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ข้าพเจ้าได้รับเกียรติสูง ได้รับค�าเชิญจากคุณกษิดิศ อนันทนาธร ให้เขียน

เกีย่วกบัหนงัสอื เศรษฐกจิแห่งประเทศไทย ของท่านศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ข้าพเจ้าอ่านหนังสือนี้อีกครั้ง และอยากขออนุญาตเขียนความ

ประทับใจกับหนังสือนี้

ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ ครั้งนี้ใน พ.ศ.2559 เป็นเวลากว่า 60 ปี 

หลังจากหนังสือพิมพ์ออกมา (2498) ข้าพเจ้าอ่านครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 

2500 ข้าพเจ้าขออนุญาตเขียนความประทับใจในการอ่านครั้งใหม่ และ  

ขอเขียนถึงท่านอาจารย์ป๋วยที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส แม้ว่าเป็นการสัมผัสช่วง

เวลาเล็กน้อย

หนังสือเล ่มนี้ว ่าด ้วยเศรษฐกิจแห่งชาติ คือเศรษฐกิจแห่ง

ประเทศไทย หรอื การท�ามาหากนิของประชาชนไทยเรา ท่านอาจารย์ป๋วย

นึกถึงเศรษฐกิจเมืองไทยโดยประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์อธิบาย 

ในการท�าความเข้าใจเศรษฐกจิแห่งชาตท่ิานอาจารย์ป๋วยอธบิายว่า 

มีเรื่องอยู่ 3 เรื่อง คือ 1) การเพิ่มปริมาณสินค้าและบริการ 2) การเฉลี่ย

มาตรฐานการครองชีพ และ 3) การแก้สภาพลุ่มๆ ดอนๆ ของเศรษฐกิจ 

ท่านอาจารย์ป๋วยเรียกเรื่องทั้ง 3 นี้ว่า “จุดหมายทางเศรษฐกิจ” ข้าพเจ้า

ประทับใจกับค�าอธิบายที่ฟังดูง่ายและแสนจะธรรมดา แต่ที่จริงส�าคัญเป็น

ที่สุดนี้ ข้าพเจ้าประทับใจมากกับการที่ท่านอาจารย์ระบุว่า เศรษฐกิจแห่ง

ชาตหิรอืการท�ามาหากนิของประชาชนคอื 3 เรือ่งนี ้ท่านอาจารย์ป๋วยเขยีน

หนังสือนี้มากว่า 60 ปีแล้ว เรื่องทั้ง 3 นี้คือเรื่องที่เราควรท�าความเข้าใจ 

และช่วยกันท�าให้ดีที่สุด  เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดในชีวิตการท�ามาหากินของ

ประชาชนควรเข้าใจ 3 เรื่องนี้เมื่อ 60 ปีมาแล้ว และก็ยังจ�าเป็นและควรที่

จะเข้าใจและช่วยกนัท�าให้ทัง้ 3 เรือ่งนีอ้ยูใ่นสภาพท่ีดท่ีีสดุในวนัและเวลานี้

ค�านิยม
ความประทับใจกับหนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
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ข้าพเจ้าจะขอสรุปค�าอธิบายและความเห็นของท่านอาจารย์ป๋วย

เรือ่งส�าคญัทีส่ดุคอืการเพิม่ปรมิาณสนิค้าและบรกิาร นีค่อืการผลติ

ให้ได้มากนัน่เอง คอืการเพิม่ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิทีเ่ราเรยีกว่าการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ไทยเป็นประเทศยากจน ผลิตได้น้อย เป็นประเทศด้อย

พัฒนา เพราะฉะนั้นเรื่องผลิตให้ได้มากจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญที่สุดของ

เศรษฐกิจของประเทศเรา ท่านอาจารย์ป๋วยอธิบายว่า “ความหมายของ

เศรษฐกิจ... คือเพ่งเล็งในทางที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความหิว 

ปราศจากโรค ได้รบัการป้องกนัความร้อน ความหนาว หรอืกล่าวอย่างสัน้ๆ 

เพือ่ให้มคีวามสขุสบายในทางร่างกาย” ท่านอาจารย์ป๋วยอธบิายต่อว่าเพือ่

ท�าการผลิตจะต้องพิจารณาปัจจัยอันประกอบด้วยดินฟ้าอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ คนและวิชาความรู้ และทุน  ในเรื่องการผลิตนี้ท่าน 

อาจารย์ป๋วยเป็นกงัวลและให้ความส�าคญัมากกบัคนและวชิาความรูแ้ละทนุ 

ท่านเหน็ว่าประเทศเรายงัขาดเรือ่งทนุและวชิาความรู ้และนอกจากจะต้อง

ผลิตให้มากแล้ว ต้องค�านึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผลิตด้วย

เรือ่งทีส่�าคญัทัดเทยีมกบัการพฒันาเศรษฐกิจอีกเร่ืองหนึง่ คอืทีท่่าน

อาจารย์ป๋วยเรยีกว่า “การเฉลีย่มาตรฐานการครองชพี” นีค้อืเร่ืองการกระ-

จายรายได้และทรัพย์สินที่เราพูดกันมากขึ้นในระยะหลัง ท่านอาจารย์มี

ความคิดว่าควรพยายามให้เหลื่อมล�้ากันให้น้อยลง ถ้าชุมชนมีการเหลื่อม

ล�้าทางรายได้กันมาก จะยังท�าให้เกิดความไม่ปรองดองในหมู่ชนและโดย

การรบัมรดก “การเหลือ่มล�า้จะย่ิงสบืต่อกนัไปเรือ่ยจนเกดิความอยตุธิรรม

ขึ้น เช่น ลูกเศรษฐีซึ่งไม่เคยประกอบกิจการงานเลยกลับมีมาตรฐานการ

ครองชพีสงูกว่าคนอืน่ทีข่ยนักว่าแต่บงัเอิญจนกว่า” แต่ละคนในชมุชนควร

จะมรีายได้ขัน้ต�า่ (Minimum Income) พอส�าหรบัซือ้ของทีจ่�าเป็น “ใช้วธิี

ภาษีอากรและวิธีการจ�ากัดมรดกตกทอด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น”
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ในเร่ือง “การเฉลี่ยมาตรฐานการครองชีพ” นี้ ข้าพเจ้าประทับใจ

กับความคิดของท่านอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้ในอีก 3 ประเด็น คือ 1) ให้

พยายามขจดัการคอร์รปัชัน่ การทจุรติและใช้อ�านาจมชิอบของข้าราชการ 

ซึ่งท�าให้เกิดการผูกขาด ได้สิทธิพิเศษ ราคาสินค้าแพงขึ้น เกิดการร�่ารวยที่

ไม่เป็นธรรม ก�าไรที่ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 

2) ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่น

ดินโดยรัฐสภา จะช่วยควบคุมให้รัฐบาลใช้ทรัพยากรของประเทศได้อย่าง

มีประสทิธภิาพมากขึน้ เป็นประโยชน์กบัส่วนรวม ไม่รัว่ไหล และเจ้าหน้าที่

ไม่อาจทุจริตได้ 3) ควรให้เอกชนประกอบการทางเศรษฐกิจได้โดยเสรี 

เพราะรฐัวสิาหกจิมกัมกีารบรหิารงานท่ีไม่มปีระสทิธภิาพ แต่ขณะเดยีวกนั 

กค็วรส่งเสรมิระบบสหกรณ์เพือ่ให้ชาวบ้านสามญัสามารถรวมตวักันในการ

ผลิตและการค้าขายได้ สามารถต่อรองกับระบบทุนนิยมได้

เรื่องที่ 3 ซึ่งเป็นจุดหมายของเศรษฐกิจแห่งชาติ คือการแก้สภาพ 

ลุ่มๆ ดอนๆ ของเศรษฐกิจ นี่คือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แก้

ปัญหาวัฏจักรเศรษฐกิจ ปัญหาระยะสั้นเงินเฟ้อเงินฝืด เรื่องนี้ส�าคัญรอง

จากเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องความเหลื่อมล�้าในรายได้และ

ทรัพย์สิน ในหนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย เป็นเรื่องที่ได้เนื้อที่พอ

สมควร คงเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจารย์ป๋วยเขียนหนังสือนี้ เป็นช่วง

ท่ีเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาการปรับตัว เพราะเป็นช่วงทศวรรษหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ.2488–2498 อีกท้ังเศรษฐกิจโลกก�าลังปรับตัว

หลงัสงครามโลก ไทยเผชญิปัญหาเงนิเฟ้อ เพราะมคีวามต้องการสนิค้าและ

บริการเพิ่มขึ้นสูงมากหลังสงคราม ขณะที่การผลิตยังต้องปรับตัวสู่สภาพ

ปกต ิอาจารย์ป๋วยระบวุ่ารัฐบาลมหีน้าท่ีรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแห่ง

ชาติโดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลัง 

พจิารณาโดยรวม ส�าหรับประเทศไทย ท่านอาจารย์ป๋วยเสนอระบบ

เศรษฐกิจเสรี ที่ประกอบด้วยองค์กรการผลิตทุนนิยม และองค์กรการผลิต

สหกรณ์ ภายใต้การก�ากับการของรัฐและรัฐบาลประชาธิปไตย ใช้ระบบ

ภาษีและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันจัดการ

ไม่ให้สังคมมีความเหลื่อมล�้ากันมาก และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ท่าน
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อาจารย์ป๋วยมองไปในอนาคตและเป็นห่วงว่า “เมือ่เศรษฐกจิเจรญิขึน้ ส่วน

แห่งการแบ่งสรรรายได้ของประเทศจะแตกต่างออกไป บุคคลบางคนอาจ

ร�า่รวยมากขึน้ แต่บคุคลบางคนอาจจนลงกไ็ด้ ในเรือ่งเหล่านีร้ฐับาลจะต้อง

พจิารณาและหาทางแก้ไขอยูเ่สมอ ... เพ่ือให้ความสขุแก่คนโดยทัว่ถึง” เมือ่

อ่าน เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย  เราจะได้หลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน 

ท่ีจะท�าให้เราเข้าใจลักษณะเศรษฐกิจไทย ปัญหาของเศรษฐกิจไทย รวม

ทั้งแนวทางการจัดการให้ดีขึ้นเพื่อประชาชนส่วนรวม

ข้าพเจ้าได้มโีอกาสรูจ้กัท่านอาจารย์ป๋วย เมือ่ช่วงต้นทศวรรษ 2510 

ได้พบท่านคร้ังแรกในการประชุมกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวังบางขุนพรหม ขณะนั้นเป็นที่ท�าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และต่อมาข้าพเจ้าได้พบท่านอีกหลายครัง้ท่ีเรอืน

รับรองริมแม่น�้าเจ้าพระยา ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน

เรอืนหลงัน้ีรือ้ไปแล้ว ในการประชมุตอนกลางคนืของคณะกรรมการสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านอาจารย์ป๋วยเป็นนายกสมาคม 

ข้าพเจ้าพบว่าท่านอาจารย์ป๋วยพยายามมากท่ีจะสนับสนุนให้นักวิชาการ

และปัญญาชนศึกษาวิจัยสังคมเศรษฐกิจไทย สามัคคีกันและช่วยกันผลัก-

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์
ที่บ้านพักของอาจารย์ป๋วยในกรุงลอนดอน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2531  

ถ่ายโดย ไชยันต์ ไชยพร
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ดนัให้ประเทศเราเป็นประชาธปิไตยและมคีวามเป็นธรรม ในช่วงนัน้สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้มีบทบาท กรรมการสมาคม บรรณาธิการ

วารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ เช่น ท่านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ท่าน

อาจารย์ ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นผู้ร่วมงานใน

สมาคมฯ คนส�าคัญ ข้าพเจ้าได้ความรู้สึกว่า ท่านอาจารย์ป๋วยคิดว่าใน

กระบวนการผลักดันประเทศชาติสู่ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมใน

สังคมเศรษฐกิจ บทบาทของนักวิชาการและปัญญาชนส�าคัญมาก ในการ

ศกึษา การอธบิาย และช่วยท�าให้จติส�านกึในเรือ่งนีแ้จ่มชดัในหมูป่ระชาชน 

ท่านอาจารย์ป๋วยพยายามท�าหน้าทีผู่ป้ระสานน�านกัวชิาการและปัญญาชน

ไทยท�าหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้สัมผัสกับท่านอาจารย์ 

ป๋วยในส่วนนี้ ตั้งแต่ในทศวรรษ 2510 และเมื่อข้าพเจ้าได้รับเกียรติสูงมาก 

ได้รบัเชญิแสดงปาฐกถาพเิศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ คร้ังที ่ 3 พ.ศ.2533  ข้าพเจ้า

ก็ได้กล่าวในตอนท้ายของปาฐกถา เรียกร้องให้นักวิชาการและปัญญาชน

ไทยสืบทอดเจตนารมณ์นี้ของท่านอาจารย์ป๋วย

เมื่ออ่านหนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าได้ความรู้สึก

เก่าเหล่านี้คืนมาแจ่มชัด ทั้งเรื่องจุดหมายทางเศรษฐกิจ และ เรื่องบทบาท

ของนักวิชาการและปัญญาชน ท่านอาจารย์ป๋วยเขียนในค�าน�าของหนังสือ

ว่า “ผู้เรยีบเรยีงหวงัอยู่ว่าหนงัสอืนีจ้ะมปีระโยชน์ยนืนาน ถ้าผูอ่้านใช้ความ

พินิจพิจารณาและความเข้าใจสุขุมมองลึกทะลุผิวของตัวเลขและปัญหา  

ซ้ึงลงไปถึงแก่นสารทฤษฎี การพิจารณาปัญหาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

เพื่อน�าเอาความเข้าใจดีนั้นเป็นประโยชน์ต่อไป” และเม่ือพิมพ์ครั้ง พ.ศ. 

2504 ท่านอาจารย์เขียนในค�าน�าว่า “ข้อเท็จจริงและสถิติ ระเบียบวิธีการ 

ย่อมเปลีย่นไปตามกาลสมยั แต่ธรรมะและหลกัวชิาย่อมคงอยูแ่ละไม่ตาย”  

ข้าพเจ้าได้ประโยชน์มาก ประทับใจ และได้แรงบนัดาลใจเตม็ทีอ่กีครัง้หนึง่

ในการอ่าน เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งใหม่นี้

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

17 มิถุนายน 2559
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เมื่อปลาย พ.ศ. 2503 เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้

ปรารภแก่บริษัท ประมวลมิตร จ�ากัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้ ใคร่จะ

ได้น�าเอาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการศึกษาของโรงเรียน จึงได้เกิดการพิมพ์

ครั้งที่ 3 ขึ้น

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เรียบเรียงทั้งสองรู้สึกมีความหนักใจเป็นอย่าง

ยิง่ เพราะไม่สามารถปลกีเวลาจากราชการและหน้าทีก่ารงานมาแก้ไขเพิม่

เตมิข้อเทจ็จรงิและตวัเลขในหนงัสอืน้ีได้เลย เวลาล่วงเลยมาหลายปีนบัแต่

ได้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้าย ท�าให้ประโยชน์ของหนังสือนี้ด้อยกว่าที่ควร

จะเป็น ครัน้จะหน่วงเหนีย่วไว้ให้แก้ไขเพิม่เตมิเสยีก่อนกจ็ะไม่ทนัแก่ปีการ

เรียนของโรงเรียน ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องปล่อยให้หนังสือนี้ก�าเนิดขึ้น

มาอีกในรูปเดิมของการพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2499 แต่ก็เป็นการจ�าเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะขอเสริมไว้เป็นค�าน�านี้ เพื่อแนะแนวแก่นักเรียนและผู้อ่านว่า 

บทใดตอนใดบ้างที่ล้าสมัย และควรจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

บทที่เชื่อว่า แม้จะมีเวลาเรียบเรียงใหม่ ก็คงจะไม่แตกต่างไปจาก

เนื้อความและถ้อยค�าเดิมนัก ได้แก่ บทที่ 1, 2, 11, 12, 13 และ 21  ใน

บทอืน่ๆ แทบไม่มยีกเว้น แม้ว่าข้อเท็จจรงิและสถติจิะเปลีย่นไป  ความเหน็

และวิธีพิจารณาปัญหาของผู้เรียบเรียง ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเป็นส่วนใหญ่

นักเรียนที่จะต้องใช้ตัวเลขสถิติต่างๆ ที่ใหม่กว่าที่ปรากฏในหนังสือ

นี ้จะหาเสรมิได้จากหนงัสอืและนติยสารท่ีออกช่ือไว้ในบทท่ี 1 เฉพาะอย่าง

ยิ่งในรายการต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ รายงานเศรษฐกิจ

รายเดือน รายงานเศรษฐกจิและการเงนิประจ�าปี  และ Current Statistics 

ทีส่�าคญัอกีเล่มหนึง่ก็คอื โครงการพฒันาการของรฐั ผูเ้ชีย่วชาญธนาคารโลก

ได้เสนอขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502

ในบรรดาสนิค้าและผลติภณัฑ์ของไทยทีเ่กดิมคีวามส�าคญัขึน้ใน 2-3 

ปีหลังนี้ มีข้าวโพด ปอ ไหม และพืชไร่อื่นๆ ถ้าจะสังคายนาหนังสือนี้ใหม่ 

ก็จะต้องพรรณนาถึงสินค้าเหล่านี้ด้วย

ค�าน�า
(ส�าหรับการพิมพ์ครั้งที่ 3)
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การด�าเนินงานของคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศต้ังแต่ปี 2499  

การก่อสร้างเข่ือนภูมิพล การไฟฟ้ายันฮี ความส�าคัญของถนนสายใหม่ๆ  

นโยบายส่งเสริมการปลูกยางใหม่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ นโยบายส่ง

เสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การแปลงธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมเป็น

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม การเริ่มซ้ือช่วงตั๋วเงินโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  การด�าเนนิงานของทุนรกัษาระดับอตัราแลกเปลีย่นเงนิ  เป็น

เรื่องส�าคัญที่นักเรียนควรพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ครบและทันสมัย

การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินกับต่างประเทศ (บทที่ 9 ตอนที่ 2) จะ

ต้องเขียนใหม่หมด เพราะไทยเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากและดีขึ้นมาก จะ

หาอ่านได้จากหนงัสอืเล่มเลก็ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ชือ่ กฎหมาย 

ระเบียบ และวิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

วิธีการงบประมาณ (บทที่ 10 ตอนที่ 1) ก็เปลี่ยนแปลงรูปไปมาก 

จะดไูด้จากพระราชบญัญตังิบประมาณฉบับใหม่ และค�าบรรยายต่างๆ เกีย่ว

กับเรื่องนี้ ที่นึกออก คงจะมีอยู่ในวารสารของกรมบัญชีกลาง และคงจะดู

ได้จากเอกสารต่างๆ ของส�านักงบประมาณ

ข้อเท็จจริงและสถิติ ระเบียบวิธีการ ย่อมเปล่ียนไปตามกาลสมัย  

แต่ธรรมะและหลักวชิาย่อมคงอยู่และไม่ตาย แม้ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะขาดตก

บกพร่องในข้อเทจ็จรงิ หลกัใหญ่ของหนงัสอืกย็งัใช้ได้  ด้วยเหตฉุะนี ้ผูเ้รยีบ

เรียงจึงตกลงกับบริษัท ประมวลมิตร จ�ากัด พิมพ์ขึ้นอีกได้ในคราวนี้ แต่

จ�าเป็นต้องขออภยันกัเรยีนและท่านผูอ่้านอืน่ๆ ทีต้่องให้การบ้านไปค้นคว้า

วิจัยเพิ่มเติมตามแนวที่แนะไว้ข้างต้น

  

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

สุภาพ ยศสุนทร 

                 28 กุมภาพันธ์ 2504
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คุณอุษา อยู่ถาวร ภรรยาคุณชื้น อยู่ถาวร ได้มาปรารภว่า มีความ

ประสงค์จะได้หนงัสอื เศรษฐกจิแห่งประเทศไทย ซึง่เรยีบเรยีงโดยข้าพเจ้า

ทั้งสองไปพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณชิ้น อยู ่ถาวร 

ข้าพเจ้าท้ังสองรู้สกึเป็นเกยีรตท่ีิมผีูส้นใจในหนงัสอืนี ้และยนิดทีีจ่ะได้มส่ีวน

ร่วมในกุศลวิทยาทาน จึงได้ขออนุญาตบริษัทประมวลมิตร จ�ากัด ผู้ถือ

ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์หนังสือนี้ ซึ่งทางบริษัทก็อนุญาตด้วยความเต็มใจ

ค�าอนุโมทนา1

(ส�าหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2)

ข้าพเจ้าผูเ้รียบเรยีงหนงัสอืเล่มนี ้ขออนโุมทนาในกุศลท่ีคุณอุษา อยู่

ถาวร ตั้งจิตบ�าเพ็ญเพื่ออุทิศให้แก่คุณชื้น อยู่ถาวร ขออ�านาจกุศลนี้ จง

อ�านวยความปิติโสมนัสและสุขสมบัติทั้งมวลแต่คุณชื้น อยู่ถาวร ตามควร

แก่คติวิสัยในสัมปรายภพทุกประการ เทอญ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

สุภาพ ยศสุนทร 

                 11 พฤษภาคม 2499

1 อนึ่ง บริษัท ประมวลมิตร จ�ากัด ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 จ�าหน่ายต่างหากด้วยใน พ.ศ.2499 
โดยคุณหญิงสุภาพเขียนในค�าน�าว่า “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งที่ 1 ในสาระส�าคัญ 
แต่มีการเพิ่มเติมให้ใกล้เคียงปัจจุบันเข้า และเพิ่มดัชนีขึ้นอีกเท่านั้น”
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หนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย นี้ จัดได้ว่าเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ คือผู้เรียบเรียงไม่ได้พิจารณาแต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เท่านั้น 

ต้องการพิจารณาข้อเท็จจรงิและแนวปฏบิติัทางเศรษฐกจิ โดยใช้เศรษฐกจิ

ของประเทศไทยต้ังแต่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 จนถงึ พ.ศ. 2497 คาบ 2498 

เป็นตัวอย่าง มุ่งหมายในเบื้องต้นท่ีจะฝึกสอนให้นักเรียนรู้จักพิจารณา

ปัญหาเศรษฐกจิโดยวเิคราะห์ข้อเทจ็จรงิและสถติิ โดยใช้ทฤษฎเีข้าช่วยหา

วิธีแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง

ปัญหาเศรษฐกิจมีอยู ่นานาประการ ปัญหาท่ีปรากฏอยู่ในค�า

บรรยายนี้เป็นแต่เพียงอาศัยตัวอย่าง เมื่อนักเรียนได้หัดขบปัญหาตัวอย่าง

แล้วจะต้องน�าเอาทฤษฎีและความรอบรู้ฝึกฝนไปแก้ปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย จึงจะมีความสามารถจริง

ข้อเท็จจริงและปัญหาเศรษฐกิจย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 

เช่น เรื่องข้าวของไทยในระยะ พ.ศ.2488-93 ปัญหาของไทยหนักไปใน 

ทางผลิตและการควบคุมตลาดให้เป็นผลดีแก่ส่วนรวม ในขณะที่ตลาดโลก

ขาดแคลนข้าว แต่ต่อมาในระยะหลงัขณะทีเ่ขยีนค�าน�านีปั้ญหาหนกัเปลีย่น

ไปในด้านการหาตลาดค้าข้าวนอกประเทศ ฉะนั้นตัวเลขและความที่เรียบ

เรียงข้ึนในหนังสือนี้ ย่อมมีประโยชน์โดยตรงแต่เพียงชั่วขณะเวลาหนึ่ง

เท่านัน้ ผูเ้รยีบเรยีงหวงัอยูว่่าหนงัสอืนีจ้ะมปีระโยชน์ยืนนาน ถ้ามผีูใ้ช้ความ

พินิจพิจารณา และความเข้าใจสุขุมมองลึกทะลุผิวของตัวเลขและปัญหา 

ซึ้งลงไปถึงแก่นสารทฤษฎี การพิจารณาปัญหาและการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ เพื่อน�าเอาความเข้าใจดีนั้นเป็นประโยชน์ต่อไป

ข้อความที่ปรากฏส่วนมากในหนังสือนี้ เกิดขึ้นจากการสอนนิสิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีปีที่ 4 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ

เพื่อฝึกหัดนักเรียนให้เขียนเรื่องเศรษฐกิจได้อีกอย่างหนึ่ง จึงได้เกณฑ์ให้

นักเรียนผลัดเวรกันเขียนค�าบรรยายขึ้น นักเรียนในปีนั้นได้แก่ น.ส. รัชน ี

พลกุล, นายวีระ ปิตรชาติ, นายชัชเวทย์ มุสิกไชย, นายกฤษณเนตร พัน- 

ธมุโพธิ,์ นายศรปีรญิญา รามโกมทุ, นายฤทยั จารุจินดา และนายทวเีกยีรติ 

ค�าน�า
(ส�าหรับการพิมพ์ครั้งแรก) 
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ประจวบเหมาะ ส�าหรบัตวัเลขสถติิผูเ้รยีบเรยีงได้อาศยั นายนกุลู ประจวบ-

เหมาะ ข้าราชการสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ช่วยเหลือ

รวบรวมให้

ต่อมาในต้น พ.ศ.2498 นางสุภาพ ยศสุนทร ผู้ได้ร่วมงานกับ 

ผู้เรียบเรยีง พจิารณาปัญหาเศรษฐกจิแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี 

ได้มีความอตุสาหะน�าต้นฉบบัเดมิมาแก้ไขต่อเตมิเกลาส�านวน ท�าให้หนงัสอื

ดีขึ้นจนเจ้าของเดิมก็รู้สึกผิดตาไป จึงต้องขอร้องให้เข้าชื่อร่วมเป็นเจ้าของ

ด้วย เพือ่มใิห้ต้องละเมิดธรรมะทางเศรษฐกิจ ดงัทีไ่ด้บรรยายไว้ในบทที ่21

พนักงานส่วนการค้นคว้าแห่งธนาคารไทยหลายคนได้ช่วยเหลือ

ปรับปรงุบ�ารุงให้เนือ้หาดขีึน้ ท่ีเป็นหวัแรงส�าคญัทัง้ในการร่างการเรยีบเรยีง

ตลอดจนการตรวจทาน คือ นายไพฑูรย์ วัฒนสุข และนายเจริญ กลิ่นอวล 

ผู้ช่วยเรียบเรียงอื่นๆ อีกคือ ร.ท. เลิศ คเชนทร์ชัย ร.น. และนายสงัด  

ภมรมานนท์ ผู้ช่วยค้นตัวเลขและข้อเท็จจริงประกอบ ได้แก่ นายสมศักดิ์ 

แสงทองสขุ, นายประทีป วชัรางกรู, น.ส. วาร ี หะวานนท์, นายประคลัภ์  

น�า้ทพิย์, นายสกล พวงประยงค์ ส่วนผู้ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพิมพ์ดีด

ต้นฉบับ คือ นายเฉวียน สวัสดิ์วรรณกิจ

ผู ้ที่กล่าวนามมาข้างต้นนี้ทุกคน และยังมีอีกมากหลายทั้งใน

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  

ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

ข้อบกพร่องอนัใดทีป่รากฏอยู่ในหนงัสอืนี ้เป็นความรบัผดิชอบของ

ผูเ้รยีบเรยีงท้ังสิน้ ความเหน็และถ้อยค�าใดทีอ่าจแสลงใจแสลงหทู่านผูอ่้าน

นั้น ก็เป็นของผู้เรียบเรียงเช่นกัน เพราะผู้เรียบเรียงได้เคยรับค�าตักเตือน

ทักท้วงจากผู้ร่วมงานบ้างแล้ว แต่ได้ยืนยันให้คงอยู่ ด้วยเห็นว่าการเน้น 

เรื่องส�าคัญโดยปราศจากอคติ หรือเจตนาร้ายในส่วนบุคคล ย่อมอยู่ใน 

คุณวิสัยของนักวิชาการ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 ตุลาคม 2498
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ชือ่เร่ืองของค�าบรรยายนีคื้อ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย แต่ในภาษา

อังกฤษเรียกว่า Applied Economics ซึ่งควรจะแปลว่า เศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ รวมกันหมายความว่า ผู้บรรยายไม่ต้องการจะกล่าวถึงทฤษฎีแต่

อย่างเดยีว ต้องการจะพจิารณาข้อเทจ็จรงิและแนวปฏบิตัใินเรือ่งเศรษฐกิจ 

โดยใช้เศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นตวัอย่าง มุง่มายจะฝึกสอนให้นกัเรยีน

รูจั้กพจิารณาปัญหาทางเศรษฐกิจโดยวเิคราะห์ข้อเทจ็จรงิและสถติ ิแล้วใช้

ทฤษฎีเข้าช่วย หาวิธีแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง

ปัญหาเศรษฐกิจมอียูน่านาประการ ปัญหาทีป่รากฏอยูใ่นค�าบรรยาย

นี้เป็นแต่เพียงตัวอย่าง นักเรียนเมื่อได้หัดขบปัญหาตัวอย่างแล้ว จะต้อง

ฝึกฝนให้แก้ปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย จึงจะมีความ

สามารถจรงิ

ปี 2496 นี้ เป็นปีแรกที่บรรยายเรื่องนี้ ผู้บรรยายย่อมต้องขออภัย

ในความบกพร่องต่างๆ ความบกพร่องทีส่�าคญัข้อหนึง่คอื ความไม่สามารถ

บรรยายได้ทกุชัว่โมงตามความตัง้ใจ เพราะมรีาชการเกีย่วพนักนัหลายอย่าง 

ฉะนั้น อาจจะบรรยายไม่ครบถ้วนตามแนวที่วางไว้เมื่อต้นปี

ความบกพร่องอีกข้อหนึ่งคือสถิติ อาจจะไม่สมบูรณ์ถูกต้อง อาจจะ

ไม่แน่นอนนัก แต่ได้พยายามรวบรวมมาแสดงเท่าที่จะท�าได้ อนึ่ง การเตรี

ยมค�าบรรยายก็ท�าไม่ได้ถีถ้่วนรอบคอบนกั ในเรือ่งการเตรยีมค�าบรรยายนี้ 

จะต้องถือโอกาสขอบคุณ นายนุกูล ประจวบเหมาะ ส�านักงานปลัด

กระทรวงการคลงั ผูช่้วยเหลอืเรือ่งนีเ้ป็นอย่างด ีผูช่้วยเหลอืยังมีอีกมากเกิน

กว่าท่ีจะระบุช่ือได้ เฉพาะอย่างย่ิงเพื่อนร่วมงานของผู้บรรยาย ทั้งที่

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

จึงขอขอบคุณรวมไว้ ณ ที่นี้

ค�าน�า
(ส�าหรับฉบับพิมพ์ดีด)
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เพราะไม่มีเวลาเตรียมค�าบรรยายอย่างหนึ่ง และเพื่อจะฝึกหัดให้

นักเรียนเขียนเรื่องเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง จึงได้เกณฑ์ให้นักเรียนผลัดเวนกัน

เขยีนค�าบรรยายข้ึน และนกัเรยีนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ีแม้ว่าจะมี

จ�านวนน้อยท�าให้ต้องเขยีนกนับ่อยๆ กน่็าสรรเสรญิความวริยิะอุตสาหะนีด้้วย

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

2496
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พิสูจน์อักษร  เอ็นดู ศรีใส
ประสานงานการผลิต  ส�านักพิมพ์สวนเงินมีมา 
โรงพิมพ์   หจก. ภาพพิมพ์ โทรศัพท์ 0-2879-9154-6



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวาระ 100 ปี ชาตกาล  9 มีนาคม 2559

และ คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร เขียน
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ข้าพเจ้าได้รับเกียรติสูง ได้รับค�าเชิญจากคุณกษิดิศ อนันทนาธร ให้เขียน

เกีย่วกบัหนงัสอื เศรษฐกจิแห่งประเทศไทย ของท่านศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ข้าพเจ้าอ่านหนังสือนี้อีกครั้ง และอยากขออนุญาตเขียนความ

ประทับใจกับหนังสือนี้

ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ ครั้งนี้ใน พ.ศ.2559 เป็นเวลากว่า 60 ปี 

หลังจากหนังสือพิมพ์ออกมา (2498) ข้าพเจ้าอ่านครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 

2500 ข้าพเจ้าขออนุญาตเขียนความประทับใจในการอ่านครั้งใหม่ และ  

ขอเขียนถึงท่านอาจารย์ป๋วยที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส แม้ว่าเป็นการสัมผัสช่วง

เวลาเล็กน้อย

หนังสือเล ่มนี้ว ่าด ้วยเศรษฐกิจแห่งชาติ คือเศรษฐกิจแห่ง

ประเทศไทย หรอื การท�ามาหากนิของประชาชนไทยเรา ท่านอาจารย์ป๋วย

นึกถึงเศรษฐกิจเมืองไทยโดยประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์อธิบาย 

ในการท�าความเข้าใจเศรษฐกจิแห่งชาตท่ิานอาจารย์ป๋วยอธบิายว่า 

มีเรื่องอยู่ 3 เรื่อง คือ 1) การเพิ่มปริมาณสินค้าและบริการ 2) การเฉลี่ย

มาตรฐานการครองชีพ และ 3) การแก้สภาพลุ่มๆ ดอนๆ ของเศรษฐกิจ 

ท่านอาจารย์ป๋วยเรียกเรื่องทั้ง 3 นี้ว่า “จุดหมายทางเศรษฐกิจ” ข้าพเจ้า

ประทับใจกับค�าอธิบายที่ฟังดูง่ายและแสนจะธรรมดา แต่ที่จริงส�าคัญเป็น

ที่สุดนี้ ข้าพเจ้าประทับใจมากกับการที่ท่านอาจารย์ระบุว่า เศรษฐกิจแห่ง

ชาตหิรอืการท�ามาหากนิของประชาชนคอื 3 เรือ่งนี ้ท่านอาจารย์ป๋วยเขยีน

หนังสือนี้มากว่า 60 ปีแล้ว เรื่องทั้ง 3 นี้คือเรื่องที่เราควรท�าความเข้าใจ 

และช่วยกันท�าให้ดีที่สุด  เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดในชีวิตการท�ามาหากินของ

ประชาชนควรเข้าใจ 3 เรื่องนี้เมื่อ 60 ปีมาแล้ว และก็ยังจ�าเป็นและควรที่

จะเข้าใจและช่วยกนัท�าให้ทัง้ 3 เรือ่งนีอ้ยูใ่นสภาพท่ีดท่ีีสดุในวนัและเวลานี้

ค�านิยม
ความประทับใจกับหนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
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ข้าพเจ้าจะขอสรุปค�าอธิบายและความเห็นของท่านอาจารย์ป๋วย

เรือ่งส�าคญัทีส่ดุคอืการเพิม่ปรมิาณสนิค้าและบรกิาร นีค่อืการผลติ

ให้ได้มากนัน่เอง คอืการเพิม่ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิทีเ่ราเรยีกว่าการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ไทยเป็นประเทศยากจน ผลิตได้น้อย เป็นประเทศด้อย

พัฒนา เพราะฉะนั้นเรื่องผลิตให้ได้มากจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญที่สุดของ

เศรษฐกิจของประเทศเรา ท่านอาจารย์ป๋วยอธิบายว่า “ความหมายของ

เศรษฐกิจ... คือเพ่งเล็งในทางที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความหิว 

ปราศจากโรค ได้รบัการป้องกนัความร้อน ความหนาว หรอืกล่าวอย่างสัน้ๆ 

เพือ่ให้มคีวามสขุสบายในทางร่างกาย” ท่านอาจารย์ป๋วยอธบิายต่อว่าเพือ่

ท�าการผลิตจะต้องพิจารณาปัจจัยอันประกอบด้วยดินฟ้าอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ คนและวิชาความรู้ และทุน  ในเรื่องการผลิตนี้ท่าน 

อาจารย์ป๋วยเป็นกงัวลและให้ความส�าคญัมากกบัคนและวชิาความรูแ้ละทนุ 

ท่านเหน็ว่าประเทศเรายงัขาดเรือ่งทนุและวชิาความรู ้และนอกจากจะต้อง

ผลิตให้มากแล้ว ต้องค�านึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผลิตด้วย

เรือ่งทีส่�าคญัทัดเทยีมกบัการพฒันาเศรษฐกิจอีกเร่ืองหนึง่ คอืทีท่่าน

อาจารย์ป๋วยเรยีกว่า “การเฉลีย่มาตรฐานการครองชพี” นีค้อืเร่ืองการกระ-

จายรายได้และทรัพย์สินที่เราพูดกันมากขึ้นในระยะหลัง ท่านอาจารย์มี

ความคิดว่าควรพยายามให้เหลื่อมล�้ากันให้น้อยลง ถ้าชุมชนมีการเหลื่อม

ล�้าทางรายได้กันมาก จะยังท�าให้เกิดความไม่ปรองดองในหมู่ชนและโดย

การรบัมรดก “การเหลือ่มล�า้จะย่ิงสบืต่อกนัไปเรือ่ยจนเกดิความอยตุธิรรม

ขึ้น เช่น ลูกเศรษฐีซึ่งไม่เคยประกอบกิจการงานเลยกลับมีมาตรฐานการ

ครองชพีสงูกว่าคนอืน่ทีข่ยนักว่าแต่บงัเอิญจนกว่า” แต่ละคนในชมุชนควร

จะมรีายได้ขัน้ต�า่ (Minimum Income) พอส�าหรบัซือ้ของทีจ่�าเป็น “ใช้วธิี

ภาษีอากรและวิธีการจ�ากัดมรดกตกทอด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น”
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ในเร่ือง “การเฉลี่ยมาตรฐานการครองชีพ” นี้ ข้าพเจ้าประทับใจ

กับความคิดของท่านอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้ในอีก 3 ประเด็น คือ 1) ให้

พยายามขจดัการคอร์รปัชัน่ การทจุรติและใช้อ�านาจมชิอบของข้าราชการ 

ซึ่งท�าให้เกิดการผูกขาด ได้สิทธิพิเศษ ราคาสินค้าแพงขึ้น เกิดการร�่ารวยที่

ไม่เป็นธรรม ก�าไรที่ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 

2) ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่น

ดินโดยรัฐสภา จะช่วยควบคุมให้รัฐบาลใช้ทรัพยากรของประเทศได้อย่าง

มีประสทิธภิาพมากขึน้ เป็นประโยชน์กบัส่วนรวม ไม่รัว่ไหล และเจ้าหน้าที่

ไม่อาจทุจริตได้ 3) ควรให้เอกชนประกอบการทางเศรษฐกิจได้โดยเสรี 

เพราะรฐัวสิาหกจิมกัมกีารบรหิารงานท่ีไม่มปีระสทิธภิาพ แต่ขณะเดยีวกนั 

กค็วรส่งเสรมิระบบสหกรณ์เพือ่ให้ชาวบ้านสามญัสามารถรวมตวักันในการ

ผลิตและการค้าขายได้ สามารถต่อรองกับระบบทุนนิยมได้

เรื่องที่ 3 ซึ่งเป็นจุดหมายของเศรษฐกิจแห่งชาติ คือการแก้สภาพ 

ลุ่มๆ ดอนๆ ของเศรษฐกิจ นี่คือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แก้

ปัญหาวัฏจักรเศรษฐกิจ ปัญหาระยะสั้นเงินเฟ้อเงินฝืด เรื่องนี้ส�าคัญรอง

จากเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องความเหลื่อมล�้าในรายได้และ

ทรัพย์สิน ในหนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย เป็นเรื่องที่ได้เนื้อที่พอ

สมควร คงเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจารย์ป๋วยเขียนหนังสือนี้ เป็นช่วง

ท่ีเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาการปรับตัว เพราะเป็นช่วงทศวรรษหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ.2488–2498 อีกท้ังเศรษฐกิจโลกก�าลังปรับตัว

หลงัสงครามโลก ไทยเผชญิปัญหาเงนิเฟ้อ เพราะมคีวามต้องการสนิค้าและ

บริการเพิ่มขึ้นสูงมากหลังสงคราม ขณะที่การผลิตยังต้องปรับตัวสู่สภาพ

ปกต ิอาจารย์ป๋วยระบวุ่ารัฐบาลมหีน้าท่ีรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแห่ง

ชาติโดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลัง 

พจิารณาโดยรวม ส�าหรับประเทศไทย ท่านอาจารย์ป๋วยเสนอระบบ

เศรษฐกิจเสรี ที่ประกอบด้วยองค์กรการผลิตทุนนิยม และองค์กรการผลิต

สหกรณ์ ภายใต้การก�ากับการของรัฐและรัฐบาลประชาธิปไตย ใช้ระบบ

ภาษีและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันจัดการ

ไม่ให้สังคมมีความเหลื่อมล�้ากันมาก และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ท่าน
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อาจารย์ป๋วยมองไปในอนาคตและเป็นห่วงว่า “เมือ่เศรษฐกจิเจรญิขึน้ ส่วน

แห่งการแบ่งสรรรายได้ของประเทศจะแตกต่างออกไป บุคคลบางคนอาจ

ร�า่รวยมากขึน้ แต่บคุคลบางคนอาจจนลงกไ็ด้ ในเรือ่งเหล่านีร้ฐับาลจะต้อง

พจิารณาและหาทางแก้ไขอยูเ่สมอ ... เพ่ือให้ความสขุแก่คนโดยทัว่ถึง” เมือ่

อ่าน เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย  เราจะได้หลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน 

ท่ีจะท�าให้เราเข้าใจลักษณะเศรษฐกิจไทย ปัญหาของเศรษฐกิจไทย รวม

ทั้งแนวทางการจัดการให้ดีขึ้นเพื่อประชาชนส่วนรวม

ข้าพเจ้าได้มโีอกาสรูจ้กัท่านอาจารย์ป๋วย เมือ่ช่วงต้นทศวรรษ 2510 

ได้พบท่านคร้ังแรกในการประชุมกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวังบางขุนพรหม ขณะนั้นเป็นที่ท�าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และต่อมาข้าพเจ้าได้พบท่านอีกหลายครัง้ท่ีเรอืน

รับรองริมแม่น�้าเจ้าพระยา ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน

เรอืนหลงัน้ีรือ้ไปแล้ว ในการประชมุตอนกลางคนืของคณะกรรมการสมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านอาจารย์ป๋วยเป็นนายกสมาคม 

ข้าพเจ้าพบว่าท่านอาจารย์ป๋วยพยายามมากท่ีจะสนับสนุนให้นักวิชาการ

และปัญญาชนศึกษาวิจัยสังคมเศรษฐกิจไทย สามัคคีกันและช่วยกันผลัก-

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์
ที่บ้านพักของอาจารย์ป๋วยในกรุงลอนดอน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2531  

ถ่ายโดย ไชยันต์ ไชยพร



8  

ดนัให้ประเทศเราเป็นประชาธปิไตยและมคีวามเป็นธรรม ในช่วงนัน้สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้มีบทบาท กรรมการสมาคม บรรณาธิการ

วารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ เช่น ท่านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ท่าน

อาจารย์ ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นผู้ร่วมงานใน

สมาคมฯ คนส�าคัญ ข้าพเจ้าได้ความรู้สึกว่า ท่านอาจารย์ป๋วยคิดว่าใน

กระบวนการผลักดันประเทศชาติสู่ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมใน

สังคมเศรษฐกิจ บทบาทของนักวิชาการและปัญญาชนส�าคัญมาก ในการ

ศกึษา การอธบิาย และช่วยท�าให้จติส�านกึในเรือ่งนีแ้จ่มชดัในหมูป่ระชาชน 

ท่านอาจารย์ป๋วยพยายามท�าหน้าทีผู่ป้ระสานน�านกัวชิาการและปัญญาชน

ไทยท�าหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้สัมผัสกับท่านอาจารย์ 

ป๋วยในส่วนนี้ ตั้งแต่ในทศวรรษ 2510 และเมื่อข้าพเจ้าได้รับเกียรติสูงมาก 

ได้รบัเชญิแสดงปาฐกถาพเิศษ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ คร้ังที ่ 3 พ.ศ.2533  ข้าพเจ้า

ก็ได้กล่าวในตอนท้ายของปาฐกถา เรียกร้องให้นักวิชาการและปัญญาชน

ไทยสืบทอดเจตนารมณ์นี้ของท่านอาจารย์ป๋วย

เมื่ออ่านหนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าได้ความรู้สึก

เก่าเหล่านี้คืนมาแจ่มชัด ทั้งเรื่องจุดหมายทางเศรษฐกิจ และ เรื่องบทบาท

ของนักวิชาการและปัญญาชน ท่านอาจารย์ป๋วยเขียนในค�าน�าของหนังสือ

ว่า “ผู้เรยีบเรยีงหวงัอยู่ว่าหนงัสอืนีจ้ะมปีระโยชน์ยนืนาน ถ้าผูอ่้านใช้ความ

พินิจพิจารณาและความเข้าใจสุขุมมองลึกทะลุผิวของตัวเลขและปัญหา  

ซ้ึงลงไปถึงแก่นสารทฤษฎี การพิจารณาปัญหาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

เพื่อน�าเอาความเข้าใจดีนั้นเป็นประโยชน์ต่อไป” และเม่ือพิมพ์ครั้ง พ.ศ. 

2504 ท่านอาจารย์เขียนในค�าน�าว่า “ข้อเท็จจริงและสถิติ ระเบียบวิธีการ 

ย่อมเปลีย่นไปตามกาลสมยั แต่ธรรมะและหลกัวชิาย่อมคงอยูแ่ละไม่ตาย”  

ข้าพเจ้าได้ประโยชน์มาก ประทับใจ และได้แรงบนัดาลใจเตม็ทีอ่กีครัง้หนึง่

ในการอ่าน เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งใหม่นี้

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

17 มิถุนายน 2559
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เมื่อปลาย พ.ศ. 2503 เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้

ปรารภแก่บริษัท ประมวลมิตร จ�ากัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้ ใคร่จะ

ได้น�าเอาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการศึกษาของโรงเรียน จึงได้เกิดการพิมพ์

ครั้งที่ 3 ขึ้น

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เรียบเรียงทั้งสองรู้สึกมีความหนักใจเป็นอย่าง

ยิง่ เพราะไม่สามารถปลกีเวลาจากราชการและหน้าทีก่ารงานมาแก้ไขเพิม่

เตมิข้อเทจ็จรงิและตวัเลขในหนงัสอืน้ีได้เลย เวลาล่วงเลยมาหลายปีนบัแต่

ได้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้าย ท�าให้ประโยชน์ของหนังสือนี้ด้อยกว่าที่ควร

จะเป็น ครัน้จะหน่วงเหนีย่วไว้ให้แก้ไขเพิม่เตมิเสยีก่อนกจ็ะไม่ทนัแก่ปีการ

เรียนของโรงเรียน ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องปล่อยให้หนังสือนี้ก�าเนิดขึ้น

มาอีกในรูปเดิมของการพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2499 แต่ก็เป็นการจ�าเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะขอเสริมไว้เป็นค�าน�านี้ เพื่อแนะแนวแก่นักเรียนและผู้อ่านว่า 

บทใดตอนใดบ้างที่ล้าสมัย และควรจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

บทที่เชื่อว่า แม้จะมีเวลาเรียบเรียงใหม่ ก็คงจะไม่แตกต่างไปจาก

เนื้อความและถ้อยค�าเดิมนัก ได้แก่ บทที่ 1, 2, 11, 12, 13 และ 21  ใน

บทอืน่ๆ แทบไม่มยีกเว้น แม้ว่าข้อเท็จจรงิและสถติจิะเปลีย่นไป  ความเหน็

และวิธีพิจารณาปัญหาของผู้เรียบเรียง ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเป็นส่วนใหญ่

นักเรียนที่จะต้องใช้ตัวเลขสถิติต่างๆ ที่ใหม่กว่าที่ปรากฏในหนังสือ

นี ้จะหาเสรมิได้จากหนงัสอืและนติยสารท่ีออกช่ือไว้ในบทท่ี 1 เฉพาะอย่าง

ยิ่งในรายการต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ รายงานเศรษฐกิจ

รายเดือน รายงานเศรษฐกจิและการเงนิประจ�าปี  และ Current Statistics 

ทีส่�าคญัอกีเล่มหนึง่ก็คอื โครงการพฒันาการของรฐั ผูเ้ชีย่วชาญธนาคารโลก

ได้เสนอขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502

ในบรรดาสนิค้าและผลติภณัฑ์ของไทยทีเ่กดิมคีวามส�าคญัขึน้ใน 2-3 

ปีหลังนี้ มีข้าวโพด ปอ ไหม และพืชไร่อื่นๆ ถ้าจะสังคายนาหนังสือนี้ใหม่ 

ก็จะต้องพรรณนาถึงสินค้าเหล่านี้ด้วย

ค�าน�า
(ส�าหรับการพิมพ์ครั้งที่ 3)
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การด�าเนินงานของคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศต้ังแต่ปี 2499  

การก่อสร้างเข่ือนภูมิพล การไฟฟ้ายันฮี ความส�าคัญของถนนสายใหม่ๆ  

นโยบายส่งเสริมการปลูกยางใหม่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ นโยบายส่ง

เสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การแปลงธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมเป็น

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม การเริ่มซ้ือช่วงตั๋วเงินโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  การด�าเนนิงานของทุนรกัษาระดับอตัราแลกเปลีย่นเงนิ  เป็น

เรื่องส�าคัญที่นักเรียนควรพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ครบและทันสมัย

การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินกับต่างประเทศ (บทที่ 9 ตอนที่ 2) จะ

ต้องเขียนใหม่หมด เพราะไทยเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากและดีขึ้นมาก จะ

หาอ่านได้จากหนงัสอืเล่มเลก็ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ชือ่ กฎหมาย 

ระเบียบ และวิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

วิธีการงบประมาณ (บทที่ 10 ตอนที่ 1) ก็เปลี่ยนแปลงรูปไปมาก 

จะดไูด้จากพระราชบญัญตังิบประมาณฉบับใหม่ และค�าบรรยายต่างๆ เกีย่ว

กับเรื่องนี้ ที่นึกออก คงจะมีอยู่ในวารสารของกรมบัญชีกลาง และคงจะดู

ได้จากเอกสารต่างๆ ของส�านักงบประมาณ

ข้อเท็จจริงและสถิติ ระเบียบวิธีการ ย่อมเปล่ียนไปตามกาลสมัย  

แต่ธรรมะและหลักวชิาย่อมคงอยู่และไม่ตาย แม้ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะขาดตก

บกพร่องในข้อเทจ็จรงิ หลกัใหญ่ของหนงัสอืกย็งัใช้ได้  ด้วยเหตฉุะนี ้ผูเ้รยีบ

เรียงจึงตกลงกับบริษัท ประมวลมิตร จ�ากัด พิมพ์ขึ้นอีกได้ในคราวนี้ แต่

จ�าเป็นต้องขออภยันกัเรยีนและท่านผูอ่้านอืน่ๆ ทีต้่องให้การบ้านไปค้นคว้า

วิจัยเพิ่มเติมตามแนวที่แนะไว้ข้างต้น

  

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

สุภาพ ยศสุนทร 

                 28 กุมภาพันธ์ 2504
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คุณอุษา อยู่ถาวร ภรรยาคุณชื้น อยู่ถาวร ได้มาปรารภว่า มีความ

ประสงค์จะได้หนงัสอื เศรษฐกจิแห่งประเทศไทย ซึง่เรยีบเรยีงโดยข้าพเจ้า

ทั้งสองไปพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณชิ้น อยู ่ถาวร 

ข้าพเจ้าท้ังสองรู้สกึเป็นเกยีรตท่ีิมผีูส้นใจในหนงัสอืนี ้และยนิดทีีจ่ะได้มส่ีวน

ร่วมในกุศลวิทยาทาน จึงได้ขออนุญาตบริษัทประมวลมิตร จ�ากัด ผู้ถือ

ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์หนังสือนี้ ซึ่งทางบริษัทก็อนุญาตด้วยความเต็มใจ

ค�าอนุโมทนา1

(ส�าหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2)

ข้าพเจ้าผูเ้รียบเรยีงหนงัสอืเล่มนี ้ขออนโุมทนาในกุศลท่ีคุณอุษา อยู่

ถาวร ตั้งจิตบ�าเพ็ญเพื่ออุทิศให้แก่คุณชื้น อยู่ถาวร ขออ�านาจกุศลนี้ จง

อ�านวยความปิติโสมนัสและสุขสมบัติทั้งมวลแต่คุณชื้น อยู่ถาวร ตามควร

แก่คติวิสัยในสัมปรายภพทุกประการ เทอญ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

สุภาพ ยศสุนทร 

                 11 พฤษภาคม 2499

1 อนึ่ง บริษัท ประมวลมิตร จ�ากัด ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 จ�าหน่ายต่างหากด้วยใน พ.ศ.2499 
โดยคุณหญิงสุภาพเขียนในค�าน�าว่า “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งที่ 1 ในสาระส�าคัญ 
แต่มีการเพิ่มเติมให้ใกล้เคียงปัจจุบันเข้า และเพิ่มดัชนีขึ้นอีกเท่านั้น”
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หนังสือ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย นี้ จัดได้ว่าเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ คือผู้เรียบเรียงไม่ได้พิจารณาแต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เท่านั้น 

ต้องการพิจารณาข้อเท็จจรงิและแนวปฏบิติัทางเศรษฐกจิ โดยใช้เศรษฐกจิ

ของประเทศไทยต้ังแต่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 จนถงึ พ.ศ. 2497 คาบ 2498 

เป็นตัวอย่าง มุ่งหมายในเบื้องต้นท่ีจะฝึกสอนให้นักเรียนรู้จักพิจารณา

ปัญหาเศรษฐกจิโดยวเิคราะห์ข้อเทจ็จรงิและสถติิ โดยใช้ทฤษฎเีข้าช่วยหา

วิธีแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง

ปัญหาเศรษฐกิจมีอยู ่นานาประการ ปัญหาท่ีปรากฏอยู่ในค�า

บรรยายนี้เป็นแต่เพียงอาศัยตัวอย่าง เมื่อนักเรียนได้หัดขบปัญหาตัวอย่าง

แล้วจะต้องน�าเอาทฤษฎีและความรอบรู้ฝึกฝนไปแก้ปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย จึงจะมีความสามารถจริง

ข้อเท็จจริงและปัญหาเศรษฐกิจย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 

เช่น เรื่องข้าวของไทยในระยะ พ.ศ.2488-93 ปัญหาของไทยหนักไปใน 

ทางผลิตและการควบคุมตลาดให้เป็นผลดีแก่ส่วนรวม ในขณะที่ตลาดโลก

ขาดแคลนข้าว แต่ต่อมาในระยะหลงัขณะทีเ่ขยีนค�าน�านีปั้ญหาหนกัเปลีย่น

ไปในด้านการหาตลาดค้าข้าวนอกประเทศ ฉะนั้นตัวเลขและความที่เรียบ

เรียงข้ึนในหนังสือนี้ ย่อมมีประโยชน์โดยตรงแต่เพียงชั่วขณะเวลาหนึ่ง

เท่านัน้ ผูเ้รยีบเรยีงหวงัอยูว่่าหนงัสอืนีจ้ะมปีระโยชน์ยืนนาน ถ้ามผีูใ้ช้ความ

พินิจพิจารณา และความเข้าใจสุขุมมองลึกทะลุผิวของตัวเลขและปัญหา 

ซึ้งลงไปถึงแก่นสารทฤษฎี การพิจารณาปัญหาและการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ เพื่อน�าเอาความเข้าใจดีนั้นเป็นประโยชน์ต่อไป

ข้อความที่ปรากฏส่วนมากในหนังสือนี้ เกิดขึ้นจากการสอนนิสิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีปีที่ 4 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ

เพื่อฝึกหัดนักเรียนให้เขียนเรื่องเศรษฐกิจได้อีกอย่างหนึ่ง จึงได้เกณฑ์ให้

นักเรียนผลัดเวรกันเขียนค�าบรรยายขึ้น นักเรียนในปีนั้นได้แก่ น.ส. รัชน ี

พลกุล, นายวีระ ปิตรชาติ, นายชัชเวทย์ มุสิกไชย, นายกฤษณเนตร พัน- 

ธมุโพธิ,์ นายศรปีรญิญา รามโกมทุ, นายฤทยั จารุจินดา และนายทวเีกยีรติ 

ค�าน�า
(ส�าหรับการพิมพ์ครั้งแรก) 
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ประจวบเหมาะ ส�าหรบัตวัเลขสถติิผูเ้รยีบเรยีงได้อาศยั นายนกุลู ประจวบ-

เหมาะ ข้าราชการสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ช่วยเหลือ

รวบรวมให้

ต่อมาในต้น พ.ศ.2498 นางสุภาพ ยศสุนทร ผู้ได้ร่วมงานกับ 

ผู้เรียบเรยีง พจิารณาปัญหาเศรษฐกจิแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี 

ได้มีความอตุสาหะน�าต้นฉบบัเดมิมาแก้ไขต่อเตมิเกลาส�านวน ท�าให้หนงัสอื

ดีขึ้นจนเจ้าของเดิมก็รู้สึกผิดตาไป จึงต้องขอร้องให้เข้าชื่อร่วมเป็นเจ้าของ

ด้วย เพือ่มใิห้ต้องละเมิดธรรมะทางเศรษฐกิจ ดงัทีไ่ด้บรรยายไว้ในบทที ่21

พนักงานส่วนการค้นคว้าแห่งธนาคารไทยหลายคนได้ช่วยเหลือ

ปรับปรงุบ�ารุงให้เนือ้หาดขีึน้ ท่ีเป็นหวัแรงส�าคญัทัง้ในการร่างการเรยีบเรยีง

ตลอดจนการตรวจทาน คือ นายไพฑูรย์ วัฒนสุข และนายเจริญ กลิ่นอวล 

ผู้ช่วยเรียบเรียงอื่นๆ อีกคือ ร.ท. เลิศ คเชนทร์ชัย ร.น. และนายสงัด  

ภมรมานนท์ ผู้ช่วยค้นตัวเลขและข้อเท็จจริงประกอบ ได้แก่ นายสมศักดิ์ 

แสงทองสขุ, นายประทีป วชัรางกรู, น.ส. วาร ี หะวานนท์, นายประคลัภ์  

น�า้ทพิย์, นายสกล พวงประยงค์ ส่วนผู้ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพิมพ์ดีด

ต้นฉบับ คือ นายเฉวียน สวัสดิ์วรรณกิจ

ผู ้ที่กล่าวนามมาข้างต้นนี้ทุกคน และยังมีอีกมากหลายทั้งใน

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  

ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

ข้อบกพร่องอนัใดทีป่รากฏอยู่ในหนงัสอืนี ้เป็นความรบัผดิชอบของ

ผูเ้รยีบเรยีงท้ังสิน้ ความเหน็และถ้อยค�าใดทีอ่าจแสลงใจแสลงหทู่านผูอ่้าน

นั้น ก็เป็นของผู้เรียบเรียงเช่นกัน เพราะผู้เรียบเรียงได้เคยรับค�าตักเตือน

ทักท้วงจากผู้ร่วมงานบ้างแล้ว แต่ได้ยืนยันให้คงอยู่ ด้วยเห็นว่าการเน้น 

เรื่องส�าคัญโดยปราศจากอคติ หรือเจตนาร้ายในส่วนบุคคล ย่อมอยู่ใน 

คุณวิสัยของนักวิชาการ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 ตุลาคม 2498
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ชือ่เร่ืองของค�าบรรยายนีคื้อ เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย แต่ในภาษา

อังกฤษเรียกว่า Applied Economics ซึ่งควรจะแปลว่า เศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ รวมกันหมายความว่า ผู้บรรยายไม่ต้องการจะกล่าวถึงทฤษฎีแต่

อย่างเดยีว ต้องการจะพจิารณาข้อเทจ็จรงิและแนวปฏบิตัใินเรือ่งเศรษฐกิจ 

โดยใช้เศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นตวัอย่าง มุง่มายจะฝึกสอนให้นกัเรยีน

รูจั้กพจิารณาปัญหาทางเศรษฐกิจโดยวเิคราะห์ข้อเทจ็จรงิและสถติ ิแล้วใช้

ทฤษฎีเข้าช่วย หาวิธีแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง

ปัญหาเศรษฐกิจมอียูน่านาประการ ปัญหาทีป่รากฏอยูใ่นค�าบรรยาย

นี้เป็นแต่เพียงตัวอย่าง นักเรียนเมื่อได้หัดขบปัญหาตัวอย่างแล้ว จะต้อง

ฝึกฝนให้แก้ปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย จึงจะมีความ

สามารถจรงิ

ปี 2496 นี้ เป็นปีแรกที่บรรยายเรื่องนี้ ผู้บรรยายย่อมต้องขออภัย

ในความบกพร่องต่างๆ ความบกพร่องทีส่�าคญัข้อหนึง่คอื ความไม่สามารถ

บรรยายได้ทกุชัว่โมงตามความตัง้ใจ เพราะมรีาชการเกีย่วพนักนัหลายอย่าง 

ฉะนั้น อาจจะบรรยายไม่ครบถ้วนตามแนวที่วางไว้เมื่อต้นปี

ความบกพร่องอีกข้อหนึ่งคือสถิติ อาจจะไม่สมบูรณ์ถูกต้อง อาจจะ

ไม่แน่นอนนัก แต่ได้พยายามรวบรวมมาแสดงเท่าที่จะท�าได้ อนึ่ง การเตรี

ยมค�าบรรยายก็ท�าไม่ได้ถีถ้่วนรอบคอบนกั ในเรือ่งการเตรยีมค�าบรรยายนี้ 

จะต้องถือโอกาสขอบคุณ นายนุกูล ประจวบเหมาะ ส�านักงานปลัด

กระทรวงการคลงั ผูช่้วยเหลอืเรือ่งนีเ้ป็นอย่างด ีผูช่้วยเหลอืยังมีอีกมากเกิน

กว่าท่ีจะระบุช่ือได้ เฉพาะอย่างย่ิงเพื่อนร่วมงานของผู้บรรยาย ทั้งที่

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

จึงขอขอบคุณรวมไว้ ณ ที่นี้

ค�าน�า
(ส�าหรับฉบับพิมพ์ดีด)



15  

เพราะไม่มีเวลาเตรียมค�าบรรยายอย่างหนึ่ง และเพื่อจะฝึกหัดให้

นักเรียนเขียนเรื่องเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง จึงได้เกณฑ์ให้นักเรียนผลัดเวนกัน

เขยีนค�าบรรยายข้ึน และนกัเรยีนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ีแม้ว่าจะมี

จ�านวนน้อยท�าให้ต้องเขยีนกนับ่อยๆ กน่็าสรรเสรญิความวริยิะอุตสาหะนีด้้วย

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

2496



16  

ค�านิยม 6

ค�าน�า (ส�าหรับการพิมพ์ครั้งที่ 3) 9

ค�าอนุโมทนา (ส�าหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2) 11

ค�าน�า (ส�าหรับการพิมพ์ครั้งแรก) 12

ค�าน�า (ส�าหรับฉบับพิมพ์ดีด) 14

บทที่ 1 ความทั่วไป 23

ภาคหนึ่ง ลักษณะเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

บทที่ 2 ปัจจัยการผลิตและการผลิต 27

 ตอนที่ 1: อะไรเรียกว่าการผลิต 27

 ตอนที่ 2: ปัจจัยการผลิต 30

บทที่ 3 การท�านา 37

 ตอนที่ 1: ความส�าคัญของการท�านา 37

 ตอนที่ 2: ภาวะของชาวนา 39

 ตอนที่ 3: การผลิตข้าวและการส่งออก 45

 ตอนที่ 4: การค้าข้าวระหว่างประเทศ 49

บทที่ 4 ยางและดีบุก 55

 ตอนที่ 1: ยาง 55

 ตอนที่ 2: ดีบุก 65

บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์ไม้และสินค้าบริการอื่นๆ 75

 ตอนที่ 1: ไม้ 75

 ตอนที่ 2: สินค้าและบริการอื่นๆ 82

สารบาญ



17  

บทที่ 6 อุตสาหกรรมและพลังงาน 93

 ตอนที่ 1: อุตสาหกรรม 93

 ตอนที่ 2: การพลังงาน 99

บทที่ 7 การคมนาคม 105

 ตอนที่ 1: ลักษณะของการคมนาคม 105

 ตอนที่ 2: ปัญหาล�าดับความส�าคัญ

 ของวิธีคมนาคมต่างๆ  114

บทที่ 8 การค้า 115

 ตอนที่ 1: การค้าภายในประเทศ 115

 ตอนที่ 2: การค้าต่างประเทศ 122

 ตอนที่ 3: ดุลการค้าและดุลการช�าระเงิน 128

บทที่ 9 การเงินและการธนาคาร 135

 ตอนที่ 1: การเงินภายในประเทศ 136

 ตอนที่ 2: การเงินระหว่างประเทศ 170

 ตอนที่ 3: การเงินกับค่าครองชีพ 186

บทที่ 10 การคลัง 193

 ตอนที่ 1: วิธีการคลังและวิธีการงบประมาณ 193

 ตอนที่ 2: รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลไทย 199

 ตอนที่ 3: หนี้ 208

ภาคสอง วิธีพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจ

บทที่ 11 จุดหมายด้านเศรษฐกิจ 219



18  

บทที่ 12 วิธีไปสู่จุดหมายทางเศรษฐกิจ 227

 ตอนที่ 1: การเพิ่มปริมาณสินค้าและบริการ 227

 ตอนที่ 2: การเฉลี่ยมาตรฐานการครองชีพ 230 

 ตอนที่ 3: การแก้สภาพลุม่ๆ ดอนๆ ของเศรษฐกิจ 231

บทที่ 13 หลักทฤษฎีบางประการ 233

ภาคสาม ปัญหาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

บทที่ 14  ปัญหาเรื่องข้าว 243

 ตอนที่ 1: ปัญหาในด้านการผลิต 243

 ตอนที่ 2: ปัญหาในการขายข้าว 248

บทที่ 15 ปัญหาเรื่องยาง 251

 ตอนที่ 1: การผลิต 251

 ตอนที่ 2: การขายและการใช้ 257

บทที่ 16 ปัญหาเรื่องดีบุก 259

 ตอนที่ 1: การผลิต 259

 ตอนที่ 2: สัญญาดีบุกระหว่างประเทศ 261

บทที่ 17 ปัญหาการค้ากับต่างประเทศ 265 

 ตอนที่ 1: การค้า 265 

 ตอนที่ 2: การเงินระหว่างประเทศ 273

บทที่ 18 ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าว 

และคนกลาง 277

 ตอนที่ 1: ปัญหาเรื่องคนกลาง 277

 ตอนที่ 2: ปัญหาเรื่องคนต่างด้าว 283



19  

บทที่ 19 ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์ 287 

ตอนที่ 1: หลักในการจ�าเริญเศรษฐกิจ 287

 ตอนที่ 2: การเพิ่มผลผลิต 290

 ตอนที่ 3: การส่งเสริมการเกษตรกรรม 295 

 ตอนที่ 4: การน�าสู่ตลาดและการขยายตลาด 299 

 ตอนที่ 5: การส่งเสริมอุตสาหกรรม 302

 ตอนที่ 6: การด�าเนินงานของรัฐบาล 307

บทที่ 20 ปัญหาค่าครองชีพ เงินเฟ้อ การเงิน 

การธนาคาร และการคลัง 311

 ตอนที่ 1: ปัญหาค่าครองชีพและเงินเฟ้อ 311

 ตอนที่ 2: การเงินและการธนาคาร 315 

 ตอนที่ 3: การคลัง 319

บทที่ 21 ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ 323

บทที่ 22 สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย

และวิธีแก้ไข 331

ภาคผนวก

เหตุผลในการสนับสนุนการขออนุมัติ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แก่ ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 347

ประวัติศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 355



93  

บทที่ 6 อุตสาหกรรมและพลังงาน

อุตสาหกรรมและพลังงาน

ตอนที่ 1: อุตสาหกรรม

ก. ภาวะและสถานการณ์ของการอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม คนท�ำงำนประมำณร้อยละ 75 

ของคนท�ำงำนทั้งหมดท�ำกำรเกษตรและผลิตผลกำรเกษตร ผลิตผลจำก

กำรเกษตรมีมูลค่ำระหว่ำงร้อยละ 50-60 ของรำยได้ของชำติ ส่วน

อุตสำหกรรมมีคนท�ำงำนอยู่ประมำณร้อยละ 2 ของจ�ำนวนคนงำนทั้งหมด 

แต่ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมมมีลูค่ำประมำณร้อยละ 111 ของรำยได้ของชำติ 

ถ้ำมองจำกแง่สมรรถภำพ (Productivity) ของคนจะเห็นว่ำในด้ำน

อุตสำหกรรมสูงกว่ำด้ำนเกษตรกรรม ทั้งนี้เพรำะอุตสำหกรรมใช้ทุน 

เครื่องจักร และควำมรู้ในทำงเทคนิคเข้ำช่วยมำกกว่ำด้ำนเกษตรกรรม

อุตสำหกรรมในประเทศไทยส่วนมำกเป็นอุตสำหกรรมขนำดย่อม

และมีจ�ำนวนไม่น้อยที่ท�ำกันตำมบ้ำน คนงำนที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำห-

กรรมเฉลี่ยแล้วก็ไม่เกินแห่งละ 25 คน และไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรม

ประเภทไหนท่ีเฉลี่ยแล้วจะมีคนงำนประจ�ำแต่ละโรงงำนเกิน 100 คน 

(ยกเว้นโรงงำนรถไฟและโรงงำนยำสูบ) โรงสีข้ำวเฉลี่ยแล้วมีคนงำนโรง 

ละ 10 คน อุตสำหกรรมที่ท�ำตำมบ้ำนก็คือประเภทที่รับงำนต่ำงๆ ไปท�ำที่

1 ตำรำงที่ 1 ตัวเลขประมำณเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ทั้งมวลในภำคพ้ืนอำณำจักรและ 
รำยได้ของชำต ิ2495-6, สถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศไทย 2496, สภำเศรษฐกจิแห่ง
ชำติ
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บ้ำนตน ถ้ำหำกจะเปรียบเทียบขนำดของกำรอุตสำหกรรมโดยจ�ำนวนคน

งำนแล้ว อุตสำหกรรมยำสูบเป็นอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่สุด (Largest 

Scale) และอุตสำหกรรมยำงมีขนำดเล็กที่สุด

คนงำนหญงิมจี�ำนวนประมำณร้อยละ 30 ของคนงำนอตุสำหกรรม

ท้ังหมด แต่ก็มีจ�ำนวนมำกกว่ำคนงำนชำยในอุตสำหกรรมกระดำษ 

เคมภัีณฑ์ เครือ่งจกัร และในอตุสำหกรรมโลหกำร  ในอตุสำหกรรมจ�ำพวก

นีค้นงำนทีเ่ป็นเดก็กย็งัมมีำกกว่ำหญงิ เพรำะค่ำจ้ำงแรงงำนถกู จ�ำนวนคน

งำนเด็กมีประมำณร้อยละ 6.5 ของคนงำนอุตสำหกรรมทั้งหมด

ตาราง 6.2
ขนำดและเงินทุนของโรงงำนบำงชนิดที่ส�ำคัญของเอกชน (พ.ศ.2495)

ชนิดของโรงงำน
ขนำดเล็กและ
กลำงมีคนงำน

1-50 คน

เงินทุน ขนำดใหญ่ 
50-100 คน

เงินทุน รวมทุน
ทั้งหมด

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

 โรงสี 1,496 317 24 82 399

 โรงเลื่อย 290 88 40 26 114

 โรงน�้ำแข็ง 184 126 1 1.5 127.5

 โรงท�ำไม้ขีดไฟ - - 7 28.5 28.5

 โรงพิมพ์ 196 23 9 6 29

 โรงซ่อมและต่อเรอื 84 46 6 28 74

 อู่เครื่องยนต์

 และเครื่องเหล็ก 446 26 5 7 33

 โรงท�ำแป้ง 544 95 - - 65

 โรงท�ำน�้ำตำล 24 11 3 4 15

ทุนทรัพย์ (Investment) ในกำรอุตสำหกรรมต่ำงๆ ของเอกชนมีมูลค่ำท้ังหมด 1,041  
ล้ำนบำท
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ตาราง 6.3
โรงงำนประเภทที่มีคนงำนร่วมท�ำทั้งหมดมำกกว่ำ 5,000 คน (พ.ศ.2495)

 ชนิดของโรงงำน จ�ำนวนโรงงำน คนงำน

 โรงสี 1,520 25,060

 โรงเลื่อย 330 27,910

 โรงทอผ้ำ 368 11,560

 โรงท�ำสินค้ำกระเบื้องและเครื่องเคลือบ 48 7,674

 โรงพิมพ์ 205 6,686

 โรงโม่แป้ง 545 7,500

ข. ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ในประเทศอุตสำหกรรมต่ำงๆ ปัจจัยที่จะท�ำให้เจ้ำของโรงงำน

ก�ำหนดว่ำจะตั้งโรงงำน ณ ที่ใด มีอยู่หลำยประกำร คือ ตลำด วัตถุดิบ คน

งำน ดินฟ้ำอำกำศ แต่ในประเทศไทยที่ตั้งของโรงงำนอุตสำหกรรมขึ้นอยู่

กับวัตถุดิบและกำรคมนำคมเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงงำนกระดำษและ

ผลติภณัฑ์กระดำษ ต้องใช้เยือ่ไม้ท�ำกระดำษ ฉะนัน้โรงงำนจงึไปตัง้อยูใ่นที่

ทีม่เียือ่ไม้มำก เช่น ท่ีเชียงใหม่และกำญจนบรุ ีแต่ตรงกนัข้ำม อตุสำหกรรม

เกี่ยวกับกำรป่ำไม้มำกกว่ำร้อยละ 60 ไม่อยู่ในป่ำใกล้กับวัตถุดิบ โรงเลื่อย

ส่วนมำกกลบัตัง้อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพรำะเหตุว่ำกำรทีจ่ะล่องซงุมำตำมล�ำน�ำ้

ง่ำยกว่ำกำรน�ำไม้ที่เลื่อยแล้วมำโดยทำงรถไฟ รถยนต์ หรือเรือยนต์ และ

กรุงเทพฯ ก็เป็นเมืองท่ำท่ีส่งไม้ออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศด้วย ส�ำหรับ

อุตสำหกรรมอำหำร โรงงำนส่วนมำกอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เพรำะวัตถุดิบ

ประเภทอำหำรมักจะเสียง่ำย ถ้ำจะต้องขนส่งเป็นระยะทำงไกลจำกแหล่ง

วัตถุดิบไปยังโรงงำน ส�ำหรับอุตสำหกรรมโรงสีข้ำวมีเพียงร้อยละ 5 ใน

บรเิวณกรุงเทพฯ ส�ำหรับอตุสำหกรรมน�ำ้มนัและยำงพำรำ โรงงำนส่วนมำก

อยู่ในภำคใต้เพรำะใกล้แหล่งวัตถุดิบ คือมะพร้ำวและยำง

อุตสาหกรรมและพลังงาน
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อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำวัตถุดิบจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรที่จะตัดสินกำร

ก�ำหนดทีต่ัง้โรงงำนกต็ำม แต่โรงงำนส่วนมำกยงัคงตัง้อยูใ่นกรงุเทพฯ หรอื

บรเิวณใกล้กรงุเทพฯ ซ่ึงเป็นตลำดกำรค้ำส�ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงงำน

ขนำดใหญ่

ค. ส่วนของรัฐบาลในการประกอบอุตสาหกรรม

มีผู้เชื่อกันว่ำประชำชนชำวไทยไม่มีควำมสำมำรถในกำรประกอบ

กำรอตุสำหกรรม และเอกชนมกัไม่กล้ำท�ำกำรอตุสำหกรรมโดยอ้ำงเหตวุ่ำ

ไม่มีควำมรู้ ไม่มีควำมสำมำรถ ขำดก�ำลังทรัพย์ รัฐบำลพยำยำมที่จะท�ำให้

ประเทศเจริญโดยถือประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่ำง ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะ 

เจริญทำงอุตสำหกรรม รัฐบำลได้ตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ก่อน เมื่อ

อตุสำหกรรมเหล่ำนัน้เจรญิดแีล้วกจ็ะโอนขำยกจิกำรให้แก่เอกชนรบัไปท�ำ

ต่อไป ส่วนมำกเอกชนทีม่ำรบัช่วงกเ็ป็นพวกเศรษฐใีนเครอืกำรค้ำของญีปุ่น่

นัน่เอง รัฐบำลไทยกค็ดิว่ำกำรท�ำแบบน้ีจะได้ผลจงึพยำยำมตัง้โรงงำนต่ำงๆ 

ขึ้นเอง

ในขณะนี้รัฐบำลมีโรงงำนที่ผลิตน�้ำตำลทรำยขำวอยู่ 2 แห่ง คือ ที่

ล�ำปำง และอุตรดิตถ์ และบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชำติ ซึ่งรัฐบำล

สนับสนุนอยู่ ก�ำลังสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลทรำยขำวอยู่อีก 1 แห่ง ที่จังหวัด

ชลบุรี นอกจำกนี้รัฐบำลยังมีโรงงำนน�้ำตำลทรำยแดงอยู่อีก 2 โรง โรงงำน

เหล่ำนี้ล้วนอยู่ใกล้ไร่อ้อยทั้งสิ้น และเปิดท�ำงำนแต่เฉพำะหน้ำแล้งที่ม ี

อ้อยมำหีบได้เท่ำนั้น

นอกจำกนี้รัฐบำลยังมีโรงงำนสุรำ 16 แห่ง (รวมทั้งโรงงำนกลั่น

แอลกอฮอล์ทีจั่งหวดัอยธุยำด้วย)  ซึง่อยูใ่กล้ตลำดและแหล่งวตัถุดบิ โรงงำน

กระดำษ 2 โรง ที่สำมเสนและกำญจนบุรี โรงงำนกระสอบป่ำน โรงงำน 

เนื้อสัตว์ โรงทอผ้ำ โรงท�ำสำรส้ม โรงงำนฟอกหนัง โรงงำนท�ำไพ่ โรงงำน

ท�ำไม้ขีดไฟ และโรงงำนยำสูบ ซ่ึงผูกขำดในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยบุหร่ี 

และยำสูบ



99  

กำรด�ำเนินงำนของโรงงำนอุตสำหกรรมของรัฐบำลเท่ำที่ด�ำเนินมำ

แล้ว ยงัไม่ปรำกฏว่ำได้ผลตำมทีค่ำดหมำย ทัง้นีเ้พรำะเหตผุลหลำยประกำร 

ประกำรส�ำคัญคือ ยังใช้คนไม่เหมำะกับงำน ผู้จัดกำรโรงงำนต้องเป็นผู้มี

ควำมรูใ้นทำงกำรค้ำ มคีวำมรูเ้กีย่วกบัตลำด มคีวำมสำมำรถในกำรจัดกำร 

แม้จะใช้วิศวกรเข้ำมำจัดกำรก็ย่อมไม่ได้ผล กำรจ้ำงคนโดยไม่ค�ำนึงถึง

คุณวุฒิ ควำมสำมำรถ อำจท�ำให้มีกำรจ้ำงแรงงำนไว้เกินควำมต้องกำร 

ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยสงู และถ้ำโรงงำนอตุสำหกรรมด�ำเนนิงำนแบบรำชกำร (red 

tape) งำนก็ล่ำช้ำ ไม่เจริญรวดเร็วเท่ำเอกชน กำรซื้อของโดยผู้ไม่สันทัด

และไม่พิถีพิถัน ก็ท�ำให้ได้ของแพง ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง รำคำขำยสูง 

และเมื่อประกอบกับควำมรู้ทำงช่ำงไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ของไทยก็ย่อม

แข่งขันกับของต่ำงประเทศได้ยำกมำก จึงเป็นที่น่ำสงสัยว่ำ กำรที่พยำยำม

จะให้ประเทศของเรำเจริญในทำงอุตสำหกรรมตำมแบบญี่ปุ่นเป็นกำร

ด�ำเนินไปในทำงที่ไม่สู้จะได้ผล ถ้ำรัฐบำลชักน�ำให้เอกชนท�ำโดยวิธีช่วย

จัดหำทุนแรงงำนที่ต้องกำร และด�ำเนินนโยบำยกำรค้ำกับกำรภำษีให้ส่ง

เสริมสอดคล้องกันไป หรือปรับปรุงกำรจัดกำรในโรงงำนให้ถูกหลักกำรค้ำ

และอุตสำหกรรม ก็อำจได้ผลกว่ำ

ตอนที่ 2: การพลังงาน

กำรพลังงำนเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเป็นอันมำก เพรำะเหตุว่ำอุตสำห-

กรรมทุกแห่งต้องใช้ก�ำลัง จะเป็นไฟฟ้ำ ไอน�้ำ ควำมร้อนจำกฟืนหรือถ่ำน

ก็ตำม แต่ตรำบใดที่ก�ำลังไฟฟ้ำและเชื้อเพลิงยังแพงอยู่ค่ำใช้จ่ำยใน

อุตสำหกรรมส่วนหนึ่งก็ต้องสูงเป็นธรรมดำ เช่นทุกวันนี้ไฟฟ้ำในกรุงเทพฯ 

ขำยยูนิตละ 65 สตำงค์ (สต.) และถ้ำใช้เกิน 50 ยูนิตขึ้นไปก็คิดยูนิตละ 

1.00 บำท ถ้ำหำกค่ำไฟฟ้ำถูกเท่ำกับในต่ำงประเทศคือรำวยูนิตละ 20-25 

สต. ก็อำจตัดรำยจ่ำยในกำรอุตสำหกรรมส่วนหนึ่งลงได้รำว 1 ใน 3  ใน

ต่ำงประเทศอัตรำค่ำไฟฟ้ำมักมี 2 อัตรำ คือ อัตรำหนึ่งเก็บจำกก�ำลังไฟฟ้ำ

ที่ใช้เพื่อให้ควำมสว่ำง (Light) อีกอัตรำหนึ่งเก็บจำกก�ำลังไฟฟ้ำที่ใช้เพื่อ

อุตสาหกรรมและพลังงาน
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พลังงำน (Power) อัตรำนี้เก็บถูกกว่ำอัตรำแรกตั้งครึ่งค่อน เพรำะถือว่ำ

กำรสร้ำงก�ำลงัไฟฟ้ำไม่ว่ำจะเป็นลกัษณะใด จะเป็นไอน�ำ้หรอืน�ำ้ตก ถ้ำหำก

สร้ำงได้มำก จ�ำหน่ำยได้มำก ต้นทุนเฉลี่ยก็น้อยลง หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่ำ

กิจกำรไฟฟ้ำมี Economy of Large Scale Production มำก ในต่ำง

จังหวัดรำคำไฟฟ้ำต่อ 1 ยูนิต ยิ่งแพงมำกกว่ำในกรุงเทพฯ ยูนิตหนึ่งรำว 

2-3 บำท เพรำะเครือ่งท�ำไฟฟ้ำเป็นเครือ่งขนำดเลก็ ต้นทนุในกำรท�ำไฟฟ้ำ

ก็สูง ยิ่งสถำนที่ที่ใช้เครื่องท�ำไฟฟ้ำของตนเอง ค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำไฟฟ้ำต่อ 

1 ยูนิตก็ยิ่งสูงมำกขึ้นอีก

กำรไฟฟ้ำในกรุงเทพฯ และธนบุรี เมื่อก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2 มี

บริษัทไฟฟ้ำซ่ึงมีทุนของไทยและต่ำงประเทศรวมกันอยู่บริษัทหนึ่งที่วัด

เลียบ และโรงไฟฟ้ำสำมเสนของรัฐบำลอีกแห่งหนึ่ง ก�ำลังที่ผลิตได้รวมกัน

รำว 26,000 กิโลวัตต์ เมื่อเกิดสงครำมโลกครั้งที่ 2 โรงไฟฟ้ำทั้ง 2 โรงถูก

ระเบิดเสียหำย ท�ำให้เสียก�ำลังผลิตเป็นอันมำก

ตาราง 6.4
จ�ำนวนโรงไฟฟ้ำและก�ำลังกิโลวัตต์ พ.ศ. 2478 ถึง 2493

 จ�ำนวนโรงไฟฟ้ำ ก�ำลังกิโลวัตต์
พ.ศ.  รวม ในพระนคร ในต่ำง รวม ในพระนคร ในจังหวัด

  และธนบุรี จังหวัด  และธนบุรี ต่ำงๆ

 2478-81 31 2 29 30,260 26,000 4,260

 2482-87 53 2 51 32,524 26,000 6,524

 2487-90 53 1 52 28,549 22,000 6,549

 2491 55 1 54 28,649 22,000 6,649

 2492 70 2 68 32,334 25,000 7,334

 2493 70 2 68 32,334 25,000 7,334

ที่มำ: สภำเศรษฐกิจแห่งชำติ
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เมือ่สิน้สงครำมโลกคร้ังที ่2 ก�ำลังไฟฟ้ำในกรงุเทพฯ และธนบรุ ีผลติ

ได้ไม่ถึง 20,000 กิโลวัตต์ ซึ่งในขณะเดียวกันควำมต้องกำรก�ำลังไฟฟ้ำสูง

ขึ้นมำก ในปี 2493 โรงไฟฟ้ำกรุงเทพฯ และธนบุรี ผลิตก�ำลังไฟฟ้ำได้ 

25,000 กิโลวัตต์ แต่ควำมต้องกำรทั้งหมดมีถึง 40,000 กิโลวัตต์ ใน 2-3 

ปีต่อมำ รัฐบำลได้เพิ่มก�ำลังไฟฟ้ำขึ้นเป็นอันมำก เวลำนี้ก็ผลิตได้รำว 

30,000-40,000 กิโลวัตต์ ท้ังนี้ได้ใช้เครื่องดีเซล โดยควำมร่วมมือของ

องค์กำรบริหำรวิเทศกิจของอเมริกำด้วย แต่ควำมต้องกำรก็คงจะทวีตำม

ขึ้นไปด้วย สหรัฐอเมริกำได้จัดส่งเครื่องดีเซลมำให้ เช่นที่จัดตั้งและท�ำกำร

เดินเครื่องแล้วที่สวนลุมพินี เป็นต้น ส่วนในต่ำงจังหวัด แม้ว่ำบำงจังหวัด

จะมีไฟฟ้ำเพียงพอ แต่ส่วนมำกก็ยังไม่พอยังต้องกำรเพิ่มอีกมำก และใน

กรุงเทพฯ เครื่องที่มีใช้ก็เก่ำ โดยเฉพำะหม้อน�้ำ ประกอบกับสำยจ�ำหน่ำย

ไฟก็ช�ำรุด จึงท�ำให้ก�ำลังผลิตต�่ำกว่ำที่ควรจะได้ไปด้วย

กำรผลิตก�ำลังไฟฟ้ำอำจท�ำได้ 3 อย่ำงใหญ่ๆ คือ

1. Thermal Plant คือเอำน�้ำต้มเป็นไอมำหมุน Generator แบบ

นีต้้องใช้เช้ือเพลงิ อำจจะเป็นฟืนหรอืแกลบ หรอืถ่ำนหนิลกิไนต์ทีก่�ำลงัเริม่

ใช้อยู่ก็ได้

2. เครื่องดีเซล ใช้ก�ำลังน�้ำมันหมุนเครื่อง Generator

3. ก�าลังน�้าตก ใช้กระแสน�้ำหมุนเครื่อง Generator (Hydroelec-

tric) ในขั้นแรกรัฐบำลจะให้มีกำรท�ำไฟฟ้ำแบบนี้ที่เขื่อนเจ้ำพระยำที่ 

ชยันำท ซึง่มกี�ำลงัประมำณ 12,000-25,000 กิโลวตัต์ ต่อมำได้เลกิล้มควำม

คดิน้ีไป เพรำะเหน็ว่ำโครงกำรน�ำ้ตกยนัฮ ีแม่น�ำ้ปิง ทีจ่งัหวดัตำก ซึง่ส�ำรวจ

แล้วคำดว่ำถ้ำส�ำเร็จจะมีก�ำลังถึง 490,000 กิโลวัตต์ ซึ่งสำมำรถส่งเข้ำมำ

ใช้ในกรุงเทพฯ-ธนบุรี และจังหวัดในภำคกลำง ภำคเหนือ และภำคอีสำน

รวม 40 จังหวัด

อุตสาหกรรมและพลังงาน



เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย102  

นอกนั้นยังมีเขื่อนอ่ืนๆ ท่ีรัฐบำลสนใจและก�ำลังส�ำรวจเพื่อใช้ท�ำ

ก�ำลังไฟฟ้ำ คือ

 เขื่อนอู่หลวง บนแม่น�้ำน่ำน จังหวัดอุตรดิตถ์ อำจจะมีก�ำลังรำว 

120,000 กิโลวัตต์

 เขือ่นกดื บนแม่น�ำ้แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อำจจะมกี�ำลงัรำว 30,000 

กิโลวัตต์

 เขื่อนวังสิงห์ บนแม่น�้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ อำจจะมีก�ำลังรำว 

100,000 กิโลวัตต์

 เขื่อนแก่งเรียง บนแควใหญ่ แม่น�้ำแม่กลอง จังหวัดกำญจนบุรี  

อำจจะมีก�ำลังรำว 25,000 – 40,000 กิโลวัตต์ 

 และน�้ำตกในภำคใต้อีก 6 แห่ง ซึ่งอำจให้ก�ำลังได้ทั้งสิ้น 9,700  

กิโลวัตต์

นอกจำกนีย้งัมเีชือ้เพลงิอย่ำงอืน่ คอื ถ่ำนหนิ แต่ทีพ่บในประเทศไทย

เป็นถ่ำนหินซ่ึงไปใช้ในกำรถลุงเหล็กไม่ได้ดี ถ่ำนหินมีทำงเหนือ ล�ำปำง 

แม่เมำะ ทำงใต้ - กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี และตรัง ขณะนี้ก�ำลังส�ำรวจอยู่

ถัดจำกถ่ำนหินก็คือน�้ำมันปิโตรเลียม เมื่อเร็วๆ นี้พบที่ฝำง นัยว่ำมี

มำกแต่ยังไม่ทรำบแน่ นอกนั้นมีที่แม่สอด

สรปุแล้วอตุสำหกรรมของไทยยงัไม่เจรญิ อยูใ่นขัน้ประกอบรปูให้ดี

ขึ้น อุตสำหกรรมใหญ่ยังท�ำไม่ได้ อุปสรรคที่ส�ำคัญคือเรื่องทุนและแรงงำน

ขั้นเหมำะสมที่จะใช้ในกำรจัดกำร และทำงช่ำง

ด้ำนพลังงำนก็ยังขำดแคลน ฟืนก็ไม่พอ ไฟฟ้ำก็ไม่พอ ขณะนี้ก�ำลัง

พยำยำมเพิ่มพลังงำนโดยเฉพำะเขื่อนยันฮี ซึ่งนอกจำกจะให้พลังงำน ยัง

ช่วยส่งเสรมิกำรอุตสำหกรรมในภำคนี ้สำมำรถป้องกนัพืน้ทีร่ำว 1,000,000 

ไร่ ในจังหวัดตำกและก�ำแพงเพชรให้พ้นจำกน�้ำท่วม ช่วยกำรชลประทำน 

ช่วยให้ระดับน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำคงที่ตลอดปี ช่วยให้กำรเดินเรือและ

ขนส่งในแม่น�ำ้ปิงและเจ้ำพระยำสะดวก อำจช่วยให้รถไฟบำงส่วนเดนิด้วย

ไฟฟ้ำ ช่วยรักษำป่ำไม้ที่ส�ำคัญ ท�ำให้รำคำพลังงำนถูกลง เป็นกำรส่งเสริม

อุตสำหกรรมอย่ำงดี
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ตาราง 6.5
ปริมำณกำรผลิตของอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญบำงชนิด

 พ.ศ. ปูนซีเมนต์ สบู่ ยำสูบ น�้ำตำลทรำยขำว กระดำษ

 2490 59,405 3,536 2,074 2,506 931

 2491 83,081 5,790 3,238 6,895 1,139

 2492 127,820 7,852 4,427 8,069 1,425

 2493 165,329 8,495 5,090 8,156 1,369

 2494 228,676 8,229 6,976 8,017 1,639

 2495 247,401 10,008 7,741 11,358 2,028

 2496 288,084 10,2051 7,132 13,253 1,933

ที่มำ: Bulletin of Statistics Vol. IIII, No.7-9 Jul.-Sept. 2497 (1954) ของสภำ 
เศรษฐกิจแห่งชำติ

อุตสาหกรรมและพลังงาน

 (เมตริกตัน)

1 ตัวเลขประมำณเบื้องต้น
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บทที่ 7 การคมนาคม

การคมนาคม

กำรคมนำคมในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ทำง คือ

กำรคมนำคมทำงบก ได้แก่ รถไฟ ทำงถนน

กำรคมนำคมทำงน�้ำ ได้แก่ เรือตำมแม่น�้ำล�ำคลอง

  และเรือเดินสมุทร

กำรคมนำคมทำงอำกำศ ได้แก่ เครื่องบิน

ประชำชนที่ท�ำงำนเก่ียวกับกำรขนส่ง จำกกำรส�ำรวจส�ำมะโนครัว 

ปี 2490 มีจ�ำนวน 65,860 คน คิดได้ประมำณร้อยละ 0.7 ของคนท�ำงำน

ท้ังหมด บรกิำรทัง้หมดมมีลูค่ำคิดเป็นเงิน 1,164.5 ล้ำนบำท หรอืประมำณ

ร้อยละ 4.00 ของรำยได้ประชำชำติในปี พ.ศ. 2495

ตอนที่ 1: ลักษณะของการคมนาคม

ก. แม่น�้าล�าคลอง

ประเทศไทยในสมยัเดมิใช้แม่น�ำ้ล�ำคลองเป็นส�ำคญัในกำรคมนำคม

ตลอดมำ จนเมือ่สร้ำงกรงุเทพฯ แล้วกยั็งอำศยัแม่น�ำ้อยู่ จะสงัเกตได้ว่ำบ้ำน

ส่วนมำกอยูร่มิแม่น�ำ้ กำรขนส่งทำงน�ำ้ช้ำกว่ำทำงบก แต่เหมำะส�ำหรบัสนิค้ำ 

หนักๆ เช่น ข้ำว, ซุง ซึ่งไม่ต้องกำรรีบส่งนัก กำรขนส่งทำงน�้ำมีประโยชน์

อยูม่ำก เฉพำะอย่ำงยิง่ในกำรจรำจรระยะใกล้ๆ อปุสรรคกม็อียูม่ำก คอื ใน

แม่น�้ำบำงแห่งตื้นเขินเรือใหญ่เดินได้เพียงบำงฤดู หำกได้มีกำรขุดลอกบ้ำง

และได้มกีำรสร้ำงเข่ือนรกัษำระดบัน�ำ้ เช่นทีก่�ำลงัท�ำอยูท่ีช่ยันำทและทีจ่ะ

ท�ำที่ยันฮี ก็อำจจะช่วยเศรษฐกิจได้มำก
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ข. รถไฟ

กำรคมนำคมทำงบกเดมิอำศยัเกวยีนเป็นส่วนใหญ่ มำในสมยัรชักำล

ที ่5 ได้มกีำรวำงทำงรถไฟครัง้แรก ได้กูเ้งนิจำกต่ำงประเทศมำท�ำ เป็นหน่วย

รำชกำรที่เรียกว่ำกรมรถไฟหลวง เมื่อเร็วๆ นี้แยกจำกกระทรวงคมนำคม

มำเป็นองค์กำรรถไฟอสิระ เรยีกว่ำ “กำรรถไฟแห่งประเทศไทย” กำรสร้ำง

รถไฟของไทยต้องหยุดชะงักเมื่อปี พ.ศ.2473 ซึ่งเป็นปีท่ีเศรษฐกิจตกต�่ำ 

จนถึงปีหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เรำยังมีทำงรถไฟเพียง 3,300 กิโลเมตร

เท่ำนั้น ทำงส่วนมำกเป็นทำงเดี่ยว สวนกันไม่ได้ ต้องรอหลีกกันที่สถำนี 

บำงประเทศมีรำงคู่จึงสะดวกมำก เรำมีแผนกำรจะท�ำกำรลงทุนโดยอำศัย

เงินกู้จำกธนำคำรโลกมำสร้ำงทำงใหม่ ซ้ือรถใหม่ และได้เริ่มด้วยกำร

ปรับปรุงโรงงำนมักกะสันซึ่งถูกระเบิดท�ำลำยเสียหำย และรถอีกหลำยคัน

ถ้ำได้สร้ำงข้ึนให้ดีก็ยังจะใช้งำนไปได้อีกนำน และอีกประกำรหนึ่ง กำร

สือ่สำรกำรเดนิรถต้องให้สะดวก จะได้ทรำบว่ำสถำนใีดต้องกำรรถอะไรบ้ำง 

รถไฟมีประโยชน์แก่กำรขนส่งสินค้ำหนักๆ ปริมำตรมำก (Bulky Goods) 

ในต่ำงประเทศรถไฟมกัขำดทุน เพรำะมรีถยนต์และถนนแข่งขนั รถไฟต้อง

มีทำงถำวร และ Overhead Cost ก็สูง ส่วนรถยนต์ก็มีถนนรัฐบำลสร้ำง

ให้ อีกประกำรหนึ่ง รถยนต์เร็วกว่ำ ไปได้ถึงที่โดยไม่ต้องถ่ำยรถ ถ้ำเป็น

สนิค้ำทีม่นี�ำ้หนกัน้อย มค่ีำมำก ทำงรถยนต์สะดวกกว่ำ ประเทศไทยเรำยงั

ไม่มกีำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงค่ำโดยสำรรถไฟกบัรถยนต์ เพรำะค่ำโดยสำร

รถไฟย่อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรเมือง แต่รถไฟควรจะอยู่ในภำวะที่เลี้ยงตัว

เองได้ เมื่อไม่นำนมำนี้จึงมีกำรปรับปรุงเพ่ิมอัตรำค่ำโดยสำรรถไฟอีก แต่

อย่ำงไรก็ดี กิจกำรรถไฟไทยของเรำยังจะต้องปรับปรุงอีกมำก
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ตาราง 7.1
ทำงรถไฟ

 พ.ศ. ทำงรถไฟ รถจักร รถโดยสำร รถบรรทุก
  (กม.) (คัน) (คัน) (คัน)

 2481 3,100 200 322 3,833

 2491 3,212 339 453 4,383

 2494 3,272 438 600 6,115

 2495 3,333 456 593 6,168

 2496 3,333 431 616 6,423

 24971 3,333 374 591 6,223

ที่มำ: p. 188 Economic Survey for Asia and The Far East 1954.

