
นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลเปรม 4 : เหลาเกาในขวดเกา

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

และแลวรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทชุดที่ 4 ก็แถลงนโยบายตอรัฐสภา 
เมือ่วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2526 โดยที่ไดแจกเอกสารคํ าแถลงนโยบายลวงหนาเพียงหนึ่งวันเศษ  
ซึ่งสรางความไมพอใจแกพรรคฝายคาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคชาติไทยเปนอันมาก จนถึงกับ
เดินออกจากที่ประชุมรัฐสภาในวันแถลงนโยบายนั้นเอง การที่รัฐบาลไมยอมโอนออนในการเลื่อน
การประชุมพิจารณานโยบายครั้งนี้ นับเปนปฏิบัติการที่ไรมารยาทและจรรยาบรรณอยางยิ่ง  
เพราะโดยหลักการแลว รัฐบาลควรจะใหเวลาพรรคฝายคานในการศึกษาและวิเคราะหนโยบาย 
ที่รัฐบาลแถลงมากพอสมควร เพื่อที่จะไดมีการอภิปรายอยางสุขุมและรอบคอบ อยางไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาแนวนโยบายของรัฐบาลเปรม 4 โดยละเอียดแลว อาจกลาวไดวา มีสาระสํ าคัญ 
แตกตางจากแนวนโยบายของรัฐบาลเปรม 1-3 ไมเกิน 10%

เปาหมายของนโยบายเศรษฐกิจ
เปาหมายของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 4 ปรากฏอยางชัดเจน 

อยางนอย 3 เปาหมาย  คือ
(1) การยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น และลดความเหลื่อมล้ํ า 

ในฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชาติใหเหลือนอยลง
(2) การขยายการผลิตและการสรางงานใหคนมีงานทํ ามากขึ้น
(3) การรักษาฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใหอยู ในเกณฑที่มั่นคงและมี 

เสถียรภาพ
 การกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 4 คร้ังนี้  
นบัวาไดขยายตอเติมจากแนวนโยบายของรัฐบาลเปรม 1 ซึ่งแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2523 เพราะในครั้งนั้นเนนเฉพาะเปาหมายที่วา “…จะยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของ 
ประชาชนใหสูงขึ้น อีกทั้งใหมีความแตกตางกันนอยกวาที่เปนอยูในปจจุบัน…” ซึ่งตรงกับ 
เปาหมายขอ (1) ของรัฐบาลเปรม 4 นั่นเอง
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ปรชัญาการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลเปรม 4 ยังคงยึดถือปรัชญาเสรีนิยมในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ

เหมอืนกับรัฐบาลเปรม 1-3 ดังที่ไดแถลงไววา

“… จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีและขจัดการกระทํ าที่เปนการผูกขาด  
 โดยคํ านึงถึงผลประโยชนของประชาชนผูบริโภคเปนสํ าคัญ ในขณะเดียวกัน 
 กจ็ะใหความเปนธรรมแกผูผลิตและผูจํ าหนายอยางทั่วถึง …”

การยึดถือปรัชญาเสรีนิยมในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไดปรากฏอยางเดนชัด
ในคํ าแถลงนโยบายของรัฐบาลเปรม 1 นอกจากนี้ รัฐบาลเปรม 1 ยังไดใหคํ ามั่นหรือสัญญา 
ประชาคมวา

“… รัฐบาลจะพยายามหลีกเลี่ยงการแทรกแซงหรือเขาดํ าเนินธุรกิจตางๆ  
 เวนไวแตจะมีเหตุจํ าเปนอันจะหลกีเลี่ยงมิไดเทานั้น …”

