กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย
บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง
พ.ศ. 2475 – 2530

รังสรรค ธนะพรพันธุ

รายชื่อหนังสือของรังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือรวมบทความจากหนังสือพิมพ
อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตรวิเคราะหวาดวยการเมืองไทย (2536)
อนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย (2536)
อนิจลักษณะของสังคมไทย (2538)
เศรษฐกิจการเมืองยุครัฐบาลชวน หลีกภัย (2538)
เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย (2539)
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกับสงครามการคา (2540)
สังคมเศรษฐกิจโลก : โครงสรางและการเปลี่ยนแปลง (2540)
วิกฤติการณการเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย (2541 ; 2542)
คูม ือการเมืองไทย (2544)
กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม (2544)

บทอภิปราย
บทบาทและความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย (2543)
ปวย อึ้งภากรณกับสังคมไทย (2543)

หนังสือกึ่งวิชาการ
การศึกษา ทุนนิยม และโลกานุวัตร (2544)

หนังสือวิชาการ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
และการเมือง พ.ศ. 2475 – 2530 (2532 ; 2539 ; 2544)
สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตรการพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร (2538 ; 2540)
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต (2541)

คํานํา
ฉบับการพิมพครั้งที่สาม
หนังสือเลมนีเ้ ดิมเปนงานวิจัย ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในป 2531 ตอมาไดตีพิมพเปนหนังสือเลมในป 2532 และ 2539 ตาม
ลําดับ การตีพมิ พครั้งนี้นับเปนฉบับการตีพิมพครั้งที่สาม ซึ่งมิไดมีการแกไขเพิ่มเติม เนื้อหาในสาระ
สําคัญแตกตางจากฉบับการพิมพครั้งที่สอง
จุดมุงหมายของหนังสือเลมนี้ก็คือ การนําเสนอภาพกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมืองระหวางป 2475-2530 โดย
ทีข่ อ มูลบางเรือ่ งนําเสนอจนถึงเดือนสิงหาคม 2531 กอนที่พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ จะดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจหลังเดือนสิงหาคม 2531 เปลี่ยนแปลงจากภาพ
ทีเ่ ปนอยูใ นเดือนสิงหาคม 2531 ไมมาก จวบจนกระทั่งเกิดวิกฤติการณการเงินครั้งรายแรงในเดือน
กรกฎาคม 2540 กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงแปรเปลี่ยนไปอยางสําคัญ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ บทบาททีเ่ พิม่ ขึน้ ขององคกรโลกบาล รัฐบาลประเทศมหาอํานาจ และกลุมทุนสากล บทบาทที่ลดลง
ของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยที่กลุมทุนไทยและองคกรประชาชนถีบตัวขึ้นมามีบทบาทแทน
กระนั้นก็ตาม แบบจําลองที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ยังสามารถใชเปนฐานในการวิเคราะหไดดีพอสม
ควร
ผูเขียนขอขอบคุณนางสาวพวงรัตน พันธุพิริยะ ที่ชวยจัดทํ าตนฉบับสํ าหรับการ
ตีพิมพครั้งนี้

รังสรรค ธนะพรพันธุ
กันยายน 2544

คํานํา
ฉบับการพิมพครั้งที่สอง
หนังสือเรื่อง กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 ฉบับการพิมพครั้งแรก จําหนายหมดตั้งแตป 2536
เมือ่ มีผขู อใหจัดพิมพครั้งที่สอง ผูเขียนไดแตยับยั้งชั่งใจมาโดยตลอด เพราะตั้งใจจะเขียนขยายความ
การเปลีย่ นแปลงหลังป 2530 เปนตนมา แตแลวก็หาเวลาแกไขปรับปรุงและเขียนขยายความเนื้อหา
เดิมมิได ในที่สุดจึงตัดสินใจจัดพิมพครั้งที่สองเพื่อแกปญหาหนังสือขาดตลาด เนื่องจากมีอาจารย
หลายมหาวิทยาลัยและหลายสาขาวิชากําหนดใหหนังสือเลมนี้เปนหนังสืออานประกอบการศึกษา
ในการจั ด พิ ม พ ค รั้ ง นี้ ผู  เ ขี ย นเพียงแตแกไขขอ ความที่ พิม พ ผิดและแก ไขเนื้ อ หา
ทีค่ ลาดเคลือ่ นจากขอเท็จจริง เมื่อจัดพิมพครั้งแรก การแกไขมีเพียงสวนนอย ทั้งนี้หวังวาจะสามารถ
เขียนขยายความและขยายกรอบเวลามาจนถึงป 2538 ในการจัดพิมพครั้งที่สาม
แม ว  า เนื้ อ หาของหนั ง สื อ ในสาระสํ าคั ญ จะสิ้ น สุ ด ในยุ ค รั ฐ บาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท เวลาจะลวงเลยมาแลวอีก 8 ป แตกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
ในป 2538 มิไดแตกตางจากป 2530 มากนัก ระบบราชการและกลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats)
ยังคงกุมบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
ซึง่ เปนโครงครอบใหญที่กําหนดทิศทางของเศรษฐกิจไทย แมวาภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุม ทุน พยายามเขาไปมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบาย แตยังไมสามารถยึดกุมบทบาทหลัก
ได ผูเขียนมิไดเห็นดวยกับบทวิเคราะหที่วา บัดนี้ กลุมทุนสามารถครอบงํากระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจไดแลว นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา ภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทและอิทธิพลใน
กระบวนการดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับ แตเปนการเปลี่ยนแปลงชนิดคอยเปนคอยไป การเปลี่ยน
แปลงทีส่ าคั
ํ ญอีกดานหนึ่งไดแก บทบาทและอิทธิพลของปจจัยภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนบทบาท
ขององคกรทีท่ ําหนาที่เปนโลกบาล ดังเชนธนาคารโลก (IBRD) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(IMF) บทบาทของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ ดังเชนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และบทบาทของ
องคกรเหนือรัฐ ดังเชน บรรษัทระหวางประเทศ (TNCs) การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic
Alliance) ระหวางกลุม ทุนภายในประเทศกับบรรษัทระหวางประเทศ ชวยเปดชองใหบรรษัทระหวาง
ประเทศแทรกแซงการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ ลักษณะไรพรมแดนของตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีมากขึ้น และจะยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังที่เปนอยูนี้

5
จะทําใหบทบาทและอิทธิพลของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ลดลงในอนาคต
ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณสํานักพิมพผูจัดการที่ดูแลการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ใน
ครั้งนี้

รังสรรค ธนะพรพันธุ
พฤศจิกายน 2538

คํานํา
หนังสือเลมนี้เดิมเปนงานวิจัย ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันวิจัย
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย ในการนํารายงานวิจัยมาตีพิมพเปนหนังสือครั้งนี้ ผูเขียนไมเพียงแตแกไข
เพื่อมิใหรองรอยของรายงานวิจัยปรากฏอยูเทานั้น หากยังไดถือโอกาสเขียนขยายความเนื้อหา
บางตอน และแกไขขอมูลใหถูกตองยิ่งขึ้นอีกดวย จุดมุงหมายของหนังสือเลมนี้ก็คือ การนําเสนอภาพ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
การเมืองระหวางป 2475-2530 โดยที่ขอมูลบางเรื่องไดนําเสนอจนถึงเดือนสิงหาคม 2531 กอนที่
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ จะดํ ารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หนังสือเลมนี้มิไดมีวัตถุประสงคที่จะ
ประจานพฤติกรรมของชนชั้นนําทางอํานาจในสังคมไทย โดยที่ในขณะเดียวกันก็มิไดเสแสรงที่จะวาง
ตัวเปนกลาง ความเปนกลางนั้นไมมีในสังคมมนุษย ยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ดวยแลว หากเรามิไดมีทัศนะที่เขาขางกลุมชนที่เสียเปรียบในสังคม เราก็ตองอยูขางกลุมชนผูไดเปรียบ
ในสังคม
ขอมูลทีใ่ ชในการศึกษาจํานวนมากมาจากโครงการวิจัยของผูเขียน 2 โครงการ คือ
โครงการบรรณานุกรมกฎหมายวาดวยเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2475-2530 ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจาก
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2531) และโครงการประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุค
ปจจุบนั พ.ศ.2475-2525 ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ยังไมเสร็จ)
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
ตามที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษรในหนังสือนี้ สวนสําคัญสวนหนึ่งเปนความรูความเขาใจที่ไดจาก
การเสวนาเปนเวลายาวนานกับบุคคลจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งอาจารยมหาวิทยาลัย ขุนนางนักวิชาการ
และนักหนังสือพิมพ หลายคนไมประสงคใหเอยชื่อ แตผูที่สมควรไดรับการขอบคุณเปนพิเศษคือ นาย
วีรพงษ รามางกูร และนายอัมมาร สยามวาลา
นายชัยอนันต สมุทวณิช นายนรนิติ เศรษฐบุตร และนายเสนห จามริก ไดชวยให
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลบางคนที่เปนสมาชิกคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา ซึ่งชวยใหการจัดทําขอมูล
ในภาคผนวกที่ 1 ถึง 3 มีความคลาดเคลื่อนนอยลง

นายพรชัย จารุนครินทร และนางสาวประไพ กูกีรติกุล ทําหนาที่เปนผูชวยวิจัยใน
โครงการนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายสมบูรณ ศิริประชัย ไดชวยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยไว อ ย า งดี เ ยี่ ย ม แต ค วามจํ ากั ด ของเวลาที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาทํ าให
ยังไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวนี้ไดอยางเต็มที่
ในขณะที่เปนรายงานวิจัย นางสาวสุดารัตน จันทรไพจิตร และนางสาวประไพ
กูก รี ติกลุ เปนผูพิมพรายงานดวยความประณีตและอยางมีประสิทธิภาพ ในการแกไขเพิ่มเติมตนฉบับ
เพือ่ พิมพเปนหนังสือ นางสาวสุดารัตน จันทรไพจิตร เปนผูพิมพตนฉบับกอนเขาสงโรงพิมพดวยความ
ประณีตเชนเคย สมควรไดรับการขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รังสรรค ธนะพรพันธุ
มิถนุ ายน 2532
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บทที่ 3 ระบบทุนนิยมโลกกับกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
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พ.ศ.2510
จํานวนสมาคมการคา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
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พ.ศ.2524-2530
จํานวนมติของ ก.ร.อ. จําแนกตามภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
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เกีย่ วดวยการเงิน พ.ศ.2475-ปจจุบัน (2531)
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ความแตกตางในประเด็นสําคัญระหวางสมาคมการคากับ
สมาคม ธรรมดาทั่ว ๆ ไป
จํานวนสมาคมการคาจําแนกตามภูมิภาค พ.ศ.2510-2530
จํานวนสมาคมการคา จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม
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กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย
บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง
พ.ศ. 2475 – 2530

รังสรรค ธนะพรพันธุ

รายชื่อหนังสือของรังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือรวมบทความจากหนังสือพิมพ
อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตรวิเคราะหวาดวยการเมืองไทย (2536)
อนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย (2536)
อนิจลักษณะของสังคมไทย (2538)
เศรษฐกิจการเมืองยุครัฐบาลชวน หลีกภัย (2538)
เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย (2539)
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกับสงครามการคา (2540)
สังคมเศรษฐกิจโลก : โครงสรางและการเปลี่ยนแปลง (2540)
วิกฤติการณการเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย (2541 ; 2542)
คูม ือการเมืองไทย (2544)
กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม (2544)

บทอภิปราย
บทบาทและความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย (2543)
ปวย อึ้งภากรณกับสังคมไทย (2543)

หนังสือกึ่งวิชาการ
การศึกษา ทุนนิยม และโลกานุวัตร (2544)

หนังสือวิชาการ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
และการเมือง พ.ศ. 2475 – 2530 (2532 ; 2539 ; 2544)
สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตรการพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร (2538 ; 2540)
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต (2541)

คํานํา
ฉบับการพิมพครั้งที่สาม
หนังสือเลมนีเ้ ดิมเปนงานวิจัย ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในป 2531 ตอมาไดตีพิมพเปนหนังสือเลมในป 2532 และ 2539 ตาม
ลําดับ การตีพมิ พครั้งนี้นับเปนฉบับการตีพิมพครั้งที่สาม ซึ่งมิไดมีการแกไขเพิ่มเติม เนื้อหาในสาระ
สําคัญแตกตางจากฉบับการพิมพครั้งที่สอง
จุดมุงหมายของหนังสือเลมนี้ก็คือ การนําเสนอภาพกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมืองระหวางป 2475-2530 โดย
ทีข่ อ มูลบางเรือ่ งนําเสนอจนถึงเดือนสิงหาคม 2531 กอนที่พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ จะดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจหลังเดือนสิงหาคม 2531 เปลี่ยนแปลงจากภาพ
ทีเ่ ปนอยูใ นเดือนสิงหาคม 2531 ไมมาก จวบจนกระทั่งเกิดวิกฤติการณการเงินครั้งรายแรงในเดือน
กรกฎาคม 2540 กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงแปรเปลี่ยนไปอยางสําคัญ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ บทบาททีเ่ พิม่ ขึน้ ขององคกรโลกบาล รัฐบาลประเทศมหาอํานาจ และกลุมทุนสากล บทบาทที่ลดลง
ของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยที่กลุมทุนไทยและองคกรประชาชนถีบตัวขึ้นมามีบทบาทแทน
กระนั้นก็ตาม แบบจําลองที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ยังสามารถใชเปนฐานในการวิเคราะหไดดีพอสม
ควร
ผูเขียนขอขอบคุณนางสาวพวงรัตน พันธุพิริยะ ที่ชวยจัดทํ าตนฉบับสํ าหรับการ
ตีพิมพครั้งนี้

รังสรรค ธนะพรพันธุ
กันยายน 2544

คํานํา
ฉบับการพิมพครั้งที่สอง
หนังสือเรื่อง กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 ฉบับการพิมพครั้งแรก จําหนายหมดตั้งแตป 2536
เมือ่ มีผขู อใหจัดพิมพครั้งที่สอง ผูเขียนไดแตยับยั้งชั่งใจมาโดยตลอด เพราะตั้งใจจะเขียนขยายความ
การเปลีย่ นแปลงหลังป 2530 เปนตนมา แตแลวก็หาเวลาแกไขปรับปรุงและเขียนขยายความเนื้อหา
เดิมมิได ในที่สุดจึงตัดสินใจจัดพิมพครั้งที่สองเพื่อแกปญหาหนังสือขาดตลาด เนื่องจากมีอาจารย
หลายมหาวิทยาลัยและหลายสาขาวิชากําหนดใหหนังสือเลมนี้เปนหนังสืออานประกอบการศึกษา
ในการจั ด พิ ม พ ค รั้ ง นี้ ผู  เ ขี ย นเพียงแตแกไขขอ ความที่ พิม พ ผิดและแก ไขเนื้ อ หา
ทีค่ ลาดเคลือ่ นจากขอเท็จจริง เมื่อจัดพิมพครั้งแรก การแกไขมีเพียงสวนนอย ทั้งนี้หวังวาจะสามารถ
เขียนขยายความและขยายกรอบเวลามาจนถึงป 2538 ในการจัดพิมพครั้งที่สาม
แม ว  า เนื้ อ หาของหนั ง สื อ ในสาระสํ าคั ญ จะสิ้ น สุ ด ในยุ ค รั ฐ บาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท เวลาจะลวงเลยมาแลวอีก 8 ป แตกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
ในป 2538 มิไดแตกตางจากป 2530 มากนัก ระบบราชการและกลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats)
ยังคงกุมบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
ซึง่ เปนโครงครอบใหญที่กําหนดทิศทางของเศรษฐกิจไทย แมวาภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุม ทุน พยายามเขาไปมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบาย แตยังไมสามารถยึดกุมบทบาทหลัก
ได ผูเขียนมิไดเห็นดวยกับบทวิเคราะหที่วา บัดนี้ กลุมทุนสามารถครอบงํากระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจไดแลว นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา ภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทและอิทธิพลใน
กระบวนการดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับ แตเปนการเปลี่ยนแปลงชนิดคอยเปนคอยไป การเปลี่ยน
แปลงทีส่ าคั
ํ ญอีกดานหนึ่งไดแก บทบาทและอิทธิพลของปจจัยภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนบทบาท
ขององคกรทีท่ ําหนาที่เปนโลกบาล ดังเชนธนาคารโลก (IBRD) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(IMF) บทบาทของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ ดังเชนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และบทบาทของ
องคกรเหนือรัฐ ดังเชน บรรษัทระหวางประเทศ (TNCs) การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic
Alliance) ระหวางกลุม ทุนภายในประเทศกับบรรษัทระหวางประเทศ ชวยเปดชองใหบรรษัทระหวาง
ประเทศแทรกแซงการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ ลักษณะไรพรมแดนของตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีมากขึ้น และจะยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังที่เปนอยูนี้

5
จะทําใหบทบาทและอิทธิพลของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ลดลงในอนาคต
ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณสํานักพิมพผูจัดการที่ดูแลการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ใน
ครั้งนี้

รังสรรค ธนะพรพันธุ
พฤศจิกายน 2538

คํานํา
หนังสือเลมนี้เดิมเปนงานวิจัย ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันวิจัย
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย ในการนํารายงานวิจัยมาตีพิมพเปนหนังสือครั้งนี้ ผูเขียนไมเพียงแตแกไข
เพื่อมิใหรองรอยของรายงานวิจัยปรากฏอยูเทานั้น หากยังไดถือโอกาสเขียนขยายความเนื้อหา
บางตอน และแกไขขอมูลใหถูกตองยิ่งขึ้นอีกดวย จุดมุงหมายของหนังสือเลมนี้ก็คือ การนําเสนอภาพ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
การเมืองระหวางป 2475-2530 โดยที่ขอมูลบางเรื่องไดนําเสนอจนถึงเดือนสิงหาคม 2531 กอนที่
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ จะดํ ารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หนังสือเลมนี้มิไดมีวัตถุประสงคที่จะ
ประจานพฤติกรรมของชนชั้นนําทางอํานาจในสังคมไทย โดยที่ในขณะเดียวกันก็มิไดเสแสรงที่จะวาง
ตัวเปนกลาง ความเปนกลางนั้นไมมีในสังคมมนุษย ยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ดวยแลว หากเรามิไดมีทัศนะที่เขาขางกลุมชนที่เสียเปรียบในสังคม เราก็ตองอยูขางกลุมชนผูไดเปรียบ
ในสังคม
ขอมูลทีใ่ ชในการศึกษาจํานวนมากมาจากโครงการวิจัยของผูเขียน 2 โครงการ คือ
โครงการบรรณานุกรมกฎหมายวาดวยเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2475-2530 ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจาก
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2531) และโครงการประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุค
ปจจุบนั พ.ศ.2475-2525 ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ยังไมเสร็จ)
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
ตามที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษรในหนังสือนี้ สวนสําคัญสวนหนึ่งเปนความรูความเขาใจที่ไดจาก
การเสวนาเปนเวลายาวนานกับบุคคลจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งอาจารยมหาวิทยาลัย ขุนนางนักวิชาการ
และนักหนังสือพิมพ หลายคนไมประสงคใหเอยชื่อ แตผูที่สมควรไดรับการขอบคุณเปนพิเศษคือ นาย
วีรพงษ รามางกูร และนายอัมมาร สยามวาลา
นายชัยอนันต สมุทวณิช นายนรนิติ เศรษฐบุตร และนายเสนห จามริก ไดชวยให
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลบางคนที่เปนสมาชิกคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา ซึ่งชวยใหการจัดทําขอมูล
ในภาคผนวกที่ 1 ถึง 3 มีความคลาดเคลื่อนนอยลง

นายพรชัย จารุนครินทร และนางสาวประไพ กูกีรติกุล ทําหนาที่เปนผูชวยวิจัยใน
โครงการนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายสมบูรณ ศิริประชัย ไดชวยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยไว อ ย า งดี เ ยี่ ย ม แต ค วามจํ ากั ด ของเวลาที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาทํ าให
ยังไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวนี้ไดอยางเต็มที่
ในขณะที่เปนรายงานวิจัย นางสาวสุดารัตน จันทรไพจิตร และนางสาวประไพ
กูก รี ติกลุ เปนผูพิมพรายงานดวยความประณีตและอยางมีประสิทธิภาพ ในการแกไขเพิ่มเติมตนฉบับ
เพือ่ พิมพเปนหนังสือ นางสาวสุดารัตน จันทรไพจิตร เปนผูพิมพตนฉบับกอนเขาสงโรงพิมพดวยความ
ประณีตเชนเคย สมควรไดรับการขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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การจําแนกประเภทพฤติกรรมของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ไทยกับสมาคมผูผลิตโภคภัณฑ (Producers' Association)
ไทยกับขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ
ระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี
ทานตาง ๆ จําแนกตามภูมิหลังของนายกรัฐมนตรี และ
ระบอบการปกครองมิถุนายน 2475-สิงหาคม 2531
เนือ้ หาของรัฐธรรมนูญภายใตระบอบการปกครองรูปแบบ
ตางๆ มิถุนายน 2475 - สิงหาคม 2531
องคประกอบและจํานวนสมาชิกของรัฐบาลไทย
พ.ศ.2475-ปจจุบัน (2531)
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บทที่ 1
ความนํา
หนั ง สื อ เล ม นี้ มี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะเสนอภาพกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะหที่มีพื้นฐานมาจากสํานักเศรษฐศาสตรการ
เมืองนีโอคลาสสิก (Neo-classical Political Economics)1 ผลการวิเคราะหไดขอสรุปสําคัญวา
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานของนโยบาย แต
การศึกษาปฏิสัมพันธดังกลาวนี้แตเพียงโสดเดียวไมเพียงพอที่จะเขาใจกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยไดอยางถองแท จําเปนตองพิจารณาถึงโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ
(super structure) และความเปนไปในระบบทุนนิยมโลกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวากระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สวนบนของระบบเศรษฐกิจเทานั้น หากทวายังเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลก
อีกดวย ดังนัน้ การที่เราจะเขาใจกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในปจจุบันไดดี จําเปนที่เราจัก
ตองหันกลับไปดูรากเหงาและศึกษาพัฒนาการของกระบวนการดังกลาวนี้ นอกจากนี้ แนวความคิด
และทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียวมิอาจชวยใหเราเขาใจกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
1

แนวความคิดและทฤษฎีของสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองนีโอคลาสสิกมีชื่อเรียกตางๆกัน อาทิเชน ทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ (public choice) เศรษฐศาสตรวาดวยการเมือง (economics of politics) การเมืองของการ
คลัง (fiscal politics) หรือทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยรัฐ (economic theory of the state) เปนตน ลักษณะพื้นฐาน
ของสํานักความคิดดังกลาวนี้ก็คือ การนําทฤษฎีและแนวความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกมาใชอธิบาย
พฤติกรรม ปรากฏการณ และสถาบันทางการเมืองและสังคม งานวิชาการในกลุมนี้จํานวนไมนอยเปนผลผลิตของ
นักรัฐศาสตร ในสหรัฐอเมริกา ศูนยการศึกษาเศรษฐศาสตรการเมืองสํานักนีโอคลาสสิกมีอยู 3 แหงคือ
(1) มหาวิทยาลัยเวอรจิเนียโปลีเทคนิค (Virginia Polytechnic Institute and State University) ซึ่งมีเจมส
บูคานัน (James M. Buchanan) เปนผูนํา ปจจุบันไดยายไปอยู George Mason University
(2) มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร (Rochester University)
(3) มหาวิทยาลัยอินเดียนา (Indiana University)
ทั้งสามสํานักยึดถือปรัชญาและระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกตางกัน และมีแนวโนมที่จะไมอางอิงงานวิชา
การของกันและกัน โปรดดู Mitchell (1988) และ Breit (1987)

2
ได อ ย า งถ อ งแท แ ละรอบด า น ด ว ยเหตุ นี้ เ อง งานวิ จั ย นี้ จึ ง เลื อ กใช ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง
ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งอาศัยขอมูลระหวางป 2475-2530 โดยใหความสําคัญแกปจจัยที่
มิใชเศรษฐกิจ (non-economic factors) ดังเชนโครงสรางอํานาจทางการเมืองทั้งภายในประเทศและ
ในระบบทุนนิยมโลก วัฒนธรรม จารีตประเพณี และความสัมพันธทางสังคม
หนังสือเลมนีจ้ าแนกออกเป
ํ
น 8 บท บทที่หนึ่งเปนความนํา บทที่สองอธิบายแบบ
จําลองที่ใชเปนกรอบในการวิเคราะห บทที่สามถึงบทที่หกแจกแจงและบรรยายปจจัยที่มีบทบาทใน
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยบทที่สามกลาวถึงระบบทุนนิยมโลกและผลกระทบที่มีตอ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย บทที่สี่กลาวถึงบทบาทของโครงสรางสวนบน
ของระบบเศรษฐกิจทีม่ ีตอกระบวนการดังกลาวนี้ บทที่หากลาวถึงอุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ โดย
แจกแจง `ตัวละคร' ที่มีบทบาทในการผลิตนโยบายเศรษฐกิจ บทที่หกกลาวถึงอุปสงคที่มีตอนโยบาย
เศรษฐกิจ โดยแจกแจง `ตัวละคร' ที่มีบทบาทในการเรียกรองและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ บทที่เจ็ด
สาธยายถึงตลาดนโยบายเศรษฐกิจ และชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการของตลาดดังกลาวนี้ และบทที่แปด
เปนบทสรุป

3

บทที่ 2
แบบจําลองและกรอบการวิเคราะห
2.1 การศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ : บทสํารวจงานวิชาการ
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองของสํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก นโยบาย
เศรษฐกิจถือเปน "สินคา" (commodity) ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอุปสงค อุปทาน และตลาด ดังเชนสินคาและ
บริการโดยทัว่ ไป งานวิชาการของสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองนีโอคลาสสิกในระยะแรก แมจะเสนอ
บทวิเคราะหภายใตกรอบความคิดดังกลาวนี้ แตก็มิไดแจกแจงปจจัยทางดานอุปสงคและปจจัยทาง
ดานอุปทานในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอยางรอบดาน Downs (1957) ซึง่ เปนผูบุกเบิก
งานสํ าคัญในหัวขอนี้ ชี้ใหเห็นวา นโยบายเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยเกิดจากปฏิสัมพันธ
ระหวางนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลกับประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บท
วิเคราะหจึงเนนการศึกษาพฤติกรรมของพรรคการเมืองและประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
งานวิชาการในระยะตอมามักจะเนนการวิเคราะหพฤติกรรมของตัวละครในดานหนึ่งดานใดของ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ในดานอุปสงคที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจ งานวิชาการ
สวนใหญมุงวิเคราะหบทบาทและพฤติกรรมของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (interest groups)
งานชิ้นสําคัญเปนของ Olson (1965),Bernholz (1966; 1977), McCormick and Tollison (1981)
และ Becker (1983) สวนในดานอุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ มีการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมและ
บทบาทของนักการเมือง พรรคการเมือง และรัฐสภาในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยที่
งานสวนใหญเปนของนักรัฐศาสตร นอกจากนี้ ยังมีงานวิชาการจํานวนมากที่ศึกษาและวิเคราะหบท
บาทและพฤติกรรมของขาราชการหรือขารัฐการ งานชิ้นสําคัญไดแก Niskanen (1971; 1973; 1975),
Borcherding (1975), Fiorina and Noll (1978) และ Jackson (1982)
การศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยถือวานโยบายเศรษฐกิจเปน
สินคาชนิดหนึ่งและมีการแจกแจง `ตัวละคร' ทั้งทางดานอุปทานและอุปสงคปรากฏอยางชัดเจนใน
Breton (1974) กรอบการวิเคราะหลักษณะนี้มีผูนําไปใชวิเคราะหการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
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เฉพาะเรือ่ ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการคาระหวางประเทศ1 บทสํารวจความกาวหนาทางวิชาการ
ในเรื่องนี้ปรากฏใน Baldwin (1985:chapter 1) ในปจจุบนั ตําราเศรษฐศาสตรวาดวยการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจนี้มีอยูหลายเลม อาทิเชน Frey (1983; 1984), Mosley (1984), Levacic (1987)
เปนตน
นโยบายเศรษฐกิจเปนไดทั้งสินคาอุปโภคบริโภค (consumption good) และสินคา
ทุน (capital good) ในกรณีทั่วไป นโยบายเศรษฐกิจสามารถกอผลกระทบตอสวัสดิการของสังคม
นโยบายเศรษฐกิจบางนโยบายอาจสรางผลกระทบตอกระบวนการสะสมทุนและประสิทธิภาพ การ
ผลิต อยางไรก็ตาม นโยบายเศรษฐกิจในฐานะที่เปนสินคาชนิดหนึ่งมีลักษณะสําคัญที่แตกตางจาก
สินคาและบริการโดยทั่วไปอยางนอย 4 ประการ2 กลาวคือ
ประการแรก นโยบายเศรษฐกิจมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ (public good)
กลาวคือ การ "บริโภค" นโยบายเศรษฐกิจโดยประชาชนคนหนึ่งคนใด
มิไดเปนเหตุใหปริมาณ
นโยบายเศรษฐกิจประเภทเดียวกันนั้นลดนอยลง โดยที่การกีดกันมิใหผูอื่นมีสวนรวมในการบริโภคมิ
อาจกระทําได (non-exclusion principle) นโยบายเศรษฐกิจจึงเปนสินคาที่มีลักษณะการบริโภครวม
กัน (joint consumption) อีกทั้งยังมีลักษณะการบริโภคที่ถูกบังคับ (forced consumption) อีกดวย
ประการที่สอง นโยบายเศรษฐกิจมีคุณสมบัติแตกตางจากสินคาและบริการโดย
ทั่วไปในดานการใหอรรถประโยชน ในขณะที่สินคาและบริการโดยทั่วไปกอใหเกิดอรรถประโยชนแก
ผูบ ริโภค นโยบายเศรษฐกิจเปนสินคาที่ใหอรรถประโยชนเชิงบวก (positive utility) แกประชาชนบาง
กลุม ในสังคม แตใหอรรถประโยชนเชิงลบ (negative utility) แกประชาชน กลุมอื่น ๆ โดยที่บางกลุม
มิไดรบั ทัง้ ประโยชนและโทษจากนโยบายเศรษฐกิจนั้น ๆ ดังนั้น การผลิตนโยบายเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ จึง
มักจะมีทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน ความเขมขนในการคัดคานขึ้นอยูกับขนาดของการสูญเสีย
ผลประโยชนและตนทุนปฏิบัติการ (transaction cost) ในการรวมตัวของฝายคาน กรณีนี้จึงแตกตาง
จากสินคาเอกชนโดยทั่วไป การรวมตัวเพื่อคัดคานการผลิตสินคาเอกชนชนิดหนึ่งชนิดใดไมสูปรากฏ
ใหเห็น ยกเวนกรณีสินคาเอกชนที่สรางผลเสียแกสังคม (negative externalities) อยางรุนแรง
1

ภายใตกรอบความคิดพื้นฐานในทํานองเดียวกัน Gordon (1975) ไดเสนอบทวิเคราะหอุปสงคและ
อุปทานของภาวะเงินเฟอ เพียงแตระเบียบวิธีการศึกษาที่เลือกใชไมปรากฎจิตวิญญาณของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอ
คลาสสิก กลาวคือ มิไดใชเครื่องมือการวิเคราะหของสํานักนีโอคลาสสิกในการศึกษาพฤติกรรมของสถาบันทางการ
เมืองและสังคม
2
โปรดเปรียบเทียบกับลักษณะของประยุกตวิทยา (technology) ในฐานะที่เปนสินคาชนิดหนึ่ง ดู
Dasgupta and Stoneman (1987 : 1-6)
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ประการที่สาม นโยบายเศรษฐกิจมิใชสินคาไรราคา (free good) หากแตเปนสินคา
ทีม่ ที งั้ ราคาอุปทาน (supply price) และราคาอุปสงค (demand price) การผลิตนโยบายเศรษฐกิจ
นั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจจึงตองมีวิธีการหาเงินมาใชจายในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจ ภาระรายจายจะตกแกประชาชนกลุมใดและภาระนั้นจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ
ลักษณะของนโยบายเศรษฐกิจ (policy design) ในกรณีทั่วไป ผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจมักจะอาศัย
รายไดจากการเก็บภาษีอากร ประชาชนผูเสียภาษีอากรจึงเปนผูแบกรับภาระรายจายในการดําเนิน
นโยบาย ราคาของนโยบายเศรษฐกิจจึงไมปรากฏใหเห็นดังเชนราคาสินคาเอกชนโดยทั่วไป ลักษณะ
การอําพรางตัวของราคาดังกลาวนี้มีสวนกอใหเกิดสภาพความไรสมมาตรของสารสนเทศ (asymmetry
of information) ในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ ประชาชนที่มีสารสนเทศอันไมสมบูรณจะขาดจิตสํานึกใน
การเรียกรองนโยบาย ในขณะที่ประชาชนกลุมที่มีสารสนเทศที่สมบูรณกวาจะผลักดันใหรัฐบาล
ดําเนินนโยบายที่ใหประโยชนแกตน โดยที่ในบางครั้งอาจยินดีจายราคาซึ่งเปนภาระสวนบุคคลเพื่อ
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของนโยบายไปในทางที่ เ ป น ประโยชน แ ก ต น ตราบเท า ที่ ตน ทุน ส ว นเพิ่ม
(marginal cost) ทีต่ อ งเสียไปยังนอยกวาผลประโยชนสวนเพิ่ม (marginal benefit) ที่ไดรับ
ประการที่สี่ การผลิตนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่มีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
การผูกขาดในตลาดนโยบาย โดยที่มีการแยงชิงคาเชาจากการผูกขาด (rent seeking behaviour) ดัง
กลาวนี้ การผูกขาดในความหมายนี้เกิดจากลักษณะของนโยบายที่ใหอภิสิทธิ์หรือใหสิทธิประโยชน
เฉพาะกลุม (exclusive rights) คาเชาจากการผูกขาดในความหมายนี้จึงมิใชคาเชาตามธรรมชาติใน
ความหมายของเดวิด ริคารโด (Ricardian rents) อีกทั้งมิใชสิ่งที่มีสภาพกึ่งคาเชา (quasi-rents) ตาม
ทีป่ รากฏในตําราเศรษฐศาสตรโดยทั่วไป หากแตเปนคาเชาที่ถูกเสกสรรคใหเกิดขึ้น (contrived rent)
พฤติ ก รรมการแสวงหาค า เช า ทางเศรษฐกิจดัง กล า วนี้ปรากฎทั้ง ในด า นอุ ป สงคและอุป ทานของ
กระบวนการกําหนดนโยบาย ในดานผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ ผูมีบทบาทสําคัญ ซึ่งไดแกขาราชการ
ระดับผูบ ริหารและผูทรงอํานาจทางการเมือง มีแนวโนมที่จะเสกสรรคอํานาจผูกขาด เพื่อหาประโยชน
จากคาเชาจากการผูกขาดนี้ สวนผูบริโภคนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจนั้นเลา ก็มีพฤติกรรมในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดันใหนโยบาย
เศรษฐกิ จมี ลัก ษณะเกื้อกู ลผลประโยชนแกตน และ/หรือผลักดันใหภาระในการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจตกแกผูอื่นใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ตลาดนโยบายเศรษฐกิจจึงมีบทบาทสําคัญในการ
จัดสรรผลประโยชนและภาระรายจายซึ่งเกิดจากการดําเนินนโยบาย
ในกรณีของไทย การศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยถือวานโยบาย
เศรษฐกิจเปนสินคาชนิดหนึ่งซึ่งมีอุปสงค อุปทาน และตลาดนั้น ปรากฏครั้งแรกใน รังสรรค
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ธนะพรพันธุ (2523) แตงานชิน้ นีย้ งั ขาดกรอบการวิเคราะหที่กระชับและรอบดาน อีกทั้งยังไมลุมลึก
เทาทีค่ วร หนังสือเลมนี้จึงเปนงานที่พัฒนาและสานตอจากงานชิ้นแรก โดยหวังวา แบบจําลองและ
กรอบการวิเคราะหทนี่ ําเสนอใหมนี้จะมีพลังในการอธิบายที่มีประสิทธิภาพสูงกวางานชิ้นแรก

2.2 กรอบการวิเคราะห
แบบจํ าลองและกรอบการวิ เ คราะห ที่ ใ ช ใ นหนั ง สื อ นี้ มี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะศึ ก ษา
ปฏิสมั พันธทเี่ กิดขึ้นในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ (policy market) ตลาดนโยบายเศรษฐกิจเปนตลาด
การเมือง ณ ทีซ่ ึ่งเกิดการกอตัวของนโยบายเศรษฐกิจ (policy formulation) ตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
จึงมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรสิทธิประโยชนและทรัพยากรอันเกิดจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ตลอดจนกําหนดผูรับภาระตนทุนของการดําเนินนโยบายนั้นๆ กลไกการทํางานในตลาด
นโยบายเศรษฐกิจสามารถสรางผลกระทบตอการจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได การจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดอยางสําคัญ แบบจําลองโดยทั่วไปมักจะมีขอ
สมมติวา นโยบายเศรษฐกิจเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
แบบจํ าลองดังกลาวนี้จะไมสามารถอธิบายกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในสังคมไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากละเลยบทบาทของระบบทุนนิยมโลกและโครงสรางสวนบนของระบบ
เศรษฐกิจในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
หนังสือเลมนีม้ ขี อสมมติวา การกอเกิดของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายหนึ่งนโยบายใด
เปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางกลุมเหตุปจจัยที่สําคัญ 4 กลุมดวยกัน คือ (ดูรูปที่ 1)
(1) ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) เหตุปจ จัยในกลุมนี้ประกอบดวยระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ (International Economic Order) ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ
บทบาทขององคการระหวางประเทศ และบทบาทของบรรษัทนานาชาติ ตัวแปรเหลานี้ไมเพียงแตจะ
มีความสําคัญในการสรางบรรยากาศและสภาวะแวดลอมในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเทานั้น หากทวา
ยังมีอทิ ธิพลตอการกอเกิดของนโยบายเศรษฐกิจโดยผานอุปทานและ/หรืออุปสงค หรือมีอิทธิพลโดย
ตรงตอตลาดนโยบายเศรษฐกิจอีกดวย
(2) โครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) เหตุปจจัยในกลุมนี้
ประกอบดวยระบอบการเมืองการปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจน
ระบบความสัมพันธในสังคม ระบอบการเมืองการปกครองเปนโครงครอบที่กํ าหนดกติกาในตลาด
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นโยบายเศรษฐกิจและอํานาจตอรองสัมพัทธระหวางพลังทางดานอุปทานกับพลังทางดานอุปสงคทั้ง
ยังเปนตัวการที่บงชี้วา ประชาชนจะมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจหรือไม และ
มากนอยเพียงใด จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมเปนโครงครอบที่กําหนดจารีต
ธรรมเนียมประเพณีในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ นอกจากนี้ระบบความสัมพันธในสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธภายใตระบบอุปถัมภ (patron-client relationship) จะมีความสําคัญ
ตอการแบงปนผลประโยชนทางการเมือง
(3) อุปทานของนโยบาย ตัวละคร (actors) ที่มีบทบาทสําคัญในการนําเสนออุปทาน
ของนโยบายเศรษฐกิจประกอบดวยกลุมบุคคลและสถาบันอยางนอย 4 กลุม คือ กลุมขุนนางนักวิชา
การ (technocrats) กลุมผูทรงอํานาจหรือชนชั้นนําทางอํานาจ (power elites) พรรคการเมือง และ
รัฐสภา
(4) อุปสงคของนโยบาย ตัวละครที่มีบทบาทสํ าคัญในการเรียกรองและผลักดัน
นโยบายประกอบดวยกลุมบุคคล 4 กลุมคือ ประชาชน กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สื่อมวลชน
และนักเศรษฐศาสตร

2.3 ความลงทาย
กรอบการวิเคราะหที่นํามาใชศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยในหนังสือเลมนี้ แตกตางจากแบบจําลองของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกโดยทั่วไป ในขอที่
มิไดพจิ ารณาเฉพาะแตปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานในตลาดนโยบายเทานั้น หากยังพิจารณา
ถึงบทบาทและอิทธิพลของระบบทุนนิยมโลกและโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจที่มีตอตลาด
นโยบายเศรษฐกิจอีกดวย ทั้งนี้เพราะตระหนักดีวา การละเลยการพิจารณาปจจัยทั้งสองนี้ยอมทําให
เราไมสามารถเขาใจกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยไดอยางถองแท
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รูปที่ 1 กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ

โครงสรางสวนบน
ของระบบเศรษฐกิจ

(6)

อุปทานของนโยบาย
ชนชั้นนําทางอํานาจ
ขุนนางนักวิชาการ
พรรคการเมือง
รัฐสภา

(7)

ตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจ

(8)

อุปสงคของนโยบาย
ประชาชน
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
สื่อมวลชน
นักเศรษฐศาสตร

(3)

ระบบทุนนิยมโลก
(1)

(2)
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บทที่ 3
ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) กับกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
3.1 ความเบื้องตน
นับตั้งแตการทําสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจไทยถูก
ชัก พาเขา สู วงจรของระบบทุน นิ ย มโลกโดยที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจแนนแฟนขึ้นตามลํ าดับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมยอมมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทย
โดยผานกลไกทางการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ และการเงินระหวางประเทศ
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจไทยเกือบจะมิไดกอผลกระทบมากนักตอ
ระบบทุนนิยมโลก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กในระบบทุนนิยมโลก
ดังนั้น บทบาทและอิทธิพลของระบบทุนนิยมโลกที่มีตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยจึงเปนประเด็นที่มิอาจมองขามความสํ าคัญไปได การที่แบบจํ าลองตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจโดยทัว่ ไปมักจะละเลยการพิจารณาบทบาทของระบบทุนนิยมโลกในเรื่องนี้ เกิดจากเหตุผลอ
ยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก แบบจําลองเกือบทั้งหมดเปนผลงานของนักเศรษฐศาสตร
และนักรัฐศาสตรในประเทศมหาอํานาจ ซึ่งกุมอํานาจสวนสําคัญในระบบทุนนิยมโลก โดยที่ประเทศ
มหาอํานาจสามารถผลักดันและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบทุนนิยมโลกไดอยางสําคัญ จึงอาจ
ทําใหนักวิชาการในประเทศเหลานี้มองขามความสําคัญของระบบทุนนิยมโลกในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ ประการที่สอง นับตัง้ แตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา วิชาการสาขา
เศรษฐศาสตรไดแยกตัวจากการเมืองอยางเดนชัด ผลกระทบที่ตามมาประการหนึ่งก็คือ เกิดความ
ดอยพัฒนาในแขนงวิชา "เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ" (international political economy)
เนื่องจากแขนงวิชาการดังกลาวตองแยกยอยออกเปนวิชาการเมืองระหวางประเทศ (international
politics) กับวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (international economics) โดยขาดการเชื่อมโยง
ระหวางสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรไปใชวิเคราะห
การเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศยังมีนอยมาก ความดอยพัฒนาทางวิชาการในเรื่องนี้จึงทํา
ใหมองขามบทบาทของระบบทุนนิยมโลกในตลาดการเมืองภายในประเทศ อยางไรก็ตาม แขนงวิชา
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เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศเริ่มฟนตัวขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (Frey 1984a;
Frey and Schneider, 1982)
ในการพิจ ารณาถึงบทบาทและอิทธิพลของระบบทุนนิยมโลกที่มีตอกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ผูเขียนขอแยกแยะองคประกอบของสิ่งที่เรียกรวมๆกันวา
"ระบบทุนนิยมโลก" นี้ออกเปน 4 สวน โดยที่ลักษณาการที่แตละสวนมีอิทธิพลตอตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยแตกตางกันอยางเห็นไดชัด องคประกอบทั้งสี่นี้ ไดแก
(1) ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ดูขอ 3.2)
(2) ประเทศมหาอํานาจ (ดูขอ 3.3)
(3) องคการระหวางประเทศ (ดูขอ 3.4)
(4) บรรษัทนานาชาติ (ดูขอ 3.5)

3.2 ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International Economic Order)
เนื้อหาในหัวขอนี้จะกลาวถึงพัฒนาการของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ขอ
3.21)ประเทศไทยกับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ขอ 3.22) และระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศกับกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย (ขอ 3.23)
3.21 พัฒนาการของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกสมัยใหม อังกฤษไดปรากฏโฉมเปนผูนําของระบบทุน
นิยมโลกเมื่อประสบความสําเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนชาติแรกนับตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่
18เปนตนมา อังกฤษจึงเปนผูนําที่มีบทบาทสําคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ เพื่อ
วางกติกาวาดวยความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆ ในระบบทุนนิยมโลก อังกฤษไดยึด
ถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเปนพื้นฐานในการกําหนดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้ไมเพียง
แตเปนเพราะเหตุวา ปรัชญาเศรษฐกิจดังกลาวนี้มีขอสนับสนุนทางทฤษฎีจากสํานักเศรษฐศาสตร
คลาสสิกเทานัน้ หากทวายังเปนเพราะวาอังกฤษมีฐานะการแขงขันในตลาดโลกเหนือกวาประเทศอื่นๆ
เนือ่ งจากประสบความสําเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมกอนประเทศอื่นๆอีกดวย ดวยเหตุนี้เอง อังกฤษ
จึงชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม และใชพลานุภาพทางทหารในการยึดดินแดนตางๆเปนอาณานิคม
ตลอดจนบีบบังคับใหประเทศตางๆเปดประตูการคาระหวางประเทศ เพื่อเปนตลาดรองรับสินคา
อุตสาหกรรมจากอังกฤษและอาณานิคม และเพื่อเปนแหลงวัตถุดิบสําหรับปอนโรงงานอุตสาหกรรม
ตลอดจนเปนแหลงผลิตอาหารสํ าหรับเลี้ยงดูประชาชนในอังกฤษและอาณานิคมอีกดวย ระเบียบ
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เศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้ จึงเปนระเบียบที่มีอังกฤษเปนผูดูแล หรืออีกนัยหนึ่งอังกฤษทํา
หนาที่เปนจาวโลก (Pax Britannica) เงินปอนดสเตอรลิงกลายเปนเงินตราสกุลหลักสําหรับธุรกรรม
ระหวางประเทศ ระบบการเงินระหวางประเทศที่อังกฤษเลือกใชและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินปอนด
สเตอรลิงที่กําหนดขึ้นจะมีผลกระทบตอตลาดการเงินระหวางประเทศและสภาวการณทางเศรษฐกิจใน
ระบบทุนนิยมโลกอยางสําคัญ
อยางไรก็ตาม ภาวะความเปนจาวโลกของอังกฤษไดสิ้นสุดลงประมาณป 2457 เมื่อ
เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศซึ่งกําหนดขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนยิ มมีอนั ตองพังทลายลง เมื่อประเทศตาง ๆ พากันดําเนินนโยบายการกีดกันทางการคา
และปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึง่ ทีก่ อใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 ภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้ง
ที่หนึ่งและภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าดังกลาวนี้ไดบั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของอังกฤษไปเปนอันมาก
ยิง่ เมือ่ ถูกซําเติ
้ มดวยสงครามโลกครั้งที่สองในทศวรรษ 2480 ภาวะความเปนผูนําของอังกฤษในระบบ
ทุนนิยมโลกจึงยุติลงโดยสมบูรณ
แทที่จริงแลวโครงสรางอํานาจในระบบทุนนิยมโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ
นับตัง้ แตทศวรรษ 2430 เปนตนมา เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี่ที่
อาศัยพลังงานจากไฟฟาและการเผาไหมภายในของเครื่องยนตร จนเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่
สอง ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจึงเพิ่มพูนขึ้นในขณะที่อังกฤษออนกําลังลง ดวยเหตุนี้
เอง ศูนยอานาจในระบบทุ
ํ
นนิยมโลกจึงคอยๆเคลื่อนยายจากฟากหนึ่งไปสูอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทร
แอตแลนติก และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏโฉมเปนผูนําของระบบทุน
นิยมโลกอยางชัดเจน
ในระหวางทศวรรษ 2460 ถึงทศวรรษ 2480 เปนชวงเวลาที่ระบบทุนนิยมโลก
ปราศจากระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ เพราะเปนชวงเวลาของการถายโอนอํ านาจระหวาง
อังกฤษกับสหรัฐอเมริกา ประกอบกับเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศอยาง
รายแรง เมือ่ สงครามโลกครั้งที่สองใกลจะยุติลง สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเปนผูนําในการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ระเบียบเศรษฐกิจใหมนี้ยังยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมดังเชนระเบียบ
เศรษฐกิจเดิม ทัง้ นีเ้ นื่องจากนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมเกื้อกูลผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจนั่น
เอง การเจรจาเพื่อจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศระหวางสหรัฐ-อเมริกากับอังกฤษเริ่มตนในป
2486 ขอตกลงเบือ้ งตนระหวางประเทศทั้งสองเปนประเด็นในการเจรจากับประเทศมหาอํานาจอื่นๆ
หลังจากที่ประเทศมหาอํานาจทั้งหลายเห็นชอบในหลักการรวมกันแลวจึงจัดใหมีการประชุมนานาชาติ
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ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่กําหนดขึ้นใหมนี้มีองคประกอบสําคัญอยางนอย 2 สวน คือ
ระเบียบการเงินระหวางประเทศและระเบียบการคาระหวางประเทศ
3.211 ระเบียบการเงินระหวางประเทศ
ในการประชุมนานาชาติเพื่อจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศ ณ เมืองเบรตตันวูดส
(Bretton Woods) มลรัฐนิวแฮมปเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2487 ที่ประชุมได
พิจารณาขอเสนอของจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) ผูแทนประเทศอังกฤษ และ
ขอเสนอของแฮรรี่ ไวท (Harry D. White) ผูแทนสหรัฐอเมริกา และในที่สุดก็มีมติยอมรับขอเสนอหลัก
ของไวท โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบางประเด็น1 สิ่งที่เรียกวา "ระบบเบรตตันวูดส"
(Bretton Woods System) จึงถือกําเนิดขึน้ ในมนุษยโลก โดยมีการจัดตั้ง "กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ" (International Monetary Fund) ขึ้นเพื่อทําหนาที่ดูแลใหการเงินระหวางประเทศมี
เสถียรภาพ และขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ
(International Bank for Reconstruction and Development) หรือทีเ่ รียกกันทั่วไปวา "ธนาคารโลก"
(World Bank) เพือ่ ทําหนาทีจ่ ดั สรรทรัพยากรทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแกประเทศ
สมาชิก และโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศดอยพัฒนา
ระบบเบรตตันวูดสไดเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange
Rate System) เปนกรอบในการกําหนดกติกาทางการเงินระหวางประเทศ ตามระบบดังกลาวนี้
ประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ยกเวนสหรัฐอเมริกา) จักตองกําหนดคาเสมอภาค
(par value) ของเงินตราของตนเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน โดยที่เงินดอลลารอเมริกันกําหนด
คาเสมอภาคเทียบกับทองคําในอัตรา 35 เหรียญตอทองคําบริสุทธิ์นํ้าหนัก 1 ออนซ เงินตราสกุลตางๆ
ของประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศจึงมีคาเสมอภาคเทียบกับทองคําดวย ธนาคาร
กลางของประเทศสมาชิกจักตองดํ าเนินการซื้อขายเงินตราตางประเทศเพื่อมิใหอัตราแลกเปลี่ยน
เคลือ่ นไหวขึน้ ลงเกินกวา 1% ของคาเสมอภาค หากมีปญหาดุลยภาพภายนอกจนมิอาจธํารงไวซึ่งคา
เสมอภาคที่กํ าหนดไวได ประเทศสมาชิกจะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาเสมอภาคของอัตรา
แลกเปลีย่ นเสียใหม ภายใตกติกาทางการเงินระหวางประเทศดังกลาวนี้ สหรัฐอเมริกาไมมีพันธะที่จะ

1

รายละเอียดขอเสนอและแนวความคิดของเคนสเกี่ยวกับการจัดตั้ง International Clearing Union และ
การสถาปนา Bancor เปนหนวยการเงินระหวางประเทศ โปรดดู Chandavarkar (1987), Moggridge (1986) และ
Williamson (1983; 1987)
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ตองเขาไปซือ้ ขายเงินตราเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ภาระในเรื่องนี้ตกเปนหนาที่ของ
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เพราะเงินดอลลารอเมริกันถูกยึดถือเปนเงินตราสกุลหลักภายใตระเบียบการเงิน
ระหวางประเทศใหมนี้ โดยรัฐบาลอเมริกันยินยอมที่จะรับแลกเงินดอลลารอเมริกันกับทองคํา (gold
convertibility) อยางไมจากั
ํ ดจํานวน การรับแลกเงินดอลลารอเมริกันกับทองคําดังกลาวนี้นับเปน
มาตรการสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นที่มีตอเงินดอลลารอเมริกันในฐานะเงินตราสกุลหลัก
สํ าหรั บ ประเทศที่ มิ ไ ด เ ป น เจ า ของเงิ น ตราสกุ ล หลั ก การมี ภ าระในการรั ก ษา
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนใหอยูในระดับคาเสมอภาคที่กําหนดไว ยอมสรางขีดจํากัดในการ
ดําเนินนโยบายเพือ่ บรรลุเปาหมายเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ สวนประเทศที่เปนเจาของเงินตราสกุลหลัก
นัน้ เลา ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวก็สรางปญหาพื้นฐานในการดําเนินนโยบายดังที่เรียกกันใน
หมูน กั เศรษฐศาสตรวา "ปญหาของประเทศที่ n" (The n-th Country Problem) กลาวคือ หากประเทศ
เจาของเงินตราสกุลหลักมีดุลการชําระเงินระหวางประเทศเกินดุลติดตอกันหลายป ระบบทุนนิยมโลก
จะตองประสบปญหาสภาพคลองระหวางประเทศ (international liquidity) แตถาหากประเทศเจาของ
เงินตราสกุลหลักมีดลุ การชําระเงินขาดดุล ปริมาณเงินดอลลารที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศมีมากขึน้ แมปญหาสภาพคลองระหวางประเทศจะหมดไป แตปญหาใหมที่เกิดขึ้นก็คือ ความ
เชื่อมั่นในคาของเงินตราสกุลหลักอาจจะสั่นคลอน สภาพการณดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนเมื่อ
รัฐบาลประธานาธิบดีจอหน เอฟ เคนเนดี และประธานาธิบดีลินดอน จอหนสัน ไดเลือกดําเนิน
นโยบายการเงินการคลังแบบขยายตัว (expansionary policy) อยางตอเนื่อง ประกอบกับการใชจาย
ของรัฐบาลอเมริกันในสงครามเวียดนาม ทําใหดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา
ขาดดุลอยางรายแรง การดําเนินนโยบายในลักษณะเชนนี้จึงมีผลเสมือนหนึ่งวารัฐบาลอเมริกันกูเงิน
จากตางประเทศมาใชจายเงินดอลลารอเมริกันที่อยูในครอบครองของประเทศอื่นๆมีสภาพเสมือนหนึ่ง
"ตัว๋ เงินคลัง" ทีร่ ฐั บาลอเมริกันจะตองชําระคืนเปนทองคํา ตราบใดที่รัฐบาลอเมริกันยังมีทองคําที่จะรับ
แลกเงินดอลลารอเมริกัน ความเชื่อมั่นในเงินตราสกุลหลักจะยังไมเสื่อมคลาย แตเนื่องจากการขาดดุล
การชํ าระเงินของสหรัฐอเมริกากลายเปนปญหาเรื้อรัง สวนหนึ่งเปนผลจากกากรดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลอเมริกันเอง แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะเหตุวาฐานะการแขงขันของสหรัฐ
อเมริกาในระบบทุนนิยมโลกไดออนแอลงไปเปนอันมากในทศวรรษ 2510 ทั้งนี้เนื่องจากญี่ปุนและ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเติบกลาขึ้นมาเปนศูนยอํานาจใหม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจใน
ระบบทุนนิยมโลกดังกลาวนี้มีสวนซํ้าเติมปญหาศรัทธาและความเชื่อมั่นในคาของเงินดอลลารอเมริกัน
อยางสําคัญ รัฐบาลหลายตอหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลประธานาธิบดีเดอโกลแหง
ฝรัง่ เศสพากันนําเงินดอลลารอเมริกันไปแลกเปนทองคําจากรัฐบาลอเมริกัน ในสภาพการณดังกลาวนี้
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เงินดอลลารอเมริกันยอมมีคาลดลงเมื่อเทียบกับทองคํา แตรัฐบาลอเมริกันไมยอมลดคาเงินของตน
เพราะไมตองการใหสหภาพโซเวียตและสหภาพอัฟริกาใตซึ่งเปนผูสงออกทองคําไดรับประโยชนจาก
การลดคาเงินดอลลารอเมริกัน รัฐบาลอเมริกันหาทางออกดวยการใชระบบราคาทองคําสองราคา
(two-tier gold price system) เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2511 โดยมีทั้งราคาทางการและราคาตลาด การ
ซือ้ ขายแลกเปลีย่ นทองคําระหวางรัฐบาลใหยึดถือราคา 35 เหรียญอเมริกันตอทองคําบริสุทธิ์นํ้าหนัก 1
ออนซ สวนราคาตลาดปลอยใหเปนไปตามสภาวะของอุปสงคและอุปทาน แตระบบราคาทองคําสอง
ราคานี้มิอาจชวยแกปญหาพื้นฐานได ในเมื่อดุลการชํ าระเงินของสหรัฐอเมริกายังคงขาดดุลตอไป
เงินดอลลารอเมริกันจึงมีคาตกตํ่าลงไปเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับทองคํา แมรัฐบาลอเมริกันจะพยายาม
ตอรองมิใหมกี ารนําเงินดอลลารอเมริกันมาแลกเปนทองคํา แตก็มิอาจยับยั้งได ในที่สุด ประธานาธิบดี
ริชารด นิกสันจึงประกาศยกเลิกการรับแลกเงินดอลลารอเมริกันกับทองคําเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2514
ระบบเบรตตันวูดสจึงมาถึงจุดจบหลังจากที่มีบทบาทในการจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศเพียง
ประมาณเสี้ยวศตวรรษ2
การละเมิดหลักการของระบบคาเสมอภาคปรากฏอยูเนืองๆ ในชวงเสี้ยวศตวรรษ
ดังกลาวนี้ ประเทศที่มีปญหาการขาดดุลการชําระเงินเรื้อรังมักจะลังเลที่จะลดคาเงินสกุลของตน
สวนประเทศที่มีดุลการชําระเงินเกินดุลก็ขัดขืนตอแรงผลักดันที่จะใหขึ้นคาของเงิน ยิ่งรัฐบาลอเมริกัน
ดําเนินนโยบายการเงินการคลังแบบขยายตัวดวยแลว การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนก็ยิ่งมี
ปญหามากขึ้น เพราะการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ทําใหปริมาณเงินดอลลารที่หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศมีมากขึ้น ซึ่งมีสวนสรางแรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอในระบบทุนนิยมโลกดวย
ในที่สุดประเทศอุตสาหกรรมหลายตอหลายประเทศจึงพากันละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
และหันไปใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System)
3.212 ระเบียบการคาระหวางประเทศ
การเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกากับอังกฤษซึ่งเริ่มตนในป 2486 ไดขอยุติรวมกันวา
ระเบียบการคาระหวางประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจักตองอยูบนพื้นฐานแหงหลักการ
เศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้เพราะเชื่อวาหลักการดังกลาวนี้เกื้อกูลผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ

2

ประวัติศาสตรฉบับทางการของกองทุนการเงินระหวางประเทศ โปรดดู Horsefield (1969) และ de Vries
(1976; 1985) งานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยูเปนจํานวนมาก อาทิเชน Khatkhate (1987), Sengupta (1986),
Solomon (1977), Southard (1979) และ Strange (1976) เปนตน
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ทัศนคติดงั กลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในบันทึกของเจมส มีด (James Meade) เรื่อง "A Proposal for
an International Commercial Union"3 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2485 สาระสําคัญของบันทึกดัง
กลาวนีเ้ ปนประเด็นการเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกากับอังกฤษ การเจรจาไดขอยุติรวมกัน4 จนมีการนํา
เสนอเอกสารรวมระหวางรัฐบาลทั้งสองเรื่อง Proposals for Expansion of World Trade and
Employment ในเดือนพฤศจิกายน 2488 ตอมามีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการ
จางงาน (United Nations Conference on Trade and Employment) ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา
ในป 2491 สมาชิกสหประชาชาติ 50 ประทศไดลงนามในกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) และ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization = ITO)
เพื่อทํ าหนาที่ดูแลและกํ ากับใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการขจัด
อุปสรรคของการคาระหวางประเทศทั้งในดานภาษีศุลกากร (tariff barriers) และดานอื่น (non-tariff
barriers) การขจัดจารีตปฏิบัติทางธุรกิจอันขัดตอหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม (restrictive business
practices) การพัฒนาและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและการจัดการเกี่ยวกับขอตกลง
ระหวางประเทศวาดวยโภคภัณฑตาง ๆ(international commodity agreements) กอนการประชุม ณ
กรุงฮาวานาในป 2491 ไดมีการประชุม ณ นครลอนดอนในเดือนธันวาคม 2489 รัฐบาลอเมริกันได
เสนอใหจดั ทําขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariff and
Trade = GATT) ซึง่ ครอบคลุมมาตรการทางดานนโยบายการคาระหวางประเทศ (อันเปนสวนหนึ่ง
ของกฎบัตรฮาวานาป 2491) ขอตกลงทั่วไปดังกลาวนี้มีสมาชิกสหประชาชาติรวมลงนามแรกเริ่ม 23
ประเทศ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2491 เปนตนมา การณปรากฏตอมาวารัฐสภา
อเมริกนั ไมยอมใหสัตยาบันแกกฎบัตรฮาวานา อันเปนผลใหการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ
ตองลมเหลวลง คงเหลือแต GATT ซึ่งมิไดมีฐานะเปนองคการระหวางประเทศและมิไดมีบทบาท
3

เอกสารนี้เก็บอยูในหอจดหมายเหตุอังกฤษ (Public Record Office) และเพิ่งตีพิมพเปนภาคผนวกใน
บทความของ Culber (1987 : 399-407) ในเวลานั้น เจมส มีด ทํางานอยูในฝายเศรษฐกิจของ War Cabinet
Secretariat ของรัฐบาลอังกฤษ
4
แมรัฐบาลประเทศทั้งสองจะยอมรับหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมรวมกัน แตก็มีความเห็นตางกันในเรื่องวิธี
การขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดภาษีศุลกากร ในขณะที่อังกฤษตองการใหมีการ
เจรจาในลักษณะพหุภาคี (multilateral agreement) สหรัฐอเมริกากลับตองการใหมีการเจรจาในลักษณะทวิภาคี
(bilateral agreement) แตในที่สุดคณะผูแทนอังกฤษก็ประสบความสําเร็จในการโนมนาวใหคณะผูแทนรัฐบาล
อเมริกันเห็นชอบกับขอเสนอฝายตน รายละเอียดโปรดดู Culber (1987)
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หนาที่ครอบคลุมการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศครบทุกดาน โดยมีบทบาทหนาที่เฉพาะการ
ขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศเทานั้น
ดังนั้น การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศยุคหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องจึงมีปญหามาตั้งแตตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจัดองคการเพื่อดูแลกํากับ
และบังคับใชกติกาทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ (Finlayson and Zacher, 1981)
แมวา GATT จะเปนขอตกลงระหวางประเทศที่รางขึ้นบนพื้นฐานของ
หลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม แตความพยายามในการรักษาผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจทําให
บทบัญญัตขิ อง GATT หลายตอหลายขอบิดเบือนหลักการดังกลาว หัวใจของ GATT อยูที่หลักการ
ปฏิบัติอยางปราศจากความลําเอียง (principle of non-discrimination) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ประเทศสมาชิ ก พึ ง ปฏิ บัติต อกัน เยี่ย งประเทศที่ไดรับความอนุเ คราะห ยิ่ ง อยา งปราศจากเงื่ อนไข
(unconditional most-favoured-nation treatment) แตบทบัญญัติของ GATT ก็ละเมิดหลักการ
ดังกลาวนี้มาตั้งแตตน ในเมื่อมีขอยกเวนใหอังกฤษและฝรั่งเศสสามารถใหสิทธิพิเศษแกอาณานิคม
ของตน อีกทัง้ ยังยินยอมใหประเทศสมาชิกใชมาตรการในการปกปองตนเอง (safeguard measures)
ดวยการกําหนดโควตาการนําเขาหรือขึ้นอากรขาเขา ในกรณีที่การปฏิบัติตามกฎของ GATT กอให
เกิดความเสียหายอยางรายแรง (serious injury) แกอุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนั้นการ
ปลอยใหกลุมประเทศยุโรปตะวันตกรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในป 2501 โดยปราศจาก
การทวงติงจาก GATT นับเปนจุดดางพรอยในประวัติศาสตรของ GATT เพราะการจัดตั้งสหภาพ
ศุลกากร (customs union) นั้นขัดตอหลักการปฏิบัติอยางปราศจากความลําเอียงอยางกระจางชัด
ในรอบสี่ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โครงสรางของระบบทุนนิยมโลกได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไดลดลงเนื่องจากเกิดมีศูนย
อํานาจใหมในระบบทุนนิยมโลก การเติบใหญทางเศรษฐกิจของประชาคมยุโรปและญี่ปุนทําใหเปนที่
ประจักษชัดวา สหรัฐอเมริกามิใชศูนยอํานาจแหงเดียวที่มีอยูในระบบทุนนิยมโลกดังเชนที่เคยเปนอยู
ในทศวรรษ 2490 อีกตอไป ภายในกลุมประเทศโลกที่สามเอง ศักยภาพทางเศรษฐกิจก็ไดเติบกลาขึ้น
เปนอันมาก กําเนิดของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) นับเปนประจักษพยานของความขอนี้
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลกดังกลาวนี้ยอมทําใหฐานะการแขงขันระหวางประเทศ
และความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ของประเทศตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป
ดวย หากประเทศสมาชิก GATT ยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมและตองการประโยชนจาก
หลักการดังกลาวนี้ ก็ควรที่จะตองปรับโครงสรางการผลิตตามการเปลี่ยนแปลงในดานความไดเปรียบ
เชิ ง เปรี ย บเทียบแตการณ ก ลั บปรากฎวา ประเทศมหาอํ านาจตา งแสดงความแข็ง ขืน ตอการปรับ
โครงสรางการผลิต สวนหนึ่งเปนผลจากแรงกดดันทางการเมืองของกลุมผลประโยชนภายในประเทศ
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และดําเนินนโยบายปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการกีดกันการคาระหวางประเทศ ดวย
การสรางอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (non-tariff barriers) ขณะเดียวกันก็อาศัยบทบัญญัติ
ในสวนทีเ่ ปนชองทางในการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามขอบังคับของ GATT (Escape Clause) เพื่อ
ปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ การดําเนินการดังกลาวนี้แมจะไมละเมิดกฎขอบังคับของ GATT
แตกข็ ดั ตอหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม การที่ประเทศมหาอํานาจใชอํานาจตอรองทางการเมืองระหวาง
ประเทศที่เหนือกวาในการบังคับใหประเทศคูคาจําตองลงนามในขอตกลงการจํากัดการสงออกโดย
สมัครใจ (voluntary export restraints) ดังเชนขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre
Arrangement) นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ ถาหากประเทศสมาชิก GATT โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลุมประเทศมหาอํานาจมีศรัทธาอยางแนนแฟนในหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมก็ควรที่จะสงเสริมให
การคาระหวางประเทศขยายตัว การบีบบังคับใหประเทศคูคาจํากัดการสงออกเปนพฤติกรรมที่ขัดตอ
หลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมโดยมิพักตองสงสัย
อยางไรก็ตาม GATT ประสบความสําเร็จพอสมควรในการผลักดันใหประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอุตสาหกรรม ลดอากรขาเขา เพื่อสงเสริมการขยายตัวของการคาระหวาง
ประเทศ ทั้งนี้ไดมีการเจรจาวาดวยภาษีศุลกากรมาแลว 7 รอบ การเจรจารอบที่สําคัญไดแก
การเจรจารอบเคนเนดี (Kennedy Round) ระหวางป 2506-2510 และ การเจรจารอบโตเกียว (Tokyo
Round) ระหว า งป 2516-2522 ผลของการเจรจาเหลา นี้ทํ าใหอัตราอากรขาเขา ในประเทศ
อุตสาหกรรมลดลงจนอยูในระดับตํ่ากวา 10% แตการเจรจาเพื่อลดภาษีศุลกากรสวนใหญเปนเรื่อง
ของสินคาหัตถอุตสาหกรรม โดยที่สินคาเกษตรและวัตถุดิบไดประโยชนจากการเจรจาเหลานี้นอยมาก
นอกจากนี้ บรรดาประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และญี่ปุน
ลวนมีนโยบายใหเงินอุดหนุนการผลิตการเกษตรกรรมซึ่งกอใหเกิดผลผลิตสวนเกินอยางผิดธรรมชาติ
และมีสวนสํ าคัญในการกดราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกใหตํ่ ากวาที่ควรจะเปน พัฒนาการของ
GATT และนโยบายของประเทศมหาอํานาจไมเพียงแตจะไมเปนประโยชนแกประเทศดอยพัฒนาที่
ตองพึ่งพิงสินคาเกษตรเปนสินคาออกเทานั้น หากยังซํ้าเติมชะตากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
เหลานี้อีกดวย5

5

พัฒนาการของระเบียบการคาระหวางประเทศและบทบาทของ GATT โปรดดู Curzon and Curzon
(1976), Finlayson and Zacher (1981), Hudec (1987), Jacobson and Sidjanski (1982), Krasner (1981),
Rangarajan (1986) เปนตน
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ความไมพึงพอใจในกฎและระเบียบของ GATT ที่ไมเกื้อกูลประโยชนของประเทศ
ดอยพัฒนาเทาทีค่ วร ทําใหกลุมประเทศดอยพัฒนาหันไปยึดการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา
และการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development = UNCTAD) เปน
หัวหอกในการผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศไปในการที่เปนประโยชน
แกกลุม ประเทศโลกที่สามมากยิ่งขึ้น จนเปนที่กลาวขวัญกันวา UNCTAD ก็คือ GATT ของประเทศ
ผูยากไร (Jordan, 1982 : 64) UNCTAD ถือกําเนิดและประชุมครั้งแรกในป 2507 การกอเกิดของ
UNCTAD ทําใหคณะกรรมการเฉพาะกาลวาดวยการประสานงานระหวางขอตกลงโภคภัณฑระหวาง
ประเทศ (Interim Co-ordination Committee on International Commodity Agreements =
ICCICA) ยุตบิ ทบาทลงและโอนภาระหนาที่ไปใหแก UNCTAD การประชุม UNCTAD I ในป 2507
สงผลใหมกี ารเพิ่มเติมบทบัญญัติภาค 4 ใน GATT ในเดือนกุมภาพันธ 2508 โดยอนุญาตใหประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวใหสทิ ธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกประเทศดอยพัฒนาได แตความพยายามของ GATT
ทีจ่ ะพิสจู นใหกลุม ประเทศโลกที่สามเห็นวา GATT ใหประโยชนแกประเทศดอยพัฒนาไมนอยไปกวา
UNCTAD นัน้ ไมประสบความสําเร็จ เพราะบทบัญญัติภาค 4 ที่เพิ่มเติมใน GATT นั้นมีความกํากวม
และมิไดถือเปนพันธกรณีที่ประเทศที่พัฒนาแลวจักตองเกื้อกูลประเทศดอยพัฒนา ในการประชุม
UNCTAD II ณ นครนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย ในป 2511 กลุมประเทศ 77 (Group of 77)6 ซึ่งเปน
กลุม ประเทศโลกที่สามที่สงผูแทนเขารวมประชุม UNCTAD I ไดผลักดันใหที่ประชุมยอมรับระบบการ
ใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of Preference = GSP)
จนประสบความสําเร็จ7 (Langhammer and Sapir, 1987) แตกระนัน้ ก็ตาม ความไมพึงพอใจที่กลุม
ประเทศโลกที่สามมีตอระเบียบการคาระหวางประเทศยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองยังคงมีอยูเปนอัน
มาก
6

กลุมประเทศ 77 จัดตั้งขึ้นในป 2507 เพื่อใหมีจุดยืนรวมกันในการประชุม UNCTAD I ประกอบดวย
กลุมประเทศอัฟริกาและอาเซีย (Group A) และกลุมประเทศละตินอเมริกา (Group C) จํานวนรวมทั้งสิ้น 77 ประเทศ
โดยที่มีประเทศดอยพัฒนาบางประเทศมิไดเขารวมกลุมในรายะแรก ในปจจุบันกลุมนี้มีสมาชิก 128 ประเทศ แตยัง
คงใชชื่อ "กลุมประเทศ 77" ตามเดิม (Iida, 1988)
7
ญัตติดังกลาวนี้ผานที่ประชุมอยางคอนขางราบรื่น สหรัฐอเมริกาไดคัดคานญัตตินี้อยางแข็งกราวในการ
ประชุม UNCTAD I เพราะถือวา GSP ขัดตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favouredNation Principle) แตดวยความเกรงกลัวตอการสูญเสียฐานอํานาจทางการเมืองระหวางประเทศ ประธานาธิบดี
จอหนสันไดกลับลําสนับสนุนญัตตินี้ในป 2510 กอนการประชุม UNCTAD II เพียงปเดียว รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
นี้โปรดดู Meltzer (1976)

