ระบบเศรษฐกิจไทย :
วิกฤติการณแหงโครงสรางและวิกฤติการณแหงเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
บทความเรื่องนี้ตัดตอนและปรับปรุงจากบทความเรื่อง "เศรษฐกิจไทยป 2522
วิกฤติการณแหงโครงสรางและวิกฤติการณแหงเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจ" ซึ่งนํ าเสนอตอ
ที่ ป ระชุ ม การสั ม มนาทางวิ ช าการเรื่ อ ง "วิ ก ฤติ ก ารณ เ ศรษฐกิ จ ไทยป 2522" จั ด โดย
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2523 บทความที่นํา
เสนอในการสัมมนาดังกลาวนี้ ตอมาไดตัดทอนตีพิมพใน วารสารธรรมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 3
(มกราคม - มีนาคม 2523)
ป 2522 เปนปที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สอง อันกอใหเกิดวิกฤติการณ
เศรษฐกิจอันยืดเยื้อยาวนานจนถึงป 2529
แมวาขอมูลในบทความนี้จะสิ้นสุดลงในป 2522 แตปญหาเศรษฐกิจสําคัญที่
วิเคราะหในบทความนี้ยังคงเปนปญหาสืบตอมาตราบจนปจจุบัน ในประการสําคัญ บทความนี้
ตองการชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังประสบวิกฤติการณแหงโครงสรางและวิกฤติการณ
แหงเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การละเลยการแกปญหาเชิงโครงสรางและการละเลยการปรับ
เปลี่ ย นเส น ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มี ส  ว นสํ าคั ญ ในการนํ ามาซึ่ ง วิ ก ฤติ ก ารณ เ ศรษฐกิ จ
ป 2540

2
1. พัฒนาการทางเศรษฐกิจกับโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย
หาก "วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ" หมายถึง สภาวการณที่ระบบเศรษฐกิจตอง
เผชิญกับปญหาเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นๆ โดยที่ปญหาเหลานั้นมีอาการเรื้อรังและทวีความรุนแรง
มากขึน้ เรือ่ ยๆ เรายอมมิอาจปฏิเสธไดวา ระบบเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ (2522) กําลังมีวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดวา
(1) ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจไทยกอนป 2515 มีเสถียรภาพอันมั่นคง นับตั้งแตป
2515 เปนตนมา ปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกลับกลายเปนปญหารายแรงและมีอาการเรื้อรัง
(2) แมวา ดุลการคาระหวางประเทศของไทยจะขาดดุลมาตั้งแตป 2499 ติดตอกัน
มาจนถึงปจจุบันนี้ (2522) แตในระยะแรกยังมิใชปญหารายแรงนัก จวบจนกระทั่งป 2518
ดุลการคาเริม่ ขาดดุลมากกวา 20,000 ลานบาท และมากกวา 40,000 ลานบาทในป 2522
(3) แมวา ดุลการชําระเงินระหวางประเทศของไทยจะเคยขาดดุลระหวางป 25122514 แตสว นขาดดุลมีไมเกิน 3,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม การขาดดุลการชําระเงินตั้งแตป
2518 เปนตนมา นับเปนปญหาที่มีอาการเรื้อรังและทวีความรุนแรงมากขึ้น
(4) ปญหาความยากจนและปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได
ประชาชาติเปนปญหายืดเยื้อยาวนาน และยังไมมีสัญญาณวาสถานการณจะดีขึ้น นอกจากนี้
ปญหาทุโภชนาการ (malnutrition) ในหมูท ารกแรกเกิดในชนบทเริ่มจะปรากฏใหเห็นมากขึ้น
ระบบเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะมีปญหาเพิ่มมากขึ้น และปญหาตางๆมีอาการ
เรื้อรังและทวีความรุนแรงมากขึ้นเทานั้น หากทวาความสลับซับซอนของระบบเศรษฐกิจยังมีมาก
ขึน้ อีกดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้จะทําใหความพยายามในการแกปญหาตางๆมิอาจสําเร็จลุลวง
ไดโดยงาย ในเมื่อปญหาตางๆมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และเปาหมายตางๆของระบบ
เศรษฐกิจมีความขัดแยงกัน ความพยายามในการแกปญหาหนึ่งปญหาใดอาจเปนเหตุใหปญหา
อื่นๆเลวรายลง อาทิเชน ความพยายามในการแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ อาจก อ ผลกระทบต อ การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและการจํ าเริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ เปนตน
อยางไรก็ตาม วิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่ระบบเศรษฐกิจไทยประสบอยูในขณะนี้
มิไดเกิดจากสูญญากาศ หากเกิดจากโครงสรางของระบบเศรษฐกิจและเสนทางแหงพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจที่เลือก
ประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ไทยยุ ค ใหม เ ริ่ ม ต น เมื่ อ มี ก ารทํ าสนธิ สั ญ ญาเบาวริ่ ง
(Bowring Treaty) กับสหราชอาณาจักรในป 2398 ผลของการทําสนธิสัญญาดังกลาวนี้และ
สนธิสัญญาประเภทเดียวกันกับชาติมหาอํานาจอื่นๆในเวลาตอมา ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยเริ่ม
แปรเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบปด (Closed Economy) มาเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด
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(Open Economy) เนือ่ งจากมีการบังคับใหไทยเปดประตูการคาระหวางประเทศ และขณะเดียว
กันก็ทํ าลายระบบการผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคา ระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มใชความชํานัญ
พิเศษและความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการผลิตสินคาขั้นปฐม
โดยเฉพาะอยางยิง่ ขาวมากยิ่งขึ้น การคาระหวางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งชักนําใหการคา
ภายในประเทศขยายตัวตามไปดวย การใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเริ่มแพรหลายมาก
ยิ่งขึ้น และในที่สุด ระบบเศรษฐกิจไทยก็คอยๆแปรเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ
(Subsistence Economy) มาเปนระบบปริวรรตกรรม (Exchange Economy) ทรัพยากรของชาติ
ถูกจัดสรรไปใชในการผลิตเพื่อการสงออกเพิ่มขึ้นตามลําดับ แตเดิมครัวเรือนในภาคชนบทเปน
หน ว ยเศรษฐกิ จ สํ าคั ญ ที่ มี บ ทบาทในการผลิ ต ทั้ ง สิ น ค า ขั้ น ปฐมและสิ น ค า หั ต ถอุ ต สาหกรรม
การเปดประตูการคาระหวางประเทศกอใหเกิดการโยกยายแรงงานและทรัพยากรตางๆจากการ
ผลิตสินคาหัตถกรรมไปใชในการผลิตสินคาเกษตรกรรม ขณะเดียวกัน สินคาอุตสาหกรรมจาก
ประเทศมหาอํ านาจก็ ท ะลั ก เข า มาตี ต ลาดสิ น ค า ไทย จนในที่ สุ ด ระบบอุ ตสาหกรรมภายใน
ครอบครัวก็ถกู ทําลายไปจนเกือบหมดสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมนํ้าตาลและอุตสาหกรรม
สิง่ ทอ (Resnick 1970 ; Morgan 1970) การสลายตัวของระบบอุตสาหกรรมภายในครอบครัว
ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มมีลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพิงตางประเทศ (Dependent
Economy) (Prasartset and Nartsupha 1978 ; Nartsupha and Prasartset 1978) โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การพึ่งพิงการการสงออก (Export Dependency) ดังจะเห็นไดวา ระบบเศรษฐกิจไทยตอง
แขวนอยูก บั การผลิตสินคาออกเพียง 3-4 ประเภท แตปญหาของระบบเศรษฐกิจไทยมิไดมีอยูเพียง
เทานี้ เพราะในบรรดาสินคาออกของไทยกอนสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ประมาณรอยละ 70-80
ขายใหแกอังกฤษและอาณานิคมของอังกฤษ พัฒนาการทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ไดมีสวนกอและ
ซําเติ
้ มปญหาเศรษฐกิจสําคัญๆดังตอไปนี้
(ก) ปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การสลายตัวของระบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ประกอบกับการใชความชํานัญ
พิเศษและความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคาการเกษตรเพื่อการสงออก ทําใหการ
ผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงดินฟาอากาศมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ขีดจํากัดทางการคลัง
และทางการเงินอันเปนผลจากการทํ าสนธิสัญญาที่ไมเทาเทียมกัน ดังเชนสนธิสัญญาบาวริ่ง
ทําใหรัฐบาลไทยไมสามารถดํ าเนินโครงการชลประทาน เพื่อลดการพึ่งพิงสภาพดินฟาอากาศ
ไดมากเทาที่ควร ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ในปใดก็ตามที่มีปญหาฝนแลง ผลผลิตของภาคเกษตรกรรม
จะลดลงอยางฮวบฮาบ ซึ่งไมเพียงแตจะทํ าใหการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจประสบภาวะ
ชะงั ก งั น และการส ง ออกลดลงอย า งฮวบฮาบเท า นั้น หากยัง กอใหเ กิดปญ หาเสถียรภาพ
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ทางเศรษฐกิจอีกดวย ดังเชนสภาวการณที่เกิดขึ้นในป 2462-2463 ตามประวัติศาสตรชาติไทย
ในยามที่เกิดภาวะฝนแลงหรือขาวยากหมากแพง ประชาชนมักจะประสบภาวะทุกขเข็ญ และ
ในบางกรณีถงึ กับกอใหเกิดความระสํ่าระสายทางสังคม ดังกรณีขบถผูมีบุญภาคอีสาน ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445) และ พ.ศ. 2467 เปนอาทิ (เตช บุนนาค 2510 : Ishii 1975) กอนป 2470 ปญหา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยมักจะเกิดจากปจจัยทางดานอุปทาน (Supply Factors)
ทั้งนี้เนื่องจากไมมีปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในชวงเวลาดังกลาวนี้ แตใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะการพึ่งพิงการสงออก ดังเชนระบบเศรษฐกิจไทยชวงกอนสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจยอมขึ้นอยูกับเสถียรภาพของการสงออก ยามใดก็ตาม
หากเสถียรภาพของการสงสินคาออกยังคงมีอยู ระบบเศรษฐกิจก็พลอยมีเสถียรภาพตามไปดวย
แตยามใดก็ตามที่เกิดปญหาความไรเสถียรภาพในภาคการคาระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจ
ก็ยากที่จะดํ ารงไวซึ่งเสถียรภาพได จุดออนอันเกิดจากลักษณะการพึ่งพิงการสงออกดังกลาวนี้
ไมกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจมากนัก ตราบจนกระทั่งเกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าซึ่งเกิดขึ้นในประเทศ
มหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ไทยโดยผานกลไกของการคาระหวางประเทศ อุปสงคจากตางประเทศในการเสนอซื้อสินคาออก
ของไทยลดลงอยางฮวบฮาบ ซึ่งไมเพียงแตจะมีผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรไทยเทานั้น
หากทวายังมีผลกระทบตอรายไดของรัฐบาลอีกดวย จนเปนเหตุใหรัฐบาลตองดุลขาราชการ
ออกจากงาน อันเปนชนวนหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2475 (Mokarapong 1972 ; Batson 1976) ในขณะที่การลดลงของอุปสงคจากตางประเทศ
ในการเสนอซื้อสินคาออกของไทยเปนปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2473-2476 แตการเพิ่มขึ้นของอุปสงคดังกลาวนี้
กลับเปนตัวการในการกอใหเกิดปญหาเงินเฟอในป 2483 เมื่อประเทศมหาอํานาจทั้งหลายระดม
ซือ้ สินคาประเภทอาหารและยุทธปจจัยเพื่อเตรียมทําสงคราม (Shu - Chin Yang 1957 : ch. 2)
(ข) ปญหาพัฒนาการของความดอยพัฒนา
แมวาในดานหนึ่งนั้น การเปดประตูการคาระหวางประเทศ อันเปนผลจากการ
ทําสนธิสัญญาบาวริ่งและสนธิสัญญาประเภทเดียวกันนี้ จะมีสวนทําใหระบบเศรษฐกิจขยายตัว
อยางรวดเร็ว (Ingram 1971 : chapters 3-4) แตในอีกดานหนึ่งนั้น การที่ประเทศมหาอํานาจ
จักรวรรดินิยมสามารถครอบงําทางการคลังและการเงินก็ดี และดวยการยึดกุมองคกรที่มีหนาที่
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจก็ดี ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะไมแตกตางจากระบบเศรษฐกิจ
แบบอาณานิคม (colonial economy) และทําใหรูปแบบการคาระหวางประเทศของไทยมิได
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แตกตางจากรูปแบบการคาระหวางประเทศแบบอาณานิคม (colonial pattern of international
trade) โดยที่ระบบเศรษฐกิจไทยเปนเพียงแหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบเพื่อปอนแกประเทศ
มหาอํานาจ และเปนเพียงตลาดรองรับสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศเหลานี้ (Birnberg and
Resnick 1975) ลักษณาการดังกลาวนี้ ไมเพียงแตจะทําใหระบบเศรษฐกิจไทยไมสามารถขยาย
ตัวไดมากเทาทีค่ วร และไมสามารถเลือกแนวทางในการพัฒนาประเทศของตนเองไดเทานั้น หาก
ทวายังมีสว นกอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ และปญหาความ
ดอยพัฒนาตางๆตามมาอีกดวย เพราะสวนเกินทางเศรษฐกิจ (economic surplus) ถูกดูดซับจาก
ภาคชนบทไปสูภาคตัวเมือง และจากภาคตัวเมืองไปสูประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยม โดยผาน
กลไกของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (Vander Heide 1906 ; Bell 1970, 1976)
ขณะเดียวกัน สวนเกินทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งถูกใชไปในการแลกเปลี่ยนกับสินคาเขา ซึ่งสวนใหญ
เปนสินคาฟุมเฟอยที่ประชาชนในภาคตัวเมืองสามารถเสพสุขได โดยที่ประชาชนในภาคชนบท
เกือบจะมิไดรับผลพวงของการพัฒนาการดังกลาวนี้ (Ingram 1971 : 127-132) รูปแบบของการ
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจดังที่อธิบายขางตนนี้ยังคงปรากฏตอมาจนกระทั่งทุกวันนี้
สนธิ สั ญ ญาบาวริ่ ง และสนธิ สั ญ ญาอั น ไม เ ท า เที ย มกั น ที่ ไ ทยทํ ากั บ ประเทศ
มหาอํานาจตางๆ นับตั้งแต 2398 เปนตนมา ไดมีผลในการชักนําระบบเศรษฐกิจไทยเขาสูวงจร
ของระบบทุนนิยมแหงโลก ซึ่งกําลังเริ่มขยายตัวอยูในประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยมขณะนั้น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นกอนหนานี้ประมาณศตวรรษเศษ ไดมีผลอยางสํ าคัญในการ
ผลักดันใหระบบจักรวรรดินิยมขยายตัว ทั้งนี้เนื่องจากวา การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศมหาอํานาจไดกอใหเกิดความตองการ 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น หากอุตสาหกรรม
ขยายตัวมากเพียงใด ความตองการวัตถุดิบและทรัพยากรตางๆยอมมีมากขึ้นเพียงนั้น สวนใน
อีกดานหนึ่งนั้น หากผลผลิตทางอุตสาหกรรมมีมากเพียงใด ความจําเปนที่จักตองมีตลาดสําหรับ
ระบายสินคาก็มมี ากเพียงนั้น การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศมหาอํานาจ ซึ่งมีสวนชวยเพิ่มพลัง
การผลิตอยางมหาศาล จึงเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหระบบจักรวรรดินิยมขยายตัว จนแผขยาย
ถึงอาเซียตะวันออกเฉียงใตดวย แมวาโดยนิตินัย ไทยมิไดเคยตกเปน 'เมืองขึ้น' ของประเทศ
มหาอํานาจใดๆ แตโดยพฤตินัย เรามิอาจกลาวอางความขอนี้ไดดวยความภาคภูมิใจ เพราะการ
รอดพนจากการตกเปนเมืองขึ้นแกประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยมนั้น สวนหนึ่งเปนผลจาก
ขอตกลงระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสในการที่จะใหไทยเปนรัฐกันชน (Buffer State) ในอินโดจีน
นอกจากนี้ ผลจากการทําสนธิสัญญาอันไมทัดเทียมกันดังกลาวนี้ ยังทําใหไทยตองสูญเสียสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขต โดยเฉพาะอยางยิ่งอธิปไตยทางการศาลและอธิปไตยทางเศรษฐกิจ ระบบ
เศรษฐกิจไทยไมสามารถเลือกเสนทางการพัฒนาของตนเอง และถูกชักนําเขาสูวงจรของระบบ
ทุนนิยมแหงโลก โดยที่ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจไทยกับประเทศมหาอํานาจจักรวรรดิ
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นิยมเปนความสัมพันธระหวางเมืองดาวบริวารกับเมืองแม (Periphery - centre Relationship)1
ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยมสามารถครอบงําระบบเศรษฐกิจไทยดวยวิธี
การตางๆได ขณะเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจไทยก็มีหนาที่ผลิตอาหารและวัตถุดิบเพื่อปอนใหแก
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ (ซึ่งก็คือประเทศมหาอํานาจ) และเปนตลาดรองรับสินคาอุตสาหกรรม
จากศูนยกลางทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ รูปแบบของความสัมพันธดังกลาวนี้มีสวนเกื้อกูลตอ
พัฒนาการของระบบทุนนิยมแหงโลก และเกื้อกูลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอํานาจ
แตแลวความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแมก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ชนชั้นปกครองใหมซึ่งเรียกตัวเองวา
"คณะราษฎร" แมจะยึดกุมอํานาจการปกครองได แตก็ขาดฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ จึงพยายาม
ขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจดวยวิธีการตางๆ เพื่อรองรับและขยายอํานาจทางการเมือง วิธีการ
ที่สําคัญก็คือ การกอตั้งรัฐวิสาหกิจ การกอตั้งและยึดกุมธนาคารพาณิชย และการใชอํานาจ
ทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ จนกอใหเกิด 'วิสาหกิจอิทธิพล' เปน
จํานวนมาก (ปวย อึ๊งภากรณ 2521) ในการนี้ คณะราษฎรก็ไดประกาศแนวนโยบายเศรษฐกิจ
แบบชาตินยิ มในหลัก 6 ประการ อยางไรก็ตาม การนําแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมมาใช
ในทางปฏิบตั ิ ยังไมปรากฏเดนชัดในชวงระหวางป 2475-2480 แตเริ่มชัดเจนขึ้นเปนลําดับในชวง
ระหวางป 2481-2500 โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระหวางป 2490-2500 นับไดวาเปนยุคทองของ
รัฐวิสาหกิจไทย (ผานิต รวมศิลป 2521 ; Golay 1969 ; Silcock 1967b) นโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินยิ มมิไดเกิดจากความตองการที่จะอํานวยประโยชนสุขแกสังคมโดยสวนรวม แตเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการขยายฐานอํ านาจเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหม กระนั้นก็ตาม นโยบาย
ดังกลาวนีก้ ม็ สี ว นสั่นคลอนความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแม เพราะไมเกื้อกูลตอ
พัฒนาการของระบบทุนนิยมโลก และไมเอื้ออํานวยใหประเทศมหาอํานาจจักรวรรดินิยมเขามา
แสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจไทย ในระยะแรกหลังจากการรัฐประหาร
ในป 2490 ประเทศมหาอํานาจ (ยกเวนอังกฤษ) ไมสูมีปฏิกิริยาตอนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมากนัก เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ตางประเทศใหสอดคลองกับผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา โดยยอมใหไทยเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายสงครามเย็นและนโยบายการปดลอมสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถยึดอํานาจรัฐไดในป 2492 กระนั้นก็ตาม สหรัฐ
1

คําอธิบายและขอถกเถียงเกี่ยวกับแนวความคิดวาดวย "ทฤษฎีการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ" (Dependencia) ดูอาทิ
เชน Prebisch (1950 ; 1959), Baran (1957) , Frank (1969), Amin (1976), Hymer and Resnick (1971),
Palma (1978) และ Cohen (1973)
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อเมริกาก็มิไดสงเสริมใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขยายฐานอํานาจทางการเมือง แตหันไป
สนับสนุน "กลุมซอยราชครู" โดยเฉพาะอยางยิ่งพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท ฐานอํานาจของ
พลตํารวจเอกเผา ศรียานนทในกรมตํารวจไดขยายตัวอยางรวดเร็วจนมีกําลังเหนือกวากองทัพบก
ทัง้ นีด้ ว ยความชวยเหลือจากองคการประมวลขาวกลางแหงสหรัฐอเมริกา (C.I.A.) ขณะเดียวกัน
กระทรวงกลาโหมอเมริกันก็ไดใหความชวยเหลือแก "กลุมสี่เสาเทเวศร" อันมีจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต เปนผูนํา อยางไรก็ตาม เมื่อชื่อเสียงของพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท เริ่มดางพรอย
ทั้งในดานความโหดเหี้ยม และการพัวพันกับการฉอราษฎรบังหลวงและการคาฝน หนวยงาน
อเมริกันก็หันมาสนับสนุนกลุมสี่เสาเทเวศรมากยิ่งขึ้นและมีสวนชวยใหจอมพลสฤษดิ์ประสบความ
สําเร็จในการทํารัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2500 (Lobe 1977 ; Flood 1976) ทางฝายจอมพล
ป. พิบูลสงคราม เมื่อเริ่มรูตัววากําลังสูญเสียอํานาจทางการเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบาย
การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากเดินทางกลับจากการเยือนสหรัฐ
อเมริกาและสหราชอาณาจักรในป 2498 ในดานการเมือง รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเริ่มให
ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองมากยิ่งขึ้น อาทิเชน การเปดไฮดปารก ณ สนามหลวง เปนตน
(Chaloemtiarana 1979 ; 102-106) ในดานเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยหันมา
สนั บ สนุ น บทบาทของภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การส ง เสริ ม การลงทุ น ของชาว
ตางประเทศ (Silcock 1967b) ดังจะเห็นไดจากการออกพระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2497 แตปญหาเสถียรภาพทางการเมืองและการใชอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจตลอดชวงเวลาดังกลาวนั้น ทํ าใหการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ไม
สัมฤทธิผล ดวยเหตุนี้เอง นักเศรษฐศาสตรบางคนจึงถือวา ตลอดชวงเวลาระหวางป 2475-2500
ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State capitalism) (Prasartset 1979)
ในขณะทีจ่ อมพล ป. พิบูลสงครามประสบความลมเหลวในการเสริมสรางความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแม แตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตกลับ
ประสบความสําเร็จอยางงดงามภายหลังจากการรัฐประหารในป 2500 และโดยเฉพาะอยางยิ่งนับ
ตั้งแตป 2504 เปนตนมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา จอมพลสฤษดิ์ไดเรียนรูวา การใชนโยบาย
เศรษฐกิ จ ชาติ นิ ย มนั้ น ไม เ กื้ อ กู ล ต อ การพั ฒ นาการของระบบทุ น นิย มโลก และไม เ กื้ อกูลตอ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํ านาจ ดังนั้น จอมพลสฤษดิ์จึงลมเลิกนโยบาย
เศรษฐกิจชาตินยิ มในป 2500 กอนที่จอมพล ป. พิบูลสงครามจะสิ้นอํานาจ ธนาคารระหวาง
ประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (IBRD) หรือที่รูจักกันในนามทั่วไปวา "ธนาคารโลก" ไดสง
คณะผูแทนอันมีนายพอล ที. เอลสเวิรธ (Paul T. Ellsworth) เปนหัวหนาเขามาศึกษาสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย และหลังจากนั้นเพียงสองปเศษ ก็ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้
(ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ 2503) รายงานดังกลาวนี้ไดวิพากษ

8
วิจารณนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมเปนอันมาก ตอมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตองการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการสงเสริมการลงทุนอยางจริงจังก็ไดติดตอความชวยเหลือจากองคการ
USOM ในการวาจางบริษัทที่ปรึกษาชาวอเมริกันชื่อ G.B. Beitzel เพือ่ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
สงเสริมการลงทุน ขอเสนอแนะเหลานี้ไดปรากฏตอมาในพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
เพือ่ กิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ดังนั้น จะเห็นไดวา ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการชักนําระบบเศรษฐกิจไทยเขาสูวงจรของระบบทุนนิยมโลก
และความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแมก็นับวันมีแตจะกระชับและแนนแฟนขึ้น
เพราะในขอเท็จจริงก็ปรากฏวา จอมพลสฤษดิ์ไดนอมรับขอเสนอของทั้งธนาคารโลกและ G.B.
Beitzel มาใชในทางปฏิบัติ
หากพิจารณาลักษณะของนโยบายเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา เราจะ
เห็นลักษณะเดนที่สําคัญบางประการ กลาวคือ
ประการแรก แม จ ะมี ก ารล ม เลิ ก นโยบายเศรษฐกิ จ ชาติ นิ ย มภายหลั ง
การรัฐประหารในป 2500 แตลักษณะของนโยบายเศรษฐกิจยังมิอาจจัดไดวาเปนนโยบาย
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (laissez-faire policy) ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลยังคงดําเนินการแทรกแซง
การทํางานของกลไกราคาดวยวิธีการตางๆ เพียงแตรัฐบาลไดลดบทบาทในการผลิตสินคาและ
บริการตางๆเองโดยตรง ดังจะเห็นไดวา จํานวนรัฐวิสาหกิจไดลดนอยถอยลงตามลําดับ จนกระทั่ง
เหลือเพียง 76 แหงในป 2522 (นุกลู ประจวบเหมาะ 2523) นอกจากนี้ พัฒนาการของระบบ
เศรษฐกิจนับตัง้ แตป 2504 เปนตนมา สวนหนึ่งก็เกิดจากการวางแผนจากสวนกลาง ดังจะเห็นได
วาไดมกี ารใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
ระหวางป 2475-2500 นโยบายเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2500 เปนตนมา ไดใหความสําคัญแก
บทบาทของภาคเอกชนในกิจกรรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆมากยิ่งขึ้น
ประการที่สอง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา
ใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจมากกวา
เปาหมายอื่นใด แมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515-2519) และฉบับที่ 4 (2520-2524) จะเริ่มเห็น
อันตรายอันเกิดจากปญหาความยากจนและปญหาการกระจายรายไดประชาชาติที่ไมเปนธรรม
และแมวา รัฐบาลในบางยุคบางสมัยจะไดประกาศนโยบายที่จะแกปญหาดังกลาวนี้ แตการดําเนิน
นโยบายทีแ่ ทจริงกลับมิไดเปนไปตามนโยบายที่ไดประกาศไว
ประการที่ ส าม กลยุท ธใ นการพัฒ นาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเลือกใชเปนกลยุทธ
การจําเริญเติบโตที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) โดยมุง พัฒนาภาคอุตสาหกรรม และมิไดให
ความสนใจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเทาที่ควร ความสนใจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเริ่ม
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จะมีมากขึน้ นับตัง้ แตป 2515 เปนตนมา ในการใชกลยุทธการจําเริญเติบโตที่ไมสมดุลดังกลาวนี้
ลักษณะสําคัญของการดําเนินนโยบายคือ
(ก) การเพิม่ พูนความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ ไมวาจะโดยตั้ง
ใจหรือไมกต็ าม ทัง้ นี้อาจเปนเพราะมีความเชื่อวา ความสามารถในการออมของคนรวยมีมากกวา
คนจน และการเพิ่มพูนความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติจะชวยใหการออมมวล
รวมเพิ่มขึ้นได
(ข) การให ภ าคเกษตรกรรมเป น ผู  รั บ ภาระรายจ า ยของกระบวนการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ในดานภาษีอากร รัฐบาลไดดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม
อยางหนักดวยการเก็บภาษีอากร แตขณะเดียวกัน กลับใหสิ่งจูงใจทางดานภาษีอากรแกผูประกอบ
การในภาคอุ ตสาหกรรมดว ยการยกเวน และลดหยอ นภาษีอากรแกผูที่ลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม ในดานการใชจายของรัฐบาล รายจายตามงบพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของแผนพัฒนาฯสองฉบับแรกมุงไปในการสรางทุนพื้นฐานของ
สังคม (Infra-structure) และสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
สวนรายจายที่จะเปนประโยชนตอภาคเกษตรกรรมโดยตรงมีไมถึง 20% ของงบพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
ประการที่สี่ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรก มีลักษณะเปนนโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาเพื่อทดแทนสินคาเขา (Import Substitution Policy) จวบจน
กระทั่งป 2515 เปนตนมา จึงเริ่มใหความสําคัญแกอุตสาหกรรรมที่ผลิตสินคาเพื่อการสงออก
(Export Expansion Policy) อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชผลที่ผลิตไดภายใน
ประเทศ (Agro-industry) และอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานมากๆ (Labour-intensive Industry)
กระนั้ น ก็ตาม นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนสินคาเขาซึ่งหยั่งรากลึกมากกวา
ทศวรรษ ยังคงมีลักษณะเดน
ประการที่หา การใหความสํ าคัญแกการลงทุนของชาวตางประเทศ โดยมิได
พิจารณาวา จะมีสวนชวยแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนภายในประเทศและชวยถายทอดประ
ยุกตวิทยาระหวางประเทศจริงหรือไม นโยบายดังกลาวนี้ไดมีสวนสําคัญในการทําใหความสัมพันธ
ในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแมกระชับและแนนแฟนมากยิ่งขึ้น หากรัฐบาลใดก็ตามที่ไมมี
นโยบายสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศ ก็มักจะประสบกับการตอตานและคัดคานจาก
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ กรณีดังกลาวนี้เกิดขึ้นในป 2515 เมื่อรัฐบาลจอมพลถนอม
กิ ต ติ ข จร ออกประกาศคณะปฏิ วั ติ ฉ บั บ ที่ 281 เพื่ อ จํ ากั ด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของชาว
ตางประเทศ และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 ซึ่งมีบทบัญญัติสําคัญวา ชาวตางดาวที่ทํางาน
ในเมืองไทยจะตองไดรับอนุญาตจากกรมแรงงาน และหลังจากที่ประกาศคณะปฏิวัติทั้งสองฉบับนี้
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มีผลบังคับใชไดเพียงปเศษ รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ก็พบจุดจบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516
ผลของการดําเนินนโยบายตางๆดังที่พรรณนามาขางตนนี้ ทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทยดังตอไปนี้2
(ก) ขนาดของการเปดประเทศ (Degree of Openness)
ในป 2481 มูลคาของการคาระหวางประเทศของไทย (รวมสินคาเขาและสินคา
ออก) คิดเปนรอยละ 34.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ3 อัตราสวนดังกลาวนี้ไดเพิ่มขึ้น
เปน 46.1% ในป 2522 แสดงใหเห็นวา ขนาดของการเปดประเทศมีมากขึ้น และภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ (External Sector) มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยางยิ่งยวด (ดูตารางที่ 1)
(ข) ความสัมพันธในรูปเมืองดาวบริวารกับเมืองแม
(Periphery - Centre Relationship)
การลมเลิกนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมและการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา ทําใหความสัมพันธ
ในรูปเมืองดาวบริวารกับเมืองแมซึ่งหยอนยานระหวางป 2475-2500 กลับกระชับและแนนแฟน
มากยิ่งขึ้นตามลํ าดับ การคาระหวางประเทศในรูปแบบอาณานิคม (Colonial Pattern of
International Trade) ซึ่งปรากฏอยางเดนชัดในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ยังคงดํารง
สืบตอมา เพียงแตมีพัฒนาการของลักษณะรูปแบบดังกลาวนี้เทานั้น ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่
สอง ระบบเศรษฐกิจไทยเปนเพียงแหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบเพื่อปอนใหแกศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ (ประเทศมหาอํานาจ) ขณะเดียวกัน ก็เปนเพียงตลาดรองรับสินคาอุตสาหกรรมจาก
ประเทศมหาอํานาจเทานั้น ในปจจุบัน (2522) สินคาออกของไทยประมาณรอยละ 70 ยังคงเปน
สินคาประเภทอาหารและวัตถุดิบ สวนสินคาเขาประมาณมากกวารอยละ 75 เปนวัตถุดิบ สินคา
ขั้นกลางและสินคาประเภททุน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสินคาเขาดังกลาวนี้เกิดจากการใช
นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคาทดแทนสินคาเขา ซึ่งมีผลใหสัดสวนของสินคา
อุปโภคบริโภคที่นํ าเขาจากตางประเทศลดนอยถอยลง แตโดยที่นโยบายดังกลาวนี้ไมสามารถ
กอใหเกิดผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward Linkage Effects) ไดอยางถึงขนาด จึงเปนเหตุใหตอง
พึ่ ง พิ ง วั ตถุ ดิบ สิน คา ขั้ น กลางและสิน คา ประเภททุน จากต า งประเทศ ประกอบกั บ ประเทศ

2
3

ขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้บางสวนไดจาก ศุภชัย พานิชภักดิ์ (2522)
สถิติรายไดประชาชาติในป 2481 อาศัยตัวเลขประมาณการของ Gould (1952)
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มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจไดพัฒนาไปผลิตสินคาที่ตองใชเทคโนโลยีที่สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงทําใหรูปแบบของการคาระหวางประเทศแปรเปลี่ยนไปในรูปที่วา
ระบบเศรษฐกิจไทยเปนแหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบเพื่อปอนใหแกประเทศมหาอํานาจ และ
ขณะเดียวกันก็เปนตลาดรองรับสินคาประเภททุน สินคาขั้นกลาง และเทคโนโลยีจากประเทศ
มหาอํานาจ ความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแมในปจจุบันจะเห็นไดจากขอเท็จ
จริงที่วา ในปจจุบัน (2522) ประมาณรอยละ 60 ของสินคาออกของไทยขายใหแกกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม (HICs) ขณะเดียวกัน เราตองซื้อสินคาจากกลุมประเทศดังกลาวนี้ประมาณรอยละ
60 เชนเดียวกัน (ดูตาราง 4) ขอที่นาสังเกตก็คือ ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศ
เมืองแมหรือศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ก็คือ อังกฤษ แตในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐ
อเมริกาและญี่ปุนเริ่มเขามามีบทบาทแทนที่อังกฤษ และในปจจุบัน (2522) อาจจะกลาวไดวา
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจซึ่งระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงก็คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และตลาดรวม
ยุโรป (ดูรายชื่อประเทศกลุม HICs ทายตารางที่ 4) 4
(ค) ลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา (Import Dependency)
ในขณะที่พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองมี
ลักษณะของการพึ่งพิงการสงออก (Export Dependency) ดังจะเห็นไดวาสินคาออกที่สําคัญมีอยู
เพียง 3-4 ชนิด และประมาณรอยละ 70-80 ของสินคาออกทั้งหมดขายใหแกอังกฤษและอาณา
นิคมของอังกฤษ ในป 2481 สินคาออกของไทยมีมูลคาประมาณรอยละ 21.34 ของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ อัตราสวนเดียวกันนี้ในกรณีของสินคาเขาเทากับ 13.53% สินคาเขาสวนใหญ
เปนสินคาอุปโภค บริโภค และมีลักษณะเปนสินคาฟุมเฟอย5 ลักษณะการพึ่งพิงสินคาเขาจึงยัง
ไมปรากฏขึ้น เพราะถึงจะไมมีการนํ าสินคาเหลานี้จากตางประเทศ ผลกระทบที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจก็มไี มมากนัก อยางไรก็ตาม พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงหลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา กลับมีลักษณะของการพึ่งพิงการนําเขา
(Import Dependency) (Bell and Resnick 1970 ; Catley 1976) ดังจะเห็นไดวา อัตราสวน
ระหวางมูลคาสินคาเขากับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซึ่งเทากับ 13.55% ในป 2481
เพิ่มขึ้นจนอยูในระดับ 25% ในปจจุบัน (2522) สวนอัตราสวนระหวางมูลคาสินคาออกกับ
4

