เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหงความรุงโรจน?
บทความนี้จําแนกออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งกลาวถึงเศรษฐกิจไทยในรอบป
2532 ตอนทีส่ องกลาวถึงการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพอเอกชาติชาย ชุณะหวัณ ตอน
ทีส่ ามกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย และตอนที่สี่เปนบทสรุป
1. เศรษฐกิจไทยในรอบป 2532
สังคมเศรษฐกิจไทยยังคงเดินอยูบนเสนทางแหงความรุงโรจนในป 2532 ทั้งนี้เปน
ทีค่ าดหมายกันวา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูในระดับ 10.5% โดยประมาณ ซึ่ง
ไมแตกตางจากอัตรา 11.0% ในป 2531 เทาใดนัก ความรุงโรจนทางเศรษฐกิจในรอบป 2532
เปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตปลายป 2529 ในชวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 5 ระหวางป 2525 2529 ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตรา
ถัวเฉลี่ยปละ 5.3% นับเปนอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตํ่าที่สุดในทุกชวงแผนพัฒนาฯ
อยางไรก็ตาม การฟนตัวทางเศรษฐกิจทําใหอัตราการจําเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น
เปน 8.4% ในป 2530 และ 11.0% ในป 2531 (ดูตารางที่ 1)ความรุงโรจนทางเศรษฐกิจในป 2532
จึงเปนผลพวงทีส่ บื เนือ่ งมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ดังนั้น การวิเคราะหการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยจํากัดเฉพาะชวงป 2532 จะไมสรางความรูความเขาใจไดดีเทากับการมองการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางเปนกระบวนการอันตอเนื่องระหวางป 2530-2532
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงระหวางป 2530-2532 เกิดจากเหตุ
ปจจัยสําคัญอยางนอย 4 ประการ คือ
(1) การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลก
(2) การเติบโตของภาคการสงออก
(3) การขยายตัวของการลงทุนภายในประเทศ
(4) การขยายตัวของรายจายในการบริโภค