19
3.213 ระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (New International
Economic Order = NIEO)
ยุคความเปนจาวของสหรัฐอเมริกา (Pax Americana) ในฐานะผูดูแลการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลงในป 2514 เมื่อระบบเบรตตันวูดสถึง
กาลอวสาน นับแตนนั้ มาจนบัดนี้ (2531) นานาประเทศกําลังแสวงหาระเบียบใหมทางการเงินระหวาง
ประเทศที่จะชวยเกื้อกูลการเติบโตของมนุษยโลก โดยที่สภาวการณทางการเงินระหวางประเทศมี
เสถียรภาพดวย ขณะเดียวกัน กลุมประเทศโลกที่สามก็พยายามผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดวยมีความเห็นวา ระเบียบเดิมที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎ
ขอบังคับของ GATT และ IMF ไมเกื้อกูลผลประโยชนของประเทศดอยพัฒนาเทาที่ควร เขาทํานอง
ที่วา ชนชั้นใดรางกฎหมาย ประโยชนยอมตกแกชนชั้นนั้น แมกลุมประเทศโลกที่สามจะพยายาม
ผลักดันใหมกี ารแกไขกฎระเบียบตาง ๆ แตความพยายามดังกลาวนี้ไมสูประสบผลสําเร็จนัก ดังเปน
ที่ทราบกันดีวา หัวใจของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองอยูที่ IMF
และ GATT ในกรณีของ IMF อํานาจในการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกมิไดเทาเทียมกัน หาก
แตเปนไปตามสัดสวนของเงินชวยเหลือที่ใหแก IMF ประเทศมหาอํานาจจึงมีคะแนนเสียงมากกวา
ประเทศดอยพัฒนา ในกรณีของ GATT ดังไดกลาวแลววา แมวา GATT จะเปนขอตกลงที่รางขึ้นบน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม แตก็มีขอยกเวนตางๆ ซึ่งขัดตอปรัชญาดังกลาวนี้ ประเทศ
มหาอํานาจเองก็พยายามหาประโยชนจากกฎขอบังคับของ GATT ทั้งๆที่ขัดตอเจตนารมณของ
หลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม และในหลายตอหลายกรณีก็กระทําการอันขัดตอกฎขอบังคับเหลานี้
เมื่อกลุมประเทศโลกที่สามไมสามารถยึดกุมสถาบันที่เปนหัวใจของระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศได ก็หันไปยึดกุมสถาบันที่มีความสําคัญรองลงไป สถาบันที่ยึดกุมไดมักเปนสถาบัน
ทีย่ ดึ หลักการลงคะแนนเสียงอยางเสมอภาค (หนึ่งประเทศตอหนึ่งคะแนนเสียง) อาทิเชน สมัชชาทั่ว
ไปแหงสหประชาชาติ UNCTAD UNESCO ILO UNIDO เปนตน ปรากฏการณดังกลาวนี้ไดสราง
ความไมพอใจแกประเทศมหาอํานาจผูใหเงินอุดหนุนแกองคกรเหลานี้เปนอันมาก (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกา) จนในบางกรณีถึงกับขอถอนสมาชิกภาพและเลิกใหเงินอุดหนุน
ความไมพึงพอใจตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยู ทําใหกลุมประเทศ
โลกทีส่ ามพยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวางประะเทศ หากจะกลาวใหถึง
ที่สุดแลว กลุมประเทศดอยพัฒนาที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ กลุมประเทศที่ไมฝกใฝฝายใด
(Non-Aligned Countries = NACs) ในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 4 ของกลุมประเทศดังกลาวนี้ ณ
นครอัลเยียรส ประเทศอัลจีเรีย ในเดือนกันยายน 2516 ไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัด
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ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตอมาสมัชชาทั่วไปแหงสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสมัย
วิสามัญครัง้ ที่ 6 ในเดือนเมษายน 2517 ที่ประชุมมีมติยอมรับใหมีการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ8 ตอมาในเดือนธันวาคม 2517 สมัชชาทั่วไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 29 ได
ขอเรียกรองทางฝายใต (South)
มีมติยอมรับกฎบัตรวาดวยสิทธิและหนาที่ทางเศรษฐกิจของรัฐ9
หรือกลุม ประเทศดอยพัฒนาทําใหฝายเหนือ (North) หรือประเทศที่พัฒนาแลวจําตองเจรจาเพื่อหาขอ
ตกลงรวมกันในการประชุมสมัชชาทั่วไปสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 7 ในเดือนกันยายน 2518 จนสามารถมี
มติวา ดวยความรวมมือในการพัฒนาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ10 อยางไรก็ตาม แมจะมีมติยอม
รับใหมกี ารจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระวางประเทศ แตความคืบหนาในเรื่องนี้ยังมีไมมากนัก ทั้งๆ
ทีเ่ วลาไดลวงเลยมากวาทศวรรษแลว
3.22 ประเทศไทยกับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
พฤติกรรมของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอาจจําแนกออก
11
เปน 2 ประเภท คือ
(1) การยอมรับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยู กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการ
ยอมจํานนและสวามิภักดิ์ตอประเทศมหาอํานาจผูเปนจาวโลก (relational power behaviour)
(2) การไมยอมรับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยู และพยายามผลักดัน
ใหมกี ารเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกลาวนี้ (meta-power behaviour)
นับตัง้ แตป 2398 เปนตนมา พฤติกรรมสวนใหญของรัฐบาลไทยปรากฏออกมาในรูป
ของการยอมรับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยู มากกวาที่จะแสดงตนเปนกบฏตอระเบียบ
ดังกลาวนี้ ภายหลังป 2398 ระบบเศรษฐกิจไทยถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก การ
8

มติดังกลาวนี้คือ Resolution 3201 (S - VI) Declaration and Programme of Action on the
Establishment of a New International Economic Order โปรดดู Sauvant (1981 : 171-183)
9
มติดังกลาวนี้คือ Resolution 3281 (XXIX) Charter of Economic Rights and Duties of States โปรด
ดู Sauvant (1981 : 206-212)
10

มติดังกลาวนี้คือ Resolution 3362 (S - VII) Development and International Economic Cooperation โปรดดู Sauvant (1981 : 226-234) รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดดู Gosovic and Ruggie (1976)
11

การจําแนกนี้อาศัยแนวความคิดของ Krasner (1981) ตารางที่ 1 จัดทําขึ้นตามแนวความคิดดังกลาวนี้
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ยอมทําสนธิสญ
ั ญาที่ไมเสมอภาค ซึ่งเริ่มตนดวยสนธิสัญญาบาวริ่ง (Bowring Treaty) ทําใหไทยตอง
สูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและอธิปไตยทางการคลัง ดวยความเกรงกลัวตอภัยคุกคามจาก
ประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดินิยม ทํ าใหไทยจําตองยอมรับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี
อังกฤษเปนผูกํากับดูแล (Pax Britannica) แมวาไทยจะมิไดตกเปนอาณานิคมโดยนิตินัย (de jure
colony) ของประเทศมหาอํานาจใด แตนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจบางทานมีความเห็นวา ไทยเปน
อาณานิคมโดยพฤตินัย (de facto colony) ของอังกฤษ (Birnberg and Resnick, 1975) ในชวงหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ไทยยังคงยอมรับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในระบบทุนนิยมโลก โดย
การเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติในป 2489 และเปนสมาชิกธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศในป 2492 แตไทยมิไดเปนสมาชิกของ GATT จวบจนกระทั่งป 2525 ตลอดระยะ
เวลา 4 ทศวรรษทีผ่ านมาไทยไดสรางความสัมพันธทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมืองภายใตระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศปจจุบัน ความสัมพันธดังกลาวนี้มีทั้งลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี (ดูตาราง
ที่ 3-1)
ไทยมี บ ทบาทไม ม ากนั ก ในการผลั ก ดั น ให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระเบี ย บเศรษฐกิ จ
ระหวางประเทศ บทบาทในดานนี้คอนขางนุมนวล โดยพยายามหลีกเลี่ยงอาการแข็งกราวหรือแสดง
ตนเปนกบฎตอประเทศมหาอํานาจผูเปนจาวโลก การเจรจาเพื่อขอแกไขสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค
ระหวางป 2462-2469 แมจะมิไดมีจุดมุงหมายในการปรับเปลี่ยนระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แตกม็ จี ดุ มุง หมายที่จะเขยิบฐานะของไทยใหเสมอดวยประเทศมหาอํานาจคูสัญญา12 การรวมจัดตั้ง
องคการ ASEAN ในป 2510 อาจตีความไดวาเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ หาก ASEAN สามารถพัฒนาเปนเขตการคาเสรี (free trade areas) หรือสหภาพ
ศุลกากร (customs union) ซึ่งจะทําใหกลุมมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม แมกลุมประเทศอาเซียนจะประกาศเจตนารมณอยางแข็งขันที่จะมีความรวมมือทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น ดังที่ปรากฏใน Declaration of ASEAN Concord อันเปนผลจากการประชุมสุดยอด
ณ เกาะบาหลีในเดือนกุมภาพันธ 2519 บัดนี้ กาลเวลาลวงเลยมากวาทศวรรษ ความรวมมือทาง
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หลังการเจรจาแกไขสนธิสัญญาระหวางป 2462-2469 อธิปไตยทางการคลังไดกลับคืนมาเพียงบางสวน
และเปนที่ตกลงกันวา สิทธิสภาพนอกอาณาเขตจะหมดสิ้นไป และอธิปไตยทางการคลังจะไดกลับคืนมาโดยสมบูรณ
ก็ตอเมื่อไทยมีประมวลกฎหมายครบถวนแลวเปนเวลาอยางนอย 5 ป ไทยมีกฎหมายครบถวนในป 2478 ซึ่งหมาย
ความวาไทยจะไดเอกราชโดยสมบูรณในป 2483 แตโดยผลของความพยายามในการเจรจาของรัฐบาลไทย เอกราช
สมบูรณไดกลับคืนมาในป 2480 รายละเอียดโปรดดู ปรีดี พนมยงค (2526)
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เศรษฐกิจยังไมปรากฏโฉมใหเห็นมากนัก แมแตความรวมมือในการใหสิทธิพิเศษทางการคาระหวาง
ประเทศ (Preferential Trading Arrangements) ซึ่งกันและกัน ก็ยังอยูในระดับอันนอยนิด
(Terdudomtham, 1988) ผลกระทบของการกอตั้ง ASEAN ที่มีตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
จึงมิอาจเทียบเคียงไดกับการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
การเขาเปนสมาชิก UNCTAD ในป 2507 และการเขารวมกลุมประเทศ 77 (Group
of 77) ซึง่ ในเวลาตอมาไดมีบทบาทในการผลักดันใหมีการแกไขกฎขอบังคับของ GATT ตลอดจนผลัก
ดั น ให ป ระชาคมระบบทุ น นิ ย มโลกยอมรั บ ระบบการให สิ ท ธิ พิ เ ศษทางศุ ล กากรเป น การทั่ ว ไป
(Generalized System of Preferences) นับเปนประจักษพยานที่บงชี้วา ไทยมีบทบาทในการผลักดัน
ใหมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอยูบาง แตบทบาทดังกลาวนี้มีอยูไมมากนัก
ดังที่เปนที่ทราบกันดีอยูวา กลุมประเทศที่เปนหัวหอกในการผลักดันใหมีการจัดระเบียบใหมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ (NIEO) คือ กลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (NACs) (ซึ่งเปนองคประกอบสวน
หนึง่ ของกลุม ประเทศ 77) แตไทยมิไดเปนสมาชิกกลุมนี้ มิหนําซํ้าผูนํารัฐบาลไทยยังมองกลุมประเทศ
ดังกลาวนี้วาเปนพวกหัวรุนแรง พฤติกรรมของไทยในเวทีการเมืองระหวางประเทศมักจะปรากฏออก
มาในรูปการแสดงความสวามิภักดิ์ตอประเทศจาวโลกดังเชนสหรัฐ-อเมริกา การเปลี่ยนทาทีของสหรัฐ
อเมริกาทีม่ ีตอขอเสนอวาดวย GSP ในการประชุม UNCTAD II ในป 2511 ก็ดี (Meltzer, 1976) และ
การรอมชอมของประเทศมหาอํานาจที่มีตอขอเสนอวาดวย NIEO ในการประชุมสมัชชาทั่วไปแหง
สหประชาชาติสมัยวิสามัญครั้งที่ 7 ในป 2518 ก็ดี (Gosovic and Ruggie, 1976) ลวนแลวแตชวยให
รั ฐ บาลไทยตั ดสิ นใจได ง า ยขึ้น ในข อที่ ว า การมีบ ทบาทในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยจะไมสรางความเคืองแคนแกประเทศมหาอํานาจมากนัก
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ตารางที่ 3-1
การจําแนกประเภทพฤติกรรมของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ลักษณะของขอตกลง
1. ทวิภาคี

2. พหุภาคี
2.1 ฝายใตกับฝายใต
2.2 ฝายใตกับฝายเหนือ

ประเภทของพฤติกรรม
การยอมรับระเบียบเศรษฐกิจระเบียบ
การผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ระหวางประเทศ
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
1. สนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค พ.ศ.2398- 1. การขอแกไขสนธิสัญญาที่ไมเสมอ
2480
ภาค พ.ศ.2462-2480
2. สนธิสัญญาและขอตกลงที่ทํากับ
ประเทศมหาอํานาจหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสหรัฐ
อเมริกา
3 .ความชวยเหลือทวิภาคีจากประเทศ
มหาอํานาจ
4. เงินกู stand-bys จาก IMF
5. เงินกู SAL จาก IBRD
6. Voluntary Export Restraints
7. ขอตกลงภาษีระหวางประเทศ
8. กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
1. ASEAN
2. Group of 77
1. สมาชิกสหประชาชาติ
2. สมาชิก IMF และ IBRD
3. สมาชิก GATT
4. Multi-fibre Arrangement
5. กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา

1. การแกไขกฎของ GATT
2. UNCTAD
3. NIEO
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3.23 ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกับกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมีบทบาทตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยอยางนอย 2 ดาน ในดานหนึ่ง ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในตัวของมันเองเปน
นโยบายทีร่ ฐั บาลจะตองกําหนด ในอีกดานหนึ่ง เมื่อรัฐบาลตัดสินใจเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศแลว ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยูยอมเปนขอจํากัดของกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.231 ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในฐานะนโยบาย
การเขารวมระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนนโยบายที่จะตองตัดสินใจ กระบวน
การตัดสินใจในเรื่องนี้จํากัดอยูภายในฝายบริหาร กลุมขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) เปนผูมีบท
บาทสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายในเรื่องนี้ โดยที่ประชาราษฎรหาไดมีสวนรวมแตประการใด
ไม สภาผูแทนราษฎรไมเพียงแตจะไมมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายนี้เทานั้น หากทวา
ในหลายตอหลายกรณียังไมมีโอกาสรับรูอีกดวย
การตัดสินใจเขารวมระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศจําเปนตองมีการชั่งนํ้าหนัก
ระหวางผลประโยชนของสังคม (social benefit) กับตนทุนทางสังคม (social cost) อันเนื่องจากการนี้
การเขารวมระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศดวยการทําสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398 ก็ดี และการ
เขารวมกับกลุมโลกเสรีภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ดี ลวนเกิดจากภาวะจํายอมและเหตุผลทาง
การเมืองระหวางประเทศ ในกรณีแรกการไมเขารวมอาจมีความเสี่ยงที่จะตกเปนอาณานิคมของ
ประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยม ซึ่งเปนตนทุนของสังคมที่สูงมาก ในกรณีหลัง การที่รัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงครามประกาศสงครามกับฝายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหไทยมีชนักติดหลัง
การเขารวมระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศของระบบทุนนิยมโลกอาจเปนมรรควิธีหนึ่งที่จะลบลาง
มลทินทีท่ าไว
ํ
การเขาเปนสมาชิกธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2492 เปนไป
โดยทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรมิไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ สภาผูแทนราษฎรมีบทบาทในเรื่องนี้ก็เฉพาะใน
การลงมติอนุมัติ พ.ร.บ.ใหอํ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ
พ.ศ.249413 การเขาเปนสมาชิก GATT ในป 2525 ก็มีลักษณะการเดียวกัน กลาวคือ เกิดจากการ
ตัดสินใจของฝายบริหารเพียงฝายเดียว
13

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 68 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 16 มกราคม 2494
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การตัดสินใจลงนามในขอตกลงวาดวยความชวยเหลือทวิภาคีจากประเทศมหาอํานาจตางๆ ก็ดี ขอตกลงภาษีระหวางประเทศตางๆ ก็ดี ขอตกลงการกูเงินจากตางประเทศก็ดี
ขอตกลงการคําประกั
้
นหนี้ตางประเทศก็ดี ตลอดจนการรวมในขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multifibre Arrangement) นับตั้งแตป 2519 เปนตนมาก็ดี14 การทําสัญญาจํากัดการสงออกมันสําปะหลัง
ไปประชาคมยุโรปโดยสมัครใจ (voluntary export restraint) ในป 2525 และ 2529 ก็ด15ี และการ
ลงนามในขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศตาง ๆ (international commodity agreement) ก็ดี
ลวนแลวแตเปนการตัดสินใจของฝายบริหาร โดยที่ฝายนิติบัญญัติมิไดมีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเหลานี้ ทั้งๆที่นโยบายหลายตอหลายเรื่องกอผลกระทบทางเศรษฐกิจตอประชาชน
คนไทยและชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจไทยอยางมหาศาล เหตุที่เปนเชนนี้เปนเพราะโครงสราง
สวนบนของระบบเศรษฐกิจไทยอํานวยใหเปนเชนนั้น ในเมื่อระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะ
เผด็จการและคณาธิปไตยในชวงเวลาสวนใหญระหวางป 2475-2530 (รายละเอียดโปรดดูบทที่ 4
วาดวยโครงสรางสวนบน และบทที่ 5 สวนที่วาดวยรัฐสภา)
3.232 ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในฐานะขอจํ ากัดในการดํ าเนิน
นโยบาย
เมื่ อ รั ฐ บาลตั ด สิ น ใจเข า ร ว มระเบี ย บเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ หรื อ ลงนามใน
สนธิ สัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศใด รัฐบาลยอมมีพันธะที่จะตองปฏิบัติตามกติกาและ
ขอตกลงนัน้ ๆ กติกาและขอตกลงเหลานี้มักจะกลายเปนขอจํากัด (constraints) ในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจตาง ๆ และบางครั้งกอใหเกิดตนทุนของสังคม (social cost) อยางใหญหลวง
การเขารวมระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศดวยการลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่ง
ในป 2398 และสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาคลักษณะเดียวกันนี้ที่ทํากับประเทศมหาอํานาจอื่นๆ ในเวลา
ตอมา ทําใหไทยไมเพียงแตตองสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเทานั้น หากยังตองสูญเสียอธิปไตย
ทางการคลังอีกดวย ขอจํากัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาเหลานี้กอให
เกิดผลกระทบที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก ทําใหรัฐบาลไมสามารถจัดเก็บภาษีได
มากเทาทีค่ วร อันเปนเหตุใหรัฐบาลตองดิ้นรนหาทางปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
ซึง่ จบลงดวยการปฏิรูปการคลังโดยการรวบอํานาจทางการคลังเขาสูสวนกลาง (fiscal centralization)
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รายละเอียดโปรดดู สมบูรณ ศิริประชัย (2531)
รายละเอียดโปรดดู Sathirathai and Siamwalla (1987)
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความจํากัดของรายไดรัฐบาลมีผลกระทบอยาง
สําคัญตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยที่รัฐบาลใชความระมัดระวังอยางมากในการ
ผอนคลายขีดจํากัดดานรายไดดวยการกูเงินจากตางประเทศ เนื่องจากเกรงกลัวภัยคุกคามจากลัทธิ
จักรวรรดินิยม ประการที่สอง ขอจํากัดเกี่ยวกับอากรขาเขาทําใหรัฐบาลขาดเครื่องมือในการปกปอง
คุมครองการผลิตภายในประเทศ
ในเมื่อรัฐบาลไมสามารถตั้งกํ าแพงภาษีเพื่อสะกัดกั้นสินคา
อุตสาหกรรมจากตางประเทศ ผลที่ตามมาก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่
สองเปนไปอยางเชื่องชา
การเขารวมระเบียบการเงินระหวางประเทศในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยการ
สมัครเขาเปนสมาชิกธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2492 ทําใหไทยมีพันธะที่จะ
ตองปฏิบัติตนอยูในกรอบของระเบียบดังกลาวนี้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple
Exchange Rate System) ทีไ่ ทยใชอยูใ นเวลานั้น ยอมขัดตอหลักการพื้นฐานของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange
Rate System) ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่กองทุนการเงินระหวางประเทศไดเพียร
กดดันใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนระบบการเงินระหวางประเทศ จนในที่สุดรัฐบาลไทยตองละทิ้งระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา และหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียวในป 249816 นับเปนจุด
เริ่มตนที่ไทยปฏิบัติตามระเบียบการเงินระหวางประเทศ กระนั้นก็ตาม ไทยก็ยังมิไดกําหนดคาเสมอ
ภาคของเงินบาท เนื่องจากมีปญหาเสถียรภาพทางการเงิน
และเพิ่งจะกําหนดคาเสมอภาคของ
เงินบาทเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2506 (ธนาคารแหงประเทศไทย 2528 : 10-13)17 จึงเปนอัน
วา ไทยไดปฏิบัติตามระเบียบการเงินระหวางประเทศอยางสมบูรณนับแตป 2506 เปนตนมา
พันธกรณีของไทยในเรื่องนี้ ก็คือ การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมิใหเงินบาทมีคาสูง
กวาหรือตํากว
่ าคาเสมอภาคเกินกวา 1% หากเงินบาทมีคาสูงกวาหรือตํ่ากวาความเปนจริงก็จะตองมี
การเปลีย่ นแปลงคาเสมอภาค และในหลายตอหลายกรณีกองทุนการเงินระหวางประเทศไดกดดันและ
ผลักดันใหรัฐบาลไทยปรับคาเสมอภาคของเงินบาท ไทยยังคงยึดถือระบบคาเสมอภาคหรือระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นแบบตายตัว ภายหลังจากที่ระบบเบรตตันวูดสมีอันเปนไปในป 2514 และเพิ่งละทิ้งระบบ
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา โปรดดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2504; 2505; 2508)
บทวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องนี้ดู Shu-chin Yang (1957), Corden (1967) และ ภาณุพงศ นิธิประภา (2531)
17
พระราชกฤษฎีกากําหนดคาเสมอภาคของบาท พ.ศ.2506 ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 102 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2506 การกําหนดคาเสมอภาคของเงินบาทอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501

27
คาเสมอภาค โดยหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System)
นับตั้งแตป 2521 เปนตนมา (ธนาคารแหงประเทศไทย 2528 : 13-21)
แมวา ไทยจะเขารวมในระเบียบการเงินระหวางประเทศตั้งแต 2492 แตไทยก็
มิไดเขารวมในระเบียบการคาระหวางประเทศ จวบจนกระทั่งเมื่อมีการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการ
คาระหวางประเทศในรอบโตเกียว (Tokyo Round) ระหวาง พ.ศ.2516-2522 ไทยจึงเขารวมในฐานะ
ผูส งั เกตการณและสมัครเขาเปนภาคีชั่วคราวในป 2521 และภาคีถาวรในป 2525 การเขารวม
ระเบียบการคาระหวางประเทศจึงลากวาการเขารวมระเบียบการเงินระหวางประเทศถึงกวา 32 ป
ตลอดเวลาดังกลาวนี้ ไทยประพฤติตนเสมือนหนึ่งผูโดยสารรถประจําทางที่ไมยอมเสียคาโดยสารหรือ
"ตีตั๋วฟรี" (free rider)18 แมในชวงเวลาที่ไทยมิไดเปนสมาชิก GATT แตไทยก็ไดประโยชนจาก GATT
ในฐานะประเทศดอยพัฒนา เพราะ GATT มีกฎขอบังคับใหประเทศดอยพัฒนาไดรับสิทธิพิเศษ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ภายหลังจากที่มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติภาค 4 ใน GATT ในเดือนกุมภาพันธ 2508
ซึ่งอนุญาตใหประเทศที่พัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรแกประเทศดอยพัฒนาได ความ
ขอนีค้ ลุมถึงการปฏิบัติของประชาคมยุโรปที่มีตอประเทศไทยในฐานะประเทศดอยพัฒนาดวย ไทยจึง
ไดรับประโยชนจาก GATT ในขณะที่ยังมิไดเปนสมาชิก โดยไมตองเสียคาสมาชิกและสังคมไมตอง
แบกรับภาระตนทุนอันเกิดจากการปฏิบัติตามพันธะในฐานะสมาชิกของ GATT การเขาเปนสมาชิก
GATT ในป 2525 เปนเรื่องยากที่จะประเมินวากอใหเกิดประโยชนสุทธิแกสังคมไทยหรือไม และ
มากนอยเพียงใด19
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ผลผลิตขององคการระหวางประเทศหรือความรวมมือระหวางประเทศมีคุณลักษณะเปนสินคาสาธารณะ
(public good) ปญหาการ `ตีตั๋วฟรี' หรือการรวมรับประโยชนโดยไมยอมรับภาระรายจายจึงเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวนี้ ประเทศมหาอํานาจจึงตองแบกรับภาระรายจายสวนใหญ โดยที่ประเทศเล็กๆรับภาระแต
เพียงสวนนอย ดังกรณีของสหประชาชาติ IMF IBRD UNESCO และองคการชํานัญพิเศษอื่น ๆ ของสหประชา
ชาติ เมื่อประเทศมหาอํานาจเปนผูรับภาระรายจายสวนใหญ ก็ยอมตองหวังผลประโยชนสวนใหญดวย ยามใดก็
ตามที่ผลประโยชนที่ไดรับไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย ก็จะถอนตัวจากการเปนสมาชิก ดังกรณีที่เกิดขึ้นใน ILO และ
UNESCO กรณีเหลานี้ลวนแลวแตเปนกรณีที่ประเทศมหาอํานาจไมสามารถยึดกุมอํานาจได เนื่องจากกฎการลง
คะแนนเสียง (voting rule) ยึดหลักการ หนึ่งประเทศหนึ่งเสียง' แตในองคการที่ยึดกฎการลงคะแนนเสียงตามสัดสวน
ของเงินอุดหนุนที่จาย ประเทศมหาอํานาจก็ยังสามารถยึดกุมอํานาจไวได ดังกรณีของ IMF เปนตน โปรดดู Frey
and Schneider (1982, Frey (1984 : chapter 7-8) และ Frey (1984a)
19
ความพยายามที่จะประเมินผลดีและผลเสียของการเขาเปนสมาชิก GATT โปรดดู นิตยา พิบูลยรัตนกิจ
และอารยา ศรีพัฒนาสกุล (2525)
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แตการเขาเปนสมาชิก GATT ทําใหไทยตองมีพันธะที่จะตองประพฤติปฏิบัติตาม
หลักการพืน้ ฐานของ GATT นั่นก็คือ หลักการปฏิบัติอยางปราศจากความลําเอียง (principle of nondiscrimination) หรือการปฏิบัติตอประเทศสมาชิกเยี่ยงประเทศที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งอยาง
ปราศจากเงื่อนไข (unconditional most-favoured-nation treatment) แตดังไดกลาวขางตนแลววา
กฎขอบังคับของ GATT ก็ยังละเมิดหลักการดังกลาวนี้ และใหประโยชนแกประเทศมหาอํานาจยิ่งกวา
ประเทศดอยพัฒนา (ดูหัวขอ 3.212 ขางตน) ดังนั้น กฎขอบังคับของ GATT จึงกลายมาเปนขอจํากัด
ในการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลไทย การสงเสริมการลงทุนและการสงเสริมการสงออก
โดยการใหสทิ ธิประโยชนทางดานภาษีอากร การใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า และการใหเงินอุดหนุน
ในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศดวยการตั้งกําแพงภาษี
กลายเปนเรื่องละเอียดออนและตองระมัดระวังมากขึ้นวาจะละเมิดกฎขอบังคับของ GATT หรือไม
มิฉะนั้นอาจจะไดรับการตอบโตจากประเทศสมาชิก GATT โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจ
ทางเลือกของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 2 ทางคือ
ประการแรก เมือ่ ไทยเปนสมาชิก GATT แลว รัฐบาลก็ควรใชกฎขอบังคับของ GATT
ใหเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจไทยใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตกฎขอบังคับของ GATT นั้น
คอนขางซับซอน และหลายตอหลายเรื่องคอนขางคลุมเครือ นอกจากนี้ กระบวนการดานการบริหาร
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นก็ไมชัดเจน ดวยเหตุนี้เอง ประเทศดอยพัฒนาจึงมักตองเสียเปรียบประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวเมือ่ มีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับกฎขอบังคับของ GATT ขึ้น เพราะประเทศดอยพัฒนา
ขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับกฎขอบังคับของ GATT ประเทศไทยก็มีปญหาเดียวกันนี้
อวิชาทําใหขาราชการชั้นผูใหญของไทยไมพยายามใช GATT ใหเปนประโยชนในการเจรจาการคา
ระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากการยอมตอสัญญาการจํากัดการสงออกมันสําปะหลังไปประชาคม
ยุโรปในป 2529 อยางเซื่องๆ โดยไมยอมเรียกรองสิทธิประโยชนภายใต GATT ในฐานะที่ไทยเปน
ผูผ ลิตมันสําปะหลังรายใหญ (principal supplier) และการยอมสยบตอรัฐบาลอเมริกัน โดยไมกลา
นําเรือ่ งการอุดหนุนการเพาะปลูกขาวของรัฐบาลอเมริกันตาม U.S. Food Security Act of 1985 เขาสู
การพิจารณาของ GATT ทั้งๆที่การใหเงินอุดหนุนดังกลาวสรางความเสียหายแกขาวไทย (Sathirathai
and Siamwalla, 1987) หากรัฐบาลยังคงขาดบุคลากรที่มีความรูและความสามารถในการยึดกุม
กฎขอบังคับของ GATT ไดอยางมั่นคงแลว ไมเพียงแตจะไมสามารถใชกฎขอบังคับของ GATT ใหเปน
ประโยชนแกระบบเศรษฐกิจไทยเทานั้น หากยังมีโอกาสที่จะเพลี่ยงพลํ้าในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศอีกดวย
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ประการที่สอง ดังไดกลาวแลววา ทางเลือกของรัฐบาลไทยมิไดมีเฉพาะแตการเขารวม
และการใชระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยูใหเปนประโยชนใหมากที่สุดเทานั้น หากยังมี
ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ การผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหเปน
ประโยชนแกประเทศดอยพัฒนามากยิ่งขึ้น (ดูหัวขอ 3.22 "ประเทศไทยกับระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ") แตประวัติศาสตรที่เปนมาไดบงชี้วา รัฐบาลไทยมิไดเลือกใชเสนทางนี้มากนัก
การรวมกลุม เศรษฐกิจระหวางประเทศในดานหนึ่งอาจชวยเพิ่มอํานาจตอรอง ซึ่งอาจ
มีผลกระทบกระเทือนตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํ ารงอยูได แตในอีกดานหนึ่งนั้น
ขอตกลงในการรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศจะกลายเปนขอจํากัดในการดําเนินนโยบายตางๆ
ดังเชน การจัดตั้งสมาคมผูผลิตโภคภัณฑระหวางประเทศ (Producers' Association) หรือคารเตล
ระหวางประเทศ (international cartels) มักจะมีขอตกลงเกี่ยวกับโควตาการผลิต โควตาการสงออก
และราคาโภคภัณฑ ขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ (international commodity agreements)
ก็มักจะมีขอตกลงทํ านองเดียวกันนี้ หากรัฐบาลตัดสินใจเขารวมคารเตลหรือขอตกลงโภคภัณฑ
ระหวางประเทศใด ๆ รัฐบาลก็ตองมีพันธะในการปฏิบัติตามขอตกลงเหลานั้น20

3.3 ประเทศมหาอํานาจ
บทบาทและอิท ธิพลของประเทศมหาอํ านาจที่มีตอกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยผันแปรและเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการการของระบบทุนนิยมโลก การ
เปลีย่ นแปลงดังกลาวนี้มีทั้งในดานตัวละคร และดานแบบแผนในการเขามามีบทบาทและอิทธิพลของ
ประเทศมหาอํานาจ
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง อังกฤษนับเปนประเทศมหาอํานาจที่มีบทบาทมาก
ที่สุดในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ดังไดกลาวแลววา จวบจนประมาณป
2457 อังกฤษมีฐานะเปนผูนําของระบบทุนนิยมโลก (Pax Britannica) และหลังการทําสนธิสัญญา
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ดูรายชื่อสมาคมผูผลิตโภคภัณฑและขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศที่ไทยเปนสมาชิกในตารางที่ 3-2
และ 3-3 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศจํานวน 51 ขอตกลง อายุโดยเฉลี่ยของ
ขอตกลงเหลานี้เทากับ 5.4 ป และอายุมัธยฐานเทากับ 2.5 ป ความพยายามในการทําขอตกลงดังกลาวเพื่อเปลี่ยน
โฉมหนาของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยูจึงไมประสบผลสําเร็จ (Behrman, 1978 : 62)
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บาวริง่ ในป 2398 ไทยมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอังกฤษอยางแนนแฟน21 การทีไ่ ทยตองสูญเสีย
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตและอธิปไตยทางการคลังก็ดี ตลอดจนแบบแผนการคาระหวางประเทศของ
ไทยมีลกั ษณะเปนการคาระหวางประเทศแบบอาณานิคม (colonial pattern of international trade)
ทําใหนกั ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยบางทานมีมติวา แมไทยจะไมใชอาณานิคมโดยนิตินัย (de jure
colony) แตก็เปนอาณานิคมโดยพฤตินัย (de facto colony) ของอังกฤษ (Birnberg and Resnick,
1975) ทัง้ ยังปรากฏดวยวา อังกฤษไดเขามาแทรกแซงกิจการในของไทยในหลายตอหลายกรณี ใน
ทัศนะของนักประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจบางทาน อังกฤษไดมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยผานที่ปรึกษาการคลังซึ่งเปนชาวอังกฤษ22 Ingram (1971 :
173, 196) ถึงกับมีความเห็นวา ที่ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษไมเพียงแตจะมีบทบาทสําคัญในการ
กํ าหนดนโยบายการเงิน การคลังเทานั้น หากยังมีบทบาทสําคัญตอการเลือกแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอีกดวย บทบาทและอิทธิพลดังกลาวนี้ไดปรากฏตอมาอยางนอยจนถึงทศวรรษ
2470 นักประวัติศาสตรเศรษฐกิจในยุคหลัง ดังเชน Birnberg and Resnick (1975) และ Feeny
(1982) ตางเห็นดวยกับการตีความในทํานองนี้ อยางไรก็ดี Brown (1978) ไมเห็นดวยกับการตีความ
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ประมาณรอยละ 80.4 ของสินคาออกของไทยสงไปขายใหแกอังกฤษและอาณานิคมของอังกฤษในป
2469-2470 แมเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 ไทยก็ยังคงพึ่งพิงอังกฤษและอาณานิคมของ
อังกฤษเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญ โดยที่ระดับการพึ่งพิงสูงกวา 80% เชนเดิม ในดานการนําเขาไทยซื้อสินคาจาก
อังกฤษและอาณานิคมอังกฤษประมาณรอยละ 64.3 ของมูลคาสินคาเขารวมในป 2469-2470 สัดสวนนี้ลดลงเหลือ
30-35% ในชวงทศวรรษ 2470 ภายหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญผานพนไปแลว ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา
เริ่มปรากฏโฉมเปนประเทศคูคาสําคัญของไทย ภาพดังกลาวนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ขอมูล
คํานวณจาก Statistical Year Book of the Kingdom of Siam ฉบับปตาง ๆ)
22
ภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมไมเพียงแตทําใหไทยตองยอมลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398
เทานั้น หากยังเปนเหตุใหไทยตองพัฒนาประเทศใหทันสมัยเพื่อแสดงตนเยี่ยงอารยประเทศทั้งปวง ในการปฏิรูป
สังคมเศรษฐกิจไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลไดมีนโยบายวาจางที่ปรึกษาชาว
ตางประเทศ โดยพยายามไมใชที่ปรึกษาชาติหนึ่งชาติใดมากจนเกินไป จนกลาวไดวามีการแบงงานกันทําระหวางที่
ปรึกษาชาติตางๆ อังกฤษยึดกุมตําแหนงที่ปรึกษาการคลังและเขาไปมีบทบาทในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปาไม
และการเหมืองแร (ซึ่งเปนกิจการที่อังกฤษมีผลประโยชน) ตําแหนงที่ปรึกษาราชการแผนดิน (ซึ่งตอมากลายเปนที่
ปรึกษาประจํากระทรวงการตางประเทศ) ตกแกชาวอเมริกัน ตําแหนงที่ปรึกษากฎหมายตกแกชาวฝรั่งเศส ตําแหนง
ที่ปรึกษาการรถไฟตกแกชาวเยอรมัน และตําแหนงที่ปรึกษาดานการเดินเรือตกแกชาวเดนมารก เปนตน
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ดังกลาวและชีใ้ หเห็นวา อํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงเปนของชนชั้นปกครองไทย23 แตก็ยัง
ยอมรับวาทีป่ รึกษาการคลังชาวอังกฤษมีบทบาทในการใหขอมูลและเสนอแนะทางเลือกตาง ๆ
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฐานะความเปนผูนําของอังกฤษในระบบทุนนิยมโลกจบสิ้นลงโดยสิ้นเชิง
และสหรัฐอเมริกาขึ้นมามีบทบาทแทน ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งปรากฏความ
สนิทชิดเชือ้ มาตัง้ แตกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ยิ่งแนบแนนขึ้นไปอีกภายหลังสงคราม เมื่อปรากฏวา
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํ านาจประเทศเดียวที่ชวยมิใหไทยตองตกอยูในฐานะประเทศผูแพ
สงคราม (โทษฐานที่ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม 2485) หลังจากที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดครองจีนแผนดินใหญไดในป 2492 ไทยยอมตนเปนเบี้ยหมากรุกของรัฐบาล
อเมริกนั ในการดําเนินนโยบายปดลอมสาธารณรัฐประชาชนจีน (containment policy) และนับแตนั้น
เปนตนมา บทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในกระบวนการกํ าหนดนโยบายในประเทศไทย
ปรากฏโฉมชัดเจนขึ้นตามลําดับ หลังทศวรรษ 2500 ฐานะทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระบบ
ทุนนิยมโลกออนดอยลง โดยที่ญี่ปุนและประชาคมยุโรปแกรงกลาขึ้น สายสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ไทย
มีกบั ศูนยอานาจใหม
ํ
ของระบบทุนนิยมโลกก็กระชับและแนนแฟนตามไปดวย อยางไรก็ตาม ทั้งญี่ปุน
และประชาคมยุโรปยังไมสูมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมากนัก
ในกรณีของประชาคมยุโรป บทบาทที่สําคัญไดแก การหลอกลอและบีบบังคับใหรัฐบาลไทยทําสัญญา
จํากัดการสงออกมันสําปะหลังไปประชาคมยุโรปในป 2525 และ 2529 ในกรณีของญี่ปุนบทบาท
ที่สํ าคัญไดแกการกดดันใหรัฐบาลไทยดํ าเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกในชวงป 2525-2529 ตอไป
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา เนื่องจากไทยเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใต
ระบบทุนนิยมโลกทั้งในชวงกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จึงเปนธรรมชาติที่ไทยจะมีความ
สัมพันธอนั แนบแนนกับประเทศผูนําในระบบดังกลาวนี้ และเปนเรื่องธรรมดาอีกเชนกันที่ประเทศผูนํา
จะเขามามีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบาย ทั้งนี้เพื่อใหมีหลักประกันวาประเทศ
ไทยจะปฏิบตั ติ ามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศและไม "แตกแถว" ออกไปสูระบบอื่น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก ตัวละครที่จะเขามามีบทบาทและอิทธิพลในกระบวน
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ขอสรุปดังกลาวนี้ของ Brown (1978) ไดจากการศึกษาเอกสารชั้นตนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจสําคัญ 3
นโยบายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือ โครงการเขื่อนเจาพระยา โครงการกูเงินจาก
ตางประเทศป 2448 และนโยบายเกี่ยวกับกองทุนสํารองเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยนป 2445 และ 2450
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ตารางที่ 3-2
ไทยกับสมาคมผูผลิตโภคภัณฑ (Producers' Association)
ชื่อ
1. Association of Natural Rubber
Producing Countries (ANRPC)

2. Asian and Pacific Coconut
Community (APCC)

3. Primary Tungsten Association
(PTA)

ประเทศสมาชิก
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
สิงคโปร

อินเดีย
ปาปวนิวกินี
ศรีลังกา

ไทย

เวียดนาม

อินเดีย
มาเลเซีย
ฟลิปปนส

อินโดนีเซีย
ปาปวนิวกินี
ซามัว

สิงคโปร

หมูเกาะโซโลมอน

ศรีลังกา

ไทย

รวันดา
ไทย
เม็กซิโก

ซาอีร
โบลิเวีย
เปรู

ออสเตรเลีย

ปอรตุเกส

ที่มา : Sauvant (1981 : 31-35)

ตารางที่ 3-3
ไทยกับขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ
ขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ

มาตรการรักษาเสถียรภาพของราคา

1. International Sugar Agreement, 1984
2. International Natural Rubber Agreement, 1979
3. International Tin Agreement, 1981

ไมมี
161.3 - 242.0 เซนต (มาเลเซีย) ตอกิโลกรัม
29.15 - 37.89 ดอลลารมาเลเซียตอกิโลกรัม มูลภัณฑ
กันชนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2528

ที่มา : Maenning (1988)
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การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยยอมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังจะเห็นไดจากการ
เปลี่ยนแปลงตัวละครจากอังกฤษในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองมาเปนสหรัฐอเมริกาในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง แมวาบทบาทการแทรกแซงกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทยของ
ญี่ปุนและประชาคมยุโรปในปจจุบันจะยังมีไมมากนัก แตก็เปนเรื่องที่ควรแกการสังเกตการณตอไป
ในอนาคต
แนวนโยบายหลั ก ที่ รัฐบาลอเมริกันพยายามเสนอแนะและผลักดันใหรัฐบาลไทย
ดําเนินการมีอยูอ ยางนอย 2 นโยบาย คือ นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม และนโยบายการพัฒนาชนบท
ดังไดกลาวแลววา ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตางมีความเห็นรวมกันวา ระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจักตองอยูบนพื้นฐานของหลักการเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ มิฉะนั้นระบบทุนนิยมโลกจะมิอาจขยายตัวไดเทาที่ควร (ดูหัวขอ 3.21 ขางตน) ดวยเหตุนี้
เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลอเมริกันตอตานนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลไทยที่
ดําเนินอยูร ะหวางป 2475-2500 และเพียรกดดันใหรัฐบาลไทยละทิ้งนโยบายดังกลาวนี้ และหันเห
สูเ สนทางเศรษฐกิจเสรีนิยม แรงกดดันในเรื่องนี้มิไดมาจากรัฐบาลอเมริกันเทานั้น หากทวายังประสาน
สอดคลองกับแรงกดดันจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศอีกดวย ในความตกลง
วาดวยความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation
Agreement) ซึง่ รัฐบาลไทยลงนามรวมกันรัฐบาลอเมริกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2493 ปรากฏอยาง
ชัดเจนวา ประเทศทั้งสองตกลงในหลักการที่จะยึดถือนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม24 แรงกดดันเหลานี้
ในทีส่ ดุ ทําใหรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตราพระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497
ซึง่ เปนกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับแรกในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคปจจุบัน กฎหมายฉบับนี้
ไมเพียงแตจะมีมาตรการในการสงเสริม การลงทุนของเอกชนเทานั้น หากยังมีเจตนารมณที่จะสงเสริม
การลงทุนของชาวตางประเทศดวย25 ซึ่งขัดตอหลักการพื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมโดย

24

ขอ 3 ของความตกลงดังกลาวนี้มีบทบัญญัติวา ประเทศทั้งสองตกลงที่จะ "...จัดกระบวนการซึ่งตนเห็นวา
เหมาะสมและรวมมือกับประเทศอื่นๆ ในอันที่จะลดสิ่งกีดขวางตอการคาระหวางประเทศและปองกันมิใหธุรกิจเอก
ชนหรือสาธารณะใชวิธีปฏิบัติทางการคาหรือการจัดการคาซึ่งจํากัดการเขาสูตลาด ในเมื่อวิธีปฏิบัติหรือการจัดการ
เชนวานั้นขัดขวางตอการคาภายในหรือระหวางประเทศ..." (คํ าแปลของกระทรวงการตางประเทศ) (กระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ2509 : 38-41)
25
โปรดดูเจตนารมณทาย พ.ร.บ.สงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497 ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 64 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2497
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สิน้ เชิง ไมวา จอมพล ป. พิบูลสงครามจะมีความจริงใจและศรัทธาแนวนโยบายดังกลาวนี้หรือไม26 แต
การตรากฎหมายฉบับนี้ไดชวยผอนคลายแรงกดดันจากตางประเทศไปไมนอย อยางไรก็ตาม นโยบาย
การสงเสริมการลงทุนดังกลาวนี้ไมประสบความสําเร็จแมแตนอย สวนหนึ่งเปนเพราะวาสิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิจมีนอ ย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวาความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมซอยราชครูกับกลุม
สีเ่ สาเทเวศรซงึ่ เขม็งเกลียวขึ้นทุกขณะ ไดทําลายบรรยากาศการลงทุนไปจนเกือบหมดสิ้น
การรัฐประหารในป 2500 ไมเพียงแตจะทําใหจอมพล ป. พิบูลสงครามและกลุมซอย
ราชครูสิ้นอํานาจเทานั้น หากยังหมายถึงการจบสิ้นของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมอีกดวย แมชวง
เวลาระหวางป 2500-2503 จะเปนยุคแหงการแสวงหาและการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ แต
การณไดปรากฏชัดตั้งแตหลังการรัฐประหารป 2501 ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตขึ้นมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีแลววา เสนทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยเสนทางใหมเปนเสนทางเศรษฐกิจ
เสรีนยิ ม ตลอดชวงเวลาระหวางป 2500-2515 เปนชวงเวลาที่รัฐบาลอเมริกันสามารถเขามามีบทบาท
และอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยอยางมาก การที่รัฐบาลไทย
ยอมตนเปนเบีย้ หมากรุกทางการเมืองระหวางประเทศของรัฐบาลอเมริกันในสงครามอินโดจีน โดยการ
ยินยอมใหทหารอเมริกันเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยก็ดี และการสงทหารไทยไปรวมรบในสงคราม
ดังกลาวก็ดี ทําใหความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยที่ไทยไดรับผลตอบแทน
ในรูปของความชวยเหลือทางดานการทหาร เศรษฐกิจ และวิชาการ การพัฒนาประเทศโดยอาศัยย
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดประเทศทําใหระบบเศรษฐกิจไทยมีความผูกพันกับระบบทุนนิยมโลก
มากยิง่ ขึน้ และดูเหมือนวารัฐบาลไทยจะเคารพหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมอยางดี แตแลวเมื่อรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจรเริ่มมีพฤติกรรม "แตกแถว" โดยนําสยามรัฐนาวาเขาสูเสนทางเศรษฐกิจ
ชาตินยิ มในป 2515 ดวยการออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 เพื่อจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชาวตางประเทศ27 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 เพื่อควบคุมแรงงานชาวตางดาว28 รัฐบาล
อเมริกันโดยสถานทูตเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศไทยก็แสดงความคิดเห็นคัดคานอยาง
ชัดเจน หลังจากที่ประกาศคณะปฏิวัติทั้งสองฉบับนี้มีผลบังคับใชไมถึงป รัฐบาลจอมพลถนอม
กิตติขจรก็ถึงแกกรรม อยางไรก็ตาม ความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจในหมูประชาชนชาวไทยยังคง
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นักวิชาการบางทานเชื่อวา รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมิไดมีความจริงใจในการสงเสริมการลงทุน
ของชาวตางประเทศ ดูอาทิเชน Ayal (1961 : 314-317)
27
ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอน 180 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2515
28
ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอน 190 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
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สืบทอดตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ความรูสึกตอตานการลงทุน
ของชาวตางประเทศทวีความเขมขนมากขึ้นระหวางป 2516-2519 ภายหลังการปฏิรูปการปกครอง
แผนดินเดือนตุลาคม 2519 ระบบเศรษฐกิจไทยกลับ "เขาแถว" สูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมตามเดิม
รัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียรเนนนโยบายการสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศเปนพิเศษ และ
ไดมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึ่งใหสิทธิประโยชนและสิ่งจูงใจดานภาษี
อากรมากขึน้ นับแตนั้นมาปรากฏการณการ "แตกแถว" ออกจากแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมและการ
ตีตนออกหางจากระบบทุนนิยมโลกมิไดปรากฏใหเห็นอีก
ดังไดกลาวแลววา สหรัฐอเมริกามิไดมีเปาหมายเพียงที่จะใหรัฐบาลไทยดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมเทานั้น หากทวายังพยายามผลักดันใหรัฐบาลไทยดํ าเนินนโยบายการ
พัฒนาชนบทอีกดวย มาตรการการพัฒนาชนบทในประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกไกลเปนเพียง
ยุทธวิธีหนึ่งของการดําเนินยุทธศาสตรการปดลอมสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังป 2492 ผูนํารัฐบาล
อเมริกนั มีความเชื่อวา หากไมดําเนินการปดลอมสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว ประเทศตางๆในอาเซีย
ตะวันออกไกลจะประสบภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต และกลายเปนประเทศคอมมิวนิสตทีละ
ประเทศสองประเทศ ดุจดังการลมตัวของตัวโดมิโน (Domino Theory) ประเทศเหลานี้จะสามารถ
ยื น หยั ด ในการเผชิ ญ ภั ย คุ ก คามจากลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต ไ ด ก็ ต  อ เมื่ อ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คง
ประชาชนในชนบทจะตองไมอดอยากหิวโหย เพราะความยากจนเปนจุดออนที่ลัทธิคอมมิวนิสตจูโจม
เขาไปไดโดยงาย ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลอเมริกันจึงไดผลักดันใหประเทศพันธมิตรในอาเซียตะวันออก
ไกลทุมเททรัพยากรในการพัฒนาชนบท การณปรากฏตอมาวา การปฏิรูปการเกษตรทั้งในญี่ปุน
เกาหลีใต และไตหวัน ไดชวยเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในเวลาตอมา หลังป 2492 รัฐบาลอเมริกันไดผลักดันใหรัฐบาลไทยสนใจพัฒนา
ชนบทดวยเหตุผลเดียวกัน ในระหวางป 2594-2496 สหรัฐอเมริกาไดใหเงินชวยเหลือแกรัฐบาลไทย
จํานวน 22.4 ลานเหรียญอเมริกัน ในจํานวนนี้รอยละ 30 เปนโครงการชวยเหลือทางดานการเกษตร
และรอยละ 29 ทางดานการคมนาคมและขนสง (Caldwell, 1974 : 40) การทุม เททรัพยากรในการ
สรางถนนและทางหลวงเปนปรากฏการณที่เห็นไดชัด ในป 2492 ทางหลวงชั้นหนึ่งมีระยะยาวเพียง
845 กิโลเมตร เพิม่ เปน 8,100 กิโลเมตรในป 2502 การระดมสรางถนนและทางหลวงเหลานี้มิไดเกิด
จากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หากแตเกิดจากเหตุผลในเรื่องความมั่นคงแหงชาติ เพราะเปนที่เชื่อกันวา
ถนนและทางหลวงเปนสื่อที่อํ านวยความสะดวกใหรัฐบาลสวนกลางเขาถึงประชาชนในชนบทได
โดยงาย อีกทั้งยังชวยใหรัฐบาลสวนกลางสามารถเขาไปสกัดกั้นอิทธิพลและภัยคุกคามจากลัทธิ
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คอมมิวนิสตอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย29 เหตุผลในเรือ่ งความมั่นคงแหงชาติอีกเชนกันที่ทําใหรัฐบาล
ไทยสนใจพัฒนาชนบทในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง30 การทุม เททรัพยากรในการพัฒนาชนบทมี
มากขึน้ หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยประกาศตอสูดวยการใชอาวุธในป 2508 แตการ
พัฒนาชนบทดังกลาวนี้มิไดมีเปาประสงคหลักที่จะขจัดปญหาความยากจนของประชาชนในชนบท
หากเปน เพี ย งยุท ธวิ ธีห นึ่ง ของยุ ท ธศาสตร การต อสู กั บพรรคคอมมิวนิสตของประเทศไทยเทานั้น
โครงการเรงรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) นับเปนอุทาหรณที่ดีของความขอนี้ (Scoville and Dalton,
1974)
แบบแผนการเขามามีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ใน ประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา มิไดแตกตางจากอังกฤษในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองอยาง
สําคัญ อยางนอยจนถึงป 2516 นั่นก็คือ การเขามามีบทบาทและอิทธิพลในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
โดยอาศัยปจจัยดานอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอแนะนโยบายตอชนชั้นปกครองและกลุม
ขุนนางนักวิชาการ (technocrats) รัฐบาลอเมริกันไดใหความชวยเหลือรัฐบาลไทยในการวาจาง
ผู  เ ชี่ ย วชาญด า นต า งๆเข า ไปช ว ยงานในหน ว ยงานที่ มี บ ทบาทในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน31 ทีป่ รึกษาชาวอเมริกนั เหลานี้มีบทบาทคอนขางมากในการกําหนดแนวนโยบายเศรษฐกิจ
ทีส่ าคั
ํ ญอยางกวาง ๆ ทั้งนี้ปรากฏวา งานวางแผนเศรษฐกิจมหภาคนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
29

ทรัพยากรที่ใชในการสรางถนนและทางหลวงมาจากแหลงสําคัญอยางนอย 3 แหลง คือ เงินชวยเหลือ
จากรัฐบาลอเมริกัน เงินกูจากตางประเทศ และงบประมาณแผนดิน รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติการสรางทาง
หลวงแผนดิน พ.ศ.2495 เพื่ออํานวยความสะดวกแกการใชจายเงินในดานนี้ การมุงสรางถนนและทางหลวงในยุค
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามกลายเปนประเด็นความขัดแยงระหวางธนาคารโลกกับหนวยงานของรัฐบาลอเมริกัน
นอกจากนี้ พัฒนาการในเวลาตอมาก็บงชี้อยางชัดเจนวา นโยบายดังกลาวนี้ยังผลใหมีการละเลยการพัฒนาการ
ขนสงและการคมนาคมทางนํ้า (Feeny, 1982 : 112)
30
ขอสรุปในประเด็นนี้ โปรดดู Freeny (1979), Feeny (1982 : chapter 8) และ Roth (1976) อนึ่งมี
ขอสังเกตวา พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในอาเซียตะวันออกไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต
ตางประสบผลสําเร็จในการปฏิรูปการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปที่ดิน แตในกรณีของไทยนั้น การพัฒนา
ชนบทและการพัฒนาการเกษตรกลับไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เหตุผลสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะวานโยบาย
เหลานี้ก็ถูกใชเปนเครื่องมือในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต แทนที่จะใชเปนเครื่องมือในการแกปญหา
ความยากจนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
31
รายชื่อที่ปรึกษาชาวอเมริกันประจําหนวยงานตางๆ โปรดดู อุกฤษฎ ปทมานันท (2526 : บทที่ 3) และ
อุกฤษฎ ปทมานันท (2528)
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แหงชาติฉบับที่หนึ่ง (2504-2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (25152519) ไดรบั อิทธิพลอยางมากจากที่ปรึกษาชาวอเมริกัน32 รายงานของนายยอรจ ไบตเซล (George B.
Beitzel) ในป 2502 หรือที่รูจักกันในนาม Beitzel Report เปนแมแบบของการกําหนดมาตรการการ
สงเสริมการลงทุนเอกชน จนถึงกับมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายสงเสริมการลงทุน โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2503 และตราพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุนเพือ่ กิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2505 ขึ้นแทน โดยที่บทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมรายการสําคัญ
เปนไปตามขอเสนอของนายไบตเซล (Beitzel, 1959) และกฎหมายฉบับนี้ไดกอผลกระทบอยาง
สําคัญตอชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจไทยในเวลาตอมา
รั ฐ บาลอเมริ กั น ไม เ พี ย งแต จ ะมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการผลั ก ดั น นโยบายเศรษฐกิจ
ทีส่ าคั
ํ ญบางนโยบายในชวงป 2500-2515 เทานั้น หากยังมีบทบาทสําคัญในดานการปฏิรูประบบ
ราชการอีกดวย ภายหลังการลงนามในความตกลงวาดวยความชวยเหลือทางทหารระหวางรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลอเมริกันในเดือนตุลาคม 2493 รัฐบาลอเมริกันโดยกระทรวงกลาโหมไดใหความชวย
เหลือแกกองทัพบกไทยในการปฏิรูปการจัดองคการตามแบบอยางกองทัพอเมริกัน (ทักษ เฉลิมเตียรณ
2526 : 119-120) การจัดตั้งสํานักงบประมาณในป 2502 ก็เปนไปตามขอเสนอแนะของบริษัท
ทีป่ รึกษาชาวอเมริกัน (Public Administration Service) แตกระบวนการทําใหสังคมไทยมีลักษณะ
อเมริกนั (Americanization) ที่ลึกซึ้งเกิดจากความชวยเหลือทางดานการศึกษา ภายหลังการลงนาม
ใน ความตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทางดานการศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2493 รัฐบาลอเมริกัน
ไดใหความชวยเหลือทางดานการศึกษามากขึ้น การจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาในป 2497 มีสวน
สํ าคัญ ในการทํ าใหปรัชญาและการจัดการศึกษาแบบอเมริกันฝงรากลึกในสังคมไทย พอถึงตน
32

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่ง (2504-2509) อาศัยแนวนโยบายหลักจากรายงานธนาคารโลก
ป 2502 หรือที่รูจักกันในนาม Ellsworth Report (IBRD, 1959; ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและ
วิวัฒนาการ 2503) และบางสวนจากรายงานของคณะที่ปรึกษาชาวอเมริกันในป 2504 หรือที่รูจักกันในนาม Bowen
Report (Bowen, 1961) นายจอหน ลอฟตัส (John A. Loftus) มีบทบาทอยูบางในการรางแผนฉบับนี้ นาย
เครชคอฟ (A.J.Creshkoff) มีบทบาทสําคัญในการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคฉบับที่หนึ่ง ระยะที่สอง (2507-2509)
นายลอเรนส สไตเฟล (Laurence D. Stifel) มีบทบาทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (2510-2514) และนายฟอรเรสต
คุกสัน (Forrest Cookson) ฉบับที่ 3 (2515-2520) แตหลังจากนั้นงานวางแผนเศรษฐกิจมหภาคตกอยูในมือ
นักวิชาการไทย โดยนายวีรพงษ รามางกูร และนายสมจิต นพคุณ มีบทบาทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2520-2524)
นายวีรพงษ รามางกูร และนายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (2525-2529) และนายปยสวัสดิ์
อัมระนันทน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534)
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ทศวรรษ 2500 อิทธิพลของปรัชญาและการจัดการศึกษาแบบยุโรปไดเหือดหายไปเปนอันมาก สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐเริ่มหันไปจัดหลักสูตรการศึกษาแบบอเมริกัน การจัดการศึกษาในระดับตํ่าลงมา
ก็เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน นักเรียนไทยที่ศึกษาตอในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีจํานวนมากขึ้น ในป
2494 จํานวนนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาภายใตความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนมีเพียง 310 คน เพิ่มขึ้น 850 คนในป 2503 (Evers and Silcock, 1967 : 87) ความ
ชวยเหลือและทุนการศึกษาที่รัฐบาลและมูลนิธิอเมริกันใหแกนักเรียนและนักศึกษาไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีผลกระทบอยางลึกซึ้งตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยในเวลาต อ มา ทั้ ง นี้ ไ มเ พียงแตว า มหาวิท ยาลัย อเมริกัน เกือบทั้ง หมดจะสอนแต
แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (mainstream economics) เทานั้น หากทวา
เนื้อหาการเรียนการสอนยังเนนแตเรื่องประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและปลูกฝงความศรัทธาที่มีตอ
กลไกราคา โดยไมสูใหความสนใจในเรื่องการกระจายรายไดอีกดวย นักเศรษฐศาสตรในภาครัฐบาล
เมือ่ ไดรบั การปลูกฝงแนวความคิดเหลานี้ ยอมมีอคติและความโนมเอียงบางดาน การที่กระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมีความโนมเอียงที่จะละเลยการแกปญหาความยากจนและ
การกระจายรายได สวนหนึ่งเกิดจากภูมิหลังการศึกษาของกลุมขุนนางนักวิชาการไทยนี้เอง กระบวน
การทํ าใหสังคมไทยมีลักษณะอเมริกัน โดยผานการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จอยางงดงาม
ในการทําใหชนชั้นนําของไทยยอมรับระบบคุณคาและวัฒนธรรมอเมริกัน (Bell, 1982)
รัฐบาลอเมริกันไดมีบทบาทอยูบางในการชวยใหเรามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้น โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องขาวในยุค
ปลายทศวรรษ 2500 ซึ่งนับเปนงานวิจัยยุคบุกเบิก สวนใหญเปนผลงานของหนวยงานอเมริกัน33
แตเงินอุดหนุนการวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรนั้นเมื่อเทียบกับสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแลว
ต อ งนั บ ว า น อ ยมาก การที่ รั ฐ บาลอเมริ กั น ทุ  ม เงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ทางด า นสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยานั้น34 ก็เพื่อที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับสังคมชนบทไทย อันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินยุทธศาสตรการปองกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต การทํางานวิจัยเพื่อใชประโยชนทางการ
33

อาทิเชน Platenius and Lertdumrikarn (1964), Taylor (1965), Bertrand (1967) เปนตน บทสํารวจ
ความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2530)
34
ทีมนักวิจัยและอาจารยมหาวิทยาลัยคอรแนลภายใตโครงการ Cornell Village Project ซึ่งนําโดย
ศาสตราจารยลอริสตัน ชารป (Lauriston Sharp) ไดมาปกหลักที่บางชันตั้งแตป 2493 ผลงานวิชาการทางดานไทย
ศึกษา ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและประวัติศาสตร ถูกครอบงําโดยนักวิชาการชาวอเมริกันนับ
ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงอยางนอยกลางทศวรรษ 2510
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เมืองกลายเปนประเด็นถกเถียงในทศวรรษ 2510 (Bell, 1982) แมวา เงินอุดหนุนการวิจัยสาขา
เศรษฐศาสตรจะมิอาจเทียบเทียมไดกับสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แตก็ตองนับวาหนวยงาน
ของรัฐบาลอเมริกันไดมีสวนบุกเบิกการวิจัยเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีประโยชนโดยออมตอ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
นับตัง้ แตป 2516 เปนตนมา บทบาทและอิทธิพลของรัฐบาลอเมริกันในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยไดเปลี่ยนโฉมไปทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลง
ในดานปริมาณจะเห็นไดวา บทบาทและอิทธิพลของรัฐบาลอเมริกันไดลดลงไปมาก สวนหนึ่งเปน
เพราะวาฐานะทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระบบทุนนิยมโลกไดออนเปลี้ยลงไป การเมืองภายใน
ประเทศทําใหรัฐบาลอเมริกันตองถอนตัวจากสงครามอินโดจีน เงินชวยเหลือที่เคยใหแกรัฐบาลไทย
ก็พลอยหดหายไปดวย ผลกระทบที่ตามมาก็คือ รัฐบาลอเมริกันไมสามารถวาจางที่ปรึกษาชาว
อเมริกนั ประจําหนวยงานตางๆ ของราชการไทยดังที่เคยทํามากอนระหวางป 2500-2515 ตอไปอีกได
การลดความชวยเหลือยังมีนัยอีกดวยวา อํ านาจตอรองของสหรัฐอเมริกาในกระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจของไทยพลอยลดลงไปดวย นอกจากนี้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 ความรูสึกตอตานอเมริกันในหมูประชาชนชาวไทยมีมากขึ้น สหรัฐอเมริกาจึงไมสามารถ
ธํารงไวซึ่งบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในระดับเดิมอีก
ตอไป
การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น ไดแก การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเขามา
มีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังที่กลาวขางตนแลววาการเขามา
มีบทบาทในดานผูผลิตนโยบาย (อุปทาน) โดยผานชนชั้นปกครองและกลุมขุนนางวิชาการนั้นเปน
เสนทางหลักที่รัฐบาลอเมริกันใชมาโดยตลอด โดยเกือบมิไดสนใจที่จะเขาไปมีบทบาทและอิทธิพล
ทางดานผูบ ริโภคนโยบาย (อุปสงค) แตภายหลังป 2516 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ
ไทยก็ดี และการเปลี่ยนแปลงฐานะของสหรัฐอเมริกาทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
ก็ดี ทําใหรฐั บาลอเมริกันเริ่มใหความสนใจที่จะเขาไปมีบทบาททางดานผูบริโภคนโยบาย การสราง
สายสัมพันธกับนักวิชาการในชุมชนวิชาการเพื่อหยั่งความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจตางๆ
โดยทีท่ ราบดีวา นักวิชาการมีบทบาทไมมากก็นอยในการเรียกรองนโยบายก็ดี การกระจายขาวสารสู
สือ่ มวลชนเพื่ออธิบายฐานะและจุดยืนของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องตางๆก็ดี35 ลวนแลวแตเปนตัวอยางที่
35

นําในสังคม

สํานักขาวอเมริกันไดออกจุลสารชื่อ ขอมูลประกอบขาว (Backgrounder) เผยแพรสูสื่อมวลชนและชนชั้น
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บงชี้การเปลี่ยนแปลงบทบาทเชิงคุณภาพดังที่กลาวขางตนนี้ วิธีการตางๆเหลานี้เปนกระบวนการ
หลอหลอมทัศนคติของประชาชนชาวไทย ดวยการอัดฉีดสารสนเทศเขาสูตลาดนโยบาย อยางนอย
ทีส่ ดุ เพือ่ ผอนคลายแรงตอตานที่มีตอขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน
แต แ บบแผนการเข า มามี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยดําเนินการผานผูผลิตนโยบาย (อุปทาน) ก็ดี หรือผานผูบริโภคนโยบาย
(อุปสงค) ก็ดี ลวนแลวแตเปนการแทรกแซงโดยทางออม ขอที่นาสนใจก็คือ นับตั้งแตเกิดวิกฤตการณ
นํามั
้ นครัง้ ทีส่ องในป 2522 เปนตนมา รัฐบาลอเมริกันเริ่มเขามาแทรกแซงกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจโดยตรง ดวยการเปนผูเรียกรองนโยบายเสียเอง ดังเชนการเรียกรองมิใหรัฐบาลไทย
ใหเงินอุดหนุนแกสินคาออกบางประเภท มิฉะนั้นรัฐบาลอเมริกันจะดําเนินการตอบโตตามกฎขอบังคับ
ของ GATT หรือตอบโตดวยการลดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่ใหแกประเทศไทย กรณีการ
กลา วหาในป 2529 วา รั ฐบาลไทยใหเงินอุดหนุนแกการสงออกขาว นับเปนอุทาหรณอันดี
(Sathirathai and Siamwalla, 1987 : 608) การเรียกรองใหรัฐบาลไทยแกกฎหมายลิขสิทธิ์ในป
2530 เพือ่ ใหความคุมครองแกทรัพยสินทางปญญาของชาวอเมริกัน (สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 2530)
นับเปนตัวอยางที่บงชี้ถึงพฤติกรรมใหมของรัฐบาลอเมริกัน

3.4 องคการระหวางประเทศ
องคการระหวางประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลมากที่สุดในกระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมีอยูเพียง 2 องคการ คือ กองทุนการเงินระหวางประเทศ และ
ธนาคารโลก ทั้งสององคการมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและธํ ารงไวซึ่งระเบียบการเงินระหวาง
ประเทศ (ดูหัวขอ 3.211 ขางตน) เมื่อประเทศไทยสมัครเขาเปนสมาชิกองคการทั้งสองในป 2492
ซึง่ เทากับเปนการยอมรับระเบียบการเงินระหวางประเทศที่ดํารงอยูโดยนิตินัย จึงเปนธรรมดาอยูเองที่
องคการทั้งสองจะตองทําหนาที่ดูแลใหประเทศไทยปฏิบัติตามกติกาของชุมชนโลก การผลักดันให
รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมจึงเปนเปาหมายหลักที่องคการทั้งสองมีรวมกัน องคการ
ระหวางประเทศทัง้ สองนี้รวมกันผลักดันโดยประสานกับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกันระหวางป 24922497 จนเปนเหตุใหรัฐบาลไทยเริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 2497-2503
พลังจากระบบทุนนิยมโลกทั้งสามนี้ตองการใหรัฐบาลไทยละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ลด
บทบาทของรัฐบาลในฐานะผูผลิตสินคาและบริการตางๆเองโดยตรง และเลิกการผูกขาดการคาโดยรัฐ
ในขณะเดียวกันก็สง เสริมใหเอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ การสงเสริมให
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ชาวตางประเทศเขามาลงทุนในประทศไทย เพื่อใหระบบทุนนิยมโลกขยายตัว36 แรงกดดันดังกลาวนี้
เริม่ สงสัญญาณแหงสัมฤทธิผลในป 2497 เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามตราพระราชบัญญัติ
สงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497 ซึ่งมีเจตนารมณที่จะสงเสริมการลงทุนของชาวไทยและชาวตาง
ประเทศ อันตรงขามกับแนวนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมโดยสิ้นเชิง เอกสารชั้นตนของธนาคารโลก
กลาววา เจาหนาที่ธนาคารโลกมีบทบาทสําคัญในการชวยรางกฎหมายฉบับนี้ พรอมทั้งยืนยันวา
การตรากฎหมายฉบับนี้แสดงถึ งความพยายามของรัฐบาลไทยในการสงเสริมการลงทุนของชาว
ตางประเทศดวยความจริงใจเปนครั้งแรก37
ในป 2498 พลังจากระบบทุนนิยมโลกประสบความสําเร็จในการกดดันใหรัฐบาลไทย
เลิกผูกขาดการคาระหวางประเทศ ตอมาภายหลังการรัฐประหารป 2500 รัฐบาลไทยเริ่มดําเนินการ
ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (privatization) เพื่อสงเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของภาคเอกชน
ตามขอเสนอแนะของธนาคารโลก (IRRD, 1959; ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและ
วิวฒ
ั นาการ 2503) จํานวนรัฐวิสาหกิจไทยไดลดลงจาก 141 แหงในป 2500 (Riggs, 1966 : 304310) เหลือเพียง 69 แหงในป 251938

36

สิ่งที่นักลงทุนชาวตางประเทศเกรงกลัว ก็คือ การถูกยึดกิจการเปนของรัฐ และอุปสรรคในการสงเงินทุน
และกําไรกลับประเทศเมืองแม ในประเด็นนี้ รัฐบาลไทยยินยอมทําความตกลงกับรัฐบาลอเมริกันและลงนามใน
"ความตกลงวาดวยการคํ้าประกันการลงทุนของคนอเมริกัน" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2497 (อุกฤษฎ ปทมานนท 2528
: 244) การลงนามในความตกลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นกอนการตราพระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497 เพียง
เดือนเศษเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา กระแสการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
กําลังเกิดขึ้น และเหตุการณในเวลาตอมาบงชี้วาเปนกระแสที่มิอาจหยุดยั้งได
37
เจาหนาที่ธนาคารโลกที่มีบทบาทสําคัญในการชวยราง พ.ร.บ.สงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497 คือ ดร.
แอนโทนิน บาสช (Antonin Basch) โปรดดู IRRD (1986b : 4) ดร.บาสชมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหรัฐบาล
ไทยดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด และวางแผนการลงทุนระยะยาวระหวางป 2497-2498 (IBRD : 1986a :
17-19)
38
ในชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 (2520-2524) กระแสการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกลับ
ฟนตัวอีกครั้งหนึ่ง สวนหนึ่งเปนเพราะมีการจัดองคการรัฐวิสาหกิจที่มีอยูเดิมเสียใหม อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการ
ลงทุนของรัฐบาลในการนําทรัพยากรพลังงานจากอาวไทยมาใชประโยชน กระแสถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน
เกิดขึ้นเปนระลอกที่สองภายหลังจากเกิดวิกฤตการณเงินคงคลังระหวางป 2523-2525 รัฐวิสาหกิจซึ่งมีอยู 76 แหง
ในป 2522 (นุกูล ประจวบเหมาะ 2523) ลดลงเหลือ 70 แหงในป 2526 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2526) และ 66 แหงในป 2529 (พนัส สิมะเสถียร 2529)
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นอกเหนือจากพลังสามประสานระหวางรัฐบาลอเมริกัน กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และธนาคารโลก ซึ่งผลักดันใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมแลว39 บทบาท
โดยเฉพาะของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ก็คือ การกดดันใหรัฐบาลไทยเลิกใชระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate System) และหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราเดียว (Single Exchange Rate System) ซึ่งประสบความสําเร็จในป 2498 สวนบทบาทโดย
เฉพาะของธนาคารโลกก็คือ การโนมนาวใหรัฐบาลไทยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
จัดตั้งองคกรที่มีหนาที่วางแผนดังกลาว40 เอกสารชั้นตนของธนาคารโลกระบุไวอยางชัดเจนวา การ
ผลักดันเรือ่ งทัง้ สองนี้ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญระดับสูง เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเอาแต
ทุมทรัพยากรในการสรางถนนและทางหลวง โดยมิไดไยดีตอการสรางทุนพื้นฐานและสาธารณูปการ
อืน่ ๆ เจาหนาทีร่ ะดับสูงของธนาคารโลกตองเจรจากับเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศและกระทรวง
กลาโหมอเมริ กั น จนมี ม ติ ร  ว มกั น ที่ จ ะให รั ฐ บาลไทยวางแผนการลงทุ น ในการสร า งทุ น พื้ น ฐาน
(infrastructure) ระยะยาว (IBRD, 1986a) ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่วางแผน
พัฒนานัน้ ในทีส่ ดุ ก็มีการจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติในป 2502 โดยที่มีโครงสรางและ
อํานาจแตกตางไปจากขอเสนอดั้งเดิมของธนาคารโลก (IBRD, 1986e)
กลาวโดยสรุปก็คือ ชวงเวลาระหวางป 2492-2503 เปนชวงเวลาที่ธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศผลักดันใหรัฐบาลไทยปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ซึ่ง
รัฐบาลไทยไดแสดงการยอมรับโดยนิตินัย ดวยการสมัครเปนสมาชิกองคการทั้งสอง) การผลักดันให
รัฐบาลไทยยอมรับนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมก็ดี และการกดดันใหรัฐบาลไทยละทิ้งระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบหลายอัตราก็ดีเปนการผลักดันที่สอดคลองกับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ดังกลาวนี้ สวนการผลักดันใหรัฐบาลไทยวางแผนการลงทุนและจัดตั้งหนวยวางแผน ก็เพื่อใหระบบ
เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอยางมีเปาหมายและอยางตอเนื่อง ซึ่งไมเพียงแตจะเปนประโยชนโดยตรง
ตอระบบเศรษฐกิจไทยเทานั้น หากยังเปนประโยชนโดยออมตอธนาคารโลกในฐานะเจาหนี้อีกดวย

39

กลุมขุนนางนักวิชาการมีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับพลังของระบบทุนนิยมโลกในการผลักดัน
ใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนนโยบายเฉพาะกิจในชวงนี้ (โปรดดูหัวขอ 5.2)
40
แมจะมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติมาแตป 2493 แตองคกรแหงนี้หาไดมีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแตประการใดไม ดวยเหตุนี้เองเมื่อธนาคารโลกเสนอใหจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่วางแผน
พัฒนาฯ ขอเสนอนี้จึงไดรับการคัดคานจากสภาเศรษฐกิจแหงชาติ แตก็มีการประนีประนอมจนมีการจัดตั้งสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติในป 2502 และยุบสภาเศรษฐกิจแหงชาติไป
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ชวงเวลาดังกลาวนี้เปนชวงเวลาที่องคการระหวางประเทศทั้งสองเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยอยางชัดเจนและอยางมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแตป 2504 เปนตนมา กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกมี
คุณูปการตอสังคมเศรษฐกิจไทยในดานการสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดานตางๆของระบบ
เศรษฐกิจไทย งานวิจัยของกองทุนการเงินระหวางประเทศจํ ากัดเฉพาะดานการเงินและการคลัง
ในขณะที่ ง านวิจัยของธนาคารโลกครอบคลุมขอบเขตกวางขวางทั้งยังมีปริมาณมากกวาอีกดวย
งานวิจัยเหลานี้ไดชวยใหเรามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการทํางานและการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจตางๆ ของรัฐบาลเปนอันมาก และใหประโยชนอยางสําคัญแกกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย บทบาทของกองทุนการเงินระหวางประเทศนับตั้งแตป 2504 เนนหนักใน
ดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษา
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ในชวงที่รัฐบาลไทยยึดถือระบบคาเสมอภาค (2506-2521) หาก
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทมีคาแตกตางจากคาเสมอภาคเกินขอบเขตที่กําหนด เสียงกระซิบของ
กองทุนการเงินระหวางประเทศจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก็จะดังถึงวังบางขุนพรหม แมเมื่อไทยออกจาก
ระบบคาเสมอภาคแลว เสียงกระซิบทํ านองนี้ก็ยังมีอยู การลดคาเงินบาทครั้งสํ าคัญในเดือน
พฤศจิกายน 2527 แมขุนนางนักวิชาการไทยจะอางวาเปนการตัดสินใจของรัฐบาลไทยเองโดยแท แต
ก็เปนที่ยอมรับกันวาเสียงกระซิบของกองทุนการเงินระหวางประเทศมีสวนทําใหราชการไทยเริ่มสนใจ
ปญหาคาเงินบาทสูงกวาความเปนจริง (Chanda, 1984; ภาณุพงศ นิธิประภา 2531ก)41 การ
อวดอางวาการตัดสินใจลดคาเงินบาทในขั้นสุดทายเปนการตัดสินใจของรัฐบาลไทยเองนั้นเปนการ
อวดอางทีถ่ กู ตองตามขอเท็จจริง และจะอวดอางเชนนี้อีกตอไปสักกี่ครั้งก็ได เพราะตามกฎขอบังคับ
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงคาเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
สกุลหนึง่ สกุลใดเปนเอกสิทธิ์ของรัฐบาลประเทศที่เปนเจาของเงินตราสกุลนั้นๆ กองทุนการเงินระหวาง
41

