จาก ๒๔๙๒ ถึง ๒๕๕๒
ทานคณบดี คณาจารย และทานผูมีเกียรติ
ผมรูสึกเปนเกียรติที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชิญให
ผมแสดงปาฐกถาในโอกาสที่คณะฯมีอายุครบ ๖๐ ปในวันนี้ ในฐานะลูกหมอของคณะฯ
นี้ ผมมิอาจตอบปฏิเสธได ผมอยูที่คณะฯนี้มาตั้งแตป ๒๕๐๗ ในฐานะนักศึกษาและ
ตอมาในฐานะอาจารย โดยที่ไมสามารถไปอยูที่อื่นได เพราะไมมีใครรับ ความผูกพันที่
ผมมีกับธรรมศาสตรยอนหลังไปถึงปลายทศวรรษ ๒๔๙๐ บานผมอยูที่ทาชางวังหลวง
เกือบทุกวันผมเดินกลับบานจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ บางวันแวะเตะฟุตบอลที่
สนามหลวงกับเพื่อน บางวันแวะเขามาดูการแขงขันกีฬาในธรรมศาสตร โดยที่บางวัน
แวะฟงไฮดปารกสนามหลวง
แมผมไดรบั การบอกกลาวลวงหนามากวา ๖ เดือน แตจนถึงเดือนที่แลว
ผมยังไมสามารถตัดสินใจแนชัดวา ผมจะแสดงปาฐกถาเรื่องอะไร ในฐานะที่ผมมีฝมือ
ในการทําจับฉาย ผมเชื่อเชนนั้น ผมจึงเลือกหัวขอ “จาก ๒๔๙๒ ถึง ๒๕๕๒” โดยที่
ผมจะพูดอะไรก็ได เพราะหัวขอลักษณะเชนนี้เปนเศรษฐศาสตรวาดวยจับฉาย
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๑. โหมโรง เกิดอะไรขึ้นในป ๒๔๙๒
# เสือใบ-เสือดําดังระเบิด จนนามเลื่องระบือ
ชื่อจริงของเสือใบคือ นายใบ สะอาดดี สวนเสือดําปจจุบันคือ หลวงพอ
ทวีศักดิ์ ชุตนิ ธโร เจาอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม มีชื่อเสียงในการปลุกเสก
จตุคามรามเทพ
ผมไมเคยติดตามศึกษาชีวิตเสือใบ-เสือดํา ไมเคยรูวา เสือใบ-เสือดําเริ่ม
ออกปลนเมื่อไร แตที่ผมพาดหัววา เสือใบ-เสือดําอาละวาดในป ๒๔๙๒ ผมกําลังพูดถึง
หัสนิยายชุด เสือใบ-เสือดํา ซึ่งปรีชา อินทรปาลิตเปนผูเขียน ตีพิมพครั้งแรกใน
หนังสือพิมพปยะมิตรรายวัน ในป ๒๔๙๐ ในขณะที่ เพลินจิตตรายวัน ตีพิมพหัสนิยาย
ชุดพล นิกร กิมหงวน ตั้งแตป ๒๔๘๒ นี่เปนหัสนิยาย ๒ ชุดที่เด็กนักเรียนรุนผมติดกัน
งอมแงม ถึงจะมิใชวรรณกรรมเพื่อชีวิต แตก็สอื่ สารเกี่ยวกับผูคนระดับลางในสังคม
สื่อสารเกี่ยวกับความไมเปนธรรมในสังคมและการปราศจากขื่อแปในบานเมือง
โดยเฉพาะในชนบท ผูที่สนใจศึกษาหัสนิยาย ๒ ชุดนี้ควรจะอานบทวิเคราะหของ
อาจารยสมเกียรติ วันทะนะ และ ดร. วิชิตวงศ ณปอมเพชร
ปรีชา อินทรปาลิตเขียนหัสนิยายชุด เสือใบ กอน แตถูกตํารวจกดดันให
ตองเลิกเขียน เพราะเสือใบในนิยายเกงเกินตํารวจ ตอมาจึงเขียนหัสนิยายชุด เสือดํา
ขึ้นมาแทน เมื่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิยายชุด เสือดํา กําลัง
ดังระเบิด โดยที่มีสํานักพิมพนํา เสือใบ ไปตีพิมพออกขายดวย หัสนิยายชุดนี้มีความ
ยาวประมาณ ๘,๐๐๐ หนา ในตอนจบ ระพินทร ระวิวงศ (เสือดํา) ถูกตํารวจยิงตาย
สวนเรวัต วิชชุประภา (เสือใบ) ยิงตัวตายทามกลางการลอมปราบของตํารวจ
ผมเดาเอาเองวา เสือใบ-เสือดําในชีวิตจริงไมอานวรรณกรรมเพื่อชีวิต ไม
รูจักกุหลาบ สายประดิษฐ ถึงจนกวาเราจะพบกันอีก จะปรากฏสูบรรณพิภพในป
๒๔๙๓ ก็ไมมีผลกระทบตอเสือใบ-เสือดํา
ผมเดาเอาเองวา เสือใบ-เสือดําไมฟงเพลงของมัณฑนา โมรากุล ซึ่งกําลัง
ดังระเบิดในขณะนั้น เพราะเปนเพลงตางชนชั้น อีกสองปตอมา (๒๔๙๔) คุณมัณฑนา
เลิกรองเพลง เพราะแตงงาน และสามีไมใหรองเพลง เสือใบ-เสือดําฟงเพลงของสมยศ
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ทัศนพันธและคํารณ สัมบุญณานนท หรือไม ผมไมทราบ ถาจะฟง ฟงอยางไร เวลานั้น
ยังไมมีวิทยุทรานซิสเตอร ซึ่งเปนประดิษฐกรรมในป ๒๕๐๑
ในป ๒๔๙๒ ภาพยนตรเรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย นําแสดงโดยสุรสิทธิ์
สัตยวงศ และละอง ทิพยวงศ เขาฉายที่โรงภาพยนตรเฉลิมกรุงและโรงภาพยนตรเฉลิม
บุรี ในปตอมา (๒๔๙๓) มีภาพยนตรดัง ๒ เรื่อง คือ พันทายนรสิงห และ นิทรา-สายัณห
ผมเดาเอาวา เสือใบ-เสือดําคงไมมีโอกาสชมภาพยนตรเหลานี้
ในปที่ปรีชา อินทรปาลิตกําลังโดงดังจากหัสนิยายชุด พล นิกร
กิมหงวน และ เสือใบ-เสือดํา นี้เอง มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเกิดขึ้นทั้งในสังคมโลกและ
สังคมไทย ผมประมวลแลวไดดังนี้

# พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนยึดครองแผนดินใหญ
เรื่องนี้กระทบตอสังคมจีนในเมืองไทย และกระทบตอการเมือง
ระหวางประเทศ
# ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๙๒
# กบฏวังหลวง กุมภาพันธ ๒๔๙๒
# ไทยเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
# อาจารยปวยกลับเมืองไทย
# ตั้งคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผมเดาเอาวา เสือใบ-เสือดําไมสนใจการเปลี่ยนแปลงทีก่ ําลังเกิดขึ้น
ในสังคมโลกและสังคมไทยในป ๒๔๙๒ ดังที่กลาวขางตน เพราะเปนเรื่องไกลตัว
ปญหาเฉพาะหนาของเสือใบ-เสือดําก็คือ ทําอยางไรจึงจะหนีพนเงื้อมมือของตํารวจ
ประชาชนในสังคมระดับลางที่มิใชเสือคงมีความคิดความอานไมแตกตางกัน
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เรื่องที่เสือใบ-เสือดําไมสนใจ จะปรากฏในปาฐกถาตามลําดับ
ตอไปนี้
(๑) การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร ๒๔๙๒-๒๕๕๒
(๒) การเมืองโลก ๒๔๙๒-๒๕๕๒
(๓) สังคมเศรษฐกิจโลก ๒๔๙๒-๒๕๕๒
(๔) การเมืองไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
(๕) พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
(๖) พัฒนาการสังคมเศรษฐกิจไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
(๗) กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
๒๔๙๒-๒๕๕๒
(๘) พัฒนาการทุนนิยมไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
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๒. การเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในธรรมศาสตร
๒๔๙๒-๒๕๕๒
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๔๙๒ ทามกลางวิกฤติการณการเมืองที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองตอง
เผชิญ ทั้งจากการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๐ และกบฏวังหลวงเดือนกุมภาพันธ
๒๔๙๒ การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๐ ยังผลใหปกซายของคณะราษฎร ซึ่ง
นําโดยอาจารยปรีดี พนมยงคสิ้นอํานาจ สวนกบฏวังหลวงเดือนกุมภาพันธ ๒๔๙๒ ซึ่ง
นําโดยอาจารยปรีดี พนมยงค ทําใหผูนําฝายทหารในรัฐบาลมีความหวาดระแวงวา
อาจารยและนักศึกษา มธก. มีสวนรวมในเหตุการณนั้นดวย
ในเดือนมีนาคม ๒๔๙๒ ภายหลังการปราบปรามกบฏวังหลวงไมถึง
เดือน รัฐบาลยื่นเรื่องให มธก. ปรับปรุงมหาวิทยาลัย ดวยการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย
โดยตัดคําวา‘ การเมือง’ ออกจากชื่อมหาวิทยาลัย และดําเนินการจัดการศึกษาระบบ
คณะ ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯตอบรับขอเรียกรองของรัฐบาลในเวลาอันรวดเร็ว
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนองคกรปกครองสูงสุดมอบหมายใหศาสตราจารย ดร.
เดือน บุนนาคเปนผูยกรางกฎหมายปรับปรุงมหาวิทยาลัย ในเวลานั้นอาจารยเดือนถูก
ตํารวจสันติบาลคุมตัวรวมกับนายวิจิตร ลุลิตานนท และนายอุไภย พินทุโยธิน เนื่องจาก
ตองสงสัยวา มีสวนรวมในกบฏวังหลวง แตภายหลังถูกปลอยตัว ศาสตราจารย ดร.
เดือนราง“พระราชกําหนดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. ๒๔๙๒” โดยมีสาระสําคัญวาดวย
การเปลี่ยนชือ่ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเปนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พรอมทั้งใหจัดการศึกษาโดยแยกคณะ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ สงรางพระราชกําหนดฯให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอในการแยกคณะ แตไมออก
ประกาศใชรา งพระราชกําหนดฯนี้ โดยใหมหาวิทยาลัยฯดําเนินการแยกคณะเอง เพราะ
รัฐบาลไมตองการเปนเปาการโจมตีจากนักศึกษา โดยใหการแยกคณะเปนกิจการภายใน
ของมหาวิทยาลัยฯ ตอมาในเดือนมิถุนายน ๒๔๙๒ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย
ประกาศใช “ขอบังคับวาดวยการแยกคณะ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
พ.ศ. ๒๔๙๒” ซึ่งยังผลใหมีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตรพรอมกันเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
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๒๔๙๒ โดยที่ยังไมมีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง จวบ
จนกระทั่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ มีผลบังคับใชแทน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖
แตเดิมแผนการจัดตั้งคณะวิชามีเพียง ๓ คณะ อันประกอบดวยคณะ
นิติศาสตร คณะรัฐศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร-พาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยทีม่ ี
ความเคลื่อนไหวใหจัดตั้งคณะธรรมศาสตรดวย ขุนประเสริฐศุภมาตรา (จรูญ จันทร
สมบูรณ) เสนอใหแยกคณะเศรษฐศาสตรออกจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
เพราะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเนนการปฏิบัติ ในขณะที่เศรษฐศาสตรเนนทฤษฎี
สวนคณะธรรมศาสตรไมจําเปนตองตั้ง เพราะนักศึกษาที่รับเขามาในหลักสูตร
ธรรมศาสตรบัณฑิตจะคอยๆหมดไปตามกาลเวลา คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
กับขอเสนอนี้
การจัดการศึกษาโดยแยกคณะนับเปนการเปลี่ยนปรัชญาการจัดการศึกษา
ในขั้นรากฐาน เพราะธรรมศาสตรกอเกิดขึ้นมาเพื่อจัดการศึกษาแบบ Liberal
Education มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
พ.ศ. ๒๔๗๖ ระบุวา มธก. ‘.. มีหนาทีจ่ ัดการศึกษาวิชากฎหมาย วิชาการเมือง วิชา
เศรษฐการ และบรรดาวิชาอื่นๆอันเกี่ยวกับวิชาธรรมศาสตรและการเมือง’ หลักสูตร
ธรรมศาสตรบัณฑิตอาจตีความไดวา มีความคลายคลึงกับหลักสูตร PPE (=
Philosophy, Politics, and Economics) ของ Oxford University และหลักสูตร
ลักษณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสในชวงเวลาใกลเคียงกันนั้น แตการ
จัดการศึกษาโดยแยกคณะวางเข็มมุงอยูที่การผลิตกําลังคนที่มีความชํานัญพิเศษเฉพาะ
ดาน(Specialization)
อยางไรก็ตาม แมจะจัดการศึกษาโดยแยกคณะ แตหลักสูตรในระยะแรก
ของคณะทั้งสี่ยังปรากฏรากฐานของหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตโดยชัดเจน ชาญวิทย
เกษตรศิริและคณะพบวา หลักสูตรคณะรัฐศาสตรเกือบจะไมแตกตางจากหลักสูตรคณะ
นิติศาสตร โดยมีวิชาที่ตางกันเพียง ๕ วิชา หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตรกําหนดใหตอง
เรียนวิชาการบัญชีและวิชากฎหมาย ทั้งกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายอุตสาหกรรม และกฎหมายการเงินการธนาคาร
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ในสายตาของชนชั้นปกครองไทย เศรษฐศาสตรเปน ‘อัปรียศาสตร’
เมื่อพระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) เขียนหนังสือทรัพยศาสตร ตีพิมพในป ๒๔๕๔
อันถือเปนหนังสือเศรษฐศาสตรภาษาไทยเลมแรก อัศวพาหุทรงวิจารณหนังสือเลมนี้
ตีพิมพใน สมุทสาร (๕ กันยายน ๒๔๕๘) ทรงไมเห็นดวยกับบทวิเคราะหความ
แตกตางระหวางชนชั้นในหนังสือนั้น ทรงเห็นวา ยังไมควรมีการศึกษาลัทธิที่เรียกวา
ทรัพยศาสตรในประเทศไทย การวิจารณติเตียนโดยองคพระประมุขอยางเปดเผย ทําให
ทางราชการขอรองมิใหผูพิมพนําหนังสือออกเผยแพร ยังความโทมนัสแกพระยาสุริยานุ
วัตรอยางยิ่ง และยังผลใหวงวิชาการเศรษฐศาสตรในประเทศไทยไมเติบโต ตอมามีการ
ตราพระราชบัญญัติแกไขกฎหมายลักษณอาญา พ.ศ. ๒๔๗๐ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๕
กันยายน ๒๔๗๐ ยังผลใหการสอนหรือเผยแพรความรูทางเศรษฐศาสตรซึ่งกอใหเกิด
ผลดังตอไปนี้ (มาตรา ๔(๑) เปนความผิดทางอาญา
“ (ก) เพื่อจะใหบังเกิดความเกลียดชังฤาดูหมิ่นสมเด็จพระเจาอยูหัว ฤา
รัฐบาล ฤาราชการแผนดินก็ดี
(ข) เพื่อจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ฤาพระราชกําหนดกฎหมาย
ดวยใชกําลังบังคับฤากระทํารายก็ดี
(ค) เพื่อใหเกิดความไมพอใจและกระดางกระเดื่องในหมูคนทั้งหลายถึง
อาจเกิดเหตุรายขึ้นในแผนดินของทานก็ดี
(ง) เพื่อจะกวนใหเกิดขึ้นซึ่งความเกลียดชังระวางคนตางชั้นก็ดี
(จ) เพื่อยุยงใหคนทั้งหลายกระทําการลวงละเมิดพระราชกําหนด
กฎหมายก็ดี
ทานวา มันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวาสิบป และให
ปรับไมเกินกวาหาพันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง”
ความผิดทางอาญาของการสอนและเผยแพรเศรษฐศาสตรโดยกอ
ผลกระทบทางลบตอสังคมดังกลาวนี้ ถูกยกเลิกไปโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๘ (ฉบับที่๗)
เมื่อแรกตัง้ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พระราชบัญญัติ
แกไขกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๐ ยังมีผลบังคับใชอยู เหตุใด มธก. จึงสอนวิชา
เศรษฐศาสตรได โดยที่เศรษฐศาสตรเปนเสาหลักหนึ่งในสามของหลักสูตรธรรมศาสตร
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บัณฑิต (เสาหลักอีกสองเสาไดแก นิติศาสตร และการเมือง) เหตุผลมีไดอยางนอย ๒
ประการ กลาวคือ
ประการแรก การสอนวิชาเศรษฐศาสตรใน มธก. มิไดมีเจตนารมณที่จะ
กอผลกระทบทางลบแกสังคมไทย ไมวาจะเปนประเด็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
การลมลางอํานาจรัฐ การกอสภาวะบานเมืองไรขื่อแป และการกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงระหวางชนชั้น ดังนั้น จึงไมเขาขายความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติแกไข
กฎหมายลักษณอาญา พ.ศ. ๒๔๗๐ อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา ระหวางป ๒๔๗๔-๒๔๗๕
นายทองเปลว ชลภูมิไดดําเนินการจัดพิมพหนังสือทรัพยศาสตร ของพระยาสุริยานุวัตร
เปนครั้งที่สอง โดยใชชอื่ ใหมวา เศรษฐวิทยา โดยที่ยังมีความผิดทางอาญาดังกลาวนี้ค้ํา
คออยู
ประการทีส่ อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖ มีบทบัญญัติทเี่ ปดชองให มธก. อํานวยการสอนวิชาเศรษฐศาสตร
เพราะกําหนดในมาตรา ๔ วา มธก. มีหนาที่จัดการศึกษาวิชา ‘เศรษฐการ’ มิหนําซ้ําใน
มาตรา ๓ มีบทบัญญัติ ‘ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ซึ่งมีขอความขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน’ี้
การศึกษาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในระยะแรกถูก
กระทบโดยกระแสการครอบงํา ๒ กระแส กระแสหนึ่ง ไดแก การครอบงําโดยสํานัก
วิชาการขุนนาง อีกกระแสหนึ่งไดแก การครอบงําโดยสํานักวิชาการฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเมื่อแรกตั้งไมมีนโยบายสรางอาจารยประจํา
อยางจริงจัง การสอนอาศัยขุนนางนักวิชาการจากหนวยราชการตางๆเปนหลัก อาจารย
ประจํามีอยูเพียงนอยนิด โดยที่ไมมีแรงกดดันผูบริหารมหาวิทยาลัยและรัฐบาลในการ
สรางอาจารยประจํา ขุนนางนักวิชาการที่ยึดกุมงานสอนในมหาวิทยาลัยไดประโยชนทั้ง
ในรูปตัวเงินและรูปอื่น ในสมัยหนึ่งการไดชื่อวาเปนอาจารยมหาวิทยาลัยทําใหไดหนา
ไดตาในสังคม การครอบงําของสํานักวิชาการขุนนางทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐยากที่จะ
มีนโยบายการสรางอาจารยประจําได
การที่สํานักวิชาการขุนนางยึดครองมหาวิทยาลัยของรัฐไดกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบที่สําคัญอยางนอย ๒ ประการ กลาวคือ
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ประการแรก มหาวิทยาลัยไมสามารถทําหนาที่องคกรที่ผลิตองคความรู
ดานตางๆแกสังคมไทย เนื่องเพราะมหาวิทยาลัยมีแตกิจกรรมการเรียนการสอน หามี
กิจกรรมดานการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)ไม
ประการทีส่ อง วิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยมักมีเนื้อหาที่ลาหลัง เพราะขุน
นางนักวิชาการมีงานประจําที่ตองทํา ไมมีเวลาติดตามความกาวหนาทางวิชาการไดอยาง
เต็มที่ ความรูที่สอนยอมลาหลังไปตามกาลเวลา
การยึดกุมมหาวิทยาลัยของสํานักวิชาการขุนนาง ไมเพียงแตทําให
มหาวิทยาลัยลาหลังทางวิชาการเทานั้น หากทวายังทําลายวัฒนธรรมการวิพากษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรอีกดวย ทั้งนี้เพราะ กลุม
ขุนนางนักวิชาการอาศัยมหาวิทยาลัยเปนองคกร‘กลอมเกลา’ความคิดของนิสิตนักศึกษา
อยางนอยที่สุดใหเห็นดีเห็นงามกับนโยบายดานตางๆของรัฐบาล กระบวนการขัดเกลา
ทัศนคติของนิสิตนักศึกษามีสวนสําคัญในการทําลายวัฒนธรรมการวิพากษ ดังจะเห็น
ไดวา ในยุคสมัยที่มหาวิทยาลัยตกอยูในความครอบงําของสํานักวิชาการขุนนาง
มหาวิทยาลัยไมเพียงแตไมสามารถทําหนาที่เปนผูนําสังคมและตั้งคําถามเกี่ยวกับระบบ
ตางๆที่เปนอยูในสังคมเทานั้น แมแตการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาลก็ยังเปน
ปรากฏการณที่หายากยิ่งอีกดวย
อยางไรก็ตาม มีเหตุปจจัยอยางนอย ๓ ประการที่ทําใหนโยบายการสราง
อาจารยมหาวิทยาลัยกอเกิดขึ้น กลาวคือ
ประการแรก แรงผลักดันกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
เริ่มตนในทศวรรษ ๒๕๐๐ ทําใหมีความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูเดิมไมมีศักยภาพในการผลิตกําลังคนสนองความตองการของ
กระบวนการพัฒนาได มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม โดยเฉพาะในสวนภูมิภาคตั้งแต
ปลายทศวรรษ ๒๕๐๐ ทําใหมีความตองการอาจารยมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกมาก การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ทําใหสํานักวิชาการขุนนางตองปลอยบังเหียนการยึดกุม
มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยภายใตการยึดกุมของสํานักวิชาการขุนนางไมสามารถ
ผลิตกําลังคนสนองความตองการและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางพอเพียง
ประการทีส่ อง แรงผลักดันจากตางประเทศ บรรดาสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศลวนถูกผูกมัดใหมีนโยบายการสรางอาจารยประจํา
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ดังจะเห็นไดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรหลังป ๒๔๙๗ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตอมาแยกตัวเปนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
ในชวงปลายทศวรรษ ๒๔๙๐ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร
และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในชวงปลายทศวรรษ ๒๕๐๐
นโยบายการสรางอาจารยประจําผุดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ แตการขยายการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ไปสู
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง
ประการที่สาม การตอสูระหวางสํานักวิชาการมหาวิทยาลัยกับสํานัก
วิชาการขุนนาง การตอสูนี้ปรากฏเปนรูปธรรมตัง้ แตปลายทศวรรษ ๒๕๐๐ สํานัก
วิชาการมหาวิทยาลัยเรียกรองวา มหาวิทยาลัยตองมีอาจารยประจํา และลดการพึ่ง
อาจารยพิเศษ การสัมมนาวาดวยปญหาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในป ๒๕๐๗
นับเปนแรงกระตุนที่สําคัญยิ่ง การทีม่ ีวิวาทะเชนนี้เกิดขึ้นยอมเปนดัชนีบงบอกถึงการ
กอเกิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพ เพราะแตเดิมการสอนหนังสือใน
มหาวิทยาลัยมิใชอาชีพ หากแตเปนงานอดิเรกของกลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัด
กระทรวงทบวงกรมตางๆ อาจารยประจํามีฐานะดอยกวาขุนนางนักวิชาการ ในหลาย
ตอหลายกรณีอาจารยประจําทําแตงานธุรการ และตองรับใชขุนนางนักวิชาการที่เปน
อาจารยผูบรรยายลักษณะวิชาตางๆ
ธรรมศาสตรถูกครอบงําโดยสํานักวิชาการขุนนางอยางชัดเจน แมจะมี
อาจารยประจําในระยะแรกเริ่มอยูบาง แตไมมาก การครอบงําของสํานักวิชาการขุนนาง
มีผลกระทบทั้งตอการเรียนการสอนและการวิจัยดุจเดียวกับที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ผูที่มาทําลายอิทธิพลการครอบงําของสํานักวิชาการขุนนางในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรกลับเปนขุนนางนักวิชาการดวยกันเอง ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ
คือบุคคลที่กลาวถึงนี้ อาจารยปวยมาจาก Modern Sector มีลูกนองจํานวนมากที่
เพิ่งจบการศึกษาเศรษฐศาสตรจากตางประเทศ ตัวทานเองมีโอกาสพบปะและประชุม
กับนักเศรษฐศาสตรชั้นนําของโลก ในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคณะเศรษฐศาสตรเวลานั้นเปน Traditional Sector ขาดความกาวหนา เมื่อ
อาจารยปวยมาดํารงตําแหนงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร อาจารยปวยแกปญ
 หาความลา
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หลังทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร เริ่มตนดวยการบอกเลิกอาจารยผูบรรยายที่ขาด
สอนบอย อาจารยบางคนเกือบมิไดมาสอนเลย เวลาสอบใหนักศึกษาตกเกินกวาครึ่ง
อาจารยปวยเห็นวาเปนการกระทําที่ไมเปนธรรม บางวิชามีเนื้อหาที่ลาสมัย อาจารยปวย
ก็ดําเนินการนําวิชาที่ทันสมัยเขาไปแทนที่ คณะเศรษฐศาสตรยุคอาจารยปวยมีนโยบาย
การผลิตอาจารยประจําขนานใหญ มิใชเปนเพียงเพราะเงื่อนไขการใหความชวยเหลือ
ของมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร แตเปนเพราะอาจารยปวยเห็นความสําคัญของนโยบายนี้ โดย
ที่อาจารยปวยไดรวมกับกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยผลักดันนโยบายนี้ดวย อาจารยปวย
พยายามผลักดันใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับนโยบายการผลิตอาจารยประจํา
นโยบายดังกลาวนี้ไดรับการทัดทานจากคณบดีคณะนิติศาสตรและคณบดีคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีในเวลานัน้ บัดนี้ทั้งสองคณะลวนมีอาจารยประจําที่พรั่ง
พรอม ในแงนี้ อาจารยปวยมีสวนทําลายการครอบงําของสํานักวิชาการขุนนาง และ
อํานวยการใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพ มิใชงานอดิเรก
ในขณะที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรับระบบอังกฤษในการจัดการศึกษา
อิทธิพลและการครอบงําของสํานักวิชาการฝรั่งเศสติดมากับมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมืองแตแรกเกิด อิทธิพลและการครอบงําดังกลาวนี้มีผลตอการ
เรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในธรรมศาสตรอยางสําคัญ อาจารยผูสอนวิชา
เศรษฐศาสตรตั้งแตแรกกอตั้ง จวบจนถึงตนทศวรรษ ๒๕๐๐ เกือบทั้งหมดเปนดุษฎี
บัณฑิตในสาขาวิชานิติศาสตรจากประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น หนอวิชาเศรษฐศาสตรใน
มธก. และตอมาใน มธ. จึงไมแข็งแรง ซึ่งสงผลตอความออนแอทางวิชาการของคณะ
เศรษฐศาสตรเมื่อแรกกอตั้งดวย คุณูปการของอาจารยผูบรรยายวิชาเศรษฐศาสตรในยุค
แรกเริ่มก็คือ ทานเหลานั้นลวนแลวแตเขียนตํารา ซึ่งเปนประโยชนแกนักศึกษาอยางยิ่ง
เมื่อสํารวจตําราหรือหนังสือคําบรรยายวิชาเศรษฐศาสตรในธรรมศาสตร ปรากฏวาสวน
ใหญเปนเศรษฐศาสตรแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Economics) มากกวา
เศรษฐศาสตรวิเคราะห (Analytical Economics) โดยที่มไิ ดใชรูปกราฟหรือสมการ
คณิตศาสตรประกอบการอธิบาย อยางมากที่สุดอาจจะมีเสน Demand และSupply
โดยที่มิไดมีมากกวานั้น ดังเชนตํารา เศรษฐศาสตร ภาคปลาย(๒๔๙๗) ของศาสตราจารย
ดร. สมทบ สุวรรณสุทธิ ทั้งนี้เปนทีเ่ ขาใจวา ตําราและหนังสือคําบรรยายสวนใหญเขียน
ขึ้นโดยอิงตําราที่ใชสอนในประเทศฝรั่งเศสเปนหลัก อาจารยบางทานพยายามใชตํารา
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อเมริกันและอังกฤษดวย ดังเชน หลักเสถสาตร (๒๔๘๗) ของ ดร. ทองเปลว ชลภูมิ ซึ่ง
อางอิงงานของ Alfred Marshall, E.R.A. Seligman และ Frank W. Taussig
ตําราและหนังสือคําบรรยายวิชาเศรษฐศาสตรในธรรมศาสตรจนถึงสิ้น
ทศวรรษ ๒๔๙๐ มิไดรบั อิทธิพลจาก Keynesian Economics แสดงใหเห็นวา
กระแสเคนสานุวัตร ( Keynesianization) มาไมถึงเมืองไทย ทั้งๆที่ Keynesian
Revolution เกิดแตปลายทศวรรษ ๒๔๗๐ นั้นแลว และเมื่อสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร Keynesian Consensus กําลังทรงอิทธิพลและแผอิทธิพล
เขาสูกระบวนการกําหนดนโยบายในประเทศตางๆแลว
ศาสตราจารย ดร. เดือน บุนนาค เปนอาจารยคนแรกที่นํา Keynesian
Economics เขามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งๆที่ทานเปนดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตรจากประเทศฝรั่งเศส หลังเหตุการณกบฏวังหลวงในเดือนกุมภาพันธ ๒๔๙๒
และตอมากบฏแมนแฮตตันในเดือนมิถุนายน ๒๔๙๔ อาจารยเดือนเผชิญมรสุมทาง
การเมืองอยางหนักหนาสาหัส หลังจากนั้นทานใชชีวิตอยางสงบสุขดวยการเปนอาจารย
มหาวิทยาลัย ทานติดตามความกาวหนาในวงวิชาการเศรษฐศาสตร รวมทั้งติดตามตํารา
เศรษฐศาสตรใหมๆที่ออกสูโลกวิชาการ คํานําหนังสือ เศรษฐศาสตรของทาน Paul A.
Samuelson(2511) กลาวถึงตําราเศรษฐศาสตรของ George Leland Bach(1958),
Campbell R. McConnel (1960), Richard G. Lipsey (1963) ฯลฯ ทานเลือก
แปลตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของศาสตราจารยแซมมวลสันเปนภาษาไทย เริ่มตั้งแต
ฉบับการตีพิมพครั้งที่ ๔ (ป ๒๕๐๑) ตนฉบับการแปลของอาจารยเดือนทยอยออกสู
บรรณพิภพตั้งแตป ๒๕๐๒ ทุกครั้งที่ศาสตราจารยแซมมวลสันปรับปรุงตํารา
ศาสตราจารยเดือนปรับปรุงการแปลตาม ตนฉบับการแปลภาค ๑-๒ ที่ตีพิมพในป
๒๕๑๑ แปลจากฉบับการตีพิมพครั้งที่ ๗ (ป ๒๕๑๐) ของแซมมวลสัน
เหตุใดจึงกลาววา ศาสตราจารย ดร. เดือน บุนนาคเปนผูนําKeynesian
Economics เขามาในธรรมศาสตร ขอเท็จจริงก็คือ อาจารยเดือนเริ่มใชตําราของ
ศาสตราจารยแซมมวลสันสอนวิชาเศรษฐศาสตรในธรรมศาสตรตั้งแตป ๒๕๐๑ ตํารา
เศรษฐศาสตรเบื้องตนของศาสตราจารยแซมมวลสันเมื่อพิมพครั้งแรกในป ๒๔๙๑ มีชอื่
วา Economics: An Introductory Analysis (1948) นับเปนตําราเศรษฐศาสตรเลม
ที่สองที่มีเนื้อหาของ Keynesian Economics ตอจากThe Elements of
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ของ Lorie Tarshis (1911-1993) ทั้งสองเลมถูกขบวนการ
ฝายขวา McCarthyism โจมตี ดวยการตีตราวา Keynesianism มีความหมายเทากับ
Socialism, Marxism และ Communism ลอรี ทารชิสถูกเลนงานจนตําราขายไมได
แตแซมมวลสันไดรับการปกปองจากอธิการบดี M.I.T.
ในชวงเวลาใกลเคียงกับที่อาจารยเดือนแปลตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ของศาสตราจารยแซมมวลสัน ตําราเศรษฐศาสตรภาษาไทยที่มีเนื้อหา Keynesian
Economics เริ่มปรากฏสูโลกวิชาการ เลมที่นา สนใจเรียงตามลําดับเวลาไดแก ทฤษฎี
การวาจางแรงงาน ดอกเบี้ย และเงินตรา และปญหาเศรษฐกิจของประเทศลาหลัง
(๒๕๐๒) ของนายนุกูล ประจวบเหมาะ คําบรรยายเศรษฐศาสตรภาคปลาย คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(๒๕๐๔) ของ ดร. อํานวย
วีรวรรณ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร(๒๕๐๖) และ ทฤษฎีการเงินและการจางงาน
(๒๕๐๖) ของ ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์
การสอนเศรษฐศาสตรในธรรมศาสตรเริ่มหลุดจากแอกสํานักวิชาการ
ฝรั่งเศสตั้งแตตนทศวรรษ ๒๕๐๐ สวนหนึ่งเกิดจากวัยอันรวงโรยของอาจารยรุนแรกๆ
ประกอบกับอาจารยรุนหนุมสาวตั้งแตทศวรรษ ๒๕๐๐ เปนตนมาสวนใหญมิไดสําเร็จ
การศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส อีกสวนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของกระบวนการอเมริกา
นุวัตร (Americanization) เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่สองสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาถีบตัว
ขึ้นมาเปนประเทศมหาอํานาจ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
ครอบคลุมปริมณฑลของการศึกษาดวย ในยุค Pax Britannica ระบบการศึกษาแบบ
อังกฤษมีอิทธิพลครอบงําโลก ในยุค Pax Americana ระบบการศึกษาอเมริกันขึ้นมา
มีอิทธิพลแทนที่ บุคคลอยางนอย ๒ ทานที่มีบทบาทในการนํากระบวนการอเมริกานุ
วัตรเขาสูคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานแรก ไดแก ศาสตราจารย
ดร. เดือน บุนนาค ผูริเริ่มนําตําราเศรษฐศาสตรของศาสตราจารยแซมมวลสันมา
ประกอบการสอน ทานที่สองไดแก ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ผูปฏิรูปหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายใตความชวยเหลือ
ของมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร
หลังยุคอาจารยปวย คณะเศรษฐศาสตร มธ. วิ่งไลกวดสหรัฐอเมริกาตาม
กระบวนการอเมริกานุวัตร เดชะบุญเปนเพราะคณาจารยมีศักยภาพในการวิ่งไลกวดต่ํา
Economics(1947)
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ยิ่งวิ่งยิ่งถูกทิ้งหาง การเดินตามกระแสอเมริกานุวัตรเปนเรื่องดีหรือไม เปนประเด็นที่มีวิ
วาทะได นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้ง
สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกรูสึกไมสบายใจกับพัฒนาการของเศรษฐศาสตรกระแส
หลักที่เปนอยู ในจํานวนนี้รวมนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักทีม่ ีชื่อเสียงดวย อาทิเชน
Milton Friedman, Wassiley Leontief, Robert Solow, Ronald Coase,
Douglas North, Joseph Stiglitz, Anne Krueger เปนตน

