บทบาทของรัฐกับการสนองตอบของประชาชน
ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย1
1. ความนํา
บทความนี้ตองการศึกษาการสนองตอบของประชาชนที่มีตอการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจทีส่ าคั
ํ ญของรัฐบาล เนื้อหาของบทความจําแนกออกเปน 5 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความนํา
ตอนที่สองกลาวถึงพัฒนาการของบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองป 2475 ตอนที่สามกลาวถึงกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและการสนองตอบของ
ประชาชน ตอนทีส่ ี่กลาวถึงการสนองตอบของประชาชนที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล
ตอนที่หาเปนบทสรุป
2. พัฒนาการของบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 ลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
ไดครอบงําพฤติกรรมการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล คณะราษฎรไดประกาศนโยบาย
“หลักเอกราชทางเศรษฐกิจ” แตการนําแนวนโยบายดังกลาวมาใชในทางปฏิบัติไมสูปรากฏมากนัก
ในชวงระหวางมี 2475-2480 ทั้งนี้เนื่องจากเกิดความขัดแยงระหวางคณะราษฎรกับสถาบัน
พระมหากษัตริย และความขัดแยงภายในคณะราษฎรเอง ความขัดแยงเหลานี้ไดปะทุออกมาเปน
กรณีกบฏบวรเดชในเดือนตุลาคม 2476 และการกวาดลางซึ่งกันและกันภายในคณะราษฎร
ซึง่ จบลงดวยความพายแพของฝายพระยาทรงสุรเดช โดยที่ฝายหลวงพิบูลสงครามสามารถยึดกุม
อํ านาจรัฐได รัฐบาลหลวงพิบูลสงครามเริ่มดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมอยางจริงจังในป
2481 (ผาณิต รวมศิลป 2521) ทั้งนี้โดยไดรับอิทธิพลทางความคิดจากหลวงวิจิตรวาทการ
(ฉัตรทิพย นาถสุภา 2522) นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมซึ่งเปนนโยบายหลักเกือบตลอดเวลา
ระหวางป 2475-2500 โดยพื้นฐานแลวเปนนโยบายตอตานชาวจีนในประเทศไทย (ภูวดล
ทรงประเสริฐ 2521) แตขอ เท็จจริงก็ปรากฏดวยวา การตอตานดังกลาวนี้จํากัดเฉพาะชาวจีนระดับ
ลาง มากกวาชาวจีนที่เปนพอคานายทุนระดับชาติ ทั้งปรากฏวา ผูนําคณะราษฎรหลังการเปลี่ยน
แปลงการปกครองป 2475 และผูนําฝายทหารหลังการรัฐประหารป 2490 ลวนแลวแตไดสมคบกับ
พอคานายทุนจีนระดับชาติในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน พัฒนาการของ
นโยบายเศรษฐกิจหลังการรัฐประหารป 2490 ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นโยบายเศรษฐกิจ
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ชาติ นิ ย มเป น เพี ย งนโยบายบั ง หน า ที่ ใ ช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า งและขยายฐานอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหม แมวาอํานาจรัฐจะตกแกคณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองป 2475 และตกแกผูนําฝายทหารหลังการรัฐประหารป 2490 แตชนชั้นปกครองใหม
เหลานี้หาไดมีฐานอํานาจทางเศรษฐกิจที่มั่นคงไม ซึ่งตางจากสถาบันพระมหากษัตริยกอนการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองป 2475 การขาดฐานอํานาจทางเศรษฐกิจยอมทําใหไมมีทรัพยากรที่จะ
หลอเลีย้ งและธํารงไวซึ่งอํานาจทางการเมืองที่มีอยู มิไยที่จะตองกลาวถึงการขยายฐานอํานาจทาง
การเมืองซึง่ ยากจะเปนไปไดอีกดวย ดังนั้น การสรางและขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจจึงเปน
ยุทธศาสตรที่ชนชั้นปกครองใหมจําตองเลือกกระทําอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได และยุทธวิธีในการนี้
ก็ปรากฏชัดวามีอยูอยางนอย 3 วิธี อันไดแก
(1) การยึดธนาคารพาณิชยเปนฐาน
(2) การใชอานาจทางการเมื
ํ
องในการสรางอํานาจผูกขาดแกบริษัทบริวาร
(3) การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ดวยการใชลําดับแหงเหตุผลที่วา สังคมเศรษฐกิจไทยถูกครองงําโดยชาวตางชาติ
ในการขจัดหรือบั่นทอนอิทธิพลการครอบงําทางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ รัฐบาลจะตองเขาไป
แทรกแซงโดยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อคานอํานาจทางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ เนื่องจากเอกชน
คนไทยแตโดยลําพังไมสามารถแขงขันกับวิสาหกิจของชาวตางชาติได เพราะดอยกวาทั้งทางดาน
เงินทุนและเทคโนโลยี จํานวนรัฐวิสาหกิจจึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป
2490-2500 ซึง่ นับเปนยุคทองของรัฐวิสาหกิจไทย รัฐวิสาหกิจกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่กลุมการ
เมืองตางๆใชในการธํารงไวซึ่งฐานอํานาจทางการเมือง ความพยายามที่จะใชความสัมพันธภายใต
ระบบอุปถัมภ (Patron-client Relationship) เปนเครือ่ งมือในการขยายฐานอํานาจทางการเมือง
นับเปนเหตุปจ จัยสําคัญที่ทําใหภาครัฐวิสาหกิจเติบโตอยางรวดเร็ว และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่
ทรัพยากรของภาครัฐวิสาหกิจถูกดึงไปใชเพื่อการอุปถัมภทางการเมือง (Political Patronage)
ประวัติศาสตรของรัฐวิสาหกิจไทยจึงเปนประวัติศาสตรแหงความฉอฉลมาตั้งแตตน (Jacobs,
1971:180-181; Silcock, 1967: 262-263)
การเติบโตของภาครัฐวิสาหกิจในระหวางป 2490-2500 ทําใหรัฐบาลไดเขาไปมี
บทบาทในการผลิตสินคาและบริการตางๆมากขึ้น สินคาที่ผลิตมิไดจํากัดเฉพาะสินคาสาธารณะ
(Pure Public Goods) และ สินคากึ่งสาธารณะ (Semi-public Goods) เทานัน้ หากยังไดลวงลํ้า
ไปผลิตสินคาเอกชน (Private Goods) อีกดวย นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมจึงกอใหเกิดกระบวน
การถายโอนการผลิตไปสูภาครัฐบาล (Publicization) ขณะเดียวกัน นโยบายการคลังของรัฐบาล
ก็เปลี่ยนโฉมไปอยางมาก นับตั้งแตปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนตน
มา แนวความคิดวาดวยงบประมาณสมดุล (Balanced Budget Doctrine) มีอิทธิพลครอบงํา
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การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลอยางมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 6
ไดใชจายเงินเกินตัว จนมีผลกระทบตอฐานะแหงเงินคงคลังอยางรายแรง ที่ปรึกษากระทรวง
การคลั ง ซึ่ ง เป น ชาวอั ง กฤษจึ ง พยายามผลั ก ดั น ให รั ฐ ตั ด ทอนรายจ า ย เพื่ อ ให ง บประมาณ
อยูในภาวะสมดุล (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 2518; Batson, 1984: chapter 7) มรดกของนโยบาย
งบประมาณสมดุลไดตกทอดตอมาจนถึงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 อยางไรก็ตาม
ในระหวางป 2484-2488 แมวารัฐบาลมิไดละทิ้งหลักการงบประมาณสมดุล แตภาวะเศรษฐกิจ
และสงครามทําใหรัฐบาลมิอาจยืนหยัดในการใชหลักการดังกลาวนี้ตอไปได ในดานหนึ่ง สงคราม
ทํ าให รัฐ บาลมี ร ายจ า ยเพิ่ม ขึ้ น โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง เมื่ อรัฐ บาลไทยประกาศสงครามกั บฝาย
สัมพันธมิตร และยินยอมใหญี่ปุนเขามาตั้งฐานทัพในเมืองไทย สวนในอีกดานหนึ่งนั้นเลา รายได
ของรัฐบาลตองตกตําลง
่
เนื่องจากสงครามทําใหการคาระหวางประเทศอยูในภาวะชะงักงัน ภาษี
ศุลกากรซึง่ เปนแหลงรายไดสําคัญ จัดเก็บไดนอยลง ดวยเหตุนี้เอง ตลอดชวงเวลาที่เกิดสงคราม
โลกครั้งที่สอง งบประมาณแผนดินของรัฐบาลไทยอยูในภาวะขาดดุลโดยตลอด ในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยไดละทิ้งหลักการงบประมาณสมดุลโดยจงใจ และหันมาใช
นโยบายงบประมาณขาดดุลเปนสําคัญ (Ayal, 1961: 23-24) ปญหารายไดไมเพียงพอแกการใช
จายมีอยูตลอดเวลา (สมศักดิ์ นิลนพคุณ 2527: บทที่ 3) สวนขาดดุลงบประมาณในระหวางป
2494-2497 มีมากกวารอยละ 3 ของรายไดประชาชาติ การใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลไดรับ
การวิพากษวิจารณจากกลุมขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) อยางมาก (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย 2505: 662) สภาพการขาดวินัยทางการคลังปรากฏโดยทั่วไป ดังเชนการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารแหงประเทศไทย และการเบิกเงินจากคลังแผนดินไปใชจายโดยอางเหตุความจําเปน
เรงดวน โดยที่โครงการที่ใชจายมิไดผานการพิจารณาของรัฐสภา รายจายของรัฐบาลจํานวน
ไมนอยถูกใชไปในการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของผูนําฝายทหาร ดังเชนการนําทรัพยากร
ของรัฐไปคําจุ
้ นกิจการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด ในป 2495-2496 และกิจการของบริษัทสงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ในเวลาตอมา
สภาพการณที่รัฐกาวลํ้าเขาไปทําการผลิตสินคาและบริการตางๆอยางกวางขวาง
ในชวงเวลาระหวางป 2475-2500 ทําใหนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจบางทานเสนอบทตีความวา
สังคมเศรษฐกิจไทยในชวงเวลาดังกลาวมีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism)
(Prasartset, 1979) การเติบโตของระบบทุนนิยมแหงรัฐ โดยที่ขุนนางนําเอาทรัพยากรของรัฐ
ไปใช แ สวงหาผลประโยชน ส  ว นบุ ค คลนี้ ในที่ สุ ด ก็ แ ปรสภาพเป น ระบบทุ น นิ ย มขุ น นาง
(Bureaucratic Capitalism) (Piriyarangsan, 1980)
อยางไรก็ตาม การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในระหวางมี 2475-2500 ได
สรางความไมพึงพอใจอยางมากแกบรรดาประเทศมหาอํานาจทั้งปวง เพราะนโยบายเศรษฐกิจ
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ชาตินิยมไมเ กื้อกู ลต อ การเติบโตของระบบทุ น นิยมแหง โลก โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง บรรยากาศ
ทางเศรษฐกิจภายหลังการรัฐประหารป 2490 เต็มไปดวยการใชอภิสิทธิ์และอิทธิพลทางการเมือง
ความสามารถในการแข ง ขั น ของวิ ส าหกิ จ เอกชนมิ ไ ด ขึ้ น อยู  กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และ
ประสิทธิภาพการตลาด หากแตขึ้นอยูกับการอุปถัมภทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจผูกขาด
และอภิสทิ ธิบ์ างประการ การใหหุนลมปรากฏอยูทั่วไป บรรยากาศดังที่เปนอยูนั้นไมเกื้อกูลตอการ
ลงทุนของชาวตางประเทศ ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่ประเทศมหาอํานาจพากันกดดันใหรัฐบาล
ไทยปรับเปลีย่ นนโยบาย พลังผลักดันดังกลาวนี้เริ่มปรากฏในชวงในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
และปรากฏอยางเดนชัดในระหวางป 2497-2503 รัฐบาลประเทศมหาอํานาจโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกา และองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศพยายามกดดันใหรัฐบาลเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outwardlooking Strategy) ซึง่ เกือ้ กูลตอการขยายตัวของระบบทุนนิยมแหงโลก ขณะเดียวกันกลุมขุนนาง
นั ก วิ ช าการในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง และธนาคารแห ง ประเทศไทยได วิ พ ากษ วิ จ ารณ
พฤติกรรมการใช จ า ยอย า งเกิน ตัว ของรัฐ บาล การนํ าทรัพยากรของแผนดินไปหาประโยชน
สวนบุคคล และการใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการอุปถัมภทางการเมือง (Stifel, 1976) ผลงาน
สําคัญของกลุมขุนนางนักวิชาการในยุคดังกลาวอยูที่ความพยายามที่จะสถาปนาวินัยทางการคลัง
และวินยั ทางการเงิน ซึง่ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ความสําเร็จในการสถาปนาวินัยทางการ
คลังเห็นไดจากการตราพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ
พ.ศ.2502 สวนวินัยทางการเงินดูไดจาก พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.2501 และ พ.ร.บ.การธนาคาร
พาณิชย พ.ศ.2505 กลุมขุนนางนักวิชาการมิไดผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยาง
โดดเดี่ยว หากแตไดอาศัยพลังจากตางประเทศรวมดวย โดยที่รัฐบาลประเทศมหาอํานาจและ
องคการระหวางประเทศก็พยายามหาพันธมิตรภายในประเทศไทยเชนกัน ความรวมมือและ
การประสานงานระหวางกลุมขุนนางวิชาการกับเจาหนาที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศทําใหพลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจเขมแข็งขึ้น จนในที่สุดรัฐบาลตอง
เลิกผูกขาดการคาขาวระหวางประเทศ โดยหันไปใชนโยบายการคาเสรีในป 2498 ตลอดจนเลิกลม
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate System) โดยหันไปใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange Rate System) แทนในปเดียวกัน (Yang, 1957)
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามจําตองโอนออนและปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก
อํ านาจทางการเมืองไดหลุดลอยไปสูกลุมซอยราชครูและกลุมสี่เสาเทเวศรเปนลําดับ การตรา
พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497 ซึ่งสงเสริมการลงทุนของเอกชนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ นับเปนสัญญาณแหงการละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม สวนหนึ่งอาจเปน
เพราะวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตองการความยอมรับจากชุมชนระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
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อยางยิง่ รัฐบาลประเทศมหาอํานาจ เพื่อคํ้าจุนอํานาจทางการเมืองของตน ขณะเดียวกัน อํานาจ
ทางการเมืองทีก่ าลั
ํ งหลุดลอยไปทําใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม จําตองเขาหาฐานมวลชน ดวยการ
ใหเสรีภาพทางการเมือง และเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น การผลักดันมาตราการนโยบาย
รัฐสวัสดิการ ดังเชนการตรา พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2497 พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อความเปนธรรมแก
สังคม พ.ศ.2497 พ.ร.บ.สงเคราะหผูมีบุตรมาก พ.ศ.2499 และ พ.ร.บ.สงเคราะหอาชีพแกคนไทย
พ.ศ.2499 เกิดจากเหตุผลทํานองเดียวกัน
อยางไรก็ตาม ความพยายามที่จะยืดอายุรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดวยวิธี
การนานัปการไมประสบความสําเร็จ ความขัดแยงที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหวางกลุมซอยราชครูกับ
กลุมสี่เสาเทเวศรมาถึงจุดแตกหัก และจบลงดวยการรัฐประหารเดือนกันยายน 2500 ชวงเวลา
ระหวางป 2500-2503 เปนชวงเวลาแหงการตระเตรียมตัวเพื่อกาวเขาสูยุคแหงการใชยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบเปด มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหเกื้อกูลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม สวนสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากการผลักดันของรัฐบาลอเมริกันและธนาคารโลก องคกรของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นในชวงเวลาดังกลาวนี้ที่สําคัญไดแก สํานักงบประมาณ (2502) สํานักงานสงเสริม
การลงทุน (2502) การพลังงานแหงชาติ (2502) สภาการศึกษาแหงชาติ (2502) สภาวิจัยแหงชาติ
(2502) สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (2503) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2503) คณะกรรมการ
สงเสริมสินคาออก (2503) เปนตน กลาวโดยสรุป การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจระหวางป
2497-2503 นับเปนพื้นฐานสํ าคัญที่เกื้อกูลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวลา
ตอมา (ธนาคารแหงประเทศไทย 2508; Ungphakorn, 1967)
บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนับตั้งแตป 2504 เปนตนมาไดแปรเปลี่ยน
ไปจากเดิมอยางสํ าคัญ การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีลักษณะที่สําคัญอยางนอย 6
ประการ กลาวคือ
ประการแรก หากพิจารณาเปาหมายของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เราจะเห็น
ไดโดยชัดเจนวา ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษแรกระหวางป 2504-2524 เปาหมายการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายการดําเนินนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญมากกวาเปาหมาย
ใด แมวา แผนพัฒนาฯนับตั้งแตฉบับที่ 3 (2515-2519) เปนตนมา จะใหความสําคัญแกปญหา
ความยากจนและป ญ หาการกระจายรายได ที่ ไ ม เ ป น ธรรม และแม ว  า รั ฐ บาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท จะไดประกาศนโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” ในป 2524 แตการดําเนิน
นโยบายที่แทจริง (Real Policy) กลับมิไดเปนไปตามนโยบายที่ประกาศไว (Stated Policy) ทั้งนี้
ไมเพียงแตวารัฐบาลมิไดทุมเททรัพยากรไปในการแกไขปญหาความยากจนและการพัฒนาชนบท
ตลอดจนมิไดประกาศใชมาตรการที่มีประสิทธิผลตอการแกปญหาการกระจายรายไดเทานั้น
หากทวาในปเดียวกับที่มีการประกาศนโยบายทศวรรษแหงการพัฒนาชนบทนั้นเอง รัฐบาลก็ได
