ประชาชาติสัมภาษณ
รังสรรค ธนะพรพันธุ วิพากษรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

รังสรรค ธนะพรพันธุจบการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร นอกเหนือจากงานสอนหนังสือซึ่งเปนงานประจําแลว อาจารยรังสรรคยังได
ใหความสนใจและติดตามปญหาทางเศรษฐศาสตรและการเมืองอยางใกลชิด จัดไดวาเปน
คนหนึ่งในกลุมอาจารยหัวกาวหนายุคนี้ และในขณะที่อาจารยรังสรรคผลิตงานทางดาน
วิชาการทั้งที่เปนตํ าราเรียนและบทความตางๆออกมาอยางคอนขางสมํ่าเสมอแลว ยังเปน
นักเขียนคอลัมน “เมืองไทยไมใชกรุงเทพฯ” ประจําในสังคมศาสตรปริทัศน ยุครายเดือน และ
เป น บรรณาธิ ก ารวารสารธรรมศาสตร ซึ่ ง เป น วารสารทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย
ชัน้ แนวหนาฉบับหนึง่ กอนหนานั้นก็เคยเปนบรรณาธิการจุลสารโครงการตําราฯ ของสมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทยมาสมัยหนึ่งแลวดวย
เรื่องเศรษฐกิ จและการเมือ งที่เ ปนที่สนใจอยางยิ่งในขณะนี้ก็คือ นโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดคึกฤทธิ์-ทวิช-ประมาณ ซึ่งมีการโจมตีกันมากวาเปนนโยบายเพอฝน
อันอาจแอบแฝงไวดวยเลหกลที่ฉอฉล ประชาชาติ จึงขอสัมภาษณอาจารยรังสรรคเพื่อจะนํา
เสนอตอทานผูอ านวา ในทัศนะของผูที่ศึกษาเลาเรียนมาทางเศรษฐศาสตรและสอนวิชา เชน
การคลัง เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นมองนโยบายของรัฐบาล
ชุดนี้อยางไร ความเห็นของอาจารยรังสรรคเปนความเห็นสวนตัวที่แสดงออกมาอยางตรงไป
ตรงมา แมจะมีภาษาทางวิชาการปะปนอยูบาง และที่แนนอนก็คือ ถายิ่งประชาชนไมใหความ
สนใจหรือทําความเขาใจตอสิ่งที่รัฐบาลไดแถลงไวเปนนโยบายก็งายที่ความฉอฉลตางๆจะเกิด
ตามมา และคนที่จะตกเปนเบี้ยในหมากรุกกลครั้งนี้ก็คือ ประชาชนผูยากไร อันเปนคน
กลุมใหญของประเทศนั่นเอง ขอใหลองใชวิจารณญาณวิเคราะหตามสิ่งที่อาจารยรังสรรค
ธนะพรพันธุไ ดเสนอไวดังตอไปนี้ดู ก็คงจะเกิดประโยชนแกผูอานตามอัธยาศัยไมมากก็นอย

ประชาชาติ : คุณเห็นวา รัฐบาลชุดหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมชเปนรัฐบาลที่ชอบธรรม
หรือไม
รังสรรค :
ในการปราศรัยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชตอที่ประชุมสมาชิกสโมสรโรตารี
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ภาคพื้นเอเชียที่โรงแรมอินทรา เมือ่ วันเสารที่ 29 มีนาคมที่ผานมานี้ (2518)
นายกรัฐมนตรีอางวา “รัฐบาลของผมเปนรัฐบาลตามวิถีทางแหงรัฐธรรมนูญ
อยางแทจริง ไดรับเลือกตั้งมาปฏิบัติหนาที่ผูแทนราษฎร” เพราะฉะนั้นปญหา
ทีว่ า รัฐบาลนี้ชอบธรรมหรือไม ถาพิจารณาตามตัวอักษรในรัฐธรรมนูญฉบับป
2517 ก็ชอบธรรม แตถามองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการให
ประชาชนเลือกผูแทนตามนโยบายของพรรค รัฐบาลผสมชุดนี้ก็เปนรัฐบาล
ที่ไมชอบธรรม เพราะการที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี
ไดนั้นเปนผลมาจากการประนีประนอมผลประโยชน ทั้งๆที่ในสมัยการเลือกตั้ง
พรรคเหลานี้ลวนแตมีนโยบายที่แตกตางกัน แตเพราะตองการอํ านาจและ
ประโยชน จึงทําใหคนเหลานั้นรวมกันได ตัณหาในอํานาจนี้เห็นไดจากการที่
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์พูดปกปองนายทวิช กลิ่นประทุม และกลาวหานางสุนียรัตน
เตลาน วาเปนเจาบุญทุม จึงทํ าใหรับมาเปนรัฐมนตรีรวมคณะไมได ทั้งที่
รัฐมนตรีชุดนี้หลายคนลวนเปนเจาบุญทุม อยางเชนนายทวิช กลุมประทุม
และนายบุญชู โรจนเสถียร เพราะฉะนั้น การที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดเปน
นายกรัฐมนตรีก็เพราะประนีประนอมรับนายทวิช กลิ่นประทุม ซึ่งเปนหัวหนา
พรรคทีม่ ี ส.ส.ที่ไดรับการเลือกตั้งเขามามาก เปนรัฐมนตรีรวมคณะดวย ทั้งๆที่
ตั วนายทวิชเองไมไดรับการเลือกตั้ง และเมื่อเปรียบเทียบคณะรัฐมนตรีของ
รัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดกอนก็กลาวไดวา รัฐมนตรีของรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย
ปราโมช มือสะอาดกวาเปนสวนใหญ
ประชาชาติ : แลวเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้จะเปนอยางไร
รังสรรค :
เราเห็นไดวา สถานการณทางการเมืองในยุค ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นั้น ไมแตกตางจาก
สมัยรัฐบาลจอมพลถนอมในป 2514 สมัยนั้นพรรคสหประชาไทยไดเปนรัฐบาล
ก็โดยการทุม เงินซื้อ ส.ส. มาไวเปนพวก สวนรัฐบาลชุดปจจุบัน ถึงจะไมมี
ประจักษพยานวามีการซื้อ ส.ส. แตสิ่งที่ประจักษชัดก็คือวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมชสามารถจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลขึ้ น ได ก็ ด  ว ยการแลกเปลี่ ย นและแบ ง ป น
ผลประโยชนระหวางกลุมสหพรรค เพราะฉะนั้น การดําเนินนโยบายของรัฐบาล
จึงตองเปนไปเพื่อสนองความพอใจของลูกพรรคที่รวมกันเปนรัฐบาลนี้ดวย
เมื่อพิจารณาในแงนี้ เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ ก็มิได
ขึน้ อยูก บั ความขัดแยงระหวางชนชั้นภายในประเทศเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับการ
ดําเนินนโยบายและการปนสวนผลประโยชนในกลุมสหพรรคดวยกันเองอีกดวย
จุดทีอ่ าจจะเปนจุดวิกฤติก็คือ ในชวงเดือนกันยายนและตุลาคมปนี้ (2518) ซึ่ง
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จะเปนระยะเวลาที่รัฐบาลตองเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 2519
การจั ด สรรงบประมาณหากไม ส ามารถสนองผลประโยชน แ ละความพอใจ
สวนบุคคลของหัวหนาพรรคและลูกพรรคในกลุมสหพรรคได ก็อาจเปนเหตุให
ตองยุบสภา และสถานการณคงไมแตกตางจากรัฐบาลจอมพลถนอมเมื่อป
2514 เทาใดนัก
ในทางตรงกันขาม ถาหากรัฐบาลสามารถจัดสรรผลประโยชนของ
กลุมสหพรรคไดทั่วถึงกัน ผูเสียผลประโยชนก็คือ ประชาชนทั้งประเทศ
ดั ง นั้ น จึ ง เป น ไปได ว  า เสถี ย รภาพทางการเมื อ งของรั ฐ บาลชุ ด นี้
สวนสํ าคัญสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ในการสนอง
