
  เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหงสันติประชาธรรม ?

หากไมนับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย อันประกอบดวยเกาหลีใต 
ไตหวนั สิงคโปร และฮองกง ไทยนับเปนประเทศหนึ่งที่มีอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัน
สูงยิง่ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไทยในอดีตที่ผานมามักจะแสดง
ความภาคภมูใิจในภาวะการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ และถือเปนความสํ าเร็จของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ปฤจฉาแหงประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคปจจุบัน
ในทัศนะของศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ การปรับเปลี่ยนนโยบาย

เศรษฐกจิและการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันระหวางป 2497 – 2503 นับเปนพื้นฐานสํ าคัญที่เกื้อกูล
ตอกระบวนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษตอมา (ธนาคารแหงประเทศไทย 2508 ; 
Ungphakorn, 1967) การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 5 ประการ คือ

ประการแรก การละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม และหันมาใชนโยบาย 
ที่มีลักษณะเสรีนิยมมากขึ้น นับเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สํ าคัญยิ่ง เพราะการณไดปรากฏ
อยางแจมชดัวา ภายหลังการรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน 2490 นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมได
กลายเปนเครื่องมือที่ผูนํ าฝายทหารใชในการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ การนํ าทรัพยากร 
ของแผนดนิไปใชเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลเปนไปอยางแพรหลาย จนนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
บางทาน ดังเชน Prasartset (1979) และ Piriyarangsan (1980) ตีความวา สังคมเศรษฐกิจไทย
ในชวงระหวางป 2475-2500 มีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) และระบบ
ทนุนิยม

---------------------------------------
* 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  
นบัเปนการเปลีย่นแปลงที่สํ าคัญ เพราะกฎหมายฉบับนี้ไมเพียงแตจะมีเจตนารมณในการสงเสริม
การลงทุนของเอกชนเทานั้น หากทวายังมีเปาประสงคที่จะสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศ
อีกดวย เจตนารมณดังกลาวนี้นับวาขัดกับปรัชญาพื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมโดย 
ชัน้เชงิ การละทิง้แนวนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมปรากฏอยางเดนชัดยิ่งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร
ป 2500

ประการที่สอง การละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Muliple 
Exchange Rate System) และหนัมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange 
Rate System) ในป 2498 นับเปนการจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศที่สํ าคัญยิ่งของสังคม
เศรษฐกิจไทย เพราะไมเพียงแตจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับกฎเกณฑของกองทุน 
การเงินระหวางประเทศ(IMF) เทานั้น หากทวายังเกื้อกูลตอการขยายตัวของการคาระหวาง
ประเทศอีกดวย

ประการที่สาม การยกเลิกอํ านาจผูกขาดในการคาขาวของสํ านักงานขาวในป 
2498 นบัเปนการเปลีย่นแปลงที่สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
นี้ ประกอบกับการยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา เปนพลังสํ าคัญที่ผลักดันใหการคา
ระหวางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วในเวลาตอมา มิไยจะตองกลาววา การยุบสํ านักงานขาวมีผล
เสมอืนหนึง่การทุบหมอขาวของขุนศึกบางกลุมบางเหลาดวย

ประการที่ส่ี การปฏิรูประบบราชการเพื่อใหเปนกลไกอันทรงประสิทธิภาพใน
การขบัเคลือ่นสงัคมเศรษฐกิจไทยใหรุดไปขางหนา นับเปนการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันที่สํ าคัญยิ่ง 
การเปลีย่นแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นในชวงระหวางป 2500-2503 ดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งสํ านัก
งบประมาณ (2502) สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2502) สภาการศึกษาแหงชาติ 
(2502) สภาวจิยัแหงชาติ (2502) การพลังงานแหงชาติ(2502) สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
(2503) สํ านกังานเศรษฐกิจการคลัง(2503) คณะกรรมการสงเสริมสินคาออก (2503) เปนตน

ประการที่ห า การสถาปนาวินัยทางการเงินและวินัยทางการคลังนับเปน 
พื้นฐานสํ าคัญที่เกื้อกูลใหมีการดํ าเนินนโยบายการเงินและนโนบายการคลังอยางมีประสิทธิภาพ
ในเวลาตอมา

ศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ ก็ดุจดังขุนนางนักวิชาการรุนแรกในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองคนอื่นๆ ที่ไดพานพบสภาพการณแหงความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
มาดวยตนเอง ทั้งในคราวที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 และภาวะขาวยาก
หมากแพงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลงใหมๆ ดวยเหตุ 
ดังนัน้ กลุมขุนนางนกัวขิาการรุนแรกดังกลาวนี้จึงใหความสํ าคัญแกเปาหมายการรักษาเสถียรภาพ



ทางเศรษฐกิจอยางมาก (Stifel,1976) ประกอบกบัแนวความคิดทางเศรษฐกิจแบบอนุรักษนิยมได
ฝงรากลึกในกระทรวงการคลังมาตั้งแตคร้ังที่เกิดวิกฤติการณเงินคงคลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลาเจา และแนวความคิดดังกลาวนี้แผอิทธิพลสูธนาคารแหงประเทศไทยในเวลาตอมา 
ยังผลใหการดํ าเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินมีลักษณะอนุรักษนิยมตามไปดวย 
(Silcock, 1967) อยางไรก็ตาม สภาพการณดังที่เปนอยูระหวางป 2490-2500 ไดชวยตอกยํ้ า
ความเชื่อของกลุมขุนนางนักวิชาการในการดํ าเนินนโยบายการคลัง และนโยบายการเงินในแนว
อนุรักษนิยมสภาพ การขาดวินัยทางการคลังปรากฏโดยทั่วไป ดังเชนการเบิกเงินเกินบัญชี 
จากธนาคารแหงประเทศไทย และการเบิกเงินจากคลังแผนดินไปใชจายโดยอางเหตุความจํ าเปน
เรงดวน โดยที่โครงการที่ใชจายมิไดผานการพิจารณาของรัฐสภา รายจายของรัฐบาลจํ านวน 
ไมนอยถูกใชไปในการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของผูนํ าฝายทหาร ดังเชนการนํ าทรัพยากร
ของรัฐไปค้ํ าจุนกิจการของธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ในป 2495-2496 และกิจการของบริษัท สงเสริม
เศรษฐกจิแหงชาต ิ จํ ากัด ในเวลาตอมา ผูนํ าฝายทหารกลุมตาง ๆ พากันผลักดันใหมีการจัดตั้ง 
รัฐวสิาหกจิ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการอุปถัมภทางการเมือง(Political Patronage) การเติบโตของ
ภาครฐัวสิาหกจิทํ าใหรัฐบาลไดเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาและบริการตาง ๆมากขึ้น สินคาที่
ผลิตมิไดจํ ากัดเฉพาะสินคาสาธารณะ (Pure Public Goods) และสนิคากึ่งสาธารณะ (Semi – 
Public Goods) เทานัน้ หากยังไดกาวลํ้ าไปผลิตสินคาเอกชน(Private Goods) อีกดวย ขณะ 
เดยีวกนั ธนาคารพาณชิยจํ านวนมากไดกลายเปนฐานเศรษฐกิจของผูนํ าทางการเมืองกลุมตาง ๆ 
ซึง่ใชในการรองรับและเสริมสรางอํ านาจทางการเมืองที่มีอยู

