
บทบาทของรัฐกับการสนองตอบของประชาชน
ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย1

1. ความนํ า
บทความนี้ตองการศึกษาการสนองตอบของประชาชนที่มีตอการดํ าเนินนโยบาย

เศรษฐกจิทีสํ่ าคญัของรัฐบาล เนื้อหาของบทความจํ าแนกออกเปน 5 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความนํ า 
ตอนที่สองกลาวถึงพัฒนาการของบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองป 2475 ตอนที่สามกลาวถึงกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจและการสนองตอบของ
ประชาชน ตอนทีส่ี่กลาวถึงการสนองตอบของประชาชนที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล  
ตอนที่หาเปนบทสรุป

2. พฒันาการของบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 ลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ 

ไดครอบงํ าพฤติกรรมการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล คณะราษฎรไดประกาศนโยบาย 
“หลกัเอกราชทางเศรษฐกิจ” แตการน ําแนวนโยบายดังกลาวมาใชในทางปฏิบัติไมสูปรากฏมากนัก
ในชวงระหวางมี 2475-2480 ทั้งนี้เนื่องจากเกิดความขัดแยงระหวางคณะราษฎรกับสถาบัน 
พระมหากษตัริย และความขัดแยงภายในคณะราษฎรเอง ความขัดแยงเหลานี้ไดปะทุออกมาเปน
กรณีกบฏบวรเดชในเดือนตุลาคม 2476 และการกวาดลางซึ่งกันและกันภายในคณะราษฎร  
ซึง่จบลงดวยความพายแพของฝายพระยาทรงสุรเดช โดยที่ฝายหลวงพิบูลสงครามสามารถยึดกุม
อํ านาจรัฐได รัฐบาลหลวงพิบูลสงครามเริ่มดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมอยางจริงจังในป 
2481 (ผาณิต รวมศิลป 2521) ทั้งนี้โดยไดรับอิทธิพลทางความคิดจากหลวงวิจิตรวาทการ  
(ฉัตรทิพย นาถสุภา 2522) นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมซึ่งเปนนโยบายหลักเกือบตลอดเวลา
ระหวางป 2475-2500 โดยพื้นฐานแลวเปนนโยบายตอตานชาวจีนในประเทศไทย (ภูวดล 
ทรงประเสริฐ 2521) แตขอเทจ็จริงก็ปรากฏดวยวา การตอตานดังกลาวนี้จํ ากัดเฉพาะชาวจีนระดับ
ลาง มากกวาชาวจีนที่เปนพอคานายทุนระดับชาติ ทั้งปรากฏวา ผูนํ าคณะราษฎรหลังการเปลี่ยน
แปลงการปกครองป 2475 และผูนํ าฝายทหารหลังการรัฐประหารป 2490 ลวนแลวแตไดสมคบกับ
พอคานายทุนจีนระดับชาติในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน พัฒนาการของ
นโยบายเศรษฐกิจหลังการรัฐประหารป 2490 ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นโยบายเศรษฐกิจ
                                                          
1  บทความเสนอตอศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการสัมมนาทาง 
วิชาการเรื่อง "รัฐกับการสนองตอบของประชาชนในกระบวนการพัฒนาสังคมไทย" ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 
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ชาตินิยมเปนเพียงนโยบายบังหนาที่ใช  เป นเครื่องมือในการสร างและขยายฐานอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหม แมวาอํ านาจรัฐจะตกแกคณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองป 2475 และตกแกผูนํ าฝายทหารหลังการรัฐประหารป 2490 แตชนชั้นปกครองใหม
เหลานี้หาไดมีฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจที่มั่นคงไม ซึ่งตางจากสถาบันพระมหากษัตริยกอนการ
เปลีย่นแปลงการปกครองป 2475 การขาดฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจยอมทํ าใหไมมีทรัพยากรที่จะ
หลอเลีย้งและธ ํารงไวซึ่งอํ านาจทางการเมืองที่มีอยู มิไยที่จะตองกลาวถึงการขยายฐานอํ านาจทาง
การเมอืงซึง่ยากจะเปนไปไดอีกดวย  ดังนั้น การสรางและขยายฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจจึงเปน
ยุทธศาสตรที่ชนชั้นปกครองใหมจํ าตองเลือกกระทํ าอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได และยุทธวิธีในการนี้
กป็รากฏชัดวามีอยูอยางนอย 3 วิธี อันไดแก

(1) การยดึธนาคารพาณิชยเปนฐาน
(2) การใชอํ านาจทางการเมืองในการสรางอํ านาจผูกขาดแกบริษัทบริวาร
(3) การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ดวยการใชลํ าดับแหงเหตุผลที่วา สังคมเศรษฐกิจไทยถูกครองงํ าโดยชาวตางชาติ 

ในการขจัดหรือบ่ันทอนอิทธิพลการครอบงํ าทางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ รัฐบาลจะตองเขาไป
แทรกแซงโดยการจดัตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อคานอํ านาจทางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ เนื่องจากเอกชน
คนไทยแตโดยลํ าพังไมสามารถแขงขันกับวิสาหกิจของชาวตางชาติได เพราะดอยกวาทั้งทางดาน
เงินทุนและเทคโนโลยี จํ านวนรัฐวิสาหกิจจึงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 
2490-2500 ซึง่นบัเปนยคุทองของรัฐวิสาหกิจไทย รัฐวิสาหกิจกลายเปนเครื่องมือสํ าคัญที่กลุมการ
เมอืงตางๆใชในการธ ํารงไวซึ่งฐานอํ านาจทางการเมือง ความพยายามที่จะใชความสัมพันธภายใต
ระบบอุปถัมภ (Patron-client Relationship) เปนเครือ่งมือในการขยายฐานอํ านาจทางการเมือง 
นบัเปนเหตปุจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหภาครัฐวิสาหกิจเติบโตอยางรวดเร็ว และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่
ทรัพยากรของภาครัฐวิสาหกิจถูกดึงไปใชเพื่อการอุปถัมภทางการเมือง (Political Patronage) 
ประวัติศาสตรของรัฐวิสาหกิจไทยจึงเปนประวัติศาสตรแหงความฉอฉลมาต้ังแตตน (Jacobs, 
1971:180-181; Silcock, 1967: 262-263)

การเตบิโตของภาครัฐวิสาหกิจในระหวางป 2490-2500 ทํ าใหรัฐบาลไดเขาไปมี
บทบาทในการผลิตสินคาและบริการตางๆมากขึ้น สินคาที่ผลิตมิไดจํ ากัดเฉพาะสินคาสาธารณะ 
(Pure Public Goods) และ สินคากึ่งสาธารณะ (Semi-public Goods) เทานัน้ หากยังไดลวงลํ้ า
ไปผลิตสินคาเอกชน (Private Goods) อีกดวย นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมจึงกอใหเกิดกระบวน
การถายโอนการผลิตไปสูภาครัฐบาล (Publicization) ขณะเดียวกัน นโยบายการคลังของรัฐบาล
ก็เปลี่ยนโฉมไปอยางมาก นับต้ังแตปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนตน
มา แนวความคิดวาดวยงบประมาณสมดุล (Balanced Budget Doctrine) มอิีทธิพลครอบงํ า 
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การดํ าเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลอยางมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 6  
ไดใชจายเงินเกินตัว จนมีผลกระทบตอฐานะแหงเงินคงคลังอยางรายแรง ที่ปรึกษากระทรวง 
การคลังซึ่งเปนชาวอังกฤษจึงพยายามผลักดันใหรัฐตัดทอนรายจาย เพื่อใหงบประมาณ 
อยูในภาวะสมดุล (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 2518; Batson, 1984: chapter 7) มรดกของนโยบาย 
งบประมาณสมดุลไดตกทอดตอมาจนถึงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 อยางไรก็ตาม
ในระหวางป 2484-2488 แมวารัฐบาลมิไดละทิ้งหลักการงบประมาณสมดุล แตภาวะเศรษฐกิจ
และสงครามท ําใหรัฐบาลมิอาจยืนหยัดในการใชหลักการดังกลาวนี้ตอไปได ในดานหนึ่ง สงคราม
ทํ าใหรัฐบาลมีรายจายเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลไทยประกาศสงครามกับฝาย 
สัมพนัธมติร และยนิยอมใหญ่ีปุนเขามาตั้งฐานทัพในเมืองไทย สวนในอีกดานหนึ่งนั้นเลา รายได
ของรัฐบาลตองตกตํ ่าลง เนื่องจากสงครามทํ าใหการคาระหวางประเทศอยูในภาวะชะงักงัน ภาษี
ศุลกากรซึง่เปนแหลงรายไดสํ าคัญ จัดเก็บไดนอยลง ดวยเหตุนี้เอง ตลอดชวงเวลาที่เกิดสงคราม
โลกครั้งที่สอง งบประมาณแผนดินของรัฐบาลไทยอยูในภาวะขาดดุลโดยตลอด ในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยไดละทิ้งหลักการงบประมาณสมดุลโดยจงใจ และหันมาใช
นโยบายงบประมาณขาดดุลเปนสํ าคัญ (Ayal, 1961: 23-24)  ปญหารายไดไมเพียงพอแกการใช
จายมีอยูตลอดเวลา (สมศักดิ์ นิลนพคุณ 2527: บทที่ 3) สวนขาดดุลงบประมาณในระหวางป 
2494-2497 มมีากกวารอยละ 3 ของรายไดประชาชาติ การใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลไดรับ
การวพิากษวิจารณจากกลุมขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) อยางมาก (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย 2505: 662) สภาพการขาดวนิัยทางการคลังปรากฏโดยทั่วไป ดังเชนการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารแหงประเทศไทย และการเบิกเงินจากคลังแผนดินไปใชจายโดยอางเหตุความจํ าเปน
เรงดวน โดยที่โครงการที่ใชจายมิไดผานการพิจารณาของรัฐสภา รายจายของรัฐบาลจํ านวน 
ไมนอยถูกใชไปในการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของผูนํ าฝายทหาร ดังเชนการนํ าทรัพยากร
ของรัฐไปค้ํ าจุนกิจการของธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ในป 2495-2496 และกิจการของบริษัทสงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด ในเวลาตอมา

สภาพการณที่รัฐกาวลํ้ าเขาไปทํ าการผลิตสินคาและบริการตางๆอยางกวางขวาง
ในชวงเวลาระหวางป 2475-2500 ทํ าใหนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจบางทานเสนอบทตีความวา
สังคมเศรษฐกิจไทยในชวงเวลาดังกลาวมีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) 
(Prasartset, 1979) การเติบโตของระบบทุนนิยมแหงรัฐ โดยที่ขุนนางนํ าเอาทรัพยากรของรัฐ 
ไปใช แสวงหาผลประโยชน ส วนบุคคลนี้  ในที่ สุดก็แปรสภาพเป นระบบทุนนิยมขุนนาง  
(Bureaucratic Capitalism)  (Piriyarangsan, 1980)

อยางไรกต็าม การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในระหวางมี 2475-2500 ได
สรางความไมพึงพอใจอยางมากแกบรรดาประเทศมหาอํ านาจทั้งปวง เพราะนโยบายเศรษฐกิจ
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ชาตินิยมไมเกื้อกูลตอการเติบโตของระบบทุนนิยมแหงโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรยากาศ 
ทางเศรษฐกจิภายหลังการรัฐประหารป 2490 เต็มไปดวยการใชอภิสิทธิ์และอิทธิพลทางการเมือง 
ความสามารถในการแข งขันของวิสาหกิจเอกชนมิได ข้ึนอยู กับประสิทธิภาพการผลิตและ 
ประสิทธิภาพการตลาด หากแตข้ึนอยูกับการอุปถัมภทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งอํ านาจผูกขาด
และอภสิิทธิบ์างประการ การใหหุนลมปรากฏอยูทั่วไป บรรยากาศดังที่เปนอยูนั้นไมเกื้อกูลตอการ
ลงทนุของชาวตางประเทศ ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่ประเทศมหาอํ านาจพากันกดดันใหรัฐบาล
ไทยปรบัเปลีย่นนโยบาย พลังผลักดันดังกลาวนี้เร่ิมปรากฏในชวงในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
และปรากฏอยางเดนชัดในระหวางป 2497-2503 รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกา และองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศพยายามกดดันใหรัฐบาลเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward-
looking Strategy) ซึง่เกือ้กลูตอการขยายตัวของระบบทุนนิยมแหงโลก ขณะเดียวกันกลุมขุนนาง
นักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแห งประเทศไทยได วิพากษวิจารณ  
พฤติกรรมการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล การนํ าทรัพยากรของแผนดินไปหาประโยชน 
สวนบคุคล และการใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการอุปถัมภทางการเมือง (Stifel, 1976) ผลงาน
สํ าคัญของกลุมขุนนางนักวิชาการในยุคดังกลาวอยูที่ความพยายามที่จะสถาปนาวินัยทางการคลัง
และวนิยัทางการเงนิ ซึง่ประสบความสํ าเร็จในระดับหนึ่ง ความสํ าเร็จในการสถาปนาวินัยทางการ
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 โดยที่รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจและ 
องคการระหวางประเทศก็พยายามหาพันธมิตรภายในประเทศไทยเชนกัน ความรวมมือและ 
การประสานงานระหวางกลุมขุนนางวิชาการกับเจาหนาที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศทํ าใหพลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจเขมแข็งขึ้น จนในที่สุดรัฐบาลตอง
เลกิผกูขาดการคาขาวระหวางประเทศ โดยหันไปใชนโยบายการคาเสรีในป 2498 ตลอดจนเลิกลม
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate System) โดยหันไปใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange Rate System) แทนในปเดียวกัน (Yang, 1957) 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามจํ าตองโอนออนและปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก
อํ านาจทางการเมืองไดหลุดลอยไปสูกลุมซอยราชครูและกลุมส่ีเสาเทเวศรเปนลํ าดับ การตรา 
พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497 ซึ่งสงเสริมการลงทุนของเอกชนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ นับเปนสัญญาณแหงการละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม สวนหนึ่งอาจเปน
เพราะวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตองการความยอมรับจากชุมชนระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
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อยางยิง่รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ เพื่อค้ํ าจุนอํ านาจทางการเมืองของตน ขณะเดียวกัน อํ านาจ
ทางการเมอืงทีก่ ําลงัหลุดลอยไปทํ าใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม จํ าตองเขาหาฐานมวลชน ดวยการ
ใหเสรีภาพทางการเมือง และเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น การผลักดันมาตราการนโยบาย 
รัฐสวัสดิการ ดังเชนการตรา  พ.ร.บ.ประกนัสังคม 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 เกิดจากเหตุผลทํ านองเดียวกัน

อยางไรกต็าม ความพยายามที่จะยืดอายุรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดวยวิธี
การนานัปการไมประสบความสํ าเร็จ ความขัดแยงที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหวางกลุมซอยราชครูกับ
กลุมส่ีเสาเทเวศรมาถึงจุดแตกหัก และจบลงดวยการรัฐประหารเดือนกันยายน 2500 ชวงเวลา
ระหวางป 2500-2503 เปนชวงเวลาแหงการตระเตรียมตัวเพื่อกาวเขาสูยุคแหงการใชยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบเปด มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหเกื้อกูลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม สวนส ําคัญสวนหนึ่งเกิดจากการผลักดันของรัฐบาลอเมริกันและธนาคารโลก องคกรของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นในชวงเวลาดังกลาวนี้ที่สํ าคัญไดแก สํ านักงบประมาณ (2502) สํ านักงานสงเสริม 
การลงทนุ (2502) การพลังงานแหงชาติ (2502) สภาการศึกษาแหงชาติ (2502) สภาวิจัยแหงชาติ 
(2502) สภาพฒันาเศรษฐกิจแหงชาติ (2503) สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง (2503) คณะกรรมการ
สงเสรมิสินคาออก (2503) เปนตน กลาวโดยสรุป การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 
2497-2503 นับเปนพื้นฐานสํ าคัญที่เกื้อกูลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวลา 
ตอมา (ธนาคารแหงประเทศไทย 2508; Ungphakorn, 1967)

บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนับต้ังแตป 2504 เปนตนมาไดแปรเปลี่ยน
ไปจากเดิมอยางสํ าคัญ การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีลักษณะที่สํ าคัญอยางนอย 6 
ประการ กลาวคือ