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ประกาศใช แ ผนพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบริ เ วณชายฝ  ง ทะเลตะวั น ออก ซึ่ ง ต อ มาได บ รรจุ ไ ว ใ น
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 (2525-2529) โดยที่แผนดังกลาวนี้เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก (Heavy
Industrialization) ซึง่ ตองใชเงินกวา 100,000 ลานบาท หากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณ
ชายฝง ทะเลตะวันออกเปนไปตามเปาหมาย ยอมมีนัยสําคัญวา ทรัพยากรสวนที่เหลือสําหรับการ
พัฒนาชนบทและภาคเกษตรกรรมจะมีเพียงนอยนิด การณไดปรกกฏอยูตลอดเวลานับตนแตป
2504 เปนตนมาวา หากเกิดความขัดแยงระหวางเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับ
เปาหมายการกระจายรายได รัฐบาลจะเลือกเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอนเสมอ
อย า งไรก็ ต าม ภายหลั ง จากที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ นํ้ ามั น ครั้ ง ที่ ส องในป 2522 ภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจไดเกิดขึ้นอยางรุนแรงและยาวนาน ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับมรสุมทาง
เศรษฐกิจอยางที่ไมเคยประสบมากอน การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งเปนปญหา
เรือ้ รังไดทวีความรายแรงเปนประวัติการณในป 2526 นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมประกอบกับ
ภาวะถดถอยแหงรายไดรัฐบาล กอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางป 2523-2525 การพึ่งพิง
เงินทุนจากตางประเทศทําใหภาระรายจายในการชําระหนี้ตางประเทศเพิ่มขึ้นจนถึงระดับวิกฤติ
ในระหวา งป 2527-2528 ป ญ หาตา งๆนี้ ทํ าใหรัฐ บาลจํ าต องใหความสํ าคัญแกเปาหมาย
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏอยางชัดเจน
ระหวางป 2525-2530 นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมแปรเปลี่ยนเปนนโยบายการคลังแบบ
กระยาจก (รังสรรค ธนะพระพันธุ 2528: บทที่ 6) มีการควบคุมการขยายสินเชื่อของระบบธนาคาร
พาณิชยมิใหเพิ่มขึ้นเกินกวา 18% ในป 2527 มีการลดคาเงินบาทในป 2524 และ 2527 ตลอดจน
ควบคุมการกอหนี้ตางประเทศของภาครัฐบาลอยางเขมงวด การสลับความสําคัญของเปาหมาย
โดยใหเปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความสําคัญเหนือกวาเปาหมายการจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจดังกลาวนี้ไดกอใหเกิดความไมพอใจแกประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพอคานายทุน
อยางมาก เพราะกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้เคยชินกับการไดรับประโยชนจาก
บทบาทการอัดฉีดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมาเปนเวลาชานาน
ประการที่สอง นับตัง้ แตป 2504 เปนตนมา บทบาทของรัฐบาลในการผลิตสินคา
และบริการตางๆเองโดยตรงไดลดลงอยางมาก ในระหวางป 2504-2530 มีรัฐวิสาหกิจที่กอตั้งขึ้น
ใหมไมนอยกวา 33 แหง ในจํานวนนี้เปนรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดองคการ
รัฐวิสาหกิจทีม่ อี ยูแ ลว 11 แหง ดังนั้น จํานวนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยสุทธิจึงมีเพียง 22 แหง
(ดูตารางที่ 1) ในจํานวนนี้เปนรัฐวิสาหกิจที่มีกิจการดานการสาธารณูปโภค 7 แหง และรัฐวิสาหกิจ
ทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ 6 แหง สวนที่เหลืออีก 9 แหง แมจะจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล
แตทาหน
ํ าทีผ่ ลิตสินคาเอกชน ซึ่งเอกชนสามารถทําการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
จํานวนรัฐวิสาหกิจที่ลมเลิกไปมีมากกวาจํานวนที่จัดตั้งขึ้นใหม ผลสุทธิก็คือ จํานวนรัฐวิสาหกิจ
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รวมมีแนวโนมลดลง จาก 141 แหงในป 2500 (Riggs,1966: 304-310) เหลือ 76 แหงในป 2522
(นุกลู ประจวบเหมาะ 2523) 70 แหงในป 2526 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2526) และ 66 แหงในป 2529 (พนัส สิมะเสถียร 2529) ในรอบสามทศวรรษที่
ผานมา กระแสการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) เกิดขึ้นรวม
2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากพลังกดดันใหรัฐบาลละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมทั้งจากรัฐบาล
ประเทศมหาอํานาจ องคการระหวางประเทศดังเชน ธนาคารโลก (U.N., IBRD, 1959) และกลุม
ขุนนางวิชาการภายในประเทศ กระแสดังกลาวนี้เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารป 2500 และสืบตอถึง
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ครั้งที่สองเกิดขึ้นภายหลังวิกฤติการณเงินคงคลัง พ.ศ.2523-2525
ขีดจํ ากัดทางดานการคลังทํ าใหรัฐบาลจํ าตองสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาททดแทน
รัฐบาล แมจะมีกระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนถึงสองครั้งสองครา แตลักษณะของ
นโยบายเศรษฐกิจยังมิอาจจัดไดวาเปนนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Policy)
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรัฐบาลยังคงดําเนินการแทรกแซงการทํางานของกลไกราคาดวยวิธีการตางๆ ดังเชน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกํ าหนดทิศทางพัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจไทย
การควบคุมราคา การควบคุมและการสงเสริมการผลิตสินคาและบริการบางประเภท ตลอดจนการ
ควบคุมและการสงเสริมการบริโภคสินคาและบริการบางประเภท ฯลฯ
ประการที่ ส าม ยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ รั ฐ บาลเลื อ กใช เ ป น
ยุทธศาสตรการจํ าเริญเติบโตที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) โดยมุงพัฒนาภาคหัตถ
อุตสาหกรรม และมิไดใหความสนใจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเทาที่ควร (ดูรายละเอียด
ในหัวขอที่ 4)
ประการที่สี่ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรกมีลักษณะเปนนโยบาย
สงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution Policy) จวบจนกระทั่งป 2515
เปนตนมา จึงเริ่มหันมาสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก (Export Expansion Policy) อุตสาหกรรม
ทีใ่ ชแรงงานเขมขน (Labour-intensive Industry) อุตสาหกรรมที่ใชผลผลิตจากภาคการเกษตร
ภายในประเทศเปนวัตถุดิบ (Agro Industry) ตลอดจนสงเสริมใหมีการกระจายการลงทุนไปสู
สวนภูมิภาค (Regional Policy) การปรับเปลีย่ นนโยบายดังกลาวนี้ก็เนื่องจากพบวา ภายหลังจาก
ที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขามาเปนเวลาทศวรรษเศษ นโยบาย
ดังกลาวไมเพียงแตจะไมสามารถชวยบรรเทาปญหาการขาดดุลการคาอันเรื้อรังเทานั้น หากทวา
ยังกลับทํ าใหปญหาดังกลาวทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมจาก
รัฐบาลไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward
Linkage Effect) นอกจากนี้ การเติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรมไมเพียงแตจะไมสามารถโนมนํา
ใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตตามไปดวยเทานั้น หากยังไมสามารถดูดซับแรงงานสวนเกิน
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จากภาคเกษตรกรรมเทาที่ควรอีกดวย เนื่องจากอุตสาหกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญอันดับสูงมัก
จะเปนอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital-intensive Industry) อยางไรก็ตาม การปรับ
เปลีย่ นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในป 2515 ประสบความสําเร็จเฉพาะในดานการสงเสริม
การสงออกเทานั้น ดังจะเห็นไดวา ความสําคัญของสินคาหัตถอุตสาหกรรมในโครงสรางสินคาออก
เพิ่มขึ้นอยางมาก สวนผลเชื่อมโยงอันเกิดจากการขยายตัวของภาคหัตถอุตสาหกรรมที่มีตอการ
เติบโตของภาคเกษตรกรรมยังอยูในขอบเขตจํากัด และทายที่สุด ความพยายามที่จะกระจายการ
ลงทุนไปสูส ว นภูมิภาคลมเหลวโดยสิ้นเชิง นับแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) เปนตน
มา ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) ไดรับ
การเนนใหเปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาประเทศอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) อันเกีย่ วกับทรัพยากรปโตรเลียมบริเวณชายฝงทะเลตะวัน
ออก ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจระดับสูงของรัฐบาลตั้งความหวังไวในใจวา เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 ในป 2529 ไทยจะยกฐานะเปนสมาชิกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ทั้งๆที่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกสามารถเปลี่ยนโฉมของ
สังคมเศรษฐกิจไทย แตหาไดมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากแผนพัฒนาฯดังกลาว
นี้อยางลึกซึ้งและจริงจัง หากมิใชปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ วิกฤติการณเงินคงคลัง และ
วิกฤติการณหนี้ตางประเทศที่ทําใหโครงการขนาดใหญเหลานี้หลายตอหลายโครงการตองเลื่อน
กํ าหนดออกไปแลว สังคมเศรษฐกิจไทยก็คงเดินลงสูหุบเหวดวยชะตากรรมเดียวกับประเทศ
ดอยพัฒนาทีร่ มุ รวยดวยทรัพยากรปโตรเลียมซึ่งเลือกเสนทางเดียวกัน
ประการที่หา นับตัง้ แตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลมักจะใหความสําคัญแกการ
ลงทุนของชาวตางประเทศมากกวาผูประกอบการภายในประเทศ โดยทั่วไปนั้น สิ่งที่ประเทศ
ดอยพัฒนาคาดหวังวาจะไดประโยชนจากการลงทุนของชาวตางประเทศมีอยูอยางนอย 2 ประการ
คือ การนําเขาซึง่ เงินทุนเพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนทุนภายในประเทศประการหนึ่ง และการ
ถายทอดประยุกตวิทยาระหวางประเทศอีกประการหนึ่ง ประเด็นที่วา สังคมเศรษฐกิจไทยมีปญหา
การขาดแคลนทุนจริงหรือไม เปนเรื่องที่สามารถถกเถียงกันโดยที่หาขอยุติมิได แตขอเท็จจริง
ก็ปรากฏวา ชาวตางประเทศที่เขามาลงทุนในเมืองไทยมักจะมิไดนําเงินทุนเขามาดวย หากแต
ใชวิธีเขามาระดมทุนภายในประเทศ ดังนั้น ประโยชนในการชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลน
เงินทุนภายในประเทศจึงมีไมสูมากนัก ในประเด็นเกี่ยวกับการถายทอดประยุกตวิทยา หากเรา
จําแนกประยุกตวิทยาออกเปนประยุกตวิทยาดานการบริหารการจัดการกับประยุกตวิทยาดานการ
ผลิต ยอมเปนที่ประจักษชัดวา การถายทอดประยุกตวิทยาดานการบริหารการจัดการไดเกิดขึ้นจริง
ในขณะที่งานวิจัยจํานวนมากพบวา การถายทอดประยุกตวิทยาดานการผลิตยังอยูในขอบเขต
จํากัด (สมบูรณ ศิริประชัย 2528) ขอทีน่ า สังเกตก็คือ เพียงชั่วระยะเวลาทศวรรษเศษของการสง
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เสริมการลงทุนของชาวตางประเทศ กระแสความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจก็กอตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ในชวงป 2514-2515 โดยศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยไดรณรงคใหปรชาชนใชสินคา
ไทย และตอตานสินคาญี่ปุน ในป 2515 นั้นเอง รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรไดออกประกาศ
คณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 281 เพื่อจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวตางประเทศ และประกาศคณะ
ปฏิวตั ฉิ บับที่ 322 ซึ่งมีบทบัญญัติสําคัญวา ชาวตางดาวที่ทํางานในเมืองไทยจะตองไดรับอนุญาต
จากกรมแรงงาน กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไดสรางความไมพอใจแกรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก กระแสความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจไดรับการ
ปลุกเรามากขึ้นระหวางป 2516-2519 เมื่อมีการเปดโปงถึงการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน
ตางชาติ อยางไรก็ตาม ภายหลังการรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 รัฐบาลนายธานินทร
กรัยวิเชียร ไดใหความสําคัญลําดับสูงแกนโยบายการสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศ ความ
พยายามในการพึ่งพิงทุนตางชาติทํ าใหมองขามความสํ าคัญของนายทุนทองถิ่น และขาดการ
พัฒนาทักษะของผูประกอบการชาวไทย โดยเฉพาะตั้งแตระดับกลางลงไป การใหความสําคัญแก
นายทุ น ท อ งถิ่ น เพิ่ ง จะปรากฏเมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการร ว มภาครั ฐ บาลและเอกชนเพื่ อ
แกปญ
 หาเศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) ในป 2524 แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลมีปญหา
การคลัง และจําตองดึงภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของชาติบานเมือง
ประการที่หก นับตั้งแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดดําเนินนโยบายอัตรา
ดอกเบีย้ ราคาถูก โดยกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบใหตํ่ากวาตลาดการเงินนอกระบบ
อยางมาก การดําเนินนโยบายลักษณะดังกลาวนี้มีผลเกื้อกูลตอการลงทุน แตมีผลเสียตอการออม
ภายใตกรอบการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งหกประการดังกลาวขางตนนี้
แมวา รัฐบาลจะไดลดบทบาทในฐานะผูผลิตสินคาและบริการตางๆลง แตการขยายบทบาทในดาน
อื่นทําใหการใชจายของภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นอยางมาก ขอมูลจากบัญชีรายไดประชาชาติปรากฏวา
รายจายของภาครัฐบาลซึ่งมีมูลคาเพียงรอยละ 12.41 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
คํานวณตามราคาประจําป (GDP at Current Prices) ในชวงป 2493-2495 เพิ่มขึ้นเปน 14.20%
ในชวงป 2503-2505 และเปน 21.63% ในชวงป 2526-2528 (ดูตารางที่ 2) แมจะเปนที่เขาใจ
กันดีวา ความไมสมบูรณของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายที่เปนเงินนอกงบประมาณทําให
การประมาณการรายจายภาครัฐบาลตํ่ากวาความเปนจริง แตกระนั้นก็ตาม ผลการประมาณการ
ดังกลาวนี้ก็ไดบงชี้ใหเห็นวา ภาครัฐบาลของไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง สุชาติ ธาดาธํารงเวช (2529) พบวา ภาครัฐบาลในปจจุบันมีขนาดใหญเกินกวาขนาด
อันเหมาะสมที่จะเกื้อกูลตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงสุด (Growth Maximization)
นอกจากนี้ งานวิจัยจํานวนไมนอยไดพบขอเท็จจริงวา การใชจายในการลงทุนของภาครัฐบาล
มีจานวนเกิ
ํ
นกวาการออมในภาครัฐบาล (Public Saving) มากนัก และเปนเหตุปจจัยสําคัญของ
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การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Deficit) นโยบายงบประมาณขาดดุลจึงเปนสาเหตุ
สํ าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส ร า งป ญ หาการขาดดุ ล การค า และดุ ล การชํ าระเงิ น ระหว า งประเทศ
(Vongpradhip, 1983; TDRI, 1986; Krongkaew, et. al., 1987) อยางไรก็ตาม Ganjarerndee
(n.d.) พบวา การใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลมีผลในการดูดซับทรัพยากรจากภาคเอกชน
(Crowding-out Effect) แตเพียงเล็กนอย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา เงินออมจากตางประเทศ
ที่ระบบเศรษฐกิจไทยหยิบยืมมาลงทุน ซึ่งมีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับทั้งในเชิงสัมบูรณและ
เชิงสัมพัทธนั้น ไดชวยผอนคลายสภาพการแยงใชทรัพยากรระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน
อยางมาก หากปราศจากเงินกูจากตางประเทศ การยื้อแยงทรัพยากรระหวางภาคเศรษฐกิจทั้งสอง
จะมีมากกวาที่ไดเกิดขึ้น
3. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจกับการสนองตอบของประชาชน
นับตัง้ แตการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 เปนตนมา กระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยเป น กระบวนการที่ ถู ก ครอบงํ าโดยขุ น นางนั ก วิ ช าการ
(Technocrats) จนนักรัฐศาสตรบางทานกลาววา ระบอบการเมืองการปกครองของไทยเปน
ระบอบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) (Riggs, 1966) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐไทย
เปนรัฐของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการ (อัมมาร สยามวาลา 2530 : 121)
กระบวนการกําหนดนโยขบายเศรษฐกิจจะเปนกระบวนการที่อํานายประโยชนสุขแกมวลชนหรือไม
เพียงใด ยอมขึ้นอยูกับเจตคติและความสํานึกตอสวนรวมของกลุมขุนนางนักวิชาการเปนสําคัญ
แตประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจไทยนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา ไดบงชี้ใหเห็นโดยชัดเจนวา กระบวน
การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจดัง ที่เ ปน มาหาไดเ กื้อกู ลต อการสรา งสวั สดิการสู ง สุดแกสังคม