ความตองการสวนบุคคลของกลุมสหพรรคเปนสําคัญ
ปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งซึ่งอาจมีผลกระทบตอเสถียรภาพทางการ
เมืองของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ ความขัดแยงระหวางชนชั้นภายในประเทศ ถาหาก
รัฐบาลชุดนี้ไมพยายามแกปญหาการกดขี่ขูดรีดระหวางชนชั้น ผูถูกกดขี่ขูดรีด
ก็คงตองลุกขึ้นมาเรียกรองขอความเปนธรรมและความวุนวายตางๆก็คงจะเกิด
ขึ้น ซึ่ ง ความวุ  น วายเหล า นี้โ ดยพื้ นฐานมิไดเกิดจากผูถูกกดขี่ แตเกิดจาก
ผูกดขี่ และเกิดจากความพยายามของรัฐบาลในการรักษาผลประโยชนของ
ผูก ดขีเ่ ปนสําคัญ ดังนั้น หากรัฐบาลไมมีเจตนาอันบริสุทธิ์และจริงใจในการขจัด
การกดขี่ขูดรีดระหวางชนชั้น ความขัดแยงระหวางชนชั้นจักเปนปจจัยสําคัญ
ที่บั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองได แมวารัฐบาลไดแถลงโดยกระจางชัดวา
จะมุ  ง แก ป  ญ หาความยากจน และความแตกต า งระหว า งเมื อ งกั บ ชนบท
แตมาตรการทางดานนโยบายที่เลือกใชแสดงใหเห็นวา รัฐบาลมุงแกปญหา
อยางฉาบฉวย และมิไดมุงถอนรากถอนโคนตนตอของปญหาแตประการใด
ซึง่ ไมยากแกการเขาใจ เพราะ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์คงตระหนักแกใจวา ตนคงมีวาสนา
เปนนายกรัฐมนตรีไดเพียง 6-12 เดือน เนื่องจากพรรคของตนมีคะแนนเสียง
ในสภาผูแ ทนราษฎรเพียง 18 เสียงเทานั้น ดังนั้น จึงมุงใชจายเงินเพื่อหาคะแนน
นิยมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
การสร า งสถานการณ ข องชนชั้ น ผู  ป กครองก็ อ าจเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ
อีกปจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนตอเสถียรภาพทางการเมือง ดังจะเห็นไดวา
เมื่อรัฐบาลชุดนี้จะแถลงนโยบายเพื่อขอความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ก็ไดใหสัมภาษณเปนทํานองวา ทหารจะทํารัฐประหาร และเมื่อ
รัฐบาลชุดนี้จะประกาศใชกฎอัยการศึกตอไป ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ก็ไดบอกนักขาว

4
หนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งฉบับวา กรุงพนมเปญแตกแลว ทั้งๆที่ขอเท็จจริง
ในขณะนั้นยังไมแตก นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา พหูสูตรเยี่ยง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
หากไมเชื่อขาวลืองายๆก็คงกลาวเท็จดวยเจตนาอันชวนแกการสงสัย การสราง
สถานการณของชนชั้นผูปกครอง ไมเพียงแตจะกอความวุนวายโดยไมจําเปน
เทานัน้ หากทวาความพยายามที่จะจํากัดเสรีภาพของประชาชน ดังแสดงออก
ในคําปราศรัยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตอสโมสรโรตารี่ภาคพื้นเอเชีย จะเปนจุดเริ่มตน
ของจุดจบของระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย แตการจํ ากัดเสรีภาพของ
ประชาชนในยุคนี้สมัยนี้จะไมเปนไปอยางราบรื่น การตอตานจากประชาชน
จะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก แห ง หน และหากมี ค วามไร เ สถี ย รภาพทางการเมื อ งเกิ ด ขึ้ น