ประการแรก หากพจิารณาเปาหมายของการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ เราจะเห็น
ไดโดยชัดเจนวา ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษแรกระหวางป 2504-2524 เปาหมายการจํ าเริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายการดํ าเนินนโยบายที่รัฐบาลใหความสํ าคัญมากกวาเปาหมาย
ใด แมวาแผนพัฒนาฯนับต้ังแตฉบับที่ 3 (2515-2519) เปนตนมา จะใหความสํ าคัญแกปญหา
ความยากจนและปญหาการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม และแมวารัฐบาลพลเอกเปรม  
ติณสลูานนท จะไดประกาศนโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” ในป 2524 แตการดํ าเนิน
นโยบายที่แทจริง (Real Policy) กลบัมไิดเปนไปตามนโยบายที่ประกาศไว (Stated Policy) ทั้งนี้ 
ไมเพียงแตวารัฐบาลมิไดทุมเททรัพยากรไปในการแกไขปญหาความยากจนและการพัฒนาชนบท 
ตลอดจนมิไดประกาศใชมาตรการที่มีประสิทธิผลตอการแกปญหาการกระจายรายไดเทานั้น  
หากทวาในปเดียวกับที่มีการประกาศนโยบายทศวรรษแหงการพัฒนาชนบทนั้นเอง รัฐบาลก็ได
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ประกาศใชแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝ งทะเลตะวันออก ซึ่งตอมาไดบรรจุไวใน 
แผนพฒันาฯฉบบัที่ 5 (2525-2529) โดยที่แผนดังกลาวนี้เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก (Heavy 
Industrialization) ซึง่ตองใชเงนิกวา 100,000 ลานบาท หากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณ
ชายฝงทะเลตะวนัออกเปนไปตามเปาหมาย ยอมมีนัยสํ าคัญวา ทรัพยากรสวนที่เหลือสํ าหรับการ
พัฒนาชนบทและภาคเกษตรกรรมจะมีเพียงนอยนิด การณไดปรกกฏอยูตลอดเวลานับตนแตป 
2504 เปนตนมาวา หากเกิดความขัดแยงระหวางเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับ 
เปาหมายการกระจายรายได รัฐบาลจะเลือกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอนเสมอ 
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 ภาวะถดถอย 
ทางเศรษฐกิจไดเกิดขึ้นอยางรุนแรงและยาวนาน ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับมรสุมทาง
เศรษฐกิจอยางที่ไมเคยประสบมากอน การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งเปนปญหา 
เร้ือรังไดทวีความรายแรงเปนประวัติการณในป 2526 นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมประกอบกับ
ภาวะถดถอยแหงรายไดรัฐบาล กอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางป 2523-2525 การพึ่งพิง
เงินทุนจากตางประเทศทํ าใหภาระรายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศเพิ่มข้ึนจนถึงระดับวิกฤติ 
ในระหวางป 2527-2528 ปญหาตางๆนี้ทํ าใหรัฐบาลจํ าตองใหความสํ าคัญแกเปาหมาย 
เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏอยางชัดเจน
ระหวางป 2525-2530 นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมแปรเปลี่ยนเปนนโยบายการคลังแบบ
กระยาจก (รังสรรค ธนะพระพันธุ 2528: บทที่ 6) มกีารควบคุมการขยายสินเชื่อของระบบธนาคาร
พาณชิยมิใหเพิ่มข้ึนเกินกวา 18% ในป 2527 มีการลดคาเงินบาทในป 2524 และ 2527 ตลอดจน
ควบคุมการกอหนี้ตางประเทศของภาครัฐบาลอยางเขมงวด การสลับความสํ าคัญของเปาหมาย 
โดยใหเปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความสํ าคัญเหนือกวาเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจดังกลาวนี้ไดกอใหเกิดความไมพอใจแกประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพอคานายทุน
อยางมาก เพราะกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้เคยชินกับการไดรับประโยชนจาก 
บทบาทการอดัฉีดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมาเปนเวลาชานาน

ประการที่สอง นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา บทบาทของรัฐบาลในการผลิตสินคา
และบรกิารตางๆเองโดยตรงไดลดลงอยางมาก ในระหวางป 2504-2530 มีรัฐวิสาหกิจที่กอต้ังขึ้น
ใหมไมนอยกวา 33 แหง ในจํ านวนนี้เปนรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดองคการ 
รัฐวสิาหกจิทีม่อียูแลว 11 แหง ดังนั้น จํ านวนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยสุทธิจึงมีเพียง 22 แหง  
(ดูตารางที ่1) ในจ ํานวนนี้เปนรัฐวิสาหกิจที่มีกิจการดานการสาธารณูปโภค 7 แหง และรัฐวิสาหกิจ
ทีเ่กดิจากนโยบายสาธารณะ 6 แหง สวนที่เหลืออีก 9 แหง แมจะจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล  
แตท ําหนาทีผ่ลิตสินคาเอกชน ซึ่งเอกชนสามารถทํ าการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม 
จํ านวนรัฐวิสาหกิจที่ลมเลิกไปมีมากกวาจํ านวนที่จัดตั้งขึ้นใหม ผลสุทธิก็คือ จํ านวนรัฐวิสาหกิจ



7

รวมมแีนวโนมลดลง จาก 141 แหงในป 2500 (Riggs,1966: 304-310) เหลือ 76 แหงในป 2522 
(นกุลู ประจวบเหมาะ 2523) 70 แหงในป 2526 (สํ านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2526) และ 66 แหงในป 2529 (พนสั สิมะเสถียร 2529) ในรอบสามทศวรรษที่
ผานมา กระแสการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) เกดิขึ้นรวม  
2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจากพลังกดดันใหรัฐบาลละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมทั้งจากรัฐบาล
ประเทศมหาอ ํานาจ องคการระหวางประเทศดังเชน ธนาคารโลก (U.N., IBRD, 1959) และกลุม
ขุนนางวชิาการภายในประเทศ กระแสดังกลาวนี้เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารป 2500 และสืบตอถึง
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คร้ังที่สองเกิดขึ้นภายหลังวิกฤติการณเงินคงคลัง พ.ศ.2523-2525 
ขีดจํ ากัดทางดานการคลังทํ าใหรัฐบาลจํ าตองสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาททดแทน 
รัฐบาล แมจะมีกระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนถึงสองครั้งสองครา แตลักษณะของ
นโยบายเศรษฐกิจยังมิอาจจัดไดวาเปนนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Policy)  
ทัง้นีเ้นือ่งจากรัฐบาลยังคงดํ าเนินการแทรกแซงการทํ างานของกลไกราคาดวยวิธีการตางๆ ดังเชน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกํ าหนดทิศทางพัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจไทย  
การควบคมุราคา การควบคุมและการสงเสริมการผลิตสินคาและบริการบางประเภท ตลอดจนการ
ควบคมุและการสงเสริมการบริโภคสินคาและบริการบางประเภท ฯลฯ

ประการที่สาม ยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ รัฐบาลเลือกใชเปน 
ยุทธศาสตรการจํ าเริญเติบโตที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) โดยมุงพัฒนาภาคหัตถ 
อุตสาหกรรม และมิไดใหความสนใจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเทาที่ควร (ดูรายละเอียด 
ในหัวขอที่ 4)

ประการที่ส่ี นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรกมีลักษณะเปนนโยบาย
สงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution Policy) จวบจนกระทั่งป 2515 
เปนตนมา จึงเริ่มหันมาสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก (Export Expansion Policy) อุตสาหกรรม
ทีใ่ชแรงงานเขมขน (Labour-intensive Industry) อุตสาหกรรมที่ใชผลผลิตจากภาคการเกษตร
ภายในประเทศเปนวัตถุดิบ (Agro Industry) ตลอดจนสงเสริมใหมีการกระจายการลงทุนไปสู 
สวนภูมิภาค (Regional Policy) การปรบัเปลีย่นนโยบายดังกลาวนี้ก็เนื่องจากพบวา ภายหลังจาก
ที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขามาเปนเวลาทศวรรษเศษ นโยบาย 
ดังกลาวไมเพียงแตจะไมสามารถชวยบรรเทาปญหาการขาดดุลการคาอันเรื้อรังเทานั้น หากทวา 
ยังกลับทํ าใหปญหาดังกลาวทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมจาก 
รัฐบาลไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward 
Linkage Effect) นอกจากนี้ การเตบิโตของภาคหัตถอุตสาหกรรมไมเพียงแตจะไมสามารถโนมนํ า
ใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตตามไปดวยเทานั้น หากยังไมสามารถดูดซับแรงงานสวนเกิน 
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จากภาคเกษตรกรรมเทาที่ควรอีกดวย เนื่องจากอุตสาหกรรมที่รัฐบาลใหความสํ าคัญอันดับสูงมัก
จะเปนอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital-intensive Industry) อยางไรก็ตาม การปรับ
เปลีย่นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในป 2515 ประสบความสํ าเร็จเฉพาะในดานการสงเสริม
การสงออกเทานั้น ดังจะเห็นไดวา ความสํ าคัญของสินคาหัตถอุตสาหกรรมในโครงสรางสินคาออก
เพิ่มข้ึนอยางมาก สวนผลเชื่อมโยงอันเกิดจากการขยายตัวของภาคหัตถอุตสาหกรรมที่มีตอการ
เตบิโตของภาคเกษตรกรรมยังอยูในขอบเขตจํ ากัด และทายที่สุด ความพยายามที่จะกระจายการ
ลงทนุไปสูสวนภูมิภาคลมเหลวโดยสิ้นเชิง นับแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) เปนตน
มา ยทุธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) ไดรับ
การเนนใหเปนยทุธศาสตรหลักของการพัฒนาประเทศอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) อันเกีย่วกบัทรัพยากรปโตรเลียมบริเวณชายฝงทะเลตะวัน
ออก ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจระดับสูงของรัฐบาลตั้งความหวังไวในใจวา เมื่อส้ินแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่5 ในป 2529 ไทยจะยกฐานะเปนสมาชิกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ทั้งๆที่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกสามารถเปลี่ยนโฉมของ
สังคมเศรษฐกจิไทย แตหาไดมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากแผนพัฒนาฯดังกลาว
นี้อยางลึกซึ้งและจริงจัง หากมิใชปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ วิกฤติการณเงินคงคลัง และ
วิกฤติการณหนี้ตางประเทศที่ทํ าใหโครงการขนาดใหญเหลานี้หลายตอหลายโครงการตองเลื่อน
กํ าหนดออกไปแลว สังคมเศรษฐกิจไทยก็คงเดินลงสูหุบเหวดวยชะตากรรมเดียวกับประเทศ 
ดอยพฒันาทีรุ่มรวยดวยทรัพยากรปโตรเลียมซึ่งเลือกเสนทางเดียวกัน

ประการที่หา นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลมักจะใหความสํ าคัญแกการ 
ลงทุนของชาวตางประเทศมากกวาผูประกอบการภายในประเทศ โดยทั่วไปนั้น ส่ิงที่ประเทศ 
ดอยพฒันาคาดหวงัวาจะไดประโยชนจากการลงทุนของชาวตางประเทศมีอยูอยางนอย 2 ประการ 
คือ การน ําเขาซึง่เงินทุนเพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนทุนภายในประเทศประการหนึ่ง และการ
ถายทอดประยกุตวทิยาระหวางประเทศอีกประการหนึ่ง ประเด็นที่วา สังคมเศรษฐกิจไทยมีปญหา
การขาดแคลนทุนจริงหรือไม เปนเรื่องที่สามารถถกเถียงกันโดยที่หาขอยุติมิได แตขอเท็จจริง 
ก็ปรากฏวา ชาวตางประเทศที่เขามาลงทุนในเมืองไทยมักจะมิไดนํ าเงินทุนเขามาดวย หากแต 
ใชวิธีเขามาระดมทุนภายในประเทศ ดังนั้น ประโยชนในการชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลน 
เงินทุนภายในประเทศจึงมีไมสูมากนัก ในประเด็นเกี่ยวกับการถายทอดประยุกตวิทยา หากเรา
จํ าแนกประยุกตวิทยาออกเปนประยุกตวิทยาดานการบริหารการจัดการกับประยุกตวิทยาดานการ
ผลิต ยอมเปนที่ประจักษชัดวา การถายทอดประยุกตวิทยาดานการบริหารการจัดการไดเกิดขึ้นจริง 
ในขณะที่งานวิจัยจํ านวนมากพบวา การถายทอดประยุกตวิทยาดานการผลิตยังอยูในขอบเขต
จํ ากัด (สมบูรณ  ศิริประชัย 2528) ขอทีน่าสงัเกตก็คือ เพียงชั่วระยะเวลาทศวรรษเศษของการสง
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เสริมการลงทนุของชาวตางประเทศ กระแสความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจก็กอตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ในชวงป 2514-2515 โดยศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยไดรณรงคใหปรชาชนใชสินคา
ไทย และตอตานสินคาญี่ปุน ในป 2515 นั้นเอง รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรไดออกประกาศ
คณะปฏวิติัฉบับที่ 281 เพื่อจํ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวตางประเทศ และประกาศคณะ
ปฏิวติัฉบับที ่ 322 ซึ่งมีบทบัญญัติสํ าคัญวา ชาวตางดาวที่ทํ างานในเมืองไทยจะตองไดรับอนุญาต
จากกรมแรงงาน กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไดสรางความไมพอใจแกรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก กระแสความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจไดรับการ
ปลุกเรามากขึ้นระหวางป 2516-2519 เมื่อมีการเปดโปงถึงการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน 
ตางชาติ อยางไรก็ตาม ภายหลังการรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 รัฐบาลนายธานินทร  
กรัยวเิชยีร ไดใหความสํ าคัญลํ าดับสูงแกนโยบายการสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศ ความ
พยายามในการพึ่งพิงทุนตางชาติทํ าใหมองขามความสํ าคัญของนายทุนทองถิ่น และขาดการ
พฒันาทกัษะของผูประกอบการชาวไทย โดยเฉพาะตั้งแตระดับกลางลงไป การใหความสํ าคัญแก
นายทุนทองถิ่นเพิ่งจะปรากฏเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อ 
แกปญหาเศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) ในป 2524 แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลมีปญหา
การคลงั และจ ําตองดึงภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของชาติบานเมือง

ประการที่หก นับต้ังแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดดํ าเนินนโยบายอัตรา 
ดอกเบีย้ราคาถูก โดยกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบใหต่ํ ากวาตลาดการเงินนอกระบบ
อยางมาก การด ําเนินนโยบายลักษณะดังกลาวนี้มีผลเกื้อกูลตอการลงทุน แตมีผลเสียตอการออม

ภายใตกรอบการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งหกประการดังกลาวขางตนนี้ 
แมวารัฐบาลจะไดลดบทบาทในฐานะผูผลิตสินคาและบริการตางๆลง แตการขยายบทบาทในดาน
อ่ืนทํ าใหการใชจายของภาครัฐบาลเพิ่มข้ึนอยางมาก ขอมูลจากบัญชีรายไดประชาชาติปรากฏวา 
รายจายของภาครัฐบาลซึ่งมีมูลคาเพียงรอยละ 12.41 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
คํ านวณตามราคาประจํ าป (GDP at Current Prices) ในชวงป 2493-2495 เพิ่มข้ึนเปน 14.20%
ในชวงป 2503-2505 และเปน 21.63% ในชวงป 2526-2528 (ดูตารางที่ 2) แมจะเปนที่เขาใจ 
กันดีวา ความไมสมบูรณของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายที่เปนเงินนอกงบประมาณทํ าให
การประมาณการรายจายภาครัฐบาลตํ่ ากวาความเปนจริง แตกระนั้นก็ตาม ผลการประมาณการ
ดังกลาวนี้ก็ไดบงชี้ใหเห็นวา ภาครัฐบาลของไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง สุชาติ ธาดาธํ ารงเวช (2529) พบวา ภาครัฐบาลในปจจุบันมีขนาดใหญเกินกวาขนาด
อันเหมาะสมที่จะเกื้อกูลตอการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงสุด (Growth Maximization)
นอกจากนี้ งานวิจัยจํ านวนไมนอยไดพบขอเท็จจริงวา การใชจายในการลงทุนของภาครัฐบาล 
มจี ํานวนเกินกวาการออมในภาครัฐบาล (Public Saving) มากนกั และเปนเหตุปจจัยสํ าคัญของ
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การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Deficit) นโยบายงบประมาณขาดดุลจึงเปนสาเหตุ
สํ าคัญประการหนึ่งที่สรางปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ 
(Vongpradhip, 1983; TDRI, 1986; Krongkaew, et. al., 1987) อยางไรก็ตาม Ganjarerndee 
(n.d.) พบวา การใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลมีผลในการดูดซับทรัพยากรจากภาคเอกชน 
(Crowding-out Effect) แตเพยีงเลก็นอย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา เงนิออมจากตางประเทศ 
ที่ระบบเศรษฐกิจไทยหยิบยืมมาลงทุน ซึ่งมีความสํ าคัญเพิ่มข้ึนตามลํ าดับทั้งในเชิงสัมบูรณและ
เชิงสัมพัทธนั้น ไดชวยผอนคลายสภาพการแยงใชทรัพยากรระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน
อยางมาก หากปราศจากเงินกูจากตางประเทศ การยื้อแยงทรัพยากรระหวางภาคเศรษฐกิจทั้งสอง
จะมมีากกวาที่ไดเกิดขึ้น

3. กระบวนการก ําหนดนโยบายเศรษฐกิจกับการสนองตอบของประชาชน
นบัต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 เปนตนมา กระบวนการกํ าหนด

นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยเป นกระบวนการที่ถูกครอบงํ าโดยขุนนางนักวิชาการ 
(Technocrats) จนนักรัฐศาสตรบางทานกลาววา ระบอบการเมืองการปกครองของไทยเปน
ระบอบอํ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) (Riggs, 1966) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐไทย
เปนรัฐของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการ (อัมมาร สยามวาลา 2530 : 121) 
กระบวนการก ําหนดนโยขบายเศรษฐกิจจะเปนกระบวนการที่อํ านายประโยชนสุขแกมวลชนหรือไม
เพียงใด ยอมข้ึนอยูกับเจตคติและความสํ านึกตอสวนรวมของกลุมขุนนางนักวิชาการเปนสํ าคัญ 
แตประวติัศาสตรเศรษฐกิจไทยนับต้ังแตป 2475 เปนตนมา ไดบงชี้ใหเห็นโดยชัดเจนวา กระบวน
การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจดังที่เปนมาหาไดเกื้อกูลตอการสรางสวัสดิการสูงสุดแกสังคม 
(Social Welfare Maximization) แตประกาดใดไม (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2523) ประเด็นที่พึง
พจิารณาในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 5 ประการ คือ

ประการแรก นโยบายเศรษฐกิจเปน ‘สินคา’ ทีม่กีารซือ้ขายกันในตลาด โดยผาน
กระบวนการทางการเมือง ดังนั้น จึงมีอุปทานในการเสนอขายนโยบายเศรษฐกิจ (Supply) และ
ขณะเดยีวกัน ก็มีอุปสงคในการเสนอซื้อนโยบายเศรษฐกิจ (Demand) นโยบายเศรษฐกิจนโยบาย
หนึ่งนโยบายใดที่กํ าหนดขึ้นยอมเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานดังกลาวนี้  
หากประชาชนมีสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect Information) กระบวนการทางการเมืองภายใต
ระบอบประชาธิปไตยจะชวยเกื้อกูลใหนโยบายเศรษฐกิจเปนประโยชนตอทวยราษฎรได อยางไร 
ก็ตาม โดยเหตุที่ระบอบการเมืองการปกครองของไทยในชวงเวลาสวนใหญนับแตป 2475  
เปนตนมา เปนระบอบเผด็จการและคณาธิปไตย กระบวนการทางการเมืองภายใตระบอบการ 
ปกครองดงักลาวนี้ ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
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พลังในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงเปนพลังดานอุปทานมากกวาดานอุปสงค (Supply-
determinded Process) และพลังดานอุปทานดังกลาวนี้เกิดจากกลุมขุนนางนักวิชาการเปน
สํ าคัญ

ประการที่สอง โดยเหตุที่กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกครอบงํ าโดย
กลุมขุนนางนักวิชาการเปนสวนใหญ และขุนนางนักวิชาการไทยก็เปนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหาและ
ความเห็นแกตัว ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่จะพบวา กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
ในประเทศไทยเปนกระบวนการที่มีความโนมเอียงที่จะเกื้อประโยชนแกประชาชนในเขตนาครมาก
กวาเขตชนบท (Urban Bias) และใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายการกระจายรายไดและความเปนธรรม 
ในสังคม ตราบเทาที่ระบอบการเมืองการปกครองไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน 
กระบวนการก ําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ความโนมเอียงในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะ
ดังกลาวขางตนนี้จะยังคงดํ ารงอยู ทั้งขอเท็จจริงไดปรากฏดวยวา หากประชาชนสามารถเรียกรอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พลังดานอุปสงคจะชวยบรรเทาความโนมเอียงดังกลาวนี้ไดบาง ดังกรณี
สมาคมชาวไรออยเปนอาทิ (อัมมาร สยามวาลา 2530 : 130-131)

ประการที่สาม พรรคการเมืองและรัฐสภาเกือบจะไมมีบทบาทในการผลิต
นโยบายเศรษฐกิจเลย หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว การที่พรรคการเมืองและรัฐสภาจะมีบทบาท 
ในกระบวนการก ําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับโครงสรางอํ านาจทางการ
เมืองเปนสํ าคัญ ตราบเทาที่กลุมผูนํ าทางทหารยังคงครอบงํ าโครงสรางอํ านาจทางการเมืองอยู 
พรรคการเมืองและรัฐสภาก็ยากที่จะมีบทบาทนี้ได ประวัติศาสตรการเมืองไทยไดชี้ใหเห็น 
โดยชัดเจนวา พรรคการเมืองและรัฐสภาจะมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจไดบาง 
ก็เฉพาะแตในชวงที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเทานั้น พัฒนาการทางการเมืองของไทย 
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองตกอยูภายใตระบอบคณาธิปไตยเปนเวลายาวนาน (2490-2516) 
การทดลองใชระบอบประชาธิปไตยทั้งในชวงป 2512-2514 และ 2516-2519 ไมเปนที่สบอารมณ
ของฝายทหาร จึงมีความพยายามที่จะหันเหพัฒนาการทางการเมืองไปสูระบอบเผด็จการทั้งใน
การรฐัประหารป 2514 และ 2519 แตความพยายามทั้งสองครั้งไมประสบผลสํ าเร็จ โดยความ
พยายามครั้งแรกจบลงดวยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 สวนความ
พยายามครัง้หลงักก็อใหเกิดความระสํ่ าระสายในสังคมโดยทั่วไป 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) ดังกรณโีครงการเงินผันในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518-
2519) และโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ชุดที่
หนึง่ (2523-2524) โดยที่นโยบายเศรษฐกิจสวนใหญยังคงถูกกํ าหนดโดยกลุมขุนนางนักวิชาการ 
ชวงเวลาที่มีระบอบประชาธิปไตยนั้นสั้นเกินกวาที่พรรคการเมืองจะพัฒนาขึ้นมามีบทบาทนี้ได  
แมโอกาสในการพัฒนาจะมีมากขึ้นในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบเมื่อเทียบกับระบอบเผด็จการ 
แตภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 พรรคการเมืองและรัฐสภาเกือบ
จะไมสามาารถมีบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเลย (ดังจะกลาวถึงตอไป)  
นอกจากนี ้ พรรคการเมืองไทยยังมิไดพัฒนาขุมกํ าลังทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวบรวม
และสะสมสารสนเทศ ตลอดจนการศึกษาปญหาเศรษฐกิจและสังคมตางๆอยางลึกซึ้ง ความ 
ดอยพัฒนาทางดานขุมกํ าลังทางปญญาทํ าใหพรรคการเมืองไทยไมสามารถนํ าเสนอนโยบาย
อยางเปนรูปธรรม ดวยเหตุดังนั้น นโยบายทีแ่ถลงในฤดูการเลือกตั้งของพรรคการเมืองตางๆ จึงมี
ลักษณะเหวีย่งแห คลุมเครือ และขาดการจัดลํ าดับความสํ าคัญ โดยที่สาระสํ าคัญไมแตกตางกัน
มากนัก การที่นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองตางๆ ไมแตกตางกันในสาระสํ าคัญเชนนี้  
กอใหเกดิผลเสยีอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งทํ าใหเกิดการนอนหลับทับสิทธิ์ และอีกดานหนึ่งทํ าให
ประชาชนนิยมเลือกบุคคลมากกวาเลือกพรรค เพราะพรรคการเมืองแตละพรรคมิไดนํ าเสนอ  
‘ผลผลิต’ ที่แตกตางกัน ความดอยพัฒนาของพรรคการเมืองไทยเปนกระจกสะทอนใหเห็น 
รูปลักษณของรัฐสภาดวย

ประการที่ส่ี การขาดสวนรวมของประชาชน (People Participation) นบัเปน
ลักษณะเดนของกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
มิอาจทํ าหนาที่เปนกระบอกเสียงของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตบทบัญญัติตาม
มาตรา 125 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอ
รางพระราชบัญญัติไดก็ตอเมื่อพรรคการเมืองที่สังกัดมีมติใหเสนอ และตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในพรรคการเมืองเดียวกันไมนอยกวา 20 คนรับรอง ดังนั้น พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรนอยกวา 20 คน จึงมิอาจมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจได  
นอกจากนี ้ ตามมาตราเดียวกันนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิอาจนํ าเสนอ “รางพระราชบัญญัติ
เกีย่วดวยการเงิน” ได เวนแตมีคํ ารับรองของนายกรัฐมนตรี โดยที่ “รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน” นัน้ครอบคลมุทัง้กฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน ดังนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่อยูฝายคานจึงถูกจํ ากัดบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ภายใตโครงสราง
อํ านาจทางการเมืองในปจจุบัน (2531) แมแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาลเองก็ยังยาก 
ที่จะมีบทบาทในการตรากฎหมายเกี่ยวดวยการเงินได เพราะตองขอความเห็นชอบจากนายก 
รัฐมนตรีเสียกอน โดยที่นายกรัฐมนตรีภายใตโครงสรางนี้เปนตัวแทนของกลุมขุนนางผูนํ าทั้งฝาย



13

ทหารและฝายพลเรือน บรรดากฎหมายสํ าคัญอันเกี่ยวดวยเศรษฐกิจทั้งหลายลวนแตใหอํ านาจแก
กลุมขุนนางผูนํ าในการตัดสินใจกํ าหนดนโยบาย โดยทีป่ระชาชนหรือตัวแทนของประชาชนไมเพียง
แตไมมสีวนรวมในการตัดสินใจเทานั้น หากทวาในบางกรณีเกือบจะไมมีสิทธิรับรูอีกดวย การเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศซึ่งมีความสํ าคัญในการกํ าหนดชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจไทย
เปนเรือ่งทีตั่ดสนิกนัภายในกลุมขุนนางนักวิชาการ ประชาชนและองคกรตัวแทนของประชาชนมิได
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจแมแตนอย กรณีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเล
ตะวนัออกนบัเปนอทุาหรณอันดี ความขัดแยงเกี่ยวกับแผนพัฒนาดังกลาวเปนความขัดแยงภายใน
กลุมขุนนางนักวิชาการดวยกันเอง ในเมื่อกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการ 
ที่ประชาชนโดยทั่วไปไมสามารถมีสวนรวมทั้งโดยตรงหรือโดยผานสภาผู แทนราษฎร และ 
กระบวนการทางประชาธิปไตย การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงมิอาจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธระหวางผูปกครองกับมวลชน การที่ประชาชนโดยทั่วไปไมสามารถ 
มสีวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจนี้ กอใหเกิดการสนองตอบอยางนอย 2 ดาน 
ดานหนึง่เมือ่เกดิปญหาอันกอความทุกขเข็ญยากแคน ประชาชนจะพากันวิ่งเขาหากรุงเทพฯซึ่งเปน
ศูนยแหงอ ํานาจ เพื่อขอใหผูมีอํ านาจชวยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญดังกลาว ไมวาผูมีอํ านาจนั้นจะเปน
นายกรฐัมนตร ี รัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือผูบัญชาการทหารบก หากกระะบวนการกํ าหนด
นโยบายมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชารชนไดส่ือปญหาและความตองการ เพื่อใหผูปกครอง 
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาพเชนนี้ยอมจะไมเกิดขึ้น อีกดานหนึ่ง เมื่อประชาชนไมมี
โอกาสผลักดันใหรัฐบาลแกปญหาที่ตนเผชิญอยู  และไมสามารถหวังพึ่งรัฐบาลตอไปได  
ประะชาชนก็จํ าตองพึ่งพิงตนเองในการแกปญหาเศรษฐกิจโดยอาศัยภูมิธรรมปญญาทองถิ่น 
กระบวนการและแนวความคิดวาดวยการพึ่งพิงตนเองไดปรากฏขึ้นอยางแจมชัดในชนบทไทย 
ในรอบทศวรรษที่ผานมา (วิบูลย เข็มเฉลิม 2529; วบูิลย เข็มเฉลิม 2530; เศรษฐสยาม 2529)
ประวัติศาสตรไทยไดบงชี้ใหเห็นวา การปดชองทางของประชาชนในการมีสวนรวมในการกํ าหนด
นโยบายเปนระยะยาวนานระหวางป 2490-2516 ไดกอใหเกิดความคับแคนใจแกประชาชน 
อยางมาก ความคับแคนใจดังกลาวนี้เปนพลังสวนหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองในเดือนตุลาคม 2516 ปญหาสังคมและเศรษฐกิจซึ่งถูกเก็บกดไวเปนเวลานานก็ระเบิด 
ออกมาในรูปแบบตางๆ หากผูปกครองยินยอมรับฟงความเห็นของมวลชนเบื้องลาง ผูปกครอง 
ยอมจะไดประโยชนในดานขอมูลและความคิดเห็นในการบริหารประเทศ ดังกรณีการราง 
รัฐธรรมนญูฉบับ พ.ศ.2517 (ชยัอนันต สมุทวณิช 2528)

ประการที่หา การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจหาไดไมมีเสียเลยทีเดียว เพียงแตวามิไดถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน 
หากแตเปนเรือ่งทีช่นชั้นผูปกครองจะหยิบยื่นให ดวยเหตุดังนั้น สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวน
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การกํ าหนดนโยบายจึงมีอยูอยางไมเสมอภาค และไรสมมาตร โดยที่พอคานายทุนมีโอกาสมาก
กวากรรมกรและชาวนา การตราพ.ร.บ.สมาคมการคา พ.ศ.2509 และ พ.ร.บ.หอการคา พ.ศ.2509 
ไดเปดโอกาสใหพอคานายทุนสามารถรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และการณก็ปรากฏตอมาวา กลุมอิทธิพลเหลานี้ ไมวาจะเปนสภาหอการคาไทย 
สมาคมอตุสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย และอื่นๆ ลวนแตมีบทบาทในการผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาลบางนโยบาย (ณรงค เพชรประเสริฐ 2518; มนตรี เจนวิทยการ 2517, 2528;
Chenvidyakarn, 1979) ในขณะทีรั่ฐบาลยอมรับบทบาทของพอคานายทุน การยอมรับบทบาท
ของกรรมกรและชาวนากลับเปนไปอยางเชื่องชา แมวาสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและสิทธิ
ในการนดัหยดุงานจะปรากฏใน พ.ร.บ.แรงงาน พ.ศ.2499 แตกฎหมายฉบับนี้ก็ยกเลิกไปภายหลัง
การรฐัประหารเดอืนกันยายน 2500 สิทธิดังกลาวนี้ถูกลิดรอนไปเปนเวลาถึง 15 ป จึงมีประกาศ
คณะปฏวิติัฉบับที ่ 103 วาดวยการคุมครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ (ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2515) ซึง่ไดใหสิทธใินขอบเขตจํ ากัดแกลูกจางในการรวมกันจัดตั้งเปนสมาคมลูกจาง ในปเดียวกัน
นัน้เอง ทางการก็ยินยอมใหมีการจัดตั้งกลุมเกษตรกร ทั้งนี้ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 
และ 141 พ.ศ. 2515 แตการเติบโตของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งสองกลุมนี้อยูภายใตการ
ควบคุมและกํ ากับของหนวยราชการตางๆอยางใกลชิด ทั้งนี้เนื่องจากเกรงกลัวการแทรกซึม 
จากพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ดวยเหตุดังนั้น กรรมกรและเกษตรกรจึงมิใชกลุมผล
ประโยชนที่มีบทบาทอันทรงประสิทธผลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ยกเวนในชวง 
ที่มีประชาธิปไตยระหวางป 2516-2519 ที่กลุมผลประโยชนทั้งสองสามารถมีบทบาทมากกวา 
ยุคสมัยใด บทบาทของสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทยจบสิ้นลงพรอมกับการรัฐประหาร
เดือนตุลาคม 2519 (กนกศกัดิ์ แกวเทพ 2530) ความพยายามที่จะจัดตั้งองคกรของเกษตรกร 
ซึง่อยูนอกการกํ ากับของราชการ ถือเปนการกระทํ าอันเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ ประกอบกับ
ความยากลํ าบากในการรวมตัวของเกษตรกรอันเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร  
(เจมิศักดิ์ ปนทอง 2529) ท ําใหการกอเกิดขององคกรเกษตรกรนอกการกํ ากับของราชการมิอาจ
เปนไปได ภายหลังป 2519 แมวาสหภาพแรงงานจะมีบทบาทอยูบาง แตบทบาทนั้นก็จํ ากัดอยู
จ ําเพาะภาครัฐวิสาหกิจเปนสํ าคัญ ความแตกแยกภายในหมูผูนํ ากรรมกร ประกอบกับปฏิบัติการ
ของฝายความมั่นคงในการสลายพลังของกรรมกร ทํ าใหสหภาพแรงงานไมสามารถผลักดัน
นโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิผล สภาพที่เกิดแกกรรมกรและชาวนาหาไดเกิดแกพอคา 
นายทนุแตประการใดไม ยิ่งสังคมเศรษฐกิจไทยพัฒนาจนมีลักษณะซับซอนมากขึ้นเพียงใด พอคา
นายทนุกย็ิง่มบีทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นเพียงนั้น บทบาทที่มีมากขึ้น
นีเ้กดิจากแรงดงึและแรงดันภายในระบบเศรษฐกิจเอง ในดานหนึ่งนั้น ความสลับซับซอนของกลไก
ทางเศรษฐกิจทํ าใหกลุมขุนนางนักวิชาการมีความความสัมพันธกับบรรดาพอคานายทุนมากยิ่งขึ้น 
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ทัง้นีเ้พือ่เรียนรูกลไกการทํ างานของระบบเศรษฐกิจอันจะมีประโยชนตอการกํ าหนดนโยบาย ตลอด
จนการควบคุมและกํ ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พอคานายทุนบางรายจึงถูกดึงเขาสูกระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ในอีกดานหนึ่ง การเติบโตของกลุมพอคานายทุนทํ าใหตองผลักดัน 
ตนเองเขาสูกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตสืบตอไป การใหเงินอุดหนุนแก
พรรคการเมอืงบางพรรคหรือนักการเมืองบางคนเปนปรากฏการณที่ชัดเจน ยามใดก็ตามที่รัฐบาล
ดํ าริที่จะมีนโยบายอันขัดผลประโยชนของกลุมพอคานายทุน พรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ได
รับเงนิอดุหนนุจะท ําหนาที่เปนกระบอกเสียงในการคัดคาน กลุมธุรกิจการคาไดพัฒนาไปถึงขั้นที่มี
การสงบุคคลในสังกัดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อทํ าหนาที่รักษา 
ผลประโยชนของตนในรัฐสภา (วสุิทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ 2524; ประกาศศักดิ์ ธานินพงศ 2528) การ
จัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) ในป 2524  
ชวยตอกยํ้ าใหเห็นรูปลักษณของกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ  
‘เอกชน’ ที่รัฐบาลดึงเขามามีสวนรวมในการแกปญหาเศรษฐกิจของชาติประกอบดวยกลุมพอคา
นายทุนเปนสํ าคัญ ก.ร.อ.จึงกลายเปนองคกรที่กลุมพอคานายทุนใชเปนเครื่องมือในการผลักดัน
นโยบายเพื่อรักษาผลประโยชนและขยายฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของตน พัฒนาการดังกลาวนี้ 
จึงทํ าใหความโนมเอียงในการกํ าหนดนโยบายเพื่อเกื้อกูลประชาชนในเขตนาครมากกวาเขตชนบท 
(Urban Bias) และ ความโนมเอยีงในการเห็นแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา
เปาหมายการกระจายรายไดมีมากยิ่งขึ้นไปอีก

