิสดส�ารองอย่างนีไ้ม่เกดิเงนิเฟ้อทัง้

สิน้ เป็นวิธีกู้ที่ดี และผมอยากจะเรียนว่าเท่าที่เป็นมาใน ๕ ปีหลังนี้ 

เท่าที่กู้มา 1,๐๐๐ ล้าน ปีปัจจุบันนี้ ๒,๐๐๐ ล้าน พันธบัตรขายดี 

ทั้งๆ ที่ดอกเบี้ยลด เป็นเรื่องที่ไม่เกิดเงินเฟ้อทั้งสิ้น

ถ้ากู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่ท�าให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยต้องจ่ายเงินบาทออกมามากขึ้นนั้นเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด

เงินเฟ้อ

งบรำชกำรลับคืออะไร ประเทศที่เจริญแล้วมีหรือไม่ และควบคุม

กำรจ่ำยอย่ำงไรส�ำหรับของไทยเรำ

คือเงินที่บางหน่วยราชการอ้างว่าจ�าเป็นจะต้องมี และเงินเหล่า

นีไ้ม่ควรท่ีจะให้กระทรวงการคลงัหรอืส�านกังบประมาณทราบว่าเอาไป

ใช้จ่ายอย่างไร ผมรูส้กึว่าในประเทศไทยเรานีม้กีนัพร�า่เพรือ่หลายแห่ง 

กรมต�ารวจก็มี กระทรวงมหาดไทยก็มี กระทรวงกลาโหมก็มี ส�านัก 

นายกฯ กมี็ ส�านกัท�าเนยีบกม็ ีไม่ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศจะ

มีหรือเปล่า เข้าใจว่าคงมี ในประเทศที่เจริญเขาก็มีเหมือนกัน แต่ไม่

พร�า่เพร่ืออย่างนี ้และการควบคุมการจ่ายนัน้เขาไว้ใจพวกข้าราชการชัน้

สูงมาก เฉพาะอย่างยิง่ เข้าใจว่า รมต. คลงั จะไปตรวจงบราชการลบั

ได้ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ การตรวจงบราชการลับของที่อื่น 

ผมว่าต้องท�าการตรวจว่าได้ใช้จ่ายไปเท่าไรบ้าง ความจรงิเวลาทีส่อบสวน

กรณท่ีีท่านทราบกนัแล้ว เราเรียกกนัว่างบราชการลบั ท่ีจริงควรจะเรยีก

ว่างบราชการสะดวก คอืหมายความว่า ขาดเงนิงบประมาณปกติก็เอา

เงินงบราชการลับไปใช้ จะมาเลี้ยงวันเกิดก็เอางบราชการลับมาใช้งาน 

วันเกิดกระทรวงก็เอามาใช้ ที่เอาไปใช้ในราชการลับจริงๆ ก็มีเหมือน
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กัน ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะตั้งหน้าพิจารณากันดูว่า รัฐบาลมีวิธีการ

อย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้เงินราชการลับนี่ใช้ไปในทางที่ไม่ชอบได้ มัน

ได้แก่ตัวเอง เมือ่เวลาทีผ่มเป็นผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณนัน้ ท่าน

นายกฯ ได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าลาวมันรบกันใหญ่แล้ว ผม

จ�าเป็นที่จะต้องใช้เงินแล้ว ผมขออนุญาตโอนเงินงบส�ารองมาจ่ายเป็น

เงินงบราชการลบั เพราะเหตวุ่าสถานการณ์ทีล่าวนีเ่ลวมาก จะไปทดัทาน

กนัอย่างไร ถามไม่ได้ว่าจรงิหรอืไม่จรงิ ไม่ใช่เอาไปใช้อย่างอ่ืน หรอืผู้

อ�านวยการส�านกังบประมาณกถ็ามไม่ได้ เพราะฉะนัน้ต้องหาวธิอ่ืีน ใจ

ของผมเองคิดว่าถ้ามีงบราชการลับอยู่ในที่อื่น ควรจะให้รัฐมนตรีคลัง

กับนายกฯ ๒ ท่านเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้ หรือจะเอาอีกท่านก็ได้ เป็น

คณะกรรมการ คอื รองนายกฯ อกีท่าน แต่ว่างบราชการลบัซึง่นายกฯ 

เป็นผู้จ่ายเองนั้น ผมว่าต้องเชื่อนายกรัฐมนตรี หรือมิฉะน้ันก็เอา 

ประธานสภามาตรวจ นัน้เป็นอกีเรือ่งหนึง่ แต่มนัต้องมกีารตรวจกนั

ในด้ำนเกษตรเมือ่รฐับำลสนบัสนนุให้ประชำชนท�ำอะไรสักอย่ำง มกั

จะเกดิปัญหำตำมมำทหีลงั เช่น สนบัสนนุให้ปลูกมนัส�ำปะหลังหรอื

อ้อย เม่ือประชำชนได้ลงมอืท�ำอย่ำงจรงิจงัแล้วกเ็กดิปัญหำรำคำตก

ที่จะจ�ำหน่ำยได้ เป็นเพรำะเหตุใด

ส�าหรับเรื่องมันส�าปะหลังกับเรื่องอ้อยนั้นต่างกัน เรื่องอ้อยนั้น

สาเหตุเกิดมาจากทีว่่าปลกูกนัมากจนเกนิไป และรฐับาลสนบัสนนุการ

ท�าน�้าตาลมากเกินไปจนเกินที่ประชาชนจะซื้อ ทั้งๆ ที่ไม่ได้สั่งน�้าตาล

เข้ามา เรื่องอ้อยนี่เป็นความผิดพลาดมาก ในทางที่ดีนั้นควรจะใช้

มัชฌิมาปฏิปทา คือหมายความว่า ราคาอ้อยนั้นเทียบกับราคาน�้าตาล

ต้องวางก�าหนดไว้ให้สูงกว่าตลาดโลกเพียงเล็กน้อย อย่ามากนัก ถ้า

เป็นเช่นนีค้นทีท่�าน�า้ตาลแพง เขากไ็ม่กล้าท�า คนทีป่ลูกอ้อยก็ต้องน้อย

ลง มันแก้กันไปในตัว มันไม่ขึ้นๆ ลงๆ อย่างทุกวันนี้ มักจะมีผู้พูดขู่ว่า

ปีนี้น�้าตาลจะแพงอีกในเมืองไทยนะครับ ทั้งๆ ที่ตลาดโลกมันลดลงไป
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เรื่อย แม้ว่าน�้าตาลจะแพง ก็ไม่ควรบอกให้เขาปลูกอ้อยมากนัก อย่า

ให้โรงงานท�าน�า้ตาลเพิม่ขึน้ เพราะเหตวุ่าพอแพงเขาก็ท�าเพิม่ขึน้ ปีหน้า

น�้าตาลถูก ล้นตลาดอีกแล้ว แก้ไม่ได้ ต้องปล่อยให้น�้าตาลมันพอดีๆ 

ราคามันก็พอดีๆ อย่าไปกระตุ้นมันมากนัก พอเราเห็นว่ามันแพงนัก

ปล่อยให้ต่างประเทศเข้ามา ไม่เห็นเสียหายอะไร เงินตราต่างประเทศ

เราเยอะแยะ มันจะได้แก้ปัญหาน�้าตาลได้อย่างราบรื่นกับเรื่องอ้อย นี่

เป็นปัญหาของอ้อยโดยสรุป

ส่วนมันส�าปะหลัง ขอโทษขอไปพูดถึงเรื่องปอก่อน ปัญหาเรื่อง

ปอก็เช่นเดียวกัน แบบเดียวกันกับน�้าตาลและอ้อย ต่อไปถ้าโรงงาน

ทอกระสอบของเราด�าเนินการได้เต็มที่แล้ว เกรงว่าจะเกิน Capacity 

ของการใช้กระสอบป่าน และจะเกิดปัญหาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นทางที่

ดผีมคดิว่าใช้วิธรีาคาพอดีๆ  ส�าหรบัทีอ่ย่าให้มนัสงูนกัหรอืต�า่นกั ท�าให้

เกดิประชาชนเข้าใจดว่ีา ถ้าราคานีล้ะกเ็ขาปลกูได้หรอืไม่ได้ จะได้ก�าไร

หรือไม่ หรือควรจะท�าอย่างอื่น แต่ส่วนเรื่องมันส�าปะหลังนั้น เป็นอีก

เรือ่งหนึง่ คอือย่างทีผ่มเรยีนไว้ก่อนนีเ้ราพดูถงึเรือ่งเกษตร กห็มายถงึ

การเพาะปลูก กระทรวงเกษตรไม่มีหน้าที่ที่จะไปดูตลาด กระทรวง

อตุสาหกรรมไม่มีหน้าทีท่ีจ่ะไปดูเรือ่งเกษตร กระทรวงเศรษฐการดแูต่

ว่าขายอะไรในต่างประเทศได้ราบรืน่หรอืไม่ ต้องค�านึงถงึว่าเขาท�าอะไร

ข้ึนไปใหม่ การประสานงานระหว่างกระทรวงไม่ม ีก็เลยท�าให้เกิดอย่าง

นี้ขึ้น ถ้าหากมีการประสานงานและมีความคิดไปว่า Agriculture กับ 

Business หรือ Industries ต้องมารวมกันอย่างนี้ท�าให้เกิดหลักการ

ของ Agro-business อันนี้ผมอยากจะให้มีการพิจารณา เดี๋ยวนี้ดีขึ้น

มากมีการประชุมกันเสมอระหว่างกระทรวงที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ 

และเฉพาะอย่างยิง่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศกเ็หน็จะต้องมี

ส่วนเกี่ยวข้องด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูต ค�าตอบก็คิด

ว่าเราไม่มีการประสานงานและไม่ได้คิดตลอดรอดฝั่ง คนที่ปลูกไม่ได้
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คิดถึงเรื่องการตลาด

เม่ือเรำทรำบว่ำเงนิตรำต่ำงประเทศถ้ำมสี�ำรองไว้มำกๆ อำจจะท�ำให้

เกิดปัญหำเงินเฟ้อ ท�ำไมรัฐจึงไม่ใช่เงินน้ันลงทุนแทนกำรกู้มำจำก

ต่ำงประเทศ 

ผมเข้าใจว่าผมได้เฉียดการตอบปัญหาข้อนี้มาอยู่บ้างแล้ว คือ

ว่าใช้เหมือนกัน แต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มากถึงขนาดนี้ เราก็เอาไว้เป็น

ประโยชน์ต่อไป เรื่องเงินเฟ้อมันเพิ่งเกิดขึ้นใน ๖ เดือนที่แล้วมา เวลา

นีเ้รากพ็ยายามท�าอยู ่แต่ผมอยากจะเรยีนเป็นความในใจอยูอ่ย่างหนึง่ 

คือการกู้จากบางแห่ง จะเป็นธนาคารโลกก็ดี หรือเยอรมนีก็ดี เรามี

ประโยชน์อยู่อย่างหนึ่ง เราได้บริการเขามา แล้วก็มีทางแน่ใจว่าไม่มี

การร่ัวไหลหรือเหลวไหล และเขาก็มาตรวจดูโครงการ ถ้ากระทรวง

การคลังข้องใจในข้อซักถามของเขา เราเรียกเขามาจากวอชิงตัน ส่งผู้

เชี่ยวชาญมาตรวจดูให้ได้ เป็นประโยชน์มากเหลือเกิน ท่านลองคิดดู

ว่าวิธีนั้นกับวิธีเดอเกรมองต์มันต่างกันมาก นั่นไม่มีทางตรวจเลย 

เพราะฉะนั้นการกู้เงินบางทีถึงแม้จะไม่จ�าเป็นจะต้องกู้เงิน แต่ก็ยัง

อยากจะกูจ้ากธนาคารโลกสกันดิหนึง่ ผมจงึให้ธนาคารโลกหยบิยกเอา

อาชีวศึกษามาสัก ๕ ล้าน ให้กู้ ๕ ล้านเท่านั้นไม่เป็นไร ผมจะให้กู้ 

1๕ ล้าน แต่ขอให้ธนาคารโลกมส่ีวนได้เสยีในเรือ่งนี ้เราจะได้ใช้บรกิาร

ของเขา อย่างนี้เป็นประโยชน์ดี

ดลุกำรช�ำระเงนิระหว่ำงประเทศได้เปรยีบโดยมเีงนิกูเ้ข้ำประเทศน้ัน 

จะมีผลอย่ำงไร จะเป็นกำรได้เปรียบที่แท้จริงเพียงใด

ก็ไม่แท้จริงหรอกครับ เพราะเหตุว่าภายหลังก็จ�าเป็นที่จะต้อง

ช�าระเขา นอกจากเงินได้เปล่านั้นก็พอท�าเนา เพราะฉะนั้นในเม่ือเรา

มี liability อยู่นี้ เราก็ต้องเก็บเอาไว้บ้าง และในขณะเดียวกันการเก็บ

นั้นเราก็เอาไปลงทุนดูบ้าง
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ทนุส�ำรองของเรำยงัมอียูอี่กมำก เพรำะเหตใุดรฐับำลจงึแถลงในตอน

ทีจ่ะพจิำรณำเพิม่เงนิเดอืนของข้ำรำชกำรนัน้ว่ำ ไม่มเีงนิพอ เหตใุด

รฐับำลจงึไม่กล้ำเสียสละน�ำทุนส�ำรองมำให้ใช้ข้ำรำชกำรมฐีำนะดขีึน้

กว่ำนี้ หรือเห็นว่ำรำยได้ข้ำรำชกำรขนำดนี้เพียงพอแล้ว

ผมรู้สกึว่าถ้ารฐับาลจะน�าทนุส�ารองเงนิตรามาใช้ส�าหรับจ่ายเงนิ

เดือนข้าราชการนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ควรท�า เพราะเหตุว่าจะเกิดเงินเฟ้อ 

เงินทุนส�ารองของเราเป็นเงินตราต่างประเทศ ควรที่จะเอาไปซื้อของ

จากต่างประเทศ เช่นปีนี้รัฐบาลจะกู้จากทุนส�ารอง ผมก็ขอให้ส�านัก 

งบประมาณรวบรวมเงินตราต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศ

และที่กระทรวงอื่นๆ ต้องการใช้ เอามารวมกันหมด แล้วได้เท่าไร ผม

จะได้จัดให้กู ้ส�าหรับที่จะไปจ่ายในต่างประเทศ เพื่อที่จะไม่ให้เกิด

เงินเฟ้อ แต่ส่วนการที่รัฐบาลแถลงว่าเพิ่มเงินไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มี

เงินพอนัน้ ผมไม่เหน็ด้วย ผมรูส้กึว่ารฐับาลไม่เพิม่เงนิเดอืนข้าราชการ

แล้ว ต่อไปจะไม่มีเงินพอตลอดไป เพราะเหตุว่าจะเกิดปัญหาอย่างนี้

เรื่อย สมรรถภาพของข้าราชการก็ไม่ดีอย่างที่ได้เรียนไว้แล้ว ท�าไมจะ

ไม่มีเงินพอ เงินเรากันเอาไว้ด้วยซ�้า แต่ว่าอยู่ที่รัฐบาลจะกล้าปรับปรุง

เกบ็ภาษเีพิม่ขึน้หรอืไม่เท่านัน้ ทนีีรั้ฐบาลท่านกก็ลวัว่าข้ึนเงนิเดอืนแล้ว 

หนังสือพิมพ์ก็ประโคมว่าเก็บภาษีเพ่ิมเพื่อเอามาจ่ายเงินเดือน ผมว่า

หนงัสอืพมิพ์ก็คงด่าจรงิๆ และไม่ใช่หนงัสอืพมิพ์อย่างเดยีวเท่านัน้ วทิยุ

ปักกิง่หรือวทิยเุสยีงประชาชนเสรกีค็งจะด่าเช่นเดยีวกนั แต่ถ้าผมเป็น

รัฐบาลผมไม่เหน็กลวั เพราะเหตวุ่าจะด่ากด่็าไป ถึงเวลานีไ้ม่ได้ขึน้เงนิ

เดือน หนังสือพิมพ์ก็ด่า ไม่ว่าจะท�าอะไรเขาก็ด่า และยิ่งใกล้รัฐ- 

ธรรมนญูจะออกหรอืจะมกีารเลอืกตัง้เขากย่ิ็งด่ากนัมาก เพราะฉะนัน้ 

ถ้าเห็นว่าท�าอะไรดี ท�าอะไรถูกก็ควรจะท�า

เมื่อข้ำรำชกำรมีรำยได้น้อย ไม่พอใช้จ่ำยจะเป็นกำรบ่อนท�ำลำย

เศรษฐกิจของชำติบ้ำงไหม 
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บ่อนท�าลายนีเ่หน็คงจะไม่ถงึ แต่เป็นการเสยีหายทางเศรษฐกจิ 

ผมว่าการคอร์รัปชั่นท�าให้สถานะเศรษฐกิจของชาติเสื่อมโทรม

ตำมควำมคิดเห็นของผู้บรรยำยนั้นมีทำงใดบ้ำงที่จะป้องกันกำร

คอร์รัปชั่นให้มีน้อยที่สุดเท่ำที่จะกระท�ำได้

วิธีป้องกันอยู่ที่คณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว เพราะคณะรัฐมนตรี 

อธิบดี ปลัดทั้งหลายตั้งใจจริงแล้วว่าเราจะไม่คอร์รัปชั่นด้วยตัวเอง ไม่

ให้เดก็มนัเหน็ เราจะควบคมุเดก็ไม่ให้ท�า หรอืไม่ให้มากมายจนเกนิไป

นัก เพราะเหตุว่าเราควบคุมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 

อธิบดี มีหน้าท่ีควบคุม และมีอ�านาจควบคุม เอาเวลาเหล่านั้นไป

ควบคุมดีกว่าที่จะไปวินิจฉัยกันในเรื่องคอร์รัปชั่น มีสาเหตุมาตั้ง ๓ 

หน้ากระดาษ ผมว่ามันแก้ไม่ถูกจุด ถูกจุดที่สุดคืออยู่ที่ผู้ใหญ่เอากัน

จริงหรือไม่จริง ท่านนายกรัฐมนตรีกล้าว่ารัฐมนตรีไหม รัฐมนตรีกล้า

ว่าปลดักระทรวง อธบิดไีหม อธบิดกีล้าว่าหวัหน้ากองไหม ถ้าตราบใด

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ล่ะก็ ค�าตอบก็คือไม่กล้าทั้งนั้น

มีผู้กล่ำวหำว่ำ หำกผู้น้อยท�ำคอร์รัปชั่น หมำยถึงข้ำรำชกำรผู้น้อย

มักจะมีควำมผิดร้ำยแรง แต่ผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพล ไม่มีควำมผิด เป็น

ควำมจริงเพียงใด

เป็นความจรงิครบั อ่านหนงัสอืพมิพ์แล้วบางทีสมเพชเหลอืเกนิ 

เป็นเสมียนอ�าเภอ เอาเงินไปเพียงหมื่นเดียวโดนเข้า ๒ ปี แต่บางคน

เอาไปสองสามร้อยล้านไม่เห็นเขาโดนอะไร

ผมขอขอบคุณมากท่ีให้ความสนใจจนกระทั่งเลยเวลาเป็นอัน

มาก หวังว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอบคุณ
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สงครามเศรษฐกิจ
บรรยายที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕1๐

อนึ่ง ต้นฉบับที่ได้มา ไม่สมบูรณ์นัก จึง ... ในส่วนที่ขาดหายไป

สวัสดี นักศึกษา

ตามที่ทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้ตั้งให้ผมมาพูดใน

วันนี้ก็คือเรื่อง “สงครามเศรษฐกิจ” ผมได้แบ่งเรื่องออกไปเป็นหัวข้อ

ย่อยๆ รวม ๓ หัวข้อคือ

1. ความมุ่งหมายและเครื่องมือในการท�าสงครามเศรษฐกิจ

๒. สงครามเศรษฐกจิทีพ่นัธมติรจะท�าต่อเยอรมนแีละญีปุ่น่ ใน

สงครามโลกครั้งที่ ๒ และ

๓. การท�าสงครามเศรษฐกจิในสงครามเยน็และการท�าสงคราม

เศรษฐกิจของประเทศไทย

๑.�ความมุ่งหมายและเครื่องมือในการท�า�

���สงครามเศรษฐกิจ
ที่ท่านตั้งหัวข้อมานี้ท่านก็ทราบ และท่านผู้ใหญ่ใน วปอ. ท่าน

ก็ทราบอยู่ทุกปีว่าไม่ได้ตามหัวข้อไปโดยเคร่งครัด เพราะเหตุว่าการที่

จะตอบกระทู้ตรงๆ ไปนัน้จ�าเป็นท่ีจะต้องค้นคว้าต�าราเป็นอนัมาก อย่าง

น้อยก็ควรที่จะน�าเร่ืองประวัติและข้อเท็จจริงให้เป็นไปที่ถูกต้อง ถ้า

กระท�าเช่นน้ันผมกค็ดิว่าน่าจะเบ่ือส�าหรบัการศกึษาของผูใ้หญ่ทีเ่ราท�า
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อยู่ที่ วปอ. นี้ เพราะฉะนั้นผมจึงขอตอบกระทู้ และได้เคยตอบมาทุก

ปี และเท่าที่ขอตอบได้โดยไม่ต้องค้นคว้าและไม่ต้องล�าบาก และไม่

ต้องท�าให้ นศ.วปอ. ต้องไปค้นคว้าต�ารา และแท้จริงนั้นผมเข้าใจว่า

ท่านผู้ใหญ่ใน วปอ. ก็คงจะเข้าใจดีแล้ว ที่ตั้งกระทู้มานั้นก็เพื่อที่จะให้

ผมมากล่าวกระทู้แต่เพียงสั้นๆ เหลือเวลาไว้ส�าหรับให้ท่านอภิปราย

และคยุกนัในเรือ่งเศรษฐกจิโดยท่ัวๆ ไป ซึง่เข้าใจว่าคงจะอยูใ่นประเดน็ 

เพราะเหตุว่าถ้าเราสนใจเรื่องเศรษฐกิจที่จะท�าให้เศรษฐกิจมั่นคง 

เศรษฐกจิของประเทศมคีวามมัน่คงได้อย่างไรนัน้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ

การเตรียมการต่อสู้ข้าศึกด้วย เพราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าท่านทั้งหลาย

คงจะช่วยยอมอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งท้วงติงทิ้งค�าถามเท่าที่ผมจะ

สามารถตอบได้ ในชั้นแรกนี้ผมจะพยายามใช้เวลาเพียงเล็กน้อย เพื่อ

จะพูดเรื่องให้เข้าใจกระทู้เสียก่อน

ในการท�าสงครามนั้นในสมัยโบราณก็ย่อมเก่ียวข้องกับเร่ือง

เศรษฐกิจอยูบ้่างเหมอืนกนัแต่หนกัไปในท�านองทีใ่ช้ศาสตราวธุต่อสูก้บั

การล้อมเมือง มีการใช้กระสุนปืน กระสุนหน้าไม้ และอาวุธต่างๆ แต่

ท่ีส�าคัญท่านท้ังหลายก็คงจะระลึกได้ว่า เรื่องเสบียงอาหาร ส�าหรับ

ประชาชนและส�าหรับในการศึกในสมัยโบราณนั้นก็ย่อมส�าคัญอยู่ แต่

ที่ส�าคัญน้ันไม่ส�าคัญเท่ากับสมัยนี้ ในการท�าสงครามแต่ละครั้ง เช่น 

สงครามโลกครัง้ที ่1 กด็ ีสงครามโลกครัง้ที ่๒ ก็ด ีย่อมมคีวามจ�าเป็น

ในการท่ีจะน�าเอาประชาชนทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องด้วย สงครามโดยตรงบ้าง 

และไม่เกี่ยวกับสงครามโดยตรงบ้าง อาจน�าเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่ง

เกิดค�าเรียกกันว่า total warfare เศรษฐกิจแยกจากสงครามไม่ได้ ใน

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ปรากฏว่าราษฎรประชาชนได้รับความเสียหาย 

และเสียชีวิต แทบจะกล่าวได้ว่าส�าหรับบางประเทศเสียมากกว่าทหาร

เสียชีวิตเสียอีกด้วยซ�้า การต่อสู้ซึ่งกันและกันก็มักจะพิจารณาไปใน

ท�านองท่ีจะท�าลายความมั่นคง ท�าลายอ�านาจก�าลังในการที่จะผลิต
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เครือ่งอปุโภคบรโิภคเช่นเดียวกนักบัคดิอ่านทีจ่ะท�าลายชวีติทหาร และ

ท�าลายกองทหาร

เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาถึงหัวข้อที่ 1 เรื่องความมุ่งหมาย

และเครื่องมือในการท�าสงครามเศรษฐกิจน้ัน ผมจึงใคร่ขอเสนอว่า

ความมุง่หมายและวเิคราะห์ออกมาแล้ว ทัง้ทีท่�าสงครามกนัจรงิๆ และ

สงครามเศรษฐกจิกค็งจะคล้ายคลงึกนั คอืในครัง้ใดในด้านการรกุและ

การรับนั้น ในด้าน offensive ต่างฝ่ายต่างมุ่งหมายที่จะท�าลายล้างให้

ก�าลงัของข้าศึกต้องอ่อนแอ ถ้าเป็นสงครามเศรษฐกจิกห็มายถงึว่าความ

พยายามที่จะท�าให้การผลิต การค้า การคมนาคม การสาธารณูปโภค

เสถียรภาพทางการเศรษฐกิจ การเงิน ตลอดจนกระทั่งขวัญของ

ประชากรอ่อนแอลงไป ในด้าน defensive กลับตรงกันข้าม คือทาง

ฝ่ายที่จะรับมันพยายามที่จะท�าให้แข็งแรงขึ้นทุกประการ ตามที่ผมได้

กล่าวมาแล้ว

ถ้าพูดถึงเครื่องมือในการท�าสงครามเศรษฐกิจ ในยามสงคราม

ท่านกค็งทราบแน่ว่ามที�าได้ทกุอย่างตลอดจนกระทัง่การทิง้ระเบดิ การ

ท�าจารกรรมเป็นของธรรมดา ในยามสงบนั้นเครื่องมือในการที่จะท�า

สงครามเศรษฐกจิกย่็อมยงัมอียู ่แต่ส่วนมาก เนือ่งจากไม่ใช่เป็น open- 

warfare ก็พยายามท่ีจะใช้วิธีการต่างๆ วิธีที่ส�าคัญที่จะท�าสงคราม

เศรษฐกิจกันในยามสงบนั้น ได้แก่แนวที่ ๕ และแนวที่ ๖ แนวที่ ๕ 

นั้นท่านก็ทราบกันอยู่แล้ว อันเนื่องมาจากประเทศสเปนมีการบ่อน

ท�าลายเนือ่งจากสงครามจากสเปนมกีารบ่อนท�าลายกันภายในหลงัแนว 

ส่วนแนวที่ ๕ ที่ผมได้ขนานไว้นั้น แนวที่ ๖ นั้นก็คือวิธีการที่จะท�าสิ่ง

หนึง่ใดให้เกดิหนอนบ่อนไส้ขึน้มาในระบบเศรษฐกจิของข้าศกึ หรอือกี

นัยหนึ่งพูดกันอย่างง่ายๆ คือการใช้วิธีการคอร์รัปชั่นกัน เป็นวิธีที่ 

ได้ผลมาแล้วในหลายแห่ง

ถ้าท่านค�านงึย้อนกลบัไปถงึว่าเมือ่ครัง้ท่ีจนีคอมมวินสิต์ชนะจนี
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ก๊กมินตัง๋นัน้เขาใช้แนวท่ี ๖ ความจริงถ้าจะไม่ต้องใช้ก็ได้ คือมผีลส�าเรจ็ 

จนีคอมมวินสิต์สามารถทีจ่ะท�าลายจนีก๊กมนิตัง๋ได้ กเ็นือ่งมาจากใช้วธิี

การคอร์รปัชัน่ คอือย่างทีใ่กล้ๆ วาระของเรากไ็ด้แก่อนิโดนเีซยี ซึง่ท่าน

จะเหน็ได้ว่าผลของการพจิารณาคดอีาชญากรรมนายพลและรฐัมนตรี

ต่างๆ ตลอดจนกระทัง่ผู้ว่าการธนาคารชาตอินิโดนเีซยีว่าเป็นเครือ่งมอื

ให้แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์มากเพียงใด จะเห็นได้ว่าเขาใช้แนวที่ ๖ กันทั้ง

นั้น ผมพยายามที่จะรวบรวมค�าให้การต่างๆ เกี่ยวกับคดีของผู้ว่าการ

ธนาคารอนิโดนเีซยี เพือ่ทีจ่ะเป็นบทเรยีนของผูว่้าการธนาคารชาตขิอง

ประเทศไทยต่อไป 

ยิง่ใกล้ตวัเราเข้ามาท่านท้ังหลายคงจะระลกึกลับไปได้ว่าเมือ่ครัง้

หนึ่งเราเคยมีการติดต่อสัมพันธ์ในทางการค้ากับจีนคอมมิวนิสต์ และ

จีนคอมมิวนิสต์นั้นได้ใช้วิธีการอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะได้เป็นเครื่องมือ

ของสงครามเศรษฐกจิทีเ่ขาเตรยีมการอยูก่บัฝ่ายเรา พดูกนัสัน้ๆ กค็อื

ว่าพยายามทีจ่ะขายของในประเทศไทยด้วยราคาถกู ของทีเ่ขาสามารถ

ท่ีจะผลติด้วยราคาสูงเมือ่ลงทุนสงูกพ็ยายามทีจ่ะขายด้วยราคาต�า่และ

เมือ่ขายแล้วเงนินัน้ไม่ทราบว่าเอาออกนัน้เผอญิเราไม่มกีารทีจ่ะควบคมุ

ให้ดแูลให้ดีเพราะมาปรากฏภายหลงัว่าเงนิทองทีเ่ขาขายได้จากเรานัน้

ไม่ได้เอากลบัไป ซึง่ทิง้ไว้ส�าหรบัท่ีจะเป็นเคร่ืองมอืในการเมอืงการทีจ่ะ

ท�าจารกรรมต่อไป นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเครื่องมือในการ

เศรษฐกิจ นี้ผมจบตอนที่ 1 ของเรื่องความมุ่งหมายอันนี้ในเรื่องของ

ความมุ่งหมายและเครื่องมือในการท�าสงครามเศรษฐกิจ

๒.�สงครามเศรษฐกิจที่พันธมิตรจะท�าต่อ�

���เยอรมนีและญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่�๒
ตอนที ่๒ ว่าด้วยสงครามเศรษฐกจิทีพ่นัธมติรจะท�าต่อเยอรมนี
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และญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้ว 

และผมไม่สามารถที่จะไปค้นคว้าน�าเรื่องมาปะติดปะต่อให้เป็นต�าราที่

จะให้เป็นมาตรฐานได้ แต่เผอิญมีประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งผมใคร่จะ

เล่าให้ท่านทั้งหลายฟัง  คือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้นผมอยู่

ในประเทศอังกฤษ และได้ทราบว่ารัฐบาลอังกฤษต้ังกระทรวงข้ึน

กระทรวงหนึง่เพือ่ท�าสงครามเศรษฐกจิ เรียกว่า Ministry of Economic 

warfare (Hugh Dalton ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่ง

ผมได้เรียนอยู่ในเวลานั้น และภายหลังได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรี

ใน Ministry of Economic warfare) ความมุ่งหมายของ Ministry of 

Economic warfare ที่ได้ตั้งขึ้นนั้นในชั้นเดิมก็ประกาศให้ประชาชน

ทราบว่ามหีน้าทีท่ีจ่ะพิจารณาถึงเรือ่งเครือ่งอุปโภคบรโิภคให้พอเพียง... 

...จะน�าเสบียงอาหารมาสูเ่กาะองักฤษนัน้ต้องถกูท�าลายไป และ

อกีด้านหนึง่นัน้กพ็ยายามทีจ่ะสบืเรือ่งทีว่่าเยอรมนใีนตอนต้นและภาย

หลังแผ่ออกมาจนถึงญี่ปุ่น ว่าจะมีการขนเสบียงอาหารกันอย่างไรบ้าง 

เพือ่ท่ีจะได้ให้ก�าลงักองทพัออกโจมต ีอย่างน้ันเป็นหน้าทีข่อง Ministry 

of Economic warfare ซึ่งทุกคนเข้าใจว่าคงจะเป็นเช่นนี้ แต่เมื่อมา

พิเคราะห์ดูให้ชัดแจ้งแล้วจะเห็นได้ Ministry of Economic warfare 

นั้นส่งคนไปท�าหน้าที่ในประเทศที่เข้าสงครามยุโรป เช่น สเปน หรือ

อิตาลีในตอนต้นท่ียังไม่เข้าสู่สงครามในยุโรป หรือสวิตเซอร์แลนด์ 

อีกนัยหนึ่งพิจารณาไปถึงท่ีเราได้มีประสบการณ์มาแล้ว คือการไป

ท�าการสืบราชการลับ หรือการท�าจารกรรมนั่นเอง ทีนี้ต่อมาเมื่อพวก

คนไทยทีอ่ยู่ในองักฤษ อย่างคนไทยท่ีอยูใ่นองักฤษบางคนเข้าร่วมสมคัร

เป็นทหารในกองทพัอังกฤษและได้เข้าท�าการฝึกอยู่ในอังกฤษส่วนหนึง่ 

และมาฝึกท่ีอนิเดยีอกีส่วนหนึง่ กเ็ผอญิปรากฏว่าทัง้ๆ ทีเ่ขาไม่ได้บอก

ว่าให้เราสังกัด Ministry of Economic warfare แต่ก็ปรากฏว่าพวก

เรามาทราบกันภายหลังว่าแท้จริงแล้วเราไปสังกัดเขาเอง คือทั้งๆ ที่
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พวกเราอยู่ในยูนิฟอร์มทหารก็ไม่ทราบว่าได้เข้าไปสังกัดกับเขา ทราบ

แต่ว่าสงักดัอยูใ่นหน่วยราชการหนึง่ทีเ่ขาเรยีกว่า Special Operations 

Executive หรือ S.O.E ซึ่งตรงกับทาง U.S.A คือ O.S.S. หรืออีกนัย

หน่ึงเป็นหน่วยราชการกึ่งทหาร Economic warfare เพื่อที่จะสืบ

ราชการลับ เพื่อที่จะท�า Guerilla warfare… 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการผลิตและการเคลื่อนไหว

เคล่ือนย้ายก�าลังกองทัพของข้าศึก ที่ผมกล่าวมาเมื่อก้ีนี้นั้นก็ม ี

บางคนในพวกเราที่อยู่ในกองทัพอังกฤษมาขึ้นสังกัดอยู่ใน... ก็นั่นเป็น

ส่วนหนึง่และอกีส่วนหนึง่เท่าทีท่ราบมานอกจากมพีวกเราบางคนทีถู่ก

คัดเลือกให้ไปพูดวิทยุเข้ามาในเมืองไทย เป็นการท�าสงครามทางวิทยุ

แล้วก็ยังมีอีก ๒–๓ กลุ่มพวกเราที่ถูกใช้ไปในด้านจารกรรม หรือการ

ท�าสงครามทางลับเป็นส่วนใหญ่ทั้งสิ้น ประสบการณ์ของผมมีอยู่โดย

เฉพาะในด้าน… คือ... ในครั้งนั้นประกอบด้วยสาขาทั้งในยุโรป ใน

แอฟริกาและในเอเชีย

ที่เกี่ยวกับยุโรปนั้นก็ได้ท�าทั้งในด้าน Guerilla warfare ใน

ประเทศฝรั่งเศส นอร์เวย์ อิตาลี ยูโกสลาเวีย และประเทศต่างๆ ที่

เกีย่วข้องในการท�าสงครามในแอฟริกา H.Q. ของ S.O.E อยู่ท่ีไคโร

เป็นหน่วยที่เขาเรียกกันว่า Force 133 ซึ่งมิทราบว่าท�าไมเขาจึงเรียก

เช่นนั้น ส่วนที่มีอยู่ในเอเชียนั้น ทั้ง H.Q. อยู่ที่เดิมที่กัลกัตตา ที ่

เดลลกี็มี แต่ภายหลังย้ายส�านักงานใหญ่ไปอยู่ที่แคนดี ที่ในซีลอนใน

เกาะลังกา เรียกว่า Force 136 พวกเราสังกัดอยู่ใน F.136 ผมจะขอ

อธิบายแต่เพียงว่าพวกผมได้รับการฝึกและได้ท�างานกันอย่างไรบ้าง 

ท่านกค็งเข้าใจดว่ีาเร่ืองเหล่านีเ้ป็นเร่ืองของสงครามเศรษฐกจิทัง้สิน้ คอื

ข้อ 1. ได้รับการฝึกให้ท�าการอย่างทหารธรรมดา

ข้อ ๒. ให้รับการฝึกท�าหน้าที่ในด้าน Guerilla warfare คือท�า

หน้าท่ีกองโจรเพื่อที่จะอยู่ในป่าให้ได้สะดวกสบาย กินด้วยตนเองได้ 
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รับอาวุธใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆ ตามหลักของการต่อสู้ด้านกองโจร 

แต่ส่วนอกีด้านหนึง่นัน้ กใ็ช้ในด้าน Intelligence และ Espionage เช่น 

ผมเคยถกูส่งไปทีก่ลักตัตา ได้รบัการฝึกให้มกีารจ�าโดยทีไ่ม่ต้องจดเป็น

หน้าๆ กระดาษเป็นแผ่นๆ โดยท่ีไม่ต้องจด ได้รับการฝึกให้มีการใช้

หมกึลบัทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้รับการฝึกให้ใช้ข้อสงัเกตทีจ่ะรายงาน

ถงึการเคลือ่นย้ายของทหารและเคร่ืองสรรพาวธุและอปุกรณ์ต่างๆ และ

การฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Espionage ตลอดจนกระทั่งรับโค้ดเคาะวิทยุ

และรบัส่งวทิย ุท้ังส้ินนีเ้ป็นความรับผดิชอบของ Ministry of Economic 

warfare และเมือ่เขาใช้ให้พวกเราเข้าท�างานในประเทศไทยก็ท�างานใน

ท�านองท่ีเร่ืองทหารน้ันเป็นเรือ่งทีส่�าคญั แต่ว่าเขาต้องการให้เราส่งข่าว

เรื่องเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอยู่ในความ

ครอบง�าของญีปุ่น่ เฉพาะอย่างยิง่ต้องการทราบถงึยทุธปัจจยั ทีส่�าคญั

ต้องการทราบถึงอาหารที่ญี่ปุ่นขาดแคลน พยายามที่จะตัดก�าลังทาง

ญีปุ่่น และต้องการทราบความเคลือ่นไหวในด้านดีบกุและทงัสเตน ซึ่ง

เป็นโลหะที่ใช้ท�าอาวุธมาก ต้องการทราบถึงเรื่อง Ration อาหาร ข้าว 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการทราบถึงขวัญของประชากรญี่ปุ ่น 

ประชากรไทย และขวญัของกองทพัญีปุ่น่ว่ามข้ีอทีเ่ดอืดร้อนอย่างไร ที่

ผมน�ามาเล่าให้ฟังนี้ก็เป็นการเล่าในตอนที่เขามีสงครามกันจริงๆ และ

ผมเข้าใจว่าเวลาที่ไม่ใช่สงครามจริงๆ เท่าที่เราทราบมาจากหน้า

หนังสือพิมพ์ว่ามีการจับสปายคนนู้น ได้สปายคนนี้ ท่านทั้งหลายคง

เข้าใจได้ดีว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องท�านองเดียวกันทั้งสิ้น ถ้าจะ

วิเคราะห์ออกไปให้ลึกซึ้งแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งในการท�าสงคราม

เศรษฐกจิน้ันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคอมมวินสิต์หรือฝ่ายพนัธมติรก็พยายาม

ท่ีจะสบื พยายามทีจ่ะท�าลายซึง่ก�าลงัในการท�าการผลติ ท�าลายให้เกดิ

ความระส�า่ระสาย ท�าลายให้ขวญัของประชาชนและความไม่พอใจของ

ประชาชนมีมากขึ้น ขวัญให้มีน้อยลง ผมขอยุติตอนที่ ๒ เพียงเท่านี้
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๓.�การท�าสงครามเศรษฐกิจในสงครามเย็นและ�

���การท�าสงครามเศรษฐกิจของประเทศไทย
ตอนท่ี ๓ การท�าสงครามเยน็และสงครามเศรษฐกจิของประเทศ 

ไทยเป็นอย่างไรนั้น ผมขอเสนอความคิดส่วนตัวของผมว่า ส�าหรับใน

ประเทศไทยเรานั้นถ้าเราตั้งตัวของเรา คิดดูซิว่าถ้าเราต้องการที่จะ

ท�าลายเศรษฐกจิของประเทศไทยในตอนนีแ้ละในตอนทีจ่ะเข้าด้ายเข้า

เขม็จะเกดิสงครามและจะไม่เกดิสงคราม เราควรจะท�าอย่างไร ถ้าเผอญิ

เมาเซตุงเชญิเราไปเป็นกนุซอืของเขา เราจะออกความเห็นอย่างไรทีจ่ะ

ท�าลายประเทศไทยได้ ผมคดิว่าข้อท่ีส�าคญัทีส่ดุกค็อืว่าไม่ว่าจะเป็นไทย

หรือประเทศไหนๆ เป็นสิง่ทีจ่ะชกัจูงใจให้ประเทศท่ีเข้าข้างเอาใจฝักใฝ่

เข้าข้างศัตรูนั้น ก็คงจะเป็นเรื่องเงินอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นผมจะเริ่ม

ด้วยเรือ่งเงนิ และเร่ิมด้วยการครองชพีและต่อไปว่าด้วยระบบเศรษฐกิจ 

ผมคดิว่าถ้าหากว่าศตัรตู้องการทีจ่ะท�าให้ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย

ระส�า่ระสาย เขากพ็ยายามทีจ่ะใช้ก�าลงัเงนิขึน้มาเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญั 

และที่ใดเล่าส�าคัญที่เกี่ยวกับการเงิน ที่นั้นคือสถาบันที่สร้างเงินได้เอง 

สถาบันที่สร้างเงินได้เองนั้นไม่มีที่ใดที่ดีกว่าธนาคาร จะเหน็ได้ว่าเม่ือ

ไม่กีปี่ทีแ่ล้วมานี ้มนีายธนาคารของไทยคนหนึง่ พดูไทยไม่ค่อยชดั เดนิ

ทางไปที่ฮ่องกงแล้วถูกต�ารวจอังกฤษจับ เมื่อจับแล้วต�ารวจอังกฤษก็

ซ้อม เหตุที่จับเพราะไปเป็นสปายให้แก่จีนแดงในประเทศไทย และ

กล่าวพาดพิงพัวพันถึงคนหลายคน วิธีที่ปรากฏจากการสอบสวนของ

เจ้าหน้าท่ีอังกฤษนั้น วิธีท่ีคนคนนี้ได้รับค�าสั่งให้เตรียมส�าหรับที่จะ

ด�าเนินการต่อไปนั้นได้แก่จะตั้งสาขาในแห่งต่างๆ ตลอดจนกระทั่ง

อีสานด้วย และเมื่อต้องการที่จะขนย้ายเงินจากกรุงเทพฯ ไปท�าการ

เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายข้าศึกก็ไม่สามารถที่จะขนย้ายไปจากธนาคารนี้
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ง่าย แล้วไปที่สาขาเป็นการท�างานของธนาคารโดยปกติ เป็นสิ่งที่ใคร

กท็�าได้ตลอด จนกระทัง่กระทรวงการคลงัหรอืธนาคารชาตซิึง่มหีน้าที่

ที่จะควบคุม ผมมีข้อเสนอนี้ว่าเนื่องจากที่เราเคยเห็นเรื่องจริงๆ ผมก็

เลยจดน�ามาวิเคราะห์ กป็รากฏว่าท่านประธานทีก่ล่าวนีไ้ม่ใช่แต่เฉพาะ

ผู้ท่ีถกูกล่าวหา และคนคนนีก้ไ็ม่ได้กลบัเข้ามาเมอืงไทยซึง่ได้ข่าวว่าอยู่

ทีเ่ขมร ธนาคารนีเ้มือ่วิเคราะห์ออกมาแล้วปรากฏว่ามผีูห้ลกัผูใ้หญ่เป็น

กรรมการอยู่หลายท่านด้วยกัน และท�าให้นึกขึ้นได้ว่าวิธีการนี้แนบ

เนียนดีเหลือเกิน ก็เพราะเหตุว่าอย่างที่ 1 นาย ก. ผู้จัดการธนาคาร

นี้ไปขอเชิญผู้ใหญ่เข้ามาเป็นกรรมการโดยมีความเคารพและผู้ใหญ ่

ผู้นั้นก็ได้รับผลประโยชน์ ได้หน้าได้ตา ซ�้าได้เงินเสียด้วย ก็รับ ทีนี้ใน

เมือ่คนคนนีเ้ป็นผูจ้ดัการธนาคารทีม่ผีูใ้หญ่เป็นประธานกรรมการและ

เป็นกรรมการอยู ่หลายคนนี้ก็สามารถที่จะเข้านอกออกในได้ง่าย 

สะดวก และการจะเข้าที่บ้านของผู้ใหญ่นั้นก็ง่าย และย่อมเป็นที่เกรง

ขามแก่ต�ารวจหรือทหารคนอื่นเพราะคิดว่าคนคนนี้เขาสนิทสนมกับผู้

บงัคบับญัชาของเรา เพราะฉะนัน้การท�างานของคนคนนีย่้อมท�าได้สนทิ

และท�าได้ง่าย ตลอดจนแม้กระทัง่ว่าพวกเราพลาดพลัง้ไปแล้วความลบั

ของรฐับาลก็อาจจะร่ัวไหลไปได้ง่าย นีผ่มจึงได้บอกว่าวธีิการทีจ่ะด�าเนนิ

การเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในการท่ีจะท�าการ

แทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยไม่มีวิธีอื่นใดที่จะดีกว่าจะเอานาย

ธนาคารคนใดคนหนึง่เข้ามาเป็นพวกของเราแล้วกด็�าเนนิการในแบบที่

นายคนนี้ท�าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะได้รับการคุ้มครอง เงินทองก็

หาเอาเองได้ ถ้าต้องการเงนิเมือ่ไรธนาคารกเ็ครดิตออกมาได้ ผมรูส้กึ

ว่านี่เป็นวิธีหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ที่เขาจะท�าสงครามเศรษฐกิจกับเราได้ 

เนื่องด้วยเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผมในฐานะที่เป็นผู้ว่าการธนาคาร

แห่งชาต ิไม่ชอบเลยท่ีผูห้ลกัผูใ้หญ่จะมาวุ่นวายกับกิจกรรมการธนาคาร

ท่ีกระท�าอยู่ ผมจึงพยายามอยู่เสมอและพยายามแสดงความเห็นอยู่
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เสมอว่าเป็นการไม่น่าที่ผู้ใหญ่จะไปประกอบการค้า โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ไม่น่าทีจ่ะมาเป็น ถ้าผูใ้หญ่ทีค่รบเกษยีณอายไุปแล้วเป็นทีน่่านบัถอื

กันจริงๆ ก็ควร แต่ว่าไม่ควรเลยที่จะให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้า ใน 

วปอ. นี้เองในรุ่นที่ 1 ซึ่งผมนั่งอยู่เป็นนักศึกษา และได้โต้เถียงกันถึง

เรื่องนี้และเถียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ท่ีว่า คนจีนหรือพ่อค้าจีน

โพ้นทะเลเอาเปรียบคนไทย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราเป็นเสียง

อีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าไปเป็นกรรมการหรือไม่เข้าไปควบคุมงานของ

ธนาคารหรือวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับคนจีนแล้ว เมื่อไรเล่าเราจึงจะดึง

การค้าเข้ามาสู่คนไทยได้ ซึ่งฟังๆ ดูก็มีเหตุผล แต่ผมมารู้สึกว่าการที่

ผู้ใหญ่ของเราซึง่มตี�าแหน่งหน้าทีใ่หญ่โต มยีศสงูและมงีานมากมายไป

ร่วมการงานกับคนจีน สมมุติว่าคนจีนนั้นจะประพฤติแบบที่เรา... กัน

หรือจะเป็นคนไทยกแ็ล้วแต่ เพราะจะเป็นคนจนีหรอืคนไทยกไ็ม่ส�าคญั 

เพราะเหตุว่าเวลานี้มันไม่ค่อยรู้เรื่องกันแล้ว เพราะนามสกุลมันยาวๆ 

กนัทัง้นัน้ คนนัน้มเีวลา ๒๔ ช่ัวโมงต่อ 1 วนั ทีจ่ะมีเวลาคดิอ่านเตรยีม

ท�างาน แต่ผู้ใหญ่ของเรานี้ลองคิดดูซิว่าเป็นนายพลนั่น จอมพลนี่ที่ไป

เป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการนัน้ท่านมเีวลาวนัละกีน่าทสี�าหรบั

ทีจ่ะมาควบคมุกจิการนีไ้ด้… มนัอยูต่อนนี ้เราไม่อยากทีจ่ะไปควบคมุ 

ถ้าควบคุมได้แต่ส่วนมากแล้วควบคุมไม่ได้ และใครจะเข้าควบคุมใคร

เล่า แต่ผลสุดท้ายผู้ที่มีเวลามากต้องควบคุมผู้มีเวลาน้อย ในข้อนี้ผม

จึงจะอยากจะขอฝากเอาไว้ ทั้งหมดนี้ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเอาเร่ือง

คอมมิวนิสต์มาว่ากัน หลักการก็ควรจะอยู่ว่าผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะไป

บังคับการค้าและการธนาคาร

เรื่องที่ ๒ ถ้าเราจะไปเป็นกุนซือให้เมาเซตุงแล้วเราจะพยายาม

ท�าให้เมืองไทยเกิดความเสื่อมในทางเศรษฐกิจและควรจะท�าอย่างไร 

เรือ่งนีก้ค็อืจะท�าให้เครือ่งอปุโภคบริโภคมนัแพงขึน้ ให้ประชาชนด�ารง

ชีพด้วยความเดือดร้อนจะเกิดความระส�่าระสายเอง เผอิญเมื่อ ๒–๓ 

����������������_16-01-60.indd   77 1/16/17   3:42 PM



๗๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วนัก่อนนีท่้านนายกรัฐมนตรไีด้กล่าวทางหนงัสอืพมิพ์ว่าแต่ก่อนนีม้คีน

เร่งให้รัฐธรรมนญูออกมาเร็วๆ แต่พอหลงัจากงานกีฬา... แล้วนีป้รากฏ

ว่าหนังสือท่ีประชาชนเขียนไปที่เจ้าหน้าท่ีนั้นโดยมากไม่ค่อยจะเก่ียว

กับเรื่องการใช้รัฐธรรมนูญเสียแล้ว มักจะเก่ียวกับเรื่องที่ว่าหมูแพง 

เคร่ืองอุปโภคบริโภคแพง ข้อน้ีเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก เครื่องอุปโภค

บริโภคมีได้ด้วยเหตุ ๕ ประการด้วยกัน มีสาเหตุอย่างไรบ้าง สาเหตุ

ใหญ่ๆ มีได้ ๒ ประการคือ 

ประการที ่1 คอืมคีนม่ังมมีาก มเีงนิมากก็ซือ้ของแย่งกันซือ้เอง 

ส่ิงนีก้ท็�าให้เกดิเงนิเฟ้อ อย่างนีเ้รยีกว่าเนือ่งมาจากเงนิเฟ้อ ซึง่เป็นของ

ท่ีแก้ไขง่าย เมือ่เลกิสงครามใหม่ๆ กเ็กดิเงนิเฟ้อเช่นเดยีวกนั แต่แก้ไข

ง่ายๆ โดยท่ีกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มหีน้าท่ีทาง

ด้านนี้ พยายามที่จะดูดเงินเข้าหลวงให้มากหน่อย พยายามที่ทาง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้กู้ไปกับธนาคารพาณิชย์เพื่อที่ธนาคาร

พาณิชย์จะให้กูก้พ็ยายามทีจ่ะกูใ้ห้น้อยลงมาได้เก็บน้อยลงไป ทางด้าน

ภาษอีากร ทางรฐับาลก็ได้เกบ็ภาษีให้มากขึน้เพือ่ดดูเงนิเข้ามาเงนิก็จะ

ไม่เฟ้อ คือเป็นของที่แก้ง่ายไม่ล�าบากนัก แต่สาเหตุที่แก้ยากดังนี้ที่

ท�าให้เครื่องอุปโภคบริโภคแพงมันอยู่ที่ว่า

ข้อท่ี 1. คอืการตัง้ทนุการผลติสงูถ้าต้นทนุการผลติสงูนีใ้นการ

แก้นี้พูดกันอย่างก�าปั้นทุบดินก็ต้องท�าให้ต้นทุนการผลิตมันต�่าลง แต่

ทีน้ีต้นทุนการผลิตสูงนี้เกิดจากสาเหตุได้หลายประการ ท่ีส�าคัญที่สุด

ท่ีผมจะหยบิยกมาเสนอท่านทัง้หลายกถ็อืว่าการมเีอกสทิธิ ์ถ้ามเีอกสทิธิ์

ได้ข้ึนเมื่อใด สิ่งที่ส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อเครื่องอุปโภคบริโภคเช่น 

เนือ้สกุร ไม้ขดีไฟ น�า้ตาล เหล่านีท่ี้ประชาชนต้องการใช้ถ้าเกดิเอกสทิธิ์

ขึ้นมาเมื่อใด ต้นทุนมันต้องสูงข้ึนท้ังน้ันเพราะเหตุว่าถ้าค่าต๋งมันมาก 

ต้นทุนมันกส็งูขึน้ไป นีเ่พราะเหตุนัน้ ถ้าหากว่าเราต้องการทีจ่ะป้องกนั

ไม่ให้เกิดความเพลี่ยงพล�้าในด้านสงครามทางเศรษฐกิจ ผมว่าขอให้
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ท่านทั้งหลายพิจารณาดูประการนี้เป็นข้อใหญ่ พิจารณาดูในแง่ที่ว่า

พ่อค้าประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประชาชนเราสามารถทีจ่ะควบคมุ

ดูแลให้ดีเป็นไปด้วยดีหรือไม่ นั่นประการหนึ่ง ซึ่งจะต้องดูแลเครื่อง

อปุโภคบริโภคให้ได้ด ีท่ีผมกล่าวมานีก้ล่าวโดยสรปุ และถ้าจะวเิคราะห์

ไปในทางวิชาการแล้ว ก็พาดพิงไปถึงเรื่องการแต่งงบประมาณ การ

ควบคุมธนาคารพาณิชย์ การภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ อะไร

ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้ว หรือถ้าหากท่าน

ไม่เข้าใจก็จะหาหนังสืออ่านได้ ถ้าผมพูดเช่นน้ีก็อาจจะเปลืองเวลาไป

เปล่าๆ และไม่ทราบว่าท่านจะสนใจเพียงใด เพราะฉะนั้นผมจะขอ

รวบรัดเอาในตอนนี้ว่าครั้งหนึ่งมีท่านผู้ใหญ่เคยให้ผมเสนอว่านโยบาย

ความมัน่คงของชาตใินด้านเศรษฐกจินีค้วรจะมอีย่างไรบ้าง ควรทีจ่ะมี

มาตรการอย่างไรบ้าง ผมได้เสนอท่านไปรวม ๔ ข้อด้วยกันคือ

เพื่อที่จะท�าสงครามเศรษฐกิจ ประเทศไทยพร้อมที่จะผจญภัย

สงครามเศรษฐกิจ มองทางด้านเศรษฐกิจว่าควรจะมีอย่างไรบ้างคือ

1. ควรจะมีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมของชาติโดยวิธี

การตั้ง...

ก. วางแผนระยะยาวประกอบด้วยโครงการตามล�าดับ

ความส�าคัญคือการพัฒนาก�าลังคน การวางพื้นฐานส�าหรับส่ง

เสริมประกอบอาชีพของประชาชนในระดับสูง

ข. ระดมก�าลังทรัพยากรธรรมชาติ ก�าลังคน ก�าลังเงิน 

และวิชาการ เพื่อยังให้โครงการต่างๆ บรรลุผลส�าเร็จ

ค. บริหารโครงการต่างๆ โดยมีสมรรถภาพและสุจริต 

ทั้งนี้กล่าวถึงผลระยะยาวจะท�าให้เศรษฐกิจพัฒนา

๒. ด�ารงรักษาไว้ปัญหาปัจจุบัน ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพ

ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิและการเงนิโดยวธิกีารดงัต่อไปนี ้แยกออก

เป็นข้อย่อย
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ก. ส่งเสรมิให้สนิค้าขาออกมมีลูค่าสงูและส่งออกได้มาก

และสม�่าเสมอ

ข. รักษาค่าของเงนิบาท ภายนอกประเทศให้มัน่คง คอื..

ค. รกัษาค่าของเงนิภายในประเทศให้มัน่คงเท่าค่าครอง

ชีพและค่าเครื่องอุปโภคบริโภคให้ดีพอสมควร

ง. ก�าหนดวิธกีารคลงัและงบประมาณตามหลกัวชิาการ 

ท้ังคลุมถึงวิธกีารกูเ้งนิและภาษีอากรด้วย ไม่ใช่แต่เฉพาะพอต้น

ปีก็บอกว่าปีนี้ให้ของขวัญปีใหม่ จะไม่เก็บภาษีละ จะไปรู้ได้

อย่างไรว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องไปเกบ็ภาษีหรอืไม่เกบ็ภาษ ีถ้าจ�าเป็น

ท่ีจะต้องไปเก็บภาษีตอนปลายปีเพื่อให้บ้านเมืองเจริญขึ้น ให้

บ้านเมืองมีเสถียรภาพแล้วก็ไม่น่าจะมาสละสิทธิ์เสียแต่ต้นปี

จ. ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ ให้มีการลงทุนในเครื่อง

อุปโภคบริโภค ของบประมาณโดยให้ดุลขึ้นมาที่เหมาะสม

๓. เร่งรัดพัฒนาระบบเศรษฐกิจขึ้นมาในท้องถิ่นเป็นพิเศษ 

ถือว่ามีความส�าคัญสูงกว่าการพัฒนากระทรวง

๔. เพิ่มพูนประสิทธิภาพทางเกษตร พร้อมทั้งการจัดท�าตลาด

ที่มั่นคงถาวรและจัดส่งเสริมโรงงานบางประเภทข้ึนตามท้องถิ่น เพื่อ

ใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในการนี้ การส่งเสริมการขนส่งและการคมนาคม

เป็นวิธีการที่ส�าคัญ ทั้งนี้ก็เกี่ยวกับการพัฒนาในชนบทเช่นเดียวกัน

๕. ส่งเสรมิการอตุสาหกรรมภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่

อุตสาหกรรมบางประเภทที่ประชาชนไทยมีความถนัด ประเภทที่ได้

แรงงานโดยมาก และประเภทที่ผู ้ผลิตสามารถหรือมีช่องทางที่จะ

สามารถเพิม่มลูค่าผลติภายในประเทศสงูพอสมควร ไม่ใช่แต่เพยีงเอา

ชิ้นส่วนรถยนต์มาประกอบชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยก็เสร็จ แล้วกล่าวว่า

เป็นการส่งเสริมการอุตสาหกรรมแล้ว
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๖. ส่งเสริมการค้าส่งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีการ

แข่งขันโดยชอบธรรม จะแข่งขันกัน... ถึงความริเริ่มของพ่อค้าเอกชน

ไม่ใช่ว่าเราไม่ควบคุมเขา

๗. ส่งเสริมระบบเศรษฐกจิโดยสนบัสนนุให้ชนชาวไทยมบีทบาท

ทางการค้าและอตุสาหกรรมกว้างขวางขึน้โดยรวดเรว็ และโดยท่ีรฐับาล

หรือบุคคลส�าคัญในวงราชการ ไม่ต้ังหรือสนับสนุนวิสาหกิจ...แข่งขัน 

เว้นแต่กิจการบางประเภทท่ีเกี่ยวกับความ... ของประเทศที่รัฐบาล

จ�าเป็นจะต้องท�า

๘. สะสมและธ�ารงหลักทรัพย์ของชาติ และรัฐบาลให้ม่ันคง

สมบรูณ์อยูเ่สมอ รวมทัง้เงนิทนุส�ารองระหว่างประเทศ เช่น ทางรถไฟ 

ท่าเรือ เขื่อน ประตูน�้า ทางหลวง เป็นต้น และในขณะเดียวกันระวัง 

มิให้เกิดหนี้สินของรัฐขึ้นจนเกินขอบเขต ทั้งนี้เป็นการเตรียมพลังทาง

เศรษฐกิจไว้พร้อมส�าหรับการเผชิญกับสถานการณ์ทุกกรณี

๙. ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ และสถาบันระหว่าง

ประเทศ รวมทั้งร่วมมือในส่วนภูมิภาคทางเอเชียอาคเนย์
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ของประเทศไทย
บรรยายในการอบรมวิชาสังคมศาสตร์

ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 1๖ เมษายน ๒๕11

ผู้บรรยายขอขอบคณุ คณุเฉลมิ ไวปรชี ีแห่งโรงเรยีนพระโขนง พระนคร 

ผู้ได้อุตส่าห์บันทึกและถอดเทปค�าบรรยายไว้เป็นร่าง ซึ่งบรรณาธิการ 

วทิยาสาร ได้เอือ้เฟ้ือส่งให้ผูบ้รรยายมโีอกาสตรวจแก้ไขเพิม่เติม ความ

รับผิดชอบขัน้สดุท้ายเป็นของผูบ้รรยาย แต่ถ้าคณุเฉลมิมไิด้พากเพยีร

ให้เกดิเป็นร่างขึน้แล้ว ค�าบรรยายนีค้งจะไม่ปรากฏออกเป็นลายลกัษณ์

อักษร

สวัสดี ครูอาจารย์ทั้งหลาย

เร่ือง “ลกัษณะทัว่ไปทางเศรษฐกจิของประเทศไทย” ทีผ่มได้รบั

มอบหมายให้มาบรรยายนีเ้ป็นเรือ่งกว้างขวาง การบรรยายในเช้าวนันี้

ผมจะพยายามชี้แจงให้ท่านทั้งหลายเป็นเชิงแนะแนวทาง และจะยก

เอารายงานประจ�าปี ๒๕1๐ ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็น

ตัวอย่าง เพื่อแสดงข้อเท็จจริงในลักษณะทั่วไปของเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยในการศึกษาและสอนเศรษฐกิจ
การสอนสังคมศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับเศรษฐกิจนี้ ผม
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เห็นจะไม่ต้องเตือนท่านทั้งหลายว่า ท่านต้องคอยดูเหตุการณ์ที่เป็น

ปัจจบุนัทนัด่วนอยูเ่สมอ เพราะเหตวุ่ามเีรือ่งใหม่ๆ เกดิขึน้มาเสมอ เช่น 

เมือ่ปีทีแ่ล้ว ประเทศไทยเรากมี็การพจิารณางบประมาณประจ�าปี มกีาร

พจิารณาเรือ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ ปี มกีารพจิารณาถงึการเงนิการ

ธนาคารอยูต่ลอดเวลา เหตกุารณ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจเปลีย่นแปลง

อยู่เสมอ ไม่เหมอืนการสอนวิทยาศาสตร์ทีเ่ราจะเอากฎ เช่น กฎของ

นวิตันมาว่า นวิตนัว่าไว้อย่างไรกเ็ป็นไปตามนัน้จนกระทัง่ปัจจบุนันี ้แต่

ส่วนทางสังคมศึกษา เราจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ทันกับข้อเท็จ

จริงใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ

การที่จะเข้าใจดีในเร่ืองลักษณะเศรษฐกิจของประเทศและของ

โลกโดยทั่วไปนั้น ผมคิดว่าท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาเพ่งเล็งไปใน

ข้อส�าคัญ ๓ ประการ คือ

ประกำรที่ ๑ ท่านจะต้องพิจารณาเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และ

สถิติ เช่น การผลิตของเราเมื่อปี พ.ศ.๒๕1๐ เทียบกับปี พ.ศ.๒๕๐๙ 

เทียบกับปี พ.ศ.๒๕๐๐ ราคาสินค้า ปริมาณ และมูลค่าการค้า สถิติ

การคลัง เป็นต้น เหล่านี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงทางด้านเศรษฐกิจ แต่ข้อ

เท็จจริงทางด้านเศรษฐกิจนั้นมีมากเหลือเกิน กับมีชนิดที่เชื่อได้บ้าง 

เชื่อไม่ได้บ้าง ส�าคัญบ้าง ไม่ส�าคัญบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลาย

จะสอนนักเรียนให้เข้าใจดี ท่านจ�าเป็นจะต้องมีความเข้าใจในทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร์อยู่บ้าง เพื่อจะได้เลือกสถิติที่เป็นประโยชน์ ชนิดที่

มคีวามหมาย น�าเอามาให้นกัเรยีนด ูทีผ่มพดูถงึนกัเรยีนนีห่มายถงึชัน้

มัธยมและชั้นอุดมศึกษาด้วย

ประกำรที่ ๒ ท่านจะต้องมีหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อยู่บ้าง 

มิใช่แต่เพียงเพื่อเลือกสรรข้อเท็จจริงและสถิติให้ถูกต้องและมีความ

หมายมาใช้ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ท่านจะต้องใช้ทฤษฎีด้านเศรษฐ- 

ศาสตร์ทีก่ล่าวนี ้ผมอยากจะเรยีนให้ทราบว่าไม่มอีะไรลกึซึง้จนเกนิไป
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นักนอกจากสามัญส�านึก คือ common sense เช่น ถ้าหากว่าสินค้า

ใดสินค้าหนึ่งมีจ�านวนน้อยลงไป ราคามันก็ต้องแพงข้ึน นี่เป็นสามัญ 

ส�านึก เด็กชั้นประถมก็คงจะเข้าใจได้ หรือว่าถ้าหากว่าเราซื้อของมา

จากต่างประเทศมากและขายได้น้อย เราก็ต้องช�าระเงินออกไปต่าง

ประเทศเป็นของแน่ เหล่านีเ้ป็นเครือ่งมอืทีน่�าทางไปให้ทัง้อาจารย์และ

ศิษย์เข้าใจได้เลือกเฟ้นสถิติและข้อเท็จจริงได้

ประกำรที่ ๓ ท่านจะต้องดูถึงการจัดงานทางเศรษฐกิจว่า

สถาบันทางเศรษฐกิจในประเทศมีอะไรบ้างและมีความสัมพันธ์ติดต่อ

กันอย่างไร ท่านทั้งหลายคงจะเห็นว่าสถาบันเศรษฐกิจในประเทศเรา

และในประเทศอื่นนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะ

ให้การสอนเศรษฐกิจของท่านเป็นประโยชน์ จ�าเป็นที่จะต้องดูแลการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ทันการณ์ จึงจะให้ความเข้าใจได้ถ่องแท้

หลัก�๓�ประการในการด�าเนินงานเศรษฐกิจ
ส�าหรับผูท้ีจ่ะต้องมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการด�าเนนิงาน

เศรษฐกจิของส่วนรวมให้เป็นไปโดยเรยีบร้อยแล้ว เพยีงปัจจยั ๓ อย่าง

ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่พอแก่การพิจารณา จ�าเป็นจะต้องมีข้อสมมุติเป้า

หมายอย่างใดอย่างหนึง่อยูใ่นใจเสมอ หมายความว่าเราจะต้องถามตวั

เองว่า ที่ด�าเนินงานเศรษฐกิจนั้นเรามุ่งหมายต้องการอะไรแน่ ที่เรามี

การค้าขาย มกีารธนาคาร มกีารเกบ็ภาษีอากรอะไรเหล่านี ้เรามคีวาม

มุ่งหมายที่แน่นอนอย่างไร นี่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

ส�าหรับเร่ืองหลักการความมุ่งหมายนี้ ก็เช่นเดียวกับศีลธรรม แต่ละ

คน แต่ละส�านัก ก็มีความคิดกันไปคนละทางสองทาง แต่ผมคิดว่า

ส�าหรับตวัของผมเองเท่าทีค่ดิดแูล้วรูส้กึว่า ในการทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ

อยู่ในวงราชการด้านเศรษฐกิจนี้ พอจะแยกจุดมุ่งหมายในด้านการ

ด�าเนินงานออกเป็นหลักการได้ ๓ ประการ คือ
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หลักกำรที่ ๑ ต้องการให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญก้าว

หน้าย่ิงๆ ขึ้นไป หมายความว่าผลผลิตและรายได้ของประชาชาต ิ

ท้ังชาติควรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือพูดอย่างภาษาสมัยก็คือต้องมีการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ผมเสียใจที่ในรายงานประจ�าปีของธนาคารแห่งชาติ

ปีนี้เผอิญไม่มีตัวเลขที่เกี่ยวกับผลิตผลของประชาชาติ ผลิตผลทั้งมวล

ของประชาชาติหมายความว่า ไม่ว่าแต่ละคนจะท�าอะไร จะค้าขาย จะ

ท�านา จะท�าสวน ท�าไร่ สอนหนังสือ หรือเป็นนายธนาคาร ฯลฯ เรา

เอารายได้และผลผลิตเหล่านี้มารวมกันทั้งชาติบวกเข้าไป แล้วถ้ามอง

จากแง่ของผลผลติ กเ็รียกว่า national product หรอืผลผลติประชาชาติ 

ถ้าหากว่ามองจากแง่ของรายได้รวมทั้งหมดนี้ ก็เรียกว่ารายได้

ประชาชาติหรือ national income เป้าหมายของการด�าเนินงาน

เศรษฐกิจในหลักการที่ 1 ก็คือ ท�าให้ผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ

ส่วนรวมก้าวหน้าอยู่เสมอ ผมพอจะยกข้อเทจ็จรงิมาเสนอเป็นเลาๆ ได้

ว่า ส�าหรับประเทศไทยเรานั้น ในแผนพัฒนาที่ 1 คือ ๖ ปีที่แล้ว ซึ่ง

มาจบเอาเมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๐๙ นั้น รายได้ประชาชาติของเรา

เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ ๘ ใน 1๐๐ ต่อปี ตลอด ๖ ปีที่แล้วมา ใน

ปี ๒๕1๐ เนื่องจากเราผลิตข้าวได้น้อยหน่อย รายได้ประชาชาติของ

เราเพิ่มขึ้นเหมือนกัน แต่น้อยกว่า ๘% เพิ่มขึ้นประมาณ ๗% ต่อปี 

นี่เรียกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจเป็นหลัก

การท่ี 1 ในเรือ่งเป้าหมาย ถ้าเรามเีศรษฐกิจประเภททีม่คีวามก้าวหน้า

อยู่เสมอ นั่นเป็นของดีถูกหลักการที่ผมกล่าวมา อนึ่ง โปรดสังเกตว่า

อัตราเพิ่มของรายได้ที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ของเราดีเป็นที่ 1 ในเอเชีย เว้นไว้

แต่ญี่ปุ่นซึ่งเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1๐% ไทยเราเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 

๘% อย่างประเทศในอเมริกาและยุโรปนั้น เนื่องจากเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมและเจริญแล้ว อัตราการเพิ่มของเขาไม่ค่อยสูงเท่าใดนัก 

ประมาณ ๔% หรือ ๕% ต่อปีนั่นเป็นของดี
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หลกักำรท่ี ๒ ซึง่เป็นเป้าหมายในการทีจ่ะด�าเนนิงานเศรษฐกจิ

นัน้ก็คอืรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้น้ี จ�าเป็นจะต้องเฉลีย่ให้ทัว่ถงึกัน ถ้ามกีารเพิม่

ผลผลติและรายได้เฉพาะบุคคลบางจ�าพวก และบคุคลจ�าพวกอืน่ๆ ไม่

เพิม่รายได้ขึน้ หรอืซ�า้ร้ายกลบัลดลงไปอย่างนี ้กน็บัว่าเราไม่ได้ด�าเนนิ

การทางเศรษฐกิจท�านองที่ถูกต้องดีนัก ข้อนี้เป็นข้อที่ประเทศไทยเรา

บกพร่องอยู่เป็นอนัมาก กล่าวคอื รายได้ของประชาชาตไิทยในปัจจบุนั

นี้ ถ้าพูดโดยเฉลี่ยแล้วโดยนับตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงไปจนกระทั่งถึงคน

ชรามีอายุมาก เอา ๓๒ ล้านหารรายได้ประชาชาติที่เรามีอยู่ จะได้

ออกมาเป็นรายได้คนหนึ่งปีหนึ่งประมาณ ๒,๘๐๐ บาท ซึ่งนับได้ว่าดี

กว่าหลายประเทศ ดกีว่าแทบทกุประเทศในแอฟรกิา ดกีว่าประเทศใน

เอเชียหลายประเทศ เช่น พม่า เขมร ลาว ลังกา พวกนี้ด้อยกว่าเรา

ทั้งนั้น แต่ของเรายังต�่ากว่ามาเลเซียบ้างเล็กน้อย ถ้าเทียบรายได้ของ

เรากบัของอเมรกิาแล้ว รายได้ต่อคนต่อปีของเราต�า่กว่าเขา 1 ใน ๒๐ 

คือหมายความว่าของเรา 1 ของเขา ๒๐ 

แต่ถงึกระนัน้กต็าม ถ้ามองเฉพาะภายในประเทศไทยเรา การเฉลีย่ 

รายได้นัน้ไม่สม�า่เสมอกนัพอควร คนในพระนครและธนบุรเีป็นส่วนใหญ่ 

คนในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มรีายได้ต่อคนต่อปีสูงกว่าจ�านวนเฉลี่ยที่

ผมได้กล่าวมาข้างต้นนัน้ ทีต่�า่ทีส่ดุคอืภาคอสีาน ทีต่�า่รองลงมาคอืภาค

เหนอืและภาคใต้ ส�าหรับภาคเหนอืนัน้ค่อนข้างจะสม�า่เสมอและไม่ค่อย

จะเปลีย่นแปลงนกั แต่ส�าหรบัรายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีในภาคใต้นัน้ข้ึนๆ 

ลงๆ เสมอ แล้วแต่ยางและดีบุกมรีาคาดหีรอืไม่ด ีลกัษณะของประเทศ

เราเป็นอย่างนี้ ถ้าใครท�านาปลูกข้าวมักจะมีรายได้สม�่าเสมอ (เว้นแต่

จะมีเหตุวิปริตทางธรรมชาติ อย่างเมื่อปีกลายนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง)

เพราะฉะนั้นที่ผมกล่าวเมื่อตอนต้นว่า ตามหลักการที่ ๒ เรา

ควรเฉลี่ยรายได้ให้สม�่าเสมอกันนั้น ในข้อน้ีรู้สึกว่าเรายังบกพร่องอยู่

มาก และไม่ใช่จะบกพร่องในปีสองปีนี้ เราบกพร่องตลอด ๓๐–๔๐ ปี
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ท่ีแล้วมา เราไม่ได้มุง่พฒันาให้เกดิรายได้สงูขึน้ในท้องทีท่ีค่วรจะสงูขึน้ 

เพราะฉะนัน้แผนพัฒนาต่อไป ในปัจจบัุนนีจ้งึมคีวามมุง่หมายอยูเ่สมอ

ว่า จะท�าให้ท้องถ่ินในแถบท่ีกันดารได้รบัการพฒันามากกว่าทีอ่ืน่ แต่นี่

พดูง่ายท�ายาก และไม่ว่าท�าอะไรๆ กต็ามเถอะ เท่าทีป่ระสบมาเราจะ

พฒันาท่ีไหน ท่ีอีสาน ท่ีภาคเหนอื ภาคใต้ หรอืภาคตะวนัออก ผลผลิต

ท่ีสูงขึน้นัน้จะสะท้อนกลบัมาสูก่รงุเทพฯ ทัง้นัน้ เพราะอะไร ผลติผลที่

ปลกูเพิม่ขึน้ทางภาคเหนอืหรอืภาคอสีานก็ต้องเข้ามาหาตลาดทีก่รงุเทพฯ 

ต้องออกจากกรงุเทพฯ ไปสูต่่างประเทศ เพราะเรามท่ีาเรอืทีก่รงุเทพฯ 

แห่งเดยีว เพราะฉะนัน้ไม่ว่าเราจะพฒันาทีไ่หนๆ กรงุเทพฯ ได้ผลพลอยได้

เสมอ และได้มากกว่าทีอ่ื่น เพราะฉะนัน้ผมรูส้กึว่า ถ้าเราต้องการจะ

พฒันาประเทศให้สม�า่เสมอกนันัน้ ลองอัน้ทีก่รงุเทพฯ สกัพกัหนึง่ละก็

คงจะด ี(แต่ถึงอัน้อย่างไร กอ็ัน้ไม่อยู)่ ไม่จ่ายเงนิให้กรงุเทพฯ เสยีบ้าง 

ไปจ่ายทีอ่ืน่ให้มากขึน้ อาจจะได้ผลบ้าง นีเ่ป็นหลกัการที ่๒

หลกักำรท่ี ๓ ของเป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจคอื พยายาม

ให้ความเจรญิมเีสถยีรภาพสม�า่เสมออยูเ่สมอ กล่าวคอื ไม่ใช่มเีศรษฐกิจ

รุ่งเรืองในปีหนึ่งเสร็จแล้วตกต�่าในอีกปีหนึ่ง แล้วก็ไปรุ่งเรืองแล้วก็ไป

ตกต�า่ ถ้าเป็นเช่นนี ้ความเดอืดร้อนท่ีจะมแีก่พวกเราในเวลาทีเ่ศรษฐกจิ

ตกต�่านั้นจะรุนแรง ไม่คุ้มกับที่ได้รับความพอใจในตอนรุ่งเรือง เพราะ

ฉะนั้นเราจึงจ�าเป็นท่ีจะท�าให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพอยู่เสมอ ค�าว่า

เสถียรภาพนี้มีความหมายหลายประการ

ความหมายที่ 1 คือให้การพัฒนาที่ผมกล่าวเป็นหลักการในข้อ

แรกนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น เพิ่มขึ้น ๘% ปีต่อไปก็ให้เป็น ๘% 

อีก ถ้าเพิ่ม ๘% แล้วลดลงมา ๒% แล้วขึ้นไป ๘% แล้วลงมา ๒% 

ละก็ ผมอยากจะให้เป็น ๖% รวดไปจะดีกว่า หรือ ๕% รวด แทนที่

จะขึ้นๆ ลงๆ

ความหมายที่ ๒ ความหมายของเสถียรภาพแห่งเศรษฐกิจคือ
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เสถียรภาพแห่งราคาสินค้า หรือมองอีกแง่หนึ่งคือเสถียรภาพแห่งค่า

ของเงินตรา ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจได้ดีว่า ถ้าเราพูดว่าราคาสินค้า

แพงขึ้นหรือสูงขึ้น ก็หมายความว่าค่าของเงินต�่าลง เพราะฉะนั้นเวลา

เราพดูถงึราคาสนิค้าหรอืค่าของเงนิ เราพดูถงึของอย่างเดยีวกนั เพยีง

แต่มองคนละด้านเท่านั้น

เสถยีรภาพดงักล่าวซ่ึงเป็นข้อมุง่หมายนีค้วรทีจ่ะให้มเีสถยีรภาพ

ในการพฒันาและเสถยีรภาพของการเงนิ เพราะเหตวุ่าถ้าหากการเงนิ

ไม่มเีสถยีรภาพแล้ว ค่าของเงนิบาทหรอืราคาสนิค้าขึน้ๆ ลงๆ อยูเ่สมอ 

เป็นเร่ืองท่ีพ่อค้าเกง็ล�าบากในการทีด่�าเนนิการเศรษฐกจิ ถ้าค่าของเงนิ

บาทตกอยู่เสมอ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหรือส�านักงบประมาณ

ที่จะพิจารณาถึงเรื่องการคลังของประเทศก็พิจารณายาก แม้แต่คนที่

มีรายได้ประจ�าเป็นเงินเดือนอยู่ก็จะได้รับความเดือดร้อน

เร่ืองเสถียรภาพของเงินตราที่ผมได้น�ามากล่าวนี้เป็นเรื่องที่

ส�าคัญ เพราะเหตุว่าถ้าหากเราไม่รักษาเสถียรภาพในตอนต้นๆ อยู่

เสมอแล้ว เราจะประสบหายนะ คือปัญหาจะพอกพูนขึ้นมาและมี

อันตรายอย่างรวดเร็ว ขอให้ท่านท้ังหลายพิจารณาดูถึงเศรษฐกิจของ

อินโดนีเซีย เมื่อ ๓–๔ ปีที่แล้วเกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรง อัตราเงินเฟ้อ

ของเขานั้นไม่ใช่ ๓% หรือ ๔% อย่างประเทศเรา (หมายความว่า

สินค้าข้ึนราคาปีละ ๓% หรือ ๔%) แต่ของเขานัน้อตัราเงนิเฟ้อ ๕๐% 

1๐๐% หรือ ๒๐๐% ก็เคยมี ในเวลานั้นเขาพยายามแก้ไขเศรษฐกิจ

ของอินโดนเีซยีกนัอยู ่คนทีไ่ปเป็นทีป่รกึษาให้แก่รฐับาลอนิโดนเีซยีนัน้

ให้ค�าปรึกษาแก่อินโดนีเซียว่า ถ้าปีนี้อัตราเงินเฟ้อของเขาแก้ได้ลดลง 

๒๕% (คือหมายความว่าเมื่อต้นปีสินค้ามีราคา 1๐๐ บาท ปลายปี

ราคา 1๒๕ บาท) ก็นับว่าเป็นความสามารถและเป็นบุญกุศลอย่าง

ใหญ่หลวงแล้ว เวลาเกิดเงินเฟ้อแล้วมันเกิดข้ึนเรื่อยเป็นดินพอกหาง

หม ูเพราะฉะนัน้นกัธนาคารส่วนใหญ่มกัจะมคีวามเกรงกลวัเงนิเฟ้อนี้
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มาก พยายามที่รักษาเสถียรภาพให้ดี

ที่ผมพูดมาถึงตอนนี้สรุปได้อย่างนี้ ผมได้แนะท่านทั้งหลายว่า 

ถ้าท่านจะพยายามก้าวหน้าให้ทันกับเศรษฐกิจอยู่เสมอ ท่านจะต้อง

พจิารณาถึงข้อเท็จจริง สถิต ิท่านจะต้องมทีฤษฎอียูบ้่าง และท่านจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องเปิดหูเปิดตาคอยดวู่า ระบบเศรษฐกิจและการจัดงานเศรษฐกิจ

ของเราเปลีย่นแปลงไปอย่างไรบ้าง แต่ความเข้าใจเหล่านีท่้านจะเข้าใจ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าหากว่าท่านมีความเข้าใจใน

เป้าหมายของการด�าเนินงานเศรษฐกิจ และเป้าหมายนั้นก็คือจะต้อง

ให้เศรษฐกิจนั้นเจริญอยู่เสมอ จะต้องให้ความเจริญของเศรษฐกิจน้ัน

แพร่หลายไปให้เป็นประโยชน์แก่ทกุภาคทกุคนในประเทศ และจ�าเป็น

ที่จะต้องให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพดีพอสมควรทั้งในด้าน

ความก้าวหน้า ในด้านราคาสินค้า และการเงิน

การพิจารณาลักษณะเศรษฐกิจจากรายงาน

ประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทนีี ้ผมจะขอแนะเรือ่งรายงานประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย รายงานนีธ้นาคารแห่งประเทศไทยมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมาย

ที่จะเสนอต่อรัฐบาลคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และในทาง

ปฏิบัติได้เสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านด้วย ในรายงาน

ประจ�าปีนัน้มกีารพจิารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของชาตไิว้ค่อนข้าง

สมบูรณ์ และตัวเลขสถิติค่อนข้างเชื่อถือได้ ท่านผู้สนใจจะน�ามาใช้

ส�าหรับสอนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจในโรงเรียนมัธยมก็คงจะใช้ได้

หัวข้อในรายงานฐานะเศรษฐกิจประจ�าปีในรายงานส�าหรับปี 

๒๕1๐ มีดังนี้

(1) สรุปข้อเท็จจริง
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(๒) หมวดที่ 1  การผลิตและระดับราคา

 ผลผลิตส่วนรวมของประเทศ

 การผลิต (ก) เกษตรกรรม

  (ข) อุตสาหกรรม

  (ค) การท�าเหมือง

 ธุรกิจการค้า

 ระดับราคา (ก) ราคาขายส่ง

  (ข) ราคาผู้บริโภค

(๓) หมวดที่ ๒  การช�าระเงินและการค้ากับต่างประเทศ

 ดุลการช�าระเงิน

 การค้ากับต่างประเทศ

  (ก) สินค้าขาออก

  (ข) สินค้าขาเข้า

  (ค) ราคาสินค้าเข้าออก 

      เปรียบเทียบ

  (ง) วิถีการค้า
 บริการ บริจาค และเงินทุน

 เงินส�ารองระหว่างประเทศ

 อัตราแลกเปลี่ยน

 นโยบายการค้าต่างประเทศ

(๔) หมวดที่ ๓  การคลัง

 ภาษีอากร

 ฐานะการคลัง

 ผลลัพธ์ของงบประมาณประจ�าปี ๒๕1๐

 งบประมาณประจ�าปี ๒๕11
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๙1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

 หนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

(๕) หมวดที่ ๔ การเงินและการธนาคาร

 ภาวะการเงิน

 ปริมาณเงิน

 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน

 สภาพคล่องในภาคประชาชน

 ภาวะธนาคารพาณิชย์

ในรายงานประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทยนี ้เมือ่ได้แสดง

ลักษณะทั่วไปของเศรษฐภาวะแล้ว ก็ได้มีรายงานการด�าเนินงานของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเอง และต่อจากนั้นภาคสุดท้ายเป็นภาคของ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีค่ณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอต่อ

รัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่ควรพิจารณาด�าเนินการหรือแก้ไข

ตามสมควร

ในค�าบรรยายน้ี ผมจะขอหยิบยกเอาความส�าคัญบางประการ

มาสรุปและขยายความบ้างพอสมควร

บทสรุปในตอนต้นของรายงานนัน้ได้พรรณนาลกัษณะทัว่ไปของ

เศรษฐกิจไทยไว้ จึงขอยกมาเสนอทั้งตอนดังนี้

“ในปี ๒๕1๐ ผลติภณัฑ์ในประเทศทัง้สิน้ค�านวณตามราคาคงที่

เพิม่ขึน้ในอตัราประมาณร้อยละ ๗.1 ซึง่แม้จะต�า่กว่าเป้าหมายทีก่�าหนด

ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๒ ก็ยังนับว่าเป็นอัตราค่อนข้างสูง 

การผลิตด้านเกษตรกรรมโดยส่วนรวมได้ผลดี ส่วนทางอุตสาหกรรม

สินค้าที่ส�าคัญหลายประเภทผลิตได้มากกว่าในปีก่อน ทางด้านการค้า

ต่างประเทศสนิค้าขาออกมมีลูค่าเพิม่ขึน้เลก็น้อย แต่สนิค้าขาเข้ายงัคง

เพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูมากเช่นเดยีวกบัในปี ๒๕๐๙ ปรมิาณเงนิขยายตวั

ในอัตราค่อนข้างต�่า แต่ระดับราคาสินค้าทั่วไปโดยเฉพาะประเภท

อาหารยังคงสูงขึ้น
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การท�านาในปี ๒๕๐๙/1๐ ได้ผลดเีป็นพเิศษ แต่ในปี ๒๕1๐/11 

คาดว่าผลผลติจะลดลงมาก เนือ่งจากภาวะฝนแล้งซึง่ยาวนานผดิปกติ 

ความแปรปรวนในสภาพดินฟ้าอากาศในปี ๒๕1๐ นี้ มีผลกระทบ

กระเทือนถึงการผลิตพืชอื่นๆ ที่ส�าคัญๆ อีกหลายชนิด โดยเฉพาะ

ข้าวโพด ปอแก้ว และข้าวฟ่าง

การผลติทางอตุสาหกรรมหลายประเภทเพิม่ขึน้ในอตัราสงูกว่า

ปีก่อน โดยเฉพาะโลหะ ดีบุก กระดาษ ซีเมนต์ และกระสอบ ในปีนี้

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมได้เพ่ิมเติม

อุตสาหกรรมที่พึงได้รับการส่งเสริมอีก 1๕ ประเภท จ�านวนผู้ที่ได้รับ

บัตรส่งเสริมในระหว่างปีมีมากกว่า 1๐๐ ราย มีทุนจดทะเบียนกว่า 

1,๐๐๐ ล้านบาท

ทางด้านการค้าต่างประเทศสนิค้าออกส�าคญั เช่น ข้าว ปอ และ

ข้าวโพด ส่งออกได้น้อยลง นอกจากนั้นราคายางและปอยังตกลงมาก 

แต่เนื่องจากส่งข้าวออกได้ราคาดีเป็นพิเศษ มูลค่าสินค้าขาออกทั้งสิ้น

จงึสูงกว่าในปี ๒๕๐๙ เลก็น้อย ส่วนด้านสนิค้าขาเข้าในปีนีม้ลูค่ายงัคง

เพิ่มขึ้นในอัตราสูงคือประมาณร้อยละ 1๒ เทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 

๒๐ ในปี ๒๕๐๙ และอตัราเพิม่ร้อยละ 1๐ ระหว่างปี ๒๕๐๗–๒๕๐๘ 

การค้าในปีนีจ้งึขาดดลุประมาณ ๖,๕๗๗ ล้านบาท (ตวัเลขคาดคะเน) 

อย่างไรก็ดี ฐานะด้านบริการและบริจาคเอกชนมียอดเกินดุลเพิ่มข้ึน 

นอกจากนัน้เงนิบรจิาคทางการทีป่ระเทศไทยได้รบัตลอดจนเงนิทนุเข้า

ประเทศยังคงเพิ่มขึ้นด้วย เงินส�ารองระหว่างประเทศจึงเพิ่มขึ้นเกือบ 

1,๓๐๐ ล้านบาท

การรับ–จ่ายเงนิประเภทต่างๆ ของรฐับาลในรอบปีปฏิทนินีม้ยีอด

ขาดดลุเป็นตวัเงนิประมาณ 1,๔1๕ ล้านบาท เทยีบกบัจ�านวนขาดดลุ 

1,๓๕๐ ล้านบาทในปี ๒๕๐๙ แต่เมื่อรวมรายรับสุทธิจากเงินกู้และ

อืน่ๆ แล้ว เงินคงคลงัยงัคงเพิม่ขึน้อกีเช่นเดยีวกบัปีก่อนๆ ส่วนหนีข้อง
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รัฐบาลโดยตรงเพิ่มขึ้นประมาณ 1,๓๐๐ ล้านบาท แต่หนี้ที่รัฐบาลค�้า

ประกันลดลงประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท

ในปีนี้ปริมาณเงินในมือประชาชนเพิ่มข้ึนในอัตราค่อนข้างต�่า 

โดยเฉพาะเมือ่เทยีบกบัปี ๒๕๐๙ ทัง้นีเ้นือ่งจากสนิทรพัย์ต่างประเทศ

เพิม่ขึน้ในอตัราต�า่กว่าในปีก่อนมาก ปริมาณเงนิทีเ่พิม่ขึน้นีเ้ป็นเงนิฝาก

จ่ายคืนเมื่อทวงถามแทบทั้งสิ้น ส่วนธนบัตรและเหรียญกษาปณ์

หมนุเวยีนเกอืบไม่เพิม่เลย ทางด้านธนาคารพาณชิย์การให้กู้ยมืเงนิเพิม่

ขึน้มากเฉพาะในไตรมาสแรก แต่หลงัจากนัน้ลดลง และถงึแม้จะเพิม่

ขึน้อกีหลงัจากเดอืนพฤษภาคมเป็นต้นมา อตัราเพิม่ของทัง้ปีกย็งัต�า่กว่า

ท้ังปีของปี ๒๕๐๘ และ ๒๕๐๙ อนึง่ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า จ�านวนเงนิกู้

ทีธ่นาคารพาณิชย์กูจ้ากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้การขายช่วง

ลด ซึง่เพิม่ขึน้มากเป็นพิเศษในตอนต้นปีนัน้ ได้ลดลงเรือ่ยมาเป็นล�าดบั 

และในตอนส้ินปี กลบัมยีอดคงค้างต�า่กว่าเมือ่สิน้ธันวาคม ๒๕๐๙ 

ในปีนี้ ระดับราคาทั่วไปยังคงสูงข้ึนอีกต่อจากปีก่อน ดรรชนี

ราคาขายส่งสูงขึ้นจากระดับเฉลี่ยปี ๒๕๐๙ ร้อยละ ๗๖ ซึ่งต�่ากว่า

อัตราเพิ่มในปี ๒๕๐๙ เกือบครึ่งหนึ่ง การที่ดรรชนีราคาขายส่งสูงขึ้น

นีเ้นือ่งจากราคาสนิค้าในหมวดอาหารสงูขึน้เกอืบทกุชนดิ ส่วนดรรชนี

ราคาผู้บริโภคเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ ๔ ใกล้เคียงกับอัตราเพิ่มในปี 

๒๕๐๙ ทัง้นีเ้นือ่งจากการเพิม่ราคาในหมวดอาหารเช่นเดยีวกันเป็นส่วน

ใหญ่ อย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสังเกตว่าดรรชนรีาคาผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนมาก

เฉพาะในเดือนแรกของปี และกลับลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ และหลัง

จากนั้นแม้จะเพิ่มขึ้นอีกแต่อัตราเพิ่มอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่า”

โปรดสังเกตว่า เรื่องระดับราคาเราสนใจเป็นพิเศษ เพราะดังที่

เรียนไว้ข้างต้นแล้ว เสถียรภาพของราคาเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องคอยสอด

ส่องดูแลอยู่เสมอ การที่เราดูว่าราคาขึ้นหรือลง มีเสถียรภาพหรือไม่

นั้นเราใช้ดรรชนี ๒ อย่าง คือ ดรรชนีราคาขายส่ง และดรรชนีราคา
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ผู้บริโภค ดรรชนีราคาผู้บริโภคหรือราคาขายปลีกนั้นจัดเป็นเรื่องค่า

ครองชพีและค่าใช้จ่ายของพ่อบ้านแม่เรอืน ส่วนดรรชนรีาคาขายส่งนัน้

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในด้านการค้าขายมากกว่า แต่

ดรรชนีทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
ประเทศไทยเรานี้มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศมากกว่า

ประเทศอย่างประเทศอเมริกา ซึ่งเขาผลิตแล้วเขาก็ขายซึ่งกันและกัน

อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ในประเทศไทยนี้เราต้องอาศัยผลิต

วตัถดุบิและอาหารส่งไปต่างประเทศ แล้วกซ้ื็อสนิค้าประเภทเครือ่งจกัร

และอุปโภคบริโภคเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการค้าของเรา

ส�าคัญมาก

นอกจากเรือ่งการค้าระหว่างประเทศแล้วยงัมเีรือ่งการช�าระเงนิ

กบัต่างประเทศอกี เพราะเหตวุ่าถ้าเราดแูต่เฉพาะการค้าอย่างเดยีว เรา

กจ็ะทราบถงึว่าสนิค้าออกและสนิค้าเข้ามอีะไรบ้าง และตามปกตนิัน้ถ้า

ซือ้ขายและช�าระกนัเป็นเงนิสด เรากไ็ม่ต้องพดูถงึการช�าระเงนิให้แตก

ต่างไปจากการค้า เพราะเหตุว่าดลุการค้ากบัดลุการช�าระเงนิก็เหมอืน

กนั แต่เผอญิการค้าในโลกนีไ้ม่เป็นอย่างนัน้ ไม่ได้ใช้เงนิสดเสมอ บางที

เราซือ้ของเข้ามาด้วยเงนิผ่อนหรอืเงนิเชือ่ บางทเีราไปกูเ้งนิเขามาแล้ว

เราซือ้ของของเขาเข้ามา หรอืบางทมีคีนน�าเอาสนิค้าเข้ามาโดยทีเ่ราไม่

ต้องช�าระเงนิ น�าเข้ามาลงทนุโดยไม่มเีงนิสดช�าระ ในกรณีเหล่านีค้วาม

แตกต่างระหว่างดุลการค้ากับดุลการช�าระเงินจึงมีมาก

ส�าหรบัประเทศไทยเราพอจะพดูได้ว่า เราซือ้ของจากต่างประเทศ

มากกว่าท่ีเราขายของไปต่างประเทศ ในรอบ 1๐ ปีทีผ่่านมานี ้มน้ีอย

ปีนกัทีเ่ราจะขายมากกว่าซ้ือ อย่างนีเ้รียกว่าดลุการค้ามกัจะขาดดลุ แต่

ดลุการช�าระเงนิของเรานัน้เกนิดุล กล่าวคอืเรามเีงนิเพิม่ขึน้แทนทีเ่รา
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จะต้องจ่ายเงนิมาก ทัง้ๆ ทีซ่ือ้ของมากเรากลับได้เงนิเข้ามามากกว่าท่ี

เราจ่ายออกไป นีก่เ็พราะเหตวุ่าเราสามารถกูค้นอืน่ เราสามารถให้คน

อืน่เขามาช่วยเหลอืเรา สมมตุว่ิาอเมรกิามาสร้างสถานวีทิยใุห้เรา หรอื

สร้างสนามบินอะไรเหล่านี้ ก็น�าเงินเข้ามา น�าของเข้ามา หมายความ

ว่าเราไม่ต้องช�าระเงิน หรือบางทมีต่ีางชาตเิข้ามาลงทนุในประเทศไทย 

เขาน�าเครือ่งจักรเข้ามาเรากไ็ม่ต้องช�าระเงนิ ดลุการช�าระเงนิของเราจงึ

เพิม่ข้ึน จึงมเีงนิเกนิดลุอยูเ่สมอในระยะ 1๐ ปีทีแ่ล้ว

การช�าระเงินในปี ๒๕1๐ ยังคงเกินดุลอยู่เช่นเดียวกับปีก่อนๆ 

แต่จ�านวนเกนิดลุลดน้อยลงกว่าครึง่เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว ซึง่มยีอดเกนิ

ดุลสูงเป็นพิเศษ เงินส�ารอง ทองค�า และเงินตราต่างประเทศ เมื่อสิ้น

ปี ๒๕1๐ เพิ่มขึ้นเป็น ๘๗๖.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 

1๘,๒๓๐.๖ ล้านบาท

การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศหาใช่ดูแต่เฉพาะเงิน

เข้าและเงนิออก สนิค้าเข้ากับสนิค้าออก ดแูต่เพยีงเท่านีย้งัไม่พอ ต้อง

พจิารณาถึงราคาสนิค้าเข้าออกเปรยีบเทยีบ คอืถ้าสินค้าขาเข้าราคาสงู

ขึ้นเรื่อยๆ และราคาสินค้าออกคงที่ อย่างนี้แหละที่เรียกว่าเสียเปรียบ

เพราะเหตุว่าเราต้องซื้อของเขาแพงแต่เราขายได้ราคาเท่าเดิม อย่างนี้

นับว่าเป็นของไม่ดี แต่เดชะบุญใน 1๐ ปีท่ีแล้วมาราคาสินค้าขาออก

และขาเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อย แต่ราคาสินค้าออกของเราเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคา

สินค้าขาเข้าเราจึงได้เปรียบ เราได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อยู่มาก ถ้าเรา

เอาปี ๒๕๐1 เป็นเกณฑ์ให้เท่ากับ 1๐๐ ในปี ๒๕๐๙ ดรรชนีนี้เพิ่ม

ข้ึนเป็น 11๕.๘๗ หมายความว่าเราได้ก�าไร 1๕% กว่าๆ เกอืบ 1๖% 

และในปี ๒๕1๐ ก็ยังดีอยู่อีก นี่เป็นของดี

การค้าจะดีหรือไม่ดีที่จะพิจารณาต่อไปอีกคือ “วิถีการค้า” ซึ่ง

แสดงว่าเราซ้ือจากใคร มากแค่ไหน ซ้ือจากประเทศไหนบ้าง และขายให้

ประเทศไหนบ้าง ถ้าเราขายรวมอยูใ่นประเทศเดยีว เช่น เราขายข้าวโพด

����������������_16-01-60.indd   95 1/16/17   3:42 PM



๙๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

แล้วเราต้องพ่ึงญี่ปุ่นมาก อย่างนี้เป็นการไม่ค่อยดีนัก เพราะถ้าญี่ปุ่น

พยายามตัดราคาเรา เราก็ไม่มีทางที่จะต่อรองกับเขาได้ถ้าเราต้องพึ่ง

เขาขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องวิถีการค้าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา

สนิค้าขาออกของไทยส่งไปจ�าหน่ายยงัประเทศในทวปีเอเชยีมาก

ท่ีสดุคอืประมาณ ๒ ใน ๓ ของสนิค้าออกทัง้สิน้ รองลงมาได้แก่ประเทศ

ต่างๆ ในทวปียุโรปและทวปีอเมริกา ซึง่ได้แก่สหรฐัอเมรกิา ส่วนประเทศ

ในทวปีแอฟรกิาและอืน่ๆ มเีพยีงเลก็น้อย ในปี ๒๕1๐ วถิกีารค้าคงไม่

เปลีย่นแปลง ตลาดทีส่�าคญัคงได้แก่ญีปุ่น่ รองลงไปคอืสหรฐัอเมรกิา

ซึง่มคีวามส�าคญัเพิม่ขึน้มาตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว ส�าหรบัประเทศอนิเดยี ในปีที่

แล้วเลื่อนความส�าคัญขึ้นมาเป็นอันดับ ๓ เน่ืองจากได้ซื้อปอจากไทย

มาก ในปีนี้ได้ลดความส�าคัญลงไป เพราะหยุดซื้อปอจากไทยต้ังแต่

เดือนพฤษภาคม ส่วนสิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย คงซื้อสินค้าจาก

ไทยในระดับเดียวกับปีที่แล้ว ส�าหรับสหพันธ์มาเลเซียลดความส�าคัญ

ลงไปมาก เนื่องจากมิได้ซื้อสินค้าแร่ดีบุกจากไทยเช่นเคย

ส�าหรับด้านสินค้าขาเข้า ประเทศที่ขายสินค้าให้ไทยมากที่สุด

ได้แก่ญี่ปุ่น รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

และสหราชอาณาจักร

ทีนี้ถ้าจะดูว่าฐานะเศรษฐกิจของเราทั้งภายในและภายนอกดี

หรอืไม่อย่างไรนัน้ ท่านจะต้องดเูงนิส�ารองระหว่างประเทศ อย่างทีผ่ม

ได้เรียนไว้เมือ่กีน้ีว่้า เงนิส�ารองระหว่างประเทศนัน้เราเพิม่ขึน้เสมอ ใน

ปี ๒๕๐๐ เรามีประมาณ ๓1๙ ล้านเหรียญอเมริกัน มีทองค�า เงิน

ปอนด์ และเงินเหรียญอเมริกัน คิดเป็นมูลค่าได้ ๓1๙ ล้านเหรียญ

อเมริกัน ในเดือนธันวาคมปี ๒๕1๐ เรามี ๘๗๖ ล้านเหรียญอเมริกัน

ดีขึ้นกว่า 1๐๐% เกือบ ๒๐๐% ซึ่งนับว่าเป็นของที่มีค่าส�าหรับเรา ที่

จริง ๘๗๖ ล้านเหรียญอเมริกันนั้นเป็นเงินสุทธิ แท้จริงที่อยู่ในทาง

ราชการเก็บไว้นั้นมีมากกว่า 1,๐๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน แต่ภาค
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เอกชนของเราคือธนาคารพาณิชย์นั้น มักจะเป็นลูกหนี้ต่างประเทศ 

เราหักออกเสียก็เหลือ ๘๗๖ ล้าน 

ผมกเ็ลยพดูเสยีในตอนนีเ้ลยว่า ทีม่คีนสนใจว่าประเทศไทยเรา

เป็นหนี้สินต่างประเทศมากเหลือเกินแล้วก็เป็นข้อกังวลนั้น ผมว่าเป็น

ความคิดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนัก เป็นความวิตกที่ไม่ตรงกับข้อเท็จ

จริง ทุกวันนี้เรามีหนี้สินในต่างประเทศรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๔๐๐ ล้าน

เหรียญอเมริกัน แต่เรามีเงินส�ารองถึง 1,๐๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน

ในทางราชการ นี่เป็นเรื่องที่นักเขียนการ์ตูนและนักเขียนบทความใน

หนังสือพิมพ์มักจะเข้าใจผิด และอีกประการหน่ึงเราช�าระหนี้ต่าง

ประเทศอยู่เสมอ เรากู้เขามาแล้วเราช�าระไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้า

พดูถงึเรือ่งด้านต่างประเทศและเงนิส�ารองระหว่างประเทศแล้ว ผมรูส้กึ

ว่าไม่จ�าเป็นต้องวิตกนัก

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้มีที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินต่างประเทศมีอัตราเสถียรภาพอยู่

เสมอจะมีก็เงินบาทขึ้นราคาอยู่เรื่อยๆ ทีละ ๕ สตางค์ 1๐ สตางค์ 

ต่อ 1 ดอลลาร์ ซึ่งนับว่าเป็นของดี

การคลัง
ส�าหรับเรื่องที่ว่าด้วยการคลัง ผมจะขอข้ามไปเสีย เพราะจะมี

การบรรยายในวันพรุ่งนี้ โดย ดร.อรัญ ธรรมโน ข้าราชการกระทรวง

การคลังมาอธิบายเกี่ยวกับภาษีอากร เงินคงคลัง รายจ่ายตามงบ

ประมาณ งบบริหาร งบพัฒนา ฯลฯ มีข้อที่ควรจะสังเกตในการอ่าน

รายงานประจ�าปีธนาคารหมวดที่ว่าด้วยการคลังก็คือ ในรายงานนั้นมี

ทัง้ตวัเลขสถิตติามปีงบประมาณ (ตุลาคม–กันยายน) และตามปีปฏิทนิ 

(มกราคม–ธันวาคม) ท้ังนี้เพราะเผอิญธนาคารแห่งประเทศไทยใช้
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ปีปฏิทินเป็นหลัก เราไม่ได้ใช้ปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นในรายงาน

ประจ�าปีของธนาคารชาติจงึต้องท�าเรือ่งงบประมาณเป็น ๒ วาระ ท่าน

ท้ังหลายไม่จ�าเป็นจะต้องไปพถีิพถัินในเรือ่งน้ีจนเกินไปนกั จะใช้ตวัเลข

ชุดใดชุดหนึ่งก็ได้เพียงชุดเดียว

การเงิน�การธนาคาร
หน้าที่โดยเฉพาะของธนาคารแห่งประเทศไทยคือการเงินและ

การธนาคาร ซึง่เป็นเรือ่งท่ีเรามหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรง แต่

ว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้นมีคาบเก่ียวอยู่กับเรื่องทาง

ด้านอื่นๆ เสมอ เราก็จ�าเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนในการที่จะพิจารณา

เรือ่งเศรษฐกจิด้านอืน่ด้วย เช่น ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น

กรรมการบริหารของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติโดยต�าแหน่ง 

เป็นต้น และอีกประการหนึ่ง ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติ

จะต้องร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกับผู้อ�านวยการส�านักงบ

ประมาณ และเลขาธิการสภาพัฒนา เพื่อพิจารณางบประมาณประจ�า

ปีให้แก่รัฐบาลเป็นส่วนรวมด้วย

เรื่องที่เราสนใจมากที่สุดคือเรื่องปริมาณเงิน ปริมาณเงินได้แก่

ยอดรวมธนบัตรที่อยู่ในมือประชาชนบวกด้วยเงินฝากเผื่อเรียกใน

ธนาคารพาณิชย์ทั้งมวล ในปีนี้ปริมาณเงินในมือประชาชนขยายตัวใน

อัตราท่ีต�่ากว่าปีที่แล้วอย่างน่าสังเกต เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕1๐ 

ปริมาณเงินมีจ�านวน 1๗,๘๙๐.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน

ธันวาคม ๒๕๐๙ เพียง 1,๒๓๒.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗.๔ เทียบ

กับอัตราเพิ่มในปี ๒๕๐๙, ๒๕๐๘ และ ๒๕๐๗ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 

1๖.๒, 1๐.๙ และ ๘.๗ ตามล�าดบั อย่างไรกด็ ีถ้าพจิารณาจากระดับ

เฉล่ียของตัวเลขสิ้นเดือนทุกเดือนในปีที่เทียบเคียงกัน ปริมาณเงินใน
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ปีนี้สูงกว่าปีก่อน 1,๗๕๙.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ 11.๔ เทียบกับ

อัตราเพิ่มร้อยละ 1๘.1 ในปี ๒๕๐๙ ร้อยละ ๖.๘ ในปี ๒๕๐๘ และ

ร้อยละ ๖.๙ ในปี ๒๕๐๗

อนึ่ง ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากเผื่อเรียก

คือเพิ่มขึ้น ๗๕๐.๘ ล้านบาท ส่วนธนบัตรและเหรียญกษาปณ์

หมุนเวียนเพิ่มข้ึนเพียง ๔๘๒.๐ ล้านบาท ซึ่งท�าให้อัตราส่วนของ

ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ต่อปริมาณเงนิลดลงจากร้อยละ ๕๖.๗ เมือ่

สิ้นปี ๒๕๐๙ เป็นร้อยละ ๕๕.๕ เมื่อสิ้นปี ๒๕1๐

ประเดน็ส�าคญัทีจ่ะต้องวนิจิฉยัคอืเงนิเฟ้อหรอืไม่เฟ้อ เสถยีรภาพ

ของการเงินนั้นพิจารณาอย่างง่ายๆ ก็คือ เปรียบเทียบปริมาณเงินว่า

เพิ่มขึ้นเท่าใดด้านหนึ่งกับปริมาณสิ่งของคือผลิตผลของประชาชาติว่า

เพิม่ขึน้เท่าใด ถ้าเงนิเพิม่ขึน้มากจนเกนิไปนกัแต่ผลติผลเพิม่ขึน้ไม่มาก 

กม็ช่ีองทางท่ีจะท�าให้เกดิเงนิเฟ้อ และจะเป็นอนัตรายแก่เสถยีรภาพของ

การเงิน ถ้าเงินเพิ่มขึ้นน้อยแต่ผลิตผลเพิ่มขึ้นมากก็ท�าให้เงินฝืด ซึ่ง

เป็นอนัตรายแก่เสถียรภาพของการเงนิอีกด้านหนึง่ในแง่ทีจ่ะท�าให้การ

ค้าขายไม่สะดวก เพราะฉะนัน้ต้องเพิม่ขึน้พอดีๆ  และอะไรทีเ่รยีกว่าพอ

ดีๆ  ส�าหรบัในประเทศไทยเรานีก้เ็ป็นเรือ่งทีแ่ต่ละคน แต่ละนกัทฤษฎี

จะพิจารณาไป แต่ผมเองเห็นว่าพอดีๆ นั้นหมายความว่า ปริมาณเงิน

จะต้องเพิ่มขึ้นไม่มากกว่าอัตราการเพิ่มของผลผลิตจนเกินไปนัก เช่น 

อัตราเพิ่มของผลผลิตเป็น ๘% ต่อปี ปริมาณเงินไม่ควรจะเพิ่มเกิน

กว่า 1๐% หรือ 1๒% ต่อปี ในปี ๒๕๐๙ เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้น 

แต่เป็นไปในท�านองที่เราจะต้องเป็นห่วงมาก เพราะเหตุว่าผลิตภัณฑ์

ของประชาชาติเพิ่มขึ้น ๘% แต่เงินเพิ่มขึ้น 1๗% ท่านทั้งหลายคงจ�า

ได้ว่า ในปี ๒๕๐๙ เป็นปีทีอ่เมรกินัเข้ามาสร้างสนามบินทีอู่ต่ะเภา มา

ท�าท่ีตาคล ีและแห่งอืน่ๆ มาก สาเหตเุกดิจากการก่อสร้างของอเมรกัิน

ในประเทศไทย และสาเหตอุกีประการหน่ึงคอื พวกเราสร้างโฮเตล็กนั
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1๐๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ใหญ่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปริมาณเงินมันก็เพิ่มขึ้น นั่นเป็น

ข้อที่น่าเป็นห่วง แต่ในปี ๒๕1๐ นี้ ปริมาณเงินเพิ่มข้ึนเพียง 11% 

เพราะฉะนั้นเร่ืองนี้เรียกว่าเราค่อยคลายความวิตกลง ถ้าหากว่าเรา 

ยึดไว้อย่างนี้ ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ ๘% หรือ ๗% หรือ ๖% 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเพียง 1๐% ถึง 1๒% ผมก็มี

ความพอใจแล้วว่าเสถียรภาพทางการเงินดี แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความ

ว่าของไม่แพงนะครับ ของยังแพงอยู่บ้าง เพราะอะไร ของบางอย่าง

แพงไม่ใช่เพราะเงินมากแต่แพงเพราะมันมีน้อย แพงเพราะเหตุว่ามี

เอกสทิธิ ์มคีนกกัตลาดไว้ไม่ยอมขายหรือผกูขาดโก่งราคา เป็นต้น เช่น

เนื้อสุกร เป็นต้น ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งคือข้าว ปีนี้คงจะแพงกว่าปีกลาย

นี้ เพราะเหตุว่าเราผลิตได้น้อย ถ้าหากว่าเราไม่กักการส่งออก เราก็

คงจะต้องกินข้าวราคาแพงมากกว่าปีกลาย ของแพงไม่ใช่ว่าเงินเฟ้อ

เสมอ แต่ถ้าเงินเฟ้อทีไรละก็ของต้องแพงเสมอ

ผมคิดว่าน่าจะอธิบายขยายความให้ฟังสักนิดหนึ่งคือ เงินเฟ้อ

หรือไม่เฟ้อนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาล รัฐมนตรีคลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ชาตจิะต้องคอยสอดส่องดแูลอยู ่เพราะเหตวุ่าถ้าของแพงเพราะเงนิเฟ้อ

แล้วเราก็ต้องลดปริมาณเงินลง การลดปริมาณเงินลงเราก็มีวิธีท�าได้

หลายอย่าง ในการออกธนบัตรให้น้อยลงอย่างหนึง่กบัในการลดสนิเชือ่

ในธนาคารพาณิชย์อีกอย่างหนึ่ง แต่สภาพเศรษฐกิจในเมืองไทยเรา

เวลานี้ไม่ใช่สภาพเงินเฟ้อ เพราะปริมาณเงินไม่เพ่ิมมากนัก ทั้งๆ ที่

ของบางอย่างมรีาคาแพง เราไปท�าลดปรมิาณเงนิไม่ได้ จะเกิดอนัตราย 

เพราะเหตวุ่าถ้าเราไปกกัเงนิเข้าแล้วละกก็ารค้าและการผลติก็ฝืดเคอืง 

ถ้าเป็นเช่นน้ันเรื่องของราคาแพงก็แก้ไม่ตรงจุด มันกลายเป็นการ

ท�าลายเศรษฐกิจของประเทศถ้าหากว่าเราไปจ�ากัดปริมาณเงินเสีย
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1๐1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
ทกุปีธนาคารแห่งประเทศไทยถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะต้องเป็นผู้แนะน�า

แก่รฐับาลว่ามีปัญหาอะไรเกดิขึน้ และควรจะแก้ไขอย่างไร ปัญหาต่างๆ 

นั้นเราท่านก็คงจะเห็นว่ามีอยู่มากมาย ถ้าเราจะหยิบยกขึ้นมาเสนอ

แนะเสียทุกข้อหรือสัก 1๐–๒๐ ข้อ ก็คงจะไม่ได้ประโยชน์นัก รัฐบาล

อาจจะพิจารณาด�าเนินการได้ยาก ฉะนั้นถ้าเลือกปัญหาที่ส�าคัญๆ สัก 

๒–๓ ข้อมาเสนอแนะ กเ็ข้าใจว่าจะได้ผลดกีว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย

ได้ถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่เช่นนั้น ส�าหรับในปี ๒๕1๐ เราได้เลือกที่

ส�าคัญๆ ๓ ข้อซึ่งผมจะคัดน�ามาเสนอท่านโดยละเอียดดังนี้

“ข้อ ๑. กำรส่งเสรมิข้ำวและสนิค้ำออกอืน่ๆ เพือ่ให้การพฒันา

ประเทศด�าเนนิไปด้วยด ีประเทศไทยจะต้องพยายามให้รายได้เงนิตรา

ต่างประเทศอยูใ่นระดับสงูเสมอ ขณะนีส้นิค้าออกของไทยยงัขายดอียู่

ในต่างประเทศคือ ข้าว แต่ในปี ๒๕1๐ เนื่องจากในปีก่อนๆ ได้มีการ

ส่งออกมากจนมสีต๊อกเหลอืน้อย และประกอบกับราคาในต่างประเทศ

สูงขึ้นผิดปกติ จึงต้องจ�ากัดการส่งออก เพื่อไม่ให้ราคาข้าวภายใน

ประเทศและค่าครองชีพของประชาชนสูงจนเกินไป มาในปี ๒๕11 นี้ 

ก็ยังต้องจ�ากัดการส่งออกอยู่ เพราะฝนแล้ง ข้าวผลิตได้น้อยลงในฤดู

ผลิต ๒๕1๐–๒๕11 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับนโยบายระยะยาวจะต้อง

พยายามผลิตข้าวให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีเหลือจากบริโภคไว้ส่ง

ออกในระดบัสูง ในการนีรั้ฐบาลควรก�าหนดพรเีมยีมในระดบัอนัสมควร

เพื่อให้ราคาข้าวภายในโดยเฉพาะข้าวเปลือกดีขึ้นพอประมาณ อันจะ

เป็นทางส่งเสริมให้ชาวนามีรายได้มากข้ึน สามารถใช้ปุ๋ยและเร่งผลิต

ข้าวยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยพยายามรักษาระดับราคาของข้าวสารภายในมิให้

สูงจนเกินควร
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1๐๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ส�าหรบัสนิค้าออกอืน่ๆ บางประเภทซึง่ราคาในต่างประเทศตกต�า่ 

ทางด้านรฐับาลกไ็ด้พยายามบรรเทาภาระภาษใีห้อยูแ่ล้ว ทางฝ่ายผูผ้ลิต

และผูส่้งออกย่อมจะต้องพยายามแก้ไขปรบัปรงุทางด้านต้นทนุ คณุภาพ 

และการหาตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส�าหรับสินค้าประเภท

อตุสาหกรรมกค็วรพยายามเพ่งเลง็ทางด้านคณุภาพและต้นทุนเสยีแต่

ต้น เพือ่ให้มโีอกาสส่งออกไปขายในต่างประเทศ ไม่ใช่มุง่แต่ขายภายใน

ประเทศโดยอาศัยการคุม้กันจากการแข่งขนัจากต่างประเทศอยู่ตลอด

ไป อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นควรส่งเสริมในด้านการโฆษณาชักจูงใน

ตลาดต่างประเทศให้มากย่ิงข้ึน และควรเพิ่มการอ�านวยความสะดวก

ในทุกวิถีทาง อันรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการเข้าเมืองให้

สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โรงแรมซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของอุตสาห- 

กรรมท่องเที่ยว ก็ย่อมจะต้องพิจารณาให้การบริการมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งข้ึน ให้ต้นทุนและคุณภาพของบริการสามารถแข่งขันกับโรงแรมใน

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ได้เช่นกัน

ข้อ ๒. กำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำประเภทอำหำร ดรรชนีผู้

บริโภคได้แสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าที่ขึ้นไปมากคือราคาอาหาร ซึ่งมี

ทัง้ข้าวและอาหารประเภทเนือ้สัตว์ต่างๆ เพือ่ให้ประชาชนบรโิภคอาหาร

ที่บ�ารุงรักษาอนามัย เราจะต้องผลิตอาหารประเภทที่มีโปรตีนและ 

แร่ธาตตุ่างๆ ให้ได้มากและโดยราคาพอสมควร ในแผนพฒันาเศรษฐกจิ

ฉบับที่ ๒ นี้ได้ก�าหนดเป้าหมายอัตราการเพิ่มของผลิตผลทางเกษตร

ไว้เพยีงร้อยละ ๔ เป้าหมายนีก้ไ็ม่สูงพอเมือ่ค�านงึว่าผลติผลทางเกษตร

ซึ่งในท่ีนี้หมายรวมถึงผลิตผลที่มิใช่เพื่อบริโภคแต่เป็นวัตถุดิบด้วย 

ฉะนั้นเพื่อให้ปริมาณอาหารเพิ่มทันและมีพอเพียงกับจ�านวนพลเมอืง 

จึงต้องเร่งเพิ่มการผลิตอาหาร ในข้อก่อนได้กล่าวถึงข้าว ข้อนี้ขอเน้น

เรื่องอาหารอื่นๆ เช่น อาหารประเภทเนื้อโค เนื้อสุกร ไก่ ไข่ และผัก 

อาหารบางประเภทระบบการค้ายงัอ�านวยให้ผูผ้ลติได้ราคาต�า่จนเกนิไป
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1๐๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เมือ่เทียบกบัราคาผูบ้รโิภค ย่อมล�าบากท่ีจะส่งเสรมิให้มกีารผลติมากขึน้ 

เพราะผูท้ีป่ระสงค์จะลงทนุในการผลติส่ิงเหล่านีย่้อมไม่กล้าท�าเมือ่ระบบ

การค้ายงัเป็นเช่นปัจจุบัน จึงควรท่ีจะมกีารปรบัปรงุนโยบายดงักล่าว

อนึง่ การห้ามน�าสนิค้าประเภทอาหารข้ามจงัหวดัเป็นการจ�ากัด

ตลาดของผู้ผลิตโดยไม่จ�าเป็น อันอาจท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงและ 

ผู้ผลติย่อท้อต่อการลงทนุปรบัปรงุงานของตน ควรถอืว่าทัง้ราชอาณาจักร

เป็นตลาดอันหนึ่งอันเดียวกัน จะมีการกักกันสินค้าระหว่างจังหวัดก็

เพียงเป็นการยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางราชการ เช่น เมื่อมีโรคระบาด

เกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้นการส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาลงทุน

ในการผลติอาหารบางประเภทโดยน�าวชิาการสมยัใหม่เข้ามาใช้ ถงึแม้

ในบางกรณีอาจจะกระทบกระเทือนผู้ผลิตคนไทยในระยะสั้น แต่ใน

ระยะยาวจะเป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของคนไทยยิ่งขึ้น

ข้อ ๓. ตลำดทุน ในระหว่างเร่งรัดพัฒนา ประเทศไทยย่อม

ต้องการเงนิทนุมาก ขณะนีธ้นาคารพาณชิย์คอืแหล่งระดมทนุทีส่�าคญั 

แต่เนือ่งจากเงนิฝากทีไ่ด้เข้ามาเป็นเงนิระยะสัน้ ธนาคารพาณชิย์จงึจ�า

ต้องให้กูย้มืเพือ่การค้าเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาปัจจบุนัคอืความขาดแคลน

เงินทุนระยะยาวและทุนท่ีมีการเสี่ยงสูงซึ่งจ�าเป็นในตอนเริ่มกิจการ 

ตามปกตทุินประเภทน้ีย่อมมาจากผูป้ระกอบการและผูถ้อืหุน้เอง ขณะ

นีป้ระเทศไทยยงัไม่มตีลาดหุน้เช่นในประเทศอ่ืนๆ บรษิทัทีม่อียู่ในขณะ

นีส่้วนใหญ่เป็นบรษิทัในครอบครวัและมข้ีอบงัคบัจ�ากดัการโอนหุน้ ยัง

ไม่มีรูปลักษณะเป็นบริษัทซึ่งสาธารณชนเป็นผู้มีโอกาสถือหุ้นโดย

แท้จริง เพื่อให้มีตลาดหุ้นขึ้น เห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งบริษัทซึ่ง

สาธารณชนมีโอกาสเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งการแปลงบริษัทในครอบครัว

ให้เป็นบริษัทท่ีมีลักษณะตามท่ีกล่าว ในการนีอ้าจจ�าเป็นจะต้องปรับปรงุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ทีว่่าด้วยบรษิทั และใช้มาตรการทาง

ภาษีและอื่นๆ ประกอบกันไป
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1๐๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ส่วนในด้านภาษีอากร ก็ควรพิจารณาแก้ไขความเหลื่อมล�้าอัน

เกิดจากเหตุที่หลักทรัพย์บางประเภทได้รับยกเว้นภาษี เช่น ดอกเบี้ย

พนัธบตัรรัฐบาล และดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร ส่วนหลกัทรพัย์เอกชน 

เช่น หุ้นกู้ นั้นไม่ได้ยกเว้นภาษี จึงเป็นผลให้บริษัทเอกชนต้องเสีย 

ดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงกว่าที่ควรเป็น บัดนี้ความจ�าเป็นที่จะจูงใจประชาชน

เป็นพเิศษให้ซือ้หลกัทรพัย์รฐับาลและให้ฝากเงนิกบัธนาคารนัน้ได้ค่อย

คลายลงแล้ว  ควรจะเปิดโอกาสให้เอกชนได้ออกหุ้นกู้และหลักทรัพย์

อื่นๆ เพื่อระดมทุนได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ส�าหรับดอกเบ้ีย

จากพนัธบตัรรฐับาลนัน้ ธนาคารออมสนิ มลูนธิิ สมาคมการกุศล และ

เอกชนกย็งัได้รับการยกเว้นภาษีอยูอ่กีต่อไป ซ่ึงหมายความว่าพนัธบตัร

รัฐบาลยังคงได้รับการสนับสนุนตลอดไปไม่เสียหาย”

ผมหวังว่าข้อเสนอเหล่านี ้ท่านท้ังหลายจะได้น�าไปพจิารณาตาม

ดลุพนิจิของท่านด้วย ข้อเสนอเหล่านีไ้ม่ได้เป็นพระคมัภร์ีหรอือะไรนะ

ครับ ผิดก็ได้ ถูกก็ได้ แต่เป็นข้อที่ผมเองเห็นว่าถ้าได้ปฏิบัติไปตามนี้

แล้ว คงจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิของประชาชาตไิทยในวนัข้างหน้า

ต่อไป

อนึ่ง ก่อนจบผมใคร่ขอฝากข้อระลึกอีกข้อหนึ่ง คือ เมื่อผมได้

แนะน�าให้ท่านศึกษาหาความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจไทยจากรายงาน

ประจ�าปีของธนาคารชาติแล้ว หากท่านทั้งหลายเห็นเป็นประโยชน์ทั้ง

ในการประดับความรู ้ของท่านเองและในการสอนสังคมศึกษาแก่

นักเรียนของท่าน ก็ใคร่จะเสนอว่า ท่านจะขอรับได้จากผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งคงจะยินดีส่งไปให้ท่านโดย

ไม่คดิมลูค่า เฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นค�าขอจากห้องสมดุของโรงเรยีน เพือ่

การศึกษาของครูและนักเรียน
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ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับฐานะ

ทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
คัดจาก ข่าวพาณิชย์ 

วันที่ ๗–1๗ สิงหาคม ๒๕11

ลักษณะทั่วไปของเศรษฐกิจไทยในปี�๒๕๑๐�

และปี�๒๕๑๑
ท่านทั้งหลายคงจ�าได้ว่าผลิตผลของประชาชาติไทยทั้งหมด ซึ่ง

เรียกว่า National Product ซึ่งรวมทั้งการเกษตร การอุตสาหกรรม 

การประกอบอาชีพต่างๆ นั้นในระยะ ๖ ปี จาก ๒๕๐๓–๒๕๐๙ ได้

เพิ่มมาเป็นล�าดับ โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยปีละ ๗.๒% แต่ในปีที่เราต้ัง

แผนพฒันาเศรษฐกจิแผนท่ี ๒ ส�าหรับระยะ ๕ ปี จาก ๒๕1๐–๒๕1๔ 

เราได้ตัง้เป้าหมายไว้ว่า จะพยายามเพิม่ผลผลติของประเทศจากร้อยละ 

๗.๒ เป็น ๘.๕ ต่อปี และในปีที่ 1 ของแผน ๕ ปีหลังนี้ ผลปรากฏ

ว่าเราไม่สามารถทีจ่ะกระท�าได้ตามทีเ่ราคาดหมายไว้ กล่าวคอืผลติผล

ของประเทศในปี ๒๕1๐ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๔.๘ ผลิตผลที่เพิ่มขึ้น

น้อยกว่าเป้าหมายนัน้ เป็นเพราะว่าการผลติข้าวและสนิค้าเกษตรบาง

ชนิดเช่นปอ ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ 

ผลิตผลทั้งมวลของประชาชาติในปี ๒๕๐๙ ค�านวณออกมาเป็นมูลค่า
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1๐๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประมาณ ๘๒,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าหารด้วยจ�านวนประชากรก็คงจะได้

ประมาณเฉล่ียต่อคนต่อปีเป็น ๒,๘๐๐ บาท นีเ่ป็นตวัเลขตามข้อเทจ็จรงิ 

ถ้าจะถามว่า เราเทียบกับประเทศอื่นเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง  

ค�าตอบก็คือ อเมริกาผลิตได้เป็น ๓๐ เท่าของประเทศไทยส�าหรับ

ผลิตผลต่อคนต่อปี มาเลเซียดีกว่าเราเล็กน้อยได้ประมาณ ๓,๐๐๐ 

บาทต่อคนต่อปี แต่ของเราดกีว่าลาว ดกีว่าเขมร และดีกว่าพม่า และ

ดกีว่าประเทศในแอฟรกิาเป็นอนัมาก ทีก่ล่าวมานีไ้ม่ได้หมายความว่า

เป็นท่ีพอใจ คงจะเหน็แล้วว่าไม่เป็นทีพ่อใจ ทีไ่ม่พอใจเนือ่งด้วยเหต ุ๒ 

ประการ ประการที ่1 จ�านวน ๒,๘๐๐ บาทต่อคนต่อปีนัน้ต�า่เหลือเกนิ

แทบจะพดูได้ว่าคนในกรงุเทพฯ และข้าราชการทุกคนมีรายได้สูงกว่า

จ�านวนเฉล่ียนี ้นัน่เป็นข้อท่ีไม่น่าจะพงึพอใจ ประการที ่๒ แม้ว่าจ�านวน

เฉลี่ยนี้จะต�่า ก็ยังมีประชาชนบางภาคของประเทศไทยซึ่งต�่าไปกว่านี้ 

เช่น ทางภาคอีสาน ภาคเหนือ เป็นต้น จ�านวนรายได้ของประชากร

ทั้ง ๒ ภาคนี้ต�่ากว่าจ�านวนเฉลี่ย ในภาคกลางนั้นอาจจะสูงกว่าจ�านวน

เฉลี่ยบ้างเล็กน้อย ส่วนภาคใต้นั้น แล้วแต่ราคายางและดีบุกจะดีหรือ

ไม่ บางปีถ้าราคายางและดีบุกดีก็จะสูงกว่าจ�านวนเฉลี่ย แต่บางปีถ้า

ราคาสินค้านั้นต�่าลงก็จะต�่ากว่าจ�านวนเฉลี่ย เพราะฉะนั้นข้อที่รัฐบาล

พึงจะกระท�าและพึงยึดถือเป็นนโยบายจะท�าแน่ๆ ก็คือ จ�าเป็นจะต้อง

เพิม่อตัราผลติอัตราเพิม่ผลผลติของประเทศไทยเรานัน้ให้สงูยิง่ๆ ขึน้ไป 

แต่การทีจ่ะท�าให้สงูขึน้นัน้กม็ขีอบเขตแห่งความสามารถ ความ

พยายามที่จะท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อีก ๘% หรือ 1๐% เท่าที่เราจะ

ท�าได้ปีต่อปีนัน้ ถึงแม้จะได้ผลลัพธ์จรงิๆ ไม่มากนกั ก็น่าทีจ่ะท�า ปัจจยั

ทีจ่�าเป็นจะต้องใช้เป็นส่วนใหญ่ได้แก่ (1) เครือ่งมอืการผลติ (๒) ทนุ 

(๓) ก�าลงัคน รวมทัง้ความสามารถ ความรอบรูใ้นด้านการศึกษา และ 

(๔) วิธีท�างานที่ดี 

แต่ข้อท่ีควรค�านงึอกีข้อหนึง่กค็อื นอกจากเราจะพยายามให้ส่วน
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1๐๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

รวมของเราเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในอัตราซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ ๘% แล้ว

ควรจะพิจารณาต่อไปว่าเราควรที่จะให้ความยุติธรรมแก่สังคมในภาค

ต่างๆ ของประเทศไทยเราได้เพียงใด เฉพาะอย่างยิ่งสมควรที่จะ

พยายามให้ทางภาคท่ีแร้นแค้นและยากจนกว่าภาคอืน่ๆ ได้รับการทุม่เท

การลงทุนให้มากข้ึน ทัง้นีพ้จิารณาจากทีว่่า ไม่ว่าเราจะลงทนุบ�ารุงใน

ภาคใดๆ ในราชอาณาจักรของเรา ผลที่จะได้ย่อมจะมาถึงกรุงเทพฯ 

ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเพิกเฉยกรุงเทพฯ ก็เฉยไม่ได้ ถึง

อย่างไรเหตุการณ์ก็บังคับให้เรามาท�านุบ�ารุงกรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่าถ้า

หากว่ามผีลติผลทางด้านเกษตรเพิม่ขึน้ในภาคเหนอืหรอืภาคกลางนอก

กรุงเทพฯ ผลผลิตและพืชผลต่างๆ ถ้าเราสามารถส่งขายต่างประเทศ

ได้ก็ต้องมาลงเรือท่ีกรุงเทพฯ ถ้าเราขายอยู่ในราชอาณาจักรของเรา 

พืชผลเหล่านั้นก็จ�าเป็นต้องมากรุงเทพฯ อยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นเรื่อง

ทีจ่ะใส่ใจวางแผนพฒันาขยายให้ก้าวหน้านัน้ เราควรจะมุง่ไปในท�านอง

ที่จะพัฒนาชนบทให้มากกว่าพัฒนาพระนครและธนบุรี

ข้อท่ีควรค�านงึข้อหน่ึงเกีย่วกบัการพฒันาประเทศ คอื เราจ�าเป็น

ต้องให้บ้านเมืองของเราเจริญข้ึนชนิดที่มีเสถียรภาพ มีหลายประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนาอยู่ และพยายามที่จะใช้วิธีการต่างๆ ให้ก้าวหน้าไปได้

รวดเร็ว โดยไม่ค�านงึถึงเสถียรภาพทางการเงนิ ผลของการพฒันาแบบ

นั้นก็คือ ในที่สุดไม่สามารถจะพัฒนาได้ตามความมุ่งหมาย จะเห็นได้

จากประเทศใกล้เคียงกับประเทศเรา ถ้าเขามีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามา

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการทางเศรษฐกิจจะเป็นการพัฒนาหรือไม่

พัฒนาก็ตามเงินเฟ้อนี้ย่อมเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ ประเทศอินโดนีเซีย

ใน ๕–๖ ปีที่แล้ว ประเทศลังกาใน ๓–๔ ปีท่ีแล้ว ประเทศกานาใน

แอฟรกิา และประเทศอืน่ในแอฟรกิา ซึง่ไม่สามารถก�าจดัเรือ่งเงนิเฟ้อ 

ได้ประสบความยุง่ยากในการพฒันาเป็นอย่างมาก เพราะฉะนัน้รฐับาล

ไทยเราจึงได้ตระหนักในข้อนี้ จึงได้พยายามอยู่เสมอที่จะวางแผนให้
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1๐๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ก้าวหน้าไป โดยให้มเีสถียรภาพในทางเศรษฐกจิและการเงนิพอสมควร

คือไม่ให้มีเงินเฟ้อ

ถ้าจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อหรือเงินไม่เฟ้อ เรามีทาง

พิจารณาอย่างไร เรามีทางพิจารณาที่จะดูว่าผลผลิตที่เราเพิ่มขึ้นนั้น 

เมื่อเราไปเทียบกับปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นได้สัดส่วนกันดีหรือไม่เพียงใด 

ถ้าหากว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ ๗% หรือ ๘% อย่างที่เคยเป็นมา 

ปริมาณเงินที่จะเพิ่มขึ้นส�าหรับในประเทศไทยไม่ควรเกินกว่า 1๒% 

ต่อปี หมายความว่าปรมิาณเงนิเพิม่ขึน้มากกว่าผลผลติเพิม่ขึน้ภายใน

ขอบเขตแล้วเรามีเสถียรภาพดีพอสมควร ค�าว่าปรมิาณเงินหมายความ

ว่า ธนบัตรที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดท่ีประชาชนถืออยู่ กล่าวคือ 

ธนบตัรทีใ่ช้ทัง้สิน้ลบด้วยธนบัตรท่ีอยูใ่นคลังและท่ีอยูธ่นาคารกลางเป็น

เท่าไร บวกด้วยสิ่งที่ใช้แทนธนบัตรได้โดยรวดเร็วคือ เงินฝากธนาคาร

ชนิดที่ถอนได้ทันที หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าเราเอาเงินที่หมุนเวียนอยู่ในมือ

ประชาชนบวกด้วยจ�านวนเงนิทีป่ระชาชนฝากไว้และมสีทิธเิรยีกร้องที่

จะสั่งจ่ายได้ทันที ซึ่งถือว่าเป็นเงินเหมือนกัน ได้เท่าใดนั่นแหละเป็น

ปริมาณเงิน

ปริมาณเงินในปี ๒๕๐๙ ได้เพิ่มขึ้น 1๘.1% ส่วนผลผลิตในปี

เดยีวกนันีเ้พิม่ขึน้เพยีง ๘.๙% นบัว่าในปี ๒๕๐๙ สดัส่วนระหว่างการ

เพิม่ปรมิาณเงนิกบัการเพิม่ผลผลติเป็นทีน่่าห่วงใยเป็นอย่างยิง่ ทัง้นีก้็

เพราะเหตุว่าอเมริกาได้น�าเงินเข้ามาเป็นจ�านวนมากผิดปกติ ส�าหรับ

ปี ๒๕๐๙ ไม่ใช่น�ามาผ่านทหารอเมริกัน แต่น�ามาเพื่อจะลงทุนสร้าง

สิ่งต่างๆ ในประเทศไทย เช่น สนามบินอู่ตะเภา สนามบินตาคลี และ

ถนนและสนามบินทางภาคอีสาน เราจึงหนักใจเป็นอย่างมากในเรื่อง

เสถียรภาพทางการเงิน และจะเห็นได้ว่าสิ่งของต่างๆ ได้แพงข้ึนเป็น

อันมาก เฉพาะอย่างยิ่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์ อิฐ และไม้ ส่วน

ด้านอาหารก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
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1๐๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ในปี ๒๕๐๙ รัฐบาลพยายามที่จะวางแผนพัฒนาในปี ๒๕1๐ 

ให้เป็นไปโดยดีและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น และในปี ๒๕1๐ ผลผลิตของ

ประเทศเราเพ่ิม ๔.๘% แต่ปริมาณเงินที่เราได้พยายามกวดขันคอย

ดูแลอยู่นั้นได้เพิ่มขึ้นโดยอัตราเฉลี่ยเพียง 11.๔% ซึ่งนับว่าไม่เลวนัก 

จากท่ีได้กล่าวเปรยีบเทยีบแล้วในตอนต้น จงึนบัว่าเสถยีรภาพทางการ

เงนิในปี ๒๕1๐ นีด้ขีึน้และดีกว่าปี ๒๕๐๙ ในปี ๒๕11 จะเป็นอย่างไร

ไม่ทราบ แต่คงจะทราบแล้วว่าข้าวแพง ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้น้อยนั้นเป็น

ข้าวของฤดูเก็บเกี่ยวปี ๒๕1๐–๒๕11 ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ใน ๒๕1๐ จึงยังมีผลสะท้อนขึ้นมาในปี ๒๕11 เท่าที่สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจแห่งชาติค�านวณไว้ว่า ในปี ๒๕11 ผลิตผลจะเพิ่มขึ้นไม่ถึง 

๗% ด้วยซ�้า คือจะเพิ่มขึ้นเพียง ๖% เพราะฉะนั้นทางด้านการเงินก็

จ�าเป็นจะต้องรักษาดุลยภาพ ไม่ยอมให้ปริมาณเงินในราชอาณาจักร

สงูเกนิกว่า 1๐% เราจะสามารถท�าได้เพียงใดนัน้จะต้องรอรายงานใน

ปีหน้า ในปีนี้ขอเรียนว่าจะพยายามรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน

นี้ให้สมดุลกับอัตราเพิ่มของผลิตผล

ข้อความบางตอนที่เกี่ยวกับการค้า�

และการช�าระเงินต่างประเทศ
การค้าและการช�าระเงนิกบัต่างประเทศนัน้ ท่านทัง้หลายทีไ่ม่ได้ 

เป็นนกัเศรษฐศาสตร์คงจะเข้าใจพอสมควร อะไรทีเ่กีย่วกบัสนิค้าขาออก 

บริการขาออก สินค้าขาเข้า บริการขาเข้า เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกัน

แล้วเรียกว่าดุลการค้า แต่นอกเหนือไปจากการค้า การกู้ยืม การช่วย

เหลือ การน�าเงินเข้ามาเฉยๆ และการส่งเงินมาจากต่างประเทศอย่าง

นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการช�าระเงินไม่เกี่ยวกับการค้า ดุลการช�าระเงิน

นั้นคือ ดุลการค้าบวกด้วยดุลการช�าระเงินชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้า 
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ส�าหรับประเทศไทยเราในปี ๒๕1๐ ดลุการช�าระเงนิเท่าทีป่ระมาณได้

ปรากฏว่าเราเกินดุล และเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ

ประมาณ 1,๒๗๔ ล้านบาท หมายความว่าเงินส�ารองของเราเพิ่มขึ้น 

แต่ส่วนด้านดุลการค้านั้น ในเวลานี้ไม่สามารถหาตัวเลขแน่นอนมาได้ 

ได้แต่การคาดคะเน เพราะเหตุว่าตัวเลขจากศุลกากรได้มาเพียงเดือน

สิงหาคม ๒๕1๐ เท่านัน้ แต่พอจะประมวลได้ว่าเราซือ้ของเข้ามากกว่า

ที่ขายไปประมาณ ๖,๐๐๐ ถึง ๗,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้หมายความว่า 

แม้ว่าเราจะได้ซื้อของมากถึงขนาดนั้นและขายของได้น้อยกว่าที่เราซื้อ

เข้ามา เราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเงินที่เรามีอยู่เมื่อปลายปีนั้นให้สูงกว่า

เงินเท่าที่เรามีอยู่เมื่อต้นปีประมาณ ๖๐ ล้านเหรียญอเมริกัน คือ

ประมาณ 1,๒๘๐ ล้านบาท การที่ดุลการค้าและดุลการช�าระเงินของ

เราเป็นอยู่ในรูปนี้มา ๔–๕ ปี กล่าวคือเราขาดทุนในเร่ืองการค้า แต่

สะสมเงินได้มากขึ้นทุกปีๆ เหตุผลก็คือเรามีเงินที่กู้มาได้ประการหนึ่ง 

มีผู้น�าเงินมาช่วยเหลือเราประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งดุลการค้า

นัน้แสดงถงึดลุทีเ่ห็นชดัคอื ข้าวทีผ่่านเจ้าพนกังานศลุกากรออกไปเท่าไร

ก็จดเอาไว้ แต่ข้าวที่ไม่ผ่านเจ้าพนักงานศุลกากรผ่านไปทางชายแดน

ต่างๆ นั้นไม่ได้คิดเอาไว้ แต่เงินก็เข้ามาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการ

ค�านวณมูลค่าสินค้าขาออกนั้นต�่ากว่าที่เป็นจริง และเมื่อไปค�านึงเรื่อง

ฝิ ่นและทองค�าที่ลักลอบเข้าออกด้วย ก็ยิ่งท�าให้มูลค่าแท้จริงของ

ดลุการค้าของเราไม่เลวถึงขนาดทีก่ล่าว แต่ดลุการช�าระเงนิเหน็จะสรปุ

ได้ว่าถูกต้อง

ในขณะนี้เงินส�ารองระหว่างประเทศของประเทศไทย กล่าวคือ

ทุนส�ารองเงินตรา เงนิดอลลาร์ เงนิปอนด์ และทองค�าท่ีเรามอียูใ่นส่วน

กลางซึ่งเป็นของราชการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยถือแทนประชาชน

อยูน่ัน้ รวมทัง้สิน้เป็นเงนิประมาณ 1,๐๒๘ ล้านเหรยีญอเมรกินั หรอื

ประมาณเท่าๆ กับมูลค่าสินค้าขาข้าวของเราทั้งปี หรือพูดอีกนัยหนึ่ง
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ว่า ปีหน้านี้ถ้าเราไม่ส่งสินค้าออกเลย แต่ส่ังสินค้าขาเข้ามาอย่างในปี 

๒๕1๐ นี้ เราจะยังมีเงินพอช�าระค่าสินค้าขาเข้าท้ังปี ซึ่งนับว่าเป็นที่

พอใจมาก ในจ�านวน 1,๐๐๐ ล้านเหรยีญอเมรกัินเศษนีเ้ป็นเงนิดอลลาร์

อเมริกัน ๘๔% ทองค�า ๙% และปอนด์สเตอร์ลิง ๗%

เมือ่เวลาทีเ่ราค�านงึถึงหนีส้นิต่างประเทศนัน้ ผูท้ีไ่ม่เข้าใจตวัเลข

และไม่ได้เห็นเหตุการณ์ข้อเท็จจริง รวมทั้งนักเขียนการ์ตูน นัก

หนังสือพิมพ์ด้วย มักจะต�าหนิติเตียนรัฐบาลไทยว่า พัฒนาไปแล้วกู้

เงินเช่นนี้ ภาระการช�าระหนี้สินส�าหรับประชาชนรุ่นหลังนั้นจะหนัก

เหลือเกิน ใคร่จะเรียนให้ทราบว่าในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ 

หนีส้นิทีเ่ราผกูพนัไว้กบัต่างประเทศท่ีเป็นหนีเ้ขาจรงิๆ และเบกิมาจรงิๆ 

ไม่พูดถึงที่ก�าลังจะไปกู้หรือเจรจากู้แล้วแต่ยังไม่ได้เบิกเงินมา คิดเป็น

จ�านวน ๕,๗๗๐ ล้านบาท เทียบกับเงินทุนที่มีอยู่ในขณะนี้ ๒๐,๐๐๐ 

ล้านบาท เพราะฉะนัน้ถ้าจะพดูไปแล้ว คุยได้ว่าเราจะช�าระหนีว้นันีก็้ได้ 

คนรุ่นหลังไม่ต้องมาล�าบากอะไรเลย แต่ว่าการด�าเนนิงานการคลงัและ

การธนาคารระหว่างประเทศนัน้ไม่เหมอืนกบัการด�าเนนิงานเศรษฐกิจ

ของบุคคลที่พยายามไม่มีหนี้สิน กิจการเงินของประเทศต้องมีหนี้สิน

ผูกพันเกี่ยวเอาไว้บ้าง แล้วก็ต้องมีทรัพย์สินให้คลุมหนี้สินไว้บ้าง นี่

เป็นการกระท�าที่ถูก เพราะถ้าเราไม่กู้เงินไว้เสียบ้างเลย เวลาถึงคราว

ล�าบากจะกู้ไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีสินทรัพย์ที่จะน�าไปลงทุน

