วิวาทะของบุญชู โรจนเสถียร1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
-1เมือ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2525 ที่ผานมานี้ นายบุญชู โรจนเสถียรไดแสดงปาฐกถา
เรือ่ ง “ปญหาเศรษฐกิจและการเมืองปจจุบัน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องในโอกาสวัน
ครบรอบ 48 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยดังกลาวนี้
นายบุ ญชู วิพากษวิจารณการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลถึงขนาดที่
หนังสือพิมพ มติชน พาดหัวขาววา “บุญชูสับแหลกรัฐบาลไรฝมือ” (มติชน ฉบับวันจันทรที่ 28
มิถนุ ายน 2525)
ไมเพียงแตวานายบุญชูจะชี้ใหเห็นปญหาการเพิ่มขึ้นของคาครองชีพ ปญหาราคา
สินคาขั้นประถมตกตํ่ า และปญหาการวางงานเทานั้น หากทวายังชี้ใหเห็นความผิดพลาด
ในการดําเนินนโยบายอีกดวย
ตามทัศนะของนายบุญชู ความผิดพลาดของรัฐบาลมีอยูอยางนอย 3 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก ความผิดพลาดดานการตลาด ทั้งนี้นายบุญชูไดชี้ใหเห็นวา ผูบริหาร
ไมรจู กั ใชจงั หวะและฉวยโอกาสใหสามารถขายสินคาใหมีราคาดี ดังที่ตนไดทําเปนตัวอยางในการ
ประกันราคาขาว
ประการที่สอง ความผิดพลาดในดานนโยบายการเงิน อันเกิดจากการลดคา
เงินบาท ซึง่ เปนเหตุใหเอกชนบางรายตองลมละลาย และทั้งเอกชนและรัฐบาลตองมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
รวมตลอดทัง้ ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเงินคงคลัง ที่ยึดถือนโยบาย “เงินคงคลังเพื่อเงิน
คงคลัง” มากกวานโยบาย “เงินคงคลังเพื่อประชาชน”
ประการที่สาม ความผิดพลาดของระบบราชการที่ไมสามารถทํ างานอยางมี
ประสิทธิภาพ จนถึงขั้นไมเกื้อกูลบรรยากาศแหงการลงทุน
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2525 โดยใชชื่อ
บทความ “บุญชูหลงเงา ? วิพากษบุญชู โรจนเสถียร”
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-2สํ าหรับผูที่ติดตามการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมาโดยตลอด ยอม
เข า ใจได โ ดยไม ย ากนั ก วา จุด หนั ก ของขอวิพ ากษวิ จารณข องนายบุ ญชูมุ ง สู คณะที่ปรึ ก ษา
ทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีมากกวาตัวนายกรัฐมนตรีเอง และหากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว
ขอโจมตีเกี่ยวกับนโยบายการลดคาเงินบาทและนโยบายการบริหารเงินคงคลังเปนของขวัญที่นาย
บุญชูมอบใหแกนายไพจิตร เอื้อทวีกุลโดยเฉพาะ ทั้งๆที่นายไพจิตรไดลงจากเวทีแหงอํานาจไปแลว
ก็ตาม
เมือ่ มองยอนหลังไปสมัยรัฐบาลเปรม 1 คงเปนที่จํากันไดวา นายบุญชูไดดํารง
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และมีทีมเศรษฐกิจขึ้นบริหารนโยบายเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันนั้น
พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีก็ไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษา โดยมีพลเอกสัณห จิตรปฏิมา
เปนประธาน และนายไพจิตร เอื้อทวีกุล เปนรองประธาน
ในบรรดาที่ ป รึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ ของนายกรั ฐ มนตรี นั้ น เกื อ บทั้ ง หมดเป น
ผูท มี่ คี วามคิดเกีย่ วกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแตกตางจากนายบุญชูโดยสิ้นเชิง นับเปนเรื่อง
ทีน่ า ประหลาดใจที่นายกรัฐมนตรีเลือกทีมปฏิบัติการและทีมที่ปรึกษาในลักษณะเชนนี้
ดวยเหตุนี้เอง ความขัดแยงระหวางทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูกับทีมที่ปรึกษา
