กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
กับสวัสดิภาพของสังคม
ในปจจุบัน (2523) ระบบเศรษฐกิจไทยตองประสบปญหาเศรษฐกิจนานัปการ
จนกลาวไดวาเปนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ปญหาเศรษฐกิจตางๆที่เกิดขึ้น
ไมวาจะเปนปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ ปญหาดุลการคาและ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ และปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไมเพียงแตจะมีอาการเรื้อรัง
เทานัน้ หากทวายังทวีความรายแรงมากขึ้นอีกดวย วิกฤติการณทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ มิไดเกิด
จากสูญญากาศ แตเกิดจากโครงสรางของระบบเศรษฐกิจและเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่
รัฐบาลเลือกตั้งแตป 2504 เปนตนมา การแกปญหาเศรษฐกิจตางๆเหลานี้ จึงอยูที่การปรับเปลี่ยน
โครงสรางของระบบเศรษฐกิจและกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ข อที่พึง พิจ ารณาก็ คือ ในเมื่อระบบเศรษฐกิจตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจ
นานัปการเชนนี้ กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน จะเกื้อกูลใหมีการ
ดําเนินนโยบายเพือ่ ประโยชนสุขของประชาชนสวนใหญไดมากนอยเพียงใด ในการวิเคราะหเรื่องนี้
เราจะจําแนกประเด็นที่จะพิจารณาออกเปน 2 ประเด็น คือ
(ก) อุปสงคและอุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ
(ข) ขัน้ ตอนของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
1. อุปสงคและอุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ1
หากเรายึ ด ถื อ แนวการวิ เ คราะห ข องนั ก เศรษฐศาสตร ใ นสํ านั ก นี โ อคลาสสิ ก
นโยบายเศรษฐกิจนับเปน ‘สินคา’ ชนิดหนึง่ ซึง่ มีการซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น จึงมีอุปทานในการ
เสนอขายนโยบายเศรษฐกิจ (Supply) และขณะเดียวกัน ก็มีอุปสงคในการเสนอซื้อนโยบาย
เศรษฐกิจ (Demand) สิง่ ทีพ่ งึ พิจารณาก็คือ อะไรเปนปจจัยที่กําหนดอุปทานและอุปสงคดังกลาวนี้
ในการวิเคราะหเรื่องนี้ เราจะอาศัยขอสมมติของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกที่วา มนุษยเปน
สัตวเศรษฐกิจ (Economic Man) มีกิเลสตัณหาและมีความเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง
กลาวคือ ประชาชนในฐานะผูบริโภคยอมตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization)
และนักการเมืองและขาราชการยอมตองการอํานาจสูงสุด (Power Maximization)
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แนวความคิดพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหอาศัยผลงานของ Niskanen (1971; 1973), Breton (1974), Bartlett
(1973), Buchanan and Tollison (1972), Buchanan (1978), et. al., และ Tullock (1976).
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1.1 อุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ

นโยบายเศรษฐกิจเปนผลิตผลของภาครัฐบาล ปริมาณของนโยบายเศรษฐกิจจะ
มีมากนอยเพียงใด และลักษณะของนโยบายเศรษฐกิจจะเปนอยางไร ยอมขึ้นอยูกับกลุมบุคคล
และองคกรอยางนอย 3 ประเภท คือ ขาราชการ ผูมีอํานาจทางการเมือง และรัฐสภา
(ก) ขาราชการ
ขาราชการก็ดุจดังสัตวเศรษฐกิจทั้งหลายที่ตองการอรรถประโยชนสูงสุด ปจจัย
สําคัญปจจัยหนึง่ ทีม่ ีสวนกําหนดอรรถประโยชนของขาราชการก็คือ อํานาจ และอํานาจก็มีความ
สัม พัน ธ กับ ขนาดของหนวยราชการ การที่หนวยราชการในสังกัดมีขนาดใหญขึ้นยอมทํ าให
ขาราชการมีโอกาสไดรับอรรถประโยชนในรูปตัวเงิน (Pecuniary Utility) มากขึน้ การยกฐานะของ
กรมใหเปนทบวงก็ดี และการยกฐานะของกองใหเปนกรมก็ดี ลวนเปนอุทาหรณของความขอนี้
เพราะเมื่อหนวยราชการมีขนาดใหญขึ้น ไมเพียงแตฐานของการบังคับบัญชา (Hierarchical
Base) จะกวางขึน้ เทานั้น หากทวาจํานวนชั้นของการบังคับบัญชา (Hierarchical Levels) ยังมี
