
เศรษฐกิจไทย : บนเสนทางแหงความรุงโรจน?

บทความนี้จํ าแนกออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งกลาวถึงเศรษฐกิจไทยในรอบป 
2532 ตอนทีส่องกลาวถึงการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพอเอกชาติชาย ชณุะหวัณ ตอน
ทีส่ามกลาวถงึการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย และตอนที่ส่ีเปนบทสรุป

1. เศรษฐกิจไทยในรอบป 2532
สังคมเศรษฐกจิไทยยังคงเดินอยูบนเสนทางแหงความรุงโรจนในป 2532 ทั้งนี้เปน

ทีค่าดหมายกนัวา อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูในระดับ 10.5% โดยประมาณ ซึ่ง 
ไมแตกตางจากอัตรา 11.0% ในป 2531 เทาใดนัก ความรุงโรจนทางเศรษฐกิจในรอบป 2532  
เปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตปลายป 2529 ในชวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติระยะที่ 5 ระหวางป 2525 2529 ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตรา 
ถวัเฉลี่ยปละ 5.3% นบัเปนอตัราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ํ าที่สุดในทุกชวงแผนพัฒนาฯ 
อยางไรกต็าม การฟนตัวทางเศรษฐกิจทํ าใหอัตราการจํ าเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มข้ึน
เปน 8.4% ในป 2530 และ 11.0% ในป 2531 (ดูตารางที่ 1)ความรุงโรจนทางเศรษฐกิจในป 2532 
จงึเปนผลพวงทีสื่บเนือ่งมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้  ดังนั้น การวิเคราะหการเติบโต
ทางเศรษฐกจิโดยจํ ากัดเฉพาะชวงป 2532 จะไมสรางความรูความเขาใจไดดีเทากับการมองการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจอยางเปนกระบวนการอันตอเนื่องระหวางป 2530-2532

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงระหวางป 2530-2532 เกิดจากเหตุ
ปจจยัสํ าคัญอยางนอย 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
เกดิขึน้ในระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 2520 เร่ิมตนจากวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 
แลวถูกซํ้ าเติมดวยนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมหาอํ านาจ เพราะในขณะนั้น ประเทศ
มหาอํ านาจ (โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา) ตางก็ตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจที่เดินแถว 
ดาหนาเขามาพรอมกัน ไมวาจะเปนปญหาเงินเฟอ ปญหาการวางงาน และปญหาการขาดดุล 
การคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายป 
2522 เพื่อแยงชิงเงินทุนเขาประเทศ อันเปนมรรควิธีในการแกปญหาการขาดดุลการชํ าระเงิน
ระหวางประเทศ ยุโรปตะวันตกซึ่งตองสูญเสียเงินทุนเนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ
อเมริกา ตางพากนัขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดึงเงินทุนกลับเขาประเทศ สงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐ
อเมริกากับยุโรปตะวันตกในชวงป 2522-2523 จึงมีผลซํ้ าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากวกิฤตการณนํ ้ามันครั้งที่สองใหเลวรายลงไปอีก ระบบทุนนิยมโลกยิ่งตองเผชิญกับความตกตํ่ า
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีกเมื่อโภคภัณฑข้ันปฐมรายการสํ าคัญราคาตกตํ่ าอยางมากตลอดชวง
เวลาระหวางป 2524–2529 มิหนํ าซํ้ ายังเกิดวิกฤตการณหนี้ตางประเทศอยางรุนแรงในกลุม
ประเทศโลกที่สามอีกดวย จนเปนเหตุใหสถาบันการเงินระหวางประเทศเขมงวดในการปลอย 
สินเชื่อแกกลุมประเทศโลกที่สามมากขึ้น ความเขมงวดในการจัดสรรสินเชื่อดังกลาวนี้ยิ่งเปนการ
ซํ ้าเตมิวกิฤติการณหนี้ตางประเทศและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

ประเทศมหาอํ านาจไดรับบทเรียนอยางดียิ่งวา ในชุมชนทุนนิยมโลกที่มีความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจอยางแนนแฟน การด ําเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะตัวใครตัวมัน โดย
ปราศจากการประสานงานกันระหวางกลุมประเทศมหาอํ านาจดวยกัน ไมเพียงแตจะทํ าใหการ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกลาวไมสัมฤทธิผลเทานั้น หากทวายังสามารถสรางมหันตภัยทาง
เศรษฐกิจไดอีกดวย เพราะเปนที่ประจักษชัดแจงวา การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอ ํานาจประเทศหนึ่งประเทศใด เพื่อมุงแกปญหาภายในประเทศของตน สามารถกอผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจตอประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ หากประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ ปองกันตนเองดวยการ
ดํ าเนินมาตรการตอบโต ความปนปวนทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโลกยอมจะเกิดขึ้น ดังนั้น
ประเทศมหาอํ านาจจึงตองมีการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจ (economic summit) เพือ่กํ าหนด
เปาหมายและมาตรการทางเศรษฐกิจรวมกัน และเพื่อประสานการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจให
สอดคลองตองกัน การประชุมกลุมประเทศอตุสาหกรรมผูนํ า 5 ประเทศหรือที่เรียกกันวา กลุม G-5
(อันประกอบดวยสหรัฐอเมริกา เยอรมนตีะวันตก สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และญี่ปุน) ในเดือน



3

กนัยายน 2528 ณ นครนวิยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกอใหเกิดขอตกลงที่เรียกกันในเวลาตอ
มาวา Plaza Accord โดยประเทศมหาอํ านาจตกลงที่จะแทรกแซงตลาดเงินตราระหวางประเทศ 
เพือ่กดดนัใหเงนิดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่ าลง ความพรอมใจกันในการดํ าเนินมาตรการดังกลาวนี้ 
ทํ าใหเงินตราสกุลสํ าคัญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเยนของญี่ปุน เงินมารกของเยอรมนีตะวันตก 
และเงินปอนดสเตอรลิงของสหราชอาณาจักร) มีคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน ดัง 
จะเห็นไดวา เงินเยนมคีาเพิ่มข้ึนจากระดับ 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)

การที่เงินดอลลารอเมริกันมีคาลดลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลสํ าคัญ มีสวนชวยให
การคาของโลกขยายตัวนับต้ังแตป 2529 เปนตนมา การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกยังไดรับการ
เสริมสงจากปจจัยเกื้อหนุนอีกอยางนอย 3 ปจจัย คือ

ประการแรก อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศมีแนวโนมลดลงใน
ชวงป 2529-2530 และแมจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในชวงป 2531-2532 แตก็ยังอยูในระดับที่ต่ํ ากวา
ระดับที่เปนอยูในชวงป 2522-2528 การลดลงของอัตราดอกเบี้ยมีสวนเกื้อกูลใหการลงทุนใน
ประเทศมหาอ ํานาจขยายตัว ซึ่งเปนประโยชนตอการฟนตัวของระบบทุนนิยมโลก

ประการที่สอง วกิฤตกิารณนํ้ ามันครั้งที่สาม (Third Oil Shock) เกิดขึ้นในป 2529 
โดยราคานํ้ ามันดิบตกตํ่ าลงจากระดับ 27 ดอลลารอเมริกันตอบารเรลในป 2528 เหลือเพียง
ประมาณ 13 ดอลลารอเมริกันตอบารเรลในป 2529 โดยที่ในบางเดือนราคานํ้ ามันดิบเหลือเพียง
บารเรลละ 9 เหรยีญอเมริกัน วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สามจึงแตกตางจากวิกฤติการณนํ้ ามันสอง
คร้ังแรก แมวาราคานํ้ ามันดิบกลับเพิ่มข้ึนเปนบารเรลละ 17 เหรียญอเมริกันในป 2530 แลวลดลง
เหลือประมาณบารเรลละ 13 เหรียญอเมริกันในป 2531 โดยที่กลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนบารเรล
ละ 16 เหรยีญอเมริกันในป 2532 แตราคานํ้ ามันในชวงป 2529-2532 ยังอยูต่ํ ากวาระดับราคาในป 
2528 มากนัก การลดลงของราคานํ้ ามันดิบมีสวนชวยลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการตางๆ 
อยางส ําคัญ และเกื้อกูลใหการผลิตในระบบทุนนิยมโลกขยายตัว

ประการที่สาม ภาวะราคาโภคภัณฑข้ันปฐมตกตํ่ าตั้งแตป 2524 คอยๆ หมดไปใน
ป 2529 ซึ่งเปนประโยชนตอประเทศที่พึ่งโภคภัณฑข้ันปฐมเปนสินคาออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศในโลกที่สาม

การฟนตัวทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมไดชวยฉุดใหระบบเศรษฐกิจไทยหลุด
พนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ



4

กบัประเทศมหาอ ํานาจอยางแนนแฟน โดยที่การคาระหวางประเทศของไทยประมาณรอยละ 50-
55 เปนการคากับกลุมประเทศประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ภาวะถดถอยในระบบ 
ทนุนยิมโลกระหวางป 2523-2529 ทํ าใหการสงออกของไทยขยายตัวไดไมมากเทาที่ควร ซึ่งนับ
เปนสาเหตสํุ าคัญที่ทํ าใหเกิดภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจไทยตามไปดวย การฟนตัวของระบบ
ทนุนยิมโลกกอใหเกิดผลกระทบในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ทํ าใหภาคการสงออกขยายตัว ซึ่ง
กลายเปนจักรกลสํ าคัญในการผลักดันใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

