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--------------------------------บทคัดย่ อ
ระบบทางเศรษฐกิ จทุ กระบบต่างพาดพิงการเมื อง สังคม และวัฒนธรรม ผ่าน “มิ ติแห่ งอานาจ” อย่างมิ
สามารถแยกจากกันได้ บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ ทาการวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงรากถึงโคน
ของปั ญหา และกระบวนการคิดผ่านการมองโลกหลากมิติ ผ่านกรอบแนวคิดของ “เศรษฐศาสตร์ การเมือง” ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือที่ทรงพลัง ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจ และมองเห็นถึงสาเหตุของปั ญหาเพื่อนาไปสู่ การแก้ไข ประกอบการ
การใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) ตามแนวทางของ Scott (1990; 2006) เป็ นสาคัญ โดย
มุ่งค้นหาข้อเท็จจริ ง หรื ออธิ บายปรากฏการณ์ของเหตุการณ์ท้ งั ในอดีตและปั จจุบนั ว่ามีสภาพความเป็ นจริ งอย่างไร
โดยเลือกใช้เอกสารชั้นรองหรื อเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document) ซึ่ งนับตั้งแต่อดีต การเมืองได้ถูกยึดโยงกับ
บริ บทของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทัศนะทางสังคม ไม่วา่ จะจากภายในหรื อจากภายนอกประเทศ และเรื่ องราวของ
วิวฒั นาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยในยุคต่าง ๆ ต่างต้องเผชิญกับมรสุ มจากนานาวิกฤตการณ์ ไม่วา่ จะจาก
ภายในประเทศเองก็ดี หรื อจากเศรษฐกิจการเมื องโลกก็ดี ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์เปิ ดการค้าเสรี หลังจากสนธิ สัญญา
เบาว์ริง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การเลิกทาส สงครามเย็น วิกฤตต้มยากุง้ หรื อกระทัง่ เหตุการณ์สงคราม
การค้าสหรั ฐฯ-จี นในปั จจุ บนั เหตุ การณ์ ท้ งั หมดนี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นบทเรี ยนสาคัญ ที่ ช่วยให้เราเข้าใจความเป็ นมา
เป็ นไป รวมทั้งเป็ นแนวทางสาหรั บผูม้ ี อานาจเพื่อใช้รับมื อกับเหตุการณ์หรื อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์
ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถนาเสนอนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและตรงกับความต้องการของ
สังคมได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: เศรษฐศาสตร์การเมือง, เสรี นิยม, ทุนนิยม, สังคมนิยม, สังคมไทย

ABSTRACT
All economic systems are inseparably linked to politics, society, and culture through the “power
dimension”. This article is a critical analysis to understand the root of the problem and thinking process of
multidimensional worldview. This is achieved through using a powerful conceptual framework of “political
economics” to understand the causes of problems and feasible solutions. The analysis is also supported by
documentary research, mainly following Scott’s framework (1990; 2006) to accurately depict past and present
events through the use of secondary documents. Since the past, politics has been linked to the economy, culture,
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and social perspective, whether from within or outside the country. The economic and political evolution of
Thailand have witnessed various crises, either from within the country or from the global political economy. This
stemmed from events such as the free trade opening after the Bowring Treaty, Siamese revolution of 1932, the
abolition of slavery, the Cold War, the Tom Yum Kung crisis, and US-China trade war. All of these events were
important lessons and guideline for the authority to deal with future crises, anticipating possible impacts in the
future and proposing policies to solve problems that meet the needs of society more effectively.
Keywords: Political Economics, Liberalism, Capitalism, Socialism, Thai Society
1. บทนา
หลายท่านอาจสงสัยในความหมายของคาว่า เศรษฐศาสตร์ การเมือง หรื อ Political Economy ว่าแท้จริ งแล้ว
ศาสตร์ หรื อองค์ความรู ้ดงั กล่าว เป็ นระบบความคิดที่มีความเป็ นมาอย่างไร และมีมิติสาคัญใดบ้างที่สะท้อนถึงเสน่ห์
และการนาหลักคิ ดนี้ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และมากไปกว่านั้น เศรษฐศาสตร์ การเมื องเอง มี ความเกี่ ยวข้องกัน
ระหว่างคาว่า “เศรษฐศาสตร์ ” และ “การเมือง” ในรู ปแบบใด
ภายใต้ความวุ่นวายและซับซ้อ นของระบบเศรษฐกิ จและการเมื องในรู ปแบบต่าง ๆ นามาซึ่ งการตั้งข้อ
ถกเถียงและการแก้ไขปั ญหาที่มาจากระบบนั้นอยูเ่ นื อง ๆ อาทิ การตั้งถามกับปั ญหาการกระจายรายได้ภายในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม ปั ญหากับดักรายได้ปานกลางและวิธีการก้าวข้าม หรื อกระทัง่ ปั ญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
เองก็ดี ปั ญหาเหล่านี้ ซับซ้อน เกี่ยวพันและไม่สามารถอธิ บายแบบแยกส่ วนได้ หากแต่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือวิเคราะห์ที่
ถูกต้องและทรงพลัง จึงจะปรากฏแง่มุมต่าง ๆ ที่ทาให้เราสามารถเข้าใจและมองเห็นถึงสาเหตุของปั ญหาเหล่านี้ เพื่อ
นาไปสู่ การแก้ไข ซึ่ งเครื่ องมือชั้นยอดในการวิเคราะห์น้ นั คือ “เศรษฐศาสตร์ การเมือง” การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองในการวิเคราะห์น้ นั ขับเคลื่อนด้วยกลจักรสาคัญ อันได้แก่ กระบวนการคิดผ่านการมองโลกหลากมิ ติ และ
อธิ บายเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านกรอบแนวคิ ดเชิ งวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่ งเหมาะสมอย่างยิ่งที่ จะนามาใช้เพื่อ
วิเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซบั ซ้อนได้อย่างบูรณาการ
ในการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ การเมืองนั้น ประกอบไปด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติของการวิเคราะห์แบบองค์
รวม (Totality) มิติในเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Dimension) มิติในเชิงความขัดแย้ง (Dialectic) และมิติดา้ นการ
วิพากษ์ (Critical) ซึ่ งเครื่ องมื อเหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อสร้ างกระบวนการวิเคราะห์ ที่ครอบคลุมและรอบด้าน เพื่อ
อธิบายรากฐานของปัญหาและวิกฤตการณ์ (นุชประภา โมกข์ศาสตร์ , 2561, น. 204-205)
หนึ่ งในจุดเปลี่ยนสาคัญของประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมืองไทยคงหนี ไม่พน้ ช่วงพุทธศักราชที่ 24722476 ซึ่ งเกิดปั ญหาเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่ (The Great Depression) รวมทั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ไปสู่ ระบอบประชาธิ ปไตยโดยคณะราษฎร ในปี 2475 ผูเ้ ขียนจึงหยิบยกเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็ นจุดเริ่ มต้นของการวิเคราะห์ ผนวกกับจุดประสงค์ของบทความที่มุ่งเน้นให้ผอู ้ ่านมองเห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเศรษฐกิจและการเมืองในหลากหลายมิติ ผ่านเลนส์วิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์ การเมืองในแต่ละยุคสมัยของ
ไทย
มีขอ้ แนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การเมือง ว่าหมายถึง ศาสตร์ ที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของหลักการ
4 ข้อด้วยกัน คือ
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1) เศรษฐศาสตร์ การเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่ งมีหลายมิติ จึงต้องมีวิธีการวิเคราะห์ที่รอบ
ด้าน การวิเคราะห์สังคมต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เศรษฐกิจ การเมือง และทัศนะทางสังคม
2) เศรษฐศาสตร์ การเมืองมองว่า ความสาคัญระหว่างกลุ่มสังคมมีหลายแบบ แต่ที่สาคัญที่สุดคือความขัดแย้ง
ทางชนชั้น โดยเน้นการศึกษาผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของชนชั้นสาคัญของสังคม รวมไปถึงความแตกต่างด้านวิถี
ชีวิต ทัศนะ สังคม และอานาจอิทธิ พล ดังนั้นชนชั้นอานาจจึงเป็ นหัวใจของการวิเคราะห์
3) ทุ กสังคมมี ความขัดแย้งในระบบ ตามแนวคิ ดวิภาษวิธี (Dialectic) อันเป็ นพลังที่ ทาให้สังคมเกิ ดการ
เคลื่อนไหว เศรษฐศาสตร์ การเมืองยึดโยงด้วยพันธนาการทางเศรษฐกิจและสังคม คงในปรัชญาที่วา่ สรรพสิ่ งทั้งหลาย
ย่อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ระบบสังคมก็ยอ่ มเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปสู่ ระบบหนึ่งเสมอ
4) การวิเ คราะห์ เ ศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง มี ห ลัก การส าคัญ ที่ ต ้อ งท าการวิพ ากษ์สิ่ ง ที่ ด ารงอยู่จ นถึ ง ที่ สุ ด
“วิพากษ์” หมายถึง ต้องเข้าใจถึงรากถึงโคนของปั ญหา ซึ่ งหากมองแบบวิพากษ์แล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่ใช่แค่การปรับปรุ งเล็กน้อย หากแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์, 2538)
ดังนั้นบทความนี้ จึงให้น้ าหนักการวิพากษ์ถึงสาเหตุของปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเมืองไทยใน
ปี พุทธศักราช 2475 เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นสาคัญ โดยหยิบยกเอาแง่มุมที่น่าสนใจและมีนยั ยะ มาตั้งคาถามอย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อวิเคราะห์และสะท้อนแนวทางการรับมือจากการเรี ยนรู ้อดีต และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสามารถวิเคราะห์ และทาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมืองในหลากหลายมิติ
ผ่านเลนส์วเิ คราะห์ของเศรษฐศาสตร์ การเมืองของไทยในแต่ละยุคสมัย และสะท้อนแนวทางการรับมือจากการเรี ยนรู ้
อดีต และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาข้อมูลโดยใช้การวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) เป็ นสาคัญ โดย
มุ่งค้นหาข้อเท็จจริ ง หรื ออธิ บายปรากฏการณ์ของเหตุการณ์ท้ งั ในอดีตและปั จจุบนั ว่ามีสภาพความเป็ นจริ งอย่างไร
โดยเลือกใช้เอกสารชั้นรองหรื อเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document) อาศัยข้อมูลจากเอกสารสิ่ งพิมพ์ หนังสื อ
บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีบุคคลอื่นได้บนั ทึกหรื อตีพิมพ์เผยแพร่ ไว้
แล้วจึงนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ทั้งนี้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารระดับทุติยภูมิจะจัดทาตามแนวทางของ Scott (1990; 2006) โดยคัดเลือก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งต้องประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ์สาคัญ ได้แก่ 1) เป็ นความจริ ง (Authenticity) คือ เป็ นเอกสาร
ที่มาจากเอกสารแท้จริ ง มีความต้องถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริ บทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่
ตี พิ ม พ์ 2) มี ค วามถู ก ต้อ งน่ า เชื่ อ ถื อ (Credibility) คื อ เป็ นเอกสารที่ ป ราศจากข้อ มู ล ที่ ผิ ด พลาด บิ ด เบื อ น หรื อ
คลาดเคลื่ อนไปจากความเป็ นจริ ง 3) มี ความเป็ นตัวแทน (Representativeness) คื อ เป็ นเอกสารที่ สามารถใช้แทน
แสดงรายละเอียดแทนเอกสารประเภท เดียวกันได้ และ 4) มีความหมายชัดเจน (Meaning) คือ เป็ นเอกสารที่มีความ
ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Mogalakwe, 2006)
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4. ผลการวิจัย
