วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ : ขาวลือหรือขาวจริง?
ชีวิตของเมืองไทยในรอบป 2516 ดูจะมิใชชีวิตที่ราบรื่นนัก ทั้งนี้มิใชแตจะมีเพียง
ความปนปวนทางการเมืองจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมเทานั้น หาก
ทวายังมีความปนปวนทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย สยามรัฐนาวาจะฝาคลื่นลมพายุรายแรงนี้
ไปไดตลอดรอดฝงหรือไม เปนสิ่งที่เราทั้งหลายพึงพิจารณาอยางยิ่ง
2516 ปแหงความวุนวาย
สยามประเทศเริ่มตนศักราช 2516 ดวยความวุนวายทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอซึ่ง
เริ่มปรากฏโฉมตั้งแตปลายศักราช 2515 มีแรงกดดันมากขึ้นในตนศักราชนี้ การทั้งนี้เกิดจากสาเหตุ
หลายประการ
ในประการแรก ป 2515 เปนปที่เกิดฝนแลงในอาณาบริเวณสวนใหญของโลก ยัง
ผลใหพืชผลประเภทอาหารผลิตไดนอยกวาที่ควรจะเปน การขาดแคลนอาหารจึงเปนปรากฏการณที่
เกิดขึ้นโดยทั่วไป ทั้งนี้รวมตลอดถึงประเทศไทยดวย การทํานาไมไดผลเปนเหตุใหปริมาณขาวที่
ผลิตไดนอยกวาที่ควรจะเปน ขณะเดียวกันรัฐบาลชุดกอนก็มิไดระมัดระวังหาทางปองกันปญหาการ
ขาดแคลนขาวภายในประเทศเทาที่ควร ปริมาณขาวที่สงออกขายตางประเทศจึงอยูในระดับปกติ
ยังผลใหราคาขาวสูงขึ้น การที่ราคาขาวภายในประเทศสูงขึ้นยอมชักนําใหราคาสินคาประเภทอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาสินคาประเภทอาหารสูงตามไปดวย
ประการที่สอง เมื่อพิจารณาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง ปจจัยสําคัญอีกปจจัย
หนึ่งซึ่งมีสวนทําใหระดับราคาสินคาสูงขึ้น ก็คือ การกักตุนสินคา และการลักลอบนําสินคาออกนอก
ประเทศ การกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไรนั้นเปนปรากฏการณทั่วไปของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สินคา
ที่กักตุนนั้นมิไดมีแตเฉพาะขาวเทานั้น หากยังรวมตลอดถึงผา ปูนซีเมนต สินคาประเภทเหล็กและ
วัสดุกอสรางอีกดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะพอคาคาดหวังกันวา การทําขอตกลงหยุดยิงในอินโดจีนใน
ระยะนั้นจะทําใหประเทศที่ประสบภัยพิบัติจากสงครามเหลานี้หันมาบูรณะประเทศ และซื้อสินคา
นานาประเภทจากไทย การกักตุนสินคานั้นมิไดทํากันเฉพาะในหมูพอคาเอกชนเทานั้น บรรดาผูมี
อํานาจทางการเมืองขณะนั้น รวมตลอดถึงขาทาสบริวาร มีสวนในการนี้อยูไมนอย ยิ่งการลักลอบ
นําขาวและสินคาอื่นๆ ออกนอกประเทศดวยแลว หากผูมีอํานาจทางการเมืองขณะนั้นไมรูเห็นเปนใจ
หรือมีสวนรวมโดยตรงแลว ก็คงไมราบรื่นอยางที่เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปในขณะนี้ เพราะฉะนั้น
จึงไมนาจะประหลาดใจที่การขาดแคลนสินคาบางประเภท เชน น้ําตาลและไมขีดไฟ เปนอาทิ
เกิดขึ้นเปนระยะๆ สถาบันซึ่งมีสวนสําคัญในการสงเสริมใหมีการกักตุนสินคา ก็คือ สถาบันทางการ
เงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชย แมวานายธนาคารที่มีชื่ออยางนายบุญชู โรจนเสถียร จะเพียร
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พยายามปฏิเสธความขอนี้เพียงใด (ดูบทความของนายบุญชู ใน Bangkok Post ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม
2516) ไมวาจะเพื่อธนาคารกรุงเทพ หรือเพื่อธนาคารพาณิชยโดยสวนรวม แตเราก็คงปฏิเสธไมไดวา
ธนาคารพาณิชยเปนแหลงสะสมเงินออมเอกชนที่สําคัญที่สุดและอยูในฐานะที่จะใหเงินกูจํานวน