ตาราง 7.2
ปริมำณกำรขนส่งทำงรถไฟของประเทศไทย

 พ.ศ. ล้ำนคนกิโลเมตร ล้ำนตันกิโลเมตร

 2481 288 456

 2490 1,308 300

 2494 1,824 540

 2495 2,256 552

 2496 2,292 648

 2497 2,345 679

การคมนาคม

1 ตัวเลขปลำยเดือนกันยำยน 2497
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ตาราง 7.3
ปริมำณกำรขนส่งทำงรถไฟในบำงประเทศในเอเชียอำคเนย์

  2481 2491 2494 2495 2496 2497

ล้านคน-กิโลเมตร

 พม่ำ 708 480 348 408 564 682

 กัมพูชำ 36 - 48 36 48 45(1)

 อินเดีย 28,620 59,100 60,936 55,212 56,892 14,907(4)

 ญี่ปุ่น 26,220 79,180 77,052 80,484 83,556 72,868(2)

 ฟิลิปปินส์ 480 288 384 372 384 312(3)

 เวียดนำม 852 - 72 72 96 117(1)

ล้านตัน-กิโลเมตร

 พม่ำ 1,140 624 204 288 432 494

 กัมพูชำ 48 - 60 48 48 60(1)

 อินเดีย 35,616 36,480 45,840 46,548 49,224 13,266(4)

 ญี่ปุ่น 15,660 25,308 36,876 38,724 40,524 32,935(2)

 ฟิลิปปินส์ 168 120 144 132 144 108(3)

 เวียดนำม 288 - 132 156 180 131(1)

(1) 11 เดือนแรก  (3) 9  เดือนแรก
(2) 10 เดือนแรก  (4) 3 เดือนแรก
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ตาราง 7.4
ทำงหลวง

  2476 2494 2495 2496 2497

 ทำงหลวงแผ่นดินทั้งสิ้น- (กม.) 1,822 5,945 6,147 6,372 6,643

 ทำงหลวงจังหวัดทั้งสิ้น-(กม.) 753 702 811 941 1,403

 รวม 2,575 6,647 6,958 7,313 8,046

 ประชำกร (ล้ำนคน) 12 18.8 19.2 19.6 19.9

 ระยะทำงหลวง 1 คน (เมตร) 0.21 0.35 0.36 0.37 0.40

ที่มำ: 2476 จำกสภำเศรษฐกิจ
 2494-7 จำกกรมทำงหลวงแผ่นดินและกรมโยธำเทศบำล

ค. ทาง

ทำงในประเทศไทยเริ่มท�ำกันจริงจังเมื่อก่อนสงครำมโลกคร้ังที่ 2 

กำรสร้ำงทำงของเรำสิ้นเปลืองมำก บำงปีเกิดน�้ำท่วม ทำงขำด ต้องสร้ำง

ใหม่ซ่อมแซมไม่ได้  ในปี 2476 ทำงหลวงแผ่นดนิของเรำมปีระมำณ 1,800 

กิโลเมตร เวลำนี้มีประมำณ 6,000 กิโลเมตร รัฐบำลก�ำลังด�ำริสร้ำงเพิ่มอีก

เท่ำตัวในเวลำ 5 ปี เพื่อจะได้เป็นทำงที่มีประโยชน์ในกำรคมนำคม 

ทำงหลวงนี้นอกจำกจะมีทำงหลวงแผ่นดินแล้วยังมีทำงหลวงจังหวัดด้วย 

ทำงหลวงแผ่นดนิอยูใ่นควำมดแูลของ “กรมทำง” สงักัดกระทรวงคมนำคม 

ส่วนทำงหลวงจงัหวดัอยูใ่นสงักดั “กรมโยธำเทศบำล” กระทรวงมหำดไทย 

ทั้งนี้ประสงค์จะให้เทศบำลเป็นเจ้ำของเรื่องกำรปรับปรุงจังหวัดด้วย แต่

ทำงหลวงท้ัง 2 ประเภทนีค้วรจะอยูใ่นสงักดัหน่วยรำชกำรเดยีวกัน เพือ่จะ

ได้มีกำรฝึกฝนค้นคว้ำควำมรู้ในกำรใช้หิน กำรทุ่นก�ำลังงำนและใช้ควำมรู้

ท�ำทำงให้ได้ถำวร

ในระหว่ำง 4-5 ปีที่แล้วมำ รถยนต์ได้เพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น ปี 2492 

มีประมำณ 9,400 คัน ส่วนปี 2496 มีประมำณ 40,000 คัน

การคมนาคม
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ตาราง 7.5
จ�ำนวนยำนยนต์ที่ขึ้นทะเบียน

 พ.ศ. รถยนต์นั่ง รถบรรทุก รถโดยสำร จักรยำน ยำนยนต์ รวม 

     ยนต์ ประเภทอืน่ๆ ทั้งหมด

 24911 6,474 2,040 628 872 250 10,264

 24921 6,414 2,466 646 1,382 65 10,973

 24931 8,445 3,363 628 1,407 261 14,104

 24941 10,800 3,532 691 1,187 790 17,000

 2495 17,418 10,616 6,706 2,699 4,175 41,614

 2496 20,832 13,961 7,334 4,191 5,681 51,999

ที่มำ: กรมต�ำรวจ  
1 เฉพำะพระนครและธนบุรี

ตาราง 7.6
เปรียบเทียบควำมยำวของทำงรถไฟและทำงหลวงต่อประชำกรหนึ่งคน 
ของประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และมลำยู พ.ศ.2496

 ชนิดของกำรขนส่ง ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มลำยู

 ทางรถไฟ

 ระยะทำงทั้งสิ้น กม. 3,333 19,903 1,088 1,962

 ระยะทำงต่อประชำกร 1 คน (เมตร) 0.17 0.23 0.05 0.09

 ทางหลวง

 ระยะทำงทั้งสิ้น กม. 6,372 140,6571 29,253 10,043

 ระยะทำงต่อประชำกร 1 คน (เมตร) 0.32 3.62 1.39 1.76

 ประชากร 

 (ล้ำนคน) 19.556 86.700 21.039 5.706

ที่มำ:   1) ตัวเลขทำงรถไฟและทำงหลวงจำก p. 188-9 Economic Survey for Asia  
 and the Far East 1954
 2) ตัวเลขประชำกรจำก Estimates of Total Population U.N. Monthly  
 Bulletin of Statistics, August 1955
1 ตัวเลข พ.ศ. 2495

(คัน)
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ง. การขนส่งทางทะเล

กำรขนส่งทำงทะเลมปีระโยชน์ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สนิค้ำเข้ำ

ส่วนมำกและสินค้ำข้ำวที่ส่งออกมักจะใช้ท่ำเรือกรุงเทพฯ สินค้ำออกถ้ำ 

เป็นยำง ดีบุก ก็ไปจำกท่ำเรือในภำคใต้ กำรปรับปรุงกำรขนส่งทำงเรือเดิน

ทะเล และกำรสร้ำงท่ำเรอืทีก่รงุเทพฯ จงึเป็นงำนส�ำคญั แต่ก่อนท่ำเรอืเป็น

ของเอกชนโดยมำก เช่น ท่ำเรือ East Asiatic และอื่นๆ เรือเดินสมุทรเข้ำ

มำยังกรุงเทพฯ ไม่ได้ เพรำะติดสันดอน จึงต้องเทียบเข้ำเกำะสีชัง แล้ว

ล�ำเลียงสินค้ำเข้ำออกโดยเรือล�ำเลียง (lighters) เรือถ้ำไม่ใหญ่นักก็เข้ำ

กรุงเทพฯ ได้ กำรใช้เรอืล�ำเลยีงท�ำให้ต้นทนุของสนิค้ำเข้ำและออกแพงมำก 

โดยเฉพำะสินค้ำที่กินเนื้อที่มำก (bulky) เช่นข้ำวและเกลือ ฉะนั้นกำร

ปรับปรุงให้กรุงเทพฯ เป็นท่ำเรือก็ต้องขุดสันดอน รัฐบำลได้สร้ำงท่ำเรือ

คลองเตยไว้ และให้เลิกท่ำเรือเอกชนเสีย ในชั้นแรกท่ำเรืออยู่ในสังกัด

กระทรวงคมนำคม ต่อมำเปลี่ยนฐำนะเป็นองค์กำรอิสระ เรียกว่ำ “กำร

ท่ำเรือแห่งประเทศไทย” ทีใ่ช้ค�ำว่ำ ประเทศไทยก็ต้องกำรให้คลมุถงึสิง่อ่ืนๆ 

ด้วย ขณะนี้กำรขุดลอกสันดอน ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง และก่อสร้ำงอำคำร

สินค้ำที่ท่ำเรือได้เสร็จสิ้นไปแล้ว และเรือขนำดใหญ่ 10,000 ตัน เข้ำมำถึง

กรงุเทพฯ ได้ ทุน่ค่ำเรอืล�ำเลยีงได้มำก ซ่ึงจะพลอยท�ำให้ค่ำสนิค้ำถกูลงด้วย 

นอกจำกท่ำเรือกรุงเทพฯ แล้ว รัฐบำลก็ด�ำรจิะสร้ำงท่ำเรอืทีต่่ำงจังหวดัด้วย 

เช่น สงขลำ และภูเก็ต จะได้ส่งสินค้ำออกโดยเฉพำะ และยังมีควำมคิด 

ท่ีจะท�ำท่ีศรีรำชำ แต่ค่อนข้ำงใกล้ท่ำเรือกรุงเทพฯ เกินไป มองในแง่กำร

เดินเรือในมหำสมุทร ไทยเคยเดินเรือส�ำเภำไปจนถึงญี่ปุ่น เมื่อสมัยกรุง

ศรีอยุธยำ เรือเดินสมุทรใหญ่ๆ ของเรำยังไม่เป็นของเอกชน ส่วนมำกเป็น

เรือเดินชำยฝั่ง (coastal shipping) ซึ่งไม่ส�ำคัญนัก กำรเดินเรือนี้เรำจัด 

อยู่ในพวกที่ก�ำลังต้องปรับปรุงอีก

การคมนาคม
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จ. การบินพลเรือน

ทุกวันนี้ประเทศทั้งหลำยต่ำงก็พยำยำมเปิดสำยกำรบินทั้งๆ ที่ส่วน

ใหญ่สำยกำรบินเหล่ำนี้เลี้ยงตัวเองไม่ได้ และรัฐบำลของประเทศเหล่ำนั้น

ยังต้องรับภำระอนุกูลบริษัทกำรบินของตนอยู่ ประเทศไทยมีบริษัทเดิน

อำกำศไทย ซึ่งอ�ำนวยบริกำรกำรบินทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ใน

ขณะนีเ้ครือ่งบนิชนดิ 4 เครือ่งยนต์เรำยงัมอียูน้่อย ยงัไม่สำมำรถให้บรกิำร

ต่ำงประเทศให้เพียงพอได้ ส�ำหรับกำรบินภำยในประเทศนั้นควรส่งเสริม 

เพรำะบำงจังหวัดเป็นที่กันดำรและอยู่ห่ำงไกลกัน ไม่สะดวกแก่กำร

คมนำคมประเภทอื่นๆ

ตาราง 7.8
บริกำรกำรบินของไทยระหว่ำงประเทศและในประเทศ

 พ.ศ. ล้ำนกิโลเมตร-ผู้โดยสำร พันตันกิโลเมตร-ระวำงบรรทุก

 2481 - 1

 2493 11.16 204

 2494 24.12 708

 2495 27.12 1,020

 2496 31.20 1,680

 2497 40.21 1,808

ที่มำ: Volume of Traffic: Civil Aviation p.204 U.N. Economic Survey of Asia 
and the Far East 1954.

ฉ. การสื่อสาร

กำรสื่อสำรมีควำมส�ำคัญในทำงเศรษฐกิจ เพรำะช่วยให้ประชำชน

ได้ติดต่อกันอย่ำงรวดเร็วทันใจ ทุ่นเวลำ และทุ่นแรง บริกำรสื่อสำรที่มีใน

ประเทศไทย คือ กำรไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ วิทยุโทรเลข วิทยุ

โทรศัพท์ และโทรพิมพ์ และในขณะนี้ก�ำลังด�ำริจะให้มีโทรคมนำคมขึ้นอีก

แห่งหนึง่ กจิกำรทัง้หลำยนีข้ึน้กบักรมไปรษณย์ีโทรเลข กระทรวงคมนำคม 

เฉพำะโทรศพัท์ได้แยกออกมำเป็นองค์กำรอสิระ เรยีกว่ำองค์กำรโทรศพัท์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2497

การคมนาคม
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ตอนที่ 2: ปัญหาล�าดับความส�าคัญของวิธีคมนาคมต่างๆ

กำรคมนำคมเปรียบเหมือนเส้นเลือดท่ีช่วยให้ร่ำงกำย (เศรษฐกิจ) 

เจริญงอกงำมขึ้นได้ ฉะนั้นกำรบ�ำรุงกำรคมนำคมจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ และ

อำจจะเป็นเรื่องส�ำคัญยอดเยี่ยมส�ำหรับกรณีของไทยในขณะนี้ก็ได้

ปัญหำมอียูว่่ำ รฐับำลจะต้องหำเงนิมำลงทนุในกำรคมนำคมนี ้และ

ถ้ำมีเงิน ควำมรู้ และแรงงำนมำก ก็อำจจะบ�ำรุงวิธีกำรคมนำคมได้ทุก

ประเภท แต่ถ้ำมีเงินทุน และควำมรู้ แรงงำนน้อย จะต้องเลือกท�ำอย่ำงใด

อย่ำงหนึง่ก่อน แล้วค่อยๆ เพิม่ท�ำทีละเลก็ละน้อยไปจนกว่ำจะพอแก่ควำม

ต้องกำร เช่นนี้ควรจะเลือกบ�ำรุงกำรคมนำคมประเภทใดก่อน 

เนื่องจำกสินค้ำของเรำเป็นประเภทหนัก กำรขนส่งด้วยรถไฟและ

แม่น�้ำ (ส�ำหรับสินค้ำที่ไม่ด่วน) ย่อมเป็นวิธีที่ดีกว่ำกำรขนส่งด้วยถนน และ

เนื่องด้วยประเทศไทยอำศัยกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำก จึงควรบ�ำรุงกำร

ท่ำเรือเดินสมุทรเป็นอันดับส�ำคัญด้วย

กำรขนส่งทำงบกนัน้ ถ้ำใช้รถไฟเป็นแนวทำงใหญ่ ใช้ถนนช่วยเสรมิ

ติดต่อน�ำสินค้ำและคนโดยสำรจำกทำงรถไฟไปสู่ชนบทที่ไม่มีทำงรถไฟ ก็

จะท�ำให้เรำได้ใช้ประโยชน์จำกกำรขนส่งท้ัง 2 ประเภทนีพ้ร้อมบูรณ์ แต่ถ้ำ

สร้ำงถนนขนำนไปกับทำงรถไฟ ประโยชน์ย่อมได้รับน้อย และจะแข่งขัน

กันโดยใช่เหตุ
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บทที่ 8 การค้า

ตอนที่ 1: การค้าภายในประเทศ

ส�ำหรบักำรค้ำภำยในประเทศนี ้เรำไม่มสีถติเิช่นในต่ำงประเทศบำงประเทศ 

ซึ่งมีทั้งสถิติซ่ึงแสดงถึงว่ำกำรค้ำอยู่ในมือผู้ใดบ้ำง และระดับกำรค้ำสินค้ำ

ประเภทต่ำงๆ ณ เวลำใดเป็นอย่ำงไร ภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ที ่2 จ�ำนวน

ร้ำนค้ำและบริษทัทีจ่ดทะเบยีนในพระนคร ธนบรุ ีนนทบรุ ีสมทุรสำคร และ

สมุทรปรำกำร ได้เพิ่มขึ้น คือใน พ.ศ.2489 มี 44,872 ร้ำน ปลำยปี 2497 

ได้เพิ่มขึ้นเป็น 84,018 ร้ำน สถิตินี้แสดงจ�ำนวนร้ำนค้ำที่จดทะเบียนเพิ่ม

ขึ้นเท่ำนั้น ยังมีร้ำนค้ำอีกเป็นจ�ำนวนมำกที่มิได้จดทะเบียน และกำรเจริญ

เตบิโตของร้ำนค้ำทีข่ยำยกจิกำร และขยำยร้ำนให้กว้ำงขวำงข้ึน กไ็ม่ปรำกฏ

ในสถิตินี้
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ตาราง 8.1
จ�ำนวนร้ำนค้ำในเขตจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร
และนนทบุรี ที่ได้จดทะเบียนกำรค้ำ พ.ศ.2489-2496

 พ.ศ. ร้านค้า

 2489 44,872

 2490 50,344

 2491 54,970

 2492 59,172

 2493 63,480

 2494 67,351

 2495 73,563

 2496 78,793

 2497 84,018

ที่มำ: กระทรวงเศรษฐกำร

ส�ำหรับสถิติห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด และบริษัทจ�ำกัด อำจแน่นอนกว่ำ

เพรำะกฎหมำยบังคับให้ห้ำงหุ ้นส่วนจ�ำกัดและบริษัทจ�ำกัดทั่วรำช-

อำณำจกัรจดทะเบยีน ยงัมหีุน้ส่วนสำมญัเป็นจ�ำนวนมำกท่ีมไิด้จดทะเบยีน 

จึงไม่ทรำบจ�ำนวนแน่นอน ปลำยปี พ.ศ.2489 ตำมทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน

และบริษัท มีห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 806 ห้ำง และบริษัทจ�ำกัด 715 บริษัท ถึง

ปลำยปี พ.ศ.2497 มีห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทอยู่ดังนี้:

  ส่วนกลาง ภูมิภาค รวม

 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน 2,175 259 2,434

 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 1,790 232 2,022

 บริษัทจ�ำกัด 2,661 455 3,116
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กำรที่บริษัทร้ำนค้ำจดทะเบียนเพิ่มข้ึนในระยะหลังสงครำม นี้เป็น

เครื่องแสดงว่ำกำรค้ำภำยในประเทศได้เจริญข้ึน มีผู้นิยมประกอบอำชีพ

ทำงกำรค้ำมำกขึน้ ประกอบกบัในเขตจงัหวดัพระนครและธนบรุมีพีลเมอืง

เพิม่มำกขึน้ ควำมต้องกำรในสนิค้ำและบรกิำรต่ำงๆ กม็ำกขึน้ด้วย อนึง่ ใน

ปลำยปี 2496 และปี 2497 รัฐบำลได้กวดขันกำรน�ำเข้ำสินค้ำเข้ำ และวำง

ระเบียบกำรส่งสินค้ำออกบำงอย่ำงว่ำต้องเป็นบริษัทที่ท�ำกำรค้ำด้ำนที่ขอ

อนุญำตน�ำเข้ำหรือส่งออกจึงมีกำรจดทะเบียนใหม่มำกเพรำะเหตุนี้ด้วย

ในระยะหลงัสงครำมโลกคร้ังที ่2 นี ้รฐับำลมนีโยบำยห่วงใยในเรือ่ง

กำรลดค่ำครองชีพของรำษฎร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำรำชกำร และมีควำม

หวำดระแวงร้ำนค้ำของเอกชน โดยเฉพำะร้ำนของชนต่ำงด้ำว นอกจำกนี้

ยังมีควำมประสงค์ที่จะให้คนไทยพยำยำมใช้ของไทยอีกด้วย ด้วยนโยบำย

ดงักล่ำว รฐับำลจงึได้พยำยำมตัง้ร้ำนค้ำขึน้ตำมกระทรวงต่ำงๆ  โดยมเีจตนำ

ที่จะขำยของถูกให้แก่ข้ำรำชกำรเป็นปฐม และพยำยำมส่งเสริมร้ำนค้ำ

ประเภท “สหกรณ์ผู้บริโภค” ของกระทรวงกำรสหกรณ์

สหกรณ์ผู้บริโภค

ในต่ำงประเทศ ร้ำนสหกรณ์ รำษฎรเป็นผู้ริเริ่มร่วมกันตั้งขึ้น ใน

ประเทศไทยทำงรำชกำรเป็นผูจ้ดัตัง้ และถ้ำท่ีใดประสงค์จะตัง้ร้ำนค้ำในรปู

สหกรณ์ ทำงกระทรวงกำรสหกรณ์ก็ยินดีส่งคนออกไปช่วยแนะน�ำจัดตั้ง  

ในประเทศเรำคนท่ีได้รบักำรศึกษำและเข้ำใจเรือ่งสหกรณ์มอียูน้่อย ชนชัน้

กรรมำชีพและชนชั้นรำยได้ต�่ำไม่มีควำมสนใจเลย สมำชิกร้ำนสหกรณ์ใน

กรุงเทพฯ เป็นพวกท่ีมีรำยได้สูงแทบทั้งนั้น ถึงไม่มีกำรสหกรณ์ก็เป็นชน

พวกท่ีมีกำรกินอยู่ดี แต่พวกนี้ได้รับกำรศึกษำเรื่องสหกรณ์และรู้ถึงคุณ

ประโยชน์ของกำรสหกรณ์จึงเป็นสมำชิก

การค้า
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ร้ำนสหกรณ์ผู้บริโภคในต่ำงประเทศมักเผชิญปัญหำว่ำควรจะขำย

สินค้ำประเภทใด ของฟุ่มเฟือยหรือของจ�ำเป็นแก่กำรครองชีพ ส่วนใหญ่ก็

เห็นว่ำของพวกอำหำรเป็นพวกที่ขำยได้ง่ำย เพรำะทุกคนต้องซื้ออำหำร 

แต่ของอื่นๆ เช่นเสื้อผ้ำ คนมักไม่ชอบมำซื้อที่สหกรณ์ จะเห็นได้ว่ำร้ำน

สหกรณ์ในกรุงเทพฯ ขำยของพวกอำหำรกระป๋องและเครื่องใช้ประจ�ำวัน

เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีของฟุ่มเฟือยอยู่มำก ตรำบใดที่สมำชิกยังไม่สนใจ

ในกำรสหกรณ์อย่ำงแท้จริง เช่นออกควำมเห็นเก่ียวกับสินค้ำที่ควรน�ำมำ

ขำย เกี่ยวกับกำรจัดกำร ก็ยำกที่กำรสหกรณ์จะเจริญอย่ำงกว้ำงขวำงสม

ด้วยลักษณะของสหกรณ์โดยแท้จริงได้

ร้านค้าของรัฐบาล

รัฐบำลได้ตั้งร้ำน อ.จ.ส. ขึ้น โดยมีเจตนำที่จะให้รำษฎรได้ซื้อสินค้ำ

ในรำคำถูก และให้หน่วยรำชกำรซื้อของต่ำงๆ เช่นเครื่องใช้ในส�ำนักงำน

ผ่ำน อ.จ.ส. เจตนำที่จะให้รำษฎรได้ซื้อของที่ถูกนั้นเป็นหลักกำรที่ดี แต่ใน

ขณะนั้น อ.จ.ส. ยังขำยของฟุ่มเฟือยอยู่เป็นส่วนใหญ่ เป็นกำรล�ำบำกที่ 

อ.จ.ส. จะขำยของที่จ�ำเป็นแก่กำรครองชีพบำงอย่ำง เช่น ไก่ เป็ด ไข่ หมู 

ฯลฯ จะขำยได้อย่ำงมำกก็น�้ำตำล เครื่องกระป๋อง ฯลฯ อนึ่ง ถ้ำ อ.จ.ส. ท�ำ

ตนเป็นเพียงคนกลำง รับของคนอื่นมำขำย และไม่ได้ให้ประโยชน์แห่งกำร

เป็นผู้ซื้อของจ�ำนวนมำก กดรำคำผู้ขำยให้ถูกลงได้อย่ำงเต็มที่ รำคำสินค้ำ

ที่ อ.จ.ส. ก็อำจไม่ถูกกว่ำที่อื่นนัก

การส่งเสริมการค้าของคนไทยและการผูกขาด

ในปัจจุบันรัฐบำลมีควำมประสงค์ที่จะส่งเสริมกำรค้ำของคนไทย 

รัฐบำลกังวลอยู่ว่ำคนไทยไม่ท�ำกำรค้ำ กำรค้ำจึงตกไปอยู่ในมือชำวต่ำง

ประเทศ ถ้ำชำวต่ำงประเทศไม่พอใจขึ้นมำเมื่อใดกำรค้ำจะหยุดชะงัก 

เพรำะฉะนั้นจึงมีกำรส่งเสริมร้ำนค้ำของคนไทยด้วยวิธีต่ำงๆ เช่น ให้สิทธิ

พเิศษในกำรยืน่ประมลูรำคำขำยส่งของให้แก่หน่วยรำชกำร รบักจิกำรบำง

อย่ำงเข้ำไว้ในอปุกำระของรัฐบำล ให้สทิธพิเิศษในกำรขอใบอนญุำตสัง่ของ

การค้า
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บำงอย่ำงเข้ำมำขำยจำกต่ำงประเทศ หรือในกำรส่งของไปจ�ำหน่ำยในต่ำง

ประเทศ หรือจัดต้ังสหกำรค้ำและองค์กำรผูกขำด โดยมีจุดประสงค์ที่จะ

เข้ำคุมกำรค้ำบำงอย่ำง และตัดก�ำลังในทำงแข่งขันของบริษัทต่ำงด้ำว

ในขณะนีร้ฐับำลยังไม่ได้ห้ำมไม่ให้ข้ำรำชกำรประจ�ำและข้ำรำชกำร

กำรเมืองท�ำกำรค้ำ เช่นนี้ย่อมท�ำให้รำชกำรกับกำรค้ำพัวพันกันเกินไป 

แม้ว่ำข้ำรำชกำรจะไม่ทุจริต หรือถือผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นหน้ำ ก็ยังอำจ

มีกำรครหำนินทำได้ ถ้ำกระทรวงใดประมูลซ้ือสิ่งของจำกร้ำนค้ำท่ี

ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวพันอยู่ ถึงจะได้ของดีรำคำถูกก็อำจยังมีคนครหำ

นินทำได้เหมือนกัน ฝ่ำยร้ำนค้ำเอกชนก็ย่อมท้อถอยไม่กล้ำเข้ำแข่งขันกับ

ร้ำนค้ำของข้ำรำชกำร อนึ่ง ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ย่อมไม่มีเวลำจะสอดส่อง

ดูแลร้ำนค้ำของตนเองได้ เพรำะภำรกิจทำงรำชกำรก็มีอยู่มำก มักจะมอบ

หมำยให้บุคคลภำยนอกท�ำกำรค้ำแทน โดยใช้ช่ือของตน และโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งมักไม่ใช่คนไทย เพรำะทรำบอยู่ว่ำคนไทยท�ำกำรค้ำสู้คนต่ำง

ประเทศไม่ได้ ทั้งนี้ย่อมเป็นกำรปฏิบัติผิดหลักกำรเรื่องส่งเสริมให้คนไทย

ท�ำกำรค้ำ

กำรช่วยเหลือร้ำนค้ำของคนไทยโดยวิธีให้ควำมอุปกำระ หรือให้

สิทธผูิกขำดบ้ำง เหล่ำนีบ้ำงทอีำจไม่ได้ผลในแง่ทีป่ระชำชนจะได้ซือ้ของถกู

หรือลดค่ำครองชีพตำมควำมมุ่งหมำย เพรำะสำเหตุที่ค่ำครองชีพสูงไม่ได้

อยู่ทีค่นกลำงเอำก�ำไรมำกแต่อย่ำงเดยีว และตำมหลกัทัว่ๆ ไป กำรแข่งขนั

ระหว่ำงร้ำนค้ำต่ำงๆ จะท�ำให้รำคำสนิค้ำลดลงสูร่ะดบัต�ำ่ และผูข้ำยไม่อำจ

จะเอำก�ำไรมำกได้ ควำมคิดของสำมญัชนอำจจะคดิว่ำถ้ำเอำอะไรมำท�ำเอง

จะมีรำคำถูกกว่ำของที่ผู้อื่นท�ำ ซ่ึงไม่ใช่ควำมคิดที่ถูกต้องนัก เพรำะของ

อะไรกต็ำมทีค่นท�ำท�ำไม่เป็นจะไม่มีรำคำถกูเลย เช่นเดยีวกับสนิค้ำทีม่ำจำก

ต่ำงประเทศ เรำจะท�ำเองต้นทนุกจ็ะสูงกว่ำมำจำกต่ำงประเทศ และถ้ำเรำ

ซื้อสินค้ำที่มำจำกต่ำงประเทศ ยังต้องเสียค่ำขนส่ง ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยใน

ประเทศ ซึ่งเรำไม่มีทำงไปลดต้นทุนต่ำงประทศ ไปลดค่ำขนส่ง และลดค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรขำยเหล่ำนั้นเลย เช่นนี้ถ้ำหำกเรำมีกำรจัดกำรไม่ดีด้วย จะ

ท�ำให้รำคำสินค้ำต่ำงประเทศสูงขึ้นมำก ดังนั้นวิธีลดค่ำครองชีพทำงหนึ่ง

ควรจะสนับสนุนให้มีสินค้ำเข้ำมำอย่ำงพอเพียง และให้มีกำรแข่งขันกัน
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อย่ำงเสรี รำคำสินค้ำก็จะลดลง แต่ในกำรกระท�ำเช่นนั้น ต้องป้องกันไม่ให้

พ่อค้ำเสียค่ำใช้จ่ำยที่เสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค เช่นพ่อค้ำต้อง

จ่ำยเงนิให้กบัเจ้ำหน้ำทีศ่ลุกำกรในกำรหลกีเลีย่งภำษ ีหรอืเพือ่ให้น�ำสนิค้ำ

ออกจำกด่ำนได้โดยรวดเร็ว ดังนี้ ถ้ำป้องกันได้แล้วสินค้ำจะมีรำคำลดลง

กำรท่ีจะให้คนไทยสำมำรถแข่งขันในกำรค้ำได้นั้น ต้องกำรกำร

ปรบัปรงุโดยเลง็เหน็กำรณ์ไกลด้วย เช่นส่งเสรมิให้คนไทยได้ศกึษำวชิำกำร

ค้ำอย่ำงถูกต้อง มีกำรตั้งโรงเรียนพำณิชย์ให้พอเพียง สอนให้นักเรียนรู้ทั้ง

หลักวิชำเป็นอย่ำงดี และมีโอกำสฝึกงำนในร้ำนค้ำอย่ำงจริงจังให้ช�ำนำญ

ด้วย เพื่อจะได้รู้เล่ห์เหลี่ยมกำรค้ำของคนต่ำงด้ำว พอจะรู้ทันและแข่งขัน

กับเขำได้ พนักงำนชั้นจัดกำรจะต้องมีควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำร

บรหิำรธรุกจิพอสมควร เพรำะกำรค้ำในระยะนีแ้ละในระยะต่อไปต้องกำร

ทัง้กำรรูจ้กัวำงแผนกำรไกล และกำรรูจ้กัตลำดผสมกับกำรรูจั้กวธิปีระหยัด

เวลำ แรงงำนและทุน จึงแข่งขันกับคนอื่นเขำได้

การควบคุมราคาและการขนย้าย

ในปัจจุบันรัฐบำลอำศัยอ�ำนำจตำม พ.ร.บ. กำรค้ำข้ำว พ.ศ.2489, 

พ.ร.บ. ป้องกันกำรค้ำก�ำไรเกินควร พ.ศ.2490 และ พ.ร.บ. ควบคุม

โภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 ควบคุมรำคำสินค้ำบำงอย่ำง แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่ได้

มกีำรควบคุมรำคำอย่ำงกวดขันนัก กำรควบคมุรำคำในประเทศทีต่ลำดกำร

ซื้อขำยยังไม่เป็นระเบียบนั้นท�ำได้ยำก อันท่ีจริงกำรที่ของแพงขึ้นนั้น ก็

เพรำะของมีจ�ำนวนน้อยและมีคนขำยน้อย ถ้ำเรำปล่อยให้รำคำแพงขึ้น ก็

จะมีคนพยำยำมน�ำของออกมำขำยให้มำกขึ้น ถ้ำเรำกดรำคำก็จะไม่มีใคร

น�ำของออกมำขำย  และหลบเลี่ยงไปขำยกันในตลำดมืด

ทำงด้ำนผู้ซื้อ ถ้ำรำคำลดต�่ำลงก็จะซ้ือมำกขึ้น ถ้ำรำคำสูงก็จะลด

กำรซือ้ลง ฉะน้ันในขณะท่ีรำคำสงูเพรำะมขีองน้อย รฐับำลเข้ำควบคมุรำคำ 

รำคำก็จะลดต�ำ่ลงทนัท ีถ้ำไม่มกีำรจ�ำกัดส่วน (Ration) คนกจ็ะซือ้ของมำก

ขึ้น ท�ำให้ของที่มีอยู่น้อยนั้นยิ่งขำดแคลนลง ดังนั้น หำวิธีลดรำคำสินค้ำ

ต่ำงๆ โดยให้มีสินค้ำพอเพียงกับควำมต้องกำรของตลำดจะดีกว่ำ

การค้า
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กำรควบคุมขนย้ำยสินค้ำในจังหวัดใกล้จังหวัดที่ขำดแคลน ย่อม

ท�ำให้กำรค้ำเกิดอุปสรรคยิ่งขึ้น เช่นเวลำข้ำวในจังหวัดภำคใต้ขำดแคลน 

แล้วห้ำมมิให้มีกำรขนย้ำยจำกจังหวัดข้ำงเคียง เพรำะเกรงว่ำรำคำข้ำวใน

จังหวัดข้ำงเคียงนั้นจะขำดแคลนตำมและมีรำคำสูงข้ึนน้ัน ท�ำให้รำชกำร

ต้องยุง่ยำกขนข้ำวจำกภำคกลำงลงไปช่วยจงัหวดัทีข่ำดแคลน และบำงทีก็

อำจแจกจ่ำยกันไม่ทัว่ถงึ และมกีำรตดิขดัได้ ท้ังเกีย่วกบัจ�ำนวนและคณุภำพ 

อันท่ีจริงถ้ำหำกคิดว่ำข้ำวในประเทศมีพอกินกันทั้งประเทศ ถ้ำไม่มีกำร

ควบคุมกำรขนย้ำย พอข้ำวขำดที่จังหวัดไหน ข้ำวจังหวัดไหนมีเหลือก็คงมี

คนส่งไปขำยกันเอง ถ้ำเขำขนส่งไปกันได้ กำรห้ำมขนย้ำยข้ำวในจังหวัดใด

จงัหวัดหนึง่ อำจเป็นผลให้รำษฎรตกใจว่ำข้ำวขำดแคลนและมผีูฉ้วยโอกำส

ขึ้นรำคำทั้งๆ ที่ข้ำวมีพอเพียงกันได้

ตอนที่ 2: การค้าต่างประเทศ

สินค้ำออก สินค้ำออกที่ส�ำคัญของประเทศคือ ข้ำว ยำง ดีบุก และไม้ ก่อน

สงครำม ยำงและดีบุกเป็นสินค้ำออกที่ส�ำคัญ บำงปีส่งยำงออกมำกกว่ำ

ดบุีก บำงปีส่งดบุีกออกมำกกว่ำยำง แต่หลงัสงครำมนัน้ยำงยงัคงเป็นสนิค้ำ

ออกท่ีส�ำคัญรองลงมำจำกข้ำว ส่วนดีบุกและไม้ลดควำมส�ำคัญลง สินค้ำ

อื่นๆ ที่เคยห้ำมส่งออก เช่น ไม้ หนังสัตว์ สัตว์มีชีวิต มะพร้ำวแห้ง (Copra) 

เพรำะรัฐบำลเห็นว่ำสินค้ำเหล่ำนี้ยังมีปริมำณไม่พอใช้ส�ำหรับภำยใน

ประเทศ ก็ได้อนุญำตให้ส่งออกได้ในจ�ำนวนจ�ำกัด คือยังต้องส่งออกตำม

โควตำทีก่�ำหนดไว้ เช่น ไม้ต่ำงๆ ทัง้นีเ้พรำะรฐับำลเป็นห่วงว่ำ ถ้ำส่งไม้ออก

มำกแล้วจะท�ำให้รำคำภำยในของไม้สูงขึ้น จึงส่งออกแต่ไม้ยำงเป็นจ�ำนวน

มำก แต่อนัทีจ่รงิในเร่ืองน้ีรัฐบำลไม่ควรจะต้องกงัวลมำก เพรำะไม้ทีส่่งออก

ไปส่วนมำกเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆ และกว้ำงกว่ำไม้ท่ีใช้ในประเทศ ถ้ำส่งไม้ออก

ไปมำกกจ็ะเหลือไม้อย่ำงแคบๆ มำกขึน้ ไม้แผ่นแคบนีน้ยิมใช้กันในประเทศ 

ดังนั้นจะท�ำให้รำคำไม้ในประเทศต�่ำลง
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การก�าหนดโควตาในการส่งออก

1. กำรก�ำหนดโควตำ มกัต้องอำศัยปีใดปีหนึง่เป็นหลกั (base year) 

ในกำรแบ่งส่วนระหว่ำงพ่อค้ำรำยต่ำงๆ สมมุติว่ำใช้ปีก่อนสงครำม เช่น 

พ.ศ.2483 เป็นหลักในกำรก�ำหนดโควตำไม้ส่งออก เช่นนี้ก็อำจไม่ยุติธรรม 

เพรำะในปีนั้นบริษัทอำจยังไม่มีเครื่องใช้ทันสมัย ยังท�ำไม้ไม่เต็มที่ พอหลัง

สงครำมมีเครื่องใช้ทันสมัย ก็ท�ำไม้ได้มำก กลับถูกก�ำหนดโควตำไว้ต�่ำ 

เป็นต้น

2. กำรควบคุมกำรส่งออกต้องอำศัยกำรบริหำรกำรควบคุมโดยเจ้ำ

หน้ำท่ีที่สุจริต ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ไม่สุจริต เรียกค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบ

อนุญำต ก็จะท�ำให้รำคำสินค้ำขำออกแพงขึ้นแข่งขันกับคนอื่นล�ำบำก

สินค้ายางและดีบุก

ในเวลำนั้นไม่มีโควตำในกำรส่งออก ตั้งแต่สิ้นสงครำมโลกครั้งที่ 2 

รัฐบำลต้องกำรสะสมเงินตรำต่ำงประเทศไว้ใช้ในประเทศของทำงรำชกำร 

จงึให้ผู้ส่งยำงและดบีกุน�ำเงินตรำต่ำงประเทศค่ำของมำขำยแก่ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยในอตัรำทำงกำร1   ซึง่ต�ำ่กว่ำอตัรำตลำดเสร ีในชัน้แรกรฐับำล

ให้ผู้ส่งออกน�ำเงินค่ำของมำส่งมอบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วค่อยๆ ลดลง 

จนกระทั่งได้ยกเลิกไปในที่สุด เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2498 ส�ำหรับดีบุก 

และเมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2498 ส�ำหรับยำง

ในขณะที่ยังมีกำรส่งมอบคำ่ยำงในอัตรำทำงกำรร้อยละ 20 รำคำ

มำตรฐำนท่ีทำงกำรก�ำหนด สมมตุว่ิำพ่อค้ำขำยยำงได้กโิลกรมัละ 50 เซน็ต์ 

สรอ. และอัตรำตลำด ส�ำหรับเงินดอลลำร์เวลำนั้นเท่ำกับดอลลำร์ละ 20 

บำท เงินค่ำยำง 50 เซ็นต์ พ่อค้ำก็จะได้เงินเพียง (0.40 x 20) + (0.10 

x12.50) = 9.25 บำท แทนที่จะได้ 0.50 x 20 = 10 บำท ถ้ำขำยเงินค่ำ

ยำงในตลำดเสรีทั้ง 50 เซ็นต์ กำรให้ผู้ส่งยำงออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ

ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศท่ีได้มำในอตัรำทำงกำรเสยีส่วนหนึง่นี ้มผีลเท่ำกบั

กำรเสียภำษีทำงอ้อมแก่รัฐบำล

1 อัตรำทำงกำรระหว่ำง พ.ศ. 2489-ก.ย.2492 1 ดอลลำร์ = 9.925 บำท ก.ย. 2492 ถึง
ปัจจุบัน 1 ดอลลำร์ = 12.50 ดอลลำร์
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สินค้าข้าว

แต่เดิมมำกำรส่งข้ำวเหลือใช้ออกไปจ�ำหน่ำย ณ ตลำดต่ำงประเทศ 

พ่อค้ำกระท�ำกันเองได้ตำมวิถีกำรค้ำ ต่อมำเมื่อสงครำมโลกครั้งที่ 2 สงบ

ลงใหม่ๆ กำรส่งข้ำวออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศของไทยตกอยู่ใต้บังคับ

ของระบบกำรแบ่งสรรข้ำวระหว่ำงประเทศโดยสภำกำรอำหำรในยำม

ฉกุเฉนิระหว่ำงประเทศ (International Emergency Food Council) ใน

ขณะนั้น (พม่ำและอินโดจีนก็เช่นเดียวกัน) รัฐบำลโดยมีส�ำนักงำนข้ำวเป็น

เจ้ำหน้ำท่ีได้เข้ำควบคุมจัดกำรกำรส่งข้ำวออกนอกประเทศให้เป็นไปตำม

ส่วนแบ่งสรรที ่IEFC ก�ำหนดแนะน�ำไว้ เพือ่ขจดัควำมขำดแคลนข้ำวบรโิภค

ของประเทศต่ำงๆ หลำยประเทศ และนี่เองได้เป็นต้นเหตุชักน�ำไปสู่ระบบ

กำรผูกขำดกำรค้ำข้ำวต่ำงประเทศ เพื่อหำรำยได้เข้ำรัฐ (fiscal monop-

oly) ที่รัฐบำลไทยได้ถือปฏิบัติอยู่ ภำยหลังที่ระบบกำรแบ่งสรรข้ำวโดย 

IEFC ได้ยุติลงตั้งแต่สิ้นปี 2492 จนกระทั่งถึงสิ้นปี 2497 กำรผูกขำดนี้จึง

ได้ยกเลิกไป กำรค้ำข้ำวโดยเอกชนตำมวิถีกำรค้ำปกติจึงได้กลับคืนมำอีก

ครัง้หนึง่ แต่พ่อค้ำเอกชนยังคงเสยีภำษเีพิม่เตมิ (คือค่ำพรเีมยีมส�ำหรบัข้ำว

ส่งออก) เป็นกำรแลกเปลี่ยนกับสิทธิอันนี้อยู่

อย่ำงไรก็ดี กำรผูกขำดกำรค้ำข้ำวของรัฐบำลในขณะนั้น จะถือได้

ว่ำเพื่อประโยชน์ในกำรหำรำยได้เข้ำรัฐก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัติก็ได้แฝง

เจตนำดีที่จะช่วยเหลือให้ประเทศต่ำงๆ ในยำมที่ข้ำวขำดแคลนอย่ำง 

รุนแรงและมีรำคำแพง ได้มีโอกำสหำซื้อข้ำวจำกประเทศไทยไปบริโภคใน

รำคำทีต่�ำ่กว่ำรำคำตลำดโลกได้ด้วย และในขณะเดยีวกันก็ตรงึรำคำภำยใน

ให้อยู่ในระดับที่สมควร ไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ประชำกร กำรค้ำข้ำวกับต่ำง

ประเทศในระยะนี้ จึงอำจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
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1. กำรซ้ือขำยโดยตรงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ

หรอืท่ีเรยีกว่ำ Government to Government (G to G) ในกรณนีี ้รฐับำล

ผู้ซื้อ เช่น อังกฤษ ศรีลังกำ อินเดีย ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น จะเจรจำกับรัฐบำล

ไทย ท�ำสัญญำซื้อขำยข้ำวกันโดยตรงตำมปริมำณ2 และในรำคำที่ก�ำหนด 

ซึ่งโดยปกติเป็นรำคำที่ต�่ำกว่ำรำคำตลำดโลก แต่สูงกว่ำรำคำของตลำด

ภำยใน ทั้งนี้ก็เพรำะเหตุว่ำมีกำรประกันว่ำจะมีผู้ซื้อเป็นจ�ำนวนมำกและ

แน่นอนเป็นประกำรต้น และอกีประกำรหนึง่ กเ็พือ่ควำมสมัพนัธ์ในทำงกำร

เมือง เป็นกำรช่วยยังให้ประเทศผู้ซื้อได้ข้ำวไปจ�ำหน่ำยแก่พลเมืองของตน

ในรำคำต�่ำ ตำมธรรมดำเมื่อมีกำรเจรจำท�ำควำมตกลงในเรื่องรำคำกับ

รัฐบำลอังกฤษแล้ว ก็ใช้รำคำนั้นกับรัฐบำลอื่น และในกรณีกำรส่งข้ำวออก

ในประเภทที่ 2 ด้วย ในกรณีที่รัฐบำลไทยเป็นผู้จัดขนข้ำวจำกโรงสีไปขึ้น

เรือใหญ่ นอกจำกรำคำ ex-mill แล้วก็จะมีกำรคิด  f.o.b. charge เพิ่มขึ้น

อีกด้วย

2. พ่อค้ำเอกชนได้รับช่วงสิทธิจำกรัฐบำลท�ำกำรส่งข้ำวออกไป

จ�ำหน่ำยเอง เป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำกจำกประเภท G to G กรณีนี้อุบัติขึ้น

เนือ่งจำกควำมต้องกำรข้ำวทีเ่ป็นจรงิ (effective demands for rice) จำก

ต่ำงประเทศ มีมำกกว่ำที่จะได้รับกำรบ�ำบัดจำกกำรค้ำประเภท G to G 

และมีข้ำวบำงชนิด เช่น ต้นข้ำวสำร 100% ไม่รวมอยู่ในสัญญำซื้อขำย

ระหว่ำงรัฐบำล แต่มีผู้บริโภคในต่ำงประเทศต้องกำร จึงปรำกฏว่ำรัฐบำล

และเอกชนในต่ำงประเทศยังยินดีรับซื้อข้ำวเพิ่มเติมจำกเอกชนภำยใน

ประเทศไทยในรำคำที่สูงกว่ำที่ก�ำหนดตำมสัญญำ G to G อีก ซึ่งย่อมเป็น

ช่องทำงท่ีประเทศไทยสำมำรถได้รับเงินตรำต่ำงประเทศค่ำข้ำวส่งออกได้

มำกกว่ำปกติประกำรหนึ่ง และอีกประกำรเพื่อเป็นเครื่องชักจูงส่งเสริมให้

พ่อค้ำเอกชน ช่วยรฐับำลให้สำมำรถส่งข้ำวออกไปตำมสญัญำแบบ G to G 

ได้ โดยบริบูรณ์และรวดเร็ว รัฐบำลจึงอนุญำตให้พ่อค้ำเอกชนรับช่วงสิทธิ

2 ปริมำณข้ำวที่รัฐบำลจะตกลงขำยแบบ G to G นี้รวมกัน โดยปกติประมำณ 2 ใน 3 ส่วน
ของอุปทำนข้ำวส�ำหรับส่งออกปีหนึ่งๆ
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ท�ำกำรส่งข้ำวออกได้บ้ำงตำมโอกำสท่ีเหมำะสม โดยพ่อค้ำเอกชนจะต้อง

ซื้อข้ำวส�ำหรับส่งออกจำกส�ำนักงำนข้ำวในรำคำเงินตรำต่ำงประเทศที่

ก�ำหนด และต้องเสยีค่ำพรเีมยีมเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศอีกด้วย แม้กระนัน้

พ่อค้ำก็ยังมีก�ำไรอยู่มำกในระยะเวลำต้นๆ แต่ต่อมำอัตรำรำคำข้ำวที่

ก�ำหนดบวกค่ำพรีเมียมในระยะปลำยของระบบกำรผูกขำดค้ำข้ำว เป็น

รำคำที่สูงมำกในสำยตำของผู้บริโภคชำวต่ำงประเทศ จึงขำยข้ำวได้ยำก

และก�ำไรน้อย ซึ่งข้อนี้จะมองเห็นได้จำกกำรที่ปี 2497 ไทยส่งข้ำวออกได้

ทั้งสิ้นลดน้อยลงเหลือ 1,003 ล้ำนตัน ทั้งๆ ที่อุปทำนข้ำวเหลือใช้มีอยู่

มำกกว่ำปีอื่นๆ 

กำรปฏิบัติท�ำนองนี้ เปรียบเทียบได้กับของพม่ำซึ่งกระท�ำอยู่ใน

ระยะหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 นี้เช่นกัน กล่ำวคือ รัฐบำลพม่ำจัดแบ่งข้ำว

ส่งออกไปตำมสัญญำแบบ G to G ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้แก่พ่อค้ำ

ขำออกประมูลรับซ้ือไปในรำคำทีย่่อมต้องสงูกว่ำ จงึเท่ำกับเป็นกำรเสียภำษี

ให้แก่รัฐบำล ในส่วนผลก�ำไรที่พ่อค้ำต้องแบ่งให้แก่รัฐบำลนั้น

ผลของกำรที่รัฐบำลเข้ำผูกขำดค้ำข้ำวกับต่ำงประเทศนี้ ที่เห็นชัดก็

คือ รฐับำลได้รบัรำยได้อนัเป็นผลก�ำไรของส�ำนกังำนข้ำวเข้ำคลงัเป็นจ�ำนวน

มำก ประมำณอย่ำงหยำบคงตกในรำว 1/5 หรือ 1/6 ของรำยได้ของรฐับำล

ทัง้ปี ทัง้นีเ้พรำะรำคำทีร่ฐับำลก�ำหนดรบัซ้ือข้ำวโดยตรงจำกโรงสนีัน้ต�ำ่กว่ำ

รำคำที่รัฐบำลก�ำหนดขำยส่งออกอยู่มำก ดังปรำกฏว่ำ ในปี พ.ศ. 2493 - 

2497 รฐับำลมรีำยได้เนือ่งในกจิกำรค้ำข้ำวกบัต่ำงประเทศ (นอกจำกอำกร

ขำออก) เป็นจ�ำนวนเงินแต่ละปีตำมล�ำดับ คือ 140 ล้ำน, 130 ล้ำน, 362 

ล้ำน และ 718 ล้ำนบำท และในปีงบประมำณรำยรับประจ�ำปี พ.ศ. 2498 

ได้ตั้งรับรำยได้จำกกำรนี้ไว้ 438.91 ล้ำนบำท

สิ่งดีในแง่ประโยชน์สุขของผู้บริโภคข้ำวทั้งหลำย ที่กำรผูกขำดนี้ได้

อ�ำนวยให้ และไม่ควรมองขำ้มไปเสียก็คือ ได้ช่วยให้หลำยประเทศหำซื้อ

ข้ำวบำงส่วนไปบรรเทำควำมขำดแคลนในประเทศของตนได้ในรำคำเยำใน

ระยะหนึ่ง
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อย่ำงไรก็ดี กำรผูกขำดกรณีนี้ได้ยังให้กำรค้ำข้ำวถูกตัดขำดควำม

สัมพันธ์กับภำวะในตลำดโลกและไม่ได้รับกำรทดสอบโดยใกล้ชิดทุกระยะ

กับอุปสงค์และอุปทำนท่ัวไป อันเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะใช้เป็นหลักพิจำรณำ

ก�ำหนดรำคำ จงึปรำกฏว่ำ รำคำข้ำวไทยทีต่ัง้ขึน้ส�ำหรบัขำยส่งออก ในระยะ 

1-2 ปีนีอ้ยูใ่นเกณฑ์สงู ในขณะทีค่วำมขำดแคลนข้ำวได้บรรเทำควำมรนุแรง

ลง เนือ่งจำกหลำยประเทศรวมท้ังประเทศผูซ้ือ้ได้พยำยำมเพิม่ปรมิำณกำร

ผลิตข้ำวได้มำกขึ้น ตลำดค้ำข้ำวไทยในต่ำงประเทศจึงหดตัวลงอย่ำงเห็น

ชัดในปี 2497 กำรผูกขำดจึงถึงครำวจ�ำต้องยุติลง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2498 กำรค้ำข้ำวได้กลับคืนมำอยู่ในมือของ

เอกชนเป็นผู้ด�ำเนินกำรประเภทเดียว กำรซื้อขำยแบบ G to G เป็นอันเลิก

ไป รฐับำลคงควบคุมคุณภำพข้ำวท่ีส่งออกและให้ผู้ส่งออกส�ำรองข้ำวไว้เป็น

จ�ำนวนร้อยละ 5 ของจ�ำนวนทีส่่งออกไว้ขำยแก่ส�ำนกังำนข้ำวเพือ่จ�ำหน่ำย

ในประเทศ และพ่อค้ำต้องส่งมอบขำยเงินตรำต่ำงประเทศค่ำข้ำวแก่

ธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมรำคำมำตรฐำนที่ก�ำหนด3 และช�ำระอำกร 

ขำออกกับพรเีมยีมเป็นเงนิบำท พรีเมยีมส�ำหรบัต้นข้ำวคดิตันละ 400 บำท

ส�ำหรับปลำยข้ำวคิดตันละ 200 บำท

ต่อมำในวันที่ 14 สิงหำคม 2497 รัฐบำลได้ยกเลิกกำรส่งมอบเงิน

ตรำต่ำงประเทศค่ำข้ำวโดยสิ้นเชิง ผู้ส่งออกคงต้องส�ำรองข้ำวไว้เพื่อกำร

บรโิภคภำยในร้อยละ 5 ของจ�ำนวนส่งออก และเวลำส่งออกต้องช�ำระอำกร

ขำออกกับพรีเมียมเป็นบำท แต่อัตรำพรีเมียมเปลี่ยนไปดังน้ี คือ ส�ำหรับ

ต้นข้ำวขำว 100% กับ 5% ต้องช�ำระค่ำพรีเมียม 105 บำทต่อกระสอบ 

(100 กิโลกรัม) ต้นข้ำวขำวและข้ำวเหนียว 10%, 15% และ 20% ช�ำระ 

95 บำทต่อกระสอบ (100 กิโลกรัม) และลดหลั่นลงไปตำมคุณภำพข้ำว 

ส�ำหรับปลำยข้ำวต้องช�ำระพรีเมียมกระสอบละ 30-40 บำท

3 ข้ำว 100% และ 5% ต้องส่งมอบตันละ 30 ปอนด์หรือ 84 ดอลลำร์ จ�ำนวนส่งมอบลด
ลงตำมคุณภำพข้ำว ข้ำว 40% ส่งมอบตันละ 1 ปอนด์ หรือ 28 ดอลลำร์

การค้า
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กำรที่รัฐบำลเลิกบังคับกำรส่งมอบเงินตรำต่ำงประเทศค่ำข้ำวทีละ

น้อยๆ ในระยะหลงันี ้กเ็พรำะเลง็เหน็ควำมจ�ำเป็นทีป่ระเทศไทยจะต้องอยู่

ในฐำนะทีจ่ะแข่งขนักบัผู้ผลติในตลำดโลกได้อย่ำงเตม็ที ่และเหน็ว่ำกำรให้

เอกชนแสวงหำตลำดกันเองจะได้ผลกว่ำรัฐบำลท�ำ และมีเหตุผลทำงเงิน

ตรำต่ำงประเทศด้วย คอืประสงค์จะให้ตลำดเงนิตรำต่ำงประเทศเข้ำสูส่ภำพ

เสรี และลดกำรก�ำกับลงทีละเล็กละน้อย แต่เนื่องจำกรัฐบำลยังต้องอำศัย

ภำษีจำกข้ำวอยู่จึงได้เพิ่มค่ำพรีเมียม แต่ก็พยำยำมไม่ให้เกินก�ำไรส่วนที่

พ่อค้ำได้มำกข้ึนจำกเดิมก่อนที่พ่อค้ำยังต้องแลกเงินท่ีขำยข้ำวได้ส่วนหนึ่ง

ในอัตรำทำงกำรอยู่

ตอนที่ 3: ดุลการค้าและดุลการช�าระเงิน

ก. ดุลการค้า

ส�ำหรับประเทศไทย สินค้ำส่งออกไปต่ำงประเทศที่ส�ำคัญ คือข้ำว 

ยำง ดีบุก และไม้ ในปี 2498 ข้ำวส่งออกมีมูลค่ำประมำณร้อยละ 44 ของ

มูลค่ำสินค้ำออกทั้งหมด ยำง ดีบุก และไม้ ที่ส่งออกมีมูลค่ำประมำณร้อย

ละ 25, 6, 4 ของมูลค่ำสินค้ำออกทั้งหมดตำมล�ำดับ สินค้ำอื่นๆ ไม่สู้ส�ำคัญ

นกั ส่วนสินค้ำเข้ำทีส่�ำคญัซึง่เรำต้องจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศไปเป็นจ�ำนวน

มำก ได้แก่สิ่งหัตถกรรมทุกชนิด เช่น ผ้ำ ด้ำย กระดำษ ฯลฯ ซึ่งมีมูลค่ำ

ประมำณร้อยละ 49 ของสินค้ำเข้ำทั้งสิ้นในปี 2498 รองลงมำก็ได้แก่

เครื่องจักรและอุปกรณ์กำรขนส่ง เชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น และอำหำร 

ซึ่งมีมูลค่ำประมำณร้อยละ 18, 8 และ 8 ของสินค้ำเข้ำทั้งสิ้นในปี 2498 

ตำมล�ำดับ

จ�ำนวนแตกต่ำงระหว่ำงยอดมลูค่ำของสินค้ำออกกับยอดมลูค่ำของ

สินค้ำเข้ำ เรำเรียกว่ำ ดุลกำรค้ำ (Balance of Trade) ถ้ำมูลค่ำสินค้ำออก

มำกกว่ำมูลค่ำสินค้ำเข้ำ ดลุกำรค้ำจะมค่ีำเป็นบวก (+) เรยีกว่ำเรำมดีลุกำรค้ำ

ได้เปรียบ (surplus) และในทำงตรงข้ำม ถ้ำมูลค่ำของสินค้ำออกน้อยกว่ำ

มลูค่ำของสนิค้ำเข้ำ ดลุกำรค้ำจะมค่ีำเป็นลบ (-) เรยีกว่ำเรำมดีลุกำรค้ำเสยี

เปรียบ
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ตาราง 8.3
สรุปดุลกำรค้ำของประเทศไทย

 พ.ศ. ล้ำนบำท พ.ศ. ล้ำนบำท

 2481-82 +74.9 2493 +1,273.8

 2489 -116.4 2494 +1,204.7

 2490 -292-5 2495 +305.1

 2491 +727.3 2496 -824.2

 2492 +849.0 2497 -1,311.3

   2498 -251.1

ตัวเลขข้ำงต้น เฉพำะปี 2481-82, 2489 และ 2498 เป็นตัวเลขที่

ได้มำจำกศุลกำกรโดยตรง ตั้งแต่ปี 2490 ถึง 2497 เป็นต้นมำ ธนำคำร 

แห่งประเทศไทยได้น�ำตัวเลขมำปรับปรุงโดยใช้ตัวเลขทำงธนำคำรบำง

รำยกำร เพรำะสถิติศุลกำกรยังมีผิดพลำดมำกในเรื่องกำรตีรำคำสินค้ำ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับปรุงดังกล่ำวก็ท�ำได้แต่เพียงสินค้ำออกที่ส�ำคัญ คือ 

ข้ำว ยำง และดีบุกเท่ำนั้น ส่วนสินค้ำออกอ่ืนๆ และสินค้ำเข้ำทั้งหมดคง

ปล่อยให้เป็นไปตำมเดิม เพรำะไม่สำมำรถจะหำตัวเลขได้จำกแหล่งอ่ืน 

ส�ำหรับข้ำวในปี 2490-2491 เรำได้ตัวเลขมูลค่ำส่งออกจำกสยำมไรซ ์

เอเยนซ ีตัง้แต่ปี 2492 เป็นต้นมำ ได้รบัตวัเลขมลูค่ำส่งออกจำกเศรษฐกำร 

ตัวเลขเหล่ำนี้ยังต้องเอำมำปรับปรุงโดยบวกค่ำขนส่งถึงเรือเดินสมุทรและ

ค่ำพรีเมียมท่ีประมำณขึ้นด้วย เพื่อให้เป็นรำคำ F.O.B. และใกล้เคียงกับ

รำคำที่แท้จริงมำกที่สุด มูลค่ำของยำงส่งออกในปี 2490-92 ใช้ตัวเลขที่ได้

รับรำยงำนจำกส่วนกำรควบคุมปริวรรตธนำคำรแห่งประเทศไทยโดยตรง

ทั้งปริมำณและมูลค่ำ ตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมำใช้ค�ำนวณโดยคูณปริมำณ

ส่งออกที่ได้รับรำยงำนจำกส่วนกำรควบคุมปริวรรตธนำคำรแห่งประเทศ 

ไทย ด้วยรำคำขำยส่งในท้องตลำด และบวกด้วยอำกรขำออก ส่วนมูลค่ำ

ดีบุกส่งออกนั้นใช้ตัวเลขท่ีได้รับรำยงำนจำกส่วนกำรควบคุมปริวรรต

ธนำคำรแห่งประเทศไทยโดยตรง โดยมิได้แก้ไขปรับปรุงอะไรอีก อย่ำงไร

การค้า
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ก็ดี ตัวเลขแก้ไขแล้วนี้ก็ยังเรียกไม่ได้ว่ำเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์ทีเดียว เพรำะ

ตัวเลขที่ไม่สำมำรถจะปรับปรุงได้ คือสินค้ำเข้ำและสินค้ำออกอื่นๆ 

นอกจำกข้ำว ยำง และดีบุก มีข้อบกพร่องมำก ดังต่อไปนี้ :

1. ตัวเลขที่มิได้ปรับปรุง คือ สินค้ำออกอื่นๆ และสินค้ำเข้ำอำจมี

ผิดพลำด ด้วยกำรตีรำคำของศุลกำกรดังที่กล่ำวมำแล้ว ตัวอย่ำงเช่น ก่อน

ปี 2495 กำรตรีำคำสนิค้ำออกอืน่ๆ และสนิค้ำเข้ำด้วยรำคำทีพ่่อค้ำส�ำแดง

เป็นบำท หรือรำคำที่พนักงำนประเมินขึ้นใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์คร่ำวๆ 

ตั้งแต่ปี 2495-2496 เฉพำะสินค้ำเข้ำใช้รำคำตำมอินวอยซ์ที่พ่อค้ำส�ำแดง

เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ แล้วเปลีย่นเป็นบำทในอตัรำตลำดเสร ีถ้ำอินวอยซ์

รำยใดเชื่อถือไม่ได้ซึ่งส่วนมำกเป็นของสินค้ำที่มำจำกฮ่องกง สิงคโปร์ เจ้ำ

หน้ำที่ก็ประเมินรำคำใหม่โดยใช้รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ ซึ่งอำจสูง

เกนิไป เพรำะรำคำนีย่้อมรวมก�ำไรของพ่อค้ำเข้ำไปด้วยแล้ว ดงันีจ้ะเหน็ได้

ว่ำกำรตีรำคำของศุลกำกรเท่ำที่เป็นมำแล้ว มิได้ค�ำนึงถึงแง่สถิติที่ถูกต้อง

ตรงต่อควำมเป็นจรงิเป็นส�ำคญั หำกมุง่หมำยในทำงเก็บภำษอีำกรเป็นส่วน

ใหญ่เท่ำนั้น

2. ปีหนึ่งๆ มีสินค้ำจ�ำนวนไม่น้อยท่ีลักลอบน�ำออกและเข้ำโดยไม่

ผ่ำนด่ำนศุลกำกร สินค้ำที่ลักลอบน�ำออกในระยะแรกๆ หลังสงครำมโลก

ครั้งที่ 2 ก็คือข้ำว ต่อมำก็ฝิ่น และทองค�ำ ซึ่งมีทั้งลักลอบน�ำเข้ำและออก 

ส�ำหรับสินค้ำที่น�ำเข้ำและออกนี้ บำงทีจะมีผู ้สงสัยว่ำ ไม่น่ำจะท�ำให้

ดลุกำรค้ำเปลีย่นแปลง เพรำะย่อมหกักลบลบล้ำงกนัไปในตัว ซึง่ควำมจรงิ

ไม่เป็นเช่นนั้น เพรำะถ้ำพ่อค้ำไม่มีก�ำไรมำกจำกกำรนี้ ก็คงไม่ยอมเสี่ยงภัย

ท�ำผิดกฎหมำยแน่ ถ้ำพดูตำมนยัสถติกิำรค้ำกค็อื สนิค้ำนัน้น�ำเข้ำมำในรำคำ

หนึ่ง และส่งออกไปในอีกรำคำหนึ่ง ซึ่งสูงกว่ำเก่ำมำก จึงท�ำให้ดุลกำรค้ำ

เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ปี 2495 เป็นต้นมำ เรำได้ผ่อนผันให้น�ำทองค�ำเข้ำ

ประเทศได้ แต่ยังคงไม่ยอมให้ออก ส่วนที่อนุญำตให้น�ำเข้ำจึงปรำกฏใน

สถิติสินค้ำเข้ำ แต่ส่วนที่ออกไปนั้นเชื่อว่ำมีบ้ำง แต่ยังคงเป็นกำรลักลอบ 
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จึงไม่ปรำกฏในสถิติ ในระยะหลังๆ นี้ จึงปรำกฏว่ำมูลค่ำทองค�ำน�ำเข้ำเป็น

ปัจจัยส�ำคัญอันหนึ่งที่ให้ดุลกำรค้ำเสียเปรียบมำก

3. สถิติศุลกำกรแต่เดิมมำจนถึงกลำงปี 2497 ได้ใช้วันเสียภำษีเป็น

วนัเกบ็สถิต ิทีท่�ำเช่นนีเ้ป็นเหตใุห้ตวัเลขในระยะเวลำหนึง่อำจคลำดเคลือ่น 

เช่นสินค้ำที่น�ำเข้ำมำในเดือนหนึ่ง อำจไปปรำกฏในสถิติของอีกเดือนหนึ่ง

กไ็ด้ เพรำะวันทีพ่่อค้ำน�ำเงนิมำช�ำระภำษไีม่แน่นอน อำจเป็นวนัรุง่ขึน้หรอื

หลังจำกที่สินค้ำเข้ำมำถึงท่ำแล้ว หรืออำจเป็นอีก 2 เดือนให้หลัง แล้วแต่

ระยะเวลำตำกฎหมำยศลุกำกรทีผ่่อนผนัให้กระท�ำได้ ยิง่กว่ำนัน้ถ้ำบำงรำย

ค�ำนวณภำษีผิด ต้องกลับไปท�ำใหม่ อำจท�ำให้ยืดเยื้อกว่ำจะได้เสียภำษีอีก

หลำยเดอืนบำงทถีงึปี ซึง่อำจท�ำให้สนิค้ำเข้ำในปีนีไ้ปปรำกฏในสถติปีิหน้ำ 

ตัง้แต่กลำงปี 2497 เป็นต้นมำ ได้ปรบัปรงุให้เกบ็สถติจิำกวนัวำงมดัจ�ำภำษี

ด้วย ควำมคลำดเคลื่อนในเรื่องเวลำนี้ คงหมดสิ้นไปบ้ำง

4. ปัญหำเรื่องกำรใช้อัตรำแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องส�ำคัญอยู่เหมือน

กัน เพรำะประเทศเรำมีอัตรำแลกเปลี่ยนหลำยอัตรำ แต่เดิมเรำค�ำนวณ

มูลค่ำสินค้ำทั้งหมดด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนทำงกำร ตั้งแต่ปี 2495 เป็นต้น

มำใช้อตัรำตลำดเสร ีซึง่ท�ำให้สนิค้ำในปีทีใ่ช้อตัรำแลกเปลีย่นไม่เหมอืนกนั 

ไม่สำมำรถจะเปรยีบเทยีบกันได้ ยิง่กว่ำนัน้เข้ำใจว่ำบำงทใีนปีเดยีวกนัอำจ

มีกำรใช้อัตรำแลกเปลี่ยนไม่เหมือนกัน ทั้งสินค้ำเข้ำและออกก็เป็นได้ เมื่อ

เป็นเช่นนีย่้อมต้องท�ำให้ดลุกำรค้ำผดิไปบ้ำงไม่มำกกน้็อย ตัวอย่ำงเช่นกำร

เก็บตัวเลขจำกมูลค่ำเป็นบำทท่ีพ่อค้ำส�ำแดงบ้ำง หรือจำกเงินตรำต่ำง

ประเทศตำมอินวอยซ์ แล้วมำค�ำนวณเป็นบำทโดยอัตรำเสรีหรือทำงกำร

บ้ำง ซึ่งกำรส�ำแดงมูลค่ำเป็นบำทของพ่อค้ำอำจหมำยถึงจ�ำนวนเงินบำทที่

พ่อค้ำต้องใช้ซื้อเงินตรำต่ำงประเทศในตลำดเสรีช�ำระค่ำของน้ัน ในกรณี

สินค้ำเข้ำ และจ�ำนวนเงินบำทท่ีพ่อค้ำได้รับจำกกำรขำยเงินตรำต่ำง

ประเทศในตลำดเสรใีนกรณีสนิค้ำออกกไ็ด้ ซึง่หมำยควำมว่ำพ่อค้ำใช้อตัรำ

ตลำดเสรใีนกำรส�ำแดงรำคำ แต่เมือ่เรำเกบ็ตวัเลขเงนิตรำต่ำงประเทศจำก

การค้า
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อินวอยซ์ เรำใช้อัตรำทำงกำรค�ำนวณเป็นบำท ซึง่ท�ำให้ผดิกนั หรอือำจเป็น

ได้ในทำงตรงกนัข้ำม ควำมจรงิเรือ่งอตัรำแลกเปลีย่นนีเ้ป็นเรือ่งยุ่งยำกมำก 

ทีถู่กประเทศท่ีใช้อตัรำแลกเปลีย่นหลำยอตัรำอย่ำงประเทศไทย ควรจัดท�ำ

สถติิเป็น 2 อย่ำง คือมีสถิติสนิค้ำซึ่งมีมูลค่ำเป็นอตัรำต่ำงประเทศทีถ่ือเป็น

มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ สกุลใดสกุลหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปใช้เงินดอลลำร์

สหรัฐอเมริกำ เพื่อให้ทรำบฐำนะเงินตรำต่ำงประเทศระหว่ำงประเทศไทย

กับประเทศต่ำงๆ (external monetary effect) ถ้ำจะส�ำแดงเป็นบำทก็

ใช้อตัรำก�ำหนดตำยตวัอตัรำใดอัตรำหนึง่คณูเป็นบำท เพือ่ให้สะดวกแก่กำร

เปรียบเทียบ จะใช้อัตรำทำงกำรหรืออัตรำเสรีก็ได้แล้วแต่สะดวก แต่ต้อง

ใช้อตัรำแต่ประเภทเดยีวให้ตลอด อกีวธิหีนึง่กค็อืส�ำแดงเป็นบำทให้ได้ทรำบ

ผลต่อรำยได้ทำงกำรเงนิของประชำชนจำกกำรค้ำต่ำงประเทศอย่ำงแท้จรงิ 

(effective rate) ส�ำหรับสินค้ำเข้ำและสินค้ำออกแต่ละประเภท กล่ำวคือ 

สมมุติในเวลำที่เรำให้พ่อค้ำข้ำวน�ำเงินตรำต่ำงประเทศมำขำยแก่ทำงกำร

ทั้งหมดในอัตรำดอลลำร์ละ 12.50 บำท พ่อค้ำที่จะซื้อผ้ำเข้ำมำมีสิทธิ์ซื้อ

ได้ในอัตรำดอลลำร์ละ 16.07 บำท และในเวลำเดียวกันอัตรำตลำดเสรี

ดอลลำร์ละ 21 บำท เช่นนีก็้หมำยควำมว่ำทกุๆ ดอลลำร์ทีเ่ข้ำสูป่ระเทศไทย

ธนำคำรชำตไิด้เข้ำมำ 1 ดอลลำร์ จ่ำยเงนิบำทให้แก่พ่อค้ำข้ำว 12.50 บำท 

มีเงินจำกธนำคำรออกไปสู่ประชำชน 12.50 บำท แต่เวลำมีผู้ซื้อผ้ำเข้ำมำ 

ต้องเอำเงินมำจ่ำยธนำคำรชำติ 16.07 บำท ธนำคำรดึงเงินเข้ำมำจำก

ประชำชนมำกกว่ำจ่ำยออกไป 3.27 บำท ส�ำหรับทุกๆ ดอลลำร์ เท่ำกับลด

ปรมิำณเงนิในมอืประชำชนไปในตวั นีค่อืแง่ทีต้่องพจิำรณำเวลำทีต้่องดวู่ำ 

ดุลกำรค้ำท�ำให้กำรเงินภำยในพองตัวหรือหดลงอย่ำงไร

5. กำรจัดท�ำสถิติสินค้ำเข้ำออกเท่ำที่เป็นมำจนถึงปี 2497 ได้รวม

สนิค้ำบำงอย่ำงซ่ึงไม่ควรรวมเอำไว้เข้ำไปด้วย เช่นสนิค้ำทีส่่งไปให้สถำนทูต

ของเรำในต่ำงประเทศ หรือที่ต่ำงประเทศส่งมำให้สถำนทูตของเขำใน

ประเทศไทย สินค้ำเข้ำออกชัว่ครำว (สนิค้ำเช่ำ) เช่น ภำพยนตร์ เครือ่งจกัร 

IBM สินค้ำส่งกลับคืนคือพวกที่ส่งออก หรือน�ำเข้ำแล้วลักษณะไม่ถูกต้อง
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ตำมสัญญำ สินค้ำน�ำผ่ำน (transit trade) เป็นต้น สินค้ำเหล่ำนี้ไม่ถือว่ำ

เป็นสินค้ำเข้ำและออก เมือ่เรำรวมเข้ำไปด้วยจงึท�ำให้สถติสิงูกว่ำควำมจรงิ

ไปบ้ำง แต่ไม่มำกนกั เพรำะเข้ำใจว่ำสนิค้ำดงัท่ีกล่ำวมำแล้วนีม้จี�ำนวนน้อย

เมื่อเปรียบกับสินค้ำท้ังหมด และอำจท�ำให้ดุลกำรค้ำผิดกันได้บ้ำงเหมือน

กัน ถ้ำในปีหนึ่งๆ กำรน�ำเข้ำและส่งออกของสินค้ำจ�ำพวกนี้สมดุลกัน

ข. ดุลการช�าระเงิน 

กำรทีเ่รำจะพจิำรณำว่ำ เงนิตรำต่ำงประเทศของเรำเพิม่ขึน้หรอืลด

ลงนั้น จะดูแต่เพียงดุลกำรค้ำระหว่ำงประเทศเท่ำนั้นยังไม่พอ เพรำะกำร

ช�ำระเงินตรำต่ำงประเทศ มไิด้กระท�ำกนัเฉพำะในกรณซีือ้ขำยสนิค้ำเท่ำนัน้ 

ยังมีกำรช�ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ กำรบริจำค และกำรช�ำระหนี้อีกด้วย 

ฉะนั้น จึงต้องดูจำกดุลกำรช�ำระเงินจึงจะทรำบได้ใกล้เคียงว่ำ ในระยะ

หนึง่ๆ เรำเสยีเงนิตรำต่ำงประเทศไปหรอืได้เพิม่ขึน้มำเท่ำใด ตำรำงข้ำงล่ำง

นี้เป็นตำรำงดุลกำรช�ำระเงินแบบมำตรฐำนซ่ึงก�ำหนดโดยกองทุนกำรเงิน

ระหว่ำงประเทศ

จำกตำรำง 8.5 รำยกำร 1-11 รวมกันเรียกว่ำ ดุลกำรช�ำระเงินทำง

ด้ำนธุรกิจเดินสะพัด ส่วนรำยกำร 12-15 เรียกว่ำ ดุลกำรช�ำระเงินด้ำนเงิน

ทุน เนื่องจำกกำรลงตัวเลขในตำรำงดุลกำรช�ำระเงินด�ำเนินตำมแบบกำร

ลงบัญชีคู่ คือลงเครดิตข้ำงหนึ่งและเดบิตข้ำงหนึ่ง ฉะนั้น จึงย่อมสมดุลกัน

ทั้งสองข้ำง หรืออีกนัยหนึ่งยอดเครดิตหรือเดบิตสุทธิของดุลกำรช�ำระเงิน

ทำงด้ำนเศรษฐกิจเดินสะพัด ย่อมต้องเท่ำกับยอดเดบิตหรือเครดิตสุทธิ 

(คนละเครื่องหมำย) ของดุลกำรช�ำระเงินทำงด้ำนเงินทุน แต่ในทำงปฏิบัติ

เรำเก็บตัวเลขคนละที คือเก็บทำงด้ำนธุรกิจเดินสะพัดครั้งหนึ่ง และเก็บ

ทำงด้ำนเงินทุนอีกครั้งหนึ่ง จึงยำกท่ีจะท�ำให้สมดุลกันได้ตำมแบบกำรลง

บัญชีคู่ของบริษัท ห้ำงร้ำน ฉะนั้น จึงมีรำยกำร 15 (จ�ำนวนคลำดเคลื่อน) 

เพิ่มขึ้นอีกรำยกำรหนึ่งเพื่อให้ตัวเลขสมดุลกัน รำยกำรน้ีแสดงถึงข้อ

บกพร่องในกำรเก็บตวัเลข เช่นตวัเลขบำงอย่ำงยงัไม่สำมำรถจะหำได้ หรอื

หำได้ไม่ครบถ้วน เป็นต้น

การค้า
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ตาราง 8.4
ดุลกำรช�ำระเงินทำงด้ำนธุรกิจเดินสะพัด

 พ.ศ. ล้านบาท พ.ศ. ล้านบาท

 2481-82 +57.5 2493 +784.7

 2489 -119.5 2494 +719.7

 2490 -411.6 2495 -291.2

 2491 +669.4 2496 -1,207.4

 2492 +416.6 2497 -1,390.7

โดยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม และยังจัดอยู่ในกลุ่ม

ประเทศล้ำหลงั รำยกำรดลุกำรค้ำจงึเป็นส่วนส�ำคญัมำกในดลุกำรช�ำระเงนิ 

กำรซ้ือขำยทำงด้ำนบริกำรต่ำงๆ น้อยมำก เม่ือเปรียบเทียบกับกำรค้ำ 

เพรำะดุลกำรค้ำทำงด้ำนบริกำรก็ยังเสียเปรียบเป็นประจ�ำอีกด้วย ทั้งนี้

เพรำะเรำจ�ำต้องพ่ึงบรกิำรจำกต่ำงประเทศ เช่น กำรขนส่ง กำรศกึษำ ฯลฯ 

เป็นต้น

ตำรำงดลุกำรช�ำระเงนิเพิง่มำปฏิรปูและจดัท�ำกนัจรงิจงัในระยะหลัง

สงครำมโลกครั้งที่ 2 นี้ เพรำะในขณะนี้เศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ

ต่ำงๆ ของโลกก�ำลงัยุง่เหยงิเหลือ่มล�ำ้มำก ตำรำงดลุกำรช�ำระเงนิทีถ่กูต้อง

ใกล้เคยีงเป็นสิง่จ�ำเป็นของรัฐบำลแต่ละประเทศในกำรพิจำรณำปัญหำและ

วำงนโยบำยเศรษฐกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศอย่ำงยิ่งยวด
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บทที่ 9 การเงินและการธนาคาร

เงินเป็นเหมือนน�้ำมันที่หยอดตัวเครื่องจักร (คือเศรษฐกิจ) ให้เดิน

คล่อง เงนิไม่มคีวำมส�ำคญัในตวัเอง แต่เป็นอุปกรณ์ทีส่�ำคญัในทำงเศรษฐกจิ 

ท้ังน้ีพูดจำกแง่ของประเทศส่วนรวม ไม่หมำยถึงเศรษฐกิจของเอกชนบำง

จ�ำพวก เช่นนำยธนำคำร ซึ่งเป็นผู้ค้ำเงิน ส�ำหรับพวกเขำเงินมีควำมส�ำคัญ

มำกกว่ำสิ่งอื่นใด

กำรที่กล่ำวว่ำเงินในตนเองไม่มีควำมส�ำคัญและเป็นเพียงอุปกรณ์

น้ัน กเ็พรำะฐำนะเศรษฐกจิของประเทศจะดหีรอืเลว ย่อมขึน้อยู่กับปริมำณ

กำรผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชำชน จ�ำนวนเงิน หรือ

จ�ำนวนธนบัตร จะมีมำกหรือน้อยไม่ส�ำคัญ แต่จ�ำนวนเงินเมื่อเทียบควำม

สัมพันธ์กับสินค้ำและบริกำรที่มีอยู่ ณ เวลำใดเวลำหนึ่งย่อมมีควำมส�ำคัญ 

ปัญหำเศรษฐกจิบำงข้อเนือ่งมำจำกกำรเงนิ และจะยุง่ยำกยิง่ขึน้ถ้ำจดักำร

ไม่ดี และถ้ำประเทศมีเศรษฐกิจไม่มั่นคงกำรเงินก็ย่อมเลวลงด้วย ตัวอย่ำง

เช่นในปีที่ฝนแล้ง รำษฎรปลูกข้ำวได้น้อย ข้ำวที่จะออกสู่ตลำดมีน้อย รำย

ได้ของชำวนำและผู้ที่ค้ำข้ำวตกต�่ำ เงินซ่ึงหมุนเวียนในหมู่ชำวนำและผู้ค้ำ

ข้ำวไปสู่ผู้ผลิตและสินค้ำบริกำรอื่นๆ ก็ย่อมน้อยลงตำมล�ำดับ

อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของประเทศอำจใช้วิธีกำร

เงินท�ำให้บรรยำกำศทำงเศรษฐกิจดีขึ้น ช่วยสนับสนุนให้ประชำชนท�ำมำ

หำเลี้ยงชีพได้สะดวกดีขึ้น เช่นเป็นต้นว่ำในยำมเศรษฐกิจฝืดเคืองมีคนว่ำง

งำน รัฐบำลอำจใช้จ่ำยออกไปให้มำกกว่ำรำยได้ที่ชักเข้ำมำจำกประชำชน 

การเงินและการธนาคาร
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เช่นใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงทำง เป็นต้น เท่ำกับเป็นกำรปล่อยกระแสเงิน 

ออกไปให้รำษฎรผู้ได้เงินไปนั้นน�ำเงินไปซื้อบริกำร ส่งเสริมกำรผลิตอ่ืนๆ 

ต่อไป ในทำงตรงกันข้ำม รัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินอำจหดกระแสเงิน

ภำยในประเทศลงได้ เมื่อเห็นว่ำเศรษฐกิจชักจะเฟื่องเกินไป รำคำและ

ค่ำแรงงำนสูงเกินไป คนใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยเกินไป ในกรณีเช่นนั้นรัฐบำลอำจ

พยำยำมลดต้นทุนสินค้ำลงเสีย โดยชักกระแสเงินเข้ำมำเก็บไว้บ้ำง ท�ำให้

เงินมีค่ำแพงขึ้นโดยกำรหดเครดิตและซื้ออัตรำดอกเบี้ยธนำคำรกลำงบ้ำง 

เมื่อเงินชักจะหำยำกขึ้น รำยได้ของเอกชนแต่ละคนต�่ำลง กำรใช้จ่ำยของ

แต่ละคนก็ย่อมจะน้อยลง รำคำค่ำแรงงำนกด็ ีรำคำพสัดกุดี็ กต้็องลดต�ำ่ลง

ไป และท�ำให้ต้นทุนในกำรผลิตภำยในประเทศต�่ำลงด้วย พ่อค้ำที่จัดส่ง

สินค้ำออกไปขำยต่ำงประเทศ เมือ่ได้ประโยชน์จำกกำรทีต้่นทนุในกำรผลติ

ต�ำ่ลงกอ็ำจจะสำมำรถต้ำนทำนรำคำท่ีตกต�ำ่ลงไปได้ และสำมำรถส่งสนิค้ำ

ไปขำยยังต่ำงประเทศได้

นอกจำกนี้ ในยำมที่กำรค้ำเจริญเฟื่องฟู ของที่ท�ำและผลิตขึ้นมำมี

กำรซื้อขำยกันมำก ปริมำณเงินไม่พอหรือหมุนเวียนไม่ทัน ในกรณีเช่นนั้น 

เจ้ำหน้ำทีส่่วนกลำงของประเทศซึง่มหีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรเงนิ ก็จะต้องท�ำให้

กระแสของเงนิมีค่ำมำกข้ึน เพือ่ช่วยให้กำรค้ำขำยไม่หยดุชะงกัด้วยเหตขุำด

เงิน

ตอนที่ 1: การเงินภายในประเทศ

ก. อะไรคือเงิน

เงินที่ใช้กันในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 อย่ำง คือ

1. เงินสด (cash or Currency) ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ธนบัตร

 2. เหรียญกษำปณ์

2. สินเชื่อ (credit)
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1. เงินสด กฎหมำยเงนิตรำซ่ึงควบคมุกำรออกธนบตัรและกำรออก

เหรียญกษำปณ์ในปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย

 ก. พระรำชบัญญัติเงินตรำ พ.ศ. 2471 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ข. พระรำชบญัญัตเิงินตรำในภำวะฉุกเฉิน พ.ศ.2484 และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม

 ค. พระรำชบัญญัติระบบเงินตรำชั่วครำว พ.ศ.2489 ซึ่งต่ออำยุ

ทุกๆ 2 ปี (ฉบับล่ำสุด พ.ศ.2499) 

ตลอดจนกฎกระทรวงและประกำศกระทรวง ซึ่งออกตำมควำมใน 

พ.ร.บ. ข้ำงต้น

ในปัจจุบันธนบัตรท่ีออกใช้เป็นธนบัตรของรัฐบำล ตำม พ.ร.บ. 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 ธนำคำรมีสิทธิที่จะออกบัตรธนำคำร

ได้ แต่ในปัจจบุนัธนำคำรยงัมไิด้ใช้สทิธนิี ้เพยีงแต่ท�ำหน้ำทีอ่อกธนบตัรและ

รักษำทุนส�ำรองธนบัตรแทนรัฐบำล

กำรออกเหรียญกษำปณ์เป็นหน้ำท่ีของรัฐบำลโดยตรง โดยมี

กฎหมำยก�ำหนดว่ำ เหรยีญกษำปณ์ประเภทต่ำงๆ จะต้องมเีนือ้โลหะอตัรำ

เผื่อเหลือเผื่อขำดและมีรูปพรรณสัณฐำนอย่ำงใด

กฎหมำยเงินตรำก�ำหนดไว้ว่ำ กำรออกธนบัตรแต่ละบำทจะต้องมี

ทุนส�ำรองเงินตรำไว้เป็นจ�ำนวน 1 บำท กล่ำวคือ ทุนส�ำรองเงินตรำ (Cur-

rency Reserve) ของเรำจะต้องมี 100% ของธนบัตรที่ออกใช้

ในขณะน้ีสิง่ท่ีชอบด้วยกฎหมำยทีจ่ะประกอบเป็นทนุส�ำรองเงนิตรำ

ได้ มีดังนี้ :

1. ทองค�ำและหลักทรัพย์ทองค�ำ

2. ปอนด์สเตอร์ลิงและหลักทรัพย์สเตอร์ลิง

3. ดอลลำร์ สรอ. และหลักทรัพย์ดอลลำร์ สรอ.