ดังนี้ กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในปจจุบันจึงเปนกระบวนการที่ไมมี
สวนรวมของประชาชน หากแตเปนกระบวนการที่เสนอสนองกันระหวางกลุมขุนนางนักวิชาการกับ
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพอคานายทุน กลุมเกษตรกร 
ที่สามารถผลักดันนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพจํ ากัดเฉพาะแตกลุ มชาวไรออยเทานั้น  
หากกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจยังคงไมมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนโดยทั่วไปมี
สวนรวมดงัเชนทีเ่ปนอยูในปจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจและสังคมอีกจํ านวนมากจะถูกปลอยใหทับถม
กนัตอไป เพียงแตจะรอวันระเบิดขึ้นเทานั้น ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐและองคกรของรัฐ
จะเส่ือมทรามลง เพราะประชาชนจํ าตองหันไปพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น โดยที่มิอาจพึ่งรัฐและองคกร
ของรัฐไดมากนัก

4. ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลกับการสนองตอบของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลเปนยุทธศาสตรหลักที่รัฐบาลเลือกใชในการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา จากการศึกษาเอกสารขั้นตน อุกฤษฏ  
ปทมานันท (2528) พบวา การเลอืกใชยุทธศาสตรดังกลาวนี้ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎี
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การพฒันาแบบทวิลักษณะ (Dualistic Development) ของอารเธอร หลุยส (W.A. Lewis) เหตุผล
พืน้ฐานของการเลือกใชยุทธศาสตรดังกลาวนี้ มีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก เมือ่สังคมเศรษฐกิจไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจในป 2504 นั้น 
ภาคหตัถอตุสาหกรรมยังมีขนาดเล็ก โดยกอใหเกิดผลผลิตที่มีมูลคาเพียงประมาณ 12% ของผลิต
ภัณฑมวลรวมภายในประเทศคํ านวณตามราคาป 2515 (GDP at 1972 Prices) ในขณะที่ผลผลิต
ของชาติที่ผลิตโดยภาคเกษตรกรรมมีถึง 40% (ตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2503-2505) ดังนั้น  
จงึเปนทีป่ระจกัษชัดวา ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่มีสวนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic 
Surplus) มากกวาภาคการผลติอื่นๆ ยุทธวิธีในการพัฒนาจึงเนนการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากภาคเกษตรกรรมมาหลอเลี้ยงการเติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรม ทั้งนี้โดยหวังวา การขยาย
ตัวของภาคหตัถอุตสาหกรรมจะสามารถมารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (Linkage Effects)
ชกัน ําใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตตามในภายหลัง

ประการที่สอง การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชยุทธวิธีกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํ า 
ทางเศรษฐกิจจะเปนประโยชนตอการสะสมทุนภายในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากคนรวยมีความ
สามารถในการออมมากกวาคนจน การพัฒนาโดยการสรางความเลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจ 
ในเบื้องตนจะชวยใหการออมมวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึนได ซึ่งจะเปนประโยชนตอกระบวน
การสะสมทุนภายในประเทศ

ประจักษพยานของการใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลเห็นไดจาก 
ขอเท็จจริงดังตอไปนี้ คือ

(1) แผนพัฒนาฯทุกฉบับนับต้ังแตฉบับแรกเปนตนมาลวนแลวแตกํ าหนด 
เป าหมายอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมไว  ต่ํ ากวาภาคหัตถ 
อุตสาหกรรมดวยกันทั้งสิ้น

(2) รัฐบาลไดเลือกใหภาคเกษตรกรรมเปนผูรับภาระรายจายของกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในดานภาษีอากร รัฐบาลไดดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก 
ภาคเกษตรกรรมดวยการเก็บภาษีอากรและมาตรการอื่นๆ แตขณะเดียวกัน กลับใหส่ิงจูงใจ 
ทางดานภาษีอากรดวยการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรประเภทตางๆแกการประกอบการ 
ในภาคหัตถอุตสาหกรรมทีรั่ฐบาลมีนโยบายสงเสริม จากการศึกษาของ ดาว มงคลสมัย สมศักดิ์ 
แตมบุญเลิศชัย  และสุพจน จุนอนันตธรรม (2528) โดยใชขอมูลในป 2523 พบวา รายไดที่รัฐบาล
ตองสูญเสียไปในการยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการคา และอากรขาเขา  
มีจํ านวนมากกวารายไดที่รัฐบาลไดเพิ่มข้ึนจากการสงเสริมการลงทุน ตนทุนสุทธิทางการคลัง  
(Net Fiscal Cost) ตกประมาณปละ 2,617 ลานบาท ทั้งขอเท็จจริงยังปรากฏดวยวา บริษัทที่ไดรับ
บัตรสงเสริมเปนจํ านวนมาก ถึงจะมิไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลก็สามารถไดกํ าไรอยูแลว  
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การสงเสรมิการลงทุนของรัฐบาลในหลายตอหลายกรณีจึงเกินความจํ าเปน และอัตราการสงเสริม
การลงทนุที่เกินความจํ าเปนนี้ (Redundancy Rate) สูงถึง 70%

(3) ในดานการใชจายของรัฐบาล รายจายตามงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
มีไมถึงรอยละ 20 ที่เปนประโยชนตอภาคเกษตรกรรมโดยตรง การใชจายจํ านวนมากในชวง 
แผนพฒันาฯ สองฉบับแรก มุงไปในการสรางทุนพื้นฐานของสังคม (Infrastructure) เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของภาคหัตถอุตสาหกรรม รายจายที่ใชไปในการผลิตบริการสาธารณะตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการการเคหะ บริการการขนสงมวลชน ตลอดจน
การจดัสรรสาธารณูปโภคตางๆ ดังเชนการไฟฟา การประปา และบริการโทรศัพท เปนประโยชน 
ตอประชาชนในเขตนาครมากกวาเขตชนบท

(4) การปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ นับเปนมาตรการสํ าคัญ 
ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรม แตการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้  
กลบัท ําใหระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงการนํ าเขา (Import Dependency) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพึ่งพิงสินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และสินคาประเภททุนจากตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากอัตรา 
การปกปองการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคสูงกวาสินคาขั้นกลางและสินคาประเภททุน (สิริลักษณา 
ชุติกุล 2528; สุกฤตา สัจจมารค 2530) นโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมจึงไมสามารถสรางผล
เชือ่มโยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward Linkage Effect)  
ผลที่ตามมาก็คือ ยิ่งภาคหัตถอุตสาหกรรมเจรญิเติบโตมากเพียงใด ดุลการคาระหวางประเทศจะ
ยิ่งขาดดุลมากเพียงนั้น ทั้งขอเท็จจริงยังปรากฏดวยวา รัฐบาลมุงปกปองคุมครองอุตสาหกรรม 
ที่ผลิตสินคาทดแทนการนํ าเขาเปนสํ าคัญ โดยที่มิไดปกปองคุมครองอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคา 
เพือ่การสงออกเทาใดนัก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ไดรับการปกปองเมื่อไมตองเผชิญกับการแขง
ขันจากสินคานํ าเขา ยอมไมมีส่ิงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ผลงานวิจัยจํ านวน
มากบงชีใ้หเหน็วา กิจการที่ไดรับบัตรสงเสริมมักจะมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ ากวากิจการที่มิไดรับ
บัตรสงเสริม ผลที่ตามมาก็คือ ผูบริโภคภายในปรเทศตองซื้อสินคาเหลานี้ในราคาสูงกวาที่ควร 
จะเปน และ/หรือไดรับสินคาที่มีคุณภาพตํ่ ากวาที่ควรจะเปน นโยบายการปกปองคุมครอง 
อุตสาหกรรมภายในประเทศจึงทํ าใหสังคมตองสูญเสียสวัสดิการ (Welfare Loss) ไปเปนอันมาก 
ในขณะที่ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลทํ าใหเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาตํ่ ากวาที่ควร
จะเปน นโยบายการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศทํ าใหเกษตรกรตองซื้อสินคาในราคาแพง
กวาที่ควรจะเปน

(5) ในขณะที่ รัฐบาลนโยบายคุ มครองปกปองอุตสาหกรรมประเภทตางๆ  
แตการณกลับปรากฏวา ทั้งอัตราการปกปองในนาม (Nominal Rate of Protection) และอัตรา 
การปกปองที่มีประสิทธิผล (Effective Rate of Protection) ซึง่การเพาะปลูกขาว ลวนมีคาติดลบ 
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(Akrasanee and Wattananukit, 1976; Limskul, 1979; Pongpojkasem, 1979; Bertrand, 
1980) กลาวอกีนยัหนึง่กคื็อ รัฐบาลไมเพียงแตจะมิไดดํ าเนินการใหส่ิงจูงใจในการเพาะปลูกขาว
ดวยการปกปองการเพาะปลูกขาวเทานั้น หากทวายังลงโทษผูผลิตขาวดวยการใชมาตรการทั้งปวง
ในการกดราคาขาวภายในประเทศใหต่ํ ากวาราคาขาวในตลาดโลกอีกดวย (รังสรรค ธนะพรพันธุ 
2530:139-147) ทั้งๆที่สังคมเศรษฐกิจไทยมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) ในการเพาะปลกูขาว แตรัฐบาลกลับใชมาตรการที่มีผลในการบั่นทอนสิ่งจูงใจในการ
เพาะปลูก จากการประมาณการผลตอบแทนจากการใชที่ดินในการเพาะปลูกขาวของ Bertrand 
(1980:71-80) ปรากฏวา อัตราผลตอบแทนดังกลาวนี้ตกประมาณ 100-300 บาทตอไร ซึ่งไมเพียง
แตจะตํ่ ากวาที่ควรจะไดถึง 50-75% เทานัน้ หากทวายังตํ่ ากวาอัตราผลตอบแทนจากการใชที่ดิน
ในการเพาะปลกูพชืผลอ่ืนๆดวย ในอีกดานหนึ่งนั้น มาตรการการกดราคาขาวภายในประเทศยังผล
ใหคาครองชีพในเขตนาครตํ่ ากวาที่ควรจะเปน ภาคหัตถอุตสาหกรรมสามารถวาจางแรงงาน 
ในอตัราคาจางทีไ่มสูงนัก ซึ่งเพียงพอตอการจูงใจใหแรงงานอพยพจากเขตชนบทเขามาสูเขตนาคร 
นโยบายการกดราคาขาวภายในประเทศจึงมีผลเกื้อกูลตอการเติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรม

(6) ในยามที่ เกิดปญหาความขัดแยงระหวางการจํ าเริญเติบโตของภาค 
หัตถอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรม รัฐบาลมักจะตัดสินใจเลือกกํ าหนดนโยบายที่ใหประโยชน
แกภาคหัตถอุตสาหกรรมเสมอ ดังเชนการขึ้นคาธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากปุยผสมที่นํ าเขา
จากตางประเทศในป 2521 เพื่อปกปองอตุสาหกรรมปุยผสมภายในประเทศ โดยไมคํ านึงแมแต
นอยวา มาตรการดังกลาวนี้จะสรางความเดือดรอนแกเกษตรกรมากนอยเพียงใด การหามสงละหุง
ออกไปขายตางประเทศตั้งแตป 2523 เพียงเพื่อใหโรงงานนํ้ ามันละหุงภายในประเทศสามารถซื้อ
ละหุงในราคาถูกและเพียงพอ การหามสงปอออกไปขายตางประเทศในป 2527 เพียงเพื่อให 
โรงงานผลิตกระสอบภายในประเทศสามารถซื้อวัตถุดิบไดในราคาถูก เปนตน

การดูดซับทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรมไปสู ภาคเศรษฐกิจอ่ืนเปนประเด็น
สํ าคญัที่มีการศึกษาวิจัยกันไมนอย Sanguanruang (1971) พบวา ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นจริง 
ทัง้ในป 2496 และ 2506  Usher (1966) กพ็บขอคนพบเดียวกันจากการศึกษาขอมูลในป 2507 
อยางไรก็ตาม Siamwalla and Setboonsarng (1987) ไดชีใ้หเห็นวา มาตรการที่มีผลตอการ 
โยกยายทรพัยากรระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาจจํ าแนกออกเปน 3 กลุมคือ

กลุมแรก ไดแก นโยบายราคาสินคาเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนมาตรการในการ 
กดราคาพชืผลภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวและยางพารา

กลุมที่สอง ไดแก นโยบายการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
ซึง่ยงัผลใหเกษตรกรตองซื้อสินคาในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน
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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 
สวนใหญเกิดจากมาตรการในการกดราคาพืชผล รองลงไปไดแก มาตรการในการปกปอง 
อุตสาหกรรม โดยที่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบไมมากนัก อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป 
2523 จนถึงป 2527 นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกลับกลายเปนเหตุปจจัยสํ าคัญในการโยกยาย
ทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะเหตุวา เงินบาทมีคาสูงกวา 
ที่เปนจริง อันเปนเหตุใหราคาสงออกของพืชผลตางๆเมื่อคิดเปนเงินบาทตํ่ ากวาที่ควรจะเปน  
การที่เงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริงจึงมีผลในการกดราคาพืชผลภายในประเทศโดยทางออม  
และเปนเหตใุหภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆไดประโยชนจากการบริโภคพืชผลราคาถูกกวาที่ควรจะเปน ซึ่งมี
ผลเสมอืนหนึ่งการโยกยายทรัพยากรออกจากภาคเกษตรกรรม

ไมตองสงสัยเลยวา ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลไดทํ าใหภาคเกษตรกรรม
ลดความส ําคัญลงไปเปนอันมากในโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย ในระหวางป 2503-
2505 ภาคเกษตรกรรมกอใหเกิดผลผลิตประมาณรอยละ 40.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (คํ านวณตามราคาป 2515) ลดลงเหลือรอยละ 23.39 ในระหวางป 2526-2528 ในขณะที่
ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดใหญข้ึนจากระดับ 11.93% เปน 20.99% ในชวงเวลาเดียวกัน  
ภายใตสภาวการณดังกลาวนี้ เกษตรกรไดปรับตัวอยางไรบาง การสนองตอบของเกษตรกรที่มีตอ
ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลอาจจํ าแนกได 4 รูปแบบ คือ

(1) การปรับตัวดานการผลิต
(2) การปรับตัวดานการเลือกใชเวลา
(3) การยายถิ่นภายในประเทศ
(4) การยายถิ่นออกนอกประเทศ

4.1 การปรับตัวดานการผลิต
มาตรการในการกดราคาขาวภายในประเทศ อันประกอบดวยการเก็บพรีเมี่ยม