มหาศาลได ยิ่งเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ในบรรดาผูบริหารธนาคารพาณิชยทั้งหลายลวนมีผล
ประโยชนทางธุรกิจการคาเปนสวนใหญ (ดูบทความของ นายสาธิต อุทัยศรี ใน Financial Post
ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2516) อีกทั้งธนาคารพาณิชยบางแหงมีสวนในการสรางโกดังสําหรับกักตุน
สินคาไมโดยตรงก็โดยออม และนายธนาคารบางแหงมีความสัมพันธสนิทชิดเชื้อกับผูมีอํานาจทาง
การเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคนที่แลวดวยแลว ยอมมีเหตุผลที่
เชื่อไดวา ธนาคารพาณิชยในปจจุบันมีสวนอยางสําคัญในการสงเสริมใหมีการกักตุนสินคา ยิ่งกวา
นั้น การที่ธนาคารพาณิชยบางแหงยกตําแหนงกรรมการธนาคารใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังในอดีต ยอมเปนประจักษพยานที่เดนชัดวา ธนาคารพาณิชยเหลานั้นพยายามอาศัยอํานาจทาง
การเงินเพื่อแสวงหาอํานาจทางการเมืองเพียงใด และไมตองสงสัยเลยวา ความพยายามดังกลาวจะ
มิใชความพยายามในการหลีกเลี่ยงกฎขอบังคับที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย เพราะฉะนั้น
จึงไมนาประหลาดใจวา คราใดที่ธนาคารแหงประเทศไทยออกกฎเพื่อใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตาม
ไมวากฎดังกลาวนั้นจะสมเหตุสมผลเพียงใด นายธนาคารพาณิชยจะตองกลาวโจมตีธนาคารแหง
ประเทศไทยทุกคราไป
ประการที่สาม การที่อุปทานพืชผลประเภทอาหารมีนอยกวาที่ควร ซึ่งเปนปรากฏ
การณที่เกิดขึ้นทั่วโลกในป 2515 ประกอบกับการเรียกรองขอขึ้นคาจางของกรรมกรในประเทศที่
พัฒนาแลวทั้งหลาย มีผลกดดันใหตนทุนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมบางประเภทสูงขึ้น สินคาเขา
ที่เปนสินคาอุตสาหกรรมประเภทเหลานี้จึงพลอยมีราคาสูงขึ้นตามดวย ประกอบกับการประกาศ
ลดคาเงินบาทตามการลดคาเงินดอลลารในเดือนกุมภาพันธ 2516 ถึงรอยละ 10 ยังผลใหสินคาเขา
ยิ่งสูงขึ้นไปอีก แมจะมีการขึ้นคาเงินบาทรอยละ 4 ในเวลาตอมา ก็หามีผลใหราคาสินคาเขาลดลงไม
เนื่องจากเงินตราตางประเทศที่สําคัญมีคาเพิ่มขึ้นมากกวานี้มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินมารกของ
เยอรมนีตะวันตก การที่ราคาสินคาเขาสูงกวาที่ควรจะเปนเชนนี้ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งนี้ไมแตจะทําใหราคาสินคาเขาที่จําเปนแกการครองชีพในปจจุบัน
สูงขึ้นเทานั้น หากทวาบรรดาเครื่องจักรเครื่องกลในการผลิตและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งตองซื้อ
จากตางประเทศก็พลอยมีราคาสูงขึ้นอีกดวย ผลก็คือ ราคาสินคาอุตสาหกรรมภายในประเทศแพงขึ้น
ตาม และเปนแรงกดดันใหระดับราคาและคาครองชีพในป 2516 สูงขึ้น
ประการที่สี่ การที่ปริมาณเงินขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแรกของป 2516 ไดมีสวน
ไมนอยในการทําใหระดับราคาภายในประเทศสูงขึ้น ทั้งนี้ปรากฏตามรายงานเศรษฐกิจรายเดือน
ของธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับเดือนกันยายน 2516 วา ระหวางตนเดือนมกราคมถึงปลายเดือน
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มิถุนายน 2516 ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 6.4 ซึ่งสูงกวาอัตราเพิ่มระยะเดียวกันในป 2515 รายงาน
ดังกลาวระบุวา สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหปริมาณเงินเพิ่มขึ้น ก็คือ การขยายเครดิตในภาคเอกชน
ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 15 การขยายเครดิตโดยธนาคารพาณิชยระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
2516 มีมูลคาถึง 5,079.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของป 2515 ถึงรอยละ 14.3 ทั้งนี้เกิดจาก
สาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การคาขยายตัวอยางรวดเร็วเนื่องจากการสงสินคาออกและ
การคาภายในประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น ความตองการเครดิตเพื่อการคาจึงเพิ่มขึ้นตาม ประการ
ที่สอง อัตราดอกเบี้ยเงินกูในตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหการกูจากตางประเทศแพงกวา
กูภายในประเทศ การกูเงินภายในประเทศจึงมีมากขึ้น ประการที่สาม ความตองการเครดิตเพื่อ
การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะในภาวะที่สินคากําลังมีราคาสูงขึ้นเชนนี้
ประชาชนมักจะคาดวาราคาสินคาจะสูงขึ้นไปอีก จึงมักจะกูเงินเพื่อซื้อสินคาประเภทคงทน ถาหาก
เราเชื่อทฤษฎีปริมาณเงิน (Quantity Theory of Money) การที่ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณ
สินคาเพิ่มขึ้นในอัตราต่ํากวาเชนนี้ยอมเปนแรงกดดันใหระดับราคาสูงขึ้น
ความวัวไมทันหาย ความควายเขามาแทรก
สถานการณทางเศรษฐกิจปลายป 2516 ทําทาวาจะกระเตื้องขึ้น เพราะไมแตการ
ผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมโดยสวนรวมจะเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวาปริมาณการ
ลงทุนโดยทั่วไปยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกดวย เพราะฉะนั้นจึงคาดหวังกันวา ระดับราคาและคาครองชีพ
ในป 2517 จะลดลง แตอนิจจา สงครามระหวางประเทศกลุมอาหรับกับอิสราเอลในเดือนตุลาคม
2516 ซึ่งทําใหประเทศกลุมอาหรับหันมาใชน้ํามันที่เปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศอีกครั้ง
หนึ่ง (อานบทความเรื่อง “หากสยามขาดไรน้ํามัน” ใน สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับเดือนมกราคม
2517) ประกอบกับการประกาศขึ้นราคาน้ํามันขนานใหญ โดยกลุมประเทศผูสงน้ํามันออก (OPEC)
ในเดือนธันวาคมศกเดียวกันนั้น ยังผลใหอนาคตของชะตาชีวิตทางเศรษฐกิจของเมืองไทยเปลี่ยน
โฉมโดยฉับพลัน อนาคตที่เคยแลดูสดใสกลับมืดมนลงอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เปนตนมา การเรียกรองขอขึ้นอัตราคาจางและเงิน
เดือนกลายเปนโรคระบาดที่แพรไปเกือบทุกหัวระแหง สวนหนึ่งเปนเพราะเสรีภาพของประชาชน
ถูกลิดรอนมาชานาน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะอัตราคาจางแรงงานกอนวันมหาวิปโยคต่ําเกินกวาที่จะ
พอประทังชีวิตได ความไมเอาใจใสของผูบริหารบานเมืองที่ปลอยใหนายทุนขูดรีดผลประโยชนจาก
กรรมกรอยางไมเปนธรรม จึงยังผลใหกรรมกรทั้งหลายพากันเรียกรองขอขึ้นคาจางทันทีที่เสรีภาพ
เปดชองให การหยุดงานเปนวิธีการที่นิยมใชในกรณีสวนใหญ ทั้งนี้ก็เพราะกฎหมายแรงงานที่ใชอยู
ในปจจุบัน ไมแตจะไมพยายามรักษาผลประโยชนของลูกจางเทานั้น หากทวายังเปดชองใหนายจาง
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งอแงไมเจรจาตกลงกับฝายกรรมกรได เพราะฉะนั้น การหยุดงานจึงเปนวิธีการเรียกรองขอขึ้นคาจาง
ที่ทรงประสิทธิผลในสถานการณปจจุบัน
การที่อัตราคาจางสูงขึ้นยอมทําใหตนทุนการผลิตสวนที่เปนคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น
