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เมือ่วนัที ่ 27 มถิุนายน 2525 ที่ผานมานี้ นายบุญชู โรจนเสถียรไดแสดงปาฐกถา
เร่ือง “ปญหาเศรษฐกิจและการเมืองปจจุบัน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องในโอกาสวัน 
ครบรอบ 48 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยดังกลาวนี้

นายบุญชูวิพากษวิจารณการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลถึงขนาดที่
หนงัสือพิมพ มติชน พาดหวัขาววา “บุญชูสับแหลกรัฐบาลไรฝมือ” (มติชน ฉบับวนัจันทรที่ 28 
มถินุายน 2525)

ไมเพยีงแตวานายบุญชูจะชี้ใหเห็นปญหาการเพิ่มข้ึนของคาครองชีพ ปญหาราคา
สินคาขั้นประถมตกตํ่ า และปญหาการวางงานเทานั้น หากทวายังชี้ใหเห็นความผิดพลาด 
ในการดํ าเนินนโยบายอีกดวย

ตามทศันะของนายบุญชู ความผิดพลาดของรัฐบาลมีอยูอยางนอย 3 ประการ 
กลาวคือ

ประการแรก ความผดิพลาดดานการตลาด ทั้งนี้นายบุญชูไดชี้ใหเห็นวา ผูบริหาร
ไมรูจกัใชจงัหวะและฉวยโอกาสใหสามารถขายสินคาใหมีราคาดี ดังที่ตนไดทํ าเปนตัวอยางในการ
ประกันราคาขาว

ประการที่สอง ความผิดพลาดในดานนโยบายการเงิน อันเกิดจากการลดคา 
เงนิบาท ซึง่เปนเหตใุหเอกชนบางรายตองลมละลาย และทั้งเอกชนและรัฐบาลตองมีหนี้สินเพิ่มข้ึน 
รวมตลอดทัง้ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเงินคงคลัง ที่ยึดถือนโยบาย “เงนิคงคลังเพื่อเงิน
คงคลัง” มากกวานโยบาย “เงนิคงคลังเพื่อประชาชน”

ประการที่สาม ความผิดพลาดของระบบราชการที่ไมสามารถทํ างานอยางมี 
ประสิทธภิาพ  จนถึงขั้นไมเกื้อกูลบรรยากาศแหงการลงทุน

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห  ฉบับวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2525 โดยใชชื่อ
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สํ าหรับผูที่ติดตามการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมาโดยตลอด ยอม 
เขาใจไดโดยไมยากนักวา จุดหนักของขอวิพากษวิจารณของนายบุญชูมุ งสู คณะที่ปรึกษา 
ทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีมากกวาตัวนายกรัฐมนตรีเอง และหากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว  
ขอโจมตีเกี่ยวกับนโยบายการลดคาเงินบาทและนโยบายการบริหารเงินคงคลังเปนของขวัญที่นาย
บุญชมูอบใหแกนายไพจิตร เอื้อทวีกุลโดยเฉพาะ ทั้งๆที่นายไพจิตรไดลงจากเวทีแหงอํ านาจไปแลว 
ก็ตาม

เมือ่มองยอนหลังไปสมัยรัฐบาลเปรม 1 คงเปนที่จํ ากันไดวา นายบุญชูไดดํ ารง
ตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรี และมีทีมเศรษฐกิจข้ึนบริหารนโยบายเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันนั้น 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีก็ไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษา โดยมีพลเอกสัณห จิตรปฏิมา 
เปนประธาน และนายไพจิตร เอื้อทวีกุล เปนรองประธาน

ในบรรดาที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีนั้น เกือบทั้งหมดเปน 
ผูทีม่คีวามคดิเกีย่วกบัการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจแตกตางจากนายบุญชูโดยสิ้นเชิง นับเปนเรื่อง 
ทีน่าประหลาดใจที่นายกรัฐมนตรีเลือกทีมปฏิบัติการและทีมที่ปรึกษาในลักษณะเชนนี้

ดวยเหตุนี้เอง ความขัดแยงระหวางทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูกับทีมที่ปรึกษา 
ของนายกรัฐมนตรีจึงเกิดขึ้นเกือบตลอดยุครัฐบาลเปรม 1 ทั้งนี้ปรากฏวา คณะที่ปรึกษาของ 
นายกรัฐมนตรีไดรับการสนับสนุนจากกลุมยังเติรกอยางแข็งขัน นอกจากนี้ กลุมยังเติรกยังคอย 
จับตามองพฤติกรรมของทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูดวยสายตาที่ไมไววางใจอีกดวย แหลงขาว 
ทีน่าเชือ่ถอืแจงวา เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ าตาลในฤดูการผลิต 2523/2524 จนถึงขั้นมีการนํ านํ้ าตาล
เขาจากตางประเทศ กลุมยังเตริกไดมบัีนทึกถึงนายกรัฐมนตรี แสดงความกังขาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู

หากมิใชกรณี “เทเลกซอัปยศ” เกี่ยวกับเร่ืองนํ้ ามันและความขัดแยงภายในพรรค
กจิสังคม นายบญุชอูาจคุมทีมเศรษฐกิจอยูในรัฐบาลเปรม 1 เปนเวลายาวนานกวาหนึ่งป แตการที่
พรรคกจิสังคมสลายตัวจากรัฐบาลเปรม 1 จึงเปดชองใหคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแทรกตัว
เขาสวมตํ าแหนงไดโดยงาย

ความคดิทีจ่ะบรรจุนักวิชาการในตํ าแหนง “รัฐมนตรีชวยวาการ” โดยใหตํ าแหนง 
“รัฐมนตรวีาการ” เปนตํ าแหนงที่จัดสรรใหพรรคการเมือง เพิ่งจะนํ ามาปฏิบัติในการจัดตั้งรัฐบาล
เปรม 2 แมวาความคิดดังกลาวนี้จะมีมาตั้งแตในขณะจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1 ก็ตาม อยางไรก็ตาม 
ขอจ ํากดัทางการเมืองทํ าใหการนํ าแนวความคิดดังกลาวนี้ไปใชในการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 2 เปนไป
ในขอบเขตอันจํ ากัด
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บทบาทของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
ปรากฏอยางเดนชัดในรัฐบาลเปรม 2 แมวากลุมบุคลดังกลาวนี้จะยึดกุมไดเฉพาะแตกระทรวงการ
คลังและกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตาม ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณในรัฐบาลดังกลาว (นายอาณัติ อาภาภริม) มีแนวความคิดในสาระสํ าคัญไมแตกตางจาก
คณะทีป่รึกษามากนกั จะมีปญหาก็เฉพาะแตกระทรวงพาณิชย ซึ่งปรากฏวารัฐมนตรีวาการ (นาย
ชวน หลกีภยั) ถกูขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงนั้นครอบงํ าทางความคิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในเรื่องการควบคุมธุรกิจการคา ในขณะที่ขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงพาณิชยยึดมั่นในแนว
นโยบายการควบคุมธุรกิจการคาอยางเขมงวด คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกลับยึดถือนโยบาย
การคาเสรี ความขัดแยงทางความคิดดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดเมื่อเกิดวิกฤติการณราคาขาว  
ตกตํ ่าในฤดูการผลิต 2524/2525 แตแลวชัยชนะก็ตกเปนของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพราะ
สามารถผลักดันใหลดอัตราพรเีมีย่มขาว ลดอัตราขาวสํ ารอง และเปดใหมีการคาโดยเสรีมากขึ้น 
โดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในเวลานั้นไมสูเต็มใจนัก แตจนดวยเหตุผล ขอเท็จจริง  
และสถานการณ  ความขัดแยงลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับกรณีนโยบายขาวโพดดวย

ในยุครัฐบาลเปรม 2 นายบุญชูไดเปลี่ยนฐานะจากผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 
มาเปนผูวจิารณนโยบายเศรษฐกิจ หรือหากจะกลาวดวยสํ านวนของซอยสวนพลู ก็คือ กระโดด
ออกจาก “ในสังเวียน” มาสู “ขางสังเวียน”
 ในชั้นแรก การอยู “ขางสังเวียน” ของนายบุญชูมีลักษณะเตรียมพรอมที่จะ
กระโดดขึน้สงัเวยีนแหงอํ านาจอยูทุกเมื่อ จากแหลงขาวที่เชื่อถือได นายบุญชูยังคงใหคํ าปรึกษาแก
นายกรฐัมนตรี  สวนหนึ่งก็เพื่อแสดงใหเห็นวา “จ ําใจจํ าจากเจา จํ าจร”  เพราะนายบุญชูมิได 
ลาจากรัฐบาลเปรม 1 โดยสมัครใจ แตอีกสวนหนึ่งก็เพื่อสรางสายใยแหงความผูกพัน ในเมื่อ 
สายใยดงักลาวนีส้ามารถชักนํ าใหนายบุญชูข้ึนสังเวียนแหงอํ านาจได แตตอมา การขอคํ าปรึกษา
ของนายกรัฐมนตรีก็ลดความถี่ลง นายบุญชูจึงใชวิธีการถายทอดความคิดโดยผานผูที่ใกลชิด
นายกรัฐมนตรี  ทั้งๆ ที่มิไดมีการรองขอคํ าปรึกษา