ขอความดงักลาวนี้มิไดปรากฏในคํ าแถลงของรัฐบาลเปรม 4 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา รัฐบาลเปรม 4 
รูสึกตะขิดตะขวงใจที่มิอาจรักษาสัญญาประชาคมนี้ไวได ดังปรากฏวา ในยุครัฐบาลเปรม 1-3  
รัฐบาลไดเขาไปมีบทบาทในการลงทุนเพื่อผลิตสินคาเอกชนโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการ
ที่ตองลงทุนดวยเงินนับรอยนับพันลานบาท ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลเขาไปลงทุนในบริษัท  
ผาแดงอินดสัตรี จํ ากัด  บริษัท ฟนกิซพลัปแอนดเปเปอร จํ ากัด  และกํ าลังตามติดมาดวยบริษัท  
ปุยแหงชาติ จํ ากัด พฤติกรรมดังกลาวนี้นับวาตรงกันขามกับนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  
เพราะหลกัการพืน้ฐานของแนวนโยบายดังกลาวนี้ ก็คือ การจัดสรรทรัพยากรจะตองปลอยใหเปน
ไปตามกลไกราคาเปนสํ าคัญ ทั้งรัฐบาลจะตองจํ ากัดบทบาททางเศรษฐกิจไวเฉพาะแตการผลิต 
สินคาสาธารณะ  โดยไมเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาเอกชนโดยตรง

ดังนัน้ การที่รัฐบาลเปรม 4 มิไดใหสัญญาประชาคมวา จะไมเขาไปแทรกแซง 
หรือดํ าเนนิธรุกจิตางๆเองนั้น ยอมตีความได 2 ดาน กลาวคือ ในดานหนึ่งนั้น อาจเปนเพราะเหตุ
วา รัฐบาลเปรม 4 รูสึกละอายใจที่ไมสามารถรักษาสัญญาประชาคมนี้ไวไดในยุครัฐบาลเปรม 1-3 
แตในอกีดานหนึ่งนั้น ก็อาจตีความไดวา รัฐบาลเปรม 4 จะยังคงเขาไปลงทุนในอตุสาหกรรมหนัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมทางดานชายฝงทะเลตะวันออกตอไป หากการตีความนี้ถูกตอง 
นั่นก็หมายความวา รัฐบาลกํ าลังนํ าสยามรัฐนาวาเขาสูเสนทางเดินของระบบทุนนิยมแหงรัฐ  
ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในยุคระหวางป 2490-2500

ปรัชญาการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งของรัฐบาลเปรม 4 ก็คือ  
การยึดถือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับเปน 
หลักการที่ถูกตอง หลักการขอนี้ยังไมเคยปรากฏอยางเดนชัดมากอนในคํ าแถลงนโยบายของ 
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รัฐบาลเปรม 1  ในอดีตที่เปนมา การวางแผนพัฒนาฯในเมืองไทยมีลักษณะเปนการรางแผนแลว
วางไวเฉยๆ ดังนั้น จึงเปนการไมถูกตองนักที่จะประเมินวา แผนพัฒนาฯประสบความสํ าเร็จ 
หรือความลมเหลวมากนอยเพียงใด ในเมื่อไมมีการดํ าเนินการตามแผนที่รางไว อยางไรก็ตาม  
การพฒันาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯนั้น จํ าเปนจะตองมีการปรับปรุงแผนพัฒนาฯใหสามารถ
แกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นแลว หากแผนพัฒนาฯรางขึ้น
อยางผดิพลาด การพัฒนาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯ ก็จะพลอยผิดพลาดตามไปดวย

อะไรเกา อะไรใหม
ในขณะทีน่โยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1-3 ไดมีการแยกแยะแนวทางการ

ดํ าเนินนโยบายระยะสั้นกับระยะยาวไวโดยเดนชัด แตแนวนโยบายที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท
แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 กลับมิไดมีการจัดจํ าแนกลักษณะของปญหา  
กลาวอกีนยัหนึง่กคื็อ รัฐบาลเปรม 1 ไดกํ าหนดแนวนโยบายเรงดวนที่ตองดํ าเนินการไวโดยชัดเจน 
อันไดแก การแกปญหาคาครองชีพสูง ปญหานํ้ ามัน ปญหาความแหงแลง ปญหาหนี้สินของ
เกษตรกร และการปรับปรุงงบประมาณ ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการจัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหา 
แตนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 4 กลับมิไดจัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหา

เมือ่วเิคราะหนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1 กับของรัฐบาลเปรม 4 เรา 
จะเหน็ลกัษณะรวมกันอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

