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ศาสดาพยากรณหลายตอหลายสํ านักทํ านายทายทักวา ระบบเศรษฐกิจไทย
จะยังคงเติบโตไปในอัตราที่นาพอใจในป 2535 นี้ คํานายมีตั้งแต 7% ถึง 9% แตดังเปนที่
ทราบกันโดยทั่วไปวา พัฒนาการทางเศรษฐกิจในชวง 30 ปเศษที่ผานมานี้ทําใหขนาดของการ
เปดประเทศ (degree of openness) ของระบบเศรษฐกิจไทยขยายใหญขึ้น และสายสัมพันธ
ระหวางระบบเศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลกรัดรอยกันอยางแนนแฟน ดังนั้น การจําเริญ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจในศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก
อยางคอนขางสําคัญ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
และคานาดา ยังไมมีแนวโนมอันชัดเจนวาจะฟนตัว ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ดังเชน ญี่ปุนและเยอรมนีก็มิไดมีอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นาประทับใจ ความ
รุงโรจนของเศรษฐกิจไทยจึงเปนเรื่องที่ยังมีความไมแนนอนอยูเปนอันมาก
ขนาดของการเปดประเทศ ซึ่งคํานวณจากมูลคาการคาสินคาและบริการระหวาง
ประเทศ (ทั้งการนํ าเขาและการสงออก) เทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
กาวกระโดดจาก 50.9% ในป 2529 เปน 80.3% ในป 2533 และกําลังกาวสูระดับ 90% ในป
2534 สวนการคาระหวางประเทศของไทยกับกลุมประเทศมหาอํานาจ OECD ก็สูงถึง 55-60%
ของมูลคาการคาระหวางประเทศทั้งหมด ดังนั้น ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจจึงสามารถฉุดรั้งการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยได เนื่องจากความ
สามารถในการซื้อสิน คาออกของไทยลดนอ ยถอยลง แม ว า กองทุนการเงินระหวางประเทศ
จะคาดการณวา ประเทศมหาอํ านาจกํ าลังฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในป 2535
แตดังเปนที่ทราบกันดีวา คําทํานายของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเกี่ยวกับ
การฟ  น ตั ว จากภาวะถดถอยของระบบทุ น นิ ย มโลกมั ก จะผิ ด พลาดอยู  เ นื อ งๆ เนื่อ งจากเป น
คําทํานายที่มีเนื้อหาของคําภาวนาผสมผสานกับบทโฆษณาชวนเชื่อ ดังนั้น การฟนตัวของระบบ
ทุนนิยมโลกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงเปนเรื่องที่ยังตองฟงหูไวหู
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ในขณะที่ความรุงเรืองของระบบทุนนิยมโลกในป 2535 ยังเปนเรื่องที่มีความ
ไมแนนอนอยูเปนอันมาก ระบบทุนนิยมโลกกําลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางดวยการลมสลายของระบบโซเวียต การผนวกดินแดนระหวางเยอรมนีตะวันตกกับ
เยอรมนีตะวันออก ตลอดจนการคืนดีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนามไมเพียงแตจะทํ าให
ชุมชนทุนนิยมโลกขยายอาณาบริเวณออกไปปกคลุมโลกมากขึ้นเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอ
การจัดสรรทรัพยากรระหวางประเทศอยางสําคัญดวย แตเดิมนั้นเงินออมจากญี่ปุน เยอรมนี
ตะวันตก และกลุมประเทศโอเปคมีบทบาทสําคัญในการหลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมทุนนิยม
โลก เนื่องจากประเทศเหลานี้มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ภัยพิบัติจากสงครามตะวันออกกลาง
(สิงหาคม 2533- กุมภาพันธ 2534) ทําใหกลุมประเทศอาหรับจําเปนตองใชเงินออมในการบูรณะ
ประเทศมากขึ้น การผนวกอาณาจักรเยอรมนีทําใหจําเปนตองใชเงินออมจากภาคตะวันตกไปฟนฟู
เศรษฐกิจในภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังเปนที่คาดการณไดวา เงินทุนจากตางประเทศจะ
หลั่งไหลไปสูดินแดนที่เปนสหภาพโซเวียตเดิม ยุโรปตะวันออก และเวียดนามมากขึ้น ทั้งในรูป
เงินชวยเหลือ เงินใหกู และเงินลงทุนระหวางประเทศ ในกรณีของสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย
การเคลื่อนยายของเงินทุนระหวางประเทศเหลานี้เปนเงื่อนไขอันจําเปนในการสถาปนาสันติสุข
ในดินแดนเหลานี้ มิฉะนั้นผูคนจํานวนมากจะทะลักออกนอกประเทศไปสูยุโรปตะวันตก ในกรณี
ของเวียดนามและประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโปแลนดและฮังการี การ
หลั่งไหลของเงินทุนจากตางประเทศสวนหนึ่งอาจเปนเพราะศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจในประเทศเหลานี้
การเปลี่ ย นแปลงกระแสการเคลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น ดั ง ที่ ก ล า วข า งต น นี้ ย อ มมี
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยมิอาจ
พึ่งพิงตนเองในทางการเงินได เนื่องจากเงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความ
ตองการในการลงทุนจนตองอาศัยเงินออมจากตางประเทศ ในบางชวงเวลา การพึ่งพาเงินออม
จากตางประเทศสูงถึง 25% ของการลงทุนภายในประเทศ ในชวงที่เศรษฐกิจถดถอย การพึ่งพิง
เงินออมจากตางประเทศจะลดลง แตจะเพิ่มขึ้นในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัว อัตราสวนระหวาง
เงินออมจากตางประเทศกับการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งอยูในระดับ 2.3% ในป 2530 เพิ่มขึ้น
เปน 19.9% ในป 2533 ภายใตสภาวการณที่กําลังแปรเปลี่ยนไปนี้ หากรัฐบาลยังไมมีมาตรการ
ในการสงเสริมการออมภายในประเทศอยางจริงจัง การขาดแคลนเงินออมจะกลายเปนปญหา
เหนี่ยวรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนจากตางประเทศก็เปนเรื่องที่
