สูทางใหมของเศรษฐกิจไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยชนิดที่มีการวางแผนจากสวนกลางกาวยางสู
ทศวรรษที่สี่ แมวาในชวงสองทศวรรษแรกจะมีการกวัดแกวงของแนวนโยบายเศรษฐกิจ ระหวาง
แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมกับแนวนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม แตแลวแนวนโยบายเศรษฐกิจ
เสรีนยิ มก็ฝง รากเปนกระแสหลักนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา สวนสําคัญเปนเพราะ
อิทธิพลของแนวทางทุนนิยมอนุรักษ (Conservative Capitalism) อันมีสหรัฐอเมริกา (ยุค
ประธานาธิบดีโรนัลดเรแกน และยอรจ บุช) และอังกฤษ (นับตั้งแตรัฐบาลมารกาเรต แธตเชอร)
เปนผูนํ า โดยมีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหัวหอกในการเผยแพรและ
บังคับใชนโยบาย ธนาคารโลกอาศัยเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง (Structual Adjustment Loans =
SALs) สวนกองทุนการเงินระหวางประเทศอาศัยเงินกูฉุกเฉินเพื่อแกปญหาดุลการชํ าระเงิน
ระหวางประเทศ (Standby Arrangment) เปนเครื่องมือในการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนิน
นโยบาย (Policy Conditionalities) เงือ่ นไขเหลานี้ลวนแลวแตสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรี
นิยม และเกือ้ กูลตอการเติบโตของระบบทุนนิยมโลก ประเทศที่ตองพึ่งเงินกูจากธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศไมมีทางเลือกอื่น นอกเหนือไปจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจสู
แนวทางเสรีนิยม
การลมสลายของระบบโซเวียตและการที่ประเทศตางๆในโลกที่สองละทิ้งแนวทาง
สังคมนิยม โดยหันไปพึง่ พิงกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งนี้นับตั้งแต
ป 2532 เปนตนมา ยิ่งทําใหแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมแผอิทธิพลครอบงําระบบโลกทั้งระบบ
นับตัง้ แตทศวรรษที่สองของการใชเแผนพัฒนา มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution
Industrialization = ISI) ไปสูการผลิตเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization = EOI)
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ไดรับการตอตานและขัดขวางจากกลุมทุนที่ได
ประโยชนจากนโยบายการปกปองอุตสาหกรรม แตแรงตอตานนี้มิอาจทานแรงกดดันจากระบบ
ทุนนิยมโลก อันมีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหัวหอก การลดการปกปอง
คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศจึงปรากฏตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 และเพิ่มกระแสใน
ทศวรรษ
--------------------------------* ตีพิมพครั้งแรกใน อภิญญา รัตนมงคลมาศ และฐิตินันท พงษสุทธิรักษ(บรรณาธิการ) ประเทศไทยมุงเขาสู
ศตวรรษที่ 21 : ประเด็นสําคัญในนโยบายสาธารณะและตางประเทศของประเทศไทยในทศวรรษหนา
(สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ และสถาบันนโยบายศึกษา 2537) หนา 33-40
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2530 บัดนีร้ ะบบเศรษฐกิจไทยไดละทิ้งยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด (Inward Orientation)เกือบ
โดยสิน้ เชิง และหันเหสยามรัฐนาวามุงสูยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation)
อยางเต็มที่
การผลึกผลประโยชนระหวางชนชั้นนําทางอํานาจ (Power Elites) กับกลุมทุนทํา
ใหเปนทีป่ ระจักษชดั วา สังคมเศรษฐกิจไทยกําลังเลือกเสนทางโลกานุวัตรพัฒนา อันเปนเสนทาง
การพัฒนาแบบทุนนิยมที่เลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด โดยแสวงหาประโยชนจาก