4. เหรียญบำท

นอกจำกนีก้ฎหมำยเงนิตรำยงัก�ำหนดไว้ว่ำ จ�ำนวนทีเ่ป็นหลกัทรพัย์

ทองค�ำและเงนิตรำต่ำงประเทศท่ีมอีำยไุถ่ถอนเกนิ 1 ปี จะมเีกนิร้อยละ 40 

ของธนบัตรออกใช้มิได้

การเงินและการธนาคาร
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ในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่ 2 กฎหมำยอนุญำตให้ใช้เงินเยน 

พันธบัตรคลัง และตั๋วเงินคลังที่จ่ำยเป็นเงินบำทเป็นทุนส�ำรองได้ แต่บัดนี้

ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว หลังจำกจ�ำหน่ำยเงินเยนออกจำกทุนส�ำรอง ได้มี

จ�ำนวนธนบัตรออกใช้เกินทุนส�ำรองอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่ำเป็นส่วนที่

รัฐบำลเป็นประกัน แต่จ�ำนวนนี้ได้หมดหำยไปเช่นกันเมื่อมีกำรตีรำคำ

ทุนส�ำรองเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ.24981 

เมื่อวันพฤหัสบดีสุดท้ำยของเดือนมีนำคม พ.ศ.2499 รำยงำนของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทยแสดงว่ำ

  ล้ำนบำท

ธนบัตรออกใช้ 5,820.4

ทุนส�ำรอง 

 หลักทรัพย์รัฐบำลไทย2  3,221.7

 หลักทรัพย์อื่นๆ 110.3

 เงินตรำต่ำงประเทศ 2,243.3

 ทองค�ำ 2,246.4

1 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม ได้เปลี่ยนกำรตีรำคำทุนส�ำรองจำก
 1 ปอนด์สเตอร์ลิง  เท่ำกับ 35 บำท
 1 ดอลลำร์ สรอ. เท่ำกับ 12.50 บำท
 ทองค�ำบริสุทธิ์น�้ำหนัก 0.0710937 กรัม เท่ำกับ 1 บำท เป็น
 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ำกับ 56 บำท
 1 ดอลลำร์ สรอ. เท่ำกับ 20 บำท
 ทองค�ำบริสุทธิ์น�้ำหนัก 0.0444335 กรัม เท่ำกับ 1 บำท
2 หลกัทรพัย์ในทีน่ีร้วมหลกัทรพัย์เงนิตรำต่ำงประเทศทีร่ฐับำลไทยจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 
 และทีร่ฐับำลกูจ้ำกทนุส�ำรองตำม พ.ร.บ. กำรกูเ้งนิเพือ่กำรบรูณะและววิฒันำกำรประเทศ 
 พ.ศ.2496
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ฉะนั้นจึงถือได้ว่ำทุนส�ำรองเงินตรำของเรำมั่นคง ที่ว่ำมั่นคงนี้เมื่อ

เรำเปรียบเทียบจำกกำรออกธนบัตรของประเทศไทยกับกำรออกธนบัตร

ในต่ำงประเทศแล้ว จะเห็นควำมมัน่คงได้ชดัเจนดมีำกขึน้ เพรำะในประเทศ

ต่ำงๆ เช่น อังกฤษ วิธีกำรออกธนบัตรของเขำถือว่ำ 1 ปอนด์ ที่ออกมำจะ

ต้องมีทุนส�ำรองหนุนหลังอยู่ 1 ปอนด์ก็จริง แต่เขำมีส่วนที่รัฐบำลเป็น

ประกนัมำก โดยทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎรอนมุตัใิห้ Bank of England ออกบตัร

ธนำคำรได้ และในทุกวนันีส่้วนท่ีรฐับำลเป็นประกนัทีเ่รยีกกนัว่ำ fiduciary 

issue (fiduciary มำจำกค�ำว่ำ faith แปลว่ำควำมเชื่อถือ) นั้น มีอยู่รำวๆ 

หลำยต่อหลำยเท่ำของส่วนธนบัตรท่ีมีทองค�ำหนุนหลังอยู่ ซึ่งแสดงว่ำ

ธนบัตรของอังกฤษที่ออกใช้นั้นมีทองค�ำหนุนหลังอยู่รำวๆ ร้อยละ 1 หรือ

อำจจะไม่ถึงร้อยละ 1 แต่แม้กระนั้นเงินปอนด์สเตอร์ลิงก็ยังเป็นที่เชื่อถือ

ของโลกอยู่ ทั้งนี้เพรำะเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีมำก

ทฤษฎีกำรออกธนบัตรในโลกปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกับทฤษฎีสมัย

มำตรำทองค�ำ (Gold Standard) ซ่ึงหมำยถงึว่ำให้มทีองค�ำหนนุหลงัธนบตัร

ที่ออกร้อยละ 100 เต็มที่ ทฤษฎีใหม่เพียงแต่ให้รำษฎรมีควำมไว้วำงใจใน

ธนบัตรที่ออกใช้เท่ำนั้นก็เป็นกำรเพียงพอแล้ว แต่ก็ต้องให้เศรษฐกิจของ

ประเทศมั่นคงดีด้วย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

แม้แต่ในประเทศญ่ีปุ่น อินเดีย หรือพม่ำ ซึ่งออกพระรำชบัญญัติเงินตรำ

เมื่อเร็วๆ นี้ก็ยังได้ก�ำหนดว่ำ ให้ธนำคำรแห่งชำติท�ำกำรออกธนบัตรโดยมี

ทองค�ำหนุนหลังอยู่เพียงร้อยละ 25 ส�ำหรับประเทศพม่ำ และส�ำหรับ

ประเทศญี่ปุ่นหรืออินเดียอยู่ในรำวร้อยละ 40-60

ส่วนประเทศไทย ควำมไว้วำงใจในธนบัตรที่รัฐบำลออกมำนั้นอยู่ที่

มตขิองประชำชน ทุกวนันีแ้ม้ในคณะรัฐบำลมรีฐัมนตรบีำงท่ำน สภำผูแ้ทน

รำษฎรส่วนมำกและประชำชนส่วนมำก ยังเข้ำใจแต่ทฤษฎแีบบเก่ำ คือต้อง

มทีองค�ำหนนุหลงัธนบตัรทีอ่อกเตม็ที ่ท�ำให้กระทรวงกำรคลงัและธนำคำร

กลำงไม่อำจที่จะเปลี่ยนแปลงหลักกำรในทันทีทันใด แต่อย่ำงไรก็ตำม ได้

เริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงมำบ้ำงแล้วใน พ.ศ.2496 โดยเปลี่ยนไปในรูปที่

อนุญำตให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยถือหลักทรัพย์ระยะเวลำนำนของ

การเงินและการธนาคาร
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รัฐบำลไทยที่เป็นอัตรำต่ำงประเทศได้เป็นบำงส่วน แต่ทั้งนี้รัฐบำลจะท�ำ

อย่ำงไรก็ตำมต้องถือเอำควำมไว้ใจของประชำชนเป็นหลักด้วย

ตำมปกติแต่เดิมมำนั้นประเทศไทยก�ำหนดว่ำทุนส�ำรองเงินตรำจะ

ต้องเป็นเงินสด หรือหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอนได้รวดเร็วไม่เกิน 1 ปี (คือทองค�ำ

เงินตรำต่ำงประเทศ ตั๋วเงินต่ำงประเทศระยะสั้น) รำวร้อยละ 85 และเป็น

หลักทรพัย์ระยะเวลำนำนกว่ำ 1 ปี ไม่เกนิร้อยละ 15 เด๋ียวนีไ้ด้เปลีย่นแปลง

ไปโดยถือเอำเป็นเงินสดได้ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 60 ของธนบัตรออกใช้ ส่วนที่

เป็นหลักทรัพย์ระยะเวลำยำวจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ในจ�ำนวนนี้ได้รวม

ท้ังหลักทรัพย์ (Securities) ที่รัฐบำลไทยออกเอง แต่เป็นเงินตรำต่ำง

ประเทศด้วย

เงินทุนส�ำรองเงินตรำนี้ ผู้มีอ�ำนำจสั่งจ่ำยได้ตำมกฎหมำย คือ ผู้

ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้อื่น เช่น นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั หรอืแม้แต่พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัก็ไม่อำจ

จะใช้อ�ำนำจในกำรนี้ได้ ถ้ำผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่อยู่ หรือไม่

สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ จะต้องมพีระบรมรำชโองกำรแต่งตัง้ผูใ้ดผูห้นึง่ขึน้

เพื่อท�ำหน้ำที่นี้โดยเฉพำะ ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ำเงินทุนส�ำรองเงินตรำนี้ไม่ใช่

ของรัฐบำล เงนิทุนส�ำรองเงินตรำเป็นของชำต ิเป็นเงนิทนุหนนุหลงัธนบตัร

ที่ออกใช้ภำยในประเทศ

ประเทศไทยมีเงินทุนส�ำรองเงินตรำไว้เพื่อประโยชน์ถึง 2 ประกำร 

คือ ประกำรที ่1 สร้ำงควำมน่ำเชือ่ถือของประชำชนให้มต่ีอธนบตัรทีร่ฐับำล

ออกใช้ ประกำรที่ 2 ใช้เป็นประโยชน์ในทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ถ้ำ

ดลุกำรค้ำและกำรช�ำระเงนิขำดแคลนลงไป เรำกถ็อนเอำทนุส�ำรองออกมำ

ช�ำระหนี้ต่ำงประเทศได้ หรือตรงกันข้ำม ถ้ำกำรค้ำของเรำดี ขำยออก

มำกกว่ำซื้อเข้ำประเทศ ทุนเงินตรำต่ำงประเทศของเรำก็เพิ่มพูนขึ้น ท�ำให้

ทนุส�ำรองเงนิตรำทีเ่ป็นทองค�ำหรอืเงินตรำต่ำงประเทศมีมำกขึน้ตำมกันไป 

ข้อนี้แตกต่ำงกับในประเทศอื่นๆ เช่นจะเห็นได้ว่ำในประเทศอังกฤษ ทั้งๆ 

ทีแ่ทบจะไม่มทีองค�ำหนนุหลงัธนบตัรอยู่ แต่เขำก็ยังมทีนุส�ำรองทองค�ำและ
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เงินต่ำงประเทศ (Gold and Foreign Exchange Reserve) ไว้จ�ำนวน

หนึง่เพ่ือใช้ประโยชน์ส�ำหรบักำรช�ำระเงนิต่ำงประเทศ หรอืกล่ำวอีกนยัหนึง่

ก็คือ ทุนส�ำรองของประเทศอังกฤษแยกกัน คือมีทองค�ำเป็นจ�ำนวนน้อย

เป็นเงินทุนส�ำรองเงินตรำ แต่มีทองค�ำและเงินตรำต่ำงประเทศอีกจ�ำนวน

หนึ่งส�ำรองไว้ส�ำหรับกำรช�ำระเงินต่ำงประเทศ แต่ส�ำหรับประเทศไทยนั้น 

เรำใช้ทุนส�ำรองเงินตรำก้อนเดียวกันท�ำหน้ำที่ทั้งสองอย่ำง

ในระหว่ำงสงครำมรฐับำลต้องพมิพ์ธนบตัรมำกและโดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งในตอนหลังสงครำมรัฐบำลย่ิงต้องจ่ำยเงินมำก ท�ำให้ทุนส�ำรองเงินตรำ

พร่องลง จนครัง้หน่ึงทนุส�ำรองเงนิตรำทีม่อียูเ่มือ่เทยีบกบัจ�ำนวนธนบตัรที่

ออกใช้อยู่ในรำวร้อยละ 20 เท่ำนั้น (ปี 2488) ครั้นต่อมำในรำวปี 2489, 

2490 จนถึงปี 2495 กำรค้ำข้ำวของเรำเจริญขึ้นและรัฐบำลได้ก�ำหนดว่ำ 

พ่อค้ำข้ำว ยำง และดีบุก ที่ส่งสินค้ำเหล่ำนี้ออกไปยังต่ำงประเทศ จะต้อง

เอำเงินตรำต่ำงประเทศที่ได ้จำกกำรค้ำนั้นมำขำยแก่ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยแล้วแลกเปลี่ยนเป็นเงินบำทในอัตรำรำชกำรไป ด้วยวิธีน้ี

ทำงกำรสำมำรถเพ่ิมพูนเงินทุนส�ำรองเงินตรำไว้ได้จนเรียกว่ำมั่นคงจริงๆ 

ในปี พ.ศ.2495 รัฐบำลเริ่มด�ำเนินนโยบำยเพิ่มค่ำเงินบำทโดยเข้ำใจว่ำถ้ำ

มีกำรสั่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศมำกจะท�ำให้ค่ำครองชีพของรำษฎรลดลง

ได้ แต่ผลปรำกฏว่ำทุนส�ำรองได้ร่อยหรอลงไปเพรำะกำรนี้มำก เพรำะได้

ก�ำหนดค่ำของเงินตรำต่ำงประเทศไว้ต�่ำกว่ำธรรมชำติ และประกอบกับ

รัฐบำลต้องใช้จ่ำยมำกในระยะนั้น เงินบำทที่เก็บเข้ำมำจำกประชำชน

เนื่องจำกกำรขำยเงินตรำต่ำงประเทศออกไปนั้น ก็มีกำรจ่ำยกลับออกไป

อกี นอกจำกนีภ้ำวะเงนิเฟ้อภำยในประเทศ อนัเกดิจำกกำรใช้จ่ำยมำกของ

รัฐบำล ยังท�ำให้รำษฎรต้องกำรสินค้ำและบริกำรจำกต่ำงประเทศมำกขึ้น

อีกด้วย กำรใช้จ่ำยในต่ำงประเทศมำกในปี 2495, 2496 และ 2497 ไป

ประจวบกับระยะที่ตลำดสินค้ำออกของเรำก�ำลังมีทำงโน้มต�่ำลง จึงท�ำให้

ดุลกำรค้ำของเรำเสื่อมลงถึงขั้นเสียเปรียบ และทุนส�ำรองของเรำพร่องลง

ตำมล�ำดับ

การเงินและการธนาคาร
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2. สินเชื่อ (Credit)

ตำมปกตถ้ิำเรำใช้ธนบตัรเพยีงอย่ำงเดยีว ไม่มกีำรเช่ือซึง่กนัและกนั 

จ�ำนวนอ�ำนำจซื้อก็เท่ำกับปริมำณของธนบัตรที่ใช้กันอยู่ เช่น ในปีใดเดือน

ใด หรือในขณะใดขณะหนึ่ง มีเงินสดอยู่ประมำณ 100 ล้ำนบำท อ�ำนำจ

ซือ้ (Purchasing Power) ของเรำกม็เีท่ำกับจ�ำนวนธนบตัร คณูจ�ำนวนครัง้

ท่ีเงินหรือธนบัตรนั้นถ่ำยเทไป สมมุติถ่ำยเทกันอยู่ในระหว่ำงจ�ำนวน 7-8 

ครั้ง อ�ำนำจซื้อก็จะเท่ำกับ (100x7) หรือ (100x8) ส่วนมำกลักษณะเช่นนี้ 

ท่ำนผู้รู้บำงท่ำนเรียกว่ำ กระแสกำรหมุนเวียนแห่งเงิน (Velocity of Cir-

culation) ฉะนั้นถ้ำเรำมีเงินน้อย แต่โอกำสที่จะหมุนเวียนเงินท�ำได้เร็วก็

ท�ำให้อ�ำนำจซื้อของคนในประเทศมีมำกขึ้นได้

ในอันดับต่อไป เรำพิจำรณำว่ำถ้ำอ�ำนำจซื้อมีอยู่แล้วดังกล่ำว เช่น 

นำย ก. มเีงนิซ้ือสนิค้ำจำกนำย ข. 10 ล้ำนบำท และจะด้วยเหตผุลใดกต็ำม 

นำย ข. ให้อ�ำนำจ นำย ก. ที่จะซื้อเชื่อสินค้ำได้อีก 1 ล้ำนบำท หมำยควำม

ว่ำ นำย ก. มีอ�ำนำจซื้อทั้งสิ้นในขณะนั้นรวมเป็น 11 ล้ำนบำท ในลักษณะ

นี้ เรำเรียกจ�ำนวน 1 ล้ำนบำทนั้นว่ำเป็น “สินเชื่อ” หรือ “Credit”

แต่ถ้ำหำกนำย ข. ไม่ใช่พ่อค้ำ แต่เป็นธนำคำร เมื่อมีบุคคลน�ำเงิน

มำกมำฝำก อ�ำนำจซื้อของบุคคลผู้นั้นก็มีเท่ำกับจ�ำนวนเงินที่ฝำกไว้ กล่ำว

คือ เขำย่อมจะส่ังให้ธนำคำรจ่ำยเงินจ�ำนวนน้ันทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน

เท่ำไรก็ได้ โดยเขยีนเช็คของธนำคำรสัง่ให้ธนำคำรจ่ำยเงนิแก่ตวัเขำโดยตรง 

หรือแก่ใครก็ตำม ธนำคำรก็ย่อมจะต้องท�ำตำมค�ำสั่งของเขำทั้งสิ้น

โดยทีผู่ฝ้ำกเงนิในธนำคำรมีมำกมำยหลำยคน เมือ่ท�ำกำรสัง่จ่ำยจงึ

มักไม่ได้มำท�ำกำรสั่งจ่ำยพร้อมๆ กัน ในขณะที่มีคนใดคนหนึ่งหรือจ�ำนวน

หนึ่งสั่งจ่ำย ก็ย่อมจะมีอีกจ�ำนวนหนึ่งน�ำเงินมำฝำกเข้ำ

นำยธนำคำรที่ท�ำงำนมำด้วยควำมรู้และควำมช�ำนำญจะสังเกตได้

ว่ำ ในจ�ำนวนเงินฝำก 100 บำท จะมีส่วนมำกมำถอนคืนไปรำวๆ ร้อยละ 

10 หรอือำจจะมำกกว่ำนัน้บ้ำง แต่ก็ไม่ถงึกบัจะต้องถอนไปหมด 100 บำท 

ฉะนัน้ถ้ำนำยธนำคำรจะเกบ็เงนิสดส�ำรองไว้เพือ่ลกูค้ำสัง่จ่ำยรำวๆ ร้อยละ 
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15-30 น้ัน เขำอำจจะเอำไปลงทุนเพื่อหำผลประโยชน์อย่ำงใดก็ได้ ส่วน

กำรน�ำเงนิของผู้ฝำกไปลงทนุนัน้อยูใ่นดลุยพนิจิของนำยธนำคำรว่ำควรจะ

ด�ำเนินกำรเพียงใด เพรำะกำรลงทุนมำกย่อมได้ผลประโยชน์มำก แต่

ธนำคำรมีฐำนะไม่มั่นคง ถ้ำเก็บส�ำรองเงินสดเพื่อจ่ำยคืนมำก ธนำคำรได้

ผลประโยชน์น้อย แต่ฐำนะธนำคำรมั่นคงขึ้น

ปกติทั่วๆ ไป นำยธนำคำรประมำณว่ำในจ�ำนวนเงินฝำก 100 บำท 

ธนำคำรอำจส�ำรองเงินสดไว้เพื่อจ่ำยคืนเพียง 10% เท่ำกับ 10 บำท อีก 

90 บำท ธนำคำรอำจเอำไปให้พ่อค้ำประชำชนหำผลประโยชน์ในทำงอื่น

ได้ โดยกำรขยำยเครดิตออกไป 10 เท่ำ ฉะนั้นตำมตัวเลขจะปรำกฏว่ำ

ธนำคำรจะมี

 บ/ช เงินฝำกของลูกค้ำ 100  บำท  เงินสดส�ำรองจ่ำย 100  บำท

 เครดิต บ/ช เงินฝำก (ที่ลูกค้ำกู้)  900 บำท  บ/ช เงินกู้ 900 บำท

 รวม 1,000 บำท  1,000 บำท

ตำมตวัเลขทีส่มมตุข้ึินนี ้ชีใ้ห้เห็นกำรหมนุเวยีนเงนิโดยธนำคำรอย่ำง 

กว้ำงๆ ซึ่งธนำคำรทั้งหลำยเกือบท่ัวโลก โดยเฉพำะธนำคำรในประเทศ

อังกฤษและสหรัฐอเมริกำก็ได้วำงหลักกำรแบบเดียวกันคือ

ตำมภำวะเศรษฐกิจของบำงประเทศ ธนำคำรเก็บเงินสดส�ำรองไว้ 

(Cash Reserve) เพือ่จ่ำยคนืให้ผูฝ้ำกเมือ่ทวงถำมประมำณร้อยละ 10 ของ

เงินฝำกก็เพียงพอ ถ้ำธนำคำรเก็บเงินไว้มำกไปเกินกว่ำร้อยละ 10 ของ 

Liability ธนำคำรก็มีควำมม่ันคงมำก แต่ผลประโยชน์หรือก�ำไรที่ควรจะ

ได้รบักน้็อยไป เพรำะธนำคำรไม่ได้น�ำเงนิไปหมนุให้มำกเท่ำทีค่วรจะน�ำไป

ท�ำกำรได้ แต่ถ้ำธนำคำรเก็บเงินสดไว้น้อย ธนำคำรย่อมมีเงินกู้มำก เปิด

เครดิตได้มำก ท�ำให้มีก�ำไรมำกแต่ควำมมั่นคงของธนำคำรมีน้อยลง

เร่ืองควำมม่ันคงของธนำคำร ในประเทศองักฤษมกัจะถือว่ำธนำคำร

เก็บเงินสดไว้เพียงร้อยละ 9 หรือร้อยละ 10 ของเงินฝำกก็เพียงพอแล้ว 

และไม่มกีฎหมำยว่ำด้วยกำรธนำคำรพำณิชย์บงัคบัไว้แต่อย่ำงใด แต่กำรที่
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ธนำคำรทั้งหลำยในประเทศอังกฤษพำกันถือเช่นนั้น เพรำะในสถำนะกำร

ค้ำของประเทศเช่นเขำ ธนำคำรย่อมจะมีฐำนะมั่นคงพอ

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือประเทศอื่นๆ ท่ีเพิ่งจะจัดตั้ง

กิจกำรธนำคำรขึ้น จ�ำต้องมีกฎหมำยบัญญัติบังคับไว้ เกี่ยวกับกำรส�ำรอง

เงินสด ทั้งนี้เพื่อรักษำฐำนะของธนำคำรให้มั่นคง ในสหรัฐอเมริกำ บำงรัฐ

ก็บัญญัติกฎหมำยอย่ำงหนึ่ง แต่อีกรัฐก็บัญญัติไว้อีกอย่ำงหนึ่ง ไม่เหมือน

กัน และบำงรัฐก็แบ่งจ�ำนวนเงินสดส�ำรองออกไปอีกว่ำเป็นส่วนท่ีจะมี

ส�ำรองไว้เพื่อกำรเรียกคืนในทันทีทันใด และส�ำหรับเงินฝำกที่มีระยะเวลำ

อย่ำงละเท่ำใด

ส�ำหรบัประเทศไทย พ.ร.บ. กำรธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ.2488 ก�ำหนด

ไว้ว่ำทกุธนำคำรต้องด�ำรงเงนิสดส�ำรองไว้อย่ำงน้อยเท่ำกบัร้อยละ 20 ของ

เงินฝำก และไม่ต�่ำกว่ำกึ่งหนึ่งต้องเก็บไว้เป็นเงินฝำกที่ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย ที่เหลือจะต้องเป็นธนบัตรหรือบัตรธนำคำรหรือเหรียญ

กษำปณ์ ซึ่งออกใช้ในประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีอ�ำนำจลด

อตัรำเงนิสดส�ำรองได้ตำมควรแก่ภำวะทัว่ไปแห่งเครดติแต่ต้องไม่ลดลงจน

ต�ำ่กว่ำร้อยละ 9 ของเงนิฝำก และตัง้แต่วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2489 เป็นต้น

มำ ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดอัตรำเงนิสดส�ำรองไว้เท่ำกบัร้อยละ 

10 ของยอดเงินฝำก

กำรด�ำรงเงินสดส�ำรองของธนำคำรพำณิชย์นี้ยังคงอยู่ใต้บังคับของ

กฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง คือ พ.ร.บ. ธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 ซึ่ง

ก�ำหนดว่ำธนำคำรพำณิชย์ต้องด�ำรงเงินไว้ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(1) ในกรณีปกติ ร้อยละ 5 ของหนี้สินที่ต้องจ่ำยเมื่อเรียกร้อง และ

ร้อยละ 2 ของหนี้สินที่ต้องจ่ำยโดยมีก�ำหนดเวลำ

(2) ในกรณีพิเศษ ร้อยละ 3 ของหนี้สินที่ต้องจ่ำยเมื่อเรียกร้อง และ

ร้อยละ 2 ของหนี้สินที่ต้องจ่ำยโดยมีก�ำหนดเวลำ

ปริมำตรเงินในประเทศไทย ตำมตัวเลขที่ปรำกฏในสถิติทั่วไปของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย แสดงว่ำแล้วในตำรำง 9.2

การเงินและการธนาคาร
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ประเทศไทยมีธนบัตรหมุนเวียนอยู่ประมำณ 5,000 ล้ำนบำท และ

ทีเ่ป็นเงนิฝำกเผือ่เรียกอกีประมำณ 2,500 ล้ำนบำท เท่ำกับจ�ำนวนปรมิำตร

เงินของประเทศมีรำว 7,500 ล้ำนบำท แต่ในประเทศที่นิยมใช้เช็คฝำกเงิน

ในธนำคำรพำณิชย์ ปริมำณเงินฝำกมักจะสูงขึ้นไปอีก กำรใช้เช็คเป็นสิ่งที่

น่ำส่งเสริม เพรำะเช็คเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำน้อย ถูกกว่ำพิมพ์ธนบัตร  

ผู้ใช้ต้องเขียนด้วยลำยมือของตนเอง ท�ำให้ปลอมยำก ในประเทศอังกฤษ

นิยมใช้เช็คกันมำก จนประมำณว่ำเงินฝำก (เครดิต) ตำมธนำคำรต่ำงๆ มี

มำกกว่ำปริมำณเงินสดที่เป็นธนบัตรหลำยเท่ำ (อำจจะเป็นสิบเท่ำ)

อย่ำงไรก็ดี ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นธนำคำรเท่ำนั้น ที่จะก่อให้เกิดสินเชื่อ

ได้ จะเป็นใครก็ได้ทีท่�ำกำรรบัฝำกเงนิ และได้รบัควำมเชือ่ถอืจำกประชำชน 

และผู้ท�ำกำรรับฝำกเงินนั้นยินยอมให้เจ้ำหนี้ของตน (ผู้ฝำกเงิน) มำเรียก

เงินคืนได้ทันที และผู้ที่รับฝำกเช่นนี้ย่อมมีสิทธิพิเศษหลำยอย่ำง เป็นต้น 

สิทธิที่จะเอำเงินคนอื่น (ผู้ฝำก) หรือแม้จะไม่มีเงินเลยแต่เป็นเครดิตของ

ธนำคำร ออกหำผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยหรือผลก�ำไรโดยกำรให้กู้ยืมได้ 

ด้วยเหตทุีไ่ด้รบัสิทธเิช่นนี ้รัฐบำลไทยจงึได้มกีำรควบคมุกจิกำรของธนำคำร

พำณชิย์ โดยออกพระรำชบญัญติัว่ำด้วยกำรธนำคำรพำณชิย์ และมมีตขิอง

คณะรัฐมนตรีออกเป็นครั้งครำวควบคุมรำยละเอียดในทำงปฏิบัติ

ปริมำตรเงินดังที่แสดงไว้ในตำรำง 9.2 เป็นตัวเลขเบื้องต้น (gross) 

แสดงจ�ำนวนเงินทั้งธนบัตรหมุนเวียนและเงินฝำกเดินสะพัดที่มีอยู่อย่ำง

กว้ำง แต่ยังไม่ได้แสดงจ�ำนวนธนบัตรและเงินฝำกสุทธิ (net) ซึ่งอยู่ในมือ

ประชำชนจริงๆ เช่นในตำรำง 9.3 ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีนี้
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ธนบัตรออกใช้ 1

 หัก ธนบัตรในฝ่ำยกำรธนำคำร

  ธนบัตรในมือธนำคำรพำณิชย์ สหกรณ์ และ 

  ออมสิน

  ธนบัตรในมือกระทรวงกำรคลัง (กรมธนำรักษ์)  

  และคลังจังหวัดต่ำงๆ 

 เหลือ ธนบัตรในมือประชำชน

เงินฝากกระแสรายวัน ในธนำคำรแห่งประเทศไทย 

  ธนำคำรพำณิชย์  สหกรณ์ และออมสิน

 หัก เงินฝำกของธนำคำรด้วยกัน

  เงินฝำกของรัฐบำล

 เหลอื เงนิฝำกกระแสรำยวนั ซึง่มลีกัษณะเป็นเงนิจรงิๆ  

  ที่อยู่ในมือประชำชน 

  เมื่อรวมธนบัตรสุทธิในมือประชำชนเข้ำกับ

  เงินฝำกสุทธิในมือประชำชนก็จะได้ปริมำณ

  เงินสุทธิในมือประชำชน

1 รวมเงินปลีก (เหรียญกษำปณ์) 
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การธนาคาร

1. ธนาคารพาณิชย์

หลักการส�าคัญเกี่ยวกับการธนาคารพาณิชย์ ในกำรริเริ่มตั้ง

ธนำคำรจะต้องตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ก�ำหนดทุนไม่ต�่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท (ใน

สมัยก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2 รัฐบำลได้ออกพระรำชบัญญัติก�ำหนดว่ำทุน

ของธนำคำรอยูใ่นรำวไม่ต�ำ่กว่ำ 250,000 บำท) นอกจำกนีธ้นำคำรพำณิชย์

จะต้องกระท�ำตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรธนำคำรพำณชิย์ พ.ศ. 

2488 อีกหลำยประกำร และกระทรวงกำรคลังมีหน้ำที่ท�ำกำรควบคุมให้

ทุกธนำคำรปฏิบัติตำมบทบัญญัตินั้น โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผู้

ด�ำเนินกำรแทน วธิกีำรนีเ้ป็นแบบเดียวกบัทีท่�ำกนัในประเทศอังกฤษ ฉะนัน้

จึงแตกต่ำงกับวิธีกำรท่ีท�ำในสหรัฐอเมริกำ คือในสหรัฐอเมริกำรัฐบำลไม่

เก่ียวข้อง เพียงออกกฎหมำยควบคุมเท่ำนั้น บรรดำธนำคำรพำณิชย์ร่วม

กันจัดตั้งธนำคำรกลำงขึ้นเอง เรียกว่ำ Federal Reserve System เพื่อ

ด�ำเนนิกำรควบคุมบรรดำธนำคำรพำณิชย์ท่ีเป็นสมำชกิ ส่วนกำรปฏิบตังิำน

ของ Federal Reserve Board ก็เช่นเดียวกับธนำคำรกลำงโดยทั่วไป 

เป็นต้นท�ำกำรออกธนบตัรและรักษำทนุส�ำรองเป็นทองค�ำในอัตรำทีก่�ำหนด

การธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตั้งแต่แรกเริ่มก็มีชนชำวต่ำง

ประเทศมำจัดตั้งธนำคำรก่อน ส่วนมำกเป็นชำวอังกฤษ จุดประสงค์ก็เพื่อ

เข้ำมำท�ำกำรค้ำขำยกบัต่ำงประเทศและรกัษำผลประโยชน์ของพ่อค้ำ เป็น

แบบที่เรียกว่ำ Foreign Exchange Bank ในสมัยรัชกำลที่ 5 แห่งรำชวงศ์

จกัร ีได้มกีำรจดัต้ังธนำคำรขึน้แต่ยงัไม่เป็นผลส�ำเรจ็ ต่อมำอกีระยะหนึง่จงึ

ได้ตั้งธนำคำรไทยพำณิชย์ขึ้น (เดิมเรียกว่ำ ธนำคำรสยำมกัมมำจล) โดย

ก�ำหนดทุนของธนำคำรเป็นเรอืนหุน้ น�ำออกขำยแก่ประชำชนส่วนหนึง่ อกี

ส่วนหน่ึงพระคลังข้ำงที่ถือไว้ ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ำกำรธนำคำรพำณิชย์ไม่ใช่

ของรัฐบำลมำแต่แรกเริ่ม และต่อมำในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่ 2 นี้ 

กิจกำรธนำคำรไทยจึงได้ขยำยตัวขึ้น
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ตาราง 9.4
จ�ำนวนธนำคำรในประเทศไทย แยกตำมประเภท 2476-2498

2476 ธ.ค. - 12 2 - - - 14 
2487 ธ.ค. 1 12 29 - - - 42 
2488 ธ.ค. 1 13 31 - - - 45 
2489 ธ.ค. 1 16 31 - - - 48 
2490 ธ.ค. 1 18 31 1 - - 51 
2491 ธ.ค. 1 17 35 1 - - 54 
2492 ธ.ค. 1 23 62 1 - - 87 
2493 ธ.ค. 1 25 63 1 - - 90 
2495 ธ.ค. 1 26 63 1 1 - 92 
2496 ธ.ค. 1 26 63 1 1 1 93 
2498 ธ.ค. 1 26 109 1 1 1 139 

ธนำคำร
กลำง

ธนำคำร
พำณิชย์

ออมสิน
รวมสำขำ

ธนำคำร
สหกรณ์

ธนำคำร
เพื่อ

อุตสำหกรรม
ปี พ.ศ.

ธนำคำร
อำคำร

สงเครำะห์
รวม

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ในจ�ำนวนธนำคำรพำณชิย์ 26 แห่ง เป็นของต่ำงประเทศ 11 แห่ง คอื

สำขำธนำคำรจีน 3  แห่ง  สำขำธนำคำรอังกฤษ 3  แห่ง

สำขำธนำคำรอินเดีย 1 แห่ง สำขำธนำคำรฮอลันดำ 1  แห่ง

สำขำธนำคำรญี่ปุ่น 1 แห่ง สำขำธนำคำรอเมริกัน 1 แห่ง

สำขำธนำคำรฝรั่งเศส 1 แห่ง

ส�ำหรับธนำคำรท่ีเป็นของไทยได้รบัสทิธิพเิศษบำงประกำร เช่น เป็น

สำขำเปิดตำมต่ำงจงัหวดัได้ ธนำคำรของชำวต่ำงประเทศไม่อำจท�ำได้ (แต่

เปิดในกรงุเทพฯ ได้) นอกจำกทีม่อียูแ่ล้วก่อนเวลำทีก่ฎหมำยได้บญัญติัขึน้

ว่ำด้วยกำรนี้ ได้แก่ Chartered Bank ซึ่งมีสำขำที่ภูเก็ต ในปัจจุบันมีมติ

ของคณะรัฐมนตรีบังคับให้ธนำคำรของชำวต่ำงประเทศเปิดท�ำกำรใน

ประเทศไทยได้ไม่เกินชำติละ 1 ธนำคำร และธนำคำรของคนไทยไม่ควร

การเงินและการธนาคาร
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เปิดท�ำกำรใหม่อีก นอกจำกที่มีอยู่แล้วจะเปิดสำขำขึ้นอีกกี่แห่งก็ได้ เวลำ

นี้ธนำคำรไทยได้ไปเปิดสำขำในต่ำงประเทศแล้ว 2 แห่ง คือที่ฮ่องกง และ

ญี่ปุ่น

กล่ำวโดยสรปุกค็อื ธนำคำรของเรำตัง้ขึน้ในรปู Unit Banks เพรำะ

มีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำว 26 แห่ง และมีสำขำได้น้อยแห่ง ซึ่งอย่ำงสูงก็มี

รำว 10 แห่ง ในประเทศอังกฤษใช้ระบบ Branch Banking คือมีธนำคำร

จ�ำนวนน้อยแต่ละธนำคำรมีสำขำอยู่ท่ัวทุกหัวเมือง เมืองละหลำยๆ แห่ง 

กำรที่ธนำคำรมีสำขำมำกๆ นั้นท�ำให้ธนำคำรมีควำมมั่นคงมำก เพรำะ

สำมำรถถ่ำยเทเงินได้ง่ำย คืออำจน�ำเงนิจำกแหล่งทีป่ระชำชนไม่ใช้จ่ำยมำก 

(Saving) มำให้ประชำชนในแหล่งทีต้่องกำรใช้ลงทนุ (Investment) ต่ำงๆ 

หรือในบำงฤดูกำลท้องท่ีท่ีท�ำกำรกสิกรรมไม่ต้องใช้เงินถ่ำยเทเงินนั้นไป

ลงทุนในท้องที่อุตสำหกรรม (หรือกลับกัน) เป็นต้น วิธีกำรถ่ำยเทเงินแบบ

นี้ท�ำให้ธนำคำรมีก�ำไรดีมำก
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ตาราง 9.5
ที่ท�ำกำรธนำคำรในภูมิภำคต่ำงๆ

ภำค  จังหวัด ธ.ค. 2481 ธ.ค. 2496 ธ.ค. 2497 มิ.ย. 2498

กลำง พระนครและธนบุรี 10 32 35 38
 รำชบุรี  - 1 2 3
 เพชรบุรี  - 1 2 2
   รวม 10 34 39 43
ตะวนัออก ชลบุรี  - 3 3 4
 จันทบุรี  - 1 1 1
   รวม - 4 4 5
อีสำน นครรำชสีมำ - 3 3 3
 ขอนแก่น  - 2 2 2
 อุบลรำชธำนี - 2 2 2
 อุดรธำนี  - 2 2 2
   รวม - 9 9 9
เหนือ เชียงใหม่  1 4 5 5
 ล�ำปำง  1 3 4 4
 ล�ำพูน  - 1 1 1
 นครสวรรค์ - 3 3 3
 แพร่  - 2 2 2
 พิษณุโลก  - 1 2 2
 พิจิตร  - 1 2 2
 สุโขทัย  - - - 1
 รวม  2 15 19 20
ใต้ ภูเก็ต  1 3 3 3
 สงขลำ  - 8 8 9
 ยะลำ  - 3 3 3
 ตรัง  - 2 2 2
 นรำธิวำส  - 3 3 3
 นครศรีธรรมรำช - 4 4 4
 สุรำษฎร์ธำนี - 2 2 3
 ปัตตำนี  - 2 2 2
 พัทลุง  - 1 1 1
 ชุมพร  - - 1 1

   รวม 1 28 29 31
      รวมทั้งประเทศ 13 90 100 108

จ�ำนวนที่ท�ำกำร

การเงินและการธนาคาร
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กำรธนำคำรพำณิชย์ของประเทศไทยส่วนมำกก็ด�ำเนินกำรในด้ำน

กำรค้ำ แม้แต่บำงธนำคำรท่ีมช่ืีอว่ำท�ำกำรเพือ่กำรอตุสำหกรรม เกษตรกรรม 

ก็ไม่ค่อยน�ำเงินไปลงทุนท�ำกำรตำมช่ือเท่ำใด ฉะนั้นตำมตำรำงท่ีแสดง

ประเภทเงนิให้กูยื้มของธนำคำรส่วนมำก (Loan & Advances) เป็นไปเพือ่

กำรค้ำกับต่ำงประเทศ Imports or Exports หรือ Wholesale และ Re-

tail Trade ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย

เป็นทีส่งัเกตจำกตำรำง 9.6 ซึง่แสดงกำรให้กูย้มืของธนำคำรพำณชิย์ 

ว่ำกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ท่ีกำร

ค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งผิดกับกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรในอังกฤษ และ

ธนำคำรในสหรฐัอเมรกิำ ซึง่ส่วนมำกมแีต่กำรแลกเปลีย่นซ้ือขำยกันภำยใน

ประเทศเอง ส่วนกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบตำมส่วน

กับกำรด�ำเนินของธนำคำรในประเทศไทย

กำรให้กูยื้มของธนำคำรพำณิชย์มกัเป็นเฉพำะในระยะเวลำสัน้ กำร

ท่ีให้กูยื้มในระยะยำวไม่ได้ เพรำะเหตวุ่ำเจ้ำหนีข้องธนำคำรพำณชิย์อำจจะ

เรยีกคนืเมือ่ใดกไ็ด้ โดยใช้เชค็ของธนำคำรสัง่จ่ำย ฉะนัน้ถ้ำธนำคำรเอำเงนิ

ของผูฝ้ำกประเภทนีไ้ปลงทนุเป็นเวลำนำน ประมำณ 5-10 ปี เท่ำกับท�ำกำร

เสี่ยงต่ออันตรำยมำก ท่ีว่ำท�ำกำรเสี่ยงอย่ำงล่อแหลมก็คือ กำรตั้งเป็น

ธนำคำรนั้นย่อมต้องเข้ำใจตรงกันแล้วว่ำธนำคำรจะมีเงินสดเพียงพอที่จะ

จ่ำยคืนแก่เจ้ำหนีทั้นทีเมือ่ทวงถำมตำมจ�ำนวนทีต้่องกำร ฉะนัน้ถ้ำธนำคำร

เองเงินไปลงทุนมำกในระยะเวลำนำนๆ ธนำคำรอำจไม่มีเงินพอที่จะจ่ำย

คืนเจ้ำหนี ้(ผูฝ้ำก) ได้ ผลเสยีหำยหลำยประกำรย่อมเกดิขึน้ เป็นต้น ธนำคำร

น้ันจะต้องปิดที่ท�ำกำรเมื่อไม่มีเงินจ่ำย (ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำช- 

บญัญตัว่ิำด้วยกำรธนำคำรพำณชิย์) ท�ำให้ประชำชนหมดควำมเชือ่ถอืและ

ไว้วำงใจในกำรด�ำเนนิกำรธนำคำร และตำมหลกักำรหรอืแม้ในหลกัธรรมดำ

ก็ตำม ถ้ำประชำชนหมดควำมเชื่อถือและไว้วำงใจในกิจกำรธนำคำรมำกๆ 

แล้วธนำคำรอื่นๆ ย่อมจะต้องพลอยถูกกระทบกระเทือนตำมด้วย ท�ำให้

เศรษฐกิจกำรเงินของประเทศปั่นป่วนได้

การเงินและการธนาคาร
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เหตนุี ้ธนำคำรโดยปกตจิงึให้กูยื้มเพยีงไม่เกนิ 1 ปี และถ้ำจะท�ำกำร

กู้ยมืต่อไปกอ็ำจจะท�ำได้ โดยตกลงท�ำสญัญำกบัธนำคำรใหม่ เมือ่ถงึก�ำหนด

ช�ำระคืนเงินกู้เดิม และวิธีกำรนี้ก็ได้ท�ำกันอยู่แล้วในประเทศอังกฤษ มีบำง

ธนำคำรท่ีธนำคำรให้กู ้ยืมระยะยำวซึ่งเมื่อเศรษฐกิจตกต�่ำลง (เช่นใน

สหรัฐอเมริกำรำวปี ค.ศ.1930-33) ธนำคำรเหล่ำนั้นไม่อำจจะด�ำเนินกำร

ต่อไปได้ ต้องปิดที่ท�ำกำรและในที่สุดก็พำกันท�ำให้ธนำคำรอ่ืนๆ ต้องปิด

ที่ท�ำกำรไปด้วยเป็นจ�ำนวนมำก

และในระหว่ำงปี กำรด�ำเนินงำนธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ ก็ย่อมจะมี

เปล่ียนแปลงออกไปอกีตำมควำมเหมำะสมและควำมเหน็ของนำยธนำคำร

แต่ละแห่ง ซ่ึงปรำกฏว่ำในระหว่ำงปี 2492-2497 นี้ ธนำคำรพำณิชย์ได้

เปล่ียนแปลงอตัรำส่วนกำรให้กู้ยมืและซือ้ลด ดงัตวัเลขทีป่รำกฏตำมตำรำง 

9.7

2.  ธนาคารเอกเทศ

นอกจำกธนำคำรพำณิชย์ ในประเทศไทยยังมีธนำคำรออมสิน 

ธนำคำรเพื่อกำรอุตสำหกรรม ธนำคำรเพื่อกำรสหกรณ์ และธนำคำร

อำคำรสงเครำะห์ แล้วยังมีธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็น

ธนำคำรกลำง ธนำคำรที่แยกประเภทจำกธนำคำรพำณิชย์นี้ ด�ำเนินงำน

ต่ำงกันไปตำมพระรำชบัญญตัทิีม่ขีึน้เฉพำะรำย เช่นธนำคำรออมสนิกม็พีระ

รำชบัญญัติว่ำด้วยกำรธนำคำรออมสิน กำรด�ำเนินงำนธนำคำรออมสินขึ้น

อยูภ่ำยในขอบเขตทีก่ฎหมำยบญัญตัไิว้ และย่อมจะไม่เหมอืนกบักำรด�ำเนนิ

งำนของธนำคำรพำณิชย์ หรือธนำคำรสหกรณ์ หรือธนำคำรอ่ืนใดที่ไม่ใช่

ธนำคำรออมสิน

การด�าเนินงานโดยย่อของธนาคารออมสิน ปี 2497 ธนำคำร

ออมสินมีสำขำทัว่ประเทศรำว 106 แห่ง เป็นท่ีท�ำกำรไปรษณย์ีและอ�ำเภอ 

175 แห่ง ในปี 2498 มีสำขำทั่วประเทศ 108 แห่ง และเมื่อปี 2489 มีผู้

ฝำกเงินประมำณ 584,000 คน ได้เพิ่มเป็น 1,037,971 คน ในปี 2497 

ธุรกิจส่วนใหญ่คือรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์ (Saving Deposits) ซึ่ง
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ปรำกฏว่ำเงินฝำกประเภทเผื่อเรียกมีประมำณ 5 เท่ำของเงินฝำกประจ�ำ 

นอกจำกกำรรบัฝำกเงินแล้ว ทำงธนำคำรออมสินยงัส่งเสรมิกำรออมทรพัย์

โดยกำรขำยพันธบัตรและสลำกออมสินกับกำรรับประกันชีวิต

บริกำรด้ำนอื่นๆ ก็มีกำรรับฝำกเงินบัญชีเดินสะพัด และรับฝำกเงิน

ประจ�ำแบบธนำคำรพำณิชย์กับกำรรับฝำกเงินเพื่อโอนบัญชี

นโยบำยปัจจุบันในกำรให้กู้ของธนำคำรออมสิน คือเก็บประมำณ

ร้อยละ 10 ของเงินฝำกเป็นเงินสด และปรำกฏว่ำได้ซื้อพันธบัตรรัฐบำล

น้อยลงเหลือเพียงประมำณร้อยละ 10 แต่ได้ขยำยปริมำณส�ำหรับให้กู้ยืม

และซ้ือลดเพิ่มมำกข้ึนเป็นรำวร้อยละ 70 ซ่ึงส่วนมำกให้ธนำคำรเพื่อกำร

สหกรณ์และองค์กำรรัฐบำลกู้ เอกชนกู้เพียงประมำณร้อยละ 3 เท่ำนั้น

การด�าเนินงานโดยย่อของธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ท�ำงำนเป็น

นำยธนำคำรของสหกรณ์ต่ำงๆ โดยเฉพำะหุน้ของธนำคำรเพือ่กำรสหกรณ์

ทั้งหมดมีมูลค่ำ 10 ล้ำนบำท รัฐบำลเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมด หุ้นที่เหลือ

สหกรณ์สมำคมเป็นผู้ถือ ธนำคำรอำจจะกู้ได้ถึง 100 ล้ำนบำท ธนำคำรกู้

เงนิส่วนมำกจำกธนำคำรออมสนิและกำรออกพนัธบตัร จดุประสงค์ทีส่�ำคญั

ของธนำคำรก็เพื่อหำเงินให้สมำคมสหกรณ์กู้ในกำรขยำยงำนของสหกรณ์ 

และรับฝำกเงินจำกสหกรณ์ต่ำงๆ

จะเห็นได้ว่ำธนำคำรออมสินก็ดี ธนำคำรสหกรณ์ก็ดี หรือธนำคำร

อื่นๆ พยำยำมที่จะท�ำกำรเสมือนหนึ่งเป็นธนำคำรพำณิชย์ โดยขออ�ำนำจ

ในกำรเปิดรับฝำกกระแสรำยวัน ซึ่งในปัจจุบันธนำคำรออมสินก็ท�ำอยู่ 

ธนำคำรเพื่อกำรสหกรณ์ก็ท�ำอยู่ แต่ธนำคำรเพื่อกำรอุตสำหกรรมและ

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ไม่ได้ท�ำ เนื่องจำกธนำคำรเหล่ำนี้ต้องกำรเงินไป

ลงทุนในระยะยำวเช่น 5-10 ปี กำรที่ธนำคำรให้กู้ยืมในระยะยำว แต่

ธนำคำรมหีนีส้นิท่ีเจ้ำหนี ้(ผูฝ้ำก) จะเรยีกคนืเมือ่ใดกไ็ด้ เช่นนีน้บัว่ำท�ำกำร

ล่อแหลมต่ออันตรำยมำก ถ้ำเกิดมีข่ำวลือเช่นว่ำจะไม่สงบหรือมีเหตุที่จะ

ท�ำให้คนเกิดไม่ไว้ใจกำรด�ำเนินงำนของธนำคำร ต่ำงพำกันมำถอนเงินเป็น

จ�ำนวนมำก ธนำคำรอำจล้มได้เพรำะไม่มีเงินจ่ำย

การเงินและการธนาคาร



เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย160  

ธนาคารอตุสาหกรรม ธนำคำรพำณชิย์ส่วนมำกไม่ลงทนุระยะยำว 

ถ้ำจะมีก็เป็นส่วนน้อย และธนำคำรต้องแน่ใจแล้วว่ำไม่กระทบกระเทือน

ต่อฐำนะของธนำคำร  ส่วนมำกเป็นกำรลงทนุระยะสัน้ไม่เกนิ 1 ปี ดงักล่ำว

มำแล้ว ทั้งยังมีเงินสดส�ำรองไว้เป็นสัดส่วนเพื่อจ่ำยคืนอย่ำงพอเพียงไม่ผิด

สัญญำเมื่อเจ้ำหนี้ทวงถำม และตำมกฎหมำยธนำคำรพำณิชย์อยู่ภำยใน

ควำมควบคุมของธนำคำรกลำงได้ ส่วนธนำคำรเพื่อกำรสหกรณ์ขึ้นอยู่กับ

กระทรวงสหกรณ์ ธนำคำรแห่งประเทศไทยในฐำนะตัวแทนกระทรวงกำร

คลงัจงึไม่สำมำรถเข้ำไปควบคมุดแูล และเมือ่ธนำคำรกลำงไม่อำจจะเข้ำไป

ควบคุมดแูลได้ จึงเหน็ว่ำไม่สมควรทีจ่ะให้ธนำคำรเหล่ำนีร้บัเงนิฝำกกระแส

รำยวันเช่นธนำคำรพำณิชย์

เหตุผลท่ีไม่ไห้ธนำคำรดังกล่ำวเปิดรับเงินฝำกกระแสรำยวันยังมี 

อีกหลำยประกำร เช่น กำรด�ำเนนิงำนของธนำคำรพำณิชย์และกำรธนำคำร

เพื่อกำรอุตสำหกรรมยังแตกต่ำงกัน ไม่ควรแย่งงำนกันท�ำให้กิจกำรก้ำว 

ก่ำยกัน ถ้ำธนำคำรเอกเทศอำจท�ำกำรแย่งเงินฝำกกับธนำคำรพำณิชย์ ก็

จะท�ำให้ธนำคำรทั้งสองฝ่ำยมีควำมรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ เป็นคู่แข่งกันแทนที่

จะให้ควำมร่วมมือกัน ในต่ำงประเทศธนำคำรเอกเทศได้อำศัยควำมช่วย

เหลือและกำรให้ควำมร่วมมือจำกธนำคำรพำณิชย์เป็นส่วนใหญ่ เงินทุน

สว่นมำกก็มำจำกธนำคำรพำณชิย์ แต่ในประเทศไทยเงินฝำกมีน้อย ฉะนั้น

เงินที่ธนำคำรอุตสำหกรรมจะเอำไปลงทุนก็มีน้อย ทุกวันนี้ได้งบประมำณ

ของแผ่นดนิ ถ้ำร่วมมอืกบัธนำคำรพำณชิย์ โดยธนำคำรพำณชิย์ให้ทนุ เมือ่

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยแล้ว อำจมีเงินช่วยธนำคำรเพื่อกำร

อุตสำหกรรมได้

ปัญหำมีว่ำ เพรำะอะไรธนำคำรพำณิชย์จงต้องช่วยธนำคำร

อุตสำหกรรม เช่นท�ำกำรซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ซึ่งควำมจริงไม่น่ำจะท�ำเพรำะ

กำรให้เงนิแก่ธนำคำรอตุสำหกรรมกูไ้ปอำจได้ดอกเบีย้ต�ำ่กว่ำทีต่นจะน�ำไป

ลงทนุโดยตรง เหตผุลกม็อียู่คือ เพือ่ควำมเจรญิของธนำคำรพำณชิย์เอง ใน

ประเทศต่ำงๆ เช่นตุรกี ก็มีกำรร่วมมือกันในระหว่ำงธนำคำรสองฝ่ำย แม้

ในประเทศอังกฤษก็เช่นกัน เพรำะเขำมองเห็นกำรณ์ไกล คืออุดหนุนกำร
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อุตสำหกรรมและกำรธนำคำรเพื่อกำรอุตสำหกรรมให้มีหลักฐำนเจริญขึ้น

ในประเทศ กำรฝำกเงินและกำรถ่ำยเทเงนิในหมูธ่นำคำรพำณิชย์ก็จะเจรญิ

ขึน้ตำมส่วน  ฉะนัน้ควรทีธ่นำคำรเพือ่กำรอุตสำหกรรมไม่ท�ำกำรแย่งกิจกำร

ธนำคำรพำณิชย์ แต่มุ่งหน้ำด�ำเนินงำนไปในด้ำนกำรอุตสำหกรรมอย่ำง

เดียว

เมือ่ธนำคำรอตุสำหกรรมไม่ท�ำกำรเป็นคูแ่ข่งธนำคำรพำณิชย์ ควำม

ร่วมมือจะเกิดขึ้นเอง

ค. ธนาคารกลาง

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธนำคำรกลำงและธนำคำรพำณิชย์โดย 

ทั่วๆ ไป ดังได้กล่ำวแล้วว่ำธนำคำรกลำงท�ำหน้ำท่ีออกธนบัตรและรักษำ

ทุนส�ำรองเงินตรำ ซึ่งธนำคำรกลำงทุกประเทศก็ท�ำกันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ 

หน้ำที่อื่นก็มี คือ:-

1. ท�ำหน้ำที่ควบคุมธนำคำรพำณิชย์ทั้งหลำย ให้ปฏิบัติตำมพระ 

รำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรธนำคำรพำณชิย์ พ.ศ.2488 และมตขิองคณะรฐัมนตรี

ที่ประกำศใช้มำ สิ่งท่ีส�ำคัญก็คือ เงินสดส�ำรอง (Cash Reserve) ของ

ธนำคำรพำณิชย์ ซ่ึงมีบัญญัติในมำตรำแห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร

ธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ.2488 ว่ำ

“ให้ทกุธนำคำรด�ำรงไว้ซ่ึงเงนิสดคงเหลอืไม่ว่ำเวลำใดๆ เป็น

จ�ำนวนอย่ำงน้อยเท่ำกับร้อยละ 20 ของเงินฝำก และไม่ต�่ำกว่ำกึ่ง

หนึ่งแห่งจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดไว้นี้ต้องเป็นเงินฝำกที่ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย ที่เหลือจำกนั้นต้องเป็นธนบัตรหรือบัตรธนำคำรหรือ

เหรียญกษำปณ์ ซึ่งออกในประเทศไทย

อัตรำส่วนเงินสดส�ำรองที่กล่ำวข้ำงบนนี้ ให้ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยมอี�ำนำจส่ังให้ลดลงได้ช่ัวครำวเพ่ือประโยชน์แห่งภำวะ

ทั่วไปแห่งเครดิต แต่ต้องไม่ลดลงจนต�่ำกว่ำร้อยละ 9 ของเงินฝำก” 

(ซึ่งเวลำนี้ได้ลดลงเหลือร้อยละ 10 ของเงินฝำก)

การเงินและการธนาคาร



เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย162  

2. ท�ำหน้ำที่ควบคุมปริมำณเงิน มี 2 วิธีคำบเกี่ยวกันดังนี้

(1) วิธีกำรขึ้นลงอัตรำดอกเบี้ย ซึ่งเป็นวิธีเก่ำที่กฎหมำยของ

ประเทศไทยบัญญัติเรียกใหม่ว่ำ “อัตรำส่วนลด” (Discount) ถ้ำจะเรียก

ให้ถูกต้องก็เรียกว่ำ “อัตรำส่วนลดช่วง” (Rediscount Rate) อัตรำนี้ใน

หนังสือต�ำรำเรียกว่ำ  “Bank Rate”

ควำมหมำยของ Bank Rate ธนำคำรกลำงในฐำนะที่เป็นผู้อ�ำนวย

เงินสดให้ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ เมื่อเวลำที่ธนำคำรพำณิชย์ขำดเงิน ย่อม

มำขอกู้ได้ กำรกู้ยืมนี้ก็ท�ำได้หลำยรูป เช่น ท�ำกำรขอกู้ยืมเฉยๆ โดยมีหลัก

ทรัพย์มำวำงเป็นประกัน หรือท�ำกำรกู้ยืมแต่เพียงระยะเวลำสั้นๆ โดยเอำ

ตั๋วแลกเงิน (Bills of Exchange) มำวำงหรือขำยให้ธนำคำรกลำง เรื่อง 

Rediscount Rate กเ็ป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกับตัว๋แลกเงนินีเ้อง คอื โดยปกตพ่ิอค้ำ

เมื่อมีกำรซื้อขำยสินค้ำซึ่งกันและกัน ย่อมใช้ตั๋วแลกเงินเป็นค�ำสั่งให้ลูกหนี้

จ่ำยเงนิแก่เจ้ำหนี ้(พ่อค้ำผูซ้ือ้จะต้องจ่ำยเงนิให้แก่พ่อค้ำผูข้ำย) ถ้ำพ่อค้ำผู้

เป็นเจ้ำหนี้ตำมตั๋วแลกเงินขำดเงินก็เอำตั๋วนั้นไปขำยลดให้หรือจ�ำน�ำไว้ที่

ธนำคำรพำณิชย์ ในชั้นแรกธนำคำรพำณิชย์ก็จะใช้ค่ำของตั๋วเป็นเงินสด  

หักดอกเบี้ย กำรคิดดอกเบี้ยคือคิดส่วนลดของรำคำตั๋ว สมมุติตั๋วมีค่ำ 100 

บำท ธนำคำรคิดดอกเบีย้ร้อยละ 5 (เพือ่ค�ำนวณง่ำยๆ คดิเสยีว่ำ 5% ส�ำหรบั 

3 เดือน) ผู้ขำยจะได้เงินค่ำขำยตั๋ว 100 – (100x5  / 100) = 95.00 บำท 

ในอันดับต่อไป เมื่อธนำคำรพำณิชย์ขำดเงินก็น�ำตั๋วแลกเงินนั้นไปขำยให้

กบัธนำคำรกลำง ธนำคำรกคิ็ดดอกเบีย้เหมอืนกนั ดอกเบีย้ทีธ่นำคำรกลำง

คิดกับธนำคำรพำณิชย์คือที่เรียกว่ำ Rediscount Rate หรือ Bank Rate 

นั้นเอง ส่วนอัตรำจะถูกหรือแพงแล้วแต่กรณี แต่ปกติถูกกว่ำธนำคำร

พำณิชย์ เพื่อให้ธนำคำรพำณิชย์มีผลก�ำไร

หลักเกณฑ์ในกำรรบั Bill of Exchange ของธนำคำร ธนำคำรกลำง

มักเข้มงวดมำกในเรื่องกำรรับตั๋ว คือธนำคำรจะรับแต่เฉพำะ First Class 

Commercial Bills เท่ำนั้น ที่ว่ำเป็น First Class คือ จะต้องมีพ่อค้ำที่ดีมี
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ฐำนะมั่นคงเป็นที่รู้จักเชื่อใจทั่วไปในวงกำรค้ำและกำรธนำคำร ลงชื่อสลัก

หลงั และจะต้องมธีนำคำรทีม่ฐีำนะกำรเงนิมัน่คงสลกัหลงัรบัรองตัว๋น้ันด้วย 

ในต่ำงประเทศมีบริกำรที่เรียกว่ำ Acceptance House เข้ำมำท�ำกำร

รับรองตั๋วโดยเฉพำะ เท่ำกับเป็นนำยหน้ำค�้ำประกันตั๋วเงินทุกฉบับที่ผ่ำน

เข้ำมำ ท�ำให้สะดวกขึ้น และท�ำให้พ่อค้ำที่เป็นเจ้ำของตั๋วหรือสลักหลังตั๋ว 

แม้จะมีฐำนะดีเป็นคนดีไม่มีชื่อเสียงก็อำจขำยลดตั๋วนั้นต่อธนำคำรได้

มข้ีอสงัเกตว่ำ ถ้ำธนำคำรกลำงประสงค์จะให้ธนำคำรพำณชิย์กูเ้งนิ

ไปมำกๆ เขำก็ลด Bank Rate ลง ท�ำให้เงินถูก เป็นนโยบำยอันหนึ่งที่เรียก

ว่ำ Cheap Money Policy ในประเทศอังกฤษเคยลด Bank Rate ลงถึง

ร้อยละ 1 หรือร้อยละ   และเคยขึ้นถึงร้อยละ 4 หรือ ร้อยละ 5  ก็มี 

กำรขึ้นลง Bank Rate นี้ ท�ำให้นโยบำยกำรให้กู้ยืมของธนำคำรพำณิชย์

เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขว่ำ ธนำคำรกลำงและธนำคำรพำณิชย์จะ

ต้องพึ่งพำอำศัยกัน กำรขึ้นลงของอัตรำดอกเบี้ยจึงจะบังเกิดผล ใน

ประเทศไทยเหตุที่มีควำมสัมพันธ์กันน้อย ประกอบกับกำรที่ไม่มีตลำดตั๋ว

เงนิ และอตัรำส่วนลดทีธ่นำคำรกลำงได้ตัง้ไว้ คอืร้อยละ 8 จงึไม่มผีลบงัคบั

ตลำดเงินแต่อย่ำงใด

กำรที่ธนำคำรพำณิชย์ไม่พึ่งธนำคำรกลำงอำจเป็นเพรำะเห็นว่ำ

ธนำคำรกลำงเข้มงวดเกินไป หรืออำจจะเป็นเพรำะธนำคำรกลำงยังไม่

พร้อมท่ีจะให้ควำมร่วมมอืกบัธนำคำรพำณชิย์ก็ได้ ทัง้นีอ้ยูท่ีข้่อเทจ็จรงิและ

เหตุหนึ่งก็ได้ปรำกฏว่ำในปี 2488 ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ขึ้นอัตรำ

ดอกเบี้ยมำตรฐำนจำกร้อยละ 4   เป็นร้อยละ 8 ต่อปี และพร้อมกันนั้น 

ได้ก�ำหนดอตัรำรบัช่วงซือ้ลดส�ำหรบัตัว๋เงนิคลงัและตัว๋เงนิอืน่ๆ เป็นร้อยละ 

4   ต่อปี และร้อยละ 7 ต่อปี ตำมล�ำดับ และกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยและ

อตัรำรบัช่วงซ้ือลดมำตรฐำนนีไ้ม่มผีลจรงิจงัในกำรทีจ่ะให้ธนำคำรพำณชิย์

หดเครดิตลงมำ เพรำะเรำยังไม่มีตลำดตั๋วเงินเป็นระเบียบดีพอ

(อย่ำงไรกต็ำม Bank Rate อำจจะมผีลกระทบกระเทอืนต่อกำรเงนิ

ระหว่ำงประเทศได้ ถ้ำมีกำรแลกเปลี่ยนเสรี [Free Exchange] ถ้ำใน

ประเทศใดขึ้นอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำส่วนลด ย่อมท�ำให้ดอกเบี้ยของทุน

การเงินและการธนาคาร
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ในประเทศสงูกว่ำทีอ่ืน่ๆ และเมือ่มกีำรแลกเปลีย่นโดยเสรแีล้ว เงนิทนุของ

ประเทศอื่นท่ีลอยอยู่เพื่อหำผลประโยชน์ก็จะไหลมำสู่เพื่อหำดอกเบี้ย ซึ่ง

อำจเป็นวิธีแก้ปัญหำเงินเฟ้อได้ และยังแก้ปัญหำเงินตรำต่ำงประเทศ

ขำดแคลนได้ด้วย ฉะนัน้ถ้ำเรำต้องกำรให้ค่ำของเงนิสูง ควรหำวธิทีีจ่ะชักจูง

ให้เงนิตรำต่ำงประเทศเข้ำมำภำยในประเทศ วธิน้ีีธนำคำรกลำงอำจควบคมุ

เครดิตได้)

(2) วิธีกำรที่ธนำคำรชำติขำยหลักทรัพย์ หรือซื้อหลักทรัพย์ในท้อง

ตลำด ที่เรียกว่ำ Open Market Operation คือธนำคำรชำติเมื่อต้องกำร

จะลดปริมำณเงินเครดิตมีวิธีเอำหลักทรัพย์ ซ่ึงจะเป็นพันธบัตรหรือหลัก

ทรพัย์อืน่ใดออกขำยในท้องตลำดในรำคำถกู มผีลท�ำให้อตัรำดอกเบีย้แพง

ขึ้น จูงใจให้ประชำชนซ้ือเต็มท่ี (ท่ีว่ำดอกเบี้ยแพงขึ้นก็ยกตัวอย่ำงเช่น 

พันธบัตรรัฐบำลมีรำคำตรำไว้ 100 บำท ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ถ้ำรัฐบำลออก

ขำยในรำคำถูก คือ 90 บำท ดอกเบี้ยก็ไม่ใช่ 6 บำท ใน 100 บำท แต่เป็น 

6 บำทในทุกๆ 90 บำท เท่ำกับดอกเบี้ยร้อยละ 6   )

จุดประสงค์ใหญ่ที่นอกจำกดอกเบี้ยจะถูกหรือแพงแล้ว ผู้ซ้ือหลัก

ทรัพย์น้ันยังอำจจะเอำเงินสดมำให้ธนำคำร หรือเซ็นเช็คสั่งให้ธนำคำร

พำณิชย์จ่ำยเงินแก่ธนำคำรชำติก็ได้ ซึ่งมีผลเท่ำกันคือ มีเงินจ�ำนวนหนึ่ง

เข้ำไปอยู่ในกองกลำง ท�ำให้จ�ำนวนเงินที่หมุนเวียนในท้องตลำดลดลง 

เท่ำกบัลดปรมิำณเงนิ  ใช่แต่เท่ำนัน้ เมือ่เงนิสดในท้องตลำดลดย่อมกระทบ

ถึงจ�ำนวนเงินสดที่ธนำคำรพำณิชย์เก็บไว้ด้วย ท�ำให้สร้ำงเครดิตได้น้อย 

ฉะน้ันประมำณได้ว่ำเพยีงแต่ธนำคำรชำตขิำยหลกัทรพัย์ 1 บำท ก็ลดเครดติ

ที่ธนำคำรพำณิชย์จะสร้ำงขึ้นได้ถึง 10 เท่ำคือ 10 บำท

ตำมประวัติกำรด�ำเนินงำนโดยย่อในระยะ 10 ปีของธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยมีว่ำ ธนำคำรเคยขำยทองค�ำแก่ประชำชนครั้งหนึ่งเพ่ือเรียก

เงินตรำเข้ำสู่ธนำคำรกลำง ตั้งแต่ปี 2491 ธนำคำรได้เอำเงินปอนด์สเตอร์-

ลงิออกขำยในรำคำถูกกว่ำอตัรำตลำดเสรี ท�ำให้อตัรำขำยเงินปอนด์สเตอร์-

ลิงถูกลงจนถึง 45 บำทต่อปอนด์ ใน พ.ศ.2495 เป็นผลให้ธนำคำรแห่ง

2
3
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ประเทศไทยสำมำรถที่จะถอนคืนธนบัตรที่ออกใช้ได้ตำมส่วน และปรำกฏ

ว่ำจ�ำนวนธนบัตรที่ออกใช้ลดจำก 4,352 ล้ำนบำทลงเหลือต�่ำกว่ำ 4,000 

ล้ำนบำทอยู่คร้ังหน่ึง แต่ธนำคำรชำตยัิงไม่เคยขำยพนัธบตัรของรฐับำลหรอื

บังคับให้ตลำดซื้อเลย ฉะนั้นจึงไม่มีกำรใช้ Open Market Operation ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับพันธบัตร นอกจำกกำรขำยพันธบัตรทองค�ำ ซึ่งมีผลให้ลด

เครดิตลงบ้ำงเล็กน้อย ในปี พ.ศ.2489 แต่ก็ไม่ถึง 10 เท่ำของเงินที่ซื้อขำย

กัน เพรำะธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยส่วนมำกมักไม่ถือเรื่องเงินสด

ส�ำรองให้เคร่งครัด บำงธนำคำรบำงครั้งอำจถือเงินสดส�ำรองไว้เพียงร้อย

ละ 7-8 ของเงนิฝำก  แต่ส่วนมำกมเีงนิสดส�ำรองไว้เกินกว่ำอัตรำทีก่ฎหมำย

ก�ำหนด   ฉะนัน้กำรทีเ่งนิสดในธนำคำรลดน้อยลงไป จงึไม่กระทบกระเทอืน

ธนำคำรพำณิชย์ถึงกับต้องเรียกสินเชื่อคืนจำกลูกหนี้ เพรำะส�ำหรับพวกที่

มีเงินสดส�ำรองมำกอยู่แล้ว กำรลดจ�ำนวนเงินสดส�ำรองลงไป ก็ไม่มีผล 

กระทบกระเทือนอะไร เพรำะธนำคำรก็ยังคงเหลือเงินสดส�ำรองอยู่เพียง

เท่ำที่กฎหมำยได้ก�ำหนดไว้ หรือบำงครั้งยังคงมำกกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดอยู่ 

ส่วนธนำคำร (น้อยแห่ง) ท่ีมีเงินสดคงเหลือน้อยลงนั้น ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก 

อำจเป็นร้อยละ 5-3 ของเงินฝำก นับว่ำได้ท�ำกำรผิดกฎหมำย ผิดหลักกำร 

และท�ำกำรล่อแหลมต่ออนัตรำยมำก ซึง่เป็นกำรปฏบิตัทิีไ่ม่สมควรอย่ำงยิง่

เมื่อมีนำคม 2495 รัฐบำลไทยได้ให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยขำย

เงนิปอนด์สเตอร์ลงิ ในตลำดเสรใีนอตัรำ 45.00 บำทต่อ 1 ปอนด์สเตอร์ลงิ 

ถือได้ว่ำเป็นกำร Open Market Operation อย่ำงหนึ่ง เพรำะเรียกเงิน

จำกท้องตลำดเข้ำสูส่่วนกลำงได้ กำรขำยเงนิตรำต่ำงประเทศในอตัรำนัน้มี

ผลเท่ำกับเพิ่มค่ำของเงินบำท คือลดรำคำเงินปอนด์ลงจำก 52.00 บำทต่อ 

1 ปอนด์สเตอร์ลิง เป็น 45.00 บำท (และในต่อมำธนำคำรก็ประกำศขำย

เงินดอลลำร์ในอัตรำ 16.75 บำท1 ต่อ 1 ดอลลำร์ สรอ.) ประมำณว่ำใน 

พ.ศ.2495 รัฐบำลขำยไปทั้งหมดประมำณ 55 ล้ำนปอนด์สเตอร์ลิง และ

ลดจ�ำนวนธนบตัรลงจำก 4,200-4,300 ล้ำนบำท เหลอืรำวๆ 3,800-3,900 

ล้ำนบำท เท่ำกับเกือบร้อยละ 10 ทั้งๆ ที่ในปีนั้นธนำคำรชำติต้องให ้

1 อัตรำนี้ลดลงเหลือดอลลำร์ละ 16.07 บำท ในเดือนมีนำคม 2497

การเงินและการธนาคาร
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รัฐบำลกู้ยืมไปประมำณ 200 ล้ำนบำท ถ้ำหำกไม่ต้องให้กู้ยืมแล้ว อำจจะ

ลดปรมิำณธนบตัรลงได้อกี เป็นกำรช่วยให้ค่ำครองชีพถกูลง แต่กไ็ด้ผลเพยีง

ค่ำครองชีพส�ำหรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงมีค่ำรวมประมำณได้เพียง

รำวๆ ร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพของประชำชน

ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยย่อ)1 ในปี พ.ศ.2482 ได ้

มีกำรตรำพระรำชบัญญัติจัดตั้งทบวงกำรเมืองแห่งหนึ่งข้ึนเรียกว่ำ 

“ส�ำนกังำนธนำคำรแห่งชำตไิทย” ในกระทรวงกำรคลงั มีทนุ 10 ล้ำนบำท 

และให้มีสิทธิที่จะประกอบกิจกำรทุกประเภทตำมลักษณะหน้ำที่ของ

ธนำคำรกลำงโดยท่ัวไป ยกเว้นกำรออกบตัรธนำคำร ยังเป็นหน้ำทีข่องกอง

เงินตรำ กรมคลัง กระทรวงกำรคลัง 

ส�ำนักงำนธนำคำรแห่งชำตไิด้เริม่ด�ำเนนิกำรเมือ่ 24 มถินุำยน 2483 

ภำยใต้กำรอ�ำนวยกำรของพระยำทรงสุรรัชฏ์ (อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

กระทรวงกำรคลัง) ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยกำรคนแรกของทบวง

กำรเมืองแห่งนี้ ส�ำนักงำนได้เริ่มด�ำเนินกำรอันแรกคือ เตรียมกำรจัดตั้ง

ธนำคำรกลำงต่อไป และฝึกฝนเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมช�ำนำญในกำรปฏิบัติ

งำน

นอกจำกนีย้งัได้เปิดรบัฝำกเงนิฝำกจำกรฐับำล องค์กำรรฐับำล และ

ธนำคำรพำณิชย์ ให้กู้ยืมและท�ำกำรโอนเงินระหว่ำงส่วนกลำงและส่วน

ภูมิภำค แทนรัฐบำล 

ในปี พ.ศ.2485 ได้ท�ำกำรควบคุมปริวรรตต่ำงประเทศ โดยมีกำร

ตรำพระรำชบัญญตักิำรควบคมุแลกเปลีย่นเงนิ พ.ศ.2485 ซ่ึงได้ใช้เป็นหลกั

ในกำรด�ำเนินงำนประเภทนี้จนถึงปัจจุบัน ส�ำนักงำนธนำคำรชำติได้ให้

เครดิตแก่บริษัทร้ำนค้ำด้วยเหมือนกัน แต่เพรำะเป็นหน้ำที่ของธนำคำร

พำณิชย์โดยตรง เมื่อได้มีกำรตั้งธนำคำรชำติตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ง

ธนำคำรแห่งประเทศไทยขึน้เป็นองค์กำรอสิระในเดอืนเมษำยน 2485 และ

1 ส�ำหรับประวัติที่ละเอียดกว่ำนี้ ดูหนังสือ กิจการธนาคารแห่งประเทศไทยในสิบปีที่แล้ว
มา พ.ศ.2495
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เริ่มด�ำเนินกำรเป็นครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวำคม 2485 และมีพระบรม-

รำชโองกำรแต่งตั้งให้หม่อมเจ้ำวิวัฒนไชย ไชยยันต์ (ปัจจุบันพระองค์เจ้ำ

วิวัฒนไชย) เป็นผู้ว่ำกำรพระองค์แรก รัฐบำลให้ทุนท�ำกำร 20 ล้ำนบำท 

และรบัโอนสนิทรพัย์สทุธจิำกส�ำนกังำนธนำคำรชำตไิทยมำ 13.5 ล้ำนบำท 

เป็นเงินทุนส�ำรองธรรมดำ นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรธนำคำร

แห่งประเทศไทยยังก�ำหนดให้ธนำคำรชำติน�ำก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือจำกท่ี

หกัเงนิส�ำรองอืน่แล้ว ส่งเป็นรำยได้ของรฐับำลทกุปี และให้เอกสทิธิใ์นกำร

ออกบัตรธนำคำรได้ในโอกำสที่สมควรในอนำคต

กำรด�ำเนินงำนของธนำคำรอยู ่ภำยใต้ควำมควบคุมของคณะ

กรรมกำรซึ่งประกอบด้วยผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย รองผู้ว่ำกำร 

(ซึง่แต่งตัง้โดยพระบรมรำชโองกำร) และกรรมกำรอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำ 5 นำย 

(เพิ่มเติมจำก 3 เป็น 5 ในปี 2487) ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรีตำมค�ำ

แนะน�ำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

หน้าที่อ่ืนๆ ของธนาคารกลาง นอกจำกออกธนบัตร รักษำทุน 

ส�ำรองเงนิตรำ ควบคุมปรมิำณเงนิท่ีใช้ในประเทศ ควบคมุธนำคำรพำณชิย์ 

(ดังกล่ำวมำข้ำงต้น) แล้ว ยังมีหน้ำที่ที่พอสรุปได้อีกคือ:

หน้ำที่จัดกำรกำรเงินให้รัฐบำล ท�ำหน้ำที่เป็นธนำคำรของรัฐบำล

และกำรจัดกำรเงินของรัฐบำล แบ่งเป็น

1. เป็นผู้รับฝำกเงินของรัฐบำล หรือองค์กำรของรัฐบำล

2. เป็นผู้จัดกำรออกเงินกู้ให้รัฐบำล

3. เป็นตวัแทนของรฐับำลในกำรทีไ่ด้เข้ำไปเป็นสมำชกิเรือ่งกำรเงนิ 

ในองค์กำรกำรเงินระหว่ำงประเทศ เช่น ธนำคำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำร

บูรณะและวิวัฒนำกำร (International Bank for Reconstruction and 

Development) และกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International 

Monetary Fund)

4. ท�ำกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน จัดกำรหนี้สำธำรณะ และท�ำ

หน้ำที่แทนรัฐบำล

การเงินและการธนาคาร
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5. หน้ำทีเ่ป็นธนำคำรของธนำคำร (Banker’s bank) คอืรบัฝำกเงนิ

ของธนำคำรพำณิชย์ทั่วไป เป็นผู้รับจัดกำรหักบัญชีระหว่ำงธนำคำร ตั้ง

ส�ำนักหักบัญชีระหว่ำงธนำคำรหรือ Clearing House ขึ้นในปี 2488 (ตำม

ประวัติบ่งว่ำในวำระแรกมีธนำคำรพำณิชย์เข้ำร่วมด้วย 6 ธนำคำร ใน 8 

แห่งที่มีขณะนั้น)

6. หน้ำทีท่ีส่�ำคญัอกีอย่ำงหนึง่คอื เป็นผูค้วบคมุธนำคำรพำณชิย์ทัง้

หลำยให้กระท�ำกำรให้ถกูต้องตำมกฎหมำย ในกำรควบคุมธนำคำรพำณิชย์

นี้ มีเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรกลำงโดยได้รับมอบอ�ำนำจจำกรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลังให้ท�ำกำรตรวจเอกสำรและสรรพบัญชีของธนำคำร

พำณชิย์ทัง้หลำยได้ แล้วรำยงำนผลน้ันต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 

เจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นย่อมจะต้องไม่แพร่งพรำยฐำนะของธนำคำรพำณิชย์ที่

ตรวจนั้นให้ผู้ใดทรำบ นอกจำกรำยงำนโดยตรงต่อเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีหน้ำที่รับ

รำยงำนโดยเฉพำะ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย แบ่งส่วนงำนออกดังนี้:

1. ฝ่ายบัญชาการ

ท�ำหน้ำท่ีเป็นแหล่งกลำงด้ำนเลขำนุกำรกำรปกครองพนักงำนโดย

ทั่วไป และกำรค้นคว้ำ

2. ฝ่ายออกบัตร

ท�ำหน้ำที่ออกธนบัตร รับธนบัตรเข้ำท�ำลำยธนบัตร ฯลฯ

3. ฝ่ายการธนาคาร

ท�ำหน้ำท่ีตดิต่อกบัธนำคำรพำณิชย์ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ

ในเรื่องกำรธนำคำรโดยทั่วๆ ไป

4. ฝ่ายการคลัง

ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้แทนของรัฐบำลในกำรจ�ำหน่ำยพันธบัตรและหลัก

ทรพัย์อืน่เกีย่วกบักำรกูเ้งนิของรฐับำลและควบคมุกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำ

ต่ำงประเทศ

5. ฝ่ายการบัญชี

ท�ำหน้ำที่เกี่ยวกับสรรพบัญชีของธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ตาราง 9.9
ตัวเลขแสดงกำรด�ำเนินงำนในฐำนะเป็นส�ำนักหักบัญชีระหว่ำงธนำคำร เช็ค
ที่น�ำมำหักบัญชี

 เดือน จ�ำนวนเช็ค ยอดคงเหลือ ยอดรวม

    จำกกำรหักบัญชี ในกำรหักบัญชี 

 2490 ธ.ค. 19,579 167,378 521,908

 2491 ธ.ค. 47,807 266,654 913,560

 2492 ธ.ค. 72,259 277,714 1,313,909

 2493 ธ.ค. 109,445 346,587 1,924,835

 2494 ธ.ค. 131,157 374,035 2,244,552

 2495 ธ.ค. 159,381 388,881 2,770,376

 2496 ธ.ค. 155,259 442,921 2,400,072

 2497 ธ.ค. 161,899 445,517 2,326,921

 2498 มี.ค. 182,844 560,572 2,638,625

  มิ.ย. 168,524 565,134 2,487,763

  ก.ย. 183,720 611,137 2,698,624

  ธ.ค. 199,050 571,350 2,884,907

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การเงินและการธนาคาร

(พันบำท)
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ตอนที่ 2: การเงินระหว่างประเทศ

ประเทศไทยเม่ือก่อนสงครำมมีกำรค้ำขำยติดต่อกับประเทศอังกฤษ และ

ประเทศต่ำงๆ ในเครือจักรภพของอังกฤษเป็นส่วนมำก ดังนี้กำรเงินของ

ประเทศก็ย่อมจะผูกพันอยู่กับเงินปอนด์สเตอร์ลิง ในเวลำที่ปอนด์สเตอร์-

ลิงขึ้นอยู่กับมำตรำทองค�ำ (Gold Standard) ประเทศไทยก็ให้เงินบำทอิง

เงนิปอนด์สเตอร์ลงิไว้ แต่เวลำทีเ่งนิปอนด์สเตอร์ลิงออกจำกมำตรำทองค�ำ 

เรำได้ดึงเงนิบำทไว้นอกเงนิปอนด์สเตอร์ลงิ แต่ท�ำได้เพยีงระยะหน่ึง เพรำะ

เงินปอนด์สเตอร์ลิงลดค่ำลง จ�ำเป็นต้องลดค่ำเงินบำทตำมด้วย ในปี ค.ศ. 