ของนายกรัฐมนตรีจึงเกิดขึ้นเกือบตลอดยุครัฐบาลเปรม 1 ทั้งนี้ปรากฏวา คณะที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรีไดรับการสนับสนุนจากกลุมยังเติรกอยางแข็งขัน นอกจากนี้ กลุมยังเติรกยังคอย
จับตามองพฤติกรรมของทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูดวยสายตาที่ไมไววางใจอีกดวย แหลงขาว
ทีน่ า เชือ่ ถือแจงวา เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้าตาลในฤดูการผลิต 2523/2524 จนถึงขั้นมีการนํานํ้าตาล
เขาจากตางประเทศ กลุมยังเติรก ไดมบี นั ทึกถึงนายกรัฐมนตรี แสดงความกังขาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู
หากมิใชกรณี “เทเลกซอปั ยศ” เกี่ยวกับเรื่องนํ้ามันและความขัดแยงภายในพรรค
กิจสังคม นายบุญชูอาจคุมทีมเศรษฐกิจอยูในรัฐบาลเปรม 1 เปนเวลายาวนานกวาหนึ่งป แตการที่
พรรคกิจสังคมสลายตัวจากรัฐบาลเปรม 1 จึงเปดชองใหคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแทรกตัว
เขาสวมตําแหนงไดโดยงาย
ความคิดทีจ่ ะบรรจุนักวิชาการในตําแหนง “รัฐมนตรีชวยวาการ” โดยใหตําแหนง
“รัฐมนตรีวา การ” เปนตําแหนงที่จัดสรรใหพรรคการเมือง เพิ่งจะนํามาปฏิบัติในการจัดตั้งรัฐบาล
เปรม 2 แมวาความคิดดังกลาวนี้จะมีมาตั้งแตในขณะจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1 ก็ตาม อยางไรก็ตาม
ขอจํากัดทางการเมืองทําใหการนําแนวความคิดดังกลาวนี้ไปใชในการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 2 เปนไป
ในขอบเขตอันจํากัด
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บทบาทของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ปรากฏอยางเดนชัดในรัฐบาลเปรม 2 แมวากลุมบุคลดังกลาวนี้จะยึดกุมไดเฉพาะแตกระทรวงการ
คลังและกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตาม ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในรัฐบาลดังกลาว (นายอาณัติ อาภาภิรม) มีแนวความคิดในสาระสําคัญไมแตกตางจาก
คณะทีป่ รึกษามากนัก จะมีปญหาก็เฉพาะแตกระทรวงพาณิชย ซึ่งปรากฏวารัฐมนตรีวาการ (นาย
ชวน หลีกภัย) ถูกขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงนั้นครอบงําทางความคิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องการควบคุมธุรกิจการคา ในขณะที่ขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงพาณิชยยึดมั่นในแนว
นโยบายการควบคุมธุรกิจการคาอยางเขมงวด คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกลับยึดถือนโยบาย
การคาเสรี ความขัดแยงทางความคิดดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดเมื่อเกิดวิกฤติการณราคาขาว
ตกตําในฤดู
่
การผลิต 2524/2525 แตแลวชัยชนะก็ตกเปนของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพราะ
สามารถผลักดันใหลดอัตราพรีเมีย่ มขาว ลดอัตราขาวสํารอง และเปดใหมีการคาโดยเสรีมากขึ้น
โดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในเวลานั้นไมสูเต็มใจนัก แตจนดวยเหตุผล ขอเท็จจริง
และสถานการณ ความขัดแยงลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับกรณีนโยบายขาวโพดดวย
ในยุครัฐบาลเปรม 2 นายบุญชูไดเปลี่ยนฐานะจากผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มาเปนผูว จิ ารณนโยบายเศรษฐกิจ หรือหากจะกลาวดวยสํานวนของซอยสวนพลู ก็คือ กระโดด
ออกจาก “ในสังเวียน” มาสู “ขางสังเวียน”
ในชั้นแรก การอยู “ขางสังเวียน” ของนายบุญชูมีลักษณะเตรียมพรอมที่จะ
กระโดดขึน้ สังเวียนแหงอํานาจอยูทุกเมื่อ จากแหลงขาวที่เชื่อถือได นายบุญชูยังคงใหคําปรึกษาแก
นายกรัฐมนตรี สวนหนึ่งก็เพื่อแสดงใหเห็นวา “จําใจจําจากเจา จําจร” เพราะนายบุญชูมิได
