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เกริ่นนํา
ป 2529 เปนปสุดทายของทศวรรษ 2520 (พ.ศ. 2520 - 2529) ป 2530 ขึ้นตน
ทศวรรษใหม (ทศวรรษ 2530 พ.ศ. 2530 - 2539) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดรายการสัมมนาวิชาการประจําป 2529 โดยเลือกหัวขอ "ทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนา"
และกําหนดใหมีการนําเสนอบทความรวม 6 เรื่อง
เสนห จามริก (2529) นําเสนอแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ
เมือง อัมมาร สยามวาลา และเจิมศักดิ์ ปนทอง (2529) วาดภาพเศรษฐกิจไทยในอนาคต เมธี
ครองแกว (2529) นําเสนอทิศทางการพัฒนาชนบทไทย สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย และอัจนา
วัฒนานุกิจ (2529) วิเคราะหทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย นริศ ชัยสูตร และประศาสน
ตั้งมติธรรม (2529) กลาวถึงการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ ทายที่สุด อภิชยั พันธเสน
(2529) วิเคราะหแนวโนมประชากร การศึกษา และการจางงาน
ป 2529 ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเปนผล
จากภาวะถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลก (World Recession) ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเกิดจาก
สาเหตุอยางนอย 4 ประการ
ประการแรก เปนผลจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 โดยที่ราคานํ้ามัน
ทะยานขึ้นจนอยูในระดับสูงสุดกลางป 2525
ประการที่สอง สงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตก เพื่อแยง
ชิงเงินทุนนําเขา (Capital Inflow) ทําใหตนทุนของทุน (Cost of Capital) ถีบตัวสูงขึ้น อันมีผล
ในการทําลายสิ่งจูงใจในการลงทุน การลงทุนในสังคมเศรษฐกิจโลกลดนอยถอยลง ซํ้าเติมภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งมีอยูกอนแลว
ประการที่สาม ภาวะตกตํ่าของราคาโภคภัณฑขั้นปฐม (Primary Products)
ซึง่ รุนแรงและยืดเยื้อยาวนานระหวางป 2524 - 2529 ลดทอนอํานาจซื้อของประเทศในโลกที่สาม
ซึง่ สงออกสินคาขั้นปฐม ทั้งขาว ขาวสาลี ขาวโพด นํ้าตาล มันสําปะหลัง ฯลฯ
ประการที่สี่ เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงเกินกวาความเปนจริง (Overvaluation)
ซึง่ ไมเปนผลดีตอการคาระหวางประเทศ
ในชวงเวลาเดียวกับที่สังคมเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนี้เอง
ประเทศในโลกทีส่ าม โดยเฉพาะอยางยิ่งในละตินอเมริกากําลังเผชิญวิกฤติการณหนี้ตางประเทศที่
รายแรง ถึงขัน้ มิอาจชําระหนี้ได สงผลกระทบตอสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
ซึง่ เปนเจาหนี้ ทั้งหมดนี้มีผลกระทบซํ้าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง
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การสั ม มนาเรื่ อง "ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ไทยในทศวรรษหน า " จั ดขึ้ น ท ามกลาง
วิกฤติการณเศรษฐกิจโลก และภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจไทย เนื้อหาสาระของการสัมมนา
อาจจําแนกไดเปน 3 หัวขอ คือ
1. เสนทางเดินของระบบเศรษฐกิจไทยจากอดีตถึงปจจุบัน
2. มรสุมเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน
3. เราจะไปไหนกัน ?