มากขึ้นอีกดวย ผลก็คือ โอกาสที่ผูบังคับบัญชาของหนวยราชการนั้นจะไดรับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงสูงขึ้นยอมมีมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัวของหนวยราชการยังอาจกอใหเกิด
อรรถประโยชนที่มิใชตัวเงิน (Non-pecuniary Utility) เพราะผูบังคับบัญชาของหนวยราชการขนาด
ใหญย อมมีอํ านาจมากกวาหนวยราชการขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีความมีหนามีตาและสถานะ
ในสังคม (Social Status) มากกวาอีกดวย การที่ขนาดของหนวยราชการมีความสัมพันธกับอํานาจ
และอรรถประโยชนของขาราชการนี้เอง จึงเปนเหตุใหหนวยราชการตางๆพยายามขยายตาขาย
งานแย ง ชิ ง บทบาทหน า ที่ ซึ่ ง กั น และกั น จนก อ ให เ กิ ด ระบบจั ก รวรรดิ นิ ย มในระบบราชการ
(Bureaucratic Imperialism) ปรากฏารณดังกลาวนี้จะเห็นไดจากการขยายบทบาทหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทยนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการยื้อแยงงานการศึกษา
ประชาบาลระหวางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ พฤติกรรมของระบบราชการ
ดังกลาวนี้กอใหเกิดผลที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก หนวยราชการตางๆจะพยายามของบประมาณแผนดินมากกวา
ทีค่ วรจะเปน และในกรณีสวนใหญ จะของบประมาณจํานวนมากเกินกวาขีดความสามารถในการ
ใชจา ย ทัง้ นีส้ ว นหนึ่งอาจเปนเพราะคานิยมในหมูขาราชการในการวัดอํานาจและบารมีของผูบังคับ
บัญชา จากความสามารถในการของบประมาณ ผลที่ตามก็คือ หนวยราชการตางๆจะมีทรัพยากร
มากเกินความจําเปน (Organizational Slack) และเกิดการวางงานแฝงในระบบราชการ
ประการที่สอง การทีห่ นวยราชการตางๆพากันขยายบทบาทหนาที่ของตนยอมทํา
ใหเกิดการทํางานซําซ
้ อนและกาวกายกัน ดังจะเห็นไดวา ลักษณะงานบางอยางจะกระจายอยูตาม
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หนวยราชการตางหนวยงานกัน อันเปนเหตุใหมิไดรับประโยชนจากการประหยัดของขนาดการ
ประกอบการ (Economies of Scale)
ในประวัตศิ าสตรที่เปนมา ระบบราชการเปนสถาบันสําคัญที่มีบทบาทในการผลิต
นโยบายเศรษฐกิจ จนเปนเหตุใหนักวิชาการบางทานเรียกระบอบการเมืองการปกครองของไทยวา
เปนระบอบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity)2 ดังจะเห็นไดวา ในคณะรัฐมนตรีชุดตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการปกครองแบบเผด็จการ ขาราชการประจํามักจะมีบทบาทในการ
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอยูดวย (Riggs, 1966 : chapter 10) เหตุทเี่ ปนเชนนี้ก็เพราะวา ขาราชการ
ประจําอยูในฐานะที่จะยึดกุมขอมูลอันจําเปนแกการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไดดีกวาผูมีอํานาจ
ทางการเมือง ความไดเปรียบดังกลาวนี้ทําใหผูมีอํานาจทางการเมืองตองพึ่งพาขาราชการประจํา
อยูเ ปนอันมาก และในหลายตอหลายกรณี หากผูมีอํานาจทางการเมืองมิไดรับความรวมมือจาก
ขาราชการประจําแลว การดําเนินนโยบายตางๆก็ยากที่จะสําเร็จลุลวงได
หากเรายอมรั บ ว า ข า ราชการประจํ ามี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการผลิ ต นโยบาย
เศรษฐกิจ ประเด็นที่พึงพิจารณาตอไปก็คือ การเลือกเปาหมายของระบบเศรษฐกิจก็ดี การเลือกใช
มาตรการทางนโยบายก็ดี เปนไปในทางที่สอดคลองและเปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญ
ในสังคมหรือไม กรณีจะเปนเชนนี้ไดก็ตอเมื่อฟงกชั่นอรรถประโยชน (Utility Function) ของ
ขาราชการผูมีหนาที่กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ บังเอิญเหมือนกับฟงกชั่นสวัสดิการของสังคม
(Social Welfare Function) ในกรณีที่ฟงกชนั่ อรรถประโยชนของขาราชการแตกตางจากฟงกชั่น
สวัสดิการของสังคม ระบอบการเมืองการปกครองจะเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดวา การผลิต
นโยบายเศรษฐกิจจะเปนไปในทางที่เปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญหรือไม (ประเด็นนี้
จะขยายความในภายหลัง) แตโดยที่ประเทศไทยปกครองโดยระบอบเผด็จการเกือบตลอดเวลา