ได้ดอกผลกลับมาเช่นเดียวกัน และอีกประการหนึ่ง ที่รัฐบาลไทยเรา

ได้ร่างกฎเอาไว้เป็นมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องปฏิบัติตามก็คือ เมื่อ

เวลาท่ีเราจะก่อหนีก้บัใคร (เช่น ๒–๓ วันต่อไปนีจ้ะมคีณะไปเจรจาขอ

กูเ้งินเพือ่มาสร้างถนนในประเทศเราจากธนาคารโลก) สภาพฒันาการ

เศรษฐกิจแห่งชาติได้รับอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรว่ีาจะต้องส�ารวจดกู่อน

ว่า หนีท้ีจ่ะไปเพิม่ขึน้นัน้ควรจะมเีงือ่นไข มจี�านวน และมีภาระผ่อนส่ง

อย่างไรบ้าง
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อัตราเพิ่มผลผลิตในประเทศ�

ที่เกี่ยวกับการเกษตร
ตามแผนพัฒนาในปี ๒๕1๐ ผลผลิตของทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้น

ประมาณ ๗% แต่ส่วนผลผลติทางด้านเกษตรนัน้ ไม่ได้คาดว่าจะเพิม่

ขึ้นถึง ๗% เพราะเหตุว่าการเกษตรเป็นหลักใหญ่ของเศรษฐกิจของ

ประเทศ จึงได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาที่ ๒ ว่า ควรจะเพิ่มขึ้นปี

ละ ๔.๓% ทั้งนี้เทียบกับอัตราที่เพ่ิมจริงของผลผลิตทางด้านเกษตร

เฉลี่ยปีละ ๔.๖% ในระยะปี ๒๕๐๖–๒๕๐๙ คือ ๓ ปีหลังของแผน

พัฒนาที่ 1 เป้าหมายในแผนที่ ๒ ตั้งไว้ว่า ให้เพิ่ม ๔.๓% ต่อปี แต่

แท้จริงในปี ๒๕1๐ อตัราเพิม่ของผลผลติทางเกษตรเพิม่เพยีง ๒.๒% 

ต่อปี ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเกี่ยวกับการเกษตรไว้ดังนี้

การท�านาในปี ๒๕๐๙-๒๕1๐ ได้ผลดีเป็นพิเศษเนื่องจากดิน

ฟ้าอากาศอ�านวย มีผลอุดมแต่ต้นฤด ูประกอบกบัราคาข้าวในปี ๒๕๐๙ 

จูงใจให้มีการผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตข้าวเปลือกที่ได้รับในปี ๒๕1๐ จึง

สูงขึ้นถึง 11.๓ ล้านตัน และเป็นผลให้ทวีการผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๗.๓ เทียบกับที่เพิ่มร้อยละ ๓.๒ ในปี ๒๕๐๙ อย่างไรก็ดี 

พืชผลอื่นๆ ไม่ได้ผลดีเหมือนข้าว เนื่องจากประสบภาวะฝนแล้งในฤดู

เพาะปลกูปี ๒๕1๐ กล่าวคอื ข้าวโพดผลติได้ประมาณ ๐.๙๕ ล้านตนั 

เทียบกับ 1.๒ ล้านตันในปี ๒๕๐๙ ส่วนปอแก้วได้เพียง ๒.๘ แสน

ตัน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของปีก่อน ข้าวฟ่างผลิตได้เพียง ๒๕,๐๐๐ 

ตัน เทียบกับ 1.๒ แสนตันในปี ๒๕๐๙ เพราะชาวไร่ลดเนื้อที่เพาะ

ปลูกลง และในจ�านวนที่เพาะปลูกก็ได้รับความเสียหายเพราะฝนแล้ง

ด้วย มันส�าปะหลังคาดว่าจะผลิตได้ ๒.๓ ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน

เล็กน้อย ผลผลิตของยางลดลงจาก ๒.๒ แสนตัน เป็น ๒.1 แสนตัน 

เนื่องจากราคายางในตลาดโลกตกต�่าลงมาก ชาวสวนยางบางแห่งเลิก
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ผลิตยางในระยะหนึ่ง ส�าหรับพืชผลท่ีผลิตได้เพิ่มข้ึนมีฝ้ายเพิ่มจาก 

๗๕,๐๐๐ ตันเป็น ๘๐,๐๐๐ ตัน ละหุ่งและถั่วเขียวเพิ่มขึ้น ๓% และ 

๒% ตามล�าดับ นอกนั้นผลิตได้ใกล้เคียงกับปีก่อน สรุปความว่าเป็น

ท่ีน่าเสียดายทีอ่ตัราเพิม่ผลผลิตทางด้านเกษตรของเราต�า่กว่าทีค่วรจะ

เป็น แต่หวังว่าในปีต่อไปถ้าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลขึ้น อัตราเพิ่ม

คงจะดกีว่าน้ี นีเ่ป็นปัญหาทีร่ฐับาลและสภาพฒันาจ�าเป็นทีจ่ะต้องคอย

พิจารณาอยู่เสมอ

เสถียรภาพหรือไม่เสถียรภาพของระดับราคา
การที่จะพิจารณาดูว่าเสถียรภาพดีหรือไม่น้ัน เราก็ดูจากราคา

ขายส่งประการหนึ่ง และราคาที่ผู้บริโภคซื้อประการหนึ่ง ในปี ๒๕๐๖ 

๗–๘–๙ และ 1๐ ตัวเลขดรรชนีส่วนรวมของราคาขายส่ง ถ้าเอาปี 

๒๕๐1 เป็น 1๐๐ ดรรชนขีองปี ๒๕๐๖ จะเท่ากับ ๙๙.๒๗ ปี ๒๕๐๗ 

เท่ากับ ๙๓.๓๖ ปี ๒๕๐๘ เท่ากับ ๙๕.๙๘ ปี ๒๕๐๙ เท่ากับ 

1๐๙.๕๘ ในปี ๒๕1๐ เท่ากับ 11๗.๙๓ ส่วนดรรชนีทางผู้บริโภค

เอาปี ๒๕๐๕ เท่ากับ 1๐๐ เป็นบรรทัดฐาน ในปี ๒๕๐๖ ดรรชนีเพิ่ม

เป็น 1๐๐.๙ ในปี ๒๕๐๗ เพิ่มเป็น 1๐๒.๙ ในปี ๒๕๐๘ เพิ่มเป็น 

1๐๓.๘ ในปี ๒๕๐๙ เพิ่มเป็น 1๐๗.๗ และในปี ๒๕1๐ เพิ่มขึ้นเป็น 

11๒ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๔%

อะไรที่เป็นต้นเหตุท�าให้ดรรชนีสูง เท่าที่ส�ารวจดูแล้ว ข้าวกับ

หนงัสตัว์ราคาไม่ขึน้ตามดรรชนรีาคาขายส่งเนือ่งจากเพิม่ภาษีศลุกากร

ในปี ๒๕11 ราคาข้าวอาจเพิ่ม แต่ในปี ๒๕๐๙–๒๕1๐ ราคาไม่เพิ่ม 

ในด้านราคาผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัเสือ้ผ้าเครือ่งนุง่ห่ม และเครือ่งดืม่ชนดิ

ที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ก็ดี ไม่ค่อยขึ้น สินค้าจากต่าง

ประเทศราคากลับลดลงในปี ๒๕1๐ เนื่องจากเราเพิ่มค่าของเงินมาก
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เมือ่เทยีบกบัเงนิปอนด์และเงนิเหรียญอเมรกินั ในปี ๒๕1๐ นีด้รรชนี

ราคาขายส่งส�าหรับอาหารเพิ่มขึ้น 1๔.๐๖ นี่เป็นต้นเหตุที่ส�าคัญมาก 

ส่วนดรรชนีราคาผู้บริโภคนั้นในปี ๒๕1๐ เพิ่มขึ้นเพียง ๔% แต่ข้าว 

แป้ง และผลติภณัฑ์จากแป้งเพิม่ข้ึนไป 1๖.๘% เนือ้สตัว์ เป็ด ไก่ ปลา 

และกุ้ง เพิ่มขึ้น 11.๕% ไข่และผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น ๘.๗% ผักและ

ผลไม้เพิ่มขึ้นประมาณ ๔.๒% เหล่านี้เป็นต้นเหตุใหญ่

รายงานประจ�าปีของธนาคารชาติเขยีนไว้ว่า สนิค้าส�าคญัทีร่าคา

สูงขึ้นเป็นที่น่าสังเกตในปีนี้คือข้าวสารและเนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อหมู 

โค กระบือ เป็ด ไก่ ส�าหรับราคาข้าวสารนั้นได้โน้มสูงขึ้นตั้งแต่ระยะ

ต้นปี และราคาได้สูงขึ้นมากในระยะเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 

ทั้งนี้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาขายส่ง นอกจากนั้นราคาเนื้อ

โคกระบือได้สูงข้ึนอย่างฮวบฮาบในระยะต้นเดือนพฤษภาคม แม้ภาย

หลงัราคาจะลดลงบ้างแต่กอ็ยูใ่นระดบัสงู สาเหตุส�าคญัเนือ่งจากระยะ

ปัจจุบันนี้ความต้องการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้นมาก 

ปริมาณโค กระบือ ลดน้อยลง และระบบการค้าเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เป็น

สิง่ท่ีน่าจะปรบัปรงุอย่างยิง่ ทัง้นีม้ใิช่หมายความว่าเราพยายามทีจ่ะกด

ราคาสินค้าต่างๆ ให้ต�่าอยู่เสมอ 

ค�าว่าเสถียรภาพของราคานี้หมายความว่าเราสามารถท่ีจะ

ควบคมุได้ ให้ราคาของบางอย่างอยูใ่นระดบัทีเ่ราต้องการ ส�าหรบัเรือ่ง

ราคาข้าวสารและราคาข้าวเปลอืกทีเ่พิม่ขึน้นัน้ รฐับาลน่าจะอนญุาตให้

เพิม่ข้ึนได้บ้าง ไม่ควรทีจ่ะกดอยูเ่สมอ หรอือตัราค่าแรงงานของราษฎร

ท่ีท�างานให้กบัฝรัง่ซึง่ก่อนเคยได้วันละ 1๐ บาท เมือ่ท�างานกับคนไทย

ด้วยกันเดี๋ยวนี้ท�าได้ประมาณวันละ 1๕ หรือ ๒๐ บาทเป็นอย่างด ี

เรือ่งเหล่านีเ้ป็นเรือ่งทีถ่งึแม้ว่าจะมผีูท้ีบ่่น เช่น ชาวเมอืงอาจจะบ่นว่า

ข้าวสารแพง แต่ชาวนาได้รบัประโยชน์ กน่็าจะอนญุาตให้เป็นไปตามนี้ 

แต่อย่าขึ้นฮวบฮาบนัก 
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อย่างไรก็ดี สิ่งใดที่พอจะช่วยได้เราน่าจะช่วยไม่ให้มันเป็นเรื่อง

ขึ้นอย่างนี้ เพราะเหตุว่าเท่าที่ปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุกร หรือโค หรือ

กระบือ ผู้ขายมักจะขายได้ราคาต�่า แต่คนกลางและผู้ซื้อมักจะซื้อใน

ราคาสูง นโยบายที่เก่ียวกับการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดี 

หรือ รมต.คลังก็ดี ที่ว่าจะรักษาเสถียรภาพนี้ เมื่อตัวเลขออกมาอย่าง

นี้ว่าปริมาณเงินเมื่อปี ๒๕11 เพิ่ม ๗% ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๘% แต่ว่า

ราคาสินค้าบางอย่างเพิ่มขึ้นมาก บางอย่างเพิ่มขึ้นน้อย ควรจะท�า

อย่างไร ถ้าหากว่าราคาสินค้าแพงเพราะเงินเฟ้อ วิธีท�าก็ง่าย ทางด้าน

กระทรวงการคลังก็ดี ธนาคารกลางก็ดี พยายามที่จะลดจ�านวนเงินลง

มา ทางด้านกระทรวงการคลังก็สามารถด�าเนินนโยบายทางด้านงบ

ประมาณหรอืภาษีอากรได้ ส่วนทางด้านธนาคารชาตกิส็ามารถทีจ่ะหด

เครดิตโดยออกข้อบังคบัให้ธนาคารพาณชิย์ให้กู้เงนิน้อยลง แต่ในสภาพ

การณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จะเรียกว่าเงินเฟ้อไม่ได้ แม้ว่าของจะแพง ที่

ของแพงนั้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะเหตุอื่น ไม่ใช่เพราะเงินเฟ้อมากเกิน

ไป การแก้ไขไม่ให้ของแพงเกินไปนี้ จ�าเป็นจะต้องพิจารณาในด้าน

ระบบการค้าและในด้านการผลิตในสถานการณ์เช่นนี้เป็นส�าคัญ

ในแต่ละปี ธนาคารชาติได้สรุปเสนอผลงานต่อกระทรวงการ

คลังและรัฐบาลเป็นประจ�า ในปีที่ผ่านมามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ ๓ ข้อ

ด้วยกันคือ

1. การส่งเสริมข้าวและสินค้าออกอื่นๆ

๒. การผลิตและการค้าสินค้าประเภทอาหาร

๓. ตลาดหุ้นและตลาดการเงิน

“๑. ข้อเสนอเกี่ยวกับกำรส่งเสริมข้ำวและสินค้ำขำออกอื่นๆ

เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยดี ประเทศไทยจะต้อง

พยายามให้ได้รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูงเสมอ ฉะน้ันควร
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ส่งเสริมสนิค้าขาออกของไทยทีย่งัขายดใีนขณะนีค้อื ข้าว ในปี ๒๕1๐ 

เนื่องจากในปีก่อนๆ มีการส่งข้าวออกมากจนมีส�ารองเหลือน้อย และ

ประกอบกบัราคาในต่างประเทศสงูขึน้ผดิปกต ิจงึต้องจ�ากดัการส่งออก

เพื่อไม่ให้ราคาข้าวภายในประเทศและค่าครองชีพของประชาชนเพิ่ม

สงูขึน้จนเกนิไปนกั มาในปี ๒๕11 นีก้ย็งัจ�าเป็นต้องจ�ากดัการส่งออก

อยู่เพราะฝนแล้ง ข้าวโพดผลิตได้น้อยในฤดูผลิต ๒๕1๐–๒๕11 

อย่างไรก็ดี ส�าหรับนโยบายในระยะยาวจะต้องพยายามผลิตข้าวให้ได้

ปรมิาณเพิม่ขึน้ เพ่ือให้มเีหลอืจากการบรโิภคไว้ส่งออกในระดบัสูง ใน

การนี้รัฐบาลควรก�าหนดพรีเมียมในระดับอันสมควรเพื่อให้ราคาข้าว

ภายในโดยเฉพาะข้าวเปลือกดีขึ้นพอประมาณ อันจะเป็นทางส่งเสริม

ให้ชาวนามีรายได้มากขึ้น สามารถใช้ปุ๋ยและเร่งผลิตข้าวได้มากขึ้น 

ทั้งนี้โดยพยายามรักษาระดับราคาของข้าวสารไม่ให้สูงจนเกินควร 

ส�าหรับสินค้าขาออกอื่นๆ บางประเภทซึ่งราคาในตลาดต่าง

ประเทศตกต�่า ทางด้านรัฐบาลก็ได้พยายามบรรเทาภาระภาษีให้อยู่

แล้ว ทางฝ่ายผู้ผลิตและผู้ส่งออกย่อมจะต้องพยายามแก้ไขปรับปรุง

ทางด้านต้นทุน คุณภาพ และการหาตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

พจิารณาดงูานของกระทรวงเศรษฐการแล้ว การหาตลาดเป็นของจ�าเป็น

และจ�าเป็นต้องปรบัปรุงมาก ส�าหรบัสนิค้าประเภทอตุสาหกรรมกค็วร

พยายามเพ่งเล็งทางด้านคุณภาพและต้นทุนผลิตเสียแต่ต้น เพื่อให้มี

โอกาสส่งออกไปขายต่างประเทศ ไม่ใช่มุ่งจะขายภายในประเทศโดย

อาศยัการคุ้มกันจากการแข่งขนัจากต่างประเทศเสมอไป อตุสาหกรรม

การท่องเที่ยวนั้นควรส่งเสริมทางด้านโฆษณาชักจูงในต่างประเทศให้

มากยิง่ขึน้ และควรเพิม่การอ�านวยความสะดวกในทกุวถิทีาง อนัรวม

ถงึการปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการเข้าเมอืงให้สะดวก รวดเรว็ และทัน

สมัย โรงแรมซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ย่อมต้อง

พิจารณาให้การบริหารมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ให้ต้นทุนและคุณภาพ
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ของบริการสามารถแข่งขันกับโรงแรมในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ได้

เช่นกนั

๒. กำรผลิตกำรค้ำสินค้ำประเภทอำหำร

ดรรชนรีาคาผูบ้รโิภคได้แสดงให้เหน็ว่า ราคาสนิค้าทีข่ึน้ไปมาก

คือราคาอาหาร มีท้ังข้าวและอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ เพื่อให้

ประชาชนบริโภคอาหารที่บ�ารุงรักษาอนามัยให้มากขึ้น เราจะต้อง

พยายามผลติอาหารประเภททีม่โีปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ ให้ได้มากและ

โดยราคาพอสมควร ในแผนพฒันาการเศรษฐกจิฉบบัท่ี ๒ นีไ้ด้ก�าหนด

เป้าหมายอัตราการเพิ่มของผลิตผลทางเกษตรไว้เพียง ๔% ซึ่งเทียบ

กับอัตราการเพิ่มของประชากรในอัตรากว่า ๓% ต่อปี เป้าหมายนี้ไม่

สูงพอ เมื่อค�านึงว่าผลิตผลทางเกษตรในที่นี้หมายถึงผลิตผลเป็น

วัตถุดิบด้วยไม่ใช่อาหารอย่างเดียว ฉะนั้นเพื่อให้ปริมาณอาหารเพิ่ม

ทันและมีเพียงพอแก่จ�านวนพลเมืองจึงต้องเร่งการผลิตอาหาร ในข้อ

นี้ขอเน้นเรื่องอาหารอ่ืนๆ นอกจากข้าว เช่น อาหารประเภทเน้ือโค 

เนื้อสุกร ไข่ไก่ และผัก อาหารบางประเภทระบบการค้ายังอ�านวยให้

ผู้ผลติได้ราคาต�า่จนเกนิไปเมือ่เทยีบกบัราคาทีผู่บ้รโิภคต้องช�าระ ท้ังนี้

ย่อมล�าบากทีจ่ะมกีารส่งเสริมให้มกีารผลติมากขึน้ เพราะผูที้ป่ระสงค์

ที่จะลงทุนในการผลิตสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่กล้ากระท�าเมื่อระบบการค้ายัง

เป็นอยู่เช่นปัจจุบัน จึงควรจะมีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเสีย 

อนึง่ การห้ามน�าสนิค้าประเภทอาหารข้ามจงัหวดัเป็นการจ�ากัด

ตลาดของผู้ผลิตโดยไม่จ�าเป็น อันอาจจะท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงและ

ผู้ผลิตย่อท้อต่อการลงทุน และการปรับปรุงงานของตน ควรจะถือว่า

พระราชอาณาจกัรเป็นตลาดอนัหนึง่อนัเดียวกนั จะมกีารกกักนัสนิค้า

ระหว่างจังหวัดก็เพียงเป็นข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางราชการเฉพาะ

เรื่อง เช่น เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น การส่งเสริม
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ให้ชาวต่างประเทศมาลงทุนในการผลิตอาหารบางประเภทโดยน�า

วชิาการสมยัใหม่มาใช้ ถึงแม้ในบางกรณอีาจจะกระทบกระเทอืนผูผ้ลติ

คนไทยในระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะเป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตของคนไทยยิ่งขึ้น

๓. ตลำดหุ้นและตลำดเงิน

ในระหว่างเร่งรัดการพัฒนา ประเทศไทยย่อมต้องการเงินทุน

มาก ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์คือแหล่งระดมทุนที่ส�าคัญ แต่เนื่องจาก

เงินฝากที่ได้เข้ามาเป็นเงินระยะสั้น ธนาคารพาณิชย์จึงจ�าต้องให้กู้ยืม

เพื่อการค้าเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาในปัจจุบันคือความขาดแคลนเงินทุน

ระยะยาว และทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจ�าเป็นในตอนเร่ิมกิจการ ตาม

ปกติทุนประเภทนี้ย่อมมาจากผู้ประกอบการและผู้ถือหุ้นเอง ขณะนี้

ประเทศไทยยังไม่มีตลาดหุ้นเช่นในประเทศอื่นๆ บริษัทที่มีอยู่ในขณะ

นีส่้วนใหญ่เป็นบรษัิทในครอบครวั และมข้ีอบงัคับจ�ากดัการโอนหุน้ ยงั

ไม่มีรูปลักษณะเป็นบริษัทซึ่งสาธารณชนเป็นผู้มีโอกาสถือหุ้นโดย

แท้จริง เพือ่ให้มตีลาดหุน้ขึน้ เหน็ควรส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้บรษิทัซึง่

สาธารณชนมีโอกาสเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งการแปลงบริษัทในครอบครัว

ให้เป็นบริษัทที่มีลักษณะตามที่กล่าว ในการนี้อาจจ�าเป็นต้องปรับปรุง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ทีว่่าด้วยบรษิทั และใช้มาตรการทาง

ภาษีและอื่นๆ ประกอบกันไป

ส่วนในด้านภาษีอากร ก็ควรพิจารณาแก้ไขความเหลื่อมล�้าอัน

เกิดจากเหตุที่หลักทรัพย์บางประเภทได้รับการยกเว้นภาษี เช่น 

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส่วนทรัพย์

เอกชน เช่น หุ้นกู้นั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษี จึงเป็นผลให้บริษัทเอกชน

ต้องเสียดอกเบ้ียหุ้นกู้สูงกว่าท่ีควรเป็น บัดนี้ความจ�าเป็นท่ีจะจูงใจ

ประชาชนเป็นพเิศษให้ซือ้หลกัทรพัย์รฐับาลและให้ฝากเงนิกบัธนาคาร
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นั้นได้ค่อยคลายลงแล้ว ควรจะเปิดโอกาสให้เอกชนได้ออกหุ้นกู้และ

หลกัทรัพย์อ่ืนๆ เพือ่ระดมทนุได้โดยอตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นธรรม ส�าหรบั

ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาลนั้น ธนาคารออมสิน มูลนิธิ สมาคมการ

กุศล และเอกชนก็ยังได้รับการยกเว้นภาษีอยู่อีกต่อไป ซึ่งหมายความ

ว่าพันธบัตรรัฐบาลยังคงได้รับการสนับสนุนตลอดไปไม่เสียหาย”
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สถานการณ์เศรษฐกิจ�

ที่นักบัญชีสนใจ
บรรยายในการสัมมนาทางการบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ ๒1 เมษายน ๒๕1๒

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่านนักบัญชีท่ีเคารพ สถานการณ์เศรษฐกิจส�าหรบันกับญัชนีัน้ 

ผมเข้าใจว่าคงจะไม่แตกต่างกันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ส�าหรับ

นกัเศรษฐศาสตร์ หรอืนกัวิชาการอืน่ๆ แต่เมือ่ได้รบัเชญิมาบรรยายใน

ชัว่โมงนี ้ผมกค็ดิว่าควรจะแปรญตัตชิือ่เร่ือง ว่า “สถานการณ์เศรษฐกิจ

ที่นักบัญชีสนใจ” เห็นจะดีกว่า แต่ก่อนท่ีจะเปิดให้ท่านท้ังหลายได้

อภปิรายกนัและซกัถาม ซึง่ผมหวังว่าจะได้รบัการซกัถามและอภปิราย

มากพอสมควร และมากกว่าที่ได้ก�าหนดไว้ ในเวลาครึ่งชั่วโมง ผมจะ

ขอพดูสัน้ๆ ถงึสถานการณ์เศรษฐกจิปัจจุบันในประเทศไทย ตามทศันะ

ของผมโดยทัว่ๆ ไปหยบิยกเอาบางเรือ่งมาแสดงตามทศันะของผมก่อน 

และจะเอาเร่ืองที่รู้สึกว่าประชาชนไทย รัฐบาลและนักวิชาการควรจะ

สนใจเป็นพิเศษ 

ในปัจจบุนันีผ้มคดิว่าคงไม่สามารถทีจ่ะท�าได้ดกีว่าทีจ่ะน�ารายงาน

ประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงผมมส่ีวนรับผดิชอบมาอธิบาย

ให้ฟังโดยย่อๆ ท่านทัง้หลายคงจะทราบดแีล้วว่า ในระยะ 1๐ ปีทีผ่่าน

มา เศรษฐกจิของประเทศไทยมคีวามเจรญิก้าวหน้าขึน้พอสมควร บาง

ปีผลิตภัณฑ์ของประเทศ คือ National Product ก็เพิ่มข้ึนเกินกว่า 
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1๒1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

1๐% อย่างเลวๆ ก็เพิ่มขึ้น ๗% ซึ่งก็นับว่าได้ผลดีเป็นที่พึงพอใจ มี

ข้อที่รู้สึกว่าจะด้อยอยู่สักหน่อยก็ที่พวกเราคิดๆ กันอยู่ และท่ีเห็นอยู่

ในเรื่องที่ธนาคารกรุงเทพ เป็นอาทิ ได้หยิบยกขึ้นมากล่าว 

กล่าวคือ ความเจริญก้าวหน้านั้นไม่ได้กระจายไปดีพอสมควร 

ทางชนบทได้รับผลก้าวหน้าน้อยกว่าในกรุงเทพฯ และในภาคกลาง นี่

เป็นข้อทีรู่ส้กึว่า เราควรจะแก้ไขระบบรัฐสภาในปัจจบุนันี ้โดยมผีูแ้ทน

จากต่างจงัหวดัมา กค็งจะช่วยเหลอืในเรือ่งนีบ้้าง นอกจากนัน้รฐับาล

พยายามที่จะเร่งรัดพัฒนาชนบทอยู่หลายแห่ง แต่เราท�ามาช้าเกินไป

หลายปีเสยีแล้ว นีพ่ดูถึงความดแีละความเจริญทางเศรษฐกิจทีแ่ล้วมา

ในระยะ ๘ ปี 1๐ ปี แล้วจนกระทัง่ถึงปี ๒๕1๐ และปี ๒๕11 เกดิ

ฝนแล้ง ซ่ึงท�าให้พชืผลทางเกษตรของประเทศไทยตกต�า่ลงเป็นอนัมาก 

และพูดไปแล้วถ้าเอาเรื่องเกษตรชนิดที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารออก คือ

เอาเรื่องป่าไม้ออก เอาเรื่องวัตถุดิบออก เหลืออาหารแท้ๆ เราจะเห็น

ได้ว่า ปี ๒๕1๐ นั้น ผลิตผลทางด้านอาหารของเราต�่ากว่าปี ๒๕๐๙ 

ไม่ใช่แต่เพียงว่าเพิ่มขึ้นน้อยเพิ่มขึ้นช้าเท่านั้น แต่ยังต�่ากว่าด้วยซ�า้ ถ้า

เอาเรื่องป่าไม้ วัตถุดิบ และการประมงมารวมกันเป็นเรื่องของทาง

เกษตรแล้ว จะเหน็ได้ว่าความก้าวหน้าในการผลติในเรือ่งเกษตรทัง้มวล

นีก้เ็พิม่ขึน้เพยีง ๒% ซึง่เทยีบกนักบัเป้าหมายในแผนพฒันาว่าอย่าง

น้อยทางเกษตรนี่เราจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณอย่างน้อย ๕ หรือ ๖%  

จึงจะไปท�าให้เป้าหมายส่วนรวมของการพัฒนา ๕ ปีในระยะที่ ๒ นี้

สมบรูณ์ จนกระทัง่ ๗% หรอื ๘% แต่นีใ่น ๒ ปีแรก ในปี ๒๕1๐ 

และปี ๒๕11 นัน้ เราเกดิความล�าบากในเรือ่งการผลติทางการเกษตร

อยู ่ส่วนการผลติทางด้านอตุสาหกรรมนัน้ยงัเป็นไปด้วยด ีกล่าวคือได้

มคีวามก้าวหน้าขึน้ปีละประมาณ 1๔% รูส้กึว่าเป็นไปด้วยดพีอใช้ ส่วน

การผลติทางด้านบรกิาร เช่น ข้าราชการ ไฟฟ้า ประปา สาธารณปูโภค 

รวมท้ังโรงแรม เหล่านีซ้ึง่นบัว่าเป็นบรกิาร กเ็จรญิขึ้นไปตามเป้าหมาย 
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ส�าหรับท่านที่ต้องการสิ่งที่แน่นอนและรายละเอยีด ขอได้โปรดไปดใูน

รายงานประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในห้องสมุด

ส�าหรบัการสมัมนาคราวนีส้รปุได้ว่า การผลติทางด้านการเกษตร

เป็นที่น่าวิตก เหตุที่ประกอบกับประชากรของเราเพิ่มขึ้น จะต้องรับ

ประทานอาหารมากข้ึน เราก็ต้องยิ่งน่าวิตกส�าหรับในอนาคตในด้าน

การผลิตทางด้านการเกษตร ทีนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ที่ด้าน

การผลิตอย่างเดียว ต้องขึ้นอยู่กับหลายเรื่อง

จากการผลิตก็มาการค้าขาย การพาณิชย์ ส�าหรับเรื่องการ

พาณิชย์นี้ ผมได้กล่าวไว้แล้วว่า บริการทางด้านธนาคารหรือด้านอื่น 

ได้ก้าวหน้าไปพอสมควร แต่ทีเ่ป็นปัญหาล�าบากอยูใ่นขณะนีก้ค็อื การ

ค้ากับต่างประเทศ ซึ่งผมจะขอพูดให้ละเอียดในวาระต่อไป ในขั้นนี้จะ

ขอเรียนให้ทราบว่า การค้ากับต่างประเทศน้ันเป็นเรื่องที่น่าวิตกจริงๆ 

เพราะเหตุว่าเราก็ยังจะต้องซื้อสินค้าขาเข้า เฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่

เป็นทุนเข้ามาอยู่เสมอ และในขณะเดียวกันสินค้าขาออกเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเภทอาหารตกต�า่ลงไป ข้าวในปี ๒๕1๐ และปี ๒๕11 ตอน

ต้นๆ ของปี ๒๕11 จ�าเป็นจะต้องมโีควตาส�าหรับส่งออก เพราะฉะนัน้

นับว่าเป็นอุปสรรคของการค้าเป็นอย่างมาก 

และพูดถึงเรื่องข้าวนี้ ส่ิงที่น่าวิตกต่อไปก็คือ ไม่ใช่แต่ว่าเราส่ง

ข้าวได้น้อย เรายังส่งข้าวด้วยราคาถูกด้วยซ�้า เพราะเหตุว่าปี ๒๕11 

นั้น การผลิตข้าวในโลกได้เพิ่มข้ึนเป็นอันมาก จึงท�าให้ราคาข้าวของ

ตลาดโลกตกต�่าไป และมิหน�าซ�้าถ้าเราพิจารณาต่อไปว่า ที่ฟิลิปปินส์

สามารถผลิต Miracle rice ข้าวมหัศจรรย์ได้ และประเทศอื่นๆ ก�าลัง

น�าเรื่องนี้ไปท�าด้วย ก็เป็นเรื่องที่ควรจะกระท�าอะไรบางอย่าง Miracle 

rice ของฟิลิปปินส์มีข้อเสียอยู่ ๒–๓ ข้อ ข้อ 1. กินไม่อร่อยในขั้นนี้ 

และข้อ ๒. เอาไปปลกูในท่ีอืน่ก็ไม่สามารถท่ีจะผลติได้จ�านวนมากอย่าง

ที่ท�าได้ในฟิลิปปินส์ และข้อ ๓. จ�าเป็นจะต้องลงทุนเรื่องปุ๋ย และเรื่อง
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น�า้มาก ข้อเสยีเหล่านีป้ระเทศต่างๆ ก�าลงัแก้ไขอยู ่ถ้าเป็นเช่นนี ้เท่าที่

เราน่าจะวติกกค็อื ถ้าต่อไปเขาแก้ไขปัญหา ๓ ประการนีส้�าเรจ็ในเรือ่ง

ข้าวมหัศจรรย์ในประเทศต่างๆ แล้ว เราจะขายข้าวได้อย่างไร ทั้งๆ ที่

ข้าวของเรากย็งัแพงกว่าของคนอ่ืนเขาอยูใ่นขณะนี ้หมายความว่ามทีาง

เดียวคือจ�าเป็นต้องลดราคาข้าวลงไปเรื่อยๆ และการลดราคาข้าวก็ไม่

เป็นผลดแีก่เรา และมหิน�าซ�า้แม้ว่าจะลดราคาข้าวลงต่อไปก็อาจจะขาย

ไม่ได้ ถ้าผลติได้น้อยกไ็ม่มเีหลอื เพราะเหตวุ่าเราผลติคนขึน้มากนิข้าว

รวดเร็วย่ิงกว่าเราผลิตข้าวเพิ่มขึ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าวิตกอยู่ เป็นสิ่งท่ี

กระทบกระเทือนต่อการค้าระหว่างประเทศ

ส�าหรับเร่ืองการคลังและการธนาคารในรอบ ๒–๓ ปีท่ีแล้วมา

นั้น พอจะกล่าวได้ว่าอยู่ในสภาพที่มีเสถียรภาพดีพอใช้ ถึงแม้ว่างบ

ประมาณแผ่นดินจะขาดดลุอยู่มาก กล่าวคือรายจ่ายสงูกว่ารายได้มาก

ต่อมาก แต่ก็ปรากฏว่าที่แท้จริงนั้น เวลาที่เก็บภาษีอากรได้ก็ได้

มากกว่าที่คาดคะเนไว้ประการหนึ่ง และรายจ่ายแต่ละปีของรัฐบาลก็

น้อยกว่าที่ได้ตั้งประมาณไว้ซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่ แต่ส�าหรับ ๒–๓ ปีนี้

ท่ีเขาบ่นผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณปัจจบุนันีว่้าเป็นกมุภกรรณทดน�า้ 

ไม่ค่อยจะจ่ายเงนิง่ายๆ ทีเ่ป็นผลเช่นเดยีวกนัจะถกูหรอืจะผดิผมไม่ได้

เป็นผู้กล่าวหาในทีน่ี ้ผลกค็อืว่า การจ่ายกจ่็ายน้อยกว่าทีค่าดไว้ เพราะ

ฉะนัน้จงึท�าให้งบประมาณขาดดลุนัน้ไม่รนุแรงอย่างทีเ่กรงกัน เมือ่ต้น

ปีงบประมาณทั้ง ๒ ปี ในปี ๒๕1๐ และปี ๒๕11 

ส่วนทางด้านการค้าขายกบัต่างประเทศกด็ ีกบัการทีอ่เมรกิามา

ลงทุน มาซือ้ มาใช้เงนิในประเทศนีก้ด็ ีเหตกุารณ์รนุแรงอยูก่เ็มือ่ตอน 

๓ ปีที่แล้ว กล่าวคือในปี ๒๕๐๙ ท�าเงินที่อยู่ในวงการธนาคาร และ

วงการธรุกจินัน้เพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก ปรมิาณเงนิเพิม่ขึน้จ�านวนมาก

ในปี ๒๕๐๙ แต่ในปี ๒๕1๐ และ ๒๕11 เน่ืองจากการค้าขายกับ

ต่างประเทศต�า่ลงประการหนึง่ ถึงแม้ว่ารฐับาลต่างประเทศยงัจะใช้เงนิ
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1๒๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ในประเทศไทยมากขึน้กว่าเดมิบ้างเลก็น้อย กไ็ม่ท�าให้ปริมาณเงนิเพิม่

ขึ้นนัก ท่านทั้งหลายคงเข้าใจได้ดีว่า การที่ผมถือว่าปริมาณเงินเป็น

เร่ืองส�าคัญเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจินีก้เ็พราะเหตวุ่า เราจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

เอาปริมาณผลิต ปริมาณน�าเข้ารวมกับปริมาณเงินมาเปรียบเทียบกัน 

ถ้าปริมาณเงินสูงพรวดข้ึนไปแล้ว ปริมาณสินค้าและบริการที่เรามีอยู่

จ�านวนน้อย หรอืเพ่ิมขึน้จ�านวนไม่มากนกั กอ็าจท�าให้เกดิสภาพกดดนั

ทางด้านเงินเฟ้อได้ยิ่งขึ้น แต่ส�าหรับใน ๒ ปีที่แล้วมานั้น ปริมาณเงิน

เพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยไม่มากนัก ความจริงในปี ๒๕11 นั้นเพิ่มขึ้นน้อย

กว่าอัตราส่วนร้อยในการเพิ่มขึ้น 

ส�าหรับในดัชนีสินค้า ดัชนีขายปลีก และดัชนีเราควรจะดูเกี่ยว

กับเรื่องเงินเฟ้อและเรื่องค่าของเงินนั้นมีอยู่ ๒ ประการ ประการที่ 1 

คือ ดัชนีผู้ซื้อผู้บริโภค (Consumer price index) ในปี ๒๕11 นั้น

เพิม่ขึน้เพยีงประมาณ ๒% ซึง่เทยีบกนักบัเมือ่ ๒ ปีทีแ่ล้วมากเ็พิม่ขึน้

ในปี ๒๕1๐ และ ๒๕๐๙ นั้นเพิ่มขึ้นถึง ๔ หรือ ๕% ในปี ๒๕11 

เพิม่ขึน้เพียง ๒% ซ่ึงนบัว่าไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ท�าให้เงนิบาทลดค่าภายใน

ลงมา ๒% แต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์โดยท่ัวๆ ไปในโลกแล้ว ก็นบัว่ายังดี 

ความจริงอัตราเงินเฟ้อหรือความเสื่อมค่าของเงินทั่วโลกนั้น ประมาณ

เฉล่ียปีละ ๔% ถ้าไม่นับประเทศอย่างอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นเดือนละ 

1๐๐% คือ หมายความว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในอินโดนีเซียเคยแพง

เท่าตัวทุกๆ เดือน ในเวลาน้ีเขาแก้ไขลงมา เขามีความพอใจในการท่ี

ทุกวันนี้อัตราเพิ่มของค่าครองชีพของเขาเพิ่มข้ึนเพียงเหลือประมาณ 

1๐% ต่อเดือน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผมมีความพอใจในเรื่องที่

เป็นการผลิตค่าของเงินบาทและค่าครองชีพสูงขึ้น นี่เป็นเรื่องกล่าวถึง

โดยท่ัวๆ ไป และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่รัฐบาลและ

ประชาชนไทยในขณะนี้จ�าเป็นต้องแก้ไขโดยด่วน 

สรุปได้ว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วไม่มีอะไรส�าคัญกว่าการที่จะเพิ่ม
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1๒๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ผลผลติทางด้านการเกษตรเป็นปัญหา number one ทางด้านเศรษฐกจิ 

ถ้ารวมกับปัญหาสังคมอื่นๆ ด้วยแล้ว ผมว่ามีอีก ๒ ปัญหา ปัญหา

หนึ่งคือปัญหาเรื่องการศึกษา ความจริงก็คาบเก่ียวกับทางเศรษฐกิจ 

และปัญหาอกีอนัหนึง่คอืเรือ่งจะท�าอย่างไรให้ระบบการบรหิารแผ่นดนิ

เป็นไปโดยมสีมรรถภาพดกีว่าปัจจุบันนี ้ทนีีผ้มจะขอพดูเรือ่งทีผ่มเรยีน

ไว้แต่ตอนต้น คอืเรือ่งดลุการค้าและดุลการช�าระเงนิ ถ้าท่านเข้าใจสิง่ท่ี

ผมได้พูดมาตอนต้น ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าการที่เราจะไปแก้

ดลุการค้าหรอือะไรเหล่านี ้กค็วรทีจ่ะแก้ไขได้หรอก ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีไ่ม่

ควรจะแก้ แต่การแก้ดลุการค้านัน้โดยไม่แก้การผลติแล้ว มนัเป็นการ

จบัปลายเหตไุม่ใช่แก้ทีต้่นเหต ุแต่ถงึกระนัน้ผมกยั็งขอรบัรองและยนืยนั

ว่ากค็วรจะแก้เหมอืนกนั แต่แก้การค้า ดลุการค้าน้ันไม่ใช่แก้ทีต้่นเหตุ

จริงๆ อย่างไรก็ยังจ�าเป็นที่จะต้องมาพิจารณาถึงว่าท�าอย่างไรเราจึงจะ

สามารถแก้ให้การผลิตนั้นดีขึ้น 

แต่ว่าไปแล้วขอเติมอีกนิดเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตทาง 

การผลติด้านการเกษตร ไม่ใช่ว่าไม่มฝีีมอืท�า เราเคยท�ามาเมือ่ 1๙๕๕ 

เมื่อ 1๔ ปีมาแล้ว และซึ่งท�าให้เกิดผลมีความเจริญขึ้นมาในตอน 1๐ 

ปีที่แล้ว ถ้าท่านทั้งหลายไปค้นตัวเลขจะเห็นได้ว่าในขณะนั้น เมื่อเลิก

สงครามใหม่ๆ ประมาณ 1๐ ปี 1๙๔๖–1๙๕๕ เรามีสินค้าขาออกที่

ส�าคัญอยู่ ๓ อย่าง นั้นมีความส�าคัญน้อยลงไป ที่ส�าคัญมากก็คือ ข้าว 

ยาง และดีบุก ๓ ประการ แล้วก็การกระท�าของรัฐบาลและประชาชน

ในตอนน้ัน ในตอน 1๙๕๐ กว่า ที่มีการเปล่ียนระบบการค้ากับต่าง

ประเทศ มีการตดัถนน มกีารสร้างเขือ่น ท�าการแก้ไขในเรือ่งการขนส่ง 

ซึง่รวมถงึการรถไฟ การท่าเรอืด้วย เราได้กระท�ามาเหล่านัน้ท�าให้เกดิ

ผลผลิตเพิ่มขึ้น จนกระทั่งสินค้าขาออกของเราเวลานี้มีที่ส�าคัญถึง 

๘–๙ ประการ ซึง่นบัว่าดีกว่าประเทศมาเลเซียซึง่มอียู ่๒ อย่างเท่านัน้ 

คือ ยางกับดีบุก ของเราน้ันได้แก้ไขมาจนกระท่ังข้าวโพดก็เป็นเร่ือง
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1๒๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ส�าคัญ มันส�าปะหลังก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ ปอก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ และ

นอกจากนัน้เรายงัสามารถทีจ่ะผลติกุง้ ปลา ออกไปขายในต่างประเทศ 

และผลผลิตสุดท้ายของเราที่สามารถน�าออกไปขายต่างประเทศ ก็คือ 

ฝ้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เพราะเหตุว่าเราสามารถที่จะท�าได้ 

และเรือ่งฝ้ายนีข่อเตมิเป็นเชงิอรรถ 1 ว่า ทัง้ๆ ทีเ่ราสัง่ฝ้ายเข้า

มา เรากส็ามารถท่ีจะผลติฝ้ายส่งออกไปเหมอืนกนั คอืมทีัง้ส่งเข้าและ

ส่งออก ท่ีส่งเข้ามาคอืฝ้ายปยุสัน้ทีพ่วกอตุสาหกรรมทอผ้าเราต้องการ

ใช้ แต่ท่ีเราส่งออกไปได้นัน้กเ็ผอญิเป็นด้วยกศุลผลบญุอะไรก็ไม่รู ้หรอื

จะเป็น accident อย่างไรกไ็ม่รู ้เกดิคดิค้นและผลติฝ้ายปุยยาวออกไป

ได้ ซึ่งในประเทศไม่ต้องการใช้ ก็เลยขายออกไปได้ แม้แต่สดๆ ร้อนๆ 

ทีส่ดุท้ายเรากย็งัสามารถทีจ่ะมสีนิค้าประเภทใหม่ขึน้มาส่งออกได้ แล้ว

ก็ถ้าพูดถึง Import substitute พวกเราที่มีอายุ ๔๐–๕๐ หรือ ๓๐ ก็

ดี เคยนึกกันบ้างไหมว่า เราจะผลิตองุ่นได้ ในประเทศไทยเรานี่ เวลา

นี้เราผลิตองุ่น ก่อนนี้องุ่นราคา 1๐๐ เห็นเดี๋ยวนี้พวงเท่านี้ก็ ๘ บาท 

ที่เราท�าได้น่ีก็นับว่าเป็นของที่ก้าวหน้า นับว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงท่ีเรา

จะท�าได้จริงๆ 

เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าถ้านักเศรษฐกิจ นักบัญชี นักพาณิชย์ 

นักรัฐศาสตร์ รัฐบาล นักเกษตร และประชาชน ร่วมมือร่วมใจกัน

พยายามท่ีจะแก้ไขเรือ่งการผลติเพือ่ส่งออก ในตอนนีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญั

ท่ีสุด ผลิตเพื่อส่งออก ผลิตของเก่าให้ถูกลง ให้มากข้ึนเพื่อส่งออก 

ผลิตของใหม่ที่ประชาชนในต่างประเทศเขาต้องการใช้เพื่อส่งออก นี่

เป็นปัญหาที่ส�าคัญ

เมื่อได้กล่าวถึงเรื่องการผลิตทางด้านเกษตรแล้ว ผมก็อยากจะ

กล่าวถึงเร่ืองการพาณชิย์ ทนีีผ้มขอเรยีนว่าทีเ่ราอ่านหนงัสอืพิมพ์และ

คนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้ ไม่ใช่วิสัยของนักวิชาการที่จะน�ามา

ค�านงึมากนกั และทางแก้ไขจะเป็นอย่างไร ความจรงิผมเตรยีมตวัเลข
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1๒๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ดุลช�าระเงินไว้ พอเช้านี้เกิดไปที่ธนาคารชาติเขาเกิดให้ตัวเลขใหม่ข้ึน

มา เลยท�าให้รวนเร อาจจะลังเลและพูดสะดุดบ้าง แต่คิดว่าไหนๆ ก็

มาอธิบายที่นี่แล้วก็ควรจะอธิบายด้วยตัวเลขใหม่ให้เรียบร้อย ผมขอ

อนุญาตเขียนที่กระดานด�า

ดุลกำรช�ำระเงินของประเทศไทย ๒๕๑๐–๒๕๑๑

ล้านบาท

๒๕๑๐ ๒๕๑๑

สินค้า 1. สินค้าออก 1๓,๘๐๒.๖ 1๓,๓๐๘.๐

๒. สินค้าเข้า -๒1,๙๕๓.๘ -๒๕,๖11.๐

   ดุลสินค้า -๘,1๕1.๒ -11,๓๐๓.๐

บริการ 1. บริการออก ๘,๔๓1.๙ ๙,๐๙๔.๐

๒. บริการเข้า -๒,๕1๙.๒ -๒,๙๙๐.๐

   ดุลบริการ ๕,๙1๒.๗ ๖,1๐๔.๐

   ดุลสินค้าและบริการ -๒,๒๓๘.๕ -๕,1๙๙.๐

บริจาค (สุทธิ) 1,1๙๗.๔ 1,๕๔๒.๐

ทุนเคลื่อนย้าย 1. เงนิทนุเอกชนและรฐัวสิาหกจิ 1,๗๓๖.๔ 1,๖๕๕.๐

๒. เงินทุนทางการ ๔๔๖.๓ ๖๐๖.๐

รายการซึ่งรวบรวมไม่ได้ (Net errors & omissions) 1๓1.๙ 1,๘๔๓.๐

ดุลการเปลี่ยนแปลงเงินส�ารองระหว่างประเทศ 1,๒๗๓.๕ ๔๔๗.๐

ในปี ๒๕11 ตามตัวเลขเบ้ืองต้นที่มีอยู่ เราขาดดุลการค้า

ประมาณ 11,๓๐๐ ล้านบาท มากกว่าปี ๒๕1๐ ซึ่งขาดดุลราว 

๘,๒๐๐ ล้านบาท ดงัทีผ่มกล่าวแล้วว่าในระยะ ๒ ปีมานีม้เีรือ่งฝนแล้ง

และภาวะตลาดต่างประเทศไม่ค่อยดี มูลค่าสินค้าขาออกในปี ๒๕1๐ 
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เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจึงไม่เพิ่มเลย และกลับลดลงราว ๓% ในปี 

๒๕11 ในด้านสนิค้าเข้าปี ๒๕11 จ�านวน absolute ยงัคงสงู แต่อตัรา

การเพิ่มต�่าลงคือเหลือ 1% เมื่อเทียบกับ ๒ ปีก่อนหน้าซึ่งเพิ่มขึ้นถึง

ปีละ ๒๐% ในมูลค่าสินค้าเข้านี้ ขอให้สังเกตว่าเรานับรวมสินค้าจาก

การช่วยเหลือซึ่งเป็นของได้เปล่า สินค้าภายใต้การส่งเสริมการลงทุน

และสินค้าตามโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งปีหนึ่งๆ มีจ�านวน

มใิช่น้อย นอกจากนีก้ารใช้จ่ายในการก่อสร้างทางทหารของต่างประเทศ

ก็มีส่วนท�าให้สินค้าขาเข้าเพิ่มขึ้นด้วย อนึ่ง ในประเภทของสินค้าเข้านี้ 

ประมาณ 1 ใน ๓ เป็นสินค้าประเภททุน ทั้งนี้ไม่นับรวมรถยนต์

ประเภทต่างๆ ส�าหรับรายการด้านบริการนั้นปรากฏว่าในปี ๒๕11 

เรามียอดเกินดุลอยู่ ๖,1๐๐ ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี ๒๕1๐ ส่วน

ใหญ่เป็นรายได้เกดิจากการใช้จ่ายทางทหารของสหรฐัฯ ในประเทศไทย 

จากการท่องเที่ยวและผลประโยชน์จากการลงทุน รายการเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศที่ผมจะกล่าวต่อไปอีก ๒ รายการก็คือ การบริจาค 

(Transfers Payments) ซึง่ในปี ๒๕11 เฉพาะทางการเราได้รบัจาก

สหรัฐฯ 1,1๘๐ ล้านบาท และปี ๒๕1๐ ได้ ๘๐๐ ล้านบาท อกีรายการ

หนึง่คอื เงนิทนุเคลือ่นย้าย (Capital Movements) ซึง่ทัง้ ๒ ปีมดีลุ

สุทธเิป็นเงินทนุเข้า (Capital Inflow) กล่าวคอืในปี ๒๕11 การลงทนุ

ท้ังท่ีเอกชนและทางการน�าเข้ามาจากต่างประเทศ รวม ๒,๒๖๐ ล้าน

บาท ปี ๒๕1๐ รวม ๒,1๘๐ ล้านบาท ผมอยากจะอธิบายรวมๆ กัน

ว่า ด้านเอกชนนัน้ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุโดยตรง (Direct Investment) 

และเงินทนุแบบ Suppliers’ Credit ส�าหรบัด้านทางการนัน้ได้แก่เงินกู้ 

ที่รัฐบาลเบิกธนาคารโลกและจากรัฐบาลเยอรมนี เป็นต้น

รายการตามที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้มีผลทั้งเงินเข้าและเงินออก 

จึงท�าให้เงินส�ารองระหว่างประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือหนี้สินและ

สินทรัพย์ต่างประเทศของสถาบันการเงินทางการและของธนาคาร
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พาณชิย์เปล่ียนแปลงไป เราเรียกการเปล่ียนแปลงนีว่้าการช�าระเงนิเกิน

ดุลหรือขาดดุล (Balance of Payments Surplus or Deficit) ในปี 

๒๕11 มจี�านวนเกนิดลุ 1,๒๗๓ ล้านบาท และปี ๒๕1๐ เกินดลุ ๔๔๗ 

ล้านบาท ในตอนนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหนี้สินและ

สนิทรัพย์ต่างประเทศของระบบธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิดงักล่าวนี้ 

เป็นตวัเลขท่ีเรารู้แน่นอน เพราะเป็นฐานะทีป่รากฏอยูใ่นสมดุบัญชขีอง

ธนาคารและสถาบันการเงินโดยตรง แต่รายการซึ่งเป็นตัวอธิบาย

สาเหตุแห่งการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิส�ารองระหว่างประเทศ ซึง่ได้

รายการสนิค้าเข้าออก บรจิาค และการเคลือ่นย้ายหรือโอนเงนิทนุนัน้ 

เป็นตัวเลขท่ีเราส�ารวจมาได้ทางอ่ืนๆ ยงัมปัีญหา ซึง่ผมจะได้พดูต่อไป

ถ้าท่านทัง้หลายข้องใจเกีย่วกบัเรือ่งตวัเลขบางอย่าง ถามได้ ใน

ขั้นนี้ผมขออธิบายต่อในฐานะที่เราเป็นบัณฑิต เราควรจะดูให้รู้ว่า

ตัวเลขเหล่านี้โกหกไว้แค่ไหน ตัวเลข Export กับ Import เป็นตัวเลข

ที่จะจารึกไว้เมื่อผ่านด่านศุลกากร เพราะฉะนั้นข้อที่น่าคิดก็คือว่า 

1. เวลาเขาแจ้งแจ้งเท็จแค่ไหนหรือเปล่า แต่แจ้งเท็จมีทางเช็ก

ได้ แต่ที่เขาไม่แจ้งนี่ว่าอย่างไร มันอยู่หรือเปล่าที่ไม่ผ่านด่านศุลกากร 

เพราะฉะนั้นเราจะมาบอกดุลการค้าของเราขาดทุน 11,๓๐๐ ล้าน 

บางทอีาจจะมากกว่านัน้กไ็ด้ บางทอีาจจะน้อยกว่านัน้ก็ได้ ทนีีเ้รามทีาง

คดิอย่างไร ผมคิดว่าทางด้าน Import คงจะไม่แตกต่างกันนัก เพราะ

เหตวุ่าเวลาของเข้ามาน้ันตามระเบียบศลุกากรเขาดอูย่างมากกแ็จ้งเทจ็

เลก็ๆ น้อยๆ แต่กจั็บได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่คงไม่ผดินกั ทางด้าน Export 

ผมยังสงสยัส�าหรบั ๒ ปีนีว่้าตวัเลขท่ีแสดงนีจ้ะไม่ถงึ จะน้อยกว่าความ

เป็นจริง เพราะอะไรใน ๒ ปีที่แล้วมานี้เรารู้ว่าในภาคใต้มีการลักลอบ

ข้าวมากขึ้น เพราะเหตุว่าเรามีการจ�ากัดโควตาข้าว และหนังสือพิมพ์

ก็ลง ใครๆ ก็พูด ไปถามที่ภูเก็ต ที่พังงาก็รู้ เขาบอกว่าข้าวที่ส่งไป

มาเลเซยีกเ็ยอะแยะโดยทีไ่ม่ได้ผ่านด่านศลุกากร เรือ่ง Smuggle การ
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ลักลอบน�าข้าวออกก็ต้องน�าเอามาค�านึงเหมือนกัน

๒. นอกจากเรื่องข้าวแล้ว เราก็ยังรู้ว่ามีสินค้าที่จะไม่ผ่านด่าน

ศลุกากรเป็นอนัขาด ถกูริบแน่ คอืทองค�า ฝ่ิน เราก็รูอ้ยูแ่ล้วว่าชาวเขา

ของเรากยั็งปลกูฝ่ินอยู ่ถ้าเขาขายไม่ได้เขาจะไปปลกูเอาแก้วอะไร แล้ว

ปลกูฝ่ินนีก่ไ็ม่ใช่ขายในประเทศไทย กค็งจะขายในต่างประเทศบ้าง ผม

เข้าใจว่าจ�านวนฝ่ินทีอ่อกไปและเงนิทีเ่ข้ามาเพราะฝ่ินทีอ่อกไปนัน้คงจะ

มีมากเหมือนกัน ทั้งนี้มิได้หมายความผมจะสนับสนุนให้มีการขยาย

การปลกูฝ่ินเพือ่จะแก้ปัญหาเรือ่ง Export ไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ 

ทองค�าก็เช่นเดียวกัน บางทีทองค�าไปเวียงจันทน์มากเหลือเกิน จาก

เวียงจันทน์หายไปไหนก็ไม่รู้ ก็สันนิษฐานว่าเข้าเมืองไทย และคนที่ 

เขาค้าขายในทางผิดกฎหมายนี่ คงจะไม่มีที่ไม่หวังก�าไรมากๆ เพราะ

เสี่ยงอันตรายมาก เพราะฉะนั้นถ้ามีการลักลอบเรื่องทองค�า ฝิ่น ข้าว 

นี้ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นเงินมากไม่ใช่น้อย แต่เรื่องนี้เราก็ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้ 

เพราะไม่ได้ท�าเอง ว่าเงินมันเท่าไร แต่เข้าใจว่าระหว่าง ๕๐๐ ล้าน 

1,๐๐๐ ล้าน ผมกคิ็ดว่ามันควรจะอยูท่ี ่Error and Omission ซึง่ Error 

and Omission นี่ก็เหมือนกันมีทางด้านขาเข้าอยู่ได้คือ เอกชนไปซื้อ

ของผ่อนส่งแล้วไม่บอกเจ้าหน้าที่ ทางธนาคารชาติด้าน Exchange 

Control ควบคุมไม่ทั่วถึง อาจจะเป็นได้ 

เพราะฉะนัน้ผมจึงขอเรยีนให้ทราบในตอนต้นนีที้เดียวว่า ถ้าเรา

จะดู Balance of Payment เราตกใจแล้ว เราจะเอาตัวเลขเหล่านี้มา

ใช้วางนโยบาย จ�าเป็นทีจ่ะต้องดใูห้รอบคอบ ดวู่าอะไรมนัจริง อะไรไม่

จรงิ แต่สรปุความแล้วผมว่าอย่าเพ่ิงไปตืน่มากนกัในเรือ่งเหล่านี ้มันยัง

มีทางที่จะแก้ไข แต่อย่าลืมว่าผม Advocate ไว้ในตอนแรกว่าเราจะ

ต้องแก้ไขให้มากขึน้ ทีนีม้คีวามเหน็ของหนงัสอืพมิพ์และบคุคลทีส่�าคญั

อยูห่ลายท่าน มคีวามเหน็ว่าเนือ่งจากเรามดีลุการค้าทีข่าดดุลมาก และ

ขาดดลุกบัญีปุ่น่เป็นจ�านวนมาก เพราะฉะนัน้เราจะต้องเจรจากับญีปุ่น่
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ขายของให้เราน้อยลงหรือซ้ือของมากขึ้น ของพรรค์นี้น่าฟังและน่า

พจิารณา ผมเหน็ด้วยแต่ในฐานะทีเ่ราเป็นนกัวชิาการ ผมคดิว่าเราควร

จะดูให้ลึกซึ้งออกไปหน่อย

๓. เราจะขายของให้ญีปุ่น่เพิม่ข้ึน เราผลติได้เพิม่ขึน้หรอืไม่ และ

เป็นของท่ีเขาต้องการหรือไม่ อันนี้น่าคิด ผมเองเห็นว่าการที่เราขาย

ข้าวโพดให้ญี่ปุ่นนั้นมีข้อเสียอยู่ ๒–๓ ประการ และญี่ปุ่นซื้อข้าวโพด

ของเรามาก ความจริงญีปุ่น่เป็นลกูค้าทีซ้ื่อของเรามากทีส่ดุในกระบวน

ลกูค้าของเราทัง้หมด คอืเราขายของให้ญีปุ่น่ เราขายข้าวโพดเป็นส่วน

ใหญ่ และการขายข้าวโพดของเรามข้ีอเสยีส�าคญั ๒ ประการทีผ่มกล่าว 

ข้อหนึ่งก็คือว่า เราไม่น่าจะไปขายเขามากนัก ข้าวโพดของเรานี่น่าจะ

เอาไปเลีย้งสตัว์ของเรา และส่งสตัว์ออกไปขายมากกว่า อกีข้อหนึง่ ถ้า

เผอิญให้ข้าวโพดส�าหรับเลี้ยงสัตว์ของเราเอง เราก็อาจจะเจรจากับ

ญ่ีปุน่ ท�าให้ญีปุ่่นเกรงกลวัเรามากขึน้ และท�าให้ญีปุ่น่ซือ้สนิค้าข้าวโพด

ของเราด้วยราคาแพง อนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องเจรจากนัต่อไป แต่เรา

จะไปบอกกบัรฐับาลเขาว่าให้เขาบงัคับคนของเขาให้มาซือ้ข้าวโพดของ

เราแพง ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีจ่ะท�าได้ มนัท�ากนัไม่ได้ วธีิทีด่ก็ีคอืเราสนบัสนนุ

คนของเราและระบบการเจรจาการซือ้การขายนัน้ให้โดยด ีแต่อย่าลืม

ว่าเพ่ือที่จะ Export มากขึ้น ส�าหรับญ่ีปุ่นนั้นเราจ�าเป็นที่จะต้องผลิต

ให้มากขึ้นและผลิตสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการ 

ทนีีม้าถงึเรือ่งทีจ่ะพยายามท�าให้ญีปุ่น่ขายของให้เราน้อยลง จะ

ด้วยเราจ�ากัดเองหรือจะท�าให้ญี่ปุ่น Voluntarily จ�ากัดการ Export มา

เมืองไทย อันนี้ควรหรือไม่ควรผมยังไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ใจอยู่ก็คือว่า ถ้า

เราไม่ซือ้ของญีปุ่่น เราจะต้องไปซ้ือของทีอ่ืน่ และของญีปุ่น่ถกูกว่าทีอ่ืน่ 

และคณุภาพกไ็ม่เลว พดูถึงสมยัน้ีนะไม่ใช่พดูถึงสมยัเลกิสงครามใหม่ๆ 

ถ้าเราเลิกซ้ือของญ่ีปุ่นเราจะไปซ้ือของยุโรปหรืออเมริกามันแพงขึ้น 

และอย่าลืมว่าญีปุ่่น Export มาถึง South East Asia ๒๕% ของ Export 
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ของเขาท้ังหมด ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ และทีเ่ราซือ้หมายความ

ว่าเขาส่งมาเข้าเมอืงไทยในขณะนีไ้ม่เกนิ 1๐% ของทีเ่ขาส่งออกทัว่โลก 

ตวัเลขสดุท้ายทีผ่มเคยมไีม่เกนิ ๕% ด้วยซ�า้ เดีย๋วนีอ้าจจะมากกว่านัน้ 

แต่ของทีเ่ราซือ้จากญีปุ่่นเอาไปคดิเป็นเปอร์เซน็ต์กับของทีเ่ราสัง่ทัว่โลก 

เวลานี้เราซื้อของจากญี่ปุ่น ๓๖% ของจ�านวนของที่เราสั่งจากทัว่โลก 

เม่ือเป็นเช่นน้ีและเราเชือ่ว่าญีปุ่น่มขีองราคาถกูและคณุภาพดพีอใช้ 

ถ้าเป็นเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่า Bargaining ระหว่างเรากับญี่ปุ่น

นั้นอ่อนเต็มที ญี่ปุ่นไม่แคร์กับตลาดไทยเท่าไร ถ้าเราไม่ซื้อจากญี่ปุ่น

เขาก็ไม่เสียหายอะไร แต่ถ้าเราไม่ซื้อจากญี่ปุ่นเราเสียหายกว่า เพราะ

เราต้องไปซื้อจากที่อื่นที่แพงกว่า ทีนี้ท่านอาจจะตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็ไม่

ซื้อจากที่อื่นด้วย คือหมายความว่า มี Import Restriction กันทั่วโลก

เลย คือหมายความว่าจะต้องมี License ใครจะสั่งของเข้ามาจะต้อง

ผ่านกระทรวงเศรษฐการ ได้รบัอนญุาตแล้วจงึจะน�าเข้ามาได้ เพือ่ทีจ่ะ

ได้จ�ากัดจ�านวนได้ ถ้าเป็นเช่นนี้ละก็คนรุ่นอย่างผม รุ่นคุณยุกต์ คงจะ

จ�าได้ว่าปัญหาเร่ืองนี้เกิดขึ้นว่ามือของเราที่สะอาดๆ นี่มันจะพากัน

สกปรกไปหมด ในเมือ่เรามกีารควบคมุการน�าสนิค้าขาเข้า มนัเกดิขึน้

ได้ คนดีๆ เสียได้เพราะเหตุมีอ�านาจเซ็นค�าสั่งอนุญาตให้สั่งรถหรือสั่ง

สินค้าเข้ามา มีปัญหาเรื่องการเมือง ในด้านการปกครองก็เกิดขึ้น 

เพราะฉะนัน้ผมอยากจะเรยีนว่าวิธแีก้ปัญหาเร่ืองการค้าขาดดลุ

และปัญหาที่ส�าคัญก็คือว่า ดุลการช�าระเงินเราจะขาดดุลต่อไปใน

อนาคตนี ้ไม่ใช่ว่าเราควรพึง่อยูท่ีก่ารเจรจาการค้ากบัญีปุ่่นหรอืองักฤษ

หรอืกบัใคร นัน่เป็นปลายเหตเุท่านัน้ วิธทีีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืต้องผลติของ

ให้มากขึ้น ของที่เราจะส่งออกและมีผู้ที่ต้องการซื้อมากข้ึน ข้าวเราก็

ต้องผลิตให้มากขึ้นและราคาถูกลง พรีเมียมนี่เป็นของส�าคัญ รัฐบาล

จ�าเป็นต้องลดพรีเมยีมแน่ๆ อาจจะลดมากหรือน้อยแค่ไหนนัน่เป็นเรือ่ง

ที่จะต้องพิจารณา 
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ทนีีใ้นตัวเลขท่ีผมเขยีนไว้บนกระดาน จะเหน็ได้ว่าตวัทีส่�าคญัคอื

ตัวหนึง่ท�าให้ชืน่ใจ ตวัหนึง่ท�าให้หวาดเกรงนัน้ อนัทีช่ืน่ใจกค็อื เอกชน

ในต่างประเทศยังเชื่อถือน�าเงินมาลงทุนในประเทศอย่างน้อยปีละ 

1,๗๐๐ ล้าน อยู่เรื่อยๆ เอาเข้ามาเรื่อย อันที่น่าหวาดเกรงก็คือว่า 

government service, n.i.e ทางด้านนี ้คอื ถ้ารฐับาลอเมรกินัเลกิรบ

ท่ีเวยีดนามแล้วเลกิมาต้ังฐานทพัทีน่ั่นทีน่ีแ่ล้ว เงนิกจ็ะเข้าได้น้อยและ

ในกรณนีี ้๕,๐๐๐ ล้านนีจ้ะหายไป อาจจะตดิลบเพราะรฐับาลเราก็จ่าย

เงินให้ต่างประเทศ อนัทีท่�าให้หวาดเกรง ๕,๐๐๐ ล้านนี ้เป็นตวัเลขที่

ส�าคญั เพราะฉะนัน้เราจ�าเป็นเหลือเกนิในขณะนีย้ิง่สงครามเวยีดนามจะ

เลกิแล้ว ซ่ึงผมหวังว่าจะเลกิแน่ๆ ไม่ใช่เราจะมาหน่วงสงครามเวยีดนาม

ไว้เพือ่จะให้ตวัเลขของเรามนัดี ไม่ใช่เช่นนัน้ แต่ยิง่จะเลกินีเ่ราจ�าเป็นที่

จะต้องรีบขวนขวายแก้ปัญหาของเราเสยีก่อนกแ็ล้วเรามเีวลาทีจ่ะแก้ไข

ได้ สกั ๓–๔ ปี เพราะเหตวุ่าเงนิทนุส�ารองระหว่างประเทศของเราใน

ขณะนีม้ถีงึ 1,๐๐๐ ล้านเหรยีญอเมริกนั (ไม่ใช่บาท) ซึง่เราเสยีได้สกั 

๓๐๐ ล้านนีไ้ม่ถึงกบัล่มจม ถ้าเราจ�าเป็นจะต้องเสยี เพราะฉะนัน้สมมตุิ

ว่าปีหนึง่เสยีไป 1๐๐ ล้าน ๓ ปีเรามเีวลาแก้ปัญหาของเราไม่เดอืดร้อน 

แต่ภายใน ๓ ปีข้างหน้า ถ้ารฐับาลและประชาชนของเราไม่ได้ช่วยกัน

แก้ปัญหาแล้วก็จะเกิดเรื่องแน่ๆ ถ้าแก้ปัญหาอันนี้ไม่ส�าเร็จเราจะเกิด

เร่ืองในทางเศรษฐกจิ เกดิวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึง่เป็นเร่ืองทีส่ภา

พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติก�าลังพิจารณาเรื่องการปรับปรุงแผน

เศรษฐกจิส�าหนับที่จะท�าให้การผลิตสูงขึ้นในด้านการเกษตร 

แต่มีข้อที่ส�าคัญอยู่ข้อหนึ่ง ทุกวันนี้หลายกระทรวงเหลือเกินที่

ท�าเกี่ยวกับการเกษตร ท่ีเกี่ยวกับชาวนา เรามีสมาคมชลประทาน

ราษฎร์ สหกรณ์ เรามีกลุ่มชาวนา สมาคมชาวนาผู้ใช้น�้า และพวกนี้

กข็ึน้อยูก่บักระทรวงมหาดไทย ส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงพฒันา 

กระทรวงเกษตร มี ร.พ.ข. อีก ผมว่าถ้าเทียบกันกับมีดหรือดาบแล้ว
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ละก ็รู้สกึมนัทือ่ไปหน่อย เครือ่งมอืของรฐับาลในขณะนี ้เพราะเหตวุ่า

มันหลายฝ่ายหลายฝัก ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะพิจารณาดูว่าจะแก้ไข

อย่างไร รวบรวมกนัประสานงานอย่างไร ยบุเสยีบ้าง ใครจะท�าหน้าทีน่ี้

กท็�าไป แล้วคนอืน่กช่็วยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างท�า เพราะเหตตุ่างคนต่างท�า

นี้ ถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เดิมท�าก็ไม่ได้ความดีความชอบ เพราะฉะนั้น

ปล่อยให้คนอื่นเขาท�าดีกว่า มันเป็นอย่างนั้นเสียด้วย เพราะฉะนั้นเรา

จ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขเรื่องระเบียบบริหารราชการให้มาก 

ผมพูดมานานแล้วแต่ไม่อยากจะเรียนให้ท้อแท้ใจออกไปจาก

ห้องนี ้เหลอือกี ๓ ปีเท่านัน้เราจะแย่แล้ว ไม่ใช่เช่นนัน้ เรายงัมฝีีมอื

และเคยท�ามาแล้วเราท�าได้ แต่ต้องเร่งหน่อย ผมขอจบแต่เพยีงเท่านี้
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เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย�

ปัญหาและภาวะข้างหน้า
กล่าวในงานประชุม Jaycees เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕1๒  

ณ โรงแรมเอราวัณ

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น มีนานาประการ แต่ภาวะ

ข้างหน้าของเศรษฐกจิไทยย่อมจะแจ่มใสได้พอใช้ ถ้าเราตัง้ใจแก้ปัญหา

เหล่านี้จริงจัง และถ้าคนหนุ่มๆ อย่างเจ–ซี ร่วมมือร่วมใจกันท�าจริงๆ 

มาบรรยายครั้งนี้ ผมจะขอจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะปัญหา ๓ ข้อซึ่ง

คดิว่าส�าคญัมาก คอื (ก) การพัฒนาเกษตร (ข) การส่งเสรมิคณุภาพ

แรงงาน และ (ค) การบูรณะชนบท ผมจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

บรรยาย ๓ หัวข้อนี้ และหวังว่าจะมีเวลาเหลือพอให้ท่านสมาชิกเจ–ซี 

และท่านที่มาประชุมอยู่น้ี หยิบยกปัญหาต่างๆ ที่ท่านสนใจขึ้นมา

อภิปรายต่อ

การพัฒนาเกษตร
ในระยะ 1๐ ปีที่แล้วมา ประเทศไทยได้ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

อย่างเด่นชัด แม้ว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายได้ต่อคนต่อ

ปีคดิเฉลีย่ทัง้ประเทศได้เพิม่ขึน้จาก ๒,1๔๐ บาท ใน พ.ศ.๒๔๙๔ จน

ประมาณ ๓,๒๐๐ บาทใน พ.ศ.๒๕11 ผลิตผลทั้งชาติได้งอกเงยปีละ

ประมาณ ๗–11% ในระยะเวลา ๖ ปีของแผนพัฒนาที่ 1 แต่ละปี 
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เราทั้งชาติได้สะสมทุนไว้ประมาณ 1๗–๒๐% ของรายได้ส่วนรวม 

และทุนนี้ก็ใช้ส�าหรับเพ่ิมการผลิตต่อไปข้างหน้า ประชาชาติไทยได้

ท�าการค้าขายกบัต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง ได้น�าสนิค้าประเภทอาหาร

และวตัถดุบิออกไปขายต่างประเทศ เงนิทนุต่างประเทศไหลหลัง่เข้ามา

ในราชอาณาจกัรในรูปเงนิช่วยเหลอืให้เปล่า สนิเชือ่ระยะสัน้ เงนิกูร้ะยะ

ยาว และเงินลงทนุซือ้หุน้ในกจิการอตุสาหกรรมต่างๆ ทองค�าและเงนิ

ต่างประเทศที่เราจัดเป็นส�ารองของเราได้เพ่ิมจากระดับ ๓๐๐ ล้าน

เหรียญอเมริกนั ซึง่ถงึระดบั 1,๐๐๐ ล้านเหรยีญอเมรกินั เราได้ก้าวหน้า

อย่างนีโ้ดยทีเ่งนิบาทและค่าครองชพีของเรามเีสถยีรภาพดพีอสมควร

ถ้าจะเรียกว่าเป็นความส�าเร็จ ก็อะไรเล่าเป็นต้นเหตุแห่งความ

ส�าเรจ็ของไทย ซ่ึงได้รับค�าสดดุจีากธนาคารโลก กองทนุการเงนิระหว่าง

ประเทศ บรรดาธนาคารต่างๆ นานาประเทศ และใครต่อใครอกีทัว่โลก

มีผู้รู้หลายท่านคิดว่าท่ีประเทศไทยเจรญิทางเศรษฐกิจมาทกุวนั

นี ้ส่วนใหญ่เนือ่งมาจากสงครามเวยีดนาม และเนือ่งจากรฐับาลอเมรกัิน

ต้องน�าเงินมาใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นอันมาก ความเข้าใจนี้คงจะถูก

ต้องอยู่บ้าง ส�าหรับปี ๒๕๐๙–๒๕11 แต่เราคงจ�ากันได้ว่า แม้ก่อนปี 

๒๕๐๘ ก่อนทีรั่ฐบาลอเมรกินัจะเข้ามาท�าศกึอย่างรนุแรงในเวยีดนาม

นั้น เศรษฐกิจของเราก็ได้ก้าวหน้ามาเรื่อยๆ ผลิตผลเพิ่มขึ้นปีละ ๘–

1๐% ตั้งแต่ก่อนสงครามเวียดนามแล้ว โดยไม่ต้องอาศัยเงินทหาร

อเมริกันมาอาบอบนวด และไม่ต้องอาศัยการก่อสร้างที่อู่ตะเภา 

ต้นเหตุแห่งความเจริญของเศรษฐกิจไทยต้ังแต่ปี ๒๕๐๒ พอ

จะสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเงินการคลังของเรา ได้

กระท�ากนัระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๖–๒๕๐๒ ในระยะนัน้เราเริม่จดัให้เงนิบาท

ของเราเข้าสู่เสถียรภาพ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศก็จัดให้

เป็นระบบอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั การค้าและการช�าระเงนิกบัต่างประเทศ
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ซึ่งเดิมมีการควบคุม มีโควตา มีการจ�ากัดกันอย่างสับสน ก็ได้ปฏิรูป

ให้เข้าเป็นระบบเสรี มีระเบียบการคลังและวิธีการงบประมาณ ก็ได้

ปรับปรุงให้เรยีบร้อย การธนาคารกเ็ป็นไปด้วยดขีึน้หลงัจากทีพ่ระราช- 

บัญญัติการธนาคารพาณิชย์ปี ๒๕๐๕ ประกาศใช้ โดยสรุปกล่าวได้

ว่า การปฏริปูระบบเศรษฐกจิและการเงนิการคลงัครัง้นัน้ได้ช่วยให้เรา

สร้างบรรยากาศอันดีอันเหมาะส�าหรับส่งเสริมความเจริญได้

๒. ตั้งแต่ในสมัย ๒๔๙๖ เป็นต้นมา รัฐบาลได้พยายามสร้าง

พื้นฐานของเศรษฐกิจไทยขึ้น โดยการสร้างถนน ปรับปรุงรถไฟ การ

คมนาคมอย่างอื่น จัดการไฟฟ้า และชลประทาน ฯลฯ ถือเป็นความ

ส�าคัญอันดับสูงในรายจ่ายของรัฐบาล ฉะนั้นชาวนาและพ่อค้าก็มี

โอกาสถือประโยชน์จากการขยายให้บริการต่างๆ เหล่านี้ ผลิตและ

ค้าขายสินค้ากันได้ดีขึ้น

๓. และแท้จริง ชาวนาของเราก็ได้ถือประโยชน์จากบริการ 

เหล่านีข้องรฐับาลจรงิๆ นอกจากจะผลิตข้าวได้มากขึน้แล้ว ยงัสามารถ

ผลิตสินค้าอื่นๆ ได้หลายอย่าง ท่ีผลิตแล้วน�าส่งออกด้วยก็มี เช่น 

ข้าวโพด ปอ มันส�าปะหลังในลักษณะต่างๆ ปลา และไข่ไก่ ไข่เป็ด 

เป็นต้น แต่เดิมมาเรามีสินค้าส�าคัญส่งออกอยู่ ๔ อย่าง (ข้าว ยาง 

ดีบุก ไม้) เดี๋ยวนี้เรามีสินค้าขาออกประมาณ 1๐ อย่าง

๔. อุตสาหกรรมในประเทศไทยซึ่งได้เริ่มมีเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้

ก้าวหน้ารวดเร็วในระยะนี้ ปีหนึ่งๆ ผลิตได้เพิ่มถึง 1๒–1๕%

ตามความเห็นของผม นี่แหละเป็นสาเหตุแห่งความส�าเร็จของ

เรา จนกระทั่งปี ๒๕1๐ และ ๒๕11 ซึ่งฝนฟ้าอากาศเกิดวิปริตท�าให้

ความเจริญในการผลิตในปี ๒๕1๐ ของไทยเราลดลงเหลือ ๔%  

มหิน�าซ�า้ การผลติอาหารของเราในปีนัน้ยังต�า่กว่าในปี ๒๕๐๙ เสยีอกี 

ในปีต่อมา ๒๕11 เหตกุารณ์ค่อนข้างดขีึน้บ้าง ผลผลติของเราเพิม่ขึน้

ในปีนัน้ ๖–๗% เราคงจะก้าวหน้าได้กว่านัน้ และจะต้องก้าวหน้าให้ดี
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แน่ๆ 

นอกจากความวิปริตของอากาศแล้ว สิ่งที่เป็นข้อน่ากังวลในปีนี้

และปีต่อๆ ไป ก็ยังมีอีก กล่าวคือ

1. ราคาข้าวในตลาดโลกก�าลังตกต�่า และคงจะตกต�่าไปอีก

หลายปี เพราะใครๆ เขาผลิตข้าวกันได้มากขึ้น

๒. พชืผลอืน่ๆ ของเรากม็ปัีญหาต่างๆ กนัไป เช่น ยางกจ็ะเป็น

เรือ่งตลาดวายและเรือ้รงั ปอกม็ปัีญหาเรือ่งคณุภาพต�า่ ข้าวโพดจะต้อง

เปิดตลาดให้กว้างขวางขึ้น และชาวประมงของเราก็จะต้องออกไปหา

ปลาไกลๆ ออกไปโดยไม่ต้องไปรุกล�้าเขตน่านน�้าของเพื่อนบ้านเรา 

เป็นต้น

๓. เราควรจะคาดว่า เขาจะเลิกรบกันที่เวียดนาม และควรจะ

ยินดีเสียด้วย แต่ก็จะต้องขบปัญหาหลายอย่าง เช่น การหางานให้คน

ที่จะว่างงานอย่างน้อย ๕๐,๐๐๐ คน และการเตรียมเผชิญกับการที่

เงินอเมริกันจะเข้ามาไทยน้อยลง

ในการเผชิญปัญหาเหล่านี้ ผมเห็นว่าเราจะต้องกลับไปตั้งตัว

ใหม่เย่ียงเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๖ แล้วตั้งอกตั้งใจพัฒนาบ้านเมืองกันจริงๆ 

จังๆ เมื่อ 1๕ ปีก่อนเราท�าได้ เราช่วยตัวเองได้ ฝีมือเรามีอยู่ ท�าไม

คราวนีเ้ราจะท�าอกีไม่ได้ ทัง้ๆ ทีเ่รามเีงนิส�ารองคราวนีพ้อทีจ่ะเยยีวยา

บ�าบัดทุกข์ชั่วคราวไปได้สัก ๒–๓ ปี แต่ภายใน ๒–๓ ปีข้างหน้านี้ เรา

จะต้องขบปัญหาให้ได้

ตามความเห็นของผม เรื่องที่ส�าคัญที่สุดคือ การพัฒนาเกษตร 

เราจะต้องลดต้นทุนผลิตและเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสินค้าเดิม

ของเรา เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ ยาง มันส�าปะหลัง เราจะต้องผลิต 

สินค้าใหม่ๆ ส�าหรับทั้งกินใช้ในบ้านเราและส่งออก ขณะนี้เราได้เริ่ม

ผลิตและส่งออกหลายอย่างใหม่ๆ แล้ว เช่น ยาสูบ ฝ้ายปุยยาว กุ้ง 

เป็นต้น เราจะต้องพยายามผลิตให้มากให้ดีขึ้นไปอีก แล้วอะไรใหม่ 
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อีกเล่าที่เราจะผลิตได้แล้วส่งออก คิดกันหลายๆ คนก็คงจะได้หลายๆ 

อย่าง แต่ต้องคิดและท�ากันจริงๆ แล้วคงได้มาบ้างดอก คงจะไม่พ้น

ฝีมือไทยเรา เช่น อาหารสัตว์ ไก่และเป็ด โคกระบือ และแม้เนื้อสุกร 

มีอะไรอีกหรือไม่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจก�าลังพิจารณาเร่ืองนี้ร่วม

กับหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ท่านเล่า ท่านสมาชิกเจ–ซี ท้ังหลาย ท่านมีข้อคิดอะไรให้ปัน 

กันบ้าง

การปรับปรุงแรงงาน
การศึกษาเป็นปัญหาระยะยาวของเราท่ีมีความส�าคัญเป็นยอด 

เพราะเหตุว่าเราจะพัฒนาประเทศให้ได้ผลเจริญมิได้ ถ้าเราไม่พัฒนา

คนในประเทศ ถ้าคนของเราอ่านออกเขียนได้มากขึ้น ใช้ความคิดทาง

วทิยาศาสตร์ได้ ช่วยตวัเองได้ มคีวามรเิริม่ได้ ถ้าเรามช่ีางฝีมอืชัน้เอก

ชั้นโทมากขึ้น ถ้าเรามีหมอ มีพยาบาล มีวิศวกร มีนักวิทยาศาสตร์ มี

นักบริหารดีขึ้นและมากขึ้น ปัญหาเร่ืองการผลิตและมาตรฐานการ

ครองชีพก็เกือบจะแก้ไขได้ในตัวเสียแล้ว ถ้าคนไทยส่วนมากมีการ

ศกึษาดขีึน้ เรากค็งจะใช้สทิธทิางการเมอืง สทิธทิางสงัคมและได้รบัผล

จากระบอบประชาธิปไตยดียิ่งขึ้น คนที่คิดจะโกงเราหรือร�่ารวยขึ้นมา

โดยผดิกฎหมาย คงท�าได้ยากขึน้หน่อย ถ้าการศกึษาแพร่หลายขึน้แล้ว 

ท�าให้วฒันธรรมสงูขึน้ เรากจ็ะได้รับรสแห่งศลิปะ วรรณคด ีนาฏศลิป์ 

และดนตรีอันเป็นรสเลิศแห่งชีวิตโดยสะดวกยิ่งขึ้น

การพัฒนาการศึกษาในรอบ ๒ ปีที่แล้วมานั้น กล่าวไม่ได้ว่า

ประสบความส�าเร็จ สภาการศึกษาแห่งชาติ แสดงสถิติว่า เมื่อ 1๐ ปี

ก่อนนี้ เด็กที่อยู่ในวัยเล่าเรียน มีจ�านวนกว่ากึ่งหนึ่งที่เข้าเรียนใน

โรงเรียน แต่เดี๋ยวนี้เมื่อปี ๒๕11 อัตราส่วนของเด็กวัยเล่าเรียนที่เข้า
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เรียนจริงๆ ลดเหลือ ๔๗% แม้ในกรุงเทพมหานคร ปีนี้อย่างน้อยมี

เด็กอายุย่างเข้าวัยศึกษาประชาบาลชั้นบังคับจ�านวน 1๐,๐๐๐–

1๕,๐๐๐ ที่จะหาโรงเรียนเข้าไม่ได้ สาเหตุใหญ่ของปัญหาเรื่องนี้อยู่ที่

เราผลิตพลเมืองมากและเร็วเกินไป คนไทยมีจ�านวนเพิ่มข้ึนปีละ 

๓.๔% โดยที่ใครๆ เขาในโลกเพิ่มกันประมาณ ๒% เราให้เงินและให้

ครูน้อยเกินไปส�าหรับการศึกษา จะแก้ปัญหาข้อนี้ก็ต้องเพิ่มเงิน เพิ่ม

ครู และรัฐบาลจะต้องก�าหนดนโยบายการวางแผนครอบครัวเป็น

นโยบายของชาติ

การบูรณะชนบท
สิ่งใดที่เรายังมีไม่พอส�าหรับกรุงเทพมหานคร และส�าหรับชาติ

ไทยทั้งชาติ ส่ิงนั้นเราจะยิ่งหาได้น้อยนักส�าหรับในชนบท เช่นรายได้

ประชากรต่อคนต่อปี เราเฉลี่ยทั้งชาติได้ ๒,1๔๐ บาท ในปี ๒๕๐๔ 

แล้วเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๘๐๐ บาทในปี ๒๕๐๙ เป็น ๓,๒๐๐ บาทในปี 

๒๕11 นั้น ลองเทียบกับชนบทภาคต่างๆ ดูที่

รายได้ต่อคนต่อปี (บาท) ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน

พ.ศ.๒๕๐๔ ๓,๓๐๐ ๒,๖1๐ 1,๕๘๐ 1,๒๖๐

พ.ศ.๒๕1๐ ๔,๖๒๐ ๓,11๐ ๒,๐๙๐ 1,๔๔๐

เพิ่มขึ้น ๔๐% 1๙% ๓๒% 1๔%

ช่วงต่างระหว่างคนจนกับคนรวยในชาตเิรานีก้ว้างขึน้ และยิง่วนั

จะยิ่งกว้างขึ้น ใช้ไม่ได้แน่ๆ 

พวกเราจะต้องเอาใจใส่หมกมุ่นในการบูรณะชนบทอย่างจริงๆ 

จังๆ ไม่ใช่สักแต่พูดโปรยยาหอมให้ชื่นใจ

การกระท�านั้นมีอยู่หลายวิธี รัฐบาลต้องก�าหนดเงินให้มากข้ึน 
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และส่งคนไปให้มากขึน้ส�าหรบัการพฒันาชนบท ถ้าจ�าเป็นจะต้องยบัยัง้

ไว้บ้างที่กรุงเทพฯ ก็ควรกระท�า แต่ทางพวกเราเอกชนก็ต้องช่วยด้วย 

ขณะนี้มีองค์การหลายแห่งที่สนใจปฏิบัติงานในเรื่องนี้ เช่น สมาคม

สตรีบัณฑิต หรือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น แต่

ผมใคร่จะเสนอให้ท่านพจิารณาถึงกจิกรรมของมลูนธิิบรูณะชนบทด้วย 

เอกชนด้วย เพราะผมเป็นประธานกรรมการอ�านวยการ คุณเกษม  

จาตกิวณชิ เป็นประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารนัน้เป็น

เอกชนทีไ่ม่ใช่ข้าราชการทัง้นัน้ คณุเสนาะ นลิก�าแหง เป็นผูอ้�านวยการ

ความมุ่งหมายของมูลนิธินี้คือส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา

เข้าไปอยูก่บัชาวบ้านในชนบท เพือ่ช่วยเขาให้ช่วยตวัเองได้ในเรือ่งเหล่า

นี ้(1) ช่วยให้ท�ามาหากนิได้ดขีึน้ (๒) ช่วยให้มอีนามยัดขีึน้ (๓) ช่วย

ให้รู้หนังสือดีขึ้น มีการศึกษาดีขึ้น จะได้หาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ 

(๔) ช่วยให้จัดการรวบรวมกันเป็นปึกแผ่น เช่นเป็นสหกรณ์ จะได้

รักษาผลประโยชน์ของตนเองได้ และปกครองกันเองได้ 

มลูนธิบูิรณะชนบทนีไ้ม่ท�าการค้าก�าไรและไม่เกีย่วกบัการเมอืง 

เราเริ่มท�างานแล้วในต�าบลที่ยากจนในจังหวัดชัยนาท และเราหวังว่า

จะได้ขยายงานได้รวดเร็วไปหลายๆ อ�าเภอ หลายๆ จังหวัด หลายๆ 

ภาคในเวลาไม่ช้านัก พวกเราต้องการความสนับสนุนเร่ืองเงิน ท่าน

สมาชิกเจ–ซี ทั้งหลาย จะช่วยได้ไหมครับ คุณรามินทร์ ล�่าซ�า เป็น

กรรมการอ�านวยการและกรรมการบริหารผู้หนึ่งในมูลนิธินี้ ท่านทั้ง

หลายถ้าช่วยได้ จะท�าความสุขให้แก่คุณรามินทร์และแก่ผมเป็นอเนก

ประการ
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สนทนาเรื่องธนบัตร
วิทยุ อ.ส. ออกอากาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕1๒  

เวลา 1๖.๔๕–1๗.1๕ น.

ประเทศไทยได้ใช้เงินกระดำษมำตั้งแต่เมื่อใด 

ประเทศไทยได้เริ่มใช้เงินกระดาษในตอนต้นรัชกาลที่ ๔ โดยมี

จดหมายเหตรุชักาลที ่๔ จ.ศ.1๒1๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เร่ือง โปรดเกล้าฯ

ให้ใช้หมายแทนเงิน มีใจความว่า มีพระบรมราชโองการในพระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รบัสัง่ว่าเงนิเฟ้ือง เงนิสลงึ และเงนิบาท

พดด้วงที่ราษฎรใช้สอยกันอยู่ มีเงินตะกั่ว เงินทองแดงปลอมปนอยู่

ไม่ใช่น้อย โดยมีนักเลงสูบฝิ่นเป็นผู้ปลอมแปลงขึ้น จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ท�าหมายกระดาษแทนเงินเพื่อมิให้มีเงินปลอมใช้ ผู้ใด

ได้หมายไป ใคร่จะได้เงินตราพดด้วง ก็ให้เอาหมายมาแลกเปลี่ยนท่ี

โรงทหารในพระบรมมหาราชวัง เริ่มด้วย 1 เฟื้องเป็นอย่างต�่า และ

ทับทวีข้ึนไปครั้งละ 1 เฟ้ือง จนถึง 1 บาท นอกจากนัน้ทางการยงัได้

ออกหมายราคาสงูอีกด้วย แต่เป็นทีน่่าเสยีดายหมายดังกล่าวไม่เป็นที่

นิยมของประชาชน ดังจะเห็นได้จากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า- 

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพว่า หมายที่ออกใช้ในรัชกาล

ที ่๔ นัน้ไม่แพร่หลาย ใครได้มากเ็หน็จะไปขึน้เงนิท่ีพระคลงัมหาสมบัติ

ในไม่ช้า เพราะยงัไม่แลเหน็ประโยชน์ในการใช้กระดาษเป็นเครือ่งแลก

ในสมยัน้ัน
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ต่อมำได้ใช้เงินกระดำษอีกหรือไม่ 

ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔1๕–1๖ ในรัชกาลที่ ๕ แร่ดีบุกมี

ราคาสูงขึ้น ราษฎรก็พากันหลอมเหรียญดีบุกเป็นปึกเป็นแท่งเอาไป

ขายต่างประเทศ ท�าให้เหรยีญดบีกุมไีม่พอแก่การใช้จ่าย ราษฎรจงึหนั

ไปใชป้ี้กระเบื้องของโรงบ่อนแทนเงนิตรา นายบ่อนคนใดประมลูอากร

บ่อนเบีย้ในปีต่อไปไม่ได้ กป็ระกาศให้ราษฎรเอาป้ีมาขึน้เงนิภายในเวลา

ที่ก�าหนด ผู้ใดเอาปี้ไปขึ้นเงินไม่ทัน ก็ต้องขาดทุนทั่วหน้ากัน รัฐบาล

เห็นใจราษฎรที่ยากจนต้องเดือดร้อนดังกล่าว จึงให้ท�าอัฐกระดาษให้

ราษฎรใช้แทนอัฐดีบุก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔1๗ อัฐกระดาษที่

ออกมานี้ก็เช่นเดียวกันกับหมาย ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน เพราะ

เปื่อยยุ่ยง่าย และได้ยกเลิกไปโดยปริยายในระยะเวลาอันสั้น เมื่ออัฐ

ทองแดงออกใช้ในเดอืนมนีาคม พ.ศ.๒๔1๘

เงินกระดำษที่เรียกว่ำ ธนบัตร นั้น ได้เริ่มใช้กำรตั้งแต่เมื่อใด 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีธนาคารต่างประเทศออกบัตรธนาคาร

ใช้หมุนเวียนแทนเงินตราอยู่ในท้องตลาด คือ ธนาคารฮ่องกงและ

เซี่ยงไฮ้ ออกในปี พ.ศ.๒๔๓๒ ธนาคารชาร์เตอร์ด ในปี พ.ศ.๒๔๔1 

และธนาคารอนิโดจีน ในปี พ.ศ.๒๔๔๒ บตัรธนาคารทีอ่อกเป็นเสมอืน

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ สัญญาว่าจะจ่ายเงนิตราสยามให้แก่ผูท้ีน่�าบตัรธนาคาร

มาขึ้น เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า แบงก์โน้ต (Bank Note) แต่คนไทย

เรียกสั้นๆ ว่า แบงก์ เลยติดปากเรียกธนบัตรของรัฐบาลว่าแบงก์ มา

จนทุกวนันี ้เมือ่ธนาคารฮ่องกงฯ ออกบตัรธนาคารได้สกัปีเศษ รฐับาล

ในสมยันัน้ได้พจิารณาเหน็ว่า บตัรธนาคารมลีกัษณะเป็นเงนิตรา ควร

จะจัดท�าเสียเอง จึงได้สั่งพิมพ์ธนบัตรที่ประเทศเยอรมนี แต่ไม่ได้ออก

ใช้ เนือ่งจากเตรยีมการยงัไม่พร้อม พอมาถงึวนัที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ.

๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้มีพระบรม- 

����������������_16-01-60.indd   143 1/16/17   3:42 PM



1๔๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรขึ้น มูลเหตุที่ตราพระราช- 

บัญญัติธนบัตรขึ้นปรากฏอยู่ในค�าปรารภของพระราชบัญญัติดังกล่าว

มใีจความว่า การค้าขายในพระราชอาณาจกัรมากขึน้กว่าแต่ก่อน การ

รับจ่ายเงินทองมีจ�านวนมากขึ้น การน�าเงินตราโลหะไปคราวละมากๆ 

ย่อมเป็นการล�าบาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดท�าตั๋วส�าคัญที่ใช้แทนเงินเรียกว่า 

“ธนบตัร” เพือ่รบัแลกเงนิของประชาชนเกบ็รักษาไว้ และจ�าหน่ายธนบัตร

ให้ออกใช้แทนเงิน

ประวตัคิวำมเป็นมำและววิฒันำกำรของธนบตัรทีใ่ช้ในประเทศไทย

มีอย่ำงไรบ้ำง 

จะขอแบ่งเรื่องนี้ออกเป็น ๓ ระยะ คือ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 

๒ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ และหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

ก่อนสงครำมโลกครั้งที่ ๒ เมื่อเริ่มออกธนบัตร ประเทศไทย

ได้บริษัทโทมัส เดอลารู เป็นผู้พิมพ์ธนบัตรให้ เริ่มด้วยธนบัตรแบบ 1 

ในปี พ.ศ.๒๔๔๕ พมิพ์ด้านหน้าด้านเดยีว มลีายน�า้ตวัอกัษรภาษาไทย

และภาษาอังกฤษพิมพ์เส้นราบ ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 

ขาดแคลนธนบัตร จึงได้น�าเอาธนบัตรชนิดราคา 1 บาท มาแก้เป็น 

๕๐ บาท มีการปลอมแปลงบ้าง แต่ไม่มากเท่าใดนัก

แบบ ๒ เริม่ออกใช้เมือ่ พ.ศ.๒๔๖๘ พมิพ์ทัง้ด้านหน้าและด้าน

หลงั เนือ่งจากมรัีศมอียูด้่านหน้า และภาพแรกนาขวญัอยูด้่านหลงั คน

จงึเรยีกว่า ธนบัตรรศัมแีอกหรอืไถนา กระดาษดขีึน้ พมิพ์ด้วยเส้นนนู 

รุ่นแรกมีข้อความว่า “สญัญาจะจ่ายเงนิให้แก่ผูน้�าธนบตัรมาข้ึนเป็นเงนิ

ตราสยาม” ต่อมาได้แก้เป็น “ธนบตัรเป็นเงนิทีช่�าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย” 

เร่ืองนี้ ใคร่ขอท�าความเข้าใจสักเล็กน้อย เมื่อแรกออกธนบัตร ผู้ถือ

ธนบัตรมีสิทธิท่ีจะน�าธนบัตรไปขอแลกที่พระคลังมหาสมบัติได้เสมอ 
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ต่อมาเมื่อมิได้ท�าเหรียญบาทขึ้นใช้แล้วผู้ที่มีธนบัตรไม่สามารถน�า

ธนบตัรไปขึน้เงนิตราโลหะ ธนบตัรเป็นเงนิทีช่�าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย

เท่านัน้ ซึง่หมายความว่า ถ้าลูกหนีน้�าธนบัตรมาช�าระหนี ้เจ้าหนีจ้�าต้อง

รับธนบัตรนั้นเป็นการรับช�าระหนี้ จะปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้ ถ้าหาก

เจ้าหนีป้ฏเิสธไม่ยอมรับ กจ็ะตกเป็นฝ่ายผูผ้ดินดั ผลของการผดินดัที่

ท�าให้หน้ีเงินนี้ต้องเสียดอกเบ้ียเป็นอันหยุด ไม่ต้องคิดดอกเบ้ียใน

ระหว่างเจ้าหนี้ผิดนัด และบรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การไม่

ช�าระหนี้เป็นอันปลดเปลื้องไป แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ลูกหนี้หลุด

พ้นจากหนี้เดิม

แบบ ๓ เริ่มออกใช้เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ พิมพ์เส้นนูน เริ่มมี

พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์เป็นคร้ังแรก มีลายน�า้เป็นรูป

ช้าง ๓ เศียร กับค�าว่า รัฐบาลสยาม พิมพ์อักษรแจ้งโทษการปลอม

หรอืแปลงธนบัตร

แบบ ๔ เริ่มออกเมื่อ พ.ศ.๒๔๘1 พิมพ์เส้นนูน มีลายน�้ารูป

รัฐธรรมนูญประดิษฐ์เหนือพานแว่นฟ้า เนื้อกระดาษส่วนกลางของ

ธนบตัรตัง้แต่ริมบนลงมาจนถึงริมล่างโรยด้วยริว้ไหมสแีดง และสนี�า้เงนิ 

ในระหว่างท่ีใช้ธนบัตรแบบน้ีอยู่ ได้เปล่ียนชือ่ประเทศจากสยามเป็นไทย 

ฉะนัน้ ธนบัตรแบบนีจึ้งมี ๒ รุ่น คือ รุ่นรัฐบาลสยาม และรฐับาลไทย

ระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ท่ี ๒ พอเกิดมหาสงครามเอเชยีบรูพา

ขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๔๘๔ การสั่งธนบัตรจากบริษัทโทมัส เดอลารู 

เป็นอันต้องยติุลง การสัง่พมิพ์ธนบัตรเปลีย่นไปสัง่พมิพ์ทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

เรียกว่า “ธนบัตรแบบ ๕” ออกใช้เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ กระดาษสีหม่น 

พิมพ์เส้นนูน มีลายน�้าเป็นรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐ์เหนือพานแว่นฟ้า

แม้จะได้ส่ังพมิพ์ธนบัตรจากประเทศญีปุ่น่แล้วก็ตาม รัฐบาลไทย

กเ็หน็ว่า ถ้าสงครามทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ การขนส่งธนบตัรจากประเทศ

ญ่ีปุน่อาจเป็นปัญหา จงึได้พมิพ์ธนบัตรขึน้ใช้เองในประเทศ ธนบตัรที่
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พมิพ์ข้ึน มีธนบัตรแบบ ๔ รุ่น ๒ แบบ ๖ แบบ ๗ แบบพเิศษบางแบบ

กระดาษให้โรงงานกระดาษที่จังหวัดกาญจนบุรีผลิตให้ หมึกพิมพ์ใช้

อ�านาจกฎหมายซือ้จากเอกชน ส่วนการพมิพ์ใช้โรงพมิพ์ของทางราชการ

และโรงพมิพ์เอกชนบางแห่งพมิพ์ให้ ธนบัตรทีพ่มิพ์ในประเทศบางแบบ

ใช้อักษรวิบัติโดยทั่วไป มีคุณภาพต�่า มีการปลอมแปลงมาก

หลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง

บริษทัโทมสั เดอลารู ได้รับภยัจากสงครามไม่สามารถรบัพิมพ์ธนบตัร

ให้ได้ รัฐบาลไทยจึงได้สั่งพิมพ์จากสหรัฐอเมริกา ใช้ระหว่างที่รอคอย

ธนบตัรทีพ่มิพ์จากสหรฐัอเมรกิานัน้ ได้น�าธนบัตรชนดิราคา 1๐ บาท

ที่ทางการทหารญี่ปุ่นพิมพ์ขึ้นที่ชวามาแก้เป็นราคา ๕๐ สตางค์ และ

ธนบัตรชนิดราคา 1 บาท ทีร่ฐับาลองักฤษพิมพ์ไว้เพือ่น�ามาใช้บกุขึน้

ประเทศไทยออกใช้ไปพลางก่อน ธนบัตรที่พิมพ์จากสหรัฐอเมริกานี้ 

เรียกว่า ธนบตัรแบบ ๘ เร่ิมออกใช้เมือ่ พ.ศ.๒๔๘๙ ธนบตัรรุน่นีพ้มิพ์

เส้นราบ ใช้น้อยสี ไม่มีลายน�้า จึงมีผู้ปลอมแปลงกันมาก

ประเทศไทยได้หวนกลับมาสั่งพิมพ์ธนบัตรที่บริษัทโทมัส เดอ

ลารู อีกครั้งหนึ่ง ธนบัตรที่พิมพ์จากบริษัทโทมัส เดอลารู รุ่นนี้เรียก

ว่าธนบตัรแบบ ๙ ลายน�า้เดมิใช้รฐัธรรมนญูประดษิฐ์เหนอืพานแว่นฟ้า 

ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ด้านข้างของพระบาท- 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เน้ือกระดาษตอนกลางเดมิโรยด้วยเส้นไหมสแีดง

เข้มและสีน�้าเงิน ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นใช้ฝังเส้นใยเคลือบโลหะจาก

ริมบนถึงริมล่างตอนซ้ายในเนื้อกระดาษ

ต่อมาได้สั่งพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 1๐๐ บาทใหม่จากบริษัท 

โทมัส เดอลารู เรียกว่า ธนบัตรแบบ 1๐ ออกใช้เมื่อ พ.ศ.๒๕11 ถึง

แม้ว่าธนบตัรรุน่นีไ้ด้รบัการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเป็นอย่างมาก

ก็ตาม แต่การปลอมแปลงท�าได้ยากกว่าธนบัตรทุกๆ แบบที่แล้วมา
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เหตุใดประเทศไทยจึงตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นพิมพ์ธนบัตรใช้เอง

ได้กล่าวแล้วว่า ประเทศไทยต้องสั่งซื้อธนบัตรจากต่างประเทศ 

และในยามสงคราม การสัง่ซือ้จากต่างประเทศได้ประสบความยุง่ยาก

นานาประการ ถงึแม้จะพมิพ์เองภายในประเทศ กไ็ม่มเีครือ่งมอืเครือ่ง

ใช้พอเพยีง ท�าให้เกดิการปลอมแปลงอย่างขนานใหญ่ การตัง้โรงพิมพ์

ธนบัตรขึ้นใช้เอง จะควบคุมได้ทั้งคุณภาพและปริมาณการใช้ธนบัตร 

และจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

ธนบัตรที่พิมพ์ขึ้นที่โรงพิมพ์ธนบัตรได้ถือหลักอย่ำงไรบ้ำง

ธนบัตรที่พิมพ์ขึ้นที่โรงพิมพ์ธนบัตร จะต้องถือเอาเรื่องปลอม

แปลงเป็นส�าคัญอันดับแรก และความสวยงามในด้านศิลปะลายไทย

เป็นอันดบัรองลงมา ธนบัตรของโรงพมิพ์ธนบตัรจะมลีวดลายแบบไทย

มากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ก่อนนี้มีลวดลายแบบฝรั่งทั้งสิ้น ทุกชนิดราคาได้คงสี

ไว้ตามเดิม และจัดท�าให้ขนาดเล็กลงมาจากเดิม แต่ก็ให้มีขนาดลด

หลั่นกันลงมาตามล�าดับ เพื่อป้องกันมิให้เอาธนบัตรชนิดราคาต�่าไป

สอดในแหนบธนบัตรชนิดราคาสูง นอกจากนั้น ก็ยังเป็นการประหยัด

กระดาษอีกด้วย ซึ่งท่านก็คงจะได้เห็นจากธนบัตรชนิดราคา ๕ บาท 

และ 1๐ บาทที่ได้ออกไปแล้ว ส่วนชนิดราคา ๒๐ บาท และ 1๐๐ 

บาทก็คงถือหลักอย่างเดียวกัน

เมือ่ตัง้โรงพมิพ์บตัรแล้ว โรงพมิพ์บตัรจะพมิพ์ธนบตัรออกใช้ตำมใจ

ชอบได้หรือไม่

ในข้อน้ีขอตอบว่า ไม่ได้ โรงพิมพ์ธนบัตรเป็นเสมือนโรงงานที่

ผลติธนบัตรเช่นเดยีวกบับริษัทโทมสั เดอลาร ูโรงพมิพ์มีระเบยีบทีเ่ข้ม

งวดกวดขัน และมเีจ้าหน้าท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ืนๆ อกีหลาย

ฝ่ายร่วมกันควบคุมดูแลการผลิตและต่างฝ่ายอิสระควบคุมซึ่งกันและ

กันอีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือมิให้สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ที่ส�าคัญขาด
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1๔๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จ�านวนไปได้ และเมื่อผลิตธนบัตรส�าเร็จรูปแล้วจะมีฝ่ายออกบัตร

ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูน้�าธนบัตรออกใช้โดยเฉพาะ 

เป็นผูม้าคอยรบัมอบเอาไป ฝ่ายออกบัตรธนาคารเมือ่ได้รบัธนบตัรจาก

โรงพมิพ์ธนบตัรแล้ว จะน�าออกใช้โดยพลการหาได้ไม่ การน�าธนบตัร

ออกใช้ จะต้องปฏบัิตติามพระราชบัญญตัเิงนิตรา พ.ศ.๒๕๐1 กล่าวคอื

(1) จะน�าธนบัตรใหม่ออกใช้ได้กต่็อเมือ่ได้แลกเปลีย่นทนัทกีบั

ธนบตัรท่ีได้น�าออกใช้ไปก่อนแล้ว ซึง่จะต้องถอนคนืจากธนบตัรออกใช้ 

เช่น ฝ่ายออกธนบัตรธนาคารต้องการน�าธนบตัรทีโ่รงพมิพ์ธนบตัรผลติ

ได้ออกใช้ ๔๐๐ ล้านบาท จะต้องถอนคนืธนบัตรทีอ่อกใช้อยู่ก่อน จ�านวน 

๔๐๐ ล้านบาทเท่ากนั จงึจะน�าธนบัตรใหม่ ๔๐๐ ล้านบาทออกใช้ได้

(๒) แลกเปลี่ยนทันทีกับสินทรัพย์ที่กฎหมายก�าหนดให้รับข้ึน

บัญชีเป็นทุนส�ารองเงินตราได้ และมีค่าเท่ากัน ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว 

ได้แก่ 

(ก) ทองค�า

(ข) ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา ปอนด์สเตอร์ลิง หรอืเงนิตรา

ต่างประเทศอื่นใดที่ก�าหนดโดยกระทรวง ทั้งนี้ต้องเป็นรูปเงิน

ฝากในธนาคารกลางหรอืธนาคารพาณชิย์นอกราชอาณาจกัร

(ค) หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ช�าระต้นเงินและดอกเบ้ีย

เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (ข)

(ง) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่ช�าระต้นเงินและดอกเบี้ย

เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (ข) หรือเป็นเงินบาท

(จ) ตั๋วเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพึงซื้อหรือรับช่วง

ซือ้ลดได้ แต่ต้องมค่ีารวมกนัไม่เกนิร้อยละ 1๐ ของยอดธนบัตร

ออกใช้

(ฉ) สินทรัพย์ที่น�าส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศที่เป็นทองค�าหรือดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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1๔๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี ทองค�า เงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์ต่าง

ประเทศที่มีอายุไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ฝากหรือซื้อ ซึ่งเป็นทุน 

ส�ารองเงนิตรานัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยฝ่ายออกบัตรธนาคาร) 

จะต้องด�ารงไว้ให้มค่ีารวมทัง้สิน้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ ๖๐ ของธนบตัรออกใช้

การควบคุมเกี่ยวกับการน�าธนบัตรออกใช้มีอยู่หลายฝ่ายด้วย

กัน ผู้ควบคุมคนแรกคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้

รักษาการตามพระราชบัญญติัเงนิตรา พ.ศ.๒๕๐1 และเป็นผูม้อี�านาจ

และหน้าท่ีก�ากับโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.

๒๔๘๕ นอกจากน้ันยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๗๖ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี

อ�านาจและหน้าทีต่รวจสอบบัญชทีนุส�ารองเงนิตราประจ�าปี และแสดง

ความเห็นว่า การรับจ่ายเป็นการถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายหรือ

ไม่ และพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยบัญญัติให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจและหน้าที่สอบบัญชีแสดง

กจิการท้ังหลายซ่ึงเกีย่วกบัทุนส�ารองเงนิตรา ซึง่ประธานคณะกรรมการ

จะต้องรายงานการตรวจสอบไปยังผู้ควบคุมคนสุดท้าย คือ นายก

รฐัมนตรี ส่วนประชาชนกมี็ทางตรวจสอบดไูด้ โดยเทยีบรายงานประจ�า

สัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ละสัปดาห์ ซึ่งในรายงานนั้น 

จะแสดงจ�านวนธนบัตรออกใช้ และสินทรัพย์ที่เป็นทุนส�ารองเงินตรา

����������������_16-01-60.indd   149 1/16/17   3:42 PM



ภาวะเศรษฐกิจของไทย�

ด้านต่างประเทศ
บรรยายเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕1๒ ณ โรงแรมรอยัล

จัดโดยสมาคมวิเทศสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ

๑.�ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
กล่าวโดยท่ัวไป ในความสัมพันธ์กับต่างประเทศทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยได้ยึดถือนโยบายเป็นประเพณีนิยมให้ไทยเป็นประเทศที่

เปิดอยู่เสมอ กล่าวคือ ไทยเราพยายามมองออกไปข้างนอก (out–

ward–looking) คบหาสมาคมกบัทุกประเทศ เว้นแต่ประเทศทีม่รีะบอบ

การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และแม้ข้อยกเว้นนี้ก็เป็นจริงแต่เพียง

บางประเทศ ไทยเราเข้าเป็นสมาชิกหรือภาคีในองค์การระหว่างประเทศ

แทบทุกองค์การ และเราต้อนรับนกัสอนศาสนาและมลูนธิต่ิางประเทศ 

พ่อค้า นกัอตุสาหกรรม นายธนาคารต่างประเทศ แทบจะไม่เลอืกหน้า 

ชาวต่างประเทศที่น�าเงินมาลงทุนในกิจการประเภทที่เราต้ังใจส่งเสริม

ยังได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ มากน้อยตามลักษณะและประเภท

ของการลงทุน และได้รบัค�ารับรองจากรัฐบาลว่าจะส่งเงนิต้นและก�าไร

ดอกเบี้ยออกได้อย่างน่าพึงพอใจ และรัฐบาลจะไม่ยึดทรัพย์สินหรือ

ธุรกิจของเขามาเป็นของรัฐ
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1๕1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ในสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าและการเดินเรือระหว่างไทยกับ 

ประเทศอืน่ๆ แต่ละประเทศแทบทุกฉบับกม็บีทบญัญตัถ้ิอยทถ้ีอยอาศยั

กัน และบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิว่าประเทศไทยจะไม่ปฏิบัติเป็นเชิง

ล�าเอียงให้ประโยชน์พิเศษแก่ประเทศอื่นใด โดยไม่ให้ประโยชน์นั้นๆ 

แก่ประเทศคู่สัญญาด้วย หลักการใหญ่ในเรื่องนี้ระบุอยู่ชัดแจ้งใน

บทบัญญัติข้อตกลงเรื่องกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งไทยเป็น

สมาชกิอยูต้ั่งแต่เลกิสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ไม่นานนกั และได้ปฏิบตัติาม

ระเบยีบวนิยัข้อตกลงนัน้ทัง้ในด้านการค้าและระบบการเงนิตลอดมา

ในการปฏิบัติภายในของรัฐบาลไทย รัฐบาลก็ได้ปลดเปลื้องข้อ

จ�ากัดควบคุมการค้ากับต่างประเทศมาเป็นระยะๆ การห้ามน�าสินค้า

บางประเภทเข้ามากผ่็อนคลายลดประเภทลง ใช้วธีิด้วยภาษอีากรแทน 

ท่ีเคยควบคมุการน�าเข้าด้วยวิธอีอกใบอนญุาตกไ็ด้เลกิวธินีัน้ๆ ใช้วธีิภาษี

อากรแทน ท�าให้ไม่ต้องเลือกหน้าอินทร์หน้าพรหม ป้องกันมิให้เกิด

ความยุง่ยากในทางปฏบัิต ิและในปัจจุบันนีก้ารควบคมุการน�าสนิค้าเข้า

ประเทศไทยจึงเหลืออยู่แต่เฉพาะสินค้าบางประเภท น้อยประเภทซึ่ง

รัฐบาลสงวนไว้เป็นพิเศษด้วยเหตุผลบางอย่าง เช่น ควบคุมการน�า

น�า้ตาลเข้า เพือ่ส่งเสรมิการปลกูอ้อยและอตุสาหกรรมน�า้ตาล เป็นต้น

ในด้านการช�าระเงนิระหว่างประเทศ รฐับาลก็ได้ผ่อนคลายการ

ควบคุมจนไม่มีการจ�ากัดเรื่องการซื้อขายสินค้าและบริการอันเป็นงาน

ปกตกิระแสรายวนั เหลอืแต่การควบคมุการจ่ายเงนิไปต่างประเทศแต่

เฉพาะในประเภททุนซึ่งยังจ�าเป็นอยู่ด้วยเหตุผลที่พอเข้าใจได้ง่าย

ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การนานาประเทศ

รฐับาลต่างประเทศและมลูนธิต่ิางประเทศเป็นหลายรูป คอื (1) รปูเงนิ

ให้เปล่า (๒) รูปการช่วยเหลือทางเทคนิคทั้งด้านผู้เชี่ยวชาญและด้าน

ทุนการศึกษาและดูงาน และ (๓) รูปเงินกู้ตามโครงการต่างๆ แหล่ง

ความช่วยเหลือท่ีส�าคัญ ได้แก่ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
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1๕๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

องค์การสหประชาชาติ แผนการโคลัมโบ และองค์การเอกเทศต่างๆ 

ของสหประชาชาติ เช่น องค์การอาหารและเกษตร องค์การอนามยัโลก 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น ประเทศทีไ่ด้ช่วยเหลอืไทยใน

รูปต่างๆ ก็มีสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 

ออสเตรีย อิตาลี ประเทศสแกนดิเนเวีย แคนาดา ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น

ประเทศไทยเป็นสมาชกิในองค์การร่วมมือระหว่างประเทศหลาย

องค์การ ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ การศึกษา และการสังคมอืน่ๆ ในองค์การ

ร่วมมือเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายองค์การ 

ประเทศไทยเป็นสมาชกิผูน้�าและผูเ้ริม่ก่อการ เช่น อาเซยีน ซเีมส และ

ชมุนมุผู้ว่าการธนาคารชาตใินเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เป็นต้น

เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงเปิดประตูกว้าง และร่วมสัมพันธ์

กับต่างประเทศมากถึงเพียงนี้ ผมเข้าใจว่าเบื้องหลังการปฏิบัติเหล่านี้ 

มีหลักการที่ส�าคัญบางประการคือ

(1) เราส�านกึว่าการแบ่งงานระหว่างประเทศและการมุง่ประกอบ

กจิแต่เฉพาะทีไ่ทยเราถนดั โดยอาศยัการค้าระหว่างประเทศเป็นเครือ่ง

มอืน�าสนิค้า บรกิาร เครือ่งอปุโภคบรโิภค และสนิค้าประเภททนุมาใช้

นัน้ ได้ประโยชน์แก่ไทยมากกว่าและทนัตากว่าทีไ่ทยจะปิดประต ูผลติ

และค้าเป็นการภายในประเทศเท่านั้น

(๒) ไทยเราขาดแคลนเงนิทนุ ขาดแคลนความรูท้างวทิยาศาสตร์

และเทคนคิ และขาดแคลนผูป้ระกอบกจิอ�านวยการด้านอตุสาหกรรม

อยู่เป็นอันมาก จึงสมควรท่ีจะถือประโยชน์จากการที่ประเทศต่างๆ 

องค์การต่างๆ มลูนธิต่ิางๆ เปิดโอกาสให้เราได้รบัการเอ้ือเฟ้ือจากแหล่ง

เหล่านี้จนกว่าจะแก้ไขข้อขาดแคลนเหล่านั้นได้

(๓) เราส�านกึดีว่าการเปิดประตกูว้างและการท่ีต้องพึง่พาอาศัย

ต่างประเทศมากถึงเพียงนี้ ย่อมเป็นช่องทางให้เกิดความเส่ียงในด้าน
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1๕๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ที่ผู้อื่นจะเอารัดเอาเปรียบเราบ้าง หรือในบางกรณีอาจจะมีข้อผูกพัน

ให้เราเสียอิสรภาพบางประการไปได้ แต่เราก็เชื่อม่ันด้วยว่าชาติไทย

เรามีความสามารถพอที่จะป้องกันแก้ไขข้อเสี่ยงเหล่านี้ได้โดยไม่ยาก

นัก ตามที่บรรพบุรุษของเราได้สามารถปฏิบัติมา หรืออีกนัยหนึ่งเรา

เคยรักษาเอกราชไว้ได้ ก็จะพยายามใช้ความสามารถป้องกันเอกราช

ของเราได้ต่อไปตามท่ีเราเคยถนดัมา ไม่ต้องมปีมด้อยแบบบางประเทศ

ที่เคยเป็นเมืองขึ้นเขามา

การด�าเนนินโยบายดงักล่าวข้างต้นนีใ้ห้ประโยชน์หรอืให้โทษแก่

ไทยเราประการใดบ้าง ข้อนี้ถ้าจะกล่าวกันลอยๆ ก็อดเสียมิได้ที่จะมีผู้

ต�าหนิติเตียนนโยบายวิเทศสัมพันธ์ของไทย บางคนก็ว่าเราเปิดประตู

กว้างไป ใจใหญ่เกินไป ท�าให้ต่างประเทศฉวยโอกาสได้ง่าย ข้อนี้อ้าง

ได้ง่าย เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะพิจารณาดูในทัศนะท่ีแคบและในเวลา

ที่เศรษฐกิจของไทยตกต�่าลงใน ๒–๓ ปีหลังนี้ เนื่องด้วยภัยธรรมชาติ

หรือเน่ืองด้วยเหตุอืน่ แต่การพจิารณานโยบายของประเทศจะพจิารณา

ด้วยอารมณ์หรอืด้วยความเหน็ทางการเมอืงเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั หรอื

ด้วยการเอาสถานการณ์เพยีงระยะสัน้ ๒–๓ ปีมาเป็นหลกันัน้ หาชอบ

ด้วยเหตผุลไม่ จ�าเป็นจะต้องใช้สายตายาว ใช้ความสขุมุคมัภรีภาพและ

ข้อเท็จจรงิเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ และข้อเทจ็จรงิทีค่วรจะน�ามาประกอบการ

พิจารณานั้น ควรจะเป็นข้อเท็จจริงในระยะยาวสักหน่อย ก็จะช่วยให้

เห็นผลดีและผลร้ายของนโยบายเปิดประตูกว้างของไทยได้ชัด ดังนี้

(ก) ในระยะ 1๐ กว่าปีท่ีแล้วมานี ้รายได้ประชาชาตขิองไทยได้

เพิม่สงูขึน้ทุกปีในอตัราเฉลีย่ปีละ ๗–1๐ ต่อ 1๐๐ และการทีเ่ศรษฐกิจ

ของไทยจ�าเริญขึ้นมาตามล�าดับเช่นนี้ นับได้ว่าเป็นเอกในหมู่ประเทศ

ด้อยพฒันาด้วยกนั มเีปรยีบกบัเราได้กคื็อ เกาหลใีต้ ไต้หวนั มาเลเซยี 

เมก็ซโิก และตูนิเซีย ซ่ึงต่างเป็นประเทศทีม่นีโยบายเปิดประตกูว้างด้วย

กันทั้งนั้น ประเทศที่ปิดประตูค้าในระยะน้ีหรือเคยปิดประตูค้าในบาง
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1๕๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ระยะเวลา ได้แก่ พม่า ลงักา กมัพชูา อนิโดนเีซยี และบางประเทศใน

แอฟริกา ต่างมคีวามล�าบากในการพฒันาเศรษฐกจิของเขาทั้งนั้น

(ข) การจ�าเริญทางเศรษฐกิจของไทยเราในระยะที่แล้วมานั้นมี

เพียง ๓–๔ ปีที่มีเรื่องการศึกเวียดนาม และในระยะ ๓–๔ ปีนี้เท่านั้น

ท่ีการใช้จ่ายเงินพิเศษเพื่อการศึกโดยรัฐบาลอเมริกันได้มาเกี่ยวข้อง

สมทบหนนุให้เศรษฐกจิของเราเจรญิขึน้ ในปีอืน่ๆ เฉพาะอย่างยิง่ก่อน

หน้าปี ๒๕๐๘ ความจ�าเริญเกิดขึ้นเพราะน�้ามือของไทยเราเองล้วนๆ

(ค) การจ�าเริญทางเศรษฐกิจของไทยนี้ กระท�าได้โดยธ�ารงไว้

ซึ่งเสถียรภาพแห่งเงินตรา ค่าแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินตราต่าง

ประเทศเราได้ธ�ารงไว้อย่างมั่นคงตามเจตนารมณ์แห่งกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศตลอดระยะเวลาทีแ่ล้วมา ส่วนค่าครองชพีภายในประเทศ

นัน้กม็สูีงขึน้บ้างปีละ ๒% บ้าง ๓% แต่ไม่เคยเกิน ๔% ซึง่เมือ่เปรยีบ

กบัประเทศส่วนมากในยโุรปและอเมรกิาหรอืแม้ญีปุ่น่แล้ว ภาวะเงนิเฟ้อ

ของเราน้อยมาก หรือเปรียบกับอินโดนีเซียหรือลังกาแล้วเสถียรภาพ

ในการครองชพีของเราดกีว่าเขาหลายสบิเท่า ทัง้นีก้เ็พราะในบางกรณี

เมื่อข้าวของจะแพงข้ึนในเมืองไทย เราก็ปล่อยให้มีการสั่งเข้ามาจาก

ต่างประเทศเสียมากสักหน่อย เช่น กรณีซีเมนต์ในปี ๒๕๐๙ เป็นต้น 

เราใช้การเปิดประตคู้าของเรานัน้เป็นเครือ่งมอืก�ากบัเศรษฐกจิภายใน

ของเราได้

(ง) แต่แน่ละ แม้เราจะพฒันาเศรษฐกจิได้ดีพอสมควรในส่วน

รวม ข้อบกพร่องในระบบเศรษฐกิจของไทยก็ยังมอียูห่ลายประการ เช่น 

การกระจายประโยชน์ในความจ�าเรญินัน้ไม่ทัว่ถงึกนั ชาวชนบทยงัด้อย

นักเม่ือเทียบกับชาวกรุงเทพฯ ประการหนึ่ง หรือข้อบกพร่องในการ

พัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่ง หรือความเสื่อมถอยในความ

สามารถด้านการผลติทางเกษตรประการหนึง่ หรอืความแพงของอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์ประการหนึ่ง หรือความยุ่งยากในการสัญจรและ
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1๕๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

สาธารณูปโภคในเมืองหลวงประการหนึ่ง ข้อบกพร่องเหล่านี้มิใช่เกิด

จากความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ เป็นความบกพร่องภายใน

ระบบของเราเอง

๒.�ทรัพย์สินและหนี้สินของไทยในต่างประเทศ
ผลของการพฒันาภายในประเทศและนโยบายเปิดประตคู้าของ

ไทยในระยะ 1๐ กว่าปีทีแ่ล้วมานี ้นอกจากจะปรากฏเป็นการเพิม่รายได้ 

ส่วนรวมของประชาชนไทยแล้วยังเกิดเป็นทรัพย์สินถาวรขึ้นในราช- 

อาณาจักรเป็นอันมากในประเภทต่างๆ คือ ทางหลวง การรถไฟ 

สนามบิน ท่าเรือ การพลังงานไฟฟ้า การชลประทาน โรงเรียน มหา- 

วิทยาลัย โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทรัพย์สินถาวร

เหล่านี้ก็คงจะเกิดขึ้นเพ่ิมได้ด้วยก�าลังทรัพย์และก�าลังความสามารถ

ของไทยเราเองดอก แต่ถ้าเราไม่เปิดประตูของประเทศเราให้มีความ

สมัพันธ์กบัต่างประเทศ ทรพัย์สนิเหล่านีค้งจะเพิม่ไม่ได้มากถงึเพยีงนี้

ทรัพย์สินภายนอกประเทศไทยได้แก่ เงนิส�ารองระหว่างประเทศ

อนัประกอบด้วยทองค�า เงนิปอนด์สเตอร์ลงิ เงนิเหรยีญอเมรกินั ทีเ่รา

ถืออยู่ส�าหรับใช้เป็นทุนส�ารองเงินตราส่วนหนึ่ง เป็นทุนรักษาระดับ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนหนึ่ง และเป็นทุนหมุนเวียน

ส�าหรับการค้า การช�าระเงินกับต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง เงินส�ารอง

ระหว่างประเทศนี้ ในระยะ 1๐ ปีที่แล้วมาได้เพิ่มพูนขึ้นมาจากระดับ 

๓๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน เป็นประมาณ ๙๒๐ ล้านเหรียญอเมริกัน

ในขณะนี้ (ในระยะปี ๒๕๐๒–๒๕๐๙ เพิ่มข้ึนประมาณ ๕๕๐ ล้าน

เหรียญ ปี ๒๕๐๙ ถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1๗๐ ล้านเหรียญ)

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลักทรัพย์แท้ๆ ที่เราเป็นเจ้าของ นอก

เหนอืไปจากนัน้ ถ้ามคีวามจ�าเป็นจรงิๆ ประเทศไทยเรายงัจะหยบิฉวย
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1๕๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เงินจากที่อ่ืนมาใช้ส�ารองได้อีก บางส่วนหยิบยืมมาได้โดยไม่ต้องเสีย 

ดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต�่าพิเศษ ส่วนนี้เป็นมูลค่าประมาณ ๙๐ ล้าน

เหรียญอเมริกัน และถ้าจะต้องการเงินมาใช้เพิ่มขึ้นอีกก็คงจะกระท�า

ได้ไม่ยากนกั เพราะชือ่เสยีงของเราดใีนด้านสนิเชือ่ เนือ่งจากเหตทุีเ่รา

เปิดประตูค้านัน่เองเป็นเหตหุนึง่ แต่เงินทีเ่ราจะหยบิกู้มาได้ในส่วนหลงั

นีเ้ราจะต้องเสียดอกเบ้ีย ฉะนัน้ถ้าไม่จ�าเป็นจรงิๆ ก็จะไม่กระท�า (ทัง้นี้

หมายถึงเงินกู้ระยะสั้น ไม่รวมเงินกู้ระยะยาวมาเพื่อใช้ในการพัฒนา 

ซึ่งคนย่อมจะให้กู้ตามฐานะทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของเรา)

อนึ่ง เนื่องจากเหตุที่เราเปิดประตูค้าและเหตุที่เรามีเงินส�ารอง

สูงกับเหตุท่ีเรารักษาเสถียรภาพในค่าของเงินบาทได้ส�าเร็จดี นาย

ธนาคารและพ่อค้าวาณชิของไทยจงึสามารถปฏบิตัตินเป็นทีเ่ชือ่ถอืแก่

แหล่งสินเชื่อในต่างประเทศเป็นอันมาก ทุกวันน้ีธนาคารพาณิชย์ของ

ไทยเราได้อาศยัสนิเชือ่ระหว่างประเทศเป็นวงเงนิหลายสบิล้านเหรยีญ

อเมริกันมาท�าธุรกิจในประเทศและอนุเคราะห์การค้าระหว่างประเทศ

เป็นประโยชน์ค่อนข้างมากอยู่

ในด้านหนี้สินของรัฐบาลไทยที่มีกับต่างประเทศนั้น ตัวเลข

เบ็ดเสร็จเมื่อกลางปี ๒๕1๒ นี้ประมาณได้ทั้งสิ้น ๓๘๐ ล้านเหรียญ

อเมริกนัเศษ เป็นหนีท้ีร่ฐับาลผกูพนัไว้เองประมาณ ๒๒๕ ล้านเหรยีญ

และเป็นหนี้ขององค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจกู้มาโดยรัฐบาลไทยค�้า

ประกันประมาณ 1๕๕ ล้านเหรียญ

เมื่อเทียบทรัพย์สินต่างประเทศกับหนี้สินต่างประเทศของไทย

แล้วจะเหน็ว่าถ้าเราตัง้ทรพัย์สนิของเราไว้เท่ากบั 1๐๐ หนีส้นิของไทย

ก็จะเป็นเพียงไม่ถึง ๔๐ ทรัพย์สินท่วมท้นหนี้สิน ฉะนั้นข้อที่เราเคย

ได้ยินได้เห็นนักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนการ์ตูน หรือคน

ปากเปราะอืน่ๆ ต�าหนติเิตยีนรฐับาลและรฐัมนตรีว่าการคลงั ว่าท�าให้

ประเทศไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัวบ้างล่ะ ว่าท�าให้อนุชนรุ่นหลังต้องรับ
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ภาระหนีส้นิบ้างล่ะ ย่อมพสิจูน์ได้โดยง่ายว่าไม่มมีลูแห่งความจรงิ และ

แท้จริงรัฐบาลก็ได้ช�าระหน้ีเงินกู้อยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ว่าต้นเงิน

ที่เรากู้มาซึ่งเหลือ ๓๘๐ ล้านเหรียญเศษในขณะนี้นั้น แต่ดั้งเดิมเป็น

เงินถึง ๕๖๓ ล้านเหรียญ ได้ช�าระไปแล้วถึงเกือบ ๒๐๐ ล้านเหรียญ

ซึ่งเป็นต้นเงิน และการช�าระดอกเบี้ยก็เป็นไปตามปกติมิได้พลาดพลั้ง

รัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีชื่อเสียง

กิตติคุณกระเดื่องอยู่ทั่วไปว่า เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยผิดนัดช�าระหนี้ และ

ไม่เคยกระบิดกระบวนในเร่ืองหนี้สิน กิตติคุณนี้หวังว่าคนรุ่นหลังจะ

ธ�ารงไว้ไม่ให้เสื่อมต่อไปได้

เกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของไทยเราในต่างประเทศนี้ มีข้อ

ควรสังเกตอีก ๓ ข้อคือ

(1) ถ้าเรามทีรพัย์สนิมากถงึขนาดทีโ่อ้อวดมาข้างต้น ท�าไมเรา

จึงไปกู้เงินเขามา ท�าไมไม่ใช้ทรัพย์สินนั้นเสียเองจะได้ไม่ต้องกู้

ค�าตอบข้อนี้ก็คือ ทรัพย์สินเงินส�ารองระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่

ของรัฐบาล แต่หนี้สินเป็นหนี้ของรัฐบาลหรือหนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน

ทีว่่าเงนิส�ารองต่างประเทศไม่ใช่กรรมสทิธิข์องรฐับาลน้ัน กเ็ป็น

ของใครเล่า ตอบว่าเงินส�ารองต่างประเทศเป็นของชาติไทยทั้งชาติ 

แม้ว่าอ�านาจการสั่งจ่ายเงินจะตกอยู่แก่ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม ส่วนของ

เงินส�ารองระหว่างประเทศที่เป็นทุนส�ารองเงินตราก็หาใช่สมบัติของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเสมอืน

ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินส�าหรับประชาชาติและอนุชนชาวไทยรุ่นหลัง ถ้า

รฐับาลประสงค์จะโอนเงนิส�ารองระหว่างประเทศไปเป็นของรฐับาลเมือ่

ใด กต้็องกระท�าเป็นพระราชบัญญตัผ่ิานรฐัสภาอนมุตัแิล้วจึงโอนไปได้ 

แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลไทยก็ไม่ใคร่จะกระท�าเช่นนี้
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ข้อที่น่าคิดอีกข้อหนึ่งก็คือ ถ้ารัฐบาลโอนเอาทรัพย์สินของชาติ

ไปใช้จ่ายได้แล้ว แม้จะกระท�าด้วยพระราชบัญญัติก็ตาม ถ้าตกเป็น

กรรมสิทธิข์องรฐับาลแล้ว รฐับาลกไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะหาเงนิมาสะสมธ�ารง

ทรพัย์สนินัน้ให้เพิม่พนูอยูเ่สมอ ทรัพย์สินของชาตคิอืเงนิส�ารองระหว่าง

ประเทศก็จะพร่องลงได้โดยง่าย ถ้ารัฐบาลไม่แตะต้องทรัพย์สินของ

ชาติหรือถ้าจะต้องการใช้บ้างก็กู้ไปเป็นเรื่องเป็นราว รัฐบาลก็จะต้อง

ยดึเป็นหน้าท่ีทีจ่ะหาทางมาช�าระคนืเป็นการธ�ารงรกัษาให้ชาตไิด้มเีงนิ

ส�ารองอยู่พอควร

(๒) การกูเ้งนิจากต่างประเทศนัน้ แม้จะกูม้าเพือ่พฒันาประเทศ

กอ็าจจะมช่ีองทางรัว่ไหลได้ เช่น กูม้าซือ้ของแพงไป หรอืกูม้าโดยต้อง

เสียค่านายหน้าหรอืมทีางทจุรติได้นานาประการ จะมทีางป้องกนัหรอื

แก้ไขได้อย่างไรบ้าง

ข้อสังเกตข้อนีเ้ป็นความจรงิอยูม่าก เฉพาะอย่างยิง่ถ้าเป็นการกู้

แบบ “ย่ัวยวนขายของ” หรอืทีฝ่รัง่เรยีกว่า (Suppliers’ credit) เช่น มี

บรษิทัต่างประเทศมาเสนอรฐับาลไทยว่าจะต่อท่อประปาหรอืแก้ไขการ

ประปาให้โดยรัฐบาลยงัไม่ต้องจ่ายเงนิ แต่ผ่อนช�าระเป็นปีๆ หลายๆ ปี

เช่นนี ้ถ้าเรารบั เราอาจจะไม่ทราบว่าทีเ่ขาจะขายของให้เรานัน้ถกูหรอื

แพง ดีหรือไม่ดี และยิ่งถ้าไม่มีการก�าหนดโครงการไว้แน่นอนก็ยิ่งยุ่ง

ยาก สาวๆ ชาวบ้านนอกเสียตวัไปมากต่อมากเพราะหลงลมพ่อค้าขาย

ผ้าขายเครื่องส�าอางขายยาฉันใด ประเทศด้อยพัฒนาที่หลงลมพ่อค้า

ท่ีย่ัวยวนขายของอย่างนีก้ฉ็นันัน้ แบกเอาภาระหนีส้นิไว้เกินตัวประสบ

หายนะมามากราย เพราะซื้อง่ายกู้ง่ายและเจ้าหน้าที่ก็รับอามิสได้ง่าย

วธิกีูเ้งนิจากประเทศใดประเทศหนึง่โดยมข้ีอผกูพนัว่าจะต้องซือ้

ของหรอืจ้างงานจากบริษัทของประเทศผู้กู ้กย็งัดีกว่าซือ้ก่อนผ่อนทหีลงั 

เพราะอย่างน้อยกย็งัมท่ีีเลอืกระหว่างหลายๆ บรษัิทในประเทศเดยีวกนั 

แต่ก็ยังดีไม่แท้ เพราะถ้าบริษัททั้งหลายในประเทศที่เรากู้มานั้นเผอิญ
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รวมหัวกัน หรือเผอิญแพงไปเสียทุกบริษัท หรือฝีมือในการงานนั้นไม่

ดีพอ เราก็ยังจะได้ของที่ไม่ดีและแพงไป

วธิกู้ีเงนิทีด่ทีีส่ดุตามประสบการณ์ของผมคอื จากสถาบนัระหว่าง

ประเทศ เช่น ธนาคารโลกหรอืธนาคารพฒันาเอเชยี เพราะเงินกูท้ีเ่รา

จะน�ามาใช้นัน้ จะต้องใช้ตามกฎของธนาคารทัง้สอง คอื จะใช้ได้โดย

เปิดประมูลทัว่โลกหรอืในบรรดาประเทศสมาชกิของธนาคารนัน้ๆ ช่อง

ทางทจุรติมไีด้ยาก ผูกู้จ้ะได้ของดรีาคาย่อมเยาสมควร นอกจากนัน้ก่อน

จะกู้มา ผู้กู้จะต้องท�าโครงการโดยละเอียดว่าจะท�าอะไรบ้าง มีผลดี 

และลงทนุอย่างไร คุม้ทนุทีล่งไหม จะปฏิบตัติามโครงการอย่างไร การ 

กระท�าเช่นนีอ้าจจะช้าหน่อยไม่ทนัใจรัฐบาล แต่กเ็ป็นวธีิการทีแ่น่นอน 

และเมื่อกู้มาด�าเนินการตามโครงการแล้วผู้ให้กู้ยังคอยมาตรวจตรา

เร่งรัดและให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคอีก

ขณะนีป้ระเทศไทยมหีนีส้นิกบัธนาคารโลกและธนาคารพฒันา

เอเชยีรวมทัง้สิน้ ๒๓๗ ล้านเหรยีญเศษในยอดรวม ๓๘๐ ล้านเหรยีญ 

ท่ีกล่าวข้างต้น นับว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเรา ถัดลงมาก็เป็นหนี้

สหรัฐอเมริกาประมาณ ๗๔ ล้านเหรียญ เยอรมนีตะวันตกประมาณ 

๕๕ ล้านเหรียญ

(๓) การที่รัฐบาลไทยมีหนี้สินน้อยเทียบกับทรัพย์สินของชาติ

นี ้ไม่ใช่เพราะเหตุบังเอญิทางใดทางหนึง่ แต่เป็นเพราะรฐับาลมเีจตนา

ท่ีจะจ�ากัดการก่อหนีก้บัต่างประเทศจรงิๆ กล่าวคอืคณะรฐัมนตรทีัง้ใน

รฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ และในรัฐบาลจอมพลถนอม กติตขิจร 

ได้วางระเบยีบการก่อหนีก้บัต่างประเทศข้ึน ให้สภาพฒันาการเศรษฐกิจ

แห่งชาติ โดยอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหาร เรียกว่า คณะ

อนกุรรมการพจิารณาการก่อหนีก้บัต่างประเทศ (อ.พ.น.) เป็นผูร้กัษา

ระเบียบและด�าเนินการตามระเบียบ

กล่าวโดยสรุป ระเบียบนัน้ระบุว่า (ก) จ�านวนภาระการช�าระคนื 
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ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยส�าหรับหนี้ของรัฐบาลทั้งภายในประเทศและหนี้

ต่างประเทศรวมกนัจะต้องไม่เกนิร้อยละ 1๓ ของประมาณการรายได้

เงินงบประมาณของรฐับาลในแต่ละปีตลอดไป และ (ข) จ�านวนภาระ

การช�าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยรวมกันส�าหรับหนี้ต่างประเทศของ

รฐับาลรัฐวสิาหกจิและองค์การบริหารท้องถ่ิน จะต้องไม่เกนิร้อยละ ๗ 

ของประมาณรายได้เงนิตราต่างประเทศจากการขายสนิค้าและบรกิารแก่

ต่างประเทศในแต่ละปีตลอดไป ระเบียบดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ทีบ่งัคบั 

มใิห้ประเทศไทยมหีนีส้นิล้นพ้นตวัอย่างบางประเทศทีกู้่ง่ายๆ ช�าระยากๆ

นอกจากนี้ อ.น.พ. ยังมีหน้าที่พิจารณาก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่

จะตกลงกู้กับวิธีและระยะเวลาผ่อนส่งต้นเงินช�าระเงินกู้ด้วย

กล่าวถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยในระยะปีเศษๆ มานี้ เนื่องจากมี

ความวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ดอกเบี้ยธนาคาร

ต่างๆ ท่ัวโลกจงึทะยานสงูขึน้ผดิปกต ิบางกรณขีึน้ถงึกว่า 1๐% ต่อปี 

แต่ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียแม้ว่าจะต้องคิดดอกเบ้ียสูง

ขึ้นก็ตาม ยังคงรักษาระดับดอกเบี้ยไว้ไม่เกิน ๗% หรือประมาณนั้น 

แต่กระนัน้กย็งัแพงเกนิไปส�าหรบัการน�าเงนิกู้มาพัฒนาประเทศ ฉะนัน้ 

ในระยะนีจ้งึจ�าเป็นทีจ่ะเพลาๆ การกูเ้งนิจากทัง้ ๒ สถาบนัหรอืสถาบนั

อื่นไว้บ้าง และถ้าจ�าเป็นก็ควรกู้แต่ในระยะเวลาไม่ให้ยาวเกินสมควร 

เพราะคาดว่าในปีสองปีข้างหน้าดอกเบี้ยในโลกจะลดต�่าลง

แต่ในขณะเดยีวกัน เมือ่ดอกเบีย้ในตลาดโลกสงูขึน้นี ้ทรพัย์สนิ

ของไทยเราที่น�าไปลงทุนไว้ในต่างประเทศก็ได้ผลประโยชน์สูงขึ้นไป

ด้วย คาดว่าในปี ๒๕1๒ นี้ทั้งปีผลประโยชน์จากการลงทุนทรัพย์สิน

ในต่างประเทศของเราจะมีถึงกว่า ๖๐ ล้านเหรียญอเมริกัน ซึ่งเกือบๆ 

เท่ากับมูลค่าการส่งดีบุกหรือข้าวโพดไปขายต่างประเทศทั้งปี
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๓.�การค้าและการช�าระเงินกับต่างประเทศ
ในระยะนี้เร่ืองการค้าและการช�าระเงินกับต่างประเทศเป็นที่

สนใจพิเศษของพวกเรา สรุปความข้อกังวลในเรื่องนี้ได้ดังนี้

(ก) บัดนี้ไทยเราซ้ือสินค้าเข้ามากกว่าส่งออกไปมากถึง 

1๐,๕๐๐ ล้านบาทเศษ ในปี ๒๕11 และใน ๒–๓ ปีต่อไปข้างหน้าก็

จะยิ่งซื้อมากขายน้อย จะยิ่ง “เสียเปรียบ” ต่างประเทศมากขึ้น

(ข) การ “เสยีเปรยีบ” นี ้เรา “เสยีเปรยีบ” บางประเทศ ฉะนัน้

จะต้องท�าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ (เผ็ด) เรื่องเสียเปรียบนี้

(ค) แม้ว่าก่อนนี้เราจะซื้อสินค้ามากกว่าขายสินค้าก็ตาม การ

ช�าระเงินของเราก็ยังเกินดุลอยู่ คือ เงินส�ารองระหว่างประเทศของเรา

ยังเพิ่มมากอยู่ เพราะเรากู้เงินเขามา เขาให้เปล่าบ้าง เขามาใช้เงินใน

ประเทศเราบ้าง และมีผู้มาลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศไทยบ้าง แต่