1930-1931

อัตรำแลกเปลี่ยนก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2 อยู่ในรำว 11 บำทต่อ  

1 ปอนด์สเตอร์ลงิ ส่วนเงินเหรยีญอเมรกินักม็อีตัรำมำตรฐำนกว่ำ 1 ปอนด์ 

สเตอร์ลงิ เท่ำกบั 4.03 ดอลลำร์ สรอ. กำรเงนิระหว่ำงประเทศไม่มอุีปสรรค

มำกมำยเช่นในปัจจุบัน เพรำะขณะนั้นเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นท่ียอมรับ 

กนัทัว่โลก และเป็นเงนิ “แขง็” ใช้ได้ท่ัวไป จะแลกเป็นเงนิตรำของประเทศ

ใดก็ได้ทันที ไม่ว่ำในหรือนอกประเทศถ้ำมี ฉะนั้นกำรแลกเปลี่ยนเงินใน

ประเทศไทยจึงนับว่ำง่ำยมำกไม่ติดขัด

ในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งท่ี 2 นี้ ไม่มีกำรค้ำกับอังกฤษหรือ

สหรัฐอเมริกำเลย ประเทศไทยท�ำกำรค้ำและแลกเปลี่ยนเงินกับญี่ปุ่นเป็น

ส่วนใหญ่ กำรเงนิบำทจงึผกูพนัอยูก่บัเงนิเยนของญ่ีปุน่ แต่ไม่มำกนกัเพรำะ

กำรค้ำระยะนั้นไม่รุ่งเรือง และในขณะเดียวกันในปลำยปี 2484 ได้มีกำร

ตรำพระรำชบัญญัติเงินตรำในภำวะฉุกเฉินและกฎกระทรวงซึ่งออกตำม

ควำมในพระรำชบัญญัตินี้ อนุญำตให้จ�ำหน่ำยธนบัตรออกใช้แลกเปลี่ยน

กับพันธบัตรคลัง ตั๋วเงินคลัง เงินเยนของญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ปี 2485 แต่ข้อนี้ได้

ยกเลิกไปแล้วทั้งสิ้น

กำรทีร่ฐับำลจะสำมำรถควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงนิตรำต่ำงประเทศ

ในท้องตลำดให้ได้ส�ำเรจ็นัน้ รฐับำลจะต้องรูว่้ำทีไ่หนมเีงนิตรำต่ำงประเทศ

บ้ำง ถ้ำรัฐบำลควบคุมไม่ทั่วถึง พ่อค้ำย่อมจะหลีกเลี่ยงให้พ้นกฎข้อบังคับ

ได้ รฐับำลได้วำงหลักเกณฑ์ว่ำ ใครมเีงนิตรำต่ำงประเทศจะต้องน�ำส่งรฐับำล 
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ฉะนัน้ในทำงกำรค้ำ พ่อค้ำทีส่่งสนิค้ำออกจงึส่งเงินตรำต่ำงประเทศท่ีได้มำ

ให้แก่รฐับำลทัง้หมด เท่ำกบัรฐับำลท�ำกำรควบคุมกำรค้ำและกำรช�ำระเงนิ

ขำออกด้วยไม่เพียงแต่ขำเข้ำ แต่กำรท�ำเช่นนี้จะส่งผลดีได้ก็อำศัย: 

1. รัฐบำลต้องได้รับควำมร่วมมือจำกพ่อค้ำประชำชนเป็นส่วนมำก 

ถ้ำหำกว่ำส่วนที่คอยหลีกเลี่ยงนั้นมีเกินกว่ำ 10% แล้ว รัฐบำลไม่สำมำรถ

จะด�ำเนินงำนได้ส�ำเร็จดังประสงค์ได้ โดยเฉพำะบรรดำธนำคำรพำณิชย ์

ซึง่เป็นกญุแจส�ำคญัในกำรส่งเงนิเข้ำและออก จ�ำต้องให้ควำมร่วมมอือย่ำง

จริงจัง

2. ข้ำรำชกำรทีม่หีน้ำทีค่วบคมุกำรค้ำกำรเงนิ ต้องซือ่สตัย์สจุรติและ

ไว้วำงใจได้

3. กำรปฏิบัติงำนของรัฐบำลต้องคลุมไปทั่วถึงทุกอย่ำง ไม่ใช่เป็น

เพียงกำรค้ำขำเข้ำหรือกำรค้ำขำออกอย่ำงเดียว

ก. การควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน

ประเทศไทยเริม่มกีำรควบคมุแลกเปลีย่นเงนิเป็นครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 

2485 โดยอำศัยอ�ำนำจตำมควำมใน พ.ร.บ. กำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยน

เงิน ซึ่งออกใช้ใน พ.ศ. นี้ เนื่องจำกในปี 2485 นี้ ญี่ปุ่นซึ่งได้เข้ำมำอยู่ใน

ประเทศไทยเวลำนั้นได้ท�ำกติกำสัญญำ เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องลดค่ำ

ของเงินบำทลงร้อยละ 33    จนมีควำมเสมอภำคกับเงินเยน กำรลดค่ำเงิน

บำทครั้งนี้ท�ำให้ค่ำสินค้ำออกของไทยไปประเทศญี่ปุ่นดูต�่ำลงเมื่อคิดเป็น

เงินเยน และท�ำให้สินค้ำขำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่นดูมีรำคำแพง เป็นเหตุให้

ดุลกำรค้ำระหว่ำงไทยกับญ่ีปุ่นได้เปรียบแก่ฝ่ำยไทย เมื่อรำคำสินค้ำของ

ไทยเริ่มแพงขึ้นเพรำะภำวะสงครำมและภำวะเงินเฟ้อภำยใน ควำมได้

เปรยีบทำงดลุกำรค้ำเริม่น้อยลง แต่รำยรบัอืน่ๆ จำกญีปุ่น่ยงัมอีกีมำก โดย

เฉพำะค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรทหำรของญี่ปุ ่นในประเทศไทย ยังท�ำให้

ดุลกำรช�ำระเงินของไทยได้เปรียบอยู่เป็นจ�ำนวนมำก

การเงินและการธนาคาร

1
3
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กำรควบคุมแลกเปลี่ยนเงินที่ใช้ในตอนแรกเริ่มนี้มีลักษณะเป็นกำร

ควบคมุอย่ำงเตม็ท่ี คอื พ่อค้ำต้องขออนญุำตส่งออกและน�ำเข้ำ และเมือ่ส่ง

ออกแล้วก็ต้องส่งมอบเงินตรำต่ำงประเทศ (คือเงินเยน) แก่ธนำคำรกลำง

ท้ังหมดและรับเงินบำทไปในอัตรำทำงกำร ในกำรน�ำสินค้ำเข้ำ เมื่อได้รับ

ใบอนุญำตจำกกระทรวงพำณิชย์แล้ว ก็มำขอซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ (คือ

เงินเยน) ในอัตรำทำงกำรจำกธนำคำรกลำงโดยผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ แต่

ภำวะสงครำมท�ำให้กำรค้ำแทบหยุดชะงักลง คงเป็นแต่กำรขำยของให้แก่

ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในประเทศไทย และประเทศในเครือของญี่ปุ่น

กำรควบคุมแลกเปลี่ยนเงินอย่ำงเต็มที่นี้คงใช้อยู่เมื่อสงครำมเอเซีย 

บูรพำสงบลง และมีกำรติดต่อกับโลกภำยนอกได้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 

พฤษภำคม 2489 ได้มกีำรก�ำหนดอัตรำทำงกำรของเงินบำทไว้ดังนี:้

(ก) เงิน 1 บำทมีค่ำเท่ำกับทองค�ำบริสุทธิ์หนัก 0.09029 กรัม

(ข) 1 ปอนด์สเตอร์ลิง มีค่ำเท่ำกับ 40 บำท

(ค) 10.075 ดอลลำร์ สรอ. มีค่ำเท่ำกับ 100 บำท

และได้ก�ำหนดว่ำ ผู้ส่งออกต้องจัดให้ได้มำซ่ึงเงินตรำที่ระบุไว้ คือ 

เงินปอนด์สเตอร์ลิง เงินดอลลำร์ สรอ. แล้วน�ำมำขำยแก่ทำงกำร และรับ

เงินบำทไปในอัตรำทำงกำรข้ำงต้น ส่วนผู้น�ำสินค้ำเข้ำ ทำงกำรก็ขำยเงิน

ตรำต่ำงประเทศให้ในอัตรำทำงกำรตำมล�ำดับควำมส�ำคัญของสินค้ำ

สถำนกำรณ์หลงัสงครำมไม่อ�ำนวยท่ีจะให้ประเทศไทยมกีำรควบคมุ

แลกเปลี่ยนเงินได้อย่ำงรำบรื่น รำคำข้ำวที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำไตรภำคีกับ

สหรำชอำณำจักรและอนิเดยีต�ำ่กว่ำรำคำตลำดโลก จึงมกีำรลกัลอบส่งข้ำว

ออก และควำมต้องกำรสินค้ำเข้ำก็มีมำกเพรำะต้องอั้นไว้ตลอดสงครำม  

จึงเกิดกำรค้ำเงินตรำต่ำงประเทศในตลำดมืดในอัตรำซึ่งต่ำงกว่ำอัตรำ

ทำงกำรมำก คืออัตรำตลำดมืดได้ขึ้นถึงปอนด์ละ 82 บำท และดอลลำร์ละ 

27 บำท เม่ือเห็นว่ำกำรควบคุมแลกเปลี่ยนเงินโดยตลอดไม่ได้ผลและซ�้ำ

จะกระทบกระเทอืนดลุกำรช�ำระเงนิไปในทำงร้ำยด้วย รฐับำลจงึได้เริม่ผ่อน

คลำยกำรควบคุมแลกเปลี่ยนเงินลงเมื่อต้นปี 2490 โดยให้ผู้ส่งข้ำว ยำง 
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ดีบุก ไม้สัก และซีเมนต์เท่ำนั้น น�ำเงินตรำต่ำงประเทศมำส่งมอบในอัตรำ

ทำงกำรตำมส่วนท่ีก�ำหนด1 ส่วนผู้น�ำสินค้ำเข้ำที่ส�ำคัญบำงอย่ำงยังขอซื้อ

เงนิตรำต่ำงประเทศในอตัรำทำงกำรได้ และในเดอืนมนีำคม 2490 ได้อนญุำต

ให้บุคคลและธนำคำรค้ำเงินตรำต่ำงประเทศส่วนที่ไม่ต้องส่งมอบกันได ้

อย่ำงเสรี

กำรผ่อนคลำยกำรควบคมุแลกเปลีย่นเงนิในปี 2490 ได้ช่วยให้ฐำนะ

ดุลกำรช�ำระเงินของไทยดีขึ้นเป็นล�ำดับ ในปี พ.ศ. 2491 อัตรำเงินตรำต่ำง

ประเทศในตลำดเสรีได้ลดลงเหลือปอนด์ละ 59.06-61.56 บำท และ

ดอลลำร์ละ 18.40-21.56 บำท

วิธกีารเงินหลายอัตรา (Multiple Rate) ควำมจรงิภำวกำรณ์ต่ำงๆ 

ของตลำดมดืนัน้ไม่เกดิขึน้แต่เฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ในประเทศอ่ืนๆ 

ที่มีกำรควบคุมกำรเงินระหว่ำงประเทศก็มีเหมือนกัน เมื่อรัฐบำลประกำศ

รับรองอัตรำปริวรรตเสรีแล้ว ท�ำให้เกิดอัตรำปริวรรตต่ำงประเทศเป็น 2 

อัตรำขึ้นในประเทศไทย คืออัตรำทำงกำรกับอัตรำตลำดเสรี ในกรณีม ี

อัตรำต่ำงๆ ดังต่อไปนี้:

1. อัตราทางราชการ คืออัตรำที่รัฐบำลประกำศไว้แต่เดิมมำ หรือ

อำจจะเปลี่ยนไปได้เป็นครั้งครำว เป็นอัตรำเฉพำะไม่มีอยู่ในท้องตลำด 

บุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ซื้อเงินตรำต่ำงประเทศในอัตรำรำชกำร (Official 

Rate) ได้ จะต้องเป็นกำรซื้อไปเพื่อ

(1) ไปด�ำเนนิกำรศกึษำ เป็นต้นว่ำนกัเรยีนไทยทีต้่องกำรเงนิเพือ่ใช้ 

ในกำรศึกษำและครองชีพในต่ำงประเทศ หรือนักเรียนไทยที่เป็นนักเรียน

ทนุของรฐับำลแต่ต้องกำรขอเพิม่เตมิจำกทำงบ้ำน หรอืเพือ่จัดซ้ือเครือ่งมอื

ในกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรของโรงเรียน หรือมหำวิทยำลัย

1 ข้ำว 100% ซีเมนต์ 100% ดีบุกและไม้สัก 50% ส�ำหรับยำงได้ลดลงเหลือ 20%  
ส�ำหรับยำงที่ส่งออกจำกท่ำกรุงเทพฯ และ 25% ส�ำหรับยำงที่ส่งออกท่ำภูมิภำค ต่อมำ
ภำยหลังจึงก�ำหนด 20% เท่ำกัน

การเงินและการธนาคาร
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(2) จัดซื้อหนังสือเรียนหรือต�ำรำที่ใช้ในกำรศึกษำหรือทำงรำชกำร

แหล่งใดต้องกำร

(3) กำรสำธำรณสุข

(4) เมื่อรัฐบำลอนุมัติเฉพำะครำวเมื่อเห็นสมควร

(5) รำยจ่ำยของรัฐบำล

บคุคลภำยนอกทีต้่องกำรขอซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศในอัตรำรำชกำร 

จะต้องยืน่ใบแสดงควำมจ�ำนงชีแ้จงควำมจ�ำเป็น ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ในฐำนะท�ำกำรแทนกระทรวงกำรคลงัจะเป็นผูพ้จิำรณำว่ำอยูใ่นข่ำยหรอืไม่

และเพื่อป้องกันกำรขำดแคลนเงินตรำต่ำงประเทศทำงฝ่ำยรัฐบำล

อย่ำงเช่นที่เคยประสบมำแล้ว รัฐบำลก็ก�ำหนด Standard Prices ของ

สินค้ำออกแต่ละชนิด และให้พ่อค้ำส่งมอบเงินตรำต่ำงประเทศในอัตรำ

ทำงกำรเป็นเปอร์เซน็ต์ของรำคำมำตรฐำนนัน้หรอืตำมรำคำทีไ่ด้รบัจรงิ  ถ้ำ

พอพิสูจน์ได้ง่ำยและไม่ล�ำบำกในกำรควบคุม ส่วนที่พ่อค้ำสำมำรถขำยได้

เกินก็เป็นก�ำไรของพ่อค้ำเอง 

ต่อไปนี้จะได้กล่ำวโดยย่อถึงอัตรำส่งมอบเงินตรำต่ำงประเทศ

ส�ำหรับสินค้ำออกต่ำงๆ: 

ข้าว ในชั้นแรกรัฐบำลเป็นผู้ส่งข้ำวออกแต่ผู้เดียว เมื่อได้เงินตรำ 

ต่ำงประเทศมำก็ส่งขำยธนำคำรแห่งประเทศไทยโดยสิ้นเชิง ในปี 2492  

เอกชนได้รับอนุญำตให้ส่งข้ำวออกได้ และช�ำระค่ำข้ำวแก่กระทรวง

เศรษฐกำรเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศตำมรำคำมำตรฐำน ซึง่ส่วนนีก้ระทรวง

เศรษฐกำรได้รับเงินบำทไปในอัตรำทำงกำร รำคำส่วนที่พ่อค้ำได้รับเงิน

รำคำมำตรฐำนอำจน�ำออกขำยในตลำดเสรีได้ ซ่ึงมำกน้อยตำมควำมแตก

ต่ำงระหว่ำงรำคำข้ำวในตลำดโลกกับรำคำมำตรฐำน

เม่ือวันที่ 1 มกรำคม 2498 ทำงกำรได้ลดรำคำมำตรฐำนข้ำวลง

เหลือเพียงประมำณครึ่งหนึ่งของรำคำตลำดโลก จ�ำนวนส่งมอบจึงลดลง

เป็นอันมำก ครั้นถึงวันที่ 14 สิงหำคม 2498 ทำงกำรได้ยกเลิกกำรส่งมอบ

ค่ำข้ำวโดยสิ้นเชิง
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ดีบุก ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2490 ผู้ส่งดีบุกออกต้องส่งมอบเงิน

ตรำต่ำงประเทศทั้งสิ้น ต่อมำเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2490 ก�ำหนดให้ส่ง

มอบเพยีงร้อยละ 50 ของรำคำทีไ่ด้รบัจรงิ อตัรำนีไ้ด้ลดลงเหลอืร้อยละ 40 

ในวันที่ 6 กันยำยน 2494 ร้อยละ 20 ในวันที่ 16 กันยำยน 2495 และ

ยกเลิกกำรส่งมอบโดยสิ้นเชิงเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2498

ยาง ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2490 พ่อค้ำต้องส่งมอบเงินตรำต่ำง

ประเทศในอัตรำทำงกำร เป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 ของรำคำที่ได้รับจริง  

ในวันที่ 16 มิถุนำยน 2490 อัตรำนี้ได้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ส�ำหรับยำงที่

ส่งออกจำกท่ำกรงุเทพฯ และร้อยละ 25 ส�ำหรบัยำงทีส่่งออกจำกท่ำภมูภิำค 

ต่อมำได้ก�ำหนดไว้ร้อยละ 20 ส�ำหรบัทกุท่ำ เมือ่เหน็ว่ำกำรพสิจูน์รำคำยำง

ทีพ่่อค้ำยำงได้รบัจรงินัน้ท�ำได้ยำก จงึได้ก�ำหนดให้พ่อค้ำส่งมอบร้อยละ 20 

ของรำคำมำตรฐำนที่เจ้ำพนักงำนควบคุมแลกเปลี่ยนเงินออกประกำศ 

(ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2494) กำรส่งมอบเงินตรำนี้ ได้ยกเลิกไปตั้งแต่ 15 

กันยำยน 2498

ไม้สกั ตัง้แต่วนัที ่28 มกรำคม 2490 ได้ก�ำหนดให้ผูส่้งออกมอบเงนิ

ตรำต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 ของรำคำท่ีได้รับจรงิ และลดเหลอื

เพียงร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2490 แล้วยกเลิกกำรส่งมอบเมื่อ

วันที่ 26 มีนำคม 2491

ซีเมนต์ ได้ก�ำหนดให้ผู้ส่งออกส่งมอบเงินตรำต่ำงประเทศร้อยละ 

100 ของรำคำที่ได้รับ และยกเลิกกำรส่งมอบไปเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 

2490

สินค้าอื่นๆ ได้ยกเลิกกำรส่งมอบเงินตรำต่ำงประเทศในอัตรำ

ทำงกำร ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2490

การเงินและการธนาคาร



เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย176  

อตัรำผสมซึง่เกดิขึน้จำกกำรได้รบัเงนิบำทในอัตรำทำงกำรส่วนหนึง่ 

และอัตรำเสรีส่วนหนึ่ง นี้เรียกว่ำ effective rate และเป็นอัตรำแท้จริง ซึ่ง

พ่อค้ำใช้ในกำรค�ำนวณว่ำจะก�ำไรขำดทุนอย่ำงไร ก่อนส่งสนิค้ำทีอ่ยูใ่นข่ำย

ควบคุมออกไปขำย

ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำรัฐบำลก�ำหนดว่ำข้ำว 1 ตัน รำคำ 100 ปอนด์ และ

ขณะนั้นอัตรำเสรี 1 ปอนด์ ต่อ 60 บำท ส่วนอัตรำรำชกำร 1 ปอนด์ต่อ 

35 บำท ถ้ำพ่อค้ำสำมำรถจะขำยข้ำวได้ 1 ตนั รำคำ 130 ปอนด์ จะปรำกฏ

ว่ำ

100  ปอนด์  เท่ำกับ 100 x 35  เท่ำกับ 3,500 บำท

30 ปอนด์ เท่ำกับ 30 x 60 เท่ำกับ 1,800 บำท

รวม 130 ปอนด์   เป็นเงินไทย 5,300 บำท

ดงันัน้ อตัรำแลกเปลีย่น 1 ปอนด์ เท่ำกับ 5,300/130 เท่ำกับ 40.75 

บำท

ส่วนสินค้ำยำง สมมตุว่ิำพ่อค้ำขำยยำงได้ 100 ปอนด์ จะต้องส่งมอบ 

20%

80  ปอนด์  เท่ำกับ 80 x 60 เท่ำกับ 4,800 บำท

20 ปอนด์ เท่ำกับ 20 x 35 เท่ำกับ 700 บำท

รวม 100 ปอนด์ เป็นเงินไทย 5,500 บำท

ดงันัน้ อตัรำแลกเปลีย่น 1 ปอนด์ เท่ำกับ 5,500/100 เท่ำกับ 55.00 

บำท

2. อตัราส่งเสรมิสนิค้าขาเข้า ในปี 2491 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ได้เร่ิมขำยเงินปอนด์ซ่ึงในเวลำนั้นมีอยู่มำกให้แก่ธนำคำรพำณิชย์เพื่อไป

ขำยแก่ผู้น�ำสินค้ำเข้ำ ในอัตรำซึ่งต�่ำกว่ำอัตรำตลำดเล็กน้อย เพื่อให้อัตรำ

รำชกำรและอัตรำเสรีมีควำมแตกต่ำงกันให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ และ

เพื่อดึงเงินบำทเข้ำแหล่งกลำงเป็นกำรต่อต้ำนภำวะเงินเฟ้อวิธีหนึ่ง โดยน�ำ

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนคือส่วนแตกต่ำงระหว่ำงอัตรำที่ขำยเงินปอนด์

เพื่อน�ำสินค้ำเข้ำกับอัตรำทำงกำร (ซึ่งเป็นอัตรำบังคับซ้ือเงินตรำต่ำง
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ประเทศค่ำสินค้ำออก) เข้ำบัญชีจัดเสถียรภำพที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

อตัรำสนิค้ำเข้ำทีใ่กล้เคยีงกบัอตัรำตลำดเสรอียู่ตลอดมำ คอืเมือ่ปลำยเดอืน

กันยำยน 2492 อัตรำเสรีเท่ำกับปอนด์ละ 59.36 บำท อัตรำสินค้ำเข้ำก็

เท่ำกับปอนด์ละ 57.75 บำท เมื่อมกรำคม 2495 อัตรำเสรีเท่ำกับปอนด์

ละ 52.43 บำท อัตรำสินค้ำเข้ำนี้ก็ก�ำหนดไว้ปอนด์ละ 52.00 บำท ในวัน

ที่ 28 กุมภำพันธ์ 2495 รัฐบำลมีนโยบำยลดค่ำครองชีพโดยวิธีท�ำให้รำคำ

สนิค้ำเข้ำถูกลง จงึให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยลดอตัรำนีล้งเหลอืปอนด์ละ 

45 บำท เนื่องจำกกำรก�ำหนดอัตรำเงินปอนด์ให้ถูกเช่นนี้จึงได้มีผู้ขอซื้อ

เป็นอันมำก และทนุเงนิปอนด์ของแหล่งกลำงได้งวดลงเป็นล�ำดบั ในปลำย

เดือนเมษำยน 2496 ธนำคำรได้เริ่มขำยเงินดอลลำร์ในอัตรำดอลลำร์ละ 

16.75 บำท เพื่อน�ำสินค้ำเข้ำด้วย เมื่อดุลกำรค้ำเริ่มเสื่อมลง และทุนเงิน

ตรำต่ำงประเทศเริม่งวดลงมำก ทำงกำรได้ลดประเภทสนิค้ำทีจ่ะขอซือ้เงนิ

ตรำต่ำงประเทศในอัตรำนี้ได้ลงเป็นล�ำดับ เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2497 ได้

ลดประเภทสนิค้ำลงเหลอื 4 อย่ำง คอื ผ้ำ ยำรกัษำโรค นม และน�ำ้มนั และ

ลดอตัรำดอลลำร์เหลอื 16.07 บำท เพือ่ให้ได้ค่ำเสมอภำคตำมอัตรำทำงกำร

ตรงกับอัตรำเงินปอนด์1 และเริ่มขำยเงินปอนด์ในอัตรำปอนด์ละ 58 บำท 

และดอลลำร์ละ 20.72 บำท เพื่อสินค้ำทั่วไป ในปลำยปี 2497 สินค้ำที่คง

ใช้อัตรำปอนด์ละ 45 บำท และดอลลำร์ละ 16.07 บำท คงเหลือแต่นมกับ

ยำรักษำโรค และในวันที่ 1 มกรำคม 2498 ได้ยกเลิกอัตรำนี้โดยสิ้นเชิง 

ส่วนอัตรำปอนด์ละ 58 บำท และดอลลำร์ละ 20.72 บำท ก็ไม่สู้มีผลนัก

เพรำะมีกำรขำยแต่น้อย เป็นแต่ถำงทำงให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเข้ำ

แทรกแซงในตลำดเสรไีด้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้เริม่เข้ำซ้ือเงนิตรำต่ำง

ประเทศในตลำด ในอัตรำซ่ึงต�่ำกว่ำตลำดเสรีบ้ำงเหมือนกันต้ังแต่เดือน

มถินุำยน 2497 แต่กจิกำรรกัษำระดบัอตัรำแลกเปลีย่นนี ้“ทนุรกัษำระดบั

อัตรำแลกเปลี่ยน” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ. จัดสรรทุนส�ำรองเงินตรำส่วน

ที่เกินธนบัตรออกใช้ พ.ศ.2498 รับไปท�ำแทนตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2498 

1 อัตรำเสมอภำคทำงกำรระหว่ำงปอนด์กับดอลลำร์ คือ 1 ปอนด์ = 2.80 ดอลลำร์ สรอ. 
เมื่อ 1 ปอนด์เท่ำกับ 45 บำท 1 ดอลลำร์ก็เท่ำกับ 16.07 บำท

การเงินและการธนาคาร
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แต่เป็นกำรซือ้ขำยเพือ่รกัษำเสถยีรภำพแห่งอตัรำไม่ใช่ขำยเพือ่ให้มกีำรน�ำ

สินค้ำเข้ำมำในรำคำถูก กำรขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอัตรำต�่ำกว่ำตลำด

เสรีได้ส่งผลทำงดึงอัตรำแลกเปลี่ยนให้ต�่ำลงในยำมท่ีมีกำรขำยมำก และ

ช่วยดงึดดูเงนิบำทจำกประชำชนเข้ำสูแ่หล่งกลำง และคงจะช่วยตดัอ�ำนำจ

ซ้ือในมือประชำชนลงไปได้มำก ถ้ำหำกว่ำมิได้มีกำรน�ำเงินนั้นออกมำให้

รฐับำลใช้สอยอกี ส่วนในแง่ค่ำครองชพีนัน้ กำรขำยเงนิตรำต่ำงประเทศใน

อัตรำต�่ำช่วยให้รำคำสินค้ำบำงอย่ำงซ่ึงน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศถูกลงได้

เหมอืนกนั แต่เมือ่ค�ำนึงว่ำสิง่ทีป่ระชำชนชำวไทยบรโิภคเป็นของทีป่ลกูและ

ท�ำได้ในประเทศไทยเองเป็นส่วนใหญ่ อัตรำเงินตรำต่ำงประเทศก็ไม่สู้มี

ควำมสัมพันธ์กับค่ำครองชีพของประชำชนโดยทั่วไปนัก กำรกดอัตรำเงิน

ตรำต่ำงประเทศให้ต�่ำลงโดยกะทันหันโดยผิดธรรมชำติกลับท�ำให้มีคนสั่ง

สินค้ำเข้ำมำมำกเกินควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อภำวะเงินเฟ้อภำยในมีอยู่ 

และคนยังมีเงินใช้สอยกันอยู่มำก

3. อัตราสัญญาการค้าไทย-ญี่ปุ่น ในปลำยปี 2491 รัฐบำลได้ท�ำ

สัญญำกำรค้ำและกำรช�ำระเงินกับประเทศญี่ปุ่น สัญญำฉบับแรกลงนำม

เมือ่ 4 ธนัวำคม 2491 และได้มกีำรเจรจำต่อสญัญำกนัมำทกุปี สญัญำแลก

เปลี่ยนกำรค้ำนี้ มีควำมมุ่งหมำยว่ำให้มีกำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ

ที่ไม่จ�ำเป็นต้องช�ำระเงินสดกันทุกครั้ง แต่มีกำรขึ้นบัญชีเป็นลูกหนี้เจ้ำหนี้

กันไว้2 สัญญำที่ใช้อยู่ในขณะนี้ (กันยำยน 2498) เรียกว่ำระบบ 2 บัญชี 

(Two Account System) คือเวลำพ่อค้ำญี่ปุ่นส่งสินค้ำมำขำยแก่คนไทย 

กไ็ปขอรบัเงนิเยนจำกธนำคำรกลำงญ่ีปุ่น (โดยผ่ำนธนำคำรพำณชิย์ตวัแทน

พ่อค้ำ) ธนำคำรกลำงญีปุ่น่กเ็ครดติบญัชเีป็นเจ้ำหนีป้ระเทศไทยโดยใช้เงนิ

ดอลลำร์ สรอ. เป็นหน่วยลงบัญชี ในท�ำนองเดียวกันเวลำพ่อค้ำไทยส่ง 

2 ตำมสญัญำซึง่มผีลบังคบัต้ังแต่ 16 เมษำยน 2499 ได้ยกเลกิวธิกีำรช�ำระเงนิค่ำสนิค้ำแบบ 
open account นี้ ส�ำหรับสินค้ำทั่วไปเสีย และให้ช�ำระกันด้วยเงินสดเช่นเดียวกับกำรค้ำ
กับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ยกเว้นกรณีกำรส่งข้ำวไทยไปจ�ำหน่ำยแก่ญี่ปุ่น ซ่ึงยังคงผ่ำนบัญช ี
เงินเชื่ออยู่จนกว่ำจะถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2499 เพรำะขณะนี้ฝ่ำยไทยยังมีดุลเป็นลูก
หนี้ฝ่ำยญี่ปุ่นอยู่มำก
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ของไปขำยญ่ีปุ่น พ่อค้ำจะไปขอรับเงินบำทจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(โดยผ่ำนธนำคำรพำณชิย์ตวัแทนพ่อค้ำ) แล้วธนำคำรแห่งประเทศไทยก็จะ

เครดิตบัญชีเป็นเจ้ำหนี้ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ดอลลำร์ สรอ. เป็นหน่วยลง

บญัชเีช่นเดยีวกนั ทัง้สองฝ่ำยมกีำรสอบยอดหกับญัชกีนัอยูเ่สมอในสญัญำ

แต่ละปีจะก�ำหนดว่ำ เมือ่ฝ่ำยใดเป็นลกูหนีอ้ยู่เกินจ�ำนวนเท่ำใด ฝ่ำยเจ้ำหนี้

จงึจะมสีทิธิเ์รยีกช�ำระจำกลกูหนีเ้ป็นเงนิสดเป็นดอลลำร์ สรอ. หรอืเงนิอืน่

แล้วแต่จะตกลงกนั ในสญัญำฉบบัทีใ่ช้ในระยะท้ำย ได้ก�ำหนดวงเงนิเครดติ

นี้ (swing limit) ไว้ 5 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.

อตัรำแลกเปลีย่นเงนิบำทและเงนิดอลลำร์ สรอ. ทีใ่ช้ส�ำหรบัสญัญำ

นี้ไม่ใช่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในท้องตลำด เพรำะเหตุว่ำอัตรำเสรีนั้นขึ้นลงอยู่

เสมอ ไม่สะดวกกับกำรช�ำระ และถ้ำจะให้อัตรำรำชกำรก็รำคำต�่ำเกินไป 

ดังนั้นรัฐบำลจึงก�ำหนดใหม่ แต่ก็ย่อมมีกำรขึ้นลงบ้ำงตำมอัตรำเสรี เพรำะ

เนื่องมำจำกอุปสงค์และอุปทำนของสินค้ำและเงินตรำต่ำงประเทศในท้อง

ตลำด เพือ่ไม่ให้เกดิกำรเสยีเปรยีบหรอืได้เปรยีบจนเกนิไประหว่ำงประเทศ

ญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆ รัฐบำลไทยจึงก�ำหนดให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ประกำศอัตรำแลกเปลี่ยนทุกเดือน และต่อมำได้หดเวลำให้สั้นเข้ำเป็น 

ทุกๆ 15 วัน3 

แต่กำรก�ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนเช่นที่กล่ำวนี้อำจเกิดปัญหำได ้

เช่น ทำงธนำคำรชำติประกำศว่ำ 20 บำทเท่ำกับ 1 ดอลลำร์ สรอ. ในกำร

ช�ำระเงินตำมสัญญำแลกเปลี่ยนระหว่ำงไทยกับญี่ปุ่น ถ้ำในเดือนนั้นอัตรำ

เสรีในประเทศเกิดลดลงเป็น 16 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ สรอ. ญี่ปุ่นก็ไม่อำจ

ขำยสนิค้ำได้ เพรำะพ่อค้ำย่อมจะสัง่สนิค้ำจำกสหรฐัอเมริกำ แทนจำกญีปุ่น่ 

เพรำะถกูกว่ำ หรอืถ้ำเงนิบำทถกูขึน้ไปอกีเป็น 25 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์ สรอ. 

ในตลำดเสรี สหรัฐอเมริกำก็ขำยสินค้ำให้ไทยไม่ได้ พ่อค้ำจะหันไป 

ซื้อของญี่ปุ่นแทน ดังนั้น จะเห็นว่ำผลเสียย่อมเกิดขึ้นได้ถ้ำธนำคำรชำติ

3 อัตรำที่ประกำศเดือนละ 2 ครั้งนี้เคยใช้ส�ำหรับกำรขำยดอลลำร์ สรอ. ที่องค์กำรบริหำร
กำรร่วมมือระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ เพื่อให้ช่วยเหลือประเทศไทยด้วย เพิ่งจะแยก
กันเมื่อ 16 เมษำยน 2499

การเงินและการธนาคาร
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ประกำศก�ำหนดอัตรำอย่ำงตำยตัวไม่เปลี่ยนแปลงหรือจะเปลี่ยนทีก็เป็น

เวลำนำน เพรำะไม่เพียงแต่ดอลลำร์ สรอ. เท่ำนั้น ที่ขึ้นๆ ลงๆ อัตรำแลก

เปลีย่นเงินปอนด์ก็พลอยขึน้ลงตำมไปด้วย ท�ำให้สนิค้ำจำกอังกฤษแพงมำก

หรือถูกมำกจนทำงฝ่ำยพ่อค้ำไม่อำจจะขำยได้เพรำะรำคำต้นทุนสูง รำคำ

ขำยต�ำ่ อำจขำดทุน ดงันีจ้งึต้องก�ำหนดให้ประกำศอตัรำแลกเปลีย่นเฉพำะ

ทุกๆ 15 วัน

อตัรำท่ีประกำศเดอืนละ 2 ครัง้น้ีใช้ส�ำหรับสินค้ำออกและสนิค้ำเข้ำ

ทั่วไป ถ้ำมีสินค้ำใดซึ่งใช้อัตรำอื่น เช่นยำง ซึ่งยังใช้อัตรำทำงกำรอยู่บำง

ส่วน ผู้ส่งออกก็จะได้รับเงินบำทจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรส่ง

สินค้ำผ่ำนบัญชีเงินเชื่อกับญี่ปุ่นนี้ ในอัตรำทำงกำรร้อยละ 20 ในอัตรำที่

ประกำศส�ำหรับกำรค้ำญี่ปุ่นร้อยละ 80 ถ้ำรัฐบำลจ่ำยเงินให้สถำนเอก-

อคัรรำชทูตไทยในโตเกยีว กย็งัจ่ำยเงนิบำทให้แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ในอัตรำทำงกำรอยู่

4. อัตราเสร ีเป็นอตัรำทีข่ึน้ลงตำมอปุสงค์และอปุทำนในท้องตลำด 

และสูงกว่ำอัตรำทั้งหลำย ที่กล่ำวถึงใน (1) ถึง (3) และใช้อัตรำส�ำหรับกำร

ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อกิจกำรต่ำงๆ นอกจำกที่กล่ำวถึงข้ำงต้น

ข. ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเสรีกับตลาดทางการ (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย)

ตลำดเสรีและธนำคำรแห่งประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์กันคือ:

1. สินค้าออก ถ้ำกระแสเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยน้อย กระแสเงินที่เข้ำตลำดเสรีจะมำก อัตรำในท้องตลำดจะ

ต�่ำลง ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำรัฐบำลมีควำมต้องกำรใช้เงินมำก ทั้งเพื่อซื้อ

ของหรอืใช้สอยในต่ำงประเทศและในกำรส่งเข้ำทนุส�ำรองเพือ่พมิพ์ธนบตัร

ออกมำ จะเรียกเงินตรำต่ำงประเทศไปมำก ท�ำให้ธนำคำรปล่อยเงินตรำ

ต่ำงประเทศซึง่ได้เข้ำไปมำกออกสูต่ลำดเสรน้ีอย รำคำเงนิตรำต่ำงประเทศ

ในตลำดเสรีจึงสูงขึ้น
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ถ้ำเรำขำยสินค้ำออกไปน้อย เช่น รำคำยำงและดีบุกตกต�่ำและ

ปริมำณท่ีส่งออกก็ไม่เพิ่มขึ้น เงินตรำต่ำงประเทศในตลำดเสรีจะน้อย ถ้ำ

ควำมต้องกำรของตลำดไม่เปลี่ยนแปลง รำคำจะสูงขึ้น

2. สินค้าเข้า ถ้ำสินค้ำออกเท่ำเดิม แต่สินค้ำเข้ำน้อย รำคำเงินตรำ

ต่ำงประเทศในตลำดเสรีอำจจะลดลง ถ้ำสินค้ำเข้ำเท่ำเดิมแต่สินค้ำออก 

ลดลง อตัรำแลกเปลีย่นย่อมสงูขึน้ รฐับำลจงึพยำยำมให้พ่อค้ำน�ำสนิค้ำเข้ำ

น้อยลง โดยใช้วิธี

ก. ห้ำมสินค้ำเข้ำโดยเด็ดขำด (ถ้ำห้ำมโดยเด็ดขำดได้)

ข. ห้ำมสินค้ำบำงชนิดไม่ให้เข้ำ

ค. ห้ำมน�ำสินค้ำเข้ำมำมำกเกินกว่ำจ�ำนวนที่ได้รับอนุญำตจำก

กระทรวงเศรษฐกำร (เป็นวิธี Exchange Control)

วธิเีหล่ำนีต้้องใช้เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ข้มงวดและสจุรติ ถ้ำไม่มเีจ้ำหน้ำทีท่ีด่ี

พออำจจะต้องใช้วิธีอ้อม โดยกำรท�ำให้สินค้ำที่ไม่ต้องกำรให้น�ำเข้ำมำมี

รำคำสูง เพื่อให้ผู้ซื้อย่อท้อ จึงซื้อเข้ำมำจ�ำหน่ำยน้อย ท�ำได้สองวิธี คือ:

ก. เก็บภำษีศุลกำกรแพงขึ้น เช่น เก็บภำษีรถยนต์ และสุรำ

ข. ท�ำบัญชีสินค้ำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะไม่ยอมขำยเงินตรำ

ต่ำงประเทศให้ในรำคำพิเศษ (เช่นที่เคยขำยให้ปอนด์ละ 45 บำท และ

ดอลลำร์ละ 16.75 บำท ท่ีได้กล่ำวไว้ในเรื่องอัตรำส่งเสริมกำรค้ำขำเข้ำ) 

ให้ยำวข้ึน ถ้ำใครต้องกำรสั่งสินค้ำที่ไม่จ�ำเป็นเข้ำมำก็ต้องซื้อเงินตรำต่ำง

ประเทศในตลำดเสร ีซึง่มรีำคำสงู และจะย่ิงท�ำให้รำคำเงนิตรำต่ำงประเทศ

ในตลำดเสรีสูงขึ้น รำคำของสินค้ำที่สั่งเข้ำมำจะสูงขึ้น วิธีนี้ได้ประโยชน์ 2 

ทำง คือ:

1. ท�ำให้พ่อค้ำสั่งสินค้ำที่ไม่จ�ำเป็นเข้ำน้อยลง

2. ท�ำให้พ่อค้ำท่ีส่งสนิค้ำออกได้เงนิมำกขึน้ เพรำะรำคำเงนิตรำต่ำง

ประเทศในตลำดเสรีสูงขึ้น แม้รำคำสินค้ำในตลำดจะลดลงก็ตำม เขำก็ยัง

อำจจะได้เงินค่ำสินค้ำเท่ำเดิม

การเงินและการธนาคาร
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เช่น ในตลำดโลก ดีบุกตันละ 700 ปอนด์ แต่เงิน 1 ปอนด์เท่ำกับ 

50 บำท พ่อค้ำได้เงิน 35,000 บำท แต่ถ้ำในตลำดโลกดีบุกลดลงเป็นตัน

ละ 600 ปอนด์ แต่เงิน 1 ปอนด์เท่ำกับ 60 บำท พ่อค้ำได้เงิน 36,000 บำท 

ดังนั้นจะเห็นว่ำพ่อค้ำก็ไม่เดือดร้อน แม้รำคำสินค้ำในตลำดโลกจะต�่ำลง

กำรส่งเสรมิกำรส่งสนิค้ำออกโดยกำรไม่เกบ็เงนิตรำต่ำงประเทศจำก

เงินที่ขำยสินค้ำออกเหล่ำนั้นได้ ท�ำให้พ่อค้ำได้เงินบำทมำกขึ้น จึงเป็นกำร

ส่งเสริมกำรส่งสินค้ำออกที่ดี ซึ่งจะท�ำให้ประเทศได้มำซ่ึงเงินตรำต่ำง

ประเทศเป็นจ�ำนวนมำก

ค. ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเสรี
ควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในอัตรำเสรีอำจดูได้จำก

ตำรำง 9.10 ซึ่งแสดงอัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยธรรมดำในตลำดกรุงเทพฯ 

แต่อัตรำเหล่ำน้ีเป็นเพียงอัตรำที่ประกำศไว้ (nominal) ไม่ใช่อัตรำซึ่งซื้อ

ขำยกันจริงๆ (traded) อัตรำแลกเปลี่ยนในตลำดเสรีย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่

ทุกนำทีตำมอุปทำนและอุปสงค์  ณ เวลำนั้นๆ

ค่ำของเงินปอนด์และดอลลำร์ สรอ. ได้ลดลงมำกในปี 2495 เมื่อ

ธนำคำรแห่งประเทศไทยน�ำเงินตรำต่ำงประเทศออกขำยเป็นจ�ำนวนมำก 

เมื่อกำรขำยเพลำลงใน พ.ศ.2496 อัตรำได้สูงขึ้นเล็กน้อย อัตรำได้เริ่มสูง

ขึ้นมำกขึ้นในปี 2497 และถึงขีดสูงสุดในเดือนมิถุนำยน 2498 เพิ่งจะเริ่ม

ลดลงด้วยเหตุหลำยประกำรประสมกัน หลังกำรควบคุมสินค้ำขำเข้ำในปี 

2496 เวลำใดที่มีใบอนุญำตออกมำก และตั๋วเงินค่ำสินค้ำเข้ำครบก�ำหนด

ช�ำระ หรือมีกำรซื้อเงินค่ำทองค�ำที่น�ำเข้ำอัตรำก็จะสูงขึ้น เวลำใดที่มีผู้น�ำ

ตั๋วเงินค่ำสินค้ำ ข้ำว ยำง ดีบุก ออกขำย อัตรำก็จะลดลง เวลำใดที่มีคนตื่น

ตกใจเรื่องสถำนะกำรเมืองรีบซื้อเงินในตลำดมืดส่งออกไปไว้ต่ำงประเทศ 

อัตรำก็จะสูงขึ้นอย่ำงกะทันหัน
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ตาราง 9.10
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยธรรมดำในตลำดกรุงเทพฯ

 ปี,เดือน  ปอนด์สเตอร์ลิง  เหรียญ สรอ.

  อัตรำซื้อ  อัตรำขำย อัตรำซื้อ  อัตรำขำย

 2490 มิ.ย. 80.73 83.44 24.79 26.64

  ธ.ค. 57.55 58.88 17.91 18.88

 2491 มิ.ย. 58.85 60.00 20.23 20.46

  ธ.ค. 60.27 61.56 19.52 19.61

 2492 มิ.ย. 59.72 60.66 22.02 22.25

  ธ.ค. 56.76 57.15 22.98 23.15

 2493 มิ.ย. 56.98 57.36 21.52 21.64

  ธ.ค. 54.95 55.44 21.31 21.41

 2494 มิ.ย. 53.60 54.06 21.22 21.37

  ธ.ค. 52.18 52.59 22.02 22.21

 2495 มิ.ย. 45.13 45.67 18.51 18.69

  ธ.ค. 44.97 45.40 16.69 16.85

 2496 มิ.ย. 47.75 48.44 17.75 18.02

  ธ.ค. 57.28 58.37 20.80 21.10

 2497 มิ.ย. 58.39 59.17 20.96 21.19

  ธ.ค. 56.80 57.54 20.92 21.16

 2498 มิ.ย. 61.85 62.44 22.31 22.52

  ธ.ค. 57.67 58.19 20.80 20.97

 2499 ม.ค. 57.25 57.73 20.63 20.79

  ก.พ. 56.99 57.47 20.52 20.68

  มี.ค. 56.79 57.31 20.45 20.62

  เม.ย. 57.49 58.00 20.64 20.82

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การเงินและการธนาคาร

(บำท)
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วิธีการขอซื้อเงินตราต่างประเทศ

1. ถ้ำจะขอซื้อในอัตรำรำชกำร ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือ

ส่ังจ่ำยของกระทรวงกำรคลังให้อนุมัติกำรขอซื้อในอัตรำรำชกำรนั้น ใน

กรณีนักเรียนต้องมีหนังสือสั่งจ่ำยของ ก.พ.

2. ถ้ำขอซือ้ในอตัรำสนิค้ำเข้ำ ต้องซือ้ในหลกักำรทีธ่นำคำรชำตวิำง

ไว้ คือต้องเป็นกำรซือ้เพือ่ช�ำระสนิค้ำทีธ่นำคำรชำตกิ�ำหนดและต้องท�ำผ่ำน

ธนำคำรพำณิชย์ คือธนำคำรชำติไม่ยอมติดต่อกับพ่อค้ำโดยตรง

3. ถ้ำขอซือ้ในอตัรำเสรกีท็�ำกำรขอผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ ถ้ำเป็นกำร

จัดซือ้สินค้ำหรอืบรกิำรซ่ึงมหีลกัฐำนประกอบตำมทีก่�ำหนดไว้ แทบจะไม่มี

กำรควบคุม ธนำคำรพำณิชย์ขำยเงินให้ได้เลย แล้วรำยงำนธนำคำรชำติ 

กำรจะส่งเงินออกไปต่ำงประเทศเพือ่เลีย้งดคูรอบครวั และเงนิตดิตวัในกำร

เดินทำงเกินจ�ำนวนที่ก�ำหนด หรือชำวต่ำงประเทศที่อยู่ในประเทศไทย

ต้องกำรส่งทุนไปต่ำงประเทศ ก็ต้องขออนญุำตธนำคำรชำติก่อน กำรทีต้่อง

ท�ำเช่นนีก้เ็พือ่ป้องกนัมใิห้เงนิตรำต่ำงประเทศร่ัวไหลมำกนกั

4. ส�ำหรับกำรค้ำขำยกับญี่ปุ่นซึ่งได้มีกำรท�ำสัญญำระหว่ำงกันนั้น 

ก็ให้ขอใบอนุญำตจำกกระทรวงเศรษฐกำร เมื่อได้รับอนุมัติแล้วพ่อค้ำก็

ติดต่อกับธนำคำรกลำงผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวได้แล้ว

วิจารณ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา

กำรใช้อัตรำแลกเปลี่ยนหลำยอัตรำ (multiple rate) คือเมื่อไม่

ต้องกำรให้คนซือ้สนิค้ำต่ำงประเทศอย่ำงใดมำก กใ็ห้ซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศ

ในอตัรำแพงเสยี หรอืเมือ่ต้องกำรส่งเสรมิให้คนซือ้สนิค้ำบำงอย่ำงในรำคำ

ถกูก็ให้ซือ้เงนิต่ำงประเทศในอตัรำต�ำ่เสยี เช่นนีย่้อมเหมำะสมเพรำะสะดวก

ในกำรบริหำร ไม่เหมือนกำรจ�ำกัดกำรแลกเปลี่ยนเงินชนิดท่ีใช้อัตรำแลก

เปลีย่นอตัรำเดยีว ซึง่ต้องมกีำรควบคมุอย่ำงทัว่ถงึ ถ้ำคุมไม่ท่ัวถงึย่อมมกีำร

เลีย่งได้ และถ้ำผู้ใดขออนญุำตน�ำสนิค้ำเข้ำได้ย่อมมโีอกำสแสวงหำก�ำไรได้

มำกและได้รำยได้มำกกว่ำผู้ที่ไม่สำมำรถขออนุญำตได้ ผู้ขอแต่ละคนย่อม

จะหำทำงที่จะใช้อภิสิทธิ์ของตนในทำงไม่เหมำะสม กีดกันคนอื่นซึ่งไม่

ยุติธรรม
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อย่ำงไรก็ดี ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรใช้ multiple rate จะดีเสมอไป 

ควรดูสถำนะกำรเงินและเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศด้วย ถำ้ใช้อัตรำ

หลำยชนิดมำกเกินไป ย่อมท�ำให้กำรค้ำยุ่งเหยิง กำรเทียบเคียงคิดล�ำบำก 

และบำงทกีำรหวงัเอำอตัรำเป็นเครือ่งปรบัจ�ำนวนสนิค้ำท่ีคนจะซ้ือเข้ำอำจ

ไม่ได้ผลแม่นแน่แท้เท่ำกำรควบคุมปริมำณสินค้ำเข้ำโดยตรง อีกประกำร

หนึง่กำรใช้อตัรำต�ำ่ส�ำหรับสนิค้ำออกบำงประเภทเพือ่เป็นกำรเก็บภำษทีำง

อ้อมและเป็นทำงให้แหล่งกลำงได้ซื้อเงินตรำต่ำงประเทศในรำคำถูกอำจ

ท�ำให้ผู้ส่งออกขำดก�ำลังใจท่ีจะส่งออก ย่ิงเวลำที่ตลำดส�ำหรับสินค้ำนั้น

ตกต�ำ่รฐับำลกจ็ะต้องคอยปรบัอตัรำนัน้ให้สงูขึน้เพือ่ให้ผูส่้งออกพอได้ก�ำไร

จำกกำรส่งสินค้ำออก

กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมำชิกอยู่นั้น

เหน็ว่ำกำรมอีตัรำแลกเปลีย่นหลำยอตัรำนีเ้ป็นวธิกีำรจ�ำกัดแลกเปลีย่นเงนิ 

ซึ่งขัดกับหลักกำรร่วมมือในทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศอยู่ เพรำะถ้ำ

ประเทศมอีตัรำแลกเปลีย่นแต่อัตรำเดียว เวลำลดค่ำน�ำ้เงนิ (devaluation) 

กส็งัเกตได้ง่ำย และต้องปรกึษำหำรอื หรอืขอรบัอนมุตัจิำกกองทนุกำรเงนิ

อยู่แล้ว แต่เวลำมีอัตรำหลำยอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำส�ำหรับกิจกำร

ประเภทต่ำงๆ เท่ำกับเป็นกำรลดค่ำน�้ำเงิน ส�ำหรับกิจกำรนั้นๆ เหมือนกัน 

ฉะนัน้กองทนุจงึก�ำหนดข้อบงัคบัให้มกีำรหำรอื ขออนญุำตก่อนเหมอืนกัน 

อนึ่ง กำรใช้หลำยนี้มีลักษณะเลือกที่รักมักที่ชังอยู่มำก และประเทศผู้ใช้

อำจใช้ไปในทำงที่กระทบกระเทือนประเทศอื่นๆ ได้

ความหมายของ Cross Rate คืออัตรำไขว้ที่ใช้แลกเปลี่ยนเงิน

ปอนด์หรอืดอลลำร์ สรอ. กองทนุประกำศว่ำ 1 ปอนด์ เท่ำกบั 2.80 ดอลลำร์ 

หรือ 2.80 : 1 นั่นเอง ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ประกำศว่ำอัตรำ

ปริวรรตต่ำงประเทศของไทย 1 ปอนด์ เท่ำกับ 35 บำท และ 1 ดอลลำร์ 

เท่ำกบั 12.50 บำท และเทียบกจ็ะได้ Cross Rate ตรงตำมสญัญำคอื 12.50 

คูณ 2.80 เท่ำกับ 35 บำท หรือ 1 ปอนด์ : 2.80 ดอลลำร์ นั่นเอง แต่เมื่อ

ธนำคำรแห่งประเทศไทยขำยเงนิส�ำหรบัสัง่สนิค้ำเข้ำ 1 ปอนด์ ในอตัรำ 45 

บำท กับ 1 ดอลลำร์ ในอัตรำ 16.35 บำท Cross Rate ก็ไม่ใช่ 1 : 2.80 

การเงินและการธนาคาร
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แต่เป็น 1 : 2.69 และในทุกวันนี้ถ้ำตลำดเสรี 1 ปอนด์ เท่ำกับ 60.90 บำท 

และ 1 ดอลลำร์ เท่ำกับ 22.04 บำท เทียบแล้วก็ยิ่งยุ่งมำกขึ้น คือมี Cross 

Rate อีกอัตรำหนึ่งเท่ำกับ 1 : 2.76

ถ้ำ Cross Rate ของเงินปอนด์ในประเทศเรำอยู่ในระดับ 1 ปอนด์ 

ต่อ 2.76 ดอลลำร์ ก็จะดูว่ำเงินปอนด์ท่ีนี่รำคำถูกกว่ำที่ตลำดฮ่องกง ซึ่ง

สมมุตว่ิำคดิตำมอตัรำเงนิเหรยีญฮ่องกง : สเตอร์ลงิ เหรยีญฮ่องกง : เหรยีญ

ดอลลำร์ สรอ. แล้ว 1 ปอนด์เท่ำกบั 2.79 ดอลลำร์ จะมคีนน�ำดอลลำร์จำก

ฮ่องกงหรือที่อื่นมำซื้อเงินปอนด์ในกรุงเทพฯ แล้วไปขำยที่ฮ่องกง เป็นต้น 

กำรท่ีค่ำเงินปอนด์ในตลำดเสรีต�่ำกว่ำอัตรำเงินปอนด์ในตลำดทำงกำรที่

ลอนดอนนีม้กัเป็นผลเสยีแก่องักฤษ เพรำะจะมคีนประเทศอ่ืนเข้ำมำซือ้เงนิ

ปอนด์ในรำคำถูกนี้ ไปซื้อของในอังกฤษ แล้วน�ำของนั้นไปขำยแก่อเมริกำ

ให้ได้เงินดอลลำร์อีกต่อ อังกฤษก็เลยขำดรำยได้เงินดอลลำร์ซึ่งตนควรจะ

ได้เสียเองไป

ตอนที่ 3: การเงินกับค่าครองชีพ

ตำมปกติรำคำของสิ่งของ (หรือค่ำครองชีพ) จะขึ้นหรือลงมำกน้อยเท่ำไร

ก็แล้วแต่ว่ำ อุปสงค์ หรือ อุปทำน ของสินค้ำและบริกำรในท้องตลำด 

อุปสงค์ ที่กล่ำวคือ อุปสงค์แท้จริง (Effective Demand) ไม่ใช่เป็นเพียง

ควำมประสงค์อยำกได้เท่ำนัน้ ต้องเป็นควำมประสงค์ทีม่สีิง่หนนุหลงัคอืเงนิ 

ซ่ึงอำจเรียกได้ว่ำเป็น monetary Demand ส่วนในด้ำนอุปทำน ก็ย่อม

ต้องแล้วแต่จ�ำนวนของที่ผลิตขึ้นในประเทศรวมทั้งของที่สั่งมำจำกต่ำง

ประเทศน้ันจะมมีำกน้อยแค่ใด และต้องค�ำนงึถงึต้นทนุของสิง่ผลติเหล่ำน้ัน

ด้วย เรื่องของต้นทุนกำรผลิต (Cost of Production) นั้นเป็นเรื่องส�ำคัญ

โดยเฉพำะต้นทุนของของที่ผลิตในประเทศ ตำมที่กล่ำวมำนี้จะเห็นว่ำ

ปริมำณของเงินและควำมหมุนเวียนของเงินเป็นเรื่องที่ส�ำคัญในด้ำนทำง

ตรงทำงเดียวเท่ำนั้น คือ ด้ำนอุปสงค์ ส่วนควำมส�ำคัญของกำรเงินในด้ำน

อุปทำน เป็นเพียงทำงอ้อม
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การเงินในด้าน Demand ตำมหลักธรรมดำคนเม่ือมีรำยได้มำก 

ทำงใช้ก็มีมำก อำจจะเก็บมำกจริงแต่ก็มีทำงใช้มำกอยู่ดี ศัพท์ในทำง

เศรษฐกจิทีใ่ช้เรยีกลกัษณะนี ้คอื ถ้ำ Marginal Propensity to consume 

สูง หมำยควำมว่ำประเทศหรือเอกชนที่มีควำมโน้มน้ำวไปในทำงที่จะใช้

จ่ำยมำก เช่นแต่เดิมรำยได้ 100 บำท ต่อมำเพิ่มเป็น 120 บำท ใน 20 บำท

ที่เพิ่มขึ้นนั้นย่อมเป็นส่วนที่จะต้องใช้ด้วย ถ้ำใช้หมดก็นับว่ำ Propensity 

to consume สูงมำก หรือเก็บเพียง 2.00 ใช้ 18.00 ก็นับว่ำสูง จะนับว่ำ

ต�ำ่ได้ก็ต่อเมือ่เกบ็ 10.00 บำท ใช้ 10.00 บำทนัน่เอง ลกัษณะนีต้รงกนัข้ำม

กับค�ำว่ำ  Marginal Propensity to Save หมำยควำมว่ำจ�ำนวนเก็บมำก 

และถ้ำเก็บมำกก็จ่ำยน้อย

ถ้ำมีเหตุมำท�ำให้ปริมำณของเงินในประเทศเพิ่มขึ้น รำยได้ของ

ประชำชนที่อำจค�ำนวณเป็นเงินได้ก็สูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ถ้ำเอกชน

ส่วนมำกลงทนุสร้ำงบ้ำนเรอืนหรอืโรงเรยีน เขำจะต้องมเีงนิใช้จ่ำย อำจจ่ำย

จำกที่เก็บสะสมไว้หรือที่กู้ยืมมำ ถ้ำเป็นจ�ำนวนที่เก็บไว้เงินที่นอนอยู่ก็จะ

ออกมำหมุนเวียน ท�ำให้ Velocity of Circulation สูง คือปริมำณเงินสูง

ขึ้น ถ้ำเป็นเงินกู้ยืม ผลก็จะสะท้อนกันไปเป็นช่วงๆ จนถึงธนำคำรหรือ

เครดิตสถำนที่ท�ำกำรให้กู้ยืม ปริมำณเงินก็สูงขึ้นเนื่องจำกเครดิตสูงขึ้น

เหมือนกัน

เหตุส�ำคัญ 2 ประกำร ที่ท�ำให้ปริมำณเงินสูงขึ้น คือ:

1. ถ้ำประเทศใดท�ำกำรค้ำกับต่ำงประเทศได้เปรียบ สำมำรถขำย

ของได้มำกกว่ำซ้ือเข้ำมำ คือมกี�ำไร (Surplus) หรอืทีเ่คยใช้ว่ำ Favourable 

Balance of Trade หรืออีกนัยหนึ่ง Credit Balance of Trade และเป็น

ประเทศทีใ่ช้มำตรำทองค�ำ (Gold Standard) ก็ย่อมจะมทีองเข้ำสูป่ระเทศ

มำก ท�ำให้ปริมำณเงิน กระแสเงิน หรือธนบัตรมำกขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ำ

หำกว่ำประเทศนั้นไม่อยู่ในมำตรำทองค�ำ ถ้ำธนำคำรกลำงมีอัตรำต่ำง

ประเทศ หรือได้มำจำกที่อื่น หรือได้ทองค�ำมำมำกจำกกำรค้ำ และเอำเข้ำ

ทุนส�ำรองเงินตรำก็เท่ำกับขยำยทุนส�ำรองออกไป ท�ำให้สำมำรถพิมพ์

ธนบัตรออกใช้ได้มำก ปริมำณของเงินก็มำกขึ้นเช่นกัน

การเงินและการธนาคาร
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2. เหตุอีกประกำรหนึ่งท่ีปริมำณเงินเพิ่มขึ้นเมื่องบประมำณของ

รัฐบำลขำดดุล คือรำยจ่ำยสูงกว่ำรำยได้ ถ้ำรัฐบำลจ่ำยมำกกว่ำรับจำก

ประชำชน ก็เป็นผลให้รำยได้ของประชำชนสงูข้ึน ถ้ำเงนิทีจ่่ำยนัน้น�ำมำจำก

เงินคงคลังมำใช้ ท�ำให้เงินท่ีนอนอยู่เข้ำมำสู่วงกำรหมุนเวียน ถ้ำรัฐบำลกู้

ยืมจำกธนำคำรกลำงหรือธนำคำรพำณิชย์ก็ย่อมจะท�ำให้ปริมำณธนบัตร

และสินเชื่อเพิ่มขึ้น เหตุนี้ถ้ำงบประมำณของรัฐบำลขำดดุลย่อมท�ำให้

ปริมำณเงินเพิ่มขึ้น (ดูตอนท้ำยของบทที่ 10 ประกอบด้วย)

เหตุของกำรขำยสินค้ำออกมำกกว่ำซื้อเข้ำ คือกำรมี Credit Bal-

ance of Trade อย่ำงหนึ่ง กับเหตุที่งบประมำณของประเทศขำดดุลนี้ 

ท�ำให้จ�ำนวนธนบตัรท่ีหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ และข้อนีเ้ป็นควำมจรงิทีไ่ด้เกดิขึน้

แล้วในประเทศไทยในชั่วระยะ 4-5 ปี ที่แล้วมำ คือ

ในปี 2493 ปรำกฏว่ำดุลเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศได้เพิ่มข้ึนเป็น 

1,041 ล้ำนบำทจำก 685 ล้ำนบำทเมื่อปี 2492 ท�ำให้มีกำรสะสมเงินตรำ

ต่ำงประเทศมำกขึน้ อตัรำปรวิรรตในตลำดเสรดีขีึน้เป็นล�ำดบั และในขณะ

น้ันรัฐบำลก็ยังไม่สำมำรถหำรำยได้ให้พอกับรำยจ่ำย จึงกู้ยืมจำกธนำคำร

แห่งประเทศไทย โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยยอมรับซ้ือตั๋วเงินคลังอีก 

276 ล้ำนบำท ปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้ธนบัตรที่ออกใช้เพิ่มขึ้นอีกถึง 700 ล้ำน

บำท เป็น 3,297 ล้ำนบำท เมื่อสิ้นปี 2493 และในปี 2494 ก็มีกำรสะสม

เงินตรำต่ำงประเทศ คือท�ำกำรค้ำได้เปรียบและมีกำรซื้อตั๋วเงินคลัง 

(เน่ืองจำกงบประมำณขำดดุล) โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นผลให้

ธนบัตรที่ออกใช้เพิ่มขึ้นไปอีก 769 ล้ำนบำท

ฉะนั้นเหตุท้ังสองนี้นับว่ำเป็นผลที่ท�ำให้ปริมำณเงินเพิ่มได้อย่ำง

แน่นอน และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมือ่งบประมำณขำดดลุ เงนิทีร่ฐับำลจ่ำยเกนิ 

กว่ำทีเ่กบ็มำจำกรำษฎรกจ็ะกลบัตกไปเป็นรำยได้ของรำษฎร ท�ำให้รำษฎร

มีอ�ำนำจซื้อคือมีรำยได้เพิ่มขึ้น จึงอำจจะกล่ำวได้อีกว่ำปริมำณเงินที่เพิ่ม 

ขึ้นหรือลดลงนั้น มีควำมสัมพันธ์ในด้ำน Effective Demand โดยตรง



189  

การเงินในด้าน Supply ปรมิำณเงนิทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงนัน้มคีวำม

สัมพันธ์ทำงอ้อมกับอุปทำนสินค้ำและบริกำร คือเมื่อปริมำณเงินมำก 

ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น ต่ำงคนก็ต่ำงจะซื้อของและบริกำร และสิ่งที่

ส�ำคัญในพวกสินค้ำและบริกำรก็คือ วัตถุดิบและแรงงำน เมื่อมีเงินมำก

ค่ำแรงและรำคำวตัถดุบิก็สงูขึน้ เมือ่สงูขึน้กย่็อมท�ำให้ต้นทนุในกำรผลติสงู

ขึ้น นั่นคือเป็นกำรกระทบกระเทือนอุปทำนโดยทำงอ้อม เมื่อปริมำณเงิน

เพิม่อยูแ่ล้วเกดิลดลงด้วยเหตใุดกต็ำม ผลก็คือท�ำให้รำยได้ของคนต�ำ่ลง นัน่

คือ Effective Demand ต�ำ่ คนกซ้ื็อของน้อยเพรำะรำยได้น้อย ต้นทุนกำร

ผลติกน้็อยตำม จะเหน็ได้ว่ำอปุทำนอำจจะมำกหรอืน้อยได้แล้วแต่ปรมิำณ

เงิน ทั้งนี้โดยทำงอ้อม

ฉะนั้นกำรพูดถึงเงินเฟ้อ (Inflation) มีผู ้กล่ำวว่ำเงินเฟ้อใน

ประเทศไทยนัน้เกดิจำกกำรทีธ่นำคำรกลำงได้พมิพ์ธนบตัรมำกข้ึน ข้อน้ีเป็น

ควำมจริง แต่มีควำมจริงอยู่เพียงส่วนเดียว เพรำะมิใช่ว่ำกำรพิมพ์ธนบัตร

ท�ำให้ค่ำครองชีพสูงเสมอไป ในบำงกรณีเป็นระยะเวลำที่จ�ำเป็นจะต้อง 

พิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นเพื่อให้พ่อค้ำประชำชนมีเงินใช้จ่ำยได้เพียงพอ กำรค้ำ

ไม่หยุดชะงักซึ่งเป็นผลเสียในด้ำนอ่ืนมำกมำย ถ้ำหำกไม่พิมพ์ธนบัตรเพ่ิม

ขึน้ อำจจะเปรยีบได้กบัเครือ่งจกัรทีไ่ม่มนี�ำ้มนัหรอืมมีำกเกนิไปกไ็ม่ด ีหรอื

ถ้ำจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องจักรท�ำงำนมำกๆ แต่ให้น�้ำมันน้อย กำรเดินของ

เครื่องจักรก็ย่อมจะได้ผลดีตลอดไปไม่ได้เช่นกัน

อำจยกตวัอย่ำงเช่น ในเดอืนธนัวำคมมกีำรเฉลมิฉลองต่ำงๆ ซึง่ชกัจงู

ให้ประชำชนเท่ียวเตร่และต้องใช้เงินมำก ธนำคำรย่อมต้องพิมพ์ธนบัตร

ออกมำมำกๆ เพื่อให้สมดุลกับกำรใช้จ่ำยของประชำชนเพรำะย่อมจะไม่

กระทบกระเทือนไปทั่วประเทศแน่นอน จะเป็นก็แต่เพียงในแหล่งที่มีกำร

ใช้จ่ำยมำกๆ เท่ำนัน้ กำรพมิพ์เพิม่ธนบตัรของธนำคำรกลำงเป็นเพยีงเฉพำะ

กำลที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น เมื่อหมดระยะที่จ�ำเป็นแล้วธนำคำรจะต้องเรียกกลับ

ให้หมด หรือในฤดูเก็บเกี่ยวของชำวนำ จ�ำเป็นต้องพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้น 

การเงินและการธนาคาร
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เพรำะชำวนำจะต้องได้รบัธนบตัรค่ำข้ำวเพิม่มำจำกท่ีตนมใีช้อยู่ ถ้ำปรมิำณ

เงินน้อยและธนำคำรไม่พิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้น ชำวนำย่อมเดือดร้อน เพรำะ

เจ้ำของโรงสีไม่มีเงินจะซื้อข้ำว รำคำข้ำวก็ตกต�่ำลง กำรค้ำก็หยุดชะงัก

เพรำะข้ำวยังคงอยู่ในยุ้งที่ท้องนำ ฉะนั้นกล่ำวได้ว่ำ เวลำและเหตุกำรณ์ที่

จ�ำเป็นเป็นเง่ือนไขที่ควรประกอบกำรพิจำรณำว่ำปริมำณเงินเพิ่มท�ำให้ค่ำ

ครองชีพสูงเป็นควำมจริง แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในระยะหนึ่งเท่ำนั้น ไม ่

น่ำวิตกแต่อย่ำงไร

สิ่งที่ส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึงอีกประกำร คือ เมื่อค่ำครองชีพสูงขึ้นจะ

พิจำรณำว่ำเพรำะปริมำณเงินเพิ่มขึ้นอย่ำงเดียวไม่พอ เพรำะเมื่อปริมำณ

ลดลงแล้วอย่ำงอ่ืนไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่นนี้ก็อำจจะเชื่อว่ำเหตุนั้นเป็น

ควำมจริงคือ ค่ำครองชีพหรือรำคำสินค้ำจะลดลงถ้ำปริมำณเงินลดลง แต่

ควำมจริงใน พ.ศ.2495 เป็นไปในทำงตรงกันข้ำม คือ แม้ปริมำณของเงิน

ลดลงค่ำครองชีพก็ยังสูงอยู่ เช่นในกรณีที่รัฐบำลได้ลดจ�ำนวนธนบัตรลง 

แล้วเกิดภัยทำงธรรมชำติในระยะนั้น เช่นฝนแล้งหรือน�้ำท่วมข้ำวปลำเสีย

หำยพืชผักตำย เช่นนี้กำรขำดแคลนสินค้ำก็ย่อมมี และท�ำให้รำคำสินค้ำ

เหล่ำนัน้สูงขึน้ แต่ถ้ำรฐับำลไม่ลดเงนิลงด้วยแล้วคนยิง่มเีงินเฟ้อเท่ำใด รำคำ

สินค้ำก็ยิ่งจะสูงเพ่ิมข้ึนกว่ำที่เป็นจริง หรือสูงกว่ำที่ควรจะเป็น แต่จำก

ตวัอย่ำงทีแ่ม้ปรมิำณเงนิจะลดลงแล้ว หรอืสงูกว่ำทีค่วรเป็น แต่จำกตวัอย่ำง

ที่แม้ปริมำณเงินจะลดลงแล้ว ต้นทุนในกำรผลิตก็ยังคงสูงอยู่ และจะสูงยิ่ง

ขึ้นถ้ำมีเหตุท�ำให้สูง ฉะนั้นถ้ำมีเหตุผลใดก็ตำมที่มีผลท�ำให้ต้นทุนกำรผลิต

ยังคงสูง กำรใช้นโยบำยลดค่ำครองชีพด้วยกำรลดปริมำณเงินย่อมจะไม่

เป็นผล หรือท�ำกำรลดปริมำณเงินในเวลำที่กำรปฏิบัติรำชกำรมีกำรทุจริต

หรือมีกำรเก็บภำษีชักไว้ไม่ให้เข้ำสู ่รัฐบำลมำกขึ้น หรือข้ำรำชกำรไร้

สมรรถภำพในกำรปฏิบัติงำน ท�ำงำนเสื่อมลงไม่แข็งแรง รำคำของสินค้ำก็

ย่อมสงูขึน้ แต่ควำมเหน็ทีว่่ำปรมิำณของธนบตัรเพิม่ขึน้ท�ำให้รำคำสนิค้ำสงู

ขึ้นก็มีควำมจริงอยู่ ดังนั้นรัฐบำลจึงได้ขอให้ธนำคำรชำติขำยเงินตรำต่ำง

ประเทศในรำคำถกู ในปี 2495 เพือ่จะดงึธนบตัรเข้ำมำท�ำลำยเสยีเป็นกำร
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ลดปริมำณเงินซึ่งเป็นควำมจริง คือ ปริมำณลดลงเกือบ 10% จำก 4,200 

ล้ำนบำทเศษ ลงมำเหลือ 3,900 ล้ำนบำทเศษ แต่รำคำของสินค้ำก็ยังไม่

ลดลงเท่ำที่ควร เลขดัชนีค่ำครองชีพก็ยังสูงอยู่ นี้ก็แสดงว่ำปริมำณเงินลด

ลงแล้ว ค่ำครองชีพยังไม่ลดตำม เหตุสนับสนุนอีกข้อหนึ่งที่เห็นได้ง่ำยคือ 

ในจงัหวดัต่ำงๆ ทำงภำคใต้ของประเทศไทย แต่เดิมคนมรีำยได้มำกค่ำครอง

ชีพก็สูงอยู่ แต่ต่อมำคนมีรำยได้น้อยเพรำะรำคำยำงและดีบุกซึ่งเป็นรำย

ได้ที่ส�ำคัญของชำวเมืองนั้นตกลง รำคำของก็ลดลงบ้ำง แต่เมื่อเทียบ

อตัรำส่วนกำรลดของรำยได้กบักำรลดของรำคำสนิค้ำแล้ว ปรำกฏว่ำรำยได้

ลดลงร้อยละ 50 แต่รำคำของต่ำงๆ ลดลงรำวๆ ร้อยละ 20  เท่ำนั้น ไม่ได้

ส่วนสัดกัน เช่นน้ีค่ำครองชีพของคนก็ยังคงสูงอยู่ตำมเดิม หรือบำงทีอำจ

สูงกว่ำด้วยซ�้ำ ที่เป็นเช่นนี้เพรำะค่ำแรงและค่ำขนส่งสินค้ำยังไม่ลดเพรำะ

ควำมไม่สะดวกในกำรขนส่ง ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตคงสูงอยู่

ฉะนั้นเมื่อเรำพิจำรณำดูโดยท่ัวไปแล้วจะเห็นว่ำ กำรแก้ปัญหำลด

ค่ำครองชีพด้วยกำรลดปรมิำณเงนินัน้ควรจะต้องรูข้อบเขตทีจ่ะปฏบิตักิำร 

ไม่ใช่จะท�ำได้เสมอไป กำรท�ำเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบำนั้นย่อมท�ำได้ แต่จะ

แก้ให้ได้ผลส�ำเร็จทเีดยีวนัน้ จะท�ำได้กต่็อเม่ือเหตกุำรณ์อย่ำงอ่ืนอ�ำนวยด้วย

ปัญหำอกีข้อหนึง่กคื็อ กำรลดอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ

นั้นจะช่วยลดค่ำครองชีพด้วยจริงหรือไม่ เรื่องนี้เข้ำใจว่ำอำจมีผลภำยใน 

วงจ�ำกดัเท่ำนัน้ เพรำะจะเห็นได้จำกกำรปฏบิตัขิองรฐับำลในเรือ่งนี ้คอื ใน

ปี 2495 ธนำคำรชำติขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอัตรำ 1 ปอนด์ ต่อ 45 

บำท ลดลงจำกเดิมประมำณ 7-8 บำท ควำมจริงนั้นรำคำสินค้ำจำกต่ำง

ประเทศลดลงมำก เป็นต้นว่ำสินค้ำพวกนม สบู่ ยำสีฟัน ผ้ำ ตะปู คือพวก

เครื่องอุปโภคที่มำจำกต่ำงประเทศนั่นเอง ตลอดจนเครื่องก่อสร้ำงต่ำงๆ 

แต่ส่วนสินค้ำที่ผลิตขึ้นภำยในประเทศไม่ลดลง หรือแม้บำงสิ่งจำกต่ำง

ประเทศก็ยังไม่ลดลง เป็นเพรำะต้นทุนสินค้ำยังคงสูงอยู่ (ทั้งนี้รวมถึงกำร

ท่ีต้องเสียค่ำชักรำยทำงด้วย) ฉะนั้นคิดถัวเฉลี่ยแล้วฝ่ำยที่รำคำข้ึนยังมีอยู่

มำกกว่ำฝ่ำยที่รำคำลดลง ตัวเลขค่ำครองชีพจึงยังสูงอยู่ เพรำะกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยมค่ีำเพยีง 10-15% ของค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด

การเงินและการธนาคาร
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ของประชำชน แต่ถ้ำธนำคำรแห่งประเทศไทยยังคงพยำยำมดงึธนบตัรกลบั

อยู่เรื่อยๆ ปริมำณเงินเมื่อลดลงมำกเข้ำก็อำจท�ำให้รำคำสินค้ำลดลงได้ 

เพรำะพ่อค้ำมีเงินน้อยและสินค้ำมีอยู่มำก ในที่สุดเมื่อเงินฝืดเข้ำ พ่อค้ำจ�ำ

ต้องลดรำคำสินค้ำเพื่อชักจูงใจให้ประชำชนซื้อ และกันไม่ให้ต้องขำดทุน

มำกกว่ำนั้นอีก ในระยะนี้พ่อค้ำย่อมเกิดเสียหำยได้มำก เพรำะเงินฝืด อำจ

จะต้องถึงกับล้มละลำยกันบ้ำงก็เป็นได้

รวมความว่า

1. กำรเงินช่วยนโยบำยลดค่ำครองชีพได้บ้ำง แต่ทุกๆ อย่ำงไม่ได้

ขึน้อยูก่บักำรเงนิอย่ำงเดยีว อยู่ทีก่ำรปกครองด้วย กำรปกครองย่อมมคีวำม

ส�ำคัญเท่ำกับกำรเงินส�ำหรับปัญหำข้อนี้

2. กำรขึ้นลงของจ�ำนวนปริมำณเงินเพียงชั่วขณะไม่เป็นท่ีน่ำวิตก 

เพรำะในบำงครัง้กม็คีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องเพิม่หรอืลดปรมิำณเงนิ แล้วเมือ่

สำมำรถควบคุมกำรปล่อยธนบัตรและกำรเรียกกลับได้แล้ว ก็ไม่มีปัญหำที่

น่ำวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่อย่ำงใด

3. ค่ำครองชีพของประชำชนในประเทศใดก็ตำม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

อตัรำแลกเปลีย่นเงนิต่ำงประเทศอย่ำงเดยีว อำจมบ้ีำงแต่กน้็อย เมือ่เทยีบ

กับค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของประชำชนเฉลี่ยโดยทั่วไป (ทั้งนี้ยกเว้นประเทศ

อังกฤษซึ่งต้องซื้อของจำกต่ำงประเทศมำก)

4. สิ่งที่ส�ำคัญอีกประกำร คือ ต้นทุนกำรผลิตในประเทศและเหตุที่

ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตในประเทศสูงขึ้นนั้น มีทั้งเหตุในทำงเศรษฐกิจ 

กำรเมือง และกำรปกครอง
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บทที่ 10 การคลัง

ตอนที่ 1: วิธีการคลังและวิธีการงบประมาณ

นบัแต่ประเทศไทยได้เปลีย่นระบอบกำรปกครองมำสูร่ะบอบประชำธปิไตย 

วิธีกำรคลังที่ใช้ก็ได้พยำยำมให้เป็นไปตำมระบอบประชำธิปไตย คือให ้

ผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ควบคุมเงินที่รัฐบำลมีอยู่ และเงินรำยได้รำยจ่ำยของ

รัฐบำล ฉะนั้นจึงได้มีกฎหมำยควบคุมเงินคงคลังเรียกว่ำพระรำชบัญญัติ

เงินคงคลัง และมีกฎหมำยควบคุมกำรรับและจ่ำยเงินของรัฐบำล คือพระ

รำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ กล่ำวโดยย่อก็คือกำรเบิกจ่ำยเงินจำกเงิน

คงคลังนั้น จะกระท�ำได้ตำมหลักเกณฑ์ก็โดยได้รับอนุมัติจำกสภำผู้แทน

รำษฎร กำรอนุมัติไม่จ�ำเป็นต้องอนุมัติอย่ำงละเอียดนัก แต่หลักส�ำคัญอยู่

ที่รัฐบำลจะจ่ำยเงินได้ก็โดยได้รับอ�ำนำจจำกสภำผู้แทนรำษฎรเสียก่อน 

ระเบียบวิธีกำรในกำรจ่ำยเงินที่ส�ำคัญก็คือ รัฐบำลท�ำแผนกำรจ่ำยเงิน

ประจ�ำปีขึน้เสนอให้สภำผูแ้ทนรำษฎรอนมุตั ิตำมพระรำชบญัญตัวิธีิกำรงบ

ประมำณ และเมื่อสภำผู้แทนรำษฎรอนุมัติแล้ว แผนกำรจ่ำยเงินนั้นก็ผ่ำน

ออกมำเป็นพระรำชบัญญัติงบประมำณประจ�ำปี

ส�ำหรับเงินรำยได้ของรัฐบำลก็ได้มีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติเงิน

คงคลังว่ำ บรรดำรำยได้ที่รัฐบำลพึงได้รับให้น�ำเข้ำบัญชีเงินคงคลัง และ

นอกจำกนั้นยังมีวิธีกำรให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้รับผิดชอบในกำรที่จะ

ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัทิัง้สอง กำรก�ำหนดวธิกีำรเกบ็รำยได้และก�ำหนด
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วิธีกำรปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยต่ำงๆ กระทรวงกำรคลังเป็นผู้รับผิดชอบ และ

ตำมพระรำชบญัญตัวิธิกีำรงบประมำณ เม่ือสิน้ปีกำรเงนิ กระทรวงกำรคลงั

มีหน้ำท่ีต้องท�ำบัญชีรับจ่ำยเงินเสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎร โดยผ่ำนทำง

คณะรฐัมนตร ีเพือ่ให้สภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นผูพ้จิำรณำว่ำกำรรบัจ่ำยเงนิถกู

ต้องด้วยวิธกีำรหรือไม่ บญัชนีีจ้ะต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจเงนิแผ่นดนิก่อน เช่นเดยีวกบับญัชขีองบรษิทักำรค้ำธรรมดำ ทีต้่องมี

ผู้สอบบัญชีรับรอง

อย่ำงไรก็ดี ในทำงปฏิบัติมีข้อที่แสดงให้เห็นว่ำ วิธีกำรปฏิบัติยังไม่

ถึงหลักประชำธิปไตยอยู่หลำยข้อ คือ:

ข้อบกพร่องที่ 1 คือ เงินได้ที่รัฐบำลพึงจะได้รับในบำงขณะไม่เข้ำ

บญัชเีงนิคงคลงั เฉพำะอย่ำงย่ิงในส่วนท่ีเป็นเงินขององค์กำรและบรษิทัของ

รัฐบำล

ตำมระเบยีบของกระทรวงกำรคลงั เงนิเหล่ำนีจ้ะต้องน�ำส่งคลงัและ

เมื่อต้องกำรใช้เงินก็ต้องเบิกจำกเงินคงคลังไป เหมือนกับระเบียบที่ใช้กับ

ส่วนรำชกำรส่วนมำก เช่น กรมศลุกำกรเป็นกรมทีห่ำรำยได้ได้มำก เมือ่เกบ็

ภำษไีด้จะน�ำไปใช้จ่ำยเป็นเงินเดอืนหรืออืน่ๆ ไม่ได้ จะต้องน�ำส่งคลงัให้หมด

ก่อน แล้วจึงเบิกจ่ำยตำมระเบียบเมื่อต้องกำรใช้เงิน ส�ำหรับองค์กำรและ

บริษัทของรัฐบำลนั้น เนื่องจำกมีหลักกำรท่ีจะให้องค์กำรและบริษัทนั้นมี

กำรเงนิของตนเป็นเอกเทศ (ซ่ึงเป็นหลกักำรท่ีด)ี ซ่ึงได้ใช้วธิใีห้องค์กำรและ

บริษัทเหล่ำนั้นเก็บเงินรำยได้ของตนไว้ได้ และเมื่องบบัญชีสิ้นปีแล้ว มีเงิน

เหลือจำกค่ำใช้จ่ำย เหลือจำกกำรจัดสรรส�ำรองและกำรลงทุนแล้ว เงินที่

เหลือนั้นจะต้องน�ำส่งคลัง ในทำงปฏิบัติ องค์กำรและบริษัทเหล่ำนั้นอำจ

หลีกเลี่ยงระเบียบของกระทรวงกำรคลังได้ โดยกำรน�ำเงินสดที่ตนมีอยู่ 

ไปให้กู้ยืมได้ หรือถ้ำไม่ให้กู้ยืมก็อำจเก็บสะสมไว้เกินกว่ำที่กฎหมำยบังคับ

ให้สะสมเป็นส�ำรอง น�ำส่งคลงัแต่เฉพำะจ�ำนวนหนึง่ ในกรณเีช่นนีก้เ็ท่ำกบั

ว่ำเงนิของรฐับำลกระจดักระจำยไปอยู่หลำยแห่ง กระทรวงกำรคลงัควบคมุ

ไม่ได้ทั่วถึง ที่กล่ำวมำแล้วนั้นหมำยรวมไปถึงเงินรำยได้อื่นๆ ที่รัฐบำลควร
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จะได้รับเข้ำบัญชีเงินคงคลัง แต่อำจน�ำไปใช้ในกำรอื่นก่อนผ่ำนบัญชีเงิน

คงคลัง

ข้อบกพร่องที่ 2 คือ รำยจ่ำยในบำงกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ 

หรือที่ตั้งไว้ในงบประมำณแล้ว และสภำผู้แทนรำษฎรก็ได้อนุมัติแล้ว แต่

เงินจ�ำนวนนัน้ไม่พอจ่ำย พระรำชบญัญติัเงนิคงคลงัเปิดช่องไว้ว่ำ ถ้ำมคีวำม

จ�ำเป็นรบีด่วนให้รฐับำลจ่ำยเงนิไปก่อนได้ แล้วจงึตัง้งบประมำณชดใช้ในปี

ต่อไป ปัญหำจึงขึ้นอยู่กับกำรตีควำม “ควำมจ�ำเป็น” และ “รีบด่วน” นั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับรัฐบำล ในกำรปฏิบัติ ผู้แทนรำษฎรยังควบคุมไม่ได้ถึง และ

กว่ำจะปรำกฏว่ำรัฐบำลได้จ่ำยเกินไปเท่ำใด ก็ต่อเมื่อได้จ่ำยไปแล้วคือไป

ปรำกฏในปีต่อไป เมือ่มกีำรตัง้งบประมำณชดใช้ ควำมจรงิวธิแีก้ปัญหำเรือ่ง

รัฐบำลจ�ำเป็นต้องจ่ำยในภำวะฉุกเฉินเมื่อมีควำมจ�ำเป็นรีบด่วนก็มีวิธีหนึ่ง 

คือ กำรเสนองบประมำณเพิ่มเติม ซึ่งจ�ำเป็นต้องผ่ำนสภำผู้แทนรำษฎร ใน

บำงโอกำสจะเรียกประชุมสภำผู้แทนรำษฎรไม่ทัน รัฐบำลก็มีเหตุผลที่จะ

จ่ำยเงินในฐำนะที่ “จ�ำเป็นรีบด่วน” ได้ แต่เมื่อได้กระท�ำกันพร�่ำเพรื่อเกิน

สมควรก็ย่อมเป็นทำงรั่วไหล

ข้อบกพร่องที ่3 คอื ผูต้รวจบญัชขีองรฐับำลนัน้เป็นข้ำรำชกำรของ

รัฐบำล กล่ำวคือ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับส�ำนักนำยก

รฐัมนตร ีแต่ดัง้เดมิมำตัง้แต่สมยัสมบรูณำญำสทิธิรำช กรมตรวจเงนิแผ่นดนิ

ขึ้นอยู่กับกระทรวงกำรคลัง ฉะนั้นกำรตรวจสอบบัญชีของรัฐบำลก็เท่ำกับ

กระทรวงกำรคลงัตรวจสอบกระทรวงกำรคลงัเอง ต่อมำในสมยัรฐัธรรมนญู 

เมื่อมำขึ้นอยู่กับส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กำรตรวจสอบก็ย่อมพ้นอ�ำนำจจำก

รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัไป แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็ยงัไม่พ้นอ�ำนำจของ

คณะรัฐบำลไปได้ เพรำะยังขึ้นอยู่กับส�ำนักนำยกรัฐมนตรีอยู่ ในประเทศที่

ใช้ระบอบประชำธิปไตยทำงกำรเงินจริงๆ เช่น อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกำ 

คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินขึน้อยู่กบัสภำผูแ้ทนรำษฎร นำยกรฐัมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีจะว่ำกล่ำวหำได้ไม่

การคลัง



เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย196  

ข้อบกพร่องที ่4 คอื ตัง้แต่สมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 เป็นต้นมำ กำร

บัญชีในกระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ แม้แต่ในกระทรวงกำรคลังเอง ได้รับ

ควำมกระทบกระเทือนเป็นอย่ำงมำก คือเอกสำรประกอบกำรเงินขำด

สูญหำยไป กำรเบกิจ่ำยก็กว้ำงขวำงขึน้ทกุท ีฉะนัน้กำรท�ำบญัชกีย่็อมชกัช้ำ 

และในระหว่ำงสงครำมและระยะเร่ิมแรกเมื่อเสร็จสงครำมใหม่ๆ กำรท�ำ

งบปี (งบดลุ) ของรฐับำลได้ประสบอปุสรรคเป็นเวลำนำน จึงไม่สำมำรถท�ำ

งบแต่ละปีให้เสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็วดังที่กฎหมำยบังคับไว้ ขณะนี้ก�ำลังเร่ง

รีบอยู่แต่ก็ยังท�ำเสร็จได้เพียงปี 2491 ฉะนั้นกำรควบคุมบัญชีของรัฐบำลก็

ย่อมจะกระท�ำได้ไม่สมบูรณ์

นอกจำกข้อบกพร่องส�ำคญัๆ ดงัได้กล่ำวมำแล้วนัน้ กย็งัมข้ีอบกพร่อง

เล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยเงิน เป็นต้น

ลักษณะท่ัวไปของงบประมาณในประเทศไทย เมื่อใกล้จะสิ้นปี 

คณะรัฐมนตรีจะต้องน�ำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณประจ�ำปีเสนอต่อ

สภำผู้แทนรำษฎร ภำยในวันที่ 1 พฤศจิกำยน สภำผู้แทนรำษฎรมีเวลำ

พิจำรณำ 2 เดือน ก่อนท่ีจะเสนอผู้แทนรำษฎร รัฐบำลก็ได้จัดตั้งคณะ

กรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ พิจำรณำรำยละเอียดเรื่องรำยได้รำยจ่ำย 

ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เสนอกระทรวงกำรคลังเสียชั้นหนึ่งก่อน ส่วนใน

สภำผู้แทนรำษฎร ระเบียบวธีิกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณ

แตกต่ำงกับระเบยีบวิธกีำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยอืน่ๆ ส�ำหรบักฎหมำยอืน่ 

ถ้ำรัฐบำลมีควำมจ�ำเป็นอำจเสนอให้ผ่ำนไปได้รวดเดียวภำยใน 2-3 วันก็

ท�ำได้ แต่กำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติงบประมำณก�ำหนดไว้ว่ำจะต้อง

พิจำรณำ 3 วำระไม่ติดต่อกัน (พระรำชบัญญัติทั่วๆ ไป ก็ต้องพิจำรณำเป็น 

3 วำระ) คือ วำระที่ 1 ขั้นหลักกำร วำระที่ 2 พิจำรณำเรียงล�ำดับมำตรำ 

และวำระที่ 3 พิจำรณำตั้งแต่เริ่มแรกอีกครั้งตลอดทุกมำตรำแล้วผ่ำนไป 

แต่รัฐบำลอำจเสนอให้พิจำรณำ 3 วำระติดต่อกันก็ได้ ซึ่งส�ำหรับพระรำช

บญัญตังิบประมำณจะท�ำเช่นนัน้ไม่ได้ เมือ่สภำพจิำรณำรบัหลกักำรในวำระ

ท่ี 1 แล้ว จะต้องส่งไปยังคณะกรรมำธิกำรของสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อ

พิจำรณำ ซึ่งอำจใช้เวลำอย่ำงน้อยถึง 1 เดือน เสร็จแล้วจึงจะเข้ำวำระที่ 2 
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เม่ือผ่ำนวำระที ่2 แล้วจะต้องรอไปอกีอย่ำงน้อยหนึง่วนั แล้วจึงจะพจิำรณำ

ในวำระท่ี 3 ในกำรแปรญัตติ ในขั้นคณะกรรมำธิกำรนั้นมีกฎข้อบังคับที่

ส�ำคัญคือ ผู้ที่ขอแปรญัตติจะต้องมีผู้รับรองอย่ำงน้อย 10 คน ทั้งนี้เพื่อ

ป้องกนัไม่ให้มกีำรแปรญัตตมิำกเกนิไป มฉิะนัน้จะเสยีเวลำในขัน้แปรญตัติ

มำก (ส�ำหรบักฎหมำยอืน่ๆ ผูแ้ปรญตัตต้ิองกำรผูร้บัรองเพยีงห้ำคนเท่ำนัน้

กข็อแปรญตัตไิด้) ในกำรแปรญตัตจิะขอให้เพิม่หรอืตัง้รำยจ่ำยขึน้ใหม่มไิด้

เมือ่มพีระรำชบญัญตังิบประมำณประจ�ำปีแล้ว กำรควบคุมกำรจ่ำย

เงินเป็นหน้ำที่ของกระทรวงกำรคลังและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

กำรควบคุมกำรจ่ำยเงินเป็นกำรควบคุมใน 3 ประเด็นส�ำคัญ คือ

ก) ตำมปกติจะจ่ำยเงินเกินกว่ำที่ตั้งไว้ในงบประมำณมิได้

ข) รำยจ่ำยทุกรำยกำรจะจ่ำยผิดไปจำกควำมมุ่งหมำยที่ปรำกฏใน

กำรพจิำรณำชัน้คณะกรรมำธกิำรไม่ได้ เช่น ค่ำครภุณัฑ์อนมัุตใิห้ซือ้ของใช้

ชนิดหนึ่ง จะซื้อของใช้ชนิดอื่นไม่ได้ แม้ว่ำสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นกว่ำ จะ

ต้องซื้อตำมที่ขอตั้งไว้ในงบประมำณเสมอ

ค) กำรจ่ำยเงินจะต้องมีเอกสำรแสดงรับรองว่ำได้จ่ำยไปจริง 

ส่วนรำยได้เป็นหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ ที่จะเก็บมำ

ได้ กระทรวง ทบวง กรมส�ำคัญๆ คือ กรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต กรม

สรรพำกร และกรมอื่นๆ เช่น กรมต�ำรวจ กรมโลหกิจ กรมป่ำไม้ นอกจำก

นั้นรัฐบำลยังมีรำยได้จำกรัฐพำณิชย์

หลักปฏิบัติท่ีส�ำคัญอีกข้อหนึ่งคือ รำยจ่ำยจะจ่ำยเกินงบประมำณ

ไม่ได้ แต่รำยได้จะเก็บเกินกว่ำท่ีประมำณไว้ได้ เมื่อสภำผู้แทนรำษฎร 

อนุมัติเป็นกฎหมำยให้เก็บภำษีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ฉะนั้นในทำงปฏิบัติ เมื่อ

จะพิจำรณำงบประมำณแผ่นดินจะต้องอำศัยตัวเลข 2 ยอด คือยอดงบ

ประมำณกบัยอดทีจ่่ำยและได้จรงิ สมมุตใินงบประมำณแสดงว่ำรำยจ่ำยต�ำ่

กว่ำรำยได้ ในตัวเลขจริงส่วนต่ำงนั้นย่อมสูงกว่ำส่วนต่ำงในงบประมำณ 

เพรำะรำยได้จริงมักสูงกว่ำรำยได้ซึ่งประมำณในงบประมำณ แต่รำยจ่ำย

จริงมักจะต�่ำกว่ำในงบประมำณเสมอ ทั้งนี้เนื่องมำจำกเหตุที่ว่ำ เมื่อตั้งงบ

ประมำณกระทรวง ทบวง กรม ผู้จ่ำยจะต้องพยำยำมตั้งยอดจ่ำยใน 

งบประมำณให้สูงเผื่อถูกตัดและเผื่อขำดเผื่อเหลือ และกระทรวง ทบวง 

การคลัง
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กรมที่เก็บรำยได้ให้รัฐก็มักพยำยำมประมำณตัวเลขไว้ให้ต�่ำ เพรำะมีควำม

รู้สึกว่ำถ้ำประมำณสูงแล้ว เมื่อเก็บรำยได้ไม่ถึงจ�ำนวนที่ประมำณไว้ก็ย่อม

จะท�ำให้ผูอ่ื้นเหน็ว่ำขำดสมรรถภำพ ฉะนัน้ในด้ำนงบประมำณนีก้ำรควบคมุ

ดูแลหรือกำรที่จะดูว่ำรัฐบำลจ่ำยมำกน้อยสมควรหรือไม่ ย่อมจะต้องดู

ตัวเลขจริงด้วย เช่น ถ้ำงบประมำณขำดดุล (รำยจ่ำยเกินกว่ำรำยได้ หรือ 

Budget deficit) ถึง 1,000 ล้ำนบำท กระทรวงกำรคลังอำจไม่จ�ำเป็น

ต้องหำเงินมำเพิ่มเติมถึง 1,000 ล้ำนบำท หำเพียง 500-800 ล้ำนบำทก็

พอเพรำะเมือ่ถงึเวลำเป็นจรงิมกัเรยีกเกบ็รำยได้ได้มำกกว่ำตำมงบประมำณ 

และจ�ำนวนจ่ำยจริงมักจะน้อยกว่ำตำมงบประมำณดังกล่ำวแล้ว แต่ข้อ

บกพร่องทีค่วรระวงัมำกทีส่ดุก็คอื ข้อบกพร่องในกำรจ่ำยเงนิจำกเงนิคงคลงั

ดังกล่ำวไว้ข้ำงต้น (ข้อบกพร่องที่ 2)

ตวัเลขต่อไปนีแ้สดงให้เห็นจ�ำนวนทีจ่่ำยจรงิเทยีบกบัจ�ำนวนทีต่ัง้ไว้

ในงบประมำณ

ตาราง 10.1
รำยได้รำยจ่ำยรัฐบำลไทย

 ปี รำยได้ รำยจ่ำย

 ตัวเลขตำมงบประมำณ รับจริง ตัวเลขตำมงบประมำณ จ่ำยจริง

 2490 685 993 1,261 1,035

 2491 1,666 1,690 1,848 1,662

 2492 1,598 1,919 2,310 1,890

 2493 1,949 2,137 2,669 2,270

 2494 2,500 2,518 3,497 3,232

 2495 3,055 3,338 4,637 4,269

 2496 4,150 3,938 5,248 4,866

 2497 4,192 4,240 5,677 5,278

 2498 4,180 4,362 5,416 4,983

ที่มำ: กระทรวงกำรคลัง

 (ล้ำนบำท)
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ตอนที่ 2: รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลไทย

ก. รายได้ของรัฐบาล

รำยได้ของรฐับำลไทยทีป่รำกฏในงบประมำณประจ�ำปี แบ่งเป็นงบ

ใหญ่ๆ ได้ 6-7 งบ ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมำณ 2497 มี 6 งบ คือ

1. งบภำษีอำกร

2. งบรัฐสำมิต

3. งบรัฐพำณิชย์

4. งบค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ

5. งบรำยได้อื่นๆ

6. งบพิเศษ

ในสมยัก่อนๆ คอืประมำณ พ.ศ. 2490-2496 งบภำษอีำกรแยกออก

เป็น 2 งบ คือ

1. งบภำษีอำกรทำงตรง

2. งบภำษีอำกรทำงอ้อม

ภาษีอากร หมำยถึงเงินที่รัฐบำลเรียกเก็บจำกประชำชนโดยกำร

บังคับ ส�ำหรับระบอบประชำธิปไตยก็มีอ�ำนำจบังคับด้วยกฎหมำย รัฐบำล

ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอย่ำงหนึง่อย่ำงใดเป็นกำรตอบแทนโดยตรง (แม้ควำมจรงิ

รัฐบำลจะท�ำให้ก็ตำม) เช่น รัฐบำลเก็บภำษีจำกนำย ก. รัฐบำลไม่จ�ำเป็น

ต้องจ้ำงต�ำรวจไว้พิทักษ์นำย ก. รัฐบำลอำจน�ำเงินไปสร้ำงที่ท�ำกำรรัฐบำล

ก็ได้ แล้วแต่สภำผู้แทนรำษฎรจะอนุมัติ

กำรที่งบภำษีอำกรเดิมแยกออกเป็นงบภำษีอำกรทำงตรง และ 

ทำงอ้อม ก็เพรำะเหตุว่ำในต�ำรำเศรษฐศำสตร์ถือว่ำ ถ้ำเก็บภำษีจำกผู้ใดผู้

หนึง่ ผู้นัน้ผลกัภำระภำษีให้ผูอ้ืน่ไม่ได้ ผูน้ัน้เป็นผูเ้สยีเอง กเ็รยีกว่ำภำษทีำง

ตรง ถ้ำผู้เสียภำษีน้ันจ่ำยค่ำภำษีแล้วสำมำรถเก็บจำกผู้อ่ืนได้เรียกว่ำภำษี

ทำงอ้อม ที่ถือส่วนมำกคือในลักษณะ เช่นภำษีทำงตรงได้แก่ภำษีเงินได้ 

หรอืภำษท่ีีดนิ ได้มคีวำมพยำยำมช้ีให้เหน็โดยอ้ำงว่ำ เมือ่คนเสยีภำษไีปแล้ว

การคลัง
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ก็ไปขึ้นรำคำค่ำแรง แต่ค่ำแรงขึ้นไม่ได้เพรำะมีกำรแข่งขัน ซ่ึงไม่เป็นจริง

เสมอไป เช่น ภำษีคนต่ำงด้ำวกอ็ำจผลกัภำระได้ ถ้ำคนต่ำงด้ำวเป็นผูม้อีำชพี

กรรมกรหมด ค่ำแรงก็ต้องขึ้นแน่ ถ้ำคนต่ำงด้ำวเหล่ำนั้นสำมำรถรวมกลุ่ม

กันได้ อยู่ที่กำรแข่งขันหรือไม่แข่งขัน ถ้ำมีกำรแข่งขัน ผู้เสียภำษีก็จะต้อง

รับภำระภำษีเอง ถ้ำไม่มีกำรแข่งขันก็ผลักภำระภำษีได้ ไม่ว่ำจะเป็นภำษี

ชนิดใด แม้แต่ภำษีเงินได้ ภำษีที่เก็บจำกสินค้ำมักจะถือเป็นภำษีทำงอ้อม 

ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้นตลอดไป ถ้ำขึ้นภำษีผ้ำแต่สินค้ำผ้ำมีกำรแข่งขัน คือมีกำร

ผลิตผ้ำภำยในประเทศ ผ้ำที่ส่งมำจำกต่ำงประเทศต้องเสียภำษีก็จริง แต่

เมื่อต้องมีกำรแข่งขันกับผ้ำที่ผลิตภำยในประเทศ ผ้ำที่ส่งมำจำกต่ำง

ประเทศก็ไม่กล้ำขึ้นรำคำ ถ้ำภำษีทำงอ้อมผลักภำระภำษีได้ กำรที่จะเรียก

ภำษีชนิดใดว่ำเป็นภำษีทำงตรงหรือทำงอ้อมก็เป็นกำรเรียกที่หยำบๆ เกิน

ไป เรื่องภำษีที่ดิน นักเศรษฐศำสตร์เคยถือว่ำเป็นภำษีทำงตรง เพรำะผลัก

ภำระไม่ได้ แต่ควำมจรงิบำงแห่งขึน้ค่ำเช่ำได้ บำงแห่งกข็ึน้ค่ำเช่ำไม่ได้ จรงิ

อยูก่ำรขึน้ภำษบีำงชนิดมผีลกระทบกระเทือนโดยตรงกับรำคำสนิค้ำ มภีำษี

บำงชนิดอำจมีผลกระทบกระเทือนหรือไม่มีผลกระทบกระเทือนเลย ถ้ำมี

ผลกระทบกระเทือนก็อำจมีผลทำงอ้อม ฉะนั้นถ้ำเรำแยกลักษณะภำษีก็

ควรแยกเป็นภำษีสินค้ำและภำษีที่ไม่เกี่ยวกับสินค้ำ ฉะนั้นตั้งแต่งบ

ประมำณปี 2497 จึงมีกำรแยกงบภำษีทำงตรงหรืองบภำษีทำงอ้อม

งบที่ 1 ภำษีอำกรในประเทศไทยเก็บโดยตรง ส่วนรำชกำรที่มีหน้ำ

ที่หำรำยได้ให้รัฐโดยตรงนี้มี 3 กรม คือ กรมศุลกำกร กรมสรรพำกร และ

กรมสรรพสำมิต แต่กม็รีำยได้ประเภทอืน่ซึง่กรมอ่ืนเกบ็ไปปรำกฏในงบอืน่ๆ 

ก็มี เช่น ค่ำภำคหลวงแร่ (ปรำกฏในงบรัฐสำมิต) ค่ำภำคหลวงดีบุกและแร่

อื่นๆ ประกอบด้วยลักษณะ 2 ประกำร คือ ค่ำภำคหลวงแท้ๆ กับศุลกำกร

ขำออกอกีอย่ำงหนึง่ คือ ถ้ำมผีูท้�ำเหมอืงเสยีค่ำภำคหลวงดบีกุแล้วกไ็ม่ต้อง

เสยีอำกรขำออกเวลำผ่ำนด่ำนศลุกำกร ต่ำงกบัค่ำภำคหลวงไม้ ซึง่ผูเ้สยีค่ำ

ภำคหลวงไม้ เวลำส่งไม้ไปต่ำงประเทศต้องเสียศุลกำกรขำออกอีก ฉะนั้น

ถ้ำดูรำยละเอียดในงบศุลกำกร ถ้ำไม่มีอำกรขำออกดีบุก ค่ำภำคหลวงแร่
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กรมโลหกิจเป็นผู้เก็บ  (ตำมทำงปฏิบัติ ได้ฝำกให้กรมศุลกำกรเก็บแทนใน