ขาราชการประจําที่สามารถสรางสมอํานาจจนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจได
นัน้ สวนใหญจะตองปรับฟงกชั่นอรรถประโยชนของตนใหสอดคลองกับฟงกชันอรรถประโยชนของ
ผูมีอํานาจเผด็จการ นอกจากนี้ ขาราชการประจํายังมีผลประโยชนรวมกับพอคานายทุน การ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจจึงเปนไปเพื่อประโยชนของพอคานายทุนมากกวาประชาชนสวนใหญใน
สังคม ความขอนี้จะเห็นไดโดยชัดเจนจากกรณีที่สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ประกาศขึ้นอัตราคาธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากปุยผสมที่นํ าเขาจากตางประเทศในเดือน
มกราคม 2521 เพื่อปกปองคุมกันอุตสาหกรรมปุยภายในประเทศ โดยมิไดคํานึงวาจะกอความ
เดือดรอนแกเกษตรกรหรือไม (อัมมาร สยามวาลาและสมภพ มานะรังสรรค 2521) อยางไรก็ตาม
ในชวงทีม่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเดือนตุลาคม 2516 ถึง
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งานวิชาการสําคัญในเรื่องนี้ คือ Riggs (1966)
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เดือนตุลาคม 2519 ขาราชการประจําจําเปนตองรับฟงความเห็นของประชาชนในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองจึงทําใหขาราชการตอง
ปรับพฤติกรรมในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ กระนั้นก็ตาม หนวยราชการยังสามารถสรางมติ
มหาชนดวยการปอนขอมูลผานสื่อมวลตางๆเพื่อใหเห็นดีเห็นงามกับนโยบายเศรษฐกิจที่ตนเลือก
ความขอนี้จะเห็นไดจากกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยปอนขอมูลที่มีมูลแหงความจริงเพียงครึ่ง
เดียวแกสอื่ มวลชนในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2522 เพื่อใหประชาชนเห็นวา ภาษีดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารเปนภาษีที่ไมเปนธรรม หรือกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติปอ นขอมูลผานสื่อมวลชนในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2522 เพื่อใหประชาชนเห็นวา
การกู  เ งิ นจากตางประเทศมิไดเปนภาระแกชนรุนหลัง (สํ านัก งานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2522)
หากแมนวาขาราชการประจํามีเจตจํานงอันบริสุทธิ์ที่จะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เพื่อสวัสดิภาพของสังคมโดยสวนรวม ประเด็นที่พึงพิจารณาตอไปนี้ก็คือ ขาราชการประจํ า
จะสามารถดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงไร ปญหาที่นาเปนหวงก็คือ
คุณภาพของบุคลากรในหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ยังอยู
ในเกณฑทไี่ มนา พอใจ (ยกเวนธนาคารแหงประเทศไทย) โครงสรางอัตราเงินเดือนของขาราชการ
ในปจจุบนั มิไดใหสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่มากพอแกการดึงดูดกําลังคนที่มีความรูความสามารถ ใน
ขณะทีภ่ าคเอกชนไดประมูลซื้อกําลังคนจากภาครัฐบาลอยูตลอดเวลา
(ข) ผูมีอํานาจทางการเมือง
ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ผูเผด็จการจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อ
สังคมโดยสวนรวมหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับเจตจํ านงที่แทจริงของผูเผด็จการเอง ระบอบการ
ปกครองดังกลาวนี้หาไดมีกลไกที่จะกํากับพฤติกรรมของผูเผด็จการแตประการใดไม นอกจากนี้
การทีผ่ มู อี านาจทางการเมื
ํ
องพยายามใชอํานาจทางการเมืองในการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ
นับตั้งแตป 2475 เปนตนมา จนมีผลประโยชนรวมกับพอคานายทุน ยังเปนเหตุใหการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจยากที่จะเอื้ออํานวยใหประชาชนสวนใหญไดรับประโยชนสุข ความขอนี้ยังคง
เปนจริงในระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ‘ครึ่งใบ’ ในปจจุบนั ดังจะเห็นไดจากการใชอํานาจ
ทางการเมืองในการแกไขกฎหมายผังเมืองเพื่อใหบริษัทเอกชนบางบริษัทขยายโรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร และการใหบัตรสงเสริมการลงทุนแกธุรกิจสิ่งทอ ทั้งๆที่อตุ สาหกรรมสิ่งทอกําลัง