ยอมไมไดเกิดจากฝายประชาชนอยางแนนอน
ทายที่สุด เมื่อพิจารณาถึงเสถียรภาพทางการเมือง เราจําเปนตอง
พิจารณาปจจัยทางการเมืองระหวางประเทศอยางหลีกเลี่ยงมิได บทบาทของ
สหรั ฐ ฯในเมือ งไทยก็ดี และการแทรกแซงของไทยในเขมรและอินโดจีนก็ดี
เปนสิ่งที่เราจําเปนตองคํานึงถึง
ประชาชาติ : คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ หลายคนเปนนายธนาคารนายทุน ที่รํ่ารวยมาได
เพราะกิจการผูกขาดตามระบบทุนนิยมเสรี คุณเห็นวาเปนไปไดหรือที่รัฐบาล
จะแกการเอารัดเอาเปรียบของคนกลุมนี้ ซึ่งรัฐบาลประกาศวาเปนตัวการทําให
คาครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
รังสรรค :
ถ า หากดู จ ากคํ าแถลงนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี ต  อ สภาผู  แ ทนราษฎร
เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2518 ไมปรากฏวารัฐบาลใหความสําคัญในการแกปญหา
การผูกขาด ทั้งๆที่ในคําแถลงดังกลาวเนนการแกปญหาความยากจน ซึ่งโดย
พืน้ ฐานแลว ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาความยากจนก็คือ สายใย
ของการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย แตก็ไมปรากฏวา รัฐบาลไดแถลงอยาง
กระจางชัดวา จะขจัดการผูกขาด ซึ่งคงไมยากแกการเขาใจ เพราะสวนใหญ
ของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เปนพอคานายทุน หรือมีผลประโยชนในอุตสาหกรรมหนึ่ง
อุตสาหกรรมใดอยูแลว เพราะฉะนั้นจึงเปนไปไดยากที่คนเหลานี้จะทุบหมอขาว
ของตนเอง และถาดูจากประวัติของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ สวนใหญก็เปนผูซึ่ง
พยายามขูดรีดผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยูแลว
สิง่ ทีน่ า เปนหวงก็คือวา การแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการ
สรางอํ านาจผูกขาดจะทําไดแนบเนียนยิ่งขึ้น เนื่องจากคนเหลานี้อยูในฐานะ
ที่จะออกฎหมายเพื่อสงเสริมและปกปองประโยชนของตน นโยบายที่ประชาชน
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ควรจะเฝาดูก็คือ การสงเสริมการลงทุนของเอกชน การขยายขอบเขตของการ
สงเสริมดวยการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรและอื่นๆ จะเปนชองทาง
หนึ่งในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยถูกตองตามกฎหมายของ
รัฐบาลชุดนี้
ถาหากรัฐบาลชุดนี้มีความบริสุทธิ์ใจในการทํ างานเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติก็ควรจะไดมีการแถลงวา ตัวรัฐมนตรี ตัวเลขารัฐมนตรี ตลอดจน
ผูซึ่งอยูในตระกูลเดียวกันมีผลประโยชนอยูในวิสาหกิจประเภทใดบาง และ
มีรายไดเทาใด อยางนอยจะไดเปนประจักษพยานวา รัฐบาลไดดําเนินนโยบาย
เพือ่ สวนรวมอยางแทจริง
ประชาชาติ : เมื่อมีขอกังขาอยางนี้ อยากใหชวยวิจารณนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้
อยางกวางๆไวดวย
รังสรรค :