ในป 2500 ไทยซื้อสินคาเขาจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนคิดเปนรอยละ 36.85 ของมูลคาสินคาเขาทั้งหมด
อัตราสวนดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นเปน 44.35% ในป 2521 ทํานองเดียวกันในป 2500 ไทยสงสินคาออกใหแกสหรัฐ
อเมริกา ญี่ปุน และเนเธอรแลนดคิดเปนรอยละ 30.31 ของมูลคาสินคาออกทั้งหมด อัตราสวนดังกลาวนี้เพิ่มขึ้น
เปน 45.99% ในป 2521 (คํานวณจากสถิติของกรมศุลกากรและธนาคารแหงประเทศไทย)
5
ในป 2484 ไทยซื้อวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง และสินคาประเภททุนจากตางประเทศเพียงประมาณรอยละ 30
ของสินคาเขาทั้งหมด ดู Ingram (1971 : 129)
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ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซึ่งเทากับ 21.34% ในป 2481 มีแนวโนมลดลงจนเหลือ 11.6%
ในป 2514 และแมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป 2515 เปนตนมา จนอยูในระดับ 17-19%
ในปจจุบนั (ดูตารางที่ 2) แตก็ยังคงตํ่ากวาชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง อยางไรก็ตาม ลักษณะ
การพึง่ พิงการสงออกยังคงปรากฏอยู เพียงแตไมเขมขนเทาลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา ดังจะเห็น
ไดวา การคาระหวางประเทศของไทย (ทั้งสินคาเขาและสินคาออก) ตองพึ่งพิงกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม (HICs) ถึง 60% ดังทีไ่ ดกลาวมาแลว และแมวานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทาทีผ่ า นมาจะกอใหเกิดการทดแทนการนําเขา แตระดับการพึ่งพิงการนําเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วัตถุดบิ สินคาขัน้ กลาง และสินคาประเภททุนยังอยูในระดับสูง และในระยะหลังๆนี้ ระดับการ
พึง่ พิงการนําเขาซึ่งสินคาบางชนิดกลับมีมากขึ้น (ดูตารางที่ 7) (เบญจวรรณ มีศรีกุล และสมคิด
แสงเพชร 2522)
(ง) ลักษณะการพึ่งพิงการเงินระหวางประเทศ (External Finance Dependency)
ในการพิจารณาลักษณะการพึ่งพิงการเงินระหวางประเทศของระบบเศรษฐกิจ
ไทย มีขอพึงพิจารณาอยูหลายประการ กลาวคือ
ประการแรก หากพิจารณาทางดานเงินลงทุนจากตางประเทศ อันประกอบดวย
การลงทุนโดยตรง เงินใหกูแกรัฐวิสาหกิจเอกชน เรามิอาจกลาวไดวา ระบบเศรษฐกิจไทยมี
ลักษณะการพึ่งพิงการเงินระหวางประเทศ ทั้งนี้เพราะเหตุวา เงินลงทุนจากตางประเทศมีมูลคา
ประมาณรอยละ 10 ของเงินลงทุนทั้งสิ้นเทานั้น ความสําคัญของเงินลงทุนจากตางประเทศ
ในระบบเศรษฐกิจจึงมีไมมากนัก
ประการที่สอง หากพิจารณาทางดานเงินทุนจากแหลงภายนอกประเทศที่นํามา
ใช จ  า ยตามงบพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ห นึ่ ง
(พ.ศ. 2504-2509) เราตองพึ่งพิงเงินทุนจากแหลงดังกลาวนี้ ทั้งในรูปของเงินกูและความชวยเหลือ
จากตางประเทศประมาณรอยละ 27.65 ของงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อัตราสวนดังกลาวนี้
ไดลดนอยถอยลงตามลําดับ อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2519 เปนตนมา รัฐบาลไดหันไปกูเงินจาก
สถาบันการเงินเอกชนในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น จนเปนที่คาดกันวารายจายในการชําระหนี้ตาง
ประเทศ (Debt Service Payment) ซึง่ มีมลู คาประมาณรอยละ 11-12 ของรายไดจากสินคาและ
บริการสงออกในป 2520 - 2521 จะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณในอนาคต (ศุภชัย พานิชภักดิ์ 2522 : 114 ;
ปราณี ทินกร 2523 ; วันรักษ มิ่งมณีนาคินทร 2523) (ในป 2523 อัตราสวนดังกลาวนี้ไดเพิ่มขึ้น
เปน 17%) ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐบาลมีแนวโนมที่จะพึ่งพิงเงินทุนจากแหลงภายนอกประเทศ
โดยมิไดสนใจปรับปรุงกลไกในการระดมเงินออมภายในประเทศเทาที่ควร ดังจะเห็นไดวา ตลอด
ช ว งเวลาระหว า งป 2504-2522 รายได จ ากการเก็ บ ภาษี อ ากรมี มู ล ค า ประมาณร อ ยละ
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11-14 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึง่ นับวาอยูในเกณฑตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใกลเคียงกัน (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2521)
ประการที่สาม หากพิจารณาความสําคัญของเงินทุนจากตางประเทศในระบบ
ธนาคารพาณิชย เราจะเห็นลักษณะการพึ่งพิงการเงินระหวางประเทศที่คอนขางเดนชัด ดังที่เรา
ทราบกันดีวา ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่สําคัญที่สุดในตลาดการเงินที่มีการจัดองคการ
(Organized Financial Market) ธนาคารพาณิชยไดอาศัยเงินทุนจากแหลงสําคัญ 3 แหลงดวยกัน
คือ เงินฝากของประชาชน เงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทย และเงินกูจากตางประเทศ ในป
2510 เงินกูจ ากตางประเทศมีมูลคาประมาณรอยละ 11.1 ของเงินฝากในธนาคารพาณิชย และ
ประมาณรอยละ 13.71 ของเงินสํารองระหวางประเทศสุทธิ (Net International Reserves)
แตในป 2522 อัตราสวนดังกลาวนี้ไดเพิ่มขึ้นเปน 20.3% และ 99.27% ตามลําดับ (ดูตารางที่ 10)
การที่ธนาคารพาณิชยมีแนวโนมที่จะพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศมากขึ้นเชนนี้ไดมีผลใหระบบ
เศรษฐกิจไทยตองผูกพันกับสถานการณทางการเงินระหวางประเทศมากขึ้นตามไปดวย ในยามที่
ภาวะการเงินระหวางประเทศมีเสถียรภาพ ภาวะการเงินในระบบเศรษฐกิจไทยมีปญหาไมมากนัก
แตในยามที่เกิดการแปรปรวนในตลาดการเงินระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจไทยก็ตองรับ
ผลกระทบอยางที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ปญหาภาวะเงินตึงซึ่งเกิดขึ้นระหวางปลายป 2521 จนถึง
กลางป 2523 นับเปนอุทาหรณที่ดีของขอความนี้
ประการที่สี่ ชองวางดานทรัพยากร (Resource Gap) ปรากฏเปนปญหาเดนชัด
มากขึ้น การออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุน จนกอ
ใหเกิดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน (Saving - Investment Gap) ซึง่ ปรากฏอาการในรูป
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Deficit) ระบบเศรษฐกิจไทยตองยืมเงินออมจาก
ตางประเทศมาใชจาย แมในระยะแรกเริ่มที่ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปญหานี้ปรากฏ
อยางไมสชู ดั เจนนัก อยางไรก็ตาม ภายหลังป 2510 ชองวางดานทรัพยากรปรากฏอยางชัดเจนยิ่ง
จนในชวงป 2523 - 2525 สวนขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึง 3.44% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (ดูตารางที่ 3)
2. พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน
ลั ก ษณะของระบบเศรษฐกิ จ อัน เปน ผลจากพัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ
ดังที่พรรณนามาขางตนนี้ กอใหเกิดผลกระทบตอลักษณะของปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งพึงพิจารณา
ดังตอไปนี้
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(ก) การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(ข) การกระจายรายไดประชาชาติ
(ค) ดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
(ง) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับวิกฤติการณแหงเสนทางการพัฒนา
นับตัง้ แตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไทยไดเลือกเสนทางการพัฒนาตามกลยุทธ
การจําเริญเติบโตอยางไมสมดุล (Unbalanced Growth) โดยมุงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและมิได
พั ฒ นาภาคเกษตรกรรมเท า ที่ ค วร แม ว  า ในระยะหลั ง ๆนี้ จ ะได ใ ห ค วามสนใจในการพั ฒ นา
เกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น แตความตองการที่จะประคับประคอง ประคบประหงมภาคอุตสาหกรรม
ตอไป อันเปนผลจากการผลักดันของกลุมพอคานายทุนประการหนึ่ง และการลิดรอนสิทธิของ
ประชาชนในการมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจอีกประการหนึ่ง ทํ าให
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจยังไมสามารถเบี่ยงเบนจากเสนทางการพัฒนาเดิม ซึ่งฝงรากลึก
มากเกือบสองทศวรรษ (จนถึงป 2522)
การเลือกเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวขางตนนี้มีผลใหระบบเศรษฐกิจ
ไทยเปนผูม าทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Latecomer)6 กลาวคือ เริ่มตนกระบวนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชากวากลุมประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจในปจจุบันถึง 100-200 ป
นอกจากนี้ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในขณะที่ระบบเศรษฐกิจไทยเลือกเสนทางการพัฒนา
ดังกลาวนีย้ ังแตกตางจากเมื่อ 100-200 ปที่แลวอยางนอย 2 ประการคือ
ประการแรก เมือ่ อังกฤษเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตวรรษที่ 18 นั้น ยังไมมี
ประเทศใดที่ไดชื่อวาเปนประเทศอุตสาหกรรมดํารงอยู แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มพัฒนาอุต
สาหกรรมนัน้ ไดมีประเทศอุตสาหกรรมและประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแลว ปรากฏ
การณดงั กลาวนี้ก็คือสิ่งที่นายพอล สตรีตเทนเรียกวา "การดํารงอยูรวมกันระหวางประเทศที่พัฒนา
แลวกับประเทศดอยพัฒนา" (Co - existence) (Streeten 1976)
ประการที่สอง ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบัน เมื่อเริ่มดําเนินการ
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมเมื่อ 100-200 ปที่แลว สามารถดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ไดโดยเอกเทศและ
อยางโดดเดีย่ วโดยมิตองพึ่งพาตางประเทศ ดังกรณีของญี่ปุน สหภาพโซเวียต เยอรมนี และสหรัฐ
อเมริกา เปนอาทิ แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มมีกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ไมเพียงแต
จะตองดํ ารงอยูรวมกับประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีการติดตอสัมพันธ
(Contact) กับประเทศเหลานี้อีกดวย
6

ดูอาทิเชน Sutcliffe (1971 : chapter 9)
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การเปนผูม าทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งสองประการดังกลาวขางตนนี้ มีผลดีผลเสียดังตอไปนี้
ประการแรก ประเทศผูม าทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรม สามารถเรียนรูความ
ผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
มากอน แตขอ ดีในประเด็นนี้เกิดจากขอสมมติพื้นฐานที่สําคัญวา เสนทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งหลายนั้นเหมือนกันหมด แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม หากแมนวาประเทศผูมา
ทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรมสามารถเลียนแบบประเทศที่เริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาห
กรรมมาก อ นด ว ยการสร า งหรื อ ก อ ให เ กิ ด ลั ก ษณาทางเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ (Internal
Economic Features) เหมือนกับประเทศที่เริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมมากอน
ทุกประการ แตสิ่งที่มิอาจเลียนแบบไดก็คือ ลักษณาการทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ (External
Economic Features) เพราะปจจุบนั ประเทศที่เริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมมากอนมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งกับประเทศอุตสาหกรรมดวยกันเองและกับประเทศ
ดอยพัฒนาทางอุตสาหกรรรมดวย รูปแบบของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ดังกลาวนี้เปนสิ่งที่มิอาจเลียนแบบได เนื่องจากการเริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศผูมาทีหลังเกิดขึ้นในสภาพการณที่มีการดํารงอยูรวมกันระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับ
ประเทศดอยพัฒนาอยูแลว
ประการที่สอง ประเทศผูมาทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรมไมจํ าเปนตองเสีย
ทรัพยากรในการแสวงหาความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพราะสามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัย
จากประเทศทีเ่ ริม่ ตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมมากอนมาใชไดโดยทันที มิหนําซํ้าเทคโนโลยี
เหลานี้ยังมีความกาวหนาและความทันสมัยมากกวาเทคโนโลยีที่มีอยูในประเทศที่เริ่มปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเมื่อ 100-200 ปที่แลว ขอดีในประเด็นนี้จึงนาจะชวยใหประเทศผูมาทีหลังในการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็วกวาประเทศที่เริ่มตนกระบวนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมมากอน ในกรณีของระบบเศรษฐกิจไทย ขอดีดังกลาวนี้ปรากฏวามีไมมากนัก
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสาเหตุหลายประการคือ
(ก) เทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลพวงแหงการพัฒนา
ของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจมักไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของปจจัยการผลิต
ทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยมีอยู (Factor Endowment) ในขณะทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยมีปญหาแรงงาน
สวนเกิน (Surplus Labour) เทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศมักเปนเทคนิค
การผลิตที่ใชเครื่องจักรกลในการผลิตเขมขน (Capital - intensive Techniques) การนําเทคโนโลยี
และเทคนิคการผลิตดังกลาวนี้มาใชในระบบเศรษฐกิจไทยจึงทํ าใหการจางงานเพิ่มขึ้นไมมาก
เทาที่ควร นอกจากนี้ ความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายการสงเสริมการลงทุนระยะแรก
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ซึ่ ง มุ  ง ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช เ ครื่ อ งจั ก รกลในการผลิ ต เข ม ข น ได มี ส  ว นทํ าให เ ส น ทางแห ง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจไมเหมาะสมกับสภาพการณของระบบเศรษฐกิจไทย
(ข) ในการนําเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตสมัยใหม ซึ่งมีความสลับซับซอนจาก
ตางประเทศมาใชในระบบเศรษฐกิจไทย หากจะใหไดประโยชนจากความประหยัดแหงขนาดของ
การประกอบการ (Economies of Scale) ขนาดของการประกอบการจะตองใหญพอสมควร และ
ในหลายตอหลายกรณีขนาดของการประกอบการอันดีเลิศ (Optimal Scale) มักจะใหญมากเมื่อ
เทียบกับขนาดของตลาดภายในประเทศ ในบางกรณี ขนาดของการประกอบการอันดีเลิศใหญโต
เกินกวาที่ตลาดภายในประเทศจะรองรับได ในกรณีเหลานี้ เมื่อปริมาณสินคาที่ผลิตมีมากกวา
ความตองการบริโภคภายในประเทศยอมมีความจํ าเปนที่จะตองแสวงหาตลาดในตางประเทศ
แต ก ารเป น ผู  ม าที ห ลั ง ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมยอมมีขอเสียเปรียบในแงที่วา ตลาดสินคา
อุตสาหกรรมตางๆถูกยึดครองโดยประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจเกือบหมดสิ้น นอกจากนี้
คุณภาพของสินคาที่เลวกวา และ/หรือตนทุนการผลิตที่สูงกวายังเปนอุปสรรคในการแสวงหาตลาด
สิ น ค า ออกอี ก ด ว ย การแทรกตั ว เข า ไปในตลาดโลกของประเทศผู  ม าที ห ลั ง ในการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมมักจะเกิดขึ้นในกรณีของสินคาซึ่งกลุมประเทศอุตสาหกรรมเคยมุงทําการผลิตในอดีต
มากอน แตไดลดการผลิตลงในปจจุบัน เนื่องจากไดโยกยายทรัพยากรไปใชในการผลิตสินคา
ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีอันสลับซับซอนมากกวา ดังเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอาทิ ขณะเดียวกัน
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ก  อ ให เ กิ ด การผลิ ต วั ส ดุ สั ง เคราะห ท ดแทนสิ น ค า เข า ขั้ น ปฐม
(Synthetic Substitutes) อุ ป สงค ใ นการเสนอซื้ อ สิ น ค า ขั้ น ปฐมบางประเภทจากประเทศ
ดอยพัฒนาจึงลดนอยลง ดังกรณีของยางพาราเปนตน โครงสรางสินคาออกของไทยจึงเริ่ม
แปรเปลีย่ นไป โดยสินคาอุตสาหกรรมมีความสําคัญมากขึ้น แตสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกกลับ
ตองพึง่ พิงตลาดในกลุมประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้น ลักษณะการพึ่งพิงการสงออกจึงยังคง
ปรากฏอยูในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
(ค) ในฐานะประเทศผูมาทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจไทย
สามารถนําเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาใชไดโดยงาย แตผลเสียที่เกิดขึ้นก็คือ แรงกระตุนที่จะ
กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศเกือบจะไมมีเลย การพัฒนาเทคโนโลยีทองถิ่นชนิด
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณภายในประเทศมิไดเกิดขึ้น การพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ ซึ่งไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของปจจัยภายในประเทศจึงยังคงปรากฏตอไป
ขณะเดียวกัน นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไมสามารถกอใหเกิดผลเชื่อมโยงถอยหลัง ดังนั้น
ลักษณะการพึ่งพิงการนํ าเขาจึงปรากฏอยางเดนชัดในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนี้
ไมจํากัดเฉพาะแตเทคโนโลยีจากตางประเทศ หากยังรวมถึงวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง และสินคา
ประเภททุนอีกดวย
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การเปนประเทศผูมาทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประกอบกับความผิดพลาด
ในการเลือกกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทําให
ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น การพึ่งพิงดังกลาว
นีม้ ที งั้ การพึง่ พิงการนําเขาและการพึ่งพิงการสงออก โดยที่ลักษณะการพึ่งพิงการนําเขามีความเขม
ขนมากกวา ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ไมเพียงแตความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมือง
แมจะกระชับและแนนแฟนมากยิ่งขึ้นเทานั้น หากทวาการจํ าเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจําเริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยังตองถูกกําหนดโดยการจําเริญเติบโต
และการเปลีย่ นแปลงนโยบายเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอีกดวย
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย สวนสําคัญสวนหนึ่งถูก
กําหนดโดยอุปสงคจากตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงอุปสงคจากตางประเทศก็ดี หรือการเปลี่ยน
แปลงนโยบายเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบตออุปสงคจากตางประเทศก็ดี ลวนมีผลกระทบตอการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในระดับเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
สภาวการณทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอราคาสินคา
ขั้นกลางและสินคาทุนที่ภาคอุตสาหกรรมไทยตองนําเขามาใชในการผลิต ยอมมีผลกระทบตอ
ตนทุนการผลิตและปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ความรุงเรืองและความซบเซาของภาค
อุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทยสวนหนึ่งจึงถูกกําหนดโดยการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทาง
เศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงนโยบายเศรษฐกิจ ในกลุ ม ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิ จ
ปรากฏการณดังกลาวนี้จะเห็นไดโดยชัดเจนในชวงระหวางปลายป 2517 ถึงตนป 2519 เมื่อ
กลุม ประเทศอุตสาหกรรมประสบภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในระบบ
เศรษฐกิจไทยก็พลอยเชื่องชาตามไปดวย
2.2 พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับปญหาการกระจายรายไดประชาชาติ
ความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแมมีสวนสําคัญไมนอยในการ
สรางปญหาการกระจายรายไดประชาชาติ กลไกที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2
ประเภท คือ
(ก) การคาและการลงทุนระหวางประเทศ
(ข) การหล อ หลอมรสนิ ย มระหว า งประเทศให อ ยู  ใ นแบบแผนเดี ย วกั น
(International Standardization of Tastes)
การทํ าสนธิสัญญาบาวริ่งและสนธิสัญญาอันไมเทาเทียมกันประเภทเดียวกัน
นับตัง้ แตป 2398 เปนตนมา ทําใหรูปแบบการคาระหวางประเทศของไทยมีลักษณะเปนรูปแบบ
อาณานิคม (Colonial Pattern of International Trade) สวนเกินของระบบเศรษฐกิจ (Economic
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Surplus) ถูกดูดซับจากภาคชนบทไปสูภาคตัวเมือง และสวนหนึ่งถูกถายทอดไปสูศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ (ประเทศเมืองแม) โดยผานกลไกของการคาระหวางประเทศในชวงหลังสงครามโลกครั้ง
ทีส่ อง โครงสรางสินคาออกของไทยเริ่มแปรเปลี่ยนไป ทั้งนี้ดวยสาเหตุหลายประการ คือ
(1) รูปแบบการบริโภคของประชาชนในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ (ประเทศเมือง
แม) เปลี่ยนแปลงจากการบริโภคอาหารประเภทที่มีองคประกอบของสินคาเขาสูง (เชน พืชผล
ประเภทอาหาร ผัก นํ้ามันพืช) ไปบริโภคอาหารประเภทที่มีองคประกอบของสินคาเขาตํ่า (เชน เนื้อ
สัตว) ประกอบกับศูนยกลางทางเศรษฐกิจเหลานี้ตางก็มีนโยบายคุมครองปกปองการผลิตทาง
เกษตรกรรมภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ยอมทําใหระบบเศรษฐกิจไทยขายพืชผล
ประเภทอาหารไดนอยกวาที่ควรเปน
(2) รูปแบบการผลิตทางอุตสาหกรรมในประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเริ่ม
แปรเปลีย่ นจากการผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเภทเบา (เชน สิ่งทอ) ไปผลิตสินคาอุตสาหกรรม
ประเภทหนัก (เชน เคมีภัณฑ เครื่องจักรกล) อันเปนเหตุใหอุปสงคในการเสนอซื้อวัตถุดิบจาก
ประเทศไทยมีนอยกวาที่ควรจะเปน
(3) การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการผลิตทางอุตสาหกรรมในประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิ จดัง กล า วนี้ ทํ าให ระบบเศรษฐกิจ ไทยสามารถโยกยา ยทรั พ ยากรไปใช ใ นการผลิ ต
สินคาอุตสาหกรรมประเภทเบา (เชน สิ่งทอ) ไดมากขึ้น
ขณะเดียวกัน โครงสรางสินคาเขาก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ในชวงกอนสงครามโลก
ครั้งที่สอง สินคาเขาสวนใหญของไทยเปนสินคาอุปโภคบริโภค แตโดยผลของนโยบายสงเสริม
อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคาทดแทนสินคาเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา
การผลิตสินคาทดแทนสินคาอุปโภคบริโภคที่นําเขาไดเกิดขึ้น จนเปนเหตุใหอัตราสวนของสินคา
อุปโภคบริโภคในองคประกอบของสินคาเขาทั้งหมดไดลดนอยลง แตเนื่องจากนโยบายดังกลาวนี้
ไมสามารถกอใหเกิดผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอยางถึงขนาด โดยเฉพาะอยางยิ่งผลเชื่อมโยงถอย
หลัง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจึงทําใหอุปสงคในการเสนอซื้อวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง และ
สินคาประเภททุนจากตางประเทศมีมากขึ้น
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ สามารถกอใหเกิดปญหาการกระจาย
รายไดประชาชาติไดดวยกลไกที่สําคัญอยางนอย 3 ประเภทคือ
ประการแรก การทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงศูนยกลางทางเศรษฐกิจ (กลุม
ประเทศอุตสาหกรรม) ทั้งในดานสินคาเขาและสินคาออกก็ดี และการที่ศูนยกลางทางเศรษฐกิจมี
ทั้งอํ านาจทางเศรษฐกิจและอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศที่เหนือกวาก็ดี ยอมทํ าให
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจไทยได ประจักษ
พยานของความขอนี้จะเห็นไดจากการที่อัตราการคา (Terms of Trade) อันไดแก อัตราสวน
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ระหวางดัชนีราคาสินคาออกกับดัชนีราคาสินคาเขามีแนวโนมลดตํ่าลงนับตั้งแตป 2516 เปนตนมา
และนับตัง้ แตป 2519 เปนตนมาอัตราสวนดังกลาวนี้มีคาตํ่ากวา 100 (ดูตารางที่ 2) ปรากฏการณ
ดังกลาวนี้ยอมทําใหการกระจายรายไดระหวางประเทศ ซึ่งไมเทาเทียมกันอยูแลวมีความไมเปน
ธรรมมากยิ่งขึ้น
ประการที่สอง บรรษัทนานาชาติ (Multinational Corporation) ทีเ่ ขามาลงทุน
ในประเทศไทยสามารถถายเทสวนเกินทางเศรษฐกิจออกนอกประเทศโดยอาศัยวิธีการกําหนด
ราคาสินคาที่ซื้อขายกันระหวางหนวยผลิตที่เปนสาขาหรือบริษัทในเครือของบรรษัทนานาชาติ
เดียวกัน (Transfer Pricing) พฤติกรรมดังกลาวนี้ยอมกอผลกระทบตอการกระจายรายไดระหวาง
ประเทศ
ประการที่สาม การลงทุนของชาวตางประเทศในอุตสาหกรรมที่ใชเทคนิคการผลิต
ที่อาศัยเครื่องจักรกลมากๆ (Capital-intensive Industries) ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ในการสงเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ไดมีสวนบิดเบือนการใชทรัพยากรภายในระบบเศรษฐกิจไทย
เพราะเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตดังกลาวนี้ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณ
ดานปจจัยการผลิตภายในระบบเศรษฐกิจไทย (Factor Endowment) ผลทีเ่ กิดก็คือ การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมเหลานี้กอใหเกิดการวาจางแรงงานนอยกวาที่ควรจะเปน ซึ่งกระทบกระเทือน
ตอการกระจายรายไดประชาชาติระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจาง (Wage Income) กับ
เงินไดประเภทอื่น (Non-wage Income) อันประกอบดวยคาเชา ดอกเบี้ย และกําไร
การหลอหลอมรสนิยมระหวางประเทศใหอยูในแบบแผนเดียวกัน (International
Standardization of Tastes) เปนกลไกสําคัญอีกประเภทหนึ่งที่ทําใหการกระจายรายไดระหวาง
ประเทศเลวร า ยลง บรรษั ท นานาชาติ อ าศั ย สื่ อ ในการโฆษณาในการหล อหลอมรสนิยมของ
ประชาชนในโลกที่สาม ซึ่งกอใหเกิดการเลียนแบบในการบริโภค (Demonstration Effect)
ในชั้นแรกการเลียนแบบในการบริโภคเกิดขึ้นในภาคตัวเมือง และตอมาขยายเขาสูภาคชนบท
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การสรางคติที่วา สินคาตางประเทศดีกวาสินคาที่ผลิตภายในประเทศ และ
เปนเหตุใหการบริโภคเพิ่มขึ้นมากกวาที่ควรจะเปน และการออมมีนอยกวาที่ควรจะเปน แมวา
อัตราสวนของสินคาอุปโภคบริโภคในองคประกอบของสินคาเขาจะลดนอยนอยถอยลง อันเปนผล
จากนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคาทดแทนสินคาเขา แตมูลคาของสินคาอุปโภค
บริโภคที่นําเขายังคงมียอดรวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแม มิไดมีเฉพาะแตความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเทานั้น หากทวาความสัมพันธระหวางภาคตัวเมืองกับภาคชนบท
ในระบบเศรษฐกิจไทยเองก็มีลักษณะทํานองเดียวกัน การเลือกใชกลยุทธการจําเริญเติบโตที่ไม
สมดุลก็ดี และการที่สถาบันการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชยดูดซับเงินออมจากภาค
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ชนบทมาจัดสรรใชจายในภาคตัวเมืองก็ดี ลวนมีสวนทําใหการกระจายรายไดประชาชาติระหวาง
ภาคตัวเมืองกับภาคชนบทเลวรายลงทั้งสิ้น
2.3 พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศ
ดังไดกลาวแลววา พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้ง
ทีส่ อง ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยมีทั้งลักษณะการพึ่งพิงการสงออก (Export Dependency) และ
ลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา (Import Dependency) โดยทีล่ กั ษณะการพึ่งพิงการนําเขามีความ
เขมขนมากกวา และขอสําคัญก็คือ การพึ่งพิงกลุมประเทศอุตสาหกรรม (HICs) ปรากฏอยาง
เดนชัด ดังจะเห็นไดวา สินคาเขาที่ซื้อจากและสินคาออกที่ขายใหแกประเทศในกลุมนี้มีมูลคา
ประมาณรอยละ 60 ของการคาระหวางประเทศของไทย พัฒนาการดังกลาวนี้มีสวนกอใหเกิด
ปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศดังตอไปนี้
(ก) โครงสรางสินคาออก
แมวาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจจะชวยผอนคลายลักษณะการพึ่งพิงสินคา
ออกเพียงไมกชี่ นิด โดยสินคาออกที่มีมูลคามากกวา 1% ของสินคาออกทั้งหมดมีจํานวนเพิ่มขึ้น
จาก 8 ประเภทในป 2501 เปน 14 ประเภทในป 2521 (ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และสมคิด แสงเพชร
2522) แตลกั ษณะการกระจายการสงออกดังกลาวนี้ (Diversification) อาจจะไมชวยใหรายไดจาก
การสงออก (Export Earnings) มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีผูพบวา ระดับมูลคาสินคาออกเปนปจจัย
กําหนดเสถียรภาพของรายไดจากการสงออกที่มีความสําคัญมากกวาจํานวนประเภทของสินคา
ออก7 นอกจากนี้ สินคาออกสวนใหญยังคงเปนสินคาประเภทอาหารและวัตถุดิบ ซึ่งเสถียรภาพ
ของรายไดจากการสงออกถูกกําหนดโดยปจจัยทางดานอุปทานเปนสําคัญ (พรายพล คุมทรัพย
2521) แตการผลิตสินคาเหลานี้ยังคงขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศเปนอันมากและไมมีทีทาวา
ระดับการพึง่ พิงดินฟาอากาศจะลดนอยลง สวนสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกนั้นเลา ก็ขึ้นอยูกับอุป
สงคจากตางประเทศเปนสําคัญ ตลอดระยะเวลาระหวางป 2508-2515 เมื่อสหรัฐอเมริกาเขามา
ตั้งฐานทัพในประเทศไทย ความพยายามในการผลิตสินคาเพื่อสงออกและความพยายามในการ
ขยายตลาดสินคาออกมีอยูนอยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุวา การใชจายของทหารอเมริกัน
ในประเทศไทยไดมีสวนทําใหฐานะของดุลการชําระเงินระหวางประเทศดีกวาที่ควรจะเปน (Benoit
1971) อัตราการเพิม่ ขึ้นของสินคาออกตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ตํ่ากวาปละ 10% ตอมาเมื่อเกิด
7