ศาสตราจารย ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล ขณะปฏิบัติงาน ณ กองทุนการเงินระหวางประเทศไดเดินทางกลับ
มาประเทศไทยในป 2526 และเรียกรองใหเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลพิจารณาการลดคาเงินบาท เพราะขอเท็จจริง
ปรากฏชัดแลววา เงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริงเปนอันมาก แตรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทมีทาทีเฉยเมย
ตอขอเรียกรองนี้ (ภาณุพงศ นิธิประภา 2531ก : 367 กอนที่รัฐบาลไทยจะตัดสินใจลดคาเงินบาทในเดือน
พฤศจิกายน 2527 เพียงไมกี่เดือน เจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศไดเดินทางเขามาประเทศไทยและ
เรียกรองใหรัฐบาลไทยสนใจปญหานี้ (Chanda, 1984 : 14) นายวีรพงษ รามางกูรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ทําหนาที่ปนคนกลางระหวางกองทุนการเงินระหวางประเทศกับธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวง
การคลัง และระหวางหนวยราชการไทยกับนายกรัฐมนตรี

44
ประเทศหาไดมอี านาจหั
ํ
กหาญในการเปลี่ยนแปลงคาเสมอภาคของเงินตราสกุลตางๆไดเอง ในทํานอง
กลับกัน การกลาวอางวา กองทุนการเงินระหวางประเทศหาไดมีบทบาทและอิทธิพลใดๆตอกระบวน
การกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาลไทยเลย ก็เปนการกลาวอางที่เกินเลยความเปนจริง
อยางเห็นไดชัด42
ภายหลังจากที่มีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่งในป 2504
แลว บทบาทของธนาคารโลกในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยไมสูเดนชัด
เทากับบทบาทของหนวยงานอเมริกัน ธนาคารโลกดําเนินบทบาทในฐานะเจาหนี้ที่คอยดูแลการใช
เงินกูของลูกหนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวเปนหลัก แตโครงการที่ธนาคารโลกจัดสรรเงินใหกู
ก็เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ธนาคารโลกตองการ บทบาทของธนาคารโลกที่มีตอกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยในชวงนี้ จึงเปนบทบาททางออม โดยอาศัยการจัดสรรเงินกู
สภาพการณเชนนี้ดํารงอยูจนถึงป 2515 เปนอยางนอย อยางไรก็ตาม ภายหลังป 2515 เมื่อบทบาท
และอิทธิพลจากรัฐบาลอเมริกันเริ่มลดทอนลง (ดูหัวขอ 3.3 ขางตน) ธนาคารโลกก็เขามามีบทบาท
แทนที่
พัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศดอยพัฒนาภายในธนาคารโลกมี
อิทธิพลไมนอ ยตอการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย แนวความคิดวาดวยการจําเริญ
เติบโตดวยความเปนธรรม (Redistribution With Growth) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในเดือนตุลาคม 2516 ทําใหรัฐบาลไทยเริ่มสนใจศึกษาปญหาความยากจนและการกระจายรายไดใน
ประเทศไทยมากขึ้น รายงานของธนาคารโลกเรื่อง Thailand : Toward a Strategy of Full
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การถกเถียงประเด็นนี้คลายคลึงกับประเด็นการถกเถียงระหวาง Brown (1978) กับ Ingram (1971) ใน
ขณะที่ Ingram (1971) มีความเห็นวา ที่ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลตอกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยนับแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงทศวรรษ 2470 เปน
อยางนอย Brown (1978) กลับเห็นวาบทบาทและอิทธิพลดังกลาวนี้ถูกกลาวอางจนเกินเลย โดยอางเหตุผลวา
อํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายอยูที่ชนชั้นปกครองไทย หาไดอยูที่ที่ปรึกษาชาวตางประเทศไม อยางไรก็ตาม การ
พิจารณาแตเฉพาะอํานาจการตัดสินใจขั้นสุดทายนั้นเปนเพียงการพิจารณาโดยมิไดมองการกําหนดนโยบายอยาง
เปนกระบวนการ เกณฑการพิจารณาเชนนี้มีอคติที่จะปฏิเสธหรือไมยอมรับวา ปจจัยภายนอกประเทศมีบทบาทและ
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายภายในประเทศ แมวาตลอดระยะเวลาระหวางป 2398-2480 อํานาจการตัดสินใจ
ขั้นสุดทายจะอยูที่ชนชั้นปกครองไทย แตเราจะพิสูจนไดอยางไรวา การตัดสินใจเหลานั้นมิไดถูกจํ ากัดโดย
สนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค ประเด็นที่นาสนใจยิ่งกวาก็คือ การตัดสินใจขั้นสุดทายมีพัฒนาการและมีกระบวนการ
กอตัวขึ้นมาไดอยางไร ที่ปรึกษาชาวตางประเทศมีบทบาทอัดฉีดสารสนเทศและความคิดเห็นเขาสูกระบวนการนี้หรือ
ไม
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Participation (IBRD, 1978) มีอทิ ธิพลตอการกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) หากพิจารณาฐานะทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
รายงานเรือ่ งนี้มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา Ellsworth Report (IBRD, 1959) แนวความคิดวา
ดวยการมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (people participation)
และแนวความคิดวาดวยความจําเปนพื้นฐานของมนุษย (Basic Human Needs) มีอิทธิพลตอการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาทั้งในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (2525-2529) และระยะที่ 6 (2530-2534)
อยางมิอาจปฏิเสธได
แมกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกจะยังคงมีบทบาทและอิทธิพลใน
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ระหวางป 2504-2523 อยูบาง แตบทบาทและ
อิทธิพลดังกลาวนี้มิอาจเทียบเทียมไดกับชวงเวลาระหวางป 2492-2503 เพราะในครั้งนั้นองคการ
ระหวางประเทศทั้งสองไดเขามาแทรกแซงกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยโดย
ตรง ดวยขอที่อางวา ประเทศไทยมิไดปฏิบัติตามพันธะที่มีตอระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ใน
ชวงระหวางป 2524-2529 องคการระหวางประเทศทั้งสองไดเขามาแทรกแซงตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยโดยตรงอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากรัฐบาลไทยจํ าเปนตองกูเงินเพื่อปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ อันเปนเหตุใหองคการระหวางประเทศทั้งสองสามารถกําหนดแนวนโยบายเศรษฐกิจที่
รัฐบาลจักตองดําเนินการในฐานะที่เปนเงื่อนไขแหงเงินกู (loan conditionality) ดวย
ปญหาการขาดดุลการคาและฐานะของทุนสํารองระหวางประเทศ ทําใหรัฐบาลไทย
ตัดสินใจกูเ งินกูฉุกเฉิน (stand-by arrangement) จํานวน 814.5 ลาน SDRs (เทียบเทา 945 ลาน
เหรียญอเมริกนั ) ในเดือนมิถุนายน 2524 โดยมีระยะปลอดหนี้ (grace period) 3-5 ป ระยะเวลาการ
ชําระคืนเงินกู 7 ป และอัตราดอกเบี้ย 10.5% ตอป เจาหนาที่ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยให
สัมภาษณผูสื่อขาวนิตยสารฉบับหนึ่งวา เงินกูฉุกเฉินดังกลาวนี้เปนเงินกูราคาถูกที่สุดและมีเงื่อนไข
ผู ก มั ด น อ ยที่ สุ ด ทั้ ง ยั ง ปฏิ เ สธข า วที่ ว  า การลดค า เงิ น บาทเป น เงื่ อ นไขข อ หนึ่ ง ของเงิ น กู  นี้
(Sricharatchanya, 1981; 1982)43 เงินกูฉ กุ เฉินนี้เริ่มเบิกงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2524 และ
กําหนดจะเบิกงวดสุดทายในเดือนเมษายน 2526 แตเมื่อรัฐบาลไทยเบิกเงินกูไปใชเพียง 345 ลาน
SDRs (จากวงเงิน 814.5 ลาน SDRs) การกูเงินก็หยุดชะงักลง เนื่องจากรัฐบาลไทยมิไดปฏิบัติตาม
43

รัฐบาลไทยไดประกาศลดคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน 1.083% ในเดือนพฤษภาคม
2524 กอนที่จะไดรับเงินกูฉุกเฉินนี้เพียงหนึ่งเดือน และตอมาไดประกาศลดคาเงินบาทอีก 8.7% ในเดือนกรกฎาคม
2524 หลังจากที่เบิกเงินกูนี้งวดแรกเพียงหนึ่งเดือน
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เงือ่ นไขแหงเงินกู (Sricharatchanya, 1982a)44 แตในป 2525 รัฐบาลก็ไดรับเงินกูนี้อีกจํานวน 51
ลานเหรียญอเมริกนั ตอมาในป 2526 รัฐบาลไทยไดรับเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
จํานวน 271.5 ลาน SDRs (เทียบเทา 298.6 ลานเหรียญอเมริกัน) ซึ่งเปนจํานวนเงินกูเต็มตามโควตาที่
ไดรบั และไดเบิกเงินกูนี้จนหมดภายในปเดียวกันนั้น กองทุนการเงินระหวางประเทศไดกําหนดเงื่อนไข
ของเงินกูน วี้ า รัฐบาลไทยจักตองดําเนินการลดสวนขาดดุลทางการคลัง45 โดยปรับปรุงกลไกในการหา
รายไดใน 3 ดานดังตอไปนี้ (Heller, et.al., 1988)
(1) การเพิม่ อากรขาเขาสําหรับสินคาเขารายการที่เสียอากรขาเขาตํ่ากวา 5% และ
เก็บอากรพิเศษ (surcharge) อีก 10% จากสินคาเขารายการที่เสียอากรขาเขาตั้งแต 60% ลงมา
พรอมทัง้ ลดอากรขาออกที่เรียกเก็บจากขาวสงออกลง 5%
(2) การเปลีย่ นแปลงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสุราที่นําเขาจากตางประเทศจาก
การจัดเก็บตามสภาพ (specific tax) มาเปนการจัดเก็บตามราคา (ad valorem tax) ตลอดจนเพิ่ม
อัตราภาษีนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน
(3) การเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดเก็บภาษีการคาและภาษีเงินได โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การลดความลาชาในการจัดเก็บภาษีอากร (collection lags) จากภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนที่เก็บจากผูประกอบอาชีพอิสระ
เงือ่ นไขของเงินกูจ ากกองทุนการเงินระหวางประเทศป 2526 ดังกลาวขางตนนี้ บาง
ขอเปนเรื่องที่รัฐบาลไทยไดดํ าเนินการไปแลว ดังเชนการเพิ่มอากรขาเขามีการปรับอัตราในเดือน
กุมภาพันธ 2525 และมีการปรับอัตราอากรขาเขาและเรียกเก็บอากรพิเศษในอัตรา 10% อีกครั้งหนึ่ง
ในเดือนตุลาคม ศกเดียวกันนั้น (ธนาคารแหงประเทศไทย 2526 : 148-151) ซึง่ เปนระยะเวลากอนที่
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Sricharatchanya (1982a) อางแหลงขาวที่เชื่อถือไดวา การที่รัฐบาลยังไมเริ่มดําเนินนโยบายการคลัง
แบบรัดเข็มขัด เปนเหตุสําคัญที่กองทุนการเงินระหวางประเทศบอกเลิกการใหกู ขออางในประเด็นนี้ไมนาจะเปนจริง
เพราะในขณะที่มีการกูเงินจํานวนนี้ (มิถุนายน2524) บังเหียนทางการคลังตกอยูในมือของนายสมหมาย ฮุนตระกูล
และนายไพจิตร เอื้อทวีกูล ซึ่งเริ่มดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดแลว
45
ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ เมื่อผูสื่อขาวนิตยสาร Far Eastern Economic Review สอบถามเจาหนาที่ระดับ
สูงของรัฐบาลไทยวา กองทุนการเงินระหวางประเทศไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดสวนขาดดุลของภาครัฐบาล
หรือไม ก็ไดรับคําตอบไปในทางปฏิเสธ (Sricharatchanya, 1982a) แตเอกสารของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เองไดยืนยันวา การลดสวนขาดดุลของรัฐบาลเปนเงื่อนไขสําคัญของเงินกูป 2526 (Heller, et.al., 1988 : 14 and
21)
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กองทุนการเงินระหวางประเทศจะอนุมัติเงินกูเพียงเดือนเศษ46 การเพิม่ อากรขาเขายังคงมีตอมาในป
2527 เพือ่ ลดการนําเขาสินคาฟุมเฟอย (ธนาคารแหงประเทศไทย 2528 ก : 172-173) สวนการลด
อากรขาออกที่เรียกเก็บจากขาวสงออกไดดําเนินการในป 2526 (ธนาคารแหงประเทศไทย 2527 :
179) การปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีเงินไดมีมาแตเดือนตุลาคม 2525 โดยกําหนดใหบุคคล
ธรรมดาเฉพาะทีม่ ีเงินไดจากวิชาชีพอิสระ ผูรับเหมา หรือการอื่น ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาป
ละ 2 ครัง้ พรอมทั้งกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทุกรายตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลป
ละ 2 ครั้งดวย (ธนาคารแหงประเทศไทย 2526 : 150) การเพิม่ อัตราภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจาก
นํามั
้ นและผลิตภัณฑนํ้ามันไดดําเนินการในป 2526 (ธนาคารแหงประเทศไทย 2527 : 177) การปรับ
เปลี่ยนนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมมาเปนนโยบายการคลังแบบกระยาจกเริ่มกระทําอยางจริงจัง
ตัง้ แตปงบประมาณ 2525 (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2527) ซึง่ สอดคลองกับแนวทางที่กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศตองการ47
ในป 2528 กองทุนการเงินระหวางประเทศไดอนุมัติเงินกูฉุกเฉินแกประเทศไทย
จํานวน 400 ลาน SDRs (เทียบเทา 459.8 ลานเหรียญอเมริกัน) เพื่อเสริมฐานะของทุนสํารองระหวาง
ประเทศ เงินกูจ านวนนี
ํ
้เทียบเทา 103% ของโควตาที่ประเทศไทยพึงไดรับ อัตราดอกเบี้ย 8.5% การ
เบิกใชเงินกูแบงเปน 8 งวด ครอบคลุมระยะเวลา 2 ป เงื่อนไขสําคัญของเงินกูป 2528 มีอยูอยางนอย
2 ประการคือ
(1) การลดการขาดดุลของบัญชีเดินสะพัดจาก 5% ของ GDP ในป 2527 ใหเหลือ
เพียง 4% และ 3% ในป 2528 และ 2529 ตามลําดับ กองทุนการเงินระหวางประเทศยังคงตองการให
รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังแบบหดตัวตอไป (Sricharatchanya, 1985;
1986)
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กองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศอนุ มั ติ เ งิ น กู  ใ ห แ ก ป ระเทศไทยเมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2525
(Sricharatchanya, 1982a)
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นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กลาวขางตนนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศยังไดกํ าหนดเงื่อนไขที่เปน
เปาหมายมหภาคอีกดวย อาทิเชน อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมตํ่ากวา 6% สวนขาดดุลของบัญชี
เดินสะพัด (รวมเงินชวยเหลือ) ไมเกิน 3.9% ของ GDP อัตราเงินเฟอไมเกิน 3.9% อัตราการขยายตัวของ
หนี้สาธารณะภายในประเทศไมเกิน 24.9% และอัตราการขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชนไมเกิน 21.9% ผลการ
ดําเนินนโยบายในป 2526 บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ยกเวนเปาหมายการขาดดุลของบัญชีเดินสะพัด (ซึ่งมีมากถึง
7.2% ของ GDP) และเปาหมายการขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชนซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 32.4% (Heller, et.al., 1988 :
chapter 4)
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(2) การลดสวนขาดดุลของงบประมาณ โดยการเพิ่มสมรรถวิสัยในการหารายไดของ
รัฐบาล เพือ่ ใหสวนขาดดุลดังกลาวนี้มีไมเกิน 3.5% ของ GDP เงื่อนไขดังกลาวนี้ตอมาไดผอนปรน
เปนไมเกิน 4% (Sricharatchanya, 1986a)
รัฐบาลไทยไดกูเงินเพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loans
= SALs) จากธนาคารโลกรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2525 (SAL I) จํานวน 150 ลาน
เหรียญอเมริกนั และครั้งที่สองในเดือนเมษายน 2526 (SAL II) ในการกูเงินเพื่อปรับโครงสราง
เศรษฐกิจดังกลาวนี้ ธนาคารโลกไดกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจดวย48
Mosley (1987) ชีใ้ หเห็นวา มีเงื่อนไขสําคัญ 10 ขอใน SAL I และ 13 ขอใน SAL II เงื่อนไขของ
โครงการเงินกูทั้งสองโครงการอาจจําแนกออกเปน 5 กลุม สามกลุมแรกเปนเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคหัตถอุตสาหกรรม และภาคการพลังงาน
เงื่อนไขอีกสองกลุมเปนเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการบริหารการจัดการของภาค
รัฐบาล (IBRD, 1986) แมวารัฐบาลไทยจะมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของ SAL I อยางครบถวน
(โดยเฉพาะในดานการปรับราคาบริการสาธารณูปโภคตางๆ) แตธนาคารโลกก็ยังอนุมัติเงินกูเพื่อการ
ปรับโครงการสรางเศรษฐกิจงวดที่สองแกประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยไดแสดงออกซึ่งเจตนา
รมณในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงใจ ความลมเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกูบาง
ขอนัน้ มีเหตุปจจัยทางดานการเมืองเปนสําคัญ (Sricharatchanya, 1983) อยางไรก็ตาม Mosley
(1987 : 24) ประเมินวา รัฐบาลไทยไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของ SAL I และ SAL II ประมาณ 82% ของ
จํานวนเงื่อนไขทั้งหมด (การประเมินครอบคลุมชวงเวลาเมื่อไดรับอนุมัติเงินกูจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม
2527)
แบบแผนการเขามามีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกมีลักษณะคลายคลึงกับกรณีการ
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Mosley (1987) ชี้ใหเห็นวา เงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Stand-by Arrangement)
มักจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจดานอุปสงค (demand-side structural adjustment)
สวนเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (SALs) ของธนาคารโลกมักจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจดานอุปทาน (supply-side structural adjustment) โปรดดู Yagci, Kamin and Rosenbaum (1985)
ประกอบ ขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับยุทธวิธีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและเงินกูที่กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับ
โครงสราง โปรดดู Streeten (1987) การศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงินกูการปรับโครงสรางของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ดู Gylfason (1987) Heller, el.al., (1988) และ Shams (1988) ขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับ IMF
Conditionality โปรดดู Bagcha (1987), Helleiner (1987), และ Williamson (1983)
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เขามามีบทบาทของรัฐบาลอเมริกัน กลาวคือ ชองทางที่เขามามีบทบาทและอิทธิพลเปนชองทางที่ผาน
ปจจัยทางดานอุปทานหรือผูผลิตนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมขุนนางนักวิชาการ ในกรณีของ
รัฐบาลอเมริกนั นัน้ การสรางสายใยแหงอิทธิพลเนนการสรางความสัมพันธกับชนชั้นปกครองหรือผูทรง
อํานาจทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี แตก็มิไดมองขาม
ความสําคัญของกลุมขุนนางนักวิชาการแตประการใด ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันและหนวยงานอเมริกัน
นิยม "บิน" ในระดับเพดานสูง กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกกลับ "บิน" ในระดับ
เพดานปานกลาง โดยเนนการสรางสายสัมพันธกับขาราชการระดับกลางที่มีบทบาทในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เอกสารชั้นตนในธนาคารโลกระบุอยางชัดเจนวา การที่ธนาคารโลกสามารถ
เขามามีบทบาทในการผลักดันใหรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจในยุค
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องนั้น ก็เปนเพราะการสรางสายสัมพันธกับกลุมขุนนางนักวิชาการ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ม.ล.เดช สนิทวงศ โดยที่ทานผูนี้ชวยอํานวยความสะดวกในการแผขยายตาขายความสัมพันธ
ระหวางธนาคารโลกกับกลุมขุนนางนักวิชาการ (IBRD, 1986a; 1986e) ในกรณีของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศก็มีการสรางความสัมพันธในทวงทํานองเดียวกันดวย
การเนนการสรางสายสัมพันธกับกลุมขุนนางนักวิชาการระดับกลาง49 อาจเปนเพราะ
ตระหนักดีวา ขุนนางนักวิชาการกลุมนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ความสัมพันธระหวางบุคคลสองกลุมนี้เปนความสัมพันธที่มีลักษณะผลตางตอบแทน กลาวคือ แตละ
ฝายตางก็ไดรับประโยชนจากอีกฝายหนึ่ง ในขณะที่เจาหนาที่ธนาคารโลกตองการผลักดันใหรัฐบาล
ไทยยอมรับแนวนโยบายหลักบางประการ พรอมๆกับที่ตองการเรียนรูกลไกการทํ างานของระบบ
เศรษฐกิจไทยและลักษณะการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ่งเปนเรื่องที่กลุมขุนนาง
นักวิชาการไทยสามารถใหความชวยเหลือได ในสวนของกลุมขุนนางนักวิชาการนั้นเลา ก็มีความไมพึง
พอใจนโยบายเศรษฐกิจบางนโยบายที่คนเหลานี้เห็นวาไมเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม แต
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กลุมขุนนางนักวิชาการระดับกลางรุนแรกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดแก นายปวย อึ๊งภากรณ
นายบุญมา วงษสวรรค นายฉลอง ปงตระกูล นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร นายสมหมาย ฮุนตระกูล นางสุภาพ
ยศสุนทร นายบุญชนะ อัตถากร เปนตน รุนที่สองไดแก นายนุกูล ประจวบเหมาะ นายอํานวย วีรวรรณ นายเสนาะ
อูนากูล นายเถลิง ธํารงนาวา-สวัสดิ์ นายชาญชัย ลี้ถาวร นายพนัส สิมะเสถียร นายบัณฑิต บุณยปานะ นาย
ชวลิต ธนะชานันทนนายวิจารณ นิวาตวงศ นายพชร อิสรเสนา นายประยูร เถลิงศรี เปนตน รุนที่สามไดแก ม.ร.ว.
จตุมงคล โสณกุล นายนิพัทธ พุกกะณะสุต นายประทีป สนธิสุวรรณ นายวิจิตร สุพินิจนายศุภชัย พานิชภักดิ์ นาย
โอฬาร ไชยประวัติ นายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ นายพิสิฏฐ ภัคเกษมนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายสถาพร กวิตานนท นายดนัย ดุลละลัมพะนางอรนุช โอสถานนท เปนตน
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ไมสามารถผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายได ทางออกที่คนกลุมนี้พบนับตั้งแตหลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ องเปนตนมาก็คือ การยืมมือองคการระหวางประเทศทั้งสองนี้มากดดันรัฐบาลไทย ซึ่งประสบ
ความสําเร็จในหลายตอหลายเรื่อง50
ความสัมพันธในลักษณะที่มีผลตางตอบแทนมิใชเหตุผลประการเดียวที่ทํ าใหกลุม
ขุนนางนักวิชาการไทยรวมมือและประสานงานกับเจาหนาที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ในการผลักดันใหรัฐบาลไทยยอมรับนโยบายเศรษฐกิจบางนโยบาย วัยวุฒิและภูมิหลังทาง
การศึกษาก็มีสวนชวยกระชับความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสองกลุมดวย เจาหนาที่องคการระหวาง
ประเทศทั้งสองที่เดินทางเขามาสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจหรือหยั่งความคิดเห็นของฝายไทยเกี่ยวกับ
มาตรการทางนโยบายบางมาตรการมักจะมีอายุใกลเคียงกับกลุมขุนนางนักวิชาการไทยระดับกลาง
นอกจากนีบ้ คุ คลทัง้ สองกลุมสวนใหญมีภูมิหลังทางการศึกษาจากประเทศตะวันตกเหมือนกัน และได
รับอิทธิพลทางความคิดจากสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักเหมือนกัน อีกทั้งยังยอมรับระบบราคาเปน
เครื่องมือในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหมือนกันอีกดวย (แมการยอมรับนั้นในบางกรณีอาจ
เกิดจากเหตุผลทีต่ า งกันก็ตาม) ภูมิหลังทางการศึกษาและความคิดที่คลายคลึงกันนี้เอง ทําใหบุคคล
ทั้งสองกลุมยอมรับคานิยมและวัฒนธรรมบางอยางรวมกัน ซึ่งชวยเสริมสงใหสายสัมพันธแนนแฟน
ยิง่ ขึ้น
การเจรจาและการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น และสารสนเทศระหวา งกลุ  ม ขุ น นาง
นักวิชาการไทยกับเจาหนาที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ไมวาจะเปนทางการ
หรือไม นับเปนขั้นตอนสําคัญขององคการระหวางประเทศทั้งสองในการเขามามีบทบาทและอิทธิพล
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย เพราะเมื่อบุคคลทั้งสองกลุมเห็นพองตองกัน
ในแนวนโยบายเศรษฐกิจแนวหนึ่งแนวใด การผลักดันใหรัฐบาลยอมรับแนวนโยบายดังกลาวมักจะเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ แตถาหากมีแนวนโยบายเศรษฐกิจที่ฝายหนึ่งฝายใดไมยอมรับ ก็เปนเรื่องที่
ตางฝายตางจะตองอาศัยเหตุผลและขอเท็จจริงหักลางซึ่งกันและกัน จนกวาจะมีมติรวมกัน การ "แสวง
หาจุดรวม และสงวนจุดตาง" จึงเปนยุทธวิธีสําคัญในการนี้ เปาหมายของเจาหนาที่องคการระหวาง
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การยืมมือองคการระหวางประเทศและรัฐบาลประเทศมหาอํานาจมากดดันใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยน
นโยบายเศรษฐกิจนั้น มิไดมีเฉพาะกลุมขุนนางนักวิชาการเทานั้นที่ทํา แมแตบุคคลระดับรัฐมนตรีก็ยังมีพฤติกรรม
เชนนี้ดวย เอกสารชั้นตนของธนาคารโลกกลาวถึงกรณีการกดดันใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายการคลังแบบรัด
เข็มขัดระหวางป 2497-2498 วา พระบริภัณฑยุทธกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดขอใหธนาคารโลกชวย
กดดันรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ดวย (IBRD, 1986a : 10)
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ประเทศทั้งสองก็คือ ความพยายามที่จะขยายฐานจุดรวมใหกวางที่สุดเทาที่จะมากได โดยการแปร
จุดตางใหเปนจุดรวม การหักหาญกดดันใหรัฐบาลไทยยอมรับนโยบายบางนโยบาย ดังเชนการลดคา
เงินบาท หากมิไดมีเสียงสนับสนุนจากกลุมขุนนางนักวิชาการไทย ยอมยากที่จะสําเร็จได ในหมู
ขุนนางนักวิชาการไทยดวยกัน หาไดมีความเห็นในรองรอยเดียวกันในทุกเรื่องไม เจาหนาที่องคการ
ระหวางประเทศทั้งสองจึงตองประมวลความเห็นของขุนนางนักวิชาการคนสําคัญ เพื่อประเมินดูวา
ควรจะผลักดันขอเสนอทางนโยบายนั้นๆตอไปหรือไม ในบางกรณีอาจมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบมาตรการทางนโยบาย (policy design) ที่เสนอแนะ เพียงเพื่อจะประนีประนอมกับขุนนาง
นักวิชาการไทยบางคนที่มีบทบาทและอิทธิพลในการดําเนินนโยบายนั้น ๆ
ในการพิจารณาจัดสรรเงินกูฉุกเฉิน (Stand-by Arrangements) ของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศแกประเทศไทยในป 2524 2525 2526 และ 2528 ก็ดี และการพิจารณาจัดสรรเงินกู
เพือ่ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (SALs) ของธนาคารโลกในป 2525 และ 2526 ก็ดี แมจะมีการ
กําหนดเงือ่ นไขวา รัฐบาลไทยจักตองดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสําคัญอะไรบาง (loan conditionality)51
แตการกํ าหนดเงื่อนไขเชนวานี้มิไดมีลักษณะเปนการสั่งการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง หากแตเปน
เงื่อนไขที่เกิดจากกระบวนการเจรจาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังไดกลาวขางตน ทั้งนี้ก็เพราะ
องคการระหวางประเทศทั้งสองตระหนักดีวา การกํ าหนดเงื่อนไขในเชิงบังคับ โดยที่รัฐบาลไทย
ไมเต็มใจหรือกลุมขุนนางนักวิชาการไทยมิไดเห็นดวย ยอมมิอาจบรรลุเปาหมายได ในเมื่อเงื่อนไข
เหลานี้มิอาจอาศัยกฎหมายระหวางประเทศมาบังคับใหประเทศลูกหนี้ปฏิบัติได ซึ่งตางกับกรณี
สัญญาเงินกูเอกชน การกําหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูเหลานี้มิไดเปนขอเสนอจากธนาคารโลกหรือ
กองทุนการเงินระหวางประเทศเพียงฝายเดียว ทางฝายขุนนางนักวิชาการไทยก็มีสวนในการเสนอ
เงื่อนไขที่กําหนดดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการทางนโยบายที่ยากจะดําเนินการตามชองทางปกติ
และตองอาศัยแรงกดดันจากตางประเทศชวยดวย ดังนั้นเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายตามที่
กําหนดไวในสัญญาเงินกูจึงเปนผลของการประสมประสานอรรถประโยชนของกลุมขุนนางนักวิชาการ
ไทยยกับเปาหมายของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก กระบวนการ "แสวงหาจุดรวม
และสงวนจุดตาง" ดังที่กลาวขางตนนี้มิใชกระบวนการที่ตองเผชิญกับอุปสรรคกีดขวางมากนัก
เนื่องจากทั้งสองฝายตางเห็นปญหารวมกันในขอที่วา การดําเนินนโยบายการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เพื่อธํารงไวซึ่งดุลยภาพภายใน (internal balance) และดุลยภาพภายนอก (external
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ในทางปฏิบัติ เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายมิไดปรากฏในตัวสัญญาเงินกู (loan agreement) แต
ปรากฏในเอกสารที่เรียกวา Letter of Development Policy
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balance) เปนเรือ่ งจําเปนเรงดวนในขณะนั้น อีกทั้งการปรับปรุงกลไกของระบบราชการและการปรับ
โครงสร า งการผลิ ต ของระบบเศรษฐกิ จ ไทยเป น เงื่ อ นไขอั น จํ าเป น สํ าหรั บ การจํ าเริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพในอนาคต
อยางไรก็ตาม องคการระหวางประเทศทั้งสองอาจเรียกรองใหรัฐบาลไทยดํ าเนิน
นโยบายบางนโยบายทีร่ ฐั บาลไทยไมเต็มใจทํา หรือที่กลุมขุนนางนักวิชาการไทยไมเห็นดวย เงื่อนไข
ประเภทนี้แมจะมีอยูบาง แตก็เปนเพียงสวนนอยของเงื่อนไขทั้งหมด การยัดเยียดเงื่อนไขลักษณะนี้
จะทําไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับอํานาจตอรองขององคการระหวางประเทศทั้งสอง และอํานาจตอ
รองนี้สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความตองการเงินกูตางประเทศของรัฐบาลไทย ในยามที่ไทยมีปญหาฐานะ
ของทุนสํ ารองระหวางประเทศ กองทุนการเงินระหวางประเทศจะมีอํานาจตอรองสูง เพราะความ
ตองการเงินทุนจากตางประเทศของไทยมีมากในยามนั้น แตในยามที่ธนาคารโลกมีเงินเหลือเฟอและ
เจาหนาทีธ่ นาคารโลกมีสิ่งจูงใจที่จะปลอยเงินกูมาก การกําหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูจะมีลักษณะ
คอนขางผอนปรน
การทําสัญญาเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมีลักษณะเสมือนหนึ่งการเลนเกม
ในขณะที่ฝายเจาหนี้ตัดสินใจปลอยเงินกู โดยหวังวาประเทศลูกหนี้จะปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ
บางนโยบาย แตเงื่อนไขลักษณะนี้ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย เจาหนี้จึงตองมีวิธีการควบคุมและ
กํากับลูกหนีใ้ หปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแหงเงินกู วิธีการในทางปฏิบัติโดยทั่วไปทั้งในกรณีของกองทุนการ
เงินระหวางประเทศและธนาคารโลก ก็คือ การแบงซอยเงินกูออกเปนหลาย ๆ งวด เมื่อประเทศลูกหนี้
เบิกใชเงินกูบางงวดไปแลว ยังไมมีทีทาวาจะปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจตามเงื่อนไขที่กําหนด
เจาหนี้ก็อาจไมอนุมัติใหเบิกเงินกูงวดที่เหลือ ดังกรณีเงินกูฉุกเฉินของรัฐบาลไทยจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศป 2524 ซึ่งเบิกใชเพียง 345 ลาน SDR จากวงเงินอนุมัติ 814.5 ลาน SDR
ในบางครัง้ เจาหนี้อาจยินยอมใหเบิกเงินกูไปใชตอ แตเตรียมตั้งทาที่จะเลนงานหากรัฐบาลไทยจําตอง
กลับมาขอกูเ งินอีกในอนาคต เมื่อรัฐบาลไทยกูเงินตามโครงการSAL I ในป 2525 นั้น ธนาคารโลกได
กําหนดเงือ่ นไขเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายที่สําคัญ 10 ขอผลปรากฏวารัฐบาลไทยปฏิบัติตามเงื่อนไข
เพียง 70% ของจํานวนเงื่อนไขทั้งหมด ในการกูเงินตามโครงการ SAL II ในป 2526 ธนาคารโลกได
เพิม่ เงือ่ นไขสําคัญเปน 13 ขอ ผลปรากฏวา รัฐบาลไทยไดปฏิบัติตามเงื่อนไขถึง 88% ของจํานวน
เงือ่ นไขทั้งหมด (Mosley, 1987 : 24-25) เงือ่ นไขทีก่ าหนดในสั
ํ
ญญญาเหลานี้หลายตอหลายขอเปน
เรื่ อ งยากแก ก ารปฏิบัติ เนื่อ งจากตอ งเผชิญกับ การตอตา นและคัดคา นอย า งรุน แรงจากกลุ ม
ผลประโยชนภายในประเทศ ดังเชนการลดคาเงินบาท การขึ้นอัตราคาบริการสาธารณูปโภค (ประปา
โทรศัพท รถไฟ รถเมลฯลฯ) การถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (privatization) และการลดการ
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ปกปองคุม ครองอุตสาหกรรมที่ไรประสิทธิภาพ แตรัฐบาลไทยยอมรับเงื่อนไขเหลานี้เพื่อที่จะไดเงินกู
มากอน และหาทางเลนเกมในภายหลัง ยุทธวิธีในการเลนเกมก็คือ การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ
บางนโยบายที่อยูในวิสัยที่จะทําไดและที่รัฐบาลยอมรับได52 สวนนโยบายที่ยากแกการดําเนินการ หรือ
ทีร่ ฐั บาลไทยไมเห็นดวย ก็อาจแสดงละครใหเห็นวา รัฐบาลไทยไดใชความพยายามในการปรับเปลี่ยน
นโยบายแลว แตตองเผชิญกับการตอตานทางการเมืองอยางรุนแรง จึงมิอาจดําเนินการได เงื่อนไข
บางขอก็ยากแกการประเมิน เนื่องจากตัวแปรที่เปนเปาหมาย (target variable) อยูนอกการควบคุม
ของรัฐบาล ดังเชนสวนขาดดุลของบัญชีเดินสะพัดเทียบเปนรอยละของรายไดประชาชาติ โดยการ
เลนเกมในลักษณะเชนนี้ เมื่อเวลาผานพนไปองคการที่เปนเจาหนี้อาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ
นโยบาย หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและในระบบทุนนิยมโลกกระเตื้องขึ้น
จนบรรลุเปาหมายมหภาคที่ระบุไวในสัญญาเงินกู โดยที่รัฐบาลไทยอาจมิไดปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจที่สําคัญใด ๆ เลย
การอธิบายปฏิกิริยาและพฤติกรรมของรัฐบาลไทยกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
และธนาคารโลกเกี่ยวกับกระบวนการกํ าหนดและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูเพื่อปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ ดวยทฤษฎีการเลนเกม (Game Theory) ดังที่กลาวขางตนนี้ นาจะชวยใหเรา
เขาใจความเปนจริงไดมากกวาการมองวา องคการระหวางประเทศทั้งสองเขามาครอบงําและกํากับ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ในทางปฏิบัติ รัฐบาลมีอิสระเสรีพอสมควรใน
การตัดสินใจกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ แมเมื่อลงนามในสัญญาเงินกูแลว รัฐบาลไทยก็ไมเคยถือเปน
เรื่องเรงดวนที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูเหลานี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจเกือบทุกคน
(ยกเวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) ไมเคยเห็นเอกสารที่บงบอกเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายดวยซําไป
้ ดวยเหตุนี้เอง การณจึงปรากฏวา รัฐมนตรีเศรษฐกิจหลายตอหลายคนไดพยายาม
ผลักดันใหดําเนินมาตรการทางนโยบายซึ่งตรงกันขามกับแนวทางที่ระบุไวในเงื่อนไขของเงินกู การ
ดําเนินนโยบายบางนโยบายซึ่งตรงตามเงื่อนไขดังกลาวก็เปนอุบัติการณทางการเมืองมากกวาเกิดจาก
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ขอเท็จจริงปรากฏวา การปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายบางเงื่อนไขนั้นมิไดเกิดจาก
เจตนารมณของรัฐบาลไทยเอง อาทิเชน เงื่อนไขขอหนึ่งของ SALs ก็คือ การขจัดอุปสรรคของการสงขาวออกไป
ขายตางประเทศโดยการลดอากรขาออกและคาธรรมเนียมการสงขาวออก (พรีเมี่ยมขาว) แตรัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท โดยรัฐบาลวาการกระทรวงพาณิชยกลับมีนโยบายในทิศทางตรงกันขาม หากมิใชภาวะการตกตํ่าของ
ราคาขาวในตลาดโลกที่ยืดเยื้อและรุนแรงตามลําดับ รัฐบาลดังกลาวก็คงมิไดลดภาษีการสงขาวออก ในกรณีนี้
เอกสารธนาคารโลกระบุวา รัฐบาลไทยไดปฏิบัติตามพันธะที่ปรากฏในสัญญาเงินกูแลว (IBRD, 1986) โดยมิไดสนใจ
วา การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาวนี้เกิดจากเจตนารมณพื้นฐานของรัฐบาลไทย หรือเกิดจากภาวะจํายอม
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ความตัง้ ใจของรัฐบาล เงื่อนไขบางขอที่มีอุปสรรคทางการเมือง รัฐบาลก็ปลอยใหกระแสลมทางการ
เมืองพัดพาไป ดังเชนการถายโอนการผลิตสูภาคเอกชนและการเพิ่มคาบริการสาธารณูปโภค แตดวย
การแสดงออกวารัฐบาลไดพยายามที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสวนใหญแลว องคการระหวางประเทศ
ทัง้ สองก็แสดงความเห็นใจและพอใจ พรอมทั้งตอบแทนดวยการผอนคลายเงื่อนไขที่กําหนดลง และ/
หรือจัดสรรเงินกูโครงการตอๆไปให ทั้งๆ ที่การปฏิบัติตามเงื่อนไขสวนใหญมิใชเรื่องยากแตประการใด
ในเมื่อการกําหนดเงื่อนไขเงินกูเกิดจากกระบวนการเจรจาและตอรองระหวางเจาหนาที่รัฐบาลไทยกับ
องคการระหวาง-ประเทศทั้งสอง53
ดังไดกลาวขางตนแลววา การสรางสายสัมพันธกับกลุมขุนนางนักวิชาการไทยและ
การ "แสวงหาจุดรวม และสงวนจุดตาง" นับเปนมรรควิธีสําคัญที่ทําใหธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศสามารถมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย
แตความสําเร็จในการผลักดันนโยบายจะมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับเปาหมายทาง
นโยบายเศรษฐกิจและหนวยงานที่รับผิดชอบ ขอเท็จจริงปรากฏวา การผลักดันนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการผลักดันมาตรการภาษีอากรเพื่อให
ระบบภาษีอากรมีประสิทธิภาพในการหารายได (revenue performance) เพิ่มขึ้น มักจะประสบความ
สําเร็จไดโดยงาย ทั้งนี้ก็เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึง่ มีสายสัมพันธอันแนนแฟนกับองคการระหวางประเทศทั้งสองนี้นับตั้งแตป 2492 เปนตนมา
นอกจากนี้ จารีตการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบอนุรักษนิยมไดฝงรากลึกในกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (โดยอิทธิพลของที่
ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษ) จารีตดังกลาวนี้ไดถายทอดสูธนาคารแหงประเทศไทยในเวลาตอมา
ประกอบกับกลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดหนวยงานทั้งสองมีความเชื่อในประสิทธิภาพการแกปญหา
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เจาหนาที่องคการระหวางประเทศทั้งสองมีแนวโนมที่จะรายงานเกินเลยความเปนจริงไปในทางที่แสดงวา
รัฐบาลประเทศลูกหนี้ไดปฏิบัติตามพันธะเงื่อนไขของสัญญาเงินกู หรือไดพยายามที่จะปฏิบัติตามพันธะดังกลาวอยู
แลว สิ่งจูงใจที่ทําใหมีการรายงานเกินเลยความเปนจริงเชนนี้ ก็เพราะการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกูยอมแสดงถึง
ความสําเร็จของโครงการ แตการ `เบี้ยว' สัญญาถือเปนความลมเหลว ตัวอยางของความขอนี้ก็คือ บันทึกภายใน
ธนาคารโลกในป 2528 รายงานวา โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเงินนอกงบประมาณของรัฐบาลไทยภายใต SAL I ได
ทําเสร็จเรียบรอยแลว (ผูที่เห็นบันทึกนี้ คือ นายเมธี ครองแกว และนางปราณี ทินกร ขณะปฏิบัติงาน ณ ธนาคารโลก)
ทั้งๆที่โครงการวิจัยนี้เพิ่งจะเสร็จสมบูรณในป 2531 การรายงานความสําเร็จของโครงการนี้ในเอกสารของธนาคาร
โลกในป 2529 (IBRD, 1986) ก็เปนรายงานที่เกินเลยความเปนจริงเชนเดียวกัน
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พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของระบบราคา ดังนั้น การแสวงหา "จุดรวม" จึงเปนไปไดโดยไมยากนัก การที่
ธนาคารโลกสามารถมีบทบาทและอิทธิพลตอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (และสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเวลาตอมา) ก็ดวยเหตุผลในทํานองเดียวกัน
ในหนวยงานทีก่ ลุม ขุนนางนักวิชาการมิไดเชื่อถือกลไกการทํางานของระบบราคา การเขาไปมีบทบาท
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจขององคการระหวางประเทศทั้งสองเปนเรื่องยากลําบากยิ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงพาณิชย (หรือกระทรวงเศรษฐการ) ซึ่งกลุมขุนนางนักวิชาการเชื่อถือ
มาตรการการควบคุม การกําหนดโควตา และมาตรการการแทรกแซงตลาดอื่นๆของรัฐบาล และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งกลุมขุนนางนักวิชาการจํานวนไมนอยยังมองวา เกษตรกรไทยไมสนอง
ตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ และพอคาคนกลางตลอดจนนายทุนทองถิ่นมีพฤติกรรมในการกดขี่
ขูดรีดชาวนา ระบบความเชื่อดังกลาวนี้ยอมตรงกันขามกับระบบความเชื่อของธนาคารโลก การ
ผลักดันนโยบายในแนวทางที่จะขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ และแนวทางที่จะใหระบบ
ราคาทํางาน จึงไมตรงกับ "เครื่องรับ" ของกลุมขุนนางนักวิชาการในกระทรวงทั้งสอง ความลมเหลว
ของธนาคารโลกในการผลักดันนโยบายตามแนวทางที่เสนอแนะโดย อัมมาร สยามวาลา และคณะ
(2524) นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้
ดังไดกลาวแลววา แบบแผนการเขามามีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ เนนชองทาง
ผานอุปทานหรือผูผ ลิตนโยบายเปนสําคัญ องคการระหวางประเทศทั้งสองมิไดสนใจชองทางการเขา
มามีบทบาททางดานอุปสงคหรือผูบริโภคนโยบายเศรษฐกิจมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากไมมีเหตุจําเปนเชน
นัน้ ขอทีอ่ งคการระหวางประเทศทั้งสองระมัดระวังอยางยิ่งก็คือ ความพยายามที่จะมิใหประชาชน
ในประเทศลูกหนี้มีความรูสึกวา องคการตางประเทศเขามาครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีขอโจมตีในเรื่องนี้ในประเทศโลกที่สามมากขึ้นทุกที54 วิธีการ
บรรเทาการโจมตีในทางปฏิบัติโดยทั่วไปก็คือ การศึกษาวิจัยสภาพปญหาเศรษฐกิจตางๆ เพื่อให
ขอเสนอแนะทางนโยบาย และนําผลการศึกษาวิจัยเผยแพรในหมูขุนนางนักวิชาการไทย เพื่อโนมนาว
ใหคลอยตาม โดยอาศัยกระบวนการ "แสวงหาจุดรวม และสงวนจุดตาง" ดังที่พรรณนาขางตนแลว

54

ในระหวางป 2525-2529 เจาหนาที่ธนาคารโลกไดแถลงขาวผานสื่อมวลชนเพื่อเตือนวา รัฐบาลไทยมี
พันธะตามสัญญาเงินกูที่จะตองปรับคาบริการสาธารณูปโภค พฤติกรรมดังกลาวนี้กอใหเกิดการวิพากษวิจารณกัน
เปนอันมากวา ธนาคารโลกไดเขามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย

56
ดวยเหตุนเี้ อง การณจึงปรากฏวามาตรการทางนโยบายที่กําหนดเปนเงื่อนไขของสัญญาเงินกูหลายตอ
หลายมาตรการเปนเรื่องที่รัฐบาลไทยไดดําเนินการไปแลว55
แมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนับตั้งแตป 2516 เปนตนมา แตการสรางความ
สัมพันธกับกลุมขุนนางนักวิชาการยังคงเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับองคการระหวางประเทศทั้งสองใน
การเขามามีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย เจาหนาที่ธนาคารโลก
เคยเปลีย่ นเพดานการบินจากเพดานระดับปานกลางไปสูเพดานระดับสูง โดยเขาหาฝายการเมืองเพื่อ
เขามาครอบงํากระบวนการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (2525-2529) แต
ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง56 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโครงสรางอํานาจทางการเมืองในสังคมไทยยังมิได
เปลีย่ นแปลงมากนัก

3.5 บรรษัทนานาชาติ (Trans-National Corporations)
สิง่ ทีบ่ รรษัทนานาชาติเกรงกลัว ก็คือ นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ซึ่งสรางความรูสึก
ตอตานการลงทุนจากตางประเทศ ดังนั้น จึงเปนธรรมชาติที่บรรษัทนานาชาติจะผลักดันใหรัฐบาลไทย
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม และสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ โดยอํานวยความสะดวก
ในการสงเงินทุน กําไร ดอกเบี้ย คาสิทธิบัตร คาเครื่องหมายการคา และเงินไดประเภทอื่น ๆ กลับสู
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Heller, et.al.(1988 : 28) ชี้ใหเห็นวา เงื่อนไขในสัญญาเงินกูฉุกเฉิน (stand-by arrangement) จาก
กองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2526 หลายตอหลายเรื่องรัฐบาลไทยไดดําเนินการไปแลว อนึ่ง แนวทาง
เกี่ยวกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจตามทัศนะของธนาคารโลกไดปรากฏใน IBRD (1978), IBRD (1980) และ
IBRD (1983) มากอนแลว ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลไทยไดเริ่มเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ
ในแนวทางเดียวกับที่ปรากฏเปนเงื่อนไขของสัญญาเงินกูในเวลาตอมา ทํานองเดียวกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการหารายไดของระบบภาษีอากร (revenue performance) ทั้งที่สนับสนุนโดยธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศไดชวยปูแนวทางสําหรับการปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีอากร
56
ในป 2523 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคสําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เจาหนาที่
ธนาคารโลกประจําประเทศไทยตองการใหรัฐบาลไทยกําหนดเปาหมายเศรษฐกิจมหภาคตามที่ธนาคารโลกตองการ
โดยการเขาหานายบุญชู โรจนเสถียร รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจในขณะนั้น แมนายบุญชูจะขอใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาขอเสนอของธนาคารโลก แตก็เกิดปฏิกิริยาตอบโต
จากเจาหนาที่ประจํ าในขอที่วา มูลคาตัวแปรเปาหมายที่ธนาคารโลกตองการนั้นกําหนดขึ้นจากสูญญากาศและ
ไมสมจริง ในกรณีนี้ นายวีรพงษ รามางกูร ผูรับผิดชอบในการวางแผนเศรษฐกิจมหภาครวมกับนายปยะสวัสดิ์
อัมระนันทน ไดมีจดหมายประทวงถึงประธานธนาคารโลกเกี่ยวกับการแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยครั้งนี้
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ประเทศเมืองแม บรรษัทนานาชาติมักจะมิไดดําเนินการผลักดันนโยบายดังกลาวนี้เอง หากแตอาศัย
มือของรัฐบาลประเทศเจาของทุนในการบีบรัฐบาลไทย การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมระหวาง
ป 2475-2500 จึงขัดตอผลประโยชนของบรรษัทขามชาติและระบบทุนนิยมโลก การรวมตัวในลักษณะ
พลังสามประสานระหวางรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ (โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา) องคการ
ระหวางประเทศ (โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ) และบรรษัท
นานาชาติ ประสบความสําเร็จในการกดดันใหรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามหันมาสงเสริมการลงทุน
ของชาวตางประเทศในป 2497 และใน ระยะไลเลี่ยกันนั้น รัฐบาลไทยก็ไดลงนามใน "ความตกลง
วาดวยการคําประกั
้
นการลงทุนของคนอเมริกัน" รวมกับรัฐบาลอเมริกันเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2497
ตลอดระยะเวลาระหวางป 2500-2515 บรรษัทนานาชาติไดเขามาแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ในระบบเศรษฐกิจไทยโดยปราศจากอุปสรรค เนื่องจากรัฐบาลไทยไดเปดประตูเชื้อเชิญอยางเต็มที่
แตแลวในระหวางป 2515-2519 บรรษัทนานาชาติก็ตองเผชิญกับกระแสความรูสึกชาตินิยมอีกครั้ง
หนึง่ ธุรกิจของชาวญี่ปุนเปนเปาหมายแหงการโจมตีในครั้งนี้
นอกจากการผลักดันใหรัฐบาลไทยดํ าเนินนโยบายการสงเสริมการลงทุนของชาว
ตางประเทศแลว สิ่งที่บรรษัทนานาชาติมักจะกระทําก็คือ การแสวงหาผลประโยชนจากนโยบาย
เศรษฐกิจที่มีอยูแลว และ/หรือผลักดันใหมีการปรับนโยบายเศรษฐกิจในทิศทางที่เกื้อกูลผลประโยชน
ของตน
แบบแผนในการมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
ของบรรษัทนานาชาติ มีทั้งที่ผานปจจัยดานอุปทาน (ผูผลิตนโยบาย) และปจจัยดานอุปสงค (ผู
เรียกรองนโยบาย) การมีสวนรวมโดยผานชองทางดานอุปทานมักจะเกิดขึ้นในกรณีใหญๆอยางนอย 2
กรณี นัน่ ก็คอื การกดดันใหรัฐบาลไทยละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมและสงเสริมการลงทุนจากตาง
ประเทศ ทัง้ นีโ้ ดยยืมมือรัฐบาล (ประเทศมหาอํานาจ) ของตน และการเขาหารัฐมนตรีหรือขาราชการ
ประจํ าเพื่อประมูลขายสินคาและบริการ ดังเชนการประมูลขายเครื่องบิน อาวุธยุทธภัณฑ และ
รถโดยสารประจําทาง57 เปนตน ในกรณีสวนใหญเปนเรื่องของการขายของตามนโยบายที่มีอยูแลว
มากกวาที่จะเปนการผลักดันใหมีนโยบายใหม แตมีเพียงบางกรณีที่เปนการเสนอนโยบายหรือ
โครงการใหมพรอมกับขอเสนอในการขายสินคาและบริการ ในกรณีเหลานี้ รัฐบาลประเทศที่บรรษัท
นานาชาตินนั้ ๆ สังกัดอยู หรือสถานทูตประจําประเทศไทยจะคอยทําหนาที่ใหการสนับสนุนทางการ
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับการแยงกันขายรถโดยสารประจําทางแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพโปรดดู ไมตรี
อึ๊งภากรณ (2531)
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เมือง ความพยายามของกลุมธุรกิจกอสรางญี่ปุนในการผลักดันใหรัฐบาลไทยดําเนินการตามแผน
พัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกในชวงป 2529-2530 โดยการสนับสนุนของรัฐบาล
ญีป่ นุ และสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุนประจําประเทศไทยนับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้
การเขามามีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย โดยผานชองทางดานอุปสงคมักจะเกิดขึ้นในกรณีใหญๆอยางนอย 2 กรณี คือ กรณีแรกไดแก การ
โฆษณาโดยอาศัยสือ่ มวลชนเพื่อใหประชาชนชาวไทยไมมีความรูสึกเกลียดชังนายทุนตางชาติ เพื่อลด
กระแสความรูสึกชาตินิยม ขณะเดียวกันบรรษัทนานาชาติก็จะแสดงบทบาทวาไดทําประโยชนใหแก
สังคมไทย ดังเชนการบริจาคเงินเพื่อการสาธารณกุศล ตลอดจนการใหทุนการศึกษาและการฝก
อบรมทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อปรับปรุงภาพพจนของตนเอง กรณีที่สองไดแก การรวมมือ
กับกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจตางๆ ดังเชนหอการคาตางประเทศ หอการคาไทยและสมาคม
การคาตาง ๆ ในการผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ

3.6 ความลงทาย
ภายหลังการทําสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398 ระบบเศรษฐกิจไทยถูกชักนําใหเปน
สมาชิกชุมชนทุนนิยมโลก สังคมที่จะมีสันติสุขและเสถียรภาพจําเปนที่บานเมืองจักตองมีขื่อแปฉันใด
ระบบทุนนิยมโลกที่จะปราศจากความปนปวนก็จําเปนตองมีระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศฉันนั้น
การเข า สู ระเบียบเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศเปนนโยบายที่รัฐบาลไทยจะตองพินิจพิเคราะหและ
ตัดสินใจ แตเมื่อตัดสินใจเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศแลว ระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศนั้นเองจะเปนกรอบจํ ากัดอิสรภาพการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก หาก
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยูไมเปนที่พึงประสงค ประเทศสมาชิกยอมมีทางเลือกที่จะ
ปรับแกระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหเกื้อกูลผลประโยชนของประเทศสมาชิกอยางเสมอภาค
และเปนธรรม ดังที่กลุมประเทศผูไมฝกใฝฝายใด (NACs) พยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบใหม
(NIEO) นับแตป 2517 เปนตนมา
ภายใต ร ะบบทุ น นิ ย มโลก ประเทศไทยจํ าเป น ต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประเทศ
มหาอํ านาจในฐานะประเทศคูคา ขณะเดียวกัน ประเทศมหาอํ านาจก็พยายามเขามามีอิทธิพล
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมีหลักประกันวา รัฐบาลไทยจะไม
ดําเนินนโยบายอันขัดผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจเหลานั้น ดังจะเห็นไดจากบทบาทอังกฤษ
ของในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง และบทบาทของสหรัฐอเมริกาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
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โดยทีป่ ระเทศมหาอํานาจที่เขามามีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยจะ
เปลี่ยนหนาไปตามการเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจใจระบบทุนนิยมโลก ดังนั้น จึงเปนที่คาดกันวา
บทบาทของประชาคมยุโรปและญี่ปุนในดานนี้จะมีมากขึ้นในอนาคต
การตัดสินใจเขาสูระเบียบการเงินระหวางประเทศของรัฐบาลไทย โดยการสมัครเปน
สมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกในป 2492 ทํ าใหรัฐบาลไทยตองปฏิบัติ
ตามระเบียบการเงินที่ดํ ารงอยู นอกจากนี้ การที่รัฐบาลไทยตองพึ่งพิงเงินกูจากองคการระหวาง
ประเทศทั้งสอง ทําใหรัฐบาลไทยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกูเหลานั้น โดยที่เงื่อนไขเหลานี้เปน
กรอบจํากัดการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตาง ๆ ในทํานองเดียวกัน การตัดสินใจเขาเปนสมาชิกถาวร
ของ GATT ในป 2525 ทําใหไทยตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ GATT
กลาวโดยสรุปก็คือ การที่รัฐบาลไทยดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดและการ
เขารวมชุมชนทุนนิยมโลก ดวยการเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหปจจัยภายนอก
ประเทศสามารถมีอทิ ธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยได โดยที่พันธกรณี
ที่ไทยตองปฏิบัติในชุมชนทุนนิยมโลกมีบทบาทในการกํากับและจํากัดการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลไทย
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บทที่ 4
โครงสรางสวนบนกับกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
4.1 ความเบื้องตน
โครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) มีอิทธิพลในการ
กําหนดกติกาในตลาดการเมือง และมีบทบาทในการกํากับพฤติกรรมของตัวละครตาง ๆ ในตลาด
นโยบายเศรษฐกิจ กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจะปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ คําวา "โครงสรางสวนบน" ในที่นี้ จะจํากัดการพิจารณา
เฉพาะโครงสรางอํานาจทางการเมือง (ดูหัวขอ 4.2) และความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคม (ดู
หัวขอ 4.3)

4.2 โครงสรางอํานาจทางการเมือง
โครงสรางอํานาจทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดเนื้อแทของระบอบการ
เมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 หาไดมีสวนทําให
โครงสรางอํานาจทางการเมืองภายในประเทศมีการกระจายอยางเสมอภาคขึ้นไม หากเปนเพียง
การโอนอํานาจทางการเมืองจากสถาบันพระมหากษัตริยไปสูชนชั้นปกครองใหม ซึ่งประกอบดวย
ขาราชการพลเรือนและทหารเปนสําคัญ แมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจะแปรเปลี่ยนมาเปน
การปกครองภายใตรัฐธรรมนูญ แตโครงสรางอํานาจทางการเมืองนั้นเองที่เปนปจจัยสําคัญในการ
กําหนดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางอํานาจ
ฝา ยบริ ห ารกับอํ านาจฝา ยนิติบัญญัติ โครงสรา งอํ านาจทางการเมื อ งที่ มีการกระจายอยาง
ไมเสมอภาคทํ าใหรัฐธรรมนู ญสวนใหญกํ าหนดใหฝายบริหารมีอํ านาจเหนือฝายนิติบัญญัติ
อยูเกือบตลอดเวลา หากมีความพยายามที่จะใหฝายนิติบัญญัติมีอํานาจเสมอดวยฝายบริหาร
แมความพยายามเชนนี้จะเคยประสบความสําเร็จอยูบาง แตความสําเร็จดังกลาวนี้ก็มักจะมีอายุ
อันสั้น รัฐธรรมนูญที่ใหฝายนิติบัญญัติมีอํ านาจถวงดุลฝายบริหารมักจะถูกลมลางไปเมื่อมี
ผลบังคับใชไดไมนาน ดังเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 (ซึ่งมีผลบังคับใช
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2489 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2490) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2492 (ซึ่งมีผลบังคับใชระหวางเดือนมีนาคม 2492 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2494) และ

61
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 (ซึ่งมีผลบังคับใชระหวางเดือนตุลาคม 2517 ถึง
เดือนตุลาคม 2519)1
พัฒนาการทางการเมืองนับตั้งแตป 2475 เปนตนมาเปนพัฒนาการที่แสดงถึง
ปฏิกิริยาตอบโตระหวางพลังประชาธิปไตยกับความพยายามของผูนํ าฝายทหารที่จะธํ ารงไวซึ่ง
สถานะเดิม แมวาคณะราษฎรจะยื้อแยงอํานาจมาจากสถาบันพระมหากษัตริยในการปฏิวัติ 2475
ได แตคณะราษฎรก็ประสบความลมเหลวในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง การรัฐประหาร
ป 2490 นํามาซึ่งจุดจบของคณะราษฎรและทําใหสังคมไทยตองตกอยูภายใตระบอบคณาธิปไตย
เปนเวลายาวนาน (2490-2516) โดยในระหวางนั้นไดทดลองใชระบอบประชาธิปไตยในชวงป
2512-2514 แตไมเปนที่สบอารมณของผูนําฝายทหาร จึงไดเกิดรัฐประหารในป 2514 และหันเห
สยามรัฐนาวาไปสูระบอบเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง หากแตพลังประชาธิปไตยเติบโตและกลาแข็ง
เกิ น กว า ที่ จ ะยอมสยบอยู  ภ ายใต ร ะบอบเผด็ จ การอี ก ต อ ไป จึ ง ได มี ก ารทดลองใช ร ะบอบ
ประชาธิปไตยในชวงระหวางป 2516-2519
ความพยายามของชนชั้นปกครองที่จะธํารงไวซึ่ง
สถานะเดิม กอใหเกิดการรัฐประหารในป 2519 และรื้อฟนระบอบเผด็จการกลับคืนมา หากแตเกิด
ความระสําระสายในสั
่
งคมอยางใหญหลวง จนเปนที่แนชัดวา การแข็งขืนตอพลังประชาธิปไตยใน
สังคมมิอาจเปนไปไดอีกตอไป ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ (2521-ปจจุบัน) จึงเปนผลพวงของ
การทดลองทางการเมืองดังกลาวนี้
นับตัง้ แตเดือนมิถุนายน 2475 จนถึงเดือนสิงหาคม 2531 ประเทศไทยมีรัฐบาล
รวม 47 ชุด มีนายกรัฐมนตรี 16 คน และมีเวลาการบริหารราชการแผนดินรวมทั้งสิ้นประมาณ 54
ป 11 เดือน2 ในจํานวนนีเ้ ปนชวงเวลาที่มี "ประชาธิปไตย" เพียง 6 ป ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 10.9
ของจํานวนเวลาทั้งหมด เปนชวงเวลาที่มีการปกครองระบอบกึ่งประชาธิปไตย 18 ป 11 เดือน
(34.4%) และระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย 30 ป (54.6%) ชวงเวลาที่พลเรือนมีโอกาสเปน
นายกรัฐมนตรีมอี ยูเ พียง 7 ป 5 เดือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 13.5 ของจํานวนเวลาทั้งหมด โดยที่
นายกรั ฐ มนตรีที่ เ ปน พลเรือนมีอายุการดํ ารงตํ าแหนงถัวเฉลี่ยคนละ 9.9 เดือน ในขณะที่

1

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดู เสนห จามริก (2529) และชัยอนันต สมุทวณิช (2521)
หากคํานวณจากปฏิทินควรจะได 56 ป 1 เดือน แตเนื่องจากบางชวงเวลาไมมีรัฐบาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชวงที่มีการรัฐประหาร อํานาจบริหารราชการแผนดินตกแกคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปฯ โดยยังมิได
จัดตั้งรัฐบาล
2
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นายกรัฐมนตรีทเี่ ปนทหารมีอายุการดํารงตําแหนงถัวเฉลี่ยคนละ 81.4 เดือน (รายละเอียดดูตาราง
ที่ 4-1)3
โครงสรางอํ านาจทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดกฎเกณฑและกติกา
ในสังคม ดังนั้น จึงเปนโครงครอบที่กําหนดกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในสังคมนั้นๆ
หากระบอบการเมืองการปกครองเปนเผด็จการหรือคณาธิปไตย ประชาชนยอมจะไมมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ และไมมีปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานในตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจจะถูกสั่งการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง ประชาชนจักถูกกําหนดชะตา
กรรมทางเศรษฐกิจโดยปราศจากปากเสียง หากระบอบการเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตย
โดยสมบูรณ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจะเปน
ปรากฏการณที่ชัดเจน แตรูปแบบของระบอบการปกครองมิไดมีอยูเพียง 2 ขั้ว (เผด็จการกับ
ประชาธิปไตย) หากยังมีรูปแบบอันหลากหลายระหวางขั้วทั้งสอง ประชาชนจะมีสวนรวมในการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด และสภาผูแทนราษฎรจะทําหนาที่เปนตัวแทนของ
ประชาชนในเรื่ อ งนี้ ไ ด เ พี ย งใดย อ มขึ้ น อยู  กั บ สั ม พั น ธภาพระหว า งอํ านาจบริ ห ารกั บ อํ านาจ
นิติบัญญัติ หากฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ สภาผูแทนราษฎรจะมีบทบาทในการ
รวมผลิตนโยบายเศรษฐกิจไมมากนัก หากฝายนิติบัญญัติสามารถถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร
ได ประชาชนจะสามารถมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยผานทางสภา
ผูแทนราษฎรได ดังนั้น โครงสรางอํานาจทางการเมือง จึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดสภาพ
แวดลอมในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะหรัฐธรรมนูญนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา รวม 13 ฉบับ
ปรากฏวามีรัฐธรรมนูญเพียง 3 ฉบับที่ฝายนิติบัญญัติมีอํานาจไมยิ่งหยอนกวาฝายบริหาร คือ
รัฐธรรมนูญป 2489 (ซึ่งบังคับใชเพียง 1 ป 6 เดือน) รัฐธรรมนูญป 2492 (ซึ่งบังคับใชเพียง 2 ป 8

3

การจําแนกประเภทของระบอบการปกครองตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-1 มิไดพิจารณาเฉพาะแต
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่บังคับใชเทานั้น หากยังคํานึงถึงความเปนจริงในประวัติศาสตรดวย ดังจะเห็นไดวา
แมวารัฐบาลชุดที่ 4-8 และชุดที่ 9-10 จะอยูภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 เหมือนกัน
แตโดยที่รัฐบาลชุดที่ 9-10 มีการตรากฎหมายรวบอํานาจเผด็จการ ลิดรอนเสรีภาพประชาชน และกวาดลาง
ปรปกษทางการเมือง ดังนั้น รัฐบาลชุดที่ 9-10 จึงจําแนกอยูในระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ในขณะที่รัฐบาล
ชุดที่ 4-8 จัดอยูในระบอบกึ่งประชาธิปไตย ทํานองเดียวกัน รัฐบาลชุดที่ 21-25 จัดอยูในระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย แตรัฐบาลชุดที่ 26 จัดอยูในระบอบกึ่งประชาธิปไตย ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลทั้ง 6 ชุดมีนายกรัฐมนตรี
คนเดียวกัน (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ทั้งนี้ก็เพราะในปลายยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดผอนปรนให
ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น จนถึงกับยินยอมใหจัดตั้งพรรคการเมืองและสหภาพแรงงาน
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ตารางที่ 4-1
ระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลชุดตาง ๆ
จําแนกตามระบอบการปกครองและภูมิหลังของนายกรัฐมนตรี
มิถนุ ายน 2475 - สิงหาคม 2531
ระบอบการปกครอง
และภูมิหลังของนายกรัฐมนตรี
1. ระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย

จํานวนถัวเฉลี่ย (เดือน)
จํานวน
จํานวนนายก จํานวนเวลาการ
ตอรัฐบาล ตอนายก 1
คณะรัฐบาล
รัฐมนตรี
ดํารงตําแหนง
1 คณะ
คน
16

7

30 ป

22.5

51.4

12

4

28 ป 4 เดือน

28.3

85.0

4

3

1 ป 8 เดือน

5.0

6.7

17

7

18 ป 11 เดือน

13.3

32.4

14

6

17 ป 11 เดือน

15.4

35.8

3

1

1 ป -

4.0

12.0

14

7

6 ป -

5.1

10.3

2

1

1 ป 3 เดือน

7.5

15.0

12

6

4 ป 9 เดือน

4.8

9.5

4. รวมทั้งสิ้น

47

16

54 ป 11 เดือน

14.0

41.2

5. รวมนายกรัฐมนตรีจากทหาร

28

7

47 ป 6 เดือน

20.4

81.4

6. รวมนายกรัฐมนตรีจาก
พลเรือน

19

9

7 ป 5 เดือน

4.7

9.9

1.1 ทหาร
1.2 พลเรือน
2. ระบอบกึ่งประชาธิปไตย
2.1 ทหาร
2.2 พลเรือน
3. ระบอบประชาธิปไตย
3.1 ทหาร
3.2 พลเรือน

ที่มา
ภาคผนวกที่หนึ่ง
หมายเหตุ (1) รัฐบาลทหารเผด็จการ/คณาธิปไตยประกอบดวยรัฐบาลชุดที่ 9-10 ชุดที่ 21-25 ชุดที่ 28-30 ชุดที่ 32 และชุดที่ 40
(2) รัฐบาลพลเรือนเผด็จการ/คณาธิปไตยประกอบดวยรัฐบาลชุดที่ 19-20 ชุดที่ 27 และชุดที่ 39
(3) รัฐบาลทหารกึ่งประชาธิปไตยประกอบดวยรัฐบาลชุดที่ 4-8 ชุดที่ 26 ชุดที่ 31 และชุดที่ 41-47
(4) รัฐบาลพลเรือนกึ่งประชาธิปไตยประกอบดวยรัฐบาลชุดที่ 1-3
(5) รัฐบาลทหารประชาธิปไตยประกอบดวยรัฐบาลชุดที่ 17-18
(6) รับบาลพลเรือนประชาธิปไตยประกอบดวยรัฐบาลชุดที่ 11-16 และชุดที่ 33-38
(7) การคํานวณครอบคลุมเฉพาะรัฐบาลชุดที่ 1-47 มิไดรวมรัฐบาลชุดที่ 48 (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
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เดือน) และรัฐธรรมนูญป 2517 (ซึ่งบังคับใชเพียง 2 ปเศษ) รวมระยะเวลา 6 ป 2 เดือนเทานั้น
รัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ หากไมมีเนื้อแทเปนเผด็จการหรือคณาธิปไตย (ดังเชนรัฐธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักรป 2502 ป 2515 และป 2520 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2519) ก็กํ าหนดใหฝายบริหารมีอํ านาจเหนือฝายนิติบัญญัติ (ดังเชนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 และ พ.ศ.2521) ดวยเหตุนี้เอง สภาพที่โครงสรางอํานาจทางการ
เมืองมิไดมีการกระจายอยางทัดเทียมกัน นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ไมเพียงแตจะทําใหประชาชน
ไมมสี ว นรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเทานั้น หากทวายังทําใหสภาผูแทนราษฎร
ไมสามารถมีบทบาทในเรื่องนี้เทาที่ควรอีกดวย ชวงเวลาที่อาจเปนขอยกเวนมีเฉพาะแตชวงป
2489-2490 และ 2516-2519 เทานั้น
ดังไดกลาวแลววา โครงสรางอํ านาจทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนด
เนือ้ แทของระบอบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวาง
อํานาจบริหารกับอํานาจนิติบัญญัติ (ดูตารางที่ 4-2) สัมพันธภาพดังกลาวนี้จะเปนตัวกําหนดรูป
แบบและองค ป ระกอบของรั ฐ สภาหรื อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ หากฝ า ยบริ ห ารมี อํ านาจเผด็ จ การ/
คณาธิปไตย รัฐสภาจะมีเฉพาะแตสมาชิกที่มาจากการแตงตั้ง หรือมิฉะนั้นจํานวนสมาชิกที่มาจาก
การแตง ตั้ง จั ก ต อ งมีม ากพอที่ จ ะคานอํ านาจของสมาชิก ที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อใหมี
หลักประกันวา ฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ เมื่อความเปนประชาธิปไตยมีมากขึ้น
สมาชิกรัฐสภาทีม่ าจากการเลือกตั้งจะมีสัดสวนสูงขึ้น ซึ่งมีนัยสําคัญวา ผูแทนราษฎรจะมีบทบาท
มากขึน้ ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการดํ ารงตํ าแหนงการเมืองของขาราชการประจํ า นับเปน
ประเด็ น สํ าคั ญอีกประเด็นหนึ่งที่บงชี้ถึงการแยงชิงอํ านาจระหวางพลังประชาธิปไตยกับพลัง
อํามาตยาธิปไตย ในยุคสมัยที่พลังประชาธิปไตยกลาแข็ง ขาราชการประจําจะไมสามารถดํารง
ตําแหนงการเมืองควบคูไปดวยได ไมวาจะเปนตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสมาชิก
รัฐสภา แตในยุคที่พลังอํามาตยาธิปไตยยังแข็งแกรงอยู ขาราชการประจํายอมดํารงตําแหนงการ
เมืองใด ๆ ก็ได ในสภาวการณเชนนี้พลังอํามาตยาธิปไตยยอมสามารถครอบงําระบอบการเมือง
การปกครอง ซึง่ กํากับกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง
พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตยประสบความสํ าเร็ จ ในการจํ าแนกประเภทกฎหมาย
ออกเปนกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายเกี่ยวดวยเงินตรา โดยที่การตรากฎหมายเกี่ยวดวยเงินตรา
จักตองไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2489 เปนตนมา สวนการตรากฎหมายทั่วไป พลังอํามาตยาธิปไตยก็อาศัยวุฒิสภาใหการ
หนวงเหนี่ยวกระบวนการนิติบัญญัติสํ าหรับกฎหมายที่พลังอํ ามาตยาธิปไตยมิไดเห็นชอบดวย
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ตารางที่ 4-2
เนือ้ หาของรัฐธรรมนูญภายใตระบอบการปกครองรูปแบบตาง ๆ
มิถนุ ายน 2475 - สิงหาคม 2531
ระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย
1. จํานวนสมาชิกรัฐสภา 1. ไมมีสมาชิกจากการ
เลือกตั้ง
2. ในกรณีที่มีสมาชิกจาก
การเลือกตั้ง จํานวน
สมาชิกจากการแตงตั้ง
มีมากพอที่จะคาน
อํานาจสมาชิกจากการ
เลือกตั้ง
2.การดํารงตําแหนง
1. ดํารงตําแหนงนายก
การเมืองของขาราชการ
รัฐมนตรีได
ประจํา
2. ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ได
3. ดํารงตําแหนงสมาชิก
รัฐสภาได
3. อํานาจในการตรา
1. รัฐสภามีเฉพาะสมาชิก
กฎหมายทั่วไป
จากการแตงตั้งผูแทน
ราษฎรไมมีสวนในการ
ตรากฎหมาย
2. ในกรณีที่มีสภาผูแทน
ราษฎร ซึ่งมีอํานาจ
ในการตรากฎหมาย
วุฒิสภาสามารถ
หนวงเหนี่ยวกระบวน
การนิติบัญญัติให
ลาชาได
ประเด็น

ระบอบกึ่งประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตย

สมาชิกจากการเลือกตั้งมี สมาชิกจาการเลือกตั้งมี
จํานวนกํ้ากึ่งกับสมาชิก มากกวาสมาชิกจากการ
จากการแตงตั้ง
แตงตั้ง

1. ดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรีได
2. ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
มิได
3. ดํารงตําแหนงสมาชิก
รัฐสภาได
1. การหนวงเหนี่ยว
กระบวนการนิติบัญญัติ
แมจะกระทําได แตไม
มีประสิทธิภาพมาก
เทาระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย เนื่องจาก
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภามี
จํานวนกํ้ากึ่งกัน
2. การนําเสนอราง
กฎหมาย จักตอง
กระทําในนามของ
พรรคการเมืองที่สังกัด
การเสนอกฎหมายใน
นามปจเจกชนมิอาจ
กระทําได