การเริ่ มต้นวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ประเทศไทยด้วยเศรษฐศาสตร์ การเมืองนั้น ต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบร่ วมกันไปด้วย เนื่ องจากความสัมพันธ์อนั แนบแน่ นระหว่างเศรษฐกิ จการ
เมื อ งไทยกับ เศรษฐกิ จ การเมื อ งโลกท าให้ ท้ ัง สองตัว แปรต่ า งส่ ง ผลเกี่ ย วเนื่ อ งกัน ไม่ ว่า จะเป็ นสาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่ไม่ใช่เป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ หากแต่ได้รับอิทธิ พลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ส่งผลต่อมายังการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทย
สนธิ สัญญาเบาว์ริงเป็ นข้อตกลงร่ วมระหว่างไทยและอังกฤษ ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรั ชกาลที่ 4 มี จุดมุ่งหมายเพื่อยกเลิ กข้อจากัดทางการค้าทั้งหมดในไทย การมี สิทธิ สภาพนอกอาณาเขต
ส่ งเสริ มการค้าเสรี และภาษี สินค้าเข้าและออก ส่ งผลให้ระบบเศรษฐกิ จไทยเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ ภาค
การเกษตร ได้เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพ มาเป็ นการผลิตตามความชานาญมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลไทยยังอนุญาตให้มี
การส่ ง ออกได้ โ ดยเสรี ซึ่ งเป็ นจุ ด เริ่ มต้น ที่ ท าให้ เ งิ น เริ่ มมี บ ทบทบาทมากขึ้ นในระบบเศรษฐกิ จ ส่ ว นใน
ภาคอุตสาหกรรมเอง ก็มีการนาเข้าสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น เนื่ องด้วยอัตราภาษี นาเข้าที่
กาหนดไว้ต่า ทาให้หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น อุตสาหกรรมสิ่ งทอ เครื่ องจักรสาน สลายตัวอย่างรวดเร็ ว ด้านปั จจัยการ
ผลิ ต ทั้ง ที่ ดิ น และแรงงาน ก็ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่า งมากเช่ น กัน ไม่ ว่า จะเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ซึ่ งแต่ เ ดิ ม เป็ นของ
พระมหากษัตริ ยแ์ ต่เพียงผูเ้ ดี ยว และเปิ ดโอกาสให้ใครก็สามารถครอบครองหากนาที่ ดินไปใช้ประโยชน์ได้ ทาให้
ที่ดินไม่มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน แต่หลังจากสนธิ สัญญาเบาว์ริงที่ส่งผลราคาข้าวปรับตัวสู งขึ้น เกิดการขยายพื้นที่
เพาะปลูกอย่างรวดเร็ ว และส่ งผลให้ที่ดินที่มีราคาสู งขึ้น ด้านปั จจัยแรงงาน หลังจากสนธิ สัญญาเบาว์ริง การเพิ่มของ
ประชากรและความต้อ งการข้าวจากต่างประเทศท าให้แ รงงานในระบบมี อิส ระในการเพาะปลูก และขยายการ
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว หรื ออาจวิเคราะห์อีกนัยได้วา่ สนธิ สัญญาดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางสังคมจากลักษณะแบบ Extractive Institution เป็ น Inclusive Institution นัน่ คือ เปลี่ยนจากการมีสถาบันการเมืองที่
มีอานาจในการรวมศูนย์ และสถาบันทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาเป็ นการมี
สถาบันการเมืองที่การกระจายอานาจ และคนในสังคมสามารถมีส่วนร่ วนในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อความเจริ ญและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสมหาศาลในการลงทุน พัฒนาศักยภาพ และการผลิตนวัตกรรมใหม่ เช่น กฎหมาย
สิ ทธิ บตั ร ช่วยส่ งเสริ มให้ประเทศพัฒนาได้มากยิง่ ขึ้น (Acemoglu & Robinson, 2012)
จะเห็นได้วา่ สนธิ สัญญาเบาว์ริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สาคัญครั้งใหญ่ เป็ นการเปิ ดประตู
ทางการค้าเสรี กบั โลกตะวันตก และนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องในที่ สุด การได้มาซึ่ งประชาธิ ปไตยใน
เหตุการณ์ “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475” และภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ส่ งผลให้ประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์ท้ งั เศรษฐกิจและการเมืองอย่างแนบแน่นกับเศรษฐกิจการเมืองโลก เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้แนวคิด
เสรี นิยมแบบตะวันตกได้หยัง่ รากลงบนแผ่นดินสยามตั้งแต่น้ นั
4.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้มีการล่าอาณานิ คมจากทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ทาให้สยาม
ในเวลานั้นต้องปรับตัวให้ประเทศมีความเจริ ญก้าวหน้าและเท่าทันโลกมากยิง่ ขึ้น เพื่อป้ องกันการคุกคามจากประเทศ
มหาอานาจ ผนวกกับการทา “สนธิ สัญญาเบาว์ริง” ในปี 2398 ทาให้ตอ้ งเปิ ดประเทศทาการค้าเสรี กบั ตะวันตก ส่ งผล
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ให้โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จเปลี่ ยนแปลงไป จากการผลิตเพื่อเลี้ ยงชี พไปสู่ การผลิตเพื่อค้าขายและส่ งออก จากเหตุ
ดังกล่าวส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและโครงสร้างหลายอย่างในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น การปฏิรูปที่ดิน
และการเลิกทาสเพื่อปรับปรุ งโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองให้ทดั เทียบตะวันตก ทั้งสองปั จจัยนี้ นามาซึ่ งเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม กล่าวการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางในประเทศไทยนัน่ เอง
ตามทัศนะของ Ingram (2009) ในปี พุทธศักราช 2393-2493 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
หากแต่ไม่เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยสาเหตุที่ทาให้ไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น ได้แก่
1) ชาวนาไทยไม่ ปรั บปรุ งเทคนิ คการผลิ ตข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิ ตต่ อหัว ซึ่ งเกิ ดจากยุคนั้นเศรษฐกิ จค่ อย ๆ
เปลี่ยนเป็ นเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี ปริ มาณความต้องการข้าวจากต่างประเทศสู งขึ้น ชาวนาไทยหันมาผลิตข้าวเพื่อ