ในทํานองเดียวกัน การสลัดออกจากแอกสํานักวิชาการฝรั่งเศสตั้งแตตน
ทศวรรษ ๒๕๐๐ เปนตนมา เปนเรื่องที่ดีหรือไม ก็เปนประเด็นแหงวิวาทะไดเฉก
เชนเดียวกัน ในยุคสมัยที่หลักสูตรธรรมศาสตรบณ
ั ฑิตทรงอิทธิพล วิชาประวัติลัทธิ
เศรษฐกิจเปนวิชาหลักวิชาหนึ่งของหลักสูตร ในยุคตนของคณะเศรษฐศาสตร มธ.
หลักสูตรยังใหความสําคัญกับวิชากฎหมาย การเมือง และการบัญชี อาจเปนเพราะความ
เชื่อที่วา การวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฏการณทางเศรษฐกิจมิอาจแยกสวนวิเคราห
ได หลักสูตรจึงมีโครงสรางและองคประกอบเชนนี้
บัดนี้ คณะฯอาจตองตั้งคําถามและหาคําตอบ เหมือนกับที่วิทยากร เชียง
กูลตั้งไวเมื่อ ๔๐ ปเศษที่แลววา
เราจะไปไหนกัน ?
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๓. การเมืองโลก ๒๔๙๒-๒๕๕๒
๒๔๙๒
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนภายใตการนําของเหมาเจอะตุงยึดครอง
จีนแผนดินใหญได และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๒
ภายหลังจากการกอตั้งคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมถึง ๔ เดือน ใน
เดือนธันวาคม ๒๔๙๒ สงครามเวียดนามครั้งแรกปะทุขึ้นเมื่อฝรั่งเศสตองการแสดง
ศักดานุภาพแหงจักรวรรดินิยมกลับไปเปนจาวอาณานิคมในอินโดจีน
สงครามโลกครั้งที่สองยุติมาแลวเกือบ ๔ ป แตการเปลี่ยนแปลงทั้งที่
เกิดขึ้นในรัสเซียและจีน ทําใหสังคมการเมืองโลกตองจัดระเบียบการเมืองระหวาง
ประเทศใหม โดยที่สงครามรอนแปรเปลี่ยนมาเปนสงครามเย็น (Cold War) โลก
แบงเปน ๒ คาย ประกอบดวยคายทุนนิยมกับคายสังคมนิยม สมรภูมิการทําสงคราม
ระหวางคายทั้งสองปรากฏในทุกภูมิภาค แตเขมขนเปนพิเศษในอาเซียบูรพา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแหลมอินโดจีนและคาบสมุทรเกาหลี
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฝรั่งเศสตองการกลับมาเปนใหญในอินโดจีน
อีกหลังจากที่ถูกญี่ปุนขับออกไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง แตการกลับมาของ
ฝรั่งเศสตองเผชิญกับการตอสูกับนักชาตินิยมอินโดจีน ซึ่งตองการใหปตภุ ูมิมาตุคามได
เอกราช สงครามเวียดนามครั้งแรกระหวางเดือนธันวาคม ๒๔๙๒ ถึงเดือนสิงหาคม
๒๔๙๗ จบลงดวยความพายแพของฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู ฝรั่งเศสประสบความสําเร็จ
ในการลากสหรัฐอเมริกาเขาสูสงครามอินโดจีนแทน สงครามอินโดจีนครั้งที่สอง
ระหวางเดือนสิงหาคม ๒๔๙๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๑๘ จบลงดวยความพายแพของ
สหรัฐอเมริกาเฉกเชนเดียวกัน
ในคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแยงระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต
ปรากฏมาโดยตลอดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ทั้งสองฝายตางตองการควบรวม
ดินแดนอีกฝายหนึ่งมาเปนของตน สงครามระเบิดขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือสงกองกําลังทหาร
บุกเกาหลีใตเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ สงครามยืดเยื้ออยูเกือบ ๓ ป และจบลงเมื่อ
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖ เมื่อสามารถตกลงทําสัญญาสงบศึกได
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาดําเนินนโยบายการปดลอม
(Containment Policy) ทั้งสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อ
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ปองกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสม และปองกันผลกระทบโดมิโน (Domino
Effect) ซึ่งผูนําอเมริกันเชื่อวา เมื่อประเทศหนึ่งประเทศใดกลายเปนคอมมิวนิสตไป
แลว ประเทศเพื่อนบานจะกลายเปนคอมมิวนิสตตามไปดวย การตกหลมลัทธิคอมมิวนิ
สมมีลักษณาการดุจเดียวกับการลมลงของโดมิโน แนวความคิดวาดวยการปดลอม
ประเทศผูนําลัทธิคอมมิวนิสมมาจากยอรจ เคนแนน (George F. Kennan, 19042005) นักการทูตอเมริกันประจําสหภาพโซเวียตในป ๒๔๘๙ ในอาเซียบูรพา สหรัฐฯ
เลือกญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวันเปนแนวปองกันดานหนา นอกจากการตั้งฐานทัพ
อเมริกันในประเทศบริวารตางๆแลว สหรัฐฯยังใหความชวยเหลือทั้งดานทหารและดาน
เศรษฐกิจแกประเทศเหลานั้นดวย
รัฐบาลไทยยอมเปนเบี้ยหมากรุกของสหรัฐอเมริกาในนโยบายการปด
ลอมสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยยอมเปนบริวารที่ปฏิบัติตามการสั่งการของสหรัฐฯ
อยางเซื่องๆ ดวยเหตุดังนี้ รัฐไทยจึงมีลักษณะเปนรัฐสงครามเย็น (Cold War State)
รัฐบาลไทยสงทหารไปรวมรบกับทหารอเมริกันในสงครามเกาหลี ไทยเปนสมาชิกที่
แข็งขันขององคการการปองกันอาเซียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Treaty
Organization: SEATO) นับตั้งแตถือกําเนิดในเดือนกุมภาพันธ ๒๔๙๘ จวบจนสิ้น
อายุขัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๐ ไทยกลายเปนที่ตั้งฐานทัพอเมริกันสําหรับการทํา
สงครามอินโดจีน ทั้งนี้เปนผลจากแถลงการณรวมระหวางนายถนัด คอมันตรกับนายดีน
รัสก รัฐมนตรีระหวางประเทศของประเทศทั้งสองในเดือนมีนาคม ๒๕๐๕ โดยที่เริ่มมี
การตั้งฐานทัพอเมริกันแหงแรกในเมืองไทยในป ๒๕๐๗ หลังจากนั้นเครื่องบินอเมริกัน
ดาหนาขนระเบิดจากฐานทัพในเมืองไทยไปถลมเพื่อนบานในอินโดจีน ไมวาจะเปน
เวียดนาม ลาว และกัมพูชาอยางรุนแรง ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่
บรรดาประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนตางสําเหนียกถึงความไมเปนมิตรของไทย
ภายหลังเดือนเมษายน ๒๕๑๘ เมื่อกองทัพอเมริกันพายแพสงครามอิน
โดจีนอยางหมดรูป รัฐบาลอเมริกันตอตานรัฐบาลพลพตในกัมพูชา รัฐบาลไทยก็
ตอตานตามไปดวย เมื่อเวียดนามใชกําลังทหารยึดกัมพูชาและจัดตั้งรัฐบาลเฮงสัมรินเมื่อ
ตนป ๒๕๒๒ รัฐบาลอเมริกันหันไปตอตานรัฐบาลเฮงสัมรินและหนุนหลังรัฐบาล
พลพต เพราะเกรงอิทธิพลของเวียดนามและสหภาพโซเวียตในอุษาคเณย รัฐบาลไทย
กลับลําหันมาหนุนหลังรัฐบาลพลพตและตอตานรัฐบาลเฮงสัมรินตามไปดวย
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เมื่อสหรัฐอเมริกาปรับนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศดวยการหัน
ไปคืนดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ๒๕๑๔ เพื่อสรางพันธมิตรสําหรับการคาน
อํานาจและอิทธิพลของสหภาพโซเวียต รัฐบาลไทยก็ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปดวย
ดวยการสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ๒๕๑๘
ขอที่นาสังเกตก็คือ การปรับนโยบายตางประเทศมักเกิดขึ้นในรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง ดังเชนการสถาปนาความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐบาล
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชในป ๒๕๑๘ นโยบายการเปลี่ยนสนามรบในอินโดจีนเปน
สนามการคาของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (๒๕๓๑-๒๕๓๔)
ในฐานะรัฐสงครามเย็น รัฐบาลไทยตองยอมใหสหรัฐอเมริกาเขามาตั้ง
ฐานทัพ โดยไมนําพาที่จะคํานึงถึงการเสียเอกราชอธิปไตยและการเสียสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต อีกทั้งไมตองคํานึงถึงตนทุนที่ตองสูญเสียไปกับการทําตัวเปนปรปกษกับ
ประเทศเพื่อนบาน ประโยชนที่ไดจากการเปนรัฐสงครามเย็นก็คือ ความชวยเหลือดาน
การทหาร และความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและวิชาการ ขอตกลงความชวยเหลือดาน
เศรษฐกิจและวิชาการลงนามในเดือนกันยายน ๒๔๙๓ ขอตกลงความชวยเหลือดาน
การทหารลงนามในเดือนตอมา มิพักตองกลาววา ผูนําฝายทหารที่ยึดกุมอํานาจรัฐไดผล
ประโยชนสว นบุคคลจากความชวยเหลือดานการทหาร จากการตั้งฐานทัพอเมริกันใน
ประเทศไทย และจากการดําเนินนโยบายหนุนหลังรัฐบาลพลพตตามกนรัฐบาลอเมริกัน
ในเมื่อรัฐสงครามเย็นตองเปนรัฐบริวาร สหรัฐอเมริกาสามารถรุกคืบเขา
ไปกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายอื่นๆในประเทศไทยไดโดยงาย ในนามของ
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ สหรัฐอเมริกาสงที่ปรึกษาชาวอเมริกันเขาไป
ยึดกุมการกําหนดและการบริหารนโยบายในกระทรวงทบวงกรมตางๆ ไมวาจะเปน
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และสํานักงบประมาณ สังคมเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต
ทศวรรษ ๒๕๐๐ เปนตนมา จวบจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม
๒๕๑๖ ขับเคลื่อนดวยแรงผลักดันสวนหนึ่งจากที่ปรึกษาชาวอเมริกันอยางมิอาจปฏิเสธ
ได สังคมเศรษฐกิจไทยตองสูญเสียปริมณฑลนโยบายแกที่ปรึกษาอเมริกันมากยิ่งกวาที่
เคยเสียใหแกที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติที่เปนชาวอังกฤษกอนสงครามโลก
ครั้งที่สอง ในขณะที่ที่ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษกอนสงครามโลกครั้งทีส่ องยึดกุมการ
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กําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ที่ปรึกษาชาว
อเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองแผอิทธิพลในปริมณฑลนโยบายอยางกวางขวาง
ครอบคลุมทั้งการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การปฏิรูปการคลัง รวมทั้งการปฏิรูประบบการงบประมาณ และ
การกําหนดนโยบายการเกษตร
เมื่อกําแพงเบอรลินพังทลายในป ๒๕๓๒ และอาณาจักรโซเวียตลม
สลายในป ๒๕๓๔ สงครามเย็นยุติลง สงครามรอนผุดขึ้นมาแทนที่ การดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของรัฐบาลไทยยังไมสามารถสลัดออกจากแอกรัฐสงครามเย็นไดโดยสิ้นเชิง
ความผูกพันที่จะตามกนอเมริกันยังคงดํารงอยู แมวาการเดินตามกนสหรัฐอเมริกาลดลง
ไปเปนอันมากแลว แตแลววิญญาณรัฐสงครามเย็นผุดกลับคืนขึ้นมาใหมหลังเหตุการณ
การถลมอาคาร World Trade Center นครนิวยอรกเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔
รัฐบาลบุชใชเหตุการณดังกลาวเปนขออางในการใชกองกําลังทหารในการบุกยึดอิรักใน
เดือนมีนาคม ๒๕๔๖ รัฐบาลไทยสงทหารไปรวมกับสหรัฐอเมริกาในการทําสงคราม
อิรัก เพื่อแสดงความเปนมิตรที่มีตอสหรัฐอเมริกา จนทายที่สุดรัฐบาลอเมริกันประกาศ
ใหไทยเปนมิตรนอกนาโต (Non-NATO Status) ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๖
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตรในป ๒๔๙๒
สังคมการเมืองไทยกําลังอยูในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนรัฐสงครามเย็น โดยเปน
บริวารที่เขมแข็งและภักดีตอสหรัฐอเมริกา ๖๐ ปใหหลัง สงครามเย็นยุติแลว สงคราม
รอนผุดขึ้นมาแทนที่ จิตวิญญาณของรัฐสงครามเย็นยังคงดํารงอยู
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๔. สังคมเศรษฐกิจโลก ๒๔๙๒-๒๕๕๒
๔.๑ โครงสราง
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสถาปนาคณะเศรษฐศาสตรในป ๒๔๙๒
นั้น เปนที่แนชัดวา ศูนยอํานาจในสังคมเศรษฐกิจโลกขามลุมสมุทรแอตแลนติก จาก
ยุโรปตะวันตกไปสูสหรัฐอเมริกา กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมเศรษฐกิจ
โลกนี้มีมากวา ๖ ทศวรรษแลว แตลาชาและถูกบดบังดวยความไมมีเสถียรภาพทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคมโลก เริ่มดวยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปลายทศวรรษ
๒๔๕๐ ตามมาดวยสงครามการคาระหวางประเทศในทศวรรษ ๒๔๖๐ ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําครั้งใหญ (The Great Depression) ในทศวรรษ ๒๔๗๐ และสงครามโลกครั้งที่
สองในทศวรรษ ๒๔๘๐
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สังคมเศรษฐกิจโลกแปรจาก Pax
Britannica มาเปน Pax Americana ระบบเศรษฐกิจโลกที่สหรัฐอเมริกาเปนจาวมี
อายุเพียง ๒๕ ปเศษ เมื่อระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) ลมสลายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๑๔ Pax Americana ถึงกาลอวสาน
เมื่อยุโรปตะวันตกประสบความสําเร็จในการผนึกกันเปนประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community) ภายใตสนธิสัญญากรุงโรม
(Treaty of Rome)ป ๒๕๐๐ ซึ่งตอมาในป ๒๕๓๖ แปรเปนสหภาพยุโรป
(European Union) ภายใตสนธิสัญญามาสทริตช (Maastricht Treaty) ประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (สหภาพยุโรป) ถีบตัวขึ้นมาเปนศูนยอํานาจใหมในสังคมเศรษฐกิจโลก
ควบคูกับสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษ ๒๕๑๐ ญี่ปุนเติบใหญเปนมหาอํานาจเศรษฐกิจ
ยังผลใหระบบทุนนิยมโลกมีศูนยอํานาจ ๓ ศูนย อันประกอบดวยสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญีป่ ุน
กระบวนการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-Up Process) ซึ่ง
ปรากฏโฉมชัดเจนหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อเกือบ
๒๕๐ ปมาแลว ทวีความเขมขนยิ่งยวดหลังสงครามโลกครั้งทีส่ อง เราไดเห็นยุโรป
ตะวันตกวิ่งไลกวดสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ ๒๕๐๐ เราไดเห็นญี่ปุนวิ่งไลกวดยุโรป
ตะวันตกในทศวรรษ ๒๕๑๐ และเราไดเห็น Asian NICs วิ่งไลกวดญี่ปุนในทศวรรษ
๒๕๒๐
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เมื่อคริสตศตวรรษที่ ๒๐ สิ้นสุดลง นักสังคมศาสตรจํานวนไมนอย
คาดการณวา ศูนยอํานาจของสังคมเศรษฐกิจโลกจะเคลื่อนยายจากลุมสมุทรแอตแลนติก
มาสูลุมสมุทรแปซิฟก และคริสตศตวรรษที่ ๒๑ จะเปน The Pacific Century ศูนย
อํานาจของสังคมเศรษฐกิจโลกอยูที่ลมุ สมุทรแอตแลนติกมาเปนเวลาชานาน นับตั้งแต
ยุคสมัยที่สเปนและปอรตุเกสเปนมหาอํานาจจักรวรรดินิยมในคริสตศตวรรษที่ ๑๕
The Atlantic Centuries กินเวลามากกวา ๕ ศตวรรษ ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียบูรพากอใหเกิดการคาดการณวา ลุมสมุทรแปซิฟกจะกลายเปนศูนยอํานาจ
ใหมของสังคมเศรษฐกิจโลกในศตวรรษใหม แตแลวภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุน
แตก จนญี่ปุนเผชิญวิกฤติการณเศรษฐกิจนับตั้งแตป ๒๕๓๖ เปนตนมา จนบัดนี้ยังไม
ฟน ผนวกกับการที่อาเซียบูรพาเผชิญวิกฤติการณการเงินป ๒๕๔๐ วิกฤติการณเหลานี้
ทอนกําลังและบั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียบูรพา จนการเคลื่อนยายศูนย
อํานาจของสังคมเศรษฐกิจโลกยังไมปรากฏ และ The Pacific Century ยังไมเปนจริง
อยางไรก็ตาม วิกฤติการณการเงินในปจจุบัน ซึ่งกอเกิดมาแตเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๐ จนกลายเปนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อและรุนแรง อีกทั้งสงผล
กระทบลูกโซตอภูมิภาคตางๆอยางถวนหนา มีผลในการทอนกําลังและบั่นทอนศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอย
คาดการณวา วิกฤติการณเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะมีผลอยางสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
ศูนยอํานาจในสังคมเศรษฐกิจโลก กลุม ประเทศที่ถูกจับตามองวากําลังถีบตัวขึ้นมาเปน
มหาอํานาจใหมในสังคมเศรษฐกิจโลกก็คือ BRIC(= Brazil, Russia, India, China)
ในระหวางป ๒๔๙๒-๒๕๕๒ การวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจในสังคม
เศรษฐกิจโลกเปนไปอยางเขมขน ในป ๒๔๙๒ สหรัฐอเมริกาเปนศูนยอํานาจสําคัญ
เกือบจะเปนหนึ่งเดียวในสังคมเศรษฐกิจโลก ทั้งนีเ้ พราะสหรัฐอเมริกาไดรับภัยพิบัติจาก
สงครามโลกครั้งที่สองนอยกวาพันธมิตรในยุโรปมาก ๖๐ ปใหหลัง สหภาพยุโรปและ
ญี่ปุนตีคูมากับสหรัฐอเมริกา โดย Asian NICs วิ่งตามหลังมา ในบัดนี้ BRIC เปน
กลุมประเทศที่นาจับตามอง
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๔.๒

ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ

เมื่อคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถือกําเนิดในป ๒๔๙๒
สังคมเศรษฐกิจโลกมีทั้งระเบียบการเงินระหวางประทศ และระเบียบการคาระหวาง
ประเทศแลว
ระเบียบการเงินระหวางประเทศ คือ ระบบเบรตตันวูดส (Bretton
Woods System) โดยมีกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกทําหนาที่
องคกรโลกบาล ระบบเบรตตันวูดสเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single
Exchange Rate System) และเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed
Exchange Rate Sytem) โดยมีกลไกหลักสําคัญ ๒ กลไก กลไกแรกไดแก การ
กําหนดคาเสมอภาคเงินตรา (Par Value) ของภาคีสมาชิกเทียบกับทองคํา หรือ
เทียบกับดอลลารอเมริกนั โดยที่ทองคําบริสุทธิ์น้ําหนัก ๑ ออนสมีคาเทากับ ๓๕
ดอลลารอเมริกัน กลไกที่สองไดแก การที่สหรัฐอเมริการับแลกดอลลารเปนทองคํา
(Gold Convertibility) จากรัฐบาลภาคีสมาชิกโดยไมจํากัดจํานวน
ระบบนี้มีอายุเพียงประมาณ ๒๖ ปก็สิ้นอายุขัยเมื่อประธานาธิบดีนิกสัน
ประกาศไมรับแลกดอลลารอเมริกันเปนทองคําในเดือนสิงหาคม ๒๕๑๔ สังคม
เศรษฐกิจโลกยุคหลังระบบเบรตตันวูดสยังคงมีกองทุนการเงินระหวางประเทศทําหนาที่
ดูแลเสถียรภาพทางการเงินระหวางประเทศ และธนาคารโลกทําหนาที่จัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดจนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ
เมื่อเกิดวิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐ วงวิชาการมีการถกอภิปรายเกี่ยวกับ
การปฏิรูประเบียบการเงินระหวางประเทศเพื่อปองกันปญหาวิกฤติการณการเงินระหวาง
ประทศที่รายแรง อันรูจักกันในชื่อ NIFA (= New International Financial
Architecture) แตแลวก็เลือนหายไปตามกาลเวลา เมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินครั้งใหม
ตั้งแตปลายป ๒๕๕๐ วงวิชาการและวงการเมืองระหวางประเทศมีการกลาวขวัญถึงการ
ปฏิรูประบบการเงินระหวางประเทศอีกครั้งหนึ่ง อันรูจักกันในนาม Bretton Woods
II ดังเชนการประชุมรัฐมนตรีการคลังและผูวาการธนาคารกลางของกลุมประทศ G20
ณนครลอนดอนในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ อันรูจักกันในชื่อ London Summit
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ระเบียบการคาระหวางประเทศปรากฏในความตกลงทั่วไปวาภาษี
ศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๑ โดยที่ไมมีองคกรโลกบาล เพียงแตมีสํานัก
เลขาธิการ GATT อํานวยการใหมีการเจรจาการคาพหุภาคีหลายรอบ การเจรจาแตละ
รอบมีผลในการลดกําแพงภาษีศุลกากร การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay
Round, 2529-2537) มีผลในการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade
Organization) และขยายระเบียบการคาระหวางประเทศครอบคลุมประเด็นใหมๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยสินทางปญญา การเจรจาการพหุภาคีรอบโดฮา (Doha Round,
2544- ) ซึ่งเริ่มตนมาแตป ๒๕๔๔ และยังไมบรรลุผล มีความพยายามจากประเทศ
มหาอํานาจในการขยายปริมณฑลของระเบียบการคาระหวางประเทศออกไปจาก
ปริมณฑลในความหมายดั้งเดิม แตไดรับการตอตานจากกลุมประเทศดอยพัฒนา
ในป ๒๔๙๒ เมื่อมีการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สังคมเศรษฐกิจโลกมีทั้งระเบียบการเงินระหวางประเทศและ
ระเบียบการคาระหวางประเทศ ๖๐ ปใหหลัง โลกไมมีระเบียบการเงินระหวางประเทศ
ผูคนจํานวนไมนอยกําลังแสวงหาการออกแบบระบบการเงินระหวางประเทศเพื่อธํารง
เสถียรภาพทางการเงินระหวางประเทศ ในอีกดานหนึ่ง แมสังคมเศรษฐกิจโลกจะมี
ระเบียบการคาระหวางประเทศระเบียบเดียวกับที่มีในป ๒๔๙๒ แตก็มีการขยายตอเติม
จากเดิมเปนอันมาก นอกจากจะมี GATT 1994 เสริมGATT 1947 แลว ยังมีขอตกลง
อื่นๆที่ปรากฏใน The Marakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization อีกดวย ในประการสําคัญ วงวิชาการและผูนําประเทศในโลกที่สามพา
กันตั้งขอกังขาเกี่ยวกับความเปนธรรมของระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีผลบังคับใช
ในปจจุบัน
๔.๓ เมนูนโยบายเศรษฐกิจโลก (Global Economic Policy Menu)
แมวากอนสงครามโลกครั้งที่สองจะไมมีวาทกรรมวาดวยเมนูนโยบาย
เศรษฐกิจโลก แตขอเท็จจริงมีอยูวา เมนูนโยบายเศรษฐกิจโลกปรากฏใหเห็นแลว
ประเทศมหาอํานาจโดยเฉพาะอยางยิ่งสหราชอาณาจักรตองการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม เพราะตองการใหการคา
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ระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี สามารถซื้อหาอาหารและวัตถุดิบไดโดยเสรี และ
สามารถนําสินคาอุตสาหกรรมที่ผลิตไดไปขายไดโดยเสรี สนธิสัญญาบาวริงเปน
ตัวอยางของการจัดระเบียบการคาทวิภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สํานักเศรษฐศาสตรเคนส (Keynesian
Economics) ทรงอิทธิพลในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร และขึ้นมามีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
มหาอํานาจ ทั้งยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา และสงตออิทธิพลไปสูประเทศโลกที่
สามผานโครงการความชวยเหลือ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐอเมริกา จนกอใหเกิด
ฉันทมติเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Consensus) ในระยะแรกเริ่ม ทั้ง
กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกไดรับอิทธิพลจากฉันทมติเศรษฐศาสตร
แบบเคนส ระเบียบการเงินระหวางประเทศภายใตระบบเบรตตันวูดสเปนปฏิมากรรมที่
จอหน เมยนารด เคนส มีบทบาทสําคัญในการออกแบบดวย ภายใตระบบเบรตตันวูดส
รัฐบาลมีหนาที่รักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน โดยทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน
(Exchange Equalization Fund) ทําหนาดูแลใหอัตราแลกเปลี่ยนอยูภายในขอบ
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Band) ในอีกดานหนึ่ง ธนาคารโลกก็เสนอ
แนวความคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนบทบาทของภาครัฐบาล
ในขณะที่ระเบียบการเงินระหวางประเทศภายใตระบบเบรตตันวูดสยึด
เศรษฐศาสตรแบบเคนส ระเบียบการคาระหวางประเทศภายใต GATT ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยมโดยมีขอยกเวนจํานวนหนึ่ง ทั้งนี้ตองกลาวดวยวา เศรษฐศาสตรแบบ
เคนสมิไดตอตานการคาเสรี เพียงแตเห็นวา กลไกราคามีความไมสมบูรณที่รัฐบาลตองมี
บทบาทแกไข
ฉันทมติเศรษฐศาสตรแบบเคนสทรงอิทธิพลเพียง ๓ ทศวรรษเศษ ก็สิ้น
อิทธิพล โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังวิกฤติการณน้ํามันครั้งแรกในป ๒๕๑๖-๒๕๑๗ ฉัน
ทมติวอชิงตัน (Washington Consensus) ถีบตัวขึ้นมามีอิทธิพลแทนที่ตั้งแตกลาง
ทศวรรษ ๒๕๒๐ เปนตนมา ในคราวนี้ ทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ธนาคารโลก และองคการการคาโลกรวมกันยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม และมี
การขยายระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจดังกลาวนี้ พรอมทั้ง
ผลักดันใหนานาประเทศยอมรับฉันทมติวอชิงตัน จนทําใหเมนูนโยบายเศรษฐกิจตาม
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ฉันทมติวอชิงตันกลายเปนเมนูนโยบายเศรษฐกิจโลก โดยที่มแี นวโนมที่ประเทศตางๆ
ในโลกจะรับเมนูนโยบายเศรษฐกิจเมนูเดียวกัน (Global Economic Policy
Convergence) กลไกการสงผานเมนูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม นอกจากการขยาย
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม ซึ่งทําใหมวล
สมาชิกตองปฏิบัติตามแลว ยังประกอบดวยการกดดันโดยตรงของประเทศมหาอํานาจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การสงผานงานวิชาการเพื่อขาย
ความคิด การมีบทสนทนากับขุนนางนักวิชาการและผูนํารัฐบาล และการกําหนด
เงื่อนไขการดําเนินโยบายที่ผูกไปกับเงินใหกู (Policy Conditionalities) ของกองทุน
การเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
เมื่อแรกสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป
๒๔๙๒ ฉันทมติเศรษฐศาสตรแบบเคนสกําลังมีอิทธิพลในการกําหนดเมนูนโยบาย
เศรษฐกิจโลก ๖๐ ปใหหลัง ฉันทมติวอชิงตันซึ่งยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม
ขึ้นมามีอิทธิพลแทนที่ ทัง้ นี้ยังไมปรากฏแนชัดวา การสิ้นอิทธิพลของเศรษฐศาสตร
แบบเคนสเปนการสิ้นอิทธิพลโดยถาวรหรือไม นักสังคมศาสตรจํานวนไมนอยเชื่อวา
วิกฤติการณการเงินปจจุบัน ซึ่งกอตัวมาแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลในการทําลาย
ความนาเชื่อถือของสํานักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมอีกครั้งหนึ่ง ดุจเดียวกับคราวที่เกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญในทศวรรษ ๒๔๗๐
๔.๔ ปญหาสังคมเศรษฐกิจโลก
สังคมเศรษฐกิจโลกก็ดุจเดียวกับสังคมมนุษยโดยทั่วไปที่มีปญหาความ
ยากจน ความอดหยากหิวโหย และความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดระหวาง
ประเทศ แมสงครามโลกครั้งที่สองจะยุติมาแลวกวา ๖ ทศวรรษ ปญหาความยากจน
ยังคงดํารงอยู คนจนที่มีรายไดต่ํากวาวันละ ๑ ดอลลารอเมริกนั มีนับพันลานคน ความ
อดหยากหิวโหยยังปรากฏโดยทั่วไปในอัฟริกาและอาเซียใต
๒๔๙๒ เปนปที่สังคมเศรษฐกิจโลกกําลังกาวสูยุคทองของระบบทุนนิยม
โลก การบูรณะปฏิสังขรณประเทศที่ประสบภัยพิบัติจากสงครามลุลวงไปมากแลว
ประเทศฝายอักษะ ทั้งเยอรมนีตะวันตกและญี่ปุน ไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจาก
สหรัฐอเมริกาอยางดียิ่ง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเสถียรภาพ
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ทางการเงินระหวางประเทศคอนขางมั่นคง แมจะมีปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเมื่อ
สงครามยุติใหมๆ แตพอถึงป ๒๔๙๒ ปญหาเหลานั้นหมดสิ้นไป หรืออยางเลวที่สุด
บรรเทาเบาบางลง หลังจากนั้นสังคมเศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราที่นาพอใจภายใต
เสถียรภาพดังกลาวนี้
นับตั้งแตป ๒๕๑๑ เปนตนมา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจกลายเปนปญหา
สําคัญของสังคมเศรษฐกิจโลก และเกิดขึ้นอยางคอนขางตอเนื่อง เสถียรภาพของสังคม
เศรษฐกิจโลกถูกสั่นคลอนโดยวิกฤติการณการเงินระหวางประเทศ การแตกสลายของ
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู และวิกฤติการณน้ํามันเปนปจจัยหลัก
(๑) วิกฤติการณการเงินระหวางประเทศ
๒๕๑๑ เปนจุดเปลี่ยนผันของสังคมเศรษฐกิจโลก เพราะเกิดวิกฤติการณ
การเงินระหวางประเทศที่รุนแรง ทั้งตอเงินดอลลารอเมริกัน เงินฟรังกฝรั่งเศส และเงิน
ปอนดสเตอรลิง จนเปนเหตุใหระบบเบรตตันวูดสลมสลาย
ในระหวางป ๒๕๒๒-๒๕๒๓ เกิดสงครามดอกเบี้ยในลุมสมุทร
แอตแลนติก เมื่อสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูดดึงเงินทุนเขาประเทศ เพื่อใหบัญชี
เงินทุนมีสวนเกินดุลมากพอที่จะชดเชยสวนขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งกําลังเปนปญหา
รายแรง เงินทุนเคลื่อนยายจากยุโรปตะวันตกมุงสูสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตกเมื่อ
เผชิญปญหาเงินทุนไหลออก ก็ขึ้นดอกเบี้ยดึงเงินทุนไหลกลับ สงครามดอกเบี้ยในลุม
สมุทรแอตแลนติกซ้ําเติมภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลกระหวางป
๒๕๒๓-๒๕๒๙ โดยที่ในระหวางป ๒๕๒๔-๒๕๒๙ เกิดภาวะโภคภัณฑขั้นปฐมราคา
ตก สรางปญหาแกประเทศดอยพัฒนาที่พึ่งสินคาเกษตรเปนสินคาออกอยางสําคัญ
ละตินอเมริกาเผชิญวิกฤติการณหนี้ตางประเทศในป ๒๕๒๕ ครั้น
ระหวางป ๒๕๓๗-๒๕๓๘ เกิดวิกฤติการณการเงินเม็กซิโก ซึง่ กอผลกระทบลุกลามไม
จําเพาะแตละตินอเมริกา แตระบาดมาถึงอาเซียบูรพา โดยเฉพาะการโจมตีเงินบาทอีก
ดวย
ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๐ ตลาดหลักทรัพย เผชิญวิกฤติการณ ราคา
หลักทรัพยตกต่ํารุนแรง บทวิเคราะหบางบทอธิบายวา วิกฤติการณครั้งนี้เกิดจากการลม
ของตลาดหลักทรัพยฮองกง ผลที่เกิดจากวิกฤติการณนี้ ก็คือ ผลตอบแทนของการซื้อ
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ขายหลักทรัพยในลุมสมุทรแอตแลนติกตกต่ํา เงินทุนเริ่มเคลื่อนยายจากลุมสมุทร
แอตแลนติกไปสูลุมสมุทรแปซิฟก สงผลใหตลาดหลักทรัพยในอาเซียบูรพารุงเรือง
กอนที่จะลมสลายเพราะวิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐
อาเซียบูรพาเผชิญวิกฤติการณการเงินครั้งรายแรงในป ๒๕๔๐ ซึ่งปะทุ
ขึ้นในประเทศไทย และสงผลลามลุกไปสูประเทศอื่นๆ ทั้งในอาเซียบูรพาและนอกทวีป
อาเซีย
รัสเซียเผชิญวิกฤติการณเงินรูเบิลในป ๒๕๔๒ ซึ่งนอกจากจะมี
ผลกระทบตอยุโรปแลว ยังลุกลามไปสูละตินอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งบราซิลและอาร
เยนตินา
ทายที่สุด สหรัฐอเมริกาประสบวิกฤติการณหนี้ดอยคุณภาพ (Subprime
Lending Crisis) ที่รายแรง จนขยายเปนวิกฤติการณภาคเศรษฐกิจการเงิน และ
วิกฤติการณของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ โดยที่สงผล
กระทบที่รุนแรงลุกลามไปทั่วโลก นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวาเปนวิกฤติการณ
เศรษฐกิจที่รายแรงไมนอยกวาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญในทศวรรษ ๒๔๙๐
นับตั้งแตทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา วิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นใน
ประเทศหนึ่งประเทศใดมีแนวโนมที่จะแปรเปนวิกฤติการณการเงินระหวางประเทศ
ทั้งนี้เปนเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมประสานระหวาง
ตลาดการเงินของประเทศตางๆ ประกอบกับนานาประเทศดําเนินนโยบายเปดเสรีบัญชี
เงินทุน (Capital Account Liberalization)
(๒) ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู
การแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ทั้งในตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดอสังหาริมทรัพย ทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมีผลกระทบตอการผลิตและ
การจางงาน การแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุนในป ๒๕๓๔ สงผล
กระทบยืดเยื้อและรุนแรง จนกลายเปนวิกฤติการณเศรษฐกิจนานกวาทศวรรษ โดยทีม่ ี
ผลกระทบตอประเทศที่พึ่งญี่ปุนเปนตลาดสินคาออก ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกใน
ตลาดหลักทรัพย Nasdaq ของสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน ๒๕๔๓ มิไดกอผลยืดเยื้อ
แตกระทบตอประเทศที่พึ่งสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออก แตการแตกสลายของ
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ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพย(บานที่อยูอาศัย)ในสหรัฐอเมริกาตั้งแตป
๒๕๕๐ กอผลกระทบรุนแรง และมีทีทาวายืดเยื้อยาวนาน
(๓) วิกฤติการณน้ํามัน
วิกฤติการณน้ํามันที่เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจโลกมีอยางนอย ๕ ครั้ง
ครั้งแรกเกิดขึ้นระหวางป ๒๕๑๖-๒๕๑๗ ครั้งที่สองระหวางป ๒๕๒๒-๒๕๒๓ ครั้ง
ที่สามในป ๒๕๒๙ ครั้งที่สี่ในป ๒๕๓๓ และครัง้ ที่หาระหวางป ๒๕๔๗-๒๕๕๐
วิกฤติการณน้ํามันป ๒๕๒๙ เปนวิกฤติการณน้ํามันราคาตก นอกนั้นเปนวิกฤติการณ
น้ํามันราคาแพง วิกฤติการณน้ํามันสองครั้งแรกเปนฝมือของ OPEC โดยพื้นฐาน
วิกฤติการณน้ํามันป ๒๕๓๓ เปนผลจากสงครามอาวเปอรเซีย ซึ่งกระทบตอการผลิต
น้ํามันในตะวันออกกลาง วิกฤติการณน้ํามันป ๒๕๔๗-๒๕๕๐ เกิดจากเหตุปจจัยหลาย
ดาน ทั้งปจจัยดานอุปทานและปจจัยดานอุปสงค ซึ่งรวมทั้งการเก็งกําไรในตลาดซื้อขาย
น้ํามันลวงหนา
วิกฤติการณน้ํามันป ๒๕๑๖-๒๕๑๗ ป ๒๕๒๒-๒๕๒๓ และป
๒๕๔๗-๒๕๕๐ กอผลกระทบรุนแรงและยืดเยื้อ และสรางปญหาเศรษฐกิจที่เรียกวา
Stagflation กลาวคือ มีทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยชะงักงัน (Stagnation) และปญหา
เงินเฟอ(Inflation)
ในปจจุบัน วงวิชาการมีวิวาทะวาดวยความรอยหรอของน้ํามันสํารอง ที่
เรียกกันวา Peak Oil Hypothesis หรือ Hubbert Peak Theory ตามชื่อ M.
King Hubbert นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันที่จุดปะทุวิวาทะนี้
ในป ๒๔๙๒ เมื่อแรกตั้งคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คลื่นลมในสังคมเศรษฐกิจโลกคอนขางสงบ ๖๐ ปใหหลังสังคมเศรษฐกิจโลกถูก
กระหน่ําดวยมรสุมเศรษฐกิจที่สรางผลกระทบรุนแรงอยางหาที่เปรียบไดยาก มิพักตอง
กลาวถึงความยากจนและความอดหยากหิวโหยของประชากรโลกจํานวนมาก
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๕. การเมืองไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
๒๔๙๒
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งคณะเศรษฐศาสตรในป ๒๔๙๒ สังคม
การเมืองไทยตกอยูภายใตระบอบเผด็จการ การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๐ หัน
เหเสนทางเดินของสังคมการเมืองไทยออกไปจากเสนทางที่คณะราษฎรปรารถนา การ
รัฐประหารครั้งนี้ผลักสังคมการเมืองไทยตกสูหุบเหวของระบอบเผด็จการเปนเวลา
ยาวนาน จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ยกเวนชวงเวลาระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ถึง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔ ที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน ๒๔๗๕ ความขัดแยง
ทางการเมืองที่สําคัญเปนความขัดแยงระหวางคณะราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒
มีนาคม ๒๔๗๗ ความขัดแยงในหมูผูนําคณะราษฎรกลายมาเปนความขัดแยงหลักใน
สังคมการเมืองไทย ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๐ จุดหลักของความ
ขัดแยงเปลี่ยนมาอยูที่ผูนําฝายทหาร ความขัดแยงเหลานี้นํามาซึ่งการลอบสังหารผูนํา
และการกอการรัฐประหารอยูเนืองๆ
ในระหวางที่สังคมการเมืองไทยตกอยูภายใตระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย ขบวนการสิทธิและเสรีภาพเติบใหญและกลาแข็งตามลําดับ การเติบโต
ของกลุมพลังประชาธิปไตยนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม ๒๕๑๖
อันเปนผลใหสังคมการเมืองไทยเดินสูเสนทางประชาธิปไตย นักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งรุกคืบเขายึดอํานาจรัฐ และดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากอํานาจนั้น
ผลประโยชนที่ไมลงตัวระหวางกลุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับผูนําฝายทหาร
กอใหเกิดความขัดแยงจนถึงขั้นมีการทํารัฐประหาร ดังเชนการรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๓๔ โดยที่การรัฐประหารเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ และเดือนกันยายน
๒๕๔๙ แมจะมีประเด็นความขัดแยงดานผลประโยชน แตก็มีเหตุปจจัยจากความขัดแยง
ดานอุดมการณดวย
ระบอบประชาธิปไตยยังไมมีเสถียรภาพและความคงทนในสังคมการ
เมืองไทย จนนักรัฐศาสตรบางคนจัดไทยใหอยูในกลุม Young Democracies ทั้งๆที่
การเปลี่ยนแปลงการปกครองป ๒๔๗๕ มีอายุเกือบ ๗๗ ปแลว การรัฐประหารเดือน
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กุมภาพันธ ๒๕๓๔ นํามาซึ่งวิกฤติการณการเมืองเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ และจบลง
ดวยชัยชนะของกลุมพลังประชาธิปไตย ซึ่งสามารถขับเคลื่อนใหมีการปฏิรูปการเมือง
จนกอเกิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ประชาชนคนไทยจํานวน
มากเชื่อวา ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่ลงตัวสําหรับสังคมการ
เมืองไทยแลว แตแลวก็เกิดการรัฐประหารเดือนกันยายน ๒๕๔๙
ในป ๒๔๙๒ เมื่อมีการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สังคมการเมืองไทยอยูภายใตระบอบเผด็จการ และคุกรุนดวย
ความขัดแยงทางการเมือง ๖๐ ปใหหลัง วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการ
ปกครองยังคงดํารงอยู เสถียรภาพทางการเมืองยังงอนแงน และความขัดแยงทาง
การเมืองรุนแรงเปนประวัติการณ โดยที่มีการแบงฝกแบงฝายและพรอมที่จะห้ําหั่นกัน
ดวยการใชอาวุธ
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๖. พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
๒๔๙๒
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสถาปนาคณะเศรษฐศาสตรในเดือน
มิถุนายน ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๙๒ มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ แลว การรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ริ่เริ่มในรัฐบาลนายควง อภัย
วงศ (พฤศจิกายน ๒๔๙๐-เมษายน ๒๔๙๑) ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชัว่ คราง พ.ศ. ๒๔๙๐ แมวา การจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญใน
เดือนกรกฎาคม ๒๔๙๑ ตามหลักเกณฑที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลนายควง
อภัยวงศพนจากอํานาจไปแลว แตเปนเพราะพรรคประชาธิปตยคุมเสียงขางมากในสภา
ผูแทนราษฎร อันเปนผลจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๙๑ ทําใหพรรค
ประชาธิปตยมีเสียงขางมากในสภารางรัฐธรรมนูญดวย
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๒๔๙๑ ประกอบดวยสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย ๒๒ คน อีก ๑๒ คนเปนขุนนางเกาที่มีความสัมพันธกับพรรค
ประชาธิปตย สวนที่เหลือ ๖ คนอาจเรียกไดวาเปนฝายเปนกลาง ดวยเหตุดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงมีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญนิยมเจา
ใหพระราชอํานาจแกพระมหากษัตริยมากยิ่งกวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๕ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๘๙ ทั้งอํานาจในการ
แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา อํานาจในการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ อํานาจในการให
ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ และอํานาจในการแตงตั้งและถอด
ถอนองคมนตรี ขาราชการในพระองค และสมุหราชองครักษตามพระราชอัธยาศัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๙๒ เปนผลผลิตจากการ
ตอสู ๒ ดาน ดานหนึ่งเปนการตอสูระหวางกลุมศักดินานิยมกับกลุมฝายซายของ
คณะราษฎร ซึ่งในขณะรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้สูญเสียอํานาจและอิทธิพลไปมากแลว
อีกดานหนึ่งเปนการตอสูระหวางกลุมศักดินานิยมกับผูนําฝายทหารที่กุมอํานาจรัฐ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จุดพลุการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข (มาตรา ๒) และประสบความสําเร็จในการนั้น รัฐธรรมนูญหลักฉบับตอๆมา
ลวนมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป
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๒๕๑๑ (มาตรา ๒) ฉบับป ๒๕๑๗ (มาตรา๒) ฉบับป ๒๕๒๑ (มาตรา ๒) ฉบับป
๒๕๓๔(มาตรา ๒) ฉบับป ๒๕๔๐ (มาตรา ๒) และฉบับป ๒๕๕๐ (มาตรา ๒)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๙๒ มีบทบัญญัตทิ ี่เปน
ประเด็นแหงวิวาทะในยามที่มีการรางรัฐธรรมนูญในเวลาตอมาอยางนอย ๔ เรื่อง
เรื่องแรก การแยกขาราชการประจําออกจากขาราชการเมือง การหาม
ขาราชการประจําสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา ๙๓
และมาตรา ๘๒) และการหามขาราชการประจําดํารงตําแหนงรัฐมนตรี (มาตรา ๑๔๒)
เรื่องที่สอง รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมิจําตองเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ไมมบี ทบัญญัติ)
เรื่องที่สาม ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา (มาตรา ๗๔)
เรื่องที่สี่ คณะรัฐมนตรีกอนเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย
ตอสภาผูแทนราษฎร และไดรับความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรดวยการลงมติ
(มาตรา๑๔๖)
กอนป ๒๔๙๒ สังคมการเมืองไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลว ๔ ฉบับ หลังป
๒๔๙๒ มีอีก ๑๓ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ หากไมนับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๔๕๐ ซึ่งยังมีผลบังคับใช รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองที่มีผล
บังคับใชระหวางเดือนมิถุนายน ๒๔๗๕ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ โดยถัวเฉลี่ยแลวมี
อายุเพียงฉบับละ ๔ ป ๕ เดือน รัฐธรรมนูญฉบับที่มีอายุการใชงานยาวนานที่สุด ไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ (๑๔ ป ๗ เดือนเศษ) รองลงมาไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ (๑๒ ป ๒ เดือน) ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ (๙ ป ๕ เดือนเศษ) และรัฐธรรมนูญแหงราชฮาณา
จักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ (๘ ป ๑๑ เดือน) รัฐธรรมนูญที่มีชีวิตสั้นที่สุด ไดแก ธรรมนูญ
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ (๕ เดือน) รองลงมาไดแก ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๔ (๑๐ เดือน) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ (๑๒ เดือนเศษ)
รัฐธรรมนูญไทยมีพฒ
ั นาการเปนวัฏจักรตามการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ซึ่งมีพัฒนาการเปนวัฏจักรเฉกเชนเดียวกัน เมื่อระบอบการเมืองการปกครอง
ไมอยูตัวและไมมีเสถียรภาพ การแกวงไกวของระบอบการเมืองการปกครองยอม
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ผลักดันใหมกี ารเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญดวย เพราะรัฐธรรมนูญตองรับใชระบอบ
การเมืองการปกครอง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะมีจิตวิญญาณแหงประชาธิปไตยมาก
นอยเพียงใด และรัฐธรรมนูญจะรับใชประชาชนหรือไม ขึ้นอยูกับอํานาจสัมพัทธ
ระหวางกลุมพลังอนุรักษนิยม กลุมพลังอํานาจนิยม และกลุมพลังเสรีนิยมในสังคมการ
เมืองไทย ยามใดก็ตามที่กลุมพลังอํานาจนิยมเรืองอํานาจ ระบอบการเมืองการปกครอง
ยอมเปนระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย และรัฐธรรมนูญตองมีเนื้อหาสาระเกื้อกูลระบอบ
การเมืองการปกครองดังกลาวนี้ ในกรณีตรงกันขาม ยามใดก็ตามที่ขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพเติบใหญเขมแข็ง ระบอบการเมืองการปกครองยอมเปนประชาธิปไตย และ
รัฐธรรมนูญตองกําหนดกฎกติกาสังคมการเมืองที่เปนประชาธิปไตยดวย ทายที่สุด หาก
กลุมพลังอํานาจนิยมและกลุมพลังเสรีนิยมมีอํานาจก้ํากึ่งกัน ระบอบการเมืองการ
ปกครองและรัฐธรรมนูญยอมมีลักษณะกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย สวนบทบาทของ
กลุมพลังอนุรักษนิยมอยูที่การสถาปนาและธํารงระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รวมตลอดจนการรักษาพื้นที่ทางการเมืองของสถาบัน
พระมหากษัตริย
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๗. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
๒๔๙๒-๒๕๕๒
ป ๒๔๙๒
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยกําลังเปลี่ยนโฉม
กลุมขุนนางนักวิชาการกําลังกอเกิด ไทยเขาเปนภาคีระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยังผลใหองคกรโลกบาลเขามายึดปริมณฑลการดําเนินนโยบายในประเทศไทยบางสวน
สหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
มากขึ้น เพราะเหตุที่สหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นมาเปนประเทศมหาอํานาจ ทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจ โดยที่รัฐบาลไทยยอมเปนบริวารและเบี้ยหมากรุกการเมืองระหวาง
ประเทศของสหรัฐอเมริกาดวย
นโยบายเศรษฐกิจผลิตโดยระบบราชการเปนหลัก กระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทสําคัญ
@ รัฐบาลไมสามารถดําเนินบทบาทหลักในการผลิตนโยบาย
เศรษฐกิจ เนื่องเพราะไมมีความรูและทักษะในการบริหารนโยบาย
@ ประชาชนยังไมมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ เนื่องเพราะระบอบการเมืองการปกครองเปนระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๙๒ ไมเกื้อหนุน
@ กลุมผลประโยชนอยางเปนทางการยังไมกอเกิด มีแต
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่พอคานายทุนรายใหญมีกับผูนําฝายทหาร ผูนําฝายทหาร
สําคัญมีแตกลุมซอยราชครู กลุมสี่เสาเทเวศรยังไมมีพลัง
@ สหรัฐอเมริกายังไมมีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย แตอิทธิพลดังกลาวกําลังกอตัว
@ องคกรโลกบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารโลกเริ่มมีบทบาท
ไทยเพิ่งเขาเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
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๗.๑ ปวย อึ๊งภากรณ กับกลุม ขุนนางนักวิชาการ
ป ๒๔๙๒
อาจารยปวย อึ๊งภากรณจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก London
School of Economics and Political Science และเดินทางกลับประเทศไทย รับ
ราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อาจารยปวยเขียนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ตั้งแตป ๒๔๘๙ เขียนเสร็จและสอบปากเปลาเสร็จตั้งแตปลายป ๒๔๙๑ แตมรสุมทาง
การเมือง(กบฏวังหลวง กุมภาพันธ ๒๔๙๒)ทําใหตองเลื่อนเวลารับปริญญาเอกมาเปนป
๒๔๙๒ ดังที่ทานเลาวา
“......เวลานั้น ทางการเมืองไทยโจษกันอยางชวนเสียหายวา ผมไดโดดรมเขา
กรุงเทพฯเพื่อรวมปฏิวัติหรือปฏิวัติซอน พี่นองทางกรุงเทพฯเดือดเนื้อรอนใจ
เขียนจดหมายไปบอกลอนดอน วาอยาเพิ่งเดินทางกลับ จะเปนอันตราย
เพราะเพื่อนฝูงก็ถูกจับไปหลายคน ผมจึงเขาหาศาสตราจารยรอบบินส
(Lionel Robbins) ขออยาเพิ่งใหมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบไลได เพราะ
ถาสอบไลไดแลวก็ตองเดินทางกลับ ถาเดินทางกลับตอนนั้นก็อาจจะ
อันตราย ศาสตราจารยรอบบินสบอกวา หมอนี่พิกล ตั้งแตตั้งมหาวิทยาลัยมา
มีแตคนมาเรงใหประกาศผลสอบไลได นี่มาขอใหหนวงไว แตทานก็หนวง
ใหหลายเดือน...” เรียนใหเกง
การกลับเมืองไทยของอาจารยปวยมีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยในเวลาตอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกอตัวและเติบใหญของ
กลุมขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ในบริบทของสังคมเศรษฐกิจไทย ขุนนาง
นักวิชาการนับเปนมนุษยพันธุใหม กอนสงครามโลกครั้งที่สอง ไมปรากฏวามีขุนนาง
นักวิชาการในความหมายที่เขาใจกันในเวลาตอมาอยางเดนชัด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
อํานาจและอิทธิพลในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ทั้งนโยบายการคลังและ
นโยบายการเงิน อยูในมือที่ปรึกษากระทรวงการคลังซึ่งเปนชาวอังกฤษ การประกาศ
สงครามกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหตําแหนง
ที่ปรึกษาการคลังตกแกขาราชการคนไทย หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง บรรดาผูที่รับทุน
รัฐบาลไปศึกษาตอตางประเทศ พากันทยอยเดินทางกลับมารับราชการเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ขาราชการและพนักงานในระดับกลางทั้งในกระทรวงการคลังและธนาคาร
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แหงประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
ม.ล. เดช สนิทวงศ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในตนทศวรรษ ๒๔๙๐ (สิงหาคม
๒๔๙๒-กุมภาพันธ ๒๔๙๕) เปนผูที่คนเหลานี้ใหความนับถือ
ขุนนางนักวิชาการเปนผูคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทาง
เศรษฐกิจ ทํานายอนาคตของสังคมเศรษฐกิจไทย นําเสนอบทวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นแลวหรือที่กําลังจะเกิดขึ้น รวมตลอดจนใหขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบาย
เพื่อใหชนชั้นปกครองตัดสินใจ บทบาทและอิทธิพลของกลุมขุนนางนักวิชาการกอตัว
ขึ้นเมื่อตนทศวรรษ ๒๔๙๐ และเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณตามลําดับ โดยที่เริม่ เสื่อมถอยใน
ทศวรรษ ๒๕๓๐ และเสื่อมทรามอยางที่สุดเมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินในป ๒๕๔๐
บทบาทและอิทธิพลของกลุมขุนนางนักวิชาการในกระบวนการกําหนด
นโยบายเกิดจากการสรางและธํารงความนาเชื่อถือในการกําหนดและดําเนินนโยบาย
(Policy Credibility) ความนาเชื่อถือดังกลาวนี้เปนผลจากการรักษา ‘พรหมจรรยของ
ขุนนางขาราชการ’ อันไดแก การทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยยึดผลประโยชน
ของประเทศชาติเปนที่ตั้ง การทํางานอยางมืออาชีพและอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักวิชาการอยางมั่นคง และพรอมที่จะคัดคานการดําเนินนโยบายของรัฐบาลหากเห็น
วาไมถูกตองและกอผลเสียแกสังคมเศรษฐกิจอยางมหันต รวมทั้งการไมของเกี่ยวกับ
ธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะหุนสวน กรรมการผูบริหาร และลูกจาง ดวยการรักษา
‘พรหมจรรย’ ดังกลาวนี้ ความนาเชื่อถือในการดําเนินนโยบายของกลุมขุนนาง
นักวิชาการเพิ่มพูนตามกาลเวลา จนกลายเปนทุนทางสังคม (Social Capital) ของผูคน
กลุมนี้ ในชวงที่รุงเรือง ประชาสังคมไทยยืนอยูขางกลุมขุนนางนักวิชาการในยามที่มี
ปญหาความขัดแยงกับรัฐบาลและนักการเมือง เพราะมีความเชื่ออยางสนิทใจวา คนกลุม
นี้กระทําการเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวม
กลุมขุนนางนักวิชาการทรงอิทธิพลในระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย
รวมทั้งระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย เนื่องเพราะผูนําฝายทหารที่ยึดอํานาจรัฐ
ขาดความรูและทักษะในการบริหารเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจึงรับฟงขอเสนอแนะทาง
นโยบายของขุนนางนักวิชาการอยางเซื่องๆ แตเมื่อไรก็ตามที่มีรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง อิสระเสรีของกลุมขุนนางนักวิชาการในการกําหนดและบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจเริ่มถูกคุกคาม โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพยายามยื้อแยงอํานาจไปจากขุน
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นางนักวิชาการ ดังเชนรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (๒๕๑๘-๒๕๑๙) รัฐบาลเปรม ๑
(๒๕๒๓-๒๕๒๔) และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (๒๕๓๑-๒๕๓๔) แตรัฐบาล
เหลานี้อยางมากที่สุดก็ไดแตเพียงนําเสนอนโยบายสวนเพิ่ม (Marginal Policy) โดยที่
ไมสามารถขับดันขุนนางนักวิชาการออกไปจากปริมณฑลการกําหนดนโยบาย (Policy
Space) ได กอนป ๒๕๔๔ ไมมรี ัฐบาลใดที่สามารถนําเสนอนโยบายเศรษฐกิจเต็มเมนู
(Economic Policy Menu) และดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเต็มเมนู
ดวยเหตุที่สมาชิกชนชัน้ ปกครองที่ยึดกุมอํานาจรัฐสวนใหญมีภูมิหลัง
เปนขุนนางขาราชการ ประกอบกับอํานาจในการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ในสัดสวนสําคัญอยูในมือกลุมขุนนางนักวิชาการ Riggs(1966) เรียกระบอบการเมือง
การปกครองไทยวา ระบอบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Politicy) ซึ่งอัมมาร
สยามวาลา (๒๕๓๐) นิยามวา เปนระบอบการปกครองของขาราชการ โดยขาราชการ
และเพื่อขาราชการ
กลุมขุนนางนักวิชาการสามารถยึดปริมณฑลของนโยบายแกนแกน
(Core Policy) ไวไดอยางเหนียวแนน นโยบายแกนแกนดังกลาวนี้ประกอบดวย
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและยุทธศาสตรการพัฒนา ในขณะที่นโยบายเศรษฐกิจมห
ภาคอยูในมือขุนนางนักวิชาการในสังกัดธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในปริมณฑลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ
ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กอนป ๒๕๔๔ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมิอาจรุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ในปริมณฑล
ดังกลาวนี้ได แมแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเมื่อตนทศวรรษ ๒๕๓๐ ซึ่งตอสู
ในการยื้อแยงอํานาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจจากกลุมขุนนางนักวิชาการอยาง
ดุเดือด ก็ไรความสามารถในการยึดปริมณฑลนโยบายแกนแกน แมในเวลานั้นนัก
รัฐศาสตรหลายตอหลายคนพากันสรุปแลววา ระบอบอํามาตยาธิปไตยมาถึงจุดจบแลวก็
ตาม
รัฐบาลพรรคไทยรักไทย (๒๕๔๔-๒๕๔๙) นับเปนรัฐบาลแรกที่สามารถ
ผลิตนโยบายเศรษฐกิจเกือบเต็มตามเมนูที่นําเสนอในการเลือกตั้ง ในประการสําคัญ
สามารถรุกคืบเขาไปยึดบางสวนของปริมณฑลนโยบายแกนแกน อันเปนพื้นที่ของกลุม
ขุนนางนักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดยุทธศาตรการพัฒนาและนโยบายการ
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คลัง เพียงแตเวลาไมพอที่จะรุกคืบเขาไปยึดกุมอํานาจการกําหนดนโยบายการเงิน
นับเปนการสูญเสียปริมณฑลนโยบายของกลุมขุนนางนักวิชาการครั้งใหญ อันเปนผล
จากความเสื่อมถอยของกลุมขุนนางนักวิชาการเอง
กลุมขุนนางนักวิชาการเริ่มเผชิญความเสื่อมทรามในทศวรรษ ๒๕๓๐
เมื่อไมสามารถรักษาพรหมจรรยของตนไวได ผลประโยชนที่ไดจากภาวะเศรษฐกิจฟอง
สบูเยายวนเกินกวาที่จะเมินได กลุมขุนนางนักวิชาการละเลยการทําหนาที่ชะลอการ
ขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู หากแตปลอยใหภาวะเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว
และหาประโยชนจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูโดยไมละอายแกใจ เมื่อ
ภาวะฟองสบูแตกอยางรุนแรง และเกิดวิกฤติการณการเงินในป ๒๕๔๐ อันเปน
วิกฤติการณการเงินครั้งรายแรงในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ประชาสังคมไทยไม
เพียงแตตั้งขอกังขาเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและจริยธรรมของกลุมขุนนาง
นักวิชาการเทานั้น หากยังตั้งขอกังขาเกี่ยวกับศักยภาพทางวิชาการอีกดวย หลัง
วิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐ กลุมขุนนางนักวิชาการตกต่ําถึงที่สุด และถูก ‘เหยียบย่ํา’
ทั้งโดยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (๒๕๔๐-๒๕๔๔) และรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
(๒๕๔๔-๒๕๔๙) โดยทีร่ ัฐบาลหลังประสบความสําเร็จในการสถาปนากติกาการเลน
เกมที่วา อํานาจการกําหนดนโยบายเปนของรัฐบาล ขุนนางนักวิชาการมีหนาที่นํา
นโยบายที่กําหนดโดยรัฐบาลไปปฏิบัติ
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งคณะเศรษฐศาสตรในป ๒๔๙๒ กลุมขุน
นางนักวิชาการกําลังอยูในกระบวนการปฏิสนธิ ๖๐ ปใหหลัง กลุมขุนนางนักวิชาการ
เสื่อมสถานะ ถึงไมสูญพันธุ ก็เกือบจะสูญพันธุ