กลุ มขุนนางนักวิชาการรุ นแรกในยุคหลังครามโลกครั้งที่สองไดแสดงความ 
กลาหาญทางจริยธรรมอยางสูงสงในการสถาปนาวินัยทางการคลังและวินัยทางการเงิน ทั้งๆที่
โครงสรางอํ านาจทางการเมืองมีลักษณะเผด็จการอยางเดนชัด รายงานประจํ าปของธนาคารแหง
ประเทศไทยกลายเปนเวทีที่ใชในการวิพากษวิจารณพฤติกรรมของรัฐบาลและผลักดันใหรัฐบาล
ปรับเปลี่ยนนโยบายประเด็น  ทีม่กีารวพิากษวจิารณกันอยางมาก ไดแก นโยบายงบประมาณ 
ขาดดุล ซึ่งมีสวนสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอระหวางป 2493-2496 และพฤติกรรมของรัฐ
วสิาหกจิทีก่ลายเปนฐานเศรษฐกิจของกลุมผูมีอํ านาจทางการเมืองกลุมตางๆ เปนตน ความสํ าเร็จ
ในาการสถาปนาวินัยทางการคลังเห็นไดจากการตราพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 สวนวนิยัทางการเงินดูไดจาก พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 
2501 และ พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505

ศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณกลาวถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจและ
การเปลีย่นแปลงทางสถาบันระหวางป 2497-2503 วา



“… บางทีเมื่อเราจะทํ างานในราชการใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยการ
ปฏิรูประบบ การปฏิรูประบบตองรวมกันทํ าโดยมีความพรอมเพรียงกัน และจะ
ตองทํ าใหผูใหญเห็นความสัตยสุจริตของเรา… การปฏิรูปใด ๆ ยอมตองทํ าใหได
ประโยชนเสยีประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง ฉะนั้นยอมมีความลํ าบากเปนพิเศษ และ
ตองอาศยัความรอบคอบ ความรูจักประมาณ และความกลาหาญดวย แตถาหาก
มคีวามสตัยสุจริตเสียอยาง ก็พอจะทํ าใหคนที่เสียประโยชน แมจะโกรธเราในบาง
คร้ังก็อดเคารพนับถือไมได…”

ปวย อึ๊งภากรณ “เหลียวหลัง แลหนา” (2519)
ใน รังสรรค ธนะพรพันธุ (2529 : 163)

อาจจะไมผิดนักที่จะสรุปวา ศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ มีความพึงพอใจ
ผลงานในชวงระหวางป 2497-2503 มากกวาชวงเวลาอื่นใด ปฤจฉาสํ าหรับนักประวัติศาสตร
เศรษฐกจิจงึมีอยูวา การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันระหวางป 
2549-2503 มีฐานะเชนไรในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย และการเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีบทบาท
อยางไรตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษตอมา

ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบเปด
สังคมเศรษฐกิจไทยกาวยางสูยุคแหงการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในป 

2504 โดยการยอมรับยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward-Looking Strategy) ไมเพียงแต
ประตูการคาระหวางประเทศจะเปดกวางขึ้นเทานั้น หากทวาการสงเสริมการลงทุนของเอกชน 
ยงัพุงเปาสูการลงทุนของชาวตางประเทศเปนสํ าคัญอีกดวย รัฐบาลไดละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาติ
นยิม และหนัมาใชนโยบายเศรษฐกิจที่มีลักษณะเสรีนิยมมากขึ้น  ในประการสํ าคัญรัฐบาลไดลด
บทบาทในฐานะผูผลิตสินคาและบริการตางๆเองโดยตรง กระบวนการถายโอนการผลิตไปสูภาค
เอกชน (Privatization) ระลอกแรกในชวงหลังป 2475 เกิดขึ้นควบคูกับความพยายามที่จะกอให
เกดิการปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในประเทศ  ซึง่เริม่ตนดวยยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ
ทดแทนการนํ าเขา(Import Substitution Industrialization) และปรับเปลี่ยนมาใชยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-Oriented Industrialization) นับต้ังแตป 2515 
เปนตนมา เสนทางการพัฒนาดังกลาวนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงในระบบ
เศรษฐกิจไทย  ทัง้ในดานโครงสรางและลักษณะของระบบเศรษฐกิจ



ประการแรก ขนาดของการเปดประเทศ (Degree of Openness) กวางขวาง
ข้ึน  มลูคาสนิคาและบริการที่มีการซื้อขายกันระหวางประเทศในระหวางป 2503-2505 คิดเปน 
รอยละ 36.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราสวนนี้มีคาประมาณ 53% ในระหวางป 
2528-2529 ความลมเหลวของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในการสรางผลเชื่อมโยงถอยหลัง 
(Backward Linkage Effect) ผลักดนัใหมกีารนํ าเขาสินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และสินคาประเภททุน
จากตางประเทศเพิ่มข้ึนอยางมาก สภาวการณดังกลาวนี้ถูกซํ้ าเติมดวยวิกฤติการณนํ้ ามันในป 
2516 และ 2522 สัดสวนของมูลคาสินคาและบริการนํ าเขา ซึ่งมีเพียงรอยละ 18.8 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศในระหวางป 2503-2505 เพิ่มข้ึนจนอยูในระดับ 25% ในระหวางป 2528-
2529 พลังที่ผลักดันใหขนาดของการเปดประเทศเพิ่มข้ึนมิไดเกิดจากพลังในการนํ าเขาเทานั้น  
หากยังเปนผลจากพลังในการสงออกดวย นับต้ังแตป 2515 เปนตนมา รัฐบาลไดดํ าเนินการ 
สงเสริมการสงออกอยางจริงจัง โดยไดปรับยทุธศาสตรการพัฒนาอตุสาหกรรมไปในแนวทางนี้ดวย 
ผลทีต่ามมาก็คือ มูลคาสินคาและบริการสงออก ซึ่งมีเพียงรอยละ 17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศในระหวางป 2503-2505 เพิ่มข้ึนจนอยูในระดับ 27% ในระหวางป 2528-2529

ประการที่สอง ลักษณะการพึ่งพิงการนํ าเขา (Import Dependency) ซึ่งไมเคย
ปรากฏมากอนในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองไดปรากฏอยางขัดเจนในปจจุบัน ยทุธศาสตรการ
พฒันาอตุสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเขา(Import Substitution Industrialization) ซึง่ไมสามารถ
สรางผลเชื่อมโยงถอยหลัง เปนตัวการสํ าคัญที่ทํ าใหระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงสินคาขั้นกลาง 
วตัถดิุบ สินคาประเภททุน พลังงาน  และเทคโนโลยีจากตางประเทศ

ประการที่สาม ลักษณะการพึ่งพิงการสงออก (Export Dependency) ซึง่เปน
ลักษณะเดนของระบบเศรษฐกิจไทยกอนป 2504 ไดผอนคลายลงไปเปนอันมาก สินคาออกดั้งเดิม 
อันประกอบดวยขาว ยางพารา ดีบุก และไมสัก ลดความสํ าคัญลงอยางเห็นไดชัด การกระจาย
ประเภทของสินคาออก (Export Diversification) ซึง่เริม่ปรากฏภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   
แผขยายอยางรวดเร็วหลังป 2515 หากเราถือวา สินคาที่มีมูลคามากกวา 1% ของมูลคาสินคาออก
รวมเปนสนิคาออกรายการสํ าคัญ ในป 2503-2505 ระบบเศรษฐกิจไทยมีสินคาออกสํ าคัญเพียง 7 
รายการ เพิ่มข้ึนเปน 16 รายการในชวงระหวางป 2526-2528

