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ภาคที่หนึ่ง

ระบบเศรษฐกิจไทย :
โครงสรางและการเปลี่ยนแปลง

 ระบบเศรษฐกิจไทยอยูในกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching up Process) ในดานหนึ่ง 
สังคมเศรษฐกิจไทยไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียน (Asian NICs) ในขณะ
เดียวกัน กว็ิง่หนปีระเทศที่ตามหลังมา ดังเชน ฟลิปปนส อินโดนเีซยี ศรีลังกา บังกลาเทศ และ
เวยีดนาม ในกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ สังคมเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางไปในทางที่มีการเปดประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาไปใน
แนวทางเสรีนิยมมากขึ้น ผลของการดํ าเนินยุทธศาสตรดังกลาวนี้ทํ าใหกลุมทุนขนาดใหญเติบโต
อยางรวดเร็ว กลุ มทุนขนาดใหญหลายตอหลายกลุ มกํ าลังแปรสภาพเปน Third World 
Multinationals พรอมๆกับที่ประเทศไทยกํ าลังกลายเปนมหาอํ านาจนอยในแหลมทอง กระนั้น
กต็าม สังคมเศรษฐกิจไทยยังไมสามารถสลัดหลุดจากการพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจ มิไยจะตอง
กล าวถึ งสภาพความยากจนที่ยั งดํ  ารงอยู  และความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เลวรายลง



2

 อนิจลักษณะของสังคมเศรษฐกิจไทย1

          ศาสดาพยากรณหลายตอหลายสํ านักทํ านายทายทักวา  ระบบเศรษฐกิจไทย 
จะยงัคงเตบิโตไปในอัตราที่นาพอใจในป 2535 นี้ คํ านายมีต้ังแต 7% ถึง 9%  แตดังเปนที่ทราบกัน
โดยทัว่ไปวา พฒันาการทางเศรษฐกิจในชวง 30 ปเศษที่ผานมานี้ทํ าใหขนาดของการเปดประเทศ 
(degree of openness) ของระบบเศรษฐกิจไทยขยายใหญข้ึน และสายสัมพันธระหวางระบบ
เศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลกรัดรอยกันอยางแนนแฟน ดังนั้น การจํ าเริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจในศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลกอยางคอนขาง
สํ าคัญ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  และคานาดา  
ยงัไมมแีนวโนมอันชัดเจนวาจะฟนตัว ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ดังเชน ญ่ีปุนและ
เยอรมนีก็มิไดมีอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นาประทับใจ ความรุงโรจนของเศรษฐกิจ
ไทยจงึเปนเรื่องที่ยังมีความไมแนนอนอยูเปนอันมาก
         ขนาดของการเปดประเทศ ซึ่งคํ านวณจากมูลคาการคาสินคาและบริการระหวาง
ประเทศ (ทั้งการนํ าเขาและการสงออก) เทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
กาวกระโดดจาก 50.9% ในป 2529  เปน 80.3%  ในป 2533  และกํ าลังกาวสูระดับ 90% ในป 
2534  สวนการคาระหวางประเทศของไทยกับกลุมประเทศมหาอํ านาจ OECD  ก็สูงถึง 55-60% 
ของมูลคาการคาระหวางประเทศทั้งหมด ดังนั้น ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศ 
มหาอ ํานาจทางเศรษฐกิจจึงสามารถฉุดร้ังการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยได  เนื่องจากความ
สามารถในการซื้อสินคาออกของไทยลดนอยถอยลง แมวากองทุนการเงินระหวางประเทศจะคาด
การณวา ประเทศมหาอํ านาจกํ าลังฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในป 2535 แตดังเปนที่
ทราบกันดีวา คํ าทํ านายของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเกี่ยวกับการฟนตัว
จากภาวะถดถอยของระบบทุนนิยมโลกมักจะผิดพลาดอยูเนืองๆ เนื่องจากเปนคํ าทํ านายที่มี 
เนื้อหาของคํ าภาวนาผสมผสานกับบทโฆษณาชวนเชื่อ ดังนั้น การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลก
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงเปนเรื่องที่ยังตองฟงหูไวหู

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 10  
 มกราคม 2535 บทความนี้เดิมชื่อ “แลไปขางหนาป 2535 (ตอนที่สอง) อนิจลักษณะของ 
 สังคมเศรษฐกิจไทย”
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         ในขณะที่ความรุงเรืองของระบบทุนนิยมโลกในป 2535 ยังเปนเรื่องที่มีความ 
ไมแนนอนอยูเปนอันมาก ระบบทุนนิยมโลกกํ าลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางดวย การลมสลายของระบบโซเวียต การผนวกดินแดนระหวางเยอรมนีตะวันตกกับ
เยอรมนตีะวนัออก  ตลอดจนการคืนดีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนามไมเพียงแตจะทํ าใหชุมชน
ทุนนิยมโลกขยายอาณาบริเวณออกไปปกคลุมโลกมากขึ้นเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอการ 
จดัสรรทรพัยากรระหวางประเทศอยางสํ าคัญดวย แตเดิมนั้นเงินออมจากญี่ปุน เยอรมนีตะวันตก 
และกลุ มประเทศโอเปคมีบทบาทสํ าคัญในการหลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมทุนนิยมโลก  
เนื่องจากประเทศเหลานี้มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ภัยพิบัติจากสงครามตะวันออกกลาง 
(สิงหาคม 2533- กุมภาพันธ 2534)  ทํ าใหกลุมประเทศอาหรับจํ าเปนตองใชเงินออมในการบูรณะ
ประเทศมากขึน้ การผนวกอาณาจักรเยอรมนีทํ าใหจํ าเปนตองใชเงินออมจากภาคตะวันตกไปฟนฟู
เศรษฐกิจในภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังเปนที่คาดการณไดวา เงินทุนจากตางประเทศ 
จะหลั่งไหลไปสูดินแดนที่เปนสหภาพโซเวียตเดิม  ยุโรปตะวันออก และเวยีดนามมากขึ้น ทั้งในรูป
เงนิชวยเหลอื เงินใหกู และเงินลงทุนระหวางประเทศ ในกรณีของสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย 
การเคลื่อนยายของเงินทุนระหวางประเทศเหลานี้เปนเงื่อนไขอันจํ าเปนในการสถาปนาสันติสุข 
ในดินแดนเหลานี้ มิฉะนั้นผูคนจํ านวนมากจะทะลักออกนอกประเทศไปสูยุโรปตะวันตก ในกรณี
ของเวียดนามและประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโปแลนดและฮงัการี การหลั่ง
ไหลของเงินทุนจากตางประเทศสวนหนึ่งอาจเปนเพราะศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจในประเทศเหลานี้
         การเปลี่ยนแปลงกระแสการเคลื่อนยายเงินทุนดังที่กลาวขางตนนี้ ยอมมี 
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยมิอาจ
พึ่งพิงตนเองในทางการเงินได เนื่องจากเงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบ 
ความตองการในการลงทุนจนตองอาศัยเงินออมจากตางประเทศ ในบางชวงเวลา การพึ่งพา 
เงินออมจากตางประเทศสูงถึง 25% ของการลงทุนภายในประเทศ ในชวงที่เศรษฐกิจถดถอย  
การพึ่งพิงเงินออมจากตางประเทศจะลดลง แตจะเพิ่มข้ึนในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัว อัตราสวน
ระหวางเงนิออมจากตางประเทศกับการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งอยูในระดับ 2.3% ในป 2530 
เพิม่ข้ึนเปน 19.9% ในป 2533 ภายใตสภาวการณที่กํ าลังแปรเปลี่ยนไปนี้ หากรัฐบาลยังไมมี 
มาตรการในการสงเสริมการออมภายในประเทศอยางจริงจัง การขาดแคลนเงินออมจะกลายเปน
ปญหาเหนี่ยวรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนจากตางประเทศก็เปน
เร่ืองที่มิอาจหวังพึ่งได ยิ่งสภาพการเมืองที่ไรเสถียรภาพและชนชั้นปกครองที่คุมกํ าลังมีจิต
วิญญาณที่จะใชกระบอกปนยึดกุมอํ านาจรัฐทุกเมื่อ ยอมทํ าใหบรรยากาศทางการเมืองไมเกื้อกูล
ใหมกีารลงทนุจากตางประเทศ ทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย
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         ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมีสวนสํ าคัญในการสรางสภาวะความไม
แนนอนแกสังคมไทย การปรับเปลี่ยนแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมีสวนเพิ่มพูนสภาวะ
ความไมแนนอนดังกลาวนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไมเพียงแตจะรอยรัดระบบเศรษฐกิจไทยเขากับระบบทุน
นยิมโลกอยางแนนแฟนมากขึ้นเทานั้น  หากยังชวยเกื้อกูลการเติบโตของระบบทุนนิยมโลกอีกดวย

         การปรับยทุธศาสตรการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมีอยูอยางนอย 3 ดาน คือ
         ดานที่หนึ่ง  ไดแก  การปลดปลอยใหราคาสินคาและบริการตางๆ ใหลอยตัว  
การปรบันโยบายที่สํ าคัญ ไดแก การคอยๆปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลอยตัว  โดยที่มีแผนการ
ทีจ่ะใหอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูลอยตัวในชวงตนป 2535 ในชวงเวลาไลเลี่ยกันนี้ก็มีการปลดปลอยให
ราคาผลติภณัฑปโตรเลียมลอยตัว ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชยก็ปรับนโยบายการควบคุมราคา
โดยหนัมาเนนการกํ ากับมากกวาการควบคุม

         ดานที่สอง ไดแก การสงเสริมใหมีการแขงขันในการผลิตสินคาอตุสาหกรรมตางๆ  
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมคอยๆผอนคลายมาตรการการควบคุมและการกํ ากับที่มีผลตอการ 
ผูกขาดการผลิต ขณะเดียวกันก็คอยๆลดการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อให 
อุตสาหกรรมภายในประเทศเผชิญกับการแขงขันจากตางประเทศ การปรับเปลี่ยนนโยบาย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ นอกเหนือจากความประสงคของรัฐบาลไทยที่จะกระตุนให 
อุตสาหกรรมภายในประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแลว อีกสวนหนึ่งก็เปนผลจาก 
แรงกดดันของประเทศมหาอํ านาจที่ตองการใหสังคมเศรษฐกิจไทยเปดประตูการคาระหวาง
ประเทศใหกวางขวางกวาที่เปนมาอีกดวย ในเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังกาวพนจากฐานะ
ประเทศดอยพฒันาไปสูฐานะประเทศอุตสาหกรรมใหมตามมาตรฐานระหวางประเทศ ผลของการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวนี้  ทํ าใหการคาทั้งภายในและระหวาง
ประเทศมีการแขงขันมากขึ้น

         ดานที่สาม ไดแก การผอนคลายการปริวรรตเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหการ
เคลือ่นยายเงินทุนระหวางประเทศ (International Capital Mobility) มีลักษณะเสรีมากยิ่งขึ้น  
ขณะเดยีวกนั ธนาคารแหงประเทศไทยก็มีเปาประสงคที่จะพัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนศูนยกลางทาง
การเงินของภูมิภาคอาเซยีตะวันออกเฉียงใต
         การปรับยทุธศาสตรการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตนนี้ ไมเพียงแต
จะทํ าใหการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจพึ่งพิงการทํ างานของกลไกราคามากขึ้นเทานั้น หากทวา 
ยังทํ าใหความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลกกระชับแนนแฟนมากขึ้น 
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อีกดวย หนวยเศรษฐกิจภายในประเทศจํ าตองปรับตัวสนองตอบตอกลไกราคา และตองปรับตัวให
สามารถแขงขันกับตางประเทศไดดวย ป 2535 เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่จะทดสอบประสิทธิภาพ
ของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจไทย สังคมเศรษฐกิจไทย
จงึอยูในชวงของการปรับตัวตอสภาวะความไมแนนอนที่กํ าลังเกิดขึ้นนี้
         สภาวะความไม แน นอนภายในระบบเศรษฐกิจไทยมิไดเกิดจากการปรับ 
ยุทธศาสตรการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยมเทานั้น แตยังถูกทับถมทวี 
จากนโยบายการปฏิรูปภาษีอากรอีกดวย การปฏิรูปภาษีอากรที่สํ าคัญมิไดมีเฉพาะแตการลดอากร
ขาเขาหรือกํ าแพงภาษีเพื่อลดการปกปองคุ มกันอุตสาหกรรมภายในประเทศ ตลอดจนการ 
ปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีเงินได  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีเงินไดนิติบุคคล เพื่อใหเหมาะสมกับ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ และเพื่อใหเกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น 
การนํ าภาษีมูลคาเพิ่มเขามาแทนที่ภาษีการคาไดกอใหเกิดสภาวะความไมแนนอนและความ 
ต่ืนตระหนกอยางงชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนอีกดวย ป 2535 ในดานหนึ่งเปนชวงเวลาแหงการ
ทดสอบความสามารถในการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง ในอีก
ดานหนึ่งก็เปนชวงเวลาสํ าคัญที่หนวยเศรษฐกิจภายในประเทศตองปรับตัวตอภาษีมูลคาเพิ่มที่
ก ําลังเขามาแทนที่
         สังคมเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนที่กํ าลัง
ดํ ารงอยูในระบบทุนนิยมโลก และตองปรับตัวตอสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากการปรับ
เปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล แตสภาวะความไมแนนอนสองสวนนี้ยังถูกกระหนํ่ าซํ้ าดวย
สภาวะความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ
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  ระบบเศรษฐกิจไทยกับการพึ่งพิงสหรัฐอเมริกา2

            ความยืดเยื้อของสงครามตะวันออกกลางกํ าลังสร างปญหาไมเฉพาะแต 
ชะตากรรมทางการเมืองของประธานาธิบดียอรจ บุช เทานัน้ หากยังสรางผลกระทบตอชะตากรรม
ทางเศรษฐกิจของสังคมอเมริกันอีกดวย
           ระบบเศรษฐกิจอเมริกัน ซึ่งเจริญเติบโตติดตอกันมาเปนเวลา 8 ป กํ าลังเผชิญกับ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในไตรมาสสุดทายของปที่แลว (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2533)  
รายไดประชาชาตลิดลงจากไตรมาสกอนหนานั้นถึง 3.4 % นั่นหมายความวา อัตราการจํ าเริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจมีคาติดลบ ภาวะการตกตํ่ าของรายไดประชาชาติจะยังคงปรากฏตอไปใน 
ไตรมาสแรกของปนี้ (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2534) โดยคาดวา อัตราการจํ าเริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจจะมีคา - 1.3 %
           นายบุชเพิง่ด ํารงต ําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันครบ 2 ป เมื่อวันที่ 20 มกราคม  
ที่ผานมานี้ ในการประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจของสังคมอเมริกัน ผูนํ าอเมริกันแสดงความ
กังวลมินอยตอปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กํ าลังเกิดขึ้น แมวาการจุดพลุสงครามตะวันออก
กลางจะทํ าใหประธานาธิบดีบุชไดรับคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มข้ึนในตอนตน แตความยืดเยื้อ
ของสงครามก ําลงัท ําใหคะแนนนิยมดังกลาวนี้เลือนหายไป นอกจากนี้ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
หากปลอยใหยืดเยื้อตอไป ยอมมีผลกระทบอยางสํ าคัญตอโอกาสที่จะกลับมาดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งป 2535
           แตเดมินั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisers) ของ
ประธานาธิบดีบุชคาดการณวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟนตัวจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองของปนี้ แตความยืดเยื้อของสงครามตะวันออกกลางทํ าใหนายไมเคิล  
บอสกิน (Michael Boskin) ประธานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจไมกลายืนยันคํ าพยากรณดังกลาวนี้  
องคการ OECD ทํ านายวา อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตลอดป 2534 
จะมเีพียง 0.9%

                                                          
2 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน วันศุกรที่ 1  
 กุมภาพันธ 2534
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            ในการประชุมรัฐมนตรีการคลังของประเทศมหาอํ านาจ 7 ประเทศ (G-7) ณ นคร 
นิวยอรค เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผานมานี้ ที่ประชุมแสดงความเชื่อมั่นวา ระบบทุนนิยมโลก 
จะฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไดในตอนปลายป แตก็มีขอนาสังเกตวา ในบรรดา
ประเทศมหาอํ านาจ 7 ประเทศนี้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และคานาดา กํ าลังเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง ในขณะที่ฝร่ังเศสและอติาลีอาจเติบโตไดในอัตรา 2% โดยที่มี
เพยีงญี่ปุนและเยอรมนเีทานัน้ที่สามารถขยายตัวไดมากกวา 3%
           การขาดดุลการคลัง ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของระบบเศรษฐกิจอเมริกันมาแตคร้ัง  
สงครามเวยีดนาม และกลายเปนปญหารายแรงในชวง 10 ปหลังนี้ จะทวีความรายแรงเปนทวี
ตรีคูณ ภาระรายจายในสงครามตะวันออกกลางทํ าใหความพยายามในการลดสวนขาดดุลทางการ
คลังลมเหลวโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกัน แรงกดดันของภาวะเงินเฟอทวีความรุนแรงมากขึ้น  
อัตราเงนิเฟอในป 2533 ตกประมาณ 6.1% นับเปนอัตราสูงสุดหลังจากป 2524 เปนตนมา ทั้งนี้
สวนสํ าคัญเปนผลจากการขึ้นราคานํ้ ามันดิบหลังจากที่อิรักบุกคูเวตเมื่อตนเดือนสิงหาคม 2533 
ปญหาทีต่ามตดิมากับภาวะเงินเฟอ ก็คือ การวางงาน ซึ่งมีอัตราสูงขึ้น
            ในอีกดานหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจอเมริกันตองประสบกับปญหาการขาดดุลการคา
ระหวาง ประเทศอยางรุนแรง ในป 2532 สวนขาดดุลการคามีถึง 109.4 พันลานเหรียญอเมริกัน  
รัฐบาลอเมรกิันตั้งเปาหมายไววา จะพยายามลดการขาดดุลการคาในป 2533 ใหอยูในระดับต่ํ า
กวา 100 พนัลานเหรียญอเมริกัน แตจากขอมูลการคาระหวางประเทศในชวง 11 เดือนแรกของป 
2533 ซึง่เพิง่เผยแพรเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผานมา ปรากฏวา สวนขาดดุลการคาสูงถึง 103.58 
พนัลานเหรียญอเมริกัน
           สถานภาพทางเศรษฐกิจอันงอนแงนของสหรัฐอเมริกาเปนประด็นอันนาวิตก
อยางยิง่ส ําหรบัสังคมเศรษฐกิจไทย เพราะในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ ระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนา
ไปในทางทีพ่ึ่งพิงระบบเศรษฐกิจอเมริกันมากยิ่งขึ้น
           แมวาไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมีความสัมพันธอันดีมาตั้งแตยุคตนรัตนโกสินทร  
แตความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศเพิ่งจะมาขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคหลังสงครามโลก  
คร้ังที ่ 2 ตลอดทศวรรษ 2490 สหรัฐอเมริกากลายมาเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญที่สุดของไทย  
สินคาออกทีไ่ทยสงไปยังตลาดอเมริกันมีมากกวา 20% ของมูลคาสินคาออกรวม ตอเมื่อประชาคม
เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุนเติบใหญเปนศูนยอํ านาจใหมของระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 2500 
ความสํ าคัญของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เปนตลาดสินคาออกของไทยไดลดลงไป ญ่ีปุนกลาย 
มาเปนลูกคาที่มีความสํ าคัญอันดับหนึ่ง โดยที่สหรัฐอเมริกาตกไปอยูอันดับที่สอง คร้ันเมื่อ 
มันสํ าปะหลังกลายเปนสินคาออกที่ทํ าเงินแกระบบเศรษฐกิจไทย เนเธอรแลนดก็แยงชิงตํ าแหนง 
ทีส่องไปเมื่อกลางทศวรรษ 2510
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           ตลอดชวงเวลาระหวางป 2504-2523 สหรัฐอเมริกาสามารถดูดซับสินคาออก 
ของไทยไดประมาณ 10-12% ของมูลคาสินคาออกทั้งหมดของไทย แตแลวสถานภาพหลังป 2523 
ก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ ระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มพัฒนาไปในทางพึ่งพิงตลาดอเมริกันมาก 
ยิง่ขึน้ ในระหวางป 2503-2505 สินคาออกที่ไทยสงไปขายสหรัฐอเมริกามีเพียง 10.24% ของ 
สินคาออกทั้งหมด เพิ่มข้ึนเปน 20.0% ในป 2531 และ 22.4% ในป 25331

           การที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงตลาดอเมริกันในระดับสูงเชนนี้ เกิดจากการ
ดํ าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ในระหวางป 2523-2528  
เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาความเปนจริง (overvaluation) ทั้งๆที่สหรัฐอเมริกามีปญหาการ
ขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งตามธรรมชาติควรจะทํ าใหเงินดอลลารอเมริกันมีคา 
ออนตัวลง แตเงินดอลลารอเมริกันกลับมีคาแข็งตัวอยูไดก็เพราะประธานาธิบดีเรแกนขึ้นอัตรา 
ดอกเบีย้เพื่อดึงดูดเงินตราตางประเทศเขาประเทศ การใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพื่อตกแตงฐานะ
ของดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศเชนนี้ กอใหเกิดสงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐอเมริกา 
กับยุโรปตะวนัตกในป 2522-2523 อยางรุนแรง เพราะเงินทุนโดยธรรมชาติยอมหล่ังไหลจากแหลง
ทีใ่หดอกเบี้ยตํ่ าไปสูแหลงที่ใหดอกเบี้ยสูง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาสูงกวายุโรปตะวันตก 
เงนิทนุยอมเคลื่อนยายจากยุโรปตะวันตกไปสูสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวนัตกจึงตองขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เพื่อแยงชิงเงินทุนคืน สงครามดอกเบี้ยครั้งนั้นไมเพียงแตจะทํ าใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
ระหวางประเทศสงูถงึ 19% เทานั้น หากยังทํ าใหเกิดภาวะเงินตึงในระบบทุนนิยมโลก และเปน
สาเหตสุวนหนึง่ทีซ่ํ ้าเติมวิกฤตการณหนี้ตางประเทศของโลกที่สามใหรุนแรงยิ่งขึ้นอีกดวย
           ตลอดเวลาที่เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาความเปนจริง ดวยนโยบายอัตรา 
ดอกเบี้ยของรัฐบาลเรแกน ธนาคารแหงประเทศไทยไดผูกคาเงินบาทติดไวกับเงินดอลลารอเมริกัน
อยางเหนยีวแนน ผลที่ตามมาก็คือ เงินบาทพลอยมีคาสูงเกินกวาความเปนจริงไปดวย ราคาสินคา
ออกของไทยจงึแพงขึ้น เมื่อคิดเปนเงินตราสกุลหลักอื่นๆที่มิใชเงินดอลลารอเมริกัน (ไมวาจะเปน
เงินเยน เงินดอยชมารก เงินปอนดสเตอรลิง หรือเงินฟรังกฝร่ังเศส) ฐานะการแขงขันของสินคาออก
ไทยในตลาดนอกสหรัฐอเมริกาเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานะการแขงขัน
ในตลาดนอกสหรัฐอเมริกาดอยกวาตลาดในสหรัฐอเมริกาอยางสํ าคัญ ดังนั้น กระแสของสินคา
ออกไทยจึงหันเหไปสูตลาดอเมริกันมากขึ้น
            การลดคาเงินบาทในป 2524 ไมชวยใหฐานะการแขงขันของสินคาออกไทย 
ในตลาด นอกสหรัฐอเมริกากระเตื้องขึ้น เนื่องจากเงินบาทยังคงมีคาสูงเกินกวาความเปนจริง 

                                                          
1 สหรัฐอเมริกายังคงเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญที่สุดของไทยในป 2534-2535 มูลคาสินคาออกที่ไทยสงเขาไป
ในตลาดอเมริกันคิดเปนรอยละ 21.3  และ 22.4 ของมูลคาสินคาออกรวมกันตามลํ าดับ
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เพราะการลดคาของเงินครั้งนั้นตํ่ าเกินไป กองทุนการเงินระหวางประเทศเพียรพยายามที่จะ 
ผลักดนัใหรัฐบาลไทยลดคาเงินบาทอีกครั้งหนึ่ง โดยผานนายไพจิตร เอื้อทวีกลู ผูแทนรัฐบาลไทย
ประจํ ากองทุนการเงินระหวางประเทศ และนายวีรพงษ รามางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ในขณะนัน้ ในทีสุ่ด จึงมีการลดคาเงินบาทครั้งสํ าคัญในเดือนพฤศจิกายน 2527 การลดคาเงิน
บาทครั้งนี้ทํ าใหเงินบาทมีคาใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น ซึ่งมีผลอยางสํ าคัญตอการขยายตัว
อยางรวดเรว็ของภาคการสงออกในเวลาตอมา นับต้ังแตนั้นเปนตนมา เงินบาทมิไดมีคาผูกติดกับ
เงินอเมริกันอยางเหนียวแนนดังปางกอน ประเทศมหาอํ านาจเริ่มตระหนักวา การที่เงินดอลลาร
อเมริกนัมคีาสงูเกนิกวาความเปนจริง ไมเพียงแตจะสรางปญหาแกระบบเศรษฐกิจอเมริกันเทานั้น 
หากยงัสรางปญหาแกระบบทุนนิยมโลกโดยสวนรวมดวย เพราะทํ าใหการฟนตัวจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจเปนไปอยางเชื่องชา ในการประชุมกลุมประเทศมหาอํ านาจ G-5 (สหรัฐอเมริกา 
เยอรมนตีะวันตก สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และญี่ปุน) ณ โรงแรมพลาซา (Plaza Hotel) นคร 
นิวยอรก ในเดอืนกนัยายน 2528 ที่ประชุมตกลงที่จะอัดฉีดเงินดอลลารอเมริกันเขาสูตลาดการเงิน
ระหวางประเทศ เพื่อใหเงินดอลลารอเมริกันมีคาออนตัวลง หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อใหเงินตราสกุลหลัก
อ่ืน ๆ มคีาแข็งตัวขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินมารกและเงินเยน
           เมือ่เงนิบาทมคีาออนตัวหลังเดือนพฤศจิกายน 2527  และเงินดอลลารอเมริกัน
คลายความแขง็ตวัภายหลังขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) ในเดือนกันยายน 2528 ก็เปนเวลา
ยาวนานพอที่พอคาสงออกของไทยไดพัฒนาทักษะและความจัดเจนในการทะลวงตลาดอเมริกัน 
ในป 2528 สินคาออกของไทยที่สงไปสหรัฐอเมริกาขึ้นมาอยูในระดับ 19.66% ของสินคาออกรวม 
แตการพึง่พงิตลาดอเมริกันยังคงเพิ่มความเขมขนตอไป จนอยูในระดับ 22.4% ในป 2533
           การทีร่ะบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงตลาดอเมริกันในระดับสูงเชนนี้ เมื่อเกิดความ 
ผันผวนทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ความแปรปรวนดังกลาวนี้จะสามารถสงผานเขาสูประเทศ
ไทยไดโดยงาย หรือเมื่อรัฐบาลอเมริกันปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนดังกลาวนี้ 
จะสรางผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยไดงายขึ้นเชนกัน
           ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งกํ าลังเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันขณะนี้ จึงมิใชปญหา
ของรัฐบาลอเมรกินัเทานั้น หากยังเปนเรื่องนาวิตกกังวลสํ าหรับประชาชนชาวไทยอีกดวย เพราะ
นั่นหมายความวา สังคมอเมริกันจะมีอํ านาจซื้อในการดูดซับสินคาออกของไทยไดนอยลง  
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีตอการสงออกของไทยจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากสงคราม
ในตะวันออกกลางยืดเยื้อยาวนานออกไป และหากการเจรจาในรอบอุรุกวัยลมเหลวลงโดยสิ้นเชิง 
ทั้งนี้มิพักตองกลาวถึงปอมปราการที่สรางขึ้นเพื่อกีดกันการนํ าเขาของยุโรปตลาดเดียว (Single 
Europe) ในป 2535
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มหาอํ านาจนอยในแหลมทอง*

          คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 มีมติอนุมัติเงินกูจํ านวน 
150 ลานบาทแกเวยีดนามเพือ่ใชจายซื้อสินคาจากประเทศไทย เงินกูดังกลาวนี้มีกํ าหนดการชํ าระ
คืน 10 ป ระยะปลอดหนี้ (grace period) 5 ป อัตราดอกเบี้ย 3% รัฐบาลจะเริ่มใหเงินกูแก 
เวยีดนามในปงบประมาณ 2535 นี้ โดยจัดสรรผานธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (Bangkok Post , 
January 15,1991)

         รายงานขาวมิไดใหรายละเอียดวา รัฐบาลเวียดนามสามารถใชเงินกูจํ านวนนี้ได 
โดยเสรีเพียงใด ขอผูกพันของเงินกู (loan tying) ตามที่ปรากฏในรายงานขาวก็คือ รัฐบาล 
เวยีดนามจกัตองซื้อสินคาจากประเทศไทย จะซื้อจากประเทศอื่นหาไดไม แมวาสินคาของประเทศ
อ่ืนจะมรีาคาถกูกวา และ/หรือคุณภาพดีกวาก็ตาม กอนหนานี้หนังสือพิมพ The Nation (January 
11,1991) รายงานขาวทํ านองวา รัฐบาลเวยีดนามจกัตองซื้อสินคาผานองคการคลังสินคา แตก็ 
ไมมรีายงานขาววา มีการบังคับใหขนสงสินคาโดย ร.ส.พ. บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํ ากัด หรือ
บริษทัการบินไทย จํ ากัดหรือไม

         เงินกูจํ านวน 150 ลานบาทที่รัฐบาลไทยใหแกรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งมีลักษณะ 
เปนสินเชื่อของผูขาย (supplier's credit) ในครั้งนี้ นับเปนของขวัญที่รัฐบาลไทยใหแกรัฐบาล 
เวยีดนามในโอกาสที่นายอานันท ปนยารชุนเยือนเวยีดนาม กอนหนานี้รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนนัทน ไดเคยอนุมัติเงินกูลักษณะเดียวกันนี้จํ านวน 100 ลานบาทแกเวยีดนามในป 2521  
แตเมื่อเวยีดนามใชกํ าลังทหารยึดครองกัมพูชาในป 2522 และละเมิดอธิปไตยของไทยดวยการสง
ทหารบุกรุกเขามาปราบปรามเขมรแดงในดินแดนไทย จนเกิดยุทธการบานโนนหมากมุนในเดือน
มถินุายน 2523 รัฐบาลไทยก็ระงับการใหเงินกูจํ านวนดังกลาวนี้เสีย

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 24 มกราคม 2535
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         รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ เชือ่มั่นวา สังคมเศรษฐกิจไทยมั่นคงและมั่งคั่ง 
พอทีจ่ะใหความชวยเหลือแกเวยีดนาม ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ไมเพียงแตจะเปน
มรรควิธีในการเจริญสัมพันธไมตรีเทานั้น หากทวายังชวยเพิ่มพูนความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศทั้งสองอีกดวย เวียดนามกํ าลังอยูในชวงแหงการปรับยุทธศาสตรทางการเมือง
ระหวางประเทศ การลมสลายของสหภาพโซเวียตทํ าใหเวียดนามตองสูญเสียแหลงความ 
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญ ความลาหลังทางเศรษฐกิจทํ าใหเวียดนามตองปรับเปลี่ยน
นโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางการใชกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 
แตความลาหลังทางเศรษฐกิจจะไมบรรเทาเบาบางลง หากเวียดนามยังคงตองใชจายดานการ
ทหารจ ํานวนมาก ดวยเหตุนี้เอง เวยีดนามจงึตองปรับนโยบายตางประเทศ โดยหันเหจากแนวทาง 
"เหยีย่ว" ไปสูแนวทาง "พิราบ" ดวยการฟนสมัพนัธไมตรีทั้งกับไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตองถอนตัวจากกัมพูชาดวย ความพยายามในการลดความขัดแยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน ดํ าเนินควบคูกับการฟ นฟูความสัมพันธกับประเทศมหาอํ านาจทุนนิยม  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน การคืนดีกับสหรัฐอเมริกานับเปนปมเงื่อนสํ าคัญที่จะ
เกื้อกูลใหเวียดนามฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศได หากเวียดนามไมสามารถคืนดีกับสหรัฐ
อเมริกาได เวยีดนามก็จะมิไดเงินชวยเหลือจากบรรดาประเทศมหาอํ านาจทุนนิยมที่เกรงอกเกรงใจ
สหรัฐฯ อีกทัง้จะไมสามารถขอเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ เนื่องจาก
ไมสามารถสมคัรเปนภาคีสมาชิกขององคกรทั้งสองที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาลนี้ได การขาดแคลนเงิน
ทุนทํ าใหเวียดนามไมสามารถจัดระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(infrastructure) อันจํ าเปนสํ าหรับการรองรับการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
จํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามอีกทอดหนึ่ง เงินกูที่เวียดนามไดรับจากไทยในครั้งนี้ 
จงึเปนประโยชน เมื่อคํ านึงถึง ขอเท็จจริงที่วา เวยีดนามมปีญหาการขาดแคลนเงินตราตางประเทศ
ในปจจุบัน

          กอนที่รัฐบาลไทยจะจัดสรรเงินใหกูแกเวียดนามในครั้งนี้ รัฐบาลไทยไดใหความ 
ชวยเหลอืแกประเทศเพื่อนบานในอินโดจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งลาวและกัมพูชาอยูแลว ในป 2535 
นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดวางแผนที่จะใหความชวยเหลือทางดานการเกษตรแกประเทศ 
เพื่อนบานในอินโดจีนและพมา ความชวยเหลือที่ใหแกประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนเนนหนัก 
ทางดานการฝกอบรมบุคลากร ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดที่จะจัดตั้งวิสาหกิจรวมทุน (joint 
venture) ในอุตสาหกรรมการเกษตร ในกรณีของพมา ความชวยเหลือจะเนนไปในดานการ 
ปรับปรุงประสทิธิภาพการเพาะปลูกพืชผลบางชนิด และการปรับปรุงการผลิตทางดานการปศุสัตว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวปกและโคนม
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          ผมติดตามขาวรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานดวยความรูสึก 
ปล้ืมปติจนนํ้ าตารวง บัดนี้ สยามประเทศกํ าลังดํ าเนินอยูบนเสนทางการเปนมหาอํ านาจนอย 
ในแหลมทอง ในประวัติศาสตรอาเซยีตะวนัออกเฉียงใต แมไทยจะเคยยึดครองลาว กัมพูชา และ
ดินแดนบางสวนของเวยีดนามเปนประเทศราช แตไทยไมเคยยึดครองพมาได ตรงกันขามกลับตอง
เสยีกรงุศรีอยุธยาถึงสองครั้งสองครา บัดนี้ทั้งลาว กัมพูชา เวยีดนาม และพมา ตางสยบตอความ
ยิง่ใหญทางเศรษฐกิจของไทย และยอมรับความชวยเหลือจากประเทศไทย ไมมียุคสมัยใดที่ไทย
ปรากฏโฉมเปนมหาอํ านาจในแหลมทองอยางชัดเจนเทายุคนี้ แตผมก็อดคลางแคลงใจมิไดวา 
ความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของไทยในแหลมทองไดมาดวยตนทุนมากนอยเพียงใด และใครเปนผู
รับภาระตนทุนดังกลาวนี้

         ในอดีตที่เปนมา ชนชั้นปกครองไทยไมเคยคิดที่จะคบกับประเทศเพื่อนบาน 
อยางเสมอภาค รัฐบาลไทยชุดแลวชุดเลาไดยอมตนเปนเบี้ยหมากรุกของประเทศมหาอํ านาจ 
ในการยํ่ ายีบีฑาเพื่อนบานในอินโดจีน เรายอมใหสหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย
เพื่อทํ าสงครามอินโดจีน ตลอดยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และเราเลือกที่จะสนับสนุน 
ฝายเขมรแดงตลอดยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทน และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ทั้งหมดนี้เพื่อหวังประโยชนในดานความชวยเหลือทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหารจากประเทศ
มหาอํ านาจ โดยที่ผูนํ าฝายทหารและนายทุนอุตสาหกรรมเพียงกระหยิบมือเดียวที่ไดประโยชน 
โดยตรงจากความชวยเหลือดังกลาวนี้ เราเลือกที่จะคบประเทศมหาอํ านาจเพื่อขมเหงเพื่อนบาน 
ก็เพราะเราไดประโยชนจากประเทศมหาอํ านาจ ผลพวงของการที่เรามิไดคบประเทศเพื่อนบาน
อยางเสมอภาคนีเ้อง ไมเพียงแตจะทํ าใหเราดูถูกเหยียดหยามเพื่อนบานเทานั้น หากทวายังทํ าให
เราละเลยไมศึกษาและเขาใจเพื่อนบานของเราอีกดวย

          เมือ่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ ปรับนโยบายเกี่ยวกับอินโดจีน โดยมุงที่จะ  
"แปรสนามรบใหเปนสนามการคา" นั้น การปรับนโยบายดังกลาวอยูบนพื้นฐานของความตองการ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
เปนสํ าคัญ ความชวยเหลือที่ไทยใหแกประเทศเพื่อนบานมิไดเกิดจากเหตุผลทางดานมนุษยธรรม 
หากแตเกดิจากเหตผุลทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดวา เงินกูที่รัฐบาลไทยใหแกเวียดนามในครั้งนี้เปน
เงนิกูที่มีขอผูกพันวา เวยีดนามจะตองน ําเงินกูกลับมาซื้อสินคาไทย ซึ่งทํ าใหประโยชนที่เวียดนาม
ไดรับจากเงินกูมีนอยกวาที่ควรจะเปนประเทศโลกที่สามเคยเรียกรองซํ้ าแลวซํ้ าเลามิใหประเทศ
มหาอํ านาจกํ าหนดเงื่อนไขขอผูกพันการใหเงินกู แตก็ไมเปนผล รัฐบาลไทยไดเจริญรอยตาม
ประเทศมหาอํ านาจในเรื่องนี้ทุกยางกาว
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          แมวาประเทศเพื่อนบานจะไดประโยชนจากความชวยเหลือของรัฐบาลไทย 
อยูบาง แตฝายไทยก็เล็งการณไกลที่จะหาประโยชนจากนโยบายการใหความชวยเหลือประเทศ
เพือ่นบานอยูดวย กลุมผลประโยชนในประเทศไทยที่จะไดรับประโยชนจากนโยบายดังกลาวนี้โดย
ตรงมีอยูเพียง 3 กลุมคือ
          กลุมที่หนึ่ง ไดแก กลุมพอคาสงออกและกลุมนายทุนอตุสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การสงออก การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปนอินโดจีนหรือพมา ยอมทํ า
ใหตลาด   สินคาออกของไทยขยายกวางขึ้น ซึ่งประจวบเหมาะกับเวลาที่ประเทศมหาอํ านาจกํ าลัง
ทวคีวามเขมขนในการกีดกันการคาระหวางประเทศ

         กลุมที่สอง ไดแก กลุมธุรกิจขนาดใหญที่เปนบรรษัทระหวางประเทศ (Third 
World  Multinationals) ซึ่งแสวงหาชองโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ แนวนโยบาย 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกํ าหนดที่จะใหความชวยเหลือแกพมาและอินโดจีน ดูเหมือนจะ 
สอดคลองกับผลประโยชนของกลุมเจริญโภคภัณฑและกลุมธุรกิจการเกษตรอื่นๆเปนอยางดี 
เพราะมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งนายทุนไทยเองก็หวังที่จะเขาไปกอบโกย 
หาประโยชนจากทรัพยากรปาไมและทรัพยากรประมงดวย

         กลุมที่สาม ไดแก กรมวิเทศสหการ สํ านักนายกรัฐมนตรี การที่สังคมเศรษฐกิจ
ไทย กํ าลังกาวพนจากกลุมประเทศดอยพัฒนาไปเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ทํ าใหความ 
ชวยเหลือที่ไทยเคยไดรับจากประเทศมหาอํ านาจและองคการระหวางประเทศลดนอยถอยลง 
ตามลํ าดับ และจะหมดไปในที่สุด หากการณเปนเชนนั้น กรมวิเทศสหการก็จะหมดสิ้นภารกิจ 
ทางประวติัศาสตร และอาจตองยุบหนวยงาน หรือมิฉะนั้นก็ตองปรับบทบาทหนาที่ การที่รัฐบาล
ไทยเริ่มจัดสรรเงินชวยเหลือใหแกประเทศเพื่อนบานและประเทศยากจนอื่นๆ ทํ าใหกรมวิเทศ 
สหการปรับเปลี่ยนจากองคกรที่บริหารการรับเงินชวยเหลือมาเปนองคกรที่บริหารการใหความ 
ชวยเหลือ

          ในปงบประมาณ 2534 งบประมาณเงินชวยเหลือที่รัฐบาลไทยใหแกตางประเทศ 
มเีพยีง 37,457,400 บาท คิดเปนรอยละ 15.9 ของประมาณทั้งหมดของกรมวิเทศสหการ รัฐบาล
นายอานันท ปนยารชุน ไดเพิ่มวงเงินชวยเหลือตางประเทศในปงบประมาณ 2535 เปน 
219,620,300 บาท คิดเปนรอยละ 51.1 ของงบประมาณทั้งหมดของกรมวิเทศสหการ1

                                                          
1 ตอมาภายหลัง ทางราชการไดปรับลดวงเงินชวยเหลือตางประเทศในปงบประมาณ 2535 เหลือเพียง 
44,620,300 บาท คิดเปนรอยละ 17.5 ของงบประมาณทั้งหมดของกรมวิเทศสหการ ในปงบประมาณ 2536  
เงินชวยเหลือตางประเทศมีวงเงิน 204,258,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.8 ของงบประมาณทั้งหมดของกรม
วิเทศสหการ
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          ผมรับทราบขาวรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานดวยความรูสึก
ปล้ืมปติจนนํ้ าตารวง เพราะดวยนโยบายดังกลาวนี้ เพื่อนของผมหลายตอหลายคนที่กรมวิเทศ 
สหการจะยังคงมีงานทํ าตอไป ผมดีใจจนนํ้ าตารวงเมื่อคิดถึงวา ประชาชนในลาว กัมพูชา  
เวยีดนาม และพมา คงไดประโยชนจากเงินชวยเหลือของรัฐบาลไทยไมมากก็นอย แตนํ้ าตาของผม
ยิ่งรวงมากขึ้น เมื่อผมเดินผานถนน 16 สิงหาคมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในบางคํ่ าคืน  
ตัดผานทาชางวังหนา เพื่อสงตนฉบับใหหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ทีถ่นนโรงไหม ผมเห็นผูคน
เปนจํ านวนมากนอนเรียงรายริมถนนและใตสะพานพระปนเกลา ราษฎรไทยเหลานี้มีความอดทน
ตอความยากจนอยางดีเยี่ยม โดยที่มิไดปริปากขอความชวยเหลือจากรัฐบาลไทยแมแตนอย  
ผมไดแตภาวนาวา เงินกูที่รัฐบาลไทยใหแกเวียดนามในปนี้จะชวยฟนฟูเศรษฐกิจเวียดนามจนมี
ฐานะมั่นคง บางทีแลวรัฐบาลเวียดนามในอนาคตอาจใจดีใหความชวยเหลือแกราษฎรไทย 
ผูยากจน ซึ่งตองอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน เพื่อเปนการตอบแทนที่คร้ังหนึ่งรัฐบาลไทยเคยให
ความชวยเหลือเวียดนาม

         นโยบายการใหความชวยเหลือตางประเทศทํ าใหราษฎรไทยสูญเสียโอกาสที่จะได
รับความชวยเหลือจากรัฐบาลไทย ในขณะที่กลุมพอคานายทุนเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจาก
นโยบายดังกลาวนี้
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บรรษัทระหวางประเทศ :
เสนทางการพัฒนาของกลุมทุนไทย*

                       นายทนุไทยกํ าลังหาวหาญสุดขีด !

           ผมไดบทสรุปขางตนนี้จากการติดตามขาวสารเศรษฐกิจในชวง 4-5 ปนี้ กลุมทุน
ของไทยกํ าลังกระจายการลงทุนไปสู ตางประเทศ ความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางระบบ
เศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลก ทํ าใหสังคมเศรษฐกิจไทยปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตร 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ยังผลใหทัศนภาพของนายทุนไทยแปรเปลี่ยนไป 
อย างสํ  าคัญ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทํ  าให โลกแปรสภาพเป นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
(globalization) ทํ าใหนายทุนไทยเปลี่ยนแปลงเศรษฐทัศนไปในทางที่มองโลกทั้งมวลเปนตลาด
การลงทนุ มไิดจํ ากัดเฉพาะการลงทุนในราชอาณาจักรไทยเทานั้น
           ในขณะนี ้บริษัทยักษใหญของไทยหลายตอหลายบริษัทไดเขาไปลงทุนในประเทศ
ตางๆและอีกหลายบริษัท แมจะยังไมมีอาณาจักรการลงทุนในตางประเทศ แตก็กํ าลังเดินอยูบน 
เสนทางเดียวกัน
           *ในบรรดาบริษัทยักษใหญดวยกัน กลุมเจริญโภคภัณฑดูเหมือนจะมีพฤติกรรม 
อันหาวหาญกวาบริษัทอื่นใด แหลงขอมูลที่เชื่อถือไดกลาววา กลุมเจริญโภคภัณฑไดเขาไป
ประกอบธุรกิจในประเทศตางๆ รวม 12 ประเทศ บริษัท CP Pokphand Co. ซึง่เปนฐานเศรษฐกิจ
ของกลุมเจริญโภคภัณฑในฮองกงไดเขาตลาดหลักทรัพยลอนดอนในเดือนพฤศจิกายน 2533  
และกํ าลังจะจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยนิวยอรคในไมชานี้ นอกจากไทยและฮองกงแลว  
ผลประโยชนที่สํ าคัญของกลุมเจริญโภคภัณฑอยูในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ 
เตอรก ี เฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุมเจริญโภคภัณฑไมเพียงแตจะไดลงทุนสรางโรงงาน
ฆาสตัวปก ซึง่คาดวาจะมีสวนแบงตลาดถึง 80% ในนครปกกิ่งเทานั้น หากยังไดผลิตรถจักรยาน
ยนตและรายการโทรทัศนอีกดวย

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่
 26 กรกฎาคม  2534
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           *กลุมสหยูเนีย่นเขาไปจัดตั้ง Saha-Union International (Georgia), Inc. ในเมือง 
Tallapoosa มลรัฐยอรเจยี สหรัฐอเมริกา เมื่อตนป 2533 และซื้อโรงงานปนดายมูลคา 10 ลาน
เหรยีญอเมริกัน กอนหนานี้ กลุมสหยูเนีย่นมสํี านักงานการคาที่นครนวิยอรคและซานฟรานซิสโก
           *เครือซีเมนตไทย เขาไปรวมลงทุนกับบริษัทอิตาลี่ในการตั้งโรงงานกระเบื้องใน 
มลรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา
           *บริษทัยูนิคอรด ซื้อหุนทั้งหมดของ Uni Group ในป 2533 ซึ่งยังผลใหไดเขาไป 
ครอบครอง Bumble Bee Seafoods Co. แหงแคลฟิอรเนีย และ Unifisch GmbH ซึ่ง Uni Group  
ลงทุนรวมกับเยอรมนี
           นิตยสาร The Economist  รายงานวา บัดนี้ นายทุนไทยเขาไปลงทุนในสหรัฐ
อเมริกามากกวาทีน่ายทุนอเมริกันเขามาลงทุนในประเทศไทยเสียแลว ในป 2532 บริษัทอเมริกัน
เขามาลงทนุในประเทศไทยเพียง 14 โครงการ มูลคาการลงทุน 68 ลานเหรียญอเมริกัน (หรือ
ประมาณ 1,700 ลานบาท) ในป 2533 (เฉพาะชวง 10 เดือนแรก) มีโครงการลงทุนอเมริกัน 19 
โครงการ มลูคาการลงทุน 92 ลานเหรียญอเมริกัน (ประมาณ 2,300 ลานบาท) เงินสดจํ านวน 285 
ลานเหรยีญอเมริกันที่บริษัทยูนิคอรดจายไปเพื่อซื้อบริษัทบัมเบิลบีในป 2533 นั้นมีมูลคามากกวา
การลงทนุของชาวอเมริกันในประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวนี้ (The Economist, December 22, 
1990)
           นายจีน เคลลี ่(Jean Kelly) เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยอเมริกัน ซึ่งมีหนาที่ศึกษา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสหรัฐอเมริกากับไทยยืนยันวา หากพิจารณาเฉพาะกระแส 
การเคลื่อนยายเงินทุนเปนรายปโดยไมคํ านึงยอดสะสมที่มีมาตออดีต ขณะนี้การลงทุนของไทย 
ในสหรัฐอเมริกามีมากกวาการลงทุนของชาวอเมริกันในประเทศไทย ขอมูลของกระทรวงพาณิชย    
อเมริกนับงบอกวา ในป 2532 นายทุนไทยลงทุนในสหรัฐอเมริกาประมาณ 71 ลานเหรียญอเมริกัน 
กระนัน้กต็าม จ ํานวนโครงการการลงทุนยังคงอยูในระดับปละ 4-5 โครงการ และมูลคาการลงทุน
ยงัคงอยูในระดับต่ํ า (The Nation, January 31, 1991)
           นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา ธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว 
ทัง้นีเ้ปนผลจากนโยบายการสงเสริมการลงทุน ซึ่งใหความสํ าคัญแกธุรกิจขนาดใหญมากกวาธุรกิจ
ขนาดเลก็ บัดนี ้ บริษัทยักษใหญของไทยกํ าลังเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม 
หรือที่ เ รียกกันในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ระหวางประเทศว า TWMs (Third World 
Multinationals)
           บรรษัทระหวางประเทศหรือ MNCs (Multinational Corporations) ถอืกํ าเนิดขึ้น
ในประเทศทีพ่ฒันาแลว ซึ่งในปจจุบันเปนกลุมประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ ลักษณะสํ าคัญ
ของ MNCs ก็คือ การเปนบริษัทยักษใหญที่มีอํ านาจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดในอุตสาหกรรมที่
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ประกอบการ มีสาขาหรือบริษัทในเครือในตางประเทศจํ านวนมากและมีเครือขายทั่วโลก บรรษัท
ยักษใหญเหลานี้จะใชคุณภาพของสินคา ลักษณะอันหลากหลายของสินคา (product 
differentiation) และเครื่องหมายการคาหรือยี่หอเปนเครื่องมือสํ าคัญในการบุกเบิกตลาดและ
ขยายฐานการผลิต MNCs นิยมจัดตั้งสาขาของตนเองขึ้นในตางประเทศมากกวาการประกอบ
ธรุกจิรวมทุน (joint venture) กับนายทุนทองถิ่น
           แตบรรษัทระหวางประเทศมิไดมีเฉพาะแตในโลกที่หนึ่งเทานั้น โลกที่สาม 
กม็บีรรษัทระหวางประเทศดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้มีมาตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว 
แต TWMs มลัีกษณะแตกตางจาก MNCs อยางมาก เมื่อญ่ีปุนเริ่มมีบรรษัทระหวางประเทศ 
ในทศวรรษ 2500 นั้น นายทุนและนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันตางพากันเยยหยัน และพากันดูถูก
บริษัทยักษใหญของญี่ปุนเหลานี้วาเปนธุรกิจกระจอก ลักษณะและพฤติกรรมของบริษัทญี่ปุน
อยางเชนกลุ มบริษัทมิตซูบิชิ และกลุ มบริษัทมิตซุยแตกตางจากบริษัทยักษใหญอเมริกัน 
ในทศวรรษ 2500 เกือบโดยสิ้นเชิง แตเพียง 30 ปใหหลัง บรรดาบริษัทยักษใหญของญี่ปุนเหลานี้
พากันเขาไปกวานซื้อธุรกิจอเมริกันเปนวาเลน แมแตธุรกิจที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและ 
สวนสาธารณะก็ยังตกอยูในกํ ามือของนายทุนญี่ปุน จนประชาชนชาวอเมริกันจํ านวนไมนอย 
หวาดผวาวา  ระบบเศรษฐกิจอเมริกันกํ าลังถูกครอบงํ าดวยทุนญี่ปุน
           บรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม หรือ TWMs มีขนาดเล็กกวา MNCs  
จากโลกทีห่นึง่มาก โดยมักจะจํ ากัดการลงทุนเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน มิไดมีเครือขายทั่วโลก
ดัง MNCs หากแตมีสาขาในตางประเทศเพียงจํ านวนนอยนิด นิยมใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงาน 
เขมขน (labour-intensive technology) นยิมผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด (standardized 
products) ไมนยิมผลติสนิคาที่มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งทํ าใหความจํ าเปนในการใชจายเพื่อการ
โฆษณามีนอย นิยมประกอบธุรกิจรวมทุนกับนายทุนทองถิ่น ตลอดจนมีแนวโนมที่จะใชวัตถุดิบ
และปจจัยการผลิตในประเทศเจาบานมากกวา MNCs จากโลกทีห่นึ่ง กลยุทธทางการตลาดของ 
TWMs ก็คือ การขายสินคาราคาถูก และการปรับปรุงคุณภาพสินคาใหตองตามรสนิยมของ 
ผูบริโภคในประเทศเจาบาน
           เนื่องจาก TWMs มีลักษณะแตกตางจาก MNCs ในหลายๆดานนี้เอง  
นักเศรษฐศาสตรบางคนจึงไมถือวา TWMs เปนบรรษทัระหวางประเทศ แตบางคนก็มีความเห็นวา 
TWMs เปนพัฒนาการขั้นแรกเริ่มของ MNCs  หากประเทศเจาของ TWMs มกีารพฒันาทาง 
อุตสาหกรรมมากขึ้น และ TWMs เตบิใหญข้ึน ในไมชาความแตกตางระหวาง TWMs กับ MNCs 
จะคอยๆสลายไป ในทศวรรษ 2500 Toyota Motor แตกตางจาก General Motor อยางมาก  
และ General Electric ก็ทิ้งหาง Matsushita Electric ในทางเทคโนโลยีหลายชวงตัว แตบัดนี้ 
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เปนที่ประจักษชัดวา บริษัทยักษใหญของญี่ปุนกํ าลังนํ าหนาบริษัทยักษใหญในกลุมประเทศ
มหาอ ํานาจเกาอยางมิอาจปฏิเสธได
           กลุมทุนในประเทศไทยไดเติบกลาขึ้นมาจนถึงระดับที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง 
เกนิกวาทีร่ะบบเศรษฐกิจไทยจะรองรับได การออกไปผจญภัยทางเศรษฐกิจในตางแดนจึงดูเหมือน 
จะเปนเสนทางที่มิอาจหลีกเลี่ยงได บริษัทยักษใหญของไทยกํ าลังเขาแถวเปน TWMs ไมเพียง
เฉพาะกลุมเจริญโภคภัณฑ เครือซีเมนตไทย กลุมสหยูเนีย่น และกลุมยูนิคอรดเทานั้น หากทวา
กลุมเกษตร รุงเรืองก็กํ าลังเยื้องยางบนเสนทางเดียวกันอีกดวย (ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดี
ที ่7 กุมภาพันธ 2534)
           การออกไปผจญภัยทางเศรษฐกิจดวยการลงทุนในตางแดนของบริษัทยักษใหญ
ของไทยในชวงทศวรรษที่ผานมานี้นั้น เกิดจากเหตุปจจัยที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
           ประการแรก บริษัทยักษใหญของไทยพยายามแสวงหาผลประโยชนจาก 
ชวงโอกาสการลงทุนที่เปดให ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตรุดหนาอยางรวดเร็ว การเขา
ไปลงทนุในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนเีซยี และอินโดจีน นับเปนอุทาหรณอันดี
           ประการที่สอง ความเกรงกลัวผลกระทบอันเกิดจากนโยบายการกีดกันการคา 
หรือ นโยบายปกปองอตุสาหกรรมในประเทศที่เคยเปนตลาดสํ าคัญ ทํ าใหบริษัทยักษใหญของไทย
จํ าตองพิจารณาถึงการยายโรงงาน กรณีของกลุมสหยูเนี่ยนและกลุมยูนิคอรดจัดอยูในประเด็นนี้ 
เพราะสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดสินคาออกสํ าคัญทวีความเขมขนในการดํ าเนินนโยบายการกีดกัน
การคา ทั้งในกรณีส่ิงทอและปลาทูนากระปอง นอกจากนี้ การที่สหรัฐอเมริกาเริ่มตัดทอนสิทธิ
พเิศษดานภาษศุีลกากร (GSP) ที่เคยใหแกไทย ยิ่งเปนปจจัยผลักดันใหบริษัทยักษใหญของไทย
เขาไปลงทนุใน   สหรัฐอเมริกามากขึ้น ขอที่นาสังเกตก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออกได
รับผลกระทบในเร่ืองนี้มากกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ
           ในไมชา เราจะไดเห็นบรรษัทระหวางประเทศของไทยเขาไปลงทุนในประชาคม 
ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่ประชาคมยุโรปรวมตัวเปนตลาดเดียว (Single Europe) 
ในป 2535 การที่ประชาคมยุโรปมีแนวโนมที่จะกีดกันสินคานอกประชาคมมากขึ้นไดผลักดันให
บริษัทยักษใหญของสวีเดนและนอรเวยพากันยายโรงงานเขาสูประชาคมฯ บริษัทยักษใหญของ
ไทยอาจจะตองดํ าเนินตามรอยเดียวกันในเวลาอันไมชาไมนานนี้
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การขาดดุลการคา :
ปญหาของโครงสรางระบบเศรษฐกิจ*

