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รังสรรค ธนะพรพันธุ

 ขาพเจารับฟงขาวเรื่องนายพลคาอาวุธดวยใจอุเบกขา
ในยุคสมัยที่คนจํ านวนมากยึดถือคติพจนวา “แพเปนพระ ชนะเปนสมภาร”  

การหาผลประโยชนสวนตัวยอมเปนปรากฏการณธรรมชาติ
สังคมนีค้งดวูุนวายพิลึก หากมีแตผูคนที่สํ าเร็จอรหันต เพราะทุกคนจะแยงกันเปน 

“พระ” โดยไมมีใครยอมเปน “สมภาร”
เพื่อนรวมงานของขาพเจากลาวเสริมวา การฉอราษฎรบังหลวงมิใชเอกลักษณ

ของสงัคมไทย เพราะแมแตสังคมที่พัฒนาแลวดังเชนสังคมอเมริกันก็ยังมีการฉอราษฎรบังหลวง

เหลยีวหลัง แลหนา

ขาพเจาระงับสติอารมณดวยการหันไปอานหนังสือเร่ืองเหลียวหลัง แลหนาของ
ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณเปนหนที่สาม อยางนอยก็เพื่อใหแนใจอีกวา เสนทางแหง 
ประวติัศาสตรของสังคมนี้ยังคงเปนเสนทางเดิม

ในป 2496 ขณะที่อาจารยปวยดํ ารงตํ าแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตตองการซื้อสหธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด จากนายสหัส มหาคุณ  
แตเนื่องจากธนาคารแหงนั้นตองเสียคาปรับแกธนาคารแหงประเทศไทยเปนจํ านวนหลายลานบาท 
ดวยเหตุที่ฝาฝนระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราระหวางประเทศ 
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัตและผูมีอํ านาจทางการเมืองในขณะนั้นตองการใหธนาคารแหงประเทศไทย
ยกเลิกการปรับ แตอาจารยปวยไมดํ าเนินนโยบายลูตามลม จึงตองออกจากตํ าแหนงรองผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยในปลายป 2496 นับเปนรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในชวงเวลา
ส้ันทีสุ่ดในประวัติศาสตรของธนาคารกลางแหงนี้

เมื่อขาพเจาอานพบเรื่องราวขางตนนี้เมื่อหาปที่แลว ขาพเจารูสึกรุมรอนอยากมี
บทบาทในการแกไขเยียวยาอาการไขของสังคมนี้ แตบัดนี้ ขาพเจากลับอานทวนเรื่องราวขางตนนี้
ดวยใจอุเบกขา

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน  ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม  2525
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รฐัมนตรีกับธุรกิจ

ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี  
หากมธีรุกจิการคาใดๆ ก็ถือเปนมารยาทที่จะตองละจากธุรกิจการคานั้นๆ โดยออกจากตํ าแหนง
กรรมการบริหารและขายหุนที่ถือครองอยูเสีย ทั้งนี้เพราะผูที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีนั้นมีหนาที่
กํ าหนดนโยบาย หากยังมีผลประโยชนทางธุรกิจการคาอยู อาจเกิดความไขวเขวในการกํ าหนด
นโยบายเพือ่ผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวมได

บัดนี ้ ขาพเจามีความรูสึกวา จารีตธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในประเทศที่พัฒนาแลว
ทัง้หลาย ดังที่กลาวขางตนนี้  ออกจะเรอราลาสมัย  และยังยึดติดอยูในรูปแบบ “มอืถอืสาก ปาก
ถือศีล” เพราะการณปรากฏวา ถึงจะมีจารีตธรรมเนียมดังกลาวนี้ แตรัฐมนตรีในอารยประเทศ 
ทัง้หลายก็ยังมีการฉอราษฎรบังหลวงอยูดี

อารยประเทศควรจะไดเรียนรู จากประเทศไทย เพราะรัฐมนตรีของเรามิได 
หนาบางถึงกับตองปกปดพฤติกรรมของตนเอง

ในอดตีทีผ่านมา ผูที่มีธุรกิจการคา เมื่อมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี ก็มิไดละจาก
ธรุกิจการคานั้น

บางคนไมเคยมีธุรกิจการคามากอน เมื่อมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี กลับมีธุรกิจ
การคา

นีม่ใิชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะรัฐมนตรีของเรามีคุณสมบัติที่ไมเหมือนใครและ
ไมมใีครเหมอืน กลาวคือ เมื่ออยูที่กระทรวง รัฐมนตรีของเราก็ทํ าหนาที่ปกปองผลประโยชนของ
ประเทศชาตอิยางเต็มที่ แตเมื่อกลับมาอยูบาน รัฐมนตรีของเราก็สามารถหากํ าไรใหแกธุรกิจของ
ตนเองไดอยางเต็มที่เชนกัน

การรูจักแบงแยกระหวางบานกับกระทรวงเปนคุณสมบัติอันเลอเลิศที่หารัฐมนตรี
ชาตใิดเสมอเหมือนดวยยาก

ประจักษพยานความขางตนนี้ จะหาอานไดจากคํ าอภิปรายของพันเอกศิริ  
สิริโยธนิ ซึง่เปนทัง้กรรมการอํ านวยการธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เศรษฐการในการตอบขอซักถามในการประชุมผูถือหุนของธนาคารดังกลาว สมัยการประชุม
วสิามญัครัง้ที่ 5 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2496 ความตอนหนึ่งวา