ประสบปญหาทั่วโลก
แต ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมือ งที่เ ปน รัฐ บาลจํ าเปน ตอ งดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจโดยคํ านึงถึงความตองการและปญหาของประชาชน เพราะจุดมุงหมายของ
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การดําเนินโยบายตางๆเพื่อใหไดรับคะแนนเสียง
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เลือกตั้งมากที่สุดเทาที่จะมากได (Vote Gains Maximization) เพือ่ จะไดมีเสียงขางมากในรัฐสภา
เมื่อพิจารณาในแงนี้ ระบอบประชาธิปไตยยอมมีขอดีกวาระบอบเผด็จการ เพราะในระบอบ
ประชาธิปไตย ผูเสียประโยชนจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลจะมีไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูม ีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (Downs 1957 ; เมธี ครองแกว 2517) อยางไรก็ตาม ความขอนี้จะเปน
จริงก็ตอเมื่อประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจักตองมีสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect Information)
เกี่ยวกับนโยบายและพฤติกรรมของพรรคการเมืองตางๆ และจักตองไมนอนหลับทับสิทธิ์ดวย
กระนัน้ ก็ดี การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภานับเปนกลไกสําคัญที่จะชวยใหการผลิตนโยบายเศรษฐกิจมี
สวนเพิ่มพูนสวัสดิการของสังคมไดบาง
(ค) รัฐสภา
รัฐสภาจะมีบทบาทในฐานะผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจ ก็ตอเมื่อระบอบการเมือง
การปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงเทานั้น แตในระบอบเผด็จการ รัฐสภาจะเปนเพียง
องคกรที่ใหความชอบธรรมแกการดําเนินโยบายของผูมีอํานาจเผด็จการ โดยที่นโยบายเหลานั้น
อาจมิไดเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม
1.2 อุปสงคของนโยบายเศรษฐกิจ
อุปสงคของนโยบายเศรษฐกิจมาจากกลุมผลประโยชนตางๆ สื่อมวลชน นัก
วิชาการและประชาชนโดยทั่วไป
(ก) กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาคมพอคานายทุนใน
รูปแบบตางๆ มักจะมีบทบาทในการคัดคานหรือผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนของตน (มนตรี เจนวิทยการ 2517) ความสัมพันธในระบบอุปถัมภ (Patron-client
Relationship) ระหวางพอคานายทุนกับผูมีอํานาจทางการเมือง ทําใหกลุมผลประโยชนเหลานี้
สามารถมีอทิ ธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ ไมวาระบอบการเมืองการปกครองจะเปนระบอบ
เผด็จการหรือระบอบประชาธิปไตย ตางกันแตเพียงวาพฤติกรรมดังกลาวนี้ในชวงที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิไตยจะเปนไปโดยเปดเผย อิทธิพลของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจเหลานี้มีมาก
พอที่จะทําใหมีความพยายามที่จะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวม
มีอันตองเปนหมัน อาทิเชน การผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 เพื่อมิใหมีการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2521) การผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงรางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2521 จนกฎหมายฉบับนี้ไมสามารถมีบทบาทในการพัฒนาตลาดหลักทรัพยเทาที่ควร
ฯลฯ ในบางกรณี เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวยกันเอง ความ
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เดือดรอนมักจะตกแกประชาชน อาทิเชน ความขัดแยงระหวางกลุมธนาคารพาณิชยกับกลุมธุรกิจ
การเงินทีต่ อ งการตั้งธนาคารพาณิชย ซึ่งกอใหเกิดวิกฤติการณราชาเงินทุนในป 2522 เปนตน
ในขณะที่ส มาคมพอคา นายทุน สามารถมีบ ทบาทในการคัดคา นหรือผลัก ดัน
นโยบายเศรษฐกิจไดเกือบทุกโอกาส กลุมกรรมกรและเกษตรกรกลับมีขอจํากัดมากกวา บทบาท
ของสหภาพแรงงานและกลุมเกษตรกรในการเรียกรองนโยบายเศรษฐกิจ จะมีไดก็เฉพาะแตในชวง
ทีป่ ระชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองเทานั้น
(ข) สื่อมวลชน
สื่อมวลชนเปนสถาบันสําคัญที่มีบทบาทในการติดตามพฤติกรรมของรัฐบาล
บทวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐซึ่งผานทางสื่อมวลชนนั้นมักจะมีอิทธิพลตอตอมติมหาชน แต
บทบาทของสื่อมวลชนในการคัดคานหรือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจตางๆจะมีมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับระบอบการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ สื่อมวลชนที่จะมีบทบาทในเรื่องนี้ไดก็มี
เฉพาะแตหนังสือพิมพเทานั้น เนื่องจากสื่อมวลชนประเภทอื่นถูกรัฐบาลควบคุมจนเกือบหมดสิ้น
อยางไรก็ตาม แมในระบอบประชาธิปไตย หนังสือพิมพในเมืองไทยก็ยังมีขอจํ ากัดที่ทํ าให
ไมสามารถมีบทบาทในการเรียกรองนโยบายเศรษฐกิจเพื่อประชาชนกลุมผูเสียเปรียบในสังคม
ทัง้ นีด้ ว ยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ
ประการแรก ธุรกิจหนังสือพิมพทุกวันนี้จําเปนตองอาศัยเงินทุนจํานวนมากและ
ตองพึง่ พิงรายไดจากการโฆษณา จึงสามารถอยูรอดได หากหนังสือพิมพดําเนินการเรียกรองเพื่อ
ประชาชนกลุมผูเสียเปรียบในสังคม จนกระทบกระเทือนผลประโยชนของกลุมพอคานายทุนแลว
ไมเพียงแตนายทุนจะไมใหการสนับสนุนทางการเงินเทานั้น ในบางกรณีอาจมีการรวมหัวกัน
ไมโฆษณาในหนังสือพิมพนั้นๆจนกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงินอีกดวย ดังปรากฏการณ
ทีเ่ กิดขึ้นในป 2518-2519
ประการที่สอง ขีดจํากัดทางการเงินทําใหหนังสือพิมพสวนใหญไมสามารถวาจาง
บุคลากรที่มีความรูและความเขาใจกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ การขาดแคลนบุคลากร
ที่มีคุณวุฒิในหลายตอหลายกรณี ทําใหหนังสือพิมพตกเปนเครื่องมือของทั้งหนวยราชการและ
กลุมผลประโยชนตางๆโดยไมรูตัว
ประการที่สาม การที่อัตราเงินเดือนของผูที่มีอาชีพนักขาวและนักหนังสือพิมพ
อยูใ นเกณฑตามาก
ํ่
ทําใหผูมีอาชีพดังกลาวนี้บางคนหันไปรับ ‘ซองขาว’ จากกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจตางๆเพื่อทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของกลุมผลประโยชนเหลานั้น
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(ค) นักวิชาการ
บทบาทของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยในการคัดคานหรือสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจตางๆจะมีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับบรรยากาศทางการเมือง แมวาคุณวุฒิโดย
ถัวเฉลีย่ ของอาจารยมหาวิทยาลัยจะสูงกวานักวิชาการในหนวยราชการตางๆ (ยกเวนธนาคารแหง
ประเทศไทย) แตการที่อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมากขาดความสํานึกตอสังคมก็ดี และการที่
อาจารยมหาวิทยาลัยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจตางๆก็ดี นับเปนสาเหตุ
สําคัญทีท่ าให
ํ อาจารยมหาวิทยาลัยมิไดมีบทบาทในากรกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเทาที่ควร
(ง) ประชาชน
แมวาสิทธิในการรับรูปญหาและสิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศจะเปนสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน แตประชาชนกลับถูกลิดรอนสิทธิดังกลาวนี้ เพราะ
เกือบตลอดเวลาที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ ประชาชนไมสามารถมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม และนี้อาจเปนเหตุผลที่อธิบายไดวา ทําไมเปาหมาย
ความเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติจึงมิไดถูกกํ าหนดเปนเปาหมายหลักของการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ และทําไมปญหาความยากจนจึงมิไดมีการแกไขเยียวยาอยางจริงจังและ
จริงใจ
กลาวโดยสรุปแลว เราจะเห็นไดวา ในยามที่มีการปกครองระบบเผด็จการ กลุม
ขาราชการและผูม อี ํานาจทางการเมืองจะเปนผูกําหนดอุปทานของนโยบายเศรษฐกิจ สวนอุปสงค
ของนโยบายเศรษฐกิ จ จะมาจากกลุ  ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ เฉพาะกลุ  ม พ อ ค า นายทุ น