ในปีนี้คือ ๒๕1๒ และปีต่อๆ ไป ถ้าเราไม่ท�าการแก้ไขแล้วเราจะเริ่ม

ขาดดุลการช�าระเงิน เงินส�ารองของเราจะร่อยหรอลงไปใน ๓ ปีข้าง

หน้า บางท่านก็ว่าจะเสียเงินไปถึง ๓๕๐ ล้านเหรียญ

(ง) เพราะฉะนัน้จึงมผีูเ้สนอให้มกีารควบคมุสนิค้าขาเข้า เฉพาะ

อย่างยิ่งสินค้าจากประเทศที่ “ได้เปรียบ” ดุลการค้าจากเราไปเพื่อแก้

สถานการณ์ บางท่านก็ว่าควรท�าทั้ง ๒ อย่างคือ ควบคุมสินค้าขาเข้า

และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าขาออกให้มากขึ้น

ก่อนที่จะเสนอความเห็นของผมต่อที่ประชุมนี้ ผมใคร่จะเสนอ

ข้อเท็จจริงและข้อคิดบางประการ

(1) การค�านวณดุลการค้านั้น เราจะพิจารณาแต่เฉพาะสินค้า

มไิด้ เราต้องเอาบรกิารมาคดิด้วยจึงจะเรยีกว่าดลุการค้า ท�านองเดยีว

กบัข้าราชการให้บรกิารแก่รฐัแล้วได้รบัเงนิเดอืน ๓,๐๐๐ บาท แล้วใช้

เงินนัน้ซือ้สนิค้าเข้ามา ๒,๐๐๐ บาท จะเรยีกว่าขาดดลุการค้า ๒,๐๐๐ 

����������������_16-01-60.indd   161 1/16/17   3:42 PM



1๖๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

บาทมิได้ ต้องน�ามูลค่าบริการมาค�านึงด้วย และถ้าค�านวณดุลการค้า

รวมทัง้บริการของไทยในปี ๒๕11 จะปรากฏว่าขาดดลุไปมใิช่ 1๐,๕๐๐ 

ล้านบาท แต่เป็นจ�านวนขาดดุลประมาณ ๔,๔๐๐ ล้านบาท ผดิกันมาก

(๒) ใครๆ ก็ทราบว่า การจดสถิติสินค้าขาออกของไทยเรานั้น

ไม่สมบรูณ์ เพราะมสีนิค้าขาออกนานาชนดิทีส่�าคญั นอกจากข้าวแล้ว

ก็มีบางอย่างท่ีท่านผู้ฟังเดาได้เองซ่ึงมีการลักลอบส่งออก ฉะนั้นถ้า

สินค้าขาออกทั้งที่ออกตามกฎหมายและที่ลักลอบน�าออกรวมกันแล้ว 

คงจะท�าให้การค้าของเราขาดดลุน้อยลงไปกว่า ๔,๔๐๐ ล้านบาท อย่าง

น้อยก็หลายร้อยล้านบาท

(๓) การใช้ค�าว่า ได้เปรียบ เสียเปรียบ นั้นไม่ถูกหลักวิชา 

เพราะเลอะเลือน เวลาเราขายของได้มากเราควรจะเสียเปรียบในด้าน

สินค้าเพราะเราเอาสินค้าส่งไปให้คนอื่นใช้ แต่เมื่อเขาช�าระเงินมาเรา

ก็ได้เปรียบด้านเงิน หรือเมื่อเราซ้ือสินค้าเขามาเราก็ได้เปรียบด้าน

สินค้าเสียเปรียบด้านเงิน ฟังเป็นยุติยาก แต่การใช้ค�าว่า ได้เปรียบ 

เสียเปรียบนั้นท�าให้พอใจหรือเจ็บใจกระเทือนใจ และคนเราเมื่อ

กระเทือนใจแล้วย่อมต้องแก้เผ็ด เลือดเข้าตาท�าให้ตาไม่แจ่มใส วาง

นโยบายเรื่องส�าคัญไม่ได้แน่นอนเพราะมีอคต๒ิ ฉะนั้นควรจะใช้ค�าว่า

2 และคนไทยเราเมื่อเจ็บใจแล้วจะต้องท�าอะไรบางอย่างแก้เผ็ด เฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อสื่อมวลชนได้เรื่องมากระพือ ก็ยิ่งท�าให้ความเจ็บความร้อน

นั้นแพร่หลายยิ่งข้ึน ไทยเราต้องยอมไม่ได้ เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีข่าวใน

หนังสือพิมพ์ว่า ธนาคารโลกคะเนว่าไทยเราจะล่มจมแน่ในอนาคตอัน

ใกล้ ปรากฏว่ารายงานน้ันมาจากรายงานของ Pearson เสนอต่อ

ธนาคารโลก ผมอ่านดูแล้วไม่เห็นว่าตรงกับท่ีหนังสือพิมพ์ลงข่าว ใน

รายงานนั้นบอกว่าประเทศไทยได้รุ่งเรืองมาแล้ว แต่ขณะนี้ก�าลังประสบ

ปัญหาบางประการซึ่งจ�าเป็นจะต้องแก้ไข ไม่เห็นบอกว่าจะมีความ

หายนะอย่างไร – ป๋วย
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เกนิดลุ เมือ่ขายมากกว่าซือ้ และขาดดลุ เมือ่ซือ้มากกว่าขาย แล้วมาส

งบสติอารมณ์หาทางแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติสัมปชัญญะกันดีกว่า

ถ้าท่านเห็นด้วยกับผมดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ข้อเท็จจริงและข้อ

คาดคะเนก็จะมีดังนี้

(1) ขณะนี้เรามีปัญหาเศรษฐกิจกับต่างประเทศอยู่ ๒ ข้อ คือ

ก) สนิค้าขาออกของเราก�าลงัลงราคาเฉพาะอย่างย่ิงข้าว

และปอ ส่วนสินค้าขาเข้าของเราเพิ่มขึ้นทุกปี

ข) ในด้านบริการและในด้านเงนิทนุ การทีร่ฐับาลอเมรกัิน

จะเลกิรบในเวยีดนาม และจะถอนทหารจากประเทศไทยไปจะ

ท�าให้ประเทศไทยขาดรายได้เงนิตราต่างประเทศไปปีละประมาณ 

๓,๐๐๐–๔,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงเคยได้มา ๓–๔ ปีก่อนนี้

(๒) ปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ จะท�าให้การค้าของไทยกบัต่าง

ประเทศขาดดุลมากขึ้นกว่าเดิม และจะท�าให้การช�าระเงินกับต่าง

ประเทศขาดดุล เริ่มตั้งแต่ปีปัจจุบันนี้เป็นต้นไป

(๓) ถ้าเหตกุารณ์เป็นไปอย่างปัจจบุนันี ้คอืการค้าขาออกกเ็พิม่

ขึ้นบ้างในอัตราต�่า และการค้าขาเข้าก็เพ่ิมข้ึนในอัตราสูง ไม่มีอะไร

แก้ไข ผมคาดคะเนว่าใน ๓ ปี คือ ๒๕1๒, ๒๕1๓ และ ๒๕1๔ ไทย

เราจะต้องเสียเงินส�ารองระหว่างประเทศระหว่าง ๒๐๐–๓๐๐ ล้าน

เหรียญอเมริกัน และผมคิดว่าอาจจะใกล้ ๒๐๐ ล้านเหรียญมากกว่า 

๓๐๐ ล้านเหรียญ

ถ้าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เราควรแก้ไขป้องกันอย่างไร

วิธีป้องกันแก้ไขนี้ มีผู้เสนอว่า ควรจะมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐบาลท�าการควบคุมสินค้าขาเข้าเสียโดยเร็ว

วิธีที่เสนอนี้จะกระท�าได้ผลโดยรวดเร็ว ถ้าจุดมุ่งหมายในการ

ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมีอยู่อย่างเดียวคือ เพื่อแก้ไขดุล

ช�าระเงินและรักษาเงินส�ารองไว้มิให้สูญหายบกพร่องไปแม้แต่น้อย
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แต่ถ้าวัตถุประสงค์ในการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจได้แก่การ

อ�านวยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น ให้ชาวไทยมีสมรรถภาพในการผลิต

ดีขึ้นทั้งในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว วิธีแก้ไขสถานการณ์แบบ

กิ้งกือ (คือภัยจะมาถึงก็งอตัวควบคุมตัวหดลง) นี้ก็นับว่าใช้ไม่ได้และ

เป็นภัย เพราะ

(ก) การควบคมุการน�าเข้าเครือ่งอปุโภคบริโภคจะท�าให้

สินค้าที่ถูกควบคุมนั้นราคาสูงขึ้นทันที ข้อนี้ท่านที่เคยผ่าน

สงครามโลกมาแล้วคงเข้าใจได้ดี

(ข) ถ้าพิจารณาสินค้าขาเข้าในระยะ ๖ ปีที่แล้ว จะเห็น

ได้ว่าตัง้แต่ปี ๒๕๐๖–๒๕11 เครือ่งอุปโภคบริโภคเพิม่ขึน้เพยีง

ไม่ถึง ๕๐% มูลค่าในปี ๒๕11 เพียง ๕,๖๓๐ ล้านบาทเศษ 

ส่วนสินค้าขาเข้าที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนั้น ได้แก่ ประเภท

วัตถุดิบและประเภททุน คือ เคร่ืองเคมี ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 

โลหะ และเครือ่งจักรเคร่ืองกลเพิม่ขึน้ประมาณ 1๐๐%–1๕๐% 

และเมือ่คดิมลูค่าแล้ว สนิค้าประเภทนีเ้พิม่ขึน้จาก ๖,๐๐๐ ล้าน

บาทเศษในปี ๒๕๐๖ เป็น 1๓,๐๐๐ ล้านบาทเศษในปี ๒๕11 

ทั้งนี้แสดงว่าถ้าเราจะควบคุมสินค้า “ฟุ่มเฟือย” ก็คงจะสงวน

เงินได้น้อย ถ้าจะควบคุมจ�ากัดสินค้าประเภททุนและวัตถุดิบก็

อาจจะสงวนไว้ได้มากหน่อย แต่เท่ากับตัดทางท�ามาหากินของ

เราเอง

(ค) ตามวิสยัปุถุชน ถ้ามกีารควบคมุหรอืออกใบอนญุาต

สั่งของเข้าขึ้นย่อมมีปัญหาเกิดข้ึนเรื่องทุจริต ทั้งเจ้าพนักงาน

ผู้ใหญ่ไล่มาจนถงึเจ้าพนกังานผูน้้อย ข้อเสยีหายข้อนีถ้้ามคีวาม

จ�าเป็นเช่นในยามสงครามก็คงจะพออดทนได้ แต่ถ้ายังไม่ถึง

ความจ�าเป็นขั้นนี้ก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดข้ึน เพราะเกิดข้ึนแล้วแก้

ยากนัก
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(ง) การเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจกับต่างประเทศ กลับ

จากการเปิดประตูค้าเป็นปิดประตูควบคุม เราจะต้องสูญเสีย

ประโยชน์จากการค้ากบัต่างประเทศดงัทีพ่รรณนามาในตอนต้น

เป็นอย่างมากได้จะคุ้มเสียหรือไม่ น่าคิด

ตามทัศนะของผม ปัญหาส�าคัญเก่ียวกับการค้าและการช�าระ

เงนิกบัต่างประเทศของเรานัน้มีแน่ แต่วิธีควบคมุสนิค้าขาเข้าน้ันไม่ควร

กระท�า

ในการเสนอวิธีแก้ไข ผมใคร่จะขอเชิญท่านทั้งหลายหวนระลึก

ถงึสถานการณ์ในปี ๒๔๙๖ ซึง่เป็นระยะทีเ่ลกิสงครามเกาหล ีไทยเรา

ประสบปัญหาท�านองนี้หลายประการคือ สินค้าขาออกของเราก็ตกต�่า

ลงทั้งข้าว ยาง ดีบุก ซึ่งเราเคยขายดิบขายดีและเป็นเจ้าตลาดอยู่แต่

เดิมนั้น ตลาดวายไปหมด ราคาตกต�่า ผู้ผลิตคู่แข่งขันของเราก็เกิด

ผลิตได้ดีขึ้น ดุลการค้าและการช�าระเงินของไทยก็เผชิญความยุ่งยาก

อย่างนี้ผิดกันแต่ว่าในครั้งนั้นเรามีเงินส�ารองระหว่างประเทศต�่า ไม่ถึง

กึ่งหนึ่งของปัจจุบัน เมื่อครั้งนั้นเราแก้ปัญหาได้ส�าเร็จจนมีผลสะท้อน

มาถึงความรุ่งเรืองในระยะต้นปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมาด้วยวิธีใดบ้าง ผม

ขอเตือนความทรงจ�าท่านดังนี้

(1) เราใช้วิธกีล้าหาญ เลกิควบคุม เลกิส�านกังานข้าวของรฐับาล 

เลิกควบคุมการส่งยางและดีบุก เลิกควบคุมการสั่งรถยนต์เข้ามา เลิก

การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหลายอัตรา เลิกแบ่งประเภทสินค้าขาเข้า

ต่างๆ

(๒) เราปรับปรุงการคลงั การงบประมาณ การภาษอีากร ตลอด

จนการบรหิารราชการแผ่นดนิให้ทะมดัทะแมงขึน้ และให้มปีระสทิธภิาพ

ดขีึน้

(๓) เราท�านุบ�ารุงประชาราษฎรด้วยการสร้างถนน สร้างการ

ชลประทาน บูรณะการรถไฟและการท่าเรือ บ�ารุงการเกษตร และ
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ปราบปรามโจรผู้ร้ายให้ราษฎรมั่นใจอยู่ในความสงบ

(๔) เราเปิดประตูค้ากับต่างประเทศ และเข้าเป็นสมาชิกใน

องค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ธนาคารโลก และกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างสมบูรณ์

ส�าหรับในกรณีปัญหาปัจจุบัน ผมก็ยังเช่ือว่าวิธีการที่เคยใช้มา

นั้น ยังคงจะใช้เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน ที่ควรหลีกเลี่ยงแน่ก็คือการ

ควบคุมจ�ากัดการค้าโดยไม่จ�าเป็นจริงๆ มาตรการที่ควรจะเพ่งเล็งเป็น

พเิศษในระยะนีก้ค็อื การบ�ารงุพลงัทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้แขง็

แรง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างประเทศโดยเฉพาะ ผมเห็นว่า

มาตรการต่อไปนี้จะช่วยกู้เศรษฐกิจของไทยได้ไม่ช้านัก คือ

(ก) พยายามท�านุบ�ารุงการเกษตรเป็นพิเศษ เพ่ือให้โครงการ

พฒันาต่างๆ มผีลถึงเกษตรโดยเรว็ทีส่ดุ และแนะน�าส่งเสรมิให้คนไทย

สามารถผลติสนิค้าเดมิด้วยสมรรถภาพสงูขึน้ และสามารถผลติสนิค้า

ใหม่ให้ส่งออกได้มากข้ึน เช่น ยาสูบ ฝ้าย เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ และ

ผลิตผลทางการประมง เช่น กุ้งและปลา เป็นต้น

(ข) ก�าหนดนโยบายการส่งเสรมิการลงทนุด้านอตุสาหกรรมให้

ผลิตสินค้าซึ่งมีช่องทางที่จะส่งไปขายต่างประเทศได้ และระงับการส่ง

เสริมอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องน�าเครื่องประกอบเข้ามาจากต่าง

ประเทศมากจนเกินควร ในกรณีเช่นนี้ก็จะสามารถจ�ากัดสินค้าขาเข้า

ได้บ้างมิใช่น้อย

(ค) ถ้ายังจ�าเป็นที่จะมีการจ�ากัดสินค้าขาเข้าเป็นการชั่วคราว 

กไ็ม่ควรจะใช้วิธห้ีามน�าเข้า เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเป็นรายๆ ไป เพราะ

วิธีนี้เป็นวิธีมุโขโลกนะ ควรใช้วิธีทางภาษีอากรซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวมโดยไม่เลือกหน้าอินทร์หน้าพรหม

(ง) ในการปฏิบัตงิานตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้นน้ัน รัฐบาล

จ�าเป็นท่ีจะปรับปรุงวิธีบริหารราชการและการแบ่งส่วนราชการให้
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1๖๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ทะมดัทะแมงขึน้ และให้มกีารประสานงานกนัทกุระยะทุกระดับ เฉพาะ

อย่างยิ่งในราชการส่งเสริมการเกษตร

ผมหวังในฝีมอืของไทยเราว่าจะแก้ปัญหานีลุ้ล่วงไปได้ด้วยด ีโดย

มิต้องใช้วิธีหดตัวในทางเศรษฐกิจ และถ้าหากจะต้องการเวลาอยู่บ้าง

เพือ่ปฏบิตักิารให้ลลุ่วงไปตามความประสงค์ เรากม็ทีนุทรพัย์พอเพยีง

ส�าหรับสู้กับเหตุการณ์เรื่องดุลช�าระเงินได้สัก ๓ ปี แม้ว่าจะเสียเงิน

ส�ารองไปบ้างสัก ๒๐๐ ล้านเหรียญ ก็ควรปลงเสียว่า เงินนั้นเราใช้ซื้อ

ของน�าเข้ามาใช้ลงทุนเพื่อแก้ปัญหาให้ส�าเร็จ ไม่ใช่สูญหายไปเปล่า  

เราพอจะสละได้สัก ๒๐๐ ล้านเหรียญอเมริกันในชั้นนี้ ถ้าเราตั้งหน้า

ตั้งตาแก้ไขปัญหากันจริงจัง
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เศรษฐกิจของประเทศไทย�

ในอนาคต
นางสาวนภพร เรืองสกุล นางสาวทัศนา สุพานิช และนายสุรพล เย็นอุรา

แปลจากการบรรยายในหัวข้อ “Thailand’s Economics Prospects”  

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕1๓ ณ สยามสมาคม 

๑.�ค�าน�า:�ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต
ประเทศใดมคีวามเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพยีงใด ตามปกติ

จะพจิารณาข้อเท็จจริง ๒ ประการคือ (1) รายได้อนัแท้จรงิของประเทศ

นั้นท้ังประเทศ รวมท้ังตัวเลขเฉลี่ยรายได้อันแท้จริงต่อบุคคลในชาติ 

และ (๒) การกระจายรายได้และทรัพย์ตามกลุ่มต่างๆ ในประเทศนั้น

ทีจ่ะกล่าวต่อไปนี ้ถงึแม้ผมจะเน้นข้อพจิารณาข้อแรก ซึง่ได้แก่

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยทัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม ผมก็จะไม่ทิง้

ความส�าคญัของข้อพจิารณาประการท่ี ๒ ของความเจรญิทางเศรษฐกิจ

และสังคม อันได้แก่การกระจายรายได้และทรัพย์สิน โดยจะได้กล่าว

ถึงเป็นบางตอนในค�าบรรยายวันนี้ การท่ีผมจะท�าเช่นนี้ก็เพราะผม

เข้าใจว่า สิง่ท่ีท่านผูฟั้งทุกท่านสนใจมากท่ีสุดในขณะนีไ้ด้แก่ปัญหาเรือ่ง

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งประเทศว่าจะไปรอดหรือไม่ 

ปัญหาที่มักจะมีผู้ตั้งค�าถามกันบ่อยก็คือ

ในระยะนี้ผลผลิตและการค้าขาออกของเราได้เพ่ิมขึ้นในอัตรา
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1๖๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ต�า่มาก แต่สนิค้าขาเข้าได้เพิม่ขึน้ในอตัราสงูมาก ดงันัน้การค้าของเรา

จึงขาดดุลในระดับสูงขึ้น และในปี ๒๕1๓ นี้ การช�าระเงินของเราก็

จะเร่ิมปรากฏขาดดลุให้เหน็เป็นครัง้แรก และมทีท่ีาว่าจะคงเป็นอยูต่่อ

ไปอีก เราควรจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้กันอย่างไร

“การปฏิวัติเขียว” อันได้แก่การที่ทุกแห่งในโลกประสบความ

ส�าเร็จในการผลติข้าว ย่อมจะกระทบกระเทอืนการส่งข้าวออกของไทย 

เพราะเหตุที่ข้าวเป็นสินค้าส�าคัญที่น�ามาซึ่งรายได้เงินตราต่างประเทศ

ส่วนใหญ่ จะมีทางแก้ไขกันอย่างไร

จะมีวิธีการเช่นใดจึงจะชดเชยการสูญเสียรายได้เงินตราต่าง

ประเทศอันเป็นผลจากการที่สหรัฐฯ ลดการใช้จ่ายด้านการทหารลง

เป็นจ�านวนมาก

ก่อนทีจ่ะตอบปัญหาส�าคญัๆ เหล่านี ้และเพือ่เป็นการช่วยความ

เข้าใจให้ถกูต้องในขนาดของปัญหาของเรา ผมเหน็ว่าจ�าเป็นจะต้องน�า

ข้อเท็จจริงและตัวเลขบางประการมาอ้างประกอบด้วย

ผลติภณัฑ์ภายในประเทศของเรา (ค�านวณตามราคาคงที)่ เพิม่

ขึ้นในอัตราเฉลี่ย ๖.๐% ต่อปีระหว่างปี ๒๕๐1–๒๕๐๕ และ ๘.๙% 

ระหว่างปี ๒๕๐๖–๒๕๐๙ ในปี ๒๕1๐ อัตราเพิ่มลดลงเป็น ๔.๖% 

แล้วกระเตือ้งขึน้เป็น ๘.๕% ในปี ๒๕11 อตัราความเจรญิในปี ๒๕1๒ 

ก็คาดคะเนว่าอยู่ในระดับเดียวกับปี ๒๕11 การที่อัตราเพิ่มได้ลดลง

ในปี ๒๕1๐ นัน้เนือ่งจากฝนแล้งท�าให้การเกบ็เกีย่วของฤด ู๒๕1๐/11 

ไม่ได้รับผลดี (ดูตารางที่ 1)

การขาดดลุสนิค้า (สนิค้าขาออก–สนิค้าขาเข้า) ได้เพิม่ข้ึนในระยะ 

๘–๙ ปีที่ผ่านมานี้จาก ๒๖๙ ล้านบาทในปี ๒๕๐๔ เป็น 11,๒๕๐ 

ล้านบาทในปี ๒๕1๒ หากจะรวมสนิค้าและบรกิารเข้าด้วยกันแล้ว เรา

จะขาดดุลประมาณ ๔,๔๒๕ ล้านบาทในปี ๒๕11 และในปี ๒๕1๒ 

คงจะขาดดุลถึง ๕,๒๘๐ ล้านบาท (ดูตารางที่ ๒)
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1๗๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภายใต้หัวข้อ “บริการ” ท่ีปรากฏในดุลการค้านั้น มีอยู่ ๒ 

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัสงครามในเวียดนาม คือ รายจ่ายในการพกัผ่อน

หย่อนใจของทหารอเมริกัน (R&R) และรายจ่ายทางทหารของสหรัฐฯ 

ในประเทศไทย รายรับรวมจาก ๒ รายการนี้ประมาณว่าเพิ่มขึ้นจาก 

๓.๗ ล้านเหรียญอเมริกันในปี ๒๕๐๔ เป็น ๒๕๖.๖ ล้านเหรียญในปี 

๒๕11 แล้วลดลงเหลือ ๒๒๒.๐ ล้านเหรียญในปี ๒๕1๒ คาดว่าเรา

จะขาดรายรบัโดยตรงจาก ๒ รายการนีต่้อไปในอตัราราวปีละ ๕๐ ล้าน

เหรียญใน ๒–๓ ปีข้างหน้านี ้(ดตูารางที ่๓)

การช�าระเงินระหว่างประเทศของประเทศไทยเกินดุลมาทุกปี

ตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ เป็นต้นมา จนกระทั่งสิ้นปี ๒๕11 ในขณะนั้นเรามี

เงินส�ารองสุทธเิป็นทองค�าและเงนิตราต่างประเทศอยูเ่กอืบ ๙๐๐ ล้าน

เหรียญอเมริกัน (เงินส�ารองส่วนราชการมีประมาณ 1,๐๒1 ล้าน

เหรยีญ) ในปี ๒๕1๒ การช�าระเงนิของเราขาดดลุราว ๔๘ ล้านเหรยีญ 

ในปัจจุบันเรามีเงินส�ารองระหว่างประเทศจ�านวนสุทธิ ๘๗.๓๗ ล้าน

เหรยีญ (เป็นเงนิส�ารองส่วนราชการประมาณ ๙๘๕ ล้านเหรยีญ๓ (ดู

ตารางที่ ๒ และ ๔)

สรุปแล้ว เศรษฐกิจของประเทศไทยก่อนปี พ.ศ.๒๕1๐ เจริญ

เติบโตขึ้นในอัตราถัวเฉลี่ย ๗.๓% ต่อปี ในปี ๒๕1๐ อัตราการเพิ่ม

ได้ลดลง แต่ก็กลับฟื้นตัวขึ้นในปี ๒๕11 และ ๒๕1๒ ในด้านการค้า

3 ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้นับรวมเงินประมาณ 1๗.๕ ล้านเหรียญของอเมริกัน

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยถืออยู่ของ Participation Certificates ใน

เงินกู้ที่ธนาคารโลกให้รัฐบาลไทยกู้ เพื่อโครงการเขื่อนผาซ่อมและ

โครงการทางหลวงระยะที่ ๓ หากรวมเงินจ�านวนนี้เข้าในทุนส�ารอง 

จ�านวนเงินส�ารองระหว่างประเทศ (ตัวเลขสุทธิ) จะเป็น ๘๙1 ล้าน

เหรียญ (ของส่วนราชการเป็น 1,๐๐๒ ล้านเหรียญ) คือจะน้อยกว่าปี 

๒๕11 อยู่ ๓1 ล้านเหรียญ (ดูตารางที่ ๕) – ป๋วย
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1๗1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ การค้าขาออกได้ชะงักตัวลงเมื่อไม่นานมานี้ และ

สหรัฐฯ ก็เร่ิมลดการใช้จ่ายเพื่อการทหารในประเทศไทยลง ในขณะ

เดียวกนันัน้การค้าขาเข้ายังคงเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แม้ว่าอตัราเพ่ิมจะช้ากว่า

เดิมก็ตาม เราอาจคาดได้ว่าการช�าระเงินของเราจะขาดดุลต่อไปอีก 

๒–๓ ปีจนกว่าการผลติและการค้าขาออกของเราจะกระฉบักระเฉงขึน้

มาใหม่ คดิแล้วเงนิส�ารองระหว่างประเทศของเราเทยีบเท่ากบัรายจ่าย

เพื่อซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดราว ๘ เดือน และคิดเป็น ๓ เท่าของ

จ�านวนหนี้สาธารณะนอกประเทศคงค้างเมื่อสิ้นปี ๒๕1๒

สมมุติว่าเราไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เด็ดขาดจริงจังภายในระยะ 

๒–๓ ปีข้างหน้านี ้หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอืหากการผลติ การค้าขาออก 

การค้าขาเข้า การออมทรพัย์ และการลงทนุของส่วนรฐับาลและเอกชน

คงด�าเนินไปตามแนวโน้มเช่นทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ล้ว เมือ่สหรัฐฯ ยติุ

การเกี่ยวข้องกับสงครามในเวียดนามตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ก็คาด

คะเนได้ว่าดุลการช�าระเงินกับต่างประเทศที่ขาดอยู่ก็คงจะขาดต่อไป

อีก และไทยเราอาจจะต้องเสียเงินส�ารองระหว่างประเทศไประหว่าง 

๒๕๐–๓๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน ในระยะ ๕ และ ๖ ปีข้างหน้านี้

ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างคนมีกับคนจน

และระหว่างกรุงเทพมหานครกบัส่วนอืน่ๆ ของประเทศกจ็ะทวขีึน้ทกุที

๒.�ข้อเสนอให้จ�ากัดสินค้าขาเข้า
เมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็เป็นธรรมดาที่ว่าคนเราจะต้อง

พยายามที่จะ (ก) เพิ่มรายได้ หรือ (ข) ลดรายจ่าย หรือ (ค) ท�าทั้ง 

๒ อย่าง

ไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือคนธรรมดาก็ตาม การเพิ่มรายได้เป็น

ส่ิงท่ีท�าได้ยากล�าบากกว่าการลดรายจ่ายลง จงึเป็นธรรมดาของผูท้ีเ่ป็น

ข้าราชการทีม่อี�านาจในการบรหิารย่อมจะนกึถงึการควบคุมและจ�ากดั
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สินค้าขาเข้าก่อนนโยบายอื่นๆ การที่จะออกกฎหมายหรือวางระเบียบ

ข้อบงัคบั บงัคบัให้ราษฎรผลิตและส่งของออกมากขึน้นัน้ย่อมท�าไม่ได้ 

วิธีตรากฎหมายขึ้นควบคุมสินค้าขาเข้าจึงท�าได้ง่ายกว่า

สมมุติว่าเรามีความประสงค์จะจ�ากัดสินค้าขาเข้า ก็มีวิธีการให้

เลอืกอยู่หลายวิธทีีจ่ะให้บรรลผุลเหมอืนกนั แต่ผลกระทบกระเทอืนจะ

แตกต่างกัน วิธีที่ผมเห็นว่าเลวที่สุดคือการควบคุมปริมาณสินค้าเข้า 

การห้ามน�าสินค้าบางชนิดเข้าโดยเด็ดขาดนั้นก็ไม่เลวนัก เพราะจะ

ป้องกันการเลือกที่รักมักที่ชังและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ แต่

ประเทศอย่างไทยเรานัน้ วธิกีารใดๆ ทีร่นุแรงเช่นการห้ามน�าเข้าอย่าง

เด็ดขาดนั้น เราไม่ชอบให้บังคับ เราชอบการออมชอมมากกว่า เราจึง

มกัจะหนัมาใช้การจ�ากดัสนิค้าโดยวิธกีารจ�ากดัโควตา การจ�ากัดโควตา

เช่นนี้ในทางปฏิบัติและจากประสบการณ์ในอดีต เป็นการละเมิดหลัก

เกณฑ์ด้านเศรษฐศาสตร์และการค้า เป็นการยุให้เกิดการทุจริต และ

เป็นการเปิดประตูกว้างให้แก่อทิธพิลทัง้ทางการเมอืงและการทหาร ถ้า

หากว่าเมือ่ใดมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องจ�ากดัสนิค้าเข้าจรงิๆ แล้ว ผมเหน็

ว่าควรใช้มาตรการด้านการธนาคารหรือการคลัง คือให้มีการเข้มงวด

ด้านหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อที่ผู้ขายในต่างประเทศให้กับผู้สั่งสินค้า

เข้าของเรา หรอืเพิม่อตัราศลุกากรและภาษีอืน่ๆ ส�าหรับสนิค้าทีน่�าเข้า 

โดยวิธีนี้เราจะสามารถรักษาหลักเกณฑ์อันชอบไว้ได้ ไม่ต้องเป็นห่วง

เรื่องหน้าอินทร์หน้าพรหม

เราจะต้องค�านงึด้วยว่าการจ�ากดัสนิค้าเข้าไม่ว่าจะโดยวธิใีดกต็าม 

มีผลคือ (ก) ท�าให้สินค้าที่ควบคุมนั้นมีราคาแพงข้ึนทันที และ (ข) 

ส่งเสริมให้มีการลักลอบน�าของเข้า

ข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือ สินค้าเข้าประเภทใดเราควรจะ

เสนอให้มีการควบคุมและจ�ากัด เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้คนส่วนมากมักจะ

อ้างตวัเลขรวมของสินค้าขาเข้าท่ีเพิม่ขึน้อย่างน่าตกใจ ในปี ๒๕๐๖ และ 
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๒๕๐๗ ยอดรวมของสนิค้าขาเข้าเพิม่ขึน้ปีละ 11.๓% และในปี ๒๕๐๙ 

และ ๒๕1๐ อตัราการเพิม่เป็น 1๙.๙% (ข้อเทจ็จรงิทีว่่าอัตราเพิม่ของ

สนิค้าเข้าแต่ละปีของปี ๒๕๐๘, ๒๕11 และ ๒๕1๒ ในอตัราประมาณ 

๘% อันเป็นอตัราปกตนิัน้จะไม่ใคร่มใีครเอ่ยถึง) (ดตูารางที ่๖) 

เมือ่เราพจิารณาตวัเลขสถิตโิดยละเอยีดขึน้ก็จะเหน็ว่า สนิค้าขา

เข้าประเภทของทีเ่พิม่ขึน้อย่างผดิสงัเกตในระยะไม่กีปี่มานี ้คอื สนิค้า

ทุนเพิ่มขึ้น ๒๕% ในปี ๒๕๐๖ 1๙.๔% ในปี ๒๕๐๙ และ ๓๒.๓% 

ในปี ๒๕1๐ วัตถุดิบเพิ่มข้ึน ๒๖.๕% ในปี ๒๕๐๗ ๒๕.๘% ในปี 

๒๕๐๙ และ ๒๐.๘% ในปี ๒๕1๐ สินค้าเข้าประเภทเชื้อเพลิงและ

รถยนต์เพิ่มขึ้น ๒๖.๓% ในปี ๒๕๐๙ ส่วนสินค้าเข้าส�าหรับผู้บริโภค

เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยปีละ ๖.๗% ระหว่างปี ๒๕๐๖ และ ๒๕11 

อตัราเพิม่สงูสดุเป็น 11.๘% และ 1๓.1% ในปี ๒๕๐๙ และ ๒๕1๐ 

(ดูตารางที่ ๖ และ ๗)

แล้วอะไรเล่าที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๐๖, ๒๕๐๗, ๒๕๐๙ และ 

๒๕1๐ ซึ่งเป็นปีที่สินค้าขาเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด

ประการแรก สินค้าเข้าประเภททุนตามโครงการช่วยเหลือและ

โครงการเงินกู้ซึ่งตามปกติเข้ามาในราวปีละ 1,๐๐๐ ล้านบาท ได้เพิ่ม

ขึ้นไปอยู่ในระดับ 1,๖๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๐๕ และเกือบ 1,๗๐๐ 

ล้านบาทในปี ๒๕๐๖ แล้วลดลงเป็น 1,๔๖๖ ล้านบาทในปี ๒๕1๐ 

และ 1,๖๗๔ ล้านบาทในปี ๒๕11 (ดูตารางที่ ๘)

ประการที่ ๒ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทยได้

ประสบผลส�าเรจ็อย่างด ีอาจจะดเีกนิไปด้วยซ�า้ในการสนบัสนนุให้ส่วน

เอกชนน�าสนิค้าประเภททนุและวตัถดุบิเข้า ซึง่โดยปกตไิด้รบัการยกเว้น

ภาษสีนิค้าขาเข้า มูลค่าของสนิค้าน�าเข้าประเภทนีซ้ึง่มไีม่ถงึ ๒๕๐ ล้าน

บาทในปี ๒๕๐๖ ได้เพิม่ขึน้เป็น ๒,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕1๐, ๒,๔๐๐ 

ล้านบาทในปี ๒๕11 และยงัคงเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ (ดตูารางที ่๘)
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ประการที ่๓ การก่อสร้างทางทหารของสหรฐัฯ ในประเทศไทย 

ซึ่งเริ่มด้วย 1๖๖ ล้านบาทในปี ๒๕๐๖ เพิ่มขึ้นถึง ๖๔๕ ล้านบาทใน

ปี ๒๕๐๙ และ 1,1๔๔ ล้านบาทในปี ๒๕1๐ และ 1,1๖๕ ล้านบาท

ในปี ๒๕11 รายการนี้เริ่มลดลงในปี ๒๕1๒ (ดูตารางที่ ๘)

การวิเคราะห์ตวัเลขทีก่ล่าวมานีแ้สดงให้เหน็ว่า หากเราต้องการ

จะลดปริมาณสินค้าขาเข้าอย่างจริงจังแล้ว เราจะต้องลดการน�าสินค้า

ประเภททนุและวัตถุดบิเข้า สนิค้าประเภทนีเ้ราหวงัจะใช้ให้เราสามารถ

เพิม่ผลผลติทัง้ทางเกษตรและอตุสาหกรรมได้ ถ้าจะจ�ากดักนัจรงิกน่็า

เสยีดายยิง่นกั การจ�ากดัสนิค้าประเภทบริโภคจะไม่ช่วยให้เราประหยดั

เงินตราต่างประเทศได้มากนัก แต่จะท�าให้สวัสดิภาพของประชาชน

เสื่อมลง และจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ อีกหลายประการ

และแน่นอน การลดสินค้าที่จะน�ามาใช้ในการผลิตโดยไม่เลือก

ประเภทนั้น ย่อมเป็นวิธีการที่ไม่สมควรยิ่งหากรัฐบาลจะท�าเช่นนั้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะมีทางแก้ไขทางด้านสินค้าขาเข้าอย่างไรดี 

แม้ว่าเราจะเลิกค�านึงถึงวิธีการจ�ากัดปริมาณ และวิธีการควบคุมอย่าง 

อื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์เสีย เราก็ยังมีทางอื่นๆ อีกหลายทางจะท�าให้ลด

อัตราเพิ่มของสินค้าเข้าได้

ประการแรก เมือ่การใช้จ่ายทางทหารของสหรฐัฯ ส�าหรบัฐานทพั 

ต่างๆ และ R&R ค่อยๆ ลดลงจนหมดสิน้ไปในทีส่ดุ ดุลการช�าระเงิน

กย่็อมจะปรับตวัเองได้โดยอตัโนมตั ิเมือ่ปรากฏมลีกูค้าทีม่ฐีานะมัง่คัง่

ในลักษณะของทหารอเมริกันท่ีประจ�าอยู่ในฐานทัพต่างๆ ท่ัวประเทศ 

และเจ้าหน้าทีต่ลอดจนครอบครวัทีม่าท่องเทีย่วหรอืมาปฏบิตัหิน้าทีใ่น

ส่วนต่างๆ ทัว่ราชอาณาจักร พ่อค้าของเรากย่็อมพยายามจัดหาสนิค้าที่ 

บคุคลเหล่านัน้เคยใช้สอยมาเสนอขาย คือสนิค้าจากต่างประเทศ ถ้าไม่มี

นักท่องเที่ยวอื่นๆ เข้ามาแทนที่ เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าประเภทนี้ออกไป

แล้ว การเพิม่ของสินค้าเข้าประเภทสินค้าบริโภคก็จะค่อยๆ ลดลงไปเอง
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ประการที ่๒ แม้ว่ารฐับาลควรจะด�าเนนินโยบายส่งเสรมิอตุสาห- 

กรรมต่อไปก็ตาม กเ็ป็นทีเ่หน็ได้โดยชดัแจ้งว่า อตุสาหกรรมบางประเภท

ไม่เป็นประโยชน์แก่เรามากเท่าทีเ่คยคาดคดิ โรงงานประกอบรถยนต์

และโรงงานอ่ืนๆ ทีใ่ช้สนิค้าเข้าเป็นส่วนประกอบเป็นจ�านวนมากโดยมี

มลูค่าของแรงงานและสนิค้าทีผ่ลติภายในประเทศในอัตราต�า่นบัอยูใ่น

ประเภทท่ีกล่าวถึงนี้ อุตสาหกรรมโรงแรมก็ดูเหมือนจะขยายจนถึง

จดุอิม่ตัวแล้ว ส�าหรบัอตุสาหกรรมเหล่าน้ี หากเราเปลีย่นนโยบายจาก

สนับสนุนเป็นเก็บภาษีน�าเข้าแล้ว ก็จะท�าให้เราประหยัดเงินตราต่าง

ประเทศได้หลายล้านเหรียญ ผมเชื่อว่าคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนก�าลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่แล้ว

ประการที ่๓ สนิค้าบรโิภคประเภทถาวรบางประเภท ได้รบัการ

จูงใจจากผู้ส่งออกต่างประเทศด้วยการให้สินเชื่อระยะยาว ผมขอเอ่ย

ถึงสินค้าประเภทรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก เครื่องรับโทรศัพท์ 

และตู้เย็น จ�านวนสนิเชือ่ทีผู่ส่้งออกให้คิดแล้วมากขึน้ทุกปี โดยเพิม่ขึน้

จากราว 1๗ ล้านบาทในปี ๒๕๐๓ เป็น ๙๒๕ ล้านบาทในปี ๒๕11 

การไม่สนับสนนุให้มกีารน�าเข้าของสนิค้าบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่

รถยนต์ส่วนบุคคล จะท�าให้เราสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ได้อย่างเห็นหน้าเห็นหลังทีเดียว (ดูตารางที่ ๙)

ประการที่ ๔ ประเทศไทยท้ังประเทศสามารถแก้ปัญหานี้ด้วย

การประหยัด นี่มิได้หมายความว่าผมจะสั่งสอนให้ประหยัดอย่างที่คน

ใหญ่คนโตหลายๆ คนเคยกล่าวสั่งสอนพวกเราไว้ การประหยัดและ

การซื้อสินค้าไทยนั้น เป็นสิ่งที่พึงประสงค์แน่ แต่การสั่งสอนให้ท�ามัก

จะไม่ได้ผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเมื่อผู้สั่งสอนและคนใหญ่คนโตเอง

กลับไม่ปฏิบัติอย่างที่ตนพร�่าสอนผู้อื่น

ความมธัยสัถ์ในแง่ของเศรษฐศาสตร์มหภาค หมายถงึการออม

ทรพัย์ทัง้ในส่วนเอกชนและส่วนรฐับาล ในส่วนเอกชน ประชาชนแต่ละ
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คนอาจจะออมทรพัย์แล้วน�าไปฝากไว้กบัธนาคาร กบับริษทัประกนัภยั

กับสถาบันการเงินอื่นๆ หรือน�าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม 

ส่วนใหญ่ของเงินออมทรัพย์ส่วนเอกชนมาจากการออมทรัพย์ของ

บริษทัจ�ากดัและห้างหุน้ส่วนในรปูของก�าไรทีส่�ารองไว้ ไม่ได้จ่ายปันผล 

และเงินทุนเล้ียงชีพของบรษัิทและห้างหุน้ส่วน ในส่วนรัฐบาล การออม

ทรพัย์คดิเทยีบคร่าวๆ ได้กบัจ�านวนเกนิดลุของงบประมาณรฐับาล โดย

คดิจากรายได้ของรฐับาลหกัด้วยรายจ่ายประเภทบรหิารของรฐับาล (ซึง่

ไม่นบัรายจ่ายประเภทลงทนุหรอืการพฒันา) ในเศรษฐกิจของประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง เมื่ออัตราการออมทรัพย์มากขึ้นเพียงใด โอกาสที่จะ

ลงทุนและพัฒนาก็ย่อมจะมีมากขึ้นเพียงนั้น ในขณะเดียวกันหากทั้ง

ประเทศออมทรพัย์มากขึน้และใช้จ่ายน้อยลง การลดรายจ่ายก็จะท�าให้

การค้าขาเข้าลดลงด้วย

การออมทรัพย์ของประเทศไทยเท่าที่เป็นมานับว่าน่าพอใจไม่

น้อย คือเพิ่มขึ้นจาก 1๕% ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติในปี ๒๕๐1 

เป็นประมาณ ๒๗% ในปี ๒๕๐๙ ลดลงเป็น ๒๔.๗% ในปี ๒๕1๐ 

และลดลงไปอีกในปี ๒๕11 และ ๒๕1๒ ในขณะที่อัตราการออม

ทรัพย์ของส่วนเอกชนคงอยู่ในระดับสูงสม�่าเสมอ จ�านวนเงินออมของ

รัฐบาลไม่ได้คงที่อยู่ แต่ลดลงในปี ๒๕1๐, ๒๕11 และ ๒๕1๒ (ดู

ตารางที่ 1๐ และ 11)

เพือ่ทีจ่ะจ�ากดัสนิค้าขาเข้ามใิห้เพิม่มากนกั รฐับาลไทยมวิีธีการ

แก้อยูใ่นมอืแล้ว การร่างงบประมาณประจ�าปี จะต้องพยายามให้มเีงนิ

เกินดุลหรือเงินออมจ�านวนพอสมควร หลังจากที่หักรายจ่ายบริหาร

ท่ัวไปของรัฐบาลออกจากรายได้แล้ว หากรัฐบาลสามารถกระเหม็ด 

กระแหม่รายจ่ายบริหารทั่วไปได้ โดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อซื้อรถประจ�า

ต�าแหน่งและสวัสดกิารอืน่ๆ ส�าหรบัข้าราชการทีม่อีภสิทิธ์ิเพยีงไม่ก่ีคน

แล้ว ก็จะเป็นการดี แต่หากเหตุผลทางด้านความสงบเรียบร้อยและ
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การป้องกนัประเทศเป็นเหตใุห้รฐับาลไม่อาจลดรายจ่ายบรหิารได้แล้ว 

รัฐบาลควรจะหาทางเพิ่มรายได้ พูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือ เราต้อง

เพิ่มรายได้โดยการเก็บภาษี กล่าวสั้นๆ ก็คือการเพิ่มภาษีอากรย่อมมี

ส่วนช่วยลดการเพิ่มของสินค้าขาเข้าของประเทศได้

อนึง่ ระบบการเกบ็ภาษีอากรในปัจจบุนัของเรายงัมช่ีองโหว่อยู่

มากในแง่ของความเป็นธรรมในสงัคม หรอืในแง่การกระจายรายได้เป็น

ความจรงิข้อหนึง่ว่าพรเีมยีมข้าวท�าให้ชาวนาต้องเสยีเปรยีบ และกเ็ป็น

ความจริงอีกข้อหนึ่งว่าเรายังมีช่องทางสามารถเก็บภาษีจากคนรวยให้

มากข้ึน เพื่อน�าเงินไปช่วยคนจนให้มากขึ้น การปรับปรุงภาษีที่ดินใน

เมอืง ภาษทีรพัย์สนิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการน�าภาษีมรดกและ

ภาษกีารรับมรดกกลับมาใช้อกี จะท�าให้รฐับาลสามารถทีจ่ะใช้จ่ายเพือ่

ชาวนาและคนจนอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก และโดยวิธีนี้รัฐบาลก็จะสามารถ

ด�าเนินนโยบายที่จะท�าให้ความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนรวยกับ

คนจนลดลงด้วย

สรุปแล้ว เราสามารถจะลดและควรจะลดอัตราเพิ่มของสินค้า 

ขาเข้าลง โดยการท่ีสหรัฐฯ ลดการใช้จ่ายทางทหารลง โดยการพจิารณา

นโยบายส่งเสรมิการลงทนุของเราโดยละเอยีด โดยการควบคมุสนิเชือ่

ส�าหรับการค้าขาเข้า และโดยการด�าเนินนโยบายงบประมาณอย่าง

ฉลาดรอบคอบ

๓.�การเพิม่ผลผลติและการเพ่ิมสินค้าออก
ทางออกทางเดียวเท่านั้นส�าหรับแก้เรื่องยุ่งยากทางเศรษฐกิจ

ของเราได้ถาวรคือการส่งเสริมการผลิตและสินค้าออก

แต่ว่าเราจะผลิตอะไร เราจะพยายามส่งอะไรออก

ในระยะใกล้ เราต้องมุ่งผลิตภัณฑ์ที่เราถนัดและที่ธรรมชาติ
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อ�านวยให้ ในระยะไกล เราต้องพฒันาและปรับปรงุฝีมอืของเราในหลาย

ทิศทางด้วยกัน เพื่อที่จะท�าให้กิจกรรมทางด้านผลิตของเรามีมาก

ประเภทขึ้น และจะได้แสวงดูว่าเราถนัดท�าอะไรได้อีก เพื่อปรับปรุง

รายได้ให้สูงขึ้น และให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้น

ส�าหรับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ในขณะนี้ การเกษตรโดย

เฉพาะอย่างยิ่งการท�านา เป็นค�าตอบในระยะใกล้ อุตสาหกรรมและ

หัตถกรรมได้เติบโตขึ้นด้วยอัตราที่น่าพอใจ แต่ยังคงมีมูลค่าเพียง 

1๕% ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติของเรา และเมื่อเทียบกันแล้วยังคงมี

คนงานในด้านนี้น้อยคน (ดูตารางที่ 1๒)

ความพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมจะต้องด�าเนินต่อไปอย่าง

แน่นอน และนโยบายส่งเสริมควรจะได้เน้นในด้านสนับสนุนสินค้าที่มี

ทางส่งออกได้ แม้ว่ารายได้เป็นจ�านวนเงินโดยเฉลี่ยของกรรมกรใน

อตุสาหกรรมจะสงูกว่าของกสกิร ผมยงัไม่เหน็ด้วยกบัทีบ่างท่านเสนอ

ว่า ให้ชาวไทยเร่งรัดเข้าไปประกอบอุตสาหกรรม การที่อุตสาหกรรม

และหตัถกรรมจะประสบผลส�าเรจ็ในประเทศไทยโดยไม่ท�าให้ประชาชน

ชาวไทยต้องเสียสวัสดิภาพนั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ๒ ประการ 

คือ (1) คนไทยต้องแสวงหาความช�านาญด้านเทคนิคและด้านการ

บริหารให้มากยิ่งข้ึน (๒) เราจะต้องขยายตลาดส�าหรับสินค้าของเรา

โดยการประสานงาน และร่วมมือกันระหว่างประเทศในย่านเดียวกัน 

เง่ือนไข ๒ ประการนีเ้ราจะท�าให้ส�าเรจ็ไม่ได้ในระยะเวลาอนัสัน้

ธรรมชาตอิ�านวยประโยชน์ให้ชาวไทยส่วนใหญ่ในด้านการเกษตร

ทั้งในด้านความถนัดและสภาวะดินฟ้าอากาศ เราควรจะปรับปรุงสิ่งที่

ธรรมชาติกรุณาให้ ให้ดียิ่งข้ึนด้วยการค้นคว้า การส่งเสริม และการ

ให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิ แม้ว่าจะไร้การศกึษา ชาวนาเรากฉ็ลาด

พอที่จะผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการตามราคาเปรียบเทียบของสินค้า และ

เชือ่ฟังค�าแนะน�าและปรกึษาของเจ้าหน้าที ่รฐับาลควรจะเป็นผูน้�าและ
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ผูบ้ริการ รวมทัง้การสร้างระบบอ�านวยความสะดวก (Infrastructure) 

ทางเศรษฐกจิและการป้องกนัอาชญากรรม อนัเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างยิง่

ในเวลาปัจจุบัน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาน้ี รัฐบาลได้มุ่งความสนใจไปในด้าน

การสร้างถนน เพื่อให้ชาวนามีทางติดต่อกับตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น ผม

เชื่อว่ารัฐบาลได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการสร้างถนน แต่

เช่ือว่ารัฐบาลได้เสียเวลาและเงินมากเกินไปในการสร้างโครงการชล- 

ประทานใหญ่ๆ ขึน้พร้อมๆ กนัหลายโครงการเกินไป ข้อนีค้วรจะแก้ไข

ด้วยการเปลี่ยนนโยบาย และพยายามให้ชาวนาได้ใช้น�้าเร็วที่สุดเท่าที่

จะท�าได้ ควรสร้างคแูละคนันาแทนเข่ือนใหญ่ ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรทีต่ัง้ขึน้เมือ่เร็วๆ นีต้ัง้ขึน้ช้าไปประมาณ 1๐ ปี 

แม้ว่าธนาคารนีจ้ะด�าเนินไปด้วยดแีละเป็นประโยชน์ต่อชาวนาอย่างมาก 

แต่ก็จะต้องรีบให้ทันเวลาท่ีเสียไป กรมส่งเสริมการเกษตรก็เพิ่งจะ 

ต้ังขึน้หลังจากชกัช้ากนัเป็นเวลานาน และยงัขาดคนท่ีมคีวามสามารถ

เป็นอย่างมาก ดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุงการศึกษาด้านเทคนิคและ 

การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้มี 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและค้นคว้าพอเพียง การสหกรณ์ตามความหมาย

แท้จริงจะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อให้ชาวนาสามารถ

ควบคุมกจิกรรมและผลผลติของตนให้ดยีิง่ข้ึน เหล่านีค้อืงานทีม่ลี�าดบั

ความส�าคัญอย่างสูงที่เผชิญหน้าเราอยู่

นโยบายด้านข้าวของเราจนกระท่ังทุกวันนี้ เป็นการพยายาม

รกัษาระดบัราคาในประเทศให้ต�า่กว่าราคาตลาดโลก การบรโิภคภายใน

ประเทศเป็นเกณฑ์อันแรกและส�าคัญที่สุดตลอดมา เมื่อมีการปฏิวัติ

ทางการเกษตรเกิดขึ้นเช่นนี้ เราจะต้องเปลี่ยนนโยบายและหันไปเน้น

ทางด้านการส่งออก ดังนั้นควรจะต้องลดพรีเมียมข้าวลง เพื่อให้ข้าว

ไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นด้านการเงินต่อ
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ชาวนาและเพ่ือให้ชาวนาสามารถลงทนุได้มากขึน้ และเพือ่เพิม่ผลผลติ 

ผลสืบเนื่องจากนโยบายใหม่นี้จะปรากฏเป็นการกระจายรายได้ไปสู่

ชาวนาจ�านวนหลายล้านคน รายได้ที่รัฐบาลขาดจากการลดพรีเมียม

คงจะไม่ร้ายแรงอย่างทีค่าดกนั เพราะว่ามวีธิกีารทางการคลงัอกีหลาย

วธิทีีอ่าจน�ามาใช้แทนพรเีมยีมข้าว โดยเฉพาะอย่างยิง่หากพรีเมยีมข้าว

จะลดลงเป็นล�าดับติดต่อกันหลายๆ ปี

เราจะต้องสนใจกบัยาง ปอ และมนัส�าปะหลงัเป็นพเิศษ ในกรณี

ยางพาราควรจะมกีารปรับปรงุการด�าเนนิงานด้านโครงการปลูกยางพันธุ์

ใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การลดหย่อนนโยบายด้านการสงวนป่า 

อาจจะช่วยให้การปลกูใหม่สะดวกข้ึน การบรกิารให้น�า้และการก�าหนด

กฎเกณฑ์และการส่งเสรมิทีเ่ข้มแข็งจะช่วยให้มกีารผลติปอท่ีมคีณุภาพ

สูง ซึ่งจะเป็นหนทางแก้ปัญหาด้านการค้าขาออกของสินค้าชนิดนี้  

การปรับปรุงคุณภาพนั้นเป็น ๙ ใน 1๐ ส่วนของการแก้ปัญหาในด้าน

การตลาด การส่งเสริมปศสุตัว์และอตุสาหกรรมอาหารสตัว์อย่างจรงิจงั 

จะท�าให้ประเทศไทยมีฐานะด้านการผลิตและการขายมนัส�าปะหลงัและ

ข้าวโพดดขีึน้ ความช�านาญทีช่าวไร่ข้าวโพดมอียู ่และการปรบัปรงุการ

เพาะปลูกข้าวโพดในท่ีดินระหว่างฝั่งซ้ายของแม่น�้าเจ้าพระยากับเขต

ตะวนัตกของท่ีราบสงูโคราช ควรจะท�าให้การปรบัปรงุการผลติข้าวโพด

เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

เราจะมทีางอย่างไรบ้างท่ีท�าให้เราสามารถผลติพชือย่างอืน่อย่าง

ใหม่มากขึน้ ผมเชือ่ว่ามทีางท�าได้หลายทาง แต่จะต้องใช้ความพยายาม

ด้านการส่งเสรมิและด้านเทคนคิอย่างเตม็ที ่ผมได้กล่าวถงึเรือ่งโอกาส

ท่ีการปศุสัตว์จะเป็นอาชีพส�าคัญแล้ว และการปศุสัตว์นี้จะเติบโตได้

อย่างรวดเร็ว เมื่อขจัดความมักได้ของบุคคลและอิทธิพลทางการเมือง

ออกไป เรามีปลาและกุ้งในอ่าวไทย (ที่เราหวังว่าอาจจะขุดพบน�้ามัน) 

ซึง่เราจะต้องเพาะพนัธุใ์ห้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ เพือ่เราจะได้ใช้เป็น
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1๘1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

แหล่งหารายได้อันถาวรยืนนาน ชาวประมงของเราได้ปรับปรุงเครื่อง

มือและฝีมือมาเป็นเวลานาน แต่ก็มีความสามารถเพิ่มเพียงแค่บุกรุก

เข้าไปจบัปลาในน่านน�า้ประเทศข้างเคยีงซึง่ท�าให้เกดิเรือ่งอยูเ่สมอ ขอ

ให้เรามาช่วยกันท�าให้ชาวประมงสามารถเดินทางไปได้ไกลออกไปอีก 

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันไพศาลจากท้องทะเลลึก

ถ้าเราสามารถเพ่ิมผลผลิตของชาวนาและชาวประมงของเรา

ผลพลอยได้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างรายได้ของคน

มีคนจนไปด้วย

๔.�จะท�าได้ไหวไหม
ค�าตอบขึ้นอยู่กับว่า เราตั้งใจจะท�าหรือไม่ เพียงใด

ถ้าย้อนหลงัดตูวัเลขในระยะ 1๐ ปีทีผ่่านมา จะเหน็ว่าความคบื

หน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นที่น่าชื่นชม แม้แต่ก่อนปี 

๒๕๐๘ คือก่อนท่ีจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายทางการทหารของสหรัฐฯ เข้ามา 

อตัราการเพิม่ของเรากส็งูถงึ ๖–๘% อยูแ่ล้ว เมือ่ปลายปี ๒๕๐๗ เงนิ

ส�ารองระหว่างประเทศของเรามีมากกว่า ๒ เท่าของปี ๒๕๐๒ สถิติ

และข้อเทจ็จรงิเหล่านีล้บล้างอย่างสิน้เชงิ ซึง่ข้ออ้างของผูท้ีค่ดิว่าประเทศ 

ไทยร�า่รวยขึน้เพราะสงครามเวยีดนาม และเมือ่สงครามนีย้ตุปิระเทศ 

ไทยจะประสบกับความหายนะ

ถ้าระลกึย้อนหลังไปอีกถึงปี ๒๔๙๓ ซึง่เป็นระยะสงครามเกาหลี

ยุติ จะเห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะนั้นคล้ายคลึงกับปัญหาทาง

เศรษฐกิจบางประการในปัจจุบัน กล่าวคือ ในระยะที่การค้ารุ่งเรือง

เนือ่งจากสงครามเกาหล ีราคายางและดบีกุขึน้สงูมาก และไทยยงัเป็น

เจ้าตลาดส�าหรบัสนิค้าข้าวอกีด้วย เป็นเหตุท�าให้เงนิทนุส�ารองเพิม่ขึน้ 

แต่ในทันทีทนัควันเมือ่สงครามสงบ ราคาของยางและดบีกุตกต�า่ ขณะ
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1๘๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เดียวกันพม่าปรากฏตัวกลับมาเป็นผู้ส่งข้าวออกรายใหญ่เช่นเดิม ใน

ระยะแรกหลังจากปี ๒๔๙๓ เงินตราต่างประเทศของไทยลดลงทันที

และท�าท่าลดลงเรื่อยๆ

ข้อแตกต่างกค็อื ในระยะนัน้โครงสร้างของอตัราแลกเปลีย่นของ

เราสับสน เพราะมกีารควบคุมสินค้าเข้าและออก การค้าข้าวเป็นเรือ่งที่ 

รัฐบาลผูกขาด และขณะนั้นมีสินค้าส่งออกที่ส�าคัญเพียง ๔ อย่าง

เท่าน้ัน การเงนิของรฐับาลไม่เป็นระเบียบ กล่าวคอื ทัง้ตัว๋เงนิคลงัและ

พันธบัตรรวมอยู่ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งเดียว หรือกล่าวได้ว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ให้รัฐบาลกู้เงิน บัญชีเงิน

งบประมาณและบัญชกีารคลงักเ็หลวแหลกและล้าหลงั 1๐ ปี เงินทนุ 

ส�ารองในปี ๒๔๙๗ เหลือเพียง ๒๘๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น

แต่จากสภาพยุ่งเหยิงนั้น เราได้กลับผุดขึ้นสู่ความรุ่งเรืองได้อีก

เป็นเวลานานกว่าสิบปี และเราท�าได้โดยไม่ต้องอาศัยการกระท�าแบบ

จ�ากัดหรือหดตัวป้องกันตัว เช่น การจ�ากัดปริมาณสินค้าขาเข้า เราใช้

วิธีอันกล้าหาญ คือ เลิกควบคุม เลิกส�านักงานข้าวของรัฐบาล เลิก

ควบคมุการสง่ยางและดบีุก เลิกควบคมุการสั่งรถยนตเ์ข้ามา เลกิการ

ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงนิหลายอตัรา เลกิแบ่งประเภทสนิค้าขาเข้าต่างๆ 

เราปรับปรุงการคลัง การงบประมาณ การภาษีอากร ตลอดจนการ

บริหารราชการแผ่นดนิให้ทะมดัทะแมงขึน้ และให้มปีระสทิธิภาพดีขึน้ 

เราท�านุบ�ารุงประชาราษฎร์ด้วยการสร้างถนน สร้างการชลประทาน 

บรูณะการรถไฟ และการท่าเรอื บ�ารงุการเกษตรและปราบปรามโจร

ผูร้้ายให้ราษฎรมัน่ใจอยูใ่นความปลอดภยัแห่งชวีติและทรพัย์สนิของตน 

เราก�าหนดระบบเศรษฐกจิและการค้าอย่างเสรแีละไม่เลอืกทีร่กัมกัทีชั่ง

เราจะใช้วิธีการแบบเดียวกันแก้ปัญหาปัจจุบันได้ส�าเร็จหรือไม่ 

ข้อนี้ส�าคัญอยู่ที่เงื่อนไขข้อหนึ่ง กล่าวคือ การด�าเนินงานและนโยบาย

ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ต้องทะมดัทะแมงมปีระสทิธภิาพ ปัจจบุนั
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1๘๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

การบริหารเศรษฐกิจและการคลังของรัฐบาลเองก็มีลักษณะเลือนราง

พร่าไปหมด การวางแผนทางเศรษฐกิจตลอดจนการด�าเนินงานจับ

ประเด็นได้ยาก ตัวอย่างเช่น ถ้าจะเอ่ยถึงการปรับปรุงการท�านาก็มี

กระทรวงถึง ๔ กระทรวงท่ีเกีย่วข้อง (คอื กระทรวงพฒันาฯ กระทรวง

เกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และส�านักนายกรัฐมนตรี) และกรมอีก

ประมาณ ๘ กรม จากหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ มีค�าแถลงของ 

ปลดักระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่าการปรับปรุงการเกษตรไม่ได้อยูใ่นความ 

รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ เพราะกระทรวงเกษตรฯ ไม่มอี�านาจ

รับผิดชอบเรื่องดินและน�้า

ฉะนั้นการวางระบบงานของรัฐบาลใหม่อย่างรีบด่วนจึงเป็น

ความจ�าเป็นยิ่ง รัฐมนตรีอาวุโสท่านใดท่านหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีไว้

เนื้อเชื่อใจควรจะได้รับมอบให้มีอ�านาจเต็มที่ในการควบคุมและรับผิด

ชอบเกี่ยวกับการประสานงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลทุกฝ่าย

ปัญหานี้พวกเราก็ทราบกันอยู่แล้ว และบรรดาท่านผู้ใหญ่ในวง

ราชการก็ทราบกันอยู่แก่ใจแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ในสภาก็มีการอภิปรายให้

ปรับปรุงทบวงกรมต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ และรัฐบาลก็รับรองว่าจะ

ด�าเนินการในเร่ืองนี้ต่อไป พวกเราก็ได้แต่ภาวนาขอให้รัฐบาลท�าจริง

และประสบความส�าเร็จโดยรวดเร็ว

ท่านประธานที่เคารพ เมื่อท�าการแก้ไขเรื่องนี้แล้ว ผมเชื่อว่า

อนาคตของเศรษฐกิจไทยเราจะไม่มืดมนแน่ เราเคยเผชิญปัญหายาก

ยิ่งกว่านี้ และเราก็ขจัดได้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

บ้าง แต่ส่วนใหญ่ท�าด้วยฝีมอื น�า้พกัน�า้แรงของพวกเราคนไทยเอง ผม

แน่ใจว่าเราจะท�าได้อีก ฉะน้ันจึงขอเสนอแก่ท่านทั้งหลายว่า อนาคต

เศรษฐกจิของไทยเราควรจะแจ่มใสรุง่โรจน์ และถ้ารฐับาลท�าจรงิ อนาคต

เศรษฐกจิของไทยเราย่อมแจ่มใสรุง่โรจน์แน่นอน
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1๘๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตัวเลขที่อ้างถึงในบทความ�

“เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต”

๑.�อัตราเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ปี อัตรำเพิ่มแต่ละปี (รำคำคงที่)

๒๕๐1–๒๕๐๕

๒๕๐๖–๒๕๐๙

๒๕1๐

๒๕11

(อัตราเฉลี่ย) ๖.๐%

(อัตราเฉลี่ย) ๘.๙%

๔.๖%

๘.๕%

๒.�ดุลการค้าและการช�าระเงิน
(ล้านบาท)

๒๕๐๔ ๒๕๑๑ ๒๕๑๒

สินค้าออก–สินค้าเข้า (สินค้า) 

บริการ (สุทธิ) 

ดุลสินค้าและบริการ

ดุลการช�าระเงิน (ขาดดุล– )

– ๒๖๙ 

+ ๓๒๐

+ ๕1

+ 1,๖๕๕

– 1๐,๕๗๓

+ ๖,1๔๘

– ๔,๔๒๕

+ ๔๔๗

– 11,๒๕๐

+ ๕,๙๗๐

– ๕,๒๘๐

– ๙๙๗

๓.�การใช้จ่ายทางทหารและ�R&R�ของสหรัฐฯ
(ล้านบาท)

๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑ ๒๕๑๒

R&R – – – – – ๒1๓ ๓๖๖ ๔๒๐ ๔1๖

การใช้จ่ายทางทหาร ๗๗ ๒๐๕ ๓๖1 ๔๓๙ ๙๒๒ ๒,๕๘๒ ๔,1๐๗ ๔,๙1๘ ๔,๒๐๐

รวม ๗๗ ๒๐๕ ๓๖1 ๔๓๙ ๙๒๒ ๓,๗๙๕ ๔,๔๗๓ ๕,๓๓๘ ๔,๖1๖

คิดเป็น 

ล้านเหรียญอเมริกัน ๓.๗ ๙.๘ 1๗.๓ ๒1.1 ๔๔.๓ 1๘๒.๔ ๒1๕.๐ ๒๕๖.๖ ๒๒๒.๐
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1๘๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

๔.�เงินส�ารองระหว่างประเทศ

(ล้านเหรียญอเมริกัน)

สิ้นระยะ ส่วนรำชกำร ส่วนธนำคำรพำณชิย์ (สทุธ)ิ รวมสุทธิ

๒๔๙๒

๒๔๙๓

๒๔๙๔

๒๔๙๕

๒๔๙๖

๒๔๙๗

๒๔๙๘

๒๔๙๙

๒๕๐๐

๒๕๐1

๒๕๐๒

๒๕๐๓

๒๕๐๔

๒๕๐๕

๒๕๐๖

๒๕๐๗

๒๕๐๘

๒๕๐๙

๒๕1๐

๒๕11

๒๕1๒

๒๒1

๒๙๒

๓๖1

๓๕1

๓๐๗

๒๘๒

๓๐๔

๓1๘

๓๒๔

๓๐๙

๓1๙

๓๗1

๔๕๔

๕๒๓

๕๗๖

๖๖๐

๗๓๙

๙๒๔

1,๐๐๘

1,๐๒1

๙๘๕

+ ๔

ไม่มีตัวเลข

”

+ ๒

+ ๕

+ ๗

+ ๕

– ๒

– ๓

– ๗

– 1๐

– 1๘

– ๒1

– ๒๘

– ๓๖

– ๕1

– ๔๘

– ๗๔

– 1๐๘

– ๙๙

– 111

๒๒๕

ไม่มีตัวเลข

”

๓๕๓

๓1๒

๒๘๙

๓๐๙

๓1๖

๓๒1

๓๐๒

๓๐๙

๓๕๓

๔๓๒

๔๙๕

๕๔๐

๖๐๙

๖๙1

๘๕๐

๙๐๐

๙๒๒

๘๗๔
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1๘๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๕.�การเปลี่ยนแปลงของเงินส�ารองระหว่างประเทศ�

���ในปี�๒๕๑๒

(ล้านเหรียญอเมริกัน)

(รวมหลักทรัพย์ของธนาคารโลกไว้ในเงินส�ารองส่วนราชการ)

สิ้นปี ๒๕๑๑ สิ้นปี ๒๕๑๒ กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี

ส่วนราชการ

ส่วนธนาคารพาณชิย์ (สทุธ)ิ

รวมสุทธิ

1,๐๒1

– ๙๙

๙๒๒

1,๐๐๒

– 111

๘๙1

– 1๙

– 1๒

– ๓1

๖.�อัตราเพิ่มของสินค้าเข้า

(ส่วนร้อย)

ประเภท ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑

สินค้าผู้บริโภค

วัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบ

สินค้าทุน

อื่นๆ 

1.๓

1๐.๘

๒๔.๙

๙.๔

๘.๒

๒๖.๕

๔.๖

1๔.๗

๕.๖

1๖.๖

1๒.๖

๐.๒

11.๘

๒๕.๘

1๙.๔

๒๖.๓

1๓.1

๒๐.๘

๓๒.๓

1๐.๓

๐.๒

๓.๔

1๒.๘

1๗.1

รวม 11.๓ 11.๓ ๘.๓ 1๙.๙ 1๙.๙ ๘.๖

๗.�สินค้าเข้าแยกตามประเภท
(ล้านบาท)

ประเภท ๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑

สินค้าผู้บริโภค

วตัถดุบิและกึง่ฯ

สินค้าทุน

อื่นๆ 

๓,๖๒๔

1,๕๗๗

๒,๓๖๗

๒,1๔๗

๓,๙๗1

1,๗๙๗

๒,๕๔๘

๒,1๔๙

๓,๘๔๗

1,๗๘๗

๓,๒๔๘

๒,๖๒๒

๓,๘๙๖

1,๙๘๐

๔,๐๕๖

๒,๘๗๐

๔,๒1๕

๒,๕๐๔

๔,๒๔๒

๓,๒๙๓

๔,๔๔๔

๒,๙๒๙

๔,๗๗๕

๓,๒๘๕

๔,๙๖๘

๓,๙๘๗

๕,๗๐1

๔,1๔๘

๔,๖1๙

๔,๔๕๓

๗,๕๔๓

๔,๕๗๓

๕,๖๓1

๔,๖๐๖

๘,๕11

๕,๓๕๕

รวม ๙,๖๒๕ 1๐,๒๘๗ 11,๐๕๔ 1๒,๘๐๓ 1๔,๒๕๔ 1๕,๔๓๓ 1๘,๕๐๔ ๒๒,1๘๘ ๒๔,1๐๓
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๘.�สินค้าเข้าประเภททุนและวัตถุดิบเนื่องจาก�

���การช่วยเหลือและการทหาร
(ล้านบาท)

๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑

สินค้าช่วยเหลือ ๖๗๓ ๓๒๖ ๕๒๐ ๘1๓ ๔๖๘ ๔๘๒ ๖๐1 ๗๖๖ ๘๒๙

สินค้าตามโครงการ 

เงินกู้ของทางการ

๕๕๙ ๗๔๔ 1,1๐๗ ๘๗1 ๘๖๓ ๖๘๖ ๕๖๗ ๗๐๐ ๘๕๕

สินค้าที่กิจการได้รับ 

การส่งเสริมน�าเข้า

– – – ๒๔๘ ๓๒๕ 1,๒๐๒ 1,๔๕1 ๒,๐1๒ ๒,๔๐๗

สินค้าเข้าจากการก่อสร้าง 

ทางทหารสหรัฐฯ

– – – 1๖๖ 1๖๖ ๒๗๐ ๖๔๕ 1,1๔๔ 1,1๖๕

รวม 1,๒๓๒ 1,๐๗๐ 1,๖๒๗ ๒,๐๙๘ 1,๘๒๒ ๒,๖๔๐ ๓,๒๖๔ ๔,๖๒๒ ๕,๒๕๖

คิดเป็นส่วนร้อย 

ของสินค้าทุนและวัตถุดิบ

๓1.๒ ๒๔.๖ ๓๒.๓ ๓๔.๖ ๒๗.๐ ๓๔.๓ ๓๔.๘ ๓๙.๐ ๔๐.๓

๙.�สินค้าเข้าผ่อนช�าระของเอกชน*
(ล้านบาท)

๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑

รถบรรทุก รถโดยสาร รถนั่ง 1๗ ๗๓ 1๗๒ 1๖1 ๒๙๗ ๒11 ๓๒๘ ๔๘1 ๙๒๕

แทรกเตอร์ – ๔ ๔ ๓๖ ๗๘ ๙๙ 1๔๒ ๒๕๘ ๒๐๒

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ๔๖ ๙1 1๒๙ ๓ ๒๓๒ ๖๗ ๘1 1๔๖ ๘๐

อื่นๆ ๒๔ ๖ ๒๐ ๖ ๖ ๔ ๕๗ 11๙ 1๒1

รวม ๘๗ 1๗๔ ๓๒๖ ๒๐๖ ๖1๓ ๓๘1 ๖๐๘ 1,๐๐๔ 1,๓๒๘

* ไม่รวมสินค้าที่น�าเข้าแบบผ่อนช�าระโดยกิจการที่ได้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๐.�จ�านวนเกินดุลของรัฐบาล
(ล้านบาท)

๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑

รายได้ ๖,๗๗๘ ๗,๔๔๙ ๘,๐๐๒ ๘,๘1๘ ๙,๙๕๗ 11,๓๔๔ 1๒,๙๐1 1๔,๗๘๐ 1๖,๘๙๐

รายจ่ายบริการทั่วไป 

ของรัฐบาล ๕,๕๐๖ ๖,1๔๓ ๖,๕๔๘ ๗,๓๒๖ ๘,1๗๗ ๘,๘๕๙ ๙,๘๒๗ 11,๕๓๖ 1๔,๔๘๕
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(ล้านบาท)

๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑

รายได้ 

เกินรายจ่ายบริการ 1,๒๗๒ 1,๓๐๖ 1,๔๕๔ 1,๔๙๒ 1,๗๘๐ ๒,๔๘๕ ๓,๐๗๔ ๓,๒๔๔ ๒,๔๐๕

อตัราเพิม่ของจ�านวน

เกินดุล (ส่วนร้อย) ๖๕.๔ ๒.๗ 11.๓ ๒.๖ 1๙.๓ ๓๙.๖ ๒๓.๗ ๕.๕ – ๒๕.๙

๑๑.�การออมทรัพย์
(ล้านบาท)

๒๕๐๑ ๒๕๐๒ ๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ๔๗,๐๒1 ๕๐,๓๐๙ ๕๕,๗1๗ ๕๙,๘๗๖ ๖๕,๒๐๙ ๖๘,๙๒1 ๗๓,๗๓๐ ๘1,๒๗๔ ๙๖,๘๐๓๐ 1๐๕,๖๓๔

การออมทรัพย์ ๗,๐๓๙ ๘,๒๘๗ ๙,๙๒๐ 1๐,๖๗๖ 1๒,๓๓๕ 1๒,๗๙๘ 1๔,๒๘๙ 1๗,๖๐๙ ๒๖,๓๖๔ ๒๖,1๓๓

การออมทรัพย์ 

คิดเป็นส่วนร้อยของ 

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ 1๕.๐ 1๖.๕ 1๗.๘ 1๗.๘ 1๘.๙ 1๘.๖ 1๙.๔ ๒1.๗ ๒๗.๒ ๒๔.๗

๑๒.�อุตสาหกรรมและหัตถกรรมและการเกษตร�

�����ค�านวณตามราคาคงที่
(ล้านบาท)

๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ๗,๐๗๓ ๗,๔๓๗ ๘,๖1๗ ๙,๗๘๐ 11,๔๖๗ 1๒,๔๖๘ 1๓,๙๐๓

อัตราเพิ่ม ๒.๘ ๕.1 1๕.๙ 1๓.๕ 1๗.๒ ๘.๗ 11.๕

อุตสาหกรรมและหัตถกรรมคิดเป็น 

ส่วนร้อยของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ 11.๔ 11.๔ 1๒ 1๒.๙ 1๓.๙ 1๓.๖ 1๔.๔

การเกษตร ๒๓,๗๔๘ ๒๔,๓๐๗ ๒๖,๔๗๓ ๒๖,๖๔๕ ๒๗,๔๐๙ ๓๐,๙๐๗ ๒๘,๔๒๓

อัตราเพิ่ม ๔.๕ ๒.๓ ๘.๙ ๐.๖ ๒.๙ 1๒.๘ – ๘.๐

การเกษตรคิดเป็นส่วนร้อย 

ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ๓๘.๔ ๓๗.๓ ๓๗.๐ ๓๕.1 ๓๓.๒ ๓๓.๗ ๒๙.๕

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ๖1,๘๗๕ ๖๕,๒๐๙ ๗1,๖๓๔ ๗๕,๙๕1 ๘๒,๖๖๒ ๙1,๘๐๒ ๙๖,๒๖๙
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การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕1๓

หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดนั้นในวันนี้ คือ “การเงิน

และการพัฒนาเศรษฐกิจ” ให้พูด 1๔.๓๐–1๕.๓๐ น. และมีซักถาม 

1๕.๓๐–1๖.๓๐ น. ผมจะขอปรับนิดหนึ่ง คือเวลานี้จะเป็น 1๕.๓๐ 

หรือไม่ก็แล้วแต่เถอะ แต่ผมจะพูดเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมง และขอให้

ท่านซักถามจนถึงเวลา 1๕.๐๐ น. ตามก�าหนด เหตทุีผ่มจะพูดน้อยน้ัน

เพราะเหตุว่าหัวข้อของผมนี้เรื่องการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เท่า

ที่ได้ดูจากรายการประชุมทางวิชาการครั้งนี้มาแล้ว นอกจากเรื่องของ

รัฐมนตรีบุญชนะ อัตถากร กับท่าน ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช กับ ม.ร.ว. 

คึกฤทธิ์ ปราโมช กับเรื่องการขนส่ง นอกนั้นเป็นเรื่องเงินทั้งนัน้ เมือ่

วันพุธก็มีเรื่องการให้สินเชื่อแก่ธนาคารการเกษตร ต่อมาสหกรณ์

การเกษตร ต่อมามแีหล่งทนุพฒันาเกษตร ต่อมาให้สนิเชือ่การเกษตร

และสหกรณ์ ต่อมาผลวิจัยการให้สนิเชือ่บางประการและความต้องการ

สินเชื่อของกสิกรไทย Technology กับความต้องการใช้สินเชื่อเพื่อ

การเกษตร การระดมทนุเพือ่สนิเชือ่การเกษตร นโยบายการเงนิและ

การคลงัทีม่ผีลกระทบต่ออปุทานสนิเชือ่การเกษตร เรื่องเงินมันชักจะ

เฟ้อเกินไปในการประชุมคราวนี้ 

นอกจากผมจะขอจ�ากัดการอภปิรายเรือ่งการเงนิกับการพฒันา

เกษตรแล้ว ผมยังอยากจะขอพูดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน เพื่อให้การ
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บรรยายของผมสั้นๆ ได้ตามประสงค์ ผมจะขอยกเรื่องการเงิน เพื่อ

เป็นการฉลองศรทัธาของผูท้ีต่ัง้หัวข้อมาแล้ว คอืสมมตุว่ิาเราจะใช้เงนิ

ให้มากขึน้ และสมมุตเิอาว่าเงนิท่ีเราจะมาใช้เพือ่สนิเชือ่การเกษตรอะไร

ต่างๆ นีเ่ป็นประโยชน์ทัง้สิน้ ซ่ึงถงึแม้ว่าน่ีเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก ท่าน

ทัง้หลายคงจะได้ยนิได้ฟังมาแล้ว คอืสมมติุว่าเราจะใช้เงนิให้มากขึน้ วธีิ

ทีจ่ะให้เงนิเป็นประโยชน์ดอีย่างท่ีว่า เราจะไปเอาเงนิมาจากไหน รฐับาล

จะเสนอให้เกบ็ภาษีร ึรฐับาลกถ็กูด่า รฐับาลจะเสนอกูเ้งนิมาร ึรฐับาล

ถกูด่า จะให้ธนาคารชาตพิมิพ์เงนิขึน้มาใช้กนัฟรีๆ  รึ คนท่ีเรยีนมาจาก

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คงรู้

แน่ว่ามันจะท�าให้เกิดเงินเฟ้อ เพราะฉะนั้นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ต้องด่ารัฐบาลเอาแน่ ท�าอะไรก็ถูก

ด่า ผลสดุท้ายคณุจะให้รฐับาลเอาเงนิมาจากไหน เพือ่ทีช่่วยการเกษตร 

เอามายังไงกัน 

ค�าตอบกค็อืว่า เมือ่ถกูด่ากด่็าไป ในบางกรณกีจ็�าเป็นทีจ่ะต้อง

ถกูด่า ถ้าหากว่าเราท�าถูกต้องแล้ว ถึงถูกด่ากช่็าง ข้อนีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญั 

เพราะฉะนั้นผมจึงจะเสนอว่า ในการที่รัฐบาลจะด�าเนินการพัฒนาไป

นัน้ถ้ารัฐบาลไม่กล้าเผชิญต่อความจริงในข้อทีว่่า ถ้าไม่เก็บภาษก็ีต้องกู้ 

ถ้าไม่กูก้ต้็องเกบ็ภาษี หรือมฉิะนัน้กจ็�าเป็นท่ีจะต้องให้เงนิเฟ้อซึง่อาจจะ

มีผลร้าย เพราะฉะนั้นในบางกรณีก็จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บภาษี

อากรให้พอสมควรเพือ่จะได้กูน้้อยหน่อย และเพือ่จะได้พมิพ์ธนบตัรไม่

ให้มากจนเกนิไปนกั ท�าทัง้ ๓ อย่างนีล้ะก ็ผมกว่็ามนัได้สมดลุกัน เพราะ

ฉะนัน้เรือ่งการหาเงนิเพือ่มาใช้ในการพฒันาเศรษฐกจินีเ้ป็นเรือ่งจ�าเป็น

ท่ีผมอยากจะขอย�า้อีกข้อหนึง่กค็อืว่า การพฒันาเศรษฐกจิมอียู่ 

๒ ด้านท่ีส�าคัญๆ ด้านหนึ่งคือท�าให้ผลิตผลเพิ่มข้ึนทางเกษตร ทาง

อุตสาหกรรม ทางการค้า ทางอะไรต่างๆ ท�าให้เรามีสินค้าและบริการ

เพิ่มขึ้นหรืออย่างที่เราเรียกกันตามภาษาทางเทคนิคว่า GNP คือราย
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ได้ประชาชาติสูงขึ้น นั่นด้านหนึ่ง 

แต่อกีด้านหนึง่รัฐบาลหรือผูค้งแก่เรียนนีไ้ม่ควรท่ีจะเพิกเฉย คอื

การแบ่งสรรเงินได้ระหว่างส่วนต่างๆ ในประเทศทุกวันนี้เรารู้กันดีอยู่

ว่า กรุงเทพฯ และภาคกลางนัน้มรีายได้สงูกว่าส่วนเฉลีย่ปานกลาง เรา

รู้กันดีกว่า ภาคใต้และภาคเหนือนั้นหย่อนกว่ากรุงเทพฯ และรายได้

เฉลีย่ของคนในภาคเหนอืและภาคใต้ต�า่กว่าภาคกลาง และต�า่กว่าส่วน

เฉลี่ย ยิ่งภาคอีสานยิ่งแล้วใหญ่ และมิหน�าซ�้านอกไปจากนั้น ความ

ก้าวหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าอัตราการเพิ่มรายได้ประชาชาตินั้น ยิ่ง

คนไหนจนยิง่เพ่ิมช้า ยิง่คนไหนรวยยิง่เพิม่สงู นีเ่ป็นธรรมดาอยู ่เพราะ

ฉะนัน้ผมจึงยนิดทีีไ่ด้ฟังนโยบายของรฐับาลว่าต่อไปนี ้รฐับาลนอกจาก

จะขยายผลผลิตให้ทั่วทั้งประเทศแล้ว ยังพยายามท่ีจะเพ่ิมรายได้ของ

ผู้ท่ีมีรายได้ต�า่ให้สงูพอถึงให้เสมอภาคกนั ท�าให้ช่องว่างระหว่างคนรวย

กับคนจนนั้นให้แคบเข้าๆ ข้อนี้ท�าได้ยาก พูดง่าย แต่เท่าที่ประกาศมา

แล้วผมยังรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ท�าเท่าไร มีก็เร่งรัดพัฒนาชนบท พัฒนา

ภาคอะไรต่างๆ แต่ผลที่ได้มานั้นก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นจริงเห็นจัง 

แต่ใครๆ ก็รู้ ถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์เพียงปี ๓ ก็พอรู้ ถ้า

ใครได้เรยีนเรือ่งการคลงัสกันดิว่า วธิง่ีายทีส่ดุทีจ่ะพยายามให้ดทีีส่ดุก็

คือเกบ็ภาษีให้มากจากคนมี และเก็บภาษีให้นอ้ยจากคนจน แล้วก็เอา

เงินที่เก็บภาษีได้จากคนมีและคนจนเอามาระดมอุดหนุนคนจนให้เขา

ท�างานให้มรีายได้สงูขึน้ นีเ่ป็นหลกัการทีค่วรจะท�า แต่เท่าทีป่รากฏอยู่

ทุกวนัน้ีผมรูส้กึว่าผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในการภาษอีากรและงบประมาณ 

มักจะย่อท้อต่อการถูกด่า เลยไม่เก็บภาษี และเพราะฉะนั้นเมื่อไร

นโยบายอนันีท้ีเ่กีย่วกบัพฒันาเศรษฐกจิว่าให้รายได้ทัว่ถงึกันจะเป็นไป

ได้ ภาษีชนิดที่ควรจะเก็บที่ส�าคัญที่จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการท่ี

จะเก็บมาจากคนมั่งมีแล้วก็เอาไปให้ถึงคนจนนั้น ที่ส�าคัญที่สุดก็เห็น

ได้ง่ายชัดๆ ก็คือภาษีมรดก และการรับมรดกคนตาย ถ้าเขาไม่มี เรา
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ก็อย่าไปเก็บเขา ถ้าเขามีเหลือให้ลูกหลานของเขา ลูกหลานก็ได้ฟรีๆ 

ถ้าพดูไปแล้วเราเกบ็เขามากไ็ม่เดือดร้อนแก่ลกูหลานของเขาเท่าไร นีเ่ป็น

ของน่าจะท�าต่อไป ส่ิงท่ีควรจะเกบ็เพิม่ขึน้ก็คือภาษทีรัพย์สนิ จะเก็บได้

มากมาย แล้วกจ็ะเป็นประโยชน์ในหลายเรือ่งรวมทัง้การพฒันาเศรษฐกจิ 

การห้ามไม่ให้ราคาทีด่นิสงูขึน้ ทกุวันนีเ้ราเกบ็ในพระนคร เช่น ในเขต

เทศบาลกด็ ีเราเกบ็ภาษีทรัพย์สนิน้อยไป ผมไม่พดูถึงภาษท่ีีดนิส�าหรบั

การเกษตร ผมพูดถึงภาษีที่ดินอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ภาษีที่อยู่อาศัย 

ผมขอยกตัวอย่างไม่ต้องใครกไ็ด้ ผมเอง ผมมบ้ีานอยูซ่อยอารย์ีมทีีด่นิ

ซึง่เป็นของผม ซ้ือแล้วช�าระเงนิเรียบร้อยแล้วประมาณ 1 ไร่ เทศบาล

เก็บภาษีผมปีละ ๒๐๐ บาท เป็นการหมิ่นประมาทกันตรงๆ ควรจะ

เกบ็ให้มากกว่านี ้และควรจะเกบ็คนอืน่ให้มากกว่า และกเ็อาไปใช้ท�า

ถนนหนทางให้ดกีว่านี ้แต่เหลว ไม่ได้ท�าให้มกีารพฒันาเศรษฐกจิเลย

หัวข้อที่ ๒ ในเรื่องการเก็บภาษีพรีเมียม และนโยบายการค้า

ข้าว ทุกวันนี้เราก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่า การค้าและการช�าระเงินเราขาดดุล 

ใครๆ กเ็อะอะกนัว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าอย่างนัน้อย่างนี ้วธีิแก้มอียูห่ลาย

ประการ แต่ส่วนมากเราเจาะจงลงไปในท�านองที่จะให้ตัดลดสินค้า 

ขาเข้าลง ถึงกระนั้นก็ไม่เป็นไร คือให้ใช้สินค้าให้ถูกต้องก็แล้วกัน วิธี

ให้ลดสินค้าขาเข้าเป็นวิธีที่ดีและควรจะใช้อยู่หลายวิธี ส่วนมากเรามัก

จะใช้วธิอีย่างง่ายเข้าว่า คอืห้ามไม่ให้เข้ามาเว้นแต่จะได้รบัอนญุาต ถ้า

หากจะใช้วิธีห้ามน�าเข้ามานอกจากจะได้รับอนุญาตแล้ว การอนุญาต

กเ็ป็นไปตามอ�าเภอใจของเจ้าพนกังาน และยงัเป็นไปตามอ�าเภอใจของ

ผู้ที่สามารถใช้อิทธิพลเขียนจดหมายถึงเจ้าพนักงาน บีบบังคับให้ให้ใบ

อนญุาต เป็นการจะท�าให้เกดิความเสยีหาย ทีผ่มพูดนัน้หมายความว่า

อย่าเลย ถ้าจะใช้วิธีห้ามน�าเข้า โดยวิธีผมเรียนมาเมื่อตะกี้นี้ แต่มีวิธี

ที่จะจ�ากัดในการน�าสินค้าขาเข้ามาอีกหลายวิธี แล้วสินค้าประเภทใด 

ท�าการจ�ากัดด้วยวิธีใดนั้น ผมมีข้อเสนอละเอียดได้พูดไว้เม่ือคืนนี้ที่
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สยามสมาคม จะไม่ขอน�ามาพดูซ�า้ ส�าหรบัท่านทัง้หลายท่ีมคีวามสนใจ

กรุณาหาอ่านได้ในนิตยสาร วิทยาสารปริทัศน์ ที่เขาได้จัดแปลมาเป็น

ภาษาไทย ฉบับวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์นี้ ผมจะขอพูดอย่างเดียวว่า 

เคร่ืองมอืในการประหยดัและในการทีจ่ะกนัไม่ให้สนิค้าขาเข้ามามากๆ 

นัน้อยูใ่นก�ามอืของรัฐบาล กล่าวคอืรัฐบาลใช้นโยบายการคลงั นโยบาย

งบประมาณไปในท�านองที่จะมีการประหยัด และมีการออมทรัพย์ของ

รัฐบาลเอง หมายความว่าเงนิรายจ่ายประจ�านัน้จะต้องต�า่กว่า หรือราย

จ่ายบริหารจะต้องต�่ากว่ารายได้ภาษีอากรแล้วเป็นส่วนหนึ่ง แล้วเอา

ส่วนหนึง่ทีป่ระหยดันัน้ไปลงทนุพร้อมกบัเงนิกูท้ีไ่ด้มา ถ้าท�าได้เช่นนีก้็

เท่ากับว่างบประมาณของรัฐบาลจะอยู่ในสภาพว่าจะท�าให้บุคคลทั้ง

หลายนี้มีรายได้พอสมควรและซ้ือของเข้ามาพอสมควร นี่เป็นวิธีท่ี

ประหยดั ทีร่ฐับาลจะประหยดัเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนเพือ่ทีจ่ะได้

สามารถควบคุมให้สินค้าขาเข้าเข้ามาพอประมาณ การประหยัดเช่นนี้

มันก็กลับมาเรื่องภาษีอากรอีก

แต่ทีน้ีผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพรีเมียมข้าว และเรื่องข้าวนั้น

อยากจะพูดในท�านองที่ส่งเสริมสินค้าขาออก ทุกวันนี้เราก็ทราบแล้ว 

เรื่องที่เขาเรียกกันว่าปฏิวัติเขียว (Green Revolution) พูดถึงเรื่องข้าว

มหัศจรรย์ซึ่งบันดาลให้มีผลผลิตสูง จนกระทั่งประเทศต่างๆ สามารถ

จะผลิตข้าวได้ทั้งที่เคยซื้อเราและก็เคยส่งออก เขาก็ส่งได้มากขึ้น ใน

กรณีนีเ้รามสีนิค้าข้าวซึง่เป็นหลกันีเ้รามอียูพ่อสมควร และเราควรทีจ่ะ

ขายได้ เราก็ควรจะเปลี่ยนนโยบายเสีย นโยบายเรื่องข้าวของรัฐบาล

ในปัจจุบัน จนกระทั่งดั้งเดิมมาถึงปัจจุบันนี้ พิจารณาแต่ในแง่การ

บริโภคภายใน เราหาได้ค�านึงถึงการส่งออก การส่งออกหาเป็นความ

ส�าคัญไม่ การส่งออกนั้นเป็นเรื่องที่ ๒ เราต้องมีข้าวให้พอกินใน

ประเทศเสียก่อน และไม่ใช่ให้แต่มีข้าวพอกินเท่านั้น เรายังต้องมีข้าว

ชนดิท่ีราคาถกู ไม่ใช่ถกูธรรมดา ถูกเท่ากบัครึง่หนึง่ของราคาในตลาด
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โลกนัน้ เราพงึเลง็ไปในท�านองแตกต่างระหว่างข้าวภายในกบัข้าวนอก

ในท่ัวโลก แตกต่างกนัอาจไม่ใช่ ๕๐% หรอก อย่างน้อยก ็๓๐% ส่วน

ท่ีเหลอืนัน้กเ็ป็นพรเีมยีมข้าว น่ีเป็นเรือ่งของแต่ก่อน เดีย๋วนีเ้ราจะขาย

ข้าวหรือไม่ขาย ถ้าเราอยากจะขาย ก็ต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่าง 

ในกรณีเช่นนี้ ผมเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะพยายามหาวิธี

ที่จะลดพรีเมียมข้าวลงเรื่อยๆ เป็นเวลา ๓, ๔, ๕ ปี ค่อยๆ ลดลงก็ได้

แต่การค่อยลดนีไ้ม่ได้หมายความว่าต้องเป็นจงัหวะลงมาเรือ่ยๆ แต่คอย

ดโูอกาสให้เหมาะ อันไหนท่ีควรจะเหน็ว่าถ้าการลดนัน้เป็นประโยชน์แก่

ชาวนา เช่น ต้นฤดู เป็นต้น เราก็ลดลงมาให้พอสมควร เพราะข้าวยัง

อยูใ่นมอืของชาวนา ถ้าหากว่าราคาข้าวมนัแพงขึน้ชาวนาจะได้ได้ก�าไร

พอ ถ้าหากว่าปลายฤดูนี้ก็อย่าเพิ่งไปลดมัน เพราะเหตุว่าข้าวอยู่กับ

เจ้าของโรงสีกับผู้ส่งออกแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นที่จะลด ในการลดค่อยๆ ลด

โดยพิจารณาโอกาสอย่างนี้ ผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนา

เศรษฐกจิ และมหิน�าซ�า้การท่ีลดภาษีขาออกข้าวทีเ่ราเรยีกว่าพรเีมยีม

นี้คงจะเป็นประโยชน์เนื่องจากเรายอมให้ข้าวเปลือกที่ชาวนาขายนั้น

แพงข้ึน ชาวนากจ็ะได้มโีอกาส Green Revolution กับเขาบ้าง ทกุวนันี้

ท่านอธิบดีกรมการข้าวได้บอกผมว่าเรามีข้าวมหัศจรรย์แบบใหม่แล้ว 

ใช้ได้แล้วนั้น ถ้าจริงก็ดี แต่เราก็ควรที่จะมีสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องมือ

เครื่องใช้ ก่อนนี้เราก็เคยพูดกันว่า การบ�ารุงดิน อะไรเหล่านี้ให้เป็น

ประโยชน์เนื่องด้วยเหตุนี้ผมจึงเห็นว่า เมื่อก่อนนี้เราก็เคยพูดกันว่า  

คอยดโูอกาสก่อน เดีย๋วนีเ้หน็ว่าควรจะจรงิๆ จงัๆ ทีจ่ะลดพรเีมยีมข้าว

ให้ดพีอสมควร

เรื่องข้าวไม่ใช่เร่ืองเดียวที่เราจะต้องอาศัยในการที่จะส่งออกใน

การที่จะแก้ดุลการช�าระเงินและดุลการค้าของเรา เราจ�าเป็นที่จะต้อง

ขยายผลผลิตและการค้าภายในประเทศไทยให้มากขึ้น ท�าให้สินค้าขา

ออกของเรามากขึน้ ถ้าหวนกลบัไปคดิถงึเมือ่เราเลกิสงคราม เมือ่ ๒๐ 
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ปีที่แล้วมา ท่านคงจะค�านึงได้ว่าเรามีสินค้าออกอยู่เพียง ๔ ประเภท 

ข้าว ยาง ดีบุก ไม้สัก เดี๋ยวนี้ใน ๔ ประเภทนั้นหงิกงอไปเสียประเภท

หนึง่แล้ว คือไม้สกั กลายไปเป็นปลอมตวักบัสนิค้าอืน่ๆ ทีไ่ม่ส�าคญัเสยี

แล้ว เพราะเหตุว่าไม่ค่อยจะมีความส�าคัญนัก เดี๋ยวนี้เราเพิ่มจ�านวน

สินค้าท่ีส�าคญัทีเ่ป็นหลกัในการส่งออกอยูเ่พิม่ขึน้มาก อย่างน้อย ๔–๕ 

ประเภท ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ปอ และยังมีสัตว์อย่างปลา กุ้ง หรือ

ไข่ไก่ ไข่เป็ดอะไรเหล่านี้ เราก็พยายามที่จะขยาย 

และการทีเ่ราได้ขยายสนิค้าผลติออกมาเป็นอนัมาก จนกระทัง่

ถงึขณะน้ีแล้วเราท�าได้ส�าเรจ็กเ็ป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย จนกระทัง่

มีดลุการช�าระเงนิเกนิดลุมาทกุปีๆ ในระยะ 1๐ ปีทีแ่ล้วมาจะเรยีกว่า

รุ่งเรืองหรอืไม่รุง่เรอืงกแ็ล้วแต่เถอะ แต่มนัเหน็ได้ชดัๆ อยูว่่าเงนิส�ารอง

ระหว่างประเทศซ่ึงเป็นหลกัทรพัย์ของประเทศไทยเรานัน้ ได้ขยายเพิม่

ขึ้นจาก ๓๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน ขึ้นไปถึง 1,๐๐๐ ล้านเหรียญ

อเมรกินัในระยะ 1๐ ปีท่ีแล้วนี ้จะเรยีกว่าเจรญิหรือไม่เจรญิ แต่ตวัเลข

เหน็ชดั การพฒันาเศรษฐกจิ รายได้ประชาชาตเิพิม่ขึน้ปีละ ๖% บ้าง 

๗% บ้าง ๘% บ้าง 11% บ้าง 1๒% บ้าง ที ่11% 1๒% ตอนที่

ทหารอเมรกัินเข้ามาสร้างฐานทพั แต่ไม่คดิตอนนัน้กย็งัได้ คดิตอนปี 

1๙๖๕ หรอืก่อนปี ๒๕๐๘ จะเหน็ได้ว่าเราเพิม่ขึน้มาเร่ือยๆ ๖% ๗% 

๘% เรากข็ึน้มาเรือ่ย เรามฝีีมอืในการพัฒนาเศรษฐกจิพอใช้ และไฉน

เล่าจะมาปล่อยให้เหตกุารณ์เพยีงปีเดยีวทีเ่ราเสยีดลุส�ารองไปเพยีง ๓1 

ล้านเหรียญอเมรกินัท�าให้เราใจฝ่อ ไม่คดิอ่านท�ามาหากนิให้มากขึน้

เราต้องแก้เรื่องข้าวด้วยพรีเมียม เราต้องแก้ปัญหาเรื่องปอใน

เรื่องคุณภาพ เพราะคุณภาพมีค่าเท่ากับ ๘ ใน 1๐ ของการหาตลาด

คือหมายความว่า ถ้าเรามีปอชนิดนี้มาก เราขายได้ 1๐๐% ไม่เป็นไร 

ไม่ต้องวิง่ไปหาตลาด ตลาดวิง่มาหาเราเอง เรือ่งข้าวโพด เรือ่งปศสุตัว์ 

เรื่องอะไรต่างๆ เรื่องปศุสัตว์นี้ถ้าเราเอาเรื่องเอกสิทธิ์ของการแสวงหา
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1๙๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผลประโยชน์ส่วนตัวออกเสีย ผมว่าปศุสัตว์เจริญแน่ๆ เราท�าได้ไม่ว่า

จะเป็นโค สุกร กระบือ ท�าได้แน่

เพราะฉะนัน้ผมจึงมคีวามหวังว่า ในการทีเ่ราจะพฒันาเศรษฐกจิ

เพือ่ท่ีจะแก้ดุลการค้านัน้การส่งเสรมิสนิค้าขาออก ด้วยการผลติสนิค้า

ที่โลกต้องการด้วยการแก้ปัญหาต่างๆ เราสามารถท�าได้ มาติดอยู่ 

นดิเดยีวคือข้อส�าคญัข้อหนึง่ซึง่จะเหน็ได้ชดัจากค�าแถลงของ ดร.แสวง 

กุลทองค�า ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เมื่อ

เร็วๆ นี ้บอกว่า การพฒันาเกษตรนัน้กระทรวงเกษตรฯ ไม่สามารถจะ

กระท�าได้เพราะไม่ใช่ความรบัผดิชอบของกระทรวงเกษตรฯ เพราะเหตุ

ว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มอี�านาจเหนอืดินกบัน�า้ สมมตุเิอาว่า เราอยาก

จะพัฒนาอะไร เช่นพูดถึงเรื่องการปรับปรุงผลผลิตข้าว ทุกวันนี้ถ้า

รฐับาลอยากจะท�าสิง่ใดสิง่หนึง่เกีย่วกบัการพฒันาเกษตร รฐับาลจ�าเป็น

จะต้องไปหา ๔ กระทรวง คือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กระทรวง

เกษตรฯ ส�านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ถ้าพูดถึงกรม

แล้วผมว่าไม่ต�่ากว่า 1๐ กรมที่จะต้องเข้ามา มิน่าเล่าเขาถึงประชุม

กรรมการกนัเร่ือย พ่นกนัเรือ่ย ท�ากนัน้อย สมมตุว่ิาการพฒันาผลผลติ

ข้าวไม่ได้ดีขึ้น เราจะไปบอกคุณพจน์ สารสิน ว่า เอ ท�าไมท่านก็คุม

ชลประทานกับพัฒนาที่ดินอยู่ ท�าไมท่านถึงปล่อยให้พัฒนาเกษตรไม่

ได้ดี คุณพจน์กอ็าจจะบอกว่า อ้าว ก็หม่อมจกัรทอง ไงล่ะ เกษตรนี่ 

หม่อมจกัรทองกบ็อกว่า อ้าว ก็ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ส�านัก

นายกนี้ไม่เห็นได้เรื่องเลย ไปๆ มาๆ ทั้ง ๓ กระทรวงนี้ก็บอกว่าอ้าว 

นายอ�าเภอเขาไม่ร่วมด้วย ไม่ช่วย กระทรวงมหาดไทยมัวไปท�าอะไร 

มัวไปท�าอะไร เรื่องนั้นเรื่องนี้ โยนกันไปกันมาจับใครไม่ได้ ดิ้นกันเป็น

ปลาไหล

เพราะฉะนั้นที่เราคิดอ่านท�าอะไรกันนี้ ใจผมเห็นว่าไม่มีวิธีอื่น

นอกจากจะปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเสียใหม่ เพื่อที่เราจะได้ชี้ไปสู่
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1๙๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

คนหนึง่ทเีดยีว จะเป็นหม่อมจักรทอง หรอืจะเป็นคุณพจน์ หรอืจะเป็น

ประภาส หรือจะเป็นคณุถนอม หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ใน ๔ กระทรวง

นี ้คนท่ีรบัผดิชอบ ท�าไม่ไหวให้เขาว่าเอา ถ้าท�าดเีรายกย่องสรรเสรญิ 

ถ้าไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจ แล้วเราจะพูดกันเรื่องพัฒนา

เศรษฐกิจไปท�าไม สภาพฒันาการเศรษฐกจิเป็นฝ่ายวางแผน เมือ่วาง

ไปแล้วเขาไม่ท�า เขาแย่งกนัท�า หรอืเขาเก่ียงกันท�า แล้วเรือ่งอะไรเรา

จะไปวุน่วายกบัเขา ให้เขาด่าเราเปล่าๆ ใช่ไหม เพราะฉะนัน้ผมเหน็ว่า

ช่องทางทีเ่ราจะพฒันาประเทศ กระจายไปทัว่กนัทัง้ราชอาณาจกัรนัน้ 

ส�าคัญอยู่ก็คือการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ

จริงๆ ในการที่จะบริหารให้สัมฤทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล

ขอบคุณ

ซักถาม

ถำมข้อ ๑. ผมอยากจะกราบเรียนถามองค์ปาฐก เรื่องเกี่ยวกับการ

สนับสนุนให้มีการส่งสินค้าขาออก เท่าที่ผมฟังดูนโยบายของรัฐบาล 

หรือผู้อภปิรายทัง้หลายเกีย่วกบัเรือ่งการส่งสนิค้าขาออก รูส้กึว่าเราจะ

พูดถึงสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นส่วนมาก ผมคิดว่านอก

เหนอืไปจากสนิค้าทีเ่ป็นวัตถุดบิทางการเกษตรแล้ว เราควรจะส่งสนิค้า

ท่ีเป็นกึง่ส�าเรจ็รปูด้วย ยกตวัอย่างเช่น ผลผลติการเกษตรทีเ่หลอืเฟือ

จากการบรโิภคภายในประเทศแล้ว ราคาแต่เดมิ เช่น สบัปะรด หรือ

องุน่ หรอืผลไม้อืน่ๆ ซ่ึงเราสามารถท่ีจะท�าการผลติออกมาให้เป็นสนิค้า

ส�าเร็จรูป และส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ หรือวัตถุดิบบางอย่าง

ทางการเกษตร ซึ่งเราสามารถจะแปรรูปซึ่งส�าเร็จรูปส่งออกไปขายได้ 

ผมอยากจะเรียนถามว่า เรามีนโยบายที่จะส่งเสริมการผลิตสินค้า ๒ 

ประเภทหลังนี้บ้างหรือเปล่า
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1๙๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตอบ ผมเห็นชอบด้วยในหลักการท่ีว่า ควรจะพยายามแม้แต่เกษตร- 

กรรม ถ้าหากว่าเราสามารถจะผลิตออกไปแล้วมีคนเขาซื้อ เราก็ควร 

ส่งเสรมิและกผ็ลติออกไป โดยเกบ็ภาษใีห้ถกูลง หรอืไม่เกบ็ภาษ ียกเว้น

ภาษีแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นวัตถุดิบของเรา ถ้าหากว่าเราใช้ข้าวในนี้แล้ว 

สามารถท่ีจะสไีด้ หรอืถ้ามาท�าเป็นวัตถุส�าเรจ็รปูบางอย่างทีท่่านว่าเมือ่

ตะกี้นี้ เห็นด้วย 1๐๐% แต่อย่าลืมว่า ถึงแม้ว่าเราจะส่งเสริมเรื่อง

สับปะรดกระป๋องกต็าม เราจ�าเป็นจะต้องสนบัสนนุข้างหลงัด้วยวธิกีาร

ปลูกสับปะรดให้ดี ให้ถูก ให้สม�่าเสมอ ไม่ใช่ว่าพอตั้งโรงงานสับปะรด

ขึ้นมาแล้วก็น�้าท่วม น�้าท่วมตอนนี้ก็อย่าไปพูดถึง แล้วประเดี๋ยวก็ได้

สับปะรด ประเดี๋ยวก็ไม่มีสับปะรด โรงงานนี้เจ๊งแน่ 

ผมเห็นอีกข้อหนึ่ง นึกด้วยว่าท่านจะพูดด้วยซ�้า พูดถึงเรื่อง

ข้าวโพดกบัอาหารสตัว์ ข้าวโพดกบัอาหารสตัว์นีน่ะ เราควรทีจ่ะเอามา

ใช้ผลิตหมูไทย หมายความหมูพันธุ์เทศก็จริง แต่มันเกิดในเมืองไทย 

เราเอาเข้ามาเลีย้งเป็นสญัชาตไิทยไปเสยีแล้ว หรอืว่าไก่ไทยอะไรเหล่า

นี้ แล้วก็ออกไปขายข้างนอกดีกว่าส่งข้าวโพดออกไป มันดี ๒ อย่าง 

อย่างหนึง่คือว่า เราอาจจะได้รายได้ดขีึน้ และอีกประการหนึง่นัน้ ไอ้ที่

เราจะส่งข้าวโพดขายให้ญีปุ่น่นัน้ ไม่ต้องมาเถยีงกนัแล้ว ญีปุ่น่ยอมแพ้

เราแน่ เพราะเหตวุ่าเรามช่ีองทางทีจ่ะใช้ข้าวโพดของเรา เขาจะต้องมา

คกุเข่าค�านบัเราแล้วกบ็อกว่าขอซือ้ข้าวโพดเถอะ เวลานีเ้ราค่อนข้างจะ

คุกเข่าค�านับเขา

ถำมข้อ ๒. กระผมขออนุญาตเรียนถามท่านองค์ปาฐกที่กล่าวว่า มี

การประชมุเรือ่งการเงนิสงสยัว่าการเงนิจะเฟ้อ ผมคดิว่าตอนนีเ้งินเรา

ยังไม่เฟ้อครับ เพราะเหตุว่าเรามีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มี

ความสามารถอยู่แล้วครับ

ตอบ ขอบคุณ แต่ที่ผมพูดนั้นหมายความว่า แก๊ส มันค่อนข้างจะเฟ้อ 
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แก๊สเร่ืองการเงนินีก่ห็มายความว่าไอ้ลมหายใจทีเ่ราพดูถงึเรือ่งการเงนิ

นี่มันมากเกินไปเท่านั้น

ถำมต่อข้อ ๒. ปัญหาบางเร่ืองที่ท่านได้บรรยายแล้ว อย่างเช่นเรื่อง

ภาษีและเร่ืองอ่ืนๆ แต่กระผมขออนุญาตเรียนถามเก่ียวกับวิธีระดม

ก�าลังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยว

กับวิธีระดมทุนเพื่อพัฒนาการเกษตร ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ด�าเนิน

นโยบายในด้านการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านเห็นว่าจะมี

วิธีที่จะระดมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยด้วย

วธิใีดบ้าง กจิกรรมมนัอยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องธนาคารแห่งประเทศไทย

จะมีทางท�าได้เพยีงใด นายธนาคารพาณชิย์ผูห้นึง่เหน็ว่าทุนเพือ่พฒันา 

การเกษตรนัน้หาได้ไม่ยาก ถ้าธนาคารจะใช้วธิรีบัซือ้ตัว๋เงนิจากธนาคาร

พาณชิย์และด้วยวิธบัีงคับให้ธนาคารพาณชิย์ซือ้พนัธบตัรเพือ่การเกษตร 

ทีเ่หมาะสมหรือด้วยกลวิธขีองธนาคารแห่งประเทศไทยทีจ่ะกระท�าด้วย

วธิกีารค�า้ประกนักต็าม ท่านเหน็ว่าควรจะท�าอย่างไรเราจงึจะได้เงนิทนุ

เพื่อพัฒนาการเกษตรความจ�าเป็นอันรีบด่วนของประชาชนส่วนใหญ่

ในการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดุลการค้าของประเทศไทย

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อเสนอของ ดร.แสวง  

กุลทองค�า ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผลผลิตการเกษตรข้ึนอยู่กับเรื่อง

ใหญ่ๆ ๖ เรื่อง (1) พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (๒) วิธีการใช้ความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์การเกษตร (๓) การตลาดและราคาผลติผล (๔) การจ้าง

พนกังานส่งเสรมิการเกษตร (๕) การชลประทานเพือ่การเกษตร และ 

(๖) ทุน ข้อเสนอนีบ้างข้อกเ็ป็นเรือ่งเกีย่วกบัเงนิงบประมาณ บางเรือ่ง

เกีย่วกบันโยบายในระดบัชาต ิและเป็นเรือ่งความต้องการของประชาชน

ประมาณ ๕ แสนครอบครัว ในเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๒1 ล้านไร่ 

อันกระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและ
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๒๐๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้กลยุทธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างไร และเป็นเรือ่งรบีด่วน ตามอุดมการณ์ของท่านซึง่ได้บอกกล่าว

ไว้ในหลายแห่ง เพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก ในฐานะที่ท่านเป็น

กรรมการสภาเศรษฐกิจแห่งชาต ิคณบดีเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และผูว่้าการธนาคารฯ จะด�าเนนิการอย่างไรเมือ่ใดจะให้

ใครท�าบ้าง ด้วยวิธีใดและจะให้ใครน�าเร่ืองความเห็นของท่านไปสู่การ

ปฏิบัติโดยเร็ว

ตอบ (๒) ขอบคุณครับ ผมเข้าใจว่าค�าถามนี้ส่วนใหญ่ คุณสมพงษ์ 

ธนโสภณ ได้บรรยายให้ฟังเท่าทีเ่กีย่วกบัความคดิความเห็นส่วนตวัของ

คณุสมพงษ์แล้ว จะเป็นเมือ่วานหรอืเมือ่วานซนืนีผ้มจ�าไม่ได้ ผมเข้าใจ

ว่าคุณสมพงษ์ก็ได้พูดถึงเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ไม่ใช้งบ

ประมาณอย่างเดียว ไม่ทราบว่าคุณไปฟังคุณสมพงษ์หรือเปล่า เข้าใจ

ว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่าย คุณสุภาพ ยศสุนทร กับนายธนาคารพาณิชย์ 

ก็ได้มาพูดกันในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกัน ผมเข้าใจว่าคุณจ�าเนียร สาระ- 

นาค กค็งจะพดูถึงบ้างกระมงั แต่ถ้าหากว่ายังจ�าเป็นทีจ่ะต้องพดูซ�า้ ผม

ก็ยินดี 

คือการที่เราจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย คือธนาคารกลางที่

สนบัสนนุเป็นกองหนุนให้แก่ธนาคารเพือ่การเกษตร และการธนาคาร

พาณิชย์ต่างๆ ตลอดจนรัฐบาลนั้น เราก็ท�าอยู่ทุกๆ ขณะในระยะของ

การผลิต และท�าอยู่ส�าหรับสินค้าส�าคัญๆ แต่ละประเภท ทุกวันนี้

เครดิตที่เราให้ในวงเงินท่ีเราให้แก่ธนาคารสินเชื่อการเกษตรนั้นข้ึนไป

เป็นจ�านวนเงิน 1๕๐ ล้าน คือหมายความว่าขณะนี้ยัง 1๕๐ ล้าน ซึ่ง

ต่อไปอาจจะมากขึ้นกว่านี้ แต่ความหมายของวงเงิน 1๕๐ ล้านนั้น

หมายความว่าถ้าปีหนึ่งหมุนได้ ๘ หน มันก็ไปถึง 1,๐๐๐ ล้าน นี่เป็น

ลกัษณะอย่างนัน้ มหิน�าซ�า้เรือ่งทีจ่ะสนบัสนนุเรือ่งฝ้าย เรากไ็ด้ตดิต่อ
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๒๐1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ว่าเราก็จะช่วยในด้านการเงินและมิหน�าซ�้า

ช่วยด้วยอตัราต�า่ คอืไม่ใช่อตัรา 11% ทีเ่ราจะให้แก่ธนาคารพาณชิย์ 

เราให้ด้วยอตัราพเิศษ ต�า่กว่า 11% จะเป็น ๕% เป็นอตัราพเิศษอยู่ 

เวลาจะส่งออก เรากช่็วยอกี ใครส่งออกท�าเรือ่งผ่านธนาคารมา รบัเงนิ

ไม่ทันใจให้อกี ๕% โดยคดิดอกเบ้ีย เวลาท่ีใครขายวตัถดุบิให้แก่บรษิทั

อุตสาหกรรม เราช่วยอีก ช่วยแล้วไม่ใช่ไม่ช่วย แต่คุณก็บอกแล้วว่า 

ผูว่้าการธนาคารแห่งชาตนิัน้จะต้องเป็นผูร้อบรูแ้ละท�าการโดยรอบคอบ 

เพือ่ไม่ให้เกดิเงนิเฟ้อ ทนีีมั้นไม่ใช่เกิดเงนิเฟ้ออย่างเดียวล่ะครบั ในการ

ท่ีเราจ�าเป็นให้มีหลักเกณฑ์ในการที่จะช่วยนั้น นอกจากจะพิจารณา

เร่ืองเงินเฟ้อแล้ว เราจ�าเป็นที่จะต้องดูว่า ไม่มีใครที่จะต้มเราด้วย 

เพราะถ้าถูกต้มแล้วมนัเคอืงยิง่กว่าเงนิเฟ้อเหลอืเกิน คอืหมายความว่า

ใครมาหลอกว่าจะไปท�าอะไรนั้นแต่ไม่ท�าหรอก เอาเงินไปหมุนเสีย

เรื่อยๆ เราจึงมีหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องเป็นไปโดยชอบธรรม

ส�าหรับเรื่องธนาคารพาณิชย์ ผมอยากจะพูดเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้

เลย เหน็พดูกันมามาก ธนาคารพาณชิย์แท้จริงนัน้มหีน้าทีไ่ม่ใช่เฉพาะ

แก่เกษตรกรเท่านัน้ มฉิะนัน้เรากเ็รียกว่าธนาคารเกษตรไปแล้ว ทีเ่รยีก

ว่าธนาคารเกษตรซ่ึงล้มไปกลายเป็นธนาคารกรุงไทย ไม่ใช่เกษตร

หรอก แต่ธนาคารสินเชื่อการเกษตรที่เป็นธนาคารเกษตรจริงๆ ถ้า

ธนาคารพาณิชย์เขามามีหน้าท่ีในเรื่องอื่นด้วย แล้วก็ธนาคารพาณิชย์

รับเงินฝากจากประชาชนเบี้ยน้อยหอยน้อย ตลอดจนกระทั่งเศรษฐีมี

เงินมาก จะท�าอะไรทีเ่พลีย่งพล�า้ไป เพ่ือท่ีจะให้เงนิฝากของผูท้ีฝ่ากเงนิ

นั้นเสียหายไป เขาจะต้องระวัง ถ้าเขาไม่ระวัง ธนาคารชาติก็จะบอก

ให้เขาระวัง ทีนี้ท่านก็รู้แล้วว่าในการที่จะให้กู้แก่เกษตรกรนั้น เขาจะ

ต้องใช้เงินมาก เขาจะต้องไปตรวจตราดูว่าได้ท�าตามที่ต้องการหรือ

เปล่า มันผิดกับการให้ประโยชน์แก่ห้างร้านส�าหรับซื้อสั่งของเข้ามา

เพราะมันมีตั๋วแสดงว่าของมาแล้วหรือของก�าลังจะลงเรือล�านั้นล�านี้ 
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อย่างนี้เขาได้เงินไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากนัก แต่ถ้าให้

เกษตรกรกูไ้ปนีเ้ขาจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก และถ้าหากว่าเขาต้องใช้ค่า

ใช้จ่ายมากและก�าไรเขาน้อย ความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ย่อมจะ

เสือ่มโทรมลง เราจงึยนิดทีีจ่ะสนบัสนนุสหธนาคารพาณชิย์ ท�าการให้

สินเชื่อการเกษตรแต่ภายในวงจ�ากัด จะเห็นได้ว่าถ้าหากคนไปเร่งเขา

ท�าไมไม่ท�าสนิเชือ่การเกษตรและเขากอ็กึอกั บางคนอาจจะพดูอย่างที่

ผมพูด แต่บางคนท่ีไม่ซ่ือ มีวิธีง่ายนิดเดียว เขาซัดธนาคารชาติว่า

ธนาคารชาติไม่ช่วยเขา เขาก็ไม่ช่วยเกษตรกร แต่ที่แท้จริงเรื่องเป็น

เช่นนี้ ท่านอยากให้ธนาคารพาณิชย์ของเราง่อนแง่น หรือว่าอยากจะ

ให้เขามั่นคง เป็นเรื่องที่ส�าคัญเป็นอันมากที่จะต้องพิจารณากัน การที่

รัฐบาลสามารถสร้างเขือ่นได้ เพือ่ประโยชน์ของชาวนา ท�าถนนให้เพือ่

ประโยชน์ของชาวนาได้ เหล่านี้นะรัฐบาลใช้เงินรายได้ของรัฐบาลอยู่

บ้าง กับใช้เงินที่กู้มาอยู่บ้าง และเมื่อปีที่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทย

กซ็ือ้พนัธบตัรธนาคารโลก เพือ่โครงการเขือ่นผาซ่อม และเพือ่โครงการ

ของถนน 1๗ ล้านเหรียญอเมริกัน คือ ๓๖๐ ล้านบาท นี่ไม่ได้

หมายความว่าเราจะไม่นิ่งนอนใจ แต่ผมอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า 

เรื่องเงินที่จะพูดนี้ ธนาคารชาติสร้างสรรค์มาจากอากาศก็ท�าได้ แต่

แล้วจะเสยีหาย เพราะฉะนัน้จงึจ�าเป็นจะต้องจ�าหน่ายเงนิให้เหมาะกบั

สถานการณ์ อะไรๆ จะมาบอกว่าธนาคารชาติไม่ช่วย มีเงินจะจ่ายได้

ก็ไม่จ่าย แต่จ่ายไปแล้วให้มันถูกต้องเป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง ดังที่

ผลผลิตออกมาแล้ว ให้เงินได้ประโยชน์กับสถานการณ์ของประเทศ 

อีกอย่างหนึ่งที่ ดร.แสวง กุลทองค�า พูดถึงธรรมศาสตร์ เมื่อ

วันก่อนนั้นน่ะ มีข้อจับใจผมอยู่ข้อเดียว ข้ออื่นๆ ใน ๖ ประการนั้นก็

เป็นเรื่องที่นักเรียนเขาเขียนท�ากันในการสอบไล่ แต่ผมอยากเรียนว่า 

ที่ส�าคัญที่สุดในเวลานี้ ที่จ�าเป็นมากที่สุดคือ การส่งเสริมให้เกษตรกร

สามารถที่จะใช้วิชาการความรู้ให้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และ
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เร่ืองนีก้ค็าบกนัอยูเ่กีย่วกบัการศกึษาของเกษตรกร ถ้าเกษตรกรไม่ได้

รบัประโยชน์จากการส่งเสริมนัน้ย่อมจะมโีอกาสน้อยลง ผมเรยีกว่าการ

ศึกษาไม่ได้หมายถึงการศึกษาในโรงเรียน คนที่อายุ 1๖, 1๗, 1๘ 

และ ๒๐ ในเวลานี้จ�านวนตั้งล้าน จ�าเป็นที่จะต้องท�าอะไรบางอย่างให้

แก่พวกเขา และพวกนีก้�าลงัเป็นก�าลงัช่วยของประเทศในปัจจบุนันี ้ใน

ขณะน้ีมีโครงการหนึง่มคีณะส�ารวจมาจาก UNESCO และธนาคารโลก

มาส�ารวจพจิารณาดโูครงการว่าจะให้รฐับาลเสนอ ให้รฐับาลวางโครงการ

อะไร จงึจะเป็นประโยชน์กบัการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ เรือ่ง

ที่เขาต้องการส�าคัญอยู่อันหนึ่งคือชาวนา จ�าพวกอายุ 1๔, 1๕, 1๖, 

1๗, 1๘ และ ๒๐ นี้มาจากชนบท ซึ่งออกจากโรงเรียนไปแล้ว เรียน

หนังสือบ้าง ไม่ได้เรียนบ้าง เรียนแล้วลืมบ้างไม่ลืมบ้าง เอากลับมาใช้

ประโยชน์เรือ่งการศกึษาให้ด ีแล้วกใ็ห้การศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคนิคทางเกษตรพอสมควร อันนี้ผมก็สนใจ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์

แก่ประเทศของเราเป็นอย่างมาก เพราะเหตวุ่าจะท�าให้ชาวนาของเรานี้

สามารถยกัย้ายถ่ายเทปลกูข้าววิธน้ัีน ปลกูข้าววธินีี ้ปลกูอย่างอืน่วธิอีืน่ 

เขาท�าได้เขาช่วยตวัของเขาเองได้ อนันีเ้ป็นสิง่ทีผ่มต้องการและผมเชือ่

เหลอืเกนิ และผมกไ็ด้บอกกบัเขาไว้ว่า ถ้าจะท�าโครงการนี ้ควรจะให้ ๓ 

แห่งเข้ามาร่วมด้วยกนั คอื กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ และ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มาร่วมกนัท�าโครงการนีแ้ล้ว กไ็ปด�าเนนิ

การนีแ้หละ จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิน่และเป็นประโยชน์แก่การเกษตร

ของประเทศไทย

ถำมข้อ ๓. ผมอยากจะเรียนถามท่านองค์ปาฐก ดังต่อไปนี้

(1) เกี่ยวกับหลักการพัฒนาเศรษฐกิจที่กล่าวว่า การเก็บภาษี

ให้มากจากคนมีและให้น้อยจากคนจน การผลิตของขึ้นใช้เองและเก็บ

ภาษีมรดก หรือการรับมรดก ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ท้ังส้ิน ในฐานะที่ท่านเกี่ยวข้องอยู่ในการเศรษฐกิจและการพัฒนา

เศรษฐกจิ ผมอยากจะเรียนถามว่า ท�าไมเราจงึยงัไม่ท�ากนั ท�าไมเราจงึ

ไม่เร่งด�าเนนิการท�า ทัง้ๆ ทีต้่องการให้การพฒันาเศรษฐกจิสมัฤทธผิล

และ (๒) ผมอยากจะเรียนถามท่านว่า การจ�ากัดกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร

ตอบ ขอโทษ ข้อ (๒) พูดใหม่ซิครับ จ�ากัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีผลต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผมพูดมานี้ เมื่อเป็นข้อดีแล้วท�าไมถึงไม่ท�าใช่

ไหมครับ

ค�าตอบคือว่า ผมพูดกับเพื่อนๆ บางคนยังไม่จับใจรัฐบาล ก็ขอ

ให้ท่านทัง้หลายถ้าเหน็ว่าทีผ่มพดูนีถู้กกโ็ปรดช่วยกนั ช่วยหน่อยเถอะ 

ช่วยกนับอกกบัผูแ้ทนราษฎรของท่านว่าควรท�าอย่างนี ้แล้วก็เร่งรัดท�า 

เวลาท่านนายกรฐัมนตรมีาประชุมสภามหาวทิยาลยัหรอือะไรทีน่ี ่กช่็วย

บอกกับท่านด้วยว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นอย่างนี้ช่วยกันพูด

หน่อย บางทีเรื่องที่ผมพูดไปนั้นยังมีน�้าหนักไม่พอ แต่แท้จริงนั้นก็ข้อ

เสนอบางข้อนี้ เราอย่าว่าใครมีเจตนาไม่ดีเลย ภาษีมรดกนี้คนที่รักลูก

มากๆ อาจไม่เห็นด้วย แล้วยิ่งคนรวยยิ่งรวยขึ้นไปไม่เห็นใหญ่ เพราะ

เหตุว่าเงินที่เขาสะสมไว้แล้วนั้นในทางที่ชอบและไม่ชอบบ้างสะสมขึ้น

มาแล้ว เสร็จแล้วจะให้รัฐบาลเอาไปเฉยๆ เขาก็เสียดายเหมือนกัน 

ประโยชน์ส่วนตัวก็มี แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะต้อง

มใีห้มากพอประมาณ เพราะเหตวุ่าคนของเรากม็มีากแล้ว การเกดิขึน้

มาก็ต้องมีทางท�ามาหากินกัน ทีน้ีถ้าหากว่าใครมี หรือมีอ�านาจเงิน

สามารถที่จะมีที่ดินให้มันมากขึ้นๆ ทุกหนทุกแห่ง ภาคเหนือก็มี ริม

ทะเลกม็ ีภาคใต้ในไร่ ไม่รูล่้ะว่าถนนสายไหน ฝรัง่มาช่วยท�าหรอืว่าเรา

ท�าเอง พอเปิดใหม่ขึน้มาป๊ับจะต้องมผีูห้ลกัผูใ้หญ่ของเราไปมไีร่อยูแ่ถว

นั้น ไอ้นี้มันตะกละตะกลาม ให้คนอื่นเขาเสียบ้างดีกว่า เพื่อนบ้าน
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เพื่อนมนุษย์เราที่อยู่แถวนั้นจะไม่ช่วยกันท�าบ้าง ถึงแม้ในกรุงเทพฯ ก็

เช่นกนันะครบั ผมมอียูแ่ห่งหนึง่ทีพ่ดูสารภาพมาเมือ่กีน้ี ้กร็ูส้กึว่าพอดี

แล้ว ถ้าผมมี ๒ ไร่ ที่จะไม่ดี ท่านลองไปดูซิ มันไม่มีแต่ที่ดินเท่านั้น 

มันมีบ้านด้วย ลองไปเปิดสมุดโทรศัพท์ดูแล้วกัน แล้วก็คุณนึกถึงคน

ส�าคญั ใครหรอืคนใดคนหนึง่ ผูจ้ดัการธนาคารโน้นรึ รฐัมนตรีนีร้ ึคณุ

จะเห็นว่าชื่อในสมุดโทรศัพท์ของเขายาวแค่นี้ คือมีมากเกินไปแต่ที่จะ

ไปห้ามเขาด้วยการนิมนต์พระมาเทศน์นี้คงจะไม่มีผล เพราะฉะน้ันที่

ถามมาผมเห็นด้วย คือเราต้องท�าคือเก็บภาษีทรัพย์สิน

ถำมข้อ ๔. หลกัการนโยบายการคลงัทีอ่งค์ปาฐกได้บรรยายมาในเรือ่ง

เกีย่วกบัการภาษนีัน้ในหลกัการผมเหน็ด้วยนะครบั ว่าจะเกบ็ภาษมีรดก

และภาษีทรพัย์สนิ แต่ถ้าเราค�านงึถึงสภาพของสงัคมในปัจจบุนั ความ

ซือ่สตัย์สจุรติของประชาชน การทีจ่ะหลกีเลยีงภาษเีหล่านีผ้มว่ามนัมี

ช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น ภาษมีรดก สมมติุว่าตนมปีระสทิธิภาพมากมาย 

ในการทีห่าทรพัย์สนิสะสม เอาไว้ให้ลกูหลาน ผมอาจจะไม่ได้ใช้ชือ่ของ

ผมเป็นเจ้าของ ผมอาจจะมอบทรัพย์สนิน้ันให้แก่บตุรของผม โดยทีผ่ม

ได้แจ้งจดทะเบยีน ถ้าหากว่าทกุ Generation ท�ากนัต่อไปอย่างนีแ้ล้ว 

ภาษีมรดกเราจะได้อย่างไร

ตอบ ผมมีความเห็นพ้องด้วยกับท่านที่อภิปรายเมื่อตะกี้นี้อยู่นิดหนึ่ง

คนตอนต้น คือว่าวิธีการเก็บภาษีอากรกับการบริหารเรื่องภาษีอากร

ของเรายงับกพร่องอยูม่าก ไม่ต้องพดูอะไรกนัมาก พดูด้วย ภ.ง.ด. ไม่

ต้องพดูตวัภาษีมรดก ท่ีนัง่กนัอยูน่ีม้กีีค่นทีบ่อกได้ว่าเสยีได้เตม็เมด็เตม็

หน่วยเท่าที่ควรจะเสีย คนที่ไม่ต้องเสียก็ไม่ต้องบอกหรอกครับ มันมี

เรื่องหลายๆ เรื่อง และไอ้การโกง เรื่องการโกงรัฐบาลนี้ เราไม่ถือเป็น

บาปใช่ไหม คือว่าเก่ง แต่ผมอยากจะเรียนว่า ข้อเหล่านี้เราควร

พยายามที่จะแก้ไขไป ถ้าเราไม่แก้ไขแล้วยิ่งมีการหลีกเลี่ยงภาษี โดย
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ความหย่อนสมรรถภาพของผู้ที่ด�าเนินการเก็บภาษีนี่ หรือจะเป็นด้วย

การโกงของเขากต็ามเถอะ กเ็ท่ากบัว่าเครือ่งมอืของรฐับาลยิง่ขีเ้ท่อยิง่

ขึ้นทุกที ข้อนี้จ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขแน่ไม่มีปัญหาล่ะครับ 

แต่ส่วนเรือ่งวธิกีารหลกีเลีย่งภาษีมรดกทีท่่านว่านัน้ ผมไม่ค่อย

เห็นด้วยกับท่านนิดหนึ่ง ขอแย้งอย่างนี้ แย้งว่าคนไทยเราถึงแม้ว่าจะ

หลบหลกีเลีย่งภาษเีก่งๆ สกัปานใด กไ็ม่ใช่เก่งทีส่ดุในโลก ฝรัง่เขาเก่ง

กว่า เก่งกว่าแยะ แล้ววธิทีีเ่ขาหาทางป้องกนัไม่ให้หลกีเลีย่งภาษ ีน่ีมนั

กม็ ีท่ีเขาเกบ็ภาษีมรดกกนัได้เป็นจ�านวนมากๆ หรอือะไรกนัทีอ่เมรกิา

ผมกว่็าเขากห็ลกีเล่ียงภาษีกนัพอใช้ แต่ว่าเขาก็มวิีธีทีจ่ะเรยีกว่าตะล่อม

ทางนั้นตะล่อมทางนี้ ยังไงๆ ก็ไปจับเขาได้พอใช้ครับ ไม่เป็นไร เรื่อง

นี้ผมเคยศึกษามาพอสมควร รู้สึกว่ามีทางแยบคายที่จะคอยต้อนไว้ได้ 

แต่แน่ละ ถ้าหากว่าเครือ่งมอืของเราไม่ดพีอ กน่็าวติกอยู ่แต่ถงึอย่างไร

กต็ามเถอะจะเกบ็ได้เกบ็ไม่ได้นี ่ผมอยากจะให้เป็นหลกัการไว้ว่า อย่าง

น้อยก็ขอให้มีไว้เถอะ ว่าทั้งชาติเรานี้ เราตรากฎหมายไว้ว่า ไม่ใช่ว่า

เขาจะพูดกันแต่ปากว่า ต่อไปนี้คนจนเราจะช่วยด้วยการเก็บภาษีจาก

คนมไีปหาคนจน เกบ็จรงิๆ ซะด้วย ออกกฎหมายมาอย่างน้อยยงัดกีว่า 

นี่มันพูดกันคล้ายๆ กับว่าทางที่สหรัฐอเมริกาเขามีการถือผิวกันก็จริง 

แต่กฎหมายเขาไม่ได้ส่งเสริมให้มีการถือผิว แต่ที่แอฟริกาใต้นั้นน่ะมี

การถือผิว และมิหน�าซ�้าออกกฎหมายให้ถือผิวกันซะด้วย นี่ร้ายยิ่งขึ้น 

ของเรากลบักัน เราควรจะออกกฎหมายในเร่ืองนี ้พดูถึงการโกงรัฐบาล

นี่ผมมีเรื่องหนักใจอยู่ข้อหนึ่งนะครับ แล้วผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายท่ี

เคยประสบมา คงจะรู้สึกเวลาที่เราน�าสินเชื่อไปสู่ชาวบ้าน จะไปผ่าน

สหกรณ์กดี็ ไม่ผ่านสหกรณ์กด็ ีเท่าทีเ่คยประสบมารูส้กึว่าชาวบ้านของ

เรายังมีความคิดไปในท�านองว่า เงินนี้เป็นเงินหลวงที่จะเอามานี้ เมื่อ

เงินหลวงแล้วเอามาให้กูย้มืกจ็รงิ เราเป็นลกูหนีห้ลวงกจ็รงิ แต่จะไปใช้

ท่านท�าไม ใครเอาไปใช้นีไ่ม่ใช่ลกูผูช้าย และเราจะเอาเนือ้หมไูปใส่เนือ้
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ช้างท�าไม ลักษณะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องติดพันอยู่เมื่อ ๒ ปีก่อนนี้ ที่เรา

ท�าสินเชื่อการเกษตร ทางด้านเร่งรัดพัฒนาชนบททางด้านตะวันออก

เฉียงเหนือ ก็มีรายหนึ่งที่เป็นหัวหน้าครูประชาบาล เขาบอกว่า เอา

ตั้งแต่เกดิมากูเ้งนิหลวงมาแล้วไม่เคยใช้สกัท ีแล้วคราวนีเ้รือ่งอะไรเรา

จะไปใช้ นีม่นัเป็นอย่างนัน้ ผมคดิว่าเราควรจะหาวธีิแก้ไขให้มนัดีกว่านี้ 

แล้วการทีเ่ราท�าแบบธนาคาร ถงึแม้ว่าจะเป็นธนาคารของหลวงกต็าม 

หรือเป็นธนาคารของราษฎรกต็าม มนัอาจจะช่วยได้ ในเรือ่งทีเ่วลาเอา

ไปช่วยแล้วเราไม่ได้ตัง้ใจเอาไปช่วยให้เปล่า ให้ไม่ได้เงนิ ของใครเขาให้

กนัเปล่าๆ ต้องให้กู ้การให้กูน้ีต้้องมกีารช�าระคนืกลบัมา นีเ่ป็นข้อทีผ่ม

อยากจะฝากไว้ต่อไป ไปอบรมราษฎรหรืออะไรกน่็าทีจ่ะพยายามให้เป็น

ไปตามหลกัเกณฑ์อย่างทีก่ล่าว

ถำมข้อ ๕. กราบเรียนอาจารย์ครับ เรื่องแรกใคร่จะแจ้งที่ประชุมนี้ว่า 

บคุคลท่ีเหน็ว่าการช่วยเหลอืชาวนาโดยตรงยงัต้องมีการช่วยเหลอืทาง

อ้อม อีกอย่างหน่ึง คือให้การศึกษาบุคคลที่จะไปช่วยชาวนา มีความ

ส�าคัญมาก ถ้าท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิสิตท่ีอยู่

ที่นี่และผมเป็นอาจารย์ที่นี่ด้วย ท่านผู้หนึ่งที่ช่วยเหลืออย่างยิ่งในเรื่อง

นีก้ค็อืท่านปาฐกนีล่้ะครับ ท่านผูว่้าการธนาคารฯ ท่านกช่็วยเหลอืและ

ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�าลังจะขอกู้เงินธนาคารโลก เท่าที่

อธกิารบดแีจ้งท่ีประชุมแล้วพวกกระผมก็ทราบอยูท่กุวนัน้ีว่า ท่านปาฐก

ผู้หนึ่งที่ช่วยอย่างทะมัดทะแมงที่สุด ในเรื่องที่จะขยายให้การศึกษาใน

เรื่องการเกษตรนี้เป็นอันมาก จนถึงได้ทราบมาจากท่านอธิการบดีว่า

แม้แต่ธนาคารโลกจะไม่ยอมให้เงนิกู ้ถ้าทางธนาคารชาตมิเีงนิก็อาจจะ

ให้กู้ได้ สิ่งนี้ประทับใจพวกกระผมมากในฐานะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์นีน่ะครบั เพราะว่าจะช่วยชาวนาโดยทางนีอี้กอย่างหนึง่ 

เพราะให้เงนิไปแล้วกรู้็จกัวิธปีลกูวิธปีราบกจ็ะเป็นหนีห้ลวงและไม่ยอม
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๒๐๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คืนอย่างที่ท่านว่า อันนี้ขอแจ้งในที่ประชุมนี้ด้วยว่า ท่านผู้นี้เป็นผูท้ีม่ี

ความเห็นเช่นนี้ และยังมีอีกอย่างหนึ่งท่ีเป็นปัญหาครับ มีลูกศิษย์

อาจารย์ที่เรียน Money Banking กล่าวหาอาจารย์ว่า ท�าให้ดอกเบี้ย

สูง ท�าให้ชาวนาขาดแคลนเงินทุนที่ดอกเบี้ยต�่าพอสมควร เพราะ

อาจารย์กลัวเฟ้อแต่ว่าไม่กลัวแฟบ จึงท�าให้ดอกเบี้ยสูง ในปัจจุบันนี้ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ เป็นต้นมา อัตราเพิ่มของ GNP เข้ายุ่งกับอัตราเงิน

หรอื GNP แล้ว ถ้าตวัเลขของธนาคารชาตกัิบตวัเลขของสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจแห่งชาติถูกต้อง ถ้าเทียบ ๒ อัตราเพิ่ม ก็จะปรากฏว่าอัตรา

เพิ่มของ GNP สูงกว่าอัตราเพ่ิมของเงินที่จ่ายออกมา เพื่อท�าให้

เศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งคงจะท�าให้อัตราดอกเบ้ียสูงเกินไปในฐานะท่ีมี

ผูก้ล่าวหาเช่นนี ้ขอเรียนถามว่า เป็นอย่างนีจ้รงิหรอืเปล่า หรอืมเีหตผุล

อย่างอื่นด้วย

ตอบ ผมคิดว่าสถิติที่อ้างมานั้น คงจะไม่จริงหรอกครับ เพราะเหตุว่า 

สูตรที่เกี่ยวกับปริมาณของธนาคารชาตินั้น เป็นไปอย่างนี้ครับคือ ถ้า

เราคาดไว้ GNP จะขึ้นเท่าใดเราพยายามให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 

GNP บวกด้วยปริมาณ ๓ หรือ ๔% ท�าไมถึงเพิ่มถึง ๓–๔% ก็เพราะ

เหตุว่า ประเทศไทยเรานี้เป็นประเทศที่ก�าลังขยายตัวและมีชนบทบาง

แห่งซึ่งเดิมใช้เงินน้อย กลายเป็นใช้เงินมาก มี Cash Crop มากขึ้น นี่

เราใช้สูตรอย่างนี้ แต่สูตรนี้ผมก็รับรองไม่ได้ว่าเราท�าได้เสมอไป แต่

เราต้ังใจเป็นสิง่ทีเ่ราตัง้ใจกนัอยูเ่สมอ ในปี 1๙๖๖ เมือ่อเมรกินัเข้ามา 

สร้างฐานทัพหลายๆ แห่งในประเทศไทยนัน้ GNP เพ่ิมขึ้นเป็น 1๒% 

แต่ปรากฏว่าปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1๖% เกินไปหน่อย ดังนั้น แล้วเรา

จะเห็นได้ว่าในปีนั้นดัชนีค่าครองชีพมันสูงขึ้น แต่กระนั้นก็ตามจะเห็น

ได้มีบางปีที่เราพลาดเป้าหมาย ดูเหมือนจะปีต่อมา พอเราเช็กเข้าเรา

ก็พยายามหดเครดิตลงมา เราก็หดลงมา ทีนี้มันหดมากไปหน่อยก็
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เหมอืนกบัพวกเราพยายามยงิปืน ยงิเข้าไปจะให้ถูกเป้า แต่ว่าสงูขึน้ไป

หน่อย เราก็ลงมา มันก็เตี้ยลงมาหน่อย มันก็พลาดไปหน่อย อันนี้ไม่

ได้เจตนา อันนี้เป็นสิ่งที่ผมพอจะพูดได้ อีกสิ่งหนึ่งคือเราปล่อยให้

ดอกเบี้ยสูง มีอยู่ครั้งเดียว คือในปี ๒๕1๒ เราเพิ่มดอกเบี้ยที่เราได้

จากธนาคารพาณิชย์จาก ๘% ต่อปี หรือ ๗% ต่อปี ดูเหมือนจะเป็น 

๘ เพิ่มขึ้นเป็น 11% นั้น ส�าหรับเร่ืองธนาคารพาณิชย์จะมาจาก

ธนาคารชาติ โดยไม่ผูกพันกับโครงการใดๆ มาขอกู้โดยเอาพันธบัตร

มาค�้าประกัน แต่เอาไปใช้ได้อย่างไรๆ ใช้ได้ อันนี้เราถึงได้เพิ่มอัตรา

ดอกเบี้ยคือสูงถึง 11% เหตุผลก็คือในขณะอัตราทั่วโลกในขณะนั้น 

เฉพาะอย่างยิ่งก็คือ U.S. Dollar ในยุโรปถึง 1๒% เพราะฉะนั้นจึง

เป็นการยั่วยวนให้ธนาคารพาณิชย์เอาพันธบัตรของรัฐบาลมาวางไว้ที่

ธนาคารชาติ แล้วก็เบิกเงินไปด้วยอัตรา ๘% และในขณะเดียวกันก็

ซื้อเงินตราที่ธนาคารชาตินั่นเอง ส่งไปลงทุนข้างนอกได้ 1๒% อันนี้

เงินก็รั่วไหล ถ้าผมไม่ท�า ผมไม่เอาดอกเบี้ยให้มันสูงขึ้นเป็น 11% ให้

ยันไว้ซะ กเ็ท่ากบัธนาคารชาตบิกพร่องในการทีจ่ะควบคมุไม่ให้เงนิทนุ

ร่ัวไหลลงไป แต่ว่าในขณะเดียวกันนั่นน่ะ ไอ้ที่เราคิดดอกเบี้ยกับ

ธนาคารพาณชิย์ ๕% ต่อปี ส�าหรับสนิค้าออก ส�าหรบัวตัถดิุบ ส�าหรบั

เรื่องเกษตร เรื่องอะไรต่างๆ ที่เราท�ามาแล้วก็ยังคงที่อยู่และยังขยาย

ตวักนัออกไปทุกๆ ปี เรือ่งนีไ้ม่ใช่เครดิตของผมอย่างเดยีว เป็นเครดิต

ของผู้ว่าการธนาคารชาติก่อนผม ซ่ึงท่านได้เริ่มท�ามาแล้ว แต่ผมพูด

ได้ว่า เพราะผมอยู่นานตั้ง 1๐ ปี มันเลยขยายออกมาต้ังเยอะ เงิน 

ที่เราผลักออกไปแต่ละปีๆ ท่ีออกไปสู่ทั่วๆ ไป ในวงการผลิต และ

พาณิชยกรรมก็มากขึ้นทุกทีๆ ไม่ใช่น้อยครับ และหน�าซ�้าไอ้การที่เอา

ไปบงัคับดอกเบ้ียเงนิฝากและดอกเบ้ียพนัธบตัรของรัฐบาลกับดอกเบีย้

เงินฝากของธนาคารให้ลงมาจาก ๙% เป็น ๘% ลงมาเป็น ๗% นี้ก็

เพื่อประโยชน์ในการที่จะท�าให้ดอกเบี้ยต�่าลงมา แต่ถ้าเราจะไปท�าให้
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ดอกเบี้ยเงินฝากต�่าลงไปอีก ธนาคารพาณชิย์เขาสูไ้ม่ได้ และเมือ่เขาสู้

ไม่ได้ เขาเก่งมากเขาท�าผดิกฎหมาย เขาเลีย่งเอากไ็ด้โดยง่าย เราต้อง

ค่อยๆ ท�าลดลงมาเรือ่ย แต่เนือ่งจากเหตกุารณ์ทัว่โลกมนัแปรปรวนไป

ในปี ๒๕1๒ นีก้จ็�าเป็นทีจ่ะต้องมยีกเว้น มกีารระงบัไว้บ้าง แต่ผมคดิ

ว่าข้อกล่าวหาทีว่่า ธนาคารชาติจะมาระมัดระวังกลัวเงินเฟ้อจนเกินไป

นัน้ ผมคดิว่ากอ็าจจะมมีลูแห่งความจรงิบ้างกไ็ด้ เพราะเหตวุ่าผมกลวั

เหลอืเกนิเรือ่งเงนิเฟ้อแต่ไม่เคยเลยทีจ่ะไปคดิจ�ากดัสนิเชือ่ ผมเคยบอก

กับรัฐบาลเสมอว่า ถ้าหากว่ารัฐบาลกู้เงินจากธนาคารชาติมากๆ เข้า

ละก ็จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปจ�ากดัสนิเชือ่ในด้านพาณชิยกรรม และอตุสาห- 

กรรมภาคเอกชน เพราะเอาเงินให้รัฐบาล เรื่องได้สูตรของผมที่พูดถึง

เรือ่งปริมาณเงนิกบัผลผลติให้มันเพิม่ขึน้ให้มันสมดลุกนันัน้ มนัจะเอยีง

สู่รัฐบาลและจะต้องจ�ากดัด้านประชาชนอย่างนีไ้ม่ชอบ และทกุวนันีย้งั

ไม่เคยเลย ไม่เคยจ�ากัด นอกจากเมื่อปี ๒๕1๒ ที่มีความจ�าเป็นมีอีก

ข้อหนึ่งก็คือ ต้องเพิ่มเงินสดส�ารองขึ้นจาก ๖% เป็น ๗% ไอ้นี่จ�าเป็น

ด้วยเหตุการณ์ทางด้านต่างประเทศกม็ ีทางด้านภายในประเทศก็ม ีแต่

ทั้งนั้นทั้งนี้ผมเป็นจ�าเลยแล้ว มันก็ต้องแก้ตัวเป็นธรรมดา ไปเปิดเรื่อง

ไปดูตัวเลขแล้วไปหาข้อเท็จจริง จริงๆ ดังว่า น่ีผมก็แก้ไปแล้ว ดูว่าที่

ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริง ไปขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดีกว่า

ถำมข้อ ๗. ผมขอเรียนถามทัศนะและปัญหา ๒ ข้อ 

(1) ในทัศนะของปาฐกนัน้ ภาวะการเงินของไทยในปัจจบัุนทีแ่ท้

จริงนั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากปรากฏว่าพวกพ่อค้าก็ดี การใช้เงินต่างๆ 

เชค็ต่างๆ กดี็ รูส้กึว่ามนัชกัจะล�าบากขึน้แล้ว การเงนิต่างจงัหวดัก็รู้สกึ

ว่ามันจะเข้ามาในพระนครมากขึ้น การท�างานก็รู้สึกจะน้อยลงกว่าใน

สมัยจอมพลสฤษดิ์ ก็รู้สึกเป็นที่น่าคิดกันอยู่มาก ไม่ทราบว่าในทัศนะ

ขององค์ปาฐกจะเป็นอย่างไร 
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(๒) ความคิดเห็นในเรื่องการจ�ากัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ใน

ฐานะที่เราจะส่งเสริมให้มีการผลิตอย่างสูง รู้สึกจะมีการขัดอยู่บ้าง 

กล่าวคือ ในการผลติท่ีจะให้ผลผลติสูงสุดขึน้นัน้เรือ่งขนาดของการผลติ

ก็เป็นเรื่องส�าคัญอีกอันหนึ่ง เมื่อเราได้จ�ากัดกันเสียการผลิตก็อาจจะ

ตกต�า่ไป แต่ในขณะเดียวกนักข็อให้คิดถงึเก่ียวกับประสทิธิภาพในการ

ผลติ หรอืเสรใีนการผลติ ในการประกอบการ ทศันะของปาฐกจะเป็น

ยังไง ขอถามเพียง ๒ ข้อ

ตอบ ผมเหน็ด้วยครบัในเรือ่งท่ี ๒ คือส�าหรับเรือ่งการผลติ ถ้าจะจ�ากัด

ส�าหรับเรือ่งการเกษตรกรรมให้มนัถูกต้อง แต่ท่ีผมไม่ทราบแน่ว่า การ

ปลกูข้าวโดยวิธสีมยัใหม่นี ่Optimum Area จะเป็นเท่าไร ตซีะว่า 1๐๐ 

ไร่ได้ไหม สมมุติเอาว่า 1๐๐ ไร่ก็แล้วกัน ไอ้ที่ผมไม่ต้องการก็คือว่า 

1๐๐ ไร่อยูท่ีน่ัน่ แล้วยงั 1๐๐ ไร่อยูโ่น่น แล้วยงัม ี1๐๐ ไร่อยูท่ีโ่น่นๆ 

คนเดียวมีกรรมสิทธิ์อย่างนี้นี่ เป็นข้อที่ผมต้องจ�ากัด ครอบครัวหนึ่ง

ควรจะมี 1๐๐ ไร่เป็นของดี หรือควรจะเติมเป็น 1๕๐ ไร่ก็ได้ แต่ว่า

อย่าไปบวกกันหลายๆ แห่ง ใจผมก็ว่าอย่างนั้น และส�าหรับที่อยู่อาศัย

ก็เช่นเดียวกัน ใจผมเองก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีการจ�ากัดกัน คนอื่นเขา

จะได้มทีีอ่ยูอ่าศยั จะได้มทีางทีจ่ะพฒันาตัวของเขาได้บ้าง มฉิะนัน้แล้ว

คนหนุ่มคนสาวถ้าไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอ แม้ว่าจะได้รับปริญญาจาก

ต่างประเทศหรอืในประเทศนีไ้ม่มทีางทีจ่ะมท่ีีดิน พวกนกัศึกษาเกษตร

ถ้าไม่ใช่ลูกคนมั่งมีในขณะนี้ ผมหมิ่นประมาทได้เลย จะมีที่ดิน ๕๐ 

ตารางวาในกรุงเทพฯ นี่ถ้าไม่โกงเขามีไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องหาวิธี

เคหะสงเคราะห์ให้ดี ผมพูดนี่คงเข้าใจชัดแล้วว่าไม่ได้จ�ากัดเรื่องการ

ผลิต กลับพยายามที่จะส่งเสริมการผลิต ถ้าใครจะต้องการใช้ที่ดิน

ส�าหรับการผลิตก็พอใช้ คิดดูให้ดี

ส�าหรับค�าถามที่ 1 เกี่ยวกับฐานะการเงินในปัจจุบันนี้ ผมรู้สึก
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ว่ามนักไ็ม่ผดิแผกแตกต่างอะไรกบัฐานะการเงนิเมือ่ก่อนนีเ้ราก�าลงัฟ้ืน

ตัวจากการที่พืชผลเกษตรของเราตกต�่าลงเมื่อปี ๒๕1๐ ในตอนนั้น

นะถ้าพูดไปถึงเรื่องพืชแล้วผลผลิตของเราต�่ากว่าในปี ๒๕๐๙ เพราะ

เหตุฝนแล้ง แล้วพอมาถึงปี ๒๕11 เราขึ้นบ้าง ปี ๒๕1๒ ก็ฟื้นขึ้น

บ้าง ก�าลังฟื้นอยู่ครับไม่เป็นไร นี่ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้ว ลักษณะ

ของประเทศไทยเรานีต้ามปกตเิงนิจากหวับ้านหัวเมอืงเข้ามาในกรงุเทพฯ 

หรอืหวัเมืองกแ็ล้วแต่ ซือ้พชืผลน�าออกไปส่งนอก ฤดนูีค้วามจรงิกเ็ริม่

ตั้งแต่ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ไปเรื่อยๆ แต่เป็นข้อจริงอย่างที่

อาจารย์ว่า คือหมายความว่าเงินเข้ากรุงเทพฯ มากกว่าออก แต่นี่เป็น

ลกัษณะของเราอยู ่แต่ว่าทุกวันนีก้ไ็ม่ผดิแผกแตกต่างอะไรกันกับทีเ่ป็น

มาก่อน คิดว่าเมื่อ ๒ ปีที่แล้วเมื่อฝนแล้งเป็นอันมาก

ถำมข้อ ๘ ผมขอขอบคุณท่านประธานมากที่ได้กรุณาเปิดโอกาสให้

ไต่ถาม ผมอยากเรียนถามท่านว่า เมือ่เร็วๆ นีม้ข่ีาวว่า ธนาคารพาณชิย์

แห่งหนึ่งท�าท่าว่าจะซวดเซลงไป แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน

ธนาคารด้วยกันประคับประคองเอาไว้ และตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็ยัง

บอกด้วยว่า ก่อนหน้าทีจ่ะมกีารช่วยเหลอืจากธนาคารพาณชิย์ในกลุม่

สมาคมธนาคารพาณิชย์นั้น มีเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้ให้สมัภาษณ์หนงัสอืพมิพ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็

ยังให้ค�าตอบอะไรไม่ได้ ในเร่ืองให้การช่วยเหลือกับธนาคารพาณิชย์

นัน้ อนันีท้�าให้ผมเกดิความไม่เข้าใจว่า ในฐานะทีธ่นาคารแห่งประเทศ 

ไทยเปรียบเสมือนเป็นแม่ของธนาคารทั้งหลายในประเทศไทย ท�าไม

จึงมีการเสนอข่าวหรือว่าการให้ข่าวในท�านองน้ี และอีกประการหนึ่ง

ธนาคารพาณชิย์ 1๓ ธนาคารทีเ่ข้ามาโอบอุม้ธนาคารทีก่�าลงัจะล้มลกุ

คลุกคลานนี้ มีแต่รู้สึกจะมีชื่อแต่ชื่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

เท่านัน้ ไม่มชีือ่ของธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศทีเ่ข้ามาด�าเนนิการใน
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ไทยบ้างเลย ผมไม่ทราบแน่ว่าธนาคารเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกของ

สมาคมธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยหรอืเปล่า และอกีประการหนึง่

เกี่ยวเนื่องกัน ผมทราบว่าในสหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้ธนาคารพาณิชย์

ของไทยไปเปิดด�าเนนิการในประเทศของเขา แต่เขาก็เข้ามาด�าเนนิการ

ในประเทศของเราอย่างนี้นะ เราจะไม่มีทางแก้ไขในเรื่องนี้บ้างหรือ

อย่างไรครับ 

ตอบ ผมขอขอบคุณครับ และเป็นโอกาสที่จะชี้แจงให้ท่านทราบความ

จริงคือเมื่อธนาคารพาณิชย์เกิดเดือดร้อนน้ัน ก็ก�าลังมีการประชุม

ปรึกษาหารือในสมาคมธนาคารไทยโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย

เข้าไปร่วมด้วยว่าจะช่วยเหลอืธนาคารพาณชิย์หรอืไม่ และควรจะช่วย

ในรูปไหน ถ้าควรจะช่วย ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมีผู้สื่อ

ข่าวมาขอสมัภาษณ์จากรองผูว่้าการธนาคารชาต ิรองผูว่้าการธนาคาร

ชาตเิหน็ว่าค�าถามของผูส้ือ่ข่าวนัน้เป็นค�าถามน�าความเสยีหลายประการ 

กเ็พยีงแต่บอกว่าก�าลงัคดิช่วยเหลอืกนัอยู ่ผมบอกอะไรคณุไม่ได้ ถ้าคณุ

อยากรู้เรือ่งไปถามผูจ้ดัการธนาคารจะดกีว่า พดูเพยีงเท่านี ้หนงัสอืพมิพ์

ฉบบันัน้โดยผูส้ือ่ข่าวคนนัน้กไ็ปเขยีนตามค�าถามน�าของเขานอกเหนอื

ไปจากทีร่องผูว่้าการธนาคารชาตใิห้ข่าว ไปเขยีนหมดเลยครบั ทนีีร้อง

ผูว่้าการท่านกเ็ดอืดร้อน เดือดร้อนมากเพราะเหตวุ่าไอ้การพดูอย่างนัน้

แล้วเอาไปลงในวนัศกุร์หรอืวนัเสาร์ ผมจ�าไม่ได้มนัก็เป็นผลทีจ่ะท�าให้

เกิดความแตกตื่นเพื่อที่จะไปถอนเงินธนาคารพาณิชย์นั้นในวันจันทร์ 

เพราะฉะนัน้ในวันอาทติย์ท่านจงึเชญิหนงัสอืพมิพ์ฉบับนัน้ไปแถลงข่าว

แก้ว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอก หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไปลงผิด 

บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นอุตส่าห์มาเอง และมาขอโทษ

รองผู้ว่าการ จริงๆ แล้วก็ในวันจันทร์ก็ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มหน้า

ในหน้าแรกซึ่งก็นับว่าเป็นที่พอใจ แต่ก็นี่ล่ะครับ ผู้เขียนข่าวบางทีเรา
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ไว้ใจแกไม่ได้เหมือนกันจริงๆ เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้น วิสัยที่พวกเรา

ทางธนาคารชาติจะไปให้ข่าวเป็นชนิดที่จะท�าให้เกิดแตกตื่น มันไม่ใช่

วิสัยของเรา มันท�าไม่ได้ ท�าไปก็ผิดกฎหมายด้วย ทีนี้พูดถึงเรือ่งการ

ประคบัประคองธนาคารพาณิชย์ดงักล่าวนีเ้ป็นครัง้แรกในประวตักิารณ์

ของประเทศไทย ทีพ่อธนาคารพาณชิย์จะเซพบัล่ะกส็มาคมเขาเข้ามา

ช่วย ตรงกับคตขิองสมาคมท่ีเขาเรียกว่าสามคัค ีเขามคีตว่ิาสจัจะ จาคะ 

สามัคคี ไอ้สัจจะนี้เขาจะบ�าเพ็ญหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนัก จาคะก็ไม่

แน่ใจนกั แต่สามคัคนีัน้พอเหน็เป็นเด่นในคราวนี ้เห็นเป็นที่ชื่นใจว่า ที่

เขาจะช่วยกันจริงนั้น มิฉะนั้นแล้วธนาคารพาณิชย์ชวนเซ รัฐบาลต้อง

เข้าค�้า พอรัฐบาลเข้าไปค�้าก็หลายสิบหลายร้อยล้านของเงินประชาชน 

จะต้องเข้าไปช่วยเงินภาษีอากรพวกเรา จึงไม่เป็นข้อที่ดีเลย การที่เขา

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้เขามีช่องทางท่ีจะท�าให้ดียิ่งข้ึน ผมก็พอใจ 

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ เช่นคิดดอกเบี้ยให้

ต�า่ลง อะไรเหล่านีเ้ป็นกรณีพเิศษ ท่ีเรากส็นบัสนนุ ทีช่่วยเหลอืธนาคาร

ดังกล่าวมีอยู่ 1๓ ธนาคารจริง แต่ไม่ใช่ธนาคารไทยทั้งหมด เป็น 1๓ 

ธนาคารทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมธนาคารไทย มธีนาคารไทยจรงิ เพยีง

ธนาคารท่ีไม่ได้เป็นสมาชกิของสมาคมไทยจนกระทัง่ทกุวนันีน้ัน้ ไม่ได้

เข้ามาเกีย่วข้องเรียกว่าสมาคมธนาคารไทยเป็นผูช่้วย แต่ส่วนทีธ่นาคาร

ต่างประเทศท�าไมเขาไม่มาช่วย ความจริงนั้นสมาคมของธนาคารไทย

ไม่ได้เชิญให้เขามาร่วมพิจารณาและไม่ได้เชิญเขาช่วย ผมเชื่อว่าถ้า

หากว่าให้เขาช่วย เขากค็งยนิดช่ีวย เพราะเหตวุ่าประโยชน์ส่วนได้เสยี

ของเขากม็อียูเ่หมอืนกนั แต่ท�าไมสมาคมธนาคารไทยจงึไม่เชญิธนาคาร

ฝรั่งหรือธนาคารต่างชาติ ญี่ปุ่นหรือมาเลเซียมาช่วย ผมก็ไม่ได้ถาม

เขาแต่ผมก็เดาเอง เร่ืองนี้เป็นเรื่องของไทยเรา ถ้าเอาฝรั่งมาช่วย 

ประเดีย๋วฝรัง่กม็อีทิธพิลในธนาคารจะดีหรอื เขาจงึไม่ได้เอ่ยปากช่วยนี้

กน็บัว่าเป็นของด ีแต่ส่วนในการทีว่่าเมือ่อเมรกิาเขาไม่ยอมให้ธนาคาร
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ไทยเราไปตัง้ธนาคารทางโน้นแต่ท�าไมเขาจงึมาตัง้ในนี ้อนัน้ีข้อเทจ็จรงิ

มันมีอยู ่ว่า กฎหมายเรื่องการควบคุมธนาคารของเขานี้ไม่ใช่เป็น

กฎหมายของสหรัฐคือ state ไม่ยอมให้เข้าไป แต่ว่าผมไม่ได้เดินเข้า

ข้างอเมริกา แต่ที่ผมสนใจก็คืออย่างนี้ครับ เราอย่าไปถือเลยว่าเขาให้

โอกาสแก่เราหรือไม่ให้โอกาสแก่เรา เราท�าอย่างนี้ดีกว่า เวลาเขามา

ขอตัง้ในเมอืงในไทยนี ้เราได้ประโยชน์หรอืไม่ โดยเราพจิารณาไว้ในแง่

ของการค้าขายและการเงินลงทุน มันจะเป็นประโยชน์ไหม ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในแง่ทีน่�าทนุเข้ามาและเขาท�าระเบียบปฏบิตัอินัดงีามเข้ามา

ใช้ในนี้ ท�าให้เราเรียนรู้ไปด้วย แต่ว่าถ้าเข้ามากันมากนักเราก็ไม่ยอม

ให้เข้า มีการจ�ากัดอยู่บ้าง
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ทัศนะทางเศรษฐกิจ
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การเงินการธนาคาร
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ทัศนะทางเศรษฐกิจ
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หลักการคลัง
ค�าบรรยายในการอบรมข้าราชการพลเรือนชั้นตรีเพื่อแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการพลเรือนชั้นโท รุ่นที่ 1๓

ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 

เมื่อวันที่ 1๙ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๙๗

ชั่วโมงที่�๑

ท่านเพื่อนข้าราชการทั้งหลาย

การบรรยายช่ัวโมงนี้เป็นวิชาหลักการคลัง ท่านทั้งหลายเป็น

ข้าราชการชัน้ตรใีนกระทรวงมหาดไทย จะอบรมเพือ่สอบคัดเลอืกเป็น

ข้าราชการชั้นโท การจะเลื่อนจากชั้นตรีเป็นชั้นโทนี้ ล�าบากยิ่งกว่าไก่ 

เพราะไก่ถ้าจะให้รับประทานได้ดีละก็เพียงแต่อบเท่านั้นก็พอ แต่ท่าน

ต้องท้ังอบทัง้รม และนอกจากท้ังอบและรมแล้ว จะต้องมารมควนัหลกั

วิชาการคลังซึ่งใครๆ ก็รู้ว่าเป็นวิชาที่ไม่สนุกนัก เพราะฉะนั้นขอให้

อดทนฟังสกั ๒ ชัว่โมง และขอให้ความอดทนของท่านนอกจากน�าท่าน

ไปสูก่ารเป็นชัน้โทแล้ว หวังว่าจะช่วยตลอดไปจนกระทัง่เป็นชัน้เอกและ

ชั้นพิเศษต่อไป

การเงินของส่วนกลางของประเทศ
วิชาการคลงัทีเ่ราเข้าใจกนันัน้ ขอสรปุรวบรดัจ�ากดัความว่าเป็น

วชิาการเงนิของส่วนกลางของประเทศ ทีเ่รยีกว่าส่วนกลางของประเทศ
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ไม่อยากจะเรยีกว่ารฐับาลอย่างเดยีว เพราะเหตวุ่าทกุวนันีก้ารปกครอง

มิได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอย่างเดียว และการเงินของรัฐบาลก็มิได้เป็นการ

เงินที่ส�าคัญแต่อย่างเดียว ผมเรียกว่าส่วนกลางของประเทศเพื่อจะให้

แตกต่างไปจากส่วนที่เป็นของเอกชน บริษัทห้างร้าน จึงเรียกว่า ส่วน

กลาง ส่วนกลางของประเทศท่ีกล่าวนีใ้ห้แก่รัฐบาล เทศบาล รัฐวสิาหกจิ

และเทศพาณชิย์ รวมกนั ๔ อย่าง ทีจ่ะต้องน�าเอาเทศบาลเข้ามาเกีย่วข้อง 

ท่านท้ังหลายอยู่กระทรวงมหาดไทย คงจะรู้ดีกว่าผมว่า รัฐบาลมี 

นโยบายท่ีจะกระจายอ�านาจการปกครองออกไปให้ทัว่ถงึจากส่วนกลาง

ไปสู่ส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่น เป็นเทศบาล เพราะ

ฉะนั้นการเงินของเทศบาลก็นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญอย่างหนึ่ง และ

นอกจากนั้น การกระท�าใดที่เกี่ยวกับเทศบาล ย่อมจะเป็นหลักฐานใน

การท่ีจะผดงุไว้และส่งเสรมิให้เกดิขึน้ด ีซึง่ประชาธิปไตย ซึง่เป็นความ

มุ่งหมายที่ผมเข้าใจว่า รัฐบาลยดึถืออยู ่เท่าทีน่�าเอาเรือ่งรฐัพาณิชย์เข้า

มากล่าวรวมในส่วนกลางกเ็พราะว่าทุกวันนี ้ท่านทัง้หลายคงจะเหน็แล้ว

ว่า รฐับาลในทุกๆ ประเทศพยายามส่งเสริมการค้าของรัฐบาลให้แพร่

หลายขึ้น และเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เราเรียกว่าประเทศซึ่งมี

เศรษฐกจิล้าหลงัอย่างประเทศไทยเรา รฐับาลย่อมจะมคีวามมุง่หมาย

ที่จะชักจูงให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในฐานะม่ันคงด้วยการส่งเสริม

อุตสาหกรรม คมนาคม และการค้า จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องตั้งองค์การ

รัฐบาลขึน้ประกอบกจิการต่างๆ ซึง่ตามปกตใินประเทศทีม่คีวามเจรญิ

ในทางอุตสาหกรรม ในทางการค้าเป็นหน้าทีข่องเอกชนโดยเฉพาะ แต่

ในประเทศที่เศรษฐกิจล้าหลังอย่างเรา จ�าเป็นที่จะต้องใช้ความชักจูง

จากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเงินของรัฐบาลจึงได้น�าเอาไป

ลงทุนอยู่ในองค์การรัฐพาณิชย์เป็นจ�านวนมาก แทบจะพูดได้ว่า การ

เงินของรัฐบาลทุกวันนี้ที่อยู่กับรัฐบาลเอง คงจะมีประมาณ ๗๐ ใน 

1๐๐ ที่อยู่กับรัฐพาณิชย์ทั้งหลาย คงจะมีอยู่ประมาณ ๓๐% เอาไป
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๒๒1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ลงทุนในการรถไฟ การท่าเรือ เหมืองแร่ ยาสูบ โทรศัพท์ องค์การ

ขนส่ง อะไรต่างๆ จิปาถะ ทีท่่านทัง้หลายคงจะทราบ เพราะฉะนัน้ถ้า

หากว่าเราจะละเลยเสยีไม่พดูถึงรัฐพาณชิย์ ย่อมเป็นการบกพร่อง และ

อีกประการหนึ่ง ถ้าต่อไปเมื่อเทศบาลเจริญข้ึน และเทศบาลต่างๆ 

ประกอบการเทศพาณชิย์ขึน้ จะเป็นด้วยไฟฟ้า ประปา โรงฆ่าสตัว์ ใน

ต่างประเทศบางทีเขามีห้องส�าหรับให้ราษฎรมาซักฟอกเสื้อผ้าโดยคิด 

ราคาเลก็ๆ น้อยๆ โดยเทศบาลจัดท�าขึ้น ฯลฯ เช่นนี้ การเงินของเทศ- 

พาณิชย์ก็ย่อมอยู่ในส่วนหนึ่งของการคลังที่เราจะต้องพูดถึง เพราะ

ฉะนั้นเท่าที่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้ 

สรุปความได้ว่า การคลังนั้นได้แก่ การเงินของส่วนกลางของ

ประเทศ กล่าวคอืการเงนิของรัฐบาล ของเทศบาล ของรฐัพาณชิย์ และ

ของเทศพาณิชย์ ด้วย

ในการบรรยาย ณ ท่ีนีจ้ะขอยกประเดน็ในหลักการคลงัมากล่าว

เพียง ๒ ประเด็น

ประเด็นแรกคือ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังของ

เศรษฐกิจของประเทศ

ประเด็นที่ ๒ ที่หวังว่าคงจะได้พูดในสัปดาห์หน้า คือหลักการ

ในระเบียบวิธีการคลัง

นโยบายการคลังกับเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ไหนแต่ไรมา เมือ่เราพจิารณาถงึการคลงั เรามกัจะพจิารณา

ดูว่า การเงินของรัฐบาลนั้นดีหรือเลวเป็นประการใด ถ้าหากว่ารัฐบาล

มีรายได้ดีพอควรแล้วก็ใช้จ่ายไปพอควร มีการลงทุนบ้างเล็กๆ น้อยๆ 

แต่ฐานะการเงินของรัฐบาลไม่เป็นหนี้เป็นสินเขามากนัก ปีแล้วปีเล่า

เงินคงคลังเดิมมีอยู่เท่าไร ก็เพ่ิมขึ้นบ้างลดลงบ้าง หมายความว่า ถ้า

รัฐบาลไม่ขาดทุนละก็เป็นใช้ได้ ถือว่าการเงินของรัฐบาลดี ที่เป็นหลัก
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๒๒๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ที่เราเข้าใจกันอยู่โดยให้เอาหลักการเงินของเอกชนมาอนุโลม เพราะ

ว่า ถ้าเอกชนมเีงนิมากใช้จ่ายมาก แต่ว่าไม่ถึงกบัหมดตวั แล้วกม็เีหลอื

ไว้ส�าหรับลูกหลานบ้างเล็กๆ น้อยๆ สร้างบ้านได้บ้าง ส่งลูกไปเรียน

หนังสือบ้าง อย่างนี้นับว่าการเงินของเขาอยู่ในฐานะที่ดีพอใช้ การ 

กระท�าเช่นนัน้เป็นการพจิารณาอย่างเหมาะสมส�าหรบัหลกัการเงนิของ

เอกชน แต่ทุกวันนี้ เราเห็นว่าการกระท�าต่างๆ ของรัฐบาลนั้นกระทบ

กระเทือนถึงเศรษฐกิจเอกชนด้วย ถ้าหากรัฐบาลท�าดีไป เอกชนก็มี

เศรษฐกิจดีขึ้น ถ้าหากว่ารัฐบาลเพียงตัดช่องน้อยแต่พอตัว พิจารณา

ในทางแคบว่า เงินในกระเป๋าของรัฐบาลนั้นพอใช้ ไม่ถึงกับล้มละลาย 

ไม่เป็นหนีสิ้นเขามากอย่างนัน้ ในบางโอกาสอาจจะท�าให้เศรษฐกจิของ

เอกชนเลวลง เปรียบเสมือนหนึ่งพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ ยักษ์หรือช้างเข้า

มาในห้องนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ท�าอะไรเรา แต่ว่าเราพยายามที่จะรักษา

ความปลอดภัยของเขาโดยทีเ่ห็นคนมากๆ เข้าต่ืน อาจจะว่ิงกระเทอืน

ไปบ้าง พวกเรากต้็องได้รบัความกระเทือนเนือ่งจากยกัษ์หรอืช้างนัน่มี

น�้าหนักมาก ในประเทศหนึ่งประเทศใดก็เช่นเดียวกัน ผู้จ่ายเงินและ

รับเงินเข้ามามากๆ ถึงขนาดที่จะท�าความกระเทือนให้แก่ประชาชนได้ 

คอืรัฐบาล คอืส่วนกลางของประเทศ พจิารณาดูง่ายๆ อย่างนีก็้แล้วกัน 

ว่าหากว่ารัฐบาลเกบ็ภาษีรนุแรงขึน้ในกรณใีด ในเวลาใด ราษฎรกต้็อง

ได้รับความเดือดร้อน และถ้าเมือ่ใดรฐับาลไปก่อสร้างตกึมากๆ สร้าง

เขือ่น สร้างถนน จ่ายเงินมากๆ ราษฎรก็ได้เงินจากรัฐบาล มีอาชีพ

มากข้ึน เพราะฉะนัน้การกระท�าของรฐับาล เทศบาล รฐัพาณิชย์ เทศ- 

พาณิชย์ ย่อมกระทบกระเทอืนถึงเศรษฐกจิของเอกชน และเนือ่งจาก

รฐับาลมหีน้าทีจ่ะปกครองประเทศให้เจรญิท้ังในทางการเงนิและในทาง

อืน่ การกระท�าต่างๆ ของรัฐบาลจะถอืหลกัตัดช่องน้อยแต่พอตวัหาได้

ไม่ หลักก็มีอยู่ว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจของประเทศรุ่งเรืองดี รัฐบาลจะ

ท�าอย่างไรกไ็ม่สูส้�าคญันกั ถ้าหากว่าเศรษฐกจิของประเทศอยูใ่นฐานะ
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ตกต�่า รัฐบาลก็จ�าเป็นท่ีจะต้องช่วยเหลือให้ราษฎรมีเศรษฐกิจดีข้ึน 

ช่วยหนนุให้เศรษฐกจิดีขึน้ รฐับาลมีเครือ่งมอืทีส่�าคญัๆ อยู่หลายอย่าง 

ในด้านการเงนิกไ็ด้แก่ นโยบายงบประมาณ นโยบายการธนาคารและ

การเงิน นโยบายแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ ในที่นี้ผมไม่มี

หน้าที่ท่ีจะอธิบายเร่ืองการเงิน การธนาคาร และเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศมากนัก จะขอพูดแต่เฉพาะในเรื่องนโยบายงบประมาณ

ก่อนอืน่อยากจะท�าความเข้าใจในข้อเทจ็จรงิก่อน ในโลกปัจจบุนั

นี ้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นั้นไม่สม�่าเสมอกัน หมายความว่าใน

ประเทศหน่ึงประเทศใดทัว่โลกนัน้ บางปีเศรษฐกจิกด็ ีบางปีเศรษฐกจิ

กเ็ลว ตัวอย่างง่ายๆ อย่างในประเทศไทยเราเหน็ได้ชดั เมือ่ปี ๙๓–๙๔–

๙๕ เศรษฐกิจของเรานับว่าอยู่ในขั้นรุ่งเรืองเหลือเกิน ข้าวเราก็ขายได้

สะดวก เล่นตัวก็ได้ โก่งราคาก็ได้ ยางและดีบุกก็มีผู้ซื้อด้วยราคาสูง 

อย่างท่ีไม่เคยนกึฝันมาก่อน เศรษฐกจิของเอกชนในสมยันัน้รุง่เรอืง ทัง้ๆ 

ที่พวกเราก็บ่นกันว่าของแพง แต่ความรุนแรงก็เห็นประจักษ์อยู่ ส่วน

มากเวลาท่ีของแพงข้าราชการกไ็ด้รับความล�าบาก โดยทีอ่ตัราเงนิเดอืน

ของเราคงทีอ่ยู ่แต่พวกพ่อค้าเขาก�าไรเขาขึน้ๆ ลงๆ ตามเศรษฐกิจได้  

เพราะฉะนัน้ทีไ่ด้ยนิเสยีงเดอืดร้อนมากกพ็วกข้าราชการ และผูท้ีไ่ด้รบั

เงินรายได้ตายตวั แต่อย่างไรกต็าม นบัว่าในสมยันัน้เศรษฐกจิรุ่งเรือง

ส�าหรับประเทศไทย แทบจะพูดได้ว่าเป็นความรุ่งเรืองพิเศษอย่างที่ไม่

เคยเห็นมาก่อน ต่อมาเมื่อปีกลายนี้ ปี ๒๔๙๖ และในปีนี้ (และสงสัย

ว่าจะเป็นปีต่อๆ ไปบ้าง แต่หวังว่าคงไม่นานนัก) ข้าวของเราก็มีผู้

ต้องการน้อยลง สงครามในเกาหลสีงบลงบ้าง ท�าให้ประเทศต่างๆ ทีเ่คย

สะสมยางและดบุีกไว้ส�าหรบัจะท�าสงครามกนันัน้ เลกิซือ้ยางและดบีกุ 

ราคาสินค้าทีส่�าคญัๆ ของเรากต็กต�า่ลง เช่นนีผ้มเรยีกว่าเศรษฐกิจตกต�า่ 

มีบางท่านที่อายุมากกว่าผมคงจะจ�าได้ว่าของเช่นนี้ไม่ใช่เป็นของใหม่

ส�าหรับประเทศไทย เราเคยมีกันแล้วในยุค ๒๐ ปีก่อนนี้ ปี ๒๔๗๔ 
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ปี ๒๔๗๕ เศรษฐกิจก็ตกต�า่ลงคล้ายกบัคราวนี ้ถงึแม้ว่าลกัษณะจะไม่

เหมอืนกนัทเีดยีว แต่อย่างไรกต็าม ถ้าพจิารณาถงึประวติัเศรษฐกิจของ

ประเทศท่ัวไปแล้ว จะเหน็ได้ว่า เกดิลุม่ๆ ดอนๆ แทบทกุประเทศ และ

ตัง้แต่สงครามโลกครัง้ที ่1 เป็นต้นมา ความลุม่ๆ ดอนๆ เช่นนัน้มอียู่

เสมอ และมอียูเ่ป็นระยะๆ เป็นวงรอบหนึง่ประมาณ ๙ ปี เป็นอยู่เสมอ 

หมายความว่าเศรษฐกจิสงูแล้วกต็�า่แล้วก็ไปสงูอกีท ีครบวง ๙ ปี คอื

เม่ือเลกิสงครามครัง้ที ่1 ปี ค.ศ.1๙1๘ พอถงึปี 1๙๒1 เศรษฐกจิเริม่

ตกต�า่ จากนัน้ฟ้ืนตวัขึน้มาอยูใ่นสภาพปานกลาง ในระหว่าง 1๙๒๔–

๒๕ เจริญถงึขดีสดุ 1๙๒๙ ต่อมา 1๙๒๙–1๙๓๐–1๙๓1 เศรษฐกจิ

เร่ิมตกต�า่ และตกต�า่อย่างรุนแรง 1๙๓๒–๓๓ ไปฟ้ืนตวัได้ 1๙๓๔–

1๙๓๗ รุ่งเรืองข้ึนอีก พอ 1๙๓๘ ก�าลังเริ่มจะทรุด แต่เผอิญเกิด

การเมอืงระหว่างประเทศในทางยุโรป ประเทศต่างๆ พยายามระดมจะ

สร้างอาวุธ เพราะเหตุว่าฮิตเลอร์คุกคามมาก ก็ท�าให้เศรษฐกิจดีข้ึน

หน่อย เพราะใครๆ กล็งทนุสร้างอาวธุมาก เศรษฐกจิกด็ขีึน้แต่อยูใ่น

สภาพผิดปกตติลอดสงคราม ตัง้แต่ 1๙๓๙ เรือ่ยไปถงึ 1๙๔๕ ซึง่เลกิ

สงคราม น่ันไม่นับ เพราะเป็นเวลาที่ผิดปกติ ถัดจากนั้นเป็นต้นมาก็

นับได้ว่าอยู่ในฐานะที่เศรษฐกิจก�าลังรุ่งเรืองอยู่เนื่องจากสงคราม จน

กระทั่งปี 1๙๔๘ เศรษฐกิจก็จะเริ่มทรุด แต่อเมริกาใช้วิธีใหม่โดยให้

มีการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทางเศรษฐกิจ 1๙๔๙ จึงได้สามารถ

พยุงเศรษฐกิจของทั่วโลกไว้ได้บ้างไม่ถึงกับทรุดทีเดียว ต่อมาก็เป็น

สงครามเกาหลี 1๙๕๐–1๙๕1–1๙๕๒ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

แต่ท้ังนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาประมาณ ๙ ปี เรามี

เศรษฐกจิรุ่งเรอืงขึน้พกัหนึง่แล้วกต็กต�า่ลง เป็นของทีเ่หน็ได้ง่ายศึกษา

ได้จากประวัติศาสตร์

ประเทศไทยเรามักจะได้รับความกระทบกระเทือนจากต่าง

ประเทศในทางเศรษฐกจิ เพราะเหตวุ่าประเทศเราเป็นประเทศทีค้่าขาย
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กบัต่างประเทศมาก ถ้าหากว่าชาวนาของเราขายข้าวไม่ได้ และชาวสวน

ยางของเรา นายเหมอืงขายสนิค้าของตนไม่ได้ ผูผ้ลติเหล่านีย่้อมมเีงนิ

น้อย ไม่สามารถทีจ่ะไปซ้ือของจากห้างร้านหรอืตลาดมากพอ พวกห้าง

ร้านต่างๆ เมือ่ขายของไม่ได้กต้็องพยายามกระเหมด็กระแหม่ หมายความ

ว่ามเีงินน้อย ไม่พอทีจ่ะไปซือ้ของอืน่ๆ ต้องตดัรายจ่ายไปบ้าง พวกห้าง

ร้านชาวตลาดซึ่งเคยใช้เสื้อเชิ้ตที่ดี ผ้านุ่งที่ดี ก็ไปตัดรายจ่ายของตน 

หนัไปหาซ้ือของท่ีเลวลง หรือส่ิงใดท่ีพอจะมีสภาพถาวรอยูใ่ช้ได้ ก่อนนี้

เคยใช้กนัปีหนึง่กย็ดืออกไปเป็นปีครึง่ หรอืสองปี หมายความว่าต่างคน

ต่างกระเหมด็กระแหม่ และความกระเหม็ดกระแหม่แต่ละคนนี่ก็มีผล

สะท้อนไปท�าให้ทั้งผู้ผลิตและพ่อค้าไม่สามารถที่จะขายของของตนได้

มากอย่างที่เคยเป็น เพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีเงินน้อย จึงเกิดสภาพ

เงินฝืดขึ้น เช่นนี้ย่อมท�าให้เศรษฐกิจตกต�่า มาถึงขั้นรัฐบาลเนื่องจาก

ประชาชนซือ้ของน้อยมรีายได้น้อย รฐับาลกย่็อมเกบ็ภาษีอากรได้น้อย 

กระทบกระเทือนไปทั่วๆ กัน

ในเวลาที่เศรษฐกิจ “รุ่งเรือง” นั้นเล่า ผู้ผลิตและพ่อค้าซื้อง่าย

ขายคล่อง เงินรายได้แต่ละคนก็มีมากขึ้น เม่ือมีมากข้ึนก็จ่ายมากข้ึน 

ที่ไม่เคยจ่ายเลย ที่เคยจ่ายน้อยก็จ่ายให้มากข้ึน ที่มีเงินเหลือก็เอาไป

ลงทุนสร้างตึกใหญ่โตขึ้น ข้าวของก็แพงข้ึน รัฐบาลแม้ไม่ต้องเปลี่ยน 

แปลงอัตราภาษีอากรก็เก็บรายได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี อันตรายทาง

เศรษฐกิจในเวลารุง่เรอืงนัน้มอียูค่อื เงนิอาจจะเฟ้อเพราะราษฎรมเีงนิ

มากใช้จ่ายคล่อง เงินเฟ้อเป็นของไม่ดี แต่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นของดี 

ดีกับเลวก็มาคู่กันเสมอ ผู้ที่เดือดร้อนในเวลาเศรษฐกิจรุ่งเรือง คอืผูท้ี่

มรีายได้ประจ�า ข้าราชการบ�านาญ เจ้าของทีด่นิซึง่ขึน้ราคาค่าเช่าไม่ได้ 

ข้าราชการเงนิเดือนไม่ขึน้ ไม่เปลีย่นแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ อย่างนี้ 

พวกนี้เดือดร้อนท้ังน้ัน แต่พวกพ่อค้าวาณิช และพวกประกอบการ

อุตสาหกรรมก�าไรดี พวกกรรมกรเองก็รายได้ดี ขี่สามล้อก็รายได้ดี 
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พวกนีก้ไ็ม่เดือดร้อนสบายด ีแต่เวลาทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่นัน้ พวกพ่อค้า 

วาณิชกต้็องยอมขาดทนุ ในบางคร้ังถึงกบัล้มละลาย พวกนีไ้ด้รบัความ

เดอืดร้อน แต่ข้าราชการอย่างท่าน อย่างผม นีเ่งนิเดอืนถ้าไม่ท�าความ

ผิดไม่ถูกตัดแล้ว เท่าไรกเ็ท่านัน้ ของกถ็กูลงบ้าง (หวงัว่าคงถกูลง) ถ้า

ราคาถูกลงบ้าง พวกเราก็ได้รับความสุขมากขึ้น หมายความว่าซื้อของ

ได้มาก พวกข้าราชการบ�านาญหรือพวกเจ้าของที่ดินได้รับประโยชน์

จากการที่เศรษฐกิจตกต�่าบ้างเล็กน้อย

ทีนี้ผมจะกลับไปในเร่ืองการเงินของรัฐบาล สมมุติว่ารัฐบาล 

ปีแล้วปีเล่าเศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือตกต�่าอย่างไรไม่ทราบ รัฐบาลรักษา

การเงนิของตนให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีไม่ท�าให้เกนิไปและไม่เกบ็ภาษอีากร

ให้เกนิไป อยูเ่ฉยๆ อย่างนัน้ปีแล้วปีเล่า แต่ให้เงนิคงคลงัในพระคลงัมี

เหลอือยูพ่อใช้พอจ่ายเป็นใช้ได้ ถ้าเช่นนีผ้มเห็นว่ารฐับาลไม่ได้ท�าหน้าท่ี

ท่ีจะบ�าบดัเศรษฐกจิของประเทศ เรยีกได้ว่ารฐับาลตดัช่องน้อยแต่พอตวั 

ดแูต่การเงินของตนเท่านัน้ไม่ดคูวามเดอืดร้อนของราษฎรในด้านนี้

ท่านทัง้หลายคงจะเหน็พ้องกนักบัผมว่ารัฐบาลควรจะช่วยเหลอื

ราษฎรในเร่ืองนี ้แต่คงจะเห็นแตกต่างกนัไปบ้างในข้อทีว่่าจะช่วยเหลอื

ได้อย่างไร การช่วยเหลือราษฎรท่ีเราเห็นได้ง่าย คือเอาเงินไปแจก

ราษฎรผู้ที่เขาเดือดร้อน ไม่รู้ว่าตอนไหนที่ใครเดือดร้อนอย่างไร เช่น 

ตอนท่ีเศรษฐกจิรุง่เรืองกเ็อาเงนิให้ราชการมากขึน้ ถ้าเวลาทีเ่ศรษฐกิจ

ตกต�่าก็เอาเงินไปแจกกรรมกรให้มากขึ้นจะได้บรรเทาทุกข์ ที่ว่าเงินนี่

ก็หมายถึงเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย แต่การจัดท�าเช่นนั้นไม่มีรัฐบาล

ไหนท่ีจะช่วยได้ตลอดรอดฝ่ังไป ไม่ใช่แต่ประเทศไทย ในสากลประเทศ

ไม่มีที่ไหนที่จะท�าได้ท่ัวถึง เพราะเหตุว่าเวลาที่เศรษฐกิจตกต�่ารุนแรง

เหลือเกิน แม้ในประเทศอเมริกาเวลาที่เศรษฐกิจตกต�่าคนว่างงาน

ประมาณ ๒๐ ล้านคน หมายความว่าคนในประเทศไทยทั้งประเทศ

ไม่มีใครท�างานสักคน รุนแรงถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเอา
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เงินที่ไหนไปแจกให้เขา ช่วยเขา ท�าไม่ได้ ไม่พอ และถึงแม้ว่าเราจะมี

เงินพอ ท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการปกครองคงจะทราบดีว่าการที่เรา

จะต้องใช้มอืของข้าราชการนี ่เอาเงนิไปแจกให้แก่คนอืน่ เงนิมนัอาจรัว่

ไปท่ีอืน่เสยีก่อนจะไปถึง น่าสงสยัว่าเงนิมนัจะไม่ทัว่ถงึกบัคนทีท่นทกุข์

ได้ยากจรงิๆ จ่ายเอาไป 1 บาทอาจจะไปถงึคนทีต้่องการสกั ๕๐ สตางค์

เห็นจะได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นงานที่ท�าได้ยาก การที่จะไปช่วยคน

ทุกข์ร้อนให้ทั่วถึงกันนั้น จะท�าโดยวิธีเอาเงินไปแจกหรือเอาเครื่อง

อุปโภคบริโภคไปแจกนั้นท�าได้ยาก

แต่ในทางการงบประมาณเรามวิีธีช่วย วธีิช่วยอาจจะไม่ทัว่ถงึกัน

แต่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนเขาช่วยตวัเองได้บ้าง เพราะ

ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าเป็นวิธีที่ดี และรัฐบาลควรกระท�า นโยบายการงบ

ประมาณที่กล่าวนี้เป็นทฤษฎี ซึ่งในชั่วระยะ ๒๐ ปีที่แล้วมานี้เป็นที่

ยอมรับกนักว้างขวางในหมูน่กัการคลังและนกัเศรษฐกจิ และแม้แต่ใน

วงการรัฐบาลกม็ปีระธานาธบิดรีสูเวลท์แห่งอเมรกิา น�าเอาไปใช้ปฏบิตัิ  

หลักการก็มีอยู่ว่าเม่ือเศรษฐกิจลุ่มๆ ดอนๆ อย่างที่กล่าวถึงแล้ว เรา

ควรจะตัดความลุ่มดอนของเศรษฐกิจเสีย เรายอมเสียสละตอนที่มัน

ดอน หมายความว่าตอนทีเ่ศรษฐกจิด ียอมเสยีสละเสียบ้างในตอนนัน้

อย่าให้ดีนักเลย เอาไปเผื่อไว้ช่วยเหลือในตอนที่มันลุ่ม ก็คงจะเกิด

ประโยชน์ในแง่ที่ไม่เสี่ยงภัย และพยายามให้ความเจริญของเศรษฐกิจ

นั้นขึ้นสูงไปอย่างราบรื่น เลิกลุ่มๆ ดอนๆ เสีย

ผมได้พูดไว้ในตอนก่อนว่าการกระท�าของรฐับาลกระเทอืนไปถงึ

เอกชน แล้วผมยังได้พูดต่อไปอีกตอนหนึ่งว่า เวลาที่รัฐบาลลงทุนเงิน

จ่ายราษฎรได้เงนิไป เวลาทีร่ฐับาลเกบ็ภาษมีา ราษฎรเสยีเงนิไป สรปุ

ความได้ว่าเงินรายได้ของรัฐบาลนั้นคือเงินจ่ายของราษฎร เราอยู่ใน

ประเทศเดียวกัน รัฐบาลได้เงินมาก็เก็บจากเงินภาษี หรือรัฐพาณิชย์ 

เงินรายได้ของรัฐบาล คือเงินรายจ่ายของราษฎร

����������������_16-01-60.indd   227 1/16/17   3:42 PM



๒๒๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เงินรายจ่ายของรัฐบาลคือเงินรายได้ของราษฎรนี่ไม่พูดถึงของ

ท่ีรัฐบาลส่ังซื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่งคงมีอยู่บ้างแต่ไม่มาก เป็นอัน

สรุปได้ว่า เงนิรายจ่ายของรฐับาลคอืเงนิรายได้ของราษฎร เงนิรายได้

ของรฐับาลคอืรายจ่ายของราษฎร ทนีีถ้้าหากว่าในปีทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่ 

เงินราษฎรมีน้อย รัฐบาลจะยั่วให้ราษฎรมีเงินมาก เพื่อจะได้ก�าจัด

ความลุม่นัน่เสยี เพือ่จะให้เศรษฐกจิสงูขึน้หน่อย รฐับาลก็มวีธีิหนึง่ คอื

จ่ายเงินให้มากขึ้น และการจ่ายให้มากขึ้นไม่ต้องจ่ายอย่างวิธีที่เราไม่

ต้องการอย่างกี้นี้ เพียงแต่จ่ายลงทุนให้มากขึ้นก็คงจะช่วยให้ราษฎรมี

เงินมากข้ึน กล่าวคือ ถ้าหากว่ารัฐบาลได้เงินมาน้อย แล้วจ่ายให้

มากกว่าที่ได้มา เงินที่ไปตกอยู่กับราษฎรก็ย่อมมากขึ้น เงินราษฎรก็

พองตัวขึ้น รัฐบาลจ่ายเงินให้กับบริษัทก่อสร้าง บริษัทก่อสร้างก็ต้อง

ไปจ้างกรรมกร จ้างนายช่าง ซื้ออิฐซื้อปูนจากบริษัทอื่นๆ จากราษฎร

อืน่ๆ ผู้ท่ีขายของให้รฐับาลนี ้หรอืก่อสร้างให้รฐับาลนีม้เีงนิจ่ายมากขึน้ 

ก็ไปซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้ออาหารมากขึ้น พ่อค้าที่ขายเสื้อผ้า อาหาร ก็มีเงิน

มากพอท่ีจะไปซ้ืออย่างอืน่ มนัเป็นผลสะท้อนเป็นช่วงๆ ไป คล้ายๆ กับ

ระลอกไป เปรยีบได้กบัรฐับาลเป็นช้าง เท้าวางลงทพีวกเรากส็ะเทอืน 

ผลสะท้อนจะท�าให้เงนิท่ีฝืดอยูน่ัน้คล่องข้ึนบ้าง สมมตุว่ิา รฐับาลจ่ายใน

ชัน้แรก 1 ล้าน ผูท้ีไ่ด้รบัไปกค็งเก็บไว้บ้าง สมมตุว่ิา เกบ็ไว้ 1 แสน 

จ่ายไปเสีย ๙ แสน คนทีไ่ด้ ๙ แสนไปจ่าย ๘ แสน คนทีไ่ด้ ๘ แสน

ไปจ่าย ๗ แสน แล้วเกบ็ไว้คนละ 1 แสน รวมกนัทัง้หมดทีท่�าให้กระแส

เงินมันมากขึ้นในท้องตลาด ถ้าเป็นเช่นนี้วิธีนี้ก็เป็นวิธีลัดวิธีประหยัด  

ดกีว่าทีร่ฐับาลจะเอาเงนิไปให้ถึงผูเ้ดือดร้อน หมายความว่า รัฐบาลจ่าย

เงินออมลงทุนไปเพียง 1 ล้าน ได้รับความกระทบกระเทือนไปจนถึง 

1๐ ล้าน และอาจจะทัว่ถึงราษฎรทัว่ประเทศได้ เป็นวธีิทางอ้อมแต่เป็น

วธิกีารเงินซึง่ผูท้ีไ่ม่เคยพจิารณาด้านนี ้อาจจะยงัมองไม่เหน็

ถ้าเหน็ว่าเศรษฐกจิจะคล้อยต�า่ รฐับาลจะช่วยได้โดยจ่ายเงนิให้
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๒๒๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

มากกว่าท่ีรัฐบาลได้เข้ามาปีนัน้ๆ เร่ืองท่ีจะท�าอย่างนัน้ท�าได้ง่ายนดิเดยีว 

คือเวลาเศรษฐกจิตกต�า่ รฐับาลเกบ็ภาษอีากรได้น้อยอยูแ่ล้ว รฐับาลก็

จ่ายไปเรือ่ยๆ ตามปกต ิกจ่็ายเกนิกว่ารายได้ อย่างนีผ้มเองเรยีกว่างบ

ประมาณขาดดลุ ถ้าจ่ายสงูกว่าได้ เรยีกว่ารฐับาลมงีบประมาณขาดดลุ 

(ถ้าหากว่าได้เกนิจ่าย กเ็รยีกว่าเกนิดลุ) เพราะฉะนัน้ในเวลาทีเ่ศรษฐกิจ

ตกต�า่ เพ่ือจะแก้ไม่ให้ตกต�า่มากจนเกนิไปนกั รฐับาลควรจะมนีโยบาย

งบประมาณขาดดุล คือจ่ายให้มากกว่าได้ รายจ่ายส่วนเกินที่เกินกว่า

ได้มานั้น รัฐบาลจ่ายไปแล้ว ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ราษฎร โดยท�าให้

ราษฎรมีเงินมากขึ้น เมื่อราษฎรแต่ละคนมีเงินมากขึ้น ต่างคนต่างไป

ซือ้ของซึง่กนัและกนั ท�าให้ฐานะการค้าและเศรษฐกจิดข้ึีนทัว่ถงึกนั ถ้า

หากว่าเศรษฐกจิจะตกต�า่มาก รฐับาลกค็วรจะจ่ายมาก ถ้าหากเศรษฐกจิ

ตกต�่าน้อย รัฐบาลก็ไม่ควรจะจ่ายมากให้เกินไปนัก

ทีนี้ถึงปัญหาว่าจะเอาเงินมาจากไหนกัน ปัญหานี้ก็เป็นปัญหา

ของเอกชนทัว่ไปเหมอืนกนั เช่นเวลาเราแก่เข้าเรากนิบ�านาญกนั ตอน

นัน้รายจ่ายอาจสูงกว่ารายได้ได้ จะเอาเงนิมาจากไหน ค�าตอบกค็อืว่าถ้า

เราเป็นคนท่ีดแูลความรอบคอบเราจะต้องเอาเงนิเก็บเอาไว้ตัง้แต่ตอนที่

เราท�ามาหากนิได้ ประหยดัเอาไว้ เพ่ือจะได้เอาไว้ใช้ตอนทีเ่งนิขาด ผม

จะสรุปได้อย่างนีว่้า คอืว่าในเวลาทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่นัน้ รฐับาลต้องจ่าย

มากกว่าได้ เพราะฉะนัน้รัฐบาลจะต้องมกีารคาดคะเนเวลาไกล รัฐบาล

ในเวลาทีเ่ศรษฐกจิรุง่เรอืงเมือ่ ๒–๓ ปีก่อน ควรทีจ่ะเกบ็เงนิเอาไว้ใน

ตอนนัน้ ควรจะเกบ็ภาษีให้มันแรงขึน้ในเวลาทีเ่ศรษฐกิจมนัรุง่เรอืง แล้ว

ก็จ่ายแต่เพยีงน้อย กล่าวคอืมนีโยบายเกนิงบประมาณเกินดลุ เอาเงนิ

นั้นไว้ส�าหรับช่วยเหลือราษฎร เพื่อจะท�านโยบายขาดดุลได้ในเวลาที่

เศรษฐกจิตกต�า่ ถ้าเราดลู่วงหน้าเช่นนีก้ไ็ม่ต้องเป็นห่วง และความจรงิ

การวางนโยบายงบประมาณเกนิดลุในเวลารุง่เรอืงนัน้ ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์

ท่ีจะมาช่วยในเวลาเศรษฐกจิตกต�า่อย่างเดยีว ในเวลาทีเ่ศรษฐกิจรุ่งเรอืง
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๒๓๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

นั้นประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือช่วยก�าจัดเงินเฟ้อด้วย ช่วยก�าจัด

เงินเฟ้อในแง่นีค้อื ในเวลาทีเ่ศรษฐกจิรุง่เรืองเงนิมนัมาก รัฐบาลเกบ็ภาษี

แรง แล้วกจ่็ายน้อย กเ็ท่ากบัดดูเงนิจากราษฎรเข้าไปเก็บไว้ในคลงัมาก

ขึน้ เงนิในหมูร่าษฎรพอท่ีจะหมนุเวียนกัน ตเีสยีว่าสกั 1๐,๐๐๐ ล้าน 

เมือ่รฐับาลเกบ็เอาไปเสียบ้างก็เหลอื ๘,๐๐๐ ล้าน ๙,๐๐๐ ล้าน ก็ท�าให้

เงินฝืดลงบ้างแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อน กลับมีผลดีอีกหลายอย่าง คือว่า

ในเวลาที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองนั้น เก็บภาษีอากรเขา ราษฎรไม่เดือดร้อน

เท่าไหร่เก็บได้ง่าย แล้วในเวลานั้นรัฐบาลก็ไม่ควรจะไปเริ่มจ่ายมากๆ 

ในเวลาที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง ไม่ควรจะไปสร้างกระทรวงมหาดไทยหรือ

สร้างกระทรวงนัน้กระทรวงนี ้ไม่ควร เพราะอะไร เพราะว่าในเวลานัน้

ราษฎรก�าลงัร�า่รวย แกก่อสร้างใหญ่ของแกเหมอืนกนั ถ้ารฐับาลเข้าไป

ในตลาดส�าหรับที่จะเอาเครื่องก่อสร้างมา เอากรรมกรมาช่วยท�า

กระทรวงให้เราอย่างนั้น จะท�าให้ค่าครองชีพและราคาของต่างๆ มัน

แพงข้ึนไปอีกด้วย เพราะฉะนัน้ในทางนีพ้วกคุณอาจจะข้องใจกันบ้างว่า 

ก็ในเวลาที่บ้านเมืองรวยๆ คุณไปห้ามไม่ให้รัฐบาลท�าอะไร ให้รัฐบาล

เงียบๆ เก็บเงินเข้าๆ ตอบได้ว่า ถ้าหากว่ารัฐบาลจ่ายเข้าในตอนนั้นละ

ก็จะเกิดเรื่อง เพราะเหตุว่าจะช่วยให้เงินเฟ้อยิ่งข้ึน ทีนี้มีข้อขัดอยู่อีก

ข้อหนึง่ท่ีเข้าใจว่า พวกท่านหลายคนคงจะข้องใจอยู่ คอืว่าเรามกัจะพดู

กันว่าเงินควรจะอยู่ที่ราษฎร ไม่ควรที่จะมาอยู่กับรัฐบาล ถ้าหากว่า

รัฐบาลต้องการเพยีง ๕๐๐ ล้านบาท กค็วรจะเกบ็เงนิมาเพยีง ๕๐๐ 

ล้านบาท ไม่ใช่เก็บมา 1,๐๐๐ ล้านบาท ทฤษฎีที่ผมเสนอเมื่อกี้นี้ขัด

กับข้อนี้ เพราะเหตุว่าเวลาที่รุ่งเรือง เราเก็บมาได้เท่าไรเก็บมาเถอะ 

รัฐบาลเก็บมาแล้วมีประโยชน์ที่จะเอาไปจ่ายในวันข้างหน้า ในเวลาที่

เศรษฐกิจตกต�่า ซึ่งจะจ�าเป็นนัก

คงจะมีหลายคนมีปัญหาข้องใจว่า ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่คิดไว้แต่

ปี ๙๓–๙๔–๙๕ คอืตอนทีรุ่ง่เรอืงไม่ได้เกบ็เงนิเอาไว้ พอถงึเศรษฐกจิ
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ตกต�า่นีจ้ะท�าอย่างไร รฐับาลจะท�าอย่างไร ควรจะมนีโยบายงบประมาณ

ขาดดุลหรือเกินดุลหรือควรจะท�าอย่างไร อีกนัยหนึ่ง สมมุติว่ารัฐบาล

ไม่ได้เก็บสะสมเงินเอาไว้เมื่อเวลาเศรษฐกิจรุ่งเรือง คร้ันถึงเวลานี้ 

เศรษฐกิจตกต�่าจะช่วยราษฎรได้อย่างไร ปัญหานี้เป็นปัญหาของชีวิต 

คล้ายๆ กบัปัญหาเรือ่งเราไปรกัผูห้ญงิแล้วเขาไม่รกัตอบ จะท�าอย่างไร 

แบบเดยีวกนั ขบปัญหายากเหลอืเกนิ ค�าตอบกค็อืว่าถ้าหากรฐับาลไม่

ได้สะสมเงินเอาไว้แล้วเวลานี้ต้องการเงินที่จะเอาไปช่วยราษฎร ใน

ระหว่างนี้ต้องช่วยราษฎรได้น้อยลง ช่วยให้เต็มที่อย่างที่ควรไม่ได้ แต่

กต้็องช่วยบ้างโดยไปขอกูเ้งนิเถอะไม่เป็นไร แต่ขอให้การทีเ่ราไม่ได้ท�า

ตามทฤษฎีของผม เมื่อ ๔–๕ ปีก่อนนี้เป็นบทเรียนให้เราได้ท�าต่อไป 

๔–๕ ปีข้างหน้าในเวลาที่เศรษฐกิจกลับรุ่งเรืองใหม่ เราเรียนบทเรียน

แต่เพียงหนเดียว แล้วคราวหน้าปฏิบัติได้ตามนั้นก็เป็นประโยชน์แก่

ประเทศชาติต่อไป

ชั่วโมงที่�๒
ท่านทัง้หลายคงจ�าได้ว่าเม่ือสปัดาห์ทีแ่ล้วผมได้บรรยายให้ฟังถงึ

หลักการคลงัในข้อท่ีว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างการเงนิของส่วนกลางของ

ประเทศควรจะมอีย่างไรแก่สถานะเศรษฐกิจของประเทศ สรปุความได้

ว่าในระหว่างที่เศรษฐกิจเจริญนั้นรัฐบาลควรท่ีจะเก็บภาษีเพิ่มเติมข้ึน 

และใช้จ่ายแต่เพลามือเพื่อมิให้เงินที่ก�าลังเฟ้อในขณะที่เศรษฐกิจ

รุ่งเรืองนั้นเฟ้อจนเกนิไป และเหตผุลอกีข้อหนึง่กค็อืว่า ควรทีจ่ะน�าเอา

เงนิท่ีรฐับาลจะมเีหลอืในตอนนัน้ เกบ็สะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายช่วยเศรษฐกิจ

ของประชาชนในเวลาท่ีเศรษฐกจิตกต�า่ซ่ึงเป็นยามทีร่ฐับาลควรจะเพลา

ในเรื่องภาษีอากรและในเรื่องการเก็บรายได้อื่นๆ และควรจ่ายมากขึ้น

เพือ่ให้รายจ่ายส่วนเกนิของรฐับาลเฉพาะอย่างยิง่ในการลงทนุนัน้มผีล

สะท้อนเป็นระลอกไปท�าให้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ก็จะ

����������������_16-01-60.indd   231 1/16/17   3:42 PM



๒๓๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผดุงฐานะเศรษฐกิจให้เจริญขึ้นได้ หลักที่ว่านี้ถ้าหากท่านทั้งหลาย

ไตร่ตรองดู เห็นว่าเป็นหลักสมควรท่ีจะน�ามาใช้ก็ย่อมจะต้องไม่ใช ่

จะใช้แต่ส�าหรับรัฐบาลเท่าน้ัน ควรจะใช้แก่เทศบาลต่างๆ ด้วย การ 

กระท�าในการเงนิในทางการคลงั ของรฐับาลและเทศบาลควรจะท�าโดย 

พร้อมเพรียงกัน หมายความว่าถ้าหากว่ารฐับาลมีงบประมาณเกนิดลุ 

(เกนิดลุ หมายความว่ารายได้เกินรายจ่าย) ในเวลาที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง 

เทศบาลทุกแห่งควรจะท�าพร้อมๆ กนัด้วยหลกัการเดียวกนั คอืควรจะ

มงีบประมาณเกนิดลุด้วยและท�าไม่ยากนัก ในเวลาที่เศรษฐกิจตกต�่า

เทศบาลก็ควรจะด�าเนินตามรอยรัฐบาลด้วย คือมีงบประมาณขาดดุล 

เปรียบเทียบเป็นเครือ่งจกัรรฐับาลกเ็ป็นจกัรใหญ่ เทศบาลเป็นเครือ่งจกัร

เล็กลงไป ถ้าหากว่าเดินไม่พร้อมๆ กัน เดินขัดกัน ไม่ได้เดินไปทาง

เดยีวกนัคือ ถ้าหากว่าในเวลาทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่ รฐัได้พยายามทีจ่ะมงีบ

ประมาณขาดดุลอยู่แล้ว แต่เทศบาลถือหลักผิดกัน ถือหลักกลับกัน 

กลบัไปตดัรายจ่ายเสยี กลบัไปเพิม่ภาษีอากรท�าให้เกิดงบประมาณของ

ตวัเกินดลุไป การกระท�าของเทศบาลต่างๆ เหล่านัน้รวมกันแล้วอาจจะ

มีผลท�าให้นโยบายของรฐับาลในตอนนั้นเสื่อมเสียไปได้ คือแทนที่จะ

ช่วยให้ราษฎรเจริญขึ้นด้วยการเงินหรือให้ตกต�่าน้อยลง กลับจะท�าให้

เป็นการขดัขวางซึง่กนัและกนัไป ทีบ่รรยายในประเดน็นีก้เ็ท่าทีโ่อกาส

และเวลาจะอ�านวย ควรจะยุติเรื่อง 

ต่อจากนี้เป็นการตอบปัญหาของผู้รับการอบรมเรื่องเก่ียวกับ

ประเด็นข้างต้น

หลักวิธีปฏิบัติในการคลัง
เรื่องหลักวิธีปฏิบัติในทางการคลังนั้นมีมากมาย จะขอสรุปแต่

สั้นๆ
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๑.�รายได้ของรัฐบาล
ในด้านรายได้ของรัฐบาล ก็มีหลกัส�าคญัทีเ่รยีกว่าคติ ๔ ประการ

ของอดมั สมธิ ในเรือ่งภาษอีากร (อดมั สมธิ เป็นชาวสกอต เป็นอาจารย์

สอนปรชัญาเศรษฐกจิอยูท่ีส่กอตแลนด์เมือ่ ๒๐๐ ปีมาแล้ว หนังสือที่

เขาเขียนก็ยังเป็นที่นิยมกันจนกระทั่งทุกวันนี้) คติ ๔ ประการคือ

1.1 หลักยุติธรรม ภาษีอากรต้องยุติธรรม และต้องให้ราษฎร

เห็นว่ายุติธรรม

1.๒ หลักความสะดวก คือให้ความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากร

1.๓ หลักแน่นอน หลักความแน่นอนนี้เป็นประโยชน์แก่

ประชาชน และย่อมท�าให้เกิดความยุติธรรมข้ึน เพราะเหตุว่าถ้าไม่

แน่นอนแล้วอยูใ่นดลุยพินจิของเจ้าหน้าทีแ่ล้ว อาจจะท�าความยตุธิรรม

ให้ไม่ทั่วถึง

1.๔ หลกัประหยดั หลกัประหยดัใน ๒ แง่ แง่หนึง่คอื การเกบ็

ภาษีอากรนั้นควรจะมีการจ่ายแต่เพียงเท่าที่จ�าเป็น ไม่ใช่ข้ีเหนียวจน

เกินไปนัก แต่ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนัก ไม่ใช่เอาเงิน 1 บาทไปไล่

เกบ็ภาษีอากร 1 บาท ไม่ใช่ต้องไปจ้างเจ้าหน้าทีจ่นเกินไป ไปเก็บภาษี

อากรไม่คุ้มกับค่าจ้าง นั่นเป็นหลักที่ไม่ประหยัด นั่นประการหนึ่ง อีก

ประการหนึง่ความหมายอย่างกว้างของหลกัประหยดันีก้ค็อืว่า ถ้าหาก 

ว่ารัฐบาลได้เก็บภาษีอากรมาแล้ว ไปท�าให้ราษฎรย่นย่อท้อถอย

เนื่องจากอัตราภาษีอากรแรงจนเกินไป ท�าให้เสียผลในทางเศรษฐกิจ

การด�ารงสมัมาอาชวีะของประชาชน อย่างนัน้ไม่ประหยดั เพราะฉะนัน้

สรุปหลักประหยัดได้ว่าประกอบด้วย ๒ ข้อ คือข้อ 1. ไม่ต้องเสียค่า

ใช้จ่ายจนเกินไปนัก และข้อ ๒. ผลร้ายจากการเก็บภาษีอากรที่จะ

กระเทือนต่อเศรษฐกิจนั้น ต้องไม่มีมากนัก

ปัญหาเรือ่งภาษีอากรในปัจจบุนัในประเทศไทยนีไ้ด้แก่เรือ่งการ

เลี่ยงภาษีอากรข้อ 1. ปัญหาข้อ ๒. ก็คือภาษีอากรบางอย่างขัดกับ
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๒๓๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หลักสะดวก พ่อค้าประชาชนบางทีไม่เข้าใจว่าจะต้องเสียหรือไม่เสีย 

ขอสารภาพว่าบางคนในกระทรวงการคลงัเองกย็งักรอกแบบ ภ.ง.ด. ๙ 

ไม่ถูก ท�าให้ล�าบาก เรื่องนี้กระทรวงการคลังก็พยายามที่จะแก้ไขให้

สะดวกขึ้น ปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือ ภาษีอากรยังไม่ค่อยจะตรงกับหลัก

ยติุธรรมเท่าใดนัก เพราะเหตวุ่าคนมคีนจนเกบ็เท่าๆ กนัหมด ทีผ่มว่า

เสียเท่าๆ กันหมดนี้ ไม่ได้หมายถึงภาษีเงินได้ หมายถึงภาษีทางอ้อม 

เช่น ภาษีศุลกากร รัฐบาลได้รายได้จากศุลกากรเป็นส่วนใหญ่ และ

ศุลกากรท่ีเราเลือกได้ว่าจะเก็บคนมีสูงกว่าคนจน มันไม่เหมือนภาษี

เงินได้ ศุลกากรส�าหรับตัวอย่างเช่นบุหรี่ คนมีก็เก็บเท่านั้น คนจนก็

เกบ็เท่านัน้เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ในข้อนีท้ีม่อีาจารย์บางท่านกล่าวว่า

ยังไม่ยุติธรรมนัก แต่ปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุด ที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่อง 

การเลี่ยงภาษีอากร ถ้าหากว่ารัฐบาลแก้ไขเรื่องเลี่ยงภาษีอากรนี่ได้ 

ความเห็นส่วนตัวผมว่ารัฐบาลอาจลดอัตราภาษีอากรได้ เพราะเหตุว่า

เงินท่ีจะได้จากภาษีอากรนั้น บางทีลดอัตราแล้วก็คงจะได้มากกว่า

ปัจจบุนันี ้แล้วจะท�าให้เรือ่งความยตุธิรรมให้มนัดีขึน้ได้ แต่ทีจ่ะป้องกนั

ไม่ให้เลี่ยงอย่างไรนั้นต้องอาศัยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงการคลังร่วมกนั มนัเป็นเรือ่งระหว่าง ๒ กระทรวง แล้วก็ต้อง

อาศัยจิตใจของเราเป็นส่วนใหญ่ ถ้าหากว่าพวกเราไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย 

พ่อค้าประชาชนเลี่ยงไม่ได้

๒.�รายจ่ายของรัฐบาล
เร่ืองรายจ่าย หลกัใหญ่ทัง้รายได้และรายจ่ายกค็อืว่าเงนิทกุบาท

ที่รัฐบาลพึงจะได้ ควรที่จะเข้าคลัง เงินทุกบาทที่รัฐบาลพึงจ่ายจะต้อง

มีการควบคุมดูแลไม่ต้องกับหลักเกณฑ์ คือ

๒.1 ตรงกับเจตนาของประชาชน ที่จ่ายไปตรงกับเจตนา จ่าย

ไปในเรื่องประชาชนให้จ่าย เจตนาของประชาชนนี่แสดงออกโดยมติ
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๒๓๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ของสภาราษฎรในระบอบประชาธปิไตย หลกัข้อ 1. ตรงกบัเจตนาของ

เงินเขา คือราษฎรแสดงออกโดยสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ชัดขึ้น 

แสดงออกมาในรูปงบประมาณประจ�าปี น่ีเป็นมติของสภาผูแ้ทนราษฎร

๒.๒ ในเรื่องรายจ่ายนี้ เงินทุกบาทที่จ่ายไปจะต้องให้ได้ผลคุ้ม

ค่าของเงิน หมายความว่าไม่มีการรั่วไหล หมายความว่ามีการควบคุม

โดยรัดกุม คือไม่ไปซื้อของแพงกว่าสามัญชนจะพึงซื้อได้ ไม่ซื้อของที่

เลวกว่าทีส่ามญัชนหนึง่ซ้ือได้ ทีเ่ราบ่นๆ กนัว่าเงนิรฐับาลรัว่ไหล ท่ีสภา

ผู้แทนราษฎรเขาบ่นกนั ผดิหรอืถูกกต็ามบ่นกันในแง่นี ้กล่าวคอืถ้าเรา

ไปสร้างบ้าน สร้างตึกแพงกว่าที่ควรจะเป็นหรือสร้างตึกได้สภาพไม่ดี

เท่าที่ควรจะเป็น ดังนี้ก็เป็นการท�าให้เงินทองของรัฐบาลรั่วไหลไป

๒.๓ อาจจะขัดกับข้อ ๒. อยู่บ้าง แต่ว่าเป็นธรรมดา หลักข้อ 

๓. คือ การจ่ายเงินของรัฐบาลต้องให้เป็นไปโดยรวดเร็วพอสมควร ที่

ว่าหลักรวดเร็ว หลักรัดกุม หลัก ๒. กับหลัก ๓. นี่ขัดกัน เพราะเหตุ

ว่าถ้าหากว่าเรารวดเร็วไปแล้วก็ดูไม่ถี่ถ้วน ถ้าหากจะให้ดูให้ถี่ถ้วนให้

ช้าหน่อย แต่ในบางกรณหีลัก ๒. กับหลกั ๓. นีช่้วยซึง่กนัและกนั ทกุ

วนันีถ้้าหากรฐับาลจ่ายเงนิช้า เวลาซือ้ของจากพ่อค้า พ่อค้าเขากไ็ด้รบั

ความเดอืดร้อน ทีนีค้ราวหน้าทีเ่ขาจะมาขายของให้แก่รฐับาลเขาก็ย่อม

จะต้องเผือ่ไว้ว่า ถ้าหากว่าขายให้กบัประชาชนเขากข็ายให้ 1๐๐ บาท 

ค้าขายให้รัฐบาลต้องขอ 11๐ บาท 1๐ บาทนัน่เป็นค่าดอกเบีย้ เพราะ

กว่าจะจ่ายเงินได้เขาต้องคอยนาน นี่เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นถ้า

หากว่าเราท�าได้รวดเรว็แล้วกไ็ปทุน่ในเรือ่งหลกัประหยดั ในเรือ่งรดักมุ

กว่า แต่ละสตางค์แต่ละบาทท่ีเราจ่ายไปนั้นได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

เพราะฉะนั้นทั้ง ๒ หลักนี้วัดกันบ้างและก็ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน

บ้าง วิธีการปฏิบัติที่ดีนั้นก็เหมือนกับคนที่เป็นนักไต่ลวด ต้องชั่งให้ดี

ในระหว่างทีว่่าต้องท�าให้ได้รวดเรว็และรดักุมทัง้ ๒ ทาง ทัง้รวดเรว็และ

รดักมุ ส�าหรบัการเงนิของรฐับาลท่ัวๆ ไปนัน้ เราต้องเอาข้างทีจ่ะให้รัดกมุ
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๒๓๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มากกว่าท่ีจะให้รวดเรว็ ทกุวนันีเ้รามกีารตรวจจ่ายเงนิในงบประมาณตาม

ทีเ่รียกว่าตรวจก่อนจ่าย หมายความว่ากระทรวงการคลงัตรวจก่อนแล้ว 

กระทรวงมหาดไทยจึงจะจ่ายได้ กระทรวงมหาดไทยยืน่ฎีกามาเสนอว่า

จะต้องซือ้ของอย่างนัน้ๆ แล้วเราตรวจรายการก่อน เมือ่เหน็ว่าถูกต้อง

แล้วจงึจะให้จ่ายได้ ถ้าหากเราเปลีย่นระบบไปเสยีเป็นการจ่ายก่อนตรวจ

หมายความว่า กระทรวงมหาดไทยตรวจของตนเองก่อน แน่ใจแล้วจ่าย

ไปได้ แล้วส่งเรื่องการจ่ายเงินมาให้กระทรวงการคลังตรวจทีหลังละก็

อาจจะท�าให้การเงนิเรว็ แต่ถ้าท�าแบบน้ันมองจากแง่กระทรวงการคลงั

อาจจะไม่รดักมุ เพราะเหตวุ่ากระทรวงมหาดไทยอาจจะท�าพลาดพลัง้ได้ 

เพราะฉะนัน้ ๒ เรือ่งนีม่นัขดักนัอยูใ่นเวลานี ้จะใช้ตรวจก่อนจ่าย หรอื

จ่ายก่อนตรวจ มนัขดักนัอยู ่ถ้าตรวจก่อนจ่าย กระทรวงการคลงัตรวจ

ก่อนทีจ่ะจ่ายได้ กท็�าให้เหมาะในเร่ืองรดักมุแต่ไม่เหมาะในเรือ่งรวดเรว็ 

ถ้าหากว่าจะปล่อยไว้ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจเอง และจ่ายไปก่อน 

แล้วส่งเรือ่งมาให้กระทรวงการคลังตรวจทีหลงั นีเ่รียกว่าจ่ายก่อนตรวจ 

(กระทรวงมหาดไทยจ่ายก่อนกระทรวงการคลงัตรวจ) อย่างนีป้ระโยชน์

ในเร่ืองรวดเรว็ แต่กระทรวงการคลังไม่ไว้ใจเรือ่งความรดักมุ หลักการ

คลังมีอยู่อย่างนี้ เรื่องจ่ายนี่ต้องดูทั้ง ๒ ทาง

วิธีท่ีจะแก้ไขให้ดีก็คือถ้าหากว่าเราพยายามให้ระเบียบการเงิน

ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นทีไ่ว้ใจได้ เราควร

จะใช้วธิจ่ีายก่อนตรวจ หมายความว่าเอาเงนิไปก่อน เชือ่กนัละเอาเงนิ

ไปก่อนแล้วกท็�าใบส�าคญัมา แต่ขอเน้นว่าเจ้าหน้าทีก่ารเงนิของกระทรวง

ทบวงกรมต่างๆ จะต้องมสีมาธดิตีรวจตนเองให้ได้ดี จงึจะเป็นผลส�าเรจ็

๓.�เรื่องรัฐพาณิชย์
การกระท�าทางองค์การรัฐพาณิชย์และเทศพาณชิย์นัน้ไม่เหมอืน

กันกับการกระท�าในทางการเงินของรัฐบาลและเทศบาล หรือไม่เกี่ยว
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กบัเร่ืองปกครอง เกีย่วไปในทางค้าขายมากกว่า เพราะฉะนัน้หลกัการ

เงินขององค์การรัฐพาณิชย์จึงต้องแยกไปจากหลักการเงินของรัฐบาล

และเทศบาล แยกข้อใหญ่ได้ ๒ ข้อ

๓.1 รายได้ประจ�าวันขององค์การรัฐพาณิชย์ต่างๆ นั้นไม่ต้อง

ส่งคลัง เป็นข้อยกเว้นหลักในพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.๒๔๙1 

มาตรา ๔ ท่ีว่า “เงินที่รัฐบาลพึงจะได้ทุกสตางค์จะต้องน�าส่งเข้าใน

บัญชีท่ี 1 เงินคงคลังเสมอไป” ส�าหรับรัฐพาณิชย์เงินที่ได้มาไม่ต้อง

เข้าคลัง รัฐพาณิชย์เก็บไว้ใช้ก่อนได้

๓.๒ รายจ่ายระหว่างหลักรัดกุมกับหลักรวดเร็วในการจ่าย

ส�าหรับรัฐพาณิชย์ ความรวดเร็วเป็นของจ�าเป็นเพราะเหตุว่า ถ้าหาก

เราจะเจรจาซื้อขายกับเขา สินค้าเปลี่ยนแปลงราคารวดเร็ว บางทีต้อง

โทรเลขไปโทรเลขมา โทรศพัท์ทางไกล การซือ้ขายจะซือ้ได้ส�าเรจ็ด้วย

ราคาถกูต้องใช้หลกัรวดเรว็ เพราะฉะนัน้ทัง้ๆ ทีไ่ม่ยอมทิง้หลกัรัดกมุนี้ 

รัฐพาณิชย์ก็ต้องใช้หลักรวดเร็วเป็นส�าคัญ เพราะฉะนั้นกระทรวงการ

คลงัจงึไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องไปตรวจควบคุมรายละเอยีดในเรือ่งงบรายจ่าย

ของรฐัพาณิชย์ทกุแห่ง ปล่อยให้เขาท�าไปตามชอบใจภายใต้หลกัเกณฑ์

การจ่ายเงนิ บางประเภทผูอ้�านวยการขององค์การรฐัพาณชิย์จ่ายไปได้ 

บางประการก็ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติจ่าย บางประเภทก็ไปข้ึน

คณะรัฐมนตรตีามล�าดบั แต่กระทรวงการคลงัไม่ไปตรวจหยมุหยมิอย่าง

ที่ไปตรวจงานของกรมมหาดไทยนี้ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดีขอให้

ถือหลักข้อนี้ คือ ต่อไปทางจังหวัดต่างๆ ตามท้องถิ่นก็คงมีรัฐพาณิชย์

หรือเทศพาณิชย์ ซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ขอให้ถือ

หลักอันนี้ว่าเนื่องจากรัฐพาณิชย์มีการเงินพิเศษไปจากหน่วยราชการ

แล้ว ไม่ใช่ว่ารัฐพาณิชย์จะไม่เกี่ยวข้องกับการคลังของแผ่นดินเลย ใน

ฐานะท่ีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของรัฐพาณิชย์นั้น รัฐบาลจะต้อง

ควบคมุการเงินของรฐัพาณชิย์ โดยทีถ้่าหากว่ารฐัพาณชิย์มีข้อเทจ็จรงิ
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ในเรือ่งการเงิน มีงบดลุ บัญชอีะไรต่างๆ ต้องให้รฐับาลทราบเพ่ือรัฐบาล

จะได้วินิจฉัยว่า เงินท่ีรัฐพาณิชย์มีอยู่หรือไม่มีนั้น จะใช้ประโยชน์

อย่างไรบ้าง หากว่ารัฐพาณิชย์มีเงินเกินกว่าความจ�าเป็น ในฐานะที่

เป็นเจ้าของเงนินัน้ รฐับาลกค็วรจะเรยีกมาใช้ได้ ให้ส่งก�าไรเข้าคลงัได้ 

ถ้าหากรัฐพาณิชย์ไม่มี เงินขาด รัฐบาลก็จะต้องวินิจฉัยว่า จะจ่ายเงิน

สนับสนุนหรือไม่ประการใด พูดอย่างสั้นก็คือว่าองค์การรัฐพาณิชย์ 

เป็นข้อยกเว้นในเร่ืองควบคุมการเงินรายจ่ายและรายได้ ไม่ต้องท�า

อย่างหน่วยราชการ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะต้องคุมในฐานที่เป็น

เจ้าของเงินและเป็นผูถื้อหุน้ จะต้องมอี�านาจทีจ่ะเรยีกกฎข้อบงัคบัเรือ่ง

การเงินและสถานะการเงินมาดูได้

๔.�เรื่องกระจายอ�านาจไปท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมนีโยบายในเรือ่งกระจายอ�านาจ 

และกระจายหน้าที่ไปตามท้องถิ่นต่างๆ นี่ก็เป็นของดี ความเห็นส่วน

ตัวผมขอสนับสนุน อยากจะขอเสนอข้อนี้ว่าการกระจายอ�านาจและ

กระจายหน้าที่ไปในทางต่างๆ นั้น ในเรื่องการเงินกระจายได้แต่เพียง

บางส่วนคอืหมายความว่า จะโอนเงนิส่วนกลางไปให้จงัหวดั และจงัหวดั

ใช้จ่ายอย่างไร แล้วไม่ต้องรายงานต่อส่วนกลางนั้นท�าไม่ได้ ต้องให้

กระทรวงการคลังเป็นผูค้วบคุมอยูเ่สมอ แต่ต้องท�าพธิกีารอย่างใดอย่าง

หนึง่ เพือ่จะให้การเบิกจ่ายรวดเรว็อยูใ่นอ�านาจอสิระของเจ้าหน้าทีท้่อง

ถิ่น แต่ว่าถึงอย่างไรๆ ก็ดีจะต้องให้กระทรวงการคลัง โดยเฉพาะกรม

บญัชกีลางได้มโีอกาสควบคมุในเรือ่งการเงนินี ้จะเป็นวธิตีรวจก่อนจ่าย

หรือจ่ายก่อนตรวจก็แล้วแต่ ต้องท�าให้ได้ ผมเกรงว่าจะมบีางท่านเข้าใจ

ผดิไป เช่น เคยได้เหน็ในหน้ากระดาษหนงัสอืพมิพ์ ผมอยากจะป้องกัน

ไม่ให้เข้าใจผิด ไหนๆ ก็ได้มีโอกาสมาสนทนาแล้ว ข่าวในหนังสือพิมพ์

มีคนเสนอว่า ถ้าหากว่างบประมาณออกมาแล้ว เช่น กรมชลประทาน
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ได้เงินเท่านั้นเท่านี้ จะตัดแบ่งเงินออกไปเลย หรือจังหวัดต่างๆ รับเงิน

ไปท�าการโดยไม่ต้องมกีารควบคมุกนั อย่างนีเ้ข้าใจว่าเป็นการกระจาย

อ�านาจ คือหมายความว่าเบิกเอาเงินขาดไปเลย ถ้าเช่นนี้ผมเสนอว่า

เป็นการผิดหลักการคลัง ถ้าไม่มีการควบคุมเงินของรัฐบาลอาจจะรั่ว

ไหลไปได้ กระจายอ�านาจเช่นน้ันไม่ดีแน่ กระจายอ�านาจในแง่ทีจ่ะท�าให้

ส่วนท้องถิ่นเบิกเงินได้เร็วขึ้นเพ่ือจะท�างานได้รวดเร็วข้ึน แต่ว่าหลัก

รัดกุมมีอยู่ อย่างนี้ดี อย่างนี้จะได้ประโยชน์

อนึ่ง ความเห็นผมเรื่องกระจายอ�านาจที่ส�าคัญที่สุด ไม่ใช่

กระจายไปเฉพาะในกระทรวงมหาดไทย ในท้องถิน่ ท�าให้จงัหวดัต่างๆ 

มีอ�านาจและหน้าที่มากขึ้น ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ควรจะมีการกระจาย 

อ�านาจถึงเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ สรุปความก็คือควรที่จะให้เทศบาลทั้ง

หลายมีอิสรภาพในทางการเงินทั้งรายได้และรายจ่ายของตนมากขึ้น 

เร่ืองนีไ้ด้พดูกนัมากในทีป่ระชมุนายกเทศมนตรคีราวทีแ่ล้ว และเข้าใจ

ว่าคงจะมกีารพดูกนัอกีเรือ่งการปกครองท้องถิน่ต่างๆ อยากจะฝากไว้

เพียงสั้นๆ ว่า ผมเห็นว่าถ้าหากจะกระจายอ�านาจให้เทศบาลที่ส�าคัญ 

เช่น เทศบาลนครกรงุเทพฯ เป็นการทดลองกนัดแูล้ว จะเหน็ได้ว่า ผล

ดีจะมีมาก แต่ว่าไม่ใช่เป็นการกระจายอ�านาจในทางการเมืองเท่านั้น 

ควรจะกระจายอ�านาจทางการคลงั การภาษอีากรด้วย ถ้าเทศบาลเกบ็

ภาษีอากรที่เหมาะสมเองได้และท�าการกระจายได้เองนั้นย่อมจะท�าให้

รากฐานของประชาธปิไตยในท้องถ่ินดขีึน้ด้วย หมายความว่าถ้าหากว่า

ราษฎรเขามีส่วนได้เสียโดยที่ถูกเทศบาลเก็บภาษีไปราษฎรก็จะต้อง

ควบคุมเทศบาลให้ดขีึน้ และการคมุเทศบาลโดยราษฎรนีก่เ็ป็นขัน้แรก

ที่จะน�าไปสู่หลักประชาธิปไตยอันแท้จริง
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งบประมาณ�

และเจ้าหน้าที่งบประมาณ
เขียนที่ลอนดอน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๓

พิมพ์ครั้งแรกใน วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 1 เล่ม ๓  

พฤษภาคม ๒๕๐๓

การเงินและความเจริญของครอบครัว
ในแต่ละครอบครัว การเงนิและความสขุความเจริญกับประโยชน์

จากการเงินที่เกิดขึ้นแก่พ่อบ้าน แม่บ้าน และลูกบ้าน ทั่วถึงกันนั้น

ส�าคัญที่ข้อเหล่านี้คือ

1. พ่อกบัแม่ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าทัง้รายได้และรายจ่าย มใิช่

ว่าให้เป็นไปตามยถากรรม

๒. ทั้งพ่อและแม่ และลูกบ้านต้องร่วมใจกัน ซื่อสัตย์สุจริตต่อ

กันและร่วมคิดกัน ไม่แอบแฝงเคลือบแคลงซึ่งกันและกัน

๓. เงินทีค่าดว่าจะได้และเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายต้องสมัพนัธ์กัน ถ้า

จ�าเป็นจะต้องก่อหนี้ขึ้นเป็นครั้งคราว ก็จะต้องมีลู่ทางช�าระหนี้โดยไม่

ชักช้า และต้องออมทรัพย์เป็น

๔. เงินได้นั้นเกิดจากสัมมาอาชีวะ เงินที่จะจ่ายนั้นพิจารณาถึง

สารัตถประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕. การจดัสรรเงนิได้เงนิจ่ายเป็นไปโดยยตุธิรรมทัว่ไปในครอบครวั
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๖. วิธีการหาเงินและจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีสมรรถภาพ ไม่รั่ว

ไหล และไม่เหลวไหล

ทั้ง ๖ ข้อนี้ไม่จ�าเป็นจะอธิบายให้มากค�า ก็คงจะพอที่จะยั่วให้

เราทุกคนใช้วิจารณญาณขยายความได้เอง บางท่านอาจจะไม่เหน็ด้วย

กบัวธิกีารใช้ถ้อยค�าหรือการแยกและล�าดบัข้อ แต่คงจะไม่มใีครไม่เหน็

ด้วยถึงขนาดที่จะคัดค้านหลักการเหล่านี้

การเงนิของรฐับาล หรือทีเ่รยีกว่า การคลงัและการงบประมาณ 

และการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดสารัตถประโยชน์จริงๆ แก่

ประเทศ ก็ต้องอาศัยหลักการเช่นเดียวกัน

หลักการงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสมกับที่จะใช้เป็นหลักการคลัง 

และงบประมาณแผ่นดนิ จงึขอร่ายคาถาเรยีกหลักการ ๖ ประการข้าง

ต้นมาเทยีบใช้เสยีใหม่ และถ้ายังไม่พอกจ็ะเตมิภาษาองักฤษเสยีให้ขลัง

ยิ่งขึ้น คือ

1. หลักคาดการณ์ไกล (foresight)

๒. หลักประชาธิปไตย (democracy)

๓. หลักดุลยภาพ (balance)

๔. หลักสารัตถประโยชน์ (utility)

๕. หลักยุติธรรม (equity)

๖. หลักสมรรถภาพ (efficiency)

๑.�คาดการณ์ไกล
คาดการณ์ไกล หมายความว่า หน่วยราชการใดจะต้องการท�างาน

อย่างใด และต้องการใช้เงินเพื่อการนั้นๆ เท่าใดในปีใด ต้องคิดและ

คาดคะเนไว้ล่วงหน้า มิใช่ว่านึกจะท�าอะไรขึ้นมาก็ท�าไป หยิบฉวยเงิน
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ที่นั่นที่นี่โดยไม่ค�านึงว่าจะมีอนุญาตไว้ในงบประมาณหรือไม่

อาจมีบางกรณีที่แม้จะจับยามสามตาเพ่งล่วงหน้าสักปานใด ก็

คาดไม่ถึง เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหรือพระยามัจจุราช 

ฉะนัน้ส�าหรบังบประมาณแผ่นดนิจงึต้องมงีบเงินส�ารองจ่ายไว้พอสมควร 

เพื่อไม่ประมาท แต่ต้องเป็นไปแต่พอสมควร ถ้าเบิกจ่ายจากงบส�ารอง

พร�่าเพรื่อนักก็เสียหลัก

รายได้ก็เช่นเดียวกัน ทางราชการก็จะต้องคิดอ่านคาดคะเนไว้

ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะเกิดสภาพ “หาเช้ากินค�่า” หรือ “ชักหน้าไม่ถึง

หลัง” ขึ้น

๒.�หลักประชาธิปไตย
เงินได้ของรฐับาลเกอืบทัง้หมดเกดิจากเงนิของราษฎร ฉะนัน้จงึ

เป็นการสมควรท่ีราษฎรจะต้องรู้เหน็และให้ความเห็นชอบด้วยทัง้รายได้

และรายจ่าย ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยพอสมควร รัฐสภา

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกต้ังข้ึนมาโดยชอบธรรม 

ก็เป็นสถาบันที่ให้ค�าปรึกษาและการอนุมัติแก่รัฐบาลในการเก็บภาษี

อากรและการจ่ายเงิน

เหน็ได้ว่าสามีหรอืภรรยางบุงบิเกบ็เงนิไว้และจ่ายไปโดยอกีฝ่าย

หนึ่งไม่รู้ ก็ต้องเกิดระหองระแหงกันในไม่ช้า ถ้าการงุบงิบนั้นเป็นเงิน

ที่พึงได้ของแผ่นดินก็ขัดกับหลักประชาธิปไตย

ฉะนั้นการคลังและการงบประมาณจึงจ�าเป็นที่จะเปิดเผย แพร่

หลายให้ประชาชนรู้เห็นโดยทั่วไป

๓.�หลักดุลยภาพ
ดลุยภาพไม่ได้หมายความว่าเงนิได้กบัเงนิจ่ายของรฐับาลจะต้อง

สมดุลหรือเสมอกันทุกปี แต่หมายความว่าถึงบางปีเงินได้จะน้อยกว่า
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เงนิจ่าย (ขาดดุล) กจ็ะต้องมบีางปีท่ีเงนิจ่ายจะน้อยกว่าเงนิได้ (เกนิดลุ) 

นัน่เอง

ปกติเมื่อเราคาดล่วงหน้าว่ามีบางปีที่เราจะต้องลงทุนมากท�าให้

รายจ่ายสูง รัฐบาลก็ควรจะออมทรัพย์ไว้ล่วงหน้า

กรณีที่รัฐบาลมีเหตุผลพอที่จะต้องกู้เงินก่อหนี้ข้ึนก็คือ เมื่อมี

การลงทนุใหญ่ๆ ทัง้ทางเศรษฐกจิ การศกึษา สาธารณสขุ หรอืเมือ่เกดิ

สงครามขึน้ แต่เมือ่กูม้าแล้วกม็ไิด้นิง่นอนใจ พยายามเกบ็หอมรอมรบิ

ช�าระหนี้เสีย เฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นหนี้ต่างประเทศ กรณีที่รัฐบาลไม่

ควรกูเ้งนินัน้ก็คอื กูม้าใช้จ่ายเป็นประจ�า (เช่น เพือ่สร้างอาคารทีท่�างาน 

เพือ่จ่ายเงนิเดอืนข้าราชการ) เพราะในกรณีรายจ่ายประจ�านี ้ถ้ารัฐบาล

ไม่สามารถหารายได้ประจ�าได้พอก็ต้องตัดรายจ่ายนั้นแน่

ถ้าจ�าเป็นจะต้องกู้ก็ควรกู้ในวิธีที่จะมิให้เกิดเงินเฟ้อ เพราะถ้า

เสถียรภาพแห่งค่าของเงินบาทเสื่อมลงไปแล้ว ประโยชน์ที่จะได้จาก

การจ่ายเงนิจะสูญเสียไป และจะก่อความป่ันป่วนแก่เศรษฐกจิโดยทัว่ไป

เวลาที่รัฐบาลไม่ควรย่อท้อต่อการจ่ายเงินมากๆ ก็คือ เวลาที่

เศรษฐกจิของประชาชนตกต�า่ เวลานัน้รฐับาลจะต้องช่วยราษฎรให้ท�า

มาหากนิให้เศรษฐกจิดีขึน้ ฉะนัน้ควรจะกล้าต่อการมงีบประมาณขาด

ดลุ (จ่ายสูงกว่าเกบ็ภาษี) และกลบักนัในเวลาทีเ่ศรษฐกิจของประชาชน

ด ีค้าง่ายขายคล่อง กเ็ป็นเวลาทีจ่ะเกบ็ภาษใีห้มากขึน้และจ่ายน้อยกว่า

เก็บภาษีเพ่ือออมทรัพย์ไว้จ่ายเวลาจ�าเป็นอย่างหน่ึง กับช่วยป้องกัน 

มิให้เกิดเงินเฟ้ออีกอย่างหนึ่ง

๔.�หลักสารัตถประโยชน์�
ข้อนี้ในด้านรายจ่ายพูดง่าย แต่เถียงกันก็ง่ายว่าจะจ่ายอย่างไร

จงึจะเป็นประโยชน์จรงิๆ แก่ประเทศ ในระบอบประชาธปิไตยสมบรูณ์

กถ็อืเอาความเหน็ชอบของรฐัสภาเป็นใหญ่ว่าสิง่ใดทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร
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เห็นชอบก็แปลว่าดีส�าหรับประเทศ แต่จะประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตาม 

สามญัส�านกึประกอบกบัความรู้เฉพาะเร่ืองย่อมจะพอชีใ้ห้เหน็ได้ว่าราย

จ่ายใดเป็นประโยชน์กว่ากัน เช่น นิทานมีว่าที่ชายทะเลแห่งหนึ่งมีไร่

อ้อย แต่ไม่มถีนนเข้าไปในไร่อ้อย ชาวไร่กข็ายอ้อยไม่ใคร่ได้ มอี�ามาตย์

มาเห็นชายทะเลนั้นก็ชอบใจ เอาเงินหลวงมาสร้างเป็นที่เที่ยวเตร่และ

ท่ีพกัตากอากาศ ฐานะของไร่อ้อยกย็งัไม่เปลีย่นแปลงอยูน่ัน่เอง แต่ถ้า

เอาเงนิหลวงนัน้มาสร้างถนน ขดุคลองส่งน�า้เข้าไร่อ้อย ชาวไร่กจ็ะเจรญิ 

อ�ามาตย์นัน้กอ็าจจะเกบ็ภาษีอากรจากชาวไร่มาได้ แล้วจะสร้างทีแ่สน

ส�าราญส�าหรับประชาชนก็ได้ด้วยเงินหลวงเท่ากัน อย่างนี้เป็นต้น

ประโยชน์ที่พึงได้จากงบประมาณจ่ายเงินแผ่นดินนั้นมีทั้ง

ประโยชน์ปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้นจึงต้องมีการจ่ายลงทุนไว้ให้มาก

พอเป็นสัดส่วนเหมาะกับรายจ่ายประจ�า

ในด้านรายได้ซึง่ส่วนมากกเ็ป็นภาษอีากร ประโยชน์ทีร่ฐับาลได้

จากรายได้ก็เป็นการเสียประโยชน์ของราษฎรที่ต้องเสียเงินเป็นภาษี

อากรไป ฉะนั้นจะกินไข่ต้องเลี้ยงไก่ให้ดี ต้องให้อาหารให้ถูก และท่ี

ส�าคัญคืออย่าบีบคอไก่

๕.�หลักยุติธรรม
ผู้เขียนแปล “ยุติธรรม” ว่า equity ไม่ใช่ justice เพราะจงใจ

ระบวุ่า ค�าว่า “ยตุธิรรม” หมายกว้างถงึศลีธรรมและความชอบธรรม 

มใิช่ความหมายอย่างแคบทีบ่่งว่าอะไรถูกกฎหมายแล้วกพ็อยุตธิรรมได้ 

อะไรชอบธรรมหรือไม่ก็เป็นเร่ืองท่ีเถียงกัน เป็นหนังสืออ่าน

ยากๆ ได้หลายๆ หอสมดุ แต่ในใจจรงิของมนษุย์เราทุกคนนัน้พอจะมี

หลักเกณฑ์เป็นสามัญส�านึกอยู่ เพราะพวกเราเกิดมาด้วยจิตใจดีพอ

สมควร และเตบิโตมาในศาสนาทีด่ ีฉะนัน้พอจะรูผ้ดิชอบได้ แม้ว่าจะ

เถยีงกนัสักหน่อย
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ความชอบธรรมควรจะมีทั้งในด้านรายจ่ายและรายได้ ในด้าน

รายจ่าย ถ้าเงนิเดอืนข้าราชการเฉพาะอย่างยิง่ผูน้้อยต�า่นกักไ็ม่ยติุธรรม 

ต้องคิดอ่านแก้ไขแม้ว่าจะต้องกนิเวลาบ้าง (เพือ่ให้ถูกหลกัอืน่ๆ) แต่ไม่

ได้หมายความว่าถ้าจะสร้างมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลชั้นเอกหรือ

สถานโีทรทัศน์ในจังหวัดใดแล้ว ต้องสร้างให้พร้อมกันทกุจงัหวดั เพราะ

ความต้องการและเวลาทีเ่หมาะสมนัน้ต่างกัน บางครัง้ความเสมอภาค 

(อย่างหยาบ) ก่อให้เกดิความอยตุธิรรมขึน้เหมอืนกนั

ในด้านรายได้ ผู้เสียภาษีเสียเงินก็เสียใจอยู่แล้ว ถ้ารู้สึกไม่

ยุติธรรมยิ่งช�้าใจใหญ่ ผู้หลีกเลี่ยงภาษีอากรก็เป็นผู้ที่ช่วยก่อความ 

อยตุธิรรมขึน้ และผูม้คีวามคดิส่วนมากในประเทศทีเ่จรญิอย่างไทยเวลา

นี้คงจะเห็นพ้องกันว่า คนรวยควรเสียภาษีในอัตราสูงกว่าคนจนจึงจะ

ยุติธรรม คนจนจรงิๆ นอกจากจะไม่ควรเสียภาษแีล้ว รฐับาลยังควรจะ

จ่ายเงินอดุหนนุด้วย เพราะมนษุยธรรมเป็นพีน้่องฝาแฝดกบัยตุธิรรม

๖.�หลักสมรรถภาพ�
เกีย่วกบัวธิีการควบคมุงบประมาณทั้งรายได้และรายจ่ายให้ถกู

ต้อง ข้อนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทุกแห่งทั้งที่มีหน้าที่เก็บเงิน

และจ่ายเงนิ กระทรวงการคลงัและส�านกังบประมาณมหีน้าทีด่แูลและ

ส่งเสริมให้เกิดสมรรถภาพขึ้น

ถ้าสมรรถภาพเป็นนางเอก สจุริตกต้็องเป็นพระเอก ถ้าสมรรถ- 

ภาพไปแต่งงานกับทุจริตเข้าก็จะมีลูกหลานเป็นโจรห้าร้อยจ�าพวกร้าย

นกั ถ้าทจุรติไม่ได้กนักบัสมรรถภาพกยั็งร้ายอยูม่ากพอใช้ เพราะทุจรติ

เป็น “ผู้ร้าย” ชนิดที่รังแกสมรรถภาพอยู่เรื่อยๆ นอกจากนั้นยังรังแก

นางเอกเรือ่งอืน่ๆ ด้วย เช่น ยตุธิรรม สารตัถประโยชน์ ประชาธปิไตย 

เป็นต้น ฉะนั้นเพื่อให้เรื่องที่เราทุกคนสนใจกันเป็นพิเศษอยู่นี้ด�าเนิน

ไปด้วยดี สุจริตต้องเป็นพระเอกปกป้องคุ้มครองสมรรถภาพ และ
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พระเอกนางเอกต้องแต่งงานร่วมหัวจมท้ายกัน

ถ้าการเกบ็ภาษอีากรและการด�าเนนิการรฐัวสิาหกจิเป็นไปโดย

ปราศจากสมรรถภาพก็เรียกได้ว่าเกิดความเหลวไหลขึ้น ถ้าการจ่าย

เงินและด�าเนินราชการขาดสมรรถภาพเรียกได้ว่าเกิดความรั่วไหล 

กระทรวงการคลงัและส�านกังบประมาณมหีน้าทีเ่ป็นพิเศษทีจ่ะต้องสอด

ส่องดูแลเรื่องนี้ ป้องกันแก้ไขทั้งความเหลวไหลและความรั่วไหล และ

ในเรือ่งนีต้้องอาศยัพระอนิทร์และบรรดาเทพาสรุารกัษ์คอื ท่านผูใ้หญ่

ในราชการตัง้แต่นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรเีป็นอาท ิให้พรอ�านวย

ให้มีฤทธิ์เดชพอเป็นที่เกรงกลัวแก่หมู่อสูรทั้งหลายได้

สมรรถภาพมคีวามส�าคญัทางหลกัวิชาการคลงัอยูอ่กีข้อหนึง่คอื

งบประมาณแผ่นดินต้องกว้างขวางพอที่จะให้เกิดเป็นเงินถุงเดียว เข้า

ก็เข้าถุงนี้ ออกก็ออกจากถุงนี้

หลัก ๖ ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถ้าใครจะถามว่าข้อไหนส�าคัญ

กว่าข้ออื่นๆ ก็คงจะย้อนถามว่า ดิน น�้า ลม ไฟ ทั้ง ๔ อย่างนี้ อย่าง

ไหนส�าคัญกว่ากันส�าหรับชีวิต

ลักษณะของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว เรื่องงบประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องของ

ราชการแผ่นดนิทัง้มวล ฉะนัน้ย่อมเป็นเรือ่งความรบัผดิชอบร่วมกนัของ

หน่วยราชการทกุแห่ง แต่หน่วยราชการทีม่คีวามรบัผดิชอบและหน้าที่

พิเศษนั้น ได้แก่ กระทรวงการคลังและส�านักงบประมาณ ในที่นี้จะ

กล่าวถงึลกัษณะของเจ้าหน้าทีง่บประมาณโดยเฉพาะว่า ควรจะมคีณุวฒุิ

และปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถอ�านวยให้การงบประมาณเป็นไปโดย

ดีได้บ้าง

ข้อแรก เจ้าหน้าทีง่บประมาณจะต้องม ีควำมซือ่สตัย์สจุรติ ต่อ

หน้าท่ีเพ่ือปฏบิตัริาชการให้มสีมรรถภาพดจีรงิๆ อย่างหนึง่ กบัเป็นเยีย่ง
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อย่างแก่เพื่อนข้าราชการในหน่วยอื่นๆ ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตในที่นี้

ความหมายกว้างๆ อยู่ ๒ นัย คือ (1) การปฏิบัติราชการด้วยท�านอง

คลองธรรม ไม่เหน็แก่อามสิสนิจ้าง ไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวัและไม่

เลอืกท่ีรกัมกัทีช่งั การพจิารณาการเงนิของแผ่นดนินีม้ช่ีองทางทีจ่ะหา

วธิรี�า่รวยส่วนตวัได้ เพราะเรารูเ้รือ่งความเคลือ่นไหวอะไรก่อนผูอื้น่ มี

โอกาสมากกว่าผู้อื่น แต่ถ้าปีนตลิ่งเช่นนั้นแล้วงานแผ่นดินก็เสียเปล่า 

(๒) มีความเอาใจใส่ขยันขันแข็งต่อหน้าที่ ใช้ความรอบคอบละเอียด

ลออ ถ้าท�าบ้างไม่ท�าบ้างถือเป็นอดิเรกเสียแล้ว ก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

ข้อต่อไป เจ้าหน้าท่ีงบประมาณจะต้องม ีควำมรู ้พอสมควรและ

ต้องขวนขวายหาความรูใ้ห้น�ามาใช้แก่หน้าทีร่าชการได้ดีขึน้เรือ่ยๆ วชิา

ที่ควรรู้เป็นพื้นนั้นก็คงจะเป็นวิชากฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ วิชา- 

การบญัช ีหรอืเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น หรอืแม้แต่วชิาคณติศาสตร์ อกัษร

ศาสตร์ ซึง่ถ้าดเูผนิๆ แล้วไม่สูเ้กีย่วข้องนกั ความจรงิกเ็ป็นประโยชน์

มาก เพราะช่วยให้รู้จกัคดิรูจ้กัวิเคราะห์ แน่ละถ้ามคีวามรู้พเิศษ เช่น

ทางการแพทย์ การเกษตร การศึกษาก็ยิ่งดี แต่ทั้งหมดนี้มาลงเอยอยู่

ทีปั่ญหาความรูร้อบตวัและสามญัส�านกึ ถ้าปราศจากสามญัส�านกึแล้ว

ก็ไร้ประโยชน์

ปัญหาทีเ่จ้าหน้าทีง่บประมาณทกุประเทศต้องเผชญิอยูก่ค็อืความ

ก้าวหน้าของการศกึษา วิทยาศาสตร์ และเทคนคิประการทัง้ปวง เช่น 

เราจะต้องวิเคราะห์เรื่องการสร้างเขื่อน การสร้างถนน หรือการสร้าง

โรงไฟฟ้าพลงัปรมาณ ูเจ้าหน้าทีง่บประมาณจะต้องมคีวามรูเ้รือ่งพเิศษ

เหล่านี้จริงๆ หรือจึงจะพิจารณาเรื่องวิชาการชั้นสูงของเขาได้ ค�าตอบ

ของทกุประเทศกค็อื ไม่จ�าเป็น ถ้ามีความรูพ้เิศษก็ดี ถ้าไม่มคีวามรูก็้พอ

จะนัง่ฟังเขาอธบิายอย่างง่ายๆ พอจะใช้ความวินิจฉยัจากสามญัส�านึกได้ 

นอกจากนัน้ควรจะขยนัพอทีจ่ะหาความรูเ้พ่ิมเติมจากการสนทนาไต่ถาม

ขอความรูจ้ากนกัวชิาการในหน่วยราชการอืน่ เช่น อาจารย์มหาวทิยาลยั 
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๒๔๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มาสอบเทียบกับข้อชี้แจงของหน่วยราชการท่ีมีส่วนได้เสียโดยตรงนั้น

เป็นวธิกีารทีร่อบคอบ ทีส่�าคญัท่ีสดุคอืต้องสนันษิฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของ

เร่ืองท่ีของบประมาณนัน้เขาเว้าซือ่ๆ พอเชือ่ถอืได้ (จนกว่าจะจบัสงสยั

ได้) เพราะเขามีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้ว และเราจะต้องร่วมมือ

กันท�าให้ราชการด�าเนินไปโดยดี แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลง

ความเหน็คล้อยตามเขาไปทกุอย่าง เมือ่เราชัง่ใจพิจารณาโดยรอบคอบ

ดแีล้วกค็วรลงความเหน็ของตนไปโดยอิสระ

ข้อสุดท้ายที่ส�าคัญ (และส�าคัญไม่น้อยกว่าข้ออื่นๆ) ได้แก่ 

ลกัษณะทีจ่ะขอเรยีกในทีน่ีว่้า “สนัดำนด”ี ได้แก่ความสามารถร่วมงาน

กับผู้อ่ืนได้ โดยไม่หย่อนปวกเปียกและไม่ตึงเครียดจนล่ันเปรี๊ยะๆ 

สนัดานดนีีร้วมคณุลกัษณะอยูห่ลายอย่าง คอื สมัมาคารวะ ความกล้า

หาญ ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ ความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน เป็นต้น

หลักใหญ่คือ ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งบประมาณนอกจากจะ

ต้องร่วมมือกับเพื่อนข้าราชการในส�านักงานเดียวกันแล้ว จะต้องร่วม

มือกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการซึ่งตนมีหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

ด้วย พึงสังเกตว่าค�าที่ใช้ในบทความนี้และตอนน้ีคือ “วิเคราะห์งบ

ประมาณ” มิใช่ “ควบคุมงบประมาณ” ถ้าเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็น 

“ผู้ควบคุม” และเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเป็น “ผู้ถูกควบคุม” แล้ว ก็เท่ากับ

นัดกันมาเล่นโปลิสจับขโมยกันเปล่าๆ โดยกินเงินเดือนหลวงเสียด้วย 

การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณมใิช่เรือ่งโลดโผนไล่จับ

กันอย่างนั้น สาระของเรื่องมีอยู่ว่าฝ่ายหน่ึงต้องการเงินส�าหรับจะไป

ปฏบิตัริาชการ อกีฝ่ายหนึง่รบัผดิชอบเรือ่งการเงนิ ต้องไว้วางใจซึง่กนั

และกัน แก้ปัญหาเรื่องเดียวกันนี้คนละแง่ ถ้าเป็นเรื่องที่ล�าดับความ

ส�าคัญไม่ถึงขนาดและเงินมีน้อย เจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้องขอให้

หน่วยราชการระงับไว้ ถ้าเรื่องส�าคัญจริงก็ต้องร่วมกันปรึกษาหารือว่า 
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๒๔๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เมื่อเงินมีจ�ากัดจะท�าอย่างไรกัน ถ้าต่างคนต่างระแวงสงสัยซึ่งกันและ

กันงานก็เสีย ถ้าไว้วางใจกันและกันก็หารือกันได้ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ 

ช่วยกันแก้อุปสรรคไป ปฏิบัติหน้าที่ง่ายขึ้นเป็นกองทั้งสองฝ่าย

เท่าท่ีสงัเกตมาตามวิธปีฏบัิตริาชการของเราและของประเทศอืน่ 

เจ้าหน้าทีง่บประมาณมกัจะเป็นผูน้้อยกว่าเจ้าหน้าทีข่องหน่วยราชการ

ที่ตนวิเคราะห์งบประมาณ เช่น หัวหน้าแผนกของส�านักงบประมาณ

เจรจากบัหวัหน้าของกรมผูจ่้าย หวัหน้ากองของเราเจรจากบัอธบิดขีอง

เขา ผู้อ�านวยการงบประมาณเองบางครั้งก็ต้องเจรจากับผู้ใหญ่ถึงขั้น

รฐัมนตร ีและวนิจิฉยัเรือ่งของคณะรฐัมนตร ีเป็นต้น ฉะนัน้เจ้าหน้าที่

งบประมาณทุกชั้นจะต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัว มี

สัมมาคารวะ โดยหวังว่าเมื่อปฏิบัติดังน้ันแล้ว คู่สนทนาของตนจะได้

เห็นใจให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์แก่ราชการ

แต่ความสงบเสงี่ยมและสัมมาคารวะมิได้หมายความถึงการ

ขอรับกระผมตลอดศก ถ้ามแีต่ขอรบักระผมก็เท่ากับไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าที่ของตนให้ได้ดีจริงๆ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณจะต้องส�ารวมใจมี

ความกล้าหาญ เห็นผิดต้องว่าผิด เห็นชอบต้องว่าชอบ พูดแต่ความ

จริงจากน�้าใจที่จริง แม้จะไม่เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ แม้แต่จะเป็นการ

คัดค้านความเห็นของรัฐมนตรีทั้งคณะ ถ้าจ�าเป็นแล้วจะมีท่านผู้ใดเล่า

ที่จะอดเห็นใจและมีความเคารพในความจริงของเรา

หน่วยราชการที่ส�านักงบประมาณจะต้องมีความสัมพันธ์กัน

สนิทเป็นพิเศษเพราะต้องท�างานร่วมกันในเรื่องเดียวกันคือ กระทรวง

การคลงั เฉพาะอย่างยิง่กรมบัญชกีลาง ในกฎหมายวธิกีารงบประมาณ

จะเห็นได้ว่า ทั้งกระทรวงการคลังและส�านักงบประมาณมีหน้าที่สนิท

สนมกันเพียงใด เวลาส�านักงบประมาณตั้งรายจ่าย กระทรวงการคลัง

กต้็องหารายรับมาช่วยจงึจะจ่ายได้ ส�านกังบประมาณก็ต้องให้ค�าปรกึษา

หารือแก่กระทรวงการคลังทั้งในด้านรายได้รายจ่าย การลงบัญชี การ
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๒๕๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หาเงินสด การปฏบัิตติามระเบียบการเงนิต่างๆ ราชการ ๒ ฝ่ายนีแ้ยก

กันเกือบไม่ออก คล้ายแขนซ้ายกับแขนขวา ในเมื่อส�านักงบประมาณ

แยกสังกัดออกมาขึ้นส�านักนายกรัฐมนตรีเช่นในขณะนี้ ก็ยิ่งมีความ

จ�าเป็นท่ีจะต้องร่วมกนัอย่างใกล้ชดิยิง่กว่าในเวลาใดๆ เมือ่ใดเจ้าหน้าที่

งบประมาณกบัเจ้าหน้าทีก่ระทรวงการคลงัและกรมบญัชกีลางร่วมมอื

กนัไม่ได้สนทิ มคีวามเคลอืบแคลงสงสยักนัแม้แต่น้อย เมือ่นัน้ราชการ

งบประมาณและราชการคลังจะเสื่อมทั้ง ๒ ทาง

ด้วยเหตุฉะนี้เมื่อบรรณาธิการ วารสารกรมบัญชีกลาง แสดง

ไมตรีจติเปิดวารสารฉบับนีเ้ป็นเหยือ่แก่นกัเขยีนของส�านกังบประมาณ

แล้ว ผู้เขียนจึงมีความยินดีสนองรับไมตรีจิตด้วยบทความนี้ และใคร่

ถือโอกาสขอพรพระรัตนตรัยบันดาลให้ วารสารกรมบัญชีกลาง ด้วย

ความร่วมมือของส�านักงบประมาณจ�าเริญรุ่งเรืองต่อไปสืบกาลนาน
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จะมานั่ง�(หรือยืน)��

ท�าบัญชีกันท�าไม?

๑
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ ๒ ฉบับที่ 1 มกราคม ๒๕๐๔

ลอนดอน 

๒ ธันวาคม ๒๕๐๓

เรียน บรรณาธิการ วารสารกรมบัญชีกลาง

คณุ (หรอืบรรณาธกิารคนก่อน) ท้าผมให้เขยีนให้วารสารฯ อกี

แล้ว คราวนี้ผมจะท้าให้คุณและนักเลงเขียน นักเลงอ่าน ผู้อ่ืน ลอง

พิจารณาปัญหาข้อนี้ว่า “จะมานั่งท�าบัญชีกันท�าไม?”

คุณก็เป็นข้าราชการกรมบัญชีกลาง ผมก็เคยรับราชการกรม

บญัชกีลาง และท่ีกรมบัญชีกลางตามปกตเิจ้าหน้าทีท่ีเ่ป็นสามญัชนโดย

ทั่วไปเราก็ท�าบัญชีกันหรือท�าหน้าที่อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับบัญน�้าบัญชีกัน 

ทั้งนั้น เราเฉลียวใจกันบ้างไหมว่าพวกเรามานั่งท�าบัญชีกันท�าไม

ท่านที่เป็นนักกฎหมายคงจะตอบว่า อ้าว ก็มีกฎหมายอยู่ให้ท�า

บญัชกีารเงนิ การคลงัของรฐับาลนี ่เช่น กฎหมายเงนิคงคลงั กฎหมาย

วิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
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๒๕๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ระเบยีบ ประกาศต่างๆ ล้วนแต่บ่งให้ท�าบญัชทีัง้นัน้ เมือ่มกีฎหมายให้

ท�าก็ต้องท�า

ผมก็เห็นด้วยในค�าตอบด้านกฎหมายอย่างว่า แต่ยังไม่จุใจ

เพราะยังไม่ได้ตอบว่า กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นระบุให้

ท�าบญัชไีปท�าไม ท�าไมสภาและคณะรฐัมนตรแีละรฐัมนตรท่ีานจงึตรา

กฎหมายอย่างว่าให้พวกเราท�าบัญชีกัน

ผมจะลองร่างหัวข้อค�าตอบที่พอจะตอบได้เสนอมาในครั้งนี้สัก 

๓–๔ ข้อ คือ

(ก) ท�าบัญชีเพื่อให้ทราบฐานะแท้จริงของการเงินแผ่นดิน 

ตลอดจนกระแสเงินเข้าออกของรัฐบาล ทั้งท่ีเป็นไปตามงบประมาณ

ประจ�าปี และที่นอกเหนือไปจากงบประมาณ

(ข) ท�าบัญชีเพื่อควบคุมการเงินของแผ่นดินให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ และการอนมุตัขิองรฐัสภา เมือ่รฐัสภาผ่านพระราชบญัญติั

งบประมาณประจ�าปีแล้ว

(ค) ท�าบัญชีตามข้อ (ก) และ (ข) เพื่อให้รัฐบาลสามารถวาง

นโยบายการเงิน การคลัง การภาษีอากร การรัฐพาณิชย์ให้ถูกต้อง

เหมาะสมกบัการอ�านวยให้เศรษฐกจิแห่งประชาชนและเศรษฐกจิแห่ง

ชาติเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

(ง) ท�าบัญชีเพือ่ป้องกนัความรัว่ไหล ความเหลวไหลในเรือ่งการ

เงินของประเทศ เพ่ือให้การคลังอยู่ในท�านองคลองธรรมและเพื่อให้

รัฐบาลสามารถบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้มีความยุติธรรม มี

สมรรถภาพและโดยทัว่ไปป้องกนัการฉ้อราษฎร์บงัหลวงมใิห้เกดิขึน้ได้

ทีผ่มร่างมานีเ้ป็นเพยีงหวัข้อใหญ่ ผมกไ็ม่แน่ใจว่าจะถกูต้องหรอื

ไม่ จะครบถ้วนหรือไม่ จะควรมีค�าตอบอะไรอีก

จึงใคร่ขอรบกวนหน้ากระดาษของ วารสารกรมบัญชีกลาง  

เชื้อเชิญนักเลง (มิใช่อันธพาล) ทั้งหลายช่วยเฉลยปัญหา แก้ไขเพิ่ม
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๒๕๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เติมให้ถูกต้องและครบถ้วน และขยายความในหัวข้อต่างๆ คงจะเป็น

ประโยชน์ด ีถ้ามีท่านผู้อื่นเขียนมา ผมจะขอร่วมเข้าตะลุมบอนด้วยใน

ภายหลัง เฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาที่ผมสนใจอย่างยิ่ง คือ ป้องกันการ

ฉ้อราษฎร์บังหลวงได้อย่างไร การขบปัญหานี้เห็นจะต้องนิยามด้วยว่า

อย่างไรจึงจะเป็น “ตงฉิน” อย่างไรเป็น “กังฉิน” 

ทีผ่มเขยีนมานี ้คณุสนใจไหม นกัเลงสนใจไหม ขอค�าตอบและ

ค�าเสริมก่อนที่ผมจะถล�าตัวเล่นเพลงเดี่ยวไปคนเดียว จะเก้อเปล่า

ขอแสดงความนับถือ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๒
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มีนาคม ๒๕๐๔

กรมบัญชีกลาง

1๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

เรียน บรรณาธิการ วารสารกรมบัญชีกลาง

คุณอ�านวยกระหืดกระหอบเข้ามาบอกว่ามีคนมาท้าทาย ผม

ชะโงกหน้าต่างห้องท�างานออกไปด ูนกึว่ามอีนัธพาลทีไ่หนมาอาละวาด

อยู่หน้ากรม แต่ก็ไม่เห็นใคร ซักไปซักมาได้ความว่า ที่แท้นักเลงดีนั้น 

คือ คุณป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งส่งค�าท้าทายมาในหน้า วารสารกรมบัญชี

กลาง ค่อยโล่งอก เพราะผมเองไม่สู้จะสันทัดการตีรันฟันแทง

ผมอยากจะขอแนะน�าว่าทีหน้าทีหลงัอย่าเผลอปล่อยนกัเลง “ก่ึง

อันธพาล” เข้ามาเพ่นพ่านในหน้าวารสารอีกนะ วารสารขายไม่ออก

ท่านบรรณาธิการจะต้องรับบาป
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๒๕๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คุณป๋วยส่งค�าท้ามาว่า เราจะมานั่งท�าบัญชีกันท�าไม แต่ก็ให้ค�า

ตอบมาด้วยอย่างครบถ้วน ผมว่าเป็นค�าท้าที่ไร้ยุติธรรม คุณป๋วยใช้ 

วงเวียนเขียนวงกลม แล้วท้าให้คนอื่นเขียนวงให้กลมยิ่งกว่า วงเวียนก็

ไม่ให้ยมื ยิง่นกับญัชจี�าเป็นอย่างผมกเ็หมอืนถกูเกณฑ์ให้เขยีนวงกลม

ด้วยมือเปล่า แต่ก็เอาเถอะ ผมจะลองดู

ก่อนอื่น ผมอยากจะให้รู้ทั่วกันว่าที่จริงบัญชีสมัยน้ี เขายืนท�า

กันแล้ว ไม่เชื่อก็ลองไปดูที่แผนกบัตรบัญชีของกรมบัญชีกลาง ผมไม่

เคยเห็นพนักงานคุม Tabulator นั่งสักที 

บัญชีน้ันประกอบด้วยรายการและจ�านวนเงิน เราท�าบัญชีก็

เพราะต้องการทราบจ�านวนเงนิเกีย่วกบัรายการทีเ่ป็นประโยชน์แก่การ

ปฏบิติัหน้าทีข่องเรา กรมบัญชกีลางมหีน้าทีค่วบคมุงบประมาณ กต้็อง

ท�าบญัชเีพือ่ให้รูว่้าผูใ้ดเบิกเงนิจากคลงัไปแล้วเท่าใด ยงัคงเบกิต่อไปได้

อกีเท่าใด (มกัจะเข้าใจกนัว่ากรมบญัชกีลางมหีน้าทีค่วบคมุการใช้จ่าย

เงินแผ่นดนิ ทีจ่รงิไม่ตรงทเีดยีว กรมบญัชกีลางดแูลได้เฉพาะการเบกิ

เงินจากคลัง เมื่อเบิกเงินไปแล้วผู้เบิกจะน�าไปใช้จ่ายอย่างไร พ้นวิสัย

ที่กรมบัญชีกลางจะตามไปคุมทุกบาททุกสตางค์ อย่างดีก็เพียงวาง

ระเบียบไว้ และหวังเอาว่าทุกคนจะปฏิบัติตาม)

กระทรวงทบวงกรมผู้จ่ายเงินนั้น มีหน้าที่แลดูให้การจ่ายเงิน

ของตนเป็นไปตามงบประมาณ กต้็องท�าบัญชไีว้เพือ่แสดงความบรสิทุธิ์

ของตน พจิารณาแง่นีก้จ็ะเข้าใจว่า กระทรวงทบวงกรมใดไม่สนใจทีจ่ะ

แสดงความบริสุทธิ์ของตน การบัญชีมักจะยุ่งเหยิงสับสน

ผมยังไม่ค่อยสมัครใจจะเชื่อว่า ท�าบัญชีแล้วจะป้องกันความรั่ว

ไหลเหลวไหลได้ ประการแรกการท�าบัญชนีัน้มทีัง้อย่างดแีละอย่างเลว 

ถ้าบัญชีเลวก็ป้องกันอะไรไม่ได้ ประการที่ ๒ คนบางคนไม่เกรงกลัว

อาญาบ้านเมอืง แม้บัญชจีะท�าไว้อย่างด ีสามารถทราบความรัว่ไหลฉบั

พลันก็เป็นเครื่องป้องกันไม่ได้ ประการที่ ๓ บางคนท�าบัญชีเพื่อแสดง
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๒๕๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ความไม่จริงก็มี อย่างที่เล่ากันว่าร้านค้ามักจะท�าบัญชี ๒ ชุด ประการ

สุดท้าย ความรั่วไหลบางอย่าง (ในแง่แผ่นดิน) เป็นไปโดยชอบด้วย

กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ อย่างนี้นักบัญชีก็ต้องจดรายการและ

จ�านวนเงินไว้โดยถือว่าถูกต้อง

ที่ผมเสนอความเห็นมานี้ ถ้ายังไม่ “แซ่บ” ก็จะขอฝากขู่ไว้ก่อน

ว่า ผมยังมีผู้ที่จะช่วยตะลุมบอนอีกหลายคน กรมบัญชีกลางนั้น แม้

จะไม่ใช่กรุงศรีอยุธยา ก็ใกล้ๆ เข้าไป

ขอแสดงความนับถือ

บุญมา วงศ์สวรรค์

(อธิบดีกรมบัญชีกลาง)

๓
กรมบัญชีกลาง

๓1 มีนาคม ๒๕๐๔

เรียน ท่านบรรณาธิการ วารสารกรมบัญชีกลาง

ความจริงผมไม่ได้เป็นทั้งนักเลงเขียนและนักเลงอ่าน ผมเป็น

เพียงนกัเลงบญัชชีัน้เลวคนหนึง่เท่านัน้ โดยปกตคินบญัชีกม็ไิด้ท�างาน

เกี่ยวแก่การอ่านและการเขียนอะไรนัก จึงไม่สู้เต็มใจจะเขียนโต้ตอบ

กบัใคร โดยเฉพาะการจะมาตะลมุบอนกบัคนชัน้อาจารย์อย่างอาจารย์ 

ป๋วยนี้ด้วย ก็รู้สึกหวั่นใจ แต่จะท�าอย่างไรได้ ท่านแม่ทัพของผมได้ชัก

ธงรบเป็นสัญญาณแล้ว ผมทหารหน้าก็จ�าต้องออกศึก อย่างมากก็แค่

ตายเท่านั้นแหละครับ

บัญชีที่เราท�ากันอยู่ทุกวันนี้ ที่ผมจะพูดโดยย่อที่นี้ ก็คือบัญชี

แผ่นดนิ (Government Accounting) ซึง่มรีะบบโคจร (Cycle) เป็นดงันี้
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๒๕๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คือ

 1. งบประมาณ  ๒. บัญชี

 ๓. รายงาน  ๔. ตรวจสอบบัญชี

๑. งบประมำณ ได้แก่แผนงาน (Program) ที่รัฐจะก�าหนดไว้

ในชัว่ระยะเวลาหนึง่ๆ ว่าจะได้รบัเงนิจากไหน ประมาณเท่าใด และจะ

ต้องใช้จ่ายเงินในเร่ืองใด ประมาณเท่าใด แผนงานดังกล่าวเมื่อผ่าน

สภาอนมุตัเิป็นกฎหมายใช้บังคบัแล้ว กต็กเป็นหน้าทีผู่บ้รหิารทีจ่�าต้อง

ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย แผนงบประมาณท่ีกะก�าหนดขึน้นัน้ เป็น

จดุเร่ิม (Starting Point) ทีก่่อให้เกดิการบังคบัให้มกีารด�าเนนิงานและ

ควบคุมกิจการเงินทั้งปวงให้เป็นไปตามแผน

๒. บัญชี คือบรรดาบันทึกรายการและจ�านวนเงินที่เป็นฝ่าย

บริหารจัดท�าขึ้นเพื่อให้รับกับการด�าเนินงานและควบคุมงานการเงิน

และการคลงัตามแผนงบประมาณ ลกัษณะส�าคญัของบญัชจีะต้องแสดง

ความสมบูรณ์แห่งตัวบัญชีนี้เอง กล่าวคือ สามารถจะดึงสิ่งที่ต้องการ

ทราบออกมาจากบัญชีนั้นได้ อีกนัยหนึ่งก็คือบัญชีน้ันบอกเราได้ว่า

เหตุการณ์ทางการเงินที่ล่วงมาแล้วเป็นอย่างไร และก�าลังเป็นอย่างไร

อยู่ในปัจจุบันและต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรได้อีกด้วย

๓. รำยงำน คือ การแสดงตัวเลขและรายการการเงินและการ

คลัง ซึ่งได้มาจากบัญชีตามข้อ ๒ นั่นเอง รายงานนี้ผู้บริหารจะน�ามา

เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนและบริหารกิจการทางการ

เงินและการคลังได้โดยถูกต้องและเหมาะสม และยังใช้เป็นหลักฐาน

ในการแถลงผลการด�าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบอีกด้วย

๔. ตรวจสอบบัญชี คือการตรวจดูว่าบัญชีที่ท�าไว้ถูกต้องหรือ

ไม่ การใช้จ่ายเงนิของรัฐเป็นไปโดยชอบและสมควรเพยีงใด มกีารทจุรติ

หรือท�าผิดพลาดทางบญัชทีัง้ในหลกัการและข้อปลกีย่อยประการใด การ
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๒๕๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ตรวจบญัชีเท่ากบัเป็นการพสิจูน์และรบัรองว่าการปฏิบัติตามงบประมาณ

ได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือให้

ความแน่ใจแก่ผู้บริหารได้ว่าตัวเลขต่างๆ ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็น

ตวัเลขและรายการทีถู่กต้อง เป็นทางให้ผูบ้รหิารงบประมาณน�าสิง่ทีไ่ด้

มาจากบัญชีนั้น ไปเป็นเคร่ืองมือวางแผนและโครงการส�าหรับที่จะ

ด�าเนนิการเกีย่วกบังบประมาณในปีถัดไป

นี่แหละครับ ที่ท�าให้เราทั้งนั่งและยืนท�าบัญชีกันอยู่ทุกวันนี้ 

เพราะถ้าไม่มกีารท�าบญัชกีนัแล้ว งบประมาณของท่านอาจารย์ป๋วย ก็

จะเป็นเรื่องเหลวไหล เงินที่รับมาก็รู้ไม่ได้ว่ารับมาจากไหน เท่าใด เงิน

ท่ีจ่ายไป ถูกหรอืไม่ถูกกร็ูไ้ม่ได้ จะดรูายการและเงนิของแผนงานทีก่ะ

ก�าหนดไว้ว่าถูกต้องตามโครงการหรือไม่ กไ็ม่รูจ้ะไปดทูีไ่หน ก็เป็นอนัว่า

ท�างบประมาณแล้วกป็ล่อยตามบญุกรรม เก็บภาษีอากรมาจากประชาชน

เพือ่ใช้จ่าย ก็ไม่สามารถแถลงให้เขาทราบว่าได้ใช้จ่ายไปอย่างไร หรือ

อย่างจะพอมตัีวเลขแถลงได้ กเ็ละเทะเตม็ท ีอย่างนีแ้หละครบั ทีท่�าให้

เราต้องมานั่งท�าบัญชีกันอย่างทุกวันนี้ และที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ เรา

ต้องการท�าบัญชีของเราให้มีความสมบูรณ์ในตัวเองที่สุด เราก็เลยยืน

ท�าบญัชีกนัยงัไงเล่าครบั ลกูน้องผมคนคมุเครือ่ง (Tabulator) อยูด้่วย

กันประมาณ 1๗ ปี ไม่เคยเจ็บ พอโดนวิธียืนท�าบัญชีเข้าเท่านั้น ถึง

กับล้มไปเลย

ผมได้ประหน้ามาเป็นเลาๆ แล้ว ว่าบัญชีแผ่นดินหมายถึงอะไร 

และเมื่อรู้ความหมายแล้ว ก็ย่อมรู้โดยอัตโนมัติเองว่าท�าไมเราจึงต้อง

ท�าบัญชี ผมเองก็ไม่ได้อยากท�าบัญชี แต่คนเราต่างก็มีเวรมีกรรมด้วย

กันทุกคน นี่ก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งของผมที่ต้องติดพันอยู่กับบัญชี

จนสางไม่ออก อ้อ ! ผมต้องขออนญุาตตอบแทนนกักฎหมายสกัหน่อย 

ทีว่่าเราต้องท�าบัญชเีพราะมีกฎหมายบังคบัให้ท�านัน้ ความจรงิกฎหมาย

มิได้ออกกันตามใจชอบ ก่อนออกกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติจะต้อง
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๒๕๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

พจิารณาโดยถ่องแท้และรอบคอบ ว่ามอีะไรจ�าเป็นและส�าคัญแก่ส่วนรวม

ที่จ�าต้องมีกฎหมายไว้ใช้บังคับ การออกกฎหมายให้มีการท�าบัญชี ก็

เพราะเป็นเรือ่งจ�าเป็นยิง่ เป็นความส�าคญัแก่บ้านเมอืงส่วนรวม เพราะ

เงนิหลวงท่ีเราใช้จ่ายกนัอยู ่ไม่ใช่เงนิส่วนบคุคล จ�าจะต้องท�าหลกัฐาน

แสดงรายการและเงินที่ใช้จ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแสดง

ความบรสิทุธ์ิของฝ่ายบริหาร สามารถน�ามาเปิดเผยและโฆษณาได้ตาม

ความเป็นจริงและตามที่ควร หลักฐานดังกล่าวที่ท�าข้ึนน้ัน ที่ส�าคัญก็

คอืบญัช ีด้วยเหตฉุะนีก้ฎหมายจงึบงัคบัให้เราต้องท�าบญัชแีละยงัแถม

บังคับไปเลยอีกว่า ถ้าเราเหลวไหลปล่อยปละละเลยให้เงินทองของ

หลวงรั่วไหลไปจากบัญชีนั้นแล้ว เราก็จะต้องถูกปรับไหมชดใช้เงินให้

แก่หลวงจนครบสิ้นอีกด้วย

เร่ืองบญัน�า้บัญชแีผ่นดนิน่ี เหน็จะพอทไีด้กระมงัละครบั เพราะ

อาจารย์ป๋วยก็ซาบซึ้งอยู่แล้วทั้งสิ้น มิฉะนั้นคงจะขีดวงให้เราเขียนไม่

ได้ ผมคิดว่ามาจับเอาประเดน็สดุท้ายทีอ่าจารย์ป๋วยตัง้เป็นปัญหาสนใจ

ไว้มาพดูกนัดกีว่า ประเดน็ทีว่่าคอื “การท�าบญัชป้ีองกนัการฉ้อราษฎร์

บังหลวงได้อย่างไร”

กำรท�ำบัญชีจึงป้องกันกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงได้อย่ำงไร

ได้ครับ ได้แน่ๆ ทเีดยีว แต่ทัง้นีเ้ราควรจะต้องเข้าใจความหมาย

ของค�าว่าป้องกันเสียก่อน ผมใคร่ซ้อมความเข้าใจว่าการป้องกันในที่นี้ 

จะหมายถึงแต่เพยีงตวับญัชเีพยีงเท่านัน้ไม่ได้ จะต้องมอีย่างอืน่ประกอบ 

ได้แก่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบังคับ

ให้ผู้มีหน้าที่ท�าและควบคุมการเงินการบัญชีต้องปฏบิัติ ถ้าระเบียบข้อ

บังคับรัดกุมและระบบบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่ เป็นระบบที่ดี ผู้ที่คิดทุจริต

ย่อมเกดิความเกรงกลวั ไม่กล้าทจุรติเพราะรูอ้ยูว่่า ถ้าขนืท�าการทจุรติ

ก็เป็นการแน่นอนที่จะถูกจับได้ ก็งดเว้นไม่กระท�า ตรงข้ามหากไม่มี
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๒๕๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

บัญชีหรือมีก็เป็นอย่างชนิดไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับก็

หลวมๆ ดังนี้ก็เป็นช่องทางให้มีผู้คิดทุจริต เพราะรู้ว่าระบบบัญชีไม่ดี 

ท�าแล้วก็ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครจับได้ ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เห็นดังนี้

กรม ก. มรีะบบการเงนิและการบญัชทีีไ่ม่รดักมุ เช่น เจ้าหน้าที่

ผูร้บัเงนิของกรม ก. ออกใบรบัเงนิให้ผูน้�าเงนิมาช�าระโดยใบรบัเงินไม่มี

การเรียงล�าดับหมายเลข (Running number) บางคราวก็หยิบเศษ

กระดาษทีใ่ช้ร่างหนงัสอืมาออกเป็นใบรบั รบัเงนิแล้วกไ็ม่ลงบญัช ีหรอื

บางคราวก็ลงบัญชีให้เหมือนกนั แต่ลงตามใจชอบ ลงในสมดุเงนิสดบ้าง 

สมดุอืน่บ้าง ตามสะดวก เงนิทีร่บัไว้เอาเข้าหลวงบ้าง เอาไปใช้ส่วนตวั

เสียบ้าง อย่างนีไ้ม่มใีครสามารถจะไปตรวจสอบได้ง่าย เจ้าหน้าทีผู่น้ัน้ 

รับเงินไว้จากใคร เมือ่ใด และเท่าใด เพราะกรมดงักล่าวมรีะบบบญัชทีี่

เลว ขาดการตรวจสอบและแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีช่อบ แต่ถ้าหากกรม ก. 