ประการที่ส่ี ลักษณะการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ (External Finance 
dependency) ปรากฏอยางชัดเจนหลังป 2519 ในระหวางป 2503-2505 อัตราสวนระหวางเงิน
ออมจากตางประเทศ (Foreign Saving) กบัการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Investment) มคีาเพียง  0.1% อัตราสวนนี้เพิ่มข้ึนเปน 23.1% และ 24.4% ในชวงระหวางป 
2521-2523 และ 2524-2526 ตามลํ าดับ แตลดลงเหลือ 18.3% ในระหวางป 2527-2528 ปรากฏ
การณดังกลาวนี้เกิดจากเหตุปจจัยสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ



(ก) นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศใหอยูในระดับต่ํ า เพื่อสง
เสริมการลงทุนของเอกชน มีผลอยางสํ าคัญในการทํ าลายสิ่งจูงใจในการออม จนเปนเหตุใหการ
ออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุน และทํ าใหตองหยิบยืม
เงนิออมจากตางประเทศ

(ข) บรรษัทระหวางประเทศ(Transnational  Corporation)  ซึง่เขามาลงทุน
ตามนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย ไดอาศัยตาขายงานที่มีอยูทั่วโลกในการแสวง
หาแหลงเงินทุนราคาถูก หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศตํ่ ากวาอัตราดอกเบี้ย
ในประเทศไทย บรรษัทระหวางประเทศยอมอาศัยเงินทุนจากแหลงภายนอกประเทศเปนธรรมดา 
มไิยจะตองกลาววา บริษัทขนาดใหญของไทยก็มีพฤติกรรมทํ านองเดียวกันนี้เชนกัน

ประการที่หา ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลก
แนนแฟนมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งเริ่มปรากฏตั้งแต 
ทศวรรษ 2470 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญ ปรากฏโฉมอยางชัดเจนภายหลังสงคราม
โลกครัง้ทีส่อง สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และประชาคมยุโรปกลายเปนศูนยอํ านาจใหมในระบบทุนนิยม
โลก ความสมัพนัธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยก็เปลี่ยนโฉมตามไปดวย เกลียวสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับอังกฤษและบริวารไดผอนคลายลง ในขณะที่ความสัมพันธกับ 
ศูนยอํ านาจใหมกลับกระชับแนนแฟนขึ้น ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ (HICs) เปนตลาด 
ที่สํ าคัญยิ่งของไทย ในระหวางป 2503-2505 ประเทศเหลานี้สามารถรับซื้อสินคาออกของไทย 
ไดถงึรอยละ 44% อัตราสวนนี้มีคาสูงกวา 55% ในปจจบัุน ในอีกดานหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจไทย
ตองพึ่งสินคาเขาจากประเทศมหาอํ านาจประมาณรอยละ 78 ของสินคาเขาทั้งหมดในระหวางป 
2503-2505 อัตราสวนนี้เพิ่มข้ึนเปน 81% ในระหวางป 2513-2515 แตภายหลังจากที่เกิดวิกฤติ
การณนํ ้ามัน อัตราสวนนี้ก็ลดลงจนอยูในระดับประมาณ 55% ในปจจุบัน

นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา จวบจนกระทั่งถึงป 2524 เปาหมายหลักของการ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กคื็อ การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แมวารัฐบาลจะใหความ
สํ าคัญแกเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู ไมนอย แตลักษณะเดนของการ 
ดํ าเนินนโยบายดานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ก็คือ การเนนการปองกันมิใหเกิดปญหา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ โดยมีการประสานกันระหวางนโยบายการคลัง  นโยบายการเงิน  และ
นโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยูในระดับ 
อันเหมาะสมกับปริมาณผลผลิตที่ระบบเศรษฐกิจผลิตได หลักการดังกลาวนี้เปนที่รูจักกันดีในชื่อ 



ทีเ่รียกกันวา “ทฤษฎีลูกโปงสามลูกสูบ” ของศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ1 ดวยเหตุดังนั้น 
นโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในทศวรรษแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2504-
2515  จึงพึ่งพิงการทํ างานของตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ (Automatic 
Stabilizers) เปนส ําคญั โดยที่รัฐบาลมิไดใชอํ านาจในการปรับเครื่องมือเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมากนัก (Non-discretionary Stabilization Policy)

ในระหวางป 2504-2515 ระบบทุนนิยมแหงโลกสามารถเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
สภาพการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศคอนขางราบรื่น และปราศจากมรสุมทางเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกจิไทยก็พลอยมีเสถียรภาพตามไปดวย และสามารถเติบโตในอัตราสูงอยางนาชื่นชม 
แมเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 สังคมเศรษฐกิจไทยก็สามารถฟนฝาพายุราย 
โดยไดรับความบอบชํ้ าไมมากนัก อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังอยู ในเกณฑสูง  
เมือ่เทยีบกับกลุมประเทศโลกที่สามดวยกัน (IBRD, 1987) แตเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สอง
ในป 2522 ระบบทุนนิยมโลกกลับตองประสบกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางยืดเยื้อยาวนาน 
เนื่องจากประเทศมหาอํ านาจตางแสดงความเห็นแกตัวและมิไดมีการประสานงานกันในการ 
แกปญหาเทาที่ควร สังคมเศรษฐกิจไทย ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีขนาดของการเปด
ประเทศอยางกวางขวาง ยอมไดรับผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางมิอาจหลีกเลี่ยง
ได โดยที่ขนาดของผลกระทบผันแปรตามขนาดของการเปดประเทศ ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญ
กบัภาวะเงนิเฟอที่รุนแรงระหวางป 2522-2524 การขาดดุลการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนปญหา
เร้ือรังมาตัง้แตป 2495 กลายเปนปญหารายแรงยิ่งขึ้น โดยในป 2526 ดุลการคาขาดดุลถึง 89,237 
ลานบาท ขณะเดยีวกนัการกอหนี้ตางประเทศจํ านวนมากในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-
2524) กอใหเกิดภาระในการชํ าระหนี้อยางมาก จนเกือบเขาขั้นวิกฤติในชวงป 2528-2529  
นอกจากนี ้ ความผดิพลาดในการดํ าเนินนโยบายการคลังนํ ามาซึ่งวิกฤติการณเงินคงคลังอยางราย
แรงระหวางป 2523-2525

นบัต้ังแตป 2525 เปนตนมา (อยางนอยจนถึงป 2530) การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิกลายเปนเปาหมายหลักของการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ การดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้
ไมเพียงแตจะชวยบรรเทาปญหาสภาพคลองภายในภาครัฐบาลเทานั้น หากยังชวยแกปญหา 
ดุลยภาพภายนอกอกีดวย การปรับเปลี่ยนนโยบายการคลัง จากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม
มาเปนนโยบายการคลังแบบกระยาจก ประกอบกับการลดคาเงินบาทในป 2524 และ 2527  