ขาว อากรขาวสงออก การกํ าหนดโควตาการสงขาวออก และการบังคับใหพอคาสงออกตองเก็บ
สํ ารองขาวเพื่อการสงออก สามารถกอใหเกิดการกระจายการผลิตทางการเกษตร (Agricultural 
Diversification) โดยผานกลไกอยางนอย 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น มาตรการเหลานี้ยอมทํ าใหการ
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ผลิตขาวมีนอยกวาที่ควร เนื่องจากผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขาวมีนอยกวาที่ควรจะเปน  
จึงสรางแรงผลักดันใหเกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชผลอ่ืน หรือประกอบกิจกรรมอื่น แตในอีก 
ดานหนึ่ง มาตรการในการกดราคาขาวภายในประเทศกลับกอใหเกิดแรงดึงดูดในการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆนอกเหนือจากการเพาะปลูกขาว มาตรการเหลานี้ชวยใหอัตราคาจาง
ต่ํ ากวาทีค่วรจะเปน ส่ิงจูงใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตองใชแรงงานทั้งหลายยอมมี
มากขึ้น

ในรอบสามทศวรรษที่ผานมา การกระจายการผลิตในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
อยางยิง่ภาคการเพาะปลูกเปนปรากฏการณที่แจมชัด (ดูตารางที่ 4) แตไมเปนที่ทราบแนชัดวา 
ปรากฏการณดังกลาวนี้เปนผลมาจากมาตรการในการกดราคาขาวภายในประเทศมากนอย 
เพียงใด (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2530: 226-233) เพราะการกระจายการผลิตไดเกิดขึ้นพรอมๆกับ
การเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และการขยายตัวของระบบทางหลวงและถนนเขาสูเขตชนบท อยางไรก็ตาม การที่ที่ดิน 
ยังเหลืออยูจํ านวนมากไดมีสวนบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากมาตรการในการกดราคาพืชผล 
ภายในประเทศอยางมาก เกษตรกรสามารถแสวงหารายไดเพิ่มข้ึนดวยการขยายพื้นที่การ 
เพาะปลกู พื้นที่ถือครองเพื่อใชประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีเพียง 62.62 ลานไรในป 2503 เพิ่มข้ึน
เปน 125.31 ลานไรในป 2527 แสดงใหเห็นวา ในชวงเวลาประมาณ 25 ป พื้นที่ถือครองเพื่อใช
ประกอบเกษตรกรรมไดเพิ่มข้ึนประมาณสองเทา ในชวงเวลาเดียวกันนี้ พื้นที่การเพาะปลูกขาว 
ไดเพิม่ข้ึนเกือบสองเทา จาก 38.80 ลานไรในป 2503 เปน 73.91 ลานไรในป 2527 (ดูตารางที่ 5) 
การขยายตวัของภาคเกษตรกรรมในรอบสามทศวรรษที่ผานมานี้ จึงเปนการขยายตัวที่เกิดจากการ
ขยายพื้นที่การเพาะปลูก (Extensive Agriculture) แตก็มีขอนาสังเกตวา อัตราการขยายตัว 
ดังกลาวนี้ไดชะลอตัวลงมากในระยะหลังๆนี้ (ดูตารางที่ 6) การหดตัวของพื้นที่ปาไมไดเกิดขึ้น
พรอมๆกบัการขยายพื้นที่การเพาะปลูก ในป 2503 พื้นที่ปาไมมีถึง 176.46 ลานไร คิดเปนรอยละ 
54.9 ของพืน้ทีท่ัง้ประเทศ ลดลงเหลือ 94.70 ลานไรในป 2527 คิดเปนรอยละ 29.7 ของพื้นที่ 
ทัง้ประเทศ (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 แมวาเหตุปจจัยที่ทํ าใหมีการทํ าลายปาไมจะมี
อยูนานัปการ แตมาตรการในการกดราคาพืชผลภายในประเทศซึ่งมีสวนอยางมากในการผลักดัน
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ใหเกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูก ตองนับวามีสวนไมมากก็นอยในการผลักดันใหมีการ 
ท ําลายปา

ดังนั้น  ในรอบสามทศวรรษที่ผ านมานี้ สภาพการณที่มีพื้นที่ซึ่งยังมิได  
ใชท ําประโยชนจํ านวนมากไดมีบทบาทในการชวยบรรเทาความทุกขเข็ญของเกษตรกร อันเกิดจาก
การดํ าเนินยทุธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลของรัฐบาล และมีสวนชวยรักษาเสถียรภาพของสังคม
ชนบทอยูไมนอย แตสภาพการณเชนวานี้ หาไดมีอยูในปจจุบัน จํ านวนที่ดินที่ยังมิไดใชประโยชน
ไดรอยหรอลงไปเปนอันมาก การแสวงหารายไดดวยการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมิใชมรรควิธี 
ที่จะใชไดอีกตอไป (อัมมาร สยามวาลา 2530ก) จํ าเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการ
พฒันา ตลอดจนหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

4.2 การปรบัตัวดานการเลือกใชเวลา
มาตราการในการกดราคาพืชผลภายในประเทศไมเพียงแตทํ าใหเกษตรกรตอง

ปรับเปลีย่นแบบแผนในการผลิตเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอการจัดสรรการใชเวลา (Allocation 
of Time) ของเกษตรกรอกีดวย แมจะยังไมมีการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจนวา มาตรการเหลานี้ทํ าให
เวลาที่ใชในการพักผอนหยอนใจลดนอยลงหรือไม แตขอเท็จจริงก็ปรากฏวา เกษตรกรไดด้ินรน
ขวนขวายหารายไดดวยวิธีการนานัปการ การใชเวลาเพื่อหารายไดนอกการเกษตร (Off-farm 
Income) มีมากขึ้น ขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณบงชี้ว า สัดสวนของรายได 
นอกการเกษตรในโครงสรางรายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา ในป 
2513 รายไดนอกการเกษตรมีมูลคาประมาณรอยละ 34.87 ของรายไดเงินสดทั้งหมดของครัวเรือน
เกษตรถวัเฉลี่ยทั้งประเทศ อัตราสวนนี้เพิ่มข้ึนเปน 41.82% ในป 2525 (ดูตารางที่ 9) ขอมูล 
จากรายงานการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมป 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) ซึง่อาศยัขอมูลจากการสํ ารวจภาคสนามในป 2523-2524 ก็ใหขอสรุปที่คลายคลึงกันวา 
รายไดนอกการเกษตรเปนแหลงรายไดสํ าคัญในองคประกอบรายไดของครัวเรือนเกษตร  
(ทองโรจน ออนจันทร และยงยทุธ แฉลมวงษ 2526; จ ําลอง อติกุล 2526) แสดงใหเห็นวา ลํ าพัง
แตรายไดจากการเกษตรไมเพียงพอแกการครองชีพ เกษตรกรจึงจํ าตองดิ้นรนขวนขวายแสวงหา
รายไดนอกการเกษตร ผลการศึกษาของ ทองโรจน ออนจันทรและยงยทุธ แฉลมวงษ (2526: 17-
24) พบวา รายไดนอกการเกษตรมีสวนชวยรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรเปนอันมาก ดังเปน
ทีท่ราบกนัดวีา รายไดจากกิจกรรมทางดานการเกษตรมีความผันผวนไมแนนอน เพราะขึ้นอยูกับ
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สภาพดินฟาอากาศ และสภาพการณในตลาด แตความแปรปรวนของรายไดนอกการเกษตร 
มนีอยกวารายไดจากการเกษตร จึงมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรที่มีฐานะยากจนมีแนวโนมที่จะพึ่งพิงรายไดนอกการเกษตรมากกวา 
ครัวเรือนที่มีฐานะดี (Onchan and Chalamwong, 1980) จากการศึกษาโดยอาศัยขอมูลจากการ
สํ ารวจภาคสนาม ทองโรจน ออนจันทร และยงยทุธ แฉลมวงษ (2526: 40-41) พบวา เกษตรกร 
ในหมูบานยากจนใชเวลาในการหารายไดนอกการเกษตรมากกวาเกษตรกรในหมูบานที่มีฐานะ
ปานกลางและฐานะดี (ดูตารางที่ 11) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงจํ านวนชั่วโมงการทํ างาน  
ปรากฏวา เกษตรกรในหมูบานยากจนใชเวลาทํ างานมากกวาเกษตรกรในหมูบานที่มีฐานะปาน
กลางและฐานะด ี (ดูตารางที่ 11) ความขอนี้ยอมเปนประจักษพยานอยางดีวา เกษตรกรที่ยากจน
นั้นมิใชเปนเพราะความเกียจคราน ตรงกันขามคนเหลานี้ทั้งๆที่ทํ างานมากกวาคนอื่น แตกลับมี
รายไดนอยกวา

ภาวะเศรษฐกจิที่รัดตัว ทํ าใหสภาพของสังคมชนบทในชวงสามทศวรรษที่ผานมา
นี้เปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก ประเพณีการลงแขกไดมลายหายไปกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามยทุธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล ส่ิงที่เกิดขึ้นมากแทนก็คือ การรับจางทํ างาน ยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบไมสมดุลไดกดดันใหเกษตรกรตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการใชเวลาเกษตรกร 
ที่ยากจนตองทํ างานหนักขึ้น สวนใหญตองแสวงหารายไดจากการประกอบกิจกรรมที่มิใชการ
เกษตรทั้ งภายใน  และภายนอกไร นา  หากปราศจากรายได นอกการเกษตรเหล านี้   
ความระสํ ่าระสายในสังคมชนบทจะตองมีมากกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบันโดยมิพักตองสงสัย

4.3 การยายถิ่นภายในประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่เรงเรากระแสการยาย

ถิน่ภายในประเทศ ทัง้นี้เพราะเหตุวา ยุทธศาสตรดังกลาวนี้ทํ าใหรายไดจากการเกษตรไมเพียงพอ
แกการครองชีพของครัวเรือนในชนบท การแสวงหารายไดนอกการเกษตรดวยการยายถิ่นจึงเปน
ทางออกทางหนึง่ การท ํางานนอกถิ่นภูมิลํ าเนาสวนใหญเปนการทํ างานในภาคเกษตรกรรมดวยกัน 
ดังจะเห็นไดวา การยายถิ่นสวนใหญเปนการยายถิ่นจากเขตชนบทหนึ่งไปสูเขตชนบทอีกเขตหนึ่ง 
ผลการศกึษาจากสํ ามะโนประชากรพบวา การยายถิ่นในลักษณะนี้มีถึง 62.6% ของจ ํานวนผูยาย
ถิน่ทั้งหมดในป 2508-2513  แตลดลงเหลือ 52.0% ในชวงป 2518-2523 (ดูตารางที่ 13) อีกทั้ง
จ ํานวนผูยายถิน่สัมบูรณระหวางชนบทกับชนบทก็ลดลงดวย จาก 2.09 ลานคนในป 2508-2513 
เหลอืเพียง 1.53 ลานคนในป 2518-2523 (Goldstein and Goldstein, 1986: 38) การที่กระแส
การยายถิ่นระหวางชนบทกับชนบทลดลงเชนนี้ เกิดจากสาเหตุสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ  
กลาวคือ
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ประการแรก ดังที่ Watanabe (1987: 9-12) ชีใ้หเหน็ การยายถิ่นที่เกิดขึ้นระหวาง
ป 2503-2512 เปนการยายถิ่นออกจากเขตการเพาะปลูกขาวไปสูเขตการเพาะปลูกพืชไร จังหวัดที่
มกีารยายถิ่นออกสุทธิ (Net Out-migration) มาก ไดแก อยุธยาในภาคกลาง มหาสารคามและ 
รอยเอ็ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครศรีธรรมราชในภาคใต และพิจิตรในภาคเหนือ  
สวนจังหวัดที่มีการยายถิ่นเขาสุทธิ (Net In-migration) มากไดแก ลพบุรี ระยอง และ
ประจวบครีีขันธ ในภาคกลาง นครราชสีมา หนองคาย และอุดรธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก ําแพงเพชร เชยีงราย และเพชรบูรณในภาคเหนือ และยะลาในภาคใต อยางไรก็ตาม ในระหวางป 
2513-2522 การเพาะปลกูพืชไรใกลถึงจุดอิ่มตัว และการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมิอาจเปนไปได
โดยงาย ดังทีเ่ปนอยูในทศวรรษกอนหนานั้น ดวยเหตุนี้เอง การยายถิ่นระหวางเขตชนบทดวยกัน
ในชวงป 2518-2523 จึงลดลง

ประการที่สอง ภายหลงัจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 แรงงาน
ไทยมชีองทางใหมในการแสวงหารายไดจากตะวันออกกลาง การอพยพแรงงานระหวางประเทศจึง
ชวยผอนคลายกระแสการยายถิ่นของแรงงานภายในประเทศ (Goldstein and Goldstein, 1986: 
40)

การยายถิ่นจากเขตชนบทเขาสูเขตนาครมีมากเปนอันดับสอง โดยเพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 10.5 ในชวงป 2508-2523 (ดูตารางที่ 13) จํ านวนผูยายถิ่นตามแบบแผนนี้เพิ่มจาก 
348,000 คน เปน 420,600 คนในชวงเวลาเดียวกัน แมจํ านวนสัมบูรณจะดูไมมากนัก แตเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัจ ํานวนประชากรในเขตนาครแลว ตองนับวาไมนอย การที่กระแสการยายถิ่นจาก
เขตชนบทสูเขตนาครมีมากขึ้นนี้  สวนสํ าคัญเปนเพราะเหตุวาชองโอกาสในการหารายไดในชนบท
ไดลดลงไปเปนอันมาก การยายถิ่นจึงเปลี่ยนกระแสเขาสูกรุงเทพฯ เพื่อทํ างานในภาคหัตถ 
อุตสาหกรรมและภาคบริการ และบางสวนอาจรอคอยโอกาสเพื่อออกไปทํ างานตางประเทศ  
ดังจะเหน็ไดวา จังหวัดที่มีผูยายถิ่นเขาสุทธิสูงสุดในระหวางป 2518-2523 ไดแก กรุงเทพมหานคร 
สมทุรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี (ดูตารางที่ 14)

การลดกระแสการยายถิ่นระหวางเขตชนบทกับเขตชนบท นับเปนสาเหตุสํ าคัญ 
ที่ทํ าใหอัตราการยายถิ่นโดยสวนรวมลดลงในระยะหลังๆนี้ ในระหวางป 2498-2503 อัตรา 
การยายถิน่ถวัเฉลี่ยทั้งประเทศเทากับ 35.8 ตอประชากร (อายุต้ังแต 5 ปข้ึนไป) 1,000 คน เพิ่มข้ึน
เปน 61.5 ในชวงป 2508-2513 แตกลับลดลงเหลือ 45.1 ในชวงป 2518-2523 (ดูตารางที่ 12)

จากการวิเคราะหขอมูลสํ ามะโนประชากร พบวา เหตุผลทางเศรษฐกิจนับเปน
สาเหตสํุ าคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดการยายถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการหางานทํ าและ
ความตองการเปลี่ยนงาน เหตุผลประเภทนี้มีนํ้ าหนักสูงมากสํ าหรับการยายถิ่นจากเขตชนบท 
สูเขตนาครโดยเฉพาะ (Goldstein and Goldstein, 1986: 41-43) และโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
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ยายถิ่นเขากรุงเทพมหานคร ผูยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครสวนใหญมีภูมิลํ าเนาเดิมอยูในภาค
กลาง แตเปนทีน่าสังเกตวา กระแสการยายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
ในชวงป 2498-2503 จํ านวนผูยายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูเพียงรอยละ 20.4 ของ
จ ํานวนผูยายถิ่นเขากรุงเทพมหานคร แตเพิ่มเปนรอยละ 35.1 ในชวงป 2518-2523 (ดูตารางที่ 15) 
ผลการวิจัยสวนใหญพบวา ผูยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญ 
อยูในวยัหนุมสาว (15-19 ป) และมีพื้นเพมาจากครอบครัวเกษตรกร (สมบูรณ ศิริประชัย 2528 ก:
531-540)