นัน้เอง มีระเบียบข้อบังคบัและระบบบัญชีท่ีดี ใบเสรจ็ทีใ่ช้ในการรบัเงนิ 

กมี็หมายเลขเรยีงล�าดบั (Running number) เรยีงล�าดบัไว้ การจ่ายใบ

เสร็จมกีารเซน็รบัว่า รบัไว้ใช้ตัง้แต่หมายเลขใดถงึหมายเลขใด สิน้วนั

หนึง่ๆ กต็รวจจ�านวนใบเสรจ็คงเหลอืกบัเงินทีไ่ด้รบั ระบบบญัชตีลอดจน

วธิลีงบญัช ีกว็างไว้รัดกมุม่ันคง มกีารฝึกสอนให้เข้าใจและปฏิบตัไิด้ถกู

ต้อง หวัหน้าผูค้วบคมุสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัตไิด้ทกุเวลา เช่นนี้

เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินย่อมบังเกิดความเกรงกลัวที่จะกระท�าผิด เพราะรู้ดี

ว่า ถ้าทุจรติจะต้องถูกจบัได้ อ�านาจฝ่ายต�า่ท่ีดงึรัง้ให้คดิทจุรติย่อมพ่าย

แพ้แก่อาญาแผ่นดิน ท�าให้อ�านาจฝ่ายสูงมีแรงขึ้น เป็นเหตุให้ละเว้น

เสียซึง่การกระท�าผดิกเ็ท่ากบัป้องกนัมใิห้เกดิการฉ้อราษฎร์บงัหลวงได้ 

อย่างไรก็ดี... [พบต้นฉบับเพียงเท่านี้–บรรณาธิการ]

ขอแสดงความนับถือ

เอียด นาครทรรพ
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๒๖๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๔
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕

กรุงเทพฯ

๒๐ เมษายน ๒๕๐๕

เรียน บรรณาธิการ วารสารกรมบัญชีกลาง

เสียงนาฬิกาติ๊กๆ ที่ วารสารกรมบัญชีกลาง ให้ไว้เป็นของขวัญ

ส�าหรับล่อใจนักเขียนบทความให้วารสาร เตือนอยู่เสมอว่า ได้ผิดนัด

ไว้หลายเดือนแล้ว เริ่มรู้สึกละอายใจ ครั้นจะผัดต่อไปจนถึงปีหน้า ก็

เกรงว่าวารสารจะส่งระฆังหรือวัตถุระเบิดมาเป็นของขวัญในฐานะที่

เป็นผู้ไม่เขียน เสียงเตือนจะยิ่งร้ายไปกว่าเสียงนาฬิกา สู้ยอมเขียนให้

ไม่ได้ บางทีปลายปีนี้โชคดีอาจจะมีหวังได้ของขวัญชนิดที่ไม่ใคร่จะ

เตือน คงจะดี (โปรดด ูป.ล. ข้างท้าย)

ส�าหรับท่านผู้อ่านท่ีลืมหรือมิได้อ่าน วารสารกรมบัญชีกลาง  

ปีที่ ๒ เล่ม 1, ๒ และ ๓ จะขอเท้าความว่า ผมได้ตั้งปัญหาไว้ว่า จะ

มานัง่ท�าบญัชกีนัท�าไม คณุอ�านวย วรีวรรณ กระหดืกระหอบไปรายงาน

ท่านอธบิดกีรมบัญชกีลาง ท่านอธบิดซีึง่คงจะก�าลงัยนืท�าบญัชอียู ่เริม่

เขยีนวงกลมด้วยมอืเปล่าทนัท ีตอบโต้ด้วยคารมอันคมคาย ต่อมามช้ิา 

คณุเอยีด นาครทรรพ ซึง่กค็งยืนท�าบญัชอียูเ่หมอืนกนั แต่ยงัไม่ล้มไป 

ก็ท�าหน้าท่ีทหารหน้า อธิบายวิสัชนาต่อคุณด�ารง รติกรณ์ ศิษย์เก่า 

เก็บเอาเรื่องไปคิดเป็นการบ้าน แล้วขีดๆ เขียนๆ คิดๆ ค้นๆ ด้วยใจ

รัก มิหน�าซ�้ายังอาสาตรวจปรู๊ฟให้เสียด้วย

ความทีผ่มย่อมาในวรรคก่อนนัน้เป็นเพยีงบทความ สาระส�าคญั

ของเรื่องต้องขอให้ท่านผู้อ่านกลับไปดูรายละเอียดในฉบับปีที่ ๒ นั้น

อีกที (ถ้าไม่มี ก็ซื้อซิ)
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๒๖1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ก่อนอื่น ก่อนที่ผมจะลืม ต้องขอร้องให้ผู้อ่านที่เป็นเจ้าหน้าที่

ส�านักงบประมาณส�ารวจท�าบัญชีเก้าอี้ที่กรมบัญชีกลาง ถ้าปรากฏว่า

มีเก้าอี้ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป โปรดให้เจ้าหน้าที่ขนข้ึนไปที่หัวหอให้หมด 

เพราะสมัยนี้เขายืนท�าบัญชีกันแล้ว และถ้าเวลาพิจารณางบประมาณ

ครุภณัฑ์ของกรมบัญชกีลาง อย่าอนมุติัรายการเก้าอ้ีอกีเลยเป็นอนัขาด

ข้อต่อไปใครจะบันทึกไว้ว่า ข้อคิดเห็นของท่านอธิบดี คุณเอียด

กบัคณุด�ารงนัน้ ส่วนมากผมเหน็ด้วย ฉะนัน้จะขอไม่น�ามากล่าวซ�า้อกี 

การท่ีคุณด�ารงขยายความออกไปละเอียดถึง 11 ข้อ และคุณเอียด

ชี้แจงระบบโคจรบัญชีแผ่นดิน ก็ไปสู่จุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ เรา

ท�าบัญชีเพื่อ (ก) แสดงฐานะ (ข) ควบคุมการเงิน (ค) ช่วยนโยบาย 

และ (ง) กันเหลวไหล หรือจะให้ขลังขึ้นอีกหน่อย จะร่ายคาถาเป็น

ภาษาอังกฤษก็ได้ คือ (a) information (b) control (c) policy (d) 

economy หรือ prevention of waste

ทนีีจ้ะขอจบัประเดน็ข้อทีว่่า ท�าบัญชแีล้วจะป้องกันความรัว่ไหล 

เหลวไหลได้หรอืไม่ ข้อนีถ้้าจะเปรยีบท่านอธบิดกีบัคณุเอยีดเป็นแพทย์ 

มองเผินๆ จะปรากฏว่าลงความเห็นไม่ตรงกัน หมอบุญมาตรวจดูแล้ว

ส่ายศีรษะ “ผมยังไม่ค่อยสมัครใจเชื่อ (ว่าจะป้องกันได้)” ส่วนหมอ

เอียดพยักหน้าจนคอเกือบหัก “ได้ครับ ได้แน่ๆ ทีเดียว” 

ถ้าท่านอธิบดีร�่าๆ จะปรารภว่า “หมอเอียดนี่ยังไงหือ?” แล้ว 

ผมขอเรียนว่า ช้าก่อน แท้จริงไม่ต่างกันดอก คุณเอียดหมายความว่า 

ถ้าท�าบัญชีให้ถูกต้องตีตามแบบกรมบัญชีกลางแล้วละก็ป้องกันการ 

ฉ้อราษฎร์บังหลวงได้แน่ แต่ไม่ใช่จะหมายความว่า ถ้าจะป้องกันการ

ฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้ว ท�าบัญชอีย่างเดยีวกพ็อ ต้องอาศยัอย่างอืน่ด้วย 

เช่น การตรวจตรา การตรวจสอบ การหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าว การ 

กล้าพูดกล้าท�า หรืออีกนัยหน่ึงพูดเป็นภาษาตรรกวิทยาก็คือ การท�า

บญัช ีnecessary condition แต่ไม่ใช่ sufficient condition ของการ
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๒๖๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ป้องกันการฉ้อโกง เปรียบเหมอืนจะเดนิทางด้วยรถเมล์จากบ้านไปกรม

บญัชกีลาง ต้องมีสตางค์ค่ารถเป็น necessary condition แต่ถ้ามสีตางค์

อย่างเดยีว ไม่รูว่้าจะขึน้รถเมล์สายไหนหรอืไม่รูจ้กัทาง กย็งัไม่พอ

ถ้าท่านอธบิดนัีน้ คงแก่เรยีนกว่า ด้วยความสนัทดักรณขีองท่าน 

ท่านเพ่งเล็งเห็นว่า บัญชีแบบดีก็มี แบบเลวก็มี ท่านก็ว่าของท่านถูก 

ถ้าท�าบญัชแีบบเลวแล้ว จะยนืหรอืนัง่ หรอืแม้แต่นอนท�า กเ็มือ่ยเปล่า

บดันี ้จะวิสชันาปัญหาของคณุเอยีดทีว่่า เพราะเหตใุดจงึต้องให้

ขบปัญหาค�านิยาม “ตงฉิน” กับ “กังฉิน” ดูไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เรา

ต้องมาน่ังท�าบัญชีกันเลย สงสัยว่าคุณเอียดคงจะเขียนอย่างที่ฝรั่งเขา

เรียกว่าเอาลิ้นดุนจนแก้มตุ่ย (คือ tongue in cheek) หรืออย่างไทย

เราเรียกว่าถามเอาเรื่อง รู้แล้วแกล้งท�าเป็นถาม เพื่อยั่วให้สาธยาย ก็

เห็นเป็นจะต้องสาธยาย

ความสุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น นิยามได้ง่าย คือ 

เม่ือศีลธรรมและกฎหมายระเบียบข้อบังคับบัญญัตว่ิาอย่างใด ก็ปฏิบตัิ

ไปอย่างนั้น ไม่ประพฤติบิดเบือนไปจากมรรคคือแนวที่บัญญัติ การ

ประพฤติบิดเบือนอาจจะเป็นได้ทั้งที่เป็นการกระท�าผิด อันที่เป็นการ

ละเว้นไม่กระท�าชอบ การป้องกันความทุจริตดังว่านี้ การบัญชีพอจะ

ช่วยได้ จะขอยกตัวอย่างให้ฟัง

1. รัฐบาลต้องการก่อสร้างอะไรขึน้อย่างหนึง่ (จะเป็นตกึ ถนน 

เขื่อน การประปา การไฟฟ้า การโทรศัพท์ ได้ทั้งนั้น) ขออนุญาตจาก

สภาฯ ตั้งงบประมาณเป็นรายจ่ายถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด แต่ 

เจ้าหน้าทีผู่้ใหญ่ต้องการทุจริต ก็สมคบกับผู้รับเหมาให้ตั้งราคาสูงกว่า

ที่ควรจะเป็น ส่วนเกินนั้นตกลงให้น�าไปบรรณาการเจ้าหน้าที่ เช่นนี้ 

การบัญชีควรจะช่วยป้องกันได้ คือ คิดบัญชีต้นทุนการก่อสร้าง (cost 

accounting) นั้นโดยละเอียด น�าไปเปรียบเทียบกับรายอื่นๆ (ถ้ามี) 

ก็พอจะประมาณได้ว่าเป็นการสมควรหรือไม่เพียงใด ถ้าบัญชีมันฟ้อง
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อยู่ ก็รายงาน ถ้ารายงานแล้วผู้ใหญ่เฉยๆ ก็เรียกว่าผู้ใหญ่กังฉินด้วย 

แต่ถ้ารายงานแล้วมีการเปิดเผยขึ้น อย่างน้อยก็อาจจะท�าให้ผู้ที่ต้ังใจ

ทุจริตในภายหลังย่อท้อ ไม่กล้ากระท�าอีกก็ได้

๒. เจ้าหน้าทีท่ีม่หีน้าทีเ่กบ็ภาษีอากร สมรูร่้วมคดิกบัผูเ้สยีภาษี 

เก็บภาษีเข้าคลังแต่เพียงน้อย ให้ผู้เสียภาษีไปเสียภาษีนอกกฎหมาย

เป็นส่วนตัวแก่ตน เช่นนี้ เรียกว่าทุจริต ไม่มีปัญหาเรื่องชนิดนี้แก้ที่

กรมบัญชีกลางมิได้ก็จริง แต่แก้ได้ที่กรมเจ้าสังกัดของเจ้าหน้าที่นั้น 

หรอืถ้ามสีารวตัรของกระทรวงการคลงั ก็พอจะควบคมุได้ ด้วยวธิกีาร

บัญชีท่ีดี ด้วยวิธีสอบบัญชีของผู้เสียภาษีว่าถูกต้องเป็นประการใด 

ขุนนางกังฉินอย่างในตัวอย่างนี้ ประพฤติผิดพระบรมราชโองการ อีก

ซ�้าในข้อที่ “ไปว่าการภาษีที่บ้านที่เรือนของตัว” (คุณด�ารงว่าไว้)

๓. กระทรวงทบวงกรมผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน แต่มิได้ท�าบัญชีไว้ให้

ถูกต้องอย่างนี้ กระท�าผิด ๒ ข้อ คือ (ก) มีหน้าที่ท�าบัญชีแล้วไม่ท�า 

(ข) เปิดช่องให้ทจุรติได้ วธิแีก้ไข คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิต้อง

ดูแลสอบดู เมื่อเห็นบกพร่องก็รายงานกับกระทรวงการคลังและกรม

บัญชีกลางต้องเป็นพี่เลี้ยงฝึกสอน วางระเบียบบัญชีให้เขาท�าถูกต้อง 

มิฉะนั้นแล้วกรมบัญชีกลางจะมานั่ง (หรือยืน) ตะบันท�าบัญชีกันไป

ท�าไม (ตะบันแปลว่ามุ่ง)

ผมขอยกตัวอย่างพร้อมด้วยวิธีแก้ไขมาเพียง ๓ ข้อ ถ้าจะให้

เขียนอีก ๙๙๘ ข้อก็คงจะท�าได้ถ้ามีเวลา และถ้าจะให้เอ่ยชื่อตัวละคร 

กค็งจะท�าได้บางเรือ่ง แต่ต้องมาขอเล่ากนัตวัต่อตัว วารสาร กรมบญัชี

กลาง ไม่คดิหรือว่าจะแจกรางวัลส�าหรบัผูเ้ขียนทีน่�าเรือ่งโศกนาฏกรรม

ประเภทนี้มาประกวดในหน้ากระดาษของวารสาร

เท่าที่ว่ามานี้ เห็นจะพอหอมปากหอมคอแล้ว ส�าหรับคราวนี ้

แต่ท่านบรรณาธิการครับ มีข้อที่ควรเสนอย�้าอยู่ก็คือ

พรหมวิหาร อเุบกขา คอืความวางใจเฉยอยู ่ต้ังใจเป็นกลางนัน้ 
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จะเป็นธรรมะท่ีดไีด้บางโอกาสกจ็ริง แต่ถ้าเจ้าหน้าทีผู่ใ้หญ่มีหน้าทีต่รวจ

ตราสอดส่องการบรหิารราชการ ถ้าเจอข้อทจุรติแล้ว จะหลบตวัอาศยั 

“อเุบกขา” เป็นร่มโพธ์ิ พร้อมกบัเปล่งสุภาษิตว่า “รูร้กัษาตวัรอดเป็น

ยอดด”ี นัน้ แหละเป็นลกัษณะกงัฉิน เพราะนอกจากแสดงความขลาด

แล้ว ยงัเป็นการบกพร่องหน้าทีอ่ย่างร้ายแรง การยอมรบัความชัว่นัน้ 

เป็นความชัว่อยูใ่นตวั (Toleration of evil is evil in itself)

ผมขอฟังความเห็นของนักเลงผู้อื่นด้วยตามเคย

ด้วยความนับถือ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ป.ล. เพื่อความกระจ่างแจ้งในวรรคแรกของจดหมายนี้ ขออธิบายว่า 

ผมได้รับของขวัญ (ในฐานะผู้เขียนบทความ) จากวารสาร ในปีแรก

คือ เครื่องตั้งปากกาที่โต๊ะ ในปีต่อมา ได้รับนาฬิกาปลุกเรื่อยสวยงาม 

ขอแสดงความขอบคุณวารสารฯ ไว้ ณ ท่ีนี ่กบัแสดงความหวงัไว้ส�าหรบั

อนาคตด้วย

����������������_16-01-60.indd   264 1/16/17   3:42 PM



ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
บทความนี้ได้เรียบเรียงจากค�าบรรยายของผู้ว่าการฯ ป๋วย  

ในการประชุมทางวิชาการของสมาคมนิสิตเก่าพาณิชยบัญชี  

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๐๗

กระทู้ที่ทางสมาคมและทางกรรมการได้ให้ผมพิจารณาน�ามา

เสนอในวนันี ้คอื ปัญหาเกีย่วกบัการเงนิ ปัญหาเกีย่วกบัการเงนิน้ีอาจ

พิจารณาได้เป็น ๓ ทัศนะด้วยกัน คือ

ทัศนะที่ 1 เป็นทัศนะของปุถุชน

ทัศนะที่ ๒ เป็นทัศนะปรัชญา และ

ทัศนะที่ ๓ เป็นทัศนะทางวิชาการ

จะขอกล่าวถึง ๒ ทัศนะแรกแต่โดยย่อๆ

ทัศนะแรกคือ ทัศนะของปุถุชน ปุถุชนหมายความว่า ผู้ที่หนา

แน่นด้วยกเิลส มผีูบ่้นว่าเป็นโรคเงนิจางอยูเ่สมอ มนษุย์แต่ละคนมเีงิน

ไม่พอใช้ บ่นกันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกระยาจก ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการ

ธนาคารชาติ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นภรรยารัฐมนตรี เงิน

ไม่พอใช้ทั้งนั้น มักจะบ่นหรือถึงจะถูกบ่นว่าจ้วงเอาๆ แล้วยังจะไม่พอ

อีกหรือนี่ เมื่อไหร่จะพอสักที ค�าตอบง่ายๆ ก็คือ ๒๐๐ กับ 1 ล้าน 

ก็ยังมากกว่า ๒๐๐ ล้าน เพราะฉะนั้นถ้าจะถือว่า ๒๐๐ ล้าน เงินยัง

จาง ๒๐๐ กับ 1 ล้าน เงินก็เพียงค่อยข้นขึ้นหน่อย นี่เป็นปัญหาเกี่ยว

กับทางปุถุชน เรื่องนี้ท่านทั้งหลายเห็นจะไม่ต้องการให้ผมพูดขยาย

ความมากกว่านี้
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ปัญหาทางการเงินในทัศนะทางปรัชญานั้น นักปราชญ์อังกฤษ

เขาพิจารณาถึงเรื่องเงินนี่ท�านองเดียวกันกับฝรั่งเศสพิจารณาเรื่อง 

ผู้หญิง คือ สุภาษิตของอังกฤษมีอยู่ว่า “Money is the source of all 

evils” “เงินเป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากทั้งมวล” ส่วนฝรั่งเศสถ้าเกิด

เร่ืองอะไรยุ่งยากขึ้นก็บอกว่า “CHERCHEZ LA FEMME” แปลว่า  

ผูห้ญงิเป็นเหต ุเรือ่งเงนิทีเ่ป็นเรือ่งทียุ่ง่ยากในทางปรชัญา เพราะฉะนัน้ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสานุศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัม- 

พทุธเจ้า ท่านจงึได้ตรสัสอนเอาไว้ว่า ให้มนษุย์ทัง้หลายมคีวามสนัโดษ 

พึงมีความสันโดษ และเมื่อมีความสันโดษแล้วก็คงจะหมดความทุกข์ 

มแีต่ความสขุ ค�าว่าสันโดษและสุภาษิตทางปรชัญาทางการเงนินัน้ แปล

ในภาษาสมัยใหม่ได้ง่ายๆ สั้นๆ ดังนี้

“จงท�าดี จงท�าดี และจงท�าดี”

ท่านทัง้หลายคงจะรอให้ผมกล่าวถึงเรือ่งปัญหาเกีย่วกบัการเงนิ

ทางด้านวชิาการ เพราะเหตวุ่าการประชมุนีเ้ป็นการประชมุทางวชิาการ 

ผมใคร่จะเรียนว่าหัวข้อการบรรยายที่ได้แจกไปแล้วนั้น เป็นแนวที่ผม

จะน�าเอามาบรรยาย แต่ใคร่จะขอเสนอว่าเนื่องจากมีตัวเลข และมี

หวัข้อค่อนข้างจะละเอยีดแล้ว การบรรยายของผมคงจะเปน็การขยาย

ความของตัวเลขโดยเฉพาะ และขยายความเลยออกไปตามที่จ�าเป็น 

เพราะฉะนั้นจะพยายามขยายความเรื่องนี้ให้เสร็จไปโดยเร็ว และหลัง

จากน้ันกจ็ะเปิดโอกาสให้ท่านทัง้หลายได้แสดงความคดิความเหน็ และ

ได้สอบถามข้อข้องใจ หรือขอให้ขยายความเรื่องอื่นๆ ต่อไป

๑.�เสถียรภาพทางการเงิน
รฐับาลและธนาคารแห่งประเทศไทยถอืกนัอยูว่่า จดุมุง่หมายใน

การด�าเนนิการเศรษฐกจิในชัน้นี ้จ�าเป็นทีจ่ะต้องย�า้ในเรือ่งเสถยีรภาพ
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ทางการเงิน อะไรเรียกว่าเสถียรภาพในทางการเงิน ตอบได้สั้นๆ ว่า 

เสถียรภาพในทางการเงินนั้นได้แก่เสถียรภาพของค่าเงิน เสถียรภาพ

ของค่าเงินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเสถียรภาพของปริมาณเงิน 

ปริมาณเงนินัน้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องขึน้ลงตามความต้องการ เพือ่ทีจ่ะรกัษา

เสถียรภาพแห่งค่าเงินบาท เหตุใดจึงจ�าเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพ

ในทางการเงิน ค�าตอบก็คือว่า เราในฐานที่เป็นผู้ผลิต เป็นผู้ที่ค้าขาย 

เป็นผู้ท่ีใช้เครือ่งอปุโภคบรโิภค เป็นผูท้ีล่งทนุ เป็นผูค้าดการณ์ล่วงหน้า

ส�าหรับตนเอง และบุตรภรรยา ส�าหรับที่จะพยายามรักษาระดับและ

มาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากว่าเรามีอะไรยึดได้เป็น

หลกัเสยีอันหน่ึง แล้วเราคาดคะเนได้ง่ายขึน้ ว่าควรจะท�าอะไร เพยีงใด 

ยกตวัอย่างง่ายๆ คอื ผูท่ี้จะลงทุนท�าการค้า ถ้าหากว่าไม่สามารถแน่ใจ

ได้ว่าเงินบาทจะมีค่าเท่าใดใน ๓ ปีข้างหน้า การที่เขาจะลงทุนในวันนี้ 

และท่ีจะท�าให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นใน ๓ ปีข้างหน้านั้น ย่อมจะคาด

คะเนได้ด้วยความไม่แน่ใจ สมัยนี้เป็นสมัยที่ทั้งประเทศ รัฐบาลก็ดี 

ประชาชนก็ดี ต้องมีการเร่งรัดพัฒนา เพราะฉะนั้นเรื่องเสถียรภาพ

แห่งการเงินจึงเป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญๆ หลักการอันนี้

ผมใคร่จะขอเสนอไว้ในชัน้นี ้ส�าหรับเรือ่งอืน่ต่อไปนัน้เป็นเรือ่งทีพ่วัพนั

เกี่ยวข้องกับหลักการอันนี้ตลอดไป

ในการที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินนั้น เจ้าหน้าที่จ�าเป็นที่

จะต้องพิจารณาหลายแง่หลายทางคือ

(ก) ส่วนประกอบของปรมิาณเงนิซึง่ได้แก่ ธนบัตร และเหรยีญ

กษาปณ์ที่ออกมาใช้

(ข) ส่วนของปริมาณซึ่งเป็นอ�านาจซื้อที่เกิดจากวงการธนาคาร 

เฉพาะอย่างยิง่เงนิฝากเผือ่เรยีกซึง่เป็นอ�านาจซือ้ทนัท ีถ้าเรามีเงนิฝาก

เผื่อเรียก เราจะเรียกเมื่อไหร่ก็เรียกได้ ก็ไม่แตกต่างกับธนบัตรที่มีอยู่

ในกระเป๋า
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ส่วนเงินฝากประจ�านั้นจะถือว่าเป็นอ�านาจซื้อได้หรือไม่ จะนับ

เข้ามาในปริมาณเงินได้หรือไม่ ค�าตอบซึ่งท่านทั้งหลายคงจะเห็นพ้อง

ด้วยเหตุผล ก็คือว่า นับเป็นปริมาณเงินได้แต่ไม่ดีเท่ากับเงินฝากเผื่อ

เรียก เพราะเหตุว่า (1) จะต้องรอเป็นเวลาให้ครบก�าหนดฝาก หรือ 

(๒) ถ้าไม่รออาจจ�าเป็นทีจ่ะต้องยอมเสยีผลประโยชน์ไปบ้าง จงึจะน�า

เอามาใช้ได้ เพราฉะนัน้เงนิฝากประจ�าทีเ่รามอียูท่างธนาคารนัน้ คงจะ

พอถือได้ว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของปริมาณเงินได้ แต่ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้เสนอตารางที่ 1 และตารางที่ ๒ ดังต่อไปนี้ เรา

มิได้น�าเรื่องเงินฝากธนาคารชนิดมีก�าหนดเวลาเข้ามารวมด้วย ทัง้นีก้็

เพือ่จะให้พจิารณาได้ง่ายขึน้ ตารางที ่๒ ทีว่่าด้วยการเปลีย่นแปลงของ

ปริมาณเงินในมือประชาชนและส่วนประกอบ เป็นสูตรอย่างง่ายๆ แต่

ถ้าจะดูให้ละเอียดจริงๆ เราจะต้องค�านึงด้วยว่าเงินฝากประจ�านั้น ก็

เป็นอ�านาจซื้อส�ารองเช่นเดียวกัน

ตำรำงที่ ๑

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน ดัชนีราคาขายส่ง  

ดัชนีค่าครองชีพและผลิตภัณฑ์ทั้งมวลของชาติ

ปริมาณเงิน

ดัชนี GNP at 

market priceราคาขายส่ง ค่าครองชีพ

๒๕๐1

๒๕๐๒

๒๕๐๓

๒๕๐๔

๒๕๐๕

๒๕๐๖

+๓.1

+๗.๔

+11.1

+๙.๘

+๐.๒

+๘.๓

+๕.๓

-๖.๐

-๒.1

+๘.๗

+๖.๐

-๖.๖

+๖.๔

-๕.๐

-1.1

+๗.๔

+๔.๐

+๐.๙

+1.๗

+1๐.๖

+1๓.๖

+๗.๘

+๗.๕1

-

เฉลี่ย +๖.๖ +๐.๙ +๒.1 +๘.๒

1 ตัวเลขคาดคะเน
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๒๖๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ตำรำงที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินในมือประชาชนและส่วนประกอบ

๒๕๐๐–๒๕๐๖ (ธันวาคม)

(ล้านบาท)

ปริมาณเงินในมือประชาชน การเปลี่ยนแปลง

รวม

ธนบัตรและ 

เหรียญกษาปณ์ เงินฝากเผื่อเรียก ปริมาณเงิน

ธนบัตรและ

เหรียญกษาปณ์ เงินฝากเผื่อเรียก

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

๒๕๐๐

๒๕๐1

๒๕๐๒

๒๕๐๓

๒๕๐๔

๒๕๐๕

๒๕๐๖1

ธันวาคม

๘,1๙๖.๖

๘,๔๕1.๙

๙,๐๗๖.1

1๐,๐๘๘.๔

11,๐๗๕.๔

11,๐๙๓.๓

1๒,๐11.๘

๕,๕๗๓.๐

๕,๕๐๔.๐

๕,๗๘๔.๖

๖,๐๔๘.๙

๖,๕11.๗

๖,๕๗๓.๔

๖,๗๓๙.๓

๖๘.๐

๖๕.1

๖๓.๗

๖๐.๐

๕๗.๘

๕๙.๒

๕๖.1

๒,๖๒๓.๖

๒,๙๔๗.๙

๓,๒๙1.๓

๔,๐๓๙.๕

๔,๕๖๓.๗

๔,๕1๙.๙

๕,๒๗๒.๕

๓๒.๐

๓๔.๙

๓๖.๓

๔๐.๐

๔๒.๒

๔๐.๘

๔๓.๙

+ ๒๕๕.๓

+๖๒๔.๒

+1,๐1๒.๓

+๙๘๗.๐

+1๗.๙

+๙1๘.๕

๓.1

๗.๔

11.1

๙.๘

๐.๒

๘.๓

-๖๙.๐

+๒๖๐.๖

+๒๖๔.๓

+๔๖๒.๘

+๖1.๗

+1๖๕.๙

-1.๒

๕.1

๔.๖

๗.๖

๐.๙

๒.๕

+๓๒๔.๓

+๓๔๓.๖

+๗๔๘.๐

+๕๒๔.๒

-๔๓.๘

+๗๕๒.๖

1๒.๔

11.๖

๒๒.๗

1๓.๐

-๐.๙

1๖.๖

ที่มา–ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ตัวเลขคาดคะเน

เมื่อได้อธิบายถึงปริมาณเงินแล้ว ใคร่จะน�ามาเสนอว่าจะท�า

อย่างไร จึงจะเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินให้สมกับที่จะรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงนิไว้ได้ จะถืออะไรเป็นหลัก ข้อนีม้ปีระเดน็อยู ่๒ ประเดน็คือ

1. วิธีที่จะท�าให้ปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงได้

๒. จะท�าให้ปรมิาณเงนิเปลีย่นแปลงอย่างไรจงึจะได้เสถยีรภาพ

วิธีที่จะใช้ส�าหรับจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้นี้ ก็เป็นหน้าที่ของ

ผู้รับผิดชอบทางด้านการคลังและทางด้านการธนาคาร กระทรวงการ

คลงัและส�านกังบประมาณมองในแง่การคลงัพจิารณาไปในท�านองทีว่่า 

ควรที่จะเก็บภาษีเพียงใด ควรที่จะจ่ายเพียงใด ควรที่จะกู้เพียงใด ใน
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๒๗๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ลกัษณะใด เมือ่ได้พจิารณาในด้านการคลงัแล้ว ก็ย่อมจะท�าให้เกิดผลคอื 

ท�าให้เกดิมกีารเปลีย่นแปลงในทางปริมาณเงนิข้ึน ในด้านการธนาคารก็

เช่นเดยีวกนั ธนาคารกลางมหีน้าทีท่ีจ่ะคอยดแูลให้การเงนิ ทัง้ในด้าน

ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ออกไปนั้นและเงินฝากในธนาคารมีมาก

หรือมน้ีอย อาศยัอ�านาจตามกฎหมายทีจ่ะกระท�าได้ และการกระท�านั้น

ได้แก่การขึ้นและลดอัตราดอกเบ้ีย และการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน

เงินสดส�ารองของธนาคารพาณิชย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์กับ

ธนาคารต่างๆ นี่เป็นเครื่องมือที่กิจการที่ธนาคารและกิจการการคลัง

สามารถที่จะบันดาลให้ปริมาณเงินมากหรือน้อยแล้วแต่กรณี แต่

ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งส�าคัญกว่า คือ ประเด็นที่จะต้องใช้ความ

วินิจฉัยในทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ควรจะใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ที่จะ

ดวู่าสมควรทีจ่ะเพิม่ปรมิาณเงนิ และสมควรจะเพิม่เท่าใด และสมควร

ที่จะเพิ่มนานเท่าใด หรือลดแล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเงิน

จ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาเร่ืองเงินนี้เสมือนหน่ึงน�้ามันส�าหรับหล่อเลี้ยง

เครือ่งจักร ถ้าหากว่าน�า้มนัมากเกนิไปท่วมเครือ่งจกัร เครือ่งจกัรก็เดนิ

ล�าบาก ถ้าหากว่าน�า้มนัน้อยเกนิไป ไม่พอเพยีงกบัการด�าเนนิงานของ

เครือ่งจกัร กย่็อมท�าให้เคร่ืองจักรด�าเนนิได้โดยฝืดเคือง ฉนัใด ก็ฉนันัน้ 

การผลิตอปุมาเหมอืนเครือ่งจกัร ถ้าหากว่าชมุชนใดมกีารผลติเพิม่ขึน้

และถ้าหากว่าปริมาณเงินไม่เพิ่มขึ้นตาม ก็ย่อมเกิดความฝืด แต่ถ้า

หากว่าการผลติมากขึน้ แต่เงนิเพิม่ขึน้มากเกนิไป มากกว่าทีค่วรกย่็อม

ท�าให้เกิดการป่ันป่วนรวนเรได้ เพราะฉะนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่จ้าหน้าที่

ในเรื่องนี้จ�าต้องพิจารณาถึงลักษณะของการผลิตและปริมาณผลผลิต

ตลอดเวลา การผลิตที่กล่าวนี้รวมตลอดไปจนกระทั่งถึงการลงทุนการ

ค้าระหว่างประเทศด้วย

การค�านวณวัดผลผลิตของชุมชนนั้น เราอาศัยสถิติที่เรียกว่า 

ผลผลิตของประชาชาติ (National Product) เมื่อพิจารณาความ

เคลือ่นไหวของผลผลติประชาชาติ ประกอบกบันสิยัของประชาชน ว่า
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๒๗1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เขาเกบ็เงนิมาก เกบ็เงนิน้อย เขาใช้จ่ายมากใช้จ่ายน้อยแค่ไหน กอ็าจ

จะคาดคะเนถึงจ�านวนเงนิท่ีต้องการส�าหรบัรกัษาเสถยีรภาพของเงนิได้ 

นอกจากนั้นยังมีข้อเบ็ดเตล็ดในเรื่องที่ไม่ส�าคัญทางเศรษฐกิจโดยตรง

นกั แต่ส�าคญัในทางสังคม เช่น ช่วงสงกรานต์ประชาชนต้องการจับจ่าย

ใช้สอยมากขึ้น เป็นต้น ผู้มีหน้าท่ีพิจารณาเรื่องนี้ก็จ�าเป็นที่จะต้อง

เปลีย่นแปลงปรมิาณเงนิให้เข้ากบัความประสงค์ของผูใ้ช้

ตำรำงที่ ๓

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินในมือประชาชน

๒๕๐1–๒๕๐๖ (ธันวาคม)

(ล้านบาท)

๒๕๐1 ๒๕๐๒ ๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖๒ ๒๕๐๖๓

สินเชื่อในประเทศที่ระบบ

ธนำคำรให้แก่

1. ภาคราชการ 

๒. ภาคประชาชน

๓. สินเชื่อในประเทศทั้งสิ้น

รำยกำรหักลบ(เพิ่ม-)

๔. เงนิฝากประจ�าและออมสนิ

๕. เงินฝากของรัฐบาล

และองค์การ

๖. กองทุนสมทบ

๗. เงินทุนและส�ารอง

๘. อื่นๆ 

๙. รายการหักลบทั้งสิ้น

สินเชื่อในประเทศ (สุทธิ)

1๐. จ�านวน (๓-๙)

สินทรัพย์ต่ำงประเทศ

11. จ�านวน

ปริมำณเงินในมือประชำชน

1๒. จ�านวน (1๐+11)

+๔๒๒.๔

+๖๔1.1

+1,๐๖๓.๕

-๓1๕.๔

-๔๖.๔

+๗๗.๒

-๒๖๔.๔

+1๖๐.๓

-๔๐๘.๗

+๖๕๔.๘

-๓๙๙.๕

+๒๕๕.๓

+๕๔๕.๖

+๕๕๙.1

+1,1๐๔.๗

-1๕๗.๔

-๒๐๔.๖

-๗๕.๖

-11๖.๔

+11๕.๔

-๔๓๘.๖

+๖๖๕.๙

-๔1.๗

+๖๒๔.๒

+1๖๔.๙

+๘๔๙.๐

+1,๐๓๓.๙

-๔๔๗.๘

-๕๖1.๘

-1๓.๘

-๒๓๖.๘

+๓๔๗.๖

-๙1๒.๖

+1๒1.๓

+๘๙1.๐

+1,๐1๒.๓

-1๖๖.๔

+๘๒๔.๙

+๖๕๘.๕

-๖๗๘.๒

-๓๓๐.๔

-๗๙.1

-๒1๘.๐

+๖๒.๖

-1,๒๔๓.1

-๕๘๔.๖

+1,๕๗1.๖

+๙๘๗.๐

+๘๐๕.๒

+1,๒๐๕.๐

+๒,๐1๐.๒

-1,๗๗๕.๐

-๗1๐.๐1

-๒๒.๖

-๓๓๖.1

-๓๔๐.1

-๓,1๘๓.๘1

-1,1๗๓.๖1

+1,1๙1.๕1

+1๗.๙

-1๖๕.1

+๙๘๘.๕

+๘๒๓.๔

-1,๔1๔.๒

+๓๗๘.๒

+๘๒.๗

-๕๐๓.๙

+1๙๕.๕

+1๒๖1.๗

-๔๓๘.๓

+1๓๕๖.๘

+๙1๘.๕

-1๖๒.๕

+๙๘๘.๕

+๘๒๕.๘

-1๔1.๒

+๔1๗.๒

+๘๒.๗

-๒๒.๕

+1๘๖.๕

-๗๕๐.๓

+๗๕.๖

+๘๔๒.๙

+๙1๘.๕
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๒๗๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ที่มา–ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ปรับปรุงไม่รวมการเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินเยนพิเศษ
๒ ตัวเลขประมาณ
๓ ตัวเลขปรับปรุงไม่รวมการเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินเยนพิเศษ  

และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการประกาศค่าเสมอภาคของบาท 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๖

๒.�สาเหตุที่ท�าให้ปริมาณเงินเปลี่ยนแปลง
ส�าหรับสาเหตุท่ีท�าให้ปริมาณการเงินเปลี่ยนแปลงนั้น ขอได้

โปรดดูตารางที่ ๓ ประกอบ ในตารางที่ ๓ นี้ ราชการหมายความว่า 

การคลงั ประชาชนหมายความว่าการค้าในหมู่ประชาชนและการด�าเนนิ

อาชีพต่างๆ ทีไ่ม่เป็นทางราชการ วธิทีีจ่ะพจิารณาตารางที ่๓ ให้เข้าใจ

ได้ดี เราจะต้องถือเอาคลังแผ่นดิน และวงการธนาคารรวมทั้งธนาคาร

กลางเป็นศนูย์กลาง อะไรทีอ่อกจากศนูย์กลางไปสูป่ระชาชนนบัว่าเป็น

บวก อะไรทีป่ระชาชนเอานบักลบัเข้ามาศนูย์กลางนบัว่าเป็นลบ เมือ่หกั

กลบลบกนัแล้ว มกีารเปลีย่นแปลงสทุธเิพยีงใด มไีปในทางบวกหรอืใน

ทางลบ เกดิจากสาเหตอุย่างไร มทีางเหน็ได้โดยชดัแจ้ง สรปุได้ว่าใน 

๕–๖ ปีท่ีแล้วมานี ้ต้ังแต่ปี ๒๕๐1 เพิม่ขึน้ทกุปีจนกระท่ังถงึปี ๒๕๐๓ 

และ ๒๕๐๔ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1,๐๐๐ ล้าน ส่วนปี ๒๕๐๕ นั้น 

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าเงินฝากประจ�า ณ ธนาคาร

พาณิชย์ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก เพราเหตุว่าได้มีการใช้พระราช- 

บัญญัติการธนาคารพาณิชย์ใหม่ เป็นเหตุให้มีเงินฝากประจ�ามากข้ึน 

(เงินฝากประจ�าและออมสินที่เพิ่มขึ้นนี้รวมของธนาคารออมสิน ฝ่าย

การธนาคารด้วย) ถงึ 1,๗๗๕ ล้านบาท ข้อทีน่่าสงัเกตในระยะนีค้อื

จ�านวนท่ีเพิม่ขึน้มสีาเหตใุนภาคประชาชนเป็นอนัมาก แต่ส่วนทางภาค

ราชการ คือการคลังนัน้เพิม่ข้ึนน้อย และในบางปีกลบัตดิลบ หมายความ
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ว่าเงินที่เราเพิ่มขึ้นนี้ ไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะให้รัฐบาลใช้จ่าย ตรงกันข้าม 

เป็นไปเพื่อสนองความต้องการในภาคประชาชนมากกว่าท่ีจะไปสนอง

ความต้องการในภาคราชการ

จะขอขยายความตารางท่ี ๓ นีอ้กีเล็กน้อย ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทยนับตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ มาจนถึงปี ๒๕๐๖ ได้เกี่ยวข้องกับธนาคาร

พาณิชย์โดยที่เอาเงินออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปสู่ธนาคาร

พาณิชย์ปีละประมาณตัง้แต่ ๕๐๐ ล้านบาท เพิม่ขึน้ไปจนกว่า ๒,๐๐๐ 

ล้านบาท ตามลักษณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจ่ายเงินไปให้แก่

ธนาคารพาณชิย์ใน ๓ ลักษณะ (1) ให้กูยื้ม (๒) ซือ้ลดช่วงตัว๋เงิน และ 

(๓) ซือ้เงนิตราต่างประเทศทีธ่นาคารพาณชิย์น�าเอามาขายแก่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๐๒ จ่ายออกไปทัง้สิน้ประมาณ ๕๐๐ ล้าน

บาท ปี ๒๕๐๓ จ่ายออกไป 1,๗๗๐ ล้านบาท ปี ๒๕๐๔ จ่ายออกไป 

๒,๖๗๐ ล้านบาท ปี ๒๕๐๕ จ่ายออกไป ๒,๕๐๕ ล้านบาท ๒๕๐๖ 

ซึง่เพิง่ส้ินสดุไปเมือ่เรว็ๆ นี ้1,๙๖๐ ล้านบาท ตวัเลขทีส่งูสดุส่วนมาก

เป็นในระยะปี ๒๕๐๓–๒๕๐๔ ท่านจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นคล้อยลง 

การท่ีจ�านวนคล้อยลงนีม้ใิช่เพราะเหตอุืน่ เป็นเพราะเราถอืหลกัความ

เหมาะเจาะพอดีของปริมาณเงินเพื่อเสถียรภาพ ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้น 

หรือลดลงนี้ อยู่ท่ีความต้องการว่าพืชผลในปี ๒๕๐๓–๒๕๐๔ ดีเป็น

พิเศษ ก็ต้องใช้เงินมากขึ้น พืชผล ๒๕๐๕ ดีปานกลาง และเงินของ

ธนาคารพาณชิย์มมีากพอ เขาจงึได้มาพึง่ธนาคารชาตน้ิอยลง

ผมได้กล่าวถึงว่าธนาคารชาติในระยะนี้น�าเงินออกให้ธนาคาร

พาณิชย์เพียงใด เรื่องยังไม่จบแค่นั้น เร่ืองต่อไปคือธนาคารพาณิชย์

เอาเงินไปให้แก่ประชาชน คือให้สินเชื่อแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 

ตวัเลขมดีงันี ้ธนาคารพาณชิย์ให้สินเชือ่ในลกัษณะเงนิให้กู้และเลกิเกิน

บัญชีกับซื้อลดคือ discount ในปี ๒๕๐๒ จ�านวน ๔,1๙๐ ล้านบาท 

ปี ๒๕๐๓ ๕,๐1๐ ล้านบาท ปี ๒๕๐1 ๕,๘๘๐ ล้านบาท ปี ๒๕๐๕ 
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๗,๐๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๐๖ ตัวเลขเบื้องต้นประมาณ ๘,๐๙๐ ล้าน

บาท นี่จะเห็นว่ากิจการธนาคารพาณิชย์ขยายขึ้นเรื่อยๆ เงินที่ออกไป

นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ส่วนในภาคการคลงันัน้ม ีจะเหน็ได้จากตารางที ่๓ รายการที ่1 

คือระหว่าง ๒๕๐1 จนกระทัง่ ๒๕๐๓ ระบบการธนาคารให้เงนิแก่ทาง

ด้านการคลงัเป็นจ�านวนลดน้อยลงตลอดมา และหลงัจาก ๒๕๐๔ กลบั

เป็นเลขลบ แต่ก่อนปี ๒๕๐1 เป็นเลขบวกสูงๆ ทัง้นัน้ ทัง้น้ีก็เพราะเหตุ

ว่ากจิการงบประมาณแผ่นดินไม่เรยีบร้อยในระยะนัน้ จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ใช้สินเชื่อจากธนาคารเป็นอันมาก ตารางท่ีเก่ียวกับเรื่องการคลังมี

อธบิายเพิม่เตมิอยูใ่นตารางท่ี ๔ ซึง่ท่านทัง้หลายคงจะต้องใช้เวลาทีจ่ะ

พจิารณาดเูพิม่ขึน้บ้างทีจ่ะพจิารณาให้เหน็ชดัขึน้ แต่ท่ีส�าคัญทีส่ดุกค็อื

ตัวเลข ๓–๔–๕ บรรทดัข้างบน เฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกับงบประมาณ 

คือ ๓ บรรทัดต้น งบประมาณขาดดุลอยู่ทุกปี บางปีในระยะหลังกลับ

ปรากฏว่าแทบไม่ใช้เครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย และในการ

ด�าเนินการในเรื่องเงินสดคงคลังของรัฐบาลนั้น กลับท�าให้เงินคลังมี

ความมั่นคงยิ่งขึ้น กล่าวคือเงินที่เหลือคงคลังกลับมีมากข้ึน รายการ 

1–๙ ของตารางที่ ๔ กล่าวถึงเงินที่รัฐบาลต้องการ รายการ 1๐–1๔ 

ว่าด้วยวธิท่ีีรัฐบาลหาเงนิมาได้อย่างไรเพือ่ทีจ่ะด�าเนนิกจิการตาม 1–๙ 

ตำรำงที่ ๔

ฐานะการรับ–จ่ายเงินสดของคลังและรายการชดเชยดุลขาด  

ปี ๒๕๐1–๒๕๐๕/๐๖

(ล้านบาท)

รายการ ๒๕๐1 ๒๕๐๒ ๒๕๐๓

๒๕๐๔

ม.ค.-ก.ย.

๒๕๐๔/๕

ต.ค.-ก.ย.

๒๕๐๕/๖

ต.ค.-ก.ย.

รายรับ(+)รายจ่าย(-)

1. รายได้เงินงบประมาณ

๒. รายจ่ายเงินงบประมาณ

๕,๕๘๔.๓

-๖๓๔๐.๓

๖,๐๕๕.๓

-๖๗๘1.๒

๖,๗๘๖.๔

-๗,๔๙๘.๕

๕,๖๙๐.๐

-๖๒๔๗.๕

๗,๙๘๖.๒

-๘,๙๗๕.๒

๘,๖๓๔.๗

-1๐,๐๐1.๖
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(ล้านบาท)

รายการ ๒๕๐1 ๒๕๐๒ ๒๕๐๓

๒๕๐๔

ม.ค.-ก.ย.

๒๕๐๔/๕

ต.ค.-ก.ย.

๒๕๐๕/๖

ต.ค.-ก.ย.

๓. ดุลตามบัญชีเงินงบประมาณ

ประจ�าปี (1+๒)

๔. รายจ่ายพิเศษเงินงบประมาณ

และจ�านวนปรับปรุงรายการลง

บัญชีเหลื่อมเวลา (สุทธิ)

๕. ดุลการรับ – จ่ายเงินงบ

ประมาณภายหลังการปรับปรุง

แล้ว (๓+๔)

๖. หัก (+): เงินช�าระคืนต้นเงินกู้

กลับเป็นรายจ่าย

หัก(-): เงินรับจากการท�าเหรียญ

กษาปณ์ที่นับเป็นรายได้

๗. เงินงบประมาณขาดดุล (-)

หรือเกินดุลจริง

๘. รายรับ(+)หรือรายจ่าย (-)เงิน

นอกงบประมาณรวมทั้งจ�านวน

ปรับปรุงรายการบัญชีให้ตรงตาม

กระแสเงิน (สุทธิ)1

๙. จ�านวนขาดดุล (-) หรือเกิน

ดุลเป็นตัวเงินของคลัง

รายการชดเชย (+) ดุลขาด

1๐. เงินกู้จากธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย (สุทธิ)๒

11. เงินกู้จากแหล่งอื่น (สุทธิ)๓

11.1 ธนาคารพาณิชย์

11.๒ ธนาคารออมสิน

11.๓ เจ้าหนี้อื่นๆ ในประเทศ

11.๔ เจ้าหนี้ที่ในต่างประเทศ

1๒. รวมย่อย (1๐+11)

1๓. เงินรับจากการท�าเหรียญ

กษาปณ์

1๔. เงินคงคลังคงเหลือลดลง (+) 

เพิ่มขึ้น (-)๔

1๕. รวมทั้งสิ้น (1๒+1๓+1๔)

-๗๕๖.๐

๔1.๔

-๗1๔.๖

๓๒๗.๐

-1๖.๕

-๔๐๔.1

-๖๖.๕

-๔๗๐.๖

๒๔1.๗

1๒๓.๘

1๓.๒

๔๔.๒

1๐๓.๕

-๓๗.1

๓๖๕.๕

1๖.๕

๘๘.๖

๔๗๐.๖

-๗๒๕.๙

-๙๐.๘

-๘1๖.๗

๓๓๘.1

-1๘.๕

-๔๙๗.1

-1๓๓.๔

-๖๓๗.๕

๕๒1.๓

๒๐1.๓

๖๓.๙

๙๘.๕

๘๗.๙

-๓๙.๐

๗๓๒.๖

1๘.๕

-1๒๐.๖

๖๓๐.๕

-๗1๒.1

-

-๗1๒.1

๗๙๓.๙

-๘.๔

๗๓.๔

-1๕.๓

๕๘.1

๒๙๘.๒

1๓๙.๔

1๐๘.๘

1๗๓.๐

-1๐1.๘

-๔๐.๖

๔๓๗.๖

๘.๔

-๕๐๔.1

-๕๘.1

-๕๕๗.๕

-

-๕๕๗.๕

๕๙๒.๔

-๗.๒

๒๗.๗

1๗๙.๒

๒๐๖.๙

-1๘๓.๘

๔๖๘.๐

1๘๙.๕

1๖๓.๔

1๓๒.๖

-1๗.๕

๒๘๔.๒

๗.๒

-๔๙๘.๓

-๒๐๖.๙

-๙๘๙.๐

-

-๙๘๙.๐

๘1๗.๘

-1๔.๐

-1๘๕.๒

1๘๓.๘

-1.๔

-๓๔๐.๙

๘๐๒.๓

๔๗๙.๕

๒๓๗.๕

1๓๘.๖

-๕๓.๓

๔๕๓.๔

1๔.๐

-๔๖๖.๐

1.๔

-1๓๐๖.๙

-

-1๓๐๖.๙

๗๙๐.๖

-๔๘.1

-๖๒๔.๔

๒๖๖.๔

-๓๕๘.1

๖๙.๕

1,1๐๗.๒

๖๖๙.๓

๓๕๓.๒

1๒๙.๔

-๓๙.๗

1,1๗๖.๗

๔๖.1

-๘๖๖.๗

๓๕๘.1
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ที่มา–ตัวเลขเบ้ืองต้นในบัญชีต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจรับรอง
1 รวมจ�านวนคลาดเคลื่อน
๒ ไม่รวมการเปล่ียนแปลงของจ�านวนพันธบตัรเงินกูย้โุรป ค.ศ.1๙๓๖ ในมอื

ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่รวมเงนิฝากของธนาคารแห่งประเทศไทย
๓ รวมเงินกู้สุทธิจากต่างประเทศด้วย
๔ ก่อนปี ๒๕๐๓ ไม่รวมยอดคงเหลือ (ถ้ามี) ในบัญชีเงินคงคลัง บัญชีที่ 

1 และ ที่ ๒ ฝาก ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรมิาณเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงน้ัน นอกจากจะขึน้อยูก่บัการผลติ

และการค้าภายในประเทศและการคลังแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการเงิน

ระหว่างประเทศ ข้อนีป้รากฏอยู่ในตารางที ่๕ ความสัมพนัธ์ระหว่าง

กจิการเงนิระหว่างประเทศกับปริมาณเงนินัน้ กล่าวได้ง่ายๆ ดังน้ี

คอื ถ้าหากมีการค้าส่งออกมากขึน้ ความต้องการใช้เงนิในประเทศ

กม็ากข้ึน คอืหมายความว่าธนาคารพาณชิย์ทีเ่ป็นผูจ้ดัการในทาง 

การเงนิเกีย่วกับการส่งสนิค้าออก เมือ่มกีารซือ้สนิค้าส�าหรบัส่งออก 

ธนาคารจ�าเป็นทีจ่ะต้องมจี�านวนเงนิบาทเพ่ิมขึน้เพือ่ทีจ่ะจ่ายให้แก่

ผูผ้ลติ และเพ่ือทีจ่ะจ่ายออกไปส�าหรับน�าเอาไปส่งออก ส�าหรับด้าน

สนิค้าขาเข้านัน้ตรงกนัข้าม ประชาชน พ่อค้า ซึง่เป็นผูที้ส่ั่งสินค้า

เข้ามา จ�าเป็นทีจ่ะต้องสัง่สนิค้าเข้ามาโดยเอาเงินบาทน้ันมาซือ้เงิน

ตราต่างประเทศเพ่ือที่จะช�าระหนี้ทางด้านนอก ต้องเอาเงินเข้าสู่

วงการธนาคาร เพราะฉะนัน้การค้าระหว่างประเทศก็มผีลกระทบ

กระเทือนต่อปริมาณเงิน โดยพิจารณาจากแง่ที่ว่าวงการธนาคาร

และการคลงันีเ้ป็นศนูย์กลางจ่ายออกสูป่ระชาชนเท่าใด รบัเข้าจาก

ประชาชนเท่าใด นีเ่ป็นวธิทีีจ่ะดดูลุการช�าระเงนิประกอบ นอกจาก

การค้าแล้ว ยังมีการโอนทุนเข้าออก ซึ่งล้วนแต่กระทบกระเทือน
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ต่อปริมาณเงินทั้งน้ัน ในตารางดุลการช�าระเงินของประเทศไทย 

ตารางที่ ๕ จะดูว่าเรามีดุลการช�าระเงินเกินดุลหรือขาดดุลนั้น ดู

รายการ ๖ เราเกินดลุอยูท่กุปี ตัง้แต่ 1๓๐ ล้านบาทเศษ ไปจนถงึ 

๙๐๐ กว่าล้านบาทเศษ และ 1,๖๔๖ ล้านบาทในปี ๒๕๐๔

ตำรำงที่ ๕

ดุลการช�าระเงินของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๐๒–๒๕๐๖

(ล้านบาท)

รายการ ๒๕๐๒ ๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕

๒๕๐๖

ตัวเลขเบื้องต้น

1. สินค้ำ บริกำร และบริจำคเอกชน

   ก. สินค้าออก เอฟ.โอ.บี.

   ข. สินค้าเข้า ซี.ไอ.เอฟ.

ดุลการค้า

   ค. ทองค�ามิใช่หลักทรัพย์เงินตรา

   ง. บริการ

   จ. บริจาคเอกชน

   ดุลสินค้า บริการ และบริจาคเอกชน

๗,๕๓๓.๕

-๘,๙๔๖.๙

-1,๔1๓.๔

-

-๖1.๔

๖๕.๙

-1,๔๐๘.๙

๘,๕๔1.๙

-๙,๔๓๗.๖

-๘๙๕.๗

-๖๐.๖

11๔.๒

๕๒.๒

-๗๘๙.๙

๙,๙๒๒.๗

-1๐,๐๖๒.1

-1๓๙.๔

-1๒๙.๗

๓๒๐.1

๙๗.๘

1๔๘.๘

๙,๔๓๔.๕

-11,๒๔1.๕

-1,๘๐๗.๐

-1๕๕.๖

๕๐๘.๔

1๐๖.๐

-1,๓๔๘.๒

๙,๖๔๓.๐

-1๒,๐๒๐.๐

-๒,๓๗๗.๐

-1๔๘.๐

๕๙๐.๐

1๕๐.๐

-1,๗๘๕.๐

๒. บริจำคทำงกำร ๘๗๐.๔ ๗1๘.1 ๔๔๘.๒ ๘๐๔.๙ ๘๙๕.๐

๓. เงินทุน

   ก. เงินลงทุนเอกชน

      เงินลงทุนโดยตรง

      เงินกู้และสินเชื่อระยะยาวของ   

      รัฐวิสาหกิจ

         การเบิกใช้เงินกู้

      การช�าระคืนต้นเงินกู้

      เงินทุนระยะยาวอื่นของเอกชน

      เงินทุนระยะสั้นของเอกชน

   ข. เงินทุนรัฐบาล

      เงินกู้–การเบิกใช้เงินกู้

      การช�าระคืนต้นเงินกู้

      สินทรัพย์ระยะยาว

      เงินทุนอื่นๆ

รวม

๗๒.๐

๔1๖.๒

-๒๓๘.๒

1๖๐.๙

...

๘๒.๘

-๔๓.๕

-๕1๕.๘

๕๐๙.1

๔๔๓.๕

๖๐.๙

๕1๒.๒

-๒๖๔.1

๘๐.1

๕๙.๖

๘๔.๓

-๔๖.๗

-1๒๓.๐

๓๙.๐

๔๐๒.๓

1๒๐.๙

๗1๕.๓

-๒๗1.๔

11๙.1

๗๒.๗

1๖๔.๗

-๕๗.๗

๓.๙

-1๓.๖

๘๕๓.๙

1๕๖.๐

1,๓๐๘.๕

-๒๐๐.๒

๒๓๕.๗

๕.๖

๓๕.๓

-๕๘.๖

-1๘.๔

๓1.๙

1,๔๙๕.๘

๓๖๐.๐

๙๕๐.๐

-๒๓๐.๐

๔๘๐.๐

-1๐.๐

๔๕.๐

-๕๖.๐

-๒๐๗.๐

1๙๕.๐

1,๕๒๗.๐
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๒๗๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

(ล้านบาท)

รายการ ๒๕๐๒ ๒๕๐๓ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕

๒๕๐๖

ตัวเลขเบื้องต้น

๔. ดุลเท่ำที่รวบรวมได้ (1+๒+๓) ๙๕.๐ ๓๓๐.๕ 1,๔๕๐.๙ ๙๕๒.๕ ๖๓๗.๐

๕. จ�ำนวนผดิพลำดและคลำดเคลือ่นสุทธิ ๒๒๗.๐ ๖1๙.๒ 1๙๕.๕ ๓๔๒.๔ ๓1๒.๐

๖. ดุลกำรช�ำระเงินรวม (๔+๕) 1๓๒.๐ ๙๔๙.๗ 1,๖๔๖.๔ 1,๒๙๔.๙ ๙๔๙.๐

๗. กำรเปลี่ยนแปลงเงินส�ำรอง 

   ระหว่ำงประเทศ (เพิ่มขึ้น -)

   ก. ฐานะในกองทุนการเงิน 

      ระหว่างประเทศ

   ข. สินทรัพย์ระยะสั้น (เพิ่มขึ้น-)

   ค. หนี้สินระยะสั้น

   ง. พันธบัตรธนาคารโลก (เพิ่มขึ้น -)

   จ. ทองค�าหลกัทรัพย์เงนิตรา (เพิม่ขึน้ -)

-1๗๐.๖

-๒๘๒.๔

1๓๒.๐

1๘.๔

1๗๐.๖

-

-1,1๖๓.๐

๒๒๖.๗

-1๓.๔

-

-

-1,๙๕1.๓

๓๐๐.1

๒.1

๒.๗

-

-1,๔๓๐.๐

1๐๖.๐

๒๙.1

-

-

-1,๓๒๓.๐

๔๒๖.๐

-๕๒.๐

-

รวม -1๓๒.๐ -๙๔๙.๗ -1,๖๔๖.๔ -1,๒๙๔.๙ -๙๔๙.๐

๓.�ความต้องการเงินในระยะ�

���เร่งรัดพัฒนาการเศรษฐกิจ
ปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนามีอย่างไรบ้างทางด้านรัฐบาล

เรารู้กันแล้วจากแผนพัฒนา ๓ ปีหลัง มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงิน

มากกว่าก่อนๆ มานั้น มองจากแง่การคลัง รัฐบาลไม่จ�าเป็นที่จะต้อง

พึง่วงการธนาคารมากนกัส�าหรบัทีจ่ะได้เงนิมา เพือ่ท่ีจะด�าเนินงานของ

รัฐบาล รวมทั้งการพัฒนาด้วย แต่ต่อไปนี้ตามที่เราค�านวณกันไว้แล้ว 

รัฐบาลจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นจะเห็นได้จากตารางที่ ๖ 

รายการ 1 คอืงบประมาณรายจ่ายเพือ่การพฒันาเพิม่ข้ึนตัง้แต่ประมาณ 

๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๖,๐๐๐ ล้านบาท ในด้านประชาชนนั้น เราก็

จะทอดท้ิงมิได้ เพราะเราต้องการให้เกษตรกรท้ังหลายลงมือลงทุน

พัฒนากิจการของเขาเช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมก็ต้องการให้เพิ่มข้ึน 

การค้าขายก็อยากให้อยู่ในก�ามือของคนไทย และอยู่ในก�ามือของ
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๒๗๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เอกชนมากขึ้น เพราะฉะนั้นจะท�าอย่างไรดีจึงจะสามารถที่จะอ�านวย

ให้ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาลที่จะไปลงทุนก็เพื่อจะให้ได้ประโยชน์มา

ถึงประชาชน และอีกด้านหนึ่งฝ่ายประชาชนก็จะไม่ทอดทิ้ง เราจะไม่

รดัเขม็ขดัทางด้านประชาชนเพือ่จะมาให้พงุของทางรฐับาลโป่งขึน้ เรา

ไม่ต้องการรัดพุงรัฐบาลแล้วก็มาขยายทางด้านประชาชน เราต้องการ

ท�าท้ัง ๒ อย่างจึงจ�าเป็นที่จะต้องระดมเงินออมของเอกชนภายใน

ประเทศให้มากข้ึน กล่าวคอืกจิการออมสนิกด็ ีกจิการธนาคารพาณชิย์

ก็ดี กิจการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ได้ก�าไรมาก็ดี จ�าเป็นที่จะต้องอดออม

แม้แต่ราษฎรแต่ละคนกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องพยายามอดออมเงินของตนเพือ่

ที่จะน�ามาช่วยรัฐบาล ชวนเจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินต้ังแต่กระทรวง

การคลงั ธนาคารชาต ิไปจนกระทัง่ถึงวงการธนาคาร ให้สามารถระดม

ทุนขึ้นมาได้ นี่ประการหนึ่ง

ประการที่ ๒ ในกรณีที่จะจ�าเป็นก็ต้องเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น 

เพราะเหตุว่าถ้าไม่เก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นแล้ว ไม่มีเงินใช้ก็ไม่มีการ

พัฒนา เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง อนึ่ง ถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ก็หมายความว่าคนท�างานเพิ่มขึ้น คนท�างานเพิ่มขึ้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 

เมื่อมีรายได้เพิ่มข้ึนและในระหว่างที่เป็นการพัฒนาลงทุนสิ่งเครื่อง

อปุโภคบรโิภคนัน้กย็งัไม่เกดิขึน้ มองจากแง่เสถยีรภาพของเงนิตราจะ

ต้องกวาดเอาเงินตราส่วนที่เหลือเกินไปกว่าเครื่องอุปโภคบริโภคนั้น 

น�าเอาเข้ามาสูใ่นวงศนูย์กลางเสยี เพราะฉะนัน้เรือ่งภาษอีากรมองจาก

แง่หาเงินมาใช้ คือจะพอมีเงินหรือไม่มีเงินพอนั่นด้านหนึ่ง มองจากแง่

เสถียรภาพของเงินตราก็อีกด้านหนึ่ง ช้ีให้เห็นว่าพวกเราถึงอย่างไรก็

จะหลีกเลี่ยงพิจารณาเรื่องภาษีอากรเสียเลยนั้นย่อมท�าไม่ได้
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๒๘๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตำรำงที่ ๖

รวมยอดรายจ่ายงบพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐบาล

และแหล่งที่มาของรายรับ

(ปีงบประมาณ)

(ล้านบาท)

๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙

1. ยอดรายจ่ายงบพัฒนา 

   การเศรษฐกิจและสงัคม

๒. แหล่งที่มาของรายรับ

  ๒.1 เงินงบประมาณ 

       ของรัฐบาล

  ๒.๒ เงินที่จัดหามาเอง

    ก. รัฐวิสาหกิจ

    ข. องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น

  ๒.๓ เงินกู้และการช่วย

เหลือจากต่างประเทศ

    ก. เงินกู้

    ข. การช่วยเหลือ

๒,๘๗๗

1,๔๐๗

๕๕๒

๔๒๒

1๓๐

๙1๙

๔๗๓

๔๔๖

๓,๙๒๔

1,๘๔๓

๗๐1

๔๗๐

๒๓1

1,๓๐1

๗๖๖

๖1๖

๔,๙๓๘

๒,๓1๐

๘๖๘

๖๐1

๒๖๗

1,๗๖๐

๙๖๐

๘๙๐

๖,๖๙๓

๓,๐๓๐

1,๐๖1

๖๘๗

๓๗1

๒,๖๐๒

1,๙๕๘

๖๔๔

๖,๕1๙

๓,๖๔๓

๘๕๙

๔1๔

๔๔๕

๒,๐1๖

1,๔๕๙

๕๕๗

๖,๓๖๕

๓,๙๓๕

๙๐๓

๓๘1

๕๒๒

1,๕๒๖

1,1๐๒

๔๒๖

ที่มา–สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

ประการท่ี ๓ ถ้าหากว่าเราระดมทุนของเอกชนด้วยการเกบ็ภาษี

อากรมาแล้ว ถ้าหากว่าไม่พอจะควรท�าอย่างใด ค�าตอบก็คือว่าเราก็

จ�าเป็นที่จะคิดถึงเรื่องเงินที่เรามีอยู่ในต่างประเทศ ก็คือเงินทุนส�ารอง

ระหว่างประเทศ เงนิทุนส�ารองระหว่างประเทศนีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบั

เงินกู้ต่างประเทศ กล่าวคือถ้าหากว่ามีโครงการอะไรที่เราจะลงทุนได้ 

เราก็ควรจะน�าเอามาใช้และใช้ไปในทางที่ถูกต้องให้เป็นประโยชน์แก่

ลูกหลานต่อไป เพราะเหตุว่าถ้าเป็นเงินกู้ ลูกหลานเราก็ต้องเป็นผู้ใช้

ช�าระหนีใ้ห้ ถ้าเป็นเงินทนุของเราเอง กเ็ท่ากบัว่าลกูหลานเสยีสละเช่น
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๒๘1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เดียวกัน เพราะเหตุว่าแทนที่เราจะยกให้เป็นมรดกตกทอดไปในอีก 

๒๐–๓๐–๔๐ ปีข้างหน้า เราก็กลับเอามาใช้เสียตอนนี้ เพราะฉะนั้น

ควรท่ีจะใช้ไปในทางทีจ่ะลงทนุให้เป็นประโยชน์แก่ลกูหลานของเรา แต่

อย่างไรก็ดี ควรค�านึงว่าเงินนี้เป็นเงินต่างประเทศ ถ้าเป็นเงินต่าง

ประเทศเอามาใช้ในประเทศไทยโดยท�าให้มกีารพิมพ์ธนบัตรเพ่ิมขึน้นัน้ 

เราได้ดโูดยถีถ้่วนในทกุด้านแล้วว่าควรจะเพิม่ขึน้ปีละเท่าไหร่ และการ

หมนุเวยีน (Velocity of Circulation) ของธนบตัรและของบญัชเีงนิฝาก 

เป็นไปอย่างไร แต่ถ้าหากว่าเราจะเอาเงนิทีค่วรจะอยูต่่างประเทศ และ

ซึ่งเราควรจะใช้ในต่างประเทศเอามาใช้ในประเทศไทยท�าให้เกิดมี

ธนบตัรเพิม่ขึน้โดยเป็นการทบัถมแล้ว ย่อมท�าให้เกิดปัญหาในทางด้าน

เสถียรภาพของการเงินเพิ่มข้ึน สรุปได้ว่าในสมัยที่จะต้องมีการเร่งรัด

พัฒนานี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมทุน จะต้องมีการเก็บภาษี

อากรและมีความจ�าเป็นที่จะต้องขอกู้และใช้ทุนต่างประเทศ

ตารางที่ ๗ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ประชาชาติ 

การสะสมทุน กับรายจ่ายของรัฐบาล ตารางนี้อ่านได้ความเป็นสังเขป

ดังต่อไปนี้

1. ทุกวันนี้ในประเทศไทยมีการสะสมทุนเบื้องต้นประมาณ 

1๗–1๙% ของรายได้ทั้งหมด

๒. รัฐบาลมีการใช้จ่ายเพียง 1๐% ของรายได้ประชาชาติในปี 

๒๕๐๔ แต่ต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 1๗% ในปี ๒๕๐๙ โดยเพิ่มการ

พัฒนาเศรษฐกิจจาก ๒.๕% เป็น ๕.๒% ข้อนี้น่าสนับสนุน

ดงัได้กล่าวมาแล้ว เมือ่มกีารใช้เงนิมากๆ ขึน้ เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

ของรัฐก็จ�าเป็นจะต้องคอยรักษาเสถียรภาพ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่

มีอยู่ ซึ่งจ�าแนกได้เป็น ๓ ประการ คือ:-

(1) ในด้านการควบคุมเครดิตที่เรียกกันว่านโยบายเครดิต วิธี

นีเ้กีย่วข้องกบัธนาคารพาณชิย์อย่างทีไ่ด้ว่าไว้ คอืหมายความว่าเราอาจ
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๒๘๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จะท�าในด้านขึ้นลดดอกเบ้ีย ขึ้นหรือลดอัตราส่วนเงินสดส�ารองของ

ธนาคารพาณิชย์ ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคาร

พาณิชย์เพยีงใด ด้วยราคาเท่าใด อนันีเ้รยีกว่านโยบายเครดติ เป็นการ

บนัดาลให้เงินของธนาคารพาณชิย์แต่ละแห่งมมีากหรือมน้ีอย และเมือ่

เงินของธนาคารพาณิชย์มีมากมีน้อย ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถที่จะ

จ่ายให้กู้ยืมแก่เอกชนมากหรือน้อยแล้วแต่กรณี

(๒) นโยบายทางด้านภาษีอากร ได้กล่าวไว้แล้ว การภาษอีากร

ไม่ได้เกีย่วกับว่าจะมีเงนิไว้ใช้ในการพฒันาเศรษฐกจิอย่างเดยีว แต่เกีย่ว

กับเสถียรภาพด้วย เมื่อใดประชาชนมีเงินเหลือเฟือ เมื่อเทียบกับ

ผลผลิตเครือ่งอปุโภคบริโภคท่ีมอียู ่กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องเก็บภาษอีากรเพิม่

ขึน้ ถ้าหากประชาชนมเีงนิน้อยเกนิไปในด้านทางการคลงักต้็องลดภาษี

อากร

(๓) ในด้านการค้าและการช�าระเงินต่างประเทศ รฐับาลควรจะ

มีวิธีการท่ีจะแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วย คือควรจะคิดไปในท�านองที่ว่า

เมื่อไรจึงควรจะปล่อยให้สินค้าเข้ามามากเพื่อเสถียรภาพของการเงิน 

เพราะเหตุว่าถ้าหากเงินมีมากอยู่ข้างใน และเครื่องอุปโภคบริโภค 

เครื่องจักรในการลงทุนมีน้อย ทางแก้ก็คือ ถ้าไม่ลดจ�านวนเงินก็ต้อง

ไปเพิ่มจ�านวนเครื่องอุปโภคบริโภค สถานการณ์ของไทยในปัจจุบันนี้

เรามีเงินส�ารองระหว่างประเทศมากพอที่จะพิจารณาปัญหาเรื่องนี้ได้

โดยกว้างขวาง ถึงแม้ว่าเราจ�าเป็นที่จะต้องเสียเงินส�ารองออกไปสัก 

๕๐–๖๐ ล้านเหรียญ ใน ๔–๕ ปีข้างหน้า หรือแม้ถ้าจ�าเป็น ๒๐๐ 

ล้านเหรียญกย็งัสามารถท�าได้ เพราะฉะนัน้เร่ืองนโยบายการค้า นโยบาย

การช�าระเงนิต่างประเทศ เป็นเรือ่งจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้ามาแทรกในด้าน

จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินในตอนนี้
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๒๘๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ
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๒๘๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๔.�อัตราดอกเบี้ยและตลาดเงิน
ได้พูดไว้แล้วในตอนต้นหลายครั้ง คือเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตรา

ดอกเบีย้นีจ้ะเป็นเครือ่งมอืของรฐับาลในการท่ีจะท�าให้เครดติมากหรอื

เครดติน้อยต่อไป แต่เคร่ืองมอืดงักล่าวนีเ้ป็นเครือ่งมอื ถ้าเป็นมดีก็เป็น

มีดท่ีท่ือ คือหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราก�าหนดเอาไว้นั้นยังไม่

สามารถใช้บังคับกันได้ทั่วไป สถานการณ์เร่ืองนี้ดีข้ึนต้ังแต่ปี ๒๕๐๕ 

เป็นต้นมา กล่าวคอื ธนาคารพาณชิย์ทัง้หลายพยายามทีจ่ะด�าเนนิการ

ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากถูกต้องและคิด

ดอกเบ้ียเงินกู้ก็ไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดเอาไว้ แต่ยังมีกระเส็น- 

กระสาย ยังไม่ได้กระท�าตามกฎหมายก็ยังมีบ้าง ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่

การเงนิท่ัวๆ ไปได้กระท�ากจิการเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้นีใ้ห้ถูกต้องตาม

กฎหมายในที่ควรจะเป็นแล้ว ในด้านรัฐบาลกับในด้านธนาคารกลาง

อาจจะมเีครือ่งมอืทีด่ยีิง่กว่านีข้ึน้อกี คอื ถ้าใครท�าตามทีต้่องการจะให้

ท�าเราก็ยังสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ได้ 

กล่าวคือ ถ้าหากเกิดเครดิตเฟ้อขึ้นเราก็ควรจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะให้

เครดติหดตัวลง ทกุวันนีถ้้าหากว่าธนาคารกลางขึน้อตัราดอกเบีย้ และ

ธนาคารพาณชิย์ไม่เปลีย่นตามกไ็ม่ได้ผล เราควรจะท�าอย่างไร เรือ่งนี้

ได้ค�านึงมาเป็นเวลานานแล้วที่จะท�าให้อัตราดอกเบี้ยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้ 

ให้เป็นท่ีรูก้นัว่าดอกเบีย้ควรจะเป็นเท่าใด ตัว๋เงนิระยะเวลาสัน้ ควรจะ

มีอัตราดอกเบ้ียในระยะนีเ้พยีง ๔% หรือ ๓% หรอื ๕% ตาม Supply 

และ Demand ของเงนิในตลาด ขณะนีเ้ราอาจหยัง่ดอูตัรานีไ้ด้จากสภาพ

ของธนาคารพาณชิย์ทกุๆ ปี เราสงัเกตได้ว่าถ้าหากว่าธนาคารพาณชิย์

ต้องการใช้เงนิเขากม็าเอาเงนิจากธนาคารชาตบ้ิาง เอาจากของเขาเอง

บ้าง และเอาจากต่างประเทศบ้าง ตามปกตธินาคารพาณชิย์ต้องใช้เงนิ

มากตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงประมาณเมษายน พอไล่ไปจนกระทั่งถงึ
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๒๘๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เดอืนมถุินายน หรือกลางปี ธนาคารพาณชิย์ส่วนมากมกัจะไม่ต้องการ

เงนิ อะไรท่ีเคยเอาไปจากธนาคารชาตกิม็กัจะน�ามาช�าระหนีเ้สยี ถ้าเขา

มเีงินสดเหลือเขาก็จะพยายามที่จะลงทุน ลงทุนโดยซื้อพันธบัตรบ้าง 

ซือ้ต๋ัวเงินคลงับ้าง หลายอย่าง เราได้แก้ปัญหาเรือ่งการออกตัว๋เงนิคลงั

ไว้แล้วเป็น ๒–๓ ขัน้ ขัน้หนึง่ ตัว๋เงนิคลงัเมือ่ก่อนนีม้ดีอกเบีย้ซึง่ไม่ตรง

ต่อความเป็นจรงิคอื ดอกเบีย้ ๒% ต่อปี และผูท้ีซ่ือ้ส่วนใหญ่คอืธนาคาร

ชาติ มธีนาคารพาณชิย์ ธนาคารเดยีวทีซ่ือ้บ้างเลก็น้อย ซือ้ไปตามนัน้

เรือ่ยๆ ๒% ต่อปี เป็นดอกเบี้ยซึ่งเป็นตามความจริงไม่ได้ ข้อนี้เราได้

แก้ไขไปแล้วในท�านองที่รัฐบาลอนุญาตให้ธนาคารชาติขายตั๋วเงินคลัง

ส�าหรับรัฐบาลในอัตราที่ขึ้นลงได้ไม่เกิน ๕% ข้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่เชื่อ

ถอืของธนาคารพาณชิย์ยิง่ขึน้อย่างหนึง่ อีกอย่างหน่ึงก็คอื ในบางกรณี 

รัฐบาลยงัขายตัว๋เงนิคลงัในตลาดอยูท่ัง้ๆ ทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้

เงินนั่นเอง กล่าวคือ หมายความว่าขายก็ขายกันไปเรื่อยเป็นเส้นตรง 

งวดละ ๕๐๐ ล้านบาท ก ็๕๐๐ ล้านบาทไปเรือ่ย ไม่ได้พจิารณาถงึ

ความต้องการของตนเองว่าในช่วงนี้มีเท่าใด มนุษย์ธรรมดาถ้าหากว่า

เราไม่ต้องการเงนิมากนกัเรายงัมเีงนิในกระเป๋าอยู ่เราก็ไม่ขอกู้เพิม่ข้ึน 

ถ้าหากว่าเราต้องการเงนิ เงนิขาดในกระเป๋าเราก็ไปขอกู้เพิม่ข้ึน ในกรณี

เช่นนีก้ระทรวงการคลงัยงัไม่มกีารยดืหยุน่ แต่ได้ตกลงกนัในหลกัการ

แล้วว่าจะใช้วิธยีดืหยุน่ในด้านปรมิาณเงนิ ในด้านปรมิาณตัว๋การคลังซึง่

จ�าเป็นจะต้องขายในท้องตลาด การแก้ปัญหา ๒ ข้อทีเ่กีย่วกบัตัว๋เงนิ

คลงันี ้ผมหวงัว่าจะเป็นการแก้ทีน่�าไปสูค่วามเป็นจรงิแห่งตลาดตัว๋เงนิ

ต่อไป กล่าวคอื ถ้าหากว่ากระทรวงการคลงัเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้

ได้ประการหนึ่ง และกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงจ�านวนต๋ัวเงินที่

ต้องการตามเงนิทีต้่องการกูไ้ด้แล้ว กย่็อมเกดิอตัราดอกเบีย้ส�าหรบัตัว๋

ระยะส้ันทีเ่ป็นจริงขึน้ มองจากแง่ธนาคารพาณชิย์เขามเีงินเหลือเท่าใด 

มองจากแง่ทางด้านกระทรวงการคลงัผูข้อกูม้คีวามต้องการกูเ้ท่าใดมาก
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๒๘๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หรือน้อย Supply กับ Demand ก็ย่อมจะบันดาลให้เกิดอัตราดอกเบี้ย

ท่ีถกูต้องเม่ือมอีตัราดอกเบ้ียทีถู่กต้องและใช้การได้ขึน้ ตัว๋เงนิธรรมดา

ก็ย่อมจะน�าเข้ามารวมก่อให้เป็นตลาดท่ีเป็นเสถียรภาพยิ่งข้ึน เพราะ

ฉะนั้นส�าหรับเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่จะไปแก้ปัญหาในด้านเสถียรภาพของ

เงินตราทางอ้อมอีกทางหนึ่ง กล่าวคือจะท�าให้เกิดเครื่องมือส�าหรับ

รัฐบาลและธนาคารกลางทีจ่ะควบคุมให้เสถยีรภาพของเงนิตราเป็นไป

ได้ตามความเหมาะสม

๕.�เงินบาทในกรอบแห่งการเงินของโลก
หวัข้อสุดท้ายท่ีผมจะพูดในท่ีนี ้คอื ระบบกองทนุการเงนิระหว่าง

ประเทศในปัจจบัุน ถ้าท่านท้ังหลายยังไม่ลืมเมือ่ตอนท่ียงัเรยีนเศรษฐ- 

ศาสตร์อยู่บ้างก็คงไม่จ�าเป็นที่จะต้องอธิบายมากนัก แต่กล่าวได้ง่ายๆ 

กค็อืว่า ทุกวันนีก้องทนุการเงนิระหว่างประเทศเป็นผูท้ีจ่ดัให้มกีารร่วม

มือกันในเร่ืองการเงินระหว่างประเทศ โดยให้กู้แก่ประเทศสมาชิกที่

ต้องการเงินกู้ระยะเวลาสั้น ส�าหรับท่ีจะแก้ไขเรื่องดุลการช�าระเงิน

ระหว่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่ง 

คือ พิจารณาให้มีการแลกเปลี่ยนเงินอย่างมีระเบียบโดยให้ประเทศ

สมาชิกก�าหนดค่าเสมอภาคของเงินตราของตน และให้อัตราแลก

เปลี่ยนเคล่ือนไหวอยู่ในขอบเขตของค่าเสมอภาค เพื่อมิให้เกิดความ

ระส�่าระส่ายในการแลกเปลี่ยนเงิน ๒ ข้อนี้เป็นหน้าที่ใหญ่ๆ ของกอง

ทุนการเงินระหว่างประเทศ ไทยเราก็อยู่ในระบบนี้ และเท่าที่เป็นมา

อยู่ทุกวันนี้ เรื่องการเงินระหว่างประเทศนั้นเราไม่ได้ประสบความยุ่ง

ยากอย่างไร หมายความว่า ในสมัยใดมีปัญหาทางการเงินก็เป็นเรื่อง

ภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ

แต่ถงึกระนัน้กต็ามไทยเรากค็วรจะตดิตามศกึษาว่าโลกภายนอก 

เขาก�าลงัมีปัญหาอยูอ่ย่างใดและพยายามขบคดิกนัอย่างไรบ้างในระยะ
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๒๘๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

นี้ นักการเงินระหว่างประเทศก�าลังเสนอกันว่าควรมีการพิจารณา

ปรับปรุงระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้ สาเหตุก็คือ เงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตกต�่าลงประการหนึ่ง โดยที่ก่อหนี้เงินสหรัฐ- 

อเมริกาเป็นเงินที่ใช้กันและเชื่อถือกันทั่วโลก แต่ดุลการช�าระเงิน

ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาใน ๒–๓ ปีที่แล้วมาต้องตกต�่าลง 

ต้องเสียทองค�าออกไปต่างประเทศเป็นอันมาก นั่นประการหนึ่ง อีก

ประการหนึง่ทีส่�าคญัมากคือ มผีูบ่้นกนัเสมอว่าปรมิาณการค้าระหว่าง

ประเทศเพิม่ขึน้สงูกว่าปรมิาณทองค�าและเงนิตราระหว่างประเทศทีใ่ช้

กันส�าหรับเป็นเครื่องหยอดน�้ามันให้แก่การค้า เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็น

ท่ีจะต้องท�าอะไรบางสิง่บางอย่างเพือ่ทีจ่ะแก้สถานการณ์น้ี เพือ่ทีจ่ะไม่

ให้การค้าต้องหยุดชะงักมีอุปสรรค

ในการอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ มีอาจารย์และนาย

ธนาคารกลางหลายท่านแสดงความเหน็ต่างๆ กนั บางคนกว่็า ควรที่

จะให้กองทุนการเงนิระหว่างประเทศท�าหน้าทีเ่ป็นธนาคารกลางระหว่าง

ประเทศ คือหมายความว่าเป็นผู้ออกเครดิต เป็นผู้ควบคุมเครดิตของ

ประเทศต่างๆ บางอาจารย์ก็บอกว่า ควรเปลี่ยนราคาทองค�าทางการ

เสียที เพราะเหตุว่าที่ตั้งไว้ออนซ์ละ ๓๕ เหรียญอเมริกันนั้น ก�าหนด

มา ๒๐–๓๐ ปีมาแล้ว ควรจะขึน้ราคาเสีย บางอาจารย์กบ็อกว่าท่ีสหรฐั- 

อเมริกาและอังกฤษใช้เงินดอลลาร์กับเงินปอนด์เป็นสื่อแลกเปลี่ยน

ระหว่างประเทศ พ้นสมยัไปเสยีแล้ว คือ หมายความว่าเงนิปอนด์กเ็สือ่ม

ลงแล้ว เงินดอลลาร์ก็ก�าลังระบาดอยู่ จ�าเป็นที่จะต้องมีหน่วยเงินตรา

ระหว่างประเทศข้ึนมาใหม่ อะไรเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์

วจิารณ์ในวงการต่างๆ ยิง่ขึน้ และในการประชมุประจ�าปีของธนาคารโลก 

และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ๒ ปีที่แล้วก็ได้มีการอภิปรายกัน

เป็นอันมาก จนกระทั่งในปีที่แล้วได้ตกลงกันว่าจะให้มีการศึกษาเป็น 

๒ นัย นัยหนึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศศึกษาเอง ดูว่าควรจะมี
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การแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันนี้ประการใด อีกด้านหนึ่งประเทศมหา- 

อ�านาจ หมายถึงมหาอ�านาจในทางการเงิน 1๐ ประเทศมหาอ�านาจ 

ได้แก่ อเมริกา องักฤษ ประเทศในตลาดร่วมยโุรป ๖ ประเทศ แคนาดา 

และญี่ปุ่น

ในการที่จะคุ้มครองประโยชน์ส่วนได้เสียของชาติเราในด้านนี้

เราจ�าเป็นท่ีจะต้องคดิล่วงหน้าว่า ถ้าจะมรีะบบการเงนิระหว่างประเทศ

ขึ้นใหม่จะกระทบกระเทือนทางเราเพียงใด ได้กล่าวมาแล้วว่า ส�าหรับ

มองจากแง่เงนิบาทในกรอบการเงนิของโลก ผมเองผมรูส้กึว่าไม่มคีวาม

วิตกในแง่ท่ีว่าจะเป็นรูปใด เพราะเหตุว่าเท่าที่เป็นมาแล้วปัญหาอยู่ที่

ภายในประเทศของเรามากกว่า ส�าหรับภายนอกประเทศเราขอไปได้ 

แต่มหีลกัการบางประการซึง่ผมอยากจะเสนอไว้ย่อๆ ในชัน้นีว่้า เท่าที่

คดิดแูล้วหลกัการท่ีเราไม่ควรจะยอมรับ เพราะเหตวุ่าจะเป็นการผกูพนั

ในท�านองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เราไม่ได้ คอืหลกัการทีจ่ะให้ผกูเงนิบาท

ไว้ให้แน่นอนกับอะไร จะเป็น Gold Standard หรือจะเป็นอะไรก็ตาม 

หลกัการนัน้เราไม่ควรทีจ่ะยอมรบั นัน่ข้อหนึง่ ข้อทีเ่ราควรจะพยายาม

ท่ีจะพจิารณาให้มากทีส่ดุกค็อืว่า หลกัการใดทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่การ

ค้าของเรา ในการค้าสินค้าขาออกของเรา ส่วนมากก็เกี่ยวกับวัตถุดิบ

กบัอาหาร ทีจ่ะท�าให้เกดิเสถยีรภาพของค่าเงนิของเราได้ หลกัการนัน้

ควรจะรับรอง คือหมายความว่าถ้าหากว่าจะมีการที่จะให้เกิดเงิน 

ทองค�าทีจ่ะใช้ระหว่างประเทศมากขึน้เพือ่เป็นการแก้ปัญหาเรือ่ง Trade 

Cycle Depression ในประเทศอุตสาหกรรมแล้วเราน่าจะสนับสนุนใน

ข้อนั้น นี่เป็นหลักการกว้างๆ อีกข้อหนึ่ง หลักการข้อที่ ๓ ที่เป็นหลัก

การกว้างๆ ที่ผมคิดว่าเราควรจะค�านึงไว้ในข้ันนี้เพ่ือที่จะได้พิจารณา

เวลาที่เขาเสนอโครงการอะไรมา ก็คือหลักการในแง่ท�านองที่กองทุน

การเงินระหว่างประเทศมีอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ประเทศของเราเป็น

ประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงการผลติอาจจะผลิตไม่ได้ดใีนบางปี เกิดปัญหา
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ในทางการค้าระหว่างประเทศขึน้ หมายความว่าไม่มสีนิค้าออก ในกรณี

เช่นนี้ เราควรจะสามารถน�าเอาเงินกองกลางมาใช้เป็นประโยชน์ได้ 

๒–๓ ปีเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาของเราได้ และหลักการ

สุดท้ายอีกข้อหนึ่งก็คือ อะไรที่จะเป็นการกีดขวางกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของเรา ระบบการเงินระหว่างประเทศนี้เราจะต้องพยายาม

คัดค้านไม่ให้เกิดมีขึ้น เช่นจะมีการบังคับโดยวิธีใดที่จะท�าให้เราขาด

เสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม ระบบเหล่านัน้เราจ�าเป็น

ท่ีจะต้องปฏเิสธ ทัง้นีก้เ็พราะเหตุว่าทกุวนันีม้หาประเทศ 1๐ ประเทศ 

ประเทศที่ก�าลังพิจารณากันอยู่ อาจมองแต่ในด้านของประเทศมหา- 

อ�านาจแท้ๆ เพราะฉะนั้นเราจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมการล่วงหน้าและ

เตรียมศึกษาไว้
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ปาฐกถาเรื่อง�“เงิน”
ปาฐกถาแสดงเมื่อวันที่ 1๗ กรกฎาคม ๒๕11  

ณ โรงแรมรอยัล จัดโดยสโมสรโรตารี่ ธนบุรี

ท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพ

เร่ืองที่ผมจะขอพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เคยพูดมาแล้ว ซึ่ง

หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัย คือ เรื่องเงิน เดือนที่แล้วเมื่อวันที่ 

1๙ มถุินายน ผมได้ไปพดูเร่ืองนีท้ีห่อการค้าอเมริกนั ท่านสมาชกิบาง

ท่านอาจได้ไปฟังแล้ว หรืออาจจะได้อ่านจาก บางกอกโพสต์ แล้ว ก็

ต้องขอประทานอภยัหากท่านต้องทรมานฟังซ�า้ แต่ในวนันีค้งจะมอีะไร

เพิ่มเติมแตกต่างจากที่ได้พูดไว้บ้าง

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่านคงจะไม่ต้องการให้ผมมา

อธิบายนิยามค�าว่า “เงิน” ตามต�าราเศรษฐศาสตร์ และผมเข้าใจอีก

ข้อหนึ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ต้องการให้ผมมาอธิบายว่า ธนบัตรใบ

ละร้อยสีเทคนิคอย่างใหม่นั้นดีหรือไม่ดีกว่าธนบัตรใบละร้อยแบบเก่า

สีแดงเล่ียนๆ เพราะฉะนั้นผมจะขอพูดไปถึงในหัวข้อส�าคัญว่า เราจะ

ใช้เงินให้เป็นประโยชน์แก่เราให้มากที่สุดได้อย่างไร

ในการพูดคราวนี้จะแยกออกเป็น ๒ หัวข้อ หัวข้อหนึ่งคือ เงิน

ของชาต ิคอืเงนิบาท กบัอกีเรือ่งหนึง่ คอื เงนิระหว่างประเทศ คือ เงนิ

ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันในนานาชาติ ๒ เรื่องนี้ความจริงแยกกันออกไม่สู้

จะได้นัก ท้ังนีเ้พราะเหตวุ่า ถ้าหากว่ามเีหตเุปลีย่นแปลงไปในทางด้าน

ต่างประเทศกย่็อมต้องกระทบกระเทอืนถงึค่าภายในของเงนิบาท และ
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๒๙1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศผันผวนไปก็ย่อมเป็นผลกระทบกระเทือน

กบัอัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทกับเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม 

ท้ังๆ ท่ีเราแยกกนัไม่ค่อยจะออกอย่างนี ้ผมใคร่จะขอให้ท่านลองลมืใน

เร่ืองต่างประเทศเสียพักหนึ่ง แล้วจึงมาประสานในเรื่องต่างประเทศ

กันทีหลัง ให้ท่านพิจารณาแต่เฉพาะภายในประเทศก่อน

การเงินภายในประเทศ
ผูท้ีม่หีน้าทีใ่นด้านการเงนิ อ�านวยการเงนิให้ท่านทัง้หลายใช้ ให้

ท่านท้ังหลายได้ซ้ือขายกนั ให้ท่านทัง้หลายได้อดออมไว้ และให้ท่านทัง้

หลายได้ลงทุนนัน้ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องตัง้ค�าถามแก่ตนเองอยูเ่สมอ

ว่าเงินมีพอหรือไม่ มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เงินที่ใช้จับจ่ายกันอยู่

ภายในประเทศนัน้มมีากเกนิไปหรือน้อยเกินไป ท่านทัง้หลายคงจะเหน็

ด้วยกบัผมทนัทว่ีา ไม่ว่าเราจะเป็นเอกชนกด็ ีหรอืจะเป็นชมุชน เป็น

ประเทศชาตกิด็ ีการมเีงนิน้อยนัน้เสยีหายแน่ ไม่ดแีน่ เพราะเหตวุ่าถ้า

เรามเีงินน้อย ในส่วนรวมคอืส่วนชาตแิล้ว การค้าขายก็จะฝืดเคอืง อตัรา

ดอกเบีย้กจ็ะสงูเกนิควรไป การท�างานประกอบอาชพีกจ็ะมช่ีองทางน้อย

ลง และการลงทนุกย็ิง่จะได้รบัการจ�ากัดมากขึน้ เพราะฉะนัน้ในเวลาท่ี

มคีวามก้าวหน้าในทางเศรษฐกจิอยูท่กุปี ประเทศไทยเป็นตัวอย่างทีไ่ด้

มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ

กันภายในประเทศมากขึ้น ผู้ที่มีความรับผิดชอบในด้านการเงินก็จะ

ต้องขยายตัววงเงินนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าหากว่าไม่ท�าเช่นนั้นก็เป็นข้อ

บกพร่อง

ส�าหรับในประเทศไทยเราพอจะกล่าวได้ว่า จ�านวนธนบตัรทีอ่อก

ใช้กนันัน้ เมือ่ตดัเอาการขึน้ลงตามฤดกูาลออกแล้ว จะมเีพิม่ขึน้ระหว่าง 

๓๐๐–๘๐๐ ล้านทุกปี แต่ที่พูดนี่หมายถึงธนบัตรอย่างเดียว เงินนั้น
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๒๙๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มิใช่ธนบัตรอย่างเดียว ยังมีเงินฝากธนาคารด้วย ซึ่งท่านก็ทราบ แต่

อย่างไรกต็าม ทัง้ธนบัตรและเงนิฝากธนาคารนัน้ซึง่เราเรยีกว่าปรมิาณ

เงินได้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ และภายในปีหนึ่งๆ นั้นเรามีฤดูบางฤดูที่ผู้ท่ีมี

ความรับผิดชอบในเรื่องการเงินจะต้องหาเงินมาจ่ายให้เพ่ิมข้ึนสู่ท้อง

ตลาดอยู่เสมอ เช่น ในฤดทูีม่กีารเกบ็เกีย่วพชืพนัธุธ์ญัญาหารทีซ่ือ้ขาย

กนัท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในวันขึน้ปีใหม่ มเีอกชนต้องการใช้

เงินมาก ในฤดูตรษุจนีกเ็ช่นกนั นอกจากจะต้องมธีนบัตรมากขึน้แล้ว

ยังต้องมีธนบัตรใหม่ๆ มากขึ้นด้วยซ�้า ในฤดูพักร้อนตากอากาศอะไร

เหล่านี ้หรอืฤดท่ีูมีการก่อสร้าง หน้าแล้ง กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องมเีงนิมากกว่า

ในฤดท่ีูไม่ต้องใช้เงนิ ฤดดูงักล่าวนีเ้ผอญิไปทบักนั ทีผ่มพอจะกล่าวได้

ในประเทศเรานี ้ฤดทูีจ่ะต้องใช้เงนิมากกเ็ริม่ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนไป

จนกระท่ังถงึประมาณเดอืนพฤษภาคม เงนิจงึหดลง แต่ในฤดนูีม้หีน้า

หนึง่ซึง่ท่านท้ังหลายมคีวามเจ็บปวดเป็นก�าลงั คอืหน้าทีท่่านจะต้องเสยี

ภาษใีห้แก่รัฐบาล คอืภาษีเงนิได้ ซึง่ตกอยูใ่นประมาณต้นปี

ท่ีเรารบักันได้ว่า ถ้ามเีงนิน้อยนีใ่ช้ไม่ได้ เสยีหายทัง้ส่วนตวัและ

ส่วนรวม แต่ถ้าหากว่ามเีงนิมากไม่ดหีรอื ค�าตอบกค็อืว่า ถ้าพดูถงึส่วน

ตัวแล้วคือว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อนมนุษย์ในโลกเรานี้

ไม่เปลีย่นแปลง มเีงนิอยูเ่ท่าไรก็เท่านัน้ แล้วผมคนเดยีวทีเ่ปลีย่นแปลง

มีมากเท่าไรก็ยิ่งดีมากเท่านั้น เพราะเหตุว่าไม่มีใครที่จะมาซื้อของกับ

ผม ข้อนี้เป็นของแน่ แต่ว่าเราก็ต้องจ�าค�าของพระท่านกล่าวไว้เหมือน

กนัว่าเงินนัน้เป็นสิง่ทีย่ัว่ยวนใจ เป็นสิง่ทีอ่าจจะท�าให้ผดิศีลธรรมได้ แต่

ข้อนี้เห็นว่าไม่ต้องเตือนสมาชิกโรตารี่

แต่ถ้าเมือ่เราพจิารณาถึงประเทศทัง้ประเทศแล้ว ท่านจะเหน็ได้

ทนัทว่ีา ในบางโอกาสอาจจะมีบ้างท่ีเรามีเงนิมากเกนิไป ยกตวัอย่างเช่น 

ที่เราเคยประสบมาในระหว่างสงครามใหญ่ หรือมหาสงครามโลกครั้ง

ที่ ๒ นี้ที่เรารู้กันอยู่ หรือหลังสงครามใหญ่ๆ รัฐบาลต่างๆ จ�าเป็นที่จะ
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๒๙๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ต้องพมิพ์ธนบตัรออกเป็นจ�านวนมากเพือ่ใช้จ่ายให้ตรงกบัความประสงค์

และรัฐบาลไม่สามารถท่ีจะวางเบรกได้ เนื่องจากได้พิมพ์มากข้ึนๆ ก็

จ�าเป็นที่จะต้องออกเงินมากขึ้นเสมอ จนกระทั่งถึงขีดที่เกินกับความ

สมควร พวกเราทีอ่ายเุกนิกว่า ๕๐ คงจะพอจ�ากันได้บ้างก็คอืในเยอรมนี

ท่ีในประเทศเยอรมนนีีใ้นปี 1๙๒๐ เศษๆ นัน้ มผีูอ้�านวยการธนาคาร

ชาตขิองเยอรมนชีือ่ รูดอล์ฟ ฮาเวนสไตน์ เป็นคนขีโ้อ่เป็นประจ�าอยูแ่ล้ว 

แต่เป็นโอกาสให้แกคุยโวได้มากขึ้นในปี 1๙๒๐ คือแกอวดอ้างได้ว่า 

โรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารชาติเยอรมนีนั้นมีสมรรถภาพดีเหลือเกิน

คือพิมพ์ได้มาก ออกมาใช้ได้มากเป็นประวัติการณ์ และแท้จริงก็เป็น

ประวตักิารณ์จรงิๆ และผลสดุท้ายเมือ่พมิพ์ไปพมิพ์มา เงนิทีน่ายรดูอล์ฟ 

ฮาเวนสไตน์จ�าเป็นต้องพมิพ์นัน้กม็ากเข้าทกุท ีจ�าเป็นต้องออกธนบตัร

ชนดิใบละมากยิง่ขึน้ๆ จนกระทัง่ถงึในปี 1๙๒๓ ใบธนบตัรใหญ่มาก

ทีส่ดุคือ 1 ล้านล้านมาร์ก คอื 1 แล้วกม็ศูีนย์ 1๒ ตวั แต่เผอญิค่าของ

เงินมาร์กนัน้ลดมา ถ้าหากไม่ลดลงมา เงนิจ�านวน 1 ล้านล้านมาร์กใน

ตอนนั้นเท่ากับค่าของเงินมาร์กในตอนต้นก่อนสงครามก็ช�าระหนี้ของ

เยอรมนไีด้หมดเลย แต่ปรากฏว่า 1 ล้านล้านมาร์กนีต่่อไปกก็ลายเป็น

เศษกระดาษเพราะค่าเส่ือม ท่ีผมพูดเมือ่กีน้ีว่้านายรดูอล์ฟ ฮาเวนสไตน์

สามารถทีจ่ะพมิพ์ธนบตัรออกมาใช้เป็นประวตักิารณ์ นัน่จรงิส�าหรบัเรือ่ง

จ�านวน แต่ไม่จรงิส�าหรับขนาดของธนบตัรนัน้ เพราะถกูธนาคารชาติ

ฮังการีในปี 1๙๔๖ ท�าลายประวัติการณ์ไปเสียแล้ว เพราะเหตุว่าใน

ขณะนัน้ธนบัตรฉบับใหญ่ท่ีสุดของฮงัการีมค่ีา 1 ล้านล้านล้าน (๓ หน) 

คือ 1๘ ศนูย์หลงัเลข 1 ซึง่ในปี 1๙๔๖ ด้วยกนัเมือ่เทยีบกบัค่าของ

เงินไทยแล้ว มค่ีาน้อยกว่า 1 สลงึของไทยเราเสยีอกี

ผมอธิบายตัวอย่างแต่โดยย่อให้ท่านฟัง จะเห็นได้ว่ามีโอกาส

บางโอกาสที่เงินมากเกินไป ที่เงินมากเกินไปนี่ไม่ดีแน่ เพราะเหตุว่า

ถ้าเราพมิพ์ธนบัตรหรือปล่อยให้เงินฝากธนาคารสงูเกินไปแล้ว จะท�าให้
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๒๙๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณกด็ ีรัฐมนตรว่ีาการคลงัก็ด ีจดัการเรือ่ง

การคลังได้ยาก และก็จะวางเบรกได้โดยยาก ในกรณีของเยอรมนีท่ี

เกิดเงินเฟ้อในปี 1๙๒๐–1๙๒๓ นั้น ราคาของสินค้าเพิ่มขึ้นวันละ

หลายๆ หน ที่พวกเราบ่นกันนักว่าหมูแพง อย่างมากก็ขึ้นเดือนละ 

๒–๓ หนในระหว่างนี้ แต่เยอรมนีในขณะนั้นข้ึนราคาสินค้าอุปโภค

บริโภคกันวันละหลายๆ หน คนท�างานออกจากบ้านมีสตางค์ไปก็ห่อ

ผ้าถอืไปขึน้รถราง ต่างกเ็อาห่อผ้าจ่ายค่ารถ พอไปทีท่�างาน ค่าจ้างของ

แกเพิ่มขึ้นแล้ว ถ้าไม่เพิ่มขึ้น ไม่มีค่ารถรางกลับบ้าน เพราะอย่างนั้น

ต้องเพิ่มข้ึนแล้วก็ห่อกลับมา เมื่อถึงบ้านก็มีเหลืออยู่บ้าง แต่ท่านทั้ง

หลายคงเห็นว่าไอ้ห่อผ้าใหญ่ๆ อย่างนี้ท่านเองก็ไม่ต้องการ ถ้าได้

เปลี่ยนเป็นของอย่างอื่น เช่น กาแฟ บุหรี่ หรืออะไรก็ได้ ถ้วยแก้วก็

ยงัดกีว่า ฉะนัน้เมือ่คนเสือ่มความนยิมเรือ่งค่าของเงนิ การทีข่นเงนิไป

ขนเงินมา ก็มักพูดมักบ่นกันเสมอว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องเงินนี้เคยมี

เร่ืองเล่ากันว่า คนหนึ่งเจอะเพื่อนเก่าก็ถามกันว่า คุณมีลูกก่ีคนแล้ว 

ตามเรื่องนั้นเพื่อนตอบว่า ๓ ล้าน คือพูดเรื่องล้านจนเคยตัวเสียแล้ว 

แทนที่จะพูดว่า ๓ คน ก็พูดว่า ๓ ล้าน

ท่านทั้งหลาย ผมไม่ได้เอาเรื่องเก่าแก่มาขู่ท่าน อยากจะกล่าว

ถึงเรื่องใกล้เคียงกับประเทศเราและใกล้ๆ เคียงกับสมัยนี้ คือประเทศ

อินโดนีเซีย ท่านก็ทราบแล้วว่าอินโดนีเซียได้เกิดมีความหายนะเสีย

หายทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างไรบ้าง และสาเหตุมีอย่างไรบ้าง

ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องกล่าว แต่ตัวอย่างที่จะเห็นได้ก็คือ ปริมาณเงินใน

ประเทศอนิโดนเีซยีได้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทกุปี จนกระทัง่ปี 1๙๖๕ จ�านวน

เงินที่อินโดนีเซียใช้จ่ายอยู่ในประเทศนั้นเพิ่มขึ้น ๒๘๐% ในปี 1๙๖๖ 

เพิม่ข้ึนเกอืบ ๗๐๐% และตรงกนัข้าม เมือ่ค่าของเงนิตก ค่าของสนิค้า

อุปโภคบริโภคก็เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพก็แพงขึ้น ในปี 1๙๖๖ ซึ่งปริมาณ

เงินเพิม่ขึน้ ๗๐๐% นัน้ราคาสนิค้าเครือ่งอุปโภคบริโภคเพิม่ขึน้ ๖๓๕% 
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ในปีหนึ่ง และในปี 1๙๖๗ มีข่าวดีเหลือเกิน อินโดนีเซียเงินเฟ้อน้อย

ลงไป คือเพิ่มขึ้นเหลือเพียง 11๒% เท่านั้น ใน ค.ศ.1๙๖๘ ปัจจุบัน

นี้ก็ดีเรื่อยขึ้นมา กล่าวคือในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1๙๖๘ ค่าครองชีพ

ของทั้งเดือนเพิ่มขึ้นเพียง ๙% และในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเพียง ๓% 

ถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วในปี 1๙๖๕ ค่าครองชีพของเราเพิ่มขึ้น 

๐.๙% ทั้งๆ ที่หมูแพงเหลือเกิน และในปี 1๙๖๖ อเมริกันเอาเงินเข้า

มาเยอะท�าให้เราขาดแคลนอะไรหลายอย่าง กับปี 1๙๖๗ ก็เพ่ิมข้ึน

ทั้งปี ๔% ท่านทั้งหลายจะได้เทียบเคียงกันได้

ทนีีปั้ญหากม็ว่ีา มากเกนิไปกไ็ม่ด ีน้อยเกนิไปกไ็ม่ดี เงนินีเ่ท่าไร

ถึงจะเรียกว่ามากเกินไป มากเท่าใด อันนี้ต�าราต่างๆ ก็มีค�าตอบต่างๆ 

กนัไป เรือ่งทีผ่มจะเสนอกค็อื ในฐานะทีผ่มและเพ่ือนฝงูทีม่หีน้าทีท่ีจ่ะ

พิจารณาเรื่องนี้ เราพิจารณากันอย่างไร ว่าอย่างไรถึงจะไม่มาก ว่า

เท่าใดถึงจะพอดีๆ วิธีที่พวกเราคิดกันทั้งสภาพัฒนาฯ ทั้งธนาคารชาติ

และกระทรวงการคลัง ก็คือเอาไปเทียบกับผลผลิต ถ้าผลผลิตมากขึ้น 

เรากค้็าขายมากขึน้ และกจ็�าเป็นท่ีเราจะต้องมเีงนิมากขึน้ และเท่าทีผ่ม

เคยรับหน้าทีน่ีม้า 1๐ ปีกม็ปีระสบการณ์พอจะน�ามาใช้เป็น Rule of 

Thumb คือ ไม่ใช่หลักการทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นเรื่องศิลปะของ

เศรษฐศาสตร์ ศลิปะคอืถ้าหากว่าผลผลิตเพ่ิมขึน้ ตีเสยีว่า ๘% อย่าง

ในปี 1๙๖๕ หรือปี 1๙๖๖ ถ้าปรมิาณเพิม่ขึน้เกินกว่านัน้สกั ๓% ผม

สบายใจ ถ้าน้อยเกนิไปหมายความว่าลดจาก ๘% เหลอื ๖% เงนิฝืด 

ถ้าเพิม่ขึน้ไปถึง 1๖% กไ็ม่สบายใจแล้ว ทนีีว้ธิกีารทีจ่ะบงัคบัให้เงนิมาก

เงินน้อยนี้จะท�าอย่างไร ผมจะอธิบายทีหลัง ในชั้นนี้ขออธิบายถึง

เหตกุารณ์ในปี 1๙๖๕–1๙๖๖–1๙๖๗ ตามทีผ่มได้เรยีนเมือ่ตะกีน้ี้ 

ปี 1๙๖๕ ในประเทศไทยมวลผลิตผล National Income หรือ 

National Product นั้นเพิ่มขึ้น ๘.๘% แต่ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเพียง 

๖.๘% นี่ไม่สบายใจเพราะไม่ค่อยดีนัก แต่ก็ไม่เป็นไร ไม่ล�าบากนัก 
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ที่ล�าบากมากคือปี 1๙๖๖ ที่อเมริกันมาสร้างอู่ตะเภากับที่ตาคลีและ 

ทีอ่ืน่ ผลผลติเพิม่ขึน้ 11% แต่ปรมิาณเงนิเพิม่ขึน้ 1๘% ทัง้นีต้้อง

พยายามรัดปรมิาณเงนิ และในปี 1๙๖๗ ผลผลติเผอญิหน้าแล้งอตัคดั

เรือ่งข้าว กเ็พ่ิมขึน้อกีประมาณ ๕% และปรมิาณเงนิเพิม่ข้ึนเพยีง 11% 

ยังไม่เป็นไร ในปัจจุบันนีเ้รากย็งัด�าเนนินโยบายให้เป็นไปตามนี้

ทีนีถ้้าหากว่าเรามหีน้าทีใ่นเรือ่งการควบคุมการเงนิ อย่าให้มาก

เกินไป อย่าให้น้อยเกินไป นี่สิเรามีวิธีท�าอย่างไร ผมอยากจะเสนอว่า

มีอยู่ ๒ วิธี พูดกันส่วนใหญ่ๆ ก็คือเรื่องการคลังกับเรื่องการธนาคาร

ในด้านการคลังนั้น รัฐบาลไม่ว่าประเทศไหนเป็นผู้ใช้เงินมากที่สุดใน

บรรดาผูใ้ช้เงนิในประเทศ ส�าหรับรัฐบาลไทยใช้จ่ายเงินประมาณ ๒๐% 

ของจ�านวนที่ใช้จ่ายทั้งประเทศ ถ้าหากรัฐบาลท�าอะไรไปมากนักก็มี

ผลกระทบกระเทือนถึงประเทศชาติ ถ้าปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายออกมา

มากและมรีายได้น้อย กย่็อมไปเพิม่ปรมิาณเงนิในท้องตลาดให้มากยิง่

ขึ้น และอาจท�าให้เงินเฟ้อขึ้น ตรงกันข้าม ถ้าหากว่ารัฐบาลเก็บภาษี

มากจ่ายน้อยก็ท�าให้ปริมาณเงินในท้องตลาดฝืดเคือง เพราะฉะนั้นใน

การที่จะควบคุมปริมาณเงินให้พอดีกัน เราก็มีช่องทางที่ง่ายที่สุด 

รัฐบาลมีหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องรักษาเสถียรภาพของการเงินของประเทศ 

เราจ�าเป็นท่ีจะต้องเกลีย้กล่อมให้รัฐบาลใช้นโยบายการคลงัและการงบ

ประมาณไปในทางที่ถูกที่ชอบ ถ้าหากว่าเงินมันจะเฟ้อและมีความ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องจ่ายออกไปมาก กต้็องไม่มทีางอืน่ รฐับาลต้องมรีายได้

ให้มากข้ึน หรืออีกนัยหนึ่งเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เช่น ในปัจจุบันอยากจะ

พฒันากอ็ยาก อยากจะเลีย้งข้าราชการกอ็ยาก อยากจะปราบผูก่้อการ

ร้ายกอ็ยาก มคีวามจ�าเป็นทัง้นัน้ มหิน�าซ�า้ยงัส่งทหารไปรบกบัเขาด้วย 

ถ้าหากไม่หาเงินมาด้วยวิธีกู้เงินหรือด้วยวิธีเก็บภาษี ผลสุดท้ายก็จะ

ต้องพิมพ์ธนบัตรมาอย่างนายรูดอล์ฟ ฮาเวนสไตน์ ที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้ 

และผมอยากจะกล่าวในที่นี้เลยว่า เมื่อกี้นี่ลืมบอกไป คือในปี 1๙๒๓ 
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ทีน่ายรดูอล์ฟ ฮาเวนสไตน์พิมพ์นัน้ไม่มีค่า ผลสุดท้ายแกต้องฆ่าตวัตาย

เพราะเหตนุี ้ผมเองไม่อยากเอาอย่างนายฮาเวนสไตน์ ไม่อยากไปทาง

เดียวกับแก

อีกวิธีหนึ่งนอกจากการคลัง คือ การธนาคาร ซึ่งมีผลกระทบ

กระเทือนไปยงับรษิทัห้างร้านเอกชนทางอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม 

ท้ังหลาย กล่าวคอื ถ้าธนาคารชาตแิละกระทรวงการคลงัเหน็ว่าเงนิมนั

มากเกนิไปก็จ�าเป็นทีจ่ะต้องบบีลงมา ถ้าหากว่าน้อยเกนิไปกจ็�าเป็นจะ

ต้องปล่อยให้เงินมันออกไปให้มากขึ้น นี่เป็นวิธีที่เราท�ากันอยู่ ที่ผม

กล่าวมานีส้รปุได้ว่า ถ้าเราพจิารณาเงนิบาทภายในประเทศอย่างเดียว 

เราจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ส�าคัญก็คือ ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ปริมาณเงิน

พอเหมาะพอดทีกุขณะ ถ้าไม่พอเหมาะพอดจีะต้องท�าอย่างไรบ้าง ค�าตอบ 

กค็อืว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะเบียบวินัยในการปฏิบตังิานทางด้านการเงนิ 

จึงจะท�าให้เรื่องด�าเนินไปได้ด้วยดี และมีอีกข้อหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลาย

คงจะเข้าใจว่าทกุๆ กรณีทีเ่ราจ่ายเงนิออกมามากกจ็ะท�าให้ของแพง มี

เงินมากเกินไป มีเงินเฟ้อ ก็จะท�าให้ของแพง แต่กลับกันของแพงบาง

ครั้งนั้นไม่ใช่เพราะเหตุมีเงินมาก แม้ว่าเงินน้อยของก็อาจแพงได้ ถ้า

หากว่ามีระบบผูกขาด ระบบกักอาหารข้ามแดนอะไรเหล่านี้ มันเป็น

สิ่งที่ไม่ให้สินค้าเข้าสู่ตลาดในที่ที่ควรจะมา นี่แหละเป็นสาเหตุที่ท�าให้

ของแพงได้โดยไม่เกี่ยวกับการเงินเลย ไปแก้การเงินโดยหลงผิดไปรัด

การเงินเข้า ก็ยิ่งเกิดความเสียหายยิ่งขึ้น

การเงินระหว่างประเทศ
ต่อไปผมจะพูดเรื่องการเงินระหว่างประเทศทั้งหลาย เมื่อเวลา

ท่ีเราพจิารณาถึงเรือ่งการเงนิระหว่างประเทศ นอกจากจะเรือ่งเงนิมาก

เงนิน้อยแล้วเราจ�าเป็นท่ีจะต้องสนใจถึงเร่ืองระบบการเงนิด้วยว่า ระบบ
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ทีเ่ราใช้ระหว่างประเทศนีด่หีรอืไม่ด ีเมือ่ระบบการเงนิดมีปีรมิาณมาก

น้อยเพียงใด เป็นปัญหา ๒ ชั้นอยู่ด้วย

ผมอยากจะเล่าประวัติของประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน

ระหว่างประเทศให้ฟังคอื ตัง้แต่ต้น ค.ศ.1๙๐๐ คอืต้นศตวรรษนีเ้ป็นต้น

มา ประเทศไทยท�าการค้าขายอยู่กับประเทศที่ใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิง

เป็นส่วนใหญ่ เราก็เอาค่าของเงินบาทหรือค่าแลกเปลี่ยนของเงินบาท

นั้นอิงไว้กับเงินปอนด์สเตอร์ลิง เราเรียกกันว่า สเตอร์ลิงสแตนดาร์ด 

หรือสเตอร์ลิงแอเรียสแตนดาร์ด แล้วการจัดการก็ท�าได้ง่าย ในเรื่อง

การเงนิแลกเปลีย่นกบัต่างประเทศคือ ถ้าเราต้องการค้าขายกับอเมรกิา 

เรากต้็องเอาเงนิปอนด์สเตอร์ลงิของเรานัน้ไปแลกเป็นเงนิดอลลาร์แล้ว

เอาไปค้าขายกบัอเมรกิา ทัง้นีเ้ป็นไปจนกระทัง่ถงึสงครามโลกครัง้ที ่๒ 

แต่ในระหว่างปี ค.ศ.1๘๙๐ ถึงก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 1 นั้น เงิน

ปอนด์สเตอร์ลิงองิไว้อยูใ่นมาตราทองค�าคอื ใครมทีองค�าต้องการแลก

กับเงินปอนด์สเตอร์ลิงก็แลกได้เต็มที่ นี่เรียกว่า มาตราทองค�า แต่ว่า

ในปี ค.ศ.1๙1๔–1๙๒๕ เงินปอนด์สเตอร์ลิงออกนอกมาตราทองค�า 

และในปี ค.ศ.1๙๓1–1๙๓๙ ก็เช่นเดียวกัน เงินปอนด์สเตอร์ลิงออก

นอกมาตราทองค�า ในตอนนั้นเราก็ไม่ได้อิงกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงซึ่ง

อิงกับมาตราทองค�า เราไปอิงกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงเฉยๆ ไม่เกี่ยวกับ

เรื่องทองค�า

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนลงและ

เงินดอลลาร์แข็งเป็นที่ต้องการของทั่วโลก ประเทศไทยเริ่มมาค้าขาย

ด้วยการใช้เงนิเหรียญอเมริกนั เงนิเหรียญอเมรกัินนีเ้ราก็บญัญตัเิข้ามา

ในกฎหมายให้ใช้เป็นทุนส�ารองของประเทศได้ และตัง้แต่ปี ค.ศ.1๙๔๙ 

เมือ่เราเริม่เข้าเป็นสมาชกิของกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF: 

International Monetary Fund) เรากย็ิง่ใช้เงนิดอลลาร์มากขึน้ และ

เมือ่ปี ค.ศ.1๙๔๙ นัน่เองเหมอืนกบัปี 1๙๖๗ เงนิปอนด์สเตอร์ลงิเสือ่ม
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ค่าลง เราก็เลยหันมาใช้เงินดอลลาร์มากข้ึน เดี๋ยวนี้เงินดอลลาร์ที่เรา

เก็บไว้ในทุนส�ารองของเรานั้นเกินกว่า ๘๐% ส่วนเงินปอนด์สเตอร์ลิง

นั้นมีต�่ากว่า ๘% นอกนั้นเป็นทองค�า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีความวิกฤต

ทางการเงินระหว่างประเทศเกิดขึ้นคือ เงินปอนด์สเตอร์ลิงเกิดลดค่า

แล้วก็เกิดมีเรื่องวิกฤตการณ์ของเงินดอลลาร์ ใน ๙ เดือนท่ีแล้วมานี้

เรามี Gold Rush คือ ตื่นทองกันถึง ๓ ครั้ง ซึ่งท�าให้เป็นที่หวาดเสียว

และท�าให้เป็นเรื่องยุ่งยากในการเงินระหว่างประเทศ ท่านก็คงเข้าใจ

แล้ว และมาบดันีก้เ็กดิมเีรือ่งขึน้มาอกีครัง้หนึง่ คอืเงนิฟรงัก์ฝรัง่เศสก็

เกิดร่อแร่ขึ้นมาอีก จนกระทั่งต้องให้ทั่วโลกมาช่วยเงินฟรังก์เหมือน

ช่วยเงินปอนด์สเตอร์ลิงอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้ค�าถามที่ผมจะถามตัวเองนั้นคือว่า ประเทศไทยควรจะท�า

อย่างไร ระบบอะไรมันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย จะอยู่มาตรา

ทองค�าดี หรือจะอยูใ่นระบบปัจจุบันนีจ้ะใช้ได้หรือไม่ มข้ีอเสยีหายหรอื

ไม่ ค�าตอบง่ายๆ ที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่า ประเทศไทยไม่ควรเข้าไป

อยู่ในมาตราทองค�าเป็นอันขาด ไม่ควรเป็นอันขาด ใครเขาจะชักชวน

ให้ไปอยูใ่นมาตราทองค�าทัว่โลก เรากไ็ม่ควรเหน็ด้วย เพราะอะไร เพราะ

มาตราทองค�านัน้มกีฎบังคบัว่า ถ้าหากเราเสยีเงนิไปมาก หมายความ

ว่ามกีารขาดดลุในด้านการช�าระเงนิ เราจะต้องลดเงนิในประเทศลงเลย 

ไม่ว่าตรุษจีน หรือตรุษฝรั่ง หรือตรุษอะไร ต้องลดทั้งๆ ที่เมืองไทย

ต้องการพัฒนา เราต้องลดจ�านวนลงนี่เป็นข้อหนึ่ง กฎข้อบังคับอย่าง

น้ีใช้ไม่ได้ กฎการเงินภายนอกกับกฎการเงินภายในมันขัดกัน อีก

ประการหนึ่งมาตราทองค�าเท่าที่เคยประสบมาแล้ว เมื่ออังกฤษกลับ

เข้ามาตราทองค�าเมื่อปี 1๙๒๕ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้วก็

ต้องออกจากมาตราทองค�าเมื่อปี 1๙๓1 แล้วก็ฝรั่งเศสกับประเทศ 

๓–๔ ประเทศในยโุรป ไม่ยอมออกจากมาตราทองค�า ดือ้อยูจ่นกระทัง่

ปี 1๙๓๔ ก็ต้องเจ๊ง ก็ต้องออกเหมือนกัน นี่เพราะอะไร ก็เพราะเหตุ
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๓๐๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ว่าเวลาที่เศรษฐกิจตกต�่าในประเทศอุตสาหกรรมนั้น คนจะว่างงาน

เยอะ เพราะเหตุว่าเขาจ�าเป็นที่จะต้องลดจ�านวนเงินลงมา และคนก็

ว่างงานลง ท่านทั้งหลายคงจ�าได้ปี 1๙๓๐–1๙๓1–1๙๓๒ ในยุโรป

ว่างงานกนัจนไม่ต้องพดูถงึ ส่วนในอเมริกาว่างงานกนัเป็นจ�านวนสบิๆ 

ล้านคน ไม่ใช่น้อย เกิดเรื่องก็มาก ทีนี้นอกจากประเทศท่ีเจริญทาง

อตุสาหกรรมแล้วจะว่างงาน ประเทศอย่างเราท่ีท�าเกษตรกรรมแล้วไป

ขายให้เขาเป็นวัตถุดิบและอาหารนั้นได้รับความกระทบกระเทือนคือ 

ไม่ว่างงานหรอก แต่ราคาของเราปรีด๊ลงมาข้างล่างจนกระทัง่บางทเีขา

ไม่ซื้อเราด้วยซ�้า เรามีโควตาระหว่างประเทศกัน ยางต้องจ�ากัดไม่ให้

ออก ดีบุกต้องจ�ากัดไม่ให้ออก อะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นผลเสียหายมาก นี่

ก็เพราะเหตุว่าวินัยของ Gold Standard เคร่งครัดมากจนเกินไปนัก 

ทีนี้เรามาเข้า IMF System ก็ได้ประโยชน์ คือว่าเรามีทางผ่อน

หายใจบ้าง ระบบ IMF นีก่ม็กีารรักษาระเบียบวนิยัเช่นเดยีวกนั แต่มี

ทางจะผ่อนหายใจคือ หมายความว่าแทนที่พอดุลช�าระเงินติดลบขึ้น

เมื่อใด เราจะต้องลดจ�านวนเงินภายในทันที แต่ระบบ IMF เขายอม

ให้เรากู้เงินหรอืถอนเงนิจากเขาได้ แล้วทนีีก้ารถอนเงนิส�าหรับประเทศ

ด้อยพัฒนาอย่างเรานี่ เขาให้เป็นพิเศษคือ ถ้ายางและดีบุกของเรามี

ราคาตกต�่าลงไป เรายังถอนเงินได้มากกว่าปกติ นับว่าเป็นของดี แต่

ว่าไม่พอครับ ปัจจุบันนีร้ะบบการเงนิท่ีเราเรียกว่า IMF ยงัไม่พอ เพราะ

เหตวุ่ายังข้ึนกับดอลลาร์ ยงัขึน้อยูก่บัทองค�า คือถ้าทองค�ามากขึน้เท่าใด 

เงินก็มากขึ้นเท่านั้น ดอลลาร์มีออกมามากเท่าใด ก็มากเท่านั้น และ

เผอิญทุกวันนี้ที่เราอยู่มาตั้งแต่ปี 1๙๕๕ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ด้วย

เรามีเงินระหว่างประเทศมากขึ้น เพราะเหตุว่าอเมริกาขาดดุลในการ

ช�าระเงินทุกปี แม้เงินฝืดก็มีเงินทะลักออกมาช่วยได้ ถ้าเราพึ่งเฉพาะ

ทองค�าอย่างเดียวแล้วละก็ไม่พอ ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในระยะ ๘ 

ปีท่ีแล้วมานี ้การค้าระหว่างประเทศเพิม่ขึน้ปีละ ๘% ถ้าหากว่าเราขึน้
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๓๐1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

แต่ทองค�าอย่างเดยีวแล้ว หมายความว่าทองค�าเพิม่ขึน้อย่างน้อย ๘% 

แต่แท้จริงเพิม่ขึน้เพยีงเฉลีย่ปีละครึง่เปอร์เซน็ต์ใน ๘ ปีนี ้ไม่พอแน่ ทนีี้

เรากอ็าศัยดอลลาร์ใช้ เพราะเหตวุ่า Uncle Sam ก�าลงัป่วย เงนิดอลลาร์

ก็ทะลักออกมา แต่การที่เงินดอลลาร์ทะลักออกมานี้ท�าให้เกิดปัญหา

ระหว่างประเทศขึน้มาอกี คือระหว่างความเชือ่ถอืดอลลาร์กบัความเชือ่

ถอืทองค�า จงึได้เกดิเรือ่ง Gold Rush คอืการตืน่ทองข้ึนมา นัน่แปลว่า

เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไข

ในการแก้ไขเราควรจะท�าอย่างไร ในการประชุมธนาคารโลก

และธนาคาร IMF เมือ่คราวท่ีแล้วเรากไ็ด้ตกลงกัน ท่านรัฐมนตรว่ีาการ

คลงักบัผมได้ประชมุกนัทีร่โิอ กต็กลงกนัว่ายงัใช้ระบบ IMF ต่อไปอกี 

แต่เราให้ม ีSpecial Drawing Right (SDR) คอืแทนทีจ่ะใช้ทองค�ากบั

ดอลลาร์เป็นเกณฑ์ เรามกีารให้เครดติซึง่กนัและกนัไว้ท�านองเดยีวกบั

ที่เราเอาเงินฝากในประเทศไทย เราเอาเงินฝากธนาคาร ธนาคารเอา

เงินไปให้คนอืน่ใช้ นีก็่อย่างเดียวกัน เท่ากบัท�าให้ IMF เป็นธนาคาร 

แล้วก็ถ้าประเทศไทยเรามีเครดิต ก็เอาเงินเครดิตนั้นเป็นเจ้าหนี้ของ

ประเทศทีต้่องขาดดลุในการช�าระเงนิอยู ่เป็นการให้สนิเช่ือซึง่กันและกัน 

ซึง่กท็�าให้ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปพึง่ทองค�ามากนกั แต่นีเ่ป็นการเริม่แรก

ทีเ่พิง่ท�าขึน้มา เพราะฉะน้ันยงัมทีางท่ีเราจะต้องพจิารณาปรบัปรงุว่าจะ

ดีหรือไม่ดีแค่ไหน ผมเพียงอธิบายให้ท่านฟังว่าถึงปัจจุบันเป็นอย่างนี้

ทนีีจ้ะพดูถงึเรือ่งราคาทองค�า ความเหน็ผมว่าเราไม่ควรไปเพิม่

ราคาทองค�าเป็นอันขาด เพราะเหตุว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าเรา

เพิ่มราคาทองค�าก็เท่ากับเราไปลดราคาของเงินดอลลาร์ พอดอลลาร์

ลดราคาเข้า ไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะอยู่ได้ ต้องลดตามกันทั้งนั้น 

มิฉะน้ันแล้วจะต้องเกิดเรื่องแน่ในทางด้านดุลการช�าระเงิน เพราะ

ฉะนัน้ทองค�านีจ้งึไม่ควรเพิม่ราคา แต่ทว่าเมือ่เดือนมนีาคมนีท้างยโุรป

และอเมรกิานัน้ธนาคารต่างๆ ไปร่วมประชมุกันแล้วก็มกีารเปลีย่นแปลง
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บ้าง คือแทนที่ก่อนนี้ราคาทองค�าจะเป็นราคาเดียวกัน เดี๋ยวนี้เขา

เปลี่ยนจากเดิมท�าราคาเป็น ๒ ราคา ราคาหนึ่งนั้นคือ ๓๕ เหรียญ

อเมริกัน 1 ออนซ์ ทองค�า แต่อีกราคาหนึ่งนั้นให้ขึ้นลงตามท้องตลาด 

ในขณะที่ตื่นทองกันอยู่ ราคาที่ขึ้นลงกันในท้องตลาดก็ขึ้นไปประมาณ 

๔๕ เหรียญต่อ 1 ออนซ์ เดี๋ยวนี้ค่อยลงมาแล้ว เหลือต�่ากว่า ๔๐ 

เหรียญลงมาราว ๓๙ เศษเมื่อ ๒-๓ วันก่อนนี้ นี่หมายความว่าเรื่อง

ทองค�าไม่ควรจะไปเพ่ิมราคา และความจรงิเรือ่งการใช้ ๒ ราคาส�าหรบั

ทองค�าท่ีประเทศในยุโรปลงหนังสือพิมพ์เป็นเร่ืองใหญ่โตว่าเป็นเรื่อง

ใหม่นัน้ เมอืงไทยเราใช้มานานแล้ว ตัง้แต่ไหนแต่ไร ถ้าท่านเอาทองค�า

ไปขายที่บางขุนพรหม ผมให้ ๓๕ เหรียญต่อออนซ์เท่านั้น แต่ถ้าไป

บ้านหม้อ พาหุรัด ไปเยาวราชได้มากกว่านั้น เราท�ามานานแล้ว

ท่านทัง้หลาย ผมพดูมามากเกนิไป เมือ่เวลาทีผ่มไปพดูกบัพวก

อเมริกันให้เขาฟังนั้น ผมก็ถือโอกาสต่อว่าเขาด้วยว่า อเมริกันท�าโทษ

แก่ประเทศต่างๆ ในโลก โดยที่ไม่รักษาวินัยที่จะแก้ปัญหาดอลลาร์ให้

ม่ันคงย่ิงข้ึน นีเ่ป็นของทีไ่ม่ด ีและอเมรกินัน่าจะแก้ข้อนี ้ควรจะตดัราย

จ่ายของรัฐบาลอเมริกันแล้วก็ควรจะเพิ่มภาษี เม่ือผมไปพูดได้ ๒–๓ 

วัน เขาก็เพิ่มเรียกภาษี (ไม่ใช่เขาได้ยินผมพูด เผอิญมันช้าไปแล้วตั้ง 

๒ ปี) ทีนี้ผมขอสรุปดังนี้ว่า มีเจ้าต�าราบางคนเคยแนะน�ารัฐบาลเสมอ

ว่า วธิกีารพฒันาประเทศนัน้ ส�าหรบัประเทศด้อยพฒันาอย่างประเทศ 

ไทยต้องใช้วิธีเงินเฟ้อ แล้วอธิบายว่าควรจะมี Deficit Finance แล้ว

ต้องท�าด้วย ผมขอเรยีนให้ทราบจากทีผ่มเรยีนเมือ่กีน้ีว่้า เรือ่งเงินเฟ้อ

นี้อันตรายเหลือเกิน แล้วไม่เคยเลยที่ว่าเวลาเราปล่อยไปแล้วเราจะ

แก้ไขได้ทันท่วงที
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นโยบายการเงินการคลัง�

ในภาวะฝืดเคือง
เขียนที่ Woodrow Wilson School Princeton University

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕1๔

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕1๔

ภาวะฝืดเคอืงตามนยัแห่งบทความนี ้หมายถงึภาวะปัจจบุนัของ

ประเทศไทย กล่าวคือ เป็นภาวะที่เราขายสินค้าไปต่างประเทศไม่ใคร่

สะดวก ราคาสินค้าออกของไทยตกต�่า การช�าระเงินกับต่างประเทศ

ขาดดุล รัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินมากทั้งในด้านบริหาร ด้านพัฒนาและ

ด้านป้องกันประเทศ

เนื่องด้วยผมเขียนเรื่องนี้ในขณะอยู่ต่างประเทศ ได้รับข่าว

เศรษฐกิจอยู่เสมอก็จริง แต่ยังไม่ได้รับสถิติแน่นอนและละเอียดอย่าง

ใกล้ชิด ฉะนั้นขอให้นักศึกษาและผู้อ่านอื่นๆ โปรดให้อภัยที่จะไม่ยก

เอาสถิติละเอียดมาแสดง จะขอขยายความแต่เป็นเลาๆ และถ้าท่านผู้

ใดสนใจกค็งจะค้นตวัเลขดไูด้จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

และจากที่อื่นๆ

สินค้าออกที่เป็นปัญหามากที่สุดคือข้าว เพราะข้าวเป็นสินค้าที่

คนไทยส่วนมากเป็นผู้ผลิตและผู้ค้า ไทยเราส่งข้าวออกในปี ๒๕1๓ 

นีไ้ด้เป็นจ�านวนสงูกว่าในปี ๒๕1๒ แต่ราคาตกต�า่ลงมากเพราะต้นทนุ

การผลิตข้าวในโลกได้ลดลง ส่วนดีบุก ข้าวโพด มันส�าปะหลัง กุ้งสด 
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และยาสูบนั้นดีขึ้น แต่ยาง ปอ และไม้ของเรายังมีมูลค่าส่งออกต�่าลง 

รายรับจากการท่องเที่ยวลดลงเล็กน้อย แต่รายจ่ายจากการเดินทาง

ของคนไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น รายจ่ายในการส่งสินค้าเข้าเล่าก็ยัง

สูงอยู่ แม้ว่าการขึน้ภาษีเมือ่กลางปีจะมผีลจ�ากดัมลูค่าสนิค้าเข้าอยูบ้่าง

ก็ตาม แต่ยังไม่คุ้มกับที่มูลค่าสินค้าเข้าเมื่อต้นปีสูงขึ้นเป็นอันมาก

ในจ�านวนเงินท่ีเราน�าไปใช้จ่ายในต่างประเทศเมื่อปี ๒๕1๓ 

(และคงจะต่อไปในปี ๒๕1๔) มีเร่ืองน่าสังเกตคือ เราได้สั่งซ้ืออาวุธ

ยุทโธปกรณ์ด้วยเงนิตราต่างประเทศมากขึน้ ผลส่วนรวมของการช�าระ

เงินระหว่างประเทศในปี ๒๕1๓ ก็คือขาดดุลค่อนข้างสูง เงินส�ารอง

ระหว่างประเทศของเราได้ลดลงเป็นจ�านวนมากกว่า 1๐๐ ล้านเหรยีญ

อเมริกัน ส่วนด้านการคลังและงบประมาณนั้น แม้ว่ารัฐสภาจะได้

พิจารณางบประมาณรายจ่ายล่าช้าก็ตาม รายจ่ายของรัฐบาลก็ยังสูง

ขึ้นกว่าในปีก่อนๆ เฉพาะอย่างยิ่งในด้านรายจ่ายเพื่อป้องกันประเทศ 

รายได้จากภาษีอากรนัน้เพ่ิมไม่มาก เพราะการขึน้ภาษเีมือ่กลางปีเป็น

มาตรการเพือ่จ�ากดัสนิค้าเข้า จงึท�าให้เงนิรายรบัศลุกากรในปลายปีลด

ลง พันธบัตรรัฐบาลก็ขายไม่ดีนัก ฉะนั้นในปี ๒๕1๓ รัฐบาลจึงต้อง

กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นี่แหละเป็นภาวะฝืดเคือง และในภาวะเช่นนี้เราจะควรด�าเนิน

นโยบายการเงินการคลังอย่างไรดี

หลัก�๓�ประการ
นักศึกษาที่เคยฟังหรืออ่านค�าบรรยายของผม คงจ�าได้ว่าตาม

ทัศนะของผม นโยบายการเงินการคลังของประเทศควรจะก�าหนดให้

เป็นไปตามหลัก ๓ ประการคือ

1. หลักพัฒนำ คือพยายามให้ผลผลิตของประเทศสูงขึ้น และ

ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น 
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๓๐๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

มีการลงทุนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตในอนาคตด้วย

๒. หลักควำมยุติธรรมในสังคม คือพยายามให้การพัฒนาได้

ผลกระจายไปทั่วถึงกันในบรรดาประชาชนท่ัวประเทศ ใครจนก็ให้จน

น้อยลง ซึ่งหมายความว่าใครมั่งมีก็อย่าให้มั่งมีจนเกินไปนัก

๓. หลักเสถียรภำพ คือพยายามรักษาค่าของเงินบาทให้คงที่

อยู่ และราคาสินค้าให้คงที่อยู่เท่าที่จะท�าได้ อย่าให้มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางขึ้นหรือทางลงมากหรือน้อยนัก

หลักดังกล่าวยังน�ามาใช้ได้ในภาวะฝืดเคืองเยี่ยงปัจจุบัน แต่วิธี

การจะต้องแตกต่างไปบ้างจากภาวะเศรษฐกจิทีส่่วนรวมยังรุง่เรอืงเช่น

เมื่อ ๒–๓ ปีก่อน

ในตอนต่อๆ ไปจะได้กล่าวถึง

 (ก) นโยบายการค้าและช�าระเงินกับต่างประเทศ

 (ข) นโยบายการคลัง

 (ค) นโยบายเศรษฐกิจภาคเอกชน

และจะสรุปในตอนสุดท้ายว่าด้วยการก�าหนดปริมาณเงิน

นโยบายการค้าและช�าระเงินกับต่างประเทศ
เราจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาการขาดดลุการค้าและการช�าระ

เงินกับต่างประเทศให้คืนท่ีขึ้นมาให้ได้ภายในระยะเวลาอันไม่ชักช้า 

ขณะน้ีเรายงัมเีงนิส�ารองระหว่างประเทศมากพอใช้ แต่จะต้องพยายาม

แก้ไขให้ส�าเร็จภายใน ๒ ปีข้างหน้าเป็นอย่างช้า

ในด้านสินค้าเข้า การขึ้นภาษีเมื่อกลางปี ๒๕1๓ ได้ผล จ�ากัด

การน�าเข้าได้ดพีอสมควร และคงจะมผีลต่อไปในปี ๒๕1๔ แต่ในขณะ

ที่เราจ�ากัดการน�าสินค้าเข้าโดยทั่วไปนั้น ยังมีสินค้าบางชนิดที่ส�าคัญ

รอดพ้นจากจ�ากดัมาได้และเป็นสิง่ท่ีรฐับาลสัง่เข้ามาเอง เช่น รถยนต์
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๓๐๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประจ�าต�าแหน่ง หรือรถยนต์ประเภทอ่ืนท่ีใช้ในราชการ อีกประเภทหนึง่ 

ได้กล่าวถงึแล้วคอือาวุธยุทโธปกรณ์ ซ่ึงน่าจะพจิารณาให้ถ่องแท้ว่า เมือ่

เราต้องป้องกนัประเทศ ไม่มวิีธอีืน่ใดแล้วหรอืทีจ่ะอ�านวยให้เราไม่ต้อง

เสียเงินต่างประเทศมากนกั อนึง่ การทีค่นไทยเดนิทางไปต่างประเทศ

มากข้ึนนัน้ ประเภทใดบ้างทีไ่ม่เป็นการลงทนุ เช่น ไปเทีย่ว และจะควร

จ�ากดัหรอืไม่เพยีงใด จะใช้วิธีจ�ากดัวิธีใดจึงจะแยบคายและเหมาะสม มี

ผูก้ล่าวขวญัอยูบ้่างว่าทางราชการอาจจะใช้วิธแีก้ดลุช�าระเงนิด้วยการลด

ค่าของเงินบาท วธินีีผ้มขอตอบเดด็ขาดว่าเป็นมาตรการทีไ่ร้ประโยชน์ 

และจะท�าให้เสื่อมเสียโดยไม่จ�าเป็น การลดค่าเงินบาทเท่ากับการลด

ราคาสินค้าออกของเรา ถ้าลดแล้วขายได้มากต่อมากกน่็าจะลด แต่ใน

สภาพปัจจุบันและในปัญหาปัจจุบัน การลดราคาสินค้าขาออกในส่วน

รวมของเรานั้นจะเป็นการสูญเสียเสียเปล่า ไม่ท�าให้รายรับจากต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้น มีแต่ผลร้ายไม่มีประโยชน์เลย

การแก้ปัญหาด้านสนิค้าออกนัน้ ได้แก่ การสนบัสนนุให้ประชาชน

ผลิตสินค้าต่างๆ ด้วยสมรรถภาพ ท�าให้ต้นทุนถูกลงจะได้แข่งขันกับ

ต่างประเทศได้ดขีึน้ ส�าหรบัสนิค้าออกทีต่ลาดวายแล้ว เรากต้็องหนัไป

ผลิตสนิค้าอืน่ซึง่มผีูซ้ือ้มากข้ึน เช่น เนือ้สตัว์ ปลา กุง้ และอาหารสตัว์ 

เป็นต้น ตลอดจนสินค้าอุตสาหกรรมบางชนิดที่เราได้ลงทุนส่งเสริมไว้ 

ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนผลิตสินค้าใหม่ดังกล่าวเพื่อส่งออกนั้น 

รัฐบาลจ�าเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าทีใ่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ไม่มกีาร

ประสานงานกัน หรือมีแต่การเกี่ยงกันท�างาน หรือท�าซ�้ากัน หรือท�า

กันคนละทีไม่เป็นโล้เป็นพายอย่างที่ผมเชื่อว่าเป็นอย่างทุกวันนี้ ก็น่า

จะได้มีการสังคายนาปรับปรุงเสียโดยไม่ต้องเกรงใจกัน ให้ปฏิบัติ

ราชการได้ผลดีทะมัดทะแมงยิ่งกว่านี้

รายได้จากต่างประเทศประเภทหนึง่ ซึง่ประเทศไทยเราสามารถ

เพิ่มขึ้นได้เพราะมีบุญ ภูมิประเทศของเราตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี คือรายได้
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๓๐๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทีย่วของชาวต่างประเทศ รฐับาลน่าจะลงทนุส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวให้ได้ผลดียิ่งไปกว่าปัจจุบัน

นโยบายการคลัง�
รายจ่ายของรัฐบาลเกีย่วกบัการป้องกนัประเทศนัน้ ได้เสนอมา

แล้วว่าควรจะพจิารณาโดยถ่องแท้กว้างขวางส่วนรายจ่ายเพือ่การพฒันา

นัน้ ในขณะนีไ้ม่ควรประหยดัตดัทอน แต่ควรจะควบคมุกวดขนัให้ลงทนุ

ได้ประโยชน์จริงๆ เต็มเม็ดเต็มหน่วย และให้เป็นไปตามหลักความ

ยุติธรรมแห่งสงัคม เช่น สนบัสนนุการศกึษาพฒันาในชนบท เป็นต้น 

รายจ่ายด้านบริหารนั้นควรจะประหยัดให้มาก โดยปรับปรุงให้การ

บริหารราชการแผ่นดนิเป็นไปโดยมสีมรรถภาพมากกว่าทกุวนันี้

รัฐบาลได้เพิ่มรายจ่ายขึ้นทุกปี กค็วรจะเพิ่มรายได้ขึ้นทุกปีด้วย

ให้สมส่วนกัน การแก้ไขปัญหาดุลการช�าระเงินนั้นจะท�าให้รายได้ของ

รัฐบาลลดน้อยลง เช่น ค่าพรีเมียมข้าวที่ลดลงมาก และการข้ึนภาษี

เพือ่สกดัสนิค้าเข้า กจ็ะท�าให้รายได้จากศลุกากรลดต�า่ลง รฐับาลจงึยิง่

จะมีความจ�าเป็นแสวงหารายได้อย่างอื่นมาทดแทนกันด้วย มาตรการ

เพ่ือให้มรีายได้เพิม่ข้ึนนี ้ข้อแรกคอืการปรบัปรงุการเกบ็ภาษใีห้รัว่ไหล

น้อยลงจะช่วยได้มากแต่ก็ไม่พอ ฉะนั้นในยามยากเช่นนี้ รัฐบาลมี

เหตุผลพอที่จะเพิ่มภาษีขึ้นอีก และควรถือโอกาสเช่นนี้ปฏิบัติให้เป็น

ไปตามหลกัความยุตธิรรมในสังคม ภาษทีีจ่ะเพิม่ควรเรยีกเกบ็จากคน

มั่งมีเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงได้แก่ ภาษีเงินได้ส�าหรับบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีที่ดิน (อันจะช่วยยึด

ราคาที่ดินให้ทรงอยู่ได้ ไม่เพิ่มขึ้นฮวบฮาบอย่างทุกวันนี้เพราะการเก็ง

ก�าไร) ภาษีเก็บจากลาภมิควรได้ เช่น ที่ดินที่มีค่าสูงขึ้นเพราะรัฐบาล

หรือเทศบาลตัดถนนผ่าน ภาษีมรดกและภาษีการรับมรดก เป็นต้น 

มาตรการภาษีอากรดังกล่าวนี้ควรจะรีบด�าเนินการ
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การกูเ้งนิของรฐัทัง้ภายในและภายนอกประเทศน้ันคงจ�าเป็นอยู่ 

และแท้จริงหนี้สินต่างประเทศของรัฐบาลในขณะนี้ยังอยู่ในระดับต�่า 

เมือ่เทยีบกบัเงนิส�ารองและรายได้เงนิต่างประเทศประจ�าปีของเรา ส่วน

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะควรให้รฐับาลกูม้ากน้อยเพยีงใดนัน้ จะได้

กล่าวในตอนสุดท้ายที่ว่าด้วยปริมาณเงิน

นโยบายเศรษฐกิจภาคเอกชน
เศรษฐกิจภาคเอกชนเป็นรากฐานแห่งภาวะการคลังและภาวะ

การค้ากับต่างประเทศ เพราะถ้าเอกชนมีเศรษฐกิจรุ่งเรือง รัฐบาลก็

จะสามารถเก็บภาษีได้มากขึน้ส�าหรับท�านบุ�ารงุบ้านเมอืง และถ้าเอกชน

สามารถผลิตมากข้ึนด้วยต้นทุนต�่าลงก็จะสามารถน�าสินค้าส่งออก 

ไปขาย ณ ต่างประเทศมากขึน้ เป็นการบรรเทาปัญหาดุลการช�าระเงนิ 

ฉะนั้นนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจภาคเอกชนจึงเป็นความจ�าเป็นและ

ส�าคัญยิ่งนัก

การก�ากับและส่งเสริมเศรษฐกิจภาคเอกชนนั้นมีอยู่ ๒ ด้าน 

คอื ด้านการเงนิและด้านบรกิาร ด้านบรกิารน้ันหน่วยราชการทีจ่ะช่วย

เอกชนได้คือ หน่วยราชการที่เกี่ยวกับการเกษตร การอุตสาหกรรม 

การขนส่ง และการค้า ในด้านการเงิน กระทรวงการคลังและธนาคาร

แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที ่โดยผ่านธนาคารพาณชิย์ ธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม และ

สถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งจะพึงขยายสินเชื่อให้พอเพียงแก่การผลิตและ

การค้า

สรุป:�ปริมาณเงิน
ในการรักษาเสถียรภาพของเงินบาท รัฐบาลและธนาคารแห่ง
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ประเทศไทยจะต้องอ�านวยให้ปริมาณเงนิเพิม่ขึน้ในอตัราทีพ่อเหมาะกบั

การขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ต้องเพิ่มไม่มากนักมิฉะนั้น

เงินจะเฟ้อ และไม่น้อยนักมิฉะนั้นเงินจะฝืด ปริมาณเงินที่ว่านี้ได้แก่

ธนบตัรทีอ่อกใช้บวกกบัเงนิฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทเผือ่เรยีก

ในภาวะฝืดเคอืงอย่างปัจจบุนั เมือ่การค้าและการช�าระเงนิขาด

ดุลก็ย่อมดึงให้ปริมาณเงินบาทในท้องตลาดลดลง หรือถ้าจะเพิ่มขึ้นก็

เพิ่มแต่น้อย อีกด้านหนึ่งถ้าเศรษฐกิจภาคเอกชนขยายตัวขึ้นโดย

รวดเร็ว และธนาคารกับสถาบันการเงินต่างๆ ขยายสินเช่ือข้ึนด้วย

ความสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมาในตอน

ก่อน ก็จะเป็นเหตุดันให้ปริมาณเงินบาทในท้องตลาดเพิ่มขึ้น ประเด็น

จึงอยู่ท่ีแรงดึงให้ปริมาณเงินลดลง (การค้าขาดดุล) กับแรงดันให้

ปริมาณเงินเพิ่มขึ้น (เศรษฐกิจเอกชนขยายตัว) อย่างไหนจะมีก�าลัง

มากกว่ากัน

ในปัจจุบันพอจะสันนิษฐานได้ แรงดึงให้ปริมาณเงินลดคงจะมี

ก�าลังมากกว่าแรงดัน เพราะประเทศไทยเราอาศัยการค้ากับต่าง

ประเทศมากอยู่โดยปกติ ฉะนั้นในแง่นโยบายการคลัง ประเด็นที่ว่า 

ธนาคารชาติจะควรให้รัฐบาลกู้เงินมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ควรจะมีค�า

ตอบว่า ธนาคารชาติสามารถให้รัฐบาลกู้ในยามฝืดเคืองนี้ได้มากกว่า

ในระยะรุ่งเรอืง เพือ่ปรมิาณเงนิจะได้เพิม่ขึน้ในอตัราทีพ่อเพยีงแก่หลกั

เสถียรภาพ แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขส�าคัญอยู่ ๒ ประการคือ

(1) รฐับาลพึงวางนโยบายภาษอีากรให้ได้รายได้เพ่ิมข้ึนจากภาษี

ประเภททางตรง ซึง่จะได้ผลทางหลกัความยตุธิรรมในสงัคมด้วย และ

(๒) เงินภาษีอากรก็ดี หรือเงินกู้ต่างๆ รวมทั้งที่กู้จากธนาคาร

แห่งประเทศไทยก็ดี รัฐบาลพึงน�าไปจ่ายลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมให้เป็นประโยชน์ให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆ
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ไม่มีการลดค่าเงินบาท
แปลจากที่กล่าวในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ของหอการค้าอเมริกัน 

ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ ๒1 เมษายน ๒๕1๔

ผมขอถือโอกาสที่ได้รับไมตรีจิตจากหอการค้าอเมริกันวันนี้

ประกาศว่า จะไม่มีการลดค่าเงินบาทต่อไปอีกนาน

ผมทราบว่า ท่านทุกคนตระหนักดีอยู่ว่าแม้จะมีการลดค่าเงิน

บาท ผมก็คงจะต้องพูดอย่างเดียวกันกับข้างต้น แต่ถ้าจะมีการลดค่า

เงินบาทจริง ผมจะไม่รับอาสามาพูดในวันนี้เพื่อให้ค�ารับรองแก่ท่าน 

ผู้เป็นมิตร และตามปกติผมไม่มีนิสัยที่จะกล่าวมดเท็จโดยเจตนา ไม่

ว่าจะในเรื่องใด 

ดุลการช�าระเงินของประเทศไทยได้ขาดดุลมาต้ังแต่ปี ๒๕1๒ 

ในปีนั้นเราขาดดุลกัน ๔๘ ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕1๓ จ�านวน

ขาดดุลเพิ่มเป็น 1๒๘ ล้านเหรียญสหรัฐ ใน ๒ หรือ ๓ ปีข้างหน้าก็

คงจะยังขาดดุลต่อไปอีกก่อนเหตุการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ข้อเท็จ

จริงและการคาดคะเนของเราจะเป็นดังที่กล่าว แต่หลังจากที่น�าปัจจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มาพิจารณาทั้งหมดแล้ว ผมขอยืนยันว่า

จะไม่มีการลดค่าเงินบาท

หากเราจะลดค่าเงินบาท ก็หมายความว่าเราต้องการจะขาย

สินค้าของเราให้ถูกลงเพ่ือท่ีจะได้เงินตราต่างประเทศเข้ามามากขึ้น 

และหมายความด้วยว่า เราต้องการให้สินค้าเข้ามีราคาสูงขึ้น เพื่อ

ให้การใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศลดน้อยลง

����������������_16-01-60.indd   310 1/16/17   3:42 PM



๓11ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ปัญหามีอยู่ว่า เราจะสามารถหาเงินตราต่างประเทศได้มากขึ้น 

และใช้จ่ายน้อยลงโดยค่าเงินบาทหรือไม่

ทางด้านรับสินค้าออกที่ส�าคัญทุกชนิดของเรา ยกเว้นข้าว มี

ราคาอยูใ่นระดบัทีแ่ข่งขนักบัประเทศอืน่ได้อยูแ่ล้ว ผมหมายถงึข้าวโพด 

ยาง ดีบุก ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ยาสูบ ถั่วเหลือง และแร่ต่างๆ 

สินค้าที่กล่าวมานี้มีอุปสรรคอยู่ท่ีการผลิต การจ�าหน่าย ทั้งในด้าน

ปริมาณ และการจ�าหน่าย ทั้งในด้านปริมาณ มาตรฐาน และคุณภาพ 

การที่จะขายสินค้าเหล่าน้ีให้ถูกลงจะไม่ช่วยให้ได้เงินตราต่างประเทศ

เข้ามามากขึ้น ตรงกันข้าม การลดค่าเงินบาทจะท�าให้เราได้เงินตรา

ต่างประเทศเข้ามาน้อยลง

ส�าหรบัข้าว ซึง่มมีลูค่าส่งออกประมาณ 1๗% ของมลูค่าสนิค้า

ออกทั้งสิ้นในปี ๒๕1๓ นั้น ปรากฏว่าตลาดยังต้องการข้าวคุณภาพดี

ของเราอยู่มาก และการที่จะขายให้ต่างประเทศในราคาปัจจุบันก็ไม่สู้

มปัีญหาแต่อย่างใด ปัญหาอยูท่ี่ข้าวคณุภาพชัน้รองลงไปและข้าวเหนียว 

ข้าว ๒ ประเภทนี้เราจะต้องพยายามขายตัดราคาลง เพื่อเป็นทาง

ระบายข้าวที่มีค้างอยู่และเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อรายใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา

นีเ้รามอีาวธุหลายชนดิอยูใ่นมอืทีอ่าจน�าออกใช้ได้ เราอาจจะลดพรเีมยีม

ข้าวหรือในบางกรณยีกเลิกโดยสิน้เชิง เราอาจจะเสนอขายข้าวแบบสนิ

เชือ่ระยะยาวให้แก่ลกูค้าของเรา โดยคดิหรอืไม่คดิดอกเบีย้ เราอาจจะ

ปรับปรุงผ่อนคลายระเบียบการต่างๆ และสนับสนุนให้มีการใช้ข้าว

คุณภาพเลวเป็นอาหารสัตว์หรือเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม การใช้

มาตรการใดมาตรการหนึ่งที่กล่าวมานี้หรือหลายๆ มาตรการรวมกัน

จะได้ผลในการแกปัญหาที่มีโดยตรง แต่การที่จะลดค่าเงินบาทเพียง

เพื่อแก้ปัญหานั้น เท่ากับเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตนโดยแท้ 

ทางด้านจ่าย ในระยะหลงัๆ นีส้นิค้าเข้ากว่า ๗๐% ของประเทศ

เรา ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ประกอบด้วยสินค้าประเภททุน 
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๓1๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สนิค้าวตัถดุบิและกึง่วัตถุดบิ น�า้มันและอาวุธยทุธภณัฑ์ เราจะเพิม่ราคา

ของสนิค้าท่ีจ�าเป็นเหล่านีโ้ดยจงใจด้วยวธิลีดค่าเงนิบาท อนัจะมผีลให้

ราคาสินค้าเหล่านีส้งูขึน้เช่นเดยีวกบัสนิค้าอืน่ๆ หรอื เมือ่กรกฎาคมปี

ทีแ่ล้ว รัฐบาลได้ตัดสินใจถูกที่ใช้มาตรการทางด้านภาษีอากร เพื่อลด

การน�าสนิค้าเข้าหลายประเภท มาตรการนีมี้ข้อดสี�าคญัยิง่อยูป่ระการ

หนึ่งคือ รัฐบาลสามารถท่ีจะเลือกได้ตามต้องการว่าจะจ�ากัดเฉพาะ

สินค้าประเภทใด การใช้มาตรการนี้ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจใน

ระยะท่ีผ่านมา เพราะสนิค้าเข้าทีไ่ด้ขึน้อากรมปีรมิาณน�าเข้าลดลงจรงิ 

(แต่ในขณะเดียวกันรายได้ของรัฐบาลจากอากรขาเข้าได้ลดลงด้วย) 

ถ้าเมือ่ใดมคีวามจ�าเป็นและสมควรท่ีจะต้องลดปรมิาณการน�าสนิค้าเข้า

บางประเภทลงอีก เรายังมีมาตรการทางด้านเครดิต และการคลังอีก

หลายชนิดในคลังอาวุธเราที่จะน�ามาใช้ได้ มาตรการเหล่านี้ให้ผลต่าง

กับการลดค่าเงินบาททั้งสิ้น เพราะใช้กับสินค้าเป็นชนิดๆ ได้

วธิแีก้ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันของเราทีแ่ท้จรงิกคื็อ ต้องพยายาม

สนบัสนนุให้ผลติได้มากขึน้ โดยผลติสนิค้าทีต่ลาดโลกต้องการให้มาก

ขึ้น และเพิ่มสินค้าท่ีผลิตและส่งออกให้มากประเภทขึ้นส�าหรับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรา ซึ่งมีทางที่จะขยายให้กว้างขวางได้มาก

ขึ้นนั้น ก็สมควรจะปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อเป็น

ทางที่จะเพิ่มรายรับด้านบริการของเรา 

วิธีแก้ปัญหาที่ผมกล่าวมานี้ จริงอยู่จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง อาจ

จะ ๒ หรือ ๓ หรือแม้แต่ ๔ ปี ในระหว่างนั้นเราจะล้มละลายหรือไม่ 

ไม่หรอกครับ ทองค�าและเงินตราต่างประเทศของทางการยังมีจ�านวน

ท้ังส้ิน ๙๔1 ล้านเหรียญสหรฐั เมือ่คดิถึงว่า 1๐ ปีทีผ่่านมาเงนิส�ารอง

ของเรามีน้อยกว่า ๔๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ แต่แม้กระนั้นเราก็อยู่กัน

ได้อย่างสุขสบายเป็นปกติ ท่านคงเห็นพ้องด้วยกับผมว่า บุคคลใด

กต็ามท่ีตืน่ตระหนกในขณะทีเ่งนิในกระเป๋ามีอยูถ่งึ ๙๔1 ล้านเหรยีญ

����������������_16-01-60.indd   312 1/16/17   3:42 PM



๓1๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

สหรัฐ นัน้ย่อมถึงเวลาจะไปหาจติแพทย์ได้แล้ว ทีเ่ราไม่ควรลมือกีเรือ่ง

หนึ่งก็คือ ประเทศไทยเป็นสมาชิกสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินของโลก

สถาบันหนึ่งอยู่ คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่แล้วมาเรายังไม่

เคยใช้สิทธิที่มีกู้เงินจากสถาบันนี้เลย แต่หากเมื่อใดมรสุมเศรษฐกิจ

แรงจัด เราก็ยังสามารถที่จะฝ่าฟันมรสุมนี้ไปได้โดยใช้สิทธิของเรานี้กู้

เงินในรูปต่างๆ เช่น กู้แบบท่ีเรียกว่าภายในช่วงเครดิตหรือภายใต้

โครงการการกูย้มืเพือ่ชดเชยมลูค่าออกทีล่ดลง และโครงการการกูย้มื

เพื่อใช้ช�าระค่าเงินที่ส่งสมทบเข้ามูลภัณฑ์กันชนดีบุก เรามีสิทธิที่จะกู้

เงินในรูปแบบต่างๆ นี้ได้ถึงประมาณ ๒๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงิน

ดังกล่าวนี้ที่จริงก็คือเงินส�ารองอันดับ ๒ ของเรานั่นเอง 

สดุท้ายผมขอกล่าวไว้ ณ ทีน่ีแ้ละในโอกาสนีว่้า ปัจจบุนัประเทศ 

ไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินหลายอย่างหลาย

ประการ ปัญหาเหล่านีท้ัง้รัฐบาลและประชาชนจะต้องพยายามช่วยกนั

แก้อย่างจริงจัง เรามีสิ่งที่ยังจะต้องท�าต่อไปอีกมาก และอนาคตก็ยัง

ไม่แจ่มใส อย่างไรกด็ ีส�าหรับปัญหาทีเ่ราจะต้องแก้ให้ส�าเรจ็นี ้การลด

ค่าเงินบาทนัน้นอกจากจะไม่จ�าเป็นและไร้ประโยชน์ส�าหรบัระยะนีแ้ละ

ระยะข้างหน้า ซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายปีแล้ว ยังจะเป็นอันตรายอย่าง

แท้จริงและจะท�าการแก้ปัญหาโดยวิธีที่ถูกที่ควรยากล�าบากยิ่งขึ้นด้วย 

ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพ ผมขอเชิญชวนให้ท่าน

เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสกัครูห่นึง่ จากข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้น�า

มากล่าวนี้ ท่านจะแนะให้รัฐบาลลดค่าเงินบาทของเราหรือ

ขอให้เราพร้อมใจกันกล่าวว่า ไม่ลด
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การประสานนโยบายการเงิน�

นโยบายการคลัง��

และการบริหารหนี้
ชูศรี มณีพฤกษ์ แปลจาก “Co-Ordinate of Monetary Policy,  

Fiscal Policy and Debt Management” 

ซึ่งอาจารย์ป๋วยกล่าวใน 9th South-East Asia New Zealand Australia 

Central Banking Course กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕1๕

๑.�เป้าหมาย:�การเจรญิเตบิโตและเสถียรภาพ
(1) ในการประกาศทศวรรษที่ ๒ แห่งการพัฒนาของที่ประชุม

สมัชชาของสหประชาชาติได้กล่าวถึงเป้าหมายหลายประการของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ในเอกสารนี้เราจะจ�ากัดเป้าหมายของเราอยู่ที่การ

เจรญิเติบโตและเสถียรภาพ 

(๒) เสถียรภาพเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในขณะที่ความ

เจริญเติบโตถูกละเลย ในการพัฒนาต้องหลีกเลี่ยงความอนุรักษนิยม

ท่ีมากเกนิไป แต่อกีด้านหนึง่ ถ้าละเลยเสถยีรภาพมากเกนิไปกจ็ะเป็น

อันตราย ในขณะที่นโยบายอนุรักษนิยมจะท�าให้การเจริญเติบโตเป็น

ไปอย่างเชื่องช้า นโยบายที่เน้นการเจริญเติบโตมากเกินไปจะน�าไปสู่
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๓1๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ความวุน่วายด้านการคลงั ปัญหาด้านการช�าระหนี ้การขาดความม่ันใจ 

และการล้มละลาย และไม่นานก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ซึ่ง

จะต้องใช้เวลาหลายปี ต้องทนต่อความยากล�าบากมากมาย และต้อง

อาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกอย่างมหาศาลเพื่อจะควบคุมภาวะ

เงินเฟ้อ

๒.�มาตรการทางการคลังและการเงิน�

����ใช้ไม่ได้ผลถ้าแยกจากกัน
(๓) นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการสร้างและควบคุมปริมาณเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในยามปกติและในขณะพัฒนา ปริมาณเงิน

ท่ีน้อยเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อศกัยภาพของการเจรญิเตบิโต ปรมิาณ

เงินที่มากเกินไปจะท�าให้เกิดเงินเฟ้อ ทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อก่อให้เกิด

ความไม่มีเสถียรภาพและยังความเสียหายให้แก่การเจริญเติบโต

(๔) จะมีปริมาณเงินสักเท่าไร ค�าตอบย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามสถานการณ์ภายในประเทศในขณะใดขณะหนึง่ หลกัทัว่ไปคอืการ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัปริมาณเงนิควรจะสัมพันธ์กบัปริมาณการผลติส�าหรบั

ประเทศไทย ประสบการณ์ได้แสดงว่า ถ้าเพิม่ปรมิาณเงนิในอัตราทีส่งู

กว่าการเจรญิเตบิโตของ GDP สกัเลก็น้อยจะปลอดภยั ความแตกต่าง

ทีเ่หมาะสมจะตกประมาณ ๒% หรอื ๓% เพราะเหตใุดเราไม่สามารถ

จะตอบได้ บางทีค�าอธิบายจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้เงินในระบบ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในเขตชนบท

(๕) เพ่ือสร้างปริมาณเงินที่เหมาะสมและเพ่ือควบคุมปริมาณ

เงินมาตรการทางการคลงัหรอืมาตรการทางการเงนิแต่อย่างหนึง่อย่าง

ใดยงัไม่เป็นเคร่ืองมอืท่ีเพยีงพอ มบ่ีอยครัง้ทีร่ฐัมนตรกีระทรวงการคลงั
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๓1๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

และธนาคารชาติจะมีนโยบายท่ีขัดแย้งกันจนท�าให้เกิดความยุ่งยาก 

ความร่วมมือกันจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

(๖) จากประสบการณ์ของเรา นโยบายทางการเงินในประเทศ

ก�าลังพัฒนาจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อนโยบายการคลังก�าลังท�างานอยู่ หรือ

อีกนัยหนึ่งนโยบายงบประมาณและนโยบายภาษีที่ดีท�าให้การด�าเนิน

งานของธนาคารกลางง่ายขึ้น และความขัดแย้งย่อมท�าให้เกิดสิ่งตรง

กันข้ามจากข้อเท็จจริงดังกล่าวและจากความเชื่อที่ว่ากันย่อมดีกว่าแก้ 

ธนาคารชาตคิวรจะพยายามเข้าไปแทรกแซงการพจิารณางบประมาณ

ประจ�าปีและการเก็บภาษีตั้งแต่ในระยะแรก และการแทรกแซงย่อม

เหมาะสมเนื่องจากความต้องการที่จะได้มีการประสานกันระหว่าง

นโยบายการเงินและการคลัง

(๗) ภายใต้เงื่อนไขของประเทศก�าลังพัฒนา ขอบเขตของ

มาตรการทางการเงนิจะจ�ากดั ไม่มตีลาดเงนิทนุและสถาบนัการคลงัที่

เพียงพอ ท�าให้การซื้อขายพันธบัตรเป็นไปได้ยากในประเทศไทย 

อตัราส่วนลดเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีถ่กูใช้เพือ่ส่งเสรมิการผลติและการ

ส่งออก และไม่ค่อยได้ผลในการควบคมุทางการเงนิ ในปีหลงัๆ นีอ้ตัรา

ดอกเบีย้ของโลกได้สงูขึน้ ท�าให้เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียภายในประเทศไม่มีประโยชน์แต่ประการใด เงินสดส�ารองที่

ธนาคารพาณิชย์จะต้องเกบ็รกัษาไว้ยังคงใช้ได้ผล แม้ว่ามนัจะใช้ได้ผล

ในแง่หดตัวมากกว่าในแง่ขยายตวั ทัง้น้ีเนือ่งจากโอกาสทีธ่นาคารจะให้

กู้ยืมนั้นมีอยู่น้อย

(๘) อกีประการหนึง่นัน้นโยบายการคลงัแต่เพยีงอย่างเดียวเป็น

เคร่ืองมือควบคุมปริมาณเงินที่ค่อนข้างจะชักช้าและมีการเมืองเข้ามา

ยุ่งเกีย่วมาก ส�าหรับประเทศไทยมกัมกีารตัง้งบประมาณการใช้จ่ายสงู

มากเกนิไป และประมาณการรายรบัจากภาษอีากรจะต�า่เกนิกว่าทีเ่กบ็

ได้จรงิ เราต้องสนใจต่อความแตกต่างดงักล่าว และถอืว่าเป็นส่วนทีจ่ะ
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๓1๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ท�าให้เกิดความไม่แน่นอนในการค�านวณปริมาณเงิน

(๙) เครื่องมืออีกนัยหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ก็คือ

นโยบายอตัราแลกเปลีย่น ระหว่างภาวการณ์เงนิเฟ้อในทศวรรษ 1๙๕๐ 

เมือ่งบประมาณขาดดลุตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ธนาคารได้ยบัยัง้อ�านาจ

การซื้อซึ่งมีมากมาย โดยการซื้อและการขายเงินตราต่างประเทศโดย

อาศัยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันมาก ยุคนี้เป็นยุคที่มีอัตราการ

แลกเปล่ียนหลายอตัรา เมือ่เรว็ๆ นีก้องทนุส�ารองได้ท�าหน้าทีด่งักล่าว

ในขอบเขตที่จ�ากัดกว่านี้ ในความเป็นจริงแล้วเงินตราต่างประเทศได้

ถูกใช้เหมือนกับการซื้อขายพันธบัตร (market operation)

๓.�การประสานนโยบาย
(1๐) ในย่อหน้าที่ ๔ ข้าพเจ้าได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณเงินกับการเติบโตของการผลิตในประเทศไทยโดยเขียนเป็น

สูตรได้ดังนี้

△M = △P + n

M = ปริมาณเงิน P = ประมาณการ GDP และ n เป็น

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวเลขส�าหรับเมืองไทยจะเป็น ๒% ถึง ๓%

ทั้งนี้แสดงว่าเราสามารถหาปริมาณการเงินท่ีเพิ่มขึ้นให้เหมาะ

สมกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

△M จะมีอิทธิพลอย่างไร จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอะไรบ้าง

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินที่เหมาะสมตรงกับความ

ต้องการ

(11) มองปัญหาในแง่ของระบบธนาคารจะมีปัจจัยอยู่ ๓ ตัวที่

มีผลต่อปริมาณเงิน ได้แก่ การเปล่ียนแปลงใน net foreign asset 

(F) การเปลี่ยนแปลงใน net claim on the Government (G) และ
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๓1๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การเปลี่ยนแปลงใน net claim on the domestic private sector (D) 

สมการจะเป็น

△M = △F + △G + △D

ในภาษาอังกฤษอย่างง่าย ปริมาณเงินจะเพิ่มข้ึนเมื่อมีดุลการ 

ช�าระเงินที่ได้เปรียบ และระบบธนาคารให้เงินกู้แก่รัฐบาลและภาค

เอกชนภายในประเทศเป็นจ�านวนมาก และการขาดดุลการช�าระเงิน 

การที่ระบบธนาคารให้กู้น้อยไปจะท�าให้ปริมาณเงินลดลง

(1๒) ทัง้ ๓ ปัจจัยอาจจะกล่าวได้ว่าการเปลีย่นแปลงในเงนิตรา

ต่างประเทศสทุธเิป็นปัจจัยทีเ่กดิขึน้เอง โดยขึน้อยูกั่บสถานการณ์การ

ค้าระหว่างประเทศ การเคล่ือนย้ายเงนิทุนของเอกชน การให้กูเ้งนิ และ

ความช่วยเหลือทางราชการ เหล่าน้ีอาจจะประมาณการได้ต้ังแต่ต้นปี

และสามารถจะทบทวนได้อีกภายหลังเป็นระยะๆ

เมื่อก�าหนดค่าของ △P และ △M ไว้ และ △F ก็ได้ประมาณ

การไว้แล้ว จึงเหลือตัวที่ไม่รู้ค่าอีก ๒ ตัวคือ △G และ △D ซึ่งจะต้อง

เท่ากับ △M – △F ฉะนั้นถ้า △P มาก △D ย่อมน้อย และถ้า △P 

น้อย △D ย่อมมาก

ทั้งทางการขาดดุลของรัฐบาล (△G) และการขยายตัวของเงิน

กู้ของภาคเอกชนภายในประเทศ (△D) จะต้องประมาณและก�าหนด

ให้สอดคล้องกบัอตัราการเจรญิเตบิโตของ GDP (△P) ตามทีต้่องการ 

เพื่อให้บรรลุความสอดคล้องดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียด

ในหลายแง่หลายมุม เช่น การใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งหมด โครงการ

พัฒนา การออมและการลงทุนของเอกชน ลู่ทางด้านการค้า เป็นต้น

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารประมาณการหลายอย่าง และเน่ืองจาก

มคีวามไม่แน่นอนเข้ามาเกีย่วข้อง จึงต้องมกีารทบทวนเป็นระยะๆ และ

ควรจะเป็นทุกเดือน

(1๓) ยกตัวอย่างที่เป็นตัวเลขง่ายๆ คือ สมมุติว่า △P = ๘% 
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๓1๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

และ △M = 1๐% และสมมุติว่า 1๐% ของ △M = ๒,1๐๐ ล้าน

บาท ถ้าเราประมาณว่า △F = –๘๐๐ ล้านบาท (ขาดดุล) และ △D 

= +1,๕๐๐ ล้านบาท รัฐบาลจะได้ว่ารัฐบาลสามารถจะยืมเงินจาก

ระบบธนาคารได้จ�านวนสุทธิเท่ากับ △G = ๒,1๐๐ – (-๘๐๐ + 

1,๕๐๐) = 1,๔๐๐ ล้านบาท

ถ้ารัฐบาลต้องการมากกว่า 1,๔๐๐ ล้านบาทก็ต้องแนะน�าให้

ขึน้ภาษีเงนิได้ และหรือขอยืมจากสาธารณะ ตดัรายจ่าย ซึง่หากถ้าไม่

ได้สักอย่าง △D ก็ต้องลดลง

๔.�ข้อพิจารณาส�าคัญที่เกี่ยวข้อง
การกล่าวถึงการเจริญเติบโต นโยบายการคลัง และนโยบาย

การเงิน โดยไม่กล่าวถึงนโยบายงบประมาณย่อมจะเป็นไปไม่ได้ นั่น

คือการลงทุนในภาครัฐบาลท่ีมีผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อการ

พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

รฐับาลกเ็ช่นเดยีวกบัครอบครวัหนึง่ ซึง่จะต้องใช้รายได้ส�าหรบั

การบริโภคและการออมเพื่อการลงทุน จ�านวนเงินออมมักจะน้อยกว่า

จ�านวนที่ต้องการจะลงทุน ซึ่งความแตกต่างนี้จะหมดไปโดยอาศัยเงิน

กู้และเงินช่วยเหลือจากภายในและภายนอก

จากประสบการณ์ของประเทศไทย งบประมาณรวมที่ดีควรมี

ลักษณะดังนี้

TR – CE = ๓๐% ของ DE

TR = รายรับทั้งหมด CE = รายจ่ายปัจจุบัน และ DE = ราย

จ่ายในการพฒันาท้ังหมดรวมท้ังรายจ่ายส�าหรบัโครงการซึง่มแีหล่งทีม่า

จากภายนอก ๓๐% เป็นตัวเลขโดยประมาณ

ท้ังหมดหมายความว่าในแต่ละปีงบประมาณ รัฐบาลจะต้อง
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๓๒๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

พยายามลดการบรโิภคปัจจบุนัลง เพือ่ออมเงนิรายได้ประมาณ ๓๐% 

ส�าหรับเป็นรายจ่ายในการพัฒนา

(1๔) ส่ิงหนึ่งซ่ึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่รัฐบาลประเทศก�าลัง

พฒันาจะต้องหลกีเลีย่งคอืการกูย้มืมากเกนิไป ถึงแม้ว่าทกุคนต้องการ

จะกูเ้งนิเพือ่น�ามาใช้ในการพฒันา แต่ไม่เป็นการฉลาดและไม่จรงิทีจ่ะ

กู้เงินมากขึ้นเพื่อให้อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อ

กู้เงินถึงระดับหนึ่งแล้ว การช�าระหนี้จะเป็นภาระซึ่งจะไปจ�ากัดการใช้

จ่ายเพื่อการพัฒนา การช�าระหนี้ภายนอกจะท�าให้เกิดความยุ่งยากใน

การช�าระหนี้และท�าให้การแลกเปลี่ยนไม่มีเสถียรภาพ

ในประเทศไทยรฐับาลได้กระท�าตามข้อแนะน�าของคณะกรรมการ

วางแผนแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ส�านกังบประมาณ และธนาคารแห่ง

ประเทศไทยมาเป็นเวลานานทีจ่ะจ�ากัดการกูย้มืตามเงือ่นไขต่อไปนี้

ก. การกูย้มืในภาครฐับาลทัง้ภายนอก + ภายใน จะต้องไม่เกนิ 

1๓% ของรายรับทั้งหมดของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ และ

ข. การช�าระหน้ีภายนอกในแต่ละปีงบประมาณจะต้องไม่เกิน 

๗% ของเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี

(1๕) ส�าหรับรายจ่ายของรัฐบาลโดยเฉพาะรายจ่ายด้านพฒันา

และโครงการต่างๆ ได้ถูกก�าหนดให้สอดคล้องกับล�าดับความส�าคัญ

และมีการบริหารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การฉ้อโกงทุก

ชนิดเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต การกู้ยืมประเภท Suppliers’ 

credit ไม่ว่าจะเป็นการกู้ระยะสั้นหรือปานกลาง และเงินกู้ประเภทมี

ข้อผูกพันล้วนแต่เต็มไปด้วยกับดักซึ่งพึงหลีกเลี่ยง

(1๖) ในปีทีม่ปัีญหา รฐับาลจะมงีบประมาณขาดดลุและต้องการ

เงินกู้จากระบบธนาคาร ซ่ึงเป็นผลเสียต่อ สามเหลี่ยม D กับเป็น

อนัตรายต่อกระบวนการพฒันา เพราะจะท�าให้กจิกรรมในภาคเอกชน

ชะงักไป รายรับจากภาษีของรัฐบาลจะลดลงและสร้างวัฏจักรของการ
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๓๒1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ขาดดุลมากขึ้นและยิ่งต้องการเงินกู้มากขึ้นไปอีก ในกระบวนการ

พัฒนาผู้ผลิตและพ่อค้าควรจะได้รับโอกาสส�าหรับริเริ่มอย่างเพียงพอ

(1๗) ในประการสดุท้ายมปัีญหาด้านการตดิต่อสือ่สารระหว่าง

ธนาคารกลางกับรัฐมนตรี หนังสือพิมพ์ และประชาชน นโยบายการ

คลัง นโยบายการเงิน และการประสานนโยบายทั้งสองอาจจะดีพร้อม 

แต่จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถอธิบายใน

ลกัษณะทีจ่ะท�าให้อกีฝ่ายหนึง่ประทบัใจและคล้อยตามได้ ตวัอย่างเช่น 

สมการที ่1๐ และ 11 และตวัอย่างทีเ่ป็นตวัเลขในย่อหน้าที ่1๓ อาจ

จะเหมาะกบัผูท้ีม่ส่ีวนร่วมใน SEANZA Course ถ้าเราต้องการจะท�าให้

รัฐมนตรีเชื่ออาจจะมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้สิ่งที่ดูเป็นหลักเกณฑ์

แน่นอนง่ายขึ้น

สมการดงักล่าวอาจจะเรยีกอกีชือ่ว่า ทฤษฎลูีกโป่ง ลกูโป่ง

นัน้ใช้แทนผลผลิตของชาตซ่ึิงต้องการให้เพิม่ข้ึน ๘% เพือ่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว ลูกโป่งใบที่ ๒ คือการเงินจะต้องถูกเป่าให้

ใหญ่กว่า 1๐% ลูกโป่งการเงินจะมีปั๊มอยู่ ๓ ปั๊มที่จะสูบลมเข้า

และสูบลมออก ซึ่งได้แก่ปั๊มการช�าระเงินระหว่างประเทศ ปั๊ม

รฐับาล และป๊ัมภาคเอกชน ถ้าป๊ัมบางป๊ัมสบูเอาอากาศเข้าไปมาก 

ปั๊มอื่นๆ ก็ต้องสูบเข้าให้น้อยลง ถ้าท่านไม่ชอบทฤษฎีลูกโป่งของ

ข้าพเจ้า ท�าไมไม่ลองสร้างทฤษฎขีองท่านข้ึนมาเอง มนัอาจจะสนุก

ก็ได้
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ขั้นตอนต่างๆ�สู่ระเบียบการเงิน

ระหว่างประเทศ
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน แปลจากเอกสารเสนอในการประชุมเรื่อง  

“Steps to International Monetary Order” 

โดยมูลนิธิ Per Jacobsson ณ กรุงโตเกียว วันที่ 11 ตุลาคม ๒๕1๗ 

สุภาพ๔ ที่รัก

ในขณะที่ผมก�าลังเขียนเอกสาร “ข้ันตอนต่างๆ สู่ระเบียบการ

เงินระหว่างประเทศ” อยู่นี้ อีกทั้งขณะที่ผมอ่านทวนต้นฉบับ ผมอด

คิดถึงคุณไม่ได้และรู้สึกว่าขาดคุณไป เรื่องที่เขียนนี้ความจริงเป็นเรื่อง

ที่คุณเชี่ยวชาญมาก และถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้เขียนร่วมกับผม

อย่างแน่นอน

แต่ถงึอย่างไร คุณก็มส่ีวนร่วมด้วยอยูด่แีม้โดยทางอ้อมกต็าม

นัน่คอืเอกสารนีส้�าเรจ็ได้ด้วยความช่วยเหลอือย่างดจีากลกูศิษย์และ

ผู้ช่วยของคุณ ๒ คน๕ ผมทิ้งเรื่องสถานการณ์การเงินระหว่าง

ประเทศมานาน ๒ ปีแล้ว ประกอบกบัผมมัวยุง่อยู่กบัเสรภีาพและ

ประชาธปิไตยของไทยในขณะนี ้ท�าให้ผมแทบจบัต้นชนปลายไม่ถกู

ในเรื่องการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกิด

4 คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร
5 ผู้เขียนขอขอบคุณ นายวิจิตร สุพินิจ และนางสาววิยะดา อวิลาสกุล 

ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในการเขียน

เอกสารนี้)–ป๋วย
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๓๒๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ขึ้นในเรว็ๆ นีเ้กีย่วกบัด้านนีอ้อกจะสบัสนอยูสั่กหน่อย
คุณคงจ�าได้ว่า คุณเองที่ยุให้ผมรับหน้าที่นี้ในการเขียนเอกสาร

ให้ Per Jacobsson และบนเตียงที่คุณนอนสิ้นใจนั่นเอง คุณได้แสดง

ความดใีจอย่างมากเมือ่ผมบอกว่าผมตกลงใจรบัเขยีนให้ ผมได้แต่หวงั

ว่าเอกสารนี้คงไม่ท�าให้คุณผิดหวัง

ถ้าผมมเีวลามากกว่านี ้ผมคงได้มส่ีวนร่วมในหนงัสอือนสุรณ์ของ

คณุด้วยข้อเขยีนอกีชิน้หนึง่ เล่าถงึประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างเราทัง้ 

๒ ในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบากระหว่างปี 1๙๕๐–1๙๖๐ เมือ่เรา

ได้ช่วยกนัพยายาม (ด้วยความส�าเร็จบางส่วน) สร้างระเบยีบและความ

เชื่อถือต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทย เอกสารนี้ยังจ�าเป็นอยู่

ไม่ใช่เพราะเหตุทางทฤษฎีหรือปัญหาทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ 

ต่ออนุชนรุ่นหลัง แต่เพราะว่าความพยายามในการสร้างระเบียบ 

ประสิทธิภาพ และความเชื่อถือต่อระบบเศรษฐกิจของเรานั้นเป็นการ

สู้ที่เราต้องท�าไม่หยุดหย่อน ในโลกแห่งความโหดร้ายของเรานี้ สิ่งท่ี

เราเล่าขานสูอ่นชุนอาจช่วยให้เขาเหล่าน้ันรูว่้าควรท�าอะไร หรอืไม่ควร

ท�าอะไร ควรท�าอย่างไร และไม่ควรท�าอย่างไร ในการต่อสู้ของอนุชน

เหล่านัน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ผูร่้วมงานรุน่เยาว์ของเราคงต้องพบ

กบัความผดิหวังอย่างท่ีพวกเราได้พบมาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว ในความ

ตกต�่าสุดขีดเพราะเหตุความล้มเหลว หนุ่มสาวเหล่านั้นอาจเรียนรู้ว่า

จะรักษาอุดมการณ์ไว้ได้อย่างไร ดังที่คุณและผมรวมทั้งเพื่อนๆ ได้ท�า

มาแล้วในอดตี คณุคงหวงัอย่างแน่วแน่ว่า อนชุนของเราจะรกัษาความ

ซื่อสัตย์ ความร่วมแรงร่วมใจ และก�าลังใจในการรับใช้ส่วนรวมอย่าง

แน่วแน่ตลอดไป

ผมยังหวังอยู่เสมอว่าจะมีเวลาได้เขียนเรื่องท�านองนี้

ในระหว่างนั้นคุณคงไม่ชอบใจเท่าไรนักที่ผมเข้าไปพัวพันกับ

การเมืองและงานด้านรัฐธรรมนูญ ครั้งหนึ่งคุณเคยเตือนผมที่ผม
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๓๒๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เกีย่วข้องมากเกนิไปกบัปัญหาความเป็นธรรมของปัจเจกชน ความเป็น

ธรรมของสังคมและเสรภีาพ คณุพดูว่าไม่มคีวามยตุธิรรมชนดิสมบรูณ์

ร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้หรอก และผมก็ตอบคุณว่าก็เพราะอย่างนั้นซิ 

เราถึงต้องใช้ความพยายามเป็น ๒ เท่า เพื่อให้อย่างน้อยที่สุดได้ใกล้

ความยุติธรรมสมบูรณ์ให้มากที่สุด

แน่ละ คุณมีเหตุผลมากทีเดียวในการวิจารณ์เช่นนั้น คุณวิตก

มาก ในเมือ่เวลานัน้มกีารใส่ร้ายป้ายสแีละการกระจายข่าวลอืเพือ่สร้าง

ความเกลียดชังในการพลาดท่าเสียทีของผมทางสังคมและการเมือง 

คุณคงต้องวิตกกังวลหนักขึ้นไปอีกกับเหตุการณ์ในเวลานี้

ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของผมทั้งในและนอกสภานิติบัญญัติ

ระหว่าง ๒ เดือนที่ผ่านมานี้ จริงดังที่คาด ผมมีเรื่องโต้แย้งอยู่เสมอ

ต่อการกลั่นแกล้ง การบิดเบือน แม้กระท่ังการโป้ปดมดเท็จกันซึ่งๆ 

หน้า ถ้าเป็นปฏิปักษ์แบบเปิดเผยตรงไปตรงมา ผมยินดีต้อนรับ แต่

ถ้าเป็นปฏิปักษ์แบบเต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่ ผมก็ได้แต่เศร้าใจ ค�าเรียก

ร้องเพื่อเสรีภาพแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ถูกตราหน้าประหนึ่งว่า

เป็นการคดในข้องอในกระดกู เป็นการหลบเล่ียง ไร้ศีลธรรม และทรยศ 

เสรีภาพทางวิชาการถูกโจมตีว่าเป็นสิทธิที่อันตราย เมื่อเพื่อนๆ และ

ผมสนับสนุนให้มีเสรีภาพในความเชื่อทางการเมือง เราก็ถูกตราหน้า

ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ผู้พร้อมที่จะท�าลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้าย

สุดเมื่อปรปักษ์ของผมสิ้นปัญญาที่จะหาเหตุมาโจมตี ก็หันมาเล่นงาน

เรื่องเชื้อสายที่เป็นจีนของผม ชื่อเป็นจีนของผม แม้กระทั่งเชื้อสาย

ภรรยาของผมก็ไม่ละเว้น

ในการเขยีนถงึเรือ่งนี ้ผมไม่ตัง้ใจจะบ่นให้ใครๆ อย่างน้อยทีส่ดุ

คณุคนหนึง่ละให้รูส้กึเสยีใจแทนผม ผมเพยีงต้องการแสดงความยนิดี

กับคุณ ในความจริงที่ว่าการต่อสู้ของคุณนั้นยุติลงแล้ว เพื่อนๆ และ

ผมต้องรับภาระหนักขึ้นอีกในการต่อสู้ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่
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ก็ตาม ก็ไม่ส�าคัญนัก โดยเฉพาะในเรื่องเสรีภาพ สิ่งที่ส�าคัญกว่าคือ

ความจริงที่ว่าคุณกับผมได้เห็นพ้องต้องกันว่า อุดมการณ์น้ันมีค่าควร

แก่การต่อสู้ แม้มองไม่เห็นชัยชนะ

สันติสุข

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๒๒ สิงหาคม ๒๕1๗

นบัเป็นเกยีรติยศและสทิธพิเิศษอย่างสงูท่ีมโีอกาสเสนอเอกสาร

เกีย่วกบัเรือ่งทีส่�าคญัยิง่ของโลกปัจจบุนั ในระยะสองสามปีทีผ่่านมานี้

เราได้ประสบกับปัญหาวิกฤตซึ่งดูเหมือนไม่รู้จักจบจักสิ้นในระบบการ

เงนิระหว่างประเทศ สิง่ทีค่าดไว้ล่วงหน้าในปลายทศวรรษ 1๙๕๐ นัน้

ได้เกิดขึ้นจริง นั่นคือระบบ Bretton Woods ได้ค่อยๆ สลายตัวไป 

ฉะนั้นเวลานี้ถือได้ว่าเราก�าลังอยู่กันอย่างไม่มีระบบเพื่อคอยควบคุม

ความเป็นไปของระบบการเงินระหว่างประเทศ แม้ว่าการเงินระหว่าง

ประเทศเวลานีไ้ม่ถึงกบัไร้ระเบียบเสยีทเีดยีว อย่างในช่วงก่อนสงคราม 

โลกคร้ังสุดท้าย แต่การก่อร่างสร้างระบบขึ้นใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การควบคุมการเงินระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งจ�าเป็นรีบด่วน

ความพยายามของนานาประเทศในการสร้างระบบการเงนิระหว่าง

ประเทศขึ้นใหม่เพิ่งจะเริ่มเมื่อ ๒ ปีมาน้ี เม่ือกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (International Monetary Fund) ได้ตัง้ “คณะกรรมการ ๒๐” 

(Committee of Twenty) ขึน้เพ่ือศกึษาและท�าข้อเสนอโดยละเอยีดใน

การปฏรูิปการเงนิระหว่างประเทศ อย่างท่ีพวกเราส่วนมากได้ทราบแล้ว 

พอเร่ิมงานศกึษาไปได้สกัพกั เศรษฐกจิโลกกถ็กูกระหน�า่ทัง้จากภาวะ

เงินเฟ้อและวิกฤตการณ์น�า้มัน ความผนัผวนทัง้หลายเหล่านีท้�าให้การ

ปฏรูิปโครงสร้างท้ังหมดส�าหรับระยะยาวต้องหยุดชะงกัไป ดงันัน้จึงต้อง
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ใช้วธิเีลอืกแก้ไขสิง่ทีจ่�าเป็นเร่งด่วนก่อน ต่อเมือ่สถานการณ์ดข้ึีนสกัระยะ

หนึง่แล้วจงึค่อยตกลงกนัส�าหรับมาตรการระยะยาว

ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงขอแยกประเด็นการพิจารณาออกเป็น ๒ 

ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนและระยะยาว ข้าพเจ้าเน้นมากถึงมาตรการที่

จ�าเป็นส�าหรับอนาคตอันใกล้ ด้วยว่าเราก�าลังประสบกับปัญหารุนแรง

ซึ่งควบคุมไม่อยู่และน�าเราไปสู่สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงลงทุกที

๑.�ขั้นตอนที่เร่งด่วน

๑.๑�ภาวะเงินเฟ้อที่แผ่ขยายไปทั่วโลก�

�����และระบบการเงินระหว่างประเทศ
โลกเรานี้เป็นโลกแห่งความสับสนทางเศรษฐกิจและการเงิน 

ความวุน่วายนัน้รุนแรงมากจนยากทีจ่ะหาช่วงไหนในประวตัศิาสตร์ยคุ

ปัจจุบันมาเทียบได้ ในบรรดาปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ของโลก ปัญหาที่

อยูใ่นใจของประชาชนมากท่ีสดุทัง้ประชาชนทัว่ไปและผูว้างนโยบายคือ

ปัญหาเงินเฟ้อกับพลังงาน และเมื่อเร็วๆ นี้อาการของโรคเศรษฐกิจ

ตกต�่าก็ปรากฏร�าไร ซึ่งท�าให้เศรษฐกิจโลกที่ยุ่งเหยิงอยู่แล้วกลับทรุด

หนักลงไปอีก

ภาวะเงนิเฟ้อท่ีแผ่ขยายไปท่ัวโลกได้กระทบกระเทอืนการด�าเนนิ

ชวีติของประชาชนทุกด้าน ท้ังทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง สร้าง

ความตึงเครียด หันเหการกระจายรายได้ และท�าลายความสัมพันธ์

ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ส�าหรับในถ่ินที่ยากจนของโลก ภาวะ

เงนิเฟ้อได้ท�าลายความมุ่งม่ันในการพฒันาประเทศชาตอิย่างมาก ภาวะ

เงินเฟ้อจึงเสมือนเป็นตัวกัดกร่อนเสถียรภาพของสังคมแบบซ่อนเร้น 

ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อนั้นมีมากสุดจะพรรณนา การแก้ไขภาวะ

เงินเฟ้อจึงเป็นสิง่รบีด่วนทีส่ดุ ไม่ใช่เรือ่งน่าภมูใิจสกันดิเลยว่าบดันีโ้ลก
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ได้ประสบอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวเลขขึ้นหลักสองเป็นครั้งแรกในประวัติ- 

ศาสตร์ยุคปัจจุบัน ประเทศส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีพ่ฒันา

แล้วยังไม่เคยมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมากถึงขนาดนี้มาก่อน

ภาวะเงนิเฟ้อเป็นสาเหตุใหญ่ทีก่่อให้เกดิความผนัผวนและความ

ไม่แน่นอนในระบบการเงินระหว่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง

เช่นนี้ นอกจากเป็นตัวกระท�าให้ระบบ Bretton Woods สลายตัวไป

แล้วยังสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดเงินตราระหว่างประเทศอีกด้วย 

และทัง้ ๒ ประการนีท้�าให้ประเทศทีพ่ฒันาแล้วไม่อาจรกัษาอตัราแลก

เปลี่ยนไว้ได้ การลอยตัวกลายเป็นลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้

มใิช่อืน่ใด แต่เป็นเพราะความจ�าเป็นบงัคบั อย่างไรกต็าม ความจ�าเป็น

นีไ้ม่ควรใช้เป็นข้ออ้างเพือ่ให้มกีารลอยตวัแบบไม่มรีะบบเช่นนีต้ลอดไป 

หากภาวะเงินเฟ้อซึ่งก�าลังแพร่ขยายลุกลามอยู่เวลานี้กลายเป็นปัญหา

แก้ไม่ตกของประเทศทัง้หลายแล้ว การฟ้ืนตวัคนืสูเ่สถยีรภาพของอตัรา

แลกเปลี่ยนคงจะหวังไม่ได้มากนัก นี่กล่าวอย่างเบาที่สุด เนื่องจาก

เสถียรภาพเป็นเป้าหมายสูงสุด ชุมชนระหว่างประเทศจึงต้องมีความ

รับผิดชอบร่วมกันอย่างส�าคัญในการแก้ปัญหาเร่งด่วนนี้ อันดับแรก

เป็นความเร่งด่วนทั้งในแง่เวลาและความส�าคัญคือการท�าให้อัตรา

เงินเฟ้อลดลงมาสู่ระดับที่ควบคุมได้ ระบบการเงินระหว่างประเทศที่

ปฏิรูปนี้ก็จะฉายให้เห็นแสงสว่างได้ และหวังว่าระบบที่ปรับปรุงใหม่นี้

คงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกในอนาคต

เงนิเฟ้อเป็นเรือ่งน�าสมยัมาหลายปีแล้ว เป็นหวัข้อทีเ่กอืบจะเรยีก

ได้ว่าเป่ือยยุย่เพราะว่าพดูกนัซ�า้ซากนบัครัง้ไม่ถ้วน ในการบรรยายของ

มูลนิธิ Per Jacobsson เมื่อปีกลาย ท่านคงจ�าได้ว่า Mr. Emminger 

ได้กล่าวถึงระบบการเงินระหว่างประเทศอย่างละเอียดลออทุกแง่ทุก

มุม ข้าพเจ้าเชื่อว่าค�าบรรยายของท่านผู้นี้ยังคงสดใสอยู่ในใจของพวก

เรา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่กล่าวถึงปัญหานี้ในรายละเอียดอีก แต่จะ
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พิจารณาเฉพาะประเด็นที่เป็นหลักพื้นฐาน

ท่านคงเห็นพ้องต้องกับข้าพเจ้าว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของประเทศส่วนใหญ่ส�าหรับภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเวลานี้ เพราะ

นโยบายของประเทศเหล่านี้ซึ่งมุ่งแต่ประโยชน์ภายในประเทศของตน

จนลมืผลสะท้อนกลบัจากประเทศภายนอก ระบบ Bretton Woods ได้

มส่ีวนก่อให้เกดิภาวะนี ้กล่าวคอืไม่แต่เพยีงปล่อยให้ประเทศส่วนใหญ่

ละเลยหลกัการทางเศรษฐกจิทีด่จีนกลายเป็นเหตใุห้ยกัษ์เงนิเฟ้อหลดุ

จากกรงขัง หากยังอ�านวยความสะดวกให้กับยักษ์เงินเฟ้อตนนี้เที่ยว

เพ่นพ่านอาละวาดไปทั่วทุกแห่ง หลายประเทศจ�าเป็นต้องให้เงินตรา

ของตนลอยตวั หรอืมฉิะนัน้กใ็ช้วธิปีรบัอตัราแลกเปลีย่นทางการบ่อยๆ 

เพื่อหนีผลกระทบของเงินเฟ้อ คงจ�ากันได้ว่า Mr. Emminger ได้ชี้ให้

เหน็ว่า ระบบ Bretton Woods ในตวัมนัเองสร้างแรงกดดนัจากเงนิเฟ้อ

โดยตรง วกิฤตการณ์พลงังานทีเ่กดิขึน้อย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ได้ช่วยซ�า้เตมิ

ปัญหาให้ทรุดหนกัยิง่ขึน้ และเพิม่ความกดดนัต่อภาวะการเงนิระหว่าง

ประเทศ ถ้าปัญหาพลังงานไม่ทุเลาลงและภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้ึนกว่า

นี้ ก็คงยากที่เงินเฟ้อจะบรรเทาลง และยากที่การเงินระหว่างประเทศ

จะกลับฟื้นคืนสู่เสถียรภาพอีกครั้ง

นี่มิใช่สถานที่ที่จะมาสอนศีลธรรมความประพฤติให้แก่รัฐบาล

มหาอ�านาจในโลกเกีย่วกบัสังคมและการเมือง แต่เราต้องยอมรบัว่าการ

กระท�าของรฐับาลด้านสงัคมและการเมืองมกัส่งผลกระทบถงึเศรษฐกจิ

และการเงินด้วย การละเลยการพัฒนาด้านเกษตรโดยเฉพาะอาหาร

ท�าให้ราคาธัญพืชประเภทอาหารและเนื้อสัตว์พุ่งสูงลิ่ว จริงอยู่ความ

ผันผวนของดนิฟ้าอากาศมส่ีวนท�าให้ราคาอาหารสงูขึน้ แต่การกระท�า

ของมนษุย์ในการสร้างสงครามไม่หยดุหย่อนทัว่ไปทกุแห่งบนพ้ืนโลกได้

สร้างความเสยีหายต่อการผลติอาหารและการกระจายแบ่งปัน แม้ทกุวนั

นีก้ย็งัเป็นเช่นนีอ้ยู ่นอกจากนีท่ี้ซ่ึงการผลติอาหารได้ผลด ีแต่ระบบการ
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อดุหนุนจนุเจือแบบผดิๆ รวมท้ังการแบ่งสรรแบบประสานผลประโยชน์

ท�าให้อาหารจ�านวนมากถูกกนัให้พ้นไปจากผูบ้รโิภคท่ีอดอยาก ปรากฏ- 

การณ์แห่งการหามาได้ยาก (Scarcity) จงึเกิดขึน้ทัว่ไป พร้อมกับราคา

อาหารสงูขึน้แม้ในประเทศท่ีผลติได้มาก ปรากฏการณ์นีแ้ปลกและไม่ใช่

เรือ่งใหม่ แต่เรากไ็ม่ยอมเรียนรู้ความผดิพลาดจากอดีตอยูน่ัน่เอง

ประเทศอุตสาหกรรมได้ต่อสู้กับปัญหาค่าจ้าง–ราคา ซึ่งมักจะ

แบ่งเป็นขัน้ตอนตามสภาวะทางการเมอืงทีเ่อือ้อ�านวย น่ีกม็ใิช่เรือ่งอืน่

ไกลมากไปกว่าความขัดแย้งที่ยังแก้ไม่ตกระหว่างทุนกับแรงงาน ฝ่าย

แรงงานได้ร้องขอความยตุธิรรมทางสงัคม ความทดัเทยีมทางรายได้และ

การจ้างงานเตม็ที ่ข้างฝ่ายทนุกอ้็างว่าเสถยีรภาพทางราคาและประโยชน์

แท้จริงของชาติเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจะให้จ่ายค่าจ้างสูงเกินผลิตภาพ (Pro- 

ductivity) จากข้อโต้แย้งของทั้ง ๒ ฝ่าย รัฐบาลได้พยายามใช้วิธีแก้

ปัญหาแบบผสมน�้ากับน�้ามันให้เข้ากันเพ่ือเอาใจทั้ง ๒ ฝ่ายและเพื่อ

สถานภาพของรัฐบาลเอง แทนทีจ่ะสบืสาวไปให้ถงึต้นตอของปัญหาซึง่

ได้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศชาติ อย่างน้อยที่สุดคือ

การปฏิรูปการคลังและสังคม พวกนี้กลับใช้วิธีผิดๆ ในการยับยั้งภาวะ

เงินเฟ้อที่ห้อเหยียด อันได้แก่ มาตรการการเงินซึ่งเป็นการมอบภาระ

เกินก�าลังของมาตรการนี้ เราจึงได้เห็นการบีบตัวทางการเงินทุกแห่ง

หน อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ท�าให้โครงสร้างอัตรา

ดอกเบี้ยและการเงินปั่นป่วนถึงขีดสุด

แม้หวังกนัว่าอัตราเงนิเฟ้ออาจลดลงในช่วงหลงัของปีนีแ้ละปีหน้า 

เพราะผลกระทบของการข้ึนราคาน�า้มนัและสนิค้าอืน่ๆ เริม่อยูตั่ว แต่

กค็าดว่าอตัราเงนิเฟ้อคงยงัไม่ลดลง เพราะผลจากการสะท้อนกลบัของ

การข้ึนราคาและค่าจ้าง ซึง่เกดิจากการต่อสู้ของประชาชนกลุม่ต่างๆ เพือ่

คงไว้ซึง่ระดบัรายได้แท้จริง บางทีระดบัราคาอาจจะไร้เสถยีรภาพไปอกี

นาน เมือ่ดจูากรายงานเรว็ๆ นีว่้าผลผลติเกษตรของสหรฐัอเมรกิาต�า่
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๓๓๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กว่าทีค่าดไว้ และราคาสนิค้าเกษตรได้ขยบัสงูขึน้ขนานใหญ่ ในภาวการณ์

เช่นนีเ้ราต้องการนโยบายบางอย่างซึง่มคีวามละเอยีดรอบคอบ แต่กห็วงั

ได้น้อยมากว่านโยบายท่ีรอบคอบเช่นนี้จะมีใครน�ามาปฏิบัติ อย่างไร

ก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรมีจ�ากัด ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่อัตราการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิซึง่สงูมากในระยะ ๒–๓ ปีทีผ่่านมาจะสงูต่อไปโดย

ไม่ท�าให้เกดิภาวะเงนิเฟ้อต่อไปอย่างรนุแรง ประเทศส่วนใหญ่ต่างมหีน้า

ที่ต้องรับผิดชอบจัดการกับบ้านเมืองของตนให้มีระเบียบโดยเร็วที่สุด 

ความสมัพนัธ์กนัมากขึน้ระหว่างประเทศต่างๆ เป็นเงือ่นไขว่า ประเทศ

ที่มั่นคงกว่าโดยเฉพาะสหรัฐฯ ต้องเป็นแบบอย่างในการพยายามแก้

ปัญหาเงนิเฟ้อ เพือ่ว่าประเทศอืน่ๆ จะได้อาศยับรรยากาศทีด่ขีึน้ในการ

แก้ปัญหาของตนเองบ้าง เพราะสิง่แวดล้อมขณะนีช้ีช้ดัว่าเป็นไปได้ยาก

ทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่จะพาตวัเองให้พ้นภาวะเงนิเฟ้อไปได้โดยล�าพงั

ด้วยเหตุนี้ประเทศส่วนมากจึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงใน

การแก้ปัญหาเงินเฟ้อของตน และยิ่งต้องพยายามมากขึ้นในการแก้

ปัญหาร่วมกนัระหว่างประเทศ ในภาวการณ์ปัจจบุนัการท�างานเพือ่แก้

ปัญหาร่วมกันเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง 

อตัราแลกเปลีย่น การรเิริม่ของประเทศตลาดร่วมยโุรปเมือ่ปีกลาย ซึง่

ดงึการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิมาไว้รวมกนัเพือ่แก้ปัญหาเงนิเฟ้อนัน้ นบั

เป็นสิ่งที่น่ายินดี การร่วมมือเพื่อควบคุมค่าจ้าง–ราคาในระดับกว้าง ก็

เป็นตัวอย่างที่ดีอีกกรณีหนึ่ง วิธีการร่วมมือแบบนี้น่าจะมีผลดีทาง

จิตวิทยาต่อการคาดหวังของประชาชน

ระบบการเงนิระหว่างประเทศทีจ่ะสร้างขึน้ใหม่จะต้องมมีาตรการ

ควบคุมเพื่อลดการแพร่ขยายของเงินเฟ้อ ตามที่ข้าพเจ้าคิดไว้ในใจ 

ระบบในอนาคตจะต้องมสีดัส่วนรบักนัและรดักุมมากขึน้ ปล่อยตามใจ

น้อยลง ส�าหรบัประเทศทีเ่ป็นเจ้าของเงนิตราสกลุหลกั ควรห้ามประเทศ

เหล่านีใ้ช้วธิพิีมพ์ธนบัตรเพิม่เพือ่จุนการขาดดลุอย่างชนดิไม่มขีอบเขต 
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๓๓1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

อย่างไรกต็าม แม้เราจะวางระบบนีไ้ด้ส�าเรจ็ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะ

หมดความยุ่งยากในเร่ืองเงนิเฟ้อ เพราะเงินเฟ้อเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และขึ้นอยู่กับ

ความตั้งใจแน่วแน่ในการแก้ปัญหานี้

๑.๒�การใช้วิธีลอยตัวอย่างกว้างขวาง�และการขยาย�

�����ขอบเขตความร่วมมือระหว่างประเทศ
หลงัจากน�าข้อตกลง Smithsonian เก่ียวกับสภาพความเป็นจริง

ของเงนิตราสกลุหลกั รวมทัง้การขึน้ราคาทองค�าทางการจากทรอยเอานซ์ 

ละ ๓๕ เหรียญมาเป็น ๓๘ เหรียญสหรัฐ ก็มีช่วงเวลาสั้นๆ ที่ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราได้คลี่คลายในทางดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การก�าหนด

ค่าเงินให้ตรงกับความเป็นจริง (Realignment) ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา

ดุลการช�าระเงินขาดดุลดังที่หวัง แท้จริงดุลการช�าระเงินของสหรัฐฯ 

และองักฤษยงัคงมสีภาพน่าวติก ขณะเดยีวกนัเยอรมนแีละญีปุ่น่ยงัคง

เกินดุลต่อไป เนื่องจากปัญหาการขาดดุลและการไหลออกของเงินทุน

ท�าให้ปอนด์สเตอร์ลิงต้องมีการลอยตัวในกลางปี ๑๙๗๒ ในเดือน

มกราคม ๑๙๗๓ อิตาลีแยกมาใช้ตลาดเงินตราต่างประเทศของตน

ต่างหาก การลอยตวัสงูขึน้อย่างกะทนัหนัของเงนิฟรงัก์สวสิ ยิง่กว่านัน้

สหรัฐฯ ลดค่าเงินดอลลาร์ลงอีกร้อยละสิบ เนื่องจากเงินทุนไหลออก

จากสหรัฐฯ ครั้งมโหฬาร ทั้งหมดนี้ท�าให้เงินลีร์อิตาลีต้องลอยตัวบ้าง

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๑๙๗๓ ติดตามด้วยเงินเยนลอยตัว เป็นอันว่า

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็ถึงกาลอวสานในเดือนมีนาคม ๑๙๗๓ 

เมือ่ประเทศสมาชกิตลาดร่วมยโุรป (ยกเว้นอติาลทีีล่อยตวัค่าเงนิแล้ว) 

ทุกประเทศรวมทั้งนอร์เวย์และสวีเดนต่างลอยตัวค่าเงินไปตามกัน ใน

ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๑๙๗๓ สหรัฐฯ ลดค่าเงินต่อไป 

ขณะเดยีวกนัเงนิตราของ “กลุม่ ๑๐ ประเทศ” กล็อยตวัสงูขึน้เพือ่ให้อยู่
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๓๓๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ในช่วง ๒% ของอตัราแลกเปลีย่น มหีลายประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา 

องักฤษ ตลาดร่วมยโุรป และญีปุ่น่เริม่แทรกแซงตลาด ท�าให้อตัราแลก

เปลี่ยนมีเสถียรภาพขึ้นบ้าง และเงินดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มค่าขึ้นบ้าง 

อย่างไรก็ตาม ในต้นปี ๑๙๗๔ ก็มีเหตุวุ่นวายด้านอัตราแลกเปลี่ยน

อีกครั้งหนึ่งเพราะกลัวกันว่าจะเกิดน�้ามันขาดแคลน ในเดือนมกราคม

เงินฟรังก์ฝรั่งเศสก็แยกตัวออกมาใช้ค่าลอยตัวตามล�าพังอย่างเต็มที่

โดยที่คาดว่าจะเกิดเงินเฟ้อและดุลการช�าระเงินจะผันผวนมาก

ขึ้นอีก การลอยตัวค่าเงินจึงมีต่อไปอย่างไม่มีก�าหนด การลอยตัวดู

เหมาะสมกับภาวการณ์ที่เป็นอยู่ คือช่วยให้ประเทศที่ขาดดุลเพราะ

น�า้มนัไม่จ�าเป็นต้องใช้นโยบายควบคมุการสัง่เข้าในการรกัษาอตัราแลก

เปลี่ยนตลาดให้ใกล้อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (Par Value) นอกจาก

ยกเลิกมาตรการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว 

การลอยตัวยังป้องกันการสูญเสียหรือการเพิ่มส�ารอง อันจะกระทบ

กระเทือนเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

พิจารณาโดยผิวเผินจะเห็นว่า การลอยตัวทั่วไปไม่มีผลร้ายต่อ

การค้าเพราะผูค้้าสามารถปรับเข้ากบัความผนัผวนทีเ่พิม่ขึน้ ในระหว่าง

ปี 1๙๗๒–1๙๗๓ ซึง่มกีารลอยตวัทัว่ไปนัน้ ปรมิาณการค้าและสนิค้า

ก็เพิ่มขึ้นเป็นปกติดี มูลค่ารวมของการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 1๗ และ ๓๔ ในขณะที่ปริมาณรวมของการค้าระหว่าง

ประเทศเพิม่ข้ึนร้อยละ ๙ และ 11 ในช่วงเวลาเดียวกนั อย่างไรกต็าม

มลูค่าเฉลีย่ต่อหน่วยของสนิค้าในปี 1๙๗๓ เพิม่สงูมากถงึร้อยละ ๒1 

เมือ่เทยีบกบัร้อยละ ๔ ในช่วงปี 1๙๖๘–1๙๗๒ ทัง้นีส่้วนหนึง่มาจาก

การลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งก�าไรในตลาด

ผลิตผล ปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นส่วนมากตกอยู่กับ

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในกรณีของประเทศด้อยพัฒนาปริมาณของ

สินค้าเข้าและสินค้าออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เท่ากันทั้ง ๒ รายการในปี 
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1๙๗๓ เมื่อเทียบกับสินค้าเข้าและสินค้าออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1๔ และ 

๕ ตามล�าดบั ในปี 1๙๗๒ ดังนัน้จงึกล่าวไม่ได้เตม็ปากว่า การลอยตวั

ในปัจจบุนัไม่มผีลร้ายต่อการขยายตัวของการค้า อย่างน้อยในกรณขีอง

ประเทศด้อยพัฒนานั้นยังน่าสงสัยอยู่

ในอกีด้านหนึง่ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได้เพิม่ความ

กดดันต่อภาวะเงินเฟ้อ โดยที่พ่อค้าและนักลงทุนจ�าเป็นต้องค�านึงถึง 

ภาวการณ์เสีย่งเนือ่งจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาไม่แน่นอน ดงันัน้

การลงทนุในระยะปานกลางและระยะยาวรวมทัง้แผนการผลติจงึได้รบั

ความกระเทือน ผลจากการลอยตวันีม้อียูท่ัว่ไป แต่ส�าหรบัประเทศด้อย

พฒันาโดยเฉพาะซึง่มสี�ารองระหว่างประเทศอนัจ�ากดั และต้องพึง่พา

สนิค้าประเภททนุสัง่เข้าและการลงทนุจากต่างประเทศจะยิง่กระทบมาก 

ดงันัน้ความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลีย่นจึงมแีนวโน้มว่าจะมผีลร้าย

ต่อการพัฒนาและภาระเงนิกูต่้างประเทศของประเทศด้อยพฒันา

การลอยตัวของเงินตราประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีผล 

กระทบต่อดลุการช�าระเงนิและการแลกเปลีย่นเงนิตราของประเทศด้อย

พัฒนา ซึ่งผูกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของตนไว้กับเงินตราสกุลหลัก

ท่ีลอยตวั แม้ว่าประเทศด้อยพฒันาบางประเทศได้เปลีย่นไปองิเงนิตรา

สกุลอ่ืน แต่ก็มีทางเลือกไม่มากนักเนื่องจากความผูกพันกันมานาน 

อีกทั้งวิถีการค้าบังคับอยู่ ดังเช่นกรณีของไทย เราใช้ดอลลาร์เป็นเงิน

ตราส�ารองและค่าเงินบาทก็ยังขึ้นลงตามค่าเงินตราสกุลนี้

สรุปแล้วผลกระทบของการลอยตวัไม่ควรจะดเูพยีงระยะสัน้ แต่

ควรจะพจิารณาผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกจิและลูท่างการค้า

ของโลกในระยะยาวด้วย แม้ขณะนี้การลอยตัวจะเข้ากันได้กับภาวะ

ปัจจุบัน แต่การกลับไปอยู่ในระบบท่ีมีเสถียรภาพซึ่งมีกลไกปรับตัวที่

มีประสิทธิภาพคงจะดีกว่ามาก ในแง่การค้าของโลกและการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ
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ในขณะเดยีวกนั การร่วมมอืระหว่างประเทศมคีวามส�าคญัยิง่ใน

การสร้างระเบยีบด้านอตัราแลกเปลีย่น และลดผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ของโลกอันเกิดจากความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเห็นได้ชัดว่า 

ปัญหาดลุการช�าระเงนิไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการแข่งขนัลดค่าเงนิ หรอืด้วย

การจ�ากดัการค้าและการเงนิอย่างเข้มงวด ก่อนหน้านีป้ระเทศสมาชกิ 

IMF ได้เสนอให้ใช้วิธีควบคุมการค้าแบบสมัครใจ IMF ยังได้อ�านวย

ความสะดวกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินจากประเทศผู้ค้าน�้ามันไปยัง

ประเทศทีข่าดดลุเพราะน�า้มนั แม้ว่าในปี ๑๙๗๔ จะเคลือ่นย้ายเงนิดงั

กล่าวได้ ๓ พันล้าน SDR แต่เมื่อเทียบกับการขาดดุลทั้งหมดของ

ประเทศผูส้ัง่น�า้มนัซึง่มากกว่า ๖๐ พนัล้าน SDR ในปี ๑๙๗๔ กน็บั

ว่าน้อยมาก ในขณะทีป่ระเทศอตุสาหกรรมและประเทศด้อยพฒันาไม่

น่าจะมปัีญหายุง่ยากในการกูเ้งนิ แต่ปัญหากย็งัมอียูเ่กีย่วกบัระยะการ

กูแ้ละแหล่งให้กู ้เพือ่ป้องกนัความยุง่ยากในตลาดเงนิ ประเทศขาดดลุ

ควรหาทางเพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว มผีูเ้สนอให้จดัตัง้ธนาคารเพือ่การหกั

บญัชรีะหว่างประเทศ (Bank of International Settlement) เพื่อรับ

หน้าทีน่ีโ้ดยเฉพาะ เพือ่ว่าจะได้มสีนิเชือ่อย่างเพียงพอส�าหรบัประเทศ

ที่ไม่อาจเข้าตลาดเงิน

เพ่ือมิให้มีการแข่งขันกันลอยตัวชนิดที่ท�าให้อัตราแลกเปลี่ยน

ลดต�า่ลงเร่ือยๆ และส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเงนิตราให้มรีะเบยีบ IMF 

ได้จัดท�าค�าแนะน�าเกี่ยวกับการลอยตัว โดยให้สมาชิก “ร่วมมือกับ

กองทุนเพื่อส่งเสริมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพ เพื่อรักษาอัตรา

แลกเปลีย่น และเพือ่หลกีเลีย่งการแข่งกนัเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่น” ใน

คู่มือ I-2 ได้อนญุาตให้ประเทศสมาชกิแทรกแซงตลาดเงนิเพือ่ลดการ

ผันแปรให้ต�า่ลง ขณะเดยีวกนักห้็าม “การแทรกแซงชนดิเกินขอบเขต” 

(Aggressive Intervention) เช่น การกดค่าเงินในเวลาที่ค่าของเงิน

ก�าลงัลดลง หรอืการป่ันให้ค่าของเงนิสงูขึน้ในเวลาทีค่่าเงนิมท่ีาทสีงูขึน้ 
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ข้อแนะน�าที ่๓ สนบัสนนุให้สมาชกิแทรกแซงอย่างแข่งขนัเพือ่ให้อตัรา

แลกเปลีย่นเข้าใกล้เป้า (Target Zones) ซ่ึงก�าหนดข้ึนโดยปรกึษาหารอื

กับ IMF ในค�าแนะน�าข้อที่ ๔ IMF อาจเป็นฝ่ายแนะน�าเกี่ยวกับเป้า

หมายของส�ารองระยะปานกลางเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวโน้มและความ

จ�าเป็นของโลก และอาจสนับสนุนให้สมาชิกแทรกแซงมากๆ เพื่อให้

ส�ารองขยบัเข้าใกล้เป้าหมายทีต่กลงกัน ค�าแนะน�าข้อที ่๕ และ ๖ ระบุ

ว่าประเทศที่ลอยค่าเงินควรผ่อนคลายมาตรการจ�ากัดการค้าและการ

แลกเปลี่ยนเงิน ควรค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกอื่นบ้าง โดยเฉพาะ

ประเทศเจ้าของเงินตราซึ่งถูกใช้ในการแทรกแซง

ค�าแนะน�าข้างต้นควรจะสามารถช่วยป้องกนัการแพร่ขยายของ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และส่งเสริมอัตราแลกเปลี่ยนที่

สอดคล้องกบัเป้าหมายด้านดลุการช�าระเงนิ อย่างไรกต็าม ข้อแนะน�า

เหล่านีจ้ะเพยีงพอหรอืไม่ยงัไม่ทราบแน่ชดั เพราะยงัมไิด้บงัคบัใช้อย่าง

เป็นทางการ เหตท่ีุยงัไม่ได้ใช้กเ็พราะการลอยตัวไม่ได้ถกูระบวุ่าเป็นการ

ผิดกฎของกองทุน ต่อเม่ือได้แก้ไขกฎบัตรข้อบังคับของกองทุนแล้ว 

สมาชกิจงึจะมอี�านาจลอยตวัในสถานการณ์พเิศษหลงัจากได้ขออนมุตัิ

จากกองทนุแล้ว และต้องปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ของกองทนุโดยเคร่งครดั 

นอกจากนี้การสนับสนุนให้สมาชิกของกองทุนเข้าแทรกแซงเพ่ือลด

ความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น สมาชกิควรขออนญุาตจากกองทนุ

ก่อนจะเข้าแทรกแซงอย่างเข้มงวด เวลานีว้ธีิการพจิารณาและการปฏิบติั

เพือ่ควบคมุอัตราแลกเปลีย่นเข้าใกล้เป้านัน้ยงัมไิด้ตกลงกันแน่นอน ใน

เรื่องนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ากองทุนไม่ควรใช้เป้าหมายส�ารองเป็นเครื่องชี้

อตัโนมตัใินการตดัสนิการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น ปัญหาเรือ่งนี้

ควรให้มคีวามยดืหยุน่บ้าง ประการสดุท้าย การเลอืกนโยบายแทรกแซง

นอกเหนือจากปฏิบัติการอะลุ้มอล่วยนั้นควรปล่อยให้เป็นเรื่องของ

แต่ละประเทศ
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โดยสรุป ควรมีการลอยตัวระบุไว้ในกฎบัตร และกองทุนควร

ควบคมุใกล้ชดิมากขึน้เพือ่ป้องกนัความไร้ระเบยีบของอตัราแลกเปลีย่น

และป้องกันนโยบายแทรกแซงที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมุ่งจ�ากัดการค้าอัน

เป็นการผลักความยุ ่งยากไปให้ประเทศอื่น การจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพในการลอยตวัการเงนิอาจน�าไปสูร่ะบบทีม่เีสถยีรภาพซึง่

มีอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวได้

๑.๓�การพัฒนาเร็วๆ�นี้�และการด�าเนินงานช่วงหัวเลี้ยว�

�����หัวต่อเพื่อสภาพคล่องของโลก
ปริมาณส�ารองระหว่างประเทศซ่ึงเพิ่มค่อนข้างสม�่าเสมอใน

อัตราร้อยละ ๒ ต่อปี นับจากปี 1๙๕๔–1๙๖๙ กลับกลายเป็นเพิ่ม

พรวดพราดถึงร้อยละ ๒๒, ๓๒ และ 1๙ ในปี 1๙๗๐ 1๙๗1 และ 

1๙๗๒ ตามล�าดับ ปริมาณส�ารองระหว่างประเทศทั้งหมดในปลายปี 

1๙๗๒ เท่ากับ 1๔๔ พันล้าน SDR เมื่อเทียบกับ ๗๖ พันล้าน SDR 

ในปี 1๙1๙ ส่วนทีเ่พิม่ขึน้เกอืบทัง้หมดมาจากการเพิม่ส�ารองเงนิตรา

ต่างประเทศของทางการซ่ึงเพิม่ข้ึนเป็น ๓ เท่าภายในเวลา ๓ ปี เฉพาะ

ในปี 1๘๗๓ ส�ารองของโลกเพิม่ขึน้ร้อยละ 1๕ หรอืเพิม่ขึน้เป็น 1๕๒ 

พนัล้าน SDR ทัง้นีเ้พราะราคาทองค�าทางการสงูข้ึนและการเพิม่ค่าเงนิ

ตราสกุลหลัก

ส่วนประกอบของส�ารองในปี ๑๙๗๓ มีดังนี้ เงินตราต่าง

ประเทศร้อยละ ๖๖ ทองค�าร้อยละ ๒๔ SDR ร้อยละ ๖ และส�ารอง

ส่วนที่สมาชิกฝากไว้กับ IMF ร้อยละ ๔

ประเทศอุตสาหกรรมรวมกันถือส�ารองร้อยละ ๖๗ ของส�ารอง

ทั้งหมดของโลก ประเทศด้อยพัฒนาถือส�ารอง ๓๗ พันล้าน SDR ใน

จ�านวนนี้ ๑ ใน ๓ เป็นของประเทศผู้ผลิตน�้ามัน ถ้าหักส�ารองของ

ประเทศผู้ผลิตน�้ามัน ส�ารองของประเทศด้อยพัฒนาจะมีเพียงร้อยละ 
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๑๓ ของส�ารองทั้งหมดของโลก วิกฤตการณ์น�้ามันในปลายปี ๑๙๗๓ 

คงจะกระทบถึงการกระจายการถือส�ารองระหว่างประเทศที่กล่าวนี้ 

ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเกินดุลมาตลอดคงจะสูญเสียส�ารองเช่นเดียว

กับประเทศด้อยพัฒนาสั่งน�้ามันเข้า

ขนาดของส�ารองทีเ่หมาะสมนัน้ตามปกตขิึน้อยูใ่นความต้องการ

สัง่เข้า ปรมิาณเงนิภายในประเทศ ฐานะดลุการช�าระเงนิ และนโยบาย

ส�ารอง นโยบายการค้า ข้อจ�ากดัด้านแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ความต้องการบรโิภคภายในประเทศ สนิเชือ่เพือ่ดลุการช�าระเงนิ และ

เงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ พิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันคาด

ว่าการค้าของโลกจะขยายตวัต่อไปตามปกตแิละคาดว่าสภาพคล่องของ

โลกจะมมีากเกนิความจ�าเป็นราว ๒๐–๓๐ พนัล้าน SDR ในปี ๑๙๗๒ 

IMF จงึได้ตดัสนิใจยบัยัง้การจดัสรร SDR ส�าหรบัปี ๑๙๗๒ และ ๑๙๗๔

อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องของโลกสูงเกินต้องการมิได้หมาย 

ความว่าสภาพคล่องของทุกประเทศจะมากเกินต้องการตามไปด้วย 

บางประเทศยงัคงมปัีญหาขาดสภาพคล่อง ยิง่กว่านัน้ประเทศทัง้หลาย

ให้ความสนใจต่อการขยายตัวของการค้าและความต้องการส�ารองใน

อดีตมากเกินไป ขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับการขยายตัวและเป้า

หมายส�ารองระยะยาวน้อยเกินไป

วิกฤตการณ์น�้ามันในปี 1๙๗๓ ไม่เพียงแต่กระทบกระเทือน

แบบแผนการกระจายของส�ารอง (Reserve Distribution) เท่านั้น แต่

ยังลดความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดจากส�ารองจ�านวนมากถูกท้ิงไว้

เฉยๆ ท้ังนีเ้พราะประเทศอตุสาหกรรมได้สะสมดอลลาร์ส�ารองซึง่แลก

เป็นทองค�าทางการไม่ได้ไว้เป็นจ�านวนมาก และเนื่องจากประเทศส่ง

น�้ามันออกยอมถือแต่เงินตราซึ่งแลกเปลี่ยนในตลาดได้ ขณะนี้ปัญหา

เร่งด่วนคือท�าอย่างไรจึงจะน�าเงินจากการขายน�้ามันไปให้ประเทศขาด

ดุลเพราะสั่งน�้ามันได้ยืมใช้ ปัญหาสภาพคล่องของจ�านวนเงินตราต่าง
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ประเทศในมือผู้ส่งน�้ามันออก ในที่สุดแล้วจะต้องมีการด�าเนินงานเพื่อ

สร้างเสถียรภาพของตลาดเงินยูโร (Euromoney market) การเจรจา

ขอกู้แบบตัวต่อตัวระหว่างประเทศผู้ส่งน�้ามันออก ขณะเดียวกัน IMF 

ควรจะให้มี “สิ่งซึ่งใช้ทดแทน” (Substitution Facility) เพื่อว่าจะได้มี

ทางเปลีย่นส�ารองทีเ่ป็นเงนิตรามาเป็น SDR ได้ การเปลีย่นแปลงชนดิ

ของส�ารองควรถือตามความสมัครใจ

ในแง่ปัญหาสภาพคล่องปัจจุบันที่ประเทศผู้สั่งน�้ามันเข้าก�าลัง

ประสบอยู ่ปัญหาเร่งด่วนคอืการใช้ทองค�ากนัทัว่ไป ในประเดน็นี ้“กลุม่

ประเทศทั้ง ๑๐” ตกลงใช้ทองค�าตามราคาตลาดค�้าประกันการกู้ยืม

ของธนาคารกลางตั้งแต่มิถุนายนศกนี้ โดยที่วิธีการนี้ขัดกับกฎของ 

IMF ที่มีอยู่ซึ่งก�าหนดให้ซื้อขายทองค�าตามราคาทางการ จึงขอเสนอ

ทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาทองค�า

(1) ยังคงให้ทองค�ามีราคาทางการ และให้เจ้าหน้าที่ทางการ

เงินขายทองค�าในตลาด

(๒) ยกเลิกราคาทางการของทองค�า และยอมให้เจ้าหน้าท่ี

ทางการเงินขายทองค�าระหว่างธนาคารกลางต่างๆ หรือขายให้ IMF 

ณ ราคาตลาด และอนุญาตให้ขาย (แต่ไม่ให้ซื้อ) ทองค�าในตลาด

(๓) เช่นเดียวกับข้อ (๒) แต่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่การเงินซื้อ

ทองค�าในตลาด

(๔) จัดตั้งบัญชีทองค�าทดแทนใน IMF เพื่อแลกทองค�าส�ารอง

เป็น SDR ตามราคาตลาด และให้ IMF ขายทองค�าในตลาดเป็นครัง้คราว

การเพิม่ราคาทางการของทองค�าโดยตรงปกตเิป็นวธิทีีไ่ม่ยอมรบั

กนั เพราะอาจขดัขวางเป้าหมายระยะยาวทีม่ใิห้ทองค�าหวนกลบัมาเป็น

สือ่กลางการแลกเปลีย่น เนือ่งจากการเกง็ก�าไรในตลาดทองค�า การเพิม่

ราคาทางการของทองค�าอาจท�าให้สภาพคล่องของประเทศต่างๆ เพิม่ขึน้

ไม่ทดัเทยีมกนั และดูเหมือนจะเป็นอันตรายต่อการจัดสรร SDR ใน

วันข้างหน้า
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เกี่ยวกับปัญหาทองค�านี้ ไม่เพียงแต่ต้องท�าให้สภาพคล่องของ

โลกดขีึน้ด้วยการเพิม่บทบาทของ SDR ในฐานะส�ารองระหว่างประเทศ 

แต่ยงัควรส่งเสรมิให้ประโยชน์ตกอยูแ่ก่ทกุฝ่ายอย่างยตุธิรรม ระหว่าง

ประเทศซึ่งได้รับทองค�าเพิ่มขึ้นกับประเทศที่ไม่สามารถสะสมทองค�า

ตามราคาตลาดเพราะขดักบัข้อบงัคบัของ IMF มาตรการหนึง่ซึง่ประกนั

การแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรมคือ การขายทองค�าและมอบก�าไร

ให้กับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา

เพือ่ให้ SDR มีบทบาทในฐานะเป็นสนิทรพัย์ส�ารองแทนทีท่องค�า 

และเงินตราสกุลหลัก ควรสร้างแรงดึงดูดใจให้มากขึ้นในการถือ SDR 

โดยวธิปีระกนัมลูค่าทนุ (Capital Value) และเพิม่ประโยชน์การถอื SDR 

ผลตอบแทนอนัเหมาะสมควรท�าให้ SDR เป็นทีน่ยิมในการเป็นส�ารอง 

แต่ก็มิใช่ว่าให้ผลประโยชน์สูงเกินไปจนผู้ถือ SDR ไม่เต็มใจใช้ไป

ในท่ีสดุแล้ว วิธกี�าหนดค่าของ SDR เพือ่การแลกเปล่ียนทางการ

จะเปลี่ยนจากค่าเสมอภาคคิดเทียบเป็นดอลลาร์สหรัฐ ไม่เป็นการ

ก�าหนดค่าโดยคิดเทียบค่ากับเงินตราหลายสกุลร่วมกัน (Standard- 

basket approach) วิธีก�าหนดค่า SDR แบบใหม่นี้ SDR จะเทียบค่า

ของเงินตรา 1๖ สกุล ทั้งนี้ถ่วงน�้าหนักตามสัดส่วนของเงินตราแต่ละ

สกุลที่ใช้อยู่ในปริมาณการค้าของโลก อย่างไรก็ตาม น�้าหนักของเงิน

ดอลลาร์สหรัฐก�าหนดไว้ตายตัว คือ ร้อยละ ๓๒ ในฐานะที่เป็นเงิน

ตราสกุลหลักที่ใช้กันแพร่หลาย ค่าของ SDR ในเทอมของดอลลาร์

สหรัฐ กจ็ะได้จากการเทยีบค่าของเงนิตราสกลุต่างๆ ทีอ่ยูใ่น “ตะกร้า” 

ออกมาเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตราตลาด ดงันัน้อตัราแลกเปล่ียนของ

ดอลลาร์สหรฐั ต่อ 1 SDR จงึมาจากการค�านวณมลูค่า SDR ในเทอม

ของกลุม่สกลุเงนิตามอตัราแลกเปลีย่นตลาดระหว่างดอลลาร์สหรฐักบั

เงินตราสกุลที่ต้องการ

การผูกค่าของ SDR ไว้กับกลุ่มสกุลเงินแบบนี้ ค่า SDR จะ
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๓๔๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผนัแปรไปเรือ่ยๆ อาท ิSDR มค่ีาสงูขึน้และลดลงตามค่าของกลุม่สกลุ

เงินที่สูงขึ้นและลดลง ดังนั้น สมมุติว่าเงินตราสกุลหนึ่งเพิ่มค่าและต่อ

มากล็ดค่า หกักลบลบกนัไปภายในระยะเวลาหนึง่ ผลสดุท้าย SDR มี

ค่าเท่าเดิม

วิธีวัดค่าแบบนี้มีหลักประกันว่า ค่าของ SDR นั้นสะท้อนถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างเงินตราสกุลต่างๆ ตามสภาพจริง แทนที่จะผูก

ค่า SDR ไว้กับค่าเสมอภาคของดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเงินตราสกุลต่างๆ 

ลอยตัว การผูกค่า SDR ไว้กับดอลลาร์สหรัฐมักจะได้ค่า SDR ต�่ากว่า

ความจริง เพราะค่าดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าความจริง (Over Valued) 

นอกจากนีอ้ตัราดอกเบ้ียของการถือ SDR ก็สงูขึน้ด้วย จากร้อย

ละ 1 เป็น ๕ ต่อปี ในอนาคตควรจะทบทวนอัตราดอกเบี้ยนี้ใหม่ เพื่อ

ให้สะท้อนถงึอตัราดอกเบ้ียเฉลีย่ระยะสัน้ของประเทศอตุสาหกรรม ๕ 

แห่ง คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

การก�าหนดมูลค่าทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มอัตรา

ดอกเบี้ยนี้ควรท�าให้ SDR เป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อว่าการบริหาร

เกี่ยวกับส�ารองระหว่างประเทศจักมีประสิทธิภาพขึ้น และตัดปัญหา

ความวุน่วายท่ีเกดิจากการเฮโลเปลีย่นการถือเงนิจากสกลุหนึง่ไปยงัอกี

สกุลหนึ่ง

๑.๔�ตลาดยูโรดอลลาร์
นับตั้งแต่มีตลาดยูโรดอลลาร์ข้ึนมาในทศวรรษ 1๙๕๐ ตลาด

นี้ก็เจริญเติบโตเรื่อยมา ทั้งนี้เนื่องจากตลาดนี้ค่อนข้างปลอดจากการ

ควบคมุโดยทางการ ผดิกบัธรุกิจอืน่ๆ และอัตราดอกเบีย้ก็ค่อนข้างสงู

กว่าอัตราภายในของประเทศต่างๆ ความสะดวกและสภาพ “ไม่ขึ้น

ป้าย” ของตลาดนีส้ร้างความนยิมอย่างมากในหมูธ่นาคาร และสถาบนั

การเงินอื่นทั้งในสหรัฐฯ และประเทศอื่น ปัจจุบันบทบาทของดอลลาร์
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สหรัฐในตลาดนี้ได้ลดลง โดยมีสินทรัพย์ชนิดอื่นเข้าแทนท่ี นอกจาก

น้ียังได้ขยายและเปลีย่นอาเขตบรเิวณของการให้กู้และการกู้ ซึง่กระท�า

ผ่านตลาดนี้ในปี 1๙๖๙ ชาวอเมริกันยังคงเป็นผู้ใช้ยูโรดอลลาร์ราย

ใหญ่ ขณะที่ผู้ให้กู้รายใหญ่เป็นชาวยุโรป ครั้นถึงปลายปี 1๙๗๓ ผู้กู้

รายใหญ่กลายเป็นญีปุ่่น ตามด้วยสหรฐัฯ ส่วนผูใ้ห้กู้รายใหญ่กลายเป็น

ตะวันออกกลางเม่ือปีกลายประเทศก�าลังพัฒนากู้เพ่ิมข้ึนเป็น ๒ เท่า 

ประเทศที่พัฒนาแล้วกู้เพิ่มขึ้นมากเพราะน�้ามันขึ้นราคา

การขยายตวัอย่างมากของตลาดยโูรเมือ่เรว็ๆ นีน้บัว่าผดิพลาด

มาก เพราะคิดกนัว่าเม่ือสหรัฐฯ ลดการขาดดลุได้ มเีงนิทนุไหลกลบัเข้า

สหรฐัฯ ตลาดยโูรกค็งจะซบเซา นอกจากนีม้กีารส่งเสรมิให้ฝากเงนิไว้

กบัสถาบันการเงนิระดบัประเทศ แทนการฝากไว้กบัธนาคารของตลาด

ยูโร เช่น สหรฐัฯ ได้ยกเลกิการควบคมุเรือ่งเงนิทนุ การลดความแตก

ต่างของอตัราดอกเบ้ียระหว่างตลาดเงนิยโูรกบัตลาดเงนิภายในประเทศ 

การควบคุมเท่าที่จะท�าได้โดยรัฐบาลของประเทศที่ธนาคารของตลาด

ยโูรต้ังอยู ่การถอนเงนิได้ยากข้ึนจากตลาดยโูรโดยทางนติกิรรม เป็นต้น

ในฐานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง ตลาด

ยูโรดอลลาร์ได้ท�าหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรเงินตราอย่างมี

ประสิทธภิาพ ตลาดนีม้นีโยบายการเงนิทีส่อดคล้องกัน ทัง้นีโ้ดยอาศยั

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยตลาดยูโรในแต่ละประเทศ อ�านวย

ความสะดวกในการกู้ยมืระหว่างประเทศ ช่วยให้การค้าระหว่างประเทศ

ขยายตวั เมือ่เร็วๆ นีม้เีงนิทุนผ่านตลาดยโูรไปยงัประเทศทีก่�าลงัพฒันา

จ�านวนมากเพือ่ใช้ในการพฒันา

อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดยูโรจะให้บริการอันเป็นประโยชน์อเนก

ประการ แต่ขอบข่ายและกลไกการท�างานอันสลับซับซ้อนของตลาดนี้

ก็ยากแก่การเข้าใจ ตลาดยูโรมีปัญหาหลายประการ มักกล่าวกันว่า

ตลาดยูโรเป็นแรงส�าคัญท่ีก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ด้วยว่าธนาคารในตลาด
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ยูโรให้สินเชื่อโดยขยายเงินกู้ในลักษณะเดียวกับระบบธนาคารทั่วไป 

สร้างเงินฝากโดยวิธีเดียวกันนี้ ปริมาณเงินของโลกจึงเพิ่มขึ้น อย่างไร

ก็ตาม มีข้อแย้งว่าเงินฝากของตลาดยูโรใช้ช�าระหนี้โดยตรงไม่ได้ ต้อง

เปลี่ยนรูปเป็นเงินฝากของธนาคารในสหรัฐฯ อีกทีหนึ่ง ยิ่งกว่านั้นเงิน

ฝากส่วนมากในตลาดยโูรเป็นเงนิฝากประจ�า มใิช่เงนิฝากเผือ่เรยีก จงึ

ถอืเป็นส่วนหนึง่ของปรมิาณเงนิไม่ได้ เช่นเดยีวกบัทีเ่งนิฝากประจ�าของ

ระบบธนาคารพาณชิย์ภายในประเทศไม่รวมอยูใ่นปรมิาณเงนิ ในขณะ

ที่ยังเป็นข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าเงินฝากในตลาดยูโรท�าให้ปริมาณเงินเพิ่ม

ขึน้หรือไม่ แต่ทีแ่น่นอนกค็อืสภาพคล่องโดยส่วนรวมสงูขึน้ เพราะเมือ่

ธนาคารกลางฝากเงินไว้กับตลาดนี้ สภาพคล่องภายในระดับประเทศ

ยังคงเดิม ไม่ได้ลดลง ซ่ึงผดิกบักรณเีอกชนฝากเงนิไว้กับตลาดยโูร แต่

ขณะเดียวกันสภาพคล่องภายในระดับประเทศของผู้รับฝากจะเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้เพราะธนาคารกลางซึ่งฝากเงินไว้กับตลาดยูโรยังคงถือว่าเงินฝาก

จ�านวนนัน้เป็นส่วนหนึง่ในบัญชทุีนส�ารองของตน ขณะเดยีวกนัธนาคาร

กลางของประเทศผู้รับฝากก็นับเงินฝากนี้เข้าไว้ในบัญชีทุนส�ารองของ

ตนด้วย เหตุนี้สภาพคล่องของโลกจึงสูงขึ้น

ในปี 1๙๗1 “กลุม่ 1๐ ประเทศ” ได้ตกลงใจไม่ฝากเพ่ิมส�ารอง

ทางการของตนในตลาดยโูร และก�าลงัพจิารณาจะจ�ากัดการฝากส�ารอง

ทางการของประเทศสมาชิก IMF ทั้งหมด อ้างว่าเพื่อป้องกันเงินเฟ้อ 

แต่เหตผุลแท้จรงิยงัไม่แน่ชดั ธนาคารกลางทัง้หลายควรคดัค้านข้อเสนอ

นี ้เพราะก่อนจะมีตลาดยูโรเป็นตัวเป็นตน ธนาคารกลางทั้งหลายเคย

ฝากส�ารองไว้กับประเทศเจ้าของเงินตราสกุลนั้น เวลานี้ผลประโยชน์

ด้านดอกเบ้ียในตลาดยโูรได้ลดลง เพราะดอกเบีย้ของตลาดเงนิภายใน

ระดับประเทศเพิ่มขึ้น จึงมีผู้หันไปฝากเงินไว้กับตลาดภายในมากขึ้น 

แต่การฝากเงินกับตลาดยูโรก็ยังมีประโยชน์ในด้านความสะดวก ด้วย

ว่าถ้าประเทศใหญ่ๆ รื้อฟื้นหรือควบคุมเงินทุนไหลเข้าอย่างที่ท�าในปี 
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๓๔๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

1๙๗๓ ก็เป็นการไม่สะดวกท่ีธนาคารกลางทั้งหลายจะฝากส�ารองไว้

กับประเทศเหล่านี้

ตลาดยูโรมักจะถูกวิจารณ์ว่ามีอิสระเกินไปในการด�าเนินงาน 

ตลาดนีส้ามารถป๊ัมเงนิจ�านวนมากพอทีจ่ะท�าลายนโยบายเศรษฐกิจได้ 

ท�าให้การเคลือ่นย้ายทุนไร้เสถียรภาพ เป็นแหล่งการโยกย้ายเงนิทนุเพ่ือ

เกง็ก�าไรไล่เงนิสกลุอ่อน เปลีย่นเป็นเงนิสกลุแขง็ ดงัจะเหน็ได้จากช่วง

เวลาของต้นปี 1๙๗๔ ซึง่ท�าให้ธนาคารยโูรมหีนีส้นิอยูก่บัธนาคารใน

สหรัฐฯ เพิม่ขึน้ถึง ๒ พนัล้านดอลลาร์ ในอกีด้านหนึง่มผีูแ้ย้งว่า เงนิ

ฝากในตลาดยโูรส่วนมากเป็นแบบประจ�า ถอนทันทีตามการขึน้ลงของ

อตัราดอกเบ้ียหรอือตัราแลกเปลีย่นไม่ได้ เพราะฉะนัน้จะโทษว่าตลาด

ยูโรสร้างความป่ันป่วนในตลาดทนุกย็งัไม่ถนดั ความไร้เสถยีรภาพของ

ระบบการเงินมิใช่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเหล่านี้ หากเกิด

จากความไม่เชือ่มัน่สบืเนือ่งจากความไม่สมดลุขัน้พ้ืนฐาน รวมทัง้ขาด

กลไกการปรับตัวที่ดีพอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการย้าย

เงินทุนผ่านตลาดยโูร การปรบัตวัได้ทนัท่วงทเีป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนาและ

ควรพยายามลดความป่ันป่วนจากการเคลือ่นย้ายทนุให้น้อยทีส่ดุ การ

ควบคุมการย้ายทนุอาจจ�าเป็นในบางกรณ ีแม้ในหลกัการควรจะปล่อย

ให้เงนิทนุไหลอย่างอสิระท่ีสุดกต็าม แต่การควบคมุน้ีควรเป็นมาตรการ

ชัว่คราวและต้องไม่ไปขดัขวางการย้ายทนุเพ่ือการลงทุนหรอืพฒันา การ

ควบคุมนีแ้ม้จะไม่น่าปรารถนา แต่ยงัดกีว่ามาตรการจ�ากดัการค้า

การขาดเสถียรภาพของตลาดยูโรเมื่อเร็วๆ นี้ เกิดจากการ

เปลีย่นแปลงแบบแผนของดมีานด์และซพัพลายของเงนิทนุอนัเนือ่งมา

จากวิกฤตการณ์น�้ามัน ประเทศที่ขาดดุลในดุลการช�าระเงินต้องการ

เงินมากขึ้น ประเทศด้อยพัฒนาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศ

อุตสาหกรรมน้อยลง ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยที่สูงข้ึนในตลาดเงิน

ภายในระดบัประเทศ ทัง้หมดนีท้�าให้ความต้องการกูเ้งนิจากตลาดยูโร
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เพิม่ขึน้ และท�าให้ดอกเบ้ียในตลาดยูโรสงูขึน้มากเป็นประวตักิารณ์ ใน

เดอืนกรกฎาคมดอกเบ้ียส�าหรบัเงนิกูร้ะยะ ๓ เดอืนสงูถงึ 1๔% ความ

ต้องการเงนิกูร้ะยะปานกลางและระยะยาวเพิม่ขึน้มาก แต่เงินให้กูส่้วน

มากเป็นระยะส้ันๆ โดยเฉพาะดอลลาร์จากการขายน�้ามัน (Petro- 

dollars) เป็นเงินฝากระยะสั้นมาก เพราะความไม่แน่นอนของตลาด

เงินตราต่างประเทศ ผู้ฝากจึงค�านึงถึงความสะดวกในการเปลี่ยนจาก

เงนิสกลุหนึง่ไปอกีสกลุหนึง่ ในกรณเีงนิสกลุทีถ่อือยูเ่กดิลดค่า ธนาคาร

เองก็ประสบกับการขาดทุนเพราะความผันผวนนี้ ธนาคารจ�าต้องน�า

เงนิฝากระยะสัน้มาให้กูแ้บบระยะยาว เป็นเหตุให้วติกกนัว่าเมือ่ถงึเวลา

ครบก�าหนดช�าระคืน ถ้าพลาด ธนาคารจะไม่สามารถรักษาสัญญาไว้

ได้ คงต้องขอเลื่อนการช�าระหนี้ ความวิตกนี้ท�าให้ปัญหาทรุดหนักลง

ไปอีก คือลกูค้าต้องการฝากระยะสัน้แทนระยะยาว ยิง่กว่านัน้ธนาคาร

พบว่าไม่สามารถให้กู้ได้มาก เพราะเงินฝากระยะยาวลดลง ท�าให้

อัตราส่วนของทุนต่อเงินฝากลดลง

จากความไม่เชื่อมั่นในตลาดยูโร ผู้ฝากได้หันไปแสวงหาตลาด

เงินในระดับประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ขณะนี้เป็นเช่นนี้มาก 

เพราะผลประโยชน์ด้านดอกเบี้ยของตลาดยูโรลดลง ยิ่งมีข้อเสนอให้

ควบคมุตลาดยโูร ท�าให้เกรงกนัว่าการถอนเงนิจะล�าบาก จงึมกีารตดัสนิ

ใจฝากแบบระยะสั้นกันมากขึ้น

เวลานี้ประเทศตะวันตกจึงต้องหันมาหาทางป้องกันไม่ให้ตลาด

ยูโรล้มไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารบางแห่งในตลาดยูโรก�าลัง

ประสบกบัปัญหาสภาพคล่อง เพราะมเีงนิระยะสัน้ถกูทิง้ไว้เฉยๆ จ�านวน

มาก โดยจะให้น�าเงนินีม้าใช้เพ่ือการแลกเปลีย่นสนิค้าในส่วนทีแ่ต่เดมิ

เป็นการแลกแบบของต่อของ ทัง้นีเ้ท่ากบัว่ารฐับาลของประเทศเหล่านี้

จะท�าหน้าที่เป็นแหล่งให้กู้สุดท้าย อย่างไรก็ตาม ปัญหายังมีอยู่คือจะ

มอบให้รัฐบาลไหนรับผิดชอบ เจาะจงธนาคารไหน และควรเข้า
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แทรกแซงการด�าเนนิงานของตลาดยโูรขนาดไหน เพ่ือให้ตลาดกลบัเข้า

สูร่ะเบยีบการควบคมุประการหนึง่คอืควบคมุจ�านวนหนีส้นิและการให้

กู้ของตลาดยูโร ตั้งส�ารองตามกฎหมาย การควบคุมนี้จ�ากัดการขยาย

ตัวของตลาดยูโร แต่ขณะเดียวกันช่วยลดจ�านวนเงินซึ่งถูกปล่อยไว้

เฉยๆ เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน การควบคุมธุรกิจของ

ตลาดยโูรท�าให้สภาพคล่องของโลกลดลง และถ้าตลาดยโูรมส่ีวนสร้าง

ภาวะเงินเฟ้อจรงิกช่็วยลดภาวะเงนิเฟ้อด้วย แต่ในอกีด้านหนึง่ การลด

ซพัพลายของสนิเช่ืออาจท�าให้การกู้ยมืยากขึน้ และต้นทุนเงนิกู้เพือ่แก้

ปัญหาขาดดุลการช�าระเงินและการพัฒนาสูงขึ้นก็ได้

การควบคุมตลาดยูโรต้องค�านึงถึงปัญหาต้นทุนสินเชื่อไม่ให้สูง

เกินไป หรือมีกฎเกณฑ์มากเกินไปจนท�าลายหน้าที่ของตลาดในฐานะ

ผู้จดัสรรสนิเชือ่ระดับโลกทีม่ปีระสทิธภิาพ และโดยทีเ่ป็นแหล่งเงนิทนุ

ที่ส�าคัญ ตลาดนี้จึงควรมีอยู่ต่อไป โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนาได้

ประโยชน์มาก ควรหามาตรการระยะยาวเพือ่ปรบัปรงุความมัน่คงของ

ตลาด แต่ต้องระวังไม่ให้ไปกระทบเรื่องประสิทธิภาพและต้นทุน ทั้งนี้

เพือ่ว่าเงนิของประเทศผูผ้ลติน�า้มนัจ�านวนมากจะไม่ถกูทิง้เฉยๆ แต่จะ

ถ่ายเทไปให้ประเทศที่ขาดดุลเพราะน�้ามันได้ใช้ ท้ายสุดคือประเทศ

ก�าลังพัฒนาจะต้องแสวงหาแหล่งเงินอื่นๆ ไว้ด้วย

๒.�เป้าหมายระยะยาวของการปฏรูิปทางการเงนิ
ปัญหาการเงนิระหว่างประเทศท่ีกล่าวไว้ในตอน 1. ของเอกสาร

นี ้แสดงว่ามคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนเพือ่หาหลกัประกนัว่า การค้าและการ

ลงทุนระหว่างประเทศจักไม่หยุดชะงัก เพราะเหตุการเลิกผูกพันกับ

ค่าเสมอภาคและการสลายตัวของมาตราปริวรรตทองค�า (Gold-

Exchange Standard) ในที่สุดแล้ว IMF ได้ใช้ SDR เป็นมาตรฐาน

วดัค่าอย่างใหม่ซึง่ผกูค่า SDR ไว้กบักลุม่สกลุเงนิ โดยวดัค่าตามอตัรา
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แลกเปลี่ยนลอยตัว ข้อเสนอให้ IMF จัดการกับอัตราแลกเปลี่ยน

ลอยตัวนั้นมีอยู่แล้ว และเพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ควรมีการปรกึษาระหว่างนานาชาตใินเรือ่งการเงนิอนัเป็นผลประโยชน์

ร่วมกัน โครงสร้างของ IMF ได้เปลี่ยนไปโดยเพิ่มอ�านาจให้กับคณะ

กรรมการบริหารและจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกาล (Interim Com- 

mittee) ของส�านักงานผู้อ�านวยการ (Board of Governors) คณะ

กรรมการเฉพาะกาลนี้ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูง เพื่อคัดเลือกเฟ้น

หาตัวผู้อ�านวยการบริหาร (executive director) มีจ�านวนคณะ

กรรมการเท่ากับคณะกรรมการ ๒๐ (Committee of Twenty) ที่เพิ่ง

เลิกไปซึ่งมีผู้แทนจาก 1๖๐ ประเทศ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ให้ 

ค�าแนะน�า Board of Governors ในเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สมดุล 

อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายรายจ่าย ความร่วมมือระหว่างประเทศใน

กรณีวิกฤตการณ์ทางการเงิน และอนาคตของระบบการเงินระหว่าง

ประเทศ คาดว่าคณะกรรมการเฉพาะกาลจะหมดอายลุงพร้อมกบัการ

จัดตั้งคณะกรรมการถาวรของสภาผู้อ�านวยการ

แม้จะเป็นเฉพาะกาลแต่ก็ควรจะแก้ปัญหาประเภทเร่งด่วนได้ 

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากความผันแปรของอัตราแลก

เปลี่ยน การใช้ทองค�า มูลค่าทองค�า การถือเงินตราต่างประเทศ หลัก

เกณฑ์การแก้ปัญหาดลุการช�าระเงนิ สิง่เหล่านีม้ผีลกระทบต่อแนวโน้ม

ระยะยาวของการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ อัตรา

แลกเปลีย่นซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่น�าราคาตลาดโลกสูต่ลาดภายใน อตัรา

แลกเปลี่ยนท่ีผันแปรท�าให้ราคาภายในพลอยผันผวนไปด้วย มูลค่า

ทองค�ากระทบถึงการเลือกใช้สินทรัพย์เพื่อเป็นส�ารอง ท�าให้มีปัญหา

ในการหาเงนิมาจุนการขาดดลุ สร้างความโกลาหลในการย้ายสนิทรพัย์

ส�ารองจากเงินตราสกุลหนึ่งไปยังอีกสกุลหนึ่ง สุดท้ายคือปัญหาขาด

กลไกการปรบัตวั อนัเป็นมลูเหตุเบ้ืองต้นของวกิฤตการณ์ทีน่�าไปสูก่าร

สลายตัวของระบบ Bretton Woods ในขณะที่ IMF มีบทบาทมากขึ้น

����������������_16-01-60.indd   346 1/16/17   3:42 PM



๓๔๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ในการสนับสนุนให้แก้ไขปัญหาขาดดุลโดยฉับไวและจริงจัง แต่ยังขาด

ข้อตกลงในหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้พจิารณาความจ�าเป็นในการปรบัตวั รวมทัง้

ขาดแบบแผนและความอ่อนแก่ในการลงโทษเพือ่ให้การปรบัตวักระฉบั 

กระเฉงมากขึ้น นี่อาจเป็นสาเหตุท�าให้ประสิทธิภาพการควบคุมของ 

กองทุนลดลงได้

ปัญหาเศรษฐกิจที่ยังรอการแก้ไขอีกประการหนึ่ง คือการโอน

ทรัพยากรการผลิตไปให้ประเทศด้อยพัฒนา มีกรณีมากมายแสดงให้

เหน็ว่าสวัสดกิารของประเทศด้อยพฒันามคีวามส�าคญัต่อสนัตภิาพและ

เสถยีรภาพของโลก แต่จนแล้วจนรอดกย็งัไม่มใีครให้ความสนใจในการ

สร้างสวัสดิการเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสงคราม โดยเฉพาะการแก้ไขร่วม

กันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนา

สรุปแล้ว การแก้ไขปัญหาการเงินระยะยาวควรค�านึงถึงเรื่อง

เหล่านี้ คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการแลกเปลี่ยน

ได้ (Convertibility) ปฏิบัติการแทรกแซง (Intervention Practices) 

รวมทั้งการให้ความสนใจต่อปัญหาของประเทศด้อยพัฒนา 

ข้าพเจ้าไม่อาจหาญไปท�านายว่า อกีนานเท่าไรกว่าปัญหายุง่ยาก

เหล่านีจ้ะแก้ไขไปได้ อาจเป็นเวลานาน ๒–๓ ปีทีคิ่ดว่าคงจะต้องใช้เวลา

นานกว่าภาวะการเงนิจะมีเสถียรภาพได้ ขัน้ตอนท้ายสดุคอืการแสวงหา

ระบบการเงินใหม่เพื่อทดแทนระบบ Bretton Woods โดย Council 

of Governors การจัดตั้ง “คณะกรรมการ ๒๐” ก็เป็นจุดเริ่มต้นอยู่

แล้ว เพียงแต่จะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดและปฏิบัติการอันจ�าเป็นใน

เค้าโครงการปฏิรูป ปัญหาในระยะยาวนี้ไม่จ�าเป็นต้องรอท�าพร้อมๆ 

กัน เพราะแต่ละประเด็นมีความรีบด่วนมากน้อยไม่เท่ากัน ความเร่ง

ด่วนอนัดับแรกๆ ได้แก่การปรับปรุงกลไกการปรบัตัว การบรหิารสภาพ

คล่องของโลก ผลประโยชน์ของประเทศด้อยพฒันาโดยเฉพาะ ส่วนข้อ

ตกลง อตัราแลกเปลีย่น ความสามารถในการแลกเปลีย่นได้ และการ

ปฏบิติัการแทรกแซง เลือ่นไปได้อกีจนกว่าสถานการณ์ทัว่ไปจะดขีึน้
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วิธีแก้ไขแบบค่อยเป็นค่อยไปในการปฏิรูประบบการเงินเช่นนี้

อาจไม่ได้ผลตรงตามอุดมการณ์ อย่างไรก็ตาม วิธีการแบบนี้จะท�าให้

ได้แนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมในทางปฏิบัติ

ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงเป้าหมายขั้นพื้นฐานของการ

ปฏิรูปแต่ละประการ

๒.๑�กลไกการปรับตัว
เพื่อให้ระบบการเงินท�างานไปได้ราบร่ืน ประเทศที่เกินดุลและ

ขาดดุลต่างกม็หีน้าทีต้่องใช้มาตรการการปรับตัวอย่างจรงิจงัและฉบัไว 

หลักเกณฑ์ที่จะดูว่าการปรับตัวเป็นสิ่งจ�าเป็นในทั้ง ๒ กรณี ได้แก่

(1) การเคลือ่นย้ายของส�ารองระหว่างประเทศอย่างผดิส่วน หรอื

(๒) การวินิจฉัยของกองทุนโดยพิจารณาประเมินจากปัจจัย

แวดล้อมทั้งปวง

ประเด็นการโต้แย้งคอื การใช้ส�ารองเป็นเคร่ืองช้ีถึงความจ�าเป็น

ของการปรับตัวนั้นทันต่อเหตุการณ์แค่ไหน ถ้ามีระบบเครื่องชี้แบบ

อัตโนมัติก็อาจแก้ปัญหาความขัดแย้งในการตีความว่าสมควรจะใช้

มาตรการแก้ไขหรือยัง ในอีกด้านหนึ่ง ดรรชนีส�ารองอาจขัดแย้งกับ

สญัญาณอืน่ๆ ภายในระบบเศรษฐกจิ และบ่อยครัง้ก็ใช้บอกสถานการณ์

ที่แท้จริงไม่ได้ ระบบดรรชนีส�ารองทั้งดูจากแง่ Flow และ Stock อาจ

ถูกคัดค้าน ด้วยว่าดรรชนีส�ารอง (Reserve Indicator) ไม่สามารถชี้

ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างธรรมชาติและความอ่อนแก่เก่ียวกับ

ความต้องการส�ารองของแต่ละประเทศ ในกรณีประเทศด้อยพัฒนา

ต้องก�าหนดระดบัปกตขิองส�ารองให้สงูเข้าไว้ ทัง้นีเ้พือ่เผชญิกับปัญหา

การส่งออกและการพัฒนาประเทศ “จุดเตือนภัย” (Warning Points) 

ทั้งขั้นสูงและขั้นต�่าซึ่งอยู่สูงกว่าหรือต�่ากว่าระดับส�ารองปกติและการ

จ�ากดัการถอืส�ารองหลกั (Primary) ซึง่อาจจะวางขึน้เป็นหลกัเกณฑ์ใน

การประเมินความจ�าเป็นในการปรบัตัว เหล่านีค้วรแตกต่างกนัไปส�าหรบั
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แต่ละกลุม่ประเทศ อาท ิประเทศก้าวหน้าทางอตุสาหกรรม ประเทศ 

ด้อยพัฒนาและประเทศผู้ส่งน�้ามันออก นอกเหนือจากนี้ Reserve 

indicator นี้ต้องไม่ชี้แบบทึกทัก และไม่เป็นตัวขัดขวางมาตรการบีบ

บงัคับ การประเมนิสภาพแวดล้อมทัง้มวลอย่างละเอยีดรอบคอบ ควร

ถอืเป็นแบบแผนการปฏบัิตขิองกองทุน เจ้าหน้าทีท่างการเงนิของแต่ละ

ประเทศจะต้องพิจารณามาตรการต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง แม้ว่า

กองทุนจะทบทวนอกีครัง้ในความเหมาะสมของการใช้มาตรการ

ในด้านรปูแบบและความพอเพยีงของแรงกดดนัทีใ่ช้กับประเทศ

ซึง่ละเลยการแก้ปัญหา ประเทศขาดดลุควรจะถกูบบีมากกว่าประเทศ

เกินดุลโดยไม่อนุญาตให้กู้เงินจากกองทุน ลงโทษด้านอัตราดอกเบ้ีย 

เปิดเผยสภาพเศรษฐกิจในรายงานของ IMF การจ�ากัดและตั้งเงื่อนไข

ด้านการค้าและการแลกเปล่ียนเป็นพิเศษกับประเทศขาดดุล เพื่อให้

ทุกประเทศมีข้อผูกพันในการปรับตัวคล้ายกัน ควรใช้การบีบบังคับ

อย่างได้ผลทัง้กบัประเทศพฒันาทีเ่กนิดลุและทีข่าดดลุ ในแง่นีร้ะเบยีบ

เกี่ยวกับเงินตราหายาก (Source Currency) ของกองทุนควรเตรียม

พร้อมมากกว่าที่เป็นมาในอดีต

ความจ�าเป็นในการแก้ไขการถือส�ารองได้กล่าวแล้วในส่วนที่

เกี่ยวกับตลาดเงินยูโร การบริหารเงินส�ารองจากน�้ามันรวมทั้งราคา

ทองค�าก็ได้กล่าวไปแล้ว ข้อเสนอการใช้ SDR เป็นส�ารองแทนทองค�า

และเงินตราสกุลหลัก การขายทองค�าในตลาด การขยายบทบาทของ 

SDR ในระยะยาว SDR ควรจะกลายเป็นตัวเอกแทนที่ทองค�า

ในที่สุดแล้ว มูลค่าของ SDR จะมีเสถียรภาพมากกว่าเงินตรา

สกลุใดๆ ค่าของ SDR จะเพิม่หรือลดตามกลุม่สกลุเงนิเพราะเป็นระบบ

ผูกค่าตามกลุ่มสกุลเงิน (Standard Basket) นอกจากนี้ยังมีอีกแบบ

หนึ่งซึ่งเรียกว่าวิธี Asymmetrical Basket นั่นคือจ�านวนของเงินตราที่

ลดค่า (ลอยตัวต�่าลง) จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับอัตราแลกเปลี่ยนที่
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เปลีย่นไป วธีินีป้้องกนัไม่ให้มลูค่าของ SDR ลดลงในเทอมของเงนิสกุล

อื่นที่ไม่ได้ลดค่า ในทางตรงข้ามการขึ้นค่าเงินตราสกุลหนึ่งก็จะท�าให้ 

SDR เพิ่มค่าใน Term ของเงินตราสกุลอื่น ทั้ง ๒ วิธีต่างสร้างความ

มั่นใจในมูลค่าของ SDR ซึ่งเพิ่มตลอดเวลาและนิยมใช้เป็นส�ารองทั่ว

โลก ความแขง็ของ SDR อาจมคีวามหมายว่าการถอื SDR ได้ดอกเบีย้

ต�า่ลง ประการสดุท้ายควรแก้ไขกฎเกณฑ์การถอื SDR ให้รัดกมุขึน้ ให้

ภาพพจน์ของ SDR ในฐานะสนิทรพัย์ทนุส�ารองดขีึน้ และลดบทบาท

ของ SDR ซึง่เป็นสนิเชือ่ระยะสัน้ในดลุการช�าระเงนิ ในแง่นีก้ารละเมิด

กฎข้อบังคับและการกีดกัน SDR ควรจะเลิกเสีย นอกจากนี้ควรเผย

แพร่เรือ่งราวและประโยชน์การใช้ SDR ให้เอกชนทัว่ไปเข้าใจโดยทัว่ถงึ

ในด้านการถือเงินตราต่างประเทศของทางการมีความขัดแย้ง

กันอยู่ ด้านหนึ่งคือประเทศต้องการสงวนไว้ซึ่งเสรีภาพในการก�าหนด

ส่วนประกอบต่างๆ ในส�ารองของตน อกีด้านหน่ึงคอืความจ�าเป็นทีต้่อง

มีการควบคุมการเพิ่มสภาพคล่องของโลก และการโยกย้ายสินทรัพย์

ที่ประกอบขึ้นเป็นส�ารอง ในกรณีที่เงินตราสกุลหลักจ�านวนมากถูกทิ้ง

ไว้เฉยๆ นอกจากจะสร้างปัญหาการกระจายส�ารองไม่ทัดเทียมแล้วยัง

ท�าลายเป้าหมายการแก้ไขกลไกการปรับตัวอีกด้วย ความจ�าเป็นของ

เจ้าหน้าท่ีทางการเงินที่เลือกส�ารองโดยดูจากผลประโยชน์ตอบแทน 

และความจ�าเป็นในการรักษาไว้ซึ่งทุนด�าเนินการเพื่อประกันความ

สามารถในการเข้าถึงตลาดเงนิ ท้ัง ๒ ประการนีน่้าเหน็ใจ อย่างไรก็ตาม 

หลักเกณฑ์การบริหารสภาพคล่องก็ควรมีอยู่ในระบบปฏิรูป ประเทศ

ต่างๆ ไม่ควรท�าอย่างทีแ่ล้วมา คอืโยกย้ายสนิทรพัย์ส่วนประกอบของ

ส�ารองอย่างฉบัพลนั นอกจากนีค้วรถือส�ารองทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

ให้น้อยที่สุด กองทุนควรมีอ�านาจในการเพิ่ม SDR เพื่อชดเชยเงินตรา

สกุลหลักที่ใช้เป็นส�ารอง มีอ�านาจสั่งการให้สมาชิกเปลี่ยนมาใช้ SDR 

แทนเงินตราเป็นส�ารองในกรณีที่จ�าเป็น
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ในระบบปฏิรูป ปริมาณส�ารองของโลกควรจัดการโดยผ่านการ

จดัสรร SDR เพือ่ป้องกันเงนิเฟ้อและเงนิฝืด เพือ่ยอมให้มกีารย้ายการ

คนืเงนิของเอกชนไปให้ทางการ ควรจะมีความยืดหยุน่พอสมควรทัง้โดย

การจ�ากัดการคนืส�ารองประเภทหลกั (เกินกว่าทีป่ระเทศได้รบัอนญุาต

ให้แลกเปลีย่นเป็นทองค�าหรือ SDR ได้) และโดยการยอมยกเว้นผกูพนั

ด้านสินทรัพย์ดังจะกล่าวต่อไปนี้

๒.๒�ผลประโยชน์พิเศษของประเทศด้อยพัฒนา
ระบบปฏิรูปควรเปิดโอกาสให้ประเทศด้อยพัฒนาได้รับยกเว้น

จากข้อบังคับในการปรับตัว เพราะประเทศเหล่านี้มีปัญหาและความ

จ�าเป็นอย่างมาก ระบบปฏริปูควรมหีลกัประกนัว่า ทรพัยากรการผลติ

ที่ตกถึงมือประเทศด้อยพัฒนาควรเพิ่มข้ึนอย่างสม�่าเสมอ และเป็น

สัดส่วนกับเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้

ทั้งนี้เพราะประเทศด้อยพัฒนามักเป็นฝ่ายสูญเสีย ตลอดช่วง

เวลาแห่งความยุง่ยากทางการเงนิระหว่างประเทศ ทีเ่หน็ได้ชดัมากคอื

ในกรณีความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งน�าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ

และความผันผวนทางราคา ปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ท�าให้การ

พัฒนาต้องชะงักลงแต่ยังชะลอการผลิต รายได้ และการจ้างงานด้วย 

นอกจากนีป้ระเทศด้อยพฒันาถูกควบคมุมากในด้านการบรหิารส�ารอง 

การแลกเปลี่ยน และการปรับตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศด้อย

พัฒนาดังกล่าวถึงอย่างไรก็คงไม่ท�าให้ประเทศอื่นรู ้ร้อนรู้เย็นด้วย 

ฉะนั้นจึงควรมีมาตรการที่เป็นหลักประกันว่าทรัพยากรการผลิตที่ตก

ถงึมอืประเทศด้อยพฒันาจะเพิม่ขึน้ ในการนีม้ข้ีอเสนอให้เชือ่มโยงการ

จัดสรร SDR เข้ากับการจัดหาเงินทุนเพ่ือการพัฒนาด้วยวิธีแบ่งสรร

กันโดยตรงหรือโดยผ่านสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาก็ตาม ซึ่งควร

ท�าโดยเร็วที่สุด การเชื่อมโยงกันแบบนี้จะเป็นหลักประกันว่า ผล

ประโยชน์ที่ประเทศเจ้าของเงินตราสกุลหลักได้รับมา แม้ว่าจนกระทั่ง
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เดี๋ยวนี้ ควรจะแบ่งมาให้ประเทศด้อยพัฒนาบ้าง การเชื่อมโยงนี้มิใช่

เพือ่เร่งภาวะเงนิเฟ้อของโลก นอกจากนีก้ารเพิม่ส�ารองควรดจูากความ

จ�าเป็นเท่าน้ัน ส่ิงเหล่านี้คงไม่มีปัญหาในด้านปฏิบัติการ จะมีก็แต่

อุปสรรคด้านการที่จะให้มีการยอมรับ

กองทุนควรเพิ่มความพยายามในการปรับปรุงการให้สินเชื่อ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Compensatory Financing Facility และ Buffer 

Stock Facility เพือ่ผลทางเสถียรภาพทางราคาสนิค้าขัน้ปฐม (Primary 

Products) กองทนุควรจะให้ความช่วยเหลอืด้านดลุการช�าระเงนิระยะ

ยาวนอกเหนือจากการเชือ่มโยงทีก่ล่าวมา ซึง่เป็นความรบัผดิชอบของ 

Extended Facility

อกีข้อหนึง่เกีย่วกับการโอนทรพัยากรการผลติคอื การปรบัปรงุ

คุณภาพของความช่วยเหลอื การเพิม่ความช่วยเหลอื การเข้าถงึตลาด

ทุน การผ่อนผนัการช�าระคนืหนีต่้างประเทศ เหล่านีค้วรรวมอยูใ่นการ

ปฏรูิปการเงิน อย่างไรกต็าม เรายังขาดเครือ่งมอืทีจ่ะส�ารวจตรวจสอบ

ปัญหาเหล่านี ้คณะกรรมการ ๒๐ ได้เสนอให้จดัตัง้คณะมนตรร่ีวมกัน

ระหว่าง IMF และธนาคารโลกเพือ่ศกึษาเรือ่งนี ้นบัว่าน่ายนิดี

ในด้านปัญหาเร่งด่วนของประเทศด้อยพฒันา ข้อเสนอเกีย่วกบั

การ “เชื่อมโยง” ดังกล่าวข้างต้นและการให้ทรัพยากรตกถึงประเทศ

ด้อยพัฒนาควรได้รับการด�าเนินการโดยเร่งด่วน

๒.๓�ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่า ข้าพเจ้าพอใจระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่

มีเสถียรภาพ กล่าวโดยเจาะจงอาจหมายถึงการหวนกลับไปสู่ระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่แต่สามารถปรับได้ ผสมกับการลอยตัวในกรณี

ที่ IMF เห็นชอบด้วย ระบบปฏิรูปนี้มีข้อก�าหนดให้อัตราแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงท่ีก�าหนด ในปัจจุบันกองทุนอนุญาตให้ปรับได้

ภายในช่วง ๒% สูงหรือต�่ากว่าค่าเสมอภาคในเทอมของ SDR ทั้งนี้
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แสดงว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตรา ๒ สกุลใดๆ สามารถปรับ

ได้ภายในช่วง ๔% สูงหรือต�่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนทางการ หรืออีก

นัยหนึ่งเท่ากับอัตราส่วนระหว่างค่าเสมอภาคคิดเทียบกับ SDR ของ

เงินตรา ๒ สกุลใดๆ ดังน้ันอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลใดๆ 

สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างต�่าสุดและสูงสุดถึง ๙% ในระบบ

ปฏิรูป ช่วงการปรับตัวไม่ควรให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และกฎ

เกณฑ์การยินยอมให้เปลี่ยนค่าเสมอภาคขนาดเล็กและเปลี่ยนเสมอๆ 

รวมทั้งการควบคุมอัตราลอยตัวอาจไม่เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง จะ

เหน็ได้ว่าอตัราแลกเปลีย่นขึน้ลง (Flexibility) มคีวามแตกต่างกันเพยีง

เล็กน้อยระหว่าง ๓ กรณีดังนี้ (1) อัตราแลกเปลี่ยนคงตัว แต่ปรับได้

และลอยตัวได้ในกรณีพิเศษ (๒) อัตราแลกเปลี่ยนคงตัว วิธีการแบบ

ง่ายๆ ให้กองทุนอนุมัติการเปลี่ยนค่าเสมอภาคขนาดเล็กและบ่อยๆ 

และ (๓) ระบบการลอยตัวที่มีการดูแลควบคุม อย่างไรก็ตาม หาก

ค�านึงถึงผลในทางจิตวิทยาและประสิทธิภาพในการดูแลควบคุม ข้อ

เสนอแบบแรกดูจะมีภาษีกว่า ทั้งนี้โดยค�านึงถึงผลต่อการค้าและการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

๒.๔�การแลกเปลี่ยนได้�(convertibility)
ลกัษณะส�าคญัอกีอย่างหนึง่ของระบบปฏริปู ควรมข้ีอผกูมดัรบั

แลกเปลีย่นได้ หมายความว่าทกุประเทศต้องใช้สนิทรพัย์ทีแ่ลกเปลีย่น

ได้เป็นส�ารอง ส�าหรบัประเทศซึง่เงนิตราของตนไม่ใช่เงนิตราสกลุหลกั

ข้อผูกพันการ “แลกเปลี่ยนได้” หมายถึงการรักษาอัตราแลกเปลี่ยน

ให้อยู่ภายในช่วงที่ก�าหนด

ดังนั้นระบบปฏิรูปจึงควรมีหลักประกันว่า ทุกประเทศที่เป็น

เจ้าของเงนิตราสกลุหลกัจะลดปรมิาณเงนิไหลออกให้เท่ากับขนาดการ

ขาดดุลในดุลการช�าระเงิน ซึ่งท�าได้โดยการแลกเงินตราระหว่าง ๒ 

ประเทศโดยตรง (bilateral conversion) หรือผ่านกองทุนโดยดูจาก
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ส่วนเปลี่ยนของหนี้สินเงินตราทั้งสิ้นต่อประเทศผู ้ถือเงินสกุลนั้น 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประเทศเจ้าของเงินตราสกุลหลักมีดุลการ 

ช�าระเงินเกินดุลควรมีเสรีภาพในการถือส�ารอง เว้นแต่ส�ารองส่วนที่

เกินจากระดับอันสมควรก็ให้ IMF เป็นผู้ตัดสินให้เปลี่ยนไปถือ SDR 

แทน กลไกนี้น่าจะเป็นหลักประกันว่า ประเทศที่ดุลการช�าระเงินขาด

ดุล ไม่ปล่อยให้แก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ธนบัตรเพ่ิมดังเช่นที่ผ่านมา 

ขณะเดียวกันประเทศท่ีเกินดุลก็มีอิสระในด้านนโยบายทุนส�ารองต่อ

ไปเพื่อให้มีความยืดหยุ่นพอควร การจ�ากัดการคืนส�ารองเบื้องต้น 

(primary reserve) ก็ดี การยกเว้นให้แก่ประเทศเจ้าของเงินตราสกุล

หลักบ้างก็ดี ยังมีความจ�าเป็นอยู่

๒.๕�ปฏิบัติการด้านการแทรกแซง��

�����(intervention�practices)
ในระบบปฏรูิป ทุกประเทศมพีนัธะเข้าแทรกแซงเพือ่รกัษาอตัรา

แลกเปลีย่นให้อยูภ่ายในช่วงทีก่�าหนด ทกุประเทศมสีทิธโิดยเท่าเทยีม

กันในการปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของตนเคล่ือนไหวภายใน

ช่วง ในท่ีสุดแล้ว ประเทศเจ้าของเงนิตราสกลุหลกัควรรกัษาอตัราแลก

เปลี่ยนเงินตราของตนให้อยู่ในช่วง ๔% ประเทศอื่นๆ ก็มีหน้าที่อย่าง

เดียวกันคือ รักษาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราของตน ซึ่งปกติอาจ

เป็นเงินตราของประเทศที่เข้าร่วมในการแทรกแซงกลุ่มเงินตรา เพื่อ

เป็นหลกัประกนัว่า เงนิตรา ๒ สกุลใดๆ จะมอีตัราแลกเปลีย่นห่างกนั

มากท่ีสุดไม่เกินร้อยละ ๙ มิฉะนั้นก็ใช้ SDR เป็นตัวกลางของการ

แทรกแซง อย่างไรก็ตาม นี่อาจขัดกับการผูกค่า SDR กับกลุ่ม เพราะ

การใช้ SDR เพื่อการแทรกแซงจะถูกแลกเปลี่ยนภายในช่วงที่สูงหรือ

ต�่ากว่าค่าเสมอภาคท่ีตกลง วิธีนี้อาจน�าไปใช้กับการถือ SDR ของ

เอกชน ซึง่คงต้องใช้เวลา ระบบการแทรกแซงกลุม่เงนิตรา (multi-cur- 
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rency intervention) มีทางเป็นไปได้มากกว่าในอนาคตอันใกล้

เกี่ยวกับปฏิบัติการในด้านการแทรกแซงน้ี หวังกันว่าเงินตรา

สกลุใดๆ ทีผ่กูค่ากบัเงนิตราสกลุหลกักย็งัคงมกีารขึน้ลงตามเงนิตราที่

ถูกแทรกแซง ไม่ว่าเงินตราที่ถูกแทรกแซงนั้นจะมีฐานะอย่างไร

หมายเหตุ
ในการเสนอเอกสารในที่ประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้กล่าว

เพิ่มเติมข้อสังเกตดังนี้

“...ข้าพเจ้าเชือ่ว่า ในเอกสารของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าได้ให้เหตผุล

อย่างพอเพียงส�าหรับข้อเสนอต่างๆ เพื่อเป็นการสงวนเวลาข้าพเจ้าจะ

ไม่กล่าวซ�้าอีกในที่นี้

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะนั่งลง ข้าพเจ้าขอต้ังข้อสังเกตเพิ่มเติมสักเล็ก

น้อย

ประการแรก ถ้ามนษุย์ไม่มวัสาละวนจนเกินไปในการท�าสงคราม

และผลิตอาวุธ บางทีเราจะมีทรัพยากรมากกว่านี้ส�าหรับการผลิตและ

การกระจายแบ่งปันอาหาร และราคาของอาหารก็คงจะไม่สงูจนเกินไป

ประการที่ ๒ ปัญหาค่าจ้างกับราคาหรือปัญหาเงินเฟ้อเพราะ

ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูง จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ถึงต้นตอของ

ปัญหาด้วยการปฏิรูปสังคมและการเงินอย่างขนานใหญ่ แทนที่จะใช้

แต่เพยีงมาตรการทางการเงนิ นีเ่ป็นจริงทัง้ส�าหรบัประเทศด้อยพฒันา

และประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว

ประการที่ ๓ เป็นการหลอกตัวเองที่จะไปคิดว่าราคาน�้ามันดิบ

จะลดลงก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ สิ่งที่เรา

ประเทศผูซ้ือ้น�า้มนัต้องการคือ หลกัประกนัแนวโน้มราคาทีม่เีสถยีรภาพ

เพือ่ช่วยให้รูล่้วงหน้าเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิและภาวะเงนิเฟ้อ

ประการสดุท้าย ข้าพเจ้าสงัเกตว่าเท่าทีแ่ล้วมาเราใช้เวลามากมาย

ในการถกปัญหาการเงนิระหว่างประเทศ และหลายๆ ครัง้การถกเถยีง
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ต้องหยุดชะงักไปกลางคันเพราะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ครั้นมีช่วง

เวลาท่ีปลอดจากภาวะวกิฤตอยูบ้่างกม็กัจะเป็นช่วงทีป่ลอดจากการถก

เถียงหาระบบใหม่ที่มั่นคงตามไปด้วย ต่อเมื่อเกิดวิกฤตการณ์อีกก็รีบ

เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปคราวหนึง่ๆ รายงานเกีย่วกบัปัญหากม็กัจะ

สุภาพซึ่งก็เป็นสิ่งดี แต่การขาดความเอาจริงเอาจังเป็นสิ่งท่ีไม่สู้ดีนัก 

การระบุให้ชัดๆ หรือเตือนผู้กระท�าผิดคงเป็นเรื่องต้องห้ามในการพูด

ด้านการเงินระหว่างประเทศ เป็นการฝันเกินไปหรือไม่ที่จะคิดว่า ต่อ

ไปนีจ้ะมแีต่การถกเถยีงอย่างอสิระและตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมเพือ่

ว่าการปฏริปูการเงนิระหว่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพจกัได้บงัเกดิ

ขึ้น

ในโลกแห่งความเหลื่อมล�้านี้ ประเทศด้อยพัฒนาและที่พัฒนา

แล้วได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม ประเทศก�าลังพัฒนาจ�าเป็นต้องพึ่ง

ความช่วยเหลือจากธนาคารโลก ประเทศเหล่านี้ต้องเป็นสมาชิกและ

ท�าตามกฎเกณฑ์ของ IMF เพ่ือแลกกบัความช่วยเหลอืนี ้อาจจะเป็น

บาปหนาส�าหรับประเทศเหล่านี้ท่ีต้องหันไปพึ่ง multiple currency 

practices ในคราวท่ีจ�าเป็น คือเมื่อต้องการให้ราคาน�้ามันภายใน 

ประเทศค่อยๆ สูงแทนที่จะขึ้นพรวดพราด ในขณะที่ประเทศใหญ่ๆ 

สามารถใช้กลเมด็ต่างๆ ซึง่ผดิกฎข้อบงัคบัได้อย่างเตม็ที ่ ข้อเสนอคอื

ปฏิบติัการอนัผดิข้อบังคบัเช่นนีค้วรจะท�าให้ถูกกฎเกณฑ์ขึน้มาโดยการ

แก้ไขกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นโยบายการเงินของชาติ

แบบอิสระ (independent national monetary policy) ที่ประเทศ

พัฒนาแล้วทั้งหลายใช้กันอยู่ แต่ทว่าไม่ยอมให้ประเทศด้อยพัฒนาได้

ใช้ด้วย ในโลกเช่นว่านี้ ยังจะมีใครหวังถึงระเบียบการเงินระหว่าง

ประเทศแบบประชาธิปไตยกันอีกหรือ”
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ธนาคารกลาง
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ทัศนะทางเศรษฐกิจ
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ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
กล่าวที่สโมสรธนาคารแห่งประเทศไทย  

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕1๐

พนักงานทั้งหลาย

ในนามของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารและผู้อ�านวยการ

ต่างๆ ผมมีความยินดีที่จะต้อนรับคุณทั้งหลายที่เข้ามาในสถาบันของ

เรานี้ มีหลายท่านที่ผมสังเกตว่าความจริงก็ไม่ใช่พนักงานใหม่แต่โดย

แท้ เพราะเหตวุ่าเคยท�างานมาแล้ว แต่ว่าอย่างไรกต็าม ในการประกอบ

พธิเีพ่ือทีจ่ะต้อนรับคณุท้ังหลาย ผมใคร่จะชีใ้ห้เหน็ว่าการทีค่ณุท้ังหลาย

ได้เข้ามาในสถาบันอันมีเกียรติของเรานี้ นับว่าเป็นเกียรติแก่ตัวของ

คุณเองด้วย เพราะเหตุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสถาบันก่ึง

ราชการทีม่ชีื่อเสยีงเกียรตคิณุดพีอสมควร เท่าที่ไดย้ัง่ยนืมาถงึ ๒๕ ปี 

(ไม่นบัอายขุองส�านกังานก่อนการตัง้ธนาคารแห่งประเทศไทย) จะเหน็

ได้ว่าเป็นสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงไม่แต่เฉพาะภายในประเทศเท่านัน้ ในต่าง

ประเทศกเ็ป็นทีย่อมรบันบัถือว่าเราเป็นสถาบนัทีด่�าเนนิการด้วยความ

ซือ่สัตย์สจุริต ด้วยความสามารถและด้วยความรอบคอบ ทีเ่รยีกว่าเป็น

สถาบันกึ่งราชการนั้นก็เพราะเหตุว่าถึงอย่างไรๆ เราก็ต้องท�างานอยู่

ใต้รัฐบาล แต่เหมือนกับธนาคารกลางส่วนมากทั่วโลก นอกจากจะ

ท�างานภายใต้นโยบายของรัฐบาลแล้ว เรายังมีหน้าที่และสิทธิใน

ธนาคารแห่งประเทศไทยนีท้ีจ่ะให้ค�าปรกึษา ทีจ่ะทกัท้วง ทีจ่ะพยายาม

ช่วยรัฐบาลก�าหนดนโยบายนั้นด้วย หน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ท่ีธนาคาร
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๓๖๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กลางและธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องด�าเนินไปอย่างรอบคอบ 

นอกจากนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเป็นที่รักษาทรัพย์

สมบัติส�าคัญของชาติ ผมใช้ค�าว่าชาติ ไม่ได้ใช้ค�าว่ารัฐบาล ทรัพย์

สมบตัขิองชาตนิัน้ คอืเงนิส�ารองระหว่างประเทศ เงนิทนุส�ารองเงนิตรา 

ซึง่ตามกฎหมายไม่ได้มอบหมายไว้ให้นายกรัฐมนตร ีหรอืรัฐมนตรคีลัง

เป็นผู้ที่สั่งจ่ายได้ ไม่ว่ารัฐมนตรีใดๆ ก็สั่งไม่ได้ ผู้ที่จะสั่งจ่ายได้ในทาง

ปฏิบัติแท้ๆ ก็คือผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ เพราะฉะนั้นธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจงึเสมอืนหนึง่เป็นผูท้ีพ่ทิกัษ์รักษาทรพัย์สมบตัปิระเทศใน

ด้านการเงินดงักล่าวนี ้นอกจากทีเ่กีย่วกบันโยบายแล้วกย็งัจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องรับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสิทธิท่ีจะรักษาปกปักเงินส�ารอง

ระหว่างประเทศ 

อีกประการหนึ่ง ใน ๕–๖ ปี ๗–๘ ปี ที่แล้วมา ประเทศไทยได้

ด�าเนินการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีเสถียรภาพพร้อมกับความเจริญ

ขึ้นผิดหูผิดตา แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ หลาย

ประเทศ ความเจริญไปในทางเศรษฐกจินี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

มีส่วนส�าคัญในการอ�านวยให้เศรษฐกจิของไทยเราด�าเนนิไปได้ดขีึน้นัน้ 

ด้วยการท�าหน้าที่หลายๆ ประการ

ด้วยเหตุต่างๆ ที่ผมได้กล่าวมาเมื่อตอนต้น ในเมื่อคุณเข้ามา

เป็นสมาชิกในสถาบันนี้ และสถาบันนี้มีชื่อเสียง มีหน้าที่ มีความรับ

ผิดชอบที่ส�าคัญ และมีการด�าเนินงานที่ดีพอเป็นที่ยกย่องแก่ต่าง

ประเทศเช่นนี ้กอ็ยากจะให้คณุทัง้หลายได้มีความภาคภมูใิจร่วมกับพวก

เรา และถือศักดิศ์รขีองธนาคารน้ีเป็นทีส่�าคญั ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความ

ว่า ธนาคารเราจะไม่มีจุดด่างพร้อยเสียเลยในชั่วระยะ ๒๕ ปีที่แล้วมา 

จดุด่างพร้อยนัน้มอียูบ้่าง แต่อย่างไรกต็าม พอจะถอืได้ว่าสถาบนันีเ้ป็น

หลักในทางด้านนโยบายการเงินของประเทศตลอดมาด้วยดี ไม่ว่าผู้ว่า

การใดๆ จะได้ครองต�าแหน่งมา กไ็ด้ด�าเนนิการมาด้วยด ีเพราะฉะนัน้ 
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จึงเห็นว่าคุณทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในข้อเท็จจริงข้อนี้

เมื่อคุณทั้งหลายเข้ามาท�างานในธนาคารแห่งประเทศไทยนี้ 

ธนาคารมอีะไรตอบแทน มอีะไรทีจ่ะท�าให้คณุทัง้หลายสามารถด�ารงชพี

อยู่และท�างานด้วยด ีและด้วยสมรรถภาพ เร่ืองระเบยีบ เรือ่งอตัราเงนิ

เดอืน เรือ่งสวัสดภิาพสงเคราะห์ต่างๆ ผมเข้าใจว่าหลายคนในทีน่ีค้งจะ

รู้ดีกว่าผมด้วยซ�า้ คงจะได้อ่าน คงจะได้ทราบ และคงจะได้ถกเถยีงกนั

ในเรื่องต่างๆ มาแล้ว ผมอยากจะเพียงแต่อธิบายหลักการให้ฟังว่า 

ส�าหรับเรื่องบ�าเหน็จเงินเดือนและสวัสดิสงเคราะห์น้ี ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกด็ ีจะเป็นผูว่้าการ รองผูว่้าการ 

หรือผู้อ�านวยการต่างๆ ก็ดี ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้พนักงานรู้สึก

อบอุ่น มคีวามม่ันคง และมคีวามพงึพอใจในรายได้และสิง่ต่างๆ ทีไ่ด้รบั 

แต่ใคร่จะกล่าวให้ฟังว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นท่ีเพ่งเล็งของ

เพือ่นข้าราชการในหน่วยราชการต่างๆ ว่าเรามฐีานะ เงนิได้และสิง่ต่างๆ 

สูงกว่าในหน่วยราชการ ข้อที่เพ็งเล็งนี้จะดีหรือจะชั่ว มองไปในแง่ร้าย

หรือจะแง่ดีก็ตาม ก็ต้องเป็นผลท�าให้ผู้ที่สนใจมาพิจารณาถึงเรื่อง

บ�าเหนจ็ตอบแทนทีพ่นกังานธนาคารได้รบั และเนือ่งจากเราเป็นหน่วย

กึ่งราชการ เราจะท�าอะไรให้แตกต่างไปจากราชการมากจนเกินไปนัก 

ย่อมไม่สามารถทีจ่ะกระท�าได้โดยเตม็ที ่เรามข้ีออ้างอยูว่่าเนือ่งจากเงนิ

เดือนของข้าราชการนั้นต�่าเกินไป เมื่อเทียบกับเงินเดือนในธนาคาร

พาณิชย์ และห้างร้านต่างๆ แต่น่ันแหละข้ออ้างข้อนี้เป็นข้อที่เราย่อม

ต้องค�านงึอยูด้่วยเหมอืนกันว่า ผูท้ีเ่ขาได้รบัต�า่กว่าเรา และก็เผอญิเป็น

รัฐบาลด้วยนั้น เขาย่อมมีความข้องใจอยู่เป็นธรรมดา เฉพาะอย่างยิ่ง

ในเมือ่อตัราเงินเดือนของเรา ท�าให้คนขบัรถหรือนกัการ มขีัน้วิง่ขึน้ไป

ถงึ ๒–๓ พนับาทต่อเดอืน นีย่่อมเป็นข้อทีอ้่างได้ หรอืเสมยีนชัน้สงูสดุ

จะเป็นเท่าไหร่ผมจ�าไม่ได้ แต่กไ็ปเทยีบกบัราชการแล้วก็ย่อมดกีว่าของ

ชัน้โทของข้าราชการ เป็นต้น นีผ่มอยากจะระบายเรือ่งนีใ้ห้ฟังว่า แม้ว่า
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ธนาคาร ด้วยคณะกรรมการ ด้วยผูอ้�านวยการ ผูว่้าการ รองผู้ว่าการ 

พยายามที่จะเลี้ยงพนักงานให้ได้รับความอบอุ่นและดีอยู่ประการใด

ก็ตาม ก็จ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้สมดุลกัน มีโอกาสที่จะ

สนับสนุนก็จ�าเป็นที่จะต้องสนับสนุน และบางโอกาสที่จ�าเป็นที่จะต้อง

ชะลอการขึน้เงนิเดือนของพนกังานบางประเภทและบางท่าน กอ็ย่าไป

นกึว่าพวกเราท�าด้วยความย่ามใจ หรอืท�าด้วยความสนกุ เราชัง่ใจแล้ว

ชั่งใจอีก ทั้งทางด้านนอกธนาคารและภายในธนาคาร ได้พยายามอยู่

เสมอท่ีจะให้เป็นไปโดยสมดลุ ให้สิง่ต่างๆ เป็นไปโดยด ีสรปุความเรือ่ง

การบ�าเหน็จรางวัลและสวัสดิสงเคราะห์แก่พนักงานน้ัน ธนาคารถือ

เป็นนโยบายอยู่ที่จะให้มากที่สุดที่จะมากได้โดยชอบธรรม และโดยที่

จะเป็นการถาวรยดืเยือ้กนัต่อไป โดยไม่มกีารกินแหนงแคลงใจระหว่าง

รัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหวังว่าคุณทั้งหลายจะรู้สึกมี

ความอบอุ่น ที่เรามีเจตนา ที่เราให้แก่คุณทั้งหลายพอสมควร

ธนาคารต้องการอะไรตอบแทนจากคณุทัง้หลาย ในเมือ่มเีจตนา

และความพยายามที่จะให้ความอบอุ่น ให้การครองชีพของคุณด�าเนิน

ไปได้ด้วยดี ธนาคารต้องการอะไรตอบแทนจากพวกคณุทัง้หลาย แน่ละ 

ชั้นต่างๆ ประเภทต่างๆ ของงานของคุณที่เข้ามานั้นก็ย่อมอาศัยวิชา

ความรู้ในประเภทต่างๆ และในระดับต่างๆ กัน ธนาคารต้องการวิชา

ความรู ้ความสามารถจากคณุทัง้หลาย ให้มาเป็นส่วนหนึง่ในจกัรใหญ่ 

เพื่อที่จะท�าหน้าที่ของธนาคารให้ได้โดยดี และเรื่องความสามารถและ

วิชาความรู้ที่คุณทั้งหลายมีแต่ละคนนั้นไม่เป็นที่สงสัยแน่ เพราะเหตุ

ว่าตามระเบียบการคัดเลือกก็ดี เมื่อมีความเป็นธรรมแล้วก็มั่นใจได้ว่า

วิชาความรู ้ในเบื้องต้นของคุณทั้งหลายนั้นต้องดีพอที่จะรับเข้ามา 

เพราะฉะนัน้ข้อแรกทีเ่กีย่วกบัวิชาความรูแ้ละความสามารถของคณุนัน้ 

ผมไม่เป็นห่วง 

ข้อที่ต้องการจากคุณข้อที่ ๒ คือความอุตสาหะและวิริยะ คือ 
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ไม่ใช่แต่ว่ามคีวามรู้เข้ามาแล้ว ไม่ใช้ความรู ้หรอืใช้ความรูเ้ป็นประโยชน์

แก่ธนาคารเพียงกึ่งหนึ่ง นี้ไม่ต้องการ เมื่อมีความสามารถและความ

คิดนัน้ให้แก่ธนาคาร ให้เป็นประโยชน์แก่ธนาคาร ถงึแม้ว่าเราจะมีหน้า

ที่เพียงแต่พิมพ์ดีด หรือเพียงแต่จ่ายเงิน หรือเพียงแต่ตรวจเงิน หรือ

เพียงแต่ลงทะเบียน จะเป็นอย่างไรก็ต้องนึกถึงเสมอว่างานที่เราท�านี้ 

ถ้าไม่ท�าแล้วผูว่้าการท�างานไม่ได้ ผูอ้�านวยการท�าไม่ได้ ต้องไปจ้างผูอ้ืน่

เขามาท�า เพราะฉะนัน้ขอให้พยายามอทุศิเวลาและอทุศิความสามารถ

ความคิด ให้ท�างานให้เป็นประโยชน์แก่ธนาคารให้มากที่สุดที่จะมาก

ได้ นี่เป็นสิ่งที่ธนาคารต้องการตอบแทนจากพวกคุณ

และส�าคญัไปกว่านัน้คอืข้อที ่๓ ทีธ่นาคารต้องการจากพวกคุณ 

ถ้าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเชื่อถือกันได้แล้ว ธนาคารนี้ล้ม ไม่มีทางที่

จะท�าอะไรได้ เราจะออกระเบียบสักปานใดเพื่อป้องกัน เพื่อแก้ไขมิให้

คนท�าทจุรติได ้แต่ระเบยีบนัน้มนษุยเ์ราย่อมอยู่เหนือกวา่แน่  คอืต้อง

แก้ไขได้ เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์สุจริตนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด และ

เป็นสิ่งท่ีได้ให้คะแนนสูงแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดชั่วระยะ  

๒๕ ปี ที่มีอยู่นี้ ความซื่อสัตย์สุจริตนี่หมายความว่าท�าอะไรตรงไป 

ตรงมา เรื่องตั้งแต่การท�างานเป็นเสมียนหรือท�างานในฐานะเป็นผู้รับ

เงิน แลกเงนิ อะไรต่างๆ ไม่มกีารเบียดบงั ตลอดจนกระทัง่ความสจุรติ

ในแง่ที่จะใช้ความคิดทางวิชาการก็ดี เป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่าอื่นๆ ถ้าจะให้

ผมเลือกระหว่างผู้ท่ีมีความสามารถแต่ไม่สุจริต กับผู้ท่ีสุจริตแต่ไม่มี

ความสามารถมากนกั ถ้าผูท้ีม่คีวามสามารถนัน้มสีิง่ท่ีควรสงสยัว่าอาจ

จะไม่สุจริตแล้ว ไม่มีนายที่ไหน ไม่มีหัวหน้าส�านักงานที่ไหนจะเลือก 

เพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องต่างๆ นั้น ทางธนาคารก็ย่อมต้อง

พิจารณาถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส�าคัญ และขอให้คุณทั้งหลาย

ยึดมั่นในข้อนี้เพื่อความสุขความเจริญของคุณทั้งหลายต่อไปในการ

ท�างานที่นี่
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๓๖๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เมื่อผมคิดเร่ืองที่ควรจะพูดอะไรกับคุณในวันนี้ ท�าให้ผมคิดถึง

เมื่อผมเข้ามาร่วมงานในธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งแรก ประมาณ 

1๘ ปีมาแล้ว (ผมไม่เคยเป็นพนักงานของธนาคารโดยตรงเลย เคย

แต่เป็นข้าราชการกระทรวงการคลัง ธนาคารยืมมาใช้งาน แต่ก็ได้เริ่ม

เข้ามาร่วมงานในธนาคารนี้ประมาณ 1๘ ปี) ถึงนึกได้ว่า ครั้งนั้นเมื่อ

ผมยังอยู่ในขนาดคุณ เข้ามาใหม่ๆ รู้จักคนนิดหน่อย และเกรงกลัวผู้

ที่มีอ�านาจในธนาคารนี้ ก็มีความข้องใจในการท�างานของธนาคารอยู่

หลายประการ เป็นธรรมดาของมนุษย์ ถ้าหากเราใช้ความคิดเราท�า

อะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีการวิจารณ์ เช่น เดินตามถนนเราก็ต้องเห็น