           การขาดดุลการคาระหวางประเทศกลายเปนขาวพาดหัวหนังสือพิมพอีกครั้งหนึ่ง 
ทัง้ธนาคารแหงประเทศไทย และสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตางกเ็ตอืนรัฐบาลในประเด็นเดียวกันนี้ ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ในป 2533 ที่ผานมานี้ ดุลการคา 
จะขาดดลุระหวาง 225,000 ถึง 239,000 ลานบาท คิดเปนประมาณ 11% ของรายไดประชาชาติ 
(GDP) แตสถาบนัวจิยัเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) คาดวา จะขาดดุลเพียง 216,400 ลานบาท 
เทยีบเปนรอยละ 10.8 ของ GDP กระนั้นก็ตาม สวนขาดดุลดังกลาวนี้นับวาสูงเปนประวัติการณ 
โดยทีส่ถานการณเลวรายกวาป 2532 เปนอันมาก เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา สวนขาดดุล
การคาในป 2532 มีเพียง 140,770 ลานบาท (คิดเปน 7.9% ของ GDP)
            ดุลการคาระหวางประเทศของไทยไดขาดดุลติดตอกันนับแตป 2499 เปนตนมา  
รวมสริิอาย ุ 35 ป และดูเหมือนวา เกียรติคุณของระบบเศรษฐกิจไทยในเรื่องนี้จะยังคงมีตอไป 
ในอนาคตเทาทีม่องเห็นนี้ ในชั้นแรก สวนขาดดุลนี้มีอยูเพียงนอยนิด แตคอยๆขยับข้ึนจนอยูใน
ระดบัมากกวาปละ 10,000 ลานบาทในทศวรรษ 2510  และมากกวา 20,000 ลานบาทในป 2518 
ภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 ยอดขาดดุลการคาไตระดับข้ึนสูปละ 50,000  
ลานบาท และท ําลายประวัติการณในป 2526 ดวยยอดขาดดุล 89,237 ลานบาท (เทียบเปน 9.8% 
ของ GDP)
            ในระหวางป 2527-2530 สวนขาดดุลการคามียอดลดลง แตแลวเมื่อเศรษฐกิจ 
รุงเรอืง ดุลการคาระหวางประเทศเริ่มขาดดุลมากกวา 100,000 ลานบาทในป 2531  และนับต้ังแต
นัน้เปนตนมา ก็มีการทํ าลายสถิติการขาดดุลการคาทุกป จากยอดขาดดุล 102,171 ลานบาท  
ในป 2531 เปน 140,770 ลานบาทในป 2532   และมากกวา 200,000 ลานบาทในป 2533

           ทั้งธนาคารแหงประเทศไทย และสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ ตางคาดการณวา ดุลการคาระหวางประเทศจะมียอดขาดดุลเพิ่มข้ึนในป 2534 
                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 12 เมษายน 2534
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โดยทีย่อดขาดดลุอยูระหวาง 270,000  ถึง 278,000 ลานบาท แตสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) คาดวา สวนขาดดุลการคาจะมีเพียง 235,000-266,200 ลานบาท  
ขอพยากรณที่ตรงกันก็คือ ยอดขาดดุลการคามีแนวโนมเพิ่มข้ึน1

           เมื่อ 20-30 ปที่แลว ทางราชการมักจะใหอรรถาธิบายวา การขาดดุลการคา 
เปนเรือ่งทีห่ลกีเลี่ยงมิไดสํ าหรับประเทศดอยพัฒนา เพราะในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจข้ันแรก
เร่ิมประเทศดอยพฒันาจํ าเปนตองนํ าเขาสินคาประเภททุนจากตางประเทศจํ านวนมาก แตหวังวา
เมือ่สังคมเศรษฐกิจเจริญเติบโตถึงระดับหนึ่ง จะสามารถพึ่งพิงตนเองจนสามารถลดการนํ าเขาลง
ได และเพือ่ใหความหวังดังกลาวเปนจริง รัฐบาลก็เร่ิมดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพือ่ทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution Policy) นับต้ังแตป 2504 เปนตนมา
            สังคมเศรษฐกิจไทยผานพนการใชแผนพัฒนาฯ มาแลว 30 ป แตการขาดดุลการ
คาไมเพียงแตจะไมลดลงเทานั้น หากทวายังกลายเปนปญหารายแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงสัมบูรณ
และเชงิสมัพทัธอีกดวย บัดนี้ ทางราชการมิไดอธิบายปรากฎการณดังกลาวนี้ดวยคํ าอธิบายเดียว
กบัเมื่อ 20-30 ปที่แลว
             ดวยอิทธิพลของสํ านักเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) การใช
จายอยางฟุมเฟอยกลายเปนคํ าอธิบายใหม เกือบทุกครั้งที่การขาดดุลการคาและการขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัดกลายเปนปญหาที่รายแรง ทั้งธนาคารแหงประเทศไทยและสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมักจะเรียกรองใหรัฐบาลลดการใชจายและพยายามรัด 
เข็มขัด ขางฝายรัฐบาลก็โทษวา การที่ดุลการคาขาดดุลจํ านวนมากนั้น เปนเพราะคนไทยนิยม 
สินคาตางประเทศมากกวาสินคาไทย อันเปนเหตุใหการนํ าเขามากเกินไป ดวยความเชื่อเชนนี้เอง 
การรณรงคใหคนไทยนิยมสินคาที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand จึงกลายเปนวิธีการ
แกปญหาการขาดดุลการคาในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยที่มิไดตระหนักแมแตนอย
วาสินคาที่ผลิตภายในประเทศจํ านวนมากตองอาศัยวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง สินคาทุน และ 
เครือ่งจกัรจากตางประเทศ นโยบาย Made in Thailand จึงไมสามารถแกปญหาการขาดดุลการ
คาไดอยางถอนรากถอนโคน

            แทที่จริงแลว ปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศดังที่สังคมเศรษฐกิจไทย
เผชิญอยูทุกวันนี้เปนปญหาที่เกิดจากโครงสรางและรูปลักษณของระบบเศรษฐกิจที่มีการพึ่งพิง

                                                          
1 การคาดการณของ TDRI ใกลเคียงกับความเปนจริงมากกวาธนาคารแหงประเทศไทยและสํ านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพราะปรากฏวา ดุลการคาในป 2534 ขาดุล 247,618 
ลานบาท
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การน ําเขา (import dependency) อยางเดนชัด โครงสรางและรูปลักษณดังกลาวนี้กอตัวขึ้นจาก
ยทุธศาสตร การพัฒนาอตุสาหกรรมที่เลือกใชนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา
           รัฐบาลไทยเริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยการเลือกใชยุทธศาสตร 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเขา แตยุทธศาสตรดังกลาวนี้ไมสามารถกอใหเกิดผล 
เชือ่มโยงถอยหลัง (backward linkage effect) จึงไมสามารถชวยลดการนํ าเขา หากแตมีผล 
ในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการนํ าเขา โดยที่สัดสวนการนํ าเขาสินคาอุปโภคบริโภคลดลง  
แตสัดสวนการนํ าเขาวัตถุดิบ สินคาขั้นกลางและสินคาประเภททุนกลับมีมากขึ้น ดังจะเห็นไดวา 
การเติบโตของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต แมจะชวยลดการนํ าเขารถยนตสํ าเร็จรูป แตกลับ 
ทํ าใหการนํ าเขาตัวถัง อะไหล เครื่องยนต และอุปกรณอ่ืนๆมีมากขึ้น ในทํ านองเดียวกัน  
การเติบใหญของอุตสาหกรรมสิง่ทอ แมจะชวยลดการนํ าเขาผาสํ าเร็จรูปลงได แตกลับทํ าใหมีการ
นํ าเขาใยสังเคราะหมากยิ่งขึ้น การที่ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนํ าเขา 
ไมสามารถสราง ผลเชื่อมโยงถอยหลังนี้เอง ทํ าใหสังคมเศรษฐกิจไทยเริ่มมีลักษณะการพึ่งพิง 
การน ําเขา เพยีงชัว่ระยะเวลาเพียง 10 ปเทานั้น ลักษณะดังกลาวนี้ก็ปรากฏอยางชัดเจน โดยที่
ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง สินคาประเภททุน และเทคโนโลยีจาก 
ตางประเทศ
            นับต้ังแตป 2515 เปนตนมา รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายสงเสริมการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) แตการผลิตเพื่อการสงออก
จํ านวนมากเปนเพียงการนํ าเขาชิ้นสวนจากตางประเทศมาประกอบเปนสินคาสํ าเร็จรูปในประเทศ
ไทย แลวสงเปนสินคาออกอีกทอดหนึ่ง สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสนใจเฉพาะให
มกีารลงทนุจากตางประเทศมาก ๆ เทานั้น โดยไมสนใจที่จะกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบ
และสินคาขั้นกลางภายในประเทศมากนัก ความไมเขมงวดของรัฐบาลไทยนี้เองนับเปนสิ่งจูงใจ
สํ าหรบันักลงทุนชาวตางประเทศ
            ภายหลังการทํ าขอตกลง ณ โรงแรมพลาซา นครนวิยอรค (ที่เรียกกันวา Plaza 
Accord) ระหวางประเทศมหาอํ านาจ 5 ประเทศ (G-5) ในเดือนกันยายน 2528  กระบวนการ 
โยกยายแหลงที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม (relocation of industry) มาสูประเทศไทยเริ่มมี 
มากขึน้ ทัง้นี้เพราะเหตุวา Plaza Accord ทํ าใหเงินเยนมคีาแข็งขึ้น ซึ่งเปนผลเสียตอภาคการ 
สงออกของญี่ปุน อุตสาหกรรมญี่ปุนจึงโยกยายโรงงานไปสูประเทศอื่น เพื่อลดความเสียเปรียบ 
ในดานอัตราแลกเปลี่ยน และแสวงหาความไดเปรียบในดานอื่นมาชดเชย ไทยไดประโยชนจาก
กระบวนการโยกยายแหลงที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวนี้
            ขณะเดียวกัน กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) โดยเฉพาะ 
อยางยิง่เกาหลใีตและไตหวันก็จํ าตองยายโรงงานออกนอกประเทศดวย ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย  
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2 ประการ กลาวคอื ประการแรก คาจางแรงงานในประเทศเหลานี้เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจาก 
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคหัตถอุตสาหกรรมเพิม่ข้ึน การเพิ่มข้ึนของคาจางแรงงาน ทํ าใหสินคา
ออกของประเทศเหลานี้มีตนทุนสูงขึ้น ซึ่งกระทบตอฐานะการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ  
จึงจํ าเปนตองยายโรงงานไปสูประเทศที่มีแรงงานราคาถูก ประการที่สอง ประเทศเหลานี้เร่ิมถูก 
ตัดทอนสทิธพิเิศษดานภาษีศุลกากร (GSP) เนื่องจากประเทศมหาอํ านาจถือวา ประเทศเหลานี้ได
กาวพนความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจไปแลว การสูญเสียสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรมีผล
กระทบตอฐานะการแขงขันของสินคาออกเชนเดียวกัน ในกรณีของไตหวัน คาของเงินที่แข็งขึ้นเปน
เหตปุจจยัอกีประการหนึ่งที่ผลักดันใหมีการยายโรงงานออกนอกประเทศ
            นับต้ังแตป 2528 เปนตนมา เราจึงไดเห็นกระบวนการโยกยายโรงงาน 
อุตสาหกรรมออกจากญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวันมาสูประเทศไทย นับเปนการโยกยายโรงงาน
ระลอกที่สํ าคัญยิ่ง แตโรงงานเหลานี้ตองนํ าเขาชิ้นสวนจากประเทศเมืองแม เพื่อมาประกอบ 
ในประเทศไทยสํ าหรับการสงออก ผลที่ตามมาก็คือ การผลิตเพื่อการสงออกกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ภายในประเทศ (domestic value-added) ในระดับต่ํ า
            การปรับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อการทดแทนการ 
นํ าเขา มาเปนการผลิตเพื่อสงออก ไมเพียงแตจะไมสามารถลดการพึ่งพิงการนํ าเขาเทานั้น  
หากยงัท ําใหลักษณะการพึ่งพิงการนํ าเขาเขมขนยิ่งขึ้นอีกดวย ยิ่งมีการสงออกมากเพียงใด ก็จะยิ่ง
มีการนํ าเขามากเพียงนั้น ดวยเหตุนี้เอง ยิ่งภาคอุตสาหกรรมและภาคการสงออกเติบใหญมาก
เพยีงใด การขาดดลุการคาจะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดังจะเห็นไดวา ปญหาการขาดดุลการคาจะมีมาก
เปนพเิศษใน  ชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง แตจะมีนอยในชวงที่เศรษฐกิจซบเซา
            ปญหาการขาดดุลการคาจะไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได หากไมมีการดํ าเนิน
การใหลักษณะการพึ่งพิงการนํ าเขาของระบบเศรษฐกิจไทยลดนอยถอยลง



ภาคที่สอง

กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ

การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการรวมศูนยอํ านาจเขาสู ส วนกลาง และเปน 
กระบวนการสั่งการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (top-down process) โดยที่ประชาชนเกือบจะไมมี
สวนรวม กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 พยายามสงวน
อํ านาจไวในระบบราชการ เพราะอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายสามารถใชไปในการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจได มันสมองของกลุมอํ ามาตยาธปิไตย ก็คือ กลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats) 
บทบาทของกลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และ 
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปรากฏอยางเดนชัดเมื่อสังคม
เศรษฐกจิไทยกาวเขาสูยุคของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา 
มรดกที่ระบอบอํ ามาตยาธิปไตยทิ้งไวก็คือ กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ผูกขาด 
โดยฝายบริหาร  โดยที่ฝายนิติบัญญัติไมสามารถถวงดุลได
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 ความโปรงใสในการเจรจาการคาระหวางประเทศ*

         ผมรูสึกชื่นชมทาทางอันอหังการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในคราว
แถลงผลการเจรจาการคาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2534  แมวาการ
เจรจาครั้งนี้จะดูเหมือนวาลมเหลว แตทานรัฐมนตรีแถลงขาวเสมือนหนึ่งวา คณะผูแทนไทย  
ซึ่งประกอบดวยขาราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชยไดแสดงทาทีอันแข็งกราวในการพิทักษ
ปกปองผลประโยชนของชาติอยางเต็มที่

         แตจากการติดตามขาวสารขอมูลในเรื่องนี้ ผมไมเชื่อวา ฝายไทยไดใชทาที 
อันแขง็กราวในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาแตประการใด ตรงกันขาม ผมมีความรูสึกวา ทาทีของ
ฝายไทยมีความแปรปรวนคอนขางสูง ในยามแถลงขาวในประเทศไทย ฝายไทยจะแสดงทาที  
"แขง็นอก ออนใน" แตในยามที่ข้ึนโตะเจรจา กลับแสดงทาที "ออนนอก ออนใน"

          ดังเปนที่ทราบกันดีวา การเจรจาการคาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ 
เกิดขึ้นอยางกระทันหัน ภายหลังจากการพบปะระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกับ 
เอกอคัรราชทตูอเมริกันประจํ าประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 ในการพบปะดังกลาวนี้ 
ฝายไทยไดยินยอมตามขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาหลายประการ (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 24 
เมษายน 2534) อาทิเชน
         * การเรงรัดการเสนอรางกฎหมายสิทธิบัตรตอสภานิติบัญญัติภายในเดือน
สิงหาคม แทนที่จะเปนภายในเดือนธันวาคม 2534
         *   การเพิม่การคุมครองสิทธิบัตรยาและเครื่องจักรกลการเกษตร
         *   การขยายระยะเวลาการคุมครองจาก 15 ปเปน 20 ป
         * การกํ าหนดเงื่อนไขในการบังคับใชสิทธิบัตร (compulsory licensing) ให 
โปรงใสและเปนธรรม โดยเฉพาะประเด็นการจายคาชดเชยใหแกผูทรงสิทธิอยางพอเพียง

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3  
 พฤษภาคม 2534
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         * การเรงรัดการเสนอรางกฎหมายเครื่องหมายการคาตอสภานิติบัญญัติภายใน
เดือน พฤษภาคม 2534
         * การเพิ่มความเขมงวดในการปราบปรามผูละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะ   
อยางยิง่ในกรณีเทปเพลงและวีดีโอเทป

         การยินยอมตามขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาดังกลาวขางตนนี้ มีผลเสมือนหนึ่ง
วา ฝายไทยไดแบไพทุกใบที่มีอยูใหสหรัฐอเมริกาไดเห็นโดยหมดสิ้น ซึ่งทํ าใหฐานะการตอรองของ
ฝายไทยออนปวกเปยกทันที ลํ าพังการเจรจาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาก็มีสภาพเสมือนหนึ่ง 
นักมวยรุนฟลายเวทชกกับรุนเฮฟวี่เวทอยูแลว เมื่อรัฐบาลไทยยินยอมตามขอเรียกรองของสหรัฐฯ
กอนขึ้นโตะเจรจาในประเด็นสํ าคัญหลายตอหลายประเด็นเชนนี้ ยอมมีผลในการมัดมือ 
คณะผูแทนไทยกอนขึ้นเวที จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ฝายไทยเปนฝายที่ถูกชกขางเดียวอยู
ตลอดเวลา

        ฝายไทยตองโอนออนตามสหรัฐอเมริกาในการเลือกเจรจาในนครอัมสเตอรดัม 
แทนนครเจนีวา แมการโอนออนในกรณีนี้จะมีเหตุผลพอรับฟงได แตการยินยอมตามสหรัฐฯ 
ในการเลือกสถานกงสุลอเมริกันในนครอัมสเตอรดัมเปนสถานที่เจรจาแทนที่จะเลือกสถานที่ 
ที่เปนกลาง นับเปนการโอนออนที่ทํ าใหเสียเกียรติภูมิของชาติไทยอยางยิ่ง คณะผูแทนอเมริกัน
สามารถขมขูฝายไทยวา หากไมยอมรับสถานกงสุลอเมริกันในนครอัมสเตอรดัมเปนสถานที่เจรจา 
คณะผูแทนอเมริกันก็จะเดินทางกลับโดยทันที นอกจากนี้ คณะผูแทนอเมริกันยังสามารถเลือก
ก ําหนดเวลาในการประชุมไดอีกดวย (ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัที่ 24 เมษายน 2534)

         รายงานขาวการเจรจาการค าระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาตามที่ปรากฏ 
ในหนงัสอืพมิพฉบับตางๆ ทํ าใหผมเขาใจวา คงมีความขัดแยงทางความคิดระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยกับคณะผูแทนไทย ซึ่งนํ าโดย นายพชร อิศรเสนา คณะผูแทนไทยรูสึกอึดอัดใจ
มากที่ถูกมัดมือชก การโอนออนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในคราวพบปะกับเอกอัคร 
ราชทตูอเมริกนัประจํ าประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผานมานี้ ทํ าใหคณะผูแทนไทยขาดอาวุธ
ทีจ่ะใชในการเจรจาตอรอง ตรงกันขามกับฝายอเมริกัน เมื่อรูวาไดคืบ ก็รุกเอาศอก ดังจะเห็นได
จากการทีค่ณะผูแทนอเมริกันเรียกรองใหสภานิติบัญญัติไทยผานกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2534 และผานกฎหมายสิทธิบัตรภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ฝายไทย
มอิาจรับได อันเปนเหตุหนึ่งที่ทํ าใหการเจรจาครั้งนี้ลมเหลว และตอมารัฐบาลอเมริกันประกาศวา 
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ประเทศไทยตกอยูในกลุมประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ ซึ่งตองสอบสวนพฤติกรรม
กอนที่จะใชมาตรการตอบโต (Priority Foreign Country Watch List = PFC)

          แมวารัฐบาลอเมริกันจะตระหนักดีกวา รัฐบาลไทยไดโอนออนตอขอเรียกรอง 
จนเกอืบถงึทีสุ่ดแลวก็ตาม แตการประกาศใหไทยอยูในกลุม PFC ดูเหมือนจะเปนเรื่องหลีกเลี่ยง 
มไิด ทัง้นี ้ เพราะรัฐบาลอเมริกันตองการแสดงใหรัฐสภาและประชาชนชาวอเมริกันเห็นวา รัฐบาล
อเมริกันไดใชทาทีอันแข็งกราวในการเจรจากับประเทศคูคา การแสดงทาทีดังกลาวนี้เปนเรื่อง 
จํ าเปน ในเมื่อรัฐบาลอเมริกันตองการใหรัฐสภาอเมริกันมอบอํ านาจสิทธิ์ขาดในการเจรจาการคา 
(fast- track negotiating authority) ทัง้ในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย และการเจรจา 
จดัตัง้เขตการคาเสรี (Free Trade Agreement) ทั้งกับคานาดาและเม็กซิโก ผูเชี่ยวชาญกฎหมาย
ระหวางประเทศหลายทานมีความเห็นวา การประกาศใหไทยอยูในกลุม PFC คร้ังนี้อาจไมมีผล
กระทบทางเศรษฐกิจมากนัก ในเมื่อรัฐบาลไทยเตรียมการที่จะโอนออนตามขอเรียกรองของสหรัฐ
อเมริกาชนิดเกือบถึงที่สุดอยูแลว

         เพื่อนรวมงานของผม ซึ่งตามติดเรื่องการแกไขสิทธิบัตรยามาโดยตลอด พากัน
ฉงนฉงายอยางมากเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแถลงวา คณะผูแทนไทยไดพิทักษปกปอง 
ผลประโยชนของประชาชาติไทยอยางดีที่สุดแลว นักเศรษฐศาสตรในสํ านักทาพระจันทรพบวา  
รางกฎหมายสิทธิบัตรยิ่งแกยิ่งทํ าใหสวัสดิการของสังคมไทยเลวลง แตกลับทํ าใหสวัสดิการสังคม
อเมริกันดีข้ึน รายงานขาวที่เชื่อถือไดกลาววา เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยบางคนซึ่งมีบทบาท
สํ าคัญในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตรครั้งนี้กํ าลังเตรียมตัวลาออกจากราชการ เพื่อไป
ทํ างานในบริษัทยาตางชาติ นักกฎหมายบางคนเมื่อไดอานรางกฎหมายสิทธิบัตรฉบับที่กระทรวง
พาณชิยก ําลงัเสนอเขาสภานิติบัญญัติถึงกับหนาถอดสีเมื่อเห็น "ลูกเลน" อันแพรวพราวในการให
ประโยชนแกเจาของสิทธิบัตรดวยบทบัญญัติที่ซับซอนและซอนเรน

          เมือ่นายกรฐัมนตรีคนปจจุบันดํ ารงตํ าแหนงใหมๆ ทานไดใหสัมภาษณส่ือมวลชน
วา รัฐบาลของทานเปนรัฐบาลที่มีความโปรงใส เพียงชั่วเวลา 2 เดือนเศษ ความไมโปรงใส 
ในกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจก็ปรากฏใหเห็น ประชาชนชาวไทยไมเคยมี
โอกาสรบัรูลวงหนาเลยวา รัฐบาลไทยได "ขาย" ประเทศไทยใหแกรัฐบาลอเมริกันดวย"ราคา" สูงตํ่ า
เพยีงใด  กวาที่จะมีโอกาสรับรู ก็เปนเวลาที่การซื้อขายเกิดขึ้นแลว
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          ในสงัคมประชาธิปไตย สิทธิในการรับรูขาวสารสาธารณะ (public information) 
เปนสิทธิข้ันพื้นฐานของราษฎร เพราะภายใตระบอบการเมืองการปกครองดังกลาวนี้ ประชาชน 
ยอมมีสิทธิในการรับรูปญหาของบานเมือง และมีสวนรวมในการแกปญหาของประเทศชาติ 
กระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายๆ จึงตองเปนกระบวนการที่มีความโปรงใส แตในสังคม
เผดจ็การ ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายตางๆ ความ
โปรงใสในกระบวนการกํ าหนดนโยบายจึงไมมี

          ในกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ประชาชนไมเคยมีโอกาสรับรูวา กระทรวงพาณิชยแกไข 
เพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตรอยางไร หากรัฐบาลตองการใหกระบวนการกํ าหนดนโยบายมีความ
โปรงใส กระบวนการนิติบัญญัติก็ควรมีความโปรงใสดวย สาธารณชนควรมีโอกาสถกเถียง 
เกี่ยวกับผลดีและผลเสียอันเกิดจากบทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติม แตกระทรวงพาณิชยกลับมี 
พฤตกิรรมอนัตรงกนัขามกับถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชยไมเพียง
แตปกปดสิง่ทีเ่ตรยีม "ขาย" ใหแกรัฐบาลอเมริกันเทานั้น หากทวาเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
ดังกลาวยงัแถลง "ขอเท็จ" อันไมตรงตอความเปนจริงแหงรางกฎหมายที่จะนํ าเสนอสภานิติบัญญัติ
อีกดวย ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงรูสึกสะใจที่ผูนํ านักศึกษา ซึ่งรักษาการเลขาธิการสหพันธนิสิต 
นกัศกึษาแหงประเทศไทย ไดออกมาทาทายใหกระทรวงพาณิชยนํ ารางกฎหมายสิทธิบัตรเผยแพร
สูสาธารณชน (สยามรัฐ ฉบับวนัที่ 29 เมษายน 2534)

          การคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญายอมกอใหเกิดตนทุนแกสังคมไทย  
สวัสดิการของสังคมจะลดลง เนื่องจากประชาชนตองซื้อสินคาและบริการที่มีกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน 
ทางปญญาในราคาแพงขึ้น แตถาไทยแข็งขืนไมยอมคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา  
รัฐบาลอเมรกินัอาจ ตอบโตโดยอางอิงกฎหมาย Omnibus Trade and Competitive Act of 1988 
ดวยการ  กดีกนัสินคาเขาจากไทยโดยอาศัยมาตรการตางๆ  (ในกรณีหลังนี้ กลุมที่เสียประโยชนก็
คือ กลุมธุรกิจสงออกที่พึ่งตลาดอเมริกัน

         โดยหลักการแลว กอนที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย 
นาจะไดชั่งนํ้ าหนักระหวางตนทุนที่สังคมไทยตองสูญเสียไปในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
สิทธิบัตร เปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดจากการสงสินคาออกไปขายตลาดอเมริกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะ
กํ าหนดไดวา เราควรจะโอนออนตามขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกามากนอยเพียงใด แตผมรูสึก 
เสยีใจทีต่องกลาววา กระทรวงพาณิชยไมมีและไมเคยคิดที่จะมีการศึกษาเรื่องเชนนี้ กระบวนการ
กํ าหนดนโยบายจึงมิไดมีขอเท็จจริงและผลการศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน 
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ในการตดัสนิใจ หากแตเอนเอียงไปตามแรงผลักดันของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิง่กลุมบริษทัยาตางชาติ และกลุมธุรกิจสงออกของไทย ดวยเหตุนี้เอง รางกฎหมายสิทธิบัตร
ที่กระทรวงพาณิชยแกไขเพิ่มเติมจึงใหประโยชนแกต างชาติหลายตอหลายเรื่องเกินกวา 
บรรทดัฐานสากลและเกินกวาบรรทัดฐานของกฎหมายอเมริกัน

         การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจไมเหมือนกับการกํ าหนดนโยบายของบริษัทเอกชน 
และการบริหารนโยบายเศรษฐกิจก็ไมเหมือนกับการบริหารรานขายขนมเค็ก ในขณะที่ธุรกิจ 
เอกชนคํ านึงเฉพาะแตผลประโยชนและตนทุนสวนบุคคล การบริหารรัฐกิจจํ าเปนตองคํ านึงถึง 
ผลประโยชน และตนทุนของสังคมโดยสวนรวม ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคมจ ําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ และมีจิตใจใฝหาขอเท็จจริง อีกทั้งยังตองสลัดตัวใหพน
ไปจากผลประโยชนสวนบุคคล มิฉะนั้นการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจยอมยากที่จะเปน
ไปเพื่อผลประโยชนสวนรวมได ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่มีจิตใจประชาธิปไตยจักตองทํ าให
กระบวนการกํ าหนด นโยบายมีความโปรงใส การกํ าหนดนโยบายมิใชเร่ืองของรัฐมนตรีและ 
ขาราชการระดบัสูงเพียงไมกี่คน หากแตเปนกระบวนการที่ประชาชนควรจะมีสวนรวม เพราะการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายมีผลกระทบตอประโยชนสุขของทวยราษฎร ปวงประชาควรจะมีสิทธิพื้นฐาน
ในการรบัรูและใหความเห็นชอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายนั้น ๆ

         ประเดน็ปญหาคงมีแตเพียงวา รัฐบาลชุดนี้ซึ่ง "รับชอบ"ตอ รสช.จะ "รับผิด" ตอ
ราษฎรหรือไม ?
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เสนทางวิถีดวนในการเจรจาการคาระหวางประเทศ :
จากรัฐบาลอเมริกันถึงรัฐบาลไทย*

         ในที่สุด ประธานาธิบดียอรจ บุช ก็สามารถนํ ารัฐบาลอเมริกันเขาสูเสนทาง 
วถิดีวนในการเจรจาการคาระหวางประเทศ (fast-track negotiating authority) สืบตอไปสมดัง
ปรารถนา เมื่อวุฒิสภาลงมติควํ่ าญัตติการไมตออายุเสนทางวิถีดวนดังกลาวนี้เมื่อวันศุกรที่ 24 
พฤษภาคม 2534 ดวยคะแนนเสียง 59 ตอ 36 โดยที่กอนหนานั้นหนึ่งวันสภาผูแทนราษฎรอเมริกัน
มมีติรับรองการตออายุดวยคะแนนเสียง 231 ตอ 192

         ในสงัคมประชาธิปไตย เมื่อรัฐบาลไปทํ าสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
รัฐบาลจกัตองนํ าสนธิสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอสัตยาบัน ซึ่งมีนัยสํ าคัญ
วา รัฐบาลจักตองไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในการทํ าสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศ ทัง้นี้ปรากฏอยูเนืองๆ วา  รัฐสภามีมติไมใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาหรือขอตกลงที่รัฐบาล
ลงนาม อันยังผลใหสนธิสัญญาหรือขอตกลงนั้น ๆ ไมมีผลบังคับใช

         ในระหวางที่สงครามโลกครั้งที่สองใกลจะยุติ อังกฤษและสหรัฐอเมริการวมกัน 
ริเร่ิมในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ จนมีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและ
การจางงาน (United Nations Conference on Trade and Employment)  ณ นครฮาวานา 
ประเทศควิบา  และรวมกันรางกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) ข้ึนเพื่อจัดตั้งองคการการคา
ระหวางประเทศ (International Trade Organization = ITO) ซึ่งเปนองคกรที่ทํ าหนาที่จัดระเบียบ
การคาระหวางประเทศ โดยมีประเทศตางๆรวมลงนามรวม 50 ประเทศ รัฐบาลอเมริกันไดรวม 
ลงนามดวย  แตรัฐสภาอเมริกันไมยอมใหสัตยาบัน องคการการคาระหวางประเทศจึงตองแทงไป 
ส่ิงที่เกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือ ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) นี่เปนกรณี
คลาสสิกที่แสดงใหเห็นวา รัฐบาลประชาธิปไตยจะลงนามในสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศแตโดยลํ าพัง โดยปราศจากความเห็นชอบของประชาชนมิได

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7  
 มิถุนายน 2534
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         ในบางกรณี รัฐสภาอาจยอมใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศทีรั่ฐบาลเจรจาลงนามไปแลว แตมีมติใหแกไขความตกลงบางขอ รัฐบาลก็ตองแบกหนาไป
ขอเจรจากบัประเทศคูสัญญาใหม เพื่อใหเปนไปตามมติของรัฐสภา กรณีเชนวานี้หากเกิดขึ้นบอยๆ
ยอมท ําใหเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของรัฐบาล และทํ าใหรัฐบาลตองสูญเสียความนาเชื่อถือ
ในทางการเมืองระหวางประเทศ ประเทศคูสัญญาอาจลังเลใจที่จะนั่งโตะเจรจาดวย เพราะ 
ไมแนใจวา  ผลการเจรจาจะถูกรัฐสภาอีกฝายหนึ่งลงมติลมควํ่ าหรือไม

         เมื่อประมาณสองปเศษที่ผานมา ประธานาธิบดียอรจ บุช ไดรองขอเสนทาง 
วิถีดวนในการเจรจาการคาระหวางประเทศ (fast-track negotiating authority) จากรัฐสภา
อเมริกัน ตามขอเสนอดังกลาวนี้ รัฐสภาอเมริกันมอบอํ านาจใหรัฐบาลเจรจาการคาระหวาง
ประเทศในประเด็นรายละเอียด เมื่อการเจรจายุติลงจนมีการลงนามในสนธิสัญญาหรือขอตกลง
ระหวางประเทศนั้น รัฐสภาจักตองพิจารณาวาจะใหหรือไมใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาหรือ 
ขอตกลงดังกลาวเพียงประเด็นเดียว โดยจะไมมีการพิจารณาญัตติการแกไขความตกลงแมแต 
ขอหนึ่งขอใด แมวาสมาชิกรัฐสภาจะเห็นดวยกับความตกลงบางขอและไมเห็นดวยในบางขอ  
แตจะไมมีการลงมติเพื่อใหรัฐบาลกลับไปเจรจาใหม  สมาชิกรัฐสภาจะลงมติวา  Yes  หรือ  No 
เทานั้น
         ความจํ าเปนที่ประธานาธิบดีอเมริกันตองรองขอเสนทางวิถีดวนในการเจรจาการ
คาระหวางประเทศยิ่งมีมากขึ้นไปอีก เมื่อการเจรจานั้นเปนการเจรจาระดับพหุภาคี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเจรจาเพื่อแกระเบียบการคาระหวางประเทศ หรือ GATT ในรอบการเจรจาอุรุกวัย 
(Uruguay Round)   เพราะเมือ่รัฐบาลกํ าหนดทาทีและจุดยืนในการเจรจาในประเด็นตางๆและ
การเจรจาลลุวงจนภาคี  GATT  มีมติแลว หากรัฐสภาอเมริกันไมเห็นดวยกับมติในบางประเด็น 
และขอใหรัฐบาลอเมริกันกลับไปเจรจาใหม ยอมเปนเรื่องยุงยากอยางยิ่งในการเรียกประชุมภาคี 
GATT ซึง่มถีงึ 108 ประเทศ  ดวยเหตุดังนั้น รัฐสภาอเมริกันจึงโอนออนยอมใหรัฐบาลอเมริกัน 
มีเสนทางวิถีดวนในการเจรจาการคาระหวางประเทศสํ าหรับการเจรจารอบอุรุกวัยโดยเฉพาะ  
โดยทีเ่สนทางวิถีดวนดังกลาวนี้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2534

         ประธานาธิบดีบุชใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการผลักดันใหรัฐสภาตออายุ 
เสนทางวถิดีวนในการเจรจาขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement)  กับเม็กซิโก และการ
เจรจารอบอุรุกวัยที่จะมีตอไป ในการนี้รัฐบาลอเมริกันไดแสดงทาทีอันขึงขังในการปฏิบัติตอ
ประเทศคูคาที่สหรัฐฯถือวามีการคาอันไมเปนธรรม (unfair trade) ดังจะเห็นไดจากการขึ้นปาย
ประเทศไทย อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน PFC  (Priority Foreign Countries Watch 
List)  ในเดอืนเมษายน 2534 แตการตออายุเสนทางวิถีดวนครั้งนี้ตองเผชิญกับแรงตอตานไมนอย 
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เพราะประเดน็หลักมิไดอยูที่การอํ านวยความสะดวกในการเจรจารอบอุรุกวัยอีกตอไป หากแตเปน
ประเด็นเรื่องผลประโยชนที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะไดรับจากการทํ าขอตกลงวาดวยเขตการคา
เสรีกับเม็กซิโก
         ในประวัติศาสตรการเมืองไทย อํ านาจในการเจรจาการคาระหวางประเทศ  
ตลอดจนการทํ าสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศถูกสงวนไวในฝายบริหาร รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ นับต้ังแตฉบับป 2475  เปนตนมา มีบทบัญญัติที่คลายคลึงกัน
วา สนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพระราชอาณาเขต  
หรือสรางพนัธะในการออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสนธิสัญญานั้น เฉพาะสองกรณีนี้
เทานั้นที่ตองขอความเห็นชอบหรือสัตยาบันจากสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา ในกรณีอ่ืนๆ 
ฝายบริหารสามารถเจรจาทํ าความตกลงระหวางประเทศไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก 
รัฐสภา อํ านาจในการทํ าสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศจึงเปนอํ านาจของฝายบริหาร โดยที่
ฝายนิติบัญญัติไมสามารถตรวจสอบไดมากนัก การณจึงปรากฏวา รัฐบาลไดลงนามในสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล โดยที่สภาผูแทน
ราษฎรมิไดมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจแมแตนอย
         การเขารวมเปนภาคีในขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT)  
ในป 2525  เกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยมิตองขอความเห็นชอบ
จากสภาผูแทนราษฎร แมวาในดานหนึ่ง GATT จะใหประโยชนแกภาคีสมาชิก แตในอีกดานหนึ่ง 
บทบัญญัติของ GATT ก็มีผลในการลิดรอนเสรีภาพในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภาคีสมาชิกดวย

         การทํ าสัญญาขอเงินกูฉุกเฉนิ (Stand-by Arrangement) จากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ  เพื่อเสริมฐานะของทุนสํ ารองระหวางประเทศในป 2524 2525  2526 และ 2528 
กดี็ ตลอดจนการทํ าสัญญากูเงินเพื่อปรับโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ (Structural Adjustment 
Loan) จากธนาคารโลกในป 2525 และ 2526 ก็ดี  ลวนแลวแตทํ าใหรัฐบาลมีพันธะผูกพันในการ
ดํ าเนนินโยบายเศรษฐกิจบางนโยบาย  (loan conditionalities)  ดังเชนการดํ าเนินนโยบายการเงิน
การคลงัแบบรัดเข็มขัด การปรับคาบริการสาธารณูปโภค การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบ
ราชการ เปนตน การทํ าสัญญากูเงินในกรณีทั้งสองนี้จึงทํ าใหไทยตองสูญเสียอธิปไตยในการ
ดํ าเนนินโยบายเศรษฐกิจ โดยที่สภาผูแทนราษฎรมิไดมีสวนรับรูแมแตนอย
         ตัวอยางทํ านองเดียวกับที่กลาวขางตนนี้ยังมีอีกมากมายนัก การรวมในขอตกลง
ส่ิงทอระหวางประเทศ (Multi-fibre Arrangement)  นบัต้ังแตป 2519 เปนตนมาก็ดี  การทํ า
สัญญาจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังไปประชาคมยุโรปโดยสมัครใจ (Voluntary export 
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restraints) ในป 2525 และ 2529 ก็ดี และการลงนามในขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ 
(international commodity agreements) ก็ดี ลวนแลวแตเปนการตัดสินใจของฝายบริหาร  
โดยทีฝ่ายนติิบัญญติัมไิดมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเหลานี้ ทั้งๆที่นโยบายหลายตอ
หลายเรื่องกอผลกระทบทางเศรษฐกิจตอประชาชนคนไทยและชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจไทย
อยางมหาศาล

         ในประวัติศาสตรการเมืองไทยหลังป 2475 มีเพียงกรณีเดียวเทานั้นที่รัฐบาล 
ตองลาออกเนื่องจากการลงนามในสัญญาระหวางประเทศ นั่นก็คือ กรณีรัฐบาลพระยาพหล 
พลพยุหเสนาลงนามในสัญญาการจํ ากัดการผลิตยางพาราในป 2477 และตองขอสัตยาบันจาก
สภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนฯ มีมติไมเห็นชอบดวยกับสนธิสัญญาที่รัฐบาลทํ าไปดวยคะแนน
เสยีง 73 ตอ 25 เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2477  รัฐบาลจึงจํ าเปนตองกราบถวายบังคมทูลลาออก
จากต ําแหนงตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ  แตหลังจากนั้น ก็ไมปรากฏวามีกรณีทํ านองนี้เกิดขึ้นอีก
         การที่ฝายบริหารมีอํ านาจอันลนเหลือในการทํ าสนธิสัญญาและขอตกลงระหวาง
ประเทศ ก็เปนเพราะเหตุวา กลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยยดึกมุอํ านาจการเมืองการปกครองหลังป 
2475  ไวเปนเวลายาวนาน และมีการตรารัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อสงวนอํ านาจในการดํ าเนิน
นโยบายตางๆไวในระบบราชการ สภาพการณเชนนี้ยังคงดํ ารงสืบตอมาจนถึงปจจุบัน แมวา 
โครงสรางของสังคมการเมืองไทยจะแปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญหลังเดือนตุลาคม 2516 ก็ตาม
         การที่ฝายนิติบัญญัติไมสามารถถวงดุลอํ านาจในการทํ าสนธิสัญญาและขอตกลง
ระหวางประเทศของฝายบริหารไดนั้น ยอมมีนัยสํ าคัญวา ฝายบริหารสามารถทํ าสนธิสัญญาและ
ขอตกลงระหวางประเทศไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากประชาชน ซึ่งเปนการละเมิดหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตยในขั้นรากฐาน
         หากรัฐบาลไปลงนามในสัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังไปประชาคม 
ยุโรป ชาวไรมนัส ําปะหลังควรจะมีสิทธิในการออกความเห็นวา สัญญาดังกลาวนี้จะเปนประโยชน
แกตนหรือไม ในอดีตที่ผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยบางคนไปลงนามในสัญญา 
การจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลัง แตกลับมาบอกแกสาธารณชนวาเปนสัญญาการขาย 
มนัส ําปะหลงั โดยมิไดตระหนักแมแตนอยวา สัญญาดังกลาวสรางความเสียหายแกภาคเศรษฐกิจ
มนัส ําปะหลังอยางไรบาง
         หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเจรจากับประเทศคูคา โดยยินยอมแกไข
กฎหมายสิทธิบัตรยาเพื่อแลกกับผลประโยชนของธุรกิจการสงออก ประชาชนผูบริโภคยาควรจะมี
สิทธมิเีสยีงในการใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบกับขอตกลงในการเจรจานั้น
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         สังคมเศรษฐกจิไทยไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สลับซับซอนมากขึ้น การใหอํ านาจ
แกฝายบริหารในการเจรจาการคา ตลอดจนการทํ าสนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ 
โดยปราศจากการถวงดุลจากฝายนิติบัญญัติ อาจกอใหเกิดหายนภัยทั้งทางเศรษฐกิจและการ
เมอืงในอนาคตได บัดนี้ถึงกาลอันควรแกการยึดหลักการที่วา จะไมมีการทํ าสัญญาและขอตกลง
ระหวาง  ประเทศโดยปราศจากความเห็นชอบจากประชาชน
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ความเรียงวาดวยสภาพัฒน  (ตอนที่หนึ่ง)*

           สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือที่ผูคน 
นิยมเรียกชื่อเดิมวา "สภาพัฒน" กํ าลังเปนเปาที่นักการเมืองรวมใจกันถลุง แตสภาพัฒน 
มใิชกระสอบทรายชนิดที่จะถลุงกันงาย ๆ อยางนอยที่สุดนายกรัฐมนตรีก็กระโดดขึ้นไปเปนพี่เลี้ยง
ดวยตนเอง มหิน ําซํ้ าผูบริหารระดับสูงของสภาพัฒนยังมีลีลาการเตนฟุตเวิรกหลบหลีกการถลุงได
อยางงดงามอีกดวย
           ความขัดแยงระหวางสภาพัฒนกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพิ่งกอเกิด 
ในปลายยคุรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท นี้เอง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตรัฐบาลเปรม 4  
เปนตนมา สาเหตุที่ความขัดแยงนี้มีประวัติศาสตรไมยาวนานนักก็เพราะวา นับต้ังแตการเปลี่ยน
แปลงการปกครอง ป 2475 เปนตนมา อํ านาจการเมืองการปกครองถูกผูกขาดโดยกลุม 
อํ ามาตยาธิปไตย จวบจนกระทั่งกลุมพลังประชาธิปไตยเติบใหญข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมอืงเดอืนตลุาคม 2516 จึงมีการยื้อแยงอํ านาจระหวางกลุมอํ ามาตยาธิปไตยกับกลุมพลัง
นอกระบบราชการ กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยสามารถยึดครองศูนยอํ านาจในรัฐบาลเปรมได 
อยางเหนยีวแนนในระยะตน แตแลวก็คอยๆถูกปลดปลอยอํ านาจในรัฐบาลเปรม 4-5 ดังจะเห็นได
วา จ ํานวนรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปนขาราชการลดนอยถอยลงตามลํ าดับ
           การทีรั่ฐบาลทีม่าจากการเลือกตั้ง ดังเชนรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518) 
และรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (2519)  ไมสามารถริเร่ิมนโยบายและโครงการใหม ๆ ไดมากนัก  
สวนหนึง่เปนเพราะสภาพไรวุฒิภาวะและขุมปญญาของพรรคการเมือง แตอีกสวนหนึ่งก็เปนเพราะ
วิกฤติการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปะทุข้ึนระลอกแลวระลอกเลา อันเปนมรดก 
ที่ตกทอดมาจากระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย คร้ันนักการเมืองและพรรคการเมืองสามารถตั้งตัว
ไดในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบตางก็รุมทึ้งทรัพยากรของแผนดินดวยการเสนอโครงการใหญนอย
ตางๆ บางโครงการก็เปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง แตหลายโครงการกลับเปนกลไก 
ในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของนักการเมืองอยางโจงแจง

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 19 กุมภาพันธ 2536
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           รัฐบาลเปรมไดปองกันการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย 
ดวยมาตรการสํ าคัญอยางนอย 2 มาตรการ
           มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การกํ าหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการนํ าเสนอโครงการ 
ตอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี โดยหามมิใหเสนอเปนวาระจร เพราะการเสนอวาระจรมีผลในการ
บังคับใหคณะรัฐมนตรีตองลงมติโดยที่ยังมิไดศึกษาโครงการอยางรอบคอบ เทคนิคการขอมติ 
คณะรัฐมนตรีดวยการเสนอวาระจรมิไดริเร่ิมโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง หากแตมีมา
กอนแลวในยุคอํ ามาตยาธิปไตย การขออนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราเหเกษตรกรในอดีตมักจะ
อาศัยเทคนิควาระจรเกือบทั้งสิ้น ความเขมงวดในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ในยุครัฐบาลเปรมมีผลอยางสํ าคัญในการปองกันการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของ 
นกัการเมือง
           มาตรการที่สอง  ไดแก  การเตะลูกออก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการของ 
โครงการ แตใหสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินํ าโครงการไป
พจิารณาและศกึษารายละเอียด หากคณะรัฐมนตรีมีมติเชนนี้ออกมา ยอมมีนัยสํ าคัญวา โครงการ 
ดังกลาวตองถูกแชแข็ง โดยสภาพัฒนทํ าหนาที่เปน `องคการอุตสาหกรรมหองเย็น' แชแข็ง 
โครงการ ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา  จนบัดนี้บรรดาโครงการที่รับหลักการมาแตยุครัฐบาลเปรม   
สภาพฒันไดศึกษารายละเอียดครบทุกโครงการแลวหรือยัง
           การทํ าหนาที่ `องคการอตุสาหกรรมหองเย็น' ของสภาพฒันนี้เอง ไดสรางความ 
เจบ็แคนแกนกัการเมืองเปนอันมาก นักการเมืองที่มีฉายาวาเปน `จอมโปรเจคท' ดังเชนนายสมัคร 
สุนทรเวช และนายมนตรี พงษพานชิ ลวนแลวแตเคยมีวิวาทะกับเจาหนาที่ระดับสูงของสภาพัฒน 
มาแลวทั้งสิ้น
           เมื่อกาวเขาสูยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สภาพัฒนก็ตกอยูในฐานะ 
เสือลํ าบาก นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกํ าหนดทาทีการใชอํ านาจบาตรใหญกับสภาพัฒน 
แคนที่รอการชํ าระถึงกํ าหนดตองชํ าระ ผูบริหารระดับสูงของสภาพัฒนบางคนแสดงความรังเกียจ
เดียดฉันทที่จะทํ างานใหแกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยที่รัฐบาลชาติชายหันไปพึ่งพิง 
คํ าปรึกษาจากทมีงานบานพิษณุโลก มากกวาที่จะพึ่งพิงความเห็นของสภาพัฒนดังเชนที่เปนอยูใน
รัฐบาลเปรม
           สถานะของสภาพัฒนกระเตื้องขึ้นมากในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน  
ซึ่งเปนรัฐบาลของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย คร้ันมาถึงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สถานการณ 
ท ําทาจะซํ้ ารอยเดิม แตสถานะของสภาพฒันกย็งัมไิดเลวรายเทายุครัฐบาลชาติชาย สวนหนึ่งเปน
เพราะวา รัฐบาลชวนมีรัฐมนตรีหลายตอหลายทานที่มีภูมิหลังเปนเทคโนแครตมากอน โดยเฉพาะ
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อยางยิ่ง นายศภุชัย พานชิภักดิ์  นายสาวิตต โพธวิหิค  และนายอํ านวย วีรวรรณ  อีกสวนหนึ่งเปน
เพราะวา นายชวน หลีกภัย ยังคงเห็นวา สภาพฒันท ําหนาที่ที่เปนประโยชน
           แมผูนํ าพรรคประชาธิปตยจะปกปองสภาพัฒน แตผูนํ าพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ 
ลวนแลวแตไมพอใจสภาพัฒน พรรคพลังธรรมไมพอใจที่สภาพัฒนเสนอความเห็นคัดคานการ 
ยกเลิกคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง อีกทั้งไมพอใจที่สภาพัฒนเปนผูดูแลโครงการ
สนามบินหนองงูเหา พรรคความหวังใหมไมพอใจที่รัฐบาลชวนไมยอมผานโครงการพัฒนา 
แหลงนํ ้าขนาดเลก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใชงบประมาณ 8.8 หมื่นลานบาท แตกลับสง 
ไปใหสภาพัฒนพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้มิตองกลาวถึงพรรคกิจสังคม ซึ่งเปน 
ไมเบื่อไมเมากับสภาพฒันมาตัง้แตยุครัฐบาลเปรม 4 เพราะสภาพัฒนมีสวนขัดขวางโครงการของ
ผูน ําพรรคกิจสังคมหลายตอหลายโครงการ
           ดวยเหตุที่สภาพัฒนมีบทบาทในการขัดขวางโครงการจํ านวนมากนี้เอง นักการ
เมืองบางคนถึงกับกลาวหาวา สภาพัฒนเปนตัวการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
คณะอนุกรรมการพิจารณารางขอสังเกตงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2536 (ซึ่ง 
แตงตั้งโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎร) มีความเห็นในทํ านอง 
ดังกลาวขางตนนี้ เพราะเสนอบันทึกความเห็นวา สภาพฒันท ําตวักาวกายในทุกเรื่อง มิจํ าเพาะแต
การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น การที่สภาพัฒนพิจารณาโครงการอยางลาชาสราง
ความเสยีหายแกประเทศชาติอยางมาก
           นักการเมืองบางคนถึงกับกลาวหาวา สภาพัฒนทํ าตัวเปนเครื่องมือของ 
พรรคประชาธิปตย โดยปลอยผานโครงการของพรรคประชาธิปตย แตนั่งทับโครงการของ 
พรรคการเมืองอื่น
           ประเด็นที่นักการเมืองโจมตีสภาพัฒน บางประเด็นก็มีมูลแหงความเปนจริง  
แตบางประเด็นก็เปนปฏิกิริยาของทารกที่ไมไดของเลนดังที่ตองการ ขอเท็จจริงพื้นฐานมีอยูวา  
นักการเมืองจํ านวนไมนอยมิไดเสนอและผลักดันโครงการดวยอาการอันสุจริต หากแตตองการ 
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากโครงการที่เสนอ ในเมื่อรัฐบาลและสังคมมีทรัพยากรอันจํ ากัด ยอมมี
ความจํ าเปนที่จะตองพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด สภาพฒันไดท ําหนาที่ดังกลาวนี้มาอยางตอเนื่องนับต้ังแตป  2504  เปนตนมา  
หากการนํ าเสนอโครงการเปนไปดวยอาการอันสุจริต และโครงการนั้นมีคุณประโยชน ก็ไมนา 
เกรงกลัวการกลั่นกรองโครงการ

           แตเหตใุดนักการเมืองจึงเกรงกลัวการกลั่นกรองโครงการ ?
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           นกัการเมอืงขีฉ้อยอมตองเกรงกลัวการกลั่นกรองโครงการเปนธรรมดา ไมเพียงแต
เกรงกลัววาจะมีการคนพบจุดออนและปญหาของโครงการเทานั้น หากยังเกรงกลัววาจะถูกจับได
ไลทันในเรื่องการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอีกดวย แตนักการเมืองที่ดีก็เกรงกลัวการ 
กลัน่กรองโครงการเชนกัน ประเด็นที่เกรงกลัวก็คือ สภาพฒันมไิดกลั่นกรองโครงการจริง หากแต
นัง่ทบัโครงการไว ดังเชนที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ขอเกรงกลัวอีกประการ
หนึ่งก็คือ ความลาชาในการกลั่นกรองโครงการ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักจะมีอายุอันสั้น  
นกัการเมอืงทีค่รองอํ านาจมักจะมีอาการรอนรนในการผลักดันโครงการของตน เพราะหากพนจาก
อํ านาจไปแลว ยอมมิอาจฝากผลงานไวกับประชาชนได ในขณะที่นักการเมืองมีขอจํ ากัดดานเวลา
ในการครองอํ านาจ แตสภาพัฒนไมมีปญหาดานเวลา จึงสามารถใชเวลาในการกลั่นกรอง 
โครงการอยางสบายอารมณ บางครั้งจํ านวนโครงการที่ตองศึกษาและพิจารณากลั่นกรองมีมาก
เกินกวากํ าลังคนที่มีอยูที่จะศึกษาไดภายในกํ าหนดเวลา ความลาชาจึงเกิดขึ้น และกลายเปน 
จดุออนที่ถูกโจมตีในที่สุด
           สภาพัฒนควรจะทํ าหนาที่เปนองคกรที่ศึกษาและกลั่นกรองโครงการตอไป  
เพียงแตจะตองปรับบทบาทใหกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สภาพัฒนจะตอง 
ไมเขาไปเลนเกมการเมืองกับรัฐบาล ดังเชนการรูเห็นเปนใจกับรัฐบาลเปรมในการนั่งทับโครงการ 
พฤตกิรรมเชนนี้ยอมกอใหเกิดผลเสียแกสภาพฒันในระยะยาว เมื่อรัฐบาลมอบหมายใหสภาพัฒน
ศึกษาและพิจารณาโครงการใด สภาพัฒนจักตองศึกษาและพิจารณาโครงการนั้นอยางจริงๆจังๆ 
และกลาเสนอความเห็นอยางตรงไปตรงมา สภาพฒันจงึจะสามารถธํ ารงฐานะความนาเชื่อถือของ
สภาพฒันไวได หากมีปญหาการขาดแคลนบุคลากรก็เปนหนาที่ของรัฐบาลที่จักตองจัดสรรให
           เกณฑการประเมินโครงการควรจะเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน  
สาธารณชนควรจะไดรับรูวา  โครงการประเภทใดที่สภาพฒันและรัฐบาลใหความสํ าคัญอันดับสูง 
อีกทั้งควรจะไดรับรูว า สภาพัฒนมีวิธีการในการประเมินประโยชนที่สังคมไดรับ (social     
benefit) และตนทนุทีต่กแกสังคม (social cost) อันเกิดจากโครงการตาง ๆ อยางไร ครอบคลุม
ประโยชนและตนทุนประเภทใด และสภาพฒันเลือกใช social discount rate อัตราใดในการ
ประเมินโครงการ
           สภาพฒันมปีระสบการณในการประเมินโครงการมากวา 30 ป นาจะถึงเวลาที่จะ
ตองจดัท ําคูมอืการประเมินโครงการ เพื่อเปนประโยชนแกหนวยราชการและนักการเมืองที่ตองการ
เสนอโครงการ ชุมชนวิชาการจะไดถกเถียงกันไดวา เกณฑการประเมินโครงการของสภาพัฒน 
มีความสมเหตุสมผลทางวิชาการหรือไม อีกทั้งสาธารณชนจะไดพิจารณาวา สภาพฒันประเมิน
โครงการดวยความลํ าเอียงและดวยความลักลั่นอยางไร
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           คุณภาพในการประเมินโครงการเปนประเด็นอันนาเปนหวง โครงการทาเรือ
นครสวรรคมิใชตัวอยางเดียวที่สะทอนใหเห็นถึงความผิดพลาดในการประเมินโครงการ ในเมื่อ 
สภาพัฒนมีอํ านาจในการกลั่นกรองโครงการของหนวยราชการอื่นๆก็นาจะใจกวางพอที่จะให
บุคคลภายนอกเขาไปศึกษาและประเมินคุณภาพการกลั่นกรองโครงการของสภาพัฒนเอง
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ความเรียงวาดวยสภาพัฒน  (ตอนที่สอง)*

           สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิแหงชาต ิพ.ศ. 2502  ผูคนจํ านวนนอยนักที่จะรูวา สถาบันแหงนี้เกิดขึ้นจากการผลักดัน
ของธนาคารโลก เมื่อคณะผูแทนธนาคารโลกเดินทางเขามาสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย
ในป 2500 โดยมีนายพอล ที. เอลลสเวิรธ (Paul T. Ellsworth) เปนหวัหนาคณะนั้น จุดประสงค
หลักนอกเหนือจากการจัดทํ าขอเสนอแนะในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจก็คือ การผลักดันให 
รัฐบาลไทยจดัตั้งองคกรที่ทํ าหนาที่วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
           แมวาในเวลานั้นจะมีสภาเศรษฐกิจแหงชาติ ซึ่งตั้งขึ้นแตป 2493 แตธนาคารโลก
ไมสูชอบใจองคกรที่มีอยูแลวนี้นัก เอกสารเรื่อง "A Central Planning Organization for Thailand" 
(ลงวนัที ่ 3 มกราคม 2501) ซึ่งนายเอลลสเวิรธเขียนขึ้น นับเปนจุดกอเกิดของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิแหงชาติในเวลาตอมา ผูบริหารธนาคารโลกในนครวอชิงตัน ดี.ซี. ในการประชุมเมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2501 มีมติใหความเห็นชอบกับขอเสนอของนายเอลลสเวิรธ แตขอเสนอของ 
นายเอลลสเวริธกลบัถูกตอตานจากขาราชการไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ของสภาเศรษฐกิจ
แหงชาติ อันมีนายฉลอง ปงตระกูลเปนเลขาธิการ อยางไรก็ตาม ผูที่มีบทบาทในการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจในเวลานั้นหลายตอหลายทาน สนับสนุนขอเสนอของนายเอลลสเวิรธ  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ม.ล.เดช สนิทวงศ นายสุกิจ นิมมานเหมนิท และพระบริภัณฑยุทธกิจ
           เจาหนาที่ธนาคารโลกไดวิ่งเตนเขาพบผู นํ าไทยเพื่อผลักดันใหจัดตั้งหนวย 
วางแผนเศรษฐกิจ โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตองปรับเปลี่ยนขอเสนอ เพื่อลดทอนแรงตอตานจาก
สภาเศรษฐกจิ แหงชาติ การผลักดันนี้ใชเวลาประมาณปคร่ึง จนในที่สุดมีการตรากฎหมายจัดตั้ง
สภาพฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติในเดือนกรกฎาคม 2502
           ดวยภมูหิลงัทางประวัติศาสตรดังที่พรรณนาขางตนนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ที่สภาพัฒนมีความสัมพันธอันแนบแนนกับธนาคารโลกมาตั้งแตตน รายงานของเอลลสเวิรธเรื่อง  
A Public Development Program for Thailand เปนพืน้ฐานของการจัดทํ าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับที่หนึ่ง (2504-2509) ในขณะเดียวกัน รัฐบาลอเมริกันไดใหความชวยเหลือในการ

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 26 กุมภาพันธ 2536
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ผอนคลายปญหาการขาดแคลนบุคลากรดวยการสงผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาประจํ าหนวยงาน
สํ าคัญๆภายในสภาพัฒน ความบกพรองดานภูมิปญญาทางเศรษฐศาสตรถูกชดเชยดวย 
ภูมิปญญาที่นํ าเขาจากตางประเทศ แตเพียงชั่วเวลาทศวรรษเศษตอมา ภูมิปญญาทาง 
เศรษฐศาสตรแบบอเมริกันก็ฝงรากลึกในสภาพฒัน ทัง้นีโ้ดยผานกระบวนการจัดสรรทุนการศึกษา
ทีรั่ฐบาลและหนวยงานอเมริกันใหแกขาราชการไทย การเปลี่ยนแปลงนี้เปนสวนหนึ่งของกระบวน
การในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยใหเปนสังคมอเมริกัน (Americanization) ซึ่งมิไดเกิดขึ้นเฉพาะ
แตสภาพฒันเทานั้น
           สภาพัฒนเติบโตขึ้นมาโดยปราศจากรากเหงาทางภูมิปญญาของตนเอง ผูคน 
ในสถาบันแหงนี้ไมเห็นความสํ าคัญของภูมิปญญาทองถิ่น และดวยอิทธิพลการครอบงํ าของ 
ภูมิปญญาทางเศรษฐศาสตรแบบอเมริกัน ผูคนในองคกรแหงนี้ไมสนใจศึกษาและทํ าความเขาใจ
มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนมิติทางประวัติศาสตรของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แมจะมีการเปลี่ยนชื่อสภาพัฒนเปน "สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ" ในอีกเกือบ 
ทศวรรษตอมา แตการเติมคํ าวา `สังคม' เขาไปในชื่อองคกรก็เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงที่กระพี้ 
เทานั้น
           แมวาสภาพัฒนมีบทบาทหนาที่ในการวางแผนพัฒนามากวาสามทศวรรษ  
แตนาประหลาดนักที่มีเจาหนาที่ที่สนใจศึกษาสังคมชนบทเพียงกระหยิบมือเดียว ความสามารถ
อันสูงสงยิ่งของสภาพัฒน ก็คือ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยที่ปราศจากความรูความ 
เข าใจสังคมชนบทไทย พฤติกรรมดังกลาวนี้ย อมสะทอนใหเห็นอคติและความโนมเอียง 
บางประการของผูบริหารระดับสูงของสภาพฒัน อคตแิละความโนมเอียงที่สํ าคัญก็คือ ความพรอม
ที่จะสละภาคเกษตรกรรมเพื่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และความโนมเอียงที่จะดํ าเนิน
นโยบายทีเ่กือ้ประโยชนของประชาชนในเขตเมืองมากกวาราษฎรในชนบท (urban bias)
           การขาดรากเหงาทางภูมิปญญาของตนเองทํ าใหสภาพัฒนตองพึ่งพิงภูมิปญญา
จากตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกันประจํ าสภาพัฒนมีบทบาทสํ าคัญในการถายทอด 
ภูมิปญญาตางประเทศ อยางนอยในชวงทศวรรษแรกของการใชแผนพัฒนา แมภายหลังจากที่
สหรัฐอเมริกาลดบทบาทในอินโดจีน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 
สภาพัฒนก็ยังคงตองพึ่งพิงภูมิปญญาจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากธนาคารโลก  
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวนโยบายเศรษฐกิจที่สํ าคัญๆที่สภาพัฒนผลักดันลวนแลวแตมีที่มา
จากธนาคารโลกเกือบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนแนวความคิดวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อให 
ประชาชนไดรับส่ิงจํ าเปนพื้นฐาน (Basic Needs) ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (outward 
orientation) แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรี (economic liberalization) โดยลดการแทรกแซงและ 
ลดการควบคมุทัง้ทางดานการผลิต การคา และการเงิน ตลอดจนแนวนโยบายการถายโอนการ
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ผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (privatization) แนวนโยบายเหลานี้บางเรื่องเปนประโยชน 
แตหลายเรื่องสภาพฒันอาแขนรับโดยมิไดไตรตรองอยางรอบคอบ
           การบังคับใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่งในป 2504 นับเปนจุด 
เร่ิมตนของการใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล (unbalanced growth) ดวยความจงใจ  
แตนาประหลาดยิ่งนักที่ไมมีเอกสารหรือรายงานการประชุมที่บงชี้ว ามีการถกเถียงภายใน 
สภาพัฒนเกี่ยวกับผลกระทบของการเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ ทั้งๆที่ยุทธศาสตร 
ที่เลือกใชนี้ไมเพียงแตทํ าใหโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปเทานั้น หากทวายัง
แปรเปลีย่นชะตากรรมทางเศรษฐกิจของราษฎรในชนบทอยางรายเหลืออีกดวย
           ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก มักจะมีวิวาทะวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 
ภายในองคกรที่ทํ าหนาที่ในการวางแผน แตภายในสภาพัฒนไมสูมีวิวาทะเชนวานี้ สวนหนึ่ง 
อาจเปนเพราะวฒันธรรมขององคกร แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะอิทธิพลการครอบงํ าของภูมิปญญา
ทางเศรษฐศาสตร แบบอเมริกัน อยางไรก็ตาม ในชวงกลางทศวรรษ 2510 เร่ิมมีวิวาทะภายใน 
สภาพฒันระหวางกลุม `มหภาค' ซึง่ใหความสํ าคัญกับการวางแผนและการพัฒนาระดับมหภาค 
กบักลุม `จลุภาค' ซึ่งใหความสํ าคัญกับการวางแผนและการพัฒนาระดับจุลภาค เมื่อสภาพัฒน
เร่ิมมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกในป 2524 ไมปรากฏวามีการ 
ถกเถียงอยางจริงจังเกี่ยวกับนัยของแผนการพัฒนาดังกลาวนี้ แตก็เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา  
ผูบริหารระดับสูงของสภาพัฒนตองการใหระบบเศรษฐกิจไทยเจริญรอยตามกลุมประเทศอุตสาห
กรรมใหมในอาเชีย (Asian NICs) บางคนคลัง่ไคลเสนทางการพัฒนาตามแบบอยางเกาหลีใต การ
ปรับยทุธศาสตรการพัฒนาไปสูเสนทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented 
Industrialization) และการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industrialization) นับวาไดรับ 
อิทธิพลจากแบบจํ าลองเกาหลีใตโดยแท ผูบริหารสภาพัฒนบางคนถึงกับกลาวอยางลิงโลดใจวา 
ไทยก ําลงัจะเปน `เสือที่หา' ตามหลังไตหวัน เกาหลีใต ฮองกง และสิงคโปร โดยมิไดพิจารณา 
ขอเทจ็จริงเกี่ยวกับกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (catching-up process) ระหวางประเทศ
ตางๆในอาเซยีวา แมแต `เสือที่หก' ไทยยังมิอาจเปนได อีกทั้งมิไดพิจารณาวา ยุทธศาสตรการ
พฒันาดงักลาวนี้จะสรางทุกขเข็ญแกประชาชนในชนบทอยางไร
 เมื่อเกิดความขัดแยงทางความคิดภายในสภาพัฒนในป 2528-2529 เกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก แมจะมีวิวาทะเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
การพฒันา แตก็มิอาจปฏิเสธไดวา ความขัดแยงระหวางตัวบุคคลภายในสภาพัฒนนั้นเองมีสวน
ผลักดนัใหเกิดวิวาทะครั้งนั้น
           นบัต้ังแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 (2525-2529) เปนตนมา สภาพฒันเร่ิมใหบุคคล 
ภายนอกเขาไปมีสวนรวมในการรางแผน แตการมีสวนรวมดังกลาวนี้เปนเพียงผักชีโรยหนา และ
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หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลวก็ตองกลาวหาวาปราศจากความจริงใจ เพราะสภาพัฒนมีแนวความ
คิดที่กํ าหนดลวงหนาแลววา ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาจะเปนเชนไร ผูคนที่ไดรับเชิญใหเขา
รวมในการรางแผนถูกจํ ากัดกรอบในการแสดงความเห็นภายใตโครงครอบใหญที่สภาพัฒนกํ าหนด
ลวงหนาไวแลว กระบวนการรางแผนพัฒนาดังกลาวนี้จึงไมเปดโอกาสใหมีการวิพากษยุทธศาสตร
หลกัในการพัฒนาในขั้นรากฐานได
           กระบวนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนกระบวนการที่ปราศจากการ
มีสวนรวมของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งๆที่ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เลือกนั้นสามารถกอ 
ผลกระทบอยางมหาศาลตออาณาประชาราษฎร เมื่อแรกตั้งสภาพัฒนนั้น ระบอบการเมืองการ 
ปกครองเปนระบอบอํ ามาตยาธิปไตย จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ขุนนางจะครอบงํ ากระบวนการ 
วางแผนพัฒนา แตในยุคสมัยที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง สภาผูแทนราษฎรก็ไมใสใจในการ
เรียกรองใหกระบวนการวางแผนพัฒนาเปนกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวม ส่ิงที่นักการเมือง
สนใจ กคื็อ การผลักดันโครงการที่ตนจะไดผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม นักการเมืองจึงมุง
โจมตีบทบาทหนาที่การกลั่นกรองโครงการของสภาพัฒน มากกวาที่จะเรียกรองการมีสวนรวม 
ในกระบวนการวางแผนพัฒนา สภาพการณจะยังคงเปนเชนนี้ตอไป ตราบเทาที่นักการเมืองยังคง
มีสัญชาตญาณแหงสัตวเศรษฐกิจที่เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และ 
ตราบเทาทีน่กัการเมืองและพรรคการเมืองปราศจากรากฐานทางภูมิปญญา
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การเมืองวาดวยการควบคุมราคา*

          ในปลายยุครัฐบาลชาติชาย ผมเห็นธงสีฟาโบกสะบัดตามรานคาและหาง 
สรรพสินคาตางๆแลดูแลวละลานตา กระทรวงพาณิชยโหมประชาสัมพันธวา รานคาที่ปกปาย 
สีฟาของกระทรวงพาณิชยเปนรานคาที่ขายสินคาในราคาเดิม วันหนึ่งในเดือนมกราคม 2534  
ผมเดินไปทานกวยเตี๋ยวที่ทาชางวังหลวงในรานอาหารที่ปกธงสีฟา ผมตองจายกวยเตี๋ยวชามละ 
12 บาท แทนที่จะเปน 10 บาท เจาของรานอธิบายวา รานของเขาขึ้นราคาอาหารไปกอนที่
กระทรวงพาณิชยจะนํ าธงสีฟามาปกให แตหลังจากที่ปกปายสีฟาแลว เขายังคงขายกวยเตี๋ยว 
ชามละ 12   บาทเทาเดิม

          เมื่อไมนานมานี้ เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แสดงความอดึอดัใจเกี่ยวกับนโยบายปกธงสีฟา เพราะรานคาตาง ๆ พากันเมินหนาหนี (ผูจัดการ
รายวัน ฉบับวนัที่ 1 กรกฎาคม 2534) ในสภาวการณที่ตนทุนการผลิตถีบตัวสูงขึ้น และอุปสงค
มวลรวมขยายตัวคอนขางมาก ราคาสินคายอมตองปรับตัวเพิ่มข้ึนตามธรรมชาติของกลไกตลาด 
ดวยเหตนุีเ้อง รานคาจํ านวนมากจึงไมตองการธงสีฟา เพราะรูแกใจดีวาไมสามารถรักษาสัญญา
ประชาคม  ไวได

          ผมรูสึกเสียดายงบประมาณแผนดินที่กระทรวงพาณิชยใชไปในโครงการปกธง 
สีฟา ทรัพยากรที่ตองสูญเสียไปมิไดมีเฉพาะแตทรัพยากรทางการเงินเทานั้น หากยังคลุมถึง
ทรัพยากร  บุคคลดวยทรัพยากรเหลานี้ตองสูญเปลาไป โดยหามีผลในการลดแรงกดดันแหงภาวะ
เงินเฟอแตประการใดไม โครงการดังกลาวนี้มีลักษณะเปนมาตรการการควบคุมราคาอยางออนๆ 
และมุงสรางผลกระทบทางจิตวิทยามากกวาจะมุงแกปญหาในขั้นรากฐาน อยางนอยที่สุดก็เปน
การแสดง ใหเหน็วา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดพยายามดํ าเนินการแกปญหาเสถียรภาพ
ของราคาแลว

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน"จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายงาน ฉบับวันศุกรที่ 9
 สิงหาคม 2534
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         ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระทรวงพาณิชย 
(หรือ กระทรวงเศรษฐการ) มักจะใชการควบคุมราคาขั้นสูง (maximum price control) เปน 
เครือ่งมอืในการแกปญหาเงินเฟอหรือการถีบตัวของคาครองชีพ อํ านาจในการควบคุมราคาสินคา 
ปรากฏใน พ.ร.บ. ปองกันการคากํ าไรเกินควร พ.ศ. 2480 ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
รัฐบาลไดตรา พ.ร.บ.ปองกันการคากํ าไรเกินควร พ.ศ. 2490 ข้ึนมาใชแทนกฎหมายฉบับป 2480 
อยางไรกต็าม กฎหมายฉบับป 2490 ก็ถูกยกเลิกไปโดย พ.ร.บ.กํ าหนดราคาสินคาและปองกัน 
การผกูขาด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน

          ในยามทีร่ะบบเศรษฐกิจปราศจากความผันผวน การควบคุมราคาดูเหมือนจะเปน    
มาตรการที่ทรงประสิทธิผล ซึ่งเปนภาพลวงตาที่หลอนหลอกประชาชน แตคร้ันเมื่อเสถียรภาพ 
ของ ระบบเศรษฐกิจถูกสั่นคลอน ไมวาแรงสั่นคลอนนั้นจะเกิดจากปจจัยภายในประเทศหรือปจจัย
ภายนอกประเทศ และไมวาแรงสั่นคลอนนั้นจะเปนปจจัยดานอุปสงค (demand inflation) หรือ
ปจจยัดานอปุทาน (supply inflation) โฉมหนาอันแทจริงของมาตรการการควบคุมราคาจึงปรากฎ
ออกมาอยางแจมชัดในดานความไรประสิทธิผลในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปญหา
เสถยีรภาพของราคาเปนปญหาเศรษฐกิจมหภาค แตการควบคุมราคาเปนมาตรการทางเศรษฐกิจ
จุลภาค การใชมาตรการทางเศรษฐกิจจุลภาคมาแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค เปนเรื่องที่ยากจะ
สํ าเรจ็ได เพราะถาตองการตรึงระดับราคาสินคาโดยทั่วไปไวใหคงที่ ก็ตองมีการควบคุมราคาสินคา
อุปโภคบรโิภคนบัรอยนับพันรายการ ซึ่งสรางปญหาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางยิ่ง

          เมือ่เกดิภาวะฝนแลงอยางรุนแรงในป 2515-2516 จนปริมาณการผลิตขาวตํ่ ากวา 
ระดบัปกต ิการถีบตัวของราคาขาวไดกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพของราคา เพราะขาวเปนรายการ 
สินคาประเภทอาหารที่สํ าคัญ ภาวะการขาดแคลนขาวมีมากถึงกับคนไทยตองเขาคิวซื้อขาว 
ปญหาเสถียรภาพของราคารุนแรงยิ่งขึ้นในป 2516-2517 เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันอันเกิดจาก
การรวมหวักนัขึน้ราคานํ้ ามันดิบของประเทศกลุมโอเปค ในชวงเวลาดังกลาวนี้ กระทรวงพาณิชย
ไดน ํามาตรการการควบคุมราคาออกมาใช ดังจารีตที่เปนมาในอดีต ราคาขั้นสูงที่กระทรวงพาณิชย
ควบคุมเปนราคาที่ต่ํ ากวาราคาตลาด การใชอํ านาจรัฐในการกดราคาสินคาใหต่ํ ากวาราคาตลาด
เปนเรื่องฝนธรรมชาติ การใชอํ านาจเชนนี้จะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อมีการปนสวนสินคา  
แตกระทรวงพาณิชยไมมีปญญาจัดระบบการปนสวนสินคา ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การกอเกิดและขยาย
ตัวของตลาดมดื เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยรวมกับตํ ารวจออกจับกุมรานคาที่ขายสินคาเกินราคา
ควบคุมรานคาที่ไมตองการจายคาปรับตามกระบิลเมืองก็มีทางเลือกที่จะใหสินบนแกเจาพนักงาน
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ของรัฐได การควบคุมราคาสินคาจึงเปนมาตรการที่เจาพนักงานของรัฐชื่นชอบ เพราะเปดชองใหมี
การใชอํ านาจรัฐในการแสงหาผลประโยชนสวนบุคคลได

          การประพฤติมิชอบดวยการใชอํ านาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
เกิดขึ้นในหมูเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยดวย เพราะเปนเรื่องธรรมชาติที่ผูผลิตสินคา 
ที่ถูกควบคุมราคายอมตองพยายามผลักดันใหเลิกการควบคุมราคา หรือผลักดันใหเขยิบราคา 
ทีค่วบคมุใหสูงขึน้ จนในบางกรณีราคาขั้นสูงที่ควบคุมสูงกวาราคาตลาดเสียดวยซํ้ า การประพฤติ
มชิอบมต้ัีงแตการรับสินบนใตโตะ ไปจนถึงการรับของขวัญพิเศษในเทศกาลตางๆ ดังนั้น จึงเปน
เร่ืองที่ไมนาประหลาดใจวา เจาหนาที่กระทรวงพาณิชยทั้งระดับสูงและระดับลางตางชื่นชอบ 
มาตรการการควบคุมราคา เพราะมาตรการดังกลาวนี้ใหอํ านาจ ซึ่งสามารถใชแสวงหาผล
ประโยชนสวนบุคคลได

          อํ านาจของกระทรวงพาณิชยตาม พ.ร.บ. กํ าหนดราคาสินคาและปองกันการ 
ผูกขาด  พ.ศ. 2522 นั้นมีอยูอยางลนเหลือ แมแตสินคาใหมที่ออกสูตลาดก็ตองขออนุมัติกระทรวง
พาณชิยในการก ําหนดราคาจํ าหนาย ในเดือนกุมภาพันธ 2534 นายสมพล เกียรติไพบูลย อธิบดี
กรมการคาภายในใหสัมภาษณดวยทวงทีอันภาคภูมิใจวา "...ต้ังแตผมมารับตํ าแหนงประมาณ 4 
เดอืนทีผ่านมานี ้ ไดมีการตั้งราคาสินคาไปทั้งหมด 632 รายการ ในจํ านวนนี้เปนนํ้ ามันหลอล่ืน  
341 รายการ และเหล็กเสนอีก 119 รายการ..." (มาตุภูมิ ฉบับวนัที่ 15-21 กุมภาพันธ 2534)   
แตขอเทจ็จริงก็มีอยูวา พ.ร.บ.กํ าหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช
มากวาทศวรรษ แตสายใยแหงการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยหาไดลดนอยถอยลงไม ผูผลิต 
รายใหญที่มีอํ านาจผูกขาดสามารถแสวงหากํ าไรสวนเกินจากการผูกขาดไดมากขึ้น โดยที่มาตร
การการควบคุมราคาไมสามารถปองกันมิใหมีการคากํ าไรเกินควร ปรากฎการณที่ผูผลิตรายใหญ
รวมหัวกันในการกํ าหนดราคาสินคาเกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา หากการควบคุมราคาเปนมาตรการ 
ที่ทรงประสิทธิผล มาตรการดังกลาวนี้ก็นาจะชวยลดทอนกํ าไรสวนเกินจากการผูกขาดของ 
ผูผลิตได และหากเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยมีความมุงมั่นในการปองกันการคากํ าไรเกินควร 
ปรากฏการณการรวมหัวกันในการกํ าหนดราคาสินคาที่ไมนาจะปลอยใหเกิดขึ้น บทเรียน 
จากประวัติศาสตรสอนใหเรารูวา ในทามกลางอํ านาจเงินของผูผูกขาด กฎหมายปองกันการ 
ผูกขาดก็ออนปวกเปยก

          เมื่อแรงกัดดันของภาวะเงินเฟอกอตัวขึ้นอยางชัดเชนในป 2532 กระทรวง
พาณิชยก็เร่ิมเขมงวดในการควบคุมราคานโยบายดังกลาวนี้ยังคงสืบเนื่องตอมาในยุคสมัยที่นาย
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อมเรศ ศิลาออน ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายอมเรศไดรองขอใหผูผลิต 
สินคาบางรายการตรึงราคาขายไวมีกํ าหนดเวลา 3 เดือน ในเดือนธันวาคม 2533 รัฐมนตรีพาณิชย
กป็ระกาศตรงึราคาสินคา 5 ชนิดเปนพิเศษ ไดแก นํ้ าตาลทรายขาว  เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ 
พลาสตกิ  เหล็กเสน  ปูนซีเมนต  และอาหารสด  (มติชน 24 ธนัวาคม 2533)  กอนหนานั้นเมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2534 นายอมเรศไดยอมรับตอที่ชุมนุมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
สมาคมนกัเรยีนเกาองักฤษวา การควบคุมราคาที่กระทรวงพาณิชยดํ าเนินการอยูนั้นเปนมาตรการ
ทีไ่รประสิทธิผล รัฐมนตรีพาณิชยเชื่อวา การคุมครองผูบริโภควิธีที่ดีที่สุดก็คือ การผลักดันใหมีการ
แขงขนัโดยเสรใีนตลาด นายอมเรศไมเห็นดวยกับการใชมาตรการการควบคุมราคา ยกเวนในยาม
ทีเ่กิดวิกฤติการณ (The Nation, November 9,1991)
          ดังไดกลาวแลววา แนวความคิดวาดวยการควบคุมราคามีอิทธิพลชนิดหยั่ง 
รากลึกในกระทรวงพาณิชยมาเปนเวลาหลายทศวรรษ ใครก็ตามที่เขาไปกุมบังเหียนกระทรวง
พาณชิยยอมยากที่จะตีจากมาตรการดังกลาวนี้ได นายอมเรศ ศิลาออนหาไดเปนขอยกเวนสํ าหรับ
ความขอนีไ้ม อยางไรก็ตาม ในสภาวการณที่ตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึนและมีการขยายตัวของอุปสงค
มวลรวม การตรึงราคาสินคาไวในระดับเดิมเปนเรื่องที่มิอาจเปนไปไดในปลายเดือนมกราคม 2534 
กระทรวงพาณชิยตองยอมใหสินคา 40 รายการขึ้นราคาหลังจากที่ขอรองใหผูผลิตตรึงราคาไว 3 
เดอืน ตอมาในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ ก็มีการปรับราคาสินคาอีก 20 รายการ

          ภายหลงัการรฐัประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ผูนํ าฝายทหารไดขอให 
ผูผลิตสนิคาอุปโภคบริโภคลดราคาสินคา โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 เมษายน เปนตนไป พลเอกสุนทร 
คงสมพงษ ประกาศจะจัดการกับผูผลิตที่ไมยอมลดราคาสินคา (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 16  
มีนาคม 2534) แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไมเห็นดวยกับการใชอํ านาจทางทหาร 
ในการกดราคาสินคา และเห็นวาควรจะปลอยใหกลไกราคาทํ างาน (แนวหนา ฉบับวันที่ 19 
มนีาคม 2534  มติชน ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2534 และ Bangkok Post, March 20, 1991) ในชวง
เวลาเดยีวกันนั้น นายอานันท ปนยารชนุ นายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นวา การควบคุมราคา 
สินคาเปนอํ านาจของกระทรวงพาณิชย (The Nation, March 20,1991) ความขัดแยงทางความ
คิดในระลอกแรกนี้กอใหเกิดขาวลือวา รัฐมนตรีพาณิชยจะลาออกจากตํ าแหนง แมจะมีการปฏิเสธ
ขาวดงักลาวนี ้แตขาวลือนี้ก็ปรากฏเปนระลอกๆ ตลอดระยะเวลากวา 4 เดือนที่ผานมานี้

          ในเดอืนมถินุายน 2534 กระทรวงพาณิชยเร่ิมปรับเปลี่ยนปรัชญาในการดํ าเนิน       
นโยบายการรกัษาเสถียรภาพของราคาโดยลดการควบคุมราคา และหันมาสงเสริมใหมีการแขงขัน
มากขึน้ คณะกรรมการกลางกํ าหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาดมีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 



47

2534 ใหเลกิการควบคุมราคาสินคา 46 รายการ จากเดิมที่มีการควบคุมราคาสินคา 109 รายการ 
คงเหลอื 63 รายการ มาตรการที่ใชจะเนนการกํ ากับดูแลราคาและการกํ ากับดูแลปริมาณ นับเปน
การปรบัเปลีย่นนโยบายที่อาศัยความกลาหาญในการตัดสินใจมิใชนอย

          มาตรการการควบคุมราคาสินคา ซึ่งมีการใชอยางจริงจังนับต้ังแตป 2480  
เปนตนมา ไดกอใหเกิดความเขาใจผิดในหมูประชาชนวาราคาสินคานั้นสามารถควบคุมได  
ยิ่งกระทรวงพาณิชยแสดงความขึงขังในการควบคุมราคามากเพียงใด ความเขาใจผิดก็ยิ่งมีมาก
เพยีงนัน้ ไมเพยีงแตเทานั้น ประชาชนยิ่งเพิ่มความคาดหวังวา ปญหาเงินเฟอจักตองถูกพิชิตดวย
มาตรการการควบคุมราคา หากความคาดหวังนี้ยิ่งมีมากปานใด ความผิดหวังก็จะยิ่งมีมากเปน
เงาตามตัว ขอที่จะตองยอมรับรวมกันก็คือ ภาวะเงินเฟอที่เกิดจากปจจัยภายนอกประเทศ 
(imported inflation) กดี็ และภาวะเงินเฟอที่เกิดจากปจจัยดานอุปทาน (supply inflation) ก็ดี 
เปนปญหาอนัยากแกการแกไขในระยะเวลาอันสั้น แทนที่รัฐบาลจะแสดงความขึงขังในการควบคุม
ราคาหรือผลาญงบประมาณแผนดินดวยโครงการปกธงสีฟา รัฐบาลนาจะประชาสัมพันธชี้แจงให
ประชาชนมคีวามรูความเขาใจ เพื่อลบลางความเขาใจผิดที่มีมาแตอดีต ขณะเดียวกัน ก็ควรเริ่ม
คิดจัดระบบการใหความชวยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งเปนกลุมชนที่ประสบภาวะทุกข
เขญ็จากปญหา เสถียรภาพของราคามากกวาประชาชนกลุมอ่ืนใด



ภาคที่สาม

เกษตรกรรม

ลักษณะเดนประการหนึ่งของนโยบายราคาสินคาเกษตรหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือ  
การถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปหลอเลี้ยงการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ
อ่ืน โดยที่กลุ มขุนนางนักวิชาการและผูทรงอํ านาจทางการเมืองไดประโยชนจากการดํ าเนิน
นโยบายดังกลาวนี้ การดํ าเนินนโยบายขาว นโยบายมันสํ าปะหลัง และการจัดสรรเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร เปนตัวอยางของความขอนี้ อยางไรก็ตาม ภาวะตกตํ่ าของภาคเกษตรกรรม 
มิไดเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายของรัฐบาลเทานั้น หากยังเปนผลจากระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศที่เปดชองใหประเทศมหาอํ านาจใหเงินอุดหนุนการผลิตดานเกษตรกรรม
ได ทั้งๆที่ประเทศเหลานี้สูญสิ้นความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  
ในการผลิตดานนี้ไปแลว
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เมื่อรัฐบาลอเมริกันรังแกชาวนาไทย*

           การสงขาวออกในป 2534 นี้ คาดวาจะตกตํ่ ากวาป 2533 ทั้งนี้เปนที่คาดการณวา 
ปริมาณขาวสงออกจะมีเพียงประมาณ 3.60 ลานตัน เทียบกับ 3.93 ลานตันในป 2533 ภาวะ 
ฝนแลงและศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงทํ าใหผลผลิตขาวตกตํ่ าลง ซึ่งยังผลใหราคาขาวภายใน
ประเทศถีบตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาขาวในตลาดโลก โดยที่การผลิตขาวในประเทศผูผลิต 
ทีสํ่ าคัญไดผลดีกวาปที่ผานมา
           นบัต้ังแตป 2527 เปนตนมา ปริมาณขาวสงออกของไทยมีมากกวาปละ 4 ลาน
ตัน โดยมยีอดสงออกสูงสุด 6.14 ลานตันในป 2532 แตหลังจากนั้นปริมาณการสงออกลดลงเหลือ
ต่ํ ากวาปละ 4 ลานตัน
           ตลาดขาวระหวางประเทศเปนตลาดที่คอนขางแบบบาง (thin market) เพราะ
ปริมาณขาวที่ซื้อขายกันในตลาดโลกมีเพียงประมาณ 5% ของปริมาณขาวที่ผลิตไดทั้งโลก 
ประเทศผูผลิตขาวเกือบทั้งหมด (ยกเวนสหรัฐอเมริกา) ลวนแลวแตเปนผูบริโภคขาวดวย ตอเมื่อมี
สวนเกินจากการบริโภคภายในประเทศจึงจะสงออก ในขณะที่ความตองการขาวในการบริโภค 
คอนขางคงตัวแตปริมาณการผลิตมีความแปรปรวนอยางสูง เพราะขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ 
ความแปรปรวนของปริมาณการผลิตนํ ามาซึ่งความผันผวนของราคาในตลาดโลก รัฐบาลประเทศ
ตางๆจึงมักจะดํ าเนินนโยบายขาวในแนวทางที่ปองกันมิใหราคาขาวภายในประเทศไดรับ 
ความกระทบกระเทือนจากความผันผวนของราคาขาวในตลาดโลก
           การดํ าเนินนโยบายขาวของรัฐบาลประเทศตางๆในโลกนี้อาจจํ าแนกออกเปน 2  
แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การใหเงินอุดหนุนในการเพาะปลูกและการสงออกขาวโดยมุง 
เพิ่มพูนสวัสดิการและฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวเปนสํ าคัญ จากการศึกษา
ของกระทรวงเกษตรอเมริกันโดยใชขอมูลระหวางป 2525-2529 ประเทศที่ดํ าเนินนโยบายขาว 
ในแนวทางดังกลาวนี้ โดยที่อัตราการอุดหนุนการเพาะปลูกขาวอยูในระดับสูงยิ่ง ไดแก ญ่ีปุน 
เกาหลีใต บราซิล ประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และไตหวันตามลํ าดับ

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 14 มิถุนายน 2534
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           แนวทางที่สอง ไดแก การกดราคาขาวภายในประเทศใหต่ํ ากวาราคาขาวในตลาด
โลก โดยพยายามรักษาเสถียรภาพของราคาขาวภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อปกปองคุมครองผูบริโภค
ยิ่งกวาที่จะชวยอุมชูชาวนา ประเทศที่ดํ าเนินนโยบายในแนวทางดังกลาวนี้ ไดแก ไนจีเรีย  
อินโดนีเซีย  และอินเดีย
           แมวารัฐบาลไทยจะดํ าเนินนโยบายลูกผสม แตผลกระทบทางนโยบายเอนเอียง
ไปในดานการกดราคาขาวภายในประเทศ ในชวงเวลา 40 ปเศษที่ผานมา การเก็บพรีเมี่ยมขาว
หรือคาธรรมเนียมการสงออกขาวไดชวยใหคาครองชีพในเขตนาครตํ่ ากวาที่ควรจะเปน และยังผล
ใหอัตราคาจางในภาคอุตสาหกรรมอยูในระดับต่ํ า ซึ่งเปนปจจัยสํ าคัญที่เกื้อกูลตอการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอยางยิ่งยวด
           แตการดํ าเนินนโยบายขาวไมวาจะเปนแนวนโยบายใด ลวนมีผลบิดเบือน 
การผลิตและการบริโภคขาวภายในประเทศใหเบี่ยงเบนจากสภาพธรรมชาติของสังคมเศรษฐกิจ
ดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งขัดตอแนวความคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม หลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
เสรีนยิมมอียูวา ประเทศตางๆ ควรจะใชความชํ านัญพิเศษ (specialization) ในการผลิตสินคาและ
บริการทีต่นมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) เพื่อนํ าไปแลกเปลี่ยนกับ
สินคาทีต่นไมมคีวามชํ านัญพิเศษในการผลิต หากการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี สวัสดิการ
ของประชาชนในประเทศคูคาจะมีมากกวาในกรณีที่ทุกประเทศตางดํ าเนินนโยบายพึ่งตนเองและ
กดีกนัการคาระหวางประเทศ
           การใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออก ถือเปนมาตรการที่ขัดตอหลักการเศรษฐกิจ 
เสรีนิยม เพราะการใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกมีผลในการบิดเบือนการคา โดยทํ าใหการผลิต 
สินคาและบริการตางๆไมเปนไปตามความชํ านัญพิเศษและความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ตามธรรมชาติ ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs 
and  Trade) หรือทีเ่รียกยอๆวา GATT ซึ่งมีฐานะเปนระเบียบการคาระหวางประเทศในระบบ 
ทนุนยิมโลกหลงัสงครามโลกครั้งที่สองรางขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม บทบัญญัติ
ของ  GATT  มาตรา 16 จึงระบุไวอยางชัดเจนวา ภาคีสมาชิก GATT จักตองขจัดเงินอุดหนุน 
เพือ่การสงออกที่ใหแกสินคาทุกชนิด อยางไรก็ตาม ขอบังคับของ GATT ตามมาตรา 16 มีขอ 
ยกเวนวา การใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกสินคาขั้นปฐมเปนเรื่องที่สามารถกระทํ าได ขอยกเวน
ดังกลาวนี้ทํ าใหขอบังคับของ GATT ไมสามารถจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในแนวทาง 
เสรีนิยมไดอยางเต็มที่
           โดยที ่GATT เปดชองใหมีการอุดหนุนการสงออกสินคาขั้นปฐมได บรรดาประเทศ  
มหาอ ํานาจทัง้หลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และประชาคมยุโรป จงึพากันใหเงิน
อุดหนุนการเพาะปลูกและการสงออกขาว หากยึดถือหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมแลว ประเทศ
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มหาอํ านาจเหลานี้จะไมอยู ในฐานะผู ผลิตขาวอีกตอไป เพราะไมมีความชํ านัญพิเศษและ 
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเพาะปลูกขาว หากการผลิตและการคาขาวเปนไปโดย 
เสรี ประเทศมหาอํ านาจเหลานี้จะตองแปรสภาพเปนผูนํ าเขาขาว แตดวยพลังทางการเมืองของ
กลุมผลประโยชนภายในประเทศ รัฐบาลเหลานี้จึงยังคงดํ าเนินนโยบายการอุดหนุนการเพาะปลูก
ขาวตอไป
           การใหเงินอุดหนุนในการผลิตและการสงออกขาวทํ าใหราคาขาวในตลาดโลก 
ตกตํ่ าลงจากระดับที่ไมมีนโยบายดังกลาวนี้ เพราะนโยบายดังกลาวนี้ทํ าใหปริมาณการผลิต 
และการสงออกมีมากกวาระดับที่เปนไปโดยธรรมชาติ หากปราศจากนโยบายเชนนี้ ขาวไทย 
จะสามารถทะลุทะลวงสูตลาดอเมริกัน ญ่ีปุน และประชาคมยุโรปไดไมมากก็นอย ซึ่งจะชวยยก
ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวนาไดโดยออม อยางไรก็ตาม ไมเพียงแตขาวไทยจะไมสามารถ 
เจาะตลาดประเทศมหาอํ านาจไดมากเทาที่ควรแลว ยังตองเผชิญกับการแยงชิงตลาดจากประเทศ
มหาอ ํานาจอีกดวย ในขณะที่ญ่ีปุนไมสามารถสงขาวออกได ประชาคมยุโรปแมจะสงขาวออกได 
แตปริมาณการสงออกยังนอยนัก มีเฉพาะแตสหรัฐอเมริกาที่สามารถสงออกขาวจํ านวนมาก ทั้งๆที่
ประชาชนชาวอเมริกันมิไดบริโภคขาวเปนอาหารหลัก และระบบเศรษฐกิจอเมริกันมิไดมีความ
ชํ านัญพิเศษและความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเพาะปลูกขาว แตดวยนโยบายการพยุง
ราคาและการใหเงินอุดหนุนในการเพาะปลูกขาวซึ่งมีมาตั้งแตป 2481 สหรัฐอเมริกาก็กลายเปน
ประเทศผูสงออกขาวรายสํ าคัญ โดยในบางชวงเวลาสามารถครองความเปนผูนํ าในการสงออก  
ในระหวางป 2523-2527 ตํ าแหนงผูสงออกอันดับที่หนึ่งตกแกไทย สวนแบงตลาดของขาวไทยเพิ่ม
ข้ึนจาก 20.32% ในป 2522 เปน 33.58% ของปริมาณขาวที่มีการซื้อขายกันในตลาดโลกในป 
2527 ในขณะทีส่วนแบงตลาดของขาวอเมริกันลดลงจาก 21.89% ในป 2522 เหลือเพียง 17.38 
% ในป 2527 ในป 2528 รัฐสภาอเมริกันไดผานกฎหมาย Food Security Act of 1985 (หรือที่รูจัก
กันทั่วไปวา Farm Act) โดยที่บทบัญญัติอันวาดวยขาว (Rice Title) ในกฎหมายฉบับนี้ 
มจีดุมุงหมายทีจ่ะแยงชิงสวนแบงตลาดคืนจากไทย ดังนั้น จึงเปดชองใหจายเงินอุดหนุนในอัตรา
สูงกวา 100% ของราคาสงออกได
           ในป 2529 บรรษัทสินเชื่อโภคภัณฑ (Commodity Credit Corporation หรือ 
CCC)   ซึง่เปนรัฐวสิาหกจิในสังกัดกระทรวงเกษตรอเมริกันที่มีหนาที่ในการรับจํ านํ าโภคภัณฑตาม 
Food Security Act of 1985 ไดน ําขาวจํ านวน 2 ลานตัน ซึ่งเก็บสต็อกไวระหวางป 2524-2528 
ระบายสูตลาด ยังผลใหราคาขาวชนิด 100% ณ กรุงเทพฯ ลดลงเมตริกตันละ 30-40 เหรียญ
อเมริกนั จากระดับเมตริกตันละ 210-220 เหรียญอเมริกัน เหลือเพียง 180-190  เหรียญอเมริกัน 
การตกตํ่ าของราคาขาวไทยดังกลาวนี้เกิดขึ้นพรอมๆกับการซื้อขาวเพิ่มข้ึนของบราซิล และการ 
เลิกเก็บพรีเมี่ยมขาวของรัฐบาลไทยในเดือนมกราคม 2529 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
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ไทย (TDRI) ศึกษาพบวา การระบายขาวอเมริกันจํ านวน 2 ลานตันสูตลาดโลกในป 2529 ทํ าให
ราคาขาวเปลือกในประเทศไทยลดลงประมาณตันละ 400 บาท หรือประมาณ 15% ของราคา
ขาวเปลือกในขณะนั้น นโยบายการพยุงราคาและการใหเงินอุดหนุนการเพาะปลูกขาวของรัฐบาล
อเมริกันจึงสรางความเสียหายแกชาวนาไทย และนับเปนกรณีตัวอยางอันดีวา รัฐบาลอเมริกัน
รังแกชาวนาไทย
           แมวานโยบายของรัฐบาลอเมริกันจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกขาว
ไทยในป 2529 แตรัฐบาลไทยก็ขลาดเกินกวาที่จะปกปองผลประโยชนของชาวนาดวยการนํ าเรื่อง
รองเรยีนตอ GATT เพื่อใหไตสวนและชี้ขาด แมตอมาในป 2530 จะมีนโยบายที่เดนชัดวาจะ 
ฟองรองตอ GATT แตการฟองรองก็หาไดเกิดขึ้นไม ส่ิงเดียวที่กระทรวงพาณิชยทํ าได ก็คือ  
การรองแรกแหกกระเชอเกือบทุกครั้งที่รัฐบาลอเมริกันระบายขาวสูตลาดโลก
           ในเดอืนมนีาคม 2534 รัฐบาลอเมริกันไดทํ าสัญญาขายขาวชนิด 35% จํ านวน 
63,000 ตันแกฟลิปปนสในลักษณะกึ่งใหความชวยเหลือตามรัฐบัญญัติ 480 (PL 480) ในการนี้ 
ประเทศผูซื้อสามารถชํ าระเงินดวยเงินตราสกุลทองถิ่นแทนเงินดอลลารอเมริกันได สัญญาขาว 
ทีส่หรัฐฯขายแกฟลิปปนสคร้ังนี้มีมูลคา 20 ลานเหรียญอเมริกัน ผอนชํ าระภายในกํ าหนด 30 ป 
โดยคดิอตัราดอกเบี้ย 4% ตอป เมื่อคํ านวณตามราคาปจจุบัน  ซึ่งรวมตนทุนและคาขนสงถึง 
นครมนิลาจะตกประมาณตันละ 187.80 เหรียญอเมริกัน ในขณะที่ขาวเกรดเดียวกันที่ขาย 
ในตลาดระระหวางประเทศมีราคาตันละ 257 เหรียญอเมริกัน แสดงวา ขาวอเมริกันขายตํ่ ากวา
ราคาตลาดถงึตนัละ 69.20 เหรียญอเมริกัน โดยที่ขาวอเมริกันที่นํ าออกขายนี้เปนขาวในสต็อกของ 
CCC ตามโครงการพยงุราคานั่นเอง กระทรวงพาณิชยไทยไมสามารถทํ าอะไรอยางอื่นนอกเหนือ
ไปจากการยื่นหนังสือประทวงตอสถานฑูตอเมริกันประจํ าประเทศไทย (แนวหนา ฉบับวันที่ 30 
มนีาคม 2534) อยางไรก็ตาม การณปรากฏตอมาวา รัฐบาลฟลิปปนสมิไดซื้อขาวราคาถูกจาก
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากสต็อกขาวภายในประเทศมีพอเพียงแกการบริโภค แตหันไปซื้อถั่วเหลือง
แทน (Bangkok Post  ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2534)
           ตอมาในปลายเดือนพฤษภาคม 2534 รัฐบาลอเมริกันตกลงขายขาวราคาถูกตาม 
รัฐบัญญัติ 480  แกไอวอร่ีโคสต จ ํานวน 60,000 ตัน  มูลคา 10  ลานเหรียญอเมริกัน  ผอนชํ าระ
ภายใน 7 ป โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 4% กระทรวงพาณิชยไทยมีจดหมายประทวง เพราะมีผล
กระทบกระเทือนตอการสงออกขาวเกรดตํ่ าของไทย (The Nation  ฉบับวันที่ 31  พฤษภาคม  
2534)
           นอกเหนือจากการใหเงินอุดหนุนแลว การหามการนํ าเขาขาวก็เปนอีกมาตรการ
หนึ่งที่ทํ าใหการคาขาวระหวางประเทศไมขยายตัวเทาที่ควร ญ่ีปุนและเกาหลีใตเปนตัวอยางของ
ประเทศที่ปกปองชาวนาของตนดวยการหามนํ าเขาขาว รัฐบาลอเมริกันเคยพยายามกดดันให
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ญ่ีปุนเปดตลาดสํ าหรับขาวอเมริกัน แตไรผล ทั้งนี้เพราะชาวนาเปนกลุมการเมืองที่ทรงอิทธิพล 
ในพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเปนรัฐบาล ในป 2529 สมาคมโรงสีอเมริกันเคยขอความรวมมือ 
จากสมาคมพอคาขาวสงออกไทยใหกดดันรัฐบาลญี่ปุนใหเปดตลาดขาว แตฝายไทยไมเลนดวย 
การเปดตลาดขาวญี่ปุนไมเปนประโยชนแกไทยมากนัก เพราะชาวญี่ปุนบริโภคขาวพันธุ japonica 
แตไทยปลูกขาวพันธุ indica
           การหามการน ําเขานั้นขัดตอหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม เพราะหลักการเศรษฐกิจ
เสรีนยิมมแีตจะสงเสริมใหการคาระหวางประเทศขยายตัว การหามการนํ าเขาจึงละเมิดบทบัญญัติ
มาตรา 11 ของ GATT แตในขณะที่มีการรางขอตกลง GATT นั้น ประเทศมหาอํ านาจไดผลักดันให
มีขอยกเวนเพื่อปกปองกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทในประเทศมหาอํ านาจนั้นเอง ดังนั้น 
มาตรา 11 (2) (C) จึงมีขอยกเวนวา การหามนํ าเขาผลิตผลการเกษตรและผลิตผลการประมงเปน
ส่ิงที่กระทํ าได ดวยเหตุนี้เอง การที่ญ่ีปุนและเกาหลีใตหามนํ าเขาขาวจึงมิไดละเมิดบทบัญญัติ 
ของ GATT ขอที่นาประหลาดใจยิ่งก็คือ รัฐบาลไทยไดประกาศใชมาตรการการหามนํ าเขาขาวเจา 
ขาวเหนียว ขาวเปลือก และขาวอนามัยหรือขาวที่ปรุงแตงแลวดวย ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวง
พาณชิยฉบับที ่ 61 (พ.ศ. 2514) ซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกาควบคุมการนํ าเขามาใน 
ราชอาณาจกัรซึง่สนิคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 (พระราชกฤษฎีกานี้ออกตามความใน  
พ.ร.บ.ควบคมุการสงออกไปนอกและการนํ าเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พ.ศ.2482)
           ประเด็นเรื่องการใหเงินอุดหนุนการผลิตและการสงออกสินคาขั้นปฐม และ
ประเด็นเรื่องการหามนํ าเขาผลิตผลการเกษตรและผลิตผลการประมง เปนประเด็นสํ าคัญในการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ซึ่งคาราคาซังอยูในขณะนี้ เพราะขอยกเวน 
ทั้งสองนี้ละเมิดหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม ซึ่งกระทบกระเทือนผลประโยชนของประเทศกลุมโลก 
ทีส่ามทีต่องอาศัยรายไดจากการสงออกสินคาขั้นปฐมอยางสํ าคัญ ในประเด็นแรก สหรัฐอเมริกา
ไดรวมกับกลุมประเทศแครนส (Cairns Group) ในการผลักดันใหเลิกการใหเงินอุดหนุนสินคา
เกษตร แตประชาคมยุโรปยังไมยินยอม สวนสหรัฐฯ แมจะประกาศจุดยืนอยูขางกลุมประเทศ 
ดอยพฒันา แตกม็ีพฤติกรรมชนิด `มือถือสากปากถือศีล' โดยที่ยังคงใหเงินอุดหนุนการผลิตและ
การสงออกสนิคาเกษตรตอไป  ในประเด็นที่สอง ทั้งญี่ปุนและเกาหลีใตยังคงยืนยันที่จะหามนํ าเขา
ผลิต  ผลการเกษตรและผลิตผลการประมง
           ตราบเทาที่ยังไมมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ GATT ใหเปนไปตามหลักการ
เศรษฐกจิเสรีนิยม รัฐบาลอเมริกันจะยังคงรังแกชาวนาไทยไดตอไป
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ปจฉิมลิขิต

 1. สวนแบงตลาดของไทยในตลาดขาวระหวางประเทศเพิ่มข้ึนสูระดับ 40% ในป 
2532 หลงัจากนัน้ รวงหลนมาสูระดับ 31-32% กระทรวงเกษตรอเมริกันคาดวา สวนแบงตลาด
ของขาวไทยในป 2535 ตกประมาณ 32.7% สํ าหรับสวนแบงตลาดของขาวอเมริกันนั้น มีแนวโนม
ตกตํ ่าลงจาก 19.7% ในป 2532 เหลือเพียง 17.3% ในป 2534 และคาดวาจะเหลือเพียง 15.6% 
ในป 2535
 2. ความพยายามในการผลักดันใหยกเลิกมาตรการการหามนํ าเขาขาวในการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยังไมประสบผลสํ าเร็จ แมวาผูนํ าประเทศญี่ปุนจะเริ่มเสียงออน 
และกํ าลังพิจารณาที่จะบังคับใชมาตรการการตั้งกํ าแพงภาษีแทนมาตรการการหามนํ าเขา  
แตแรงตอตานจากชาวนาญี่ปุนยังไมออนระโหย แมในชวงตนป 2536 นี้เอง ชาวนาในญี่ปุน 
เกาหลใีต  และไตหวัน  เดินขบวนคัดคานนโยบายการคาขาวเสรี
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 เมื่อโรงสีอเมริกันเลนงานชาวนาไทย*

           สมาคมโรงสีอเมริกัน (U.S. Rice Millers Association) ไดยื่นขอรองเรียน 
ตอกระทรวงพาณชิยอเมริกันวา รัฐบาลไทยไดใหการอุดหนุนการสงออกขาว จนราคาขาวสงออก
ของไทยตํ ่ากวาระดับอันเปนที่ยอมรับได จึงรองขอใหรัฐบาลอเมริกันจัดเก็บอากรขาเขาเพื่อตอบโต
ขาวไทย (countervailing duty) ทั้งนี้เปนรายงานขาวเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา
           ในทัศนะของรัฐบาลอเมริกัน การที่สหรัฐอเมริกามีปญหาการขาดดุลการคา
ระหวางประเทศเปนระยะเวลาอันยาวนาน สวนสํ าคัญเปนเพราะสหรัฐฯเผชิญกับภาวะการคา 
อันไมเปนธรรม (unfair trade) จากประเทศคูคา แมวานักเศรษฐศาสตรนามอุโฆษจํ านวนมาก 
จะไมยอมรับบทวเิคราะหดังกลาวนี้ แตบทวิเคราะหเชนนี้เองที่เปนปรัชญาพื้นฐานของ Omnibus 
Trade and Competitiveness Act of 1988 (หรือทีเ่รียกกันโดยทั่วไปวา Trade Act) อันมีบท
บัญญัติแหงมาตรา 301 อันเลื่องชื่อ
           การใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออก (export subsidy) ถือเปนปฏิบัติการของการ
คาอันไมเปนธรรม เพราะการใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกมีผลในการบิดเบือนการคา (trade 
distortion) สินคาที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศผูผลิตจะถูกนํ าเขาสูสหรัฐฯมากกวาปกติ 
เมื่อเทียบกับกรณีที่ไมมีเงินอุดหนุน เพราะการใหเงินอุดหนุนจะทํ าใหราคาสินคาสงออกตํ่ ากวา
ปกต ิ ในบางกรณ ี การทะลักเขามาของสินคาเขามีมากถึงขนาดที่สรางความเสียหายอยางรายแรง 
(serious injury) แกการผลิตและการคาภายในสหรัฐฯเอง ผูผลิตสินคานั้นในสหรัฐฯจึงตองรอง 
ขอใหรัฐบาลอเมริกันจัดเก็บอากรขาเขาเพื่อตอบโต (countervailing duty) อากรขาเขาพิเศษ 
ดังกลาวนี ้ ซึง่เรยีกกันโดยทั่วไปวา CVD เปนมาตรการที่ใชในการลบลางผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อันเกดิจากการใหเงนิอุดหนุน อาทิเชน หากพบวา รัฐบาลประเทศคูคาไดใหเงินอุดหนุนแกสินคา
ชนดิหนึง่ชนดิใดเปนมูลคาคิดเปน 10% ของราคาสงออก รัฐบาลอเมริกันก็จะจัดเก็บอากรขาเขา
พเิศษในอตัราประมาณ 10% ของราคานํ าเขา ทั้งนี้เพื่อใหการนํ าเขาลดลงสูระดับธรรมชาติเสมือน
หนึง่วาประเทศผูสงออกมิไดมีการใหเงินอุดหนุน