๗.๒ ไทยกับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๒๔๙๒-๒๕๕๒
ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศและ
ธนาคารโลกเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ กอนการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพียง ๒ เดือนเศษ นับเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศลําดับที่ ๔๔ และสมาชิกธนาคารโลกลําดับที่ ๔๓ โดยที่มิไดเขาเปนสมาชิก
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ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs
and Trade: GATT) ในคราวเดียวกัน
การเขาเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกมีนัย
วา ไทยเขาสูระเบียบการเงินระหวางประเทศ อันมีสามัญนามวา ระบบเบรตตันวูดส
(Bretton Woods System) ประโยชนที่ไดกค
็ ือ การไดเงินกูจากธนาคารโลกสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการไดรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศในยามที่เกิดวิกฤติการณการเงินและวิกฤติการณดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ แตตนทุนที่ตองสูญเสียก็คือ การสูญเสียปริมณฑลการดําเนินนโยบาย (Policy
Space) เพราะตองปฏิบัติตามกฎกติกาและขอตกลงขององคกรโลกบาล มิอาจกําหนด
นโยบายและเลือกใชมาตรการทางนโยบายตามอําเภอใจได
การตัดสินใจไมเปนสมาชิก GATT จวบจนกระทั่งป ๒๕๒๕ มีนัยวา
ไทยไมเขาสูระเบียบการคาระหวางประเทศ ไมปรากฏเหตุผลแนชัดวา เหตุใดรัฐบาล
ไทยในขณะนั้นจึงตัดสินใจเชนนี้ ในเวลานั้นปรัชญาเศรษฐกิจชาตินิยมครอบงําการ
ดําเนินนโยบายรัฐบาล แตการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศและ
ธนาคารโลกลวนไดรับอิทธิพลจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเหมือนกัน แมไทยจะมิได
เปนสมาชิก GATT ในเบื้องตน แตไทยก็ไดประโยชนจาก GATTในฐานะประเทศ
ดอยพัฒนา เพราะ GATT มีกฎกติกาที่เกื้อกูลประเทศยากจน ไมวาจะเปนสมาชิก
หรือไมก็ตาม
เมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจเขาเปนสมาชิกชั่วคราวของ GATT ในป
๒๕๒๓ และสมาชิกถาวรในป ๒๕๒๕ ระบบเศรษฐกิจไทยเขาสูระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ทั้งระเบียบการเงินระหวางประเทศและระเบียบการคาระหวางประเทศ
อยางเต็มตัว ดวยเหตุที่ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมิไดอยูนิ่ง หากแตมีการขยาย
พรมแดน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่มีขอตกลงจากการเจรจาการคาพหุภาคี ภาคีสมาชิก
ตองสูญเสียปริมณฑลการดําเนินนโยบายเพิ่มขึ้นตามลําดับ
การเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
มิใชเรื่องแปลกใหมสําหรับสังคมเศรษฐกิจไทย เพราะกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ไทย
ก็เขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศดวย แมในลักษณะกึ่งจํายอมกึ่งเต็มใจก็ตาม
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ทั้งนี้ดวยการทําสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาคและตองสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับ
อังกฤษ อันไดแก สนธิสญ
ั ญาบาวริงในป ๒๓๙๘ และสนธิสัญญาประเภทเดียวกันกับ
ประเทศมหาอํานาจอื่นๆในเวลาตอมา สนธิสัญญาบาวริงรางขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม ดวยเหตุดังนั้น โครงสรางการผลิตและโครงสรางการคาระหวาง
ประเทศตองปรับตามหลักการความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Advantage) ดวยเหตุดังนี้ การสูญเสียปริมณฑลการดําเนินนโยบายจากการเปน
สมาชิกระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมิใชประสบการณใหมของสังคมเศรษฐกิจไทย
หากแตเปนประสบการณที่เคยมีมาแลวกวาศตวรรษที่แลว
การเปนสมาชิกองคกรโลกบาล ทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ธนาคารโลก และทายที่สุดองคการการคาโลก ยังผลใหระบบเศรษฐกิจไทยเปน ‘ดาว
บริวาร’ ของระบบทุนนิยมโลกอยางเต็มตัว สังคมเศรษฐกิจไทยตองปรับนโยบาย
เศรษฐกิจตามเมนูนโยบายเศรษฐกิจโลก (Global Economic Policy Menu) เมนู
นโยบายเศรษฐกิจโลกโดยพื้นฐานถูกกําหนดโดยกฎกติการะเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นอกจากนี้ องคกรโลกบาลยังสามารถสงผานความคิดดานนโยบายไปสูมวลสมาชิกได
กลไกการสงผานความคิดดานนโยบายที่สําคัญ (International Policy Diffusion
Mechanism) ไดแก งานวิชาการ บทสนทนากับผูกําหนดนโยบายในประเทศสมาชิก
การใหคําปรึกษา และเงื่อนไขการดําเนินโยบายที่ผูกติดกับเงินใหกู (Policy
Conditionalities)

ในชวงเวลาเกือบสามทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้ง
กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกไดรับอิทธิพลจากฉันทมติเศรษฐศาสตร
แบบเคนส (Keynesian Consensus) แนวความคิดแบบเคนสมีอิทธิพลระดับหนึ่งใน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนา นับตั้งแตตนทศวรรษ ๒๕๒๐ เปนตนมา ทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ
และธนาคารโลกตางตกอยูใตอิทธิพลปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม
(Neoliberalism) ในขณะที่องคการการคาโลกยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมอยูแลว
องคกรโลกบาลทั้งสองกลายเปนกลไกสําคัญในการสงผานเมนูนโยบายเศรษฐกิจตาม
ฉันทมติวอชิงตัน (Washington Consensus) ไปสูประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในโลกทีส่ าม จนเกิดปรากฏการณที่โลกยึดเมนูนโยบายเศรษฐกิจเมนูเดียวกัน
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สังคมเศรษฐกิจไทยอยูบนเสนทางการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ดวย กลไกสําคัญที่ทําใหไทยตองเดินตามเสนทางฉันทมติ
วอชิงตันมีอยูอยางนอย ๒ กลไก กลไกแรกไดแก เงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ผูกมากับ
เงินกู Standby Arrangements ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ และ Structural
Adjustment Loans ของธนาคารโลกในทศวรรษ ๒๕๒๐ รวมทั้งเงินกูจากองคกร
โลกบาลทั้งสองหลังวิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐ กลไกที่สองไดแก แรงกดดันโดยตรง
จากประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ไทยเขาสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางไมเต็มตัวในปที่มีการ
จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจเปนเพราะความไมแนใจใน
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยที่ยังอาจถอนตัว
ออกมาได ๖๐ ปใหหลัง สังคมเศรษฐกิจไทยเขาไปสูระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อยางเต็มตัว โดยที่นอกจากยากแกการถอนตัวแลว ยังตองดําเนินนโยบายตามเมนู
นโยบายเศรษฐกิจโลกอีกดวย
(Global Economic Menu Convergence)
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๘. พัฒนาการสังคมเศรษฐกิจไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
ปาฐกถานีจ้ ะกลาวถึงพัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจไทยระหวางป
๒๔๙๒-๒๕๕๒ เพียง ๒ หัวขอ คือ
(๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจ

๘.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในป ๒๔๙๒ ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมีอยู ๒ ยุทธ
ศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล และยุทธศาสตรชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลเปนยุทธศาสตรที่ถายโอนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจอื่น เริ่มตนดวยความไม
ตั้งใจเมื่อสงครามโลกครัง้ ที่สองยุติลง มาตรการสําคัญที่ใชประกอบดวยระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate System) และการผูกขาดการคา
ขาวโดยสํานักงานขาว ทั้งสองมาตรการมีผลในการกดราคาสินคาเกษตรภายในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว เจตนารมณเบื้องตนในการใชมาตรการทั้งสองในตอนตนอยูที่
การแกปญหาเงินเฟอและการรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งเปนปญหาสําคัญเมื่อสงครามโลก
ครั้งที่สองยุติใหมๆ ตอมาการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลเปนไปโดยตั้งใจ
นับตั้งแตมีการยุบสํานักงานขาวและการเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราในเดือน
สิงหาคม ๒๔๙๘ และปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อกาวเขาสูยุคของการใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติในป ๒๕๐๔ มาตรการที่ใชภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล
ในชวงนี้ประกอบดวยมาตรการนโยบายราคาสินคาเกษตร มาตรการนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค และมาตรการการปกปองอุตสาหกรรม
ในระหวางป ๒๕๒๔-๒๕๒๙ โภคภัณฑขั้นปฐมราคาตกต่ํา รวมทั้งขาว
และยางพารา รัฐบาลตองลดการใชมาตรการการกดราคาสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งอากรขาออกและคาธรรมเนียมพิเศษการสงออกขาว (พรีเมียมขาว) จนอาจกลาวไดวา
มาตรการสําคัญที่ใชในการกดราคาสินคาเกษตรถูกถอนออกไปตั้งแตป ๒๕๒๙ เปนตน
มา ในอีกดานหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทางที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ซึ่งจําเปนตองไดรับคะแนนนิยมจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการ
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ผลักดันนโยบายการพยุงราคาสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับจํานําขาวและการ
รับจํานําสินคาเกษตรชนิดอื่น ในประการสําคัญมีการผลักดันราคารับจํานําสินคาเกษตร
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนรัฐบาลตองขาดทุนจากโครงการรับจําสินคาเกษตรจํานวนมาก
นับตั้งแตทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา จนอาจกลาวไดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไม
สมดุลยุติลงแลว
ยุทธศาสตรชาตินิยมทางเศรษฐกิจเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ตรงกัน
ขามกับปรัชญาเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ มาตรการหลักประกอบดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
เพื่อแขงขันกับวิสาหกิจตางชาติ การไมสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การจํากัด
และควบคุมธุรกิจตางดาว และการจํากัดอาชีพคนตางชาติ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยหลังเดือนมิถุนายน ๒๔๗๕ เปน
ประวัติศาสตรการตอสูระหวางพลังเศรษฐกิจชาตินิยมกับพลังเศรษฐกิจเสรีนิยมใน
สังคมเศรษฐกิจไทย ยามใดก็ตามที่พลังเศรษฐกิจชาตินิยมเขมแข็งและทรงพลัง สังคม
เศรษฐกิจไทยก็เดินเสนทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ในกรณีตรงกันขาม หากพลัง
เศรษฐกิจเสรีนิยมเขมแข็ง แนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมยอมเปน
เสนทางที่เลือก ดวยเหตุดังนี้ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยจึงแกวงไป
แกวงมา ระหวางเสนทางชาตินิยมกับเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
ตามประวัติศาสตรไทยหลังเดือนมิถุนายน ๒๔๗๕ สังคมเศรษฐกิจไทย
เดินตามเสนทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจอยางนอย ๓ ชวง ไดแก
(๑) ชวงป ๒๔๗๕-๒๕๐๐
(๒) ชวงป ๒๕๑๕-๒๕๑๙
(๓) ชวงป ๒๕๔๐-๒๕๔๔
(๔) ชวงหลังการรัฐประหารเดือนกันยายน ๒๕๔๙
กลาวโดยทั่วไป ชนชัน้ ปกครองมีบทบาทสําคัญในการเลือกเสนทาง
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ภายใตระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ชนชั้นปกครองอยูในฐานะ
ที่จะชี้นําเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และใชเครื่องมือและกลไกรัฐในการกลอมเกลา
ทัศนคติของประชาชนใหเห็นดีเห็นงาม ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีบทบาทหลักในการลาก
สังคมเศรษฐกิจไทยเขาสูเสนทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจเกือบทุกยุคทุกสมัย
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# ในระหวางป ๒๔๗๕-๒๕๐๐ คณะราษฎรประกาศหลักเอกราชทาง
เศรษฐกิจเปนนโยบายแกนแกนของรัฐบาล และใชยุทธวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ โดย
ดานหนึ่งอางวาเพื่อเปนปราการในการตานทานธุรกิจตางชาติ แตอีกดานหนึ่งเปน
ฐานเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยใหชนชั้นปกครองใหมดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ จนทําให
สังคมเศรษฐกิจไทยแปรสภาพเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) ในชวง
เวลาดังกลาวนี้ ความตองการยุทธศาสตรการพัฒนาชาตินิยมมิไดมาจากประชาชน
# ในระหวางป ๒๕๑๕-๒๕๑๙ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมมา
จากคณะรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔ โดยมีการประกาศใชประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๑/๒๕๑๕ เพื่อจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวตางดาว และประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๒/๒๕๑๕ เพื่อควบคุมแรงงานชาวตางดาว ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัด
วา เหตุใดรัฐบาลถนอม-ประภาสจึงนําสังคมเศรษฐกิจไทยเบี่ยงเบนจากเสนทางเสรีนิยม
นอกเสียจากวา การปลุกกระแสชาตินิยมชวยเบี่ยงเบนความไมพอใจที่ประชาชนมีตอ
การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔ ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ศูนยกลางนิสิตนักศึกษา
แหงประเทศไทย ซึ่งนําโดยนายธีรยุทธ บุญมี รณรงคใหประชาชนคนไทยตอตานสินคา
ญึ่ปุน
# ในระหวางป ๒๕๔๐-๒๕๔๔ กระแสชาตินิยมเกิดจากวิกฤติการณ
การเงิน ๒๕๔๐ ซึ่งเปดโอกาสใหกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเขามา
บงการการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ผานการกําหนดเงื่อนไขการดําเนิน
นโยบายที่ผูกมากับเงินใหกู (Policy Conditionalities) โดยที่รัฐบาลนายชวน หลีก
ภัย (๒๕๔๐-๒๕๔๔) ปฏิบัติตามอยางเซื่องๆ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิไดตองการ
ปลุกกระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจ และมิไดนําพาสังคมเศรษฐกิจไทยเขาสูเสนทาง
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ การปลุกกระแสดังกลาวเกิดจากพอคานายทุนผูสูญเสียใน
วิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐ ทั้งนี้ดวยการตีตรากฎหมาย ๑๑ ฉบับที่ออกตามจดหมาย
แสดงเจตจํานงที่รัฐบาลยื่นตอกองทุนการเงินระหวางประเทศวาเปนกฎหมายขายชาติ
ความสําเร็จในการตีตรากฎหมายขายชาติมีสวนในการชักนําประชาชนใหเห็นดีเห็นงาม
กับแนวทางชาตินิยม และการยกเลิกกฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับกลายเปนประเด็นสําคัญ
ในการหาเสียงเลือกตั้งในเดือนมกราคม ๒๕๔๔
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# กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่กอตัวระหวางป ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ทํา
ใหรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (๒๕๔๔-๒๕๔๙) ทําทาจะเดินเสนทางชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจในตอนตน มิพักตองกลาววา พรรคไทยรักไทยบรรจุประเด็นการยกเลิก
กฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับในการหาเสียงเลือกตั้งดวย แตตลอดอายุขัยของรัฐบาล
ดังกลาว หาไดดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดกับกฎหมาย ๑๑ ฉบับนั้น เมื่อรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยเผชิญแรงกดดันจากกลุมทุนสากลและประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลดังกลาวมิหาญกลาในการนําสังคมเศรษฐกิจไทยสูเสนทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตาม พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มักจะเลือกปลุกกระแสชาตินิยมในยามที่กําลัง
เพลี่ยงพล้ําทางการเมือง
# หลังการรัฐประหารเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ผูกอการรัฐประหารปลุก
กระแสชาตินิยม เพื่อเบี่ยงเบนความไมพอใจของประชาชนทีม่ ีตอการรัฐประหาร
ขณะเดียวกันก็โจมตีการขายหุนชินวัตรแก Temasek วาเปนการกระทําที่ไมรักชาติ
นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวในการแกไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
กฎหมายการทํางานของคนตางดาว และกฎหมายธุรกิจการคาปลีก เพื่อใหเปนไปตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจชาตินิยม
การหันเหสังคมเศรษฐกิจไทยไปสูเสนทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจจะยัง
ปรากฏตอไปในอนาคต ตราบใดก็ตามที่การตอสูระหวางกลุมพลังชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
กับกลุมพลังเสรีนิยมทางเศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจไทยยังไมจบสิ้น โดยที่มิอาจจบสิ้น
ได เพราะปรัชญาชาตินิยมทางเศรษฐกิจมิอาจตายได แตการลากสังคมเศรษฐกิจไทยเขา
สูเสนทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจในทศวรรษ ๒๕๕๐ เปนเรื่องยากยิ่ง ตราบใดก็ตามที่
สังคมเศรษฐกิจไทยยังอยูในระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรี
นิยม ความยากลําบากยังเกิดจากแรงกดดันของประเทศมหาอํานาจและกลุมทุนสากล
ซึ่งมีกลุมทุนไทยเปนพันธมิตรอีกดวย
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๘.๒ การเปลีย่ นแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจ
(๑) จาก Agricultural Economy สู Post-Agricultural
Economy
(๒) Specialized Economy สู Diversified Economy

(๓) สังคมเศรษฐกิจไทยในฐานะระบบเศรษฐกิจพึ่งพา

(Dependent

Economy)

๘.๒๑ จาก Agricultural Economy สู Post-Agricultural
Economy

ในป ๒๔๙๒ เมืองไทยเปนสังคมเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural
Economy) อยางชัดเจน ขอมูลบัญชีบัญชีประชาชาติ ซึ่งประมาณการโดย Joseph S.
Gould ผูซึ่งสมควรไดรับการยกยองใหเปนบิดาบัญชีประชาชาติไทย พบวา ภาค
เกษตรกรรมใหผลผลิตคิดเปน ๖๐.๐๖ % ของผลผลิตทั้งหมดที่ระบบเศรษฐกิจไทยผลิต
ได เทียบกับ ๑๓.๑๗ % จากภาคอุตสาหกรรม และ ๒๖.๗๗ % จากภาคบริการ ขอมูล
จากสํามะโนประชากรในป ๒๔๙๐ บอกแกเราวา แรงงานอยูในภาคเกษตรกรรมถึง
๘๔.๗๘ % ของจํานวนแรงงานทั้งหมด
ในเวลานั้นที่ดินที่วางเปลาในภาคเกษตรกรรมยังมีอยูอยางเหลือเฟอ
การบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อประกอบการเกษตรยังไมปรากฏมากนัก เนื่องเพราะยุทธ
ศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลยังสงผลไมรุนแรง ในประการสําคัญ มาเลเรียชุกชุม การ
ตายดวยโรคมาเลเรียสูงกวาอัตราการตายดวยสาเหตุอื่นๆและโรคอื่นๆ ไมวาจะเปนวัณ
โรคหรือโรคหัวใจ อัตราการตายดวยอุบัติเหตุเมื่อตนทศวรรษ ๒๔๙๐ อยูในระดับ ๑๓๑๔ คนตอประชากรหนึ่งแสนคน เวลานั้นยนตรานุวัตร (Motorization)ยังไมมีพลวัตร
ในขณะที่อัตราการตายดวยโรคมาเลเรียสูงถึง ๒๒๑ คนตอประชากรหนึ่งแสนคน การ
แพรระบาดของโรคมาเลเรียเปนอุปสรรคสําคัญของการบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อ
เกษตรกรรม ดวยเหตุดังนั้น พื้นที่ปาไมจึงอุดมสมบูรณ การสูญเสียปาอยูในอัตราต่ํา
๖๐ ปใหหลัง โครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ภาคเกษตรกรรมมีขนาดเล็กลง ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดใหญขึ้น
ในขณะนี้ ภาคเกษตรกรรมใหผลผลิตประมาณ ๑๐% ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
จางงานประมาณ ๔๐% ของกําลังแรงงานทั้งหมด ระบบเศรษฐกิจไทยมิใชสังคม
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เศรษฐกิจการเกษตรอีกตอไปแลว แตก็ยังไมไดชื่อวาเปนสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แมแตการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมก็ยังไมเปนที่ยอมรับของนักเศรษฐศาสตร
จํานวนมาก
๘.๒๒ จาก Specialized Economy สู Diversified Economy
ป ๒๔๙๒ สังคมเศรษฐกิจไทยอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เศรษฐกิจที่ใชความชํานัญพิเศษในการผลิต (Specialized Econo,y) มาเปนสังคม
เศรษฐกิจที่มีการกระจายการผลิต (Diversified Economy)
การผลิตตามหลักการความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Advanrage)ปรากฏอยางชัดเจนเพียง ๕๐ ปหลังการทําสนธิสัญญาบาวริงในป ๒๓๙๘
คนแรกที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้คือ Homan van der Heide อธิบดีกรมทดน้ํา
คนแรก ผูผิดหวังจากการนําเสนอ Big Scheme (โครงการสรางเขื่อนเจาพระยา) ผูที่
สนใจศึกษาประวัติ Van der Heide โปรดอาน Han ten Brummelhuis, King of
the Waters (2005)