อยางไรก็ดี เมื่อเกิดวิกฤติการณทางการเงินในตอนกลางป 2524 และ 
คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเสนอแนะใหลดคาเงินบาท โดยที่ขอเสนอดังกลาวนี้มาจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังดวย มีเสียงรํ่ าลืออยางนอยที่สุดในวงการ 
นักเศรษฐศาสตรวา ทานนายกรัฐมนตรีไดขอคํ าปรึกษาจากนายบุญชูเกี่ยวกับเร่ืองนี้ดวย และ 
แมวานายบุญชูจะคัดคานการลดคาเงินบาทอยางแข็งขัน แตทานนายกรัฐมนตรีก็ตัดสินใจเลือก
เสนทางที่เสนอแนะโดยผูรวมงาน

ภายหลังจากการลดคาเงินบาทเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2524 นายบุญชู 
เร่ิมออกโรงวพิากษวิจารณนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมากขึ้น และนี่อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าให
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สายใยแหงความผูกพันที่มีกับนายกรัฐมนตรีผอนคลายลง ยิ่งในชวงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 3 
ดวยแลว นายบุญชูถึงกับออกโรงคัดคานกรณีที่พรรคกิจสังคมเขารวมจัดตั้งรัฐบาล การเปลี่ยน 
ทาทขีองนายบญุช ู จากการรอคอยโอกาสขึ้นสังเวียนมาเปนการรอตายขางสังเวียนนี้ ในดานหนึ่ง
อาจเปนเพราะเหตุวา นายบุญชูเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวา การไมรวมรัฐบาลเปรม 3 จะเปนประโยชนแก
พรรคกิจสังคมในระยะยาว แตในอีกดานหนึ่งอาจเปนเพราะเหตุวา นายบุญชูลวงรู แลววา  
แมพรรคกิจสังคมจะเขารวมกับรัฐบาลเปรม 3 แตตนก็หมดโอกาสที่จะครอบครองตํ าแหนง 
รัฐมนตร ี ทัง้นีเ้นื่องจากมีการตอตานจากทหารบางกลุมนั่นเอง

ความเปนมาดังที่พรรณนาขางตนนี้ ชวยใหเขาใจไดโดยไมยากนักวา เหตุใด 
นายบุญชูจึงออกโรงวิพากษวิจารณรัฐบาลอยางคอนขางถี่ในระยะหลังๆนี้ ในยุครัฐบาลเปรม 1 
นายบญุชตูองประสบความผิดหวังที่ไมสามารถกุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจไดทั้งหมด เนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีตองแบงสรรตํ าแหนงใหแกพรรคการเมืองอื่นๆที่เขารวมรัฐบาล แตความผิดหวัง 
ดังกลาวนีต้องถกูซํ้ าเติมดวยขอเท็จจริงที่วา การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของตนตองถูกกลั่นกรอง
และเฝาจับตามอง ไมเพียงแตจากคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเทานั้น หากรวมทั้งจากกลุม
ทหารทีท่รงอ ํานาจในขณะนั้นอีกดวย แมวาความขัดแยงระหวางคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
กับทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูจะถูกเก็บกดไวเปนเรื่องภายใน แตก็ไมวายที่จะเล็ดลอดไปสูโลก
ภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนายบุญชูเสนอความคิดวาดวย “บรรษัทประเทศไทย”  สมาชิก 
ในคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับออกโรงโจมตีความคิดดังกลาวนี้ตอสาธารณชน 
ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจวา ภายหลังจากที่ตองลงจากสังเวียนแหงอํ านาจ และ 
มอบบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจใหแกคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี นายบุญชูจึงตอง 
เที่ยวบรรเลงเพลงแหงความแคนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เปรม 2 และเปรม 3

-3-

กอนที่จะพิจารณาวิวาทะของนายบุญชูในรายละเอียด เรานาจะหันมาพิจารณา 
ดูวา นายบุญชูประสบความสํ าเร็จมากนอยเพียงใดในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในยุครัฐบาล
เปรม 1

เกีย่วกบัประเด็นนี้ นายบุญชูใหสัมภาษณหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับ 
วนัที ่26 มถินุายน 2525 โดยกลาววา 11 เดือน 23 วันในยุครัฐบาลเปรม 1 ตนไดทํ างานสํ าคัญ 2 
ลักษณะ  ลักษณะทีห่นึง่เปนการแกปญหาหลัก  และอีกลักษณะหนึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนา

สํ าหรับการแกปญหาหลัก นายบุญชูอางวา ตนไดดํ าเนินการไปแลวสองเรื่อง 
เร่ืองแรกก็คือ การกํ าหนดเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 และ 
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อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การกระจายอ ํานาจทางการคลัง นายบุญชูแอบอางโดยหนาตาเฉยวา “… ผม
เปนผูริเร่ิมกํ าหนดเปาหมายของแผนพัฒนาแผนที่ 5 ใหถูกตอง แตกตางจากเปาหมายที่เคย
กํ าหนดกันมากอน …” โดยชี้ใหเห็นวา แตเดิมการกํ าหนดเปาหมายการเพิ่มผลผลิตในแผน
พัฒนาฯฉบับกอนๆมักจะปรากฏในรูปของอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได 
ประชาชาติตอหัว ซึ่งนายบุญชูเห็นวาเปนการกํ าหนดเปาหมายอยางไรความหมาย และกลาว 
ตอไปวา “ … ผมเร่ิมเปลีย่นเปาใหเปนรูปธรรม โดยถือระดับมาตรฐานการครองชีพของกลุม
เกษตรกร หรือกลุมคนที่อยูในชนบท ซึ่งจะตองยกขึ้นใหไดเทากับชนชั้นกลางในเมือง นี่คือ 
เปาหมายทีถ่กูตองเปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นชัด เปนตน เชน จะตองมีบานอยางไหนอยู จะตองมี
อาหารการกนิสมบูรณอยางไร สมบูรณตามหลักโภชนาการ ทํ าใหมีสุขภาพอนามัยดี ตองมีสุข
ลักษณะของรางกาย มีการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยอยางครบถวนสมบูรณเพียงใด ตองมี 
เครือ่งนุงหมในลักษณะอยางไร  ถึงจะถือวาไดมาตรฐานครบถวน เหลานี้คือเปาเปนรูปธรรม”

ดูเหมือนวา นายบุญชูจะชื่นชมกับความสํ าเร็จในการกํ าหนดเปาหมายของ 
แผนพฒันาฯฉบับที่ 5 เปนอันมาก แตสํ าหรับผูที่พอมีความรูเศรษฐศาสตรเบื้องตนและติดตาม
ความเคลือ่นไหวในวงการวิชาการ จะมีความรูสึกไมตางกันนักวา ขอกลาวอางของนายบุญชูที่วา 
ตนเปน “ผูริเร่ิม” ในการเปลี่ยนแปลงเปาหมายของการพัฒนานั้น  เปนการแอบอางชนิดที่ 
เวไนยสตัวพงึละอาย ในประการแรกทีเดียว แนวความคิดดังกลาวนี้เปนเรื่องที่มีการถกเถียงมาเปน
เวลาชานานในหมูนักวิชาการและเจาหนาที่ผูมีบทบาทในการวางแผนพัฒนา ผูที่ติดตามความ
เคลื่อนไหวของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาโดยตลอด  
ยอมทราบดีวา หนวยงานดังกลาวนี้ไดพยายามจัดทํ าแผนพัฒนาจังหวัดและกํ าหนดเขตจังหวัด
ยากจนโดยใชดัชนีตางๆไมเฉพาะแตรายไดถัวเฉลี่ยเทานั้น นอกจากนี้ การผลักดันใหมีการ 
เปลี่ยนแปลงเปาหมายของการพัฒนายังมีสวนมาจากคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได 
แตงตัง้คณะท ํางานขึน้คณะหนึ่งใหพิจารณารางแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท โดยมีนาย
เสนห จามรกิ เปนประธาน รายงานของคณะทํ างานดังกลาวนี้ นับเปนปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันให 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประกาศนโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” ในโอกาสวันขึ้น 
ปใหม พ.ศ. 2524 โดยใหถือเปนเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 
(2525-2529) ดวย แหลงขาวที่เชื่อถือไดแจงวา ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1 
เพือ่พจิารณาแผนการพัฒนาชนบทดังกลาวนี้ นายบุญชูไดคัดคานแนวนโยบายที่นํ าเสนอ โดยอาง
วา นโยบาย “ผันเงนิ” ที่มีอยูนั้นก็เพียงพอที่จะพัฒนาชนบทแลว การคัดคานของนายบุญชูทํ าให 
พลเอกเปรมไมพอใจเปนอันมาก จนถึงกับกลาววา คนที่ไมเคยลํ าบากยอมมิอาจลวงรูความ
ลํ าบากของผูยากไรทั้งหลาย และหากมิใชเจตจํ านองอันแนวแนของพลเอกเปรม การประกาศ
นโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” กจ็ะไมเกิดขึ้น
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แตขอที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ นายบุญชูพูดถึงขอเท็จจริงเพียงครึ่งเดียว เพราะเปน 
ที่ทราบกันดีในวงการนักเศรษฐศาสตรวา ในระหวางที่มีการรางแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 นั้น  
นายบุญชูไดสงนายวิญู วิจิตรวาทการ (ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งหมดวาระการทํ างานกับหนวยงาน
ของสหประชาชาติและกํ าลังหาที่ลง) เปนผู ประสานงานระหวางนายบุญชูกับสํ านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเปนที่ทราบกันดีวา นายบุญชูพยายาม
ที่จะผลักดันใหมีการรางแผนพัฒนาไปตามแนวทางที่ตนตองการ เปาหมายที่กํ าหนดในแผน
พัฒนาฯดังกลาวนี้ มิไดมีเฉพาะแตเปาหมายการผลิตหรือรายไดเทานั้น หากยังมีเปาหมายอื่นๆ
เชน เปาหมายการจํ าเริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจตางๆ เปาหมายเสถียรภาพของราคา เปาหมาย
ดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ เปนตน การณปรากฏวา ตัวเลขเปาหมายดาน
ตางๆที่นายวิญูสงใหเจาหนาที่นํ าไปใชเปนแนวทางในการวางแผนนั้นเปนตัวเลขที่กํ าหนด 
ข้ึนจากวมิานในอากาศ โดยมิไดคํ านึงถึงโครงสรางระบบเศรษฐกิจที่เปนอยู และมิไดคํ านึงถึงความ
เปนไปไดที่เปาหมายตางๆจะขัดแยงกันเอง เร่ืองนี้จึงเปนเรื่องโปกฮาที่มักจะเลากันในหมู 
นักวิชาการของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและธนาคารแหง
ประเทศไทย แตเร่ืองก็มิไดส้ินสุดเพียงเทานั้น เพราะคนของนายบุญชูพยายามผลักดันใหมีการ
เปลีย่นแปลงรางแผนพัฒนาฯ โดยอางความเห็นของผูแทนธนาคารโลกประจํ าประเทศไทย จนเกิด
เปนกรณีอ้ือฉาวเมื่อนายวีรพงษ รามางกูร แหงคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(ซึ่งในขณะนั้นชวยงานวางแผนมหภาคของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5) มีจดหมายประทวงถึง 
นายโรเบิรต แมกนามารา ประธานธนาคารโลกในขณะนั้นในเรื่องที่เจาหนาที่ธนาคารโลก 
แทรกแซงกิจการภายในของไทย