ขาราชการประจําดํารง
ตําแหนงการเมืองใดๆ
มิได

1. การนําเสนอราง
กฎหมายในนาม
ปจเจกชนสามารถ
กระทําได
2. การหนวงเหนี่ยว
กระบวนการนิติ
บัญญัติโดยวุฒิสภา
กระทําไดในขอบเขต
จํากัด
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ตารางที่ 4-2 (ตอ)
ระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย
4. อํานาจในการตรา
การตรากฎหมายเกี่ยว
กฎหมายเกี่ยวดวย
ดวยการเงินตองไดรับ
การเงิน
ความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี
5. อํานาจในการตรา
อํานาจของฝายบริหาร
กฎหมายระดับ
กฎหมายระดับอนุ
อนุบัญญัติ
บัญญัติไมตองผาน
สภาผูแทนราษฎร
6. อํานาจในการทํา
อํานาจนี้เปนของฝาย
สนธิสัญญาและความ บริหาร โดยตองขอความ
ตกลงระหวางประเทศ เห็นชอบจากสภาผูแทน
ราษฎร ในกรณีตอไปนี้
1. สัญญาที่มีบทบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงพระราช
อาณาเขต
2. สัญญาที่สรางพันธะ
ในการออกพระราช
บัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามสัญญานั้น
7. การลงมติไววางใจ
1. รัฐบาลไมตองแถลง
นโยบายที่รัฐบาลแถลง
นโยบายตอรัฐสภา
เมื่อจัดตั้งรัฐบาล
2. หากรัฐบาลตองแถลง
นโยบายตอรัฐสภา
การแถลงนั้นจะไมมี
การลงมติ
ประเด็น

ระบอบกึ่งประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตย

เหมือนระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย

เหมือนระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย

เหมือนระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย

เหมือนระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย

เหมือนระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย

เหมือนระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย

1. การลงมตินี้เปนมติรวม มติความไววางใจ เปนมติ
ระหวางสภาผูแทน
ของสภาผูแทนราษฎร
ราษฎรและวุฒิสภา
2. รัฐบาลแถลงนโยบาย
โดยไมมีการลงมติ
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ท า ยที่ สุด การสกั ดกั้น อํ านาจและบทบาทของพลังประชาธิปไตยปรากฏในรูปของการสราง
ทํานบกีดขวางการรางกฎหมาย โดยหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนาม
ของปจเจกบุคคล หากแตตองกระทํ าในนามของพรรคการเมืองที่สังกัด อยางไรก็ตาม พลัง
อํามาตยาธิปไตยประสบความสําเร็จในการสงวนอํานาจในการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติไวใน
ระบบราชการ โดยที่ปรากฏชัดวากฎหมายระดับอนุบัญญัติมีความสํ าคัญและสามารถสราง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไดมากกวากฎหมายแมบทเสียอีก
อํานาจในการทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศถูกสงวนไวในฝาย
บริหาร การขอสัตยาบันจากรัฐสภาจักกระทําก็ตอเมื่อสนธิสัญญานั้นมีบทบัญญัติที่มีผลในการ
เปลีย่ นแปลงพระราชอาณาเขต และ/หรือสรางพันธะในการออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไป
ตามสนธิสญ
ั ญานัน้ ความขอนี้ยอมมีนัยสําคัญกวา ฝายบริหารสามารถกอหนี้ตางประเทศ และ/
หรือทําสัญญาจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ (voluntary export restraint) โดยมิตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา
ความสําเร็จในการลิดรอนอํานาจของสภาผูแทนราษฎรในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล นับเปนประจักษพยานที่บงชี้วา พลังอํามาตยาธิปไตยมีฐานะครอบงํา
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ตัวอยางในเรื่องนี้จะเห็นไดจากอํ านาจ
ในการลงมติใหความไววางใจนโยบายที่รัฐบาลแถลงเมื่อจัดตั้งรัฐบาล ในระบอบประชาธิปไตย
รัฐบาลจักตองแถลงนโยบายเพื่อขอความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร ในระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย รัฐบาลไมตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา การยื้อแยงอํานาจระหวางพลังประชาธิปไตย
กับพลังอํามาตยาธิปไตยยุติลงดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่วา มติความไววางใจดังกลาวนี้
เปนมติรว มระหวางสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา โดยที่พลังอํามาตยาธิปไตยครอบงําวุฒิสภา และ
หวังวาวุฒิสภาจะสามารถคานอํานาจของสภาผูแทนราษฎรได ประเด็นดังกลาวนี้มีพัฒนาการ
ตอมาวา รัฐบาลจักตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาเพื่อใหรับทราบ โดยที่ไมมีการลงมติ
ดังนี้ จะเห็นไดวา พัฒนาการทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือน
มิถุนายน 2475 จนถึงเดือนสิงหาคม 2531 เกื้อกูลใหพลังอํามาตยาธิปไตยสามารถครอบงํา
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางอํานาจทางการ
เมืองมีการกระจุกตัวอยูในมือชนชั้นปกครองเพียงจํานวนนอย ผลที่ตามมาก็คือ กระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยเปนกระบวนการที่ไมมีสวนรวมของประชาชน โดยที่
สภาผูแทนราษฎรมีบทบาทจํากัดยิ่ง
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4.3 ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) เปนรากฐานสําคัญของ
การจัดองคการของสังคมไทย (social organization) มาแตโบราณ ระบบศักดินาหรือระบบไพร
เปนระบบทีก่ าหนดความสั
ํ
มพันธเชิงอุปถัมภระหวางไพรกับมูลนาย มูลนายไมเพียงแตจะตองการ
ความสวามิภักดิ์จากไพรเทานั้น หากยังหาผลประโยชนดวยการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
(economic surplus) จากไพรอีกดวย ในขณะเดียวกัน มูลนายก็ใหการอุปถัมภทางการเมือง
(political patronage) และการอุปถัมภทางเศรษฐกิจแกไพรเปนการตอบแทน4 ความสัมพันธเชิง
อุปถัมภดังกลาวนี้ยังคงสืบทอดตอมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475
เพียงแตมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเทานั้น
ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา ชนชั้นปกครองใหมที่เรียกตนเองวา "คณะราษฎร" แมจะ
ยึดกุมอํานาจรัฐได แตก็ขาดฐานกําลังทางเศรษฐกิจ การขาดฐานอํานาจทางเศรษฐกิจไมเพียงแต
จะสรางขีดจํากัดในการขยายฐานอํานาจทางการเมืองเทานั้น หากยังสรางปญหาในการธํารงไว
ซึ่งอํ านาจทางการเมืองที่มีอยูเดิมอีกดวย พัฒนาการทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเดือนมิถนุ ายน 2475 ไดคลี่คลายไปในทางที่ชี้ใหเห็นวา แบบแผนของความสัมพันธเชิง
อุปถัมภจะแตกตางไปตามระบอบการเมืองการปกครอง ในชวงที่ระบบการเมืองการปกครอง
มีลักษณะเผด็จการ/คณาธิปไตย ความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่สํ าคัญที่สุดก็คือ ความสัมพันธ
ระหวางผูนําทางการเมืองกับฐานกําลังทางทหาร ผูนําทางการเมืองภายใตระบอบการปกครอง
ดังกลาวนี้ จะธํารงอํานาจทางการเมืองไวได และ/หรือขยายฐานอํานาจทางการเมืองใหกวางขวาง
ขึ้นได ก็ตอเมื่อสามารถสรางตาขายแหงความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําฝายทหาร และกระชับ
สายสัมพันธดงั กลาวนี้ใหแนนแฟนยิ่งขึ้นตามลําดับ แตเมื่อระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะ
เปนประชาธิปไตยมากขึน้ ประชาชนจะเปนฐานอํานาจทางการเมืองที่แทจริง ผูนําทางการเมือง
ทีจ่ ะมีอานาจบริ
ํ
หารราชการแผนดินได จักตองมีฐานสนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากพอ ทั้งนี้
ไมเพียงแตจะตองสราง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนในเขตเลือกตั้งและผูนําทองถิ่นที่ทํา
หนาที่เปนหัวคะแนนเทานั้น หากยังตองสรางความสัมพันธลักษณะเดียวกันนี้กับสมาชิกรัฐสภา
ผูยอมตนเปนบริวารอีกดวย การสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงเปนยุทธวิธีสําคัญในการรักษา
และขยายฐานอํานาจทางการเมือง อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่พัฒนาการทางการเมืองหลังป 2475
ยังมิไดเขาสูด ลุ ยภาพ สภาวะความไรเสถียรภาพทางการเมืองจึงเกิดขึ้นอยูเนืองๆ อันเปนผลจาก
ความขัดแยงระหวางพลังอํามาตยาธิปไตยกับพลังประชาธิปไตย ดังนั้น แมในชวงที่ระบอบการ
4

บทวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงอุปถัมภ โปรดดู สมเกียรติ วันทะนะ และคณะ (2524)
Clapham (1982), Ersenstadt and Roniger (1984), Kemp (1982) และ Siamwalla (1980)
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เมืองการปกครองมีลกั ษณะประชาธิปไตยมากขึ้น ผูนําทางการเมืองที่จะธํารงอํานาจทางการเมือง
ไวไดยังคงตองรักษาความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําฝายทหารไว เพราะการละทิ้งหรือตัดทอน
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําฝายทหาร จะกลายเปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดความไรเสถียรภาพ
ทางการเมืองได
ในเมือ่ การสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีความสําคัญตอการขยายและการธํารง
ไวซงึ่ ฐานอํานาจทางการเมือง ผูนําทางการเมืองจักตองมีทรัพยากรสําหรับการสรางความสัมพันธ
ดังกลาวนี้ ดวยเหตุนี้เอง ชนชั้นปกครองจึงตองแสวงหาฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจและสราง
สายสัมพันธกบั กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรเพื่อใชในการ
อุปถัมภทางการเมือง การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงกลายเปนกระบวนการแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจ (rent seeking) ของชนชั้นปกครอง ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังที่พรรณนา
ข า งต น นี้ การดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ เพื่ อ สวั ส ดิ ก ารสู ง สุ ด ของสั ง คม (social welfare
maximization) เปนเรือ่ งทีม่ อิ าจเปนไปได เพราะการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจกลายเปนกระบวน
การแบงปนผลประโยชนเพื่อการอุปถัมภทางการเมือง ดวยเหตุนี้เอง การณจึงปรากฏวา บรรดา
มาตรการทางนโยบาย ซึ่งดูเสมือนวาจะเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวมหรือเปนประโยชนตอ
ชนส ว นใหญ ข องประเทศ กลั บ กลายเป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด สรรทรั พ ยากรของแผ น ดิ น
เพือ่ ประโยชนของชนชั้นปกครองเพียงกระหยิบมือเดียว ดังเชนมาตรการการพยุง/ประกันราคาขาว
มาตรการการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าแกพอคาสงออกและโรงสี เพื่อผลักดันใหราคาขาว
ภายในประเทศสูงขึ้น เปนตน

4.4 ความลงทาย
โครงสรางอํานาจทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดพลังการตอรองในตลาด
นโยบายเศรษฐกิจ โดยที่กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจะปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางอํานาจทางการเมือง การที่โครงสรางอํานาจทางการเมืองมีลักษณะกระจุกตัว
อยางสูง ทําใหพลังอํามาตยาธิปไตยสามารถครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเกือบ
ตลอดระยะเวลาระหวางป 2475 - สิงหาคม 2531 ในอีกดานหนึ่ง ความจําเปนในการสรางความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภเพื่อขยายและธํ ารงไวซึ่งฐานอํ านาจทางการเมือง นับเปนเหตุปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยเปนกระบวนการแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจ และเปนเหตุใหการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสวัสดิการสูงสุดของสังคมมิอาจ
เปนไปได
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บทที่ 5
อุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ
5.1 ความเบื้องตน
เนื่ อ งจากนโยบายเศรษฐกิจมีลัก ษณะเสมือนหนึ่งสินคาหรือบริการชนิดหนึ่ง
ดังนัน้ จึงมีอปุ ทานและอุปสงคของนโยบายเศรษฐกิจดุจดังสินคาหรือบริการโดยทั่วไป ตัวละครที่มี
บทบาทในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจประกอบดวยกลุมบุคคลและสถาบันที่สําคัญอยางนอย 4
กลุมคือ
(1) ชนชัน้ นําทางอํานาจ (หัวขอ 5.2)
(2) กลุม ขุนนางนักวิชาการ (หัวขอ 5.3)
(3) พรรคการเมือง (หัวขอ 5.4)
(4) รัฐสภา (หัวขอ 5.5)

5.2 ชนชั้นนําทางอํานาจ (Power Elites)
คําวา "ชนชัน้ นําทางอํานาจ" ในที่นี้ ใชในความหมายอยางแคบ โดยจํากัดเฉพาะ
กลุมบุคคลจํ านวนนอยทั้งในและนอกระบบราชการที่อยูบนยอดปรามิดแหงโครงสรางอํ านาจ
ในสังคม อันไดแก ผูทรงอํานาจทางการเมืองที่ยึดกุมอํานาจรัฐได ซึ่งประกอบดวยบรรดาบุคคล
ที่ประกอบกันขึ้นเปนคณะรัฐบาล ตลอดจนผูนําฝายทหารและขาราชการพลเรือนระดับตั้งแต
อธิบดีขึ้นไป
ดังไดกลาวแลววา โครงสรางอํานาจการเมืองที่มีการกระจายอยางไมเสมอภาค
นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติเกือบตลอดเวลานับตั้งแต
ป 2475 เปนตนมา ดวยเหตุดังนั้น ชนชั้นนําทางอํานาจจึงเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย การปฏิวัติเดือนมิถุนายน 2475 มีผลในการ
ถายโอนอํานาจรัฐ จากสถาบันพระมหากษัตริยไปใหแกกลุมขาราชการผูนําทั้งฝายทหารและฝาย
พลเรือน กลุม ผูน าข
ํ าราชการเหลานี้ไดใชความพยายามนานัปการในการธํารงไวซึ่งอํานาจแหงตน
จนนักรัฐศาสตรบางทานขนานนามสังคมการเมืองไทยวา "ระบบอํามาตยาธิปไตย" (Bureaucratic
Polity) (Riggs, 1966) การตอสูร ะหวางพลังประชาธิปไตยกับพลังอํามาตยาธิปไตยปรากฏออกมา
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ในรูปของการลมลางรัฐธรรมนูญเดิมและการรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม จนกลายมาเปนวงจรอุบาทว
ของการเมืองไทย (ชัยอนันต สมุทวณิช และพีรศักดิ์ จันทวรินทร 2525 : 21) แมพลังอํามาตยาธิปไตยจะสามารถรักษาสถานภาพของตนไวไดอยางเหนียวแนนและยาวนานถึง 41 ป แตแลวเมื่อ
พลังประชาธิปไตยเติบใหญแข็งกลา โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2516 เปนตนมา พลัง
อํามาตยาธิปไตยก็จํายอมที่จะตองรอมชอมใหพลังประชาธิปไตยมีบทบาทในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจบาง
ในจํานวนรัฐธรรมนูญรวม 13 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา
มีเฉพาะพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 เทานั้นที่ฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัตมิ อี านาจเหนื
ํ
อฝายบริหาร โดยที่ฝายบริหารไมมีอํานาจยุบสภา แตรัฐสภามีอํานาจ
ถอดถอนฝายบริหาร (กรรมการราษฎรหรือรัฐมนตรี) ได (มาตรา 9) เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะพระยา
มโนปกรณนิติธาดามิไดเปนสมาชิกคณะราษฎร แตคณะราษฎรเชิดขึ้นมาเพื่อรอมชอมกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ดังนั้น จึงใหอํานาจสภาผูแทนราษฎร (ซึ่งคณะราษฎรเปนผูแตงตั้ง) ในการ
ควบคุมรัฐบาลอยางเต็มที่ (ชัยอนันต สมุทวณิช 2521 : 4-5)
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจฝายนิติบัญญัติในการถวงดุลอํานาจฝายบริหารมีอยูเพียง
3 ฉบับ คือ (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 (2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2492 และ (3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 เมื่อรวมกับ พ.ร.บ.
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 แลว ชวงเวลาที่ฝายนิติบัญญัติมีอํานาจ
เหนือกวาหรือพอ ๆ กับฝายบริหารมีอยูเพียงประมาณ 6 ป 7 เดือน เทียบกับชวงเวลา 56 ป 6
เดือน (นับตัง้ แตเดือนมิถุนายน 2475 ถึงเดือนธันวาคม 2531) คิดเปนรอยละ 11.6 ของเวลา
ทัง้ หมด เวลาทีเ่ หลือ (49 ป 11 เดือน) เปนชวงที่ฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ
ในการกําหนดกติกาสังคมเพื่อใหฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ วิธีการ
พื้นฐานโดยทั่วไปก็โดยการกําหนดรูปแบบและองคประกอบของรัฐสภา ในชวงที่สังคมการเมือง
ไทยมีการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตยอยางสมบูรณ รัฐสภาจะประกอบดวยสมาชิกที่แตง
ตัง้ โดยฝายบริหารทั้งหมด1 ในชวงทีค่ วามเปนเผด็จการลดลง สมาชิกรัฐสภาจะมีทั้งที่มาจากการ
แตงตัง้ และการเลือกตั้ง ในกรณีที่เลือกใชระบบสภาเดี่ยว กลาวคือ มีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภา
เดียว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีอยู 2 ประเภท โดยที่ประเภทแรกมาจากการเลือกตั้ง และ

1

กรณีดังกลาวนี้ก็คือ สภารางรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 สภา
นิติบัญญัติแหงชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515 สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินตาม
รั ฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2519 และสภานิติบัญญัติแหงชาติตามธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ.2520
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ประเภทที่สองมาจากการแตงตั้ง2 ในกรณีทเี่ ลือกใชระบบสภาคู รัฐสภาจะประกอบดวยสภาผูแทน
ราษฎร ซึง่ สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกมาจากการแตงตั้ง3 ไมวาจะเปน
กรณีสภาเดี่ยวหรือกรณีสภาคู สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้งจะมีจํานวนมากพอที่จะคาน
อํ านาจของสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง โดยกํ าหนดใหสมาชิกแตงตั้งมีจํานวนเทากับ
สมาชิกเลือกตัง้ ก็ดี หรือสมาชิกแตงตั้งมีจํานวน 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกแตงตั้งก็ดี แตในชวงที่
พลังประชาธิปไตยสามารถตัดทอนอํ านาจของพลังอํ ามาตยาธิปไตย จํ านวนสมาชิกรัฐสภา
ทีม่ าจากการแตงตั้งจะถูกจํากัดไวในระดับตํ่า4 รายละเอียดโปรดดูตารางที่ 5-1
การอนุญาตใหขาราชการประจําดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาได นับเปนกติกา
สําคัญอีกขอหนึง่ ที่จะชวยธํารงไวซึ่งอํานาจของระบบอํามาตยาธิปไตยไวได ตําแหนงวุฒิสมาชิก
กลายเปนเครื่องมือสําคัญในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) ระหวาง
ผูนําฝายบริหารกับฐานกําลังทั้งฝายทหารและฝายพลเรือน ในขณะที่ผูเปนฐานกําลังตองแสดง
ออกซึง่ ความภักดีตอ ผูนําฝายบริหาร ในอีกดานหนึ่ง ผูนําฝายบริหารก็ตองอุปถัมภฐานกําลังของ
ตน เงินประจําตําแหนงและเงินไดอื่น ๆ ของตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาจึงเปนผลตอบแทนแหงความ
ภักดีทผี่ นู าฝ
ํ ายบริหารแจกจายแกฐานกําลัง โดยที่ฐานกําลังมีหนาที่คํ้าจุนระบบอํามาตยาธิปไตย
ใหทรงอํานาจตอไป การใหการอุปถัมภทางการเมือง (political patronage) ในลักษณะเชนนี้เองที่
ชวยธํารงไวซึ่งเสถียรภาพของระบบอํามาตยาธิปไตย ตราบเทาที่โครงสรางสังคมเศรษฐกิจไทยยัง
มิไดเปลี่ยนแปลงไปอยางสําคัญ ดวยเหตุนี้เอง รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติหามมิใหขาราชการ
ประจําดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาจึงมักจะมีอายุสั้น5
การอนุญาตใหขาราชการประจําดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไดเปนบทบัญญัติสําคัญ
อี ก ข อ หนึ่ ง ที่ ช  ว ยรวมศู น ย อํ านาจการบริ หารการปกครองไว ใ นระบบราชการ ด ว ยเหตุ นี้ เอง

2

กรณีนี้ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495
3
กรณีนี้ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยชั่วคราว พ.ศ.2490 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2511 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
4
ดังเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 กําหนดใหพฤฒสภามีสมาชิกเพียง 80 คน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 และ พ.ศ.2517 กําหนดใหวุฒิสภามีสมาชิกเพียง 100 คน
5
บทบัญญัติดังกลาวนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 ซึ่งมีอายุการบังคับใชเพียง 17
เดือน 32 เดือน และ 24 เดือน ตามลําดับ
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รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติหามขาราชการประจําดํารงตําแหนงรัฐมนตรี6 จึงมักกอใหเกิดปฏิกิริยา
ในหมูข า ราชการผูนําทั้งฝายทหารและพลเรือน ความพยายามในการผลักดันใหแกไขเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติในเรื่องนี้มักจะจบลงดวยการรัฐประหาร7 (ดูตารางที่ 5-2) ดวยเหตุนี้เอง สังคมการ
เมืองไทยจึงมีนายกรัฐมนตรีหลายตอหลายคนในชวงเวลาอันยาวนาน ที่ดํารงตําแหนงสําคัญทาง
ทหารควบคูกันไปดวย
รัฐธรรมนูญสวนใหญมิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรทั้งนี้ยกเวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 ดวยเหตุดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงไมตองผานการตรวจสอบของ
ประชาราษฎร ตรงกันขาม รัฐธรรมนูญหลายฉบับมีเจตนารมณที่จะแบงแยกอํานาจนิติบัญญัติ
และอํ านาจบริหารออกจากกันโดยเด็ดขาด จึงมีบทบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒสิ ภา (หรือรัฐสภาในนามอื่นๆ) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้มีรัฐธรรมนูญ
เพียง 2 ฉบับเทานั้นที่กํ าหนดวา สมาชิกคณะรัฐมนตรีบางสวนตองมาจากรัฐสภา ไดแก
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รสยาม พ.ศ.24758 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ.2517 รายละเอียดดูตาราง 5-2
ลักษณะอํามาตยาธิปไตยของสังคมการเมืองไทยจะเห็นไดจากภูมิหลังทางอาชีพ
ของคณะรัฐมนตรีชุดตางๆ Riggs (1966 : 315-316) วิเคราะหองคประกอบของคณะรัฐมนตรี
ชุดตาง ๆ ระหวางป 2475-2501 และพบวา ในจํานวนรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 237 คน เปนขาราชการ
ถึง 184 คน (77.6%) พลเรือนที่มิใชขาราชการ 38 คน (16.0%) และไมสามารถจําแนกอาชีพได
15 คน (6.3%) และในจํานวนรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปนขาราชการ 184 คนนั้นเปนขาราชการ

6

บทบัญญัติดังกลาวนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2519 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
7
ความพยายามในการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 เพื่อใหขาราชการประจํา
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไดในป 2526 โดยผูนําฝายทหารภายใตการนําของพลเอกอาทิตย กําลังเอก ผูบัญชาการ
กองทัพบกและผูบัญชาการทหารสูงสุด ประสบความพายแพในรัฐสภา สวนสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะยุทธการ
"กูไมกลัวมึง" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
8
แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 จะกําหนดวา "นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อีก 14 นาย ตองเลือกมาจากสมาชิกของสภาผูแทนราษฎร..." (มาตรา 47) แตโดยเหตุที่สภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท โดยประเภทแรกมาจากการเลือกตั้งและประเภทที่สองมาจากการแตงตั้ง
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมดอาจมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่สองก็ได
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ตารางที่ 5-1
องคประกอบและจํานวนสมาชิกของรัฐสภาไทย
พ.ศ.2475 - ปจจุบัน (2531)
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญที่บังคับใช

องคประกอบของรัฐสภา

จํานวนสมาชิกรัฐสภา

มิ.ย.2475 - ธ.ค.2475
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475

รัฐสภามีเพียงสภาเดียว
คือสภาผูแทนราษฎร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน 70
นายมาจากการแตงตั้ง ทั้งนี้ยังไมทันได
ใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
มาตรา 10

ธ.ค.2475 - พ.ค.2489

ระบบสภาเดี่ยว

สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรมี อ ยู  2
ประเภท
ประเภทที่หนึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ประเภทที่สองมาจากการแตงตั้ง ทั้ง
สองประเภทมีจํานวนเทากัน สมาชิก
ประเภทที่สองจะหมดไปหลังป 2485
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 65 ตอมา
ไดขยายเวลาการเลิกสมาชิกประเภทที่
สองเปนหลังป 2495 ตามรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมวาดวยบทเฉพาะกาล
พ.ศ. 2483

รธน.2475

พ.ค.2489 - พ.ย.2490
รธน.2489

ประกอบดวยพฤฒสภา และ 1. สมาชิกพฤฒสภา 80 คน (มาตรา
สภาผูแทน (มาตรา 17)
24)
1. สมาชิกพฤฒสภาเลือกตั้ง 2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอยาง
โดยองคการเลือกตั้ง
นอยจังหวัดละ 1 คน โดยถือเกณฑ
สมาชิกพฤฒสภา องค
ส.ส. 1 คนตอประชากร 100,000
การนี้ประกอบดวย
คน เศษของหนึง่ แสนถาเกินกึ่งหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กวาใหนับเปนหนึง่ แสน
ใน วันสุดทายกอนที่จะใช
(มาตรา 91)
รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 24
และ 90)
2. สมาชิกสภาผูแทนมาจาก
การเลือกตั้ง (มาตรา 29)
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญที่บังคับใช

องคประกอบของรัฐสภา

จํานวนสมาชิกรัฐสภา

พ.ย.2490 - มี.ค.2492
รธน.2490

วุฒิสภาและสภาผูแทน
สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตง
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนมาจาก
การเลือกตั้ง
(มาตรา 26, 33 และ 37)

สมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนมีจํานวน
เทากัน
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนยึดเกณฑ
ประชากร200,000 คนตอผูแทน 1 คน

มี.ค.2492 - พ.ย.2494

เหมือน รธน.2490
(มาตรา 73, 82 และ 86)

1. สมาชิกวุฒิสภามี 100 คน (มาตรา
82)
2. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนยึด
เกณฑประชากร 150,000 คนตอผู
แทน 1 คน (มาตรา 87)

รธน.2492

มี.ค.2495 - ต.ค.2501
รธน.2475/2495

ระบบสภาเดี่ยว โดยสภาผูแทน สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรทั้ ง สอง
ราษฎรมีสมาชิก 2 ประเภท ประเภทมีจํานวนเทากัน (มาตรา 115)
ประเภทแรกมาจากการเลื อ ก
ตั้ง ประเภทที่สองมาจากการ
แตงตั้ง
(มาตรา 45, 115 และ 116)

ม.ค.2502 - มิ.ย.2511
รธน.2502

สภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิก
มาจากการแตงตั้ง
(มาตรา 6 และ 7)

240 คน (มาตรา 7)

มิ.ย.2511 - พ.ย.2514
รธน.2511

เหมือน รธน.2490
(มาตรา 71, 78 และ 82)

1. จํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ถือเกณฑประชากร 150,000 คน
ตอผูแทน 1 คน(มาตรา 83)
2. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน 3 ใน 4
ของจํ านวนสมาชิ ก สภาผู  แ ทน
ราษฎร (มาตรา 78)

ธ.ค.2515 - ต.ค.2517
ธนป.2515

ระบบสภาเดี่ยว คือ สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ สมาชิกมา
จากการแตงตั้ง (มาตรา 6)

299 คน (มาตรา 6)
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญที่บังคับใช

องคประกอบของรัฐสภา

จํานวนสมาชิกรัฐสภา

ต.ค.2517 - ต.ค.2519
รธน.2517 (มาตรา 107)

เหมือน รธน.2490
(มาตรา 95, 107 และ 111)

ต.ค.2519 - พ.ย.2520
รธน.2519

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 300 - 400 คน (มาตรา 10)
สมาชิกมาจากการแตงตั้ง
(มาตรา 7 และ 10)

พ.ย.2520 - ธ.ค.2521
ธนป.2520

สภานิติบัญญัติแหงชาติ
สมาชิกมาจากการแตงตั้ง
(มาตรา 6 และ 7)

ธ.ค.2521 - ปจจุบัน
รธน.2521

เหมือน รธน.2490 (มาตรา 74, 1. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
84 และ 89)
ถือเกณฑประชากร 150,000 คน
ตอผูแทน 1 คน (มาตรา 90)
2. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมเกิน 3
ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรทั้งหมด

หมายเหตุ

รธน. = รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป. = ธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร

1. จํานวนสมาชิกวุฒิสภา 100 คน
2. สภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกอยาง
นอย 240 คน แตไมเกิน 300 คน
(มาตรา 111)

300 - 400 คน (มาตรา 7)
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ตารางที่ 5-2
คุณสมบัติบางประการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
2475 - ปจจุบัน (2531)
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีตองเปน จํานวนรัฐมนตรีที่ตองเปน
ที่บังคับใช
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มิ.ย.2475 - ธ.ค.2475
ธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว
พ.ศ.2475

รัฐมนตรีตองไมเปนขา
ราชการประจํา
-

ธ.ค.2475 - พ.ค.2489
รธน.2475

/
(มาตรา 47)

อยางนอย 14 คน
(มาตรา 47)
58.3%

-

พ.ค.2489 - พ.ย.2490
รธน.2489

-

-

/
(มาตรา 66)

พ.ย.2490 - ธ.ค.2492
รธน.2490
มี.ค.2492 - พ.ย.2494
รธน.2492
มี.ค.2495 - ต.ค.2501
รธน.2475/2495
ม.ค.2502 - มิ.ย.2511
ธนป.2502

-

-

-

-

-

-

-

/
(มาตรา 142)
-

ต อ งไม เ ป น สมาชิ ก สภา
รางรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 14)
-

ต อ งไม เ ป น สมาชิ ก สภา
รางรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 14)
รัฐมนตรีเปนสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในขณะ
เดียวกันมิได
(มาตรา 139)

มิ.ย.2511 - พ.ย.2514
รธน.2511

-

-
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ตารางที่ 5-2 (ตอ)
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีตองเปน จํานวนรัฐมนตรีที่ตองเปน
ที่บังคับใช
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ธ.ค.2515 - ต.ค.2517
ธนป.2515
ต.ค.2517 - ต.ค.2519
รธน.2517

ต.ค. 2519-ต.ค. 2520
รธน. 2519
พ.ย.2520 - ธ.ค.2521
ธนป.2520
ธ.ค.2521 - ปจจุบัน
รธน.2521
หมายเหตุ

ตองไมเปนสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
(มาตรา 14)
/
(มาตรา 177)

ตองไมเปนสมาชิกสภา
ปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน (มาตรา 16)
ตองไมเปนสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
(มาตรา 24)

รัฐมนตรีตองไมเปนขา
ราชการประจํา

ตองไมเปนสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
(มาตรา 14)

-

มากกวากึ่งหนึ่งตองเปน
สมาชิกวุฒิสภาและสภา
ผูแทนราษฎร
(มาตรา 177)

/
(มาตรา 179)

ตองไมเปนสมาชิกสภา
ปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน (มาตรา 16)
ตองไมเปนสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
(มาตรา 24)

/
(มาตรา 16)

-

รธน. = รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป. = ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
เครื่องหมาย - แสดงวาไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
เครื่องหมาย / แสดงวามีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

-

-

/
(มาตรา 148)
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ตารางที่ 5-3
จํานวนรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ
คณะรัฐบาลชุดที่ 1-48 (พ.ศ.2475 - ธ.ค.2531)

ภูมิหลังทางอาชีพ
1. ขาราชการทหารและตํารวจ

2475 – 2518
ชุดที่ 1 - 34
จํานวน
%

2518 – 2519
ชุดที่ 35 - 38
จํานวน
%

2519 – 2522
ชุดที่ 39 - 40
จํานวน
%

342

42.0

15

12.5

13

25.5

1.1 ทหารบก

207

25.4

8

6.7

8

15.7

1.2 ทหารเรือ

76

9.3

3

2.5

3

5.9

1.3 ทหารอากาศ

35

4.3

3

2.5

2

3.9

1.4 ตํารวจ

24

2.9

1

0.8

-

-

365

44.8

9

7.5

29

56.9

3. นักธุรกิจ

25

3.1

50

41.7

6

11.8

4. พลเรือนอื่น ๆ

83

10.2

46

38.3

3

5.9

5. รวมทั้งสิ้น

815

100.0

120

100.0

51

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

707

86.7

24

20.0

42

82.4

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

473

58.0

105

87.5

38

74.5

2. ขาราชการพลเรือน

ที่มา

ภาคผนวกที่ 1
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ตารางที่ 5-3 (ตอ)

ภูมิหลังทางอาชีพ
1. ขาราชการทหารและตํารวจ

2522 – ปจจุบัน
ชุดที่ 41 - 48
จํานวน
%

2475 – ปจจุบัน
ชุดที่ 1 - 48
จํานวน
%

72

23.1

442

34.1

1.1 ทหารบก

38

12.2

261

20.1

1.2 ทหารเรือ

13

4.2

95

7.3

1.3 ทหารอากาศ

18

5.8

58

4.5

3

1.0

28

2.2

60

19.2

463

35.7

124

39.7

205

15.8

56

17.9

188

14.5

5. รวมทั้งสิ้น

312

100.0

1,298

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

132

42.3

905

69.7

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

240

76.9

856

65.9

1.4 ตํารวจ
2. ขาราชการพลเรือน
3. นักธุรกิจ
4. พลเรือนอื่น ๆ

ที่มา

ภาคผนวกที่ 1

81
พลเรือน 100 คน และขาราชการทหาร 84 คน ชัยอนันต สมุทวณิช (2520 : 171-173) ศึกษา
ภูมหิ ลังอาชีพของคณะรัฐมนตรีชุดที่ 1-37 ระหวางป 2475-2518 และพบวา ในจํานวนรัฐมนตรี
รวมทัง้ สิน้ 881 คน เปนผูที่มีอาชีพขาราชการถึง 777 คน (88.2%) พลเรือนที่มิใชขาราชการ 100
คน (11.3%) และไมสามารถจําแนกอาชีพได 4 คน (0.5%) (ชัยอนันต สมุทวณิช 2528 ก : 4)
เมือ่ วิเคราะหคณะรัฐมนตรีชุดที่ 1-48 ระหวางป 2475-2531 (เดือนธันวาคม)
ปรากฏวา ในจํานวนรัฐมนตรีรวม 1,298 คน มีอาชีพรับราชการ 905 คน (69.7%) นักธุรกิจ205
คน (15.8%) และพลเรือนอื่น ๆ 188 คน (14.5%) ในจํานวนผูมีอาชีพรับราชการ 905 คนนี้ เปน
ขาราชการทหารและตํารวจ 442 คน และขาราชการพลเรือน 463 คน (ดูตารางที่ 5-3)9 อยางไร
ก็ตาม เมือ่ วิเคราะหองคประกอบของคณะรัฐมนตรีโดยจําแนกเปนชวงเวลา เราจะพบแบบแผนที่
แตกตางกันอยางชัดเจน ในระหวางป 2475-2518 (รัฐบาลชุดที่ 1-34) รัฐมนตรีที่มีภูมิหลังอาชีพ
รับราชการมีถึงรอยละ 86.7 แตในชวงของรัฐบาลประชาธิปไตยระหวางป 2518-2519 (ชุดที่ 3538) สัดสวนนีล้ ดลงเหลือ 20% แลวกลับเพิ่มขึ้นเปน 82.4% ในยุครัฐบาลเผด็จการระหวางป
2519-2522 (ชุดที่ 39-40) แตในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบระหวางป 2522 จนถึงปจจุบัน (ธันวาคม
2531) สัดสวนนีล้ ดลงเหลือ 42.3% (ดูตารางที่ 5-3) ดังนั้น เราจะเห็นไดวา ในชวงที่พลัง
ประชาธิปไตยเขมแข็ง สัดสวนของรัฐมนตรีที่มาจากขาราชการจะมีนอย10 การเปลี่ยนแปลง
อีกดานหนึ่งที่เกิดขึ้นควบคูกัน ก็คือ การเพิ่มความสํ าคัญของนักธุรกิจในองคประกอบของ
9

ขอมูลเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีแตละชุดปรากฏในภาคผนวกที่ 1 อาชีพขาราชการพลเรือนในที่นี้รวม
พนักงานรัฐวิสาหกิจไวดวย การจัดทําขอมูลสถิติในภาคผนวกนี้มีปญหามากพอสมควร ผูที่มีอาชีพรับราชการ
หากเมื่อออกจากราชการ (ไมวาจะเปนกรณีออกเมื่อเกษียณหรือกรณีลาออกกอนเกษียณ) แลว มีรายไดหลัก
จากการประกอบธุรกิจไดจํ าแนกไวในกลุมนักธุรกิจ อาชีพ "นักธุรกิจ" ครอบคลุมผูประกอบการในทุกภาค
เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือบริการ เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผลและมีรายไดจากการ
ขายพืชผลของตนเองเพียงอยางเดียวจําแนกไวในกลุม "พลเรือนอื่นๆ" ผูที่ประกอบเกษตรกรรมขนาดใหญและมี
รายไดจากการทําหนาที่เปนพอคาคนกลาง และ/หรือการคาระหวางประเทศ และ/หรือมีโรงงานแปรรูปสินคา
เกษตร จําแนกไวในกลุม "นักธุรกิจ" พนักงานระดับผูบริหารของบริษัทขนาดใหญและธนาคารพาณิชย จัดอยู
ในกลุมนักธุรกิจ ดังเชนผูจัดการสาขาธนาคารพาณิชย กลุม "พลเรือนอื่นๆ" นอกจากรวมเกษตรกรไวดังกลาว
ขางตนแลว ยังรวมผูประกอบอาชีพอิสระ ดังเชนทนายความ แพทย และนักหนังสือพิมพ ตลอดจนผูที่ทํางาน
สังคมสงเคราะห
10
รายละเอียดโปรดดูภาคผนวกที่หนึ่ง อนึ่ง ขอใหสังเกตวา รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน (ชุดที่
48) มีรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังรับราชการเพียง 6 คนจากจํานวน 45 คน (13.3%) ในขณะที่สัดสวนของรัฐมนตรีที่มี
อาชีพนักธุรกิจสูงถึง 60% รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (ชุดที่43-47) มีรัฐมนตรีที่มาจากขาราชการ 74 คน
(36.3%) และนักธุรกิจ 86 คน (42.2%) ความสําคัญของขาราชการในองคประกอบคณะรัฐมนตรีลดลง
อยางเห็นไดชัดในรัฐบาลเปรม 4-5
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คณะรัฐมนตรีจาก 3.1% และ 11.8% ในชวงป 2475-2518 และ 2519-2522 ตามลําดับ เปน
39.7% ในชวงป 2522-ปจจุบัน (ธันวาคม 2531)11
การที่ สั ง คมการเมื อ งไทยมี ร ะบอบการเมื อ งการปกครองแบบเผด็ จ การและ
คณาธิปไตยเปนสวนใหญของชวงเวลานับตั้งแตป 2475 เปนตนมา ทําใหชนชั้นนําทางอํานาจ
ซึ่งไดรับการหนุนชวยจากกลุมขุนนางนักวิชาการ สามารถครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ และอาศัยการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในการสรางและขยายฐานอํานาจทางการเมือง

5.3 กลุมขุนนางนักวิชาการ
คําวา "ขุนนางนักวิชาการ" ในที่นี้ หมายถึง ขาราชการผูบริหารระดับกลาง
(middle-level executive) ซึง่ มีหนาทีด่ แู ลการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น คาดการณสภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต และนําเสนอการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจเดิม และ/หรือผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ
ใหม12 ขาราชการกลุมนี้มีบทบาทสํ าคัญในการนํ าอภิปรายในการประชุมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ แมจะมิใชผูกําหนดนโยบายหรือผูตัดสินใจขั้นสุดทายในการกําหนดนโยบาย
แตก็เปนผูมีบทบาทในขั้นตอนสําคัญของกระบวนการกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปอนขอมูลและการหลอหลอมความคิดเห็นของผูมีหนาที่ตัดสินใจ กลุมขุนนางนักวิชาการที่จะ
กล า วถึ ง ในที่ นี้ จํ ากั ด เฉพาะกลุ  ม ขุ น นางนั ก วิ ช าการในหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐกิ จ
(Econocrats) อันไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง (โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมบัญชี
11

นักรัฐศาสตรบางทานหยิบยกขอเท็จจริงเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งของประจักษพยานที่ใชสนับสนุน
ความเห็นที่วา ระบอบอํามาตยาธิปไตยกําลังอยูในภาวะเสื่อมสลาย ประเด็นนี้จะกลาวถึงในบทที่ 7
12
ตามกรอบการวิเคราะหนี้ ขาราชการพลเรือนระดับตั้งแตอธิบดีขึ้นไปจําแนกไวในกลุมชนชั้นนํา
ทางอํานาจ (power elite) ซึ่งมีหนาที่ตัดสินใจกําหนดนโยบายขั้นสุดทาย กลุมขุนนางนักวิชาการตามที่นิยาม
ขางตนนี้มีความหมายแคบกวาคําวา technocrats ในภาษาอังกฤษ กระนั้นก็ตาม คําวา technocrats ก็มีความ
หมายแตกตางไปตามภูมิหลังทางประวัติศาสตรของแตละประเทศ โปรดดูคํานิยามที่ใชใน Hooley (1976),
Lande' (1976), Milne (1982) และ Pauker (1976) การใหความสําคัญแกขาราชการผูบริหารระดับกลางก็โดย
พิจารณาจากความเปนจริงในประเทศไทย Galbraith (1967) เคยใหขอสังเกตทํานองเดียวกันวา ผูที่มีบทบาท
สํ าคัญในกระบวนการตัดสินใจกําหนดนโยบายในบริษัทยักษใหญในรัฐอุตสาหกรรมสมัยใหมก็คือ พนักงาน
บริหารระดับกลาง (technostructure) รายชื่อขุนนางนักวิชาการโปรดดูเชิงอรรถหมายเลข 49 ในบทที่ 3 ความ
แตกตางระหวางชนชั้นนําทางอํานาจกับขุนนางนักวิชาการอยูที่ระดับชั้นการบังคับบัญชา ชนชั้นนําทางอํานาจ
เปนกลุมบุคคลที่ทํ าหนาที่ตัดสินใจขั้นสุดทายในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย ยกตัวอยางเชน นายปวย
อึ๊งภากรณในยุคทศวรรษ 2490 จัดอยูในกลุมขุนนางนักวิชาการ แตในทศวรรษ 2500 เลื่อนขึ้นอยูในชนชั้นนํา
ทางอํานาจ
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กลางกอนป 2502 และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) กระทรวงพาณิชย (โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมการคาภายในและ
กรมการคาตางประเทศ) กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม
ในบรรดากลุมขุนนางนักวิชาการในหนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจทั้งหมด
กลุมที่มีอิทธิพลและสํ าคัญที่สุด ก็คือ กลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทย กลุมนี้มีบทบาทสําคัญมาตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่สอง และยังคงมี
บทบาทสําคัญในปจจุบนั หากพิจารณารายชื่อขุนนางนักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ดูเชิงอรรถหมายเลข 49 ในบทที่ 3) อยางนอย 2
รุน แรกสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยเกือบทั้งหมด หลังป 2504 ขุนนาง
นักวิชาการในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ซึ่งตอมาคือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) เริ่มมีบทบาทสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน กลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดหนวยงานทั้งสามนี้เปนกลุมที่มีบทบาทและอิทธิพล
สูงสุด ในขณะที่กลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยมี
บทบาทสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายการบริหารหนี้
สาธารณะ กลุม ขุนนางนักวิชาการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมีบทบาทสํ าคัญในการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา และการกลั่นกรองโครงการลงทุน
ขนาดใหญของภาครัฐบาล ดังนั้น กลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดหนวยงานทั้งสามนี้จึงสามารถ
ยึดกุมการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคไดทั้งหมด นอกจากนี้ยังประสบความสําเร็จใน
การผลักดันใหตรากฎหมายหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันเพื่อสงวนอํานาจในการ
กํ าหนดนโยบายไว ภ ายในระบบราชการ โดยกีดกันประชาชนนอกระบบราชการมิใหเขามา
มีสว นรวมอีกดวย (ดูหัวขอ 5.5)
ขุนนางนักวิชาการไทยเปนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกตัวและแสวงหา
อรรถประโยชนสูงสุด (utility maximization) ดุจดังมนุษยโดยทั่วไป การวิเคราะหเรื่องนี้จะไมเปน
ประโยชนและไมตรงตอความเปนจริง หากจะตั้งขอสมมติวา ขุนนางนักวิชาการไทยบรรลุโสดาบัน
สละแลวซึง่ โลภะ โมหะ และโทสะ และเห็นแกผลประโยชนสวนรวม โดยไมเห็นแกประโยชน
สวนตนแมแตนอย (Public Interest Hypothesis) ดวยเหตุที่เปนมนุษยปุถุชนนี้เอง ขุนนาง
นักวิชาการไทยจึงยังคงตองการอํานาจลาภยศสรรเสริญ ปรากฏการณที่ขุนนางนักวิชาการไทย
บางคนเขาสยบตอชนชั้นนําทางอํานาจ เพื่อหวังไตเตาตําแหนงทางราชการ จึงเปนปรากฏการณ
ธรรมดา กระนั้นก็ตาม ภาพเชนนี้ก็ไมสูปรากฏใหเห็นนักในหมูขุนนางนักวิชาการสองรุนแรก
แตก็เริ่มปรากฏใหเห็นมากขึ้นในหมูขุนนางนักวิชาการรุนที่สาม โดยที่การแขงขันแยงชิงตําแหนง
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จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต13 อรรถประโยชนของกลุมขุนนางนักวิชาการ (utility function)
ประกอบกับอรรถประโยชนของชนชั้นนําทางอํานาจ (ดูหัวขอ 5.2) จึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยาง
สํ าคัญตอกระบวนการกํ าหนดนโยบาย การหาประโยชนจากการดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (rent-seeking behaviour) แมจะมีอยูบาง แตก็ไมมาก
เทาหมูชนชั้นนําทางอํานาจ เพราะตําแหนงหนาที่ของขุนนางนักวิชาการไมอยูในฐานะที่จะแสวง
หาผลประโยชนสวนบุคคลไดมากนัก
ดวยเหตุทเี่ รามองขุนนางนักวิชาการเยี่ยงมนุษยปุถุชนนี้เอง เราหวังไมไดวามนุษย
ปุถุชนจะมีความเปนกลางฉันใด เราก็หวังไมไดวา ขุนนางนักวิชาการจะมีความเปนกลางฉันนั้น
ขอเท็จจริงระหวางป 2475-2530 ไดชี้ใหเห็นโดยชัดเจนแลววา กลุมขุนนางนักวิชาการหาไดมี
ความเปนกลางในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไม หากแตก็มีความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญ
แกเปาหมายเศรษฐกิจบางเปาหมาย และ/หรือเลือกใชมาตรการทางนโยบายบางมาตรการ ความ
โนมเอียงดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะขึ้นอยูกับภูมิหลังทางครอบครัวและชนชั้น ตลอดจนภูมิหลังทาง
การศึกษาเทานัน้ หากยังขึ้นอยูกับหนวยงานที่สังกัดดวย Stifel (1976) ไดศึกษาภูมิหลังของกลุม
ขุนนางนักวิชาการทางเศรษฐกิจในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเฉพาะที่มีบทบาทสําคัญรวม 2
รุน และพบวามีภูมิหลังที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด กลุมขุนนางนักวิชาการรุนแรกในยุคหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สองเกือบทั้งหมดไดรับการศึกษาจากยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอังกฤษ และไดมี
ประสบการณในการเผชิญกับสภาวะความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญมาดวยตัวเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 และภาวะขาวยากหมากแพง
ในทศวรรษ 2480 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และตนทศวรรษ 2490 เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง
สิน้ สุดใหมๆ ประสบการณดังกลาวนี้ทําใหขุนนางนักวิชาการกลุมนี้เห็นความสําคัญของเปาหมาย
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญแกเปาหมายดังกลาวนี้ได
รับการหนุนเนือ่ งจากเหตุปจจัยอีกอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก เมือ่ ขุนนาง
นักวิชาการกลุมนี้กลับมาทํ างานในกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยในยุคหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง จารีตการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบอนุรักษนิยมซึ่งไดฝงราก
13

ความสัมพันธเชิงอุปถัมภซึ่งเปนรากฐานของระบบศักดินาแตโบราณ ยังคงปรากฏตอมาหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 ในระบบราชการสมัยใหม การปูนบําเหน็จความดีความชอบหาไดอาศัย
ระบบคุณธรรม (merit system) แตประการใดไม หากแตเปนไปตามความสัมพันธเชิงอุปถัมภ กลาวคือ คาของ
คนขึ้นอยูกับวาเปนคนของใคร ขาราชการระดับลางจะตองแสวงหา `เจานาย' เปนผูอุปถัมภ โดยอาศัยวิธีการ
`ลิ้นเลีย เบี้ยมาก ปากสอพลอ ลอไขแดง แกรงวิชา' หรือการสง `สวย' ให `เจานาย' ดังเชน `พระบูชา นํ้าผึ้ง
เดือนหา ปุมมะคา งาชาง หางนกยูง แถมถุงกอลฟ' เปนตน (ชัยอนันต สมุทวณิช 2520 : 202) ในหมู
ขุนนางนักวิชาการไทย พฤติกรรมยังไมเลวรายมากเทาที่กลาวขางตนนี้
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ลึกในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
ถายทอดสูธนาคารแหงประเทศไทยในเวลาตอมานั้น (Silcock, 1967) มีสว นสําคัญในการหลอ
หลอมความคิดและหนุนเนื่องความโนมเอียงในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกลาวขางตนนี้
ประการที่สอง พฤติกรรมการใชจายอยางสุรุยสุรายและการนําทรัพยากรทางการเงินของแผนดิน
ไปใชเพือ่ ประโยชนสวนบุคคลของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามระหวางป 2490-2500 ตลอดจน
การใชธนาคารพาณิชยเปนฐานเศรษฐกิจของกลุมการเมืองตางๆ ทําใหขุนนางนักวิชาการกลุมนี้
เห็นความจําเปนทีจ่ กั ตองสถาปนาวินัยทางการคลังและวินัยทางการเงินขึ้น การตรากฎหมายและ
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อสถาปนาวินัยดังกลาวนี้มีผลในการดึงอํานาจในการ
กํ าหนดนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายหนี้สาธารณะมาสูขาราชการประจํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมขุนนางนักวิชาการ หากพิจารณาจากบริบททางประวัติศาสตรขณะนั้น
การยื้อแยงอํานาจดังกลาวนี้ก็ดวยความกลัวเกรงสภาวะความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากพฤติกรรมของผูนําฝายทหาร การใชอํานาจเผด็จการของผูนําฝายทหาร ทําใหกลุมขุนนาง
นักวิชาการเห็นความจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่จะปองกันมิใหเกิดหายนภัยทางเศรษฐกิจ แทนที่
จะปลอยใหเกิดหายนภัยทางเศรษฐกิจ แลวหาทางแกไขภายหลัง ซึ่งจะกอใหเกิดตนทุนแกสังคม
อยางสูง แตผลของการสงวนอํานาจไวกับขาราชการประจํา ทําใหประชาชนนอกระบบราชการ
มิไดมสี ว นรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย
Stifel (1976) ชีใ้ หเห็นวา ขุนนางนักวิชาการรุนที่สองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่
สองสวนใหญจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา และมิไดมีประสบการณชนิดที่ฝงอยูในความทรงจํา
เกีย่ วกับสภาวะความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ขุนนางนักวิชาการรุนตอ ๆ มาเกือบทั้งหมดก็จบ
การศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเชนเดียวกัน ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่รัฐบาล
อเมริกนั ใหแกรัฐบาลไทยนับตั้งแตป 2493 เปนตนมา (ดูหัวขอ 3.3 ในบทที่ 3) นับเปนเหตุปจจัย
สําคัญประการหนึง่ ที่ทําใหโฉมหนาของขุนนางนักวิชาการไทยเปลี่ยนแปลงไป ดังที่ Bell (1982)
ชีใ้ หเห็น กระบวนการทางการศึกษามิใชกระบวนการถายทอดความรูและเทคโนโลยี่เทานั้น หากยัง
เปนกระบวนการถายทอดระบบคุณคา ความเชื่อ และวัฒนธรรมอีกดวย ระบบการศึกษาแบบ
อเมริกนั ทัง้ ทีจ่ ดั ในสหรัฐอเมริกา (โดยผานคนไทยที่ไปศึกษาตอในประเทศนั้น) และที่เขาไปครอบ
งําระบบโรงเรียนในประเทศไทย ไดมีบทบาทอยางสําคัญในการทําใหสังคมไทยมีลักษณะอเมริกัน
(Americanization) มากขึน้ ในทํานองเดียวกัน การศึกษาเศรษฐศาสตรแบบอเมริกันที่ขุนนาง
นักวิชาการไทยไดรับไดถายทอดระบบคุณคาที่สําคัญ ระบบคุณคาดังกลาวนี้เฉพาะสวนที่มีผล
กระทบตอกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมีอยูอยางนอย 4 ประการ
กลาวคือ
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ประการแรก การศึกษาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยอเมริกันเกือบทั้งหมดให
ความสํ าคั ญ เฉพาะแนวความคิ ด ของสํ านั ก เศรษฐศาสตร นี โ อคลาสสิ ก (Neoclassical
Economics) และสํานักเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) มีมหาวิทยาลัย
อเมริกันจํ านวนนอยมากที่สอนแนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรนอกกระแสหลัก ขุนนาง
นักวิชาการไทยทีไ่ ดรับการศึกษาเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน หากจะมีความรูเกี่ยวกับ
สํานักเศรษฐศาสตรนอกกระแสหลัก ก็เปนเรื่องที่เกิดจากการใฝหาเฉพาะบุคคล มากกวาจะเปน
เรื่องที่ไดรับจากระบบการศึกษา ความคับแคบของหลักสูตรการศึกษาดังกลาวนี้อาจสรางผลเสีย
ในขอที่มิไดตระหนักวา เครื่องมือการวิเคราะหและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เลือกใชมีขอบกพรอง
สําคัญอะไรบาง ในขณะเดียวกัน ก็ทําใหละเลยไมแสวงหาขอเดนของเครื่องมือการวิเคราะหและ
ทฤษฎีของสํานักเศรษฐศาสตรนอกกระแสหลัก การศึกษาเศรษฐศาสตรอยางคับแคบนี้เองมีสวน
สรางปญหาในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากการประชุมกลุมประเทศ 77 ที่ขุนนาง
นักวิชาการไทยมักจะปายสีอยางพลอยๆวา กลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (NACs) เปนพวก
หัวรุนแรง โดยไมสนใจศึกษาพื้นฐานความคิดของผูแทนประเทศเหลานี้
ประการที่ ส อง การศึ ก ษาเศรษฐศาสตร ช นิ ด ที่ แ ยกป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ
(economic factors) ออกจากปจจัยอื่น ๆ (non-economic factors) ดังที่เปนอยูในสหรัฐอเมริกา
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีผลตอระบบความคิดของกลุมขุนนางนักวิชาการไทยนับตั้งแตรุนที่
สองเปนตนมาอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอที่ทําใหการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจมีลักษณะ
แยกสวนและไมรอบดาน ผลกระทบที่มีตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ก็คือ การกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจเปนไปโดยไมคํานึงถึงผลกระทบทางดานการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอด
จนชะตากรรมของประชาชนสวนใหญของประเทศ
ประการที่สาม การใหความสําคัญในการศึกษาเฉพาะแตแนวความคิดและทฤษฎี
ของสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดสื่อขาวสารที่ซอนเรน (hidden message) ทางดาน
อุดมการณเศรษฐกิจและการเมือง นั่นก็คือ การยอมรับสังคมทุนนิยมเปนโลกพระศรีอาริย การ
ยอมรับหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม การเชื่อถือประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ และการเห็นประโยชนในการสรางสายสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลก อุดมการทาง
เศรษฐกิจและการเมืองเหลานี้มีอิทธิพลครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยหานอยไม
ประการที่สี่ เนื้อหาของทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอเมริกัน
สวนใหญเนนเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร เศรษฐศาสตรมหภาคแบบเคนสให
ความสํ าคัญเฉพาะแตการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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เนื้อหาการเรียนการสอนดังกลาวนี้ จึงละเลยหรือมิไดใหความสําคัญเทาที่ควรเกี่ยวกับเรื่องการ
กระจายรายได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนี้เอง ประสบการณแหงชีวิตและการงานทําใหกลุม
ขุนนางนักวิชาการรุนแรกใหความสํ าคัญแกเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญ ในขณะที่ภูมิหลังทางการศึกษาและระบบคุณคาซึ่งแฝงเรนมากับระบบการศึกษาอเมริกัน
ทําใหกลุมขุนนางนักวิชาการรุนที่สองใหความสําคัญแกเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก แตก็มิไดละทิ้งเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพียงแตวาเมื่อขุนนาง
นักวิชาการกลุม นีม้ บี ทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมโลกและระบบ
เศรษฐกิจไทยคอนขางจะมีเสถียรภาพ ประกอบกับมีการสรางกลไกทางกฎหมายและกลไกในการ
กําหนดนโยบายเพื่อปองกันปญหานี้อยูแลว เอกภาพทางความคิดในหมูขุนนางนักวิชาการรุนที่
สามเริ่มสั่นคลอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เมือ่ คนกลุม หนึ่งเห็นความสําคัญของการพัฒนาชนบท การแกปญหาความยากจนและ
การกระจายรายได แตคนอีกกลุมหนึ่งยังคงยืนยันที่จะใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลตอไป
แตแลวภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงและยืดเยื้อ ซึ่งกอใหเกิดปญหาวิกฤติการณเงินคงคลัง
วิกฤติการณภาระหนี้ตางประเทศ ปญหาดุลยภาพภายในและปญหาดุลยภาพภายนอก ทําให
รัฐบาลไทยตองหันกลับมายึดการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายหลักอีกครั้งหนึ่ง
ระหวางป 2525-2530 ทั้งนี้ดวยการผลักดันของกลุมนักวิชาการไทย ซึ่งประสานกับธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
การศึกษาบทบาทของกลุมขุนนางนักวิชาการรุนตางๆในบริบททางประวัติศาสตร
เศรษฐกิจไดใหขอสรุปวา ขุนนางนักวิชาการไทยหาไดมีความเปนกลางในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแตประการใดไม ตรงกันขามกลับมีความโนมเอียงที่จะละเลยเปาหมายความยากจนและ
การกระจายรายได14 นอกจากนี้ ภูมหิ ลังทางครอบครัวอาจทําใหเกิดความโนมเอียงที่จะดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจไปในทางที่เกื้อประโยชนแกประชาชนในเขตนาครมากกวาเขตชนบท (urban
bias) ทัง้ นีป้ รากฏวาเกือบจะไมมีขุนนางนักวิชาการคนสําคัญคนใดเลยที่มาจากครอบครัวในเขต
ชนบทยากจน
ภาระหนาที่และสภาพแวดลอมของหนวยงานอาจมีสวนสรางความโนมเอียง
ในการดําเนินนโยบายในดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะ ดังจะเห็นไดวา ธนาคารแหงประเทศไทย
14

เมื่อนายปวย อึ๊งภากรณมีอายุครบ 60 ป (พ.ศ.2519) ไดเขียนบันทึกประเมินผลงานของตนในอดีต
และยอมรับอยางหนาชื่นตาบานวา "...ผมเสียดายที่รูสึกวาไดบกพรองไปในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของ
ประเทศ คือ ดูแตความเจริญเติบโตของสวนรวมเปนใหญ ไมไดเฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคม..." (รังสรรค
ธนะพรพันธุ 2529 : 182)
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มั ก จะให ค วามสํ าคัญแกเ ป า หมายการรัก ษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ มากกวา เปา หมายอื่ น
กระทรวงการคลังหมกมุนแตการหารายไดใหรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติมีภาระหนาที่หลักในการกอใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตน
ในหนวยงานตางๆเหลานี้ ความเชื่อถือในระบบราคามีอยูคอนขางสูง แตในกรณีกระทรวงพาณิชย
(หรือกระทรวงเศรษฐการ) ความโนมเอียงกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม พันธะหนาที่ในการ
ควบคุม การค า ข า วและควบคุ ม ราคาสิ น คา เมื่อสงครามโลกครั้ง ที่ส องสิ้น สุ ดลงใหมๆ ทํ าให
กระทรวงพาณิชยเพลิดเพลินกับการควบคุมการคาระหวางประเทศและการควบคุมราคาในเวลา
ตอมา ขุนนางนักวิชาการคนใดหากไมมีความเชื่อในกลไกการควบคุม ก็ยากที่จะไตเตาไปสู
ตํ าแหน ง ราชการสู ง ๆในกระทรวงนั้ น ได การณ จึ ง ปรากฏต อ มาว า ไม มี อ ธิ บ ดี ก รมการค า
ตางประเทศและปลัดกระทรวงพาณิชยในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองคนใดเลยที่ไมสนับสนุน
การเก็บพรีเมี่ยมขาว (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2530 : บทที่ 9) แตความเชื่อมั่นในกลไกการควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในกระทรวงพาณิชยหาไดเกิดจากการสืบทอดภารกิจทางประวัติศาสตร
เทานัน้ หากยังเกิดจากแรงผลักดันของผลประโยชนสวนบุคคลอีกดวย เพราะการแสวงหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจจากกลไกการควบคุมเปนเรื่องที่กระทําไดโดยงาย
ในเมื่อกลุมขุนนางนักวิชาการเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิ จ คุ ณ ภาพของกลุ  ม ขุ น นางนั ก วิ ช าการจึ ง เป น เรื่ อ งที่ ค วรแก ก ารพิ จ ารณา
เมือ่ พิจารณารายชื่อกลุมขุนนางนักวิชาการยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 3 รุนแรก (ดูเชิงอรรถ
หมายเลข 49 ในบทที่ 3) เราจะเห็นไดวา บุคคลกลุมนี้เกือบทั้งหมดเปนมันสมองสําคัญของชาติ
ซึ่งไดรับการศึกษาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยชั้นดีเลิศในอัสดงคตประเทศ แตนักเศรษฐศาสตร
ขุนนางในรุน ตอ ๆ มา นับวันยิ่งมาจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตํ่าลงไปทุกที หนวยราชการสวน
ใหญ (ยกเวนธนาคารแหงประเทศไทย) หาไดมีแผนงานในการสรางและพัฒนาบุคคลากรของตน
แตประการใดไม และโดยอิทธิพลของคติ "สิบพอคาไมเทาหนึ่งพระยาเลี้ยง" หนวยราชการ
เหลานัน้ ก็หวังอยางลมๆ แลงๆ วา คนดีมีฝมือยังคงวิ่งเขามารับราชการ แตกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมหลังป 2504 ไดทําใหคติดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป คนดีมีฝมือถูกภาคเอกชน
ดึงตัวไป ธนาคารแหงประเทศไทยเปนหนวยงานเดียวที่มีแผนการพัฒนาบุคคลากรระดับมันสมอง
ซึง่ เริม่ มาตัง้ แตปลายทศวรรษ 2500 กลุมขุนนางนักวิชาการที่ไดรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย
เปนกําลังสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยนับตั้งแตทศวรรษ 2510
เปนตนมา ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถพัฒนาบุคคลากรของตนเอง แตก็ลมเหลว
ทีจ่ ะรักษาคนเหลานั้นไว การสูญเสียชนชั้นมันสมอง (brain drain) ของธนาคารแหงประเทศไทย
เปนปรากฎการณที่เกิดขึ้นอยางคอนขางตอเนื่องนับตั้งแตกลางทศวรรษ 2520 เปนตนมา ซึ่งมี
ผลกระทบตอฐานกําลังทางปญญาอยางคอนขางสําคัญ สภาพการณตางๆเหลานี้สอใหเห็นอยาง
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ชัดเจนวา คุณภาพของกลุมขุนนางนักวิชาการไทยจะเสื่อมถอยตามกาลเวลา หากรัฐบาลยัง
นิง่ นอนใจในเรื่องนี้ คุณภาพของการวิเคราะหและการเสนอแนะการแกไขปญหาเศรษฐกิจจะเลว
ลงไปตามลําดับ มิไยจะตองกลาววาปญหาเศรษฐกิจมีแตจะสลับซับซอนมากขึ้นทุกวัน

5.4 พรรคการเมือง
การวิเคราะหบทบาทของพรรคการเมืองในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
จําตองแยกแยะพรรคการเมืองออกเปน 2 จําพวก คือ พรรคการเมืองฝายรัฐบาล และพรรค
การเมืองฝายคาน สําหรับพรรคการเมืองฝายคานนั้นยากจะมีบทบาทในฐานะผูผลิตนโยบาย
เศรษฐกิจได หากจะมีบทบาทในการนี้ บทบาทนั้นจักตองดําเนินผานรัฐสภา แตโครงสรางสวนบน
ของสังคมการเมืองไทย ซึ่งใหฝายบริหารมีอํานาจเหนือกวาฝายนิติบัญญัติเกือบตลอดเวลานั้น
ไมเพียงแตจะทําใหพรรคการเมืองฝายคานไมสามารถทําหนาที่ผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจเทานั้น
หากทวายังทําใหพรรคฝายคานมิอาจตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย (ดูหัวขอ 5.5) ดังนั้น จึงมีแตพรรคการเมืองฝายรัฐบาลเทานั้นที่จะ
มีบทบาทในฐานะผูผ ลิตนโยบายเศรษฐกิจ แตบทบาทเชนวานี้ก็จํากัดเฉพาะในยุคที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงระหวางป 2518-2519 (รัฐบาลชุดที่ 35-38) และ
ชวงระหวางป 2522 จนถึงปจจุบัน (รัฐบาลชุดที่ 43-48) แตประสบการณในชวงเวลาทั้งสองนี้
แสดงใหเห็นวา นโยบายเศรษฐกิจสวนใหญยังคงกําหนดโดยกลุมชนชั้นนําทางอํานาจในระบบ
ราชการและกลุมขุนนางนักวิชาการ ดังจะเห็นไดวา พรรคกิจสังคมในยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช (รัฐบาลชุดที่ 36 พ.ศ.2515-2519) มิไดมีบทบาทในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ
มากนัก ยิง่ ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (รัฐบาลชุดที่ 43-47 พ.ศ.2523-2531) ดวย
แลว เปนทีป่ ระจักษชัดวา รัฐมนตรีที่มีภูมิหลังอาชีพรับราชการและกลุมขุนนางนักวิชาการเปนผู
ครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ พรรคการเมืองฝายรัฐบาลจะมีโอกาสผลักดัน
นโยบายหลักในลักษณะที่เปนนโยบายสวนเพิ่ม (marginal policy) เทานั้น ดังกรณีโครงการ
เงินผันในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงในสมัย
รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ชุดที่หนึ่ง (2523-2524) อันเกิดจากการผลักดันของพรรค
กิจสังคมซึ่งเขารวมจัดตั้งรัฐบาล
การที่พรรคการเมืองฝายรัฐบาลมิอาจมีบทบาทในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ
มากนัก ก็เพราะเหตุวา ชวงเวลาที่มีระบอบประชาธิปไตยนั้นสั้นเกินกวาที่พรรคการเมืองจะพัฒนา
ขึน้ มามีบทบาทนี้ได ในชวงที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มีผลบังคับใช (25172519) รั ฐ บาลประชาธิ ป ไตยต อ งใช เ วลาเกื อ บทั้ ง หมดในการแกป ญ หาวิ ก ฤติ การณทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองเฉพาะหนา ซึ่งสวนใหญเปนปญหาที่สะสมและหมักหมมมาจากยุคการ
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ปกครองระบอบเผด็จการ อีกทั้งยังตองเผชิญกับพลังลาหลังในสังคมที่พยายามจะสถาปนาระบอบ
อํามาตยาธิปไตยภายใตการนําของฝายทหารอีกครั้งหนึ่ง แมโอกาสในการพัฒนาพรรคการเมือง
จะมีมากขึ้นในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดสรางกรอบจํากัดบทบาทของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เหมือนกับรัฐธรรมนูญในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย โดยเฉพาะในขอที่กํ าหนดใหการเสนอราง
พระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวดวยการเงินของพรรคการเมืองตองไดรับคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี โดยที่
รางพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวดวยการเงินโดยนัยสําคัญก็คือ กฎหมายเศรษฐกิจนั่นเอง ในเมื่อพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน และพลเอกเปรม ติณสูลานนทมีพฤติกรรมเสมือนหนึ่งหัวหนาพรรค
ขาราชการ อํานาจในการตรากฎหมายเศรษฐกิจจึงถูกสงวนไวในระบบราชการตลอดระยะเวลา
ระหวางป 2522-2531 (รัฐบาลชุดที่ 41-47)15
การเปลี่ยนแปลงทางสถาบันเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในยุครัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ มองในแงของพรรคการเมือง
ก็เปนการสรางทํานบบั่นทอนบทบาทของพรรคการเมือง หากมองในแงของระบบราชการก็เปนการ
สรางองคกรทีม่ บี ทบาทในการประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน องคกรดังกลาว
นี้ ถู ก ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการหยุดยั้ง พฤติก รรมการแสวงหาค า เช า ทางเศรษฐกิ จของรั ฐ มนตรี
ทีม่ าจากพรรคการเมืองตางๆ ตลอดระยะเวลาระหวางป 2522-2531 กระทรวงที่อยูภายใตการ
กํากับของพรรคการเมืองตาง ๆ ตางพากันนําเสนอโครงการลงทุนขนาดใหญ ซึ่งเปนที่ตองสงสัย
ว า จะถูกใช เ ปนเครื่ อ งมื อในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของผูมีอํ านาจทางการเมือง
โครงการเหลานี้หลายตอหลายโครงการถูกลมไปโดยมติของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แตก็มีโครงการเปนจํานวนมากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
หากแต ใ ห สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นํ าไปพิ จ ารณา
รายละเอียด และสํานักงานดังกลาวนี้ก็ทําหนาที่เปน `องคการอุตสาหกรรมหองเย็น' ในการแชแข็ง
โครงการเหลานั้นเสีย16

15

ประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่งก็คือ รัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมาจาการเลือกตั้งดังเชนพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัน (รัฐบาลชุดที่ 48) อํานาจการตรากฎหมายเศรษฐกิจจะถูกกระจายไปสูพรรคการเมืองบางหรือไม
16
เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเริ่มเขาบริหารราชการแผนดินในเดือนสิงหาคม 2531
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกลายเปนเปาโจมตีของรัฐมนตรีรวมรัฐบาล
หลายตอหลายนาย การโจมตีมิไดมุงสูปญหาและขอบกพรองพื้นฐานขององคกรดังกลาวนี้ หากแตเปนการโจมตี
ที่เกิดจากความแคนเคืองในอดีตที่สํานักงานแหงนี้ทําหนาที่เปนเพชฌฆาตหั่นโครงการที่พรรคการเมืองตางๆ
สามารถแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจได
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พรรคการเมืองจะมีบทบาทในการผลิตนโยบายเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ
ก็ตอเมื่อมีขุมกําลังทางปญญาของตนเอง การพัฒนาขุมกําลังทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรวบรวมและสะสมสารสนเทศ ตลอดจนการศึกษาปญหาเศรษฐกิจและสังคมตางๆอยางลึกซึ้ง
จึงเปนเรือ่ งจําเปน มิฉะนั้นพรรคการเมืองจะไมสามารถเสนอทางเลือกของสังคมใหแกประชาชนได
ความดอยพัฒนาทางดานขุมกําลังทางปญญาของพรรคการเมืองในอดีตที่ผานมาเกิดจากสภาพ
ลมลุกคลุกคลานของระบอบประชาธิปไตย แตขออางดังกลาวนี้จะมีความชอบธรรมนอยลงในเมื่อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ไดบังคับใชมาทศวรรษเศษแลว และในรอบทศวรรษ
ที่ผานมา พรรคการเมืองใหญๆยังทุมเททรัพยากรในการพัฒนาตนเองนอยมาก กระนั้นก็ตาม
พรรคการเมืองก็ยังกลาวอางไดวา เหตุที่ความสนใจในการพัฒนาขุมกําลังทางปญญาของพรรค
การเมืองยังมีนอ ยอยูน ั้น ก็เพราะอํานาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจยังคงถูกสงวนไวในระบบ
ราชการ ความดอยพัฒนาทางดานขุมกําลังทางปญญา ทําใหพรรคการเมืองไมสามารถนําเสนอ
นโยบายอยางเปนรูปธรรม ดวยเหตุดังนั้น นโยบายที่แถลงในฤดูการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ตาง ๆ จึงมีลักษณะเหวี่ยงแห คลุมเครือ และขาดการจัดลําดับความสําคัญ ทั้งยังไมสามารถให
รายละเอียดวา จะดําเนินนโยบายอยางไร และเมื่อไร โดยที่นโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ จะมี
สาระสําคัญคลายคลึงกัน การที่นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองตางๆไมแตกตางกันในสาระ
สําคัญเชนนี้กอใหเกิดผลเสียอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งทําใหเกิดการนอนหลับทับสิทธิ์ และ
อีกดานหนึ่งทําใหประชาชนนิยมเลือกบุคคลมากกวาเลือกพรรค เพราะพรรคการเมืองแตละพรรค
มิไดนาเสนอ
ํ
"ผลผลิต" ที่แตกตางกัน ความดอยพัฒนาของพรรคการเมืองไทยเปนกระจกสะทอน
รูปลักษณของรัฐสภาดวย

