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แนวทางการแกปญหาการขาดแคลนเงินออม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธนาคารแห ง ประเทศไทยกํ าลั ง ผลั ก ดั น ให รั ฐ บาลจั ด ตั้ ง สํ านั ก งานเงิ น ออม
แหงชาติ เพื่อทํ าหนาที่สงเสริมการออมในระบบเศรษฐกิจไทย หนวยงานใหมนี้จะทํ าหนาที่
ประสานงานระหวางหนวยราชการที่ตองมีหนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการออม อันประกอบ
ดวยกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน
ขอดํ าริ ข องธนาคารแหงประเทศไทยในการจัดตั้งสํ านักงานเงินออมแหงชาติ
ดังกลาวนี้มีนัยสําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ธนาคารแหงประเทศไทยตระหนักวา การขาดแคลนเงินออมเปน
ปญหารายแรงที่จํ าเปนตองแกไขโดยดวน มิฉะนั้นการขาดแคลนเงินออมจะกลายเปนทํ านบ
กีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
ประการที่สอง ธนาคารแหงประเทศไทยยอมรับโดยปริยายวา ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งพึ่งพิงเงินออมจากตางประเทศ ดังที่ดําเนินมาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
กํ าลั ง มาถึ ง จุ ดอั บตั น เพราะยุท ธศาสตรการพัฒ นาดัง กลาวนี้อาจกอใหเกิดวิกฤติการณหนี้
ตางประเทศที่รุนแรงในอนาคตไดในเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีความตองการใชเงินทุนเพิ่มขึ้น
เปนจํ านวนมาก แตเงินออมไมสามารถเพิ่มพูนอยางพอเพียง นอกจากนี้ สภาวการณทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลกก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ สภาพการณที่สังคมโลกมีเงินออมอยาง
เหลือเฟอดังที่เปนอยูเมื่อสามทศวรรษเศษที่แลวกํ าลังหมดสิ้นไป อัตราการออมในสังคมโลก
มีแนวโนมตกตํ่ าลง ในขณะเดียวกัน ประเทศในภูมิภาคตางๆกลับมีความตองการใชเงินออม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณประชาชนจีน อินโดจีน ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก
มิพักตองกลาวถึงแอฟริกาที่มีความตองการเงินออมจากตางประเทศ แตไมมีความสามารถในการ
ชําระเงินกู
แมวาการขาดแคลนเงินออมจะเปนปญหาสําคัญ แตการแกปญหาดวยการจัดตั้ง
สํานักงานเงินออมแหงชาติไมนาจะเปนวิธีการที่ถูกตอง การแกปญหาดวยวิธีการตั้งหนวยงานใหม
รังแตจะสรางภาระแกภาครัฐบาลในอนาคต เพราะการตั้งหนวยงานใหมนั้นงายกวาการยุบ
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หนวยงานเกา การณปรากฏอยูเนืองๆวา หนวยงานที่ตั้งขึ้นเมื่อสิ้นภารกิจหลักแลว มักจะยังคง
ดํารงอยู อันกอใหเกิดภาระในดานงบประมาณแผนดิน ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ
ไทยนั้นปรากฏอยูทั่วไป วิธีการแกปญหาตางๆดวยการจัดตั้งหนวยงานใหมนั้นมีแตจะเพิ่มพูน
ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการมากขึ้น หนทางในการแกปญหาที่ถูกตองนาจะอยูที่การ
จัดองคกรในระบบราชการเสียใหม เพื่อใหมีบทบาทในการสงเสริมการออมได
การที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยต อ งการดึ ง หน ว ยราชการดั ง เช น กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการออมนั้น อาจเปนเพราะ
เหตุวา ธนาคารแหงประเทศไทยตองการเนนมาตรการการปลูกฝงคานิยมในการออม การออมจะ
เพิ่มพูนขึ้นไดมากกวาปกติก็ตอเมื่อมีการลดการบริโภค คานิยมในการออมยอมยากที่จะเกิดขึ้นได
หากผูใหญในสังคมยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคอยางฟุมเฟอย ผูนําขาราชการไทยไมวาจะเปน
ทหารหรือพลเรือน รวมตลอดจนผูนําธุรกิจ ลวนแลวแตมีพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุมเฟอย ซึ่งกลาย
มาเปนเครื่องบงบอกสถานะในสังคม ในเมื่อผูนําในสังคมมีพฤติกรรมเชนนี้ ตอใหมีกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการนับสิบนับรอยก็ยังยากที่จะปลูกฝงคานิยมในการออมได
ธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยราชการตางๆสมควรที่จะหันกลับมาสํารวจ
ตัวเองวา แตละหนวยงานไดดํ าเนินนโยบายและใชมาตรการอะไรบางในการทํ าลายการออม
ในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยสมควรที่จะไดรับการประนามในฐานะที่เปนผูทําลาย
สิ่งจูงใจในการออมดวยการดําเนินนโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับตํ่าตลอดชวงเวลา
40 ปที่ผานมานี้ บัดนี้ ดวยการโนมนาวของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ย โดยปลอยใหอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามกลไกตลาด กระนั้นก็ตาม การปลอยใหการใชบัตรเครดิตขยายตัวอยางรวดเร็วเกินกวาที่ควร
นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา มีสวนในการผลักดันใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราเรง
นอกจากนี้ การปลอยใหประชาชนบางกลุมบางเหลาหาเงินไดจากการเก็งกําไรอยางไรขอบเขต
ทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย โดยที่ไมมีมาตรการทางภาษีอากรในการดูดซับ
เงินไดจากการเก็งกําไรหรือการเก็บภาษีจากมูลคาเพิ่มของทรัพยสิน (capital gains tax) ไมเพียง
แตจะทําใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องเพราะเงินที่หามาไดงายยอมใชจายไปคลอง
เทานั้น หากยังมีผลในการทําลายจริยธรรมในการทํางาน (work ethics) อยางสําคัญอีกดวย
กอนที่รัฐบาลจะพิจารณาใชมาตรการอื่นๆในการสงเสริมการออม รัฐบาลควร
ที่จะทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใชอยูในปจจุบันดวย ธนาคารแหงประเทศไทย
พยายามผลักดันใหใชมาตรการภาษีอากรในการใหสิ่งจูงใจในการออม โดยมิไดพิจารณาแมแต
นอยวา บรรดามาตรการการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรเหลานี้สามารถชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนเงินออมที่ตนตอไดหรือไม การออมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการประหยัดมัธยัสถ แต
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การประหยัดมัธยัสถเปนเรื่องของวัฒนธรรม หากวัฒนธรรมและคานิยมในการประหยัดมัธยัสถ
ถูกทํ าลายไป ถึงจะใชมาตรการภาษีอากรในการใหสิ่งจูงใจในการออมมากเพียงใด ก็มิอาจ
แกปญหาการขาดแคลนเงินออมชนิดถอนรากถอนโคนได ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจที่
รัฐบาลเลือกใชในชวงเวลากวาสามทศวรรษที่ผานมานี้เปนยุทธศาสตรที่สงเสริมลัทธิบริโภคนิยม
(consumerism) ด ว ยเหตุ ที่ก ารขยายตัว ของการบริ โภคมีผลส ง เสริ ม การจํ าเริญเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ แตการเติบใหญของลัทธิบริโภคนิยมในชวงเวลากวาสามทศวรรษที่ผานมานี้ มีผลใน
การทําลายวัฒนธรรมและคานิยมในเรื่องความประหยัดมัธยัสถ การทําลายนี้ดําเนินไปอยางชาๆ
แตบัดนี้กํ าลังกาวสูขั้นวิกฤติ หากสังคมเศรษฐกิจไทยไมสามารถรื้อฟนวัฒนธรรมและคานิยม
ในดานความประหยัดมัธยัสถแลวไซร การสงเสริมการออมยอมเปนเรื่องยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง
ในการฟนฟูวัฒนธรรมและคานิยมดังกลาวนี้ จําเปนตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาดวย
โดยตองพยายามจํากัดและลดทอนอิทธิพลของลัทธิ บริโภคนิยม
ดวยเหตุที่ขุนนางนักวิชาการไทยยังคงตองการสงเสริมลัทธิบริโภคนิยม มาตรการ
การสงเสริมการออมที่เลือกใชจึงเนนหนักไปในการใหสิ่งจูงใจดานภาษีอากร ธนาคารแหงประเทศ
ไทยพยายามผลักดันกระทรวงการคลังมาเปนเวลาชานานใหเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ย สวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะการสุมหัวกับนายธนาคารพาณิชยบางกลุมบางเหลา แตธนาคารแหงประเทศไทย
ก็มิอาจใหคําตอบไดวา เหตุใดเงินไดอันเกิดจากหยาดเหงื่อแรงกาย (earned income) ดังเชน
เงินเดือน และคาจาง จึงตองเสียภาษี แตเงินไดที่ไมตองใชหยาดเหงื่อแรงกาย (unearned
income) ดังเชนดอกเบี้ย กลับจะยกเวนภาษีให ถาหากเราเชื่อวา การเลิกเก็บภาษีดอกเบี้ย
จะชวยใหการออมเพิ่มขึ้น รัฐบาลก็ควรที่จะเลิกเก็บภาษีเงินไดทุกชนิด ไมวาเงินไดนั้นเกิดจาก
หยาดเหงื่อแรงกายหรือไม ในเมื่อสังคมยังยอมรับสภาพอนาธิปไตยมิได และรัฐบาลเปนสิ่งชั่วราย
อันจําเปนตองมีอยู รัฐบาลก็จําตองมีรายไดสําหรับการใชจาย และตองแสวงหารายไดดวยการ
เก็บภาษีอากร เพียงแตวาการจัดเก็บภาษีอากรตองเปนไปดวยความเปนธรรม
การใชมาตรการภาษีอากรในการสงเสริมการออม จะเปนประโยชนแกคนรวย
มากกวาคนจน และจะมีผลกระทบตอการกระจายรายได ตลอดจนทําใหการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีอากร ยุงยากและสลับซับซอนมากกวาที่ควรจะเปน โปรดอยาไดนําเรื่องการสงเสริมการออม
มาบังหนา เพียงเพื่อการเกื้อประโยชนตอคนรวย สังคมไทยยังมีราษฎรอีกจํานวนมากที่ยังไมมี
เงินออมแมแตนอย ผูคนที่ยากจนเหลานี้มีจํานวนตั้งแต 20% ถึง 30% ของจํานวนประชากร
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจวารุงเรืองหรือซบเซา ธนาคารแหงประเทศไทย
นาจะใชทรัพยากรไปในการศึกษาวิจัยวา ทําอยางไรผูคนที่ยากจนเหลานี้จึงจะเผยอพนจากระดับ
ความยากจนและมีเงินออมได แทนที่จะมัวมาหาคําตอบวา ทําอยางไรคนรวยและคนขั้นกลาง
จึงจะมีฐานะดีขึ้นเพื่อจะไดมีเงินออมเพิ่มขึ้น