(Social Welfare Maximization) แตประกาดใดไม (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2523) ประเด็นที่พึง
พิจารณาในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 5 ประการ คือ
ประการแรก นโยบายเศรษฐกิจเปน ‘สินคา’ ทีม่ กี ารซือ้ ขายกันในตลาด โดยผาน
กระบวนการทางการเมือง ดังนั้น จึงมีอุปทานในการเสนอขายนโยบายเศรษฐกิจ (Supply) และ
ขณะเดียวกัน ก็มีอุปสงคในการเสนอซื้อนโยบายเศรษฐกิจ (Demand) นโยบายเศรษฐกิจนโยบาย
หนึ่ ง นโยบายใดที่ กํ าหนดขึ้ น ย อ มเกิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งอุ ป สงค กั บ อุ ป ทานดั ง กล า วนี้
หากประชาชนมีสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect Information) กระบวนการทางการเมืองภายใต
ระบอบประชาธิปไตยจะชวยเกื้อกูลใหนโยบายเศรษฐกิจเปนประโยชนตอทวยราษฎรได อยางไร
ก็ตาม โดยเหตุที่ระบอบการเมืองการปกครองของไทยในชวงเวลาสวนใหญนับแตป 2475
เปนตนมา เปนระบอบเผด็จการและคณาธิปไตย กระบวนการทางการเมืองภายใตระบอบการ
ปกครองดังกลาวนี้ ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
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พลังในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงเปนพลังดานอุปทานมากกวาดานอุปสงค (Supplydeterminded Process) และพลังดานอุปทานดังกลาวนี้เกิดจากกลุมขุนนางนักวิชาการเปน
สําคัญ
ประการที่สอง โดยเหตุที่กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกครอบงําโดย
กลุมขุนนางนักวิชาการเปนสวนใหญ และขุนนางนักวิชาการไทยก็เปนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหาและ
ความเห็นแกตัว ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่จะพบวา กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยเปนกระบวนการที่มีความโนมเอียงที่จะเกื้อประโยชนแกประชาชนในเขตนาครมาก
กวาเขตชนบท (Urban Bias) และใหความสําคัญแกเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายการกระจายรายไดและความเปนธรรม
ในสั ง คม ตราบเท า ที่ ร ะบอบการเมื อ งการปกครองไม เ ป ดโอกาสใหป ระชาชนมี สว นร วมใน
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ความโนมเอียงในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะ
ดังกลาวขางตนนี้จะยังคงดํารงอยู ทั้งขอเท็จจริงไดปรากฏดวยวา หากประชาชนสามารถเรียกรอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พลังดานอุปสงคจะชวยบรรเทาความโนมเอียงดังกลาวนี้ไดบาง ดังกรณี
สมาคมชาวไรออยเปนอาทิ (อัมมาร สยามวาลา 2530 : 130-131)
ประการที่ ส าม พรรคการเมื อ งและรั ฐ สภาเกื อ บจะไม มี บ ทบาทในการผลิ ต
นโยบายเศรษฐกิจเลย หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว การที่พรรคการเมืองและรัฐสภาจะมีบทบาท
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับโครงสรางอํานาจทางการ
เมืองเปนสําคัญ ตราบเทาที่กลุมผูนําทางทหารยังคงครอบงําโครงสรางอํานาจทางการเมืองอยู
พรรคการเมื อ งและรั ฐ สภาก็ ย ากที่จ ะมีบ ทบาทนี้ได ประวั ติศาสตรก ารเมือ งไทยไดชี้ให เ ห็น
โดยชัดเจนวา พรรคการเมืองและรัฐสภาจะมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจไดบาง
ก็เฉพาะแตในชวงที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเทานั้น พัฒนาการทางการเมืองของไทย
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองตกอยูภายใตระบอบคณาธิปไตยเปนเวลายาวนาน (2490-2516)
การทดลองใชระบอบประชาธิปไตยทั้งในชวงป 2512-2514 และ 2516-2519 ไมเปนที่สบอารมณ
ของฝายทหาร จึงมีความพยายามที่จะหันเหพัฒนาการทางการเมืองไปสูระบอบเผด็จการทั้งใน
การรัฐประหารป 2514 และ 2519 แตความพยายามทั้งสองครั้งไมประสบผลสําเร็จ โดยความ
พยายามครั้งแรกจบลงดวยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 สวนความ
พยายามครัง้ หลังก็กอใหเกิดความระสํ่าระสายในสังคมโดยทั่วไป จนเปนที่แนชัดวา การแข็งขืนตอ
พลังประชาธิปไตยมิอาจเปนไปไดอีกตอไป ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ (2521-2531) จึงเปน
ผลพวงจากการทดลองทางการเมืองดังกลาว ในยุคที่มีประชาธิปไตยอยางแทจริง (2516-2519)
และ ในยุคที่พรรคการเมืองยังมีอํ านาจตอรองในการจัดตั้งรัฐบาล (ดังเชนรัฐบาลเปรม 1
พ.ศ.2523-2524) พรรคการเมืองจะมีโอกาสผลักดันนโยบายหลักในลัษณะที่เปนนโยบายสวนเพิ่ม
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เทานั้น (Marginal Policy) ดังกรณีโครงการเงินผันในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (25182519) และโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ชุดที่
หนึง่ (2523-2524) โดยที่นโยบายเศรษฐกิจสวนใหญยังคงถูกกําหนดโดยกลุมขุนนางนักวิชาการ
ชวงเวลาที่มีระบอบประชาธิปไตยนั้นสั้นเกินกวาที่พรรคการเมืองจะพัฒนาขึ้นมามีบทบาทนี้ได
แมโอกาสในการพัฒนาจะมีมากขึ้นในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบเมื่อเทียบกับระบอบเผด็จการ
แตภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 พรรคการเมืองและรัฐสภาเกือบ
จะไมสามาารถมีบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเลย (ดังจะกลาวถึงตอไป)
นอกจากนี้ พรรคการเมืองไทยยังมิไดพัฒนาขุมกําลังทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวบรวม
และสะสมสารสนเทศ ตลอดจนการศึกษาปญหาเศรษฐกิจและสังคมตางๆอยางลึกซึ้ง ความ
ดอยพัฒนาทางดานขุมกํ าลังทางปญญาทํ าใหพรรคการเมืองไทยไมสามารถนํ าเสนอนโยบาย
อยางเปนรูปธรรม ดวยเหตุดังนั้น นโยบายทีแ่ ถลงในฤดูการเลือกตั้งของพรรคการเมืองตางๆ จึงมี
ลักษณะเหวีย่ งแห คลุมเครือ และขาดการจัดลําดับความสําคัญ โดยที่สาระสําคัญไมแตกตางกัน
มากนัก การที่นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองตางๆ ไมแตกตางกันในสาระสําคัญเชนนี้
กอใหเกิดผลเสียอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งทําใหเกิดการนอนหลับทับสิทธิ์ และอีกดานหนึ่งทําให
ประชาชนนิยมเลือกบุคคลมากกวาเลือกพรรค เพราะพรรคการเมืองแตละพรรคมิไดนํ าเสนอ
‘ผลผลิ ต’ ที่แตกตางกัน ความดอยพัฒนาของพรรคการเมืองไทยเปนกระจกสะทอนใหเห็น
รูปลักษณของรัฐสภาดวย
ประการที่สี่ การขาดสวนรวมของประชาชน (People Participation) นับเปน
ลักษณะเดนของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มิอาจทํ าหนาที่เปนกระบอกเสียงของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตบทบัญญัติตาม
มาตรา 125 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอ
รางพระราชบัญญัติไดก็ตอเมื่อพรรคการเมืองที่สังกัดมีมติใหเสนอ และตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในพรรคการเมืองเดียวกันไมนอยกวา 20 คนรับรอง ดังนั้น พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรนอยกวา 20 คน จึงมิอาจมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจได
นอกจากนี้ ตามมาตราเดียวกันนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิอาจนําเสนอ “รางพระราชบัญญัติ
เกีย่ วดวยการเงิน” ได เวนแตมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี โดยที่ “รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน” นัน้ ครอบคลุมทัง้ กฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน ดังนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่อยูฝายคานจึงถูกจํ ากัดบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ภายใตโครงสราง
อํานาจทางการเมืองในปจจุบัน (2531) แมแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาลเองก็ยังยาก
ที่จะมีบทบาทในการตรากฎหมายเกี่ยวดวยการเงินได เพราะตองขอความเห็นชอบจากนายก
รัฐมนตรีเสียกอน โดยที่นายกรัฐมนตรีภายใตโครงสรางนี้เปนตัวแทนของกลุมขุนนางผูนําทั้งฝาย
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ทหารและฝายพลเรือน บรรดากฎหมายสําคัญอันเกี่ยวดวยเศรษฐกิจทั้งหลายลวนแตใหอํานาจแก
กลุม ขุนนางผูนําในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย โดยทีป่ ระชาชนหรือตัวแทนของประชาชนไมเพียง
แตไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจเทานั้น หากทวาในบางกรณีเกือบจะไมมีสิทธิรับรูอีกดวย การเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศซึ่งมีความสําคัญในการกําหนดชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจไทย
เปนเรือ่ งทีต่ ดั สินกันภายในกลุมขุนนางนักวิชาการ ประชาชนและองคกรตัวแทนของประชาชนมิได
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจแมแตนอย กรณีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกนับเปนอุทาหรณอันดี ความขัดแยงเกี่ยวกับแผนพัฒนาดังกลาวเปนความขัดแยงภายใน
กลุมขุนนางนักวิชาการดวยกันเอง ในเมื่อกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการ
ที่ ป ระชาชนโดยทั่ ว ไปไม ส ามารถมี ส  ว นรว มทั้ง โดยตรงหรือโดยผา นสภาผู แทนราษฎร และ
กระบวนการทางประชาธิปไตย การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงมิอาจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธระหวางผูปกครองกับมวลชน การที่ประชาชนโดยทั่วไปไมสามารถ
มีสว นรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจนี้ กอใหเกิดการสนองตอบอยางนอย 2 ดาน
ดานหนึง่ เมือ่ เกิดปญหาอันกอความทุกขเข็ญยากแคน ประชาชนจะพากันวิ่งเขาหากรุงเทพฯซึ่งเปน
ศูนยแหงอํานาจ เพื่อขอใหผูมีอํานาจชวยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญดังกลาว ไมวาผูมีอํานาจนั้นจะเปน
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือผูบัญชาการทหารบก หากกระะบวนการกําหนด
นโยบายมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชารชนไดสื่อปญหาและความตองการ เพื่อใหผูปกครอง
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาพเชนนี้ยอมจะไมเกิดขึ้น อีกดานหนึ่ง เมื่อประชาชนไมมี
โอกาสผลั ก ดั น ให รั ฐ บาลแก ป  ญ หาที่ ต นเผชิ ญ อยู  และไม ส ามารถหวั ง พึ่ ง รั ฐ บาลต อ ไปได
ประะชาชนก็จํ าตองพึ่งพิงตนเองในการแกปญหาเศรษฐกิจโดยอาศัยภูมิธรรมปญญาทองถิ่น
กระบวนการและแนวความคิดวาดวยการพึ่งพิงตนเองไดปรากฏขึ้นอยางแจมชัดในชนบทไทย
ในรอบทศวรรษที่ผานมา (วิบูลย เข็มเฉลิม 2529; วิบลู ย เข็มเฉลิม 2530; เศรษฐสยาม 2529)
ประวัติศาสตรไทยไดบงชี้ใหเห็นวา การปดชองทางของประชาชนในการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายเปนระยะยาวนานระหวางป 2490-2516 ไดกอใหเกิดความคับแคนใจแกประชาชน
อยางมาก ความคับแคนใจดังกลาวนี้เปนพลังสวนหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองในเดือนตุลาคม 2516 ปญหาสังคมและเศรษฐกิจซึ่งถูกเก็บกดไวเปนเวลานานก็ระเบิด
ออกมาในรูปแบบตางๆ หากผูปกครองยินยอมรับฟงความเห็นของมวลชนเบื้องลาง ผูปกครอง
ย อ มจะได ป ระโยชน ใ นด า นข อ มู ล และความคิ ด เห็ น ในการบริ ห ารประเทศ ดั ง กรณี ก ารร า ง
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2517 (ชัยอนันต สมุทวณิช 2528)
ประการที่หา การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจหาไดไมมีเสียเลยทีเดียว เพียงแตวามิไดถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
หากแตเปนเรือ่ งทีช่ นชั้นผูปกครองจะหยิบยื่นให ดวยเหตุดังนั้น สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวน
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การกําหนดนโยบายจึงมีอยูอยางไมเสมอภาค และไรสมมาตร โดยที่พอคานายทุนมีโอกาสมาก
กวากรรมกรและชาวนา การตราพ.ร.บ.สมาคมการคา พ.ศ.2509 และ พ.ร.บ.หอการคา พ.ศ.2509
ไดเปดโอกาสใหพอคานายทุนสามารถรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และการณก็ปรากฏตอมาวา กลุมอิทธิพลเหลานี้ ไมวาจะเปนสภาหอการคาไทย
สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย และอื่นๆ ลวนแตมีบทบาทในการผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาลบางนโยบาย (ณรงค เพชรประเสริฐ 2518; มนตรี เจนวิทยการ 2517, 2528;
Chenvidyakarn, 1979) ในขณะทีร่ ฐั บาลยอมรับบทบาทของพอคานายทุน การยอมรับบทบาท
ของกรรมกรและชาวนากลับเปนไปอยางเชื่องชา แมวาสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและสิทธิ
ในการนัดหยุดงานจะปรากฏใน พ.ร.บ.แรงงาน พ.ศ.2499 แตกฎหมายฉบับนี้ก็ยกเลิกไปภายหลัง
การรัฐประหารเดือนกันยายน 2500 สิทธิดังกลาวนี้ถูกลิดรอนไปเปนเวลาถึง 15 ป จึงมีประกาศ
คณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 103 วาดวยการคุมครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ (ลงวันที่ 16 มีนาคม
2515) ซึง่ ไดใหสทิ ธิในขอบเขตจํากัดแกลูกจางในการรวมกันจัดตั้งเปนสมาคมลูกจาง ในปเดียวกัน
นัน้ เอง ทางการก็ยินยอมใหมีการจัดตั้งกลุมเกษตรกร ทั้งนี้ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140
และ 141 พ.ศ. 2515 แตการเติบโตของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งสองกลุมนี้อยูภายใตการ
ควบคุมและกํ ากับของหนวยราชการตางๆอยางใกลชิด ทั้งนี้เนื่องจากเกรงกลัวการแทรกซึม
จากพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ดวยเหตุดังนั้น กรรมกรและเกษตรกรจึงมิใชกลุมผล
ประโยชนที่มีบทบาทอันทรงประสิทธผลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ยกเวนในชวง
ที่มีประชาธิปไตยระหวางป 2516-2519 ที่กลุมผลประโยชนทั้งสองสามารถมีบทบาทมากกวา
ยุคสมัยใด บทบาทของสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทยจบสิ้นลงพรอมกับการรัฐประหาร
เดือนตุลาคม 2519 (กนกศักดิ์ แกวเทพ 2530) ความพยายามที่จะจัดตั้งองคกรของเกษตรกร
ซึง่ อยูน อกการกํากับของราชการ ถือเปนการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ ประกอบกับ
ความยากลํ าบากในการรวมตัวของเกษตรกรอันเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร
(เจิมศักดิ์ ปนทอง 2529) ทําใหการกอเกิดขององคกรเกษตรกรนอกการกํากับของราชการมิอาจ
เปนไปได ภายหลังป 2519 แมวาสหภาพแรงงานจะมีบทบาทอยูบาง แตบทบาทนั้นก็จํากัดอยู
จําเพาะภาครัฐวิสาหกิจเปนสําคัญ ความแตกแยกภายในหมูผูนํากรรมกร ประกอบกับปฏิบัติการ
ของฝายความมั่นคงในการสลายพลังของกรรมกร ทํ าใหสหภาพแรงงานไมสามารถผลักดัน
นโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิผล สภาพที่เกิดแกกรรมกรและชาวนาหาไดเกิดแกพอคา
นายทุนแตประการใดไม ยิ่งสังคมเศรษฐกิจไทยพัฒนาจนมีลักษณะซับซอนมากขึ้นเพียงใด พอคา
นายทุนก็ยงิ่ มีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นเพียงนั้น บทบาทที่มีมากขึ้น
นีเ้ กิดจากแรงดึงและแรงดันภายในระบบเศรษฐกิจเอง ในดานหนึ่งนั้น ความสลับซับซอนของกลไก
ทางเศรษฐกิจทําใหกลุมขุนนางนักวิชาการมีความความสัมพันธกับบรรดาพอคานายทุนมากยิ่งขึ้น
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ทัง้ นีเ้ พือ่ เรียนรูก ลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจอันจะมีประโยชนตอการกําหนดนโยบาย ตลอด
จนการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พอคานายทุนบางรายจึงถูกดึงเขาสูกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ในอีกดานหนึ่ง การเติบโตของกลุมพอคานายทุนทําใหตองผลักดัน
ตนเองเขาสูก ระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตสืบตอไป การใหเงินอุดหนุนแก
พรรคการเมืองบางพรรคหรือนักการเมืองบางคนเปนปรากฏการณที่ชัดเจน ยามใดก็ตามที่รัฐบาล
ดําริที่จะมีนโยบายอันขัดผลประโยชนของกลุมพอคานายทุน พรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ได
รับเงินอุดหนุนจะทําหนาที่เปนกระบอกเสียงในการคัดคาน กลุมธุรกิจการคาไดพัฒนาไปถึงขั้นที่มี
การส ง บุคคลในสั งกัดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อทํ าหนาที่รักษา
ผลประโยชนของตนในรัฐสภา (วิสทุ ธิ์ ธรรมวิริยะวงศ 2524; ประกาศศักดิ์ ธานินพงศ 2528) การ
จัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) ในป 2524
ชวยตอกยํ้ าใหเห็นรูปลักษณของกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ
‘เอกชน’ ที่รัฐบาลดึงเขามามีสวนรวมในการแกปญหาเศรษฐกิจของชาติประกอบดวยกลุมพอคา
นายทุนเปนสําคัญ ก.ร.อ.จึงกลายเปนองคกรที่กลุมพอคานายทุนใชเปนเครื่องมือในการผลักดัน
นโยบายเพื่อรักษาผลประโยชนและขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของตน พัฒนาการดังกลาวนี้
จึงทําใหความโนมเอียงในการกําหนดนโยบายเพื่อเกื้อกูลประชาชนในเขตนาครมากกวาเขตชนบท
