เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหงสันติประชาธรรม ?
หากไมนับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย อันประกอบดวยเกาหลีใต
ไตหวัน สิงคโปร และฮองกง ไทยนับเปนประเทศหนึ่งที่มีอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัน
สูงยิง่ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไทยในอดีตที่ผานมามักจะแสดง
ความภาคภูมใิ จในภาวะการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ และถือเปนความสําเร็จของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ปฤจฉาแหงประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคปจจุบัน
ในทัศนะของศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ การปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันระหวางป 2497 – 2503 นับเปนพื้นฐานสําคัญที่เกื้อกูล
ตอกระบวนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษตอมา (ธนาคารแหงประเทศไทย 2508 ;
Ungphakorn, 1967) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีอยูอยางนอย 5 ประการ คือ
ประการแรก การละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม และหันมาใชนโยบาย
ที่มีลักษณะเสรีนิยมมากขึ้น นับเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง เพราะการณไดปรากฏ
อยางแจมชัดวา ภายหลังการรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน 2490 นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมได
กลายเปนเครื่องมือที่ผูนํ าฝายทหารใชในการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ การนําทรัพยากร
ของแผนดินไปใชเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลเปนไปอยางแพรหลาย จนนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
บางทาน ดังเชน Prasartset (1979) และ Piriyarangsan (1980) ตีความวา สังคมเศรษฐกิจไทย
ในชวงระหวางป 2475-2500 มีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) และระบบ
ทุนนิยม

--------------------------------------* ตีพิมพครั้งแรกใน รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (บรรณาธิการ) เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหง
สันติประชาธรรม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิมพเนื่องในโอกาสศาสตราจารย ปวย อึ๊งภา
กรณมีอายุครบ 72 ป เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2531 บทความนี้เดิมเขียนรวมกับนิพนธ พัวพงศกร ในการตีพิมพครั้งนี้
ตัดทอนพิมพเฉพาะสวนที่เปนผลงานของผูเขียน

ขุนนาง (Bureaucratic Capitalism) การตราพระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497
นับเปนการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญ เพราะกฎหมายฉบับนี้ไมเพียงแตจะมีเจตนารมณในการสงเสริม
การลงทุนของเอกชนเทานั้น หากทวายังมีเปาประสงคที่จะสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศ
อีกดวย เจตนารมณดังกลาวนี้นับวาขัดกับปรัชญาพื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมโดย
ชัน้ เชิง การละทิง้ แนวนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมปรากฏอยางเดนชัดยิ่งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร
ป 2500
ประการที่ ส อง การละทิ้ ง ระบบอั ต ราแลกเปลี่ ย นหลายอั ต รา (Muliple
Exchange Rate System) และหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange
Rate System) ในป 2498 นับเปนการจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศที่สําคัญยิ่งของสังคม
เศรษฐกิจไทย เพราะไมเพียงแตจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับกฎเกณฑของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ(IMF) เทานั้น หากทวายังเกื้อกูลตอการขยายตัวของการคาระหวาง
ประเทศอีกดวย
ประการที่สาม การยกเลิกอํานาจผูกขาดในการคาขาวของสํานักงานขาวในป
2498 นับเปนการเปลีย่ นแปลงที่สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
นี้ ประกอบกับการยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา เปนพลังสําคัญที่ผลักดันใหการคา
ระหวางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วในเวลาตอมา มิไยจะตองกลาววา การยุบสํานักงานขาวมีผล
เสมือนหนึง่ การทุบหมอขาวของขุนศึกบางกลุมบางเหลาดวย
ประการที่สี่
การปฏิรูประบบราชการเพื่อใหเปนกลไกอันทรงประสิทธิภาพใน
การขับเคลือ่ นสังคมเศรษฐกิจไทยใหรุดไปขางหนา นับเปนการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันที่สําคัญยิ่ง
การเปลีย่ นแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นในชวงระหวางป 2500-2503 ดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งสํานัก
งบประมาณ (2502) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2502) สภาการศึกษาแหงชาติ
(2502) สภาวิจยั แหงชาติ (2502) การพลังงานแหงชาติ(2502) สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
(2503) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(2503) คณะกรรมการสงเสริมสินคาออก (2503) เปนตน
ประการที่ ห  า การสถาปนาวิ นั ย ทางการเงิ น และวิ นั ย ทางการคลั ง นับเปน
พื้นฐานสําคัญที่เกื้อกูลใหมีการดําเนินนโยบายการเงินและนโนบายการคลังอยางมีประสิทธิภาพ
ในเวลาตอมา
ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ก็ดุจดังขุนนางนักวิชาการรุนแรกในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองคนอื่นๆ ที่ไดพานพบสภาพการณแหงความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มาดวยตนเอง ทั้งในคราวที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 และภาวะขาวยาก
หมากแพงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงใหมๆ ดวยเหตุ
ดังนัน้ กลุม ขุนนางนักวิขาการรุนแรกดังกลาวนี้จึงใหความสําคัญแกเปาหมายการรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจอยางมาก (Stifel,1976) ประกอบกับแนวความคิดทางเศรษฐกิจแบบอนุรักษนิยมได
ฝงรากลึกในกระทรวงการคลังมาตั้งแตครั้งที่เกิดวิกฤติการณเงินคงคลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจา และแนวความคิดดังกลาวนี้แผอิทธิพลสูธนาคารแหงประเทศไทยในเวลาตอมา
ยังผลให การดํ าเนิน นโยบายการคลั ง และนโยบายการเงิน มี ลักษณะอนุรัก ษนิ ยมตามไปดวย
(Silcock, 1967) อยางไรก็ตาม สภาพการณดังที่เปนอยูระหวางป 2490-2500 ไดชวยตอกยํ้า
ความเชื่อของกลุมขุนนางนักวิชาการในการดําเนินนโยบายการคลัง และนโยบายการเงินในแนว
อนุรักษนิยมสภาพ การขาดวินัยทางการคลังปรากฏโดยทั่วไป ดังเชนการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารแหงประเทศไทย และการเบิกเงินจากคลังแผนดินไปใชจายโดยอางเหตุความจําเปน
เรงดวน โดยที่โครงการที่ใชจายมิไดผานการพิจารณาของรัฐสภา รายจายของรัฐบาลจํานวน
ไมนอยถูกใชไปในการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของผูนําฝายทหาร ดังเชนการนําทรัพยากร
ของรัฐไปคําจุ
้ นกิจการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด ในป 2495-2496 และกิจการของบริษัท สงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ในเวลาตอมา ผูนําฝายทหารกลุมตาง ๆ พากันผลักดันใหมีการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการอุปถัมภทางการเมือง(Political Patronage) การเติบโตของ
ภาครัฐวิสาหกิจทําใหรัฐบาลไดเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาและบริการตาง ๆมากขึ้น สินคาที่
ผลิตมิไดจํากัดเฉพาะสินคาสาธารณะ (Pure Public Goods) และสินคากึ่งสาธารณะ (Semi –
Public Goods) เทานัน้ หากยังไดกาวลํ้าไปผลิตสินคาเอกชน(Private Goods) อีกดวย ขณะ
เดียวกัน ธนาคารพาณิชยจํานวนมากไดกลายเปนฐานเศรษฐกิจของผูนําทางการเมืองกลุมตาง ๆ
ซึง่ ใชในการรองรับและเสริมสรางอํานาจทางการเมืองที่มีอยู
กลุ  ม ขุ น นางนั ก วิ ช าการรุ  น แรกในยุ ค หลั ง ครามโลกครั้ ง ที่ ส องได แ สดงความ
กลาหาญทางจริยธรรมอยางสูงสงในการสถาปนาวินัยทางการคลังและวินัยทางการเงิน ทั้งๆที่
โครงสรางอํานาจทางการเมืองมีลักษณะเผด็จการอยางเดนชัด รายงานประจําปของธนาคารแหง
ประเทศไทยกลายเปนเวทีที่ใชในการวิพากษวิจารณพฤติกรรมของรัฐบาลและผลักดันใหรัฐบาล
ปรับเปลี่ยนนโยบายประเด็น ทีม่ กี ารวิพากษวจิ ารณกันอยางมาก ไดแก นโยบายงบประมาณ
ขาดดุล ซึ่งมีสวนสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอระหวางป 2493-2496 และพฤติกรรมของรัฐ
วิสาหกิจทีก่ ลายเปนฐานเศรษฐกิจของกลุมผูมีอํานาจทางการเมืองกลุมตางๆ เปนตน ความสําเร็จ
ในาการสถาปนาวินัยทางการคลังเห็นไดจากการตราพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 สวนวินยั ทางการเงินดูไดจาก พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ.
2501 และ พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505
ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณกลาวถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจและ
การเปลีย่ นแปลงทางสถาบันระหวางป 2497-2503 วา