ไมมากก็นอย ขณะเดียวกันการประกาศขึ้นราคาควบคุมของน้ํามันในเดือนพฤศจิกายน 2516 ไมแต
จะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวายังมีผลใหตนทุนการขนสงสูงขึ้นอีกดวย เพราะ
ฉะนั้น แรงกดดันที่จะทําใหระดับราคาภายในประเทศสูงขึ้นจึงมีเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเดิม ในเดือน
พฤศจิกายนนั้นเอง รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังประกาศลดหรือยกเวนภาษีที่เรียกเก็บจากสินคา
ที่จําเปนแกการครองชีพ ขณะเดียวกันก็ประกาศขึ้นภาษีที่เรียกเก็บจากสินคาฟุมเฟอย มาตรการ
ดังกลาว แมจะไมสูมีประสิทธิผลมากนัก แตก็ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลไดตระหนักถึงหายนภัยทาง
เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นนี้เพียงใด
การตัดสินใจขึ้นเงินเดือนขาราชการในเวลาตอมา ยังผลใหรัฐบาลจําตองหารายได
มาใชจายเพิ่มขึ้นดวยขออางที่วา ปริมาณเงินคงคลังรอยหรอลงทุกที คราวนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังแสดงความกลาหาญชาญชัยดวยการประกาศเพิ่มภาษีที่เรียกเก็บจากรถยนต ผลก็คือ เสียง
บริภาษปรากฏอยูทุกหัวมุมเมือง สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพมีสวนอยางสําคัญใน
การโจมตีเสนาบดีกระทรวงการคลังในเรื่องนี้ ขอโจมตีทั้งหมดก็วาไดอาศัยสมมติฐานวา การเก็บ
ภาษีเปนการกระทําอันมิชอบ และภาษีในตัวของมันเองเปนของเลว โดยมิไดคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา
ภาษีที่เรียกเก็บครั้งนี้มีผลกระทบตอคนสวนนอยที่อาศัยอยูในภาคตัวเมือง (Urban Sector) หาไดมี
ผลกระทบตอคนสวนใหญ ซึ่งอาศัยอยูในภาคชนบท (Rural Sector) ไม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระ
ภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นครั้งนี้จะตกหนักแกผูที่มีรถยนตสวนบุคคลในครอบครอง (อานบทความของ
นายเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ใน สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับเดือนมกราคม 2517) ดังนี้ จะเห็น
ไดวา การโจมตีมาตรการทางการคลังของรัฐบาลครั้งนี้เปนไปอยางไรเหตุผลเพียงใดและเปนไป
อยางเห็นแกตัวเพียงใด ถาหากเรายอมรับ ภาระภาษีสวนใหญตกหนักแกกสิกร ดังที่ ม.จ.สิทธิพล
กฤดากร และนายแดน อัชเชอร (Dan Usher) ชี้ใหเห็น การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นครั้งนี้ยอมมีสวนชวยให
ภาระภาษีกระจายจากผูมีอาชีพทางเกษตรกรรมมาสูผูที่มิไดมีอาชีพทางเกษตรกรรมมากขึ้น อันเปน
ชองทางหนึ่งในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม
การที่ราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการที่กระทรวงการคลังใช
มาตรการทางการคลังบอยครั้งขึ้น มีผลในการกระตุนใหพอคากักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไรมากขึ้น
อุปทานสินคาบางประเภทในตลาดจึงมีนอยกวาที่ควรจะเปน ขณะเดียวกันการประโคมขาวในหนา
หนังสือพิมพมีสวนอยางสําคัญในการกระตุนใหบรรดาแมบานและประชาชนทั้งหลายพากันซื้อ
สินคามาตุนมากขึ้น และนี่เปนจุดเริ่มตนใหมของปรากฏการที่เรียกกันวา ‘วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ’
ในขณะนี้
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2517 ปแหงความวุนวายยิ่งขึ้น?