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทร ถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่
 28 มิถุนายน 2534
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           สมาคมโรงสีอเมริกันเคยรองเรียนใหรัฐบาลอเมริกันเก็บอากรขาเขา CVD เพื่อ
ตอบโตขาวไทยมาครั้งหนึ่งแลวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2528 โดยกลาวหาวา รัฐบาลไทยไดให 
เงินอุดหนุนทั้งในดานการผลิตและการสงออกขาวไทย มาตรการการอุดหนุนเหลานี้ประกอบดวย
สินเชือ่ อัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit) การคืนอากรขาออก (tax rebate) การพยุงราคาขาว 
การลงทุนดานการสาธารณูปโภคและทุนพื้นฐานของสังคม (infrastructure) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชจายดานการชลประทาน สิทธิประโยชนอันไดจากการสงเสริมการลงทุน สิทธิประโยชนอันได
จากการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะจากการกํ าหนดเขตการแปรรูปเพื่อการสงออก (export-
processing zone) การเสยีคาไฟฟาในอัตราพิเศษ และสิทธิประโยชนที่ไดรับจากกองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ (International Trade Promotion Fund) ในการนี้ สมาคมโรงสีอเมริกัน
เสนอวา กระทรวงพาณิชยอเมริกันควรจะจัดเก็บอากรขาเขา CVD ในอัตรา 1.6% จากขาวไทย
           ในชวงเวลาใกลเคียงกับที่สมาคมโรงสีอเมริกันรองเรียนเรื่องขาวไทยนี้ เปนเวลา 
ทีรั่ฐสภาก ําลงัพจิารณารางกฎหมาย Food Security Act of 1985 (หรือที่รูจักกันทั่วไปวา Farm 
Act) ชาวนาและโรงสีอเมริกันพยายามผลักดันใหรัฐบาลของตนจัดสรรเงินอุดหนุนการเพาะปลูก
ขาวตอไป การรองเรียนเรื่องขาวไทยนี้สวนหนึ่งก็เพื่อแสดงใหประชาชนและรัฐสภาอเมริกันเห็นวา 
ขาวอเมริกันถูกขาวไทยรังแก
           ในระหวางป 2523-2527 สวนแบงของขาวไทยในตลาดโลก (market share) กาว
กระโดดจากประมาณ 22% เปน 34% ในขณะที่สวนแบงตลาดของขาวอเมริกันลดลงจาก 22% 
เหลอืเพยีง 17% สาเหตุสํ าคัญเปนเพราะวา ราคาขาวในตลาดโลกมีแนวโนมต่ํ าลง (รวมทั้งขาว
ไทย) อันเปนผลจากการเพิ่มผลผลิตขาว ซึ่งเปนผลจากการปฏิวัติเขียวอีกทอดหนึ่ง แตราคาขาว
อเมริกนัทรงตวัอยูในระดับสูง อันเปนผลจากนโยบายการพยุงราคาขาวของรัฐบาลอเมริกัน ฐานะ
การแขงขันของขาวอเมริกันในตลาดโลกจึงตกตํ่ าลง จุดประสงคสํ าคัญประการหนึ่งของ Food 
Security Act of 1985 กคื็อ การแยงชิงสวนแบงตลาดคืนจากขาวไทย
           ในระหวางป 2523-2527 ขาวไทยที่สงไปขายยังสหรัฐอเมริกามีมูลคาเพิ่มข้ึนจาก
ปละ 8.95 ลานบาทในป 2523 เปน 279.26 ลานบาทในป 2527 ผูที่สงขาวไปขายในตลาดอเมริกัน
เปนผูประกอบการรายเล็กและมีจํ านวนนอยกวา 20 บริษัท ขาวที่สงออกไปขายในตลาดอเมริกัน
เปนขาวสารเจาชนิด 100% และขาวเหนียวชนิด 10% ลูกคาสวนใหญก็คือ คนไทยและชาว 
อินโดจีนอพยพในสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม เนื่องจากการนํ าเขาขาวในสหรัฐฯมีอยูไมมากนัก 
เพราะขาวมิใชอาหารหลักของคนอเมริกัน สวนแบงตลาดของขาวไทยในตลาดอเมริกันจึงอยูใน
ระดบัสูงกวา 70% ของมูลคาขาวที่สหรัฐฯ นํ าเขาจากตางประเทศ
           เมื่อสมาคมโรงสีอเมริกันกลาวหาขาวไทยในป 2528 นั้น บริษัทผูสงออกซึ่งมี 
ผลประโยชนจากการขายขาวในตลาดอเมริกันไดรวมกับกระทรวงพาณิชยไทยในการวาจางนาย 
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วิลเลี่ยม บารริงเจอร (William Barringer) เปนทนายแกตาง นายบารร่ิงเจอรผูนี้เคยมีประสบการณ 
ในการเปนทนายแกตางแกธุรกิจส่ิงทอไทย ซึ่งถูกรัฐบาลอเมริกันสอบสวนในกรณีคลายคลึงกันนี้  
ฝายไทยไดตอสูโตแยงขอกลาวหาของสมาคมโรงสีอเมริกันดังตอไปนี้
           ประการแรก สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าที่รัฐบาลไทยใหแกพอคาสงออกขาวนั้น 
มจีดุมุงหมายทีจ่ะสงเสริมใหผูสงออกซื้อขาวภายในประเทศเพื่อการสงออกมากขึ้น ซึ่งจะยังผลให
ราคาขาวเปลอืกภายในประเทศและรายไดของชาวนาเพิ่มข้ึน ขอแกตัวในประเด็นนี้ดูเหมือนจะฟง
ไมข้ึน เพราะการใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าเพื่อการสงออกยอมกอใหเกิดการบิดเบือนการคา 
อยางมิอาจปฏิเสธได
           ประการที่สอง ฝายไทยโตแยงวา การคืนอากรเพื่อสงเสริมการสงออก แมจะเปน 
มาตรการที่รัฐบาลไทยใชในการสงเสริมการสงออกก็จริงอยู แตการสงออกขาวมิไดรับประโยชน
จากมาตรการนี้ ตรงกันขามการสงออกขาวกลับตองเสียคาพรเีมีย่มขาวและอากรขาออก
           ประการที่สาม  ฝายไทยยอมรบัวา รัฐบาลไทยมีนโยบายการพยุงราคาขาวเปลือก  
แตรัฐบาลประเทศตางๆ ไมวาจะเปนผูสงออกหรือผูนํ าเขาลวนแลวแตมีนโยบายประเภทเดียวกันนี้ 
ทั้งสิ้น รัฐบาลอเมริกันก็ไดใชจายเงินจํ านวนมากในการพยุงราคาขาว ฝายไทยโตแยงตอไปวา  
การพยุงราคาขาวหาไดมีผลในการทํ าใหการสงออกเพิ่มข้ึนแตประการใดไม ตรงกันขาม  
การสงออกกลับลดลง เพราะมาตรการดังกลาวนี้จะทํ าใหราคาขาวภายในประเทศสูงขึ้น ซึ่งยอม 
ยงัผลใหราคาขาวสงออกแพงขึ้นดวย
           ประการที่ส่ี  ฝายไทยยอมรบัวา รัฐบาลไทยมีโครงการขายปุยราคาถูกแกชาวนา  
แตชาวนาที่ไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวนี้ลวนแลวแตเปนผูที่มีฐานะยากจน รัฐบาล
ประเทศตางๆลวนแลวแตมีโครงการลักษณะนี้
           ประการที่หา ฝายไทยยอมรับวา รัฐบาลไทยไดลงทุนในการจัดสรรทุนพื้นฐาน 
ของสังคม (infrastructure) และระบบชลประทาน แตการลงทุนในการสรางถนนนั้นก็เพื่อ
ประโยชนในการขนสงคมนาคมโดยทั่วไปหาไดสรางขึ้นเพื่อประโยชนของชาวนาโดยเฉพาะ  
สวนการลงทนุดานการชลประทานนั้นเลา  ก็เพื่อจัดสรรนํ้ าแกประชาชนในชนบทซึ่งกระจัดกระจาย
อยูทั่วประเทศ
           ประการที่หก  ฝายไทยโตแยงวา แมรัฐบาลไทยจะใหสิทธิประโยชนดานตางๆ 
แกกิจการที่รัฐบาลสงเสริมใหมีการลงทุน แตการเพาะปลูกขาวมิใชกิจการที่ไดรับประโยชน 
จากมาตรการดังกลาวนี้ เทาที่ผานมามีโรงสีเพียงหนึ่งโรงเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากมาตรการ
การสงเสรมิการลงทนุของรัฐบาล ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับจํ านวนโรงสี 40,000 โรงที่กระจาย
อยูทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังไมมีโรงสีใดเลยที่ต้ังอยูในเขตการแปรรูปเพื่อการสงออก (export-
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processing zone) ขอเทจ็จริงดังที่ปรากฏในป 2528 ก็คือ ไมมีชาวนาคนใด ไมมีโรงสีใด และไมมี
พอคาสงออกขาวรายใดที่ไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจากนโยบายของรัฐบาล
           ประการสุดทาย  ฝายไทยโตแยงวา แมวาจะมีกองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ซึง่เกบ็คาธรรมเนียมจากพอคานํ าเขาระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2525 เพื่อนํ ามา
ชวยเหลือผูสงออกที่ประสบปญหา แตกองทุนดังกลาวนี้มีฐานะเปนกองทุนเอกชน หาใชเงิน 
กองทุนของรัฐบาลไม นอกจากนี้ ขอเท็จจริงจนถึงป 2528 ยังปรากฏวาไมมีพอคาขาวสงออก 
รายใดที่ไดรับความชวยเหลือจากกองทุนนี้
           ผูที่มีใจเปนธรรม แมจะมิใชคนไทย เมื่อเห็นขอกลาวหาและเหตุผลในการ 
กลาวหาของสมาคมโรงสีอเมริกันแลว คงอดรูสึกมิไดวา สหรัฐฯกํ าลังทํ าตัวเปนอันธพาลที่มี 
พฤตกิรรมไมแตกตางไปจากสุนัขจิ้งจอกที่ขมขูลูกแกะในนิทานอีสป อยางไรก็ตาม การไตสวนของ
กระทรวงพาณิชยอเมริกันในเวลาตอมาไดขอสรุปวา รัฐบาลไทยไดใหการอุดหนุนการสงออกขาว 
โดยมมีลูคาคิดเปนรอยละ 0.75 ของราคาสงออก ซึ่งตํ่ ากวาตัวเลขประมาณการของสมาคมโรงสี
อเมริกนั เมื่อผลการไตสวนของกระทรวงพาณิชยอเมริกันไดขอยุตินั้น ก็เปนเวลาที่ Food Security 
Act of 1985 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว และรัฐบาลอเมริกันกํ าลังดํ าเนินมาตรการพยุง
ราคาขาวตามกฎหมายใหม คํ ารองเรียนของสมาคมโรงสีอเมริกันเพื่อใหรัฐบาลของตนลงโทษขาว
ไทยในป 2528 นัน้ จึงเปนเพียงเกมการเมืองเพื่อใหประชาชนชาวอเมริกันเห็นใจชาวนาอเมริกัน
และเพือ่ใหรัฐสภาผาน Food Security Act of 1985 เทานั้น
           นักเศรษฐศาสตรไทยจํ านวนมากไมเห็นดวยกับผลการประมาณการของกระทรวง
พาณชิยอเมริกนัที่วา รัฐบาลไทยไดใหเงินอุดหนุนการผลิตและการสงออกขาวคิดเปนรอยละ 0.75 
ของราคาสงออก ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในการประมาณการดังกลาวนี้ กระทรวงพาณิชยอเมริกัน 
มิไดคํ านวณผลกระทบของการเก็บพรีเมี่ยมขาวและอากรขาออกที่มีตอการสงออกดวย โดยที่ใน
ขณะนั้นพรีเมี่ยมและอากรการสงออกขาวมีมูลคาประมาณรอยละ 5 ของราคาสงออก ซึ่งหาก 
นํ ามาคํ านวณดวยอัตราการอุดหนุนการผลิตและการสงออกขาวจะมีคาติดลบ มิไดมีคาเปนบวก
ดังประมาณการของกระทรวงพาณิชยอเมริกัน
           ขอรองเรียนของสมาคมโรงสีอเมริกันเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2534 ที่ผานมานี้
มไิดแตกตางจากขอกลาวหาในเดือนตุลาคม 2528 โดยพื้นฐาน ขอเท็จจริงตางๆมิไดแตกตางจาก
ที่เปนอยูเมื่อ 6 ปที่แลวมากนัก มูลคาขาวไทยที่สงออกไปขายยังสหรัฐอเมริกาอยูในระดับปละ 
750 ลานบาท ซึง่นบัวานอยมาก และโดยทั่วไปแลว ขาวไทยมิไดเขาไปแยงตลาดขาวอเมริกัน 
เพราะขาวไทยสงเขาไปขายแกผูบริโภคชาวอาเซยีในสหรัฐฯ ในขณะที่ขาวอเมริกันผลิตขึ้นเพื่อการ
สงออก อยางไรก็ตาม เปนที่คาดกันวา ฝายไทยคงตองวาจางนายวลิเลี่ยม บารริงเจอร เปนทนาย
แกตางอกีครั้งหนึ่ง โดยที่ตองจายคาทนาย 100,000 เหรียญอเมริกัน
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           ในขณะที่ฝายอเมริกันกลาวหาวา รัฐบาลไทยไดใหการอุดหนุนการผลิตและ 
การสงออกขาว จนกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงแกการเพาะปลูกขาวในสหรัฐอเมริกา  
ฝายอเมริกันไมเคยมีความสํ านึกทางมโนธรรมเลยวา โครงการพยุงราคาขาวของรัฐบาลอเมริกัน 
ซึ่งใชเงินอุดหนุนปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน และเปนประโยชนแกชาวนาอเมริกันเพียง
ประมาณ 11,000 ครอบครัว ไดสรางภาวะทุกขเข็ญแกชาวนาไทยมากนอยเพียงใด ในขณะที่ 
ชาวนาไทยมีถึง 3.2 ลานครอบครัว และมีฐานะเศรษฐกิจดอยกวาชาวนาอเมริกันเปนอันมาก  
การที่รัฐบาลอเมริกันนํ าขาวในโครงการพยุงราคาทุมสูตลาดโลก ซึ่งทํ าใหราคาขาวในตลาดโลก 
ตกตํ่ าลง ดังกรณีที่เกิดขึ้นในป 2529 กอผลกระทบตอฐานะทางเศรษฐกิจของชาวนาไทยอยาง 
มิอาจหลีกเลี่ยงได พฤติกรรมของรัฐบาลอเมริกันดังกลาวนี้ยากที่จะปฎิเสธไดวาไดสรางความ 
เสียหายอยางรุนแรงแกการเพาะปลูกขาวในประเทศไทย แตรัฐบาลไทยก็หาไดมีความกลาหาญ
ทางจรยิธรรมที่จะนํ าเรื่องรองเรียนตอ  GATT แตประการใดไม
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  กระทรวงพาณิชยกับการผลาญเงินแผนดิน*

         ผมรูสึกเสยีดายเงินของแผนดินจํ านวน 151 ลานบาทที่ตองสูญไปในการขายขาว
ราคาถูกแกสหภาพโซเวยีต พอๆกับที่ผมรูสึกเสียดายเงินของแผนดินที่ตองเสียไปในโครงการปกธง
สีฟาทีก่ระทรวงพาณิชยพยายามจะหลอกลวงประชาชนวาสามารถควบคุมราคาสินคาไวได
         ผมติดตามขาวสารเกี่ยวกับโครงการขายขาวราคาถูกแกสหภาพโซเวียตมาตั้งแต
ตนและทราบดวีา โครงการนี้เกิดจากการผลักดันของเจาหนาที่ระดับสูงในกระทรวงพาณิชยในชวง
ที่นายอมเรศ ศิลาออน เพิ่งดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยในรัฐบาลพลเอกชาติชาย  
ชณุหะวณั ไดไมนาน  นายอมเรศไดเสนอเรื่องตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนํ าเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
แตแลวกข็อใหนายกรัฐมนตรีระงับเร่ืองไว เมื่อผมทราบขาวนี้ ผมยังนึกอยูในใจวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยคนใหม "เปนมวย" เพราะโครงการขายขาวราคาถูกไดกอใหเกิดกรณีอ้ือฉาว 
ทัง้ในยุคที่นายมนตรี พงษพานชิ และนายสุบิน ปนขยัน ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี แตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยคนใหม "เปนมวย" มากกวาที่ผมคิด เพราะในวันที่ 15 ตุลาคม 2533  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงพาณิชยขายขาวราคาถูกแกสหภาพโซเวียตตามคํ าเสนอขอ 
เร่ืองนี้ทํ าใหเพื่อนรวมงานของผมที่ทาพระจันทรพากันฉงนฉงายและไมเขาใจวา เหตุใดรัฐมนตรี
คนใหมจึงหาญกลา "จับ" โครงการนี้โดยไมเกรงตอการเสียชื่อเสียงและเกียรติประวัติวงศตระกูล 
ทัง้ๆทีโ่ครงการลกัษณะเดียวกันนี้มีประวัติอันดางพรอยโสมมมาตั้งแตตน ผมยังจํ าไดวา แมเพื่อน
รวมงานของผมจะรูสึกฉงนฉงายในกรณีนี้ แตความมึนงงมิไดมีมากเทากับเมื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยประกาศเลิกประมูลมันสํ าปะหลังในเวลาตอมา
         ตามโครงการขาวโซเวยีต กระทรวงพาณิชยตกลงขายขาวขาวชนิด 15% จํ านวน 
200,000 ตันในราคาตันละ 261 เหรียญอเมริกัน  โดยใหสหภาพโซเวียตผอนชํ าระภายในกํ าหนด 
2 ป อัตราดอกเบีย้ 4%ตอป ในขณะนั้นกระทรวงพาณิชยมีขาวขาว 15% อยูในสต็อกเพียง 25,000 
ตัน ดังนั้น จึงตองมีเงินทุนหมุนเวียนสํ าหรับการจัดซื้อขาวเพื่อสงมอบแกสหภาพโซเวียต  
ซึ่งประมาณวา จะตองใชเงิน 1,373 ลานบาท การณปรากฏตอมาวา กระทรวงพาณิชยโดย 

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 13 กันยายน 2534
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องคการคลงัสนิคาไดกูเงินจํ านวน 1,272 ลานบาทจากธนาคารกรุงไทย จํ ากัด และยืมเงินทดรอง
จายจ ํานวน 88 ลานบาทจากหนวยบัญชีขาว  (ซึ่งมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย)
         ผลการดํ าเนินโครงการขาวโซเวยีตในรอบปแรก  ปรากฏวา กระทรวงพาณิชย 
ติดคางดอกเบีย้อนัพงึชํ าระแกธนาคารกรุงไทย จํ ากัด 63 ลานบาท และตองคืนเงินยืมจํ านวน 88 
ลานบาทแกหนวยบัญชีขาว เพื่อใหสามารถปดบัญชีในปงบประมาณ 2534 ได แตกระทรวง
พาณชิยไมมปีญญาชํ าระหนี้ จึงเสนอของบประมาณจํ านวน 151 ลานบาทจากรัฐบาล ทั้งนี้ตาม
มติของคณะกรรมการรับซื้อและเรงระบายขาวออกตางประเทศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534  
(มติชน ฉบับวนัที่ 26 สิงหาคม 2534 และ Bangkok Post ฉบับวันเดียวกัน)
         การของบประมาณเพื่อชดเชยการขาดทุนของโครงการขาวโซเวียตจะยังคงมีตอ
ไปอีกในปงบประมาณ 2535 เพราะโครงการนี้จะยังคงอยูตอไปอีกหนึ่งป กระทรวงพาณิชยเอง
เสนอประมาณการตอคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม 2533 เมื่อคร้ังพิจารณาโครงการนี้วา จะตอง
ขาดทนุประมาณ 274.6 - 326.9 ลานบาท  จากเดิมที่คาดวาจะตองขาดทุนถึง 640 ลานบาท  
เหตุที่ยอดขาดทุนลดลงนั้นเปนเพราะกระทรวงพาณิชยสามารถตอรองขอขึ้นราคาขาวจาก
เมตรกิตนัละ 255 เหรียญอเมริกัน เปน 261 เหรียญอเมริกันได แตผูเชี่ยวชาญเรื่องขาวมีความเห็น
วา ยอดขาดทุนจะสูงถึง 550 ลานบาท  (มติชน ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2533)
         กระทรวงพาณิชยแสดงตนเสนอมาวา รักชาวนาและเกษตรกรยิ่งกวากระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ดังจะเห็นไดจากการดํ าเนินโครงการรับซื้อพืชผลตางๆ รวมตลอดจนการใช
มาตรการทางนโยบายอื่นๆ แตการดํ าเนินโครงการเหลานี้กอใหเกิดขอกังขาในวงวิชาการเสมอมา
วา กระทรวงพาณชิยชวยเกษตรกรหรือชวยพอคากันแน ขอที่ผมและเพื่อนรวมงานจํ านวนไมนอย
ประจักษแกใจก็คือ ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชยไดประโยชนสวนบุคคลทั้งโดยตรงและ
โดยออมจากการดํ าเนินนโยบายเหลานี้ กรณีทํ านองเดียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ดํ าเนนินโยบายการสต็อกมันสํ าปะหลังยังมีอีกมากนัก และรอคิวที่จะถูกเปดโปงตามลํ าดับ

         การดํ าเนินโครงการรับซื้อพืชผลตางๆเกือบทุกโครงการประสบการขาดทุน  
และกระทรวงพาณิชยมักจะของบประมาณแผนดินมาชดเชยการขาดทุน แตกระบวนการขอ 
งบประมาณดงักลาวนี้ไมโปรงใส เพราะกระทรวงพาณิชยไมเคยเสนอของบประมาณตามกระบวน
การปกต ิหากแตมาของบประมาณในชวงกลางหรือปลายปงบประมาณ โดยที่การขาดทุนจากการ
ดํ าเนนิโครงการไดเกิดขึ้นแลว จึงเปนการมัดมือคณะรัฐมนตรีใหอยูในภาวะจํ ายอมที่จะตองอนุมัติ
งบประมาณ ในเมื่อคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติโครงการโดยที่รูวาตองขาดทุนมาตั้งแตตน จารีต 
การปฏิบัติเช นนี้ต องนับวาฝาฝนวินัยทางการคลัง เพราะเปนการเบิกเงินจากคลังไปใช 
โดยปราศจากความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ กระทรวงพาณิชยมีชื่อเสียงในการดํ าเนิน 
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โครงการซื้อขายพืชผลขาดทุน หากกระทรวงพาณิชยยังคงยืนกรานที่จะดํ าเนินโครงการเหลานี้ 
ตอไป ก็ควรที่จะเสนอโครงการเพื่อของบประมาณตามกระบวนการงบประมาณอันปกติ ทั้งนี้ 
เพือ่ใหเปนไปตามหลักการที่วา การเบิกจายเงินจากคลังจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน 
เทคโนแครตหลายตอคนที่รวมอยูในรัฐบาลชุดนี้เคยสังกัดสํ านักเศรษฐศาสตรอโศก (TDRI) ซึ่งมี
บทบาทในการเรียกรองวินัยทางการคลังเสมอมา มาบัดนี้กลับปลอยปละใหมีการฝาฝนวินัย 
ทางการคลังตอไป นับเปนเรื่องนาสลดยิ่งนัก
         กระทรวงพาณิชยเร่ิมดํ าเนินโครงการรับซื้อและเรงระบายขาวสารสงออกเพื่อยก
ระดับราคาขาวเปลือกตนฤดูในฤดูการเพาะปลูก 2529/2530 กลาวโดยหลักการแลว โครงการ 
ดังกลาวนี้อาจชวยยกระดับราคาขาวเปลือกภายในประเทศได เพราะชวยระบายขาวออกนอก
ประเทศ ทํ าใหปริมาณขาวภายในประเทศเหลือนอยลง แตทั้งนี้การสงขาวออกตามโครงการ 
ดังกลาวนี้ จักตองเปนการบุกเบิกตลาดใหมหรือขยายตลาดเดิม โดยไมไปแยงชิงตลาดขาวของ 
พอคาสงออกเอกชน ในการเรงระบายขาวสงออกตอนตนฤดูตามโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย 
ขายขาวในราคาตํ่ ากวาราคาตลาดใหแกผูซื้อทั้งที่เปนรัฐบาลและเอกชนในตางประเทศ ขอกํ าหนด
ที่ใหขายขาวแกพอคาเอกชนไดนี้เองเปดชองใหนักการเมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวง
พาณชิยแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากโครงการนี้

         ในขณะที่กระทรวงพาณิชยประสบการขาดทุนจากโครงการขายขาวราคาถูก  
โดยที่ประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระการขาดทุนนี้ ผลประโยชนของโครงการสวนใหญ
กลับตกแกพอคาสงออกและบริษัทคาขาวระหวางประเทศ พอคาขาวไทยจํ านวนไมนอยไดไป 
จัดตั้งบริษัทการคาขาวในตางประเทศ และเขามารับซื้อขาวราคาถูกจากกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้
ดวยการรูเห็นเปนใจของนักการเมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย ในฤดูการ 
เพาะปลกู 2529/2530 กระทรวงพาณิชยไดตกลงขายขาวราคาถูกแกสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศตางๆในอัฟริการวม 370,000 ตัน  และขายแกบริษัทเอกชน 2 ราย  คือ บริษัท Atraco 
และบริษัท Land Prodvce
         *บริษัท Atraco ซือ้ขาวราคาถูกจากกระทรวงพาณิชย จํ านวน 250,000 ตัน 
บริษัทนี้มีสํ านักงานที่เมืองรอตเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด และเปนบริษัทในเครือของกลุม 
นครหลวงคาขาว ขาวจํ านวนนี้ถูกสงมอบใหอิหรานตามสัญญาที่นครหลวงคาขาวและธนาพรชัย
ท ําไวกอนหนานั้น ซึ่งชวยลดการขาดทุนของบริษัททั้งสองไดอยางสํ าคัญ เนื่องจากบริษัทผูสงออก
ทั้งสองคาดการณภาวะตลาดผิดพลาด ทํ าใหสัญญาการขายขาวใหอิหรานกํ าหนดราคาขายตํ่ า
กวาราคาตลาดอยางมาก นโยบายการระบายขาวสงออกของกระทรวงพาณิชยจึงเปนประโยชนแก
บริษทัผูสงออกขาวทั้งสองนี้
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         *บริษทั  Land Produce (ซึ่งอางวาทํ าสัญญาซื้อใหบริษัท Naracoopa) ซื้อขาว
ราคาถกูจากกระทรวงพาณิชย จํ านวน 150,000 ตัน โดยที่บริษัทนี้เปนบริษัทในเครือกลุมเกษตร 
รุงเรอืง การณปรากฏตอมาวา ขาวจํ านวนนี้ถูกสงไปขายในยุโรปและอัฟริกา
         ผมจ ําไดวา หนังสือพิมพ The Nation ไดรายงานขาวเรื่องขาวอหิรานชนิดเกาะติด
ขาว  จนเปนเหตุใหผูส่ือขาวประจํ ากระทรวงพาณิชยถูกทํ ารายรางกายถึงขั้นไดรับบาดเจ็บสาหัส
        ในฤดูการผลิต 2533/2534 กระทรวงพาณิชยไดตกลงขายขาวแกสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 50,000 ตันในราคาตันละ 200 เหรียญอเมริกัน (f.o.b.) และแกโรมาเนีย 25,000 ตัน 
หนงัสือพิมพ ผูจัดการรายวัน รายงานวา การขายขาวราคาถูกในสองโครงการนี้จะทํ าใหรัฐบาล
ขาดทนุ 50 และ 22 ลานบาทตามลํ าดับ  และการณปรากฏวา  บริษัทริชโก (Richco S.A.)  ซึ่งเปน
บริษทัคาขาวระหวางประเทศของฝรั่งเศส  เปนผูสงเรือมารับขาว (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 6, 7 
และ 8 พฤษภาคม 2534)เหตุการณดังกลาวนี้ทํ าใหนาเชื่อวาบริษัทริชโกไดอาศัยชื่อสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีและโรมาเนียมาขอซื้อขาวราคาถูกจากประเทศไทยแลวนํ าไปขายตอ โดยไดกํ าไรสวน
เกนิเพิม่ข้ึนจากปกต ิทัง้นี้ปรากฏวา ในชวง 4 - 5 ปที่ผานมานี้ บรรดาบริษัทคาขาวระหวางประเทศ
ไดอาศัยชองโหวของนโยบายการขายขาวราคาถูกของประเทศผูสงออกตางๆในการแสวงหากํ าไร
สวนเกนิดวยวิธีการทํ านองเดียวกันนี้
         นบัต้ังแตฤดูการเพาะปลูก 2529/2530 เปนตนมา ไมเปนที่แนชัดวา โครงการ 
รับซื้อและเรงระบายขาวสารสงออกเพื่อยกระดับราคาขาวเปลือกตนฤดูของกระทรวงพาณิชยได
ชวยยกระดับราคาขาวเปลือกภายในประเทศจริงหรือไม ประเด็นที่แนชัดก็คือ โครงการขายขาว
ราคาถูกแกกลุมนครหลวงคาขาวและกลุมเกษตรรุงเรืองในฤดูการเพาะปลูก 2529/2530 หาได 
ชวยขยายตลาดการสงออกไม เพราะขาวราคาถูกที่ขายนั้นถูกนํ าไปสงมอบแกผูซื้อ ซึ่งไดทํ า
สัญญาซือ้ขายอยูกอนแลว ความขอนี้เปนจริงในกรณีริชโกดวย ในกรณีเหลานี้ โครงการเรงระบาย
การสงออกขาวหาไดชวยยกระดับราคาขาวเปลือกภายในประเทศไม
         ในกรณีขาวโซเวยีต ยงัไมปรากฏวามีเร่ืองอื้อฉาวเกิดขึ้น แตคํ าถามพื้นฐานก็มีอยู
วา เหตใุดรัฐบาลไทยจึงตองยอมขาดทุนเพื่อใหประชาชนชาวโซเวียตไดบริโภคขาวราคาถูก โดยที่ 
ผลกระทบตอราคาขาวเปลือกภายในประเทศไทยไมปรากฏแนชัด ในปจจุบัน รัฐบาลตองสูญเสีย 
งบประมาณจํ านวนไมนอยในการชดเชยการขาดทุนของโครงการซื้อขายพืชผลตางๆ อีกทั้งตอง 
สูญเสียดอกเบี้ยอันพึงไดจํ านวนมากจากนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit) 
ทรัพยากรทางการเงินของแผนดินที่ตองสูญเสียไปในโครงการเหลานี้ ปหนึ่งๆ ไมต่ํ ากวา 5,000 
ลานบาท โดยที่มีผูไดรับประโยชนเพียงกระหยิบมือหนึ่ง และประโยชนหาไดตกแกเกษตรกร 
อยางแทจริงไม
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         จงยกเลิกโครงการเหลานี้เสีย แลวนํ าเงินมาแจกครอบครัวเกษตรกรที่ยากจน
จ ํานวนประมาณ 1 ลานครอบครัว  จะไมตรงตอเปาหมายของนโยบายกวาหรือ?

ปจฉิมลิขิต

การณปรากฏตอมาวา เมื่อถึงกํ าหนดการชํ าระหนี้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2535  
รัฐบาลรัสเซียไมสามารถชํ าระหนี้ได แมวารัฐบาลไทยจะทวงถามหลายครั้งในฤดูการผลิต 
2535/2536 รัฐบาลไทยยังคงมีนโยบายที่จะขายขาวใหรัสเซียอีก แตดวยเหตุที่รัสเซยีมีฐานะทาง
การเงินอันงอนแงน รัฐบาลไทยจึงเปลี่ยนนโยบายเปนการนํ าขาวแลกกับสินคาบางประเภทของ 
รัสเซยี  ดังเชน  นํ้ ามัน  ปุย  และอื่นๆ
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บทเรียนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร*

         เสนาบดีกระทรวงเกษตรและสหกรณและผูชวยกํ าลังผลักดันใหรางกฎหมาย 
สภาการเกษตรแหงชาติผานสภานิติบัญญัติตามรางกฎหมายดังกลาวนี้ จะมีการจัดตั้งกองทุน
เกษตรกรรม โดยสืบมรดกจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

         ผมติดตามขาวขางตนนี้ดวยความไมสบายใจยิ่ง และไมรูสึกลังเลที่จะกระโดด 
ลงไปรวมทํ า "สงครามความคิด" ระหวางสํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรและสํ านักเศรษฐศาสตร
อโศก (TDRI) ฝายหนึ่ง กับกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกฝายหนึ่ง ผมมีความเห็นวา รอยดาง 
ที่กองทุนสงเคราะหเกษตรกรสรางใหแกสังคมเศรษฐกิจไทยนั้นแจมชัดมากพอที่เราไมควร 
จะปลอยใหประวัติศาสตรซํ้ ารอยอีก

         กองทุนสงเคราะหเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือเกษตรกรในดานการสงเสริมการเพิ่ม 
ผลผลิตและในการพยุงราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร การบริหารกองทุนฯ
เปนหนาที่ ของคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกวา "คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร"  
คณะกรรมการดังกลาวนี้ประกอบดวยกรรมการโดยตํ าแหนง 11 คน และกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
แตงตัง้อกีไมเกนิ 8 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน ในจํ านวนนี้เปนเกษตรกรอยางนอย 5 คน อยางมาก 
ไมเกนิ 8 คน โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลังและปลัด
กระทรวงพาณิชยเปนรองประธาน

         ในการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในระยะแรกเริ่ม ไดมีการโอนเงินจํ านวน 
100.28 ลานบาทจากกองทุนพิเศษสงเสริมการเกษตรในปงบประมาณ 2518 และตอมาไดโอนเงิน
จากกองทนุรักษาระดบัราคานํ้ าตาลจํ านวน 75 ลานบาทในปงบประมาณ 2523 และกองเงินทุน
หมนุเวยีนชวยเหลือเกษตรกรจํ านวน 81.18 และ 73.00 ลานบาท ในปงบประมาณ 2525  และ 

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31  
 พฤษภาคม 2534
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2526 ตามล ําดบั เงนิทีโ่อนจากกองทุนตางๆไปใหกองทุนสงเคราะหเกษตรกร มียอดรวม ทั้งสิ้น 
330.09 ลานบาท ซึ่งนับวานอยนัก

         แมวาตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 รัฐบาลสามารถจัดสรร
งบประมาณแผนดิน หรือโอนเงินงบประมาณรายจายไปใหแกกองทุนฯได แตตลอดระยะเวลาที่
กองทนุสงเคราะหเกษตรกรมีชีวิตนับแตป 2517 เปนตนมา รัฐบาลยังไมเคยจัดสรรงบประมาณให
แกกองทุนฯเลย แหลงรายรับสํ าคัญของกองทุนฯมาจากการเก็บคาธรรมเนียมการสงออกขาว  
ซึง่กอนหนานี้เรียกกันวา "พรีเมีย่มขาว"  รองลงมาไดแก คาธรรมเนียมการสงออกนํ้ าตาล (พรีเมี่ยม
นํ้ าตาล) อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจในตลาดโภคภัณฑระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะราคาโภคภัณฑข้ันปฐมตกตํ่ าระหวางป 2524-2529 มีผลกระทบ
ตอกองทนุสงเคราะหเกษตรกรอยางมาก นับต้ังแตป 2524 เปนตนมา  รัฐบาลตองคอยๆลดอัตรา 
พรีเมี่ยมขาว จนเลิกเก็บชั่วคราวในป 2529 เนื่องจากราคาขาวในตลาดโลกตกตํ่ าลงอยางมาก 
กระแสของพรีเมี่ยมขาวซึ่งเคยไหลเขาสูกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตองขาดตอนลงนับต้ังแตป 
งบประมาณ 2530 เปนตนมา สภาพการณเชนนี้ก็เกิดขึ้นในกรณีพรีเมีย่มนํ้ าตาลดวย เพราะราคา
นํ้ าตาลในตลาดโลกไดตกตํ่ าลงจนอยูในระดับที่ไมสามารถเก็บพรีเมี่ยมนํ้ าตาลได กระแสของ 
พรีเมีย่มนํ ้าตาลที่ไหลเขาสูกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไดขาดตอนมาแตปงบประมาณ  2528 แลว

         พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 ไดใหอํ านาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในการกํ าหนดประเภทหรือ
ชนิดของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารที่ผูสงออกตองเสียคาธรรมเนียมการ 
สงออก แตการกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมการสงออก ตลอดจนระเบียบการเก็บและวิธีการชํ าระ 
คาธรรมเนียมดังกลาวกลับเปนอํ านาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชนแตเพียง 
ฝายเดียว โดยตองขออนุมัติคณะรัฐมนตรี

         พรีเมี่ยมขาวและพรีเมี่ยมนํ้ าตาลที่จัดเก็บไดไมตองนํ าสงเขาคลังแผนดิน (บัญชี 
เงนิคงคลงั) หากแตนํ าเขากองทุนสงเคราะหเกษตรกรโดยตรง การเบิกจายเงินจากกองทุนฯไมตอง
มีกฎหมายรองรับ และไมตองขออนุญาตจากประชาชนโดยขอความเห็นชอบจากสภาผูแทน
ราษฎร ดังนัน้ การบริหารจัดการกองทุนฯ จึงเปนเรื่องของฝายบริหาร โดยที่ฝายนิติบัญญัติมิอาจ
ตรวจสอบได แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรดังกลาวนี้  
เปนแนวความคิดที่ขัดตอวินัยทางการคลัง เพราะวินัยพื้นฐานทางการคลังมีอยูวา บรรดารายรับ 
ทั้งปวงของแผนดินจักตองนํ าเขาบัญชีเงินคงคลัง และการเบิกจายเงินจากคลังจักตองไดรับ 
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ความเหน็ชอบจากสภาผูแทนราษฎร และมีกฎหมายรองรับ จึงจะชอบดวยหลักการในการบริหาร
การคลัง

         ดวยเหตุที่การเบิกจายเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไมมีปญหายุงยาก 
เทากบัการเบกิจายเงินจากคลังแผนดิน เนื่องจากเปนเงินนอกงบประมาณ บรรดากระทรวงทบวง
กรมตางๆจึงพากันเสนอโครงการเพื่อขอใชเงินกองทุนดังกลาวนี้ บางโครงการแทนที่จะเสนอเรื่อง
ตอคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรโดยตรง กลับ "ลักไก" เสนอขออนุมัติใชเงินกองทุนฯตอที่
ประชมุคณะรัฐมนตรีโดยเปนวาระจร แลวใหคณะรัฐมนตรีมา "บีบคอ" คณะกรรมการสงเคราะห
เกษตรกรอีกทอดหนึ่ง ดวยเหตุนี้เอง คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรจึงไมสามารถทํ าหนาที่
กลัน่กรองโครงการได อันเปนเหตุใหการใชเงินกองทุนเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

         แมวารายไดของกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสวนใหญไดมาจากการเก็บพรีเมี่ยม
ขาว ซึง่ภาระสวนสํ าคัญสวนหนึ่งตกแกชาวนา แตเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวกลับไดประโยชนจาก
กองทุนสงเคราะหเกษตรกรตํ่ ากวาระดับอันพึงได โดยที่ชาวไรออยและเกษตรกรผูเพาะปลูกพืช
อ่ืนๆไดรับประโยชนเกินกวาระดับอันพึงได เงินกองทุนฯสวนใหญจัดสรรไปใชในการพยุง 
หรือประกันราคาพืชผลตางๆ พืชผลที่มีการพยุงหรือประกันราคามิไดจํ ากัดเฉพาะขาวและออย 
หากยงัคลมุถงึฝาย ขาวโพด ถั่วเขียว กระเทียม เกลือ มะพราว กาแฟ และยางพารา ใครๆก็อยาก
ได เงนิกองทนุไปใชในการพยุงหรือประกันราคา นักการเมืองก็ร่ํ ารองที่จะใชเงินทุนนี้เพื่อสงเคราะห
เกษตรกรในเขตการเลือกตั้งของตน แตเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผลอ่ืนๆนั้นหาไดมีสวนรวมรับภาระ
รายจายของกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไม มีแตชาวนาและชาวไรออยเทานั้นที่เปนผูรับภาระ  
ในขณะที่ชาวไรออยสามารถรวมตัวกันเปนกลุมเปนกอนไดอยางเหนียวแนน ซึ่งทํ าใหสามารถ 
แยงชิงผลประโยชนจากกองทุนฯ เกินกวาภาระรายจายที่รวมรับได ชาวนาซึ่งไมสามารถรวมตัว 
กันไดดวยเหตุผลนานัปการ จึงไดรับประโยชนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรนอยกวาที่ควร 
จะเปน

        ในการพยุงหรือประกันราคาพืชผล รัฐบาลมิไดรับซื้อพืชผลที่เกษตรกรนํ ามาขาย 
ทั้งหมดตามราคาประกัน เนื่องจากความจํ ากัดของเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ทํ าใหไม
สามารถจดัสรรเงินทุนเพื่อการนี้ไดอยางเต็มที่ ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการพยุงหรือประกันราคา
พชืผลมากกวา 10 ชนิด ผลก็คือ โครงการเหลานี้ไมสามารถผลักดันใหราคาพืชผลสูงขึ้น หนวยงาน
ทีอ่อกไปรับซื้อพืชผลจากเกษตรกร ไมวาจะเปนองคการตลาดเพื่อเกษตรกร กรมสงเสริมสหกรณ 
(กระทรวงเกษตรฯ) และชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย สามารถรับซื้อพืชผลเหลานี้ 
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ในปริมาณนอยนิดเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งหมด จึงไมสามารถสรางผลกระทบตอราคา
ตลาดไดมากนัก มิหนํ าซํ้ าวิธีการรับซื้อยังทํ าใหเกษตรกรมิไดรับประโยชนชนิดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
โดยทีป่ระโยชนบางสวนตกแกเจาของโรงสี พอคาคนกลาง และเจาหนาที่ของรัฐ

         เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถรับซื้อพืชผลตามราคาพยุงหรือประกันไดทั้งหมด 
โครงการพยุงหรือประกันราคาพืชผลจึงแปรสภาพเปนโครงการที่ผู ทรงอํ านาจใชในการสราง
คะแนนนิยมทางการเมือง ผูทรงอํ านาจสามารถผลักดันใหหนวยรับซื้อพืชผลลงสูพื้นที่อันเปน 
เขตเลือกตั้งของตนได
         โครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรมีอยู 2 ประเภท คือ

         ประการแรก ไดแก โครงการหมุนเวียน อันหมายถึงโครงการที่ยืมเงินจากกองทุนฯ 
ไปใชจาย โดยตองเสียดอกเบี้ยและมีกํ าหนดเวลาในการชํ าระเงินคืนที่แนนอน หนวยงานเจาของ
โครงการมักจะวิ่งเตนเพื่อใหเสียดอกเบี้ยในอัตราตํ่ าหรือไมตองเสียเลย
         ประการที่สอง ไดแก โครงการจายขาด อันหมายถึงโครงการที่ใชเงินกองทุนฯ  
โดยไมตองชํ าระคืน ตามปกติคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรจะจัดสรรเงินใหโครงการจายขาด
ในแตละปไมเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุนที่มีอยู สวนใหญเปนโครงการชวยเหลือเกษตรกร 
ทีป่ระสบภยัธรรมชาติ และโครงการขายปุยและปจจัยการผลิตอื่น ๆ ในราคาถูก
          นับต้ังแตปงบประมาณ 2530 เปนตนมา เมื่อกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไมมี 
รายไดจากการเก็บพรีเมี่ยมขาว (โดยที่พรีเมี่ยมนํ้ าตาลมิไดเก็บมาแตปงบประมาณ 2528)  
กองทุนฯก็ตองพึ่งเงินรับชํ าระคืนเงินยืมเปนสํ าคัญ หนวยงานที่เปนเจาของโครงการหมุนเวียน 
จักตองชํ าระคืนเงินยืม แตการชํ าระคืนเงินยืมดังกลาวนี้มักจะลากวากํ าหนดมาก ทํ าใหกระแส 
ของเงินที่นํ าสงกองทุนฯมิไดเปนไปตามกํ าหนดการ หลายตอหลายโครงการชํ าระคืนเงินยืมได 
ไมครบถวน และตองขอใหคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรยกหนี้ให โดยถือวา เงินสวนที่ไม
สามารถชํ าระคืนไดเปนโครงการจายขาด บางโครงการไมสามารถสะสางบัญชีได เนื่องจาก 
ความบกพรองในการทํ างานและการฉอราษฎรบังหลวง สวนใหญเปนโครงการพยุงหรือประกัน
ราคาพชืผล กรมบัญชีกลางเคยอาสาเขาไปสะสางบัญชีในองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งมีฐานะ
เสมือนหนึ่งหนวยปฏิบัติการของกองทุนสงเคราะหเกษตรกร แตก็ตองลาทัพ เพราะพบวาปญหา 
ยุงเหยิงเกินกวาจะสะสางได การคืนเงินยืมยิ่งลาชามากเพียงใด ก็ยิ่งสรางปญหาทางการเงินแก
กองทนุสงเคราะหเกษตรกรมากเพียงนั้น  เพราะภายใตสถานการณปจจุบัน กองทุนฯจะสามารถ 
มบีทบาทตอไปไดก็ดวยเงินยืมที่จะไดรับคืนมาเทานั้น ดวยเหตุนี้เอง นับต้ังแตปงบประมาณ 2530 
เปนตนมา กองทุนสงเคราะหเกษตรกรจึงคอยๆลดบทบาทลง และกํ าลังกลายเปนงอยในที่สุด
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         ในชวงเวลาประมาณ 17 ปที่กองทุนสงเคราะหเกษตรกรถือกํ าเนิดขึ้นมา  
ผมคดิวามบีทเรียนอยางนอย 3 บทที่รัฐบาลพึงเรียนรู
         ประการแรก การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ดังเชนกองทุน   
สงเคราะหเกษตรกร หรือกองทุนเกษตรกรรมที่กํ าลังจัดตั้งขึ้นใหม เปนนโยบายที่ละเมิดวินัย 
ทางการคลังอยางรุนแรง เพราะรายไดของกองทุนฯสามารถนํ าเขากองทุนฯไดเลย โดยไมตองสง
เขาคลังแผนดิน และการเบิกจายเงินจากกองทุนฯก็เปนอํ านาจของฝายบริหาร โดยที่ฝาย 
นิติบัญญัติไมสามารถตรวจสอบได
         ประการที่สอง การจดัตัง้กองเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ใหเสรีภาพ
ทางการคลังและอํ านาจแกผูบริหารกองทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
แตเสรีภาพและอํ านาจดังกลาวนี้เปนดาบสองคม ในดานหนึ่ง ขาราชการระดับสูงในกระทรวง
เกษตรฯรูสึกชื่นชมและยินดีที่มีเงินกองทุนที่สามารถนํ ามาใชจายในโครงการตางๆตามนโยบายได
โดยไมตองยุงยากขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร แตในอีกดานหนึ่ง เสรีภาพและอํ านาจ
ทางการคลังดังกลาวนี้เปดชองใหการใชจายเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและมีการรั่วไหลไดงาย 
ยิง่ในยคุสมยัทีน่กัการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งครองอํ านาจดวยแลว ยอมเปดชองใหมีการใชเงิน
กองทุนเพื่อประโยชนสวนบุคคลทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง ประสบการณของกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรนับเปนประจักษพยานของความขอนี้ไดดียิ่ง
         ประการที่สาม แนวความคดิวาดวยการจัดตั้งกองเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งหารายได
จากการเก็บภาษีการสงออก เพื่อนํ ามาใชจายในการชวยเหลือเกษตรกรมิใชมาตรการที่จะ 
ชวยเหลอืเกษตรกรไดอยางแทจริง เพราะการเก็บภาษีการสงออกพืชผลประเภทใด โดยทั่วไปมัก
จะมผีลในการกดราคาพืชผลประเภทนั้น ซึ่งทํ าใหเกษตรกรผูเพาะปลูกพืชผลนั้นตองสูญเสียรายได
อันพึงไดไป หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว แนวความคิดดังกลาวนี้ก็คือ การเก็บเงินจากเกษตรกร 
มาจายคืนใหแกเกษตรกร โดยที่เงินบางสวนรั่วไหลออกจากกระบวนการจายเงินคืนแกเกษตรกร 
แนวนโยบายดังกลาวนี้ จึงมิไดชวยเชิดชูฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรแตประการใด  
หากรัฐบาลมีความจริงใจในการชวยเหลือเกษตรกร รัฐบาลควรจะดูดซับทรัพยากรจากภาค
เศรษฐกิจอ่ืนมาอุมชูภาคเกษตรกรรม แมวากองทุนเกษตรกรรมตามรางกฎหมายสภาการเกษตร
แหงชาติจะใหอํ านาจในการเก็บภาษีการนํ าเขาสินคาเกษตรดวย แตโดยที่ภาษีการนํ าเขาสินคา
เกษตรมฐีานคอนขางแคบ ดังนั้น กองทุนดังกลาวนี้จะตองพึ่งรายไดจากการเก็บภาษีการสงออก
สินคาเกษตรเปนสํ าคัญ มิฉะนั้น สภาการเกษตรฯจะไมมีเงินกองทุนในการดํ าเนินบทบาทตาม
กฎหมายได
         ดวยเหตุที่กองทุนสงเคราะหเกษตรกรมีสวนในการสรางความเสียหายแกการ
บริหารการคลัง อีกทั้งมีปรัชญาพื้นฐานในการเก็บภาษีจากเกษตรกรมาจายคืนแกเกษตรกร  
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ซึ่งมิไดเปน ประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง ตลอดจนเปดชองใหมีการฉอฉลทรัพยากรของรัฐ 
เพือ่ประโยชนสวนบุคคลดังที่กลาวขางตนนี้ ผมจึงไมเขาใจวา เหตุใดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จงึยงัคงดือ้ดึงทีจ่ะจัดตั้งกองเงินทุนหมุนเวียนขึ้นในสภาการเกษตรแหงชาติ

         เร่ืองนี้มีเงื่อนงํ าที่จักตองขุดคุยตอไป !
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มรณกรรมของนโยบายการประมูล
โควตามันสํ าปะหลังเพื่อการสงออก*

          ในที่สุดนโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกก็ถึงแกมรณกรรม
ดวยโรคเอดส แหลงของเชื้อโรคเอดสในกรณีนี้มาจากพอคาสงออก โดยเจาหนาที่ระดับสูงของ
กระทรวงพาณชิยเปนพาหะนํ าเชื้อมาให ในชวงเวลากวา 6 เดือนที่ผานมานี้ ผูคนในสยามประเทศ
จึงไดเห็นอาการรานทุรนของนโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลัง ใครตอใครพากันทํ านาย 
ทายทักวา นโยบายดังกลาวนี้จักตองถึงแกมรณกรรมในเวลาอันรวดเร็ว แตความลาชาแหง 
มรณภาพไดสรางความรานทุรนแกบรรดาพอคาสงออก ซึ่งมือถือเข็มฉีดยาคอยฉีดเลือดที่ติด 
เชื้อเอดสเขาสูรางกายของนโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลัง โดยที่เจาหนาที่ระดับสูงของ
กระทรวงพาณิชยก็มีอาการรานทุรนมิไดยิ่งหยอนกวากัน เพราะนโยบายการประมูลโควตา 
มันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกไดลดทอนสวนเกินทางเศรษฐกิจที่คนเหลานี้เคยไดรับจากการบริหาร
นโยบายในอดตี แตแลวอาการรานทุรนของผูคนเหลานี้ก็สงบลงดวยประกาศของกระทรวงพาณิชย
วาดวยนโยบายการคามันสํ าปะหลังประจํ าป 2535 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2534
           กระทรวงพาณิชยเร่ิมกํ าหนดโควตาการสงออกมันสํ าปะหลังตั้งแตป 2523 ในชวง
แรกๆ ยึดถือเกณฑวา ใครสงออกกอน จักไดรับโควตากอน ซึ่งสรางความเสียหายอันเกิดจากสภาพ
การจลาจลในการสงออกอยางเหลือคณนา อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่รัฐบาลลงนามในสัญญา
การจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังไปประชาคมยุโรปนับต้ังแตป 2525 เปนตนมา ตลาด 
มนัส ําปะหลงัของไทยสามารถจํ าแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ตลาดที่มีขอตกลง (ประชาคมยุโรป) 
และตลาดที่ไมมีขอตกลง (นอกประชาคมยุโรป) สํ าหรับตลาดที่มีขอตกลงนั้น กระทรวงพาณิชย
ตองดํ าเนินการจัดสรรโควตาการสงออก มิฉะนั้นอาจจะมีการสงออกเกินกวาปริมาณที่ระบุ 
ในขอตกลง สวนตลาดที่ไมมีขอตกลง การคามันสํ าปะหลังระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี

           พฒันาการของการควบคุมการสงออกมันสํ าปะหลังไดคลี่คลายไปในทางที่ทํ าให
กระทรวงพาณิชยยึดถือหลักเกณฑการจัดสรรโควตาการสงออก 2 เกณฑ คือ
                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 8 
  พฤศจิกายน 2534
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           เกณฑที่หนึ่ง ไดแก การจัดโควตาการสงออกตามปริมาณมันสํ าปะหลังที่เก็บ 
สตอกไว การบังคับใหพอคาสงออกสะสมสตอกมันสํ าปะหลังเปนการสรางอุปสงคเทียม (artificial 
demand) ซึง่กระทรวงพาณชิยเชื่อวาจะชวยผลักดันใหราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศสูงขึ้น
           เกณฑที่สอง ไดแก การจัดสรรโควตาโบนัสใหแกผูที่สงมันสํ าปะหลังไปขาย 
นอกตลาดประชาคมยุโรป กระทรวงพาณิชยตองการใหส่ิงจูงใจแกพอคาสงออกในการขยายตลาด
นอกประชาคมยุโรป เนื่องจากการขยายปริมาณการสงออกไปประชาคมยุโรปมิอาจเปนไปได 
เพราะตดิขดัดวยสัญญาที่ทํ าไว ผูที่สงมันสํ าปะหลังไปขายนอกตลาดประชาคมยุโรปได จะไดรับ
จัดสรรโควตาโบนัสสํ าหรับการสงออกไปประชาคมยุโรปดวย
           ระบบการจัดสรรโควตาตามปริมาณมันสํ าปะหลังที่เก็บสตอกไว กอใหเกิดขอ
วพิากษวจิารณเปนอันมาก ขอวิพากษวิจารณที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 3 ประการ
           ประการแรก  แมวากระทรวงพาณิชยจะเชื่อวา การบังคับใหพอคาสงออกเก็บ 
สตอกจกัผลกัดนัใหราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศสูงขึ้น แตกระทรวงพาณิชยก็ยังไมเคยศึกษา
ดวยวธิกีารทางวทิยาศาสตรที่จะพิสูจนวา ความเชื่อดังกลาวนี้เปนจริงหรือไม ทั้งยังมีปรากฏการณ
เกิดขึ้นอยูเสมอๆวา แมในชวงที่พอคาสงออกสะสมสตอกเปนจํ านวนมาก แตราคามันสํ าปะหลัง
ภายในประเทศกลับตกตํ่ า ดังกรณีที่เกิดขึ้นในป 2524 แทที่จริงแลว ไมมีเหตุผลที่จะเชื่อไดวา   
พอคาสงออกจะเก็บสตอกเกินกวาความสามารถที่จะสงออก การเก็บสตอกนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย 
(storage cost) ทัง้ไมมเีหตผุลที่จะเชื่อวา พอคาสงออกจะยอมรับภาระตนทุนการเก็บกักสินคานี้ไว
ทั้งหมดเอง พอคาสงออกที่มีวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจยอมพยายามที่จะผลักภาระตนทุน 
ดังกลาวนี้ไปใหแกผูผลิตและผูบริโภค แตการผลักภาระตนทุนการเก็บกักสินคาไปใหแกผูซื้อ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาคมยุโรป เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะพอคาสงออกไทยไมเพียงแตจะตอง
เผชิญกับการแขงขันจากพอคาสงออกชาติอ่ืนเทานั้น หากยังตองเผชิญกับการแขงขันจากธัญพืช 
ทีส่ามารถใชทดแทนมนัสํ าปะหลังในฐานะอาหารสัตวอีกดวย ดังนั้น จึงเปนเรื่องธรรมชาติที่พอคา
สงออกจะพยายามผลักภาระตนทุนการเก็บกักสินคาไปใหแกเกษตรกรผูเพาะปลูกมันสํ าปะหลัง 
ระบบสตอกอาจชวยผลักดันใหราคามันสํ าปะหลังเพิ่มข้ึนในปแรกที่ใชนโยบายนี้ แตเมื่อพอคาสง
ออกมีสตอกอยูแลว นโยบายดังกลาวนี้ยอมยากจะมีผลตอราคา ตราบเทาที่ภาวะการคาระหวาง
ประเทศยังเหมือนเดิม พอคาสงออกจะซื้อมันสํ าปะหลังมาเก็บไวในสตอก ก็ตอเมื่อมีการระบาย 
สตอกสงออกไปขายตางประเทศ พอคาสงออกจะสะสมสตอกเพิ่มข้ึนจากระดับปกติก็ตอเมื่อ 
คาดการณวา ภาวะการคามันสํ าปะหลังระหวางประเทศจะดีข้ึน ดังนั้น ความเชื่อที่วา ระบบสตอก
ชวยผลกัดนัใหราคาภายในประเทศสูงขึ้น จึงเปนคํ าโฆษณาชวนเชื่อที่รอคอยการพิสูจน
           ประการที่สอง ระบบการสตอกมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกเปดชองใหมีการ 
ฉอราษฎรบังหลวงเปนอันมาก เพราะปรากฏวา พอคาสงออกจํ านวนไมนอยไดแจงปริมาณสตอก 
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เกินกวาความเปนจริง เพื่อที่จะไดรับจัดสรรโควตาการสงออกไปประชาคมยุโรปสูงกวาปริมาณ 
ที่พึงได ปริมาณสตอกที่ไมมีตัวตนนี้เรียกกันในวงการมันสํ าปะหลังวา "สตอกลม" แตสตอกลม 
เกดิขึน้ไดกด็วยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย จน ป.ป.ป.ตองเขาไป
สอบสวน แตนาอนาถยิ่งนักที่ยังมีความพยายามภายในกระทรวงพาณิชยที่จะปกปองขาราชการ 
ทีก่ระท ําความชั่วชาสามานยเหลานี้
           ประการที่สาม ระบบการสตอกมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกกอใหเกิดการใช   
ทรัพยากรไปในทางสูญเปลาโดยไมสมควร ความสูญเปลาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 3 ดาน ดานที่
หนึ่ง ไดแก ความสูญเปลาที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพของมันสํ าปะหลังในสตอก การสตอก 
มันสํ าปะหลังวิธีที่ดีที่สุด ก็คือ การเก็บมันสํ าปะหลังไวในดิน เพราะมันสํ าปะหลังจะไมเสื่อม 
คุณภาพ ตอเมื่อจะบริโภคหรือสงออก จึงขุดขึ้นมาใช  ดานที่สอง ไดแก ความสูญเปลาอันเกิดจาก
ตนทนุการเก็บกักสินคา (storage cost) แมรัฐบาลจะไมตองรับภาระตนทุนนี้ แตก็มีคนบางกลุม 
ในสงัคมรบัภาระนี้ไว สังคมจะไมตองเสียตนทุนนี้ หากรัฐบาลเลือกที่จะใหสตอกมันสํ าปะหลังไว
ในดิน และแมพอคาสงออกจะเปนผูจายตนทุนการเก็บกักสินคา แตดังไดกลาวแลววา พอคา 
สงออกที่มีวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจยอมตองผลักภาระตนทุนนี้ไปใหแกเกษตรกรผูเพาะปลูก 
มนัสํ าปะหลัง ดานที่สาม ไดแก ความสูญเปลาอันเกิดจากภาระของรัฐบาลในการตรวจสอบการ
เก็บสตอก ยิ่งมีสตอกลมมากเพยีงใด ภาระในเรื่องนี้ของรัฐบาลก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น หากไมมีการ
ตรวจสอบขอมูลสตอกโดยเที่ยงตรง การจัดสรรโควตาการสงออกยอมไมเที่ยงธรรม แตภาระ 
รายจายในการตรวจสอบการเก็บสตอกนี้ยอมตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยมิพักตองสงสัย
           สวนมาตรการการใหโควตาโบนัสแกผู ที่สงออกมันสํ าปะหลังไปตลาดนอก 
ประชาคมยุโรปนัน้เลา ปญหาพืน้ฐานอยูที่ความไมโปรงใสของนโยบาย เพราะเกณฑในการจัดสรร
โควตา โบนัสข้ึนอยูกับอํ าเภอนํ้ าใจของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงพาณิชย ทั้งยังเคยปรากฏ 
มาแลววา การกํ าหนดเกณฑในการจัดสรรโควตาโบนัสในอดีตเปนไปเพื่อเกื้อประโยชนพอคา 
สงออกบางคนหรือบางกลุม แตที่รายยิ่งกวาอื่นใด ก็คือ การปลอมแปลงเอกสารการสงออก  
ดวยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่กรมศุลกากรและกรมการคาตางประเทศ เพื่อนํ าเอกสารการ 
สงออกนั้นมาขอโควตาโบนสั ในปจจุบันไมปรากฏแนชัดวา การปลอมแปลงเอกสารการสงออกนี้ 
มีมากนอยเพียงใด แตก็เปนเรื่องที่ ป.ป.ป.กํ าลังสนใจสอบสวน (มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 16 
ตุลาคม 2534) การปลอมแปลงเอกสารการสงออกไมเพียงแตจะทํ าใหการจัดสรรโควตาโบนัส 
ขาดความเที่ยงธรรมเทานั้น หากยังกระทบตอภาวะรายจายของรัฐบาลอีกดวย เพราะเอกสาร 
การสงออกนั้นสามารถ นํ าไปขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit) ได
           ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ นโยบายการจัดสรรโควตามันสํ าปะหลังเพื่อการ 
สงออกจึงไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากจากชุมชนวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ านัก 
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เศรษฐศาสตรทาพระจันทร และสํ านักเศรษฐศาสตรอโศก (TDRI)  เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามัน 
คร้ังที่ส่ี อันเปนผลจากสงครามในตะวันออกกลางในเดือนสิงหาคม 2533 คณะที่ปรึกษาของ 
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (บานพิษณุโลก) พยายามผลักดันใหมีมาตรการชวยเหลือ
ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเกิดจากสภาวะนํ้ ามัน ในการนี้ ทีมบานพิษณุโลกไดขอ 
คํ าปรึกษาจากนายอัมมาร สยามวาลา และนายเจิมศักดิ์ ปนทอง ผลการปรึกษาหารือตกลง 
ที่จะยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับปุยและยากํ าจัดศัตรูพืช เพื่อบรรเทาภาวะตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร ขณะเดียวกันก็ยกเวนอากรขาออกสํ าหรับพืชไร 16 ชนิด เพื่อยกระดับราคาพืชไรภายใน
ประเทศ ในกรณีของมันสํ าปะหลังนั้น มีขอเสนอใหยกเวนอากรขาออก แตใหเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดสรรโควตาการสงออก โดยหันมาใชวิธีการประมูลควบคูกับการจัดสรรโควตาโบนัสแกผูที่ 
สงออกไปยังตลาดนอกประชาคมยุโรป มติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน
และวนัที ่ 2 ตุลาคม 2533 ออกมาในแนวทางดังกลาวนี้ โดยระบุอยางชัดเจนวาใหเลิกระบบการ 
สตอกมันสํ าปะหลัง
           อยางไรก็ตาม ดวยแรงผลักดันของกลุมพอคาสงออกและเจาหนาที่ระดับสูง 
ในกระทรวงพาณิชย ทํ าใหประกาศของกระทรวงพาณิชยวาดวยนโยบายและมาตรการการคา 
มนัส ําปะหลงัป 2534 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ยังคงระบบการสตอกมันสํ าปะหลังเพื่อการ 
สงออกไวตามเดิม ประกาศดังกลาวนี้ทํ าใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง (นาย 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) กลาวหาวา ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับนี้ขัดตอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
25 กนัยายน และวนัที ่ 2 ตุลาคม 2533 ตอมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 กระทรวงพาณิชย 
ขอแกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเพื่อใหสามารถจัดสรรโควตาการสงออกไปประชาคมยุโรปดวย
ระบบการสตอกได แตกระทรวงการคลังไมยอมยกเวนอากรขาออก หากไมใชการจัดสรรโควตา
ดวยวิธีการประมูล
           ตามนโยบายการคามันสํ าปะหลังป 2534 กระทรวงพาณิชยกํ าหนดที่จะกัน 
โควตาการสงออกไปประชาคมยุโรป ประมาณ 50% สํ าหรับจัดสรรโควตาโบนัสแกผูที่สงออกไป
ตลาดนอกประชาคม และเปดใหมีการประมูลเพื่อการสงออก 600,000 ตัน  สวนโควตาที่เหลือจะ
จัดสรรตามปริมาณสตอก
           การประมูลมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกไปประชาคมยุโรปมีข้ึนครั้งแรกเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2534 จํ านวน 100,000 ตัน โดยแบงการประมูลออกเปน 25 สวน สวนละ 5,000 ตัน 
มผูีเขาประมูล 27 บริษัท จากกลุมการคา 15 กลุม ปรากฏวา บริษัทยเูรเชี่ยน (กรุงเทพฯ)  
คอรปอเรชั่น จํ ากัด ของกลุมเกษตรรุงเรืองประมูลได 95,000 ตัน และกลุมเอ็ดเวิรด ซี. ทอปเฟอร
อินเตอรเนชั่นแนลแหงเยอรมนปีระมลูได 5,000 ตัน  กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล 
150 ลานบาท
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           ตอมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2534 มีการประมูลโควตามนัสํ าปะหลังครั้งที่สอง    
จ ํานวน 150,000 ตัน มีผูเขาประมูล 25 บริษัท  บริษัท เอเซยีครอปส (กรุงเทพฯ) จํ ากัด ประมูลได 
100,000 ตัน กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล 240 ลานบาท
           เมื่อมีการประมูลมันสํ าปะหลังเพื่อการสงออกเพียง 2 คร้ัง กระทรวงพาณิชย 
ก็ดํ าริที่จะลมเลิกระบบการประมูล รายงานขาวเรื่องนี้เร่ิมปรากฏในเดือนพฤษภาคม 2534  
(The Nation  และมตชินรายวันฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2534) ตอมากระทรวงพาณิชยเสนอขอ
โอนโควตาการประมูลมันสํ าปะหลังและโควตาระบบสตอกที่เหลือในป 2534 ไปจัดสรรเปนโควตา
โบนัส แกพอคาที่สงออกไปยังตลาดนอกประชาคมยุโรป โดยอางวา ตลาดนอกประชาคมยุโรป 
ซบเซา เนื่องจากสหภาพโซเวียตซึ่งเคยซื้อปละ 800,000 ตัน ขาดกํ าลังซื้อ คณะกรรมการ 
กลั่นกรองฝายเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2534 มีมติไมเห็นชอบกับการ 
ลมระบบการประมูล ดวยเหตุผลที่วา รัฐบาลไดประกาศใชนโยบายการประมูลเพื่อการสงออก 
และไดดํ าเนินการประมูลไปแลว ทํ าใหระบบการคามีการปรับตัวตามกติกาที่โปรงใส ไมสมควร 
ทีจ่ะกลบัมติเพื่อทํ าใหกติกาขุนมัวอีก (แนวหนา ฉบับวนัที ่13 มิถุนายน 2534)
           ดวยเหตุนี้เอง การประมูลโควตามนัส ําปะหลังเพื่อการสงออกครั้งที่สามจึงเกิดขึ้น 
เมือ่วันที่ 13 ตุลาคม 2534 ปริมาณโควตา 65,000 ตัน แบงเปน 13 สวน สวนละ 5,000 ตัน มีผู 
เขาประมลู 15 บริษัท บริษัทที่ประมูลไดกระจัดกระจาย มิไดกระจุกตัวดังเชนการประมูลสองครั้ง
แรก กรมการคาตางประเทศไดเงินจากการประมูล 75.37 ลานบาท
           นับต้ังแตการประมูลโควตามันสํ าปะหลังครั้งแรกในเดือนมกราคม 2534  
เปนตนมา บรรดาพอคาสงออกก็พากันเคลื่อนไหวลมลางนโยบายนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยสมาคมการคา 
มนัส ําปะหลงัเปนทพัหนา และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสํ าปะหลังเปนทัพหลัง การรณรงคของ
พอคานายทุนเหลานี้เกือบจะทํ าใหนโยบายดังกลาวนี้ถึงแกมรณกรรมในเดือนมิถุนายน 2534 
เพียงแตการทัดทานของคณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจไดชวยประทังชีวิตของนโยบายนี้
เอาไว พอคาสงออกมันสํ าปะหลังรุกเราที่จะลมนโยบายนี้ใหได โดยที่เกมรุกเราเขมขนมากขึ้น 
ในชวงเดอืนกนัยายนถงึเดือนตุลาคมที่ผานมานี้ เนื่องจากใกลเวลาที่กระทรวงพาณิชยจะประกาศ
นโยบายการคามันสํ าปะหลังประจํ าป 2535
           เหตผุลที่ใชในการลมนโยบายการประมูลโควตามนัสํ าปะหลัง เทาที่ประมวลไดมี
อยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
           ประการแรก มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตามันสํ าปะหลังมีผล
เสมือนหนึ่งการเก็บภาษีการสงออก ซึ่งทํ าใหมีผลในการกดราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศ 
นโยบายดังกลาวนี้จึงไมแตกตางจากกรณีการเก็บพรีเมีย่มขาว ซึ่งมีผลในการกดราคาขาวภายใน
ประเทศ อยางไรก็ตาม การอุปมาอุปไมยดังกลาวนี้ไมถูกตอง ในกรณีของขาว รัฐบาลปลอยใหมี



76

การคาขาวระหวางประเทศโดยเสรี หาไดมีการควบคุมการสงออกหรือกํ าหนดโควตาไม แตในกรณี
ของมันสํ าปะหลัง สัญญาการจํ ากัดการสงออกมันสํ าปะหลังไปประชาคมยุโรป ทํ าใหกระทรวง
พาณิชยตองกํ าหนดโควตาการสงออก มิฉะนั้นอาจเกิดการละเมิดสัญญา การกํ าหนดโควตา 
การสงออกมันสํ าปะหลังในตัวของมันเอง ยอมมีผลในการกดราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศ 
อยูแลว เพราะการกํ าหนดโควตาทํ าใหไมสามารถระบายมันสํ าปะหลังออกนอกประเทศไดมาก 
เทาที่ควร นโยบายการประมูลโควตาหาใชตัวการในการกดราคามันสํ าปะหลังไม นโยบายการ 
ควบคมุการสงออกหรือการกํ าหนดโควตาการสงออกตางหากที่เปนตัวการที่แทจริง
           ประการที่สอง มีขอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตาทํ าใหการสงออก 
มันสํ าปะหลังตกอยูในมือพอคาสงออกรายใหญและกลุมบริษัทแครริเออร นโยบายการประมูล 
โควตามชีวีิตสั้นเกินกวาที่จะพิสูจนไดวา ขอกลาวอางนี้เปนจริงหรือไม แมวาการประมูลสองครั้ง
แรกใหผลเสมือนหนึ่งวา ขอกลาวอางนี้เปนจริง แตในการประมูลคร้ังที่สาม ผูที่ประมูลไดมี
ลักษณะกระจัดกระจาย และมิไดเปนไปตามขอกลาวอาง เราจะตองไมลืมวา เมื่อเร่ิมดํ าเนิน
นโยบายดังกลาวนี้ พอคาสงออกบางรายที่เก็บสตอกมนัส ําปะหลังไวเปนจํ านวนมาก มีแรงจูงใจ 
ที่จะเสนอเงินประมูลใหแกรัฐบาลสูง เนื่องจากการเก็บสตอกตอไปมีตนทุนที่ตองรับภาระจํ านวน
หานอยไม การปรับปรุงระเบียบการประมูลโควตาเพื่อเปดโอกาสใหพอคาหนาใหมเขามาประมูล
ได โดยแบงซอยเปนโควตาปริมาณนอยๆจะชวยใหมีการแขงขันในการประมูลมากขึ้น นอกจากนี้ 
หากทอดเวลาใหนโยบายนี้มีชีวิตยืดยาวมากกวานี้ พอคาสงออกจะมีการปรับตัว จนพฤติกรรม 
ทีไ่มสมเหตุสมผลคอย ๆ หมดไป
           ประการที่สาม มขีอกลาวหาวา นโยบายการประมูลโควตาการสงออกหาไดมีผล 
ในการยกระดับราคามันสํ าปะหลังภายในประเทศไม ขอกลาวหานี้แสดงถึงความไมเขาใจ 
จุดมุงหมายหลักของนโยบายการประมูลโควตา การควบคุมการสงออกดวยการกํ าหนดโควตา  
ท ําใหการคาระหวางประเทศมิไดเปนไปโดยเสรี ผูที่ไดรับจัดสรรโควตายอมมีอํ านาจผูกขาดในการ
สงออกระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงมีกํ าไรจากอํ านาจการผูกขาดนั้น การประมูลโควตาการสงออก 
เปนมาตรการที่ใชไปเพื่อดูดซับกํ าไรจากการผูกขาดของพอคาสงออกที่ไดรับจัดสรรโควตา กํ าไร
จากการผูกขาดจะถูกโอนจากพอคาสงออกไปสูทองพระคลังดวยกระบวนการประมูลดังกลาวนี้  
ในยุคสมัยที่ไมมีการประมูลโควตา พอคาสงออกพากัน `ซื้อ' โควตาในตลาดมืด ดวยการจายเงิน
แกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหเอาหูไปนาเอาตาไปไรตอการเสกสรรคสตอกลม เงินที่จายไปเพื่อใหได
มาซึ่งโควตานี้ก็มาจากกํ าไรจากการสงออกนั้นเอง พอคาสงออกจํ านวนมากเมื่อไดรับจัดสรร 
โควตาการสงออก ก็หาไดจัดสงมันสํ าปะหลังไปขายตางประเทศดวยตนเองไม หากแตขายสิทธิ 
ในโควตาที่ไดรับจัดสรรนั้นแกพอคาสงออกรายอื่นๆ การประมูลโควตาการสงออกจึงหาไดมี 
เปาหมายในการยกระดับราคามันสํ าปะหลังภายในแตประการใดไม หากแตเปนเครื่องมือสํ าคัญ
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ในการลดทอนกํ าไรจากการผูกขาดของพอคาสงออก ในการประมูลสามครั้งที่ผานมา รัฐบาลได
เงนิประมูลประมาณ 465 ลานบาท
           ประการที่ส่ี พอคาสงออกจํ านวนมากพากันโจมตีวา เงินที่ไดจากการประมูล 
โควตาการสงออกหาไดใชไปในทางที่เปนประโยชนแกเกษตรกรผู เพาะปลูกมันสํ าปะหลัง 
แตประการใดไม ทั้งนี้ก็เพราะกระทรวงการคลังบังคับใหกระทรวงพาณิชยนํ าสงคลัง และยังมิยอม
ใหเบกิใช แมจะมีเสียงเรียกรองใหนํ าเงินประมูลไปใชในการวิจัยและการพัฒนามันที่เสื่อมคุณภาพ
ก็ตาม แตขอโจมตีดังกลาวนี้ก็มิใชเหตุผลที่จะใชลมลางนโยบายการประมูลโควตาแตประการใด 
ในยคุสมยัทีย่งัไมมีนโยบายดังกลาวนี้ กํ าไรจากการผูกขาดที่พอคาสงออกไดรับก็ตกอยูในกระเปา
พอคาเหลานั้น โดยที่มิไดนํ าไปใชในทางที่เปนประโยชนตอสวนรวมแมแตนอย บัดนี้ เมื่อกํ าไร 
จากการผูกขาดถูกโอนเขาทองพระคลังในรูปของเงินประมูล กลับมีเสียงโจมตีวามิไดใชไปในทาง 
ทีเ่ปนประโยชนตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสํ าปะหลัง
           นโยบายการประมูลโควตาการสงออกมันสํ าปะหลังเปนนโยบายที่ดูดซับกํ าไร 
จากการผกูขาดจากพอคาสงออกจึงเปนนโยบายที่พอคาสงออกไมชอบ ขณะเดียวกัน กระบวนการ
ดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ก็เปนกระบวนการที่โปรงใส และไมเปดโอกาสใหผูบริหารนโยบายแสวง
หาผลประโยชนจากการดํ าเนินนโยบายไดโดยงาย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยขานรับขอเสนอของพอคาสงออกดวยดี กระทรวงพาณิชยพยายาม
ลมระบบการประมูลดวยขออางที่วาเปนระบบที่ไมมีผูใดนิยม และพยายามหันกลับไปจัดสรร 
โควตาตามปริมาณสตอก ระบบสตอกเปนระบบที่เปดชองใหเจาหนาที่กระทรวงพาณิชยสามารถ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได
           ในที่สุด นโยบายการประมูลโควตาการสงออกมันสํ าปะหลังก็ถึงแกมรณกรรม 
เพราะเหตวุาผูคนที่เคยหากินกับอาจมมาเปนเวลาชานาน อดมิไดที่จะอมอาจมนั้นตอไป



ภาคท่ีส่ี

  ส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลและการมุงพัฒนาอุตสาหกรรมนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอ 
ใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความกาวหนา 
ทางเทคโนโลย ี ดังเชนการปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่งก็มีสวนทํ าลายสภาพแวดลอมดวย จนเปนเหตุให
นักเกษตรศาสตรพยายามกอใหเกิดการปฏิวัติเขียวครั้งที่สอง เพื่อเยียวยาปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิวติัเขยีวครัง้ที่หนึ่ง ความตื่นตัวในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีสวนผลักดัน
ใหเกิดความรูสึกตอตานการสรางเขื่อน การตอตานโครงการเขื่อนปากมูลนับเปนตัวอยางที่ดีของ
ความขอนี้ ขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเติบโตอยางแกรงกลาในประเทศ
มหาอํ านาจ จนมีอิทธิพลทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ และบัดนี้  
การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติกํ าลังกลายมาเปนสวนหนึ่งของระเบียบใหมของ
สังคมโลก



79

การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง*

           ในขณะที่นักวิทยาศาสตรการเกษตรหลายคนกํ าลังเรงวันเรงคืนในการกอใหเกิด
การปฏวิติัเขียวครั้งที่สอง (Second Green Revolution) การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง (First Green 
Revolution) กลับตกเปนเปาการโจมตีและวิพากษวิจารณอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก 

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)*

           การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเพาะปลูกขาว เปน 
ผลงานของสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute = IRRI) ซึ่งกอต้ัง
ข้ึนในป 2503 ณ เมืองลอสบันโยส (Los Banos) ประเทศฟลิปปนส  โดยไดรับเงินอุดหนุนจาก 
มูลนิธิฟอรดและมูลนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร เปาหมายหลักของการปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง ก็คือการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร เพื่อใหสามารถผลิตธัญญพืชเพิ่มข้ึน จนสามารถสนองความ
ตองการของประชากรโลกที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
           สถาบันวิจัยขาวนานาชาติไดคัดและพัฒนาพันธุขาว จนกระทั่งไดพันธุขาวที่ให 
ผลผลิตตอไรสูง (high-yielding varieties = HYVs) ทัง้นีด้วยการผสมพันธุขาวจากจีนกับพันธุขาว
จากอินโดนเีซยี จนไดพันธุขาว IR-8 ในป 2506  ขาวพันธุนี้มีลํ าตนเตี้ยและแข็งแรง สามารถ 
ลดการหกัลมภายหลังการใสปุย ใบส้ัน แคบ และตั้งตรง ทํ าใหมีประสิทธิภาพในการรับแสงเพิ่มข้ึน 
อีกทัง้ไมไวตอชวงแสง ซึ่งชวยยนระยะในการเพาะปลูก อันเปนเหตุใหสามารถทํ านาไดปละ 2 คร้ัง  
สถาบนัวจิยัขาวนานาชาติเร่ิมเผยแพรพันธุขาว IR-8 ในป 2509 แตขาว IR-8 ไมเปนที่นิยมในการ
บริโภคในอาเซีย เนื่องจากเมื่อหุงสุกแลวขาวจะแข็ง ประเทศตางๆที่ตองการประโยชนจากการ
ปฏิวัติเขียวจํ าตองนํ าขาว IR-8 ไปผสมกับพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อใหมีคุณสมบัติในการบริโภค 
ตองตามรสนิยมของประชาชนภายในประเทศ แตพันธุขาวที่พัฒนาจาก IR-8 ไมสามารถ 
ใหผลผลิตตอไรสูงเทาพันธุ IR-8 เอง ซึ่งเคยปรากฏวาสามารถใหผลผลิต 1,060 กิโลกรัมตอไร

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 6  
   ธันวาคม 2534
* ขอมูลบางสวนในบทความนี้มาจากอัมมาร สยามวาลา และวิโรจน ณ ระนอง ประมวลความรูเรื่องขาว (สถาบัน
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2533)



80

           อยางไรกต็าม พันธุขาว IR-8 ไมทนทานตอศัตรูพืช และตองใชยากํ าจัดศัตรูพืช 
ในการเพาะปลูกเปนจํ านวนมาก สถาบันวิจัยขาวนานาชาติพยายามพัฒนาพันธุขาวที่ทนทาน 
ตอศัตรูพชืมากขึน้ จนไดพันธุขาว IR-36 ซึ่งเริ่มเผยแพรพันธุในป 2525  พันธุขาว IR-36 พัฒนาขึ้น
จากพนัธุขาวพอพนัธุแมพันธุจํ านวน 13 พันธุ มีคุณสมบัติทางดานพันธุกรรมที่สามารถตานทาน
ศัตรูพืชได 15 ชนิด และมวีฏัจกัรการเพาะปลูกสั้นเพียง 110 วัน ซึ่งทํ าใหสามารถทํ านาปละ 3 คร้ัง
ได
           การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่งทํ าใหประสิทธิภาพในการเพาะปลูกขาวเพิ่มข้ึน 
จากระดบั 2-3 ตันตอเฮกตาร เปน 4-6 ตันตอเฮกตาร (พื้นที่ 1 เฮกตาร เทากับ 6.25 ไร) องคการ
อาหารและเกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ (FAO) รายงานวา ในระหวางป 2517-2532 ผลผลิต
ขาวในโลกเพิ่มข้ึนถึง 46%
           อยางไรกต็าม ผลประโยชนของการปฏิวัติเขียวหาไดมีการกระจายอยางทัดเทียม
กนัไม โดยทีป่ระเทศผูนํ าเขาขาวไดประโยชนมากกวาประเทศผูสงออกขาว การปฏิวัติเขียวทํ าให
ประเทศผูนํ าเขาขาวหลายตอหลายประเทศสามารถพึ่งตนเองในดานอาหารได ประเทศเหลานี้ 
จ ําตองลงทนุในการจัดระบบการชลประทานเปนจํ านวนมาก เพราะพันธุขาว HYVs มลํี าตนเตี้ย  
ไมสามารถปลูกในพื้นที่ที่มีนํ้ าทวมได จึงตองจัดระบบการชลประทานเพื่อรักษาระดับนํ้ าในไรนา 
ใหสมํ่ าเสมอ ประเทศผูสงออกขาวหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มิไดทุมการลงทุนดาน 
การชลประทานเพื่อรองรับประโยชนจากการปฏิวัติเขียว ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ แบบแผนการคา
ขาวระหวางประเทศเริ่มแปรเปลี่ยนไป ประเทศผูนํ าเขาขาวในอาเซียหลายตอหลายประเทศลดการ
น ําเขาลงอยางสํ าคัญ เร่ิมดวยฟลิปปนส ศรีลังกา และมาเลเซียในทศวรรษ 2510 และอินโดนีเซีย 
ในทศวรรษ 2520 ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเคยเปนตลาดขาวสํ าคัญของไทย การปฏิวัติเขียว 
จงึผลกัดนัใหไทยตองแสวงหาตลาดขาวนอกอาเซยี โดยเฉพาะอยางยิ่งตะวันออกกลางและอัฟริกา
มากขึ้น
           แมวาการปฏิวัติเขียวจะมีสวนชวยเพิ่มผลผลิตธัญญพืชอยางสํ าคัญ แตในอีก
ดานหนึ่ง ก็มีขอวิพากษวิจารณวา การปฏิวัติเขียวมีสวนไมนอยในการทํ าลายระบบนิเวศนและ
สรางปญหาแกเกษตรกรในโลกที่สาม ขอโจมตีดังกลาวนี้มาจากองคกรพัฒนาเอกชนทั้งใน 
ฟลิปปนส  มาเลเซีย  อินโดนเีซีย  และไทย

           การปฏิวัติเขียวกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตทางเศรษฐกิจการเกษตรอยางนอย 4 
ประการ กลาวคือ

           ประการแรก การปฏิวัติเขียวทํ าใหเกษตรกรตองพึ่งพิงปุยเคมีและสารเคมีในการ
กํ าจัดศัตรูพืช ชาวนาในอาเซียตองละทิ้งภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการทํ านา ซึ่งสั่งสมมาแต 
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บุรพกาล หันมาพึ่งพิงภูมิปญญาตะวันตก ยิ่งชาวนาละทิ้งวิธีการเพาะปลูกตามธรรมชาติมาก 
เพียงใด การพึ่งพิงปุยเคมีและยากํ าจัดศัตรูพืชก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ปุยเคมีมีความจํ าเปนสํ าหรับ
การเตบิโตของตนขาวฉันใด สารเคมีก็เปนสิ่งจํ าเปนในการฆาเชื้อโรค แมลงและสัตวที่เปนศัตรูของ
ตนขาวฉนันัน้ ทายที่สุดแลว ผูที่ไดประโยชนจากการปฏิวัติเขียวชนิดเปนกอบเปนกํ า ก็คือ ผูผลิต
ปุยเคมีและยา  กํ าจัดศัตรูพืช
           ประการที่สอง พันธุขาว HYVs ตองพึ่งพิงปุยเคมีในการเติบโต แตการใชปุย  
ไนโตรเจนจ ํานวนมากจะทํ าใหตนขาวออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ การปลูกขาวพันธุหนึ่ง
พนัธุใดเพยีงพนัธุเดียวในพื้นที่อันกวางใหญไพศาล หากเกิดโรคและแมลงระบาด โดยที่พันธุขาว
ดังกลาวไมมคีวามตานทาน ความเสียหายที่จะมีตอการเพาะปลูกยอมมีอยางมหาศาล
           ประการที่สาม การเพาะปลูกพันธุขาว HYVs ประกอบกับการใชปุยเคมีและ 
ยากํ าจัดศัตรูพืชเปนจํ านวนมาก มีสวนสํ าคัญในการทํ าลายสภาพนิเวศนในชนบท พันธุขาว 
พื้นเมืองนั้นพัฒนามาแตบรรพกาลเพื่อใหสามารถธํ ารงอยูไดในสภาพแวดลอมที่เปนอยู พันธุขาว
พื้นเมืองที่อยู รอดมาไดนั้นไดผานกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)  
อยางน อยที่ สุดก็มีคุณสมบัติในเรื่องความตานทานโรคและแมลงที่มีอยู ในพื้นเมืองนั้นๆ  
แตพันธุขาว HYVs เปนสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติ ซึ่งในชั้นตนพัฒนาขึ้นมาโดยปราศจาก 
รากเหงาพื้นเมือง การใชปุยเคมีเปนจํ านวนมากยอมทํ าใหคุณสมบัติของดินแปรเปลี่ยนไป  
สวนการใชยากํ าจัดศัตรูพืชจํ านวนมาก ไมเพียงแตจะเปนอันตรายตอมนุษยเทานั้น หากทวา 
ยงัท ําลายศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชอีกดวย ซึ่งเทากับสงเสริมใหศัตรูพืชเติบโต
           ประการที่ส่ี รัฐบาลหลายตอหลายประเทศไดสงเสริมการเพาะปลูกพันธุขาว 
HYVs ดวยนโยบายนานปัการ ดังเชนการแจกจายพันธุขาว และการใหเงินอุดหนุนเพื่อใหเกษตรกร
สามารถซื้อปุยเคมีและยากํ าจัดศัตรูพืชในราคาถูก นโยบายเหลานี้ไดผลักดันใหเกษตรกรจํ านวน
มากตกสูวงัวนของการปฏิวัติเขียว ในทศวรรษ 2520 รัฐบาลประเทศเหลานี้เร่ิมมีปญหาทางการ
คลงัจนตองถอนการอุดหนุนปุยเคมีและยากํ าจัดศัตรูพืช เกษตรกร ซึ่งแตเดิมเคยคิดวาจะสามารถ
ซือ้ปุยและยากํ าจัดศัตรูพืชราคาถูกไดตลอดไป ก็ตองตาสวางเมื่อรัฐบาลลมเลิกนโยบายการใหเงิน
อุดหนุน เมื่อถึงตอนนี้ ความพยายามที่จะถอนตัวจากวังวนของการปฏิวัติเขียวก็เปนเรื่องยาก 
เสียแลว
           ดวยเหตุที่พันธุขาว HYVs ไมมคีวามตานทานโรคและแมลงบางชนิด สถาบันวิจัย
ขาวนานาชาติและรัฐบาลประเทศตางๆไดใชความพยายามในการผสมพันธุ ขาว เพื่อใหมี 
คุณสมบัติในการตานทานโรคและแมลง แตการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อใหสามารถตานทานโรค 
และแมลงทกุชนดินัน้ยังเปนเรื่องที่เปนไปไมไดในขณะนี้ ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อมีการพัฒนาพันธุขาว
ใหสามารถตานทานโรคและแมลงบางชนิดได แตก็จะเกิดโรคและการระบาดของแมลงชนิดอื่น 
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ข้ึนมาแทน โดยที่ในขณะเดียวกัน เชื้อโรคและแมลงก็มีการปรับตัวเพื่อทํ าลายคุณสมบัติความ 
ตานทานโรคและแมลงของพันธุขาวตางๆดวย ปรากฎการณดังกลาวนี้ไดเรงเราใหมีการใชยา
ก ําจดัศตัรูพชืมากยิ่งขึ้น และสภาพนิเวศนก็ถูกทํ าลายมากขึ้นเปนเงาตามตัว
           ในกรณีของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพัฒนาพันธุขาว กข.-1 เพื่อใหมี
ความตานทานโรคใบสีสม แตก็เกิดโรคขอบใบแหงระบาด คร้ันพัฒนาพันธุขาว กข.7 เพื่อแก
ปญหาโรคขอบใบแหง ก็กลับตองเผชิญกับโรคจูและการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้ าตาล และ
คร้ันพฒันาพันธุขาว กข.9  กข.21  และ กข.23  เพื่อแกปญหาโรคและแมลงระบาดที่เกิดขึ้น  
แตกลับตองเผชิญโรคไหมและโรคใบสีสมอีก
           ผูนํ าองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยกํ าลังรณรงคใหชาวนาหันมาปลูกขาว 
พนัธุพืน้เมอืง และหันไปประกอบเกษตรกรรมตามวิธีการธรรมชาติ โดยลดและเลิกการใชปุยเคมี
และการใชสารเคมีในการจํ ากัดโรคและศัตรูพืช ในขณะเดียวกัน องคกรพัฒนาเอกชนระหวาง
ประเทศ กํ าลังรณรงคมิใหชาวนาในอินโดจีนยอมรับการปฏิวัติเขียว มิฉะนั้นจะตองเผชิญกับ
เคราะหกรรมดังเชนที่เกิดแกชาวนาในฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

หมายเหตุ   ขอมลูบางสวนในบทความนี้มาจาก อัมมาร สยามวาลา และวิโรจน ณ ระนอง  
 ประมวลความรูเร่ืองขาว  (สถาบนัวจิยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2533)
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การปฏิวัติเขียวครั้งที่สอง*

           ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานเกษตรศาสตรอาจกอใหเกิดการปฏิวัติเขียว 
คร้ังทีส่อง (Second Green Revolution) ในไมชานี้ ในขณะที่การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่งมีเปาหมาย
ที่จะเพิ่มพูนการผลิตธัญญพืชเพื่อใหมนุษยโลกมีอาหารบริโภคอยางพอเพียง แตการปฏิวัติเขียว
คร้ังที่สองไมเพียงแตจะมุ งเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเพาะปลูกธัญญพืชเทานั้น หากยังมี 
เปาหมายในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย
           การปฏิวัติเขียวครั้งแรกไดกอใหเกิดพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง (High-yielding 
Varieties = HYVs) ซึง่เริม่ตนจากความสํ าเร็จในการพัฒนาพันธุขาว IR-8 แตพันธุขาว HYVs  
ไมเพียงแตตองการปุยเคมีจํ านวนมากในการเจริญเติบโตเทานั้น หากทวายังตองการสารเคมี
จํ านวนมากในการกํ าจัดโรคแมลง และสัตวที่เปนศัตรูพืชอีกดวย โดยที่การใชปุยและสารเคมี
จํ านวนมากมีผลในการทํ าลายสภาพนิเวศนอยางสํ าคัญ (ดูบทความเรื่อง "การปฏิวัติเขียวครั้งที่
หนึง่" ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัศุกรที่ 6 ธันวาคม 2534)
           ในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรกํ าลังใชความพยายามในการประยุกตเทคโนโลยี 
ดานชีวภาพ (biotechnology) ใหเปนประโยชนในการพัฒนาพันธุขาวที่มีคุณสมบัติในการ 
ตานทานโรคแมลง ทั้งนี้ดวยการทํ าใหตนขาวมียีนที่สามารถสราง Bacillus thuringiensis 
endotoxin ข้ึนได (เรียกยอๆ วา Bt.endotoxin) Bt. endotoxin เปนแบคทีเรียที่มีอยูตามธรรมชาติ 
ซึง่มคุีณสมบติัเปนสารพิษที่ฆาแมลงได แตไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว หากนักวิทยาศาสตร
ประสบความส ําเร็จในการพัฒนาพันธุขาวที่มียีนที่สามารถสราง Bt. endotoxin ได พันธุขาวนั้นๆ 
กจ็ะมคุีณสมบัติในการตานทานโรคแมลงไดดวยตัวเอง โดยไมตองใชยากํ าจัดศัตรูพืช และสภาพ
นเิวศนจะไมถูกทํ าลายไปจากการเพาะปลูกพันธุขาว HYVs พนัธุใหมนี้

           นบัต้ังแตป 2528 เปนตนมา มูลนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอรไดใหเงินอุดหนุนจํ านวน 33 
ลานเหรียญอเมริกัน เพื่อนํ าเทคโนโลยี่ชีวภาพมาพฒันาพนัธุขาว โดยมีหองทดลองวิทยาศาสตร
เกอืบ 100 แหงทีอ่ยูในเครือขายการสนับสนุนของมูลนิธิฯ ในจํ านวนนี้เปนหองทดลองในประเทศที่

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 13 
  ธันวาคม 2534
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พฒันาแลว 30 แหงความกาวหนาที่นาสนใจไดแก ความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ 
(IRRI) กับมหาวิทยาลัยคอรแนลในการพัฒนาแผนที่โครโมโซมของขาว (rice chromosomes 
map) แผนที่ดังกลาวชวยใหทราบถึงตํ าแหนงแหงหนของยีนที่ควบคุมคุณสมบัติดานตางๆของ 
ตนขาว ดังเชนความสามารถในการตานทานศัตรูพืชประเภทตางๆ และความคงทนตอภาวะ 
แหงแลง หากนักวิทยาศาสตรมีความรูเกี่ยวกับแผนที่โครโมโซมของขาวโดยสมบูรณ จะสามารถ
นํ าความรูในเรื่องนี้มาใชใหเปนประโยชนในการผสมพันธุขาวเพื่อใหมีคุณสมบัติตามที่ตองการได 
ทัง้นีด้วยการถายทอดยีนที่ดีเขาไปสู DNA ของขาวโดยตรง โดยไมตองผสมพันธุขามตน แมวา 
ในปจจบัุนนกั วทิยาศาสตรจะรูตํ าแหนงแหงหนของยีนกวา 300 ตํ าแหนงแลวก็ตาม แตความรู
เกีย่วกบัแผนที่โครโมโซมของขาวยังเปนความรูที่ไมสมบูรณ
           ความกาวหนาของสาขาวิชาพันธุวิศวกรรมศาสตร (genetic engineering)  
โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานเทคนิคการตัดตอยีน ไดชวยยนเวลาในการผสมพันธุขาว จากปกติที่ตอง
ใชเวลา 10-12 ฤดูใหเหลือเพียงครึ่งเดียว ดวยเทคนิคการตัดตอยีนดังกลาวนี้ นักวิทยาศาสตร
สามารถพฒันาพนัธุขาวที่มีคุณสมบัติอันโดดเดนในดานตางๆได อาทิเชน การผสมพันธุดวยการ
ตัดตอยนีระหวางพันธุขาวปากับพันธุขาว Oryza australiensis ท ําใหไดพันธุขาวลูกผสมที่ทนทาน
ตอภาวะแหงแลง การผสมพันธุระหวาง Oryza minuta กับ Oryza officinalis ท ําใหไดพันธุขาว 
ลูกผสมทีม่คีวามตานทานศัตรูพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลี้ย
           สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศเดียวที่ทุมทรัพยากรในการพัฒนาพันธุขาว 
ลูกผสมและผลิตพันธุขาวลูกผสมเพื่อขาย รัฐบาลจีนอางวา พันธุขาวลูกผสมใหผลผลิตตอไร 
สูงกวาพันธุขาว HYVs โดยทัว่ไปถงึ 15-30%  ประเทศผูผลิตขาวอื่นๆไดนํ าพันธุขาวลูกผสมจาก 
สาธารณรัฐประชาชนจีนไปทดลองปลูก แตไดผลผลิตตอไรต่ํ ากวาที่เพาะปลูกในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเอง องคการอาหารและเกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ (FAO) พยายามสงเสริม 
ใหมกีารผสมพันธุขาว (hybridization) เพื่อเพิ่มผลผลิตของธัญญพชื โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต
รอน ทั้งในอินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวยีดนาม  นายดตัวันตรัน (Dat Van Tran) แหง 
FAO คาดหวงัวา การพัฒนาพันธุขาวลูกผสมระหวาง indica กบั japonica อาจชวยใหไดผลผลิต
ตอไรเพิ่มข้ึน 50% (Bangkok Post, April 27, 1991) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันตนทุนการผลิต 
พนัธุขาวลกูผสมยงัคงอยูในระดับสูงมาก ซึ่งเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าใหการเพาะปลูกพันธุขาว
ลูกผสมมิไดเปนไปอยางแพรหลาย
           มนุษยโลกกํ าลังยางกาวสูการปฏิวัติเขียวครั้งที่สอง การปฏิวัติทางการเกษตร 
คร้ังนี้ สวนหนึ่งมีจุดมุงหมายที่จะเยียวยาบาดแผลทางนิเวศนวิทยาที่เกิดจากการปฏิวัติเขียว 
คร้ังแรก ทั้งนี้เพื่อใหการประกอบเกษตรกรรมมีลักษณะยั่งยืน (sustainable agriculture) 
มนษุยโลกก ําลงัจะมีพันธุขาวที่ใหผลผลิตตอไรสูง ซึ่งมีความตานทานโรคและแมลงตามธรรมชาติ 
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โดยไมตองพึ่งพิงสารเคมีในการกํ าจัดโรค แมลง และสัตวที่เปนศัตรูพืช บางคนเรียกพันธุขาวที่
พฒันาจากเทคโนโลยีชีวภาพนีว้า Super Rice ซึ่งหวังกันวาจะสามารถใหผลผลิต 13-15 ตันตอไร 
อยางไรกต็าม  นกันิเวศนวิทยาบางคนมีความเห็นวา การประกอบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนจะยัง 
ไมสามารถเปนไปได หากพันธุขาวใหมนี้ยังคงตองพึ่งพิงปุยเคมี ตอเมื่อมนุษยชาติสามารถพัฒนา
พนัธุขาวทีไ่มตองพึ่งพิงปุยเคมีแลวเทานั้น การปฏิวัติเขียวครั้งที่สองจึงจะเกิดขึ้น
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ธนาคารโลก เข่ือนปากมูล
 และการแทรกแซงกิจการภายใน*

         บทบาทของนายฟลลิป แอนเนส (Phillipe E. Annez) ผูแทนธนาคารโลกประจํ า
ประเทศไทยในการผลักดันโครงการเขื่อนปากมูล นับเปนเรื่องนาสนใจยิ่ง
         เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2534 นายแอนเนสมีความรูสึกรอนอกรอนใจเปน 
อยางยิ่งที่ รัฐบาลไทยยังมิไดตอบตกลงในการกู เงินจากธนาคารโลกเพื่อสรางเขื่อนปากมูล  
ในทัศนะของนายแอนเนส โครงการเขื่อนปากมูลเปนโครงการที่เปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจ
ไทยอยางมหาศาล เพราะไมเพียงแตจะชวยผลิตกระแสไฟฟาใหพอเพียงแกความตองการ 
ในอนาคตเทานั้น หากทวาประชาชนยังไดใชประโยชนจากนํ้ าในเขื่อนอีกดวย นายแอนเนสยังมี
ความเห็นอีกด วยว า  โครงการดังกล าวนี้ ไม มีผลกระทบที่ร ายแรงต อส่ิงแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ไมวาจะเปนปาไม  สัตวปา และสัตวนํ้ า อีกทั้งประชาชนที่ตองอพยพเนื่องจาก
โครงการสรางเขื่อนนี้ก็ไดรับเงินชดเชยอยางเต็มที่ ดังนั้น นายแอนเนสจึงรอนใจที่รัฐบาลไทย 
ยงัมไิดตอบตกลงกูเงินจากธนาคารโลก (แนวหนา ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม 2534)
         บทสัมภาษณของนายแอนเนสกอใหเกิดกระแสการตอตานจากขบวนการอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติชนิดที่คาดการณได คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม 16 สถาบันกลาวหาวา นายแอนเนสยกเมฆและบิดเบือนขอมูล เนื่องจากมิได
ศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางพอเพียง โดยรับฟงขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยเพียงฝายเดียว  (The Nation, September 3, 1991 ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 
กนัยายน 2534) การยื่นหนังสือประทวงเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2534 ตามมาดวยการอดขาวประทวง
หนาตึกโอลิมเบีย ถนนพระราม 4 อันเปนสํ านักงานของผูแทนธนาคารโลกประจํ าประเทศไทย  
เมือ่วนัที ่ 9 กนัยายน  โดยในขั้นแรกมีนักศึกษารวมอดขาวประทวง 22 คน และเพิ่มเปน 25 คน 
ในเวลาตอมา ในชวงเวลาเดียวกันนี้  คณะกรรมการบริหารธนาคารโลกไดประชุมกันที่นคร 
วอชงิตนั สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 กันยายน (ตามเวลาในวอชิงตัน) และมีมติใหเลื่อนการพิจารณา

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 18 ตุลาคม 2534
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การใหเงินกูโครงการเขื่อนปากมูลไปกอน เนื่องจากตองการขอมูลและเอกสารเพิ่มเติม มติของ
คณะกรรมการบรหิารธนาคารโลกดังกลาวนี้ทํ าใหนักศึกษายุติการอดขาวประทวง
         โครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังนํ้ าเขื่อนปากมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย มเีปาหมายที่จะสรางเขื่อนในพื้นที่แกงตะนะ ตํ าบลหวยเหว อํ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธาน ี เพือ่ผลิตกระแสไฟฟา 136 เมกะวัตต โดยเสียตนทุน 3,175 ลานบาท ในการนี้ 
ธนาคารโลกจะใหความชวยเหลือในรูปเงินใหเปลา  30 ลานเหรียญอเมริกัน  และรัฐบาลไทยกูเงิน
อีก 54 ลานเหรียญอเมริกัน
         นับเปนเวลาเกือบทศวรรษแลวที่รัฐบาลไทยไดลดการกูเงินจากธนาคารโลก  
โดยหันไปกูจากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงญี่ปุน (OECF) เพิ่มข้ึน การที่
กระทรวงการคลงัเปลีย่นแปลงนโยบายการกอหนี้ตางประเทศในแนวทางดังกลาวนี้ ก็ดวยเหตุผลที่
สํ าคญัอยางนอย 3 ประการ  กลาวคือ
         ประการแรก การกู เงินจากธนาคารโลกมีภาวะการเสี่ยงมากกวาการกู เงิน 
จากแหลงอืน่ ในขณะทีก่ารกูเงินจากแหลงเงินกูอ่ืนนั้น เราทราบลวงหนาแลววา จักตองชํ าระเงินกู
ดวยเงนิตราสกลุใด แตเงินกูจากธนาคารโลกนั้น ธนาคารโลกมีเอกสิทธิ์ในการกํ าหนดสกุลเงินตรา
ที่ใชชํ าระหนี้ นโยบายดังกลาวนี้กอเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ของเงนิตราสกุลหลัก และเงินดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่ า ธนาคารโลกไมตองการรับภาระการเสี่ยง
อันเกดิจากความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange risk) จึงผลักภาระการเสี่ยงไปใหแก
รัฐบาลประเทศลกูหนี้  ดังนั้น การณจึงอาจเปนไปไดวา เงินกูที่ไดรับจากธนาคารโลก ซึ่งคิดเทียบ
เปน 1,000 ลานบาท ในยามชํ าระเงินตนคืน อาจตองชํ าระคืนเมื่อเทียบเปนเงินบาทแลวเทากับ 
1,500 ลานบาท
         ประการที่สอง เงนิกูธนาคารโลกมิไดกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยไวตายตัว หากแตคิด
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราคลาดในขณะชํ าระหนี้ บวกดวยสวนเหลื่อมหรือ
คาพรเีมีย่ม (margin or spread) การคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จักเปนประโยชนแกประเทศลูกหนี้
ก็ตอเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกลดลงเมื่อถึงกํ าหนดการชํ าระหนี้ แตประเทศลูกหนี้จะเสีย
ประโยชนหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกเพิ่มข้ึน การคิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวในระหวางป 
2523 - 2529 จงึไมเปนประโยชนแกประเทศลูกหนี้ เนื่องจากเปนชวงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยในตลาด
โลกไมเพียงจะอยูในระดับสูงเทานั้น หากทวายังมีความแปรปรวนอยางมากอีกดวย ตรงกันขาม 
เงนิกูจาก OECF คิดดอกเบี้ยในอัตราตายตัว (fixed interest rate) และอยูในระดับต่ํ าประมาณ 
3.0 - 3.5% ตอป
         ประการที่สาม ธนาคารโลกเรียกเก็บคาธรรมเนียมผูกพันเงินกู (commitment 
charge) ในอตัรา 0.75% ตอป คาธรรมเนียมดังกลาวนี้มีสภาพเสมือนหนึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เสียให
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แกเงนิกูทีย่งัมไิดเบิกมาใช  เพราะการที่ประเทศลูกหนี้มิไดเบิกเงินกูมาใช ยอมทํ าใหธนาคารโลก
สูญเสียดอกเบี้ยอันพึงได จึงตองเก็บคาธรรมเนียมผูกพันเงินกู แต OECF มิไดเรียกเก็บคา 
ธรรมเนียมผูกพันเงินกู
         ดวยเหตผุลอยางนอย 3 ประการดังที่กลาวขางตนนี้ จึงทํ าใหกระทรวงการคลัง 
หนัไปกูเงนิจาก OECF แทนที่จะพึ่งเงินกูจากธนาคารโลกดังที่เคยเปนมาในอดีต ตามสถิติเมื่อวันที่ 
31  มกราคม 2534 รัฐบาลไทยมีหนี้ตางประเทศคงคาง 11,460.2 ลานเหรียญอเมริกัน ในจํ านวน
นีเ้ปนเงนิกูจาก  OECF  3,309.0 ลานเหรียญอเมริกัน คิดเปนรอยละ 28.9 ของเงินกูตางประเทศ
ทัง้หมดของรฐับาล  และเปนเงินกูจากธนาคารโลก 1,733.7 ลานเหรียญอเมริกัน (15.13%)
         สามญัชนมกัจะมีความเขาใจอยางผิดๆวา ธนาคารโลกเปนองคการสาธารณกุศล  
แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม  ธนาคารโลกมีวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจไมแตกตางจากสถาบัน 
การเงนิเอกชนมากนัก ดังจะเห็นไดจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู (terms of loans) ดังที่กลาว
ขางตนนี้ เพื่อใหองคการระหวางประเทศแหงนี้สามารถอยูรอดในทางการเงินได โดยมิไดคํ านึง 
แมแตนอยวา เงื่อนไขเงินกูเหลานี้สรางภาระแกประเทศดอยพัฒนาที่ไมสามารถเลือกแหลงเงินกู
มากเพียงใด ผูบริหารธนาคารโลกมักจะโออวดอยูเสมอวา นับต้ังแตกอเกิดขึ้นมา ธนาคารโลก 
ยงัไมเคยมหีนีสู้ญเลย  แมจะเคยมีกรณีที่ประเทศลูกหนี้บางประเทศในอัฟริกาไมสามารถชํ าระหนี้
ได แตธนาคารโลกก็สามารถบีบเคนจนไดเงินกูกลับคืนมา
         ธนาคารโลกดํ ารงอยู ได ด วยการหารายไดจากการปลอยเงินกู  พนักงาน
ธนาคารโลกระดับผูบริหารมีหนาที่ในการปลอยเงินกูและติดตามเงินกู ความดีความชอบของ
พนกังานธนาคารฯ จงึพิจารณาจากความสามารถในการสรางโครงการเงินกู การผลักดันโครงการ
เงินกู และการจัดระบบเพื่อใหมีการประกันวาจะไดเงินกูคืน หากเราตระหนักถึงความเปนจริง 
ดังกลาวนีแ้ลว ก็มิใชเร่ืองยากที่จะเขาใจวา เหตุใดนายฟลลิป แอนเนส ผูแทนธนาคารโลกประจํ า
ประเทศไทย  จึงแสดงอาการกระวนกระวายที่ รัฐบาลไทยยังมิได ตอบตกลงที่จะกู  เงิน  
จากธนาคารโลก ความรับผิดชอบปฐมฐานของนายแอนเนสนั้นมีตอธนาคารโลก มิใชมีตอสังคม
ไทย ทั้งไมมีเหตุที่จะเชื่อไดวา นายแอนเนส รักสังคมไทยมากไปกวาที่คนไทยรักประเทศไทย 
เพราะทายที่สุดแลว หากโครงการเขื่อนปากมูลกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสรางปญหาสาธารณสุขอยางรุนแรง ผูที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงก็คือ
ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หาใชนายแอนเนสไม หากถึงเวลานั้น นายแอนเนสก็คง 
กลบัไปนครวอชิงตันหรือประเทศเบลเยี่ยมแลว
         นบัต้ังแตป 2492 เมื่อไทยสมัครเปนสมาชิกธนาคารโลกเปนตนมา ธนาคารโลก 
ก็เขามามีบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยอยางตอเนื่อง อิทธิพล
ของธนาคารโลกดงักลาวนี้มีมากบางนอยบาง  ข้ึนอยูกับยุคสมัย ในชวง 30 ปแรก ธนาคารโลก 
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เขามามีบทบาทดวยการสรางสายสัมพันธกับกลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats) ในสังกัด
ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ การผลักดัน
นโยบายเศรษฐกิจนโยบายหนึ่งนโยบายใดมักจะเริ่มตนดวยการมี "บทสนทนา" กับกลุมขุนนาง 
นักวิชาการไทย และในหลายตอหลายกรณีมีการประสานพลังกับกลุมขุนนางนักวิชาการไทย 
ในการผลักดันใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนนโยบาย นอกเหนือจากการสรางสายสัมพันธกับ 
เทคโนแครตไทยแลว ธนาคารโลกยังพยายามเขามามีอิทธิพลทางความคิดกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจ 
(power elite) ดวย แตธนาคารโลกไมเคยมี "บทสนทนา" กับราษฎรไทย  การที่นายแอนเนส 
ใหสัมภาษณส่ือมวลชนเพื่อกระตุนใหรัฐบาลไทยดํ าเนินโครงการเขื่อนปากมูลตอไป จึงเปนพฤติ
กรรมที่แหวกออกไปจากจารีตที่เคยเปนมา เพราะนายแอนเนสกํ าลังทดลองมี "บทสนทนา" กับ
ประชาชนคนไทย ซึง่เปนวิธีการที่เจาหนาที่ธนาคารโลกไมเคยใชมากอน นายแอนเนสยอมตนเปน
กระบอกเสียงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพื่อที่จะโฆษณาชวนเชื่อวา โครงการ 
เขือ่นปากมลูเปนโครงการที่ใหประโยชนลนเหลือ นับเปนเรื่องนาประหลาดยิ่งที่ตัวแทนของเจาหนี้
ตองออกมาโฆษณาโครงการเงินกูของลูกหนี้
         ในชวง 10 ปที่ผานมา เจาหนาที่ธนาคารโลกมีพฤติกรรมในการแทรกแซง 
การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยอยางโจงแจงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีกรณีที่พึงกลาวถึง 
อยางรอน 2 กรณีคือ
         กรณีแรก   ในระหวางป 2523 - 2524 ขณะที่มีการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติระยะที่หา (2525 - 2529) ผูแทนธนาคารโลกประจํ าประเทศไทยพยายามผลักดัน
ผานนายบุญชู โรจนเสถียร (รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ) ใหสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกํ าหนดเปาหมายเศรษฐกิจมหภาคตามที่ธนาคารโลก
ตองการ เร่ืองนี้ทํ าใหนายวีรพงษ รามางกรู และนายปยสวัสด์ิ อัมระนันทน ผูรับผิดชอบในการ 
วางแผนเศรษฐกิจมหภาคมีจดหมายประทวงประธานธนาคารโลกวา ผูแทนธนาคารโลกประจํ า
ประเทศไทยกํ าลังแทรกแซงกิจการภายในของรัฐบาลไทย
         กรณีที่สอง ในระหวางป 2525 2526 รัฐบาลไทยไดเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  (Structural Adjustment Loans = SALs) จากธนาคารโลก ในการไดมาซึ่งเงินกู 
ดังกลาวนีม้เีงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ (loan conditionalities) ที่รัฐบาล
ประเทศลูกหนี้จักตองปฏิบัติตาม เงื่อนไขเหลานี้แมจะเปนขอเรียกรองของฝายธนาคารโลก  
แตธนาคารโลกไมเคยกํ าหนดไวในตัวสัญญาเงินกู (loan agreement) รัฐบาลประเทศลูกหนี้ถือ
เปนหนาที่ที่จะตองแถลงเจตนารมณในการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของตนในเอกสารที่มีถึง
ธนาคารโลก เอกสารนี้มีชื่อเรียกวา Letter of Development Policy ดังนั้น ในทางนิตินัย เรามิอาจ
กลาวหาธนาคารโลกไดวาแทรกแซงการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในประเทศลูกหนี้ แตในทาง 
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พฤตนิยั แนวทางการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจที่ปรากฏใน  Letter of Development Policy 
นั้นเปนขอเรียกรองของธนาคารโลกในระหวางการเจรจาขอกูเงิน ในระหวางที่รัฐบาลไทยไดเงินกู  
SALs จากธนาคารโลกในป 2525-2526 นั้นเอง ผูแทนธนาคารโลกประจํ าประเทศไทย 
ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพเรียกรองใหรัฐบาลไทยปรับคาบริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งคานํ้ าประปาและคาไฟฟา เพราะในขณะนั้นมีแรงตอตานทางการเมืองจน รัฐบาลไทย 
ไมกลาปรับคาบริการสาธารณูปโภค ทั้งๆที่เปนเงื่อนไขประการหนึ่งของเงินกู เพื่อการปรับ 
โครงสรางเศรษฐกิจ
         บทบาทของนายฟลลิป แอนเนส ในกรณีเขื่อนปากมูลเปนบทบาทที่สืบทอด 
ตอจากผูแทนธนาคารโลกประจํ าประเทศไทยกอนหนานี้ คนเหลานี้มีหนาที่รักษาผลประโยชนของ
ธนาคารโลก ดังนัน้ จึงพรอมที่จะแทรกแซงกิจการภายในหากเปนประโยชนตอธนาคารโลก และ
หากเปนประโยชนตอตํ าแหนงการงานของตนเอง

ปจฉิมลิขิต

ตามสถติิเมือ่วนัที่ 30 กันยายน 2535 รัฐบาลมีหนี้ตางประเทศคงคางรวมทั้งสิ้น 
12,514.2 ลานเหรยีญอเมรกินั ในจํ านวนนี้เปนหนี้ธนาคารโลกเพียง 1,707.7 ลานเหรียญอเมริกัน 
คิดเปนรอยละ 13.6 ของหนี้ตางประเทศทั้งหมด (รวมหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงและหนี้ที่รัฐบาล 
ค้ํ าประกัน)
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โครงการเขื่อนปากมูล :
การเมืองระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม*

         สงครามสิ่งแวดลอมในกรณีโครงการเขื่อนปากมูลนับเปนเรื่องนาศึกษายิ่ง แมวา 
คณะกรรมการบริหารธนาคารโลกจะมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 ใหเลื่อนการพิจารณา 
โครงการ เนื่องจากตองการเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม แตรัฐบาลไทยก็แสดง
ความมุงมั่นที่จะเดินหนาในโครงการนี้ตอไป
         ความสํ าเร็จในการยับยั้งมิใหธนาคารโลกจัดสรรเงินกูใหแกโครงการเขื่อนปากมูล 
ในชัน้แรกนีน้บัเปนผลของการประสานงานระหวางองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทัว่โลก ดังเปนที่
ทราบกันดีวา องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศมีบทบาทสํ าคัญในการวิพากษวิจารณ
ธนาคารโลกและกองทนุการเงินระหวางประเทศ (IMF) นับเปนเวลากวา 5 ปแลวที่องคกรพัฒนา
เอกชนระหวางประเทศไดจัดใหมีการประชุมระหวางประเทศประกบกับการประชุมประจํ าป 
ของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ  องคกรที่ทํ าหนาที่เปน "โลกบาล"  
ทั้งสองนี้ถูกวิพากษวิจารณวา มักจะจัดสรรเงินกูใหแกโครงการที่มีผลในการทํ าลายสภาพนิเวศน
และซํ้ าเติมปญหาความยากจนในประเทศโลกที่สาม ขอวิพากษวิจารณดังกลาวนี้ทํ าให
ธนาคารโลกจํ าตองปรับหลักเกณฑในการพิจารณาโครงการเงินกูในป 2532 ดวยการใหความ
สํ าคัญแกขอพิจารณาเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น  พรอมกันนี้ก็ไดจัดตั้งหนวยงานสิ่งแวดลอมข้ึน 
ภายในธนาคารโลก  โดยมี  Dr.Mohamed El-Ashry เปนผูอํ านวยการ  ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงนี้นับแต
เดอืนกรกฎาคม 2534 เปนตนมา
         องคกรพัฒนาเอกชนอเมริกันใชความพยายามในการกดดันมิใหรัฐบาลอเมริกัน
ใหเงินชวยเหลือธนาคารโลกมากไปกวาระดับที่เปนอยู นับต้ังแตป 2526 เปนตนมา คณะ 
กรรมาธิการและคณะกรรมการหลายตอหลายชุดในสังกัดรัฐสภาอเมริกันไดไตสวนผลงานดาน 
ส่ิงแวดลอมของธนาคารโลกไมนอยกวา 20 คร้ัง ในป 2532  Human Rights Caucus แหงรัฐสภา
อเมริกันพบวาโครงการเงินกูของธนาคารโลกในขณะนั้นทํ าใหประชาชนประมาณ 1.5 ลานคน 
ตองอพยพและตัง้ถิ่นฐานใหม  และประชาชนอีกไมนอยกวา 1.5 ลานคนกํ าลังจะประสบชะตา
                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 15 พฤศจิกายน 2534
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กรรมเดียวกันจากโครงการที่ธนาคารโลกกํ าลังจะจัดสรรเงินใหกู แรงกดดันจากขบวนการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทํ าใหรัฐสภาอเมริกันบัญญัติกฎหมายตามขอเสนอของนาง
แนนซี่ เปโลซี (Nancy Pelosi) สมาชิกรัฐสภาจากแคลฟิอรเนีย เมื่อตนเดือนตุลาคม 2534  
ซึง่บงัคบัมใิหตัวแทนรัฐบาลอเมริกันในคณะกรรมการบริหารของธนาคาร โลกลงมติอนุมัติเงินกูแก
โครงการหนึ่งโครงการใดที่มิไดมีการประเมินผลกระทบของโครงการ และมิไดเผยแพรผลการ
ประเมนินัน้แกสาธารณชนอยางนอย 120 วันกอนการลงมติ (The Nation, October 20, 1991)
          องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศถือเอาโครงการเขื่อนปากมูลเปนกรณี 
การทดสอบความจริงใจของธนาคารโลกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
หลังจากที่ธนาคารโลกไดกํ าหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
ของโครงการ และหลังจากการจัดตั้งหนวยงานสิ่งแวดลอมข้ึนภายในธนาคารโลกเอง หายนภัย 
อันเกดิจากการยายถิ่นฐานของประชาชนชาวอินเดียเพื่อสรางเขื่อน Narmada (Sardar Sarovar) 
ในป 2528 ทํ าใหธนาคารโลกกลายเปนเปาโจมตีที่หาคํ าแกตัวมิได แมวาไทยจะเปนสมรภูมิ 
ของการทํ าสงครามสิ่งแวดลอมในกรณีเขื่อนปากมูล แตสมรภูมิที่มีความสํ าคัญทางยุทธศาสตร 
ไมยิง่หยอนกวากันกลับเปนนครวอชิงตัน ดี.ซี.
         นายแพทริก โคดี้ (Patrick Coady) ตัวแทนรัฐบาลอเมริกันในคณะกรรมการ
บริหารของธนาคารโลก เปนผูมีบทบาทสํ าคัญในการยับยั้งการจัดสรรเงินกูของธนาคารโลกแก
โครงการเขื่อนปากมูล ในฐานะที่เปนตัวแทนรัฐบาลอเมริกัน นายโคดี้ตองเดินตามกฎหมาย
อเมริกนั และมิอาจสลัดหลุดจากบริบทของสังคมการเมืองอเมริกันได ดังนั้น จึงไมตองสงสัยเลยวา 
นายโคดี้จะไมตกอยูภายใตแรงกดดันของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในสหรฐัอเมริการายงานของ  USAID  ซึ่งเขียนโดยนายมารก  เรนตชเลอร  (Mark Rentschler)  
มีผลอยางสํ าคัญตอการกํ าหนดทาทีของนายโคดี้ในคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก  
นายเรนตชเลอรใชเวลาในเดือนสิงหาคมในการสํ ารวจภาคสนามในประเทศไทย และเสนอรายงาน
ตอ USAID คัดคานการสรางเขื่อนปากมูล พรอมทั้งวิพากษวิจารณรายงานการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมของธนาคารโลก แตรายงานของนายเรนตชเลอรก็ถูกตอบโตจากเจาหนาที่
ธนาคารโลกเชนเดยีวกัน  โดยที่ตางฝายตางก็กลาวหาความฉาบฉวยของกันและกัน อยางไรก็ตาม 
แรงกดดนัขององคกรพัฒนาเอกชนอเมริกัน ประกอบกับการเมืองภายในสหรัฐอเมริกา ทํ าใหนาย
โคดีเ้ตรยีมที่จะใชสิทธิยับยั้งการจัดสรรเงินกูใหแกโครงการเขื่อนปากมูล
         รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังไดยื่นขอเงินกูจากธนาคารโลกสํ าหรับโครงการ
เขือ่นปากมลู ต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2534 โดยนายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลงัมหีนังสือถึงนายบารเบอร โคนนาเบิล (Barber Conable) ประธานธนาคารโลกในขณะนั้น 
(The Nation, September 11, 1991) แตนายฟลลิป แอนเนส (Phillipe Annez) ผูแทน
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ธนาคารโลกประจ ําประเทศไทยดูเหมือนจะไมทราบความขอนี้เพราะในวันที่ 28 สิงหาคม ศกเดียว
กันนั้นเอง นายแอนเนสไดแถลงขาวตอส่ือมวลชนเรียกรองใหรัฐบาลไทยยื่นเรื่องขอกูเงินจาก
ธนาคารโลก  ซึ่งสร างกระแสการคัดคานตอตานจากขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศไทยอยางชนิดที่คาดการณลวงหนาได
         การตอตานโครงการเขื่อนปากมูลในประเทศไทย ประกอบกับทาทีของรัฐบาล
อเมริกนัท ําใหคณะกรรมการบริหารธนาคารโลกมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 ใหเลื่อนการ
พิจารณาจัดสรรเงินกูใหแกโครงการเขื่อนปากมูล สวนหนึ่งเพื่อลดทอนความตึงเครียดภายใน
ประเทศไทย เนือ่งจากใกลเวลาการประชุมประจํ าปคร้ังที่ 46 ของสภาผูวาการธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศซึ่งจะมีข้ึนในกรุงเทพฯ แตสวนที่สํ าคัญยิ่งกวาเปนเพราะการ 
คัดคานของสหรัฐอเมริกา โดยที่อาจจะมีญ่ีปุนและเยอรมนีเปนพันธมิตร นายสุธี สิงหเสนห  
ไดเปดเผยตอหนังสือพิมพ  Bangkok Post (October 10, 1991) วา ธนาคารโลกไดขอใหรัฐบาล
ไทยถอนคํ าขอเงินกูสํ าหรับโครงการเขื่อนปากมูล เพื่อมิใหมีปญหากระอักกระอวนใจ แตรัฐบาล
ไทยปฏิเสธคํ าขอของธนาคารโลก โดยยืนกรานที่จะใชสิทธิในการขอกูเงินในฐานะภาคีสมาชิก 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ไดขอใหกลุม SEA Group ชวยผลักดันโครงการเขื่อนปากมูล 
ใน Interim Committee  ซึ่งเปนคณะกรรมการกํ าหนดนโยบายของธนาคารโลก กลุมประเทศ SEA 
Group ประกอบดวยไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนเีซยี พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟจิ และ 
คองกา เดิมประเทศไทยเปนตัวแทนกลุมในคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก  ในปจจุบัน 
มาเลเซียเขาไปแทนที่ไทย
         ในการประชุมสภาผู ว าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
เมือ่วนัที ่ 16 ตุลาคม 2534 นายสุธี สิงหเสนห ไดกลาวโจมตีธนาคารโลกที่มิไดพิจารณาขอเสนอ 
ขอเงินกูของโครงการเขื่อนปากมูลตามกระบวนการปกติ หากแตปลอยใหแรงกดดันทางการเมือง
เขามากาวกายกระบวนการพิจารณาจนตองเลื่อนการพิจารณาโครงการโดยปราศจากเหตุผล 
อยางพอเพยีง ซึง่ไมเพียงแตละเมิดหลักการกระบวนการตัดสินใจของธนาคารโลกเทานั้น หากทวา
ยังละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของภาคีสมาชิกอีกดวย คํ าปราศรัยอันแข็งกราวของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังของไทย แมจะไดรับการนอมรับจากนายหลุยส เพรสตัน (Lewis Preston) 
ประธานธนาคารโลกคนใหมซึ่งกลาวเปนนัยวาโครงการเขื่อนปากมูลจะผานการพิจารณาจาก
ธนาคารโลกในเรว็วนัก็ตาม แตก็เปนสัญญาณที่สอใหเห็นวาความหวังของรัฐบาลไทยที่จะไดเงินกู
จากธนาคารโลก สํ าหรับโครงการเขื่อนปากมูลมิไดแจมใสเหมือนกับโครงการเงินกูอ่ืนๆในอดีต  
ทั้งนายนิพัทธ พุกกะณะสุต ผูอํ านวยการสํ านักเศรษฐกิจการคลัง และนายไพจิตร เอื้อทวีกูล  
รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีตางกลาวเปนเสียงเดียวกันในเวลาตอมาวา รัฐบาลไทย 
ไมจ ําเปนตองงอธนาคารโลก  เพราะรัฐบาลไทยสามารถแสวงหาเงินกูจากแหลงอื่น ๆ ได
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         แมวาสงครามเขื่อนปากมูลจะยุติในยกแรก ซึ่งดูเหมือนหนึ่งวาชัยชนะเปนของ
ขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แตในขณะที่สงครามสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศกํ าลังดํ าเนินอยูนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยังคงเดินหนาในการสรางเขื่อน 
ปากมูล และรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังกํ าลังแสวงหาแหลงเงินกูใหม ความเปนไปตางๆ
เหลานี้ทํ าใหสามารถคาดการณลวงหนาไดวา การสรางเขื่อนปากมูลจักตองสํ าเร็จในที่สุด  
แตความขอนีห้าไดเปนความพายแพขององคกรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะ หากแตเปนความพายแพ
ของประชาชนคนไทยทั้งปวงที่ไมสามารถหยุดยั้งยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงสูการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ังได ชัยชนะเล็กๆของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในกรณีเขื่อนปากมูลอยู ที่ความสํ าเร็จในการกดดันใหรัฐบาลไทยจํ าตองคํ านึงถึงปจจัยดาน 
ส่ิงแวดลอมและปญหาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ตองยายถิ่นฐานมากขึ้น แมจะเปนความสํ าเร็จ 
อันนอยนิดก็ตาม
         แมวาองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศจะประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่ง 
ในการกดดันใหองคการระหวางประเทศดังเชนธนาคารโลกใหความสํ าคัญแกปจจัยดาน 
ส่ิงแวดลอม แตก็ยังมีแหลงเงินกู อีกจํ านวนมากที่ละเลยเรื่องสํ าคัญเชนนี้ ภารกิจหลักของ 
ขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกจึงอยูที่การผลักดันทางการเมืองใหมี
การประเมนิผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการเงินกูทั้งปวง ไมวาเงินกูนั้นจะเปนเงินกูพหุภาคี
หรือเงินกูทวิภาคี

         เร่ืองของสิง่แวดลอมในทศวรรษ 2530 นี้ ไดกลายเปนปญหาการเมืองระหวาง 
ประเทศเสียแลว
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บทเรียนจากโครงการเขื่อนปากมูล*

         ผมไดท ํานายทายทักลวงหนามาแลววา ในที่สุดแลว โครงการเขื่อนปากมูลจักตอง 
ไดรับจัดสรรเงินกูจากธนาคารโลก (ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2534) และแลว
ธนาคารโลกกท็ ําตาม `โผ' ที่ผมกํ าหนดไว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารโลกเมื่อวันที่ 
10 ธนัวาคม 2534 (ตามเวลาในนครวอชิงตัน ดี.ซี.) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกูจํ านวน 54 ลาน
เหรยีญอเมรกินัแกรัฐบาลไทย สํ าหรับใชในการสรางเขื่อนปากมูล 22 ลานเหรียญอเมริกัน และการ
ขยายโรงไฟฟาถานหินอํ าเภอแมเมาะ จังหวัดลํ าปาง 32 ลานเหรียญอเมริกัน (ผูจัดการรายวัน  
ฉบับวนัที ่12 ธนัวาคม 2534) แตมติดังกลาวหาไดเปนมติเอกฉันทไม โดยมีกรรมการบริหารที่เห็น
ดวยจาก 17 ประเทศ งดออกเสียง 1 ประเทศ (ไดแก ผูแทนประเทศคานาดา) และคัดคาน 3 
ประเทศ อันไดแกผูแทนสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี (The Bangkok Post  และ  
The Nation, December 12, 1991)
         ผมไดชีใ้หเหน็มาแลววา โครงการเขื่อนปากมูลไดกลายเปนประเด็นทางการเมือง 
ระหวางประเทศไปเสียแลว ทั้งนี้โดยมีการประสานความรวมมือระหวางขบวนการอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ยุโรป
ตะวันตก และไทย พลังอํ านาจของขบวนการอนุรักษฯในสหรัฐอเมริกาไดกดดันจนเปนเหตุให 
ผูแทนรัฐบาลอเมริกันในคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกตองลงมติคัดคานการจัดสรรเงินกู
ใหแกโครงการเขื่อนปากมูล แมวาขบวนการอนุรักษฯจะประสบความสํ าเร็จในการเตะถวง 
การลงมตขิองธนาคารโลกในเดือนกันยายน 2534 แตขบวนการอนุรักษฯก็ลมเหลวในการโคนลม
โครงการเขื่อนปากมูล ความพายแพดังกลาวนี้ตองนับเปนความพายแพของมวลราษฎรไทย 
ที่ไมสามารถหยุดยั้งกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกื้อกูลผลประโยชนของ 
กลุมชนที่ไดเปรียบในสังคมได

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 20 ธันวาคม 2534
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         แมผมจะมิไดมีสวนรวมในการรณรงคคัดคานโครงการเขื่อนปากมูล แตผมก็ได
เฝาติดตามขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยางใกลชิด จากขอมูลขาวสารที่ประมวลไดนี้มีบทเรียน 
จากโครงการ เขื่อนปากมูลอยางนอย 6 ประการ
         บทเรียนที่หนึ่ง กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากมูลขาดความ
โปรงใสอยางเห็นไดชัด ความไมโปรงใสดังกลาวนี้เกิดจากโครงสรางอํ านาจที่มีการกระจุกตัว และ
ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย แมจะมีการศึกษาความเปนไปไดและ 
ผลกระทบของโครงการเขื่อนปากมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบดานสิ่งแวดลอม แตการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยกลับปดบังซอนเรนรายงาน หรือเผยแพรผลการศึกษาเฉพาะดานดี  
เพือ่หวงัผลในการผลักดันโครงการเปนสํ าคัญ ทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวัณ และรัฐบาล
นายอานันท ปนยารชุน ตางเห็นดีเห็นงามกับการโฆษณาชวนเชื่อของการไฟฟาฝายผลิตฯ  
โดยทีก่ารไฟฟาฝายผลิตฯตองใชงบประมาณจํ านวนมากในการประชาสัมพันธโครงการนี้ ความไม
สมบูรณของขอมูลขาวสาร อันเปนผลจากการปดบังซอนเรนขอมูลและการเผยแพรผลการศึกษา
เฉพาะดานดี ยอมทํ าใหกระบวนการตัดสินใจขาดความโปรงใส ขอมูลขาวสารจํ านวนมากตอง
แสวงหาจากแหลงภายนอกประเทศ แมวารัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐบาล 
นายอานันท ปนยารชุน จะแสดงทีทาวารับฟงความเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการ
สรางเขื่อนปากมูลโดยตรง แตแทที่จริงแลว รัฐบาลทั้งสองมีมติลวงหนาแลววา การกอสราง 
เขื่อนปากมูลจักตองเดินหนาตอไป บทเรียนสํ าหรับประชาชนก็คือ ตราบเทาที่สังคมการเมือง 
ยงัไมเปนประชาธิปไตย กระบวนการ กํ าหนดนโยบายยอมขาดความโปรงใส

         บทเรียนที่สอง กระบวนการตดัสินใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากมูลสะทอนใหเห็น
ความโนมเอียงที่จะดํ าเนินนโยบายเพื่อประโยชนของประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชน 
ในชนบท (urban bias) อยางชัดเจน  ทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวัณ  และรัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชนุ ตางมจีดุยนืรวมกันในประเด็นนี้ แมจะมีการโฆษณาชวนเชื่อวา เขื่อนปากมูล
เปนเขื่อนอเนกประสงค แตแทที่จริงแลว เขื่อนปากมูลเปนเขื่อนไฟฟาที่มุ งใหประโยชนแก 
ประชาชนในเขตเมืองและภาคอตุสาหกรรมเปนสํ าคัญ บทเรียนสํ าหรับประชาชนก็คือ ตราบเทาที่
ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายอยางเสมอภาค ความโนมเอียงที่จะให
ประโยชนในเขตเมืองยอมดํ ารงอยูตอไป

         บทเรียนที่สาม ววิาทะเกีย่วกบัการสรางเขื่อนปากมูลที่สํ าคัญเปนวิวาทะเกี่ยวกับ 
ผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่มีตอทรัพยากรประมงนํ้ าจืดและ 
ผลกระทบที่มีตอสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเกิดจากการแพรระบาดของโรคพยาธิใบไม 
ในเลือด แมจะมีการศึกษาผลกระทบเหลานี้ แตรายงานการศึกษาซึ่งดํ าเนินการโดยการไฟฟา 



97

ฝายผลิตฯ และธนาคารโลกยอมขาดความเปนกลาง เพราะองคกรทั้งสองมีความโนมเอียงที่จะ
ผลักดนัโครงการนี้อยูแลว การณปรากฏตอมาวา รายงานการศึกษาบางเรื่องที่เสนอผลการศึกษา
ในเชงิลบ การไฟฟาฝายผลิตฯสามารถ `จัดการ' ใหนักวิชาการผูศึกษาเปลี่ยนแปลงความเห็นได 
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องยากยิ่งและอาจ 
ผิดพลาดไดงาย รัฐบาลจึงนาจะวางตัวเปนกลาง และระดมผูชํ านัญการมาใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายงานการศึกษา เพื่อใหการพิจารณาโครงการเปนไปดวยความรอบคอบและเปนประโยชน 
ตอสังคมโดยสวนรวม แตรัฐบาลก็หาไดดํ าเนินการในทางที่ควรจะเปนไม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ รายงาน
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการเขื่อนปากมูลเปนที่วิพากษวิจารณกันอยางมาก
ทั้งในหมูนักวิชาการชาวไทย และนักวิชาการชาวตางประเทศ บทเรียนสํ าหรับประชาชนก็คือ  
ผลประโยชนยอมอยูเหนือสัจจะทางวิชาการ

         บทเรียนที่ส่ี  ในขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และขบวนการประชาชน 
คัดคานและตอตานโครงการเขื่อนปากมูลดวยสันติวิธี แตชนชั้นนํ าทางอํ านาจกลับใชวิธีการรุนแรง
ในการจดัการกับผูตอตาน ดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งมอ็บเพื่อชนมอ็บ การใชกํ าลังทํ ารายรางกาย
ผูคัดคาน และการใชกํ าลังทหารและตํ ารวจขมขูราษฎร หนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห (ฉบับ 
วนัที ่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2534) ถึงกับต้ังคํ าถามวา "จะตองตบอีกกี่ฉาดถึงจะกลบ 
เสียงคาน" ขอที่นาสลดใจยิ่งก็คือ มีการกลั่นแกลงลูกหลานของครอบครัวที่คัดคานเขื่อนปากมูล 
ใหสอบตกและตองออกจากโรงเรียน (ผูจัดการรายสัปดาห  ฉบับวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2534) 
อีกทั้งมีความพยายามที่จะปดปากขาราชการที่มีความเห็นไมตรงกับการไฟฟาฝายผลิตฯ  
ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ผู ว าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข 
ใหสอบสวนวินัยแพทยชนบทที่ออกมาพูดเรื่องผลกระทบของเขื่อนปากมูลที่มีตอการแพรระบาด
ของโรคพยาธใิบไมในเลือด บทเรียนสํ าหรับประชาชนก็คือในสังคมที่ถูกครอบงํ าดวยแนวความคิด
ทีม่ลัีกษณะอ ํานาจนิยม การตอสูดวยสันติวิธีจักตองอาศัยขันติธรรมอยางสูง

         บทเรียนที่หา  ในการสรางเขื่อนทุกเขื่อน ตองมีการอพยพราษฎรเพื่อยายถิ่นฐาน  
ซึ่งสรางภาวะทุกขเข็ญแกราษฎรเหลานั้นเปนอันมาก ในหลายตอหลายกรณี ราษฎรตองถูก 
โยกยายไปสูถิน่ฐานที่มีความทุรกันดารมากขึ้น และตองเผชิญชะตากรรมแตเดียวดาย แมจะมีการ
จายเงินชดเชยแกครอบครัวที่ตองอพยพ แตในบางกรณีราษฎรก็มิไดรับเงินชดเชยโดยครบถวน 
และแมจะมีคํ ามั่นสัญญาที่จะจัดสรางสิ่งอํ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคในชุมชนที่ต้ัง 
ถิ่นฐานใหม แตหนวยงานของรัฐบาลมักจะไมรักษาคํ ามั่นสัญญาที่ใหแกราษฎร จนปรากฏ 
อยูเนอืงๆวา ราษฎรตองอพยพออกไปจากถิ่นฐานที่ทางราชการจัดสรรให เนื่องเพราะมิอาจทนตอ
สภาพทุรกันดารได การผิดสัญญาและการทอดทิ้งราษฎรเปนพฤติกรรมที่ติดตรึงใจประชาชน  
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ดวยเหตุนี้เอง แรงตอตานของประชาชนที่มีตอการสรางเขื่อนจึงมีมาก หากการผิดสัญญาและ 
การทอดทิ้งประชาชนยิ่งมีมากเพียงใด แรงตอตานในอนาคตก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น ในกรณี 
โครงการเขื่อนปากมูล ราษฎรบางครอบครัวที่ตองอพยพครั้งนี้เคยตองยายถิ่นฐานมาแลวเมื่อมี
การสรางเขื่อนสิรินธรในป 2511 การไฟฟาฝายผลิตฯเองไมเคยใสใจตอทุกขสุขของราษฎรที่ตอง
ยายถิน่ฐาน และไมเคยที่จะไปดูแลความเปนอยูและชวยเหลือราษฎรในถิ่นฐานใหม รอแตเสพสุข
จากก ําไรที่เกิดจากความทุกขยากของประชาชน
         บทเรียนที่หก  รัฐบาลแก ป ญหาการขาดแคลนพลังงานด วยวิธีการที่  
นักเศรษฐศาสตรเรียกวา "การบริหารอุปทาน" (Supply management) กลาวคือ เมื่อพบวา 
มีปญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต ก็แสวงหาแหลงพลังงานเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ดวยการสรางเขื่อนไฟฟา รัฐบาลยังมิไดดํ าเนินการอยางจริงจังในการแกปญหาดวยวิธีการบริหาร
อุปสงค (demand management) โดยเฉพาะอยางยิ่งการประหยัดพลังงาน และการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
         การตัดสินใจของธนาคารโลกในการจัดสรรเงินกูแกโครงการเขื่อนปากมูลคร้ังนี้  
ยอมเปนที่คาดหมายไดวา ขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจักตองเพิ่มแรง 
กดดนัตอรัฐบาลของตนในการบีบรัดธนาคารโลกในอนาคต และดวยแรงกดดันดังกลาวนี้ รัฐบาล
อเมริกนั จกัตองเขาไปควบคุมนโยบายของธนาคารโลกมากยิ่งขึ้น ในอีกดานหนึ่ง หากรัฐบาลไทย
ยังคงแกปญหาการขาดแคลนพลังงานดวยการสรางเขื่อนตอไป ความขัดแยงในชนบทจะทวี 
ความรุนแรงยิ่งกวาที่เคยเปนมา ตราบเทาที่ยังไมฟงเสียงราษฎร และตราบเทาที่ประชาชนไมมี
สวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย



ภาคที่หา

เศรษฐกิจการเงิน

นับต้ังแตป  2532 เป นตนมา รัฐบาลไดผ อนปรนการกํ ากับและผอนปรนการควบคุม 
(Deregulation) ตลาดการเงินทั้งภายในและระหวางประเทศ การปรับนโยบายการเงินไปสู 
แนวทางเสรนียิมไดกอใหเกิดความสับสนทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาลหานอยไม ขณะเดียวกัน 
การปลอยใหมีการเก็งกํ าไรทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยมีสวนผลักดันใหสังคม
เศรษฐกิจไทยแปรสภาพเปนระบบเศรษฐกิจแบบฟองสบู (Bubble Economy) ซึ่งเปนระบบ
เศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยางปราศจากฐานราก
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นโยบายอัตราดอกเบี้ย : จะเอาอยางไรกันแน*

           ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังวิตกกังวลกับภาวะการแขงขันดานราคา (price 
competition) ของธนาคารพาณิชย เนื่องจากธนาคารพาณิชยพากันแขงกันขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
เพื่อดึงเงินฝากเขาธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทยหวาดวิตกวา ภาวะการแขงขันดานราคา 
ดังกลาว นี้จะนํ าหายนภัยมาสูกิจการธนาคารพาณิชย เพราะรายไดของธนาคารพาณิชยเกือบ 
90% มาจากการใหสินเชือ่ ซึ่งหากํ าไรจากสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก แตเดิมสวนตางของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้สูงถึง 5-6% การแขงขันในการขึ้นอัตรา 
ดอกเบีย้เงนิฝากท ําใหสวนตางนี้ลดลงเหลือ 2-3% ในขณะนี้ ธนาคารพาณิชยบางแหงใหดอกเบี้ย
เงนิฝากประจ ํา ระยะเวลา 1 ป สูงถึง 16% ในขณะที่เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูเพิ่งจะขยับจาก
ระดบั 16.5% เปน 19.0% ในเดือนพฤศจิกายน 2533 ที่ผานมา
           ความวิตกกังวลในภาวะการแขงขันดานราคาของธนาคารพาณิชยไดถายทอด
จากปากของนายวจิติร สุพินิจ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสูนายธนาคารพาณิชยในโอกาส
งานสงัสนัทนวนัขึน้ปใหมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 หลังจากนั้นอีกสองวัน เมื่อนายธนาคาร
พาณิชยเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายบรรหาร ศิลปอาชาก็ไดตอกยํ้ าขอปริวิตก
เดียวกันนี้ นายธนาคารพาณิชยหลายตอหลายนายไดใหสัมภาษณส่ือมวลชนในเวลาตอมาวา  
การแขงขันในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเปนภาวะที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดภายใตสถานการณ
ปจจบัุน เพราะธนาคารพาณิชยแตละธนาคารตองการธํ ารงไวซึ่งสวนแบงตลาดของตน ธรรมชาติ
ของเงินทุนนั้นยอมหล่ังไหลจากแหลงที่ใหดอกเบี้ยตํ่ าไปสูแหลงที่ใหดอกเบี้ยสูง ดังนั้นเมื่อมี
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งแหงใดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยอ่ืนๆจักตองปรับอัตรา
ดอกเบี้ยตาม มิฉะนั้นจักตองสูญเสียเงินฝากและสวนแบงตลาด ภาวะเงินตึงที่กํ าลังเกิดขึ้น 
ในขณะนีท้ ําใหธนาคารพาณิชยจํ าตองทํ าสงครามแยงชิงเงินฝาก

           นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ธนาคารแหงประเทศไทย 
มนีโยบายกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบ (organized financial market) ใหอยูใน

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน วันจันทรที่ 18  
 มกราคม 2534
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ระดบัต่ํ า ดังจะเห็นไดวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยระยะเวลา 1 ป ถูกกดไวในระดับ 
7-8% ตอปอยูเปนเวลานาน ในขณะที่มีการกํ าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูไมเกินปละ 15% 
การควบคมุราคาขัน้สูงนี้อาศัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ย
เกนิอัตรา พ.ศ.2475
           นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบใหอยูในระดับต่ํ า มีผล 
อยางสํ าคัญในการสงเสริมใหการลงทุนเอกชนขยายตัวมากกวาปกติ เพราะนโยบายดังกลาวนี้ 
ชวยใหตนทนุของทุน (cost of capital) ต่ํ าลง แตการกดอัตราดอกเบี้ยใหต่ํ านี้เปนดาบสองคม 
เพราะทํ าใหการออมมีนอยกวาที่ควรจะเปน เนื่องจากผลตอบแทนในการออมนอยกวาปกติ  
ส่ิงจูงใจในการออมมีไมมากเทาที่ควร นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวนี้ยังทํ าใหความแตกตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินนอกระบบมีมาก
ข้ึน ผลกคื็อ เงนิออมสวนสํ าคัญยังคงอยูในตลาดการเงินนอกระบบ นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ย
จงึมสีวนชวยใหตลาดการเงินนอกระบบสามารถดํ ารงอยูได
           กลาวโดยสรุปก็คือ นโยบายอัตราดอกเบี้ยนับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เปนตนมา เปนนโยบายที่มุงสงเสริมผูลงทุน แตเปนนโยบายที่ลงโทษผูออม
            ธนาคารแหงประเทศไทยมุงธํ ารงไวซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับ 7-8% ตอป  
โดยมไิดมกีารปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะเงินเฟอ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่ควบคุม
เปนอตัราดอกเบี้ยในนาม (nominal rate of interest) หาใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (real rate of 
interest) ไม ในบางชวงเวลา อัตราดอกเบี้ยในนามตํ่ ากวาอัตราเงินเฟอ ยังผลใหอัตราดอกเบี้ย 
ทีแ่ทจริงมคีาติดลบ ตัวอยางเชน ในป 2517 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าเทากับ 8% แตอัตราเงิน
เฟอสูงถงึ 24%  ผลก็คือ  อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเทากับ -16% เงิน 100 บาทที่ฝากธนาคาร
พาณชิยในตอนตนป จะไดเงินรวมกลับคืนมา 108 บาทเมื่อส้ินป แตเงิน 108 บาทนี้มีคาที่แทจริง
เพยีง 84 บาท เนือ่งจากมีเงินเฟอเกิดขึ้น ดังนั้น เงินฝาก 100 บาท เมื่อตนปไดกลับคืนมา 84 บาท
เมื่อส้ินป สภาพการณเชนนี้ไมเพียงแตจะไมสงเสริมการออมเทานั้น หากยังมีผลในการสงเสริม 
ใหมกีารบริโภคที่ฟุมเฟอยอีกดวย

           นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยมีสวนสํ าคัญในการเปลี่ยนโฉมของสังคมเศรษฐกิจ
ไทยใหกลายเปนระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ (external finance dependency) 
เพราะนโยบายดังกลาวนี้ทํ าใหเงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอในการสนองตอบความตองการ
ในการลงทุนภายในประเทศ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจไทยจึงตองยืมเงินออมจากตางประเทศ 
(foreign saving) มาใชจายในการลงทุน
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           ในชวงป 2503-2505 การใชเงินออมจากตางประเทศในการลงทุนมีเพียง 0.06%  
ของการลงทนุมวลรวมภายในประเทศ (gross domestic investment) แสดงวาลักษณะการพึ่งพิง
เงินทุนตางประเทศยังไมปรากฏ แตในอีกสองทศวรรษตอมา อัตราสวนดังกลาวนี้เพิ่มข้ึนเปน 
21.74% ในชวงป 2523-2525 ในบางปสูงถึง 25% แสดงใหเห็นวาเงินที่ใชลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 
100 บาท  ตองอาศัยเงินออมจากตางประเทศถึง 25 บาท
           อยางไรก็ตาม ในชวงที่เศรษฐกิจซบเซา และการลงทุนภายในประเทศถดถอย  
ความตองการหยิบยืมเงินออมจากตางประเทศจะพลอยลดนอยถอยลงดวย คร้ันเมื่อเศรษฐกิจ
ขยายตวัและการลงทนุรุงเรือง  ความตองการเงินออมจากตางประเทศจะมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว 
เนื่องจากเงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุนภายใน
ประเทศ ดังจะเหน็ไดวา ในชวงป 2528-2530 การหยิบยืมเงินออมจากตางประเทศมีเพียง 5.18% 
ของปรมิาณการลงทุนภายในประเทศ อัตราสวนนี้เพิ่มข้ึนเปน 10.01% ในชวงป 2531-2532
           ในป 2532 ธนาคารแหงประเทศไทยคอยๆเลิกการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
เร่ิมตนดวยการปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าระยะเกินกวา 1 ป ลอยตัวเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2532 และปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าทุกประเภทลอยตัวตั้งแตวันที่ 16 
มนีาคม 2533 นับต้ังแตกลางป 2532 เปนตนมา ธนาคารพาณิชยตางพากันปรับอัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากเพื่อแยงชิงเงินฝาก สงครามแยงชิงเงินฝากทวีความเขมขนมากขึ้นนับแตเดือนเมษายน 
2533 เปนตนมาเมื่อภาวะเงินตึงปรากฏโฉมอยางเดนชัด
            ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยผอนคลายการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
แตก็ยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู  ดังไดกลาวแลววา เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู  
ถูกกํ าหนดโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พ.ศ.2475 แตในชวงที่เกิดภาวะเงินตึงอยางรุนแรงระหวางป 2522-2523 รัฐบาลจํ าตองตรา  
พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 เพื่อเขยิบเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู  
โดยในปนั้นเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูเขยิบข้ึนไปถึง 19-21% ตอเมื่อสถานการณทางการเงิน 
กลบัคืนสูภาวะปกติ เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูจึงกลับมาอยูในระดับ 15% ตามเดิม คร้ันในป 
2533 เมื่อมีปญหาภาวะเงินตึงที่รายแรงอีกครั้งหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดปรับเพดาน
อัตราดอกเบีย้เงินกูเปน 16.5% และ 19.0% ในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 2533 ตามลํ าดับ
           การที่รัฐบาลยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู แมจะปลอยใหอัตราดอกเบี้ย 
เงนิฝากลอยตวั ยอมยังผลใหการลอยตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีขอบเขตอันจํ ากัด ในขณะที่
อัตราดอกเบี้ยเงินกูถูกควบคุมมิใหเกินปละ 19% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลอยตัวไดอยางมาก 
ที่สุดไมเกินปละ 16-17% หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเกินกวาระดับนี้ การประกอบการ 
ของธนาคารพาณิชยจักตองประสบภาวะขาดทุน หรือมิฉะนั้นนายธนาคารพาณิชยจักตองเรียก
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ดอกเบีย้ใตโตะจากลูกคาที่มาขอกูเงิน ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา ความแตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ย
เงนิใหกูกบัอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจักตองมีอยางนอย 2.0-2.5% ธนาคารพาณิชยจึงจะไมขาดทุน 
ภาวะการแขงขันในกิจการธนาคารพาณิชยทํ าใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้มีแนวโนม
ลดลงจากระดบั 2.9% เมื่อกลางป 2533 เหลือเพียง 2.6% ในชวงไตรมาสที่สามของป 2533  
ซึง่เปนทีม่าของความวิตกกังวลของธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
           การที่รัฐบาลยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกูในขณะที่ประกาศใหอัตราดอกเบี้ย 
เงนิฝากลอยตวั ในดานหนึ่งอาจมองไดวา รัฐบาลมิไดมีความจริงใจที่จะใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
เปนไปตามกลไกราคา แตในอีกดานหนึ่งก็สะทอนใหเห็นวา รัฐบาลมิไดเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ 
การทํ างานของกลไกราคา รัฐบาลมองธนาคารพาณิชยเสมือนหนึ่งทารกที่ตองควบคุมดูแล 
อยูเสมอ โดยมิไดตระหนักแมแตนอย ในภาวะที่มีปญหาเงินตึงรุนแรง การควบคุมอัตราดอกเบี้ย
หาไดมีประสิทธิผลแตประการใดไม ในสภาวการณทีธ่นาคารพาณิชยตองแยงชิงเงินฝาก หากแมน
วาธนาคารแหงประเทศไทยยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตอไป ธนาคารพาณิชยมักจะหา
ทางระดมเงนิฝากดวยการจายดอกเบี้ยใตโตะ ในทํ านองเดียวกัน หากแมนวาธนาคารแหงประเทศ
ยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกูตอไป ธนาคารพาณิชยก็สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยใตโตะได 
เชนกนั พฤติกรรมเชนนี้ปรากฏใหเห็นซํ้ าแลวซํ้ าเลา

            ธนาคารแหงประเทศไทยหวังอยางลมๆแลงๆวา การควบคุมอัตราดอกเบี้ยเปน 
วิธีการหนึ่งที่ชวยคุมครองประชาชนผูมีเงินฝากธนาคารพาณิชย แตตลอดระยะเวลาหลังสงคราม
โลกครัง้ทีส่อง ทั้งๆที่ธนาคารแหงประเทศไทยดํ าเนินการควบคุมอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดก็ยังมี
ธนาคารพาณิชยลมแลวลมเลา การควบคุมอัตราดอกเบี้ยมิใชวิธีการที่ทรงประสิทธิผลในการ 
คุ มครองผลประโยชนของประชาชนผู มีเงินออม แมจะมีการควบคุมอัตราดอกเบี้ย ก็ยังมี 
นายธนาคารพาณิชยที่ฉอฉลเงินออมของประชาชนทั้งในธนาคารเอกชนและธนาคารของรัฐ  
การคุมครองผลประโยชนของผูออมจักตองอาศัยการควบคุมตรวจสอบและกํ ากับธนาคารพาณิชย
ทีม่ปีระสิทธิภาพ แตมิใชดวยการควบคุมอัตราดอกเบี้ย
           จงคืนเสรีภาพใหแกอัตราดอกเบี้ย ดวยการปลดเปลื้องพันธนาการเพดานอัตรา 
ดอกเบี้ย ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู ทั้งนี้เพื่อใหอัตราดอกเบี้ยสามารถ 
ท ําหนาที่ทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญได
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เสรีนิยมของธนาคารพาณิชยกับเสรีนิยม
ของธนาคารแหงประเทศไทย*

          ภายหลังจากที่ธนาคารพาณิชยยักษใหญ 5 ธนาคารฮั้วกันลดอัตราดอกเบี้ย 
ทัง้เงนิฝากและเงนิใหกูลงประมาณ 1% เมื่อกลางเดือนเมษายน 2534 ที่ผานมานี้ ธนาคารแหง
ประเทศไทยโดยผูวาการและผูอํ านวยการสํ านักผูวาการฯไดแสดงความไมพอใจที่ธนาคารพาณิชย
ลดอตัราดอกเบี้ยมากเกินไป ในทัศนะของธนาคารแหงประเทศไทย การลดอัตราดอกเบี้ยในระดับ
ทีเ่หมาะสมควรจะอยูในชวง 0.25-0.50% เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยมากเกินไป อาจทํ าใหสินเชื่อ
ขยายตัวในอัตราสูง ซึ่งไมเพียงแตจะสรางแรงกดดันของเงินเฟอเทานั้น หากทวายังสรางปญหา 
แกดุลบัญชีเดินสะพัดในดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศอีกดวย นอกจากนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ย 
ลดตํ ่าลงมากๆยังชวยจูงใจใหมีการเก็งกํ าไรมากขึ้นดวย นายวีรพงษ รามางกรู รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลงัมีความเห็นวา การปรับอัตราดอกเบี้ยใหลดลง 1% นั้นเปนการปรับลดที่สูงมาก 
ซึง่อาจสรางปญหา `โอเวอรฮีตติ้ง' (over-heating) แกระบบเศรษฐกิจไทย (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 
เมษายน 2534) อยางไรก็ตาม นักวิชาการของฝายธนาคารพาณิชยไดโตแยงวา การลดอัตรา 
ดอกเบี้ยลง 1% นั้นเปนการปรับในระดับที่เหมาะสม เพราะในขณะนี้ระบบธนาคารพาณิชย 
มสีภาพคลองสวนเกินมากพอสมควร ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศมี
แนวโนมลดลงดวย
          นบัต้ังแตกลางป 2532 เปนตนมา ธนาคารแหงประเทศไทยไดผลักดันใหมีการ
ปฏิรูปนโยบายการเงินในแนวทางเสรีนิยม (financial liberalization) โดยมีแนวนโยบายที่เดนชัด
อยางนอย 3 ดาน
         ดานที่หนึ่ง  ไดแก การประกาศยอมรับพันธะ ขอ 8 ของขอบังคับกองทุนการเงิน  
ระหวางประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 โดยในขณะเดียวกันก็ไดผอนคลายการควบคุม 
การปรวิรรตเงินตราตางประเทศ (foreign exchange liberalization) ทั้งนี้เพื่อใหการเคลื่อนยาย
เงนิทนุระหวางประเทศ (international capital mobility) เปนไปโดยเสรีมากขึ้น  และตอมาก็มีการ

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 24 พฤษภาคม 2534
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ผอนคลายการปริวรรตเงินตราตางประเทศรอบที่สองซ่ึงเพิ่งมีผลบังคับนับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 
2534 เปนตนมา
         ดานที่สอง ไดแก การปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลอยตัว โดยยกเลิก
เพดานอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํ าระยะเวลาเกินกวา 1 ปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 และ 
การปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าทุกประเภทลอยตัวนับต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2533 
เปนตนมา สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยยังไมสามารถยกเลิกเพดานได เนื่องจาก 
ติดปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการคํ านวณภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งอิงอยู กับ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย (ดู "ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร : จะเอาอยางไรกันแน?"  
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2534)
         ดานที่สาม  ไดแก การเขยิบเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูจากระดับไมเกิน 15% 
ตอปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 
เปนไมเกนิปละ 16.5% เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2533 และเขยิบเพดานเปนไมเกินปละ 19% นับต้ังแต
วนัที ่26 พฤศจิกายน 2533 เปนตนมา
         การดํ าเนินนโยบายการเงินในแนวทางเสรีนิยมนับเปนนโยบายที่เดนชัดในชวง 3 
ปเศษทีผ่านมานี ้ ในเมื่อแนวนโยบายเปลี่ยนแปลงจากการกํ ากับและควบคุม (regulation) มาเปน
การผอนคลายการกํ ากับและการผอนคลายการควบคุม (deregulation) เจาหนาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยก็ควรที่จะกํ าหนดทาทีและบทบาทของตนเสียใหม เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบาย 
ที่แปรเปลี่ยนไป ตรงกันขาม ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงสอแสดงถึงจิตวิญญาณของผูกํ ากับ
และควบคุม ถึงกับแสดงความไมพอใจเมื่อธนาคารพาณิชยลดอัตราดอกเบี้ยเกินกวาระดับ 
ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยตองการ ถาเชนนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะปลอยใหอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวไปทํ าไมกัน เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยในแนวทาง 
เสรีนิยม ธนาคารแหงประเทศไทยก็ควรที่จะปลอยใหพลังตลาดเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนด
อัตราดอกเบี้ยอยางเต็มที่
         ผมจึงไมคอยเขาใจวา `เสรีนิยมทางการเงิน' ในทัศนะของธนาคารแหงประเทศ
ไทยนัน้มคีวามหมายอยางไรกันแน ?
          ผมยังจํ าไดดีวา เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศมีแนวโนม 
ลดลงในชวงกลางป 2529 และตลาดการเงินในประเทศไทยมีสภาพคลองเพิ่มข้ึน ธนาคารพาณิชย
ไมกลาปรับอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะการเงินที่แปรเปลี่ยนไป เพราะตางก็กร่ิงเกรงวา หากธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งแหงใดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงโดยที่ธนาคารอื่นๆไมปรับอัตราดอกเบี้ย 
ตาม เงนิออมจะถายเทจากธนาคารที่ใหดอกเบี้ยตํ่ าไปสูธนาคารที่ใหดอกเบี้ยสูง อันเปนเหตุใหตอง
สูญเสียสวนแบงตลาด นายธนาคารพาณิชยหลายตอหลายนายพากันเรียกรองใหธนาคารแหง
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ประเทศไทยเขามาแทรกแซงดวยการลดเพดานอัตราดอกเบี้ยที่ควบคุม แตธนาคารแหงประเทศ
ไทยปฏิเสธขอเรียกรองดังกลาวนี้ เพราะตองการใหธนาคารพาณิชยปรับกลไกราคากันเอง  
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแหงประเทศไทยควบคุมเปนอัตราดอกเบี้ยขั้นสูง ธนาคารพาณิชยมีเสรี
ภาพที่จะกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยในระดับใดก็ได ตราบเทาที่ยังไมเกินอัตราที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยควบคุม
         ความใจแข็งของธนาคารแหงประเทศไทยในป 2529 ไดชวยใหบทเรียนแก
ธนาคารพาณิชย และธนาคารพาณิชยก็มีประสบการณในการปรับอัตราดอกเบี้ยกันเองนับต้ังแต
บัดนัน้เปนตนมา ดังจะเห็นไดวา เมื่อตลาดการเงินภายในประเทศมีสภาพคลองเพิ่มข้ึนนับต้ังแต
ตนป 2534 ธนาคารพาณิชยก็ไดปรับอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกุมภาพันธ และอีกครั้งหนึ่งในเดือน
เมษายน 2534 ที่ผานมา โดยไมตองรบกวนธนาคารแหงประเทศไทยแมแตนอย แตการปรับอัตรา
ดอกเบีย้ในเดอืนเมษายน 2534 แตกตางจากป 2529  เพราะในป 2529 นั้น ธนาคารพาณิชย
ตองการใหธนาคารแหงประเทศไทยแทรกแซง อันเปนความตองการที่มิไดรับการตอบสนอง  
แตการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายน 2534 ธนาคารแหงประเทศไทยกลับโกรธที่ธนาคาร
พาณชิยปกกลาขาแข็ง ไมขอใหเขาแทรกแซง
         ดังไดกลาวแลววา ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีนโยบายเฉพาะแตการปลอยให
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลอยตัวเทานั้น หากยังตองการใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัวดวย ซึ่ง 
สอดคลองกับแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน แตแทนที่ธนาคารพาณิชยจะชื่นชมแนวนโยบาย 
ดังกลาวนี้ กลับแสดงความเห็นคัดคานตอตาน นายธนาคารพาณิชยยังคงตองการใหธนาคาร 
แหงประเทศไทยควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยปรับเพดานอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้ใหสอดคลอง
กบัการเปลีย่นแปลงสภาวการณทางการเงินภายในประเทศ
          นายธารินทร นิมมานเหมินท นายกสมาคมธนาคารไทยแสดงความเห็นวา  
การยกเลกิเพดานอตัราดอกเบี้ยเงินกูยังไมเหมาะสมสํ าหรับตลาดเงินในเมืองไทย เพราะตลาดเงิน
ที่ไมมีเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูตองเปนตลาดที่มีวินัย อีกทั้งการกระจายขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสํ าหรับผูประกอบการธนาคารพาณิชยและผูใชบริการจักตองเปน
ธรรม (ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัที ่ 26 เมษายน 2534) หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขอเรียกรอง
ของสมาคมธนาคารไทยที่มีตอกระทรวงการคลังวา การคงไวซึ่งเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูจะมีผล
ในการกํ ากับอัตราดอกเบี้ยในชนบทดวย (The Bangkok Post, April 24, 1991)
         นายธนาคารพาณิชยไดรองเรียนทั้งในที่ลับและที่แจงมาเปนเวลานานแลววา 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดเขาไปควบคุมและกํ ากับธนาคารพาณิชยมากจนเกินไป ธนาคาร
กรุงเทพ จ ํากดั ถงึกับใหเงินอุดหนุนแกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อศึกษา
ถึงผลเสียอันเกิดจากการกํ ากับและการควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย พรอมทั้งจัดทํ า 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการผอนคลายการกํ ากับและการผอนคลายการควบคุม (deregulation)  
ดังกลาวนี้ แตคร้ันเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยรุดหนาในการดํ าเนินนโยบายการเงินในแนวทาง
เสรีนยิม นายธนาคารพาณิชยกลับเรียกรองใหธนาคารแหงประเทศไทยควบคุมและกํ ากับธนาคาร
พาณิชยตอไป
         ธนาคารพาณิชยคุนเคยและไดประโยชนอยางมหาศาลจากนโยบายการกดอัตรา 
ดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน นายธนาคารพาณิชยมิไดเปนเพียง 
ผูบริหารสถาบันการเงิน หากยังเปนนายทุนที่มีผลประโยชนในพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ ดวย ในเมื่อนายธนาคารพาณิชยมีอํ านาจผูกขาดในทรัพยากรทางการเงินราคาถูก
นายธนาคารพาณิชยไดใช ทรัพยากรทางการเงินราคาถูกนี้ในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งและ 
ทรัพยศฤงคารของตนเองมาโดยตลอด การยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกูเปน
แนวนโยบายที่จะใหประโยชนแกประชาชนผูมีเงินออม โดยที่อัตราผลตอบแทนในการถือเงินฝาก
ธนาคารเปนไปตามกลไกตลาด แนวนโยบายดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหทรัพยากรทางการเงิน 
มีราคาแพงขึ้นเทานั้น หากทวายังทํ าใหการบริหารสถาบันการเงินมีสภาวะความเสี่ยงและความ 
ไมแนนอนเพิ่มข้ึนอีกดวย
         การเรียกรองใหธนาคารแหงประเทศไทยคงไวซึ่งเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู   
แมจะปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลอยตัว ยอมทํ าใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไมสามารถลอยตัว 
ไดอยางเต็มที่ (ดู "นโยบายอัตราดอกเบี้ย : จะเอาอยางไรกันแน ?"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 21 
มกราคม 2534) ขอเรียกรองนี้จึงมีจุดมุงสุดทายที่จะใหทรัพยากรทางการเงินมีราคาถูกตอไป  
และไมตองการใหสถาบันการเงินเผชิญกับสภาวะความเสี่ยงและความไมแนนอนเพิ่มข้ึนจากระดับ
ทีเ่ปนอยูในปจจุบัน
          กรณกีารลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยในเดือนเมษายน 2534 และความ   
พยายามของธนาคารแหงประเทศไทยในการยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูในขณะนี้ ในดาน
หนึง่ดเูสมอืนหนึง่วา `เสรีนิยมทางการเงิน' ในความหมายของธนาคารพาณิชยแตกตางจากความ
หมายของธนาคารแหงประเทสไทยโดยสิ้นเชิง แตแทที่จริงแลวความหมายในขั้นรากฐานหาได 
แตกตางกันไม ธนาคารแหงประเทศไทยเลือกแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยการปลดเปลื้อง
พันธนาการของอัตราดอกเบี้ย แตการลอยตัวของอัตราดอกเบี้ยจักตองอยูในขอบเขตที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยพอใจ ในทํ านองเดียวกัน ธนาคารพาณิชยตองการใหธนาคารแหงประเทศไทย
ผอนคลายการควบคุมและผอนคลายการกํ ากับตราบเทาที่การผอนคลายนั้นเปนประโยชน 
ตอธนาคารพาณิชย แตมาตรการผอนคลายใดทํ าใหธนาคารพาณิชยเสียประโยชน ธนาคาร
พาณชิยกจ็ะเรียกรองใหธนาคารแหงประเทศไทยควบคุมและกํ ากับตอไป

         นีคื่อลัทธเิสรีนิยมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย !
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ธนาคารทหารไทยกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย*

           การประกาศขึน้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารทหารไทย จํ ากัด ซึ่งมีผลบังคับ
ต้ังแตวนัที ่ 28 เมษายน 2535 เปนตนมา นับเปนการกระทํ าที่กลาหาญชาญชัย ซึ่งโดยพื้นฐาน
สะทอนถึงแนวความคิดและจุดยืนของนายศุภชัย พานชิภักดิ ์ กรรมการผูจัดการใหญของธนาคาร
นั้น

ดังเปนทีท่ราบกนัโดยทั่วไปวา นายศุภชัยมักจะมีความเห็นแตกตางจากเจาหนาที่
ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารนโยบาย 
การเงนิ เมือ่ตนป 2535 นี้เอง นายศุภชัยไดวิพากษวิจารณการกํ าหนดเปาหมายของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่ไมตองการใหสินเชื่อขยายตัวเกินกวา 19.5% ซึ่งนายศุภชัยเห็นวาเปนการกํ าหนด
เปาหมายทีย่ากที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะอัตราการขยายตัวของสินเชื่อในป 2534 ยังสูง
ถงึ 21.8% ทั้งๆที่อัตราดอกเบี้ยในป 2534 นั้นสูงกวาป 2535 เปนอันมาก (ผูจัดการรายวัน ฉบับ 
วนัที ่24 มกราคม 2535)