“… บางทีเมื่อเราจะทํ างานในราชการใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยการ
ปฏิรูประบบ การปฏิรูประบบตองรวมกันทําโดยมีความพรอมเพรียงกัน และจะ
ตองทําใหผูใหญเห็นความสัตยสุจริตของเรา… การปฏิรูปใด ๆ ยอมตองทําใหได
ประโยชนเสียประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง ฉะนั้นยอมมีความลําบากเปนพิเศษ และ
ตองอาศัยความรอบคอบ ความรูจักประมาณ และความกลาหาญดวย แตถาหาก
มีความสัตยสจุ ริตเสียอยาง ก็พอจะทําใหคนที่เสียประโยชน แมจะโกรธเราในบาง
ครั้งก็อดเคารพนับถือไมได…”
ปวย อึ๊งภากรณ “เหลียวหลัง แลหนา” (2519)
ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ (2529 : 163)

อาจจะไมผดิ นักที่จะสรุปวา ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ มีความพึงพอใจ
ผลงานในชวงระหวางป 2497-2503 มากกวาชวงเวลาอื่นใด ปฤจฉาสําหรับนักประวัติศาสตร
เศรษฐกิจจึงมีอยูวา การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันระหวางป
2549-2503 มีฐานะเชนไรในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย และการเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีบทบาท
อยางไรตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษตอมา
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด
สังคมเศรษฐกิจไทยกาวยางสูยุคแหงการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในป
2504 โดยการยอมรับยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward-Looking Strategy) ไมเพียงแต
ประตูการคาระหวางประเทศจะเปดกวางขึ้นเทานั้น หากทวาการสงเสริมการลงทุนของเอกชน
ยังพุง เปาสูก ารลงทุนของชาวตางประเทศเปนสําคัญอีกดวย รัฐบาลไดละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาติ
นิยม และหันมาใชนโยบายเศรษฐกิจที่มีลักษณะเสรีนิยมมากขึ้น ในประการสําคัญรัฐบาลไดลด
บทบาทในฐานะผูผลิตสินคาและบริการตางๆเองโดยตรง กระบวนการถายโอนการผลิตไปสูภาค
เอกชน (Privatization) ระลอกแรกในชวงหลังป 2475 เกิดขึ้นควบคูกับความพยายามที่จะกอให
เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึง่ เริม่ ตนดวยยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ
ทดแทนการนําเขา(Import Substitution Industrialization) และปรับเปลี่ยนมาใชยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-Oriented Industrialization) นับตั้งแตป 2515
เปนตนมา เสนทางการพัฒนาดังกลาวนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงในระบบ
เศรษฐกิจไทย ทัง้ ในดานโครงสรางและลักษณะของระบบเศรษฐกิจ

ประการแรก ขนาดของการเปดประเทศ (Degree of Openness) กวางขวาง
ขึ้น มูลคาสินคาและบริการที่มีการซื้อขายกันระหวางประเทศในระหวางป 2503-2505 คิดเปน
รอยละ 36.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราสวนนี้มีคาประมาณ 53% ในระหวางป
2528-2529 ความลมเหลวของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในการสรางผลเชื่อมโยงถอยหลัง
(Backward Linkage Effect) ผลักดันใหมกี ารนําเขาสินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และสินคาประเภททุน
จากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก สภาวการณดังกลาวนี้ถูกซํ้าเติมดวยวิกฤติการณนํ้ามันในป
2516 และ 2522 สัดสวนของมูลคาสินคาและบริการนําเขา ซึ่งมีเพียงรอยละ 18.8 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศในระหวางป 2503-2505 เพิ่มขึ้นจนอยูในระดับ 25% ในระหวางป 25282529 พลังที่ผลักดันใหขนาดของการเปดประเทศเพิ่มขึ้นมิไดเกิดจากพลังในการนําเขาเทานั้น
หากยังเปนผลจากพลังในการสงออกดวย นับตั้งแตป 2515 เปนตนมา รัฐบาลไดดําเนินการ
สงเสริมการสงออกอยางจริงจัง โดยไดปรับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไปในแนวทางนี้ดวย
ผลทีต่ ามมาก็คือ มูลคาสินคาและบริการสงออก ซึ่งมีเพียงรอยละ 17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศในระหวางป 2503-2505 เพิ่มขึ้นจนอยูในระดับ 27% ในระหวางป 2528-2529
ประการที่สอง ลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา (Import Dependency) ซึ่งไมเคย
ปรากฏมากอนในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองไดปรากฏอยางขัดเจนในปจจุบัน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา(Import Substitution Industrialization) ซึง่ ไมสามารถ
สรางผลเชื่อมโยงถอยหลัง เปนตัวการสําคัญที่ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงสินคาขั้นกลาง
วัตถุดบิ สินคาประเภททุน พลังงาน และเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ประการที่สาม ลักษณะการพึ่งพิงการสงออก (Export Dependency) ซึง่ เปน
ลักษณะเดนของระบบเศรษฐกิจไทยกอนป 2504 ไดผอนคลายลงไปเปนอันมาก สินคาออกดั้งเดิม
อันประกอบดวยขาว ยางพารา ดีบุก และไมสัก ลดความสําคัญลงอยางเห็นไดชัด การกระจาย
ประเภทของสินคาออก (Export Diversification) ซึง่ เริม่ ปรากฏภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
แผขยายอยางรวดเร็วหลังป 2515 หากเราถือวา สินคาที่มีมูลคามากกวา 1% ของมูลคาสินคาออก
รวมเปนสินคาออกรายการสําคัญ ในป 2503-2505 ระบบเศรษฐกิจไทยมีสินคาออกสําคัญเพียง 7
รายการ เพิ่มขึ้นเปน 16 รายการในชวงระหวางป 2526-2528
ประการที่สี่
ลักษณะการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ (External Finance
dependency) ปรากฏอยางชัดเจนหลังป 2519 ในระหวางป 2503-2505 อัตราสวนระหวางเงิน
ออมจากตางประเทศ (Foreign Saving) กับการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Investment) มีคาเพียง 0.1% อัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 23.1% และ 24.4% ในชวงระหวางป
2521-2523 และ 2524-2526 ตามลําดับ แตลดลงเหลือ 18.3% ในระหวางป 2527-2528 ปรากฏ
การณดงั กลาวนี้เกิดจากเหตุปจจัยสําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