ในขณะที่นายบุญชูแสดงความชื่นชมความสํ าเร็จของตนในการเปลี่ยนแปลง 
การก ําหนดเปาหมายของการพัฒนา ดูเหมือนวา นายบุญชูจะมิไดมีความชื่นชมมากนักกับผลงาน
ในดานการกระจายอ ํานาจทางการคลัง ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุวา เวลาของการอยูบนสังเวียนแหง
อํ านาจสัน้เกนิกวาทีจ่ะไดชื่มชมกับผลงานดังกลาวนี้ หรืออาจเปนเพราะเหตุวา ในกนบึ้งแหงหัวใจ 
นายบญุชทูราบแกใจดีวา ตนมิอาจกลาวอางถึงความสํ าเร็จของผลงานชิ้นนี้ได การกระจายอํ านาจ
ทางการคลัง โดยที่ไมมีการกระจายอ ํานาจทางการเมือง อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี การนํ า 
“เงินผัน” จากโครงการสรางงานในชนบทไปใชจายในการสรางสนามเทนนิสในจังหวัดศรีสะเกษ 
ดังทีเ่ปนขาวเมื่อเร็วๆนี้ (2525) นับเปนอุทาหรณอันดี แตกรณีดังกลาวนี้มิไดอยูในความรับผิดชอบ
ของนายบุญชูอีกตอไป