กระบวนการโลกานุวัตร ดวยการสรางและขยายเครือขายความสัมพันธทางการคาและการผลิต
ระหวางประเทศ แตยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาชนิดสุดโตงมีแนวโนมที่จะทําลายดุลธรรมชาติ
สถาบันครอบครัว และลักษณะความเปนชุมชนของหมูบาน มิไยตองกลาววา ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดังกลาวนี้เกื้อประโยชนของภาคธุรกิจมากกวาภาคประชาชน กระแสโลกานุวัตรพัฒนาจึง
ปะทะกับกระแสชุมชนทองถิ่นพัฒนา จนกอใหเกิดทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ในขณะ
ที่ภาคธุรกิจเลือกเสนทางโลกานุวัตรพัฒนา ภาคประชาชนกลับถูกผลักดันใหเขาสูกระแสชุมชน
ทองถิน่ พัฒนา ความจํากัดและความรอยหรอของทรัพยากรจะทําใหการแยงชิงทรัพยากรในชนบท
กลายเปนเหตุแหงความขัดแยงที่รุนแรง จนกอใหเกิดภาวะระสํ่าระสายในสังคมชนบทได
แมวาระบบเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตในอัตราอันนาพอใจตลอดชวงเวลากวา
สามทศวรรษที่ผานมานี้ แตผลพวงของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับมิไดกระจายสูภาค
ประชาชนอยางเสมอภาค ทั้งนี้ไมเพียงแตการกระจายรายไดประชาชาติจะเลวรายลงเทานั้น
สภาพความยากจนและภาวะทุพโภชนาการยังคงดํารงอยู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสื่ อ มโทรมลงตามลํ าดั บ มิ ไ ยจะต อ งกล า วถึ ง ความแออั ด ของเมื อ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
กรุงเทพมหานครทีท่ วีความรายแรง อันเปนผลจากการอพยพของประชาชนจากชนบท
สภาพการณของภาคประชาชนหาไดดีขึ้นไม แมจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
การณปรากฏอยางชัดเจนวา รัฐบาลประชาธิปไตยมิไดแตกตางจากรัฐบาลเผด็จการในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ การกอเกิดของรัฐบาลประชาธิปไตยหาไดนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร
การพัฒนาที่เกื้อประโยชนของภาคประชาชนแตประการใดไม ตรงกันขามรัฐบาลประชาธิปไตยมี
แนวโนมทีจ่ ะสืบตอยุทธศาสตรปโลกานุวัตรพัฒนา ซึ่งเกื้อประโยชนของภาคธุรกิจ ขอเท็จจริงจาก
ประวัตศิ าสตรประชาธิปไตยในประเทศตางๆ บงชี้อยางชัดเจนวา รัฐบาลประชาธิปไตยเปนรัฐบาล
ของกลุม ประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุมประโยชน
หากเสนทางใหมของเศรษฐกิจไทยเปนเสนทางที่เกื้อประโยชนของภาคประชาชน
การตัดสินใจเลือกทางใหมอาจถือไดวาเปนการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ(Great Decision) แตการตัดสิน
ใจที่ 'ยิง่ ใหญ' นีแ้ ขวนอยูกับอัจฉริยภาพ วิสัยทัศน และการเห็นแกประโยชนสวนรวมของผูนําเปน
สําคัญ ครัน้ เมื่อพิจารณาประวัติศาสตรการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา
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การณปรากฏวารัฐบาลหลายตอหลายชุดชูนโยบายที่ดูเสมือนหนึ่งวาเปนประโยชนตอภาคประชา
ชน แตเนือ้ แทกลับเปนประโยชนตอภาคธุรกิจ แมการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกื้อประโยชน
ของภาคประชาชนจะเปนการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ แตการตัดสินใจที่ 'ยิ่งใหญ' ยิง่ กวา ก็คือ การ
ลดทอนความ 'ยิง่ ใหญ' ของการตัดสินใจ
การลดทอนความ 'ยิ่งใหญ' ของการตัดสินใจของผูนํากระทําไดดวยการปรับ
เปลี่ยนกระบวนการกําหนดนโยบาย เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิ
ภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหประชาชนมีสิทธิ์รับรูปญหา และมีสวนรวมในการแกปญหาของบาน