รัฐบาลนีแ้ ถลงตอสภาฯวา จะมีเปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ตอตานและขจัดความยากจน โดยมุงใหประชาชนที่บรรลุนิติภาวะ
ทุกคนทีท่ างานมี
ํ
รายไดอยางนอยไมตํ่ากวาเดือนละ 1,000 บาททั่วทุกคน
2. สรางงานใหประชาชนคนไทยในประเทศไดทําทั่วทุกคนภายในเวลา
ไมเกิน 5 ป และ
3. ตอตานภาวะเงินเฟอ
แตเทาที่พิจารณาโครงการตางๆที่รัฐบาลเสนอไว เราจะเห็นไดวา การ
ใชจา ยของรัฐบาลตามโครงการที่เสนอนั้น สวนสําคัญยังคงเปนการมุงแกปญหา
ในภาคตัวเมืองมากกวาในภาคชนบท และนโยบายที่แถลงออกไปนั้น นาจะ
เขาใจไดวาเปนกลวิธีในการหาคะแนนนิยมเพื่อการเลือกตั้งในคราวตอไปเทานั้น
เพราะเหตุวา โครงการที่รัฐบาลเสนอวาจะทํานั้น โดยพื้นฐานแลวไมอาจขจัด
ปญหาความยากจนไปไดอยางถอนรากถอนโคน หากทวาเปนเพียงแตการ
แกปญ
 หาเฉพาะหนาเทานั้น เปนตนวา การใหสัญญาวาจะใหประชาชนที่บรรลุ
นิติภาวะทุกคนที่ทํ างานมีรายไดอยางนอยไมตํ่ ากวาเดือนละ 1,000 บาท
ทัว่ ทุกคน นโยบายเชนนี้ถึงแมวาจะเปนไปได แตก็เปนเพียงการแกปญหาอยาง
ฉาบฉวย เพราะเหตุวา ไมไดถอนรากถอนโคนตนเหตุของปญหาความยากจน
ปญหาความยากจนไมใชปรากฏการณสัมบูรณ แตเปนปรากฏการณ
สัมพัทธ ซึง่ มิไดหมายความวา หากประชาชนมีรายไดสูงกวาระดับอันพอประทัง
ชีวติ แลว ปญหาความยากจนจะหมดสิ้นไป รัฐบาลมุงแตเพียงเขยิบรายไดขั้นตํ่า
ของประชาชนที่ยากไร แตไมปรากฏวารัฐบาลจะขจัดความแตกตางในดาน

6
ฐานะทางเศรษฐกิจระหวางประชาชน ดังจะเห็นไดวา รัฐบาลไมมีนโยบายที่จะ
ปฏิรปู ทีด่ นิ ไมเพียงแตเทานั้น ยังใหสัญญาวาในชวง 2 ปแรก รัฐบาลจะไมเพิ่ม
อัตราภาษีเงินไดโดยเด็ดขาด และไมปรากฏวา รัฐบาลจะใชมาตรการทางดาน
ภาษีอากรเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดใหเปนธรรม มีประโยชนอะไรที่จะ
ยกรายไดขนั้ ตํ่าขึ้นมาเปน 1,000 บาท โดยไมขจัดความเหลื่อมลํ้าระหวางชนชั้น
เพราะถาหากความแตกตางดานรายไดของประชาชนมีมากขึ้น การใชจาย
อยางฟุมเฟอยของกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดียอมทําใหระดับราคาสูงขึ้น
ซึ่งจะมีผลทําใหคาครองชีพสูงขึ้น รายไดระดับ 1,000 บาท ถาหากเดิมเคย
เพียงพอแกการครองชีพ ก็จะไมเพียงพออีกตอไป เนื่องจากราคาสินคาสูงขึ้น
ประชาชาติ : ถาเชนนัน้ คุณคิดวา สิ่งที่รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชสัญญาวาจะทํานั้น
จะเปนไปไดหรือ
รังสรรค :
ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาความยากจน การประกันรายไดขั้นตํ่าเดือนละ 1,000
บาท การจัดสรรอาคารสงเคราะห 20,000 หนวย การใหคนจนไดขึ้นรถเมลฟรี
ใหศกึ ษาเลาเรียนภาคบังคับฟรี ไดรับบริการสาธารณสุขฟรี ถาหากพิจารณาถึง
เงินทุนทีจ่ ะนํามาใชจาย ปญหาที่เราจะตองถามก็คือวา รัฐบาลจะหาเงินมาจาก
ไหน
โดยทั่วไป รัฐบาลยอมหารายไดจากการเก็บภาษีอากรเปนสําคัญ แต
ไมปรากฏวา รัฐบาลชุดนี้ไดมีจุดมุงหมายที่จะปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร
เพราะฉะนั้น เงินทุนที่จะนํามาใชก็คงจะอาศัยเงินคงคลังและการพิมพธนบัตร
ใหมเปนสําคัญ เมื่อพิจารณาในแงของเงินทุน รัฐบาลยอมทําได แตจะกอผลเสีย
ในดานเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจหรือไม เปนอีกปญหาหนึ่ง
ปญหาที่เกิดขึ้นจะเปนปญหาในทางปฏิบัติ เราจะทราบไดอยางไรวา
ประชาชนคนใดมีรายไดตํ่ากวาเดือนละ 1,000 บาทหรือไม ในเมื่อเรายังไมมี
ระบบการประกันสังคม นอกจากนี้ นโยบายที่รัฐแถลงก็ยังคอนขางจะคลุมเครือ
เปนตนวาเมียของเศรษฐีซึ่งไมไดทํางานจะถือวามีรายไดตํ่ากวา 1,000 บาท
หรือไม
ขอทีน่ า สังเกตก็คือวา ทั้งๆที่รัฐบาลใหคํามั่นสัญญาวาจะจัดสรรบริการ
ขนสงสาธารณะชนิดใหเปลาแกคนจน แตก็ไมปรากฏวา ผูประกอบการบริการ
ขนสงสาธารณะคัดคานแตประการใด ทั้งๆที่กอนหนานี้มีการเรียกรองใหขึ้น
อัตราคาโดยสารมาโดยตลอด การณทั้งหมดนี้จะใหเขาใจเปนอยางอื่นไมได
นอกเสียจากวา รัฐบาลคงไดใหคํามั่นสัญญาวา จะใหเงินอุดหนุนแกผูประกอบ
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การบริการขนสงสาธารณะอยางถึงอกถึงใจ ทั้งนี้เนื่องจากนายทุนกลุมนี้ลวน
สังกัดพรรคชาติไทยเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้นผูที่รับภาระรายจายของรัฐบาล
ในเรื่องนี้ก็คือ ประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป โดยที่โครงสรางภาษีอากร
ไมมีความกาวหนาของอัตราภาษี และสวนใหญเปนภาษีทางออม ภาระจึง
ตกหนักแกประชาชนผูมีฐานะยากจน
การจัดสรรบริการสาธารณะตางๆชนิดใหเปลาแกประชาชนที่ยากไร
จะมี ส  ว นช ว ยให ก ารกระจายรายได ป ระชาชาติ เ ป น ธรรมมากขึ้ น แต เ รา
จะพิจารณาเฉพาะแตเพียงวา ใครเปนผูไดประโยชนจากบริการสาธารณะ
ทีจ่ ดั สรรโดยรัฐบาลเทานั้นไมได เราจําเปนตองถามคําถามตอไปวา ใครเปนผูรับ
ภาระรายจายของรัฐบาล รายจายของรัฐบาลสวนใหญอาศัยรายไดจากการเก็บ
ภาษีอากร และโดยที่โครงสรางภาษีอากรไมมีความกาวหนาของอัตราภาษี (Tax
Progressivity) ดังนั้น นโยบายที่รัฐบาลเสนอวาจะทํานั้นจึงไมมีประสิทธิผล
ในการแกปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ เพราะ
รัฐบาลมิไดมีเจตนารมณในการปรับปรุงโครงสรางของภาษีอากร
ประชาชาติ : ขอใหชวยอธิบายถึงผลการประชุมของกลุม “ผูม อี าชีพทางเศรษฐศาสตร” เมื่อ
เร็วๆนี้ ทีว่ จิ ารณนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ วาจะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ
และจะมีการเก็งกําไรของธนาคารพาณิชย
รังสรรค :
ผมไมไดเขารวมประชุมในครั้งนั้น แตนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากมักจะมีความ
เห็นรวมกันในเรื่องนี้ ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลเสนอโครงการที่ตองจายเงิน
เปนจํานวนมาก แตขณะเดียวกันก็ไมมีการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร เพราะ
ฉะนัน้ เงินทุนทีจ่ ะนํามาใชจายก็คงตองพึ่งเงินคงคลัง หรือไมก็ใชวิธีพิมพธนบัตร
เพิม่ ขึน้ ซึง่ ไมวาจะเปนวิธีใดใน 2 วิธีนี้ ปริมาณเงินในตลาดจะเพิ่มขึ้นอยางมาก
โดยทีป่ ริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นไมไดสัดสวนกัน ระดับราคาก็จะสูงขึ้น และภาวะ