ว่าถนนนัน้มีสิง่ทีบ่กพร่อง มสีิง่ทีน่่าจะปรบัปรงุ ฉนัใดกฉ็นันัน้ ธนาคาร

กเ็ช่นเดยีวกัน การด�าเนนิงานย่อมเป็นสิง่ทีค่นเข้ามาใหม่ หรอืคนทีอ่ยู่

นานพอสมควรแล้วก็ตามเถอะ ย่อมเห็นว่ามีที่ติได้ และเมื่อตินี่เราก็

ต้องคดิดวู่ามนัควรจะแก้ไขอย่างไร พวกคณุไม่ต้องเป็นห่วง เมือ่ครัง้ที่

ผมเป็นอย่างพวกคณุเมือ่เข้ามาใหม่ๆ นัน้ ได้นนิทาพวกผูบ้งัคบับญัชา

จนพอสมควรกบัเพือ่นๆ เพราะฉะนัน้พวกเราทีน่ัง่กนัอยูท่างด้านนี ้(คอื

รองผู้ว่าการ และผู้อ�านวยการทั้งหลาย) ไม่ได้หวังอย่างอื่น นอกจาก

จะหวังให้พวกคุณพยายามนินทาพวกเราว่าที่ท�าอะไรต่างๆ นั้น ดีหรือ

ไม่ดีอย่างใด แต่นินทาเฉยๆ ไม่ได้ ต้องคิดด้วยว่าถ้าฉันมีอ�านาจขึ้น

เม่ือใด ถ้าฉันมีอ�านาจและมีความรับผิดชอบเป็นหัวหน้าข้ึนมาเมื่อใด 

จะท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ดีขึ้นกว่าที่นายป๋วยกับนายพิสุทธ์ิ๖ ท�าอยู่ใน

เวลานี ้ต้องคดิอย่างนัน้แล้วสถาบนัของเราทีเ่จรญิแล้วกจ็ะเจรญิยิง่ขึน้ 

แต่แน่ละ การนินทานี่ก็เห็นจะไม่ต้องบอกกับพวกคุณว่า ถ้านินทาให้

พวกเราได้ยนิมาก และนนิทาโดยใช้ถ้อยค�าชนดิทีไ่ม่ถกูหู กจ็ะเป็นภยั

แก่คุณเหมือนกัน ไม่ว่าที่ไหน แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าหากช่วยกันคิด 

6 นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ รองผู้ว่าการ
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๓๖๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ช่วยกนัสงัเกต ช่วยกันหาวธิใีห้มนัดขีึน้ สถาบนัของเรากจ็ะเจรญิ และ

พวกเราที่อยู่ในสถาบันอันมีเกียรตินี้ก็จะเจริญด้วย

สรุปความว่า ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณทั้งหลายคงจะได้รับ

ความอบอุน่จากธนาคารนี ้คงจะได้ตอบแทนธนาคารด้วยความซือ่สตัย์ 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และด้วยวิชาความรู้ของคุณอย่างเต็มที่ และ

หวังว่าท่านจะช่วยกันคิดอ่านแก้ไข ท�าให้ธนาคารนี้ด�าเนินการดียิ่งขึ้น 

รุดหน้าทนัสมยัและล�า้สมยัให้ได้ดเีสมอไป ความเจรญิของสถาบนัก็จะ

สะท้อนกลับมาสูค่วามเจริญของท่าน และขอให้คณุทัง้หลายจงมคีวาม

สขุความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีและในชวีติส่วนตวัของคณุยิง่และยัง่ยนื

ตลอดไป

ขอบคุณ
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สุนทรพจน์�๒๕�ปี�ธปท.�
สุนทรพจน์ในงานครบรอบ ๒๕ ปี  

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธันวาคม ๒๕1๐

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ท่านผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ กรรมการทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ท่านพนักงานทั้งหลาย

ในนามของพนักงานปัจจุบันของธนาคารแห่งประเทศไทย 

กระผมขอขอบพระคุณท่านทั้งหลาย ที่กรุณาให้เกียรติมาในงานของ

ธนาคารในวนันี้

โบราณคติถือว่า วันอายุครบรอบ ๒๕ ปี เป็นวันที่ส�าคัญมาก 

เพราะถ้าเป็นมนุษย์กต้็องเรยีกว่า ก�าลงัจะพ้นวยัเดก็ไปสูว่ยัผูใ้หญ่ แต่

ส�าหรับสถาบันคู่บ้านคูเ่มอืงเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยย่อมไม่มเีวลา

จะเป็นเด็ก ต้องเจริญวัยให้ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ และในบางขณะ

จะต้องปฏิบัติการเพื่อชักน�าให้เหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะที่ดี

ที่เหมาะเท่าที่จะคาดหมายได้

ในระยะ ๒๕ ปีทีผ่่านมา นับว่าชวีติของธนาคารไม่ได้ขาดความ

ตื่นเต้นเสียเลย ดังที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีได้กล่าวแล้ว ธนาคารได้อุบัติ

ข้ึนในระยะที่เกิดสงครามเอเชียบูรพา ต้องเริ่มปฏิบัติงานในขณะท่ีมี

ภาวะเงินเฟ้อ และปัญหาอื่นๆ อยู่รอบด้าน พอสงครามยุติลงก็ต้อง

พยายามให้การค้าทั้งภายในและภายนอกเข้าสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง 

ท่านทั้งหลายคงจ�าได้ว่า เมื่อเลิกสงครามใหม่ๆ เรามีการควบคุมแลก
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๓๖๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เปลี่ยนเงินอย่างเคร่งครัด และมีอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราอย่าง

ยุง่เหยงิ เราเพ่ิงจะมาอ�านวยให้การค้าเป็นไปอย่างสะดวกสบายได้เมือ่

เหลอือตัราแลกเปลีย่นแต่อัตราเดยีว ตัง้แต่ปี ๒๔๙๘ เป็นต้นมา และ

อัตราเงินบาทมีเสถียรภาพตลอดมาจนประเทศไทยสามารถก�าหนด

ค่าเสมอภาคของเงินบาทกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เมื่อ 

พ.ศ.๒๕๐๖

ครั้งหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�าต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

แทบทัง้หมด ในการให้รัฐบาลกูย้มืเพ่ือชดเชยการขาดดลุในงบประมาณ 

และธนาคารเป็นผูซ้ือ้หลกัทรพัย์รฐับาลแต่ผูเ้ดยีว สถานการณ์ในขณะ

นีผิ้ดกนัไกล สถานการณ์คลงัของรฐัมัน่คงขึน้ ภาวะเศรษฐกจิขยายตวั

ขึน้ วธิกีารงบประมาณ การภาษีอากร และนโยบายการเงนิได้ปรบัปรงุ

ให้ดีขึน้ ในระยะหลงันี ้ธนาคารไม่ต้องซ้ือพนัธบตัรระยะยาวของรฐับาล

เลย สถาบันการเงินอื่นๆ และเอกชนเป็นผู้ซื้อไปทั้งสิ้น แม้แต่ตั๋วเงิน

คลงั ขณะนีก้ม็กีารประมลูการซือ้ระหว่างธนาคารพาณชิย์กบัธนาคาร

แห่งประเทศไทย เนือ่งจากฐานะการคลงัของรฐัด ีธนาคารแห่งประเทศ 

ไทยจงึสามารถน�าทรพัยากรมาช่วยทางภาคเอกชนได้มากขึน้ การรบั

ช่วงซือ้ลดตัว๋เงนิเพือ่กจิการต่างๆ ของธนาคาร ขณะนีต้กประมาณปีละ

พนักว่าล้านบาท ทัง้นีย้งัไม่นบัความช่วยเหลอืทางการเงนิอืน่ๆ ในด้าน

การให้กูโ้ดยมพีนัธบัตรเป็นประกนั และการรบัซือ้เงนิตราต่างประเทศ

โดยทุนรกัษาระดบัอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราอกีต่างหาก

ในด้านการพัฒนาประเทศนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในระยะ ๕ ปีข้างหน้ากะว่าจะมีการใช้เงินเพื่อการพัฒนาสูงกว่าแผน 

๖ ปีก่อน ในเวลาเดียวกันความผูกพันของรัฐบาลที่จะต้องใช้จ่ายเพื่อ

ป้องกันประเทศย่อมมีมากขึ้นเม่ือสงครามอยู่ใกล้บ้านของเราเต็มที 

คณะรฐัมนตรจึีงได้มมีตใิห้กระทรวงการคลัง สภาพฒันาการเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ส�านกังบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทยคอยตดิตาม
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๓๖๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับปรุงรายจ่ายตามแผนพัฒนาให้

เหมาะสม เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ หน้าที่อันส�าคัญย่ิง

ของธนาคารคือ การช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ แต่สถาบัน

เช่นธนาคารแห่งประเทศไทยนี้ จะปฏิบัติงานได้ผลก็ต่อเมื่อเป็นที่ไว้

วางใจของรัฐบาลและประชาชน และได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีาก

พ่อค้า อตุสาหกร และนายธนาคารต่างๆ กระผมรูส้กึเป็นพระคณุของ

ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความเมตตาแก่ธนาคารตลอดมา

อย่างไรก็ตาม งานที่สัมฤทธิผลมาใน ๒๕ ปีนี้ เป็นผลงานของ

ท่านอดตีผูว่้าการ อดตีรองผูว่้าการ ท่านกรรมการทัง้อดตีและปัจจบุนั 

และพนกังานทัง้หลายอนัทรงไว้ซ่ึงความซ่ือสตัย์สจุรติ ความรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที่ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความอุตสาหะพากเพียร และ

จงรักภกัดต่ีอธนาคาร กระผมขอเชญิให้ท่านทัง้หลายระลกึว่า ธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ชือ่ว่าเป็นสถาบนัในราชการของชาตไิทยทีม่เีกยีรติ 

ประวตัแิละเกยีรตคิณุดเีด่นทัง้ภายในประเทศ และเฉพาะอย่างยิง่ในต่าง

ประเทศทัว่โลก นีก่เ็ป็นส่ิงท่ีน่าภาคภมิูใจส�าหรบัพนกังานและกรรมการ

ทุกท่าน แต่ในขณะเดยีวกนักก็ระท�าให้พวกเราระลกึถึงคณุอนัใหญ่หลวง

ของท่านผู้ใหญ่ที่ได้ให้ก�าเนิดแก่ธนาคารนี้ ท่านผู้ใหญ่ที่ได้เร่ิมวาง

ระเบียบแบบแผน แนวการปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบ ให้พวกเรารุ่นหลัง

ยึดเป็นหลักอันดีสืบมา ตลอดจนพนักงานทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยในอดีต 

ซึง่ได้เทดิทนูหลกัธรรมถือเป็นข้อปฏบัิตใิห้สมัฤทธผิลเป็นอนัดีจนตราบ

เท่าทุกวันนี้

ด้วยเหตุฉะนี้ และในวาระนี้ กระผมจึงอดเสียมิได้ที่จะขอเชิญ

ให้ท่านทั้งหลายร่วมกันกับกระผมน้อมจิตกระท�าความเคารพแก่ชาว

ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ท่ีได้ล่วงลับไปแล้วทุกๆ ท่าน นับแต่พระ- 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย คุณเกษม ศรีพยัคฆ์ จนถึงอดีต

พนักงานทั้งมวลที่ได้จากเราไปแล้วสู่ปรโลก เราทั้งหลายขอภาวนาขอ
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๓๖๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ให้ท่านได้ไปสูส่คุต ิและขอเทดิทูนเกยีรตคิณุความดขีองท่าน ในโอกาส

ที่เราได้มาชุมนุมกันในงานที่ระลึกคราวนี้ 

ท่านทั้งหลาย เท่าที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นว่า ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้ด�าเนนิการอย่างมเีกยีรตแิละมปีระโยชน์มาครบ ๒๕ ปี

นี ้ก็เพราะได้มีระเบียบแบบแผนที่ดี ได้มีพนักงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มี

วริยิะอตุสาหะ มคีวามเชีย่วชาญทางวิชาการ และมคีวามรับผดิชอบต่อ

หน้าที ่กระผมใคร่จะขอเสริมเหตแุห่งเกียรตแิละประโยชน์ของธนาคาร

อีกข้อหนึ่งคือ ความรับผิดชอบในขั้นสุดท้ายของผู้ใหญ่ในธนาคารนี้

ตลอดประวัตกิารณ์ของธนาคาร นกัศกึษาจะสามารถเรยีนรูว่้า ผูว่้าการ 

รองผู้ว่าการ และกรรมการของธนาคารนี ้ได้ร่วมมอืกบัรฐับาลในการ

ด�าเนนิราชการเศรษฐกจิการเงนิอย่างสขุมุคมัภรีภาพและด้วยความกล้า

หาญอยู่เสมอ มีอยู่หลายต่อหลายครั้งที่ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และ

กรรมการธนาคารไม่ลงัเลใจท่ีจะสละต�าแหน่งในเมือ่มเีหตผุลอันสมควร 

และในเมือ่มกีารสละต�าแหน่งดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

อนุสนธิจากการลดค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิงเมื่อกลางเดือน

พฤศจิกายนศกนี้ มาจนสัปดาห์นี้เอง ได้มีค�าวิพากษ์วิจารณ์ในหน้า

หนังสือพิมพ์บางฉบับ ถึงความรับผิดชอบของผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในการที่ธนาคารมีเงินปอนด์ไว้จ�านวนหนึ่งในทุนส�ารอง 

เงินตราบ้าง ในฝ่ายการธนาคารบ้างเมื่อเงินปอนด์เหล่านี้ลดค่าลงไป

แล้ว เพราะเราไม่ลดค่าของเงนิบาทตาม บทความดงักล่าวอ้างว่าผูว่้า 

การธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจุบันนี ้ควรจะรบัผดิชอบในความเสือ่ม

สูญเสียหายครั้งนี้

กระผมขอเรียนท่านอดตีผูว่้าการ อดตีรองผูว่้าการ อดตีกรรมการ 

และพนกังานทัง้หลายให้ทราบในเบือ้งต้นนีว่้า เมือ่วนัที ่1๘ พฤศจกิายน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยรบัผดิชอบในเงินตราต่างประเทศและทองค�า

รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 1,๐๐๓.๖ ล้านเหรียญอเมริกัน เป็นเงินเหรียญ
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๓๗๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อเมริกนั ๘๒๘ ล้านเศษ ทองค�าเกอืบ ๙๒ ล้าน เป็นเงนิปอนด์สเตอร์- 

ลิงเกือบ ๘1 ล้าน และอื่นๆ ๓ ล้านเศษ เงินสเตอร์ลิงมูลค่า ๘1 ล้าน

เหรียญอเมริกัน เท่ากับ ๒๘.๙ ล้านปอนด์ อยู่ในทุนส�ารองเงินตรา 

1๘.๔ ล้าน ผลประโยชน์ทุนส�ารอง ๙.๘ ล้าน และฝ่ายการธนาคาร 

๐.๗ ล้าน เมื่อเงินบาทไม่ลดค่าตามเงินปอนด์ เงินปอนด์ในบัญชีดัง

กล่าว ก็เสื่อมค่าคิดเป็นเงินบาทลงเป็นเงิน ๒๔๐ ล้านบาทเศษ 

(ประมาณ ๒๔๐,๒๒๘,๐๐๐ บาท) ถ้าใครจะถามว่าใครรับผิดชอบใน

การเส่ือมค่า ๒๔๐ ล้านบาทนี ้กระผมจะเป็นคนแรกทีจ่ะก้าวออกมา

ข้างหน้า แล้วตอบว่า ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูร้บัผดิชอบ

บทวพิากษ์วิจารณ์มข้ีอกล่าวหาผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คนปัจจุบันอยู่สรุปได้ ๓ ประเด็น คือ 

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่บอกใครถงึเรือ่งเสยีหายนี ้เพยีง

แต่อ้อมแอ้ม

๒. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยควรทราบล่วงหน้าแล้วว่า

เงินปอนด์จะลดค่าและควรโอนเงินปอนด์ไปแลกเป็นอย่างอื่นเสีย แต่

ไม่ท�า

๓. ท่ีผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ท�านัน้ เป็นเพราะเกรงใจ

องักฤษ “โดยหน้าท่ีของบุคคลต่อประเทศชาตนิัน้ ความรูส้กึส่วนตัวใน

เรือ่งเกรงใจ จะเอามาปะปนกนัไม่ได้ ใครกต็ามทีท่�าหน้าทีข่องส่วนรวม 

จะต้องปัดเอาเร่ืองของส่วนตวัออก ถ้าท�าไม่ได้ก็ควรให้คนอ่ืนท�าแทน”

กระผมคิดว่า เป็นสิทธิของท่านอดีตผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และ

กรรมการ ตลอดจนพนกังานทัง้มวลในธนาคารทีจ่ะทราบว่า ข้อกล่าวหา

เหล่านี้มีมูลประการใด กระผมมีหน้าที่ที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายฟัง 

ส่วนที่เมื่อตอบแล้ว จะฟังขึ้น หรือฟังไม่ขึ้น ก็เป็นดุลพินิจของท่าน

ข้อ 1. เป็นเร่ืองข้อเท็จจริง คอืธนาคารแห่งประเทศไทยเคยบอก

ใครไหมว่า เสยีหาย และเสียหายเท่าใด กระผมเรยีนตามข้อเทจ็จรงิดงันี้
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1. วันอาทิตย์ 1๙ พฤศจิกายน ได้น�าความกราบเรียน ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีเงินปอนด์อยู่ระหว่าง 

๒๐–๓๐ ล้านปอนด์ จะเสยีหายปอนด์ละ ๘ บาทเศษ (ตวัเลขแน่นอน

ไม่มีแสดงเพราะเป็นวันอาทิตย์)

๒. วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน หลังจากการประชุมทุนรักษา

ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซ่ึงได้กล่าวถึงเร่ืองนี้ในบรรดาท่าน 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ท่านรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเศรษฐ- 

การ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้ร่วมกับ

ท่านรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัให้สมัภาษณ์ผู้สือ่ข่าวโทรทศัน์ และ 

หนังสือพิมพ์หลายฉบับ และได้แถลงตัวเลขเงินปอนด์ในทุนส�ารอง 

เงินตราให้ผู้สื่อข่าวไป และได้บอกด้วยว่า มีความเสียหาย

๓. วนัองัคารที ่๒1 พฤศจกิายน ได้แถลงตวัเลขต่างๆ ดงักล่าว

มาข้างต้น ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตลอดจนจ�านวนยอดเงินที่เสีย

หายในเงินส�ารองต่างประเทศด้วย นอกจากนั้น ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยยังได้กราบเรียนถาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ว่าท่านจะ

โปรดให้เปลีย่นนโยบายการรักษาทุนส�ารองและเงินอ่ืนๆ หรอืไม่ ฯพณฯ 

บัญชาว่า ที่ด�าเนินการไปอย่างนี้ก็ดีแล้ว เพราะได้ดอกเบ้ียเกินกว่าที่

เสียหายไปมากมาย

๔. ต่อมาในการประชมุคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารก็ได้แสดงตัวเลขต่างๆ โดยละเอียดพร้อมกับขอความเห็น

กรรมการทั้งหลายเกี่ยวกับนโยบายการรักษาทุนส�ารองเงินตราด้วย

นอกจากนัน้กระผมในฐานะคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิ- 

ยาลยัธรรมศาสตร์ ยงัได้แสดงตวัเลขต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น เกีย่วกบั

ความเสียหายด้านทุนส�ารอง แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แผนกวารสารศาสตร์ นักศึกษาปีที่ ๔ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 

นักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษา
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เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ไม่เคยอ้อมแอ้ม ไม่เคย

ปิดบงั นอกจากนัน้ยงัชีใ้ห้นกัศกึษาทัง้หลายทราบถงึวธีิดีทีส่ดุในการที่

จะพจิารณาว่าควรจะลดค่าเงนิบาทตามปอนด์หรอืไม่ วธีิทีจ่ะแก้ไขผ่อน

ปรนความเสียหายต่างๆ ข้างต้นด้วย

ประเด็นข้อ ๒. ที่กล่าวหาว่า ผู้ว่าการควรทราบล่วงหน้า และ

ป้องกันความเสียหายได้ ค�าตอบง่ายๆ คือ ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้กล่าว

หาอ้างว่า ในเมื่อธนาคารมีวารสารทางเศรษฐกิจจากอังกฤษมากมาย 

ควรจะได้ทราบจากวารสารนัน้ ค�าตอบคอื โปรดพลกิกลบัไปดวูารสาร

เหล่านั้นก็แล้วกัน ฝีมือของอังกฤษจะลดค่าเงินทั้งทีกระเทือนทั่วโลก 

เขาจะปล่อยให้วารสารต่างๆ รู้หรือ แม้แต่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านของ

อังกฤษเอง เมื่อวันที่ 1๖ พฤศจิกายน ก็ยังสนับสนุนรัฐบาลอังกฤษที่

แถลงว่า จะต่อสูป้้องกนัค่าของเงนิปอนด์จนสดุก�าลงั และมคีวามเจบ็ใจ

เป็นอย่างยิ่งที่ถูกหลอก ที่อ้างว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆ นั้นรู้ล่วงหน้า

ว่า เงินปอนด์จะลดค่าเมื่อใด จึงไม่เสียหายนั้น ไม่มีมูลแห่งความจริง 

บางธนาคารก็เสียหาย เพราะต้องถือเงินปอนด์ไว้ แต่ถ้าไปถามนาย

ธนาคารนั้น ใครเขาจะบอกให้โง่เปล่าๆ บางธนาคารก็ได้ก�าไร เพราะ

เป็นลูกหนี้เงินปอนด์ไว้ แต่ก็เป็นปกติวิสัยอยู่ตลอดมาที่ธนาคาร

พาณิชย์ในไทยในส่วนรวมเป็นลูกหนี้สุทธิในด้านการเงินเหรียญ

อเมริกัน และเงินปอนด์กับต่างประเทศ

ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ทราบแน่ว่าจะลดค่าเงิน

ปอนด์เมือ่ใด แต่กค็วรส�าเหนยีกในฐานะขององักฤษและควรจะท�าอะไร

บางอย่าง เพือ่คุม้กนัประโยชน์ของไทย ข้ออ้างนีเ้ป็นความจรงิ นโยบาย

การถือเงินปอนด์และเงินเหรียญอเมริกันและทองค�านี้ ท่านผู้รับผิด

ชอบในธนาคารและในทุนรักษาระดับฯ ได้พิจารณากันอยู่เสมอ ข่าว

เร่ืองท่ีเงินปอนด์อาจจะลดค่านี ้มมีาตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๐๔ หรอื ๕ มเีรือ่ง

ลือกันปีละครั้งบ้างสองครั้งบ้าง แต่ก็ไม่ปรากฏสมจริงหรือเป็นความ
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จริงสักที ขณะนี้ก็มีข่าวว่าเงินเหรียญอเมริกันจะลดอีก มีรัฐมนตรีผู้

หนึ่งเคยเสนอให้ขายทั้งเงินเหรียญอเมริกันและเงินปอนด์ ซื้อทองค�า

ไว้ให้หมด การกระท�าแบบกระต่ายตื่นตูมเช่นนี้ จะท�าให้ประเทศไทย

ขาดรายได้ดอกเบ้ียไปปีละระหว่าง ๘๐๐–๙๐๐ ล้านบาท ฯพณฯ นายก

รัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือไม่ก่ีเดือนมานี้ 

ก็มีมติสั่งมิให้ขาย

ฐานะของเงินปอนด์นั้นเป็นจริงที่ง ่อนแง่นกว่าเงินเหรียญ

อเมริกัน แต่ดอกเบ้ียที่จะได้จากเงินปอนด์สูงกว่าเงินเหรียญอเมริกัน 

ระหว่าง 1–๒ ใน 1๐๐ ต่อปี ผู้กล่าวหาที่ว่าให้ขายเงินปอนด์หมดนั้น 

หาได้คดิไม่ว่าถึงอย่างไรๆ กต้็องเหลอืเอาไว้สกัห้าหกล้านปอนด์ส�าหรบั

เป็นค่าใช้จ่ายพิมพ์ธนบัตร ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ธนบัตร และการค้าอื่นๆ 

ตราบใดท่ีเรายงัค้าขายอยูเ่ป็นเงนิปอนด์ ธนาคารกลางจะขายเงนิปอนด์

จนหมดตัวมิได้ เพราะถ้าต้องการใช้สักที ก็จะต้องเสียค่าแลกเปลี่ยน

และค่าธรรมเนยีมสญูไปโดยเปล่าประโยชน์ และแท้จรงินบัตัง้แต่ พ.ศ.

๒๔๙๘ เป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทยกมิ็ได้สะสมเงนิปอนด์เพิม่

ขึน้เลย เว้นแต่เงินทีไ่ด้รบัจากการช�าระหนีเ้ป็นพเิศษจ�านวน ๕.๓ ล้าน

ปอนด์ กับเงินดอกเบี้ยที่สะสมจากการลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 

๔๔๘ ล้านบาท (ซ่ึงคุ้มเกนิคุ้มค่าเสียหายจากการลดค่าเงนิปอนด์) การ

ใช้จ่ายก็พยายามจ่ายเป็นเงินปอนด์ไปทั้งสิ้นกว่าแปดล้านปอนด์ และ

เมื่อปี ๒๕๐๙ ก็ยังได้ขายปอนด์แลกเปลี่ยนเป็นเงินเหรียญอเมริกัน

จ�านวน ๔ ล้านปอนด์ อตัราส่วนของเงนิปอนด์ในบญัชเีงนิส�ารองระหว่าง

ประเทศเมือ่ปี ๒๕๐๓ สงูสดุเป็นร้อยละ ๒๒.1๖ ในปี ๒๕1๐ นี ้ลด

ลงเหลือร้อยละ ๘.๖๖

อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่าประชาชาตไิทยจะได้ดอกเบีย้มาจากเงนิ

ปอนด์เกือบ ๔๕๐ ล้านบาท และเงินที่สูญไปนั้นเพียง ๒๔๐ ล้านบาท 

และเงินนี้อาจจะได้คืนกลับมาอีกจากดอกเบ้ียเงินฝากที่สูงข้ึนภายใน
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ไม่กีปี่ข้างหน้ากต็าม ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกค็วรจะด�าเนิน

ตามธรรมเนียมนิยมอันชอบของท่านอดีตผู้ว่าการ เช่น คุณเกษม  

ศรพียคัฆ์ ซึง่ไม่รีรอต่อการสละต�าแหน่งของท่านเมือ่ปรากฏกรณทีจุริต

ขึ้นในธนาคาร กระผมเองเรียนท่านทั้งหลายได้ด้วยความสัตย์ว่า เมื่อ

ก่อนสัปดาห์น้ีไม่ว่าจะมอีริยิาบถนัง่ ยืน เดนิ นอนประการใด ก็ครุน่คดิ

อยู่ตลอดเวลาว่า จะสมควรลาออกจากต�าแหน่งหรือไม่และเมื่อใด ที่

ค�านึงอยู่เช่นนี้ ก็เพราะแม้จะมีความสุจริตใจว่า ได้ด�าเนินนโยบายไป

โดยรอบคอบแล้ว แต่นโยบายน้ันอาจจะผิด ท่านทั้งหลายคงจะมีบาง

ท่านท่ีเห็นว่า กระผมด�าเนินนโยบายผิดพลาด ผมเองก็ไม่แน่ จึง

ครุ่นคดิอยู ่จะเหน็ได้ว่าในการประชุมในทีต่่างๆ เช่น การพจิารณาเงนิ

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้รัฐบาลกู้เพื่อการศึกษา กระผมก็มัก

จะออกตัวเสมอว่า เราจะต้องหาวิธกีารพจิารณาและระบบการเบกิจ่าย

ให้เรียบร้อย จะผกูพนัอยูก่บัส่วนตวักระผมมไิด้ เพราะกระผมกไ็ม่แน่

ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งนี้นานเท่าใด

ท่านที่เคารพทั้งหลาย ประเด็นที่ ๓ ที่มีผู้กล่าวหานั้น ท�าให้

กระผมสละต�าแหน่งผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการลาออก

ในขณะนีไ้ม่ได้ ท่านคงจ�าได้ว่าประเดน็ท่ี ๓ นีก้ล่าวหาว่า กระผมเกรงใจ

อังกฤษ ต้องปัดเอาเร่ืองส่วนตัวออก ท�าไม่ได้ต้องให้คนอื่นท�าแทน 

การกล่าวหานี้อ่านระหว่างบรรทัดย่อมพาดพิงถึงการที่กระผมศึกษา

มาจากอังกฤษ มีเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ชาวอังกฤษ พาดพิงถึงผู้ใหญ่

ในธนาคารนี้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาจากอังกฤษก็มากท่าน และใครๆ ก็

ทราบว่า ภรรยาของกระผมก็เป็นชาติอังกฤษ ข้อกล่าวหานี้ผิดกติกา

ผมไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะยกประวัตใินสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ และ

หลังสงครามโลกมากล่าวถึงเร่ืองความรักชาติไทยและความรักชาติ

อังกฤษ ผู้เขียนข้อกล่าวหาที่เจตนาจะให้ถูกที่เจ็บนั้น คงจะเอาใจของ

เขามาใส่แทนใจผม และใจเขานั้นคงจะขายชาติได้ง่ายๆ
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ข้อกล่าวหาประเด็นนี้สรุปความได้ว่า กระผมได้กระท�าการ

ทจุรติต่อหน้าที ่เพราะเหน็แก่ชาตอิืน่มากกว่าชาตไิทย ร้ายเสยียิง่กว่า

การโกงกินเงนิของรฐักนัหลายร้อยล้านบาทนกั ฉะน้ันกระผมจะฮดึไม่

ลาออกในขณะนี้ เพราะต้องการปฏิเสธตลอดข้อหา ต้องการให้

ประชาชาติและท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นผู ้ตัดสินใจด้านมติมหาชน และหาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

พิจารณาเห็นสมควรจะให้กระผมพ้นไปจากต�าแหน่งนี้ ท่านก็มีวิธีจะ

กระท�าได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย จะมาไล่กนัด้วยการสาดโคลนโดย

ผิดกติกา ท�าเป็นบทน�าหนังสือพิมพ์แล้วไม่ลงชื่อผู้รับผิดชอบในการ 

กล่าวหาเช่นนี้ ย่อมไม่ได้ จะเคยตัว

ถ้าผู้เขียนและผู้ท่ียุให้เขียนเป็นนักหนังสือพิมพ์ ผมขอชมเชย

ในข้อกล่าวหาและวจิารณ์ในประเดน็ที ่1 และประเดน็ที ่๒ เพราะเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นเรื่องที่แม้จะส�าคัญผิดในข้อเท็จจริงก็เป็น

หน้าท่ีของหนังสือพิมพ์จะยกขึ้นมากล่าวเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่

ประเด็นที่ ๓ นั้น ผิดกติกาไปมาก ไม่ควรท�าเช่นนี้ แต่ที่กระผมเกรง

อยู่คือ ในกรณีที่ผู้เขียนหรือผู้ยุให้เขียนเกิดเป็นพนักงานของธนาคาร

กันเอง จะท�าอย่างไร ต่อไปนี้จะอยู่ดูหน้าผู้ว่าการคนนี้ได้อย่างไรให้

เตม็ตา ตามปกตกิระผมมกัจะยนิดีท่ีพนกังานมาพดูจาตกัเตอืนกระผม

ในเม่ือเราเหน็ไม่ตรงกัน ทีบ่างคนถือโอกาสให้โอวาทแก่กระผมก็ม ีถ้า

เป็นตามที่กระผมเกรง ก็น่าเสียใจและเสียดายนัก เพราะว่ากล่าวต่อ

หน้าก็ยังได้ กลับไปแว้งท�ากันลับหลัง

กระผมขอประทานอภัยที่ได้กล่าวเรื่องน้ีมายืดยาว แต่ขอสรุป

ในชั้นนี้ว่า โปรดอย่าได้เป็นห่วง ประเพณีอันดีงามของธนาคารนี้ ที ่

ผู้ว่าการเคยยึดถือเพื่ออิสรภาพในการด�าเนินกิจการของธนาคาร คือ

ไม่ร้ังรออยู่ท่ีจะลาออกจากต�าแหน่งเพือ่อรรถประโยชน์ส่วนรวมน้ัน ยงั

เป็นที่ยึดถืออยู่มั่นคงไม่หวั่นไหวประการใด
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กระผมใคร่จะขอรบกวนเวลาของท่านอีกสักเล็กน้อย กล่าวถึง

สวัสดิภาพของพนักงานธนาคาร กระผมคงจะกล่าวไม่ผิดถ้าจะเสนอ

ว่า นโยบายของธนาคารตั้งแต่แรกเร่ิมมาจนทุกวันนี้ ได้ยึดมั่นอยู่ใน

หลกัการท่ีจะให้บ�าเหนจ็แก่พนกังานอย่างเพยีงพอแก่การครองชพีตาม

ฐานานรูุป ระบบสวสัดกิารของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นได้ด้วย

เจตจ�านงท่ีจะให้พนกังานรู้สกึมคีวามมัน่คงในอนาคต แต่ก็พยายามให้

เป็นไปโดยรดักมุไม่หย่อนจนเสียหลักการ ในบางขณะผูใ้หญ่ในธนาคาร

จ�าเป็นต้องขจัดปัดป้องผลประโยชน์อันยนืนานของพนกังานอนัเป็นเป้า

สายตาของบุคคลภายนอก ด้วยมาตรการบางอย่างซึง่ชวนให้พนักงาน

ภายในบางท่านเข้าใจว่า ธนาคารเคร่งเครียดถงึขนาดบบีคัน้ในบางกรณี 

กระผมขอรับรองได้ในนามของรองผูว่้าการและผูอ้�านวยการทัง้มวลว่า 

มาตรการแต่ละอย่างนั้น ได้ด�าเนินไปด้วยเจตนาอยู่อย่างเดียว คือ

ต้องการให้ประโยชน์ส่วนรวมของพนกังานมคีวามยัง่ยนืสถาพรสมกบั

คณุความดทีีพ่นกังานทัง้หลายได้อทุศิแด่ธนาคารเป็นการตอบแทนกัน

ในปัจจุบันนี้ สภาพการครองชีพได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตาม

เหตุการณ์ด้านต่างๆ ของบ้านเมือง ค่าครองชีพได้สูงขึ้นบ้าง ท�าความ

เดือดร้อนให้แก่พนักงานบางชั้น เฉพาะอย่างยิ่งพนักงานผู้น้อย ซึ่งมี

ภาระทางครอบครวัมาก ด้วยเหตนุีค้ณะกรรมการธนาคารจงึได้อนมุตัิ

ให้ธนาคารท�าการสงเคราะห์พนักงานเพิ่มขึ้นอีกวิธีหนึ่งตามส่วนแห่ง

ภาระครอบครัวของพนกังาน กล่าวคอือนมุตัใิห้จ่ายเงนิเพิม่แก่พนกังาน

ทีม่บีตุร นอกเหนอืไปจากรายได้ปกตขิองพนกังาน เป็นรายตวัของบตุร

ท่ีอยูใ่นความอปุการะคนละ ๓๐ บาทต่อเดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 

๒๕11 เป็นต้นไป นโยบายนีค้ณะกรรมการธนาคารขอเน้นว่ามใิช่เป็น

นโยบายส่งเสริมการเพิ่มพลเมืองไทย ตรงกันข้าม ธนาคารมีความ

ประสงค์จะสนับสนุนให้พนักงานของธนาคารรู้จักใช้วิทยาศาสตร์เป็น

ประโยชน์ในการควบคุมจ�านวนบุตรที่แต่ละคนต้องการอย่างแท้จริง 
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“เบี้ยบุตร” ที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นน้ี จึงเป็นแต่เครื่องสงเคราะห์

แบ่งเบาภาระพนักงานในด้านครอบครัว ตามความจ�าเป็นแก่อัตภาพ 

ผมหวงัว่านโยบายนีจ้ะได้รบัความเหน็ชอบจากท่านอดีตผูว่้าการ อดตี

รองผู้ว่าการ และอดีตกรรมการด้วย

ท่านทั้งหลาย จากอดีตอันมีเกียรติของธนาคารมาสู่ปัจจุบันอัน

ส�าคัญ กระผมใคร่ขอเชิญชวนท่านให้ฝากความหวังไว้แก่อนาคต 

กระผมในฐานท่ีได้ตระหนักดีถึงคุณความดี และความสามารถของ

กรรมการ และพนกังานของธนาคาร เฉพาะอย่างยิง่พนกังานรุ่นหนุม่

รุ่นสาว (ทัง้นี ้หมายความตัง้แต่อาย ุ๖๐ ปีลงมาจนถงึ ๒๐ ปี หรอื

น้อยกว่าน้ัน) มีความเช่ือม่ันว่า กรรมอันดงีามทีท่่านในอดตีและปัจจุบนั

ได้สร้างไว้ในธนาคารนี้ จะเป็นผลให้อย่างน้อย ๒๕ ปีข้างหน้าของ

ธนาคารนี ้– แท้จรงิใคร่จะกล่าวว่า ๒๕๐ ปีข้างหน้าของธนาคารนี ้– จะ

เป็นยคุทีพ่วกเราหวังกันได้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเจรญิก้าวหน้า

อย่างสถาพร บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ประเทศชาตใินด้านเศรษฐกจิการเงนิ

ย่ิงย่ิงสืบไป

ท่านทั้งหลาย กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาชุมนุมกันใน

วันนี้ และขอเชิญชวนท่านยกแก้วของท่าน เพื่อดื่มอ�านวยพรให้แก่

อนาคตของประชาชนชาวไทย
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ธนาคารกลาง
บรรยาย ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕1๒

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน เสียชีพ อย่าเสียสิ้น (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, ๒๕1๗)

ต่อมาใช้ชื่อบทความว่า  

“ศาสตร์และศิลปแห่งการเป็นผู้ว่าการธนาคารกลาง” 

ตีพิมพ์ในวารสาร เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 1๓ ฉบับที่ ๓ 

กันยายน ๒๕๓๘ และ

๖๐ ปี เศรษฐกิจไทย ๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์  

(กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊คส์, ๒๕๕1)

บทสรุปและนโยบาย
ตามทีเ่จ้าหน้าทีข่องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค�าเชือ้เชญิของ

คณบดคีณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ีได้มาบรรยายถึงกจิการและ

การด�าเนนิงานของธนาคารกลางกบันโยบายการเงนิแล้ว ส�าหรบัชัว่โมง 

ก่อนๆ ได้บรรยายเรือ่งอะไรบ้างนัน้ ผมเหน็จะไม่ต้องเท้าความไป แต่

จะกล่าวถึงเป็นคร้ังเป็นคราวในชั่วโมงนี้ และเรื่องที่ก�าหนดให้พูดใน

ชัว่โมงน้ีคือ สรปุทัว่ไปและนโยบาย ซ่ึงคงจะหมายถงึวธีิการด�าเนนิการ

ธนาคารกลาง โดยพิจารณาจากแง่ของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ หรือ

อกีนยัหน่ึงคงจะเรยีกได้ว่า “ศลิปะและวิทยาแห่งการเป็นผูว่้าการ” หวงั

ว่านกัศกึษาจะได้มโีอกาสทีจ่ะใช้ศลิปะและวิทยานีใ้นอนาคตต่อไป
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๓๗๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เรื่องศิลปะและวิทยา อยากจะแยกบรรยายให้เห็นเป็น ๒ ข้อ

ด้วยกัน คือ

1. วิทยา Scientific Approach หรืออีกนัยหนึ่ง การพิจารณา

ทางทฤษฎีแห่งวิชาในด้านนโยบายการเงิน

๒. ศิลปะแห่งการด�าเนินนโยบายตามเป้าหมายที่จะก�าหนดไว้

ในทางวิชาการ

ส่วนที่�๑�วิทยาการแห่งนโยบาย
วชิาการแห่งนโยบายหรอืเป้าหมายของการทีจ่ะด�าเนนินโยบาย

การเงินในความรับผิดชอบของธนาคารกลางนั้นก็คือ

1. พยายามส่งเสรมิให้การด�าเนนิเศรษฐกจิของประเทศเป็นไป

โดยดี ที่เรียกว่าเป็นไปโดยดีนั้นหมายความและแยกได้ดังนี้ คือ (ก) 

งานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ละวันๆ อันเป็นธุรกิจปกตินั้นให้ด�าเนินไป

โดยราบรื่น และ (ข) พยายามให้การด�าเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจนั้น

เป็นไปโดยก้าวหน้า หรืออีกนัยหนึ่ง การจ�าเริญและพัฒนาเศรษฐกิจ

ธนาคารมีส่วนที่จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรบ้าง นั่นเป็นหัวข้อใหญ่

หัวข้อหนึ่ง

๒. พยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้คู่ไปกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ

หัวข้อใหญ่ทั้ง ๒ ข้อนี้ ผมคิดว่าคลุมวิชาการอยู ่มากและ

ครอบคลุมการท�างานของส่วนต่างๆ ฝ่ายต่างๆ ในธนาคารชาติ ซึ่ง 

เจ้าหน้าที่ได้มาบรรยายให้พวกคุณฟังแล้ว ในชั้นนี้จะพยายามพูด 

รวบยอด (Abstract) พยายามทีจ่ะพดูให้เข้าใจทางด้านทฤษฎมีากกว่า

ทางด้านปฏิบัติ
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๑.�การด�าเนินกิจการทางเศรษฐกิจให้เป็นไป�

���ด้วยดีและมีพัฒนา
การทีเ่ศรษฐกิจของประเทศจะด�าเนินไปด้วยดแีละอย่างมพีฒันา

นั้นแสดงได้ด้วยรูปวงกลมนี้ คือ สมมุติเอาว่าวงกลมนี้แสดงถึงสินค้า

และบริการที่เป็นรายได้ของประชาชาติในปีใดปีหนึ่ง ถ้าเราด�าเนินไป

โดยดอีย่างก้าวหน้า วงกลมนีก้จ็ะขยายตวัขึน้เรือ่ยๆ อตัราขยายตวัถ้า

สงูกน็บัว่าก้าวหน้าไปได้มาก ถ้าต�า่กไ็ม่สูด้นีกั วงกลมในรปูที ่1 นี ้แสดง

ถึงรายได้สินค้าบริการที่แท้จริง ไม่ใช่รูปของเงินหรือมูลค่าของสินค้า

บริการซึ่งถ้าราคาของสินค้าบริการแพงขึ้นก็อาจจะเป็นวงใหญ่ขึ้นได้ 

เพราะมูลค่าราคาสูงขึ้น ความหมายของวงที่ผมเขียนนี้ คือ รายได้ที่

แท้จรงิ (Real Income) ของประชาชาต ิถ้าเปรยีบเทยีบกนัปีต่อปี ต้อง

เอาความแตกต่างในเรือ่งราคาทีเ่ปลีย่นแปลงไปมาหกัออกเสยีก่อน

รดปช 1

รูปที่ 1 – รายได้ประชาชาติ 

(รดปช) และการขยายตัว

รดปช ๒

รดปช ๓

ธนาคารชาติช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง และช่วยให้การ

ด�าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างไรได้บ้าง คุณทั้งหลายได้ฟังจากผู้มา

บรรยายเกีย่วกบักจิการของธนาคารในฝ่ายการธนาคารภายในประเทศ

แล้ว ท่ีเกีย่วกบัการเป็นนายธนาคารให้แก่ธนาคารพาณชิย์และเป็นนาย
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๓๘1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ธนาคารให้แก่รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นขมุแห่งการเงิน การ

เงนิเป็นสิง่ทีช่่วยให้เศรษฐกจิด�าเนนิไปได้ทัง้ด้านการลงทนุและในด้าน

กิจการประจ�าวัน เพราะฉะนั้นการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออก

ธนบตัรมาเพือ่ให้กูแ้ก่รฐับาลหรอืเอกชนรายใดรายหนึง่จะผ่านธนาคาร

พาณิชย์หรือไม่ผ่านนั้น ก็ต้องพยายามด�าเนินไปให้ตรงกับความ 

มุ่งหมายที่จะด�าเนินนโยบายพัฒนา

๑.๑�ด้านรัฐบาล
(ก) การให้กู้แก่รัฐบาล ในการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้

แก่รัฐบาลทั้งเป็นเงินตราต่างประเทศและเงินไทยนั้น ก็เพื่อที่จะท�าให้

รัฐบาลสามารถพัฒนาไปได้ด้วยดี เท่าที่ได้ท�าอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยที่

ภาวะการเงินระหว่างประเทศของไทยเราน้ีเหมาะสม กล่าวคือ มีเงิน

ส�ารองต่างประเทศมากพอ เรากไ็ด้พยายามจะใช้เงนิส�ารองเหล่านัน้มา

ให้รัฐบาลกูส้มทบกบัแหล่งทีจ่ะกูเ้งนิได้จากทีอ่ื่น เช่น สหรฐัฯ แคนาดา 

องักฤษ และฝรัง่เศส เท่าทีไ่ด้ท�าไปแล้วในขณะนี ้ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทยมุ่งแต่จะให้กูใ้นท�านองทีจ่ะเป็นประโยชน์ถาวรแก่ลกูหลานข้างหลงั 

กล่าวคือช่วยในด้านการศึกษา ได้ให้รัฐบาลกู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไป 

๒ โครงการใหญ่ๆ คอื โครงการพฒันาอาชวีศึกษา กับโครงการพฒันา

โรงเรียนมัธยมประสม และนอกจากนั้นก็ให้กู้ไปเล็กๆ น้อยๆ ให้โรง

พยาบาลศริริาชได้ใช้ส�าหรบัการงานทีจ่ะซือ้อปุกรณ์และเวชภณัฑ์และ

เคร่ืองมอืต่างๆ ได้ให้โรงพยาบาลรามาธบิดกีูไ้ปในท�านองเดยีวกนั นัน่

เพือ่การศึกษาด้วย และได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติกู้ไปเพือ่สร้างโรงไฟฟ้า 

เป็นต้น นี่เป็นการช่วยเหลือทางตรงต่อรัฐบาล การใช้เงินตราต่าง

ประเทศจากทุนส�ารองเพื่อท่ีจะไปใช้ส�าหรับพัฒนานั้น ต้องถือหลัก

ระมดัระวงัว่าได้ให้ไปเพือ่ท่ีจะเอาไปส�าหรบัซือ้ของต่างประเทศ เพราะ

เหตุว่าถ้าเอาไปใช้ส�าหรับซื้อของท่ีผลิตในเมืองไทยหรือซื้อค่าแรงแล้ว
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ย่อมท�าให้เงินตราต่างประเทศนัน้ไปใช้เป็นเงนิบาท เมือ่ใช้เป็นเงินบาท

แล้วก็เท่ากับใช้เงินตราต่างประเทศนั้นเพิ่มปริมาณเงินบาท ซึ่งจะเป็น

ช่องทางให้เกิดอันตรายได้ในทางเสถียรภาพ ซึ่งผมจะบรรยายต่อไป

(ข) การจัดการเร่ืองพนัธบัตรรัฐบาลส�าหรบัการกู้จากประชาชน

ของรฐับาล เท่าทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิสนบัสนนุรฐับาลให้มเีงนิใช้จ่าย

ทั้งในด้านบริหารและในด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น นอกจาก

ธนาคารชาตจิะช่วยเหลอืในโครงการต่างๆ ด้วยเงนิตราต่างประเทศแล้ว 

แต่ละปียังจ�าเป็นท่ีจะต้องจัดการเร่ืองพนัธบัตรรฐับาลส�าหรบัทีจ่ะกูจ้าก

ประชาชน และพันธบัตรเหล่านั้นเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 

ผูอ้อกในฐานเป็นตวัแทนรัฐบาลแล้ว กท็�าหน้าทีเ่สมอืนหนึง่เป็น under- 

writer ซึง่หมายความว่าเป็นคนประกนัว่าถ้าหากขายพนัธบตัรไม่หมด 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยซือ้ให้หมด แต่หน้าที ่underwriter นี้

ไม่จ�าเป็นจะต้องใช้อยู่ทุกปี แล้วแต่ความจ�าเป็นของรัฐบาล บางทีก็ซื้อ 

บางทีก็ไม่ซื้อ และเท่าที่เป็นมาตลอดระยะเวลา 1๐ ปีที่แล้วมานั้นไม่

ค่อยจะได้ซื้อ เพราะเหตุว่าเผอิญรัฐบาลด�าเนินนโยบายทางด้านภาษี

อากรได้ด ีมเีงินรายได้มากพอ เพราะฉะนัน้ในระยะนัน้จงึไม่เกดิความ

จ�าเป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องซ้ือพันธบัตรรัฐบาล แต่ใน

ปัจจุบันน้ีส�าหรับปีงบประมาณ ๒๕1๒ ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือน

กันยายนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�าเป็นต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕1๓ คาดว่าจะต้องซื้ออีกมาก 

นี่ควรหรือไม่ควรเป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายกันต่อไป

(ค) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของรัฐบาล และเพื่อที่จะให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถทีจ่ะดแูลได้ว่า งบประมาณแผ่นดนิทัง้

ในงบบริหารและงบพัฒนานั้นเป็นไปโดยดีไม่ได้อีลุ ่ยฉุยแฉก และ

สามารถทีจ่ะท�าให้การใช้เงนิของรฐับาลได้ใช้จ่ายไปในสิง่ทีค่วรจะใช้จ่าย

โดยกว้างๆ นัน้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกม็หีน้าทีอ่ยู ่๒ ประการ 

����������������_16-01-60.indd   382 1/16/17   3:42 PM



๓๘๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

คือ ประการที่ ๑ เรื่องงบประมาณประจ�าปี และประการที่ ๒ เรื่อง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในหน้าทีป่ระการที ่๑ นัน้ เมือ่ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ

เสนองบประมาณประจ�าปีต่อรัฐบาลในประมาณเดือนสิงหาคมหรือ

กรกฎาคม โดยรวบรวมเสนองบประมาณรายจ่ายและการคาดคะเนงบ

ประมาณรายได้แล้ว กเ็ป็นประเพณนียิมทีจ่ะมกีารประชมุพจิารณางบ

ประมาณดงักล่าว ๒ หรอื ๓ ครัง้ โดยมท่ีานนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 

รัฐมนตรีคลัง ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒนา

เศรษฐกจิแห่งชาต ิและผูว่้าการธนาคารชาตเิป็นกรรมการพจิารณาเรือ่ง

ยอดใหญ่ๆ ของงบประมาณ กล่าวคอืยอดรายจ่ายทัง้หมด ยอดรายได้

ทัง้หมดเป็นเท่านีแ้ล้วจ�าเป็นทีจ่ะต้องกูเ้งนิด้วยวธิอีย่างไรบ้าง ในเรือ่งนี้

เป็นหน้าทีผู่ว่้าการธนาคารแห่งชาตทิีจ่ะเสนอว่า ถ้าหากจะท�าวธินีีจ้ะใช้

ไม่ได้ หรอืวธินีัน้จะใช้ไม่ได้ และจะเกดิความเสยีหายขึน้อย่างไร และ

อาจจะขอแก้ตวัเลขในยอดใหญ่ (ผมพดูถงึยอดใหญ่ในเรือ่งรายได้ ราย

จ่าย และเงนิกู ้อย่างงบประมาณของราชการหน่วยหนึง่หน่วยใด เช่น 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้เท่าไหร่นัน้ไม่อยูใ่นข่ายการพจิารณา) และ

ในการเสนอความเหน็เรือ่งยอดเงนิเหล่านี ้ ถ้าหากว่ายงัมอีะไรหนกัใจ

อยู่อีกก็เป็นธรรมเนียมของทั่วโลกที่ธนาคารชาติจะต้องมีบันทึกถึง

รฐับาล เพือ่วจิารณ์งบประมาณนัน้ว่า ทีร่ฐับาลรบังบประมาณประจ�าปี

ในขณะนีจ้ะผลติผลขึน้อย่างไร ธนาคารชาตจิะเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย

ประการใดบ้าง และข้อวติกเป็นอย่างไร ส่วนมากเราวติกด้านเงนิเฟ้อ

ว่า ถ้ากูจ้ากธนาคารชาตมิากเกนิไปเงนิอาจเฟ้อ เป็นต้น ส่วนรฐับาลจะ

รบัหรอืไม่นัน้กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ เป็นหน้าทีข่องเราทีจ่ะต้องแนะ

หน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาลอีกประการหนึ่งนั้นระบุไว้ใน

กฎหมายขณะน้ีคือ ในการท่ีรัฐบาลจะตัง้กรรมการบรหิารให้สภาพฒันา 

การเศรษฐกจิแห่งชาต ิให้ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
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บรหิารโดยต�าแหน่งด้วย ทัง้นีก้เ็พือ่ทีว่่ารายจ่ายใหญ่ๆ ในด้านพฒันา 

ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้รู้เหน็ตัง้แต่ต้นทเีดยีว นีเ่ป็นเรือ่ง

ใหม่ส�าหรับธนาคารชาติทั่วโลกในยุคพัฒนา มีบางประเทศผู้ว่าการ

ธนาคารชาตกิไ็ม่เกีย่วกบัเรือ่งสภาพฒันาเลย เช่น ประเทศลงักา ผม

เข้าใจว่าอินโดนเีซียกไ็ม่ค่อยได้เกีย่ว ผมเข้าใจว่าทีไ่ม่ค่อยได้เก่ียวนีอ้าจ

จะเกดิผลร้ายขึน้ เพราะเหตวุ่ากว่าทีง่บโครงการพฒันา แผนพฒันาจะ

สร้างข้ึนมาเสร็จ พอสร้างเสร็จแล้วรัฐบาลรับหลักการแล้วก็เท่ากับว่า

เงินต้องจ่ายแล้ว ต้องเห็นชอบกันแล้ว ท้ังนี้ถ้าจะท�าแบบโบราณซึ่ง

ธนาคารชาตขิององักฤษเขาท�ากนัอยู ่คอืว่าธนาคารชาตมิหีน้าทีอ่ยูอ่ย่าง

เดียวคือ มาดูเมื่อเขาท�ากันเสร็จแล้วและก็วิพากษ์วิจารณ์ ตอนนี้บาง

กรณีและส่วนมากมกัจะสายเกนิไปทีจ่ะทกัท้วง ในสมยันีธ้นาคารชาติ

ของหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลยี มาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์ ผู้ว่าการธนาคารชาติได้รับแต่งตั้งให้มีส่วนส�าคัญในสภา

พฒันาเลยทีเดยีว ในกรณเีช่นนีก้เ็ท่ากบัว่าแทนทีจ่ะรอให้ศกึมาถงึบ้าน

แล้ว ถึงปากประตูบางขุนพรหม เราไปสู้ศึกกันที่สะพานขาว ที่ถนน

กรุงเกษม สภาพัฒนาเสียเลย ข้อนี้ผมเห็นเป็นเรื่องที่จ�าเป็นในสมัย

พฒันา ประเทศทีไ่ม่ท�าอย่างนีม้กัเกดิเรือ่งขลกุขลกัในเรือ่งการพฒันา

อยู่เสมอ

๑.๒�ด้านเอกชน
เกีย่วกบัภาคเอกชน เราส่งเสรมิรฐับาลด้านหนึง่ ส่งเสรมิเอกชน

อกีด้านหนึง่ให้ด�าเนนิการอตุสาหกรรมไปด้วยด ีเรือ่งนีค้ณุกไ็ด้ฟังแล้ว

จากคณุกรองทอง ชตุมิา ผูอ้�านวยการฝ่ายการธนาคารภายในประเทศ

ซึง่ได้มาอธบิายว่าเรามทีางทีจ่ะปล่อยเงนิทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทาง

อ้อมนั้นตามปกติเราก็ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ไป กู้ไปเฉยๆ ธนาคาร

พาณชิย์ใดขาดเงนิจะน�าเอาหลกัทรพัย์รฐับาลมาวางเป็นประกนัแล้วก็
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รับเงินกู้ไปเพื่อที่จะไปลงทุนต่อไป นั่นก็เป็นทางที่เรียกว่าธนาคาร

พาณิชย์จะเอาไปใช้ทางใดแล้วแต่เขา เขาได้เงินไปแล้วก็เป็นเรื่องของ

เขาไป แต่ทีเ่ราจะช่วยให้เป็นกจิจะลกัษณะ เป็นทางตรงทีเ่ราเชือ่ว่าจะ

ไปสูผู่ท้ีจ่ะต้องการเงนิจรงิๆ นัน้ เริม่ท�ามาในระหว่าง ๑๐ ปีนีเ้ป็นหลาย

ชัน้ด้วยกนั ชัน้เดมิกพ็ยายามทีจ่ะส่งเสรมิทางด้านสนิค้าขาออกโดยวธิี

รบัช่วงซือ้ลดตัว๋เงนิ (re-discount bill) ผ่านธนาคารพาณชิย์เป็นกลไก

ของการท�าซึง่ได้บอกมาแล้ว และข้อทีค่วรจะบอกกค็อืว่าทีเ่ราท�าอย่าง

นี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ กลับเป็นการส่งเสริม

ธนาคารพาณิชย์ โดยให้ธนาคารพาณิชย์รับเอาเงินไปโดยเราคิด

ดอกเบี้ยเพียง ๕% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยต�่าพิเศษ แล้วก็อนุญาตให้

ธนาคารพาณิชย์ไปรับเพิ่มเติมอีก ๒% ต่อปีจากลูกค้า รวมทั้งหมด

ลกูค้าทีไ่ด้รบัประโยชน์ในเรือ่งนีก้เ็ทยีบเท่ากบัว่ากูเ้งนิไปได้อตัรา ๗% 

ต่อปีซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่ต�่า จากการที่เราขยายวงเงินในเรื่องเกี่ยวกับ

สินค้าออกนี้ เราก็ได้พยายามขยายต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรม 

เกี่ยวกับเรื่องการขายผ่อนส่งช�าระ เกี่ยวกับการเก็บวัตถุดิบไว้ส�าหรับ

การอตุสาหกรรม และจนกระทัง่ถงึปัจจบุนันีไ้ด้ร่วมกบัธนาคารพาณชิย์

และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพือ่ทีจ่ะปล่อยเงนิ

ไปสู่ผู้ผลิตทั้งในด้านอุตสาหกรรมและในด้านเกษตรกรรม เป็นที่น่า

เสยีดายทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนัน้ตัง้ช้าเหลอื

เกนิ เพิง่มาตัง้ได้ ๒ ปี ปีนีปี้ที ่๓ แต่อย่างไรกต็าม ได้มกีารร่วมมอืกนั

เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการผลิตที่เราต้องการ เช่น ฝ้าย ยาสูบ 

ซึ่งก�าลังจะท�าต่อไป เรื่องข้าวโพดเรื่องพืชอื่นๆ และท�าให้เกษตรกร

สามารถใช้เงนิไปลงทนุด้วยอตัราต�า่กว่าทีเ่คยเป็นมา สามารถทีจ่ะบ�ารงุ

ที่ดิน ซื้อปุ๋ย หรือใช้พืชผลที่ดีที่ง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นการช่วยเหลือ

ให้เศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นไปโดยดี

ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนี ้กไ็ด้กล่าวแต่เพยีงว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
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มส่ีวนหน่ึงทีจ่ะท�าให้รายได้ประชาชาตน้ัินขยายตวัขึน้ ส่วนนีก็้เป็นเพยีง

ส่วนเดียว การที่จะขยายได้มากขึ้นเพียงใดนั้นก็แล้วแต่เรื่องของผู้

ด�าเนนิการบรหิารทัง้ในด้านการวางแผนและผูป้ฏิบตักิาร และทีส่�าคญั

ที่สุดก็คือ ทางด้านเอกชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนของ

รฐับาลมากเพยีงใด เป็นทีน่่ายนิดท่ีีในรอบ 1๐ ปีทีแ่ล้วมา การพฒันา

ก็เป็นไปโดยดีพอใช้ รายได้ประชาชาติได้เพิ่มขึ้น ๘% ต่อปี แต่ก็ยังมี

ข้อบกพร่องอยู่ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทางธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยไม่ได้ 

มากนัก ต้องเป็นเรื่องของรัฐบาล กล่าวคือ เรื่องที่การพัฒนาเป็นไป

โดยไม่สม�า่เสมอทัว่ทัง้ประเทศ ส่วนมากภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพฯ 

ได้รับผลประโยชน์จากการพฒันานีม้ากกว่าภาคอืน่ๆ ทีอ่ืน่นัน้ถึงแม้ว่า

จะลงทุนมากแค่ไหน ความก้าวหน้าในด้านพฒันากย็งัด้อยกว่าในภาค

กลาง เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดสรรรายได้แบ่งรายได้แบ่งผลของการ

พัฒนาซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญอยู่อีกอันหนึ่งที่เราเข้าไปไม่ถึง ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเข้าไปไม่ถงึ ผูว่้าการธนาคาร

ชาติก็มีส่วนแต่เพียงในฐานที่เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่งที่จะ

พยายามช่วยคัดให้ เรื่องแผนพัฒนานั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีรายได้

น้อย เฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสาน

๒.�การรักษาเสถียรภาพให้คู่ไปกับ�

���การพัฒนาเศรษฐกิจ
ทีนี้มาถึงหัวข้อที่ ๒ ที่ว่าด้วยการพยายามให้มีการพัฒนาโดย

เสถียรภาพ เสถียรภาพนี้มองในแง่การเงินหมายความถึงเสถียรภาพ

ของค่าของเงนิบาท ถ้าหากว่าเราพฒันาแล้วเงนิบาทลดค่าลงไปทกุททีัง้

ภายนอกและภายในประเทศกเ็ท่ากบัว่าเราสร้างปัญหาขึน้อกี ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนในด้านค่าครองชีพสูงขึ้นมาก อย่างตัวอย่างใน
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หลายประเทศ เช่น ซีลอน อินโดนีเซีย ที่เคยเห็นกันมาแล้ว ในกานา

และแอฟริกาก็เช่นเดียวกัน พยายามพัฒนาแต่การพัฒนานั้นด�าเนิน

ไปไม่ได้ด ีกลบัถอยหลงั ถ้าเงนิน้อยเกนิไปกท็�าให้ฝืดเคอืง การพฒันา

ก็เดินไม่ได้แน่ ถ้าหากว่าเงินมากเกินไป เงินก็เฟ้อ ซึ่งเสียหายเช่น

เดียวกัน นั่นเป็นอีกทางด้านหนึ่ง เพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้มีความมุ่ง

หมายที่จะท�าให้การพัฒนาและการด�าเนินเศรษฐกิจตีวงกว้างขึ้นทุกที 

มีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นทุกปีๆ เราก็จ�าเป็นที่จะต้องท�าให้ปริมาณ

เงินเป็นไปโดยสมดุลกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรืออัตราก้าวหน้า

ของรายได้ประชาชาต ิทีส่มดลุนีไ้ม่ได้หมายความว่าจ�าเป็นจะต้องเท่า

กัน และแท้จริงไม่จ�าเป็นที่จะต้องเท่ากัน วิธีที่เราคิดที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยโดยฝ่ายวชิาการเป็นเจ้าหน้าทีน่ัน้คอืว่า คาดคะเนไว้ว่าราย

ได้ประชาชาตจิะขึน้ระยะใดระยะหนึง่ด้วยอตัราเท่าใด และเราจะควร

บนัดาลให้ปรมิาณเงนิเพิม่ขึน้ในอตัราเท่าใดในระยะนัน้จงึจะเหมาะสม

กนั ตามปกตสิตูรทีเ่ราคดิกนัไว้เรยีกว่า Rule of Thumb คอืหมายความ

ว่าเป็นสูตรทีเ่ราใช้กนัอย่างหยาบๆ ไม่ได้เอารายละเอยีดมาวจิยัจนเกิน

ไปนกั สตูรนัน้กค็อื ถ้าหากว่าเราคาดคะเนว่ารายได้ประชาชาตจิะสงู

ข้ึน ตเีสียว่า ๘% ในปีนัน้ เรากค็วรทีจ่ะให้ปรมิาณเงนิสงูขึน้ประมาณ 

๘% บวกด้วยประมาณ ๒% หรอื ๓% จะเป็นของดี ถ้ามากไปกว่า

นั้นไม่ดี ถ้าน้อยไปกว่านั้นก็ไม่ดี ท�าไมบวกด้วย ๒% และ ๓% ค�า

ตอบผมก็คืออย่างนี้ ทุกวันนี้ตามหัวบ้านหัวเมืองนั้นคนไทยเราใช้เงิน

กันน้อย เมื่อเราพัฒนาเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้เงินกันแพร่หลายยิ่งขึ้น แม้แต่

ว่าไม่มีการพัฒนา ถ้าเผยแพร่ไปในชนบท เงินใช้มากขึ้น ๒% หรือ 

๓% นี่มันตามไปด้วย

ปริมาณเงนินีวั่ดด้วยอะไร ตอบอย่างคร่าวๆ ว่า เราเอาธนบัตรที่

เราออกใช้ทัง้หมด (ซึง่มตีวัเลขเปิดเผยออกมาทกุสปัดาห์ในวนัพฤหสับด)ี 

บวกด้วยยอดรวมของสิง่ท่ีเหมอืนกบัเงนิคอืใช้ได้ทนัที กล่าวคอื บญัชเีงนิ
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ฝากกระแสรายวัน เงนิฝากเผือ่เรยีก จ่ายเชค็เมือ่ไรเรยีกได้เมือ่นัน้ นี่

เป็นเหมอืนกับเงนิ เราเอาสิง่เหล่านีม้าบวกกบัธนบตัรทีอ่อกใช้แล้วกค็าด

คะเนว่า ในปีน้ีถ้าเหตเุกดิอย่างนัน้ๆ แล้ว ปรมิาณเงนิจะเพิม่ขึน้เท่าไร 

ถ้าเพิม่มากเกินไปหรือน้อยเกนิไป เหตุอย่างน้ันๆ ทีผ่มว่านีต้่องไปแก้ไข

เสยี เหตอุย่างนัน้ๆ คอืลูกศรท่ีผมเขยีนไว้ในรปูที ่๒

รูปที่ ๒ การขยายตัวของปริมาณเงิน

กำรเงินระหว่ำงประเทศ
ช�าระเงินเข้าประเทศ สูบเข้า
ช�าระเงินออกประเทศ สูบออก

กำรเงินภำยในประเทศ
ขยายเครดิต สูบเข้า
หดเครดิต สูบออก

กำรคลัง
รายจ่าย สูบเข้า
รายรับ สูบออก

วงกลมแสดงปรมิาณเงนิทีจ่ะขยายตวัโดยให้สมดลุกบัอตัราเพิม่

รายได้ประชาชาติ ถ้ารายได้ประชาชาติเพิ่มด้วยอัตรา 11% ปริมาณ

เงินควรเพิ่มขึ้น 11% + ๒–๓% เหตุที่จะท�าให้ปริมาณเงินเพิ่มข้ึน

หรือลดลงนั้นแยกได้เป็น ๓ ประการ คือ

(1) ลูกศรคู่ที่ 1 การคลัง

(๒) ลูกศรคู่ที่ ๒ การเงินระหว่างประเทศ

(๓) ลูกศรคู่ที่ ๓ การเงินภายในประเทศ

ด้านการคลัง ดูจากแง่การคลัง ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีอย่างเดียว

และไม่จ่ายเงินเลย เงินก็ออกจากการหมุนเวียนในหมู่ประชากรเข้าสู่

คลงั นีเ่ป็นลกูศรออก ลกูสบูทีม่ลีกูศรออกนัน้ออกจากวงการหมนุเวยีน
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คอืรายรบัของรฐับาล ลกูสบูทีม่ลีกูศรเข้าสูว่งนัน้คอืรายจ่ายของรฐับาล 

รายรบัหมายถงึรายได้คอืภาษอีากรบวกด้วยเงนิกูท้ีป่ระชาชนให้รฐับาล

กู้ แต่ไม่บวกด้วยเงินกู้ที่ธนาคารชาติให้รัฐบาลกู้ เอาแต่เฉพาะที่

ประชาชนเปลี่ยนถ่ายมือไปให้รัฐบาลไปเข้าคลัง นักศึกษาคงเห็นได้

ทันทีแล้วว่า สมมุติว่าลูกสูบอีก ๒ คู่ การเงินระหว่างประเทศและการ

เงินภายในประเทศนั้นเดินอยู่ สูบออกและสูบเข้าเท่าๆ กัน ถ้าคู่การ

คลังนี่รายจ่ายสูบแรงแล้วรายรับสูบเบากว่า คือหมายความว่างบ

ประมาณขาดดุล (deficit budget) ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าปริมาณ

เงินที่ออกมาหมุนเวียนภายในประเทศนั้นก็จะเพิ่มขึ้น ถ้ากลับตรงกัน

ข้าม งบประมาณเกนิดลุ กล่าวคอืจ่ายต�า่กว่ารบัจากประชาชน ก็เท่ากับ

ว่าปรมิาณเงนิหดลงในการหมนุเวยีนนัน้ เพราะฉะนัน้งบการคลงัสบูคู่

การคลังนี่เป็นสูบที่ส�าคัญพอใช้ เพราะเหตุว่างบประมาณแผ่นดินใน

ขณะนี้ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณ ๔๐% ของรายได้

ประชาชาต ิเวลานีร้ายได้ประชาชาตขิองเราประมาณแสนล้านบาท ซึง่

หมายความว่าสูบคู่ใหญ่นี่ส�าคัญมากพอใช้ ประมาณ ๓๐-๔๐% ของ

รายได้ประชาชนทัง้หมด เพราะฉะนัน้นโยบายการคลงัมส่ีวนส�าคญัใน

การที่จะไปท�าให้ปริมาณเงินสูงขึ้นหรือต�่าลง

ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ 

การเงนิระหว่างประเทศ สูบอกีคูห่นึง่นัน้เป็นเรือ่งของดุลช�าระเงนิ ไม่ใช่

ดุลการค้าอย่างเดียว เป็นเรื่องของดุลช�าระเงินระหว่างประเทศและ

ดุลการค้ารวมอยู่ในนั้นด้วย สมมุติว่าคุณลืมเรื่องดุลการช�าระเงิน เอา

เฉพาะเรือ่งดลุการค้า สบูตวัทีส่บูเงนิออกนัน้คอืสนิค้าขาเข้า สบูเข้าคอื

สนิค้าออก เพราะอะไร เพราะเหตวุ่าเวลานีม้ผีูซ้ือ้สนิค้าจากต่างประเทศ

เข้ามา ผู้นั้นจ�าเป็นที่จะต้องเอาเงินบาทไปขอซื้อเงินตราต่างประเทศ 

และขออนญุาตจากธนาคารพาณชิย์ ธนาคารพาณชิย์กเ็อาเงนิบาทนัน้

ไปขอซือ้จากธนาคารชาต ิจะซือ้จากธนาคารชาตเิองหรอืจะซือ้จากทนุ
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รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จะซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่ ผล

สุดท้ายกต้็องหมายถึงซือ้จากธนาคารชาต ิจากแหล่งกลางนี ่แล้วกเ็อา

เงนิบาทให้แก่ธนาคารชาต ิเงินบาทจากลกูค้าผูน้�าสนิค้าเข้าไปสูธ่นาคาร

พาณิชย์ ไปสู่ธนาคารชาติ ก็เท่ากับสูบออกจากการหมุนเวียนใน

ประชาชน ตรงกนัข้าม ผูท้ีส่่งสนิค้าออกกไ็ปได้รบัเงนิตราต่างประเทศ

มาจากลูกค้าของเขาในต่างประเทศ เอาเงินตราต่างประเทศมาขายให้

กับธนาคารพาณิชย์ แล้วธนาคารพาณิชย์ไปขายให้ธนาคารชาติ ก็

เท่ากับว่าเอาเงินบาทสูบเข้าไปในวงการหมุนเวียน นี่เป็นเรื่องการค้า

ระหว่างประเทศ

ทีนี้ถ้าพิจารณานอกเหนือไปจากการค้าแล้วก็จะเห็นได้ว่า ถ้ามี

ใครเอาเงนิตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ จะเป็นเข้ามาด้วยการให้

เปล่า ให้ลงทุน ส่งเงินมาช�าระหนี้ หรือส่งทหารเข้ามาแล้วมาสร้าง

ฐานทพัในเมอืงไทย ทัง้หมดนีเ้ป็นสบูเข้าทัง้นัน้เข้าเรือ่ยๆ คอืหมายความ

ว่าเงนิตราต่างประเทศทีไ่ด้รบัมานัน้ต้องผ่านธนาคารพาณชิย์ไปสูธ่นาคาร

ชาติ จากธนาคารชาติเงินบาทออกมาสู่ธนาคารพาณิชย์ สู่วงการ

หมนุเวยีน และตรงกนัข้าม ถ้าเราส่งเงนิไปช�าระหนีต่้างประเทศ นัน่ก็

เป็นการสบูออก เรือ่งทีเ่กีย่วกบัค่าใช้จ่ายของทหารอเมรกินัในเมอืงไทย

กเ็กีย่วกบัเรือ่งนี ้ถ้าปีใดเขามาใช้จ่ายในเมอืงไทยเรามาก เฉพาะอย่างยิง่

ในปี ๒๕๐๙ กบั ๒๕๑๐ ทีเ่ขาใช้งบประมาณ ๒๑๕ ล้านเหรยีญอเมรกินั

ต่อปีมาสร้างสนามบินอู่ตะเภา มาสร้างสนามบินตาคลี อะไรเหล่านี้  

เมือ่เวลาทีเ่ขามาก่อสร้างนัน่ ในตอนนัน้เงนิเข้าเรือ่ย เงนิบาทเข้าเรือ่ย 

เข้าไปในวงการหมนุเวยีน และในปี ๒๕๐๙ นัน้ ปรมิาณเงนิเพิม่ขึน้ไป

ถงึ ๑๖% ทัง้ๆ ทีร่ายได้ประชาชาตเิพิม่ขึน้เพยีงประมาณ ๑๑%

ด้านการค้าภายในประเทศ สูบอีกคู่หนึ่งคือ การค้าภายใน

ประเทศ การเงนิภายในประเทศ นีก่เ็กีย่วกบัการลงทนุ การต้องการ

เงนิเอามาใช้จ่ายการท�าไร่ไถนา ต้องไปกูห้นีย้มืสนิ ธนาคารปล่อยเครดติ
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ไปซื้อที่ดิน ไปซื้ออะไรต่างๆ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจภายใน

ประเทศที่มีเงินผ่านมือก็มาเข้าสูบคู่นี้ และพูดโดยทั่วๆ ไปก็คือว่าถ้า

หากว่าธนาคารพาณชิย์มาเอาเงนิไปจากธนาคารชาตมิากแค่ไหนกส็บู

เข้ามากเท่านัน้ ธนาคารพาณชิย์มาช�าระหนีห้รอืน�าเงนิมาสูธ่นาคารชาติ

มากแค่ไหนก็สูบออกเท่านั้น

ทนีีน้กัศกึษาจะเหน็ได้ว่า สบู ๓ คูน่ีจ้ะเดนิด้วยกนั เดนิพร้อมๆ 

กัน ทีนี้สมมุติว่าสูบคู่การคลังแรงไปหน่อย คือหมายความว่ารัฐบาล

จะต้องใช้จ่ายเงนิมากมายทเีดยีว แล้วกส็บูเข้าเสยีมากทเีดยีว แต่ส่วน

ภาษีอากรนั้นยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้ขึ้นภาษีอากร ในกรณีนี้ก็มี

ช่องทางที่ปริมาณเงินจะมากขึ้นทุกทีๆ จนอาจจะเป็นอันตรายในแง่ที่

ว่าอาจจะเกนิกว่าอตัราเพิม่ของรายได้ประชาชาตไิปมากอาจจะเกนิกว่า 

๒% หรือ ๓% ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในธนาคารกลางก็

จ�าเป็นจะต้องพจิารณาดวู่าสมควรจะท�าอย่างไร ในเมือ่เกดิปัญหาว่าจะ

เกิดเงินเฟ้อขึ้นแล้วก็มีอยู่ ๒–๓ วิธี คือ วิธีที่ ๑ พยายามไปแก้ไข

ปรมิาณเงนิทางด้านการคลงั คอืพยายามให้ค�าแนะน�าแก่รฐับาลว่าควร

ที่จะลดค่าใช้จ่ายลง นั่นวิธีหนึ่ง แต่บางทีท�าไม่ได้ เพราะเหตุว่าเวลาที่

รัฐบาลจ่ายเงินมากๆ นี่ เช่นไปสร้างอะไรตามโครงการ ที่จะมากลับ

ห้ามล้อนี่ยากมาก ก็ต้องพยายามใช้สูบด้านออกของการคลัง คือเก็บ

ภาษีให้ได้มากขึ้น และกู้จากประชาชนให้มากขึ้น นอกจากนั้นผู้ที่มี

ความรบัผดิชอบกจ็ะต้องไปดอูกี ๒ สบูว่า สบูต่างประเทศนีเ่ป็นอย่างไร 

เราควรจะแก้ไขทางด้านนี้ไหม หรือสูบภายในประเทศนี่เป็นอย่างไร 

ตามปกตเิรากม็เีครือ่งมอือยูห่ลายอย่างทีเ่กีย่วกบัธนาคารพาณชิย์ เช่น 

เราอยากจะให้ธนาคารพาณิชย์เขาปล่อยเงินให้ประชาชนน้อยลงเพื่อ

แก้เรือ่งการคลงัขาดดลุ เรากท็�าได้โดยทีท่�าตามต�าราเรยีนของคณุ คอื 

ขึ้นอัตราเงินสดส�ารองของธนาคารพาณิชย์ หรือขายหลักทรัพย์ให้แก่

ธนาคารพาณิชย์ หรือเรียกเงินคืนจากธนาคารพาณิชย์ถ้าเขาเป็นลูก
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หนีอ้ยู ่อย่างนีท้�าให้ธนาคารพาณชิย์ต้องหดเครดติของตวั ถ้าหากทาง

ด้านการค้าระหว่างประเทศเลวลงจะมทีางช่วยเหลอือย่างไร นีก่ต้็องไป

ท�าทางด้านสบูนีเ้หมอืนกนั แต่อย่างไรกต็าม ผมกเ็หน็จะไม่จ�าเป็นต้อง

อธิบายให้ละเอียดเพราะเวลามีน้อย จะอธิบายแต่เพียงว่าเวลาแต่ละ

ช่วงๆ ของการท�างานนัน้ เราจ�าเป็นจะต้องคาดคะเนอตัราเพิม่ของราย

ได้ประชาชาตว่ิาจะเพิม่ขึน้เพยีงใด แล้วกพ็ยายามปรบัการท�างานของ

สบู ๓ คูน่ีใ้ห้ปรมิาณเงนิไปได้จนพอสมควร แต่การคาดคะเนนีก้อ็าจ

จะผดิได้ ซึง่อาจจะเกดิความเสยีหายได้ ฉะนัน้ข้อส�าคญัคอืตวัเลขสถติิ

ทัง้ทางด้านการผลติ การค้าขาย กบัทางด้านปรมิาณเงนิจะต้องได้มา

โดยถกูต้องพอใช้ และได้มาโดยรวดเรว็ทนัใจ ถ้าเราต้องมาเดาเอากม็ี

ทางพลาด และการเดานีจ่�าเป็นจะต้องเดาโดยมหีลกัการ แต่อยากจะ

พดูว่ามคีวามไม่แน่นอนอยูม่าก และส่วนสบู ๓ สบูนีบ้างเรือ่งเรากท็�าได้

เรว็ บางเรือ่งเรากท็�าได้ช้า เพราะฉะนัน้เราจะต้องใช้วธิกีารให้มากพอ

สมควรในการใช้ดุลพินิจ การผิดพลาดนี้มีได้แน่ๆ ยกตัวอย่างเช่นใน 

๓–๔ ปีทีแ่ล้วมา สตูรของผมทีว่่ามาเมือ่กีน้ีค้อื x บวกกบั ๒% ถ้าหากว่า

อตัราเพิม่ของรายได้ประชาชาตเิท่ากบั x อตัราเพิม่ของปรมิาณเงนิควร

จะเพิม่ x บวกด้วย ๒% หรอื ๓% ซึง่กพ็ลาดไปอย่างทีว่่าเมือ้กีน้ี ้ใน

ปี ๒๕๐๙ กว่าเราจะรูว่้าอเมรกินัเขาจะมาใช้จ่ายเงนิมากถงึเพยีงนัน้ก็

สายเกินไปเสียแล้วด้วยสาเหตุจากเรื่องความลับในทางราชการทหาร 

อตัราเพิม่ของปรมิาณเงนิในปีนัน้กโ็ด่งขึน้ไปถงึ ๑๖% และอตัราเพิม่

ของรายได้ประชาชาตเิพิม่ขึน้ไปเพยีง ๑๑% เท่านัน้ ในปีต่อๆ ไปเราก็

พยายามแก้ แก้ข้อนี ้รดัเข้ามาและรดัเข้ามามากเกนิไปสกัหน่อย คราว

นีอ้ตัราเพิม่ประมาณ ๘% ทนีีเ้งนิลงมา ๘% เหมอืนกนั เช่นนี้ภาษา

อังกฤษเรียกว่า “Hit and Miss” ภาษาไทยหรือจีนเรียกว่า “เฮงซวย” 

ก็มี แต่เราก็พยายามท�าให้ดีที่สุดตามหลักการที่ว่านี้ คงจะไม่พลาด

มากนัก แต่มีความหวังอยู่อย่างหนึ่งว่า ต่อไปถ้าหากว่าสถิติทั้งหลาย
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และการคาดคะเนดีขึ้น ค่อยๆ ท�าค่อยๆ ไป มันก็จะดีขึ้น

ในเวลานี้การออกธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยเราไม่

ค่อยเป็นห่วงแล้ว มันเป็นไปตามอัตโนมัติ พอธนาคารพาณิชย์เขา

ต้องการเงนิ ฤดนูีฤ้ดเูกบ็เกีย่ว ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 

มกราคม นีเ่ขาต้องการเงนิมาก เขากเ็อาเงนิตราต่างประเทศมาขอซือ้

เงินบาทเรา เรากเ็อาเงนิตราต่างประเทศนัน้เข้าทุนส�ารองเงนิตรา และ

ออกธนบัตรมาจ่ายไปให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ก็เอาไป

จ่ายแก่ลูกค้า ลูกค้าผู้ส่งออกเขาก็เอาไปซื้อพืชไร่ เสร็จแล้วเขาก็ส่งไป 

พอส่งไปเงนิตราต่างประเทศกเ็ข้ามาอีก เวียนกนัอย่างนี ้นีเ่ป็นอตัโนมตัิ

แล้ว ฤดนูีเ้ป็นฤดทูีเ่ราออกธนบัตรมาก ฤดตู่อไปหลงัจากมกราคมแล้ว 

กมุภาพนัธ์ มนีาคม นีเ่ป็นฤดทูีเ่สยีภาษี บรษัิทห้างร้านต้องการเงนิอกี

ฤดูนี้ถ้าคุณไปศึกษาดูจากรายงานของธนาคารชาติ กราฟของธนบัตร

ออกใช้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ ถึงเดือนเมษายนบางคนก็ใช้จ่ายค่าเล่าเรียน

ลูก เดือนพฤษภาคมต้องใช้จ่ายมาก ไปตากอากาศบ้าง อะไรเหล่านี ้

พอพ้นเมษายน พฤษภาคมไปก็ลดลง ธนบัตรหดลง ในทางปฏิบัติเรา

ก็เอาเงินตราต่างประเทศออกจากทุนส�ารองมาใส่ในบัญชีของฝ่ายการ

ธนาคาร แล้วก็เอาเงินบาทจากฝ่ายการธนาคารเข้าฝ่ายออกธนบัตร

ธนาคาร ท�าแบบนีก้ไ็ปได้เรือ่ยๆ โดยไม่ต้องคดิคาดคะเนล่วงหน้า เรือ่ง

ทัง้หมดนีม้คีวามแน่นอนบ้าง ไม่แน่นอนบ้าง แต่หลกัการเป็นอย่างนีค้อื 

ถ้าดท้ัูงปีแล้วสตูรกเ็ป็นอย่างทีผ่มว่า แต่มนัมกีารเปลีย่นแปลงเคลือ่นไหว

ไปตามฤดูกาล (Seasonal Fluctuations) อยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะ

ต้องไปท�าโดยปกติ

การรักษาเงินส�ารองระหว่างประเทศให้อยู่ในฐานะที่ดี อยู่ใน

ฐานะท่ีควรจะเป็น และการจัดการเพือ่ท่ีจะให้ได้ผลประโยชน์ให้ดทีีส่ดุ 

นั้นก็เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย เงินส�ารองนี้ก็ขึ้นๆ ลงๆ 

อยู่เสมอ บางทีเช่นเมื่อตอนสงครามเกาหลี เราค้าขายได้ดี เงินส�ารอง
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กข็ึน้ พอต่อมาลดลง พอเลกิสงครามเกาหลก็ีลงไปเกอืบหมดกม็ ีเกอืบ

เกลีย้งเลยกเ็คย เมือ่ผมรบัหน้าทีเ่ป็นผูว่้าการเมือ่ 1๐ ปีทีแ่ล้วนัน้ เงนิ

ส�ารองอยู่ในระดับประมาณ ๓๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน เคราะห์ดีที่ใน

ระหว่าง 1๐ ปีนี ้เงนิส�ารองกเ็ข้ามาเรือ่ยๆ ค้าขายด ีและดลุการช�าระเงนิ

ก็ดีสูงขึ้นมาจนถึง 1,๐๐๐ ล้าน ผสมกับที่ทหารอเมริกันเอาเงินมาใช้

ซึ่งเป็นผลพลอยได้มาด้วย เงินก็ขึ้นมาเรื่อย เพราะฉะน้ันในเวลานี้ท่ี

ด้อยลงไปก็เพราะเหตุว่าพืชผลในปี ๒๕1๐ ของเราไม่ค่อยดี ค้าขาย

ไม่ค่อยดี ทุนส�ารองก็ด้อยลงไปบ้าง เวลานี้ตัวเลขสุดท้ายคือ ๙๗๐ 

ล้านเหรียญอเมริกัน ทีนี้ปัญหาก็มีขึ้นอีกคือ ไปไหนมาไหน คนก็ชอบ

ถามว่าผู้ว่าการจะว่าอย่างไร ทหารอเมรกินัออกไปแล้ว เงนิจะหมดแล้ว 

จะท�าอย่างไร เขาไม่มาใช้เงินอีกแล้ว ผมก็บอกว่า เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่

เคยให้ทหารอเมริกันเข้ามาก็เคยสะสมเงินส�ารองได้ด้วยฝีมือของ 

เราเอง ในสมัยผมนี้จาก ๓๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน มาจนกระทั่งเมื่อ

ปี ๒๕๐๙–๒๕1๐ อย่างน้อยก ็๗๐๐ ล้าน ๘๐๐ ล้านเหรยีญอเมรกินั

เข้ามาก็ได้เพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งถึง 1,๐๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน ก็

หมายความว่าเราท�าด้วยฝีมอืของเราเองโดยไม่ต้องอาศยัความช่วยเหลอื

ของทหารอเมริกนั จาก ๓๐๐ ล้านเหรียญขึน้มาเป็น ๘๐๐ ล้านเหรยีญ

อเมริกันเรายังท�าได้ ตอนนี้เขาจะไปก็ไปสิ เราก็แก้ปัญหาของเราไป 

และข้อหนกัใจในเรือ่งทีท่หารอเมรกินัไปนัน้ เรือ่งเงนิส�ารองไม่หนกัใจ

เท่าไร เพราะเหตุว่าเราจะแก้ไขได้ ท่ีหนักใจก็คือว่าสินค้าขาออกของ

เราน้อยในตอนนี้ ข้อนี้แหละเป็นข้อที่ร้าย และที่ร้ายที่สุดก็คือว่าข้าว

มหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายแห่ง ฟิลิปปินส์ อินเดีย ฯลฯ ต่างคนต่างก็คุย

โขมงว่า ต่อไปนี้ไม่ต้องซื้อข้าวไทยแล้ว จริงหรือไม่จริง หรือจะจริงใน

อนาคตแค่ไหนก็ไม่รู้ แต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจริง เพราะเหตุว่าราคาข้าว

ต่างประเทศตก ท�าให้เรามรีายได้จากการค้าระหว่างประเทศ (Export 

Earning) น้อยลง เพราะฉะนัน้ข้อนีเ้ป็นข้อทีน่่าห่วงเพราะ ๒ เรือ่งมา

����������������_16-01-60.indd   394 1/16/17   3:42 PM



๓๙๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ทับกันเข้า ทหารอเมริกันไปอย่างเดียวก็ไม่เป็นไร ขอให้ข้าวเราขายดี 

หรือทหารอเมรกินัอย่าเพิง่ไปเลย ข้าวจะตกกไ็ม่ว่า แต่นี ่๒ เร่ืองมนั

ซ้อนกนั เพราะฉะนัน้จะท�าอย่างไร ผมก็เสนอรฐับาลไปหลงัจากทีเ่รา

ปรกึษาหารือกนัหลายฝ่ายแล้วว่า ท่ีเราสะสมเงนิส�ารองเหล่านีม้าก็ไม่ใช่

เพือ่จะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เพ่ือท่ีจะใช้ในยามยากเหมอืนกับคนธรรมดา

เกบ็หอมรอมรบิไว้ พอเจ็บป่วยเข้าหากนิไม่ได้กจ็ะได้เอามาใช้ ฉนัใดก็

ฉนันัน้ แต่ว่าอย่าใช้ให้มากนกั อย่าใช้จนกระท่ังเป็นหนีส้นิล้นพ้นตัว ใน

กรณีนี้เท่าที่ธนาคารชาติคาดคะเนดูแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หมายความว่า ถ้ามหีายนะทัง้ ๒ ด้าน หายนะทางเศรษฐกิจนีห้มายความ

ว่า เงินก็ไม่เข้าจากอเมรกินัและขายสนิค้ากไ็ม่ค่อยได้ดนีกั ใน ๒ ปีข้าง

หน้าเราอาจจะเสยีทนุส�ารองไปประมาณ ๒๐๐ กว่าล้านเหรยีญอเมรกินั 

ถ้าเช่นนีน่้าตกใจไหม กน่็าตกใจเหมอืนกนั แต่ว่าไม่ถงึขนาด เพราะคน

ทีเ่ขาไม่มทุีนส�ารองเขายงัอยูก่นัได้ อนิโดนเีซยีนีก่ต็ดิลบ ซลีอนกต็ดิลบ 

แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเยี่ยงอย่างเขาอย่างนั้น คนไทยต้องมี

เงินติดกระเป๋าไว้ ไม่งัน้ขึน้รถเมล์กลบับ้านไม่ได้

ระหว่างที่เราจะเสียทุนส�ารองไปประมาณ ๒๐๐ ล้านเหรียญ

อเมริกันนี้ เราต้องแก้ไขให้ได้ สิ่งที่จะต้องแก้ไขที่ส�าคัญที่สุดก็คือ

พยายามผลติให้มากขึน้เพือ่ส่งออกให้มากขึน้ และผลติสนิค้าอย่างใหม่ 

ถ้าข้าวขายไม่ดเีราต้องกลบัตวัได้ เมือ่ 1๖ ปีมาแล้วสภาพการณ์กเ็ป็น

เช่นเดยีวกนัคอื เมือ่เลกิสงครามเกาหลใีหม่ๆ เมือ่ตอนสงครามเกาหลี 

ค.ศ.1๙๕๐ นั้นเราร�่ารวยเหลือเกินเมืองไทยนี้ เพราะทั่วโลกมีแต่ข้าว

ไทยเท่านั้น ไม่มีคนอื่นขาย พม่าก็ยังรบกันไม่เสร็จ เกาหลีรบกัน 

อเมริกันก็ซื้อทั้งดีบุกและยาง ราคาดี พอถึงปี 1๙๕๐ เขาเลิกรบกัน

ท่ีเกาหล ีดบีกุกบัยางราคาลดลง และข้าวพม่ากผ็ลติได้มากขึน้ คอืเขา

เลิกตีกัน เมื่อก่อนนี้พวกธงแดงกับธงขาวในพม่าชอบตีกันเรื่อย ก็ขาย

ข้าวออกไม่ได้ ตอนหลังเขาเลิกตีกันแล้ว ราคาก็ขึ้น ข้าวก็ผลิตเพิ่มขึ้น

����������������_16-01-60.indd   395 1/16/17   3:42 PM



๓๙๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ซึ่งเขาเคยเป็นเจ้าโลกมาก่อน พม่าเคยเป็นเบอร์ ๑ เรื่องการขายข้าว 

เราเบอร์ ๓ อินโดไชน่าแต่ก่อนนั้นรวมทั้งเขมร เวียดนาม ลาว เขาส่ง

เป็นที่ ๒ ในโลก แล้วทีนี้พม่าก็ก�าลังขึ้นมา เวลานั้นเราก็เดือดร้อนอยู่

มาก ซึง่ในเวลานัน้เรากไ็ด้แก้ไขเศรษฐกจิของเราหลายทาง ทัง้ในด้าน

การค้าและระบบการเงินระหว่างประเทศและการคลัง แก้ไขมาจน

กระทัง่สภาพการคลงัเป็นไปโดยดแีล้วคอื ก่อนนีก้รมบญัชกีลางไม่ค่อย

ได้ท�าบัญชีเท่าไรทั้งๆ ที่ชื่อ “บัญชีกลาง” อยู่แล้ว บัญชีต่างๆ งบดุล 

งบปีของรัฐบาลนั้นบางทีล่าช้าถึง ๑๐ ปี ๒๐ ปีก็มี เดี๋ยวนี้เขาท�า

เรยีบร้อยดแีล้ว ระบบการคลงั ระบบเศรษฐกจิอะไรต่างๆ นีก่แ็ก้ไขมา 

เมือ่แก้ไขมาได้จนกระทัง่เรยีกว่าบ้านเมอืงมสีภาพทางเศรษฐกจิเป็นไป

โดยราบคาบเรียบร้อยแล้ว ผลก็คือประชาชนเขาก็ผลิตของได้ แล้วมิ

หน�าซ�า้เราสามารถทีจ่ะท�าถนนหนทางให้ดขีึน้กว่าก่อนนี ้ถนนสายแรก

ทีท่�าถกูแบบมาตรฐานของสากลคอื ถนนจากสระบรุไีปโคราช ซึง่เดีย๋ว

นีก้ลายเป็นถนนเก่าไปแล้ว ก่อนนีเ้มือ่สมยัเสรจ็ใหม่ๆ พวกเราตืน่เต้น

กันเหลือเกินถนนสระบุรี–โคราชนี่เป็นของวิเศษไม่เคยเห็น ก่อนนีเ้รา

จะไปทางภาคอสีาน หรอืไม่ต้องไปทางภาคอสีานหรอก จากกรงุเทพฯ 

ไปสระบรุแีค่นี ้คนแก่คนเฒ่าเดก็ๆ กลายเป็นฝรัง่ผมแดงไปหมด ถนน

ลกูรงัฝุน่คลุง้เหลอืเกนิ เดีย๋วนีเ้คยชนิกบัถนนเหล่านีแ้ล้ว แต่สมยันัน้

ถนนดีเช่นนี้ไม่มี เราเริ่มตัดถนนไปโดยอเมริกันมาท�าให้ดู เสร็จแล้ว

ข้าวโพดก็ออก เนื่องจากมีถนนดี ปอก็ออก มันส�าปะหลังก็ออก นี่

หมายถงึทางสายชลบรุถีนนหนทางด ีพชืผลก่อนนีเ้รามส่ีงออกเพยีง ๔ 

อย่าง กอ็อกมาได้ถงึ ๗–๘ อย่าง และเดีย๋วนีก้ย็งัมขีองทีค่วรจะออก

เพิม่ขึน้ถ้าหากเราท�ากนัจรงิๆ ความเจรญิทีเ่ราได้รบัมาใน ๗–๘ ปีหลงั

นีเ้ป็นผลเมือ่ ๗–๘ ปีก่อนนี ้คอืหมายความว่าเมือ่เลกิสงครามเกาหลี 

กเ็ปลีย่นแปลงระบบและผลกส็ะท้อนมาจนถงึปัจจบุนั เดีย๋วนีเ้รากม็าสู่

สภาพเลิกสงครามเกาหลีอีกแล้ว ตอนนี้ก�าลังเดือดร้อน ต้องใช้ฝีมือ
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แก้ไข ต้องให้มแีผนในการทีจ่ะผลติสนิค้าเกษตรกรรมให้มากขึน้เพือ่ที่

จะส่งออกให้มากขึน้ วางเป็นโครงการมาเพือ่ทีจ่ะระดมเงนิระดมพลไป

ท�าให้เตม็ที ่นีเ่ป็นเรือ่งของสภาพการณ์ในปัจจบุนันี้

ทีก่ล่าวแล้วเป็นตวัอย่างนีก้เ็พือ่ให้คณุเข้าใจว่าเราในฐานะทีเ่ป็น

ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการธนาคารชาติ เราท�ากันและรับผิดชอบกันใน

เร่ืองนีอ้ย่างนี้

ส่วนที่�๒�ศิลปะแห่งการด�าเนินนโยบาย
เมือ่พดูมาถงึเรือ่งหลกัวชิามามากแล้ว กอ็ยากจะพดูถงึศลิปะที่

กล่าวมาก่อน และเรยีกว่าวชิานีค้อืเป็นของทีแ่น่นอน มหีลกัการแน่นอน 

มีเหตุผลและพิสูจน์ทดลองกันได้ แต่เวลาปฏิบัติอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ 

แต่ข้อทีเ่รยีกว่าศลิปะนีเ้กีย่วกบัเรือ่งทีไ่ม่เป็นของแน่นอน เป็น Art ไม่ใช่

เป็น Science

ศิลปะในการปฏบิตันิัน้ได้แก่ปัญหาว่าควรจะท�าตวัอย่างไร ควร

จะปกครองคนอย่างไร ควรจะไปพูดกับนายกรัฐมนตรีอย่างไร ควรจะ

เถียงกับรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้แค่ไหน นี่เป็นศิลปะ สอนกันไม่ได้ แต่

ก่อนทีจ่ะไปถงึเรือ่งนัน้ ผมคดิว่าควรจะอธิบายถงึเรือ่งความสมัพนัธ์กบั

ธนาคารพาณิชย์สักนิด ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของศิลปะเหมือนกัน

๑.�ความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์
ข้อแรก การตดิต่อกบัธนาคารพาณชิย์ท�าอย่างไร ซ่ึงคณุประจติร 

ยศสุนทร เจ้าหน้าทีฝ่่ายตรวจสอบธนาคารพาณชิย์ได้มาบรรยายให้ฟัง

แล้วว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนี้มีหน้าที่ตรวจสอบธนาคาร

พาณิชย์ให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และได้พูดถึงเรื่อง

อัตราส่วนระหว่างเงินยอดต่างๆ เงินกองทุนกับลูกหนี้รายใหญ่ เงิน
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กองทุนกับเงินฝาก ฯลฯ คุณได้รับค�าอธิบายถี่ถ้วนแล้ว ผมก็จะไม่

บรรยายซ�้าเพราะไม่ใช่หน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะพยายามให้

ธนาคารพาณิชย์ท�าตามกฎหมาย คือท�าตามที่เราต้องการ ไม่ใช่เหตุ

อืน่ มเีหตอุยูอ่ย่างเดยีว เวลาจะท�าลกูสบูตามรปูที ่๒ ให้มนัเดนิอย่างไร

นี่ต้องอาศัยธนาคารพาณิชย์ ถ้าธนาคารพาณิชย์ทั่วๆ ไปดื้อดึง โกหก

กบัเราอยูเ่รือ่ยๆ เช่น เราบอกว่าอย่าไปท�าผดิกฎหมาย แกกไ็ปท�าผดิ

กฎหมาย เราไม่รู ้แล้วเวลาทีต้่องให้หดเครดติยดืเครดติ เราจะท�าอย่างไร 

เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ก็คล้ายๆ กับเครื่องมือของธนาคารชาติ 

เมือ่เราไม่รูจ้กัเครือ่งมอืด ีหรอืว่าควบคมุเครือ่งมอืไม่ได้ หรอืเครือ่งมอื

ขีเ้ท่อเตม็ท ีการทีจ่ะเลอืกใช้นโยบายอะไรกไ็ม่ได้ประโยชน์ เพราะฉะนัน้

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะให้ธนาคารพาณชิย์มคีวามมัน่คงและมคีวามซือ่สตัย์

และแจ้งความจริงให้เราทราบอยู่เสมอ ทุกวันนี้การควบคุมธนาคาร

พาณชิย์ไม่ได้ผล ๑๐๐% แต่กด็ขีึน้มากหลงัจากกฎหมายว่าด้วยธนาคาร

พาณชิย์ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ออกแล้ว ก่อนนีไ้ม่ได้คมุเลย คมุไม่ไหว และ

เราได้ตัง้หน่วยงานทีจ่ะควบคมุธนาคารพาณชิย์เรยีบร้อยดแีละพอจะพดู

ได้ว่าถงึแม้จะควบคมุได้ไม่ถงึ ๑๐๐% อย่างน้อยกไ็ด้ ๘๐% ทีท่�าผดิ

กฎหมายกย็งัมอียูบ้่าง กเ็รยีกว่าพอจะมเีครือ่งมอืใช้ได้ นอกจากธนาคาร

พาณชิย์แล้ว เรายงัจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้สถาบนัการเงนิต่างๆ อกีเยอะแยะ

ที่จะต้องช่วยกันท�า แต่ทุกวันนี้ไม่มีกฎหมายหรือกฎหมายก็ไม่รัดกุม 

เช่น บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย ก็คล้ายๆ กับกฎหมายธนาคาร

พาณชิย์นี ้แต่เผอญิไปขึน้กบักระทรวงเศรษฐการ ความเหน็อนัสตัย์จรงิ

ของผมว่า บริษัทประกันชีวิตนั้นควรจะขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง 

เพราะเหตุว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ผิดกับธนาคารพาณิชย์ แต่ส่วน

บรษิทัประกนัภยันัน้ไปขึน้อยูก่บักระทรวงเศรษฐการกไ็ม่เป็นไร แต่การ

ควบคมุบรษิทัประกนัชวีตินีค้วรอยูท่ีค่ลงัเพราะเป็นสถาบนัการเงนิทีใ่ห้

เครดติได้ส�าคัญมาก เกี่ยวกับการเงินมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม เรื่อง
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เหล่านี้สถาบันต่างๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ออกหุ้นกู้อะไรต่างๆ นั้น 

เราจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาควบคุม เวลานี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมกับสถาบันอื่น เช่น คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุและทีอ่ืน่ เรา

พยายามร่วมท�ากันอยู่ ศึกษาว่าจะขยายการควบคุมให้ออกไปจาก

ธนาคารพาณชิย์ ขยายวงกว้างไปสูส่ถาบนัการเงนิอืน่ได้อย่างไรบ้าง

แต่อย่างไรก็ตาม ในการควบคุมเหล่านี้เป็นเร่ืองการควบคุม

ระหว่างผูค้วบคมุกบัผูถู้กควบคุม มองจากแง่ทีเ่ลยไปจากกฎหมายแล้ว

ความสมัพนัธ์ส่วนตวัเป็นเรือ่งส�าคัญมาก หมายความว่า เจ้าหน้าทีช่ัน้

ผู้ใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนกระทั่งผู้ว่าการ รองผู้

ว่าการ ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ดีพอใช้กับผู้จัดการใหญ่และ

กรรมการธนาคารพาณชิย์ และเป็นขนบธรรมเนยีมของทัว่โลกทีเ่ขาใช้

วิธีนี้กันอยู่ เพราะเหตุว่าจะไปเล่นโปลิศจับขโมยกับธนาคารพาณิชย์ 

ขโมยมันวิ่งเร็วกว่าโปลิศ ตามปกติแล้วบางทีเราออกกฎอะไรไป เป็น

กฎท่ีตายตัวพลิกแพลงยาก บางทีเขาก็หนีหรือเลี่ยงกฎไปได้ เพราะ

ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับธนาคารกลางจึงมี

ศิลปะอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า Persuasion คือการเกลี้ยกล่อมเรียกร้อง

ความเห็นใจ เรามีการปรึกษาหารือกันอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

ของธนาคารชาตร่ิวมประชมุกบัเจ้าหน้าทีข่องสมาคมธนาคารไทยเป็น

ประจ�าเดือน เดือนหนึ่งธนาคารชาติเป็นเจ้าของบ้านเลี้ยง อีกเดือน

สมาคมธนาคารไทยเล้ียง เลีย้งหลงัจากท่ีได้พดูจาปรึกษาหารอืกันแล้ว 

บางทีเขากต่็อว่าเราว่าเราเข้มงวดอย่างนัน้อย่างนี ้เรากต่็อว่าเขาว่าเขา

ท�าผดิกฎหมายอย่างนัน้อย่างนี ้ปรกึษาหารอืกนัหรอืบางทเีรากร่็วมกนั

ต่อว่าคนอื่น เช่น กรมสรรพากรไปท�าอะไรรังแกธนาคารพาณิชย์ซึ่ง

ไม่ถูก อะไรเหล่านี้ เราก็ช่วยเขา นี่เป็นวิธีศิลปะที่เราจะต้องประสาน

ประสมกับเขา เป็นเรือ่งทีถื่อเป็นหน้าทีส่�าคญั และถ้าจะพดูไปแล้วตาม

ความเห็นผมนี่ คนเราที่จะไปควบคุมอะไรเขาและพูดอะไรให้เขาเชื่อ 
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ต้องท�าแบบโบราณ ถ้าคุณอ่านหนังสือเรื่องจีนโบราณ ก่อนที่เขาจะ

ท�าการใหญ่อะไร เขาจะต้องช�าระล้างร่างกายให้สะอาด กินเจกันสัก

พักหนึ่ง แล้วเวลาจะไปสร้างของวิเศษอะไรจะได้ท�าให้ขลังขึ้นได้ ถ้าผู้

ว่าการธนาคารแห่งชาติหรือผู้ใหญ่ในธนาคารโดยเฉพาะไปประพฤติ

ส�ามะเลเทเมา ไปท�าทจุรติ หรอืว่าไปพดูเทจ็ หรอืว่าไปท�าเหน็แก่ได้ใน

ทางลาภสกัการะแล้ว จะไปพดูอะไรเขากไ็ม่เชือ่ เขากลบัจะหัวเราะเยาะ

เอาเสยีด้วย เพราะฉะนัน้หลกัการในข้อนีค้อืความประพฤตใินการด�ารง

ตนของผูใ้หญ่ในธนาคารเฉพาะผูว่้าการรวมทัง้ผูอ้�านวยการต่างๆ ซึง่เป็น

เรือ่งทีส่�าคญัมาก นอกจากว่าจะมสีมัพนัธ์อนัด ีเช่น ตกีอล์ฟด้วยกนั 

แข่งขนักนั ยอมให้เขาชนะบ้าง เราชนะบ้าง อะไรเหล่านี ้ เลี้ยงกันไป

เลีย้งกนัมา นีเ่ป็นของส�าคญัเหมอืนกนั ถ้าหากว่าเราประพฤตไิม่ดแีล้ว 

ถึงเขาจะกลัวเราเพราะเหตุว่าเรามีอ�านาจมีอาญาสิทธิ์อยู่ในมือตาม

กฎหมาย แต่ไปพูดอะไรเขาไม่ค่อยเชื่อ นี่เป็นเรื่องที่ส�าคัญ

๒.�ความสัมพันธ์กับทางราชการ
คุณธรรมข้อนี้ ศิลปะข้อนี้กินความไปจนกระท่ังถึงการติดต่อ

ระหว่างผู้ใหญ่ของธนาคารชาตกิบัผูใ้หญ่ของทางราชการ ต�าแหน่งของ

ผู้ว่าการธนาคารชาตินี้ในท�าเนียบราชการไทยเป็นต�าแหน่งท่ีต�่ากว่า

รัฐมนตรี และเราจ�าเป็นทีจ่ะต้องตดิต่อกับรัฐมนตรีอยู ่เฉพาะอย่างยิง่

รฐัมนตรีคลงั ซ่ึงมอี�านาจตามกฎหมายเป็นผูก้�ากับการงานของธนาคาร

ชาติ ไม่ใช่แต่เฉพาะแต่ผู้ว่าการเท่านั้น ผู้ใหญ่คนอื่นในธนาคารชาติ

ด้วย เพราะฉะนัน้การตดิต่อกบัรฐัมนตรเีพือ่ทีจ่ะเกลีย้กล่อมรฐัมนตรี

ให้ด�าเนินนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ธนาคารเห็นสมควร ก็ย่อมเป็น

เรื่องที่ส�าคัญมาก เพราะถ้านโยบายต่างๆ ไม่ประสานกัน การด�าเนิน

ราชการแผ่นดนิกจ็ะเป็นไปโดยราบรืน่มไิด้ เช่น ถ้างบประมาณแผ่นดนิ

ตั้งรายจ่ายไว้เกินก�าลังจะท�าให้เงินเฟ้อ ถ้าแก้ไขไม่ได้และต้องการจะ
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รักษาเสถียรภาพไว้ ทางธนาคารชาติก็จ�าเป็นต้องจ�ากัดทางด้านการ

เงนิด้านอืน่ หมายความว่าเงนิทีป่ล่อยให้ชาวไร่ชาวนากบัพ่อค้าอตุสาห- 

กรรมจะต้องน้อยลงไป จะต้องไปหดเครดิตทางธนาคารพาณิชย์ ถ้า

เป็นเช่นนี้อาจจะเสียหาย นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกับรัฐมนตรีแทบ

ทุกปี ถ้าเราไม่สามารถที่จะเกลี้ยกล่อมท่านได้ หน้าที่ของผู้ว่าการ

ธนาคารชาตนิีก้จ็ะด้อยลงไป ความรบัผดิชอบและประโยชน์ทีเ่ราจะท�า

ก็จะเสียหายไปเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในการที่จะติดต่อกับรัฐบาล

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องให้มีความเชื่อถือ ให้รัฐบาลหรือบุคคลใน

รฐับาลเชือ่ถอืว่าเราไม่ได้เหน็ประโยชน์ของส่วนตวั ไม่ได้เหน็แก่ประโยชน์

ของธนาคารชาติแต่เป็นประโยชน์ของแผ่นดิน ผู้ว่าการและผู้ใหญ่ใน

ธนาคารชาตจิะต้องมคีวามกล้าหาญพอสมควรคอื ต้องสามารถทีจ่ะพดู

ขดัได้ ถ้าอะไรทีไ่ม่ดแีล้วจ�าเป็นจะต้องพดูได้ ถ้าไม่มคีวามกล้าแล้วอย่า

เป็นดกีว่า เพราะเหตวุ่าไม่ได้ท�าหน้าที ่ถ้ามอีะไรมวัแต่เออๆ คะๆ ไปก็

เสยีท่า คงเหลวและแท้จรงิเรือ่งนีไ้ม่ใช่แต่ธนาคารไทยเท่านัน้ ทัว่โลกผู้

ว่าการธนาคารชาตเิขากเ็ป็นคนทีจ่ะต้องคอยแนะรฐับาล มหีน้าทีท่ีจ่ะ

คอยแนะในเรือ่งเศรษฐกจิ ถ้ามวัแต่ไปกลวัรฐับาลในฐานะทีเ่ป็นจอมพล

บ้าง นายพลบ้าง กบ็กพร่อง ผูว่้าการธนาคารชาตหิรอืผูใ้หญ่ในธนาคาร

ชาติเป็นนักบุญไม่ได้ ต้องเป็นผู้ที่ท�างานสุจริต และจะนิ่งเป็นทองไม่รู้

ร้อนไม่ได้ เมื่อจ�าเป็นจะต้องติงรัฐบาลก็ต้องท้วงไม่ท้วงก็บกพร่องต่อ

หน้าที่ การพูดขัดผู้ใหญ่นี้มีหลักการอยู่ว่าให้ขัดต่อหน้า อย่าไปนินทา

ลบัหลงั ถ้าใครถกูซบุซบินนิทาลบัหลงั ปฏกิริยิาคอืจะต้องไม่พอใจอย่าง

มาก แต่เมื่อเราได้ท้วงติงผู้ใหญ่ท่านต่อหน้าแล้วท่านยังไม่เชื่อฟัง ต่อ

จากนั้นเราก็มีสิทธิที่จะพูดให้คนอื่นฟังได้โดยสุจริตใจ

อย่างไรก็ตาม ขอให้เข้าใจให้ชัดว่า ระหว่างรัฐบาลกับธนาคาร

ชาตินั้น รัฐบาลมีความรับผิดชอบในขั้นสูงสุด ธนาคารชาติเป็นเพียง

หน่วยงานหน่วยหนึ่งของรัฐบาล ในกรณีที่รัฐบาลเดินนโยบายซึ่ง 
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ผู้ว่าการธนาคารชาติไม่เห็นด้วยและคัดค้านแล้ว แล้วยังไม่สามารถ

เกลี้ยกล่อมได้ ถ้าเป็นนโยบายที่ส�าคัญถึงขนาดเกี่ยวกับหลักการหรือ

ความหายนะ ผู้ว่าการธนาคารชาติก็มีทางออกอยู่อีกทางหนึ่งที่จะ

คัดค้าน คือ ลาออก การทีผู่ว่้าการธนาคารชาตไิม่ว่าทีไ่หนลาออกโดย

ไม่แสดงเหตุผลนัน้เป็นการคดัค้านอยูใ่นตวั ถ้าลาออกไปโดยให้เหตผุล

ว่า แก่แล้ว เลกิแล้ว ไม่เอาแล้ว หรอือยู ่1๐ ปีแล้วจะขอลาออกหรอื

ป่วย หรอือยากจะไปท�าหน้าท่ีอืน่ นัน่เป็นอกีเรือ่งหนึง่ แต่ว่าถ้าเขาออก

เฉยๆ โดยหน้าบ้ึงๆ นีแ่ปลว่าเขาคัดค้าน ใครๆ เขารูก้นัทัว่โลก หรอืออก

โดยหน้าไม่บ้ึงแต่เขยีนหนงัสอืถึงรฐัมนตรคีลงัว่า การทีข้่าพเจ้าลาออก

เพราะเหตุว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล นี่เป็นการ

คัดค้านอย่างชดัแจ้ง กเ็ป็นธรรมเนยีมทีเ่ขาท�ากนัอยู ่แต่ไม่ควรท�าบ่อย

นกั ท�าบ่อยนักไม่ศักดิ์สิทธิ์ควรที่จะเอาเรื่องส�าคัญๆ จริงๆ 

๓.�ความสัมพันธ์กับบุคคลภายใน
ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องศิลปะของการด�าเนินงานเหล่านี้ และความ

สัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแล้ว อยากจะอธิบายถึงเรื่องความสัมพันธ์

กบับุคคลข้างใน แม้ว่าผูว่้าการธนาคารชาตแิละรองผูว่้าการเป็นผูบ้งัคบั

บัญชาขั้นสูงสุดของธนาคารก็ตาม แต่ถ้าไม่ได้อาศัยการปฏิบัติงานอัน

ดีอันชอบของพนักงานทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็ย่อมจะด�าเนินงานไปดีได้

ยาก แม้ว่านโยบายจะดีสักปานใด ถ้าผู้ปฏิบัติเขาไม่ร่วมมือ หรือไม่มี

ใจศรัทธา หรอืไม่มคีวามสามารถด�าเนนิการได้ นโยบายนัน้กย่็อมเป็น

หมนั ฉะนัน้จงึต้องอาศยัหลกัการปกครองและท�านบุ�ารงุพนกังานผูอ้ยู่

ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยดี อันชุมชนใดๆ จะอยู่กันได้ด้วยความ

เจริญนั้นต้องอาศัยคุณธรรม ๔ ประการ

หลักที่ ๑ ต้องมีสมรรถภาพ เพราะฉะนั้นในหมู่คนที่เราจะรับ

เข้าท�างานในธนาคารชาตนิัน้ เราจะต้องดูความสามารถและความรูเ้ป็น
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พื้นฐาน และด้วยความสุจริตใจ นักศึกษาที่ส�าเร็จบัญชีและพาณิชย์

จากธรรมศาสตร์กไ็ปอยูท่ีธ่นาคารชาตหิลายคน ซึง่เข้าไปด้วยการสอบ

แข่งขัน ใครดีใครได้ ไม่ใช่คัดเลือกกันแบบบุคโขโลคณะ และธนาคาร

ชาติก็ตั้งอัตราเงินเดือนให้พอเพียงแก่สมรรถภาพ

หลักที่ ๒ ก็คือ หลักความยุติธรรมในสังคม การออกระเบียบ

การท่ีจะปูนบ�าเหน็จรางวัลจะต้องให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ยุติธรรม 

เพื่อให้ความมั่นใจแก่พนักงานทั้งผู ้ใหญ่และผู้น้อย ท่ีพูดนี้ก็ไม่ได้

หมายความว่าเราเป็นคนทีเ่หนอือคตเิสยีจนเกินไป การประจบประแจง

กย็งัมอียู ่ถ้าไม่รูว่้าเป็นการประจบประแจง แต่กพ็ยายามวางหลกัให้ดี 

ให้ยุติธรรมที่สุด

หลกัท่ี ๓ คอื หลกัเสรภีาพ เราต้องให้อสิรภาพแก่พนกังานเขา

พอสมควร มิฉะนั้นผู้ใหญ่จะไม่มีทางรู้ความในใจของผู้น้อย ต้องให้ผู้

น้อยแสดงออกได้ด้วย การรับฟังค�าร้องของผู้น้อย การส่งเสริมให้ผู้

น้อยร้องเรียนในเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ดี เพราะเมื่อเรามาพิจารณาแล้ว 

ถ้าเราไม่เหน็ด้วยกไ็ม่เหน็ด้วย แต่ว่าควรทีจ่ะให้ทัง้ผูใ้หญ่และผูน้้อยนัน้

สามารถที่จะมีเสรีภาพในการที่จะออกความเห็นได้ภายในขอบเขตที่

กว้างพอควร

และ หลักสุดท้าย ก็คือ หลักความมีเมตตากรุณา ผู้ใหญ่ต้อง

เมตตาผู้น้อย นี่เป็นธรรมดา เพื่อให้มีเยื่อใยกันและเป็นทางให้เกิด

ความไว้วางใจกนัได้อย่างสมบรูณ์ ถ้าขาดความไว้วางใจกนั การด�าเนนิ

งานเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วกบัเงนิทองเป็นจ�านวนมากย่อมจะราบรืน่ไป

ไม่ได้ ต้องเชื่อถือและไว้วางใจกัน เพราะฉะนั้นหลักการธนาคารกลาง

ก็เช่นเดียวกับหลักการธนาคารโดยทั่วๆ ไปคือ เครดิต และ faith คือ

ความเชื่อถือซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก ถ้าขาดเครดิตแล้ว

เลิกพูดเรื่องการธนาคารได้
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บทบาทของธนาคารกลาง�

ในโลกแห่งความตึงเครียด
ชูศรี มณีพฤกษ์ แปลจากสุนทรพจน์  

“The Role of Central Banking in the World of Tension”

ในงานสัมมนากัวลาลัมเปอร์ เรื่อง การพัฒนาและการร่วมมือใน 

ภาคพื้นแปซิฟิกเฉียงใต้ จัดโดย Council of World Tension และ

มหาวิทยาลัยแห่งมลายา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ 

หัวข้อเร่ืองท่ีจะพูดของข้าพเจ้าในเย็นวันนี้ คือ “บทบาทของ

ธนาคารกลางในโลกแห่งความตงึเครียด” ค�าถามแรกทีจ่ะต้องตอบคอื 

การธนาคารกลางจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับความตึงเครียดของโลก เจ้า- 

หน้าท่ีธนาคารกลางเป็นสตัว์ประหลาดทีใ่ครต่อใครมกัจะกล่าวถงึด้วย

ความรู้สึกครั่นคร้ามระคนดูหม่ิน คนมักจะคิดว่าเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เหล่านัน้เหมอืนผูอ้ยูบ่นหอคอยงาช้าง มเีงนิมากมายซึง่เขาสร้างขึน้มา

และไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆ ตามที่รู ้จักกันโดยทั่วไป เจ้าหน้าท่ี

ธนาคารกลางเปรยีบได้กบัน้าสาวทนึทกึทีม่ัง่ค่ัง แต่ออกจะร้ายกาจ ซึง่

ไม่มีทางที่คุณจะดึงเงินแกมาได้ นอกจากจะใช้วิธีหลอกลวง หรือปล้น 

หรือฆ่า การที่จะเรียกธนาคารแห่งประเทศอังกฤษว่า “สุภาพสตรีชรา

แห่งถนน Threadneedles Street” หรือเรยีกธนาคารแห่งประเทศไทย

ว่า “ปู่โสมเฝ้าทรัพย์แห่งบางขุนพรหม” นั้นก็มิใช่เป็นการเรียกโดย

ปราศจากเหตผุล แต่ข้าพเจ้าคดิว่ามนัไม่ถกูต้องทัง้หมด ในกัวลาลมัเปอร์

ก็อาจจะมี “สุภาพสตรีชราใน Jalan Raja” ถึงแม้ว่าหล่อนจะมีอายุ

เพียง ๕ ปีเท่านั้น

ในวนันีข้้าพเจ้าหวงัว่าจะได้เสนอภาพปัจจบุนัของธนาคารกลาง
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๔๐๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ต่อที่ประชุมนี้ โดยเฉพาะอย่างธนาคารกลางในประเทศก�าลังพัฒนา

ข้าพเจ้าหวังว่าบทบาทใหม่ของธนาคารกลางจะช่วยการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด

ของโลกด้วย

ก่อนอ่ืนข้าพเจ้าขออธบิายสักเลก็น้อยว่าธนาคารกลางคอือะไรใน

โลกสมยัใหม่ธนาคารกลางเป็นสถาบันซ่ึงรัฐบาลเป็นเจ้าของ ได้รบัมอบ

อ�านาจและความรบัผดิชอบในการออกธนบตัร ท�าหน้าทีเ่หมอืนธนาคาร

ของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์ด้วย ธนาคารกลางสามารถสร้าง

และควบคมุเงนิฝากของธนาคารพาณชิย์ซึง่เป็นเงนิรปูหนึง่ได้ ธนาคาร

กลางแห่งแรกคอืธนาคารแห่งประเทศองักฤษตัง้ขึน้ในรปูบรษิทัเอกชน 

โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะหาเงนิมาใช้จ่ายในการท�าสงครามกบัฝรัง่เศส ต่อ

มาธนาคารแห่งประเทศอังกฤษและธนาคารกลางอื่นๆ ได้แยกตัวเอง

ออกจากการเมอืง ท่ีถูกแล้วผูว่้าการธนาคารกลางจะต้องเป็นอสิระ และ

จะต้องแสดงออกให้เห็นว่าเขาเป็นอิสระจากรัฐบาล เขาดูแลนโยบาย

การเงิน ให้ค�าแนะน�า หลอกล่อด้วยค�าหวาน และในบางคราวกอ็าจจะ

ถงึกบัข่มขูรั่ฐบาล (อย่างมชีัน้เชงิ) เพือ่ท่ีจะชกัน�าให้นโยบายการหาเงนิ

และนโยบายการคลังเป็นไปในทศิทางทีถู่กต้อง และหากมคีวามขดัแย้ง

อย่างรนุแรงในหลกัการของนโยบายกบัรฐับาล ผูว่้าการกพ็ร้อมทีจ่ะยืน่

ใบลาออก ซึ่งการกระท�าดังกล่าวถือเป็นการประท้วงอย่างรุนแรงต่อ

นโยบายของรฐับาล ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงจะเหน็ด้วยกบัข้าพเจ้าว่า ใน

ภาวะท่ีปราศจากความจ�าเป็นท่ีจะต้องหาเงนิมาใช้จ่ายในการท�าสงคราม 

และการได้รับมอบความรับผิดชอบพร้อมกับเครือ่งมอืท่ีมีอ�านาจทีจ่ะท�า

ตามความรบัผดิชอบ ธนาคารกลางจะมบีทบาทมากต่อทีม่าของความ

สงบและความรุง่เรอืงของประเทศ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวเจ้าหน้าท่ี

ธนาคารกลางจะต้องใช้หลกัการอย่างกล้าหาญและมจิีนตนาการ

เริ่มด้วยหลักการด้ังเดิม หน้าที่ประการแรกของเจ้าหน้าที่

ธนาคารกลางก็คือเป็นผู้รักษาเสถียรภาพของเงิน หน่วยวัดมูลค่าของ
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ชาตจิ�าต้องมมีลูค่าท่ีแน่นอน เงนิตราจะต้องได้รบัความเช่ือมัน่ไว้ใจจาก

คนในชาติและต่างชาติ นี่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการประกอบธุรกิจ

ประจ�าวันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นเงื่อนไขส�าคัญส�าหรับ

การพัฒนาในบทความประกอบการสัมมนานี้บทความหนึ่งได้กล่าวไว้

ว่า เมื่อมีภาวะเงินเฟ้อ แม้ว่าจะไม่เป็นจริงเสมอไป มันจะไปชะลอการ

ขยายตัวคนจะหันไปซื้อที่ดินหรือลักลอบน�าเงินทุนออกนอกประเทศ 

หรือไม่กเ็กบ็ไว้เป็นทอง การลงทนุในการผลติจะลดลง และจะยิง่ท�าให้

งบประมาณยิ่งรัดตัวมากยิ่งขึ้น

ถ้าข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างประเทศของข้าพเจ้า ในตอนปลาย

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศไทยก็ได้รับความเดือดร้อนจากระบบ

การเงินท่ีไม่มีเสถียรภาพซ่ึงแผ่ขยายไปทั่วโลก ได้มีการน�าเอาระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรามาใช้ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนจนพ่อค้าสั่ง

สินค้าเข้าและพ่อค้าส่งออกรู้สึกว่ามีความยากล�าบากในการคิดต้นทุน

และรายได้ของเขา อตัราแลกเปลีย่นทีม่กีารเคลือ่นไหวอย่างมาก บวก

กบังบประมาณขาดดุลจ�านวนมากได้เพิม่ความไม่แน่นอนและการเสีย่ง

ภยัให้กบัพ่อค้าและนกัลงทนุท้ังหลาย ในปี ๒๔๘๙ ได้มกีารเปลีย่นแปลง

อย่างใหญ่หลวงในการจดัการด้านการคลงัมอีตัราแลกเปลีย่นเดยีวและ

มีการจัดตั้งกองทุนการเงินรักษาอัตราการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความ

มั่นใจ ได้มีการจัดระบบภาษีและงบประมาณใหม่ และมีนโยบายการ

ค้าเสรี การเปลี่ยนแปลงท้ังหมดเป็นพื้นฐานส�าหรับความก้าวหน้า 

ต้ังแต่ปี ๒๕๐๒ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินเพ่ิมข้ึนใน

ด้านรายจ่ายปกตแิละรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ผูใ้ห้กูเ้งนิและนกัลงทนุต่าง

ชาตเิพิม่จ�านวนขึน้เร่ือยๆ ท้ังนีมิ้ได้เนือ่งมาจากการมผีลผลติหลายชนดิ 

เช่น ข้าวโพด ปอ มนัส�าปะหลงักลายเป็นสนิค้าออกทีส่�าคญั ซึง่ท�าให้

สินค้าออกเพ่ิมจาก ๔ เป็น 1๐ ชนดิหลงัการเปลีย่นแปลง ซึง่เปรยีบ

เหมอืนมไีข่มากขึน้และถูกน�าไปใส่ไว้ในตะกร้าหลายๆ ใบ ผลผลติมวล

รวมเพิม่ข้ึนในอตัราร้อยละ ๗ ต่อปี และเป็น ๒ เท่าของอตัราการเพิม่
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ในปีก่อนถ้าจะกล่าวอย่างสัน้ๆ ตราบใดทีก่ารกระท�าของคนถกูกระตุน้

โดยสิง่จงูใจท่ีเป็นเงนิ การเงนิท่ีมเีสถียรภาพเป็นส่ิงส�าคญัต่อการพฒันา 

การละเลยไม่เอาใจใส่ในหลกัการนีก้ย่็อมน�าประเทศไปสูอั่นตราย

อย่างไรกต็าม หลกัการกเ็ช่นเดยีวกบัชาตนิยิมหรอืความรกัชาติ

ยังไม่เป็นการเพียงพอ ข้าพเจ้าขอแนะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางใน

ประเทศก�าลงัพฒันาจะต้องมจีนิตนาการและความกล้าหาญมากกว่าท่ี

เขาเคยได้รับการยกย่องมาก่อน และข้าพเจ้าขอบอกไว้ก่อนว่ามันเป็น

งานท่ีไม่ง่ายนกั มนัเป็นงานทีต้่องอาศยัความเอาใจใส่ ความตืน่ตวัและ

การฉวยโอกาส ในบทความของ ดร.ฟรงัซวัร์ คลเูทยีร์ เรือ่ง “Psycho- 

logical Implication of Accelerated Development” ได้เตอืนพวกเรา

ว่า ในทุกสงัคมผลของการท�าให้ทนัสมยัอย่างรวดเรว็อาจจะเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพจิตได้ ถ้าข้าพเจ้าเข้าใจ ดร.คลูเทียร์ถูกต้องในการปฏิรูป 

เจ้าหน้าทีธ่นาคารกลาง เขาจะต้องละทิง้ความเชือ่ดัง้เดมิ เริม่คดิและกระท�า 

ในแนวทางใหม่ ซึง่ไม่เพียงแต่ตลาดหุน้ในลอนดอนหรอืวอลล์สตรทีจะ

ประหลาดใจเท่านั้น ความตึงเครียดก็อาจจะเกิดข้ึนภายในตัวเขาและ

สถาบันของเขาด้วย “ความอดทนจะมีอยู่ระดับหนึ่ง ซึ่งหากเกินกว่า

ระดับนี้แล้ว ความตึงเครียดอาจจะท�าให้เกิดปฏิกิริยาผิดปกติทั้งใน

ระดับปัจเจกชนหรือระดับสังคม” (คลูเทียร์)

เมื่อยอมรับค�าเตือนของนักจิตวิทยาที่มีชื่อด้วยความเคารพ 

ข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปเพือ่แสดงให้เหน็ว่า เจ้าหน้าทีธ่นาคารกลางได้

มอีะไรต่างไปจากความเชือ่และจารตีประเพณีดัง้เดมิ เพือ่ท่ีจะลดความ

ตึงเครียดของโลกโดยแลกกับความตึงเครียดของตัวเขาเอง บางทีการ

กล่าวหรือการเขียนออกมาอาจจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่ง

ก�าลังคุกคามอยู่

ในประเทศก�าลงัพัฒนาเกอืบทุกประเทศจะมสีถาบนัใหม่สถาบนั

หนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาโดยเน้นการเพิ่ม

รายจ่ายในการพฒันา โชคร้ายท่ีคณติศาสตร์ของรฐับาลส่วนมากมกัจะ
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เป็นการบวกเสมอ รายจ่ายในการลงทุนและการบรหิารได้เพิม่ขึน้ ผลก็

คอืงบประมาณรายจ่ายได้เพิม่ขึน้อย่างมากมาย รัฐบาลไม่สามารถทีจ่ะ

ลดรายจ่ายลงได้ (เช่น การลดสดัส่วนของรายจ่ายในการบรหิาร) และ

ไม่สามารถจะหาอะไรมาทดแทนได้ (เช่น การเพิม่ชนดิภาษเีพือ่ลดงบ

ประมาณทีข่าดดลุ) ท�าให้รฐับาลต้องการให้ธนาคารกลางหาเงนิมาให้

มากข้ึนทุกทีๆ และดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นการกระท�าดงักล่าวจะมผีล

ต่อเสถยีรภาพทางการเงนิ อย่างไรกต็าม ไม่มีประโยชน์อะไรทีเ่จ้าหน้าที่

ธนาคารกลางจะไปป่าวร้องว่าเสถียรภาพดังกล่าวก�าลงัถกูท�าลาย สภุาพ

สตรชีราเมือ่ปีก่อนจะต้องเป็นสาวขึน้มา และจะต้องออกมาจากหอคอย

งาช้าง และข้าพเจ้าอยากจะใช้ภาษาสงครามว่า เจ้าหล่อนจะต้องบุก

เข้าไปท�าสงครามในดนิแดนของศตัรูแทนท่ีจะรอเป็นเป้าของการสงัหาร

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจะต้องเข้าไปร่วมในการอภิปรายและ

การพิจารณาแผนพัฒนาตั้งแต่ในระยะแรกๆ เขาจะต้องมีทัศนคติที่ดี

ต่อความตั้งใจและท�าให้ความอยากที่จะพัฒนาของรัฐบาลเป็นส่ิงที่ถูก

ต้อง เขาจะต้องพยายามที่จะร่วมมือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ซึ่งเขาอาจจะชักจูงหรือถูกชักจูงให้คล้อยตามเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการพัฒนาต่างๆ เก่ียวกับ

ล�าดับความส�าคัญ ระยะเวลา และโอกาสที่จะด�าเนินการ เขาจะต้อง

มีส่วนในการก�าหนดงบประมาณประจ�าปีให้มีการประหยัดเท่าที่จะ

ท�าได้และให้มกี�าไร สนบัสนนุให้มมีาตรการเกีย่วกบัภาษแีละเงนิกู ้โดย

วิธีการนี้เขาจะสามารถป้องกันการขาดเสถียรภาพ และอาศัยท่าทีซึ่ง

เป็นมิตร การให้ความร่วมมือ และโดยการใช้เงินเข้าล่อ เขาจะได้รับ

ความกตัญญูและเกียรติภูมิในสายตาของเพื่อนร่วมงานทั้งหลาย

ท่านเคยเห็นคนที่พยายามปีนเขาชันๆ บ้างหรือไม่ เขาอาจจะ

ต้องหอบแล้วหอบอีก และอาจจะลื่นลงมาแล้วปีนต่อไปอีกจนกระทั่ง

เกือบจะถึงยอดเขา เพื่อนของเขามาจากข้างบนและนั่งอย่างสบายบน

ชะโงกผาคอยสนับสนุนแม้ด้วยค�าพูด แนะทางให้ และในที่สุดยื่นมือ
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ออกมาช่วย คนปีนจะต้องท�าทกุอย่างด้วยตนเอง เพือ่นเขาเพยีงแต่นัง่

และผลักเขาขึ้นไปจนถึงฟุตสุดท้าย รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็คือผู้

ปีนเขา อาจจะต้องถูกบังคับให้เก็บภาษีซึ่งไม่มีใครชอบเพื่อจะน�ามาใช้

จ่ายในการพัฒนา และผลที่ตามมาเขาอาจจะกลายเป็นที่ชื่นชมของ

ประชาชนทัว่ไป เจ้าหน้าทีธ่นาคารกลางจะช่วยเขาโดยให้เงนิกูเ้ลก็น้อย 

และได้รับค�าขอบคุณจากรัฐมนตรีที่น่าสงสาร

เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าบางคนอาจจะกล่าวหาข้าพเจ้าว่า 

ข้าพเจ้าอยากให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางไปเกี่ยวข้องกับหลายอย่างซึ่ง

อยู่นอกขอบเขตของการธนาคาร แต่ข้าพเจ้าขอวิงวอนว่าปัจจุบัน

ธนาคารกลางโดยความจ�าเป็นได้กลายมาเป็นธนาคารกลางเพื่อการ

พฒันา ไม่ใช่ธนาคารกลางเฉยๆ ฉะนัน้เจ้าหน้าทีธ่นาคารกลางจะต้อง

พร้อมและมคีวามคล่องตวัมากกว่าเดมิ เขาจะต้องมคีวามสามารถทีจ่ะ

ตรวจสอบและตัดสินใจการวางแผนและการวางโครงการส�าหรับเป็น

พืน้ฐานเพือ่การพฒันา โครงการเพ่ือการพฒันาและโครงการหลงัจาก

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงท่ีถูกแล้วจะท�าให้เขาเข้าไปมีส่วนใน 

วงการอื่นๆ อีก เช่น วงการการศึกษา สาธารณสุข การวางผังเมือง 

ท่อระบาย ฯลฯ แน่นอนว่าผู้ว่าการธนาคารชาติไม่สามารถที่จะท�าทุก

อย่างตามล�าพัง แต่เขาต้องมีความสนใจมากพอที่จะหาผู้ท�างานที่มี

ความสามารถส�าหรับงานดังกล่าว

งานของรัฐบาลในอนัทีจ่ะพยายามพฒันานัน้ไม่ใช่เป็นงานทีง่่าย

จากประสบการณ์ของหลายประเทศ โครงการพฒันามกัจะล่าช้า ทัง้นี้

มใิช่เพราะขาดเงนิ แต่เพราะส่วนใหญ่ขาดก�าลงัคนทีม่คีวามช�านาญและ

ผ่านการอบรมมาแล้ว เงนิเดอืนของข้าราชการกต็�า่เกนิกว่าทีจ่ะดงึคน

ดแีละมคีณุสมบัตเิหมาะสมให้มีจ�านวนมากพอ จากประสบการณ์ของ

ข้าพเจ้า ธนาคารกลางอาจจะช่วยได้ในกรณนีีแ้ละได้ผลดด้ีวย ธนาคาร

กลางมกัจะมเีจ้าหน้าทีที่ม่คีวามสามารถ และธนาคารสามารถจะรบัสมคัร

และจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารท่ีดีๆ ควรจะมกีารเสนอแนะและจดัท�า
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โครงการช่วยเหลอืด้านเทคนคิระหว่างธนาคารกลางและรฐับาล ว่าไป

แล้ว การให้ยืมเจ้าหน้าทีแ่ก่รฐับาลนัน้เป็นทางเลอืกทีดี่ยิง่กว่าการให้กู้

เงิน เพราะประหยดัเงนิ หลกีเลีย่งเงนิเฟ้อ และมเีสถยีรภาพทางการคลงั

เท่าทีผ่่านมาข้าพเจ้าได้อภปิรายเฉพาะบทบาทของธนาคารกลาง

ท่ีทันสมัยในการพัฒนาประเทศและความร่วมมือภายในประเทศนั้น 

ข้าพเจ้าไม่มีเวลามากพอที่จะขยายความไปถึงประโยชน์ของธนาคาร

กลางในแง่ของภาคระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวอย่างสัน้ๆ ว่า 

ปัจจุบนัเจ้าหน้าท่ีธนาคารกลางทัง้หลายเป็นสมาชกิของสมาคมระหว่าง

ประเทศ เขารูจ้กักนัและพบกนับ่อยกว่าแต่ก่อน ในการพฒันาและการ

ร่วมมอืระหว่างภาคหรอืประเทศจะต้องมส่ีวนเกีย่วกบัด้านการเงนิและ

การคลงั ธนาคารกลางจงึอยูใ่นฐานะทีเ่หมาะสมทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องเพือ่

ให้การกระท�าและเหตุการณ์เป็นไปในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

ที่ก�าลังพัฒนา

ท่านประธาน ข้าพเจ้าขอสรปุโดยขอแสดงความขอบคณุต่อท่าน

ผูฟั้งซึง่อดทนฟังข้าพเจ้ามาตลอด ข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้ามไิด้สร้างความ

เข้าใจว่า การมีส่วนร่วมของธนาคารกลางในการร่วมมือพัฒนานั้นจะ

ให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ สิ่งที่ข้าพเจ้าพอจะกล่าวอ้างได้ก็คือ พวกเรา

เจ้าหน้าทีธ่นาคารกลางสามารถจะช่วยและพร้อมทีจ่ะช่วย และใคร่ขอ

เตือนว่าความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางที่จะช่วยผ่อนคลาย

ความตงึเครียดจะได้ผลหรือไม่กย่็อมแล้วแต่สภาวการณ์เอือ้อ�านวยใน

สถานการณ์ที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองและทางทหาร เจ้าหน้าที่

ธนาคารกลางเช่นข้าพเจ้าจะรู้สึกหงุดหงิด เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่มี

ประโยชน์

ขอบคุณ
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ก.�วิจารณ์หนังสือ

ชื่อหนังสือ  Treasury Control: The co-ordination of fi- 

   nancial and economic policy in Great Britain

ผู้แต่ง   Samuel H. Beer

ผู้พิมพ์โฆษณำ ฯลฯ Clarendon Press, Oxford 1950

   138 pages – 15 shillings.

สิงหาคม ๒๔๙๙

หนังสือเล่มเล็กนี้ผู ้แต่งเป็นศาสตราจารย์อเมริกันสอนวิชา

รัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้รับทุนของ Social Advanced 

Research Council และ Harvard Foundation for Advanced 

Research ไปค้นคว้าดูวิธีท่ีประเทศอังกฤษ ใช้กระทรวงการคลังเป็น

เครื่องมือประสานนโยบายทั้งในด้านการคลังและเศรษฐกิจ

ผู้เขียนแบ่งหนังสือออกเป็น ๔ บท บทแรกว่าด้วยการจัด

ระเบียบราชการในกระทรวงการคลัง บทที่ ๒ การประสานนโยบาย

การคลัง บทที่ ๓ การประสานนโยบายเศรษฐกิจ และบทที่ ๔ ว่าด้วย

ลักษณะแห่งอ�านาจของกระทรวงการคลัง บทที่ 1 และบทที่ ๔ เป็น

ความท่ัวไปเพือ่ชีแ้จงให้ความแจ่มแจ้งในตอนขึน้ต้นและลงท้ายหนงัสอื 

บทท่ี ๒ แสดงถึงวิธีท�างบประมาณประจ�าปีและปัญหาเก่ียวกับการ

ผูกพันรายจ่ายของรัฐบาล และการท่ีกรมบัญชกีลางจะควบคมุรายจ่าย

ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ น่าจะเป็นที่สนใจในประเทศไทยส�าหรับ

ท่านรฐัมนตรีว่าการคลงั ปลดักระทรวง ผู้เช่ียวชาญการคลัง อธิบดกีรม
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บญัชกีลาง และเจ้าหน้าทีก่องงบประมาณและกองธนาธิการ บทท่ี ๓ 

เท่าท่ีเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกจิน่าจะเป็นท่ีสนใจของท่านทีก่ล่าวถึงมา

ข้างต้น และนอกจากนัน้หน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทย เช่น 

สภาเศรษฐกจิแห่งชาต ิคณะกรรมการผงัเศรษฐกจิฯ และธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาเสนอท่านปลัดกระทรวงการคลัง

เพือ่ใช้เป็นประโยชน์ในราชการในส�านกังานปลดัฯ และกรมบญัชกีลาง

ต่อไป

หน่วยรำชกำรต่ำงๆ ในกระทรวงกำรคลัง

หน่วยราชการทีเ่รยีกว่า H.M.Treasury นัน้ ไม่ตรงกับกระทรวง

การคลังของไทยนัก ราชการสรรพากร และสรรพสามิตกับศุลกากร

ของอังกฤษ แม้ว่าจะขึ้นต่อรัฐมนตรีการคลังก็ดี ไม่อยู่ใน Treasure 

รายการเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกรมธนารักษ์ของไทยเป็นหน่วยต่าง

ออกไป ในประเทศอังกฤษ คือ Paymaster–General’s Office ก.พ. ของ

อังกฤษท�าหน้าที่เฉพาะสอบคัดเลือกข้าราชการ ส่วนการวางระเบียบ

ราชการและควบคุมการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการอยู่ในหน้าท่ีกรมหนึ่ง

ของกระทรวงการคลังเรียกว่า Establishments ซึ่งมีหน้าที่เปรียบได้

กบักองเงินเดอืนของกรมบัญชกีลางไทยบวกด้วยหน้าทีข่อง ก.พ. ส่วน

ทีเ่ก่ียวกบัการควบคมุระเบียบราชการและการแต่งต้ังข้าราชการ

ถ้าจะเทียบกับกระทรวงการคลังของไทย คือจะกล่าวได้ว่า 

H.M.Treasury มีหน้าที่ของส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง + กรม

บัญชีกลาง + ก.พ. + สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ + หน้าที่ดูแลการเงิน

ระหว่างประเทศ (ซ่ึงกว้างขวางกว่าของไทย) H.M.Treasury แบ่งหน้าที่

ราชการออกดังนี้คือ

(1) Economic Affairs ว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจและผัง

เศรษฐกจิเทียบได้ส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั สภาเศรษฐกจิแห่ง
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ชาติและคณะกรรมการผังเศรษฐกิจ

(๒) Establishments ว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ การ

ฝึกหัดอบรมและอัตราก�าลัง เทียบได้กับกองเงินเดือนของกรมบัญชี

กลาง และส่วนหนึ่งของ ก.พ.