5.5 รัฐสภา
ในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ ผูแทนราษฎรควรจะทําหนาที่ในการสื่ออุปสงค
หรือความตองการของประชาชนที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจในเรื่องตางๆ โดยผลักดันใหเกิดนโยบาย
เศรษฐกิจใหมๆ หรือปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจที่มีอยูเดิมเพื่อสนองความตองการของประชา
ราษฎร แตเปนเพราะเหตุวา ชวงเวลาที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นสั้นเกินไป (ดูบทที่
4) สภาผูแ ทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งจึงไมสามารถมีบทบาทในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ
ไดมากนัก ทั้งนี้ดวยเหตุผลสําคัญอยางนอย 5 ประการ กลาวคือ
ประการแรก อํ านาจของสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งถูกคานโดย
อํ านาจของสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้ง ไมวาจะเรียกชื่อวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประเภททีส่ อง สมาชิกพฤฒสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาก็ตาม สัดสวนระหวางจํานวนสมาชิกรัฐสภา
ที่มาจากการแตงตั้งกับจํานวนสมาชืกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปจะสูงกวา
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70% ยกเวนในชวงป 2489-2490 และ 2518-2519 ที่อัตราสวนนี้ตํ่ากวา 50% (ดูตารางที่ 5-4)
นอกจากนี้ยังมีขอนาสังเกตดวยวา สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้งสวนใหญเปนขาราชการ
โดยมีสดั สวนสูงกวา 80% ของจํานวนทั้งหมด ยกเวนในชวงป 2489-2490 และ 2516-2519 ที่มี
สัดสวนตํากว
่ า 70% (ดูตารางที่ 5-5) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการครอบงําของระบบอํามาตยาธิปไตย
ประการที่สอง บทบาทในการผลิตนโยบายเศรษฐกิจของสภาผูแทนราษฎรที่มา
จากการเลือกตั้ง สามารถวิเคราะหไดจากอํานาจในการนําเสนอกฎหมายในรัฐสภา นับตั้งแต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 เปนตนมา รัฐธรรมนูญไดจําแนกกฎหมายออกเปน
2 ประเภท คือ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวดวยการเงิน ในกรณีทั่วไป รัฐธรรมนูญที่มี
สาระแหงประชาธิปไตยจะจํ ากัดอํ านาจในการเสนอกฎหมายในรัฐสภาเฉพาะแกคณะรัฐมนตรี
(รัฐบาล) และสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมิใหอํานาจนี้แกสมาชิกรัฐสภาที่มาจาก
การแตงตั้ง ดังเชนรัฐธรรมนูญฉบับป 2489, 2492 และฉบับป 2517 แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2521
จะมิไดใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการนํ าเสนอกฎหมาย แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีบทบัญญัติ
ที่เปนอุปสรรคแกการทํ าหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีบทบัญญัติหามมิให ส.ส.
ในฐานะปจเจกชนนําเสนอกฎหมายในรัฐสภา รางกฎหมายที่จะนําเสนอตอรัฐสภาจะตองไดรับมติ
เห็นชอบจากพรรคการเมืองที่สังกัด และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองเดียว
กันลงนามรับรองอยางนอย 20 คน (มาตรา 125) รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไมยอมใหรัฐสภารับฟง
ความตองการของเสียงขางนอย พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ตํ่ากวา 20 คนจะไมสามารถมีบทบาท
ในการนํ าเสนอกฎหมายได ในกรณีกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ขอจํ ากัดยิ่งมีมากขึ้นไปอีก
รัฐธรรมนูญตัง้ แตฉบับป 2489 เปนตนมามีบทบัญญัติวา การนําเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
จักตองไดรบั ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี (ดูตารางที่ 5-6) กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินในที่นี้
ไดแก
(1) กฎหมายภาษีอากร ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีประเภทใหม การเลิก
จัดเก็บภาษีทมี่ ีอยูแลว การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายภาษีอากร การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และการ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษี
(2) กฎหมายเงินคงคลัง ซึ่งเกี่ยวของกับการรับและรักษาเงินแผนดิน และ
กฎหมายงบประมาณรายจาย ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดสรรเงินแผนดินและการโอนงบประมาณ
(3) กฎหมายเงินกู ซึ่งเกี่ยวของกับการกอหนี้ การคํ้าประกันเงินกู และการใชเงินกู
(4) กฎหมายเงินตรา
ในกรณีเปนที่สงสัยวา รางกฎหมายใดเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินหรือไม
รัฐธรรมนูญสวนใหญจะใหอํานาจประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัย (ดูตารางที่ 5-7) การ
วินจิ ฉัยในทางปฏิบตั มิ ักจะอาศัยการตีความอยางกวาง แมแตกฎหมายที่มิไดอยูในขายกฎหมาย 4
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ประเภทขางตน หากมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งมาตราใดกลาวถึงการเก็บคาธรรมเนียมหรือคาปรับ
ก็มกั จะมีขอ วินจิ ฉัยวาเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน การที่รัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับป 2489 เปนตน
มา มีบทบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองขอคํารับรองจากนายกรัฐมนตรีกอนที่จะนําเสนอ
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตอรัฐสภานี้เอง มีผลอยางสําคัญในการลิดรอนบทบาทของสภาผูแทน
ราษฎรในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ การผลักดันใหมีบทบัญญัติลักษณะนี้ในรัฐธรรมนูญ
จึงเปนชัยชนะของพลังอํามาตยาธิปไตยในการสงวนอํ านาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไว
ในระบบราชการ
ประการที่สาม ในยุคสมัยทีม่ วี ฒ
ุ ิสภา สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้งสามารถ
หนวงเหนี่ยวการตรากฎหมายที่นํ าเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ในบางกรณี
กระบวนการหนวงเหนี่ยวนี้กินระยะเวลามากกวาป และบางกรณีกฎหมายที่นําเสนอตองตกไป
เนือ่ งจากมีการยุบสภา (ดูตารางที่ 5-8) อํานาจของวุฒิสภาในการหนวงเหนี่ยวการตรากฎหมาย
จึงมีผลบัน่ ทอนประสิทธิภาพการดําเนินงานของสภาผูแทนราษฎร
ประการที่สี่ สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจจํากัดในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน ดังไดกลาวแลววา กฎหมายงบประมาณรายจายเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งนับ
ตัง้ แตป 2489 เปนตนมา การนําเสนอกฎหมายนี้โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจักตองไดรับการ
รับรองจากนายกรัฐมนตรี (ดูตารางที่ 5-6 และ 5-7) ในทางปฏิบัติจะมีเฉพาะกฎหมายงบประมาณ
รายจายทีเ่ สนอโดยรัฐบาล รัฐธรรมนูญสวนใหญนับแตป 2475 เปนตนมาใหอํานาจสภาผูแทน
ราษฎรในการพิจารณากฎหมายงบประมาณรายจายเหมือนกับการพิจารณากฎหมายโดยทั่วไป
แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มีบทบัญญัติจํ ากัดอํ านาจของสภาผูแทนราษฎรมากขึ้นไปอีก
โดยหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการที่รัฐบาล
เสนอ (มาตรา 133) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพื่อเสนอ
โครงการใหม หรือเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณมากไปกวาที่รัฐบาลเสนอมิได บทบัญญัติดังกลาวนี้มี
ผลในการสงวนอํานาจในการกําหนดนโยบายงบประมาณไวกับฝายบริหาร ดวยความกริ่งเกรงวา
หากปราศจากบทบัญญัติเชนนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะขอแปรญัตติเพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายจายจนเปนภัยตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได มาตรา 133 เดียวกันนี้ใหอํานาจสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแปรญัตติเพื่อขอลดหรือตัดทอนรายจายได แตรายจายที่จะตัดทอนนี้จะเปน
รายจายทีร่ ฐั บาลมีขอผูกพันตองจายมิได รายจายเหลานี้ไดแก รายจายในการชําระหนี้เงินกู (รวม
เงินตนและดอกเบี้ย) และรายจายที่มีกฎหมายกําหนดใหจาย การจํากัดบทบาทของสภาผูแทน
ราษฎรในการกํ าหนดนโยบายงบประมาณเชนนี้เอง ทํ าใหเกิดปฏิกิริยาที่สําคัญอยางนอย 2
ประการ ในประการแรก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยคณะกรรมาธิการงบประมาณพิจารณา
งบประมาณของหนวยราชการตางๆอยางเขมงวด และติดตามสอบสวนการใชจายเงินงบประมาณ
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ในป ที่ ล  ว งมาแล ว อย า งใกล ชิ ด หากหน ว ยราชการใดไม นํ าพาที่ จ ะชี้ แ จงรายละเอี ย ดของ
งบประมาณทีเ่ สนอขอ คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ก็จะแขวนงบประมาณของหนวยงานนั้นไว
กอน การตัดทอนงบประมาณของหนวยงานตางๆ ไดรับการวิพากษวิจารณอยางถูกตองวา
คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ เนนการตัดทอนรายจายเปนรายการ (line item) มากกวาที่จะ
พิจารณาความเหมาะสมและความสัมพันธระหวางงบประมาณกับงาน/โครงการโดยสวนรวม17
ปฏิกิริยาในประการที่สองก็คือ การวิ่งเตนเขาหาหนวยราชการเพื่อใหกําหนด โครงการพัฒนา
ในเขตพืน้ ทีท่ ตี่ นเปนผูแทนราษฎร ที่ตั้งของโครงการมีความสําคัญตอคะแนนเสียงที่จะไดรับในการ
เลือกตั้งสมัยตอไป แตอํานาจตอรองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนมีไมเทากัน สมาชิก
ที่อยูในคณะกรรมาธิการงบประมาณฯจะมีอิทธิพลมากเปนพิเศษ ดวยเหตุนี้เอง สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยจึงพากันแกงแยงกันเขาไปอยูในคณะกรรมาธิการดังกลาวนี้ ปญหา
ดังกลาวนี้ไดผอนคลายลงเมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประสบความสําเร็จในการกดดันใหรัฐบาล
จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดใหแก ส.ส.นับตั้งแตป 2512 เปนตนมา18
ประการที่หา ในการพิจารณารางกฎหมายที่สําคัญ จารีตปฎิบัติในรัฐสภาไทย
นิ ย มที่ จ ะตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เป น กรณี ไ ป แทนที่ จ ะนํ าเข า สู  ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ชัยอนันต สมุทวณิช (2520 : 184-185) ชีใ้ หเห็นวา ในอดีต
คณะกรรมาธิการวิสามัญมักจะประกอบดวยผูแทนที่ฝายบริหารแตงตั้งอยางนอยครึ่งหนึ่ง โดยที่
ผูแทนเหลานี้มาจากหนวยราชการที่เกี่ยวของกับรางกฎหมายนั้นๆ การใหคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางกฎหมายสําคัญๆ แทนที่จะใชคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา เทากับเปน
การนําขาราชการประจําเขาสูกระบวนการตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ และในเมื่อตัวแทนของ
ระบบราชการในคณะกรรมาธิการวิสามัญมีถึงกึ่งหนึ่งของจํ านวนทั้งหมด จึงเปนที่แนชัดวา
จะไมมีกฎหมายใดที่ระบบราชการไมเห็นดวย ผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

17

กระบวนการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน (learning-by-doing process) ทําใหคุณภาพ
ในการพิจารณางบประมาณในระดับสภาผูแทนราษฎรดีขึ้นมาก ในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2532 คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ เริ่มยึดหลักการพิจารณางบประมาณตามแผนงานมากขึ้น
การตัดทอนรายการอยางปราศจากเหตุผล หรือดวยการใชอํานาจบาตรใหญไดลดลงไปเปนอันมาก
18
รายละเอียดโปรดดู Morell (1972; 1974; 1979) คนเปนจํานวนไมนอยมองวา งบพัฒนาจังหวัด
เปนงบหาเสียงของ ส.ส. แตการหาเสียงมิใชเรื่องเสียหาย การเรียกรองและของบประมาณไปพัฒนาทองถิ่นเปน
การปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส.อยางถูกตองโดยมิอาจปฏิเสธได ในกรณีของไทย งบประมาณดังกลาวนี้มีความหมาย
มากเปนพิเศษ เพราะระบบการคลังของไทยเปนระบบที่รวมศูนยเขาสูสวนกลาง แม ส.ส.จะหาเศษหาเลยจาก
งบพัฒนาจังหวัดบาง แตก็คงทําไดไมมากนัก เพราะประชาชนและคูแขงขันทางการเมืองในเขตการเลือกตั้ง
เดียวกันจะคอยจับตาดูอยู
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ไปได ในปจจุบันขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2528 ขอ 75 มีบทบัญญัติวา
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ตั้ ง จากบุ ค คลที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอชื่ อ ไม เ กิ น หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ านวน
กรรมาธิ ก ารทั้ ง หมด จํ านวนนอกจากนั้น ใหที่ประชุม เลือ กจากรายชื่ อที่ ส มาชิก เสนอ1 9 แต
คณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ.2527 ขอ 72 มี
บทบัญญัติวา คณะกรรมาธิการวิสามัญตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอไมเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมาธิการทัง้ หมด จํานวนนอกจากนั้นใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ20 ดังนี้
จะเห็นไดวาฝายบริหารยังคงมีอิทธิพลไมนอยในกระบวนการตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ขอมูล
ในป 2528 ปรากฏวา ในจํานวนรางพระราชบัญญัติที่เสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 66 ฉบับ
มีเพียง 31 ฉบับเทานั้นที่สงตอใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาเปนผูพิจารณา อีก 35 ฉบับ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา (วนิดา มาศะวิสุทธิ์ 2529)
สภาผู  แ ทนราษฎรไม เ พี ย งแต จ ะมี บ ทบาทอั น จํ ากั ด ในฐานะผู  ผ ลิ ต นโยบาย
เศรษฐกิจเทานั้น หากทวายังมีบทบาทอันจํ ากัดในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลอีกดวย ประเด็นที่พึงพิจารณามีอยูอยางนอย 8 ประการ คือ
ประการแรก อํานาจของสภาผูแทนราษฎรในการลงมติไววางใจนโยบายที่รัฐบาล
แถลงเมือ่ จัดตัง้ รัฐบาลมีอยูอยางจํากัด เพราะสภาผูแทนราษฎรถูกคานอํานาจโดยวุฒิสภา และ
ไดพัฒนารูปแบบมาเปนการแถลงนโยบายโดยไมตองลงมติ ซึ่งเปนการลิดรอนบทบาทของสภา
ผูแทนราษฎร
ในกรณีทั่วไป ฝายนิติบัญญัติสามารถควบคุมการทํางานของฝายบริหาร ดวย
วิธกี ารอยางนอย 3 วิธี คือ
(1) การลงมติไววางใจนโยบายที่รัฐบาลแถลงเมื่อจัดตั้งรัฐบาล
(2) การลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะ
(3) การตั้งกระทู
การลงมติไมไววางใจนโยบายที่รัฐบาลแถลงเมื่อจัดตั้งรัฐบาลนั้น ถือเปนขั้นตอน
สํ าคัญในกระบวนการประชาธิปไตย หากรัฐสภาไมยอมรับนโยบายที่รัฐบาลแสดงเจตนารมณ
จะดําเนินการ รัฐบาลก็ไมสามารถที่จะบริหารราชการแผนดินตอไปได ในอารยประเทศที่ปกครอง
ดวยระบอบประชาธิปไตย การแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภามีสภาพเสมือนหนึ่งการเสนอ
ขายนโยบายชุดหนึง่ ตอตลาดนโยบาย (รัฐสภา) หากสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือเปนผูแทนปวงชนปฏิเสธ

19

ราชกิจจานุเบกษา เลม 102 ตอน 63 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2528
20
ราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอน 72 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2527
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ตารางที่ 5-4
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้ง
พ.ศ.2475 - 2531

มิ.ย. 2475 - พ.ย. 2476

จํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
-

จํานวนสมาชิก
สภาแตงตั้ง (%)
70

จํานวนสมาชิกสภาแตง
ตั้ง เทียบกับจํานวน ส.ส.
ไมมี ส.ส.

พ.ย. 2476 - พ.ย. 2480

78

78

100.0

พ.ย. 2480 - พ.ย. 2481

91

78

85.7

พ.ย. 2481 - ม.ค. 2489

91

78

85.7

ม.ค. 2489 - ส.ค. 2489

96

80

83.3

ส.ค. 2489 - พ.ย. 2490

178

80

44.9

พ.ย. 2490 - ม.ค. 2491

-

100

ไมมี ส.ส.

ม.ค. 2491 - มิ.ย. 2492

99

100

101.0

มิ.ย. 2492 - พ.ย. 2494

120

100

83.3

พ.ย. 2494 - ก.พ. 2495

-

123

ไมมี ส.ส.

ก.พ. 2495 - ก.พ. 2500

123

123

100.0

ก.พ. 2500 - ก.ย. 2500

160

123

76.9

ก.ย. 2500 - ธ.ค. 2500

-

123

ไมมี ส.ส.

ธ.ค. 2500 - มี.ค. 2501

160

123

76.9

มี.ค. 2501 - ต.ค. 2501

186

123

66.1

ต.ค. 2501 - ก.พ. 2502

-

-

-

ก.พ. 2502 - ก.ค. 2500

-

240

ไมมี ส.ส.

ก.ค. 2511 - ก.พ. 2512

-

164

ไมมี ส.ส.

ก.พ. 2512 - พ.ย. 2514

219

164

74.9

พ.ย. 2514 - ธ.ค. 2514

-

-

-

ธ.ค. 2514 - ธ.ค. 2516

-

299

ไมมี ส.ส.

ธ.ค. 2516 - ม.ค. 2518

-

299

ไมมี ส.ส.

ม.ค. 2518 - เม.ย. 2519

269

100

37.2

ชวงเวลา
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ตารางที่ 5-4 (ตอ)

เม.ย. 2519 - ต.ค. 2519

จํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
279

จํานวนสมาชิก
สภาแตงตั้ง (%)
100

จํานวนสมาชิกสภาแตง
ตั้ง เทียบกับจํานวน ส.ส.
35.8

ต.ค. 2519 - พ.ย. 2519

-

-

-

พ.ย. 2519 - พ.ย. 2520

-

340

ไมมี ส.ส.

พ.ย. 2520 - เม.ย. 2522

-

360

ไมมี ส.ส.

เม.ย. 2522 - มี.ค. 2526

301

225

74.8

เม.ย. 2526 - ก.ค. 2529

324

243

75.0

ก.ค. 2529 - ส.ค. 2531

347

260

75.0

ส.ค. 2531 - ปจจุบัน

357

267

75.0

ชวงเวลา

ที่มา

ภาคผนวกที่สอง และภาคผนวกที่สาม
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ตารางที่ 5-5
จํานวนสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้งจําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ
2475 - ปจจุบัน (ธ.ค.2531)
ชวงเวลา
1. 2475 - 2489
(ชุดที่ 1-2)
2. 2489 - 2490
(ชุดที่ 3)
3. 2490 - 2516
(ชุดที่ 4-9)
4. 2516 - 2519
(ชุดที่ 10-11)
5. 2519 - 2531
(ชุดที่ 13-14)
6. 2475 - 2531
(ชุดที่ 1-14)
ที่มา

ภาคผนวกที่ 3

ขาราชการ
จํานวน
%

นักธุรกิจ
จํานวน
%

อื่น ๆ
จํานวน
%

รวม
จํานวน
%

139

93.9

5

3.4

4

2.7

148

100.0

54

67.5

3

3.8

23

28.7

80

100.0

985

94.1

28

2.7

34

3.2

1,047

100.0

273

68.4

67

16.8

59

14.8

399

100.0

981

81.8

136

11.3

83

6.9

1,200

100.0

2,432

84.6

239

8.3

203

7.1

2,874

100.0
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ตารางที่ 5-6
ผูม อี านาจในการนํ
ํ
าเสนอกฎหมายในรัฐสภา ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ
พ.ศ.2475 - ปจจุบัน (2531)
ชวงเวลาและ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใช

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน

มิ.ย.2475 - ธ.ค.2475
ธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราว พ.ศ.2475

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งคณะผู เหมือนกรณีกฎหมายทั่วไป
รักษาพระนครฝายทหารจัดตั้งขึ้น
ชั่วคราว 70 นาย (มาตรา 10)

ธ.ค.2475 - พ.ค.2489
รธน.2475

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีอยู เหมือนกรณีกฎหมายทั่วไป
2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง และประเภทที่สองมา
จากการแตงตั้ง (มาตรา 36 และ
65)

พ.ค.2489 - พ.ย.2490
รธน.2489

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 22)

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดย
นายกรัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 53)

พ.ย.2490 - มี.ค.2492
รธน.2490

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
(มาตรา 31 และ 61)

1. สมาชิกรัฐสภา (อันประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา)
โดยมีนายกรัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 61)

มี.ค.2492 - พ.ย.2494
รธน.2492

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(มาตรา 121)

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดย
นายกรัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 121)
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ตารางที่ 5-6 (ตอ)
ชวงเวลาและ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใช
มี.ค.2495 - ต.ค.2501
รธน.2475/2495

กฎหมายทั่วไป
1. คณะรัฐมนตรี
2. สภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีอยู 2
ประเภท ประเภทที่หนึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง ประเภทที่สองมา
จากการแตงตั้ง
(มาตรา 45 มาตรา 115 และ
มาตรา 73)

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(ทั้งสองประเภท) โดยนายก
รัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 73)

ม.ค.2502 - มิ.ย.2511
ธรรมนูญการปกครองราช
อาณาจักร พ.ศ.2502

สมาชิกรัฐสภา (ซึ่งก็คือ สภารางรัฐ ไมมีบทบัญญัติ
ธรรมนูญ) มาจากการแตงตั้ง
(มาตรา 5, 6 และ 7)

มิ.ย.2511 - พ.ย.2514
รธน.2511

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. สมาชิกวุฒิสภา
(มาตรา 117)

1. สมาชิกรัฐสภา (อันประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา)
โดยนายกรัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 117)

ธ.ค.2515 - ต.ค.2517
ธรรมนูญการปกครองราช
อาณาจักร พ.ศ.2515

1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ซึ่งมาจากการแตงตั้ง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 9)

คณะรัฐมนตรี (มาตรา 9)

ต.ค.2517 - ต.ค.2519
รธน.2517

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 146)

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดย
นายกรัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 146)

ต.ค.2519 - พ.ย.2520
รธน.2519

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน โดยมีคํารับรองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
วินิจฉัย รางพระราชบัญญัติ
(มาตรา 15)

คณะรัฐมนตรี (มาตรา 15)
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ตารางที่ 5-6 (ตอ)
ชวงเวลาและ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใช
พ.ย.2520 - ธ.ค.2521
ธรรมนูญการปกครอง
ราช อาณาจักร พ.ศ.2520
ธ.ค.2521 - ปจจุบัน
รธน.2521

หมายเหตุ

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน

คณะรัฐมนตรี

ไมมีบทบัญญัติ

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
พรรคการเมืองที่สังกัดมีมติให
เสนอ และมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสังกัดพรรคการเมือง
เดียวกันรับรอง ไมนอยกวา
20 คน
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 125)

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดย
นายกรัฐมนตรีรับรอง และตองมี
มติพรรคและคํารับรองของ ส.ส.
รวมพรรคเหมือนกรณีการนํา
เสนอกฎหมายที่มิไดเกี่ยวดวย
การเงิน
(มาตรา 125)

รธน. = รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป. = ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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ตารางที่ 5-7
อํานาจในการวินจิ ฉัยวารางกฎหมายใดเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
พ.ศ.2475 - ปจจุบัน (2531)
ชวงเวลา

รัฐธรรมนูญ

ผูมีอํานาจ

มิ.ย. 2475 – ธ.ค. 2475

ธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราว พ.ศ.2475

ไมมีบทบัญญัติ

ธ.ค. 2475 – พ.ค. 2489

รธน.2475

ไมมีบทบัญญัติ

พ.ค. 2489 - พ.ย. 2490

รธน.2489

ประธานสภาผูแทน

พ.ย. 2490 - มี.ค. 2492

รธน.2490

ประธานสภาผูแทน

มี.ค. 2492 – พ.ย. 2494

รธน.2492

ประธานสภาผูแทน

มี.ค. 2495 – ต.ค. 2501

รธน.2475/2479

ประธานสภาผูแทน

ม.ค. 2502 - มิ.ย. 2511

ธนป.2502

ไมมีบทบัญญัติ

มิ.ย. 2511 - พ.ย. 2514

รธน.2511

ประธานสภาผูแทน หรือประธาน
วุฒิสภา แลวแตวารางกฎหมาย
นั้นเสนอโดยสมาชิกรัฐสภา
ประเภทใด

ธ.ค. 2515 – ต.ค. 2517

ธนป.2515

ประธานสภานิติบัญญัติ

ต.ค. 2517 – ต.ค. 2519

รธน.2517

ประธานสภาผูแทนราษฎร

ต.ค. 2519 - พ.ย. 2520

รธน.2519

คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติ

พ.ย. 2520 - ธ.ค. 2521

ธนป.2520

ไมมีบทบัญญัติ

ธ.ค. 2521 - ปจจุบัน

รธน.2521

ประธานสภาผูแทนราษฎร

หมายเหตุ

รธน. = รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป. = ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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ตารางที่ 5-8
อํานาจของวุฒิสภาหรือพฤฒสภาในการยับยั้งและแกไขรางกฎหมาย
พ.ศ.2475 - ปจจุบัน (2531)
ชวงเวลาและ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใช

กําหนดเวลาของวุฒิสภา ในการ
พิจารณาลงมติ

กระบวนการยับยั้งและแกไขกฎหมาย

มิ.ย.2475 - ธ.ค.2475
ธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราว พ.ศ.2475

ระบบสภาเดี่ยว ไมมีวุฒิสภา แต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มแรก
มาจากการแตงตั้ง

-

ธ.ค.2475 - พ.ค.2489
รธน.2475

ระบบสภาเดี่ยว ไมมีวุฒิสภา แต
สภาผูแทนมีสมาชิกทั้งจากการ
เลือกตั้งและแตงตั้ง

-

พ.ค.2489 - พ.ย.2490
รธน.2489

1. พฤฒสภาต อ งพิ จ ารณาร า ง
กฎหมายที่ ผ า นสภาผู  แ ทน
ราษฎรภายใน 15 วัน สําหรับ
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน และ
30 วันสําหรับกฎหมายอื่น
2. หากมิไดพิจารณาลงมติภายใน
กําหนดเวลา ถือวาพฤฒสภามี
มติเห็นชอบแลว
(มาตรา 54)

รางกฎหมายที่พฤฒสภาลงมติไมเห็น
ชอบ หรือลงมติใหแกไข หากสภาผูแทน
ยืนยันความเห็นชอบในรางกฎหมาย
เดิม ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนทั้งหมด
ใหถือวารางกฎหมายนั้นไดรับความเห็น
ชอบจากรัฐสภา (มาตรา 52)

พ.ย.2490 - มี.ค.2492
รธน.2490

เหมือน รธน.2489
(มาตรา 62)

เหมือน รธน.2489
(มาตรา 60)
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ตารางที่ 5-8 (ตอ)
ชวงเวลาและ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใช
มี.ค.2492 - พ.ย.2494
รธน.2492

กําหนดเวลาของวุฒิสภา ในการ
พิจารณาลงมติ
ภายใน 30 วันสําหรับกฎหมาย
เกี่ยวดวยการเงิน และ 60 วัน
สําหรับกฎหมายอื่น ทั้งนี้เวนแต
สภาผูแทนจะมีมติขยายเวลา
ใหเปนพิเศษ (มาตรา 122)

กระบวนการยับยั้งและแกไขกฎหมาย
1. หากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยกับราง
กฎหมายที่ผานสภาผูแทนราษฎรมา
ก็ใหยับยั้งรางกฎหมายนั้นไวกอน
(มาตรา 123)
2. รางกฎหมายที่วุฒิสภาใหเสนอ แกไข
เพิ่มเติม ใหตั้งคณะ กรรมาธิการรวม
ประกอบดวยบุคคลที่สภาผูแทนและ
วุฒิสภาเสนอชื่อเปนจํานวนเทากัน
(โดยสภาผูแทนเปนผูกําหนดจํานวน
รวม) เพื่อพิจารณารางกฎหมายนั้น
หากสภาทั้งสองเห็นชอบกับราง
กฎหมายที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการรวมแลว ก็ใหถือวา
รัฐสภา ไดใหความเห็นชอบ แตถา
สภาหนึ่งสภาใดไมเห็นชอบดวย
ก็ใหยับยั้งรางกฎหมายนั้นกอน
(มาตรา 123)
3. เมื่อเวลาหนึ่งปลวงพนไปนับแตวันที่
วุฒิสภาสงรางกฎหมายกลับคืน
มายังสภาผูแทน สภาผูแทนอาจยก
รางกฎหมายนั้นขึ้นพิจารณาใหม
และหากไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ
เกินกวากึ่งจํานวนสมาชิกของสภา
ผูแทนทั้งหมดแลว ก็ถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
(มาตรา 124)
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ตารางที่ 5-8 (ตอ)
ชวงเวลาและ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใช

กําหนดเวลาของวุฒิสภา ในการ
พิจารณาลงมติ

กระบวนการยับยั้งและแกไขกฎหมาย

มี.ค.2495 - ต.ค.2501
รธน.2475/2495

ระบบสภาเดี่ยว ไมมีวุฒิสภา แต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีทั้งที่มา
จากการเลือกตั้งและแตงตั้ง

-

ม.ค.2502 - มิ.ย.2511
ธนป.2502

ระบบสภาเดี่ ย ว ไม มี วุ ฒิ ส ภา
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทั้งหมด
มาจากการแตงตั้ง

-

มิ.ย.2511 - พ.ย.2517
รธน.2511

เหมือน รธน.2492 (มาตรา 119)

ธ.ค.2515 - ต.ค.2517
ธนป.2515

ระบบสภาเดี่ยว ไมมีวุฒิสภา แต
สมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งหมดมา
จากการการแตงตั้ง

ต.ค.2517 - ต.ค.2519
รธน.2517

เหมือน รธน.2492 (มาตรา 148)

เหมือน รธน.2492 (มาตรา 120 และ
121) บทบัญญัติที่เพิ่มเติมมาก็คือ ราง
กฎหมายที่ผานการพิจารณาของคณะ
กรรมาธิการรวมและตอง ตกไปก็ดี
และรางกฎหมายที่ถูกวุฒิสภายับยั้งก็ดี
หากเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
สภาผูแทนอาจยกขึ้นมาพิจารณา ใหม
และหากไดรับคะแนนเสียง มากกวากึ่ง
ของจํานวนสมาชิก สภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมด ก็ถือ วาไดรับความเห็นชอบ
จาก รัฐสภา (มาตรา 121)
-

เหมือน รธน.2511 (มาตรา149 และ
150) ตางกันแตเพียงวา ในกรณีของ
รางกฎหมายที่มิไดเกี่ยวดวยการเงิน
สภาผูแทนราษฎรอาจยก ขึ้นมา
พิจารณาใหมเมื่อเวลา180 วันไดลวง
พนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงราง
กฎหมายกลับคืนมายังสภาผูแทน
แทนที่จะเปน1 ปตาม รธน.2511
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ตารางที่ 5-8 (ตอ)
ชวงเวลาและ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใช

กําหนดเวลาของวุฒิสภา ในการ
พิจารณาลงมติ

กระบวนการยับยั้งและแกไขกฎหมาย

ต.ค.2519 - พ.ย.2520
รธน.2519

ระบบสภาเดี่ ย ว ไม มี วุ ฒิ ส ภา
แตสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดินทั้งหมดมาจากการแตงตั้ง

-

พ.ย.2520 - ธ.ค.2521
ธนป.2520

ระบบสภาเดี่ยว ไมมีวุฒิสภา แต
สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
มาจากการแตงตั้ง

-

ธ.ค.2521 - ปจจุบัน
รธน.2521

เหมือน รธน.2492 (มาตรา 127)

หมายเหตุ

รธน. = รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป. = ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

เหมือน รธน.2517(มาตรา 128 และ
129)
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นโยบายชุดนัน้ ยอมมีสภาพเสมือนหนึ่งวาผูบริโภคปฏิเสธการบริโภคนโยบายชุดนั้น รัฐธรรมนูญ
ของไทยสวนใหญมีบทบัญญัติใหรัฐบาลตองแถลงนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งไมสามารถควบคุมฝายบริหารไดเต็มที่ ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐธรรมนูญสวนใหญกําหนดใหรัฐสภา (ซึ่งประกอบดวยสมาชิกทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง
และแตงตัง้ ) เปนผูลงมติในการนี้ และในกรณีสวนใหญวุฒิสภาสามารถคานอํานาจของสภาผูแทน
ราษฎรได เฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 และฉบับป พ.ศ.2517 เทานั้นที่
กําหนดใหรัฐบาลตองขอความเห็นชอบในนโยบายที่แถลงจากสภาผูแทนราษฎร โดยไมตองขอ
ความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น จึงมีเฉพาะแตรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับนี้เทานั้นที่สภาผูแทน
ราษฎรทําหนาที่แทนทวยราษฎรในการเปดเผยความพึงใจที่มีตอนโยบายที่รัฐบาลแถลงไดอยาง
เต็มที่ อยางไรก็ตาม ในชวงที่มีการปกครองแบบเผด็จการโดยใชอํานาจเบ็ดเสร็จ รัฐบาลมิจําตอง
แถลงนโยบายตอรัฐสภา (ชวงป 2502-2511 ชวงป 2515-2516 และชวงป 2519-2521)
แบบแผนที่พัฒนาตอมาในระยะหลัง ก็คือ การแถลงนโยบายโดยไมตองมีการลงมติไววางใจ
แบบแผนดังกลาวนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 และฉบับป พ.ศ.2521
(รายละเอียดดูตารางที่ 5-9) ดังนี้ เราจะเห็นไดวา บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการลงมติไว
วางใจนโยบายที่รัฐบาลแถลงเมื่อจัดตั้งรัฐบาลมีแบบแผนตางๆอยางนอย 4 แบบแผน คือ
ในกรณีแรก เมื่อพลังประชาธิปไตยเขมแข็ง สภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งจะมีอํานาจ
อยางเต็มทีใ่ นการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลดวยการลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ21 ในกรณี
ที่สอง เมื่อพลังประชาธิปไตยยังไมเขมแข็ง และฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ พลัง
อํามาตยาธิปไตยจะยินยอมใหมีการลงมติไววางใจ/ไมไววางใจนโยบายของรัฐบาล เพียงแตเปน
มติรว มระหวางสภาสูงกับสภาลาง โดยที่สภาสูงสามารถคานอํานาจของสภาลางไดโดยสมบูรณ22
ในกรณีทสี่ าม หากสภาสูงไมสามารถคานอํานาจสภาลางได เนื่องจากจํานวนสมาชิกสภาสูงนอย
กวาสภาลางก็ดี หรือชนชั้นนําทางอํานาจมิอาจควบคุมสภาสูงใหมีเอกภาพก็ดี รัฐธรรมนูญก็จะ
กําหนดใหรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมตองมีการลงมติ23 ในกรณีสุดทาย หากชนชั้น

21

กรณีนี้ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 และ พ.ศ.2517 รัฐธรรมนูญฉบับแรก
นั้นรางขึ้นในยุครัฐบาลนายควง อภัยวงศ แตมาบังคับใชหลังจากที่นายควงถูกทหารจี้ใหออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ตอมา จอมพล ป. พิบูลสงครามไดทํารัฐประหารตัวเองและลมเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในป 2494
22
กรณีนี้ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ฉบับป พ.ศ.2489 ฉบับป พ.ศ.2490
และฉบับป พ.ศ.2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495
23
กรณีนี้ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 และฉบับป พ.ศ. 2521
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ปกครองมีอํานาจเบ็ดเสร็จ รัฐบาลก็มิจําตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาเลย24 (ดูตารางที่ 5-9) เมื่อ
คํ านวณเวลาการบังคับรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ปรากฏวาชวงเวลาที่สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจ
ในการประเมินนโยบายที่รัฐบาลนําเสนอ โดยปราศจากการคานอํานาจจากฝายบริหาร มีอยูเพียง
56 เดือน (นับตั้งแตป 2475 จนถึงเดือนธันวาคม 2531) คิดเปนรอยละ 8.5 ของเวลาทั้งหมด
(ดูตารางที่ 5-10)
การควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลยังกระทําไดอีกหลังจากรัฐบาล
ปฏิบัติหนาที่ไปแลว ดวยการเสนอญัตติไมไววางใจรัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะ ในชวงที่มีการ
ใชอานาจเบ็
ํ
ดเสร็จในการปกครอง รัฐสภาจะไมมีอํานาจนี้ (13 ป 4 เดือน) รัฐธรรมนูญ 5 ฉบับให
อํานาจนี้แกสภาผูแทนราษฎรแตสภาเดียว (17 ป 7 เดือน) รัฐธรรมนูญ 3 ฉบับใหสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรทีม่ าจากการแตงตั้งลงมติรวมกับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง (20 ป 6 เดือน) และมี
รัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวที่ใหอํานาจวุฒิสภาเหมือนกับสภาผูแทนราษฎร (3 ป 4 เดือน)
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5-9
การควบคุมการบริหารราชการแผนดินดวยการตั้งกระทูในรัฐสภาเปนวิธีการ
ควบคุมฝายบริหารที่มีประสิทธิผลนอยที่สุด ในแงของฝายบริหาร การตอบกระทูเปนเรื่องกวนใจ
(nuisance) และมักผลักภาระใหขาราชการประจําในกระทรวงที่เกี่ยวของเปนผูเขียนตอบ ในแง
ของสมาชิกรัฐสภา การตั้งกระทูถือเปนผลงานอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน สมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรบางคนพยายามทําสถิติเปนผูตั้งกระทูมากที่สุดในสมัยการประชุมหนึ่งๆ นอกจากนี้
การบังคับใหฝายบริหารตองตอบกระทูโดยนัยแหงรัฐธรรมนูญ ถือเปนวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพร
สารสนเทศเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายตางๆของรัฐบาล และกระตุนใหรัฐบาลสนใจแกปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน (จเร พันธเปรื่อง 2529)
ประการที่สอง รัฐบาลสามารถทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศได
โดยทีใ่ นกรณีสวนใหญไมตองขอสัตยาบันจากสภาผูแทนราษฎร กรณีที่ตองขอความเห็นชอบจาก
สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภามีอยูเพียง 2 กรณี คือ (ดูตารางที่ 5-11)
(1) กรณีทสี่ นธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่ทํานั้นสรางพันธะที่ยังผล
ใหมกี ารเปลี่ยนแปลงพระราชอาณาเขต
(2) กรณีทสี่ นธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่ทํานั้นสรางพันธะในการ
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสนธิสัญญานั้น อํานาจในการทําสัญญาหรือความ

24

กรณีนี้ไดแก ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ.2515 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2519 และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520
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ตารางที่ 5-9
การถวงดุลอํานาจบริหารโดยอํานาจนิติบัญญัติ
พ.ศ.2475 - ปจจุบัน (2531)
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใช

การลงมติไววางใจ นโยบาย
ที่รัฐบาลแถลง

การลงมติไมไววางใจ รัฐมนตรีรายตัว
หรือทั้งคณะ

มิ.ย.2475 - ธ.ค.2475
ธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราว พ.ศ.2475
ธ.ค.2475 - พ.ค.2489
รธน.2475

-

/
(มาตรา 9)

/
(มาตรา 50)

/
(มาตรา 41)

พ.ค.2489 - พ.ย.2490
รธน.2489

/
(มาตรา 69)

/
(มาตรา 34)*

พ.ย.2490 - มี.ค.2492
รธน.2490

/
(มาตรา 77)

/
(มาตรา 42)*

มี.ค.2492 - พ.ย.2494
รธน.2492

/
(มาตรา 145)*

/
(มาตรา 131)*

มี.ค.2495 - ต.ค.2501
รธน.2475/2495

/
(มาตรา 84)

/
(มาตรา 76)

ม.ค.2502 - มิ.ย.2511
ธนป.2502
มิ.ย.2511 - พ.ย.2514
รธน.2511

-

-

ไมมีการลงมติ
(มาตรา 141)

/
(มาตรา 128)**

-

-

/
(มาตรา 183)*

/
(มาตรา 159)*

-

-

ธ.ค.2515 - ต.ค.2517
ธนป.2515
ต.ค.2517 - ต.ค.2519
รธน.2517
ต.ค.2519 - พ.ย.2520
รธน.2519
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ตารางที่ 5-9 (ตอ)
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใช
พ.ย.2520 - ธ.ค.2521
ธนป.2520
ธ.ค.2521 - ปจจุบัน
รธน.2521
หมายเหตุ

ธนป.
รธน.
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย

=
=
/
*

การลงมติไววางใจ นโยบาย
ที่รัฐบาลแถลง

การลงมติไมไววางใจ รัฐมนตรีรายตัว
หรือทั้งคณะ

-

-

ไมตองลงมติ
(มาตรา 151)

/
(มาตรา 137)*

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แสดงวาไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชอํานาจนั้น ๆ
แสดงวารัฐธรรมนูญไดใหอํานาจในการนั้น ๆ
หลังเลขมาตราในรัฐธรรมนูญ แสดงวาอํานาจการลงมติเปนของสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
เครื่องหมาย **
หลังเลขมาตราในรัฐธรรมนูญ แสดงวา อํานาจการลงมติเปนของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา ทั้งโดยแยกกันหรือรวมกัน
กรณีที่ไมมีเครื่องหมายใด ๆ หลังเลขมาตราในรัฐธรรมนูญ แสดงวา อํานาจการลงมติเปนของรัฐสภา
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ตารางที่ 5-10
จํานวนเวลาการใชแบบแผนตาง ๆ ในการลงมติไมไววางใจนโยบายของรัฐบาล
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ
พ.ศ.2475 - ธ.ค.2531
(จํานวนเดือน)
จํานวนเวลา

%

1. รัฐบาลไมตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา

166

25.3

2. รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา แตไมมีการลงมติ

161

24.5

274

41.7

56

8.5

657

100.0

3. รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา มติไววางใจเปน
มติของรัฐสภา (รวมสภาสูงและสภาลาง)
4. รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา มติไววางใจเปน
มติของสภาผูแทนราษฎร
5. รวม
ที่มา

ตารางที่ 5-9
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ตกลงระหวางประเทศจึงเปนอํานาจของฝายบริหาร โดยที่ฝายนิติบัญญัติไมสามารถตรวจสอบ
ไดมากนัก การณจึงปรากฏวา รัฐบาลไดลงนามในสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล โดยที่สภาผูแทนราษฎรมิไดมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ ดังเชนการลงนามในขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (MFA) ขอตกลงในการจํากัด
การสงออกมันสําปะหลังไปยังประชาคมยุโรปโดยสมัครใจ (ป 2525 และ 2529) การเขารวมใน
ขอตกลงทัว่ ไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) การยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิ จ ภายในประเทศในการทํ าสัญญากู เ งิ น เพื่อปรั บโครงสรา งเศรษฐกิจ จาก
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนตน25
ประการที่สาม การกอหนีต้ างประเทศและการคํ้าประกันการกอหนี้ตางประเทศ
เปนอํานาจของฝายบริหาร โดยที่สภาผูแทนราษฎรไมสามารถเขาไปมีบทบาทในกระบวนการ
ตัดสินใจได26 จารีตธรรมเนียมทางการคลังของไทยถือวาเงินกูตางประเทศเปนเงินนอกงบประมาณ
ซึง่ ไมตอ งนําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง หากแตเปดบัญชีเปนการตางหาก27 เมือ่ ไมตองนําเงินกูสงเขา
คลังแผนดิน การเบิกจายเงินกูจึงปลอดพนจากกรอบการควบคุมของ พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491
25

รายละเอียดเหลานี้ไดกลาวไวแลวในหัวขอ 3.23 และ 3.4 ในบทที่ 3 ในประวัติศาสตรการเมืองไทย
หลังป 2475 มีเพียงกรณีเดียวเทานั้นที่รัฐบาลตองลาออกเนื่องจากการลงนามในสัญญาระหวางประเทศ
นั่นก็คือ กรณีรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาลงนามในสัญญาการจํากัดการผลิตยางพาราในป 2477 และตอง
ขอสัตยาบันจากสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนฯ มีมติไมเห็นชอบดวยกับสนธิสัญญาที่ที่รัฐบาลทําไปดวยคะแนน
เสียง 73 ตอ 25 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2477 รัฐบาลจึงจําเปนตองกราบถวายบังคมทูลลาออกจากตําแหนง
ตามวิถีทางแหงรัฐธรรมนูญ (ประเสริฐ ปทมะสุคนธ 2517 : 146)
26
ดังไดกลาวแลววา รัฐธรรมนูญไทยไดวางกรอบในการใหอํานาจแกฝายบริหารในการทําสัญญาและ
ความตกลงระหวางประเทศ โดยที่ฝายนิติบัญญัติไมสามารถถวงดุลอํานาจนี้ได ตราบเทาที่การทําสัญญาและ
ความตกลงระหวางประเทศดังกลาวไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพระราชอาณาเขต และ/หรือมีผลตองตรา
พระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น ในกรณีเงินกูตางประเทศ มีกฎหมายที่ใหอํานาจ
ฝายบริหารในการกอหนี้ตางประเทศและการคํ้าประกันเงินกูตางประเทศโดยเฉพาะ อันไดแก พ.ร.บ.ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ.2519 พ.ร.บ.กูเงินเพื่อการปองกันประเทศ พ.ศ.2519 พ.ร.บ.ให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากรัฐบาลตางประเทศเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณทางทหาร พ.ศ.2524 และ พ.ร.บ.
กําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ.2510
27
การที่เงินกูตางประเทศมิไดนําสงเขาบัญชีเงินคงคลังนั้นอาจมีเหตุผลอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก เงินกูตางประเทศโดยทั่วไปมีขอผูกพันเกี่ยวกับโครงการที่ตองใชเงินกูนั้น ๆ (project tying) การเปด
บัญชีไวเปนการตางหากก็เพื่อความสะดวกในการบริหารเงินกู และปองกันมิใหผูทรงอํานาจทางการเมืองนํา
เงินกูไปใชในการอื่น ประการที่สอง การนําเงินกูสงเขาบัญชีเงินคงคลังยอมสรางปญหาในการเบิกจาย เพราะการ
เบิ ก จ า ยเงิ น จากคลั ง แผ น ดิ น จั ก ต อ งมี ก ฎหมายรองรั บ หากกฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ เบิ ก จ า ยเงิ น จากคลั ง
แผนดินมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา การเบิกจายเงินก็จะไมสามารถกระทําได
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โครงการที่อาศัยเงินกูตางประเทศจึงไมปรากฏรายการในเอกสารงบประมาณ ยกเวนโครงการ
ที่ต อ งมีง บประมาณสมทบเปน เงิน บาท เฉพาะสว นที่เ ปน งบประมาณสมทบนี้ จึง จะปรากฏ
ในกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป การประเมินความเหมาะสมของโครงการและการจัด
ลํ าดับความสํ าคัญของโครงการที่จะกอหนี้ตางประเทศเปนเรื่องที่ตัดสินกันภายในฝายบริหาร
โดยที่สภาผูแทนราษฎรมิไดมีสวนรวม แตเมื่อถึงคราวตองชําระหนี้ตางประเทศรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 หามมิใหสภาผูแทนราษฎรตัดทอนรายจายที่มีขอผูกพันดังกลาวนี้
ขอเท็จจริงปรากฏวา การสงวนอํ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกอหนี้ตางประเทศและการ
คํ้าประกันเงินกูตางประเทศไวกับฝายบริหาร โดยปราศจากการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ
เชนนี้ ทําใหกระบวนการตัดสินใจมีขอบกพรองอยางมาก โครงการหลายตอหลายโครงการที่ใช
เงินกูต า งประเทศเปนโครงการที่ไมเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม เนื่องจากความผิดพลาดใน
การประเมินความเหมาะสมของโครงการ28 ยิ่งไปกวานั้น การกอหนี้ตางประเทศโดยปราศจาก
ความระมั ด ระวั ง เท า ที่ ค วรยั ง ผลให เ กิ ด วิ ก ฤตการณ ห นี้ ต  า งประเทศระหวา งป 2528-2529
เหตุการณดงั กลาวนี้ยอมเปนประจักษพยานอยางดีวา หากปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลซึ่ง
กันและกัน (check and balance) ระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ ความผิดพลาดในการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นได แมวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนจะเรียกรองใหสภา
ผูแทนราษฎรมีบทบาทในนโยบายหนี้ตางประเทศ แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากเผชิญกับ
แรงตอตานจากพลังอํามาตยาธิปไตย29
ประการที่สี่ กฎหมายวาดวยเศรษฐกิจที่ตราขึ้นนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา
มีลักษณะเปนกฎหมายเพื่อการบริหาร (administrative laws) กลาวคือ เปนกฎหมายที่มอบ
อํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบายแกฝายบริหาร กฎหมายเหลานี้จะไมมีรายละเอียดหลักหรือ

28

ตัวอยางของโครงการดังกลาวนี้ไดแก ทาเรือจังหวัดตรัง ซึ่งการณปรากฏวา อุปสงคในการใชทาเรือ
ตํ่ากวาประมาณการเปนอันมาก โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากธนาคารโลก (SALs) หลายตอ
หลายโครงการเปนโครงการวิจัย ซึ่งสรางความงุนงงอยางมากวา เหตุใดโครงการวิจัยซึ่งไมตองใชเงินตรา
ตางประเทศจึงตองอาศัยเงินกูตางประเทศ ขอที่นาสังเกตก็คือ ความผิดพลาดในการประเมินโครงการก็ดี และ
ความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจก็ดี ผูกระทําผิดไมเคยถูกลงโทษ ทั้งๆที่ความผิดพลาดเหลานี้
สามารถกอใหเกิดตนทุนแกสังคมไดอยางใหญหลวง
29
ในป 2529-2530 นายถวิล ไพรสณฑไดเสนอรางกฎหมาย ซึ่งมีบทบัญญัติแตเพียงวา เมื่อรัฐบาล
กอหนี้ตางประเทศ ขอใหรัฐบาลรายงานใหสภาผูแทนราษฎรทราบ แมรางกฎหมายฉบับนี้จะผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรของรัฐบาล แตพลเอกเปรม ติณสูลานนทในฐานะตัวแทนของ
พลังอํามาตยาธิปไตยไมเห็นดวยกับรางกฎหมายนี้ ยังผลใหพรรคประชาธิปตยตองถอนรางกฎหมายฉบับนี้ในป
2530
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ตารางที่ 5-11
อํานาจในการทําสนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ
พ.ศ.2475 - ปจจุบัน (2531)
รัฐธรรมนูญ/มาตรา

ชวงเวลาการบังคับใช

ผูมีอํานาจ

1. ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม
ชั่วคราว พ.ศ.2475

มิ.ย.2475 - ส.ค.2475

กรรมการผูแทนราษฎร
(คณะรัฐมนตรี)

2. รธน.2475 มาตรา 54

ธ.ค.2475 - พ.ค.2489

คณะรัฐมนตรี โดยในกรณีตอไปนี้ตอง
ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาผู แ ทน
ราษฎรดวย
(1) สนธิสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลง
พระราชอาณาเขต
(2) สนธิสัญญาที่สรางพันธะในการ
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามสัญญานั้น

3. รธน.2489 มาตรา 76

พ.ค.2489 - พ.ย.2490

เหมือน รธน.2475 ตางกันแตเพียงวา
ในกรณี ที่ ต  อ งขอความเห็ น ชอบตอ ง
ขอจากรัฐสภา โดยการประชุมรวมกัน
ระหว า งสภาผู  แ ทนและพฤฒสภา
ตามมาตรา 62 (8)

4. รธน.2490 มาตรา 84

พ.ย.2490 - มี.ค.2492

เหมือน รธน.2489 แตเปนการ ประชุม
ร ว มระหว า งสภาผู  แ ทนกั บ วุ ฒิ ส ภา
ตามมาตรา 70 (6)

5. รธน.2492 มาตรา 154
และมาตรา 137 (8)

มี.ค.2492 - พ.ย.2494

เหมือน รธน.2490

6. รธน.2475/2495 มาตรา 92

มี.ค.2495 - ต.ค.2501

เหมือน รธน.2475

7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ม.ค.2502 - มิ.ย.2511
พ.ศ.2502

ไมมีบทบัญญัติ แตมาตรา 20 ให
ปฏิบัติตามประเพณีการปกครองไทย
ในระบอบประชาธิปไตย
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ตารางที่ 5-11 (ตอ)
รัฐธรรมนูญ/มาตรา

ชวงเวลาการบังคับใช

ผูมีอํานาจ

8. รธน.2511 มาตรา 150
และมาตรา 134 (9)

มิ.ย.2511 - พ.ย.2514

เหมือน รธน.2490

9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ.2515

ธ.ค.2515 - ต.ค.2517

ไมมีบทบัญญัติ แตมาตรา 22 ให
ปฏิบัติตามประเพณีการปกครองไทย
ในระบอบประชาธิปไตย

10. รธน.2517 มาตรา 162
และมาตรา 165 (14)

ต.ค.2517 - ต.ค.2519

เหมือน รธน.2490

11. รธน.2519

ต.ค.2519 - พ.ย.2520

ไมมีบทบัญญัติ แตมาตรา 25 ให
ปฏิบัติตามประเพณีการปกครองไทย
ในระบอบประชาธิปไตย

12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณา
จักร พ.ศ.2520

พ.ย.2520 - ธ.ค.2521

ไมมีบทบัญญัติ แตมาตรา 30 ให
ปฏิบัติตามประเพณีการปกครองไทย
ในระบอบประชาธิปไตย

13. รธน.2521 มาตรา 162
และมาตรา 143 (12)

ธ.ค.2521 – ปจจุบัน

เหมือน รธน.2490
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ตารางที่ 5-12
จํานวนกฎหมายระดับอนุบัญญัติของกฎหมายเศรษฐกิจฉบับสําคัญ
พ.ศ.2475 - 2530
(ขอมูลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2530)
กฎหมาย

จํานวนพระราชกฤษฎีกา

จํานวนกฎกระทรวง

36
12

13

3. พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ.2522

2

29

4. พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497

-

30

5. พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490

8

18

6. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518

-

39

62

7

8. พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ.2495

13

18

9. พ.ร.บ.พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ.2509

-

41

10. พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511

37

11

11. พ.ร.บ.มาตรฐานสินคาออก พ.ศ.2503

-

11

12. พ.ร.บ.รถยนตร พ.ศ.2522

4

27

13. พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484

15

26

14. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507

-

1,214

15. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2503

-

15

16. พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493

-

97

195

176

-

34

1. พ.ร.บ.การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน
บางประเภท ตามงบประมาณรายจาย พ.ศ.2518
2. พ.ร.บ.การขนสง พ.ศ.2497

7. พ.ร.บ.ควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พ.ศ.2482

17. พ.ร.บ.ใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481
18. พ.ร.บ.ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ที่มา

รังสรรค ธนะพรพันธุ (2531ก)

117
การกํ าหนดกรอบเกี่ ย วกั บการใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจ แมวากฎหมายเหลานี้จะตองผาน
การพิจารณาของรัฐสภา แตกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (อันไดแก กฎระเบียบของฝายบริหาร)
หาไดผา นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแตประการใดไม ลักษณะการรางกฎหมายดังกลาวนี้
จึงเปนการสงวนอํานาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไวกับฝายบริหาร เพราะความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของกฎหมายมิไดอยูที่กฎหมายแมบท หากแตอยูที่กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ดังเชน
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตางๆ ดังที่สรุ เกียรติ์ เสถียรไทย และ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2530) ชีใ้ หเห็น พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณา
จักรซึง่ สินคา พ.ศ.2522 มีเพียง 25 มาตรา แตมีกฎกระทรวง 5 ฉบับ และประกาศกระทรวง
พาณิชย 100 ฉบับ พ.ร.บ.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มีบทบัญญัติเพียง 13 มาตรา แตมี
ประกาศกระทรวงการคลังถึง 349 ฉบับ พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2504 มีบทบัญญัติ 75 มาตรา แตมี
กฎกระทรวงและระเบียบขอบังคับถึง 120 ฉบับ เปนตน30 ผูม บี ทบาทสําคัญในการตรากฎหมาย
ระดับอนุบัญญัติก็คือ กลุมขุนนางนักวิชาการ การบัญญัติกฎหมายระดับนี้ ประชาชนหาไดมี
สวนรวมแตประการใดไม การตรากฎหมายในลักษณะที่สงวนอํ านาจในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจไวกับฝายอํามาตยาธิปไตยนี้เองที่เปดชองใหชนชั้นนําทางอํานาจสามารถใชกฎหมาย
นั้นๆแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนบุคคล อาทิเชน พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในการ
กําหนดโควตาการนําเขาและโควตาการสงออก แตกฎหมายมิไดกําหนดรายละเอียดหลักวา ใน
สภาวการณเชนใดที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะใชอํานาจดังกลาวนี้ได และการกําหนด
โควตา จะตองยึดถือหลักเกณฑสํ าคัญอะไรบาง ทํ านองเดียวกัน พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุน
พ.ศ.2520 ใหอํ านาจแกคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการใหสิทธิประโยชนแกผูรับบัตร
สงเสริมการลงทุน แตกฎหมายมิไดมีรายละเอียดหลักวา อุตสาหกรรมประเภทตางๆจะไดรับการ
ยกเวน/ลดหยอนภาษีอากรประเภทตางๆแตกตางกันอยางไร รายละเอียดเหลานี้จะปรากฏ
ในกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ตราโดยฝายบริหาร ดวยเหตุนี้เอง การณจึงปรากฏอยูเนืองๆ
วา การตรากฎหมายระดั บอนุบัญญัติดังกลาวนี้บางครั้งอาจมีบทบัญญัติอันตรงกันขามกับ
เจตนารมณในการตรากฎหมายแมบทแตดั้งเดิม เพราะกฎหมายเหลานี้มิไดมีบทบัญญัติที่กําหนด

30

จํานวนกฎหมายระดับอนุบัญญัติของกฎหมายเศรษฐกิจฉบับสําคัญ โปรดดูตารางที่ 5-12 ขอมูล
ในตารางดังกลาวนี้ยังมิไดรวมประกาศกระทรวงและระเบียบขอบังคับตาง ๆ

118
กรอบนโยบายเศรษฐกิ จ3 1 ลั ก ษณะการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ แ สดงถึ ง อหั ง การของพลั ง
อํามาตยาธิปไตยเชนนี้เอง ทําใหกฎหมายไมมีบทบัญญัติที่เรงรัดการทํางานของขาราชการ หรือ
ใหสทิ ธิแกประชาชนในการรับบริการจากราชการ อาทิเชน ประชาชนที่มีเงินไดพึงประเมินจักตอง
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หากการชํ าระภาษีไมครบถวนตามกํ าหนดเวลา ก็มีความผิด
ทางกฎหมาย แตในกรณีที่มีการชําระภาษีเกินกวาจํานวนที่พึงตองเสีย ประมวลรัษฎากรไมมี
บทบัญญัติวา กระทรวงการคลังจักตองคืนเงินภาษีสวนเกินนั้นภายในกําหนดเวลาเทาไร หรือ
การขอรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล กฎหมายสงเสริมการลงทุนมิไดมีบทบัญญัติที่กําหนด
วา เจาหนาที่ของรัฐจักตองพิจารณาคําขอภายในกําหนดเวลาเทาใด เปนตน ดวยเหตุนี้เอง
สภาผูแทนราษฎรจึงไมสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบราชการไดอยาง
เต็มที่
ประการที่ ห  า ฝ า ยบริ ห ารมี อํ านาจในการตราพระราชกฤษฎี ก าและ
พระราชกําหนด ซึ่งอยูนอกการควบคุมของสภาผูแทนราษฎร อํานาจในการตราพระราชกําหนด
มีปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 และปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ
ตอๆมาทุกฉบับ ยกเวนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 (ดูตารางที่ 5-13) อํานาจ
ในการตราพระราชกําหนดมีอยู 2 กรณี กรณีแรกเปนพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและ
เงินตรา ซึง่ ตองพิจารณาโดยดวนและลับ กรณีที่สองเปนพระราชกําหนดเกี่ยวดวยความปลอดภัย
สาธารณะหรือการปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ในกรณีของรัฐธรรมนูญฉบับป 2489 ป 2492
ป 2475 แกไขเพิ่มเติมป 2495 ป 2511 ป 2517 และป 2521 สภาผูแทนราษฎรมีบทบาทรวมกับ
วุฒสิ ภา/พฤฒสภาในการพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนดทั้งสองประเภทนี้ และแมพระราชกําหนด
นั้ น จะตกไปตามมติ ข องรั ฐ สภา แต จ ะไม มี ผ ลกระทบถึ ง กิ จ การที่ ไ ด เ ป น ไปในระหว า งที่ ใ ช
พระราชกําหนดนั้น ดวยเหตุนี้เอง ฝายบริหารจึงมีจารีตธรรมเนียมในการนําเสนอรางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป โดยไมใหรายละเอียดวา จะปรับปรุงการหารายไดจาก
ภาษีอากรอยางไรบาง เพราะกลัวจะตองทําศึกสองดานในรัฐสภา ทั้งนี้เปนไปไดวา สมาชิกรัฐสภา
บางคนอาจยอมรับนโยบายรายจาย แตไมยอมรับนโยบายภาษีอากร การเสนอของบประมาณ
รายจายโดยไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการหารายไดของรัฐบาล จึงเปนมรรควิธีที่ชวยลดตนทุน

31

ตัวอยางเชน พ.ร.บ.การคาขาว พ.ศ.2489 ถือกําเนิดขึ้นในภาวะขาวยากหมากแพง โดยใหอํานาจ
กระทรวงพาณิชย (เศรษฐการ) ในการควบคุมการคาขาว แตกฎหมายที่ตราขึ้นในภาวะการขาดแคลนขาวนี้
กลับถูกนํามาใชในการควบคุมการคาขาวในภาวะที่มีขาวเหลือเฟอในฤดูการผลิต 2529/2530 ดูกฎกระทรวง
พาณิชย ฉบับที่ 5 ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.การคาขาว พ.ศ.2489 ราชกิจจานุเบกษา เลม 104 ตอนที่ 27
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2530
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ทางการเมืองของรัฐบาล32 เมือ่ กฎหมายงบประมาณรายจายไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว
รัฐบาลมักจะใชวิธีออกพระราชกํ าหนดในการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีประเภทตางๆ พฤติกรรม
ดังกลาวนี้จึงอาจกอใหเกิดสภาพการณที่มีการเก็บภาษีอากรโดยปราศจากความเห็นชอบของ
ผูแ ทนปวงชน (Taxation Without Representation) ได หากพระราชกําหนดนั้นมิไดรับอนุมัติจาก
รัฐสภาในภายหลัง
ประการที่หก แมวา กฎหมายการคลังของไทยจะยึดหลักการวา การเบิกจายเงิน
จากคลั ง แผ น ดิ น จะต อ งมี ก ฎหมายรองรั บ แต ก็ มี ข  อ ยกเว น เป น อั น มากจนละเมิ ด หลั ก การ
ดังกลาวนี้
(1) บรรดาเงินนอกงบประมาณทั้งปวง (ดังเชนเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร)
ไมตองนําเขาบัญชีเงินคงคลัง การเบิกจายเงินประเภทนี้กระทําโดยไมตองตรากฎหมาย หากแต
เปนการตัดสินใจของฝายบริหารโดยเฉพาะ
(2) รัฐบาลสามารถออกพระราชกําหนดเพื่อเบิกเงินจากคลังแผนดินไปใช แลวจึง
ขออนุมตั จิ ากรัฐสภาในภายหลัง (มาตรา 6 พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491)
(3) ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนเรงดวน รัฐบาลจะเบิกจายเงินจากคลังไปใชกอนที่จะ
ไดรบั อนุมัติจากรัฐสภาได (มาตรา 155 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 และ
มาตรา 134 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมี
อํ านาจที่จะอนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากที่
กําหนดไวในกฎหมายงบประมาณรายจายประจําปหรือกฎหมายงบประมาณรายจายเพิ่มเติมได
(มาตรา 23 แหง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502)
(4) รายการรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย แตงบประมาณที่ตั้งไวไมพอจาย
และพฤติการณทเี่ กิดขึ้นมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว รัฐบาลสามารถเบิกจายเงินจากคลังกอนที่
จะมีกฎหมายอนุญาตก็ได [มาตรา 7(1) พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491]
(5) ฝายบริหารสามารถเบิกเงินจากคลังไปใชจายจาก "เงินทุนสํารองจาย" โดย
ไมตอ งขออนุมตั ริ ัฐสภา เงินทุนสํารองจายนี้มีจํานวน 100 ลานบาท และสามารถนําไปใชจายได
ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการแผนดินโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 29
ทวิ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502)

32

ขอเสนอของสุชาติ ธาดาธํารงเวช (2529) ที่จะใหรัฐบาลเสนอมาตรการภาษีอากรพรอม ๆ กับ
มาตรการรายจายในกฎหมายงบประมาณรายจายประจํ าป ดังจารีตธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในอารยประเทศ
จึงเปนขอเสนอที่มิไดคํานึงถึงความเปนจริงของสังคมการเมืองไทย ที่พลังอํามาตยาธิปไตยไมตองการถูกควบคุม
โดยพลังประชาธิปไตย
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ประการที่เจ็ด การตรวจสอบการใชจายของหนวยราชการตางๆเปนอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนหนวยราชการดวยกันเอง33 อํานาจในการตรวจสอบการใช
จายของแผนดินจึงอยูภายในฝายบริหารนั้นเอง นั่นก็คือ ฝายบริหารตรวจสอบฝายบริหารดวยกัน
เอง ฝายนิติบัญญัติหาไดมีอํานาจในเรื่องนี้ไม ในบรรดารัฐธรรมนูญ 13 ฉบับที่ผานมา มีเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 ที่ใหอํานาจการตรวจเงินแผนดินแกรัฐสภา โดยการ
แต ง ตั้ ง ผู  ต รวจเงิ น แผ น ดิ น ของรั ฐ สภา โดยประธานรั ฐ สภาเป น ผู  ล งนามรั บ สนองพระบรม
ราชโองการ34 แตรฐั ธรรมนูญฉบับนี้ก็มีผลบังคับใชอยูเพียง 2 ปเทานั้น หลังจากนั้นอํานาจการ
ตรวจสอบการใชจายของหนวยราชการก็กลับคืนไปสูระบบราชการตามเดิม
ประการที่แปด การเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กําหนดกัน
ขึน้ ภายในระบบราชการ เมื่อมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรกในป 2504
นั้น การเมืองการปกครองเปนระบบการใชอํานาจเบ็ดเสร็จ แตเมื่อมีการพิจารณาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 (2525-2529) และฉบับที่ 6 (2530-2534) การเมืองการปกครองมีลักษณะเปนระบอบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ กระนั้นก็ตามสภาผูแทนราษฎรก็หาไดมีบทบาทในการพิจารณารายละเอียด
ในแผนพัฒนาฯ ทัง้ สองนี้ไม ยิ่งแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจไทยในอนาคตอยางสําคัญดวยแลว สภาผูแทนราษฎร
ก็หาไดสนใจแตประการใดไม ฝายบริหารเองสามารถจะเลือกกํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
โดยกีดกันฝายนิติบัญญัติออกจากกระบวนการตัดสินใจ เพราะการประกาศใชแผนพัฒนาไมตอง
ตรากฎหมาย ความขัดแยงเกี่ยวกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปน
ความขัดแยงภายในระบบราชการนั้นเอง (intra-bureaucratic conflict)
ดวยเหตุผลและขอเท็จจริงดังที่พรรณนาขางตนนี้ เราจะเห็นไดโดยชัดเจนวา
สภาผูแทนราษฎรไมเพียงแตจะมีอํานาจและบทบาทอันจํ ากัดในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ
เทานัน้ หากทวายังมีอํานาจและบทบาทอันจํากัดยิ่งในการตรวจสอบการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของฝายบริหารอีกดวย

33

ดู พ.ร.บ.วาดวยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2476 และ พ.ร.บ.การตรวจเงินแผนดิน

พ.ศ.2522
34

บทบัญญัติวาดวยผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาปรากฏในสวนที่ 6 (มาตรา 168-173) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภาโดยตําแหนง
(มาตรา 96)
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ตารางที่ 5-13
อํานาจในการตราพระราชกําหนดของฝาบริหารตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2475 – 2531
รัฐธรรมนูญ

พระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากร
และเงินตรา

พระราชกําหนดเกี่ยวดวยความปลอดภัย
สาธารณะ หรือการปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ

รธน.2489

มาตรา 73 เมื่อตราแลวตองนําเสนอ รัฐ มาตรา 72 ตองขอความเห็นชอบจากรัฐ
สภาเพื่อขอความเห็นชอบภายใน 2 วัน สภาในการประชุมคราวตอไป

รธน.2490
รธน.2492

มาตรา 81 ไมตองขออนุมัติจากรัฐสภา มาตรา 80 แจงรัฐสภาเพื่อทราบในการ
ประชุมคราวตอไป
มาตรา 151 ตองนําเสนอรัฐสภาเพื่อขอ มาตรา 150 ตองขอความเห็นชอบจากรัฐ
ความเห็นชอบภายใน 2 วัน
สภาในการประชุมคราวตอไป คําอนุมัติ
หรือไมอนุมัติตองตราเปนพระราชบัญญัติ

รธน.2475/2495

มาตรา 89 เหมือน รธน.2492

มาตรา 88 เหมือน รธน.2492มาตรา 150

มาตรา 151
ธนป.2502
รธน.2511

ไมมีบทบัญญัติ
มาตรา 147 เหมือน รธน.2492
มาตรา 151

ไมมีบทบัญญัติ
มาตรา 146 เหมือน รธน.2492
มาตรา 150

ธนป.2515

มาตรา 15 ไมกําหนดเงื่อนเวลา ในการ
นําเสนอตอรัฐสภา เพียงแต บอกวาให
เสนอตอรัฐสภาโดยไมชักชา
มาตรา 191 เหมือน รธน.2492
มาตรา 151 ในสาระสําคัญ

มาตรา 15 เหมือนกรณีกฎหมายภาษี
และเงินตรา
มาตรา 190 เหมือน รธน.2492
มาตรา 150 ในสาระสําคัญ

รธน.2519

มาตรา 19 ไมไดกําหนดเงื่อนเวลา

มาตรา 19 ไมไดกําหนดเงื่อนเวลา

ธนป.2520

มาตรา 26 เหมือน ธนป.2515
มาตรา 15

มาตรา 26 เหมือน ธนป.2515
มาตรา 15

รธน.2521

มาตรา 158 เหมือน รธน.2517
มาตรา 191

มาตรา 157 เหมือน รธน.2517
มาตรา 190

รธน.2517

หมายเหตุ รธน. = รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป. = ธรรมนูญการปกครอง
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5.6 ความลงทาย
เนือ้ หาในบทนีก้ ลาวถึงอุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ โดยสาธยายถึงตัวละครที่มี
บทบาทในฐานะผูผ ลิตนโยบายเศรษฐกิจ อันไดแก ชนชั้นนําทางอํานาจ กลุมขุนนางนักวิชาการ
พรรคการเมือง และรัฐสภา การที่โครงสรางอํานาจทางการเมืองมิไดมีการกระจายอยางเสมอภาค
ทําใหบทบาทในการผลิตนโยบายเศรษฐกิจตกแกชนชั้นนําทางอํานาจและกลุมขุนนางนักวิชาการ
โดยที่ พ รรคการเมื อ งและรั ฐ สภามี บ ทบาทอั น จํ ากั ด ยิ่ ง เนื้ อ หาในบทนี้ ไ ด พ ยายามชี้ ใ ห เ ห็ น
พัฒนาการทางการเมืองที่มีสวนสรางขอจํ ากัดทางสถาบัน อันทําใหพรรคการเมืองและรัฐสภา
มีสวนรวมอันนอยนิดในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ความจําเปนตอง
แสวงหาทรั พ ยากรของพลั ง อํ ามาตยาธิปไตยในการเสริมสร า งความสั ม พัน ธเ ชิง อุ ปถั ม ภ เ พื่อ
หลอเลี้ยงและขยายฐานอํานาจทางการเมืองที่มีอยู ทําใหพลังอํามาตยาธิปไตยพยายามกีดกัน
มิใหพลังประชาธิปไตยลวงลํ้าเขามามีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดวยวิธีการ
นานัปการ ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวาความสามารถในการครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
นับเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนที่เกื้อกูลใหการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเปนไปดวยความสะดวกยิ่ง ในขณะเดียวกันความพยายามของกลุมขุนนางนักวิชาการ
รุนแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองในการสถาปนาวินัยทางการคลังและวินัยทางการเงิน
ยังผลใหมีการยื้อแยงอํานาจการดําเนินนโยบายบางสวนไวในระบบราชการ ผลกระทบที่ตามมา
โดยมิไดคาดคิด ก็คือ การสงวนอํานาจการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจไวในระบบราชการยังผลใหมี
การกีดกันพลังประชาธิปไตยออกจากกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
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บทที่ 6
อุปสงคของนโยบายเศรษฐกิจ
6.1 ความเบื้องตน
อุปสงคทมี่ ตี อนโยบายเศรษฐกิจใด ๆ มาจากกลุมบุคคลอยางนอย 4 กลุม คือ
(1) ราษฎร (หัวขอ 6.2)
(2) สือ่ มวลชน (หัวขอ 6.3)
(3) นักวิชาการ (หัวขอ 6.4)
(4) กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (หัวขอ 6.5)

6.2 ราษฎร
แมวาสิทธิในการรับรูปญหาและสิทธิในการมีสวนรวมในการแกปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศจะเปนสิทธิอันชอบธรรมของราษฎร แตราษฎรกลับถูกลิดรอนสิทธิดังกลาวนี้
เกือบตลอดระยะเวลาระหวางป 2475-2516 ยกเวนชวงป 2489-2490 และชวงป 2512-2514
การบริหารการปกครองซึ่งมีลักษณะรวมศูนยเขาสูสวนกลางไมเพียงแตจะเปดโอกาสใหขุนนาง
ขาราชการกระทําการกดขี่ขมเหงราษฎรไดโดยงายเทานั้น หากทวายังเอื้ออํานวยใหมีการรายงาน
ปญหาและความตองการของราษฎรอยางผิดๆอีกดวย ความไมสมบูรณของสารสนเทศทั้งในแง
ของการรายงานเท็จและการรายงานไมครบถวน สรางปญหาในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
อยางมาก ในแงของราษฎร อวิชาหรือความไมรูทําใหมิอาจวินิจฉัยไดวา นโยบายเศรษฐกิจ
ที่รัฐบาลดําเนินการอยูนั้นเปนประโยชนหรือเปนโทษแกตนอยางไร ทั้งนี้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
มีกลไกการทํางานที่ซับซอน และนับวันความซับซอนรังแตจะมีมากขึ้น ดวยเหตุนี้เอง เกษตรกร
ผูเพาะปลูกขาวจึงไมรูวา ตนไดรับความเสียหายจากนโยบายพรีเมี่ยมขาวอยางไร หรือไมรูวา
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจไปจากภาคเกษตรกรรมอยางไร
อวิชาของราษฎร (ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร) เปดชองใหกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจแสวงหา
ประโยชนจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการกําหนดมาตรการทางนโยบายที่ดู
เสมือนหนึง่ วาเปนประโยชนแกราษฎรโดยทั่วไป แตแทที่จริงแลว ผลประโยชนสวนใหญกลับตกแก
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กลุมผลประโยชนเหลานั้น
ตัวอยางของความขอนี้ไดแก นโยบายการพยุงราคาขาวเปลือก/
ขาวสาร นโยบายการใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าแกโรงสีและพอคาขาว ฯลฯ
ราษฎรมีทางเลือกที่จะเขาไปมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ไดอยางนอย 2 ทาง หนทางแรกไดแก การเรียกรองนโยบายโดยตรง แตการเรียกรองนโยบายโดย
ตรงจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อสามารถรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (หัวขอ 6.5)
เกษตรกรยากที่จะรวมตัวกันได เพราะมีฐานะยากจนและคาโสหุยในการรวมตัว (transaction
cost) นั้นสูงเกินกวาประโยชนที่คาดวาจะได หากจะมีการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อเรียกรอง
นโยบายก็เปนเพราะมีผูรับภาระคาโสหุยในการรวมตัวทั้งหมด ดังเชนกลุมเจาของโรงสีและผูทรง
อํานาจทางการเมือง หากจะมีการรวมตัวโดยธรรมชาติของราษฎร มักจะเปนเพราะราษฎรประสบ
ความเดือดรอนแสนสาหัส การเดินทางเขาหาชนชั้นนําทางอํานาจในกรุงเทพฯ เปนปรากฏการณ
ทีเ่ ห็นไดโดยทัว่ ไป อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ปรากฏการณที่ราษฎรรองทุกข
ผานผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งของตนเริ่มมีมากขึ้น
หนทางทีส่ อง ไดแก การเรียกรองนโยบายผานสภาผูแทนราษฎร แตการเรียกรอง
นโยบายวิธีนี้จะเปนไปไดก็เฉพาะในชวงที่ราษฎรมีเสรีภาพและประชาชาติมีประชาธิปไตย ดังได
กลาวแลววา พลังอํามาตยาธิปไตยไดพยายามผูกขาดอํานาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
อยูตลอดเวลา จนสภาผูแทนราษฎรไมเพียงแตจะไมมีบทบาทในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ
เทานั้น หากยังไมสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกดวย
ดวยเหตุนี้เอง ราษฎรโดยทั่วไปจึงไมสามารถมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม และนี้อาจเปนเหตุผลที่อธิบายไดวา ทําไมเปาหมายความ
เป นธรรมในการกระจายรายไดจึง มิไดถูก กํ าหนดเปน เปาหมายหลักของการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจ และทําไมปญหาความยากจนจึงมิไดมีการเยียวยาแกไขอยางจริงจังและจริงใจ