-----------------------------------------*บางสวนของบทความนี้ (เฉพาะขอที่ 1 และ 2) ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับพิเศษ (29 มกราคม
– 4 กุมภาพันธ 2533) หัวขอที่ 3 และ 4 ตีพิมพเปนครั้งแรกในหนังสือนี้
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1.1 การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลก
เราจะไมสามารถเขาใจกระบวนการฟนตัวทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทย
ไดอยางถองแท หากเราไมศึกษาความเปนไปที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลก ทั้งนี้เนื่องจากระบบ
เศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลกอยางแนนแฟน ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึน้ ในระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 2520 เริ่มตนจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522
แล ว ถู ก ซํ้ าเติ ม ด ว ยนโยบายเศรษฐกิจ ของประเทศมหาอํ านาจ เพราะในขณะนั้น ประเทศ
มหาอํานาจ (โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา) ตางก็ตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจที่เดินแถว
ดาหนาเขามาพรอมกัน ไมวาจะเปนปญหาเงินเฟอ ปญหาการวางงาน และปญหาการขาดดุล
การคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายป
2522 เพื่อแยงชิงเงินทุนเขาประเทศ อันเปนมรรควิธีในการแกปญหาการขาดดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศ ยุโรปตะวันตกซึ่งตองสูญเสียเงินทุนเนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ
อเมริกา ตางพากันขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดึงเงินทุนกลับเขาประเทศ สงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐ
อเมริกากับยุโรปตะวันตกในชวงป 2522-2523 จึงมีผลซํ้าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากวิกฤตการณนามั
ํ้ นครั้งที่สองใหเลวรายลงไปอีก ระบบทุนนิยมโลกยิ่งตองเผชิญกับความตกตํ่า
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีกเมื่อโภคภัณฑขั้นปฐมรายการสําคัญราคาตกตํ่าอยางมากตลอดชวง
เวลาระหวางป 2524–2529 มิหนํ าซํ้ ายังเกิดวิกฤตการณหนี้ตางประเทศอยางรุนแรงในกลุม
ประเทศโลกที่สามอีกดวย จนเปนเหตุใหสถาบันการเงินระหวางประเทศเขมงวดในการปลอย
สินเชื่อแกกลุมประเทศโลกที่สามมากขึ้น ความเขมงวดในการจัดสรรสินเชื่อดังกลาวนี้ยิ่งเปนการ
ซําเติ
้ มวิกฤติการณหนี้ตางประเทศและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ประเทศมหาอํ านาจไดรับบทเรียนอยางดียิ่งวา ในชุมชนทุนนิยมโลกที่มีความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจอยางแนนแฟน การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะตัวใครตัวมัน โดย
ปราศจากการประสานงานกันระหวางกลุมประเทศมหาอํานาจดวยกัน ไมเพียงแตจะทําใหการ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกลาวไมสัมฤทธิผลเทานั้น หากทวายังสามารถสรางมหันตภัยทาง
เศรษฐกิจไดอีกดวย เพราะเปนที่ประจักษชัดแจงวา การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอํานาจประเทศหนึ่งประเทศใด เพื่อมุงแกปญหาภายในประเทศของตน สามารถกอผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจตอประเทศมหาอํานาจอื่นๆ หากประเทศมหาอํานาจอื่นๆ ปองกันตนเองดวยการ
ดําเนินมาตรการตอบโต ความปนปวนทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโลกยอมจะเกิดขึ้น ดังนั้น
ประเทศมหาอํานาจจึงตองมีการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจ (economic summit) เพือ่ กําหนด
เปาหมายและมาตรการทางเศรษฐกิจรวมกัน และเพื่อประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจให
สอดคลองตองกัน การประชุมกลุมประเทศอุตสาหกรรมผูนํา 5 ประเทศหรือที่เรียกกันวา กลุม G-5
(อันประกอบดวยสหรัฐอเมริกา เยอรมนีตะวันตก สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุน) ในเดือน
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กันยายน 2528 ณ นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกอใหเกิดขอตกลงที่เรียกกันในเวลาตอ
มาวา Plaza Accord โดยประเทศมหาอํานาจตกลงที่จะแทรกแซงตลาดเงินตราระหวางประเทศ
เพือ่ กดดันใหเงินดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่าลง ความพรอมใจกันในการดําเนินมาตรการดังกลาวนี้
ทําใหเงินตราสกุลสําคัญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเยนของญี่ปุน เงินมารกของเยอรมนีตะวันตก
และเงินปอนดสเตอรลิงของสหราชอาณาจักร) มีคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน ดัง
จะเห็นไดวา เงินเยนมีคาเพิ่มขึ้นจากระดับ 238.54 เยนตอหนึ่งดอลลารในป 2528 เปน 128.15
เยนตอหนึ่งดอลลารในป 2531 เงินมารกมีคาเพิ่มจากระดับ 2.9440 มารกตอหนึ่งดอลลารในป
2528 เปน 1.7562 มารกตอหนึ่งดอลลารในป 2531 และเงินปอนดสเตอรลิงมีคาเพิ่มจาก 1.2963
ดอลลารตอปอนดสเตอรลิงในป 2528 เปน 1.7814 ดอลลารตอปอนดสเตอรลิงในป 2531 (ดู
ตารางที่ 3)
การที่เงินดอลลารอเมริกันมีคาลดลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลสําคัญ มีสวนชวยให
การคาของโลกขยายตัวนับตั้งแตป 2529 เปนตนมา การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกยังไดรับการ
เสริมสงจากปจจัยเกื้อหนุนอีกอยางนอย 3 ปจจัย คือ
ประการแรก อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศมีแนวโนมลดลงใน
ชวงป 2529-2530 และแมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป 2531-2532 แตก็ยังอยูในระดับที่ตํ่ากวา
ระดับที่เปนอยูในชวงป 2522-2528 การลดลงของอัตราดอกเบี้ยมีสวนเกื้อกูลใหการลงทุนใน
ประเทศมหาอํานาจขยายตัว ซึ่งเปนประโยชนตอการฟนตัวของระบบทุนนิยมโลก
ประการที่สอง วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สาม (Third Oil Shock) เกิดขึ้นในป 2529
โดยราคานํ้ามันดิบตกตํ่าลงจากระดับ 27 ดอลลารอเมริกันตอบารเรลในป 2528 เหลือเพียง
ประมาณ 13 ดอลลารอเมริกันตอบารเรลในป 2529 โดยที่ในบางเดือนราคานํ้ามันดิบเหลือเพียง
บารเรลละ 9 เหรียญอเมริกัน วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สามจึงแตกตางจากวิกฤติการณนํ้ามันสอง
ครัง้ แรก แมวาราคานํ้ามันดิบกลับเพิ่มขึ้นเปนบารเรลละ 17 เหรียญอเมริกันในป 2530 แลวลดลง
เหลือประมาณบารเรลละ 13 เหรียญอเมริกันในป 2531 โดยที่กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนบารเรล
ละ 16 เหรียญอเมริกันในป 2532 แตราคานํ้ามันในชวงป 2529-2532 ยังอยูตํ่ากวาระดับราคาในป
2528 มากนัก การลดลงของราคานํ้ามันดิบมีสวนชวยลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการตางๆ
อยางสําคัญ และเกื้อกูลใหการผลิตในระบบทุนนิยมโลกขยายตัว
ประการที่สาม ภาวะราคาโภคภัณฑขั้นปฐมตกตํ่าตั้งแตป 2524 คอยๆ หมดไปใน
ป 2529 ซึ่งเปนประโยชนตอประเทศที่พึ่งโภคภัณฑขั้นปฐมเปนสินคาออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศในโลกที่สาม
การฟนตัวทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมไดชวยฉุดใหระบบเศรษฐกิจไทยหลุด
พนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
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กับประเทศมหาอํานาจอยางแนนแฟน โดยที่การคาระหวางประเทศของไทยประมาณรอยละ 5055 เปนการคากับกลุมประเทศประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ภาวะถดถอยในระบบ
ทุนนิยมโลกระหวางป 2523-2529 ทําใหการสงออกของไทยขยายตัวไดไมมากเทาที่ควร ซึ่งนับ
เปนสาเหตุสาคั
ํ ญที่ทําใหเกิดภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจไทยตามไปดวย การฟนตัวของระบบ
ทุนนิยมโลกกอใหเกิดผลกระทบในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ทําใหภาคการสงออกขยายตัว ซึ่ง
กลายเปนจักรกลสําคัญในการผลักดันใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1.2 การเติบโตของภาคการสงออก
ในระหวางป 2525-2529 ภาคการสงออกขยายตัวในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 8.19%
เมือ่ ระบบทุนนิยมโลกฟนตัวจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ ภาคการสงออกของไทยเติบโตในอัตรา
สูงถึงปละ 28.04% และ 36.01% ในป 2530 และ 2531 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 2)
หากเราพิจารณาเฉพาะการสงออกสินคา โดยไมคลุมถึงบริการ ในป 2532 ภาค
การสงออกยังคงเติบโตในอัตราสูงกวา 25% ดังนั้น ภาคการสงออกจึงเปนหัวหอกหรือภาค
เศรษฐกิจนํา (Leading Sector) ในการฉุดใหระบบเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ผลการศึกษาของธนาคารโลกพบวา การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยระหวางป 25292531 ประมาณ 35% เปนผลจากการขยายตัวของภาคการสงออก ภาคการสงออกจึงเปนจักรกล
สําคัญของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
หากเราพิจารณาเฉพาะการสงออกสินคา โดยไมคลุมถึงบริการ ในระหวางป
2524-2526 สินคาออกเพิ่มขึ้นในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 3.2% ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่ตํ่ามาก
แมวา การสงสินคาออกจะเพิ่มขึ้นถึง 19.6% ในป 2527 แตกลับลดลงเหลือ 10.3% ในป 2528
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา การขยายตัวของสินคาออกมีมากกวาปละ 20% (ดู
ตารางที่ 5)
ในบรรดาสินคาออกประเภทตางๆ สินคาหัตถอุตสาหกรรมนับเปนจักรกลสําคัญ
ของการขยายตัวของภาคการสงออก ดังจะเห็นไดวา การเติบโตของการสงออกสินคาหัตถอุตสาห
กรรมสูงกวาปละ 20% นับตัง้ แตป 2527 เปนตนมา และมีอัตราการขยายตัวสูงกวาปละ 40% ใน
ชวงป 2530-2531 ในขณะที่การสงออกสินคาเกษตรมีอัตราการขยายตัวที่ตํ่าในระหวางป 25242530 (ยกเวนป 2527 และ 2529 ที่มีอัตราการขยายตัว 17.8% และ 8.2% ตามลําดับ) การสงออก
สินคาเกษตรเพิ่งจะมีอัตราการขยายตัวสูงถึง 27.8% ในป 2531 (ดูตารางที่ 5)
การเติบโตของภาคการสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกสินคาหัตถอุตสาห
กรรมเกิดจากสาเหตุสําคัญอยางนอย 4 ประการ คือ
ประการแรก การลดคาเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน 2527 ในยุครัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท นับเปนจุดแหงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2527
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เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาความเปนจริง ซึ่งพลอยทําใหเงินบาทมีคาสูงเกินความเปนจริง
(Overvaluation) ดวย เนือ่ งจากคาของเงินบาทผูกติดกับเงินดอลลารอเมริกัน การที่เงินบาทมีคา
สูงเกินความเปนจริงดังกลาวนี้กอใหเกิดผลเสียแกภาคการสงออก เพราะทําใหสินคาออกของไทย
มีราคาแพงกวาทีค่ วรจะเปน ดังนั้น การลดคาเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน 2527 จึงมีผลดีตอภาค
การสงออก และเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กระตุนใหภาคการสงออกขยายตัว