ประการแรก สาระส ําคัญของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งสองนี้มิไดแตกตาง
กนั เพยีงแตมกีารเนนรายละเอียดไมเหมือนกันเทานั้น อาทิเชน รัฐบาลเปรม 1 เนนรายละเอียด
เกีย่วกบันโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว  แตรัฐบาลเปรม 4 มิไดเนนนโยบายนี้โดยเดนชัด

ประการที่สอง แนวนโยบายดานตางๆ มักจะเขียนเปนแนวกวางๆ โดยมิไดกลาว
เฉพาะเจาะจงถึงมาตรการทางนโยบาย ขอใหดูตัวอยางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลเปรม 1 แถลงวา

“… จะจดัใหมแีผนงานใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสินแรนานาชนิด ทั้งบน 
 ผืนแผนดินและในทะเล ใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 อยางเต็มที่ และดวยความเรงรีบ …”

นโยบายเดียวกันนี้ของรัฐบาลเปรม 4 แถลงไววา

“…จะเรงรัดดํ าเนินการเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสินแรนานา 
 ชนิด ตลอดจนอตุสาหกรรมตอเนื่องตางๆดวยความรอบคอบ เพื่อผลประโยชน 
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 ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้จะไดกํ าหนดใหมีแผนพัฒนาการใช 
 ทรัพยากรธรรมชาตใินระยะยาวของประเทศดวย …”

เราจะเห็นไดวา นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาลเปรม 4 มิได 
แตกตางจากของรัฐบาลเปรม 1 มากนัก กลาวคือ เน นการจัดทํ าแผนพัฒนาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอที่แตกตางกันก็คือ รัฐบาลเปรม 1 เนนการนํ าทรัพยากรธรรมชาติมาใช
อยางเต็มที่และดวยความเรงรีบ ในขณะที่รัฐบาลเปรม 4 เนนความรอบคอบในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางไรก็ตาม เราจะเห็นไดวา แนวนโยบายที่นํ าเสนอนี้มีลักษณะคลุมเครือ 
เนื่องจากไมมีรูปธรรมของนโยบายอยางกระจางชัด ลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏในแนวนโยบาย
หลายตอหลายเรื่อง

ประการที่สาม นโยบายเศรษฐกิจของทั้งรัฐบาลเปรม 1 และรัฐบาลเปรม 4  
ตางละเลยมติิดานเวลาของการดํ าเนินนโยบาย กลาวคือ แมวาแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ทั้งสองจะพยายามระบุปญหาเศรษฐกิจอันจํ าเปนที่ตองเยียวยาแกไข แตในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกจินัน้ รัฐบาลทั้งสองชุดตางมิไดกํ าหนดไวโดยชัดเจนวา การแกปญหาเศรษฐกิจตางๆจะใช
เวลามากนอยเพียงใด การละเลยเปาหมายดานเวลาของการดํ าเนินนโยบายจึงทํ าใหยากแกการ
ประเมนิสัมฤทธิผลของการดํ าเนินนโยบาย

ลกัษณะเดนของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 4
ส่ิงที่อาจถือเปนแนวนโยบายเศรษฐกิจใหมของรัฐบาลเปรม 4 เมื่อเปรียบเทียบ

กบัรัฐบาลเปรม 1-3 มีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การเนนการพัฒนาชนบทนับเปนนโยบายที่เดนชัดของรัฐบาล 

เปรม 4 แมวาในคํ าแถลงนโยบายของรัฐบาลเปรม 1 จะไดกลาวถึงนโยบายดังกลาวนี้อยูบาง  
แตกไ็มหนกัแนนเทากับนโยบายที่แถลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 ซึ่งกลาววา

“… จะเรงรัดพฒันาชนบท โดยใชแผนพัฒนาชนบทเปนหลัก และใหความสํ าคัญ 
 เปนพเิศษแกพื้นที่ชนบทยากจน โดยจะเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 
 เพื่อใหเกิดการประสานงานใกลชิดยิ่งขึ้น ในการนี้จะสนับสนนุใหสภาตํ าบลและ 
 ราชการสวนภูมิภาคเขารวมงานอยางเต็มที่ …”