6.3 สื่อมวลชน
สื่อมวลชนเปนสถาบันสํ าคัญที่มีบทบาทในการติดตามพฤติกรรมของรัฐบาล
บทวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผานทางสื่อมวลชนมักจะมีอิทธิพลตอมติมหาชน แต
บทบาทของสื่อมวลชนในการคัดคานหรือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจตางๆจะมีมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับระบอบการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ สื่อมวลชนที่จะมีบทบาทในเรื่องนี้ไดก็มี
เฉพาะแตหนังสือพิมพเทานั้น เนื่องจากสื่อมวลชนประเภทอื่น โดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศนถูก
รัฐบาลควบคุมจนเกือบหมดสิ้น
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อยางไรก็ตาม แมในชวงที่รัฐธรรมนูญใหเสรีภาพทางการเมืองแกประชาชน
หนังสือพิมพยังมีขอจํ ากัดที่ทํ าใหไมสามารถมีบทบาทในการเรียกรองนโยบายเศรษฐกิจเพื่อ
ประชาชนกลุม ผูเสียเปรียบในสังคม ทั้งนี้ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ
ประการแรก กอนป 2520 หนังสือพิมพสวนใหญไมสนใจรายงานขาวเศรษฐกิจ
ขาวที่ใหความสํ าคัญสวนใหญเปนขาวอาชญากรรมและขาวการเมือง เพราะขาวประเภทนี้
หากมองในแงการตลาดเปนขาวที่ขายได ในขณะที่ขาวเศรษฐกิจเปนขาวที่ขายยาก การรายงาน
ขาวเศรษฐกิจจึงจํากัดเฉพาะหนังสือพิมพ `คุณภาพ' บางฉบับ ดังเชน สยามรัฐ ประชาธิปไตย
และหลักเมือง ในชวงป 2504-2515 แตการวิเคราะหขาวในระดับที่มีความลุมลึกยังมิอาจกระทํา
ได สวนสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากขอเท็จจริงที่วา หลักสูตรสาขาวิชาวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชนมิไดใหความสํ าคัญในการพัฒนาความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2520 เปนตนมา หนังสือพิมพเริ่มสนใจที่จะรายงานขาวเศรษฐกิจมาก
ขึน้ ขาวเศรษฐกิจกลายเปนขาวที่มีคาทางการตลาด เนื่องจากเปนขาวที่ขายได หนังสือพิมพและ
นิตยสารที่ขายขาวและขอมูลทางเศรษฐกิจปรากฎสูบรรณพิภพเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ และมีการ
แขงขันกันเองคอนขางสูง หนังสือพิมพระดับชาติ ดังเชน ไทยรัฐ และ เดลินิวส ใหเนื้อที่แกขาว
เศรษฐกิจและรายงานความเห็นเกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น สภาพการณดังกลาวนี้ปรากฏ
อยางแจมชัดนับตั้งแตป 2525 เปนตนมา หนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับเริ่มรับบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเปนผูสื่อขาวเศรษฐกิจ และเริ่มสามารถกํ าหนดจุดยืนของตนเองเกี่ยวกับปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล สภาพการณที่หนังสือพิมพมีความเชื่อมั่น
ในตนเองนี้ไมเคยปรากฏมากอนในชวงกอนป 2520
ประการที่สอง การประกอบธุรกิจหนังสือพิมพจําตองใชเงินทุนจํานวนมาก และ
ตองพึง่ พิงรายไดจากการโฆษณา จึงสามารถอยูรอดได หากหนังสือพิมพดําเนินการเรียกรองเพื่อ
ประชาชนกลุมผูเสียเปรียบในสังคม จนกระทบกระเทือนตอผลประโยชนของกลุมพอคานายทุน
แลว ไมเพียงแตนายทุนจะไมใหการสนับสนุนทางการเงินเทานั้น ในบางครั้งอาจมีการรวมหัวกัน
ไมโฆษณาในหนังสือพิมพนั้นๆ จนกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงิน ดังปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ระหวางป 2518-2519 เมื่อหนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาวและความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่เอาเปรียบสังคมของธนาคารพาณิชยไทย ดังนั้น หนังสือพิมพหลายฉบับจึงมีพฤติกรรมที่จะ
หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณกลุมผลประโยชนบางกลุมที่เปนฐานการเงินที่หลอเลี้ยงการเติบโต
ของตน นอกจากนี้ หนังสือพิมพยังตองสรางสายสัมพันธกับบุคคลในคณะรัฐบาลภายใตความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ เพราะกฎหมายที่ควบคุมกิจการหนังสือพิมพนั้นมีความเขมงวดอยางยิ่ง
แตการบังคับใชกฎหมายจะมีความเขมงวดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล หาก
มีเหตุทจี่ ะทําใหหนังสือพิมพตองถูกลงโทษตามกฎหมาย สายสัมพันธที่มีกับบุคคลในคณะรัฐบาล
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ยอมจะชวยผอนหนักใหเปนเบาได ประโยชนที่ไดรับจากการสรางสายสัมพันธดังกลาวนี้อีก
ประการหนึง่ ก็คือ การไดแหลงขาวที่ใกลชิดรัฐบาล แตภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้
หนังสือพิมพกต็ อ งตอบแทนบุคคลในคณะรัฐบาลที่ตนมีความสัมพันธดวย การตอบแทนดังกลาวนี้
อาจปรากฏออกมาในรูปของการไมโ จมตีรัฐบาลมากจนเกินไป การอัดฉีดขอมูลขาวสารให
มติมหาชนคลอยตามนโยบายรัฐบาล และการทําหนาที่เปน "กระทรวงแหงความจริงผูมีหนาที่
แถลงขาวเท็จ" โจมตีคูแขงทางการเมืองของบุคคลในคณะรัฐบาลที่ตนมีสายสัมพันธดวย ภายใต
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้หนังสือพิมพจักตองปรับพฤติกรรมทั้งในฐานะผูใหและ
ผูร บั การอุปถัมภทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อที่จะสามารถอยูรอดไดดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ประการที่สาม การจัดทําหนังสือพิมพในประเทศไทยมักจะใชระบบการแบงความ
รับผิดชอบเปนหนา ผูที่รับผิดชอบเนื้อหาแตละหนามีหนาที่สรรหาตนฉบับมาตีพิมพ โดยที่
บรรณาธิการมิไดควบคุมและตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดในแตละวัน ระบบการบริหารการจัดทํา
หนังสือพิมพดังกลาวนี้จึงเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบแตละหนาหาผลประโยชนสวนบุคคลได1
คอลัมนิสตบางคนมีรายไดจากการรับ "ซองขาว" มากกวาเงินเดือนประจําเสียอีก กลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจบางกลุมยินดี "ซื้อ" คอลัมนิสตบางคน เพื่อใหชวยเหลือผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ
ทีเ่ กือ้ กูลผลประโยชนของตน หรือคัดคานนโยบายเศรษฐกิจที่ขัดผลประโยชนของตน คอลัมนิสต
ที่ไรจรรยาบรรณเหลานี้จะชอบใจมากเปนพิเศษหากเกิดกรณีที่มีกลุมผลประโยชนอยางนอย 2
กลุ  ม ที่ กํ าลั ง ดึ ง และดั น ให น โยบายเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลเอนเอี ย งไปข า งหนึ่ ง ข า งใด ในเมื่ อ
ผลประโยชนของกลุมทั้งสองขัดกัน เพราะในกรณีเชนนี้จะสามารถรับซองขาวไดจากทั้งสองฝาย
โดยทีม่ กี ารแบงปนผลประโยชนระหวางคอลัมน (หรือหนาตางๆ) ในหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน
นัน้ เอง ดวยเหตุนี้เอง การณจึงปรากฏอยูเนืองๆวา หนังสือพิมพฉบับเดียวกันแสดงความพอใจ/
ไมพอใจนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในคอลัมนตางๆ แตกตางกันชนิดอยูคนละขั้ว

6.4 นักวิชาการ
ปรากฏการณที่นักเศรษฐศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกมาคัดคานหรือ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปนปรากฏการณใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังป 2515 กอนหนา

1

ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแก หนาขาวบันเทิง ผูควบคุมหนานี้ของหนังสือพิมพยักษใหญฉบับหนึ่งใชเนื้อ
ที่ในหนานี้ในการโฆษณาภาพยนตร แผนเสียง และเทปเพลง โดยรับเงินจากบริษัทผูผลิตบริการสันทนาการ
เหลานี้ แตการโฆษณาปรากฏโฉมอยางแยบยลในรูปของคอลัมนแนะนําหรือวิจารณภาพยนตร แผนเสียง และ
เทปเพลง ผูควบคุมหนาขาวบันเทิงดังกลาวนี้มีฐานะรํ่ารวยขึ้นจนสามารถมีรถยนต 11 คน โปรดดู มนตรี
เจนวิทยการ (2525) สําหรับการวิเคราะหคอลัมนขาวสังคม
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นั้ น ระบบอํ ามาตยาธิ ป ไตยได ค รอบงํ าการเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย จนเป น เหตุ ใ ห
มหาวิทยาลัยไมมีนโยบายในการผลิตอาจารยประจํา การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรในประเทศไทย
นับตั้งแตป 2477 เปนตนมาถูกครอบงํ าโดยกลุมนักเศรษฐศาสตรขุนนางในระบบราชการ
การครอบงําดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน ผลกระทบดานแรกไดแก การขยายการ
ครอบงําของสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักเขาสูระบบอุดมศึกษาของไทย ผลกระทบอีกดานหนึ่ง
ก็ คื อ การสร า งและขยายฐานการยอมรั บ นโยบายของรั ฐ บาลให ก ว า งขวางขึ้ น ในเมื่ อ
นักเศรษฐศาสตรขุนนางที่จะเขาไปสอนในมหาวิทยาลัยไดมักจะสังกัดกลุมขุนนางนักวิชาการหรือ
ชนชั้นนํ าทางอํ านาจ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยอมเปนไป
ในทางสนับสนุนมากกวาคัดคาน
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เริ่ ม มี น โยบายในการผลิ ต อาจารย ป ระจํ าอย า งจริ ง จั ง
นับตัง้ แตปลายทศวรรษ 2500 เปนตนมา และนับตั้งแตป 2515 เปนตนมา จํานวนอาจารยประจํา
ในคณะวิชาเศรษฐศาสตรของทุกมหาวิทยาลัยมีมากพอที่จะจัดการเรียนการสอนเอง การครอบงํา
ของพลังอํามาตยาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดผอนคลายลง นักเศรษฐศาสตรวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยจึงมีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น และสามารถแสดงบทบาทคัดคานหรือสนับสนุน
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบางนโยบายได การแสดงบทบาทดังกลาวนี้เปนผลมาจากการศึกษา
วิจยั เกีย่ วกับระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็วนับตั้งแตตนทศวรรษ 2510 เปนตนมา
โดยที่เงินอุดหนุนการวิจัยจํานวนมากไดมาจากตางประเทศ ในขณะที่นักเศรษฐศาสตรวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยยังไมเขมแข็ง การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ยังไมถูกวิพากษวิจารณ
มากนัก ตอเมือ่ กลุมนักเศรษฐศาสตรวิชาการแกรงกลาขึ้น ความขัดแยงทางความคิดก็ปรากฏโฉม
อยางชัดเจน บางกรณีเปนความขัดแยงกับชนชั้นนําทางอํานาจ และบางกรณีเปนความขัดแยงกับ
กลุมขุนนางนักวิชาการในระบบราชการ ประเด็นของความขัดแยงหลักมักจะอยูที่เปาหมายของ
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะที่ชนชั้นนําทางอํานาจและกลุมขุนนางนักวิชาการมีความ
โน ม เอีย งที่จะให ค วามสํ าคัญแก เ ป า หมายการรัก ษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเปาหมาย
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความโนมเอียงที่จะดําเนินนโยบายที่เกื้อกูลประโยชน
แกประชาชนในเขตนาครเปนสําคัญ (urban bias) (รายละเอียดดูหัวขอ 5.3 ในบทที่ 5) กลุม
นักเศรษฐศาสตรวิชาการตองการใหรัฐบาลใหความสําคัญแกเปาหมายการแกปญหาความยากจน
และการกระจายรายได ตลอดจนการทุมทรัพยากรในการพัฒนาชนบท อีกทั้งกดดันใหเลิกดําเนิน
นโยบายทีก่ อ ใหเกิดผลประโยชนแกกลุมคนที่มีความไดเปรียบในสังคมอยูแลว2

2

บทวิเคราะหพัฒนาการของความคิดเศรษฐศาสตรไทย โปรดดู ศุภชัย พานิชภักดิ์ (2524)
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แต ก ารเล น บทบาทในฐานะผู  เ รี ย กร อ งนโยบายเศรษฐกิ จ ของกลุ  ม
นักเศรษฐศาสตรวิชาการมีขอจํากัดอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมากไมเพียงแตจะขาดความสํานึกและ
ความเอื้ออาทรตอสังคมเทานั้น หากทวายังขาดฉันทะทางวิชาการอีกดวย นักเศรษฐศาสตร
วิชาการที่มีบทบาทในการผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจึงมีจํานวนไมมากนัก
นอกจากนี้ คุณภาพของกลุมนักเศรษฐศาสตรวิชาการยังมีแนวโนมเสื่อมถอยลงอีกดวย ในชวง
เวลาระหวางป 2510-2520 กลุมนักเศรษฐศาสตรวิชาการในมหาวิทยาลัยเปนกลุมที่มีคุณวุฒิและ
คุ ณ ภาพสู ง กว า กลุ  ม นั ก เศรษฐศาสตร ธุ ร กิ จ ในภาคเอกชนและกลุ  ม นั ก เศรษฐศาสตรขุน นาง
ในหนวยราชการอื่นๆ (ยกเวนธนาคารแหงประเทศไทย) แตนับตั้งแตป 2520 เปนตนมา
การเคลือ่ นยายของชนชั้นมันสมอง (brain drain) ออกจากมหาวิทยาลัยไปสูภาคเอกชนเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ผูเขามาใหมมิไดมีคุณภาพเทียบเทียมเทา ปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยและระบบราชการทั้งระบบดวย (ดูหัวขอ 5.3 ในบทที่ 5)
ประการที่ ส อง โครงสร า งอั ต ราเงิ น เดื อ นของระบบราชการ ยั ง ผลให
นักเศรษฐศาสตรวิชาการในมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนตํ่ ากวาที่ควรจะเปนอยางมาก โดยที่
เงินเดือนที่ไดรับอยูในระดับพอประทังชีวิตสําหรับชนชั้นกลางเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้ เวลาที่มีอยู
สวนหนึ่งจึงตองใชไปในการหารายไดเพิ่มเติม เวลาที่เหลืออยูสําหรับการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา
สัจจะของระบบเศรษฐกิจไทยที่จะเปนประโยชนแกการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
สังคมไทยจึงมีนอยกวาที่ควรจะเปน (ศุภชัย พานิชภักดิ์ 2524 : 4-5)
ประการที่สาม การขาดแคลนขอมูลและสารสนเทศทําใหกลุมนักเศรษฐศาสตร
วิชาการมิอาจศึกษาปญหาและนโยบายเศรษฐกิจบางเรื่องไดอยางลุมลึก พลังอํามาตยาธิปไตย
ไดเรียนรูม าเปนเวลาชานานแลววา สารสนเทศเปนแหลงที่มาของอํานาจ ดังนั้น จึงไดพยายาม
ผู ก ขาดอํ านาจไว ใ นระบบราชการด ว ยการไม ตี พิ ม พเ ผยแพร ข อมู ลบางประเภท ทั้ง ๆที่ เ ปน
สารสนเทศสาธารณะ (public information) อันราษฎรพึงรับรู การไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้จึงตอง
อาศัยความสัมพันธสวนบุคคลที่ปราศจากหลักเกณฑใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
จะปลดปล อ ยข อมู ล หรื อไม ในการศึก ษาวิจัย หลายตอ หลายเรื่ อง การแสวงหาข อมู ลและ
สารสนเทศจากระบบราชการกลับกลายเปนขั้นตอนที่ยากลําบากอยางไมนาเชื่อ
สภาพการเผชิญหนาระหวางกลุมนักเศรษฐศาสตรวิชาการในมหาวิทยาลัยกับ
กลุมขุนนางนักวิชาการและชนชั้นนํ าทางอํ านาจในระบบราชการมิไดมีอยูตลอดเวลา อาจารย
มหาวิทยาลัยบางคนไดแปรสภาพเปนชนชั้นนํ าทางอํ านาจดวยการรับตํ าแหนงรัฐมนตรี และ
บางคนแปรสภาพเปนขุนนางนักวิชาการดวยการรับตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มิไยที่จะตอง
กลาวดวยวา บางคนรับเปนที่ปรึกษาพรรคการเมืองบางพรรค และกลุมผลประโยชนบางกลุม
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ไมวาจะเปนสหภาพแรงงานหรือสมาคมการคา การรวมมือกันระหวางกลุมขุนนางนักวิชาการกับ
นักเศรษฐศาสตรวิชาการในมหาวิทยาลัยมีอยูบาง เมื่อมีความเห็นรวมกันเกี่ยวกับการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจบางนโยบาย และในหลายตอหลายกรณี ก็มีการผนึกกําลังกันในการคัดคาน
นโยบายเศรษฐกิจบางนโยบาย ดังเชนการคัดคานแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกในระหวางป 2528-2529 และการคัดคานนโยบายการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าแก
พอคาสงออก โรงสี และพอคาขาวในป 2531 แตโดยทั่วไปแลว เสียงเรียกรองของกลุม
นักเศรษฐศาสตรวชิ าการไมสูมีประสิทธิผลนัก ประโยชนที่จะมีอยูบางก็ในฐานะที่เปนกระบวนการ
ใหการศึกษาแกสาธารณชนเทานั้น

6.5 กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Interest Groups)
ในตอนนี้ จะกลาวถึงบทบาทของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เรื่องที่จะกลาวถึงไดแก กลุมผลประโยชนอยางไมเปนทางการ (หัวขอ
6.51) สวนกลุม ผลประโยชนอยางเปนทางการจะกลาวถึงสหภาพแรงงาน (หัวขอ 6.52) สมาคม
การคา (หัวขอ 6.53) และคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
(หัวขอ 6.54)
6.51 กลุม ผลประโยชนอยางไมเปนทางการ (Non-formal Interest Groups)
หลังการทําสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398 การเติบโตของระบบทุนนิยมในประเทศ
ไทยเปนการเติบโตของกลุมทุนพาณิชย (Commercial Capital) สภาพดังกลาวนี้ยังคงเปน
ลักษณะเดนของสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 กลุมทุนพาณิชยไดเขายึด
ฐานธุรกิจการเงินในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศ
สงครามกับฝายสัมพันธมิตร การเติบโตของทุนการเงิน (Finance Capital) ควบคูกับทุนพาณิชย
เปนปรากฏการณที่เห็นไดเดนชัดในทศวรรษ 2490 เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูยุคของการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในป 2504 กลุมทุนการเงินเริ่มเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมประเภท
ตาง ๆ จนกอใหเกิดการเติบโตของทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capital) พัฒนาการดังกลาวนี้
นับวาตรงกันขามกับประเทศมหาอํานาจในปจจุบัน ซึ่งเติบโตจากทุนพาณิชยไปสูทุนอุตสาหกรรม
และทุนการเงินในที่สุด (Suehiro, 1985)
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 คณะราษฎรไดสรางความสัมพันธกับ
พอคานายทุนบางกลุม เพื่อเปนฐานกําลังทางเศรษฐกิจ และไดแตงตั้งพอคานักธุรกิจบางคนให
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่สอง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภคอยๆกอตัวขึ้น
และกระชั บ แน น แฟ น ขึ้ น หลั ง การรั ฐ ประหารป 2490 โดยที่ ค วามสั ม พัน ธนี้ข ยายจากกลุ ม
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ทุนพาณิชยไปสูก ลุมทุนการเงิน พอคานายทุนที่ตองการความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจยอมตอง
เขาสังกัดชนชั้นนํ าทางอํ านาจกลุมหนึ่งกลุมใดเพื่อขอรับการอุปถัมภทางการเมืองในรูปของการ
ปกปองคุม ครองธุรกิจและผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตองให
ทรัพยากรทางการเงินและความชวยเหลืออื่นๆแกชนชั้นนําทางอํานาจที่ทําหนาที่เปน "มูลนาย"
การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายเพื่ อ ให ป ระโยชน แ ก บุ ค คลภายใต ก ารอุ ป ถั ม ภ เ กิ ด ขึ้ น เป น ครั้ ง คราว
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ยังคงดํารงอยูตอมาหลังป 2504 คราวนี้ขยายตัวไปสูกลุมทุน
อุตสาหกรรม แตยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมสมดุลไดกอใหเกิดกลุมธุรกิจขนาดใหญ
ดังเชนทีม่ อี ยูใ นประเทศญี่ปุน จะตางกันก็เฉพาะแตขนาดและจํานวนของกลุมธุรกิจเทานั้น (สุวินัย
ภรณวลัย 2531) กลุม ธุรกิจขนาดใหญเหลานี้สามารถที่จะเขาไปมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยตรง และประสบความสําเร็จในการเรียกรองนโยบายอยูบอยครั้ง
ดังกรณีของกลุมเครือซีเมนตไทยเปนอาทิ
6.52 สหภาพแรงงาน
ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางไดมีมากอนป 2475 ภายหลังการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 การรวมตัวของกรรมกรเพื่อนัดหยุดงานมีมากขึ้น
แต ตอมาได มี การจั ดตั้ง สหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย า งยิ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ชนชั้นนําทางอํานาจไดใชสหภาพแรงงานเปนเครื่องมือในการฟาดฟนกันทางการเมือง อยางไร
ก็ตาม สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นหาไดมีสถานภาพทางกฎหมายแตประการใด จวบจนกระทั่ง
จอมพล ป. พิบลู สงครามตองการแสวงหาฐานสนับสนุนจากมวลชน เนื่องจากอํานาจทางการเมือง
กําลังหลุดลอยไปสูกลุมสี่เสาเทเวศรและกลุมซอยราชครูในปลายทศวรรษ 2490 จึงไดตรา พ.ร.บ.
แรงงาน พ.ศ.2499 ขึน้ โดยยอมรับสถานภาพตามกฎหมายของสหภาพแรงงานเปนครั้งแรก และ
ยินยอมใหกรรมกรมีสิทธิในการนัดหยุดงาน3 แตกฎหมายฉบับนี้ก็บังคับใชอยูในชวงเวลาอันสั้น
และถูกลมลางไปตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2501 ดวยขออางที่วา
"...มีบทบัญญัติไมเหมาะสม เปดชองใหใชเปนเครื่องมือยุยงสงเสริมใหเกิดความราวฉานระหวาง
นายจางกับลูกจาง... ทําใหเกิดความระสํ่าระสายในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เปน
ภัยรายแรงแกการดํ าเนินงานเศรษฐกิจเพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศ ...4 สิทธิในการ
จั ดตั้ง สหภาพแรงงานและสิท ธิ ในการนัด หยุ ด งานถูก ลิดรอนไปเกือบ 14 ป จึงมีประกาศ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 วาดวยการคุมครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ (ลงวันที่ 16 มีนาคม
3

ประวัติศาสตรขบวนการกรรมกรในประเทศไทย ปรากฏใน กรรณิการ แสงสุนทร (2518) พิชิต
จงสถิตยวัฒนา (2518) และ Mabry (1979)
4
ราชกิจจานุเบกษา เลม 75 ตอน 87 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2501

131
2515) ซึง่ ไดใหสิทธิในขอบเขตจํากัดแกลูกจางในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนสมาคมลูกจาง จวบจน
กระทัง่ มีการตรา พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 การแรงงานสัมพันธจึงเปนระบบมากขึ้น
ภายหลังจากที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มีผลบังคับใช ปรากฏ
วา มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานจํานวน 9 แหงในป 2515 นั้นเอง และนับตั้งแตนั้น
เปนตนมาจํ านวนสหภาพแรงงานก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนมีจํานวน 480 แหงในป 2530
ขอเท็จจริงปรากฏวา สหภาพแรงงานสวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อัตรา
การกระจุกตัวนีส้ งู ถึง 80-85% ในชวงป 2515-2530 (ดูตารางที่ 6-1) ซึ่งสะทอนใหเห็นวา นโยบาย
การสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลทําใหโรงงานอุตสาหกรรมกระจุกตัวอยูในอาณาบริเวณดังกลาวนี้
เมื่อเราจําแนกสหภาพแรงงานตามประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยึดถือมาตรฐานการ
จําแนกอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification = TSIC)
ปรากฏวา สหภาพแรงงานสวนใหญกระจุกตัวอยูในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกวา "การผลิต"
ซึง่ ก็คอื การประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรมนั่นเอง อัตราการกระจุกตัวดังกลาวนี้สูงถึง 55-62%
ในชวงป 2515-2530 (ดูตารางที่ 6-2) ในขณะที่สหภาพแรงงานในกิจการดานการเกษตรมีอยูเพียง
5-6%
สหภาพแรงงานโดยทั่วไปหาไดมีอํานาจตอรองที่เขมแข็งไม ลูกจางและกรรมกร
ทีม่ ไิ ดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานมีอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งการจัดตั้งสหภาพแรงงานยังไดรับการ
กีดขวางจากนายจางและเจาหนาที่ของรัฐอีกดวย (สุภชัย มนัสไพบูลย และคณะ 2527) สหภาพ
แรงงานที่มีอํานาจตอรองสูงมีเฉพาะแตสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเทานั้น การที่สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสามารถรวมตัวกันอยางเขมแข็งไดนั้น ในดานหนึ่งเปนเพราะเหตุวา ตนทุนในการ
รวมกลุม มีนอ ย ผูบ ริหารรัฐวิสาหกิจยากที่จะดําเนินการกีดกันการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เนื่องจาก
ตองเคารพตัวบทแหงกฎหมาย อีกทั้งการปลดหรือไลพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากงานก็มิใชเรื่อง
ทีก่ ระทําไดโดยงาย ในอีกดานหนึ่ง ผลประโยชนจากการรวมกลุมเห็นไดโดยชัดเจน ในขณะที่การ
จัดตั้งสหภาพแรงงานเอกชนตองเสียตนทุนการรวมกลุมสูง เนื่องจากไดรับการกีดขวางและการ
ขมขูจากนายจาง อีกทั้งผลประโยชนจากการรวมกลุมยังไมแนวาจะไดหรือไมอีกดวย (นิพนธ
พัวพงศกร 2530) ความออนแอของสหภาพแรงงานเอกชนจึงทําใหตองเปนผูตามกลุมสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ
บทบาทของสหภาพแรงงานในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสวนใหญ
เปนการเรียกรองผลประโยชนที่จํากัดเฉพาะกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมเปนธรรมที่ไดรับจาก
นายจาง ขอพิพาทแรงงาน ซึ่งไมสามารถระงับลงดวยกระบวนการแรงงานสัมพันธตามปกติ มักจะ
ตองนําเสนอสูรัฐบาลเพื่อใหแกปญหา ขอพิพาทแรงงานจํานวนมากเกิดจากการฝาฝนกฎหมาย
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ตารางที่ 6-1
จํานวนสหภาพแรงงานจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
พ.ศ.2515-2530
ภูมิภาค

2515

2520

2525

2530

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

1. กรุงเทพฯ

6

66.7

61

58.6

140

52.4

265

55.2

2. ปริมณฑลของกรุงเทพฯ

2

22.2

24

23.1

78

29.2

147

30.6

3. ภาคกลาง

-

-

2

1.9

12

4.5

15

3.1

4. ภาคตะวันออก

1

11.1

4

3.8

10

3.7

13

2.7

5. ภาคตะวันตก

-

-

1

1.0

2

0.7

3

0.6

6. ภาคใต

-

-

5

4.8

12

4.5

17

3.5

7. ภาคเหนือ

-

-

1

1.0

3

1.1

5

1.0

8. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

6

5.8

10

3.7

15

3.1

9. รวมทั่วราชอาณาจักร

9

100.0

104

100.0

267

100.0

480

100.0

ที่มา

ภาคผนวกที่ 7
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ตารางที่ 6-2
จํานวนสหภาพแรงงานจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม (TSIC)
พ.ศ.2515 – 2530
ประเภทของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
1. เกษตรกรรม ลาสัตว
ปาไม และการประมง

2515

2520

2525

2530

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

-

-

7

6.7

15

5.6

25

5.2

2. การทําเหมืองแรและ
เหมืองถานหิน

-

-

5

4.8

13

4.9

16

3.3

3. การผลิต

5

55.6

60

57.7

161

60.3

298

62.1

4.การไฟฟา กาซ และประปา

1

11.1

6

5.8

11

4.1

18

3.8

5. การกอสราง

-

-

1

1.0

5

1.9

9

1.9

6. การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และโรงแรม

1

-

5

4.8

12

4.5

22

4.6

7. การขนสง สถานที่เก็บ
สินคาและการคมนาคม

33.3

3

19

18.3

36

13.5

64

13.3

-

-

1

1.0

7

2.6

18

3.8

9. บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล

-

-

-

-

7

2.6

10

2.1

10. กิจกรรมซึ่งมิอาจ
ระบุประเภท

-

-

-

-

-

-

-

-

11. รวม

9

100.0

104

100.0

267

100.0

480

8. บริษัทการเงิน การ
ประกันภัยอสังหาริมทรัพย
และธุรกิจ

ที่มา

ภาคผนวกที่ 7

%

100.0
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แรงงานของฝายนายจาง ไมวาจะเปนเรื่องอัตราคาจาง สภาพการทํางาน และสวัสดิการตางๆ
การเรียกรองหรือคัดคานนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลกระทบนอกกลุมผูใชแรงงานมีมากเฉพาะชวงป
2516-2519 และชวงหลังป 2520 เปนตนมา การเรียกรองขอขึ้นอัตราคาจางขั้นตํ่ากลายเปน
ภารกิจประจํ าปของกลุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ แตรัฐบาลก็หาทางผอนคลายแรงกดดัน
ของสหภาพแรงงานในเรื่องนี้ดวยการจัดการตั้งคณะกรรมการไตรภาคี (อันประกอบดวยผูแทน
นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล) ขึ้นเปนองคการในการพิจารณาอัตราคาจางขั้นตํ่า นอกจากนี้
รัฐบาลยังหาทางสลายพลังของสหภาพแรงงานดวยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหพันธแรงงานและ
สภาองคการลูกจางขึ้นมาแขงขันกับองคกรที่มีอยูเดิม ตลอดจนใหเงินอุดหนุนแกผูนํากรรมกร
บางคน จนสามารถสรางความราวฉานในหมูผูนํากรรมกรได ยุทธวิธีสําคัญขั้นสุดทาย ก็คือ การ
แต ง ตั้ ง ผู  นํ ากรรมกรบางคนเป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ซึ่ ง มี ผ ลเสมื อ นหนึ่ ง การแปรสภาพผู  มี พ ลั ง
นอกระบบราชการ (extra-bureaucratic force) มาเปนสมาชิกพลังอํามาตยาธิปไตย
แมในชวงหลังป 2525 พลังของกรรมกรจะออนตังลงไปเปนอันมาก แตในอดีต
ผูใชแรงงานมีบทบาทสําคัญในการคัดคานการขึ้นราคานํ้ามัน อันเปนสาเหตุประการหนึ่งที่นํามา
ซึ่งจุดจบของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทในป 2523 และการคัดคานการขึ้นคาโดยสาร
รถประจําทางในกรุงเทพมหานครในป 2524 เปนตน (มนตรี เจนวิทยการ 2530)
6.53 สมาคมการคา
รัฐบาลเริ่มมีนโยบายสงเสริมใหจัดตั้งสมาคมการคาและหอการคาในป 2509
ดวยการตรา พ.ร.บ.สมาคมการคา พ.ศ.2509 และ พ.ร.บ.หอการคา พ.ศ.2509 ทั้งนี้เพื่อใช
องคกรเหลานี้เปนเครื่องมือในการบริหารนโยบายสาธารณะ5 แตผลที่เกิดขึ้นก็คือ บรรดาพอคา
นายทุนไดใชสมาคมการคาเปนเครื่องมือในการสรางพลังกดดันทางการเมืองเพื่อใหปรับเปลี่ยน
นโยบายที่ขัดตอผลประโยชน และ/หรือผลักดันใหดําเนินนโยบายที่เกื้อกูลผลประโยชนของตน
เหตุที่ตองมีกฎหมายควบคุมสมาคมการคาแยกตางหากจากสมาคมธรรมดา ก็เพราะสมาคม
การคา "...มีอิทธิพลสํ าคัญเกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจของประเทศ และอาจดําเนินกิจการ
อันทําใหเกิดความปนปวนแกตลาดการคาหรือตลาดการเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศ หรือ
กระทํ าการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนการครองชีพของประชาชนได..."6 ความแตกตาง
ระหวางสมาคมการคากับสมาคมธรรมดาทั่วไป ปรากฏในตารางที่ 6-3

5

การศึกษาเรื่องนี้ โปรดดู ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2518) มนตรี เจนวิทยการ (2517; 2518; 2530)
ตระกูล มีชัย (2526) Chenvidyakarn (1979; 1980) และ Laothamtas (1988)
6
ราชกิจจานุเบกษา เลม 83 ตอน 38 ลงวันที่ 26 เมษายน 2509
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จํานวนสมาคมการคาไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับตั้งแตป 2509 เปนตนมา จนมี
จํานวน 233 แหงในป 2530 (ขอมูลจํานวนสมาคมการคาที่จดทะเบียนในแตละปปรากฏในภาค
ผนวกที่ 4) สมาคมการคาสวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ อัตราการกระจุกตัวนี้สูงถึง 79.2%
ในป 2510 และลดลงเหลือ 76.8% ในป 2530 (ดูตารางที่ 6-4) เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะกรุงเทพฯ
เปนศูนยกลางในการกําหนดนโยบาย และสมาคมการคาจัดตั้งขึ้นเพื่อการผลักดันนโยบาย หาก
จําแนกประเภทของสมาคมการคาตามมาตรฐานการจําแนกอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC)
ปรากฏวา สมาคมการคาสวนใหญเปนกลุมผลประโยชนทางดานพาณิชยกรรม (ซึ่งครอบคลุมถึง
การคาระหวางประเทศดวย) จํานวนสมาคมการคาในกลุมนี้เพิ่มจาก 20 แหงในป 2510 เปน 89
แหงในป 2530 ในขณะที่สมาคมการคาที่เปนกลุมผลประโยชนดานการผลิต (หัตถอุตสาหกรรม)
เพิม่ จาก 17 แหงในป 2510 เปน 67 แหงในป 2530 กลุมผลประโยชน 2 กลุมใหญนี้มีอัตราการ
กระจุกตัวสูงถึง 77.1% ในป 2510 แตลดลงเหลือ 66.9% ในป 2530 (ดูตารางที่ 6-5)
การจัดตั้งสมาคมการคาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประโยชนที่คาดวาจะไดมีมากกวา
ตนทุนในการรวมกลุม การจัดตั้งกลุมผลประโยชนนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ทั้งนี้มิไดมีเฉพาะแต
คาใชจายในการจดทะเบียนสมาคมเทานั้น หากทวายังมีคาโสหุยในการรวมกลุมและคาใชจาย
ในการผลักดันนโยบายอีกดวย ในยุคสมัยที่พลังอํามาตยาธิปไตยครอบงํากระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิ จ กลุ  ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ที่ ต  อ งการผลั ก ดั น นโยบายเศรษฐกิ จ
บางนโยบายจํ าเป น ต อ งป น ส ว นทรัพ ยากรทางการเงิ น แกชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มีบทบาทใน
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ทั้ง นี้เ พื่อสรางและกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
แตในยุคสมัยทีค่ วามเปนประชาธิปไตยมีมากขึ้น คาใชจายในการผลักดันนโยบายมิไดมีเฉพาะแต
ตนทุนการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจเทานั้น หากยังมีตนทุนในรูปของ
เงินบริจาคที่ใหแกพรรคการเมือง เงินที่ปนใหแกสมาชิกรัฐสภา เงินที่ปนใหแกคอลัมนิสตหนังสือ
พิมพ และคาใชจายในการปลุกระดมมวลชนเพื่อเดินขบวนอีกดวย การรวมกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประโยชนที่คาดวาจะไดจากการผลักดันนโยบายมีมากกวาตนทุนที่จะ
เสียไป ในบรรดาตนทุนการรวมกลุม 3 ประเภทดังที่กลาวขางตนนี้ คาใชจายในการผลักดัน
นโยบายคาดวาจะสูงกวาคาใชจายในการจดทะเบียนสมาคมและคาโสหุยในการรวมกลุม ดังจะ
เห็นไดวา มีกลุมผลประโยชนจํ านวนไมนอยที่จดทะเบียนเปนสมาคมการคา แตหาไดแสดง
บทบาทในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจแตประการใดไม สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเหตุวา นโยบาย
เศรษฐกิจทีร่ ฐั บาลดําเนินการอยูมิไดขัดตอผลประโยชนของกลุมผลประโยชนดังกลาว อีกสวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะวา คาใชจายในการผลักดันนโยบายสูงเกินกวาประโยชนที่คาดวาจะได ดังนั้น จึงมี
การรวมกลุมและจดทะเบียนเปนสมาคมการคา แตมิไดดําเนินการผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยน
นโยบาย โดยยอมรับผลประโยชนอันไดจากนโยบายที่ดํารงอยูในขณะนั้น การจดทะเบียนสมาคม
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การคาโดยมิไดมบี ทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เกิดจากขอเท็จจริงวา คาใชจาย
ในการจดทะเบียนนั้นตํ่า และผูรวมกลุมในการจดทะเบียนคาดหวังวา ลาภลอย (windfall gains)
จากการปรับเปลีย่ นนโยบายของรัฐบาลในอนาคตมีมากกวาคาใชจายในการจดทะเบียน
ในบางกรณี การจัดตั้งสมาคมการคาเกิดจากความเกรงกลัวที่จะตองสูญเสีย
ผลประโยชน อันเนื่องมาจากการรวมกลุมของกิจกรรมที่เปนปรปกษ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บางประเภทอาจเปนปรปกษกันในการแสวงหาผลประโยชน เชน โรงงานนํ้าตาลกับชาวไรออย
ยอมมีความขัดแยงกันในการกําหนดราคาออย เปนตน ในกรณีเชนนี้ หากฝายหนึ่งฝายใดรวมตัว
กันเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ อีกฝายหนึ่งก็จําเปนตองรวมกลุมเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ
สรางอํานาจตอรองเพื่อคานอํานาจของอีกฝายหนึ่ง (countervailing power)
กลุ  ม ผลประโยชน ที่ มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจมักจะมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ขนาดของกลุม กลุมผลประโยชนที่ทรงประสิทธิผลในการผลักดันนโยบาย
มักจะเปนกลุมขนาดเล็ก การที่กลุมมีขนาดเล็กนั้นไมเพียงแตจะทําใหตนทุนในการรวมกลุมตํ่า
เทานั้น หากยังทํ าใหความเปนเอกภาพของกลุมมีมากกวากลุมขนาดใหญอีกดวย การที่กลุม
มีขนาดใหญเกินไปอาจกอใหเกิดปญหาการ "ตีตั๋วฟรี" (free rider) กลาวคือ สมาชิกบางคน
ตองการรับประโยชน แตไมตองการรับภาระรายจาย ในสภาพการณเชนนี้ การลงขันเพื่อใชจาย
ในการผลักดันนโยบายยอมทํ าไดดวยความยากลํ าบาก ความยากลํ าบากในการรวมตัวของ
เกษตรกรนอกการกํากับของราชการสวนหนึ่งเกิดจากขอเท็จจริงที่วา เกษตรกรกระจัดกระจาย
อยูท วั่ ประเทศ และมีขนาดใหญจนทําใหคาโสหุยในการรวมกลุมสูง (เจิมศักดิ์ ปนทอง 2529)
แตในกรณีของชาวไรออย การรวมกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิผล แมจะมีขนาดใหญก็ตาม ทั้งนี้
เพราะเหตุวา การที่ไรออยกระจุกอยูรอบโรงงานนํ้าตาล เพื่อประหยัดตนทุนการขนสง ทําให
คาโสหุยในการรวมกลุมชาวไรออยคอนขางตํ่า กลุมผลประโยชนของชาวไรออยที่สําคัญ ไดแก
สมาคมกลุมชาวไรออยเขต 7 สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณการเกษตร
ชาวไรออ ยแหงประเทศไทย จํากัด สมาพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย สหสมาคมชาวไรออย
แหงประเทศไทย เปนตน องคกรของชาวไรออยเหลานี้มิใชสมาคมการคาตามนัยแหง พ.ร.บ.
สมาคมการคา พ.ศ. 2509 แตเปนกลุม ผลประโยชนที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายออย
และนําตาล
้
เพราะมีพลังมากพอที่จะคานอํานาจของพลังอํามาตยาธิปไตยและกลุมพอคานายทุน
จน อัมมาร สยามวาลา (2530 : 134) กลาววา "...นโยบายของรัฐบาลไทยนั้นมิไดมีความลําเอียง
เขาขางคนที่อยูในเมือง (urban bias) อยางแนชัดสมํ่าเสมอ กรณีของออยและนํ้าตาลนั้นแสดงวา
ไมไดเปนเชนนั้น แตอาจจะเปนไปไดวา นโยบายของรัฐบาลนั้นจะเขาขางกลุมที่สามารถรวมตัว
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ตารางที่ 6-3
ความแตกตางในประเด็นสําคัญระหวางสมาคมการคากับสมาคมธรรมดาทั่ว ๆ ไป
ประเด็นสําคัญ

สมาคมการคา

สมาคมธรรมดาทั่ว ๆ ไป

1. วัตถุประสงค

เพื่อทําการสงเสริมการประกอบ วิสาหกิจ เพื่อทําการอันใดอันหนึ่งรวมกันอันมิใช
อันมิใชเปนการหาผล กําไรมาแบงปนกัน เปนการหาผลกําไรมาแบงปนกัน

2. สมาชิก

บุคคลซึ่งเปนผูประกอบวิสาหกิจ ทางการ บุคคลใด ๆ ก็ได
คา อุตสาหกรรม หรือการเงินและวิสาหกิจ
อื่นใดในทางเศรษฐกิจ

3. การขออนุญาต

กรมการคาภายใน หรือสํานักงานพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง
จังหวัด (ในสวนภูมิภาค)
ชาติ หรือที่วาการอําเภอ (ในสวนภูมิ
ภาค)

4. การจดทะเบียน
นิติบุคคลและอื่น ๆ

กรมการคาภายใน หรือสํานักงานพาณิชย กรมตํารวจ หรือที่วาการอําเภอ (ใน
จังหวัด (ในสวนภูมิภาค)
สวนภูมิภาค)

ที่มา

กองสถาบันการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
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ตารางที่ 6-4
จํานวนสมาคมการคาจําแนกตามภูมิภาค
พ.ศ.2510-2530
ภูมิภาค

2510
จํานวน

2525
จํานวน

%

%

2530
จํานวน
%

1. กรุงเทพฯ

38

79.2

128

79.5

179

76.8

2. ภาคกลาง

-

-

3

1.9

3

1.3

3. ภาคตะวันออก

-

-

5

3.1

8

3.4

4. ภาคตะวันตก

-

-

1

0.6

1

0.4

5. ภาคใต

2

4.2

7

4.3

13

5.6

6. ภาคเหนือ

5

10.4

13

8.1

23

9.9

7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3

6.2

4

2.5

6

2.6

48

100.0

161

100.0

233

100.0

8. รวมทั่วราชอาณาจักร
ที่มา

ภาคผนวกที่ 5-1, 5-2 และ 5-3
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ตารางที่ 6-5
จํานวนสมาคมการคาจําแนกตามประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC)
พ.ศ.2510-2530
ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม
และการประมง
2. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
3. การผลิต
4. การไฟฟา กาซ และประปา
5. การกอสราง
6. การขายสง การขายปลีกภัตตาคาร
และการคาระหวางประเทศ
7. การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และ การคมนาคม
8. บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพยและธุรกิจ
9. บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
10. กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได
11. รวม
ที่มา

ภาคผนวกที่ 5-1, 5-2 และ 5-3

2510
จํานวน
%

2525
จํานวน %

2530
จํานวน
%

2

4.2

13

8.1

17

7.3

1
17
1

2.1
35.4
2.1

4
46
3

2.5
28.6
1.9

4
67
1
3

1.7
28.7
0.4
1.3

20

41.7

62

38.5

89

38.2

1

2.1

8

5.0

12

5.2

3

6.2

9

5.6

12

5.2

3

6.2

10

6.2

15

6.4

-

-

6

3.7

13

5.6

48

100.0

161 100.0

233

100.0
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กันและสรางพลังตอรองทางการเมืองขึ้นมาได ดังเชนสมาคมชาวไรออย..."7 ในบางกรณี แมกลุม
จะมีขนาดใหญเกินไป แตการรวมกลุมก็ยังอาจเกิดขึ้นได หากการกระจายผลประโยชนจากการ
รวมกลุมมิไดเปนไปโดยทัดเทียมกัน และผูที่ไดรับผลประโยชนในสัดสวนสูงกวาสมาชิกคนอื่นๆ
ยินยอมที่จะแบกรับภาระรายจายสูงกวาผูอื่นดวย กรณีนี้จะเห็นไดจากการจัดตั้งสมาคมโรงสีขาว
ไทย แมวา โรงสีจะตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศนับหมื่นโรง แตการจัดตั้งสมาคมโรงสีขาวไทย
เปนไปได เนื่องจากผูนําในการรวมกลุมยินยอมที่จะรับภาระรายจายมากกวาสมาชิกโดยทั่วไป
แตขณะเดียวกันผูนําเหลานี้ก็ไดรับผลประโยชนมากกวาผูอื่นดวย8
(2) ความชัดเจนของขอบขายผลประโยชน กลุมผลประโยชนที่ทรงประสิทธิผล
ในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจมักจะมีขอบขายผลประโยชนที่ชัดเจน เพราะการมีขอบขาย
ผลประโยชนที่ชัดเจนชวยใหการรวมกลุมเปนไปอยางมีเอกภาพและมั่นคง และสมาชิกมองเห็น
อานิสสงสของการรวมกลุม หากขอบขายผลประโยชนคลุมเครือ สมาชิกที่รวมกลุมกันนั้นอาจ
มีปญ
 หาความขัดแยงในผลประโยชนได กลุมผลประโยชนที่มีขอบขายผลประโยชนที่ชัดเจนและ
จํ ากั ด จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลั ก ดั น นโยบายมากกว า กลุ  ม ผลประโยชน ที่ มี ข อบข า ย
ผลประโยชนกระจัดกระจาย ดังจะเห็นไดวา หอการคาไทยมีประสิทธิภาพในการผลักดันนโยบาย
ดอยกวาสมาคมการคาเฉพาะสาขา ความขอนี้เปนจริงสําหรับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ดวย
(3) ฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม ดังไดกลาวแลววา การผลักดันนโยบายมีตนทุน
ที่ตองเสีย กลุมผลประโยชนที่จะดํ าเนินการผลักดันนโยบายไดจักตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
พอสมควร มิฉะนั้นจะไมสามารถแบกรับภาระตนทุนในการผลักดันนโยบายได กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบางประเภท ดังเชนการเพาะปลูกขาว ใหรายไดเพียงระดับพอประทังชีวิตเทานั้น
การรวมกลุ ม ชาวนาจึ ง เป นไปได ย าก ทั้ ง นี้มิ ใช เ ปน เพราะเหตุผ ลทางภูมิศาสตรที่ชาวนาอยู
กระจัดกระจายทัว่ ประเทศเทานั้น หากยังเปนเพราะชาวนามีฐานะยากจนเกินกวาจะแบกรับภาระ
7

การวิเคราะหเกี่ยวกับนโยบายออยและนํ้าตาล โปรดดู ประยงค เนตยารักษ (2531) และ Ramsay
(not dated)
8
สมาคมโรงสีขาวไทยประสบความสําเร็จในการผลักดันใหรัฐบาลจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อ
รับซื้อขาวเปลือกในฤดูการผลิต 2529/2530-2531/2532 ขอเท็จจริงปรากฏวา ในฤดูการผลิต 2530/2531
ธนาคารแหง ประเทศไทยได จัดสรรสินเชื่อดังกลาวนี้จํ านวนรวมทั้งสิ้น 5,818.94 ลานบาท นายนิพนธ
วงศตระหงาน (นายกสมาคมโรงสีขาวไทย) และครอบครัวไดรับจัดสรรสินเชื่อ 126.3 ลานบาท ในขณะที่
กรรมการสมาคมฯ คนอื่น ๆ ไดรับประโยชนนอยกวามาก อาทิเชน นายจํานง ศรีจอมขวัญ (6.91 ลานบาท)
นายพงษ หาญชะเล (6.0 ลานบาท) นายวิเชียร ภิญโญ (3.583 ลานบาท) เปนตน (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2531)
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ตนทุนในการรวมกลุมไดอีกดวย อนึ่ง ฐานะทางเศรษฐกิจมิไดพิจารณาเฉพาะแตฐานะดั้งเดิมของ
สมาชืกที่เขารวมกลุมเทานั้น หากจะตองพิจารณาถึงอนาคตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลุมมี
ผลประโยชนประกอบดวย กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคตอันรุงเรืองมากเพียงใด สิ่งจูงใจในการ
รวมกลุมยอมมีมากขึ้นเพียงนั้น นอกจากนี้ รัฐบาลที่มีความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญแก
เปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มักจะมีความโนมเอียงที่จะผอนปรนตามขอเรียกรองของ
กลุมผลประโยชนในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง ทั้งนี้ไมเพียงแตจะเห็นแกการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจเทานั้น หากยังหมายถึงโอกาสที่จะขอแบงปนคาเชาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ดําเนินนโยบายอีกดวย
(4) พลังตอรองทางการเมือง อํานาจตอรองทางการเมืองของกลุมผลประโยชน
แตละกลุมขึ้นอยูกับปจจัยนานัปการ การสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจ
นับเปนยางกาวทีส่ ําคัญในการผลักดันนโยบาย โดยที่กลุมผลประโยชนตองใหการอุปถัมภทางการ
เงินแกชนชัน้ นําทางอํานาจ เพื่อแลกกับการอุปถัมภทางการเมืองจากชนชั้นดังกลาว สายสัมพันธ
เชิงอุปถัมภดังกลาวนี้นับเปนพื้นฐานสํ าคัญของอํ านาจตอรองทางการเมือง ความสําคัญของ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของกลุ  ม ผลประโยชน ที่ มี ต  อ ระบบเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในแง ผ ลผลิ ต และ
การจางงาน นับเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนกําหนดพลังตอรองทางการเมือง กิจกรรม
ที่มีฐานมวลชนรองรับอยางกวางขวางก็ดี หรือกิจกรรมที่สามารถสรางผลกระทบอยางมหาศาล
ตอสาธารณชนก็ดี มักจะมีอํานาจตอรองสูง กรณีดังกลาวนี้เห็นไดจาก สมาคมการประมงแหง
ประเทศไทย และสมาคมผูคานํ้ามัน เปนอาทิ พลังตอรองทางการเมืองอาจเปนพลังที่เสกสรรค
ใหมีขึ้น ดวยการปลุกระดมมวลชนใหเดินขบวน ดวยการหวานเงินใหสื่อมวลชนสรางประชามติ
หรือดวยการพึ่งพรรคการเมืองฝายคานและชนชั้นนําทางอํานาจที่เปนปรปกษรัฐบาล แตการมี
อํานาจตอรองสูง หาไดหมายความวา การผลักดันนโยบายจะประสบความสําเร็จเสมอไป กลุม
ผลประโยชนที่ทรงพลังบางกลุมอาจตองระมัดระวังภาพลักษณของตนเอง การผลักดันนโยบาย
จึงตองระมัดระวังมิใหปรากฏภาพลักษณที่แสดงถึงความเปนสัตวเศรษฐกิจที่เห็นแกตัว กรณีนี้
เห็นไดจากความพยายามของสมาคมธนาคารไทยในการผลักดันใหรัฐบาลเลิกเก็บภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากนับแตป 2520 เปนตนมา
(5) ผูนําที่เขมแข็งและชาญฉลาด กลุม ผลประโยชนที่ประสบความสําเร็จในการ
ผลักดันนโยบาย มักจะมีผูนําที่เขมแข็งและชาญฉลาด ผูนํากลุมจักตองมีความสัมพันธกับชนชั้น
นําทางอํานาจและพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล นอกจากนี้ ยังตองมีความสามารถในการประเมิน
สถานการณทางการเมืองและผลักดันนโยบายในจังหวะและดวยกลวิธีที่เหมาะสม ในบางครั้งผูนํา
กลุม อาจตองยอมแบกรับภาระตนทุนการผลักดันนโยบายในสัดสวนสูงกวาสมาชิกกลุมโดยทั่วไป
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ป จ จั ย ต า งๆดั ง กล า วข า งต น นี้ เ ป น เพี ย งเงื่ อ นไขอั น จํ าเป น ที่ จ ะทํ าให ก ลุ  ม
ผลประโยชนมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แตหาใชเงื่อนไข
ที่เพียงพอไม นโยบายที่ตองการผลักดันเปนปมเงื่อนสุดทายแหงความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ในการผลักดันนโยบาย หากนโยบายที่ตองการผลักดันกอใหเกิดตนทุนทางการเมือง (political
cost) แกรฐั บาลมากจนเกินไป รัฐบาลอาจแข็งขืนตอขอเรียกรองนั้น หรือถาหากนโยบายที่ตองการ
กอใหเกิดตนทุนแกสังคมมากเกินไปก็อาจกอใหเกิดการตอตานจากกลุมขุนนางนักวิชาการ และ/
หรือกลุมนักเศรษฐศาสตรวิชาการในมหาวิทยาลัย และ/หรือประชาชนโดยทั่วไป ดังเชนกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประกาศขึ้นอัตราคาธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากปุย
ผสมทีน่ าเข
ํ าจากตางประเทศในเดือนมกราคม 2521 ตามคําเรียกรองของกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม
ปุ  ย ผสมภายในประเทศ โดยมิ ไ ด คํ านึ ง ว า จะก อ ความเดื อ ดร อ นแก เ กษตรกรหรื อ ไม กลุ  ม
นักเศรษฐศาสตรวิชาการไดคัดคานเรื่องนี้ จนรัฐบาลตองปรับนโยบาย (อัมมาร สยามวาลา และ
สมภพ มานะรังสรรค 2521) กรณีที่สมาคมธนาคารไทยกดดันใหรัฐบาลเลิกเก็บภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากในป 2522 ก็ไดรับการตอตานจากกลุมนักเศรษฐศาสตรวิชาการ (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2522) กรณีที่สมาคมรานขายยาผลักดันใหรัฐบาลยืดเวลาการบังคับใหมีเภสัชกรประจําราน
ขายยาตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ในป 2528 ก็ไดรับการคัดคานจากสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร
5 สถาบัน เปนตน ในกรณีตรงกันขาม หากนโยบายที่ตองการเปนนโยบายที่ชอบดวยเหตุผลและ
เปนธรรม เนือ่ งจากนโยบายที่เปนอยูไมถูกตอง การผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนนโยบายก็สามารถ
กระทําไดโดยงาย ในกรณีสุดทาย นโยบายบางนโยบายมีลักษณะเสมือนวาเปนประโยชนแกสังคม
ในวงกวาง แตโดยเนื้อแทเปนการจัดสรรคาเชาทางเศรษฐกิจแกบุคคลบางกลุมบางเหลาซึ่งเปน
กลุม ทีไ่ ดเปรียบในสังคมอยูแลว การผลักดันนโยบายลักษณะนี้มักประสบความสําเร็จ แรงตอตาน
แมจะมีอยู แตก็ยากที่จะทัดทานได เนื่องจากเปนเรื่องยากที่จะอธิบายใหสาธารณชนเขาใจ กรณี
ดังกลาวนีไ้ ดแก นโยบายการประกัน/พยุงราคาพืชผล นโยบายการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า
เพื่อสงเสริมการสงออก (packing credit) นโยบายการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อพยุง
ราคาขาวเปลือก เปนตน
แบบแผนการผลัก ดัน ใหมีก ารปรับเปลี่ย นนโยบายของกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจมีอยูอยางนอย 4 วิธี กลาวคือ
ประการแรก การสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจและกลุม
ขุ น นางนัก วิ ชาการนับเปนวิธีการที่สํ าคัญที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากพลังอํ ามาตยาธิปไตยครอบงํ า
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ดังไดกลาวแลววา บรรดากฎหมายเศรษฐกิจที่มีผลบังคับ
ใชในประเทศไทยลวนแลวแตเปนกฎหมายที่ใหอํานาจฝายบริหารในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
และกฎหมายที่มีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจเปนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติมากกวากฎหมาย
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แมบท โดยที่การตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติเปนอํานาจของฝายบริหาร (ดูหัวขอ 5.5 ในบทที่
5) ดังเชนการจัดสรรโควตาสินคาเขาและสินคาออกบางประเภท การตั้งกําแพงภาษีดวยการขึ้น
คาธรรมเนียมพิเศษการนําเขา ฯลฯ ดวยเหตุนี้เอง กลุมผลประโยชนจึงตองสรางสายสัมพันธกับ
ชนชั้นนําทางอํานาจ เพราะสายสัมพันธดังกลาวนี้จะชวยใหไดรับคาเชาทางเศรษฐกิจจากการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังป 2516 มิไดทําให
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภนี้เปลี่ยนแปลง (Chenvidyakorn, 1979) สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ
องคประกอบของชนชั้นนําทางอํานาจ ซึ่งแตเดิมมีแตขาราชการระดับผูนําทั้งฝายทหารและพล
เรือน แตภายหลังป 2516 มีสมาชิกที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งทางการเมืองมากขึ้น การที่จะ
ธํ ารงไว ซึ่ ง สายสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ดั ง กล า วนี้ กลุ  ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในฐานะ
ปจเจกบุคคลและกลุม จะตองแบงปนคาเชาทางเศรษฐกิจที่ไดรับบางสวนจายคืนแกผูอุปถัมภ
ในทศวรรษ 2490 และ 2500 การจายคืนคาเชาทางเศรษฐกิจนี้ปรากฏในรูปของหุนลมและ
เงินประจําตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัท แตหลังป 2516 มักปรากฎในรูปของเงินบริจาคทาง
การเมืองแกผูอุปถัมภในฐานะปจเจกชนและพรรคการเมืองที่ผูอุปถัมภสังกัด9
ประการที่สอง การวาจางใหนักวิชาการศึกษาวิจัยนโยบายเศรษฐกิจที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนและนําผลการวิจัยมาเผยแพรสูสาธารณชนเพื่อสรางประชามติ ในป 2528 สมาคม
ธนาคารไทยไดวาจางนักวิชาการในมหาวิทยาลัยใหศึกษาผลเสียของการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร (ภาณุพงศ นิธิประภา และ ประศาสน ตั้งมติธรรม 2528) และใชผลการวิจัยดังกลาวนี้
ผลักดันใหรฐั บาลเลิกจัดเก็บภาษีดังกลาว ในป 2530 สมาคมอุตสาหกรรมไทยวาจางจุฬาลงกรณ
มหา-วิทยาลัยศึกษาโครงสรางภาษีที่จัดเก็บจากเครื่องใชไฟฟา และยื่นขอเสนอใหรัฐบาลปรับ
นโยบาย (Laothamtas, 1988)
ประการที่ ส าม การสร า งสายสั ม พั น ธ กั บ สื่ อ มวลชนนั บ เป น เรื่ อ งจํ าเป น
สายสัมพันธดังกลาวนี้เกิดจากความสัมพันธตางตอบแทน กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจอาจให
ผลตอบแทนแกสื่อมวลชนในรูปของรายจายในการโฆษณา การเลี้ยงดูปูสื่อ และการใหอามิส
สินจาง (ซองขาว) ขณะเดียวกัน สื่อมวลชก็ตองตอบแทนดวยการนําเสนอขาวและความเห็นที่เปน
ประโยชนแกกลุมผลประโยชนนั้น ๆ
ประการที่สี่ การสรางสายสัมพันธกับสมาชิกรัฐสภาเปนวิธีการที่เพิ่งปรากฏ
อยางแพรหลายหลังป 2516 สมาชิกกลุมผลประโยชนไดเขาไปเปนสมาชิกวุฒิสภาในสัดสวนที่สูง
ขึน้ (ดูภาคผนวกที่ 3) ขณะเดียวกันกลุมผลประโยชนก็ไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูสมัคร

9

การใหสินบนเพื่อหวังผลประโยชนจากการดําเนินนโยบาย ซึ่งปรากฏอยางแพรหลายกอนป 2516
แมจะยังมีอยูในเวลาตอมา แตก็ลดลงไปมาก เพราะเปนวิธีตื้นเขินมากเกินไป และงายแกการถูกเปดโปง
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รับเลือกตั้งบางคนและพรรคการเมืองบางพรรค จนเปนเหตุใหสัดสวนของกลุมพอคานักธุรกิจใน
องคประกอบสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีมากขึ้น (ดูภาคผนวกที่ 2) องคประกอบของคณะรัฐมนตรี
ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน (ดูภาคผนวกที่ 1) การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจผาน
รัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมาธิการประจํารัฐสภา เริ่มปรากฏใหเห็น แตยังมีอยูไมมาก
นัก10
6.54 คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
(ก.ร.อ.)
การจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
(ก.ร.อ.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524 ในทัศนะของ แสวง รัตนมงคลมาศ (2529 : 45) "... ถือวา
เปนการผลักดันในเชิงวิศวกรรมทางสังคมที่สํ าคัญสุดยอดเรื่องหนึ่งของสังคมไทย..." ความ
ซับซอนของปญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับสมรรถวิสัยของภาครัฐบาลในการแกปญหาเศรษฐกิจ
ทีม่ อี ยูโ ดยจํากัด ทําใหตองแสวงหาความรวมมือในการแกปญหาจากภาคเอกชน
ในระหวางป 2524-2530 มีผูเสนอขอเรียกรองเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและ
ก.ร.อ.ไดลงมติไปแลวรวม 143 เรื่อง ในจํานวนนี้ ประมาณ 60.8% นําเสนอโดยฝายเอกชน 9.8%
นําเสนอโดยฝายรัฐบาล และ 28% นําเสนอรวมกันระหวางรัฐบาลกับเอกชน (ดูตารางที่ 6-7)
เมือ่ เราจําแนกมติ ก.ร.อ. ตามเปาหมายทางเศรษฐกิจ ปรากฏวา ในจํานวนมติ 143 มติเปนเรื่อง
เกีย่ วกับการสงเสริมการผลิต 71 มติ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 24 มติ มติสองกลุมนี้รวมกัน
มีมากถึง 66.4% ของจํานวนมติทั้งหมด ในขณะที่มติที่เกี่ยวของกับเปาหมายการกระจายรายได
และความยากจนมีอยูเพียง 5 มติ คิดเปนรอยละ 3.5 ของจํานวนมติทั้งหมด (ดูตารางที่ 6-8)
ดังนั้น ก.ร.อ.จึงมีความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญแกเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(growth bias) และมองขามปญหาความยากจนและการกระจายรายได
เมื่อนํ ามติ ก.ร.อ.มาจําแนกตามภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ ปรากฏวาเปนมติ
ที่เกี่ยวของกับภาคการบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศมากที่สุด (40.56%) รอง
ลงมาไดแก ภาคหัตถอุตสาหกรรม (18.46%) ในขณะที่มติที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรมมีอยู
เพียง 4.89% (ดูตารางที่ 6-9) แสดงใหเห็นวา ก.ร.อ.มิไดหยิบยกปญหาที่เกิดขึ้นในภาค
เกษตรกรรมมาพิจารณามากนัก และมีความโนมเอียงที่จะมองขามปญหาการพัฒนาชนบท
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จากการสํารวจขอเท็จจริงจากผูบริหารสมาคมการคา นายอเนก เหลาธรรมทัศน พบวา สมาคม
การคาจะติดตอเขาพบขาราชการระดับอธิบดีเปนสวนใหญ การเขาพบขาราชการระดับปลัดกระทรวงและ
รัฐมนตรีมีอยูในระดับปานกลาง และการติดตอสมาชิกรัฐสภาทั้งในฐานะปจเจกชนและคณะกรรมาธิการประจํา
รัฐสภายังมีอยูนอยมาก (Laothamtas, 1988)
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เมื่อนํามติ ก.ร.อ.มาจําแนกตามเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจ ปรากฏวาเปน
มติที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือของนโยบายการคลังมากที่สุด (50.35%) สวนใหญเปนเรื่อง
เกีย่ วกับสิทธิประโยชนดานภาษีอากรและปญหาการเก็บภาษีซํ้าซอน มติที่มีจํานวนมากรองลงมา
เปนมติเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบราชการ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6-10
ขอพึ ง พิ จ ารณาเกี่ย วกับ บทบาทของ ก.ร.อ.ในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ก.ร.อ.เปนศูนยกลางในการประมวลสารสนเทศเกี่ยวกับอุปสงคของ
ประชาชนที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจ องคกรเชนนี้ยอมมีประโยชนในการเพิ่มพูนคุณภาพของ
กระบวนการตัดสินใจ หากการประมวลสารสนเทศดังกลาวนี้สามารถกระทําไดอยางกวางขวาง
จากฐานมวลชนทุกกลุมเหลา แตเอกชนที่รัฐบาลแสวงหาความรวมมือเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ดวยการดึงเขาสูองคกรแหงนี้กลับจํ ากัดเฉพาะกลุมพอคานายทุนเปนสําคัญ ซึ่งในทัศนะของ
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2530) ถือเปนขอบกพรองที่สําคัญยิ่ง และเปนเหตุให ก.ร.อ.กลายเปน
องคกรที่กลุมพอคานายทุนใชเปนเวทีในการเรียกรองใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ
เพื่อเกื้อกูลผลประโยชนของตน รายละเอียดเกี่ยวกับมติของ ก.ร.อ.นับเปนประจักษพยานของ
ความขอนี้ (ดูตารางที่ 6-8 และ 6-9) ดังนั้น ก.ร.อ.จึงมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มพูนลักษณะ
ความไรสมมาตรของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ผลกระทบในเรื่องนี้มีอยู 2 ระดับ
ระดับแรกไดแก ความไรสมมาตรในการมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางกลุม พอคานายทุนกับกลุมเกษตรกรและกรรมกร ระดับที่สองไดแก ความไรสมมาตรในการ
มีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางกลุมนายทุนภูมิภาคกับกลุมนายทุน
ระดับชาติ โดยที่กลุมหลังเปนกลุมที่มีอิทธิพลมากกวากลุมใด ๆ
ประการที่ สอง ก.ร.อ.ไดมีบทบาทในการสรางความโนมเอียงในการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิ จ โดยเห็ น แก เ ป า หมายการจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มากกว า เป า หมาย
ความยากจนและการกระจายรายได (ดูตารางที่ 6-8) และเห็นแกเปาหมายการพัฒนาภาค
หัตถอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม (ดูตารางที่ 6-9) ซึ่งมีนัยถึงการเห็นแกเปาหมาย
การพัฒนาเขตนาครมากกวาเขตชนบทดวย นอกจากนี้ การครอบงําของกลุมนายทุนระดับชาติใน
ก.ร.อ.อาจกอใหเกิดการสรางความโนมเอียงในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยเห็นแกการ
พัฒนากรุงเทพมหานครมากกวาการพัฒนาสวนภูมิภาค แมวาการขยายตัวของ ก.ร.อ.จะมีสวน
ผลักดันใหหอการคาตางจังหวัดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากจํานวน 7 แหงในป 2524 เปน 67 แหง
ในป 2530 (ดูตารางที่ 6-6) แตการจัดตั้งหอการคาจํานวนมากในชวงเวลาดังกลาวนี้เกิดจากการ
ผลักดันของทางราชการมากกวาจะเปนการรวมตัวกันตามธรรมชาติ หอการคาตางจังหวัดจึงอยูใน
สภาพออนแอและขาดพลังในการเรียกรองนโยบาย อีกทั้งไมสามารถทัดทานพลังของกลุมนายทุน
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ระดับชาติไดดวย ในป 2530 หอการคาตางจังหวัดจํานวน 20 จังหวัดไดรวมตัวกันจัดตั้ง
"สํานักงานประสานงานหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ" องคกรดังกลาวนี้ตองการสงเสริมใหหอการ
คาจังหวัดมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น และวิพากษวิจารณบทบาท
ของนายทุนระดับชาติ พรอมทั้งชี้ใหเห็นวา หอการคาไทยนั้นหาใชหอการคาแหงชาติไม หากแต
โดยขอเท็จจริงเปนเพียงหอการคากรุงเทพฯ เทานั้น องคการหอการคาตางจังหวัดดังกลาวนี้
ไดออกมาคัดคานการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดวยเกรงวาจะทําใหสมาคมการคา
ในกรุงเทพฯ มีอํ านาจเพิ่มขึ้น และลดบทบาทของหอการคาตางจังหวัดลง แตการคัดคานนี้
ไร ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพราะในที่ สุ ด สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยก็ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม พ.ร.บ.
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2530
ประการที่สาม ก.ร.อ.อาจเปนเพียงองคกรที่มีบทบาทในการบรรเทาแรงกดดัน
จากเอกชน โดยมิไดมุงหมายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแตประการใด ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
(2530 : 285) ใหขอ สังเกตวา สิ่งที่ถือเปนผลงานของ ก.ร.อ.นั้น เกือบทุกขออยูในวิสัยที่รัฐบาล
สามารถดําเนินการได โดยไมจําเปนตองมีขบวนการ ก.ร.อ. นักธุรกิจจํานวนมากรองเรียนวา
ขอเสนอทีผ่ า น ก.ร.อ. นั้นมักจะไดรับการพิจารณาอยางลาชา เพราะตองรอคิวยาว และขึ้นอยู
กับวาฝายเลขานุการ ก.ร.อ.จะจัดคิวนี้อยางไร ขอเรียกรองหลายตอหลายเรื่องที่ ก.ร.อ.เห็นชอบ
มักจะเปนเรือ่ งทีท่ างราชการจะดําเนินการอยูแลว การประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
ก.ร.อ. จึงเปนเรือ่ งยากยิ่ง หากการตีความนี้ถูกตอง ก.ร.อ.ก็เปนเพียงกลไกที่ใหกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจปลดปลอยขอเรียกรอง และเก็บกดขอเรียกรองไวจนกวาทางราชการพรอมที่จะให
ก.ร.อ.จึงเปน `องคการอุตสาหกรรมหองเย็น' ที่แชแข็งขอเรียกรองของฝายเอกชน ประดุจเดียวกับ
ที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แ ช แ ข็ ง โครงการลงทุ น
ขนาดใหญทเี่ สนอโดยรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ขอสังเกตนี้จะตองติดตามศึกษาตอไป
ประการที่สี่ ก.ร.อ.ในฐานะที่เปนองคกรที่ทําหนาที่ประมวลสารสนเทศเกี่ยวกับ
อุปสงคของกลุมผลประโยชนที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจ ไดชวยลดคาโสหุย (transaction cost) ของ
กลุมผลประโยชนในการเรียกรองนโยบายไมนอย หาก ก.ร.อ.เปนองคกรที่ไมแสวงหาคาเชา
ทางเศรษฐกิจ คาโสหุยที่ลดลงนี้จะมีมาก แตถาหาก ก.ร.อ.เปนองคกรที่แสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจ ก.ร.อ.ก็เปนเพียงกลไกในการยื้อแยงและสงวนคาเชาทางเศรษฐกิจไวในกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยเทานั้น ขอพิจารณาดังกลาวนี้ยังตองติดตามศึกษาตออีกมาก
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6.6 ความลงทาย
เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงตัวละครที่มีบทบาทเรียกรองนโยบายเศรษฐกิจ ไมวา
จะเปนการเรียกรองนโยบายใหม หรือผลักดันใหปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีอยูเดิม ตัวละครที่กลาวถึง
ประกอบดวยราษฎร สื่อมวลชน นักวิชาการ และกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ในบรรดาตัวละครที่มีบทบาทในการเรียกรองนโยบายเศรษฐกิจ กลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจมีบทบาทโดดเดนมากกวาตัวละครอื่นๆ แตบทบาทดังกลาวนี้ก็จํากัดเฉพาะกลุม
พอคานายทุน โดยที่กลุมเกษตรกรและกรรมกรยังมีบทบาทอันจํากัดยิ่ง ในบรรดากลุมเกษตรกร
ดวยกันเอง มีเฉพาะกลุมชาวไรออยเทานั้นที่สามารถผลักดันนโยบายออยและนํ้าตาลทรายได
อยางมีประสิทธิภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจหลังป 2504 ทําใหกลุมพอคานายทุนเริ่มมีอิทธิพล
มากขึ้นในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ อิทธิพลดังกลาวนี้มิไดปรากฏเฉพาะแตพลัง
การเรียกรองและผลักดันนโยบายของสมาคมการคาที่มีมากขึ้นเทานั้น หากยังปรากฏในรูปของ
การสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจ และการเขารวมในกระบวนการทาง
การเมืองอีกดวย ดังจะเห็นไดวา สัดสวนของสมาชิกรัฐสภาและสัดสวนของคณะรัฐมนตรีที่มี
พืน้ ฐานอาชีพเปนพอคานายทุนและนักธุรกิจมีมากขึ้น
ในขณะที่กลุมพอคานายทุนมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยมากขึ้น การมีสวนรวมของราษฎรโดยทั่วไปยังคงมีอยูโดยจํากัด ไมวาจะเปนการ
มีสว นรวมโดยตรง และการมีสวนรวมโดยผานระบบรัฐสภา สภาพการณดังที่ปรากฏนี้ยอมทําให
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเกิดความโนมเอียงที่จะมองขามปญหาความยากจนและ
การกระจายรายได โดยใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา
เปาหมายอื่น อีกทั้งยังทําใหเกิดความโนมเอียงที่จะละเลยการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาค
ชนบท โดยใหความสําคัญแกการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคนาคร (urban bias) มากกวา
ภาคเศรษฐกิจอื่นอีกดวย
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ตารางที่ 6-6
จํานวนหอการคาจังหวัด จําแนกตามภูมิภาค
พ.ศ.2509 – 2529
ภูมิภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(6 จังหวัด)
ภาคกลาง (6 จังหวัด)
ภาคตะวันตก (6 จังหวัด)
ภาคตะวันออก (7 จังหวัด)
ภาคใต (14 จังหวัด)
ภาคเหนือ (17 จังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(17 จังหวัด)
รวม
ที่มา

2504

2514

2519

2524

2529

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
2

6
6
6
6
12
16

-

-

-

3

15

3

3

3

7

67

กองสถาบันการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ตารางที่ 6-7
จํานวนมติของ ก.ร.อ. จําแนกตามประเภทผูเสนอเรื่อง พ.ศ.2524-2530
ผูเสนอเรื่อง

รวม 2524-2530

%

1. ภาครัฐบาล

14

9.79

2. ภาคเอกชน

87

60.84

3. ภาครัฐบาลรวมกับภาคเอกชน

40

27.97

2

1.40

143

100.00

4. ไมไดระบุผูเสนอเรื่อง
5. รวม
ที่มา

ภาคผนวกที่ 6-1
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ตารางที่ 6-8
จํานวนมติ ก.ร.อ. จําแนกตามเปาหมายทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2524-2530
เปาหมาย
1. การสงเสริมการผลิต
2. การกระจายรายไดและความยากจน

พ.ศ.2524-2530
71

%
49.65

5

3.50

24

16.78

4. เสถียรภาพของราคา

4

2.80

5. การจางงานเต็มอัตรา

1

0.70

6. การจัดสรรและการใชทรัพยากร

10

6.99

7. เปาหมายอื่น ๆ

28

19.58

143

100.00

3. เศรษฐกิจระหวางประเทศ

8. รวม
ที่มา

ภาคผนวกที่ 6-3
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ตารางที่ 6-9
จํานวนมติของ ก.ร.อ. จําแนกตามภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ พ.ศ.2524-2530
ภาคเศรษฐกิจ

พ.ศ.2524-2530
7

%
4.89

1

0.70

55

38.46

4. การกอสราง

1

0.70

5. การไฟฟาและการประปา

-

-

6. การขนสงและการคมนาคม

4

2.80

7. การขายสงและขายปลีก

3

2.10

8. การธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย

5

3.50

9. ที่อยูอาศัย

-

-

58

40.56

11. บริการอื่น ๆ

1

0.70

12. มิอาจจําแนก

8

5.59

143

100.00

1. เกษตรกรรม
2. เหมืองแรและถานหิน
3. หัตถอุตสาหกรรม

10. การบริหารราชการแผนดิน และปองกันประเทศ

13. รวม
ที่มา

ภาคผนวกที่ 6-2
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ตารางที่ 6-10
จํานวนมติ ก.ร.อ. จําแนกตามเครื่องมือการดําเนินนโยบาย พ.ศ.2524-2530
เครื่องมือ