นายบุญชูไดกลาวถึงงานในสวนที่เกี่ยวกับการแกปญหาเฉพาะหนา ที่สํ าคัญ 
ไดแก ปญหาการขาดแคลนนํ้ ามัน และปญหาการขาดแคลนนํ้ าตาล สวนผลงานอื่นๆที่นายบุญชู
กลาวถึงเปนพิเศษก็คือ การประกันราคาขาว นายบุญชูไมอาจกลาวอางโดยปราศจากความ
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ตะขดิตะขวงใจวา ตนประสบความสํ าเร็จในการแกปญหาวิกฤติการณนํ้ าตาล เพราะการแกปญหา
ดังกลาวนี้เปนไปอยางสับสนและสรางขอกังขาในใจประชาชน ยิ่งถูกซํ้ าเติมดวยกรณี “เทเล็กซ
อัปยศ” เกี่ยวกับเร่ืองนํ้ ามันดวยแลว ศรัทธาของประชาชนที่มีตอทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูก็ได 
ลดลงไปเปนอันมาก โดยที่นายบุญชูตระหนักถึงเรื่องนี้เปนอยางดี ดังที่ไดใหสัมภาษณแก 
ประชาชาติธุรกิจวา “… สองปญหานี้ (นํ้ ามันและนํ้ าตาล) แกสํ าเร็จไปหมดแลว แตก็กอขาว กอ
ขอกลาวหาเปนชนักติดหลังผมอยูตลอดเวลา …”
 ความพยายามทีจ่ะถอนชนักที่ติดหลังอยูนั้นมีอยูตลอดเวลาเชนกัน และดูเหมือน
วา วธิหีนึง่ที่เลือกใชก็คือ การเผยแพรขอมูลในรูปหนังสือขนาดพอกเกต็บุค เร่ิมดวยหนังสือเร่ือง
ออยไมหวานนํ้ าตาลเค็ม (สํ านกัพมิพเจาพระยา 2524 373 หนา ราคา 15 บาท) และตามมาดวย
เร่ืองใครเขมือบนํ้ ามัน ? (สํ านกัพมิพวชิยัศิลป สิงหาคม 2524 575 หนา ราคา 30 บาท)  หนังสือ
ทัง้สองเลมนีเ้ขยีนโดยผูที่ใชชื่อวา “กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง” แตก็เปนที่ทราบกันดีในวงการ
หนงัสอืวา ผูรวมเขยีนคนหนึ่งเปนพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ และผูที่ทํ าหนาที่บรรณาธิกรณก็เปน
กวผูีซึง่ควรไดรับรางวัลซีไรท การใชชื่อกลุมผูเขียนวา “กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง” แมจะฟงดู
คลายกลุมเศรษฐศาสตรการเมืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตก็สามารถหลอกลวงประชาชน
ผูอานไดแตเพียงพื้นผิวเทานั้น ในเมื่อหนังสือทั้งสองเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อสรรเสริญวีรกรรมของนาย
บุญชแูละสมนุบริวารโดยหาความแนบเนียนมิได ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ หนังสือทั้งสองเลมนี้ขาย 
ในราคาตํ ่ากวาตนทนุการผลิต ทั้งนี้ปรากฏวา หนังสือที่มีความหนาใกลเคียงกันและมาจากแหลง
พิมพเดียวกัน กลับตองขายในราคาแพงกวาถึงสองเทา แสดงใหเห็นโดยชัดเจนวา การพิมพ
หนงัสอืทัง้สองเลมนีม้ผูีใหเงินอุดหนุน เพื่อใหสามารถขายในราคาถูก อันจะเปนประโยชนในการ
เผยแพรเกียรติคุณของนายบุญชูและทีมเศรษฐกิจของเขาในรัฐบาลเปรม 1 แตนายบุญชูจะมีสวน 
รูเหน็กบัการจัดทํ าหนังสือทั้งสองเลมนี้หรือไมนั้น  ไมมีใครรูดีไปกวาตัวนายบุญชูเอง

ในสมัยรัฐบาลเปรม 1 ไมวาทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูจะทํ าอะไร ก็มีแตคน 
จองจับผิด แตนายบุญชูกลับอธิบายปรากฏการณดังกลาวนี้วา เปนเพราะประชาชนเชื่อกันวา  
“… ถานายบุญชูทํ าแลวจะตองดีกวาปกติ ไอนีม่นัเกง ถาทํ าไมไดดีตองเลนงาน …” คํ าอธิบาย 
ดังกลาวนี ้หากมไิดเกิดจากความหลงตัวเอง ก็คงเกิดจากความหูเบา เชื่อคํ ายกยอปอปนของสมุน
บริวาร

นายบญุชมูกัจะไดรับคํ ายกยองสรรเสริญในฐานที่มีสวนสรางใหธนาคารกรุงเทพฯ
เจริญเติบโตจนเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย แตคนทั่วไปก็ยังไมหลงลืมวา 
ธนาคารดงักลาวนีเ้ติบโตขึ้นมาโดยการคํ้ าจุนของอิทธิพลทางการเมือง ทั้งนี้ไมเพียงแตวา ประภาส 
จารุเสถียรจะดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการของธนาคารแหงนี้อยู เปนเวลาชานานเทานั้น  
หากทวาในยุคสมัยหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ยังเปนกรรมการของธนาคารกรุงเทพฯ 
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อยูดวย การเตบิโตของธนาคารกรุงเทพฯในระยะตนจึงแยกไมออกจากอํ านาจทางการเมือง ความ
เกงกาจของนายบุญชูอาจมีสวนในความสํ าเร็จของธนาคารกรุงเทพฯอยูบาง แตมิอาจกลาวอาง 
ไดวา ความส ําเรจ็ทั้งหมดนั้นเปนของนายบุญชูแตเพียงผูเดียว หากนายบุญชูมีความเกงกาจจริง
สมดงัค ําเลาลอื กน็าจะพิสูจนใหเห็นวา เมื่อปราศจากอํ านาจและอิทธิพลทางการเมือง และเมื่อ
ปราศจากธนานภุาพแลว  แววแหงความเกงกาจยังสามารถฉายแสงจรัสอยูได