1.2 การเติบโตของภาคการสงออก
ในระหวางป 2525-2529 ภาคการสงออกขยายตัวในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 8.19%

เมือ่ระบบทนุนยิมโลกฟนตัวจากภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ ภาคการสงออกของไทยเติบโตในอัตรา
สูงถึงปละ 28.04% และ 36.01% ในป 2530 และ 2531 ตามลํ าดับ (ดูตารางที่ 2)

หากเราพจิารณาเฉพาะการสงออกสินคา โดยไมคลุมถึงบริการ ในป 2532 ภาค
การสงออกยังคงเติบโตในอัตราสูงกวา 25% ดังนั้น ภาคการสงออกจึงเปนหัวหอกหรือภาค
เศรษฐกิจนํ า (Leading Sector) ในการฉดุใหระบบเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกจิ ผลการศึกษาของธนาคารโลกพบวา การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยระหวางป 2529-
2531 ประมาณ 35% เปนผลจากการขยายตัวของภาคการสงออก ภาคการสงออกจึงเปนจักรกล
สํ าคัญของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

หากเราพิจารณาเฉพาะการสงออกสินคา โดยไมคลุมถึงบริการ ในระหวางป 
2524-2526 สินคาออกเพิ่มข้ึนในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 3.2% ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่ต่ํ ามาก 
แมวาการสงสินคาออกจะเพิ่มข้ึนถึง 19.6% ในป 2527 แตกลับลดลงเหลือ 10.3% ในป 2528 
อยางไรกต็าม นับต้ังแตป 2529 เปนตนมา การขยายตัวของสินคาออกมีมากกวาปละ 20% (ดู 
ตารางที่ 5)

ในบรรดาสินคาออกประเภทตางๆ สินคาหัตถอุตสาหกรรมนับเปนจักรกลสํ าคัญ
ของการขยายตัวของภาคการสงออก ดังจะเห็นไดวา การเติบโตของการสงออกสินคาหัตถอุตสาห
กรรมสูงกวาปละ 20% นบัต้ังแตป 2527 เปนตนมา และมีอัตราการขยายตัวสูงกวาปละ 40% ใน
ชวงป 2530-2531 ในขณะที่การสงออกสินคาเกษตรมีอัตราการขยายตัวที่ต่ํ าในระหวางป 2524-
2530 (ยกเวนป 2527 และ 2529 ที่มีอัตราการขยายตัว 17.8% และ 8.2% ตามล ําดับ) การสงออก
สินคาเกษตรเพิ่งจะมีอัตราการขยายตัวสูงถึง 27.8% ในป 2531 (ดูตารางที่ 5)

การเติบโตของภาคการสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกสินคาหัตถอุตสาห
กรรมเกดิจากสาเหตุสํ าคัญอยางนอย 4 ประการ คือ

ประการแรก การลดคาเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน 2527 ในยุครัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสลูานนท นับเปนจุดแหงการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ ตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2527 
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เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาความเปนจริง ซึ่งพลอยทํ าใหเงินบาทมีคาสูงเกินความเปนจริง 
(Overvaluation) ดวย เนือ่งจากคาของเงินบาทผูกติดกับเงินดอลลารอเมริกัน การที่เงินบาทมีคา
สูงเกนิความเปนจริงดังกลาวนี้กอใหเกิดผลเสียแกภาคการสงออก เพราะทํ าใหสินคาออกของไทย
มรีาคาแพงกวาทีค่วรจะเปน ดังนั้น การลดคาเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน 2527 จึงมีผลดีตอภาค
การสงออก และเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กระตุนใหภาคการสงออกขยายตัว

ประการที่สอง การขยายตัวของการสjงออกไดรับแรงหนุนจาก Plaza Accord
อยางมหาศาล ดังไดกลาวแลววา คาของเงินบาทผูกติดอยูกับเงินดอลลารอเมริกัน เมื่อเงิน
ดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่ าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเยนของญี่ปุน
และเงินมารกของเยอรมนตีะวนัตก อันเปนผลจาก Plaza Accord ในเดอืนกันยายน 2528 เงิน
บาทกพ็ลอยมคีาตกตํ่ าตามไปดวย ซึ่งเปนปจจัยเกื้อหนุนการเติบโตของภาคการสงออกที่สํ าคัญ

ประการที่สาม ภาวะตนทุนที่สูงขึ้นในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
(Asian NICs) โดยเฉพระอยางยิ่งเกาหลีใตและไตหวัน อันเปนผลจาการเพิ่มข้ึนของคาจางแรงงาน
และการเพิม่ข้ึนของคาของเงิน ทํ าใหสินคาออกของไทยมีฐานะการแขงขันที่ดีข้ึน เนื่องจากสินคา
ออกรายการสํ าคัญหลายรายการของกลุมประเทศ Asian NICs เปนคูแขงของไทยในตลาดโลก 
นอกจากนี ้ประเทศมหาอํ านาจเริ่มตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร(Generalised System of 
Preferences = GSP) ทีใ่หแกประเทศกลุม NICs เพราะถือวา  กลุมประเทศดังกลาวนี้ไดกาวพน
จากความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจไปแลว สหรัฐอเมริกาเองถึงกับกดดันใหรัฐบาลเกาหลีใตและ
ไตหวนัขึน้คาของเงิน เนื่องจากประเทศทั้งสองมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ในกรณีของไตหวัน สวน
เกนิดลุของบัญชีเดินสะพัดมีมากกวา 20% ของ GNP ในชวงป 2529-2530 สภาพการณดังกลาวนี้
มสีวนชวยเพิ่มความไดเปรียบของสินคาออกของไทยในตลาดโลก

ประการที่ห า พอคาสงออกของไทยสามารถตอบสนองชองโอกาสทาง
เศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว และสามารถเจาะหาตลาดสินคาออกใหมไดอยางมีประสิทธภาพ โดย
เฉพาะอยางยิ่งการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรม สินคาหัตถอุตสาหกรรมจึงกลายเปนหัวหอกใน
การทํ าใหภาคการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงป 2530-2532 อัตราการเติบโตของการ 
สงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมสูงถึง 45.6% และ 40.3% ในป 2530-2531 (ดูตารางที่ 5) ผลการ
ศึกษาของศกึษาของธนาคารโลกพบวา การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยระหวางป 2529-2531 
ประมาร 22% เกดิจากการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรม

1.3 การขยายตัวของการลงทุนภายในประเทศ
ในระหวางป 2525-2529 การลงทุนของเอกชนขยายตัวในอัตราถัวเฉลี่ยปละ

4.61% แตอัตราการขยายตัวดังกลาวนี้เพิ่มข้ึนเปน 52.80% และ 32.28% ในป 2530-2531 ตาม
ลํ าดบั การลงทุนของเอกชนที่สํ าคัญปรากฏในรูปของการสะสมทุนถาวร (Gross Fixed Capital 
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Formation) โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยปละ 38% ในชวงเวลาเดียวกัน (ดูตารางที่ 2) ดัชนีการ
ลงทนุภาคเอกชน ซึ่งจัดทํ าโดยธนาคารแหงประเทศไทย มีคาเทากับ 81.3 และ 80.8 ในป 2528 
และ 2529 ตามลํ าดับ กาวกระโดดเปน 130.8 ในป 2530 และ 170.6 ในป 2531 แตหลังจากเดือน
ธนัวาคม 2531 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมลดลง จนเหลือ 148.0 ในเดือนสิงหาคม 2532 
แสดงใหเหน็วา การขยายตัวของการลงทุนเอกชนในป 2532 มีอัตราตํ่ ากวาป 2531 กระนั้นก็ตาม 
การลงทนุเอกชนในป 2532 ยังคงอยูในระดับสูง เนื่องจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีคามากกวา 
105 ดังนัน้การขยายตัวของการลงทุนเอกชนในอัตราสูงอยางตอเนื่องระหวางป 2530-2532 จึง
เปนสาเหตสํุ าคัญอีกประการหนึ่งที่สรางความรุงโรจนทางเศรษฐกิจแกระบบเศรษฐกิจไทย

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 จนถงึเดอืนกันยายน 2532 มีโครงการอาคารชุมรวม 350 โครงการ จํ านวนหองพัก 75,000 
หนวย มูลคาเงินลงทุน 125,000 ลานบาท

การซือ้ทีดิ่นเพือ่เก็งกํ าไรขยายตัวอยางรวดเร็ว ขอมูลจากกรมที่ดินระบุวา มูลคาที่
ดินทีม่กีารโอนกรรมสิทธในป 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 ซึง่มากกวาการซื้อขายที่ดินทั้งปในป 2529 และ 2530

การลงทนุสทุธจิากตางประเทศเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในระหวางป 2530-2531 ใน
ระหวางป 2526-2529 การลงทุนสุทธิจากตางประเทศตกประมาณปละ 8,200-9,500 ลานบาท 
แตเพิ่มข้ึนเปน 17,573 ลานบาทในป 2530 และ 38,820 ลานบาทในป 2531 องคประกอบของ
การลงทนุจากตางประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป แตเดิมนั้น การลงทุนจากตางประเทศเกือบทั้งหมด
เปนการลงทุนโดยตรง(Foreign Direct Investment) ขอมูลระหวางป  2525-2531 บงชี้วา กอนป 
2528 การลงทุนโดยตรงมีมูลคามากกวา 85% ของการลงทนุจากตางประเทศทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม 
นับต้ังแตป 2528 เปนตนมา การลงทุนซื้อหุนของชาวตางประเทศกลับกลายเปนองคประกอบ
สํ าคญัของการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีสัดสวน 46.8%  26.8% 73.2% และ28.8% ใน
ระหวางป 2528-2531 ตามลํ าดับ (ดูตารางที่ 6) จํ านวนเงินลงทุนซื้อหุนสุทธิจากตางประเทศ ซึ่งมี
ไมถึงปละ 1,000 ลานบาทกอนป 2528 เพิ่มเปนมากกวาปละ 2,500 ลานบาทระหวางป 2528-
2529 และมากกวาปละ 11,000 ลานบาท ระหวางป 2530-2531 การที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไมมนีโยบายสกัดกั้นการลงทุนซื้อหุนจากตางประเทศ ดังกรณีของเกาหลีใตและญี่ปุน 



7

ประกอบกับชองทางในการเก็งกํ าไรจากการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังมีอยู
เปนอันมาก อีกทั้งยังมีความแปรปรวนทางการเมืองระหวางประเทศดังกรณีอนาคตของฮองกง  
ท ําใหเงนิทุนจากตางประเทศทะลักเขาสูหุนไทย

สํ าหรบัการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งเคยอยูในระดับมากกวาปละ 8,000 
ลานบาทโดยสุทธิระหวางป 2526-2527 ไดตกตํ่ าลงในชวงป 2528-2530 แตกลับเพิ่มข้ึนเปน 
27,629 ลานบาทในป 2531 การลงทุนโดยตรงสุทธิจากตางประเทศในป 2531 จึงมียอดรวมเกือบ
เทากบั 6 เทาของยอดสุทธิในป 2530 (ดูตารางที่ 6) การเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากตาง
ประเทศดงักลาวนี้ นอกเหนือจาการฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกแลว ยังเกิดจากเหตุปจจัยสํ าคัญ
อีกอยางนอย 2 ประการ

ประการแรก การเพิ่มคาเงินเยน อันเปนผลจาก Plaza Accord ในเดอืนกันยายน 
2528 ทํ าใหฐานะการแขงขันของสินคาญี่ปุนในตลาดโลกดอยลง ภาวะตนทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึน 
อันเปนผลจากคาของเงินที่เพิ่มข้ึน ทํ าใหนายทุนญี่ปุนเริ่มโยกยายโรงงานมาสูประเทศไทย ซึ่งอุดม
สมบรูณดวยทรัพยากรธรรมชาติและคาจางแรงงานอยูในระดับต่ํ า

ประการที่สอง การทีป่ระเทศมหาอํ านาจเริ่มตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร 
(GSP)  ทีใ่หแกกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) ท ําใหความไดเปรียบของ 
สินคาออกจากประเทศเหลานี้ลดลงไปอยางมาก การโยกยายโรงงานไปผลิตในประเทศที่ยังคงได
รับสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรจึงเปนทางออกทางหนึ่งในการธํ ารงไวซึ่งความไดเปรียบของฐานะ
การแขงขันในตลาดโลกตอไป ในกรณีของเกาหลีใตและไตหวัน ประสิทธิภาพการผลิตในภาค 
หัตถอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึนไดผลักดันใหอัตราคาจางสูงขึ้น ตนทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึนนี้ไดบ่ันทอน
ฐานะการแขงขันของตนในตลาดโลก จึงเปนเหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่เสริมสงกระบวนการ 
โยกยายโรงงานออกสูตางประเทศ

ดังนัน้  การขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งเพิ่มข้ึนอยางมาก
ในชวงป 2531-2532 จึงเปนปรากฏการณของกระบวนการโยกยายแหลงที่ต้ังของอุตสาหกรรม 
(Relocation of Industry) ซึง่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก

1.4 การขยายตัวของรายจายในการบริโภค
ในระหวาง 2525-2529 รายจายการบริโภคของประชาชนเพิ่มข้ึนในอัตราถัวเฉลี่ย

ปละ 6.87% อัตราการขยายตัวดังกลาวนี้เพิ่มเปน 10.69% ในป 2530 และ 13.86% ในป 2531 
(ดูตารางที ่2) การฟนตัวทางเศรษฐกิจทํ าใหประชาชนมีอํ านาจซื้อเพิ่มข้ึน ภาวะราคาโภคภัณฑข้ัน
ปฐมตกตํ ่า ซึง่คอย ๆ หมดไปในป 2529 ไดชวยเพิ่มพูนอํ านาจซื้อของประชาชนในชนบท นอกจาก
นี ้ รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณัยงัไดดํ าเนินมาตรการที่มีผลในการเพิ่มอํ านาจซื้อของประชา
ชน ดังเชนการปรับเงินเดือนขาราชการในเดือนมกราคม 2532 การปรับอัตราคาจางขั้นตํ่ าในเดือน
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มกราคมและเมษายน 2532 และการลดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามพระราชกํ าหนดแกไข
เพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 115) พ.ศ.2532 ซึง่มผีลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2532 
เปนตนมา มาตราการตางๆดังกลาวนี้มีสวนหนุนเนื่องใหรายจายในการบริโภคของประชาชน 
เพิ่มข้ึน

กระแสภาวะเงินเฟอ ซึ่งกอตัวมาแตป 2530 ปรากฏชัดขึ้นในป 2532 ภาวะเงิน
เฟอที่เกิดขึ้น (ดูตารางที่ 7) ทํ าใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real Rate of Interest) ตกตํ่ าลง แม 
รัฐบาลจะปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยลอยตัว แตเนื่องจากยังคงมีการกํ าหนด
เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจึงไมสามารถปรับตัวตามสภาวการณทาง
เศรษฐกจิไดอยางเต็มที่ การลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง อันเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของอัตรา
เงินเฟอ ทํ าใหส่ิงจูงใจในการออมลดนอยถอยลงและผลักดันใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มข้ึน 
หากประชาชนคาดการณวา อัตราเงินเฟอจะยังคงเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต การใชจายในการบริโภค 
จะยิ่งถูกเรงเราใหเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อสินคาบริโภคคงทน (Consumer 
Durables) การลงทุนซื้อที่ดินและซื้อหุนเพื่อเก็งกํ าไรจะขยายตัวรวดเร็วกวาการลงทุนในการผลิต
สินคาและบริการ

ขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา ยอดขายหางสรรพสินคา 38 แหง 
ในกรงุเทพฯ 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
จ ําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางป 2530-2532

2. การด ําเนนินโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ในยคุรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (มีนาคม 2523 – สิงหาคม 2531) ระบบ

เศรษฐกจิไทยตองเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในระบบทนุนยิมโลก ความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายการคลังในยุครัฐบาลเปรม 1 (มีนาคม 
2523 – มกราคม 2524) นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังอยางรายแรง
ระหวางป 2523 –2525 ประกอบกันการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดทวีความรุนแรง 
ยิง่ขึน้ในป 2526 จนบั่นทอนฐานะความมั่นคงของทุนสํ ารองระหวางประเทศ อันเปนเหตุใหรัฐบาล
ตองยืมเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทนุการเงินระหวางประเทศ (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) เพื่อเสริมฐานะของทุนสํ ารองระหวางประเทศ 
ขณะเดยีวกนั รัฐบาลไทยก็ไดกูเงินเพื่อการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment 
Loans = SALs) จากธนาคารโลกในป 2525 (150 ลานเหรียญอเมริกัน) และป 2526 เงินกูจากกอ
งุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกดังกลาวนี้มีเงื่อนไขของเงินกู (Loan Conditionality)
เกีย่วกบัการด ําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เงื่อนไขที่สํ าคัญประการหนึ่งก็คือ การลดสวนขาดดุลของงบ
ประมาณ ในระหวางป 2525-2530 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทไดดํ าเนินนโยบายการคลัง
แบบรัดเข็มขัด จนในบางปงบประมาณ งบประมาณแผนดินที่ใชมีลักษณะเปนงบประมาณที่อัตรา
การเพิม่ข้ึนของรายจายที่แทจริงเทากับศูนย (Zero-growth Budget) ทัง้นีไ้มเพียงเพื่อที่จะแกไข
เยียวยาวิกฤติการณเงินคงคลังเทานั้น หากทวายังมุงที่จะแกไขปญหาการขาดุลการคาและ 
ดุลบัญชเีดนิสะพดัอีกดวย การรัดเข็มขัดทางการคลังดังกลาวนี้นับเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าให
ความถดถอยทีเ่กดิขึน้ในระบบเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้น การวางงานมีมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาวนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิง่การวางงานของบัณฑิต ในชวงป 2528 -2529 ภาระในการชํ าระหนี้ตางประเทศ
กลายเปนปญหาในขั้นวิกฤติจนตองมีการกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศของภาครัฐบาล และ
ชะลอการลงทนุในโครงการการขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการพัฒนาอตุสาหกรรมบริเวณ
ชายฝงทะเลตะวนัออก ดังนั้น เปาหมายหลักของการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางป 2525-
2530 จึงเนนที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหรัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสลูานนทสูญเสียความนิยมในหมูนายทุนพานชิยและนายทุนอุตสาหกรรม

เมือ่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั เขามารับผิดชอบบริหารราชการแผนดินใน
เดอืนสงิหาคม 2531 นั้น สถานการณทางเศรษฐกิจไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก ระบบทุนนิยมโลก
ไดฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังกาวสูเสนทางแหงความ 
รุงโรจน อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2531 สูงถึง 11.0% ซึง่สงูเปนประวัติการณ 
นบัแตป 2504 เปนตนมา วิกฤติการณเงินคงคลังไมเพียงแตจะสลายไปเทานั้น ผลการรัดเข็มขัด 
ยงัท ําใหเกดิสวนเกินดุลของงบประมาณจํ านวนมากในปงบประมาณ 2531 อีกดวย เงินคงคลัง 
มีฐานะมั่นคงขึ้น จนสามารถนํ าไปไถถอนหนี้สาธารณะที่รัฐบาลกูมาในยุคที่อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อ
ลดภาระการชํ าระหนี้ การเติบโตของภาคการสงออกทํ าใหความสามารถในการชํ าระหนี้ตาง
ประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้น วิกฤติการณหนี้ตางประเทศไดคลี่คลายไปในทางที่ดี

รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณไมเพียงแตจะกาวเขามากินบุญเกาที่รัฐบาล 
พลเอกเปรม ติณสลูานนทสะสมไวเทานั้น หากทวายังไดประโยชนจากเสถียรภาพทางการเมืองที่มี
มากขึน้อกีดวย ตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2531 พลเอกเปรม ติณสูลานนทตองเผชิญกับ
ปญหาเสถยีรภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูนํ าฝายทหารที่คุมกํ าลัง จนถึงกับมีการทํ า



10

รัฐประหาร 2 คร้ัง การแสดงความกระดางกระเดื่องของผูนํ าผายทหารหลังการลดคาเงินบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2527 ทํ าใหพลเอกเปรมไมมีทางเลือกที่ดีไปกวาการปลดพลเอกอาทิตย 
กํ าลังเอกออกจากตํ าแหนงผูบัญชาการทหารบก และแตงตั้งใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดํ ารง
ตํ าแหนงแทน การเติบโตของพลังประชาธิปไตยทํ าใหผูนํ าฝายทหารเริ่มยอมรับวา การหมุนเข็ม
นาฬิกากลับไปสูยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยเปนเรื่องยากที่จะเปนไปได การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหเสถียรภาพทางการเมืองมีมากขึ้น ดวยเหตุ
นีเ้อง เมื่อพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั เขารับตํ าแหนงนายากรัฐมนตรีในเดือนสิงคาคม 2531 นั้น 
ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองไดผอนคลายลงไปเปนอันมาก จะมีก็แตปญหาเสถียรภาพของ 
รัฐบาลที่จะตองมีการแบงป นผลประโยชนระหว างพรรคร วมรัฐบาลใหเหมาะสม และ
ประคบัประคองมิใหเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลจนถึงจุดแตกหัก

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณไดเลือกรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลดวยมรรควิธีที่
สํ าคัญอยางนอย 2 วิธี คือ

วธิีแรก พลเอกชาติชาย ชณุหะวณั แมจะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม แตก็หลีกเลี่ยงไมเขาไปกาวกายกิจกรรมภายในกองทัพ การแตงตั้งโยกยายตํ าแหนงใน
กองทัพปลอยใหเปนภารกิจของผูนํ าฝายทหารอยางเต็มที่ ความขอนี้นับวาแตกตางจากพลเอก
เปรม ติณสลูานนทโดยสิ้นเชิง เพราะพลเอกเปรมเลือกที่จะเปนผูแตงตั้งตํ าแหนงทางทหารที่สํ าคัญ
ดวยตนเอง โดยเชื่อวา การรักษาดุลอํ านาจในกองทัพจะชวยเกื้อกูลตอเสถียรภาพของรัฐบาล  
การแทรกแซงกิจการภายในกองทัพไดกอใหเกิดความไมพึงพอใจในหมูผูนํ าฝายทหาร โดยเฉพาะ
อยางยิง่กองทพัอากาศและกองทัพเรือในชวงป 2530-2531 อยางมาก พลเอกชาติชายไมเพียงแต
จะไมแทรกแซงกิจการภายในกองทัพเทานั้น หากทวายังอํ านวยความสะดวกตอการเติบโตและ 
การขยายบทบาทของกองทัพ ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
อีกดวย การอ ํานวยความสะดวกในการจัดสรรงบประมาณใหแกกองทัพก็ดี การเกื้อหนุนการจัดซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณของกองทัพก็ดี การสงเสริมใหกองทัพมีบทบาทในโครงการอีสานเขียวและ 
โครงการฮารบับารูกดี็ เหลานี้ลวนแตเปนมรรควิธีในการสรางสมานฉันทระหวางรัฐบาลกับกองทัพ 
การกระชบัสายสัมพันธสวนบุคคลระหวางพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั กับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
โดยมีนายวรรณ ซนัซือ่เปนตัวเชื่อมที่สํ าคัญ นับเปนยทุธวธิสํี าคัญในการสรางสมานฉันทดังกลาวนี้ 
ในดานหนึง่ เราไดเห็นการประสานพลังระหวางพลเอกชาติชายกับพลเอกชวลิตในการปรับเปลี่ยน
นโยบายเกีย่วกบัอินโดจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรสนามรบอินโดจีนใหเปนตลาดการคา โดยที่
การปรับนโยบายดังกลาวนี้ขัดตอแนวนโยบายของกระทรวงการตางประเทศภายใตการนํ าของ 
พลเอกสทิธ ิเศวตศิลา ในอีกดานหนึ่ง เราไดเห็นพลเอกชาติชายปลอยพลเอกชวลิตเปนผูนํ าในการ
เจรจาทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศกับผูนํ ารัฐบาลพมา ขณะเดียวกัน พลเอก 
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ชาติชายก็ยินยอมรับฟงขอเสนอของพลเอกชวลิตเกี่ยวกับการแตงตั้งเพิ่มเติมสมาชิกวุฒิสภาแทน 
ผูทีค่รบวาระ อันเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนตัวประธานวุฒิสภามาเปนนายวรรณ ซนัซื่อ ดังนี้ จะเห็น
ไดวา สมาฉันทระหวางพลเอกชาติชายกับพลเอกชวลิตนับเปนจักรกลสํ าคัญของเสถียรภาพของ 
รัฐบาล

วิธีที่สอง การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลผสมอันมีพลเอกชาติชาย  
ชุณหะวัณ เปนผูนํ า ปรากฏอยางเดนชัดวา มีการแบงพรมแดนแหงผลประโยชนระหวางพรรค 
การเมืองรวมรัฐบาลอยางชัดเจน รัฐบาลพลเอกชาติชายไดปลอยใหพรรคการเมืองแตละพรรค
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของตนเอง โดยที่นายกรัฐมนตรี
หลีกเลี่ยงที่จะไมเขาไปกาวกาย การกํ าหนดเขตแดนแหงผลประโยชนในลักษณะเชนนี้ทํ าใหการ
ประสานการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางกระทรวงภายใตการนํ าของพรรคการเมืองตางพรรค
กันมีเพียงขั้นตํ่ าระดับหนึ่งเทานั้น ทั้งยังทํ าใหการรวมแรงรวมใจในการแกปญหาในยามที่เกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจมีไมมากเทาที่ควรอีกดวย แมในระยะแรกเริ่ม พลเอกชาติชาย 
จะพยายามยื้อแยงการนํ าในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง แตในไมชาก็ไดเรียนรูวา 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วพนักับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล จํ าเปนตองปลอยให
พรรคการเมืองแตละพรรคหาประโยชน คงมีเฉพาะแตนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองระหวาง
ประเทศเทานั้นที่นายกรัฐมนตรียังคงแสดงบทผูนํ าตอไปได การแยงชิงบทบาทการนํ าเกี่ยวกับ
นโยบายอินโดจีนระหวางบานพิษณุโลกกับวังสราญรมย จบลงดวยการลาถอยของกระทรวง 
การตางประเทศ ในเมื่อนายกรัฐมนตรีไดรับพลังสนับสนุนจากผูนํ าฝายทหาร การแยงชิงบทบาท
การน ําเกีย่วกบันโยบายสิทธิในทรัพยสินทางปญญาระหวางบานพิษณุโลกกับกระทรวงพาณิชยจบ
ลงดวยการปรบัจุดยืนของทั้งสองฝาย โดยที่กระทรวงพาณิชยภายใตการกํ ากับของพรรคกิจสังคม
ยังคงเปนผูนํ าในการเจรจากับรัฐบาลอเมริกันตอไป เพียงแตสาระแหงนโยบายไดปรับตามความ
เหน็ของบานพษิณุโลกมากยิ่งขึ้น การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากนี้เปนแดนสนธยา
ของแตละพรรคการเมือง โดยที่นายกรัฐมนตรีมิไดเขาไปยุงเกี่ยวมากนัก