เงินเฟอก็จะเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นการใชจายของรัฐบาลตามโครงการที่แถลงไว
หากไมมกี ารปรับโครงสรางภาษีอากร อาจมีผลทําใหเกิดภาวะเงินเฟอได
นอกจากนี้ รัฐบาลไดแถลงวา “…ระหวางฤดูกาลเพาะปลูกป 2518-19
รัฐบาลนี้จะใชมาตรการผันเงินทุนจากสถาบันการเงินทุกประเภท โดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชยเขาสูมือเกษตรกรในชนบทเพิ่มขึ้นจากเดิม จํานวนไมนอยกวา
4,000 ลานบาท และจะกระทําตอเนื่องกันทุกป เพื่อใหเงินทุนไหลสูมือเกษตรกร
ครบถวนตามความจําเปนในการผลิต ซึ่งจะตองขยายตัวขึ้นเรื่อย ทั้งนี้มุงหมาย
ที่จะใหเงินทุนจากสถาบันการเงินไหลเขาแทนที่เงินทุนเอกชน ซึ่งดอกเบี้ยแพง
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มากจนครบ…” นายบุญชู โรจนเสถียรเคยพยายามปกปองธนาคารพาณิชย
และสมุนของนายบุญชูเองก็เคยเที่ยวพูดในที่ตางๆวา ทําไมจึงตองใหธนาคาร
พาณิชยมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งๆที่หนวยอื่นของสังคมก็ยังขาดความ
รับผิดชอบ ฉะนัน้ นโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้คงจะเปนความพยายามสวนหนึ่ง
ที่จะปรับภาพพจนของธนาคารพาณิชยใหดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมนตรีของ
คณะรั ฐ บาลชุ ดนี้เ ปน จํ านวนมากมีผลประโยชน ทั้งโดยตรงและโดยอ อมใน
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย
แตประเด็นที่จะตองพิจารณาก็คือวา วิธีการที่รัฐบาลจะดําเนินการนั้น
เปนไปโดยเจตนาอันบริสุทธิ์เพียงใด ขอที่นาสังเกตก็คือ เมื่อรัฐบาลแถลง
นโยบายในเรื่องนี้ ก็ไมปรากฏวานายธนาคารพาณิชยคัดคานแตประการใด
ซึ่งเปนเรื่องที่ไมนาประหลาดใจ เพราะเหตุวา วิธีการที่รัฐบาลจะใชนั้นจะให
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนผูคํ้ าประกันเงินกู ถึงแมเงินใหกูนั้น
จะมาจากธนาคารพาณิชยก็ตาม แตในกรณีที่เกิดหนี้สูญ ผูที่เสียประโยชนก็คือ
ธนาคารเพือ่ การเกษตรฯ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจและดําเนินงานโดยอาศัยภาษีอากร
ของประชาชน ธนาคารพาณิชยเองไมมีภาระการเสี่ยงใดๆ และยิ่งจะยินดี
เสียดวยซําในภาวะที
้
่เงินฝากของธนาคารพาณิชยหาคนกูไมไดเชนนี้
ประชาชาติ : ตามที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชปราศรัยตอที่ประชุมสโมสรโรตารีภาคพื้นเอเชียวา
ถ า มุ  ง ในด า นผลผลิ ต กั น แล ว ไม มี ร ะบบใดทํ าได ดี ก ว า ระบบวิ ส าหกิ จ เสรี
สวนถามุงในดานการกระจายโภคทรัพยกันแลว ไมมีวิธีใดจะดีกวาระบบสังคม
นิยม ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เรียกระบบเศรษฐกิจแบบนี้วา “นายทุน-สังคมนิยม” ขอให
ชวยวิจารณ
รังสรรค :
ถึงแมวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะมีความรูทางเศรษฐศาสตรไมดีไปกวาเศรษฐศาสตร
เบือ้ งตน แตก็มีความจริงอยูไมนอยในคํากลาวขางตนนั้น คําปราศรัยของ ม.ร.ว.