พ.ศ.2524-2530

%

72

50.35

2. นโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

1

0.70

3. นโยบายหนี้สาธารณะ

-

-

4. นโยบายการเงินภายในประเทศ

8

5.59

5. นโยบายการเงินระหวางประเทศ

-

-

6. นโยบายการควบคุมการผลิต

5

3.50

7. นโยบายการควบคุมราคา

1

0.70

8. นโยบายเงินได

1

0.70

16

11.19

39

27.27

143

100.00

1. นโยบายการคลัง

9. การปรับปรุงระบบราชการ
10. เครื่องมืออื่น ๆ
11. รวม
ที่มา

ภาคผนวกที่ 6-4
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บทที่ 7
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
7.1 ความเบื้องตน
ตลาดนโยบายเศรษฐกิ จ เกิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งอุ ป สงค กั บ อุ ป ทานของ
นโยบาย ระบอบการเมืองการปกครอง และระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตลอดจนสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศมีบทบาทในการสรางกติกา ขอจํากัด และสภาพแวดลอมในตลาด
นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) มีสวนชวยรัดรอย
สถาบันและกลุม บุคคลในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเขาดวยกัน หากปราศจากความเขาใจในเรื่องนี้
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ก็จะบกพรองไปเปน
อันมาก นอกจากนี้ การที่ระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปดภายใตระบบทุนนิยมโลก
ยอมทําใหปจจัยภายนอกประเทศแทรกแซงเขาสูตลาดนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศไดอีกดวย
ดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมของประเทศมหาอํานาจ ดังเชนอังกฤษในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่
สอง และสหรัฐอเมริกาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ตลอดจนองคการระหวางประเทศ
(โดยเฉพาะอยางยิง่ ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ) และบรรษัทนานาชาติ
ตลอดชวงเวลาระหวางป 2475-2531 ตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
มิไดมสี ภาพอยูนิ่ง หากแตมีพลวัตแหงการเปลี่ยนแปลง จนลักษณะของตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
ในป 2530 แตกตางจากป 2475 เปนอันมาก ลักษณะที่แตกตางกันดังกลาวนี้ ทําใหสามารถ
แยกพิจารณาพัฒนาการของตลาดนโยบายเศรษฐกิจออกเปน 2 ชวงเวลาได คือ ชวงระหวางป
2475-2516 และชวงระหวางป 2516-2531

7.2 ตลาดนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 2475-2516
ตลอดชวงเวลาระหวางป 2475-2516 (กอนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในเดือนตุลาคม) สังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนระบบอํามาตยาธิปไตยอยางเดนชัด รัฐไทยเปน
รัฐของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการ (อัมมาร สยามวาลา 2530 : 121) กลุม
ขาราชการระดับนํ าทั้งฝายทหารและฝายพลเรือนสามารถยึดกุมอํ านาจรัฐได คณะรัฐมนตรี
ประกอบดวยบุคคลที่เปนขาราชการเปนสวนใหญ สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้ง ไมวาจะเปน
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สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกพฤฒสภา หรือสมาชิกวุฒิสภา ก็มาจากขาราชการเปนสวนใหญ
เชนเดียวกัน ตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ ฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ ยกเวนชวง
ระหวางป 2489-2490 ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มีผลบังคับใช แมในชวง
ระหวางป 2512-2514 ประชาชนจะมีเสรีภาพทางการเมือง แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2511 ก็มีบทบัญญัติที่จํากัดบทบาทของสภาผูแทนราษฎรอยางยิ่ง (ดูบทที่ 4 และหัวขอ 5.5
ในบทที่ 5 ขางตน)
การที่พลังอํ ามาตยาธิปไตยครอบงํ าสังคมการเมืองไทยเกือบตลอดระยะเวลา
ระหวางป 2475-2516 กอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอยางนอย 6
ประการ
ประการแรก ชนชั้นนําทางอํานาจผนวกกับกลุมขุนนางนักวิชาการ สามารถ
ครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย เนื่องจากโครงสรางสวนบน
ไมเกื้อกูลใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวนี้ อีกทั้งสถาบันที่ทําหนาที่เปนตัวแทน
ของประชาชน (ดั ง เช น สภาผู  แทนราษฎรและพรรคการเมือง) ไมสามารถทํ าหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพได พลังในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงเปนพลังดานอุปทานมากกวาดานอุปสงค
(supply-determined process) ความขัดแยงในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจใดๆ (หากจะมี)
มักจะเปนความขัดแยงในระบบราชการมากกวาความขัดแยงนอกระบบราชการหรือความขัดแยง
ระหวางอุปทานกับอุปสงค ระบบการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงเปนระบบการตัดสินใจแบบปด
(closed system) กลาวคือ มีการสรางกําแพงขวางกั้นการมีสวนรวมและการรับรูของประชาชน
นอกระบบราชการ ทั้งๆ ที่ผลของการตัดสินใจเหลานี้สามารถสรางทุกขเข็ญ และเปลี่ยนแปลง
ชะตากรรมของประชาราษฎรไดอยางใหญหลวง
ประการที่สอง ความโนมเอียงในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจบางนโยบาย
(policy bias) ปรากฏอยางชัดเจนตลอดชวงเวลาระหวางป 2475-2516 ชนชั้นนําทางอํานาจและ
กลุมขุนนางนักวิชาการตางก็มีเปาประสงคเฉพาะของตนเอง บทบาทของกลุมขุนนางนักวิชาการ
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองยังไมปรากฎชัด ความขัดแยงในการดําเนินนโยบายในขณะนั้น
เปนความขัดแยงภายในชนชั้นนํ าทางอํ านาจ เริ่มตนดวยความขัดแยงระหวางคณะราษฎรกับ
สถาบันพระมหากษัตริยภายหลังการปฏิวัติมิถุนายน 2475 ตามมาดวยความขัดแยงภายใน
คณะราษฎรเกี่ยวกับเคาโครงทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรม ตอเมื่อจอมพล ป.
พิบลู สงคราม ยึดกุมอํานาจไดในป 2481 การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ซึ่งกอกระแส
มาตั้งแตป2475 ก็ปรากฏอยางชัดเจน ชนชั้นนํ าทางอํ านาจไดอาศัยนโยบายดังกลาวนี้เปน
เครื่องมือในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมดังกลาวนี้ปรากฏอยางแพรหลายยิ่ง
หลังการรัฐประหารป 2490 ฟงกชันอรรถประโยชน (utility function) ที่แตกตางกันระหวางชนชั้น

154
นํ าทางอํ านาจกั บ กลุ  ม ขุน นางนั ก วิช าการกอใหเ กิดแรงดึงและแรงดันในกระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะที่ชนชั้นนําทางอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมผูนําฝายทหาร ยังคงผลักดันใหมีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมตอไป กลุมขุนนาง
นักวิชาการกลับพยายามที่จะดึงนโยบายเศรษฐกิจเขาสูเสนทางเสรีนิยมและปฏิบัติตามระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้ดวยการประสานพลังกับธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และรัฐบาลอเมริกัน การประลองกําลังดังกลาวนี้เกิดขึ้นระหวางป 2492-2498 และจบลง
ดวยความสํ าเร็จของกลุมขุนนางนักวิชาการในป 2498 การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โดยให ค วามสํ าคั ญ แก เ ป า หมายการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ จึ ง ปรากฏอย า งชั ด เจน
แตในชวงระหวางป 2504-2516 ชนชั้นนํ าทางอํ านาจมิไดเห็นแตกตางไปจากกลุมขุนนาง
นักวิชาการในสวนที่เกี่ยวกับการเนนเปาหมายการจํ าเริญเติบโต และการยึดถือแนวนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนิยม1 ดังนั้น จึงไมปรากฎความขัดแยงที่รุนแรงระหวางคนสองกลุมในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจ มิหนําซํ้า คนทั้งสองกลุมยังมีความโนมเอียงที่จะดําเนินนโยบายไป
ในทางทีเ่ ปนประโยชนแกประชาชนในเขตนาครมากกวาเขตชนบท (urban bias) อีกดวย2 การกด
ราคาข า วภายในประเทศดว ยมาตรการตา งๆ และการใชยุท ธศาสตรการพัฒ นาที่ไมสมดุล
ซึ่งดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคเศรษฐกิจอื่นไดดํ าเนินมาอยาง
ตอเนือ่ งนับตัง้ แตป 2489 เปนตนมา ความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญแกเปาหมายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหวางป 2475-2516
ยังผลใหมีการละเลยการแกปญหาความยากจนและปญหาการกระจายรายได แมรัฐบาลไทย
จะใหความสนใจในการพัฒนาชนบทนับตั้งแตป 2493 เปนตนมา แตความสนใจดังกลาวนี้
เกิดจากแรงกระตุนของรัฐบาลอเมริกัน ผลก็คือ การพัฒนาชนบทกลายเปนยุทธวิธีการในการ

1

แทที่จริงนั้น รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรไดพยายามหันเหนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเศรษฐกิจ
ชาตินิยมในป 2515 และชวงเวลาระหวางป 2515-2519 เปนชวงที่กระแสความรูสึกชาตินิยมขึ้นสูง (ดูหัวขอ
3.23 ขางตน)
2
มาตรการในการกดราคาขาวมิไดมีเฉพาะแตการเก็บพรีเมี่ยมขาว ในระหวางป 2489-2498
มาตรการสําคัญในการกดราคาขาวไดแก ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate
System) การผูกขาดการคาขาวโดยสํานักงานขาว และภาษีขาวสงออก (พรีเมี่ยมขาว และอากรขาออก)
ในระหวางป 2498-2516 มาตรการในการกดราคาขาว ไดแก ภาษีขาวสงออก การสํารองขาวเพื่อการสงออก
การกํ าหนดโควตาขาวสงออก การสงเสริมการลงทุนดวยการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการกํ าหนดอัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาความเปนจริง การศึกษาผลกระทบของการดํ าเนินนโยบายเหลานี้
ระหวางป 2503-2527 โปรดดู Siamwalla and Setboonsarng (1987) หรือ อัมมาร สยามวาลา และสุทัศน
เศรษฐบุญสราง (2531)
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ปองกันภัยคุกคามจากการกอการรายของคอมมิวนิสต มากกวาจะเปนยุทธวิธีในการขจัดปญหา
ความยากจนและความดอยพัฒนา3
ประการที่สาม กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยเกือบ
ตลอดชวงระยะเวลาดังกลาวนี้เปนกระบวนการที่สั่งการจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง (top-down
process) ประกอบกับระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะเผด็จการ/คณาธิปไตย และ
โครงสรางสวนบนไมเกื้อกูลใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวนี้ กระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจจึงเปนกระบวนการที่ชนชั้นนําทางอํานาจไมสามารถหยั่งรูปญหา ความรูสึก
และความตองการของทวยราษฎรไดอยางถูกตองและสมบูรณ การปดกั้นขาวสารอันเกิดจาก
พื้นฐานของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเชนนี้เองที่ทําใหชนชั้นนําทางอํานาจประเมิน
ความรุนแรงของปญหาความยากจน และปญหาการกระจายรายไดตํ่ากวาความเปนจริง การที่
ประชาชนโดยทัว่ ไปไมสามารถมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจนี้ กอใหเกิดการ
สนองตอบอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งเมื่อเกิดมีปญหาอันกอความทุกขเข็ญยากแคน ประชาชน
จะพากันวิ่งเขาหากรุงเทพฯ ซึ่งเปนศูนยแหงอํานาจ เพื่อขอใหผูมีอํานาจบรรเทาภาวะทุกขเข็ญ
ดังกลาว ไมวา ผูมีอํานาจนั้นจะเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ หรือผูบัญชาการทหารบก
ภาพเชนนีป้ รากฏใหเห็นมากขึ้นในชวงป 2516-2531 จนเปนที่ประจักษชัดวา การเขาหาชนชั้นนํา
ทางอํานาจเพือ่ ขอใหชวยแกปญหากลายเปนวัฒนธรรมทางการเมืองไป หากกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนไดสื่อปญหาและความตองการ เพื่อใหชนชั้น
ปกครองแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาพเชนนี้ยอมจะไมเกิดขึ้น ในอีกดานหนึ่ง เมื่อ
ประชาชนไมมีโอกาสผลักดันใหรัฐบาลแกปญหาที่ตนเผชิญอยู และไมสามารถหวังพึ่งรัฐบาล
ตอไปได ประชาชนก็จํ าตองพึ่งพิงตนเองในการแกปญหาเศรษฐกิจโดยอาศัยภูมิธรรมปญญา
ทองถิน่ กระบวนการและแนวความคิดวาดวยการพึ่งพิงตนเองไดปรากฎขึ้นอยางแจมชัดในชนบท
ไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา (วิบูลย เข็มเฉลิม 2529, 2530; เศรษฐสยาม 2529) ประวัติศาสตร
ไทยไดบงชี้ใหเห็นวา การปดชองทางของประชาชนในการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเปน
ระยะเวลายาวนานระหวางป 2475-2516 ไดกอใหเกิดความคับแคนใจแกประชาชนอยางมาก
ความคับแคนใจดังกลาวนี้เปนพลังสวนหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือน
3

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในปลายทศวรรษ 2490 ไดพยายามดําเนินนโยบายรัฐสวัสดิการ
เพื่อแสวงหาการสนับสนุนจากมวลชน ดังเชนการจํากัดการถือครองที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 การใหสวัสดิการสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2497 พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อความเปนธรรม
แกสังคม พ.ศ. 2497 พ.ร.บ. สงเคราะหผูมีบุตรมาก พ.ศ. 2499 และ พ.ร.บ. สงเคราะหอาชีพแกคนไทย
พ.ศ.2499 ตลอดจนการใหเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการนัดหยุดงานตาม พ.ร.บ.แรงงาน พ.ศ.
2499 แตแนวนโยบายดังกลาวนี้ถูกลมลางไปหลังการรัฐประหารเดือนกันยายน 2500
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ตุลาคม 2516 ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถูกเก็บกดไวเปนเวลานาน ก็ระเบิดออกมาในรูป
แบบตาง ๆ หากผูปกครองยินยอมรับฟงความเห็นของมวลชนเบื้องลาง ชนชั้นปกครองยอมจะได
ประโยชนในดานขอมูลและความคิดเห็นในการบริหารประเทศ ดังกรณีการรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ
พ.ศ.2517 (ชัยอนันต สมุทวณิช 2528)
ประการที่สี่ ในระหวางป 2475-2516 สภาผูแทนราษฎรไมมีบทบาทสําคัญ
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเลย ไมวาจะในฐานะผูผลิตนโยบายหรือผูควบคุมการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาล (ดูหัวขอ 5.5 ในบทที่ 5 ขางตน) แมในชวงป 2512-2514 ที่ประชาชน
มีเสรีภาพทางการเมือง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 กลับมีบทบัญญัติสําคัญใน
การสงวนอํานาจการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไวกับฝายอํามาตยาธิปไตย ดังเชนการหามสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และการใหรัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อจัดตั้งรัฐบาล โดย
ไมใหอํานาจแกสภาผูแทนราษฎรในการลงมติ นอกจากนั้นขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ยังจํากัดบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเฉพาะภายใน "วงงานสภา" โดยที่วงงานสภาจํากัด
เฉพาะการเสนอรางกฎหมายและการพิจารณารางกฎหมายเทานั้น แตอํานาจในการเสนอราง
กฎหมายเกีย่ วดวยการเงินก็ถูกจํากัด โดยตองขอคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนเรื่องยากยิ่ง
มิหนําซําอํ
้ านาจในการพิจารณากฎหมายยังถูกคานโดยวุฒิสภาเสียอีก4
ประการที่หา กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เกือบจะไมมีบทบาทในกระบวน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 2475-2516 เลย พลังอํามาตยาธิปไตยไมยอมรับบทบาท
ของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สหภาพแรงงานไมสามารถมีบทบาทเรียกรองผลประโยชน
เนือ่ งจากสถานะทางกฎหมายมีอยูในชวงเวลาอันสั้นระหวางป 2499-2501 และนับตั้งแตป 2515
เปนตนมา การจัดตั้งองคกรเกษตรกรโดยปราศจากการกํากับของฝายอํามาตยาธิปไตยไมเปนที่
ยอมรับ แมทางราชการจะยอมรับสถานะทางกฎหมายของหอการคาและสมาคมการคาตั้งแตป
2509 แตบทบาทในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจยังอยูในขอบเขตจํากัด ความขอนี้หาไดมีนัยวา
ชนชั้นนําทางอํานาจมิไดมีความสัมพันธกับกลุมธุรกิจพอคานายทุน ความสัมพันธไดมีมาตั้งแต
การปฏิวตั ิ 2475 หากแตเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางไมทางการ
ประการที่หก บทบาทของปจจัยภายนอกประเทศที่มีตอกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยในชวงป 2475-2488 มีไมมากนัก อิทธิพลของที่ปรึกษาการคลัง
ชาวอังกฤษหลังการปฏิวัติ 2475 ไดลดลงไปเปนอันมาก และหมดสิ้นไปเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่

4

ชัยอนันต สมุทรวณิช (2520 : 183) ชี้ใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาระหวางป 2512-2514 คณะกรรมาธิการตางประเทศของสภาผูแทนราษฎรไมเคยมีการประชุมแมแตครั้งเดียว เนื่องจากไมมีกฎหมายที่ตอง
พิจารณา
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สอง ความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางไทยกับญี่ปุนในชวงป 2482-2488 (Swan, 1986) แมจะ
เปดชองใหรัฐบาลญี่ปุนเขามาแทรกแซงในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ แตดวยแรงตานทานจากกลุม
ขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยภายใตการนํ าของ
ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต (ธนาคารแหงประเทศไทย 2504 : 15-41) อิทธิพลของญี่ปุนจึงถูกลดทอน
ลงไปเปนอันมาก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลอเมริกัน และองคการระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ เขามาแทรกแซงตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจภายในประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาระหวางป 2492-2503 ทั้งนี้โดย
ประสานกับกลุมขุนนางนักวิชาการไทยในการกดดันใหรัฐบาลไทยปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ในชวงระหวางป 2504-2515 รัฐบาลอเมริกันสอดแทรกอิทธิพลในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจไทยโดยผานที่ปรึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งประจําอยูหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารโลกกํากับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย โดยอาศัยการจัดสรรเงินกูเปนเครื่องมือ สวนกองทุนการเงินระหวางประเทศนั้นเลาก็คอย
กํากับการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของไทยใหเปนไปตามระบบคาเสมอภาค
ขอพิจารณาทั้งหกประการดังที่กลาวขางตนนี้ แสดงใหเห็นอยางกระจางชัดวา
พลังอํ ามาตยาธิปไตยครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยระหวางป
2475-2516 เกือบโดยสิ้นเชิง พลังประชาธิปไตยเกือบจะไมมีบทบาทในกระบวนการนี้ การ
ปรับเปลีย่ นนโยบายเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงระหวางป 2493-2498 เกิดจากแรงผลักดันของระบบ
ทุนนิยมโลก ซึ่งผสานพลังกับกลุมขุนนางนักวิชาการไทย (รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ
พัวพงศกร 2531) ความรวมมือในลักษณะนี้มีสวนในการทําใหรัฐบาลไทยไมแตกแถวออกจาก
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใตกลไกของระบบทุนนิยม
ตลอดชวงเวลาระหวางป 2504-2515
การครอบงํ าของพลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตยที่ มี ต  อ กระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจดังทีก่ ลาวขางตนนี้ กอใหเกิดพฤติกรรมและปรากฏการณอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งได
แกการใชอานาจทางการเมื
ํ
องในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (rent-seeking behaviour) และ
อีกดานหนึ่งไดแก การเติบโตอยางรวดเร็วของระบบราชการ
พฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจของชนชั้นนําทางอํานาจไดมีมาตั้งแต
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 คณะราษฎรซึ่งเปนชนชั้นปกครองใหม แมจะยึดกุม
อํ านาจรั ฐ ได แต ก็ ข าดฐานอํ านาจทางเศรษฐกิ จ ความข อ นี้ นั บ ว า แตกต า งจากสถาบั น
พระมหากษัตริยก อ นป 2475 ซึ่งมีทั้งอํานาจทางการเมืองและฐานกําลังทางเศรษฐกิจ การขาด
ฐานกําลังทางเศรษฐกิจยอมทําใหไมมีทรัพยากรที่จะหลอเลี้ยงและธํารงไวซึ่งอํานาจทางการเมือง
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ทีม่ อี ยู มิไยทีจ่ ะตองกลาวถึงการขยายฐานอํานาจทางการเมือง ซึ่งยากจะเปนไปไดอีกดวย ดังนั้น
การสรางและขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจจึงเปนยุทธศาสตรที่ชนชั้นปกครองใหมจําตองเลือก
กระทําอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได และยุทธวิธีในการนี้ ก็ปรากฏชัดวามีอยางนอย 4 วิธีคือ
(1) การจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจ เพื่อนําสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการประกอบกิจการ
รัฐวิสาหกิจมาใชในการอุปถัมภทางการเมือง ดวยการแตงตั้งขาราชการที่เปนผูนําทั้งฝายทหาร
และพลเรือนใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร เพื่อใหบุคคลเหลานี้รับเงินประจําตําแหนง โบนัส
เบีย้ ประชุม รถประจําตําแหนง และเงินไดในรูปแบบอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ขาราชการระดับผูนํา
ที่เ ป น บริ ว ารเหลา นี้ ก็ต องให ก ารสนั บสนุนแกผูอุปถัมภดวยการเปนฐานกํ าลังให การจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจดวยการใหอํานาจผูกขาดในการผลิตสินคาและบริการบางประเภทจึงเปนการกําหนด
นโยบายเพื่อกอใหเกิดสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการผูกขาด แลวนํ าสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ดังกลาวนี้มาจัดสรรแกสมุนบริวาร การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจยังสามารถกระทํ าไดอีก
จากการผูกขาดการขายปจจัยการผลิต วัตถุดิบ และสินคาขั้นกลางแกรัฐวิสาหกิจในสังกัด และ
การผูกขาดการขายสินคาที่เปนผลผลิตของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ พฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจดังกลาวนี้ ปรากฏอยางแพรหลายในยุคสมัยที่เรียกวา "ยุคทองของรัฐวิสาหกิจ" ระหวาง
ป 2490-2500
(2) การยึดธนาคารพาณิชยเปนฐานเศรษฐกิจ การเติบโตของกลุมทุนการเงิน
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง (อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศ
สงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในป 2485 และยึดกิจการของฝายสัมพันธมิตรมาเปนของรัฐ
ซึ่งรวมธนาคารพาณิชยดวย) ทําใหชนชั้นนําทางอํานาจมีความสัมพันธกับกลุมธุรกิจดังกลาวนี้
เนือ่ งจากธนาคารพาณิชยเปนสถาบันที่เปนหัวใจของระบบทุนนิยม ขณะเดียวกัน กลุมทุนการเงิน
ก็ตอ งไดรบั การสนับสนุนทางการเมืองดวย มิฉะนั้นยอมยากที่จะเจริญเติบโต5 ดังนั้น จึงปรากฏวา
ชนชั้นนําทางอํานาจพากันสรางและแสวงหาธนาคารพาณิชยเปนฐานเศรษฐกิจอยางแพรหลาย
คณะราษฎรฝายพลเรือนมีธนาคารแหงเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จํ ากัด
(2482) และธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยา จํากัด (2488) เปนฐาน โดยมีธนาคารกสิกร จํากัด (2488)
เปนพันธมิตร กลุมซอยราชครูมีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (2487) และธนาคารเกษตร จํากัด (2493)
เปนฐานและไดเขายึดธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยา จํากัด จากคณะราษฎรฝายพลเรือนหลังการ
รัฐประหารป 2490 ขณะเดียวกันก็พยายามเขาไปแสวงหาผลประโยชนจากธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (2449) กลุมสี่เสาเทเวศรไดยึดธนาคารแหงเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

5

พัฒนาการของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โปรดดู เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2529) พรรณี
บัวเล็ก (2528)
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จํากัด จากคณะราษฎรฝายพลเรือนหลังป 2490 และมีสหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (2492) และ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (2500) เปนฐาน ภายหลังการรัฐประหารป 2500 บรรดาธนาคาร
พาณิชยทเี่ คยเปนฐานของกลุมซอยราชครู กลับกลายเปนฐานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต สมุน
บริวารของจอมพลสฤษดิ์ พากันเขาไปเปนประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารพาณิชยตางๆ
ดังเชนพลเอกประภาส จารุเสถียร ประจําอยูธนาคารกรุงเทพ จํากัด และพลตํารวจเอกประเสริฐ
รุจริ วงศ ประจําอยูธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยา จํากัด เปนตน สวนตัวจอมพลสฤษดิ์เองก็มีธนาคาร
ทหารไทย จํากัด สหธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด
เปนฐาน สภาพการณดังกลาวนี้ยังคงปรากฎตอมาในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร6 การใช
อํานาจทางการเมืองในการแสวงหาประโยชนจากธนาคารพาณิชยนับเปนสาเหตุสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหกิจการธนาคารพาณิชยมีความไมมั่นคงและกอใหเกิดวิกฤติการณแหงศรัทธาเปนครั้ง
เปนคราว
3) การใชอํานาจทางการเมืองในการสรางอํานาจผูกขาดแกบริษัทบริวาร ปวย
อึ๊งภากรณ (2525) เรียกวิสาหกิจที่แสวงหากําไรดวยการใชอํานาจทางการเมืองในการสรางอํานาจ
ผูกขาดนี้วา วิสาหกิจอิทธิพล แบบจําลอง "ไทยนิยม" ซึ่งมีกลุมบริษัทไทยนิยมในกรุงเทพฯเปน
ศูนยกลาง และบริษัทจังหวัดในสวนภูมิภาคเปนบริษัทบริวาร ซึ่งเติบโตขึ้นในชวงป 2481-2487
นับเปนตัวอยางอันดี (ผาณิต รวมศิลป 2521 ; สังศิต พิริยะรังสรรค 2526) ในชวงป 2490-2500
กลุมซอยราชครูไดยึดกุมองคการสงเคราะหทหารผานศึก และใชเปนเครื่องมือในการสรางอํานาจ
ผูกขาดแกบริษัทบริวาร กลุมธุรกิจในเครือที่สําคัญก็คือ กลุมทหารสามัคคี (สังศิต พิริยะรังสรรค
2526 บทที่ 4) และกลุม บริษทั ทีม่ คี าว
ํ า "ทหาร" "ผานศึก" หรือ "ทหารผานศึก" เปนสวนหนึ่งของชื่อ
บริษัท7 แบบแผนของการแสวงหากําไรจากการผูกขาดดวยการใชอํานาจรัฐดังกลาวนี้ยังคงปรากฏ
ตอมาในชวงป 2504-2516 ดังที่ ปวย อึ๊งภากรณ (2525) ชีใ้ หเห็น ธุรกิจของกลุมซอยราชครูมักจะ
มีชื่อขึ้นตนดวย "สห" ในขณะที่กลุมธุรกิจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มักจะใชชื่อขึ้นตนดวย
6

ในชวงป 2506-2516 กลุมจอมพลถนอม กิตติขจร มีธนาคารทหารไทย จํากัด และสหธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด เปนฐาน กลุมจอมพลประภาส จารุเสถียรยึดหัวหาดอยูที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด กลุมพลตํารวจ
เอก ประเสริฐ รุจิรวงศ ยึดกุมธนาคารแหงกรุงศรีอยุธยา จํากัดเปนฐาน และพลเอกกฤษณ สีวะรา เขาไปสราง
ฐานในธนาคารไทยพัฒนาจํากัด (ธนาคารมหานคร จํากัดในปจจุบัน)
7
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2523ก) ชี้ใหเห็นวา เนื่องจากชื่อ "ทหาร" "ผานศึก" หรือ "ทหารผานศึก"
กลายเปนเครื่องหมายของวิสาหกิจอิทธิพล พ.ร.บ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2495 จึงหาม
มิใหใชคําวา "ทหารผานศึก" หรือ "ผานศึก" ในการประกอบธุรกิจการคา และตอมา พ.ร.บ. องคการสงเคราะห
ทหารผานศึก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 มีบทบัญญัติหามใชคําวา "ทหาร" "ทหารผานศึก" หรือ "ผานศึก" ในการ
ประกอบธุรกิจการคา

160
"บูรพา" หรือ "วิจติ รา" ความสัมพันธระหวางชนชั้นนําทางอํานาจกับกลุมพอคานายทุนจึงเปนไป
อย า งแน น แฟ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ของคณะราษฎรและกลุ  ม
ซอยราชครู ปรากฏใน สังศิต พิริยะรังสรรค (2526) และ Riggs (1966 : chapter 9) รายละเอียด
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของผูนํ ารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และรัฐบาลจอมพลถนอม
กิตติขจร ปรากฏใน Morell (1974 : 1004-1030) ในการไดมาซึ่งอํานาจผูกขาดหรือคาเชาทาง
เศรษฐกิจ บรรดาพอคานายทุนจะตองเขาสวามิภักดิ์ตอผูทรงอํานาจทางการเมือง ซึ่งโดยทั่วไปก็
คือ ผูน าฝ
ํ ายทหาร และตองตอบแทนผูใหการอุปถัมภ การตอบแทนดังกลาวนี้อาจปรากฏในรูป
ของหุน ลม เงินประจําตําแหนงกรรมการบริหารบริษัท หรือเงินบริจาคในรูปแบบตางๆ8 ผูใหการ
อุปถัมภไมเพียงแตจะชวยเสกสรรคอํ านาจผูกขาดใหแกผูอยูใตอุปถัมภเทานั้น ในยามที่ผูอยู
ใตอปุ ถัมภมปี ญ
 หาทางธุรกิจ ชนชั้นนําทางอํานาจที่เปนผูอุปถัมภอาจจะนําทรัพยากรของแผนดิน
มาชวยคํ้าจุนกิจการของสมุนบริวารดวยก็ได ดังการนําทรัพยากรของแผนดินไปคํ้าจุนกิจการของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ในชวงป 2495-2496 และกิจการของบริษัทสงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ
จํ ากั ด ในเวลาต อมา9 ความสัม พัน ธดัง กล า วนี้จึง เปน ความสัม พัน ธตา งตอบแทนระหว า ง
การอุปถัมภทางการเมืองกับการอุปถัมภทางการเงิน ชนชั้นนําทางอํานาจเองก็แสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจเปนการสวนตัวดวย ดังเชนการจัดตั้งธุรกิจขึ้นเพื่อรับโควตาขาวสงออก โควตาการขาย
สลากกินแบงโควตาการขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ตลอดจนการจัดตั้งบริษัทรับเหมากอสราง
บริษทั คาวัสดุอุปกรณ บริษัทคาอาวุธ ฯลฯ เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ใชอยู
8

สังศิต พิริยะรังสรรค (2526 : 119-121) กลาวถึงการจัดสรรโควตาขาวสงออกของสํานักงานขาว
ในชวงป 2490-2498 วา " ... บริษัทที่มิไดทําการคาขาวหรือบริษัทที่มีอิทธิพลก็ยังไดรับโควตาขาวสงออก
อาทิเชน รานตัดผมจารุของตระกูลกรรณสูตร บริษัทบางกอกสากลการคาของสฤษดิ์ บริษัทสหพาณิชยสามัคคี
ของประภาส จารุเสถียร บริษัทพิทักษสามัคคีของกรมตํารวจ และบริษัทอูทองไทยของสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี เปนตน บริษัทอภิสิทธิ์เหลานี้หากําไรจากการนําโควตาของตนไปขายใหแกพอคาสงออกอีกทอดหนึ่ง
สําหรับพอคาขาวที่มิไดมีอิทธิพลทางเมืองหนุนหลังอยูเลย ก็จะหาโควตาขาวไดจากการเสียการพนันใหแกนาย
อดิศร โฆวินทะ ซึ่งเปดใหมีการเลนการพนันกันเปนประจําที่สํานักงานจัดสรรโควตาขาว พอคาอิสระเหลานี้
จะตองพึ่งพานายอดิศรมาก เพราะเหตุวานายอดิศรจะเปนผูจัดใบอนุญาตการสงออกทั้งหมดใหแกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยมีหนาที่เพียงประการเดียวเทานั้นคือ เซ็นอนุมัติ ..."
9
ในการประชุมผูถือหุนธนาคารกรุงเทพ จํากัด สมัยการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2496 พ.อ.ศิริ สิริโยธิน กรรมการอํานวยการของธนาคารกรุงเทพฯ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐการ
ตอบขอซักถามของผูถือหุน ความตอนหนึ่งวา "...ผมเปนทั้งกรรมการอํานวยการของธนาคาร และเปนทั้ง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐการ ผมยอมจะตองรักษาผลประโยชนของธนาคาร แตในขณะเดียวกัน
ผมเปนรัฐบาลดวย ผมก็จะตองรักษาผลประโยชนของรัฐบาลเชนกัน..." (เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม 2523 :
96-97)
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บริษัทเหลานี้เมื่อไดอํานาจ ผูกขาดมา หาไดประกอบธุรกิจเองไม หากแตใหเชาชวงอํานาจ
ผูกขาดนั้นแกผูอยูในอุปถัมภอีกทอดหนึ่ง
(4) การดูดซับทรัพยากรของรัฐดวยการฉอราษฎรบังหลวง การนํ ากํ าไรของ
สํ านั ก งานข า วไปใช ใ นการอุ ป ถั ม ภ ท างการเมื อ งเป น เรื่ อ งที่ ก ล า วขวั ญ ถึ ง ในงานวิ ช าการ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยโดยทั่วไป (Silcock, 1967 : 262-263 ; Silcock, 1970 : 216 ;
Ingram, 1971 : 186) การนํากําไรของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไปใชประโยชนสวนตัวของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําใหจอมพล ป. พิบูลยสงครามไมพอใจ และกอใหเกิดความบาดหมาง
และกินใจระหวางบุคคลทั้งสองในปลายทศวรรษ 2490 (ทักษ เฉลิมเตียรณ 2526) การนํางบ
ราชการลับและเงินสินบนจากการคาอาวุธไปใชในการอุปถัมภทางการเมืองและการสรางสม
ความมั่งคั่งสวนบุคคล นับเปนเหตุสําคัญที่ทําใหนายกรัฐมนตรีที่มียศจอมพล 2 นาย ตองถูก
ทางราชการยึดทรัพยสินเปนของรัฐในเวลาตอมา
ในระบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระดับที่สําคัญที่สุดก็คือ
ความสัมพันธระหวางผูนําทางการเมืองกับฐานกําลังฝายทหาร ผูนําทางการเมืองจะตองมีฐาน
กําลังทางทหารสนับสนุนมากพอสมควร มิฉะนั้นอํานาจทางการเมืองอาจสั่นคลอนได ผูนําทางการ
เมืองจึงตองดําเนินการ "ซื้อ" ความสวามิภักดิ์ของผูนําฝายทหารที่คุมกําลัง ความสวามิภักดิ์ที่ไดมา
อาจตอบแทนดวยตําแหนงวุฒิสมาชิก และกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเงินตอบแทน
ทางการเมืองในรูปอื่นๆ ในการนี้ผูนํ าทางการเมืองตองแสวงหาทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด
ดวยตัวเอง และดวยการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดย
การแลกเปลี่ยนระหวางการอุปถัมภทางการเมืองกับการอุปถัมภทางการเงิน ความสัมพันธเชิง
อุปถัมภนจี้ งึ มีเปนลําดับชั้น และตั้งอยูบนพื้นฐานทางการเมือง หากโครงสรางอํานาจทางการเมือง
เปลีย่ นแปลงไป ความสัมพันธเชิงอุปถัมภนี้ก็จะแปรสภาพตามไปดวย10
การครอบงําของพลังอํามาตยาธิปไตย ทําใหระบบราชการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ทัง้ ในแงจานวนหน
ํ
วยราชการและจํานวนขาราชการ (Chandarasorn, 1985) การเติบโตดังกลาวนี้
เกิดขึ้นโดยที่พลังอื่นในสังคมไมมีโอกาสตรวจสอบ รังสรรค ธนะพรพันธุ (2523) ชีใ้ หเห็นวา
ขาราชการก็ดจุ ดังสัตวเศรษฐกิจทั้งหลายที่ตองการอรรถประโยชนสูงสุด ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่
มีสว นกําหนดอรรถประโยชนของขาราชการก็คืออํานาจ และอํานาจก็มีความสัมพันธกับขนาดของ
หนวยราชการ การที่หนวยราชการในสังกัดมีขนาดใหญขึ้น ยอมทําใหขาราชการมีโอกาสไดรับ

10

บทวิเคราะหการใชแบบจําลองความสัมพันธเชิงอุปถัมภในการวิเคราะหสังคม โปรดดู สมเกียรติ
วันทะนะ และคณะ (2524), Clapham (1982), Eisenstadt and Roniger (1984), Kemp (1982) และ
Siamwalla (1980)
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อรรถประโยชนในรูปตัวเงิน (pecuniary utility) มากขึ้น การยกฐานะของกรมใหเปนทบวงก็ดี และ
การยกฐานะของกองใหเปนกรมก็ดี ลวนเปนอุทาหรณของความขอนี้ เพราะเมื่อหนวยราชการมี
ขนาดใหญขนึ้ ไมเพียงแตฐานของการบังคับบัญชา (hierarchical base)จะกวางขึ้นเทานั้น หาก
ทวาจํานวนชัน้ ของการบังคับบัญชา (hierarchical levels) ยังมีมากขึ้นอีกดวย ผลก็คือ โอกาสที่
ผูบ งั คับบัญชาของหนวยราชการนั้นจะไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงสูงขึ้น ยอมมีมากขึ้น
นอกจากนี้การขยายตัวของหนวยราชการยังอาจกอใหเกิดอรรถประโยชนที่มิใชตัวเงิน (nonpecuniary utility) เพราะผูบังคับบัญชาของหนวยราชการขนาดใหญ ยอมมีอํานาจมากกวา
หนวยราชการขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีความมีหนามีตาและสถานะในสังคม (social status) มากกวา
อีกดวย การทีข่ นาดของหนวยราชการมีความสัมพันธกับอํานาจและอรรถประโยชนของขาราชการ
นี้เอง จึงเปนเหตุใหหนวยราชการตางๆพยายามขยายตาขายงานแยงชิงบทบาทหนาที่ซึ่งกันและ
กัน จนกอใหเกิดระบบจักรวรรดินิยมในระบบราชการ (bureaucratic imperialism) ปรากฎการณ
ดังกลาวนีจ้ ะเห็นไดจากการขยายบทบาทหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยนับตั้งแตป 2504 เปนตน
มา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการยื้อแยงงานการศึกษาประชาบาลระหวางกระทรวงมหาดไทยกับ
กระทรวงศึกษาธิการ พฤติกรรมของระบบราชการดังกลาวนี้กอใหเกิดผลที่สําคัญอยางนอย 2
ประการคือ
ประการแรก หนวยราชการตางๆจะพยายามของงบประมาณแผนดินมากกวา
ทีค่ วรจะเปน และในกรณีสวนใหญ จะของบประมาณจํานวนมากเกินกวาขีดความสามารถในการ
ใชจาย ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะคานิยมในหมูขาราชการในการวัดอํ านาจและบารมีของ
ผูบ งั คับบัญชาจากความสามารถในการของบประมาณ ผลที่ตามมาก็คือ หนวยราชการตางๆจะมี
ทรัพยากรมากเกินความจําเปน (organizational slack) และเกิดการวางงานแฝงในระบบราชการ
ประการที่ ส อง การที่หนวยราชการตางๆพากันขยายบทบาทหนาที่ของตน
ยอมทําใหเกิดการทํางานซํ้าซอนและกาวกายกัน ดังจะเห็นไดวา ลักษณะงานบางอยางจะกระจาย
อยูต ามหนวยราชการตางหนวยกัน อันเปนเหตุใหมิไดรับประโยชนจากการประหยัดของขนาดการ
ประกอบการ (economies of scale)

7.3 ตลาดนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 2516-2531
ในระหวางป 2516-2531 ลักษณะของตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
เริม่ เปลีย่ นแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้โดยพื้นฐานแลวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ในระบบทุนนิยมโลก และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจไทย
ประการแรก การเติบใหญของพลังประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยทําให
โครงสรางอํานาจทางการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม
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2516 ทําใหประชาชนไดลิ้มรสประชาธิปไตยในชวงป 2516-2519 แมกระแสทางการเมืองจะหวน
กลับสูร ะบอบเผด็จการ/ คณาธิปไตยในชวงป 2519-2521 แตผลของการประนีประนอมระหวาง
พลังอํ ามาตยาธิปไตยกับพลังประชาธิปไตย ทํ าใหสังคมการเมืองไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบนับตั้งแตป 2521 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ยังผลใหประชาชนเริ่มมี
สวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจบาง แบบแผนในการมีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจปรากฏในรูปของการเรียกรองนโยบายเองโดยตรง การเรียกรองนโยบาย
ผานสือ่ มวลชน และการรวมกลุมผลประโยชนเพื่อผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบาย ตลอดจน
การเรียกรองผานสภาผูแทนราษฎร ตลาดนโยบายเศรษฐกิจมิไดถูกครอบงําฝายเดียวโดยปจจัย
ทางดานอุปทานดังเชนที่เปนอยูในชวงป 2475-2516 หากแตเปนตลาดที่มีปฏิสัมพันธระหวาง
อุปทานกับอุปสงคของนโยบาย การผลิตนโยบายเศรษฐกิจจําเปนตองสนองตอบความตองการ
ของผูบริโภคมากขึ้น แมวาผูบริโภคจะยังมิใชราชาในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ แตผูบริโภคเริ่ม
มีอานาจต
ํ
อรองในการเรียกรองนโยบายมากขึ้น สภาพการณเชนนี้นับวาแตกตางจากชวงป 24752516 ที่กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกครอบงําโดยปจจัยทางดานอุปทานเกือบตลอด
เวลา ผูบริโภคจะมีอธิปไตยในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ (consumer sovereignty) ก็ตอเมื่อระบอบ
การเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตย และการเลือกตั้งเปนกลไกทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง สภาผูแ ทนราษฎรสามารถทําหนาที่เปนปากเสียงแทนประชาชน
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไดมากกวาชวงป 2475-2516 แตบทบาทดังกลาวนี้ใน
ชวงป 2521-2531 มีนอยกวาชวงป 2517-2519 ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2521 มีบทบัญญัติที่จํากัดบทบาทของสภาผูแทนราษฎรทั้งในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ
และในฐานะผูควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลมากกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2517
(รายละเอียดดูหัวขอ 5.5 ในบทที่ 5)
ประการที่สาม ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
มากขึน้ แตการมีสวนรวมนี้เปนไปอยางไรสมมาตร (asymmetrical) ในขณะที่รัฐบาลยอมรับการมี
สวนรวมของพอคานายทุนนักธุรกิจ ดังจะเห็นไดจากการตรา พ.ร.บ. สมาคมการคา พ.ศ.2509
และ พ.ร.บ. หอการคา พ.ศ.2509 แตการยอมรับบทบาทของกรรมกรและชาวนากลับเปนไปอยาง
เชื่ อ งช า รัฐบาลยินยอมใหมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103
พ.ศ.2515 และยินยอมใหมีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 และ 141
พ.ศ.2515 แตการเติบโตของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งสองนี้อยูภายใตการควบคุมและ
กํ ากั บ ของหน ว ยราชการต า งๆอย า งใกล ชิ ด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเกรงกลั ว การแทรกซึม จากพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ดวยเหตุดังนั้น กรรมกรและเกษตรกรจึงมิใชกลุมผลประโยชนที่มี
บทบาทอั น ทรงประสิ ท ธิ ผ ลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ยกเว น ในช ว งที่ มี
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ประชาธิปไตยระหวางป 2516-2519 ที่กลุมผลประโยชนทั้งสองมีบทบาทมากกวายุคสมัยใด
บทบาทของสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย จบสิ้นลงพรอมกับการรัฐประหารเดือนตุลาคม
2519 (กนกศักดิ์ แกวเทพ 2530) ความพยายามที่จะจัดตั้งองคกรของเกษตรกรซึ่งอยูนอกการ
กํากับของราชการ ถือเปนการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ ประกอบกับความยาก
ลําบากในการรวมตัวของเกษตรกร อันเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร (เจิมศักดิ์
ปนทอง 2529) ทําใหการกอเกิดขององคกรเกษตรกรนอกการกํากับของราชการมิอาจเปนไปได
ดวยเหตุนเี้ อง แรงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของฝายกรรมกรและเกษตรกร จึงมิอาจเทียบเทียมได
กับฝา ยพ อคา นายทุน การจั ดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
เศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) ในป 2524 ชวยตอกยํ้าใหเห็นรูปลักษณของกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะเอกชนที่รัฐบาลดึงเขามามีสวนรวมในการแกปญหาเศรษฐกิจของ
ชาติประกอบดวยกลุมพอคานายทุนเปนสําคัญ ก.ร.อ.กลายเปนองคกรที่กลุมพอคานายทุนใชเปน
เครื่องมือในการผลักดันนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน และขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของ
ตน พัฒนาการดังกลาวนี้จึงทําใหความโนมเอียงในการกําหนดนโยบายเพื่อเกื้อกูลประชาชนใน
เขตนาครมากกวาเขตชนบท (urban bias) และความโนมเอียงในการเห็นแกเปาหมายการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายการกระจายรายได (growth bias) มีมากยิ่งขึ้นไปอีก
ประการที่สี่ กลุม พอคานายทุนเริ่มมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นตามลํ าดับ ทั้งนี้เนื่องจากกลุมพอคานายทุนไดกระโดดเขาสูตลาด
การเมือง ซึง่ ยังผลใหโครงสรางของชนชั้นนําทางอํานาจแปรเปลี่ยนไป ในประเด็นนี้ จําเปนตอง
แยกแยะความแตกตางระหวางกลุมนายทุนสวนภูมิภาคกับกลุมนายทุนทองถิ่น กลุมนายทุน
สวนภูมิภาคจํานวนไมนอยไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไดรับเลือกตั้ง
การยางกาวเขาสูสภาผูแทนราษฎรของกลุมนายทุนสวนภูมิภาคมิไดมาเพียงตัวคนเดียว หากได
หอบหิ้วผูอยูในความอุปถัมภเขามาดวย นายทุนสวนภูมิภาคบางคนจึงสามารถเขายึดตําแหนง
รัฐมนตรีไดโดยไมยากนัก นายทุนสวนภูมิภาคที่มิไดกระโดดลงสูสนามเลือกตั้ง หลายตอหลายคน
ไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกนักการเมืองในเขตอิทธิพลของตน ดวยเหตุดังนั้น จึงเขาไปมี
อิทธิพลในพรรคการเมืองที่สังกัดได โดยไมจําตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสามารถแสวง
หาคาเชาทางเศรษฐกิจจากการใหการอุปถัมภดังกลาวนี้ ดวยการไดรับสัมปทานการทําปาไม
สัญญาการกอสราง สัญญาการจัดซื้อสินคา และอื่นๆ เมื่อพรรคการเมืองที่ตนอุปถัมภเขารวม
จัดตัง้ รัฐบาล สําหรับนายทุนระดับชาตินั้น การกระโดดเขาสูสนามเลือกตั้งยังไมปรากฏชัดจวบจน
กระทัง่ ป 2529 แตการกอเกิดของปรากฎการณดังกลาวนี้ยังกินเวลาสั้นเกินกวาจะกลาวสรุปอะไร
ได แบบแผนของนายทุนระดับชาติในการสรางอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ปรากฏในรูปของการใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง หรือผูนํ าคนสํ าคัญของพรรคการเมือง
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บางพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองที่มีแนวโนมเขารวมจัดตั้งรัฐบาล การใหเงินอุดหนุน
มิไดจํ ากัดเฉพาะพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด หากแตเปนการโปรยเงินอุดหนุนแกพรรค
การเมืองหลายพรรคในขณะเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อจะมีหลักประกันวา ไมวาพรรคการเมืองใดไดเขา
ร ว มจั ดตั้ง รัฐ บาล ตนก็ ยัง คงสามารถมีอิท ธิพ ลในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจได การให
เงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองหลายพรรค ยังเกิดจากขอเท็จจริงที่วา นโยบายของพรรคการเมือง
สวนใหญหาไดแตกตางกันในขั้นรากฐานไม (ดูหัวขอ 5.4 ในบทที่ 5 ขางตน) อีกทั้งพรรคการเมือง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยก็ ไ ม ส ามารถประกาศตนเป น ปรป ก ษ กั บ กลุ  ม พอค า นายทุ น อี ก ด ว ย
ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่กลุมพอคานายทุนมีตัวแทนทั้งในคณะรัฐมนตรีและ
สภาผู  แทนราษฎรจํ านวนมากขึ้ น การสรา งสายสัม พัน ธเ ชิง อุ ปถั มภมีสภาพเสมือนหนึ่งการ
สรางถนนทีป่ ดู ว ยกลีบกุหลาบเขาสูตลาดนโยบายเศรษฐกิจ ยุทธวิธีที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งที่กลุมพอคา
นายทุนนิยมใชในการผลักดันนโยบาย ก็คือ การรวมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดตั้ง
สมาคมการคาและองคกรในรูปแบบอื่นๆ (ดูหัวขอ 6.5 ในบทที่ 6 ขางตน) บทบาทของกลุม
ผลประโยชนเหลานี้ปรากฏอยางชัดเจนหลังป 2516
ประการที่หา ความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจปรากฏ
ใหเห็นมากขึน้ ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเปนปรากฏการณที่มีมากอนป 2475 ในชวง
หลังป 2516 สหภาพแรงงานตาง ๆ มักจะเขาไปหนุนชวยผายลูกจางในยามที่เกิดขอพิพาทแรงงาน
โดยที่สมาคมการคาหรือองคกรฝายนายจางมิไดมีบทบาทในการหนุนชวยฝายนายจางที่เปน
คูกรณี เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมเอนเอียงไปฝายนายจางอยูแลว จึงไมจําเปนตอง
หนุนชวย ความขัดแยงดังกลาวนี้เปนความขัดแยงที่เกี่ยวพันกับผลประโยชนเอกชน หาใชความ
ขัดแยงเกี่ยวกับนโยบายไม ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ
ที่เปนประเด็นการถกเถียงทุกปเปนความขัดแยงเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า แตความ
ขัดแยงนี้สามารถแกไขใหลุลวงไปดวยการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีใหเปนองคกรสํ าหรับ
การตกลงในเรื่องนี้ แตความขัดแยงที่เปนประเด็นปญหามากกวากลับเปนความขัดแยงระหวาง
กลุมผลประโยชนที่เปนพอคานายทุนดวยกันเอง ลักษณะความขัดแยงเชนนี้เองที่ทํ าใหกลุม
ผลประโยชนตางๆพากันจัดตั้งสมาคมการคาเพื่อสรางอํานาจตอรองในการคานอํานาจของกลุม
ผลประโยชนที่เปนคูปรปกษ (countervailing power) ตัวอยางของความขัดแยงดังกลาวนี้ไดแก
(1) ความขัดแยงระหวางสมาคมผูคาสัตวนํ้ าไทยกับโรงงานปลาปนเกี่ยวกับ
นโยบายของกระทรวงพาณิชยที่หามสงออกปลาเปดในป 2516 สมาคมการประมงแหงประเทศ
ไทยไดหนุนชวยสมาคมผูคาสัตวนํ้าไทยในกรณีนี้
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(2) ความขั ด แย ง ระหว า งสมาคมอุ ต สาหกรรมก อ สร า งไทยกั บ สมาคม
อุตสาหกรรมเหล็กเกี่ยวกับนโยบายการนํ าเขาเหล็กเสนโดยเสรี และการปกปองอุตสาหกรรม
เหล็กเสนภายในประเทศระหวางป 2530-2531
(3) ความขัดแยงระหวางสมาคมผูนําเขากากถั่วเหลือง กับสมาคมโรงงานอาหาร
สัตว เกีย่ วกับนโยบายการนําเขาถั่วเหลืองในป 2530
(4) ความขั ด แย ง ระหว า งสมาคมโรงสี ข  า วไทยกั บ สมาคมผู  ส  ง ข า วออก
ตางประเทศเกี่ยวกับนโยบายการระบายสตอกขาวของกรมการคาตางประเทศจํานวน 370,000
ตัน ในป 2530
ความขัดแย งระหวางกลุมพอคานายทุนกับกลุมเกษตรกรปรากฎใหเห็นบาง
แตโดยทัว่ ไปกลุมเกษตรกรขาดพลังในการตอรอง เนื่องจากการรวมกลุมขาดเอกภาพ อันเปนผล
จากตนทุนการรวมกลุมสูง อีกทั้งผลประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรวมกลุมยังไมชัดเจนอีกดวย
องคกรของชาวไรออยเกือบจะเปนตัวอยางเดียวที่มีอํ านาจตอรองในระดับทัดเทียมกับสมาคม
โรงงานนํ้าตาล และประสบความสําเร็จในการผลักดันใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุนแกอุตสาหกรรม
ออยและนํ้าตาล
ประการที่ ห ก ตลาดนโยบายเศรษฐกิ จ ไทยกลายเป น ตลาดที่ ไ ร พ รมแดน
ทางภูมิศาสตร การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยในรอบสามทศวรรษที่ผานมาบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดประเทศ ยังผลใหขนาดของภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ การที่ระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กในระบบทุนนิยมโลก แตกลับ
มี ข นาดการเปดประเทศที่ใ หญ โ ตเช น นี้ ยอมทํ าใหง า ยตอ การที่ จะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาวการณ ท างเศรษฐกิจในระบบทุน นิ ย มโลก และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจของกลุม ประเทศมหาอํานาจ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจไทยจึงตองตอบสนองตอการ
เปลีย่ นแปลงเหลานี้ ในอีกดานหนึ่ง ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งเกิดจาก
วิกฤติการณนามั
ํ้ นทัง้ ในป 2516 และ 2522 ทําใหประเทศมหาอํานาจเริ่มดําเนินการในทางที่จะ
รักษาผลประโยชนของตนเองเครงครัดขึ้น รัฐบาลประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกา ประชาคมยุโรป และญี่ปุน เริ่มแสดงบทบาทเปนผูเรียกรองนโยบายในตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจไทยโดยตรง ขณะเดียวกัน วิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่รุมเราระบบเศรษฐกิจไทย
หลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 ทําใหรัฐบาลไทยตองกูเงินจากธนาคารโลก
และกองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศเพื่อปรั บโครงสรา งทางเศรษฐกิจ และกอบกู ฐ านะของ
ทุนสํ ารองระหวางประเทศ ซึ่งเปดโอกาสใหองคการระหวางประเทศทั้งสองเขามาแทรกแซง
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจไทยในระหวางป 2524-2529 ดังเชนที่เคยแทรกแซง
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ในลักษณะนี้มาแลวในชวงระหวางป 2492-2503 ดังนั้น ตลาดนโยบายเศรษฐกิจไทยจึงคอยๆ
พัฒนาไปสูสภาพที่ไรพรมแดนทางภูมิศาสตรมากขึ้นทุกทีๆ
พฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจยังคงปรากฏตอมาในชวงป 25162531 ดังเชนที่เปนอยูในชวงป 2475-2516 ขอที่เหมือนกันในชวงเวลาทั้งสองก็คือ พฤติกรรม
ดังกลาวนี้เกิดจากความจําเปนที่จะตองมีฐานเศรษฐกิจ เพื่อคํ้าจุนอํานาจทางการเมืองภายใต
ระบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ เมื่ อ โครงสร า งส ว นบนของระบบเศรษฐกิ จ แปรเปลี่ ย นไป
องคประกอบของชนชั้นนําทางอํานาจยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย นับตั้งแตป 2516 เปนตนมา
สมาชิกชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มาจากการเลือกตั้งมีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
ชนชัน้ นําทางอํานาจทําใหลักษณะของความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง ในระบอบประชาธิปไตย ผูที่จะไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดนั้นจะตองมีความสามารถในการสรางความสัมพันธเชิง
อุปถัมภกบั ผูน าท
ํ องถิน่ ในเขตการเลือกตั้ง เพื่อใหทําหนาที่หัวคะแนน ทรัพยากรทางการเงินเปน
เงือ่ นไขอันจําเปนสําหรับการสถาปนาสายสัมพันธดังกลาวนี้ แตการที่ ส.ส. จะกาวขึ้นมาเปน
รัฐมนตรีไดนนั้ จะตองเลือกเขาพรรคการเมืองใหถูกตอง และตองมี ส.ส. ที่เปนบริวารจํานวนมาก
พอที่จะมีอํ านาจตอรองขอตํ าแหนงรัฐมนตรีภายในพรรค การใหการอุปถัมภทางการเงินและ
ทางการเมืองแก ส.ส. ที่เปนบริวาร เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปนฐานคะแนนภายในพรรคจึงเปนเรื่อง
จําเปน และเมื่อสามารถขึ้นไปสูตําแหนงรัฐมนตรีแลว ก็ยิ่งมีความจําเปนไมเพียงแตจะตองธํารงไว
ซึง่ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภทั้งกับ ส.ส. บริวารภายในพรรค และหัวคะแนนในเขตเลือกตั้งของตน
เทานัน้ หากยังตองขยายฐานและลําดับชั้นในการอุปถัมภใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นอีกดวย ในการ
ทีจ่ ะบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ จําตองมีทรัพยากรทางการเงินจํานวนมากพอ ดวยเหตุนี้เอง การใช
อํานาจทางการเมืองเพื่อแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ จึงปรากฏอยางแพรหลายในชวงป 25162531 ขอที่แตกตางไปจากชวงกอนหนานี้ก็คือ ในระหวางป 2475-2516 คาเชาทางเศรษฐกิจ
อันเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจเปนผลประโยชนที่เก็บเกี่ยวโดยพลังอํามาตยาธิปไตย โดยแบงปน
บางสวนใหแกบริวารทั้งในและนอกระบบราชการ แตในชวงป 2516-2531 พลังประชาธิปไตย
เริ่มยื้อแยงคาเชาทางเศรษฐกิจไปจากพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยตองแบงปนกันระหวางกลุม
ขุนนาง กลุม นักการเมือง และกลุมพอคานายทุน ตราบเทาที่พลังประชาธิปไตยเขมแข็งขึ้น คาเชา
ทางเศรษฐกิ จ ส ว นที่ รั่ ว ไหลออกจากระบบราชการจะยิ่ ง มี ม ากขึ้ น การตรากฎหมายระดั บ
อนุบญ
ั ญัติ (ดูหวั ขอ 5.5 ในบทที่ 5) เกื้อกูลใหกลุมขุนนางขาราชการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
จากการใชอานาจนี
ํ
้มาในอดีตมากมายเพียงใด ลักษณะการบัญญัติกฎหมายเชนนี้จะเอื้ออํานวย
ใหกลุมนักการเมืองนอกระบบราชการแสวงหาผลประโยชนจากการกําหนดนโยบายไดเฉกเชน
เดียวกัน

168
นับตั้งแตป 2516 เปนตนมา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางชนชั้นนําทาง
อํ านาจกับกลุมพอคานายทุนนับเปนปมเงื่อนสํ าคัญในการเขาใจกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย ในระหวางป 2475-2516 แมวากลุมพอคานายทุน (ไมวาจะเปนกลุมทุน
พาณิชย กลุมทุนการเงิน และกลุมทุนอุตสาหกรรม) จะมีสายสัมพันธกับชนชั้นนําทางอํานาจและ
กลุม ขุนนางนักวิชาการ แตความสัมพันธดังกลาวนี้หาใชความสัมพันธที่มีลักษณะเสมอภาคกันไม
หากแตเปนความสัมพันธระหวางผูขอการอุปถัมภ (กลุมพอคานายทุน) กับผูใหการอุปถัมภ (ชนชั้น
นําทางอํานาจ) ภายหลังป 2516 ความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้มีลักษณาการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ในขอทีว่ า ความสัมพันธดังกลาวนี้มีลักษณะเทียมบาเทียมไหลและเสมอภาคกันมากกวา
ความสัมพันธที่กลุมพอคานายทุนมีกับชนชั้นนําทางอํานาจกอนป 2516 จนยากที่จะกลาวไดวา
ใครเปนผูอุปถัมภ และใครเปนผูอยูภายใตการอุปถัมภ กอนป 2516 ชนชั้นนําทางอํานาจโดย
เฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหารธํารงฐานะผูอุปถัมภอยางชัดเจน ในขณะที่กลุมพอคานายทุนเปน
เพี ย งผู  ข อรั บ การอุ ป ถั ม ภ เ ท า นั้ น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากโครงสร า งและสมาชิ ก ชนชั้ น นํ าทางอํ านาจ
ในระหวางป 2475-2516 มิไดเปลี่ยนแปลงมากนัก แตภายหลังป 2516 โครงสรางและสมาชิก
ชนชั้นนํ าทางอํ านาจเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก การเขาและออกจากชนชั้นนําทางอํานาจดวย
กระบวนการทางการเมืองมีอุปสรรคกีดขวางนอยลง แตสมาชิกชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจากการ
เลือกตัง้ มีปญ
 หาในการธํารงฐานะของตน ทั้งในเรื่องการไดรับเลือกตั้งจากประชาชนและการไดรับ
การแตงตั้งเปนรัฐมนตรี สถานภาพของสมาชิกชนชั้นนํ าทางอํ านาจมิไดยืนยาวดุจดังยุคสมัย
ที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ดังนั้น ความจําเปนที่จะตองไดรับการอุปถัมภ
ทางการเงินเพื่อธํารงไวซึ่งสถานภาพแหงชนชั้นนําทางอํานาจจึงมีมากขึ้น ความสัมพันธระหวาง
ชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งกับกลุมพอคานายทุนจึงเปนความสัมพันธที่ตางฝายตาง
ตองพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน นอกจากนี้ การที่สังคมไทยยังไมเขาสูดุลยภาพทางการเมือง จนตอง
มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีอยูบอยครั้ง11 ยอมทําใหชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจาก
การเลือกตั้งตองเรงรัดแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางและธํารงไวซึ่งฐานอํานาจทางการ
เมือง และเพือ่ ตอบแทนผูใหการอุปถัมภทางการเงิน กระบวนการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจึง
ปรากฏสูสายตาสาธารณชนอยางชัดเจน
บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของกลุ  ม พ อ ค า นายทุ น ในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในชวงหลังป 2516 ซึ่งปรากฎในรูปของการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะรัฐมนตรี
และสภาผูแ ทนราษฎรที่มีพอคานายทุนมากขึ้น ตลอดจนบทบาทอันโดดเดนของกลุมผลประโยชน

11

หลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีผลบังคับใช จนถึงเดือนสิงหาคม 2531
มีการจัดตั้งรัฐบาลถึง 7 ชุด คณะรัฐบาลชุดหนึ่ง ๆ มีอายุยืนยาวเพียง 16 เดือนเศษเทานั้น

169
ทางเศรษฐกิจตางๆ ทําใหนักเศรษฐศาสตรบางทานเชื่อวา พลังอํามาตยาธิปไตยไดเสื่อมสลาย
จนสังคมการเมืองแบบอํามาตยาธิปไตยมาถึงจุดจบ ความเห็นทํานองนี้ปรากฏใน Girling (1981 ;
1981a), Neher and Bowornwathana (1984), Ramsay (1985) และ Suriyamongkol
andGuyot (n.d.), เปนตน12 การลงความเห็นเชนนี้ ดูเหมือนจะเปนการดวนสรุปจนเกินไป
อยางนอยขอเท็จจริงระหวางป 2516-2531 (จนถึงเดือนสิงหาคม)13 มิไดเปนประจักษพยานของ
ความเห็นเชนนี้ แมวาพลังประชาธิปไตยจะมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
มากขึน้ แตบทบาทหลักยังคงเปนของชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจากระบบราชการและกลุมขุนนาง
นักวิชาการการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบรัดเข็มขัดระหวางป 2525-2530 ซึ่งเกิดจากแรง
ผลักดัน ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ผสานกับกลุมขุนนางนักวิชาการไทย
ไดสรางกรอบจํากัดการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดานอื่นๆ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
บริเวณชายฝง ทะเลตะวันออก ซึ่งมีผลกระทบตอชะตากรรมของระบบเศรษฐกิจไทยอยางมหาศาล
ในอนาคตนัน้ กอเกิดขึ้นโดยปราศจากการมีสวนรวมของประชาชน การละเลยขอพิจารณาเกี่ยวกับ
โครงสร า งส ว นบนของระบบเศรษฐกิ จ และป จ จั ย ทางด า นสถาบั น ทํ าให ก ารประเมิ น พลั ง
อํามาตยาธิปไตย ตํากว
่ าความเปนจริง ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก ตลอดช ว งเวลาระหว า งป 2516-2531 การต อ สู  ร ะหว า ง
พลังประชาธิปไตยกับพลังอํามาตยาธิปไตย ยังผลใหระบอบการเมืองการปกครองปรับเปลี่ยนจาก
ประชาธิปไตย (2516-2519) ไปสูเผด็จการ/คณาธิปไตย (2519-2521) และสรุปลงดวยระบอบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ (2521 จนถึงปจจุบัน) แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
จะใหเสรีภาพทางการเมืองแกประชาชน แตพลังอํามาตยาธิปไตยไดสงวนอํานาจในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น อํานาจในการเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกตัดทอน
ลง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ตํ่ากวา 20 คน จะไมมีอํานาจในการนี้เลย อํานาจ
ในการพิ จ ารณางบประมาณประจํ าป ของสภาผู แทนราษฎรถูก ลดทอนอยา งที่ไม เ คยปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญฉบับใดๆมากอน มิไยจะตองกลาวถึงอํานาจในการนําเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการ
เงิน ซึ่งถูกผูกขาดโดยพลังอํามาตยาธิปไตยตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ นอกจากนี้ จารีตธรรมเนียม
12

ขอใหสังเกตวา ชัยอนันต สมุทวณิช (2528ก) และ Laothamtas (1988) ระมัดระวังที่จะไมลง
ความเห็นในเรื่องนี้ แต พัชรี ธนะมัย และนันทวดี จันทราทิพย (2529) ซึ่งศึกษากระบวนการกําหนดนโยบาย
อุตสาหกรรมรถยนตรระหวางป 2514-2525 ใหขอสรุปวา ทฤษฎีอํามาตยาธิปไตยไมสามารถใชอธิบายกระบวน
การกําหนดนโยบายดังกลาวนี้ในป 2525 ได
13
ภาพลักษณของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงไปหลังเดือนสิงหาคม 2531
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นหรือไม และจะเกิดขึ้นอยางไร
เปนเรื่องที่ตองติดตามศึกษาตอไป
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ในการพิ จ ารณากฎหมายสํ าคั ญ ด ว ยการตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ โดยที่ อ งค ป ระกอบ
สวนสําคัญมาจากพลังอํามาตยาธิปไตย ทําใหการนําเสนอนโยบายที่ขัดตอความเห็นของระบบ
ราชการยากที่จะเปนไปได (รายละเอียดโปรดดูหัวขอ 5.5 ในบทที่ 5)
ประการที่สอง พรรคการเมืองยังขาดขุมกํ าลังทางปญญา และไมมีทีทาวา
จะพัฒนาขุมกําลังทางปญญาอยางจริงจัง ในขณะที่สารสนเทศอันจําเปนแกการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจถู ก ยึ ดกุ มและผูกขาดโดยกลุมขุนนางนักวิชาการและระบบราชการ ดวยเหตุนี้เอง
เมื่ อ พรรคการเมื อ งยึ ด กุ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ตามวิ ถี ท างรั ฐ สภา พรรคการเมื อ งจึ ง
ไมสามารถผลิตนโยบายที่เปนของตนเอง และตองคอยรับฟงความเห็นของขุนนางนักวิชาการและ
ชนชั้นนําทางอํานาจในระบบราชการ การผูกขาดสารสนเทศนี้เองที่ทําใหพลังอํามาตยาธิปไตย
ยังคงสามารถครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจตอไปได
ประการที่สาม พลังอํามาตยธิปไตยประสบความสําเร็จในการสรางวิกฤติการณ
ภาพพจนใหแกนักการเมืองที่ดํารงตํ าแหนงรัฐมนตรี การขาดสารสนเทศและการไมคุนเคยตอ
ระเบียบราชการทีม่ อี ยูมากมายนั้น ทําใหนักการเมืองบางคนดูเรอราและขาดความมั่นใจในตนเอง
ในยามที่ตองตัดสินใจสั่งการ รัฐมนตรีบางคนหาทางออกดวยการเชื่อฟงปลัดกระทรวงหรือ
ขาราชการชั้นผูใหญบางคนอยางเซื่องๆ นักการเมืองจึงมีภาพพจนวาเปนผูที่ไมมีความรูและ
ไรประสบการณในดานการบริหาร มิหนําซํ้ายังมีพฤติกรรมในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนเปน
ทีต่ ั้งอีกดวย (ชัยอนันต สมุทวณิช 2520:167) ทัง้ ๆทีพ่ ฤติกรรมในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
ของนักการเมือง มิไดแตกตางจากชนชั้นนําทางอํานาจในระบบราชการ ชัยอนันต สมุทวณิช
(2520 : 167 และ 180) ชีใ้ หเห็นวา พลังอํามาตยาธิปไตยยังประสบความสําเร็จในการสราง
กําแพงสกัดกั้นมิใหนักการเมืองแทรกแซงระบบการบริหารบุคคลของระบบราชการ ดวยการตรา
พ.ร.บ. ระเบี ย บข า ราชการฝ า ยพลเรื อ น พ.ศ.2518 ซึ่ ง ให อํ านาจรัฐ มนตรีใ นการแตง ตั้ง
ปลัดกระทรวงเทานั้น สวนขาราชการตํ าแหนงรองลงมายังคงเปนเรื่องภายในระบบราชการ
มาตรการดังกลาวนี้มีผลในการจํ ากัดอํ านาจของนักการเมืองในการควบคุมการดํ าเนินงานของ
ขาราชการใหสอดคลองตามนโยบายที่กําหนดไว