(ก) นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศใหอยูในระดับตํ่า เพื่อสง
เสริมการลงทุนของเอกชน มีผลอยางสําคัญในการทําลายสิ่งจูงใจในการออม จนเปนเหตุใหการ
ออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุน และทําใหตองหยิบยืม
เงินออมจากตางประเทศ
(ข) บรรษัทระหวางประเทศ(Transnational Corporation) ซึง่ เขามาลงทุน
ตามนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย ไดอาศัยตาขายงานที่มีอยูทั่วโลกในการแสวง
หาแหลงเงินทุนราคาถูก หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ย
ในประเทศไทย บรรษัทระหวางประเทศยอมอาศัยเงินทุนจากแหลงภายนอกประเทศเปนธรรมดา
มิไยจะตองกลาววา บริษัทขนาดใหญของไทยก็มีพฤติกรรมทํานองเดียวกันนี้เชนกัน
ประการที่หา ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลก
แนนแฟนมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งเริ่มปรากฏตั้งแต
ทศวรรษ 2470 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ ปรากฏโฉมอยางชัดเจนภายหลังสงคราม
โลกครัง้ ทีส่ อง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประชาคมยุโรปกลายเปนศูนยอํานาจใหมในระบบทุนนิยม
โลก ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยก็เปลี่ยนโฉมตามไปดวย เกลียวสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับอังกฤษและบริวารไดผอนคลายลง ในขณะที่ความสัมพันธกับ
ศูนยอํานาจใหมกลับกระชับแนนแฟนขึ้น ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ (HICs) เปนตลาด
ที่สําคัญยิ่งของไทย ในระหวางป 2503-2505 ประเทศเหลานี้สามารถรับซื้อสินคาออกของไทย
ไดถงึ รอยละ 44% อัตราสวนนี้มีคาสูงกวา 55% ในปจจุบัน ในอีกดานหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจไทย
ตองพึ่งสินคาเขาจากประเทศมหาอํานาจประมาณรอยละ 78 ของสินคาเขาทั้งหมดในระหวางป
2503-2505 อัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 81% ในระหวางป 2513-2515 แตภายหลังจากที่เกิดวิกฤติ
การณนามั
ํ้ น อัตราสวนนี้ก็ลดลงจนอยูในระดับประมาณ 55% ในปจจุบัน
นับตัง้ แตป 2504 เปนตนมา จวบจนกระทั่งถึงป 2524 เปาหมายหลักของการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ก็คอื การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แมวารัฐบาลจะใหความ
สํ าคั ญ แก เ ป า หมายการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิจอยู ไมน อย แตลัก ษณะเดน ของการ
ดําเนินนโยบายดานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ก็คือ การเนนการปองกันมิใหเกิดปญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยมีการประสานกันระหวางนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และ
นโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยูในระดับ
อันเหมาะสมกับปริมาณผลผลิตที่ระบบเศรษฐกิจผลิตได หลักการดังกลาวนี้เปนที่รูจักกันดีในชื่อ

ทีเ่ รียกกันวา “ทฤษฎีลูกโปงสามลูกสูบ” ของศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ1 ดวยเหตุดังนั้น
นโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในทศวรรษแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 25042515 จึงพึ่งพิงการทํ างานของตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ (Automatic
Stabilizers) เปนสําคัญ โดยที่รัฐบาลมิไดใชอํานาจในการปรับเครื่องมือเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมากนัก (Non-discretionary Stabilization Policy)
ในระหวางป 2504-2515 ระบบทุนนิยมแหงโลกสามารถเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
สภาพการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศคอนขางราบรื่น และปราศจากมรสุมทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจไทยก็พลอยมีเสถียรภาพตามไปดวย และสามารถเติบโตในอัตราสูงอยางนาชื่นชม
แมเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 สังคมเศรษฐกิจไทยก็สามารถฟนฝาพายุราย
โดยได รั บ ความบอบชํ้ าไม ม ากนั ก อั ต ราการจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจยั ง อยู ในเกณฑสูง
เมือ่ เทียบกับกลุมประเทศโลกที่สามดวยกัน (IBRD, 1987) แตเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สอง
ในป 2522 ระบบทุนนิยมโลกกลับตองประสบกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางยืดเยื้อยาวนาน
เนื่องจากประเทศมหาอํ านาจตางแสดงความเห็นแกตัวและมิไดมีการประสานงานกันในการ
แกปญหาเทาที่ควร สังคมเศรษฐกิจไทย ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีขนาดของการเปด
ประเทศอยางกวางขวาง ยอมไดรับผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางมิอาจหลีกเลี่ยง
ได โดยที่ขนาดของผลกระทบผันแปรตามขนาดของการเปดประเทศ ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญ
กับภาวะเงินเฟอที่รุนแรงระหวางป 2522-2524 การขาดดุลการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนปญหา
เรือ้ รังมาตัง้ แตป 2495 กลายเปนปญหารายแรงยิ่งขึ้น โดยในป 2526 ดุลการคาขาดดุลถึง 89,237
ลานบาท ขณะเดียวกันการกอหนี้ตางประเทศจํานวนมากในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4 (พ.ศ.25202524) กอใหเกิดภาระในการชํ าระหนี้อยางมาก จนเกือบเขาขั้นวิกฤติในชวงป 2528-2529
นอกจากนี้ ความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายการคลังนํามาซึ่งวิกฤติการณเงินคงคลังอยางราย
แรงระหวางป 2523-2525
นับตัง้ แตป 2525 เปนตนมา (อยางนอยจนถึงป 2530) การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจกลายเปนเปาหมายหลักของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
ไมเพียงแตจะชวยบรรเทาปญหาสภาพคลองภายในภาครัฐบาลเทานั้น หากยังชวยแกปญหา
ดุลยภาพภายนอกอีกดวย การปรับเปลี่ยนนโยบายการคลัง จากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม
มาเปนนโยบายการคลังแบบกระยาจก ประกอบกับการลดคาเงินบาทในป 2524 และ 2527
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ทฤษฎีลูกโปงสามลูกสูบปรากฏเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกใน ปวย อึ๊งภากรณ (2512) ซึ่งตอมาไดตีพิมพใน
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2519) และ ปวย อึ๊งภากรณ (2528) ขอเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏครั้งแรก
ใน Ungphakorn (1972) ซึ่งตอมาไดตีพิมพใน Ungphakorn (1975) และ ปวย อึ๊งภากรณ (2523)

ไดชวยใหฐานะของดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศกระเตื้องขึ้นไมมากก็นอย
ความระมัดระวังและความเขมงวดในการกอหนี้ตางประเทศชวยใหสังคมเศรษฐกิจไทยไมรวงหลน
สูหุบเหวแหงหายนภัยทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ในชวงป 2529-2530 โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมมีแนวโนมลดลงก็ดี
การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศก็ดี และการเพิ่มคาเงินเยนเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลสําคัญอื่นๆ ก็ดี ลวนแลวแตเกื้อกูลตอการแกปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย
ทัง้ สิ้น2
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง รัฐบาลไดดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนา
แบบไมสมดุล(Unbalanced Growth) โดยไมตงั้ ใจ ภารกิจในการสงมอบขาวจํานวน 1.5 ลานตัน
โดยเปนการใหเปลาแกฝายสัมพันธมิตรในฐานะที่ไทยเปนผูแพสงครามโดยพฤตินัย ทําใหรัฐบาล
ไทยตองบังคับซื้อขาวจากชาวนาในราคาถูก แมวาภารกิจดังกลาวนี้จะจนสิ้นลงในป 2489
แตสํานักงานขาวยังคงมีบทบาทในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมตอมา
โดยมีอํานาจผูกขาดในการคาขาวระหวางประเทศ กลไกในการโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ออกจากภาคเกษตรกรรมได รั บ การเสริ ม พลั ง งานด ว ยระบบอั ต ราแลกเปลี่ ย นหลายอั ต รา
ซึ่งกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินตราตางประเทศที่ไดจากการสงออกขาวตํ่ากวาอัตราตลาด
เปนอันมาก จึงมีผลในการกดราคาขาวภายในประเทศโดยปริยาย เมื่อรัฐบาลยกเลิกระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนหลายอัตราในป 2498 กลไกที่เขามาแทนที่เพื่อมิใหราคาขาวภายในประเทศเพิ่มขึ้น
อยางฮวบฮาบ ก็คือ พรีเมียมขาว ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณเปนผูหนึ่งที่เสนอใหใช
มาตรการดังกลาวนี้ และไดกลาวถึงเหตุการณครั้งนั้นในภายหลังวา “…เราเสนอใหมีการเก็บ
พรีเมียมชัว่ ระยะหนึ่ง แลวคอย ๆ ลดพรีเมียมลงจนเลิกไป…” [ปวย อึ๊งภากรณ “เหลียวหลัง
แลหนา” (2519) ในรังสรรค ธนะพรพันธุ (2529 : 161)]
นับตั้งแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
ไมสมดุลโดยจงใจ กลไกที่มีผลในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม มีลักษณะ
หลากหลายและแยบยลมากกวาเดิม ดังที่ อัมมาร สยามวาลา และสุทัศน เศรษฐบุญสราง (2531)
ชีใ้ หเห็น กลไกดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 3 ประเภท คือ
(1) มาตรการการกดราคาสินคาเกษตรภายในประเทศ มาตรการประเภทนี้
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โปรดดู วีรพงษ รามางกูร และปกรณ วิชยานนท (2531) และ ภาณุพงค นิธิประภา (2531)

ประกอบดวยการเก็บภาษีระดับการสงออก ดังเชนการเก็บพรีเมียมขาว การเก็บอากรขาออกจาก
สินคาเกษตรทีส่ ง ออก (โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวและยางพารา) และการกําหนดใหพอคาสงออกเก็บ
สํารองขาวเพื่อการสงออก ตลอดจนการควบคุมการสงออก ซึ่งครอบคลุมทั้งการหามการสงออก
และการกําหนดโควตาการสงออก มาตรการเหลานี้ลวนมีผลในการทําใหราคาสินคเกษตรภายใน
ประเทศตํ่ากวาราคาในตลาดโลก
(2) มาตรการการปกป อ งคุ  ม ครองอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ มาตรการ
ดั ง กล า วนี้ ทํ าให อุ ต สาหกรรมภายในประเทศไม ต  อ งเผชิ ญ กั บ การแข ง ขั น จากต า งประเทศ
อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ บั ต รส ง เสริ ม จึ ง มั ก จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ตํ่ า อั น เป น เหตุ ใ ห สิ น ค า
อุตสาหกรรมที่ผลิตไดมีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน หรือมีคุณภาพตํ่ากวาที่ควรจะเปน ซึ่งมีผล
กระทบตอสวัสดิการของเกษตรกรในฐานะผูบริโภคดวย นโยบายการปกปองคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศจึงอาจเปนตัวการในการโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจออกจากภาคเกษตรกรรม
ได
(3) มาตรการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ หากเงินบาทมีคาสูงกวา
ธรรมชาติที่เปนจริง ยอมทําใหราคาพืชผลที่สงออกเมื่อคิดเปนเงินบาทมีคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน
การทีเ่ งินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริง (Overvaluation) จึงมีผลในการกดราคาพืชผลภายในประเทศ
ดวย
ผลการศึกษาของ อัมมาร สยามเวลา และสุทัศน เศรษฐบุญสราง(2531) โดยใช
ขอมูลระหวางป 2503-2527 พบวา ทรัพยากรที่ถูกโยกยายออกจากภาคเกษตรกรรมมีแนวโนม
ลดลง ยกเวนในชวงป 2516-2518 ซึง่ เปนยุคทองของสินคาขั้นปฐม และรัฐบาลไดใชมาตรการ
ในการกดราคาพืชผลอยางรุนแรง อยางนอยในชวงทศวรรษแรก การดูดซับทรัพยากรจาก
ภาคเกษตรกรรมสวนใหญเกิดจากมาตรการในการกดราคาพืชผล รองลงมาไดแก มาตรการในการ
ปกป องอุตสาหกรรม โดยที่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบไมมากนัก อยางไรก็ตาม
ในระหวางป2523-2527 นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกลับกลายเปนเหตุปจจัยสําคัญในการโยกยาย
ทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคเศรษฐกิจอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริง
เปนอันมาก
การผอนคลายมาตรการในการกดราคาพืชผล ซึ่งเริ่มปรากฏในป 2524 (จนถึงป
2530 เปนอยางนอย) มิไดเกิดจากเจตนารมณของรัฐบาลที่จะละทิ้งยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไม
สมดุล หากแตเกิดจากภาวะราคาสินคาขั้นปฐมในตลาดโลกตกตํ่าอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2524
ซึ่งสรางความทุกขเข็ญแกเกษตรกรอยางแสนสาหัส ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
นัน้ เลา การลดคาเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน 2527 เปนที่เขาใจวาไดชวยผอนคลายแรงกดราคา
พืชผลภายในประเทศลงเปนอันมาก แตการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวนี้

