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๑)      ในปลายสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึง่ขึ้นมามีอํานาจระหวางพ.ศ ๒๔๙๑-
๒๕๐๐  กองกําลงัที่สนบัสนุนจอมพลป.คือกองกําลงัตํารวจของพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและอธบิดีกรมตํารวจ  กับกองกําลงักองทพับกซึง่มีจอม
พลสฤษดิ ์ ธนะรัชตเปนผูบัญชาการทหารบก แตกราวชิงดีชิงเดนกนัอยางหนัก  บรรยากาศทาง
การเมืองในขณะนั้นอยูในลกัษณะที่คาดไดวาอาจถึงกับปะทะกันไดทกุเมื่อ 
      ภาวะที่ตึงเครยีดและไมสามารถวางใจตอการสนับสนุนไดแนนอนเชนนี้ ทําใหจอมพลป.
พิบูลสงครามหันมาสนับสนนุกระบวนการประชาธิปไตยมากขึ้น  เชนใหเสรีภาพแกหนังสือพิมพ 
และการปลุกเราทางการเมืองแกประชาชน (politicization) 
      นักการเมืองสายที่สัมพนัธกบัเจาและชนชัน้สูงในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ซึ่งเปน
ศัตรูทางการเมืองของจอมพลป.อยูแลว  ก็โหมโจมตีรัฐบาลมากขึ้น  ทําลายความชอบธรรมทาง
การเมืองของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามอยางหนักหนวงขึ้น 

๒)   ในขณะเดียวกนั รัฐบาลก็ตองเผชิญแรงกดดันจากภายนอก กลาวคือฝายตะวนัตกซึ่ง
ในขณะนัน้เริ่มระแวงจอมพลป.พิบูลสงคราม  เพราะจอมพลป.แอบติดตอกับจีนแผนดินใหญอยาง
ไมเปนทางการ เพื่อหาลูทางที่จะเปดความสัมพันธทางการทูตตอกนัภาวะสงครามเย็นที่รุนแรงขึ้น
ทําใหมหาอํานาจตะวันตกไมอาจยนิยอมใหไทยพลิกผนันโยบายตางประเทศมาสงักัดกลุมเปน
กลางไดงายๆ เชนนัน้   
      นอกจากนีม้หาอํานาจตะวันตก  ยังตองการใหไทยเปดประเทศสําหรับการลงทุนโดย
ภาคเอกชน  ทัง้เอกชนภายในและภายนอก  เพื่อใหไทยเปนแหลงระบายทนุของโลกไปดวย   ดังจะ
เห็นไดจากรายงานของธนาคารโลกซึ่งเปนขอเสนอแนะแกประเทศไทย  ก็เนนการเปดประเทศเพือ่
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
      นโยบายเศรษฐกิจของจอมพลป.พิบูลสงครามคือนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินยิม หรือทนุ
นิยมโดยรัฐ  กลาวคือวิสาหกจิขนาดใหญสงวนไวสําหรับการลงทนุโดยรัฐจอมพลป.จึงขัดขืนและ
ตานทานแรงกดดันนั้น 
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      เหตุทัง้สองอยางนี้ทาํใหมหาอํานาจตะวนัตกโดยเฉพาะสหรัฐ  พอใจที่จะเหน็การโคนลม
รัฐบาลจอมพลป.ลงเสีย 

๓)   จอมพลสฤษดิ์ไดทํารัฐประหารในครึง่แรกของปพ.ศ.๒๕๐๐  และประสบความสําเร็จ
ในการโคนลมรัฐบาลจอมพลป.อีกทั้งขับไลคูแขงทางการเมืองคือพลตาํรวจเอกเผา ศรียานนทออก
นอกประเทศ  เขาควบคมุกองกาํลังของชาตทิั้งหมดไวในอํานาจไดเด็ดขาด   ในขณะเดียวกนัก็
ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในเมืองซึ่งมนีักการเมอืงสายที่สัมพนัธกับเจาและชนชั้นนาํเดิมให
การสนับสนุนอยางเตม็ที ่
      กองทพับกกลายเปนกําลงัทีห่นนุหลงัรัฐบาลชุดตาง ๆ   ซึ่งสฤษดิ์ต้ังขึ้นมาใหบริหารประ 
เทศโดยยงัรักษาสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเอาไวอยางที่จอมพลป.พิบูลสงคราม
เคยทํามารวม ๑๐ ป 