1. เสนทางเดินของระบบเศรษฐกิจไทยจากอดีตถึงปจจุบัน
นับตัง้ แตป 2504 ถึงปจจุบัน รัฐบาลไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 5 เรื่อง
ดวยกันคือ
1. หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
และหันมาดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยม แตไมเปนเสรีนิยมที่แทจริง ทั้งนี้เพราะ
รัฐบาลไดเขาไปแทรกแซงกลไกราคาดวยรูปแบบตางๆ เชน การเขามาเปนผูผลิตโดยตรง การ
ควบคุมราคา การสงเสริมการลงทุน เปนตน
2. เปาหมายการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเทาที่ผานมาเนนการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มากกวาที่จะเนนเปาหมายการกระจายรายได
และการแกไขปญหาความยากจน
(ก) นับตัง้ แต พ.ศ. 2515 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3) รัฐบาลไดตระหนักถึง
ปญหาการกระจายรายไดและความยากจนในชนบท และไดแกไขโดยการใหปใหมของ พ.ศ. 2524
เปนทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท แตในทางปฏิบัติไมมีการกระทําอยางจริงจัง
(ข) นับตัง้ แตป 2525 เปนตนมา รัฐบาลใหความสําคัญแกเปาหมายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบ
กับความเสือ่ มทรามของฐานะการคลัง ทําใหรัฐบาลตองดําเนินนโยบายการรัดเข็มขัดทางการคลัง
3. กลยุทธการพัฒนาเปนยุทธศาสตรการเติบโตที่ไมสมดุล (Unbalanced
Growth) เนนการพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรม โดยละเลยการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มาตรการ
ที่เลือกใชมีผลในการดูดซับและโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาค
เศรษฐกิจอื่น
4. นโยบายการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในระยะแรกเป น นโยบายการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industrialization) นับตั้งแตป 2515
เปนตนมา หันมาใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมการสงออก (Export - oriented
Industrialization) พรอมกันนัน้ ก็มีมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labour -
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intensive Industry) และอุตสาหกรรมที่ใชผลผลิตการเกษตรเปนวัตถุดิบ (Agro Industry) โดยที่มี
มาตรการสงเสริมการลงทุนในสวนภูมิภาคดวย
5. รัฐบาลมีแนวโนมสงเสริมใหพึ่งพิงแหลงเงินทุนภายนอกมากกวาการสงเสริม
การออมภายในประเทศ รัฐบาลสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศมากกวาสงเสริมการลงทุนของ
นายทุนทองถิน่ รัฐบาลปลอยใหเอกชนกูเงินจากตางประเทศโดยเสรี การกูเงินจากตางประเทศของ
รัฐบาลเพิม่ ขึน้ อยางมากในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) จนกอใหเกิดปญหาหนี้ตาง
ประเทศ
เสนทางเดินของระบบเศรษฐกิจไทยดังที่กลาวขางตนกอใหเกิดผลกระทบตอ
ปญหาโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยอะไรบาง
ประการแรก ขนาดของการเปดประเทศ (Degree of Openness) ขนาดของการ
เปดประเทศใหญขึ้น เศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธกับศูนยกลางของระบบทุนนิยมของโลกมากขึ้น
ซึ่งมีผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย ยามใดที่ศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก
สัน่ คลอน ระบบเศรษฐกิจไทยก็ถูกสั่นคลอนดวย นอกจากนั้น การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย
ยังขึน้ อยูก บั กับการเติบโตของศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลกอยางแนบแนน ซึ่งเห็นไดชัดนับแตป
2523 เปนตนมา
ประการที่สอง ลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา (Import Dependency) ในชวงกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง ระบบเศรษฐกิจไทยไมมีลักษณะการพึ่งพิงการนํ าเขา แตในปจจุบัน
ลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัด ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งสินคาขั้นกลาง (Intermediate
Goods) วัตถุดบิ และสินคาประเภททุนจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งตองพึ่งพิง
พลังงานจากกลุมประเทศ OPEC
ประการที่สาม ลักษณะการพึ่งพิงการสงออก (Export Dependency) เศรษฐกิจ
ไทยมีลักษณะการพึ่งพาการสงออก ขณะนี้เศรษฐกิจไทยตองพึ่งพาประเทศในยุโรปตะวันตก
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนเปนแหลงระบายสินคา
ประการที่ สี่ ลั ก ษณะการพึ่ ง พิ ง เงิ น ทุ น ต า งประเทศ (External Finance
Dependency) ปจจุบนั เศรษฐกิจไทยมีลักษณะพึ่งพาเงินทุนตางประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาค
รัฐบาล ซึง่ ปรากฏอยางชัดเจนนับแต พ.ศ. 2519 เปนตนมา ทั้งนี้อาจกลาวไดวา เทาที่ผานมา
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเกิดจากการกอหนี้ตางประเทศ (Debt - led Growth) แตการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตคงเปนไปไดดวยความลําบาก เพราะประสบขอจํากัดใน
การกอหนี้ตางประเทศ
ประการที่ ห  า การเติ บ โตที่ ไ ม ส มดุ ล เศรษฐกิ จ ไทยเติ บ โตอย า งไม ส มดุ ล
ภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญนอยลง ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีความสําคัญมากขึ้น
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2. มรสุมเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน (2529)
1. ปญหาความยากจนยังดํ ารงอยู ถึงแมวาจํานวนครัวเรือนยากจนจะลดลง
แตปญหาความยากจนยังไมหมดไป มิหนํ าซํ้ าในยามที่ระบบเศรษฐกิจเผชิญภาวะตกตํ่ าหรือ
ถดถอย จํานวนครัวเรือนยากจนกลับเพิ่มขึ้น การกระจายรายไดเลวลง
2. ปญหาดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ปญหาทั้งสองนี้ยากที่จะแกไข เพราะ
(ก) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงถอยหลัง
(Backward Linkage Effects) เพื่อใหมีการผลิตสินคาขั้นกลางและสินคาประเภททุน ความ
ลมเหลวในการสรางผลเชื่อมโยงถอยหลังทําใหระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา
ดวยเหตุดังนั้น ปญหาการขาดดุลการคาจึงเปนปญหาเชิงโครงสราง ในยามที่เศรษฐกิจรุงเรือง
ดุลการคาจะขาดดุลมาก แตจะขาดดุลนอยเมื่อเศรษฐกิจตกตํ่าหรือถดถอย
(ข) ความพยายามในการสงเสริมการสงออกตองเผชิญกับลัทธิการกีดกัน
การคาสมัยใหม (New Protectionism) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป
การขยายตลาดสินคาออกทําไดยาก
(ค) รัฐบาลมิไดสนใจสงเสริมการออมภายในประเทศ ชองวางทรัพยากร
(Resource Gap) ยังคงเปนปญหา การขจัดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน (SavingInvestment Gap) ทําไดยาก
3. ปญหาเสถียรภาพราคาและเสถียรภาพเศรษฐกิจยากแกการแกไข เพราะเกิด
จากเหตุภายนอกประเทศเปนสําคัญ
4. ปญหาวิกฤติการณหนี้ตางประเทศเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลละเลยการสงเสริม
การออมภายในประเทศ แตสงเสริมการพึ่งพาเงินทุนจากภายนอกประเทศ

3. เราจะไปไหนกัน ?
จากการสั ม มนาคราวนี้ ไ ด มี ก ารวาดภาพที่ ไ ม น  า สบายใจแก ผู  ร  ว มสั ม มนา
กลาวคือ ใน 2-3 ปขางหนา อนาคตของไทยไมคอยแจมใสนัก ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธในการ
พัฒนาประเทศของคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการสัมมนาครั้งนี้
อาจจําแนกออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ
กลุม ที่ 1 ยุทธวิธีขันน็อตเศรษฐกิจ
กลุม ที่ 2 การปรับยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมที่ 3 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ
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3.1 การขันน็อตระบบเศรษฐกิจ
นักวิชาการกลุมนี้เห็นวา ยุทธศาสตรการพัฒนาขั้นพื้นฐานไมตองเปลี่ยนแปลง
กลาวคือ การพัฒนายังคงเนนภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม
ควรเนนเพื่อการสงออก (Export - Oriented Industrialization) เมือ่ เกิดปญหาที่จุดใดก็ขันน็อต
เปนจุดๆไป
นริศ ชัยสูตร และประศาสน ตั้งมติธรรม (2529) เสนอใหรัฐบาลดําเนินการ
กระจายประเภทสินคาออก (Export Diversification) โดยไมคํานึงวา การกระจายประเภทสินคา
ออกเกิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจไทยเปนอันมากแลว สิ่งที่นาสงสัยก็คือ ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเพื่อ
การสงออกจะชวยใหรายไดจากการสงออกมีเสถียรภาพหรือไม? และจะชวยแกปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ หรือไม
สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย และอัจนา วัฒนานุกิจ (2529) สนับสนุนยุทธวิธีการ
ขันน็อต โดยไมแตะตองพื้นฐานของยุทธศาสตรการพัฒนา หากแตมุงปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