                                                          
1 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
กบัเงนิสกลุสํ าคัญอื่นๆ ก็ดี ลวนแลวแตเกื้อกูลตอการแกปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย
ทัง้สิ้น2

ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง รัฐบาลไดดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนา 

แบบไมสมดุล(Unbalanced Growth) โดยไมต้ังใจ ภารกิจในการสงมอบขาวจํ านวน 1.5 ลานตัน 
โดยเปนการใหเปลาแกฝายสัมพันธมิตรในฐานะที่ไทยเปนผูแพสงครามโดยพฤตินัย ทํ าใหรัฐบาล
ไทยตองบังคับซื้อขาวจากชาวนาในราคาถูก แมวาภารกิจดังกลาวนี้จะจนสิ้นลงในป 2489  
แตสํ านักงานขาวยังคงมีบทบาทในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมตอมา 
โดยมีอํ านาจผูกขาดในการคาขาวระหวางประเทศ กลไกในการโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
ออกจากภาคเกษตรกรรมไดรับการเสริมพลังงานดวยระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา  
ซึ่งกํ าหนดอัตราแลกเปลี่ยนสํ าหรับเงินตราตางประเทศที่ไดจากการสงออกขาวตํ่ ากวาอัตราตลาด
เปนอันมาก จึงมีผลในการกดราคาขาวภายในประเทศโดยปริยาย เมื่อรัฐบาลยกเลิกระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนหลายอัตราในป 2498 กลไกที่เขามาแทนที่เพื่อมิใหราคาขาวภายในประเทศเพิ่มข้ึน
อยางฮวบฮาบ ก็คือ พรีเมียมขาว ศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณเปนผูหนึ่งที่เสนอใหใช 
มาตรการดังกลาวนี้ และไดกลาวถึงเหตุการณคร้ังนั้นในภายหลังวา “…เราเสนอใหมีการเก็บ 
พรีเมียมชัว่ระยะหนึ่ง แลวคอย ๆ ลดพรีเมียมลงจนเลิกไป…” [ปวย อ๊ึงภากรณ “เหลยีวหลัง  
แลหนา” (2519) ในรังสรรค ธนะพรพันธุ (2529 : 161)]

นับต้ังแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ 
ไมสมดลุโดยจงใจ กลไกที่มีผลในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม มีลักษณะ
หลากหลายและแยบยลมากกวาเดิม ดังที่ อัมมาร สยามวาลา และสุทัศน เศรษฐบุญสราง (2531)
ชีใ้หเหน็ กลไกดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 3 ประเภท คือ

(1) มาตรการการกดราคาสินคาเกษตรภายในประเทศ มาตรการประเภทนี้ 

                                                          
2 โปรดดู วีรพงษ รามางกูร และปกรณ วิชยานนท (2531) และ ภาณุพงค นิธิประภา (2531)



ประกอบดวยการเก็บภาษีระดับการสงออก ดังเชนการเก็บพรีเมียมขาว การเก็บอากรขาออกจาก
สินคาเกษตรทีส่งออก (โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวและยางพารา) และการกํ าหนดใหพอคาสงออกเก็บ
สํ ารองขาวเพื่อการสงออก ตลอดจนการควบคุมการสงออก ซึ่งครอบคลุมทั้งการหามการสงออก
และการกํ าหนดโควตาการสงออก มาตรการเหลานี้ลวนมีผลในการทํ าใหราคาสินคเกษตรภายใน
ประเทศตํ่ ากวาราคาในตลาดโลก

(2) มาตรการการปกปองคุ มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ มาตรการ 
ดังกลาวนี้ทํ าใหอุตสาหกรรมภายในประเทศไมตองเผชิญกับการแขงขันจากตางประเทศ  
อุตสาหกรรมที่ไดรับบัตรสงเสริมจึงมักจะมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ า อันเปนเหตุใหสินคา 
อุตสาหกรรมที่ผลิตไดมีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน หรือมีคุณภาพตํ่ ากวาที่ควรจะเปน ซึ่งมีผล
กระทบตอสวสัดิการของเกษตรกรในฐานะผูบริโภคดวย นโยบายการปกปองคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศจึงอาจเปนตัวการในการโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจออกจากภาคเกษตรกรรม
ได

(3) มาตรการอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ หากเงินบาทมีคาสูงกวา
ธรรมชาติที่เปนจริง ยอมทํ าใหราคาพืชผลที่สงออกเมื่อคิดเปนเงินบาทมีคาตํ่ ากวาที่ควรจะเปน 
การทีเ่งนิบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริง (Overvaluation) จงึมผีลในการกดราคาพืชผลภายในประเทศ
ดวย

ผลการศึกษาของ อัมมาร สยามเวลา และสุทัศน เศรษฐบุญสราง(2531) โดยใช
ขอมลูระหวางป 2503-2527 พบวา ทรัพยากรที่ถูกโยกยายออกจากภาคเกษตรกรรมมีแนวโนม 
ลดลง ยกเวนในชวงป 2516-2518 ซึง่เปนยุคทองของสินคาขั้นปฐม และรัฐบาลไดใชมาตรการ 
ในการกดราคาพืชผลอยางรุนแรง อยางนอยในชวงทศวรรษแรก การดูดซับทรัพยากรจาก 
ภาคเกษตรกรรมสวนใหญเกิดจากมาตรการในการกดราคาพืชผล รองลงมาไดแก มาตรการในการ
ปกปองอุตสาหกรรม โดยที่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบไมมากนัก อยางไรก็ตาม  
ในระหวางป2523-2527 นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกลับกลายเปนเหตุปจจัยสํ าคัญในการโยกยาย
ทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากเงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริง
เปนอันมาก

การผอนคลายมาตรการในการกดราคาพืชผล ซึ่งเริ่มปรากฏในป 2524 (จนถึงป 
2530 เปนอยางนอย) มิไดเกิดจากเจตนารมณของรัฐบาลที่จะละทิ้งยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไม
สมดลุ หากแตเกิดจากภาวะราคาสินคาขั้นปฐมในตลาดโลกตกตํ่ าอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2524 
ซึ่งสรางความทุกขเข็ญแกเกษตรกรอยางแสนสาหัส ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 
นัน้เลา การลดคาเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน 2527 เปนที่เขาใจวาไดชวยผอนคลายแรงกดราคา
พืชผลภายในประเทศลงเปนอันมาก แตการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวนี้ 



เกิดจากเจตนารมณในการแกปญหาดุลยภาพภายนอก(External Balance) เปนสํ าคัญ หาไดเห็น
แกความทุกขรอนของเกษตรกรไม

ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลยังผลใหภาคเกษตรกรรมลดความสํ าคัญ 
ลงไปเปนอันมากในโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย ในระหวางป 2503-2505  
ภาคเกษตรกรรมกอใหเกิดผลผลิตประมาณรอยละ 40.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(คํ านวณตามราคาป 2515) ลดลงเหลือรอยละ 22.91 ในระหวางป 2527-2528 ในขณะที่ 
ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดใหญข้ึนจากระดับ 11.93% เปน 21.09% ในชวงเวลาเดียวกัน  
แตเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางรวดเร็วสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน 
(Capital-intensive Industries) ภาคหัตถอุตสาหกรรมจงึไมสามารถดูดซับแรงงานจากภาคเกษตร
กรรมไดมากนัก การจางงานในภาคหัตถอุตสาหกรรมเพิม่ข้ึนอยางเชื่องชา ในป 2503 แรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมมีประมาณรอยละ 3.42 ของกํ าลังแรงงานทั้งหมด อัตราสวนนี้เพิ่มข้ึนเปน 
3.97% ในป 2514 7.94% ในป 2523 และ 9.54% ในป 2528 โดยที่แรงงานสวนใหญยังคงอยูใน
ภาคเกษตรกรรม (62.29% ของก ําลังแรงงานในป 2528)3

ยุทธศาสตร การพัฒนาแบบไม สมดุลไม  เพียงแต จะผลักดันให ภาคหัตถ  
อุตสาหกรรมขยายตัวอยางรวดเร็ว จนมีขนาดใกลเคียงกับภาคเกษตรกรรมเทานั้น หากการณ 
ยงัปรากฏอกีดวยวา ธุรกิจขนาดใหญเปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนจากนโยบายการสงเสริมการลง
ทุนของรัฐบาลยิ่งกวากลุมธุรกิจอ่ืนใด แมจะยังไมมีการวิจัยที่ชี้ชัดวา นโยบายสงเสริมการลงทุน
ของรัฐบาลมีสวนในการกอใหเกิดการกระจุกตัวของอุตสหกรรม(Industrial Concentration) 
และสรางสายใยแหงการผูกขาดเพิ่มข้ึนหรือไมเพียงใด แต สุวินัย ภรณวลัย (2531) ไดชี้ใหเห็น 
โดยชดัเจนวา วสิาหกิจขนาดใหญในเมืองไทยมีฐานะการครอบงํ าที่สูงมาก และมีการดํ ารงอยูของ
กลุมธรุกจิในเมอืงไทย ดังเชนที่มีอยูในประเทศญี่ปุน จะตางกันก็เฉพาะแตขนาดและจํ านวนของ
กลุมธุรกิจเทานั้น

ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลไดดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลมาประมาณ 4  
ทศวรรษ เหตุใดภาคเกษตรกรรมจึงยังไมลมสลาย และสังคมชนบทของไทยยังมีเสถียรภาพมาก
วาที่คาด รังสรรค ธนะพรพันธุ (2531) ชีใ้หเหน็วา ประชาชนในชนบทไดพยายามปรับตัวเพื่อให
สามารถอยูรอดไดภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่ง  
การสนองตอบของเกษตรกรที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 4 รูปแบบ คือ

                                                          
3 รายละเอียดโปรดดู ฉลองภพ สุสังกรกาณจน และยงยุทธ แฉลมวงษ (2531)



(1) การปรับตัวดานการผลิต โดยการกระจายการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเกิดขึ้น
พรอม ๆ กบัการบกุเบิกทํ าลายปาเพื่อการเพาะปลูก จนเปนเหตุใหพื้นที่ปาไม ซึ่งในป 2503 มีถึง 
54.9% ของจ ํานวนพื้นที่ทั้งประเทศ ลดลงเหลือ 29.7% ในป 2527 การขยายตัวของภาคเกษตร
กรรมจึงเปนการขยายตัวอันเกิดจากการขยายพื้นที่การเพาะปลูก (Extensive Agriculture) 
สภาพการณที่มีพื้นที่ซึ่งยังมิไดใชทํ าประโยชนจํ านวนมากไดมีสวนชวยบรรเทาทุกขเข็ญของ
เกษตรกร อันเกิดจากการดํ าเนินยทุธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลของรัฐบาล และมีสวนชวย
รักษาเสถียรภาพของสังคมชนบทอยูไมนอย

(2) การปรับตัวดานการเลือกใชเวลา (Reallocation of Time) ผลการวิจัย
จ ํานวนไมนอยพบวา เกษตรกรตองใชเวลาในการทํ างานหารายไดนอกไรนามากขึ้น จนเปนเหตุให
รายไดนอกการเกษตรกลายเปนแหลงรายไดสํ าคัญในองคประกอบรายไดของครัวเรือนเกษตร  
ครัวเรือนเกษตรที่มีฐานะยากจนมีแนวโนมที่จะพึ่งพิงรายไดนอกการเกษตรมากกวาครัวเรือนที่มี
ฐานะด ีและรายไดนอกการเกษตรมีสวนชวยรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรกรเปนอันมาก4

(3) การยายถิ่นภายในประเทศ ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลนับเปนเหตุ
ปจจยัส ําคญัทีผ่ลักดนัใหมีการยายถิ่นภายในประเทศมากขึ้น การยายถิ่นสวนใหญเปนการยายถิ่น
จากเขตชนบทหนึ่งไปสูเขตชนบทอีกเขตหนึ่ง ในชวงสองทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
การยายถิ่นสวนใหญเปนการยายถิ่นออกจากเขตการเพาะปลูกขาวไปสูเขตการเพาะปลูกพืชไร  
แตพอมาถึงทศวรรษ 2520 การเพาะปลูกพืชไรใกลจึงจุดอิ่มตัวและการขยายพื้นที่การเพาะปลูก 
มิอาจเปนไปไดโดยงายดังที่เปนอยูในชวงสองทศวรรษกอนหนานั้น ดวยเหตุนี้เอง การยายถิ่น
ระหวางเขตชนบทดวยกันจึงไดลดลง (ยกเวนการยายถิ่นสูเขตการเพาะปลูกออย) และการยายถิ่น
จากชนบทสูนาครมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายถิ่นเขากรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
(Watanabe,1987) ความตองการหางานทํ าและความตองการเปลี่ยนงานนับเปนเหตุผลสํ าคัญ 
ที่ผลักดันใหมีการยายถิ่นเขากรุงเทพมหานคร ผูยายถิ่นสวนใหญมีภูมิลํ าเนาดั้งเดิมอยูในภาค
กลาง โดยทีผู่ยายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา (Goldstein and
Goldstein, 1986)  ดังนีจ้ะเหน็ไดวา  กระแสการยายถิ่นในสองทศวรรษแรกหลังสงครามโลก 
คร้ังที่สองเกิดขึ้นพรอมๆ กับกระบวนการกระจายการผลิตในภาคเกษตรกรรม เพราะชองโอกาส 
ในการเพาะปลูกพืชไรยังมีอยูมาก ตอเมื่อการขยายตัวดังกลาวนี้เร่ิมมีขีดจํ ากัดทั้งในดานพื้นที่ 
การเพาะปลูกและดานการตลาด กระแสการยายถิ่นจึงปรับเปลี่ยนสู กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อหางานทํ าในภาคหัตถอุตสาหกรรมและภาคบริการ กระแสการยายถิ่นเขาสู 

                                                          
4 โปรดดู ฉรงคชัย อัครเศรณี และคณะ(2526) ; เมธี ครองแกว และ ปราณี ทินกร (2528) อัมมาร สยามวาลา
และสุทัศน เศรษฐบุญสราง (2531) ; Onchan and Chalamwong (1980) ; IBRD (1983)