Naya (1973) อางถึงในณรงคชัย อัครเศรณี (2521)
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ปญหาดุลการชําระเงินระหวางประเทศขาดดุลระหวางป 2512-2514 ความพยายามในการเพิ่ม
การสงออกจึงเริ่มมีมากขึ้น แตการเพิ่มการสงสินคาออกเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะชวยแก
ปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ทั้งนี้เพราะเหตุวา รายไดที่ไดจากการสงออก
เพิม่ ขึน้ นัน้ เองจะชักนําใหอุปสงคในการเสนอซื้อสินคาเขาเพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ลักษณะ
การพึง่ พิงการสงออกในแงที่วา ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงกลุมประเทศอุตสาหกรรมเปนตลาด
สินคาออกที่สําคัญ ทําใหการแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศเปนไปดวย
ความยากลําบากมากกวาที่ควร ทั้งนี้ไมเพียงแตวา รายไดจากการสงออกของไทยจะขึ้นอยูกับ
สภาวการณทางเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวนี้เทานั้น หากทวา
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจยังสามารถใชอํานาจทางการเมืองระหวางประเทศที่มีมากกวา
ในการกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ และกติกาเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศไปในทางที่เปน
ประโยชนตอ ตนมากที่สุดเทาที่จะมากได เราจะขยายความประเด็นนี้ตอไปในภายหลัง
(ข) โครงสรางสินคาเขา
แมวาอัตราสวนของสินคาอุปโภคบริโภคในองคประกอบของสินคาเขาจะลดลง
แตมูลคาของสินคาอุปโภคบริโภคที่นําเขายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลจากกระบวน
การการเลียนแบบในการบริโภคอันเกิดจากการหลอหลอมรสนิยมระหวางประเทศใหอยูในแบบ
แผนเดียวกัน แมวาระดับการพึ่งพิงการนําเขาสําหรับสินคาบางประเภทจะมีแนวโนมลดลงบาง
แตระดับการพึ่งพิงการนําเขาโดยทั่วไปยังอยูในเกณฑสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภททุน
สินคาขัน้ กลาง และวัตถุดิบ การที่นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคาทดแทนสินคา
เขาไมสามารถกอใหเกิดผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอยางถึงขนาด กอใหเกิดปญหาความขัดแยง
ระหวางเปาหมายดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ กับเปาหมายการจําเริญเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรม (นิตยา พิบูลยรัตนกิจ 2522) เพราะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
นัน้ เองจะเปนเหตุใหดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศขาดดุลมากขึ้น
(ค) ความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแม
ความสัมพันธในรูปแบบเมืองดาวบริวารกับเมืองแมมีสวนทําใหปญหาดุลการคา
และดุลการชําระเงินระหวางประเทศยากแกการแกไขเยียวยามากขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในปจจุบัน
ประเทศศูนยกลางทางเศรษฐกิจ (ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ) ดําเนินนโยบายโดยยึดถือ
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ลัทธิพาณิชยนิยมสมัยใหม (New Mercantilism)8 ในขณะทีน่ โยบายพาณิชยนิยมสมัยเกามุงใชไป
ในการแก ป  ญ หาการว า งงานและป ญ หาดุ ล การชํ าระเงิ น ระหว า งประเทศ แต น โยบาย
พาณิชยนิยมสมัยใหมใหความสําคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนถึง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น (Johnson 1974) แนวนโยบายดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นใน
รูปแบบตางๆ อาทิเชน ความพยายามในการทําใหดุลการชําระเงินระหวางประเทศเกินดุล การ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อผลักดันปญหาเงินเฟอและ/หรือปญหาการวางงานไปสูประเทศอื่น
การควบคุมการนําเขาและ/หรือการสงออก และการเพิ่มสวนแบงในตลาดการคาระหวางประเทศ
เปนตน
ประเทศศูนยกลางทางเศรษฐกิจ (ประเทศมหาอํานาจ) จะหาประโยชนจาก
ประเทศดาวบริวารโดยอาศัยนโยบายพาณิชยนิยมสมัยใหม แตขณะเดียวกันก็อางวาสนับสนุน
หลักการของนโยบายการคาเสรี (Laissez - faire Policy) ทัง้ นีข้ นึ้ อยูกับสภาวะเงื่อนไขตางๆ กลาว
คือ (ศุภชัย พานิชภักดิ์ 2522 : 92-93)
(ก) ในยามที่ประเทศศูนยกลางทางเศรษฐกิจมีความตองการตลาดรองรับสินคา
ออกของตน และในยามที่ประเทศเหลานี้มีความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศ ประเทศ
เหลานีจ้ ะเรียกรองและดําเนินการใหประเทศตางๆยึดนโยบายการคาเสรี เพราะนโยบายดังกลาวนี้
จะเปนประโยชนตอการระบายสินคาออกของประเทศศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ในการนี้ ประเทศ
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจจะสรางองคกรทางเศรษฐกิจระหวางประเทศขึ้น เพื่อใหความสัมพันธ
ระหวางประเทศศูนยกลางทางเศรษฐกิจกับประเทศดาวบริวารตั้งอยูบนพื้นฐานของนโยบาย
การคาเสรี อาทิเชน IMF GATT เปนตน
(ข) ในยามที่การแขงขันระหวางประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นและประเทศศูนย
กลางทางเศรษฐกิจเริ่มสูญเสียความไดเปรียบ ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจะละทิ้งนโยบาย
การคาเสรี และหันมายึดถือนโยบายพาณิชยนิยมสมัยใหม ความขอนี้จะเห็นไดโดยชัดเจนจาก
กรณีของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อประเทศศูนยกลางทางเศรษฐกิจไมสามารถแขงขันกับกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ได ก็เริม่ ควบคุมการนําเขา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบเปนอันมาก
ตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม และประเทศไทยก็พลอยโดน
'หางเครื่อง' ตามไปดวย
การดําเนินนโยบายหลอกลวงสองหนาของกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
ทําใหคติความเชื่อที่วา 'ชนชัน้ ใดรางกฎหมาย ก็เพื่อประโยชนชนชั้นนั้น' เปนจริงไมเฉพาะแตภาย
8