ประการที่สอง การขยายตัวของการสjงออกไดรับแรงหนุนจาก Plaza Accord
อยางมหาศาล ดังไดกลาวแลววา คาของเงินบาทผูกติดอยูกับเงินดอลลารอเมริกัน เมื่อเงิน
ดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเยนของญี่ปุน
และเงินมารกของเยอรมนีตะวันตก อันเปนผลจาก Plaza Accord ในเดือนกันยายน 2528 เงิน
บาทก็พลอยมีคาตกตํ่าตามไปดวย ซึ่งเปนปจจัยเกื้อหนุนการเติบโตของภาคการสงออกที่สําคัญ
ประการที่สาม ภาวะตนทุนที่สูงขึ้นในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
(Asian NICs) โดยเฉพระอยางยิ่งเกาหลีใตและไตหวัน อันเปนผลจาการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน
และการเพิม่ ขึน้ ของคาของเงิน ทําใหสินคาออกของไทยมีฐานะการแขงขันที่ดีขึ้น เนื่องจากสินคา
ออกรายการสําคัญหลายรายการของกลุมประเทศ Asian NICs เปนคูแขงของไทยในตลาดโลก
นอกจากนี้ ประเทศมหาอํานาจเริ่มตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร(Generalised System of
Preferences = GSP) ทีใ่ หแกประเทศกลุม NICs เพราะถือวา กลุม ประเทศดังกลาวนี้ไดกาวพน
จากความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจไปแลว สหรัฐอเมริกาเองถึงกับกดดันใหรัฐบาลเกาหลีใตและ
ไตหวันขึน้ คาของเงิน เนื่องจากประเทศทั้งสองมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ในกรณีของไตหวัน สวน
เกินดุลของบัญชีเดินสะพัดมีมากกวา 20% ของ GNP ในชวงป 2529-2530 สภาพการณดังกลาวนี้
มีสว นชวยเพิ่มความไดเปรียบของสินคาออกของไทยในตลาดโลก
ประการที่ ห  า พ อ ค า ส ง ออกของไทยสามารถตอบสนองช อ งโอกาสทาง
เศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว และสามารถเจาะหาตลาดสินคาออกใหมไดอยางมีประสิทธภาพ โดย
เฉพาะอยางยิ่งการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรม สินคาหัตถอุตสาหกรรมจึงกลายเปนหัวหอกใน
การทําใหภาคการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงป 2530-2532 อัตราการเติบโตของการ
สงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมสูงถึง 45.6% และ 40.3% ในป 2530-2531 (ดูตารางที่ 5) ผลการ
ศึกษาของศึกษาของธนาคารโลกพบวา การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยระหวางป 2529-2531
ประมาร 22% เกิดจากการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรม
1.3 การขยายตัวของการลงทุนภายในประเทศ
ในระหวางป 2525-2529 การลงทุนของเอกชนขยายตัวในอัตราถัวเฉลี่ยปละ
4.61% แตอตั ราการขยายตัวดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นเปน 52.80% และ 32.28% ในป 2530-2531 ตาม
ลําดับ การลงทุนของเอกชนที่สําคัญปรากฏในรูปของการสะสมทุนถาวร (Gross Fixed Capital
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Formation) โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยปละ 38% ในชวงเวลาเดียวกัน (ดูตารางที่ 2) ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย มีคาเทากับ 81.3 และ 80.8 ในป 2528
และ 2529 ตามลําดับ กาวกระโดดเปน 130.8 ในป 2530 และ 170.6 ในป 2531 แตหลังจากเดือน
ธันวาคม 2531 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมลดลง จนเหลือ 148.0 ในเดือนสิงหาคม 2532
แสดงใหเห็นวา การขยายตัวของการลงทุนเอกชนในป 2532 มีอัตราตํ่ากวาป 2531 กระนั้นก็ตาม
การลงทุนเอกชนในป 2532 ยังคงอยูในระดับสูง เนื่องจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีคามากกวา
105 ดังนัน้ การขยายตัวของการลงทุนเอกชนในอัตราสูงอยางตอเนื่องระหวางป 2530-2532 จึง
เปนสาเหตุสาคั
ํ ญอีกประการหนึ่งที่สรางความรุงโรจนทางเศรษฐกิจแกระบบเศรษฐกิจไทย
การกอสรางในภาคเอกชน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวถัวเฉลี่ยปละ 8.5% ระหวางป
2525-2529 ขยายอยางรวดเร็วนับแตป2530 เปนตนมา โดยมีอัตราการเติบโต 28.4% ในป 2530
และ 31.9% ในป 2531 โดยคาดวา อัตราการขยายตัวของการกอสรางจะสูงถึง 35.4% ในป 2532
การกอสรางอาคารชุดมีการขยายตัวมากเปนพิเศษ ในป 2532 ธนาคารแหงประเทศไทยรายงาน
วา จนถึงเดือนกันยายน 2532 มีโครงการอาคารชุมรวม 350 โครงการ จํานวนหองพัก 75,000
หนวย มูลคาเงินลงทุน 125,000 ลานบาท
การซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ เก็งกําไรขยายตัวอยางรวดเร็ว ขอมูลจากกรมที่ดินระบุวา มูลคาที่
ดินทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธในป 2529 มีเพียง 32,201 ลานบาท เพิ่มเปน 53,586 ลานบาทในป 2530
และ 109,541 ลานบาทในป 2531 มูลคาที่ดินที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในป 2532 คิดเปน 3.4 เทา
ของป 2529 เฉพาะในรอบ 5 เดือนแรกของป 2532 มีการซื้อขายที่ดินตามที่บันทึกโดยกรมที่ดินถึง
57,492 ลานบาท ซึง่ มากกวาการซื้อขายที่ดินทั้งปในป 2529 และ 2530
การลงทุนสุทธิจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระหวางป 2530-2531 ใน
ระหวางป 2526-2529 การลงทุนสุทธิจากตางประเทศตกประมาณปละ 8,200-9,500 ลานบาท
แตเพิ่มขึ้นเปน 17,573 ลานบาทในป 2530 และ 38,820 ลานบาทในป 2531 องคประกอบของ
การลงทุนจากตางประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป แตเดิมนั้น การลงทุนจากตางประเทศเกือบทั้งหมด
เปนการลงทุนโดยตรง(Foreign Direct Investment) ขอมูลระหวางป 2525-2531 บงชี้วา กอนป
2528 การลงทุนโดยตรงมีมูลคามากกวา 85% ของการลงทุนจากตางประเทศทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม
นับตั้งแตป 2528 เปนตนมา การลงทุนซื้อหุนของชาวตางประเทศกลับกลายเปนองคประกอบ
สําคัญของการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีสัดสวน 46.8% 26.8% 73.2% และ28.8% ใน
ระหวางป 2528-2531 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 6) จํานวนเงินลงทุนซื้อหุนสุทธิจากตางประเทศ ซึ่งมี
ไมถึงปละ 1,000 ลานบาทกอนป 2528 เพิ่มเปนมากกวาปละ 2,500 ลานบาทระหวางป 25282529 และมากกวาปละ 11,000 ลานบาท ระหวางป 2530-2531 การที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไมมนี โยบายสกัดกั้นการลงทุนซื้อหุนจากตางประเทศ ดังกรณีของเกาหลีใตและญี่ปุน
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ประกอบกับชองทางในการเก็งกําไรจากการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังมีอยู
เปนอันมาก อีกทั้งยังมีความแปรปรวนทางการเมืองระหวางประเทศดังกรณีอนาคตของฮองกง
ทําใหเงินทุนจากตางประเทศทะลักเขาสูหุนไทย
สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งเคยอยูในระดับมากกวาปละ 8,000
ลานบาทโดยสุทธิระหวางป 2526-2527 ไดตกตํ่าลงในชวงป 2528-2530 แตกลับเพิ่มขึ้นเปน
27,629 ลานบาทในป 2531 การลงทุนโดยตรงสุทธิจากตางประเทศในป 2531 จึงมียอดรวมเกือบ
เทากับ 6 เทาของยอดสุทธิในป 2530 (ดูตารางที่ 6) การเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากตาง
ประเทศดังกลาวนี้ นอกเหนือจาการฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกแลว ยังเกิดจากเหตุปจจัยสําคัญ
อีกอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การเพิ่มคาเงินเยน อันเปนผลจาก Plaza Accord ในเดือนกันยายน
2528 ทําใหฐานะการแขงขันของสินคาญี่ปุนในตลาดโลกดอยลง ภาวะตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
อันเปนผลจากคาของเงินที่เพิ่มขึ้น ทําใหนายทุนญี่ปุนเริ่มโยกยายโรงงานมาสูประเทศไทย ซึ่งอุดม
สมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติและคาจางแรงงานอยูในระดับตํ่า
ประการที่สอง การทีป่ ระเทศมหาอํานาจเริ่มตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร
(GSP) ทีใ่ หแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) ทําใหความไดเปรียบของ
สินคาออกจากประเทศเหลานี้ลดลงไปอยางมาก การโยกยายโรงงานไปผลิตในประเทศที่ยังคงได
รับสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรจึงเปนทางออกทางหนึ่งในการธํารงไวซึ่งความไดเปรียบของฐานะ
การแขงขันในตลาดโลกตอไป ในกรณีของเกาหลีใตและไตหวัน ประสิทธิภาพการผลิตในภาค
หัตถอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นไดผลักดันใหอัตราคาจางสูงขึ้น ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ไดบั่นทอน
ฐานะการแขงขันของตนในตลาดโลก จึงเปนเหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่เสริมสงกระบวนการ
โยกยายโรงงานออกสูตางประเทศ
ดังนัน้ การขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในชวงป 2531-2532 จึงเปนปรากฏการณของกระบวนการโยกยายแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม
(Relocation of Industry) ซึง่ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก
1.4 การขยายตัวของรายจายในการบริโภค
ในระหวาง 2525-2529 รายจายการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราถัวเฉลี่ย
ปละ 6.87% อัตราการขยายตัวดังกลาวนี้เพิ่มเปน 10.69% ในป 2530 และ 13.86% ในป 2531
(ดูตารางที่ 2) การฟนตัวทางเศรษฐกิจทําใหประชาชนมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น ภาวะราคาโภคภัณฑขั้น
ปฐมตกตํา่ ซึง่ คอย ๆ หมดไปในป 2529 ไดชวยเพิ่มพูนอํานาจซื้อของประชาชนในชนบท นอกจาก
นี้ รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณยังไดดําเนินมาตรการที่มีผลในการเพิ่มอํานาจซื้อของประชา
ชน ดังเชนการปรับเงินเดือนขาราชการในเดือนมกราคม 2532 การปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าในเดือน
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มกราคมและเมษายน 2532 และการลดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามพระราชกําหนดแกไข
เพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 115) พ.ศ.2532 ซึง่ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532
เปนตนมา มาตราการตางๆดังกลาวนี้มีสวนหนุนเนื่องใหรายจายในการบริโภคของประชาชน
เพิ่มขึ้น
กระแสภาวะเงินเฟอ ซึ่งกอตัวมาแตป 2530 ปรากฏชัดขึ้นในป 2532 ภาวะเงิน
เฟอที่เกิดขึ้น (ดูตารางที่ 7) ทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real Rate of Interest) ตกตํ่าลง แม
รัฐบาลจะปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยลอยตัว แตเนื่องจากยังคงมีการกําหนด
เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจึงไมสามารถปรับตัวตามสภาวการณทาง
เศรษฐกิจไดอยางเต็มที่ การลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
เงินเฟอ ทําใหสิ่งจูงใจในการออมลดนอยถอยลงและผลักดันใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มขึ้น
หากประชาชนคาดการณวา อัตราเงินเฟอจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต การใชจายในการบริโภค
จะยิ่งถูกเรงเราใหเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อสินคาบริโภคคงทน (Consumer
Durables) การลงทุนซื้อที่ดินและซื้อหุนเพื่อเก็งกําไรจะขยายตัวรวดเร็วกวาการลงทุนในการผลิต
สินคาและบริการ
ขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา ยอดขายหางสรรพสินคา 38 แหง
ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีเพียง 11,147 ลานบาทในป 2530 เพิ่มเปน 13,561 ลานบาทในป 2531 เฉพาะ
ในรอบป 7 เดือนแรกของป 2532 ยอดขายดังกลาวนี้ตกประมาณ 8,566 ลานบาท
กลาวโดยสรุปก็คือ การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลก การเติบโนของภาคการ
สงออก การขยายตัวของการลงทุนภายในประเทศ และการขยายตัวของรายจายในการบริโภค
นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหกระบวนการฟนตัวทางเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนเปนกระบวนการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางป 2530-2532
2. การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (มีนาคม 2523 – สิงหาคม 2531) ระบบ
เศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในระบบทุนนิยมโลก ความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายการคลังในยุครัฐบาลเปรม 1 (มีนาคม
2523 – มกราคม 2524) นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังอยางรายแรง
ระหวางป 2523 –2525 ประกอบกันการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดทวีความรุนแรง
ยิง่ ขึน้ ในป 2526 จนบั่นทอนฐานะความมั่นคงของทุนสํารองระหวางประเทศ อันเปนเหตุใหรัฐบาล
ตองยืมเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ในป
2524 (945 ลานเหรียญอเมริกัน) ป 2525 (51 ลานเหรียญอเมริกัน) ป 2526 1298.6 ลานเหรียญ
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อเมริกนั ) และ ป 2528 (459.8 ลานเหรียญอเมริกัน) เพื่อเสริมฐานะของทุนสํารองระหวางประเทศ
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ไดกูเงินเพื่อการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment
Loans = SALs) จากธนาคารโลกในป 2525 (150 ลานเหรียญอเมริกัน) และป 2526 เงินกูจากกอ
งุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกดังกลาวนี้มีเงื่อนไขของเงินกู (Loan Conditionality)
เกีย่ วกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การลดสวนขาดดุลของงบ
ประมาณ ในระหวางป 2525-2530 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทไดดําเนินนโยบายการคลัง
แบบรัดเข็มขัด จนในบางปงบประมาณ งบประมาณแผนดินที่ใชมีลักษณะเปนงบประมาณที่อัตรา
การเพิม่ ขึน้ ของรายจายที่แทจริงเทากับศูนย (Zero-growth Budget) ทัง้ นีไ้ มเพียงเพื่อที่จะแกไข
เยียวยาวิกฤติการณเงินคงคลังเทานั้น หากทวายังมุงที่จะแกไขปญหาการขาดุลการคาและ
ดุลบัญชีเดินสะพัดอีกดวย การรัดเข็มขัดทางการคลังดังกลาวนี้นับเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให
ความถดถอยทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้น การวางงานมีมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาวนี้
โดยเฉพาะอยางยิง่ การวางงานของบัณฑิต ในชวงป 2528 -2529 ภาระในการชําระหนี้ตางประเทศ
กลายเปนปญหาในขั้นวิกฤติจนตองมีการกําหนดเพดานเงินกูตางประเทศของภาครัฐบาล และ
ชะลอการลงทุนในโครงการการขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณ
ชายฝง ทะเลตะวันออก ดังนั้น เปาหมายหลักของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 25252530 จึงเนนที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหรัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนทสูญเสียความนิยมในหมูนายทุนพานิชยและนายทุนอุตสาหกรรม
เมือ่ รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เขามารับผิดชอบบริหารราชการแผนดินใน
เดือนสิงหาคม 2531 นั้น สถานการณทางเศรษฐกิจไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก ระบบทุนนิยมโลก
ไดฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจไทยกําลังกาวสูเสนทางแหงความ
รุง โรจน อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2531 สูงถึง 11.0% ซึง่ สูงเปนประวัติการณ
นับแตป 2504 เปนตนมา วิกฤติการณเงินคงคลังไมเพียงแตจะสลายไปเทานั้น ผลการรัดเข็มขัด
ยังทําใหเกิดสวนเกินดุลของงบประมาณจํานวนมากในปงบประมาณ 2531 อีกดวย เงินคงคลัง
มีฐานะมั่นคงขึ้น จนสามารถนําไปไถถอนหนี้สาธารณะที่รัฐบาลกูมาในยุคที่อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อ
ลดภาระการชํ าระหนี้ การเติบโตของภาคการสงออกทํ าใหความสามารถในการชํ าระหนี้ตาง
ประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้น วิกฤติการณหนี้ตางประเทศไดคลี่คลายไปในทางที่ดี
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณไมเพียงแตจะกาวเขามากินบุญเกาที่รัฐบาล
พลเอกเปรม ติณสูลานนทสะสมไวเทานั้น หากทวายังไดประโยชนจากเสถียรภาพทางการเมืองที่มี
มากขึน้ อีกดวย ตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2531 พลเอกเปรม ติณสูลานนทตองเผชิญกับ
ปญหาเสถียรภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูนําฝายทหารที่คุมกําลัง จนถึงกับมีการทํา
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รัฐประหาร 2 ครั้ง การแสดงความกระดางกระเดื่องของผูนําผายทหารหลังการลดคาเงินบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2527 ทําใหพลเอกเปรมไมมีทางเลือกที่ดีไปกวาการปลดพลเอกอาทิตย
กําลังเอกออกจากตําแหนงผูบัญชาการทหารบก และแตงตั้งใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดํารง
ตําแหนงแทน การเติบโตของพลังประชาธิปไตยทําใหผูนําฝายทหารเริ่มยอมรับวา การหมุนเข็ม
นาฬิกากลับไปสูยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยเปนเรื่องยากที่จะเปนไปได การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเสถียรภาพทางการเมืองมีมากขึ้น ดวยเหตุ
นีเ้ อง เมื่อพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เขารับตําแหนงนายากรัฐมนตรีในเดือนสิงคาคม 2531 นั้น
ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองไดผอนคลายลงไปเปนอันมาก จะมีก็แตปญหาเสถียรภาพของ
รั ฐ บาลที่ จ ะต อ งมี ก ารแบ ง ป น ผลประโยชน ร ะหว า งพรรคร ว มรั ฐ บาลให เ หมาะสม และ
ประคับประคองมิใหเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลจนถึงจุดแตกหัก
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณไดเลือกรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลดวยมรรควิธีที่
สําคัญอยางนอย 2 วิธี คือ
วิธีแรก พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แมจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม แตก็หลีกเลี่ยงไมเขาไปกาวกายกิจกรรมภายในกองทัพ การแตงตั้งโยกยายตําแหนงใน
กองทัพปลอยใหเปนภารกิจของผูนําฝายทหารอยางเต็มที่ ความขอนี้นับวาแตกตางจากพลเอก
เปรม ติณสูลานนทโดยสิ้นเชิง เพราะพลเอกเปรมเลือกที่จะเปนผูแตงตั้งตําแหนงทางทหารที่สําคัญ
ดวยตนเอง โดยเชื่อวา การรักษาดุลอํานาจในกองทัพจะชวยเกื้อกูลตอเสถียรภาพของรัฐบาล
การแทรกแซงกิจการภายในกองทัพไดกอใหเกิดความไมพึงพอใจในหมูผูนําฝายทหาร โดยเฉพาะ
อยางยิง่ กองทัพอากาศและกองทัพเรือในชวงป 2530-2531 อยางมาก พลเอกชาติชายไมเพียงแต
จะไมแทรกแซงกิจการภายในกองทัพเทานั้น หากทวายังอํานวยความสะดวกตอการเติบโตและ
การขยายบทบาทของกองทัพ ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
อีกดวย การอํานวยความสะดวกในการจัดสรรงบประมาณใหแกกองทัพก็ดี การเกื้อหนุนการจัดซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณของกองทัพก็ดี การสงเสริมใหกองทัพมีบทบาทในโครงการอีสานเขียวและ
โครงการฮารับบารูกด็ ี เหลานี้ลวนแตเปนมรรควิธีในการสรางสมานฉันทระหวางรัฐบาลกับกองทัพ
การกระชับสายสัมพันธสวนบุคคลระหวางพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
โดยมีนายวรรณ ซันซือ่ เปนตัวเชื่อมที่สําคัญ นับเปนยุทธวิธสี าคั
ํ ญในการสรางสมานฉันทดังกลาวนี้
ในดานหนึง่ เราไดเห็นการประสานพลังระหวางพลเอกชาติชายกับพลเอกชวลิตในการปรับเปลี่ยน
นโยบายเกีย่ วกับอินโดจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรสนามรบอินโดจีนใหเปนตลาดการคา โดยที่
การปรับนโยบายดังกลาวนี้ขัดตอแนวนโยบายของกระทรวงการตางประเทศภายใตการนํ าของ
พลเอกสิทธิ เศวตศิลา ในอีกดานหนึ่ง เราไดเห็นพลเอกชาติชายปลอยพลเอกชวลิตเปนผูนําในการ
เจรจาทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศกับผูนํ ารัฐบาลพมา ขณะเดียวกัน พลเอก
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ชาติชายก็ยินยอมรับฟงขอเสนอของพลเอกชวลิตเกี่ยวกับการแตงตั้งเพิ่มเติมสมาชิกวุฒิสภาแทน
ผูท คี่ รบวาระ อันเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนตัวประธานวุฒิสภามาเปนนายวรรณ ซันซื่อ ดังนี้ จะเห็น
ไดวา สมาฉันทระหวางพลเอกชาติชายกับพลเอกชวลิตนับเปนจักรกลสําคัญของเสถียรภาพของ
รัฐบาล
วิธีที่สอง การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลผสมอันมีพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ เปนผูนํา ปรากฏอยางเดนชัดวา มีการแบงพรมแดนแหงผลประโยชนระหวางพรรค
การเมืองรวมรัฐบาลอยางชัดเจน รัฐบาลพลเอกชาติชายไดปลอยใหพรรคการเมืองแตละพรรค
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของตนเอง โดยที่นายกรัฐมนตรี
หลีกเลี่ยงที่จะไมเขาไปกาวกาย การกําหนดเขตแดนแหงผลประโยชนในลักษณะเชนนี้ทําใหการ
ประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางกระทรวงภายใตการนําของพรรคการเมืองตางพรรค
กันมีเพียงขั้นตํ่ าระดับหนึ่งเทานั้น ทั้งยังทําใหการรวมแรงรวมใจในการแกปญหาในยามที่เกิด
วิ ก ฤติ ก ารณ ท างเศรษฐกิ จ มี ไ ม ม ากเทา ที่ควรอีก ดว ย แมใ นระยะแรกเริ่ม พลเอกชาติช าย
จะพยายามยื้อแยงการนําในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง แตในไมชาก็ไดเรียนรูวา
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วพันกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล จําเปนตองปลอยให
พรรคการเมืองแตละพรรคหาประโยชน คงมีเฉพาะแตนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองระหวาง
ประเทศเทานั้นที่นายกรัฐมนตรียังคงแสดงบทผูนํ าตอไปได การแยงชิงบทบาทการนําเกี่ยวกับ
นโยบายอินโดจีนระหวางบานพิษณุโลกกับวังสราญรมย จบลงดวยการลาถอยของกระทรวง
การตางประเทศ ในเมื่อนายกรัฐมนตรีไดรับพลังสนับสนุนจากผูนําฝายทหาร การแยงชิงบทบาท
การนําเกีย่ วกับนโยบายสิทธิในทรัพยสินทางปญญาระหวางบานพิษณุโลกกับกระทรวงพาณิชยจบ
ลงดวยการปรับจุดยืนของทั้งสองฝาย โดยที่กระทรวงพาณิชยภายใตการกํากับของพรรคกิจสังคม
ยังคงเปนผูนําในการเจรจากับรัฐบาลอเมริกันตอไป เพียงแตสาระแหงนโยบายไดปรับตามความ
เห็นของบานพิษณุโลกมากยิ่งขึ้น การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากนี้เปนแดนสนธยา
ของแตละพรรคการเมือง โดยที่นายกรัฐมนตรีมิไดเขาไปยุงเกี่ยวมากนัก
แมวาการสรางสมานฉันทกับผูนําฝายทหารและการรักษาสัมพัรธภาพระหวาง