บำงกรณี)

ในงบที่ 4 มีค่ำภำษีอำกรรวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมอยู่เหมือนกัน ค่ำ

ธรรมเนียมเป็นค่ำบริกำรท่ีรัฐท�ำให้ เช่นเมื่อจดทะเบียนคนตำย รัฐบำลก็

เรียกค่ำธรรมเนียม กำรเรียกค่ำธรรมเนียมนั้นควรประมำณพอๆ กับรำย

จ่ำย จึงจะเรียกได้ว่ำเป็นค่ำธรรมเนียม ถ้ำสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยเล็กๆ น้อยๆ ก็

พออนโุลมได้ แต่ถ้ำค่ำธรรมเนยีมสงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยมำกกต้็องถือว่ำเป็นภำษี

อำกร เช่น ค่ำธรรมเนียมใบส�ำคัญคนต่ำงด้ำว ซึ่งควำมจริงเป็นภำษี เพรำะ

ฉะนั้นงบค่ำธรรมเนียมจึงแยกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ สำมัญ และ 

วิสำมัญ ถ้ำมีลักษณะเป็นภำษีและค่ำปรับเรียกว่ำ วิสำมัญ ซึ่งเป็นหน้ำที่

ของกระทรวงมหำดไทย กรมต�ำรวจ และกระทรวงยุติธรรม

อนึง่ ตัง้แต่ปี 2498 รฐับำลได้เลกิผกูขำดกำรค้ำข้ำวกับต่ำงประเทศ 

ปล่อยให้พ่อค้ำเอกชนส่งข้ำวออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศได้เองโดยเสร ีแต่

เพื่อหำรำยได้มำชดเชยที่รัฐบำลต้องขำดรำยได้ไปเพรำะเหตุดังกล่ำว 

รัฐบำลจึงได้เรียกเก็บค่ำก�ำนล (Premium) จำกข้ำวที่พ่อค้ำส่งออกแทน 

ซึ่งก็คงเท่ำกับเก็บอำกรข้ำวขำออกเพิ่มเติมขึ้นจำกที่ผู้ส่งข้ำวออกจะต้อง

เสียตำม พ.ร.บ. พิกัดอัตรำศุลกำกรในปัจจุบันอีกนั่นเอง รำยได้กรณีนี้คง

ปรำกฏเป็นรำยรับอยู่ในงบที่ 6 คือ งบพิเศษจึงต้องนับเป็นภำษีอำกรด้วย

เช่นกัน

ฉะน้ัน สรุปควำมแล้ว ถ้ำอยำกจะค�ำนวณดูว่ำรัฐบำลเก็บเงินภำษี

อำกรได้ปีละเท่ำใดแล้ว จะพิจำรณำแต่งบภำษีอำกรอย่ำงเดียวไม่ได้ ต้อง

รวมส่วนหนึ่งของงบรัฐสำมิต ของงบค่ำธรรมเนียมและงบพิเศษด้วย

งบที่ 2 งบรัฐสำมิต เป็นรำยได้ของรัฐบำลที่เกิดจำกกำรท่ีรัฐบำล

เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยำกรของชำติ หรือในทรัพย์สินของรัฐบำลเอง 

ฉะนั้นงบรัฐสำมิตจึงแยกเป็น

ก. ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ได้แก่ ป่ำไม้ ค่ำภำคหลวงป่ำไม้ แร่ รังนก 

กำรประมง

ข. ทรัพย์สินของรัฐบำล คือ ค่ำเช่ำ ค่ำขำยทรัพย์สินของรัฐบำล 

การคลัง
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มีข้อสังเกตเกี่ยวกับงบรัฐสำมิต คือ

สมัยก่อนๆ รัฐบำลได้เงินเกี่ยวกับรัฐสำมิตมำกกว่ำปัจจุบัน เพรำะ

สมยัก่อนถือว่ำของธรรมชำตเิป็นของพระเจ้ำอยูห่วั ผูจ้ะท�ำมำหำกินจะต้อง

เสียอำกรให้แก่รฐับำล ค�ำว่ำ “อำกร” หมำยถงึบ่อเกดิแห่งทรพัย์ นำยอำกร

หรอืขนุพฒัน์จะต้องตกลงกบัรฐับำลว่ำจะให้เงนิรฐับำลเท่ำใด นอกจำกนัน้

รัฐบำลยังชักเปอร์เซ็นต์จำกตนอีกด้วย แต่สมัยหลังๆ นี้ก็ค่อยๆ น้อยลง

ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือ ค�ำ “รัฐสำมิต” กับ “กรมสรรพสำมิต” 

ซึง่เป็นค�ำคล้ำยๆ กนั แต่ควำมหมำยต่ำงกนั รฐัสำมตินัน้เป็นหน้ำท่ีของกรม

ป่ำไม้ กรมโลหกิจ กรมกำรประมง ฯลฯ เป็นผู้เก็บ แต่กรมสรรพสำมิตเป็น

ผูเ้ก็บภำษอีำกรบำงประเภท เช่น ภำษโีภคภณัฑ์และควบคมุกำรท�ำกำรค้ำ

บำงอย่ำงของรัฐบำล เช่น บุหรี่ ไพ่ เป็นต้น

งบท่ี 3 งบรัฐพำณชิย์ ตวัเลขในงบรฐัพำณชิย์เป็นส่วนก�ำไรทีอ่งค์กำร

หรือบริษัทของรัฐบำลจะแบ่งให้ส�ำหรับกระทรวงกำรคลัง แยกออกเป็น

ก. ระบบผูกขำด ได้แก่ ฝิ่น ไพ่ สุรำ ฯลฯ

ข. บริกำรสำธำรณูปโภค ได้แก่ ไปรษณีย์ ไฟฟ้ำ ประปำ

ค. อุตสำหกรรมและภำระธุระ

ง. เงินส่วนแบ่งและปันผล ในฐำนะที่รัฐบำลมีหุ้นในบริษัทกำรค้ำ 

ธนำคำร อย่ำงเอกชนธรรมดำ

ถ้ำจะค�ำนวณเงินได้ของรัฐบำลจำกรัฐพำณิชย์จำกระยะหลัง

สงครำมโลกครั้งที่ 2 ถึงสิ้นปี 2497 จะพิจำรณำจำกงบรัฐพำณิชย์งบเดียว

ไม่ได้ท�ำนองเดียวกับงบที่ 1 กล่ำวคือ งบที่ 6 (งบพิเศษ) ก็เป็นรัฐพำณิชย์

เหมอืนกนั เพรำะเป็นงบท่ีแสดงส่วนก�ำไรท่ีส�ำนักงำนข้ำวให้แก่รฐับำลเนือ่ง

ในกำรได้ก�ำไรจำกกำรขำยข้ำว แต่ท่ีแยกก�ำไรจำกกำรขำยข้ำวออกต่ำงหำก 

กเ็พรำะแต่เดมิถอืกนัว่ำกำรตัง้ส�ำนักงำนข้ำวเป็นเพยีงกำรชัว่ครำว นอกจำก

นั้น ในปี 2496-2497 ก�ำไรยังมำกกว่ำที่แสดงไว้ในงบพิเศษ เพรำะก�ำไร

จำกกำรขำยข้ำวได้ตั้งไว้ในงบที่ 5 คืองบรำยได้อื่นๆ ในประเภทรำยรับ 

จำกกำรท�ำนำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรกำรขำยข้ำวเหมือนกันอีกด้วย
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สัดส่วนของรำยได้ พิจำรณำจำกสถิติที่เป็นมำในระยะ 10 ปี โดย

ค�ำนึงถึงภำษีอำกรแท้ๆ แต่ยอดเดียวพอประมำณได้ว่ำ รัฐบำลไทยได้รับ

เงินภำษีอำกรประมำณร้อยละ 55-60 ของรำยได้ทั้งสิ้น รองลงมำได้แก่

รำยรบัประเภทรัฐพำณิชย์ เป็นรำยได้ท่ีสูงประมำณร้อยละ 25-30 นอกจำก

นั้นเป็นค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม ชนิดที่ไม่เป็นภำษีอำกรและถ้ำเทียบตัวเลข

ของภำษอีำกรเป็น 100 “ภำษทีำงอ้อม” ของรฐับำลกเ็ท่ำกบัประมำณร้อย

ละ 80 ในร้อยละ 80 นี้เป็นภำษีศุลกำกรอย่ำงน้อย 65-70

สรุปความ เนื่องจำกรัฐบำลไทยมีรำยได้จำกศุลกำกรถึง 30-40% 

ของรำยได้ทั้งหมดนับว่ำสูงมำก ฉะนั้นจึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ำ รัฐบำลไทยพึ่ง

ภำษีศุลกำกรมำกเกินไป หำกเกิดวิกฤตกำรณ์เกิดสงครำมที่ต่ำงประเทศ

ท�ำให้กำรค้ำระหว่ำงประเทศชะงักลง รัฐบำลก็จะขำดรำยได้จ�ำนวนมำก 

และในขณะนั้นก็จะเป็นเวลำท่ีรัฐบำลจะต้องใช้จ่ำยเงินจ�ำนวนมำกในกำร 

เตรียมสงครำมด้วยก็จะล�ำบำก ซึ่งเป็นควำมจริงที่ควรจะได้แก้ไข แต่ถ้ำ

พจิำรณำในด้ำนควำมสะดวกในกำรเกบ็ภำษ ีภำษศุีลกำกรกท็ิง้ไม่ได้ ถ้ำจะ

เกบ็ภำษเีงนิได้สงูขึน้และท้ิงภำษศุีลกำกรเสยี ปัญหำเรือ่งควำมสะดวกกย็งั

มีอยูม่ำก กำรบญัชขีองประเทศเรำกย็งัไม่มชีนดิตรงไปตรงมำเลย จึงยังเป็น

ปัญหำที่จะต้องแก้ไขต่อไป

ข้อสังเกตข้อที่ 2 เกี่ยวกับรำยได้ของรัฐบำลก็คือ กำรเก็บภำษีทำง

อ้อม คือ กำรเก็บภำษีสินค้ำมำกๆ ไม่เป็นกำรยุติธรรมแก่สังคม เพรำะผู้ที่

ซือ้สนิค้ำมำก ไม่ว่ำผู้มเีงินหรอืคนจน ก็ต้องเสยีภำษเีท่ำกนั ถ้ำจะพจิำรณำ

อกีว่ำคนจนส่วนมำกมบุีตรมำก คนมเีงนิมีบตุรน้อย กย็ิง่จะไม่ยตุธิรรมมำก

ขึ้น ถ้ำเป็นภำษีเงินได้ก็พอจะพิจำรณำดูได้ว่ำ ใครมีควำมสำมำรถเสียภำษี

ได้เพียงใด ถ้ำใครจนก็อำจได้รับยกเว้นไม่เสียภำษีเลย ถ้ำรวยบ้ำงเล็กน้อย

กเ็ก็บภำษจี�ำนวนน้อย ถ้ำมบีตุรมำกกย็กเว้นให้ด้วย ถ้ำใครรวยมำกจนเป็น

เศรษฐีก็เก็บภำษีให้แรง เรียกว่ำ Progressive Rate ถ้ำยังไม่พอก็ตำมเก็บ

เป็นภำษีเสริม (surtax) และยังอำจเก็บเมื่อมีกำรรับมรดก คือ ภำษีมรดก 

หรือภำษีกำรรับมรดกได้อีก ในประเทศไทยแม้ว่ำภำษีสินค้ำจะไม่เป็นกำร

การคลัง
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ยุติธรรม แต่กำรเก็บภำษีเงินได้และกำรประเมินหลักทรัพย์ยังไม่ดีพอ  

ควำมรั่วไหลและกำรหลีกหนีภำษีจึงยังมีมำกโดยเฉพำะภำษีเงินได้ ฉะนั้น

ถ้ำท�ำได้ก็ควรจะเพิ่มภำษีทำงตรงให้มำกข้ึน แต่ถ้ำไม่อยู่ในวิสัยที่จะท�ำได้

ก็ควรหำทำงแก้ไขในเรื่องควำมยุติธรรมของภำษีสินค้ำ โดยเรียกเก็บภำษี

สนิค้ำแต่เฉพำะสินค้ำชนดิทีเ่ป็นสนิค้ำจ�ำเป็นในอตัรำต�ำ่ และสนิค้ำประเภท

ฟุ่มเฟือยในอัตรำที่สูงกว่ำ เช่น ภำษีศุลกำกรขำเข้ำ ถ้ำเป็นผ้ำสีน�้ำเงินหรือ

กรมท่ำชนิดเนื้อพอสมควร ซึ่งชำวนำใช้ก็อำจยกเว้นไม่เก็บก็ได้ แต่ควรจะ

ไปเก็บภำษีจำกแพรภัณฑ์ รถยนต์ วิสกี้ ให้แพงก็เป็นกำรแก้ไขเรื่องควำม

ยุติธรรมได้ตำมสมควร

ข้อสังเกตข้อที่ 3 เรื่องเงินได้ของรัฐบำล รัฐบำลขณะนี้มีรำยได้จำก

รัฐพำณิชย์มำก แต่เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกสิ่งอบำยมุขหรือยำเสพติด เช่น 

สลำกกนิแบ่ง ไพ่ สรุำ ฝ่ิน ยำสบู ซึง่บำงประเทศถอืว่ำรฐับำลไม่ควรส่งเสรมิ 

เพรำะบำงชนิดเป็นกำรบั่นทอนสมรรถภำพของประชำกร เช่น ฝิ่น หรือ

สุรำ เป็นต้น นอกจำกรำยได้เหล่ำนี้ก็มีรำยได้จำกข้ำวอีกด้วย ก�ำไรจำก

ยำสูบอยูใ่นอตัรำสงูมำก เพรำะนอกจำกส่วนก�ำไรทีแ่บ่งให้รฐับำลแล้วยงัมี

อำกรแสตมป์ยำสบู และอืน่ๆ เช่นเดยีวกบัฝ่ินเหมอืนกนั สิง่ทีน่่ำวติกคอื ถ้ำ

รัฐบำลเลิกกำรให้จ�ำหน่ำยฝิ่นและไม่สนับสนุนให้รำษฎรดื่มสุรำ จะท�ำให้

รำยได้ของรัฐบำลลดน้อยลง กำรที่อ้ำงว่ำรัฐบำลเก็บภำษีจำกสิ่งเหล่ำนี้ก็

เพื่อเป็นรำยได้ หำกเลิกเสียรัฐบำลก็จะขำดรำยได้และไม่มีเงิน เพรำะเป็น

รำยได้ที่สูงหลำยร้อยล้ำน ย่อมเป็นข้ออ้ำงที่ยังฟังไม่ขึ้น ฉะนั้นรัฐพำณิชย์

ในส่วนนี้รัฐบำลไม่ควรจะพึงหวังมำกนัก เช่นเดียวกับก�ำไรในกำรขำยข้ำว 

ถ้ำเมื่อใดกำรค้ำข้ำวกลับเป็นแบบเสรี (Free Trade) ไม่มีกำรควบคุมข้ำว 

โอกำสในกำรผูกขำดกำรค้ำข้ำวหมดไป รำคำข้ำวก็อำจจะต�่ำลง รัฐบำลก็

ขำดรำยได้ไปมำก ฉะนัน้จงึเป็นสิง่ทีร่ฐัจะพงึระมดัระวงัหำกรำยได้จำกกำร

ขำยข้ำวต�่ำลง ก็ควรจะให้มีรำยได้ทำงหนึ่งทำงใดมำทดแทน

อีกประกำรหนึ่ง กิจกำรที่รัฐบำลกระท�ำ รัฐบำลไม่ควรจะคิดหวัง

ก�ำไร (ซึ่งตำมควำมจริงในขณะนี้รัฐบำลก็หวังก�ำไรไม่ได้อยู่เอง เนื่องจำก

สมรรถภำพของกจิกำรท�ำให้ขำดทุนอยูแ่ล้ว) กจิกำรทีก่ล่ำวหมำยถงึกิจกำร
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สำธำรณูปโภค (Public Utilities) รัฐบำลไม่ควรจะพยำยำมท�ำให้เกิดเป็น

ก�ำไร แต่ถ้ำหำกกิจกำรนั้นได้ก�ำไรโดยตัวของมันเองแล้ว รัฐบำลไม่จ�ำเป็น

ต้องกดรำคำลง ควรให้รำคำสินค้ำนั้นเป็นไปสมกับควำมหำยำกและควำม

ต้องกำรของคน ไม่แจกฟรี แม้รัฐบำลจะไม่ต้องลงทุนเลยก็ตำม เฉพำะ 

อย่ำงยิ่งรถไฟ ไม่ควรจะกดรำคำให้ต�่ำจนเกินไปนัก โดยเฉพำะถ้ำรัฐบำล

ต้องกำรเงนิลงทุน เพรำะกำรลงทนุรฐับำลจะต้องท�ำอยูเ่สมอในกิจกำรของ

รถไฟ เช่น สร้ำงสะพำน ต่อรำงให้มีระยะทำงไกลออกไป

ดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นว่ำรำยได้ของรัฐบำล เรำหมำยถึง 

Revenue คือรำยได้แท้ๆ มิใช่รำยรับหรือ Receipt ซึ่งเท่ำกับ Revenue 

+ เงินกู้

ข. รายจ่ายของรัฐบาล

รำยจ่ำยในงบประมำณของรัฐบำลได้ต้ังไว้เป็น 3 งบ1 ใหญ่ๆ คอื:

1. งบสำมัญ

2. งบวิสำมัญไม่ลงทุน

3. งบวิสำมัญลงทุน

งบสามัญ ได้แก่ เงินเดือน ค่ำใช้สอย และกำรจร โดยปกติทั่วๆ ไป

ส่วนมำกเป็นธุรกิจปกติของรัฐบำล

งบวิสามัญไม่ลงทุน ได้แก่งบที่จ่ำยจ�ำนวนใหญ่และกินเวลำนำน 

สร้ำงขึน้แล้วของนัน้กว่ำจะสญูหมดไปกก็นิเวลำนำน แต่ในระยะหลงัๆ ถอื

เป็นเรื่องพิเศษด้วย คือส่วนที่ไม่ใช่เงินลงทุนและวิสำมัญ แต่เป็นเรื่องที่ถือ 

ว่ำชั่วครำว ก็อนุโลมให้อยู่ในงบนี้ โดยเฉพำะที่ตั้งไว้เช่นเงินเพิ่มพิเศษ

ชั่วครำวของรำชกำร ซึ่งมีจ�ำนวนมำกท่ีสุดในงบวิสำมัญไม่ลงทุน คือเป็น

จ�ำนวนกว่ำ 1,500 ล้ำนบำท

1 ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2499 ได้รวมรำยจ่ำยงบสำมญักบังบวิสำมญัไม่ลงทนุเข้ำกนัเป็น
งบเดียว ฉะนั้นรำยจ่ำยตำมงบประมำณจึงเหลือ 2 งบใหญ่

การคลัง
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งบวสิามญัลงทนุ ได้แก่เงินทีใ่ช้ในกำรลงทนุสร้ำงสิง่ของใหญ่ๆ เช่น 

ตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ ตั้งโรงงำน สร้ำงเขื่อนระบำยน�้ำ เป็นต้น โดยหวังผล

ก�ำไรทำงตรงหรือทำงอ้อม

มีข้อสงัเกตว่ำ กำรท�ำงบรำยจ่ำยของรฐับำลและกำรท�ำบญัชีควบคมุ

งบประมำณไม่ได้ท�ำให้ถูกหลักกำรแบ่งประเภทของเรำจ่ำยตำมหลักกำร

บัญชี ในหลักบัญชีเรำมีรำยจ่ำยประจ�ำ (Current Expenditure) และรำย

จ่ำยสร้ำงสมทุน (Capital Expenditure) แบ่งแยกกันเด็ดขำด แต่เงินกำร

จรบำงรำยกำรควรจะเป็นรำยจ่ำยสร้ำงสมทุน เช่นซื้อรถยนต์ เป็นต้น รำย

จ่ำยวิสำมัญไม่ลงทุนบำงรำยกำรเป็นค่ำสิ่งปลูกสร้ำงถำวร เช่น สร้ำงตึก

ท่ีท�ำกำร ก็ควรจะอยู่ในงบลงทนุ แต่รฐับำลถอืว่ำทีล่งทนุคอืเงินทีล่งทนุกำร

ค้ำหรือหวังก�ำไรจำกกำรลงทุนซึ่งตรงกับ Investment ไม่ใช่ Capital 

Expenditure เมือ่เป็นเช่นนีจ้งึท�ำให้ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำรำยจ่ำยประจ�ำ

และรำยได้ประจ�ำเพียงพอกันหรือไม่ ถ้ำได้มีกำรแก้ไขและท�ำงบบัญชี

ท�ำกำรจำกรำยจ่ำยและรำยได้ประจ�ำ ถ้ำมีกำรลงทุนก็ควรจะไปลงบัญชี

ลงทุนจะได้ทรำบแน่ว่ำถ้ำมองจำกแง่รำยจ่ำยและรำยได้ประจ�ำ รัฐบำลใช้

จ่ำยเปลืองเพยีงใด เช่นเดยีวกบักจิกำรของเอกชนธรรมดำ สมมตุว่ิำรฐับำล

จ่ำยเงนิไปมำกกว่ำรำยได้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำรฐับำลจะจ่ำยเกนิตวัเสมอไป 

ถ้ำหำกส่วนที่เกินหรือมำกกว่ำนั้นได้ใช้ในกำรลงทุนโดยกำรกู้ยืม หรือจ่ำย

จำกเงินคงคลัง จะถือว่ำรัฐบำลขำดทุนในปีนั้นไม่ได้

นอกจำกมองในแง่กำรเงินของรัฐบำล (Financial Situation) ถ้ำ

มองอีกแง่หนึ่งจำกแง่ที่รัฐบำลมีรำยได้รำยจ่ำยจะกระทบกระเทือน

เศรษฐกิจของประเทศอย่ำงไร ก็จะต้องเอำรำยได้ทั้งหมดและรำยจ่ำย

ทั้งหมดเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะท�ำให้เห็นว่ำรัฐบำลเป็นผู้ท่ีใช้จ่ำยมำกท่ีสุด

ในประเทศ รัฐบำลใช้จ่ำยประมำณ 40% ของรำยจ่ำยทั้งประเทศ ถ้ำหำก

รัฐบำลต้องจ่ำยเงินมำกกว่ำเงินที่รับเข้ำมำ ผลก็คือรำษฎรมีเงินได้มำกขึ้น 

ตรงกันข้ำม ถ้ำรัฐบำลรับเงินมำกกว่ำจ่ำย รำษฎรก็จะมีเงินได้ลดน้อยลง 

ฉะนั้นจะเห็นว่ำควำมส�ำคัญอยู่ที่รัฐบำลมีงบประมำณขำดดุล หรือเกินดุล 

(Overall budget deficit or surplus) คือถ้ำงบประมำณขำดดุล จ่ำย
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มำกกว่ำได้จะมีผลให้เงินได้ (money income) ของรำษฎรสูงขึ้น ท�ำให้

อ�ำนำจซื้อ (Purchasing Power) ของประชำชนสูง และท�ำให้เงินเฟ้อขึ้น 

ถ้ำหำกตรงกันข้ำม รัฐบำลมีงบประมำณเกินดุล (มิได้ดูแต่รำยได้ประจ�ำ 

หำกแต่ดูรำยได้รวมทั้งหมด) ก็จะมีผลให้รำษฎรมีเงินใช้น้อยลง ซึ่งท�ำให้

เกิด deflation ท�ำให้รำคำสินค้ำต�่ำลง เพรำะฉะนั้นกำรท่ีรัฐบำลจะวำง

นโยบำยกำรคลงัของรฐับำล จะพจิำรณำแต่รฐับำลมเีงนิใช้พอหรอืไม่ไม่ได้ 

เพรำะกำรกระท�ำของรฐับำลจะมผีลกระทบกระเทือนถงึประชำชนมำก ถ้ำ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่ำงปัจจุบัน คือขึ้นๆ ลงๆ เสมอ เหมือนกับ 

20-100 ปีที่แล้วมำ เมื่อถึงเวลำที่ประชำชนมีเงินมำก รัฐบำลก็ควรจะเก็บ

ภำษีให้มำก และจ่ำยให้น้อยกว่ำที่เก็บภำษี แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะจ่ำย

มำกหรือน้อยมีเหตุผล 2 ประกำร คือ 

1. ในช่ัวขณะน้ันช่วยให้รำคำสนิค้ำลดลง ท�ำให้รำยได้ของประชำชน

ลดลง

2. รัฐบำลจะได้เงินเข้ำคลังมำกขึ้น จะมีประโยชน์เมื่อรัฐบำลเก็บ

ภำษีไม่ได้ คือตอนที่กำรค้ำตกต�่ำ เพรำะตอนนี้รัฐบำลควรเก็บภำษีให้น้อย

ลง และพยำยำมจ่ำยเงินให้มำก รัฐบำลต้องยอมขำดทนุให้รำษฎรก�ำไร เพือ่

แก้ฐำนะกำรค้ำ

ตัวเลขต่อไปนี้แสดงรำยได้เทียบกับรำยจ่ำยของรัฐบำลในระยะ  

10 ปีที่แล้วมำ

การคลัง



รำยจ่ำยจริง
ปี รำยได้

จริง สำมัญ
วิสำมัญ

ไม่ลงทุน ลงทุน
รวม

+

-

รำยได้สูงกว่ำ
รำยจ่ำย

รำยจ่ำยสูง
กว่ำรำยได้

เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย208  

ตาราง 10.2
รำยได้เทียบรำยจ่ำยของรัฐบำลไทย1

ที่มำ: กระทรวงกำรคลัง

ตอนที่ 3: หนี้

หนี้รัฐบำล หรือหนี้สำธำรณะ (Public Debt) ถ้ำดูจำกรำยได้และรำยจ่ำย

ของรัฐบำล จะเห็นว่ำรัฐบำลมีงบประมำณขำดดุล คือ รำยจ่ำยสูงกว่ำรำย

ได้เสมอๆ รัฐบำลก็จะต้องเสียเงินคงคลังไปเรื่อยๆ เมื่อรัฐบำลขำดเงิน

คงคลังรัฐบำลก็ต้องสะสมหนี้ข้ึนเป็นสำเหตุที่ท�ำให้เกิดหนี้ของรัฐบำลขึ้น

ข้อหนึ่ง สำเหตุนี้เกิดจำกรัฐบำลไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ เวลำกำรค้ำ

เจริญเก็บภำษีได้มำก รัฐบำลก็ยังคงจ่ำยเงินมำก จนไม่มีเงินเป็นทุนไว้ลด

หย่อนภำษีเวลำที่กำรค้ำฝืด

 2489 628 385                331  716 - 87

 2490 993 450 517 67 1,034 - 41

 2491 1,690 652 844 165 1,661 + 28

 2492 1,919 637 981 272 1,890 + 30

 2493 2,137 850 1,161 258 2,269 - 132

 2494 2,518 1,037 1,292 903 3,232 - 714

 2495 3,338 1,220 2,126 923 4,269 - 931

 2496 3,938 1,693 2,276 897 4,866 - 928

 2497 4,240 1,913 2,079 1,286 5,278 - 1,038

 2498 4,362 1,803 2,185 994 4,983 - 621

(ล้ำนบำท)

1 รำยได้และรำยจ่ำยเป็นตัวเลขประมำณ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินยังไม่รับรอง
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ก. สาเหตุที่รัฐบาลจ่ายเงินมาก อำจแยกออกเป็น
1. สาเหตุที่เกี่ยวกับระยะเวลานาน

(1) สงครำมและหลังสงครำม ทุกประเทศย่อมอยู่ในภำวะเหมือนๆ 

กัน คือ มีหนี้มำกขึ้น

(2) กำรลงทุนมำก โดยมิได้มีกำรประหยัดรำยจ่ำยประจ�ำ

(3) รัฐบำลมีควำมประสงค์จะเอำใจรำษฎรทุกส่วน เมื่อจ่ำยเงิน

ส�ำหรบักำรลงทนุแล้วยงัต้องกำรช่วยสงเครำะห์รำษฎรในแง่สำธำรณูปโภค

ต่ำงๆ และไม่ได้เก็บภำษีอำกรเพิ่มขึ้นเพ่ือกำรนั้น ก็เป็นสำเหตุให้เกิดหน้ี

ขึ้น

ส�ำหรบัประเทศทีล้่ำหลงั เช่นประเทศไทย ทุกสิง่ย่อมมคีวำมส�ำคญั

ทั้งสิ้น ถ้ำรัฐบำลต้องกำรให้ประเทศเจริญเร็วก็ต้องจ่ำยเงินมำกเพื่อลงทุน 

ซึง่เป็นผลให้เกดิหนี ้และหนีส่้วนมำกเป็นหนีร้ะยะยำว ซึง่กค็วรจะเป็นเช่น

นั้น เพรำะกำรลงทุนย่อมกินเวลำนำนกว่ำจะเห็นผล

ข. สาเหตุที่เกี่ยวกับระยะเวลาสั้น

ในระหว่ำงปีงบประมำณในบำงกรณ ีแม้งบประมำณจะเกนิดลุหรือ

ไม่ขำดดุล (สมดุล) แต่มีบำงโอกำสที่รำยได้ของรัฐบำลเข้ำมำไม่ทัน จ�ำเป็น

ต้องหำเงินมำใช้จ่ำยช่ัวครำว จนกว่ำได้รับภำษีอำกรอันเป็นรำยได้แล้วก็

ช�ำระหนี้นั้นไปได้ หนี้ที่เกิดขึ้นโดยลักษณะเช่นนี้ควรเป็นหนี้ระยะเวลำสั้น

ที่รัฐบำลควรช�ำระให้เสร็จสิ้นในปีนั้นได้ ไม่ควรยอมให้ข้ำมปี

ส�ำหรับหนี้ระยะเวลำนำนน้ัน อำจจะเป็นหนี้ภำยในประเทศหรือ

ภำยนอกประเทศ เป็นหนี้ที่รัฐบำลออกเอกสำรแสดงหนี้ คือ พันธบัตร มี

ก�ำหนดเวลำช�ำระคนืและแสดงว่ำรฐับำลจะช�ำระดอกเบีย้ให้ในอัตรำเท่ำใด

หนี้ระยะยาวนานที่ออกในประเทศ โดยปกติออกให้ประชำชนซื้อ 

ประชำชนทีจ่ะซือ้กจ็ะต้องเป็นผูเ้กบ็เงินไว้ และเพือ่ให้เขำยนิดซีือ้แทนทีจ่ะ

ลงทนุอย่ำงอืน่กจ็ะต้องมผีลตอบแทน ในประเทศต่ำงๆ สิง่ท่ีเรยีกว่ำ Direct 

Personal Saving เช่นนี้ไม่สู้จะมีนัก ที่มีส่วนมำกเป็นไปในทำงลงทุนทำง

อ้อม กล่ำวคอื รำษฎรผูม้เีงินกร็วมกนัเข้ำหุน้เป็น Investment Trust หรอื

การคลัง
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ให้ธนำคำรลงทุนให้ตน กำรลงทุนที่ประชำชนต้องกำรส่วนมำกเป็นกำร

ลงทุนที่มั่นคง ไม่ต้องกำรดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องกำรเสี่ยง ซึ่งตรงกับลักษณะ

ของพันธบัตรรัฐบำล ในต่ำงประเทศมี Trust ประเภท Investment Trust 

เป็นบริษัทจ�ำกัด กำรลงทุนทำงอ้อมอีกทำงหนึ่งก็คือ ประชำชนเอำ 

ประกันชวีติ หรอืประกนัภัย กำรประกนัภยัหรอืประกนัชวีติกต็รงกบัควำม

ประสงค์ของกำรซ้ือพันธบัตร ผู้เอำประกันเก็บสะสมไว้ไม่ได้หวังดอกเบี้ย 

แต่หวังว่ำเวลำแก่หรือถึงแก่กรรมครอบครัวจะได้รับเงินพอเลี้ยงตนต่อไป

ได้ ส่วนกำรลงทุนแบบ Investment Trust หรือ Insurance นี้เรียกว่ำ 

Institutional Saving รัฐบำลในประเทศต่ำงๆ มักจะมีกำรควบคุมส่วนได้

ส่วนเสียของประชำชน โดยให้บริษัทประกันภัยต่ำงๆ มีเงินสดมำกๆ กับมี

พันธบัตรรัฐบำลมำกๆ เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้บริษัทเหล่ำนั้นน�ำเงินไป

ลงทุนในทำงที่เสี่ยงภัย

เงินที่จะซื้อพันธบัตรอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินของบริษัทต่ำงๆ 

ทีท่�ำกำรค้ำขำยหรอือตุสำหกรรม บรษิทัเหล่ำนีเ้มือ่ได้ก�ำไรปีหนึง่ๆ กจ็ดัสรร

ก�ำไรเป็นเงินปันผล และทุนส�ำรองประเภทต่ำงๆ เช่นส�ำรองค่ำเสื่อมรำคำ 

ส�ำรองซื้อเคร่ืองจักรใหม่ Provident Fund เหล่ำนี้ ส่วนมำกถ้ำเป็นเงิน

ส�ำรองให้บริษัทมีฐำนะมั่นคงยิ่งขึ้นก็มักจะซื้อพันธบัตรของรัฐบำล เพรำะ

ฉะนัน้ผูซ้ือ้พนัธบัตรของรฐับำลในประเทศทีม่คีนซือ้มำกๆ จะต้องมลีกัษณะ

ดงันี ้คอื ม ีInvestment Trust มบีรษิทัประกันชีวิตท่ีรัฐบำลควบคุม บรษิทั

หรือหุ้นส่วนที่ส�ำรองเงินของตน ไม่อยำกเก็บเงินและไม่ต้องกำรลงทุนที่

เป็นกำรเสี่ยงภัย นอกจำกนั้นในต่ำงประเทศท่ีขำยพันธบัตรได้ดีเพรำะใช้

นำยหน้ำ ไม่ใช่ออกมำแล้วให้สถำบันซื้อไป ซึ่งจะไม่ค่อยมีคนซื้อ ท�ำให้

รัฐบำลมีโอกำสขำยหน้ำได้ เพรำะไม่มีคนซ้ือหรือซ้ือน้อย ฉะนั้นจึงมีนำย

หน้ำ (Issuing Houses เช่น Merchant Bankers) ช่วยรฐับำลขำยพันธบตัร 

คือ พอรฐับำลออกพนัธบตัรนำยหน้ำจะรับซ้ือหมดหรอืหำคนซือ้ให้ ในกรณี

ที่ซื้อหมดนำยหน้ำก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกรัฐบำล และเมื่อเขำ

ซื้อมำแล้วก็ไปแบ่งขำย ถ้ำเช่นนั้นแม้ออกพันธบัตร 100 ล้ำน ก็คงมีคนซื้อ

ถึง 100 ล้ำนบำท
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ส�ำหรับในประเทศไทยไม่มีนำยหน้ำ ฉะนั้นจึงเป็นงำนของธนำคำร

แห่งประเทศไทยแห่งเดยีว ซ่ึงยงัท�ำได้ไม่ดเีพยีงพอ นอกจำกนัน้ยงัไม่มกีำร

ควบคุมบริษัทประกันชีวิตให้น�ำเงินของประชำชนเก็บไว้ให้มั่นคง จึงไม่

จ�ำเป็นที่บริษัทจะต้องซื้อพันธบัตรไว้มำกๆ พันธบัตรรัฐบำลไทยจึงขำยได้

ก็แต่กับผู้ที่คำดกำรณ์ไกล นอกจำกนั้นรำษฎรยังได้รับดอกเบี้ยจำกกำรกู้

อย่ำงอื่นสูงกว่ำพันธบัตรรัฐบำล ฉะนั้นในประเทศไทยจึงปรำกฏว่ำ บำงที

รัฐบำลออกพันธบัตรในประเทศเงิน 500 ล้ำนบำท มีผู้ซื้อเมื่อ 6 เดือนล่วง

ไปแล้วประมำณ 100 ล้ำนบำท กน็บัว่ำมำกทเีดยีว เมือ่ใกล้จะสิน้ปี รฐับำล

ก็ต้องขอให้ธนำคำรบำงแห่งช่วยซื้อ ปรำกฏว่ำธนำคำรออมสินก็ได้เคยซื้อ

ไว้มำก ธนำคำรแห่งประเทศไทยเองก็ช่วยซื้อ จึงท�ำให้เกิดเงินเฟ้อ

การกูร้ะยะเวลานานจากต่างประเทศ ในกำรกูร้ะยะเวลำนำนจำก

ต่ำงประเทศ มีวิธีกู้คือ

1. รัฐบำลกู้จำกรัฐบำลต่ำงประเทศกันโดยตรง

2. รฐับำลออกพนัธบตัรในประเทศทีต้่องกำรกู ้โดยใช้วธิทีีม่อียูแ่ล้ว 

คือออกพันธบัตรในตลำดลอนดอน เป็นต้น

3. รัฐบำลกู้จำกธนำคำรโลก ซึ่งเป็นวิธีใหม่ภำยหลังสงครำม

4. เป็นกำรกูข้นำดกลำงประมำณ 5 ปี รฐับำลกู้จำกธนำคำรพำณิชย์

ต่ำงประเทศ กำรกู้จำกธนำคำรพำณิชย์จะเป็นกำรกู้โดยตรงจำกธนำคำร

พำณิชย์ โดยธนำคำรพำณิชย์เองเป็นเจ้ำหนี้หรือเป็นกำรกู้ในนำม โดย

ธนำคำรเป็นเพียงสื่อกลำงระหว่ำงเจ้ำหนี้กับลูกหนี้ เจ้ำหนี้อำจเป็นรัฐบำล

ต่ำงประเทศที่ให้กู้ หรือพ่อค้ำต่ำงประเทศที่พยำยำมจะขำยของออก และ

ชักจูงให้ผู้ซื้อของของตน โดยให้ผู้ซื้อผ่อนช�ำระหนี้ได้ ตัวอย่ำงประเทศที่

รัฐบำลเป็นเจ้ำหนี้ประเทศเรำ คือ สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นกำรกู้จำก Ex-

port-Import Bank ของสหรัฐอเมริกำ ส่วนประเทศที่ต้องกำรส่งเสริมให้

คนซือ้สนิค้ำจำกประเทศตนมีมำก เช่น ญีปุ่น่ เบลเยยีม ประเทศญ่ีปุ่นก�ำลงั

พยำยำมขำยสนิค้ำโดยยอมให้กูโ้ดยผ่ำนธนำคำร มรีะยะเวลำ 5 ปี ธนำคำร

เป็นผู้ค�้ำประกันเครดิต

การคลัง
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การกู้ระยะเวลาสั้น ในกำรกู้ระยะเวลำสั้นอำจท�ำได้ 3 วิธี คือ

1. กู้โดยออกตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) ส่วนมำกมีก�ำหนดระยะ

เวลำ 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยต�่ำ และรัฐบำลอำจออกได้ 2 อย่ำง คือ

ก. ออกมำเป็นจ�ำนวนตำยตัว แล้วให้ผู้ซ้ือประมูลดอกเบี้ย ใคร

ประมูลให้ดอกเบี้ยต�่ำก็ซื้อไปได้ ชนิดนี้เรียกว่ำ Tender

ข. ออกมำไม่บอกจ�ำนวน แต่ก�ำหนดดอกเบีย้ไว้ ผูต้้องกำรซ้ือก็เสนอ

ซื้อ เมื่อรัฐบำลเห็นว่ำพอกับควำมต้องกำรก็ปิด ชนิดนี้เรียกว่ำ Tap

2. กำรกู้ระยะเวลำสั้นอีกวิธีหนึ่งคือ กำรให้คนน�ำเงินมำฝำกคลัง 

“คน” อำจเป็นธนำคำรพำณิชย์ หรือองค์กำรรัฐบำล หน่วยงำนรำชกำรที่

มีเงินสดอยู่ น�ำเงินฝำกคลังเป็นระยะเวลำสั้น รัฐบำลอำจให้ดอกเบี้ยหรือ

ไม่ให้ก็ตำม เรียกว่ำ Deposit หรือ Ways and Means Advances

3. กำรกู้ระยะสั้นประเภทที่ 3 คือ เช่นเดียวกับเอกชน คือขอให้

ธนำคำรอนุญำตให้เบิกเงินเกินบัญชี คือ Overdraft

ข. หนี้รัฐบาลไทย
1. หนี้ภายนอก ก่อนสงครำม เรำได้มีหนี้เป็นปอนด์สเตอร์ลิง และ

ผ่อนช�ำระเรือ่ยมำจนเหลอืเพยีงเลก็น้อย แต่ภำยหลงัสงครำม ได้กูจ้ำกต่ำง

ประเทศเพิม่ขึน้อีก ในระยะแรกกูจ้ำกสหรฐัอเมรกิำเพือ่ซือ้สนิค้ำเหลอืจำก

สงครำมและกู้จำกประเทศอินเดีย เฉพำะเงินกู้จำกประเทศอินเดียนั้นได้

เปลี่ยนเป็นหนี้ภำยในประเทศเมื่อ พ.ศ.2492 โดยมีควำมตกลงโอนหนี้

ระหว่ำงกระทรวงกำรคลังกับธนำคำรแห่งประเทศไทย ให้ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยช�ำระหนี้แก่ประเทศอินเดียเป็นเงินรูปี แล้วกระทรวงกำรคลัง

จะช�ำระให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นเงินบำท และเมื่อปี 2494 ก็ได้กู้

เงินจำกธนำคำรโลกเพิ่มขึ้นอีก
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ตาราง 10.3
ยอดหนี้คงค้ำงของรัฐบำลไทย พ.ศ.2488-2498 (คิดเพียง 31 ธันวำคม) 

 2488 - 152 152 300.5 111.6 80 244.1

 2489 - 180 380 300.5 111.8 246 1,038.3

 2490 - 358 358 - 287 295 940

 2491 - 420 420 - 332 275 1,027

 2492 - 666 666 - 428 130 1,224

 2493 - 956 956 - 409 119 1,484

 2494 - 1,356 1,356 - 374 151 3,881

 2495 255 1,880 2,135 - 454 234 2,823

 2496 727 3,086 3,813 - 1,064 317 5,194

 2497 863 3,691 4,554 - 1,708 323 6,585

 2498 550 3,267 3,817 - 1,527 334 5,678

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ปี รวม

ภำยใน

ภำยนอกระยะเวลำสั้น ระยะเวลำ
นำน

พันธบัตร
คลังเบกิเงนิ บ/ช ตัว๋เงนิคลงั รวม

2. หนี้ภายใน หนี้ภำยในระยะยำวได้ทวีขึ้นเรื่อยๆ นับแต่หลัง

สงครำม รัฐบำลได้ออกพันธบัตรกู้เงินภำยในประเทศอีกหลำยครั้ง ตำม 

พ.ร.บ. เงินกู้ พ.ศ.2489-2494 และ 2496 พันธบัตรที่ออกในปี 2496 ขำย

ได้ดกีว่ำรุน่แรกๆ ทัง้นีเ้นือ่งจำกมสีำเหตจุงูใจโดยอตัรำดอกเบ้ียเพิม่ข้ึนจำก

ร้อยละ 4    เป็นร้อยละ 6 อีกประกำรหนึ่ง รัฐบำลยอมให้ผู้ถือพันธบัตร

ไปขอขึ้นเงินในกรณีพิเศษที่จ�ำเป็นได้เต็มตำมรำคำที่ตรำไว้รำยหนึ่งไม่เกิน 

5,000 บำท พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ได้เกิดขึ้น สำเหตุที่รัฐบำลมีหนี้ระยะยำว

เพิ่มขึ้น ก็เพรำะรัฐบำลต้องกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

การคลัง

(ล้ำนบำท)

1
2
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ส่วนหนี้ระยะสั้นได้แก่ตั๋วเงินคลัง เงินเบิกเกินบัญชี เงินฝำกเทียบ

ได้กับ Ways and Means Advances ของอังกฤษนั้นก็สูงขึ้นทุกปี โดย

เฉพำะตั๋วเงินคลัง ส่วนเงินเบิกเกินบัญชี เพิ่งเริ่มมีเมื่อปี 2495 สำเหตุที่เงิน

กู้ระยะส้ันเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกรฐับำลคำดว่ำจะเกบ็ภำษอีำกรได้มำก จงึกูเ้พิม่

ขึ้นเพื่อไปช�ำระหนี้เก่ำด้วย

ส�ำหรับหนี้ภำยใน ซ่ึงเกิดจำกกำรขำยพันธบัตรและตั๋วเงินคลังนั้น 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผูซ้ือ้รำยใหญ่ พร้อมทัง้ซ้ือพนัธบตัรทีอ่อกเป็น

เงนิตรำต่ำงประเทศบำงส่วน กำรทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผูซ้ื้อก็ต้อง

ออกพันธบัตรเพิ่มขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เงินเฟ้อ ถ้ำผู้ซ้ือเป็นธนำคำร

พำณิชย์โดยใช้เงินอื่นๆ โดยไม่ลดเงินกู้ที่เคยให้ผู้อื่นก็จะมีส่วนที่ให้เงินเฟ้อ

ทวข้ึีน (ถ้ำน�ำเงนิทีค่ดิว่ำจะให้ผูอ้ืน่กูม้ำซือ้ กจ็ะให้ผลตรงข้ำม) ถ้ำประชำชน

เป็นผู้ซื้อและซื้อจำกเงินท่ีประชำชนจะใช้บริโภคซึ่งท�ำให้ประชำชนมีส่วน

เหลอืใช้จ่ำยน้อยลง จะเป็นกำรช่วยป้องกนัมิให้เกดิเงนิเฟ้อได้ (ถ้ำประชำชน

ใช้เงนิท่ีออมมำซือ้ ผลกค็อืช่วยให้เกดิเงนิเฟ้อ) แต่ส่ิงทีป่ระชำชนช่วยรฐับำล

ดีท่ีสุดคือท�ำลำยธนบัตรนั้นเสีย เท่ำกับเป็นกำรให้เงินแก่รัฐบำลโดยไม่ได้

ผลตอบแทนเลย หรือเก็บธนบัตรนั้นไว้สัก 10 ปี จึงเอำมำใช้เท่ำกับให้

รัฐบำลกู้โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกำรกู้เงินต่ำงประเทศ ถ้ำเป็นกำรกู้ระหว่ำงรัฐบำลก็มักจะมี

กำรเมืองเข้ำแทรกแซง แต่ถ้ำเป็นกำรกู้ตลำดธรรมดำแม้ว่ำจะกู้ยำก แต่

เครดิตไทยเรำดีมำก กำรกู้จำกธนำคำรโลกนั้นเป็นกำรกู้จำกธนำคำรที่

รัฐบำลไทยมีหุ้นส่วนเป็นสมำชิก แต่กำรกู้จำกธนำคำรโลกมีผู้ไม่ใคร่ชอบ 

เนือ่งจำกธนำคำรโลกถอืตวัว่ำเป็นทีป่รกึษำของประเทศลกูหนีใ้นเรือ่งกำร

เงิน ฉะนั้นจึงมักจะแนะน�ำกำรใช้เงินป้องกันเงินเฟ้ออีก ซ่ึงรัฐบำลบำง

ประเทศก็อำจไม่พอใจ
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ภาระเงินกู้ เงินกู้เป็นหนี้ของรัฐบำล ภำระของเงินกู้ตกทอดแก่

รฐับำลรุน่หลงั แต่มคีนพดูกนัว่ำหนีส้ำธำรณะเป็นภำระแก่ชนรุน่หลงัไม่แต่

รัฐบำล ถ้ำจะมองทั่วทั้งประเทศ ก็จริงแต่เฉพำะกำรกู้ต่ำงประเทศ เพรำะ

ต้องเก็บภำษีเป็นเงินไปช�ำระต่ำงประเทศ แต่ถ้ำเป็นกำรกู้ภำยในประเทศ 

กำรเก็บภำษีก็เก็บท่ัวถึงทุกคน และช�ำระแก่เจ้ำหนี้ในประเทศเอง ฉะนั้น 

ถ้ำมองดูส่วนรวมจะถือเป็นภำระแก่ชนรุ่นหลังก็ได้ แต่คนรุ่นหลังนั้นเอง

เป็นผู้รับประโยชน์ด้วย เพรำะรัฐบำลก็ต้องจ่ำยช�ำระหนี้ด้วย ไม่ใช่แต่เก็บ

อย่ำงเดยีว ฉะนัน้ถ้ำมองจำกท้ังประเทศจึงไม่เป็นภำระ แต่ถ้ำมองแต่เฉพำะ

รัฐบำลก็อำจจะเป็นภำระจริงที่ต้องเก็บภำษีแรงขึ้น

การคลัง
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243  ปัญหาเรื่องข้าว

บทที่ 14 ปัญหาเรื่องข้าว

ความส�าคัญของข้าวที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีกล่าวไว้แล้วใน

บทที่ 3 ในที่นี้จะพิจารณาแต่เฉพาะปัญหาในด้านการผลิตข้าวให้ได้เพิ่ม

มากขึ้นทั้งในปริมาณและคุณภาพ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและแก้ปัญหา

ในด้านการขายข้าวเท่านั้น

ตอนที่ 1: ปัญหาในด้านการผลิต

ปรมิาณการผลติข้าวอาจเพิม่ขึน้ได้ด้วยการปรบัปรงุทางใดทางหนึง่ 

หรือทั้ง 2 ทาง คือ:

ก. ปรับปรุงทางเทคนิค

ข. ปรับปรุงทางสังคม

ก. การปรบัปรงุทางเทคนคิ ได้แก่ การปรบัปรงุและส่งเสรมิในเรือ่ง

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ:

1. การชลประทาน ข้าวเป็นพืชที่ต้องการน�้าเป็นจ�านวนมากและ

ต้องการเป็นเวลานาน ในท้องที่ที่ไม่สามารถบังคับน�้าได้นั้น ชาวนาต้องรอ

ให้ฝนตกจนมีน�้ามากพอจึงจะท�าการไถ หว่าน และด�านาได้ ถ้าปีใดฝนตก

ล่ากว่าปกต ิชาวนาก็จ�าต้องปลกูข้าวล่ากว่าปกตไิปด้วย ถ้าชาวนาต้องปลกู

ข้าวล่าไปมากในท้องท่ีท่ีน�า้ท่วมถงึต้นข้าวอาจยงัไม่แขง็แรงพอ น�า้ท่วมเสยี

ก่อนข้าวเติบโตไม่ทันระดับน�้า ชาวนาก็จะได้รับความเสียหาย ถ้าข้าวขาด
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น�้าในขณะท่ีข้าวก�าลังจะออกรวงก็จะเกิดความเสียหายได้ไม่ใช่น้อย และ

ในปีใดน�้ามากเกินไปข้าวก็อาจเสียหายอีก ตามตาราง 14.1 จะเห็นได้ว่า

เนือ้ท่ีนาเสยีหายมอียู่มาก และความเสยีหายนีส่้วนมากเนือ่งมาจากน�า้ คอื

น�้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป

ตาราง 14.1
สถิติการท�านาประจ�าฤดูปีการท�านา พ.ศ.2490-97

 ปี เนื้อที่นาเดิม เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เสียหาย เนื้อที่เก็บเกี่ยว

 2490/1 34,914,040 30,156,281 3,255,390 26,900,891

 2491/2 36,454,265 32,573,432 1,761,525 30,811,907

 2492/3 37,781,710 32,926,352 1,910,200 31,016,152

 2493/4 38,506,820 34,624,873 1,533,468 33,091,405

 2494/5 39,183,456 37,245,368 1,394,070 35,851,298

 2495/6 39,644,770 33,550,754 1,486,955 32,063,799

 2496/7 40,594,513 38,574,585 1,506,786 37,067,799

 2497/8 41,377,009 34,732,213 6,458,084 28,274,129

ที่มา: กรมการข้าว

ปัญหาเรือ่งน�า้จงึเป็นปัญหาส�าคัญในเรือ่งการท�านา การทีจ่ะบงัคบั

น�้าให้ได้ผลดีนั้น จ�าเป็นต้องมีเขื่อน มีคลองระบายน�้า และมีอ่างเก็บน�้าให้

พอเพยีง ซ่ึงประเทศไทยเราก�าลงัด�าเนนิงานอยู ่ผูเ้ชีย่วชาญของ เอฟ.เอ.โอ. 

แนะน�าว่าควรเร่งงานก่อสร้างโครงการชลประทานท่ีท�าค้างไว้นีใ้ห้เสรจ็เสยี

โดยเรว็ เพือ่จะได้ส่งน�า้เข้านาโดยเรว็ทีส่ดุทีจ่ะเรว็ได้ ทกุโครงการยงัต้องการ

เงนิลงทุนอกี การก�าหนดวงเงนิส่วนใหญ่ของเงนิลงทนุให้แก่โครงการทีใ่กล้

จะเสรจ็แล้ว จะท�าให้งานก้าวหน้าไปรวดเรว็ขึน้ และควรพจิารณาตัง้เครือ่ง

สูบน�้าระดับน�้าต�่าขึ้นในท้องที่ที่ขาดน�้าในตอนต้นและปลายฤดู แหล่งน�้าที่

จะใช้อาจจะเป็นทั้งน�้าใต้ดินและน�้าบนดิน (ค�าแนะน�าข้อที่ 38 และ 39 

รายงานคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอาหารและเกษตร พ.ศ.2492)

 (ไร่)
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2. การบ�ารุงนาและการขยายนา ข้าวที่ปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์

ย่อมให้ผลมากกว่าข้าวที่ปลูกในดินที่เลว การที่จะท�าให้ดินอุดมย่อมท�าได้

โดยการเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดิน ปุ๋ยที่ได้รับตามธรรมชาติอยู่แล้วในท้องทุ่งภาค

กลาง คอื มวลดนิท่ีตกค้างอยู่ในนาเม่ือน�า้ลด มลูจากโคกระบอืทีน่�าไปเลีย้ง

ในทุ่งนาก็เป็นปุ๋ยที่ได้รับตามธรรมชาติ คณะผู้เชี่ยวชาญของ เอฟ.เอ.โอ. 

ประจ�าประเทศไทย ได้รายงานไว้เม่ือท�าการส�ารวจการเกษตรในประเทศ 

ไทย ใน พ.ศ.2491 ว่า เกือบไม่มีการใส่ปุ๋ยอย่างใดๆ แก่ข้าวเลย และการ

ทดลองหาความต้องการเกี่ยวกับปุ๋ยส�าหรับข้าวก็ท�าไว้น้อยมาก (ค�าแปล

ค�ารายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญ เอฟ.เอ.โอ. หน้า 51, 52)

ปุ๋ยที่อาจจะใช้บ�ารุงที่นาได้ดีนั้นมีอยู่หลายประเภท คือ ปุ๋ยคอก 

ได้แก่มูตรและคูถของสัตว์ต่างๆ ปุ๋ยพืชสดได้แก่พืชต่างๆ ฝังลงในดินท�าให้

เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ย และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีปุ๋ยอยู่หลายประเภท จึง

ควรมีการทดลองให้รู้แน่ว่าปุ๋ยอย่างใดเหมาะสมท่ีสุด คือ ให้ผลมากและ

เสียค่าใช้จ่ายน้อย นอกจากนั้นในท้องที่ต่างๆ ย่อมต้องการปุ๋ยไม่เท่ากัน 

เพราะดนิในท้องทีแ่ต่ละแห่งนัน้คงจะไม่สมบรูณ์เท่ากนั จงึควรมกีารทดลอง

ว่านาแถบใดต้องการปุ๋ยอย่างใดเป็นจ�านวนมากน้อยเพียงไร

การขยายที่นานั้น นอกจากจะบุกเบิกนาใหม่แล้ว คณะผู้เชี่ยวชาญ

ของ เอฟ.เอ.โอ. แนะน�าไว้ว่า ควรท�าการสบืสวนนาทีถ่กูทิง้ร้าง และจดัการ

ฟื้นฟูเป็นนาฟางอย่างเดิมโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ ปัญหาในเรื่องพื้นที่กว้าง

ใหญ่ยังไม่ได้ท�าการเพาะปลูกก็ควรได้รับการพิจารณาสอบสวน ที่ใดก็ตาม

ที่พอจะมีทางผลิตข้าวได้ก็ควรบุกเบิกลงท�าการเพาะปลูกเสีย

3. การบ�ารงุพันธุ์ข้าว ข้าวไทยเป็นข้าวทีมี่คณุภาพเป็นเยีย่มในโลก 

ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะภูมิใจ แต่ข้าวพันธ์ุที่มีคุณภาพดีที่สุดนั้นไม่จ�าเป็นจะ

ต้องให้ผลมากที่สุด ถ้าจะให้ได้พันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพสูงและให้ผลสูง ผู้ท�า

อาจต้องด�าเนนิแผนการผสมพนัธุอ์ย่างประณตียิง่ ปรมิาณผลสงูสดุทีไ่ด้รบั

ในบางประเทศท่ีมกีารปลกูข้าวนัน้ได้จากข้าวเมลด็ป้อม ซึง่ไม่อาจเทยีบกบั

เมล็ดยาวเรียวของไทยในทางคุณภาพได้เลย (ค�าแปลค�ารายงานของคณะ

ปัญหาเรื่องข้าว
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ผู้เชี่ยวชาญ เอฟ.เอ.โอ. หน้า 60) คณะผู้เชี่ยวชาญแนะน�าว่า ประเทศไทย

ควรจัดตัง้องค์การทีเ่หมาะสมเพือ่ด�าเนนิตามระบบในการทดลอง การขยาย 

และแพร่เมล็ดพันธุ์ท่ีปรับปรุงแล้วไปยังชาวนา ศูนย์กลางการท�าการแพร่

เมล็ดพันธุ์ควรตั้งอยู่ในที่ที่ชาวนาจะติดต่อได้ง่าย และควรใช้การประกวด

พนัธุข้์าวประจ�าปี ตามจงัหวดัต่างๆ เป็นทางส่งเสรมิให้มีการขยายพนัธุข้์าว

ดีเร็วขึ้น และสนับสนุนให้ชาวนาผลิตข้าวได้สูงขึ้นด้วย (ค�าแนะน�าข้อ 10 

และ 11)

อนึ่ง ฤดูหว่านและปักด�ามีอิทธิพลต่อความประพฤติของข้าวมาก

เมื่อย้ายจากถิ่นหนึ่งไปปลูกในถิ่นใหม่ ซึ่งมีดินฟ้าอากาศต่างกัน หรือปลูก

นอกฤดปูกต ิพนัธุข้์าวจะเปลีย่นนิสยัจากเดมิไป และมกัจะเปลีย่นนสิยัหมด

ส้ินทีเดียว นอกจากความเจริญเติบโตและผลได้ในขั้นสูงสุดแล้ว นิสัยอัน

หนึ่งที่ต้องกระทบกระเทือนโดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็คือ 

ก�าหนดอายุ หรือระยะเวลาแห่งชีวิตของข้าว (ค�าแปลค�าแนะน�าของคณะ

ผู้เชี่ยวชาญฯ หน้า 57) ฉะนั้น จึงควรมีแปลงทดลองส�าหรับปลูกข้าวพันธุ์

คัดเลือกในท้องที่หลายๆ แห่ง ที่มีดินฟ้าอากาศต่างๆ กัน

4. แรงงานและเครื่องจักรสมัยใหม่ การท�านาในปัจจุบันนี้ยังคง

ต้องอาศยัแรงโคกระบอืและแรงคนเป็นส่วนใหญ่ การท�านาแบบทีจ่ะให้ผล

ดีที่สุดนั้น คือ การท�านาด�า แต่การท�านาด�าต้องใช้แรงงานมาก เริ่มแต่ไถ 

คราด ท�าเทือก และด�านา ประการหลังนี้ต้องใช้แรงคน ส่วนการไถ คราด 

และท�าเทอืกนัน้ใช้แรงโคกระบอื และจ�าเป็นต้องใช้เป็นจ�านวนมาก ถ้าการ

ไถ คราด และการท�าเทือกนี้ท�าไม่ดีถึงขนาดแล้ว ผลได้ของข้าวจะลดลงไป

กว่าที่ควร รัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้ชาวนาใช้เครื่องช่วยแรงงานในนาเพื่อ

ท�าการนี้ให้ได้ผล การที่น�าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในนาจึงควรได้รับการ

พิจารณาและทดลองโดยละเอียด เพื่อจะได้ทราบว่าการใช้เครื่องจักรจะมี

ความเหมาะสมเพียงไร

ถ้าหากว่าผลการทดลองแสดงว่า การน�าเครื่องจักรเข้ามาใช้นั้น

อ�านวยประโยชน์แก่การท�านาเป็นอย่างมาก รัฐบาลควรจะสนับสนุนหรือ
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ช่วยเหลอืให้ชาวนามเีครือ่งจกัรไว้ในครอบครอง หรอืมโีอกาสใช้เครือ่งจักร

มาท�านา รฐับาลอาจน�าโดยใช้ซือ้เครือ่งจักรให้ชาวนาเช่า หรอืสนบัสนนุให้

ชาวนารวมก�าลงัเงนิซือ้เครือ่งจกัรไว้เป็นสมบตัขิองสมาคมของตน

อย่างไรก็ตาม การน�าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในนานี้คงจะไม่สามารถ

ท�าให้ส�าเรจ็ในเรว็วนั เพราะชาวนาส่วนมากยงัไม่คุ้นเคยและขาดความรูใ้น

เรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์ คงจะต้องใช้เวลานาน กว่าชาวนาจะเข้าใจถึง

วิธีใช้ วิธีรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรโดยกว้างขวาง ดังนั้นส�าหรับการ

เพิม่แรงงานให้แก่ชาวนาในระยะสัน้ จงึควรช่วยเหลอืให้ชาวนามโีคกระบือ

มากพอแก่ความจ�าเป็น การกระท�าดงันีอ้าจท�าได้ง่ายกว่าการน�าเครือ่งจกัร

เข้ามาใช้ในนา เพราะโคกระบือมีราคาถูกกว่าเครื่องจักร ชาวนาคงจะมี

ความสามารถที่จะจัดหาซื้อไว้ใช้ได้

5. โรคและศัตรูของข้าว การป้องกันโรคของข้าวนั้นควรจะได้รับ

การส่งเสริมให้ท�าการค้นคว้าทดลองโดยกว้างขวาง ส่วนศัตรูของข้าวนั้น

อาจแยกออกพิจารณาได้เป็น 2 พวก คือ ศัตรูในท้องนา อันได้แก่เพลี้ย 

หนอน ป ูต๊ักแตน และแมลงบางจ�าพวก กับศตัรใูนยุง้ฉาง อนัได้แก่หนแูละ

มอด ศัตรูในนานั้นธรรมชาติได้ช่วยป้องกันให้ชาวนาอยู่บ้างแล้ว เช่นมีนก

คอยกินแมลงต่างๆ เป็นต้น ศัตรูในยุ้งฉางนั้นควรจะเอาใจใส่ป้องกันเป็น

อย่างมาก รัฐบาลควรกวดขันให้ชาวนา โรงสี และพ่อค้าข้าวทั้งหลายมียุ้ง

ฉางเก็บข้าวที่สะอาด ปราศจากมอดและหนู

6. การท�านา 2 ฤดู เมื่อท�าการบังคับน�้าได้ส�าเร็จแล้ว ควรทดลอง

ดูว่าในท้องทุ่งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะท�านา 2 ฤดู

ดงัเช่นนาในภาคเหนอืได้หรือไม่ ตามทีก่ล่าวมาแล้วในข้อ 3. ข้าวอาจเปลีย่น

นิสัยได้ถ้าปลูกในที่ที่มีดินฟ้าอากาศแตกต่างไปจากเดิม ในการท�านา 2 ฤดู

นีแ้ม้จะปลกูในทีเ่ดิม แต่ดนิฟ้าอากาศต่างออกไปนสิยัของข้าวกอ็าจเปลีย่น

ไปได้ จึงควรทดลองดูว่าข้าวที่ปลูกในฤดูที่ 2 ของปีนั้นจะให้ผลมากน้อย

เพียงไร อายุเท่าใดจึงจะเก็บเกี่ยวได้ และข้าวพันธุ์ใดจึงจะเหมาะที่จะปลูก

ในฤดูที่ 2 นี้

ปัญหาเรื่องข้าว
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ข. การปรับปรุงทางสังคม คือการแบ่งปันที่ดินให้แก่ชาวนา โดย

พยายามให้ชาวนาแต่ละคนมีที่ดินมากพอที่ตนจะท�านาได้ผลโดยเฉลี่ย

สูงสุด ถ้าชาวนามีที่ดินน้อยกว่าที่ควร ผลที่ได้รับก็จะไม่สูงเพราะที่ดินมี

จ�ากัด และถ้าชาวนามีที่ดินมากเกินไปผลิตผลของเขาโดยเฉลี่ยก็คงไม่มาก 

เพราะแรงงานและทนุมจี�ากดั อาจดแูลนาไม่ได้ทัว่ถงึและบ�ารงุพืน้นาไม่ได้

เต็มท่ี แต่การท่ีจะพิจารณาว่านาแปลงขนาดเท่าใดจึงจะพอดีแก่ชาวนา

แต่ละคนนั้นเป็นของยาก เพราะจะต้องค�านึงถึงลักษณะที่ดิน ความขยัน 

และสติปัญญาของชาวนาเป็นรายๆ ไป

อีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ชาวนามีที่นาของตนเองไม่ต้อง

เช่านาผู้อื่นท�า การที่มีนาของตนเองนี้เป็นผลดีในทางจิตใจ คือชาวนานั้น

จะคอยเอาใจใส่ท�านบุ�ารงุทีน่าของตนให้ดอียูเ่สมอ ผดิกบัชาวนาทีเ่ช่านาผู้

อื่นท�า ซึ่งอาจจะละเลยไม่บ�ารุงที่นาในเมื่อสัญญาเช่านาใกล้จะสิ้นสุดลง

ก็ได้ เป็นผลให้ผลิตผลที่ได้ในระยะนั้นต�่ากว่าที่ควร

ตอนที่ 2: ปัญหาในการขายข้าว

ปัญหาในการขายข้าวควรแยกออกพิจารณาเป็น 2 ตอน คือ ปัญหาการ

ขายข้าวภายในประเทศ และปัญหาการขายข้าวให้ต่างประเทศ

ก. ปัญหาการขายข้าวในประเทศ เท่าทีเ่คยเป็นมาแล้ว เมือ่ชาวนา

เก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็ขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ซ่ึงไปรับซ้ือถึงที่ พ่อค้า

คนกลางเหล่านี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชาวต่างด้าวทั้งหมด ราคาที่ซื้อขาย

กนันบัว่าถกูกว่าราคาตลาดมาก ทีช่าวนาขายข้าวในราคาถกูกเ็พราะชาวนา

ไม่สามารถน�าข้าวมาขายยังท้องตลาดโดยตนเองได้ประการหนึ่ง และอีก

ประการหนึง่ ชาวนารูถ้งึการเคลือ่นไหวของราคาข้าวช้ากว่าพ่อค้าคนกลาง 

ก�าไรจากการค้าข้าวส่วนใหญ่จึงตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลางเหล่านั้น เพื่อที่จะ

ช่วยชาวนาให้ขายข้าวได้ราคาดีขึ้น รัฐบาลจึงควรจัดการช่วยเหลือ วิธีดัง

กล่าวต่อไปนี้คงจะช่วยเหลือชาวนาได้มาก คือ:
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1. การจัดตั้งสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล วิธีการคือเรียกหุ้นจาก

ชาวนาน�าทนุมาด�าเนนิการจดัตัง้ฉางข้าวในทีเ่หมาะแก่การคมนาคม ท�าการ

รับข้าวจากสมาชิกและน�าออกขายเมื่อข้าวมีราคาดี เม่ือข้าวยังขายไม่ได้ 

สหกรณ์อาจจ่ายเงนิล่วงหน้าให้แก่สมาชิกได้ตามสมควร ถ้าสมาชกิต้องการ 

วิธีการสหกรณ์นี้อ�านวยให้แก่กสิกรในต่างประเทศมาแล้วเป็นอย่างมาก 

ส�าหรับประเทศเรานัน้ การสหกรณ์จะอ�านวยประโยชน์ให้แก่ชาวนาได้เพยีง

ใด ย่อมดูได้จากจ�านวนสหกรณ์ในปี 2495 ซึ่งมีอยู่ 99 สหกรณ์ สมาชิก

ทั้งหมด 40,776 คน มีทุนทั้งหมด 25,029,893 บาท1

2. ในท้องถิน่ทีไ่ม่มสีหกรณ์ขายข้าวและพชืผล รฐับาลควรพยายาม

ให้ชาวนาทราบถึงการเคลื่อนไหวแหล่งราคาข้าวในท้องตลาดโดยเร็วที่สุด

ที่จะท�าได้ ควรให้เป็นหน้าท่ีของก�านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่จะมารับข่าว ณ 

ท่ีท�าการไปรษณีย์ โดยกรมการสนเทศกระทรวงเศรษฐการ เป็นผูส่้งไปตาม

ระยะเวลาอันสมควรที่ได้ก�าหนดไว้

ข. ปัญหาการขายข้าวให้ต่างประเทศ ข้าวเป็นแหล่งที่มาของเงิน

ตราต่างประเทศที่ส�าคัญที่สุด ปริมาณข้าวที่ส่งไปขาย และเงินที่ได้รับจาก

การขายข้าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490-2492 มีดังนี้:

 พ.ศ. ปริมาณส่งออก  มูลค่า
  (พันตัน)  (ล้านบาท)

 2490 384.3 376.5
 2491 803.3 938.0
 2492 1,204.9 1,368.2
 2493 1,508.3 1,742.8
 2494 1,612.1 1,875.2
 2495 1,425.0 3,881.4
 2496 1,340.6 3,826.9
 2497 1,003.7 3,103.1
 2498 1,248.0 3,164.5

1 การเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ.2494-2495 ส�านักงานเลขาธิการสภาเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ

ที่มา: กรมศุลกากร แต่ตัวเลขปี 2495-2497 น�ามาจากกระทรวงเศรษฐการ ราคาข้าวคิด
ในอัตราเสรี รวมค่าขนส่ง, ข้าวบริจาคและก�าไรที่พ่อค้าขายได้สูงกว่ารัฐบาลก�าหนด

ปัญหาเรื่องข้าว
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ตราบใดที่ยังถือเงินตราต่างประเทศ ควรแยกพิจารณาเป็น 2 ตอน 

คือ ปัญหาในระยะสั้น และปัญหาในระยะยาว

ปัญหาในระยะสั้น

1. ควรพยายามส่งเสริมการส่งข้าวออกนอกให้มากท่ีสุด แม้ราคา

ข้าวทีไ่ด้รบัต่อหน่วยจะลดลงก็ตาม ทัง้นีก็้เพือ่จะได้รบัเงนิตราต่างประเทศ

มีมูลค่าสูงข้ึน และอาจเป็นการก�าจัดคู่แข่งขันที่มีสมรรถภาพในการผลิต

ข้าวน้อยกว่าเรา ให้ออกไปจากวงการแข่งขนัได้ด้วย คอื ประเทศนัน้ๆ อาจ

หยุดการผลิตหรือผลิตน้อยลง ในเมื่อสามารถซื้อข้าวจากเราได้ในราคาถูก

กว่า

2. ควรปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการซื้อและขายข้าวให้พ่อค้าข้าว

ได้รับความสะดวก โดยที่รายได้ของรัฐบาลจากการขายข้าวไม่ลดลง

ปัญหาในระยะยาว

1. ควรพยายามสร้างความนิยมข้าวไทยขึ้นในชาติต่างๆ โดยการ

โฆษณาให้ต่างประเทศรู้จักข้าวไทย ให้รู้ถึงคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม

ของข้าวไทย และถ้ารฐับาลมทุีนพอ และเหตกุารณ์แวดล้อมอ�านวย รฐับาล

ควรจะพิจารณาจัดส่งข้าวอย่างดีไปช่วยเหลือประเทศที่ขาดแคลนหรือ

ประสบภัยธรรมชาติ เป็นการปลูกฝังความนิยมข้าวไทยในประเทศนั้นๆ

2. ควรมีการจัดชั้นของข้าวโดยถือตามคุณภาพให้แน่นอน และ

สะดวกแก่พ่อค้าต่างประเทศที่จะสั่งซื้อ

3. ควรมีการกวดขันให้พ่อค้าข้าวในประเทศไทยปฏิบัติงานด้วย

ความเรียบร้อยเยี่ยงพ่อค้าที่ดี ไม่เอาเปรียบลูกค้าในต่างประเทศ
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บทที่ 15 ปัญหาเรื่องราคายาง

ปัญหาเรื่องราคายาง

ตอนที่ 1: การผลิต

ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตมีข้อที่ควรพิจารณา คือ:

ก. การปรับปริมาณการผลิต

ข. การเพิ่มคุณภาพของยาง

ค. การลดต้นทุนในการผลิต

ปัญหาทัง้ 3 ประการนีม้คีวามเกีย่วพนัต่อเศรษฐกิจของประเทศและ

ของเอกชนผู้ผลิตยางด้วย

ก. การปรับปริมาณการผลิต ได้กล่าวแล้วในบทที่ 4 ว่า ปริมาณ

การผลิตและปริมาณการใช้ยางมีผลให้ยางมีราคาขึ้นๆ ลงๆ อยู่เสมอ ใน

ขณะทีก่ารผลติมมีาก การใช้มน้ีอย ท�าให้มยีางล้นตลาด ราคายางจะตกต�า่

ลงมาก ดังที่เคยปรากฏมาแล้วในระยะหลังสงครามโลกครั้งแรก ขณะที่

ปริมาณความต้องการมีมาก ปริมาณการผลิตมีน้อย ราคายางได้ถีบตัวขึ้น

มาก ดังในระยะสงครามเกาหลี เป็นต้น การที่ยางมีราคาขึ้นๆ ลงๆ เช่นนี้ 

ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ได้รับความกระทบกระเทือนไม่

น้อย ดังนั้นในวงการเกี่ยวข้องกับยางท่ัวโลก จึงได้พยายามอยู่เสมอท่ีจะ

ปรับปริมาณการผลิตให้ได้ระดับกับการใช้ เพื่อท่ีจะรักษาระดับราคายาง

ให้มีเสถียรภาพ ความพยายามครั้งแรกที่จะลดปริมาณการผลิตลงปรากฏ

ขึ้นในปี ค.ศ.1918 ซึ่งในขณะนั้นยางล้นตลาดมีมากท�าให้ยางมีราคาต�่าลง
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มาก แต่ความพยายามครั้งนี้ไม่สู้ได้ผลนัก เพราะไม่สามารถจะให้เจ้าของ

สวนยางขนาดเล็กลดปริมาณการผลิตลงได้ ในระยะต่อๆ มาได้มีความ

พยายามลดปริมาณการผลิตและจ�ากัดปริมาณการส่งออกจากประเทศผู้

ผลติด้วย คร้ังหลังทีสุ่ดคณะศกึษาเรือ่งยางระหว่างประเทศ (Internation-

al Rubber Study Group) ซึ่งได้ประชุมกัน ณ นครโคลัมโบ เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2497 ได้แนะน�าให้ประเทศผูผ้ลติ ท�าการโค่นต้นยางเก่าลงแล้ว

ปลูกซ่อมแทนด้วยยางพันธุ์ดี (Replant) ซึ่งจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่

มืดมนอยู่ในขณะนั้นได้ กล่าวคือ ราคายางได้ทรุดลงมากนับตั้งแต่ปี 2495 

เป็นต้นมา เนื่องจากมียางล้นตลาดมาก การปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี จะ

เป็นการแก้ไขสถานการณ์ระยะสั้นได้ กล่าวคือ ปริมาณการผลิตจะลดลง

ทันทีและจะเป็นการวางรูปสถานการณ์ในอนาคตในระยะเวลานานได้ 

กล่าวคอื เมือ่ยางทีป่ลกูซ่อมเตบิโตจนให้น�า้ยางได้แล้วจะได้น�า้ยางมากกว่า

ปกต ิเป็นการเตรยีมรับสถานการณ์การใช้ยางซ่ึงคาดกันโดยทัว่ไปว่าจะเพิม่

ขึน้มากในระยะต่อๆ ไป การปลกูแทนนีม้ลายูและลงักาได้เริม่มาแล้วตัง้แต่

ปี 2496 แต่ประเทศไทยยังมิได้เริ่ม

อย่างไรกด็ ีในปี 2498 นี ้ราคายางดขีึน้เนือ่งจากการใช้ยางมปีริมาณ

สูงขึ้น ถึงแม้ป ัญหาการลดปริมาณการผลิตจะหมดไป แต่ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้น การปลูกแทนยังจ�าเป็นอยู่ เพราะเมื่อค�านึงถึงว่าต้นยางที่

ให้น�้ายางอยู่ในขณะนี้ได้ปลูกกันมานานแล้ว ที่ปลูกมานานถึง 40 ปีก็มีไม่

น้อยและไม่ใช่ยางพนัธุด์ ีมยีางพนัธุด์อียูป่ระมาณ 0.29% เท่านัน้ ดงันัน้จงึ

ได้น�า้ยางน้อย ถ้าความต้องการยางของโลกเพิม่มากขึน้ กจ็ะไม่สามารถเร่ง

การผลิตจากต้นยางเหล่านีใ้ห้ทนักับความต้องการของโลกได้ การปลกูแทน 

แม้จะลดปรมิาณการผลติลงทันที แต่หากค่อยท�าทีละเลก็ทลีะน้อย ปรมิาณ

ยางก็จะไม่ลดลงมากนัก และเมื่อต้นยางที่ปลูกซ่อมให้ผลแล้ว ก็จะได้น�้า

ยางมากกว่าปกติในเวลานาน แต่การปลูกแทนนี้คงจะเป็นที่หนักใจแก่

เจ้าของสวนยางโดยเฉพาะท่ีมีสวนขนาดเล็ก เพราะเป็นการตัดรายได้อัน

จ�ากัดของตนเสีย การด�าเนินการล�าพังตนเองคงไม่เป็นผล เว้นแต่รัฐบาล

จะให้ความช่วยเหลอืดงัทีไ่ด้กระท�ากนัอยูใ่นมลายแูละลังกา ซ่ึงรัฐบาลของ
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ทั้ง 2 ประเทศนี้ได้เก็บเงินสงเคราะห์ในรูป Cess จากผู้ส่งยางออกนอก

เหนือไปจากภาษีขาออก เพื่อน�ามาช่วยเหลือเจ้าของสวนยางในการปลูก

แทน ขณะนี้มลายูเก็บ Cess จากผู้ส่งยางออกในขณะที่ยางมีราคาตั้งแต่

ปอนด์ละ 110 เซน็ต์มลายข้ึูนไปอตัราหนึง่ และเมือ่ยางมรีาคาตัง้แต่ปอนด์

ละ 150 เซ็นต์ขึ้นไปเก็บอีกอัตราหนึ่ง1

ปัญหาการช่วยเหลือเจ้าของสวนยางส�าหรับประเทศไทยนั้น ถ้า

รฐับาลจะเกบ็เงนิสงเคราะห์แบบเดยีวกับลงักาและมลายู อาจจะเป็นภาระ

หนกัส�าหรบัผูส่้งยางออก ทัง้นีท้�าให้นกึถงึเมือ่ตอนยางราคาด ีถ้ารฐับาลได้

กันเงินที่ได้รับส่งมอบส่วนหนึ่งไว้ ซึ่งหากรัฐบาลน�ารายได้แบ่งไปเป็นเงิน

อนุกูลแก่เจ้าของสวนยางบ้าง คงจะท�าให้ปัญหาหนักใจของเจ้าของสวน

ยางขนาดเล็กในการปลูกแทนลุล่วงไปได้2

นอกจากการให้เงินอนุกลูแก่เจ้าของสวนยาง เพือ่โค่นต้นยาง เตรยีม

ที่ดิน ซื้อพันธุ์ยาง และบ�ารุงรักษาแล้ว รัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือ

อื่นๆ อีก เป็นต้นว่าหายางพันธุ์ดีให้ผลสูงจากต่างประเทศมาจ�าหน่ายใน

ราคาต้นทุน หรือเตรียมผสมพันธุ์ยางที่ได้ทดลองแล้วว่าเหมาะแก่สวนยาง

เหล่านั้นและให้ผลสูง ตลอดจนควบคุมการปลูกแทนโดยใกล้ชิดส�าหรับ

เจ้าของสวนยางที่ขาดหลักวิชา

อย่างไรกต็าม การขยายการผลติด้วยการปลกูแทน แม้จะได้ปรมิาณ

เพ่ิมข้ึนก็ยงัจ�ากดัอยู ่อาจจะไม่ทนักบัความต้องการของโลกทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

วิธีการที่จะเพิ่มการผลิตอีกวิธีหนึ่งก็คือการขยายการท�าสวนยางให้กว้าง

ขวางออกไปในบรเิวณเนือ้ทีท่ียั่งว่างเปล่าอยู ่ โดยเฉพาะภาคใต้ซึง่มอีากาศ

เหมาะแก่การปลูกยางนั้นยังมีเนื้อที่ว่างเปล่าอยู่ไม่น้อย แม้ในภาคอ่ืนท่ีมี

อากาศชื้นฝนตกชุกก็ยังมีอยู่ ควรจะได้มีการทดลองปลูก ทดลองผสมพันธุ์

ยาง ท่ีจะสามารถงอกงามได้ผลสูงในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ท่ียังว่างอยู่ ใน

ประเทศไนจีเรียนั้นแม้ที่ดินและอากาศจะไม่อ�านวยความสมบูรณ์และ

1 อัตรานี้เพิ่งเริ่มใช้ในเดือน มิถุนายน 2498 ก่อนนี้มลายูเก็บ Cess เมื่อยางมีราคาตั้งแต่
ปอนด์ละ 65 เซ็นต์ขึ้นไป
2 ในเดือน ธันวาคม 2498 คณะรัฐมนตรี ได้รับหลักการร่าง พ.ร.บ. สงเคราะห์การปลูก
แทนสวนยางเก่า ซึ่งกระทรวงเกษตรเสนอไว้แล้ว

ปัญหาเรื่องราคายาง
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งอกงามให้แก่ต้นยางได้ผลดีเท่าในมลายู อินโดนีเซีย และภาคใต้ของ

ประเทศไทยกต็าม แต่บรษิทัยางดนัลอ็บกก็�าลงัเริม่ส�ารวจบรเิวณพืน้ทีเ่พือ่

จะปลูกยางประมาณ 10,000 ถึง 20,000 เอเคอร์ ในปี 2498 นี้

ข. การเพ่ิมคณุภาพยาง ยางแผ่นของไทยขณะนี ้ส่วนมากมคีณุภาพ

ต�่ากว่ามาตรฐาน ทั้งนี้เพราะชาวสวนยางขาดความช�านาญ ขาดหลัก

วิชาการสมัยใหม่ ขาดเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรส�าหรับผลิตแผ่นยาง 

แม้จะมีสหกรณ์อุตสาหกรรมยางแผ่นอยู่บ้าง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2493 แต่

ขณะนี้ก็ยังไม่แพร่หลาย สหกรณ์อุตสาหกรรมยางแผ่นนี้ นอกจากจะช่วย

ให้ยางแผ่นท่ีผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการ

ผลติอกีด้วย อย่างไรกด็ ีรฐับาลก�าลงัพยายามทีจ่ะขยายสหกรณ์ประเภทนี้

ให้มีจ�านวนมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เปิดโรงงานขึ้นที่จังหวัดสงขลา 

โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา และ

อยู่ในความควบคุมและอ�านวยการของผู้เชี่ยวชาญการยางขององค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิโรงงานนีม้วัีตถปุระสงค์ทีจ่ะผลติยาง

แผ่นให้มคีณุภาพสงูโดยใช้เครือ่งจกัรและวชิาการทนัสมยั ซึง่เสยีค่าใช้จ่าย

ถูกและจะผลิตยางแผ่นขาวและน�้ายางข้น ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าปกติ วิธี

การท�าของโรงงานนี ้จะได้แสดงให้ชาวสวนยางผูส้นใจดเูพือ่น�าไปผลติยาง

แผ่นให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย นอกจากนี้จะได้ด�าเนินการช่วยเหลือชาวสวน

ยาง เช่นรับซื้อน�้ายางโดยจ่ายเงินสดทันที ชาวสวนยางที่มีทุนน้อยก็ไม่

จ�าเป็นต้องท�ายางแผ่นเอง ซึ่งหากท�าเองก็จะได้ยางที่มีคุณภาพต�่า และ

ชาวสวนยางที่มีทุนพอเพียงคงจะได้ผลิตยางแผ่นให้มีคุณภาพดีขึ้นอีกด้วย 

ดังนั้น ในระยะต่อไป คุณภาพยางแผ่นของไทยก็คงจะเริ่มดีขึ้น แต่อย่างไร

ก็ตาม โรงงานแห่งเดียวในขณะนี้นับว่ายังไม่พอเพียง เชื่อว่าคงจะมีการตั้ง

ขึ้นอีกในจังหวัดต่างๆ ที่มีสวนยางต่อไป
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ค. การลดต้นทุนในการผลิต ต้นทุนในการผลิตยางของไทยขณะนี้

นับว่ายังสูงอยู่ ทั้งในด้านน�้ายางที่ได้จากการกรีด และการท�าเป็นยางแผ่น 

ดังกล่าวแล้วว่าต้นยางท่ีให้น�้ายางอยู่ในขณะนี้มีอายุมากและเป็นยางพันธุ์

ไม่ดี ดังนั้นน�้ายางที่กรีดได้จึงมีปริมาณน้อย ยิ่งนานวันก็จะลดน้อยลงทุกที

ซึ่งจะไม่คุ ้มกับแรงงานที่ลงไป ส่วนยางแผ่นที่ผลิตได้ก็มีคุณภาพต�่า 

เนือ่งจากขาดอปุกรณ์ทันสมยัในการผลติ ขาดความช�านาญ ทัง้น�า้กรดทีใ่ช้

ในการผลิตยางแผ่นก็ต้องซ้ือจากต่างประเทศ เหล่านี้ท�าให้ต้นทุนในการ

ผลิตสูง ขณะที่ยางมีราคาดี เจ้าของสวนยางก็ไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่

เมือ่ราคายางตก เจ้าของสวนยางย่อมได้รบัความกระทบกระเทอืน ถ้าหาก

ต้นทนุในการผลติต�า่ลงกว่าทีเ่ป็นอยูแ่ล้ว แม้ราคายางจะต�า่ลง ความกระทบ

กระเทือนที่ได้รับก็จะลดน้อยลง

การลดต้นทุนในการผลิตยางเป็นปัญหาส�าคัญยิ่งของผู้ผลิตยางทุก

ประเทศในขณะนี้ ถ้าสามารถลดต้นทุนในการผลิตยางธรรมชาติลงได้มาก

เท่าใด ยางธรรมชาติก็จะสามารถแข่งขันกับยางเทียมได้มากข้ึนเพียงนั้น 

ตราบใดทีต้่นทนุในการผลติยางธรรมชาตยิงัสงูอยู ่การขายกจ็�าต้องขายใน

ราคาสูง จึงจะคุ้มทุนและมีก�าไร แต่หากว่ายางเทียมมีราคาต�่ากว่ายาง

ธรรมชาติมาก ผู้ใช้ก็จะหันไปใช้ยางเทียมมากขึ้น พร้อมกับลดปริมาณการ

ใช้ยางธรรมชาตลิง และจะมผีลให้ยางธรรมชาตมิรีาคาต�า่ลง ซึง่มผีลกระทบ

กระเทือนเศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตและชาวสวนยาง ดังที่เป็นอยู่ใน 

ปี 2495-2496 ฉะนั้นการที่จะขายยางธรรมชาติในราคาที่สามารถแข่งขัน

กับยางเทียม ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศก�าลังสร้างโรงงานผลิตขึ้นนั้น ก็จ�า

ต้องลดต้นทุนในการผลิตให้ต�่าลง ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงคุณภาพ

ยางแผ่นให้สูงขึ้น ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนในการผลิตต�่าลงไปอีก

ส�าหรับการผลิตยางน�้าจากต้นยางนั้น วิธีที่จะลดต้นทุนก็คือการ

ปลกูแทน แม้จะเป็นการเพิม่การลงทนุในขณะนี ้แต่กจ็ะเป็นการลดต้นทนุ

ในอนาคต กล่าวคือ เมื่อยางที่ปลูกซ่อมยางเก่าให้น�้ายางได้แล้ว ก็จะได้น�้า

ยางมากกว่าปกต ิในขณะท่ีต้องเสยีแรงงานในการกรดีเท่าเดมิ และส�าหรบั

ยางพนัธุด์ด้ีวยแล้ว กจ็ะได้น�า้ยางมากขึน้อกี และเป็นเวลานานกว่าอีกด้วย 

ปัญหาเรื่องราคายาง
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อนึ่ง ในการโค่นต้นยางเก่านั้น การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ได้

ช่วยให้เจ้าของสวนยางทุ่นแรงลงได้มาก ซ่ึงได้ปรากฏแล้วแก่เจ้าของสวน

ยางในมลายู โดยใช้สารประกอบชนิดหนึ่งมีชื่อว่า 245T ป้ายกับต้นยาง 

ภายในระยะเวลา 3-4 เดือน ต้นยางจะโค่นลงเอง และก่อนที่จะโค่นลงนั้น

จะกรีดน�้ายางมากขึ้นถึง 2 เท่า การใช้สารประกอบชนิดนี้ป้ายต้นยางนั้น 

ใช้เวลาท�าเพียง 1 ชั่วโมงส�าหรับสวนยาง 2.5 ไร่ ซึ่งถ้าโค่นด้วยขวานก็จะ

กินเวลาถึง 2 เดือน อย่างไรก็ดี การปลูกแทนนี้จะลดต้นทุนได้จริงนั้นจะ

ต้องใช้ยางพันธุ์ดีที่ให้ผลสูงจริงๆ

ส่วนการผลิตยางแผ่นนั้น ถึงแม้ขณะนี้จะมีโรงงานยางตั้งขึ้นและมี

สหกรณ์อุตสาหกรรมยางแผ่นคอยช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่จ�านวนสหกรณ์ฯ 

และโรงงานยังไม่พอเพียงกับชาวสวนยางเล็กๆ ที่อยู่กระจัดกระจายทั่วไป

ซึ่งห่างไกลจากท่ีต้ังสหกรณ์อุตสาหกรรมยางที่มีอยู่ ดังนั้นชาวสวนยาง 

เหล่านีจ้งึต้องผลติยางแผ่นเองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะต้องใช้ต้นทนุในการผลติ

สงู อย่างน้อยกสู็งกว่าทีส่หกรณ์อตุสาหกรรมยางแผ่นผลติขึน้ เนือ่งจากมไิด้

ใช้เคร่ืองจกัรในการผลติเพราะผลติเป็นจ�านวนน้อย นอกจากนีย้งัขาดความ

ช�านาญและอุปกรณ์ทันสมัยในการผลิตด้วย ปัญหานี้จึงอยู่ที่การขยาย

สหกรณ์และโรงงานยางให้มจี�านวนมากขึน้ และตัง้อยู่กระจัดกระจายทัว่ไป 

ให้เจ้าของสวนยางเล็กๆ น�าน�้ายางมาขายให้โดยสะดวก ส�าหรับเจ้าของ

สวนยางที่ยังรักที่จะผลิตยางแผ่นด้วยตนเอง หรือขณะที่สหกรณ์อุตสาห-

กรรมยางแผ่นและโรงงานยางยังมีจ�านวนจ�ากัดอยู่นี้ ชาวสวนยางเหล่าน้ี

ควรจะได้รับค�าแนะน�าจากรัฐบาลเป็นอย่างดี ในปัญหาการลดต้นทุน เช่น

การรวมทุนตั้งโรงงานเพื่อใช้เครื่องจักรทันสมัยในการผลิต การใช้อุปกรณ์

ที่ทันสมัย และหลักวิชาในการผลิต ซึ่งจ�าเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ กรด

ที่ใช้ในการผลิตยางแผ่นนี้ เป็นกรดจากเตาถ่าน (Pyroligneous Acid) ซึ่ง

ขณะนี้สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศไทย โดยกรมกสิกรรมได้เคยทดลอง

เก็บกรดจากเตาถ่านดูแล้ว ปรากฏว่าได้ผลดี มีคุณภาพสูงไม่แพ้กรดที่สั่ง

ซือ้จากต่างประเทศ ดงันัน้รฐับาลจึงควรส่งเสรมิให้มกีารทดลองค้นคว้าต่อ

ไป เพือ่ท�าการผลติกรดชนิดน้ีน�ามาขายให้แก่ชาวสวนยางได้ด�าเนนิการเก็บ



257  

กรดจากเตาถ่านเอง ต้นทุนในการผลิตกรดจากเต่าถ่านนั้น ถูกกว่าราคา

กรดที่ซื้อจากต่างประเทศ เพราะเป็นวัตถุพลอยได้จากการเผาถ่าน ดังนั้น

ถ้าสามารถผลิตกรดชนิดนี้ได้ในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก หรือชาวสวน

ยางผลิตได้เองแล้ว ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นลงได้มาก 

นอกจากนี้ยังเป็นผลดีแก่เศรษฐกิจของประเทศในด้านสงวนเงินตราต่าง

ประเทศ และเป็นการป้องกันการขาดแคลนกรดชนิดนี้ในยามสงครามอีก

ด้วย

ตอนที่ 2: การขายและการใช้

ก. การขาย ยางท่ีผลิตได้ในประเทศไทย นอกจากน�ามาใช้ใน

ประเทศเพียงเล็กน้อยแล้ว ก็สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ทั้งหมด 