ดังนี้จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลมีสวนผลักดันใหกระแส 
การยายถิ่นมีมากขึ้น ผูคนจํ านวนมากจํ าตองจากครอบครัวและภูมิลํ าเนาเพื่อทํ างานแสวงหา 
รายไดเพิม่เตมิ หากอาชีพเกษตรกรรมใหรายไดเพียงพอแกการยังชีพ กระแสการยายถิ่นจะมิไดมี
มากเทาทีเ่กิดขึ้นจริง ชาวชนบทจํ านวนมากตอง ‘ขาย’ ลูกแลกกบัเงิน แรงงานเด็กในเขตนาคร 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน สตรีจากชนบทจํ านวนมากหากมิไดทํ างานเปนลูกจาง ก็ขายบริการทางเพศ 
สภาพการณดังที่เกิดขึ้นนี้ไมตองสงสัยเลยวาจะไมส่ันคลอนเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว 
ในชนบท อยางไรก็ตาม การยายถิ่นเพื่อแสวงหารายไดเปนทางออกที่ชวยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญ
ของประชาชนในชนบทไดมาก ทั้งยังชวยผอนคลายภาวะความเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจระหวาง 
เขตชนบทกับเขตนาครไดบาง โดยมิไดกระทบกระเทือนตอผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตใน
ภาคเกษตรกรรม (Adulavidhaya and Onchan, 1985) เราไดเห็นแลววา กระแสการยายถิ่น 
ในสองทศวรรษแรก หลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นพรอมๆกับกระบวนการกระจายการผลิต 
ในภาคเกษตรกรรม เพราะชองโอกาสในการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชไรยังมีอยูมาก ตอเมื่อการ
ขยายตัวดังกลาวนี้เร่ิมมีขีดจํ ากัดทั้งในดานพื้นที่การเพาะปลูกและดานการตลาด กระแสการ 
ยายถิน่จึงปรับเปลี่ยนสูกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคหัตถอุตสาหกรรมไดมีสวนชวยดูดซับ
แรงงานจากภาคเกษตรกรรม แตศักยภาพในการดูดซับแรงงานของภาคหัตถอตสาหกรรม 
มีขีดจํ ากัดอยางมาก เนื่องจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาลใหความสํ าคัญแก 
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital-intensive Industry) แมวาผลผลิตของภาค 
หัตถอุตสาหกรรมจะเพิ่มจาก 11.93% ของผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศในชวงป 2503/2505 
เปน 20.99% ในชวงป 2526/2528 (ดูตารางที่ 3) แตการจางงานในภาคหัตถอุตสาหกรรมกลับ 
เพิม่ข้ึนอยางเชื่องชา ในป 2503 แรงงานในภาคหัตถอุตสาหกรรมมีประมาณรอยละ 3.42 ของ
ก ําลงัแรงงานทั้งหมด อัตราสวนนี้เพิ่มข้ึนเปน 3.97% ในป 2514 7.94% ในป 2523 และ 9.54%
ในป 2528 ดังนั้น หากไมมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรม ภาคหัตถอุตสาหกรรม
จะไมสามารถดูดซับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนได
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ดังไดกลาวมาแลววา แบบแผนการยายถิ่นจากเขตชนบทสูเขตนาครกํ าลังทวี
ความสํ าคัญมากขึ้น การยายถิ่นลักษณะนี้ยอมสรางปญหาความแออัดในเขตนาคร สลัมหรือ 
ชุมชนแออัดผุดขึ้นตามเมืองใหญโดยทั่วไป แตปญหานี้มีมากเปนพิเศษในกรุงเทพมหานคร  
เพราะยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลใหความสํ าคัญแกกรุงเทพมหานครมากกวาภูมิภาค
อ่ืนๆ  กรุงเทพมหานครจึงเป นจุดหมายปลายทางหลักของการย ายถิ่น  ชุมชมแออัด  
ในกรงุเทพมหานคร ซึ่งในป 2503 มีอยูพียง 361 แหง เพิ่มข้ึนเปน 1,020 แหงในป 2528 ในขณะที่
จ ํานวนประชากรในชุมชนแออัดเพิ่มข้ึนจาก 357,986 คน เปน 1,011,483 คนในชวงเวลาเดียวกัน 
(ดูตารางที่ 16) การขยายตัวอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานครทํ าใหรัฐบาลตองทุมการใชจาย 
ในการจัดบริการสาธารณะตางๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมวาจะเปนการตัดถนน  
การสรางระบบทางดวน บริการการขนสงมวลชน ไฟฟา ประปา การเคหะ การศึกษา และการ 
สาธารณสขุ การขยายตัวอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานครจึงกอใหเกิดวงจรอุบาทวในการจัดสรร
งบประมาณ (Vicious Circle of Budget Allocation) เพราะยิง่กรงุเทพมหานครขยายตัวมากเพียง
ใด กรุงเทพมหานครก็จะยิ่งดูดซับงบประมาณมากเพียงนั้น งบประมาณสวนที่เหลือสํ าหรับการ
พัฒนาชนบทจึงมีนอยกวาที่ควรจะเปน ผลที่ตามมาก็คือ การยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครจะยิ่ง 
มีมากขึ้น เพราะความยากจนในชนบทเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการยายถิ่น (Push Factor)  
ในขณะที่ความเจริญเติบโตของกรุงเทพเปนปจจัยดึงดูด (Pull Factor) และยิ่งมีผูยายถิ่นเขา
กรุงเทพมหานครมาก กรุงเทพมหานครก็จะยิ่งไดสวนแบงของงบประมาณมาก หากวงจรอุบาทวนี้
มไิดถกูท ําลายไป การพัฒนาชนบทยอมยากที่จะสํ าเร็จได

4.4 การยายถิ่นออกนอกประเทศ
การขาดแคลนแรงงานในตางประเทศกลายเปนชองทางที่ชาวชนบทไทยใชแสวง

หารายได ชองทางดังกลาวนี้เปดกวางขึ้นภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 ประเทศ
ตางๆในตะวนัออกกลางเมื่อมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมเพิ่มข้ึน ก็เร่ิมทุมการใชจาย
ในการพัฒนาประเทศอยางขนานใหญ การขาดแคลนแรงงานภายในประเทศทํ าใหมีการนํ าเขา 
แรงงานจากตางประเทศ ขบวนการขุดทองในตะวันออกกลางจึงเริ่มข้ึน แรงงานจากประเทศตางๆ
ในอาเซยี รวมทัง้ไทย พากันหลั่งไหลสูตะวันออกกลาง1 อยางไรก็ตาม ตะวันออกกลางมิใชภูมิภาค
เดียวที่แรงงานไทยอพยพไปหางานทํ า กระแสการยายถิ่นไปสูประเทศอื่นๆในอาเซียตะวันออก
เฉยีงใต เร่ิมปรากฏอยางชัดเจนนับต้ังแตป 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 และมาเลเซยี (ดูตารางที่ 17) จํ านวนคนไทยที่เดินทางไปทํ างานตางประเทศ
โดยผานกรมแรงงานในป 2518 มีอยูเพียง 984 คน เพิ่มเปน 108,519 คนในป 2525 และหลังจาก
นัน้มแีนวโนมลดลงจนเหลือ 85,662 คนในป 2529 แนวโนมที่ลดลงนี้เกิดจากกระแสการยายถิ่น 
ไปตะวันออกกลางที่ลดลงอยางชัดเจน (ดูตารางที่ 17) อยางไรก็ตาม ไมเปนที่ทราบแนชัดวา 
จํ านวนแรงงานไทยในประเทศตางๆในขณะหนึ่งมีมากนอยเพียงใด พีรเทพ รุงชีวิน และสุชาย  
ปยภัณฑ (2525) ประมาณการวามีอยู 96,000 คนในป 2523 เพิ่มข้ึนเปน 159,000 คนในป 2524 
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เสนอการประมาณการวามีอยู 239,150 คนในป 2527 ลดลง
เหลอื 234,450 คนในป 2528 แตกลับเพิ่มข้ึนเปน 314,550 คนในป 2529 (ดูตารางที่ 19) จํ านวน
แรงงานดงักลาวนี ้นับวาไมนอย เมื่อเทียบกับกํ าลังแรงงานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจไทย

ผลการศึกษาสวนใหญพบวา แรงงานไทยที่ออกไปทํ างานตางประเทศสวนใหญ
มาจากครอบครัวชนบท การยายถิ่นดังกลาวนี้เกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความตองการหารายไดเปนสํ าคัญ (นพินธ พัวพงศกร 2526) จ ํานวนเงินสงกลับของแรงงานไทย 
ในตางประเทศโดยโอนผานธนาคารเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จาก 485.1 ลานบาทในป 2519 เปน 
23,795.8 ลานบาทในป 2528 แตลดลงเหลือ 20,899.7 ลานบาทในป  2529 (ดูตารางที่ 19)  
อยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจกันวา จํ านวนเงินสงกลับซึ่งมิไดโอนผานธนาคารยังคงมีอีกมาก  
แตไมทราบจํ านวนแนชัด จํ านวนเงินสงกลับซึ่งโอนผานธนาคารนี้ไมเพียงแตจะมีความสํ าคัญตอ
เศรษฐกจิไทยเพิม่ข้ึนในเชิงสัมบูรณเทานั้น หากทวาความสํ าคัญในเชิงสัมพัทธก็เพิ่มข้ึนดวย ไมวา
จะเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติทั้งหมด หรือเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติเฉพาะที่เกิด
จากภาคเกษตรกรรม หรือเปรียบเทียบกับมูลคาสินคาออก (ดูตารางที่ 20) รายไดของแรงงานไทย
ในตางประเทศไมเพียงแตจะชวยบรรเทาปญหาความยากจนในชนบทเทานั้น หากทวายังมีสวน
สํ าคัญในการผอนคลายปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ 
อีกดวย อยางไรก็ตาม สังคมเศรษฐกิจไทยจะไดประโยชนมากขึ้น หากรัฐบาลไทยมีนโยบาย 
ทีรั่ดกมุมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน (นพินธ 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
กระเทอืนตอฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในตะวันออกกลาง (Stahl and Arnold, 1986)
นอกจากนี้ ประเทศเหลานี้ยังมีนโยบายที่จะไมพึ่งแรงงานตางประเทศมากจนเกินไป ทั้งยังนิยม 
วาจางแรงงานจากตะวันออกกลางดวยกันเองอีกดวย (Scerageldin and Socknat, 1980)  
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจเหลานี้ไมเพียงแตจะทํ าใหอุปสงคในการวาจางแรงงาน
ตางประเทศลดลงเทานั้น หากยังมีผลใหแบบแผนของอุปสงคแรงงานเปลี่ยนแปลงไปดวย การที่
อุตสาหกรรมกอสรางในตะวันออกกลางใกลจะถึงจุดอิ่มตัว ยอมทํ าใหเกิดความตองการแรงงาน 
ไรฝมือและแรงงานกึ่งมีฝมือลดลง ในขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงตอไป 
จะทํ าใหมีความตองการแรงงานที่มีฝมือและชางเทคนิคตางๆเพิ่มข้ึน ดังนั้น ในอนาคตอันใกลนี้ 
ตะวันออกกลางจะมิใช ‘แผนดินทอง’ ของแรงงานจากชนบทไทยอีกตอไป สภาพการณดังกลาวนี้ 
กก็ ําลังเกิดขึ้นในสิงคโปรเชนเดียวกัน

5. บทสรุป
บทความนี้ไดชี้ใหเห็นวา บทบาทของภาครัฐบาลในระหวางป 2475-2503  

แตกตางจากชวงระหวางป 2504-2530 ในแงที่วา ในชวงกอนป 2504 รัฐบาลไดมีบทบาท 
ทางเศรษฐกจิโดยตรงในฐานะที่เปนผูผลิตสินคาและบริการประเภทตางๆจํ านวนมาก โดยที่สินคา
ทีผ่ลิตมทีัง้สนิคาสาธารณะและสินคาเอกชน แตในชวงนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดลด
บทบาทในฐานะผูผลิตสินคาและบริการเอง โดยหันไปสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทแทน กระแสการ
ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (privatization) ถกูเรงเรามากขึ้นเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
หลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 และวิกฤติการณทางการคลังระหวางป 
2523-2525 แมบทบาทในฐานะผูผลิตของรัฐบาลจะลดลง แตบทบาทในดานอื่นๆกลับทํ าให 
รายจายรัฐบาลเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว สัดสวนของรายจายรัฐบาลในโครงสรางอุปสงคมวลรวม 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา จนเปนที่เขาใจกันวา ภาครัฐบาลมีขนาดใหญเกินกวาขนาด 
อันเหมาะสม

นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลมีบทบาทสํ าคัญในการดํ าเนินยุทธศาสตร 
การพัฒนาแบบไมสมดุล ซึ่งเนนการพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรมโดยใหภาคเกษตรกรรมแบกรับ
ภาระรายจายของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไมตองสงสัยเลยวา ยทุธศาสตรดังกลาว
นี้จะไมทํ าใหภาคเกษตรกรรมมีขนาดเล็กลงตามลํ าดับ โดยที่ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ
ข้ึน และกอผลกระทบกระเทือนตอฐานะความเปนอยูของเกษตรกรอยางมหาศาล เกษตรกรจํ าตอง
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ปรับตัวสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ ดวยการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิต  
โดยการบุกเบิกและขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชผลที่ใหรายได กระบวนการกระจายการผลิต 
ในภาคเกษตรกรรมเกิดขึ้นพรอมๆกับการขยายตัวของพื้นที่การผลิตทางการเกษตร ขณะเดียวกัน 
เกษตรกรก็ตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการใชเวลาดวย โดยใชเวลาในการหารายไดนอกการเกษตร
มากขึน้ แรงกดดนัจากยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลยังเรงรัดใหมีการยายถิ่นมากขึ้นอีกดวย 
ไมวาจะเปนการยายถิ่นภายในประเทศ และการยายถิ่นไปทํ างานตางประเทศ หากปราศจาก 
ชองทางตางๆเหลานี้ ความทุกขเข็ญของเกษตรกร ตลอดจนความเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจระหวาง
ชนบทกบันาคร จะตองมีมากกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน อีกทั้งความระสํ่ าระสายในสังคมชนบท
ก็จะมีมากขึ้นดวย อนึ่ง ผลกระทบทางยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลที่มีตอเกษตรกรกลุม
ตางๆ มไีมเทาเทยีมกัน เกษตรกรบางกลุมเทานั้นที่สามารถหาชองทางในการปรับตัวได แตยังมี
กลุมเกษตรกรทีย่ากจนมาก ซึ่งไมสามารถดิ้นหลุดจากกับดักของความยากจน โดยที่รัฐบาลมิได 
ใหความชวยเหลือเทาที่ควร

อยางไรก็ตาม ชองทางในการระบายแรงกดดันของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ 
ไมสมดุลในปจจุบันกํ าลังคอยๆปดตัวลง ที่ดินที่รกรางวางเปลาซึ่งเคยมีอยู อยางเหลือเฟอ 
เมื่อสามทศวรรษที่แลวไดรอยหรอลงไปเปนอันมาก ชองทางในการขยายพื้นที่การเพาะปลูกกํ าลัง
จะหมดไป การหางานทํ าในเขตนาครโดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มิไดมี
โอกาสที่สดใสนัก เพราะภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขีดจํ ากัดในการดูดซับแรงงานเนื่องจากนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหความสํ าคัญแกอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน มิหนํ าซํ้ ายังมี 
แนวโนมที่จะมุงพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง
ทะเลตะวนัออก ซึ่งจํ าเปนตองใชแรงงานฝมือและชางเทคนิคมากกวาแรงงานไรฝมือ การหางาน
ทํ าในตางประเทศจะมีโอกาสนอยลงในอนาคต ไมวาจะเปนตะวันออกกลางหรือสิงคโปร ดังนั้น 
หากไมมีชองทางอื่นมาทดแทนในการระบายแรงกดดันของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล 
ความระสํ่ าระสายและความไรเสถียรภาพของสังคมชนบทจะกลายเปนปญหาใหญในอนาคต  
รัฐบาลเองดเูหมอืนจะตระหนักถึงปญหานี้ดี แตมีขอนาสังเกตวา ความตื่นตัวของรัฐบาลเพิ่งจะมี
ในชวงการปกครองระบอบประชาธิปไตย (2516-2519) โดยเริ่มมีการประกันและพยุงราคาพืชผล
ตางๆ และการเรงรัดการจัดสรรสินเชื่อการเกษตรนับต้ังแตป 2518 เปนตนมา แตการประกันและ
พยุงราคาพืชผลไมสามารถทํ าไดอยางทั่วถึง เนื่องจากความจํ ากัดของงบประมาณ จึงกลายเปน
เครื่องมือในการหาผลประโยชนทางการเมือง มิหนํ าซํ้ าเงินอุดหนุนที่นํ ามาใชก็มาจากกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร ซึ่งรายไดสวนใหญมาจากพรีเมี่ยมขาว สวนการจัดสรรสินเชื่อการเกษตร 
ทั้งโดยผานธนาคารพาณิชยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ก็มุ งใหแก
เกษตรกรที่มีฐานะดีและฐานะปานกลางเปนสํ าคัญ
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ปญหาของเกษตรกรจะไมสามารถขจัดใหหมดไป หรือบรรเทาลงอยางถึงขนาด 
หากยังไมมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา แตการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก ในเมื่อกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจดังที่เปนอยูในปจจุบันไมเพียงแตจะเปนกระบวนการที่ปราศจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนเทานั้น หากทวายังเปนกระบวนการที่ตอบสนองซึ่งกันและกันระหวางกลุมขุนนาง 
วิชาการกับกลุ มผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุ มพอคานายทุนอีกดวย  
ดวยเหตนุี ้ ผลผลิตของกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในปจจุบันจึงมีแนวโนมที่จะใหความ
สํ าคัญแกการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาการกระจายรายไดและการแกปญหาความ 
ยากจน (Growth Bias) และมแีนวโนมที่จะเกื้อกูลประโยชนของประชาชนในเขตนาครมากกวาเขต
ชนบท (Urban Bias) หากไมมกีารปรบัเปลี่ยนกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ประชาชน 
มสีวนรวม การปรับเปลี่ยนยทุธศาสตรการพัฒนายอมมิอาจเปนไปได แตการปรับเปลี่ยนกระบวน
การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจะมิอาจเปนไปไดภายใตโครงสรางอํ านาจทางการเมืองที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
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(บรรณธิการ)  สัจจะทรยุค  (สหพนัธนสิิตนักศึกษาแหงประเทศไทยและองคการ
 นกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2529) หนา 61-70.
ฉัตรทพิย นาถสุภา  “การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย”

วารสารสังคมศาสตร  ปที ่16  ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2522).
ชัยอนันต สมทุวณิช (รวบรวม)  เสยีงจากเจาของประเทศ  สมคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย

2528.
ณรงค เพชรประเสริฐ  “สมาคมการคาและหอการคาในประเทศไทย”  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2518.
ณรงคชัย อัครเศรณี และคณะ  การจางงานของกิจกรรมนอกฟารมในชนบทไทย  กรุงเทพ  บริษัท

จัดการอตุสาหกรรม จํ ากัด 2526.
ณัฐ ตาปสนนัทน  “แชรสวนบุคคล”  รายงานการศึกษาตลาดเงินนอกระบบ  ฝายวิชาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย  เอกสารโรเนยีว 2528.
ดวงมณ ีวงศประทีป  “ตลาดเงินนอกระบบ”  ใน นภพร เรืองสกุล และคณะ  แดอาจารยปวย :
 การเงนิการธนาคารและการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ   
 (สํ านักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530) หนา 217-236.
ดวงมณ ีวงศประทีป และ สุชาดา กิระกุล  “ตลาดเงินนอกระบบในระดับมหภาค”  รายงาน

เศรษฐกิจรายเดือน  ปที ่27 เลมที่ 1 (มกราคม 2530) หนา 41-64.
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ดาว มงคลสมัย  สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย และสุพจน จุนอนนัตธรรม  “ประสิทธิผลและผลกระทบ
ตอรายไดรัฐบาลของการใชมาตรการทางการคลังในการสงเสริมการลงทุน”  วารสาร
เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  ปที ่3 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2528) หนา 39-80.