แมวาการสรางสมานฉันทกับผูนํ าฝายทหารและการรักษาสัมพัรธภาพระหวาง
พรรคการเมืองรวมรัฐบาลจะเปนมรรควิธีสํ าคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล แตพลเอก 
ชาตชิายยงัไดเลือกใชวิธีการสรางคะแนนนิยมสวนบุคคลชนิดที่พลเอกเปรมไมเคยเลือกใข นั่นก็คือ 
การเขาหาฐานมวลชน การประพฤติตนโดยมีพิธีรีตองนอยที่สุดและการทํ าทีวารับฟงความเห็นของ
ประชาชน ทํ าใหบุคลิกภาพของพลเอกชาติชายแตกตางจากพลเอกเปรมโดยสิ้นเชิง โดยเหตุที่ 
พลเอกชาติชายมีอํ านาจทางการเมืองโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง จึงประจักษแกใจวา ฐาน 
มวลชนเปนฐานการเมืองสํ าคัญที่จะชวยเพิ่มพูนอํ านาจตอรองกับผูนํ าฝายทหารและผูนํ าพรรค 
การเมืองรวมรัฐบาล การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
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จึงปรากฏอยางเดนชัด ดังเชนการลดราคานํ้ ามันในเดือนพฤศจิกายน 2531 การปรับเงินเดือน 
ขาราชการในเดือนมกราคม 2532 การลดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเดือนมกราคม 2532 
และการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่ าในเดือนมกราคมและเมษายน 2532 ในการเขาหาฐานมวลชน  
พลเอกชาติชายไมเพียงแตจะกลาวถึงปญหาความยากจนและปญหาการกระจายรายไดหลาย 
ตอหลายครัง้เทานั้น หากยังใหความหวังแกประชาชนวา เศรษฐกิจไทยมีอนาคตอันแจมใสอีกดวย 
การใหความหวังแกประชาชนปรากฏออกมาในรูปของโครงการอีสานเขียว  โครงการ Southern 
Seaboard และโครงการการพัฒนาภาคเหนือ แตจนบัดนี้ โครงการเหลานี้ยังไมปรากฏตัวตน 
ที่เดนชัด การสรางความคาดหวังแกประชาชนอาจจะเปนมรรควิธีที่ดีในการรักษาเสถียรภาพของ
รัฐบาล หากคาดวารัฐบาลมีอายุอันสั้น แตเมื่อรัฐบาลมีอายุยืนยาวมากวาขวบป ยอมมีความ 
จํ าเปนที่จะตองดํ าเนินการใหประชาชนสมหวัง มิฉะนั้นหากประชาชนผิดหวังในการดํ าเนิน
นโยบายสรางวมิานของรัฐบาล ฐานมวลชนนั้นเองจะกลายเปนหอกทิ่มแทงรัฐบาลในบั้นปลาย

ในรอบกวาขวบปที่ผานมา (2531-2532) พฤติกรรมของรัฐบาลพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ บงชี้ใหเห็นวา รัฐบาลใหความสนใจในการดํ าเนินนโยบายการเมืองระหวางประเทศ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายอินโดจีน มากกวาการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ สวนหนึง่อาจเปนเพราะเหตุวา ตัวนายกรัฐมนตรีและทีมงานบานพิษณุโลกมีความชํ านัญ
พิเศษในดานการตางประเทศ โดยที่คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขาดผูชํ านาญการเศรษฐกิจ
ชนิดที่สามารถอุทิศเวลาในการทํ างานอยางเต็มที่ การขาดการใสใจในปญหาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศกลายเปนประเด็นการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ในเมื่อภาวะเงินเฟอเพิ่มแรงกดดัน
มากขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2532 และทั้งๆที่เศรษฐกิจไทยกาวสูภาวะรุงโรจน รัฐบาลก็หามี 
แผนงานที่จะปรับโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อที่จะไดสามารถเติบโตตอไปในอนาคต
อยางมีประสิทธิภาพไม การปรับโครงสรางการผลิตและการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจในชวงที่
เศรษฐกิจรุงเรืองเปนภารกิจสํ าคัญที่รัฐบาลละเลย

การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเปนเปาหมายหลักในการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจโดยสวนรวม แมวาพลเอกชาติชายจะไดกลาวถึงปญหาความยากจนและปญหาการ
กระจายรายได แตโดยเหตุที่นายทุนพาณิชยและนายทุนอุตสาหกรรมเปนฐานเศรษฐกิจสํ าคัญของ
กลุมซอยราชครู จึงเปนไปไมไดที่รัฐบาลพลเอกชาติชายจะดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไปในทาง 
ลิดรอนผลประโยชนของกลุมนายทุนเหลานี้ แมวาพลเอกชาติชายจะแสดงอาการการรับฟงปญหา
ความทุกขยากของเกษตรกรผูยากไรและปญหาขอพิพาทเรื่องที่ดินระหวางเกษตรกรกับนายทุน 
ผูไดรับความชอบธรรมจากนโยบายปลูกปา แตอาการการรับฟงดังกลาวนี้หาไดแปรเปลี่ยนมาเปน
การดํ าเนินมาตรการในการแกปญหาในขั้นรากฐานแตประการใดไม ภายใตภูมิหลังเชนนี้เอง จึง 
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ไมใชเร่ืองนาประหลาดใจที่รัฐบาลพลเอกชาติชายประกาศยกเวนภาษีดอกเบี้ยแกผูที่มีเงินฝาก
ประจํ าตํ่ ากวา 200,000บาท ซึ่งจะมีผลใหการกระจายรายไดเลวลง

กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  
มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอยางเห็นไดชัด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 4 
ประการ

ประการแรก กลุ มพอคานายทุนมีบทบาทครอบงํ ากระบวนการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งนี้ไมเพียงแตวา รัฐบาลพลเอกชาติชายมีรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปน 
พอคานายทุนถึง 60% เทานั้น หากทวาสภาผูแทนราษฎรยังประกอบดวยสมาชิกที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจการคา 38.6% อีกดวย นอกจากนี้ กลุมนายทุนพาณิชยและนายทุนอุตสาหกรรม
เปนผูสนับสนุนทางการเงินที่สํ าคัญของพรรคการเมืองตางๆ การแตงตั้งตัวแทนกลุมนายทุน 
อุตสาหกรรมเขาไปเปนกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยดํ ารง
ตํ าแหนงประธานกรรมการดวย นับเปนการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ พลเอกชาติชายเองไมเคยพลาด
ทีจ่ะออกงานสงัคมของกลุมธุรกิจที่สํ าคัญ ประพฤติกรรมดังกลาวนี้นับวาแตกตางจากพลเอกเปรม 
ติณสูลานนทอยางสํ าคัญ ภายใตสภาวการณที่กลุมพอคานายทุนมีบทบาทครอบงํ ากระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นเชนนี้ ยอมเปนการยากลํ าบากที่จะมีการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อแกปญหาความยากจนและปญหาการกระจายรายไดประชาชาติ ทั้งนี้เปนที่คาดได
วา การพัฒนาอตุสาหกรรมจะไดรับการผลักดันใหรุดหนายิ่งขึ้นไปอีก โดยที่ภาคเกษตรกรรมจะถูก
ทอดทิ้งใหอับเฉาตอไป

ประการที่สอง การยื้อแยงอํ านาจในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางกลุม
พลงัอํ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Forces) กบันกัการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเริ่มปรากฏ
มาแตยุครัฐบาลพลเอกเปรม ตัณสูลานนท (2523-2531) ไดคลี่คลายไปในทางที่กลุมพลัง 
อํ ามาตยาธปิไตยเร่ิมยอมสยบตอนักการเมืองผูทรงอํ านาจ ในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจหลาย
ตอหลายนโยบาย ปลัดกระทรวงและอธิบดีบางคนถึงกับยอมตนเปนบริวารผูอํ านวยความสะดวก
ในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของรัฐมนตรีเจากระทรวง ปลัดกระทรวงและอธิบดีที่ไมยอม 
สวามิภักดิ์ก็ตองเตรียมตัวเตรียมใจนอมรับการโยกยายตํ าแหนง หรือมิฉะนั้นก็ตองลาออกเสียเอง 
อยางไรก็ตาม พลังอํ ามาตยาธปิไตยยงัคงสามารถยึดกุมวุฒิสภาไวได ดังจะเห็นไดวา สัดสวนของ
วฒุสิมาชกิทีเ่ปนขาราชการทหารและพลเรือนยังคงสูงกวา 80% แตการที่นายวรรณ ซันซื่อไดรับ
แตงตัง้เปนประธานวุฒิสภา ยอมเปนสัญญาณบงบอกวา วุฒิสภาซึ่งเปนปราการสุดทายของพลัง
อํ ามาตยาธปิไตยกํ าลังจะถูกกลุมนายทุนธุรกิจยึดครองในอนาคตอันใกลนี้

ประการที่สาม การแสวงหาผลประโยชนจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ปรากฏอยางแจมชัดยิ่งกวายุคสมัยใดๆ แตทั้งนี้จักตองเขาใจดวยวา ในยุคสมัยที่กระบวนการ