แม้จะค้างสต๊อกบ้าง ก็ไม่นานเกินควร แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่อง

คุณภาพของยางซึง่ได้กล่าวแล้วว่ายงัต�า่อยู่ ซ่ึงท�าให้เกิดความไม่สะดวกบาง

ประการอยู่บ้างในการส่งออก และราคาที่ขายได้ก็ต�่ากว่าที่ควร ถ้าเรา

สามารถผลิตยางแผ่นให้มีคุณภาพสูงขึ้นเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลแล้ว 

การขายก็จะได้รับความสะดวกย่ิงขึ้นกว่านี้และจะได้ราคาดีอีกด้วย และ

เมื่อเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นมากเพียงไรก็จะสามารถส่งออกได้หมด ดังนั้น

เรื่องนี้จึงอยู่ที่ความสามารถของโรงงานยางที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นแล้วนั้นว่าจะ

ให้ผลดีเพียงไร และชาวสวนยางจะสามารถน�าเอาวิธีการเหล่านั้นไป

ปรับปรุงการท�ายางแผ่นของตนได้เพียงใด

นอกจากปัญหาในการส่งออกยงัมปัีญหาอยูบ้่างในการขายยางของ

ชาวสวนยางเลก็ๆ คอืปัญหาเรือ่งคนกลาง ซึง่ปรากฏอยูเ่สมอในการเอารดั

เอาเปรยีบเจ้าของสวนยาง โดยพ่อค้าผูร้บัซ้ือยางมกัเป็นผูก้�าหนดราคาและ

คุณภาพของยางแผ่นว่าจะให้ยางซ่ึงรับซ้ือนั้นเป็นยางชั้นไหน และควรให้

ราคาเท่าใด ดงันัน้ยางแผ่นทีน่�ามาขายจงึถกูกดระดบัคณุภาพและราคาลง 

นอกจากนีพ่้อค้าผูร้บัซือ้ยงัพยายามใช้เล่ห์เหลีย่มในการใช้เครือ่งชัง่อีกด้วย 

เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวสวนยางเล็กๆ จึงมักไม่ได้รับผลสมกับความเหนื่อยยาก

ปัญหาเรื่องราคายาง
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และทุนที่ได้ลงไป ปัญหานี้จึงอยู่ที่การรวมก�าลังของชาวสวนยางเหล่านี้ให้

ท�าการค้าส่งโดยตรง โดยไม่ต้องถูกตัดราคาโดยพ่อค้าคนกลางดังที่เป็นอยู่ 

สหกรณ์อุตสาหกรรมยางแผ่นท่ีมีอยู่ก็เป็นวิธีการตัดคนกลางได้บ้าง แต่

เนื่องจากสหกรณ์ยังมีจ�านวนน้อย ชาวสวนยางที่อยู่ห่างไกลจากสหกรณ์

เหล่านีย่้อมไม่ได้รบัความสะดวก ปัญหาจงึอยูท่ีก่ารเพิม่จ�านวนสหกรณ์ขึน้

อีก จะเป็นสหกรณ์อุตสาหกรรมยางแผ่น หรือสหกรณ์การค้ายาง หรือรูป

ใดๆ เพื่อรับซื้อยางจากชาวสวนยางโดยตรง แล้วอาจขายให้แก่พ่อค้าผู้ส่ง

ออกรายใหญ่ในประเทศเหล่านี้ ทางการของกระทรวงการสหกรณ์ก็ก�าลัง

พยายามแก้ไขเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางเหล่านี้อยู่เสมอ

ข. การใช้ การใช้ยางในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้ายางภายใน

ประเทศไทยขณะนี้มีปริมาณน้อยมาก ประมาณว่าในปีหน่ึงๆ จะใช้ราวๆ 

ร้อยละ  1 ของปรมิาณยางทีผ่ลติได้ การทีป่รมิาณการใช้ยางภายในประเทศ

มีน้อยเช่นนี้ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้ายางในประเทศมี

จ�านวนน้อยเพราะขาดเงนิลงทนุ ทัง้ในด้านเครือ่งจกัรและการวจิยั ท้ังขาด

ความช�านาญในวิชาการประเภทนี้ด้วย นอกจากนี้ตลาดสินค้ายางที่ผลิต

ขึ้นในประเทศยังแคบอยู่ กล่าวคือ ยังจ�ากัดเพียงในประเทศเท่านั้น และ

ความนิยมสินค้าที่ผลิตในประเทศก็ยังมีน้อย ดังนั้นปริมาณยางที่ใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้ายางในประเทศไทยจึงมีน้อยมาก ปัญหาที่

จะให้ปรมิาณการใช้ยางในประเทศเพิม่มากขึน้ จงึอยู่ท่ีรฐับาลจะต้องลงทุน

และส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทน้ีให้มากขึ้น ขณะนี้

รัฐบาลมีโรงงานอตุสาหกรรมยางซึง่ตัง้ขึน้ในรูปบรษัิทอยู่แห่งเดยีว นอกนัน้

เป็นของเอกชนซึ่งมีจ�านวนน้อย การวิจัยเกี่ยวแก่การผลิตสินค้าประเภทนี้ 

ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีควรส่งเสริมเพื่อให้ทันกับประดิษฐกรรมใหม่ๆ ของโลก 

เพื่อให้ทัดเทียมสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ เป็นการชักชวนและส่งเสริม

ให้ผูใ้ช้หนัมาใช้สนิค้ายางทีผ่ลติในประเทศมากขึน้ และเป็นการขยายตลาด

สนิค้าประเภทนีใ้ห้กว้างขวางออกไป เหล่านีจ้ะเป็นทางให้เพิม่ปรมิาณการ

ใช้ยางภายในประเทศมากข้ึน และทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตยาง

มากขึ้นอีกด้วย
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บทที่ 16 ปัญหาเรื่องดีบุก

ปัญหาเกี่ยวกับดีบุกที่ควรพิจารณาในขณะนี้ ที่ส�าคัญมีอยู่ 2 ประการ คือ 

ปัญหาเกีย่วกบัการผลติ และสญัญาดบีกุระหว่างประเทศ ส่วนปัญหาเกีย่ว

กับราคาและการขายนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสัญญาดีบุกระหว่างประเทศ

ตอนที่ 1: การผลิต

การผลิตดีบุกในประเทศไทยท�าได้หลายวิธีซึ่งกล่าวแล้วในบทที่ 4 

นั้น มีผลดีและผลเสียดังนี้

ก. เหมืองเรือขุด การขุดแร่ดีบุกโดยใช้เรือขุดนั้น ใช้เรือขุดลอยอยู่

ในน�้าภายในแหล่งแร่ การขุด การล้างแร่ ใช้เครื่องจักรท�าโดยตลอด และ

ในบางกรณีก็ขุดแร่ได้ใต้ทะเลตื้นๆ กรรมกรในเหมืองชนิดนี้มีน้อยเมื่อ 

เทียบกับเหมืองชนิดอื่นๆ ดังนั้นต้นทุนด�าเนินการ (operating cost) ใน

การผลิตดีบุกโดยวิธีนี้จึงต�่า และแม้ในแหล่งที่มีแร่น้อย เหมืองเรือขุดก็

สามารถท�างานพอที่จะคุ้มค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปได้ แต่ข้อเสียของเหมืองชนิด

นี้ก็คือ ต้องลงทุนชั้นแรกและ overhead cost สูง เพราะราคาเรือขุดสูง

มาก ในระยะแรกๆ ในขณะท่ีรายได้ยังไม่คุม้ทนุนัน้ ถ้าตลาดดบีกุไม่อ�านวย 

เช่นดีบุกมีราคาตก เจ้าของเหมืองจะได้รับความกระทบกระเทือนมาก
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ข. เหมืองสบูและฉีด เหมืองชนดิน้ีแม้จะต้องใช้เครือ่งจักรสบูฉดีน�า้ 

แต่เครือ่งจกัรประเภทนีร้าคาไม่สงูเหมอืนเหมอืงเรอืขดุ ดงันัน้การลงทนุจงึ

ต�่ามาก แต่เหมืองชนิดนี้ต้องใช้กรรมกรมาก ต้องเสียค่าแรงงานกรรมกร

มาก ต้นทนุในการผลติจงึสงู และเหมอืงชนดินีจ้ะใช้ได้ผลดเีฉพาะในแหล่ง

แร่ที่แร่ในดินไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 มิฉะนั้นผลที่ได้จะไม่คุ้มค่าใช้จ่ายที่เสียไป 

และในขณะที่ดีบุกมีราคาตกต�่า เหมืองประเภทนี้จะได้รับความกระทบ

กระเทือนก่อนเหมืองเรือขุด ถ้าหากว่าไม่สามารถจะลดต้นทุนได้ด้วยการ

ลดค่าแรงกรรมกร  ในทางปฏบิตัเิหมอืงเหล่านีใ้ช้วธิจ้ีางแรงงานและจัดการ

แบบจีน คือ ผู้จัดการตลอดจนกรรมกรรับเงินเดือนประจ�าต�่า และกินอยู่

หลับนอนกับเหมือง เมื่อส้ินปีเหลือเงินก�าไรเท่าใดจึงแบ่งกัน (เรียกว่า 

profit-sharing system) ฉะนั้นต้นทุนปกติก็ต�่าอยู่พอที่จะทนต้านทาน

ราคาตกต�่าได้นานๆ ส่วนมากทนทานได้นานกว่าเหมืองเรือขุด ซึ่งต้องใช้

จ่ายประจ�าสูงกว่า

ค. เหมืองอื่นๆ เหมืองต่างๆ นอกจากเหมืองเรือขุด และเหมืองสูบ

และฉีดแล้ว ก็ได้แก่ เหมืองแล่น เหมืองเจาะงัน เหมืองหาบ เหมืองปล่อง 

เหมืองอุโมงค์ เหมืองเหล่านี้มีผลดีผลเสียคล้ายเหมืองสูบและฉีด กล่าวคือ 

ต้องใช้กรรมกรมาก และต้องมีแร่ในแหล่งเป็นอัตราสูงจึงจะท�าการได้ผล

ง. การร่อนแร่ การผลิตดีบุกโดยวิธีนี้มิได้ท�าเป็นเหมืองและมิได้ใช้

เครือ่งจกัร ผูร่้อนแร่ท�างานคนเดยีวกร่็อนแร่ได้ โดยเร่ร่อนหาแร่ตามล�าธาร

ต่างๆ ปรมิาณแร่ทีไ่ด้จากการร่อนนีน้้อยกว่าวธิผีลติอ่ืนๆ และได้รบัอนญุาต

ให้ร่อนได้ในปริมาณจ�ากัดด้วย แต่ต้นทุนในการผลิตนับว่าต�่า กล่าวโดย

ท่ัวไป การร่อนแร่นี้เป็นอาชีพที่ทางการอนุญาตไว้เพื่อเป็นรายได้ส�าหรับ 

ผู้ท่ีไม่มีทางท่ีจะหาอาชีพแน่นอนเท่านั้น อย่างไรก็ดี การผลิตแร่ดีบุกโดย

วิธีนี้ไม่มีความส�าคัญอย่างใดนัก
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การผลิตดีบุกโดยวิธีต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่ามีข้อดีและข้อเสีย

ต่างๆ กนั ปัญหาทีค่วรพจิารณาคอื การเปรยีบเทยีบ การลงทนุ ต้นทนุการ

ผลิต และผลผลิตที่ได้จากการท�าเหมืองแร่เหล่านี้โดยละเอียดเท่านั้น เมื่อ

ทราบว่าอย่างไหนจะเหมาะแก่สภาพของประเทศไทยมากกว่ากัน ส�าหรับ

ปัญหาการขยายการผลิตนั้น แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังผลิตดีบุกได้น้อย 

เมื่อเทียบกับมลายู อินโดนีเซีย โบลิเวีย และเบลเยียนคองโก และผลิตได้

น้อยกว่าระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 และเช่ือว่าคงจะมีแหล่งแร่ดีบุกซึ่งยัง

มิได้มีการส�ารวจ (Prospecting) อีกหลายแห่ง ซึ่งน่าจะได้มีการชักจูงให้ผู้

ผลติทัง้คนไทยและต่างด้าวให้ลงทนุประกอบการท�าเหมอืงขึน้ แม้ว่าตาราง 

4.7 และ 4.8 แสดงให้เหน็ว่าปรมิาณการผลติดบีกุสงูกว่าปรมิาณการใช้อยู่

เรือ่ยๆ และราคาดบีกุตกต�า่ลงก็ตาม แต่ต้นทนุการท�าเหมอืงของไทยน่าจะ

ต�่ากว่าที่อื่นหลายประเทศ เพราะแหล่งแร่ดีบุกของไทยสมบูรณ์กว่าที่อื่น

ตอนที่ 2: สัญญาดีบุกระหว่างประเทศ

การท่ีราคาดีบกุไม่มเีสถียรภาพในระยะต่างๆ ดงักล่าวแล้วนัน้ ท�าให้

เศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตดีบุกได้รับความกระทบกระเทือนมาก เพื่อที่

จะรักษาเสถียรภาพของราคาดีบุกซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิต

ได้พยายามกันมานานแล้วที่จะหาวิธีการต่างๆ ควบคุมมิให้ราคาดีบุกขึ้นๆ 

ลงๆ มากเกนิไป ความพยายามครัง้แรกปรากฏขึน้ในปี พ.ศ.2464 ภายหลงั

สงครามโลกครั้งแรกเล็กน้อย ในขณะนั้นสต๊อกดีบุกในประเทศภาค

ตะวันออกไกลมีอยู ่มาก เนื่องจากขาดการขนส่งในระหว่างสงคราม 

ประกอบกับความต้องการซื้อดีบุกในระยะหลังสงครามลดลงมาก ซึ่งมีผล

ให้ราคาดีบุกตกต�่าลงมาก ความพยายามครั้งน้ีปรากฏผลเป็นข้อตกลง

ระหว่างประเทศผูผ้ลติ 2 ประเทศ ซ่ึงมชีือ่ว่า Bandoeng Pool วธิกีารตาม

ข้อตกลงนี้ ก็เพื่อซ้ือดีบุกที่ล้นตลาดไว้ในขณะที่ราคาดีบุกตกต�่า และขาย

ดีบุกออกเมื่อราคาดีบุกสูงขึ้น อันเป็นวิธีการของกองส�ารองรักษาระดับ

ปัญหาเรื่องดีบุก
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ราคา (Buffer Stock) วิธีการนี้ได้ด�าเนินอยู่จนถึงปี พ.ศ.2468 ในปี พ.ศ. 

2474 ข้อตกลงว่าด้วยแผนการควบคุมดีบุกระหว่างประเทศเกิดขึ้น ซึ่ง

ประเทศที่ผลิตดีบุกที่ส�าคัญๆ มี มลายู โบลิเวีย เนเธอร์แลนด์ อีสต์อินดีส 

และไนจีเรีย ริเริ่มขึ้น ต่อมาอินโดจีน เบลเยียนคองโก รูอันดาอูรันดี 

โปรตุเกส และสหราชอาณาจักรเข้าร่วม ประเทศไทยได้มองเห็นผล

ประโยชน์และความจ�าเป็นในการควบคมุตามแผนการนี ้จงึได้เข้าร่วมด้วย

เช่นกัน วิธีการตามแผนการควบคุมนี้ เป็นวิธีการของ Buffer Stock และ

ก�าหนดโควตาส่งออกด้วย การควบคุมตามแผนการนี้ได้ด�าเนินมาจนถึง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาในปี 2489 ได้มีการประชุมเรื่องดีบุกระหว่าง

ชาติข้ึน และได้ตั้งคณะศึกษาเรื่องดีบุกระหว่างชาติ (International Tin 

Study Group) ขึ้น มีหน้าที่รวบรวมสถิติเกี่ยวกับดีบุกและเสนอวิธีการ

ต่างๆ ที่จะท�าให้ราคาดีบุกมีเสถียรภาพ คณะศึกษาฯ ได้ประชุมกันหลาย

ครั้งเรื่อยมา ในปลายปี 2496 ได้มีการประชุมดีบุกระหว่างชาติขึ้น ณ กรุง

เจนวีา ท่ีประชมุได้ร่างสญัญาดบีกุระหว่างประเทศ 2496 ขึน้ ซึง่มปีระเทศ

ต่างๆ ท้ังผู้ใช้และผู้ผลิตลงนามมีคะแนนเสียงครบตามสัญญาแล้ว หาก 

แต่ยังรอการให้สัตยาบันอยู่ ประเทศไทยได้ตระหนักในความส�าคัญของ

สัญญานี้ และได้ลงนามในสัญญาฯ นี้ด้วยในฐานะประเทศผู้ผลิต และขณะ

นี้ยังมิได้ให้สัตยาบัน

ความมุ่งหมายของสัญญาดีบุกระหว่างประเทศ 2496 นี้ ก็เพื่อที่จะ

รกัษาระดบัราคาดบีกุมใิห้เคลือ่นไหวขึน้ๆ ลงๆ มากเกนิไป ทัง้นีโ้ดยวธิกีาร

ตั้งกองส�ารองรักษาระดับราคา (Buffer Stock) ขึ้น และก�าหนดโควตา 

ส่งออกจากประเทศผู้ผลิต ตามสัญญานี้จะได้จัดตั้งสภาดีบุกระหว่าง

ประเทศ (International Tin Council) ขึน้ ณ กรงุลอนดอน สภานีม้หีน้าที่ 

ประมาณความต้องการดีบุกของประเทศผู้ใช้ แล้วก�าหนดโควตาดีบุกตาม

คะแนนเสียงของประเทศผู้ผลิต ส่วนกองส�ารองรักษาระดับราคาดีบุกนั้น 

ประกอบด้วยเงนิสดและโลหะดบีกุ รวมกนัเทียบเท่ากบัโลหะดบุีก 25,000 

ตัน ซึ่งประเทศผู้ผลิตมีหน้าที่ส่งดีบุกและเงินสดร่วมกันตั้งขึ้นตามคะแนน

เสียงของตน ซึ่งเป็นโลหะดีบุกไม่เกินร้อยละ 75 นอกนั้นเป็นเงินสด 
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นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดราคาดีบุกไว้เป็นราคาขั้นต�่าลองตันละ 640 ปอนด์

สเตอร์ลิง และราคาขั้นสูงลองตันละ 880 ปอนด์ ซึ่งถ้าหากว่าราคาดีบุกใน 

London Metal Exchange มีราคาต�่ากว่าราคาข้ันต�่า ผู้จัดการกอง 

ส�ารองฯ มีหน้าที่ซื้อดีบุกเข้ากองส�ารองฯ และถ้ามีราคาสูงกว่าราคาขั้นสูง 

ผู้จัดการมีหน้าที่ขายดีบุกออกจากกองส�ารองฯ และยังได้ก�าหนดราคาขั้น

กลางไว้อีกคือลองตันละ 720 และ 800 ปอนด์ ถ้าราคาดีบุกอยู่ระหว่าง 

640-720 ปอนด์ ผู้จัดการอาจซื้อดีบุกเข้ากองส�ารองฯ ได้ หรือถ้าดีบุกมี

ราคาระหว่าง 800-880 ปอนด์ ผู้จัดการอาจขายดีบุกออกจากองส�ารองฯ 

ทัง้นีแ้ล้วแต่สถานการณ์ในขณะนัน้ แต่ถ้าดบีกุมรีาคาอยูใ่นระหว่างลองตนั

ละ 720 ถึง 800 ผู้จัดการไม่มีอ�านาจซื้อเข้าหรือขายออก

ดงักล่าวนีจ้ะเห็นได้ว่า เมือ่สญัญาดบีกุระหว่างประเทศมีผลใช้บงัคบั

และได้มีการด�าเนินการตามวิธีการในสัญญาแล้ว ราคาดีบุกใน London 

Metal Exchange ก็จะมีโอกาสเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างลองตันละ 720 ถึง 

800 ปอนด์ ซึ่งนับว่ามีเสถียรภาพอยู่ไม่น้อย และราคาดีบุกในตลาดอื่นๆ 

ก็จะมีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน

อันตรายในการจัดการควบคุมตลาดดีบุกดังกล่าวมาข้างต้น มีอยู่ที่

ผู้ผลิตต่างๆ อาจจะพยายามผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนเกินสมควร ในระยะ

เวลาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 และก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีข้อครหา

ประเทศผู้ผลิตว่าได้พยายามรวมกันก�าหนดราคาสูงเอาเปรียบประเทศ 

ผู้ซื้อ และในระหว่างผู้ผลิตต่างๆ เอง ก็เกิดความไม่ยุติธรรมในการแบ่ง

โควตากนั การรวมกนัแบ่งโควตาเองนัน้ ได้เป็นเหตใุห้ราคาดบีกุไม่แน่นอน 

บางทีก็สูงจนเกินไป บางทีเมื่อผู้ผลิตเองรวนเรไม่สมัครสมานกัน ประจวบ

กับตลาดวายในระหว่างนั้น ราคาก็ตกดิ่งลงมา ฉะนั้นการท�าสัญญาดีบุก

ระหว่างประเทศ โดยมีผู้ผลิตและผู้ใช้เข้าร่วมด้วยทั้ง 2 ฝ่าย และมีกติกา

การรักษาระดับราคาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมจะเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีที่ 

เคยท�ามาแต่เดิม ถ้าหากว่าผู ้ผลิตและผู ้ใช้ผ ่อนผันตกลงกันได้โดย

ประนีประนอมกัน ไม่แสวงหาแต่ประโยชน์ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ก็

คงจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย

ปัญหาเรื่องดีบุก
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บทที่ 17 ปัญหาการค้ากับต่างประเทศ

ปัญหาการค้ากับต่างประเทศ

ตอนที่ 1: การค้า

ข้าว เมื่อพิจารณาถึงสินค้าออกของประเทศไทยแล้ว จะเห็นได้ว่า

สินค้าส�าคัญๆ ที่ท�ารายได้ให้แก่ประเทศมีเพียง 2-3 ชนิดเท่านั้น ซึ่งจะเห็น

ได้จากบทท่ี 3 แล้วว่า ในจ�านวน 2-3 ชนดินี ้ข้าวเป็นสนิค้าขาออกทีม่คีวาม

ส�าคัญที่สุดเสมอมา ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจึงได้

พยายามส่งเสริมการส่งสินค้าประเภทอื่นๆ และเพิ่มปริมาณสินค้าขาออก

ให้สูงขึ้น การที่ประเทศมีรายได้ส่วนใหญ่จากสินค้าเพียง 2-3 ชนิด ย่อม

เป็นสิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่ง รายได้ของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปได้มาก ถ้า

หากราคาและปริมาณของสินค้าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย โดย

เฉพาะข้าวซึ่งให้รายได้ราวร้อยละ 40-50 ของรายได้จากการค้ากับต่าง

ประเทศ แม้จะมีการควบคุมการชลประทาน หรือให้ปุ๋ยบ�ารุง แต่ภัย

ธรรมชาติเป็นส่ิงที่ควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะการผลิตข้าวในเมืองไทยยังคง

ต้องพึ่งธรรมชาติอยู่มาก หากเกิดภัยธรรมชาติ ปริมาณข้าวก็จะลดลง อีก

ประการหนึง่ หากราคาของสนิค้าลดลง แม้จะผลติสนิค้าเหล่านีไ้ด้มาก ราย

ได้ของประเทศก็อาจจะลดลงได้มาก ปัญหาเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องเร่ง

แก้ไข เพราะการทีร่าคาข้าวอยู่ในระดบัทีค่่อนข้างสงูเมือ่เสรจ็สงครามใหม่ๆ 

ก็เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศผู้ผลิตบางประเทศ ซึ่งเป็นผลให้

ประเทศที่เคยผลิตข้าวได้มากเหล่านั้นผลิตข้าวได้น้อยลง เช่น พม่า อินโด-

จนี เกาหล ีและอนิโดนเีซยี แต่เมือ่เหตกุารณ์ของโลกสงบลง ประเทศผูผ้ลติ
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โดยปกติสามารถเพิ่มผลิตผลได้มาก ประเทศผู้ซื้อโดยปกติก็ต่างพยายาม

ผลิตข้าวเองจนสามารถผลิตให้พอบริโภคหรือมีเหลือส่งออก เป็นผลให้

ความต้องการข้าวไทยลดน้อยลง ราคาข้าวไทยก็จะลดลง ประเทศไทยจะ

ต้องพยายามรักษาลูกค้าเก่าไว้และหาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ เขายังใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือใช้เลี้ยงสัตว์ ก็จะต้องพยายามขายข้าวไทยไว้บ้าง

ยาง ราคายางมักขึ้นลงฮวบฮาบอยู่เสมอ เวลาคนกลัวสงครามก็จะ

รบีซือ้ยางสต๊อกไว้ราคากจ็ะสงู พอเหตกุารณ์ชักจะสงบก็จะเลกิซือ้หรอืขาย

ออกจากสต๊อกเสียบ้างเป็นเหตุให้ราคาลดลง อีกประการหนึ่ง ความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท�าให้มีการน�ายางเทียมมาใช้ทดแทนยาง

ธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งอาจท�าให้ความต้องการยางธรรมชาติลดลง อันเป็น

เหตุหนึ่งที่ท�าให้ราคายางต�่าลงด้วย

ดีบุก ความต้องการของตลาดก็มีไม่สม�่าเสมอเช่นเดียวกัน แม้ในปี 

2497 และ 2498 ราคาดีบุกได้กระเตื้องขึ้นกว่าปีก่อน เพราะปัจจัย 2 

ประการ คือ สหรัฐอเมริกายังไม่ได้หยุดซ้ือดีบุกเข้ากองสะสมทาง

ยทุธศาสตร์เสยีเลยทเีดยีว กบัการคาดหวังทีจ่ะได้มกีารให้สตัยาบนัสญัญา

ดีบุกระหว่างประเทศจนยังผลให้กองดีบุกส�ารองรักษาระดับราคา (Tin 

Buffer Stock) เริ่มปฏิบัติการได้ แต่อย่างไรก็ดี ในขณะนี้สัญญาดีบุก

ระหว่างประเทศกย็งัไม่มผีลบงัคบั และปรมิาณดบีกุผลติได้เกินปรมิาณการ

ใช้ก็ยังไม่มีทีท่าจะโน้มต�่าลง เพราะแม้จะได้มีการส่งเสริมหาทางใช้ดีบุก

แพร่หลายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าในวิธีการใช้เนื้อดีบุก

ในสิง่ประดษิฐกรรมเป็นจ�านวนน้อยลงและการใช้วตัถอุืน่แทนทีก่เ็จรญิขึน้

ตามไปด้วย อนึ่ง ดีบุกก็เช่นเดียวกับโลหะอย่างอื่น คือ ทองแดง ตะกั่ว  

และสงักะส ีซึง่ปัจจุบนัการเมอืงได้เข้ามามส่ีวนก�าหนดราคาตลาดอยูอ่ย่าง

มากกว่าแต่ก่อน กล่าวคือ ในกรณีดีบุกอันมีอุดมอยู่ในมลายูและหมู่เกาะ

ใกล้เคียงนั้น หากว่าบริเวณเหล่านี้ถูกภัยคอมมิวนิสต์คุกคาม ความหวั่น
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เกรงถงึการขาดแคลนดบีกุในเวลาข้างหน้า จะท�าให้ดูเหมอืนว่าดบีกุในกอง

สะสมของประเทศฝ่ายตะวนัตก โดยเฉพาะของสหรฐัอเมรกิามปีรมิาณน้อย

ไป และต้องหาซือ้เพิม่ขึน้ ท�าให้ราคาสงูขึน้ ซ่ึงจะจูงให้ปรมิาณการผลติเพิม่

มากขึ้นตาม แต่ถ้าหากเหตุการณ์กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจ

ของดีบุกก็ย่อมจะลดต�่าลง ฉะน้ันภาวการณ์ข้างหน้าของดีบุกจึงยังไม่

แน่นอนและยากที่จะคาดคะเนได้ถูก

หากราคาข้าว ยาง และดีบุก มีแนวโน้มลดลงอยู่เรื่อยๆ รายได้จาก

การส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายต่างประเทศก็จะลดลงเป็นจ�านวนมากอย่างน่าวิตก 

ปัญหาดังกล่าวนี้รัฐบาลได้พยายามรีบเร่งแก้ไข โดยพยายามส่งเสริมให้มี

การส่งสนิค้าประเภทอืน่ๆ ทีผ่ลติภายในประเทศออกไปจ�าหน่ายให้มากขึน้ 

สินค้าเหล่านี้ได้แก่ เกลือ ครั่ง ไม้ ปศุสัตว์ และเนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์ สิ่งที่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลขณะนี้ก็คือเนื้อสัตว์ 

เน่ืองจากการส่งโค กระบือ สุกร ออกไปจ�าหน่ายทั้งตัวท�าให้ได้ราคาไม่ดี 

และการขนส่งก็ไม่สะดวก อาจได้รับความเสียหายได้มากหากเกิดโรค

ระบาด รัฐบาลจงึมนีโยบายในอนัท่ีจะจดัต้ังโรงงานฆ่าสตัว์ และส่งเนือ้สตัว์

ออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ โดยอาศัยห้องเย็น และรถตู้เย็น ขณะนี้

รัฐบาลก�าลังด�าเนินการอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดท�าตามโครงการนี้จะ

ต้องอาศยัทนุรอนเป็นจ�านวนมาก รฐับาลจงึไม่อาจจะท�าให้ได้ผลส�าเรจ็ครบ

ถ้วนตามความมุ่งหมายได้ทันที ดังนั้นในขณะนี้รัฐบาลจึงได้พยายามแก้ไข

หาทางส่งปศุสัตว์ออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อชดเชยมูลค่าสินค้า

ออกที่ลดลง ในระยะก่อนสงครามโลกประเทศไทยเคยส่งปศุสัตว์ออกไป

จ�าหน่ายยังต่างประเทศ แต่สงครามท�าให้การค้าต้องชะงกัลง และภายหลงั

สงครามโลกรัฐบาลก็ได้ห้ามการส่งปศุสัตว์ออกนอกประเทศ เหตุผลที่

รัฐบาลสั่งห้ามก็ด้วยมีความเข้าใจว่า ถ้าส่งปศุสัตว์ออกไปจ�าหน่ายยังต่าง

ประเทศแล้ว จะท�าให้ปศุสัตว์ภายในประเทศ โดยเฉพาะ โค กระบือ และ

สกุร ลดน้อยลง จนไม่พอใช้บรโิภคและใช้งานภายในประเทศ ซ่ึงจะเป็นผล

ให้เนือ้โคและสกุรมรีาคาแพง หรอือาจจะกระทบกระเทือนต่อการผลติข้าว 

ปัญหาการค้ากับต่างประเทศ
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ค่าครองชีพก็จะสูงขึ้น ดังนั้น ขณะนี้รัฐบาลจึงสั่งให้ส�ารวจจ�านวนปศุสัตว์

เพื่อสอบทานตัวเลขสถิติที่มีอยู่ หากมีเหลือพอที่จะส่งไปจ�าหน่ายยังต่าง

ประเทศได้ รัฐบาลก็จะพยายามส่งเสริมและสนับสนุน

เกลือ อีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสนใจอยู่ในเวลานี้ก็คือ เกลือ เนื่องจากมี 

2-3 ประเทศเท่าน้ันท่ีธรรมชาติช่วยให้สามารถผลิตเกลือได้ดีในแถบนี้ 

รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มีการผลิตเกลือท่ีมีคุณภาพดีไปจ�าหน่ายต่าง

ประเทศ แต่เนื่องด้วยเกลือไทยมีคุณภาพต�่า มีความบริสุทธิ์น้อย (อินเดีย

ผลิตเกลือได้บรสุิทธิถ์งึร้อยละ 99 ไทยผลติเกลอืบรสิทุธิเ์พียงร้อยละ 85-90  

และม ีMagnesium Sulphate เจอืปนอยู่ด้วย เกลอืทีป่ระเทศอืน่ผลติเป็น

เกลือบริสุทธิ์มี Sodium Chloride ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป) รัฐบาลจึง

พยายามเร่งปรบัปรงุคณุภาพของเกลอื อกีประการหนึง่ ค่าขนส่งเกลอืท�าให้

ราคาของเกลือที่ส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศมีต้นทุนสูงมาก ท�าให้

ราคาสูงจนไม่อาจสู้ประเทศอื่นๆ ได้ ปัญหานี้รัฐบาลได้พยายามแก้ไขอยู่

ไม้ เมือ่ก่อนสงคราม ไม้เคยเป็นสนิค้าออกของประเทศไทยทีส่�าคญั

อย่างหนึ่ง แต่การส่งไม้ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศได้หยุดชะงักลงระหว่าง

สงคราม แต่ภายหลังสงครามไทยก็ได้เริ่มส่งไม้ออกไปจ�าหน่ายยังต่าง

ประเทศอีกครั้งหนึ่ง ไม้ที่ส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศนั้น ส่วนมาก

ได้แก่ ไม้สกั ไม้ยาง และไม้กระยาเลย ส่วนใหญ่ส่งไปจ�าหน่ายทีฮ่่องกงและ

สิงคโปร์ แต่รัฐบาลเกรงไปว่า หากยอมให้ส่งไม้ออกไปจ�าหน่ายยังต่าง

ประเทศได้โดยเสรี อาจท�าให้จ�านวนไม้ที่ผลิตได้ไม่พอกับความต้องการ

ภายในประเทศที่ก�าลังเพิ่มขึ้นภายหลังสงคราม ราคาไม้ก็จะสูงขึ้น ดังนั้น

รัฐบาลจึงได้ห้ามส่งไม้บางชนิดออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ ส�านักงาน

เศรษฐกิจแห่งชาติได้ต้ังข้อสังเกตไว้ในสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ 

ไทย ฉบับที่ 2 ดังนี้
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“มข้ีอสงัเกตอยู่ว่า การห้ามไม้บางชนดิออกนอกประเทศของรฐับาล 

เช่น ไม้ยาง เป็นผลท�าให้มกีารผลติไม้เหล่านีน้้อยลงไปกว่าทีค่วร ทัง้นีเ้พราะ

ค่าใช้จ่ายในการท�าไม้สงูมากขึน้ หากพ่อค้าสามารถส่งไม้ไปต่างประเทศได้ 

พ่อค้าก็จะส่งแต่ไม้ชนิดคุณภาพดีออกไปต่างประเทศ และได้ราคาสูง ไม้

ชนิดรองลงมาก็จะสามารถขายในประเทศได้ในราคาพอสมควร จึงจะ

เป็นการชักจูงให้มีการผลิตไม้สูงมากขึ้น เพราะมีรายได้พอเพียง แต่เมื่อมี

การห้ามส่งไม้ไปต่างประเทศ พ่อค้าไม่สามารถจะขายไม้คุณภาพดีได้ใน

ราคาที่ควรจะได้รับจากต่างประเทศ พ่อค้าจึงไม่พยายามจะผลิตไม้ซุงให้

มากเท่าที่ควร”

อีกประการหนึ่ง การที่รัฐบาลสั่งห้ามส่งไม้ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ 

เป็นผลให้พ่อค้าไม้ในต่างประเทศท่ีเคยซือ้ไม้จากประเทศไทยต้องซ้ือไม้จาก

ประเทศอื่นๆ ที่สามารถส่งไม้ไปจ�าหน่ายได้โดยสม�่าเสมอ ผลร้ายที่เกิดขึ้น

ก็คือท�าให้ประเทศไทยหาลูกค้าได้ยากเมื่อรัฐบาลยอมให้มีการส่งไม้ออก

นอกประเทศได้อีก

นอกจากสินค้าผลิตผลทางเกษตรแล้ว ปรากฏว่าประเทศไทย

สามารถผลิตสินค้าอุตสาหกรรมบางชนิดได้มีคุณภาพดี สมควรที่จะได้

พจิารณาสนับสนุนให้ส่งออกไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ เช่น ยาสบู ไม้ขดีไฟ 

สรุาแม่โขง และโดยเฉพาะอย่างย่ิง เบยีร์ไทย ปรากฏว่ามคีณุภาพดทัีดเทยีม

กบัเบยีร์ต่างประเทศ หากรฐับาลหาทางพจิารณาส่งออกไปจ�าหน่ายยงัต่าง

ประเทศก็จะช่วยให้ประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ควรจะปรับปรุงหาก

มกีารส่งสนิค้าเหล่าน้ีออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ ก็คอื การต้องพยายาม

รกัษาระดบัต้นทนุให้คงทีห่รอืถกูลง เพือ่ให้สนิค้ามรีาคาถกูพอทีจ่ะแข่งขนั

กับสินค้าต่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันจะต้องเพิ่มปริมาณที่ผลิตให้มาก

ขึ้น เพื่อให้พอกับความต้องการภายในประเทศ อีกประการหนึ่ง สมควรที่

จะได้มกีารควบคมุคณุภาพเพือ่รกัษามาตรฐานของสนิค้าไว้มใิห้ด้อยลงเมือ่

มีการผลิตเป็นจ�านวนมาก
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ในการค้ากับต่างประเทศ นอกจากความส�าเร็จในการค้าจะขึ้นอยู่

กับตัวสินค้าเองแล้ว ยังข้ึนอยู่กับเจตจ�านงของรัฐบาลอีกด้วย รัฐบาลได้

พยายามฟ้ืนฟกูารค้ากับต่างประเทศ งานท่ีรฐับาลได้ด�าเนนิไปแล้ว คือ เปิด

ส�านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ เช่น ส�านักงานข้าหลวงพาณิชย์ประจ�า

นิวยอร์ก ฮ่องกง กัลกัตตา ส�านักผู้แทนกระทรวงเศรษฐการประจ�ากรุง

โตเกียว และส�านักงานพาณิชย์ประจ�าสิงคโปร์ นอกจากนั้นยังได้จัดส่ง 

เจ้าหน้าที่ไปด�าเนินการเผยแพร่สินค้าไทยในต่างประเทศอีกด้วย ถ้างานที่

กล่าวนี้ได้ผลสมความประสงค์ ประเทศไทยก็คงจะได้มีโอกาสจ�าหน่าย

สนิค้าได้มากขึน้ แต่อย่างไรกต็าม ทางปฏบัิตปิรากฏว่ามไิด้ประสบผลส�าเรจ็

มากนัก สินค้าไทยอีกหลายชนิดยังไม่เป็นที่รู ้จักกันแพร่หลายในต่าง

ประเทศ สาเหตกุค็อื ข้าหลวงพาณชิย์หรอืผูแ้ทนกระทรวงเศรษฐการไม่ได้

ท�าการเผยแพร่สินค้าที่ส�าคัญของประเทศไทยมากนัก และงานของ

ส�านกังานพาณชิย์ในต่างประเทศส่วนมากเป็นไปในท�านองให้ความสะดวก

แก่หน่วยงานราชการในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อีกประการหนึ่ง มี

ความสนใจเรือ่งวฒันธรรมมากเกนิไป กล่าวคอื ได้มกีารเผยแพร่เครือ่งฝีมอื

ประจ�าชาติกันมาก โดยได้จัดเครื่องถมเครื่องเงินไปแสดงในต่างประเทศ

มาก แม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะเป็นที่สะดุดตาชาวต่างชาติมากก็ตาม แต่สินค้า

เหล่านีใ้นต่างประเทศกม็กีารผลติสนิค้าทีใ่ช้ประโยชน์นีไ้ด้เหมอืนๆ กนั ทัง้

มีราคาถูกกว่า ตัวอย่างเช่น ซองบุหรี่ถม ในต่างประเทศก็สามารถผลิตซอง

บุหร่ีในรูปอื่นๆ ได้ และถ้าค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้ว ก็มิได้เหนือกว่า

สนิค้าต่างประเทศ ประการส�าคญักค็อื เรามไิด้ท�าการผลติสนิค้าเหล่านีเ้ป็น

จ�านวนมากในรูปขนาดใหญ่ (Large-Scale Production) เพ่ือให้มีราคา

ต้นทุนถูกส�าหรับส่งไปแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศ หากรัฐบาลจะ

สนับสนุนงานช่างฝีมือให้เป็นสินค้าออกของประเทศไทยแล้ว ก็จะต้องมี

การผลิตเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้มีต้นทุนราคาถูก และจะต้องควบคุม

มาตรฐานคุณภาพเพื่อป้องกันชื่อเสียงของสินค้าเหล่านี้ไว้
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อุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งที่ก�าลังประสบอยู่ในขณะนี้ก็คือ ปรากฏว่ามี 

สินค้าหลายชนิดพ่อค้าไม่สามารถส่งออกไปจ�าหน่ายได้สม�่าเสมอ ทั้งนี้สืบ

เนือ่งมาจากรฐับาลได้มีการห้ามส่งสนิค้าบางชนดิออกนอกประเทศ ผลเสยี

หายท่ีเกิดขึ้นนอกจากจะท�าให้รายได้ในการค้ากับต่างประเทศตกต�่าลงใน

ปัจจุบันแล้ว ยังท�าให้ประเทศไทยเสียลูกค้าอีกด้วย เพราะพ่อค้าที่เคยซื้อ

สนิค้าเหล่านัน้จากประเทศไทย จ�าต้องหันไปซือ้สนิค้าเหล่านัน้จากประเทศ 

อื่นๆ ที่สามารถจ�าหน่ายสินค้าที่ต้องการได้สม�่าเสมอ เมื่อประเทศไทยส่ง

สนิค้าไปจ�าหน่ายอกีเมือ่ใด กย็ากทีพ่่อค้าเหล่านัน้จะหวนกลบัมาซือ้สนิค้า

จากประเทศไทย เพราะเหตไุม่แน่ว่าสนิค้าจากประเทศไทยจะส่งออกไปอีก

ได้นานเท่าใด และโดยปกตพ่ิอค้าย่อมต้องการท�าการค้ากนัเป็นเวลานานๆ 

มากกว่าที่จะเปลี่ยนลูกค้าบ่อยๆ ถ้าเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ต่อไปกับสินค้า

ชนดิอ่ืนๆ กจ็ะท�าให้ประเทศไทยจ�าหน่ายสนิค้าได้ยาก เนือ่งจากขาดลกูค้า

ประจ�า

ปัญหาการค้าระหว่างประเทศที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ถ้าพ่อค้า

ทีท่�าการค้ากบัต่างประเทศขาด ความซือ่สตัย์ ไม่ปฏบิตัอิย่างตรงไปตรงมา 

ท�าให้พ่อค้าในต่างประเทศได้รบัความเสยีหายและฟ้องร้องมายังรฐับาลไทย

หลายๆ ราย เช่น พ่อค้าฉ้อโกงไม่ยอมส่งสินค้าให้ผู้ซื้อเมื่อได้รับเงินมาแล้ว 

ส่งเศษยางไปให้แทนที่จะเป็นยางแผ่นรมควันตามที่ตกลง ส่งสินค้าที่มี

คุณภาพด้อยกว่า เหตุการณ์เหล่าน้ีท�าให้พ่อค้าชาวต่างประเทศย่อท้อไม่

กล้าท�าการค้าขายด้วย เพราะไม่แน่ใจว่าพ่อค้าท่ีตนจะท�าการค้าด้วยนัน้จะ

มีความซือ่ตรงต่อลกูค้าเพยีงใด ทีส่ดุกจ็ะท�าให้สนิค้าเหล่านัน้ไม่มผีูซ้ือ้ ความ

เสียหายเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างมาแล้วเมื่อก่อนสงครามในเรื่องพริกไทย 

ซึ่งที่สุดก็ท�าให้ไม่มีผู้ต้องการซ้ือพริกไทยจากประเทศไทย ถ้าเหตุการณ์

ท�านองนีเ้กดิขึน้เรือ่ยๆ กน่็าวติกว่าจะท�าให้การค้ากบัต่างประเทศจะได้รบั

ความเสยีหายเป็นอนัมาก เป็นหน้าทีข่องรฐับาล (กระทรวงเศรษฐการ) น่า

จะพิจารณาหลักฐานของพ่อค้าเมื่อท�าการค้ากับต่างประเทศให้ดีเสียช้ัน

หนึ่งก่อน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ท�านองนี้ นอกจากนั้นเพื่อให้คุณภาพของ

สนิค้าอยู่ในระดบัท่ีแน่นอน รฐับาลน่าจะควบคมุคณุภาพของสนิค้าส่งออก
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ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ เพราะหากว่าสินค้าจากประเทศไทยมีคุณภาพ

ไม่แน่นอนแล้ว การค้ากย่็อมจะด�าเนินไปโดยราบร่ืนได้ยาก อีกประการหนึง่ 

การจัดมาตรฐานของสินค้าสมควรที่รัฐบาลน่าจะพิจารณาให้เป็นไปเช่น

เดยีวกบัมาตรฐานสากล เพราะเคยปรากฏว่าสนิค้ายางแผ่นรมควนัชัน้หนึง่

ของประเทศไทยเมือ่เทยีบกบัของตลาดโลกแล้วปรากฏว่าคณุภาพยางแผ่น

รมควนัชัน้หน่ึงของประเทศไทยเป็นเพยีงยางแผ่นรมควนัชัน้สองเท่านัน้ ถ้า

เป็นเช่นน้ีพ่อค้าผู้ซือ้สนิค้าจากประเทศไทยกไ็ม่อาจแน่ใจ เว้นแต่เขาจะเห็น

สินค้าเสียก่อน ซึ่งย่อมจะท�าให้การค้าด�าเนินไปโดยสะดวกได้ยาก

ปัญหาทีน่่าสนใจอกีเร่ืองหน่ึงในขณะน้ีกคื็อ เนือ่งจากเหตกุารณ์ของ

โลกก�าลังสงบลง สินค้าต่างๆ เริ่มจะมีราคาลดลงด้วย ถ้าเหตุการณ์คงเป็น

ไปในท�านองนีผ้ลร้ายกค็อื ราคาสนิค้าเหล่านัน้อาจจะต�า่ลงจนผูผ้ลติไม่อาจ

ด�าเนินการผลิตต่อไปได้ เน่ืองจากขาดทุน ถ้าเหตุการณ์เป็นไปท�านองที่

กล่าวนี้แล้ว การแก้ไขที่อาจท�าได้ก็คือ ผู้ผลิตจะต้องพยายามผลิตสินค้า

เหล่านี้ให้มีต้นทุนต�่าที่สุดที่จะท�าได้ เพื่อว่าเมื่อราคาสินค้าเหล่านี้ลดลงผู้

ผลิตก็จะยังคงด�าเนนิการผลติต่อไปได้โดยไม่ขาดทนุ และเมือ่การเศรษฐกิจ

ดีขึ้นการผลิตก็จะได้ด�าเนินไปด้วยดี โดยไม่ต้องมีการเริ่มงานใหม่ ซึ่งย่อม

ต้องการเวลานานกว่าการผลิตจะเติบโตก้าวหน้า

ปัญหาท่ีน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือปรากฏว่าสินค้าที่สั่งซื้อจากต่าง

ประเทศบางชนิดมีราคาเปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากมีการเก็งก�าไรใน

ระหว่างทีส่นิค้าชนดินัน้ก�าลงัขาดตลาด สนิค้ารุน่ต่อไปยงัเข้ามาไม่ถงึ ทัง้นี้

กเ็พราะร้านค้าใหญ่ๆ สองสามแห่งร่วมมอืกนัผกูขาด ซือ้สนิค้าชนดินัน้เป็น

จ�านวนมากๆ กักตุนไว้ วิธีแก้ปัญหาก็คือ จะต้องพยายามให้มีการแข่งขัน

อย่างกว้างขวางมากขึ้น จะต้องมีองค์การท่ียอมขายสินค้าในราคาต�่ากว่า 

และสินค้านั้นจะต้องมีปริมาณมากพอ อีกประการหนึ่ง ถ้าสินค้าชนิดใด

ผ่านมอืบรษิทัหรอืองค์การทีร่ฐับาลให้สทิธิพเิศษ กม็สีภาพเช่นเดยีวกนั ทาง

แก้คือ รัฐบาลจะต้องไม่ให้สิทธิแก่บริษัทหรือองค์การ และให้มีการแข่งขัน

กบัร้านค้าอืน่ๆ มฉิะนัน้แล้วร้านค้าอืน่ๆ กไ็ม่อยูใ่นสภาพทีจ่ะเข้าแข่งขนัได้
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ตอนที่ 2: การเงินระหว่างประเทศ

การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็นอปุกรณ์ส�าคญัอย่างหนึง่ใน

การค้าระหว่างประเทศ หากรัฐบาลหรือธนาคารกลาง คือธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเข้าด�าเนนิการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ มาก

เกินแก่ความจ�าเป็นก็จะท�าให้เป็นอุปสรรคแก่การค้า พ่อค้าที่สั่งซื้อสินค้า

จากต่างประเทศ อาจต้องประสบความยุ่งยากในการจัดหาเงินตราต่าง

ประเทศไปซ้ือสินค้า ส่วนพ่อค้าท่ีจ�าหน่ายสินค้าให้ต่างประเทศก็จะไม่ได้

รับความสะดวก แต่ในขณะเดียวกันหากปล่อยให้การแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศด�าเนินไปโดยเสรีอย่างเดียว โดยเฉพาะยอมให้เงินตราต่าง

ประเทศผ่านประเทศได้โดยเสรี ก็ย่อมท�าให้ประสบความยุ่งยากได้เช่น

เดียวกัน ท้ังนี้ก็เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้น้อย ผิดกับ

ประเทศที่มีรายได้สูง เช่น สหรัฐอเมริกา ซ่ึงยอมให้ท�าได้โดยเสรี ดังนั้น 

ส�าหรับประเทศไทย การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจต้องมีการ

ควบคุมบ้าง แต่การควบคุมควรจะท�าโดยน้อยที่สุดเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น

นอกจากการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแล้ว นโยบายการเงินกับ

ต่างประเทศของรัฐบาลย่อมเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการค้าต่างประเทศ 

หากนโยบายทางการเงินของรัฐบาลไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ  

ก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคแก่การค้า เพราะในกิจการค้าการคาดคะเนสภาพ

การค้าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับพ่อค้า พ่อค้าควรจะต้องทราบ

เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน 

เพราะนโยบายทางการเงินของรัฐบาลไม่แน่นอนแล้ว ก็ยากที่พ่อค้าจะ

ท�านายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดผลเสียหายอย่างร้าย

แรงแก่การค้าได้ พ่อค้ากย่็อมจะย่อท้อไม่กล้าลงทนุท�าการขนาดใหญ่ ฉะนัน้ 

รัฐบาลจึงควรพยายามรักษานโยบายการเงินให้มั่นคง โดยยอมให้มีการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจ�าเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น

ปัญหาการค้ากับต่างประเทศ
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อีกประการหนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรมี

เสถียรภาพ ไม่ควรจะมีการแกว่งไกวมาก เพราะหากอัตราแลกเปลี่ยนมี

การแกว่างไกวมากกย่็อมจะเป็นอปุสรรคแก่การค้า พ่อค้าอาจคาดคะเนเงนิ

ผิด พ่อค้าอาจจะขาดทุนมาก หรือได้ก�าไรมาก สุดแต่เหตุการณ์ซึ่งพ่อค้า

ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ การรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนย่อมจะแก้ไข

อปุสรรคนีเ้สยีได้ และในการรกัษาระดบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิจ�าเป็นต้องมี

เจ้าหน้าทีส่่วนกลางซึง่ควรจะเป็นหน้าทีส่่วนกลางซึง่ควรจะเป็นหน้าทีข่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย และจ�าเป็นต้องมทีนุเป็นเงนิตราต่างประเทศพอ

เพียง เมื่อการแลกเปลี่ยนเงินมีอัตราลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะ

ช่วยซื้อเงินตราต่างประเทศไว้ เป็นการเพิ่มอุปสงค์ ท�าให้อัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ลดลงมาก และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินสูงขึ้น ธนาคารก็จะน�าเงินตรา

ออกจ�าหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปทานของเงินตราต่างประเทศ อัตราแลก

เปลี่ยนก็จะไม่สูงขึ้น การรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินนี้เรียกว่าท�าการ

แทรกแซง (Intervention) ในตลาดเสรี โดยให้กองทุนรักษาระดับอัตรา

แลกเปลี่ยน (Exchange Stabilization Fund) เป็นผู้ท�า

ระดับอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศระดับหนึ่งๆ ย่อมจะมี

ผลต่อการค้ากับต่างประเทศต่างกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศเป็นเงินไทยอยู่ในระดับสูงพอสมควร ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุน

ให้พ่อค้าส่งสินค้าออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศมากกว่าอัตราปกติ แต่ถ้า

หากการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศเป็นเงนิไทยอยูใ่นอัตราต�า่ กจ็ะเป็น

ประโยชน์แก่พ่อค้าท่ีส่งสนิค้าจากต่างประเทศ สมมตุว่ิาถ้าอัตราแลกเปลีย่น

เงินไทยกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 57 บาทต่อ 1 ปอนด์ พ่อค้าส่งสินค้าไป

จ�าหน่ายได้ 1 ปอนด์ พ่อค้าเอาเงิน 1 ปอนด์ไปแลกเงินไทยได้ 57 บาท แต่

ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็น 40 บาทต่อ 1 ปอนด์ พ่อค้าจะแลกเป็นเงิน

บาทได้เพยีง 40 บาทเท่านัน้ แต่ขณะเดยีวกนัเมือ่อัตราแลกเปลีย่นเป็น 40 

บาทต่อ 1 ปอนด์ พ่อค้าที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศราคา 1 ปอนด์ ก็จะใช้

เงินไทยเพียง 40 บาทเท่านั้น หากรัฐบาลมีความมุ่งหมายจะแก้ดุล การ
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ช�าระเงิน ซ่ึงเสยีเปรียบมากเช่นในปี พ.ศ. 2496 รฐับาลก็ควรจะรกัษาระดบั

อตัราแลกเปลีย่นให้อยูใ่นระดบัสงู เพราะนอกจากจะช่วยสนบัสนนุให้พ่อค้า

ส่งสินค้าไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการจ�ากัดการสั่งสินค้าเข้า

ด้วย เพราะพ่อค้าจะต้องซือ้สนิค้าจากต่างประเทศด้วยราคาทีเ่ป็นเงนิบาท

แพงกว่า เป็นการช่วยให้ดุลการค้ามีดุลได้เปรียบมากขึ้น ซึ่งย่อมจะได้ผลดี

กว่าการควบคุมสนิค้าเข้าโดยวธิกี�าหนดโควตา เพราะย่อมจะท�าให้เกดิการ

ทจุรติกนัได้ง่าย นอกจากนัน้ การควบคมุสนิค้าเข้าอาจท�าให้ประเทศทีเ่คย

ค้าขายกับประเทศไทยตอบสนองโดยควบคุมสินค้าเข้าประเทศตนเช่น

เดยีวกนั ซึง่ย่อมจะท�าให้การค้าเรยีวลง และถ้าทกุประเทศต่างควบคมุการ

ค้าดังที่กล่าวแล้ว การค้าก็ย่อมด�าเนินไปได้ยาก

ผลเสียของ การควบคุมสินค้าเข้า ของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือ พ่อค้า

บางคนอาจได้โควตาน้อยกว่าที่เคยค้า บางคนได้เท่าเดิม บางคนได้โควตา

มากว่าที่ตนเคยค้า ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ย่อมจะท�าให้พ่อค้าบางคนได้ก�าไร

จากการค้ามากกว่าปกติ เนื่องจากเกิด Redistribution of Income ขึ้น 

ซึ่งย่อมจะท�าให้สินค้าที่ควบคุมมีราคาแพง นอกจากนั้นการควบคุมสินค้า

เข้ายังท�าให้สินค้าภายในประเทศแพงขึ้นด้วย เช่น สินค้าชนิดหนึ่งเคยซื้อ

จากต่างประเทศ หากสินค้านั้นถูกควบคุมก็จะท�าให้สั่งเข้ามาจ�าหน่ายได้

น้อยลง ซึ่งจะท�าให้สินค้านั้นมีราคาแพง ผู้บริโภคก็จะหันมาใช้สินค้าที่ท�า

ในประเทศ หากสินค้าไทยผลิตได้เท่าเดิมแต่มีผู้ต้องการมากขึ้น ก็จะท�าให้

สินค้าชนิดนั้นมีราคาแพงตามสินค้าต่างประเทศไปด้วย ผลเสียนี้ไม่แต่จะ

เกดิจากการควบคุมสนิค้าเข้าเท่านัน้ หากใช้วธิกี�าหนดอตัราแลกเปลีย่นให้

อยูร่ะดบัสงูเพือ่ให้การสัง่ซือ้สนิค้าจากต่างประเทศมปีรมิาณลดลงก็ย่อมจะ

ประสบผลเช่นเดียวกัน

การลดปริมาณสินค้าเข้าไม่ว่าจะด้วยวิธีที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้หรือวิธี

ใดๆ ย่อมจะมผีลกระทบกระเทือนต่อรายได้ของรฐับาลอยูไ่ม่น้อย เนือ่งจาก

รายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ได้จากการภาษีศุลกากร หากปริมาณสินค้าเข้า

ลดลง กจ็ะท�าให้จ�านวนภาษศุีลกากรท่ีเกบ็ได้ลดลงไปด้วย ฉะนัน้การแก้ไข

ดุลการค้าหรือดุลการช�าระเงิน รัฐบาลควรจะเลือกด�าเนินในทางส่งเสริม

การส่งสินค้าออกไปจ�าหน่ายมากกว่าการควบคุมสินค้าเข้า

ปัญหาการค้ากับต่างประเทศ
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บทที่ 18 ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าวและคนกลาง

ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าวและคนกลาง

ตอนที่ 1: ปัญหาเรื่องคนกลาง

ปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลทุกๆ รัฐบาลเพ่งเล็งมากท่ีสุดได้แก่ปัญหาค่าครองชีพ

ของประชาชน ซ่ึงได้สงูข้ึนอย่างมากมายและรวดเรว็ ตัง้แต่หลงัสงครามโลก

คร้ังที ่2 นี ้ดงัจะเหน็ได้จากดชันีค่าครองชพีของประชาชนในสถติริายปีของ

สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งมีปี 2491 เป็นปีฐาน ปรากฏตัวเลขดังนี้

พ.ศ. เลขดัชนี พ.ศ. เลขดัชนี

2481 8.02 2493 99.04

2488 72.33 2494 110.17

2489 88.91 2495 122.57

2490 100.26 2496 134.95

2491 100.00 2497 135.25

2492 96.09 2498 141.47

ในการแก้ไขปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศเพื่อจะลดค่าครองชีพ

ของประชาชนลงนี ้รฐับาลได้เห็นว่าการทีร่าคาสนิค้าต่างๆ ในตลาดมรีาคา

สูงข้ึน ทั้งๆ ที่สินค้าเหล่านี้มีอยู่ในตลาดเป็นจ�านวนพอเพียงกับความ

ต้องการของประชาชนนั้น เพราะพ่อค้าขายปลีกคิดเอาก�าไรเกินสมควร 

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ค�านึงถึงส่วนรวม ดังเราจะเห็นได้จากตาราง

แสดงเลขดัชนีราคาสินค้าขายส่ง และราคาสินค้าขายปลีกในตลาด

กรุงเทพฯ จากสถิติรายปีของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ คือ 
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พ.ศ.  เลขดัชนี  เลขดัชนี
  ราคาสินค้าขายส่ง  ราคาสินค้าขายปลีก

2490   105.09   108.90

2491   100.00   100.0

2492   93.91   93.86

2493   95.99   97.40

2494   103.50   112.06

2495   109.29   121.99

2496   102.26   123.02

2497   100.19   125.70

2498   116.81   128.10

จากเลขดัชนรีาคาสนิค้าขายส่งและราคาสนิค้าขายปลกีนีจ้ะเหน็ได้

ว่าราคาสินค้าขายปลกีได้เพ่ิมขึน้โดยมอีตัราส่วนมากกว่าราคาสนิค้าขายส่ง

มาก ท�าให้เห็นว่าพ่อค้าขายปลีกได้เอาก�าไรมากขึ้น จึงท�าใหร้าคาสินค้าสูง

ขึ้น แต่ทั้งนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะในการที่สินค้าขายปลีกมี

อตัราส่วนของราคาสนิค้าเพิม่ขึน้จากราคาสนิค้าขายส่งนัน้ เพราะค่าใช้จ่าย

ของพ่อค้าอาจเพิ่มขึ้นจากในปีก่อนๆ มากก็ได้ หรือพ่อค้าอาจต้องเสียค่า

ใช้จ่ายให้กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐับาล เพ่ือความสะดวกในการประกอบกิจการ

ค้า และในบางกรณีพ่อค้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อขอ

ความคุ้มครองก็ได้ เช่น ในการตั้งคาบาเรต์ อาจต้องจ้างต�ารวจเพื่อรักษา

ความเรียบร้อยในคาบาเรต์นั้นก็ได้ และอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่

ของแตกหกัเสียหายเนือ่งจากคนเมาสรุา ฯลฯ จึงท�าให้พ่อค้าจ�าเป็นจะต้อง

คิดเพิ่มในราคาสินค้าที่ขายปลีกนั้น

อีกประการหนึ่ง รัฐบาลเห็นว่าเมื่อมีวิกฤตการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งๆ 

ท่ีเหตุการณ์เหล่านั้นมิได้เป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศก็ตาม พ่อค้าต่างถือโอกาสขึ้นราคาสินค้าต่างๆ ทั้งๆ ที่สินค้า
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เหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่ในสต๊อกนานแล้ว เนื่องจากเหตุเหล่านี้ รัฐบาลจึง

เหน็ว่าจะแก้ไขภาวะการทางเศรษฐกจิลงได้กโ็ดยการตดัคนกลางทีเ่หน็แก่

ตัวออกเสีย และประกอบกับในปัจจุบันการสหกรณ์ของประเทศยังไม่แพร่

หลาย รฐับาลจงึพยายามจะส่งเสรมิวธิกีารสหกรณ์ขึน้ เพราะเห็นว่าจะเป็น

วธิกีารหน่ึงท่ีจะสามารถลดค่าครองชีพของประชาชนลงได้ เนือ่งจากวธิกีาร

สหกรณ์ย่อมจะขายสนิค้าให้แก่สมาชกิในราคาพอสมควรและก�าไรทีไ่ด้มา

นั้นก็จะน�ามาแบ่งปันกันในระหว่างมวลสมาชิกของสหกรณ์นั่นเอง

คนกลางเป็นบุคคลที่ส�าคัญมากคนหนึ่งในกิจการค้า ทั้งนี้เพราะ

คนกลางท�าหน้าที่ในการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 

คนกลางหรือพ่อค้ากระท�าหน้าที่ของตนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้

ผลิตและผู้บริโภค โดยการน�าสินค้ามาขายให้ผู้บริโภค ถ้าไม่มีคนกลาง ผู้

บรโิภคก็อาจไม่ได้รบัความสะดวกเท่าทีค่วร เวลาทีจ่ะซือ้สนิค้าสกัเลก็น้อย

ก็อาจต้องสั่งซ้ือโดยตรงจากผู้ผลิต และในบางกรณีถึงสินค้านั้นไม่ผ่านมือ

คนกลางเลยกยั็งอาจท�าให้สนิค้าน้ันมรีาคาสงูขึน้ เช่น การจะไปซือ้ข้าวจาก

โรงส ีผูบ้รโิภคไม่มอีปุกรณ์ส�าหรบัขนส่ง อาจต้องเช่าเรืออกีซึง่ท�าให้เสยีค่า

ใช้จ่ายมากกว่าการซื้อจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อพ่อค้าคนกลางเป็นผู้อ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผูบ้รโิภค พ่อค้ากย่็อมต้องคดิผลประโยชน์ตอบแทนโดย

การบวกค่าป่วยการของตนลงไปในราคาสินค้าท่ีตนขายนั้นเอง ดังนั้นถ้า

พ่อค้านั้นเป็นคนดี จะคิดเอาก�าไรหรือค่าป่วยการจากการขายสินค้าเหล่า

น้ันพอสมควร ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนซ้ือของและสนิค้าต่างๆ ได้ในราคาปกติ 

แต่ถ้าหากพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัว คิดเอาผลประโยชน์ตอบแทน

มาก ราคาสินค้าเมื่อถึงมือผู้บริโภคก็ย่อมจะสูงขึ้นเป็นธรรมดา

แต่เนื่องจากการที่ประชาชนมีความเข้าใจว่า พ่อค้าคนกลางส่วน

มากเป็นผูคิ้ดเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวั ดงันัน้เม่ือราคาสนิค้าเขยบิสงูขึน้เลก็

น้อย เพราะความจ�าเป็นของพ่อค้าทีต้่องเสยีค่าใช้จ่ายมากขึน้ ประชาชนก็

จะพากนับ่นว่าพ่อค้าขูดเลอืดขูดเนือ้ประชาชน ในบางกรณอีาจเป็นเพราะ

ประชาชนมีอคติต่อพ่อค้าก็ได้

ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าวและคนกลาง
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เนือ่งจากพ่อค้ามคีวามส�าคัญมากในกจิการค้า ดงันัน้การทีจ่ะท�าให้

สินค้ามีราคาถูกลงโดยไม่ก�าจัดพ่อค้าคนกลางที่ไม่ดีนั้นย่อมเป็นการยาก 

และการที่จะก�าจัดไม่ให้มีพ่อค้าคนกลางนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเพื่อ

ให้การค้าด�าเนนิไปด้วยด ีและให้พ่อค้าคนกลางท�างานเพ่ือส่วนรวม รฐับาล

จึงพยายามส่งเสริมการค้าโดยวิธีการสหกรณ์ข้ึน เพราะสหกรณ์ก็เป็น

คนกลางอยู่นั่นเอง แต่สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกๆ คน ตั้งขึ้นด้วยทุนของ

สมาชกิทัง้หลาย ฉะนัน้จงึท�าการขายของให้สมาชกิในราคาอนัสมควร โดย

สหกรณ์คิดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เพียงเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น รวมเป็นต้นทุน

ของสนิค้าทีข่ายให้แก่บรรดาสมาชกิ คร้ันเมือ่ถงึเวลางบบญัช ีถ้าปรากฏว่า

สหกรณ์มีก�าไร เงินก�าไรนั้นก็น�ามาแบ่งกันในหมู่สมาชิก จากหลักการของ

สหกรณ์นี ้จะเหน็ได้ว่าการสหกรณ์ย่อมจะเป็นการป้องกันมใิห้พ่อค้าคิดเอา

ก�าไรเกนิควรได้ และสหกรณ์มไิด้ด�าเนนิกจิการค้าเพือ่ประโยชน์ของบคุคล

ใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนโดยเฉพาะ หากแต่ด�าเนนิกจิการเพือ่ประโยชน์

ของมวลสมาชกิต่างๆ ซึง่ไม่จ�ากดัฐานะและจ�านวน และกระท�าการโดยมไิด้

มุ่งหวังก�าไรเลย

เนือ่งจากเหตดุงักล่าว รัฐบาลจงึได้พยายามตัง้สหกรณ์ต่างๆ ขึน้เป็น

จ�านวนมาก อาทิ ตั้งสหกรณ์ผู้บริโภคขึ้นตามกระทรวงและตามหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งสหกรณ์ฉางข้าวขึ้นตาม

ภมูภิาคต่างๆ เพือ่รบัซือ้ข้าวจากชาวนาในราคาท่ีสงูกว่าพ่อค้าเอกชนรบัซ้ือ 

เพราะส่วนมากชาวนาของเราได้ถูกบีบบังคับจากพ่อค้าเอกชนโดยการกด

ราคาข้าวให้อยู่ในระดับต�่า แต่การส่งเสริมการสหกรณ์ของรัฐบาลยังไม่

เป็นการเพียงพอที่จะท�าให้การสหกรณ์เจริญขึ้นโดยรวดเร็วสมกับ

เจตนารมณ์ของรัฐบาล ทัง้นีเ้พราะประชาชนส่วนใหญ่ยงัมไิด้ซาบซึง้ถงึหลกั

การสหกรณ์พอเพียง มีแต่ผู ้ที่ได้รับการศึกษาดีท่ีนิยมเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ เพราะเข้าใจถึงหลักการอันดีของสหกรณ์ ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านี้แม้

จะไม่ได้เป็นสมาชกิของสหกรณ์กเ็ป็นผูท่ี้มกีารกนิอยูอ่ย่างด ีซึง่ตรงกนัข้าม 



281  

ผูท้ีม่รีายได้น้อยซึง่สมควรจะเป็นสมาชกิของสหกรณ์กลบัไม่ได้เป็นสมาชกิ 

ข้อบกพร่องข้อนี้อาจแก้ไขปรับปรุงได้โดยการเผยแพร่ประโยชน์ของการ

สหกรณ์ให้ผูท่ี้ยังไม่สูจ้ะเข้าใจในสหกรณ์ ได้ทราบถงึความมุง่หมายอันดขีอง

สหกรณ์

อีกประการหนึ่ง สหกรณ์จะเจริญได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือและ

ความสนใจต่อสหกรณ์ของมวลสมาชกิ โดยสมาชกิควรจะให้ค�าแนะน�าและ

คอยติเตียนข้อบกพร่องต่างๆ ของสหกรณ์อยู่เสมอๆ เพื่อว่าสหกรณ์จะได้

พยายามปรับปรุงกิจการต่างๆ ตามความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ

สมาชิกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะท�าให้กิจการของสหกรณ์เจริญขึ้น

อีกประการหนึ่ง ประชาชนคนไทยเป็นผู้ที่เห็นแก่ความสะดวกของ

ตนเป็นส่วนใหญ่ มิได้ค�านึงถึงผลได้ผลเสียของตนให้ถ่องแท้ จึงท�าให้สูญ

เสียเงินที่ไม่ควรเสียไป นี่เป็นนิสัยสุรุ่ยสุร่ายอันยากที่จะแก้ไข เช่น ในการ

ท่ีชาวนาขายข้าวให้แก่ฉางข้าวของสหกรณ์ ชาวนาจะต้องขนข้าวไปส่งให้

แก่ฉางข้าวของสหกรณ์เอง ส่วนพ่อค้าเอกชนนัน้ให้ความสะดวกแก่ชาวนา

มาก โดยการน�าเรือเข้าไปซ้ือข้าวจากชาวนาถึงในนา ชาวนาบางคนไม่มี

พาหนะขนข้าวไปส่งยังฉางของสหกรณ์ได้ ถ้าจะน�าข้าวไปขายยังฉาง

สหกรณ์ก็จะต้องหาเช่าเรือ หรือขอยืมเรือของผู้อื่น และต้องเสียเวลาและ

แรงงานเพื่อขนข้าวไปยังฉางข้าวสหกรณ์อีก ดังนั้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยาก

ต่างๆ เสียและเพื่อความสะดวกสบายของตน ชาวนาจึงยอมขายข้าวให้แก่

พ่อค้าเอกชนในราคาต�า่กว่าราคาท่ีจะขายได้ทีฉ่างสหกรณ์ ข้อบกพร่องอนั

นี้อาจแก้ได้โดยการอบรมให้ชาวนาและประชาชนท่ัวไปทราบถึงหลักของ

การประหยดั และรูจ้กัเสยีดายเงนิของตน แม้จะเป็นจ�านวนเลก็น้อยกต็าม 

และอาจปรับปรุงสหกรณ์ฉางข้าวให้ความสะดวกแก่ชาวนาในเร่ืองจัดหา

พาหนะขนส่งข้าวให้ด้วยก็จะเป็นการดีมาก หรืออาจจะจัดตั้งฉางสหกรณ์

ให้มีอยู่ทั่วไป เพื่อความสะดวกในการล�าเลียงและขนส่งพืชพรรณต่างๆ ไม่

เฉพาะแต่เพียงข้าวไปสู่ฉางสหกรณ์ได้โดยสะดวก

ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าวและคนกลาง
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นอกจากข้อบกพร่องดงักล่าวข้างต้นแล้ว สหกรณ์ในประเทศไทยยงั

มกีารจดัการไม่ดพีอ เพราะการสหกรณ์กเ็ท่ากบัการค้า ซ่ึงต้องการผูจั้ดการ

ที่มีความสามารถและความช�านาญ แต่ผู้ที่ด�าเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบัน

ปรากฏว่าไม่สู้จะมีความสามารถพอเพียง ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ท�าให้สหกรณ์

ไม่เจรญิขึน้อย่างรวดเร็วตามท่ีคาดหมาย การสหกรณ์นัน้ควรทีจ่ะให้รฐับาล

ช่วยเหลือในขั้นแรก เพราะหลักการสหกรณ์นั้นเพื่อให้มวลสมาชิกช่วยตัว

เองและช่วยเพือ่นสมาชกิด้วยกนั แต่การสหกรณ์ในประเทศไทย รฐับาลได้

พยายามช่วยเหลือและค�้าจุนทุกวิถีทาง และจนบัดนี้ยังไม่เห็นว่าสหกรณ์

จะช่วยตัวเองได้

นอกจากรัฐบาลจะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการก�าจัดพ่อค้า

คนกลางที่เห็นแก่ตัวโดยวิธีการสหกรณ์แล้ว รัฐบาลยังได้ด�าเนินกิจการค้า

โดยเป็นคนกลางเสียเอง ซ่ึงเรียกว่ารัฐพาณิชย์ การด�าเนินงานของรัฐ

พาณิชย์นี้มีความมุ่งหมายที่จะด�าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ในการนีร้ฐับาลได้จดัตัง้องค์การต่างๆ ขึน้เพือ่ท�าการค้าและจ�าหน่ายสนิค้า

และบริการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในราคาต�่า เช่น ตั้งองค์การ อ.จ.ส. ขึ้น

เป็นต้น หลักการของรัฐพาณิชย์นี้เป็นหลักที่ดี และจะให้ประโยชน์อย่าง

มากมาย ถ้าหากปฏิบัติตามหลักการนั้นๆ 

แม้ว่าหลักการของรัฐพาณิชย์จะเป็นหลักการท่ีดีก็ตาม แต่เมื่อน�า

มาใช้ในประเทศเรา กอ็าจไม่ก่อให้เกดิผลประโยชน์อย่างเตม็ที ่และในบาง

กรณีก็อาจก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ท้ังนี้เพราะรัฐบาลให้สิทธิและ

อ�านาจต่างๆ แก่รัฐพาณิชย์และบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท ท�าให้ตลาด

การค้าขาดการแข่งขนัโดยเสร ีและขาดสมรรถภาพ ซึง่เป็นเหตุหนึง่ทีท่�าให้

ราคาสินค้าสูงขึ้นและท�าให้พ่อค้าต่างๆ หมดก�าลังใจ และไม่กล้าท�าการค้า

แข่งขันกับรัฐพาณิชย์และบริษัทอิทธิพลเหล่านั้น

ข้อบกพร่องอนันีอ้าจแก้ไขได้ โดยรฐับาลเลกิให้สทิธพิเิศษต่างๆ แก่

รฐัพาณชิย์และบรษิทัอทิธิพลเหล่านัน้ และทางทีด่ทีีส่ดุ รฐับาลควรจะขาย

หุ้นของรัฐพาณิชย์ต่างๆ ให้เอกชนเสีย โดยรัฐบาลอาจถือหุ้นส่วนมากไว้ 

เพื่อให้บริษัทน้ันๆ ได้มีฐานะเท่ากับบริษัทเอกชน และรัฐบาลก็ยังอาจ
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ควบคุมการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และตามนโยบายของ

รัฐบาลไว้ได้เพราะรัฐบาลถือหุ้นส่วนใหญ่ไว้ และจะเป็นทางท�าให้การค้า

เจริญขึ้นเพราะมีการแข่งขันในตลาดโดยเสรี

ตอนที่ 2: ปัญหาเรื่องคนต่างด้าว

รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายที่จะส่งเสริมการค้าของประชาชนคนไทย ทั้งนี้

เพราะรัฐบาลนี้เห็นว่าในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของชาวต่าง

ประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ๆ และร้านค้าเกือบทุกชนิดและทุก 

ขนาดมผีูอ้�านวยการหรอืผูจ้ดัการเป็นชาวต่างประเทศหรอืเป็นของชาวต่าง

ประเทศ จ�านวนร้านค้าหรือบริษัทเอกชนที่เป็นของคนไทยมีเป็นส่วนน้อย 

เพราะประชาชนคนไทยไม่สูจ้ะสนใจในการค้าขาย ส่วนมากมกัจะประกอบ

อาชีพในทางกสิกรรมและรับจ้าง ดังนั้นรัฐบาลจึงกังวลว่า ถ้าชาวต่าง

ประเทศไม่พอใจขึ้นมา การค้าในประเทศอาจหยุดชะงักลง ท�าให้กระทบ

กระเทอืนต่อเศรษฐกจิของชาต ิและยังกระทบกระเทอืนต่อสวสัดภิาพของ

ประชาชนด้วย

เหตุผลท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ชาวต่างประเทศที่ประกอบ

กจิการค้าในประเทศไทยนัน้ ส่วนมากมกัจะคดิถงึประโยชน์ของตนเป็นส่วน

ใหญ่ มไิด้เหน็แก่ส่วนรวมหรอืประเทศชาตทิีใ่ห้ความร่มเยน็บ้างแม้แต่น้อย 

พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งพยายามหาหนทางหลีกเลี่ยงภาษีด้วย

วิธีการต่างๆ ซึ่งยากแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่จะคอยควบคุม เอารัดเอา

เปรียบลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ โดยไม่เป็นธรรม พยายามหาโอกาสขึ้นราคา

สินค้าอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นเหตุท่ีท�าให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้

พยายามส่งเสรมิให้คนไทยเข้ามาสนใจในการพาณชิย์ และพยายามหาทาง

ช่วยเหลอืกจิการค้าของคนไทยด้วยวธิกีารต่างๆ เช่นให้สทิธพิิเศษแก่พ่อค้า

คนไทยในการยื่นประมูลราคาสิ่งของให้กับหน่วยราชการ และรับโรงพิมพ์

ของคนไทยไว้ในความอุปการะของรัฐบาล เป็นต้น

ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าวและคนกลาง
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แต่การช่วยเหลือการค้าของคนไทยด้วยวิธีการนี้อาจไม่ได้ผลอย่าง

เตม็ที ่เพราะพ่อค้าคนไทยในปัจจบุนัยังไม่ค่อยมีความช�านาญในทางนีเ้พยีง

พอ เมื่อรัฐบาลพยายามกีดกันคนต่างด้าวก็มักจะท�าให้เกิดการทุจริตขึ้น 

และอาจจะท�าให้กระทบกระเทือนเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่นเมื่อ

รัฐบาลห้ามพ่อค้าต่างด้าวย่ืนซองประมูลราคาในการก่อสร้างสถานที่

ราชการ พ่อค้าต่างด้าวก็จะไปหาคนไทย ขอให้ยื่นประมูลในนามของคน

ไทยคนนั้น แต่ในการก่อสร้างดังกล่าวพ่อค้าต่างด้าวจะเป็นผู้จัดการเสร็จ

โดยให้เปอร์เซน็ต์หรอืส่วนแบ่งก�าไรกบัคนไทยท่ีใช้ช่ือของเขาเข้ายืน่ประมูล

นั้น ซึ่งการกระท�าดังกล่าวท�าให้นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถจะแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ให้ได้ผลสมบรูณ์ตามทีต้ั่งใจไว้ โดยพ่อค้าต่างด้าวกย็งัคงมคีวาม

สัมพันธ์กับการเศรษฐกิจของประเทศอยู่เช่นเดิม เป็นแต่เพียงลดความ

ส�าคญัลงไปเลก็น้อยเท่านัน้ คอือาจจะประกอบกจิการค้าอยู่หลงัฉากนัน่เอง

เมื่อพ่อค้าต่างด้าวในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศดัง

กล่าว การท่ีเราจะหวงห้ามการค้าไว้ส�าหรบัประชาชนคนไทย หรอืพยายาม

ช่วยเหลือพ่อค้าคนไทยด้วยวิธีการต่างๆ จึงไม่สู้จะได้ผลอย่างเต็มที่ ทางที่

ดีควรจะค่อยๆ ปรับปรุง ซึ่งในขั้นต้นควรใช้วิธีการท�าให้พ่อค้าต่างด้าวนั้น

มีความรูสึ้กเหมอืนกับว่าได้ประกอบกจิการค้าอยูใ่นประเทศของตนเอง โดย

การให้ความอบอุ่นแก่จิตใจของพ่อค้าเหล่านั้น เช่นให้เขาได้มีเสรีภาพใน

การประกอบกจิการค้า และได้รบัการยกย่องพอสมควร ซึง่กระท�าให้ได้ผล

ดีในทางจิตใจ คือพ่อค้าเหล่านั้นจะได้มีความรู้สึกรักประเทศไทย และหวัง

ที่จะตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยต่อไป โดยไม่คิดจะกลับไปบ้านเกิดเมือง

นอนของตน ต่อไปถึงขั้นลูกหลานก็จะกลายเป็นคนไทยหมด เมื่อพ่อค้า

พอใจที่จะตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย ก็จะได้รับความภูมิใจในการที่จะได้

รับความคุ้มครองเสมือนกับพลเมืองของประเทศ ความคิดที่มุ่งแต่จะ

กอบโกยผลประโยชน์จากทรัพย์สินในประเทศไทยเพื่อน�ากลับไปยังบ้าน

เดมิของเขาเหล่านัน้ย่อมจะหมดไป ความรกัชาตบ้ิานเมอืงทีใ่ห้ความสะดวก

สบายกจ็ะเข้ามาแทนที ่ดงันัน้พ่อค้าเหล่านีอ้าจปฏบัิตกิิจการค้าของตนโดย

เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองที่ตนรัก โดยอาจจะไม่พยายามหลีกเลี่ยง
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ภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษีน้อยลง และอาจยินยอมปฏิบัติตามค�าขอร้องของ

รัฐบาลโดยเต็มใจ ซึ่งท�าให้การปกครองสะดวกยิ่งขึ้น

การแก้ปัญหานี้ในขั้นต่อไปก็คือ ควรจะส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้

ความช�านาญในทางการค้าเสยีก่อน ซ่ึงทัง้นีอ้าจท�าได้โดยการจดัตัง้โรงเรยีน

การพาณชิย์ข้ึนให้มสีถานทีพ่อจะให้กุลบตุรกลุธดิาทีส่นใจในกจิการค้าเข้า

เรียนได้โดยสะดวก แต่การจัดตั้งโรงเรียนการพาณิชย์เพิ่มข้ึนให้มากพอนี้ 

ก็ย่อมเกิดปัญหาในเรื่องการหาเงินสร้างโรงเรียนและหาครูมาฝึกสอน ซึ่ง

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องการสร้างโรงเรียนและการจัดหาครูที่มีความรู้และ

ความสามารถมาสอนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้อยู่ด้วย

ในขัน้ต่อไป เมือ่มผีูม้คีวามรูโ้ดยส�าเรจ็จากโรงเรยีนการพาณิชย์แล้ว 

ก็ควรส่งเสริมให้ผู้ที่ส�าเร็จจากโรงเรียนดังกล่าวได้มีความช�านาญเสียก่อน 

โดยส่งไปฝึกหัดท�าการค้าอยู่กบัชาวต่างประเทศ เช่นส่งไปอยูก่บัพ่อค้าชาว

ตะวันตกที่เป็นผู้อ�านวยการบริษัทใหญ่ๆ เพื่อดูการบริหารงานในด้าน 

Management เพื่อให้มีความรู้ในด้านนี้บ้าง หรืออาจส่งไปอยู่กับพ่อค้า

ชาวจีนซึ่งมีเทคนิคและเล่ห์เหลี่ยมในการประกอบกิจการค้าเป็นอันมาก

เมื่อประชาชนคนไทยมีความสนใจในการค้าและมีทั้งความรู้และ

ความช�านาญดังนี้แล้ว เมื่อรัฐบาลจะท�าการส่งเสริมการค้าด้วยวิธีการดัง

กล่าว หรอืจะก�าจดัพ่อค้าชาวต่างประเทศกต็าม กจ็ะได้ผลดต่ีอการค้าของ

ประเทศโดยสมบูรณ์ อันจะท�าให้การค้าของประเทศเจริญขึ้นด้วยความ

สามารถของคนไทย และภายใต้ความคุ้มครองและความพอใจของรัฐบาล

ส่วนการที่จะให้คนไทยสามารถไปท�าการฝึกหัดการค้าจากพ่อค้า

ชาวต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความช�านาญและทราบถึงเล่ห์เหลี่ยมใน

ทางการค้านั้น อาจท�าได้โดยการออกกฎหมายบังคับให้ร้านค้าหรือบริษัท

ทั่วๆ ไปรับคนไทยไว้ท�างานทุกๆ ร้านหรือบริษัท อาจจะก�าหนดให้รับคน

ไทยเป็นจ�านวนมากหรือน้อยตามขนาดของห้างร้านและบริษัทเหล่านั้น 

โดยก�าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าจะต้องให้บรษิทัห้างร้านต่างๆ มคีนงานทีเ่ป็น

คนไทยท�าอยู่เป็นจ�านวนเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็ได้

ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับคนต่างด้าวและคนกลาง
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รัฐบาลชุดปัจจุบันยังด�าริที่จะจัดตั้งโรงเรียนพาณิชย์ขึ้นโดยเชิญ

พ่อค้าที่ส�าคัญๆ และมีชื่อเสียงในวงการค้ามาเป็นครูผู้สอน โดยท่านเหล่า

นี้เป็นผู้ที่มีความรู้สูงและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงอาจถ่ายเทความ

รู้และความช�านาญของท่านให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี การที่บรรดาครู

อาจารย์ทัง้หลายเป็นพ่อค้าทีม่ชีือ่เสยีงและมอีทิธพิลมากในวงการค้า ย่อม

ให้ผลประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอันมาก โดยครูผู้สอนเหล่าน้ันอาจฝากฝัง

นักเรียนให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมในบริษัทร้านค้าต่างๆ ได้โดยสะดวก ซึ่ง

จะท�าให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับทั้งความรู้และความช�านาญเป็นอย่างดีอีก

ด้วย
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บทที่ 19 ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์

ตอนที่ 1: หลักในการจ�าเริญเศรษฐกิจ

ก. เศรษฐกิจคืออะไร ขอตีความหมายอย่างสั้นๆ ว่า คือการมีอยู่

เสมอของอาหาร เครื่องใช้ และอุปกรณ์บ�ารุงความสุขต่างๆ และการอยู่ได้

โดยปราศจากภัย ถ้ามีส่ิงต่างๆ ดังกล่าวนี้สมบูรณ์อยู่เสมอ ก็เรียกว่าการ

เศรษฐกิจดีและมั่นคง ถ้าขาดแคลนเมื่อไร การเศรษฐกิจก็เลว

การมีกินมีใช้ตามต้องการนั้นใช่ว่าทุกคนจะต้องผลิตสิ่งของที่ตน

ต้องการเองเสยีทกุอย่าง หากผลติเฉพาะแต่สิง่ทีต่นช�านาญหรอืทีธ่รรมชาติ

อ�านวยให้ ซึ่งจะได้เป็นจ�านวนมาก แล้วน�าที่เหลือใช้ไปแลกเปลี่ยนซื้อขาย

ส่ิงอื่นที่ตนต้องการจากผู้อื่นซึ่งช�านาญในการผลิตของนั้นมากกว่า ฉะนั้น 

ถ้าตนผลิตได้มาก โอกาสที่จะได้สิ่งของต่างๆ มากินมาใช้ก็ย่อมมีมาก

ข. จุดของการจ�าเริญเศรษฐกิจ มุ่งไปที่

1. การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประชาชนแต่ละคนซึ่งจะเป็นการเพิ่ม

รายได้ของแต่ละบุคคล ประเทศก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลือจากการ

บรโิภคน�าไปจ�าหน่ายต่างประเทศมมีากขึน้ เงนิตราต่างประเทศทีจ่ะน�าไป

ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์บ�ารุงความสุขต่างๆ ที่ไม่อาจท�าได้ใน

ประเทศก็จะมีมากขึ้น
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2. ให้ประเทศมีเสถียรภาพ (Stability) ทางเศรษฐกิจ แม้ประเทศ

จะมีความเจริญในด้านเศรษฐกิจสูง แต่ไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ อยู่เสมอ ก็ไม่

เรียกว่าเศรษฐกิจดี และจะเป็นผลร้ายต่อประเทศ

3. ให้ประชาชนอยู่ได้โดยปราศจากภัยต่างๆ

2 ข้อหลังนี้จะเป็นไปได้ดีเพียงไรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายและการ

ด�าเนินงานของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่

ค. เครื่องมือในการจ�าเริญเศรษฐกิจ มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกันคือ

1. แรงงาน นอกจากแรงงานของคนไทยแล้ว ยังมีแรงงานของคน

ต่างด้าวทั้งที่มีอยู่แล้ว และอาจท�าให้มีขึ้นได้อีกไม่น้อย ฉะนั้นแม้จะขยาย

การผลิตออกไปแรงงานคงไม่ขาดแคลนง่ายนัก เพราะ

ก. ถ้าเราใช้วิธีการผลิตที่ประหยัดแรงงาน

ข. แรงงานของคนไทยในเวลานีแ้ม้ว่าดเูหมอืนจะถกูใช้เตม็ที ่คอืการ

ว่างงานไม่มก็ีตาม แต่โดยปกติคนไทยรกัการทีจ่ะได้มเีวลาว่างมากๆ ฉะนัน้ 

ถ้าอบรมปลูกฝังให้คนงานเหล่านั้นขยันขันแข็งขึ้น ท�างานหนักขึ้น ก็จะได้

แรงงานเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียว เวลานี้แรงงานส่วนใหญ่ของเราใช้อยู่ในทาง

เกษตรกรรม เมื่อเราใช้วิธีการผลิตที่ประหยัดแรงงานแล้ว ปัญหาจะมีว่า

เราจะน�าแรงงานที่เหลือไปใช้อย่างไร เรื่องนี้ตอบได้ว่ายังมีการผลิตแขนง

อื่นที่จะขยายขึ้นได้อีก ส�าคัญอยู่ที่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแรงงานทาง

เกษตรไปเป็นแรงงานด้านอื่น เช่น การก่อสร้าง อุตสาหกรรม หรือการ

บริการอื่นๆ ได้เพียงไร ผู้เขียนมีความเห็นว่าท�าได้ไม่ยากนัก แม้เราจะมี

กสกิรมาก แต่ก็มไิด้หมายความว่าความรกัในอาชพีกสกิรจะมมีากถงึขนาด

ท่ีจะไม่ยอมท�าอย่างอื่น จะเห็นว่าในเวลานี้มีกสิกรไม่น้อยที่ละอาชีพมา

หากินทางรับจ้างในกรุงเทพฯ
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2. ความรู้และความช�านาญ ทั้งในด้านเทคนิคการผลิตและด้าน

การจัดการที่ทันสมัยและมีสมรรถภาพสูงขึ้น เรายังขาดอยู่มาก จึงควรมี

การชักน�าให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาด�าเนินการ และในระหว่าง

นัน้กค็วรให้คนไทยเราได้รบัการอบรมศกึษา เช่น ให้ท�าการอยูใ่ต้ผูเ้ชีย่วชาญ

นั้น หรือส่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 

ทั้ง 2 กรณีจะได้ผลต่อเมื่อผู้ศึกษานั้นมีความตั้งใจจริงและอดทน 

ส�าหรบักรณแีรกเราจะต้องให้ผูเ้ชีย่วชาญนัน้ได้รบัค่าจ้างทีส่งูและให้ความ

เชื่อในความมั่นคงของฐานะของเขาอย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้วเขาคงไม ่

ยนิดถ่ีายเทความรูใ้ห้  ส�าหรบักรณีหลงั การส่งนกัเรยีนไปศึกษาต่างประเทศ 

จะต้องส่งไปศกึษาทกุๆ หน่วยทีมี่ความสัมพนัธ์กนัของกจิการทีต้่องการจะ

ให้ศกึษา เช่น สมมตุว่ิาจะส่งคนไปศกึษาเพือ่จัดด�าเนนิงานโรงงานอุตสาห- 

กรรมชนิดหนึ่ง ก็จะต้องให้มีคนไปศึกษาทุกๆ แขนงของอุตสาหกรรมนั้น 

คอืตัง้แต่ผูจ้ดัการ นายช่างเทคนคิ ตลอดจนหวัหน้าคนงาน ดงันีจ้งึจะได้ผล

พูดถึงความรู้ด้านเทคนิค เราอาจมีอยู่บ้างแล้ว แต่ที่ส�าคัญคือด้าน

จัดการ นอกจากต้องการความรูค้วามช�านาญแล้ว ยงัต้องประกอบการด้วย

ความซื่อตรงและระเบียบการด�าเนินงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีที่

ตรงไปตรงมาอีกด้วย มิฉะนั้นอาจเกิดกรณีที่บริษัทล้มแต่ผู้จัดการร�่ารวย 

ขึ้นก็ได้

3. ทุน ซึ่งได้แก่เครื่องจักร เครื่องมือ และเงินที่จะใช้ในการด�าเนิน

งาน ทุนนี้จะหาได้มาจากแหล่ง 4 ประการ คือ

ก. ทุนที่ได้มาจากการออมทรัพย์ การลงทุนจากการออมนี้ท�าได้ทั้ง

เอกชนและรฐับาล ถ้าเป็นรัฐบาลท�ากอ็าจจะท�าได้โดยใช้จ่ายจากทีร่ฐับาล

ออมไว้ในปีก่อนๆ หรือกู้เงินที่ประชาชนออม และถ้าออมทรัพย์ภายใน

ประเทศไม่พอก็อาจลงทุนได้ โดย

ข. รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารกลาง

ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์
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ค. กู้เงินจากต่างประเทศ และ