การทีม่คีนคอยจองจับผิดและวิพากษวิจารณทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูนั้น มิใช
เพราะเหตุวา คนเหลานั้นเชื่อวา “… ถานายบุญชูทํ าแลวจะตองดีกวาปกติ ไอนี่มันเกง ถาทํ าไมได
ดีตองเลนงาน …”  แตเปนเพราะเหตุวา นายบุญชูมีผลประโยชนดานธุรกิจสวนตัว คนจึงคอย 
จับจองวา การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจจะเปนไปเพื่อผลประโยนสวนตัวหรือผลประโยชน 
สวนรวม นอกจากนี้ ความจริงใจของนายบุญชูในการแกปญหาของชาติบานเมืองก็เปนขอกังขา 
ทีอ่ยูในใจของคนจํ านวนมาก

ในระยะหลังๆนี้ (2525) นายบุญชูไดออกโรงเรียกรองความเปนประชาธิปไตยของ 
เมอืงไทยบอยครั้งขึ้น แตคนก็อดสงสัยมิไดวา นายบุญชูไดทํ าอะไรบางเพื่อระบอบประชาธิปไตย
ในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 นอกเหนือจากการเก็บดอกผลของ
ระบอบเผด็จการใหแกธนาคารกรุงเทพฯ

เมื่อไมนานมานี้ นายบุญชูไดไปบรรยายเรื่อง “ระบบและปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย” ณ สถาบันวิชการทหารอากาศชั้นสูง (ดู มติชน ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2525)  
โดยกลาวยกยองวา ระบบทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่ดี แตคนก็อดสงสัยมิไดวา ในยามที่นาย
บุญชมูอํี านาจในการบริหารประเทศ นายบุญชูไดดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามปรัชญาแหงระบบ
ทุนนิยมมากนอยเพียงใด เพราะปรัชญาพื้นฐานที่สํ าคัญของระบบทุนนิยมอยูที่ความเชื่อมั่น 
ในประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และยึดมั่นในระบบการคา
เสรี แตการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของนายบุญชูกลับตรงกันขามกับปรัชญาพื้นฐานดังกลาวนี้
โดยเกือบส้ินเชิง เพราะนายบุญชูชอบใชอํ านาจรัฐในการแทรกแซงการทํ างานของกลไกราคา  
มากกวาที่จะปลอยใหกลไกราคาทํ างานของมันเอง ดังการแกปญหาการขาดแคลนนํ้ าตาล 
ในรัฐบาลเปรม 1 เปนอาทิ

นายบุญชูมักจะกลาวอางถึงความไมเปนธรรมในสังคมอยูเสมอ และในการ
บรรยาย ณ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงเมื่อเร็วๆนี้ (2525) นายบุญชูก็ยังไดชี้ใหเห็นอีก 
คร้ังหนึ่งวา ปญหาความไมเปนธรรมของการกระจายรายไดระหวางประชาชนเปนจุดออน 
ของระบบทนุนยิม ซึ่งอาจแกไขไดดวยการเก็บภาษีมรดกและภาษีตางๆจากผูมีฐานะมั่งมี แลวนํ า
เงนิภาษทีีเ่กบ็ไดจากคนรวยเหลานี้มาแจกจายทํ านุบํ ารุงคนจน แตคนก็อดสงสัยมิไดวา ในยุคสมัย
ที่นายบุญชูดํ ารงตํ าแหนงนายกสมาคมธนาคารไทย องคกรดังกลาวนี้และตัวนายบุญชูเอง 
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มีบทบาทมากนอยเพียงใดในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย  
ในเมื่อภาษีประเภทนี้มีผลดีตอการกระจายรายได

ความจริงใจในการแกปญหาของชาติบานเมืองจึงเปนจุดวิกฤติแหงชีวิตการเมือง
ของนายบญุช ูหากไมสามารถพิสูจนใหราษฎรเห็นโดยกระจางชัด ก็คงยากที่จะไดไตเตาสูตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีได

-4-

นายบญุชคูงจะหลงละเมอเอามากๆที่คิดวา การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของตน
ในรัฐบาลเปรม 1 ประสบความสํ าเร็จอันยิ่งใหญ จนชวยผอนคลายภาระแกรัฐบาลเปรม 2 และ
เปรม 3 ดังที่ไดใหสัมภาษณแก ประชาชาติธุรกิจ วา “… กรรมกอนที่มาเกิดผลในขณะนี้ ไดชวยให 
ผูบริหารปจจุบันเบามือลงไปมากนั้น เปนความจริงที่คนทั่วไปอาจจะไมไดสังเกต …” แตคนทั่วไป
ก็ทราบแกใจดีวา ปญหาเศรษฐกิจมิไดบรรเทาเบาบางลง มิหนํ าซํ้ าการใชจายโดยมิไดคํ านึงถึง
กํ าลังความสามารถทางการคลังในยุครัฐบาลเปรม 1 ก็ยังเปนเหตุใหเงินคงคลังรอยหรอไปเปน 
อันมากอีกดวย
 เมื่อนายไพจิตร เอื้อทวีกุลเปดโปงพฤติกรรมการผลาญเงินคงคลังของทีม
เศรษฐกจิของนายบุญชุในรัฐบาลเปรม 1 นายบุญชูก็แกตัววา ตนยึดถือนโยบาย “เงนิคงคลังเพื่อ
ประชาชน” มใิชนโยบาย “เงนิคงคลังเพื่อเงินคงคลัง” แตขอเท็จจริงมีอยูวา ตลอดระยะเวลาของ 
รัฐบาลเปรม 2 และสืบตอมายังรัฐบาลเปรม 3 ผูถือบังเหียนทางการคลังตองใชเวลาสวนใหญไป 
ในการธ ํารงไวซึง่ฐานะแหงเงินคงคลัง เพื่อมิใหทรุดหนักไปอีก สถานการณของเงินคงคลังจนถึงสิ้น
เดอืนมนีาคม 2525 มิไดดีไปกวาชวงตนป 2524 ดังนั้น การกลาวหา ทีมสมหมาย – ไพจิตรยึดถือ
นโยบาย “เงนิคงคลังเพื่อเงินคงคลัง” จงึไมมมีลูแหงความเปนจริง ในเมื่อรัฐบาลไมมีเงินที่จะสะสม 
แตการทีน่ายบุญชูกลาวอางวา ตนยึดถือนโยบาย “เงนิคงคลังเพื่อประชาชน” นัน้ เราจํ าเปนตอง
พจิารณาดวูา ทมีเศรษฐกิจของนายบุญชูไดนํ าเงินคงคลังมาใชจายเพื่อประชาชนกลุมใด ผลงาน
วจิยัของปราณ ี ทินกร และเจิมศักดิ์ ปนทองไดชี้ใหเห็นวา โครงการประกันราคาขาวในยุครัฐบาล
เปรม 1 กอประโยชนแกพอคาคนกลางและเจาของโรงสีมากกวาชาวนา การใชจายของรัฐบาล 
ลวนแลวแตมีประโยชนแกประชาชนทั้งสิ้น ปญหามีอยูเพียงวา ประชาชนกลุมใดเปนผูไดรับ
ประโยชน กลุมผูไดเปรียบหรือกลุมผูเสียเปรียบในสังคม? หากนายบุญชูจะกลาวอางวาตนยึดถือ
นโยบาย “เงินคงคลังเพื่อประชาชน” ไมเพียงแตนายบุญชุจะตองระบุกลุมประชาชนใหชัดเจน 
เทานั้น หากทวายังตองพิสูจนใหเห็นจริงดวยวา ผลของการดํ าเนินนโยบายเปนไปตาม 
คํ ากลาวอาง
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นายบุญชูมักจะกลาวโจมตีความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ แมในการ
ปราศรยัตอที่ประชุมหอการคาอเมริกันในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2525 (ดู เดอะเนชั่น 
รีวิว ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2525) นายบุญชูก็ไดหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีอีกครั้งหนึ่ง  
แตประชาราษฎรก็ไดแตต้ังขอสงสัยวา ในเมื่อนายบุญชูมีโอกาสยึดกุมอํ านาจปกครองหลายครั้ง
หลายคราว นายบุญชูไดเคยผลักดันหรือดํ าเนินการเพื่อแกไขระบบราชการใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้หรอืไม หากแมนมีโอกาสแลว นายบุญชูก็ยังมิไดดํ าเนินการแกไข ก็ไมชอบที่นายบุญชูจะ
มาตีสํ านวนอยูขางสังเวียนเชนนี้ แตถาหากนายบุญชูไดพยายามแกปญหาของระบบราชการแลว 
หากแตไมประสบผลสํ าเร็จ ประชาชนคนเดินถนนเห็นจะตองตั้งคํ าถามตอไปวา ความเกงกาจของ
นายบุญชูที่ร่ํ าลือกันนกัร่ํ าลอืกนัหนา  มีมูลแหงความเปนจริงละหรือ

หลายครั้งหลายคราที่นายบุญชูออกโรงโจมตีการลดคาเงินบาทเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2524 แตนายบุญชูไมเคยกลาวอยางเต็มปากเต็มคํ าวา ในสถานการณดังที่เปนอยู 
ขณะนัน้ หากไมลดคาเงินบาท จะดํ าเนินการแกไขปญหาตางๆที่กํ าลังเกิดขึ้นอยางไร การที่นาย
บุญชูมิไดเสนอทางออกอื่นเชนนี้ ยอมทํ าใหมีผูเขาใจกันวา การคัดคานของนายบุญชูมิไดมี 
จดุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากการบรรเลงบทเพลงแหงความแคนเพื่อใหนายไพจิตรฟงเทานั้น
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