สนธิสัญญาบาวริงทําลายทั้งทํานบภาษีศุลกากรและทํานบที่มิใชภาษี
ศุลกากร สังคมเศรษฐกิจไทยถูกลากเขาสูเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ กลายเปนอาณา
นิคมโดยพฤตินัย (De facto Colony) ของอังกฤษ ทรัพยากรที่มีจํากัดของระบบ
เศรษฐกิจถูกจัดสรรไปใชในการผลิตสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในไมชา
ระบบเศรษฐกิจไทยก็กลายเปน Specialized Economy ผลิตเพื่อการสงออก มิใช
ผลิตเพื่อกินเพื่อใช โดยที่มีสินคาออกสําคัญเพียง ๔ ประเภท อันไดแก ขาว ยางพารา
ดีบุก และไมสัก สินคาทั้งสี่ประเภทนี้มีความสําคัญทั้งในโครงสรางการผลิตและ
โครงสรางการสงออก อีกทั้งมีความสําคัญตอการจําเริญเติบโตและเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจดวย
ในป ๒๔๙๒ ขาว ยางพารา ดีบุก และไมสักยังทรงความสําคัญใน
โครงสรางการผลิตและโครงสรางการสงออก ขอมูลบัญชีประชาชาติที่ประมาณการโดย
Joseph S. Gould บอกแกเราวา ผลผลิตทั้งสี่นี้คิดเปน ๒๗.๕๕% ของผลผลิตที่ระบบ
เศรษฐกิจไทยผลิตไดทั้งหมด สถิติการคาระหวางประเทศบอกแกเราวา สินคาออกทั้งสี่
ชนิดนี้ทําเงินถึง ๘๐.๒๖% ของรายไดจากสินคาออกทั้งหมด
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๖๐ ปใหหลัง การกระจายการผลิตเกิดขึ้นในทุกภาคเศรษฐกิจ การ
กระจายการผลิตในภาคเกษตรกรรมเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งเนนการ
กดราคาขาวโดยเฉพาะ การกระจายการผลิตในภาคเศรษฐกิจอื่นเปนผลจากนโยบายการ
สงเสริมการลงทุนและนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมของรัฐบาล การกระจุกตัวของ
การผลิตลดลงไปเปนอันมาก ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นในโครงสรางการสงออกดวย
Export Concentration ลดนอยลง Export Diversification มีมากขึ้น
๘.๓ สังคมเศรษฐกิจไทยในฐานะระบบเศรษฐกิจพึ่งพา (Dependent
Economy)

ขอมูลบัญชีประชาชาติที่ประมาณการโดย Joseph S. Gould ไม
สามารถชวยใหเราศึกษาขนาดของการเปดประเทศได เพราะเปนขอมูลบัญชีประชาชาติ
ที่คํานวณโดย Product Approach สวนบัญชีประชาชาติที่คํานวณโดย Expenditure
Approach เพิ่งจะจัดทําเมื่อตนทศวรรษ ๒๕๐๐โดยคณะผูแทนธนาคารโลกที่เขามา
สํารวจภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งนําโดย Paul T. Ellsworth แหงมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน โดยที่มีการจัดทําบัญชีประชาชาติคํานวณตามราคาคงที่ดวย อยางไรก็ตาม
จากการประมาณการโดยใชขอมูลจากบัญชีดุลการชําระเงินระหวางประเทศประกอบกับ
ขอมูลบัญชีประชาชาติ เราพบวา ขนาดการเปดประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยเมื่อตน
ทศวรรษ ๒๔๙๐ ตกประมาณ ๓๕% ของรายไดประชาชาติ
๖๐ ปใหหลัง ระบบเศรษฐกิจไทยมีขนาดการเปดประเทศเพิ่มขึ้นมาก จน
อยูในระดับเกินกวา ๑๐๐% ในปจจุบัน ขนาดการเปดประเทศเพิ่งจะกาวกระโดดเมื่อเกิด
วิกฤติการณน้ํามันครั้งแรกในป ๒๕๑๖-๒๕๑๗ กอนหนานั้นขนาดการเปดประเทศอยู
ในระดับ ๓๕-๓๘% คอนขางคงตัว ขนาดการเปดประเทศนอกจากกาวกระโดดตาม
วิกฤติการณน้ํามันแลว ยังเปนผลจากยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการสงออกดวย การ
สงออกในตัวของมันเองก็ชวยเพิ่มขนาดการเปดประเทศอยูแลว แ ตการผลิตเพื่อการ
สงออกยังมีผลใหมีการนําเขาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และ
สินคาประเภททุน ซึ่งยิ่งเปนการเพิ่มขนาดการเปดประเทศ
ในป ๒๔๙๒ ถึงระบบเศรษฐกิจไทยจะมีลักษณะการพึ่งพิงการสงออก
แตยังไมมีลกั ษณะการพึ่งพิงการนําเขาและการพึ่งพิงทรัพยากรการเงินจากตางประเทศ
ในปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา เพราะตองนําเขาสินคาขั้น
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กลาง ชิ้นสวน วัตถุดิบ และพลังงานจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต ปญหาการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งยืดเยื้อยาวนานและบางครั้งรุนแรงในชวงกอนเกิดวิกฤติการณ
การเงิน ๒๕๔๐ ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยตองยืมเงินออมจากตางประเทศ เพื่อชดเชย
สวนขาดดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ ผูประกอบการภายในประเทศมีทางเลือกที่จะ
ยืมเงินออมจากตางประเทศเมื่อรัฐบาลมีนโยบายการเปดเสรีบัญชีเงินทุน โดยที่ได
อานิสงสจากการเชื่อมโยงตลาดการเงินระหวางประเทศตางๆ อันเปนผลจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดนี้ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะ
การพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ อันเปนลักษณะที่ไมปรากฏมากอนในป ๒๔๙๒
นอกจากนี้ สังคมเศรษฐกิจไทยยังตองพึ่งพิงทรัพยากรพลังงานจากกลุม OPEC และ
ประเทศเพื่อนบานอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยในชวง ๖๐ ป
ที่ผานมานี้ ดังที่กลาวขางตนนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาหรือไม เปนประเด็น
แหงวิวาทะได
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๙. พัฒนาการทุนนิยมไทย ๒๔๙๒-๒๕๕๒
ป ๒๔๙๒ ระบบทุนนิยมไทยยังมีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ
(State Capitalism) ทุนหลัก(Dominant Capital) ยังคงเปนทุนพาณิชย นายทุน
ไทยเชื้อสายจีนมีความสัมพันธกับจีนโพนทะเล (Overseas Chinese) อยางคอนขาง
แนนแฟน โดยที่ยังไมมีกลุมทุนใดเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม
(Third World Multinationals: TWMs) และกลุมทุนภูธรยังไมปรากฏโฉมชัดเจน

๙.๑ ระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism)
ในป ๒๔๙๒ ระบบทุนนิยมไทยมีลกั ษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ
เนื่องเพราะรัฐเขาไปยึดพื้นที่ระบบทุนนิยม อันเปนปรากฏการณที่เริ่มมีพลวัตรหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ และปรากฏชัดเจนมากขึ้นหลังป ๒๔๘๑ เมื่อจอมพล
ป. พิบูลสงครามดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งแรก พลวัตรดังกลาวนี้ยิ่งมีมากขึ้นหลัง
การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๐
ระบบทุนนิยมแหงรัฐเติบโตจากยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชาตินิยม
ดวยขออางที่วา สังคมเศรษฐกิจไทยถูกครอบงําโดยชาวตางชาติ รัฐจักตองขจัดอิทธิพล
การครอบงําดังกลาวนั้น และดวยเหตุที่วิสาหกิจของคนไทยออนแอเกินกวาที่จะแขงขัน
กับวิสาหกิจตางดาว หนทางเดียวที่ตอกรไดก็ดวยการกอตั้งรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจึง
ผุดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป ๒๔๙๐-๒๕๐๐ กองทัพทุกเหลาทัพ
รวมทั้งตํารวจพากันจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ และใชเปนฐานเศรษฐกิจในการหลอเลี้ยงและ
ขยายอํานาจทางการเมือง ดวยเหตุดังนั้น บรรดารัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งในยุคนี้จึงอุดมดวย
ความฉอฉล ผูมีอํานาจรัฐไมเพียงแตรุกคืบไปจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเทานั้น หากยังใชอํานาจ
รัฐในการควบคุม กํากับ และแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางหลากหลายอีกดวย
ดังเชนการใชอํานาจในการจัดสรรสัมปทาน ทั้งสัมปทานปาไม สัมปทานเหมืองแร
สัมปทานการผลิตสุรา การใชอํานาจในการออกใบอนุญาต ดังเชนใบอนุญาตการจัดตั้ง
โรงฆาสัตว การใชอํานาจในการจัดสรรโควตา ทั้งโควตาการสงออกและโควตาการ
นําเขา
ระบบทุนนิยมแหรัฐออนพลังลงดวยเหตุปจจัยอยางนอย ๒ ประการ
กลาวคือ
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ประการแรก การละทิ้งปรัชญาชาตินิยมทางเศรษฐกิจ แลวหันไปเดินเสน
ทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ มีผลในการทอนกําลังระบบทุนนิยมแหงรัฐ ดังจะกลาวตอไป
วา การตอสูระหวางพลังชาตินิยมกับพลังเสรีนิยมทางเศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจไทยมี
มาอยางตอเนื่อง หลังทศวรรษ ๒๕๐๐ เมื่อพลังชาตินิยมทางเศรษฐกิจกลับมามีพลวัตร
เปาหมายอยูที่การควบคุมธุรกิจชาวตางดาวและการควบคุมแรงงานตางดาว การจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจมิไดเปนยุทธวิธีสําคัญของกลุมพลังชาตินิยมทางเศรษฐกิจอีกตอไป สวน
สําคัญเปนเพราะประชาสังคมไดเรียนรูการฉอราษฎรบังหลวงและการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจในรัฐวิสาหกิจ และมีขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทยมากขึ้น
ประการทีส่ อง คลื่นอิทธิพลของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม
กอใหเกิดกระแสการถายโอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน
(Privatization) กระแสดังกลาวนี้เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจไทยอยางนอย ๓ ระลอก
ระลอกแรกในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเมื่อตนทศวรรษ ๒๕๐๐
ระลอกทีส่ องในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทกลางทศวรรษ ๒๕๒๐
เมื่อรัฐบาลไทยตองกู Standby Arrangement จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
และ Structural Adjustment Loan จาก ธนาคารโลก โดยที่องคกรโลกบาลทั้งสอง
ผูกเงื่อนไขการดําเนินนโยบายมากับเงินใหกู (Policy Conditionalities) การถายโอน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขดังกลาว
นับตั้งแตปลายรัฐบาลเปรมจนถึงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้งเรียนรูวิธีการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายนี้
ระลอกทีส่ ามในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (๒๕๔๔-๒๕๔๙)
ในป ๒๔๙๒ ระบบทุนนิยมไทยมีลักษณะเปนระบบทุนนิยมแหงรัฐ
อยางกระจางชัด ๖๐ ปใหหลัง ระบบทุนนิยมแหงรัฐสลายไปจากสังคมเศรษฐกิจไทย
แลว

๙.๒ ทุนหลัก (Dominant Capital)
ทุนหลักในสังคมเศรษฐกิจไทยในป ๒๔๙๒ ยังคงเปนทุนพาณิชย
(Merchant Capital) ทุนพาณิชยเติบใหญตามการเติบโตของการคาระหวางประเทศ
และการคาภายในประเทศ รวมตลอดจนการขยายตัวของการใชเงินเปนสื่อกลางในการ
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แลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลในการแปรเปลี่ยน Barter Economy มาเปน Exchange
Economy การทําสนธิสัญญาบาวริงในป ๒๓๙๘ มีผลตอการเติบใหญของหนอทุน
นิยม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบใหญของทุนพาณิชยในสังคมเศรษฐกิจไทยอยางมิอาจ
ปฏิเสธได
ในป ๒๔๙๒ ทุนการเงิน (Finance Capital) ยังมิใชทุนหลักของระบบ
เศรษฐกิจไทย กลุมทุนการเงินยังคงออนแอ สวนสําคัญอาจเปนเพราะชาวตางชาติ
ครอบงําธุรกิจสถาบันการเงินในประเทศไทยมาเปนเวลายาวนาน และคนไทยไมมี
ความรูและทักษะในการประกอบกิจการสถาบันการเงิน การประกาศสงครามกับ
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ ซึ่งมีผลในการยึด
กิจการทั้งปวงของชาติมหาอํานาจทั้งสองมาเปนของรัฐ เปดชองใหคนไทยและชาวจีน
ในประเทศไทยกาวเขาไปประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน แตการขาดธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ และการมุงดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากเงินฝากของประชาชนใน
สถาบันการเงินเปนดานหลัก ทําใหธนาคารพาณิชยมีฐานะงอนแงน จนกอเกิด
วิกฤติการณธนาคารพาณิชยระลอกแลวระลอกเลา
กลุมทุนธนาคารพาณิชยเติบใหญจากเหตุปจจัยอยางนอย ๓ ประการ
กลาวคือ
ประการแรก ไดแก การอิงแอบผูทรงอํานาจทางการเมือง โดยหวังที่จะใช
อํานาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ การอิงแอบเชนนี้ให
ประโยชนแกนายทุนธนาคารพาณิชยเฉพาะบุคคลในการขยายฐานธุรกิจไปสูกิจการอื่นๆ
มากกวาการเสริมความเขมแข็งใหแกธุรกิจธนาคารพาณิชย ในอีกดานหนึ่ง ชนชั้น
ปกครองใหมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ตองการยึดธนาคารพาณิชยเปน
ฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อธํารงและขยายอํานาจทางการเมืองของตน ทั้งผูนํา
คณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ และผูนําฝายทหารหลังการ
รัฐประหารป ๒๔๙๐ พากันตบเทาเขาไปยึดธนาคารพาณิชยเปนฐาน ยังผลใหธนาคาร
พาณิชยกลายเปนวิสาหกิจอิทธิพล และนายทุนธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธกับผูนํา
ฝายทหารภายใตระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยอยางแนนแฟน ภาพความสัมพันธ
ดังกลาวนี้ดํารงอยูจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม ๒๕๑๖
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ประการที่สอง ไดแก นโยบายการคุมกําเนิดธนาคารพาณิชยของธนาคาร
แหงประเทศไทย จํานวนธนาคารพาณิชยคงที่นานนับทศวรรษ นโยบายดังกลาวนี้ชวย
เพิ่มพูนอํานาจผูกขาดและความเขมแข็งแกนายทุนธนาคารพาณิชย
ประการทีส่ าม ไดแก การบังคับใชพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย
พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งชวยจัดระเบียบการบริหารธนาคารพาณิชย จนกิจการธนาคารพาณิชยมี
ฐานะมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น กลุมทุนการเงินเริ่มเติบใหญและเขมแข็ง จน
กลายเปนกลุม ทุนหลักในสังคมเศรษฐกิจไทยนับตั้งแตทศวรรษ ๒๕๑๐ เปนตนมา
นายทุนธนาคารพาณิชยมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรการเงิน
ในสังคมเศรษฐกิจไทย สําคัญยิ่งกวากลไกราคา เพราะสามารถชี้เปนชี้ตายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตางๆได สามารถดลบันดาลใหอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมใดเติบใหญ
รุงเรืองได ดวยการจัดสรรเงินใหกู และสามารถทําใหอุตสาหกรรมใดๆแคระแกนได
ดวยการไมอนุมัติสินเชื่อ
นายทุนธนาคารพาณิชยมิไดจัดสรรเงินใหกูโดยยึดถือผลประโยชนของ
สังคมเศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมเปนที่ตั้ง ในฐานะปุถุชน นายทุนธนาคารพาณิชยยอม
เปนสัตวเศรษฐกิจที่มีความเห็นแกตัว รวมทั้งเห็นแกบริวารและพวกพอง การจัดสรร
สินเชื่อใหแกบริวาร พวกพอง และธุรกิจที่ตนเองมีผลประโยชน จึงเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติที่เขาใจได ขอเท็จจริงปรากฏวา นายทุนธนาคารพาณิชยมิไดมีผลประโยชน
เฉพาะแตในธนาคารพาณิชยเทานั้น หากยังมีผลประโยชนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมอื่นๆดวย การเติบโตของทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capital) จึงมีฐาน
รากจากทุนการเงิน และเติบโตโดยอาศัยการหนุนเนื่องของทุนการเงิน ดวยเหตุที่
นายทุนธนาคารพาณิชยจัดสรรสินเชื่อแกบริวาร พวกพอง และตนเองอยางมีอคติ นัก
เศรษฐศาสตรตะวันตกจํานวนมากจึงขนานนามระบบทุนนิยมไทยวา ระบบทุนนิยมพวก
พอง (Crony Capitalism)
อํานาจผูกขาดของกลุมทุนธนาคารพาณิชยเริ่มถูกสั่นคลอนดวยเหตุปจจัย
อยางนอย ๓ ประการ ดานหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจเงินทุน อีกดานหนึ่งเกิดจา
การพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย และทายที่สุดเกิดจากนโยบายการเปดเสรีบัญชี
เงินทุน (Capital Account Liberalization)
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ธุรกิจเงินทุนมีพลวัตรในการขยายตัวนับตั้งแตรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช (๒๕๑๘-๒๕๑๙) เปนตนมา แตเปนเพราะธุรกิจนี้มีสิ่งจูงใจในการดึงดูดนัก
ผจญภัย จึงมีปญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเลวรายกวาธุรกิจธนาคารพาณิชย
มาก จนเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินเปนระลอกๆ ระลอกสําคัญเกิดขึ้นในป ๒๕๒๖
การเติบโตของธุรกิจเงินทุนทําใหผูประกอบการมีทางเลือกในการแสวงหาทรัพยากร
การเงินเพิ่มขึ้น ไมตองงอนงอนายธนาคารพาณิชยมากเทาดังปางกอน ในอีกดานหนึ่ง
กลุมทุนธนาคารพาณิชยตระหนักดีวา มี ‘มนุษยตางดาว’ รุกคืบเขามายึดพื้นที่ของตน
จึงเปนธรรมชาติที่บรรดาธนาคารพาณิชยจะพากันจัดตั้งบริษัทเงินทุนขึ้นมาแขงขันดวย
การเติบโตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหทางเลือกแก
ผูประกอบการในการระดมทุนจากตลาดทุน ธุรกิจที่มีคุณสมบัติเปนบริษัทจดทะเบียน
สามารถระดมทุนดวยการออกหลักทรัพยนานาประเภทไปขายในตลาดหลักทรัพย เพือ่
นําทรัพยากรการเงินมาประกอบการได โดยที่ธุรกิจขนาดใหญอยูในฐานะที่จะระดม
เงินทุนจากตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศไดดวย
การเปดเสรีบัญชีเงินทุน ซึ่งดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอนนับตั้งแต
เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๓ เปนตนมา ยังผลใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
โดยเสรีเพิ่มขึ้นมาก นโยบายดังกลาวนี้ใหทางเลือกแกผูประกอบการในการกูเงินจาก
ตางประเทศ หากเสียตนทุนเงินกูต่ํากวาการกูเงินภายในประเทศ
เหตุปจจัยทั้งสามดังที่กลาวขางตนสั่นคลอนอํานาจผูกขาดของกลุมทุน
ธนาคารพาณิชย ในทศวรรษ ๒๕๒๐ สืบตอถึงทศวรรษ ๒๕๓๐ ธนาคารพาณิชยตอง
เผชิญการแขงขันจากธุรกิจเงินทุน ในทศวรรษ ๒๕๓๐ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยรุงเรืองชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน วิกฤติการณ Black October ในตลาด
หลักทรัพย Wall Street ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๓๐ มีสวนขับดันความรุงเรือง
ของตลาดหลักทรัพยในอาเซียบูรพา เนื่องเพราะผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย
ในลุมสมุทรแอตแลนติกตกต่ํา ยังผลใหเงินทุนเคลื่อนยายจากลุมสมุทรแอตแลนติกไปสู
ลุมสมุทรแปซิฟก ซึ่งมีโอกาสไดผลตอบแทนสูงกวา ความรุงเรืองของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกระตุนใหมีการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยฯแทนการกูเงินจาก
ธนาคารพาณิชย ทายทีส่ ุด นโยบายการเปดเสรีบัญชีเงินทุน ประกอบกับนโยบายการ
ตรึงดอกเบี้ยในอัตราสูงของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งดูดดึงเงินทุนไหลเขาเพื่อให
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บัญชีเงินทุนมีสวนเกินดุลมากพอที่จะชดเชยสวนขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ทําให
ผูประกอบการและสถาบันการเงินหันไปกูเงินจากตางประเทศ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ํากวา
ในชวงเวลาเดียวกับที่กลุมทุนการเงินตองเผชิญกับการแขงขัน จนอํานาจ
ผูกขาดลดทอนลง ภาคอุตสาหกรรมเติบใหญตามพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ
ยังผลใหทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capital) เติบใหญกลาแข็งดวย จนอาจกลาวได
วา นับตั้งแตทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา ทุนอุตสาหกรรมกลายเปนทุนหลักในระบบทุน
นิยมไทย
การเติบใหญของทุนอุตสาหกรรมเปนผลจากเหตุปจจัยอยางนอย ๓
ประการ กลาวคือ
ประการแรก ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเริม่ ดวยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industrialization) ใน
ป ๒๕๐๓ ตามมาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-Oriented
Industrialization)ในป ๒๕๑๕ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรมเหลานี้ มี
การใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร การใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา และการปกปอง
อุตสาหกรรม การอุมชูของรัฐมีผลตอการเติบใหญของทุนอุตสาหกรรม และการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรม จนกลายเปนภาคเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโครงสรางการผลิตของ
ระบบเศรษฐกิจไทยนับตั้งแตทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา
ประการทีส่ อง ไดแก การเชื่อมสัมพันธกับกลุมทุนสากล กลุม ทุน
อุตสาหกรรมยักษใหญในประเทศไทยพากันทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Alliance Agreements) กับกลุมทุนสากล
ประการที่สาม ไดแก แรงกดดันจากการแขงขันในตลาดโลก ทําใหกลุม
ทุนอุตสาหกรรมตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร รวมตลอดจนหา
ประโยชนจากความกาวหนาเทคโนโลยี เพื่อความอยูรอดทางธุรกิจ แรงกดดันจากการ
แขงขันนี้จึงมีสวนตอการเติบโตของกลุมทุนอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม วิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐ มีสวนสําคัญในการบั่นทอน
สรรพกําลังของกลุมทุนทั้งปวงในระบบเศรษฐกิจไทยอยางถวนหนา ทั้งทุนการเงิน ทุน
อุตสาหกรรม และทุนโทรคมนาคม โดยที่ผลกระทบมากนอยแตกตางกัน นับตั้งแต
ทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา การเติบโตของกลุมทุนมีความหลากหลายมากขึ้น ไม
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จําเพาะแตทุนอุตสาหกกรม หากยังมีทุนเกษตรกรรม ทุนโทรคมนาคม และทุนสันทนา
การอีกดวย หลังวิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐ ทุนอุตสาหกรรมโดยสัมพัทธยังคงเปนทุน
หลักในระบบเศรษฐกิจไทย
ในประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกา ทุนหลักมีพัฒนาการเรียงจากทุนพาณิชยไปสูทุนอุตสาหกรรม ในป
๒๔๕๓ รูดอลฟ ฮิลเฟอรดิง (Rudolph Hilferding, 1877-1941) แพทยชาว
ออสเตรีย เขียนหนังสือชื่อ Finance Capital (เพิ่งแปลเปนภาษาอังกฤษและตีพิมพใน
ป ๒๕๒๔) นําเสนอวา ทุนการเงินเปนพัฒนาการขั้นลาสุด (The Latest Phase of
Capitalist Development) ของระบบทุนนิยมโลก หากพิจารณาพัฒนาการของสังคม
เศรษฐกิจมนุษย ซึ่งเรียงลําดับจากสังคมเศรษฐกิจการเกษตร ไปสูสังคมเศรษฐกิจอุตสา
หกรมมและสังคมเศรษฐกิจบริหารในขั้นสุดทาย ทุนบริการ (Service Capital) นาจะ
เปนทุนหลักในพัฒนาการขั้นสุดทายของระบบทุนนิยม เนื่องจากภาคการเงินการ
ธนาคารเปนสวนหนึ่งของภาคบริการ ทุนการเงินจึงเปนสวนหนึ่งของทุนบริการดวย
ในชวงของการเปลี่ยนผานจากทุนอุตสาหกรรมไปสูทุนบริการ ทุนวัฒนธรรม
(Cultural Capital) อาจเปนทุนหลักของชวงแหงการเปลี่ยนผานนี้
พัฒนาการของทุนหลักในระบบทุนนิยมไทยมิไดเรียงตามลําดับดังที่
เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว หากแตขามจากทุนพาณิชยไปสูทุนการเงิน แลวจึง
ตามมาดวยทุนอุตสาหกรรม โดยที่ในขณะเดียวกัน ทุนบริการเติบใหญตามมาดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนโทรคมนาคม ในปจจุบัน ระบบทุนนิยมไทยอยูในชวงที่ทุนหลัก
กําลังเปลี่ยนจากทุนอุตสาหกรรมเปนทุนบริการ โดยที่ทุนวัฒนธรรมมีความสําคัญ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชวงการเปลี่ยนผานนี้