ตอบสนองตลาดโลกมากขึ้น แต่เนื่ องด้วยที่ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมีอยูอ่ ย่างเหลือเฟื อ จึ งไม่มีเหตุจูงใจใดที่
ทาให้ชาวนาต้องพัฒนาเทคนิ คการผลิต เพราะแค่เพียงขยายพื้นที่ เพาะปลูกก็จะทาให้ได้ผลผลิ ตเพิ่มขึ้นแล้ว แม้ว่า
ผลผลิตต่อไร่ จะน้อยลงก็ตาม ซึ่ งสามารถอธิ บายเพิ่มเติมผ่านการเจริ ญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว (LongRun Steady-State Growth) และกรอบการวิเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนาโดย Robert Solow อันแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างระดับผลผลิตและระดับปั จจัยการผลิต ซึ่ งคือทุนและแรงงาน ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ได้ดงั นี้

รู ปที่ 1 การเจริ ญเติบโตของผลผลิตต่อแรงงาน
แสดงถึงผลผลิตต่อแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากระดับ q0 เป็ น q’1 อันเป็ นผลมาจากตัวแปรความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ซึ่ งสะท้อนผ่านฟั งก์ชนั การผลิตมวลรวม Y = A(t) F(K, N) โดยให้ A(t) แทนการเปลี่ยนแปลงจาก
เทคโนโลยี และ F (K, N) แทนปั จจัยการผลิตทั้งสองชนิ ด ได้แก่ ทุนและแรงงาน ตามลาดับ ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ การ
เติบโตของผลผลิตต่อแรงงานนั้นเป็ นผลอันเนื่ องมาจาก 2 ปั จจัย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่มาจากเทคโนโลยีในการ
ผลิต ซึ่ งมีผลทาให้ผลผลิตต่อแรงงานเพิ่มขึ้น แม้ ณ อัตราส่ วนทุนต่อแรงงานคงที่ และการใช้ทุนเข้มข้น หรื อ Capital
Deepening เมื่ออัตราส่ วนทุนต่อแรงงานเพิ่มขึ้น ดังที่แสดงในกราฟเส้นฟั งก์ชนั การผลิตเลื่อนขึ้นจาก A(t0)f(k) เป็ น
A(t1)f(k) มีการเพิ่มขึ้นต่อไปของผลผลิตต่อแรงงานจาก q’1 เป็ น q1 ซึ่ งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่ วนทุนต่อ
แรงงาน จาก k0 เป็ น k1 จึงอาจกล่าวได้วา่ เหตุผลหนึ่งที่ทาให้เศรษฐกิจไทยในยุคนั้นไม่เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
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ระยะยาว มีผลมาจากการที่ยงั ขาดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากเทคโนโลยีในการผลิตและในระยะกลางเองก็ยงั ขาดการ
เปลี่ยนมาใช้ทุนเข้มข้นแทนการใช้แรงงานเข้มข้นนัน่ เอง
2) ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นซึ่ งเพิ่มผลผลิตต่อหัวได้ อันเนื่องมาจาก 4 สาเหตุ คือ
(1) อุตสาหกรรมท้องถิ่นที่สลายตัว เนื่ องจากคนไทยมี วิถีชีวิตที่เคยชิ นกับการปลูกข้าวหรื อทางานใน
ภาคการเกษตร เศรษฐกิจแบบการค้าเสรี ยังทาให้คนหันไปทานา เพื่อนาเงินที่ได้มาซื้ อสิ นค้าที่เดิมเคยผลิตได้เอง ทา
ให้สิ่งทอ เครื่ องปั้ นและเครื่ องจักรสาน ที่เป็ นอุตสาหกรรมท้องถิ่นสลายตัวไป
(2) อุตสาหกรรมใหม่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่ องจากการแข่งขันจากต่างประเทศ เพราะสิ นค้านาเข้ามี
ราคาต่ากว่าสิ นค้าที่ผลิตในไทยมาก และภาษีศุลกากรก็ต่ามาก
(3) รัฐบาลไม่ได้จดั ให้มีบริ การสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ไม่มีบริ การรถไฟที่ติดต่อระหว่างกรุ งเทพฯ กับ
ภาคเหนื อ การพัฒนาด้านชลประทานเองก็เป็ นไปอย่างเชื่ องช้า ก็ขาดแคลนบริ การทางด้านการศึกษา ปั จจัยต่าง ๆ
เหล่านี้เอง ทาให้ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
(4) การขาดแคลนเงินทุน เนื่องจากคนไม่ค่อยใช้บริ การธนาคารและมีนิสัยไม่ค่อยออมเงิน
จะเห็นว่าสาเหตุที่ทาให้เศรษฐกิจไม่กา้ วหน้านั้น เกิดจากนโยบายของรัฐที่ไม่สามารถเอื้อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิ จได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นระบบภาษี ระบบขนส่ งสาธารณะ โครงสร้ างของของสถาบันทาง
การเงิน กฎหมาย ถึงแม้จะมีการพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านการปรับปรุ งและการจัดระบบภาษีให้
ทันสมัย การสร้างทางรถไฟ และการเลิกทาส หรื อต่อมาในยุคสมัยรัชการที่ 6 ที่ได้มีการส่ งเสริ มภาคอุตสาหกรรม
เช่น ปูนซี เมนต์ แต่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ ยงั ไม่มากพอที่จะทาให้รูปแบบทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ยคุ การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิ คและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วได้ ปั ญหาเหล่านี้ สั่งสมในสังคมไทยเรื่ อยมา
อย่างยาวนาน จนส่ งผลและปะทุออกมาผ่านกระบวนการปฏิวตั ิในปี 2475 นัน่ เอง กอปรกับในปี พุทธศักราช 24722476 โลกประสบปั ญหาเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่หรื อที่รู้จกั กันในนาม The Great Depression ราคาสิ นค้าส่ งออกหลัก
ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้งบประมาณของรัฐบาลไทยขาดดุลในพุทธศักราช 2474 รัฐบาลจึงต้องดาเนิ น
นโยบายรั ด เข็ ม ขัด เพื่ อ ประหยัด งบประมาณอย่ า งเต็ ม ที่ จึ ง น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ไปเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย นาโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และนายปรี ดี พนมยงค์ นาไปสู่
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมด้านต่าง ๆ ขึ้นมากมาย
4.2 จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงยุคสงครามเย็น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นขึ้นมามีอานาจในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งมีความพยายามเข้า
มาแทรกแซงการเมืองและเศรษฐกิจไทย ภายใต้การนาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีค่าสั่งอนุ ญาตให้กองทัพญี่ปุ่น
ใช้ประเทศไทยเป็ นทางผ่านไปยังมาเลเซี ยและพม่า และรัฐบาลไทยได้ลงนามใน “กติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทย
กับญี่ ปุ่น” และ “กติ กาสัญญาพันธไมตรี ระหว่างประเทศ” อันนาไปสู่ การที่ ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและ
สหรัฐอเมริ กา (แถมสุ ข นุ่มนนท์, 2548) การสิ้ นสุ ดของสงครามโลกครั้งที่ 2 นามาสู่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมื องโลกครั้ งสาคัญ สหรั ฐอเมริ กาในฐานะผูช้ นะสงครามและขึ้ นเป็ นมหาอานาจโลกและกลายเป็ นผูก้ าหนด
ทิศทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่ คงของโลก
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สหรั ฐฯ พยายามผลักดันอุ ดมการณ์ เสรี นิย มประชาธิ ป ไตยและระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ นนิ ย มเสรี ให้กับ
ประเทศต่าง ๆ และมองว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิ ยมเป็ นภัยต่อความมัน่ คงและผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริ กา
นาไปสู่ ความขัดแย้งระหว่าง 2 ขั้วอุดมการณ์ คือ ระหว่างฝ่ ายทุนนิ ยมเสรี ที่นาโดยสหรัฐอเมริ กา และฝ่ ายสังคมนิ ยมที่
นาโดยสหภาพโซเวียต ความขัดแย้งระหว่าง 2 ขั้วอุดมการณ์น้ ี ลุกลามจนกลายเป็ นสงครามที่เราเรี ยกกันว่า “สงคราม
เย็น” (Cold war) ในช่วงคริ สต์ศกั ราช 1947 - 1953 สหรัฐฯ พยายามแผ่อิทธิ พลเข้ามาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้แทนที่ ญี่ปุ่นและยุโรป เพื่อป้ องกันการขยายตัวของลิทธิ คอมมิวนิ สต์ ประเทศไทยเองก็ได้รับทั้ง
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเช่นกัน ความหวาดกลัวของฝ่ ายทุนนิ ยมนาโดยสหรัฐฯ
ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มองว่าประเทศไทยตั้งอยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ หลักในการต่อสู ้และป้ องกันกับฝ่ ายสังคมนิ ยม
ที่ รุกล้ าแผ่ขยายอานาจเข้ามาในจี น เวียดนาม กัมพูชาและลาว จึ งทาให้สหรั ฐต้องเข้ามาแผ่อิทธิ พลโดยการอัดฉี ด
เงินทุน เทคโนโลยี และการทหาร เข้ามาในประเทศไทย ทาให้ไทยได้รับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างมาก
ในปี พุทธศักราช 2503 ประเทศไทยเริ่ มเบนเข็มสู่ การปฏิ รูปเศรษฐกิ จ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมและภาคบริ การให้สอดคล้องกับบริ บททั้งภายในและระดับสากล ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ หรื อ “สภาพัฒน์” เป็ นยุทธศาสตร์ หลักในการขับเคลื่อนประเทศ โดยกาหนดทิ ศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้
ความเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ดหรื อ Open Economy เพื่อรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ก่อให้เกิด
การสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การสร้ างทางหลวงแผ่นดิ นและทางหลวงชนบท การเริ่ มงานชลประทาน
ตลอดจนการดาเนินการตามโครงการอื่น ๆ อีกหลายสิ บโครงการ
ท่ามกลางยุคสงครามเย็น ความช่วยเหลือด้านการทหารของสหรั ฐฯ ต่อไทยมี จานวนสู งขึ้ นถึง 75 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ เม็ดเงินจานวนหลายล้านดอลลาร์ สหรัฐฯนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยเกิดกระแสต่อต้านสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น ในหมู่นกั ศึกษาที่ออกมาเรี ยกร้องประชาธิ ปไตย และ
มีการเรี ยกร้องให้สหรัฐฯ ถอนทหารออกจากประเทศไทย โดยนักศึกษาและปั ญญาชนมองว่าศัตรู ของชาติในขณะนั้น
คือระบอบจักรวรรดินิยมและทุนนิยมที่นาโดยอเมริ กากับกลุ่มทหารและนายทุนที่ได้รับผลประโยชน์จากอเมริ กา การ
ที่สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยและแทรกแซงการเมืองไทยทาให้ไทยสู ญเสี ยอานาจอธิ ปไตย ความคับแค้นใจใน
หมู่นกั ศึกษาและปั ญญาชนได้ประทุออกมาเกิดเป็ นขบวนการนักศึกษา ซึ่ งนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ
ไทย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516
4.3 วิกฤตเศรษฐกิจ (ต้มยากุง้ )
“วิกฤตต้มยากุง้ ” ในปี 2540 ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อการล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่ โลก เป็ นเครื่ องบ่งชี้
ว่าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิ จการเมื องที่ ยึดโยงกับต่างประเทศอย่างเหนี ยวแน่ น และภายหลังวิกฤตครั้งนี้ ทาให้
ประเทศไทยต้องดาเนินการตามกฎระเบียบและแนวทางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรื อ IMF ทาให้ไทยต้อง
ผูกติดอยูก่ บั เศรษฐกิจโลกอย่างเหนียวแน่นมากยิง่ ขึ้น
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2520 ประเทศไทยได้เข้าสู่ ยคุ เศรษฐกิจเฟื่ องฟูอีกครั้ง การลงทุนจากต่างชาติเริ่ มเข้า
มามากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงาน ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ได้เริ่ มย้ายฐานการผลิตมายังประเทศ
ไทย ทาให้เกิ ดการเคลื่ อนย้ายเงิ นทุ นเข้ามาในประเทศ เนื่ องจากโครงสร้ างของระบบอัตราแลกเปลี่ ยนของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ญี่ปุ่นต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตน้ ทุนถูกกว่านัน่ ก็คือประเทศไทย ในสมัยรัฐบาล
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พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้ผลักดันนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้า” ด้วยการส่ งสัญญาณทางการทูตไป
ในประเทศที่มีความขัดแย้งหันมาร่ วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค ช่วงนี้ ถือเป็ นยุค
รุ่ งเรื องของธุ รกิ จหลายประเภทโดยเฉพาะธุ รกิ จเกี่ ยวกับการเงิ นและอสังหาริ มทรั พย์ มี การเก็งกาไรในสิ นทรั พย์