การสนองตอบระหวางอุปสงคกับอุปทานจะจํากัดเฉพาะภายในกลุมผูมีอํานาจทางการเมืองกับผูมี
อํานาจทางเศรษฐกิจเทานั้น กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดังที่เปนอยูนี้ ยากที่จะกอ
ประโยชนสุขแกสังคมโดยสวนรวมได หากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนบนของระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อใหประชาชนสามารถเปดเผยความตองการและสื่อปญหาไปสูผูมีหนาที่กําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ
2. ขัน้ ตอนของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจใดๆมีขั้นตอนในการดําเนินงานอยางนอย 4 ขั้น
ตอน คือ
(1) การเลือ กเปา หมายของระบบเศรษฐกิ จและกํ าหนดมูลคาของเปาหมาย
ที่เลือก
(2) การพิจารณาความขัดแยงระหวางเปาหมายตางๆ และจัดลําดับความสําคัญ
ของเปาหมายเหลานั้น
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(3) การพิจารณาความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางเครื่องมือกับเปาหมายเพื่อให
มีหลักประกันวา จํานวนเครื่องมือที่เลือกใชนั้นมีมากพอแกการดําเนินการใหระบบเศรษฐกิจบรรลุ
เปาหมายๆไดครบทุกเปาหมาย (Tinbergen,1952 ; Johansen, 1965 : chapter 2)
(4) การกํ าหนดมู ล ค า ของเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให ร ะบบเศรษฐกิ จ สามารถบรรจุ
เปาหมายตางๆตามมูลคาที่กําหนดขึ้น ในการดําเนินการในขั้นตอนนี้ นักเศรษฐศาสตรจําเปนตอง
มีความรูความเขาใจกลไกการทํางานตางๆของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
เชิงโครงสราง (Structural Relationship) ระหวางเครื่องมือกับเปาหมาย
หากเรายอมรับขั้นตอนของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตนนี้ เรา
จะเห็นไดวา กระบวนการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเทาที่ผานมา มีขอบกพรอง
อยางนอย 4 ประการ คือ
ประการแรก ระบบการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในปจจุบัน ยังไมมีกลไกที่เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเลือกเปาหมายของระบบเศรษฐกิจ และเทาที่ผานมา การ
เลือกเปาหมายของระบบเศรษฐกิจกระทําโดยรัฐบาลและหนวยราชการเปนสําคัญ
ประการที่สอง แมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ และ
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดตางๆจะไดระบุเปาหมายของระบบเศรษฐกิจที่เลือก แตก็ยังมี
ขอบกพรองไมเพียงแตวามักจะมิไดระบุความสําคัญของเปาหมายไวโดยชัดเจนเทานั้น หากทวา
ยังมิไดกําหนดมูลคาของเปาหมายตางๆที่เลือกไวโดยครบถวน ซึ่งทําใหเปนการยากลําบากที่จะ
ประเมินประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ประการที่สาม แมวาในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจจะมีการกระจายอํานาจใน
การใชเครื่องมือใหแกหนวยราชการตางๆ แตการระบุบทบาทหนาที่ของหนวยราชการแตละหนวย
ยังไมสชู ดั เจน ดังจะเห็นไดวา ไมมีหนวยงานของรัฐหนวยงานใดที่มีบทบาทหนาที่โดยตรงในการ
แกปญหาเสถียรภาพของราคาและปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ
นอกจากนี้ การกระจายอํานาจในการใชเครื่องมือในสภาวะที่ระบบเศรษฐกิจมีปญหานานัปการ
และมีความขัดแยงระหวางเปาหมายตางๆยังกลับเพิ่มพูนปญหาแกระบบเศรษฐกิจโดยไมจําเปน
ดังจะเห็นไดวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมุงสงเสริมการลงทุน โดยไมพิจารณาวา
มาตรการที่ใชจะกอใหเกิดผลเสียตอการกระจายรายไดอยางไร กระทรวงพาณิชยก็มุงสงเสริมใหมี
การสงขาวออก โดยไมพิจารณาวาจะมีผลตอเสถียรภาพของราคาอยางไรบาง ฯลฯ ดังนั้น จึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีหนวยงานซึ่งมีหนาที่ดูแลและประสานการใชเครื่องมือของนโยบายตางๆ
เพือ่ ใหระบบเศรษฐกิจสามารถบรรลุเปาหมายตางๆไดครบถวน
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ประเด็นขางตนนี้เปนเรื่องที่ไดมีการถกเถียงกันมาชานาน แตการเห็นแกประโยชน
สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวมในหมูขาราชการและผูมีอํานาจทางการเมือง ทําใหไมไดมีการ
ดําเนินการแกไขอยางจริงจัง ในป 2512 เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มมีปญหาดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยไดเสนอแนะใหรัฐบาลดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือการ
ปฏิบตั ริ าชการตามนโยบายเศรษฐกิจความตอนหนึ่ง
“…นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการคาและการชํ าระเงิน นโยบายงบ
ประมาณและการภาษีอากร และนโยบายเรื่องหนี้สาธารณะนั้น ยอมมีความสัมพันธสอดคลองกัน
อยูอยางใกลชิด การแกปญหาเศรษฐกิจดังกลาวนี้จะเปนผลสํ าเร็จตอเมื่อไดมีการปรับปรุง
เครื่องมือของรัฐบาลในการปฏิบัติราชการใหดีขึ้นกวาที่เปนมาแลว การบริหารราชการโดยทั่วไป
นัน้ ไมอยูใ นขายการพิจารณาของธนาคาร แตบางสวนมีผลกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจ ธนาคาร
จึงขอเสนอประเด็นเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจของประเทศดังตอไปนี้
ประการแรก ในดานการสงเสริมการผลิตดานการเกษตรและการสงสินคาเกษตร
ออกขายตางประเทศนั้น เห็นควรที่รัฐบาลจะหยิบยกมาพิจารณาวาจะควรจัดหนวยราชการบริหาร
อยางใด จึงจะมีผูใหญในราชการรับผิดชอบในดานตางๆและสามารถมีอํานาจบังคับบัญชาหนวย
ราชการทีเ่ กีย่ วของ ทั้งในดานดิน ดานนํ้า ดานพันธุพืช ดานสัตวบาล ดานวิจัยคนควา ดานสงเสริม
ชาวนาใหมคี วามรูและปฏิบัติโดยดี ดานการปองกันศัตรูพืช ดานการสงวนรักษาพืชผล และดานกา
รสหกรณและการตลาด ใหไดทั่วถึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตลอด
ประการที่สอง ในระดับเจาหนาที่ผูดําเนินงานที่มีคุณวุฒิ เชน นักเกษตรและ
สัตวบาลชัน้ บัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งผูที่มีความชํานาญในสาขางานดังกลาว ขณะนี้
ปรากฏวา ยังแยกยายอยูตามสังกัดกรมและกระทรวงตางๆกระจัดกระจายกันไป ตางกรมตางก็
ทํ างานภายในขอบขา ยอํ านาจหน า ที่ของตน ผลของการปฏิบัติราชการตามแบบนี้จึงไดแก
ชาวนาและชาวไรแตละคนแตละทองที่เพียงกระทอนกระแทนไมสมบูรณ และในขณะเดียวกัน
กรมสงเสริมการเกษตรในกระทรวงเกษตร ซึ่งมีหนาที่สงผูรูไปติดตอชาวนาโดยใกลชิดก็ขาดแคลน
เจาหนาที่ดังกลาว หากจะไดมีการกระทําอันเหมาะสมระดมเจาหนาที่เหลานี้มารวมอยูในบังคับ
บั ญ ชาเดี ย วกั น ก็ เ ชื่ อว า จะสามารถกระจายกํ าลังไปปฏิบัติราชการได ทั่ว ถึ ง โดยสมบูรณทั่ว
ราชอาณาจักร จะเปนประโยชนแกชาวนาชาวไรยิ่งนัก และจะเปนประโยชนแกราชการในดานนี้สม
ตามความมุงหมายของรัฐบาล…” (ธนาคารแหงประเทศไทย 2512 ; 100-101)
ตอมาในป 2518 ธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดชี้ใหเห็นปญหาอันเกิดจากการขาด
การประสานงานในการใชนโยบายตางๆวา
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“…จริงอยู การพิจารณากําหนดแนวนโยบายหลักที่มีความสําคัญตอความเปนอยู
ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ เปนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะ แตในการพิจารณาแผนปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจมีความคลองตัว
มีการประสานงานทีด่ ขี นึ้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่เปนอยูนั้น มีชองทางที่จะกระทําได โดย
มอบใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประสานนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย
รั ฐ มนตรีที่ เ กี่ ย วขอ งใกลชิดกั บงานดานเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนประธาน อยางไรก็ดี การดําเนินงานดานนโยบายเศรษฐกิจ
จะมีผลอยางจริงจังไดก็จะตองไดรับขอมูลที่ถูกตองสมบูรณมากที่สุด และจะตองอาศัยเจาหนาที่
ประจําใหทําหนาที่กลั่นกรอง รวบรวม และวิเคราะหขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนในเรื่องนี้ เปนที่
นาสังเกตวา ในระยะเวลาที่ผานมา ระบบการกลั่นกรองนโยบายและแผนงานดานเศรษฐกิจได