เกิดจากเจตนารมณในการแกปญหาดุลยภาพภายนอก(External Balance) เปนสําคัญ หาไดเห็น
แกความทุกขรอนของเกษตรกรไม
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลยังผลใหภาคเกษตรกรรมลดความสํ าคัญ
ลงไปเป น อัน มากในโครงสร า งการผลิ ตของระบบเศรษฐกิ จ ไทย ในระหว า งป 2503-2505
ภาคเกษตรกรรมกอใหเกิดผลผลิตประมาณรอยละ 40.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(คํานวณตามราคาป 2515) ลดลงเหลือรอยละ 22.91 ในระหวางป 2527-2528 ในขณะที่
ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดใหญขึ้นจากระดับ 11.93% เปน 21.09% ในชวงเวลาเดียวกัน
แตเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางรวดเร็วสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน
(Capital-intensive Industries) ภาคหัตถอุตสาหกรรมจึงไมสามารถดูดซับแรงงานจากภาคเกษตร
กรรมไดมากนัก การจางงานในภาคหัตถอุตสาหกรรมเพิม่ ขึ้นอยางเชื่องชา ในป 2503 แรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมมีประมาณรอยละ 3.42 ของกําลังแรงงานทั้งหมด อัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน
3.97% ในป 2514 7.94% ในป 2523 และ 9.54% ในป 2528 โดยที่แรงงานสวนใหญยังคงอยูใน
ภาคเกษตรกรรม (62.29% ของกําลังแรงงานในป 2528)3
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาแบบไม ส มดุ ล ไม เ พี ย งแต จ ะผลั ก ดั น ให ภ าคหั ตถ
อุตสาหกรรมขยายตัวอยางรวดเร็ว จนมีขนาดใกลเคียงกับภาคเกษตรกรรมเทานั้น หากการณ
ยังปรากฏอีกดวยวา ธุรกิจขนาดใหญเปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนจากนโยบายการสงเสริมการลง
ทุนของรัฐบาลยิ่งกวากลุมธุรกิจอื่นใด แมจะยังไมมีการวิจัยที่ชี้ชัดวา นโยบายสงเสริมการลงทุน
ของรัฐบาลมีสวนในการกอใหเกิดการกระจุกตัวของอุตสหกรรม(Industrial Concentration)
และสรางสายใยแหงการผูกขาดเพิ่มขึ้นหรือไมเพียงใด แต สุวินัย ภรณวลัย (2531) ไดชี้ใหเห็น
โดยชัดเจนวา วิสาหกิจขนาดใหญในเมืองไทยมีฐานะการครอบงําที่สูงมาก และมีการดํารงอยูของ
กลุม ธุรกิจในเมืองไทย ดังเชนที่มีอยูในประเทศญี่ปุน จะตางกันก็เฉพาะแตขนาดและจํานวนของ
กลุมธุรกิจเทานั้น
ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลไดดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลมาประมาณ 4
ทศวรรษ เหตุใดภาคเกษตรกรรมจึงยังไมลมสลาย และสังคมชนบทของไทยยังมีเสถียรภาพมาก
วาที่คาด รังสรรค ธนะพรพันธุ (2531) ชีใ้ หเห็นวา ประชาชนในชนบทไดพยายามปรับตัวเพื่อให
สามารถอยูรอดไดภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่ง
การสนองตอบของเกษตรกรที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 4 รูปแบบ คือ
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รายละเอียดโปรดดู ฉลองภพ สุสังกรกาณจน และยงยุทธ แฉลมวงษ (2531)

(1) การปรับตัวดานการผลิต โดยการกระจายการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเกิดขึ้น
พรอม ๆ กับการบุกเบิกทําลายปาเพื่อการเพาะปลูก จนเปนเหตุใหพื้นที่ปาไม ซึ่งในป 2503 มีถึง
54.9% ของจํานวนพื้นที่ทั้งประเทศ ลดลงเหลือ 29.7% ในป 2527 การขยายตัวของภาคเกษตร
กรรมจึงเปนการขยายตัวอันเกิดจากการขยายพื้นที่การเพาะปลูก (Extensive Agriculture)
สภาพการณที่มีพื้นที่ซึ่งยังมิไดใชทํ าประโยชนจํ านวนมากไดมีสวนชวยบรรเทาทุกขเข็ญของ
เกษตรกร อันเกิดจากการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลของรัฐบาล และมีสวนชวย
รักษาเสถียรภาพของสังคมชนบทอยูไมนอย
(2) การปรับตัวดานการเลือกใชเวลา (Reallocation of Time) ผลการวิจัย
จํานวนไมนอ ยพบวา เกษตรกรตองใชเวลาในการทํางานหารายไดนอกไรนามากขึ้น จนเปนเหตุให
รายไดนอกการเกษตรกลายเปนแหลงรายไดสํ าคัญในองคประกอบรายไดของครัวเรือนเกษตร
ครัวเรือนเกษตรที่มีฐานะยากจนมีแนวโนมที่จะพึ่งพิงรายไดนอกการเกษตรมากกวาครัวเรือนที่มี
ฐานะดี และรายไดนอกการเกษตรมีสวนชวยรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรกรเปนอันมาก4
(3) การยายถิ่นภายในประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลนับเปนเหตุ
ปจจัยสําคัญทีผ่ ลักดันใหมีการยายถิ่นภายในประเทศมากขึ้น การยายถิ่นสวนใหญเปนการยายถิ่น
จากเขตชนบทหนึ่งไปสูเขตชนบทอีกเขตหนึ่ง ในชวงสองทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
การยายถิ่นสวนใหญเปนการยายถิ่นออกจากเขตการเพาะปลูกขาวไปสูเขตการเพาะปลูกพืชไร
แตพอมาถึงทศวรรษ 2520 การเพาะปลูกพืชไรใกลจึงจุดอิ่มตัวและการขยายพื้นที่การเพาะปลูก
มิอาจเปนไปไดโดยงายดังที่เปนอยูในชวงสองทศวรรษกอนหนานั้น ดวยเหตุนี้เอง การยายถิ่น
ระหวางเขตชนบทดวยกันจึงไดลดลง (ยกเวนการยายถิ่นสูเขตการเพาะปลูกออย) และการยายถิ่น
จากชนบทสูน าครมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
(Watanabe,1987) ความตองการหางานทําและความตองการเปลี่ยนงานนับเปนเหตุผลสําคัญ
ที่ผลักดันใหมีการยายถิ่นเขากรุงเทพมหานคร ผูยายถิ่นสวนใหญมีภูมิลําเนาดั้งเดิมอยูในภาค
กลาง โดยทีผ่ ยู า ยถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา (Goldstein and
Goldstein, 1986) ดังนีจ้ ะเห็นไดวา กระแสการยายถิ่นในสองทศวรรษแรกหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองเกิดขึ้นพรอมๆ กับกระบวนการกระจายการผลิตในภาคเกษตรกรรม เพราะชองโอกาส
ในการเพาะปลูกพืชไรยังมีอยูมาก ตอเมื่อการขยายตัวดังกลาวนี้เริ่มมีขีดจํากัดทั้งในดานพื้นที่
การเพาะปลู ก และด า นการตลาด กระแสการย า ยถิ่ น จึ ง ปรั บเปลี่ย นสู ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อหางานทํ าในภาคหัตถอุ ต สาหกรรมและภาคบริการ กระแสการยายถิ่นเขาสู
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โปรดดู ฉรงคชัย อัครเศรณี และคณะ(2526) ; เมธี ครองแกว และ ปราณี ทินกร (2528) อัมมาร สยามวาลา
และสุทัศน เศรษฐบุญสราง (2531) ; Onchan and Chalamwong (1980) ; IBRD (1983)