(๓) Supply Services ว่าด้วยการพิจารณางบประมาณ การ

ควบคุมการจ่ายเงินของหน่วยราชการต่างๆ เทียบได้กับกองงบ

ประมาณ กองค่าใช้สอยของกรมบัญชีกลาง และงานส่วนหนึ่งใน

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

(๔) Home Finance ว่าด้วยวิธีการท�าบัญชีและควบคุมบัญชี

งบประมาณเท่าที่เกี่ยวกับการเงินภายในประเทศ เทียบได้กับราชการ

ของกองประมวลบัญช ีกองธนาธกิาร กองส�ารวจรายได้ และผูช้�านาญ

การบัญชีในกรมบัญชีกลาง

(๕) Overseas Finance ว่าด้วยการเงินต่างประเทศ เทียบได้

กบัราชการของกองการเงนิต่างประเทศในกรมบญัชกีลางและส่วนหนึง่

ของราชการในส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั (แต่ของอังกฤษมหีน้า

ที่มากกว่าของไทยมาก)

การประสานนโยบายการคลังในบทที่ ๓ ของหนังสือนี้เป็น

ราชการในหน้าท่ีของ Supply Service และการประสานนโยบาย

เศรษฐกจิในบทท่ี ๔ ของหนงัสอื เป็นหน้าทีใ่นราชการของ Economic 

Affairs ส�าหรับนโยบายเศรษฐกิจนั้นก็ยังมีกองผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ

เป็นพเิศษอกีกองหนึง่เลก็ๆ ในความรบัผดิชอบของทีป่รกึษาเศรษฐกจิ

ของรัฐบาลแต่ร่วมประสานงานราชการอยู่กับ Economic Affairs

ผูบั้งคบับัญชา H.M.Treasury ในด้านราชการประจ�านัน้ แต่เดมิ

มาได้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง (Permanent Secretary to The 

Treasury) มีผู้ช่วยเป็นรองปลัดกระทรวง (Deputy Secretary) กับมี

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ชั้นอธิบดีอีกหลายนาย แต่ในปลายปี ๒๔๙๙ 
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เป็นต้นไป รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นปลัดกระทรวง

การคลังร่วมกัน ๒ คน คนหนึ่งเป็นหัวหน้าของราชการประจ�าทั่วไป 

(ไม่แต่ในกระทรวงการคลงัเท่านัน้) และเป็นเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

ด้วย มีหน้าที่รับผิดชอบในราชการส่วน Establishment และบังคับ

บัญชาข้าราชการพลเรือนทั่วไป อีกคนหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบและมี

อ�านาจหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจงบประมาณ และการบัญชีกลาง

กำรประสำนนโยบำยกำรคลัง

การประสานนโยบายการคลงัท่ีกล่าวถงึนีคื้อ การท�างบประมาณ 

และการควบคุมงบประมาณทั้งรายได้และรายจ่าย อังกฤษถือหลักอยู่

ว่า หน่วยราชการใดจะมโีครงการแผนงานต่างๆ ทีจ่ะเสนอต่อรฐัมนตรี

แล้ว จะต้องให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเพื่อแสดงความเห็นใน

เร่ืองการเงิน และเมือ่ตกลงกบัในชัน้คณะรฐัมนตรแีล้วกด็�าเนนิการตัง้

งบประมาณตามหลักการที่ตกลงกันนั้น โดยกระทรวงการคลังจะต้อง

พจิารณาด้วยว่าในงบประมาณประจ�าปีนัน้ๆ จะมเีงนิพอหรอืไม่ กล่าว

โดยย่อก็คือ หลักการที่ใช้กันอยู่เป็นหลักการต่อไปนี้

(1) แผนงานต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง

การคลงัก่อนจึงจะพจิารณาตัง้งบประมาณจ่ายเงนิได้ (requirement of 

prior approval by the Treasury)

(๒) การตั้งงบประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานใดๆ ต้องแล้ว

แต่จะวินิจฉัยในเวลาพิจารณางบประมาณประจ�าปี (Prior approval 

does not entail approval of an estimate: expenditure is 

determined at the annual review of estimates)

การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักการข้อ (1) นั้น กอง

ต่างๆ ในกระทรวงการคลงัเป็นผูพ้จิารณาอยู่ตลอดเวลาตามทีก่รมต่างๆ 

จะเสนอมา และเมื่อตกลงกันในรายละเอียดแล้ว การพิจารณาต้ังงบ

ประมาณประจ�าปีตามข้อ (๒) กท็�าได้ง่ายและรวดเรว็คอืใช้เวลารวบรวม

����������������_16-01-60.indd   416 1/16/17   3:42 PM



๔1๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

พจิารณาในกระทรวงการคลงัเพยีง ๒ เดือน และใช้เจ้าหน้าทีเ่พยีงไม่

เกนิ 1๐ คน ปัญหาเร่ืองการตดัทอนรายจ่ายทีก่ระทรวงทบวงกรมต่างๆ 

ขอมานั้น ก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่ของคลัง

พจิารณาได้โดยเรว็ (วิธนีีด้กีว่าของอเมรกิามาก) ถ้าจะเปรยีบกับของ

ไทยในการท�างบประมาณประจ�าปีแล้ว กแ็ปลว่า ใช้กองค่าใช้สอยและ

กองงบประมาณร่วมกนัพจิารณาโครงการต่างๆ เป็นกองๆ ไป กองละ 

๒–๓ กระทรวง) เสร็จแล้ว กองงบประมาณรวบรวมท�างบประมาณ

ประจ�าปีใช้เวลาเพยีง ๒ เดือนโดยรับนโยบายจากรฐัมนตรจีดัสรรราย

จ่ายให้ถูกต้องกับนโยบายงบประมาณของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

กำรผูกพันรัฐบำล ก่อนที่จะได้รับความตกลงกับกระทรวงการ

คลังตามหลักข้อ (1) ข้างต้นนั้น กระทรวงทบวงกรมจะท�าการผูกพัน

กบัใครทีจ่ะจ้างหรอืซือ้ของประการใดไม่ได้เป็นอนัขาด แต่เมือ่ได้ตกลง

กันในหลักการแล้ว กระทรวงต่างๆ ท�าความผูกพันได้ในหลักการ ถ้า

จะผูกพันในรายละเอียดก็ต้องท�าความตกลงกับกระทรวงการคลังใน

รายละเอียดนั้นด้วย

หลกักำรโอนเงนิตำมงบประมำณ นัน้ คล้ายๆ กบัของไทย คอื

จะโอนระหว่างรายการย่อยต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง จะ

โอนระหว่างประเภทใหญ่นอกจากจะได้รับอนมุตัจิากกระทรวงการคลงั

แล้ว ยังต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรอีกโสดหนึ่ง

กำรจ่ำยเงินและกำรผูกพันรำยจ่ำยเงินของงบประมำณ เมื่อ

มีรายจ่ายหรือความจ�าเป็นที่จะต้องผูกพันรัฐบาลให้จ่ายเงิน ในเมื่อยัง

ไม่มีงบประมาณหรือมีงบประมาณแล้วแต่ไม่พอจ่าย กระทรวงต่างๆ

ต้องท�าความตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วจึงจะจ่ายหรือผูกพันได้ 

ตามปกติ ก่อนที่จะผูกพันหรือจ่ายเงินนอกงบประมาณอย่างนี้รัฐบาล

จะต้องแถลงให้สภาฯ ทราบล่วงหน้า และเมื่อจ่ายหรือผูกพันไปแล้วก็

ให้สภาฯ อนุมัติภายหลัง

����������������_16-01-60.indd   417 1/16/17   3:42 PM



๔1๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กำรเสนองบประมำณรำยจ่ำยของกลำโหม งบประมาณรายจ่าย

ของกลาโหม กระทรวงกลาโหมเป็นผูเ้สนอตรงต่อสภาฯ โดยรฐัมนตรี

ว่าการคลงัตกลงกบักระทรวงกลาโหมในยอดเงนิยอดใหญ่ๆ รฐัมนตรี

กลาโหมเป็นผูจ้ดัสรรให้กองทพัต่างๆ ตามความต้องการภายในวงเงนิ

ทีต่กลงกนันัน้ และเมือ่ได้เสนอสภาฯ แล้ว กระทรวงกลาโหมจะต้องยืน่

รายละเอยีดท�าความตกลงกบัเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงการคลงัภายหลงั

อ�ำนำจรัฐสภำในกำรควบคุมงบประมำณ นอกจากที่งบ

ประมาณประจ�าปีจะต้องรบัอนมุตัจิากรฐัสภาแล้ว สภาผูแ้ทนยงัมคีณะ

กรรมาธิการควบคุมอยู่อีก ๒ คณะ คือ

(1) Public Accounts Committee มีหน้าที่ตรวจและวินิจฉัย

รายงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิในการตรวจบญัชรีายจ่ายต่างๆ 

(๒) Select Committee on Estimates มีหน้าทีห่ยบิยกเอกสาร

ด�าเนนิงานของรัฐบาลเป็นเร่ืองๆ มาพจิารณา ดวู่าวธิดี�าเนนิการในเรือ่ง

นั้นๆ ถูกหลักการและเป็นโดยสมรรถภาพและประหยัดหรือไม่ 

กรรมาธกิารทัง้ ๒ ประเภทนีน่้าจะน�ามาใช้ตัง้ในสภาของไทย แต่ควร

ระวังอย่าตัง้กรรมาธกิารของสภาให้มากจนเกนิไปอย่างในสหรัฐอเมรกิา 

เพราะสมาชิกสภาไม่ใช่ผู ้เชี่ยวชาญ ควรท�าหน้าที่นักการเมืองที่ดี 

ควบคุมผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไป

กำรประสำนนโยบำยเศรษฐกิจ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิของประเทศกับการคลงัของรฐับาล 

นั้นได้เป็นที่เข้าใจกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์เศรษฐศาสตร์เป็น

เวลานานแล้ว แต่ในทางปฏิบัติการคลังกับเศรษฐกิจยังคงแยกกันเดิน

คนละทางอยู่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ สหรัฐอเมริการัฐบาลเริ่ม

ประสานนโยบายการคลังกับนโยบายเศรษฐกิจเมื่อก่อนสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ ประเทศอังกฤษล้าหลังกว่าอเมริกาในเรื่องนี้เพิ่งได้เริ่มใน

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลังจากท่ีได้พยายามต้ังหน่วยราชการ
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๔1๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจในกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อตอน

เศรษฐกิจตกต�่า ค.ศ.1๙๓๐ แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ

ในระหว่างสงคราม ความจ�าเป็นเก่ียวกับความอัตคัดแรงงาน 

เชื้อเพลิงวัตถุดิบ ฯลฯ ท�าให้อังกฤษต้ังส�านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

ขึน้ในส�านักคณะรฐัมนตร ี(ซึง่เป็นส�านกังานเลก็ๆ ขึน้อยูก่บักระทรวง

การคลงั) ต่อมาภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ได้จดัตัง้หน่วยงานกลาง

วางแผนเศรษฐกิจ (Central Economic Planning Staff) ขึ้นใน

กระทรวงการคลงัเอง ซ่ึงปฏบัิตงิานในหน้าทีว่างแผนเศรษฐกิจโดยร่วม

มือกับส�านักงานสถิติกลาง (Central Statistical Office) ภายหลัง

รัฐบาล Conservative ได้ยุบหน่วยกลางวางแผนเศรษฐกิจลงเสียตั้ง

หน่วยเศรษฐกิจ (ซึ่งส�าคัญน้อยกว่า) ขึ้นแทนมาในปี ค.ศ.1๙๕๖ จึง

ได้เกดิเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะเพ่งเล็งปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับการคลังยิง่

ขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง ๒ ประการ คือ (1) ต้ังปลัดกระทรวง

การคลงัฝ่ายเศรษฐกจิขึน้ (ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น) กบั (๒) เร่งรดั

ผลิตสถิติให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อใช้ได้ทันใจ (ดังได้กล่าวไว้ในรายงาน

เศรษฐกิจประจ�าเดือนสิงหาคม ๒๔๙๙)

ที่ได้กล่าวในต้นนี้ว่ารัฐบาลอังกฤษมิได้วางนโยบายเศรษฐกิจ

สมัพนัธ์กบันโยบายการคลงันัน้ มไิด้หมายความว่ารัฐบาลองักฤษหรอื

กระทรวงการคลังของอังกฤษได้ทอดท้ิงเรื่องเศรษฐกิจเสียทีเดียว แต่

หมายความว่านโยบายการคลงักบันโยบายเศรษฐกิจมไิด้มกีารพจิารณา

วนิจิฉยัควบกนัไปพร้อมกนั ในทางปฏบัิตเิรือ่งการเงนิและการธนาคาร 

รัฐบาลกระทรวงการคลังของอังกฤษได้อาศัยธนาคารกลางควบคุมอยู่

ต่างหากแล้ว และอกีธนาคารหนึง่การวางงบประมาณประจ�าปีในปีหลัง

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็ได้พิจารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยโดย

ได้มีหนังสือ Economic Survey ออกทุกปี ก่อนก�าหนดเสนองบ

ประมาณต่อสภา ข้อทีพึ่งระลกึกค็อื การกระท�าเช่นน้ันไม่เป็นการเพยีง
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พอในการวางนโยบาย (ส�าหรับประเทศไทยตามปกตเิข้าใจว่าจะท�าน้อย

กว่านัน้เสยีอกี) การพจิารณาทีถ่กูหลกันัน้เหน็กนัโดยทัว่ไปในองักฤษ

และอเมริกาแล้วว่าจะต้องวางผังเศรษฐกิจของชาติจากสถานการณ์

เศรษฐกจิของชาต ิแล้ววางผงังบประมาณของรฐับาลภายในกรอบของ

ผังเศรษฐกิจของชาติ

เน่ืองด้วยอังกฤษมีระเบียบปฏิบัติการเรื่องนี้ล้าหลังกว่าที่ควร

เป็น ผู้แต่งหนังสือซ่ึงข้าพเจ้าก�าลังวิจารณ์อยู่นี้จึงไม่สามารถเขียน

พรรณนาได้ดเีท่าตอนทีก่ล่าวถึงการประสานนโยบายการคลงัและการ

งบประมาณ (ซึง่เป็นเรือ่งทีอ่งักฤษก้าวหน้าไปได้ดกีว่าอเมรกิา) ผูแ้ต่ง

หยิบยกแต่ ๒ เรื่องขึ้นมากล่าวถึง คือ เรื่องการควบคุมการน�าสินค้า

เข้าประเทศ (เฉพาะสินค้าส�าคัญๆ เช่น น�้ามัน) ซึ่งกระทรวงการคลัง

มีหน่วยราชการเจ้าหน้าที่อยู่ได้แก่ Overseas Finance เข้าใจว่าการ

ปฏบิติังานเรือ่งนีก้ระทรวงการคลงักระท�าร่วมกันกับธนาคารกลางและ

กระทรวงพาณิชย์ คือวางแผนการสั่งสินค้าขาเข้ามาเป็นระยะๆ อีก

เรือ่งหนึง่ได้แก่การวางผงังบประมาณลงทุนของรฐับาล ซึง่คล้ายกับของ

ไทยเราขณะนี้ คือ เป็นเร่ืองที่ก�าหนดกันเป็นปีๆ ไป แต่ในอังกฤษ

กระทรวงการคลงัเป็นเจ้าหน้าทีจ่ดัท�าเองแบบเดยีวกบัการพจิารณาตัง้

งบประมาณประเภทอืน่ๆ (ในประเทศไทยเป็นเรือ่งฝากสภาเศรษฐกจิ

ไว้โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังร่วมด้วย)

การศึกษาเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของไทยเราเอง จึงสมควรที่จะ

ศึกษาจากตัวอย่างของอเมริกา (หรืออินเดีย) มากกว่าที่จะศึกษาจาก

ระเบียบปฏิบัติของอังกฤษเท่าที่เป็นมาแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ ค.ศ.

1๙๕๖ นี ้รัฐบาลองักฤษแสดงท่าทขึีงขงัว่าจะเปลีย่นวธิใีหม่กเ็ป็นทีน่่า

สนใจอยู่อย่างยิ่งที่จะตามคอยดูเป็นความรู้ว่าเขาจะด�าเนินการเปลี่ยน

ไปท�านองใด
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๔๒1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

สรุป

ตามความเห็นของผู้วิจารณ์ หนังสือ Treasury Control ของ

ศาสตราจารย์ Samuel H.Beer นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านในด้านการ

งบประมาณยิ่งกว่าในด้านนโยบายเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่กระทรวงการ

คลัง และกรมบัญชีกลางโดยเฉพาะควรสละเวลาอ่านหนังสือน้ีเพราะ

เป็นเล่มเล็กๆ อ่านง่าย บทที่ส�าคัญมากกว่าบทอื่นๆ ก็คือ บทที่ ๒ ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการกองงบประมาณ

ชื่อหนังสือ  The Budgetary Process in the United States

ผู้แต่ง   Arthur Smithies (โดยความสนับสนุนของ  

   Committee for Economic Development)

ผู้พิมพ์โฆษณำ ฯลฯ McGraw-Hill Book Company, Inc.

   ปี 1๙๕๕, ๔๘๖ หน้า  

   ราคา ๖.๕๐ เหรียญอเมริกัน

สิงหาคม ๒๔๙๙

หนงัสอืเล่มนีใ้หญ่กว่า Treasury Control ของ Samuel H. Beer 

หลายเท่า แต่มีขอบเขตเนื้อเร่ืองแคบกว่า คือกล่าวถึงแต่เฉพาะการ 

เตรียมงบประมาณประจ�าปีของสหรัฐอเมริกา ภายในขอบเขตนี้ได้

บรรยายละเอียดลออมาก ฉะนั้นส�าคัญส�าหรับผู้ที่มีเวลาอ่านแต่เพียง

เลก็น้อย อ่านแต่บางตอนทีม่หีลกัการทัว่ไป คอื บทที ่1 ถงึ บทที ่1๐ 

และบทที ่1๘ ส�าหรับบทอืน่ๆ การเลอืกอ่านแต่ละบทเฉพาะทีม่คีวาม

สนใจเป็นพเิศษ (แต่เจ้าหน้าท่ีการเตรยีมงบประมาณน่าจะอ่านได้ตลอด) 

เจ้าหน้าทีข่องไทยซึง่ก�าลังร่วมมอืกบั Public Administration Service 
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๔๒๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปรบัปรุงวธิกีารคลงัของไทยควรอ่านหนงัสอืน้ีอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีเ่ก่ียวกับ

การควบคุมการเงินขององค์การกับบริษัทของรัฐบาลไม่ควรพลาด 

บทท่ี 1๖

ปัญหาส่วนมากที่กล่าวถึงนั้นเป็นปัญหาละเอียดของสหรัฐ- 

อเมริกา ซึ่งคาบเกี่ยวกับระบอบการปกครองของสหรัฐอเมริกา แต่

ศาสตราจารย์ Smithies ได้พยายามวางหลักการกว้างๆ ไว้หลายแห่ง 

เฉพาะอย่างยิ่งในบทที่ ๘, ๙ และ 1๐ บทต้นๆ เป็นบทเรียนแสดงว่า

ควรจะหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่ดีของอเมริกาอย่างใดบ้าง แสดงว่างบ

ประมาณประจ�าปีนั้นรัฐบาลจะต้องเป็นผู้เตรียม รัฐสภาไม่เหมาะต่อ

การที่จะเตรียมงบประมาณรายละเอียด บทเรียนข้อต่อไปก็คือวิธีการ

แบ่งหน้าท่ีและอ�านาจระหว่างเจ้าหน้าทีร่วบรวมงบประมาณ เจ้าหน้าที่

ควบคุมรายได้รายจ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่การบัญชี และเจ้าหน้าที่

การสอบบัญชี ศาสตราจารย์ Smithies มีข้อเสนอท่ีน่าสนใจว่าด้วย

การแยกประเภทและลักษณะงบประมาณรายจ่ายมิให้ย่อจนเกินไปนกั 

และไม่ละเอียดจนปฏิบัติราชการไม่ได้ถนัด ข้อแนะน�าต่างๆ นี้ได้สรุป

ไว้เป็นตัวข้อย่อๆ ในบทท่ี ๘, ๙ และ 1๐ ต่อจากนั้นไปผู้แต่งให้

พิจารณาละเอียดลงไปถึงงบประมาณประเภทใหญ่คือ กลาโหม การ

ชลประทาน การเกษตร บ�านาญผ่านศกึ การเงนิขององค์การและบรษิทั

ของรัฐบาล เงินอุดหนุน 

การเรยีบเรยีงของศาสตราจารย์ Smithies อาจจะมผีูต้เิตอืนได้

ว่าละเอียดจนเกินไปนัก อ่านแล้วอาจจะหลงเข้าป่าเข้ารกไป ถ้าเป็น 

ผู้ท่ีไม่เข้าใจลักษณะการคลังของอเมริกาแล้วยิ่งจะเข้าใจได้ยาก แต่

ส�าหรับผู้อ่านท่ีรู้จักเลือกเน้นเอาสาระส�าคัญมากลั่นกรองเพื่อใช้ใน

ประเทศแก่ราชการของไทยแล้ว หนังสือเล่มนี้จะเป็นแก่นสารดียิ่ง

ข้าพเจ้าขอน�าส่งหนงัสอืนี ้(ซ่ึงได้รบัความเอือ้เฟ้ือจากคณุบญุมา 

วงศ์สวรรค์ ซือ้ส่งมาจากกรงุวอชงิตนั) ยงัส�านกังานปลัดกระทรวงการ
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๔๒๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

คลัง ส�าหรับใช้ในราชการของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง

ต่อไป

ชื่อหนังสือ  The Colombo Plan, and other Essays

ผู้แต่ง   Frederic Benham

ผู้พิมพ์โฆษณำ ฯลฯ Royal Institute of International Affairs,  

   1956, 89 pages – 7s. 6d.

มกราคม ๒๕๐๐

หนงัสอืเล่มนีม้บีทความ ๕ เรือ่ง คอื (1) The Colombo Plan: 

An Economic Survey (๒) Deficit Finance in Asia (๓) Protection 

and the Undeveloped Countries (๔) On Stabilizing the Price of 

Primary Products (๕) Over-population เรือ่ง (1) และ (๕) เป็น

บทความเขียนขึน้ใหม่ เร่ืองอืน่ๆ ผูแ้ต่งได้เขยีนและบรรยายไว้ในทีต่่างๆ 

แล้ว ระหว่างปี 1๙๕๔ ถึงต้นปี 1๙๕๖

บทความทั้ง ๕ เรื่องนี้มีความส�าคัญร่วมกันอยู่คือ ปัญหาว่าจะ

ปรบัปรุงฐานะเศรษฐกจิของประชาชนในประเทศทีล้่าหลงัทางเศรษฐกิจ

ได้อย่างไร ผู้แต่งพรรณนาเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศทางเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ภาคีสถานถึงเวียดนามและมลายู อินโดนีเซีย แต่

หลกัการทีแ่สดงนัน้กเ็ป็นหลกัการทัว่ไปใช้ได้ส�าหรบัประเทศอืน่ๆ ด้วย 

ศาสตราจารย์ Benham เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของข้าหลวงใหญ่

องักฤษประจ�าเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ระหว่าง ค.ศ.1๙๔๗ ถงึ 1๙๕๕ 

ได้ร่วมประชุม ECAFE ส�าคัญๆ และ Colombo Plan หลายครั้ง และ

เป็นที่รู้จักดีในหมู่นักเศรษฐกิจในประเทศไทยและอื่นๆ ว่าเป็นผู้รอบรู้

ในสถิติและปัญหาเศรษฐกิจภาคปฏิบัติอย่างดี ในทางทฤษฎี นักเรียน
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๔๒๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เศรษฐกจิทุกคนคงจะรู้จักผูแ้ต่งในฐานเป็นศาสตราจารย์ทีม่หาวทิยาลยั

ลอนดอน และเป็นผู้แต่งต�าราเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้นอนัเป็นบนัไดก้าว

แรกของนักเรียนแทบทุกคนท่ีอ่านต�าราภาษาอังกฤษ เฉพาะอย่างยิ่ง 

เมือ่ก่อนสงครามคราวท่ีแล้ว เป็นผูท้ีเ่ขยีนด ีอ่านง่าย หลกัดี เขยีนสัน้ๆ 

เข้าใจง่าย และวางหวัข้อไว้เรียบร้อย เหมาะแก่การเป็นทีป่รกึษาส�าหรบั

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีเวลาจ�ากัดส�าหรับอ่านหนังสือสารคดีประเภทนี้

แม้แต่จะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ผู้แต่งก็ยังสามารถถกปัญหา

ละเอียดได้เกือบทุกปัญหา เป็นต้นว่า นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

(หน้า ๔๘) นโยบายการเงนิ (บทที ่๒) นโยบายส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

(หน้า ๕ และต่อไป กับหน้า ๔๘ และต่อไป) การลงทุนจากต่าง

ประเทศ (หน้า 1๕) การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ 

(หน้า 1๘) ปัญหาประชากร (บทที่ ๕) และนโยบายการรักษาระดับ

สินค้า (บทที่ ๔) บทเรียนจากประเทศแคนาดา (หน้า ๕๓) เป็นเรื่อง

ท่ีน่าจะชกัจงูให้นกัเศรษฐกจิในภาคพืน้เอเชยีมมีานะและก�าลงัใจยิง่ขึน้ 

เพราะชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียนั้น น่าจะไม่ยากเกิน

ก�าลังไป ถ้ามีการจัดการโดยรอบคอบ และสุจริตธรรม

ศาสตราจารย์ Benham กล่าวถึงสถิติและปัญหาของประเทศ

ต่างๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ทกุประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย 

(หน้า ๒๙–๓๐, ๔๗, ๘๕ เป็นต้น) แต่ได้กล่าวถงึประเทศไทยน้อยกว่า

ประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย สันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะเหตุ ๒ ประการ 

คือ (1) การรวบรวมสถิติและการโฆษณาสถิติของเรายังช้าและไม่

สมบรูณ์ ถ้าไม่อยูใ่นวงราชการจรงิๆ กย็ากทีจ่ะค้นสถติมิาใช้ได้พอท่ีจะ

อ้างเป็นหลกัฐานในหนงัสือแน่นอนได้ ข้อน้ีน่าจะเป็นท่ีสนใจของพวกเรา

ทัง้เจ้าหน้าทีผู่ใ้หญ่และน้อย และน่าจะปรับปรงุให้ดีกว่านี ้(๒) ประเทศ 

ไทยมีปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกับประเทศอื่นๆ ข้อหนึ่งคือ ประชากร

ของเรายังน้อย ฉะนั้นในด้านนี้เราแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าประเทศอื่นๆ
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ข้าพเจ้าใคร่จะขอให้ผู ้อ่านสนใจเป็นพิเศษในบทที่ ๔ เพื่อ

พิจารณาเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยควรจะเข้าเป็นภาคีในสัญญาดีบุก

หรือไม่ (กรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม น่าจะสนใจ) แต่เรื่อง

ท้ังหมดคาบเกีย่วกับราชการกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กระทรวงเศรษฐการ และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่อง 

Colombo Plan เป็นเร่ืองของสภาเศรษฐกจิแห่งชาต ิจงึได้ส่งตวัหนงัสอื 

1 เล่มมาเป็นบรรณาการแก่ห้องสมุดสภาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วย

หนังสือต�าราที่ส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ 

ล้าหลงั ซึง่พมิพ์จ�าหน่ายในปีทีแ่ล้วมา เล่มหนึง่ คอื The Theory of 

Economic Growth ของ Professor W. Arthur Lewis, University of 

Manchester, (George Allen & Unwin Ltd.) 453 pages เป็นหนงัสอื

ท่ีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ ข้าพเจ้าจะได้หาเวลาอ่านและวจิารณ์ต่อไป.

ชื่อหนังสือ  How the City Works

ผู้แต่ง   Sir Oscar R. Hobson

ผู้พิมพ์โฆษณำ ฯลฯ News Chronicle Book Department, 1955;

   5th edition revised; 167 pages, 7s 6d 

  

เมษายน ๒๕๐๐

หนงัสอืเล่มนีพ้มิพ์โฆษณาครัง้แรกก่อนสงครามทีแ่ล้ว และเป็น

ท่ีรู้จกักนัในหมูน่กัเรยีนและผูม้หีน้าทีเ่กีย่วกบัการเงนิการธนาคารของ

อังกฤษว่าเป็นคู่มือที่ง่ายและสั้นเหมาะส�าหรับแนะน�าให้ผู้อ่านคุ้นกับ 

City of London ซึ่งเป็นท�าเลการเงินการธนาคารการค้าต่างๆ ของ

ลอนดอน

เข้าใจว่านักเรียนในประเทศไทยท่ีเคยเรียนหนังสือนี้ เคยอ่าน
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๔๒๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

แต่ฉบับที่พิมพ์ก่อนสงคราม และหนังสือที่เคยเห็นอยู่ที่กรุงเทพฯ ก็มี

แต่ฉบับก่อนสงคราม ในการพิมพ์คร้ังที่ ๔ และที่ ๕ นี้ ผู้แต่งมิได้

แก้ไขเพิม่เตมิเท่าใดนกัส�าหรับบทต้นๆ ทีก่ล่าวถงึตลาดการเงนิ ตลาด

ตั๋วเงิน และธนาคารต่างๆ แต่ได้เสริมบทหน่ึงว่าด้วยการควบคุมการ

แลกเปลีย่นเงนิขึน้ บทหลงัๆ ว่าด้วยตลาดสนิค้าต่างๆ ผูแ้ต่งได้เขียนใหม่

ให้ตรงกบัสถานการณ์หลงัสงคราม และได้เตมิบททีว่่าด้วยการประกนั

ภัยไว้ ฉะนั้นใคร่จะเสนอให้นักเรียนและผู้ที่สนใจหาหนังสือเล่มนี้ไว้ 

ประดับความรู้ ถ้ายังไม่มีฉบับที่ตีพิมพ์นี้

หนังสือนี้พรรณนาถึงตลาดเงิน ตลาดหุ ้น ตลาดสินค้าใน

ลอนดอนอย่างง่ายๆ ย่อๆ เหมาะทีจ่ะเป็นคูม่อืชัน้แรกส�าหรบัผูท้ีย่งัไม่

แตกฉานในเรื่องเหล่านี้ ส�าหรับผู้ที่มีความรู้เบ้ืองต้นแล้วต้องการจะ

เรียนรู้ให้ลึกซึ้งอีก ย่อมจะได้ประโยชน์จากหนังสือนี้แต่เพียงน้อย

ขอแนะน�าหนังสือใหม่อีกเล่มหนึ่ง ซึ่งยังไม่สามารถวิจารณ์ได้

ละเอยีดพอสมควร คือ R.S. Sayers: Central Banking after Bagehot 

(Oxford 1957–18s.) 149 pages. รวมเรียงความและสุนทรพจน์ ค�า

บรรยายต่างๆ ของศาสตราจารย์ Sayers เกีย่วกบัการธนาคารกลางที่

ได้เขียนและบรรยายตัง้แต่ ค.ศ.1๙๔๘ จนถึงปัจจบัุน บทแรกๆ ว่าด้วย

การธนาคารกลางในประเทศอังกฤษในระยะ ๘๐ ปีทีแ่ล้วมา บทสดุท้าย

ว่าด้วยตลาดเงนิในนวิยอร์ก แต่บททีจ่ะสนใจของผูอ่้านในประเทศไทย

เป็นพิเศษ คือ บทที่ ๙ ว่าด้วยการธนาคารกลางในประเทศล้าหลัง  

ผู้แต่งเป็นศาสตราจารย์ทางการธนาคารในมหาวทิยาลยัลอนดอน และ

มชีือ่เสยีงมาก–เนือ่งจากต�าราชือ่ Modern Banking ซึง่เป็นทีแ่พร่หลาย

ท่ัวโลก
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ข.�ต�าแหน่งประธานกรรมการ�

���ธนาคารกรุงไทย

ลับ – เฉพาะ ด่วนมาก 

1 กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย

กระผมได้ทราบมาว่า ท่านรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังด�าริ

ที่จะด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย (ซึ่งจะเป็นผล

ของการควบธนาคารเกษตรกับธนาคารมณฑลเข้าด้วยกัน) โดยมี

เหตุผลท่ีแสดงเป็นส�าคัญว่า เนื่องด้วยรัฐบาลได้และจะได้ลงทุนใน

ธนาคารนีเ้ป็นจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นท่ีท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ

คลังจะเข้าไปควบคุมการด�าเนินงานเสียเอง

1. กระผมใคร่จะขอกราบเรียนความเห็นท้ังในด้านกฎหมาย 

ด้านระบบการด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์ และด้านขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีซ่ึงเป็นข้อสนบัสนนุหนกัแน่นว่า ไม่เป็นการสมควรทีร่ฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังใดๆ จะเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 

หรือกรรมการในธนาคารพาณิชย์ใดๆ 

(ก) ในด้านกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้

รักษาการตามพระราชบัญญัติหลายฉบับท่ีเกี่ยวกับการเงินและการ
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๔๒๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนาคาร เฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ การเปิด

สาขาของธนาคารกด็ ีการด�ารงเงนิสดส�ารองกด็ ีการก�าหนดอัตราส่วน

เงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งกด็ ีหรอืการก�าหนดอตัราส่วนลกูหนีร้าย

ใหญ่ต่อเงนิกองทนุกด็ ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัเป็นผูว้นิจิฉยั 

(โดยอาศัยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเคร่ืองมอื แต่ข้อวนิจิฉยัทัง้มวล

อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) และเจ้า

หน้าทีข่องธนาคารพาณิชย์ เฉพาะอย่างย่ิงประธานกรรมการ กรรมการ 

และผู้จัดการ เป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและข้อวินิจฉัยนั้นๆ 

ถ้ามีการละเมิดบทก�าหนดกฎหมาย ก็มีบทลงโทษประธานกรรมการ 

ฯลฯ ไว้ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้รักษาการตาม

กฎหมายด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเสียเองเช่นนี้ ย่อมจะท�าให้

กฎหมายมีความด้อยถอยลง ท�าให้การปฏิบัติราชการที่ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายของเจ้าพนกังานทุกคนตัง้แต่ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงไปถึงเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นไปโดยกระอักกระอ่วนไม่ราบรื่น เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง

อนึง่ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังมอี�านาจหน้าทีท่ี่จะตรวจ

ตราดูรายงานและการด�าเนินงานของธนาคารต่างๆ ตลอดจนกระทั่ง

ความลบัใดๆ ของธนาคารพาณิชย์นัน้ๆ หากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลงัเป็นกรรมการธนาคารใด ก็เท่ากบัว่าประธานกรรมการธนาคาร

นั้นได้รู้ถึงความลับของธนาคารอื่นๆ ไม่เป็นการชอบธรรม

(ข) ในด้ำนระบบกำรธนำคำรพำณิชย์ ธนาคารกรุงไทยเป็น

ธนาคารหนึ่งในจ�านวนทั้งสิ้น ๒๙ ธนาคาร ท�าการแข่งขันกับธนาคาร

อืน่ ถ้าผู้มอี�านาจสงูสดุในวงการธนาคาร คอื รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลังเกิดมาเป็นประธานของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ย่อมจะเกิด

เป็นข้อที่จะกินแหนงแคลงใจของธนาคารอื่นๆ ได้ แม้ว่าจะกระท�าการ

โดยสุจริต ก็ย่อมจะขจัดข้อกังขาและข้อข้องใจได้ยากยิ่ง เช่น ถ้า
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ธนาคารหนึ่งขอเปิดสาขาในท้องถ่ินท่ีมีสาขาของธนาคารที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานอยู ่และทางการไม่อนญุาตให้เปิด 

กย่็อมอดน�าไปคดิมไิด้ว่า กระทรวงการคลงัพยายามกดีกนัเพือ่มใิห้ไป

ตั้งแข่งขัน เป็นต้น อนึ่ง เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับ

มอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้ตรวจสอบและรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัถงึฐานะและการด�าเนนิการตามกฎหมายของธนาคาร

พาณิชย์ ถ้าปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์ใดมีฐานะไม่มั่นคง หรือมีการ

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ ก็เป็นหน้าที่ของ

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่จะต้องใช้อ�านาจตามกฎหมายโดยสั่งการ

ให้แก้ไข หรือด�าเนินการลงโทษแล้วแต่กรณ ีผลการกระท�าของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลงัย่อมจะหลกีเลีย่งข้อครหาว่า ท�าเป็นการยิง่หย่อน

แตกต่างกันไปได้ยาก อันจะเป็นเหตุให้เกิดความระส�่าระส่ายได้ใน

วงการธนาคาร

(ค) ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ก็เป็นข้อที่นับถือกันว่า 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นเจ้าหน้าทีข่ัน้สงูสดุในด้านการเงิน

การธนาคาร ฉะนัน้จงึถอืกนัเป็นประเพณว่ีา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลังนั้น จะด�ารงต�าแหน่งอื่นในวงการธนาคารแห่งประเทศไทยใน

เวลาเดียวกนั กม็ข้ีอครหาตเิตยีนอยูท่ัว่โลก เป็นทีน่่าละอายอย่างมาก

แล้ว ยิ่งถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ

ธนาคารพาณิชย์ ก็จะยิ่งร้ายกว่าครั้งนั้น คงจะเป็นเรื่องน่าอัปยศอดสู

ในนานาประเทศทัว่โลก ดปูระหนึง่ว่า รฐับาลไทยปราศจากผูท้ีส่มควร

จะรับต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารเสียแล้ว และคงจะเป็นที่

วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลก

ด้วยเหตผุลส�าคญัดงัท่ีได้กราบเรียนมาข้างต้นแล้ว ผมจงึมคีวาม

เห็นว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้า

ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคารกรงุไทยแล้วกจ็ะเป็นการ
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ละเมิดต่อหลักการเป็นอย่างยิ่ง จะก่อความเสียหายแก่รัฐบาล

๒. เหตุผลส�าคัญที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดง

ความห่วงใยว่า จะต้องเข้าไปรักษาต�าแหน่งน้ี ซึ่งท่านว่า เป็นเพราะ

รัฐบาลลงทุนถือหุ้นในธนาคารนี้เป็นจ�านวนมากน้ัน ขอกราบเรียนว่า 

เพียงพิจารณาถึงจ�านวนเงินมากไม่เป็นการเพียงพอ เพราะมีองค์การ

และธนาคารอีกหลายแห่งซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนไปมาก หรือที่เก่ียวข้อง

กบัจ�านวนเงินหลวงมากๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคาร

ออมสิน แต่ถ้าขัดกับหลักการ ก็ไม่จ�าเป็นท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังจะต้องเข้าไปเป็นประธานหรือกรรมการ ในทางปฏิบัติใช้วิธี

แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าไป และกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลงักส็ามารถควบคมุดูแลกิจการภายใต้ค�าสัง่ของรฐัมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลังอยู่แล้ว ในกรณีนี้ ทางด้านธนาคารเกษตร ก็

มีนายโฉลก โกมารกุล ณ นคร และทางด้านธนาคารมณฑลก็มีนาย

เรณ ูสุวรรณสทิธิ ์และนายบญุธรรม ทองไข่มกุต์ เป็นกรรมการผูแ้ทน

กระทรวงการคลังอยู ่แล้ว และคอยรับค�าสั่งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังอยู่เป็นปกติ อนึ่ง ผู้จัดการก็ดี ผู้ที่เป็นประธานก็ดี 

ก็เป็นผู้ที่รัฐบาลแต่งตั้งไป ซึ่งต้องอยู่ในบังคับบัญชา หากไม่พอใจผู้ใด 

รัฐบาลก็มีสิทธิและอ�านาจในฐานเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เปลี่ยนตัวได้เสมอ

๓. ฯพณฯ คงจ�าได้ว่า เมื่อจะเชิญคุณทวี บุณยเกตุ มาเป็น

ประธานธนาคารมณฑลนั้น กระผมได้เข้าพบ ฯพณฯ และ ฯพณฯ ได้

มีความเห็นชอบด้วย โดยได้กล่าวว่า “คุณทวีฯ เป็นผูท้ีม่ชีือ่เสยีงดี เป็น

ที่นับถือของประชาชน เกรงอยู่แต่ว่าจะไม่ยอมมา” ในที่สุด รัฐมนตรี

สุนทร หงส์ลดารมภ์ ก็สามารถชักชวนให้คุณทวี บุณยเกตุเข้ามาเป็น

ประธานธนาคารมณฑลจนส�าเรจ็ และต่อมา รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

การคลงัก็ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมงานรวมธนาคารขึน้คณะหน่ึง 

โดยมอบหมายให้คุณทวี บุณยเกตุเป็นประธาน และเป็นที่เข้าใจกัน
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โดยทั่วไปว่า เมื่อครบแล้ว ก็จะให้คุณทวีเป็นประธานธนาคารกรุงไทย 

(จากมณฑล) และคุณจ�ารัส จตุรภัทร (จากเกษตร) เป็นผู้จัดการ 

เป็นการแสดงให้ผู้ถือหุ้นทั้ง ๒ ธนาคารหมดความข้องใจว่า จะมีการ

ยุบธนาคารใดหรือไม่ แปลว่า ไม่ยุบท้ัง ๒ ธนาคาร แต่ควบกัน ถ้า

กระท�าได้เช่นนี้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

๔. อย่างไรก็ดี หากเผอิญในปัจจุบันนี้ ฯพณฯ และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบัน (ดร.เสริม วินิจฉัยกุล) เห็นด้วย

ประการใดกต็าม ทีจ่ะมใิห้คณุทว ีบญุยเกตเุป็นประธานต่อไป (ซึง่ผม

เองเห็นว่า น่าเสียดาย) ก็ยังมีทางอื่น คือหาผู้ที่ ฯพณฯ และรัฐมนตรี

กระทรวงการคลังไว้วางใจเป็นประธานแทน ซึ่งอาจจะเป็นหม่อมเจ้า

ทองประทาศรี ทองใหญ่ (ประธานธนาคารเกษตร) หรือหลวงอรรถ

ปรีชาชนูปการ (กรรมการธนาคารเกษตร) หรือหลวงอรรถสิทธิ์สิทธิ

สนุทร (กรรมการธนาคารมณฑล) หรอืแม้จะหาผูใ้หญ่อืน่ เช่น พลเอก 

จิร วิชิตสงคราม ท่ีเป็นผู้ท่ีมีชื่อเสียงและเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาล 

กระผมก็เห็นว่า น่าจะท�าได้

จึงกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดกรุณาพิจารณา กระผมได้เสนอ

ความเห็นนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว แต่รู้สึกว่า จะไม่

สามารถท�าให้ท่านเห็นด้วยได้ แต่เห็นเป็นเรื่องของหลักการใหญ่ จึง

จ�าเป็นที่จะกราบเรียนรบกวนมา หาก ฯพณฯ จะกรุณาให้โอกาส

กระผมมากราบเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นายป๋วย อึ๊งภากรณ์
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ค.�บทสนทนา�

���เรื่องการปรับปรุงแก้ไข�

���กฎหมายวิธีการงบประมาณ
จาก วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๐๓

ค�่าวันนี้ ไทยทีวีขอเสนอรายการความรู้เกี่ยวกับด้านการคลัง

และการเงินของแผ่นดิน ท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วว่า เมื่อวันพฤหัสที่ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ รัฐสภาได้พิจารณาร่างกฎหมายวิธีงบประมาณ

ฉบับท่ี ๒ และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ กฎหมายวิธีการงบ

ประมาณฉบับใหม่นี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบ

ประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจและประชาชนทั่วไปควรจะ

ทราบอยูบ่างเรือ่ง ไทยทวีจึีงได้เชญิผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งนีโ้ดยต�าแหน่ง

หน้าท่ี ท้ังเป็นผูท้รงคณุวุฒทิางด้านการคลงัและการเงนิ มาให้ค�าชีแ้จง

และความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวเป็นการสมควร 

และเป็นประโยชน์ต่อการเงินของแผ่นดินอย่างไรบ้าง 

ผูท้ีไ่ทยทีวีได้เชญิมาในค�า่วันนี ้คอื ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ผูอ้�านวย

การส�านักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กับคุณ

บุญมา วงศ์สวรรค์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เจ้ำหน้ำที่ไทยทีวี: ท่านผู้อ�านวยการครับ ผมใคร่จะขอเรียนถามถึง

สาระส�าคญัของกฎหมายวธิกีารงบประมาณฉบบัแม่บทว่าเป็นเรือ่งเกีย่ว
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๔๓๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

กบัอะไร และได้มแีก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีก่ล่าวนีไ้ปในลกัษณะใดบ้าง

ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ: กฎหมายฉบบัแม่บทนัน้ บญัญตัหิลกั

การต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร 

และกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไรในการขอ 

งบประมาณ นอกจากนีก้เ็ป็นเร่ืองเกีย่วกบัการควบคมุงบประมาณ เพือ่

ให้การใช้จ่ายเงนิของแผ่นดนิเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของรฐัสภา สรปุ

ได้ว่า เป็นเร่ืองเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในวงราชการเป็นส่วนมาก ก�าหนด

หลักเกณฑ์ให้การใช้เงินของรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากภาษีอากรที่

เรียกเก็บจากประชาชนให้เป็นไปโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

อกีเรือ่งหนึง่เป็นข้อก�าหนดให้ตัง้เงนิทนุขึน้ก้อนหนึง่เรยีกว่าเงนิ

ทุนส�ารองจ่าย เป็นเงินหนึ่งร้อยล้านบาท ส�าหรับให้รัฐบาลโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีน�าไปใช้จ่ายได้ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ

แผ่นดิน

เจ้ำหน้ำที่ไทยทีวี: ส�าหรับเรื่องกู้เงินนี้ ผมอยากจะขอเรียนถามท่าน

อธบิดว่ีา ตามปกตริฐับาลกก็ูเ้งนิอยูเ่ป็นประจ�าแล้ว ท�าไมถงึจ�าเป็นต้อง

มีกฎหมายให้อ�านาจกู้เงินอีก และก็ที่กู้ไปก่อนๆ นั้น ใช้อ�านาจ

อธิบดีกรมบัญชีกลำง: การกู้เงินของรัฐบาลนั้น ที่แล้วมาปฏิบัติอยู่ ๒ 

วิธี วิธีหนึ่งโดยขออ�านาจจากรัฐสภาด้วยการออกกฎหมายเป็นการ

เฉพาะเร่ืองเช่นท่ีเคยปฏิบัติมานัน้ ตามปกตก็ิจะไม่มคีวามจ�าเป็นเพราะ

เหตุว่าตามกฎหมายทีแ่ก้ไขใหม่นี ้เมือ่พระราชบญัญตังิบประมาณราย

จ่ายประจ�าปีประกาศใช้แล้ว รัฐบาลก็มีอ�านาจกู้เงินเป็นการอัตโนมัติ 

โดยบังคับอยู่ในวงเงินเท่าที่รายได้ไม่พอกับรายจ่าย

เจ้ำหน้ำทีไ่ทยทีว:ี ผมมข้ีอสงสัยกบัเร่ืองการเบิกเงนิเกินบญัช ีซึง่อยาก

จะขอถามเพิม่เตมิ ผมทราบว่าตามปกตบิรษิทัร้านค้าโดยทัว่ๆ ไปต้อง
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๔๓๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาศยัวธิเีบกิเงนิเกนิบัญชด้ีวยกนัทัง้นัน้ จะกระทัง่คนทัว่ๆ ไปเหน็เป็น

เรือ่งธรรมดา แต่ท�าไมรัฐบาลจึงจะเลกิใช้วิธเีบิกเงนิเกินบญัชเีสยี มีเหตุ

หรือข้อบกพร่องอย่างใดหรือครับ 

อธิบดีกรมบัญชีกลำง: เรื่องนี้ผมใคร่ขอให้คุณป๋วยเป็นผู้ให้ความเห็น

ในฐานะเป็นผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะธนาคารชาตเิป็น

เจ้าของเงินที่ให้รัฐบาลเบิกเกินบัญชีอยู่ 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ: ความเห็นของผมในเรื่องนี้ การเบิก

เงินเกินบัญชีไม่มีความเสียหายอะไรมากมายนัก ไม่ว่าจะเป็นกรณี

เอกชนหรือรัฐบาล ถ้าเป็นการชั่วคราวและลูกหนี้มีฐานะการเงินพอดี

ที่จะช�าระหนี้ได้ตามก�าหนด แต่ถ้าการเบิกเงินเกินบัญชีนั้นกระท�ากัน

ไปโดยผู้เบิกไม่มีปัญญาที่จะช�าระคืนได้ก็ต้องไปเบิกเงินเกินบัญชีมา 

ใช้จ่าย ก็จะมีผลท�าให้เครดิตของรัฐบาลมีมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะ 

อุ่นใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่ารัฐบาลมีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอ 

ความจรงิรฐับาลไทยได้ใช้วธิเีบกิเงนิเกนิบญัชมีาประมาณ ๙ ปี

แล้วจนกระท่ังเงนิท่ีเบิกเกนิบัญชใีนระยะต้นเดือนตุลาคมมอียูป่ระมาณ 

๓,๕๐๐ ล้านบาท ซึง่กห็มายความว่าเงนิคงคลงัของรฐับาลมแีต่ตวัเลข

ตดิลบตลอดมา ในระยะเวลานัน้ฐานะการเงนิในลกัษณะนี ้ซึง่ไม่เหมาะ

กับการบริหารการคลังท่ีดี ถ้าจะต้องกู้เป็นการถาวร และควรกู้ใน

ลกัษณะขายพันธบัตรให้เอกชนมากกว่า เพราะการกู้เงินจากธนาคาร

ชาติก็มีผลให้มีการพิมพ์ธนบัตรมาใช้เพิ่มเติม ซึ่งถ้ากระท�าไปโดย

ปราศจากความระมดัระวังและไม่มขีอบเขตแล้ว กจ็ะมผีลเสียหายทาง

เศรษฐกจิท�าให้เกดิเงนิเฟ้อได้ ฉะนัน้เมือ่รฐับาลสามารถเลกิวธีิเบกิเงนิ

เกินบัญชีได้ ผมก็เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการเงินของประเทศมาก 

เจ้ำหน้ำที่ไทยทีวี: ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงจะสนใจ ที่จะทราบ

ว่าท�าไมรฐับาลจึงสามารถเลกิวิธเีบิกเงนิเกนิบญัชไีด้ ทัง้ๆ ทีจ่�าเป็นต้อง
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ใช้วิธีนี้มาในระยะเวลาประมาณ ๙ ปีท่ีแล้ว อธิบดีจะกรุณาช้ีแจงให้

ทราบได้ไหมครับ

อธิบดีกรมบัญชีกลำง: การที่รัฐบาลนี้สามารถยกเลิกระบบการเบิก

เงินเกินบัญชีได้ ก็โดยอาศัยทุนของชาติที่ได้สะสมไว้ที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยอย่างหนึง่ กบัอาศยัเหตทุีฐ่านะการเงนิของรฐับาลในขณะ

นี้ดีขึ้นและคาดได้ว่าจะดีต่อไปอีกประการหนึ่ง ในการนี้กระทรวงการ

คลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท�าความตกลงกัน ซึง่ตามข้อตกลง

นี้เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้กระท�าการหักบัญชีแล้ว ก็มีผลให้

บัญชีเงินคงคลังของรัฐบาลเปลี่ยนจากตัวแดงเป็นตัวด�า คือรัฐบาลมี

เงนิฝากอยูก่บัธนาคารชาตใินชัน้ต้นถึงประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท แทนที่

จะเป็นลูกหนี้ธนาคารชาติดังแต่ก่อน 

การยกเลกิระบบการเบกิเงนิเกนิบญัชตีามทีก่ล่าวมานี ้ผมเหน็

ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนน่าจะยินดี เพราะเป็นการแสดงเจตนาของ

รัฐบาล ที่จะจัดระบบการคลังของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี 

ตรงไปตรงมา ไม่ปล่อยให้มีหนี้สินรุงรังโดยไม่มีก�าหนด ช�าระแน่นอน

ดังที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้แถลงให้แก่ประชาชนทราบแล้วเมื่อวัน

ครบรอบปีที่ ๒ ของการปฏิวัติในการที่กระทรวงการคลังได้ท�าความ

ตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองเลิกเบิกเกินบัญชีนี้ ยังมีข้อ

ตกลงกันอีกหลายข้อ แต่เรื่องนี้ผมอยากจะขอให้คุณป๋วยช่วยอธิบาย

ในฐานะที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ: ข้อที่ควรจะเป็นที่สนใจของพ่อค้า

ประชาชน และธนาคารพาณิชย์เป็นพิเศษก็คือเรื่องตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน

คลังน้ีคือเอกสารที่รัฐบาลออกในการกู้เงินระยะสั้น (ประมาณ ๓–๔ 

เดอืน) ผดิกบัพนัธบัตรซึง่เป็นเอกสารในการกู้เงนิระยะยาว แต่เดิมมา

ตั๋วเงินคลังนี้ไม่มีความส�าคัญประการใด เพราะเป็นเรื่องกู้เงินระหว่าง
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ธนาคารแห่งประเทศไทย กบักระทรวงการคลงักนัเอง ดอกเบ้ียกส็มยอม

กนัมาก่อน กดต�า่ไว้ในระดบัร้อยละ ๒ หรือ ๓ ต่อปี บดันี ้รฐับาลได้

อนมุตัใิห้กระทรวงการคลังออกตัว๋เงนิคลงัได้ในอตัราดอกเบีย้สงูขึน้ ไม่

เกินร้อยละ ๕ ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบ้ียใกล้เคียงความจริงในท้องตลาด 

เป็นที่คาดหมายได้ว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆ คงจะนิยมยิ่งข้ึน เพราะ

เป็นวิธีช่วยธนาคารพาณิชย์ให้มิต้องเก็บเงินสดไว้เกินสมควร เอาซื้อ

ตัว๋เงนิคลงัหาผลประโยชน์ได้ และเมือ่การซ้ือขายตัว๋เงนิคลงัแพร่หลาย

ข้ึนในท้องตลาดแล้วกห็วังว่าจะเป็นขัน้หนึง่ในการจดัต้ังตลาดตัว๋เงนิขึน้

ในประเทศ อ�านวยการให้การเงินถ่ายเทได้สะดวกยิ่งข้ึน และจะเป็น

ผลสะท้อนให้การค้าขายสะดวกสบายขึ้นอีกต่อไป 

เจ้ำหน้ำทีไ่ทยทีวี: ขอบคณุมากครบั ผมเชือ่ว่าประชาชนทกุคนก็คงจะ

มีความรู้สึกปิตยิินดกีบันโยบายขอรัฐบาลในด้านนี ้ผมใคร่จะเรยีนถาม

ถงึ วธิกีูเ้งินมาชดเชยงบประมาณขาดดลุอกีวธีิหนึง่คอื การออกกฎหมาย

กูเ้งนิเป็นครัง้ๆ ไป โดยก�าหนดระยะเวลา และวงเงนิเอาไว้ซึง่ท่านอธิบดี 

ได้ชีแ้จงแล้วว่าขณะนีจ้ะไม่ท�าเช่นนัน้อีกแล้ว แต่จะใช้อกีวธีิหนึง่ตามที่

กฎหมายวิธีการงบประมาณฉบับใหม่บัญญัติไว้ ท่านผู้อ�านวยการจะ

กรุณาชีแ้จงได้ไหมครบัว่า วิธใีหม่จะดกีว่าวิธเีก่าอย่างใด

ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ: ตามหลกัเกณฑ์เดิมนัน้ รฐับาลใช้วธีิ

ขออ�านาจกู้เงินครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลายปี และเป็นวงเงินครั้งละหลาย

พันล้านบาท ตามวิธีเก่านี้ การกู้เงินของรัฐบาลไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความจ�าเป็น อาจจะเป็นผลเสยีหายต่อการเงนิของประเทศได้ถ้ารฐับาล

ไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอ แต่ตามวิธีการใหม่นี้ รัฐบาลได้ก�าหนด

ขอบเขตของการกูเ้งนิมาใช้จ่ายในราชการแผ่นดนิไว้เป็นปีๆ โดยไม่ให้

เกนิร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนเงนิงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงก็หมายความ

ว่ารฐับาลจะตัง้งบประมาณรายจ่ายไว้ใช้จ่ายอย่างสรุุย่สรุ่าย โดยไม่ค�านงึ
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๔๓๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ถงึรายได้ไม่ได้ ถ้ารัฐบาลจ�าเป็นจะต้องใช้จ่ายมาก โดยมีงบประมาณ

ขาดดุลจ�านวนที่ขาดดุลก็จะต้องมี ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของรายจ่ายที่

ประมาณเอาไว้ ฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีโครงการท�านุบ�ารุงประเทศโดยต้อง

ใช้เงินเพิ่มมากเป็นพิเศษ รัฐบาลก็จะต้องหารายรับทางอื่นเพิ่มขึ้น ถ้า

รัฐสภาเห็นว่าโครงการจ่ายเงินของรัฐบาลนั้นไม่สมควรก็จะไม่ยอม

อนุมัติให้กู้เงินมากนัก รัฐสภาก็มีอ�านาจที่จะจ�ากัดการใช้จ่ายของ

รัฐบาลลงไป หรือให้เพิ่มรายได้ขึ้น 

เจ้ำหน้ำที่ไทยทีวี: ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางจะมีความเห็นเพ่ิมเติม 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ 

อธิบดีกรมบัญชีกลำง: ผมเห็นด้วยกับความเห็นของคุณป๋วย การท่ี

รัฐบาลเลิกวิธีกู้เงินแบบเก่ามาใช้วิธีใหม่ ซึ่งมีขอบเขต และไม่ท�าให้

รัฐบาลมหีนีส้นิล้นพ้นตวันี ้จะมผีลในทางช่วยรกัษาเสถยีรภาพของเงนิ

ตรา ดังนี้ก็เท่ากับเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงเพื่อประโยชน์ในการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ผมเหน็ว่าในบรรดาโรคร้ายๆ ทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไม่มีโรคใดร้ายกว่าโรคการเงินที่เรียกกันว่าเงินเฟ้อ เมื่อ

รัฐบาลจ�ากัดอ�านาจการกู้เงินของตนเองเช่นนี้แล้ว ก็เป็นหลักประกัน

อย่างดีว่าโรคเงินเฟ้อจะไม่เกิดอย่างแน่นอน 

เจ้ำหน้ำที่ไทยทีวี: นอกจากเรื่องการกู้เงินซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของ

การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายวิธกีารงบประมาณแล้ว ยงัมหีลกัการส�าคญั

อกีเร่ืองคอื เรือ่งการตัง้เงนิทนุส�ารองจ่ายจ�านวน 1๐๐ ล้านบาทข้ึนมา

เพื่อใช้ในราชการแผ่นดิน ผมใคร่จะขอให้ท่านผู้อ�านวยการส�านักงบ

ประมาณช่วยให้ความกระจ่างแก่ผูช้มรายการของเราด้วยว่า เหตใุดจึง

จ�าเป็นต้องตั้งเงินทุนส�ารองจ่ายขึ้น

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ: เงนิทนุส�ารองจ่ายจ�านวน 1๐๐ ล้าน
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๔๓๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

บาทนี้ มีหลักการอยู ่ว่า ในกรณีงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ตาม

กฎหมายไม่พอกับความจ�าเป็นที่จะต้องใช้จ่าย รัฐบาลก็อาจจะน�าเงิน

ทุนก้อนนี้ไปใช้จ่ายได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่น

ดินและเมื่อจ่ายไปแล้ว ก็มีเงื่อนไขว่า รัฐบาลจะต้องขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายเพือ่ชดใช้เงนิทนุส�ารองจ่ายในปีต่อไป ซึง่เป็นวธิกีารรฐัสภาได้

รับรู้เกี่ยวกับการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินนี้ไปด้วย

เหตผุลท่ีตัง้เงนิทนุส�ารองจ่ายขึน้มากค็อื การตัง้งบประมาณราย

จ่ายประจ�าปีนั้น เราต้องประมาณการล่วงหน้าเป็นเวลานาน เช่น งบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๐๔ เราเริม่ต้นประมาณกนั

ตั้งแต่กลางปี ๒๕๐๓ การประมาณการล่วงหน้านานๆ เช่นนี้ อาจ

ปรากฏในภายหลังได้ว่าสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

และมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้จ่ายมากกว่าทีค่าดคะเนไว้ในตอนแรกได้ 

ซึ่งถ้าไม่จ่ายก็อาจจะเกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีเช่นนี้ ถ้า

เรามีเงินทุนส�ารองจ่ายไว้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

เจ้ำหน้ำที่ไทยทีวี: ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางมีความเห็นอย่างไร ใน

เรื่องนี้บ้างครับ

อธิบดีกรมบัญชีกลำง: ความจริงในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ และรัฐบาล

จ�าเป็นต้องจ่ายเงนิมากกว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่าย

นัน้ รัฐบาลอาจจะท�าได้หลายวิธตีามกฎหมายคอื วธิทีี ่1 โดยการออก

กฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ แต่วธินีีถ้้าเป็นกรณจี�าเป็นและ

เร่งด่วน ก็จะใช้ไม่ได้ผล เพราะการออกกฎหมายมวีธีิการทีกิ่นเวลานาน 

ซึ่งอาจจะไม่ทันกับความต้องการก็ได้ เช่น ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต ิซึง่รฐับาลต้องจ่ายเงนิช่วยเหลอืราษฎรทีป่ระสบภยัพบิตัเิป็น

จ�านวนมาก ถ้าต้องรอออกกฎหมายก่อนก็จะไม่ทันกับความต้องการ 

เป็นต้น ส่วนวิธีท่ี ๒ เป็นวิธีท่ีใช้เงินคงคลังทดรองจ่ายไปก่อน ซึ่ง
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๔๓๙ทัศนะทางเศรษฐกิจ

กฎหมายเงินคงคลังให้อ�านาจรัฐบาลใช้จ่ายได้หลายกรณี แต่วิธีนี้ก็ยัง

ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเป็นการให้อ�านาจรัฐบาลโดยไม่มีขอบเขตจ�ากัด 

คือไม่มีวงเงินก�าหนดเอาไว้ ถ้ารัฐบาลไม่ค�านึงถึงความรับผิดชอบใน

ด้านการเงินของประเทศแล้ว ก็อาจใช้อ�านาจนี้อย่างฟุ่มเฟือยจนเป็น

เหตุให้เงินหมดคลังจนติดลบก็ได้ ซึ่งเป็นบทเรียนอันหน่ึงที่เราได้

ประสบมาแล้ว ฉะนัน้การตัง้เงนิทนุส�ารองจ่ายขึน้มาจึงเป็นวธีิทีเ่หมาะ

ที่สุด คือไม่ตึงเกินไป แต่ก็ไม่หลวมเกินไป 

เจ้ำหน้ำที่ไทยทีวี: (กล่าวปิดรายการ)
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ง.�ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน
รายการ “พบประชาชน” ด�าเนินรายการโดย  

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕1๗

ซึ่งในเวลานั้นอาจารย์ป๋วยเป็นประธานคณะที่ปรึกษา 

ของนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

ท�าเนียบรัฐบาล

๒๒ เมษายน ๒๕1๗

เรียน ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตามท่ีท่านได้ไปแสดงปาฐกถาเรือ่ง “ภาวะเศรษฐกจิไทย

ในปัจจุบันและอนาคต” ที่ห้องประชุมคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1๔ 

เมษายน ศกนี้นั้น

ผมเห็นว่าค�าบรรยายในเรื่องดังกล่าวของท่าน มี

ประโยชน์อย่างมาก สมควรที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

ทราบด้วย จึงใคร่ขอความกรุณาเชิญท่านร่วมกับผม ออก

รายการ “พบประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อชี้แจงให้

ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของไทยในปัจจบุนั 

โดยขอให้พูดกันด้วยภาษาง่ายๆ 

จึงขอเรียนเชิญมาเพื่อได้โปรดไปพบกับผม ณ สถานี

โทรทัศน์สกีองทัพบก หลงัสถานขีนส่งสายเหนอื ถนนพหลโยธิน 

ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕1๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อท�าการ
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๔๔1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

บนัทกึเทปโทรทศัน์รายการดังกล่าว ไว้เผยแพร่ในตอนกลางคนื

ต่อไป หากสงสัยประการใด ก็ขอได้โปรดซักถามรายละเอียด

ได้จากคุณนิสสัย เวชชาชีวะ รองโฆษกประจ�าส�านักท�าเนียบ

นายกรัฐมนตรี

โดยความเคารพอย่างสูง

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

ศำสตรำจำรย์สัญญำ ธรรมศักดิ์ (นายกรัฐมนตรี): พี่น้องประชาชน

ทีร่กัทัง้หลาย ผมขออภยัท่ีมไิด้มาในรายการพบประชาชนเสยีเป็นเวลา

นาน ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรมารายงานต่อประชาชนก็หามิได้ หาก

แต่ว่าได้มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาปรึกษาหารือปรับปรุงแก้ไขโดยรีบ

ด่วนประดังเข้ามามากมาย ประกอบทั้งในขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติก็ก�าลังท�างานกันอย่างหนัก ทั้งในด้านพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

และร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่จะต้องประสานงาน

กับสภานิติบัญญัติฯ และติดตามผลงานอยู่เป็นระยะๆ ไม่ขาดสาย 

ฉะนัน้ผมจึงมีเวลาน้อยลงไป ท�าใหข้าดการพบประชาชนเสียเปน็เวลา

นาน ซึ่งขอประทานอภัยทุกท่านด้วย

ผมเข้าใจว่าเพือ่นพีน้่องประชาชนทัง้หลายคงจะได้สมัผสัเหมอืน

กบัผมว่า ในปัจจบุนันีเ้หตกุารณ์เฉพาะหน้าของเรากค็อืเรือ่งเศรษฐกจิ 

หรอืพดูอย่างง่ายๆ ก็คอืเรือ่งการเงนิการทอง เรือ่งของแพง เร่ืองค่าใช้

จ่ายประจ�าวันสูง อะไรต่างๆ เหล่านี ้ซ่ึงได้ประสบกบัตวัผมเองมาตลอด

เวลา อย่างเช่นเมื่อคืนนี้เองแม่ครัวเขาท�ากับข้าวมีไข่เค็มมาให้รับ

ประทาน ผมกถ็ามว่าซ้ือไข่เคม็มาใบละเท่าไร เขาก็บอกว่าเวลานีไ้ข่เคม็

ใบละ ๖ สลึง แต่ก่อนราคาไม่ถึงขนาดนี้ นี่เป็นต้น เพราะฉะนั้นค่า

กบัข้าวทีบ้่านของผมจึงเพิม่สงูขึน้ไปวันละไม่ใช่น้อย ด้วยเหตนุีผ้มจงึได้

เชญิมาคยุกนัวันนีก้ค็อื ท่านอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนั
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๔๔๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดอียูแ่ล้ว จงึไม่จ�าเป็นต้องแนะน�าอะไรมากนกั ประเดีย๋วพีน้่องประชาชน

ทั้งหลายก็จะได้ฟังท่าน แล้วก็จะรู้เองว่าท่านเป็นใคร เป็นผู้ที่มีความรู้

ความช�านาญในด้านเศรษฐกิจขนาดไหน

ผมเพิ่งเชิญท่านอาจารย์ป๋วยมาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาของ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ซ่ึงต�าแหน่งอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของ

แปลกใหม่อะไรเลย ได้เคยมมีาแล้วเหมือนกนัในรฐับาลชุดก่อนๆ คณะ

ที่ปรึกษาของนายกฯ ในคณะรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลายคณะ เช่น 

คณะที่ปรึกษากฎหมาย คณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหาร เพราะฉะนั้น

คณะที่ที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจนี้ จึงเกิดขึ้นโดยความจ�าเป็นที่

จะต้องเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อย่างมากในทาง

เศรษฐกิจเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาล 

หน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ผมขอท�าความ

เข้าใจกบัพีน้่องทัง้หลายทัว่กนัว่า ท่านทีไ่ด้เข้ามาเป็นคณะทีป่รกึษานัน้ 

กม็ช่ืีอถกูต้องตรงตามความหมายของค�าว่า “ทีป่รกึษา” แล้ว กล่าวคอื 

ผมได้เชิญท่านเข้ามาเป็นคณะที่ปรึกษา ก็เพื่อที่จะให้ท่านช่วยคิดและ

หยิบยกปัญหาที่บ้านเมืองของเราก�าลังประสบอยู่ขณะน้ี ข้ึนมาศึกษา

วิจัย แล้วก็คิดหาทางแก้ไขเสนอมายังรัฐบาล รัฐบาลในที่นี้ก็หมายถึง

นายกฯ และรัฐมนตรีอื่นๆ ซึ่งรวมเป็นคณะรัฐมนตรี ส่วนความตกลง

ใจกบัความรบัผดิชอบต่อประชาชนนัน้อยูท่ี่รฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี 

เพราะฉะนัน้คณะทีป่รกึษาชดุนีแ้ละคณะทีป่รกึษาของนายกฯ ชดุอืน่ๆ 

กม็หีน้าท่ีในการให้ค�าปรกึษาโดยเสนอแนวความคดิและเหตผุลในการ

ปรบัปรงุแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เพือ่ให้การบรหิารราชการของรัฐบาล

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์และผลดแีก่พีน้่องประชาชน

และประเทศชาตโิดยส่วนรวม มไิด้เป็นบคุคลในคณะรฐัมนตรหีรือท�างาน

ซ�้าซ้อนกับเจ้ากระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีแต่ประการใด หากแต่เป็น

เพือ่นฝงูผูห้วงัดต่ีอประเทศชาติท่ีจะเข้าช่วยกนัคดิ ช่วยกันปรกึษาหารอื
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๔๔๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจนี้ก็ได้ติดต่อประสาน

งานกบักระทรวงโดยใกล้ชดิทกุระยะ และต้ังแต่วนัแรกทีค่ณะทีป่รกึษาฯ 

คณะนีไ้ด้รบัการแต่งตัง้ เจ้ากระทรวงซึง่มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการเศรษฐกจิ

ทั้งหลาย ต่างก็ได้เข้ามาร่วมพิจารณาถึงขอบเขตของการท�างาน เพื่อ

ที่จะได้ปรึกษาหารือกันได้อย่างใกล้ชิดต้ังแต่ต้นมา กระทรวงที่มีหน้า

ที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจของเราเวลานี้มีอยู่ทั้งหมด ๕ กระทรวงด้วย

กัน คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีเจ้า

กระทรวงทั้ง ๕ นี้ได้เข้ามาประสานงานกับคณะที่ปรึกษาของอาจารย์ 

ป๋วย อย่างใกล้ชิดจริงๆ ซึ่งในเรื่องนี้ผมรับรองได้

ต่อไปนี้ ผมก็จะได้เชิญท่านอาจารย์ป๋วยพูด โดยผมจะขอเรียก

ท่านว่า “อาจารย์ป๋วย” เพราะเคยเรียกกนัมาอย่างนัน้ช้านานแล้วตัง้แต่

อยู่มหาวิทยาลัยมาด้วยกัน

การท่ีผมได้ตัดสินใจเชิญอาจารย์ป๋วยมาพูดคุยในรายการพบ

ประชาชนในวันที่ ๒๔ คือวันนี้นั้น ก็เพราะเหตุว่า เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้

ไปฟังปาฐกถาของท่านอาจารย์ป๋วยที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผมชอบใจมาก เพราะเหตุว่าท่านอาจารย์ป๋วยพูดง่ายๆ 

และพูดถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเศรษฐกิจในบ้านเมืองเรา ซึ่ง

เป็นการพูดทีท่�าให้ผมรูส้กึแจ่มใสและเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพีน้่อง

ทุกคน จึงได้เชิญท่านอาจารย์ป๋วยมาพูดให้พี่น้องท้ังหลายฟังในคืนน้ี 

และผมก็จะขออนุญาตซกัถามขดัจงัหวะบ้าง ในตอนทีผ่มไม่ค่อยเข้าใจ

แบบที่ผมเป็นธรรมดาๆ ไม่ใช่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่ค่อยรู้ภาษา

เทคนคิอะไร กต้็องขออนญุาตซกั ซึง่หวังว่าท่านอาจารย์ป๋วยคงจะยนิดี

ขอเชิญท่านอาจารย์ป๋วย ณ บัดนี้

ศำสตรำจำรย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ (ประธานคณะทีป่รกึษาของนายก

รฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกจิ): ขอบพระคณุครับ กระผมใคร่จะขอประทาน
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๔๔๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อนญุาตกล่าวถึงเรือ่งซึง่ท่านนายกรัฐมนตรไีด้กล่าวถงึคณะทีป่รกึษาฯ

ว่าไม่ได้ท�างานซ�้าซ้อนกับเจ้ากระทรวงนั้น กระผมขอกล่าวยืนยันได้

เลยทีเดียวว่าเป็นความจริง คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฝ่าย

เศรษฐกจินีไ้ด้พยายามท�าการศกึษาและวิจัยปัญหาต่างๆ เสรจ็แล้วกไ็ด้

น�าเร่ืองเสนอต่อท่านนายกรฐัมนตรี ส่วนการสัง่งานและการบริหารทัง้

หลายเป็นของเจ้ากระทรวง ตามท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดไว้

ตั้งแต่วันที่ท่านนายกฯ ได้เรียกไปร่วมประชุมในตอนต้น

กระผมใคร่ขอถือโอกาสกราบเรียนรายงานเสียเลยทีเดียวว่า 

คณะที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมกันมาแล้วรวม ๖ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ได้รับการ

แต่งตั้งคือวันที่ ๓ เมษายน เป็นต้นมา และจะประชุมกันเป็นครั้งที่ ๗ 

ในต้นสัปดาห์หน้า ได้น�าเรือ่งเสนอต่อท่านนายกรฐัมนตรแีล้ว ๓ ฉบบั 

เวลาท่ีเราพจิารณาเรือ่งข้าว ท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์และ

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้

เข้าร่วมพิจารณาด้วย ตามที่มีหนังสือพิมพ์บางฉบับลงข่าวว่าท่าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อยากจะพบกับกระผมนั้น ก็ขอ 

กราบเรียนให้ทราบเสียเลยว่า เมื่อวานนี้ก็ได้พบกันแล้วโดยได้พบกัน

ในงานมงคลสมรส กล่าวคอื ท่านรัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์

เป็นลุงของเจ้าสาว ส่วนผมเองเป็นบิดาของเจ้าบ่าว เมื่อได้พบพูดคุย

กันเกี่ยวกับเรื่องงานแล้ว ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็

ไม่มีอะไรข้องใจ หรอืเมือ่เวลาทีค่ณะท่ีปรกึษาฯ จะมกีารพจิารณาเก่ียว

กบัเร่ืองการค้ากบัต่างประเทศ กไ็ด้เชญิเจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่ของกระทรวง

การต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์มาร่วมประชุมพิจารณากันด้วย 

ทุกคร้ัง เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ได้น�าเรื่องเสนอความคิดเห็นต่อท่าน

นายกรฐัมนตรี ท่านรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีช้ันผูใ้หญ่ของกระทรวงต่างๆ 

กไ็ด้ฝากความเหน็นัน้ๆ ด้วยเสมอ และในบางครัง้ยงัได้ช่วยแก้ไขเพิม่

เติมข้อเสนอให้ด้วย ดังนั้นกระผมจึงใคร่ขอกราบเรียนต่อท่านนายก
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๔๔๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

รัฐมนตรไีด้ว่า ท่านนายกฯ วางใจได้ว่าเราท�างานด้วยความระมดัระวงั

และด้วยความรอบคอบตลอดมา

เรื่องต่างๆ ที่ได้เสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีนั้น ถ้าท่านนายก

รัฐมนตรีเห็นชอบด้วย พวกเราก็ดีใจ และหวังว่าท่านนายกฯ คงจะสั่ง

ให้เจ้าหน้าที่ท้ังหลายปฏิบัติตามที่ท่านพิจารณาเห็นชอบ และถ้าเรื่อง

ทั้งหลายถ้าปฏิบัติได้รวดเร็ว พวกเราก็ดีใจ แต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าท่ียัง

ปฏบิตัล่ิาช้า ไม่รวดเรว็ทนัใจ กระผมกใ็คร่ขออนญุาตกราบเรยีนเตอืน

เป็นครั้งคราว เพื่อให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปโดยราบรื่น

นำยกรัฐมนตรี: เตือนนายกฯ หรือเตือนเจ้าหน้าที่

ประธำนคณะทีป่รกึษำของนำยกรัฐมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: เตอืนท่าน

นายกฯ ครบั เพราะเหตวุ่าไม่ควรจะไปก้าวก่ายกนั ถ้าหากว่าเร่ืองใดท่าน

นายกรัฐมนตรไีม่เหน็ด้วยกบัข้อเสนอของเรา เราก็เสยีใจเป็นธรรมดา 

แต่ก็ต้องถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน

หลายด้านด้วยกนั ไม่ใช่เฉพาะทางด้านเศรษฐกจิอย่างเดยีว ท่านนายกฯ 

ย่อมจะต้องพิจารณาถึงเรื่องทางด้านการเมือง การสั่ง และการต่าง

ประเทศด้วย แต่เพือ่ประโยชน์ของคณะกรรมการทีป่รกึษาฯ ผมกใ็คร่

ขอกราบเรียนว่า ถ้าหากท่านนายกฯ ไม่เห็นด้วย ก็ขอได้กรุณาบอก

เหตุผลด้วยว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไร

ส�าหรับเร่ืองท่ีกระผมจะกราบเรียนในวนัน้ีต่อประชาชนทัง้หลาย

นัน้ กเ็ป็นเร่ืองท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้สัง่ให้พวกกระผมได้ช่วยพจิารณา

อยู่ คือ ปัญหาเรื่องการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องรีบด่วน ส่วน

ปัญหาอืน่ๆ ซ่ึงเกีย่วพนักับความทุกข์สขุของราษฎร เช่นเรือ่งระบบการ

บริหารทางเศรษฐกจินัน้ กระผมกค็ดิว่าแม้เป็นปัญหาทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้

แต่ก็เป็นปัญหาที่ยังไม่เร่งด่วน

นำยกรัฐมนตรี: อาจารย์ครับ ปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออีกเรื่องหนึ่ง
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๔๔๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: เรื่อง

เงินเฟ้อรวมอยู่ในเรื่องค่าครองชีพแล้ว

นำยกรัฐมนตรี: รวมกันเป็นเรื่องเงินเฟ้อและค่าครองชีพใช่ไหม

ประธำนคณะท่ีปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ใช่ครับ 

ส่วนปัญหาต่างๆ ท่ีพวกกระผมก�าลังพิจารณาอยู่นั้น ก็พิจารณาใน

ระยะเวลาอนัสัน้ ถ้าหากว่าเป็นระยะเวลายาวเรากจ็ะต้องค�านงึถงึด้วย 

แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาทั้ง ๒ ด้าน ไม่ใช่ว่าถ้าเราแก้

ปัญหาในวันนี้แล้วทิ้งให้เกิดเป็นปัญหามากขึ้นในวันข้างหน้า ก็จะ

เป็นการไม่ได้ท�าหน้าที่ตามสมควร

กระผมใคร่ขอกราบเรียนย้อนไปถึงภาวการณ์เศรษฐกิจใน

ประเทศไทยและสภาวะของการพัฒนาประเทศนั้น เท่าที่เป็นมาใน

ระยะ 1๐ กว่าปีนับว่าได้ผลดีพอใช้ กล่าวคือ อัตราของความเจริญใน

ส่วนรวมหรือเร่ืองรายได้ของประชาชนนั้นสูงขึ้นประมาณโดยเฉลี่ย 

๘% หรือ 1๐% ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่น่าพอใจ ที่พวกเรานักเศรษฐกิจ

ทัง้หลายและนกัสงัคมวิทยาท้ังหลายมคีวามข้องใจกันอยูก็่คอืฐานะของ

ชาวนาและชาวชนบท รวมทั้งชาวเมืองด้วย ในบางประเภทนั้นยังไม่

ค่อยจะมั่นคงนัก ความเจริญอาจจะไม่ทั่วถึงกับเขา ในกรณีเช่นนี้ก็

จ�าเป็นที่จะต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง เฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่

เกิดวิกฤตการณ์ข้าวแพงขึ้นเป็นพิเศษ หรือน�้ามันแพงขึ้นเรื่อยๆ อย่าง

ทุกวันนี้ ซึ่งท�าให้ค่าครองชีพสูง และท�าความเดือดร้อนให้แก่บุคคลที่

อ่อนแอในทางเศรษฐกิจเหล่านี้มากขึ้น

นำยกรัฐมนตรี: คนที่อ่อนแอหมายถึงอย่างไร

ประธำนคณะท่ีปรกึษำของนำยกรัฐมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: หมายความ

ว่าคนที่ยากจนเป็นพิเศษมีรายได้น้อย ในกรณีเช่นนี้ก็จ�าเป็นที่จะต้อง

มมีาตรการในการพฒันาเศรษฐกจิอยู่ กน่็าท่ีจะกระท�าต่อไป เพราะเหตุ
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ว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็น แต่เมื่อไม่เพียงพอก็จ�าเป็นที่จะต้องมี

แผนพฒันา มโีครงการพฒันาด้านอืน่ๆ ทางด้านเอกชนหรอืมลูนธิ ิหรอื

มหาวิทยาลัย อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ทราบอยู่แล้วในเรื่องที่ ๓ 

มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันท�าเร่ืองพัฒนาลุ่มน�้าแม่กลอง อย่างนี้เป็นต้น 

ก็เป็นทางที่จะช่วยประสานให้งานของรัฐบาลส�าเร็จไปได้ อันนี้กระผม

พูดในส่วนรวม

อันดับต่อไป กระผมก็ใคร่จะกราบเรียนถึงเรื่องปัญหาที่ท่าน 

นายกฯ ได้สนใจเป็นพิเศษ และประชาชนก็สนใจเป็นพิเศษเพราะเหตุ

ว่าเป็นเร่ืองเกี่ยวกับค่าครองชีพ คือ เรื่องเงินเฟ้อกับค่าครองชีพสูง 

เรื่องราคาของอาหาร และเรื่องข้าว โดยเฉพาะเรื่องราคาน�้ามันซึ่งจะ

กระทบกระเทือนต่อราคาสนิค้าอืน่ๆ ตลอดจนเรือ่งดุลการข�าระเงนิ ซึง่

กระผมจะไปกราบเรียนเป็นเรื่องๆ ไป

นำยกรัฐมนตรี: ขอให้ท่านอาจารย์ฯ ช่วยอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ 

หน่อยว่า ดุลการค้ากับดุลการช�าระเงินนั้นต่างกันอย่างไร

ประธำนคณะทีป่รกึษำของนำยกรัฐมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: กระผมจะ

ขออธิบายเสียในตอนนี้เลย กล่าวคือ สมมุติว่าถ้าดุลการค้า ก็ขอให้ดู

ในเรื่องการค้าเฉยๆ รวมท้ังสินค้าขาออกและสินค้าเข้า ซึ่งจะรวมทั้ง

การบริหารด้วย ตวัอย่างเช่น มกีารท่องเทีย่วหรอืมนีกัท่องเทีย่วเข้ามา

ในประเทศไทย อนันีต้้องนบัว่าเป็นสนิค้าขาออกของเรา เรยีกว่าบรกิาร 

แต่ว่าอะไรท่ีเป็นการส่งเงินมาโดยไม่มีสินค้าไปตอบแทนหรืออะไร

ท�านองนั้น มันรวมกันเข้าไปกับเร่ืองสินค้าก็เรียกว่าดุลการช�าระเงิน 

ยกตวัอย่างเช่น สมมตุว่ิาเราซือ้สนิค้าและบรกิารของเขามา 1๐๐ แล้ว

ขายออกไปเพียง ๘๐ อย่างนี้ เรียกว่าดุลการค้าของเราขาดไป ๒๐ 

แต่ถ้าสมมุติเอาว่าเราเป็นเจ้าหนี้ของต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้เขาส่งเงิน

มาให้เรา ๓๐ เพื่อช�าระหนี้ให้แก่เรา ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้ว่าดุลการค้า
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ของเราจะขาดอยู่ ๒๐ แต่เขาส่งเงินมาให้เรา ๓๐ เพ่ิมเติมจากที่เรา

ขาดดลุ กเ็รยีกว่าเราเกนิดลุช�าระเงนิไป 1๐ เพราะเราได้เกนิมากกว่า

ที่เราขาดไป อย่างนี้เป็นต้น

ทีนี้สมมุติว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของต่างประเทศ แต่เราสามารถที่

จะรับเงินช่วยเหลือมาจากต่างประเทศบ้าง โดยสมมุติว่าเราได้ช่วย

เหลือมา 1๕ แล้วเรากู้เงินเขามาอีก 1๕ ในกรณีนี้ เมื่อรวมกันเข้าก็

จะเป็น ๓๐

นำยกรัฐมนตรี: อันนี้เรียกว่าดุลช�าระเงินใช่ไหม

ประธำนคณะท่ีปรกึษำของนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: ใช่ครบั ดลุ

ช�าระเงิน

อย่างนีเ้อาไปรวมกบัดลุการค้ากเ็ป็นดลุช�าระเงนิ แต่กระผมคดิ

ว่าในเร่ืองนีถ้้าจะให้กระจ่างแจ้งแล้ว ในเรือ่งเงินเฟ้อและค่าครองชพีนัน้ 

น่าจะเอาไว้พูดกันในอันดับต่อไป ในชั้นนี้กระผมใคร่ขอกราบเรียนถึง

เรื่องข้าวเสียก่อน แล้วค่อยต่อไปถึงเรื่องน�้ามัน ส�าหรับเรื่องดุลการค้า

เอาไว้พูดกันทีหลัง แล้วจึงจะไปพูดกันถึงเรื่องเงินเฟ้อ เพราะเหตุว่า

เรื่องเงินเฟ้อนั้นเป็นเรื่องที่ครอบคลุมทุกอย่างหมด

ส�าหรับเรื่องข้าวนั้น กระผมได้รับความร่วมมือจากกระทรวง

พาณิชย์อย่างมาก ในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ และเห็นว่าทางด้าน

กระทรวงพาณชิย์นัน้รบัผดิชอบในเรือ่งราคาข้าวสารและราคาข้าวเปลือก 

ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นรับผิดชอบและสนับสนุนในเรื่อง

การผลติ เพราะฉะนัน้ก็จ�าเป็นทีจ่ะต้องพจิารณาร่วมกนัระหว่างกระทรวง 

พาณิชย์กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้กระทรวง

การคลังด้วย เพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน และเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาเรือ่งการลกัลอบน�าข้าวออกตามด้านชายแดน ซึง่จะต้องเกีย่วข้อง

ไปถึงทางด้านกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย
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อย่างไรกต็าม เป็นท่ีเข้าใจกันดว่ีา การทีร่าคาข้าวสารสงูขึน้อย่าง

รวดเรว็ตัง้แต่ต้นปีหรอืปลายปีทีแ่ล้วนัน้ เหตเุกดิมาจากเหตกุารณ์ ๒ 

ประการ ประการที่ 1 ก็คือว่า ในปี ๒๕1๕ รัฐบาลส่งข้าวออกหลวม

ตวัเกนิไป ออกไปเกนิกว่า ๒ ล้านตนั เพราะตามปกตเิราส่งออกอย่าง

มากเพียง 1.๒ ล้านตัน หรืออย่างมากที่สุดเป็นจ�านวน 1.๕ ล้านตัน 

แต่จะเป็นด้วยเหตผุลกลใดกไ็ม่ทราบ รฐับาลชดุทีแ่ล้วในปี ๒๕1๕ นัน้ 

ได้อนุญาตให้มีการส่งข้าวออกเกินกว่า ๒ ล้านตัน จึงท�าให้สต๊อกข้าว

ท่ีมอียูใ่นประเทศลดต�า่ลง ประจวบกับเหตกุารณ์ของโลกอกีอย่างหนึง่ 

กล่าวคอื การท�านาข้าวสาลแีละการท�านาข้าวเจ้าของเรา เกดิมีอากาศ

วปิริต ท�าให้ไม่สามารถทีจ่ะเลีย้งประชากรของโลกได้เพยีงพอ ตัวอย่าง

เช่น ประเทศรัสเซียต้องซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาใน

ปี ๒๕1๕ เป็นจ�านวนถึง ๓๐ ล้านตัน ถ้าหากพูดถึงเรือที่จะข้าม

มหาสมทุรแอตแลนติกแล้วกจ็ะเป็นขบวนแห่ใหญ่ทเีดยีวส�าหรบัการขน

ข้าวจ�านวน ๓๐ ล้านตัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการกระทบ

กระเทือนขึ้นทั่วโลก ส�าหรับไทยเราก็เกิดการหลวมตัว มีการส่งข้าว

ออกไปจ�านวนมาก ในขณะเดยีวกนัตลาดโลกกม็ทีางทีจ่ะสงูขึน้เรือ่ยๆ 

ดังนั้น ถ้าจะพูดไปแล้วก็คล้ายกับว่าสต๊อกเป็นจ�านวนเพียงพอใน

ประเทศ เพราะฉะนั้นในปี ๒๕1๖ จึงเป็นเหตุให้ราคาข้าวสารแพงขึน้ 

ด้วยเหตดุงักล่าวเป็นข้อใหญ่ ในเรือ่งนีผ้มต้องขอประทานอภยัทีจ่ะพดู

อย่างสามญัชนท่ัวๆ ไปกว่็ารัฐบาลถนอมท�าปัญหาทิง้ไว้ให้รฐับาลสญัญา 

ซึ่งเป็นปัญหาล�าบากมาก กระผมไม่มีเจตนาที่จะกล่าวโทษจอมพล

ถนอมท่านลบัหลงั เพราะถึงแม้ว่าจอมพลถนอมท่านน่ังอยู่ทีน่ี ่กระผม

ก็จะขอพูดอย่างเดียวกันนี้ เพราะเหตุว่าเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งในเรื่องนี้

รฐับาลของท่านนายกรฐัมนตรกีไ็ด้พยายามแก้ไขด้วยวธิกีารต่างๆ แต่

กระผมรู้สึกว่าที่ได้ผลจริงๆ ก็คือ มาตรการของกระทรวงพาณิชย์

สุดท้ายนี้ กล่าวคือ
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(1) เมื่อข้าวสารแพงมากเกินไป รัฐบาลก็ขึ้นค่าพรีเมียม

(๒) ตัดโควตาลง ห้ามมีการส่งออกหรือส่งออกให้น้อยลง

(๓) บังคับให้เจ้าของโรงสีและฉางข้าวต่างๆ แจ้งปริมาณ ส�าหรับ

ข้อนีน้บัว่าเป็นข้อท่ีส�าคญัมาก ซ่ึงกระผมคดิว่าท�าให้ได้ประโยชน์ เพราะ

ท�าให้ราคาข้าวสารลดลงพอสมควร

เม่ือข้าวสารมีราคาลดลง กระผมก็ใคร่ขอกราบเรียนว่า ท่าน

นายกรัฐมนตรคีวรจะต้องค�านงึถึงชาวนา เพราะเหตวุ่าถ้าหากข้าวสาร

ราคาลดลงเรือ่ยๆ แล้วข้าวใหม่กก็�าลงัจะออกมา ชาวนากจ็ะเดอืดร้อน 

เพราะเหตุว่าราคาข้าวเปลือกจะถูก เมื่อข้าวเปลือกมีราคาถูกชาวนาก็

จะเดือดร้อนเป็น ๒ เท่า เพราะเหตุว่าปุ๋ยที่ชาวนาใช้มีราคาแพงขึ้นถึง 

๓ เท่า น�้ามันซึ่งนับเป็นต้นทุนอันหนึ่งของชาวนาก็ราคาแพงขึ้นมาก

นำยกรัฐมนตรี: ท�าไมปุ๋ยถึงมีราคาแพงขึ้นมาก

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: การที่ปุ๋ย

มีราคาแพงขึ้นนั้นก็กระทบกระเทือนกันทั่วโลก และกระทบกระเทือน

กับเรื่องน�้ามันด้วย เพราะจะต้องใช้น�้ามันมาผลิต เนื่องจากน�้ามันเป็น

วัตถุดิบอย่างหนึ่งของปุ๋ยด้วย จึงท�าให้กระทบกระเทือนกันไปหมด

นำยกรัฐมนตรี: ปุ๋ยแบบเก่าของบ้านเมืองเราที่ใช้ๆ กันมา เป็นต้นว่า

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพวกนี้ไม่ได้ช่วยด้วยหรือ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ก็ควรจะ

ช่วยได้บ้าง เวลานี้เท่าที่กระผมได้คุยกันกับพวกนักเกษตร เขาก็บอก

ว่าควรจะร่วมมอืกันในด้านนี ้เพราะเหตุว่าประเทศทีด้่อยพฒันาหลาย

ประเทศท่ีเขาใช้ปุ๋ยโบราณของเราได้ผลดมีาก แต่ถงึอย่างไร กระผมก็

เชือ่ว่าไม่พอ จ�าเป็นท่ีจะต้องมปุ๋ียเคมีเข้ามาร่วมใช้อยูด้่วย ส�าหรบัสภาพ

การณ์เกีย่วกับเรือ่งปุ๋ยนีก้ระผมกค็ดิว่าคงจะไม่นานนกัท่ีจะคลีค่ลายลง

ไป แต่ขณะนี้ใคร่จะกราบเรียนว่าชาวนาจะได้รับความเดือดร้อนมาก 
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๔๕1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ถ้าหากว่าเราเร่งรัดให้เขาผลิตผลมากขึ้น เขาก็ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้น การ

ที่เราจะมีข้าวมหัศจรรย์มาท�าให้เกิดปฏิวัติเขียว คือ หมายความว่า

ท�าให้บ้านเมืองผลิตข้าวของได้มากขึ้นเช่นนั้น เราจะท�าได้ก็จะต้อง

อาศัยปุ๋ยมากขึ้น

นำยกรัฐมนตรี: ขอประทานโทษ นาปรังของเราหรือการท�านาครั้งที่ 

๒ นั้น เขาว่าต้องอาศัยปุ๋ยทั้งนั้นใช่ไหม

ประธำนคณะท่ีปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ใช่ครับ 

เพราะจ�าเป็นอย่างมากและก็มากกว่านาธรรมดาด้วย ถึงแม้ว่านาปีก็

ยงัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ปุ๋ย กระผมเองกม็ใิช่นกัเกษตรนะครบั แต่

เท่าที่ได้ซักถามมาจากหลายกระแส ต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า 

ถ้าหากเราต้องการที่จะให้ได้ผลผลิตในทางด้านการเกษตรสูง เราก็

จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้พชืชนดิใหม่ทีก่ระทรวงเกษตรฯ คดิค้นได้ ทีเ่รยีกว่า 

ก.ข. แล้วก็มีข้าว ก.ข. ใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ละประเภทก็จ�าเป็นที่

จะต้องใช้ปุ๋ยมากในการลงทุน ถ้าหากว่าจะต้องใช้ปุ๋ยและมีราคาดีพอ

อย่างเก่าก็คุ้มทุนหรือเกินคุ้มด้วยซ�้าไป แต่ทีนี้ถ้าหากราคาเพิ่มสูงขึ้น

มากๆ เข้า การใช้ปุ๋ยก็ต้องลดน้อยลง ก็จะเป็นผลเสียหายแก่ชาวนา 

ซึง่จะหมายถึงการเสยีหายของประเทศชาตด้ิวย เฉพาะอย่างยิง่ในเวลา

ที่ข้าวราคาแพง เราน่าจะผลิตให้ได้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ขายออกไปให้

ได้มากขึ้น นี่แหละครับเป็นสิ่งที่กระผมหนักใจอยู่

ทางด้านธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึง่ท่าน

นายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้กระผมไปเป็นประธานกรรมการนั้น เมื่อ

กระผมได้รับหน้าท่ีนี้ก็มีความยินดีท่ีท่านผู้จัดการธนาคารและคณะ

กรรมการเดิมซึ่งยังปฏิบัติงานอยู่นั้นก�าลังขยายงานไปในทาง ๒ ด้าน 

ด้านหนึง่กจ็ะช่วยเร่ืองปุ๋ยของชาวนา ซ่ึงคณะรฐัมนตรไีด้ลงมตทิีจ่ะช่วย

ให้มาก ทีนี้ก็มีปัญหาในเรื่องอุปสรรคที่จะหาปุ๋ยให้ได้ แต่อย่างไรก็ดี 

����������������_16-01-60.indd   451 1/16/17   3:42 PM



๔๕๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กระผมกใ็คร่จะกราบเรยีนว่า ทางธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรมิได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และจะพยายามท�าในเรื่องปุ๋ยให้

มากท่ีสดุเท่าทีจ่ะมากได้ สิง่ท่ีจะช่วยเพิม่ผลผลติอกีอย่างหนึง่ทีเ่กีย่วข้อง

กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึง่เป็นของใหม่อยู่

ในเวลานี้ท่ีกระผมจะกราบเรียนและเป็นเร่ืองที่จะปรากฏในรายงาน

ประจ�าปีของธนาคารด้วยก็คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ นั้น แต่ก่อน

นี้มิค่อยจะได้ให้ชาวนากู้ยืมเงินไปลงทุนระยะยาว มุ่งช่วยเหลือแต่

เฉพาะในระยะสั้น คือปีต่อปี ซึ่งทางธนาคารจะเริ่มขยายงานในด้านนี้ 

เช่น ให้กู้ยืมเงินไปลงทุนส�าหรับซื้ออุปกรณ์มาเป็นระยะเวลายาวหรือ

ส�าหรับการสร้างยุ้งฉาง ฯลฯ อะไรเหล่านี้เป็นต้น

นำยกรัฐมนตรี: ขอประทานโทษ ชาวนาเคยมาปรารภกับผม บอกว่า

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ นี้ต้องการท่ีจะเอาที่ดินเป็นประกัน แต่เขา

ไม่มีดินจะน�ามาเป็นหลักค�้าประกันได้ ในปัญหาข้อนี้ท่านจะมีวิธีการ

แก้ไขอย่างไร

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ในเรื่องนี้ 

คุณจ�าเนียร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ได้อธิบายให้คณะ

กรรมการทราบว่าเมื่อระยะเวลาแรกๆ ตอนที่ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรได้เริ่มตั้งขึ้นใหม่ๆ การที่จะท�าให้กิจการของ

ธนาคารเป็นปึกแผ่นก็จ�าเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในระยะแรกๆ 

เพราะกลัวหนี้จะสูญ ซึ่งความจริงธนาคารฯ แห่งนี้ก็ได้ทุนมาจาก

รัฐบาลทั้งสิ้น การที่จะน�าเอาเงินภาษีอากรไปให้เป็นหนี้สูญขึ้นมาก็จะ

เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าเราระมัดระวังจนเกินไปนัก เราก็จะ

ไม่ได้ท�าประโยชน์จรงิๆ เพราะเหตวุ่าคนทีย่ากจนจรงิๆ นัน้จะไม่มท่ีีดนิ

มาใช้เป็นหลักประกันได้ ทางผู้จัดการธนาคารก็คิดว่าจะพยายามหา

คนที่ไม่มีท่ีดินจริงๆ แต่เป็นคนดี เป็นคนที่ชาวบ้านรู้ว่าเป็นผู้ที่ท�ามา
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หากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นำยกรัฐมนตรี: จะรู้ได้อย่างไรว่าชาวนาคนใดเป็นคนดีและมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: รู้ได้จากดู

การกระท�าของเขานัน่แหละ และต้องเป็นสมาชกิกลุม่ชาวนาด้วย โดย

กระผมจะได้กล่าวถงึบคุคลแต่ละคนๆ ไปก่อน ถ้าหากเราเหน็ว่าแน่ใจ

ได้ว่าจะไม่สญู หรอืหากจะต้องมกีารเสีย่งกันบ้างก็จ�าเป็นต้องเสีย่งเลก็

น้อย ส�าหรบัทางด้านสมาชกิกลุม่ชาวนานัน้ ถ้าหากว่าสมาชกิสหกรณ์

เขาร่วมรับผิดชอบกัน หรือกลุ่มต่างๆ รวมเป็นระดับอ�าเภอ ต�าบล 

หมู่บ้าน ร่วมกันแล้ว มีความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะท�าให้การเสี่ยง

ภัยต่อการที่ท�าให้เงินของรัฐบาลสูญเสียไปน้อยลง ในกรณีเช่นนี้เราก็

จะช่วยเหลือครับ

นำยกรัฐมนตรี: ดี ขอให้ช่วยชาวนาอย่างสุดความสามารถเท่าที่จะ

กระท�าได้ต่อไปเถิดครับ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ครับ และ

ในขณะเดียวกนันัน้ชาวนาทัง้หลายกค็วรทีจ่ะต้องค�านงึว่า ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนี ้เป็นธนาคารทีใ่ช้เงนิของรัฐซ่ึงเป็น

เงินท่ีได้มาจากภาษีอากร หากจะต้องน�าไปเสีย่งหรอืต้องสูญเสยีมากๆ 

ก็จะเป็นการไม่สมควร

นำยกรฐัมนตร:ี หมายความว่าแจ้งหรอืประชาสมัพนัธ์ให้ชาวนาทราบ

ทั่วกันว่าอย่าโกงใช่ไหม

ประธำนคณะท่ีปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ใช่ครับ 

ส่วนราคาข้าวอย่างที่กระผมกราบเรียนมาแล้วนี้ ก็รู้สึกว่าน่าที่คณะ

รัฐบาลจะพิจารณาว่าจะสมควรให้เป็นไปได้หรือไม่เพียงไร ซึ่งกระผม
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๔๕๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ได้คิดว่าในปลายฤดูท�านาปีนี้เนื่องจากปุ๋ยแพง ฉะนั้นในปี ๒๕1๗ นี้ 

กระผมคิดว่าท่านนายกฯ ไม่น่าจะปล่อยให้ราคาข้าวเปลอืกลดลงมาอกี 

เพราะในเวลานีม้แีนวทางทีว่่าข้าวเปลอืกจะมรีาคาคล้อยต�า่ลงมา ควร

ท่ีรัฐบาลจะพยายามให้ราคาข้าวเปลือกขึน้ไปอกีหน่อย และกเ็บนเรือ่ง

ท่ีรัฐบาลจะกระท�าอย่างนีไ้ด้เพราะเหตุว่ากระทรวงพาณชิย์มมีาตรการ

ไว้พร้อมเสมอ

นำยกรฐัมนตร:ี อาจารย์หมายถึงว่ารฐับาลต้องลงทนุพยงุราคาข้าว ใช่

ไหม

ประธำนคณะท่ีปรกึษำของนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: ไม่ต้องครบั, 

เป็นสิง่ทีก่ระผมคดิว่าไม่ควรจะกระท�า เพราะเหตวุ่าการพยุงราคาข้าว

เช่นนัน้จะต้องใช้เงนิมหาศาลเหลอืเกนิ และเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลกต้็อง

เข้มแข็งจริงๆ วางใจได้จริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระท�าไม่ได้ นอกจากนี ้

ปัญหานี้ก็ไม่ใช่ว่าจะถึงขนาดนั้น เพราะเหตุว่าเวลานี้ราคาข้าวเปลือก

เพิง่จะมแีนวโน้มคล้อยต�า่ลงเท่านัน้เอง เพยีงแต่ว่าถ้าหากเหน็ว่าราคา

จะคล้อยต�า่ลงมากเข้า กระทรวงพาณิชย์กใ็ช้มาตรการส่งออกกเ็ป็นการ

เพยีงพอครับ

นำยกรัฐมนตรี: ราคาข้าวในต่างประเทศสูงกว่าของเรามากไหม

ประธำนคณะท่ีปรกึษำของนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: สงูกว่าของ

เรามากมายทีเดียว ทั้งๆ ที่เราเรียกเก็บค่าพรีเมียมอย่างสูงแล้วเขาก็

ยังได้ก�าไร เพราะฉะนัน้เหตนุีแ้หละครบัจงึมปัีญหาเรือ่งการลกัลอบน�า

ข้าวออกนอก ที่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเนื่องจากราคาข้าวใน

มาเลเซียสูงกว่าราคาข้าวในประเทศนับเป็นจ�านวนพันๆ บาท

นำยกรัฐมนตรี: เร่ืองการลักลอบน�าข้าวออกนอกนี้ ผมขอเรียนว่า

กระทรวงมหาดไทยกบักรมศลุกากรได้พยายามอย่างสดุความสามารถ
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๔๕๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ท่ีจะป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบอย่างสดุความสามารถทีเ่ขาจะ

กระท�าได้อยู่แล้ว

ประธำนคณะทีป่รกึษำของนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: ถ้าเช่นนัน้

กระผมก็รู้สึกคลายใจ เพราะที่ระแวงอยู่เรื่อยๆ เช่นนั้นก็เข้าใจว่าเป็น

เร่ืองท่ีหนงัสอืพมิพ์ลงข่าวอยูเ่สมอๆ ซึง่ไม่ทราบว่ามข้ีอเทจ็จรงิเพยีงใด 

รวมทั้งข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตด้วย ในกรณีเช่นนี้กระผมคิดว่าน่าที่จะ

แก้ข่าวเสียถ้าหากว่าไม่เป็นความจริง

นำยกรัฐมนตรี: ถ้าหากว่าจริงก็ต้องลงโทษกันอย่างหนัก

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: นี่แหละ

ครับกระผมจึงเห็นว่า ส�าหรับเร่ืองอาหารและเรื่องข้าว ถ้าหากเราจะ

วางนโยบายให้เป็นระยะยาวออกไปแล้ว กระผมก็ใคร่ขอเสนอว่ารัฐบาล

น่าทีจ่ะได้ค�านงึถงึแง่ทีว่่าจะสนบัสนนุการเกษตร และในขณะเดยีวกนั

ก็จะทิ้งงานอุตสาหกรรมไม่ได้ นโยบายการพัฒนาประเทศจ�าเป็นที่จะ

ต้องกระท�าทั้ง ๒ ด้าน ทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

นำยกรัฐมนตรี: เราจะมีก�าลังพอที่จะท�าควบคู่กันไปทั้ง ๒ ด้านเช่น

นั้นได้หรือ แล้วก็ควรจะเน้นหนักไปในทางไหน

ประธำนคณะท่ีปรกึษำของนำยกรัฐมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: กระผมคดิ

ว่าควรจะเน้นไปในทางด้านเกษตร และในขณะเดียวกันก�าลังที่เราคิด

ว่าจะมีพอนั้น กระผมคิดว่าขอกู้เงินมาลงทุน ซึ่งย่อมจะเป็นเรื่องที่ได้

ผลเตม็เมด็เตม็หน่วยและกไ็ม่เป็นทีน่่าจะหวาดวติกว่าจะเป็นภาระตก

แก่คนรุ่นหลัง เพราะเหตุว่าจะได้ประโยชน์แก่คนรุ่นแรก และก็จะ

สามารถช�าระเงินคืนได้ในภายหลังอย่างแน่นอน

ในเรื่องทางด้านเกษตรนี้ กระผมก็ใคร่ขอกราบเรียนว่า ถ้า

หากว่าเรารวมเร่ืองการเกษตรกับอุตสาหกรรมไว้ได้แล้วก็จะเป็น
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ประโยชน์ในเรื่องที่เราเรียกว่า Agro–business หรือธุรกิจทางเกษตร

นำยกรัฐมนตร:ี ขอให้อาจารย์ยกตวัอย่างเพือ่ความเข้าใจโดยง่ายด้วย

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ตัวอย่าง

เช่น สมมติุว่าเราจะมกีารปลกูพชืไว้ส�าหรบัเลีย้งสตัว์ อย่างนีก้เ็รยีกว่า

เป็นการเกษตร แล้วเอาพชืทีไ่ด้มานัน้ไปท�ากรรมวธิใีนโรงงาน ซึง่กน็บั

ว่าเป็นอุตสาหกรรม เสร็จแล้วเราก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่อง

การเกษตร เมื่อเลี้ยงสัตว์เสร็จแล้ว เราก็เอาสัตว์นั้นมาเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

ซึ่งก็นับว่าเป็นอุตสาหกรรม และถ้าหากว่าจะสามารถส่งออกนอกได้

ด้วยวิธีแช่เย็นหรือกรรมวิธีอะไรก็ตาม นี่ก็เป็นอุตสาหกรรม ถ้าเป็น

เช่นนีผ้มคิดว่าจะเป็นทางส่งเสรมิทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

นำยกรัฐมนตรี: บ้านเมืองเราจะมีโอกาสท�าอย่างนี้ได้ไหมครับ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: มีมากที

เดียวครับ กระผมได้เคยพูดกับผู้แทนธนาคารโลกเมื่อ ๒–๓ วันมานี้ 

ได้ข่าวว่าเวลานี้ทางธนาคารโลกเขามีความสนใจทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของเรา เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์มาก ซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง

ที่ดี และหวังว่าจะเป็นช่องทางที่ดีจริงๆ และมีประโยชน์จริงๆ เพราะ

เหตวุ่าเร่ืองการเลีย้งสตัว์นีเ้ราได้มกีารพดูกนัมานานแล้ว เท่าทีก่ระผม

จ�าได้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ในภาคอีสานนี้ได้พูดกันต้ังแต่สมัยกระผมเริ่ม

เข้ารับราชการใหม่ๆ เมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีแล้ว จนกระทั่งบัดน้ีก็

ยงัพดูกนัถงึเร่ืองนีอ้ยูอ่กี จึงหวังว่าคงจะเป็นความจรงิขึน้มาอย่างจริงจัง

กันได้ในคราวนี้

อีกเรื่องหนึ่งที่กระผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารและเรื่องข้าว ก็

คือว่า การท่ีรฐับาลจะวางนโยบายให้ถูกต้องจรงิๆ นัน้ ต้องอาศยัข้อมลู

ท่ีถกูต้อง เวลาน้ีองค์การอาหารและเกษตรได้พยายามทีจ่ะตัง้สถานทีัว่

โลกข้ึน เพือ่พิจารณาในแง่ดินฟ้าอากาศว่าข้าวปีนีจ้ะดีหรือไม่ด ีมแีมลง
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หรือศตัรพูชือย่างไรบ้าง ตลอดจนราคาจะเป็นอย่างไร ซึง่กระผมเข้าใจ

ว่ารัฐบาลไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอยู่แล้ว

นำยกรฐัมนตร:ี ข้อมลูทีอ่าจารย์ว่าเมือ่สกัครูน่ี ้หมายถงึข้อมลูจากทัว่

โลกใช่ไหม

ประธำนคณะทีป่รกึษำของนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: ทัว่โลกครบั 

ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรา ถ้าเราได้ร่วมภาคีแล้วเราก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่

ว่าจะได้รู้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น และการคาดการณ์นั้นก็ย่อมจะต้องมี

คลาดเคลือ่นบ้าง เพราะการทีจ่ะคาดการณ์ให้ถกูต้อง 1๐๐% นัน้ย่อม

เป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยเราก็ยังมีความรู้ดีข้ึน แล้วรัฐบาลก็จะวาง

นโยบายให้ถูกต้องในการทีจ่ะท�าให้ราคาข้าวมเีท่าไร การจะส่งออก จะ

ส่งออกได้มากน้อยเพียงใด ในเวลาที่ข้าวมีมากในทั่วโลกหากว่าเราชิง

ส่งออกได้และมรีาคาด ีตลอดจนไม่เป็นทีเ่ดอืดร้อนแก่ประเทศไทยเรา

ด้วย กระผมก็มีเรื่องกราบเรียนเกี่ยวกับราคาข้าวเพียงเท่านี้

กระผมใคร่จะขอกราบเรยีนเลยไปอีกสกันิดหนึง่เกีย่วกบันโยบาย

ในเรื่องข้าว ซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องสังคมสงเคราะห์

นำยกรัฐมนตรี: เกี่ยวกันอย่างไร

ประธำนคณะท่ีปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: คือถ้า

หากว่าเราจะช่วยชาวนาให้ข้าวเปลือกมีราคาดีข้ึนเรื่อยๆ นั้นกระผม

เข้าใจว่าคงจะพออดทนได้ในเมื่อราคาข้าวสารจะข้ึนไปบ้างเพียงเล็ก

น้อยในแต่ละปี

นำยกรัฐมนตร:ี แต่คนจนจนจรงิๆ ของเราซือ้ข้าวสารทลีะกระป๋องนะ

ครับอาจารย์

ประธำนคณะท่ีปรกึษำของนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: เพราะอย่าง

นัน้กระผมจึงได้เป็นห่วง คอืว่า ถ้าคนจนน้ันยงัจะต้องมคีวามเดอืดร้อน
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อยู่ กระผมจงึอยากจะกราบเรยีนว่า ถ้าหากว่าเป็นนโยบายของรฐับาล

ที่จะให้ส�ารวจดูว่า คนจนดังที่ท่านนายกฯ เป็นห่วงอยู่นั้น มีลักษณะ

อย่างไร ประเภทใด แล้วเราจะช่วยเหลือเขาในเรื่องอาหารและเครื่อง

อุปโภคบริโภคอย่างไรบ้าง พวกกระผมซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาฝ่าย

เศรษฐกิจนี้จะขอรับมาพิจารณา

นำยกรัฐมนตรี: ในเรื่องนี้น่าสนใจมาก เพราะเหตุว่าเราเป็นห่วงและ

สงสารเขาเหลอืเกนิ เนือ่งจากพวกทีย่ากจนเหล่านัน้ จะซือ้ข้าวสารเป็น

ถังเขาก็ไม่มีเงินซื้อ ต้องซื้อเช้ากินเย็น ส�าหรับพวกเหล่านี้ผมอยากจะ

ขอให้ท่านอาจารย์ ได้ช่วยคิดหาทางช่วยเหลือด้วย

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: พวกเหล่า

นี้ในกรุงเทพฯ มีอยู่มาก แม้ในต่างจังหวัดก็มีเหมือนกัน เท่าที่กระผม

ทราบมา ส�าหรบัทางด้านต่างจังหวัดนัน้กเ็นือ่งมาจากเราไม่มมีาตรการ

และข้อมูลที่ชัดเจน นอกจากนั้นในเรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่อง

ข้าวนี้กระผมได้รับหนังสือร้องเรียนมาจากต่างจังหวัดในฐานะที่เป็นที่

ปรึกษาของท่านนายกฯ เป็นจ�านวนมาก จงึท�าให้คดิว่าเราน่าจะพจิารณา

หาทางช่วยเหลอืเขาบ้าง แต่ว่าในการทีจ่ะช่วยเหลอืเขานัน้กเ็กรงอยูว่่า 

ถ้าหากไม่ได้มีการวางมาตรการให้ถูกต้องแล้ว การช่วยเหลือก็อาจจะ

ไม่ตกไปถึงมือคนที่อดอยากจริงๆ 

นำยกรัฐมนตร:ี ในเรือ่งนีผ้มสนใจมากครับ เพราะเป็นเรือ่งช่วยความ

ทุกข์ยากของคนจน

ประธำนคณะท่ีปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: คณะท่ี

ปรึกษาฯ จะได้พจิารณาในเรือ่งนี ้แต่อาจจะต้องเสยีเวลานานสกัหน่อย 

เพราะเหตวุ่าเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องท�าให้รอบคอบและทัว่ราชอาณาจกัร

ด้วย จึงต้องขอประทานอภัยที่จะต้องขอเวลาบ้าง
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เร่ืองต่อไปคือเร่ืองน�า้มัน ในเร่ืองน้ีคณะทีป่รกึษาฯ ยงัไม่สามารถ

ท่ีจะน�าเรื่องเสนอท่านนายกรัฐมนตรีได้ เพราะก�าลังพิจารณากันอยู่ 

และในวันจันทร์ที่จะถึงข้างหน้านี้ คณะที่ปรึกษาฯ ก็จะได้พิจารณาถึง

เร่ืองนี้ และคาดว่าคงจะสามารถน�าเรื่องเสนอท่านนายกรัฐมนตรีได้

ภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ดี ส�าหรับเรื่องน�้ามันนี้เท่าที่กระผมและ

บรรดาคณะท่ีปรกึษาฯ ได้ศกึษากนัมาน้ัน ปรากฏว่าเราจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

รับสภาพความเป็นจริงอยู่ ๒ ประการ 

ประการที่ 1 ก็คือว่า การที่น�้ามันแพงและน�้ามันขาดแคลนนั้น 

เป็นประสบการณ์ที่ประสบกันอยู่ทั่วโลก เนื่องมาจากการกระท�าของ

ผูผ้ลติ เพราะฉะนัน้รฐับาลไม่สามารถทีจ่ะบนัดาลให้สิง่ทีไ่ม่ม ีให้มข้ึีน

มาได้ เว้นแต่จะรอให้เกิดผลของการส�ารวจในอ่าวไทย ซึ่งอาจจะใช้

เวลานาน 

ประการที่ ๒ ก็คือ น�้ามันเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการอุปโภค

บรโิภคและการลงทุนท�ามาหากนิของเราทกุสาขา เช่น ไฟฟ้า การขนส่ง 

การประมง แม้แต่การเกษตรท�าไร่นากต้็องใช้น�า้มนัเหมอืนกนั เพราะ

ฉะน้ันก็จ�าเป็นที่จะต้องพยายามไม่ให้ผลของการท่ีน�้ามันแพงและ

ขาดแคลนนั้นลุกลามไปสู่ค่าครองชีพประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงทุน

ท้ังหลายด้วย ซึง่กระผมเข้าใจว่าเจ้ากระทรวงผูม้หีน้าทีใ่นเรือ่งนีต้ลอด

จนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คงจะก�าลังพิจารณาอยู่ 

ส�าหรบัความสนใจในคณะทีป่รกึษาฯ มอียูใ่นแง่ทีว่่า เมือ่น�า้มนั

แพงขึน้แล้ว เราจะพยายามไม่ให้แพงขึน้อกีได้อย่างไรบ้าง เราพยายาม

พจิารณาดทูัง้ในแง่ฝ่ายรฐับาลและฝ่ายเอกชน ส�าหรบัทางฝ่ายรฐับาล

นัน้เราจะพิจารณาดวู่า ถ้าหากว่าการขึน้ราคาน�า้มนัจะท�าให้เกิดเหตุร้าย

ท่ัวไปหมด บางทรีฐับาลอาจจะต้องเสยีสละในทางใดทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้

น�า้มนัไม่ขึน้ราคาสงูเกนิไป ส่วนทางด้านเอกชนนัน้กระผมเข้าใจว่า ถ้า

หากว่าเราพิจารณาดูแล้วปรากฏว่า บริษัทน�้ามันจะเป็นผู้ค้าน�้ามันก็ดี 
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หรือบริษทัผู้กลัน่น�า้มนักด็ ีได้รบัก�าไรมากเกนิควร กค็งจะมช่ีองทางที่

จะท�าให้เขามกี�าไรน้อยลง แล้วน�าเอาผลของสิง่นัน้มาเป็นประโยชน์แก่

ประเทศชาตทิัว่ไป ซึง่กระผมคดิว่าเป็นเรือ่งทีส่บัสนปนกนัอยู ่และข้อ

เท็จจริงบางอย่างก็ยังไม่ทราบแน่ชัด จึงต้องช้าสักหน่อย อย่างไรก็ดี 

กระผมคดิว่าในสปัดาห์หน้าอย่างน้อยกจ็ะมรีายงานขัน้ต้นน�าเสนอท่าน

นายกฯ ให้ได้

ส�าหรับเร่ืองน�้ามันนั้นก็ท�าให้เลยกระทบกระเทือนไปถึงเรื่อง

ดลุการค้าและดลุการช�าระเงนิซ่ึงกระผมได้กราบเรยีนไว้แล้วในตอนต้น 

เฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าน�้ามันแพงอยู่ในระดับนี้ และเรายังซื้ออยู่ใน

ระดับเท่าที่เคยซื้อมาใช้ในประเทศ บิลค่าน�้ามันในปี พ.ศ.๒๕1๗ จน

กระท่ังถงึส้ินปี จะเพิม่ขึน้อกี ๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึง่จะกระทบกระเทอืน

ต่อดลุการค้าและดลุการช�าระเงนิ และดลุการค้ากบัดลุช�าระเงนินัน้กด็ี

อยูแ่ล้ว และดีกว่าในระยะก่อนๆ อันเป็นข้อเทจ็จรงิ ทีว่่าดข้ึีนนัน้ก็เพราะ

เหตุว่าข้าวส่งออกนอกได้มาก ดงัทีท่่านนายกฯ คงจะได้รับรายงานถึง

เรือ่งการส่งข้าวออกนอกได้มากแล้ว เมือ่ส่งข้าวออกนอกได้มากและมี

ราคาสูงเช่นน้ันก็จะท�าให้ดลุการช�าระเงนิดขีึน้ แต่ถ้าหากว่าโดนปัญหา

เรือ่งน�า้มนัมากเข้าจนท�าให้มีราคาแพงกว่าเมือ่ก่อนนีแ้ล้วกท็�าให้กระผม

รู้สึกหวาดวิตกอยู่ว่าดุลการช�าระเงินจะไม่งดงามเท่ากับปีก่อนๆ ในปี 

๒๕1๖ ดุลการช�าระเงินยังเกินดุลอยู่ หมายความว่าเงินส�ารองต่าง

ประเทศเราเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังเพิ่มขึ้นไม่มากเท่ากับเมื่อปี ๒๕1๕ ใน

ปี ๒๕1๗ นี้ถ้าหากว่าไม่มีมาตรการอื่นแล้ว กระผมเกรงว่าถ้าเงิน

ทุนส�ารองจะขึ้นก็คงขึ้นน้อยเต็มที และอาจจะมีหวังว่าจะไม่ได้ข้ึนเสีย

ด้วยซ�้าไป

นำยกรฐัมนตร:ี เร่ืองนีรู้ส้กึว่าจะเป็นเทคนคิเสยีแล้วครบัอาจารย์ เงนิ

ทุนส�ารองนั้นคืออะไร
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๔๖1ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ทุนส�ารอง 

เงินตราต่างประเทศ คือทองค�าและเงินตราต่างประเทศ เฉพาะอย่าง

ยิง่เงนิเหรยีญสหรฐั เงนิเยนของญีปุ่่น และเงนิดอยช์มาร์กของเยอรมนี

นำยกรัฐมนตรี: ซึ่งสนับสนุนมูลค่าของธนบัตรใช่ไหม

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ครับ ตาม 

พระราชบัญญัติเงินตราก็เป็นเงินทุนส�ารองส�าหรับออกธนบัตร แต่ใน

ทางด้านการค้าและการช�าระเงิน เราก็ใช้ส�าหรับที่ว่าปีใหม่เราซื้อเขา

มามากกว่าเราขายให้เขา เรากต้็องจ่ายออกไป ปีไหนเราได้รบัมากกว่า

ที่เราจะจ่าย เราก็มีทุนส�ารองเพิ่มขึ้น

นำยกรัฐมนตรี: ขอประทานโทษ ในระยะนี้ผมได้อ่านบทความหรือ 

Research ของท่านประธานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิบอกว่า 

โดยทีผ่ลติผลทางเกษตรกรรมของเราดมีากเหลอืเกนินัน้ ท�าให้ทนุส�ารอง 

เงินตรามีจ�านวนถึง 1,๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ใช่ครับ

นำยกรฐัมนตร:ี กห็มายความว่าธนบตัรของเรายงัมค่ีามาก ยงัไม่ต้อง

ตกใจใช่ไหม

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ยังไม่ต้อง

ตกใจครับ หากด้านมูลค่าของธนบัตรนั้น มองจากแง่ของเงินส�ารอง

แล้วกไ็ม่มปัีญหาครับ ทุนส�ารองนอกจากจะไปเทยีบกบัธนบตัรและการ

ออกธนบัตรแล้ว ยังควรจะเทียบกับอีก ๒ อย่าง คือ

(1) เราจะทนการขาดดุลการค้าไปได้นานสักเท่าใด เขาท�าได้

ครับ โดยเขาพจิารณาในแง่ทีว่่าถ้าหากเราไม่ส่งสนิค้าออกนอกประเทศ

เลย เราเอาแต่เฉพาะสินค้าขาเข้ามาเท่านั้นเป็นหลักในการค�านวณ 

ทุนส�ารองนี้จะทนเอาไว้ได้กี่เดือน ตามปกติประเทศต่างๆ จะทนได้
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๔๖๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อย่างมากก็เพียงเดือนเดียว หรือ ๒–๓ เดือน แต่ของเราเคยทนไปได้

จนกระทั่งถึง ๘–๙ เดือน ส�าหรับขณะนี้ผมเข้าใจว่าสามารถทนไปได้

ประมาณ ๖–๗ เดอืน ซ่ึงนับว่ามัง่คัง่พอใช้ เพราะฉะนัน้มองจากแง่ของ

การค้าระหว่างประเทศแล้ว ทุนส�ารองของเรายังมีประโยชน์มากและ

(๒) ทุนส�ารองของเรานี้ควรจะน�ามาเทียบกันกับหนี้สินต่าง

ประเทศที่รัฐบาลมีอยู่ต่างประเทศ

นำยกรัฐมนตรี: หมายถึงเงินกู้เขามาลงทุนใช่ไหม

ประธำนคณะท่ีปรกึษำของนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ: ใช่ครบั แล้ว

กค็วรจะเทยีบกบัหนีส้นิซึง่รฐับาลค�า้ประกนัให้แก่รฐัวสิาหกจิ ในกรณี

เช่นนีจ้ะเหน็ได้ว่าทนุส�ารองของเรามอีย่างน้อย ๒ เท่าของหนีส้นิทีเ่รา

มีอยู่กับต่างประเทศ เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ายังมั่นคงอยู่ เขาจึงยอม

ให้เรากู้อยู่เรื่อยๆ เพราะเหตุว่าเราเป็นลูกหนี้ที่ดี และการช�าระหนี้นั้น

ก็มีอยู่ทุกปีในงบประมาณแผ่นดิน

กระผมใคร่ขอกราบเรียนทบทวนความทรงจ�าของท่านนายกฯ 

อีกสักนิดหนึ่ง คือว่า เรื่องการกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศของเรานั้น 

ที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีคณะ

อนุกรรมการอยู่ชุดหนึ่ง เรียกว่า “อ.พ.น.” คือ อนุกรรมการพิจารณา

การก่อหนี้ของรัฐบาลกับต่างประเทศ อนุกรรมการชุดนี้เป็นผู้ที่คอย

ควบคุมดูแลแทน ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่เสมอว่าเงินตราต่างประเทศ

ท่ีเราก�าลงัจะกูห้นียื้มสนิเขามานัน้ จะเกนิไปหรอืไม่ และตามปกติแล้ว

คณะรัฐมนตรีก็ฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการดังกล่าวอยู่เสมอ 

เพราะฉะนัน้ผมกใ็คร่จะขอถอืโอกาสกราบเรยีนในตอนนีว่้า ถ้าหากว่า

เราพิจารณาในแง่ท่ีเป็นข้อวิตกหรือกังวลแล้ว ในเรื่องที่ว่าภาระจะตก

แก่ลูกหลานเราในเรื่องการกู้หนี้ยืมสินนั้น รัฐบาลได้มีมาตรการอันนี้

ไว้ ซึ่งกระผมขอกล่าวให้เครดิตแก่รัฐบาลก่อนเลยทีเดียวครับ ว่าได้มี
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๔๖๓ทัศนะทางเศรษฐกิจ

มาตรการอันนี้เอาไว้ จึงคิดว่าจะท�าให้เกิดความมั่นใจในเรื่องนี้ได้

ตามทีก่ระผมได้กราบเรยีนไว้แล้ว ถงึแม้ว่าราคาน�า้มนัจะสงูขึน้ 

และจะท�าให้ดุลการช�าระเงินของเราต้องขาดไปบ้างในปีนี้ ถ้าไม่ขาดก็

ดคีรับ แต่กห็วงัว่าคงจะไม่ขาดดลุ สมมตุว่ิาจะขาดดลุไปบ้างเรากม็ทีนุ 

ส�ารองเป็นเรื่องเจือจุนอยู่ เอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่จึงค่อยสู้กับเขาใหม่ใน

กรณีเช่นนี้ กระผมจึงคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงนัก แต่ข้อที่น่าจะเป็นห่วงก็

มอียูข้่อหนึง่ คอื กระผมเกรงว่าสนิค้าขาออกของเราจะไม่ทะมดัทะแมง

พอ หมายความว่าถ้าหากระบบการค้าข้าวซึ่งเราเคยชินอยู่กับการค้า

แบบนี้มาแล้วก็ท�าไปแบบนั้นโดยมิได้มีการพิจารณาหรือศึกษาว่าการ

ค้าข้าวควรจะเป็นไปในรูปใดตามสภาพใหม่ กระผมก็เกรงว่าบางทีเรา

อาจจะสูป้ระเทศอืน่เขาไม่ได้ ในเมือ่ถึงเวลาทีม่กีารแข่งขันกันหรอืระบบ

การค้าอย่างอื่นในเรื่องการส่งออกนั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใด จะ

เป็นปอ มันส�าปะหลัง หรือน�้าตาล ยางก็ตาม ถ้าหากว่าเรามีการ

ควบคมุ มีการจ�ากดั มกีารท�าให้เกดิการผกูขาดตดัตอนอะไรข้ึนมาแล้ว 

กระผมก็เกรงว่าจะท�าให้การส่งออกของเราขาดสมรรถภาพ ในกรณี

เช่นนี้เมื่อเกิดมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องประหยัดเงินส�าหรับมาซื้อน�้ามัน

แล้ว ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงด้วย ซึ่งรวมทั้งการ

บรหิารราชการแผ่นดนิในเรือ่งเศรษฐกจิ ในข้อนีก้ระผมใคร่จะขอกราบ

เรียนว่า คณะที่ปรึกษาฯ ก�าลังพิจารณาอยู่ โดยมีคณะอนุกรรมการ

อกีชดุหนึง่ก�าลงัพจิารณาเรือ่งนีอ้ยู ่การพิจารณาของคณะอนกุรรมการ

และของคณะที่ปรึกษาฯ กระผมใคร่จะกราบเรียนว่าไม่ได้ชักช้าเลย 

เพราะเมือ่มกีารพดูกันถึงเรือ่งของอนุกรรมการหรอืคณะกรรมการแล้ว 

กม็กัจะคดิกนัไปว่าเป็นเรือ่งทีช่กัช้า ความจรงิไม่ได้ชักช้า เนือ่งจากเรา

ได้มกีารแบ่งงานกนัท�า เมือ่ท�าเสรจ็แล้วกเ็อามาเสนอรวมกันพจิารณา 

แล้วก็ตัดสินไปเลย นับว่าเป็นเรื่องที่รวดเร็วมาก

ส�าหรับเรื่องดุลการค้าและดุลการช�าระเงินนั้น กระผมก็มีเรื่อง
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๔๖๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ที่จะกราบเรียนเพียงเท่านี้

กระผมคิดว่าขณะนี้คงจะมีเวลาอีกพอสมควรที่จะได้พูดกันถึง

ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อและค่าครองชีพ

นำยกรัฐมนตรี: เรื่องนี้มีกังวลใจอยู่เหมือนกัน ที่ว่าเงินเฟ้อนั้น เฟ้อ

อย่างไร กระทบกระเทือนอย่างไร หนทางที่จะแก้ไขมีอย่างไร หรือว่า

เราจะให้ชาวบ้านเขาปฏิบัติอย่างไร อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: เรื่อง

เงินเฟ้อนี้ มีค�าจ�ากัดความอยู่หลายนัยด้วยกัน คือ ในสภาพปัจจุบันนี้

ซึ่งค่าครองชีพสูงข้ึนนั้น ในเมื่อค่าครองชีพสูงอยู่ขณะนี้ก็เท่ากับว่าค่า

ของเงินบาทลดลงบ้าง ในเรือ่งนีเ้มือ่สักครูก่ระผมได้กล่าวว่าค่าของเงนิ

บาทมั่นคงนั้น กระผมขอท�าความเข้าใจเสียด้วยเลยว่า ที่ว่ามั่นคงนั้น

หมายถึงค่าต่อภายนอกในการแลกกับเงินเหรียญหรือเงินสกุลต่างๆ 

แต่ที่ว่าค่าของเงินบาทลดลงนี้ กระผมหมายถึงค่าภายใน ซึ่งย่อมแล้ว

แต่ค่าครองชพี สิง่ทีเ่ราจะซือ้ขายกนัในปัจจบุนัแต่ละวนั ในกรณีเช่นนี้

เรียกว่าเงินเฟ้อได้เหมือนกัน แต่เป็นเงินเฟ้อแบบธรรมดาสามัญ 

หมายความว่าปีนี้อาจจะเฟ้อแต่ปีหน้าอาจจะไม่เฟ้อ อาจจะเรียบร้อย

ก็ได้ สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัว แน่ละครับ...เป็นปัญหา สิ่งที่

เราน่าจะกลวัมากกค็อืว่า เมือ่เงนิเฟ้อหรอืค่าครองชพีแพง ค่าแรงแพง 

ต้นทุนการผลติแพง ฯลฯ เช่นนี ้นบัว่าเป็นเขาวงกตขึน้ไปเรือ่ยๆ อย่าง

นี้เป็นเงินเฟ้อท่ีเรียกว่าไม่มีวันหยุด ในกรณีเช่นนี้ถ้าหากว่าความเชื่อ

มั่นของราษฎรในเรื่องเงินตราตกต�่าลงไปแล้ว ก็จะเกิดเรื่องอย่างที่ได้

เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเมื่อประมาณ 1๐ ปีที่แล้ว ซึ่งมีเงินเฟ้อถึงขนาด

ค่าครองชีพสูงขึ้นปีละ ๓,๐๐๐% หรือ ๔,๐๐๐% แต่ส�าหรับ

ประเทศไทยเรากระผมขอกราบเรียนว่ายงัเคราะห์ด ีทีย่งัไม่ถงึขนาดนัน้

นำยกรัฐมนตรี: เราจะมีวิธีสกัดกั้นอย่างไร
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๔๖๕ทัศนะทางเศรษฐกิจ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ในเรื่องนี้

เป็นส่ิงที่เราน่าจะค�านึงซึ่งกระผมจะได้กราบเรียนในอันดับต่อไป ใน

ชัน้นีก้ระผมใคร่จะขอกราบเรยีนถึงต้นทนุเสียก่อน รวมทัง้ปรมิาณของ

เงินเฟ้อหรืออัตราของเงินเฟ้อด้วยว่ามีอย่างไร

การที่จะวัดปรอทว่าอัตราเงินเฟ้อมากแค่ไหนนั้น ตามปกติเรา

ใช้ตัวเลข ๒ ตัว ตัวเลขตัวหนึ่งเรียกว่าดรรชนีราคาสินค้าบริโภค 

หมายความว่าเป็นราคาขายปลีกนั้นเอง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า

ดรรชนีค่าครองชีพ ตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือดรรชนีราคาขายส่ง ราคา

ขายส่งนีห้มายความว่ารวมทัง้ราคาสนิค้าขาออกและราคาสนิค้าขาเข้า

ด้วย ถ้าหากว่าราคาข้าวของเราก�าลังแพงอยู่ในต่างประเทศ ราคา

ขายส่งข้าวก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดา น�้ามันหรือสินค้าน�าเข้ามาก็เช่น

เดียวกัน ถ้าหากว่าราคาน�้ามันแพงขึ้น ราคาขายส่งในนี้ก็ย่อมจะต้อง

แพงข้ึน เพราะฉะนัน้สิง่ทีวั่ดถึงเรือ่งความเดอืดร้อนของราษฎรนัน้ไม่ใช่

ราคาขายส่ง แต่เป็นสิ่งที่วัดทางอ้อม สิ่งที่วัดถึงความเดือดร้อนหรือ

ความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎรคือดรรชนีค่าครองชีพ หรือดรรชนี

ส�าหรับราคาผู้บริโภค ซึ่งในปี ๒๕1๖ ดรรชนีอันนี้ขึ้นไป 1๕.๕% 

นำยกรัฐมนตรี: 1๕.๕% ของอะไรครับ

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: สมมุต ิ

เอาว่าปี ๒๕1๕ เท่ากับ 1๐๐ ในปี ๒๕1๖ ก็จะเท่ากับ 11๕.๕ ซึ่ง

แม่ครัวของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างนี้ 

ดังที่นายกฯ ได้กล่าวในตอนต้นเรื่องไข่เค็ม และก็เป็นเรื่องที่ตรงตาม

ที่แม่ครัวแกว่า คือว่าในปี ๒๕1๖ นี้สิ่งที่แพงมากขึ้นคืออาหาร ข้าว 

ไข่ไก่ ไข่เป็ด และเนื้อสัตว์ต่างๆ เหล่านี้แพงเป็นพิเศษ ของอย่างอื่น

บางทีไม่ได้ขึ้น แต่ก็ไปถ่วงท�าให้กลายเป็นเท่าๆ กับรวมเฉลี่ยแล้วค่า

ครองชพีแพงขึน้ ถ้ากล่าวย้อนไปถึงประวัติศาสตร์แล้วจะเหน็ว่าค่าครอง

����������������_16-01-60.indd   465 1/16/17   3:42 PM



๔๖๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชีพของเรานั้น รัฐบาลชุดเก่าสามารถคุมเอาไว้ได้คือเพียง ๒.๕%  

หมายถงึสูงขึน้เพยีงปีละ ๒% นบัว่าเป็นอตัราทีดี่มาก เพราะว่าอตัรา

ทั่วๆ ไปในยุโรปแล้วมักจะขึ้นปีละประมาณ 1๐% หรือในญี่ปุ่นซึ่ง

เศรษฐกจิรุ่งเรอืงมาก กข็ึน้ปีละ 1๐% แต่ของไทยเราเท่าทีไ่ด้พยายาม

รักษาเอาไว้ให้ขึ้นเพียงปีละประมาณ ๒% นั้น นับว่าเป็นโชคดีอยู่แล้ว

นำยกรัฐมนตรี: เงินเฟ้อนี้มีอยู่ทั่วโลกหรือครับ

ประธำนคณะท่ีปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ทั่วโลก

ครบั, มหิน�าซ�า้ในปัจจบุนัทีว่่า 1๕.๕% จนนบัเป็นประวตักิารณ์กต็าม 

กย็งัเรียกว่าอยู่ในอตัราธรรมดา เพราะทีอ่ืน่เขาสงูขึน้ถงึ 1๘–๒๐% ก็

มี แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสบายใจ เราจะต้องแก้ไข

ส่วนดรรชนรีาคาขายส่งนัน้ ได้เพิม่ขึน้ในปีทีแ่ล้วประมาณ ๒๓% 

ซึ่งหมายถึงในเรื่องข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ส�าคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ราคา

ปุย๋ ราคาวสัดกุ่อสร้าง ราคากระดาษ ซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่ราขาดแคลนจรงิๆ ใน

เมื่อเราทราบแล้วว่าเนื่องมาจากอะไรที่นับว่าเป็นตัวส�าคัญในเรื่อง

ดรรชนีที่ท�าให้เกิดค่าครองชีพสูงขึ้น กระผมก็คิดว่าจะได้วางข้อที่ควร

จะพิจารณาว่าเราจะท�าอย่างไรจึงจะแก้ไขไม่ให้เกิดความโน้มเอียงใน

ทางที่จะท�าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นไปอีก หรืออีกนัยหน่ึงป้องกันมิให้เกิด

ภาวะเงินเฟ้อแบบเขาวงกตดังที่กระผมได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ ที่ว่าสูง

ขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงแน่ๆ 

กระผมได้พิจารณาดูว่า ถ้าหากรัฐบาลได้ท�ามาตรการเกี่ยวกับ

เร่ืองอาหารได้ส�าเรจ็ โดยเฉพาะเรือ่งข้าว ถ้าหากว่าท�าได้ส�าเรจ็ดงัทีไ่ด้

กราบเรียนมาแล้ว กล่าวคือ พยายามท�าให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น แต่

ราคาข้าวสารกพ็ยายามให้สงูขึน้บ้างเพยีงนดิหน่อย อย่าให้ฮวบฮาบจน

เกินไป เพื่อประโยชน์ของชาวชนบท โดยใช้มาตรการที่กระทรวง

พาณิชย์มีอยู่แล้วในขณะนี้ และก็ได้ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ค่อยๆ ข้ึนไป 
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๔๖๗ทัศนะทางเศรษฐกิจ

กระผมก็คาดว่าในปีหน้าเรื่องข้าวจะวางใจได้ว่าจะไม่ขึ้นไปเท่าไรนัก 

สมมุติว่าจะขึ้นไปประมาณ ๒–๓% หรือ ๕% ก็ยังดี 

ส�าหรับเร่ืองน�้ามันก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเราสามารถป้องกันมิ

ให้ลกุลามออกไปถงึเรือ่งอืน่ๆ ได้ดงัทีก่ระผมได้กราบเรยีนไว้แล้ว และ

เป็นเร่ืองทีย่งัไม่แน่นอน ซึง่คณะทีป่รึกษาฯ และท่านรัฐมนตรอีตุสาห- 

กรรม กระผมเข้าใจว่าคงจะพยายามท�าแบบน้ี ถ้าหากว่าเราสามารถ

กระท�าได้ในสองเรือ่งนีแ้ล้ว ซึง่นบัว่าเป็นเรือ่งทีห่นกัทีจ่ะท�าให้ค่าครอง

ชีพแทนที่จะสูงขึ้นไปอีก แต่ก็คงจะสูงขึ้นไปไม่มากนัก อันนี้เป็นสิ่งที่

กระผมใคร่ขอกราบเรียนเพื่อที่จะเป็นนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม กระผมคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมในทางสังคม 

เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นมาแล้วก็จ�าเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยากจน

หรือผู้ที่มีรายได้จากค่าแรง ให้ได้ค่าแรงสูงขึ้นบ้าง

นำยกรัฐมนตรี: อาจารย์หมายถึงผู้ที่มีรายได้ประจ�าใช่ไหม

ประธำนคณะท่ีปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ใช่ครับ 

ส�าหรบัผูท่ี้มรีายได้ประจ�า แต่กระผมต้องขอใช้ค�าว่า “บ้าง” และกอ็ยาก

จะเน้นค�าว่า “บ้าง” นี้ด้วย หมายความว่าถ้าหากค่าครองชีพสูงขึ้นไป

ถึง 1๕% แล้ว หากจะขอร้องให้ค่าแรงขึ้นไปอีกถึง ๕๐% ก็คิดว่าไม่

สมเหตุสมผล เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อรัฐบาลก�าลังเดือดร้อน และ

ประชาชนทัว่ประเทศก�าลงัเดอืดร้อนในเรือ่งค่าครองชีพ ถ้าหากแต่ละ

คนจะขอร้องให้ค่าแรงได้ขึ้นไปถึง ๕๐% ทั้งๆ ที่เราก็น่าเห็นใจที่ว่ายัง

ยากจนอยู่ แต่ถ้าหากว่าจะเป็นเหตุให้เงินเฟ้อแบบเขาวงกตแล้ว ผมก็

คิดว่าทางผูแ้ทนกรรมกรและผูแ้ทนข้าราชการทัง้หลายคงจะรูจ้กัรบัผดิ

ชอบพอทีไ่ม่ให้ขึน้ไปมากนกั แต่ขณะเดยีวกนักระผมก็เข้าใจว่าเขาควร

จะได้รบัประโยชน์บ้าง มฉิะนัน้แล้วจะเท่ากบัฐานะการครองชพีของเขา

จะเลวลง
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๔๖๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

นำยกรฐัมนตร:ี เวลานีท้างรฐับาลกไ็ด้เพยีงผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการ

ประจ�าไปแล้ว ทหาร ต�ารวจ กเ็พ่ิมกรรมกรกเ็พิม่ขึน้ตามสมควรแล้ว

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ที่กระผม

กล่าวนั้น กล่าวถึงในเรื่องทั่วๆ ไป ถ้าหากว่าอะไรได้ขึ้นให้ไปแล้วก็ไม่

ควรจะขึ้นไปอีก แต่อะไรที่ยังไม่ได้ขึ้นเราก็ควรจะปล่อยให้เขาข้ึนบ้าง

แต่กอ็ย่าให้ขึน้มากจนเกินไปนกั เมือ่ข้ึนทางกรรมกรแล้ว ต้นทนุก็คงจะ

แพงขึน้ ทนีีก้จ็ะมาขดักบัเรือ่งทีเ่ราอยากจะให้ข้าวของมรีาคาถูก อันนี้

จะท�าอย่างไร... กระผมก็คิดว่าเราควรจะส�ารวจอีกด้านหนึ่ง ทางด้าน

ผูผ้ลติมกี�าไรมากมายแค่ไหน ถ้าหากว่าฝ่ายผูผ้ลติรายใดมกี�าไรจนเกนิ

ไปนัก เราก็ใคร่จะขอให้เขาลดลงบ้าง อันนี้กระผมก็ไม่ทราบว่าทาง

รัฐบาลจะกระท�าได้แค่ไหน แต่ก็คิดว่าคงจะเรียกมาพูดกันได้

ท่ีกระผมได้เรียนมาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Price 

Income Policy ซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน ของเราก็คือนโยบายทางด้าน

แรงงาน ค่าจ้างและรายได้ ในกรณีเช่นนี้กระผมใคร่จะกราบเรียนว่า 

ถ้าหากว่าท�าได้ ให้มีความอดกลั้นทั้งทางด้านกรรมกรและผู้มีรายได้

ประจ�า รวมทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือผู้ถือหุ้น ในอันที่จะช่วย

รัฐบาล แต่อันที่จริงก็ไม่ใช่ช่วยรัฐบาล เป็นการช่วยตัวเอง และช่วย

ประชาชนทั้งประเทศ ที่จะรักษาให้มีเสถียรภาพทางด้านการเงินและ

ค่าครองชีพ กระผมก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์แน่

นำยกรัฐมนตรี: ที่เราเคยพูดกับประชาชน ขอร้องพี่น้องประชาชนให้

ช่วยกันประหยัดทรัพย์ และใช้จ่ายแต่เฉพาะที่จ�าเป็นจริงๆ อย่างน้ีก็

เป็นการถูกหลักเศรษฐกิจใช่ไหม

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ถูกครับ 

และก็ไปๆ มาๆ หนีค�าว่า “ประหยัด” ไปไม่ได้

����������������_16-01-60.indd   468 1/16/17   3:42 PM
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นำยกรฐัมนตรี: กล่าวคอืควรจะใช้จ่ายไปให้เป็นการสมประโยชน์จรงิๆ 

โดยใช้จ่ายแต่พอสมควรกับอัตภาพ หากว่าทุกๆ คนต่างช่วยกันร่วม

จิตร่วมใจเช่นนี้ ก็จะเป็นการช่วยชาติทั้งหมดด้วย

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ใช่ครับ, 

แต่ทีนี้ไม่ได้อดเฉพาะเป็นการอดไปเรื่อยๆ ไม่เหมือนกับในประเทศท่ี

เขาเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งเขาอดมาเป็นเวลาถึง ๓๐ ปี ๔๐ ปี แต่ของ

เราเป็นการอดแต่เพียงอดมื้อนี้แล้วไปกินเอามื้อหน้า

นำยกรัฐมนตรี: หมายความว่าเป็นการอดออมใช่ไหม

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: ใช่ครับ

นำยกรัฐมนตรี: อาจารย์มีเรื่องที่จะพูดเพียงเท่านี้ใช่ไหม

ประธำนคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ: กระผมมี

เรื่องที่จะกราบเรียนเพียงเท่านี้

นำยกรัฐมนตรี: ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มาก และผมขอฝาก

พีน้่องประชาชนทัง้หลายไว้ด้วยว่า การทีเ่ราจะช่วยกันรกัษาสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจในทุกวิถีทางนั้น เป็นเรื่องที่เราช่วยตัวเอง เพราะฉะนั้น 

กห็วงัในความร่วมจิตร่วมใจจากทุกท่านทีจ่ะช่วยตวัเอง แล้วผลนัน้กจ็ะ

ช่วยชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราให้รอดพ้นจากความเคร่งเครียด

ทางเศรษฐกิจไปได้ ขอให้มีความขยันหมั่นเพียร ท�ามาหากินกัน เพื่อ

จะได้เพิ่มก�าลังกันท�างานให้มากขึ้น เพราะในที่สุดผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจก็จะกลับคืนมาสู่ตัวเราเองในเวลาไม่ช้า เมืองไทยเราวันนี้ 

ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเป็นเมืองดี ไม่ถึงอับจนอย่างแน่นอน ขอบพระคุณ

ท่านอาจารย์มาก
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๔๗๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

บุคคลส�าคัญของโลก

ในโอกำสท่ี ศ. ดร.ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ ได้รับกำรยกย่องจำก

องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 

(ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ผู ้มีผลงานดีเด่นด้าน 

การศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระ 1๐๐ ปี ชาตกาล 

๙ มนีาคม ๒๕๕๙ ข้อความสดดุทีีค่ณะกรรมการบรหิารสรปุเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“ดร.ป๋วยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นบิดาแห่ง 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ อีกทั้งเป็น 

นักการศึกษาและข้าราชการท่ีโดดเด่น มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได้  

จนเป็นท่ียอมรบัว่ามอีทิธพิลอย่างมากในการพฒันาประเทศชาต ิท่าน

เป็นแกนกลางในการวางรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และใน

การปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของประเทศ ความสามารถของท่านใน

การท�างานทุกชิน้ให้เสรจ็ได้อย่างถูกท�านองคลองธรรมเป็นความส�าเรจ็

ที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษ ลักษณะการท�างานเช่นนี้ส่งผลต่อพฤติกรรม 

ของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ที่ได้รับความส�าเร็จจาก

การโกงกิน และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดยไม่ยอมต่ออ�านาจ   

พฤติปฏิบัติของ ดร.ป๋วยเป็นท่ียอมรับออกไปในระดับภูมิภาคด้วย  

อันเห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขาการท�างาน 

ภาครัฐ รางวัลทีเ่ป็นเสมอืนรางวัลโนเบลแห่งเอเชยี การปฏบิตังิานของ 

ดร.ป๋วย เป็นการยืนยนัว่า บุคคลเพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ก็สามารถน�าความ

เจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศของตนได้อย่างใหญ่หลวง”
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