(Urban Bias) และ ความโนมเอียงในการเห็นแกเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา
เปาหมายการกระจายรายไดมีมากยิ่งขึ้นไปอีก
ดังนี้ กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในปจจุบันจึงเปนกระบวนการที่ไมมี
สวนรวมของประชาชน หากแตเปนกระบวนการที่เสนอสนองกันระหวางกลุมขุนนางนักวิชาการกับ
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพอคานายทุน กลุมเกษตรกร
ที่ ส ามารถผลั ก ดั น นโยบายได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจํ ากั ด เฉพาะแต ก ลุ  ม ชาวไร อ  อ ยเท า นั้ น
หากกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจยังคงไมมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนโดยทั่วไปมี
สวนรวมดังเชนทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจและสังคมอีกจํานวนมากจะถูกปลอยใหทับถม
กันตอไป เพียงแตจะรอวันระเบิดขึ้นเทานั้น ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐและองคกรของรัฐ
จะเสื่อมทรามลง เพราะประชาชนจําตองหันไปพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น โดยที่มิอาจพึ่งรัฐและองคกร
ของรัฐไดมากนัก
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลกับการสนองตอบของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลเปนยุทธศาสตรหลักที่รัฐบาลเลือกใชในการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา จากการศึกษาเอกสารขั้นตน อุกฤษฏ
ปทมานันท (2528) พบวา การเลือกใชยุทธศาสตรดังกลาวนี้ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎี
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การพัฒนาแบบทวิลักษณะ (Dualistic Development) ของอารเธอร หลุยส (W.A. Lewis) เหตุผล
พืน้ ฐานของการเลือกใชยุทธศาสตรดังกลาวนี้ มีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก เมือ่ สังคมเศรษฐกิจไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจในป 2504 นั้น
ภาคหัตถอุตสาหกรรมยังมีขนาดเล็ก โดยกอใหเกิดผลผลิตที่มีมูลคาเพียงประมาณ 12% ของผลิต
ภัณฑมวลรวมภายในประเทศคํานวณตามราคาป 2515 (GDP at 1972 Prices) ในขณะที่ผลผลิต
ของชาติที่ผลิตโดยภาคเกษตรกรรมมีถึง 40% (ตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2503-2505) ดังนั้น
จึงเปนทีป่ ระจักษชัดวา ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่มีสวนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic
Surplus) มากกวาภาคการผลิตอื่นๆ ยุทธวิธีในการพัฒนาจึงเนนการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากภาคเกษตรกรรมมาหลอเลี้ยงการเติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรม ทั้งนี้โดยหวังวา การขยาย
ตัวของภาคหัตถอุตสาหกรรมจะสามารถมารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (Linkage Effects)
ชักนําใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตตามในภายหลัง
ประการที่ สอง การพัฒ นาเศรษฐกิจโดยใชยุทธวิธีกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้ า
ทางเศรษฐกิจจะเปนประโยชนตอการสะสมทุนภายในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากคนรวยมีความ
สามารถในการออมมากกว า คนจน การพั ฒ นาโดยการสร า งความเลื่ อ มลํ้ าทางเศรษฐกิ จ
ในเบื้องตนจะชวยใหการออมมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นได ซึ่งจะเปนประโยชนตอกระบวน
การสะสมทุนภายในประเทศ
ประจั ก ษ พ ยานของการใชยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาแบบไม ส มดุ ล เห็ น ได จ าก
ขอเท็จจริงดังตอไปนี้ คือ
(1) แผนพั ฒ นาฯทุ ก ฉบั บ นั บ ตั้ ง แต ฉ บั บ แรกเป น ต น มาล ว นแล ว แต กํ าหนด
เป า หมายอั ต ราการจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของภาคเกษตรกรรมไว ตํ่ ากว า ภาคหั ต ถ
อุตสาหกรรมดวยกันทั้งสิ้น
(2) รัฐบาลไดเลือกใหภาคเกษตรกรรมเปนผูรับภาระรายจายของกระบวนการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม ในดา นภาษีอ ากร รัฐบาลได ดูดซั บส ว นเกิ นทางเศรษฐกิจจาก
ภาคเกษตรกรรมดวยการเก็บภาษีอากรและมาตรการอื่นๆ แตขณะเดียวกัน กลับใหสิ่งจูงใจ
ทางดานภาษีอากรดวยการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรประเภทตางๆแกการประกอบการ
ในภาคหัตถอุตสาหกรรมทีร่ ฐั บาลมีนโยบายสงเสริม จากการศึกษาของ ดาว มงคลสมัย สมศักดิ์
แตมบุญเลิศชัย และสุพจน จุนอนันตธรรม (2528) โดยใชขอมูลในป 2523 พบวา รายไดที่รัฐบาล
ตองสูญเสียไปในการยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการคา และอากรขาเขา
มีจํานวนมากกวารายไดที่รัฐบาลไดเพิ่มขึ้นจากการสงเสริมการลงทุน ตนทุนสุทธิทางการคลัง
(Net Fiscal Cost) ตกประมาณปละ 2,617 ลานบาท ทั้งขอเท็จจริงยังปรากฏดวยวา บริษัทที่ไดรับ
บัตรส ง เสริม เปน จํ านวนมาก ถึงจะมิไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลก็สามารถไดกํ าไรอยูแลว
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การสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลในหลายตอหลายกรณีจึงเกินความจําเปน และอัตราการสงเสริม
การลงทุนที่เกินความจําเปนนี้ (Redundancy Rate) สูงถึง 70%
(3) ในดานการใชจายของรัฐบาล รายจายตามงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มีไมถึงรอยละ 20 ที่เปนประโยชนตอภาคเกษตรกรรมโดยตรง การใชจายจํานวนมากในชวง
แผนพัฒนาฯ สองฉบับแรก มุงไปในการสรางทุนพื้นฐานของสังคม (Infrastructure) เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของภาคหัตถอุตสาหกรรม รายจายที่ใชไปในการผลิตบริการสาธารณะตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการการเคหะ บริการการขนสงมวลชน ตลอดจน
การจัดสรรสาธารณูปโภคตางๆ ดังเชนการไฟฟา การประปา และบริการโทรศัพท เปนประโยชน
ตอประชาชนในเขตนาครมากกวาเขตชนบท
(4) การปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ นับเปนมาตรการสําคัญ
ที่ มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตของภาคหั ตถอุ ต สาหกรรม แต ก ารดํ าเนิ น นโยบายดั ง กล า วนี้
กลับทําใหระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงการนําเขา (Import Dependency) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพึ่งพิงสินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และสินคาประเภททุนจากตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากอัตรา
การปกปองการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคสูงกวาสินคาขั้นกลางและสินคาประเภททุน (สิริลักษณา
ชุติกุล 2528; สุกฤตา สัจจมารค 2530) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงไมสามารถสรางผล
เชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward Linkage Effect)
ผลที่ตามมาก็คือ ยิ่งภาคหัตถอุตสาหกรรมเจริญเติบโตมากเพียงใด ดุลการคาระหวางประเทศจะ
ยิ่งขาดดุลมากเพียงนั้น ทั้งขอเท็จจริงยังปรากฏดวยวา รัฐบาลมุงปกปองคุมครองอุตสาหกรรม
ที่ผลิตสินคาทดแทนการนําเขาเปนสําคัญ โดยที่มิไดปกปองคุมครองอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคา
เพือ่ การสงออกเทาใดนัก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ไดรับการปกปองเมื่อไมตองเผชิญกับการแขง
ขันจากสินคานําเขา ยอมไมมีสิ่งจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ผลงานวิจัยจํานวน
มากบงชีใ้ หเห็นวา กิจการที่ไดรับบัตรสงเสริมมักจะมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ากวากิจการที่มิไดรับ
บัตรสงเสริม ผลที่ตามมาก็คือ ผูบริโภคภายในปรเทศตองซื้อสินคาเหลานี้ในราคาสูงกวาที่ควร
จะเปน และ/หรือไดรับสินคาที่มีคุณภาพตํ่ ากวาที่ควรจะเปน นโยบายการปกปองคุมครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศจึงทําใหสังคมตองสูญเสียสวัสดิการ (Welfare Loss) ไปเปนอันมาก
ในขณะที่ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลทําใหเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาตํ่ากวาที่ควร
จะเปน นโยบายการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศทําใหเกษตรกรตองซื้อสินคาในราคาแพง
กวาที่ควรจะเปน
(5) ในขณะที่ รั ฐ บาลนโยบายคุ  ม ครองปกป อ งอุ ต สาหกรรมประเภทต า งๆ
แตการณกลับปรากฏวา ทั้งอัตราการปกปองในนาม (Nominal Rate of Protection) และอัตรา
การปกปองที่มีประสิทธิผล (Effective Rate of Protection) ซึง่ การเพาะปลูกขาว ลวนมีคาติดลบ
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(Akrasanee and Wattananukit, 1976; Limskul, 1979; Pongpojkasem, 1979; Bertrand,
1980) กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ รัฐบาลไมเพียงแตจะมิไดดําเนินการใหสิ่งจูงใจในการเพาะปลูกขาว
ดวยการปกปองการเพาะปลูกขาวเทานั้น หากทวายังลงโทษผูผลิตขาวดวยการใชมาตรการทั้งปวง
ในการกดราคาขาวภายในประเทศใหตํ่ากวาราคาขาวในตลาดโลกอีกดวย (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2530:139-147) ทั้งๆที่สังคมเศรษฐกิจไทยมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Advantage) ในการเพาะปลูกขาว แตรัฐบาลกลับใชมาตรการที่มีผลในการบั่นทอนสิ่งจูงใจในการ
เพาะปลูก จากการประมาณการผลตอบแทนจากการใชที่ดินในการเพาะปลูกขาวของ Bertrand
(1980:71-80) ปรากฏวา อัตราผลตอบแทนดังกลาวนี้ตกประมาณ 100-300 บาทตอไร ซึ่งไมเพียง
แตจะตํ่ากวาที่ควรจะไดถึง 50-75% เทานัน้ หากทวายังตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนจากการใชที่ดิน
ในการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆดวย ในอีกดานหนึ่งนั้น มาตรการการกดราคาขาวภายในประเทศยังผล
ใหคาครองชีพในเขตนาครตํ่ ากวาที่ควรจะเปน ภาคหัตถอุ ตสาหกรรมสามารถวาจางแรงงาน
ในอัตราคาจางทีไ่ มสูงนัก ซึ่งเพียงพอตอการจูงใจใหแรงงานอพยพจากเขตชนบทเขามาสูเขตนาคร
นโยบายการกดราคาขาวภายในประเทศจึงมีผลเกื้อกูลตอการเติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรม
(6) ในยามที่ เ กิ ด ป ญ หาความขั ด แย ง ระหว า งการจํ าเริ ญ เติ บ โตของภาค
หัตถอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรม รัฐบาลมักจะตัดสินใจเลือกกําหนดนโยบายที่ใหประโยชน
แกภาคหัตถอุตสาหกรรมเสมอ ดังเชนการขึ้นคาธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากปุยผสมที่นําเขา
จากตางประเทศในป 2521 เพื่อปกปองอุตสาหกรรมปุยผสมภายในประเทศ โดยไมคํานึงแมแต
นอยวา มาตรการดังกลาวนี้จะสรางความเดือดรอนแกเกษตรกรมากนอยเพียงใด การหามสงละหุง
ออกไปขายตางประเทศตั้งแตป 2523 เพียงเพื่อใหโรงงานนํ้ามันละหุงภายในประเทศสามารถซื้อ
ละหุงในราคาถูกและเพียงพอ การหามสงปอออกไปขายตางประเทศในป 2527 เพียงเพื่อให
โรงงานผลิตกระสอบภายในประเทศสามารถซื้อวัตถุดิบไดในราคาถูก เปนตน
การดู ด ซั บ ทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรมไปสู ภาคเศรษฐกิ จอื่น เป น ประเด็ น
สําคัญที่มีการศึกษาวิจัยกันไมนอย Sanguanruang (1971) พบวา ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นจริง
ทัง้ ในป 2496 และ 2506 Usher (1966) ก็พบขอคนพบเดียวกันจากการศึกษาขอมูลในป 2507
อยางไรก็ตาม Siamwalla and Setboonsarng (1987) ไดชใี้ หเห็นวา มาตรการที่มีผลตอการ
โยกยายทรัพยากรระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อาจจําแนกออกเปน 3 กลุมคือ
กลุมแรก ไดแก นโยบายราคาสินคาเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนมาตรการในการ
กดราคาพืชผลภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวและยางพารา
กลุมที่สอง ไดแก นโยบายการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ซึง่ ยังผลใหเกษตรกรตองซื้อสินคาในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน
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กลุมที่สาม ไดแก นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งประกอบดวยนโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ผลการศึกษาของ Siamwalla and Setboonsarng (1987) โดยใชขอมูลระหวาง
ป 2503-2527 พบวา ทรัพยากรที่ถูกโยกยายออกจากภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลง ยกเวน
ในชวงป 2516-2518 ซึ่งเปนยุคทองของสินคาขั้นปฐม และรัฐบาลไดใชมาตรการในการกดราคา
พืชผล อยางรุนแรง อยางนอยในชวงสิบปแรก การดูดซับทรัพยากรออกจากภาคเกษตรกรรม
ส ว นใหญเ กิดจากมาตรการในการกดราคาพืชผล รองลงไปไดแก มาตรการในการปกปอง
อุตสาหกรรม โดยที่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบไมมากนัก อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป
2523 จนถึงป 2527 นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกลับกลายเปนเหตุปจจัยสําคัญในการโยกยาย
ทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเหตุวา เงินบาทมีคาสูงกวา
ที่เปนจริง อันเปนเหตุใหราคาสงออกของพืชผลตางๆเมื่อคิดเปนเงินบาทตํ่ ากวาที่ควรจะเปน
การที่เงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริงจึงมีผลในการกดราคาพืชผลภายในประเทศโดยทางออม
และเปนเหตุใหภาคเศรษฐกิจอื่นๆไดประโยชนจากการบริโภคพืชผลราคาถูกกวาที่ควรจะเปน ซึ่งมี
ผลเสมือนหนึ่งการโยกยายทรัพยากรออกจากภาคเกษตรกรรม
ไมตอ งสงสัยเลยวา ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลไดทําใหภาคเกษตรกรรม
ลดความสําคัญลงไปเปนอันมากในโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย ในระหวางป 25032505 ภาคเกษตรกรรมกอใหเกิดผลผลิตประมาณรอยละ 40.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (คํานวณตามราคาป 2515) ลดลงเหลือรอยละ 23.39 ในระหวางป 2526-2528 ในขณะที่
ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดใหญขึ้นจากระดับ 11.93% เปน 20.99% ในชวงเวลาเดียวกัน
ภายใตสภาวการณดังกลาวนี้ เกษตรกรไดปรับตัวอยางไรบาง การสนองตอบของเกษตรกรที่มีตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลอาจจําแนกได 4 รูปแบบ คือ
(1) การปรับตัวดานการผลิต
(2) การปรับตัวดานการเลือกใชเวลา
(3) การยายถิ่นภายในประเทศ
(4) การยายถิ่นออกนอกประเทศ
4.1 การปรับตัวดานการผลิต
มาตรการในการกดราคาขาวภายในประเทศ อันประกอบดวยการเก็บพรีเมี่ยม
ขาว อากรขาวสงออก การกําหนดโควตาการสงขาวออก และการบังคับใหพอคาสงออกตองเก็บ
สํารองขาวเพื่อการสงออก สามารถกอใหเกิดการกระจายการผลิตทางการเกษตร (Agricultural
Diversification) โดยผานกลไกอยางนอย 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น มาตรการเหลานี้ยอมทําใหการ
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ผลิตขาวมีนอยกวาที่ควร เนื่องจากผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขาวมีนอยกวาที่ควรจะเปน
จึงสรางแรงผลักดันใหเกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชผลอื่น หรือประกอบกิจกรรมอื่น แตในอีก
ดานหนึ่ง มาตรการในการกดราคาขาวภายในประเทศกลับกอใหเกิดแรงดึงดูดในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆนอกเหนือจากการเพาะปลูกขาว มาตรการเหลานี้ชวยใหอัตราคาจาง
ตํากว
่ าทีค่ วรจะเปน สิ่งจูงใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตองใชแรงงานทั้งหลายยอมมี
มากขึ้น
ในรอบสามทศวรรษที่ผานมา การกระจายการผลิตในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ภาคการเพาะปลูกเปนปรากฏการณที่แจมชัด (ดูตารางที่ 4) แตไมเปนที่ทราบแนชัดวา
ปรากฏการณ ดัง กลาวนี้เปนผลมาจากมาตรการในการกดราคาขาวภายในประเทศมากนอย
เพียงใด (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2530: 226-233) เพราะการกระจายการผลิตไดเกิดขึ้นพรอมๆกับ
การเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และการขยายตัวของระบบทางหลวงและถนนเขาสูเขตชนบท อยางไรก็ตาม การที่ที่ดิน
ยังเหลืออยูจํ านวนมากไดมีสวนบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากมาตรการในการกดราคาพืชผล
ภายในประเทศอย า งมาก เกษตรกรสามารถแสวงหารายไดเ พิ่ ม ขึ้ น ด ว ยการขยายพื้น ที่ ก าร
เพาะปลูก พื้นที่ถือครองเพื่อใชประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีเพียง 62.62 ลานไรในป 2503 เพิ่มขึ้น
เปน 125.31 ลานไรในป 2527 แสดงใหเห็นวา ในชวงเวลาประมาณ 25 ป พื้นที่ถือครองเพื่อใช
ประกอบเกษตรกรรมไดเพิ่มขึ้นประมาณสองเทา ในชวงเวลาเดียวกันนี้ พื้นที่การเพาะปลูกขาว
ไดเพิม่ ขึน้ เกือบสองเทา จาก 38.80 ลานไรในป 2503 เปน 73.91 ลานไรในป 2527 (ดูตารางที่ 5)
การขยายตัวของภาคเกษตรกรรมในรอบสามทศวรรษที่ผานมานี้ จึงเปนการขยายตัวที่เกิดจากการ