เมือง การปรับเปลี่ยนกระบวนการกําหนดนโยบายดังกลาวนี้ประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ
อยางนอย 3 ดาน กลาวคือ
ดานที่หนึ่ง ไดแก การสถาปนาหลักการสําคัญที่วา การมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขาถึงขาวสารสาธารณะ(Public Information) กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ รัฐบาลจักตองถือเปนหนาที่ในการเปดเผยและเผยแพรขาวสารสาธารณะ สนับสนุนการใช
ระบบการไตสวนสาธารณะ (Public Hearings) ในการกําหนดทางเลือกของสังคม (Social
Choice) สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยเปลี่ยนแปลงจารีตการวางแผน เริ่มตนจากการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ไปสูแผนพัฒนาภูมิ
ภาคและแผนพัฒนาชาติในที่สุด นอกจากนี้ ยังตองมีการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจระหวางฝาย
บริหารกับฝายนิติบัญญัติ เพื่อใหฝายนิติบัญญัติสามารถถวงดุลฝายบริหารไดมากขึ้น
ดานที่สอง ไดแก การพัฒนาตลาดการเมืองใหมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect
Competition) มากยิง่ ขึน้ ขจัดทํานบที่กีดขวางการเขาและออกจากตลาดการเมือง (Barriers to
Entry and Exit) สงเสริมการเติบโตของพรรคการเมืองขนาดเล็ก รวบรวมและเผยแพรสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักการเมืองและพรรคการเมือง ลดทอนและขจัดการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจโดย
มิชอบของนักการเมืองและขาราชการ
ดานที่สาม ไดแก การปฏิรูประบบราชการเพื่อลดขนาดของภาครัฐบาล โดยมี
การกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินมากขึ้น มีการกระจายการ
ผลิตสินคาสาธารณะทองถิ่น (Local Public Goods) ไปใหองคการบริหารสวนทองถิ่นมากขึ้น และ
มีการกระจายอํานาจทางการคลังออกจากสวนกลาง (Fiscal Decentralization)
หนทางที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนการบวนการกําหนดนโยบายดังกลาวขางตนนี้
เกี่ยวพันกับการแกไขรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายใหมบางฉบับ การเปลี่ยนแปลงจารีตดาน
นิตบิ ญ
ั ญัติ และที่สําคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมือง ซึ่งเปนเรื่องยากยิ่ง ตารางที่ 1
ทดลองนําเสนอยุทธวิธีเพื่อบรรลุยทุ ธศาสตรดังที่กลาวขางตนนี้
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ตารางที่ 1 ขอเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการกําหนดนโยบาย

1.

ยุทธศาสตร
ยุทธวิธี
การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการ 1. การแก ไ ขกฎหมายและรั ฐ ธรรมนูญเพื่อใหฝาย
กําหนดนโยบาย เพื่อใหประชาชนมี
นิติบัญญัติสามารถถวงดุลฝายบริหารไดมากขึ้น
สวนรวมมากขึ้น และเพื่อลดทอน 2. การเปลี่ ย นแปลงจารีตดานนิติบัญญัติเพื่อมิให
การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ฝายบริหารสามารถใชดุลพินิจในการใชอํ านาจ
มากจนเกินไป
3. การบังคับใหฝายบริหารตองขอสัตยาบันจากสภา
ผู  แ ทนราษฎร ในการทํ าสั ญ ญาและข อ ตกลง
ระหวางประเทศทุกกรณี และบังคับใหตองพิมพ
สัญญาและขอตกลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา
4. การบังคับใหฝายบริหารตองขอความเห็นชอบจาก
สภาผู  แ ทนราษฎรในการให สั ม ปทานระหว า ง
ประเทศ
5. การเปลี่ยนแปลงจารีตดานการงบประมาณใหการ
ใชเงินนอกงบประมาณ การใชจายรัฐวิสาหกิจ
และการกอหนี้ตางประเทศตองไดรับความเห็น
ชอบจากสภาผูแทนราษฎร โดยใหรวมแผนการ
ใชจายเขาเปนสวนหนึ่งของงบประมาณแผนดิน
ประจําป
6. การเปลี่ ย นแปลงจารี ต การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเริ่มตนจากการ