ถาหากประชาชนทั้งหลายตางพากันมองการณในแงรายโดยคาดวา ราคาสินคาจะ
สูงขึ้นไปอีก และพากันแหไปซื้อสินคามาตุนเพิ่มขึ้น ไมแตจะทําใหระดับราคาสินคาสูงขึ้นเทานั้น
หากทวายังชวยกระตุนใหพอคากักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไรมากขึ้นอีกดวย หากการณเปนเชนนี้ วัฏจักร
แหงภาวะเงินเฟอยอมเกิดขึ้น และสถานการณทางเศรษฐกิจจะเลวรายลงดังที่คาดไว แตถาหาก
ประชาชนทุกคนมองการณในแงดี และไมพยายามกักตุนสินคาเพื่อการบริโภคสวนบุคคลหรือเพื่อ
การเก็งกําไร สถานการณทางเศรษฐกิจจะไมเลวรายกวาที่ควรจะเปน แทที่จริง แมวากลุมประเทศ
ผูขายน้ํามัน (OPEC) จะประกาศขึ้นราคาน้ํามันถึงกวาเทาตัวครั้งนี้ก็ หาไดหมายวา เราจะไมมี
มาตรการทางดานนโยบายในการเตรียมรับภาวการณอันเลวรายที่จะเกิดขึ้น ขอที่นาเปนหวง ก็คือ
หากประชาชนสวนใหญคาดการณในทางราย และรัฐบาลไมสามารถสรางความมั่นใจแกมวลชนได
วา วิกฤติการณที่จะเกิดขึ้นนั้นอยูในวิสัยที่รัฐบาลจะแกไขไดแลว ไมแตวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
จะเกิดขึ้นจริง ๆ เทานั้น หากทวาอาจเปนจุดจบที่ยังไมทันมีจุดเริ่มตนของระบอบประชาธิปไตยใน
เมืองไทยอีกดวย
ขอที่เราทั้งหลายตองยอมรับก็คือ ในอนาคตเทาที่มองเห็นนี้เราจะไมมีน้ํามันใช
อยางฟุมเฟอยดังปางกอน และเราจะตองซื้อน้ํามันในราคาสูงกวาเดิมมากเปนแนนอน แมวาในเวลา
นี้ ประเทศผูผลิตน้ํามันบางประเทศจะเพิ่มการผลิตก็ตาม ในประเทศที่ตองอาศัยพลังงานจากน้ํามัน
ถึงรอยละ 83 ของพลังงานที่ใชทั้งหมดเฉกเชนประเทศไทยนี้ เรายอมไมมีทางหลีกเลี่ยงผลกระทบ
อันเกิดจากการขึ้นราคาน้ํามันได นี่เปนความจริงที่เราจะตองเผชิญไปจนกวาจะมีการคนพบแหลง
พลังงานอื่นที่ราคาถูกกวา หรือราคาถูกเทาน้ํามัน และจนกวาลักษณะของประยุกตวิทยาจะผันแปร
ไปในทางที่จะพึ่งพาน้ํามันนอยลง
ถาหากราคาน้ํามันสูงขึ้นกวาเทาตัว เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบอะไรบาง
ผลกระทบที่เดนชัด ก็คือ ผลกระทบที่มีตอภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมจะชากวาที่ควรจะเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมที่อาศัยเทคนิคการผลิตที่ใช
เครื่องจักรเครื่องกลในการผลิตมากๆ (Capital-Intensive Technique) ซึ่งตองพึ่งพาพลังงานจากน้ํามัน
เปนสําคัญ แตขอดีก็คือ การที่ราคาน้ํามันสูงขึ้นมากเชนนี้ยอมทําใหอุตสาหกรรมตางๆ มีแนวโนมที่
จะหันมาใชเทคนิคการผลิตที่อาศัยแรงงานมาก ๆ (Labour-Intensive Technique) มากขึ้น เพราะ
ฉะนั้นเราจึงคาดหวังไดวา ในระยะยาวการจางงานจะเพิ่มขึ้น และขอวิตกที่วา การเรียกรองขอขึ้น
คาจางเทาที่ผานมานี้จะทําใหการวางงานเพิ่มขึ้นนั้น เปนขอวิตกที่มีมูลนอยลงหรือเกือบไมมีมูลเลย
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญก็คือ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ในการนี้ ความซบเซาของกิจการโรงแรมยอมเปนสิ่งที่คาดได
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แตการผลิตทางเกษตรกรรมไมไดรับผลกระทบกระเทือนจากการขึ้นราคาน้ํามัน
ครั้งนี้ เพราะการผลิตทางเกษตรกรรมเกือบมิไดอาศัยน้ํามันในการผลิตเลย