14

กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกครอบงํ าโดยกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย การแสวงหาผลประโยชน 
ดังกลาวนี้ก็มีอยูเปนอันมากเชนเดียวกัน เพียงแตไมปรากฏสูสายตาสาธารณชนเทานั้น โดยที่ 
แตเดิมนั้นสวนเกินทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกเก็บเกี่ยวโดยกลุมพลัง
อํ ามาตยาธปิไตยในสัดสวนที่สํ าคัญ แตในชวงป 2531-2532 สวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาสนี้ถูก
ยือ้แยงโดยนักการเมืองผูทรงอํ านาจ

ประการที่ส่ี การทีพ่ลังนอกระบบราชการ (Extra-bureaucratic Forces) มี
บทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น ทํ าใหการครอบงํ าของประเทศ
มหาอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจทางรัฐบาลไทยลดลงระดับหนึ่ง ในยุคสมัยที่พลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยยังคงครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจอยูนั้น รัฐบาลมักจะมี 
พฤติกรรมเสมือนหนึ่งบริวารของรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ ดังจะเห็นไดจากการยอมทํ าสัญญา
การจ ํากัดการสงออกผลิตภัฒฑมันสํ าปะหลังไปประชาคมยุโรป (Voluntary Export Restraint) 
ในป 2525 และการตออายุสัญญานี้ในป 2529 โดยไมกลาเรียกรองสิทธิประโยชนภายใต GATT 
ในฐานะที่ไทยเปนผูผลิตมันสํ าปะหลังรายใหญ (Principal Supplier) การยอมสยบตอรัฐบาล
อเมริกันโดยไมกลานํ าเรื่องการอุดหนุนการเพาะปลูกขาวของรัฐบาลอเมริกันตาม U.S. Food 
Security Act of 1985 เขาสูการพิจารณาของ GATT ทัง้ๆทีก่ารใหเงินอุดหนุนดังกลาวสรางความ
เสียหายแกขาวไทย และการทํ าทาจะยอมแกกฎหมายลิขสิทธิ์ตามแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกัน 
ในป 2530-2531 เหลานี้ลวนแตเปนประจักษพยานที่บงชี้ถึงพฤติกรรมของการเปนสมุนบริวาร
ประเทศมหาอํ านาจ การที่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีนโยบายที่แจมชัดเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา โดยไมยอมตอขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันอยางปราศจาก
เงื่อนไข ไมเพียงแตจะเปนการดํ าเนินนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศไปในทางที่
รักษาศักดิ์ศรีของชาติไทยเทานั้น หากยังเปนการดํ าเนินนโยบายที่มุ งรักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติโดยสวนรวมอีกดวย ขอที่นาสังเกตก็คือ เมื่อนายกรัฐมนตรีมีแนวนโยบายที่ชัดเจน
เกีย่วกบัเร่ืองนี้ บรรดาขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ในสงักัดกระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงพาณชิย ซึ่งเคยมีประพฤติกรรมเปนสมุนประเทศมหาอํ านาจ ก็เร่ิมเปลี่ยนแปลงทาทีและ
ทศันคติตามการเปลี่ยนแปลงสวนบน

3.  การเปลีย่นแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย
ในระหวางป 2529-2532 โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลง

อยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก  ภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวตอไป ในขณะที่ภาคหัตถอุตสาหกรรม

มขีนาดใหญข้ึน กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนับต้ังแต
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สงครามโลกครั้งที่สองยุติเปนตนมา ทั้งนี้เปนผลจากการใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล  
ในป 2529 ภาคเกษตรกรรมกอใหเกิดผลผลิตคิดเปนรอยละ 16.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ สัดสวนดังกลาวนี้คาดวาจะลดเหลือ 15% ในป 2532 สวนภาคหัตถอุตสาหกรรมซึ่งกอ 
ใหเกิดผลผลิตคิดเปนรอยละ 23.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 2529 ใหผลผลิต
เพิม่ข้ึนเปนประมาณ 25% ในป 2532

ประการที่สอง ขนาดของการเปดประเทศขยายใหญข้ึนอยางรวดเร็ว มูลคาของ
สินคาและบริการที่มีการซื้อขายกันระหวางประเทศ (ทั้งการสงออกและการนํ าเขา) คิดเปน
ประมาณรอยละ 50.91 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 2529 ขนาดของการเปด
ประเทศเพิ่มเปน 59.95% ในป 2530 และ 70.69% ในป 2531 โดยเปนที่คาดกันวา  ขนาดของการ
เปดประเทศจะเพิ่มเปน 75% ในป 2532 นักเศรษฐศาสตรจํ านวนมากมีความเห็นวา 
ระบบเศรษฐกิจไทยมีขนาดการเปดประเทศมากเกินไป ในเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบ
เศรษฐกจิขนาดเล็กในระบบทุนนิยมโลก เมื่อขนาดของการเปดประเทศมีมากขึ้น ไมเพียงแตจะทํ า
ใหระบบเศรษฐกิจไทยงายตอการที่จะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศมากขึ้น
เทานั้น หากทวาความรุนแรงของผลกระทบยังเพิ่มข้ึนตามขนาดของการเปดประเทศอีกดวย 
ภาวการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงในระบบทุนนิยมโลกมาก
ข้ึน ในยามทีร่ะบบทุนนิยมโลกรุงเรือง ระบบเศรษฐกิจไทยจะรุงเรืองตามไปดวย แตในยามที่ระบบ
ทุนนิยมโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ระบบเศรษฐกิจไทยก็จะพลอยเผชิญกับภาวะตกตํ่ า
ทางเศรษฐกจิดวย โดยที่ความผันผวนทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้จะรุนแรงกวาในยามที่ขนาดการเปด
ประเทศยังมีนอย

ประการที่สาม การหลั่งไหลเขามาของเงินทุนจากตางประเทศในการซื้อหุน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนับเปนปรากฏการณใหมนับแตป 2528 เปนตนมา การที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีนโยบายเปดกวางสํ าหรับเงินทุนจากตางประเทศเชนนี้ ยอม
สรางปญหาในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะการหลั่งไหลเขามาของเงินทุนจาก
ตางประเทศเพื่อซื้อหุนในประเทศไทยกลายเปนเหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหปริมาณเงิน
ภายในระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มข้ึน กระแสการเพิ่มปริมาณเงินดวยสาเหตุดังกลาวนี้นับแตป 2530 
เปนตนมากอใหเกิดแรงกดดันของเงินเฟอ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในป 2532 (ดูตารางที่ 7) ในป 2531 
เงนิทนุตางประเทศที่นํ าเขามาซื้อหุนในประเทศไทยมีจํ านวนถึง 22,636 ลานบาท (ยังมิไดหักเงิน
ทนุไทยทีไ่ปซือ้หลกัหลกัทรัพยในตางประเทศ) เฉพาะในชวง 4 เดือนแรกของป 2532 เงินทุนตาง
ประเทศที่ซื้อหุนในประเทศไทยมีถึง 7,542 ลานบาท  การเพิ่มข้ึนของเงินทุนตางประเทศดังกลาว 
นี้ยอมทํ าใหเงินบาทมีคาสูงขึ้น ซึ่งจะกอผลเสียตอภาคการสงออกเพราะทํ าใหสินคาออกมี 
ราคาแพงขึ้น อันกระทบตอภาคเกษตรกรรม และทํ าใหการกระจายรายไดเลวลงดวย
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ประการที่ส่ี  ภายหลงัจากทีเ่กิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 ระบบทุน
นิยมโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง สหรัฐอเมริกาเริ่มสูญเสียฐานะการเปนผู นํ าทาง
เศรษฐกิจ ชุมชนทุนนิยมโลกไดกาวพนจากยุกสมัยของนํ้ ามันราคาถูก มาสูยุคนํ้ ามันราคาแพง 
ปญหาเศรษฐกจิภายในสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอ ปญหาการ
ขาดดุลทางการคลัง และปญหาการขาดดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ ไดบ่ันทอนความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเอง ขณะเดียวกัน กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian 
NICs) กเ็ตบิใหญทางเศรษฐกิจนับแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา Plaza Accord ในเดือน
กนัยายน 2528 ชวยกํ าหนดกรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลกใหชัดเจนมาก
ยิง่ขึน้ ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนาไปในทางพึ่งพิงการ
คากบัประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น (ดูตารางที่ 8, 9 และ 10) การที่คาของเงินบาท
ผูกติดกับเงินดอลลารอเมริกัน เมื่อเงินดอลลารอเมริกันมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเงินสกุลสํ าคัญ 
ในระหวางป 2523-2528 ทํ าใหฐานะการแขงขันของสินคาออกไทยนอกสหรัฐอเมริกาดอยลงเมื่อ
เทยีบกบัฐานะการแขงขันในตลาดอเมริกัน ดวยเหตุนี้เอง การสงออกของไทยจึงมีแนวโนมที่จะพึ่ง
พิงตลาดอเมริกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาลอเมริกันเริ่มตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษี
ศุลกากรที่ใหแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม ทํ าใหฐานะการแขงขันของสินคาออกไทยในตลาด
อเมริกนัดยีิง่ขึน้ไปอีก ดวยเหตุนี้เอง สินคาออกของไทยที่สงไปขายสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคาคิดเปน
รอยละ 14.2 ของสินคาออกรวมในป 2524 เพิ่มข้ึนเปน 20.0% ในป 2531 (ดูตารางที่ 9) การ 
เตบิใหญทางเศรษฐกิจของกลุม Asian NICs ท ําใหการคาระหวางไทยกับประเทศกลุมนี้ขยายตัว
อยางรวดเรว็ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการนํ าเขา (ดูตารางที่ 10) สิงคโปร ไตหวัน และเกาหลีใต
ติดอนัดบัประเทศผูขายสินคาเขาแกไทยสูงสุด 10 อันดับแรกตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา

4.บทสรุป
แมวาระบบเศรษฐกิจไทยจะกาวสูเสนทางเแหงความรุงโรจนนับต้ังแตป 2530 

เปนตนมา แตการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงระหวางป 2530-2532 ได
สรางลักษณะอันไมพึงประสงคหลายประการ การที่ขนาดการเปดประเทศกวางขวางเกินไปทํ าให
ระบบเศรษฐกิจไทยงายตอการที่จะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ประเทศ ผูนํ ารัฐบาลกํ าลังชื่นชมกับความรุงโรจนทางเศรษฐกิจ โดยมิไดมีการเตรียมการที่จะรับ
คลืน่เศรษฐกจิ หากเกิดภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจในชุมชนทุนนิยมโลกอีกครั้งหนึ่ง ผลกระทบของ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจะรุนแรงยิ่งกวาที่เกิดขึ้นในชวงระหวางป 2523-2529 การเปดรับเงิน
ลงทนุจากตางประเทศโดยปราศจากการกลั่นกรองเทาที่ควรในชวงป 2530-2532 จะสรางปญหา
ในอนาคต เพราะการขยายตัวของการลงทุนจากตางประเทศในชวงเวลาดังกลาวนี้เปนผลจากการ
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ทีเ่งนิเยนมคีาเพิ่มข้ึน ภาวะตนทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึนในกลุมประเทศ Asian NICs และการยายที่ต้ัง
โรงงานโดยหวังสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรในโควตาประเทศไทย ดวยเหตุนี้เอง การลงทุนจาก
ตางประเทศอนัเกิดจากเหตุปจจัยเหลานี้จึงกอใหเกิดมูลคาเพิ่มภายในประเทศ (Domestic Value-
Added) ต่ํ า โครงการลงทุนที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มภายในประเทศตํ่ า ไมเพียงแตจะไมเปนประโยชน
แกระบบเศรษฐกิจไทยเทาที่ควรเทานั้น หากยังพรอมที่จะยายโรงงานไปตั้งในประเทศโดยงาย 
อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรหมดไป หรือเมื่อประเทศอื่นๆพากัน
ปรับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสงเสริมการสงออก การหลั่งไหลของเงินทุนตางประเทศเขามา
ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แมในระยะสั้นจะชวยหลอเลี้ยงการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจโดยออม แตการที่เงินทุนจากตางประเทศบางสวนถูกใชไปในการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกํ าไร  
ซึ่งมีสวนผลักดันใหราคาที่ดินเพิ่มข้ึนเปนอันมาก ยอมสรางอุปสรรคตอการเติบโตของการผลิต 
ในอนาคต เนือ่งจากทีดิ่นมีราคาสูงเกินไป นอกจากนี้ หากกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุนตาง
ประเทศชะงักลงในอนาคต ดวยเหตุประการใดก็ตาม ยอมจะกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจไดอยางรุนแรง

พฒันาการของระบบเศรษฐกิจไทยในทิศทางที่พึ่งพิงตลาดอเมริกันมากขึ้น ไดกอ
ใหเกิดจุดเปราะบางแกระบบเศรษฐกิจไทย เพราะทํ าใหเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู
กับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามากขึ้น หากรัฐบาลอเมริกันยังคงดํ าเนิน
นโยบายการกีดกันทางการคาตอไป โอกาสที่สินคาออกไทยจะถูดตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษี
ศุลกากรยอมจะมีมากขึ้นในอนาคต การกีดกันสินคาเขาจากไทยในรูปแบบตางๆจะปรากฏมากขึ้น  
รวมทั้งอาจมีการกดดันใหรัฐบาลไทยขึ้นคาเงินบาท เพื่อลดสวนเกินดุลการคาที่ไทยมีกับสหรัฐ
อเมริกา(ดูตารางที่ 11) แตประเด็นสํ าคัญก็คือ นับต้ังแตป 2523 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาประสบ
ปญหาความผนัผวนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก หากความแปรปรวนทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ยังไม
ลดลงในอนาคต ผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทยจะรุนแรงยิ่งกวาที่เปนมาในอดีต เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนามาพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจอเมริกันมากขึ้น

ทามกลางความรุงโรจนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได 
ละเลยการปรบัโครงสรางการผลิตและการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งเทากับเปนการปลอยโอกาส
ทองใหหลุดลอยไป แมวาเกษตรกรจะลืมตาอาปากไดในชวงป 2531-2532 เนื่องจากโภคภัณฑข้ัน
ปฐมมรีาคาสงูขึ้น แตภาวะขาวราคาแพงกํ าลังจะหมดไปในฤดูการผลิต 2532/2533 การซื้อขายที่
ดินเพือ่เกง็ก ําไร ซึ่งเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงป 2530-2532 มีผลกระทบอยางสํ าคัญตอการผลิต
ในภาคเกษตรกรรม  การสูญเสียที่ ดินของเกษตรกรมีมากขึ้น  ความขัดแย งเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดิน ปาไม นํ้ า และสิ่งแวดลอม) จะเปนประเด็นทางการเมืองที่สามารถ 
ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลไดในอนาคตอันใกลนี้ ในขณะที่ภาคหัตถอุตสาหกรรมกํ าลัง 
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เตบิใหญอยางรวดเร็วและภาคเกษตรกรรมกํ าลังลมสลาย การอพยพของแรงงานจากชนบทสูเมือง
จะมีมากขึ้น คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ภาคหัตถอุตสาหกรรมจะสามารถดูดซับแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
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ตารางที่ 1
อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ

คํ านวณจาก GDP at 1972 Prices
2525 – 2531

(% ตอป)

ภาคเศรษฐกิจ 2525-2529 2530 2531
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

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

-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

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

12. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 5.3 8.4 11.0

ที่มา  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 2
อัตราการเพิ่มข้ึนของอุปสงคระดับมวลรวมประเภทตาง ๆ

คํ านวณจาก  GDP at Current Market Prices
2525 – 2531

(% ตอป)

2525 - 2529 2530 2531
1. รายจายการบริโภคของประชาชน
2. การลงทุนของประชาชน

2.1 การสะสมทุนถาวร
2.2 การเปลี่ยนแปลงสินคาคงคลัง

3. รายจายของรัฐบาล
3.1 รายจายการบริโภค
3.2 รายจายการลงทุน

4. การสงออกสินคาและบริการ
5. การนํ าเขาสินคาและบริการ

6.87
4.61
5.02
-6.67
6.79
8.60
4.03
8.19
2.71

10.69
52.80
38.44
729.53
-1.31
2.15
-7.29
28.04
37.86

13.86
32.28
37.76
-9.41
7.80
7.24
8.86
36.01
44.13

6. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 6.84 12.73 18.78

   ที่มา คํ านวณจากขอมูลบัญชีประชาชาติ

ตารางที่ 3
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลสํ าคัญเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน

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 จํ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ

2523 – 2531
(% ของมูลคาสินคาออกรวม)

ประเภทของสินคาออก 2523-2525 2528 2529 2530 2531
1. ผลิตผลการเกษตร
2. ผลิตผลการประมง
3. ผลิตผลการปาไม
4. แร
5. หัตถอุตสาหกรรม
6. สินคาตัวอยางและมีอาจจํ าแนก
7. สินคาสงออกกลับคืน

46.8
4.4
0.1
8.3
36.1
1.9
2.4

38.0
5.5
0.2
5.2
49.4
0.8
0.9

34.0
6.4
0.3
2.7

55.3
0.8
0.5

27.8
6.1
0.3
1.9
62.7
1.0
0.2

26.4
5.2
0.2
1.9
65.3
0.7
0.3

8. สินคารวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  ที่มา   ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 5
อัตราการเติบโตของสินคาออก จํ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ

2524 – 2531
(% ตอป)

ประเภทของสินคาออก 2523-2525 2528 2529 2530 2531 2532
1. ผลิตผลการเกษตร
2. ผลิตผลการประมง
3. ผลิตผลการปาไม
4. แร
5. หัตถอุตสาหกรรม
6. สินคาตัวอยางและมีอาจจํ าแนก
7. สินคาสงออกกลับคืน

2.1
14.0
15.9
-23.9
12.5
-29.3
-8.3

17.8
5.6
-4.6
11.5
24.0
-2.1
47.1

-6.2
21.9

251..0
33.4
25.6
15.7
-44.5

8.2
40.2
70.0
-37.9
35.1
16.7
-26.6

4.9
22.3
32.1
-6.9
45.6
67.4
-40.8

27.8
14.7
-0.6
30.4
40.3
-2.9
63.8

8. สินคาออกรวม 3.2 19.6 10.3 20.7 28.5 34.6

  ที่มา  ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 6
การลงทุนสุทธิจากตางเทศ