อาศัยการทํางานรวมกันของหนวยงานกลางระดับชาติ 4 หนวย คือ กระทรวงการคลัง สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย แตในขณะนี้ ระบบ
การกลัน่ กรองดังกลาวไดหยุดชะงักลง จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพิจารณาวา จะควรรื้อฟน
นําระบบการกลั่นกรองแบบเดิมมาใช หรือจะยกเลิกระบบเกา และจัดสรางระบบใหมขึ้นมาแทนที่
โดยไมใหซํ้าซอนกับงานของหนวยราชการผูปฏิบัติ…” (ธนาคารแหงประเทศไทย 2518 : 132–
133)
ประการที่สี่ ในปจจุบัน เรายังขาดความรูความเขาใจอันถองแทเกี่ยวกับกลไก
การทํางานของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางเครื่องมือกับ
เปาหมาย ซึ่งทํ าใหเกิดความผิดพลาดในการเลือกใชเครื่องมือหรือมาตรการทางนโยบายได
โดยงาย อาจารยมหาวิทยาลัยเองก็มิไดมีสวนชวยแกปญหานี้เทาที่ควร หนวยงานของรัฐที่ให
ความในใจในการศึกษาเรื่องนี้ก็มีเฉพาะแตธนาคารแหงประเทศไทยเทานั้น
บทสรุป
บทความนี้ไดชี้ใหเห็นวา กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ปจจุบันเปนกระบวนการที่ลิดรอนสิทธิของประชาชน ทั้งในดานการรับรูปญหาและในดานการมี
สวนรวมในการแกปญหาของระบบเศรษฐกิจ สภาวการณดงั ที่เปนอยูนี้ ยอมยากที่จะกอประโยชน
สุขแกสังคมโดยสวนรวมได หากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนบนของสังคม เพื่อให
ประชาชนสามารถเปดเผยความตองการ และสื่อปญหาไปสูผูมีหนาที่ในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ การกระจายอํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจตางๆไปตาม
หนวยราชการโดยขาดการประสานงานและรวมมือในการใชเครื่องมือเหลานี้ ยังเปนสาเหตุที่กอ
ใหเกิดปญหาความขัดแยงในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตางๆ กลาวคือ ความพยายามในการ
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แกปญ
 หาหนึง่ อันเปนเหตุใหปญหาเศรษฐกิจอื่นๆเลวรายลง ดังนั้น จึงมีความจําเปน ไมเพียงแต
จะตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการใชเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจตางๆ อยางกระจางชัด
เทานัน้ หากยังตองมีการปฏิรูปการจัดองคการหนวยราชการตางๆที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีความจําเปนที่จักตองมีหนวยงานซึ่งมีหนาที่ดูแลและ
ประสานการใชเครื่องมือของนโยบายตางๆ เพื่อใหระบบเศรษฐกิจสามารถแกปญหาและบรรลุ
เปาหมายตางๆไดครบถวน3

3

บทความนี้แกไขตัดทอนจากสวนหนึ่งของบทความเรื่อง “เศรษฐกิจไทย 2522 วิกฤติการณแหงโครงสรางและ
วิกฤติการณแหงเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจ” ซึ่งเสนอตอที่ประชุมการสัมมนาเรื่อง วิกฤติการณเศรษฐกิจไทยป
2522 จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2523
ตีพิมพในหนังสือ สรรพากรสาสน ปที่ 27 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2523 หนา 22 – 32
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มนตรี เจนวิทยการ
“กลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในประเทศไทย : ขอคิดบางประการในแงกฎหมาย นโยบาย
สาธารณะ และกระบวนการเมือง”
วารสารธรรมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ 2517) หนา 41 – 78
เมธี ครองแกว
“นักเศรษฐศาสตรมองกระบวนการประชาธิปไตยอยางไร?”
วารสารธรรมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2517)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
สํานักพิมพดวงกมล 2521
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
“หนีส้ าธารณะ ของขวัญหรือภาระสําหรับคนรุนหลัง ?”
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 16 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2522) หนา 23-28
อัมมาร สยามวาลา และสมภพ มานะรังสรรค
“การตั้งกําแพงภาษีปุย : อีกกาวหนึ่งของการผูกขาด”
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ 2521
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