พรรคการเมืองรวมรัฐบาลจะเปนมรรควิธีสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล แตพลเอก
ชาติชายยังไดเลือกใชวิธีการสรางคะแนนนิยมสวนบุคคลชนิดที่พลเอกเปรมไมเคยเลือกใข นั่นก็คือ
การเขาหาฐานมวลชน การประพฤติตนโดยมีพิธีรีตองนอยที่สุดและการทําทีวารับฟงความเห็นของ
ประชาชน ทําใหบุคลิกภาพของพลเอกชาติชายแตกตางจากพลเอกเปรมโดยสิ้นเชิง โดยเหตุที่
พลเอกชาติชายมีอํานาจทางการเมืองโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง จึงประจักษแกใจวา ฐาน
มวลชนเปนฐานการเมืองสํ าคัญที่จะชวยเพิ่มพูนอํานาจตอรองกับผูนําฝายทหารและผูนําพรรค
การเมืองรวมรัฐบาล การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
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จึงปรากฏอยางเดนชัด ดังเชนการลดราคานํ้ามันในเดือนพฤศจิกายน 2531 การปรับเงินเดือน
ขาราชการในเดือนมกราคม 2532 การลดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเดือนมกราคม 2532
และการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าในเดือนมกราคมและเมษายน 2532 ในการเขาหาฐานมวลชน
พลเอกชาติชายไมเพียงแตจะกลาวถึงปญหาความยากจนและปญหาการกระจายรายไดหลาย
ตอหลายครัง้ เทานั้น หากยังใหความหวังแกประชาชนวา เศรษฐกิจไทยมีอนาคตอันแจมใสอีกดวย
การใหความหวังแกประชาชนปรากฏออกมาในรูปของโครงการอีสานเขียว โครงการ Southern
Seaboard และโครงการการพัฒนาภาคเหนือ แตจนบัดนี้ โครงการเหลานี้ยังไมปรากฏตัวตน
ที่เดนชัด การสรางความคาดหวังแกประชาชนอาจจะเปนมรรควิธีที่ดีในการรักษาเสถียรภาพของ
รัฐบาล หากคาดวารัฐบาลมีอายุอันสั้น แตเมื่อรัฐบาลมีอายุยืนยาวมากวาขวบป ยอมมีความ
จํ าเปนที่จะตองดํ าเนินการใหประชาชนสมหวัง มิฉะนั้นหากประชาชนผิดหวังในการดํ าเนิน
นโยบายสรางวิมานของรัฐบาล ฐานมวลชนนั้นเองจะกลายเปนหอกทิ่มแทงรัฐบาลในบั้นปลาย
ในรอบกวาขวบปที่ผานมา (2531-2532) พฤติกรรมของรัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ บงชี้ใหเห็นวา รัฐบาลใหความสนใจในการดําเนินนโยบายการเมืองระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายอินโดจีน มากกวาการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ สวนหนึง่ อาจเปนเพราะเหตุวา ตัวนายกรัฐมนตรีและทีมงานบานพิษณุโลกมีความชํานัญ
พิเศษในดานการตางประเทศ โดยที่คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขาดผูชํานาญการเศรษฐกิจ
ชนิดที่สามารถอุทิศเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ การขาดการใสใจในปญหาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศกลายเปนประเด็นการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ในเมื่อภาวะเงินเฟอเพิ่มแรงกดดัน
มากขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2532 และทั้งๆที่เศรษฐกิจไทยกาวสูภาวะรุงโรจน รัฐบาลก็หามี
แผนงานที่จะปรับโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อที่จะไดสามารถเติบโตตอไปในอนาคต
อยางมีประสิทธิภาพไม การปรับโครงสรางการผลิตและการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจในชวงที่
เศรษฐกิจรุงเรืองเปนภารกิจสําคัญที่รัฐบาลละเลย
การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเปนเปาหมายหลักในการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจโดยสวนรวม แมวาพลเอกชาติชายจะไดกลาวถึงปญหาความยากจนและปญหาการ
กระจายรายได แตโดยเหตุที่นายทุนพาณิชยและนายทุนอุตสาหกรรมเปนฐานเศรษฐกิจสําคัญของ
กลุมซอยราชครู จึงเปนไปไมไดที่รัฐบาลพลเอกชาติชายจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจไปในทาง
ลิดรอนผลประโยชนของกลุมนายทุนเหลานี้ แมวาพลเอกชาติชายจะแสดงอาการการรับฟงปญหา
ความทุกขยากของเกษตรกรผูยากไรและปญหาขอพิพาทเรื่องที่ดินระหวางเกษตรกรกับนายทุน
ผูไ ดรบั ความชอบธรรมจากนโยบายปลูกปา แตอาการการรับฟงดังกลาวนี้หาไดแปรเปลี่ยนมาเปน
การดําเนินมาตรการในการแกปญหาในขั้นรากฐานแตประการใดไม ภายใตภูมิหลังเชนนี้เอง จึง
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ไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลพลเอกชาติชายประกาศยกเวนภาษีดอกเบี้ยแกผูที่มีเงินฝาก
ประจําตํ่ากวา 200,000บาท ซึ่งจะมีผลใหการกระจายรายไดเลวลง
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอยางเห็นไดชัด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 4
ประการ
ประการแรก กลุ  ม พ อ ค า นายทุ น มี บ ทบาทครอบงํ ากระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งนี้ไมเพียงแตวา รัฐบาลพลเอกชาติชายมีรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปน
พอคานายทุนถึง 60% เทานั้น หากทวาสภาผูแทนราษฎรยังประกอบดวยสมาชิกที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจการคา 38.6% อีกดวย นอกจากนี้ กลุมนายทุนพาณิชยและนายทุนอุตสาหกรรม
เปนผูสนับสนุนทางการเงินที่สํ าคัญของพรรคการเมืองตางๆ การแตงตั้งตัวแทนกลุมนายทุน
อุตสาหกรรมเขาไปเปนกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการดวย นับเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พลเอกชาติชายเองไมเคยพลาด
ทีจ่ ะออกงานสังคมของกลุมธุรกิจที่สําคัญ ประพฤติกรรมดังกลาวนี้นับวาแตกตางจากพลเอกเปรม
ติณสูลานนทอยางสําคัญ ภายใตสภาวการณที่กลุมพอคานายทุนมีบทบาทครอบงํากระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ มากขึ้น เชน นี้ ยอ มเปนการยากลํ าบากที่จะมีการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อแกปญหาความยากจนและปญหาการกระจายรายไดประชาชาติ ทั้งนี้เปนที่คาดได
วา การพัฒนาอุตสาหกรรมจะไดรับการผลักดันใหรุดหนายิ่งขึ้นไปอีก โดยที่ภาคเกษตรกรรมจะถูก
ทอดทิ้งใหอับเฉาตอไป
ประการที่สอง การยื้อแยงอํานาจในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Forces) กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเริ่มปรากฏ
มาแตยุครัฐบาลพลเอกเปรม ตัณสูลานนท (2523-2531) ไดคลี่คลายไปในทางที่กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยเริ่มยอมสยบตอนักการเมืองผูทรงอํานาจ ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจหลาย
ตอหลายนโยบาย ปลัดกระทรวงและอธิบดีบางคนถึงกับยอมตนเปนบริวารผูอํานวยความสะดวก
ในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของรัฐมนตรีเจากระทรวง ปลัดกระทรวงและอธิบดีที่ไมยอม
สวามิภักดิ์ก็ตองเตรียมตัวเตรียมใจนอมรับการโยกยายตําแหนง หรือมิฉะนั้นก็ตองลาออกเสียเอง
อยางไรก็ตาม พลังอํามาตยาธิปไตยยังคงสามารถยึดกุมวุฒิสภาไวได ดังจะเห็นไดวา สัดสวนของ
วุฒสิ มาชิกทีเ่ ปนขาราชการทหารและพลเรือนยังคงสูงกวา 80% แตการที่นายวรรณ ซันซื่อไดรับ
แตงตัง้ เปนประธานวุฒิสภา ยอมเปนสัญญาณบงบอกวา วุฒิสภาซึ่งเปนปราการสุดทายของพลัง
อํามาตยาธิปไตยกําลังจะถูกกลุมนายทุนธุรกิจยึดครองในอนาคตอันใกลนี้
ประการที่ ส าม การแสวงหาผลประโยชนจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ปรากฏอยางแจมชัดยิ่งกวายุคสมัยใดๆ แตทั้งนี้จักตองเขาใจดวยวา ในยุคสมัยที่กระบวนการ
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กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกครอบงําโดยกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย การแสวงหาผลประโยชน
ดังกลาวนี้ก็มีอยูเปนอันมากเชนเดียวกัน เพียงแตไมปรากฏสูสายตาสาธารณชนเทานั้น โดยที่
แตเดิมนั้นสวนเกินทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกเก็บเกี่ยวโดยกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยในสัดสวนที่สําคัญ แตในชวงป 2531-2532 สวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาสนี้ถูก
ยือ้ แยงโดยนักการเมืองผูทรงอํานาจ
ประการที่สี่
การทีพ่ ลังนอกระบบราชการ (Extra-bureaucratic Forces) มี
บทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ มากขึ้ น ทํ าให ก ารครอบงํ าของประเทศ
มหาอํ านาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจทางรัฐบาลไทยลดลงระดับหนึ่ง ในยุคสมัยที่พลัง
อํามาตยาธิปไตยยังคงครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจอยูนั้น รัฐบาลมักจะมี
พฤติกรรมเสมือนหนึ่งบริวารของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ ดังจะเห็นไดจากการยอมทําสัญญา
การจํากัดการสงออกผลิตภัฒฑมันสําปะหลังไปประชาคมยุโรป (Voluntary Export Restraint)
ในป 2525 และการตออายุสัญญานี้ในป 2529 โดยไมกลาเรียกรองสิทธิประโยชนภายใต GATT
ในฐานะที่ไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังรายใหญ (Principal Supplier) การยอมสยบตอรัฐบาล
อเมริกันโดยไมกลานําเรื่องการอุดหนุนการเพาะปลูกขาวของรัฐบาลอเมริกันตาม U.S. Food
Security Act of 1985 เขาสูการพิจารณาของ GATT ทัง้ ๆทีก่ ารใหเงินอุดหนุนดังกลาวสรางความ
เสียหายแกขาวไทย และการทําทาจะยอมแกกฎหมายลิขสิทธิ์ตามแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกัน
ในป 2530-2531 เหลานี้ลวนแตเปนประจักษพยานที่บงชี้ถึงพฤติกรรมของการเปนสมุนบริวาร
ประเทศมหาอํ านาจ การที่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีนโยบายที่แจมชัดเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา โดยไมยอมตอขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันอยางปราศจาก
เงื่อนไข ไมเพียงแตจะเปนการดําเนินนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศไปในทางที่
รักษาศักดิ์ศรีของชาติไทยเทานั้น หากยังเปนการดํ าเนินนโยบายที่มุงรักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติโดยสวนรวมอีกดวย ขอที่นาสังเกตก็คือ เมื่อนายกรัฐมนตรีมีแนวนโยบายที่ชัดเจน
เกีย่ วกับเรื่องนี้ บรรดาขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ในสังกัดกระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงพาณิชย ซึ่งเคยมีประพฤติกรรมเปนสมุนประเทศมหาอํานาจ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทาทีและ
ทัศนคติตามการเปลี่ยนแปลงสวนบน
3. การเปลีย่ นแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย
ในระหวางป 2529-2532 โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวตอไป ในขณะที่ภาคหัตถอุตสาหกรรม
มีขนาดใหญขนึ้ กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแต
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สงครามโลกครั้งที่สองยุติเปนตนมา ทั้งนี้เปนผลจากการใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล
ในป 2529 ภาคเกษตรกรรมกอใหเกิดผลผลิตคิดเปนรอยละ 16.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ สัดสวนดังกลาวนี้คาดวาจะลดเหลือ 15% ในป 2532 สวนภาคหัตถอุตสาหกรรมซึ่งกอ
ใหเกิดผลผลิตคิดเปนรอยละ 23.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 2529 ใหผลผลิต
เพิม่ ขึ้นเปนประมาณ 25% ในป 2532
ประการที่สอง ขนาดของการเปดประเทศขยายใหญขึ้นอยางรวดเร็ว มูลคาของ