เพื่อใหการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยลดการปกปองอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ สงเสริมการออมภายในประเทศ สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม การพัฒนาเทคโนโลยี
และกําลังคน
คําถามทีน่ า คิดก็คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกจะชวยให
เศรษฐกิจไทยรอดจากมรสุมไดหรือไม? ความฝนของนักวางแผนเศรษฐกิจไทยที่อยากใหไทย
เปนสมาชิกของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) จะเปนจริงหรือไม? อยางไรก็ตาม มีเหตุผล
ทีน่ าเชื่อวา Export - Oriented Industrialization ไมเพียงแตจะไมแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เทานัน้ ยังยากที่จะสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้เพราะติดขัดดวยปจจัย 3 ประการ
(1) ปจจัยการเงิน
(2) ปจจัยดานอุปสงค
(3) ปจจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
(ก) ปจจัยดานการเงิน (Financing Side)
เมื่อกลุม Asian NICs เลือกยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
การแสวงหาเงินทุนจากแหลงภายนอกประเทศยังไมมีปญหายุงยาก ในทศวรรษ 2500 เงินตรา
ตางประเทศไดจากการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา ในปลายทศวรรษ
2510 มี Petrodollars จากกลุมประเทศ OPEC ซึง่ ผันกลับไปสูตลาดการเงินระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Euro - dollar Market นอกจากนี้ Asian NICs ยังไดประโยชนจากการลงทุน
ระหวางประเทศ อันเปนผลจากกระบวนการยายแหลงที่ตั้งโรงงาน (Relocation of Production)
ของบรรษัทระหวางประเทศ
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ในทศวรรษ 2520 ประเทศในโลกที่ส ามจํ านวนมากเผชิ ญวิ ก ฤติการณห นี้
ตางประเทศ สถาบันการเงินและตลาดการเงินระหวางประเทศเพิ่มความระมัดระวังในการใหกูแก
โลกทีส่ าม ความยากลําบากในการแสวงหาเงินทุนสําหรับการลงทุนและการพัฒนามีมากกวาเดิม
ในกรณีของไทย ความสามารถในการกอหนี้ตางประเทศลดลง อันเปนผลจากความตกตํ่าของ
รายไดจากการสงออก และภาระในการชําระหนี้ตางประเทศที่ถีบตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการ
ยายแหลงที่ตั้งโรงงานของบรรษัทระหวางประเทศหยุดลงแลว
(ข) ปจจัยดานอุปสงค (Demand Side)
เมื่อ Asian NICs เลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
มีประเทศดอยพัฒนาในขณะนั้นไมกี่ประเทศที่เลือกยุทธศาสตรนี้ แตในทศวรรษ 2520 มีประเทศ
ดอยพัฒนามากกวา 50 ประเทศเลือกใชยุทธศาสตรนี้ ดังนั้น เสนทางการพัฒนาโดยเนน
อุตสาหกรรมการสงออก ทําใหประเทศดอยพัฒนาตองแขงขันซึ่งกันและกันในการแยงตลาดสินคา
ออก เมือ่ ประเทศดอยพัฒนาจะแยงกันสงออก แลวใครจะเปนผูซื้อ ประเทศดอยพัฒนาในทศวรรษ
หน า ต อ งเผชิ ญ กั บ การกี ด กั น การค า มากขึ้ น นอกจากนั้ น ความเจริ ญ ก า วหน า ของ
Microelectronics ทํ าใหประเทศที่พัฒนาแลวปรับโครงสรางการผลิต ความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบของไทยในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนจะลดลง
(ค) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Change)
ความกาวหนาของ Micro-electronics และ Information Technology ไมเปน
ประโยชนตอไทย แตเปนประโยชนตอประเทศที่พัฒนาแลว และ Asian NICs มากกวา เนื่องจาก
มีฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแข็งแกรงมากกวาไทย นอกจากนี้ ความกาวหนาดังกลาวนี้
ยั ง ช ว ยฟ  น คื น ความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเทีย บบางดา นที่ประเทศที่พั ฒ นาแลว เคยสู ญเสียไป
กลับคืนมา
3.2 การปรับยุทธศาสตรในการพัฒนา
นักวิชาการกลุมที่สองตองการใหมีการปรับยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้งนี้เพราะ
นักวิชาการในกลุมนี้เห็นวา เสนทางเดินของเศรษฐกิจไทยเทาที่ผานมาไดสรางปญหา ถาจะให
เศรษฐกิจไทยรอดพนจากวิกฤติการณโครงสราง ก็ตอ งปรับยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งหมด
ประเด็นแรกที่นาจะพูดถึงคือ เราตองถามคําถามพื้นฐานกันอีกครั้งหนึ่งวา เรา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปเพื่ออะไร? เสนห จามริก (2529) เสนอวา เปาหมายของการพัฒนา
คือคนและสังคม ถาเรายอมรับเปาหมายนี้ เราก็ตอ งยอมรับวา เปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมก็เพื่อประโยชนสุขและสวัสดิการสูงสุดของทวยราษฎร