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนดานดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ การที่ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวยอมทําใหรายจายในการซื้อน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จ
รูปเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก น้ํามันที่ใชภายใน
ประเทศนั้น แมจะกลั่นไดเองภายในประเทศ แตก็ตองอาศัยน้ํามันดิบจากตางประเทศถึงกวารอยละ
99 ของน้ํามันที่กลั่นไดทั้งหมด เนื่องจากแหลงน้ํามันที่มีการขุดภายในประเทศซึ่งมีอยูเพียงแหลง
เดียว คือ ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมนั้น ผลิตน้ํามันดิบไดนอยมาก ประการที่สอง มีเหตุผลที่นา
เชื่อวา อุปสงคของเราที่มีตอน้ํามันนั้นมีความยืดหยุนตอราคาต่ํามาก เพราะฉะนั้น เมื่อราคาน้ํามันสูง
ขึ้น รายจายในการซื้อน้ํามันจากตางประเทศยอมเพิ่มขึ้นตาม ในป 2515 ดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศของเราเกินดุลอยู 3,997.4 ลานบาท ในป 2516 ตัวเลขเฉพาะเกาเดือนแรกเกินดุลอยู 1,722.5
ลานบาท สวนดุลการคาระหวางประเทศของเราในป 2515 ขาดดุลอยูประมาณ 9,400 ลานบาท และ
ในรอบเกาเดือนแรกของป 2516 ขาดดุลอยูประมาณ 7,000 ลานบาท เพราะฉะนั้นการขึ้นราคาน้ํามัน
ครั้งนี้ยอมมีผลกระทบในทางรายตอดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ในป 2515 เราซื้อ
น้ํามันจากตางประเทศเปนมูลคา 2,432 ลานบาทเศษ ถาหากเราตองใชเงินในการซื้อน้ํามันเพิ่มขึ้น
กวาเทาตัว ดุลการชําระเงินจะมีสวนเกินดุลนอยลงมากและอาจตองขาดดุล เพราะสวนเกินดุลในป
2516 มีขนาดไลเลี่ยกับมูลคาน้ํามันที่จะตองจายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันดุลการคาระหวางประเทศก็จะ
เลวรายยิ่งไปกวาเดิม แตภาพพจนของสถานการณทางเศรษฐกิจในป 2517 มิไดเลวรายเชนที่วาดไวนี้
เพราะการผลิตทางเกษตรกรรมซึ่งเพิ่มขึ้นมากในป 2516 ทําใหเรามีขาวสงออกขายตางประเทศได
มากขึ้นขณะเดียวกันการลดการผลิตน้ํามันของประเทศกลุมอาหรับมีผลทําใหยางสังเคราะหผลิตได
นอยลง และทําใหคนหันมาใชยางพารากันมากขึ้น ทั้งราคาก็สูงขึ้นดวย เพราะฉะนั้นจึงคาดไดวา
มูลคาของสินคาออกที่ไดจากการขายยางพาราจะสูงขึ้นดวย แตเมื่อคํานึงถึงความเปนไปไดที่วา หาก
รายไดในรูปเงินตราตางประเทศจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการลงทุนจากตางประเทศในป
2517 ลดลง ยอมมีผลกระทบในทางรายตอดุลการชําระเงินระหวางประเทศได เมื่อพิจารณาโดยสวน
รวมแลว แมราคาน้ํามันจะสูงขึ้นกวาเทาตัว แตผลกระทบที่มีตอดุลการคาและดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศมิไดเลวรายอยางที่หลายคนคาดคิด ขอที่นายินดีก็คือ ในเวลานี้ เรามีเงินสํารอง
ระหวางประเทศจํานวนมาก ตามสถิติเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2516 เงินสํารองระหวางประเทศมีมูลคา
ถึง 1,231.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งคิดเทียบกับมูลคาสินคาเขาแลวตกประมาณ 9-10 เดือน แสดงวา
แมเราจะไมมีรายไดในรูปเงินตราตางประเทศจากการขายสินคาออกเลย แตเรามีเงินสํารองมาก
พอที่จะซื้อสินคาเขาไดเปนเวลาถึง 9-10 เดือน ความขอนี้ยอมทําใหผูโจมตีนโยบายจารีตนิยมของ
ธนาคารแหงประเทศไทยลดราวาศอกลงไดไมมากก็นอย ขอที่นายินดีอีกขอหนึ่งก็คือ การลดการ