เขตนาครไดกอใหเกิดชุมชนแออัดในเมืองใหญ ๆ จํานวนมาก เฉพาะกรุงเทพมหานครมีชุมชน
แออัดจํานวน 1,020 แหง (ประชากร 1,011,483 คน) ในป 2528 (โสภณ พรโชคชัย 2528)
การขยายตัวอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานครกอใหเกิดวงจรอุบาทวในการจัดสรรงบประมาณ
(Vicious Circle of Budget Allocation) เพราะยิง่ กรุงเทพมหานครขยายตัวมากเพียงใด กรุงเทพฯ
จะยิ่ ง ดู ด ซั บ งบประมาณมากเพี ย งนั้ น งบประมาณส ว นเหลื อ สํ าหรั บ การพั ฒ นาชนบทจึ ง มี
นอยกวาที่ควรจะเปน
(4) การยายถิ่นออกนอกประเทศ ภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516
ประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลางเมื่อมีรายไดจาการขายผลิตภัณฑปโ ตรเลี่ยมเพิ่มขึ้น ก็เริ่มทุมการ
ใชจายในการพัฒนาประเทศขนานใหญ การขาดแคลนแรงงานภายในประเทศทําใหมีการนําเขา
แรงงานจากตางประเทศ แรงงานจากชนบทไทยเขาสูขบวนการขุดทองในตะวันออกกลางดวย และ
นับตัง้ แตป 2524 เปนตนมา กระแสการยายถิ่นสูประเทศตาง ๆ ในอาเซียตะวันออกเฉียงใตปรากฏ
อยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงโปร บรูไน และมาเลเซีย การยายถิ่นเหลานี้เกิดจากเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการหารายไดเปนสําคัญ (นิพนธ พัวพงศกร 2526) จํานวน
เงินสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศโดยโอนผานธนาคารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 485.1
ลานบาทในป 2519 เปน 23,795.8 ลานบาทในป 2528 แตลดลงเหลือ 20,899.7 ลานบาทในป
2529 กระแสการยายถิ่นสูตะวันออกกลางไดชะลอตัวลงหลังป 2525 สวนหนึ่งเปนเพราะวา
การกอสรางภายใตโครงการตางๆ เสร็จเกือบหมดแลว อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวิกฤติการณนํ้ามัน
ครั้งที่สาม อันเกิดจากการตกตํ่ าของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งกระทบกระเทือนตอฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในตะวันออกกลาง จํ านวนเงินสงกลับจากตะวันออกกลาง
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2527 เปนตนมา
ดังนี้ จะเห็นไดวา ชองทางที่เกษตรกรจะปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดไดภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลกําลังคอยๆ ปดตัวลง ชองทางในการขยายพื้นที่การเพาะปลูก
กําลังจะหมดไป การอพยพสูเขตนาคร โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกําลังพบจุดอับ
เพราะภาคหั ตถอุ ต สาหกรรมสามารถดู ดซับ แรงงานไดจํ ากัด เนื่ อ งจากนโนบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน การหางานทําในตางประเทศ
จะมีโอกาสนอยลงในอนาคต ไมวาจะเปนตะวันออกกลางหรือสิงคโปร การเลือกใชยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industrialization) ดังทีป่ รากฏในแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกจะมีผลเรงรัดการลมสลายของภาคเกษตรกรรมใหเร็วขึ้น หากไมมี
ชองทางอื่นมาทดแทนในการระบายแรงกดดันของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล ความ
ระสําระสายและความไร
่
เสถียรภาพของสังคมชนบทจะกลายเปนปญหาใหญในอนาคต

ดอกผลของการพัฒนา
การใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา สามารถ
ผลักดันใหระบบเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงยิ่ง ปญหาความยากจนสัมบูรณไดผอนคลายลง
สัดสวนจํานวนครัวเรือนที่ยากจนมีแนวโนมลดลงตามลําดับ (Meesook,1979; IBRD, 1980 ; เมธี
ครองแกว และปราณี ทินกร 2528) แตสถานะทางดานการกระจายรายไดยังไมกระเตื้องขึ้น
มิหนําซํากลั
้ บมีแนวโนมเลวลง (เมธี ครองแกว และปราณี ทินกร 2528 ; นิยม ปุราคํา 2530)
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
กรุงเทพมหานครกับสวนภูมิภาค ระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอื่น และระหวาง
เขตนาครกับเขตชนบท ดอกผลของการพัฒนาไมสามารถโปรยปรายอยางทั่วถึง(เกริกเกียรติ
พิพัฒน เสรีธรรม 2531 ; เมธีครองแกว และภาวดี ทองอุไทย 2531) ความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจจึงมีมากขึ้นในสังคมเศรษฐกิจไทย ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ไดยอมรับอยาง
หนาชื่นตาบานวา
“…ผมเสียดายที่รูสึกวาไดบกพรองไปในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ
คือ ดูแตความเจริญเติบโตของสวนรวมเปนใหญ ไมไดเฉลียวถึงความยุติธรรมใน
สังคม…”
ปวย อึ๊งภากรณ “เหลียวหลัง แลหนา” (2519)
ในรังสรรค ธนะพรพันธุ (2529 : 182)

แม ว  า ประชาชนในภาคชนบทจะสามารถปรั บ ตั ว เพื่ อ การอยู  ร อดภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล แตสถาบันครอบครัวในชนบทตองกระทบกระเทือนอยางยิ่ง
การพรากจากครอบครัวของพอบานเพื่อทํางานในเขตนาคร หรือเพื่อทํางานในตางประเทศก็ดี
ภาวะจํายอมที่จะตอง ‘ขาย’ ลูก เพื่อหารายไดจากการใชแรงงานก็ดี ตลอดจนความจําเปน
ที่จะตองใหลูกหลานผูหญิงขายบริการทางเพศก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตบงชี้ใหเห็นโดยชัดแจงวา
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ปราศจากมนุยธรรมเปนที่ตั้ง
การใชแรงงานเด็กปรากฏอยางแพรหลาย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แมจะมีกฎหมายคุมครอง
แรงงานเด็ก แตรัฐบาลก็หาไดบังคับใชกฎหมายนี้อยางเสมอภาคไม การใชแรงงานสตรีมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น แตแรงงานสตรีไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันแรงงานชาย อัตราคาจางในภาค
หัตถอุตสาหกรรมถูกกดใหอยูในระดับตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล อัตราคาจางที่แทจริง (Real
Wage Rate) ในภาคเอกชนเพิ่งจะมีแนวโนมสูงขึ้นเพียงเล็กนอยหลังป 2525 สวัสดิการของผูใช
แรงงานโดยทั่วไปยังอยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหอยูใน
ระดับสูง วาจําเพาะอุตสหากรรมเพื่อการสงออก จํานวนชัว่ โมงทํางานถัวเฉลี่ยสูงกวา 60 ชั่วโมง

ตอสัปดาห ซึ่งนับวาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย (51-62 ชั่วโมงตอสัปดาห) เกาหลีใต (52-56
ชั่วโมงตอสัปดาห) และสิงคโปร (46.5 ชั่วโมงตอสัปดาห) ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
ไมสมดุล ไมเพียงแตจะไมสามารถกระจายดอกผลของการพัฒนาใหแกประชาชนอยางทั่วถึง
เทานัน้ หากทวายังสรางความทุกขเข็ญแกประชาราษฎร และกอใหเกิดความผุกรอนของสถาบัน
ครอบครัวในชนบทอีกดวย
เสนทางแหงสันติประชาธรรม
การทีส่ งั คมเศรษฐกิจไทยจะกาวสูเสนทางแหงสันติประชาธรรมไดนั้น ยุทธศาสตร
การพัฒ นาที่เ ลือกใช จัก ต อ งเปน ยุท ธศาสตรการพัฒนาแบบอหิงสธรรม ซึ่งยึดถือประชาชน
เปนศูนยกลางแหงการพัฒนา ทั้งนี้จักตองเปนการพัฒนาของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน แนวทางการพัฒนาของสังคมเศรษฐกิจไทยที่ผานมาเปนแนวทางที่มิไดเปนไปตามหลัก
อหิงสธรรม ในขณะที่ประชาชนในชนบทจํานวนมากเปนโรคขาดอาหาร อันเปนผลจากสภาวะ
ความยากจนแลงเข็ญ ชนชั้นปกครองกลับใชงบประมาณจํานวนมากในการขุดถนนและกลบถนน
ในกรุงเทพมหานครซําแล
้ วซํ้าเลา บาทวิธีในนครหลวง ซึ่งยังสามารถใชการไดดี ตองถูกทุบทําลาย
เพื่อปูกระเบื้องใหมเพียงเพื่อใหธุรกิจวัสดุกอสรางของชั้นปกครองไดรับประโยชน การพัฒนา
ในรูปลักษณดังกลาวนี้จึงเปนการพัฒนาบนรากฐานแหงการใชความรุนแรงที่ลํ้าลึก ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่กอใหเกิดความเหลื่อมลํ้ าลวนแลวแตเปนยุทธศาสตรที่มีรากฐานจากการใชความ
รุนแรง การพัฒนาที่ฉกฉวยทรัพยากรจากกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคมไปใหกลุมชนผูไดเปรียบใน
สังคม นับเปนแนวทางการพัฒนาที่มีรากฐานจากการใชความรุนแรงเปนทวีตรีคูณ การพัฒนาของ
สังคมเศรษฐกิจไทยตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ลวนแลวแตเปน
การพัฒนาในแนวทางที่ขัดแยงกับหลักอหิงสธรรมโดยสิ้นเชิง
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาแบบอหิ ง สธรรมจะต อ งมี เ ป า หมายในการแก ป  ญ หา
ความยากจน ปญหาการกระจายรายได และปญหาการวางงาน การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลจักตองปรับเปลี่ยนเปาหมายหลัก จากเดิมที่เคยใหความสําคัญอันดับสูงแกเปาหมายการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางศรษฐกิจมาใหความสําคัญแก
เปาหมายความยากจน การกระจายรายได และการวางงานแทน บทบาทของภาครัฐบาลจักตอง
แปรเปลี่ยนไปดวย ดังที่ ดิเรก ปทมสิริวฒ
ั น (2531) ชีใ้ หเห็นวา ในปจจุบัน ภาครัฐบาลไดเขาไป
กาวกายแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป การแทรกแซงหลายตอหลายกรณีมิพึงถือ
เปนหนาทีข่ องรัฐบาล แตยังมีกรณีอีกเปนอันมากที่รัฐบาลควรจะมีบทบาท แตหาไดมีบทบาทไม
การปฏิรูประบบราชการเปนงานเรงดวนที่ตองทํา ระบบราชการสมัยใหม ซึ่งถือกําเนิดในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และมีการปฏิรูปครั้งสําคัญในทศวรรษ 2500 เมื่อเริ่มใช