ลาจากรัฐบาลเปรม 1 โดยสมัครใจ แตอีกสวนหนึ่งก็เพื่อสรางสายใยแหงความผูกพัน ในเมื่อ
สายใยดังกลาวนีส้ ามารถชักนําใหนายบุญชูขึ้นสังเวียนแหงอํานาจได แตตอมา การขอคําปรึกษา
ของนายกรัฐมนตรีก็ลดความถี่ลง นายบุญชูจึงใชวิธีการถายทอดความคิดโดยผานผูที่ใกลชิด
นายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่มิไดมีการรองขอคําปรึกษา
อย า งไรก็ ดี เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ ท างการเงิ น ในตอนกลางป 2524 และ
คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเสนอแนะใหลดคาเงินบาท โดยที่ขอเสนอดังกลาวนี้มาจาก
ธนาคารแห ง ประเทศไทยและกระทรวงการคลั ง ด ว ย มี เ สี ย งรํ่ าลื อ อย า งน อ ยที่ สุ ด ในวงการ
นักเศรษฐศาสตรวา ทานนายกรัฐมนตรีไดขอคําปรึกษาจากนายบุญชูเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวย และ
แมวานายบุญชูจะคัดคานการลดคาเงินบาทอยางแข็งขัน แตทานนายกรัฐมนตรีก็ตัดสินใจเลือก
เสนทางที่เสนอแนะโดยผูรวมงาน
ภายหลังจากการลดคาเงินบาทเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2524 นายบุญชู
เริม่ ออกโรงวิพากษวิจารณนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมากขึ้น และนี่อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
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สายใยแหงความผูกพันที่มีกับนายกรัฐมนตรีผอนคลายลง ยิ่งในชวงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 3
ดวยแลว นายบุญชูถึงกับออกโรงคัดคานกรณีที่พรรคกิจสังคมเขารวมจัดตั้งรัฐบาล การเปลี่ยน
ทาทีของนายบุญชู จากการรอคอยโอกาสขึ้นสังเวียนมาเปนการรอตายขางสังเวียนนี้ ในดานหนึ่ง
อาจเปนเพราะเหตุวา นายบุญชูเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวา การไมรวมรัฐบาลเปรม 3 จะเปนประโยชนแก
พรรคกิจสังคมในระยะยาว แตในอีกดานหนึ่งอาจเปนเพราะเหตุวา นายบุญชูลวงรูแลววา
แมพรรคกิจสังคมจะเขารวมกับรัฐบาลเปรม 3 แตตนก็หมดโอกาสที่จะครอบครองตํ าแหนง
รัฐมนตรี ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีการตอตานจากทหารบางกลุมนั่นเอง
ความเปนมาดังที่พรรณนาขางตนนี้ ชวยใหเขาใจไดโดยไมยากนักวา เหตุใด
นายบุญชูจึงออกโรงวิพากษวิจารณรัฐบาลอยางคอนขางถี่ในระยะหลังๆนี้ ในยุครัฐบาลเปรม 1
นายบุญชูตอ งประสบความผิดหวังที่ไมสามารถกุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจไดทั้งหมด เนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีตองแบงสรรตําแหนงใหแกพรรคการเมืองอื่นๆที่เขารวมรัฐบาล แตความผิดหวัง
ดังกลาวนีต้ อ งถูกซํ้าเติมดวยขอเท็จจริงที่วา การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของตนตองถูกกลั่นกรอง
และเฝาจับตามอง ไมเพียงแตจากคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเทานั้น หากรวมทั้งจากกลุม
ทหารทีท่ รงอํานาจในขณะนั้นอีกดวย แมวาความขัดแยงระหวางคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
กับทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูจะถูกเก็บกดไวเปนเรื่องภายใน แตก็ไมวายที่จะเล็ดลอดไปสูโลก
ภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนายบุญชูเสนอความคิดวาดวย “บรรษัทประเทศไทย” สมาชิก
ในคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับออกโรงโจมตีความคิดดังกลาวนี้ตอสาธารณชน
ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจวา ภายหลังจากที่ตองลงจากสังเวียนแหงอํ านาจ และ
มอบบั ง เหี ย นนโยบายเศรษฐกิ จ ให แ ก ค ณะที่ ป รึ ก ษาของนายกรั ฐ มนตรี นายบุ ญ ชู จึ ง ต อ ง