ทํ าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ ป ระชาชนและองค ก าร
บริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น มี ส  ว นร ว ม และมี ก ลไกที่
ประชาชนสามารถใชสื่อความตองการและความ
เห็น ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ จักตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาผูแทนราษฎร
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7. การใหสัมปทาน การใหอํานาจผูกขาดในการผลิต
และการคา รวมตลอดจนการจัดสรรโควตาการนํา
เข า และโควต า การส ง ออกจั ก ต อ งประกาศ
หลักเกณฑลวงหนาอยางนอย 1 ป
8. โครงการของรัฐบาลที่มีผลตอสิ่งแวดลอม หรือที่
ยังผลใหมีการอพยพราษฎร จักตองประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาและแจงใหสภาผูแทนราษฎร
ทราบอยางนอย 1 ป กอนเริ่มโครงการ
9. การใช เ วที ก ารไต ส  ว นสาธารณะ(Public
Hearings) เพื่อใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการที่มีความขัดแยงใน
สังคม
10. การตรากฎหมายว า ด ว ยสารสนเทศสาธารณะ
(Public Information) เพือ่ บังคับใหมีการตีพิมพ
ข อ มู ล สาธารณะในราชกิ จ จานุ เ บกษา หรื อ
เผยแพรดวยวิธีการอื่น อีกทั้งกํ าหนดสิทธิของ
ประชาชนในการรับรูสารสนเทศสาธารณะ
11. การตรากฎหมายกําหนดขอบังคับหามขาราชการ
และพนักงานของรัฐมีผลประโยชนเกี่ยวของกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนสามารถใหคุณใหโทษ
จากการใชอํานาจหนาที่ทั้งโดยตรงและโดยออม
การพัฒนาตลาดการเมืองใหมีการ 1. การแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นใดเพื่อให
แขงขันโดยสมบูรณ
สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรมี บ ทบาทในกระบวน
นิ ติ บั ญ ญั ติ ม ากขึ้ น โดยให ส ามารถนํ าเสนอ
กฎหมายในฐานะปจเจกบุคคลได และมีบทบาท
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น
โดยใหสามารถเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินได
โดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
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2. การส ง เสริ ม การก อ ตั้ งพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ดวยการเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับจํ านวนผูสนับสนุน
การกอตั้งพรรค จํานวนผูสมัคร ส.ส.ขั้นตํ่า รวม
ตลอดจนการลดขนาดของเขตการเลือกตั้ง
3. การจั ดตั้ ง องค ก รกลางให มี อํ านาจหน า ที่ ต าม
ก ฎหมายในการรวบรวมและเผยแพร ข  อ มู ล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ตลอดจนควบคุมและกํากับการ
เลือกตั้งใหบริสุทธิ์และยุติธรรม
การปฏิ รู ป ระบบราชการเพื่ อ ลด 1. การถายโอนการผลิตสินคาเอกชนทั้งหมดไปใหแก
ขนาด
ภาคธุรกิจ(Privatization)
2. การโอนการผลิตสินคาสาธารณะทองถิ่น (Local
Public Goods) ไปใหองคกรบริหารสวนทองถิ่น
3. การกํ าหนดให ผู  บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว น
ภูมิภาคตองผานกระบวนการเลือกตั้ง และกําหนด
ใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดอยางเปนขั้น
เปนตอน โดยเริ่มตนจากจังหวัดที่มีความพรอม
เกณฑความพรอมของจังหวัดที่จะมีการเลือกตั้ง
ผู  ว  า ฯจะต อ งกํ าหนดไว ต ายตั ว และประกาศ
ลวงหนา
4. ก า ร กระจายอํ านาจทางการคลั ง ออกจาก
สวนกลาง (Fiscal Decentralization) โดยให
องคการบริหารสวนทองถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษีทองถิ่นเพิ่มขึ้น
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