ชื่อซึ่งใชครั้งแรกในปาฐกถาเพื่อรับตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจในป 2508 ดู Robinson
(1966)
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ในประเทศเทานัน้ หากยังเปนจริงในระดับระหวางประเทศอีกดวย และไมตองสงสัยเลยวา การที่
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใชอํานาจทางการเมืองระหวางประเทศที่มากกวาในการกําหนด
กฎเกณฑ ระเบียบ และกติกาเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศไปในทางที่เปนประโยชนตอตน
มากที่สุดเทาที่จะมากไดเชนนี้จะไมสรางความยุงยากในการแกปญหาดุลการคาและดุลการชําระ
เงินระหวางประเทศของไทยมากกวาที่ควร ในเมื่อไทยตองพึ่งพิงการคากับประเทศในกลุมนี้เปน
สําคัญ
2.4 พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับปญหาเสถียรภาพของราคา
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพิง
การสงออก (Export Dependency) ปญหาเสถียรภาพของราคาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทยมัก
จะเกิดจากสาเหตุสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ สภาพดินฟาอากาศ และเสถียรภาพของราคา
สินคาออก ปจจัยภายนอกประเทศที่มีสวนสรางปญหาเสถียรภาพของราคาในระบบเศรษฐกิจไทย
จะผานกลไกของราคาสินคาออกเทานั้น กลาวคือ ในยามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศ
คูคาของไทย ราคาสินคาออกจะตกตํ่าลง ซึ่งจะกดดันใหระดับราคาสินคาภายในประเทศตกตํ่า
ตามไปดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในป 2473-2476 ในกรณี
ตรงกันขาม หากอุปสงคจากตางประเทศในการเสนอซื้อสินคาออกของไทยเพิ่มขึ้นอยางฮวบฮาบ
ราคาสินคาออกของไทยยอมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชักนําใหระดับราคาสินคาภายในประเทศทั่วไปเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย ปญหาเงินเฟอซึ่งเกิดขึ้นในป 2483-2484 นับเปนอุทาหรณของความขอนี้ เมื่อประเทศ
มหาอํานาจเรงซื้อสินคาประเภทอาหารและวัตถุดิบจากไทย เพื่อเตรียมทําสงคราม ในชวงกอน
สงครามโลกครัง้ ที่สอง แรงกดดันตอปญหาเสถียรภาพของราคาจากภายนอกประเทศซึ่งผานกลไก
ของราคาสินคาเขาไมปรากฏใหเห็น ทั้งนี้เพราะเหตุวา สินคาเขาสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค
ซึ่งมีลักษณะเปนสินคาฟุมเฟอย การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเขาจึงไมมีผลกระทบกระเทือนตอ
ประชาชนสวนใหญของประเทศ
อยางไรก็ตาม พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่
สองมีสว นทําใหลักษณะและความรุนแรงปญหาเสถียรภาพของราคาเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ
ประการแรก การที่ระบบเศรษฐกิจไทยมีขนาดการเปดประเทศ (Degree of
Openness) เพิ่มมากขึ้น ทําใหปจจัยภายนอกประเทศมีบทบาทในการกําหนดเสถียรภาพของ
ราคาในระบบเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น (อัมมาร สยามวาลา 2519) การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจตลอดจนสภาพดินฟาอากาศในตางประเทศก็ดี การเปลี่ยนแปลงอุปสงคจากตาง
ประเทศก็ดี และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคูคาก็ดี ลวนแลวแตมีผลกระทบ
ตอเสถียรภาพของราคาในระบบเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น
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ประการที่สอง ในขณะทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยมีขนาดของการเปดประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น การดําเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะมีปญหายุงยากมากขึ้นตามไปดวย
เพราะในกรณีเชนนี้ ผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทยไมเพียงแตจะตองมีความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจไทย และสามารถคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภายในระบบเศรษฐกิจไทยไดอยางถูกตองแมนยําเทานั้น หากทวายังตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ กลไกการทํ างานในระบบเศรษฐกิจประเทศคู คา สํ าคั ญของไทย ตลอดจนสามารถ
คาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศเหลานั้นไดอยางถูกตองแมนยํ า
อีกดวย การขาดความรูความเขาใจและความสามารถดังกลาวนี้ อาจเปนเหตุใหการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดไดโดยงาย
ประการที่สาม การทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีทั้ง
ลักษณะการพึง่ พาการสงออกและการพึ่งพิงการนําเขา โดยที่ลักษณะการพึ่งพิงการนําเขามีความ
เขมขนมากกวานั้น ทําใหแรงกดดันตอปญหาเสถียรภาพของราคาจากภายนอกประเทศสามารถ
เขาสูร ะบบเศรษฐกิจไทย โดยผานกลไกของทั้งราคาสินคาออกและราคาสินคาเขา ปรากฏการณ
ดังกลาวนีน้ บั เปนเรื่องใหม ซึ่งไมเคยเกิดขึ้นในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง กลาวโดยทั่วไปแลว
แรงกดดันของเงินเฟอจากปจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งผานกลไกของราคาสินคาออกนั้นจะมี
ลักษณะเปนเงินเฟอซึ่งเกิดจากแรงดึงของอุปสงคจากตางประเทศ (Demand-pull Inflation)
สวนแรงกดดันของเงินเฟอจากปจจัยนอกประเทศ ซึ่งผานกลไกของราคาสินคาเขาจะมีลักษณะ
เปนเงินเฟอ ซึ่งเกิดจากแรงดันของตนทุนการผลิต (Cost-push Inflation) ลักษณะดังกลาวนี้
ปรากฏอยางชัดเจนมากขึ้น เมื่อประเทศผูสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเปนสินคาออก (OPEC) เริ่มใช
นโยบายการขึ้นราคานํ้ามันดิบและการจํากัดปริมาณการผลิตนับตั้งแตป 2516 เปนตนมา
ประการที่สี่ การทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพิงการเงินระหวางประเทศ
มากขึ้น ดังจะเห็นไดวา เงินกูจากตางประเทศของธนาคารพาณิชยมีมูลคามากกวาเงินสํารอง
ระหวางประเทศสุทธิในปจจุบัน (2522) กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดานดวยกันคือ ในดาน
หนึ่ ง เครื่ อ งมื อ ของนโยบายการเงิน ที่ใชใ นการควบคุม ปริม าณเงิน ที่ห มุน เวียนภายในระบบ
เศรษฐกิจจะมีประสิทธิผลนอยลง หากธนาคารแหงประเทศไทยประกาศขึ้นอัตราสวนระหวางเงิน
สดสํ ารองตามกฎหมายกับเงินฝาก เพื่อที่จะลดการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ธนาคาร
พาณิชยยอมสามารถเลี่ยงไปกูเงินจากตางประเทศมาจัดสรรใหกูแกธุรกิจเอกชนได โดยไมจําเปน
ตองลดการใหสนิ เชื่อแตประการใด ในอีกดานหนึ่ง การที่ระดับการพึ่งพิงการเงินระหวางประเทศ
ของธนาคารพาณิชยสูงมากเชนนี้ ยอมเปนอันตรายตอระบบเศรษฐกิจไทยโดยมิพักตองสงสัย
เพราะหากเกิดความแปรปรวนในตลาดการเงินระหวางประเทศ ผลของความแปรปรวนดังกลาวนี้
ยอมกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยโดยผานกลไกของการเงินระหวางประเทศ อาทิเชน เมื่ออัตรา

25
ดอกเบี้ ย ในตลาดการเงิ น ระหว า งประเทศเพิ่ม สูง ขึ้น โดยที่อัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิ จ
ไมสามารถปรับใหสูงทัดเทียม อันเกิดจากขอจํากัดของสถาบัน เงินกูจากตางประเทศของธนาคาร
พาณิชยยอมลดนอยลง ซึ่งไมเพียงแตจะกอใหเกิดปญหาสภาพคลองภายในระบบเศรษฐกิจ
เทานัน้ หากทวายังมีผลกระทบตอปญหาดุลการชําระเงินและฐานะของเงินสํารองระหวางประเทศ
อีกดวย
3. บทสรุป
บทความนี้ไดชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน (2522) กําลังประสบ
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และวิกฤติการณดังกลาวนี้มิไดเกิดจากสูญญากาศ หากแตเกิดจากเสน
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเลือกเดิน ตลอดจนโครงสรางของระบบเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
เลือกกลยุทธการจําเริญเติบโตอยางไมสมดุล การที่ระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันมีขนาดของการ
เปดประเทศ (Degree of Openness) อยางมากก็ดี การที่ระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันมีลักษณะ
การพึ่งพิงตางประเทศในระดับสูงก็ดี ตลอดจนความสัมพันธในรูปแบบดาวบริวารกับเมืองแม
(Periphery-centre Relationship) ซึ่งปรากฏในระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับภายในประเทศ
และระดับระหวางประเทศก็ดี ประกอบกับกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งลิดรอนสิทธิ
ในการรับรูปญหาและสิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาของประชาชนก็ดี ไดมีสวนทําใหปญหา
เศรษฐกิจตางๆเลวรายกวาที่ควรจะเปน และยากแกการเยียวยาแกไข ไมวาจะเปนปญหาการ
กระจายรายไดประชาชาติ ปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ และปญหา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 1
สินคาออกและสินคาเขา
เทียบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
พ.ศ. 2481 - 2522
(%)
ป
2481
2500
2503
2509
2514
2519
2520
2521
2522
ที่มา

:

อัตราสวนคิดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
สินคาออก
สินคาเขา
สินคาออกและสินคาเขา
21.3
13.5
34.9
18.1
20.4
38.5
16.0
17.8
33.8
13.6
18.1
31.7
11.6
18.5
30.1
17.9
21.2
39.1
17.9
24.4
42.3
17.2
23.0
40.2
18.9
27.2
46.1
1. ขอมูลป 2481 มาจาก Gould (1952)
2. ขอมูลป 2500 - 2522 มาจากกรมศุลกากร ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 2
อัตราสวนของสินคาเขา สินคาออก และสวนขาดดุลการคา
เทียบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
อัตราการเพิ่มขึ้นของสินคาเขาและสินคาออก และอัตราการคา
ป 2510 - 2522

ป

2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522

อัตราสวนของสินคาเขาและสินคา
ออกคิดเปนรอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ
สินคาเขา สินคาออก
รวม
20.1
12.7
32.8
20.2
11.3
31.5
19.8
11.1
30.9
19.4
10.5
29.9
18.5
11.6
30.1
18.9
13.4
32.3
19.4
14.4
33.8
23.3
18.1
41.4
21.7
14.9
36.6
21.2
17.9
39.1
24.4
17.9
42.3
23.0
17.2
40.2
27.2
18.9
46.1

สวนขาดดุลการคา
คิดเปนรอยละของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ
7.53
9.12
8.79
9.01
6.90
5.48
4.99
5.27
6.78
3.28
6.51
5.98
8.34

อัตราการเพิ่มขึ้นของ
สินคาเขา
20.04
8.40
7.51
3.87
0.76
15.14
37.28
50.53
1.93
10.72
34.37
14.53
39.57

สินคาออก
-0.07
-4.20
7.85
0.01
16.97
30.30
43.69
56.79
-9.46
36.06
16.73
16.73
29.94

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : สถิติป 2522 เปนตัวเลขประมาณการ

อัตราการคา
Term of
Trade
110.63
115.72
122.18
114.39
87.22
96.25
133.62
112.46
100.00
92.22
87.64
87.83
89.98
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ตารางที่ 3
ชองวางระหวางการออมกับการลงทุน
เทียบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
คํานวณตามราคาประจําป
2503/2505 - 2523/2525

ที่มา

ป

ภาคเอกชน
Sp - Ip

ภาครัฐบาล
Sg - Ig

%
ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ
S-I

2503 - 2505
2508 - 2510
2513 - 2515
2518 - 2520
2523 - 2525

2.47
2.91
3.07
2.23
4.71

-0.35
-1.88
-4.86
-4.19
-8.15

2.12
1.04
-1.78
-1.97
-3.44

:

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 4
อัตราสวนของสินคาเขาและสินคาออก
ทีป่ ระเทศไทยซื้อและขายแกกลุมประเทศตางๆ
(%)
HICs

NICs

LICs

รวม

2503
2509
2514
2519
2520
2521
2522

72
77
76
61
61
61
59

15
6
5
6
7
9
9

13
17
19
33
32
30
32

100
100
100
100
100
100
100

2. สินคาออก
2503
2509
2514
2519
2520
2521
2522

45
55
64
59
53
60
57

21
15
17
15
16
15
15

34
30
19
26
31
25
28

100
100
100
100
100
100
100

1. สินคาเขา

ที่มา :
คํานวณจากสถิติของกรมศุลกากรและธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ : (1) กลุมประเทศอุตสาหกรรม (HICs) ไดแก ญี่ปุน เบลเยียม สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เยอรมนีตะวันตก
เดนมารก สวิสเซอรแลนด ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี
(2) กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ไดแก สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน และเกาหลีใต
(3) กลุมประเทศดอยพัฒนาทางอุตสาหกรรม (LICs) ไดแกประเทศอื่นๆที่มิใช (1) และ (2)
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ตารางที่ 5
อัตราสวนของสินคาเขาที่ไทยซื้อจากกลุมประเทศ OECD
จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจป 2517
(%)
ประเภทของสินคา
สินคาอุปโภคบริโภค
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง
สินคาประเภททุน
สินคาอื่นๆ
รวม

อัตราสวนของสินคาเขาที่ไทยซื้อจากกลุมประเทศ OECD
เทียบเปนรอยละของสินคาเขารวม
81.1
82.0
91.0
29.5
70.4

: หนวยวิจัยเศรษฐกิจระหวางประเทศ ฝายวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย การวิเคราะห
โครงสรางการนําเขาของประเทศไทย (เอกสารโรเนียว กันยายน 2521) ตารางที่ 2.11 หนา 35 -36
หมายเหตุ : สมาชิก OECD (= Organization for Economic Coorperation and Development) ไดแก ออสเตรีย เบลเยี่ยม
เดนมารก ฝรั่งเศส กรีซ ไอรแลนด แอร อิตาลี ลักเซมเบอรก เนเธอรแลนด นอรเวย ปอรตุเกส สวีเดน สวิตเซอรแลนด
เตอรกี สหราชอาณาจักร สเปน สหรัฐอเมริกา และคานาดา
ที่มา
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ตารางที่ 6
มูลคาสินคาเขาประเภทตางๆคิดเปนรอยละของมูลคาสินคาเขารวม
จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ
(%)
ประเภทของสินคา

2503

2509

2514

2519

2520

2521

2522

สินคาอุปโภคบริโภค

34.97

25.47

16.38

14.37

11.80

11.88

10.94

วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง

18.15

21.30

28.98

27.81

28.59

27.18

29.74

สินคาประเภททุน

24.60

30.81

32.20

26.54

25.90

28.76

27.26

สินคาประเภทอื่นๆ

22.28

22.42

22.44

31.29

33.71

32.18

32.05

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

รวม
ที่มา
:
หมายเหตุ :

กรมศุลกากรและธนาคารแหงประเทศไทย
สถิติป 2522 เปนตัวเลขเบื้องตน
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ตารางที่ 7
ระดับการพึ่งพิงการนําเขาของไทยระหวางป 2503 - 2511
คํานวณจากอัตราสวนระหวางสินคานําเขากับอุปสงคภายในประเทศ
(%)
ประเภทสินคา
สินคาอุปโภคบริโภค
สินคาขั้นกลาง
สินคาประเภททุน
สินคาอื่นๆ
รวม
ที่มา

:

อัตราสวนระหวางสินคานําเขา
กับอุปสงคภายในประเทศ
2503
2511
13.11
9.21
54.02
31.56
77.45
71.75
62.65
68.57
34.03

32.23

James C. Ingram, Economic Change in Thailand 1850 - 1970
(Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1971), p. 296.

สวนเปลี่ยนแปลง
-3.90
-22.44
-5.70
5.92
-1.80
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ตารางที่ 8
อัตราการทดแทนการนําเขาระหวางป 2503 - 2515
คํานวณโดยใช Constant Demand Share Measure
(%)
ประเภทอุตสาหกรรม
1. การผลิตอาหาร
2. การผลิตเครื่องดื่ม
3. วัสดุกอสรางและยาสูบ
4. ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปประเภทที่หนึ่ง
5. ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปประเภทที่สอง
6. สินคาบริโภคประเภทไมถาวร
7. สินคาบริโภคประเภทถาวร
8. เครื่องจักร
9. อุปกรณการขนสง
รวม (3 - 9)
รวม (1 - 9)
ที่มา

:

2503 - 2509

2509 - 2515

2503 - 2515

-86.73
-1,268.48
-70.17
48.23
-2.13
-26.71
0.35
4.08
-18.64

0.94
95.92
66.35
33.16
21.37
44.48
20.62
8.45
41.25

-98.41
44.22
42.73
65.38
19.70
29.64
23.43
12.22
30.38

2.41
-15.98

28.55
25.71

30.28
13.84

Narongchai Akrasanee, "Import Substitution, Export Expansion and Sources of Industrial
Growth in Thailand 1960 - 1972" in Prateep Sondysuvan (ed.), Finance, Trade and
Economic Development in Thailand (Bangkok : Sompong Press, 1975), pp. 262 - 263.
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ตารางที่ 9
ระดับการพึ่งพิงการนําเขาในป 2515 และ 2518
คํานวณจากอัตราสวนระหวางสินคาเขากับอุปทานรวม
จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม
(%)
อัตราสวนระหวางสินคาเขา
ประเภทของอุตสาหกรรม
2515

อัตราการทดแทนการนําเขา
ระหวางป 2515 - 2518
กับอุปทานรวม
วัดโดย Constant Demand
2518 สวนเปลี่ยนแปลง
Share Measure

1. การผลิตอาหาร

3.8

2.4

-1.4

32.3

2. เครื่องดื่มและยาสูบ

0.4

0.3

-0.1

6.6

3. วัสดุกอสราง

2.6

2.5

-0.1

1.8

4. ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปประเภทที่หนึ่ง

42.1

41.6

-0.5

1.5

5. ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปประเภทที่สอง

32.9

35.4

2.5

-6.0

6. สินคาบริโภคประเภทไมถาวร

19.9

14.8

-5.1

23.1

7. สินคาบริโภคประเภทถาวรและ
เครื่องจักร

45.5

47.5

2.1

-5.9

23.1

22.1

-1.0

2.1

รวม
ที่มา

:

เบญจวรรณ มีศรีกุล และสมคิด แสงเพชร "ระดับการพึ่งสินคาเขาในภาคอุตสาหกรรม"
วารสารเศรษฐศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2522)
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ตารางที่ 10
เงินกูจ ากตางประเทศของธนาคารพาณิชยคิดเปนรอยละของเงินกูรวม เงินฝากรวม
เงินสํารองสวนเกินของธนาคารพาณิชยและเงินสํารองระหวางประเทศสุทธิ
ป 2510 - 2522
เงินกูจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย คิดเปนรอยละของ
สิ้นระยะเวลา

เงินกูรวมของ
ธนาคารพาณิชย

เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย

2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522

89.2
85.1
89.2
80.1
70.7
71.0
68.7
62.1
51.0
59.8
70.0
74.8
66.8

11.1
10.5
10.6
9.6
8.7
7.3
11.8
10.3
9.3
8.7
11.2
15.7
20.3

ที่มา
:
หมายเหตุ :

เงินสํารองสวนเกิน
ของธนาคาร
พาณิชย
421.9
522.4
730.7
447.8
403.3
406.4
927.9
646.5
1,156.7
728.7
1,339.4
2,228.4
2,242.2

เงินสํารองระหวาง
ประเทศสุทธิ
13.71
13.27
16.13
19.53
20.72
17.64
31.25
23.74
28.83
30.40
59.11
93.97
99.27

ธนาคารแหงประเทศไทย
มูลคาของเงินสํารองระหวางประเทศ ประเมินโดยยึดถืออัตราแลกเปลี่ยน 20.40 บาทตอเหรียญอเมริกัน
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ปจฉิมลิขิตป 2543
บทความเรื่องนี้มีอายุกวาสองทศวรรษ ในชวงเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมานี้
ลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทยโดยพื้นฐานมิไดแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ระบบเศรษฐกิจไทยยังคง
เปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด เพียงแตขนาดของการเปดประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2522 เปนอันมาก
การพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจเปนตลาดสินคาออกมิไดแปรเปลี่ยนไปจากป 2522 เพียงแตการ
แขงขันในตลาดโลกทวีความเขมขนมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจไทยยังคงตองพึ่งพิงการนําเขาและ
พึง่ พิงเงินทุนจากตางประเทศ โดยที่ระดับการพึ่งพิงมีมากกวาเดิม การที่รัฐบาลไทยเลือกเสนทาง
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจมีสวนธํารงลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทยดังกลาวนี้ ในประการสําคัญ
การเลือกเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน ทําใหการเคลื่อนยายเขาออกของเงินทุนระหวางประเทศ
กลายเปนชองทางใหมในการสั่นคลอนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย เหนือสิ่งอื่นใด ระบบ
เศรษฐกิจไทยมีความซับซอนเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
แมวาปญหาความยากจนสัมบูรณ (Absolute Poverty) จะบรรเทาเบาบางลงใน
ยามเศรษฐกิจรุงเรือง แตเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจถดถอยหรือตกตํ่า จํานวนครัวเรือนที่ยากจนจะ
ทะยานขึน้ ปญหาความยากจนสัมบูรณจึงแขวนอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ แสดงใหเห็นวา
ครัวเรือนกระจุกอยูที่พรมแดนของเสนความยากจน (Poverty Line) อยางหนาแนน ดวยเหตุดังนี้
เมือ่ เกิดวิกฤติการณการเงินป 2540 จํานวนครัวเรือนที่ยากจนจึงมีมากขึ้น
แมจะมีความ 'กาวหนา' อยูบ า งในการแกปญหาความยากจนสัมบูรณ แตกลับไม
มีความกาวหนาแมแตนอยในการจัดการปญหาความยากจนสัมพัทธ (Relative Poverty) การแบง
ปนความมั่งคั่งจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางไมทัดเทียมและไมเปน
ธรรม การกระจายรายไดระหวางครัวเรือนจึงเลวรายลงตามลําดับ
ชองวางดานทรัพยากร (Resource Gap) ยังคงเปนปญหาสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจไทย การใชจายอยางเกินตัวกอใหเกิดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน (SavingInvestment Gap) อันกอใหเกิดปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Deficit) ซึ่ง
เปนตนตอทําใหระบบเศรษฐกิจไมมีลักษณะการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ (External Finance
Dependency) ในป 2522 การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของภาค
รัฐบาล ภายหลังป 2530 ชองวางดานทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจไทยเกิดจากการใชจาย
อยางเกินตัวของภาคเอกชน
ป จ จั ย ภายนอกยั ง คงเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการสั่ น คลอนเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิ จ ไทย รั ฐ บาลไทยยั ง คงมี ปญ หาในการจั ด การเงิน เฟ อที่ เ กิ ด จากปจจัย ด า นอุป ทาน
(Supply Inflation) ป ญ หาการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคด า นอุ ป ทาน (Supply
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Management Policy) เห็นไดจากการแกปญหาวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 - 2517 และ
ครัง้ ทีส่ องในป 2522 - 2523 รัฐบาลไทยไมเพียงแตมีปญหาในการจัดการอุปทานมวลรวมเทานั้น
หากยังมีปญหาในการจัดการอุปสงคมวลรวม (Demand Management) อีกดวย ความลมเหลว
ในการจัดการลักษณะ 'ชีพจรลงเทา' (Foot-looseness) ของเงินทุนระหวางประเทศนํามาซึ่งวิกฤติ
การณการเงินป 2540