ทองโรจน ออนจันทร  “การสรางงานนอกการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท : ความสํ าคัญ โอกาส และ
นโยบาย”  วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  ปที ่9 เลมที่ 1 (พฤษภาคม-
กรกฎาคม 2524) หนา 28-60.

ทองโรจน ออนจันทร และยงยทุธ แฉลมวงษ  “รายไดและการจางงานในชนบท”  ใน ณรงคชัย
 อัครเศรณี และคณะ  การจางงานของกิจกรรมนอกฟารมในชนบทไทย (บริษัท จัดการ

อุตสาหกรรม จํ ากัด 2526) หนา 11-65.
ธนาคารแหงประเทศไทย  หนงัสือที่ระลึกครบรอบ 20 ป  กรุงเทพฯ  หางหุนสวนจํ ากัดศิวพร 2505.
ธนาคารแหงประเทศไทย  นโยบายการเงินการคลัง 2498-2502 : พืน้ฐานความเจริญทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน  หนงัสอือนสุรณงานพระราชทานเพลิงศพนายเกษม ศรีพยัคฆ
 ณ เมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศริินทราวาส  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2508

พระนคร  หางหุนสวนจํ ากัดศวิพร 2508.
นพินธ พวัพงศกร  “คนงานไทยในตางประเทศ : สาเหต ุผลกระทบ ปญหา และนโยบาย”  วารสาร

เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  ปที ่1 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 25266) หนา 113-169.
นกุลู ประจวบเหมาะ  “สภาวะ ปญหา และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ”  รัฏฐาภิรักษ เลมที่

22 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2523) หนา 11-90.
ประกาศศกัดิ์ ธานินพงศ  “นักธุรกิจกับการเมือง : การศกึษาทศันคติเกี่ยวกับการมีสวนรวมทาง

การเมอืง”  วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2528.

ประสาร ไตรรัตนวรกุล  “ขอคิดบางประการเกี่ยวกับอัตรผลตอบแทนในตลาดเงินนอกระบบ”
 รายงานเศรษฐกิจรายเดือน  ปที ่26 เลมที่ 2 (กุมภาพันธ 2529) หนา 39-60.
ประสาร ไตรรัตนวรกุล และณัฐ ตาปสนนัทน  “แชรชมอย แชรลูกโซ แชรขอนแกน แชรลํ าปาง แชร

พทัลงุ เหลานีคื้ออะไร”  รายงานการศึกษาตลาดเงินนอกระบบ  ฝายวิชาการ  ธนาคาร
แหงประเทศไทย  เอกสารโรเนียว 2528.

ผาณติ รวมศลิป  “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้ังแต พ.ศ.2481 ถึง
พ.ศ.2487”  วทิยานพินธปริญญาโท  สาขาวิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521.
พนสั สิมะเสถียร  “บทบาทของกระทรวงการคลังในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”  วารสารกรมบัญชี

กลาง  ปที ่27 เลมที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2529) หนา 9-27.
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พรเพญ็ ฮัน่ตระกลู  “การใชจายเงินแผนดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ.2453-2468)”  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  ภาควิชาประวัติศาสตร  บัณฑิต
วทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2518.

พีรเทพ รุงชวีนั และชาย ปยภัณฑ  “การขุดทองในทะเลทรายของแรงงานไทย”  บทความเสนอตอ
การสมัมนาทางวิชาการเรื่อง “แรงงานไทยในตางประเทศ”  จดัโดย คณะเศรษฐศาสตร
รวมกบัสถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันที่ 27 เมษายน 2525 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ภูวดล ทรงประเสริฐ  “นโยบายของรัฐบาลที่มีตอชาวจีนในประเทศ พ.ศ.2475-2500”  วทิยานิพนธ
ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521.

มนตรี เจนวทิยการ  “กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจในประเทศไทย : ขอคิดบางประการในแง
กฎหมาย นโยบายสาธารณะ และกระบวนการเมือง”  วารสารธรรมศาสตร  ปที่ 3 ฉบับ
ที ่2 (กุมภาพันธ 2517) หนา 41-78.

มนตรี เจนวทิยการ  “บทบาทของกลุมผลประโยชนที่มีตอรัฐบาล ระบบราชการ ประชาชน และการ
พฒันาประเทศ”  เอกสารวิชาการหมายเลข 23  ศูนยวิจัยคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528.

รังสรรค ธนะพรพนัธุ  “กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจกับสวสัดิภาพสังคม” สรรพากรสาสน
ปที ่27 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2523) หนา 22-36.

รังสรรค ธนะพรพันธุ  เงนิคงคลังในระบบเศรษฐกิจไทย  สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2528.

รังสรรค ธนะพรพันธุ  เศรษฐศาสตรวาดวยพรเีมี่ยมขาว  สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2530.

วชัรียา โตสงวน  “การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ : ศึกษาในกรณีของแรงงานไทยใน
 สิงคโปร”  บทความเสนอตอการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แรงงานไทยในตางประเทศ”   
 จัดโดยคณะเศรษฐศาสตรรวมกับสถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 วนัที ่27 เมษายน 2525.
วิบูลย เข็มเฉลิม  สายพานชีวิต  ปาฐกถามลูนธิโิกมล คีมทอง ประจํ าป 2529  มูลนิธิโกมล คีมทอง

2529.
วิบูลย เข็มเฉลิม  ชวีิตเปลี่ยน  ศูนยเอกสารเพื่องานพัฒนาชนบท 2530.
วสุิทธิ ์ธรรมวริิยะวงศ  “ชนชั้นนํ าทางธุรกิจกับการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเขามามี
 บทบาททางการเมืองโดยตรง”  สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2524.
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ศิริ การเจริญดี และคณะ  “แนวนโยบายอัตราดอกเบี้ยในประเทศกํ าลังพัฒนา”  รายงานเศรษฐกิจ
รายเดือน ปที ่20 เลมที่ 9 (กันยายน 2523) หนา 125-136.

เศรษฐสยาม  หมายเหตุจากโพนมวง : วถิแีหงสังคมพึ่งตนเอง  สํ านกัพมิพสมาพันธ จํ ากัด 2529.
สมบูรณ ศิริประชัย  “การถายทอดเทคโนโลยีจ่ากตางประเทศเขาสูประเทศไทย”  เอกสารวิชาการ

หมายเลข 55 สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528.
สมบูรณ ศิริประชยั (2528ก)  “ผูยายถิ่นจากชนบทเขาสูกรุงเทพมหานคร : การสํ ารวจสถานะแหง

ความรู”  รายงานวิจัยเสนอตอสถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528.
สมศกัดิ ์นลินพคุณ  “ปญหาเศรษฐกิจของไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการแกไขของรัฐบาล

ระหวาง พ.ศ.2488-2498”  วทิยานพินธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวติัศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2527.

สํ านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  “สรุปฐานะการเงินและการ
ดํ าเนนิกจิการของรัฐวิสาหกิจ 60 แหง ในชวง 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5

 (พ.ศ. 2525-2526)”  เอกสารโรเนยีว (31 ตุลาคม 2526).
สิริลักษณา ชติุกุล  “การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีศุลกากรในป 2528 : บทวเิคราะหและ

วิจารณ”  วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  ปที ่3 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2528)
หนา149-1666.

สุกฤตา สัจจมารค  “การคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศไทย”  วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
ปที ่5 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2530) หนา 4-62.

สุกิตติ กระจางเยา  ไปตะวันออกกลาง สวนวารสารเศรษฐกิจ  ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและการตลาด
ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด,  2525.

สุชาดา กริะกลุ และดวงมณี วงศประทีป  “การประมาณขนาดตลาดเงินนอกระบบของประเทศ
ไทย”  รายงานเศรษฐกิจรายเดือน  ปที ่27 เลมที่ 2 (กุมภาพันธ 2530) หนา 49-60.

สุชาต ิธาดาธ ํารงเวช  “ขนาดทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมของภาครัฐบาล”  บทความเสนอตอที่
ประชมุการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “การวเิคราะหงบประมาณแผนดิน 2530”

 จดัโดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2529.

สุมาลี มติยานนท และวฒันา จั่นเจริญ  “แรงงานไทยในตะวันออกกลาง : ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ตอครัวเรือนและชุมชนชนบท.”  วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  ปที่ 1 ฉบับที่ 2
(มถินุายน 2526) หนา 89-111.

สุรศักดิ์  บุญประกอบ  ขุมทรัพยตะวันออกกลาง จลุสารธนาคารกรุงเทพ ฉบับที่ 3 สวนวารสาร
เศรษฐกจิ  สํ านักวิจัยธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด,  2527.
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โสภณ พรโชคชัย  1020  กรุงเทพฯ  ศูนยอาสาสมัครญี่ปุนในประเทศไทย 2528.
อัมมาร สยามวาลา  “เกษตรกรกับรัฐ”  ปาฐกถาพิเศษ ปวย อ้ึงภากรณ คร้ังที่หนึ่ง  จัดโดย
 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2530.
อัมาร สยามวาลา (2530ก)  “อนาคตของเกษตรกรรมในประเทศไทย : จะตัง้โจทยกันอยางไร”
 ในไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท (บรรณธิการ)  ความรูนักเศรษฐศาสตรไทยป 2529  (สมาคม

เศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย 2530) หนา 1-44.
อุกฤษฏ ปทมานนัท  “อิทธิพลขององคการระหวางประเทศและรัฐบาลตางประเทศที่มีตอนโยบาย

เศรษฐกิจไทย : กรณศึีกษาวาดวยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา”  ในรังสรรค ธนะพรพันธุ
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ตารางที่ 1
จ ํานวนรฐัวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นระหวางป 2504-2530

ประเภทของรัฐวิสาหกิจ จ ํานวน รายชื่อ

1. รฐัวสิาหกิจที่เกิดจากการ
เปลีย่นแปลงการจัดองค
การรัฐวิสาหกิจ

11 องคการสุรา (2506)
โรงงานนํ้ าตาล กรมโรงงานอตุสาหกรรม (2509)
ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (2509)
โรงงานกระดาษบางปะอิน (2511)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2511)
องคการเหมืองแร (2520)
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (2520)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (2522)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2522)
โรงแรมเขาใหญ (2522)
การกฬีาแหงประเทศไทย (2528)

2. รฐัวสิาหกิจเกี่ยวกับกิจ
การสาธารณูปโภค

7 การประปานครหลวง (2510)
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (2515)
การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (2515)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (2519)
การสื่อสารแหงประเทศไทย (2520)
การประปาสวนภูมิภาค (2522)
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (2522)

3. รฐัวสิาหกิจที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะ

6 องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (2507)
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณการเกษตร
(2509)
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (2514)
การเคหะแหงชาติ (2516)
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (2517)
สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (2522)
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ประเภทของรัฐวิสาหกิจ จ ํานวน รายชื่อ
4. รฐัวสิาหกิจที่ผลิตสินคา

เอกชน
9 โรงแรมบางแสน (2507)

สนามกอลฟบางพระ (2507)
โรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ (2507)
องคการเภสัชกรรม (2509)
บริษัทปุยเคมี จํ ากัด (2509)
องคการเหมืองแรในทะเล (2518)
องคการกาซธรรมชาติแหงประเทศไทย (2520)
บริษทั บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (2528)
บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม จํ ากัด
(2528)

รวมทั้งสิ้น 33
ที่มา  รวบรวมจาก เอกสารงบประมาณวาดวยรายงานการคลัง ฉบับปตางๆ

ตารางที่ 2
รายจายของภาครัฐบาลเทียบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

คํ านวณตามราคาประจํ าป 2493/95 – 2526/28

ชวงเวลา ราจายภาครัฐบาล เทียบเปนรอยละของ GDP at Current Prices
2493 – 2495
2498 – 2500
2503 – 2505
2508 – 2510
2513 – 2515
2518 – 2520
2523 – 2525
2526 – 2528

12.41
13.16
14.20
16.46
18.61
17.29
20.98
21.63

ที่มา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายไดประชาชาติ ฉบับตางๆ
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ตารางที่ 3
โครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย

คํ านวณจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตามราคาคงที่ (ราคาป 2515 =100)
จ ําแนกตามภาคเศรษฐกิจ
ป 2503/2505 – 2526/2528

(%ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ)

ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2503/2505 2513/2515 2523/2525 2526/2528
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

41.73
40.40
1.33

16.75
11.93
4.81

41.52
0.33
6.82

15.70
2.09

2.82
4.43

9.34

33.29
31.54
1.76

21.18
16.19
4.99

45.52
1.22
6.16

17.72
4.09

1.97
4.38

9.98

26.16
24.68
1.49

25.81
20.73
5.08

48.03
2.01
6.54

16.39
6.25

1.53
4.25

11.06

24.86
23.39
1.47

25.75
20.99
4.76

49.39
2.26
6.83

15.90
7.34

1.50
4.03

11.54
4. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่มา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



42

ตารางที่ 4
โครงสรางการผลิตของภาคการเพาะปลูก

คํ านวณจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอันเกิดจากการเพาะปลูกพืชผลตามราคาป 2515
จ ําแนกตามประเภทของพืชผล

ประเภทของพืชผล 2503/2505 2513/2515 2523/2525 2526/2528

1. ขาวเปลือก
2. ยางพารา
3. มะพราว
4. ออย
5. ขาวโพดและขาวฟาง
6. ถั่วลิสง
7. ถัว่เขียว
8. ละหุง
9. ถัว่เหลือง
10. มนัสํ าปะหลัง
11. ยาสูบ
12. ฝาย
13. ปอ
14. นุน
15. งา
16. กระเทียม หัวหอม ตนหอม

และพริก
17. ผัก
18. ผลไม
19. พืชผลอ่ืนๆ

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

50.6
2.02

15.16
0.79

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

7.35
3.55

14.03
0.56

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

4.39
3.25

16.18
0.71

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

3.96
3.27

15.04
0.77

20. พชืผลรวม 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่มา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 5
ลักษณะการใชที่ดินในประเทศไทย พ.ศ.2503-2527

(ลานไร)
2503 2509 2514 2519 2524 2527

การใชที่ดิน พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ %
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. พื้นที่มิไดจํ าแนก

176.46
62.62

-
38.80

6.96
5.85
5.26

-
5.74

82.17

54.9
19.5

-
12.1

2.2
1.8
1.6

-
1.8

25.6

160.51
82.15

-
43.84
12.68

9.73
4.62

-
11.28
78.59

50.0
25.6

-
13.6

3.9
3.0
1.4

-
3.5

24.5

142.12
99.39

2.64
63.80
14.68

9.13
4.08

-
5.05

79.74

44.2
30.9

0.8
19.9

4.6
2.8
1.3

-
1.6

24.8

134.49
112.59

2.59
70.08
22.03

9.77
3.06

-
5.05

74.18

41.9
35.0

0.8
21.8

6.9
3.0
1.0

-
1.6

23.1

100.58
121.29

2.49
73.52
27.68
11.41

3.37
0.76
2.05

98.82

31.3
37.8

0.8
22.9

8.6
3.6
1.0
0.0
0.6

30.8

94.7
125.31

2.77
73.91
30.44
12.06

3.65
0.75
1.72

100.69

29.5
39.1

0.9
23.0

9.5
3.8
1.1
0.2
0.5

31.3
4. พื้นที่ทั้งหมด 321.25 100 321.25 100 321.25 100 321.25 100 320.70 100 320.70 100
ที่มา  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”
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ตารางที่ 6
อัตราการขยายตัวของการใชที่ดินลักษณะตางๆ