เที่ยวบรรเลงเพลงแหงความแคนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เปรม 2 และเปรม 3
-3กอนที่จะพิจารณาวิวาทะของนายบุญชูในรายละเอียด เรานาจะหันมาพิจารณา
ดูวา นายบุญชูประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในยุครัฐบาล
เปรม 1
เกีย่ วกับประเด็นนี้ นายบุญชูใหสัมภาษณหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2525 โดยกลาววา 11 เดือน 23 วันในยุครัฐบาลเปรม 1 ตนไดทํางานสําคัญ 2
ลักษณะ ลักษณะทีห่ นึง่ เปนการแกปญหาหลัก และอีกลักษณะหนึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนา
สําหรับการแกปญหาหลัก นายบุญชูอางวา ตนไดดําเนินการไปแลวสองเรื่อง
เรื่องแรกก็คือ การกําหนดเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 และ
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อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การกระจายอํานาจทางการคลัง นายบุญชูแอบอางโดยหนาตาเฉยวา “… ผม
เปนผูริเริ่มกําหนดเปาหมายของแผนพัฒนาแผนที่ 5 ใหถูกตอง แตกตางจากเปาหมายที่เคย
กํ าหนดกันมากอน …” โดยชี้ใหเห็นวา แตเดิมการกํ าหนดเปาหมายการเพิ่มผลผลิตในแผน
พั ฒ นาฯฉบั บ ก อ นๆมั ก จะปรากฏในรู ป ของอั ต ราการจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และรายได
ประชาชาติตอหัว ซึ่งนายบุญชูเห็นวาเปนการกําหนดเปาหมายอยางไรความหมาย และกลาว
ตอไปวา “ … ผมเริม่ เปลีย่ นเปาใหเปนรูปธรรม โดยถือระดับมาตรฐานการครองชีพของกลุม
เกษตรกร หรือกลุมคนที่อยูในชนบท ซึ่งจะตองยกขึ้นใหไดเทากับชนชั้นกลางในเมือง นี่คือ
เปาหมายทีถ่ กู ตองเปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นชัด เปนตน เชน จะตองมีบานอยางไหนอยู จะตองมี
อาหารการกินสมบูรณอยางไร สมบูรณตามหลักโภชนาการ ทําใหมีสุขภาพอนามัยดี ตองมีสุข
ลักษณะของรางกาย มีการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยอยางครบถวนสมบูรณเพียงใด ตองมี
เครือ่ งนุง หมในลักษณะอยางไร ถึงจะถือวาไดมาตรฐานครบถวน เหลานี้คือเปาเปนรูปธรรม”
ดูเหมือนวา นายบุญชูจะชื่นชมกับความสํ าเร็จในการกํ าหนดเปาหมายของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 เปนอันมาก แตสําหรับผูที่พอมีความรูเศรษฐศาสตรเบื้องตนและติดตาม
ความเคลือ่ นไหวในวงการวิชาการ จะมีความรูสึกไมตางกันนักวา ขอกลาวอางของนายบุญชูที่วา
ตนเปน “ผูริเริ่ม” ในการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของการพัฒนานั้น เปนการแอบอางชนิดที่
เวไนยสัตวพงึ ละอาย ในประการแรกทีเดียว แนวความคิดดังกลาวนี้เปนเรื่องที่มีการถกเถียงมาเปน
เวลาชานานในหมูนักวิชาการและเจาหนาที่ผูมีบทบาทในการวางแผนพัฒนา ผูที่ติดตามความ
เคลื่อนไหวของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาโดยตลอด
ยอมทราบดีวา หนวยงานดังกลาวนี้ไดพยายามจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกําหนดเขตจังหวัด
ยากจนโดยใชดัชนีตางๆไมเฉพาะแตรายไดถัวเฉลี่ยเทานั้น นอกจากนี้ การผลักดันใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเปาหมายของการพัฒนายังมีสวนมาจากคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได
แตงตัง้ คณะทํางานขึน้ คณะหนึ่งใหพิจารณารางแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท โดยมีนาย
เสนห จามริก เปนประธาน รายงานของคณะทํางานดังกลาวนี้ นับเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันให
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประกาศนโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” ในโอกาสวันขึ้น
ปใหม พ.ศ. 2524 โดยใหถือเปนเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5
(2525-2529) ดวย แหลงขาวที่เชื่อถือไดแจงวา ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1
เพือ่ พิจารณาแผนการพัฒนาชนบทดังกลาวนี้ นายบุญชูไดคัดคานแนวนโยบายที่นําเสนอ โดยอาง
วา นโยบาย “ผันเงิน” ที่มีอยูนั้นก็เพียงพอที่จะพัฒนาชนบทแลว การคัดคานของนายบุญชูทําให
พลเอกเปรมไมพอใจเปนอันมาก จนถึงกับกลาววา คนที่ไมเคยลําบากยอมมิอาจลวงรูความ
ลําบากของผูยากไรทั้งหลาย และหากมิใชเจตจํานองอันแนวแนของพลเอกเปรม การประกาศ
นโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” ก็จะไมเกิดขึ้น
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แตขอที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ นายบุญชูพูดถึงขอเท็จจริงเพียงครึ่งเดียว เพราะเปน
ที่ทราบกันดีในวงการนักเศรษฐศาสตรวา ในระหวางที่มีการรางแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 นั้น
นายบุญชูไดสงนายวิญู วิจิตรวาทการ (ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งหมดวาระการทํางานกับหนวยงาน
ของสหประชาชาติ แ ละกํ าลั ง หาที่ ล ง) เป น ผู  ป ระสานงานระหว า งนายบุ ญ ชู กั บ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเปนที่ทราบกันดีวา นายบุญชูพยายาม
ที่จะผลักดันใหมีการรางแผนพัฒนาไปตามแนวทางที่ตนตองการ เปาหมายที่กํ าหนดในแผน
พัฒนาฯดังกลาวนี้ มิไดมีเฉพาะแตเปาหมายการผลิตหรือรายไดเทานั้น หากยังมีเปาหมายอื่นๆ
เชน เปาหมายการจําเริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจตางๆ เปาหมายเสถียรภาพของราคา เปาหมาย
ดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ เปนตน การณปรากฏวา ตัวเลขเปาหมายดาน
ตางๆที่นายวิญูสงใหเจาหนาที่นํ าไปใชเปนแนวทางในการวางแผนนั้นเปนตัวเลขที่กํ าหนด
ขึน้ จากวิมานในอากาศ โดยมิไดคํานึงถึงโครงสรางระบบเศรษฐกิจที่เปนอยู และมิไดคํานึงถึงความ
เป น ไปได ที่ เ ป า หมายต า งๆจะขัดแยง กัน เอง เรื่ อ งนี้จึง เปน เรื่อ งโปกฮาที่ มัก จะเลา กัน ในหมู
นักวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและธนาคารแหง
ประเทศไทย แตเรื่องก็มิไดสิ้นสุดเพียงเทานั้น เพราะคนของนายบุญชูพยายามผลักดันใหมีการ
เปลีย่ นแปลงรางแผนพัฒนาฯ โดยอางความเห็นของผูแทนธนาคารโลกประจําประเทศไทย จนเกิด
เปนกรณีอื้อฉาวเมื่อนายวีรพงษ รามางกูร แหงคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ซึ่ ง ในขณะนั้ น ช ว ยงานวางแผนมหภาคของแผนพัฒ นาฯฉบับที่ 5) มีจ ดหมายประทว งถึง
นายโรเบิรต แมกนามารา ประธานธนาคารโลกในขณะนั้นในเรื่องที่เจาหนาที่ธนาคารโลก
แทรกแซงกิจการภายในของไทย
ในขณะที่นายบุญชูแสดงความชื่นชมความสํ าเร็จของตนในการเปลี่ยนแปลง
การกําหนดเปาหมายของการพัฒนา ดูเหมือนวา นายบุญชูจะมิไดมีความชื่นชมมากนักกับผลงาน
ในดานการกระจายอํานาจทางการคลัง ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุวา เวลาของการอยูบนสังเวียนแหง
อํานาจสัน้ เกินกวาทีจ่ ะไดชื่มชมกับผลงานดังกลาวนี้ หรืออาจเปนเพราะเหตุวา ในกนบึ้งแหงหัวใจ
นายบุญชูทราบแกใจดีวา ตนมิอาจกลาวอางถึงความสําเร็จของผลงานชิ้นนี้ได การกระจายอํานาจ
ทางการคลัง โดยที่ไมมีการกระจายอํานาจทางการเมือง อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี การนํา
“เงินผัน” จากโครงการสรางงานในชนบทไปใชจายในการสรางสนามเทนนิสในจังหวัดศรีสะเกษ
ดังทีเ่ ปนขาวเมื่อเร็วๆนี้ (2525) นับเปนอุทาหรณอันดี แตกรณีดังกลาวนี้มิไดอยูในความรับผิดชอบ
ของนายบุญชูอีกตอไป