เขตนาครไดกอใหเกิดชุมชนแออัดในเมืองใหญ ๆ จํ านวนมาก เฉพาะกรุงเทพมหานครมีชุมชน
แออัดจํ านวน 1,020 แหง (ประชากร 1,011,483 คน) ในป 2528 (โสภณ พรโชคชัย 2528)  
การขยายตัวอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานครกอใหเกิดวงจรอุบาทวในการจัดสรรงบประมาณ 
(Vicious Circle of Budget Allocation) เพราะยิง่กรงุเทพมหานครขยายตัวมากเพียงใด กรุงเทพฯ 
จะยิ่งดูดซับงบประมาณมากเพียงนั้น งบประมาณสวนเหลือสํ าหรับการพัฒนาชนบทจึงมี 
นอยกวาที่ควรจะเปน

(4) การยายถิ่นออกนอกประเทศ ภายหลงัวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516
ประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลางเมื่อมีรายไดจาการขายผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมเพิ่มข้ึน ก็เร่ิมทุมการ
ใชจายในการพัฒนาประเทศขนานใหญ การขาดแคลนแรงงานภายในประเทศทํ าใหมีการนํ าเขา
แรงงานจากตางประเทศ แรงงานจากชนบทไทยเขาสูขบวนการขุดทองในตะวันออกกลางดวย และ
นบัต้ังแตป 2524 เปนตนมา กระแสการยายถิ่นสูประเทศตาง ๆ ในอาเซียตะวันออกเฉียงใตปรากฏ
อยางชดัเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงโปร บรูไน และมาเลเซยี การยายถิ่นเหลานี้เกิดจากเหตุผลทาง
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการหารายไดเปนสํ าคัญ (นพินธ พัวพงศกร 2526) จํ านวน
เงินสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศโดยโอนผานธนาคารเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจาก 485.1 
ลานบาทในป 2519 เปน 23,795.8 ลานบาทในป 2528 แตลดลงเหลือ 20,899.7 ลานบาทในป 
2529 กระแสการยายถิ่นสูตะวันออกกลางไดชะลอตัวลงหลังป 2525 สวนหนึ่งเปนเพราะวา  
การกอสรางภายใตโครงการตางๆ เสร็จเกือบหมดแลว อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวิกฤติการณนํ้ ามัน
คร้ังที่สาม อันเกิดจากการตกตํ่ าของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งกระทบกระเทือนตอฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในตะวันออกกลาง จํ านวนเงินสงกลับจากตะวันออกกลาง 
มแีนวโนมลดลงตั้งแตป 2527 เปนตนมา

ดังนี ้จะเหน็ไดวา ชองทางที่เกษตรกรจะปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดไดภายใต
ยทุธศาสตรการพฒันาแบบไมสมดุลกํ าลังคอยๆ ปดตัวลง ชองทางในการขยายพื้นที่การเพาะปลูก
ก ําลงัจะหมดไป การอพยพสูเขตนาคร โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกํ าลังพบจุดอับ 
เพราะภาคหัตถอุตสาหกรรมสามารถดูดซับแรงงานไดจํ ากัด เนื่องจากนโนบายการพัฒนา 
อุตสาหกรรมใหความสํ าคัญกับอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน การหางานทํ าในตางประเทศ 
จะมีโอกาสนอยลงในอนาคต ไมวาจะเปนตะวันออกกลางหรือสิงคโปร การเลือกใชยุทธศาสตร 
การพัฒนาอตุสาหกรรมหนัก (Heavy Industrialization) ดังทีป่รากฏในแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกจะมีผลเรงรัดการลมสลายของภาคเกษตรกรรมใหเร็วขึ้น หากไมมี
ชองทางอื่นมาทดแทนในการระบายแรงกดดันของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล ความ
ระสํ ่าระสายและความไรเสถียรภาพของสังคมชนบทจะกลายเปนปญหาใหญในอนาคต



ดอกผลของการพัฒนา
การใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา สามารถ 

ผลักดนัใหระบบเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงยิ่ง ปญหาความยากจนสัมบูรณไดผอนคลายลง 
สัดสวนจ ํานวนครัวเรือนที่ยากจนมีแนวโนมลดลงตามลํ าดับ (Meesook,1979; IBRD, 1980 ; เมธี 
ครองแกว และปราณี ทินกร 2528) แตสถานะทางดานการกระจายรายไดยังไมกระเตื้องขึ้น  
มหิน ําซํ ้ากลับมีแนวโนมเลวลง (เมธ ี ครองแกว และปราณี ทินกร 2528 ; นยิม ปุราคํ า 2530)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
กรุงเทพมหานครกับสวนภูมิภาค ระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน และระหวาง 
เขตนาครกับเขตชนบท ดอกผลของการพัฒนาไมสามารถโปรยปรายอยางทั่วถึง(เกริกเกียรติ  
พพิัฒน  เสรีธรรม 2531 ; เมธคีรองแกว และภาวดี ทองอุไทย 2531) ความเหลื่อมล้ํ าทาง
เศรษฐกจิจึงมีมากขึ้นในสังคมเศรษฐกิจไทย ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ ไดยอมรับอยาง
หนาชื่นตาบานวา

“…ผมเสียดายที่รูสึกวาไดบกพรองไปในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ 
คือ ดูแตความเจริญเติบโตของสวนรวมเปนใหญ ไมไดเฉลียวถึงความยุติธรรมใน
สังคม…”

ปวย อึ๊งภากรณ “เหลียวหลัง แลหนา” (2519)
ในรังสรรค  ธนะพรพันธุ (2529 : 182)

แมว าประชาชนในภาคชนบทจะสามารถปรับตัวเพื่อการอยู รอดภายใต  
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล แตสถาบันครอบครัวในชนบทตองกระทบกระเทือนอยางยิ่ง
การพรากจากครอบครัวของพอบานเพื่อทํ างานในเขตนาคร หรือเพื่อทํ างานในตางประเทศก็ดี 
ภาวะจํ ายอมที่จะตอง ‘ขาย’ ลูก เพื่อหารายไดจากการใชแรงงานก็ดี ตลอดจนความจํ าเปน 
ที่จะตองใหลูกหลานผูหญิงขายบริการทางเพศก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตบงชี้ใหเห็นโดยชัดแจงวา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ปราศจากมนุยธรรมเปนที่ต้ัง  
การใชแรงงานเด็กปรากฏอยางแพรหลาย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แมจะมีกฎหมายคุมครอง 
แรงงานเดก็ แตรัฐบาลก็หาไดบังคับใชกฎหมายนี้อยางเสมอภาคไม การใชแรงงานสตรีมีแนวโนม
เพิ่มข้ึน แตแรงงานสตรีไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันแรงงานชาย อัตราคาจางในภาค 
หัตถอุตสาหกรรมถูกกดใหอยูในระดับต่ํ าตามนโยบายของรัฐบาล อัตราคาจางที่แทจริง (Real 
Wage Rate) ในภาคเอกชนเพิ่งจะมีแนวโนมสูงขึ้นเพียงเล็กนอยหลังป 2525 สวัสดิการของผูใช
แรงงานโดยทั่วไปยังอยูในระดับต่ํ า โดยเฉพาะอยางยิ่งจํ านวนชั่วโมงการทํ างานตอสัปดาหอยูใน
ระดบัสูง วาจํ าเพาะอตุสหากรรมเพื่อการสงออก  จ ํานวนชัว่โมงท ํางานถัวเฉลี่ยสูงกวา 60 ชั่วโมง



ตอสัปดาห ซึ่งนับวาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย (51-62 ชั่วโมงตอสัปดาห) เกาหลีใต (52-56 
ชั่วโมงตอสัปดาห) และสิงคโปร (46.5 ชั่วโมงตอสัปดาห) ดังนั้น ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบ 
ไมสมดุล ไมเพียงแตจะไมสามารถกระจายดอกผลของการพัฒนาใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 
เทานัน้ หากทวายังสรางความทุกขเข็ญแกประชาราษฎร และกอใหเกิดความผุกรอนของสถาบัน
ครอบครัวในชนบทอีกดวย

เสนทางแหงสันติประชาธรรม
การทีสั่งคมเศรษฐกิจไทยจะกาวสูเสนทางแหงสันติประชาธรรมไดนั้น ยุทธศาสตร

การพัฒนาที่เลือกใชจักตองเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบอหิงสธรรม ซึ่งยึดถือประชาชน 
เปนศูนยกลางแหงการพัฒนา ทั้งนี้จักตองเปนการพัฒนาของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน แนวทางการพัฒนาของสังคมเศรษฐกิจไทยที่ผานมาเปนแนวทางที่มิไดเปนไปตามหลัก
อหิงสธรรม ในขณะที่ประชาชนในชนบทจํ านวนมากเปนโรคขาดอาหาร อันเปนผลจากสภาวะ
ความยากจนแลงเข็ญ ชนชั้นปกครองกลับใชงบประมาณจํ านวนมากในการขุดถนนและกลบถนน
ในกรงุเทพมหานครซํ ้าแลวซํ้ าเลา บาทวิธีในนครหลวง ซึ่งยังสามารถใชการไดดี ตองถูกทุบทํ าลาย
เพื่อปูกระเบื้องใหมเพียงเพื่อใหธุรกิจวัสดุกอสรางของชั้นปกครองไดรับประโยชน การพัฒนา 
ในรูปลักษณดังกลาวนี้จึงเปนการพัฒนาบนรากฐานแหงการใชความรุนแรงที่ล้ํ าลึก ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํ าลวนแลวแตเปนยุทธศาสตรที่มีรากฐานจากการใชความ 
รุนแรง การพัฒนาที่ฉกฉวยทรัพยากรจากกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคมไปใหกลุมชนผูไดเปรียบใน
สังคม นบัเปนแนวทางการพัฒนาที่มีรากฐานจากการใชความรุนแรงเปนทวีตรีคูณ การพัฒนาของ
สังคมเศรษฐกจิไทยตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ลวนแลวแตเปน
การพฒันาในแนวทางที่ขัดแยงกับหลักอหิงสธรรมโดยสิ้นเชิง

ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบอหิงสธรรมจะตองมีเปาหมายในการแกปญหา 
ความยากจน ปญหาการกระจายรายได และปญหาการวางงาน การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลจักตองปรับเปลี่ยนเปาหมายหลัก จากเดิมที่เคยใหความสํ าคัญอันดับสูงแกเปาหมายการ
จํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางศรษฐกิจมาใหความสํ าคัญแก
เปาหมายความยากจน การกระจายรายได และการวางงานแทน บทบาทของภาครัฐบาลจักตอง
แปรเปล่ียนไปดวย ดังที่ ดิเรก ปทมสิริวฒัน (2531) ชีใ้หเหน็วา ในปจจุบัน ภาครัฐบาลไดเขาไป
กาวกายแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป การแทรกแซงหลายตอหลายกรณีมิพึงถือ
เปนหนาทีข่องรัฐบาล แตยังมีกรณีอีกเปนอันมากที่รัฐบาลควรจะมีบทบาท แตหาไดมีบทบาทไม 
การปฏิรูประบบราชการเปนงานเรงดวนที่ตองทํ า ระบบราชการสมัยใหม ซึ่งถือกํ าเนิดในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และมีการปฏิรูปคร้ังสํ าคัญในทศวรรษ 2500 เมื่อเร่ิมใช



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บัดนี้ผุกรอน เรอรา และไรประสิทธิภาพ บทบาทของสํ านัก 
งบประมาณในการกํ าหนดนโยบายงบประมาณนับเปนอุทาหรณของความขอนี้ (ไกรยุทธ  
ธีรตยาคีนนัท 2531)

การสลัดแอกจากยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล นับเปนเงื่อนไขที่จํ าเปน
สํ าหรับการกาวสูเสนทางแหงสันติประชาธรรม แตแอกดังกลาวนี้จะสลัดออกไปไดก็ตอเมื่อ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมอยางแทจริง 
(People Participation) ในบันทึกเรื่อง “ปฏิทนิแหงความหวัง-จากครรภถึงเชิงตะกอน” (2516) 
ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา

“…ผมจ ําเปนตองมีโอกาสไดรวมงานของชุมชนที่ผมอาศัยอยู และสามารถมีปาก
มเีสยีงในการก ําหนดชะตาของบานเมืองในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ประเทศของผม…”

แตการที่ประชาชนจะมีปากมีเสียงในการกํ าหนดชะตาของบานเมืองไดนั้น 
ระบอบการเมืองการปกครองจะตองมีลักษณะประชาธิปไตยอยางสมบูรณ อีกทั้งจะตองมี 
การกระจายอ ํานาจจากสวนกลาง  ทัง้ในดานการบริหารการปกครองและการคลัง

ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ ไดเสนอความเห็นในบทความเรื่อง “แตกเนื้อ
หนุมเมื่อ 2475” (2515) วา

“…บานเมืองอันพึงปราถนาของเรานั้น ควรจะมีลักษณะประการใดบาง ผมมี
ความเหน็วา ควรจะมีลักษณะ 4 ประการ คือ (1) มีสมรรถภาพ (2) มีเสรีภาพ (3) 
มคีวามยุติธรรม และ (4) แผเมตตากรุณา…”

(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2529 : 103)

ในการกาวสูเสนทางแหงสันติประชาธรรม แนวทางการพัฒนาจักตองเปนแนว
ทางที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน ดังที่ศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ  
ไดกลาววา

“…ในการพัฒนาประชาชาติ ขอที่ควรคํ านึงก็คือ ประชาชาติประกอบดวย 
ประชาชนที่เปนมนุษย และมนุษยแตกตางกับสัตวเดรัจฉานหรือตุกตาของเลน 
อยูทีม่นษุยสามารถใชสมองใชความคิด สามารถชวยตัวเองได ฉะนั้น วิธีพัฒนา
หมูชนดวยการลงทุนนอยและไดผลมากก็คือ วิธีที่จะชวยใหมนุษยและประชาชน
นั้นสามารถชวยตัวเองไดอยางดี กลาวคือ ผูที่มีอํ านาจหนาที่ในสวนกลาง คือ  
รัฐบาล จํ าเปนจะตองเคารพในความเปนมนุษยของเอกชน เคารพในศักดิ์และ
สิทธิแ์หงเอกชน ที่จะริเร่ิมดํ าเนินการไดดวยตนเอง ที่จะดํ าเนินกิจการของเขาไป



ไดโดยปราศจากขอกีดขวางในทํ านองถูกเบียดเบียนแยงชิงหรือหามปรามดวย
เอกสิทธิ์อันไมชอบธรรม…”