สินคาและบริการที่มีการซื้อขายกันระหวางประเทศ (ทั้งการสงออกและการนํ าเขา) คิดเปน
ประมาณรอยละ 50.91 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 2529 ขนาดของการเปด
ประเทศเพิ่มเปน 59.95% ในป 2530 และ 70.69% ในป 2531 โดยเปนที่คาดกันวา ขนาดของการ
เป ด ประเทศจะเพิ่ ม เป น 75% ในป 2532 นั ก เศรษฐศาสตร จํ านวนมากมี ค วามเห็ น ว า
ระบบเศรษฐกิจไทยมีขนาดการเปดประเทศมากเกินไป ในเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบ
เศรษฐกิจขนาดเล็กในระบบทุนนิยมโลก เมื่อขนาดของการเปดประเทศมีมากขึ้น ไมเพียงแตจะทํา
ใหระบบเศรษฐกิจไทยงายตอการที่จะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศมากขึ้น
เทานั้น หากทวาความรุนแรงของผลกระทบยังเพิ่มขึ้นตามขนาดของการเปดประเทศอีกดวย
ภาวการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงในระบบทุนนิยมโลกมาก
ขึน้ ในยามทีร่ ะบบทุนนิยมโลกรุงเรือง ระบบเศรษฐกิจไทยจะรุงเรืองตามไปดวย แตในยามที่ระบบ
ทุนนิยมโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ระบบเศรษฐกิจไทยก็จะพลอยเผชิญกับภาวะตกตํ่า
ทางเศรษฐกิจดวย โดยที่ความผันผวนทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้จะรุนแรงกวาในยามที่ขนาดการเปด
ประเทศยังมีนอย
ประการที่สาม การหลั่งไหลเขามาของเงินทุนจากตางประเทศในการซื้อหุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนับเปนปรากฏการณใหมนับแตป 2528 เปนตนมา การที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีนโยบายเปดกวางสําหรับเงินทุนจากตางประเทศเชนนี้ ยอม
สรางปญหาในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะการหลั่งไหลเขามาของเงินทุนจาก
ตางประเทศเพื่อซื้อหุนในประเทศไทยกลายเปนเหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหปริมาณเงิน
ภายในระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น กระแสการเพิ่มปริมาณเงินดวยสาเหตุดังกลาวนี้นับแตป 2530
เปนตนมากอใหเกิดแรงกดดันของเงินเฟอ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2532 (ดูตารางที่ 7) ในป 2531
เงินทุนตางประเทศที่นําเขามาซื้อหุนในประเทศไทยมีจํานวนถึง 22,636 ลานบาท (ยังมิไดหักเงิน
ทุนไทยทีไ่ ปซือ้ หลักหลักทรัพยในตางประเทศ) เฉพาะในชวง 4 เดือนแรกของป 2532 เงินทุนตาง
ประเทศที่ซื้อหุนในประเทศไทยมีถึง 7,542 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเงินทุนตางประเทศดังกลาว
นี้ ย อมทํ าใหเ งิ นบาทมีคาสูงขึ้น ซึ่งจะกอผลเสียตอภาคการสงออกเพราะทํ าใหสินคาออกมี
ราคาแพงขึ้น อันกระทบตอภาคเกษตรกรรม และทําใหการกระจายรายไดเลวลงดวย
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ประการที่สี่ ภายหลังจากทีเ่ กิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 ระบบทุน
นิ ย มโลกเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสรา ง สหรั ฐอเมริก าเริ่ม สูญเสีย ฐานะการเปน ผูนํ าทาง
เศรษฐกิจ ชุมชนทุนนิยมโลกไดกาวพนจากยุกสมัยของนํ้ามันราคาถูก มาสูยุคนํ้ามันราคาแพง
ปญหาเศรษฐกิจภายในสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอ ปญหาการ
ขาดดุลทางการคลัง และปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ไดบั่นทอนความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเอง ขณะเดียวกัน กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian
NICs) ก็เติบใหญทางเศรษฐกิจนับแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา Plaza Accord ในเดือน
กันยายน 2528 ชวยกําหนดกรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลกใหชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนาไปในทางพึ่งพิงการ
คากับประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น (ดูตารางที่ 8, 9 และ 10) การที่คาของเงินบาท
ผูกติดกับเงินดอลลารอเมริกัน เมื่อเงินดอลลารอเมริกันมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลสําคัญ
ในระหวางป 2523-2528 ทําใหฐานะการแขงขันของสินคาออกไทยนอกสหรัฐอเมริกาดอยลงเมื่อ
เทียบกับฐานะการแขงขันในตลาดอเมริกัน ดวยเหตุนี้เอง การสงออกของไทยจึงมีแนวโนมที่จะพึ่ง
พิงตลาดอเมริกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาลอเมริกันเริ่มตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษี
ศุลกากรที่ใหแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม ทําใหฐานะการแขงขันของสินคาออกไทยในตลาด
อเมริกนั ดียงิ่ ขึน้ ไปอีก ดวยเหตุนี้เอง สินคาออกของไทยที่สงไปขายสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคาคิดเปน
รอยละ 14.2 ของสินคาออกรวมในป 2524 เพิ่มขึ้นเปน 20.0% ในป 2531 (ดูตารางที่ 9) การ
เติบใหญทางเศรษฐกิจของกลุม Asian NICs ทําใหการคาระหวางไทยกับประเทศกลุมนี้ขยายตัว
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการนําเขา (ดูตารางที่ 10) สิงคโปร ไตหวัน และเกาหลีใต
ติดอันดับประเทศผูขายสินคาเขาแกไทยสูงสุด 10 อันดับแรกตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา
4.บทสรุป
แมวาระบบเศรษฐกิจไทยจะกาวสูเสนทางเแหงความรุงโรจนนับตั้งแตป 2530
เปนตนมา แตการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงระหวางป 2530-2532 ได
สรางลักษณะอันไมพึงประสงคหลายประการ การที่ขนาดการเปดประเทศกวางขวางเกินไปทําให
ระบบเศรษฐกิจไทยงายตอการที่จะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ประเทศ ผูนํารัฐบาลกําลังชื่นชมกับความรุงโรจนทางเศรษฐกิจ โดยมิไดมีการเตรียมการที่จะรับ
คลืน่ เศรษฐกิจ หากเกิดภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจในชุมชนทุนนิยมโลกอีกครั้งหนึ่ง ผลกระทบของ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจะรุนแรงยิ่งกวาที่เกิดขึ้นในชวงระหวางป 2523-2529 การเปดรับเงิน
ลงทุนจากตางประเทศโดยปราศจากการกลั่นกรองเทาที่ควรในชวงป 2530-2532 จะสรางปญหา
ในอนาคต เพราะการขยายตัวของการลงทุนจากตางประเทศในชวงเวลาดังกลาวนี้เปนผลจากการ
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ทีเ่ งินเยนมีคา เพิ่มขึ้น ภาวะตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในกลุมประเทศ Asian NICs และการยายที่ตั้ง
โรงงานโดยหวังสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรในโควตาประเทศไทย ดวยเหตุนี้เอง การลงทุนจาก
ตางประเทศอันเกิดจากเหตุปจจัยเหลานี้จึงกอใหเกิดมูลคาเพิ่มภายในประเทศ (Domestic ValueAdded) ตํา่ โครงการลงทุนที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มภายในประเทศตํ่า ไมเพียงแตจะไมเปนประโยชน
แกระบบเศรษฐกิจไทยเทาที่ควรเทานั้น หากยังพรอมที่จะยายโรงงานไปตั้งในประเทศโดยงาย
อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรหมดไป หรือเมื่อประเทศอื่นๆพากัน
ปรับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสงเสริมการสงออก การหลั่งไหลของเงินทุนตางประเทศเขามา
ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แมในระยะสั้นจะชวยหลอเลี้ยงการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจโดยออม แตการที่เงินทุนจากตางประเทศบางสวนถูกใชไปในการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร
ซึ่งมีสวนผลักดันใหราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ยอมสรางอุปสรรคตอการเติบโตของการผลิต
ในอนาคต เนือ่ งจากทีด่ ินมีราคาสูงเกินไป นอกจากนี้ หากกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุนตาง
ประเทศชะงักลงในอนาคต ดวยเหตุประการใดก็ตาม ยอมจะกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจไดอยางรุนแรง
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยในทิศทางที่พึ่งพิงตลาดอเมริกันมากขึ้น ไดกอ
ใหเกิดจุดเปราะบางแกระบบเศรษฐกิจไทย เพราะทําใหเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู
กับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามากขึ้น หากรัฐบาลอเมริกันยังคงดําเนิน
นโยบายการกีดกันทางการคาตอไป โอกาสที่สินคาออกไทยจะถูดตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษี
ศุลกากรยอมจะมีมากขึ้นในอนาคต การกีดกันสินคาเขาจากไทยในรูปแบบตางๆจะปรากฏมากขึ้น
รวมทั้งอาจมีการกดดันใหรัฐบาลไทยขึ้นคาเงินบาท เพื่อลดสวนเกินดุลการคาที่ไทยมีกับสหรัฐ
อเมริกา(ดูตารางที่ 11) แตประเด็นสําคัญก็คือ นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาประสบ
ปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก หากความแปรปรวนทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ยังไม
ลดลงในอนาคต ผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทยจะรุนแรงยิ่งกวาที่เปนมาในอดีต เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนามาพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจอเมริกันมากขึ้น
ทามกลางความรุงโรจนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได
ละเลยการปรับโครงสรางการผลิตและการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งเทากับเปนการปลอยโอกาส
ทองใหหลุดลอยไป แมวาเกษตรกรจะลืมตาอาปากไดในชวงป 2531-2532 เนื่องจากโภคภัณฑขั้น
ปฐมมีราคาสูงขึ้น แตภาวะขาวราคาแพงกําลังจะหมดไปในฤดูการผลิต 2532/2533 การซื้อขายที่
ดินเพือ่ เก็งกําไร ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงป 2530-2532 มีผลกระทบอยางสําคัญตอการผลิต
ในภาคเกษตรกรรม การสู ญ เสี ย ที่ ดิ น ของเกษตรกรมี ม ากขึ้ น ความขั ด แย ง เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดิน ปาไม นํ้า และสิ่งแวดลอม) จะเปนประเด็นทางการเมืองที่สามารถ
สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลไดในอนาคตอันใกลนี้ ในขณะที่ภาคหัตถอุตสาหกรรมกํ าลัง
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เติบใหญอยางรวดเร็วและภาคเกษตรกรรมกําลังลมสลาย การอพยพของแรงงานจากชนบทสูเมือง
จะมีมากขึ้น คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ภาคหัตถอุตสาหกรรมจะสามารถดูดซับแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
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ตารางที่ 1
อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ
คํานวณจาก GDP at 1972 Prices
2525 – 2531
(% ตอป)
ภาคเศรษฐกิจ
1. เกษตรกรรม
1.1 การเพาะปลูก
1.2 การปศุสัตว
1.3 การประมง
1.4 การปาไม
1.5 บริการการเกษตร
1.6 การแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย
2. การเหมืองแรและยอยหิน
3. หัตถอุตสาหกรรม
4. การกอสราง
5. ไฟฟาและประปา
6. การขนสงและคมนาคม
7. การคาขายปลีกและขายสง
8. การธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย
9. การเคหะ
10. การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ
11. บริการตางๆ
12. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2525-2529
3.9
3.2
7.5
2.3
-0.2
-1.4
7.5
4.9
5.3
2.5
11.1
7.9
4.0
7.5
3.8
5.5
7.6