7.4 ความลงทาย
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบทุนนิยมโลก ยังผลใหตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยในชวงป 2516-2531 (จนถึง
เดือนสิงหาคม) แตกตางจากชวงป 2475-2516 อยางเห็นไดชัด
ในระยะแรกของช ว งป 2475-2516 ไทยยั ง คงมี พั น ธะตามสนธิ สั ญ ญาที่
ไมเสมอภาค สิทธิสภาพนอกอาณาเขตยังคงดํารงอยู และอธิปไตยทางการคลังยังมิไดกลับคืนมา
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โดยสมบูรณ จวบจนกระทั่งป 2480 ครั้นในระหวางป 2484-2488 ไทยมีสภาพไมตางจากเมือง
ขึน้ ของญีป่ นุ เนือ่ งจากจําตองยอมใหญี่ปุนเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย พันธะตามสนธิสัญญา
ที่ไมเสมอภาคระหวางป 2475-2480 ก็ดี และการยอมตนเปนสมุนบริวารของญี่ปุนระหวางป
2484-2488 ก็ดี มีสวนสําคัญในการสรางขอจํากัดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
เมือ่ สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยไดตัดสินใจเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การตัดสิน ใจดัง กลา วนี้ ทํ าใหรัฐ บาลไทยตอ งละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในเวลาตอมา
เพราะการตัดสินใจเขาเปนสมาชิกชุมชนทุนนิยมโลก ยอมมีขอจํ ากัดในการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจที่จะตองยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตยสามารถยึ ด กุ ม อํ านาจการบริ ห ารการปกครองสั ง คม
การเมืองไทยเกือบตลอดระยะเวลาระหวางป 2475-2516 ยังผลใหชนชั้นนําทางอํานาจและ
กลุ  ม ขุ น นางนั ก วิ ช าการครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ อี ก ทั้ง ยั ง มีก ารวาง
กฎระเบียบเพือ่ สงวนอํานาจในการกําหนดนโยบายไวในระบบราชการอีกดวย การกําหนดนโยบาย
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ จึงเปนกระบวนการที่ประชาชนไมมีสวนรวม ความเปนราชาของผูบริโภค
ไมปรากฏวามีในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ ประกอบกับระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะ
เผด็จการ/คณาธิปไตยในชวงเวลาสวนใหญ ทําใหสภาผูแทนราษฎรไมสามารถทําหนาที่เปนผูแทน
ปวงชนในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจได นโยบายเศรษฐกิจจึงถูกกําหนดขึ้นจากปจจัย
ดานอุปทานมากกวาปจจัยดานอุปสงค แมรัฐบาลจะยอมใหจัดตั้งสมาคมการคาและหอการคา
มาตั้งแตป 2509 แตกลุมผลประโยชนเหลานี้ยังมีบทบาทอันจํากัด การครอบงําของชนชั้นนํา
ทางอํานาจและกลุมขุนนางนักวิชาการทําใหการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมีความโนมเอียงที่จะมุง
สูเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญ นอกจากนีก้ ารที่ชนชั้นปกครองใหมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475
ขาดฐานอํานาจทางเศรษฐกิจที่จะหลอเลี้ยงและขยายฐานอํานาจทางการเมือง นับเปนเหตุปจจัย
สําคัญที่ทํ าใหมีการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากนโยบายเศรษฐกิจที่กําหนดขึ้นดวยวิธีการ
นานัปการ
ในชวงป 2516-2531 ระบบทุนนิยมโลกเผชิญกับคลื่นมรสุมเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ
ยาวนาน ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประชาคม
ยุโรป ตางดําเนินนโยบายการกีดกันการคาระหวางประเทศ (protectionism) และหาประโยชนจาก
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีอยู สภาพการณดังกลาวนี้ยอมสรางขอจํากัดในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลไทย นอกจากนี้ การที่ ไ ทยเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ก ารณ เ งิ น คงคลั ง
วิกฤติการณหนีต้ า งประเทศ ตลอดจนปญหาดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกหลังจากที่เกิด
วิ ก ฤติ ก ารณ นํ้ ามั น ครั้ ง ที่ ส องในป 2522 จนเป น เหตุ ใ ห ต  อ งพึ่ ง เงิ น กู  ฉุ กเฉิ น (standby
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arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อเสริมฐานะของทุนสํารองระหวางประเทศ
และพึ่งเงินกูเพื่อปรับโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ (structural adjustment loan) จาก
ธนาคารโลก ทําใหองคการระหวางประเทศทั้งสองเขามาแทรกแซงตลาดนโยบายเศรษฐกิจของ
ไทย ดวยการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 2524-2529
ระบอบการเมืองการปกครองที่มีลักษณะประชาธิปไตยมากขึ้น ทํ าใหตลาด
นโยบายเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานมากกวาเดิม กลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพอคานายทุน มีบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งมีสวนชวยเสริมความโนมเอียงที่จะมุงสูเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากกวาเดิม ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางชนชั้นนําทางอํานาจกับกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ กํ าลังแปรสภาพเปนความสัมพันธหลักที่มีความสํ าคัญเทียมเทาความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภระหวางชนชั้นนํ าทางอํ านาจกับกลุมผูนํ าฝายทหาร ภายใตระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากนโยบายเศรษฐกิจที่กําหนดขึ้นเปน
พฤติกรรมทีย่ งั คงสืบทอดตอมา ตางกันแตเพียงวา สัดสวนของคาเชาทางเศรษฐกิจที่แบงปนใหแก
บุคคลนอกระบบราชการมีมากขึ้น
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บทที่ 8
บทสรุป
หนั ง สื อ เล ม นี้ นํ าเสนอบทวิ เ คราะห ก ระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ
ในประเทศไทย โดยครอบคลุมชวงเวลาระหวางเดือนมิถุนายน 2475 ถึงเดือนสิงหาคม 2531
(ก อ นที่พลตรีช าติ ช าย ชุณหะวัณจะจัดตั้งรัฐบาล) ผลการศึกษาเรื่องนี้ไดใหขอสรุปสํ าคัญ
อยางนอย 8 ประการ คือ
ประการแรก แบบจํ าลองอุ ป สงค - อุ ป ทานนโยบายเศรษฐกิ จ ของสํ านั ก
เศรษฐศาสตรนี โอคลาสสิ กไมเ พีย งพอที่จะอธิบ ายกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย ความรูความเขาใจของเราในเรื่องนี้จะบกพรองไปอีกมาก หากมิไดพิจารณาถึงความ
สําคัญของโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางอํานาจทางการ
เมืองและความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทย) ในการกํากับตลาดนโยบายเศรษฐกิจ และมิได
พิจารณาถึงบทบาทของระบบทุนนิยมโลกในการแทรกแซงตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
ประการที่ ส อง กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยได
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจไทยและโครงสรางของ
ระบบทุนนิยมโลกระหวางป 2475-2531 พลังอํามาตยาธิปไตยซึ่งสามารถยึดกุมอํานาจรัฐได
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 มีอิทธิพลครอบงําตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
และประสบความสําเร็จในการผูกขาดอํ านาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเกือบตลอดระยะ
เวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2475-2516 ตอเมื่อพลังประชาธิปไตยเติบใหญกลาแข็งขึ้น
พลังอํ ามาตยาธิปไตยจึงจําตองรอมชอมใหพลังประชาธิปไตยมีบทบาทในกระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2516-2531 แมในชวงเวลาหลังนี้
ประชาชนและสภาผูแทนราษฎรจะมีบทบาทในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอยูบาง แตก็เปน
บทบาทอันจํากัดยิง่ การมีสวนรวมของประชาชนก็จํากัดเฉพาะแตกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ทีท่ รงธนานุภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพอคานายทุน กลุมเกษตรกรที่สามารถผลักดันนโยบาย
ไดอยางมีประสิทธิผลก็จํากัดแตกลุมชาวไรออย โดยที่ชาวนายังคงเปนกลุมผูเสียเปรียบในสังคม
ตอไป
ความขัดแยงในผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีสวนสําคัญในการผลักดันใหมีการรวมกลุม
ผลประโยชน และผลักดันใหกลุมผลประโยชนเหลานี้สรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนํา
ทางอํานาจ
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ประการที่สาม ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) นับเปน
ระบบความสัมพันธพนื้ ฐานที่รัดรอยกลุมชนในสังคมไทยเขาดวยกัน การที่ชนชั้นปกครองใหมหลัง
การเปลีย่ นแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 ขาดรากฐานกําลังทางเศรษฐกิจ ทําใหชนชั้น
ปกครองใหมต อ งแสวงหาค า เชา ทางเศรษฐกิจ จากการดํ าเนิน นโยบายเศรษฐกิจดว ยวิ ธีการ
นานัปการ ทั้งนี้เพื่อใชเสริมสรางฐานกําลังทางเศรษฐกิจ หากปราศจากฐานกําลังทางเศรษฐกิจ
ไมเพียงแตการขยายฐานอํ านาจทางการเมืองจะทํ าไมไดแลว หากยังยากที่จะธํ ารงไวซึ่งฐาน
อํานาจทางการเมืองที่มีอยูเดิมอีกดวย ในยุคสมัยที่พลังอํามาตยาธิปไตยยึดกุมอํานาจการเมือง
การปกครอง ผูน าทางการเมื
ํ
องจักตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําฝายทหาร ในยุคสมัย
ที่ พ ลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตยจํ าต อ งรอมชอมกั บ พลั ง ประชาธิ ป ไตย แม ก ารสร า งความสั ม พั น ธ
เชิงอุปถัมภกับผูนําฝายทหารยังคงเปนเงื่อนไขอันจําเปนในการไดมาซึ่งอํานาจการบริหารราชการ
แผนดิน แตความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ตองแผขยายไปสูชนชั้นนําทางอํานาจนอกระบบ
ราชการ ผูน าท
ํ องถิ่น และฐานมวลชนมากขึ้น ความจําเปนในการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ดังกลาวขางตนนี้ นับเปนเหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหมีการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
จากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวาง
ชวงเวลา 2475-2516 กับชวงเวลา 2516-2531 มีผลกระทบตอการปนสวนคาเชาทางเศรษฐกิจ
โดยที่ในชวงแรกคาเชาทางเศรษฐกิจสัดสวนสําคัญตกแกพลังอํามาตยาธิปไตยในระบบราชการ
แตในชวงหลังคาเชาทางเศรษฐกิจที่ปนใหแกบุคคลนอกระบบราชการมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
ประการที่สี่ อิทธิพลของระบบทุนนิยมโลกที่มีตอกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยปรากฏอยูตลอดเวลาระหวางป 2475-2531 พันธะของสนธิสัญญา
ทีไ่ มเสมอภาคซึ่งมีมาแตป 2398 และยังคงดํารงอยูในระหวางป 2475-2480 ตลอดจนการเขามา
ตัง้ ฐานทัพในประเทศไทยของกองทหารญี่ปุนระหวางป 2484-2488 มีสวนในการสรางขอจํากัด
ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ระบบทุนนิยม
โลกได ก ดดั น ให ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทยเข า สู  แ ละปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเศรษฐกิจ ระหวา งประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม แมเมื่อ
ไทยกาวเขาสูยุคสมัยของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับแตป 2504 ระบบทุนนิยมโลก
ก็คอยกํากับใหรัฐบาลไทยดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดประเทศ และสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศ การแทรกแซงตลาดนโยบายเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤติการณ
นํามั
้ นครัง้ ทีส่ องในป 2522 จนตลาดนโยบายเศรษฐกิจไทยเปนตลาดที่ไรพรมแดนทางภูมิศาสตร
ประการที่หา ตลาดนโยบายเศรษฐกิจเปนตลาดที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางอุป
สงคกบั อุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ ปฏิสมั พันธดงั กลาวนี้มีพื้นฐานมาจากโครงสรางอํานาจทาง
การเมือง และจารีตธรรมเนียมประเพณีในสังคม กระบวนการตอรองระหวางกลุมและสถาบัน
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ต า งๆ ในสั ง คมทํ าให มิ อ าจเลื อ กเป า หมายทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะเป น เป า หมายสู ง สุ ด
(maximand) และ/หรือเปาหมายที่ตํ่าสุด (minimand) ได เปาหมายที่จะเปนไปไดจึงเปนเพียง
เปาหมายระดับที่นาพึงพอใจระดับหนึ่งเทานั้น (Satisficing Theory)1
ประการที่หก การดํ าเนินนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจนและปญหาการ
กระจายรายไดเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ดํารงอยูในปจจุบัน
ไดเปดชองใหกลุมประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และญี่ปุน
ใหเงินอุดหนุนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีผลในการกดราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกอันเปน
ผลเสีย ตอเกษตรกรไทยอี กทอดหนึ่ง ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีอยูในปจจุบันจึง
ไมเกือ้ กูลตอการแกปญหาความยากจนและการกระจายรายได ขณะเดียวกันกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจในตัวของมันเองก็มีกลไกที่สรางความโนมเอียงที่จะละเลยปญหาดังกลาวนี้
ชนชั้นนําทางอํานาจและกลุมขุนนางนักวิชาการมีความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญแกเปาหมาย
การจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเป า หมายการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ มากกว า
เปาหมายอืน่ ใด กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพอคานายทุนยอมมีความ
เห็นแกตัวตามธรรมชาติ และพยายามผลักดันนโยบายที่เกื้อกูลผลประโยชนของตนเปนธรรมดา
ความจํ าเปนที่จะตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภเพื่อธํารงไวซึ่งอํานาจทางการเมือง เปนเหตุ
ปจจัยประการหนึ่งที่กอใหเกิดพฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบาย
นโยบายเศรษฐกิจที่กํ าหนดขึ้นเพื่อหาคาเชาทางเศรษฐกิจยอมไมสามารถจะเปนประโยชนแก
สังคมโดยสวนรวมได เพราะประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการดําเนินนโยบายลักษณะนี้ยอมตกแก
กลุม ชนทีเ่ ปนฐานอํานาจของผูทรงอํานาจทางการเมืองนั้นเอง
ประการที่เจ็ด ขอกลาวอางที่วา สังคมการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองป 2475 เปนสังคมอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) นั้น เปนขอกลาวอางที่มี
ขอเท็จจริงสนับสนุน อยางนอยจนถึงเดือนสิงหาคม 2531 แมในยุคสมัยที่พลังประชาธิปไตย
เติบใหญ พลังอํามาตยาธิปไตยยังคงครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ดี การผลักดัน
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมหาศาลตอ
ชะตากรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยในอนาคตก็ดี การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ
1

โปรดดู ความเห็นของ Mosley (1976) เกี่ยวกับประเด็นนี้ บทสรุปในเรื่องนี้สอดคลองกับทฤษฎี
หนวยผลิตของสํานักพฤติกรรมศาสตร (Behavioural Theory of the Firm) ซึ่งบุกเบิกนําเสนอโดยเฮอรเบิรต
ไซมอน (Herbert Simon) หากจะกลาวโดยอุปมาอุปมัยก็คือ ตลาดนโยบายเศรษฐกิจมีสภาพเสมือนหนึ่งองคกร
ที่ประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมีฟงกชั่นอรรถประโยชนแตกตางกัน ดังนั้น จึงตองมีการตอรองแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน กระบวนการตอรองดังกลาวนี้ทําใหเปาหมายสูงสุดและเปาหมายตํ่าสุดมิอาจเปนไปได

176
รัดเข็มขัดระหวางป 2524-2530 ซึ่งมีผลในการสรางขอจํากัดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ
ก็ดี ลวนแลวแตเกิดจากการผลักดันของพลังอํามาตยาธิปไตย
ประการที่แปด ความไมสมบูรณของสารสนเทศ (imperfect information)
นับเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ขอมูลเกี่ยวกับการ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมิไดเปนที่ทราบกันทั่วไป ความไมสมบูรณของสารสนเทศเกี่ยวกับ
นโยบายเศรษฐกิ จ ส ว นสํ าคั ญ เกิ ด จากระบอบการเมื อ งการปกครองที่ มี ลั ก ษณะเผด็ จ การ/
คณาธิปไตย ขณะเดียวกัน พลังอํามาตยาธิปไตยก็พยายามยึดกุมและผูกขาดสารสนเทศไวใน
ระบบราชการ ทั้งๆที่สารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเปนสารสนเทศสาธารณะ (public
information) อันประชาราษฎรพึงมีสิทธิรับรู แตพลังอํามาตยาธิปไตยกลับผูกขาดสารสนเทศ
เสมือนหนึ่งเปนทรัพยสินสวนบุคคล โดยอางวาสารสนเทศเหลานั้นเปนความลับของทางราชการ
อันเปดเผยมิได เพราะจะกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ การผูกขาดสารสนเทศดังกลาวนี้ในดาน
หนึ่ ง มี ผ ลในการบั่ น ทอนประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของสภาผู  แ ทนราษฎรในการควบคุ ม
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ตลอดจนปดหูปดตาประชาชนมิใหมีสิทธิรับรูปญหาของ
บานเมือง และกีดกันมิใหประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมในการแกปญหาของบานเมือง ในอีก
ดานหนึง่ การผูกขาดสารสนเทศดังกลาวนี้ชวยเกื้อกูลใหการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปนไปโดยสะดวก เนื่องจากปลอดพนจากการตรวจสอบนั่นเอง แมวา
ปญหาความไมสมบูรณของสารสนเทศจะผอนคลายลงเมื่อระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะ
ประชาธิปไตยมากขึ้น แตปญหานี้จะไมสามารถขจัดใหหมดไปโดยงาย เพราะในการที่จะเขาใจ
การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล เราไมเพียงแตตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับตัวนโยบาย
เทานัน้ หากเรายังตองมีสารสนเทศดานอื่นๆประกอบดวย ยิ่งไปกวานั้น การที่ประชาชนจะมีมติ
ยอมรับหรือไมยอมรับนโยบายเศรษฐกิจนโยบายหนึ่งนโยบายใดของรัฐบาลนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีความสามารถในการวิเคราะหผลกระทบอันคาดวาจะเกิดขึ้นจากนโยบายนั้นๆ ซึ่งตอง
อาศัยความรูทางเศรษฐศาสตรพอสมควร อวิชาของประชาชนจึงทําใหผูบริโภคยากที่จะเปนราชา
ในตลาดนโยบายเศรษฐกิจได ดังจะเห็นไดวา ชาวนาโดยทั่วไปมักจะไมเขาใจวาการเก็บพรีเมี่ยม
ข า วจากการสง ขา วออกมี ผ ลกระทบตอ ฐานะทางเศรษฐกิจ ของชาวนาอย า งไร และชาวนา
โดยทัว่ ไปมักจะไมเขาใจวา การผูกขาดบริการการขนสงโดยองคการ ร.ส.พ. มีผลในการกดราคา
ขาวภายในประเทศอยางไร ความยากลําบากในการเขาใจกลไกและผลกระทบของมาตรการทาง
นโยบายตางๆ กอใหเกิดสภาพความไรสมมาตรของสารสนเทศ (asymmetric information) ใน
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจ กลาวคือ จะมีชนกลุมนอยในสังคมสามารถยึดกุมสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไดอยางคอนขางสมบูรณ โดยที่ประชาชนสวนใหญในสังคม
ไมสามารถยึดกุมสารสนเทศดังกลาวนี้ได สภาพความไรสมมาตรของสารสนเทศในตลาดนโยบาย
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เศรษฐกิจชวยเกื้อกูลการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแกชนกลุม
นอยผูไดเปรียบในสังคม และทําใหกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไมสามารถกอใหเกิด
สวัสดิการสูงสุดแกสังคม
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ภาคผนวกที่ 1
จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่ 1-48
จําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ พ.ศ. 2475 – 2531

ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 1
28 มิ.ย.2475 –
9 ธ.ค. 2475
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 2
10 ธ.ค.2475 –
1 เม.ย. 2476
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 3
1 เม.ย. 2476 –
20 มิ.ย. 2476
จํานวน
%

7

46.7

8

40.0

13

59.1

1.1 ทหารบก

5

33.4

5

25.0

9

40.9

1.2 ทหารเรือ

2

13.3

3

15.0

4

18.2

1.3 ทหารอากาศ

-

-

-

-

-

-

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

-

-

2. ขาราชการพลเรือน

8

53.3

12

60.0

9

40.9

3. นักธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

4. พลเรือนอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

5. รวมทั้งสิ้น

15

100.0

20

100.0

22

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

15

100.0

20

100.0

22

100.0

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

8

53.3

12

60.0

9

40.9

8. นายกรัฐมนตรี

พระยามโนปกรณ
นิติธาดา

พระยามโนปกรณ
นิติธาดา

พระยามโนปกรณ
นิติธาดา
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 4
24 มิ.ย.2476 –
16 ธ.ค. 2476
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 5
16 ธ.ค. 2476 –
13 ก.ย. 2477
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 6
22 ก.ย.2477 –
9 ส.ค. 2480
จํานวน
%

9

47.4

7

36.8

14

45.1

1.1 ทหารบก

4

21.1

4

21.0

7

22.6

1.2 ทหารเรือ

5

26.3

3

15.8

5

16.1

1.3 ทหารอากาศ

-

-

-

-

1

3.2

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

1

3.2

10

52.6

12

63.2

17

54.9

3. นักธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

4. พลเรือนอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

5. รวมทั้งสิ้น

19

100.0

19

100.0

31

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

19

100.0

19

100.0

31

100.0

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

10

52.6

12

63.2

17

54.9

8. นายกรัฐมนตรี

พระยาพหลพล
พยุหเสนา

2. ขาราชการพลเรือน

พระยาพหลพล
พยุหเสนา

พระยาพหลพล
พยุหเสนา
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 7
9 ส.ค.2480 –
20 ธ.ค.2480
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 8
21 ธ.ค. 2480 –
16 ธ.ค. 2481
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 9
16 ธ.ค.2481 –
6 มี.ค. 2485
จํานวน
%

10

50.0

13

61.9

18

56.2

1.1 ทหารบก

5

25.0

7

33.3

9

28.1

1.2 ทหารเรือ

4

20.0

4

19.0

5

15.6

1.3 ทหารอากาศ

1

5.0

1

4.8

3

9.4

1.4 ตํารวจ

-

-

1

4.8

1

3.1

10

50.0

7

33.3

14

43.8

3. นักธุรกิจ

-

-

1

4.8

-

-

4. พลเรือนอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

5. รวมทั้งสิ้น

20

100.0

21

100.0

32

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

20

100.0

20

95.2

32

100.0

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

10

50.0

8

38.0

14

43.8

8. นายกรัฐมนตรี

พระยาพหลพล
พยุหเสนา

2. ขาราชการพลเรือน

พระยาพหลพล
พยุหเสนา

หลวงพิบูลสงคราม
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 10
7 มี.ค.2485 –
24 ก.ค. 2487
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 11
1 ส.ค. 2487 –
17 ส.ค. 2488
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 12
31 ส.ค.2488 –
17 ก.ย. 2488
จํานวน
%

19

65.5

8

38.1

5

21.7

1.1 ทหารบก

10

34.5

4

19.1

1

4.4

1.2 ทหารเรือ

4

13.8

4

19.1

2

8.7

1.3 ทหารอากาศ

4

13.8

-

-

1

4.4

1.4 ตํารวจ

1

3.4

-

-

1

4.4

10

34.5

12

57.1

11

47.8

3. นักธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

4. พลเรือนอื่น ๆ

-

-

1

4.8

7

30.4

5. รวมทั้งสิ้น

29

100.0

21

100.0

23

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

29

100.0

20

95.2

16

69.6

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

10

34.5

13

61.9

18

78.3

8. นายกรัฐมนตรี

จอมพล ป.
พิบูลสงคราม

2. ขาราชการพลเรือน

ควง อภัยวงศ

ทวี บุณยเกตุ
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 13
17 ก.ย.2488 –
24 ม.ค. 2489
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 14
31 ม.ค.2489 –
18 มี.ค.2489
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 15
24 มี.ค.2489 –
8 มิ.ย. 2489
จํานวน
%

3

12.0

5

23.8

3

18.8

1.1 ทหารบก

2

8.0

3

14.2

3

18.8

1.2 ทหารเรือ

-

-

1

4.8

-

-

1.3 ทหารอากาศ

-

-

1

4.8

-

-

1.4 ตํารวจ

1

4.0

-

-

-

-

2. ขาราชการพลเรือน

14

56.0

11

52.4

12

75.0

3. นักธุรกิจ

1

4.0

-

-

-

-

4. พลเรือนอื่น ๆ

7

28.0

5

23.8

1

6.2

5. รวมทั้งสิ้น

25

100.0

21

100.0

16

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

17

68.0

16

76.2

15

93.7

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

22

88.0

16

76.2

13

81.2

8. นายกรัฐมนตรี

ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช

ควง อภัยวงศ

ปรีดี พนมยงค
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 16
11 มิ.ย.2489 –
21 ส.ค.2489
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 17
23 ส.ค.2489 –
30 พ.ค.2490
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 18
31 พ.ค.2490 –
8 พ.ย.2490
จํานวน
%

5

31.25

4

22.2

4

21.1

1.1 ทหารบก

4

25.0

3

16.6

3

15.8

1.2 ทหารเรือ

1

6.2

1

5.6

1

5.3

1.3 ทหารอากาศ

-

-

-

-

-

-

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

-

-

2. ขาราชการพลเรือน

9

56.25

10

55.6

9

47.4

3. นักธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

4. พลเรือนอื่น ๆ

2

12.5

4

22.2

6

31.6

5. รวมทั้งสิ้น

16

100.0

18

100.0

19

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

14

87.5

14

77.8

13

68.4

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

11

68.7

14

77.8

15

78.9

8. นายกรัฐมนตรี

ปรีดี พนมยงค

พลเรือตรีถวัลย
ธํารงนาวาสวัสดิ์

พลเรือตรีถวัลย
ธํารงนาวาสวัสดิ์
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 19
10 พ.ย.2490 –
6 ก.พ.2491
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 20
ก.พ.2491 –
7 เม.ย.2491
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 21
8 เม.ย.2491 –
24 มิ.ย.2492
จํานวน
%

7

29.2

7

29.2

13

40.6

1.1 ทหารบก

3

12.5

2

8.3

10

31.3

1.2 ทหารเรือ

3

12.5

3

12.5

2

6.2

1.3 ทหารอากาศ

1

4.2

2

8.35

1

3.1

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

-

-

12

50.0

9

37.5

10

3.3

3. นักธุรกิจ

-

-

-

-

3

9.3

4. พลเรือนอื่น ๆ

5

20.8

8

33.3

6

18.8

5. รวมทั้งสิ้น

24

100.0

24

100.0

32

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

19

79.2

16

66.7

23

71.9

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

17

70.8

17

70.8

19

59.4

8. นายกรัฐมนตรี

ควง อภัยวงศ

2. ขาราชการพลเรือน

ควง อภัยวงศ

จอมพล ป.
พิบูลสงคราม
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 22
25 มิ.ย.2492 –
28 พ.ย.2494
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 23
29 พ.ย.2494 –
5 ธ.ค.2494
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 24
6 ธ.ค.2494 –
24 มี.ค.2495
จํานวน
%

11

39.2

8

53.4

18

72.0

1.1 ทหารบก

9

32.2

6

40.0

10

40.0

1.2 ทหารเรือ

1

3.5

1

6.7

3

12.0

1.3 ทหารอากาศ

-

-

1

6.7

3

12.0

1.4 ตํารวจ

1

3.5

-

-

2

8.0

2. ขาราชการพลเรือน

9

32.2

4

26.7

4

16.0

3. นักธุรกิจ

2

7.1

1

6.7

1

4.0

4. พลเรือนอื่น ๆ

6

21.5

2

13.2

2

8.0

5. รวมทั้งสิ้น

28

100.0

15

100.0

25

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

20

71.4

12

80.0

22

88.0

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

17

60.7

7

46.7

7

28.0

8. นายกรัฐมนตรี

จอมพล ป.
พิบูลสงคราม

จอมพล ป.
พิบูลสงคราม

จอมพล ป.
พิบูลสงคราม
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รัฐบาลชุดที่ 25
24 มี.ค.2495 –
25 ก.พ.2500
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 26
21 มี.ค.2500 –
16 ก.ย.2500
จํานวน
%

22

70.9

20

66.7

15

53.6

1.1 ทหารบก

14

45.1

14

46.7

12

42.9

1.2 ทหารเรือ

3

9.7

1

3.3

2

7.1

1.3 ทหารอากาศ

3

9.7

3

10.0

1

3.6

1.4 ตํารวจ

2

6.4

2

6.7

-

-

2. ขาราชการพลเรือน

5

16.1

2

6.7

10

35.7

3. นักธุรกิจ

1

3.3

1

3.3

1

3.6

4. พลเรือนอื่น ๆ

3

9.7

7

23.3

2

7.1

5. รวมทั้งสิ้น

31

100.0

30

100.0

28

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

27

87.1

22

73.3

25

89.3

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

9

29.0

10

33.3

13

46.5

ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

8. นายกรัฐมนตรี

จอมพล ป.
พิบูลสงคราม

จอมพล ป.
พิบูลสงคราม

รัฐบาลชุดที่ 27
21 ก.ย. 2500 –
26 ธ.ค. 2500
จํานวน
%

พจน สารสิน

187

ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 28
1 ม.ค.2501 –
20 ต.ค.2501
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 29
9 ก.พ.2502 –
8 ธ.ค.2506
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 30
9 ธ.ค.2506 –
6 มี.ค.2512
จํานวน
%

13

36.1

5

27.8

8

36.4

1.1 ทหารบก

10

27.8

5

27.8

5

22.7

1.2 ทหารเรือ

2

5.5

-

-

-

-

1.3 ทหารอากาศ

1

2.8

-

-

2

9.1

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

1

4.6

12

33.3

12

66.7

13

59.0

4

11.1

-

-

-

-

5. รวมทั้งสิ้น

7
36

19.5
100.0

1
18

5.5
100.0

1
22

4.6
100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

25

69.4

17

94.4

21

95.5

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

23

63.9

13

72.2

14

63.7

2. ขาราชการพลเรือน
3. นักธุรกิจ
4. พลเรือนอื่น ๆ

8. นายกรัฐมนตรี

พลโทถนอม กิตติขจร

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต

จอมพลถนอม
กิตติขจร
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 31
7 มี.ค.2512 –
17 พ.ย.2514
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 32
18 ธ.ค.2515 –
15 ต.ค.2516
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 33
15 ต.ค.2516 –
22 พ.ค.2517
จํานวน
%

12

42.8

12

41.4

9

33.3

1.1 ทหารบก

7

25.0

6

20.7

3

11.1

1.2 ทหารเรือ

1

3.5

2

6.9

2

7.4

1.3 ทหารอากาศ

1

3.5

2

6.9

1

3.7

1.4 ตํารวจ

3

10.7

2

6.9

3

11.1

14

50.0

14

48.3

17

63.0

3. นักธุรกิจ

2

7.2

3

10.3

1

3.7

4. พลเรือนอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

5. รวมทั้งสิ้น

28

100.0

29

100.0

27

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

26

92.8

26

89.6

26

96.2

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

16

57.1

17

58.6

18

66.7

2. ขาราชการพลเรือน

8. นายกรัฐมนตรี

จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลถนอม กิตติขจร

นายสัญญา
ธรรมศักดิ์
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 34
27 พ.ค.2517 –
14 ก.พ.2518
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 35
15 ก.พ.2518 –
14 มี.ค.2518
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 36
17 มี.ค.2518 –
22 ม.ค.2519
จํานวน
%

7

22.5

4

13.8

4

12.5

1.1 ทหารบก

3

9.7

1

3.45

3

9.4

1.2 ทหารเรือ

1

3.2

1

3.45

1

3.1

1.3 ทหารอากาศ

1

3.2

1

3.45

-

-

1.4 ตํารวจ

2

6.4

1

3.45

-

-

21

67.8

3

10.4

1

3.1

3. นักธุรกิจ

3

9.7

8

27.5

19

59.4

4. พลเรือนอื่น ๆ

-

-

14

48.3

8

25.0

5. รวมทั้งสิ้น

31

100.0

29

100.0

32

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

28

90.3

7

24.1

5

15.7

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

24

77.4

25

86.2

28

87.5

8. นายกรัฐมนตรี

นายสัญญา
ธรรมศักดิ์

2. ขาราชการพลเรือน

ม..ร.ว. เสนีย
ปราโมช

ม..ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 37
21 เม.ย.2519 –
23 ก.ย.2519
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 38
25 ก.ย.2519 –
6 ต.ค.2519
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 39
22 ต.ค.2519 –
20 ต.ค.2520
จํานวน
%

3

10.7

4

12.9

4

22.2

1.1 ทหารบก

1

3.55

3

9.6

2

11.1

1.2 ทหารเรือ

1

3.55

-

-

1

5.55

1.3 ทหารอากาศ

1

3.55

1

3.3

1

5.55

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

-

-

3

10.7

2

6.5

10

55.6

3. นักธุรกิจ

11

39.3

12

38.7

1

5.5

4. พลเรือนอื่น ๆ

11

39.3

13

41.9

3

16.7

5. รวมทั้งสิ้น

28

100.0

31

100.0

18

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

6

21.4

6

19.4

14

77.8

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

25

89.3

27

87.1

14

77.8

2. ขาราชการพลเรือน

8. นายกรัฐมนตรี

ม..ร.ว.เสนีย ปราโมช

ม..ร.ว.เสนีย ปราโมช

นายธานินทร
กรัยวิเชียร
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 40
12 พ.ย.2520 –
23 พ.ค.2522
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 41
24 พ.ค.2522 –
10 ก.พ.2523
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 42
10 ก.พ. 2523 –
29 ก.พ.2523
จํานวน
%

9

27.2

15

37.5

9

39.1

1.1 ทหารบก

6

18.1

7

17.5

4

17.4

1.2 ทหารเรือ

2

6.1

2

5.0

2

8.7

1.3 ทหารอากาศ

1

3.0

4

10.0

3

13.0

1.4 ตํารวจ

-

-

2

5.0

-

-

19

57.6

17

42.5

8

34.8

3. นักธุรกิจ

5

15.2

6

15.0

5

21.7

4. พลเรือนอื่น ๆ

-

-

2

5.0

1

4.4

5. รวมทั้งสิ้น

33

100.0

40

100.0

23

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

28

84.9

32

80.0

17

73.9

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

24

72.7

25

62.5

14

60.9

2. ขาราชการพลเรือน

8. นายกรัฐมนตรี

พลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน

พลเอกเกรียงศักด
ชมะนันทน

พลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 43
12 มี.ค.2523 –
22 ม.ค.2524
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 44
22 ม.ค.2524 –
19 ธ.ค.2524
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 45
19 ธ.ค.2524 –
30 เม.ย.2526
จํานวน
%

7

19.4

11

28.2

10

24.4

1.1 ทหารบก

3

8.3

6

15.4

6

14.6

1.2 ทหารเรือ

2

5.55

3

7.7

2

4.9

1.3 ทหารอากาศ

2

5.55

2

5.1

2

4.9

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

-

-

6

16.7

10

25.6

7

17.0

18

50

11

28.2

16

39.0

5

13.9

7

18.0

8

19.6

5. รวมทั้งสิ้น

36

100.0

39

100.0

41

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

13

36.1

21

53.8

17

41.4

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

29

80.1

28

71.8

31

75.6

8. นายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรม
ติณสูลานนท

2. ขาราชการพลเรือน
3. นักธุรกิจ
4. พลเรือนอื่น ๆ

พลเอกเปรม
ติณสูลานนท

พลเอกเปรม
ติณสูลานนท
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ภูมิหลังทางอาชีพ

1. ขาราชการทหารและตํารวจ

รัฐบาลชุดที่ 46
30 เม.ย.2526 –
5 ส.ค.2529
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 47
5 ส.ค.2529 8 ส.ค.2531
จํานวน
%

รัฐบาลชุดที่ 48
9 สิงหาคม 2531
- ปจจุบัน
จํานวน
%

6

13.9

9

20.0

5

11.1

1.1 ทหารบก

3

7.0

6

13.3

3

6.7

1.2 ทหารเรือ

1

2.3

1

2.2

-

-

1.3 ทหารอากาศ

2

4.6

2

4.5

1

2.2

1.4 ตํารวจ

-

-

-

-

1

2.2

6

13.9

5

11.1

1

2.2

3. นักธุรกิจ

18

41.8

23

51.1

27

60.0

4. พลเรือนอื่น ๆ

13

30.2

8

17.8

12

26.7

5. รวมทั้งสิ้น

43

100.0

45

100.0

45

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)

12

27.9

11

24.4

6

13.3

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

37

86.1

36

80.0

40

88.9

8. นายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรม
ติณสูลานนท

2. ขาราชการพลเรือน

ที่มา

รายชื่อรัฐมนตรีรวบรวมจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับตาง ๆ

พลเอกเปรม
ติณสูลานนท

พลตรีชาติชาย
ชุณหะวัณ
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ภาคผนวกที่ 2
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ พ.ศ. 2475-2531
เลือกตั้งเมื่อ

พ.ย. 2476

พ.ย. 2480

%

จํานวน

พ.ย. 2481

%

จํานวน

ม.ค. 2489

ภูมิหลังทางอาชีพ

จํานวน

%

จํานวน

%

1. ธุรกิจการคา

15

19.2

18

19.8

20

22.0

20

20.8

2. ขาราชการประจํา

16

20.5

38

41.8

27

29.7

37

38.5

3. ขาราชการบํานาญ

11

14.1

8

8.8

9

9.9

6

6.2

4. ทนายความ

21

26.9

15

16.5

24

26.4

17

17.7

5. นักหนังสือพิมพ

3

3.8

1

1.1

3

3.3

2

2.1

6. แพทย

2

2.6

2

2.2

-

-

1

1.0

7. เกษตรกรรม

8

10.3

5

5.5

7

7.7

7

7.3

8. ครูอาจารย

-

-

2

2.2

-

-

1

1.0

9. อื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

2

2.1

10. ไมแจง

2

2.6

1

1.1

1

1.1

3

3.1

รวม

78

100.0

91

100.0

91

100.0

96

100.0
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เลือกตั้งเมื่อ

ส.ค. 2489

ม.ค 2491

จํานวน

1. ธุรกิจการคา

9

11.0

22

22.2

7

33.3

25

20.3

2. ขาราชการประจํา

42

51.2

14

14.1

3

14.3

14

11.4

3. ขาราชการบํานาญ

8

9.8

19

19.2

1

4.8

20

16.3

15

18.3

28

28.3

6

28.6

44

35.8

5. นักหนังสือพิมพ

-

-

3

3.0

-

-

1

0.8

6. แพทย

-

-

-

-

-

-

3

2.4

7. เกษตรกรรม

4

4.9

6

6.1

1

4.8

4

3.2

8. ครูอาจารย

1

1.2

-

-

1

4.8

5

4.1

9. อื่น ๆ

2

2.4

6

6.1

2

9.5

2

1.6

10. ไมแจง

1

1.2

1

1.0

-

-

5

4.1

รวม

82

100.0

99

100.0

21

100.0

123

100.0

เลือกตั้งเมื่อ
ภูมิหลังทางอาชีพ

จํานวน

ก.พ. 2500
จํานวน

%

จํานวน

ก.พ. 2495

ภูมิหลังทางอาชีพ

4. ทนายความ

%

มิ.ย. 2492

ธ.ค. 2500

%

จํานวน

%

จํานวน

ก.พ. 2512

%

ม.ค. 2518

%

จํานวน

%

จํานวน

%

1. ธุรกิจการคา

42

26.2

44

27.5

100

45.7

93

34.6

2. ขาราชการประจํา

27

16.9

20

12.5

14

6.4

11

4.1

3. ขาราชการบํานาญ

19

11.9

22

13.8

31

14.1

22

8.2

4. ทนายความ

44

27.5

37

23.1

35

16.0

47

17.5

5. นักหนังสือพิมพ

2

1.2

8

5.0

3

1.4

10

3.7

6. แพทย

-

-

3

1.9

4

1.8

6

2.2

7. เกษตรกรรม

11

6.9

13

8.1

12

5.5

23

8.5

8. ครูอาจารย

5

3.1

5

3.1

3

1.4

20

7.4

9. อื่น ๆ

4

0.2

2

1.2

8

3.6

21

7.8

10. ไมแจง

6

3.7

6

3.7

9

4.1

16

5.9

160

100.0

160

100.0

219

100.0

269

100.0

รวม
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เลือกตั้งเมื่อ

เม.ย. 2519

ภูมิหลังทางอาชีพ

จํานวน

1. ธุรกิจการคา

เม.ย. 2522

เม.ย. 2526

ก.ค. 2529

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

82

29.4

112

37.2

123

38.0

134

38.6

2. ขาราชการประจํา

17

6.1

37

12.3

31

9.6

42

12.1

3. ขาราชการบํานาญ

45

16.1

18

6.0

12

3.7

19

5.5

4. ทนายความ

33

11.8

41

13.6

35

10.8

45

13.0

6

2.1

2

0.7

-

-

3

0.9

6. แพทย

10

3.6

5

1.7

11

3.4

7

2.0

7. เกษตรกรรม

16

5.7

26

8.6

17

5.2

15

4.3

8. ครูอาจารย

24

8.6

22

7.3

20

6.2

15

4.3

9. อื่น ๆ

31

11.1

30

10.0

54

16.7

64

18.4

10. ไมแจง

15

5.4

8

2.7

11

3.4

3

0.9

รวม

279

100.0

301

100.0

324

100.0

347

100.0

5. นักหนังสือพิมพ

(1) ขอมูลป 2475-2522 มาจาก วิสุทธิ์ ธรรมวิริยวงศ (2526)
(2) ขอมูลป 2526 และ 2529 มาจาก นิยม รัฐอมฤต (2530)
หมายเหตุ อาชีพอื่น ๆ หมายถึง นักการเมือง พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักจัดรายการวิทยุ นักสังคมสงเคราะหนักรอง ฯลฯ

ที่มา
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ภาคผนวกที่ 3
จํานวนสมาชิกรัฐสภาเฉพาะที่มาจากการแตงตั้ง จําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ
2475 - 2531
ภูมิหลังทางอาชีพ

ชุดที่ 1
สส. ประเภทที่ 2
แตงตั้ง 28 มิ.ย. 2475
จํานวน
%

ชุดที่ 2
สส. ประเภทที่ 2
แตงตั้ง 9 ธ.ค. 2476
จํานวน
%

ชุดที่ 3
สมาชิกพฤฒสภา
(24 พ.ค. 2489)
จํานวน
%

1. ทหารและตํารวจ

18

25.71

50

64.10

33

41.25

1.1 ทหารบก

8

11.43

34

43.59

24

30.00

1.2 ทหารเรือ

8

11.43

15

19.23

6

7.50

1.3 ทหารอากาศ

-

-

-

-

1

1.25

1.4 ตํารวจ

2

2.86

1

1.28

2

2.50

44

62.86

27

34.61

21

26.25

3. นักธุรกิจ

4

5.71

1

1.28

3

3.75

4. พลเรือนอื่น ๆ

4

5.71

-

-

23

28.75

5. รวมทั้งสิ้น

70

100.00

78

100.00

80

100.00

6. ขาราชการรวม (1+2

62

88.57

77

98.72

54

67.50

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

52

74.29

28

35.9

47

58.75

2. ขาราชการพลเรือน
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ภูมิหลังทางอาชีพ

ชุดที่ 4
สมาชิกวุฒิสภา
แตงตั้ง 18 พ.ย. 2490
จํานวน
%

ชุดที่ 5
สส.ประเภทที่ 2
แตงตั้ง 30 พ.ย. 2494
จํานวน
%

ชุดที่ 6
สส. ประเภทที่ 2
แตงตั้ง 18 ก.ย. 2500
จํานวน
%

1. ทหารและตํารวจ

35

35.00

102

82.93

107

88.43

1.1 ทหารบก

28

28.00

63

51.22

76

62.81

1.2 ทหารเรือ

6

6.00

13

10.57

13

10.74

1.3 ทหารอากาศ

-

-

15

12.19

15

12.40

1.4 ตํารวจ

1

1.00

11

8.94

3

2.48

57

57.00

14

11.38

11

9.09

3. นักธุรกิจ

6

6.00

3

2.44

2

1.65

4. พลเรือนอื่น ๆ

2

2.00

4

3.25

1

0.83

100

100.00

123

100.00

121

100.00

6. ขาราชการรวม (1+2

92

92.00

116

94.31

118

97.52

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

65

65.00

21

17.07

14

11.57

2. ขาราชการพลเรือน

5. รวมทั้งสิ้น
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ภูมิหลังทางอาชีพ

ชุดที่ 7
สมาชิกรางรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต 3 กุมภาพันธ
2502
จํานวน
%

ชุดที่ 8
สมาชิกวุฒิสภา
แตงตั้ง 4 ก.ค. 2511
และ 25 ก.พ. 2512
จํานวน
%

ชุดที่ 9
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
แตงตั้ง 16 ธ.ค. 2514
จํานวน
%

1. ทหารและตํารวจ

180

75.00

117

71.34

200

66.89

1.1 ทหารบก

110

45.83

81

49.39

133

44.48

1.2 ทหารเรือ

32

13.33

15

9.15

31

10.37

1.3 ทหารอากาศ

20

8.33

9

5.49

23

7.69

1.4 ตํารวจ

18

7.50

12

7.32

13

4.35

52

21.67

33

20.12

77

25.75

3. นักธุรกิจ

3

1.25

6

3.66

8

2.68

4. พลเรือนอื่น ๆ

5

2.08

8

4.88

14

4.68

5. รวมทั้งสิ้น

240

100.00

164

100.00

299

100.00

6. ขาราชการรวม (1+2

232

96.67

150

91.46

277

92.64

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

60

25.00

47

28.66

99

33.11

2. ขาราชการพลเรือน
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ภูมิหลังทางอาชีพ

ชุดที่ 10
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
แตงตั้ง 23 ธ.ค. 2516
จํานวน
%

ชุดที่ 11
สมาชิกวุฒิสภา
แตงตั้ง 26 ม.ค. 2518
จํานวน

%

ชุดที่ 12
สมาชิกสภาปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน
แตงตั้ง 20 พ.ย. 2519
จํานวน
%

1. ทหารและตํารวจ

55

18.39

18

18.00

190

55.88

1.1 ทหารบก

26

8.70

8

8.00

95

27.94

1.2 ทหารเรือ

6

2.01

4

4.00

44

12.94

1.3 ทหารอากาศ

5

1.67

2

2.00

36

10.59

18

6.02

4

4.00

15

4.41

157

52.50

43

43.0

55

16.18

3. นักธุรกิจ

42

14.05

25

25.0

55

16.18

4. พลเรือนอื่น ๆ

45

15.05

14

14.0

40

11.76

5. รวมทั้งสิ้น

299

100.00

100

100.00

340

100.00

6. ขาราชการรวม (1+2

212

70.90

61

61.00

245

72.06

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

244

81.61

82

82.00

150

44.12

1.4 ตํารวจ
2. ขาราชการพลเรือน
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ภูมิหลังทางอาชีพ

ชุดที่ 13
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
แตงตั้ง 25 พ.ย. 2520
จํานวน
%

ชุดที่ 14
สมาชิกวุฒิสภา
แตงตั้ง 22 เม.ย. 2522
จํานวน

%

1. ทหารและตํารวจ

247

68.61

339

67.80

1.1 ทหารบก

132

36.67

187

37.40

1.2 ทหารเรือ

54

15.00

66

13.20

1.3 ทหารอากาศ

46

12.78

67

13.40

1.4 ตํารวจ

15

4.17

19

3.80

2. ขาราชการพลเรือน

69

19.17

81

16.20

3. นักธุรกิจ

25

6.94

56

11.20

4. พลเรือนอื่น ๆ

19

5.28

24

4.80

5. รวมทั้งสิ้น

360

100.00

500

100.00

6. ขาราชการรวม (1+2

316

87.78

420

84.00

7. พลเรือนรวม (2+3+4)

113

31.39

161

32.20

ที่มา
รายชื่อรวมรวมจาก ราชกิจจานุเบกษา ฉบับตาง ๆ
หมายเหตุ (1) จํานวนวุฒิสมาชิกชุดที่ 8 แตงตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2511 จํานวน 120 คน
แตงตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2512 จํานวน 44 คน เพื่อใหมีจํานวน 3 ใน 4 ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(2) จํานวนวุฒิสภาชุดที่ 14 แตงตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 จํานวน 225 คน
ตอมามีการแตงตั้งเพิ่มเติมจํานวน 52 นาย (25 เมษายน 2524) จํานวน 79 นาย
(19 เมษายน 2526) จํานวน 1 นาย (20 เมษายน 2526) จํานวน 56 นาย (15 เมษายน 2528)
จํานวน 23 นาย (28 กรกฎาคม 2529) จํานวน 56 นาย (22 เมษายน 2530) และจํานวน 8 นาย
(15 กรกฎาคม 2531)
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ภาคผนวกที่ 4
จํานวนสมาคมการคาในประเทศไทย จําแนกตามปที่จัดตั้ง

ที่มา

ป

กรุงเทพมหานคร

สวนภูมิภาค

รวม

2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531

7
26
15
5
2
5
6
5
4
10
13
4
12
4
4
10
8
8
8
5
9
9
6

2
8
5
2
1
1
4
3
1
1
4
1
2
5
8
2
3
4
1

9
34
20
7
3
5
7
5
8
13
14
5
16
4
5
12
13
8
16
7
12
13
7

กองสถาบันการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
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ภาคผนวกที่ 5-1 จํานวนสมาคมการคา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ.2510
ประเภทอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

หมวด 1 เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม
และการประมง
หมวด 2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
หมวด 3 การผลิต
หมวด 4 การไฟฟา กาซ และประปา
หมวด 5 การกอสราง
หมวด 6 การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และการคาระหวาง
ประเทศ
หมวด 7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และคมนาคม
หมวด 8 บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
หมวด 9 บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
หมวด 0 กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได

-

รวม

ภาคตะวัน
ตก
-

ภาคใต

ภาคเหนือ

-

ภาคตะวัน
ออก
-

รวม

2

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
-

-

17
1
13

-

-

-

1
1

3

3

1
17
1
20

1

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

- 3

-

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

-

2

5

3

48

2
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ภาคผนวกที่ 5-2 จํานวนสมาคมการคา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ.2525
ประเภทอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

หมวด 1 เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม
และการประมง
หมวด 2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
หมวด 3 การผลิต
หมวด 4 การไฟฟา กาซ และประปา
หมวด 5 การกอสราง
หมวด 6 การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และการคาระหวาง
ประเทศ
หมวด 7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และคมนาคม
หมวด 8 บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
หมวด 9 บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
หมวด 0 กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได

2

รวม

ภาคตะวัน
ตก
-

ภาคใต

ภาคเหนือ

-

ภาคตะวัน
ออก
3

รวม

7

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1

-

3
44
3
48

2

1

1
-

1
1
3

6

2

4
46
3
62

7

-

-

-

-

-

1

8

9

-

-

-

-

-

-

9

10

-

-

-

-

-

-

10

2
128

1
3

1
5

1

2
7

13

4

6
161

13
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ภาคผนวกที่ 5-3 จํานวนสมาคมการคา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ.2530
ประเภทอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

หมวด 1 เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม
และการประมง
หมวด 2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
หมวด 3 การผลิต
หมวด 4 การไฟฟา กาซ และประปา
หมวด 5 การกอสราง
หมวด 6 การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และการคาระหวาง
ประเทศ
หมวด 7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และคมนาคม
หมวด 8 บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
หมวด 9 บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
หมวด 0 กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได

2

รวม

ภาคตะวัน
ตก
-

ภาคใต

ภาคเหนือ

-

ภาคตะวัน
ออก
3

รวม

9

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
3

-

2
62
1
3
68

2

2

1
-

1
1
6

1
3
9

1
2

4
67
1
3
89

11

-

-

-

-

-

1

12

12

-

-

-

-

-

-

12

15

-

-

-

-

-

-

15

3
179

1
3

3
8

1

5
13

1
23

6

13
233

17
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ภาคผนวกที่ 6-1 จํานวนมติของ ก.ร.อ. จําแนกตามประเภทผูเสนอเรื่อง พ.ศ.2524-2530
ผูเสนอเรื่อง

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

รวม

1. ภาครัฐบาล

-

1

4

2

4

1

2

14

2. ภาคเอกชน

-

13

12

7

16

20

19

87

3. ภาครัฐบาลรวมกับภาคเอกชน

3

8

5

5

3

6

10

40

4. ไมไดระบุผูเสนอเรื่อง

-

-

-

-

-

-

2

2

5. รวม

3

22

21

14

23

27

33

143

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ภาคผนวกที่ 6-2 จํานวนมติ ของ ก.ร.อ. จําแนกตามภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ พ.ศ.2524-2530
ภาคเศรษฐกิจ

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

รวม

1. ภาคเกษตรกรรม

-

-

2

-

1

2

2

7

2. ภาคเหมืองแรและยอยหิน

-

-

-

-

1

-

-

1

3. ภาคหัตถอุตสาหกรรม

1

9

8

6

6

13

12

55

4. ภาคการกอสราง

-

1

-

-

-

-

-

1

5. ภาคการไฟฟาและการประปา

-

-

-

-

-

-

-

-

6. ภาคการขนสงและคมนาคม

-

-

1

-

1

-

2

4

7. ภาคการขายสงและขายปลีก

-

2

-

-

-

1

-

3

8. ภาคการธนาคาร ประกันภัย
และอสังหาริมทรัพย

-

1

2

1

-

-

1

5

9. ภาคการเคหะ
10. ภาคการบริหารราชการแผนดิน
และการปองกันประเทศ

2

8

7

7

11

9

14

58

11. ภาคบริการ

-

-

-

-

1

-

-

1

12. มิอาจจําแนก

-

1

1

-

2

2

2

8

13. รวมทั้งสิ้น

3

22

21

14

23

27

33

143

ที่มา

(1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมวลผลงานคณะกรรมการรวมภาครัฐบาล
และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) (กรุงเทพฯ โรงพิมพและทําปกเจริญผล 2529)
(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมวลผลงานความรวมมือภาครัฐบาลและ
เอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 2530)
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ภาคผนวกที่ 6-3 จํานวนมติ ก.ร.อ. จําแนกตามเปาหมายทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2524-2530
เปาหมาย

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

รวม

1. การสงเสริมการผลิต

-

13

9

6

9

16

18

71

2. การกระจายรายไดและความยากจน

-

-

4

-

1

-

-

5

3. เศรษฐกิจระหวางประเทศ

3

4

3

5

2

5

2

24

4. เสถียรภาพราคา

-

-

-

1

-

2

1

4

5. การจางงานเต็มอัตรา

-

-

-

-

-

1

-

1

6. การจัดสรรและการใชทรัพยากร

-

1

2

1

1

2

3

10

7. เปาหมายอื่น ๆ

-

4

3

1

10

1

9

28

รวม

3

22

21

14

23

27

33

143

ที่มา

(1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมวลผลงานคณะกรรมการรวมภาครัฐบาล
และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) (กรุงเทพฯ โรงพิมพและทําปกเจริญผล 2529)
(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมวลผลงานความรวมมือภาครัฐบาลและ
เอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 2530)
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ภาคผนวกที่ 6-4 จํานวนมติ ก.ร.อ. จําแนกตามเครื่องมือการดําเนินนโยบาย พ.ศ.2524-2530
เครื่องมือ

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

รวม

1. นโยบายการคลัง

1

13

15

9

11

15

8

72

2. นโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

-

1

-

-

-

-

-

1

3. นโยบายหนี้สาธารณะ

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นโยบายการเงินภายในประเทศ

-

2

1

1

1

1

2

8

5. นโยบายการเงินระหวางประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นโยบายการควบคุมการผลิต

-

1

1

-

-

1

2

5

7. นโยบายการควบคุมราคา

-

-

-

-

1

-

-

1

8. นโยบายเงินได

-

-

1

-

-

-

-

1

9. การปรับปรุงระบบราชการ

1

2

1

2

1

4

5

16

10. เครื่องมืออื่น ๆ

1

3

2

2

9

6

16

39

รวมทั้งสิ้น

3

22

21

14

23

27

33

143

(อัตราแลกเปลี่ยน)

ที่มา

(1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมวลผลงานคณะกรรมการรวมภาครัฐบาล
และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) (กรุงเทพฯ โรงพิมพและทําปกเจริญผล 2529)
(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมวลผลงานความรวมมือภาครัฐบาล
และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 2530)
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ภาคผนวกที่ 7 จํานวนสหภาพแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและภูมิภาค
ประเภทอุตสาหกรรม
หมวด 1 เกษตรกรรม การลาสัตว การ
ปาไมและการประมง
หมวด 2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
หมวด 3 การผลิต
หมวด 4 การไฟฟา กาซ และประปา
หมวด 5 การกอสราง
หมวด 6 การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และการคาระหวาง
ประเทศ
หมวด 7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และคมนาคม
หมวด 8 บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
หมวด 9 บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
หมวด 0 กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได
รวม

BKK.
-

GB. C.
-

2515
E. W. S.
-

N.
-

NE. WK.
-

2
1
-

2
-

-

1
-

-

-

-

-

5
1
-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

-

1

-

-

-

-

9
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ประเภทอุตสาหกรรม
หมวด 1 เกษตรกรรม การลาสัตว การ
ปาไมและการประมง
หมวด 2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
หมวด 3 การผลิต
หมวด 4 การไฟฟา กาซ และประปา
หมวด 5 การกอสราง
หมวด 6 การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และการคาระหวาง
ประเทศ
หมวด 7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และคมนาคม
หมวด 8 บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
หมวด 9 บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
หมวด 0 กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได
รวม

BKK.
4

GB. C.
1
-

2520
E. W. S.
2

N.
-

NE. WK.
7

2
24
5
1
5

22
1
-

2
-

4
-

1
-

3
-

1
-

6
-

5
60
6
1
5

19

-

-

-

-

-

-

-

19

1

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

24

2

4

1

5

1

6

104
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ประเภทอุตสาหกรรม
หมวด 1 เกษตรกรรม การลาสัตว การ
ปาไมและการประมง
หมวด 2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
หมวด 3 การผลิต
หมวด 4 การไฟฟา กาซ และประปา
หมวด 5 การกอสราง
หมวด 6 การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และการคาระหวาง
ประเทศ
หมวด 7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และคมนาคม
หมวด 8 บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
หมวด 9 บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
หมวด 0 กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได
รวม

BKK. GB. C.
9
2 1

2525
E. W. S. N.
- 3 -

NE. WK.
15

3
56
10
2
12

72
1
1
-

9
2
-

10
-

2
-

9
-

1
2
-

10
-

13
161
11
5
12

36

-

-

-

-

-

-

-

36

7

-

-

-

-

-

-

-

7

5

2

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

78

12

10

2

12

3

10

267

213

ประเภทอุตสาหกรรม
หมวด 1 เกษตรกรรม การลาสัตว การ
ปาไมและการประมง
หมวด 2 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
หมวด 3 การผลิต
หมวด 4 การไฟฟา กาซ และประปา
หมวด 5 การกอสราง
หมวด 6 การขายสง การขายปลีก
ภัตตาคาร และการคาระหวาง
ประเทศ
หมวด 7 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
และคมนาคม
หมวด 8 บริการการเงิน ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
หมวด 9 บริการชุมชน บริการสังคม
และบริการสวนบุคคล
หมวด 0 กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุได
รวม
ที่มา

2530
BKK. GB. C. E. W. S. N. NE. WK.
15
5
1
4
- 25
4
117 135
16
1
3
4
21
-

12
2
-

12
-

3
-

11
1
1

1
3
-

- 16
15 298
- 18
9
- 22

63

-

-

1

-

-

-

-

64

18

-

-

-

-

-

-

-

18

8

2

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

265 147

15

13

3

17

5

15 480

(1) ปริมณฑลของกรุงเทพฯ (GB) ประกอบดวย สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม รวม 5
จังหวัด
(2) ภาคกลาง (C.) ประกอบดวย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และอางทอง (รวม 3 จังหวัด)
(3) ภาคตะวันออก (E.) ประกอบดวย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (รวม 3 จังหวัด)
(4) ภาคตะวันตก (W.) ประกอบดวย สุพรรณบุรี เพชรบุรี และราชบุรี (รวม 3 จังหวัด)
(5) ภาคเหนือ(N.) ประกอบดวย ลําปาง อุตรดิตถ นครสวรรค เชียงใหม พิษณุโลก แพร (รวม 6 จังหวัด)
(6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE.) ประกอบดวย ขอนแกน อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ ยโสธร (รวม 8 จังหวัด)
(7) ภาคใต (S.) ประกอบดวย ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎรธานี รวม 6 จังหวัด
(8) BKK. = กรุงเทพฯ
(9) WK. = ทั่วราชอาณาจักร
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บรรณานุกรม
ก. ภาษาไทย

กนก วงษตระหงาน การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย กรุงเทพฯ โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2527
--------- การเมืองในสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพฯ สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530
กนกศักดิ์ แกวเทพ เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยชาวนารวมสมัย : บทวิเคราะหสหพันธชาวนา
ชาวไรแหงประไทย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530
กรรณิการ แสงสุนทร "ขบวนการกรรมกรไทย กอน พ.ศ.2475" ในพิชิต จงสถิตยวัฒนา
(บรรณาธิการ) ขบวนการกรรมกรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ โรงพิมพพฆิ เณศ 2518)
หนา 32-70
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กรมวิเทศสหการ คูม ือการปฏิบัติราชการกรมวิเทศสหการ กรุงเทพฯ
โรงพิมพสหกรณขายสงแหงประเทศไทย 2509
กระมล ทองธรรมชาติ สมบูรณ สุขสําราญ และปรีชา หงษไกรเลิศ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง
และเสถียรภาพของรัฐบาล กรุงเทพฯ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531
กฤช เพิ่มทันจิตต "อิทธิพลขององคการระหวางประเทศและรัฐบาลตางประเทศที่มีตอนโยบาย
เศรษฐกิจ : กรณีศึกษาวาดวยธนาคารโลก" ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ และสมบูรณ
ศิ ริ ป ระชั ย (บรรณาธิ ก าร) ทฤษฎี ก ารพึ่ ง พากั บ สั ง คมเศรษฐกิ จ ไทย (สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528) หนา 125-212
กุลธน ธนาพงศธร (บรรณาธิการ) นโยบายของรัฐ : อะไร ทําไม และอยางไร กรุงเทพฯ โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2522
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม "วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจไทยโดยพิจารณาโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจ" บทความเสนอตอที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤติการณเศรษฐกิจ
ไทย 2522" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 21-22
กุมภาพันธ 2523
-------- "วิวฒ
ั นาการของระบบธนาคารพาณิชยในประเทศไทย" รายงานวิจัยเสนอตอสถาบันไทย
คดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2529
เจิมศักดิ์ ปนทอง "เกษตรกรกับการผลักดันนโยบายแหงรัฐ" ใน บัณฑิต ธรรมตรีรัตน และคณะ
(บรรณาธิการ) สัจจะทรยุค (สหพันธนสิ ติ นักศึกษาแหงประเทศไทย และองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2529) หนา 61-70
จเร พันธุเปรื่อง "กระทูถาม" รัฐสภาสาร ปที่ 34 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2529)
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จเด็จ อินสวาง "กลุมอิทธิพลและกลุมผลประโยชนชาวจีนกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใน
เมืองไทย" วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2518
ชนะ สะอาดเอี่ยม "การเลือกตึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2519" รัฐสภาสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 3
(มีนาคม 2519) หนา 1-24
ชัยอนันต สมุทวณิช "การเมืองกับการบริหาร" เอกสารโรเนียว คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2520
-------- "รัฐธรรมนูญ" เอกสารวิชาการฉบับที่ 2 กลุมวิเคราะหกิจการและนโยบายสาธารณะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (กันยายน 2521)
---------- "บทบาทของทหารในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภา
2475-2520" ใน กนลา สุขพานิช และวุฒิชัย มูลศิลป (บรรณาธิการ) ทหารกับการเมือง :
วิเคราะหเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย 2523)
หนา 196-225
---------- การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภา และคณะทหาร กรุงเทพฯ สํานักพิมพบรรณกิจ
2524
---------- เสียงจากเจาของประเทศ สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย 2528
-------- (2528ก) "บทวิพากษวาดวยการแปรสภาพของระบบอํามาตยาธิปไตย" รัฐศาสตรสาร
ปที่ 11 ฉบับที่ 1-3 (มกราคม - ธันวาคม 2528) หนา 1-29
--------ป ญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย กรุงเทพฯ สํ านักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2530
------- "ภาพรวมของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย" บทความเสนอตอการสัมมนาทางวิชาการ
ประจําป 2530 เรื่อง "ใครกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย? " จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2531
-------- (2531ก) การปรั บ ปรุ ง กระทรวงทบวงกรม กรุ ง เทพฯ ศู น ย ห นั ง สื อ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2531
ชัยอนันต สมุทวณิช และ พีรศักย จันทวรินทร ขอมูลพืน้ ฐานกึง่ ศตวรรษแหงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไทย ฉบับพิมพครัง้ ที่สอง กรุงเทพฯ เจาพระยาการพิมพ 2525
ณรงค เพชรประเสริฐ "สมาคมการคาและหอการคาในประเทศไทย" วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2518
ตระกูล มีชัย "ความสัมพันธระหวางธุรกิจเอกชนและขาราชการกับการเมืองไทย" วิทยานิพนธ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
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ติน ปรัชญพฤทธิ์ ขาราชการระดับสูงของไทยและความมุงมั่นในการพัฒนาประเทศ กรุงเทพฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530
ทัก ษ เฉลิ ม เตี ยรณ การเมืองระบบพ อขุน อุ ปถัม ภแบบเผด็จการ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 2526
ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนการ โครงการพัฒนาการของรัฐสําหรับประเทศ
ไทย พระนคร กองการพิมพสลากินแบงรัฐบาล 2503
ธนาคารแหงประเทศไทย วิวฒ
ั นไชยานุสรณ พระนคร ศิวพรการพิมพ 2504
---------- หนังสือที่ระลึกครบรอบ 20 ป กรุงเทพฯ หางหุนสวนจํากัดศิวพร 2505
---------นโยบายการเงินการคลัง 2498-2502 :พื้นฐานความเจริญทางเศรษฐกิจในปจจุบัน หนังสือ
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายเกษม ศรีพยัคฆ ณ เมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ
วัดเทพศิรนิ ทราวาส เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2508 พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร
2508
---------- รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2525 กรุงเทพฯ โรงพิมพศวิ พร 2526
--------- รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2526 กรุงเทพฯ หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพชวนพิมพ
2527
---------- ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หนังสืออนุสรณในการพระราชทานเพลิงศพนาย
พิสทุ ธิ์ นิมมานเหมินท ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2528
กรุงเทพฯ โรงพิมพชวนพิมพ พ.ศ.2528
--------- (2528ก) รายงานเศรษฐกิจและการเงินป 2527 กรุงเทพฯ หางหุนสวนจํากัดเรืองแสง
การพิมพ 2528
นิตยา พิบูลยรัตนกิจ และอารยา ศรีพัฒนาสกุล "ประเทศไทยกับการสมัครเขาเปนภาคีแกตต"
รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ปที่ 22 เลมที่ 2 (กุมภาพันธ 2525)
นิพนธ พัวพงศกร "วิเคราะหการรวมกลุมและการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมกรรมกร"
รัฐสภาสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2530) หนา 78-96
นิยม รัฐอมฤต "กลุมผลประโยชนนอกระบบราชการกับการเมืองในประเทศไทย" รัฐสภาสาร ปที่
35 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2530) หนา 1-34
บุญเรือง บูรภักดิ์ และ บังอร มาลาศรี "บทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร" รัฐสภาสาร
ปที่ 34 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2529)
นุกลู ประจวบเหมาะ "สภาวะ ปญหา และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ" รัฏฐาภิรักษ เลมที่
22 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2523) หนา 11-90
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ประกาศศักดิ์ ธานินพงศ "นักธุรกิจกับการเมือง : การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการมีสวนรวมทาง
การเมือง" วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2528
ประยงค เนตยารักษ "การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร : กรณีตัวอยางการกําหนดราคา
ออย" บทความเสนอตอการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2531 เรื่อง "ใครกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจไทย?" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 15-16
กุมภาพันธ 2531
ประเสริฐ ปทมะสุคนธ รัฐสภาไทยในรอบ 42 ป (2475-2517) กรุงเทพฯ หางหุนสวนจํากัด
ช.ชุมนุมชาง 2517
ปรีดี พนมยงค "สังเขปการเจรจาสนธิสัญญาใหมเมื่อ พ.ศ.2480 (ค.ศ.1937) ชาติไทยไดเอกราช
สมบูรณ" ชีวประวัตินายปรีดี พนมยงค (โครงการปรีดี พนมยงค กับสังคมไทย 2526)
ปวย อึง๊ ภากรณ "บทบาทนักการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ" ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ
เศรษฐศาสตร เศรษฐกิจไทย : โครงสรางกับการเปลี่ยนแปลง ฉบับพิมพครั้งที่สาม
(กรุงเทพฯ สํานักพิมพดอกหญา 2525) หนา 331-348
ปอ ธัชชัย "การวิเคราะหกระบวนการกํ าหนดนโยบายของประเทศในภาวะสงครามระหวางป
พ.ศ.2481-2485" วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 2505
ผาณิต รวมศิลป "นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต พ.ศ.2481 ถึง
พ.ศ.2487" วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2521
พนัส สิมะเสถียร "บทบาทของกระทรวงการคลังในการแปรรูรัฐวิสาหกิจ" วารสารกรมบัญชีกลาง
ปที่ 27 เลมที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2529) หนา 9-27
พรรณี บั ว เล็ ก "การเติ บโตและการพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
พ.ศ.2475-2516" วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2528
พรศักดิ์ ผองแผว และสุจิต บุญบงการ "พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของไทย" วารสาร
สังคมศาสตร ปที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2525) หนา 28-60
พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. "แนวทฤษฎีการรวมกลุมในสังคมไทยและกลุมอิทธิพลหลัง 14-15
ตุลาคม 2516" วารสารธรรมศาสตร ปที่ 3 เลมที่ 3 (พฤษภาคม 2517) หนา 134-159
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พัชรี ธนะมัย และนันทวดี จันทราทิพย "รูปแบบการกําหนดนโยบายของรัฐบาลไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีนโยบายอุตสาหกรรมรถยนตร พ.ศ.2505-2525" รายงานการวิจัยเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2529
พิชยั เกาสําราญ สมเจตน นาคเสรี และวรวิทย บารู การเลือกตั้งปตตานีป 2529 ศึกษากรณี
กระบวนการหาเสียงและระบบหัวคะแนน กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย
และการพัฒนา 2530
พิชิต จงสถิตยวฒ
ั นา "การเคลื่อนไหวของกรรมกรไทยตั้งแต พ.ศ.2488-14 ตุลาคม 2516" ในพิชิต
จงสถิตยวัฒนา (บรรณาธิการ) ขบวนการกรรมกรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ โรงพิมพ
พิฆเณศ 2518) หนา 74-115
เพลินพิศ สัตยสงวน "นโยบายสินเชื่อสูชนบท" บทความเสนอตอการสัมมนาทางวิชาการ ประจําป
2531 เรือ่ ง "ใครกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย? " จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2531
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม "แนวทางพัฒนาขบวนการ ก.ร.อ." ใน นภพร เรืองสกุล และคณะ
(บรรณาธิการ) แดอาจารยปว ย : การเงินการธนาคารและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศ (กรุงเทพฯ สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530) หนา 281-300
ไพโรจน โพธิวงศ และสุวทิ ย สุทธิจิรพัทธ "การเลือกตั้งทั่วไปเดือนมกราคม 2518" จุลสารชุด
เบื้องหลังเหตุการณปจจุบัน อันดับที่ 51 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(กุมภาพันธ 2518)
ภาณุพงศ นิธปิ ระภา "ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราของไทย : บทเรียนจากประสบการณหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง" วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน
2530) หนา 149-172
ภาณุพงศ นิธปิ ระภา (2531ก) "การกําหนดนโยบายลดคาเงินบาท" บทความเสนอตอการสัมมนา
ทางวิชาการประจําป 2531 เรื่อง "ใครกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย?" จัดโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2531
ภาณุพงศ นิธิประภา และประศาสน ตั้งมติธรรม "ผลกระทบของนโยบายการเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย" รายงานการวิจัยเสนอตอสมาคมธนาคาร
ไทย 2528
ภาวดี ทองอุไทย "รัฐกับเหลา : เมื่อผลประโยชนอยูเหนือความเปนธรรม" บทความเสนอตอ
การสัมมนาทางวิชาการประจําป 2531 เรื่อง "ใครกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย?" จัดโดย
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2531
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โภคิน พลกุล ปญหาและขอคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย กรุงเทพฯ สมาคมสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย 2529
มนตรี เจนวิทยการ "กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจในประเทศไทย : ขอคิดบางประการในแง
กฎหมาย นโยบายสาธารณะ และกระบวนการเมือง" วารสารธรรมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ 2517) หนา 41-78
---------- "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 22 เมษายน 2522" วารสารพัฒนบริหารศาสตร
ปที่ 19 เลม 2 (เมษายน 2522) หนา 279-298
--------- "การเมืองไทย : ภาพสะทอนในคอลัมนซุบซิบนินทาของหนังสือพิมพ" รัฐศาสตรสาร ปที่ 8
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2525) หนา 1-32
--------- "บทบาทของกลุมผลประโยชนที่มีตอรัฐบาล ระบบราชการ ประชาชน และการพัฒนา
ประเทศ" เอกสารทางวิชาการหมายเลข 23 ศูนยวิจัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 2528
--------- "บทบาทของกลุมผลประโยชนที่มีตอการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารของรัฐบาล องคกรของ
รัฐบาล และขาราชการ" รัฐสภาสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2530) หนา 35-77
มัลลิกา ลับไพรี "การยกรางพระราชบัญญัติ" รัฐสภาสาร ปที่ 34 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ 2529)
ไมตรี อึ๊งภากรณ "โครงการรถเมลที่ยาวที่สุด" บทความเสนอตอที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ
ประจําป 2531 เรื่อง"ใครกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย?" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2531
ยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล "กระบวนการเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ" รัฐสภาสาร ปที่
34 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2529)
รังสรรค ธนะพรพันธุ "ธนาคารแหงประเทศไทย ทํางานรับใชใคร?" ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันเสารที่
8 กันยายน 2522
---------- "กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจกับสวัสดิภาพสังคม" สรรพากรสาสน ปที่ 27 ฉบับ
ที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2523) หนา 22-36
-------- (2523ก) "พัฒนาการและบทบาทของสหสามัคคีคาสัตว" รายงานวิจัยเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กรกฎาคม 2523)
-------- "วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 และบทเรียนทางการคลัง" วารสารพัฒนบริหารศาสตร
ปที่ 24 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2527) หนา 313-366
--------- เงินคงคลังในระบบเศรษฐกิจไทย สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528
--------- ปวย อึง๊ ภากรณ : ชีวิต งาน และความหลัง สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2529
--------- เศรษฐศาสตรวาดวยพรีเมี่ยมขาว สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2530
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--------- "ธนาคารแหงประเทศไทยทํางานรับใชใคร? :ชาวนาหรือเจาของโรงสี" มติชน ฉบับวันจันทร
ที่ 7 พฤศจิกายน 2531
--------- (2531ก) "บรรณานุกรมกฎหมายวาดวยเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2475-2530" รายงานวิจัยเสนอ
ตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531.
รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหงสันติประชาธรรม?" ใน
รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (บรรณาธิการ) (กรุงเทพฯ โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531) หนา 1027-1055
ลิขิต ธีรเวคิน วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย กรุงเทพฯ สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2530
วนิดา มาศะวิสุทธิ์ "คณะกรรมาธิการ" รัฐสภาสาร ปที่ 34 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2529)
วรรณี เกตุนุติ "ญัตติ" รัฐสภาสาร ปที่ 34 )บับที่ 3 (มีนาคม 2529)
วิบูลย เข็มเฉลิม สายพานชีวิต ปาฐกถามูลนิธโิ กมล คีมทองประจําป 2529 มูลนิธิโกมล คีมทอง
2529
------- ชีวิตเปลี่ยน ศูนยเอกสารเพื่องานพัฒนาชนบท 2530
วิลเลียม เจ ซิฟฟน "ระบบราชการพลเรือนแหงราชอาณาจักรไทย" อมร รักษาสัตย และโสรัจ
สุจริตกุล (บรรณาธิการ) การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย ฉบับพิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2514)
วิไลวรรณ วรรณนิธกิ ลุ "นโยบายการพัฒนาชนบทชายฝงทะเลตะวันออก" บทความเสนอตอการ
สัมมนาทางวิชาการประจําป 2531 เรื่อง "ใครกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย? " จัดโดย
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2531
วิสทุ ธิ์ ธรรมวิรยิ ะวงศ "ชนชั้นนําทางธุรกิจกับการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเขามามีบทบาท
ทางการเมืองโดยตรง" สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 2524
--------- "ชนชัน้ นําทางธุรกิจกับการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเขามามีบทบาททางการเมือง
โดยตรง" อโณทัย วัฒนาพร (บรรณาธิการ) การเมืองไทยยุคใหม (กรุงเทพฯ สํานักพิมพ
แพรพิทยา 2527) หนา 123-166
ศุภชัย พานิชภักดิ์ "แนวทางการพัฒนาความคิดเศรษฐศาสตรไทย" ในลือชัย จุลาสัย และมิ่งสรรพ
สันติกาญจน(บรรณาธิการ) เศรษฐกิจไทย : อดีตและอนาคต (ศูนยหนังสือเชียงใหม
2524) หนา 1-37
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ "อาชีพรับราชการกับการเปนสมาชิกสภาผูแทน" วารสารพัฒนบริหารศาสตร
ปที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2513) หนา 625-687
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--------- ถาอยากเปนผูแทน ฉบับพิมพครัง้ ที่สอง กรุงเทพฯ สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย
2531
เศรษฐสยาม หมายเหตุจากโพนมวง : วิถีแหงสังคมพึ่งตนเอง สํานักพิมพสมาพันธ จํากัด 2529
สมเกียรติ วันทะนะ และคณะ "บันทึกการอภิปรายเรื่องการใช Patron-Client Model ในการศึกษา
สังคมไทย" เอกสารวิชาการหมายเลข 46 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เอกสารโรเนียว (ธันวาคม 2524)
สมบัติ จันทรวงศ การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2529
กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา 2530
สมบูรณ ศิรปิ ระชัย "MFA ฉบับใหมกับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย" วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
ปที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2531) หนา 5-67
สังศิต พิริยะรังสรรค ทุนนิยมขุนนางไทย พ.ศ.2475-2503 กรุงเทพฯ สํานักพิมพสรางสรรค 2526
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ "สรุปฐานะการเงินและการ
ดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ 60 แหง ในชวง 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2525- 2526)" เอกสารโรเนียว (31 ตุลาคม 2526)
--------- ประมวลผลงานคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ โรงพิมพและทําปกเจริญผล 2529
---------ประมวลผลงานความรวมมือภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ กรุงเทพ
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 2530
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2530 ก) ขอมูล กรอ. จังหวัด
กรุงเทพ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 2530
สุจิต บุญบงการ บทบาทของสภานิติบัญญัติ เอกสารการศึกษารัฐศาสตร ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เจาพระยาการพิมพ 2526
--------พฤติ ก รรมการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของคนไทย กรุ ง เทพฯ โรงพิม พจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2527
--------- การพัฒนาทางการเมืองไทย : ปฏิสมั พันธระหวางทหาร สถาบันทางการเมืองและการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน กรุงเทพฯ สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531
สุชาติ ธาดาธํารงเวช "ขอสังเกตบางประการสําหรับงบประมาณ ป 2530" บทความเสนอตอที่
ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "วิเคราะหงบประมาณ 2530" จัดโดยคณะพัฒนา
การเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2529
สุภชัย มนัสไพบูลย สิทธิมนุษยชนกับลูกจางในประเทศไทย กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตําราสังคม
ศาสตร และมนุษยศาสตร รวมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2527
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สุรเกียรติ เสถียรไทย "ปญหากฎหมายลิขสิทธิ์ไทย-สหรัฐอเมริกา : ขอคิดสําหรับประเทศไทย"
วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2530) หนา 129-148
สุรเกียรติ เสถียรไทย และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ "กฎหมายไทย : ใหอํานาจหรือกําหนดกรอบ
นโยบาย?" รัฐสภาสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2530) หนา 64-75
สุวินัย ภรณวลัย "ทฤษฎีนโยบายอุตสาหกรรมกับองคกรอุตสาหกรรมในประเทศไทย" ในรังสรรค
ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (บรรณาธิการ) เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหงสันติ
ประชาธรรม (กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531)
หนา 233-294
เสนห จามริก การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2529
เสริน ปุณณะหิตานนท และแนงนอย นะมาตร "การวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและความรูความเขาใจ
ทางการเมือง+และพฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง" สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกสารโรเนียว 2520
แสวง รัตนมงคลมาศ "รายงานการศึกษาโครงการประเมินผลเรื่องสถานภาพ บทบาท ปญหา และ
แนวทางแกไขเกี่ยวกับความรวมมือภาครัฐบาลและเอกชน" กรุงเทพฯ สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2529
อัมมาร สยามวาลา "เกษตรกรกับรัฐ" ปาฐกถาพิเศษปวย อึ๊งภากรณ ครั้งที่หนึ่ง จัดโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2530
--------- "รายงานการศึกษาเรื่องนโยบายราคาและการตลาดสินคาเกษตรกรรม" รายงานวิจัยเสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2524
อัมมาร สยามวาลา และสมภพ มานะรังสรรค "การตั้งกําแพงภาษีปุย : อีกกาวหนึ่งของการ
ผูกขาด" สยามรัฐ (1 กุมภาพันธ 2521)
อัมมาร สยามวาลา และสุทัศน เศรษฐบุญสราง "ผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐที่มีตอดุลการ
ชําระเงิน การโอนทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรม และการกระจายรายได พ.ศ.25032527" ในรังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (บรรณาธิการ) เศรษฐกิจไทย :
บนเสนทางแหงสันติประชาธรรม (กรุงเทพฯ โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531)
หนา 3-53
อุกฤษฎ ปทมานันท "สหรัฐอเมริกากับนโยบายเศรษฐกิจไทย (1960-1970)" วิทยานิพนธรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
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-------- "อิทธิพลขององคการระหวางประเทศและรัฐบาลตางประเทศที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจไทย :
กรณีศึกษาวาดวยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา" ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ และสมบูรณ
ศิ ริ ป ระชั ย (บรรณาธิ ก าร) ทฤษฎี ก ารพึ่ ง พากั บ สั ง คมเศรษฐกิ จ ไทย (สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528) หนา 229-312
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