ประเภทต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นปั จ จั ย ท าให้ ต ลาดหุ ้ น ไทยวิ่ ง ขึ้ นจนเกิ น มู ล ค่ า ที่ แ ท้จ ริ ง จนก่ อ ให้ เ กิ ด ฟองสบู่ ใ นภาค
อสังหาริ มทรัพย์และการเงินในที่สุด
การเปิ ดฉากวิกฤตเศรษฐกิจไทยอย่างเป็ นทางการ และขยายวงกว้างออกไปทั้งเอเชี ย วิกฤตการเงินครั้งนั้น
เรี ยกกันในนาม “วิกฤตต้มยากุง้ ” ซึ่ งระบุถึงประเทศไทยในฐานะต้นตอของวิกฤต แล้ววิฤตเศรษฐกิจปี 40 เกิดขึ้น และ
สร้างผลกระทบในวงกว้างได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อขยายความถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ผ่านมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ
พิจารณาปั จจัยร่ วมต่าง ๆ ที่เป็ นตัวเร่ งให้ประเทศไทยเข้าสู่ วิกฤตนั้น สามารถเล่าเรื่ องราวผ่านเส้น PPC หรื อเส้นความ
เป็ นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Curve) ซึ่ งในที่น้ ี กาหนดให้เส้นดังกล่าวแสดงถึงส่ วนผสมที่ระบบ
เศรษฐกิจสามารถผลิตได้ดว้ ยทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยผลิตสิ นค้าหลัก 2 ชนิ ด ได้แก่ สิ นค้าเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ (Trade Goods: T) มีการส่ งออกและนาเข้า และสิ นค้าเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ (Non-Trade
Goods: N) โดยผสมกันออกมาเป็ นเส้นโค้งที่มีลกั ษณะออกจากจุดกาเนิ ด เนื่ องจากปั จจัยการผลิตของสิ นค้าทั้งสองไม่
อาจทดแทนกัน ได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ โดยหากผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ การบริ โ ภคภายในประเทศมากกว่า ก าลัง การบริ โ ภค
ภายในประเทศ สิ นค้าที่ เหลือจะส่ งออก เป็ นผลให้สินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศลดลง กลับกันหากมี กาลังการ
บริ โภคเพิ่มขึ้นเกินกว่าการผลิตสิ นค้าเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ จะเกิดการนาเข้าทาให้สินค้าเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นนัน่ เอง

รู ปที่ 2 อธิ บายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์วกิ ฤตเศรษฐกิจ
หากสมมติให้ประเทศไทยในขณะนั้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเส้น PPC และกาหนดให้เส้น 0R
และ 0R’ แสดงรสนิยมของคนในสังคม
ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจมีระดับราคาเปรี ยบเทียบ (PT/PN)0 การผลิตมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ณ จุด A ที่ระดับการผลิตสิ นค้า N ณ QN0 และระดับการผลิตสิ นค้า T ณ QT0 แต่ในขณะนั้นรสนิยมการบริ โภค ที่
แสดงโดยเส้น 0R มีความต้องการบริ โภคเกินกาลังการผลิต หรื อกล่าวอีกนัยคือ ณ จุด B ประเทศไทยกาลังมีสภาวะ
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เศรษฐกิจที่ดี มีการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศมาใช้เพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ โดยผูก้ อู้ าจเป็ นรัฐหรื อเอกชน หรื ออาจ
กูม้ าเพื่อการบริ โภค โดยปั จจัยที่ผลักดันให้เงินทุนไหลเข้ามามาก ได้แก่
อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างมาก ขณะที่ของไทยยังคงสู งอยู่ ทาให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในไทยเพิ่มขึ้น บวกกับมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในสหรัฐฯ และยุโรป ด้านการปล่อยกูใ้ ห้กบั ประเทศกาลังพัฒนา
ง่ายขึ้น โดยไม่ตอ้ งสารองหนี้ เสี ย และค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่ามาก ทาให้มีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ส่ วนปั จจัยดึงดูดภายในประเทศนั้นได้แก่ การเปิ ดเสรี การค้า การลงทุนภายในประเทศไทย มีฐานแรงงาน
เข้มข้น ค่าแรงต่า และมีสภาพภูมิศาสตร์ เหมาะแก่การตั้งฐานการผลิต โดยเงินทุนจานวนมากที่ไหลเข้ามา กลายเป็ น
ฐานเงินใหม่ที่กระตุน้ ให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวของกิจกรรมมากมาย พร้อม ๆ กับกระบวนการสร้างเงินฝากโดย
ธนาคารพาณิ ชย์ ส่ งผลให้อุปทานเงินอยูใ่ นระดับสู ง และทาให้ราคาอสังหาริ มทรัพย์และดัชนี ราคาหุ ้นปรับตัวสู งขึ้น
จากการ Spill Over ของเงินไปยังตลาดทุน อัตราเงินเฟ้ ออยูใ่ นระดับสู ง เศรษฐกิจรุ่ งเรื องมาก แต่อีกด้าน นี่ คือการ
เติบโตแบบฟองสบู่ เพราะมูลค่าของกิจการที่สูงขึ้น ไม่ได้มาจากกิจการที่มีกาไรมากขึ้น แต่เกิดจากราคาที่สูงขึ้นจาก
การซื้ อขาย
ขณะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ถึงจุดหนึ่ งที่ระบบเศรษฐกิจ ประสบกับปั ญหาที่ทาระบบสะดุด อาทิ อุตสาหกรรม
บางประเภทที่สาคัญสู ญเสี ยความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก เกิดการแตกของฟองสบู่ โดยในขณะนั้นจี น
และเวียดนาม เข้ามาค้าขายสิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมสิ่ งทอ และเครื่ องหนังแข่งกับไทย โดยมีขอ้ ได้เปรี ยบคือค่าแรง
ที่ถกู กว่า ส่ งผลให้ปริ มาณการส่ งออกสิ นค่าดังกล่าวของไทยลดลง แสดงถึงความสามารถในการทากาไรลดลง จนเกิด
การขาดดุลการค้า ทาให้นกั ลงทุนเริ่ มกังวลและมีบางส่ วนที่ตดั สิ นใจไม่ต่ออายุการปล่อยสิ นเชื่อ (Rollover Loan) บวก
กับเกิดพฤติกรรมตามกัน จึงเป็ นเหตุให้เงินทุนไหลออก ธนาคารต่าง ๆ จึงต้องเรี ยกคืนเงินกูท้ ี่ปล่อยให้กบั ธุ รกิจ เพื่อ
ชาระหนี้ให้นกั ลงทุนต่างชาติ ธุรกิจต่าง ๆ จึงขาดสภาพคล่องและปิ ดกิจการในที่สุด คนตกงานทวีจานวนมากขึ้น ผูค้ น
ต่างหันมาออมแทนการบริ โภค ของที่ ผลิ ตออกมาก็ขายไม่หมด ผูผ้ ลิตจึ งปรั บลดการผลิ ตลง การจ้างงานจึ งลดลง
ยิง่ ขึ้นไปอีก ทาให้เศรษฐกิจหดตัวเพิม่ ขึ้น
เมื่อพิจารณาจากรู ปที่ 2 หากให้รสนิ ยมการบริ โภคของไทยคงเส้นคงวาแล้วนั้น การใช้จ่ายควรลดลงตาม
เส้น 0R จากจุด B ไปยังจุด D แต่ท้ งั นี้ เนื่ องจากเงินทุนที่ไหลออก ทาให้อตั ราแลกเปลี่ยนปรับตัวสู งขึ้น หรื ออาจกล่าว