2530
-2.0
-4.6
5.7
-3.1
-5.6
-1.3
3.8
7.3
13.6
8.1
8.9
8.3
11.5
27.0
5.2
3.0
10.4

2531
8.6
12.3
5.9
-0.2
-4.6
4.3
1.3
13.5
12.4
13.7
13.4
10.8
13.2
18.4
6.6
3.8
9.5

5.3

8.4

11.0
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ตารางที่ 2
อัตราการเพิ่มขึ้นของอุปสงคระดับมวลรวมประเภทตาง ๆ
คํานวณจาก GDP at Current Market Prices
2525 – 2531
(% ตอป)
2525 - 2529
6.87
4.61
5.02
-6.67
6.79
8.60
4.03
8.19
2.71
6.84

1. รายจายการบริโภคของประชาชน
2. การลงทุนของประชาชน
2.1 การสะสมทุนถาวร
2.2 การเปลี่ยนแปลงสินคาคงคลัง
3. รายจายของรัฐบาล
3.1 รายจายการบริโภค
3.2 รายจายการลงทุน
4. การสงออกสินคาและบริการ
5. การนําเขาสินคาและบริการ
6. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

2530
10.69
52.80
38.44
729.53
-1.31
2.15
-7.29
28.04
37.86
12.73

2531
13.86
32.28
37.76
-9.41
7.80
7.24
8.86
36.01
44.13
18.78

ที่มา คํานวณจากขอมูลบัญชีประชาชาติ

ตารางที่ 3
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลสําคัญเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน
2525 – 2532
ป

เยน
(เยนตอหนึ่งดอลลาร)

มารก
(มารกตอหนึ่งดอลลาร)

ปอนดสเตอรลิง
(ดอลลารตอหนึ่งปอนดสเตอรลิง

2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532

249.08
237.51
237.52
238.54
168.52
144.64
128.15
128.45

2.4266
2.5533
2.8459
2.9440
2.1715
1.7974
1.7562
1.8493

1.7505
1.5170
1.3363
1.2963
1.670
1.6389
1.7814
1.7483

ที่มา IMF, International Financial Statistics
หมายเหตุ ตัวเลขป 2532 เปนขอมูลชวงครึ่งแรกของป
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ตารางที่ 4
โครงสรางสินคา จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ
2523 – 2531
(% ของมูลคาสินคาออกรวม)
ประเภทของสินคาออก
1. ผลิตผลการเกษตร
2. ผลิตผลการประมง
3. ผลิตผลการปาไม
4. แร
5. หัตถอุตสาหกรรม
6. สินคาตัวอยางและมีอาจจําแนก
7. สินคาสงออกกลับคืน

2523-2525
46.8
4.4
0.1
8.3
36.1
1.9
2.4

2528
38.0
5.5
0.2
5.2
49.4
0.8
0.9

2529
34.0
6.4
0.3
2.7
55.3
0.8
0.5

2530
27.8
6.1
0.3
1.9
62.7
1.0
0.2

2531
26.4
5.2
0.2
1.9
65.3
0.7
0.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

8. สินคารวม
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 5
อัตราการเติบโตของสินคาออก จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ
2524 – 2531
(% ตอป)
ประเภทของสินคาออก
1. ผลิตผลการเกษตร
2. ผลิตผลการประมง
3. ผลิตผลการปาไม
4. แร
5. หัตถอุตสาหกรรม
6. สินคาตัวอยางและมีอาจจําแนก
7. สินคาสงออกกลับคืน
8. สินคาออกรวม
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย

2523-2525
2.1
14.0
15.9
-23.9
12.5
-29.3
-8.3

2528
17.8
5.6
-4.6
11.5
24.0
-2.1
47.1

2529
-6.2
21.9
251..0
33.4
25.6
15.7
-44.5

2530
8.2
40.2
70.0
-37.9
35.1
16.7
-26.6

2531
4.9
22.3
32.1
-6.9
45.6
67.4
-40.8

3.2

19.6

10.3

20.7

28.5

2532
27.8
14.7
-0.6
30.4
40.3
-2.9
63.8
34.6
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ตารางที่ 6
การลงทุนสุทธิจากตางเทศ
2524 – 2531
(ลานบาท)