ง. การลงทุนของต่างประเทศ

การลงทนุน้ีมคีวามสมัพนัธ์ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

อยูม่าก ในระยะใดการลงทนุของประเทศมาจากการออมทรพัย์ ฐานะของ

เศรษฐกิจในระยะนั้นก็จะมีเสถียรภาพอันถือว่าเป็นจุดของการจ�าเริญ

เศรษฐกิจอย่างหนึ่ง

ถ้าประเทศใดลงทุนไปมากกว่าก�าลังออม โดยการเป็นหนี้ต่าง

ประเทศ หรอืกูเ้งนิจากธนาคารกลางแล้ว กจ็ะท�าให้พมิพ์ธนบตัรได้มากขึน้ 

และเกิดเงินเฟ้อ อันอาจท�าให้เกิดความไม่มีแรงทางเศรษฐกิจได้ และถ้า

ความไม่มั่นคงนั้นมากถึงขนาด อาจท�าให้การลงทุนนั้นเสื่อมเสียไปได้

ในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบถ้าจ�าเป็นจริง และไม่อาจ

หาเงนิได้เพยีงพอจากการออม ควรจะได้ชกัน�าให้ต่างประเทศเข้ามาลงทนุ

จะเหมาะกว่า แทนที่จะกู้เงินจากธนาคารกลางหรือต่างประเทศ แต่การ

ลงทุนของต่างประเทศนั้น ไม่ควรให้มีเกินสมควร และควรให้ท�าในกิจการ

ท่ีไม่เป็นภยัหรอืเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรอืเป็นหลกัในการด�ารงเอกราช

หรือเศรษฐกิจของชาติ

การที่จะชักน�าให้ทุนต่างประเทศเข้ามานั้น ควรจะเป็นดังนี้ คือ

ก. ให้ผู้ลงทุนน�าผลประโยชน์ออกนอกประเทศได้มากพอควร

ข. ให้ความเสมอภาคทั่วกัน ไม่มีการกีดกันในเรื่องสัญชาติ

ค. ให้ความมั่นคงในกิจการที่เขาประกอบ

ตอนที่ 2: การเพิ่มผลผลิต

ก. ส่วนประกอบของการเพิ่มผลผลิต มีอยู่ 3 ประการ คือ

1. การขยายและปรับปรุงการผลิต

2. การคมนาคมและการขนส่ง

3. การค้าและการหาตลาด
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ในการเพิ่มผลผลิตชนิดใดก็ตามจะต้องท�าพร้อมกันทั้ง 3 ประการ 

จะท�าแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะไม่เกิดผล การขยายและปรับปรุงการผลิต

ท�าให้มีผลผลิตมากขึ้น ดีขึ้น การคมนาคมและการขนส่งจะท�าให้ผลผลิต

นั้นออกไปสู่วงการค้าและตลาดได้สะดวก

ถ้าส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าชนิดใดมากขึ้น แต่ไม่หาทางให้สินค้า

น้ันไปสู่ตลาด และไม่พยายามขยายตลาดให้พอกับจ�านวนท่ีขยายขึ้นแล้ว 

การส่งเสริมการผลิตนั้นก็จะไม่ได้ผล และล้มเหลวไปในที่สุด ผู้ที่จะได้รับ

ความเดือดร้อนก็คือผู้ผลิต และถ้ารัฐบาลเป็นผู้ชักชวนให้ขยายการผลิต

ชนิดนั้นแล้ว ประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธาในค�าชักชวนของรัฐบาลอีกด้วย

ในท�านองเดียวกัน ถ้าจะส่งเสริมการสร้างคมนาคมและขนส่งแต่

ไม่มีสินค้าที่จะขนส่งหรือผ่านทางเพียงพอแล้ว ทุนที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น

ก็จะขาดผลประโยชน์ที่ควรจะได้ถ้าน�าไปใช้ให้ถูกทางไปมากทีเดียว

ข. ล�าดับการด�าเนินการ ควรจะเลือกท�าโครงการที่เชื่อแน่ว่าจะได้

ผลตอบแทนเป็นผลผลติหรอืบรกิาร (หรอืพดูสัน้ๆ ว่ารายได้) ทีส่งูทีส่ดุ และ

ใช้เวลาท่ีจะให้ได้ผลตอบแทนน้ันน้อยทีส่ดุ โดยใช้ทนุทัง้สิน้ตัง้แต่เริม่ด�าเนิน

การจนกระทั่งส�าเร็จ เป็นจ�านวนไม่มากนัก พอจะหาได้โดยไม่ต้องกู้จาก

ต่างประเทศเสยีก่อน รายได้ท่ีตอบแทนมานัน้ก็จะได้ใช้ในการลงทนุส่งเสริม

การผลิตอื่นๆ ท่ีใช้เวลานานกว่าและลงทุนมากกว่าต่อไป โครงการที่ต้อง

รอเป็นเวลานานกว่าจะได้ผลตอบแทนหรอืไม่แน่ว่าจะได้ผลตอบแทนเพยีง

ไร ถ้าจะท�าควรจัดไว้ในล�าดับหลังสุด

การส่งเสริมการผลิต แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ ส่งเสริมการผลิต

ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือมีมากขึ้น และส่งเสริมการผลิตที่ยังไม่มีให้มีขึ้น

การส่งเสริมประเภทแรก ถ้าเป็นเพียงรักษาให้คงอยู่และให้ดีขึ้นก็

จะท�าได้ง่ายที่สุด และสิ้นเปลืองน้อย แต่ถ้าจะขยายให้ใหญ่ขึ้นก็อาจต้อง

ลงทุนมาก ส�าหรับประเทศเรา การผลิตที่มีอยู่แล้ว และท�ารายได้ให้แก่

ประเทศก็คือประเภทอาหารและวัตถุดิบ สินค้าประเภทอาหารนั้นผู้เขียน

ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์
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มีความเห็นว่าควรขยายให้มีมากขึ้นได้ เพราะอาจขยายตลาดต่างประเทศ

ได้ แต่การผลติวตัถดุบินัน้ สภาพการณ์ในปัจจบุนัยังเหน็ว่าเพยีงรกัษาตลาด

ไว้ได้ก็ดีพอแล้ว ฉะนั้นจึงไม่ควรลงทุนในการขยายการผลิตวัตถุดิบ การส่ง

เสริมควรมุ่งไปเพียงยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นเท่านั้น

การส่งเสริมการผลิตที่ยังมีไม่ให้มีขึ้นนั้น ถ้าจะท�าควรเลือกท�าแต่ 

ที่ธรรมชาติอ�านวยให้ ในการนี้อาจต้องใช้ทุนและความรู้มาก ส�าหรับ

ประเทศเราการผลิตท่ีธรรมชาตอิ�านวยให้กไ็ม่พ้นไปจากอาหารและวตัถดุบิ 

จะต้องเลอืกสินค้าท่ีหาตลาดได้แน่ๆ เท่านัน้ ราคาและคณุภาพจะต้องสูก้บั

ประเทศอืน่ๆ ได้ การผลติสนิค้าอตุสาหกรรมจะท�าให้มขีึน้จะต้องใช้ทุนมาก 

และต้องรอเป็นเวลานาน ฉะนั้นควรจะจัดไว้ในอันดับหลังๆ และควรเลือก

ท�าเฉพาะที่อาจแข่งขันกับต่างประเทศได้ภายในระยะเวลาพอสมควร

ส�าหรับการผลิตสินค้าที่ไม่อาจแข่งขันกับต่างประเทศได้นั้น ไม่

สมควรจะส่งเสริม เพราะนอกจากจะต้องใช้ลงทนุไปแล้ว ยังต้องใช้นโยบาย

คุ้มกันหรือการให้เงินอุดหนุนซึ่งเป็นภาระแก่ประชาชนอยู่ตลอดไป ถ้าจะ

ท�าควรท�าเฉพาะการผลติสนิค้าท่ีส�าคัญอย่างย่ิงต่อการทรงอยูข่องประเทศ

เท่านั้น

ค. จุดของการเพิ่มผลผลิต มีอยู่ 2 ประการ คือ

1. เพิม่ผลผลติให้มากขึน้ โดยการเพิม่จ�านวนผูผ้ลติ และโดยวธิกีาร

ผลิตที่มีสมรรถภาพสูง

2. ยกระดับคุณภาพให้สูงและจัดวางมาตรฐานของคุณภาพ

ประการแรกจะเป็นการเพิ่มรายได้เป็นผลิตผลให้มากขึ้น และลด

ต้นทนุการผลติ และประการหลงัเป็นการยกราคาให้สงูขึน้และรกัษาระดบั

ของราคา
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ง. ผูด้�าเนนิงาน ในเรือ่งการผลติ การให้บรกิาร และการค้านัน้ ควร

มีการแบ่งหน้าที่กันระหว่างรัฐบาลและเอกชน (ซ่ึงหมายถึงผู้ที่มิได้เป็น

ข้าราชการทั้งประจ�าและการเมือง) ส่วนใหญ่ควรปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ท�า 

คือให้เอกชนเป็นผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และพ่อค้า รัฐบาลควรจ�ากัดหน้าที่ของตน

ในเรือ่งนี ้เพยีงให้ความสะดวกต่างๆ และชกัจงูให้เอกชนเข้าท�าการเท่านัน้ 

ถ้ารัฐบาลเข้าท�าการผลิต การขนส่ง และการค้าเสียเองแล้ว ผลที่ได้อาจไม่

ดีเท่าที่ควร หรือในบางกรณีอาจเป็นผลร้ายก็ได้ เพราะ

1. รัฐบาลมีหน้าที่โดยตรง คือการรักษาความสงบภายนอก ภายใน 

การปกครอง การคุ้มครองป้องกันภัยแก่ประชาชนอยู่แล้ว ถ้ามากระท�า 

การผลิตการค้าเองอีกด้วย จะท�าให้การควบคุมล�าบากและท�าไม่ได้เต็มที่ 

กิจการบางอย่างการควบคุมอย่างใกล้ชิดเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอยูม่าก ถ้าเป็นของ

รฐับาลท�าได้อย่างมากกเ็พยีงออกกฎต่างๆ บงัคบัให้เข้มงวดขึน้ ซึง่จะท�าให้

ต้องจ้างเจ้าหน้าที่มากขึ้น และการด�าเนินงานก็ไม่สู้สะดวกและล่าช้า และ

แม้กระนั้นการรั่วไหลก็ยังอาจเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเอง

2. เจ้าหน้าที่ที่ท�างานให้รัฐบาลจะรู้สึกรับผิดชอบต่อความเจริญ

ก้าวหน้าของกิจการน้อยกว่าถ้าท�างานให้เอกชน ทั้งนี้เพราะกิจการของ

รัฐบาลตั้งอยู่ได้เสมอ ทั้งๆ ที่ควรจะล้มเสียนานแล้ว ซึ่งถ้าเป็นกิจการของ

เอกชนแล้วไม่อาจเป็นอยู่ได้เช่นนั้น

3. กิจการของรัฐบาลมักมีสิทธิพิเศษ ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือสิทธิที่จะ

ด�ารงอยู่ได้ แม้จะขาดทุนอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น หรืออาจมีสิทธิผูกขาด  

ไม่เสียภาษี ฯลฯ เหล่านี้ ซึ่งส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจ

4. ถ้ารัฐบาลมาลงทุนในด้านนี้เสียแล้ว การลงทุนในด้านอ่ืนๆ ใน

การกระท�าอืน่ๆ ทีเ่ป็นหน้าทีข่องรฐับาลโดยตรง ก็จะต้องลดลง และรฐับาล

เอาใจใส่หน้าที่โดยตรงของตนน้อยกว่าที่ควร

ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์
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อย่างไรก็ดี ยังมีกิจการบางอย่างที่รัฐบาลควรกระท�า ได้แก่

1. การผลิตที่เกี่ยวแก่ความสงบและความปลอดภัยของบ้านเมือง 

เช่น การผลิตอาวุธและวัตถุระเบิด การออกสลากกินแบ่ง

2. กิจการที่มีลักษณะด้านการผูกขาด และเป็นการสาธารณูปโภค 

เช่น การรถไฟ การไฟฟ้า การประปา อย่างไรก็ดี กิจการนี้ควรให้เอกชน

เป็นผู้กระท�า แต่รัฐบาลจะต้องคอยดูว่าจะไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน

จนเกนิไป หรอืกจิการบางอย่าง เช่น การไฟฟ้า การประปา ถ้าจะให้เหมาะ

ให้เทศบาลเป็นผู้กระท�าก็จะแบ่งภาระของรัฐบาลไปได้ แต่เทศบาลใน

ปัจจุบันรู้สึกว่าไม่ไกลจากรัฐบาลเท่าไรนัก

3. กิจการที่จ�าเป็นแต่เอกชนยังไม่ท�า ถ้ามัวรอให้เอกชนท�าจะเกิด

ผลเสียหรือกระทบกระเทือนต่อการจ�าเริญเศรษฐกิจ รัฐบาลก็ควรเข้าท�า 

แต่เมื่อมีโอกาสที่จะถอนทุนออกได้ กล่าวคือ เมื่อเอกชนเห็นดีที่จะเข้า

ท�าการแทนรฐับาล รฐับาลกต้็องถอนตวัออกโดยเรว็ทีส่ดุ เพือ่จะได้ไปลงทนุ

ในงานด้านอื่นๆ ต่อไป

เม่ือเป็นดังนี้ หน้าที่ส่วนใหญ่ของรัฐบาลในเรื่องส่งเสริมการผลิต 

การค้าจึงอยู่ท่ีการชักจูงให้เอกชนเข้าท�าการที่เป็นประโยชน์ในการจ�าเริญ

เศรษฐกิจ และให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีควร ปัจจุบันนี้เอกชนส่วนใหญ่ใน

เมืองเรา ส่วนมากลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงสูง และขาดความมั่นคง 

ทั้งนี้เพราะสภาพของบ้านเมืองอ�านวยให้ กิจการเช่นนั้นมีประโยชน์น้อย

ต่อการจ�าเริญเศรษฐกิจ รัฐบาลควรหาทางบรรเทาเสีย และส่งเสริมให้มี

การประกอบกิจการที่มั่นคงเป็นประโยชน์มากว่า โดย

1. ส่งเสริมบริการหาทุนในการผลิต ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร 

และอุตสาหกรรมที่แท้จริง สหกรณ์หาทุน เหล่านี้เป็นต้น ให้มีขึ้นเป็น 

จ�านวนมาก

2. หาทางตัดอุปสรรคต่างๆ ในการด�าเนินงานของเอกชน

3. ให้ความคุ้มครองและมั่นคงของกิจการ
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4. ให้ข่าว ความช่วยเหลือ และความสะดวกในการด�าเนินงานซึ่ง

เอกชนไม่อาจหาเองได้ โดยเฉพาะการติดต่อกับราชการ ควรวางระเบียบ

เสียใหม่ให้สะดวก รวดเร็ว และสิ้นเปลืองน้อย

5. ให้เกยีรตแิละชือ่เสยีง เช่น ให้รางวลั เหรยีญตรา แก่ผูท่ี้ท�ากิจการ

ที่เป็นประโยชน์

ตอนที่ 3: การส่งเสริมเกษตรกรรม

ก. กสกิรรม การผลติแขนงนีเ้ป็นแขนงท่ีส�าคัญท่ีสดุของการเกษตร-

กรรม การส่งเสริมควรท�าดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลควรให้มีการส�ารวจท่ีดินที่อาจใช้ท�าการเพาะปลูกได้ท่ัว

ทั้งประเทศ ว่าแห่งใดเหมาะกับพืชประเภทใด ในเวลานี้ก็ได้มีการส�ารวจ

กนับ้างแล้ว (ดรูายงานคณะผูเ้ช่ียวชาญองค์การอาหารและเกษตร) จากผล

งานของการส�ารวจควรจะมแีผนทีแ่สดงรายละเอยีดไว้ โดยเฉพาะในเขตที่

อยู่รอบๆ เขตที่มีประชากรหนาแน่น ควรมีแผนการให้ใช้เพาะปลูกพืช 

ผกัสดอนัเป็นอาหารประจ�าวนัของชมุชนนัน้ๆ ในขณะเดยีวกนักค็วรมกีาร

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ว่าด้วยเรื่องการใช้ปุ๋ย พันธุ์พืช และวิธีการผลิตท่ี 

ทันสมัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้เครื่องผ่อนแรงต่างๆ

2. ควรมีการแนะน�าให้กสิกรรู้จักปลูกพืชที่เหมาะสมกับที่ดินของ

ตน ตลอดจนใหค้วามรูใ้นเรือ่งการใชปุ้ย๋ พนัธุ์ และวธิีการที่ทันสมยั การให้

ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ รัฐบาลควรกระท�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะกสิกรของเรา

ส่วนมากได้รบัการศกึษาน้อย การทีจ่ะหวงัให้กสกิรค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ 

ช่วยตัวเองย่อมเป็นไปไม่ได้

3. ควรให้ความช่วยเหลือกสกิรโดยน�าปุย๋ พันธ์ุพชื เครือ่งจักรเครือ่ง

ใช้ทันสมัยที่เหมาะสมมาขายให้ในราคาถูก หรือให้เช่าซื้อ เป็นต้น ตลอด

จนทนุโดยให้กูใ้นอตัราดอกเบีย้ต�า่ ในข้อนีก็้เช่นกัน รฐับาลควรท�าการเหล่า

นี้เอง เพราะกสิกรของเรายังมีทุนน้อยมาก และจะหวังการกระท�าของ

บคุคลอืน่ช่วยเหลอืในเรือ่งเหล่านีย่้อมท�าได้ยาก อย่างไรกด็ ีในเวลาเดียวกนั

ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์
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รัฐบาลควรชักจูงให้กสิกรพยายามพึ่งตนเองให้มาก โดยการรวมกันเข้าตั้ง

เป็นองค์การเพื่อหาทุน เครื่องมือ เครื่องใช้ และความรู้มาให้ตนเอง

4. ให้ข่าวความเป็นไปในตลาด แนะน�ากสกิรให้ขยายการปลกูพชืที่

สามารถขยายตลาดออกไปได้ ในการนีจ้ะต้องสามารถจดัน�าผลติผลทีผ่ลติ

ขึ้นแล้วออกสู่ตลาด และขยายตลาดให้ได้พอเพียงด้วย

5. ช่วยโครงการชลประทานที่ดี เนื่องจากการชลประทานเป็น

กิจการที่กว้างขวางและเก่ียวกับการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ รัฐบาลจึง

ต้องเข้าด�าเนินเอง และเนือ่งจากการชลประทานนีเ้ป็นกิจการทีต้่องการเงนิ

เป็นจ�านวนมาก จึงควรมีการพิจารณาให้มากเมื่อจะขยายออกไป ว่าผลที่

ได้จะคุม้กบัทนุทีล่งไปหรอืไม่ อาจเป็นได้ว่ากว่าโครงการนัน้จะเสรจ็ ความ

ส�าคัญของโครงการอาจลดลงกว่าทีห่วงัไว้กเ็ป็นได้ การชลประทานจะให้ได้

ผลดียังต้องการความรู้และความช�านาญที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนั้นการ

ตดิต่อระหว่างกสกิรและเจ้าหน้าทีช่ลประทานควรเป็นไปอย่างใกล้ชดิและ

สะดวก เพื่อให้สอบผลและช่วยเหลือได้ทันกับความต้องการ ผู้เขียนอยาก

ให้มกีารพจิารณาว่าถ้าจะให้การชลประทานเป็นองค์การอิสระ โดยมผีูเ้ชีย่ว

ชาญจริงๆ เป็นผู้อ�านวยการ และหารายได้เลี้ยงตัวเองจากประเทศที่ได้ให้

แก่กสิกรจะสมควรเพียงใดหรือไม่

6. มีการประกวดพืชเสมอๆ ข้อนี้จะเป็นเครื่องล่อใจให้กสิกรเกิด

ความขยันขันแข็งในการงาน ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ (ดูเทียบกับเรื่อง

แรงจูงให้เอกชนท�างาน) ในเรื่องนี้ปัจจุบันก็ได้ท�ากันอยู่แล้ว

พืชผลกสิกรรม อาจแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ 3 ประเภท คือ

1. พืชผลที่ใช้เป็นอาหารคน พืชผลประเภทนี้ควรได้รับการส่งเสริม

ก่อน เพราะขยายตลาดได้ง่าย พชืผลและสนิค้าออกทีส่�าคญัย่ิงของประเทศ

เรา คือ ข้าว แต่การส่งเสริมพืชผลไม่ควรมุ่งออกไปสู่ข้าวอย่างเดียว เพราะ

การที่จะให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศขึ้นอยู่กับสินค้าอย่างเดียวนั้น 

เป็นการเส่ียงอนัตรายอยูม่าก ควรมุง่ส่งเสริมพชืผลประเภทอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็น

สินค้าออกได้ดีด้วย เช่น พริกไทย ถั่ว เป็นต้น
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2. พืชผลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ การส่งเสริมพืชประเภทนี้ควรมาใน

อันดับ 2 ผลประโยชน์จากการนี้จะมาทางอ้อม คือจะไปช่วยการเพิ่ม

ปรมิาณผลิตผลจากการเลีย้งสตัว์ การส่งเสรมิจะต้องท�าพร้อมกันไปกับการ

ขยายการเลี้ยงสัตว์

3. พชืผลทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิ การส่งเสรมิยดึตามหลกัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว 

คือมุ่งเพียงยกคุณภาพให้สูงขึ้น ส�าหรับการผลิตที่มีอยู่แล้ว จะส่งเสริม

จรงิจงัต่อเมือ่เราท�าการอตุสาหกรรมทีจ่ะใช้วตัถดุบินัน้ภายในประเทศแล้ว 

แต่เรื่องนี้ยังอยู่อีกไกล

ข. การเลี้ยงสัตว์ ควรเริ่มต้นการส่งเสริมโดยการส�ารวจและศึกษา

ดวู่าผลติผลจากสตัว์ประเภทใด มตีลาดทีอ่าจขยายได้กว้างขวางออกไปได้ 

และควรศกึษาตลอดจนให้ค�าแนะน�าในเรือ่งควรเลีย้งสตัว์ใด ใช้อาหารชนดิ

ใด จึงจะเกิดผลสูงสุด และควรใช้พันธุ์ใด ตลอดจนวิธีการเลี้ยง โดยเฉพาะ

ควรมุ่งส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นการส่งเสริมอ่ืนๆ 

ก็เทียบดูได้จากการส่งเสริมการกสิกรรม

ผลิตผลจากสัตว์เลี้ยงอาจจ�าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ส่วนที่

ใช้บริโภค เช่น เนื้อ นม ไข่ เป็นต้น และส่วนที่ใช้ในการอุตสาหกรรม เช่น 

หนัง ขน กระดูก ไข เป็นต้น สัตว์บางชนิดอาจให้ผลิตผลแต่เพียงประเภท

ใดประเภทหนึ่ง แต่ก็มีบางชนิดที่ให้ทั้ง 2 ประเภท ฉะนั้นแม้เราจะมุ่งส่ง

เสรมิการเลีย้งสตัว์เพือ่ต้องการผลติผลประเภทใดประเภทหนึง่กค็วรจะหา

ตลาดส�าหรับผลติผลอกีประเภทหน่ึงด้วย จึงจะได้ผลเตม็ที ่เช่น เราต้องการ

ขยายผลิตผลทางอาหาร ก็จ�าเป็นต้องหาตลาดหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่

จะใช้หนังสัตว์ไปด้วย เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ได้มีการชักจูงและส่งเสริมการเลี้ยงไก่อยู่มาก แต่สุกร โค 

กระบือ ยังมีการส่งเสริมน้อย
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ในด้านการขยายตลาด เป็นท่ีน่ายินดว่ีารฐับาลได้ยกเลกิการห้ามส่ง

สตัว์บางประเภทไปจ�าหน่ายในต่างประเทศแล้ว คงจะท�าให้การขยายผลติ

เป็นไปโดยง่าย การห้ามส่งสินค้าใดออกไปนอกประเทศ แม้จะเป็น

ประโยชน์อย่างหนึ่งต่อประชาชน คือจะได้ซื้อของถูก แต่ก็เป็นการขัดกับ

การจ�าเรญิเศรษฐกจิ เพราะเมือ่สนิค้ามรีาคาถูกแล้ว ผูผ้ลติก็ไม่อยากท�าการ

ผลิตเท่าไรนัก สู้ปล่อยให้ราคาแพงแล้วท�าการช่วยเหลือส่งเสริมการผลิต

ให้มากขึ้น ไม่ช้าราคาก็อาจจะถูกลงอย่างเดิมและของก็ได้มากด้วย

อย่างไรก็ดี แม้การขยายตลาดจะท�าได้สะดวกแล้วก็ตาม ไม่ควรลืม

ว่า การคมนาคมและการขนส่งจะต้องสะดวกพอใช้ด้วยจึงจะได้ผล

ประโยชน์อย่างแท้จริง

ค. การจับสัตว์น�้า ตามที่กระท�าอยู่ในเวลานี้ คือ ส่งเสริมการเพาะ

พันธุ์สัตว์น�้า ก็นับว่าดีอยู่แล้ว ส่วนการจับสัตว์น�้าทางทะเล การที่จะขยาย

ให้เป็นการผลติขนาดใหญ่ ยังต้องลงทุนอกีมาก ยังไม่จ�าเป็นในระยะนี ้ควร

กระท�าเพยีงแต่ส่งคนไปศึกษาหาความรูจ้ากประเทศทีม่คีวามเจริญในด้าน

นี้ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น

ง. การป่าไม้ การเพิ่มผลิตผลจากป่าไม้ เพื่อเป็นสินค้าขาออกท�าได้

โดยยากและกินเวลานาน เพราะไม้แต่ละชนดิกว่าจะตดัได้ต้องมอีายหุลาย

สิบปี ถ้าจะขยายจ�านวนผลิตผลให้มากขึ้นในเวลารวดเร็วก็จะเกิดผลร้าย

ต่อประเทศ คือจะต้องตัดไม้กันมากจนอาจไม่มีป่าเหลือ ควรมีการส�ารวจ

ป่า เพื่อก�าหนดแผนผังว่าป่าใดควรสงวน ป่าใดควรตัด ป่าใดควรปลูกซ่อม

ผลิตผลป่าไม้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ฟืน พอที่จะขยายได้ง่าย

กว่า และควรจะกระท�าเพือ่ให้รบักบัการขยายอตุสาหกรรมโดยการส่งเสรมิ

การท�าสวนป่า พระราชบญัญัตป่ิาไม้ควรได้รบัการปฏบิตัติามอย่างเข้มงวด
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ตอนที่ 4: การน�าสู่ตลาดและการขยายตลาด

ก. การน�าสู่การตลาด

1. การคมนาคมและการขนส่ง การคมนาคมในประเทศเรายังไม่

เจริญพอ ทางรถไฟและถนนมีน้อย คลองขาดการบ�ารุงที่สมควร แม่น�้า

ล�าคลองควรได้รับการเอาใจใส่มากกว่าที่เป็นอยู่ กรมคลองควรได้รับการ

รือ้ฟ้ืนขึน้เพือ่ให้การบ�ารงุรกัษาและการจราจรทางน�า้เป็นไปได้ด้วยด ีทัง้นี้

เพราะแม่น�า้และล�าคลองมคีวามส�าคัญต่อเศรษฐกิจไม่น้อยไปกว่าถนน การ

ขนส่งทางน�า้เป็นการทุน่ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส�าหรบัสนิค้าทีม่นี�า้หนกัมาก

และไม่เสยีง่าย แม้จะกินเวลากว่าการขนส่งทางบก นอกจากนัน้ น�า้มนัเรอื

ยังมีราคาถูกกว่า ซึ่งจะท�าให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศที่จะต้องจ่ายใน

การซื้อน�้ามันรถยนต์อีกเป็นจ�านวนไม่น้อย

ในเรือ่งนีเ้ราควรมตีวัเลขเปรยีบเทยีบค่าก่อสร้างของถนนกับคลอง 

เปรยีบเทยีบค่าบ�ารงุรกัษาเพือ่ให้ใช้ได้ตลอดไป และเปรยีบเทียบค่าใช้จ่าย

ในการขนส่ง มลูค่าผลติผลท่ีอาจผ่านถนนหรอืคลองนัน้ได้ เพือ่เปรยีบเทยีบ

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้จากการก่อสร้างถนนและคลอง

แม้การสร้างทางคมนาคมจะเป็นประโยชน์ส่วนรวม ถ้าจะมีการ

สร้างกันต่อไปอีก เหน็ว่ารฐับาลน่าจะทดลองให้สมัปทานแก่เอกชนท�า โดย

รัฐบาลเป็นผู้ควบคุม ไม่ให้เอาเปรียบประชาชนเกินไป ซึ่งจะท�าให้เกิดผล

ร้ายขึน้ได้ และถ้ากลวัว่าจะเป็นการขดัต่อความสะดวกในการขนส่ง เฉพาะ

ในเรื่องถนนและคลอง ก็ควรให้เอกชนคณะเดียวท�าให้เป็นระยะยาวพอ

สมควร ด่านเก็บเงินจะได้ไม่มากนัก ส่วนรัฐบาลควรมีหน้าที่เพียงบ�ารุง

รักษาทางรถไฟ ถนน และทางน�้า ท่ีมีอยู่แล้วให้ดี ท่ีมีความเห็นเช่นนี้ ก็

เพราะเห็นว่ารัฐบาลมีทุนไม่มากนัก (เว้นแต่จะไปกู้ต่างประเทศซ่ึงไม่มี 

ดังกล่าวแล้ว) งานที่ต้องท�าอยู่แล้วก็มีมาก ถ้าจะต้องท�าในด้านนี้อีกคงกิน

เวลานาน อาจไม่ทันกับการที่จะขยายการผลิตพืชผลที่พยายามกระท�าขึ้น

ก็ได้ อย่างไรก็ดี ในเรื่องถนนและคลอง รัฐบาลควรมีโครงการที่จะซื้อกลับ

มาเป็นของชาติโดยเรว็ทีส่ดุ โครงการเช่นนีเ้พือ่ความยตุธิรรมต้องแจ้งแก่ผู้

จะยื่นขอสัมปทานด้วย
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ส�าหรบัความช่วยเหลอืของรฐับาลต่อผูด้�าเนนิงานในด้านความรู้และ

ทุนก็ไม่จ�าเป็น รัฐบาลควรให้แต่ความสะดวกในการด�าเนินงาน ออก

กฎหมายคุ้มครอง หรือผ่อนผันแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ดี เพื่อให้ได้ผลเต็มที่ 

ทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ถนน หรือคลอง ในช้ันต้นไม่ควรให้

ขนานกันไป

ในขณะนีร้ฐับาลก็ก�าลงัสร้างทางเพิม่ขึน้เร่ือยๆ แต่จะหวงัไปว่าการ

สร้างทางนั้นจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเสมอไปไม่ได้ ต้องดูว่า

ทางที่สร้างนั้นน�าผลิตผลออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมากพอหรือเปล่าด้วย ถ้า

เป็นทางท่ีสร้างขึน้เพือ่การอืน่ทีม่ไิด้เก่ียวกบัการน�าผลติผลออกสูต่ลาดแล้ว 

ก็รู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร แต่จะเป็นการใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น

อย่างไรกด็ ีเมือ่รฐับาลจะสร้างทางเองโดยไม่ให้เอกชนเข้าร่วมก็ควร

จะให้มกีารควบคุมทัง้ในด้านการจ่ายเงนิและคุณภาพของถนนให้รดักมุทีส่ดุ

2. การคมนาคมทางทะเล ควรส่งเสริมให้มีการสร้างท่าเรือในที่ที่

เหมาะส�าหรบัเป็นทางส่งสนิค้าออก โครงการสร้างท่าเรอืเป็นโครงการใหญ่

กินเวลานาน ไม่ควรจัดอยู่ในการส่งเสริมการผลิตในระยะสั้นๆ (ในระยะ

แรกๆ เช่นนี)้ โครงการควรมทีีหลงั ควรปล่อยให้เกดิขึน้เองตามความจ�าเป็น

การเดนิเรอืพาณชิย์เป็นสิง่ทีค่วรส่งเสรมิให้มขีึน้ แต่ก็เป็นเรือ่งใหญ่

เช่นเดยีวกัน หลกัในการด�าเนินการส่งเสริมท้ังสองประเภททีก่ล่าวมานี ้ควร

ยึดถือเช่นเดียวกับในเรื่องคมนาคมและการขนส่งภายใน

3. การคมนาคมทางอากาศ การส่งเสรมิให้ดขีึน้เป็นโครงการระยะ

ยาว และยังมีความจ�าเป็นน้อยอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่รักษาเท่าที่มีอยู่ให้ดี

ก็เพียงพอ การขยายควรเอาไว้พิจารณาเมื่อเศรษฐกิจเจริญถึงขนาดแล้ว

ข. การขยายตลาด

1. การขยายตลาดต่างประเทศ เรือ่งนีม้คีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก

ต่อการจ�าเริญเศรษฐกิจตามแนวท่ีได้กล่าวในตอนที่ 1 การนี้จะท�าได้ง่าย
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ขึ้น ถ้าในการผลิตท�าให้สินค้ามีคุณภาพสูง ราคาต�่า และจ�านวนผลิต

สม�่าเสมอ นอกจากนั้นรัฐบาลอาจให้ความช่วยเหลือได้โดยการตั้งผู้แทน

ทางพาณิชย์ที่มีความรู้ความช�านาญ และความเอาใจใส่ การเข้าร่วมการ

แสดงสินค้านานาชาติ การตั้งมาตรฐานสินค้าขาออก การท�าสัญญาการค้า

กบัต่างประเทศ และการให้ความสะดวกต่างๆ ในการตดิต่อกับทางราชการ 

และการส่งสินค้าออกนอกประเทศโดยเฉพาะในเรื่องศุลกากร

2. การค้าภายใน มีความส�าคัญต่อความเป็นไปของการค้าต่าง

ประเทศอยู่ไม่น้อย มีความส�าคัญในอันท่ีจะให้ประชาชนมีของกินของใช้

และในอนัท่ีจะให้การขยายการผลติเป็นไปด้วยดอียูม่าก ถ้าได้มกีารส่งเสรมิ

ในการค้าภายในเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งการผลิตการกินอยู่ของประชาชน 

และการค้าต่างประเทศก็จะดีขึ้นด้วย

วธิส่ีงเสรมิทีด่ท่ีีสดุคอืให้มกีารค้าโดยเสร ีปราศจากการผกูขาดหรือ

การมีสิทธิพิเศษในการค้าเสรี นอกจากในกรณีท่ีเกิดสงครามหรือการ

ขาดแคลนอันท�าให้เกิดการเก็งก�าไรและเกิดพ่อค้าคนกลางที่ตั้งตัวอยู่ได้

จากการหาประโยชน์โดยมิได้ให้บริการอันเป็นประโยชน์ตอบแทนแล้ว 

พ่อค้าคนกลางทุกคนจะอยู่ได้ด้วยการท�างานที่น�าสินค้าจากผู้ผลิตมาสู่ผู้

บริโภคเท่านั้น ดังนั้นถ้าคนกลางคนใดคนหนึ่งเลิกท�าการไปโดยไม่มีคนอื่น

มาท�าหน้าที่แทนแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดความเดือดร้อนและถ้าเป็นเช่นนี้

มาก ก็จะกระทบกระเทือนต่อการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศ

การให้การผูกขาดหรือให้สิทธิพิเศษจะท�าให้ผู้ผูกขาดหรือผู้ได้รับ

สิทธิพิเศษสามารถด�ารงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องให้บริการอันเป็นประโยชน์

ตอบแทน ฉะนัน้การให้ผกูขาดหรอืสทิธิพิเศษจึงเป็นการเพิม่คนกลางท่ีไม่มี

ประโยชน์ให้มากขึ้น และจะเป็นผลร้ายแก่ประชาชนและเศรษฐกิจ

นอกจากให้มีการค้าเสรีแล้ว รัฐบาลควรช่วยเหลือโดยการให้ข่าวที่

เป็นประโยชน์ให้ความสะดวกในการติดต่อกับวงราชการตลอดจนเรือ่งภาษี

อากรต่างๆ 
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ตอนที่ 5: การส่งเสริมอุตสาหกรรม

ก. อุตสาหกรรมภายในครอบครวั (cottage industries) แต่ก่อน

อุตสาหกรรมประเทศเรามีมาก และเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวทั้ง

สิ้น ต่อมาเมื่อสินค้าอุตสาหกรรมต่างประเทศที่มีราคาถูกเข้ามา คนไทยก็

หนัไปหาสนิค้าต่างประเทศเสยีมาก อตุสาหกรรมภายในครอบครวัก็ซบเซา

ลง มอียูค่รัง้หนึง่ทีมี่การฟ้ืนฟสู่งเสรมิอตุสาหกรรมภายในครอบครวัขึน้ แต่

น่าเสียดายที่ความกระตือรือร้นนั้นได้ลดลงมาก การส่งเสริมอาจท�าได้ง่าย 

และไม่สิ้นเปลืองมาก โดย

1. เผยแพร่ความรู้และวิธีการใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งช่วย

เหลือให้ได้ใช้วิธีการและความรู้นั้นๆ ในการทุ่นแรงงาน ผลิตได้เร็ว ลด

ต้นทุน และเพิ่มคุณภาพ (ดูเทียบกับเรื่องกสิกรรม)

2. ส่งเสริมการคิดประดิษฐ์หาวิธีใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าพื้นเมือง 

(เช่นให้ความคุ้มครองในกรรมสิทธิ์ในการคิด)

3. ชักชวนให้คนไทยนิยมใช้สินค้าพื้นเมือง เช่น ให้มีการประกวด

และแสดงสินค้าพื้นเมือง

4. หาตลาดต่างประเทศให้ส�าหรับสินค้าบางชนิด สินค้าพื้นเมือง

ของเราบางชนิดท่ีมีชื่อเสียงและมีความต้องการในต่างประเทศอยู่ไม่น้อย 

เช่น ผ้าไหม เครื่องถม เครื่องเขิน เป็นต้น

ข. อุตสาหกรรมภายในประเทศ ในปัจจุบันมีอยู่น้อย โดยเฉพาะ

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่เกอืบไม่มเีลย อตุสาหกรรมภายในครอบครวัท่ีมีอยู่ 

ส่วนใหญ่เป็นการผลติสนิค้าประเภทศิลปะ หรือสนิค้าทีเ่ฉพาะของชาติ เช่น 

เครื่องถม เครื่องเขิน ผ้าไหม เป็นต้น การที่อุตสาหกรรมของเราไม่เจริญ

นั้น เป็นด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. ทุนในประเทศมีน้อย และความรู้โดยเฉพาะในการจัดการการ

ผลิตที่ทันสมัยก็มีน้อย ท�าให้อุตสาหกรรมของเราต้องใช้วิธีที่ล้าสมัยและ

ต้นทุนสูง หรือไม่ก็คุณภาพต�่า
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2. ขาดความคุ้มครองในกรรมสิทธิ์ในความคิดหรือการประดิษฐ์ 

ท�าให้คนไทยที่มีความคิดที่ดีๆ แต่ขาดทุนไม่สามารถจะด�าเนินงานได้ และ

ถ้าด�าเนนิงานได้กต้็องปกปิดความคิดอย่างเตม็ทีเ่พือ่จะป้องกนัการแข่งขนั 

การขายความคิดก็ไม่อาจมีขึ้นได้

3. ขาดความสะดวกในการด�าเนินงานและการขยายงาน ในเรื่องนี้

เกี่ยวกับการติดต่อกับราชการและการเก็บภาษี การติดต่อกับราชการยัง

ขาดความสะดวกและรวดเรว็อยูม่าก และมกีารควบคุมหรอืข้อบงัคับ ท�าให้

เอกชนต้องเสยีเวลาไป ในการกระท�าตามระเบยีบการทีห่ยมุหยมิมาก และ

การเก็บภาษใีนปัจจุบนัเหน็ว่ายังไม่เป็นการส่งเสรมิต่อการขยายตวัของการ

ผลติ เช่นไม่มกีารยกเว้นไม่ต้องน�าผลก�าไรส่วนทีผู่ป้ระกอบการได้น�าไปจ่าย

ลงทนุเพือ่ขยายการผลติอกีมารวมค�านวณเพือ่เสยีภาษดีงัทีห่ลายประเทศ

ซึ่งต้องการจะส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่พึงประสงค์ถือปฏิบัติอยู่เป็นต้น 

ท้ังนีเ้นือ่งจากอตุสาหกรรมบางอย่างโดยเฉพาะในตอนแรกเริม่ อาจต้องใช้

ก�าไรกว่า 80% ในการขยายกิจการของตน

4. ขาดความมัน่คงในการด�าเนนิงาน สภาพของบ้านเมอืงไม่ให้ความ

มั่นใจแก่ผู้ลงทุนในอันที่จะด�าเนินงานต่อไปเรื่อยโดยราบรื่น การลงทุนใน

กิจการท่ีมั่นคงและมีประโยชน์ต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจจะต้องใช้เวลา

นานในการหวงัผลของความเจรญิ เมือ่ไม่มคีวามมัน่ใจดงักล่าว ผูล้งทุนส่วน

ใหญ่จึงหันไปลงทุนในกิจการที่ฉาบฉวย รวยเร็ว ฉะนั้นจะหาการลงทุนใน

กิจการที่เป็นหลักจึงน้อยเต็มที

ความไม่มั่นใจในอนาคตของกิจการนี้อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ  

ดังต่อไปนี้

1. ไม่แน่ใจว่าจะเกิดคู่แข่งที่มีสิทธิพิเศษเหนือตนขึ้นเมื่อไร

2. อาจเกิดมกีฎเกณฑ์หรอืข้อบงัคบัทีท่�าให้การด�าเนนิงานเป็นไปได้

โดยยาก หรืออาจต้องเลิกล้มไป

3. อาจเกิดมีความจ�าเป็นท่ีท�าให้ต้องเปลี่ยนมือในการด�าเนินงาน

โดยไม่เต็มใจ
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เมื่อมีอุปสรรคต่างๆ ดังที่กล่าวนี้ การที่จะหวังเห็นอุตสาหกรรมใน

ประเทศเกิดขึ้นย่อมเป็นไปได้โดยยาก นอกจากรัฐบาลจะเข้าท�าเสียทุก

อย่างซึ่งไม่เหมาะดังได้กล่าวแล้ว (ดูเรื่องรัฐพาณิชย์ประกอบ) เมื่อเป็นเช่น

นี้การส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงควรเริ่มต้นโดยแก้ไขอุปสรรคต่างๆ นั้นเสีย

ก่อน ส�าหรับเรื่องทุนก็ได้กล่าวแล้วในตอนท่ี 1 และในช้ันต้นการ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังไม่สู้จ�าเป็นนัก เป็นแต่ปล่อยให้อุตสาหกรรมที่มี

อยูแ่ล้วขยายข้ึนเอง ส่วนเรือ่งกรรมสทิธิใ์นความคดิกค็ุม้ครองให้ได้โดยออก

พระราชบัญญัติ เรื่องที่จะต้องพิจารณามากคือเรื่องการเก็บภาษี ถ้าเก็บ

น้อยไป รัฐบาลก็จะไม่มีเงินพอจะบ�ารุงประเทศ แต่เก็บมากก็เป็นการขัด

ขวาง ควรพิจารณาว่าจะยอมเสียส่วนใด แค่ไหน จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด 

ส�าหรับอุปสรรคประการสุดท้าย คือเรื่องขาดความมั่นใจ เป็นเรื่องของ

รัฐบาลโดยตรงที่จะหาทางแก้ไขขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของเรื่อง

นี้เสีย

ถ้าท�าได้ดังกล่าวนี้  เช่ือว่าคงจะได้เห็นอุตสาหกรรมที่มั่นคงต่างๆ 

เกิดขึ้นอย่างน่าพอใจทีเดียว

เม่ือได้ขจัดอุปสรรคเช่นว่าแล้ว รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือแก่

อุตสาหกรรมภายในครัวเรือนในเรื่องทุนและความรู้ เช่นเดียวกับในเรื่อง

กสิกรรม และช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศทั่วๆ ไป ควรส่งเสริม

ดังนี้ คือ

1. ส่งเสริมการคิดประดิษฐ์หาวิธีใหม่ๆ และสินค้าใหม่จากวัตถุ

ภายในประเทศ (รวมทั้งการให้ความคุ้มครองในกรรมสิทธิ์ในความคิดดัง

กล่าวแล้วด้วย)

2. ชักชวนให้คนไทยนิยมใช้สินค้าในประเทศ เช่นให้มีการประกวด

และแสดงสินค้าผลติภายในประเทศ ในเรือ่งนีค้วรมกีารส่งเสรมิให้คุณภาพ

ของสินค้าผลิตในประเทศดีถึงขนาดด้วย การใช้ของในประเทศก็มีมากขึ้น

ไปในตัว

3. ช่วยโดยการตั้งก�าแพงภาษีหรือให้เงินอุดหนุน เรื่องนี้จะต้องใช้

ความวินิจฉัยที่สุขุมและเที่ยงตรง (ดูเรื่องการให้สิทธิพิเศษประกอบ)
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4. หาตลาดต่างประเทศให้ สินค้าของเราบางชนิดมีชื่อเสียงและมี

ความต้องการในต่างประเทศอยู่ไม่น้อย เช่น ผ้าไหม เครื่องถม และเครื่อง

เขิน เป็นต้น และสินค้าบางชนิดอาจส่งออกไปขายในประเทศใกล้เคียงได้ 

เช่น ซีเมนต์ เป็นต้น (เรื่องนี้ดูประกอบกับเรื่องการหาตลาดต่างประเทศ)

ค. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส�าหรับเรื่องนี้ปัญหาที่เกี่ยวกับความรู้

และทุนก็ได้กล่าวมาแล้ว เหลือแต่ปัญหาเรื่องพลังงานและเชื้อเพลิง และ

วิธีส่งเสริม ซึ่งจะกล่าวต่อไป

1. พลังงานและเชื้อเพลิง เป็นสิ่งจ�าเป็นมากในการอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ เวลานี้รัฐบาลได้เริ่มโครงการเขื่อนยันฮี  ซึ่งกะว่าจะได้พลังงาน

ไฟฟ้าน�้าตกถึง 480,000 กิโลวัตต์ โครงการนี้ค่อนข้างใหญ่โตและต้องใช้

เงนิมาก และเมือ่ท�าส�าเรจ็แล้วกย็งัไม่แน่ว่าจะมอีตุสาหกรรมเกดิขึน้เพือ่ใช้

พลงังานท่ีมข้ึีนได้หมดหรือไม่ อย่างไรกต็าม ถ้ารฐับาลได้ขจัดอุปสรรคต่างๆ 

ของอุตสาหกรรมดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็พอจะหวังได้ว่าคงจะมีอุตสาหกรรม

เกิดขึ้นมากพอ

ส�าหรบัเชือ้เพลงิอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศของเรามนี�า้มนั

และถ่านหิน แต่ถ่านหินที่ส�ารวจพบเป็นถ่านหินชนิดไม่ดีพอ คืออยู่ในขั้นที่

เรยีกว่า ลกิไนต์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอตุสาหกรรมน�า้มนัและถ่านหนิ

ในประเทศนั้นยังไม่สมควร เพราะดังได้กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันทุนของเรามี

น้อย ควรจะได้ใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายใน

ครอบครวัเสยีก่อนทีจ่ะมามุง่ในเรือ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อตุสาหกรรม

ขนาดใหญ่นั้นควรปล่อยให้เกิดขึ้นเองตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะสามารถส่งเสรมิอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แล้วควร

เลอืกส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีจ่ะใช้วตัถุดิบภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรม

ท�าสินค้ายาง การทอผ้า เป็นต้น
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2. ปัญหาอ่ืนๆ ในการส่งเสรมิอุตสาหกรรม นอกจากเรือ่งการขจดั

อุปสรรค การให้ความช่วยเหลือต่างๆ เรื่องทุน ความรู้ และพลังงาน ที่ได้

กล่าวมาแล้ว ยังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอีกดังต่อไปนี้

(1) การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งรวมการให้สิทธิผูกขาด การตั้งก�าแพงภาษี 

การให้เงินอุดหนุน การให้สิทธิพิเศษต่างๆ นี้จะชักจูงให้คนลงทุนในการ

อตุสาหกรรมได้ง่ายขึน้ และการผลติบางอย่างต้องการการผกูขาด เช่น การ

ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น และบางอย่างทีเ่พิง่เริม่ต้นอาจต้องต่อสูก้บัสนิค้าต่าง

ประเทศ รัฐบาลก็จ�าเป็นต้องช่วยเหลือโดยการตั้งก�าแพงภาษีหรือให้เงิน

อุดหนุน แต่การกระท�าดังกล่าวนี้จะต้องเชื่อได้ว่าอุตสาหกรรมชนิดนั้นจะ

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในท่ีสุด และในเวลาที่ไม่นานเกินควร 

เพราะการท�าเช่นนี้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน

การทีจ่ะพจิารณาว่าจะช่วยเหลอืโดยให้เงนิอดุหนนุดหีรอืตัง้ก�าแพง

ภาษีดีนั้น อยู่ท่ีก�าลังของรัฐบาล ในการให้เงินอุดหนุนจะท�าความล�าบาก

ให้แก่รัฐบาลในการหารายได้มาให้เพียงพอ แต่การตั้งก�าแพงภาษีนั้นจะ

ท�าให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนเพราะต้องซื้อของแพงกว่าที่ควร และอาจ

ท�าให้เกดิการตอบแทนจากต่างประเทศ จะใช้วธิใีดหรอืจะใช้ท้ังสองวธิรีวม

กัน ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการผลิตเป็นรายๆ ไป 

ส่ิงที่จ�าเป็นที่สุดเมื่อมีการให้สิทธิพิเศษแล้วก็คือ จะต้องมีการ

ควบคุมคุณภาพตามมาด้วยเสมอ เพื่อมิให้ผู้ที่ได้รัฐสิทธิพิเศษเอาเปรียบ

ประชาชน

(2) การควบคุมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพ ส�าหรับอุตสาหกรรม

ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ เมื่อเรายังไม่สามารถจะขยายการผลิตออกไปได้ 

เนื่องจากขาดความรู้และทุนแล้ว เราก็ควรจะมุ่งแต่เพียงการส่งเสริมให้

คณุภาพเข้าสู่ขัน้มาตรฐาน การอตุสาหกรรมภายในประเทศเวลานีม้กัผลติ

ของที่มีคุณภาพต�่า ควรมีการแก้ไข สินค้าบางชนิดมีคุณภาพมีความส�าคัญ

ต่อความปลอดภยัของประชาชน เช่น อฐิ ซเีมนต์ ซึง่ใช้ในการก่อสร้าง ควร

มีการควบคุมคุณภาพอย่างยิ่ง นอกจากนั้นสินค้าที่ต้องมีการควบคุม

คุณภาพก็คือ สินค้าที่ผู้ผลิตได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวแล้ว
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การควบคมุคณุภาพจะเป็นเหตหุนึง่ท�าให้คนไทยหนัมาซือ้สนิค้าไทย 

สนิค้าไทยทีไ่ม่ได้รบัความนยิมอยูใ่นเวลานีก็้เพราะขาดความเชือ่ถือในเรือ่ง

คุณภาพ

อย่างไรก็ดี การควบคุมคุณภาพนี้จะต้องท�าอย่างเที่ยงตรงและ

ยุติธรรม

(3) การกดีกนัในเรือ่งสญัชาต ิทีจ่รงิเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งนโยบายทางการ

เมือง แต่เนื่องจากมีส่วนสัมพันธ์กับเศรษฐกิจจึงน�ามากล่าวไว้ด้วย ผู้เขียน

ไม่เห็นด้วยกับการกีดกันคนต่างชาติด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ก. ท�าให้เกดิสทิธพิิเศษขึน้แก่คนไทย (ดเูรือ่งการค้าภายในประกอบ) 

โดยเฉพาะส�าหรับกิจการที่คนไทยยังไม่มีความช�านาญจะท�าให้เกิดผู้หา

ประโยชน์ใส่ตัวโดยมิได้ให้อะไรตอบแทนแก่ประชาชนได้ง่าย และเป็น 

การตัดการแข่งขัน ซึ่งจะท�าให้ผู้อุปโภคบริโภคเดือดร้อน

ข. ท�าให้คนไทยขาดความเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้เพื่อการด�ารงอยู่

ค. ท�าให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตร

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งหนึง่ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ

ตอนที่ 6: การด�าเนินงานของรัฐบาล

ก. การให้ความช่วยเหลือและความสะดวกของรัฐบาลในการ 

เพิ่มผลผลิต ข้อนี้เป็นหน้าที่อันหนึ่งของรัฐบาล เรื่องนี้ได้กล่าวมาแล้วใน

ตอนต่างๆ ฉะนัน้ในทีน่ีจ้ะขอเพียงแต่สรปุเท่านัน้ การด�าเนนิงานของรฐับาล

ในด้านนี้พอรวบรวมได้ดังนี้ คือ:

1. ส�ารวจและหาความรู้ในการเพิ่มผลผลิตที่ทันสมัยมาเผยแพร่

2. ช่วยเหลือให้ได้ใช้เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตที่ทันสมัย

3. ให้ความสะดวกในการด�าเนินงานและติดต่อกับราชการ

4. ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆ รวมทั้งภาษี

5. ให้ความช่วยเหลือในด้านการติดต่อกับต่างประเทศ

6. ให้รางวัลและความดีความชอบแก่ผู้กระท�าดี

ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์
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การช่วยเหลือต่างๆ นี้ บางกรณีต้องใช้เงินเป็นจ�านวนไม่น้อย ถ้า

เป็นกรณนีัน้รฐับาลจะต้องมวีธีิทีจ่ะชักทนุทีใ่ช้ในการนัน้คนืมาโดยเรยีกค่า

บรกิารจากผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์โดยตรง (ซึง่ไม่ควรมากนกั) ทัง้นีเ้พราะเงนิที่

น�ามาเพือ่ช่วยนัน้เป็นของประชาชนส่วนรวมประการหนึง่ เมือ่น�ามาใช้เพ่ือ

ประโยชน์ของคนส่วนใดส่วนหนึง่กจ็ะต้องมขีองตอบแทนขึน้จึงจะยตุธิรรม 

และอกีประการหนึง่ การลงทนุช่วยเหลอืนีจ้ะท�าให้รฐับาลต้องหารายได้มา

เพิ่มเติมส�าหรับค่ารักษาสิ่งของท่ีได้สร้างขึ้นในการนี้ ค่ารักษานี้จะต้อง

พยายามเก็บจากผู้ที่ได้รับประโยชน์

ข. รัฐพาณิชย์ คือการที่รัฐบาลเข้าด�าเนินการผลิตการค้าเสียเอง 

รัฐพาณิชย์ที่มีอยู่ในเวลานี้มีเป็นจ�านวนมาก และเป็นกิจการที่ส�าคัญๆ ทั้ง

สิ้น เช่น การประปา การไฟฟ้า การทอผ้า การท�าน�้าตาล การกลั่นสุรา การ

ผลิตยาสูบ เป็นต้น กจิการเหล่านีท้�ารายได้ให้แก่รฐับาลเป็นอันมาก อย่างไร

ก็ดี ผู้เขียนมีความเห็นว่าถ้ารัฐบาลค่อยๆ ปล่อยให้กิจการเหล่านี้เป็นของ

เอกชนแล้ว รัฐบาลก็จะมีเงินมาท�านุบ�ารุงประเทศชาติได้มาก แทนที่จะ

ต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศ และจะท�าให้ประชาชนหันมาสนใจลงทุนใน

กจิการท่ีม่ันคงมากกว่าท่ีจะท�าการเสีย่งโชคอย่างทีเ่ป็นอยู่ และเมือ่เป็นเช่น

นั้นแล้ว รัฐบาลอาจเก็บภาษีรายได้จากกิจการนั้นได้อย่างน้อยๆ ก็น่าจะ

เกือบเท่ากับที่ได้โดยตรงจากการนี้

การขายกจิการของรฐับาล จะต้องท�าด้วยความเท่ียงธรรมท่ีสดุ โดย

การขายหุน้ในราคาสงูทีส่ดุตามค่าอนัสมควรของกจิการนัน้ๆ หรอืโดยการ

ออกพันธบัตรที่จะช�าระคืนเป็นหุ้นในกิจการรัฐพาณิชย์นั้น เป็นต้น

เหตุผลในความเห็นเช่นว่านี้รวมทั้งข้อยกเว้นแจ้งอยู่ชัดแล้วใน 

ตอนที่ 2
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ค. การให้ความปลอดภัยและการสงเคราะห์ ได้แก่ การรักษา 

ความปลอดภัยของประเทศ การรักษาความสงบภายใน การสาธารณสุข 

การสงเคราะห์ผู้ขัดสนในการครองชีพให้มีกินมีใช้พอสมควร การลงทุนใน

การใช้นี้จะไม่ได้ผลิตผลและบริการหรือรายได้มาตอบแทน แต่จะได้ผลใน

ทางด้านจิตใจและความสงบสุข ซึ่งก็จะเป็นผลทางอ้อมต่อการผลิตการค้า

ด้วย

เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่มีก�าไรเป็นตัวเงิน รัฐบาลก็ต้องมีราย

จ่ายในการนี้โดยไม่มีรายรับตอบแทน การกระท�าเช่นนี้จึงต้องพิจารณาให้

มากว่าสมควรแค่ไหน เพราะถ้าใช้จ่ายในด้านนี้มากไป การลงทุนในด้าน

อื่นซึ่งน�ารายได้มาให้ก็จะลดน้อยลง เมื่อรายได้น้อยลง การจ่ายทางด้านนี้

ก็จะท�าไม่ได้มาก ฉะนั้นในระยะที่การเศรษฐกิจยังไม่เจริญนี้การบ�ารุงใน

ด้านนีจ้งึควรมุง่เพยีงเพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการผลติและการค้าด�าเนนิ

ไปได้โดยราบรื่นก่อน

ส�าหรับการสงเคราะห์ผู้ขัดสนนั้น ถ้าจะท�าควรท�าไปในแง่ให้ผู้นั้น

ช่วยตัวเองได้เท่านั้น

สรุป
ในการจ�าเริญเศรษฐกิจนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ความเชื่อ

มั่นในรัฐบาล และเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ ถ้าข้อนี้ยังขาดอยู่ 

การจ�าเริญเศรษฐกิจก็คงจะไม่ได้ผลดังที่หวัง

อกีเรือ่งหนึง่ทีต้่องพจิารณาคือ เมือ่เศรษฐกิจเจรญิขึน้ ส่วนแห่งการ

แบ่งสรรรายได้ของประเทศจะแตกต่างออกไป บุคคลบางคนอาจร�่ารวย

มากขึ้น แต่บุคคลบางคนอาจจนลงก็ได้ ในเรื่องเหล่านี้รัฐบาลจะต้อง

พิจารณาและหาทางแก้ไขอยู่เสมอ วิธีหนึ่งก็คือ การเก็บภาษี รัฐบาลควร

มีนโยบายเรื่องภาษีที่ดี เพื่อให้ความสุขแก่คนโดยทั่วไป

ปัญหาการจ�าเริญเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐพาณิชย์
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ประการส�าคญัอนัหนึง่ทีม่ไิด้กล่าวไว้ในตอนก่อนๆ กค็อื การจ�าเรญิ

เศรษฐกิจในด้านจิตใจ ที่กล่าวมาแล้วล้วนแต่มุ่งในด้านวัตถุแทบท้ังสิ้น 

เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการจ�าเริญเศรษฐกิจก็เพื่อความสุข แต่ความสุข

นั้นจะได้มาจากจิตใจเป็นส่วนใหญ่ โดยมีด้านวัตถุเป็นส่วนประกอบ ถ้า

จิตใจไม่รู้จักพอแล้วไม่ว่าจะมีวัตถุมามากเพียงไรก็ยังหาความสุขไม่ได้อยู่

เอง ฉะนั้นในการจ�าเริญเศรษฐกิจจะขาดการอบรมด้านจิตใจไปด้วยมิได้  

มฉิะนัน้พลเมืองกจ็ะยงัต้องท�างานหนกัและเหนือ่ยอยูเ่รือ่ยในการหาสิง่ของ

มาบ�ารุงความสุขของตนจนกระทั่งถึงขีดที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกใช้หมดแล้ว ก็

ยังไม่พอก็จะกลับมาสู่สภาพเงินเฟ้อ และเกิดความทุกข์ไม่รู้จักสิ้น รัฐบาล

ควรจะพยายามแก้ไขความฟุ้งเฟ้อเหล่านี้เสีย โดยใช้นโยบายภาษีและการ

ศึกษาอบรม
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บทที่ 20  ปัญหาค่าครองชีพสูง เงินเฟ้อ การเงิน 
การธนาคาร และการคลัง1

ตอนที่ 1: ปัญหาค่าครองชีพสูงและเงินเฟ้อ

ปัญหาค่าครองชีพและเงินเฟ้อเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลจะต้อง

พยายามแก้ไข เพราะถ้าปล่อยให้ภาวะเงนิเฟ้อรนุแรงขึน้อยูเ่รือ่ย กย่็อมจะ

เป็นภยัแก่การเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน ภาวะเงนิเฟ้อเพยีงเลก็

น้อยอาจช่วยให้มกีารค้าง่ายขายคล่อง ท�าให้คนมเีงนิทีจ่ะไปลงทุนส่งเสรมิ

การจ�าเรญิทางเศรษฐกจิ แต่เมือ่ภาวะเงนิเฟ้อถงึขัน้รนุแรง รายได้อันแท้จรงิ 

(real income) ของประชาชนจะตกต�า่ลงอย่างมาก กระทบกระเทอืนการ

ครองชีพของราษฎรพวกที่มีรายได้ประจ�าอย่างรุนแรง อาจมีการเปลี่ยน

ส่วนแบ่งรายได้ให้ไปตกอยู่กับคนบางหมู่อย่างมากมาย และในที่สุดต้นทุน

สนิค้าภายในประเทศอาจสงูขึน้ แข่งขนักับต่างประเทศไม่ได้เลย เพราะเมือ่

ค่าครองชีพสูง คนงานอาจขอขึ้นค่าแรงงานอย่างหนึ่ง และราคาวัตถุดิบ

ย่อมแพงขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ผลร้ายของเงินเฟ้ออย่างรุนแรงย่อมมีอยู่นานา

ประการ ฉะนัน้รฐับาลย่อมจะต้องพยายามด�าเนนินโยบายมไิด้ภาวะเงนิเฟ้อ

เข้าสู่ขีดรุนแรงจนยับยั้งไม่ไหว

1 ข้อความในบทนี้พาดพิงเกี่ยวพันกับบทที่ 9 บทที่ 13 และบทอื่นๆ โดยทั่วไป จึงขอให ้
ผู้อ่านได้โปรดอ่านบทนั้นๆ ประกอบด้วย
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ก. ปัญหา ในบทที่ 13 ได้กล่าวแล้วว่า ปัจจัยที่จะท�าให้เกิดภาวะ

เงินเฟ้อน้ันมีอะไรบ้าง ส�าหรับในปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาเงินเฟ้อ

และค่าครองชีพสูงนั้นเนื่องมาจากนโยบายหลายประการซึ่งขัดกันอยู่ ถ้า

หากใคร่จะให้อย่างหนึ่งได้ผล อาจเสียแก่อีกอย่างหนึ่ง เหตุเหล่านี้ คือ:

1. การที่รัฐบาลจ่ายเงินงบประมาณเกินกว่ารายรับ

2. การที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการส่งสินค้าออกมากกว่าน�าสินค้าเข้า

3. การที่ราคาต้นทุนสินค้าสูงในทางที่ไม่ควร

1. งบประมาณ ถ้ารัฐบาลขจัดภาวะเงินเฟ้อก็จะต้องพยายามใช้

จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของรายได้ แต่ทางด้านจ่ายรัฐบาลมีความจ�าเป็นต้อง

ใช้จ่ายมากในการป้องกันและรักษาความสงบของประเทศ ในการพัฒนา

เศรษฐกิจ และในการสังคมสงเคราะห์ ทางด้านรับ รัฐบาลก็เก็บภาษี

ประเภทเท่าทีม่อียู่ไม่ได้เท่าท่ีควรจะได้และจะขึน้ภาษกีล็�าบากถ้าเป็นเวลา

ที่การค้าตกต�่า แต่รายจ่ายก็ยังจะต้องจ่ายอยู่ เรื่องจึงขัดกัน

2. การค้าระหว่างประเทศ โดยปกติประเทศไทยจะต้องพยายาม

ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศให้มากกว่าน�าสินค้าเข้าอยู่เสมอ และเมื่อ

มีอตัราต่างประเทศเข้าสูธ่นาคารกลางมาก กจ็ะมกีารปล่อยปรมิาณเงนิตรา

ออกสู่มือประชาชนมาก เป็นเหตุให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

3. ต้นทนุสนิค้า  ต้นทนุสนิค้าอาจสงูโดยไม่สมควร เนือ่งจากรัฐบาล

ให้มกีารผกูขาดการค้าบางอย่าง เพราะผูผ้กูขาดย่อมสามารถตัง้ราคาสนิค้า

ได้สูงกว่าในเวลาที่มีการแข่งขันอย่างเต็มท่ี เป็นเหตุให้ค่าครองชีพของ

ประชาชนพลอยสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ถ้าการขนส่งไม่สะดวกหรือการสั่ง

สินค้าจากต่างประเทศต้องมีการเสียค่าป่วยการให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อซื้อ

ความสะดวกในการน�าสนิค้านัน้ออกสูท้่องตลาด พ่อค้ากต้็องบวกค่าใช้จ่าย

เหล่านี้ไว้ในราคาต้นทุน ท�าให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน 

สูงขึ้น
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ข. การแก้ปัญหา การที่จะแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงและเงินเฟ้อให้

ลุล่วงไปได้จะต้องขจัดมูลเหตุที่ท�าให้ค่าครองชีพสูงและเงินเฟ้อเสียก่อน

1. ถ้ารายจ่ายงบประมาณดังที่กล่าวในข้อหนึ่ง คือรายจ่ายป้องกัน

ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสังคมสงเคราะห์ ล้วนเป็นรายจ่าย

จ�าเป็นซึง่ตดัไม่ได้ทัง้สิน้ กจ็ะตดัไม่ได้ จึงต้องหนัไปพยายามเพิม่รายได้ และ

ถ้าการขึ้นอัตราภาษีหรือเพิ่มประเภทภาษีไม่เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ ก็

จะต้องพยายามเก็บภาษีเท่าที่มีอยู่ให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือโดย

วางหลักเกณฑ์เก็บภาษีทางตรง เช่น ภาษีรายได้ ให้ผู้มีรายได้มากเสียภาษี

มาก ผูม้รีายได้น้อยเสยีภาษน้ีอย ให้การเก็บภาษเีป็นธรรมและไม่เดอืดร้อน

แก่ผู้มีรายได้น้อย และช่วยให้ระดับรายได้แห่งบุคคลขั้นต่างๆ ไม่แตกต่าง

กนัมากนกั ลดการประมลูกนัซือ้สนิค้าอนัเป็นเหตใุห้ราคาสนิค้าแพงขึน้อกี

นั้นลงได้

นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องพยายามกู้เงินจากประชาชนมาใช้ในการ

พฒันาเศรษฐกจิ อาจโดยขายพันธบตัรหรอืส่งเสรมิให้ราษฎรน�าเงนิมาฝาก

ออมสิน และละเว้นการกู้จากระบบการธนาคาร โดยเฉพาะการกู้ระยะสั้น

จากธนาคารกลางมาใช้ในการลงทุน ซึ่งนอกจากจะผิดหลักการกู้มาลงทุน

แล้ว ยังเป็นเหตุให้ปริมาณธนบัตรเพิ่มขึ้นได้ด้วยการกู้เงินจากส่วนที่

ประชาชนใช้จ่ายเป็นการดึงเงินก้อนเข้ามาจากประชาชน และลดปริมาณ

เงินหมุนเวียนในตลาดลดลง (ในกรณีที่กู้มาเก็บไว้) และถึงแม้รัฐบาลจะน�า

เงินนี้ออกไปจ่ายอีกก็ยังช่วยลดความเร็วแห่งการหมุนเวียนของเงินตรา 

(Velocity of Circulation of Money) ลง และยังบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ

ลงได้บ้าง ส่วนการท่ีรฐับาลจะจ่ายคนืเงนิกูใ้นภายหลงันัน้ ก็อาจค่อยๆ จ่าย

คนื ไม่ให้เพ่ิมปรมิาณหมนุเวยีนในตลาดเป็นจ�านวนมากในระยะเวลาสัน้ได้ 

และถ้าเงินกูภ้ายในประเทศจากประชาชนไม่พอเพยีง ก็อาจพยายามหาเงนิ

ทุนจากต่างประเทศ แต่ต้องไม่กู้เงินจากต่างประเทศเกินก�าลังเงินตราต่าง

ประเทศทีจ่ะหาได้ในอนาคต ซึง่นอกจากจะต้องพอใช้หนีแ้ล้วยงัต้องการมี

เหลือไว้พอธ�ารงอัตราการจ�าเริญทางเศรษฐกิจของประเทศพอสมควรอีก

ด้วย

ปัญหาค่าครองชีพสูง เงินเฟ้อ การเงิน การธนาคาร และการคลัง
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อนึง่ แม้ว่าการพฒันาเศรษฐกจิจะส�าคัญอย่างยิง่ก็ไม่หมายความว่า

จะต้องโหมก�าลังท�าให้เสร็จภายในระยะเวลา 4-5 ปี จะต้องมีการค�านึงถึง

ทุนทรัพยากรของประเทศทั้งที่เป็นคน วัตถุ และเงิน แล้วจัดล�าดับความ

ส�าคัญว่าโครงการใดส�าคัญที่สุด โครงการใดที่ส�าคัญรองลงมาแล้วด�าเนิน

การตามน้ัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณประการหนึ่ง และเพื่อให้

ม่ันใจว่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจในอัตราสม�่าเสมอ (Steady Rate of 

Economic Development) อกีประการหนึง่ เป็นการป้องกนัภาวะเงนิเฟ้อ

ไปในตัว

2. การขจดัมลูเหตขุ้อทีส่อง เรือ่งพยายามให้ดลุการค้าได้เปรยีบอยู่

เรื่อยๆ นั้น จะต้องเข้าใจเจตนาที่ให้มีดุลการค้าได้เปรียบนี้เสียก่อน คือ:

ก. ประชาชนอาศัยสินค้าออก 2-3 อย่างเป็นหลัก และถ้าส่งสินค้า

เหล่านี้ไปขายต่างประเทศได้มาก ประชาชนจึงจะมีรายได้ดี

ข. รฐับาลต้องการเงนิตราต่างประเทศทีเ่ข้ามาสูแ่หล่งกลางไว้ใช้จ่าย

ในการซือ้สินค้าเพือ่ใช้ในการพฒันาเศรษฐกจิ ในการเป็นทนุส�ารองเงนิตรา 

และในการช�าระหนี้สินต่างประเทศซึ่งท�าไว้ในปางก่อน

ส�าหรับข้อ ก. นั้น การที่ราษฎรอาศัยรายได้จากสินค้าออก 2-3 

ประเภท ย่อมล่อแหลมอยู่ เพราะถ้าขายสินค้าเหล่านี้ไม่ได้ คนก็จะหาราย

ได้ฝืด และถ้าขายได้มากกว่าธรรมดา ก็จะมีภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ 

ปัญหาจึงมีอยู่ว่า จะต้องพยายามให้ราษฎรได้อาศัยรายได้จากทางอื่นบ้าง

ประการหนึ่ง และถ้าดุลการค้าได้เปรียบ (Export Balance) มากก็จะต้อง

คอยป้องกันภาวะเงินเฟ้อ โดยเก็บภาษีจากผู้ส่งสินค้าออกมากขึ้น

ส�าหรับข้อ ข. นั้น ถ้าเงินตราต่างประเทศน�าออกไปซื้อสินค้าเข้า

มายงัมาช่วยบรรเทาภาวะเงนิเฟ้อได้ แต่ถ้าส่งเข้าทนุส�ารองหรอืส่งไปใช้หนี้

เขา ไม่ท�าให้เกดิสินค้ามากขึน้ แต่มปีรมิาณเงนิบาทเพิม่ขึน้ในมอืประชาชน 

ปัญหานี้แก้ยาก เพราะกฎหมายเงินตราเราจ�ากัดให้ทุนส�ารองธนบัตรถึง 

100 เปอร์เซ็นต์ และประเทศไทยเป็นประเทศที่ค้าวัตถุดิบกสิกรรม ซึ่ง

ตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จ�าต้องมีทุนส�ารองเงินตรา

ต่างประเทศ (หมายถึงทุนเงินตราต่างประเทศนอกทุนส�ารองธนบัตรด้วย) 

มากกว่าประเทศอุตสาหกรรม ไว้ใช้ในยามฉกุเฉนิทีข่ายสนิค้าไม่ได้ เช่นฝน
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แล้งปลูกข้าวไม่ได้ เป็นต้น ส�าหรับหนี้สินต่างประเทศนั้นย่อมมีอยู่เสมอ 

เพราะยังต้องอาศัยเครื่องจักรและบริการทางวิชาการจากต่างประเทศอยู่ 

และถ้าเราช�าระเงินสดเสียหมดก็ดูผิดวิสัยการค้าอยู่ เป็นแต่ว่าเราจะต้อง

ไม่ก่อหนี้เกินก�าลังดุลช�าระเงินดังกล่าวเท่านั้นก็พอ

การท�าให้มดีลุการค้าได้เปรยีบโดยวธิกีารกดสนิค้าเข้าให้อยูใ่นระดับ

ต�่า โดยการควบคุมสินค้าขาเข้า ซึ่งย่อมท�าให้ปริมาณสินค้าน้อยลง ราคา

สินค้าแพงขึ้น และค่าครองชีพสูงขึ้น ทั้งยังโยงให้ต้นทุนราคาที่ส่งออกสูง

ข้ึน จนในที่สุดระดับปริมาณสินค้าขาออกจะลดต�่าลง นอกจากน้ี ถ้าการ

ควบคุมสินค้าขาเข้าท�าให้ประชาชนบางจ�าพวกได้ก�าไรในการขายสินค้าก็

จะก่อให้เกิดการประมูลกันซื้อสินค้าที่มีน้อยอยู่แล้ว ท�าให้ราคาสินค้าและ

ค่าครองชีพสูงขึ้นอีกด้วยอีกเหตุหนึ่ง

3. การแก้ไขปัญหาค่าครองชพี และเงนิเฟ้อเนือ่งจากมลูเหตท่ีุสนิค้า

มีต้นทุนสูงโดยไม่สมควร ในเรื่องนี้กล่าวได้สั้นๆ ว่า ควรจะยกเลิกการ

ผูกขาดซึ่งเคยกระท�าอยู่เสีย เป็นการตัดคนกลางที่ไม่จ�าเป็นออก และใน

การบริการราชการต่างๆ ก็พยายามอบรมจิตใจข้าราชการที่มีหน้าที่

เกีย่วข้องกบัการสัง่สนิค้าเข้ามาให้ความสะดวกแก่พ่อค้าทกุคนโดยทัว่หน้า

และเสมอกัน ไม่ให้เห็นแก่อามิสสินจ้าง ถ้าท�าตามที่กล่าวมาได้จริง สินค้า

ที่สั่งเข้ามาก็จะมีราคาต้นทุนต�่าลงและค่าครองชีพก็จะลดลงด้วย

ตอนที่ 2: การเงินและการธนาคาร

ก. ธนบัตรและทุนส�ารองเงินตรา

ในประเทศไทยประชาชนยังนยิมใช้ธนบตัรในการช�าระเงนิมากกว่า

เช็ค และไม่ใคร่น�าเงินฝากธนาคาร ตามสถิติปริมาณเงิน เงินที่อยู่ในมือ

ประชาชนอยู่ในสภาพเงินตราเสียกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ การที่ประชาชนไม่

นิยมใช้บริการธนาคารและใช้ธนบัตรกันมากเช่นนี้ ย่อมหมายความว่า ใน

ยามการค้าเจริญ เช่น มีการส่งสินค้าออกมาก ธนาคารกลางจะต้องพิมพ์

ธนบตัรออกมาให้พอกบัราษฎรใช้สอย และถ้าธนบตัรนัน้มคีนน�าไปซกุเกบ็

ปัญหาค่าครองชีพสูง เงินเฟ้อ การเงิน การธนาคาร และการคลัง
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ซ่อนเสีย ถึงแม้ว่าจะเป็นผลดีในแง่ไม่เพิ่มปริมาณเงิน ท�าให้เงินไม่เฟ้อก็ด ี

แต่ก็หมายความว่า ธนบัตรท่ีต้องการใช้ในวงการค้าจริงหมุนเวียนเปลี่ยน

มอืไม่ทนั และเมือ่เงนิไม่เข้าสูว่งการธนาคาร ธนาคารกลางกต้็องคอยพิมพ์

ธนบัตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การท่ีจะแก้ปัญหานี้ก็คือ ต้องพยายามให้ประชาชนนิยมการใช้

ธนาคารและเงินธนาคาร (เช็ค) ให้มากขึ้น และพยายามให้ความสัมพันธ์

ระหว่างปรมิาณเงนิในตลาดกับปรมิาณการค้าต่างประเทศ (ทนุเงนิตราต่าง

ประเทศนั่นเอง) ให้น้อยลง อาจท�าโดยวิธีให้มีตลาดหลักทรัพย์และสินเชื่อ

ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องช่วยแยกปัจจัยทั้งสองนี้ให้ห่างกันเสียบ้าง

ข. การธนาคารพาณิชย์

ธุรกิจส่วนใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย คือการรับฝาก

เงินแบบบัญชีเดินสะพัดแบบฝากประจ�า กับให้กู้ยืมเงินและเบิกเกินบัญชี 

ส่วนการรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และการซื้อพันธบัตรรัฐบาลคงท�าแต่น้อย ใน

ระยะท่ีการค้าข้าวรุง่เรือง ธนาคารพาณชิย์ถอืเงนิสดไว้ในอัตราสงูเมือ่เทยีบ

กับเงินฝาก และให้กู้ยืมเงินในอัตราประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของเงิน

ฝาก แต่ในระยะ 1-2 ปีท่ีแล้วมานี้ เมื่อการค้าข้าวตกต�่าลง อัตราเงินสด

ส�ารองของธนาคารพาณิชย์ได้งวดลงและอัตรากู้ยืมสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์

ของเงินฝาก การให้กู้ยืมในอัตราสูงนี้อาจท�าให้ธนาคารอยู่ในฐานะยาก

ล�าบากได้สกัวนัหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่การกูย้มืนัน้ไปรวมกลุม่ก้อนอยู่

ท่ีลูกหนี้จ�านวนน้อยราย นอกจากนี้หลักประกันในการกู้ยืมจากธนาคาร 

มักใช้โฉนดที่ดินกันเป็นส่วนใหญ่ จึงหมายความว่าเวลาลูกหนี้ไม่ช�าระเงิน 

ธนาคารจะต้องท�าการขายท่ีดนิ ซึง่อาจขาดทนุมากกว่าก�าไร อนึง่ ธนาคาร

พาณชิย์ยงัให้กูย้มืเพือ่การค้าต่างประเทศมากกว่าอย่างอืน่ ให้กูย้มืเพือ่การ

อุตสาหกรรมแต่น้อย จึงมีปัญหาว่าจะควรส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ให้กู้

ยืมเพ่ือการอุตสาหกรรม หรือให้ธนาคารเอกเทศท่ีท�าการให้กู้ทางนี้โดย

เฉพาะด�าเนินการให้กว้างขวางขึ้น
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ปัญหาเหล่านี้บางเร่ืองเป็นเรื่องแก่นสารที่ฝังอยู่ในนิสัย และ

ขนบธรรมเนียมไทยซึ่งแก้ได้ยาก เช่นการใช้ที่ดินเป็นหลักประกันการกู้ยืม 

แต่เรื่องอื่น เช่น liquidity และนโยบายการกู้ยืมของธนาคารนั้นย่อมอยู่ที่

ฝ่ายจัดการจะด�าเนินการปรับปรุง

ค. ธนาคารกลางและเครดิต

ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะท�าหน้าที่ออกธนบัตรและ

รกัษาทนุส�ารอง (ในขณะนีท้�าแทนรฐับาล) อย่างทีธ่นาคารกลางทกุประเทศ

ท�ากนัอยู่แล้ว ยังมหีน้าทีค่วบคุมปริมาณเงินและเครดติในประเทศให้เหมาะ

สมกับภาวะเศรษฐกิจอีกด้วย

1. การด�ารงเงินสดส�ารอง ในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย มี

เครื่องมือที่ส�าคัญในการควบคุมเครดิตที่พอจะใช้ให้เป็นผลได้คือดูแลให้

ธนาคารพาณิชย์ด�ารงเงินสดส�ารองให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การธนาคาร

พาณิชย์ พ.ศ.2488 และ พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 ใน

ยามท่ีการค้ารุ่งเรือง การด�ารงเงินสดส�ารองให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่มี

ปัญหา เพราะธนาคารพาณิชย์ต่างมี liquidity สูง และมีเงินสดเกินอัตรา

ท่ีกฎหมายก�าหนดเสียอีก แต่ในยามที่การค้าตกต�่า และประกอบกับ

นโยบายการให้กู้ยืมเป็นจ�านวนมาก ธนาคารพาณิชย์บางธนาคารรักษา

เงินสดส�ารองไว้ต�่ากว่าที่ก�าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะได้มี

อ�านาจอย่างเต็มที่จะจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย เพราะถ้าธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมรักษาเงินสดส�ารองได้ 

ก็เท่ากับไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินตราที่ใช้หมุนเวียนภายในประเทศ 

เม่ือธนาคารพาณิชย์พากันสร้างเครดิตมากเกินควรก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิด

เงินเฟ้อได้

2. การวางมัดจ�าเครดิต นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมี

อ�านาจควบคุมเครดิตในฐานะผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ควบคุมแลกเปลี่ยน

เงิน พ.ศ.2485 อีกวิธีหนึ่ง คือ สามารถก�าหนดเงินวางมัดจ�าเครดิตที่เปิด

ไปต่างประเทศเกี่ยวกับการน�าสินค้าเข้า วิธีนี้เป็นการช่วยแก้ปัญหาเมื่อมี
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คนต้องการส่ังสินค้าประเภทที่ไม ่จ�าเป็นเข้ามามาก ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก็อาจก�าหนดให้ผู้ขอเปิดเครดิตวางเงินมัดจ�าในอัตราสูงขึ้นได้ 

เป็นการรั้งมิให้ธนาคารขยายเครดิตประเภทนี้

3. วิธีขึ้นลดอัตราดอกเบี้ย ตามกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย

มีอ�านาจท่ีจะใช้อัตราส่วนลดช่วงควบคุมปริมาณเงินในตลาดได้ คือตาม

ปกติธนาคารพาณิชย์ย่อมรับซื้อตั๋วเงินจากพ่อค้า โดยคิดหักส่วนลดจาก

ราคาตั๋วเงินนั้น แล้วธนาคารพาณิชย์ก็เอาตั๋วแลกเงินนั้นมาขายลดให้

ธนาคารชาติในอัตราส่วนลดช่วง ซึ่งต�่ากว่าอัตราส่วนลดของธนาคาร

พาณิชย์อีกทีหนึ่ง ดังนั้นถ้าธนาคารชาติต้องการให้ปริมาณเงินตราในท้อง

ตลาดมีมากขึ้น ก็ลดอัตราส่วนลดช่วงลง เปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์น�า

ตัว๋แลกเงนิมาขายได้มาก ในทางตรงข้าม ถ้าธนาคารชาตต้ิองการให้ปรมิาณ

เงินตราในท้องตลาดลดลง ก็ขึ้นอัตราส่วนลดช่วงให้สูงขึ้น เพื่อที่ธนาคาร

พาณิชย์จะได้ไม่ซื้อตั๋วแลกเงินจากพ่อค้าเพื่อน�ามาขายธนาคารชาติดังแต่

ก่อน ปริมาณเงินตราที่หมุนเวียนในท้องตลาดก็น้อยลง วิธีนี้เหมาะใช้ใน

กรณท่ีีมเีงนิเฟ้อ ส่วนการเพิม่ปริมาณเงินตราก็อาจใช้ในกรณีเงนิฝืด แต่การ

ปฏบิตัใินประเทศยงัไม่ได้ผลจรงิจงันกั เพราะเรายงัไม่มตีลาดตัว๋แลกเงนิที่

ดีพอ

4. วิธีการ Open Market Operation คือเมื่อธนาคารชาติอยาก

จะลดปรมิาณเงนิและเครดติในท้องตลาด กเ็อาหลกัทรพัย์ออกขายในท้อง

ตลาดในราคาถกู มผีลท�าให้ดอกเบีย้หลกัทรพัย์นัน้แพงขึน้ จงูใจประชาชน

ให้ซื้อ เมื่อประชาชนซ้ือก็ท�าให้เงินตราท่ีหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดเข้ามา

อยู่ในธนาคารชาติ และท�าให้ปริมาณเงินตราทั้งที่เป็นธนบัตรและสินเชื่อ

ลดลง หรอืในด้านตรงข้าม ถ้าธนาคารชาตต้ิองการทีจ่ะให้มปีรมิาณเงนิตรา

ในท้องตลาดมากขึ้น ก็รับซื้อหลักทรัพย์ในราคาสูงกว่าราคาตลาด 

ประชาชนก็จะเอาหลกัทรพัย์เหล่านัน้มาขายให้ธนาคารชาตเิพราะได้ก�าไร 

ธนาคารชาติก็จะได้จ่ายเงินเข้าไปสู่ตลาด ท�าให้ปริมาณการเงินหมุนเวียน

ในตลาดมีมากขึ้น แต่ตามความเป็นจริงแล้ว การนี้ยังท�าไม่ได้ในขณะนี้ 

เพราะเรายังไม่มีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Market) ธนาคารแห่ง
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ประเทศไทยเพยีงแต่ยอมรบัซือ้ธนบตัรทีธ่นาคารพาณชิย์ถอือยูค่นืในอัตรา 

par นอกจากนี้ธนาคารชาติเคยท�า open market operation โดยวิธีขาย

ทองค�าให้ประชาชน ใน พ.ศ.2490 และขายเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับ 

ดอลลาร์ ระหว่าง พ.ศ.2491-2497 ให้แก่พ่อค้าที่สั่งของจ�าเป็นเข้ามาใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นการดึงดูดเงินบาทเข้าสู่แหล่งกลาง

แต่วธิกีารควบคุมปริมาณเงินในตลาดโดยวธิขีายทองค�าและเงนิตรา

ต่างประเทศในตลาดนี ้จะกระท�าได้กต่็อเมือ่มทุีนส�ารองทองค�าเงนิตราต่าง

ประเทศอยู่มากพอ และการขายเงินตราต่างประเทศยังกระทบกระเทือน

ตลาดเงนิตราต่างประเทศ คอื ไปกดอัตราแลกเปลีย่น และกระทบกระเทอืน

ดุลการช�าระเงิน ซึ่งตามปกติแล้วไม่ควรท�า

ง. ธนาคารเอกเทศ และสถาบันการเงินอื่นๆ

นอกจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ ยังมี

ธนาคารอื่นที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติพิเศษ คือ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ 

ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสหกรณ์ และ

ธนาคารออมสนิ ธนาคารเหล่าน้ีจ�าจะต้องมทีนุพอทีจ่ะประกอบกิจการตาม

ท่ีบ่งไว้ในพระราชบัญญตั ิและได้ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิตามความมุง่

หมาย ส่วนสถาบนัการเงนิอืน่ๆ เช่น บรษิทัประกนัภยั กค็วรจะได้ประกอบ

กิจการส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชน และใช้เงินนั้นในทางส่งเสริม

ความเจริญทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ในการค้าเก็งก�าไร ซ่ึงในท่ีสุดจะเป็นเหตุที่

ท�าให้ประชาชนเสื่อมความนิยมเชื่อถือในสถาบันการเงินเหล่านี้

ตอนที่ 3: การคลัง

ได้กลา่วจ�าแนกรายได้ประเภทตา่งๆ ของรฐับาลไวใ้นบทที่ 10 แล้ว 

จะได้กล่าวถึงปัญหาส�าคัญๆ เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายของรัฐบาลไว้ดังนี้:
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ก. รายได้

1. รัฐบาลพึ่งรายได้จากภาษีศุลกากรมาก หากเกิดวิกฤตการณ์เช่น

สงครามหรือการค้าต่างประเทศตกต�่าโดยตลาดโลกตกต�่า ก็จะกระทบ

กระเทือนรายได้ของรัฐบาลเป็นอันมาก ควรจะหารายได้จากภาษีทางตรง 

เช่นภาษีเงินได้ให้มากขึ้น

2. การเกบ็ภาษทีางอ้อม คือภาษสีนิค้าขาเข้าย่อมไม่ยตุธิรรมเพราะ

เท่ากับเก็บจากคนมีและคนจนในอัตราเท่ากัน ควรลดภาษีอากรขาเข้าให้

น้อยลง และเพิ่มภาษีเงินได้ให้มากโดยใช้ Progressive Rate ถ้ายังไม่พอ

ก็เก็บภาษีเสริมแต่ส�าหรับสินค้าที่ฟุ่มเฟือยจริง เช่น ผ้าแพร วิสกี้ รถยนต์

นั่งราคาแพงก็ควรเก็บภาษีให้มากเพื่อจะได้ไม่เสียรายได้ของรัฐบาล

3. รัฐบาลได้รายได้จากสรรพสามิต ซึ่งเป็นอบายมุข หรือยาเสพติด

ให้โทษ นบัว่าเป็นสิง่ไม่สมควร แต่รฐับาลแก้ว่าถ้าหากยกเลกิก็จะท�าให้ขาด

รายได้ไป ข้ออ้างนี้ยังฟังไม่ขึ้น เช่นเดียวกับการขายข้าว ถ้าหากการค้าข้าว

แบบ Free Trade รายได้ชนิดนี้ก็ไม่อาจจะพึ่งหวังได้นัก

เกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค รัฐบาลไม่ควรพยายามให้เกิดก�าไร แต่

ถ้าก�าไรเกดิขึน้ในตวัอยูแ่ล้ว ก็ไม่ควรลดราคาลง ตอ้งให้ราคาสนิคา้นัน้เป็น

ไปตาม Demand และ supply ของประชาชน โดยเฉพาะการรถไฟไม่ควร

กดราคาให้ต�า่นกั เพราะรฐับาลจ�าเป็นต้องลงทนุ เช่น สร้างสะพานหรือต่อ

รางให้กว้างขึ้น

4. หลักวธิกีารเกบ็ภาษโีดยทัว่ไปควรถอืความง่าย (Simplicity) เป็น

เกณฑ์ คือพยายามให้ราษฎรเข้าใจวิธีการเก็บภาษีของรัฐบาลได้โดยง่าย 

และพยายามไม่ให้มีการเก็บภาษีซ้อนกันหลายอย่างจากฐานอย่างเดียว 

(Several taxes collected from the same base) การเก็บภาษีนี้ให้ได้

เตม็เม็ดเต็มหน่วยในประเทศไทยเป็นการยากอยูแ่ล้ว ถ้าวิธกีารเก็บสลบัซับ

ซ้อนก็จะยิ่งท�าให้เก็บภาษีได้น้อยกว่าต้องการ และซ�้าค่าใช้จ่ายในการ

บริหารการเก็บภาษีก็จะสูงขึ้นโดยใช่เหตุด้วย
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ข. รายจ่าย

1. ในกรณีที่รัฐบาลมีองค์การรัฐบาลหรือบริษัทรัฐบาล ได้ยอมให้

องค์การหรอืบรษิทันัน้ๆ เกบ็เงนิไว้เองไม่ต้องน�าส่งคลงัจนกว่าจะสิน้ปี และ

ได้หักค่าใช้จ่ายขององค์การหรือบริษัทนั้นแล้ว เงินเหลือเท่าไรจึงน�าส่ง

กระทรวงการคลัง จากวิธีการนี้อาจจะท�าให้เกิดการน�าเงินของรัฐบาล

ระหว่างที่ยังไม่ได้ส่งคลังไปหาประโยชน์ส่วนตัวได้

2. พระราชบัญญัติเงินคงคลังได้เปิดช่องโหว่ให้รัฐบาลว่าในกรณ ี

รีบด่วนและจ�าเป็นก็ให้รัฐบาลจ่ายเงินไปก่อนได้โดยไม่ต้องรองบประมาณ 

การตคีวามว่ารบีด่วนและจ�าเป็นนัน้ย่อมเป็นสิง่ส�าคญั ถ้ารฐับาลตีความว่า

จ�าเป็นและรีบด่วนอยู่เสมอ ก็จะท�าให้เกิดการรั่วไหลได้

3. ผู้ตรวจบัญชีของรัฐบาล เป็นข้าราชการของรัฐบาล ดังนั้นการ

ปฏบิตังิานกย่็อมท�าโดยเดด็ขาดอย่างยิง่มไิด้ ควรจะให้คณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินมีอ�านาจอิสระดังเช่นในประเทศประชาธิปไตยอ่ืนๆ เช่น 

สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เป็นต้น

4. เน่ืองจากผลของสงคราม การบญัชีของรฐับาลได้รบัความกระทบ

กระเทือนมาก เอกสารประกอบสูญหายไปบ้าง การเบิกจ่ายก็มีกว้างขวาง

ข้ึนทุกที การท�าบัญชีจึงชักช้าไม่สามารถท�างบแต่ละปีให้เสร็จสิ้นไปได้

รวดเร็วดังที่กฎหมายก�าหนด ฉะนั้นการควบคุมบัญชีจึงได้ผลไม่สมบูรณ์ 

และอาจเป็นหนทางให้เงินรายได้รั่วไหลได้

5. ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบางครั้งก่อให้เกิดความ

ล่าช้า ถ้าได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ก็อาจท�าให้ด�าเนินการลุล่วงไปได้เร็ว