๙.๓ ระบบทุนนิยมตะเกียบ
บทบาทของคนจีนในประเทศไทยในการผลักดันการขยายตัวของระบบ
ทุนนิยมในประเทศไทยเปนเรื่องที่มิอาจปฏิเสธได นายทุนกลุมแรกๆประกอบดวย
เจานายและขุนนางที่ประกอบธุรกิจการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
รวมทั้งการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค ชาวจีนอพยพจํานวนหนึ่งถีบตัวขึ้นมาเปนเจา
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ภาษีนายอากรและประกอบธุรกิจสัมปทาน หนทางในการเติบใหญทางธุรกิจก็แตโดย
อาศัยการอุปถัมภของชนชั้นปกครองชาวไทย ภาพเชนนี้ยังปรากฏเดนชัดในทศวรรษ
๒๔๙๐ อีกหนทางหนึ่งก็โดยการเชือ่ มสัมพันธกับนายทุนจีนโพนทะเล การเชื่อม
สัมพันธนี้มีมาแตกอนสงครามโลกแลว ทั้งในการคาโภคภัณฑระหวางประเทศและ
กิจการเหมือแร หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความสัมพันธระหวางนายทุนเชื้อสายจีน
ในประเทศไทยกับกลุมนายทุนจีนโพนทะเลยิ่งแนนแฟนขึ้นไปอีก ทั้งในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยและธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ เมื่อนายชิน โสภณพนิชตองลี้ภัยการเมืองใน
ทศวรรษ ๒๕๐๐ นายชินเลือกฮองกงเปนฐานที่มั่นในการเชื่อมสัมพันธกับนายทุนจีน
โพนทะเลที่อยูบริเวณขอบสมุทรเอเชียแปซิฟก เมือ่ สังคมเศรษฐกิจไทยกาวสูยุคของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม นายทุนอุตสาหกรรมไทยเลือกกระชับสายสัมพันธกับนายทุน
ไตหวัน ครั้นสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทีทาจะเปดประตูเศรษฐกิจ กลุมเจริญโภคภัณฑ
ไมลังเลที่จะยึดสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนฐานที่มั่นทางธุรกิจ โดยที่อาจมีความสําคัญ
ยิ่งกวาฐานที่มั่นในประเทศไทย
ขอเท็จจริงดังที่กลาวขางตนนี้ทําใหอาจสรุปไดวา ระบบทุนนิยมไทยมี
ความสัมพันธอันแนนแฟนกับระบบทุนนิยมจีน กลุมทุนยักษใหญในป ๒๕๕๒ เกือบ
ทั้งหมดเปนกลุมนายทุนเชื้อสายจีน กลุมทุนยักษใหญที่มีความเปนจีนนอยมีเฉพาะแต
เครือซีเมนตไทย ปตท. และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดวยเหตุที่ระบบ
ทุนนิยมจีนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เนื่องเพราะระบบทุนนิยมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา ผลที่ตามมาก็คือ กลุมนายทุนเชื้อสายจีนในประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอันเปนผลจาก
ปฏิสัมพันธที่มีกับกลุมทุนสากลโดยตรง
หากพิจารณาในบริบทที่กวางขึ้น อาจตองกลาววา ระบบทุนนิยมไทย
เปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมตะเกียบ ระบบทุนนิยมตะเกียบเปนระบบทุนนิยมของผู
ที่มีวัฒนธรรมการใชตะเกียบในการบริโภค อาเซียบูรพา รวมทั้งอุษาคเนย อยูในวง
ไพบูลยของระบบทุนนิยมตะเกียบ เครือขายอิทธิพลของระบบทุนนิยมตะเกียบมิได
ครอบคลุมเฉพาะแตสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน ฮองกง และเครือขายจีนโพนทะเล
ในอุษาคเนย ทั้งในฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย และไทยเทานั้น หากยัง
ครอบคลุมถึงญี่ปุนและเกาหลีอีกดวย วัฒนธรรมการใชตะเกียบอาจมิไดมีความสําคัญ
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มากนักในการสานสายสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ แตตะเกียบเปน
สัญลักษณของการมีวัฒนธรรม ระบบคุณคา ระบบความเชื่อ และจารีตประเพณีรวมกัน
ในระดับหนึ่ง บรรดาประเทศที่อยูในวงไพบูลยของระบบทุนนิยมตะเกียบลวนตอง
พึ่งพาอาศัยกัน พัฒนาการของระบบทุนนิยมตะเกียบมีผลตอพัฒนาการของระบบทุน
นิยมในประเทศที่อยูในวงไพบูลยเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน พัฒนาการของระบบทุน
นิยมในประเทศเหลานี้ก็สงผลตอระบบทุนนิยมตะเกียบอยางมิอาจปฏิเสธได
ในป ๒๔๙๒ ระบบทุนนิยมตะเกียบยังไมปรากฏโฉมชัดเจนในอาเซีย
บูรพาและอุษาคเนย ๖๐ ปตอมาระบบทุนนิยมตะเกียบปรากฏโฉมอยางชัดเจนยิ่ง โดย
ที่ระบบทุนนิยมไทยเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมตะเกียบ ความเจริญและความเสื่อม
ถอยของระบบทุนนิยมตะเกียบมีผลกระทบตอระบบทุนนิยมไทยอยางสําคัญ ทั้งนี้โดย
พิจารณาจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ไทยมีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และ
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs)

๙.๔ บนเสนทางสู TWMs
ในป ๒๔๙๒ ธุรกิจสวนใหญในสังคมเศรษฐกิจไทยเปนธุรกิจใน
ครอบครัว มีการจัดองคกรในการผลิตในรูปผูประกอบการที่มีเจาแตเพียงผูเดียว
(Single Proprietorship) นิติบุคคลมีนอย การประกอบการสวนใหญเปนการ
ประกอบการขนาดเล็กและกลาง (SMEs) และมีลักษณะเปนธุรกิจในครอบครัว
(Family Business) ๖๐ ปใหหลัง ภาพดังกลาวนี้ยังคงปรากฏใหเห็น กลาวคือ การ
ประกอบการขนาดเล็กและกลางยังเปนลักษณะของวิสาหกิจสวนใหญ การจัดองคกรใน
การผลิตสวนใหญเปนวิสาหกิจที่มีเจาของแตเพียงผูเดียวและหางหุนสวน สวนใหญเปน
ธุรกิจในครอบครัว โดยทีบ่ ริษัทจํากัดและนิติบุคคลอื่นมีมากขึ้น แมจะปรากฏโฉม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งไมปรากฏในป ๒๔๙๒ เนื่องเพราะยังไมมี
ตลาดหลักทรัพย แตบริษัทจดทะเบียนในป ๒๕๕๒ ยังเปนสัดสวนนอยของบริษัท
จํากัดทั้งหมด
โฉมหนาธุรกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดก็คือ การกอตัวของ
บรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม (TWMs) กลุมทุนยักษใหญที่เรียกวา
Conglomerates ปรากฏในหลายภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคเศรษฐกิจการเงิน ภาคเศรษฐกิจ
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อุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจบริการ กลุมทุนยักษใหญเหลานี้เติบโตโดยอาศัย
ยุทธวิธีอยางนอย ๒ วิธี กลาวคือ
ยุทธวิธีแรกไดแก การแสวงหาการอุปถัมภทางการเมือง เพื่อใชอํานาจ
ทางการเมืองมาอํานวยประโยชนแกธุรกิจ ทั้งในการใหสัมปทาน การจัดสรรโควตา
การกําหนดนโยบายในทางใหประโยชน การใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร การ
ตั้งกําแพงภาษีปกปองผลผลิตของบริษัท การใหเงินอุดหนุน การใหสนิ เชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา เปนตน ยุทธวิธีนี้ใชมาแตดั้งเดิม แตยังคงปรากฏอยูในปจจุบัน กลุมทุนที่
เติบโตมาเปนกลุมทุนยักษใหญในปจจุบันลวนใหความสําคัญแกเครือขายความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภทั้งสิ้น
ยุทธวิธีทสี่ อง ไดแก การสานสัมพันธกับกลุมทุนสากลดวยการทําสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance Agreements) โดยที่ทั้งสองฝายตางได
ประโยชนจากความสัมพันดังกลาวนี้
มองจากแงมุมกลุมทุนสากล กลุมทุนสากลไดประโยชนจากการเปน
พันธมิตรกับกลุมทุนทองถิ่นอยางนอย ๓ ดาน
ดานแรกไดแก ประโยชนที่ไดจากเครือขายทางการเมือง (Political
Networking)ของกลุมทุนไทย เครือขายทางการเมืองชวยใหเขาถึงชนชั้นปกครองและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประโยชนในการผลักดันนโยบายที่เปนประโยชนแก
กลุมทุนสากล และตานทานการดําเนินนโยบายที่ขัดประโยชนกลุมทุนสากล การเปน
พันธมิตรกับกลุมทุนทองถิ่นทําใหกลุม ทุนสากลไมตองลงทุนสรางเครือขายทาง
การเมืองเอง เพราะนอกจากจะตองใชเงินจํานวนมากแลว ยังอาจไดเครือขายที่ไมดี
เทากับที่กลุมทุนทองถิ่นมีอยูแลว
ดานที่สองไดแก ประโยชนที่ไดจากเครือขายการตลาด (Marketing
 ทุนไทยมีเครือขายการตลาดซึ่งอาศัยการสรางมา
Networking) ของกลุมทุนไทย กลุม
ยาวนานตั้งแตเริ่มตนธุรกิจอยูแลว อีกทั้งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตลาดไทย และ
มีทักษะในการขยายการตลาดภายในประเทศไทยอีกดวย กลุม ทุนสากลหากตองการ
สรางเครือขายการตลาดของตนเอง ก็ตองใชเงินทุนจํานวนหานอยไม และหากตองการ
สะสมความรูและทักษะเกี่ยวกับการตลาดไทย ก็ตองใชเวลา หนทางลัดในการนี้ก็คือ
การเปนหุนสวนกับกลุมทุนไทย
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ดานที่สาม ไดแก ประโยชนที่ไดจากการแปลงสัญชาติธุรกิจ การทํา
สัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมทุนไทยชวยแปลงสัญชาติกลุมทุนสากลที่เขามา
ลงทุนในประเทศไทย อยางนอยที่สุดชวยลดทอนลักษณะตางดาวของธุรกิจ และให
หลักประกันระดับหนึ่งวาจะไมถูกยึดกิจการไปเปนของรัฐไทย
มองในแงมุมกลุมทุนไทย การทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุม
ทุนสากลใหประโยชนแกกลุมทุนไทยอยางนอย ๓ ดาน
ดานแรกไดแก ประโยชนที่ไดจากการเขาถึงแหลงเงินทุนธุรกิจ กลุมทุน
ไทยอาจไดประโยชนจากทรัพยากรการเงินของกลุมทุนสากล หรืออาศัยกลุมทุนสากล
เปนสะพานเพื่อเขาถึงตลาดการเงินระหวางประเทศ
ดานที่สองไดแก ประโยชนที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการ
ดานที่สามไดแก ประโยชนที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ในป ๒๔๙๒ ยังไมมีกลุมทุนกลุมใดที่เติบใหญเปนบรรษัทระหวาง
ประเทศ ๖๐ ปใหหลัง บรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สามปรากฏโฉมในระบบทุน
นิยมไทยแลว กระนั้นก็ตาม กลุมทุนยักษใหญเหลานี้ยังคงรูปแบบธุรกิจในครอบครัว
อยางเหนียวแนน กลาวคือ ครอบครัวมีสวนในความเปนเจาของในสัดสวนสูง และ
สามารถยึดกุมและธํารงอํานาจในการควบคุมจัดการไวได ปรากฏการณดังกลาวนี้มี
นัยสําคัญวา การเปนธุรกิจในครอบครัวมิไดเปนอุปสรรคตอการเติบใหญของกลุมทุน
แตทั้งนี้มิไดมีความหมายวา ธุรกิจในครอบครัวเปนเงื่อนไขอันจําเปนของความสําเร็จ
แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม ปมเงื่อนที่สําคัญอยูที่สมรรถภาพในการบริหารจัดการของ
สมาชิกในครอบครัว ความสามารถในการใชประโยชนจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี และความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ขอที่นาสังเกตก็คือ ในขณะที่ไมมี
การแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการ (Separation of
 ทุนยักษใหญของนายทุนเชื้อสายจีนในประเทศ
Ownership and Control) ในกลุม
ไทย กลุมทุนยักษใหญทมี่ ีความเปนจีนนอย ดังเชนเครือซีเมนตไทยและ ปตท. กลับมี
การแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการคอนขางชัดเจน กลุมทุน
การเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชย เปนกลุม ทุนยักษใหญเชื้อสายจีนกลุมเดียวที่
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มีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการ และสูญลักษณะธุรกิจใน
ครอบครัว เนื่องเพราะไดรับผลกระทบที่รุนแรงจากวิกฤติการณการเงิน ๒๕๔๐ จน
ตองใหกลุมทุนการเงินสากลเขามารวมเปนเจาของและรวมควบคุมจัดการในสัดสวนที่
สําคัญ

๙.๕ ทุนภูธร
ในป ๒๔๙๒ กลุมทุนภูธรยังไมปรากฏโฉมเดนชัด ๖๐ ปใหหลังความ
ชัดเจนมีมากขึ้น อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มีอยูนอยมาก จึงไมสามารถจับ
ประเด็นแบบแผนการเติบโตได กลุม ทุนภูธรมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
สวนใหญมีบทบาททางการเมืองในทองถิ่น บางกลุมกระโดดขึ้นเวทีการเมืองระดับชาติ
โดยหวังวา การมีอํานาจทางการเมืองจะอํานวยประโยชนแกธุรกิจ กลุมทุนภูธรที่ถีบตัว
ขึ้นมาเปนกลุมทุนยักษใหญระดับชาติยังไมปรากฏชัดเจน

ทานผูมีเกียรติที่เคารพ
ปาฐกถาวันนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบ ๖๐ ป ทั้งในสวน
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทย
ผมขอจบปาฐกถาแตเพียงเทานี้
ขอขอบคุณที่ทานมีสมาธิฟงจนจบ
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