นายบุญชูไดกลาวถึงงานในสวนที่เกี่ยวกับการแกปญหาเฉพาะหนา ที่สําคัญ
ไดแก ปญหาการขาดแคลนนํ้ามัน และปญหาการขาดแคลนนํ้าตาล สวนผลงานอื่นๆที่นายบุญชู
กลาวถึงเปนพิเศษก็คือ การประกันราคาขาว นายบุญชูไมอาจกลาวอางโดยปราศจากความ
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ตะขิดตะขวงใจวา ตนประสบความสําเร็จในการแกปญหาวิกฤติการณนํ้าตาล เพราะการแกปญหา
ดังกลาวนี้เปนไปอยางสับสนและสรางขอกังขาในใจประชาชน ยิ่งถูกซํ้าเติมดวยกรณี “เทเล็กซ
อัปยศ” เกี่ยวกับเรื่องนํ้ามันดวยแลว ศรัทธาของประชาชนที่มีตอทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูก็ได
ลดลงไปเปนอันมาก โดยที่นายบุญชูตระหนักถึงเรื่องนี้เปนอยางดี ดังที่ไดใหสัมภาษณแก
ประชาชาติธุรกิจวา “… สองปญหานี้ (นํ้ามันและนํ้าตาล) แกสําเร็จไปหมดแลว แตก็กอขาว กอ
ขอกลาวหาเปนชนักติดหลังผมอยูตลอดเวลา …”
ความพยายามทีจ่ ะถอนชนักที่ติดหลังอยูนั้นมีอยูตลอดเวลาเชนกัน และดูเหมือน
วา วิธหี นึง่ ที่เลือกใชก็คือ การเผยแพรขอมูลในรูปหนังสือขนาดพอกเก็ตบุค เริ่มดวยหนังสือเรื่อง
ออยไมหวานนํ้าตาลเค็ม (สํานักพิมพเจาพระยา 2524 373 หนา ราคา 15 บาท) และตามมาดวย
เรื่องใครเขมือบนํ้ามัน ? (สํานักพิมพวชิ ยั ศิลป สิงหาคม 2524 575 หนา ราคา 30 บาท) หนังสือ
ทัง้ สองเลมนีเ้ ขียนโดยผูที่ใชชื่อวา “กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง” แตก็เปนที่ทราบกันดีในวงการ
หนังสือวา ผูร ว มเขียนคนหนึ่งเปนพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ และผูที่ทําหนาที่บรรณาธิกรณก็เปน
กวีผซู งึ่ ควรไดรับรางวัลซีไรท การใชชื่อกลุมผูเขียนวา “กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง” แมจะฟงดู
คลายกลุมเศรษฐศาสตรการเมืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตก็สามารถหลอกลวงประชาชน
ผูอานไดแตเพียงพื้นผิวเทานั้น ในเมื่อหนังสือทั้งสองเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อสรรเสริญวีรกรรมของนาย
บุญชูและสมุนบริวารโดยหาความแนบเนียนมิได ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ หนังสือทั้งสองเลมนี้ขาย
ในราคาตํากว
่ าตนทุนการผลิต ทั้งนี้ปรากฏวา หนังสือที่มีความหนาใกลเคียงกันและมาจากแหลง
พิมพเดียวกัน กลับตองขายในราคาแพงกวาถึงสองเทา แสดงใหเห็นโดยชัดเจนวา การพิมพ
หนังสือทัง้ สองเลมนีม้ ผี ูใหเงินอุดหนุน เพื่อใหสามารถขายในราคาถูก อันจะเปนประโยชนในการ
เผยแพรเกียรติคุณของนายบุญชูและทีมเศรษฐกิจของเขาในรัฐบาลเปรม 1 แตนายบุญชูจะมีสวน
รูเ ห็นกับการจัดทําหนังสือทั้งสองเลมนี้หรือไมนั้น ไมมีใครรูดีไปกวาตัวนายบุญชูเอง
ในสมัยรัฐบาลเปรม 1 ไมวาทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูจะทําอะไร ก็มีแตคน
จองจับผิด แตนายบุญชูกลับอธิบายปรากฏการณดังกลาวนี้วา เปนเพราะประชาชนเชื่อกันวา
“… ถานายบุญชูทําแลวจะตองดีกวาปกติ ไอนมี่ นั เกง ถาทําไมไดดีตองเลนงาน …” คําอธิบาย
ดังกลาวนี้ หากมิไดเกิดจากความหลงตัวเอง ก็คงเกิดจากความหูเบา เชื่อคํายกยอปอปนของสมุน
บริวาร
นายบุญชูมกั จะไดรับคํายกยองสรรเสริญในฐานที่มีสวนสรางใหธนาคารกรุงเทพฯ
เจริญเติบโตจนเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย แตคนทั่วไปก็ยังไมหลงลืมวา
ธนาคารดังกลาวนีเ้ ติบโตขึ้นมาโดยการคํ้าจุนของอิทธิพลทางการเมือง ทั้งนี้ไมเพียงแตวา ประภาส
จารุ เ สถี ย รจะดํ ารงตํ าแหน ง ประธานกรรมการของธนาคารแหง นี้ อยู เ ป น เวลาช า นานเทา นั้ น
หากทวาในยุคสมัยหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ยังเปนกรรมการของธนาคารกรุงเทพฯ