อยางไรกต็าม นโยบายการพัฒนาชนบทดังกลาวขางตนนี้มิอาจถือเปนนโยบายใหม หากแตเปน
การสืบตอนโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” ซึ่งพลเอกเปรม ติณสูลานนทแถลงตอ 
ประชาชนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524
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ประการที่สอง การสงเสริมการลงทุนโดยเนนทั้งทุนภายในประเทศและทุนจาก
ตางประเทศนบัเปนนโยบายเดนชัดของรัฐบาลเปรม 4 ซึ่งอาจกลาวไดวา แตกตางจากนโยบาย
ของรัฐบาลหลายชุดในอดีตที่เนนเฉพาะแตการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ โดยมิไดให
ความส ําคญัแกทนุภายในประเทศเทาที่ควร ทั้งที่ขอเท็จจริงปรากฏวา การลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
ไทยกวารอยละ 85 อาศัยเงินทุนภายในประเทศ  ในประเด็นดังกลาวนี้  รัฐบาลเปรม 4 แถลงวา

“… จะเรงรัดการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งทุนภายในประเทศและทุนจาก 
ตางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น โดยจะลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและระเบียบของ
ทางราชการใหเหลือนอยที่สุด ตลอดจนใหความยุติธรรมแกผูลงทุนทั้งภายในและ
ตางประเทศ ในการนี้ จะรวมมือและประสานงานกับภาคเอกชนอยางใกลชิด 
เพือ่รวมกนัแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยจะสนับสนุนการพัฒนาองคกร
ภาคเอกชนใหเปนสถาบันที่มั่นคงและเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวน
รวม…”

 ประการที่สาม รัฐบาลเปรม 4 กลาวถึงนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมไวอยาง
ชดัเจนวา

“… จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีอยู ใหดียิ่งขึ้น  
 จะสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน ทรัพยากรภายในประเทศ และผลิตเพื่อการ 
 สงออก ทั้งนี้โดยเนนการกระจายอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค …”

นโยบายดงักลาวนี้ไมปรากฏในคํ าแถลงของรัฐบาลเปรม 1 มากอน แตก็มิอาจถือเปนนโยบายใหม
ได ทัง้นีเ้นือ่งจากเปนแนวนโยบายที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแตป 2515 หากแตไมประสบความสํ าเร็จ
เทาที่ควร

ประการที่ส่ี รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทยอมรับตอสาธารณชนถึงความ 
ลมเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันเปนเหตุใหระบบเศรษฐกิจไมสามารถดูดซับ 
แรงงานจากภาคชนบทไดทั้งหมด จนเปนเหตุใหมีการประกาศนโยบายการสงแรงงานไป 
ตางประเทศ พรอมกันนั้นก็ไดบรรจุโครงการสรางงานในชนบทใหเปนโครงการประจํ า ซึ่งตองใช 
งบประมาณแผนดิน  แทนที่จะเปนโครงการเฉพาะกิจ ดังที่ไดแถลงวา

“… จะสรางงานทัง้ในเมืองและชนบทใหมากขึ้น และสงเสริมการใชแรงงานไทย 
 ในตางประเทศ เพื่อแกปญหาการวางงานที่มีอยู และปญหาการมีงานทํ าของ 
 ประชากรทีจ่ะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต ในเขตชนบท รัฐบาลจะมีโครงการ 
 สรางงานในชนบทที่ตอเนื่องและสอดคลองกับแผนพัฒนาชนบท และสงเสริม 
 การพฒันาอาชพีอื่นๆ นอกเหนือจากการเกษตร เชน การผลิตสินคาพื้นเมือง  
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 อันเปนอตุสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดยอม นอกจากนั้น จะใช 
 มาตรการในดานภาษีอากร และจัดใหมีส่ิงอํ านวยความสะดวกเพื่อจูงใจใหมีการ 
 ลงทนุในชนบทมากยิง่ขึ้น สํ าหรับการสรางงานในเมือง จะสรางงานที่มีลักษณะ 
 สอดคลองกบัคุณภาพของแรงงานที่วางงานอยู และที่จะเขาสูตลาดแรงงาน …”