ป

2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531

สัดสวนของการลงทุน
การลงทุนโดยตรงสุทธิ การลงทุนซื้อหุนสุทธิ การลงทุนรวมสุทธิ โดยตรงเทียบกับการลง
จากตางประเทศ ทุนจากตางประเทศรวม
จากตางประเทศ
จากตางประเทศ
สุทธิ
(4) = --- x 100
(3)
(2)
(1)
6,363
19
6,382
99.7
4,339
610
4,949
87.7
8,172
340
8,512
96.0
9,624
-87
9,537
100.9
4,379
3,859
8,238
53.2
6,880
2,517
9,397
73.2
4,711
12,862
17,573
26.8
27,629
11,191
38,820
71.2

ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 7
ภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจไทย 2525 – 2532
(% ตอป)
2525-2529
1.อัตราเงินเฟอทั่วราชอาณาจักร
1.1 GDP Deflator
1.2 General CPI
1.3 Low-income CPI
1.4 Rural CPI
1.5 PPI
2. อัตราเงินเฟอภูมิภาค (CPI)
2.1 กรุงเทพฯ
2.2 ภาคกลาง
2.3 ภาคเหนือ
2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.5 ภาคใต
3. อั ต ราการเปลี่ยนแปลงดัชนีร าคา
สินคาเขาและออก
3.1 ดัชนีราคาสินคาออก
3.2 ดัชนีราคาสินคาออก

2530

2531

2532(ก)

2532(ข)

2.17
2.81
2.85
2.55
-0.13

4.03
2.48
2.69
2.20
5.94

7.02
3.85
7.74
7.07
8.18

n.a.
5.02
4.71
4.62
4.98

n.a.
6.24
5.08
5.47
4.94

2.87
2.57
3.00
2.67
2.87

2.60
2.90
2.23
1.92
2.01

3.73
4.35
4.30
3.92
3.93

5.86
7.06
4.18
2.93
3.01

7.01
4.02
4.12
3.68
4.31

-0.17
-0.28

8.20
6.32

10.10
18.85

11.20
4.80

9.65
-2.11

ที่มา
1. GDP Deflator (ป 2515 = 100) ใชขอมูลจากบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม (SNA 1968)จากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปทั่วราชอาณาจักร (ป 2519 = 100) จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
3. ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมผูมีรายไดนอยทั่วราชอาณาจักร (ป 2524 = 100) จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
4. ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบททั่วราชอาณาจักร (ป 2524 = 100) จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชยกระทรวงพาณิชย
5. ดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price Index) (ป 2519 = 100) จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชยกระทรวงพาณิชย
6. อัตราเงินเฟอภูมิภาค คํานวณจากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปทั่วราชอาณาจักร จําแนกตามภูมิภาค(ป 2519 = 100) จากกรม
เศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
7. ดัชนีราคาสินคาเขาและดัชนีราคาสินคาออก (ป 2528 = 100) จากธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ
1. ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมผูมีรายไดนอย จัดทําโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2524 ครอบคลุม
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2-7 คน และมีรายไดเดือนละ 1,500-3,500 บาท
2. ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท จัดทําโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2524 ครอบคลุมครัวเรือน
เฉพาะในเขตสุขาภิบาลที่มีสมาชิก 2-10 คน และมีรายไดเดือนละ 1,000-3,000 บาท
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3. ขอมูลป 2532 (ก)
3.1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปทั่วราชอาณาจักร และดัชนีราคาผูผลิต คํานวณดัชนีถัวเฉลี่ยระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน ป 2532 เทียบกับดัชนีถัวเฉลี่ยของเวลาเดียวกับป 2531
3.2 ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมผูมีรายไดนอยทั่วราชอาณาจักรและดัชนีราคาเขตชนบททั่วราชอาณาจักรคํานวณดัชนีถัวเฉลี่ย
ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม ป 2532 เทียบกับดัชนีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาเดียวกันป 2531
3.3 ดัชนีราคาสินคาเขาและดัชนีราคาสินคาออก คํานวณจากดัชนีถัวเฉลี่ยระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ป 2532
เทียบกับดัชนีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาเดียวกันป 2531
4. ขอมูลป 2532 (ข)
4.1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปทั่วราชอาณาจักรและดัชนีราคาผูผลิต คํานวณจากดัชนีเดือนกันยายน 2532 เทียบกับดัชนีเดือน
กันยายน 2531
4.2 ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมผูมีรายไดนอยทั่วราชอาณาจักร และดัชนีราคาเขตชนบททั่วราชอาณาจักรคํานวณจากดัชนีเดือน
ตุลาคม 2532 เทียบกับดัชนีเดือนตุลาคม 2531
4.3 ดัชนีราคาสินคาเขาและดัชนีราคาสินคาออก คํานวณจากดัชนีเดือนพฤษภาคม 2532 เทียบกับดัชนีเดือนพฤษภาคม
2531

25
ตารางที่ 8
การคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศกลุมตาง ๆ
(รวมสินคาเขาและสินคาออก)
2528 – 2531
(ลานบาท)
2528
2529
มูลคา
%
มูลคา
%
สหรัฐอเมริกา
66,450 14.9 76,737 16.2
ญี่ปุน
92,415 20.8 96,790 20.4
ประชาคมยุโรป
72,021 16.2 86,011 18.1
Asian NICs
64,403 14.5 73,787 15.5
ASEAN(ไมรวมสิงคโปร) 39,729
8.9 31,011 6.5
รวม 5 กลุม
335,018 75.4 364,336 76.7
ประเทศอื่น ๆ
109,517 24.6 110,405 23.3
รวมทั้งสิน
44,535 100.0 474,741 100.0
ประเทศคูคา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2530
มูลคา
%
97,340 15.3
131,471 20.7
118,900 18.7
99,299 15.7
36,076 5.7
483,086 76.2
150,976 23.8
634,062 100.0

2531
มูลคา
%
150,422 16.4
213,317 23.3
163,232 17.8
142,857 15.6
40,331 4.4
710,159 77.5
206,526 22.5
916,684 100.0

ที่มา กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 9
มูลคาสินคาออกที่ไทยขายใหแกประเทศกลุมตาง ๆ
2528 – 2531
(ลานบาท)
2528
2529
2530
มูลคา
%
มูลคา
%
มูลคา
%
สหรัฐอเมริกา
38,016 19.7 42,219 18.1 55,728 18.6
ญี่ปุน
25,828 13.4 33,134 14.2 44,608 14.9
ประชาคมยุโรป
35,873 18.5 49,546 21.2 66,636 22.2
Asian NICs
29,863 15.4 39,824 17.1 47,887 16.0
ASEAN(ไมรวมสิงคโปร) 12,661 6.5 12,692 5.4 13,819
4.6
รวม 5 กลุม
142,241 73.6 177,415 76.0 288,678 76.3
ประเทศอื่น ๆ
51,125 26.4 55,968 24.0 71,175 23.7
รวมทั้งสิ้น
193,366 100.0 233,383 100.0 299,853 100.0
ประเทศคูคา

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ที่มา กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2531
มูลคา
%
80,865 20.0
64,412 16.0
83,843 20.8
62,726 15.5
16,136
4.0
307,982 76.3
95,588 23.7
403,570 100.0

26
ตารางที่ 10
มูลคาสินคาเขาที่ไทยซื้อจากกลุมประเทศตาง ๆ
2528 – 2531
(ลานบาท)
2528
2529
2530
มูลคา
%
มูลคา
%
มูลคา
%
สหรัฐอเมริกา
28,434 11.3 34,518 14.3 41,612 12.4
ญี่ปุน
66,587 26.5 63,656 26.4 86,863 26.0
ประชาคมยุโรป
36,148 14.4 36,465 15.1 52,264 15.6
Asian NICs
34,540 13.7 33,963 14.1 51,412 15.4
ASEAN(ไมรวมสิงคโปร) 27,068 10.8 18,319 7.6
22,257
6.7
รวม 5 กลุม
192,777 76.8 186,921 77.4 254,408 76.1
ประเทศอื่น ๆ
58,392 23.2 54,437 22.6 79,801 23.9
รวมทั้งสิ้น
251,169 100.0 241,358 100.0 334,209 100.0
ประเทศคูคา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2531
มูลคา
%
69,557 13.6
148,905 29.0
79,389 15.5
80,131 15.6
24,195 4.7
402,177 78.4
110,937 21.6
513,114 100.0

ที่มา กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 11
สวนขาดดุลของดุลการคาระหวางประเทศ
2528 – 2531
(ลานบาท)
2528
มูลคา
%
สหรัฐอเมริกา
-9,582 -16.6
ญี่ปุน
40,758 70.5
ประชาคมยุโรป
275
0.5
Asian NICs
4,677
8.1
ASEAN (ไมรวมสิงคโปร) 14,407 24.9
รวม 5 กลุม
50,535 87.4
ประเทศคูคา

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7. ประเทศอื่น ๆ
8. รวมทั้งสิ้น

7,268
57,803

12.6
100.0

ที่มา
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ เครื่องหมายลบ (-) แสดงวาเกินดุล

2529
2530
มูลคา
%
มูลคา
%
-7,701 -96.6 -14,116 -41.1
30,522 382.7 42,256 123.0
-13,081 164.0 -14,372 -41.8
-5,861 -73.5 3,525
10.3
5,627 70.6 8,438
24.6
9,506 119.2 25,731 74.9

2531
มูลคา
%
-11,308 -10.3
84,493 77.1
-4,454
-4.1
17,405 15.9
8,060
7.4
94,196 86.0

-1,531
7,975

15,348
109,544

-19.2
100.0

8,625
34,356

25.1
100.0

14.0
100.0