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อยูด ว ย การเติบโตของธนาคารกรุงเทพฯในระยะตนจึงแยกไมออกจากอํานาจทางการเมือง ความ
เกงกาจของนายบุญชูอาจมีสวนในความสําเร็จของธนาคารกรุงเทพฯอยูบาง แตมิอาจกลาวอาง
ไดวา ความสําเร็จทั้งหมดนั้นเปนของนายบุญชูแตเพียงผูเดียว หากนายบุญชูมีความเกงกาจจริง
สมดังคําเลาลือ ก็นาจะพิสูจนใหเห็นวา เมื่อปราศจากอํานาจและอิทธิพลทางการเมือง และเมื่อ
ปราศจากธนานุภาพแลว แววแหงความเกงกาจยังสามารถฉายแสงจรัสอยูได
การทีม่ คี นคอยจองจับผิดและวิพากษวิจารณทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูนั้น มิใช
เพราะเหตุวา คนเหลานั้นเชื่อวา “… ถานายบุญชูทําแลวจะตองดีกวาปกติ ไอนี่มันเกง ถาทําไมได
ดีตองเลนงาน …” แตเปนเพราะเหตุวา นายบุญชูมีผลประโยชนดานธุรกิจสวนตัว คนจึงคอย
จับจ อ งวา การดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิจ จะเปนไปเพื่อผลประโยนสว นตัว หรือผลประโยชน
สวนรวม นอกจากนี้ ความจริงใจของนายบุญชูในการแกปญหาของชาติบานเมืองก็เปนขอกังขา
ทีอ่ ยูใ นใจของคนจํานวนมาก
ในระยะหลังๆนี้ (2525) นายบุญชูไดออกโรงเรียกรองความเปนประชาธิปไตยของ
เมืองไทยบอยครั้งขึ้น แตคนก็อดสงสัยมิไดวา นายบุญชูไดทําอะไรบางเพื่อระบอบประชาธิปไตย
ในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 นอกเหนือจากการเก็บดอกผลของ
ระบอบเผด็จการใหแกธนาคารกรุงเทพฯ
เมื่อไมนานมานี้ นายบุญชูไดไปบรรยายเรื่อง “ระบบและปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย” ณ สถาบันวิชการทหารอากาศชั้นสูง (ดู มติชน ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2525)
โดยกลาวยกยองวา ระบบทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่ดี แตคนก็อดสงสัยมิไดวา ในยามที่นาย
บุญชูมอี านาจในการบริ
ํ
หารประเทศ นายบุญชูไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตามปรัชญาแหงระบบ
ทุนนิยมมากนอยเพียงใด เพราะปรัชญาพื้นฐานที่สํ าคัญของระบบทุนนิยมอยูที่ความเชื่อมั่น
ในประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และยึดมั่นในระบบการคา
เสรี แตการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของนายบุญชูกลับตรงกันขามกับปรัชญาพื้นฐานดังกลาวนี้
โดยเกือบสิ้นเชิง เพราะนายบุญชูชอบใชอํ านาจรัฐในการแทรกแซงการทํางานของกลไกราคา
มากกวาที่จะปลอยใหกลไกราคาทํ างานของมันเอง ดังการแกปญหาการขาดแคลนนํ้ าตาล
ในรัฐบาลเปรม 1 เปนอาทิ
นายบุญชูมักจะกลาวอางถึงความไมเปนธรรมในสังคมอยูเสมอ และในการ
บรรยาย ณ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงเมื่อเร็วๆนี้ (2525) นายบุญชูก็ยังไดชี้ใหเห็นอีก
ครั้ ง หนึ่ ง วา ป ญ หาความไมเ ป นธรรมของการกระจายรายไดร ะหวา งประชาชนเปนจุดออน
ของระบบทุนนิยม ซึ่งอาจแกไขไดดวยการเก็บภาษีมรดกและภาษีตางๆจากผูมีฐานะมั่งมี แลวนํา
เงินภาษีทเี่ ก็บไดจากคนรวยเหลานี้มาแจกจายทํานุบํารุงคนจน แตคนก็อดสงสัยมิไดวา ในยุคสมัย
ที่น ายบุ ญชูดํ ารงตํ าแหน งนายกสมาคมธนาคารไทย องคกรดังกลาวนี้และตัวนายบุญชูเอง
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มีบทบาทมากนอยเพียงใดในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย
ในเมื่อภาษีประเภทนี้มีผลดีตอการกระจายรายได
ความจริงใจในการแกปญหาของชาติบานเมืองจึงเปนจุดวิกฤติแหงชีวิตการเมือง
ของนายบุญชู หากไมสามารถพิสูจนใหราษฎรเห็นโดยกระจางชัด ก็คงยากที่จะไดไตเตาสูตําแหนง
นายกรัฐมนตรีได
-4นายบุญชูคงจะหลงละเมอเอามากๆที่คิดวา การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของตน
ในรัฐบาลเปรม 1 ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ จนชวยผอนคลายภาระแกรัฐบาลเปรม 2 และ
เปรม 3 ดังที่ไดใหสัมภาษณแก ประชาชาติธุรกิจ วา “… กรรมกอนที่มาเกิดผลในขณะนี้ ไดชวยให
ผูบ ริหารปจจุบันเบามือลงไปมากนั้น เปนความจริงที่คนทั่วไปอาจจะไมไดสังเกต …” แตคนทั่วไป
ก็ทราบแกใจดีวา ปญหาเศรษฐกิจมิไดบรรเทาเบาบางลง มิหนําซํ้าการใชจายโดยมิไดคํานึงถึง
กําลังความสามารถทางการคลังในยุครัฐบาลเปรม 1 ก็ยังเปนเหตุใหเงินคงคลังรอยหรอไปเปน
อันมากอีกดวย
เมื่ อ นายไพจิ ต ร เอื้ อ ทวี กุ ล เป ด โปงพฤติ ก รรมการผลาญเงิ น คงคลั ง ของที ม
เศรษฐกิจของนายบุญชุในรัฐบาลเปรม 1 นายบุญชูก็แกตัววา ตนยึดถือนโยบาย “เงินคงคลังเพื่อ
ประชาชน” มิใชนโยบาย “เงินคงคลังเพื่อเงินคงคลัง” แตขอ เท็จจริงมีอยูวา ตลอดระยะเวลาของ
รัฐบาลเปรม 2 และสืบตอมายังรัฐบาลเปรม 3 ผูถือบังเหียนทางการคลังตองใชเวลาสวนใหญไป
ในการธํารงไวซงึ่ ฐานะแหงเงินคงคลัง เพื่อมิใหทรุดหนักไปอีก สถานการณของเงินคงคลังจนถึงสิ้น
เดือนมีนาคม 2525 มิไดดีไปกวาชวงตนป 2524 ดังนั้น การกลาวหา ทีมสมหมาย – ไพจิตรยึดถือ
นโยบาย “เงินคงคลังเพื่อเงินคงคลัง” จึงไมมมี ลู แหงความเปนจริง ในเมื่อรัฐบาลไมมีเงินที่จะสะสม
แตการทีน่ ายบุญชูกลาวอางวา ตนยึดถือนโยบาย “เงินคงคลังเพื่อประชาชน” นัน้ เราจําเปนตอง
พิจารณาดูวา ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูไดนําเงินคงคลังมาใชจายเพื่อประชาชนกลุมใด ผลงาน
วิจยั ของปราณี ทินกร และเจิมศักดิ์ ปนทองไดชี้ใหเห็นวา โครงการประกันราคาขาวในยุครัฐบาล
เปรม 1 กอประโยชนแกพอคาคนกลางและเจาของโรงสีมากกวาชาวนา การใชจายของรัฐบาล
ลวนแลวแตมีประโยชนแกประชาชนทั้งสิ้น ปญหามีอยูเพียงวา ประชาชนกลุมใดเปนผูไดรับ
ประโยชน กลุมผูไดเปรียบหรือกลุมผูเสียเปรียบในสังคม? หากนายบุญชูจะกลาวอางวาตนยึดถือ
นโยบาย “เงินคงคลังเพื่อประชาชน” ไมเพียงแตนายบุญชุจะตองระบุกลุมประชาชนใหชัดเจน
เท า นั้ น หากทว า ยั ง ต อ งพิ สู จ น ใ ห เ ห็ น จริ ง ด ว ยว า ผลของการดํ าเนิ น นโยบายเป น ไปตาม
คํากลาวอาง

10
นายบุญชูมักจะกลาวโจมตีความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ แมในการ
ปราศรัยตอที่ประชุมหอการคาอเมริกันในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2525 (ดู เดอะเนชั่น
รี วิ ว ฉบั บ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2525) นายบุ ญ ชู ก็ ไ ด ห ยิ บ ยกเรื่ อ งนี้ ม าโจมตี อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
แตประชาราษฎรก็ไดแตตั้งขอสงสัยวา ในเมื่อนายบุญชูมีโอกาสยึดกุมอํานาจปกครองหลายครั้ง
หลายคราว นายบุญชูไดเคยผลักดันหรือดําเนินการเพื่อแกไขระบบราชการใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หรือไม หากแมนมีโอกาสแลว นายบุญชูก็ยังมิไดดําเนินการแกไข ก็ไมชอบที่นายบุญชูจะ
มาตีสํานวนอยูขางสังเวียนเชนนี้ แตถาหากนายบุญชูไดพยายามแกปญหาของระบบราชการแลว
หากแตไมประสบผลสําเร็จ ประชาชนคนเดินถนนเห็นจะตองตั้งคําถามตอไปวา ความเกงกาจของ
นายบุญชูที่รํ่าลือกันนักรําลื
่ อกันหนา มีมูลแหงความเปนจริงละหรือ
หลายครั้งหลายคราที่นายบุญชูออกโรงโจมตีการลดคาเงินบาทเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2524 แตนายบุญชูไมเคยกลาวอยางเต็มปากเต็มคําวา ในสถานการณดังที่เปนอยู
ขณะนัน้ หากไมลดคาเงินบาท จะดําเนินการแกไขปญหาตางๆที่กําลังเกิดขึ้นอยางไร การที่นาย
บุญชูมิไดเสนอทางออกอื่นเชนนี้ ยอมทํ าใหมีผูเขาใจกันวา การคัดคานของนายบุญชูมิไดมี
จุดประสงคอนื่ นอกเหนือจากการบรรเลงบทเพลงแหงความแคนเพื่อใหนายไพจิตรฟงเทานั้น