ขึ้น ทั้งการควบคุมการเบิกจ่ายก็จะรัดกุมขึ้นด้วย

ค. หนี้รัฐบาล

ในด้านหนีส้าธารณะ แต่เดมิก่อนสงครามเราเป็นหนีต่้างประเทศอยู่

มาก และได้ผ่อนช�าระเรือ่ยมาจนเหลอืเลก็น้อย แต่ภายหลงัสงครามได้เกดิ

หนี้ขึ้นอีกโดยกู้จากสหรัฐอเมริกา อินเดีย และธนาคารโลก และในระยะ

ปัญหาค่าครองชีพสูง เงินเฟ้อ การเงิน การธนาคาร และการคลัง
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หลังๆ น้ีได้มีหนี้อันเกิดจากการผ่อนช�าระค่าสินค้าประเภท equipment 

อีกด้วย หนี้ภายในประเทศระยะเวลายาวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยระยะหลัง

สงครามได้มกีารออกพนัธบตัรเงนิกูอ้กีหลายครัง้ ซ่ึงส�าหรบัครัง้หลงัปี 2496 

น้ีเอง ขายได้ดีกว่าครัง้แรกๆ เพราะมสีาเหตุจงูใจ 2-3 ประการ เช่นดอกเบีย้

ได้เพิ่มจาก 4    % เป็น 6%

ส่วนหนี้ระยะสั้นได้แก่ต๋ัวเงินคลัง เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) 

เงินฝาก (Way and Means Advances) ได้สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะตั๋วเงิน

คลัง ซึ่งในขณะนี้มีอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท

ส�าหรับหนีส้นิต่างประเทศน้ัน มปัีญหาเก่ียวพนักบัดลุช�าระเงนิของ

ประเทศ ถ้าหากค�านวณได้ว่ารายรับเงินตราต่างประเทศตลอดระยะของ

เงินกู้ พอท่ีจะท�าให้ประเทศมีเงินช�าระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นโดยยังมีเงิน

เหลือไว้ท�านุบ�ารุงเศรษฐกิจอย่างอื่นพอสมควรได้ด้วยก็ย่อมก่อหนี้นั้นได้

โดยปราศจากความกังวล แต่ถ้าตั้งหน้าก่อหนี้ต่างประเทศโดยไม่พะวงถึง

การใช้คืน ก็อาจท�าให้ก่อหนี้ไว้เกินควรได้เหมือนกัน ส�าหรับหนี้ภายใน

ประเทศนั้นเวลานี้หนี้ระยะสั้นของรัฐบาลมีอยู่มาก และโดยเฉพาะเมื่อ 

เจ้าหนี้ใหญ่คือธนาคารกลางก็ย่อมท�าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น จึงอาจจะ

แก้ไขโดยวธิต่ีางๆ เช่นพยายามให้รฐับาลมรีายได้ทางภาษมีากขึน้เพือ่จะได้

มหีนีใ้ห้น้อยลงอย่างหนึง่ และถ้าจะต้องกูก้ค็วรพยายามกู้ระยะยาวจากเงนิ

ที่ประชาชนออมไว้โดยวิธีใช้เครื่องชักจูงต่างๆ ให้ราษฎรนิยมพันธบัตร

รัฐบาล และพยายามลดการกู้จากธนาคารกลางลง

เม่ือพูดถึงจ�านวนหนี้ทั้งภายในและภายนอกของรัฐบาล จะต้อง

ค�านงึถงึหนีข้ององค์การต่างๆ ของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลเป็นผูค้�า้ประกันอยูด้่วย 

หนี้ทั้งหมดควรให้อยู่ในขอบเขตการกู้ยืมที่สมควรแก่ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ

1
2
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บทที่ 21 ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ

ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ

ธรรมะเป็นค�าคู่กับศีล ค�าว่า “ศีล” หมายถึงการระงับไม่เบียดเบียนทั้ง

ตนเองและผู้อื่น ส่วนความหมายของค�าว่า “ธรรมะ” คือการช่วยส่งเสริม

ให้สถานะดีขึ้น เพื่อความเจริญของเอกชน มหาชน และส่วนประกอบที่

ส�าคัญแห่งธรรมะก็คือ ความยุติธรรม

ตัวอย่างการประพฤติผิดหลักธรรมะที่เห็นได้ง่าย เช่น:

โจรที่ปล้นทรัพย์ เราถือว่าได้ท�าผิดทั้งศีลและธรรมะในด้าน

เศรษฐกิจ เพราะได้เบียดเบียนเจ้าทรัพย์และถ่วงความเจริญ คือนอกจาก

ตวัเองจะไม่ประกอบสมัมาอาชวีะแล้ว ยงัขดัขวางผูอ้ืน่ซึง่จะท�าการประกอบ 

สัมมาอาชีวะเพื่อประโยชน์และความเจริญของส่วนรวมอีกด้วย

ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ใดมีความมานะอดทนพากเพียรคิดสร้าง 

สรรค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้น ช่วยเศรษฐกิจของประเทศเราก็คือว่าบุคคลผู้นั้นมี

ความดีและท�าถูกหลักธรรมะ

การประพฤตตินผดิหลกัธรรมะในด้านเศรษฐกจินัน้ มไีด้หลายกรณี 

เช่น

1. เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลบางคนใช้อ�านาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

มาเป็นประโยชน์ส่วนตวั ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่ตรง เพือ่ให้ทกุคนได้

รับประโยชน์ร่วมกัน กลับมีใจล�าเอียงช่วยเหลือแต่เฉพาะผู้ที่ให้สินบน

ที่ว่าผิดหลักธรรมะ เพราะ
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ก. ราษฎรส่วนใหญ่ที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตก็เกิดความ

ย่อท้อที่จะท�าดีต่อไป คิดแก่งแย่งเบียดเบียนกัน ไม่มีผู้ใดคิดจะท�างานที่ใช้

เวลานานๆ กว่าจะได้ผลตอบแทน ก่อให้เกิดโจรภัย มีการปล้นแย่งชิงกัน

มากขึ้น ในท้องถิ่นตามจังหวัดต่างๆ อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรคือการ 

ท�านา ประเทศได้อาศัยข้าวเป็นสินค้าออกที่ส�าคัญ ท�ารายได้มาสู่คลังของ

ชาติได้มาก แต่เมือ่เกดิเหตเุช่นนีก้เ็ท่ากบัตดัรายได้ของประเทศจากภายนอก

ข. การทีก่สกิรท้ังหลายสามารถท�าการเพาะปลกูได้ผลดเีท่ากบัเพิม่

ปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ท�าให้การค้าสะดวกยิ่งขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็น

ไปไม่ได้ถ้ามีโจรปล้นทรัพย์ เจ้าหน้าที่ทุจริตมากๆ เพราะสิ่งผลิตจะมีน้อย

ลงไม่พอกับความต้องการของสังคมที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ความไม่พอดีนี้เป็น

ผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีมผีลประโยชน์ส่วนตวัในหน้าทีก่ารงานของตนขดักบั

ประโยชน์ของส่วนรวม ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติผิดหลักธรรมะในด้านเศรษฐกิจ 

อาทิ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนในขอบเขตแห่งนโยบายของรัฐ ถ้าในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปมี

ต�าแหน่งหน้าที่และรับผิดชอบส่วนงานของเอกชน ไม่ว่าจะเพียงแห่งเดียว

หรือหลายแห่งก็ตาม อาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือ

หุ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้จะสุจริตเพียงใด บุคคลภายนอก

ย่อมจะระแวงสงสัยและตั้งข้อรังเกียจ

ฉะนัน้ทางทีส่มควร คอื เจ้าหน้าทีผู่น้ัน้ควรจะต้องลาออกจากหน้าท่ี

หรอืต�าแหน่งต่างๆ เสีย ท�างานแต่เพยีงประเภทเดยีวโดยไม่ขัดกับประโยชน์

ของส่วนรวม ถ้าเป็นไปได้ถือว่าบุคคลนั้นได้ท�าถูกหลักธรรมะในด้าน

เศรษฐกิจ

3. ข้าราชการแม้ว่าจะไม่ทุจริต แต่ไม่ท�างานให้รวดเรว็เพือ่ประโยชน์

แก่ประชาชน ก็ขัดขวางความเจริญในทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะส่วน

ราชการท่ีจ�าเป็นต้องตดิต่อกบัประชาชนโดยตรง เช่นอ�าเภอ ถ้าท�างานล่าช้า 
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นอกจากงานของรัฐจะไม่ก้าวหน้าไปแล้วยังไม่เปิดโอกาสให้ราษฎรได้

ท�างานของตนได้ทันเวลาด้วย

ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องถือเป็นหน้าที่ท่ีจะปรับปรุงข้าราชการในทุก

กรมกองให้มีความกระตือรือร้นในการท�างาน จัดวางระเบียบงานและ

ข้าราชการในทุกกรมกองให้เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิด-

ชอบ ไม่ให้ก้าวก่ายกันให้ประสานงานกันได้ด้วยดี และทุกส่วนราชการจะ

ต้องรูว่้าแต่ละส่วนมหีน้าทีอ่ย่างไร เพือ่จะได้ท�าการงานตดิต่อกันให้รวดเรว็ 

ถ้าเป็นการท�างานติดต่อกับประชาชนจะต้องท�าให้อย่างรวดเร็วเรียบร้อย 

และไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมใดๆ เกินกว่าที่ทางราชการได้ก�าหนดไว้

การทีข้่าราชการแต่ละคนพยายามปรบัปรงุตัวเองให้มคีวามสามารถ

เหมาะสมกับหน้าที่ หรือการที่รัฐบาลเข้าใจใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ

ในกิจการชนิดนั้นโดยแท้จริงแล้ว ถือว่าได้ปฏิบัติถูกหลักธรรมะ

4. นโยบายเศรษฐกิจท่ีมุ่งช่วยเหลือชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

นัน้ ถ้าท�าให้คนกลุม่ใหญ่เดอืดร้อนแล้ว ถอืว่าผดิหลกัธรรมในด้านเศรษฐกิจ 

เพราะเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ได้ให้ความยุติธรรมต่อสังคม การท�าให้

เงินเฟ้อถึงขนาด การเก็บภาษีอากรไม่ทั่วถึง ผู้ท่ีมีอาชีพที่แน่นอนหรือ

ข้าราชการส่วนมากซ่ึงมบีญัชีแสดงรายได้และเงนิเดอืนเป็นหลกัฐานเท่านัน้

ท่ีต้องรับภาระภาษีเต็มที่ ถ้ารัฐบาลสามารถวางหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม มี

เจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามซือ่สตัย์ต่อหน้าท่ีท�างานอยูแ่ล้ว เท่ากบัได้พยายามท�าให้

ถูกหลักธรรมะในด้านเศรษฐกิจ

5. ราษฎรที่สมคบกับข้าราชการท�าการเอาเปรียบส่วนรวม ถือว่า

ท�าผิดธรรมะในทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ การให้สินบนข้าราชการ ท�าให้จิตใจของ

ข้าราชการที่ท�าดีเส่ือมลง และในที่สุดความเดือดร้อนก็จะเกิดมีขึ้นทั่วไป 

ถ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของรัฐบาล เป็นต้นว่าในขณะใดก็ตามถ้า

รัฐบาลต้องการจะควบคุมการค้าการผลิตไว้ชั่วระยะหนึ่ง ถ้าประชาชน 

ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ
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ทุกคนเข้าใจหน้าที่อันดีของตน ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือไม่ฉวยโอกาส

ค้าก�าไร หรือไม่ให้สนิบนเจ้าหน้าทีฝ่่ายศลุกากรเพือ่เอาสินค้าต้องห้ามหรือ

จ�ากัดบางประเภทเข้ามาในประเทศแล้ว รัฐบาลและธนาคารก็จะสามารถ

ควบคมุการเงนิให้หมนุเวยีนอยูใ่นขอบเขตทีต้่องการ ตลอดจนสามารถคมุ

การถ่ายเทสินค้าให้มีราคาและปริมาณพอดีกับความต้องการและก�าลังซื้อ

ของประชาชนได้ แต่ถ้ามีการทุจริตรัฐบาลก็ไม่อาจท�าได้ และยังต้องขาด

รายได้บางส่วนด้วย เงินจ�านวนนั้นจะกลับไปตกอยู่กับคนหมู่น้อย คนหมู่

ใหญ่ต้องซื้อสินค้าที่มีราคาแพง จ�าเป็นที่เขาจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้า

ไม่มทีางเพิม่ขึน้เพราะรฐับาลไม่มรีายได้เพิม่ขึน้ตามส่วนท่ีสมควรจะจ่ายให้

เป็นรายได้ของประชาชนแล้ว กท็�าให้เศรษฐกจิของประเทศต้องถกูกระทบ

กระเทือนเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีมาตรฐานการครองชีพต�่าลง

ฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการเอาเปรียบส่วนรวมจะโดยวิธีใดก็ตามถือ

เป็นการผิดธรรมะในด้านเศรษฐกิจ

อนึ่ง การควบคุมของรัฐบาลถ้าเพียงเล็กน้อยชั่วคราวไม่เป็นไร แต่

ถ้าควบคุมมากจะท�าให้การค้าการผลติของประเทศป่ันป่วน เท่ากบัก่อความ

เดือดร้อนให้แก่ราษฎร ถือว่าผิดหลักธรรมะในด้านเศรษฐกิจ

6. การหลบเล่ียงการเสียภาษีของราษฎรก็ผิดหลักธรรมะ เพราะ

รัฐบาลเก็บเงินได้น้อยกว่าที่ควรจะเก็บได้

7. การกักตุนสินค้าในยามขาดแคลนเพื่อหวังก�าไรการค้าในตลาด

มืด การปฏิบัติตนให้เป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติแห่งกฎหมายถือเป็นการ

ปฏิบัติผิดหลักธรรมะทั้งสิ้น เพราะก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับ

ส่วนรวม

8. การทีร่าษฎรแต่ละคนไม่มอีาชีพหรอืไม่พยายามท�างานเพือ่เลีย้ง

ชีวิตของตนทางที่ชอบ ไม่เข้าใจหน้าที่และไม่รู้จักประมาณและความพอ

เพียง เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีการศึกษาอบรมที่ดี เท่ากับไม่ช่วยเหลือให้
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เศรษฐกิจของชาติก้าวหน้าไป คือถ่วงความเจริญของชาติ เหล่านี้ถือว่าตน

ปฏิบัติตนไม่ถูกหลักธรรมะในด้านเศรษฐกิจ

9. การทีบ่คุคลกลุม่น้อยร�า่รวยขึน้อย่างมาก เป็นการผดิหลกัธรรมะ 

เพราะในขณะที่กลุ่มคนมั่งมีมากๆ มีจ�านวนคนน้อย กลุ่มคนจนก็จะขยาย

จ�านวนออกไป เกดิปัญหาในทางสงัคม มกีารแบ่งแยกชัน้ของคนโดยไม่ควร 

และการแบ่งแยกในลักษณะนี้เป็นผลเสียทั้งในด้านจิตใจและการครองชีพ

ของประชาชน เป็นปัญหาหนักส�าหรับรัฐบาลในการปกครองประเทศ นับ

ว่ากระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศทุกทาง

ส�าหรับข้อนี้ถ้าพิจารณาถึงการพนันต่างๆ การมีสลากกินแบ่งซึ่ง

เป็นการรวมเงนิจากประชาชน หรอืจากคนกลุม่ใหญ่ มามอบเป็นรางวลัให้

แก่บุคคลคนเดียว หรือบุคคลกลุ่มน้อย จึงเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักธรรมะ

ด้วย แต่ถ้าหากว่าผู้ถูกรางวัลสลากนั้นน�าเงินมาใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม

มากที่สุด ก็ไม่ถือว่าได้ปฏิบัติตนผิดหลักธรรมะแต่อย่างใด เช่น ผู้ถูกรางวัล

เอาเงินทั้งหมดที่ได้มามอบให้แก่โรงพยาบาล หรือสถานศึกษาต่างๆ ซึ่ง 

วธิกีารทีก่ล่าวนีเ้หน็ว่าได้ผลน้อยมาก เพราะผูม้โีชคเช่นนัน้ส่วนมากก็มักจะ

ใช้เงินนั้นในทางอื่นที่ให้ความสุขเฉพาะตัว

ฉะนั้นทางที่จะระงับก็คือ ไม่มีการพนันทุกประเภท แต่อย่างไรก็ดี 

รัฐบาลยังคงได้รับผลประโยชน์จากการขายสลากกินแบ่งอยู่บ้าง รางวัลที่

ให้นั้นเป็นเพียงเพื่อจูงใจให้ราษฎรน�าเงินที่มีอยู่มามอบรวมให้แก่รัฐบาล

เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยทั่วๆ ไป

เปรยีบเทยีบการขยายสลากกนิแบ่งของรัฐบาลกับการขายพนัธบตัร

ของรัฐบาลเอง จะเห็นได้ว่าปริมาณและจ�านวนที่ขายนั้นมากน้อยกว่ากัน

จนเทียบไม่ได้ แม้ว่าผู้ซื้อพันธบัตรจะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยก็ตาม ฉะนั้น

การปฎิบัติผิดหลักธรรมะของรัฐบาลในข้อนี้ รัฐบาลก็มีส่วนได้ประโยชน์

ด้วย และประโยชน์ที่ได้นั้นก็ย่อมจะตกถึงราษฎรทุกคนด้วย จึงเป็นหน้าที่

ของรัฐบาลที่จะต้องพิจารณาว่าควรจะให้มีอยู่หรือเลิกไป

ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ
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10. บุคคลที่มีความสามารถในกิจการค้าหรือท�างานใดก็ตามท�าให้

มีรายได้ส่วนตัวมากมาย หรือมีทรัพย์สมบัติเป็นมรดกตกทอดมาแม้จะได้

รับมาโดยสุจริต ถ้าไม่ได้ท�าให้ทรัพย์นั้นเกิดเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม

แล้วถอืว่าไม่ถกูหลกัธรรมะในทางเศรษฐกจิ การทีก่ล่าวเช่นนีเ้พราะมคีวาม

เข้าใจว่า การท่ีบคุคลผูม้ทีรัพย์สนิมากมายน�าเงนินัน้มาลงทนุท�างานให้เกิด

ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ปฏบิตัถิกูหลักธรรมะแล้ว เพราะได้ช่วยส่งเสรมิ

ให้ประเทศมีเศรษฐกจิดขึีน้ โดยบคุคลผูน้ัน้ไม่ได้รับประโยชน์แต่เพยีงผู้เดยีว 

บุคคลอื่นๆ ก็ได้รับประโยชน์จากเงินนั้นด้วย และถ้าบุคคลผู้ที่มีทรัพย์นั้น

ได้พยายามที่จะจัดสรรให้ตัวเองได้รับประโยชน์จากเงินนั้นเท่าเทียมหรือ

อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบุคคลอื่นๆ จะได้รับ ก็นับได้ว่าท�าถูกหลักธรรมะ

นั้นโดยแท้จริง

แต่ถ้าบุคคลที่มีทรัพย์สินหรือรายได้ส่วนตัวมากมายไม่ได้ท�า

ประโยชน์ให้แก่สังคมเลย มีเงินใช้จ่ายฟุ ่มเฟือย ถือได้ว่าได้ท�าการ

เบยีดเบียนเพือ่นมนษุย์ในยามน้ัน เพราะในขณะใดขณะหนึง่ความสมบรูณ์

ของชาติวัดได้ด้วยจ�านวนสินค้า ไม่ใช่เงิน ถ้าจ�านวนประชากร    ของชาติ

สามารถเป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์ถึง   ของสินค้าที่มีอยู่อีก   ก ็

ย่อมจะได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดแคลนสิ่งต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ

ยงัชพีของตน มาตรฐานของบคุคลเหล่านัน้กจ็ะตกต�า่อย่างมากมาย ระดบั

ความเป็นอยู่ของบุคคลหมู่      กับ     จะต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ นอกจาก

ว่าบุคคลทั้งสองกลุ่มนั้นจะได้พยายามปรับปรุงตัวเอง ไม่ใช่ให้กลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งโดยเฉพาะเป็นฝ่ายปฏิบัติ

การทีฝ่่ายทีย่ากจนจะเรยีกร้องให้ฝ่ายทีร่�า่รวยเฉลีย่ทรัพย์สนิรายได้

ให้แก่ตน โดยท่ีตนเองไม่ได้ท�าอะไรเลยกถ็อืว่าท�าผดิหลกัธรรมะเหมอืนกนั 

หรือว่าฝ่ายที่ร�่ารวยตั้งหน้ากอบโกยเงินทองเข้าไว้โดยไม่ค�านึงถึงคนอ่ืนก็

ผิดหลักธรรมะเช่นกัน

ฉะนัน้การถอืหลกั ท�าดไีด้ด ีท�าช่ัวได้ช่ัว นัน้กน็บัว่าเป็นการยตุธิรรม 

และควรจะใช้ได้ทกุกรณ ีคนทีส่ามารถหารายได้หรือมทีรพัย์มรดกตกทอด

มานั้น ถ้าไม่ได้ท�าทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์ก็ไม่เรียกว่าท�าดี และเมื่อเขา

ท�าไม่ดีทรัพย์นั้นก็จะหมดไป
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อย่างไรก็ดี ข้อที่น่าคิดก็คือ การที่มีบุคคลหมู่น้อยร�่ารวยมากๆ นั้น

ไม่สมควรแล้ว จะท�าอย่างไรเพื่อให้ทุกคนมีรายได้หรือทรัพย์สินส่วนตัวใน

ระดับที่ใกล้เคียงกัน ถ้าเราจะเพ่งเล็งถึงแต่พวกที่มีรายได้สูงฝ่ายเดียว ก็จะ

ท�าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดย่อท้อที่จะท�างานให้ได้ผลดีมากๆ ขึ้นไป

พจิารณาตามหลกัธรรมะในด้านเศรษฐกิจแล้วจะเหน็ว่า ถ้าจะท�าให้

ถกูหลกัธรรมะ คอืต้องช่วยสร้างความเจริญให้มขีึน้ทกุทางและต้องมคีวาม

ยุติธรรมในสังคมนั้นๆ ฉะนั้นถ้าจะดึงเอารายได้ของคนที่มั่งมีโดยพลการ 

ก็ถือไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ท่ีได้ท�างานมาแต่แรกเริ่ม เป็นการกระทบ

กระเทือนต่อจิตใจของกลุ่มชน ซึ่งแม้จะเป็นหมู่น้อยก็ถือว่าบุคคลเหล่านั้น

ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกหลักธรรมะเหมือนกัน

วิธีการโดยละม่อมก็มีอยู่ คือ เก็บภาษีจากทุกๆ คนตามรายได้และ

ทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยเฉพาะภาษีจากมรดกแม้จะจัดเก็บในอัตราสูงก็อาจ 

จะไม่กระทบกระเทือนต่อทายาทผู้รับมรดกมากนัก ส่วนการเก็บภาษีจาก

รายได้ ควรเพิ่มอัตราขึ้นตามปริมาณเงินได้ ผู้ที่มีรายได้น้อยก็เสียในอัตรา

ที่ต�่า แต่ผู้ที่มีรายได้มากก็จะต้องเสียสละเสียภาษีในอัตราสูง

แต่ในเรือ่งนีต้้องอาศยัความรูแ้ละความเข้าใจในระหว่างหมูช่นด้วย

กันจึงจะได้ผล ถ้าราษฎรพยายามหลบเลี่ยงการเสียภาษีให้กับรัฐบาลหรือ

ไม่ท�าการอาชีพ คือไม่ปฏบิตัติามหลกัธรรมะมาแต่ต้นกเ็ป็นปัญหาทีไ่ม่อาจ

จะแก้กันให้ตกได้

สรุปรวมความว่า ในการรักษาระดับรายได้ของคนให้อยู่ใกล้เคียง

กนั หรอืให้มคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยนัน้ ควรพจิารณาถงึภาษมีรดก

และภาษีเงินได้เป็นส่วนส�าคัญ และประการสุดท้าย ทุกคนจะต้องมีอาชีพ

ที่สุจริต ไม่ถ่วงความเจริญของส่วนรวมด้วยการไม่ท�างาน หรือปฏิบัติผิด

หลกัธรรมะในด้านเศรษฐกจิดงัได้กล่าวมาแล้ว การมกีารศึกษาในด้านการ

อบรมในทางที่ถูก มีความหวังท่ีจะก้าวหน้าให้เท่าเทียมกันโดยไม่เป็นภัย

ต่อสังคม ท�างานด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ย่อมจะเป็นผลดีต่อส่วน

รวม และจะท�าให้ปัญหาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ไม่ยากเกินกว่าที่บุคคลทุก

คนจะช่วยกันแก้ไข

ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ
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บทที่ 22 สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีการ
แก้ไข

สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีการแก้ไข

ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม เพราะดินฟ้าอากาศอ�านวยประชาชน

ก็ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นประชาชนจะด�ารงชีพ

อย่างสุขสบายได้ก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างท่ีจ�าเป็นแก่ชีวิตเพียงพอ ถ้าหาก

เวลาใดเหตุการณ์วิปริตไป เช่น บุคคลที่มีรายได้จากการผลิตมากเกินไป

หรือน้อยเกินไป หรือปีใดดินฟ้าอากาศผิดปกติ อะไรเหล่านี้ ก็เป็นทางให้

เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจได้ง่าย

ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต
ปัญหาที่ส�าคัญท่ีสุดก็คือ ท�าไมเราจึงผลิตอาหารมากขึ้นให้ได้

อัตราส่วนกับที่พลเมืองได้ทวีปริมาณขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภค

โดยทั่วถึงกัน และยังมีเหลือส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศได้เช่นเคย 

ประการแรกทีต้่องพจิารณาได้แก่ข้าว เพราะข้าวเป็นสนิค้าทีมี่ความส�าคญั

ทัง้ในด้านการค้าขายภายในและภายนอกประเทศ เราส่งข้าวออกเป็นมูลค่า

ประมาณร้อยละ 45-50 ของสินค้าออกทั้งหมด และแต่ก่อนนี้เรามีข้าว

เหลือพอที่จะส่งออกได้ประมาณ 1-1.5 ส่วน ใน 3 ส่วนที่ผลิตได้ แต่หลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เรามข้ีาวส่งออกได้น้อย เพราะอุปสรรคหลายประการ 

ประการแรกคือ จ�านวนของประชากรไทยเพิม่ขึน้ กต้็องบรโิภคข้าวเพิม่ขึน้

ด้วย จงึเป็นเหตใุห้ข้าวส่วนทีเ่หลอืทีจ่ะส่งออกไปขายต่างประเทศมีปรมิาณ

ลดน้อยลง ปรากฏว่าในขณะนี้เราบริโภคข้าวเสียประมาณ 3 ส่วน และส่ง



เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย332  

ออกได้เพียงส่วนเดียว ประการที่ 2 ได้แก่ราคาและการหาตลาดข้าวใน 

ต่างประเทศ ถ้าราคาข้าวในตลาดโลกตกต�า่มาก รายได้ของประเทศก็จะ

ตกต�า่ลงมากยิง่กว่าด้วย เพราะอาจขายข้าวได้ในปรมิาณน้อยลง เนือ่งจาก

ไม่สามารถลดต้นทุนลงพอแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตข้าวรายอื่นๆ ได้ ส่วน

การหาตลาดกเ็ป็นหน้าทีข่องผูแ้ทนทางพาณชิย์ของเราในต่างประเทศ ควร

จะขวนขวายเร่งหาให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ เพราะในระยะหลงัๆ ตลาดข้าวไทยใน

ต่างประเทศได้ถูกผู้ผลิตเจ้าอื่นๆ แข่งขันและแย่งไปหลายแห่ง ถ้าเราหา

ตลาดได้มาก ก็สามารถส่งข้าวออกได้มากเป็นจ�านวนแน่นอนในการเพิ่ม

ปริมาณในการผลิตข้าว การแก้ไขขั้นแรกก็คือ ขจัดอุปสรรคของการผลิต

ออกให้หมด เช่น การปราบแมลงและศัตรูพืช ควรมีการทดน�้าให้พอเพียง

แก่ความต้องการของต้นข้าว พยายามใช้ท่ีดนิท่ีบริบรูณ์ด้วยปุย๋ทัง้ธรรมชาติ

และวิทยาศาสตร์ ในการปรับปรุงและส่งเสริมการผลิต ควรตั้งสถานีบ�ารุง

พันธุ์ข้าวให้แพร่หลาย ทดลองพันธุ์ข้าวท่ีดีเพื่อน�ามาปลูกให้ได้ผลมากขึ้น 

ทดลองใช้ปุ๋ยแต่ละชนิด ในระหว่างปีอาจให้มีการประกวดพันธุ์ข้าว ให้

รางวัลแก่ผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดี ในการท�านาควรใช้เครื่องจักรช่วยบ้างถ้าท�าได้ 

แต่ควรระวังว่าถ้าใช้เคร่ืองจักรมากแล้วปัญหาคนไม่มีงานท�าก็จะมีขึ้นได้ 

จึงควรมีแผนการช่วยเหลือไว้พร้อมกันไปด้วย

ส่วนเรื่องยางและดีบุกก็เป็นแบบเดียวกัน คือส�าคัญอยู่ที่ราคาถ้า

ราคาสูงก็จูงใจให้ผลิตมาก ถ้าปีใดผลิตมากแล้วขายไม่ได้ ก็จะท�าให้ราคา

ตกในประเทศ เจ้าของสวนยางจะไม่มีเงินจ่ายให้คนงานความยุ่งยากย่อม

เกิดขึ้น และในกรณีท่ีผลิตน้อย เพราะราคาตกต�่า ก็จะเกิดกรณีกรรมกร

ว่างงานได้ การผลิตยางของไทยในปี 2495 ต้องหยุดชะงกัลง เพราะอเมรกิา

ผู้ใช้ยางปีหนึ่งๆ เป็นปริมาณกว่าครึ่งของโลกได้หยุดซ้ือยางธรรมชาติเข้า 

กองสะสม (stock-pile) และประกอบกับท�ายางเทียมใช้ได้ผลภายใน

ประเทศ ปัญหานี้จึงเป็นการยากท่ีจะแก้ไขส�าหรับสินค้าที่อุปทานมีความ

ยืดหยุ่นน้อย สิ่งเดียวที่ควรมีการปรับปรุงก็คือเรื่องคุณภาพของยางแผ่น 

รมควนั ส่วนราคาก็เป็นเรือ่งของความตกลงกนัของราคาตลาดโลก ส�าหรับ

ดีบุกนั้น เราควรหาทางลดต้นทุนในการผลิตให้ต�่าลงกว่าที่เป็นอยู่
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ไม้สักเป็นสินค้าออกส�าคัญอย่างหนึ่ง และมีปัญหาเรื่องการตลาดที่

มั่นคงอยู่เหมือนกัน จ�านวนไม้สักที่ส่งออกนอกประเทศในปี 2495 ได้ลด

ลงมาก เพราะพม่าเริ่มเข้าแข่งขัน และไม้สักคุณภาพดีมีปริมาณน้อยลง 

ส่วนไม้ชนิดอื่นส่งออกในระยะหลังสงครามมีน้อย เพราะรัฐบาลควบคุม

โควตาในการส่งออก (เพิ่งเลิกไปเมื่อ 2 ปีก่อน) เพราะเกรงว่าภายหน้าไม้

จะขาดแคลน และราคาในประเทศจะสูง ซึ่งความจริงแล้วรัฐบาลไม่ควร

วิตกในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาการตัดไม้จากป่าและการท�านุบ�ารุงป่า

นั้นเป็นปัญหาใหญ่ คือ เราต้องมีผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ 

พยายามป้องกันการลักลอบการตัดไม้ให้ได้ผล จริงอยู่ เราไม่อาจใช้

ข้าราชการไปเฝ้าในป่าทบึได้  ในการท�านบุ�ารงุป่าก็ควรเป็นหน้าทีข่องอธบิดี 

กรมป่าไม้โดยตรง ท่ีจะต้องจัดหาผู้เช่ียวชาญหรือตั้งสถานีทดลองพันธุ์ไม้ 

มีการศึกษาว่าด้วยการป้องกันป่า การใช้ประโยชน์ป่าและการสงวนป่า

ปัญหาการค้าระหว่างประเทศ
จะเห็นได้ว่าสินค้าส�าคัญดังกล่าวนี้ มีความสัมพันธ์กับการค้า

ระหว่างประเทศและความต้องการเงนิตราต่างประเทศ ถ้าดจูากตวัเลขสถิติ

แล้วจะเห็นว่า ปริมาณการส่งออกของสินค้าเหล่านี้ค่อนข้างลดลงทั้งนี ้

เป็นด้วยความต้องการของต่างประเทศในสินค้าของเราลดลงเป็นประการ

ส�าคัญ และอีกประการหนึ่งเราผลิตสินค้านั้นไม่ได้มากขึ้นตามส่วนของ

ประชาชนที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับกรณีความต้องการของต่างประเทศลดลงนั้น 

อาจแก้ไขได้ในทางเศรษฐกิจ คอื เราควรจะดวู่าสนิค้าใดบ้างท่ีต่างประเทศ

ยงัมีความต้องการอยู่ เรากร็บีผลติสิง่นัน้ให้มาก เป็นการจุนเจอืสินค้าทีต่่าง

ประเทศต้องการน้อย ดังเช่น แร่วุลแฟรมเราผลิตได้น้อย ถ้าหากผลิตได้

มากก็ควรจะขายได้ เพราะต่างประเทศยังต้องการอยู่ ส่วนข้าวนั้นเป็นท่ี

แน่ใจว่าราคาคงไม่ตกลงอย่างมาก เพราะตราบใดที่คนยังต้องอาศัยข้าว

เป็นอาหารจ�าเป็นยังมีอยู่เป็นปริมาณมาก เราก็ยังคงขายข้าวได้บ้างเสมอ 

ส่ิงส�าคัญอยู่ที่ถ้าได้ปรับปรุงเรื่องคุณภาพข้าวของเราแล้ว เรื่องตลาดใน 

สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีการแก้ไข
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ต่างประเทศคงไม่เป็นปัญหาอะไรมากนัก สินค้าอีกอย่างที่รัฐบาลมองข้าม

ไป ได้แก่สินค้าจ�าพวกสัตว์มีชีวิต หนังสัตว์ และเนื้อมะพร้าวแห้ง เมื่อครั้ง

หนึ่งรัฐบาลได้ห้ามการน�าออก เพราะเกรงอาหารจะขาดแคลนในประเทศ

แต่บัดน้ีเราผลิตได้มากแล้ว ก็ควรจะขยับขยายส่งออกเสียบ้าง จะได้ช่วย

สถานะทีเ่ราขายอย่างอืน่ไม่ได้ สนิค้าเหล่านีค้วรพจิารณาให้ละเอยีดเพราะ

ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นดังเช่นกล่าว คือ เราส่งยาง ดีบุก ได้

น้อย เรากจ็ะได้เงนิตราต่างประเทศน้อย แต่เรายงันยิมการสัง่สนิค้าเข้ากนั

มากแล้ว ปัญหาการขาดแคลนเงนิตราต่างประเทศกจ็ะเกดิขึน้ ซึง่ถ้าจะแก้

ด้วยวิธี Exchage Control เห็นว่าคงไม่เกิดผลนักและกลับจะเป็นผลร้าย

อกีด้วย เพราะประการแรกทีเ่หน็ง่ายๆ กคื็อราคาสนิค้าแพงขึน้ทันที เพราะ

พ่อค้าย่อมหาโอกาสขึ้นราคาสินค้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีวิกฤตการณ์อย่างไร

เกิดขึ้น เช่น เกิดการควบคุมราคาสินค้า มีข่าวว่าจะเกิดสงคราม นอกจาก

จะท�าให้ราคาสนิค้าทีม่าจากต่างประเทศสงูแล้ว ยงัท�าให้สินค้าในประเทศ

มีราคาสูงตามไปด้วย เพราะพ่อค้าขายสินค้าในประเทศเห็นว่าพ่อค้าขาย

สนิค้าต่างประเทศขึน้ราคา ตนกข็ึน้บ้างเป็นการชดเชยกัน นอกจากนัน้เมือ่

ไม่มีของบางอย่างจากต่างประเทศ ประชาชนต้องหันไปใช้ของในประเทศ

ที่พอแทนกันได้ ท�าให้ราคาสินค้านั้นสูงตามไปด้วย ถ้าปริมาณการผลิตไม่

เพิม่ขึน้ตาม ดงันัน้ภาระกไ็ปตกแก่ราษฎรผูบ้รโิภคนัน้เอง ประการต่อไปยงั

เป็นเหตุให้เกดิความโน้มเอยีงไปสูส่ภาวะเงนิเฟ้อได้ เพราะถ้าควบคุมสนิค้า

เข้ามากนัก สินค้าในประเทศจะมีปริมาณน้อย และมีราคาสูงขึ้นซึ่ง

หมายความว่าค่าของเงินบาทตกต�่าลง เป็นเหตุหนึ่งที่จะเกิดสภาพของ

เงินเฟ้อได้ และประการสุดท้ายเป็นทางให้เกิดการลักลอบเอาสินค้าเข้า

ประเทศ เพราะถ้าหากเอาเข้ามาได้ก็จะได้ก�าไรมาก เป็นเหตุจูงใจให้

ข้าราชการท�าการทุจริตต่อหน้าที่ ในเรื่องน้ีมีความเห็นว่ารัฐบาลควร 

ปล่อยให้พ่อค้าส่ังสนิค้าเข้าได้โดยไม่มกีารควบคมุ และถ้าพ่อค้าไม่พยายาม

หาสนิค้าส่งออกไปบ้าง เรากจ็ะไม่มีเงินช�าระหน้ีค่าสนิค้าทีซ่ือ้มาไปเอง และ

ถ้าเราจะควบคุมสนิค้าชนดิไม่จ�าเป็น กค็วรหาทางเกบ็ภาษสีนิค้าเข้าส�าหรบั
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สินค้าชนิดนั้นให้สูง ก็ย่อมเป็นการแก้ปัญหาไปในตัว ดังนั้นต้นปี 2495 ผ้า

ราคาถูกลงมากเพราะรัฐบาลไม่ได้ควบคุม พ่อค้าที่สั่งผ้าเข้ามาย่อมมีการ

แข่งขันกันเอง การที่ผ้าราคาถูกลงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่ช่วยให้สินค้าอ่ืนๆ 

ท่ีมไิด้มาจากต่างประเทศถกูลงด้วย เพราะสิง่เหล่านีย่้อมเกีย่วกบัจติใจของ

พ่อค้า

ปัญหาการอุตสาหกรรม
ในด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของไทย ยังอยู ่ในขั้นเริ่มต้น 

โรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ผลิตสินค้าได้เฉพาะใช้บริโภคภายในประเทศ

เท่านั้น เรายังผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไปขายในต่างประเทศไม่ได้ ทั้งนี้ 

เกี่ยวกับคุณภาพและราคาทุนของสินค้านั้น ซึ่งอยู่ในขั้นปรับปรุง ดูจาก

โรงงานประเภทผลติสนิค้ายาง จะเหน็ได้ว่าแม้ประเทศเราจะผลติยางพารา

ได้มาก แต่กลับปรากฏว่าโรงงานอุตสาหกรรมของไทยเป็นโรงงานที่เล็ก

ท่ีสุด และเรายงัต้องซือ้สนิค้ายางต่างประเทศ เพราะสนิค้าประเภทยางของ

เรายังมีคุณภาพไม่ดีพอ โรงงานใหญ่ๆ ส่วนมากเป็นของรัฐบาล ซึ่งเป็นวิธี

จัดการท่ีผิด เพราะการจัดการทีไ่ด้ผลมากท่ีสดุจะต้องให้กจิการด�าเนนิโดย

เอกชน แต่รัฐบาลมิได้วิตกเพราะเห็นว่าโรงงานของรัฐบาลต่างๆ นั้น ต่าง

ก็ให้ก�าไรแก่รัฐเป็นจ�านวนมาก เช่น โรงงานยาสูบ โรงงานน�้าตาล โรงงาน

สุรา เป็นต้น แต่ไม่ควรลืมว่ารัฐบาลได้ด�าเนินอุตสาหกรรมประเภทนี้โดย

วธิผีกูขาดตดัตอน ราษฎรไม่อาจแข่งขนัได้ เมือ่เป็นเช่นนีผ้ลจึงมแีต่ผลก�าไร

ฝ่ายเดยีว เพราะรฐัสามารถเพิม่ราคาขายสนิค้าเหล่านัน้ได้ตามชอบใจ เช่น

บุหรี ่เป็นต้น ถ้าหากราษฎรท�าเองแล้วราคาสนิค้านัน้ๆ จะถกูกว่าทีเ่ป็นอยู่

อย่างทุกวันนี้เพราะมีการแข่งขันกัน ประการส�าคัญก็คือ ในโรงงานของ

รัฐบาลผู้จัดการก็ดี คนงานก็ดี ไม่มีส่วนได้เสียในก�าไรหรือขาดทุนของ

โรงงาน ก็ย่อมไม่มีความกระตือรือร้น และไม่คิดจะท�าสินค้าให้ดี หรือให ้

มีการเปลอืงน้อยท่ีสดุ เพราะท�าดีเขากไ็ม่ได้อะไรมานอกจากเงนิเดอืน และ

โดยเฉพาะการน�าเอาข้าราชการมาท�าการค้าและธุรกิจย่อมได้ผลน้อย 
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เพราะข้าราชการย่อมมิได้ฝึกฝนในทางการค้ามาโดยตรง โรงงานของ

รัฐบาลก็ต้องซื้อวัตถุดิบราคาอันสูง จึงท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง และถ้าย่ิง

รัฐบาลตั้งราคาสินค้าท่ีโรงงานผลิตสูงเกินไปให้ได้ก�าไรมาก ภาระก็จะตก

แก่ราษฎรผู้บรโิภคสนิค้านัน้ ส�าหรบัปัญหาเรือ่งธรุกจิทีท่�าให้กจิการด�าเนนิ

ไปได้ไม่ดี ก็เป็นเพราะรัฐบาลใช้คนไม่เหมาะแก่งานและความช�านาญของ

คน เช่น บุคคลที่ศึกษามาในด้านอื่นๆ หรือมิได้ศึกษามาเลย แล้วจะให้มา

ด�าเนินการการค้าและการอุตสาหกรรม ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะท�าให้ได้

ผลดีกว่าผู้ท่ีได้ศึกษามาโดยเฉพาะไม่ได้ อีกประการหนึ่ง มักจะมีการฝาก

งานกันโดยไม่ดูความสามารถของบุคคลนั้นๆ ว่าจะท�างานนั้นได้ผลดีหรือ

ไม่ เช่น ฝากเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เรียนวิชาใดมาเลย ท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 

ก็ย่อมไม่ได้ผล แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลก็มีทางส่งเสริมอุตสาหกรรมในขั้นนี้ 

คือพยายามให้ประชาชนท�ากิจการเองเสียบ้าง ซึ่งแม้ประชาชนยังขาดใน

เรือ่งเงนิทนุและความรู ้รฐักค็วรยืน่มอืเข้าช่วยและด�าเนนิการเป็นตวัอย่าง

ไปก่อน เม่ือเจริญดีแล้วก็โอนกิจการให้ประชาชนโดยวิธีประมูล วิธีนี้

ประเทศญี่ปุ ่นก�าลังท�าอยู่ และได้ผลดี ส�าหรับปัจจัยในการผลิต เช่น

เครื่องจักรที่จ�าเป็นต้องสั่งมาจากต่างประเทศ ควรมีการลดอัตราภาษีบ้าง 

เพ่ือช่วยอตุสาหกรรมให้มสีมรรถภาพยิง่ขึน้การให้ก�าลงัใจแก่ประชาชนใน

การเข้าทนุกนัตัง้โรงงานอตุสาหกรรมโดยรฐัเข้าช่วยเหลอืเป็นบางอย่างดงั

กล่าวคงจะเป็นการช่วยได้มาก ส่วนเรื่องพลังงานก็ย่อมไปด้วยกันกับการ

อตุสาหกรรม เพราะถ้าเราผลติได้มากและมรีาคาถกูกจ็ะช่วยลดต้นทนุการ

ผลิตได้มาก รัฐควรจัดสร้างก�าลังน�า้ตกเพ่ือก�าลังไฟฟ้าให้มากข้ึน และค่า

ไฟฟ้าท่ีใช้ในการอุตสาหกรรมก็ควรจะเก็บถูกกว่าที่ใช้ธรรมดาในบ้าน 

นอกจากนี้รัฐยังควรทดลองใช้ถ่านหินที่ขุดได้ที่ล�าปาง กระบี่ สุราษฎร์ธานี 

ฯลฯ มาใช้เป็นประโยชน์ น�้ามันเชื้อเพลิงได้มีการส�ารวจแล้วที่ฝางและ

แม่สอด รัฐควรจัดท�าการขุดขึ้นมาทดลองใช้ดูบ้าง
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ปัญหาเรื่องการคมนาคม
การคมนาคมเป็นสิง่ส�าคัญช่วยให้สนิค้าจากทีห่นึง่ไปถงึอกีทีห่นึง่ได้

และเกิดประโยชน์มากกว่า แต่การคมนาคมของไทยยังต้องปรับปรุงอีก

หลายอย่าง โดยเฉพาะถนน เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง เช่น มลายู มี

ถนนยาวหมื่นกิโลเมตร แต่ไทยมีราวครึ่งหนึ่ง แม้เป็นประเทศใหญ่กว่า แต่

สภาพถนนไม่ดีกว่า มีค�ากล่าวกันว่า “ถ้าท่านนั่งรถจากมลายูโดยท่านไม่

ต้องลมืตา ท่านกจ็ะทราบได้ทันทว่ีารถของท่านเข้าเขตไทยเมือ่ไร” แต่การ

ปรับปรุงถนน เรายังท�าให้ดีขึ้นทันท่วงทีย่อมไม่ได้ เพราะเกี่ยวกับทุนของ

รัฐ ความรู้ และแรงงานด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาดูว่าควรจะ

ปรับปรุงการคมนาคมชนิดไหนก่อน โดยพิจารณาล�าดับของความส�าคัญ 

จากนี้จะเห็นได้ว่าการบ�ารุงท่าเรือเดินสมุทรและการขุดสันดอน ส�าคัญใน

ด้านการค้าต่างประเทศ แลว้ขั้นต่อไปควรบ�ารงุทางรถยนต์เขา้ในทีก่นัดาร

ทีร่ถไฟไปไม่ถึง หรือสร้างทางรถไฟเพิม่ขึน้เท่าทีค่วร การมทีางรถไฟมาย่อม

เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็น

ประเทศกสิกรรม ผลิตผลท่ีได้และขนส่งไปในที่ต่างๆ จึงเป็นสินค้าที่มีน�้า

หนัก (Bulky Goods) เป็นส่วนมาก และสินค้าเหล่านี้ถ้าส่งทางรถไฟย่อม

สะดวกและเปลอืงค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการขนส่งทางรถยนต์ แต่ข้อส�าคญัต้อง

ระวงัอย่าให้ทางรถยนต์ขนานไปกบัทางรถไฟ เพราะจะเป็นการแข่งขนักนั

โดยใช่เหตุ ส�าหรับทางน�้ามีความส�าคัญภายในประเทศมาก เพราะใช้ใน

การขนส่งสินค้าที่หนักและมีปริมาณมาก เช่น ไม้ ซุง และข้าว แต่ปรากฏ

ว่าในบางฤดูน�้าตื้นเขิน เรือเดินไม่ได้ จึงควรจะจัดการลอกร่องน�้าเสียบ้าง

เป็นครั้งคราว และอย่างน้อยเขื่อนต่างๆ ที่สร้างขึ้นควรจะท�าหน้าที่รักษา

ระดับน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาได้ และการที่รัฐบาลแยกทางหลวงแผ่นดินอยู่

ในกระทรวงคมนาคมและทางหลวงจังหวัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนั้น 

เห็นว่าไม่เหมาะ เพราะอย่างน้อยก็ควรรวมกันได้ การแยกก็เท่ากับแยก

ความคิดเห็น การปรับปรุง ตลอดจนหมดเปลืองค่าใช้จ่ายไปโดยใช่เหตุ 

ด้วย
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ปัญหาการค้าภายใน
ในด้านการค้าของไทยยังอยู่ในมือของชนต่างด้าวเป็นส่วนมาก 

รัฐบาลก�าลังส่งเสริมให้คนไทยกระตือรือร้นในเรื่องการค้า เพราะรัฐบาลมี

ความประสงค์จะลดค่าครองชีพของประชาชน โดยตั้งองค์การร้านค้าของ

ทางราชการเป็นการน�าให้ประชาชนกระท�าการค้าตาม แต่ที่ได้ปฏิบัติไป

แล้วยงัมข้ีอบกพร่องอยูม่าก เช่นกรณรีฐับาลตัง้ อ.จ.ส. ขึน้ช่วยเหลอืราษฎร

ในเรื่องขายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นแก่ราษฎรในราคาถูก แต่ความ

จริงปรากฏว่า อ.จ.ส. ได้ขายสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นเป็นส่วนมาก เช่น ตุ๊กตา 

เสื้อผ้าราคาแพงๆ และเครื่องกระป๋อง สิ่งเหล่านี้ย่อมผิดวัตถุประสงค์ของ

การจดัตัง้องค์การนีม้าก แต่ทีไ่ด้ท�าไปกเ็พราะเหน็ว่าการขายสนิค้าเช่นนัน้

สะดวกและสะอาดดีไม่เหมือนขายอาหารสด เช่น เนื้อหมู เนื้อปลา แสดง

ว่าผู้ขายไม่ยอมขายสินค้าท่ีท�าให้เขาล�าบาก อีกประการหนึ่ง การค้าขาย 

รัฐมักมีการผูกขาดตัดตอนดังท่ีกล่าวมานี้ ย่อมท�าให้ราคาสินค้าแพงขึ้น 

เพราะอาจก�าหนดราคาสนิค้าได้เอง ผูข้ายซ่ึงเป็นข้าราชการก็ไม่ช�านาญใน

การขายของและเดนิตลาด และสิง่ส�าคญั ถ้ารฐับาลท�าการค้าบางอย่างแล้ว 

แม้จะไม่ได้ผูกขาดก็ตาม เอกชนก็ไม่กล้าจะท�ากิจการแข่งขัน ส�าหรับกรณี

ทีท่างราชการควบคมุให้พ่อค้าขายสนิค้าอย่างหนึง่ในราคาถกู ท�าให้พ่อค้า

เริ่มกักตุนสินค้านั้นไว้ และเอาออกขายในราคาตลาดมืดราคาสูงๆ สินค้าก็

จะลดราคาไม่ได้ การห้ามส่งสินค้าออกนอกเขตก็เช่นเดียวกัน ท�าให้

ประชาชนคิดไปว่าเมื่อมีการห้ามการขนย้ายสินค้าก็ย่อมหมายความถึงว่า

สินค้าจะขาดแคลน พ่อค้าจึงถือโอกาสข้ึนราคาสินค้าทันที ฉะนั้นทางที่

สมควรก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปโดยเสรี ถ้าสินค้าขาดแคลนในที่หนึ่งก็ควร

ปล่อยให้มีการขนส่งสินค้าจากที่อีกแห่งหนึ่งมาได้บ้าง ราคาก็จะถูกลงไป

เอง จงึเห็นได้ว่าในด้านการค้าของเรานีร้ฐับาลยังมองข้ามเหตกุารณ์ส�าคญัๆ 

เสียมาก ข้อส�าคัญรัฐบาลควรส่งเสริมให้ราษฎรท�าการค้าอย่างเสรี
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ร้านสหกรณ์ร้านค้าควรปรับปรุงในด้านสมาชิก เพราะสมาชิกของ

สหกรณ์ร้านค้าโดยมากเป็นผู้มีฐานะดี ซึ่งผิดกับจุดประสงค์ที่จะให้ชนชั้น

กรรมาชีพเป็นสมาชิกและซื้อของได้ถูก และจะได้ช่วยฐานะการเงินได้บ้าง 

แต่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัปรากฏว่าชนช้ันกรรมาชพีไม่ค่อยมคีวามรูแ้ละเข้าใจ

ในจดุประสงค์ของสหกรณ์นกั อกีประการหนึง่ ทีร่ฐัควรกระท�าก็คอื อบรม

อนุชนรุ่นหลังให้สนใจในการค้าให้มาก เช่น ตั้งโรงเรียนพาณิชยการ และ

ให้มีการฝึกงานกบัผูท่ี้ท�าการค้ามาก่อน ต่อไปอกีไม่นาน พ่อค้าคนไทยกจ็ะ

มีมากขึ้นเป็นล�าดับ และข้อสุดท้ายที่เราสามารถจะลดค่าครองชีพลงได้ก็

คือ พยายามป้องกันไม่ให้พ่อค้าต้องจ่ายเงินที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค

โดยตรง เช่นการที่พ่อค้าจ�าต้องจ่ายเงินให้เจ้าพนักงานนอกเหนือไปจากที่

กฎหมายบงัคับ เช่นนีพ่้อค้ากเ็อาเงนิท่ีจ่ายไปนีร้วมเป็นต้นทนุของสนิค้าไป

ด้วย เป็นต้น ซึ่งไม่จ�าเป็นเลย แล้วราคาของสินค้าจะลดลงได้อย่างไร

ปัญหาเกี่ยวกับการคลังและการเงินของรัฐบาล
เรื่องการค้าระหว่างประเทศได้กล่าวในเรื่องสินค้าออกของ

ประเทศไทยทีส่�าคญัมาบ้างแล้ว แต่ส่วนทีส่�าคญักว่ากค็อื ด้านการเงนิและ

อัตราแลกเปลี่ยน เพราะถ้าหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เปลี่ยนแปลงได้ ก็ย่อมกระทบกระเทือนการส่งสินค้า และดุลการช�าระเงิน

ระหว่างประเทศด้วย คือถ้าหากค่าของเงินตราต่างประเทศตกต�่า พ่อค้าก็

ท้อใจทีจ่ะส่งสนิค้าไปขายต่างประเทศ เพราะเมือ่ได้เงนิตราต่างประเทศมา

แล้วแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทได้น้อย ผลก็คือ การค้าอาจเกิดดุลสินค้าเข้า

มากเกินไปก็ได้ เพราะส่งสินค้าออกได้น้อย และอาจจ�าเป็นต้องน�าเงินตรา

ต่างประเทศในทุนส�ารองเงินตราของเราออกไปช�าระหนี้ เป็นเหตุให้

ทุนส�ารองเงินบาทของเราลดลงไป การเงินส่วนใหญ่ควรพิจารณาธนาคาร

พาณิชย์ด้วย เพราะถ้าธนาคารพาณิชย์มีมาก และแต่ละธนาคารก็สร้าง

เครดติได้มาก กท็�าให้ปรมิาณเงนิหมนุเวียนมากขึน้ ท�าให้เกดิความโน้มเอียง

สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีการแก้ไข
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ไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้ ส�าหรับกรณีที่มีธนาคารหลายอย่าง เช่น ธนาคาร

อุตสาหกรรม ธนาคารสหกรณ์ และธนาคารออมสิน เป็นต้น ธนาคารเหล่า

นีค้วรด�าเนนิงานแต่ละอย่างไม่ก้าวก่ายกนั และควรมีส่วนสมัพนัธ์ช่วยเหลอื

กันให้มาก จะได้ช่วยให้ฐานะการเงินแต่ละอย่างไม่ก้าวก่ายกัน และควรมี

ส่วนสัมพันธ์ช่วยเหลือกันให้มาก จะได้ช่วยให้ฐานะการเงินของประเทศดี

ขึ้น แต่ถ้าหากธนาคารพาณิชย์ท�าให้เกิดความโน้มเอียงไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ

แล้วธนาคารกลางอาจช่วยแก้โดยขึ้นอัตรา Bank Rate ให้สูง ซึ่งเป็นผลให้

ดอกเบี้ยทุนในประเทศสูง ก็เป็นการล่อใหทุ้นจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้า

มาเพื่อรับดอกเบี้ยสูงๆ ก็อาจเป็นการช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้อีกประการ

หนึ่ง ถ้ารัฐบาลสามารถสูบเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ด้วยวิธี Open Mar-

ket Operation หรอืโดยวธิอีืน่ กเ็ท่ากบัเป็นการลดเครดติของธนาคารนัน้

ได้ ก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อไปในตัว หรือจะท�าโดยขายเงินตราต่าง

ประเทศในตลาดเสรีอย่างท่ีเคยท�าในปี 2495 ก็คงได้ผลเช่นกัน คือ เงิน

บาทจะถูกเก็บไม่ให้หมุนเวียนบางส่วน สินค้าราคาลดลงบ้าง แต่อย่างไร

กต็าม การท�าให้เงนิงวดลงหรือลดปริมาณเงินลงน้ัน ช่วยปัญหาเงนิเฟ้อและ

สนิค้าแพงได้บ้าง แต่ไม่มากนกัเพราะต้องอาศยัเหตกุารณ์แวดล้อมด้วย คอื

ถ้าหากเกิดภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น�้าท่วม หรือเกิดสงคราม การลดปริมาณ

เงินตราไม่เพียงพอที่จะยับยั้งการขึ้นราคาของสินค้าไว้ได้ ประการส�าคัญ 

ถ้าจะให้ได้ผลดีแล้ว ต้องกวดขันอย่าให้ข้าราชการทุจริตต่อหน้าที่ คือชัก

ภาษีไว้ไม่ส่งรัฐ หรือควรจะมีการสอบสวนข้าราชการที่ขาดสมรรถภาพ  

ถ้าหากท�าได้ก็จะท�าให้การแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนสูงได้

ด้านการคลังของรัฐบาล ย่อมมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายเงินของ

ราษฎรเป็นลูกโซ่ กล่าวคือ ถ้ารัฐบาลจ่ายเงินมากจนงบขาดดุลแล้ว รายได้

ของประชาชนย่อมมากขึ้น ก็เกิดความโน้มเอียงไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้ ใน

โอกาสนีร้ฐับาลควรแก้ด้วยการเกบ็ภาษใีห้มากกว่าปกติ และในทางตรงกนั

ข้าม ถ้ารัฐบาลมีรายได้จากภาษีอากรและกิจการต่างๆ มากกว่ารายจ่าย

แล้ว กเ็ท่ากบัรฐับาลสบูเอาเงนิจากประชาชนมามาก รายได้ของประชาชน

ก็ลดลง และจะดึงปริมาณการใช้จ่ายของประชาชนให้ต�่าลง เป็นการช่วย
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ให้ราคาสินค้าถูกลง สามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้บ้าง ปัจจุบันการเบิกจ่าย

เงนิของรฐับาลยงัมข้ีอบกพร่องมาก จงึท�าให้งบขาดดลุหลายปีตดิๆ กนั ข้อ

บกพร่องประการแรก พ.ร.บ. เงินคงคลังได้ให้อ�านาจรัฐบาลเบิกเงินได้ใน

กรณีจ�าเป็นรีบด่วนไม่อาจเรียกประชุมสภาผู้แทนฯ ได้ทันท่วงที และที่

ปรากฏมาก็มีความจ�าเป็นรีบด่วนกันเสมอมา เป็นเหตุให้รายจ่ายมากขึ้น

รวดเร็ว ประการท่ี 2 กรมตรวจเงินแผ่นดินควรจะอยู่ในสังกัดของสภา 

ผู้แทนราษฎรมากกว่าอยู่ในอ�านาจของส�านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อ

สนบัสนนุระบอบประชาธปิไตยให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ และประการที ่3 การเบกิ

จ่ายเงนิบางอย่างไม่มเีอกสารเพยีงพอ และบางทกีท็�าหายเสยีบ้างโดยไม่ได้

มีการสอบสวน เก็บไว้เป็นเวลานาน ย่อมมีทางทุจริตได้ง่าย ส่วนด้านราย

จ่ายของรัฐบาลก็หาได้แบ่งเป็นหมวดหมูโ่ดยเคร่งครดัไม่ เช่นการซ้ือรถยนต์

ควรถือเป็นรายจ่ายลงทุน แต่กลับคิดเป็นค่าใช้จ่ายธรรมดา ท�าให้ทราบได้

ยากว่า ปีใดรัฐบาลใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเกินไป ในด้านรายได้ส่วนมาก รัฐบาล

ได้มาจากภาษีอากร และเป็นภาษีศุลกากรประมาณร้อยละ 40 ของรายได้

ท้ังหมด ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพึ่งรายได้ชนิดนี้มากเกินไป ถ้าหากเกิด

วกิฤตการณ์สงคราม หรอืเหตอุืน่ซึง่ท�าให้การค้าระหว่างประเทศด�าเนนิไป

ไม่ได้ รัฐบาลก็จะล�าบาก ประการที่ 4 รัฐบาลควรเก็บภาษีมรดก และลด

อัตราภาษีทางตรงให้คนจน ตลอดจนภาษีสินค้าที่คนจนจ�าเป็นต้องใช้ก็ไม่

ควรเก็บสูงเกินไป และรายได้อีกอย่างหนึ่งที่ควรคิดก็คือ รัฐบาลเก็บภาษี

จากสินค้าจ�าพวกสุรา ฝิ่น ไพ่ และยาสูบ ซึ่งเห็นว่าเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีแล้ว

หาได้ท�าให้คนเลิกบริโภคสินค้าเหล่านี้ได้ไม่ และรัฐบาลคงคิดสนับสนุน

เพราะเหน็ว่าท�ารายได้ให้แก่รฐับาลมาก แต่หาได้นกึไม่ว่าสินค้าเหล่านีท้�าให้

ประชาชนขาดสมรรถภาพในการท�างาน รัฐบาลก็น่าจะหาวิธีป้องกัน

มากกว่าจะส่งเสรมิ แล้วหาโอกาสเอารายได้เข้าคลงัด้วยวธิอีืน่ ส่วนกจิการ

รัฐพาณิชย์หรือสาธารณูปโภคนั้น รัฐบาลควรคิดราคาให้พอสมน�้าสมเนื้อ

กับบริการที่ให้ เช่นรถไฟ ไม่ควรกดราคาค่าโดยสารให้ต�่านัก เพราะผู้

โดยสารส่วนมากเป็นพ่อค้าและมฐีานะด ีคนจนนานๆ จะได้โดยสารสกัครัง้ 

ในขณะนีเ้หน็ว่าค่าโดยสารรถไฟถกูเกนิไป และรฐับาลควรจะเอารายได้จาก

สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีการแก้ไข
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การเหล่านี้มากๆ เพื่อเอาไว้แก้ไขรายได้จากภาษีที่ไม่สมควรดังได้กล่าวมา

แล้ว คงจะท�าให้อุ่นใจให้แก่ประเทศชาติได้แม้ในยามสงคราม

ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้กล่าวย่อๆ ข้างต้นนี้นับเป็นปัญหาที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน และการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวก็หาได้ท�าให้ได้ผลเสมอ

ไปไม่ ต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเป็น

หลักส�าคัญ สิ่งที่น่าหนักใจก็คือ การค้าในประเทศมีชาวต่างประเทศค้าอยู่

มาก จงึเป็นการยากในการควบคมุและขอความช่วยเหลอืจากพวกเหล่านัน้ 

แต่ถ้าจะตัดให้หมดไปเสียเลยก็คงท�าไม่ได้ ส�าหรับเร่ืองนี้คิดว่ามีทางเดียว

คือพยายามอบรมอนุชนรุ่นหลังให้สนใจการค้ากันมากๆ และเลิกล้มความ

คิดท่ีจะเข้ารับราชการมีต�าแหน่งโก้ๆ กันเสียบ้าง จะเป็นทางที่ดีที่สุด ใน 

ระยะหลังๆ นีม้กัมีบางท่านกล่าวว่า ประชาชนประพฤตตินไม่อยูใ่นท�านอง

คลองธรรมผิดกับแต่ก่อน และรัฐบาลก็ได้แก้ไขไปแล้ว โดยการตั้งองค์การ

อบรมจิตใจประชาชนกนัเป็นการใหญ่ แต่เรือ่งนีเ้หน็ว่ารฐับาลน่าจะหนักลบั

มาปรับปรุงการเศรษฐกิจของประเทศก่อน ให้ประชาชนมีรายได้พอกับ 

รายจ่าย ไม่อดอยาก ราษฎรมีความผาสุกและมั่นใจในสินทรัพย์ที่ตนหาได้

จงึจะถกู เพราะถ้าหากประชาชนอดอยากมากและรฐับาลแก้โดยหาคนมา

อบรมให้คนท่ีท้องหิวนั้นปฏิบัติตนให้ดีย่อมเหลือวิสัย และในกรณีที่

ข้าราชการทุจรติต่อหน้าที ่ฉ้อราษฎร์บงัหลวงอาจเป็นเพราะเขามรีายได้ไม่

เพียงพอเลี้ยงครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ถ้าไม่ท�าเช่นนั้นเขาก็คงอดอยาก จึง

เห็นแล้วว่าเราจะแก้โดยวิธีอบรมจิตใจนั้นย่อมไม่เกิดผล แต่อย่างไรก็ตาม 

จดุประสงค์ของรัฐบาลอยูท่ีว่่าอยากจะยกฐานะการครองชพีของประชาชน

ให้สู่ระดับท่ีไม่แร้นแค้น รัฐบาลอาจท�าได้โดยปรับปรุงระดับฐานะของ

ประชาชนอย่าให้เหลื่อมล�้าในรายได้จนเกินไปนัก เช่น นาย ก. มีรายได้

เดือนละ 1 แสนบาท นาย ข. มีรายได้ 500 บาท จะเห็นว่าแตกต่างกันมาก

เกินไป ถ้ารฐับาลปรบัปรงุโดยการเกบ็ภาษใีห้นาย ก. มรีายได้เพยีง 10,000 

บาท นาย ข. มี 500 บาท ในระบอบประชาธิปไตยก็ยังเห็นว่าไม่แตกต่าง

กันนัก ถ้าดูตามความยุติธรรมแล้วก็คล้ายกับว่าถ้าบุคคลหนึ่งมีรายได้มาก

เกนิควร กเ็ท่ากบัเขาได้แย่งรายได้ของอกีคนหนึง่มา เพราะเงนิย่อมมจี�ากดั 
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และอกีประการหน่ึง รฐับาลควรปล่อยให้ราษฎรท�ากิจการของเขาอย่างเสรี 

ไม่ควรเข้าไปยุ่งในกิจการเหล่านั้นถ้าไม่มีความจ�าเป็น ถ้าท�าได้ดังนี้ 

มาตรฐานการครองชพีของประชาชนจะสงูขึน้อย่างไม่มปัีญหา และปัญหา

เรื่องของแพง ข้าราชการทุจริต โจรผู้ร้ายชุกชุม เหล่านี้ก็จะหมดไปได้ 

สรุปปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิธีการแก้ไข
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1. 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอันดีเด่น

ดงัจะเหน็ได้จากงานเขยีน ทัง้ทีเ่ป็นต�ารา บทความวชิาการ งานวจัิย 

และบทปาฐกถาจ�านวนมาก งานเขียนเหล่านี้มิได้มีเฉพาะแต่ในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ หากทว่ายังครอบคลมุถงึเรือ่งการศกึษา สงัคม และการเมอืง

โดยทั่วไปอีกด้วย ผลงานทางวิชาการอันดีเด่นเหล่านี้ นับเป็นสาเหตุ

ประการหนึ่งที่ท�าให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับเชิญไปแสดง

ปาฐกถาระหว่างประเทศ เป็นกรรมการองค์การระหว่างประเทศหลายต่อ

หลายองค์การ และเป็นศาสตราจารย์รับเชิญของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

ดังเช่น มหาวิทยาลัยพรินส์ตันแห่งสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยเคม-

บรดิจ์แห่งสหราชอาณาจกัร ตลอดจนได้รบัปรญิญาดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศักดิ์

จากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เสนอหลักการและแนวความ

คดิในการด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่มส่ีวนผลกัดนัให้เกดิผลใน

ทางปฏิบัติ ที่ส�าคัญได้แก่เรื่องต่อไปนี้ คือ

เหตุผลในการสนับสนุนการขออนุ มัติ ดุษ ฎี บัณฑิต กิตติ ศั ก ด์ิ 
(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แก่ ศาสตราจารย์ 
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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1.1 หลักการด�าเนินนโยบายในการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งเรียกกันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ไทยว่า ทฤษฎีลูกโป่งสาม

ลูกสูบ อันมีสาระส�าคัญว่า การด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ไม่ว่า

จะเป็นนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายการบริหารหนี้

สาธารณะ ควรทีจ่ะระมดัระวงัมใิห้อัตราการเพิม่ขึน้ของปรมิาณเงนิสงูกว่า

อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเกินกว่า 2–3% ในการนี้ รัฐบาลควรจะใช้

เครือ่งมอืของนโยบายเศรษฐกจิในการควบคุมและก�ากบัลกูสบูทีม่ผีลกระ-

ทบกระเทอืนต่อการเปลีย่นแปลงปริมาณเงนิ อนัได้แก่ ลกูสบูการเงนิภายใน

ประเทศ ลกูสูบการเงนิระหว่างประเทศ และลกูสบูการคลงัของรฐับาล หลกั

การหรือทฤษฎีดังกล่าวนี้ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และมอีทิธพิลต่อการด�าเนนินโยบายการรกัษาเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกิจมาจนถึงทุกวันนี้ 

ในวงวิชาการระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

ได้น�าเสนอทฤษฎีดังกล่าวนี้ต่อท่ีประชุมการสัมมนาทางวิชาการของ  

SEANZA Central Banking Course ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 19721 ซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงในวงการ

วิชาการอย่างกว้างขวาง

1.2 หลักการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม โดยเน้นให้เห็นว่า การพัฒนาประเทศในด้านหนึ่งด้านใดแต ่

เพียงด้านเดียว โดยมิได้มีการพัฒนาด้านอื่นอย่างประสานและสอดคล้อง

กัน ย่อมเป็นความพยายามท่ีสูญเปล่า และยากที่จะท�าให้ประเทศด้อย

พัฒนาเช่นประเทศไทย หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจนได้ และใน

การพฒันาประเทศนัน้จ�าเป็นท่ีจะต้องค�านงึถงึระบบคณุค่า จารตีประเพณี 

วัฒนธรรม และจริยธรรมในสังคม โดยเน้นให้เห็นว่า ความรับผิดชอบทาง

จริยธรรมเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาประเทศ

1 โปรดดูบทความเรื่อง Co-ordination of Monetary Policy, Fiscal Policy and Debt 
Management ในหนังสือ Best Wishes for Asia ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
- บรรณาธิการ
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1.3 หลักความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  

อึง๊ภากรณ์ ได้เสนอความเหน็ว่า การเร่งพฒันาประเทศโดยมุง่ก่อให้เกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงโสดเดียวนั้นไม่เป็นการเพียงพอ จ�าเป็นท่ี

จะต้องค�านึงถึงปัญหาความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ด้วย เพราะถ้า

หากความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกจิมมีากจนเกนิไปแล้ว ความขดั-

แย้งต่างๆ ในสังคมอาจจะมีมากถึงขนาดที่ท�าให้สังคมไร้เสถียรภาพได้  

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรด�าเนินนโยบายต่างๆ โดยยึดหลักการว่า “ใครเกิดมา

มีน้อย รฐัควรหยบิยืน่ให้มาก”2 และโดยการมุง่พฒันาภาคเกษตรกรรมและ

ภาคชนบทให้มีความเจริญทัดเทียมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคตัวเมือง

1.4 หลักการประกอบการของวิสาหกิจเอกชน ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เสนอความเห็นว่า กิจการใดก็ตามที่เอกชนสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายและ

แทรกแซง ในการนี้ จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการก�าจัดวิสาหกิจอิทธิพลและ

สายใยของการผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันระหว่างวิสาหกิจเอกชนต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยส่วน

รวม แต่การด�าเนนินโยบายดงักล่าวนีจ้ะประสบผลส�าเรจ็ได้จะต้องมเีงือ่นไข

ที่จ�าเป็น คือ ผู้มีอ�านาจทางการเมืองและข้าราชการทั้งหลาย จะต้องไม่มี

ผลประโยชน์ทางการค้าและธุรกิจต่างๆ

1.5 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ได้เสนอความเห็นว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต เพ่ือให้ชีวิตและสังคมมีสถานภาพที่ดีกว่าเดิม การจัดการศึกษาของ

รัฐบาลจึงควรเป็นไปเพื่อชีวิตและสังคม

1.6 หลักสันติประชาธรรม ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้

เสนอความเหน็ว่า การปกครองประเทศควรยดึหลกั “ธรรมคอือ�านาจ” ไม่

ควรยดึหลกั “อ�านาจคอืธรรม” การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง ควรยึดแนวทางสันติวิธี ในการนี้ ระบอบการเมืองการปกครอง

ควรจะเป็นระบอบประชาธปิไตย ซ่ึงเป็นระบอบการปกครองของประชาชน 

2 มาจากค�าของประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ แห่งฟิลิปปินส์ที่ว่า  “I believe that he 
who has less in life should have more in law - บรรณาธิการ.
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โดยประชนชน และเพื่อประชาชน แม้ว่าระบอบการปกครองดังกล่าวนี้จะ

มิใช่ระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด แต่ก็เป็นระบอบการปกครองที่มีข้อเสีย

น้อยกว่าระบอบการปกครองอื่นๆ เพราะเป็นระบอบการปกครองที่ค�านึง

ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน 

2. 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
เป็นบุคคลทีท่�าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

2.1 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ เป็นบคุคลทีม่บีทบาทส�าคญั

ในการด�าเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 จนเป็นเหตุให้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจฟื้นตัวจากภัยพิบัติแห่ง

สงครามอย่างรวดเรว็ ทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

หลายต�าแหน่งในเวลาเดยีวกนั เช่น ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ ผูว่้าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(กระทรวงการคลงั) ทีป่รกึษากระทรวงการคลงั กรรมการบรหิารสภาพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

2.2 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่น�าวิชา

เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ อันเป็นเหตุ

ให้การก�าหนดนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลมพีืน้ฐานแห่งหลกัวชิาการมาก

ยิง่ขึน้ การน�าทฤษฎลีกูโป่งสามลกูสบู ตามทีก่ล่าวไว้ในข้อ 1.1 มาประยกุต์

ใช้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมีศิลปะและอย่างสันทัด

จดัเจน นบัเป็นสาเหตปุระการส�าคญัทีท่�าให้ระบบเศรษฐกจิไทยปราศจาก

ปัญหาเสถยีรภาพของราคาตลอดระยะเวลาทีท่่านผูน้ีด้�ารงต�าแหน่งผูว่้าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย การเหน็ความส�าคญัของการประยกุต์ใช้หลกัวชิา

ในการด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิ ได้มส่ีวนผลกัดนัให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึง๊ภากรณ์ รเิริม่สร้างหน่วยวชิาการขึน้ในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงบประมาณ และส�านักงานเศรษฐกิจ
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การคลัง (กระทรวงการคลัง) และเป็นเหตุให้หน่วยวิชาการเหล่านี้ได้มี

บทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจมาจนถึงทุกวันนี้

2.3 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนผลัก

ดันให้เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากย่ิงขึ้น ดังจะ

เห็นได้จากการมีส่วนริเริ่มงานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบในแถบลุ่มน�้า

แม่กลอง

2.4 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาท

ส�าคัญในการเสริมสร้างระบบธนาคารพาณิชย์ให้มีฐานะมั่นคงและเป็นที่

เชื่อถือของประชาชน การใช้ความพยายามในการพูดจูงใจ (moral sua-

sion) ให้ธนาคารพาณชิย์ประพฤตปิฏบิตัภิายในกรอบแห่งระเบยีบแผนการ 

และในการชักจูงให้ผู้มีอ�านาจทางการเมืองถอนตัวจากธุรกิจการค้าและ

กิจการธนาคารพาณิชย์ นับเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ระบบการธนาคาร

พาณิชย์มีความมั่นคง ภายหลังจากที่ต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่กว่าทศวรรษ

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง นอกจากนี้ การผลักดันให้มีการ

ออกพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พุทธศักราช 2505 ก็เป็นส่วนหนึ่งที่

ท�าให้ระบบการเงินในประเทศไทยมีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น

2.5 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาท

ในการจัดวางระบบการธนาคารกลางให้เป็นไปตามหลักวิชา เพื่อให้มี

บทบาทในด้านนโยบายการเงนิ และนโยบายการบรหิารหนีส้าธารณะมาก

ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการน�าเทคนิคของนโยบายการเงินต่างๆ มาใช้มาก

ยิ่งขึ้น และจากการพยายามป้องกันมิให้ผู้มีอ�านาจทางการเมืองเข้าไป

ก้าวก่ายการท�างานของธนาคารแห่งประเทศไทยจนเป็นผลเสียต่อระบบ

เศรษฐกจิโดยส่วนรวม การจดัวางระบบธนาคารกลางดงักล่าวนีน้บัเป็นเหตุ

ส�าคัญท่ีท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มบีทบาทอย่างส�าคญัในการรกัษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2.6 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาท

ในการริเริ่มการวางแผนการศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็น

ประโยชน์แก่สงัคมไทยมากยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากการมบีทบาทในการร่วม

ร่างโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาและโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ
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ประสม และการมส่ีวนร่วมในงานของคณะกรรมการวางพืน้ฐานฯ และคณะ

กรรมการปฏิรูปการศึกษา

2.7 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาท

ในการชีใ้ห้เห็นถงึผลเสยีอนัเกดิจากการเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ของประชากร 

และผลักดันให้มีโครงการการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ

2.8 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาท

ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์โดยทั่วไป และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ ดังจะเห็น

ได้จากการริเริ่มโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ซึ่งปัจจุบัน

จดทะเบยีนเป็นมลูนธิ)ิ การปฏริปูการจดัการศกึษาของคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการบริหารการ

ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะในด้านเสรีภาพทางวิชาการ ความ

เป็นอสิระของมหาวทิยาลยั ระบบประชาธปิไตยในมหาวทิยาลยั ฯลฯ) การ

ส่งเสริมให้มีการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต

นักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาสามารถรับใช้สังคมได้มากขึ้น (ดังจะ 

เห็นได้จากการริเริ่มโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นต้น นอกจากนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ยงัได้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นครทูีด่ ีไม่เพยีงแต่

จะเคยสอนวิชาลักษณะต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศเท่านั้น หากทว่ายังได้แสดงปาฐกถาพิเศษในต่างกรรม

ต่างวาระ และเขียนต�ารับต�าราทางวิชาการส�าหรับการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาอีกด้วย

2.9 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นตัวอย่างของนักวิชาการ

และข้าราชการที่ซื่อตรงต่อวิชาการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่บิดเบือน

หลักวิชาการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงและ

ระบบอภิสิทธ์ิต่างๆ มาโดยตลอด แม้ว่าการปฏิบัติตนดังกล่าวจะเป็น

อันตรายต่อสวัสดิภาพแห่งชีวิตของตนเองก็ตาม

2.10 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้น�าปัญญาชนไทย ผู้

ซึ่งเสนอและต่อสู้ เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย 

ให้ยุติธรรมโดยสันติวิธี 
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3. 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
เป็นผู้ที่ท�าชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

ความรูค้วามสามารถ ความซือ่สตัย์สจุรติ และการอทุศิตนเพือ่ส่วน

รวมของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดังที่ได้กล่าวมาใน 2 ข้อข้างต้น

นี ้เป็นเหตใุห้ท่านผูน้ีเ้ป็นบคุคลท่ีมชืีอ่เสยีงและเกยีรตคิณุอนัเป็นทีย่อมรบั

กันในนานาประเทศ ความข้อนี้พิสูจน์ได้จากการที่ได้รับเครื่องราช-

อิสริยาภรณ์ M.B.E. จากรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักร อันเนื่องมาจาก

การมีบทบาทในขบวนการเสรีไทย การได้รับรางวัลแมกไซไซ (สาขาการ

บริการภาครัฐ) การเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และกรรมการขององค์การ

ระหว่างประเทศองค์การต่างๆ เกียรติคุณเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะตกแก่

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เท่านั้น หากทว่ายังตกแก่ประเทศไทย

โดยส่วนรวมอีกด้วย และปัจจุบัน คนไทยที่ได้รับการยอมรับในนานา

ประเทศเทียมเท่าท่านผู้นี้ คงหาได้ไม่ง่ายนัก

ด้วยเหตุผลและข้อเทจ็จรงิดงัทีพ่รรณนามาข้างต้นนี ้จึงเหน็สมควร

ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิจารณาอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

     18 กันยายน 2521

หมายเหตุ 

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2521 

เม่ือวนัศุกร์ที ่22 กนัยายน 2521 ณ ห้องประชมุสภามหาวทิยาลยั มรีายงาน

การประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ หัวข้อท่ี 3 เรื่องการอนุมัติให้ปริญญาดุษฎี-

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บันทึกไว้ว่า
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“อธิการบดีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายงานของคณะ

นิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะ

เศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ

ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ปรากฏตาม

ประวัติและผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ได้ผ่าน

การพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมคณบดีแล้ว

“ต่อจากนัน้ทีป่ระชุมได้พจิารณาเป็นการลบัแล้วมมีตอินมัุตปิรญิญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา

ต่างๆ ตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2495 คือ...

“4. เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์” 
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ประวัติศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เกดิเมือ่วนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2459 ทีต่ลาดน้อย อ. สมัพันธวงศ์ พระนคร

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2476 ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษา แผนกภาษาฝรั่งเศส 

 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ พระนคร

พ.ศ. 2480 ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ 

และการเมือง

พ.ศ. 2484 ปรญิญาตรทีางเศรษฐศาสตร์ เกียรตนิยิมอนัดับหนึง่  

(B.Sc [Econ.] Hons I) London School of 

 Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน (เป็นผลให้ได้ 

รับทุน Leverhulme Studentship เพื่อศึกษาต่อ 

ในระดับปริญญาเอกทันที)

พ.ศ. 2492 ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ (Ph. D) London  

School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน  

ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2499 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรมเสนาธิการ 

กลาโหม กระทรวงกลาโหม (ข้าราชการนักศึกษา 

 รุ่นที่ 1)

ประวัติการท�างาน
ต�าแหน่งงานประจ�าในอดีต

พ.ศ. 2476-2480 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พระนคร

พ.ศ. 2480-2481 ล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส  

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
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พ.ศ. 2485-2488 รบัราชการในกองทพัแห่งสหราชอาณาจกัร (British 

Army Pioneers Corps) เพื่อเข้าร่วมขบวนการเสรี

ไทยในประเทศอังกฤษระหว่างสงคราม โลกครั้งที่ 2

พ.ศ. 2492 รับราชการในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2492-2499 เศรษฐกร ผูช้�านาญการคลงั และผู้เชีย่วชาญการคลงั 

กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2496 รองผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ด�ารงต�าแหน่ง

อยู่ 7 เดือน)

พ.ศ. 2499-2502 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ประจ�าสถานเอกอัคร-

ราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2501-2502 รองประธานคณะมนตรดีบีกุ สภาดบีกุระหว่างประเทศ 

(International Tin Council) ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2502-2504 ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ ส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ. 2502-2514 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2505-2510 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง

การคลัง

พ.ศ. 2507-2515 คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2510-2515 ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2513 ศาสตราจารย์พเิศษ (Visiting Professor) ที ่Wood-

row Wilson School, Princeton University 

สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2514-2516 ศาสตราจารย์พิเศษ (Visiting Professor) ที่ Uni-

versity College (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Wolfson 

College) Cambridge University ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2516-2518 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ศ. 2517-2518 ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของนายก-

รฐัมนตร ี(สัญญา ธรรมศักดิ์)

พ.ศ. 2518-2519 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ต�าแหน่งอื่นๆ ในอดีต

พ.ศ. 2495-2499 อนกุรรมการจัดสรรงบประมาณกับทวรีายได้และลด

รายจ่ายของแผ่นดิน

พ.ศ. 2495-2499 กรรมการพิจารณาเพิม่รายได้กบัหาทางประหยดัราย

จ่ายแผ่นดิน

พ.ศ. 2495-2498 กรรมการด�าเนินการเจรจากู้เงินจากธนาคารโลก 

(ธนาคารระหว่างประทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา-

การ)

พ.ศ. 2495-2498 กรรมการด�าเนินการท�าผังเศรษฐกิจของประเทศ

พ.ศ. 2496 กรรมการอ�านวยการประหยัด

พ.ศ. 2496-2499 กรรมการบริหารของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

พ.ศ. 2497 ประธานกรรมการรับมอบและขายทองค�า

พ.ศ. 2497 กรรมการพจิารณาแก้ไขปรบัปรงุพระราชบัญญตักิาร

ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2488

พ.ศ. 2497-2498 ส�ารองผู้ว่าการ (Alternate Governor) Interna-

tional Monetary Fund (I.M.F.) กรงุวอชงิตนั ด.ี ซ.ี 

สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2497-2498 ส�ารองผู้ว่าการ (Alternate Governor) Interna-

tional Bank for Reconstruction and Develop-

ment (IBRD) (ธนาคารโลก) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2497-2498 กรรมการพิจารณาปรับปรุงวิธีการท�าเลขดัชนีค่า

ครองชีพของประชากร

พ.ศ. 2497-2499 กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2498-2499 ประธานมูลนิธิเด็กพิการ

พ.ศ. 2501-2511 ผูแ้ทนไทยถาวรในคณะมนตรดีบีกุ สภาดบีกุระหว่าง

ประเทศ (International Tin Council) กรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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พ.ศ. 2504-2506 อนุกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือของสหรัฐ 

อเมรกิา ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิ

ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2507 กรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

พ.ศ. 2507 กรรมการจดัตัง้องค์การอาคารสงเคราะห์และพฒันา

เมือง

พ.ศ. 2507 ประธานอนุกรรมการวางแผนถนนในพระนครและ

ธนบุรี

พ.ศ. 2507 ประธานกรรมการพิจารณาเรื่องการระบายน�้าฝน

และน�้าโสโครก

พ.ศ. 2507 ประธานกรรมการพิจารณาและปรับปรุงโครงการ

ทางหลวง

พ.ศ. 2507 กรรมการวางแผนพัฒนาการศึกษา

พ.ศ. 2507 กรรมการร่างปรับปรุงประมวลรัษฎากร

พ.ศ. 2507 กรรมการวางแผนการจดัองค์งานการไฟฟ้าแห่งชาติ

พ.ศ. 2507 กรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดินก่อนเสนอ

คณะรัฐมนตรี

พ.ศ. 2507-2510 กรรมการพิกัดอัตราศุลกากร

พ.ศ. 2507 กรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พ.ศ. 2507 กรรมการระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. 2507 กรรมการร้อยกรอง สภาความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. 2507 กรรมการวิเทศสหการ

พ.ศ. 2507 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พ.ศ. 2507 กรรมการสภาสถาบันเอเซียเพื่อการวางแผนและ

พัฒนาการ

พ.ศ. 2507 กรรมาธกิารพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ

พ.ศ. 2507 กรรมาธกิารพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ

พ.ศ. 2507 กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย
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พ.ศ. 2507 กรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติ

พ.ศ. 2507 กรรมการว่าด้วยการซื้อขายกระดาษ

พ.ศ. 2507 กรรมการบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ

พ.ศ. 2507 กรรมการบริษัทกระสอบอิสาน

พ.ศ. 2507 กรรมการพจิารณาปรบัปรงุระบบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. 2507 กรรมการตรวจสอบภาษีอากร (ก.ต.ภ.)

พ.ศ. 2507-2513 กรรมการสอบสวนทรัพย์สนิของรฐัในกองมรดกของ

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2507-2513 กรรมการด�าเนินงานตามค�าสั่งให้ทรัพย์สินในกอง

มรดกของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ และทรพัย์สนิของ

ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ส�านัก

นายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2507-2513  กรรมการตีราคาทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2508 กรรมการพิจารณาโครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาอาชีว-

ศึกษา

พ.ศ. 2508-2515 ประธานคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างปรับปรุง

ระบบระบายน�้า จังหวัดพระนคร

พ.ศ. 2508-2519 รองประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลป พีระศรี

พ.ศ. 2510-2514 กรรมการมูลนิธิดิเรก ชัยนาม

พ.ศ. 2510-2519 ประธานกรรมการอ�านวยการมลูนธิบิรูณะชนบทแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2511-2518 อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2511-2518 กรรมการมูลนิธิศรีวิสารวาจา

พ.ศ. 2511-2518 ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชา-

สงเคราะห์

พ.ศ. 2511-2519 กรรมการสภากาชาดไทย

พ.ศ. 2511-2519 รองประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฎ-พันทิพย์
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พ.ศ. 2512 ผู้แทนไทยในคณะมนตรีของสถาบันเพื่อการพัฒนา

และการวางแผนเศรษฐกิจแห่งเอเซียขององค์การ

สหประชาชาต ิ(Member of the Governing Coun-

cil, the Asian Institute for Economic Develop-

ment and Planning)

พ.ศ. 2512-2513 กรรมการสอบสวนการเช่าเครื่องจักรกล ส�านักงาน

สถติแิห่งชาติ

พ.ศ. 2512-2518 ประธานกรรมการโครงการการศกึษาขัน้ประกาศนยี-

บัตรช้ันสูง บัณฑิตอาสาสมัคร (โครงการ ป.บ.อ.) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2512-2519 กรรมการมลูนธิไิทยวฒันา ต. สวุรรณ

พ.ศ. 2513 ผูว่้าการกติตมิศกัดิ ์Board of Governor, Interna-

tional Development Research Centre (IDRC) 

เมอืงออตตาวา ประเทศแคนาดา

พ.ศ. 2513-2519 กรรมการ Board of Trustee, Asian Institute of 

Technology (AIT) กรงุเทพฯ

พ.ศ. 2516-2518 ประธานโครงการต�าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2516-2518 นายกสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2516-2519 ทีป่รกึษามลูนธิสิทิธพิร กฤดากร

พ.ศ. 2516-2542 รองประธานกรรมการมลูนธิโิกมลคีมทอง

พ.ศ. 2517 กรรมาธกิารพิจารณาร่างพระราชบญัญติัตลาดหลกั-

ทรพัย์

พ.ศ. 2517 กรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาต ิส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง-

ชาต ิส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ. 2517-2518 ประธานกรรมการค่าจ้าง กรมแรงงาน กระทรวง

มหาดไทย
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พ.ศ. 2517-2518 รองประธานที่ปรึกษาส่วนองค์การของรัฐของนายก

รฐัมนตร ีส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ. 2517-2518 กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศกึษาธกิาร

พ.ศ. 2517-2518 กรรมการทบวงมหาวิทยาลยัของรฐั

พ.ศ. 2517-2519 กรรมการพฒันามหาวทิยาลยั ทบวงมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2517-2519 กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายก

รฐัมนตรี

พ.ศ. 2517-2519 ผูอ้�านวยการโครงการพฒันาชนบทลุม่น�า้แม่กลอง

พ.ศ. 2517-2519 ประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

พ.ศ. 2517-2519 กรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร์ ส�านกั

นายกรฐัมนตรี

พ.ศ. 2517-2519 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2518 Member of the Interim Governing Council, 

Clearing House for Social Development in 

Asia กรงุเทพฯ

พ.ศ. 2518-2519 ผูว่้าการ Board of Governor, Asian Institute of 

Management (AIM) กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์

พ.ศ. 2518 ประธานกรรมการเตรยีมงานศนูย์บณัฑิตอาสาสมคัร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2518 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อ

พิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สถาบัน

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

พ.ศ. 2518-2519 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2518-2519 กรรมการพจิารณาการก่อสร้างอาคารส�านกังานใหญ่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2518-2519 กรรมการทีป่รกึษาโครงการห้องสมดุชมุชน
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พ.ศ. 2518-2519 กรรมการปฏริปูการศึกษา ส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาต ิส�านกันายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2518-2519 อนกุรรมการเรือ่งการระดมสรรพก�าลงั และการลงทนุ

ทางการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านัก

นายกรฐัมนตรี

พ.ศ. 2519 กรรมการข้าราชการพลเรอืน

พ.ศ. 2519 กรรมการร่างนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2519 กรรมการประจ�าส�านกับณัฑติอาสาสมคัร มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2519 กรรมการ Board of Governor, East-West Center 

(EWC) เมอืงฮอนโนลลู ู มหาวทิยาลยัฮาวาย สหรฐั- 

อเมรกิา

พ.ศ. 2519 กรรมการ Board of Trustee, International Coun-

cil for Educational Development (ICED) เมอืง

นวิยอร์ก สหรฐัอเมรกิา

พ.ศ. 2519 กรรมการ Board of Trustee, International Food 

Policy Research Institute (IFPRI) กรงุวอชิงตัน  

ด.ี ซ.ี สหรัฐอเมรกิา

เกียรติประวัติที่ได้รับ
 1. นายพันตรีแห่งกองทัพอังกฤษ พ.ศ. 2488

 2. ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3. รางวัลรามอนแม็กไซไซ ประเภทข้าราชการ (Government 

  Service) ประจ�าปี 2508

 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow) London School 

  of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ปี 2511



ภาคผนวก 363  

 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member) สยามสมาคม ปี 2514

 6. ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (Doctor of Letters) University of 

  Singapore ปี 2517

 7. ธรรมศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530 (เป็น

  บุคคลแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 1. Member of the British Empire (M.B.E.) พ.ศ. 2489

 2. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2493

 3. ตริตราภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2495

 4. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2496

 5. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2497

 6. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2500

 7. ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2502

 8. ทุติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2504
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