ได้วา่ เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศ และการที่ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ทาให้
ธนาคารแห่ งประเทศไทยต้องตรึ งค่าเงินบาทไว้ โดยขายทุนสารองระหว่างประเทศ จนทุนสารองลดลงอย่างมาก ใน
ที่ สุดเมื่ อไม่สามารถตรึ งอัตราแลกเปลี่ ยนไว้ได้ จึ งหันมาใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนแบบลอยตัว ทาให้อตั ราแลกเปลี่ ยน
ปรับตัวสู งขึ้น เงินบาทอ่อนค่าลง จนถึงระดับที่แสดงด้วยเส้น (PT/PN)1 ทรัพยากรถูกโยกมาผลิตสิ นค้าเพื่อส่ งออก
มากขึ้นและมาหยุด ณ จุด C ดังกราฟ
ทั้งนี้ การบริ โภคที่ลดลงจากจุด B มายังจุด D นั้น ถูกเบี่ยงเบนให้หนั มาบริ โภค ณ จุด E บนเส้น 0R’ แทน
เพื่อทาให้การบริ โภคสิ นค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade Goods: T) ลดลง ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะรัฐสู ญเสี ยเงินตรา
ต่ า งประเทศไปเป็ นจ านวนมาก ท าให้ ผู ้บ ริ หารประเทศต้อ งเชิ ญ ชวนให้ ค นในประเทศหั น มาบริ โภคสิ น ค้า
ภายในประเทศเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศให้ได้มากที่สุด เช่นดังนโยบายกินของไทย ใช้ของไทย ทาให้รสนิยม
โดยรวมเปลี่ยนไปโดยขยับมาที่เส้น 0R’ แทน
หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัวจากจุด A ไปยังจุด C มีความล่าช้า เนื่องจาก
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1) ที่จุด C เน้นการผลิตสิ นค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade Goods: T) ที่มีมาตรฐานสู งกว่าการผลิต
สิ นค้าเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ (Non-Trade Goods: N) จึงต้องใช้เวลาในการพัฒนาสิ นค้าหลายด้าน เช่น การ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) ปั จจัยแรงงานที่มาจากภาคการผลิตสิ นค้าเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ (Non-Trade Goods: N) นั้นมัก
เป็ นประเภทที่ขาดความสามารถในการทางานกับเครื่ องจักรที่ใช้เทคโนโลยีสูง แรงงานเหล่านี้ ตอ้ งได้รับการฝึ กอบรม
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานจึงติดขัด
3) สภาวะการขาดแคลนเงินในระบบธนาคารพาณิ ชย์ ทาให้ธุรกิจที่ตอ้ งการเงินในการปรับปรุ งกิจการ และ
พัฒนาแรงงานไม่สามารถกูย้ ืมเงินได้ เพราะธนาคารเองแม้จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐให้ดาเนิ นกิจการต่อได้ แต่ก็
ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกูอ้ ยูม่ ากเช่นกัน
นโยบายหลัง เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ การที่ เ งิ น บาทอ่ อ นค่ า ลง ท าให้ รั ฐ และเอกชนไม่ ส ามารถช าระหนี้
ต่างประเทศได้ จึ งต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และนัน่ ทาให้เศรษฐกิจไทยต้องผูกติดอยูก่ บั
สถาบันเศรษฐกิจโลกอย่างแยกไม่ขาด
4.4 สงครามการค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวตั น์ โลกทั้งโลกถูกเชื่ อมโยงเป็ นหนึ่ ง ความขัดแย้งทั้งภายใน
และภายนอกล้วนส่ งผลต่อประเทศต่าง ๆ ทัว่ ทั้งโลก ในปั จจุ บนั เอง สงครามการค้าระหว่างสหรั ฐฯและจี น ที่ ได้
ดาเนิ นต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี เกิดขึ้นเมื่อสหรัฐฯ เริ่ มเก็บภาษี 25 เปอร์ เซ็นต์จากสิ นค้าที่นาเข้าจากประเทศจีน
จานวน 818 รายการ คิดเป็ นมูลค่าราว 34,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และจีนตอบโต้ดว้ ยการเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ
จานวน 545 รายการ คิดเป็ นมูลค่า 34,000 ล้านดอลาร์ สหรัฐเท่ากัน (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2562) สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทาให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศลด
ตัวเลขคาดการณ์เติบโตทางเศรษฐกิจโลก เหลือเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งต่าสุ ดนับตั้งแต่วกิ ฤตเศรษฐกิจปี 2008
นอกจากนี้ ในปี 2562 สหรัฐฯ เริ่ มต้นสั่งแบน Huawei ซึ่ งเป็ นแบรนด์เทคโนโลยีจากสัญชาติจีน โดยระบุวา่
Huawei เป็ นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G และกล่าวหาว่า Huawei ส่ งเทคโนโลยีเข้ามาในสหรัฐฯ
เพื่อล้วงเอาข้อมูลและทรั พย์สินทางปั ญญาของชาวอเมริ กนั และส่ งคาเตื อนไปยังประเทศพันธมิ ตรของสหรั ฐให้
ร่ วมกันแบน Huawei ไม่ให้เข้ามาพัฒนาเครื อข่าย 5G ในสหรัฐฯและประเทศพันธมิตร กลายเป็ นจุดเริ่ มต้นสงคราม
เทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯกับจีน โลกถูกแบ่งเป็ น 2 ขั้วอีกครั้งผ่านตัวแปร คือสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยี
สงครามเทคโนโลยี 5G เป็ นที่จบั ตามองของผูค้ นทัว่ โลก เพราะเทคโนโลยี 5G กาลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลก ประเทศ
ใดสามารถชนะสงครามในครั้ งนี้ ก็จะกลายเป็ นผูค้ รอบครองเทคโนโลยี 5G
ซึ่ งจะมี ความได้เปรี ยบทั้งในทาง
เศรษฐกิ จและเทคโนโลยีของโลก การทาสงครามการค้ารวมถึงสงครามเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่
ส่ งผลให้เศรษฐกิจภายในระหว่างสองประเทศชะลอตัว ซึ่ ง ส่ งผลกระทบต่อประเทศที่พ่ ึงพาการส่ งออกและนาเข้า
สิ นค้าจากทั้งสองประเทศนี้ และประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสงครามการค้านี้ เนื่ อง
ด้วยประเทศไทยมีความสัมพันธ์เป็ นคู่คา้ รายใหญ่ของทั้งสหรัฐฯ และจีน ทาให้ผลกระทบดังกล่าวส่ งผลต่อเศรษฐกิจ
ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง ย่อมทาให้กาลังซื้ อภายในประเทศลดลงด้วย อาจส่ งผลให้ภาค
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ธุ รกิ จลดการจ้างงานเนื่ องจากการหดตัวของภาคธุ รกิ จ และอาจนาไปสู่ ปัญหาการว่างงานและการกระจายรายได้
ภายในประเทศ