“… ผมเปนทั้งประธานกรรมการอํ านวยการของธนาคาร และเปนทั้งรัฐมนตรี 
 ชวยวาการกระทรวงเศรษฐการ ผมยอมรักษาผลประโยชนของธนาคาร  
 แตขณะเดียวกันผมเปนรัฐบาลดวย ผมก็ตองรักษาผลประโยชนของรัฐบาล 
 เชนกัน ผมไดพิจารณาโดยรอบคอบแลวเห็นวา จะไดรับผลประโยชนดวยกัน 
 ทัง้สองฝาย …”
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 ในประวติัศาสตรบางหนาของเรา เราจะพบวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ของเราบางคน ถึงกับลงทุนไปนั่งเปนกรรมการในธนาคารพาณิชยบางธนาคาร เพราะเห็นวา 
การปลอยใหธนาคารพาณิชยเจริญเติบโตตามธรรมชาตินั้นเปนเรื่องลาชาเกินไป

เร่ืองนี้ไดรับคํ าสรรเสริญอยางมากจากวงการนายธนาคาร เพราะหากปราศจาก
รัฐมนตรีที่เสียสละผลประโยชนของประเทศชาติเชนนี้ ไหนเลยธนาคารพาณิชยในเมืองไทย 
จะเจริญเติบโตมากถึงเพียงนี้

เพื่อนของขาพเจาคนหนึ่งเสนอแนะวา รัฐบาลควรยุบสํ านักงานคณะกรรมการ 
สงเสรมิการลงทุน เพื่อประหยัดงบประมาณและเพื่อแกไขวิกฤติการณทางการคลัง เพราะวิธีการ
สงเสริมการลงทุนที่ใชอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนการใหระยะปลอดภาษี การลดหยอนอากร 
ขาเขาและภาษีการคาลวนแลวแตเปนวิธีการที่ลาสมัยและไรประสิทธิผลทั้งสิ้น

วิธีการสงเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากกวา ก็คือ การใหรัฐมนตรีที่ขยัน
ขันแขง็ไปนั่งเปนประธานกรรมการบริษัทที่ไดรับบัตรสงเสริม

เอาขนาดนอง “ทวี ณ ลํ าไย” ก็พอ
รับรองวา ตัวเลขการลงทุนจะเพิ่มข้ึนอยางฮวบฮาบ และไมตองมาวิตกกังวลกับ

บรรยากาศการลงทุน ดังที่เปนอยูทุกวันนี้
ขาพเจารับฟงขอเสนอแนะนี้ดวยใจอุเบกขา

กรรมการธนาคารแหงประเทศไทยกับธุรกิจ

เมือ่ไมนานมานี้ หนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ รายงานขาววา  กรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทยบางคนไปดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการบริษัทธุรกิจการเงิน ซึ่งกอใหเกิด 
การวิพากษวิจารณอยางมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ควบคุมและ
ก ํากบัธรุกจิเงนิทนุและหลักทรัพย เมื่อกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยมาเปนประธานกรรมการ
บริษัทเงินทุนเสียเอง การควบคุมและการกํ ากับธุรกิจเหลานี้จะเปนไปโดยรัดกุมและโดยมี 
ประสิทธิภาพไดอยางไร

หลงัจากรายงานขาวดังกลาวนี้ ไมปรากฏวามีรายงานขาววา กรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทยทานนั้นไดลาจากธุรกิจการเงินนั้นหรือไม

แตถงึอยางไร  ขาพเจาก็รับฟงเรื่องราวขางตนนี้ดวยใจอุเบกขา

กรรมการกฤษฎีกากับธุรกิจ

เพื่อนของขาพเจาอีกคนหนึ่งแสดงความเห็นวา ไมเพียงแตรัฐมนตรีเทานั้น 
ทีจ่ะตองลาจากธุรกิจการคา  กรรมการกฤษฎีกาก็ควรจะถือมารยาทเดียวกันดวย
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คณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาที่กลั่นกรองและตีความกฎหมาย หากกรรมการ
กฤษฎีกามีผลประโยชนในธุรกิจการคา การปฏิบัติหนาที่อาจปราศจากความเที่ยงธรรมและ 
เปนประโยชนตอสังคมสวนรวมไมมากเทาที่ควร

เพื่อนของขาพเจาคนนั้นชี้ใหเห็นวา กรรมการกฤษฎีกาบางทานมีสวนในการ
ประวงิการแกไขกฎหมายบางฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะ
เกรงวาจะกระทบกระเทือนผลประโยชนสวนตัว

การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2511 นบัเปนอุทาหรณของ
ความขอนี้

ดังเปนที่ทราบกันดีวา พระราชบัญญัตินํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2511 มบีทบัญญัติอัน
ลาสมัย และไมสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาออยและนํ้ าตาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงอุตสาหกรรม พยายามที่จะดํ าเนินการแกไข
กฎหมายฉบบันีม้าแลวครั้งหนึ่งในป 2517 แตรางกฎหมายฉบับใหมยังไมทันคลอด ก็ถูกสํ านักงาน
กฤษฎีกา ‘แชเย็น’ จนตองแทงในที่สุด

ประวัติศาสตรทํ าทาจะซํ้ ารอยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราง
พระราชบัญญัตินํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2525 กม็กีารใสรายตางๆนานาวาเปนกฎหมายคอมมิวนิสต 
ดังที่เปนขาวในประชาชาติธุรกิจ เมื่อเร็วๆนี้

เพื่อนของขาพเจ ากลาวว า กรรมการกฤษฎีกาบางคนมีผลประโยชนใน 
อุตสาหกรรมนํ ้าตาลทราย จึงพยายามทํ าแทงกฎหมายฉบบนี้ หลังจากที่เคยทํ าสํ าเร็จมาแลวในป 
2517

ขาพเจารับฟงดวยใจอุเบกขา
อมิตตพุทธ!
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