คึ ก ฤทธิ์ ส ะท อ นให เ ห็น ถึ ง ความพยายามในการประนีประนอมผลประโยชน
ระหวางระหวางสหพรรคกับมวลชน ทั้งนี้เพราะเหตุวา ถาหากยึดถือเปาหมาย
ความเปนธรรมในการกระจายรายไดเปนหลัก ประเภทของระบบเศรษฐกิจที่ควร
จะเลือกจะตองเปนระบบสังคมนิยม แตถาหากยึดถือเปาหมายในการจัดสรร
สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจแกนายทุนเอกชนเปนหลัก ประเภทของระบบเศรษฐกิจ
ควรจะเปนระบบวิสาหกิจเสรี ปญหาจึงมีอยูวา เขาจะใหความสํ าคัญแก
เปาหมายใดเปนสําคัญ การที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์เลือกทั้งสองเปาหมายนี้ ยอมแสดง
ใหเห็นไดไมมากก็นอยวา รัฐบาลชุดนี้ยังคงไมไดเห็นแกมวลชนโดยแทจริง
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ถึงแมวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะเนนการใชระบบวิสาหกิจเสรีควบคูไปกับ
ระบบสังคมนิยม แตโดยพื้นฐานแลวระบบทั้งสองนี้ไมอาจจะไปดวยกันได ดังจะ
เห็นไดวา ถาตองการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรมมากยิ่งขึ้น ก็จําเปน
ตองดูดซับกําไรของนายทุน ในทางกลับกัน ถาตองการจัดสรรสิ่งจูงใจใหแก
นายทุนเอกชน การดูดซับกํ าไรจากนายทุนก็จะทํ าลายสิ่งจูงใจนั้น ดังนั้น
โดยพืน้ ฐานแลว ระบบเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เปนสิ่งที่ซึ่งไปดวยกันไมได
ยิ่งไปกวานั้น คําถามที่เราจะตองถามก็คือ ระบบวิสาหกิจเสรีจะมีได
อยางไร ภายใตโครงสรางสังคมที่การกระจายอํานาจทางการเมืองเปนไปอยาง
ไมทดั เทียมกันเชนนี้ เพราะสิ่งที่ชนชั้นผูปกครองเรียกวา “วิสาหกิจเสรี” ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันนั้น แทที่จริงเปนระบบ “อภิสิทธิ์เสรี” ถึงแมจะเนนถึงเสรีภาพ
ในการประกอบการ แตในเมื่อประชาชนมีอํานาจในทางเศรษฐกิจไมเทาเทียม
กัน เสรีภาพในการประกอบการนั้นยอมไมเทาเทียมกันดวย ยิ่งไปกวานั้น การใช
อภิ สิ ท ธิ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งก็ ยิ่ ง ทํ าให เ สรี ภ าพในการปกครองยิ่ ง
ไมทดั เทียมกันมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เรียกวา ระบบวิสาหกิจเสรี โดยพื้นฐานแลว
ก็คอื ระบบอภิสิทธิ์เสรีของชนชั้นผูปกครอง โดยชนชั้นผูปกครอง และเพื่อชนชั้น
ผูปกครอง1

1
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