ขยายพื้นที่การเพาะปลูก (Extensive Agriculture) แตก็มีขอนาสังเกตวา อัตราการขยายตัว
ดังกลาวนี้ไดชะลอตัวลงมากในระยะหลังๆนี้ (ดูตารางที่ 6) การหดตัวของพื้นที่ปาไมไดเกิดขึ้น
พรอมๆกับการขยายพื้นที่การเพาะปลูก ในป 2503 พื้นที่ปาไมมีถึง 176.46 ลานไร คิดเปนรอยละ
54.9 ของพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศ ลดลงเหลือ 94.70 ลานไรในป 2527 คิดเปนรอยละ 29.7 ของพื้นที่
ทัง้ ประเทศ (ดูตารางที่ 5) แสดงใหเห็นวา พื้นที่ปาไมในป 2527 มีเพียงประมาณรอยละ 46 ของ
พื้นที่ปาไมในป 2503 จากผลการศึกษาภาพถายทางดาวเทียมในป 2516 พื้นที่ปาไมมีอยูถึง
221,707 ตารางกิโลเมตร ลดลงเหลือ 149,053 ตารางกิโลเมตรในป 2528 (ดูตารางที่ 7) อัตรา
การสูญเสียพื้นที่ปาไมตกประมาณปละ 3.25% ภูมิภาคที่มีอัตราการสูญเสียพื้นที่ปาไมสูงสุด
ไดแก ภาคกลาง (6.96% ตอป) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5.96% ตอป) และภาคตะวันออก
(5.13% ตอป) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 8 แมวาเหตุปจจัยที่ทําใหมีการทําลายปาไมจะมี
อยูนานัปการ แตมาตรการในการกดราคาพืชผลภายในประเทศซึ่งมีสวนอยางมากในการผลักดัน
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ใหเกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูก ตองนับวามีสวนไมมากก็นอยในการผลักดันใหมีการ
ทําลายปา
ดั ง นั้ น ในรอบสามทศวรรษที่ ผ  า นมานี้ สภาพการณ ที่ มี พื้ น ที่ ซึ่ ง ยั ง มิ ไ ด
ใชทาประโยชน
ํ
จํานวนมากไดมีบทบาทในการชวยบรรเทาความทุกขเข็ญของเกษตรกร อันเกิดจาก
การดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลของรัฐบาล และมีสวนชวยรักษาเสถียรภาพของสังคม
ชนบทอยูไ มนอ ย แตสภาพการณเชนวานี้ หาไดมีอยูในปจจุบัน จํานวนที่ดินที่ยังมิไดใชประโยชน
ไดรอยหรอลงไปเปนอันมาก การแสวงหารายไดดวยการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมิใชมรรควิธี
ที่จะใชไดอีกตอไป (อัมมาร สยามวาลา 2530ก) จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ตลอดจนหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
4.2 การปรับตัวดานการเลือกใชเวลา
มาตราการในการกดราคาพืชผลภายในประเทศไมเพียงแตทํ าใหเกษตรกรตอง
ปรับเปลีย่ นแบบแผนในการผลิตเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอการจัดสรรการใชเวลา (Allocation
of Time) ของเกษตรกรอีกดวย แมจะยังไมมีการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจนวา มาตรการเหลานี้ทําให
เวลาที่ใชในการพักผอนหยอนใจลดนอยลงหรือไม แตขอเท็จจริงก็ปรากฏวา เกษตรกรไดดิ้นรน
ขวนขวายหารายไดดวยวิธีการนานัปการ การใชเวลาเพื่อหารายไดนอกการเกษตร (Off-farm
Income) มี ม ากขึ้ น ข อ มู ล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ บ  ง ชี้ ว  า สั ด ส ว นของรายได
นอกการเกษตรในโครงสรางรายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ในป
2513 รายไดนอกการเกษตรมีมูลคาประมาณรอยละ 34.87 ของรายไดเงินสดทั้งหมดของครัวเรือน
เกษตรถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ อัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 41.82% ในป 2525 (ดูตารางที่ 9) ขอมูล
จากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมป 2518/2519 ปรากฏวา ครัวเรือนเกษตรในเขต
เทศบาลพึ่งพิงรายไดนอกการเกษตร (70.46%) มากกวาเขตสุขาภาบาล (49.53%) และเขต
หมูบาน (38.47%) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 10 (U.N., IBRD, 1983) ผลการศึกษาของ
โครงการวิจัยเรื่อง Rural Off-Farm Employment Assessment (ณรงคชัย อัครเศรณี และคณะ
2526) ซึง่ อาศัยขอมูลจากการสํารวจภาคสนามในป 2523-2524 ก็ใหขอสรุปที่คลายคลึงกันวา
รายได น อกการเกษตรเป น แหล ง รายได สํ าคั ญ ในองค ป ระกอบรายได ข องครั ว เรื อ นเกษตร
(ทองโรจน ออนจันทร และยงยุทธ แฉลมวงษ 2526; จําลอง อติกุล 2526) แสดงใหเห็นวา ลําพัง
แตรายไดจากการเกษตรไมเพียงพอแกการครองชีพ เกษตรกรจึงจําตองดิ้นรนขวนขวายแสวงหา
รายไดนอกการเกษตร ผลการศึกษาของ ทองโรจน ออนจันทรและยงยุทธ แฉลมวงษ (2526: 1724) พบวา รายไดนอกการเกษตรมีสวนชวยรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรเปนอันมาก ดังเปน
ทีท่ ราบกันดีวา รายไดจากกิจกรรมทางดานการเกษตรมีความผันผวนไมแนนอน เพราะขึ้นอยูกับ
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สภาพดินฟาอากาศ และสภาพการณในตลาด แตความแปรปรวนของรายไดนอกการเกษตร
มีนอ ยกวารายไดจากการเกษตร จึงมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรกร
ครัว เรื อนเกษตรที่ มีฐานะยากจนมีแนวโนมที่จะพึ่งพิงรายไดนอกการเกษตรมากกวา
ครัวเรือนที่มีฐานะดี (Onchan and Chalamwong, 1980) จากการศึกษาโดยอาศัยขอมูลจากการ
สํารวจภาคสนาม ทองโรจน ออนจันทร และยงยุทธ แฉลมวงษ (2526: 40-41) พบวา เกษตรกร
ในหมูบานยากจนใชเวลาในการหารายไดนอกการเกษตรมากกวาเกษตรกรในหมูบานที่มีฐานะ
ปานกลางและฐานะดี (ดูตารางที่ 11) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ปรากฏวา เกษตรกรในหมูบานยากจนใชเวลาทํางานมากกวาเกษตรกรในหมูบานที่มีฐานะปาน
กลางและฐานะดี (ดูตารางที่ 11) ความขอนี้ยอมเปนประจักษพยานอยางดีวา เกษตรกรที่ยากจน
นั้นมิใชเปนเพราะความเกียจคราน ตรงกันขามคนเหลานี้ทั้งๆที่ทํางานมากกวาคนอื่น แตกลับมี
รายไดนอยกวา
ภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว ทําใหสภาพของสังคมชนบทในชวงสามทศวรรษที่ผานมา
นี้เปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก ประเพณีการลงแขกไดมลายหายไปกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล สิ่งที่เกิดขึ้นมากแทนก็คือ การรับจางทํางาน ยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบไมสมดุลไดกดดันใหเกษตรกรตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการใชเวลาเกษตรกร
ที่ยากจนตองทํางานหนักขึ้น สวนใหญตองแสวงหารายไดจากการประกอบกิจกรรมที่มิใชการ
เกษตรทั้ ง ภายใน และภายนอกไร น า หากปราศจากรายได น อกการเกษตรเหล า นี้
ความระสําระสายในสั
่
งคมชนบทจะตองมีมากกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบันโดยมิพักตองสงสัย
4.3 การยายถิ่นภายในประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลเปนเหตุปจจัยสําคัญที่เรงเรากระแสการยาย
ถิน่ ภายในประเทศ ทัง้ นี้เพราะเหตุวา ยุทธศาสตรดังกลาวนี้ทําใหรายไดจากการเกษตรไมเพียงพอ
แกการครองชีพของครัวเรือนในชนบท การแสวงหารายไดนอกการเกษตรดวยการยายถิ่นจึงเปน
ทางออกทางหนึง่ การทํางานนอกถิ่นภูมิลําเนาสวนใหญเปนการทํางานในภาคเกษตรกรรมดวยกัน
ดังจะเห็นไดวา การยายถิ่นสวนใหญเปนการยายถิ่นจากเขตชนบทหนึ่งไปสูเขตชนบทอีกเขตหนึ่ง
ผลการศึกษาจากสํามะโนประชากรพบวา การยายถิ่นในลักษณะนี้มีถึง 62.6% ของจํานวนผูยาย
ถิน่ ทั้งหมดในป 2508-2513 แตลดลงเหลือ 52.0% ในชวงป 2518-2523 (ดูตารางที่ 13) อีกทั้ง
จํานวนผูย า ยถิน่ สัมบูรณระหวางชนบทกับชนบทก็ลดลงดวย จาก 2.09 ลานคนในป 2508-2513
เหลือเพียง 1.53 ลานคนในป 2518-2523 (Goldstein and Goldstein, 1986: 38) การที่กระแส
การยายถิ่นระหวางชนบทกับชนบทลดลงเชนนี้ เกิดจากสาเหตุสําคัญอยางนอย 2 ประการ
กลาวคือ
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ประการแรก ดังที่ Watanabe (1987: 9-12) ชีใ้ หเห็น การยายถิ่นที่เกิดขึ้นระหวาง
ป 2503-2512 เปนการยายถิ่นออกจากเขตการเพาะปลูกขาวไปสูเขตการเพาะปลูกพืชไร จังหวัดที่
มีการยายถิ่นออกสุทธิ (Net Out-migration) มาก ไดแก อยุธยาในภาคกลาง มหาสารคามและ
ร อ ยเอ็ ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ นครศรี ธ รรมราชในภาคใต และพิ จิ ต รในภาคเหนื อ
สวนจังหวัดที่มีการยายถิ่นเขาสุทธิ (Net In-migration) มากไดแก ลพบุรี ระยอง และ
ประจวบคีรขี นั ธ ในภาคกลาง นครราชสีมา หนองคาย และอุดรธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กําแพงเพชร เชียงราย และเพชรบูรณในภาคเหนือ และยะลาในภาคใต อยางไรก็ตาม ในระหวางป
2513-2522 การเพาะปลูกพืชไรใกลถึงจุดอิ่มตัว และการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมิอาจเปนไปได
โดยงาย ดังทีเ่ ปนอยูใ นทศวรรษกอนหนานั้น ดวยเหตุนี้เอง การยายถิ่นระหวางเขตชนบทดวยกัน
ในชวงป 2518-2523 จึงลดลง
ประการที่สอง ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 แรงงาน
ไทยมีชอ งทางใหมในการแสวงหารายไดจากตะวันออกกลาง การอพยพแรงงานระหวางประเทศจึง
ชวยผอนคลายกระแสการยายถิ่นของแรงงานภายในประเทศ (Goldstein and Goldstein, 1986:
40)
การยายถิ่นจากเขตชนบทเขาสูเขตนาครมีมากเปนอันดับสอง โดยเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 10.5 ในชวงป 2508-2523 (ดูตารางที่ 13) จํานวนผูยายถิ่นตามแบบแผนนี้เพิ่มจาก
348,000 คน เปน 420,600 คนในชวงเวลาเดียวกัน แมจํานวนสัมบูรณจะดูไมมากนัก แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรในเขตนาครแลว ตองนับวาไมนอย การที่กระแสการยายถิ่นจาก
เขตชนบทสูเ ขตนาครมีมากขึ้นนี้ สวนสําคัญเปนเพราะเหตุวาชองโอกาสในการหารายไดในชนบท
ไดลดลงไปเปนอันมาก การยายถิ่นจึงเปลี่ยนกระแสเขาสูกรุงเทพฯ เพื่อทํ างานในภาคหัตถ
อุตสาหกรรมและภาคบริการ และบางสวนอาจรอคอยโอกาสเพื่อออกไปทํ างานตางประเทศ
ดังจะเห็นไดวา จังหวัดที่มีผูยายถิ่นเขาสุทธิสูงสุดในระหวางป 2518-2523 ไดแก กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี (ดูตารางที่ 14)
การลดกระแสการยายถิ่นระหวางเขตชนบทกับเขตชนบท นับเปนสาเหตุสําคัญ
ที่ทํ าใหอัตราการยายถิ่นโดยสวนรวมลดลงในระยะหลังๆนี้ ในระหวางป 2498-2503 อัตรา
การยายถิน่ ถัวเฉลี่ยทั้งประเทศเทากับ 35.8 ตอประชากร (อายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป) 1,000 คน เพิ่มขึ้น
เปน 61.5 ในชวงป 2508-2513 แตกลับลดลงเหลือ 45.1 ในชวงป 2518-2523 (ดูตารางที่ 12)
จากการวิเคราะหขอมูลสํามะโนประชากร พบวา เหตุผลทางเศรษฐกิจนับเปน
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดการยายถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการหางานทําและ
ความตองการเปลี่ยนงาน เหตุผลประเภทนี้มีนํ้ าหนักสูงมากสํ าหรับการยายถิ่นจากเขตชนบท
สูเ ขตนาครโดยเฉพาะ (Goldstein and Goldstein, 1986: 41-43) และโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
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ยายถิ่นเขากรุงเทพมหานคร ผูยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครสวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาค
กลาง แตเปนทีน่ า สังเกตวา กระแสการยายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ในชวงป 2498-2503 จํานวนผูยายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูเพียงรอยละ 20.4 ของ
จํานวนผูย า ยถิ่นเขากรุงเทพมหานคร แตเพิ่มเปนรอยละ 35.1 ในชวงป 2518-2523 (ดูตารางที่ 15)
ผลการวิจัยสวนใหญพบวา ผูยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญ
อยูใ นวัยหนุมสาว (15-19 ป) และมีพื้นเพมาจากครอบครัวเกษตรกร (สมบูรณ ศิริประชัย 2528 ก:
531-540)
ดังนี้จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลมีสวนผลักดันใหกระแส
การยายถิ่นมีมากขึ้น ผูคนจํานวนมากจําตองจากครอบครัวและภูมิลําเนาเพื่อทํ างานแสวงหา
รายไดเพิม่ เติม หากอาชีพเกษตรกรรมใหรายไดเพียงพอแกการยังชีพ กระแสการยายถิ่นจะมิไดมี
มากเทาทีเ่ กิดขึ้นจริง ชาวชนบทจํานวนมากตอง ‘ขาย’ ลูกแลกกับเงิน แรงงานเด็กในเขตนาคร
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สตรีจากชนบทจํานวนมากหากมิไดทํางานเปนลูกจาง ก็ขายบริการทางเพศ
สภาพการณดังที่เกิดขึ้นนี้ไมตองสงสัยเลยวาจะไมสั่นคลอนเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว
ในชนบท อยางไรก็ตาม การยายถิ่นเพื่อแสวงหารายไดเปนทางออกที่ชวยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญ
ของประชาชนในชนบทไดมาก ทั้งยังชวยผอนคลายภาวะความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวาง
เขตชนบทกับเขตนาครไดบาง โดยมิไดกระทบกระเทือนตอผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตใน
ภาคเกษตรกรรม (Adulavidhaya and Onchan, 1985) เราไดเห็นแลววา กระแสการยายถิ่น
ในสองทศวรรษแรก หลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นพรอมๆกับกระบวนการกระจายการผลิต
ในภาคเกษตรกรรม เพราะชองโอกาสในการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชไรยังมีอยูมาก ตอเมื่อการ
ขยายตัวดังกลาวนี้เริ่มมีขีดจํ ากัดทั้งในดานพื้นที่การเพาะปลูกและดานการตลาด กระแสการ
ยายถิน่ จึงปรับเปลี่ยนสูกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคหัตถอุตสาหกรรมไดมีสวนชวยดูดซับ
แรงงานจากภาคเกษตรกรรม แตศั ก ยภาพในการดู ด ซั บ แรงงานของภาคหั ตถอตสาหกรรม
มีขีดจํ ากัดอยางมาก เนื่องจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาลใหความสํ าคัญแก
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital-intensive Industry) แมวาผลผลิตของภาค
หัตถอุตสาหกรรมจะเพิ่มจาก 11.93% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในชวงป 2503/2505
เปน 20.99% ในชวงป 2526/2528 (ดูตารางที่ 3) แตการจางงานในภาคหัตถอุตสาหกรรมกลับ
เพิม่ ขึน้ อยางเชื่องชา ในป 2503 แรงงานในภาคหัตถอุตสาหกรรมมีประมาณรอยละ 3.42 ของ
กําลังแรงงานทั้งหมด อัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 3.97% ในป 2514 7.94% ในป 2523 และ 9.54%
ในป 2528 ดังนั้น หากไมมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคหัตถอุตสาหกรรม
จะไมสามารถดูดซับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นได
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ดังไดกลาวมาแลววา แบบแผนการยายถิ่นจากเขตชนบทสูเขตนาครกําลังทวี
ความสําคัญมากขึ้น การยายถิ่นลักษณะนี้ยอมสรางปญหาความแออัดในเขตนาคร สลัมหรือ
ชุมชนแออัดผุดขึ้นตามเมืองใหญโดยทั่วไป แตปญหานี้มีมากเปนพิเศษในกรุงเทพมหานคร
เพราะยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลใหความสําคัญแกกรุงเทพมหานครมากกวาภูมิภาค
อื่ น ๆ กรุ ง เทพมหานครจึ ง เป น จุ ด หมายปลายทางหลั ก ของการย า ยถิ่ น ชุ ม ชมแออั ด
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในป 2503 มีอยูพียง 361 แหง เพิ่มขึ้นเปน 1,020 แหงในป 2528 ในขณะที่
จํานวนประชากรในชุมชนแออัดเพิ่มขึ้นจาก 357,986 คน เปน 1,011,483 คนในชวงเวลาเดียวกัน
(ดูตารางที่ 16) การขยายตัวอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานครทําใหรัฐบาลตองทุมการใชจาย
ในการจัดบริการสาธารณะตางๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมวาจะเปนการตัดถนน
การสรางระบบทางดวน บริการการขนสงมวลชน ไฟฟา ประปา การเคหะ การศึกษา และการ
สาธารณสุข การขยายตัวอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานครจึงกอใหเกิดวงจรอุบาทวในการจัดสรร
งบประมาณ (Vicious Circle of Budget Allocation) เพราะยิง่ กรุงเทพมหานครขยายตัวมากเพียง
ใด กรุงเทพมหานครก็จะยิ่งดูดซับงบประมาณมากเพียงนั้น งบประมาณสวนที่เหลือสําหรับการ
พัฒนาชนบทจึงมีนอยกวาที่ควรจะเปน ผลที่ตามมาก็คือ การยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครจะยิ่ง
มีมากขึ้น เพราะความยากจนในชนบทเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการยายถิ่น (Push Factor)
ในขณะที่ความเจริญเติบโตของกรุงเทพเปนปจจัยดึงดูด (Pull Factor) และยิ่งมีผูยายถิ่นเขา
กรุงเทพมหานครมาก กรุงเทพมหานครก็จะยิ่งไดสวนแบงของงบประมาณมาก หากวงจรอุบาทวนี้
มิไดถกู ทําลายไป การพัฒนาชนบทยอมยากที่จะสําเร็จได
4.4 การยายถิ่นออกนอกประเทศ
การขาดแคลนแรงงานในตางประเทศกลายเปนชองทางที่ชาวชนบทไทยใชแสวง
หารายได ชองทางดังกลาวนี้เปดกวางขึ้นภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 ประเทศ
ตางๆในตะวันออกกลางเมื่อมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมเพิ่มขึ้น ก็เริ่มทุมการใชจาย
ในการพัฒนาประเทศอยางขนานใหญ การขาดแคลนแรงงานภายในประเทศทําใหมีการนําเขา
แรงงานจากตางประเทศ ขบวนการขุดทองในตะวันออกกลางจึงเริ่มขึ้น แรงงานจากประเทศตางๆ
ในอาเซีย รวมทัง้ ไทย พากันหลั่งไหลสูตะวันออกกลาง1 อยางไรก็ตาม ตะวันออกกลางมิใชภูมิภาค
เดียวที่แรงงานไทยอพยพไปหางานทํา กระแสการยายถิ่นไปสูประเทศอื่นๆในอาเซียตะวันออก
เฉียงใต เริม่ ปรากฏอยางชัดเจนนับตั้งแตป 2524 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงคโปร (วัชรียา
1

การศึกษาในเรื่องนี้มีมากพอสมควร ดูอาทิเชน กาพย ธงภักดิ์ (2522) สุกิตติ กระจางเผา (2525) สุรศักดิ์
บุญประกอบ (2527) Arnold and Shah (1984; 1986), Demery (1986), Singhanetra – Renard (1983),
Stahl (1985) เปนตน
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โตสงวน 2525) บรูไน และมาเลเซีย (ดูตารางที่ 17) จํานวนคนไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ
โดยผานกรมแรงงานในป 2518 มีอยูเพียง 984 คน เพิ่มเปน 108,519 คนในป 2525 และหลังจาก
นัน้ มีแนวโนมลดลงจนเหลือ 85,662 คนในป 2529 แนวโนมที่ลดลงนี้เกิดจากกระแสการยายถิ่น
ไปตะวันออกกลางที่ลดลงอยางชัดเจน (ดูตารางที่ 17) อยางไรก็ตาม ไมเปนที่ทราบแนชัดวา
จํานวนแรงงานไทยในประเทศตางๆในขณะหนึ่งมีมากนอยเพียงใด พีรเทพ รุงชีวิน และสุชาย
ปยภัณฑ (2525) ประมาณการวามีอยู 96,000 คนในป 2523 เพิ่มขึ้นเปน 159,000 คนในป 2524
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เสนอการประมาณการวามีอยู 239,150 คนในป 2527 ลดลง
เหลือ 234,450 คนในป 2528 แตกลับเพิ่มขึ้นเปน 314,550 คนในป 2529 (ดูตารางที่ 19) จํานวน
แรงงานดังกลาวนี้ นับวาไมนอย เมื่อเทียบกับกําลังแรงงานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจไทย
ผลการศึกษาสวนใหญพบวา แรงงานไทยที่ออกไปทํางานตางประเทศสวนใหญ
มาจากครอบครัวชนบท การยายถิ่นดังกลาวนี้เกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความตองการหารายไดเปนสําคัญ (นิพนธ พัวพงศกร 2526) จํานวนเงินสงกลับของแรงงานไทย
ในตางประเทศโดยโอนผานธนาคารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จาก 485.1 ลานบาทในป 2519 เปน
23,795.8 ลานบาทในป 2528 แตลดลงเหลือ 20,899.7 ลานบาทในป 2529 (ดูตารางที่ 19)
อยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจกันวา จํ านวนเงินสงกลับซึ่งมิไดโอนผานธนาคารยังคงมีอีกมาก
แตไมทราบจํานวนแนชัด จํานวนเงินสงกลับซึ่งโอนผานธนาคารนี้ไมเพียงแตจะมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจไทยเพิม่ ขึน้ ในเชิงสัมบูรณเทานั้น หากทวาความสําคัญในเชิงสัมพัทธก็เพิ่มขึ้นดวย ไมวา
จะเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติทั้งหมด หรือเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติเฉพาะที่เกิด
จากภาคเกษตรกรรม หรือเปรียบเทียบกับมูลคาสินคาออก (ดูตารางที่ 20) รายไดของแรงงานไทย
ในตางประเทศไมเพียงแตจะชวยบรรเทาปญหาความยากจนในชนบทเทานั้น หากทวายังมีสวน
สํ าคัญในการผอนคลายปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ
อีกดวย อยางไรก็ตาม สังคมเศรษฐกิจไทยจะไดประโยชนมากขึ้น หากรัฐบาลไทยมีนโยบาย
ทีร่ ดั กุมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน (นิพนธ พัวพงศกร 2526; Quibria, 1986; Stahl and
Arnold, 1986; U.N., ESCAP, 1983; 1985)
รายไดจากการทํ างานในตางประเทศสวนใหญถูกใชไปในการปรับปรุงสภาพ
ความเปนอยู และเพิ่มมาตรฐานการครองชีพ การใชจายในการบริโภคอยางฟุมเฟอยและการ
ใชจายในการปรับปรุงบานและที่ดินปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด การใชจายในการสะสมทุนมีอยู
แตเพียงสวนนอย ขอเท็จจริงดังกลาวนี้พบทั้งในกรณีแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(พีรเทพ รุงชีวิน และสุชาย ปยภัณฑ 2525; สุมาลี ปตยานนท และวัฒนา จั่นเจริญ 2526;
Roongshivin, 1985) และกรณีแรงงานจากภาคเหนือ (Singhanetra – Renard, 1983)
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กระแสการยายถิ่นสูตะวันออกกลางไดชะลอตัวลงหลังป 2525 สวนหนึ่งเปน
เพราะเหตุวา การกอสรางภายใตโครงการตางๆเสร็จเกือบหมดแลว อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สาม อันเกิดจากการตกตํ่ าของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งกระทบ
กระเทือนตอฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในตะวันออกกลาง (Stahl and Arnold, 1986)
นอกจากนี้ ประเทศเหลานี้ยังมีนโยบายที่จะไมพึ่งแรงงานตางประเทศมากจนเกินไป ทั้งยังนิยม
วาจางแรงงานจากตะวันออกกลางดวยกันเองอีกดวย (Scerageldin and Socknat, 1980)
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจเหลานี้ไมเพียงแตจะทําใหอุปสงคในการวาจางแรงงาน
ตางประเทศลดลงเทานั้น หากยังมีผลใหแบบแผนของอุปสงคแรงงานเปลี่ยนแปลงไปดวย การที่
อุตสาหกรรมกอสรางในตะวันออกกลางใกลจะถึงจุดอิ่มตัว ยอมทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ไรฝมือและแรงงานกึ่งมีฝมือลดลง ในขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงตอไป
จะทําใหมีความตองการแรงงานที่มีฝมือและชางเทคนิคตางๆเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในอนาคตอันใกลนี้
ตะวันออกกลางจะมิใช ‘แผนดินทอง’ ของแรงงานจากชนบทไทยอีกตอไป สภาพการณดังกลาวนี้
ก็กาลั
ํ งเกิดขึ้นในสิงคโปรเชนเดียวกัน
5. บทสรุป
บทความนี้ไดชี้ใหเห็นวา บทบาทของภาครัฐบาลในระหวางป 2475-2503
แตกตางจากชวงระหวางป 2504-2530 ในแงที่วา ในชวงกอนป 2504 รัฐบาลไดมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจโดยตรงในฐานะที่เปนผูผลิตสินคาและบริการประเภทตางๆจํานวนมาก โดยที่สินคา
ทีผ่ ลิตมีทงั้ สินคาสาธารณะและสินคาเอกชน แตในชวงนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดลด
บทบาทในฐานะผูผ ลิตสินคาและบริการเอง โดยหันไปสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทแทน กระแสการ
ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (privatization) ถูกเรงเรามากขึ้นเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
หลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 และวิกฤติการณทางการคลังระหวางป
2523-2525 แมบทบาทในฐานะผูผลิตของรัฐบาลจะลดลง แตบทบาทในดานอื่นๆกลับทําให
รายจายรัฐบาลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สัดสวนของรายจายรัฐบาลในโครงสรางอุปสงคมวลรวม
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา จนเปนที่เขาใจกันวา ภาครัฐบาลมีขนาดใหญเกินกวาขนาด
อันเหมาะสม
นับตัง้ แตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการดําเนินยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบไมสมดุล ซึ่งเนนการพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรมโดยใหภาคเกษตรกรรมแบกรับ
ภาระรายจายของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไมตองสงสัยเลยวา ยุทธศาสตรดังกลาว
นี้จะไมทําใหภาคเกษตรกรรมมีขนาดเล็กลงตามลําดับ โดยที่ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ
ขึน้ และกอผลกระทบกระเทือนตอฐานะความเปนอยูของเกษตรกรอยางมหาศาล เกษตรกรจําตอง
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ปรับตัวสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ ดวยการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิต
โดยการบุกเบิกและขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชผลที่ใหรายได กระบวนการกระจายการผลิต
ในภาคเกษตรกรรมเกิดขึ้นพรอมๆกับการขยายตัวของพื้นที่การผลิตทางการเกษตร ขณะเดียวกัน
เกษตรกรก็ตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการใชเวลาดวย โดยใชเวลาในการหารายไดนอกการเกษตร
มากขึน้ แรงกดดันจากยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลยังเรงรัดใหมีการยายถิ่นมากขึ้นอีกดวย
ไมวาจะเปนการยายถิ่นภายในประเทศ และการยายถิ่นไปทํางานตางประเทศ หากปราศจาก
ชองทางตางๆเหลานี้ ความทุกขเข็ญของเกษตรกร ตลอดจนความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวาง
ชนบทกับนาคร จะตองมีมากกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน อีกทั้งความระสํ่าระสายในสังคมชนบท
ก็จะมีมากขึ้นดวย อนึ่ง ผลกระทบทางยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลที่มีตอเกษตรกรกลุม
ตางๆ มีไมเทาเทียมกัน เกษตรกรบางกลุมเทานั้นที่สามารถหาชองทางในการปรับตัวได แตยังมี
กลุม เกษตรกรทีย่ ากจนมาก ซึ่งไมสามารถดิ้นหลุดจากกับดักของความยากจน โดยที่รัฐบาลมิได
ใหความชวยเหลือเทาที่ควร
อยางไรก็ตาม ชองทางในการระบายแรงกดดันของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
ไมสมดุล ในปจจุ บัน กํ าลั ง ค อยๆปดตั ว ลง ที่ดิน ที่รกร า งว า งเปล า ซึ่ ง เคยมี อยู อย า งเหลื อเฟอ
เมื่อสามทศวรรษที่แลวไดรอยหรอลงไปเปนอันมาก ชองทางในการขยายพื้นที่การเพาะปลูกกําลัง
จะหมดไป การหางานทําในเขตนาครโดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มิไดมี
โอกาสที่สดใสนัก เพราะภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขีดจํากัดในการดูดซับแรงงานเนื่องจากนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหความสํ าคัญแกอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน มิหนํ าซํ้ ายังมี
แนวโนมที่จะมุงพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก ซึ่งจําเปนตองใชแรงงานฝมือและชางเทคนิคมากกวาแรงงานไรฝมือ การหางาน
ทําในตางประเทศจะมีโอกาสนอยลงในอนาคต ไมวาจะเปนตะวันออกกลางหรือสิงคโปร ดังนั้น
หากไมมีชองทางอื่นมาทดแทนในการระบายแรงกดดันของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล
ความระสํ่ าระสายและความไรเสถียรภาพของสังคมชนบทจะกลายเปนปญหาใหญในอนาคต
รัฐบาลเองดูเหมือนจะตระหนักถึงปญหานี้ดี แตมีขอนาสังเกตวา ความตื่นตัวของรัฐบาลเพิ่งจะมี
ในชวงการปกครองระบอบประชาธิปไตย (2516-2519) โดยเริ่มมีการประกันและพยุงราคาพืชผล
ตางๆ และการเรงรัดการจัดสรรสินเชื่อการเกษตรนับตั้งแตป 2518 เปนตนมา แตการประกันและ
พยุงราคาพืชผลไมสามารถทําไดอยางทั่วถึง เนื่องจากความจํากัดของงบประมาณ จึงกลายเปน
เครื่องมือในการหาผลประโยชนทางการเมือง มิหนํ าซํ้ าเงินอุดหนุนที่นํ ามาใชก็มาจากกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร ซึ่งรายไดสวนใหญมาจากพรีเมี่ยมขาว สวนการจัดสรรสินเชื่อการเกษตร
ทั้ ง โดยผ า นธนาคารพาณิ ช ย แ ละธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ก็มุงใหแก
เกษตรกรที่มีฐานะดีและฐานะปานกลางเปนสําคัญ

29

ปญหาของเกษตรกรจะไมสามารถขจัดใหหมดไป หรือบรรเทาลงอยางถึงขนาด
หากยังไมมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา แตการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก ในเมื่อกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจดังที่เปนอยูในปจจุบันไมเพียงแตจะเปนกระบวนการที่ปราศจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนเทานั้น หากทวายังเปนกระบวนการที่ตอบสนองซึ่งกันและกันระหวางกลุมขุนนาง
วิ ช าการกั บ กลุ  ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กลุ  ม พ อ ค า นายทุน อีก ดว ย
ดวยเหตุนี้ ผลผลิตของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในปจจุบันจึงมีแนวโนมที่จะใหความ
สํ าคัญแกการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาการกระจายรายไดและการแกปญหาความ
ยากจน (Growth Bias) และมีแนวโนมที่จะเกื้อกูลประโยชนของประชาชนในเขตนาครมากกวาเขต
ชนบท (Urban Bias) หากไมมกี ารปรับเปลี่ยนกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ประชาชน
มีสวนรวม การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนายอมมิอาจเปนไปได แตการปรับเปลี่ยนกระบวน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจะมิอาจเปนไปไดภายใตโครงสรางอํานาจทางการเมืองที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
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ตารางที่ 1
จํานวนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นระหวางป 2504-2530
ประเภทของรัฐวิสาหกิจ

จํานวน

รายชื่อ

1. รัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงการจัดองค
การรัฐวิสาหกิจ
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2. รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับกิจ
การสาธารณูปโภค

7

3. รัฐวิสาหกิจที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะ

6

องคการสุรา (2506)
โรงงานนํ้าตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2509)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (2509)
โรงงานกระดาษบางปะอิน (2511)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2511)
องคการเหมืองแร (2520)
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (2520)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (2522)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2522)
โรงแรมเขาใหญ (2522)
การกีฬาแหงประเทศไทย (2528)
การประปานครหลวง (2510)
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (2515)
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2515)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (2519)
การสื่อสารแหงประเทศไทย (2520)
การประปาสวนภูมิภาค (2522)
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (2522)
องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (2507)
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณการเกษตร
(2509)
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (2514)
การเคหะแหงชาติ (2516)
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (2517)
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ไทย (2522)
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ประเภทของรัฐวิสาหกิจ

จํานวน

4. รัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคา
เอกชน
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รวมทั้งสิ้น

33

รายชื่อ
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ที่มา รวบรวมจาก เอกสารงบประมาณวาดวยรายงานการคลัง ฉบับปตางๆ

ตารางที่ 2
รายจายของภาครัฐบาลเทียบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
คํานวณตามราคาประจําป 2493/95 – 2526/28
ชวงเวลา
2493 – 2495
2498 – 2500
2503 – 2505
2508 – 2510
2513 – 2515
2518 – 2520
2523 – 2525
2526 – 2528
ที่มา

ราจายภาครัฐบาล เทียบเปนรอยละของ GDP at Current Prices
12.41
13.16
14.20
16.46
18.61
17.29
20.98
21.63

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายไดประชาชาติ ฉบับตางๆ
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ตารางที่ 3
โครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย
คํานวณจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตามราคาคงที่ (ราคาป 2515 =100)
จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ
ป 2503/2505 – 2526/2528
(%ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ)

ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. อุตสาหกรรมขั้นปฐม
1.1 การเกษตร
1.2 เหมืองแรและยอยหิน
2. อุตสาหกรรมขั้นที่สอง
2.1 หัตถกรรม
2.2 การกอสราง
3. อุตสาหกรรมขั้นที่สาม
3.1 การไฟฟา-ประปา
3.2 การคมนาคม-ขนสง
3.3 การคาขายสง-ปลีก
3.4 การธนาคาร-ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย
3.5 ที่อยูอาศัย
3.6 การบริหารราชการ-การ
ปองกันประเทศ
3.7 บริการอื่นๆ
4. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ที่มา

2503/2505 2513/2515 2523/2525 2526/2528
41.73
40.40
1.33
16.75
11.93
4.81
41.52
0.33
6.82
15.70
2.09

33.29
31.54
1.76
21.18
16.19
4.99
45.52
1.22
6.16
17.72
4.09

26.16
24.68
1.49
25.81
20.73
5.08
48.03
2.01
6.54
16.39
6.25

24.86
23.39
1.47
25.75
20.99
4.76
49.39
2.26
6.83
15.90
7.34

2.82
4.43

1.97
4.38

1.53
4.25

1.50
4.03

9.34
100.00

9.98
100.00

11.06
100.00

11.54
100.00

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 4
โครงสรางการผลิตของภาคการเพาะปลูก
คํานวณจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอันเกิดจากการเพาะปลูกพืชผลตามราคาป 2515
จําแนกตามประเภทของพืชผล
ประเภทของพืชผล
1. ขาวเปลือก
2. ยางพารา
3. มะพราว
4. ออย
5. ขาวโพดและขาวฟาง
6. ถั่วลิสง
7. ถัว่ เขียว
8. ละหุง
9. ถัว่ เหลือง
10. มันสําปะหลัง
11. ยาสูบ
12. ฝาย
13. ปอ
14. นุน
15. งา
16. กระเทียม หัวหอม ตนหอม
และพริก
17. ผัก
18. ผลไม
19. พืชผลอื่นๆ
20. พืชผลรวม
ที่มา

2503/2505 2513/2515 2523/2525 2526/2528
55.90
3.32
1.38
2.55
2.44
1.44
0.57
0.45
0.27
2.55
1.92
0.78
2.22
0.83
0.36

46.38
3.93
0.93
3.30
5.18
1.34
1.72
0.34
0.86
3.44
2.16
1.04
2.97
0.57
0.33

38.02
4.14
0.68
7.79
5.45
0.61
1.20
0.14
0.48
10.79
3.32
1.35
0.97
0.29
0.26

39.04
4.80
0.68
7.87
6.67
0.57
1.11
0.11
0.75
10.89
2.35
0.76
0.89
0.30
0.14

50.6
2.02
15.16
0.79
100.00

7.35
3.55
14.03
0.56
100.00

4.39
3.25
16.18
0.71
100.00

3.96
3.27
15.04
0.77
100.00

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 5
ลักษณะการใชที่ดินในประเทศไทย พ.ศ.2503-2527
(ลานไร)
การใชที่ดิน
1.พื้นที่ปาไม
2. พื้นที่ถือครองเพื่อใชใน
การเกษตร
2.1 ที่อยูอาศัย
2.2 ที่นา
2.3 พืชไร สวนผัก ไมดอก
2.4 ไมยืนตน
2.5 ที่รกรางวางเปลา
2.6 ทุงหญาสัตวเลี้ยง
2.7 พื้นที่อื่นๆ
3. พื้นที่มิไดจําแนก
4. พื้นที่ทั้งหมด

2503
พื้นที่
176.46
62.62
38.80
6.96
5.85
5.26
5.74
82.17
321.25

%
54.9
19.5

2509
พื้นที่
160.51
82.15

12.1
2.2
1.8
1.6
1.8
25.6
100

43.84
12.68
9.73
4.62
11.28
78.59
321.25

%
50.0
25.6

2514
พื้นที่
142.12
99.39

13.6
3.9
3.0
1.4
3.5
24.5
100

2.64
63.80
14.68
9.13
4.08
5.05
79.74
321.25

%
44.2
30.9

2519
พื้นที่
134.49
112.59

0.8
19.9
4.6
2.8
1.3
1.6
24.8
100

2.59
70.08
22.03
9.77
3.06
5.05
74.18
321.25

%
41.9
35.0

2524
พื้นที่
100.58
121.29

0.8
21.8
6.9
3.0
1.0
1.6
23.1
100

2.49
73.52
27.68
11.41
3.37
0.76
2.05
98.82
320.70

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ การใชที่ดินของประเทศป พ.ศ.2493/94-2520/21 เอกสารเศรษฐกิจการเกษตรหมายเลขที่ 10 (พฤษภาคม 2522)
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ สถิติการเกษตรของประเทศไทยปการเพาะปลูก 2528/29 เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ 328 (2528)
หมายเหตุ (ก) สถิติที่ดินเปนที่อยูอาศัยของครัวเรือนภาคเกษตรกรรมเพิ่งปรากฏในป 2514 เปนตนมา กอนหนานั้นรวมอยูในรายการ “พื้นที่อื่นๆ”
(ข) รายการ “ทุงหญาเลี้ยงสัตว” เพิ่งปรากฏตั้งแตป 2521 เปนตนมา กอนหนานั้น รวมอยูในรายการ ”พื้นที่อื่นๆ”
ที่มา

%
31.3
37.8

2527
พื้นที่
94.7
125.31

%
29.5
39.1

0.8
22.9
8.6
3.6
1.0
0.0
0.6
30.8
100

2.77
73.91
30.44
12.06
3.65
0.75
1.72
100.69
320.70

0.9
23.0
9.5
3.8
1.1
0.2
0.5
31.3
100
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ตารางที่ 6
อัตราการขยายตัวของการใชที่ดินลักษณะตางๆ
2504/2509-2525/2527
(%ตอป)

การใชที่ดิน
1.พืน้ ที่ปาไม
2. พืน้ ทีถ่ อื ครองเพื่อใชในการเกษตร
2.1 ทีอ่ ยูอาศัย
2.2 ทีน่ า
2.3 พืชไร สวนผัก ไมดอก
2.4 ไมยืนตน
2.5 ทีร่ กรางวางเปลา
2.6 ทุง หญาสัตวเลี้ยง
2.7 พืน้ ที่อื่นๆ
3. พืน้ ทีม่ ิไดจําแนก
4. พืน้ ทีท่ ั้งหมด
ที่มา

คํานวณจากตารางที่ 5

2504-09 2510-14 2515-19 2520-24 2525-27
-1.57
-2.40
-1.10
-5.64
-1.99
4.63
3.88
2.52
1.50
1.09
-0.38
-0.80
3.63
2.06
7.79
1.89
0.96
0.18
10.50
2.97
8.46
4.68
3.22
8.84
-1.27
1.38
3.15
1.86
-2.12
-2.45
-5.60
1.95
2.70
-0.38
11.92 -14.84
-0.02 -16.50
-5.59
-0.74
0.29
-1.44
5.91
0.63
-
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ตารางที่ 7
พืน้ ทีป่ า ไมจากการแปรภาพดาวเทียม จําแนกตามภูมิภาค
พ.ศ.2516-2528
(ตารางกิโลเมตร)

ภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต
ทัว่ ราชอาณาจักร

2516
พืน้ ที่
903
23,067
15,036
50,671
113,595
18,435
221,707

ที่มา สํานักงานสถิติแหงชาติ สมุดสถิติรายปประเทศไทย ฉบับตางๆ

%
0.4
10.4
6.8
22.9
51.2
8.3
100

2519
พืน้ ที่
614
21,212
12,631
41,494
102,327
20,139
198,417

%
0.3
10.7
6.4
20.9
51.6
10.1
100

2521
พืน้ ที่
450
19,976
11,037
31,221
94,937
17,603
175,224

%
0.3
11.4
6.3
17.8
54.2
10.0
100

2525
พืน้ ที่
399
18,117
8,000
25,886
87,756
16,442
156,600

%
0.3
11.6
5.1
16.5
56.0
10.5
100

2528
พืน้ ที่
380
16,848
7,990
24,224
84,126
15,485
149,053

%
0.2
11.3
5.4
16.3
56.4
10.4
100
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ตารางที่ 8
อัตราการสูญเสียพื้นที่ปาไม จําแนกตามภูมิภาค
พ.ศ.2517-2518
(%ตอป)

ภูมิภาค

อัตราการสูญเสียพื้นที่ปาไม

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต
ทัว่ ราชอาณาจักร

6.96
2.58
5.13
5.96
2.47
1.44
3.25

ที่มา คํานวณจากตารางที่ 7

ตารางที่ 9
อัตราสวนรายไดนอกการเกษตรในโครงสรางรายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตร
พ.ศ.2513-2525
(%)

ภูมิภาค

2513

2518

2523

2525

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
เฉลี่ยทั้งประเทศ

33.75
27.01
36.86
39.75
34.87

45.34
32.83
26.45
44.59
35.28

38.98
30.35
25.14
43.22
38.60

52.15
35.84
41.08
55.38
41.82

ที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ สถิติการเกษตรของประเทศไทย ฉบับตางๆ
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ตารางที่ 10
องคประกอบรายไดของครัวเรือนในชนบทป 2518/2519 (% ของรายไดรวม)

1. เขตเทศบาล
1.1 ครัวเรือนเกษตร
1.2 ครัวเรือนอื่น
2. เขตสุขาภิบาล
2.1 ครัวเรือนเกษตร
2.2 ครัวเรือนอื่น
3. เขตหมูบาน
3.1 ครัวเรือนเกษตร
3.2 ครัวเรือนอื่น
ที่มา

รายไดจาก
การเกษตร

รวม

3.04
29.54
1.73
26.01
50.47
3.36
51.48
61.53
8.31

96.96
70.46
98.27
73.99
49.53
96.64
48.52
38.47
91.69

รายไดนอกการเกษตร
รายไดจาก รายไดจากกิจ
การเกษตร กรรมที่มิใช
นอกฟารม การเกษตร
2.11
94.85
2.33
68.13
2.09
96.18
6.17
67.83
8.12
41.41
4.36
92.28
9.54
38.97
9.06
29.41
11.63
80.07

รายไดรวม

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

U.N., IBRD (1983 : 26) คํานวณจาก รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2518/2519 ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ
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ตารางที่ 11
จํานวนชัว่ โมงการทํางานถัวเฉลี่ยของแรงงานในชนบท จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ
ป พ.ศ.2523/2524
(จํานวนชั่วโมงตอป)

หมูบาน
1. หมูบานยากจน
ชาย
หญิง
2. หมูบ า นฐานะปานกลาง
ชาย
หญิง
3. หมูบ านฐานะดี
ชาย
หญิง

งานการเกษตร
จํานวน
%

งานนอกการเกษตร
จํานวน
%

รวม
จํานวน

%

650.13
565.05

34.8
32.2

1,181.64
1,189.89

65.2
67.8

1,811.77
1,754.94

100
100

941.24
729.55

56.6
49.5

715.34
744.78

43.4
50.5

1,661.58
1,474.33

100
100

769.93
640.14

49.7
41.0

778.04
919.69

50.3
59.0

1,547.97
1,559.83

100
100

ที่มา ทองโรจน ออนจันทร และยงยุทธ แฉลมวงษ (2526 : 40)

ตารางที่ 12
อัตราการยายถิ่น จําแนกตามกลุมอายุ
ป พ.ศ.2498/2503-2518/2523
(จํานวนตอประชากร 1,000 คน)

กลุมอายุ
5-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60ถัวเฉลี่ย
ที่มา

Watanabe (1987 : 3)

2498-2503
27.7
32.7
57.8
38.3
28.1
21.9
17.7
38.5

2508-2513
45.8
61.0
104.1
66.3
46.4
36.3
28.3
61.5

2518-2523
29.9
41.3
86.0
46.6
28.0
20.2
15.2
45.1
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ตารางที่ 13
การแจกแจงจํานวนผูยายถิ่นระหวางเขตนาครกับเขตชนบท
ป พ.ศ.2508/2513-2518/2523
การยายถิ่น
(ตนทาง-ปลายทาง)
ชนบท-ชนบท
ชนบท-นาคร
นาคร-ชนบท
นาคร-นาคร
ไมระบุ
รวม
ที่มา

2508-2513
จํานวน
2,086,700
348,000
180,400
297,000
419,000
3,331,100

2518-2523
จํานวน
1,532,900
420,600
278,300
506,000
209,900
2,947,700

%
62.6
10.5
5.4
8.9
12.6
100.0

%
52.0
14.3
9.4
17.2
7.1
100

Goldstein and Goldstein (1986 : 38)

ตารางที่ 14
จังหวัดทีม่ ีผูยายถิ่นเขาสุทธิสูงสุด 10 อันดับแรก
ป พ.ศ.2498/2503-2518/2523
(จํานวนคน)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

2498-2503
พระนคร-ธนบุรี
อุดรธานี
เพชรบูรณ
ลพบุรี
กําแพงเพชร
หนองคาย
เชียงราย
ชัยภูมิ
ประจวบคีรีขันธ
ยะลา
Watanabe (1987 : 13)

2508-2513
68,479
33,485
19,826
17,833
15,317
13,855
13,012
12,223
8,803
8,707

กรุงเทพฯ
หนองคาย
กําแพงเพชร
เพชรบูรณ
ชลบุรี
อุดรธานี
สมุทรปราการ
ระยอง
เชียงราย
ประจวบคีรีขันธ

168,919
40,182
39,521
29,134
24,085
24,080
21,258
20,376
17,507
15,383

2518-2523
กรุงเทพฯ
170,400
สมุทรปราการ 42,759
นนทบุรี
31,897
กําแพงเพชร
21,076
ปทุมธานี
19,824
ชลบุรี
16,020
จันทบุรี
9,723
กาญจนบุรี
8,132
สงขลา
7,351
ยะลา
6,816
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ภูมิลําเนาเดิม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
รวม
ที่มา

2518-2523
จํานวน
%
144,397
42.4
43,178
12.7
119,661
35.1
33,556
9.8
340,792
100

Goldstein and Goldstein (1986 : 29)

ป
2483
2488
2493
2498
2503
2508
2513
2518
2523
2528
ที่มา

ตารางที่ 15
จํานวนผูย ายถิ่น เขาสูกรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. 2498/2503-2518/2523
2498-2503
2508-2513
จํานวน
%
จํานวน
%
81,214
61.8 166,181 55.6
13,947
10.6 36,555 12.2
26,745
20.4 66,813 22.3
9,464
7.2 29,242
9.7
131,370
100 298,791 100

ตารางที่ 16
จํานวนสลัมและประชากรในสลัมในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2483-2528
จํานวนสลัม
จํานวนประชากร
86
85,282
108
107,098
183
181,472
232
230,063
361
357,986
461
457,151
678
672,339
881
873,644
1,000
991,650
1,020
1,011,483

โสภณ พรโชคชัย (2528)
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ตารางที่ 17
จํานวนคนงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศโดยผานกรมแรงงาน
พ.ศ. 2518-2519
(จํานวนคน)

ภูมิภาค

2518

2519

2520

2521

1. อาเซีย (ไมรวมตะวันออกกลาง)
1.1 สิงคโปร
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 ญี่ปุน
1.5 อื่นๆ
2. อาเซียตะวันออกกลาง
2.1 ซาอุดิอาระเบีย
2.2 คูเวต
2.3 อิรัค
2.4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2.5 กาตาร
2.6 บาหเรน
2.7 อื่นๆ
3. อัฟริกา
3.1 ลิเบีย
3.2 อื่นๆ
4. ประเทศอื่นๆ

984
16
968
984

1,287
327
960
1,287

4,070
2,855
976
239
4,070

250
250
14,215
8,502
2,176
262
76
3,199
14,465

5. รวมทั้งสิ้น
ที่มา

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
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ตารางที่ 17 (ตอ)
ภูมิภาค

2522

2523

2524

2525

1. อาเซีย (ไมรวมตะวันออกกลาง)
1.1 สิงคโปร
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 ญี่ปุน
1.5 อื่นๆ
2. อาเซียตะวันออกกลาง
2.1 ซาอุดิอาระเบีย
2.2 คูเวต
2.3 อิรัค
2.4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2.5 กาตาร
2.6 บาหเรน
2.7 อื่นๆ
3. อัฟริกา
3.1 ลิเบีย
3.2 อื่นๆ
4. ประเทศอื่นๆ

794
660
134
8,335
7,645
188
146
165
75
116
9,129

191
191
14,193
9,948
958
959
757
1,017
306
248
6,497
6,497
20,881

2,098
1,594
261
73
150
20
14,454
9,862
631
1,979
59
1,538
380
5
10,189
10,189
4
26,745

3,206
1,975
960
199
41
31
96,129
88,271
611
3,140
310
2,825
10
962
9,184
9,034
150
108,519

5. รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 17 (ตอ)
ภูมิภาค

2526

2527

2528

2529

1. อาเซีย (ไมรวมตะวันออกกลาง)
1.1 สิงคโปร
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 ญี่ปุน
1.5 อื่นๆ
2. อาเซียตะวันออกกลาง
2.1 ซาอุดิอาระเบีย
2.2 คูเวต
2.3 อิรัค
2.4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2.5 กาตาร
2.6 บาหเรน
2.7 อื่นๆ
3. อัฟริกา
3.1 ลิเบีย
3.2 อื่นๆ
4. ประเทศอื่นๆ

3,8141
1,437
240
1,971
152
14
59,321
51,955
2,573
1,472
161
1,020
198
1,941
5,347
5,084
263
68,482

6,008
2,921
494
2,214
325
54
60,215
48,395
2,617
5,900
540
821
970
972
8,270
7,215
1,055
528
75,021

7,936
3,387
2,160
1,861
359
169
54,258
42,664
1,200
6,101
839
746
928
1,780
7,476
7,401
75
5
69,675

10,319
3,871
3,569
1,271
493
1,115
66,379
50,728
4,485
6,699
1,449
1,243
1,029
746
7,761
7,667
94
85,662

5. รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 18
ประมาณการจํานวนคนงานไทยที่ทํางานในตางประเทศ
ป พ.ศ.2523-2529
ภูมิภาค

2523

2524

2527

2528

2529

1. อาเซีย
1.1 ตะวันออกกลาง
1.2 ตะวันออกเฉียงใต
1.3 อื่นๆ
2. อัฟริกา
3. รวมทั้งสิ้น

86,000
86,000
10,000
96,000

139,000
139,000
20,000
159,000

207,750
207,750
31,400
239,150

204,450
164,450
40,000
30,000
234,450

283,150
213,150
60,000
10,000
31,400
314,550

ที่มา

1. ประมาณการป 2523-2524 จาก พีรเทพ รุงชีวิน และสุชาย ปยภัณฑ (2525)
2. ประมาณการป 2527-2529 จาก กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย รายงานเรื่องแรงงานไทยในตางประเทศ ฉบับ
ตางๆ
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ตารางที่ 19
จํานวนเงินสงกลับของคนไทยที่ทํางานในตางประเทศที่โอนผานธนาคาร
พ.ศ.2519-2529
(ลานบาท)
ภูมิภาค
2519
2520
2521
2522
1. อาเซีย (ไมรวมตะวันออกกลาง)
8.1
12.1
25.0
37.5
1.1 สิงคโปร
8.1
12.1
25.0
37.5
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 อื่นๆ
2. อาเซียตะวันออกกลาง
15.0
87.7
511.4 1,293.7
2.1 ซาอุดิอาระเบีย
11.6
76.0
468.4 1,212.2
2.2 คูเวต
0.2
2.7
10.8
2.3 อิรัค
0.2
11.6
2.4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
0.1
2.2
16.5
5.4
2.5 กาตาร
5.8
7.1
2.6 บาหเรน
0.4
2.7 อื่นๆ
3.3
9.3
17.8
46.2
3. อัฟริกา
0.3
2.3
3.1 ลิเบีย
0.1
3.2 อื่นๆ
0.2
2.3
4. ประเทศอื่นๆ
367.4
591.5 1,189.0 1,842.4
5. รวมทั้งสิ้น
485.1
911.6 2,111.6 3,818.3
ที่มา

ธนาคารแหงประเทศไทย

2523
107.3
107.3
4,123.9
3,784.4
29.6
47.2
14.6
22.2
0.1
225.8
25.0
21.2
3.8
2,164.9
7,617.9
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ภูมิภาค
1. อาเซีย (ไมรวม
ตะวันออกกลาง)
1.1 สิงคโปร
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 อื่นๆ
2. อาเซียตะวันออก
กลาง
2.1 ซาอุดิอาระเบีย
2.2 คูเวต
2.3 อิรัค
2.4 สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส
2.5 กาตาร
2.6 บาหเรน
2.7 อื่นๆ
3. อัฟริกา
3.1 ลิเบีย
3.2 อื่นๆ
4. ประเทศอื่นๆ
5. รวมทั้งสิ้น

2524
117.7
117.7
-

2525
211.6
211.6
-

2526
405.5
380.9
24.6
-

2527
639.6
553.9
9.9
53.4
22.4

2528
837.5
609.0
56.8
145.5
26.2

2529
546.7
370.6
40.9
107.9
27.3

6,512.3 10,033.0 15,276.8 16,211.0 12,665.1 10,433.0
5,814.4 9,243.3 14,665.5 15,311.5 11,697.5 9,712.2
57.2
177.2 280.66
642.8
707.5
565.8
190.5
443.6
175.6
121.5
62.0
48.8
10.6
20.2
26.9
37.1
56.1
37.8
39.9
39.5
29.7
21.2
52.0
16.4
17.5
28.1
25.0
58.7
27.8
399.7
91.7
69.4
51.9
31.3
24.3
241.2
294.1
270.3
262.4
266.5
87.9
231.3
286.3
264.6
253.3
263.6
87.3
9.9
7.8
5.7
9.1
2.9
0.6
2,358.5 2,206.7 2,077.7 2,444.6 7,472.0 6,807.5
10,434.2 14,222.0 19,320.6 21,117.6 23,795.8 20,899.7
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ตารางที่ 20
ความสําคัญของเงินสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ
ป พ.ศ.2519-2529
(%)

ป
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
ที่มา

เงินสงกลับของแรงงาน
ไทยในตางประเทศ
(ลานบาท)
485.10
911.60
2,111.60
3,818.30
7,617.90
10,434.20
14,222.00
19,320.62
21,117.63
23,795.84
20,899.70

ความสําคัญของเงินสงกลับ
เทียบเปนรอยละ เทียบเปนรอยละของ เทียบเปนรอยละ
ของ GDP at GDP ทีเ่ กิดจากภาค ของมูลคาสินคา
current prices
เกษตรกรรม
ออก
0.14
0.46
0.80
0.23
0.82
1.28
0.45
1.64
2.54
0.69
2.60
3.53
1.11
4.38
5.72
1.33
5.55
6.82
1.68
7.54
8.90
2.09
9.45
13.19
2.14
11.04
12.05
2.29
13.33
12.31
1.90
11.42
9.04

1. ขอมูลเงินสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ และมูลคาสินคาออกจากธนาคารแหงประเทศไทย
2. ขอมูลรายไดประชาชาติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