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ผลิตน้ํามันยอมทําใหปริมาณปุยที่ผลิตไดลดลง เพราะปุยที่ผลิตไดในโลกนี้ สวนใหญตองอาศัยผลิต
ภัณฑน้ํามันเปนวัตถุดิบสําคัญ หากอุปทานปุยวิทยาศาสตรนอยกวาที่ควรจะเปน การผลิตพืชผล
เกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งขาวในอนาคตยอมนอยกวาที่ควรจะเปน แตไทยดูจะไมไดรับผลกระทบใน
แงนี้ เพราะชาวนาไทยสวนใหญยังไมมีการใชปุยอยางแพรหลายประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง ปุยที่
ใชภายในประเทศผลิตขึ้นจากถานหินลิกไนทเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้นขาวไทยจึงนาจะมีบทบาท
ในตลาดระหวางประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกัน การขาดแคลนปุยวิทยาศาสตรในอนาคตยอมทําให
ความพยายามที่จะใหมีการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ตองประสบอุปสรรคสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศที่เปนลูกคารายสําคัญของเรา เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ความ
หวังของประเทศเหลานี้ที่จะพึ่งพาตนเองดวยการปฏิวัติทางเกษตรกรรม เพื่อใหสามารถผลิตขาวให
พอเพียงแกการบริโภคภายในประเทศนั้น จึงเปนความหวังที่หางไกลออกไปมากขึ้น และตองกลับ
หันมาพึ่งขาวไทยดังที่เปนมาในอดีต เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาในระยะยาว หากแนวโนมในเรื่องนี้
ยังไมเปลี่ยนแปลง ตลาดขาวไทยแลดูแจมใส
ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนน้ํามัน รัฐบาลคงไมอาจแกไขไดมากนัก
เพราะการขาดแคลนน้ํามันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายโดยจงใจของกลุมประเทศผูขายน้ํามัน
เพราะฉะนั้น หนทางแกไขจึงไมมีอะไรดีไปกวานโยบายการประหยัดดังที่รัฐบาลชุดปจจุบันได
เรี ย กร อ งอยู นี้ แม รั ฐ บาลจะเพี ย รหาน้ํามั น จากแหลงอื่นเฉกเชนจากจีนแผนดิน ใหญนั้น ก็คง
ไมสามารถแกปญหาไดมากนัก เพราะไมแตแหลงน้ํามันแหลงอื่นนอกเหนือจากตะวันออกกลาง
จะไมมีน้ํามันจะขายใหเราไดอยางพอเพียงเทานั้น หากทวาการที่เราไดน้ํามันจากแหลงอื่นอาจเปน
ขออางในการลดสวนแบงปนน้ํามันจากตะวันออกกลางอีกดวย
แตผลกระทบที่สําคัญซึ่งเปนที่ปริวิตกกันโดยทั่วไปในขณะนี้นั้นก็คือ ผลกระทบ
ที่มีตอระดับราคาและคาครองชีพ แทที่จริง แมการขึ้นราคาน้ํามันจะมีผลทําใหตนทุนการขนสงและ
ตนทุนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนของตนทุนการผลิต สวนที่เปน
คาใชจายเกี่ยวกับน้ํามันเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตทั้งหมดแลว ราคาสินคาไมนาจะสูงขึ้นมาก แต
การที่ราคาสินคาประเภทตางๆเพิ่มขึ้นอยางมากมายเชนนี้ นาจะเปนผลจากการกักตุนสินคาเพื่อ
เก็งกําไรและการคาดหวัง (Expectation) ซึ่งยังผลใหมีการกักตุนสินคาขนานใหญดังที่ไดอธิบาย
ขางตน เพราะฉะนั้น การแกปญหาจึงนาจะอยูที่การทําใหประชาชนเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการ
แกปญหาของรัฐบาลประการหนึ่ง กับการขจัดองคประกอบของการผูกขาดในอุตสาหกรรมตางๆ
อีกประการหนึ่ง หาไมแลวสถานการณก็จะเลวรายกวาที่ควรจะเปน
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