(ปวย อึ๊งภากรณ 2511 : 139)

การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน จะตองผนวกดวยความเอื้ออาทรตอกลุมชน 
ผูเสียเปรียบในสังคม

“…ในการเพิ่มรายไดนั้น ไมควรที่จะใหคนมี มีจนเกินไปนัก และไมจํ าเปน 
ทีจ่ะตองใหคนจน จนลงไปมาก…สุภาษิตของแมกไซไซที่วา ถาใครเกิดมามีนอย
บานเมอืงพึงใหมากๆ เปนสุภาษิตซึ่งควรจะมีประจํ าไว…”

(ปวย อึ๊งภากรณ 2511 :260-261)

ในปาฐกถาเรื่อง “พระพทุธศาสนากับการพัฒนาชาติ” (2514) ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ 
ไดกลาวเสริมอีกวา

“…ผูที่ออนแอกวายอมพึงมีสิทธิเรียกรอง ไมใชคอยรับทานจากผูที่แข็งแรงกวา
และผูที่แข็งแรงกวา ฉลาดกวา จะตองรูจักยับยั้งไมกอบโกยดวยความโลภ  
เปดโอกาสใหมีความยุติธรรมทางสังคม…”

(ปวย อึ๊งภากรณ 2523 :228)

ในความเห็นของนักเศรษฐศาสตรบางทาน อัปลักษณะบางประการของสังคม
เศรษฐกจิไทยจะตองหาทางขจัดหรือบรรเทาใหอยูในระดับอันเหมาะสม อัปลักษณะเหลานี้ ไดแก 
ขนาดของการเปดประเทศที่มีมากเกินไป การพึ่งพาการนํ าเขาและการพึ่งพิงเงินออมจาก 
ตางประเทศมากเกินไป การผูกขาดและการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากนโยบายของ 
รัฐบาล เปนตน ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรเหลานี้ สังคมเศรษฐกิจไทยยังมิไดกาวยางสูเสนทาง
แหงสนัตปิระชาธรรมแมแตนอย ระบอบการเมืองการปกครองหลังป 2475 มีลักษณะเปนระบบ
เผด็จการเปนสวนใหญ รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีลักษณะคณาธิปไตย 
อยางสงู ประชาชนโดยทั่วไปไมสามารถมีบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ราษฎร
ในชนบทไมเพียงแตจะไมสามารถมีปากมีเสียงในการกํ าหนดชะตากรรมของบานเมืองเทานั้น  
หากยังตองเปนผู  รับผลกรรมจากการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองอีกดวย  
การพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการใชความรุนแรง ยังคง
ดํ าเนินตอไป การละเมิดหลักอหงิสธรรมดูจะมีมากขึ้น เมื่อรัฐบาลเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก



ในอีกสุดโตงหนึ่ง นักเศรษฐศาสตรบางกลุมมีความเห็นวา สังคมเศรษฐกิจไทย
ควรจะกาวรุดหนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก เพื่อจะไดแปรสภาพ 
เปนสมาชิกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม(NICs) โดยตั้งความหวังวา การเติบโตของภาค 
หตัถอตุสาหกรรมจะสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ปญหาความ
ยากจน ปญหาการกระจายรายได และปญหาการวางงานเปนปญหาชั่วคราวที่จํ าตองทนรับสภาพ 
แตจะมลายไปในระยะยาว

ไมวาความเห็นของฝายใดเปนฝายถูก ขอที่ตองยอมรับก็คือ การศึกษาวิจัย 
เพื่อแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบทของสังคมเศรษฐกิจไทยยังคง 
เปนไปอยางจํ ากัดมาก การสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวจึงเปนกิจกรรมที่พึงสนับสนุน 
นักเศรษฐศาสตรจะตองทํ าการบานมากกวาที่เปนมา และตองเปดใจกวางที่จะรับฟงความเห็น 
ของกันและกัน ขอเสนอของ อภิชย พันธเสน (2531) จงึเปนขอเสนอที่สมควรมีการถกอภิปรายกัน
ตอไป

ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ มบีทบาทอยางสํ าคัญในการสรางความเจริญ
กาวหนาแกวงวิชากการเศรษฐศาสตรในประเทศไทย ทั้งในดานการจัดการศึกษาและการศึกษา
วจิยั ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมา ความรูความเขาใจของเราเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจไทย
เพิม่ข้ึนเปนอันมาก บรรดาบทความที่ตีพิมพใน รังสรรค ธนะพรพันธ พัวพงศกร(2531ก ; 2531ข)
สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นความกาวหนาทางวิชาการดานนี้ หากเราตองสืบทอดเจตนารมณของ
ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ บรรดานักเศรษฐศาสตรทั้งปวงไมวาจะสังกัดสํ านักความคิดใด
จํ าเปนตองสํ ารวจอยางมีมนสิการวา กรอบกฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะหของตนมีจุดแข็ง
ประการใดบาง เพื่อที่จะไดหาทางปรับปรุงใหดีข้ึน มิฉะนั้นความบกพรองของกรอบทฤษฎีและ
เครื่องมือการวิเคราะหอาจกอใหเกิดกํ าแพงแหงอวิชา อันเปนเหตุใหการทํ าบาปและกออาชญา
กรรมของนกัเศรษฐศาสตรยังคงมีตอไป ทั้งโดยตั้งใจและมิไดต้ังใจ มิจฉาทิฐิและการยึดมั่นถือมั่น
ในกรอบทฤษฎีและเครื่องมือการวิเคราะหของตน โดยไมพิจารณาพัฒนาการทางความคิดของ
สํ านักความคิดอื่น ไมเพียงแตจะสามารถสรางมันตภัยไดเทานั้น หากยังทํ าใหความกาวหนา 
ทางวิชาการมีไมมากเทาที่ควรอีกดวย การสํ ารวจประสิทธิภาพและพลานุภาพของอาวุธในการ
สลายอวิชาที่ตนมีอยูจึงเปนภารกิจที่นักเศรษฐศาสตรพึงปฏิบัติอยูเสมอ การนํ าอาวุธทางวิชาการ 
ที่ตนมีอยูในการคนหาสัจจะเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจไทยจักตองกระทํ าอยางมีจิตสํ านึกในการ 
แกปญหาของบานเมือง ความกาวหนาทางวิชาการควรจะเปนไปในทิศทางที่เกื้อกูลตอการ 
แกปญหาของมนุษยและสังคม

ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ มีความฝนที่จะเห็นสังคมไทยมีการ 
เปลีย่นแปลงอยางสันติ ไปสูสังคมที่มีความเปนธรรมมากขึ้น และไปสูสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพ



อยางสมบูรณ ความฝนของทานจักเปนจริงก็ตอเมื่อระบบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปน
ประชาธิปไตน และยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปตามหลักอหิงสธรรมและดํ าเนินตามแนวทาง
มนษุยนยิม บทบาทของนักเศรษฐศาสตรจึงมิไดจํ ากัดเฉพาะแตการคนหาแนวทางพัฒนาดังกลาว
นี้เทานั้น หากยังตองมีจิตสํ านึกในการผลักดันแนวทางประชาธิปไตย ตลอดจนยุทธศาสตรการ
พฒันาแบบอหิงสธรรมและมนุษยนิยมใหเปนจริงอีกดวย
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