กอนหนานั้น นายศุภชัยไดทวงติงการดํ าเนินนโยบายปริวรรตเสรี (Exchange 
Liberalization) นโยบายการปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัว และนโยบายการทํ าใหกรุงเทพฯ
เปนศูนยกลางทางการเงินของอาเซียตะวันออกเฉียงใต (Bangkok International Banking 
Facilities) ทัง้หมดนีด้วยเหตุผลที่วา พื้นฐานตลาดการเงินของไทยยังไมแข็งแกรงพอ (ผูจัดการ 
รายวัน ฉบับวนัที ่23 มกราคม 2535 และฉบับวันที่ 10 เมษายน 2535)

นายศุภชัยไมเพียงแตจะมีความเห็นขัดแยงกับเจาหนาที่ระดับสูงของธนาคารแหง
ประเทศไทยเทานัน้ หากทวายังมีความเห็นไมลงรอยกับผูนํ านายธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย นับต้ังแตปลายป 2534 เปนตนมา อัตราดอกเบี้ย
เงนิฝากธนาคารพาณิชยมีแนวโนมตกตํ่ าลงมาโดยตลอด เฉพาะในป 2535 มีการลดอัตราดอกเบี้ย
ทกุเดอืน ภายหลังการลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2535 นายศภุชัยไดเตือนวา อัตรา 
ดอกเบีย้ไมควรลดตํ่ าลงไปอีก เพราะจะมีผลกระทบตอการออมในระยะยาว (ผูจัดการรายวัน ฉบับ

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8  
 พฤษภาคม 2535
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วนัที ่ 31 มนีาคม 2535) แตแลวธนาคารยักษใหญ 5 ธนาคารก็รวมหัวกันลดอัตราดอกเบี้ยอีก 
คร้ังหนึง่เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2535 (ดูตารางที่ 1)

นับต้ังแตป 2532 เปนตนมา ธนาคารแหงประเทศไทยไดคอยๆปลดเปลื้อง
พันธนาการตางๆเพื่อใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลอยตัวตามกลไกตลาด ทั้งนี้เร่ิมตนดวยการ 
ปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าระยะเวลาเกินกวา 12 เดือนลอยตัวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2532 แตยังคงควบคุมเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าประเภทอื่นๆ และเงินฝากออมทรัพย 
ตอมาจึงปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าทุกประเภทลอยตัวตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2533 
คร้ันในวนัที ่8 มกราคม 2535 จึงปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยลอยตัว

ในการกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยมีแบบแผนที่แตกตางกันอยาง
นอย 3 แบบ แบบแผนหลักถูกครอบงํ าโดยธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร อันประกอบดวย 
ธนาคารกรงุเทพ จ ํากัด ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด ธนาคารไทยพาณิชย 
จํ ากัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด ธนาคารยักษใหญทั้งหาจะประชุมหารือและรวมกัน
กํ าหนดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินใหกู จึงมีลักษณะเปนคารเทลทางการเงิน (Financial 
Cartel) ซึง่มีประพฤติกรรมในการฮัว้ราคากัน (Price Collusion) ทัง้นีเ้นือ่งจากธนาคารขนาดใหญ
เหลานี้ไมตองการแขงขันกันในราคา (Price Competition) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การแขงขัน 
ดานอัตราดอกเบี้ย กระนั้นก็ตามในยามที่มีปญหาเงินตึง ธนาคารพาณิชยมักจะแยงชิงเงินฝาก
ดวยการจายดอกเบี้ยใตโตะ ทั้งๆที่เปนการจายดอกเบี้ยเกินอัตราที่ตกลงกันไว การที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยปลอยใหธนาคารพาณิชยขนาดใหญรวมหัวกันกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยเชนนี้  
ในดานหนึง่ยอมท ําใหตลาดการเงินขาดการแขงขันที่แทจริง สวนในอีกดานหนึ่งเลา ก็มีขอนากังขา
วา ประพฤติกรรมดังกลาวนี้ละเมิดเจตนารมณแหง พ.ร.บ. กํ าหนดราคาสินคาและปองกันการ 
ผูกขาด พ.ศ. 2522 หรือไม ในเมื่อธนาคารยักษใหญทั้งหานี้มีสินทรัพยและเงินฝากรวมกัน
เกนิกวา 72% ของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญทั้งหาธนาคารประพฤติตนเสมือนหนึ่งผูนํ าทางราคา 
(Price Leader) เมื่อธนาคารยักษใหญปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ธนาคารที่มีขนาดเล็ก
บางธนาคารก็จะทํ าตัวเปนผูตาม ดวยการปรับอัตราดอกเบี้ยตาม นี้นับเปนแบบแผนที่สอง 
สวนแบบแผนทีส่ามก็คือ การกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของธนาคารแตละ
ธนาคาร โดยไมมกีารรวมหัวกันในการกํ าหนดราคา ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กบางธนาคาร
เลอืกแนวทางดงักลาวนี้ บางครั้งความขัดแยงระหวางธนาคารขนาดใหญทํ าใหไมสามารถเปนผูนํ า
ดานราคาได ความลาชาในการปรับอัตราดอกเบี้ยอาจสรางความเสียหายแกกิจการธนาคาร 
ธนาคารบางธนาคารจึงเลือกที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเองโดยไมคอยสัญญาณจากธนาคารใหญ
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ในป 2534 อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศมีแนวโนมตกตํ่ าลง  
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศยังคงทรงตัวอยู ในระดับสูง ความแตกตางระหวาง 
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศกับอัตราดอกเบี้ยในตางประเทศอยูในระดับ 9-10% ผลก็คือ  
เงินออมจากตางประเทศหลั่งไหลเขามาหาประโยชนจากสภาพการณที่ดอกเบี้ยในประเทศไทย 
อยูในระดบัสูง และเปนการหาประโยชนระยะสั้น ธนาคารพาณิชยกํ าหนดโครงสรางอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก โดยใหเงินฝากระยะสั้นไดดอกเบี้ยสูงกวาเงินฝากระยะยาว ทั้งนี้เพื่อดึงดูดเงินออม 
จากตางประเทศ การณจึงปรากฏวา เงินฝากประจํ าระยะเวลา 12 เดือนไดดอกเบี้ยตํ่ ากวาเงินฝาก
ระยะ 3-6 เดือนเสียอีก อยางไรก็ตาม ในชวงปลายป 2534 ธนาคารพาณิชยเร่ิมปรับอัตราดอกเบี้ย
เงนิฝากประจํ าประเภทตางๆใหอยูในระดับเทากัน คร้ันในเดือนมกราคม 2535 จึงเริ่มปรับอัตรา
ดอกเบีย้เงนิฝากระยะยาวใหสูงกวาเงินฝากระยะสั้น (ดูตารางที่ 1)

นับต้ังแตตนป 2535 เปนตนมา ธนาคารพาณิชยยักษใหญไดปรับลดอัตรา 
ดอกเบีย้ลงทุกเดือน แตการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้มีลักษณะไรสมมาตร (Asymmetrical) 
กลาวคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย 
เงนิฝากลดลง 2.0-3.0% ข้ึนอยูกับประเภทเงินฝาก โดยเงินฝากประจํ าระยะ 12 เดือน ลดลงเพียง 
2% เงนิฝากประจ ําระยะ 3 เดือนลดลงถึง 3% สวนเงินฝากออมทรัพยลดลง 2.5% แตอัตรา 
ดอกเบีย้เงนิใหกูลดลงเพียง 1.0% สํ าหรับลูกคาทั่วไปและ 2.0% สํ าหรับลูกคาชั้นดี (ดูตารางที่ 2) 
ผลก็คือ สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Interest Margin)  
มีมากขึ้น ซึ่งหมายความวา การปรับโครงสรางอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้ทํ าใหธนาคารพาณิชย 
มีกํ าไรมากขึ้น ดวยขอเท็จจริงดังกลาวนี้ นายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
จึงพยายามกดดันใหธนาคารพาณิชยลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูสํ ารับลูกคาทั่วไป (ผูจัดการรายวัน 
ฉบับวันที่ 16 เมษายน 2535) เมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยออกมาหนุนรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง นายธนาคารพาณิชยก็ไดแตแกตัวนํ้ าขุนๆจนสีขางไหม

ในขณะที่ธนาคารยักษใหญกํ าลังอยูในกระแสของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
ธนาคารขนาดกลางดังเชนธนาคารทหารไทยกลับประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.5%  
โดยอตัราดอกเบีย้เงินฝากระยะ 6 เดือนเทากับ 9.5% และระยะ 12 เดือนเทากับ 10.0% (เปรียบ
เทียบกับตารางที่ 1) นายศุภชัย พานชิภักดิใ์หอรรถาธิบายวา สภาพคลองสวนเกิน (Excess 
Liquidity) ในตลาดการเงนิก ําลังลดลง เนื่องจากเงินทุนที่เคลื่อนยายเขามาสูระบบเศรษฐกิจไทย
มีแนวโนมลดลง อันเปนผลจากสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศกับอัตราดอกเบี้ย
ตางประเทศลดลง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวนัตกและญี่ปุน ทํ าใหสถาบัน
การเงินในประเทศเหลานี้จํ ากัดการใหสินเชื่อนอกประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีปจจัยผลักดัน
ใหความตองการสินเชื่อเพิ่มข้ึน ดังเชนการออกระดมทุนในตลาดการเงินของรัฐวิสาหกิจตางๆ 
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และการออกหนวยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม 7 กองทุน นอกจากนี้ การที่เงินบาทมีคา
ลดลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ ยอมผลักดันใหมีการกูเงินบาททดแทนการกูเงินดอลลาร
มากขึ้น ดวยเหตุผลตางๆเหลานี้ สภาพคลองสวนเกินในตลาดการเงินจึงมีแนวโนมลดลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ ภาคธุรกิจเอกชนมีภาระตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในชวงครึ่งแรกของป

แทนทีธ่นาคารทหารไทย จํ ากัด จะเลือกลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู ดังคํ าชี้แนะของ
รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กลับเลือกขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เงนิฝากแทน เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนี้อยูในระดับต่ํ ามากแลว ดังจะเห็นไดวา อัตรา
ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยเทากับ 6% (ดูตารางที่ 1) ในขณะที่อัตราเงินเฟอตกประมาณ 5%  
ผลก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real rate of Interest) เหลอืเพียง 1% ซึ่งไมจูงใจใหมีการออม  
ดังนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแทนการลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู จึงเปนมาตรการที่เกื้อกูล
การออมในระยะยาว  อันเปนประโยชนในการลดชองวางระหวางการลงทุนกับการออม 
(Investment-saving Gap) และในการแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

การที่ธนาคารทหารไทย จํ ากัด ข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งนี้ แมจะไมมี 
เปาประสงคที่จะกอสงครามดอกเบี้ย แตก็ปฏิเสธมิไดวาจะมีผลไมนอยตอการโยกยายเงินออม
จากธนาคารอื่นๆเขาสูธนาคารทหารไทย ในเมื่อความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยมีถึง 1.5% 
ในไมชา ธนาคารที่สูญเสียเงินออมอาจตองปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามเพื่อรักษาสวนแบงเงิน
ออมในตลาด (Market Share) โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนธนาคาร
ขนาดใหญแมจะยืนกรานวาจะยังไมมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนี้ แตเปนที่คาดกันวา  
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน จักตองปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตาม

การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารทหารไทย จํ ากัด คร้ังนี้ 
มผีลเสมอืนหนึ่งการพังทลายมานคารเทลของธนาคารยักษใหญ เพราะแตเดิมนั้น ธนาคารขนาด
กลางและขนาดเล็กสวนใหญตองปรับตัวตามการชี้นํ าของของธนาคารใหญ 5 ธนาคาร การปรับ 
โครงสรางอัตราอัตราดอกเบี้ยของธนาคารยักษใหญเหลานี้ นับต้ังแตตนป 2535 ที่ผานมานี้
สะทอนใหเห็นความเปนสัตวเศรษฐกิจไดอยางดียิ่ง เพราะมีการหมกเม็ดเพื่อใหความแตกตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีมากขึ้น นับวานายธนาคารเหลานี้
ไดปฏิบัติตัวเปน “ปลิงดูดเลือดสังคม” ไดอยางคงเสนคงวา

นักเศรษฐศาสตรบางทานมีความเห็นวา การแหวกมานคารเทลของธนาคารทหาร
ไทยครั้งนี้อาจมิใชเปนเพราะเหตุวา ธนาคารทหารไทยเห็นแกประโยชนของสังคมมากกวา
ประโยชนสวนตัว ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา ปญหาการขาดสภาพคลองภายในธนาคารทหารไทย
นั้นเองเปนเหตุปจจัยที่ทํ าใหตองปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดึงดูดเงินออม นอกจากนี้ การที่



112

ธนาคารทหารไทยเปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนลํ าดับที่ 6 และมิไดอยูในคารเทลธนาคาร
ยกัษใหญ 5 อันดบัแรก อาจทํ าใหผูบริหารธนาคารทหารไทยตองการแสดงบทบาทเปนผูนํ าในวง
การธนาคารพาณชิยไทยบาง กระนั้นก็ตาม เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา การปรับนโยบายอัตราดอก
เบีย้เงนิฝากของธนาคารทหารไทยครั้งนี้เปนประโยชนตอการออมในระบบเศรษฐกิจไทย
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ตารางที่ 1

โครงสรางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกู
ของธนาคารพาณิชย 5 ธนาคารใหญ

มกราคม – เมษายน 2535
(%)

2535อัตราดอกเบ้ีย
13 มกราคม 14 กุมภาพันธ 6 มีนาคม 15 เมษายน

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
1.1 เงินฝากออมทรัพย   8.0   7.5 6.5 6.0
1.2 เงินฝากประจํ า 3 เดือน 10.0   9.5 8.5 7.5
1.3 เงินฝากประจํ า 6 เดือน 10.0   9.5 8.5 8.0
1.4 เงินฝากประจํ า 12 เดือน 10.5 10.0 9.0 8.5

2. อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
2.1 สํ าหรับลูกคาทั่วไป 17.5-18.5 17.5-18.0 16.5-17.5 16.5-17.5
2.2 สํ าหรับลูกคาชั้นดี 13.5 13.0 12.5 12.0

หมายเหตุ ธนาคารพาณิชยยักษใหญ 5 ธนาคาร ประกอบดวยธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ตารางที่ 2

สวนเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกู
ของธนาคารพาณิชย 5 ธนาคารใหญ

1 มกราคม – 15 เมษายน 2535
%

อัตราดอกเบี้ย สวนเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (%)

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
1.1 เงินฝากออมทรัพย -2.5
1.2 เงินฝากประจํ า 3 เดือน -3.0
1.3 เงินฝากประจํ า 6 เดือน -2.5
1.4 เงินฝากประจํ า 12 เดือน -2.0

2. อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
2.1 สํ าหรับลูกคาทั่วไป -1.0
2.2 สํ าหรับลูกคาชั้นดี -2.0
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ระบบเศรษฐกิจไทยกับปญหา
การขาดแคลนเงินออม*

           การขาดแคลนเงินออมไมเพียงแตจะเปนปญหาสํ าคัญของสังคมโลกในทศวรรษนี้   
เทานัน้ (ดู "สังคมโลกกับโรคพรองเงินออม" ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัศุกรที่ 7 สิงหาคม 2535)  
หากทวายงัเปนปญหาสํ าคัญของระบบเศรษฐกิจไทยดวย ผูนํ าเศรษฐกิจไทยบางคนมีความเห็นวา 
การขาดแคลนเงินออมเปนปญหาเรงดวนที่รัฐบาลชุดใหมอันมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนํ า 
จกัตองหาทางแกไข (ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวนัที่ 21-24 กันยายน 2535)

           เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยยางกาวสูยุคแหงการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจในป 2504 
นัน้ เงนิออมในระบบเศรษฐกิจไทยอยูในระดับประมาณรอยละ 99 ของการลงทุนมวลรวมภายใน
ประเทศ แสดงใหเห็นวา เงินออมอยูในระดับที่สามารถสนองความตองการในการลงทุนได 
เกอืบทัง้หมด แตยิง่นานวัน ปญหาการขาดแคลนเงินออมยิ่งรุนแรงมากขึ้น ในชวงป 2513-2515 
เงนิออมมเีพยีงรอยละ 91.3 ของการลงทุนภายในประเทศ (ดูตารางที่ 1) สัดสวนนี้มีแนวโนมตกตํ่ า
ลงเรือ่ยมา จนเหลือเพียงรอยละ 78.9 ในชวงป 2523-2525 ในบางชวงเวลาสัดสวนนี้เคยตกลง 
มาสูระดับ 75%

           คร้ันเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยประสบภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเปนผลจาก
ภาวะถดถอยในสังคมทุนนิยมโลก ความตองการเงินทุนในการลงทุนพลอยถดถอยตามไปดวย 
ปญหาการขาดแคลนเงินออมจึงผอนคลายลง ความขอนี้เห็นไดจากชวงป 2528-2530 ซึ่งเงินออม
มปีระมาณรอยละ 94.8 ของการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ เฉพาะป 2530 สัดสวนนี้สูงถึง 
97.7% แสดงใหเหน็วา เงินออมภายในประเทศมีมากพอแกการสนองความตองการลงทุนภายใน
ประเทศ

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่  
 16 ตุลาคม 2535
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           นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา การลงทุนภายในประเทศขยายตัวในอัตราสูงกวา 
การออมในทุกชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยกเวนชวงของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 5 (2525-2529) ที่อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินออมสูงกวาอัตราการขยายตัวของการลงทุน 
ภายในประเทศ (ดูตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เปนชวงที่สังคม
เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตน คร้ันระบบเศรษฐกิจไทย 
กาวเขาสูยุคทองของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางป 2530-2533 การออมก็เพิ่มข้ึน 
อยางรวดเร็วเปนประวัติการณ บางปเพิ่มข้ึนมากกวา 30% แตการลงทุนภายในประเทศกลับ 
ขยายตวัในอตัราสูงยิ่งกวา โดยที่บางปเพิ่มมากกวา 40% (ดูตารางที่ 2)1 ผลก็คือ ระบบเศรษฐกิจ
ไทยตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนเงินออมที่รุนแรงมากขึ้น นับต้ังแต 2530 เปนตนมา  
อัตราสวนระหวางเงินออมกับการลงทุนมีแนวโนมตกตํ่ าลงตามลํ าดับ จนอยูในระดับ 80.1% ในป 
2533 (ดูตารางที่ 1)

           เมื่อเงินออมในระบบเศรษฐกิจมีไมพอเพียง ระบบเศรษฐกิจไทยตองหันไปพึ่ง 
เงินออมจากตางประเทศ การพึ่งพิงดังกลาวนี้มีแนวโนมเพิ่มข้ึนระหวางป 2504-2525 โดยที่ 
ในบางป เงินออมจากตางประเทศมีปริมาณมากถึงรอยละ 25 ของการลงทุนภายในประเทศ  
การพึง่พงิเงนิออมจากตางประเทศผอนคลายลงในระหวางป 2525-2529 เมื่อระบบเศรษฐกิจไทย
เผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูยุคทองของการจํ าเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การพึ่งพิงเงินออมจากตางประเทศก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจนอยู ในระดับ 
เกอืบ 20% ของการลงทุนภายในประเทศในป 2533 (ดูตารางที่ 1)2

           การอาศัยเงินออมจากตางประเทศในการหลอเลี้ยงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ไทยดเูหมอืนจะเปนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจที่สํ าคัญตลอดชวงเวลา 30 ปเศษที่ผานมานี้  
รัฐบาลโดยธนาคารแหงประเทศไทยใชมาตรการการควบคุมอัตราดอกเบี้ย ทั้งอัตราดอกเบี้ย 
เงนิใหกูและอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบจึงถูกกดใหต่ํ ากวาอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดการเงินนอกระบบมาก นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้ กอใหเกิด 
ผลกระทบอยางนอย 2 ดาน ในดานหนึ่ง นโยบายดังกลาวนี้มีผลสงเสริมการลงทุนของเอกชน 
เพราะชวยใหตนทนุของทุน (Cost of Capital) ถูกกวาที่ควรจะเปน แตในอีกดานหนึ่งนโยบาย
                                                          
1 จากสถิติเบื้องตนในป 2534 เงินออมแหงชาติเพิ่มขึ้นเพียง 16.8% ในขณะที่การลงทุนมวลรวมภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น 19.4%
2 จากสถิติเบื้องตนในป 2534 เงินออมแหงชาติมูลคาเพียง 80.7% ของการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ   
การพึ่งพิงเงินออมจากตางประเทศสูงถึง 19.3% ของ GDI
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การกดอัตราดอกเบี้ยมีผลในการทํ าลายสิ่งจูงใจในการออม เพราะทํ าใหผลตอบแทนของการออม
ต่ํ ากวาทีค่วรจะเปน นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวนี้ยังมีสวนในการผลักดันใหเงินออมเคลื่อนยาย
จากตลาดการเงินในระบบไปสู ตลาดการเงินนอกระบบดวย นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ย 
จงึเกือ้กลูตอการดํ ารงอยูของตลาดการเงินนอกระบบอยางยิ่ง
            ในการควบคุมอัตราดอกเบี้ย ธนาคารแหงประเทศไทยเลือกอัตราดอกเบี้ยในนาม 
(nominal rate of interest) เปนตวัแปรนโยบาย ดังจะเห็นไดวา กอนป 2523 อัตรา ดอกเบี้ย 
เงนิฝากประจํ าระยะเวลา 1 ป ถูกควบคุมอยูในระดับ 7-8% ตอป โดยมิไดพิจารณาถึงอัตรา 
เงินเฟอที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ผลก็คือ ในบางปอัตราเงินเฟอสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในนาม 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (real rate of interest) จึงมีคาติดลบ อาทิเชน ในป 2517 อัตราดอกเบี้ย
เงนิฝากประจ ําระยะเวลา 1 ป อยูในระดับ 8% แตอัตราเงินเฟอสูงถึง 24% ผลก็คือ อัตราดอกเบี้ย
ทีแ่ทจริงเทากบั -16% เงินฝากมูลคา 100 บาท เมื่อตนป 2517 มีคาเหลือเพียง 84 บาท เมื่อส้ินป 
2517 การบริหารนโยบายอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้จึงมีผลเรงเราการบริโภคของประชาชน และ 
นับเปนสาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งของปญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ จนตองพึ่งพิง
เงนิออมจากตางประเทศ

           เงินออมจากตางประเทศจะได มาก็ด วยการกู ยืม การกู ยืมเงินออมจาก 
ตางประเทศจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีปญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ หรือมิฉะนั้นก็เปน
เพราะตนทุนการกูยืมเงินออมจากตางประเทศตํ่ ากวาการกูยืมเงินออมภายในประเทศ ตนทุน 
ดังกลาวนี้มิไดมีเฉพาะแตดอกเบี้ยที่ตองเสียเทานั้น หากยังคลุมถึงรายจายในการบริหารเงินกู  
และภาวะการเสี่ยงอันเกิดจากความแปรปรวนของตลาดการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีการกูยืมเงินออมจากตางประเทศ บรรดาสาขาและบริษัทในเครือ 
ของบรรษทัระหวางประเทศ รวมตลอดทั้งบริษัทยักษใหญของไทย ลวนแลวแตเขาถึงแหลงเงินออม
ในตลาดการเงินระหวางประเทศทั้งสิ้นบริษัทยักษใหญเหลานี้สามารถเลือกกูยืมเงินในตลาด 
การเงินระหวางประเทศโดยเสียตนทุนตํ่ าสุดได ดังนั้น แมในกรณีที่เงินออมภายในประเทศ 
มพีอเพยีงทีจ่ะสนองตอบความตองการในการลงทุน แตการกูยืมเงินออมจากตางประเทศจะยังคง
มอียูตราบเทาทีต่นทุนการกูยืมเงินออมจากตางประเทศตํ่ ากวาการกูยืมเงินออมภายในประเทศ
           เงนิทีกู่ยมืจากตางประเทศ ไมวาผูกูจะเปนรัฐบาลหรือเอกชน เมื่อถึงกํ าหนดก็ตอง
ช ําระเงินตน ดอกเบี้ย และคาจัดการเงินกู ยทุธศาสตรการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพึ่งพิงเงินกู 
ตางประเทศ (Debt-led growth) จึงมีขอจํ ากัดในดานภาระการชํ าระหนี้ กลาวคือ ในชวงเวลา 
ทีภ่าระในการช ําระหนี้ตางประเทศยังมีไมมาก การอาศัยเงินออมจากตางประเทศในการหลอเลี้ยง
การจ ําเรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจยังคงเปนไปไดอยู ตอเมื่อภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศพอกพูนขึ้น 
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และความสามารถในการชํ าระหนี้ทรุดโทรมลง ยุทธศาสตรการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพึ่งพิง
เงนิกูตางประเทศมิอาจดํ าเนินตอไปได ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหวางป 2525-2529 
แมวาเหตุสํ าคัญสวนหนึ่งจะเกิดจากความถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลก  
แตเหตุสํ าคัญอีกสวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลกํ าลังเผชิญกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ และตอง
จํ ากัดการกอหนี้ตางประเทศ จึงมิอาจอาศัยเงินออมจากตางประเทศในการหลอเลี้ยงการเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจดังที่เคยปฏิบัติมา วิกฤตการณหนี้ตางประเทศเมื่อผนวกกับวิกฤติการณ 
เงนิคงคลัง ทํ าใหรัฐบาลจํ าตองรัดเข็มขัดตลอดชวงปงบประมาณ 2525-2531 ผลที่ตามมาก็คือ 
การลงทุนของรัฐบาลในการจัดระบบสาธารณูปโภคตองหยุดชะงัก ซึ่งกลายมาเปนอุปสรรคของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน

           ในอดีตกาลที่ผานมา เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีปญหาการขาดแคลนเงินออม  
รัฐบาลเลือกใชยุทธศาสตรการพึ่งพิงเงินออมจากตางประเทศในการหลอเลี้ยงการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ในปจจุบันรัฐบาลกํ าลังจะทิ้งยทุธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะ
ตระหนกัดวีา ยทุธศาสตรการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยเงินกูนั้นมิอาจดํ ารงอยูจนกัลปาวสาน 
แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา การแสวงหาเงินออมจากตางประเทศมีปญหาและอุปสรรคมากกวา
ชวงเวลากอนหนานี ้ทั้งนี้เพราะเหตุวา การขาดเงินทุนกํ าลังเปนปญหาระดับโลก (global capital 
crunch) และการแยงชิงเงินทุนมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น



119

ตารางที่ 1

การออมมวลรวมแหงชาติ และเงินออมจากตางประเทศ
เทยีบเปนรอยละของการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ

คํ านวณตามราคาประจํ าป
2513/2515 - 2533

(%)

ป GNS/GDI FS/GDI

2513-2515 91.3   8.7
2518-2520 84.2 15.8
2523-2525 78.9 21.1
2528-2530 94.8   5.2

2530 97.7   2.3
2531 90.5   9.5
2532 88.5 11.5
2533* 80.1 19.9

ที่มา   :  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ   :  (1)  GDI  =  Gross Domestic Investment

                      GNS  =  Gross National Saving
                       FS  =  Foreign Saving
           (2)  ขอมูลป 2533 เปนขอมูลเบื้องตน
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ตารางที่ 2

อัตราการเพิ่มข้ึนของการออมมวลรวมแหงชาติ
และการลงทุนภายในประเทศ

2515/2519 - 2533
(% ตอป)

ชวงเวลา การออมมวลรวมแหงชาติ
GNS

การลงทุนมวลรวมภายใน
ประเทศ GDI

2515-2519 17.2 17.5
2520-2524 14.2 19.2
2525-2529 11.1 3.6

2530 19.3 25.6
2531 34.2 44.9
2532 26.0 28.8
2533* 21.9 34.7

ที่มา  :  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ  :  (1)   GNS  =  Gross National Saving

                        GDI  =  Gross Domestic Investment
          (2)   ขอมูลป 2533 เปนขอมูลเบื้องตน
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  แนวทางการแกปญหาการขาดแคลนเงินออม*

           ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังผลักดันใหรัฐบาลจัดตั้งสํ านักงานเงินออมแหงชาติ 
เพื่อทํ าหนาที่สงเสริมการออมในระบบเศรษฐกิจไทย หนวยงานใหมนี้จะทํ าหนาที่ประสานงาน    
ระหวางหนวยราชการที่ตองมีหนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการออม อันประกอบดวยกระทรวง 
การคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาต ิกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธกิาร  และภาคเอกชน

           ขอดํ าริของธนาคารแหงประเทศไทยในการจัดตั้งสํ านักงานเงินออมแหงชาติ 
ดังกลาวนีม้ีนัยสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

           ประการแรก ธนาคารแหงประเทศไทยตระหนักวา การขาดแคลนเงินออม 
เปนปญหารายแรงที่จํ าเปนตองแกไขโดยดวน มิฉะนั้นการขาดแคลนเงินออมจะกลายเปนทํ านบ
กดีขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

           ประการที่สอง ธนาคารแหงประเทศไทยยอมรับโดยปริยายวา ยุทธศาสตร 
การพฒันาเศรษฐกจิซึง่พึง่พิงเงินออมจากตางประเทศ ดังที่ดํ าเนินมาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง กํ าลังมาถึงจุดอับตัน เพราะยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้อาจกอใหเกิดวิกฤติการณ 
หนี้ตางประเทศที่รุนแรงในอนาคตไดในเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีความตองการใชเงินทุนเพิ่มข้ึน
เปนจ ํานวนมาก แตเงินออมไมสามารถเพิ่มพูนอยางพอเพียง นอกจากนี้ สภาวการณทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลกก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ สภาพการณที่สังคมโลกมีเงินออมอยางเหลือเฟอ 
ดังที่เปนอยูเมื่อสามทศวรรษเศษที่แลวกํ าลังหมดสิ้นไป อัตราการออมในสังคมโลกมีแนวโนม 
ตกตํ่ าลง ในขณะเดียวกัน ประเทศในภูมิภาคตางๆกลับมีความตองการใชเงินออมเพิ่มข้ึน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณประชาชนจีน อินโดจีน ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวนัออก มิพักตอง
กลาวถึงแอฟริกาที่มีความตองการเงินออมจากตางประเทศ แตไมมีความสามารถในการชํ าระ 
เงินกู

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่
 30 ตุลาคม 2535
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           แมวาการขาดแคลนเงินออมจะเปนปญหาสํ าคัญ แตการแกปญหาดวยการจัดตั้ง
สํ านกังานเงนิออมแหงชาติไมนาจะเปนวิธีการที่ถูกตอง การแกปญหาดวยวิธีการตั้งหนวยงานใหม
รังแตจะสรางภาระแกภาครัฐบาลในอนาคต เพราะการตั้งหนวยงานใหมนั้นงายกวาการยุบ 
หนวยงานเกา การณปรากฏอยูเนืองๆวา หนวยงานที่ต้ังขึ้นเมื่อส้ินภารกิจหลักแลว มักจะยัง 
คงด ํารงอยู อันกอใหเกิดภาระในดานงบประมาณแผนดิน ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ
ไทยนั้นปรากฏอยูทั่วไป วิธีการแกปญหาตางๆดวยการจัดตั้งหนวยงานใหมนั้นมีแตจะเพิ่มพูน
ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการมากขึ้น หนทางในการแกปญหาที่ถูกตองนาจะอยูที่การ 
จดัองคกรในระบบราชการเสียใหม เพื่อใหมีบทบาทในการสงเสริมการออมได
           การที่ธนาคารแห งประเทศไทยตองการดึงหนวยราชการดังเช นกระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการออมนั้น อาจเปนเพราะ
เหตุวา ธนาคารแหงประเทศไทยตองการเนนมาตรการการปลูกฝงคานิยมในการออม การออม 
จะเพิ่มพูนขึ้นไดมากกวาปกติก็ตอเมื่อมีการลดการบริโภค คานิยมในการออมยอมยากที่จะเกิด 
ข้ึนได หากผูใหญในสังคมยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคอยางฟุมเฟอย ผูนํ าขาราชการไทยไมวา 
จะเปนทหารหรือพลเรือน รวมตลอดจนผูนํ าธุรกิจ ลวนแลวแตมีพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุมเฟอย 
ซึ่งกลายมาเปนเครื่องบงบอกสถานะในสังคม ในเมื่อผูนํ าในสังคมมีพฤติกรรมเชนนี้ ตอใหมี
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการนับสิบนับรอยก็ยังยากที่จะปลูกฝงคานิยมในการออม
ได
           ธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยราชการตางๆสมควรที่จะหันกลับมาสํ ารวจ 
ตัวเองวา แตละหนวยงานไดดํ าเนินนโยบายและใชมาตรการอะไรบางในการทํ าลายการออม 
ในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยสมควรที่จะไดรับการประนามในฐานะที่เปนผูทํ าลาย
ส่ิงจูงใจในการออมดวยการดํ าเนินนโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํ าตลอดชวงเวลา 
40 ปที่ผานมานี้ บัดนี้ ดวยการโนมนาวของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ย โดยปลอยใหอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามกลไกตลาด กระนั้นก็ตาม การปลอยใหการใชบัตรเครดิตขยายตัวอยางรวดเร็วเกินกวาที่ควร 
นบัต้ังแตป 2530 เปนตนมา มีสวนในการผลักดันใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มข้ึนในอัตราเรง 
นอกจากนี้ การปลอยใหประชาชนบางกลุมบางเหลาหาเงินไดจากการเก็งกํ าไรอยางไรขอบเขต  
ทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย โดยที่ไมมีมาตรการทางภาษีอากรในการดูดซับ
เงนิไดจากการเก็งกํ าไรหรือการเก็บภาษีจากมูลคาเพิ่มของทรัพยสิน (capital gains tax) ไมเพียง
แตจะทํ าใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มข้ึน เนื่องเพราะเงินที่หามาไดงายยอมใชจายไปคลอง 
เทานัน้ หากยังมีผลในการทํ าลายจรยิธรรมในการทํ างาน (work ethics) อยางสํ าคัญอีกดวย
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           กอนที่รัฐบาลจะพิจารณาใชมาตรการอื่นๆในการสงเสริมการออม รัฐบาลควร 
ที่จะทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใชอยูในปจจุบันดวย ธนาคารแหงประเทศไทย
พยายามผลักดันใหใชมาตรการภาษีอากรในการใหส่ิงจูงใจในการออม โดยมิไดพิจารณาแมแต
นอยวา บรรดามาตรการการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรเหลานี้สามารถชวยแกปญหาการ 
ขาดแคลนเงินออมที่ตนตอไดหรือไม การออมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการประหยัดมัธยัสถ  
แตการประหยัดมัธยัสถเปนเรื่องของวฒันธรรม หากวฒันธรรมและคานิยมในการประหยัดมัธยัสถ
ถูกทํ าลายไป ถึงจะใชมาตรการภาษีอากรในการใหส่ิงจูงใจในการออมมากเพียงใด ก็มิอาจ 
แกปญหาการขาดแคลนเงินออมชนิดถอนรากถอนโคนได ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่รัฐบาลเลือกใชในชวงเวลากวาสามทศวรรษที่ผานมานี้เปนยุทธศาสตรที่สงเสริมลัทธิบริโภคนิยม 
(consumerism) ดวยเหตุที่การขยายตัวของการบริโภคมีผลสงเสริมการจํ าเริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ แตการเติบใหญของลัทธิบริโภคนิยมในชวงเวลากวาสามทศวรรษที่ผานมานี้  
มีผลในการทํ าลายวัฒนธรรมและคานิยมในเรื่องความประหยัดมัธยัสถ การทํ าลายนี้ดํ าเนินไป
อยางชาๆ  แตบัดนี้กํ าลังกาวสูข้ันวิกฤติ หากสังคมเศรษฐกิจไทยไมสามารถรื้อฟนวัฒนธรรมและ
คานิยมในดานความประหยัดมัธยัสถแลวไซร การสงเสริมการออมยอมเปนเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ
ยิง่ ในการฟนฟวูฒันธรรมและคานิยมดังกลาวนี้ จํ าเปนตองปรับเปลี่ยนยทุธศาสตรการพัฒนาดวย 
โดยตองพยายามจํ ากัดและลดทอนอิทธิพลของลัทธิ บริโภคนิยม

           ดวยเหตทุีขุ่นนางนักวิชาการไทยยังคงตองการสงเสริมลัทธิบริโภคนิยม มาตรการ
การสงเสรมิการออมที่เลือกใชจึงเนนหนักไปในการใหส่ิงจูงใจดานภาษีอากร ธนาคารแหงประเทศ
ไทยพยายามผลักดันกระทรวงการคลังมาเปนเวลาชานานใหเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ย สวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะการสุมหัวกับนายธนาคารพาณิชยบางกลุมบางเหลา แตธนาคารแหงประเทศไทย 
กม็อิาจใหคํ าตอบไดวา เหตุใดเงินไดอันเกิดจากหยาดเหงื่อแรงกาย (earned income) ดังเชนเงิน
เดอืน และคาจาง จึงตองเสียภาษี  แตเงินไดที่ไมตองใชหยาดเหงื่อแรงกาย (unearned income) 
ดังเชนดอกเบีย้ กลับจะยกเวนภาษีให ถาหากเราเชื่อวา การเลิกเก็บภาษีดอกเบี้ยจะชวยใหการ
ออมเพิ่มข้ึน รัฐบาลก็ควรที่จะเลิกเก็บภาษีเงินไดทุกชนิด ไมวาเงินไดนั้นเกิดจากหยาดเหงื่อ 
แรงกายหรอืไม  ในเมื่อสังคมยังยอมรับสภาพอนาธิปไตยมิได และรัฐบาลเปนสิ่งชั่วรายอันจํ าเปน
ตองมอียู รัฐบาลก็จํ าตองมีรายไดสํ าหรับการใชจาย และตองแสวงหารายไดดวยการเก็บภาษีอากร 
เพยีงแตวาการจัดเก็บภาษีอากรตองเปนไปดวยความเปนธรรม

           การใชมาตรการภาษีอากรในการสงเสริมการออม จะเปนประโยชนแกคนรวย 
มากกวาคนจน และจะมีผลกระทบตอการกระจายรายได ตลอดจนทํ าใหการบริหารการจัดเก็บ
ภาษอีากร ยุงยากและสลับซับซอนมากกวาที่ควรจะเปน โปรดอยาไดนํ าเรื่องการสงเสริมการออม
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มาบังหนา เพียงเพื่อการเกื้อประโยชนตอคนรวย สังคมไทยยังมีราษฎรอีกจํ านวนมากที่ยังไมมี 
เงนิออมแมแตนอย  ผูคนที่ยากจนเหลานี้มีจํ านวนตั้งแต 20% ถึง 30% ของจํ านวนประชากร 
ทัง้ประเทศ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจวารุงเรืองหรือซบเซา ธนาคารแหงประเทศไทย
นาจะใชทรัพยากรไปในการศึกษาวิจัยวา ทํ าอยางไรผูคนที่ยากจนเหลานี้จึงจะเผยอพนจากระดับ
ความยากจนและมีเงินออมได แทนที่จะมัวมาหาคํ าตอบวา ทํ าอยางไรคนรวยและคนขั้นกลาง 
จงึจะมฐีานะดีข้ึนเพื่อจะไดมีเงินออมเพิ่มข้ึน
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ความเรียงวาดวยนักปนหุน*

           ผูคนเรือนแสนพากันหลั่งไหลเขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนับต้ังแต
ตลาดแหงนี้กอต้ังขึ้นในป 2517 ไมมีใครที่กาวสูตลาดแหงนี้เพื่อแสวงหาความยากจน ทุกคน 
ลวนแลวแตมองเห็นความรุมรวยอยูใกลเอื้อมมือที่จะไขวควา บางก็สมหวัง แตหลายคนผิดหวัง  
ผูคนที่ผิดหวังเหลานี้ไมเพียงพอที่จะเปนตัวอยางในการยับยั้งคลื่นมนุษยที่ยังคงถาโถมเขาสูตลาด
แหงนี้ สัญชาตญาณแหงสัตวเศรษฐกิจหนุนเนื่องคลื่นมนุษยเขาสูตลาดหลักทรัพยโดยมิขาดสาย 
สวนใหญเปนผูมีฐานะรํ่ ารวย หรืออยางนอยก็มีฐานะปานกลาง ผูคนที่ยากจนไมเพียงแตจะเลน
หุนไมเปน บางคนอาจจะไมเคยไดยินชื่อ `ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย' เสียดวยซํ้ า คนเหลานี้
ใชเวลาเกอืบทัง้หมดในการ `หาเชา กินคํ่ า'  และหมกมุนอยูแตการเลนหวย

           ผูคนที่เลนหุนสวนใหญมิไดหวังรายไดในรูปเงินปนผล เพราะการซื้อหุนโดยหวัง 
เงินปนผลนั้นมีอัตราเรงแหงความรํ่ ารวยตํ่ า บางครั้งผลตอบแทนในรูปเงินปนผลตํ่ ากวาการนํ า 
เงินออมฝากธนาคารพาณิชยเสียดวยซํ้ า ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาตลวนมี
วญิญาณแหงสตัวเศรษฐกิจไมแตกตางไปจากผูถือหุน ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา ผูบริหาร 
มอือาชพีเหลานีจ้ะกระทํ าการตางๆเพียงเพื่อเพิ่มพูนสวัสดิภาพของผูถือหุน ตรงกันขาม คนเหลานี้
ไดอาศัยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตตามแตกรณีเปนฐานในการแสวงหาผลประโยชน
ของตนเอง วงศาคณาญาติ สมัครพรรคพวก และสมุนบริวาร ชนิดที่ตลาดหลักทรัพยจับมิได 
ไลไมทนั หรือไมสนใจที่จะควบคุมและกํ ากับ การใชจายอยางฟุมเฟอยและการมีทรัพยากรเกินกวา
ความจ ําเปน (organization slack) จึงเปนปรากฏการณทั่วไปในบริษัทเหลานี้ ดวยเหตุดังนั้น  
การทีผู่เลนหุนสวนใหญ   มิไดหวังรายไดในรูปเงินปนผล จึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล

           ในเมื่อผูเลนหุนสวนใหญมิไดหวังรายไดในรูปเงินปนผล ยอมเปนปรากฏการณ 
ธรรมชาตทิีผู่เลนหุนหวังที่จะไดเห็นราคาหุนที่ตนซื้อถีบตัวสูงขึ้น ผูเลนหุนยอมหวังที่จะซื้อหุนราคา
ถูกเพื่อขายในยามที่มีราคาแพง โดยไดผลตอบแทนจากสวนตางของราคาดังกลาวนี้ ตลาด 

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 27 พฤศจิกายน  2535
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หลักทรัพยโดยพื้นฐานจึงเปนตลาดแหงการเก็งกํ าไร หากตองการขจัดการเก็งกํ าไรในตลาดหลัก
ทรัพย ก็ตองลมตลาดหลักทรัพย

           ผูคนที่ตบเทาเขาสูตลาดหลักทรัพยไมเพียงแตจะรับรูต้ังแตตนวาตนกํ าลังกาวสู
ปริมณฑลที่เต็มไปดวยการเก็งกํ าไรเทานั้น หากทวายังตระหนักดีอีกดวยวา การปนหุนหรือ  
`การสรางราคา' เปนปรากฏการณธรรมชาติของตลาด การเก็งกํ าไรและการปนหุนจึงเปน  
`ระเบยีบ' ของตลาดหลักทรัพยที่ผูเลนหุนรับรูและยอมรับโดยพฤตินัยมาตั้งแตตน ทั้งสาธารณชน
จะไมไดยินผูเลนหุนกลาวโจมตีการเก็งกํ าไรและการปนหุนในตลาดหลักทรัพย เพราะดวยการ 
เก็งกํ าไรและการปนหุนนี้เอง ผูเลนหุนจึงจะมีโอกาสไดกํ าไรจากการซื้อขายหุนอยางสํ าคัญ  
คนเหลานีจ้ะไมพดูถงึความไมเปนธรรมที่เปนอยูในตลาดหลักทรัพย จนกวาเปนที่แนใจวา ตนเปน
ผูแพอยางราบคาบ

           หากการปนหุนเปนพฤติกรรมอันเลวราย นักปนหุนยอมเปนที่เกลียดชังในหมู 
นกัเลนหุน แตการณหาไดเปนเชนนั้นไม ถึงจะไมมีการแสดงความชื่นชมนักปนหุนปรากฏใหเห็น 
อยางแพรหลาย แตนักเลนหุนก็พยายามหาประโยชนจากนักปนหุน ดวยการเฝาติดตามพฤติกรรม
ของนกัปนหุน และเขาไปซื้อหุนที่กํ าลังจะมีการสรางราคา โดยที่จักตองชวงชิงจังหวะการขายหุน
กอนทีร่าคาจะรวงหลนสูราคาธรรมชาติ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาตอาจตองใชบริการ
ของนกัปนหุนในบางโอกาส เพื่อปรับปรุง `ภาพพจน'  ธุรกิจของตน โดยที่ภาพพจนนี้อาจมีความ
สํ าคัญตอศักยภาพในการขยายฐานธุรกิจ และตอการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของผูบริหาร
บริษัทเอง บรรดาบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยไมเพียงแตจะมิไดเกลียดชังนักปนหุนเทานั้น  
หากทวายังมีทีทาเอนเอียงไปในขางชื่นชมอีกดวย เพราะนักปนหุนชวยใหตลาดหลักทรัพยขยาย
ตัวเกินกวาอัตราธรรมชาติ ซึ่งชวยใหบริษัทนายหนามีรายไดจากคาบริการการซื้อขายหลักทรัพย
เพิ่มข้ึน ธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพยจะดํ ารงอยูไดก็ตอเมื่อตลาดหลักทรัพยอยูในภาวะรุงเรือง  
การปนหุนชวยใหตลาดขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่จะพบวา โบรกเกอร
แบงปนรายได หรืออาจตอง `วาจาง' ใหนักปนหุนดํ าเนินการสรางราคาตอไป ธุรกิจเงินทุน 
หลกัทรพัยกม็ไิดเกลยีดชังนักปนหุน เพราะการปนหุนชวยใหธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยสามารถปลอย
เงนิกูไดมากกวาอัตราธรรมชาติ
           ดวยตรรกแหงบทวิเคราะหขางตนนี้ นักปนหุนจึงมีบทบาทและสถานะในตลาด 
หลักทรัพย ผูคนที่เกลียดชังนักปนหุนก็คงมีแตนักเลนหุนที่ประสบการขาดทุนจากกระบวนการ 
ปนหุนเทานั้น คนเหลานี้บางคนหาทางออกดวยอตัวนิบิาตกรรม บางคนตองกลายเปนคนวิกลจริต 
และบางคนยอมรับสภาพโดยดุษณีภาพ
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            เมื่อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอต้ังขึ้นใหมๆ กลุมนักปนหุนรายใหญ
กระจุกอยูในหมูผูบริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย ทั้งนี้เนื่องจากนักปนหุน 
จ ําเปนตองมฐีานการเงิน หากปราศจากฐานการเงินแลวไซร ถึงจะมีฝมือในการปนหุนมากเพียงใด
ก็มิอาจสรางราคาตามที่ปรารถนาได แมจนทุกวันนี้นักปนหุนรายสํ าคัญยังคงมีภูมิหลังเปนผู
บริหารธนาคาร พาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย คนเหลานี้มาจากครอบครัวฐานะดีและมีการ
ศึกษาด ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมิใชสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียวที่ผลิตนักปนหุน มหาวิทยาลัย 
ทีม่ชีือ่เสยีงอื่นๆ ดังเชน มหาวิทยาลัยอลิลินอยสแหงสหรัฐอเมริกา หรือแมกระทั่ง LSE (London 
School of Economics and Politics) กเ็คยมโีอกาสผลิตนักปนหุนไทยดวย

           บริการรับจางปนหุนเปนบริการที่เพิ่งกอเกิดเมื่อไมนานมานี้ การที่มีบริการเชนนี้ 
ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ยอมแสดงใหเห็นวา ผูคนในตลาดมีความตองการนักปนหุน  
นั่นยอมหมายความวา นักปนหุนสามารถสรางคุณูปการบางอยางบางประการแกบุคคลบางกลุม 
ในตลาดหลักทรัพยได ดวยเหตุที่มีความตองการนักปนหุนเชนนี้เอง นักปนหุนนอกกระแสหลัก 
จึงถือกํ าเนิดขึ้น อาชีพนักป นหุ นมิไดผูกขาดโดยผู บริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุน 
หลักทรัพยอีกตอไป ชนชั้นกลางที่ตองการเปนอภิมหาเศรษฐีสามารถมีอาชีพนักป นหุ นได  
หากมฝีมอืในการปนหุน แตกระนั้นก็ตาม คนเหลานี้จักตองมีฐานการเงินสนับสนุน มิฉะนั้นยอม 
ไมสามารถมอิีทธพิลตอราคาหลักทรัพยอยางสํ าคัญได ชนชั้นกลางที่มิไดมีฐานการเงินโดยกํ าเนิด
จักตองอาศัยเงินกูจากสถาบันการเงินในการปนหุน แตการที่จะไดมาซึ่งเงินกูจํ านวนมากจํ าเปน
ตองแสดงฝมือในการปนหุนใหปรากฏ ตอเมื่อผูบริหารสถาบันการเงินประจักษแจงในความ
สามารถ จึงวางใจที่จะปลอยเงินกู จํ านวนมาก สํ าหรับการซื้อขายหุนเพื่อสรางราคาตอไป  
ดวยเหตุดังนั้น สถาบันการเงินที่ปลอยเงินกูใหแกนักปนหุนจึงมีผลประโยชนรวมกับนักปนหุน  
ผลประโยชนที่ไดรับมิไดมีเฉพาะแตดอกเบี้ยเงินใหกูเทานั้น หากยังมีผลประโยชนในรูปกํ าไร 
จากการปนหุนดวย ผลประโยชนเหลานี้อาจมีแรงจูงใจมากพอที่จะดึงดูดใหธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย
อ่ืนๆ เขารวมวงไพบลูยในกระบวนการปนหุนดวย ดังนั้น กระบวนการปนหุนจึงกอใหเกิดผลทวีคูณ
ในการดงึดดูธรุกจิเงินทุนหลักทรัพยเขารวมในกระบวนการปนหุนเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ

           การเขารวมในกระบวนการปนหุ นของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยชนิดทบทวีมิใช 
เหตุผลประการเดียวที่เกื้อกูลตอการเติบโตของนักปนหุนนอกกระแสหลัก การเพิ่มจํ านวนบริษัท 
จดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยที่คุณภาพของบริษัท 
ที่ตบเทาเขาตลาด เหลานี้เลวลงตามลํ าดับ มีสวนในการผลักดันใหความตองการบริการปนหุน 
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เพิ่มข้ึนดวย ดังจะเห็นไดวา หุนของบริษัทจดทะเบียนใหมผลัดกันปนราคาเปนระลอกๆ ตลอด
ระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมานี้

           ดวยเหตผุลดังที่กลาวขางตนนี้ ตลาดนักปนหุนจึงขยายพรมแดนออกไป โดยมิได
จํ ากัด เฉพาะแตกลุมนักปนหุ นดั้งเดิมที่มีภูมิหลังเปนผูบริหารธนาคารและธุรกิจเงินทุนและ 
หลกัทรพัยเทานัน้ การเปลี่ยนแปลงตลาดนักปนหุนดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากความตองการ
บริการปนหุนทีม่มีากขึน้ ทั้งจากนักเลนหุนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อีกสวนหนึ่ง
เปนผลจากการมีผลประโยชนรวมกันจากกระบวนการปนหุน ระหวางนักปนหุน สถาบันการเงิน 
และธุรกิจหลักทรัพย

           แตการปนหุนหาไดมีหลักประกันวาตองมีกํ าไรเสมอไป ในประวัติศาสตรการเงิน
ของโลก นกัปนหุนรายใหญมักจะพบจุดจบที่ไมแตกตางกัน ในกรณีของไทย นักปนหุนรายใหญ 
ซึ่งเคยเปนคนใกลชิดของผูนํ าแหง `ตึกดํ า' ถึงกับมีอาการฟนเฟอนเมื่อธุรกิจการปนหุนมีปญหา  
แตการ `ทุบ' นักปนหุนที่สํ าคัญมาจากการใชอํ านาจรัฐ และทุกครั้งที่มีการ `ทุบ' นักปนหุน  
ตลาดหลักทรัพยก็ตองเผชิญกับภาวะซบเซาชนิดยืดเยื้อยาวนาน ผูคนจํ านวนไมนอยเริ่มต้ัง 
ขอสังเกตวา นักป นหุ นที่ถูกกํ าจัดโดยอํ านาจรัฐนั้นลวนแลวแตเปนผูที่กํ าลังเผยอตัวขึ้นมา 
แขงบารมีกับกลุมทุนดั้งเดิม
           หากการปนหุนเปนอาชญากรรม บรรดาสถาบันการเงินที่ใหเงินกูในการปนหุน
ยอมมีสวนในการประกอบอาชญากรรมดวย หากมีการลงโทษนักปนหุน โดยที่ไมมีการลงโทษ
สถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพยที่เกื้อกูลการปนหุน การบังคับใชกฎหมายยอมเปนไปอยาง 
ไมเสมอภาค
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ความเรียงวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตอนที่หนึ่ง)*

           วากันตามหลักการแลว การกํ ากับและควบคุมตลาดหลักทรัพยสามารถดํ าเนิน
การในแนวทางทีแ่ตกตางกันชนิดสุดขั้วอยางนอย 2 วิธี วิธีที่หนึ่งอาจเรียกวา วธิีคุมเขม กลาวคือ 
ควบคมุ และกํ ากับการเขา การออก และการประกอบธรุกรรมในตลาดหลักทรัพยอยางเขมงวด  
จนบางครัง้แมแตจะผายลมก็ยังหาม สวนอีกวิธีหนึ่งอาจเรียกวา "วิธีปลอยเสรี" วิธีนี้ไมถึงกับเสรี 
100% หากแตรัฐบาลเขาไปมีบทบาทในการกํ ากับและควบคุมนอยที่สุดเทาที่จะนอยได
           ราชการไทยเลอืกใชวิธีการควบคุมที่เอนเอียงไปขางการคุมเขม  สวนผมสนับสนุน
วธิกีารที่คอนไปขาง "ปลอยเสรี"
           การคุมเขมของราชการไทยเริ่มต้ังแตการกลั่นกรองบริษัทที่จะเขาสู ตลาด 
หลกัทรพัย ตลาดหลักทรัพยนั้นมิใชสนามหลวง ซึ่งใครตอใครสามารถเดินผานไปผานมาโดยเสรี 
บริษัทที่จะนํ าหลักทรัพยเขาไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพยไมเพียงแตจักตองมีฐานะการเงิน 
มั่นคงและมีผลการประกอบการดีพอสมควรเทานั้น หากทวายังตองมีผูบริหารจัดการที่ซื่อสัตย
สุจริตอกีดวย ราชการจึงตองตรวจสอบบริษัทที่จะเขาสูตลาดหลักทรัพย เพื่อปกปองผลประโยชน
ของประชาชนที่จะเขาไปลงทุนซื้อหลักทรัพย และดวยความมุงมั่นที่จะคุมครองผลประโยชนของ
ประชาชนนี้เอง ราชการจึงบังคับใหบรรดาบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาตตองเปดเผย 
ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการประกอบการ และคอยสอดสองดูแลมิใหเกิดความไมชอบ
มาพากลในบริษัทเหลานี้
           ดวยปรัชญาพื้นฐานของวิธีการคุมเขม ราชการจึงมีอํ านาจอันสัมบูรณในการ
อนุมัติหรือไมอนุมัติใหบริษัทหนึ่งบริษัทใดเขาตลาดหลักทรัพยได มาตรฐานในการกลั่นกรอง 
ก็แตกตางไปตามยุคสมัย บางยุคสมัยก็หยอนยาน บางยุคสมัยก็เขมงวด แตการมีอํ านาจ 
อันสัมบูรณเชนนี้ยอมเปดชองใหมีการใชอํ านาจไปในทางฉอฉลไดโดยงาย ยิ่งมีอํ านาจสัมบูรณ
มากเพยีงใด โอกาสในการฉอฉลก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ในอดีต ธุรกิจที่ตองการเปนบริษัทจดทะเบียน
จํ านวนไมนอยไมเพียงแตจะตองวิ่งเตนกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเทานั้น หากยังตอง 