2524 – 2531
(ลานบาท)

ป
การลงทุนโดยตรงสุทธิ

จากตางประเทศ

(1)

การลงทุนซื้อหุนสุทธิ
จากตางประเทศ

(2)

การลงทุนรวมสุทธิ
จากตางประเทศ

(3)

สัดสวนของการลงทุน
โดยตรงเทียบกับการลง
ทนุจากตางประเทศรวม

สุทธิ
(4)  = --- x 100

2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531

6,363
4,339
8,172
9,624
4,379
6,880
4,711
27,629

19
610
340
-87

3,859
2,517

12,862
11,191

6,382
4,949
8,512
9,537
8,238
9,397

17,573
38,820

99.7
87.7
96.0

100.9
53.2
73.2
26.8
71.2

ที่มา  ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 7
ภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจไทย 2525 – 2532

(% ตอป)

2525-2529 2530 2531 2532(ก) 2532(ข)
1.อตัราเงินเฟอทั่วราชอาณาจักร

1.1 GDP Deflator
1.2 General CPI
1.3 Low-income CPI
1.4 Rural CPI
1.5 PPI

2.  อตัราเงินเฟอภูมิภาค (CPI)
2.1 กรุงเทพฯ
2.2 ภาคกลาง
2.3 ภาคเหนือ
2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.5 ภาคใต

3. อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา
สินคาเขาและออก
3.1 ดัชนีราคาสินคาออก
3.2 ดัชนีราคาสินคาออก

2.17
2.81
2.85
2.55
-0.13

2.87
2.57
3.00
2.67
2.87

-0.17
-0.28

4.03
2.48
2.69
2.20
5.94

2.60
2.90
2.23
1.92
2.01

8.20
6.32

7.02
3.85
7.74
7.07
8.18

3.73
4.35
4.30
3.92
3.93

10.10
18.85

n.a.
5.02
4.71
4.62
4.98

5.86
7.06
4.18
2.93
3.01

11.20
4.80

n.a.
6.24
5.08
5.47
4.94

7.01
4.02
4.12
3.68
4.31

9.65
-2.11

ที่มา
1. GDP Deflator (ป 2515 = 100) ใชขอมูลจากบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม (SNA 1968)จากสํ านักงานคณะกรรมการ

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 คํ านวณจากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปทั่วราชอาณาจักร จํ าแนกตามภูมิภาค(ป 2519 = 100) จากกรม

เศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
7. ดัชนีราคาสินคาเขาและดัชนีราคาสินคาออก (ป 2528 = 100) จากธนาคารแหงประเทศไทย

หมายเหตุ
1. ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมผูมีรายไดนอย จัดทํ าโดยอาศัยขอมูลจากการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2524 ครอบคลุม

ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2-7 คน และมีรายไดเดือนละ 1,500-3,500 บาท
2. ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท จัดทํ าโดยอาศัยขอมูลจากการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 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 คํ านวณดัชนีถัวเฉลี่ยระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือน

กันยายน ป 2532 เทียบกับดัชนีถัวเฉลี่ยของเวลาเดียวกับป 2531
3.2 ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมผูมีรายไดนอยทั่วราชอาณาจักรและดัชนีราคาเขตชนบททั่วราชอาณาจักรคํ านวณดัชนีถัวเฉลี่ย

ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม ป 2532 เทียบกับดัชนีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาเดียวกันป 2531
3.3 ดัชนีราคาสินคาเขาและดัชนีราคาสินคาออก คํ านวณจากดัชนีถัวเฉลี่ยระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ป 2532 

เทียบกับดัชนีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาเดียวกันป 2531
4. ขอมูลป 2532 (ข)

4.1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปทั่วราชอาณาจักรและดัชนีราคาผูผลิต คํ านวณจากดัชนีเดือนกันยายน 2532 เทียบกับดัชนีเดือน
กันยายน 2531

4.2 ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมผูมีรายไดนอยทั่วราชอาณาจักร และดัชนีราคาเขตชนบททั่วราชอาณาจักรคํ านวณจากดัชนีเดือน
ตุลาคม 2532 เทียบกับดัชนีเดือนตุลาคม 2531

4.3 ดัชนีราคาสินคาเขาและดัชนีราคาสินคาออก คํ านวณจากดัชนีเดือนพฤษภาคม 2532 เทียบกับดัชนีเดือนพฤษภาคม 
2531



25

ตารางที่ 8
การคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศกลุมตาง ๆ

(รวมสินคาเขาและสินคาออก)
2528 – 2531

(ลานบาท)

2528 2529 2530 2531ประเทศคูคา
มูลคา % มูลคา % มูลคา % มูลคา %

1. สหรัฐอเมริกา
2. ญี่ปุน
3. ประชาคมยุโรป
4. Asian NICs
5. ASEAN(ไมรวมสิงคโปร)

66,450
92,415
72,021
64,403
39,729

14.9
20.8
16.2
14.5
8.9

76,737
96,790
86,011
73,787
31,011

16.2
20.4
18.1
15.5
6.5

 97,340
131,471
118,900
 99,299
 36,076

15.3
20.7
18.7
15.7
5.7

150,422
213,317
163,232
142,857
  40,331

16.4
23.3
17.8
15.6
4.4

6. รวม 5 กลุม 335,018 75.4 364,336 76.7 483,086 76.2 710,159 77.5
7. ประเทศอื่น ๆ 109,517 24.6 110,405 23.3 150,976 23.8 206,526 22.5
8. รวมทั้งสิน 44,535 100.0 474,741 100.0 634,062 100.0 916,684 100.0

ที่มา กรมศุลกากร   กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 9
มลูคาสนิคาออกที่ไทยขายใหแกประเทศกลุมตาง ๆ

2528 – 2531
(ลานบาท)

2528 2529 2530 2531ประเทศคูคา
มูลคา % มูลคา % มูลคา % มูลคา %

1. สหรัฐอเมริกา
2. ญี่ปุน
3. ประชาคมยุโรป
4. Asian NICs
5. ASEAN(ไมรวมสิงคโปร)

38,016
25,828
35,873
29,863
12,661

19.7
13.4
18.5
15.4
6.5

42,219
33,134
49,546
39,824
12,692

18.1
14.2
21.2
17.1
5.4

55,728
44,608
66,636
47,887
13,819

18.6
14.9
22.2
16.0
4.6

80,865
64,412
83,843
62,726
16,136

20.0
16.0
20.8
15.5
4.0

6. รวม 5 กลุม 142,241 73.6 177,415 76.0 288,678 76.3 307,982 76.3
7. ประเทศอื่น ๆ 51,125 26.4 55,968 24.0 71,175 23.7 95,588 23.7
8. รวมทั้งส้ิน 193,366 100.0 233,383 100.0 299,853 100.0 403,570 100.0

ที่มา   กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
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ตารางที่ 10
มลูคาสนิคาเขาที่ไทยซื้อจากกลุมประเทศตาง ๆ

2528 – 2531
(ลานบาท)

2528 2529 2530 2531ประเทศคูคา
มูลคา % มูลคา % มูลคา % มูลคา %

1.  สหรัฐอเมริกา
2. ญี่ปุน
3. ประชาคมยุโรป
4. Asian NICs
5. ASEAN(ไมรวมสิงคโปร)

28,434
66,587
36,148
34,540
27,068

11.3
26.5
14.4
13.7
10.8

34,518
63,656
36,465
33,963
18,319

14.3
26.4
15.1
14.1
7.6

 41,612
 86,863
 52,264
 51,412
 22,257

12.4
26.0
15.6
15.4
6.7

69,557
148,905
79,389
80,131
24,195

13.6
29.0
15.5
15.6
4.7

6. รวม 5 กลุม 192,777 76.8 186,921 77.4 254,408 76.1 402,177 78.4
7. ประเทศอื่น ๆ 58,392 23.2 54,437 22.6 79,801 23.9 110,937 21.6
8. รวมทั้งส้ิน 251,169 100.0 241,358 100.0 334,209 100.0 513,114 100.0

ที่มา  กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 11
สวนขาดดุลของดุลการคาระหวางประเทศ

2528 – 2531
(ลานบาท)

2528 2529 2530 2531ประเทศคูคา
มูลคา % มูลคา % มูลคา % มูลคา %

1. สหรัฐอเมริกา
2. ญี่ปุน
3. ประชาคมยุโรป
4. Asian NICs
5. ASEAN (ไมรวมสิงคโปร)

-9,582
40,758

275
4,677

14,407

-16.6
70.5
0.5
8.1

24.9

-7,701
30,522
-13,081
-5,861
5,627

-96.6
382.7
164.0
-73.5
70.6

-14,116
42,256
-14,372
3,525
8,438

-41.1
123.0
-41.8
10.3
24.6

-11,308
84,493
-4,454
17,405
8,060

-10.3
77.1
-4.1
15.9
7.4

6. รวม 5 กลุม 50,535 87.4 9,506 119.2 25,731 74.9 94,196 86.0

7. ประเทศอื่น ๆ 7,268 12.6 -1,531 -19.2 8,625 25.1 15,348 14.0
8. รวมทั้งส้ิน 57,803 100.0 7,975 100.0 34,356 100.0 109,544 100.0

ที่มา    กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ    เครื่องหมายลบ (-) แสดงวาเกินดุล
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