ประเด็นตอมาทีน่ าพิจารณาก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเปนหนทางเดียวในการ
แกปญหาเศรษฐกิจไทยหรือไม เราควรเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยละเลยภาคเกษตรกรรม
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ดังทีเ่ ปนมากวาสองทศวรรษหรือไม อภิชยั พันธเสน (2529) เสนอวา การพิจารณาดุลยภาพ
ระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ดังเชนภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม อาจไมถูกตอง ควรที่จะ
พิจารณาดุลยภาพระหวางภาคชนบทกับภาคตัวเมือง ภายในภาคชนบทเองหาไดมีเฉพาะแต
กิจกรรมการเกษตรไม หากแตมีกิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆดวย หากเปาหมายของการพัฒนาคือ
สวัสดิการสูงสุดของทวยราษฎร ยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองเนนการพัฒนาชนบท โดยการ
โยกยายสวนเกินจากภาคตัวเมืองไปสูภาคชนบท การพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรมจะตองมี
สวนเชื่อมโยงถึงภาคชนบท อุตสาหกรรมขนาดยอมควรจะไดรับการเอาใจใสมากขึ้น ระบบ
ธนาคารพาณิชยจะตองปรับกระบวนทาเพื่อเกื้อกูลภาคชนบทมากขึ้น
ประเด็นสุดทาย ระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันมีลักษณะและโครงสรางซึ่งสราง
ปญหาแกระบบเศรษฐกิจไทย ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง
ลักษณะและโครงสรางเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดขนาดของการเปดประเทศ การลดการ
พึ่งพาการนํ าเขา การลดการพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจ และการลดการพึ่งพิงเงินทุนภายนอก
ประเทศ
3.3 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ
คณาจารยกลุมนี้เห็นวา การพัฒนาจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขของทวยราษฎรได
จําตองเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการเมืองและกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ทั้งนี้เพราะเหตุวา อาการไขทางเศรษฐกิจของไทยเกิดจากการดําเนินนโยบาย
อยางจงใจของรัฐบาล การแกไขปญหาไมไดอยูที่การขันน็อตเศรษฐกิจ แตอยูที่การปรับโครงสราง
ทางการเมืองและกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ เพราะในที่สุดแลว เราตองเผชิญ
ขอเท็จจริงทีว่ า ใครเปนผูขันน็อตเศรษฐกิจ ใครเปนผูปรับยุทธศาสตรการพัฒนา จะขันน็อตตัวใด
และจะปรับยุทธศาสตรการพัฒนาอยางไร ในที่สุดแลวยอมขึ้นอยูกับโครงสรางอํานาจการเมือง
และกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ การแกไขในขั้นรากฐานจึงอยูที่การปรับโครงสราง
อํ านาจการเมืองและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมมากขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมาไมสามารถใหความสุขแกคนสวนใหญ
ของประเทศ ทั้งนี้เพราะการกระจายอํานาจทางการเมืองเปนไปโดยไมทัดเทียมกัน ประชาชนสวน
ใหญไมสามารถเรียกรองผลพวงจากการพัฒนา เนื่องเพราะการไมมีสวนรวมในการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ที่ เ ป น มามี อั ป ลั ก ษณะอยา งนอย 2
ประการ คือ
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อัปลักษณะประการแรก กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจถูกครอบงําโดย
ขุนนางนักวิชาการ (technocrats) จนระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปนระบอบอํามาตยา
ธิปไตย (Bureaucratic Polity) อุปสงคของนโยบายมาจากกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะกลุม พอคาและนายทุน สวนกลุมผูใชแรงงานและเกษตรกรไรอํานาจในการเรียกรองและ
ผลักดันนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
อัปลักษณะประการที่สอง กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวน
การทีไ่ มเคารพสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทวยราษฎร ประชาชนไมมีสิทธิในการ
รับรูข า วสารขอมูลของทางราชการ และไมมีสิทธิมีเสียงในการรวมตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมสามารถเปนกระบอกเสียงใหราษฎรไดอยางเต็มที่ ในประการแรก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามารถเสนอนโยบายเศรษฐกิจโดยการตรากฎหมาย แตอํานาจนิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรถูกคานโดยวุฒิสภา วุฒิสภามีอํานาจยับยั้งหรือเตะถวงการตรากฎหมาย ประการที่สอง
การเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินมีความยุงยากมาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2521 มาตรา 125 กําหนดวา หากรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อ
มี คํ ารั บ รองของนายกรั ฐ มนตรี ด ว ยเหตุ นี้ สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรเกื อ บจะไม มี โ อกาส
ทีจ่ ะเสนอกฎหมายเศรษฐกิจเลย ในประการที่สาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
มาตรา 133 กําหนดวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพื่อเพิ่มเติมรายการหรือวงเงินในราง
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ าป มิ ไ ด แต จ ะขอแปรญั ต ติ เ พื่ อ ตัด ทอนรายจ า ย
บางรายการได เพราะฉะนั้นในระบอบการปกครองปจจุบัน ประชาชนไมมีสวนในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งเปนอัปลักษณะสําคัญของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในปจจุบัน
นักวิชาการกลุมที่สามนี้ไมตองการใหมีการปฏิวัติทางการเมือง แตตองการให
ประชาชนมีสํ านึกมากขึ้นวา กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่กระทบ
กระเทือนสวัสดิการของประชาชนทุกคน สังคมจะดํารงอยูไดก็ตอเมื่อชนชั้นผูปกครองเคารพสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการมีสวนรวมในการแกปญหาและกํ าหนดชะตากรรมของตนเอง
หากไมสามารถแกไขอัปลักษณะเหลานี้ได การปรับเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจไทยยากที่จะเปน
ไปได
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ปจฉิมลิขิตป 2543
ในชวงปลายป 2529 สังคมเศรษฐกิจโลกฟนตัวจากภาวะถดถอย สงคราม
ดอกเบี้ยระหวางยุโรปตะวันตกกับสหรัฐอเมริกายุติลงแลว อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวาง
ประทศลดลง ซึง่ เกื้อกูลตอการขยายตัวในการลงทุน ราคาสินคาโภคภัณฑขั้นปฐมฟนตัวจากภาวะ
ตกตํา่ กลุมประเทศมหาอํานาจทั้งหา (G-5) บรรลุขอตกลงที่เรียกวา Plaza Accord ในเดือน
กันยายน 2528 ในการเพิ่มคาเงินมารกเยอรมันและเงินเยนญี่ปุน ยังผลใหเงินดอลลารอเมริกัน
มีคา ออนตัวลง ซึ่งเกื้อกูลตอการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ
ระบบเศรษฐกิจไทยยังคงเดินอยูบนเสนทางเดิม และถูกกดดันใหเดินแนวทาง
เศรษฐกิจเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น อัปลักษณะของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจยังคงดํารงอยู
แมวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีมากกวาเดิม วิกฤติการณแหงโครงสรางและวิกฤติการณ
แหงเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจปรากฏใหเห็นอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2540
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บรรณานุกรม
นริศ ชัยสูตร และประศาสน ตั้งมติธรรม
"ทิศทางการคา การไหลของเงินทุน และนัยสําคัญตอนโยบายดานดุลการชําระ
เงินของประเทศไทย"
ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2529)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
"ทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนา"
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ 9 ประจําป 2529
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระหวางวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ 2529
เมธี ครองแกว
"ทิศทางการพัฒนาชนบทไทย : อดีต ปจจุบัน และอนาคต"
ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2529)
สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย และอัจนา วัฒนานุกิจ
"ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย"
ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2529)
เสนห จามริก
"แนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง"
ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2529)
อภิชัย พันธเสน
"แนวโนมประชากร การศึกษา การจางงาน และทางเลือก พ.ศ. 2513-2548"
ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2529)
อัมมาร สยามวาลา และเจิมศักดิ์ ปนทอง
"ภาพเศรษฐกิจการเกษตรไทยในอนาคต"
ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2529)