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บัดนี้ผุกรอน เรอรา และไรประสิทธิภาพ บทบาทของสํานัก
งบประมาณในการกํ าหนดนโยบายงบประมาณนั บ เป น อุ ท าหรณ ข องความข อ นี้ (ไกรยุ ท ธ
ธีรตยาคีนนั ท 2531)
การสลัดแอกจากยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล นับเปนเงื่อนไขที่จําเปน
สํ าหรับการกาวสูเสนทางแหงสันติประชาธรรม แตแอกดังกลาวนี้จะสลัดออกไปไดก็ตอเมื่อ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมอยางแทจริง
(People Participation) ในบันทึกเรื่อง “ปฏิทนิ แหงความหวัง-จากครรภถึงเชิงตะกอน” (2516)
ศาสตราจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา
“…ผมจําเปนตองมีโอกาสไดรวมงานของชุมชนที่ผมอาศัยอยู และสามารถมีปาก
มีเสียงในการกําหนดชะตาของบานเมืองในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ประเทศของผม…”
แต ก ารที่ ป ระชาชนจะมี ป ากมี เ สี ย งในการกํ าหนดชะตาของบ า นเมื อ งได นั้ น
ระบอบการเมื อ งการปกครองจะตอ งมีลัก ษณะประชาธิปไตยอย า งสมบู รณ อี ก ทั้ ง จะต อ งมี
การกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทัง้ ในดานการบริหารการปกครองและการคลัง
ศาสตราจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ ไดเสนอความเห็นในบทความเรื่อง “แตกเนื้อ
หนุมเมื่อ 2475” (2515) วา
“…บานเมืองอันพึงปราถนาของเรานั้น ควรจะมีลักษณะประการใดบาง ผมมี
ความเห็นวา ควรจะมีลักษณะ 4 ประการ คือ (1) มีสมรรถภาพ (2) มีเสรีภาพ (3)
มีความยุติธรรม และ (4) แผเมตตากรุณา…”
(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2529 : 103)

ในการกาวสูเสนทางแหงสันติประชาธรรม แนวทางการพัฒนาจักตองเปนแนว
ทางที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน ดังที่ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ
ไดกลาววา
“…ในการพัฒนาประชาชาติ ขอที่ควรคํ านึงก็คือ ประชาชาติประกอบดวย
ประชาชนที่เปนมนุษย และมนุษยแตกตางกับสัตวเดรัจฉานหรือตุกตาของเลน
อยูท มี่ นุษยสามารถใชสมองใชความคิด สามารถชวยตัวเองได ฉะนั้น วิธีพัฒนา
หมูช นดวยการลงทุนนอยและไดผลมากก็คือ วิธีที่จะชวยใหมนุษยและประชาชน
นั้นสามารถชวยตัวเองไดอยางดี กลาวคือ ผูที่มีอํานาจหนาที่ในสวนกลาง คือ
รัฐบาล จําเปนจะตองเคารพในความเปนมนุษยของเอกชน เคารพในศักดิ์และ
สิทธิแ์ หงเอกชน ที่จะริเริ่มดําเนินการไดดวยตนเอง ที่จะดําเนินกิจการของเขาไป

ไดโดยปราศจากขอกีดขวางในทํานองถูกเบียดเบียนแยงชิงหรือหามปรามดวย
เอกสิทธิ์อันไมชอบธรรม…”
(ปวย อึ๊งภากรณ 2511 : 139)

การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน จะตองผนวกดวยความเอื้ออาทรตอกลุมชน
ผูเสียเปรียบในสังคม
“…ในการเพิ่มรายไดนั้น ไมควรที่จะใหคนมี มีจนเกินไปนัก และไมจําเปน
ทีจ่ ะตองใหคนจน จนลงไปมาก…สุภาษิตของแมกไซไซที่วา ถาใครเกิดมามีนอย
บานเมืองพึงใหมากๆ เปนสุภาษิตซึ่งควรจะมีประจําไว…”
(ปวย อึ๊งภากรณ 2511 :260-261)

ในปาฐกถาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ” (2514) ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ
ไดกลาวเสริมอีกวา
“…ผูที่ออนแอกวายอมพึงมีสิทธิเรียกรอง ไมใชคอยรับทานจากผูที่แข็งแรงกวา
และผูที่แข็งแรงกวา ฉลาดกวา จะตองรูจักยับยั้งไมกอบโกยดวยความโลภ
เปดโอกาสใหมีความยุติธรรมทางสังคม…”
(ปวย อึ๊งภากรณ 2523 :228)

ในความเห็นของนักเศรษฐศาสตรบางทาน อัปลักษณะบางประการของสังคม
เศรษฐกิจไทยจะตองหาทางขจัดหรือบรรเทาใหอยูในระดับอันเหมาะสม อัปลักษณะเหลานี้ ไดแก
ขนาดของการเป ด ประเทศที่ มี ม ากเกิ น ไป การพึ่ ง พาการนํ าเข า และการพึ่ ง พิ ง เงิ น ออมจาก
ตางประเทศมากเกินไป การผูกขาดและการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากนโยบายของ
รัฐบาล เปนตน ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรเหลานี้ สังคมเศรษฐกิจไทยยังมิไดกาวยางสูเสนทาง
แหงสันติประชาธรรมแมแตนอย ระบอบการเมืองการปกครองหลังป 2475 มีลักษณะเปนระบบ
เผด็จการเปนสวนใหญ รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีลักษณะคณาธิปไตย
อยางสูง ประชาชนโดยทั่วไปไมสามารถมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ราษฎร
ในชนบทไมเพียงแตจะไมสามารถมีปากมีเสียงในการกํ าหนดชะตากรรมของบานเมืองเทานั้น
หากยั ง ต อ งเป น ผู  รั บ ผลกรรมจากการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ของชนชั้ น ปกครองอี ก ด ว ย
การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการใชความรุนแรง ยังคง
ดําเนินตอไป การละเมิดหลักอหิงสธรรมดูจะมีมากขึ้น เมื่อรัฐบาลเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก

ในอีกสุดโตงหนึ่ง นักเศรษฐศาสตรบางกลุมมีความเห็นวา สังคมเศรษฐกิจไทย
ควรจะกาวรุดหนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก เพื่อจะไดแปรสภาพ
เปน สมาชิกกลุมประเทศอุต สาหกรรมใหม(NICs) โดยตั้งความหวังวา การเติบโตของภาค
หัตถอุตสาหกรรมจะสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปสูภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ปญหาความ
ยากจน ปญหาการกระจายรายได และปญหาการวางงานเปนปญหาชั่วคราวที่จําตองทนรับสภาพ
แตจะมลายไปในระยะยาว
ไมวาความเห็นของฝายใดเปนฝายถูก ขอที่ตองยอมรับก็คือ การศึกษาวิจัย
เพื่อแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบทของสังคมเศรษฐกิจไทยยังคง
เปนไปอยางจํากัดมาก การสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวจึงเปนกิจกรรมที่พึงสนับสนุน
นักเศรษฐศาสตรจะตองทําการบานมากกวาที่เปนมา และตองเปดใจกวางที่จะรับฟงความเห็น
ของกันและกัน ขอเสนอของ อภิชย พันธเสน (2531) จึงเปนขอเสนอที่สมควรมีการถกอภิปรายกัน
ตอไป
ศาสตราจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ มีบทบาทอยางสําคัญในการสรางความเจริญ
กาวหนาแกวงวิชากการเศรษฐศาสตรในประเทศไทย ทั้งในดานการจัดการศึกษาและการศึกษา
วิจยั ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมา ความรูความเขาใจของเราเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจไทย
เพิม่ ขึน้ เปนอันมาก บรรดาบทความที่ตีพิมพใน รังสรรค ธนะพรพันธ พัวพงศกร(2531ก ; 2531ข)
สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นความกาวหนาทางวิชาการดานนี้ หากเราตองสืบทอดเจตนารมณของ
ศาสตราจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ บรรดานักเศรษฐศาสตรทั้งปวงไมวาจะสังกัดสํานักความคิดใด
จํ าเปนตองสํ ารวจอยางมีมนสิการวา กรอบกฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะหของตนมีจุดแข็ง
ประการใดบาง เพื่อที่จะไดหาทางปรับปรุงใหดีขึ้น มิฉะนั้นความบกพรองของกรอบทฤษฎีและ
เครื่องมือการวิเคราะหอาจกอใหเกิดกําแพงแหงอวิชา อันเปนเหตุใหการทําบาปและกออาชญา
กรรมของนักเศรษฐศาสตรยังคงมีตอไป ทั้งโดยตั้งใจและมิไดตั้งใจ มิจฉาทิฐิและการยึดมั่นถือมั่น
ในกรอบทฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะหของตน โดยไมพิจารณาพัฒนาการทางความคิดของ
สํ านักความคิดอื่น ไมเพียงแตจะสามารถสรางมันตภัยไดเทานั้น หากยังทําใหความกาวหนา
ทางวิชาการมีไมมากเทาที่ควรอีกดวย การสํารวจประสิทธิภาพและพลานุภาพของอาวุธในการ
สลายอวิชาที่ตนมีอยูจึงเปนภารกิจที่นักเศรษฐศาสตรพึงปฏิบัติอยูเสมอ การนําอาวุธทางวิชาการ
ที่ตนมีอยูในการคนหาสัจจะเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจไทยจักตองกระทํ าอยางมีจิตสํ านึกในการ
แกปญหาของบานเมือง ความกาวหนาทางวิชาการควรจะเปนไปในทิศทางที่เกื้อกูลตอการ
แกปญหาของมนุษยและสังคม
ศาสตราจารย ดร.ป ว ย อึ๊ ง ภากรณ มี ค วามฝ น ที่ จ ะเห็ น สั ง คมไทยมี ก าร
เปลีย่ นแปลงอยางสันติ ไปสูสังคมที่มีความเปนธรรมมากขึ้น และไปสูสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพ

อยางสมบูรณ ความฝนของทานจักเปนจริงก็ตอเมื่อระบบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปน
ประชาธิปไตน และยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปตามหลักอหิงสธรรมและดําเนินตามแนวทาง
มนุษยนิยม บทบาทของนักเศรษฐศาสตรจึงมิไดจํากัดเฉพาะแตการคนหาแนวทางพัฒนาดังกลาว
นี้เทานั้น หากยังตองมีจิตสํานึกในการผลักดันแนวทางประชาธิปไตย ตลอดจนยุทธศาสตรการ
พัฒนาแบบอหิงสธรรมและมนุษยนิยมใหเปนจริงอีกดวย
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รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (2531 ข)
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ประเทศไทย” ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร(2531 ข)
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นิพนธ พัวพงศกร “คนงานไทยในตางประเทศ : สาเหตุ ผลกระทบ ปญหา และ นโยบาย” วารสาร
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วันที่ 17 ธันวาคม 2530
ปวย อึง๊ ภากรณ คําพูดและขอเขียน สํานักพิมพรวมสาสน 2511
“ธนาคารกลาง” เอกสารการบรรยาย ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2512
“ขอคิดจากสหรัฐอเมริกา” สังคมศาสตรปริทัศน (มีนาคม-พฤษภาคม 2514)
เศรษฐทรรศนของปวย อึ๊งภากรณ สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 2523
ภาณุพงศ นิธปิ ระภา “นโยบายการเงินกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย” ใน
รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (2531 ข)
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อุตสาหกรรม และผลกระทบตอสวัสดิการสังคม” ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ และ
นิพนธ พัวพงศกร (2531 ข)
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(บรรณาธิการ) ปวย อึ๊งภากรณ : ชีวิต งาน และความหลัง สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2529
“บทบาทของรัฐกับการสนองตอบของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย” บทความเสนอตอศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
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รังสรรค ธนระพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (2531 ก) เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหงสันติ
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เนือ่ งในโอกาศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณมีอายุครบ 72 ป เมื่อ วันที่ 9
มีนาคม 2531
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ศาสตราจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ มีอายุครบ 72 ป เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2531
วิวฒ
ั นชัย อัตถากร “การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมไทย : แนวการพัฒนาเศรษฐกิจ” ใน รังสรรค
ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (2531 ข)
สุวินัย ภรณวลัย “ทฤษฎีนโยบายอุตสาหกรรมกับองคกรอุตสาหกรรมในประเทศไทย”ใน รังสรรค
ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (2531 ข)
โสภณ พรโชคชัย 1020 กรุงเทพฯ ศูนยอาสาสมัครญี่ปุนในประเทศไทย 2528
อภิชัย พันธเสน “การพัฒนาแนวมนุษยนิยม : วิเคราะหจากขันธหาของสังคมโดยการศึกษาครบ
วงจร” ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (2532 ข)
อัมมาร สยามเวลา และสุทัศน เศรษฐบุญสราง “ผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐที่มีตอดุลการ
ขํ าระเงิ น การโอนทรัพ ยากรจากภาคเกษตรกรรม และการกระจายรายได
พ.ศ.2503-2527” ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ และนิพนธ พัวพงศกร (2531 ก)
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