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ประวัติศาสตร์ การเมื องไทย นับ ตั้งแต่อ ดี ต เรื่ อยมาจนถึ งปั จจุ บนั ได้ถูกยึดโยงกับ บริ บทของเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม และทัศนะทางสังคม ไม่วา่ จะจากภายในหรื อจากภายนอกประเทศ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) สนธิ สัญญาเบาว์ริงกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองครั้งใหญ่ การเปิ ดประตูการค้าและการ
พัฒนาประเทศแบบทุนนิยม สร้างความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมจากลักษณะแบบ Extractive Institution ให้
เป็ น Inclusive Institution มากขึ้น โดยลดอานาจสถาบันการเมืองแบบรวมศูนย์และสถาบันทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถ
จัดสรรทรั พยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สู่ สถาบันการเมื องที่ มีการกระจายอานาจ และคนในสังคมสามารถมีส่วน
ร่ วนในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อความเจริ ญและสถาบันทางเศรษฐกิจ
2) ช่วงพุทธศักราช 2393-2493 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง หากแต่ไม่เกิ ดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวตามทัศนะของอินแกรม เนื่ องจากขาดการใช้ทุนเข้มข้น นัน่ คือ การใช้ทุนและที่ดินเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับแรงงาน และปรับปรุ งเทคนิ คในการผลิต ซึ่ งการพัฒนาดังกล่าวจะนาไปสู่ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในรู ป
ของรายได้ต่อหัวที่สูงขึ้น และเกิดการเจริ ญเติบโตระยะยาวตามซึ่ งสอดคล้องกับทัศนะของโรเบิร์ด โซโล
3) นโยบายของรั ฐ ที่ ไ ม่ ส ามารถเอื้ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ได้อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และการ
เปลี่ยนแปลงที่ยงั ไม่สามารถทาให้รูปแบบทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่ ยคุ การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิ คและ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วได้ ถูกสั่งสมในสังคมไทยเรื่ อยมาอย่างยาวนานและปะทุออกมาผ่านกระบวนการ
ปฏิวตั ิในปี 2475 โดยคณะราษฎร แต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งในเรื่ องอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจในรัฐบาลอย่างรุ นแรง
โดยฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยใช้เป็ นข้อกล่าวหาว่านายปรี ดีเป็ นคอมมิวนิสต์ นาไปสู่ รัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทย
4) การสิ้ นสุ ดของสงครามโลกครั้งที่ 2 นามาสู่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองโลกครั้งสาคัญ การ
ขึ้นมามีบทบาทของสหรัฐอเมริ กาในฐานะผูน้ าฝ่ ายเสรี นิยม ถือเป็ นอีกก้าวของระบบทุนนิ ยมที่กาลังฝังรากลึกลงใน
ระบบเศรษฐกิ จการเมืองโลก สหรัฐฯ เข้ามามี บทบาทในการช่วยเหลือไทยทั้งด้านการทหาร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติฉบับที่ 1 โดยมุ่ง
นโยบายเปิ ดประเทศ
5) เกิดกระแสต่อต้านสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น ในหมู่นกั ศึกษาที่ออกมาเรี ยกร้องประชาธิ ปไตย โดยนักศึกษาและ
ปั ญญาชนมองว่าศัตรู ของชาติในขณะนั้นคือระบอบจักรวรรดินิยมและทุนนิ ยมที่นาโดยสหรัฐฯ กับกลุ่มทหารและ
นายทุนที่ได้รับผลประโยชน์ สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงการเมืองทาให้ไทยสู ญเสี ยอานาจอธิ ปไตย นาไปสู่ ขบวนการ
นักศึกษา 14 ตุลาคม 2516 และถึงแม้จะสามารถโค่นล้มเผด็จการลงได้ แต่ความขัดแย้งของสองขั้วอุดมการณ์ยงั คงอยู่
และนาไปสู่ การปราบปรามนักศึกษาในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ขบวนการประชาธิ ปไตยถูกขัดขวางด้วยอานาจของ
การเมืองฝ่ ายขวา แต่ที่น่าเสี ยใจคือครั้งนี้จบลงด้วยความรุ นแรง
6) กลางทศวรรษที่ 2520 ประเทศได้เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจเฟื่ องฟูอีกครั้ง การลงทุนจากต่างชาติเริ่ มเข้ามาใน
ประเทศไทยมากยิง่ ขึ้น เกิดนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้า” แต่จุดจบของยุครุ่ งเรื อง จากการเก็งกาไรใน
สิ นทรัพย์ประเภทต่าง ๆ คือ เหตุการณ์ฟองสบู่ในภาคอสังหาริ มทรัพย์และการเงิน และนาไปสู่ “วิกฤตต้มยากุง้ ” แต่
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เหตุการณ์น้ ี ถือเป็ นก้าวสาคัญที่แสดงให้เห็นว่านานาประเทศได้หนั มาให้ความสาคัญกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้
7) แม้จนถึงปั จจุบนั ในยุคโลกาภิวตั น์ ที่โลกทั้งโลกถูกเชื่อมโยงเป็ นหนึ่ ง ความขัดแย้งก็ยงั ไม่จบลง แต่กลับ
ส่ งผลให้ความขัดแย้งภายในกระจายวงกว้างไปทัว่ ทั้งโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจี น สองประเทศยักษ์
ใหญ่ฟาดฟั นกันด้วยนโยบายทางการค้า ส่ งผลกระทบต่อประเทศที่ พ่ ึงพาการส่ งออกและนาเข้าสิ นค้าจากทั้งสอง
ประเทศนี้ และประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสงครามการค้านี้อย่างมากเช่นกัน
วิ ว ัฒ นาการของเศรษฐกิ จ และการเมื อ งไทย เผชิ ญ กั บ มรสุ ม จากวิ ก ฤตการณ์ ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะจาก
ภายในประเทศเองก็ดี หรื อจากเศรษฐกิจและการเมืองโลกก็ดี เหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นบทเรี ยนสาคัญ ที่
ช่ วยสร้ างความตระหนัก และต่ างสะท้อ นประโยชน์ ผ่านแนวทางการรั บ มื อ จากการเรี ย นรู ้ อ ดี ต และคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่สิ่งสาคัญที่สุดจากวิเคราะห์น้ ี คงหนี ไม่พน้ การนาแนวคิดและบทเรี ยนที่ได้ ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์จริ ง เพื่อให้อดีตที่เลวร้ายไม่กลับมาซ้ ารอยอีกครั้ง
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