2504/2509-2525/2527
(%ตอป)

การใชที่ดิน 2504-09 2510-14 2515-19 2520-24 2525-27
1.พืน้ที่ปาไม
2. พืน้ทีถ่อืครองเพื่อใชในการเกษตร
  2.1 ทีอ่ยูอาศัย
  2.2 ทีน่า
  2.3 พชืไร สวนผัก ไมดอก
  2.4 ไมยืนตน
  2.5 ทีร่กรางวางเปลา
  2.6 ทุงหญาสัตวเลี้ยง
  2.7 พืน้ที่อ่ืนๆ
3. พืน้ทีม่ิไดจํ าแนก

-1.57
4.63

-
2.06

10.50
8.84

-2.12
-

11.92
-0.74

-2.40
3.88

-
7.79
2.97

-1.27
-2.45

-
-14.84

0.29

-1.10
2.52

-0.38
1.89
8.46
1.38

-5.60
-

-0.02
-1.44

-5.64
1.50

-0.80
0.96
4.68
3.15
1.95

-
-16.50

5.91

-1.99
1.09
3.63
0.18
3.22
1.86
2.70

-0.38
-5.59
0.63

4. พืน้ทีท่ั้งหมด - - - - -
ที่มา คํ านวณจากตารางที่ 5
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ตารางที่ 7
พืน้ทีป่าไมจากการแปรภาพดาวเทียม  จํ าแนกตามภูมิภาค

พ.ศ.2516-2528
(ตารางกิโลเมตร)

2516 2519 2521 2525 2528
ภูมิภาค พืน้ที่ % พืน้ที่ % พืน้ที่ % พืน้ที่ % พืน้ที่ %

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต

903
23,067
15,036
50,671

113,595
18,435

0.4
10.4
6.8

22.9
51.2
8.3

614
21,212
12,631
41,494

102,327
20,139

0.3
10.7
6.4

20.9
51.6
10.1

450
19,976
11,037
31,221
94,937
17,603

0.3
11.4
6.3

17.8
54.2
10.0

399
18,117
8,000

25,886
87,756
16,442

0.3
11.6
5.1

16.5
56.0
10.5

380
16,848
7,990

24,224
84,126
15,485

0.2
11.3
5.4

16.3
56.4
10.4

ทัว่ราชอาณาจักร 221,707 100 198,417 100 175,224 100 156,600 100 149,053 100
ที่มา  สํ านักงานสถิติแหงชาติ สมุดสถิติรายปประเทศไทย ฉบับตางๆ
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ตารางที่ 8
อัตราการสูญเสียพื้นที่ปาไม จํ าแนกตามภูมิภาค

พ.ศ.2517-2518
(%ตอป)

ภูมิภาค อตัราการสูญเสียพื้นที่ปาไม

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต

6.96
2.58
5.13
5.96
2.47
1.44

ทัว่ราชอาณาจักร 3.25
ที่มา   คํ านวณจากตารางที่ 7

ตารางที่ 9
อัตราสวนรายไดนอกการเกษตรในโครงสรางรายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตร

พ.ศ.2513-2525
(%)

ภูมิภาค 2513 2518 2523 2525

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต

33.75
27.01
36.86
39.75

45.34
32.83
26.45
44.59

38.98
30.35
25.14
43.22

52.15
35.84
41.08
55.38

เฉลี่ยทั้งประเทศ 34.87 35.28 38.60 41.82
ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ฉบับตางๆ
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ตารางที่ 10
องคประกอบรายไดของครัวเรือนในชนบทป 2518/2519  (% ของรายไดรวม)

รายไดนอกการเกษตรรายไดจาก
การเกษตร รวม รายไดจาก

การเกษตร
นอกฟารม

รายไดจากกิจ
กรรมที่มิใช
การเกษตร

รายไดรวม

1. เขตเทศบาล
1.1 ครัวเรือนเกษตร
1.2 ครัวเรือนอื่น

2. เขตสุขาภิบาล
  2.1 ครัวเรือนเกษตร
  2.2 ครัวเรือนอื่น
3. เขตหมูบาน

3.1 ครัวเรือนเกษตร
3.2 ครัวเรือนอื่น

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

2.11
2.33
2.09
6.17
8.12
4.36
9.54
9.06

11.63

94.85
68.13
96.18
67.83
41.41
92.28
38.97
29.41
80.07

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ที่มา U.N., IBRD (1983 : 26)  คํ านวณจาก รายงานการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2518/2519 ของสํ านักงาน
สถิติแหงชาติ
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ตารางที่ 11
จ ํานวนชัว่โมงการท ํางานถัวเฉลี่ยของแรงงานในชนบท จํ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ

ป พ.ศ.2523/2524
(จํ านวนชั่วโมงตอป)

งานการเกษตร งานนอกการเกษตร รวม
หมูบาน จ ํานวน % จ ํานวน % จ ํานวน %

1. หมูบานยากจน
  ชาย
  หญิง

2. หมูบานฐานะปานกลาง
  ชาย
  หญิง

3. หมูบานฐานะดี
  ชาย
  หญิง

650.13
565.05

941.24
729.55

769.93
640.14

34.8
32.2

56.6
49.5

49.7
41.0

1,181.64
1,189.89

715.34
744.78

778.04
919.69

65.2
67.8

43.4
50.5

50.3
59.0

1,811.77
1,754.94

1,661.58
1,474.33

1,547.97
1,559.83

100
100

100
100

100
100

ที่มา   ทองโรจน ออนจันทร และยงยุทธ แฉลมวงษ (2526 : 40)

ตารางที่ 12
อัตราการยายถิ่น จํ าแนกตามกลุมอายุ

ป พ.ศ.2498/2503-2518/2523
(จํ านวนตอประชากร 1,000 คน)

กลุมอายุ 2498-2503 2508-2513 2518-2523
5-9

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59

           60-

27.7
32.7
57.8
38.3
28.1
21.9
17.7

45.8
61.0
104.1
66.3
46.4
36.3
28.3

29.9
41.3
86.0
46.6
28.0
20.2
15.2

ถัวเฉลี่ย 38.5 61.5 45.1
ที่มา Watanabe (1987 : 3)
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ตารางที่ 13
การแจกแจงจํ านวนผูยายถิ่นระหวางเขตนาครกับเขตชนบท

ป พ.ศ.2508/2513-2518/2523

2508-2513 2518-2523การยายถิ่น
(ตนทาง-ปลายทาง) จ ํานวน % จ ํานวน %
ชนบท-ชนบท
ชนบท-นาคร
นาคร-ชนบท
นาคร-นาคร
ไมระบุ

2,086,700
348,000
180,400
297,000
419,000

62.6
10.5
5.4
8.9

12.6

1,532,900
420,600
278,300
506,000
209,900

52.0
14.3
9.4

17.2
7.1

    รวม 3,331,100 100.0 2,947,700 100
ที่มา Goldstein and Goldstein (1986 : 38)

ตารางที่ 14
จงัหวดัทีม่ีผูยายถิ่นเขาสุทธิสูงสุด 10 อันดับแรก

ป พ.ศ.2498/2503-2518/2523
(จํ านวนคน)

ลํ าดับที่ 2498-2503 2508-2513 2518-2523

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

พระนคร-ธนบุรี
อุดรธานี
เพชรบูรณ
ลพบุรี
ก ําแพงเพชร
หนองคาย
เชียงราย
ชัยภูมิ
ประจวบคีรีขันธ
ยะลา

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

กรุงเทพฯ
หนองคาย
ก ําแพงเพชร
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

กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ก ําแพงเพชร
ปทุมธานี
ชลบุรี
จันทบุรี
กาญจนบุรี
สงขลา
ยะลา

170,400
42,759
31,897
21,076
19,824
16,020
9,723
8,132
7,351
6,816

ที่มา Watanabe (1987 : 13)
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ตารางที่ 15
จ ํานวนผูยายถิ่น เขาสูกรุงเทพมหานคร

ป พ.ศ. 2498/2503-2518/2523
ภูมิลํ าเนาเดิม 2498-2503 2508-2513 2518-2523

จ ํานวน % จ ํานวน % จ ํานวน %
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

81,214
13,947
26,745
9,464

61.8
10.6
20.4
7.2

166,181
36,555
66,813
29,242

55.6
12.2
22.3
9.7

144,397
43,178
119,661
33,556

42.4
12.7
35.1
9.8

รวม 131,370 100 298,791 100 340,792 100
ที่มา Goldstein and Goldstein (1986 : 29)

ตารางที่ 16
จ ํานวนสลมัและประชากรในสลัมในกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2483-2528
ป จ ํานวนสลัม จ ํานวนประชากร

2483
2488
2493
2498
2503
2508
2513
2518
2523
2528

86
108
183
232
361
461
678
881

1,000
1,020

85,282
107,098
181,472
230,063
357,986
457,151
672,339
873,644
991,650

1,011,483
ที่มา โสภณ พรโชคชัย (2528)
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ตารางที่ 17
จ ํานวนคนงานไทยที่เดินทางไปทํ างานตางประเทศโดยผานกรมแรงงาน

พ.ศ. 2518-2519
(จํ านวนคน)

ภูมิภาค 2518 2519 2520 2521

1. อาเซยี (ไมรวมตะวันออกกลาง)
1.1  สิงคโปร
1.2  บรูไน
1.3  มาเลเซีย
1.4  ญ่ีปุน
1.5  อ่ืนๆ

2. อาเซียตะวันออกกลาง
2.1  ซาอุดิอาระเบีย
2.2  คูเวต
2.3  อิรัค
2.4  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2.5  กาตาร
2.6  บาหเรน
2.7  อ่ืนๆ

3. อัฟริกา
3.1  ลิเบีย
3.2  อ่ืนๆ

4. ประเทศอื่นๆ

-
-
-
-
-
-

984
16

-
-
-
-

968
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

1,287
327

-
-
-
-

960
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

4,070
2,855

-
-
-
-

976
239

-
-
-
-

250
250

-
-
-
-

14,215
8,502
2,176

-
262
76

-
3,199

-
-
-
-

5.   รวมทั้งสิ้น 984 1,287 4,070 14,465
ที่มา กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ภูมิภาค 2522 2523 2524 2525

1. อาเซยี (ไมรวมตะวันออกกลาง)
1.1  สิงคโปร
1.2  บรูไน
1.3  มาเลเซีย
1.4  ญ่ีปุน
1.5  อ่ืนๆ

2. อาเซียตะวันออกกลาง
2.1  ซาอุดิอาระเบีย
2.2  คูเวต
2.3  อิรัค
2.4  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2.5  กาตาร
2.6  บาหเรน
2.7  อ่ืนๆ

3. อัฟริกา
3.1  ลิเบีย
3.2  อ่ืนๆ

4.  ประเทศอื่นๆ

794
660

-
-
-

134
8,335
7,645

188
-

146
165
75

116
-
-
-
-

191
191

-
-
-
-

14,193
9,948

958
959
757

1,017
306
248

6,497
6,497

-
-

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

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
-

5. รวมทั้งสิ้น 9,129 20,881 26,745 108,519
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ภูมิภาค 2526 2527 2528 2529

1. อาเซยี (ไมรวมตะวันออกกลาง)
1.1 สิงคโปร
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 ญ่ีปุน
1.5 อ่ืนๆ

2. อาเซียตะวันออกกลาง
2.1 ซาอุดิอาระเบีย
2.2 คูเวต
2.3 อิรัค
2.4 สหรัฐอาหรับเอมเิรตส
2.5 กาตาร
2.6 บาหเรน
2.7 อ่ืนๆ

3. อัฟริกา
3.1 ลิเบีย
3.2 อ่ืนๆ

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
-

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

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

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
-

5. รวมทั้งสิ้น 68,482 75,021 69,675 85,662
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ตารางที่ 18
ประมาณการจ ํานวนคนงานไทยที่ทํ างานในตางประเทศ

ป พ.ศ.2523-2529

ภูมิภาค 2523 2524 2527 2528 2529

1. อาเซีย
1.1 ตะวันออกกลาง
1.2 ตะวันออกเฉียงใต
1.3 อ่ืนๆ

2. อัฟริกา

86,000
86,000

-
-

10,000

139,000
139,000

-
-

20,000

207,750
207,750

-
-

31,400

204,450
164,450
40,000

-
30,000

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

3. รวมทั้งสิ้น 96,000 159,000 239,150 234,450 314,550
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
จ ํานวนเงนิสงกลบัของคนไทยที่ทํ างานในตางประเทศที่โอนผานธนาคาร

พ.ศ.2519-2529
(ลานบาท)

ภูมิภาค 2519 2520 2521 2522 2523
1. อาเซยี (ไมรวมตะวันออกกลาง)

1.1 สิงคโปร
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 อ่ืนๆ

2. อาเซียตะวันออกกลาง
2.1 ซาอุดิอาระเบีย
2.2 คูเวต
2.3 อิรัค
2.4 สหรัฐอาหรับเอมเิรตส
2.5 กาตาร
2.6 บาหเรน
2.7 อ่ืนๆ

3. อัฟริกา
3.1 ลิเบีย
3.2 อ่ืนๆ

4.  ประเทศอื่นๆ

8.1
8.1

-
-
-

15.0
11.6

-
-

0.1
-
-

3.3
-
-
-

367.4

12.1
12.1

-
-
-

87.7
76.0
0.2

-
2.2

-
-

9.3
-
-
-

591.5

25.0
25.0

-
-
-

511.4
468.4

2.7
0.2

16.5
5.8

-
17.8
0.3
0.1
0.2

1,189.0

37.5
37.5

-
-
-

1,293.7
1,212.2

10.8
11.6
5.4
7.1
0.4

46.2
2.3

-
2.3

1,842.4

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
5.  รวมทั้งสิ้น 485.1 911.6 2,111.6 3,818.3 7,617.9
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 19 (ตอ)

ภูมิภาค 2524 2525 2526 2527 2528 2529

1. อาเซีย (ไมรวม
ตะวันออกกลาง)

1.1 สิงคโปร
1.2 บรูไน
1.3 มาเลเซีย
1.4 อ่ืนๆ

2. อาเซียตะวันออก
กลาง

2.1 ซาอุดิอาระเบีย
2.2 คูเวต
2.3 อิรัค
2.4 สหรัฐอาหรับเอมิ

เรตส
2.5 กาตาร
2.6 บาหเรน
2.7 อ่ืนๆ

3. อัฟริกา
3.1 ลิเบีย
3.2 อ่ืนๆ

4.  ประเทศอื่นๆ

117.7
117.7

-
-
-

6,512.3
5,814.4

57.2
190.5

10.6
39.9

-
399.7
241.2
231.3

9.9
2,358.5

211.6
211.6

-
-
-

10,033.0
9,243.3

177.2
443.6

20.2
39.5
17.5
91.7

294.1
286.3

7.8
2,206.7

405.5
380.9
24.6

-
-

15,276.8
14,665.5

280.66
175.6

26.9
29.7
28.1
69.4

270.3
264.6

5.7
2,077.7

639.6
553.9

9.9
53.4
22.4

16,211.0
15,311.5

642.8
121.5

37.1
21.2
25.0
51.9

262.4
253.3

9.1
2,444.6

837.5
609.0
56.8

145.5
26.2

12,665.1
11,697.5

707.5
62.0

56.1
52.0
58.7
31.3

266.5
263.6

2.9
7,472.0

546.7
370.6
40.9

107.9
27.3

10,433.0
9,712.2

565.8
48.8

37.8
16.4
27.8
24.3
87.9
87.3
0.6

6,807.5
5.  รวมทั้งสิ้น 10,434.2 14,222.0 19,320.6 21,117.6 23,795.8 20,899.7
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ตารางที่ 20
ความส ําคัญของเงินสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ

ป พ.ศ.2519-2529
(%)

ความสํ าคัญของเงินสงกลับ

ป
เงนิสงกลับของแรงงาน
ไทยในตางประเทศ

(ลานบาท)

เทียบเปนรอยละ
ของ GDP at

current prices

เทยีบเปนรอยละของ
GDP ทีเ่กิดจากภาค

เกษตรกรรม

เทียบเปนรอยละ
ของมูลคาสินคา

ออก
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529

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

0.14
0.23
0.45
0.69
1.11
1.33
1.68
2.09
2.14
2.29
1.90

0.46
0.82
1.64
2.60
4.38
5.55
7.54
9.45

11.04
13.33
11.42

0.80
1.28
2.54
3.53
5.72
6.82
8.90

13.19
12.05
12.31
9.04

ที่มา 1. ขอมูลเงินสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ และมูลคาสินคาออกจากธนาคารแหงประเทศไทย
2. ขอมูลรายไดประชาชาติจากสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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