ลากอน – นโยบายเกา
จากการเปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1-3 กับรัฐบาลเปรม 4 

เราพบวา มีนโยบายเศรษฐกิจอยู 2 เร่ืองที่เคยปรากฏในคํ าแถลงของรัฐบาลเปรม 1 แตไมปรากฏ
ในค ําแถลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 อันไดแก การแกปญหาหนี้สินของเกษตรกร และการ
รักษาพยาบาลชนิดใหเปลา

รัฐบาลเปรม 1 ถือวาปญหาหนี้สินของเกษตรกรเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไข 
โดยแสดงเจตนารมณไววา

“… รัฐบาลจะเรงหาทางผอนคลายปญหานี้ ดวยวิธีการยืดเวลาชํ าระหนี้ 
 ของเกษตรกรที่ประสบความเสียหายจากความแหงแลง ใหสอดคลองกับความ 
 สามารถและความจ ําเปน ในขณะเดียวกัน ก็จะระดมเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
 ไปสูภาคเกษตรกรรม ตลอดจนใชกลไกของรัฐที่มีอยู เพื่อพิทักษเกษตรกรมิให 
 ตองเสยีกรรมสิทธิ์ในไรนา ซึ่งเปนเครื่องมือทํ ากินที่สํ าคัญที่สุด …”

ตลอดยคุรัฐบาลเปรม 1-3 รัฐบาลมิไดใชความพยายามมากเปนพิเศษในการแกปญหาหนี้สินของ
เกษตรกร นโยบายที่แถลงไวในครั้งรัฐบาลเปรม 1 จึงเปนเพียงยาหอมที่มีไวแจกใหแกเกษตรกร 
เทานัน้ แตในรัฐบาลเปรม 4 นี้ เกษตรกรมิไดรับแมแตยาหอม ทั้งนี้ไมปรากฏวา ไดมีการเอยถึง
ปญหาหนีสิ้นของเกษตรกรในคํ าแถลงนโยบายของรัฐบาล ทั้งๆที่ปญหาดังกลาวนี้ยังคงเปนปญหา
รายแรงที่ดํ ารงอยู

รัฐบาลเปรม 1 ไดกํ าหนดนโยบายการรักษาพยาบาลฟรี ทั้งนี้ดวยการผลักดันของ
พรรคกิจสังคม ดังที่ไดแถลงนโยบายไววา

“… จะขยายสวสัดิการใหกับประชาชนทั่วไป โดยจะเนนการชวยเหลือผูมีรายได 
 นอยเปนพิเศษ เพือ่ใหประชาชนที่ยังมีรายไดนอยสามารถดํ ารงชีพไดดีข้ึน…”

อยางไรกต็าม นโยบายดังกลาวนี้ไมปรากฏในคํ าแถลงของรัฐบาลเปรม 4

นโยบายกับขอเท็จจริง
จากประสบการณที่ผานมา เราไดพบวา ส่ิงที่รัฐบาลแถลงเปนนโยบายอาจมิได 

มีการดํ าเนินการ หรืออาจดํ าเนินนโยบายแบบผักชีโรยหนา ดังกรณีของการดํ าเนินนโยบาย 
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การปฏิรูปที่ดินเปนอาทิ แตขณะเดียวกัน กลับมีการดํ าเนินโครงการที่มิไดอยูในแนวนโยบาย  
ตัวอยางที่เปนรูปธรรมก็คือ แมวารัฐบาลจะมิไดมีนโยบายการรักษาพยาบาลฟรี แตนโยบาย 
ดังกลาวนีซ้ึง่มมีาตัง้แตรัฐบาลเปรม 1 อาจจะยังคงมีอยูตอไป นโยบายกับขอเท็จจริงสวนทางกัน
เสมอ