มิอาจหวังพึ่งได ยิ่งสภาพการเมืองที่ไรเสถียรภาพและชนชั้นปกครองที่คุมกําลังมีจิตวิญญาณ
ที่จะใชกระบอกปนยึดกุมอํานาจรัฐทุกเมื่อ ยอมทําใหบรรยากาศทางการเมืองไมเกื้อกูลใหมีการ
ลงทุนจากตางประเทศ ทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย
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ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมีสวนสํ าคัญในการสรางสภาวะความ
ไมแนนอนแกสังคมไทย การปรับเปลี่ยนแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมีสวนเพิ่มพูน
สภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไมเพียงแตจะรอยรัดระบบเศรษฐกิจไทยเขากับ
ระบบทุนนิยมโลกอยางแนนแฟนมากขึ้นเทานั้น หากยังชวยเกื้อกูลการเติบโตของระบบทุนนิยม
โลกอีกดวย
การปรับยุทธศาสตรการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมีอยูอยางนอย 3 ดาน คือ
ด า นที่ ห นึ่ง ไดแก การปลดปลอยใหราคาสินคาและบริการตางๆใหลอยตัว
การปรับนโยบายที่สําคัญ ไดแก การคอยๆปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลอยตัว โดยที่มีแผนการ
ที่จะใหอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูลอยตัวในชวงตนป 2535 ในชวงเวลาไลเลี่ยกันนี้ก็มีการปลดปลอย
ใหราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมลอยตัว ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชยก็ปรับนโยบายการควบคุม
ราคาโดยหันมาเนนการกํากับมากกวาการควบคุม
ดานที่สอง ไดแก การสงเสริมใหมีการแขงขันในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
ตางๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมคอยๆผอนคลายมาตรการการควบคุมและการกํากับที่มีผลตอ
การผูกขาดการผลิต ขณะเดียวกันก็คอยๆลดการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เพื่อใหอุตสาหกรรมภายในประเทศเผชิญกับการแขงขันจากตางประเทศ การปรับเปลี่ยนนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ นอกเหนือจากความประสงคของรัฐบาลไทยที่จะกระตุนให
อุตสาหกรรมภายในประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแลว อีกสวนหนึ่งก็เปนผลจากแรง
กดดันของประเทศมหาอํานาจที่ตองการใหสังคมเศรษฐกิจไทยเปดประตูการคาระหวางประเทศ
ใหกวางขวางกวาที่เปนมาอีกดวย ในเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังกาวพนจากฐานะประเทศ
ด อ ยพั ฒ นาไปสู  ฐ านะประเทศอุต สาหกรรมใหมตามมาตรฐานระหวางประเทศ ผลของการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ ทํ าใหการคาทั้งภายในและระหวาง
ประเทศมีการแขงขันมากขึ้น
ดานที่สาม ไดแก การผอนคลายการปริวรรตเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อให
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ (International Capital Mobility) มีลักษณะเสรีมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ธนาคารแหงประเทศไทยก็มีเปาประสงคที่จะพัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนศูนยกลางทาง
การเงินของภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต
การปรับยุทธศาสตรการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตนนี้ ไมเพียง
แตจะทําใหการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจพึ่งพิงการทํางานของกลไกราคามากขึ้นเทานั้น หากทวา
ยังทําใหความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจไทยกับระบบทุนนิยมโลกกระชับแนนแฟนมากขึ้นอีก
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ดวย หนวยเศรษฐกิจภายในประเทศจําตองปรับตัวสนองตอบตอกลไกราคา และตองปรับตัวให
สามารถแขงขันกับตางประเทศไดดวย ป 2535 เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่จะทดสอบประสิทธิภาพ
ของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจไทย สังคมเศรษฐกิจไทย
จึงอยูในชวงของการปรับตัวตอสภาวะความไมแนนอนที่กําลังเกิดขึ้นนี้
สภาวะความไม แ น น อนภายในระบบเศรษฐกิ จ ไทยมิ ไ ด เ กิ ดจากการปรั บ
ยุทธศาสตรการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยมเทานั้น แตยังถูกทับถมทวีจาก
นโยบายการปฏิรูปภาษีอากรอีกดวย การปฏิรูปภาษีอากรที่สําคัญมิไดมีเฉพาะแตการลดอากร
ขาเขา หรือกํ าแพงภาษีเ พื่ อลดการปกปองคุมกันอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีเงินได โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีเงินไดนิติบุคคล เพื่อใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ และเพื่อใหเกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น
การนํ าภาษีมูลคาเพิ่มเขามาแทนที่ภาษีการคาไดกอใหเกิดสภาวะความไมแนนอนและความ
ตื่นตระหนกอยางงชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนอีกดวย ป 2535 ในดานหนึ่งเปนชวงเวลาแหง
การทดสอบความสามารถในการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง
ในอีกดานหนึ่งก็เปนชวงเวลาสํ าคัญที่หนวยเศรษฐกิจภายในประเทศตองปรับตัวตอภาษีมูลคา
เพิ่มที่กําลังเขามาแทนที่
สังคมเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนที่กําลัง
ดํ ารงอยู  ใ นระบบทุ น นิ ย มโลก และต อ งปรั บ ตั ว ต อ สภาวะความไม แ น น อนอั น เกิ ด จากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล แตสภาวะความไมแนนอนสองสวนนี้ยังถูกกระหนํ่า
ซํ้าดวยสภาวะความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ