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4  
 ธันวาคม 2535
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วิ่งเตนกับเจาหนาที่ระดับสูงของสํ านักงานเศรษฐกิจการคลังอีกดวย ทั้งการณยังปรากฏวา  
เจาหนาที่ระดับสูงบางคนของสํ านักงานนั้นบางครั้งก็แกลงเตะถวงการพิจารณาคํ าขอเปนบริษัท
จดทะเบียน เพียงเพื่อใหเจาของคํ าขอตองวิ่งเตน การวิ่งเตนมักจะเกิดขึ้นในกรณีชายขอบ  
โดยเฉพาะกรณีของบริษัทที่อยูกํ้ าๆ กึ่งๆ ที่จะไดรับอนุมัติหรือไม
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบางคนสามารถหารายไดจากการลดหยอน 
มาตรฐานการกลั่นกรองบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ดวยขออางที่วา ตลาดหลักทรัพยฯจะไดมีหุน 
ตัวใหมๆ เขาสูตลาด อันจะเกื้อกูลตอการเติบโตของตลาดเอง แตการลดหยอนมาตรฐานการ 
กลั่นกรองดังกลาวนี้ ยอมเปนการทํ าลายเจตนารมณของการกลั่นกรองที่ตองการปกปองคุมครอง
ผลประโยชนของประชาชนที่เขาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย เพราะการณปรากฏตอมาวา  
คุณภาพของบริษัทจดทะเบียนที่เขาสู ตลาดในชวงหลังๆเลวลงตามลํ าดับ ผลที่ตามมาก็คือ  
แรงผลักดันในการป นหุ นมีมากขึ้น แรงผลักดันนี้สวนหนึ่งมาจากบริษัทจดทะเบียนนั้นเอง  
ในชวง 4-5 ปที่ผานมานี้ บริษัทจดทะเบียนใหมหมุนเวียนกันปนราคาหุนเปนระลอกๆ ทั้งนี้ 
โดยอาศัยบริการรับจางปนหุน แตแรงผลักดันอีกสวนหนึ่งมาจากประชาชนผูเลนหุน ซึ่งแสวงหา
ความรํ่ ารวยจากระบวนการปนหุน ในขณะที่ราชการเพียรเรียกรองใหนักเลนหุนพิจารณาพื้นฐาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในการตัดสินใจซื้อขายหุน แตราชการกลับปลอยใหธุรกิจ 
ที่มีฐานะการเงินไมถึงขั้นที่เรียกวามั่นคงเขาสูตลาด แลวราชการจะไปกลาวโทษนักเลนหุนวา  
ซือ้ขายหุนโดยไมพิจารณาปจจัยพื้นฐานไดอยางไร
           ราชการตองการใหการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเปนไปดวยความ 
เรียบรอยและเปนธรรม พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 และพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตราขึ้นมาโดยมีจุดมุงหมายในเรื่องนี้ดวย  
กลาวโดยทั่วไปแลวราชการประสบความสํ าเร็จพอสมควรในการปองกันมิใหมีการฉอโกงประชาชน  
แตไมประสบความสํ าเร็จในการจัดระเบียบใหมีการซื้อขายหลักทรัพยดวยความเปนธรรม  
ความเปนธรรมจักเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อการซื้อขายหลักทรัพยของประชาชนอยูบนพื้นฐานของขอมูล 
ทีเ่สมอภาค แตราชการก็ปลอยปละละเลยและจงใจใหมีการใชขอมูลภายใน (Inside Information) 
ในการซือ้ขายหลกัทรัพยโดยปราศจากการลงโทษและปราศจากการปองกัน ความเปนธรรมในการ
ซื้อขายหลักทรัพยจะเกิดขึ้นไดสวนหนึ่งก็ตอเมื่อเจาหนาที่ของรัฐที่มีบทบาทในการกํ าหนดและ
บริหารนโยบายการเงินการคลัง และในการกํ ากับและควบคุมตลาดหลักทรัพย จักตองถูกหามมิให
ซื้อขายหลักทรัพย ความขอนี้ครอบคลุมต้ังแตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมตางๆในกระทรวงการคลัง ขาราชการระดับผูบริหารในสํ านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง รวมตลอดทั้งพนักงานระดับผูบริหารของธนาคารแหงประเทศไทย แตหาไดมี 
บทบญัญติัทางกฎหมายที่กํ าหนดขอหามดังกลาวนี้
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           ดวยเหตุผลในทํ านองเดียวกัน สมาชิกคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) จักตองไมมีผลประโยชนของเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจ 
หลกัทรพัยนาประหลาดที่มาตรา 9 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ระบุ
แตเพยีงวา กรรมการ ก.ล.ต.จักตองไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นซึ่งไดรับเลือกตั้ง หรือเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง กฎหมายฉบับนี้รางขึ้น 
ในยุคสมัยที่เทคโนแครตครองเมือง จึงเปนธรรมดาอยู เองที่เปนกฎหมายของเทคโนแครต  
โดยเทคโนแครตและเพื่อเทคโนแครต และเปนธรรมดาอยูเองที่จะไมทุบหมอขาวของเทคโนแครต 
ดังนัน้ จงึไมมขีอหามสมาชิก ก.ล.ต. มิใหซื้อขายหลักทรัพย และมิใหของเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย 
ขอที่นาสมเพชยิ่งก็คือ หาก ก.ล.ต. นํ าขอมูลภายในไปใชประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย  
กไ็มเปนความผิดที่ตองพนจากตํ าแหนง บทบัญญัติแหงมาตรา 11 มิไดถือวา พฤติกรรมเชนนี้เปน
ความผดิรายแรง ซึ่งสะทอนใหเห็นบรรทัดฐานทางจรยิธรรมของผูรางกฎหมายนี้
           รัฐบาลอานนัท  ซึ่งรับผิดชอบในการราง พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535 มองเห็นสัญชาตญาณสัตวและความเห็นแกไดของนักการเมือง จึงมีบทบัญญัติ 
ในการกีดกันนักการเมืองมิใหเปน ก.ล.ต. แตรัฐบาลอานันทมองไมเห็นความเลวรายอันเกิดจาก
สัญชาตญาณสตัวและความเห็นแกไดของเทคโนแครต  ดวยเหตุดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จงึถูกครอบงํ าโดยเทคโนแครต และบรรดาผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งเปน ก.ล.ต. เกือบทั้งหมด 
มีผลประโยชนเกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจหลักทรัพยไมโดยตรงก็โดยออม  
เมื่อเปนเชนนี้ ยอมไมมีหลักประกันวา การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยจะเปนไปดวย
ความเปนธรรม ขอที่นาสมเพชยิ่งก็คือ กรรมการ ก.ล.ต. บางคนดํ ารงตํ าแหนงวุฒิสมาชิกดวย  
ทัง้ๆทีม่บีทบญัญัติหามมิใหกรรมการ ก.ล.ต. เปนขาราชการการเมือง
           นักเลนหุ นจํ านวนมากและสื่อมวลชนเริ่มต้ังขอกังขาเกี่ยวกับจริยธรรมของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อคร้ังที่จับนายสอง วัชรศรโีรจน ในขอหาปนหุน ทั้งๆที่ผูแทน ก.ล.ต.  
เขาแจงความตอพนักงานตํ ารวจตั้งแตเวลา 02.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 แต ก.ล.ต. 
เพิง่แถลงขาวอยางเปนทางการเรื่องกลาวโทษนายสองเมื่อเวลา 11.00 น. ภายหลังจากที่ตลาด
หลักทรัพยเปดทํ าการไปแลวหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเปดชองใหมีการใชขอมูลภายในในการแสวงหากํ าไร
จากการซือ้ขายหลักทรัพยได หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จงใจที่จะเปดโอกาสใหมีพฤติกรรมเชนนี้ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็มีความผิดฐานทุจริต แตกฎหมายมิไดถือเปนความผิดที่ทํ าใหตองพน 
จากต ําแหนง ในกรณีตรงกันขามถาหากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทํ าการโดยรูเทาไมถึงการณ  
ก็สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพการทํ างานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เอง และดวยประสิทธิภาพ 
การท ํางานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังที่เปนอยูนี้  สมควรที่จะตองกับมาทบทวนวา  วิธีการ  
"คุมเขม" ในการกํ ากับและควบคุมตลาดหลักทรัพยมีความเหมาะสมเพียงใด อยางไรก็ตาม  
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หากกฎหมายมบีทบญัญัติหามมิให ก.ล.ต. มีผลประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยและของเกี่ยว
กบัธรุกจิหลกัทรพัย ความเสียหายที่เกิดแกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ยอมมีนอยกวานี้
           พนักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่จะตองมี 
บทบัญญัติทางกฎหมายหามของเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยและจะตองมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีการตรวจสอบพฤติกรรมอยางจริงจัง  
มใิชกระท ําการประหนึ่งปากวาตาขยิบ ดังที่เปนอยูในปจจุบัน
           ความเปนธรรมในการซื้อขายหลักทรัพยจะเกิดขึ้นมิได หากผูดูแลและรักษา
ระเบียบของตลาดหลักทรัพยมีผลประโยชนเกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจหลักทรัพย 
กฎหมายจงึควรมบีทบญัญัติหามเจาพนักงานของรัฐและพนักงานของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีหนาที่
ควบคุมกํ ากับ และรักษาระเบียบของตลาดหลักทรัพย ของเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 
และธุรกิจหลักทรัพย หากละเมิด ใหถือเปนความผิดทางอาญา และมีบทลงโทษที่รุนแรง  
ขอหามดงักลาวนี้สมควรจะมีตอไปอีก 1-2 ปหลังจากพนจากตํ าแหนงดังกลาวขางตนนี้แลว

           ราชการไทยนั้นถนัดแตการจองจับผิดผูอ่ืน แตไมเคยคิดจองจับผิดตัวเอง

ปจฉิมลิขิต

กรรมการ ก.ล.ต. ที่นํ าขอมูลภายใน (Inside Information) ไปหาผลประโยชน 
จากการซือ้ขายหลักทรัพย มีความผิดตามมาตรา 241 และตองโทษตามมาตรา 296 หากตองโทษ
จ ําคกุ ตองออกจากตํ าแหนงกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 11(6) แตถาหากโทษที่ไดรับเปนเพียง
โทษปรับ ก็ไมตองออกจากตํ าแหนง เวนแตคณะรัฐมนตรีใหออกเพราะปฏิบัติหนาที่บกพรอง 
อยางรายแรงตามมาตรา 11(3)
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ความเรียงวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตอนที่สอง)*

           ผมรูสึกเห็นใจพนักงานสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด 
หลกัทรพัย (ก.ล.ต.) นับต้ังแตการจับนายสอง วัชรศรโีรจน และพวกในขอหาปนหุนเมื่อวันที่ 18 
พฤศจกิายน  2535 เปนตนมา สํ านักงาน ก.ล.ต. กลายเปนเปาที่นักเลนหุนบางกลุมโจมตีวา 
เปนตัวการในการสรางปญหาความตกตํ่ าในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบัน แมวา 
ผมจะเหน็ดวยบางสวนกับกับขอกลาวหานี้ แตผมก็ตระหนักดีวา พนักงาน ก.ล.ต. จํ านวนไมนอย
เปนคนซื่อสัตยสุจริตและซื่อตรงตอหนาที่ เพียงแตวาคนเหลานี้ถูกสั่งการใหทํ าหนาที่ในมรรควิถี 
ที่ผมเห็นวาไมถูกตอง ความผิดมิไดอยูที่พนักงาน ก.ล.ต. หากแตอยูที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ซึ่งกรรมการหลายนายมีผลประโยชนของเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจหลักทรัพย  
มหิน ําซํ ้ายงัยดึถอืนโยบายการ "คุมเขม" ในการกํ ากับและควบคุมตลาดหลักทรัพย ซึ่งผมเห็นวา
เปนนโยบายที่มีปญหาในขั้นพื้นฐาน
           พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตองการใหการ 
ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเปนไปดวยความเปนธรรม เจตนารมณดังกลาวนี้นับวา 
ขัดกับสัจธรรมของระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในโลกแหงความเปนจริง สังคมมนุษยมิได 
มีความเสมอภาคในการกระจายรายไดและทรัพยสิน เมื่อจุดเริ่มตนเปนเชนนี้ อํ านาจตอรอง 
ของหนวยเศรษฐกิจตางๆจึงมีอยูอยางไมเทาเทียมกัน ผูซื้อกับผูขายไมเพียงแตจะมีอํ านาจตอรอง
แตกตางกันเทานั้น ในหมู ผู ซื้อและผู ขายดวยกันเองก็ยังมีอํ านาจตอรองแตกตางกันดวย  
ความพยายามที่จะใหมีความเปนธรรมในการซื้อขายจึงเปนหมันตั้งแตตน ในกรณีของตลาด 
หลักทรัพย ถึงจะพยายามทํ าใหสารสนเทศเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยเปนสารสนเทศที่สมบูรณ 
(Perfect Information) กม็อิาจกอใหเกิดความเปนธรรมในการซื้อขายหลักทรัพยได ในเมื่อฐานะ
การเงินของผูเลนหุนแตละคนและธุรกิจหลักทรัพยแตละรายแตกตางกัน ดวยเหตุดังนี้ พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จึงตั้งอยูบนพื้นฐานที่ขัดกับธรรมชาติของ
ระบบทุนนิยม เพราะสัจธรรมของระบบทุนนิยมมีอยู วา การซื้อขายสินคาและบริการตางๆ  
                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน"คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร 11 
 ธันวาคม 2535
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ลวนแลวแตไมเปนธรรม ความไมเปนธรรมดังกลาวนี้เห็นไดจากกํ าไรสวนเกิน (Excess Profit)  
ทีป่รากฏในตลาดและอตุสาหกรรมตาง ๆ
           ระบบทุนนิยมนั้นมิไดตอตานการเก็งกํ าไร มิหนํ าซํ้ ายังเห็นวา การเก็งกํ าไร 
เปนเรื่องดี แตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 พยายามแยกแยะ
ระหวางการเก็งกํ าไรตามธรรมชาติกับการเก็งกํ าไรเพื่อสรางราคา โดยถือวา การเก็งกํ าไรตาม 
ธรรมชาตเิปนเรื่องปกติ สวนการเก็งกํ าไรเพื่อสรางราคานั้นมีความผิดตามกฎหมาย
           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันมีสภาพไมแตกตางจากบอนการพนัน 
ที่ถูกกฎหมาย นับเปนเรื่องนาสมเพชยิ่งที่ตํ ารวจไลจับบอนการพนักที่มีมูลคาการพนันระดับแสน
ระดับลานบาท แตบอนการพนันระดับลานลานบาทสามารถลอยนวลอยู บนถนนวิทยุได  
หากพิจารณาในเชิงจริยธรรมแลวการเก็งกํ าไรตามธรรมชาติมิไดแตกตางจากการเก็งกํ าไร 
เพือ่สรางราคา เพราะการเก็งกํ าไรทั้งสองประเภทนี้ตางก็เปนการพนันเหมือนกัน ธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ในตลาดหลกัทรพัยเปนธุรกรรมที่ทํ าลายจริยธรรมในการทํ างาน (Work Ethics) ผูคนจํ านวนมาก 
ที่มีความสามารถและทักษะในเชิงสรางสรรคกลับมาหมกหมุนอยู กับการซื้อขายหลักทรัพย  
โดยมิไดใชความสามารถและทักษะเหลานั้นใหเปนประโยชนแกสังคมเทาที่ควร มิหนํ าซํ้ าความ 
มุงมั่นในการแสวงหาความรํ่ ารวยในตลาดหลักทรัพยไดสรางคานิยมการนับถือคนรวยขึ้นในสังคม 
ความรวยกลายเปนคุณธรรมของมนุษย ความดี ความงาม และความบริสุทธิ์ยุติธรรมไรส้ิน 
ความหมาย
           ในเมื่อการเก็งกํ าไรเพื่อสรางราคาถูกตีตราวาเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ตองไลจับนักปนหุน แตแนวความคิดเรื่อง "การสรางราคา" เปนแนว 
ความคิดที่เลื่อนลอย  การซื้อขายหลักทรัพยในปริมาณมากๆยอมมีผลใน "การสรางราคา" ได   
ทั้งๆที่ผู ซื้อขายอาจมิไดมีเจตนาที่จะสรางราคา การจับนักเลนหุนในขอหาปนหุนจึงเปนเรื่อง 
ยากล ําบาก เพราะไมเพียงแตจะมีปญหาในการแยกแยะระหวางการเก็งกํ าไรตามธรรมชาติกับการ
เกง็ก ําไรเพือ่สรางราคาเทานั้น หากยังมีตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) ที่ตองเสียจํ านวน
มากอีกดวย ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดที่มีการเก็งกํ าไรและการปนหุนอยูตลอดเวลา หากจะ 
บังคับใชกฎหมายอยางเที่ยงตรงก็ตองสูญเสียตนทุนในการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement  
Cost) จ ํานวนมาก  ความยากลํ าบากในการบงชี้วา  การสรางราคาหรือการปนหุนเกิดขึ้นเมื่อไร  
ท ําใหการขจดัการสรางราคาใหหมดสิ้นไปมิอาจกระทํ าได หนทางเดียวที่จะไมใหมีการปนหุนก็คือ 
การยุบตลาดหลักทรัพย
           ดวยเหตุที่ "การสรางราคา" เปนแนวความคิดที่เลื่อนลอยและยากแกการพิสูจน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงตองเลือกปฏิบัติดวยการจับเฉพาะนักปนหุนรายใหญ การจับนักปนหุน 
ทุกรายและทุกครั้งที่มีการปนหุนไมเพียงแตจะตองเสียตนทุนสูงเทานั้น หากทวายังเปนไปมิไดอีก
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ดวย บทวิเคราะหนี้มีนัยสํ าคัญสํ าหรับนักปนหุนวา หากตองการปนหุน จงปนหุนแตพอสมควร 
และจงปนหุนอยูแตในมุมมืด เงื้อมมือของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเอื้อมไปไมถึง หากปนหุน 
อยางหวอืหวา ก็อาจประสบชะตากรรมในทํ านองเดียวกับนายสอง วัชรศรีโรจน
           บทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทํ าให 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จํ าตองมีการปฏิบัติอยางลํ าเอียงชนิดมิอาจหลีกเลี่ยงได การจับนายสอง  
วัชรศรโีรจน กเ็ปนปฏิบัติการอยางลํ าเอียง ถึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะปฏิเสธอยางไรก็ฟงไมข้ึน 
เพราะนบัต้ังแตวนัที ่ 17 มีนาคม 2535 อันเปนวันที่กฎหมายสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีผลบังคับใช การปนหุนเกิดขึ้นเปนระลอกๆ บางก็เปนการปนหุนเพื่อหาเงินใหพรรคการเมือง 
บางพรรค  และบางก็ เป นการป  นหุ นเพื่อความรํ่  ารวยของนักป  นหุ นรายใหญบางราย   
แตคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดปลอยใหมีการปนหุนกันอยางสํ าเริงสํ าราญ หนังสือพิมพ สยามโพสต
ฉบับวนัที ่ 3 ธนัวาคม 2535 รายงานขาววา ในรอบ 6 เดือนที่ผานมานี้หุนที่ราคาถีบตัวเพิ่มข้ึน 
มากกวา 100% (แตไมเกิน 200%) มีจํ านวน 30 บริษัท ผูนํ าที่ราคาถีบตัวเพิ่มข้ึนมากกวา 200% 
(แต ไมเกนิ 300%) มีจํ านวน 11 บริษัท หุนที่ราคาถีบตัวเพิ่มข้ึนมากกวา 300% (แตไมเกิน 800%) 
มจี ํานวน 16 บริษทั และหุนที่ราคาถีบตัวเพิ่มข้ึนมากกวา 800% มีถึง 3 บริษัท ทั้งนี้มีขอ 
ทีน่าสงัเกตวา หุนของบริษัท รัตนการเคหะ จ ํากัด มีราคาเพิ่มข้ึน 881% ธนาคารกรุงเทพพาณิชย
การ จํ ากัด 563% บริษัท ทรอปปคอลแคนนิ่ง จํ ากัด 408% และบริษัทเงินทุนเฟรสตซิต้ี  
อินเวสตเมนต จํ ากัด 373%
           ขอเทจ็จริงมอียูวา การปนหุนในตลาดหลักทรัพยนั้นมีอยูตลอดเวลา ในชวงเวลา
ที่มีการปนราคาหุนของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํ ากัด นั้นก็มีการปนราคาหุนอื่นดวย  
และดวยพลังการปนหุนที่ไมยิ่งหยอนกวากันจะอางวาพื้นฐานของบริษัทเหลานี้ดีจึงมีนักลงทุน
นยิมซือ้ กฟ็งไมข้ึนเพราะเพียงชั่วเวลาเพียง 6 เดือนเศษ พื้นฐานจะดีข้ึนถึง 800% ไดอยางไร  
ทั้งขอมูลทางการเงินก็มิไดบงชี้ถึงความมั่นคงของพื้นฐาน หนังสือพิมพบางฉบับต้ังปุจฉาวา  
เมือ่มกีารจับ "เสี่ยสอง" เหตุใดจึงไมจับ "เจสาม" ในเมื่อตางก็มีพฤติกรรมในการปนหุนไมแตกตาง
กัน
           ความแตกตางระหวาง "เสี่ยสอง" กับ "เจสาม" นั้นเปนความแตกตางระหวาง 
ชนชัน้  ในขณะที ่  "เสี่ยสอง" มาจากครอบครัวชนชั้นกลางที่อาศัยเงินกูจากธนาคารพาณิชยและ
บริษัทเงินทุนแลหลักทรัพยในการเลนหุน "เจสาม" มีภูมิหลังมาจากครอบครัวนายทุนระดับชาติ 
และมีฐานการเงินของตนเอง เสียงลือเสียงเลาอางมีอยูวา บริษัทเงินทุนของ "เจสาม" กํ าลังมี
ปญหา เนือ่งจากพวัพนักับการปนหุน ไมวาเสียงรํ่ าลือดังกลาวนี้จะมีมูลแหงความเปนจริงหรือไม 
เพียงใด ธนาคารแหงประเทศไทยไดกระโดดเขาไปประคับประคองมิใหสถานการณเลวราย 
ลงไปอกี  มิฉะนั้นอาจสงผลกระทบลูกโซตอภาคการเงินภายในประเทศ
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           ดวยเหตุที่ธุรกิจในตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจอันเกี่ยวดวยกิเลสตัณหาของมนุษย 
และการปนหุนเปนธุรกิจประจํ าวันของตลาดหลักทรัพย การรองขอนักเลนหุนมิใหปนหุนจึงเปน
การรองขอที่ขัดกับธรรมชาติทั้งของนักเลนหุนและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยมิใชที่ชุมนุม
พระอรหันต หากแตเปนที่ชุมนุมของผูคนที่อุดมดวยวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจ การปองกัน 
และปราบปรามนักปนหุนจึงเปนเรื่องยาก และมิอาจกระทํ าไดในทุกกรณี กฎหมายที่กํ าหนดให
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตองปราบปรามการปนหุน จึงเปนกฎหมายที่ทํ าใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตองปฏบัิติการอยางลํ าเอียง และงายตอการถูกครหา ยิ่งกฎหมายไมกลาทุบหมอขาวของผูที่ดํ ารง
ตํ าแหนง ก.ล.ต.ดวยแลว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ยิ่งกลายเปนองคกรที่ลมละลายทางจริยธรรมได
โดยงายดังเชนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
           หากราชการมนีโยบายที่จะปราบปรามการปนหุน การปราบปรามนี้ควรจะกระทํ า
อย างเสมอภาค  และไม ปราบปรามอย างเลือกปฏิบัติ  การเลือกปฏิบัติที่ สํ  าคัญก็คือ   
การไมปราบปราม นักปนหุนที่เปนผูบริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย ทั้งๆที่รู 
อยูแกใจวา บุคคลกลุมนี้มีสวนสํ าคัญในการปนหุน ในขณะที่ผูที่ไรฐานทางการเงินตองอาศัยเงินกู
ในการปนหุน แตผูบริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยสามารถ "ผัน" เงินฝากของ
ประชาชนไปใชในการป นหุ นได คร้ันการป นหุ นนั้นมีปญหา แทนที่ราชการจะลงโทษตาม 
กระบลิเมอืง กลับเขาไปประคับประคองมิใหกิจการเสื่อมทรุด ดวยเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ยึดถือจารีตทางนโยบายวา ธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยนั้นลมไมได และ 
ตองเขาไปกอบกูสถานการณทุกครั้งที่เกิดวิกฤติการณทางการเงิน บรรดาผูบริหารสถาบันการเงิน
เหลานี้จึงมีแนวโนมที่จะนํ าเงินฝากของประชาชนไปแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลเทาที่ 
ชองโอกาสอ ํานวย เพราะมั่นใจวา ถึงอยางไรธนาคารแหงประเทศไทยจะไมปลอยใหธุรกิจการเงิน
มีอันเปนไป แบบแผนการบังคับใชกฎหมายของราชการ ซึ่งแตกตางกันระหวางกรณี "เสี่ยสอง"  
กับกรณี "เจสาม" บงบอกถึงการปฏิบัติอยางลํ าเอียงดังกลาวนี้
           ดังไดกลาวแลววา การปราบปรามการป นหุ นเปนเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง 
การปฏบัิติอยางลํ าเอียงได หากจะปราบปรามการปนหุนทุกกรณี ก็ตองเสียตนทุนสารสนเทศและ
ตนทนุการ บังคบัใชกฎหมายจํ านวนมาก จนบางครั้งประโยชนที่ไดจากการปราบปรามอาจไมคุม
กบัตนทนุทีเ่สียไป แตพฤติกรรมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นับต้ังแตไดรับแตงตั้งเปนตนมาบงบอก
ถึงการปฏิบัติอยางลํ าเอียงเกินกวาระดับธรรมชาติ เพราะการปราบปรามการปนหุนเปนไปดวย
การเลือกที่รักมักที่ชัง
           ในบริบทของระบบทุนนิยม การเก็งกํ าไรและการปนราคามิใชเร่ืองเสียหาย  
ภายใตสถานการณบางประเภท การปนราคาอาจเปนประโยชน ในยุคสมัยที่ตลดาหลักทรัพย 
ซบเซามากๆ ราชการมักจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร แมจะมีการปนหุนระลอกเล็กๆก็ตาม กลาว 
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ในเชิงทฤษฎี อาจจะมีการเก็งกํ าไรและการปนราคาระดับที่ไมมากเกินหรือนอยเกินไปที่เปน
ประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม (Optimal Speculation) แตในทางปฏิบัติยากที่จะกํ าหนดไดวา 
อยูในระดับใด
           ในเมื่อการปราบปรามการปนหุนมิอาจกระทํ าไดในทุกกรณี อีกทั้งยังมีความเปน
ไปไดทีจ่ะมกีารปนหุนระดับอุตมภาพ  (Optimal  Level)  จึงสมควรที่ราชการจะพิจารณาทบทวน
นโยบายการก ํากับและควบคุมตลาดหลักทรัพย  โดยละทิ้งวิธีการ "คุมเขม" และหันไปใชวิธีการ  
"ปลอยเสรี" มากขึ้น

ปจฉิมลิขิต

การจับนายสอง วัชรศรโีรจนและพวก ในขอหาปนหุน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2535 กอใหเกิดเสียงวิจารณอยางมากวา ก.ล.ต. มิไดบังคับใชกฎหมายวาดวยความเสมอภาค  
ทั้งนี้ปรากฏวา หลักทรัพยบางรายการมีราคาเพิ่มข้ึนอยางผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งหุนของ
บริษทั รัตนะการเคหะ จํ ากัด และบริษัทเงินทุนเฟรสตซิต้ีอินเวสตเมนต จํ ากัด ตอมา บริษัท  
เฟรสต ซต้ีิอินเวสตเมนต จํ ากัด มีปญหาในการดํ าเนินกิจการ จนในที่สุด ธนาคารแหงประเทศไทย
มคํี าสัง่ปดบริษัทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 คุณหญิงพัชรี วองไพฑูรยและพวกถูกดํ าเนินคดี 
ในขอหากระทํ าผิดตามมาตรา 75 แหงพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจฟองซเิอร พ.ศ. 2522 คร้ันตอมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2536 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
มมีติกลาวโทษนกัปนหุน 30 ราย ในจํ านวนนี้ประกอบดวย นายสอง วัชรศรโีรจน นายวีระนนท 
วองไพฑรูย คุณหญิงพัชรี วองไพฑูรย  นายวิชัย กฤษดาธานนท  และนายสาคร กาญจนพาสน
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อัปลักษณะของนโยบายตลาดหลักทรัพย*

           นับต้ังแตการสถาปนาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2517 เปนตนมา  
รัฐบาลไดทุ มเททรัพยากรจํ านวนมากในการประคบประหงมสถาบันแหงนี้ ทั้งนี้ดูเหมือนวา  
รัฐบาลตองการใหตลาดหลักทรัพยเจริญเติบโตโดยไมคํ านึงวาจะตองเสียตนทุนแกสังคมมากนอย
ไมเพยีงใด ผูน ําทางการเมือง ไมวาจะเปนฝายรัฐบาลหรือฝายคาน มักจะใชดัชนีตลาดหลักทรัพย
เปนเครื่องบงชี้ความสํ าเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งๆที่
ดัชนีตลาดหลักทรัพยไมสามารถบงบอกพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไดแมแตนอย การใหความ
สํ าคัญแกตลาดหลักทรัพยมากเกินไปนี้เองนับเปนตนตอของอัปลักษณะแหงนโยบายตลาด 
หลักทรัพย
           อัปลักษณะที่สํ าคัญก็คือ การดูดซับและถายโอนทรัพยากรจากประชาชนที่มิได 
มสีวนไดสวนเสียกับตลาดหลักทรัพย เพื่อนํ าไปหลอเลี้ยงการเติบโตของตลาดหลักทรัพย ทุกครั้ง 
ที่เกิดวิกฤติการณตลาดหลักทรัพย ไมวาจะเปนกรณีราชาเงินทุนในป 2523 และกรณีนายสอง  
วัชรศรีโรจน ในป 2535 ธนาคารแหงประเทศไทยตองอัดฉีดเงินเพื่อกอบกูสถานการณในตลาด
หลกัทรพัย เงนิทีอั่ดฉีดเขาไปนี้สวนใหญเปนทรัพยากรของธนาคารแหงประเทศไทยเอง บางสวน
เปนเงนิฝากของประชาชนในธนาคารกรุงไทย จํ ากัด หากนับเงินที่อัดฉีดเพื่อประคับประคองธุรกิจ
เงนิทนุและหลักทรัพยในโครงการทรัสต 4 เมษาดวยแลว ในรอบทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดอัดฉีดเงินจํ านวนนับแสนลานบาทในการกอบกูสถานการณในตลาดหลักทรัพย
และฟนฟูธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย แมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะไดเงินบางสวนกลับคืนมา 
แตทรัพยากรทางการเงินเหลานี้มีคาเสียโอกาสที่ตองสูญเสีย เพราะแทนที่จะใชไปในทางที่เปน
ประโยชนแกกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาชนบทและการชวยเหลือ
คนยากจน กลับถูกนํ าไปใชเพื่อชวยเหลือกลุ มชนผูไดเปรียบในสังคม ขอที่นาอนาถก็คือ  
วิกฤติการณตลาดหลักทรัพยและวิกฤติการณธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยเปนวิกฤติการณที่เกิด
จากความเห็นแกไดและความหื่นกระหายในการแสวงหาความรํ่ ารวยของมนุษย การที่รัฐบาล 

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 25 ธันวาคม 2535
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อัดฉีดเงินเพื่อแกไขวิกฤติการณเหลานี้ยอมมีผลเสมือนหนึ่งการสงเสริมใหความเห็นแกไดและ
ความหืน่กระหายในการแสวงหาความรํ่ ารวยขยายตัวสืบตอไป

           อัปลักษณะในประการที่สองของนโยบายตลาดหลักทรัพยก็คือ การยกเวนภาษี
เงนิไดสํ าหรบัรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพย รัฐบาลเห็นแกความเติบโตของตลาดหลักทรัพยเปน
สํ าคัญ จึงใชมาตรการภาษีในการชักจูงประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย ภายหลังจากที่เกิด
วกิฤตกิารณราชาเงนิทุน รัฐบาลอางเหตุความซบเซาของตลาดหลักทรัพยในการยกเวนภาษีเงินได
ตอไป แตคร้ันตลาดหลักทรัพยรุงเรืองในชวงป 2530-2533 การยกเวนภาษีเงินไดยังคงมีตอมา 
เพราะรัฐบาลตองการใหตลาดหลักทรัพยรุงเรืองยิ่งขึ้น ขาวการจัดเก็บภาษีเงินไดจากมูลคาเพิ่ม
ของหลักทรัพย (Capital Gains Tax) ปรากฏในหนาหนังสือพิมพเปนครั้งคราว รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังบางคนหารายไดจากการปลอยขาวนี้ เพราะพลันที่มีขาวนี้ปรากฏในหนา 
หนังสือพิมพ ราคาหลักทรัพยก็ตกตํ่ าลง ทานรัฐมนตรีและสมุนบริวารพากันเขาไปชอนซื้อหุน  
คร้ันราคาหุ นเขยิบสูงขึ้นหลังจากที่ท านรัฐมนตรีปฏิเสธขาวการเก็บภาษี ก็เทหุ นออกขาย  
สภาวการณที่ยังมีการยกเว นภาษีเงินไดสํ าหรับรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพยจึงยังคง 
เปดโอกาสใหผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แสวงหารายไดจากการปลอยขาว
ได ขอที่นาอนาถก็คือ การยกเวนภาษีเงินไดดังกลาวนี้กอใหเกิดความไมเปนธรรมอยางสํ าคัญ 
ในระบบภาษีอากร ผูที่มีเงินไดในรูปเงินเดือนและคาจาง (Wage Income) ตองเสียภาษีเงินได
อยางเตม็เมด็เตม็หนวย และไมสามารถหลบเลี่ยงการเสียภาษีได เนื่องจากถูกหักภาษี ณ ที่จาย
เงนิได แมแตหมอนวดก็ยังตองเสียภาษีเงินได นโยบายภาษีอากรดังกลาวนี้จึงมีขาวสารที่ซอนเรน  
(Hidden Message) วา  รัฐบาลไมสนับสนุนการหาเงินไดดวยการใชหยาดเหงื่อแรงงาน (Earned 
Income) แตสงเสริมใหหาเงินไดโดยไมเสียหยาดเหงื่อแรงงาน (Unearned Income) ขาวสาร 
ทีซ่อนเรนนี้มีสวนในการทํ าลายจรยิธรรมในการทํ างาน (Work Ethics) โดยมิพักตองสงสัย

           อัปลักษณะประการที่สามของนโยบายตลาดหลักทรัพย ก็คือ การดํ าเนินนโยบาย
บนพืน้ฐานความคดิทีม่ลัีกษณะ "เกลียดตัว กินไข" ตลาดหลักทรัพยโดยพื้นฐานเปนตลาดที่มีการ
เก็งกํ าไรและมีการปนหุน ผูคนที่ตบเทาเขาสูตลาดหลักทรัพยลวนตองการแสวงหาความรํ่ ารวย
จากการ "ซื้อถูกขายแพง" แตผูบริหารนโยบายตลาดหลักทรัพยกลับพยายามปรามการเก็งกํ าไร 
กฎหมายตลาดหลักทรัพยฉบับใหมถึงกับแยกแยะระหวางการเก็งกํ าไรโดยธรรมชาติกับการ 
เก็งกํ าไรเพื่อสรางราคา โดยที่มีบทลงโทษการเก็งกํ าไรเพื่อสรางราคา ซึ่งในทางปฏิบัติเปนเรื่อง 
ที่ยากแกการพิสูจน ในขณะที่ผูบริหารนโยบายตลาดหลักทรัพยไมตองการใหมีการเก็งกํ าไรเพื่อ
สรางราคา แตการปนหุนกลับเปนปรากฏการณธรรมชาติของตลาดหลักทรัพย จนตลาดหลักทรัพย
มีลักษณะเปนบอนการพนันขนาดใหญ กระนั้นก็ตาม ผูบริหารนโยบายตลาดหลักทรัพยยังคง
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ปฏิเสธขอกลาวหาที่วา ตลาดหลักทรัพยเปนบอนการพนัน เจาหนาที่ของรัฐเหลานี้กลาวถึงการ 
ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยวาเปนการลงทุน แตการซื้อขายหลักทรัพยจะถือเปนการ 
ลงทุนไดก็ตอเมื่อเปนการซื้อขายหลักทรัพยที่ออกใหม ทุกวันนี้การเติบโตของตลาดหลักทรัพย 
โดยพืน้ฐานแลวหาใชการเติบโตของตลาดหลักทรัพยเบื้องตน (Primary Security Market) ไม  
หากแตเปนการเติบโตของตลาดหลักทรัพยรอง (Secondary Security Market) การซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพยรองมิอาจถือเปนการลงทุนได เพราะตลาดหลักทรัพยรองไมมีบทบาทในการ 
จดัสรรทรพัยากรทางการเงิน สํ าหรับการลงทุนทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ในขณะที่รัฐบาล
ไมตองการใหมีการปนหุน แตการดํ าเนินนโยบายตลาดหลักทรัพยกลับมีลักษณะเสมือนหนึ่ง 
เปนใจใหมีการเก็งกํ าไรเพื่อสรางราคาตอไป ทั้งนี้ดวยการไมจัดเก็บภาษีเงินไดจากมูลคาเพิ่ม 
ของหลักทรัพย  ซึง่ท ําใหการปองปรามการปนหุนทํ าไดยากขึ้น และนี่คือลักษณะ "เกลียดตัว กินไข" 
ของนโยบายตลาดหลักทรัพย

           อัปลักษณะประการที่ส่ีของนโยบายตลาดหลักทรัพยก็คือ ความไมคงเสนคงวา 
ในการปองปรามและการปราบปรามการปนหุน ในยามที่ตลาดหลักทรัพยซบเซา เจาหนาที่ของรัฐ
จะเอาหไูปนาเอาตาไปไร ปลอยใหมีการปนหุนเพื่อกระตุนใหตลาดหลักทรัพยเติบโต นับเปนเวลา
นานนับทศวรรษหลังจากที่เกิดกรณีราชาเงินทุนที่เจาหนาที่ของรัฐมิไดปองปรามและปราบปราม
การปนหุนอยางจริงจัง จนกอใหเกิดขาวสารที่ซอนเรนวา เจาหนาที่ของรัฐมิไดเอาจริงในการ 
ปราบปรามการปนหุน แมวาการแสวงหารายไดจากการปนหุนในภาวะที่ตลาดซบเซา (Bear 
Market) จะกระทํ าไมไดมากนัก แตในระหวางป 2530-2533 ที่ตลาดรุงเรือง  (Bull Market) และมี
การแสวงหารายไดจากการปนหุนอยางเปนกอบเปนกํ าก็หาไดมีการปราบปรามอยางจริงจังไม  
จนสรางความยามใจแกบรรดานักป นหุ น เมื่อมีการปราบปรามนักป นหุ นดังคดีนายสอง  
วั ชรศรีโรจน ผลกระทบที่มีต อตลาดหลักทรัพยจึงรุนแรงเปนพิเศษ ขอที่น าอนาถก็คือ  
การปราบปรามการปนหุนเปนไปดวยความลํ าเอียง โดยมีแนวโนมที่จะไมลงโทษนักปนหุนที่เปน 
ผูบริหารธนาคารและธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย

           อัปลักษณะประการที่ห าของนโยบายตลาดหลักทรัพยก็คือ การเนนการ 
ปราบปรามมากกวาการปองปรามการป นหุ น ทั้งในกรณีราชาเงินทุน และกรณีนายสอง  
วัชรศรโีรจน เจาหนาที่ ของรัฐปลอยใหมีการปนหุนอยางเต็มที่เพื่อรวบรวมหลักฐาน แลวจึงดํ าเนิน
การปราบปรามตามกฎหมายอยางเฉียบขาด ทั้งสองกรณีไดกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดภาวะซบเซาในตลาดหลักทรัพยอยางยาวนาน ในกรณีของ
นายสอง วัชรศรโีรจน    กฎหมายตลาดหลักทรัพยไดพัฒนาไปเปนอันมาก จนนาจะไดใชมาตรการ
การปองปรามมากกวามาตรการการปราบปรามได หากการดํ าเนินนโยบายเนนการใชมาตรการ
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การปองปราม ก็ควรที่จะเรียกนักปนหุ นมารองขอใหเลิกพฤติกรรมการสรางราคา (Moral 
Suasion) การรองขอนี้ไมควรทํ าอยางเอิกเกริก ตลาดหลักทรัพยมีขอมูลเกี่ยวกับนักปนหุนและ
การปนหุ นอยูแลว นาจะนํ ามาใชใหเปนประโยชนในการดํ าเนินนโยบาย หากการรองขอนี้
ไรประสิทธิผล ก็ควรจะเริ่มควบคุมการใหสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย ดวยการเพิ่ม Margin 
Requirement และดวยการควบคุมปริมาณสินเชื่อที่ปลอยใหกูในการซื้อหลักทรัพยบางตัวที่ตอง
สงสัยวามีการสรางราคา จนอาจถึงขั้นหามมิใหปลอยสินเชื่อในการซื้อหลักทรัพยที่ราคาเพิ่มข้ึน
อยางผิดปกติมากๆ เกณฑการควบคุมการ จัดสรรสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพยดังกลาวนี้ จักตอง
ประกาศใหสาธารณชนทราบโดยทั่วไป ในกรณีของนายสอง วัชรศรีโรจน ไมปรากฏวา
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดดํ าเนิน การปองปรามอยางจริงจัง

           อัปลักษณะประการที่หกของนโยบายตลาดหลักทรัพยก็คือ การกลั่นกรองบริษัท 
จดทะเบียนเปนไปดวยมาตรฐานที่แตกตางกัน บางยุคสมัยก็เขมงวด บางยุคสมัยก็หยอนยาน 
เกณฑการกลั่นกรองที่ไรมาตรฐานนี้เปดชองใหมีการแสวงหาผลประโยชนจากกระบวนการ 
กลัน่กรองได บริษัทจดทะเบียนจํ านวนมากยังมีสภาพเปนธุรกิจในครอบครัว (Family Business) 
และมิไดมีฐานะถึงขั้นที่ถือไดวามั่นคง ผลที่ตามมาก็คือ ความตองการในการปนมิไดมาจาก 
นกัเลนหุนเทานั้น  หากยงัมาจากผูถอืหุน หุนใหญในบริษัทจดทะเบียนเหลานี้ดวย

           อัปลักษณะประการที่เจ็ดของนโยบายตลาดหลักทรัพยก็คือ ไมมีขอหามมิให 
เจาหนาที่ของรัฐที่มีบทบาทหนาที่ในการจัดระเบียบ ควบคุม และกํ ากับตลาดหลักทรัพย  
หาผลประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพย อีกทั้งไมมีบทลงโทษทางอาญาตามกฎหมาย  
หากเจาหนาที่ของรัฐเหลานี้นํ าขอมูลภายใน (Inside Information) ไปใชในการแสวงหารายได  
เมื่อกฎหมายไมมีบทบัญญัติที่เปนขอหามและบทลงโทษในเรื่องนี้ ผูคนจึงมองเจาหนาที่ของรัฐ
เหลานีด้วยสายตาที่ไมไววางใจในความเปนกลางและไมเชื่อในภูมิธรรม1

           วกิฤตกิารณตลาดหลักทรัพยและวิกฤติการณธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยที่เกิดขึ้น 
ในรอบทศวรรษเศษที่ผานมา สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นความไรประสิทธิภาพของราชการ (โดย
เฉพาะอยางยิ่งธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง) ในการควบคุมและกํ ากับตลาด 

                                                          
1 พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไมมีบทบัญญัติหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีบทบาทหนาที่
ในการจัดระเบียบ ควบคุม และกํ ากับตลาดหลักทรัพย หาผลประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพย แตหาก 
เจาหนาที่ของรัฐนํ าขอมูลภายใน (Inside Information) ไปหาผลประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพย จะมี 
ความผิดตามมาตรา 241 และตองโทษตามมาตรา 296 ซึ่งกํ าหนดระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับเปน 
เงินไมเกิน 2 เทาของผลประโยชนที่บุคคลนั้นๆไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการกระทํ าฝาฝนดังกลาว แตทั้งนี้
คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวา 500,000 บาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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การเงิน อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการกํ าหนดนโยบายและการบริหารนโยบายโดยมิไดพิจารณาถึง
มติิทางวฒันธรรมและมิติทางประวัติศาสตร ตลาดหลักทรัพยและธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยเปน
นวัตกรรมทางสถาบันที่เกิดขึ้นในประเทศมหาอํ านาจเกา เมื่อราชการไทยตองการจํ าลองสถาบัน
เหลานี้เขาสูระบบเศรษฐกิจไทย ราชการไทยไมเพียงแตมิไดสนใจวา สถาบันของระบบทุนนิยม
เหลานี้เขากันไดกับวัฒนธรรมไทยหรือไม และจะกอปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมไทยอยางไรเทานั้น 
หากทวายงัมไิดสนใจอีกดวยวา สถาบันเหลานี้มีประวัติศาสตรแหงการลมลุกกลุกคลานในประเทศ
มหาอํ านาจเกาอยางไรบาง ทั้งๆที่ประวัติศาสตรดังกลาวนี้สามารถใหบทเรียนในการบริหาร
นโยบายไดเปนอยางดี การณปรากฏวาไมมีผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรการเงินทั้งในธนาคาร
แหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ส่ิงที่ราชการไทยทํ าก็คือ การลอกกฎหมายการเงิน 
ตางประเทศมาใชในประเทศไทย โดยไมคํ านึงถึงบริบททางวฒันธรรมในสังคมไทย และโดยไมทํ า
ความเข าใจดวยว า  บทบัญญัติของกฎหมายการเงินในแตละประเทศลวนมีบริบททาง 
ประวัติศาสตรในประเทศนั้น ๆ
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สินเชื่อชนบทหรือสินเชื่อภูธร ?*

           กระทรวงการคลังกํ าลังดํ าเนินแผนพัฒนาธุรกิจการเงินสูภูมิภาคเพื่อขยายสินเชื่อ
ไปสูตางจงัหวดั ซึง่ตามขาวลาสุดกํ าหนดโครงการถึง 15 โครงการ โดยมีวงเงิน 44,000 ลานบาท 
แตนาประหลาดนักที่บุคคลในคณะรัฐบาลและขาราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังกลับกลาว
ถึงนโยบายดังกลาวนี้วาเปนการกระจายสินเชื่อสูชนบท รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพก็ส่ือขาว
สารในทวงทํ านองเดียวกันนี้

           แทที่จริงแลว สวนภูมิภาคหรือตางจังหวัดมิไดมีความหมายเทากับชนบท  
ตางจังหวัดยอมมีทั้งเขตเมืองและเขตชนบทฉันใด สินเชื่อภูมิภาคหรือสินเชื่อภูธรยอมมีความ
หมายแตกตางจากสินเชื่อชนบทฉันนั้น ในขณะที่สินเชื่อภูมิภาคหรือสินเชื่อภูธรหมายถึงสินเชื่อ 
ที่จัดสรรใหแกบุคคลหรือหนวยเศรษฐกิจที่อยู นอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่บุคคลหรือ 
หนวยเศรษฐกิจนั้นอาจอยูในเขตเมืองหรือเขตชนบทในตางจังหวัดก็ได สวนสินเชื่อชนบทยอมมี
ความหมายจํ ากัดเฉพาะแตสินเชื่อที่จัดสรรใหแกบุคคลและหนวยเศรษฐกิจในเขตชนบท ซึ่งอาจ
ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรหรือไมก็ได

           ผูคนจํ านวนไมนอยมักจะมีความเขาใจผิดวา สินเชื่อชนบทมีความหมายเทากับ 
สินเชือ่การเกษตร แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตชนบทมิไดมีแต 
กิจกรรมการเกษตรเทานั้น หากทวายังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน บริการ และกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกดวย

           กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะอาศัยสถาบันการเงินของรัฐ 4 หนวยงาน  
อันประกอบดวยธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
และธนาคารอาคารสงเคราะหเปนหัวหอกในการผันสินเชื่อสูสวนภูมิภาค แตเมื่อพิจารณาขอมูล
เปนรายโครงการตามที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพแลว โครงการสวนใหญเปนประโยชนแก 

                                                          
* หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร 21  
 พฤษภาคม 2536
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กิจกรรมในเขตเมืองในสวนภูมิภาคมากกวาเขตชนบท มิหนํ าซํ้ าบางโครงการถูกประมวลไวใน 
แผนงาน โดยไมปรากฏแนชัดวาเปนโครงการสินเชื่อภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการของ
ธนาคารออมสิน

           ธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อสวสัดิการ (ซึ่งจัดสรรใหแกขาราชการ พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ และพนกังานเทศบาล วงเงินกู 1,500 ลานบาท) โครงการสินเชื่อเคหะสงเคราะห  
(วงเงินกู 500 ลานบาท) โครงการสินเชื่อไทรทอง (ซึ่งจัดสรรสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพและ 
เสริมการศกึษา วงเงินกู 1,500 ลานบาท) และโครงการสินเชื่อผูคารายยอย (ซึ่งจัดสรรสินเชื่อให
พอคาแมคาหาบเร  วงเงินกู 500 ลานบาท)  โครงการสินเชื่อเหลานี้ไมปรากฏแนชัดวาเปนสินเชื่อ
ทัว่ไปหรือสินเชื่อภูมิภาค

           ธนาคารกรุงไทยจะเปนหัวหอกในการผันสินเชื่อสูภูมิภาค โดยกํ าหนดวงเงิน 
20,000 ลานบาทส ําหรับจัดสรรใหแกธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยมี
เปาหมายทีจ่ะเพิ่มสัดสวนสินเชื่อภูมิภาคจาก 48% ของสินเชื่อรวมในป 2535 เปน 52% ในป 
2536 พรอมๆกนันี ้ ธนาคารออมสินก็จัดสรรสินเชื่อจํ านวน 5,000 ลานบาท ผานบรรษัทเงินทุน 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯก็มีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวน 
สินเชือ่ภูมภิาคจาก 60% เปน 75% ของสินเชื่อรวม นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายใหกองทุนรวม
จดัตัง้ "กองทนุซือ้หุนกิจการในภูมิภาค" ในวงเงิน 750 ลานบาทอีกดวย โครงการสินเชื่อตางๆ 
เหลานีน้าเชือ่วาจะเปนประโยชนแกเขตเมืองมากกวาเขตชนบท

           โครงการสินเชื่อที่เปนประโยชนแกเขตชนบทโดยตรงมีเฉพาะแตโครงการ ธกส. 
ดังเชนโครงการสนิเชื่อกองทุนที่ดิน 1,000 ลานบาท โครงการรับจํ านํ าขาวเปลือก 7,000 ลานบาท 
และโครงการสนิเชื่อชนบท 600 ลานบาท โครงการสินเชื่อเหลานี้มีมากอนแลว หาใชโครงการใหม
ไม
           นอกเหนือจากโครงการสินเชื่อดังที่กลาวขางตนนี้แลว ธนาคารแหงประเทศไทย
และกระทรวงการคลังมีนโยบายผลักดันใหธนาคารอาคารสงเคราะหและบริษัทเงินทุนขยายสาขา
สูสวนภูมิภาค โดยเนนการขยายสินเชื่อสู สวนภูมิภาคมากกวาการเนนการระดมเงินออม  
ในขณะนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังพิจารณาอนุญาตใหบริษัทเงินทุนสามารถใหบริการ 
ทางการเงินมากประเภทขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฝากเงินดวยการออกสมุดเงินฝาก ทั้งนี้ 
เพือ่ใหบริษัทเงินทุนสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยได
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           กลาวโดยสรุปก็คือ แผนพัฒนาธุรกิจการเงินสูภูมิภาคมีแนวนโยบายเดนชัด 
อยางนอย 3 ประการ
           ประการแรก รัฐบาลมีนโยบายที่จะผันสินเชื่อไปสูสวนภูมิภาค สินเชื่อบางสวน 
จะผนัสูเขตชนบท แตสวนใหญจะผันสูเขตเมืองในตางจังหวัด
           ประการที่สอง รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดสรรสินเชื่อใหแกธุรกิจขนาดกลาง 
และธรุกิจขนาดยอมมากเปนพิเศษ
           ประการที่สาม รัฐบาลมนีโยบายเนนการขยายเครือขายการจัดองคการเพื่อขยาย 
สินเชือ่ไปสูสวนภูมิภาค มากกวาที่จะใชเครือขายเหลานั้นในการระดมเงินออม

           นโยบายการผันสินเชื่อสู ส วนภูมิภาคนี้ โดยพื้นฐานแลวนับเปนนโยบาย 
ที่พึงสนับสนุน เพราะระบบการเงินมีลักษณะเดียวกับระบบการบริหารการปกครองและระบบ 
การคลังที่มีการรวมศูนยอํ านาจเขาสูสวนกลาง สถาบันการเงินทํ าหนาที่ดูดซับเงินออมจากสวน
ตางๆของประเทศเพื่อนํ ามาหลอเลี้ยงการจํ าเริญเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระบบการเงิน
ที่เปนอยูจึงมีสวนสํ าคัญในการกอใหเกิดการจํ าเริญเติบโตที่ไมสมดุลแกระบบเศรษฐกิจไทย 
นโยบายการผันสินเชื่อสูสวนภูมิภาคจะชวยกระจายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มิใหกระจุก
เฉพาะสวนกลาง แตนโยบายดังกลาวนี้จะประสบความสํ าเร็จตามเปาหมายหรือไม ยอมข้ึนอยูกับ
ปจจัยประกอบอื่นๆอีกเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งชองโอกาสในการลงุทนและความบริบูรณ
ของบริการสาธารณูปโภค

           แมว านโยบายการผันสินเชื่อสู ภูมิภาคจะเปนนโยบายที่สมควรสนับสนุน  
แตนโยบายดังกลาวนี้ยังหาพอเพียงไม ข้ันตอจากนโยบายสินเชื่อภูมิภาคควรจะเปนนโยบาย 
สินเชื่อการเกษตรและนโยบายสินเชื่อชนบท แมวาจะมีความพยายามที่จะสื่อขาวสารวา  
แผนพฒันาธรุกจิการเงินสูภูมิภาคเปนพื้นฐานของนโยบายสินเชื่อชนบท แตขอมูลรายละเอียดของ
โครงการฟองอยูแลววาเปนนโยบายสินเชื่อเขตเมืองในตางจังหวัดมากกวาที่จะเปนสินเชื่อชนบท 
ในปจจุบัน รัฐบาลยังไมมีนโยบายสินเชื่อการเกษตรชนิดที่ใหประโยชนแกเกษตรกรเสมอดวย
ประโยชนที่ใหแกภาคการสงออก  และภาคหัตถอุตสาหกรรม

           เจตจํ านงของรัฐบาลในการจัดสรรสินเชื่อใหแกผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนเจตจํ านงอันควรแกการสรรเสริญ เพราะที่ผานมา รัฐบาลและสถาบันการเงินเอกชน
มักจะอุมชูธุรกิจขนาดใหญ ทั้งๆที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนเสนชีวิตของภาคธุรกิจ 
เอกชน สํ านักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมในอดีตและบรรษัทอุตสาหกรรมขนาดยอม 
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ในปจจบัุนยงัคงมบีทบาทนอยมาก การผลักดันใหธนาคารกรุงไทยและบริษัทเงินทุนขยายบทบาท
ในการจดัสรรสนิเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงเปนแนวทางที่ถูกตอง แตทั้งนี้ไมควรละเลย
การปรบับทบาทของธนาคารออมสินในเรื่องนี้

 เหตุผลที่กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไมตองการใหเครือขาย
สถาบนัการเงนิเนนการระดมเงินออมจากสวนภูมิภาคอาจเปนเพราะเกรงกลัววา เครือขายสถาบัน
การเงินเหลานี้จะกลายเปนกลไกในการดูดซับเงินออมจากสวนภูมิภาคมาหลอเลี้ยงการจํ าเริญ 
เตบิโตของกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขัดกับเปาหมายในการผันสินเชื่อจากสวนกลางไปสู
สวนภมูภิาค  แตนโยบายของรัฐบาลที่กํ าหนดใหเครือขายสถาบันการเงินเนนการกระจายสินเชื่อสู
สวนภมูภิาคมากกวาการระดมเงินออมจากสวนภูมิภาค นับเปนการลิดรอนบทบาทหนาที่สํ าคัญ
ของสถาบนัการเงิน ในการสงเสริมและระดมเงินออม ในสภาวการณที่ระบบเศรษฐกิจมีปญหา
การขาดแคลนเงนิออมจํ านวนมาก นโยบายดังกลาวนี้ไมนาจะเปนนโยบายที่ถูกตอง รัฐบาล
นาจะใหเครอืขายสถาบันการเงินเนนบทบาทในการระดมเงินออมดวย เพียงแตจะตองมีมาตรการ
ในการปองกนัมใิหกรุงเทพฯ และปริมาณฑลดึงดูดเงินออมจากสวนภูมิภาคไปใชในทางที่กอใหเกิด
การจํ าเริญเติบโตที่ไมสมดุล
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