แมวาแนวนโยบายเศรษฐกิจที่พลเอกเปรม ติณสูลานนทแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2526 จะรางไวอยางรัดกุมดวยถอยคํ าอันสละสลวยเพียงใดก็ตาม แตประสบการณ
จากการเรียนรู ของประชาชนไดใหบทเรียนวา คํ าแถลงนโยบายดังกลาวนี้เปนเพียงยาหอม  
ซึง่ในบางกรณีเจือปนดวยยาพิษ

รัฐบาลเปรม 4 กํ าหนดเปาหมายของนโยบายเศรษฐกิจไวอยางมุ งมั่นวา  
จะแกปญหาความยากจน ทั้งความยากจนสัมบูรณ (โดยการยกฐานะความเปนอยูของประชาชน
ใหสูงขึน้) และความยากจนสัมพัทธ (โดยลดความเหลื่อมล้ํ าในฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชาติ
ใหเหลือนอยลง) แตเมื่ออานคํ าแถลงนโยบายจนจบแลว เราไมพบวามีมาตรการเฉพาะเจาะจง 
ที่จะใชในการดลบันดาลใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ ความหวังในการแกปญหาความยากจน
เกือบทั้งหมดฝากฝงไวกับแผนการพัฒนาชนบท ซึ่งมุงแกปญหาความยากจนสัมบูรณ มิใช 
ความยากจนสัมพัทธ แมวารัฐบาลจะไดใหสัญญาประชาคมวา จะดํ าเนินนโยบายราคาพืชผล 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่เปนธรรม ควบคูกับการปฏิรูปที่ดิน แตสัญญา
ประชาคมดังกลาวนี้ก็เปนเพียงยาหอมที่ประชาชนกินจนขื่นขม การปฏิรูปที่ดินซึ่งมีมาเกือบครบ
ทศวรรษ ไมสามารถสรางความเปนธรรมในสังคมเทาที่ควร สวนนโยบายราคาพืชผลก็ยังคง 
มีลักษณะเปนนโยบายกดราคาพืชผลเพื่อประโยชนของประชาชนในเขตเมืองเปนสํ าคัญ ในเมื่อ 
รัฐบาลไมเคยแสดงเจตนารมณที่จะยกเลิกมาตรการที่มีผลในการกดราคาพืชผลภายในประเทศ 
ทัง้ปวง

เหนอืส่ิงอืน่ใด เมือ่เราพิจารณานโยบายการคลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายภาษี
อากร เราจะพบวา รัฐบาลมิไดมีนโยบายที่จะใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ํ า
ทางเศรษฐกิจระหวางประชาชนภายในประเทศ หากรัฐบาลไมเลือกใชเครื่องมือทางการคลังเปน
พาหะในการกระจายรายได ความพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจยอมยากที่จะ
สัมฤทธิผล

รัฐบาลเปรม 4 แถลงเจตนารมณทีจ่ะขจัดการผูกขาด ซึ่งเปนนโยบายสืบตอจาก
รัฐบาลเปรม 1-3 แตเราจะพบวา ตลอดระยะเวลาของรัฐบาลเปรม 1-3 มิไดมีการดํ าเนินการ 
อยางมีรูปธรรมในการขจัดการผูกขาดแมแตนอย มิหนํ าซํ้ านโยบายการสงเสริมการลงทุน 
กลบัมสีวนสรางสายใยแหงการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มข้ึน เพราะนโยบายที่มาควบคูกับ
การสงเสรมิการลงทุน ก็คือ การกีดกันมิใหผูผลิตรายใหมเขาไปลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม 
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การจ ํากดัจ ํานวนผูประกอบการในกิจการที่รัฐบาลสงเสริม จึงมีผลอยางสํ าคัญในการสรางอํ านาจ
ผูกขาด

ดวยเหตนุีเ้อง เราอาจกลาวสรุปไดวา แมวารัฐบาลเปรม 4 จะกํ าหนดเปาหมาย
การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไวโดยชัดเจน แตความไมสอดคลองระหวางแนวนโยบายกับ 
เปาหมาย  และระหวางแนวนโยบายกับขอเท็จจริงยังปรากฏรองรอยใหเห็นอยูไมนอย1

                                                          
1หมายเหตุ    ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ปที่ 3 ฉบับที่ 119 (30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน  
 2526)
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