๔)   อยางไรก็ตาม โดยการสนับสนุนของสหรัฐและความนิยมระบอบเผด็จการของ      
จอมพลสฤษดิ์เอง  ในพ.ศ.๒๕๐๑ จอมพลสฤษดิก์ไ็ดนําการรัฐประหารโคนลมรัฐบาลที่ตนเอง
ต้ังขึ้นไว  แลวขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเสียเอง  เลิกใชรัฐธรรมนูญและลมสภาผูแทนราษฎร 
แตงตั้งสภานติิบัญญัติข้ึนทําหนาที่เปนผูกร่ันกรองกฎหมายและรางรฐัธรรมนูญที่อางวาเหมาะสม
กับประเทศไทย  
      (สภาแหงนี้ใชเวลาประมาณ ๑๐ ปเพื่อรางรัฐธรรมนูญดังกลาว และที่รางสาํเร็จไดในที่สุด
ก็เนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองที่ประชาชนเริ่มเอือมระอาตอเผด็จการผูกขาดเต็มทนแลว
เทานั้น) 
      สฤษดิ์   ธนะรัชตจึงนาํประเทศเขาสูระบอบเผด็จการของกองทัพเตม็รูปแบบเปนครั้งแรก  
กลาวคือไมตองแมแตจะรักษาสถาบนัประชาธิปไตยไวเปนฉากหนาอกีตอไป 
      ตัวจอมพลสฤษดิ์เองไดถึงแกอนิจกรรมในพ.ศ.๒๕๐๕ แตผูนํากองทพัก็สามารถผูกขาด
อํานาจทางการเมืองไวไดสืบมาจนถึงพ.ศ.๒๕๑๖  สืบสานนโยบายของสฤษดิ์ไดตลอดมา เพียงแต
วาบุคคลที่ไดรับผลประโยชนจากนโยบายเชนนัน้อาจเปลี่ยนหนาไปบาง   เชนบริษัทรับเหมา
กอสรางของสฤษดิ์  ธนะรัชตที่เคยผูกขาดการกอสรางของราชการแตผูเดียวอาจตองลมเลิกกิจการ
ไป เพราะไมมีอํานาจทางการเมืองไวอุดหนุนการผูกขาดอีก   แตก็มีบริษัทรับเหมาอื่นซึง่สัมพนัธ
กับผูมีอํานาจคนใหมเขามาผูกขาดแทนเปนตน 

๕)   ระบอบเผด็จการทหารเต็มรูปแบบจะสรางความชอบธรรมทางการเมืองอยางไร?  ใน
เมื่อนับต้ังแตพ.ศ.๒๔๗๕  เปนตนมา  ประเทศไทยไมเคยเผชิญกับระบอบเผด็จการอยางออกหนา
ออกตาเชนนี้มาเลย 
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การพัฒนา หรือนโยบายพฒันา   จึงเปนการสรางความชอบธรรมใหแกระบอบเผด็จ
การทหาร   อันเปนนโยบายทีส่อดคลองกับความตองการของมหาอํานาจตะวันตกซึ่งเผด็จ
การทหารไทยตองพึ่งพา  ในขณะเดียวกนักท็ําลายฐานทางเศรษฐกจิของศัตรูทางการเมืองซึ่งอยูที่
รัฐวิสาหกิจลงดวย  นอกจากนี้ยงัทาํใหประชาชนทัว่ไปยอมรับอํานาจเผด็จการ   เพราะนึกวาเปน
เงื่อนไขที่จาํเปนสําหรับการทาํใหเศรษฐกจิไทยเติบโตอยางรวดเร็ว 
      นโยบายพัฒนาที่สฤษด์ินาํเขามานี้   จะดํารงอยูในสงัคมไทยสืบเนื่องมาจนถึงปจจบัุน 
กลายเปนนโยบายเศรษฐกจิหลักที่นกัการเมืองทีม่าจากการเลือกตั้งยอมรับ แมวาจะมีการ
ปรับปรุงนโยบายนี้อีกหลายครั้งในสมัยหลงัๆ ดังจะเหน็การปรับเปลี่ยนไดในแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติฉบับตางๆ  ต้ังแตฉบับที่ ๑  จนถงึฉบับที่ ๗  ในปจจุบัน     แตพื้นฐานและ
สมมติฐานเบือ้งตนของนโยบายพฒันายงัคงเดิมไมเปลีย่นแปลง 
      ดวยเหตุดังนัน้จึงสมควรวเิคราะห นโยบายพัฒนาของสฤษดิ์ ธนะรัชตอยางละเอียดในทีน่ี ้

๖)    จุดมุงหมายหลกัของนโยบายพัฒนาคือการทําใหเกิด "ความจําเริญทางเศรษฐกิจ" 
หรือความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเรว็   ความจาํเริญหรือความเติบโตนี้วัดกนัไดดวยตัวเลข
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (หมายถึงมูลคาของสนิคาและบริการที่เกิดขึ้นในชาติในรอบหนึ่ง
ป)    หากตัวเลขนี้ขยายขึน้ในแตละปอยางรวดเร็ว เชนปละเกิน ๑๐ เปอรเซนตข้ึนไป  ก็นับวาการ
พัฒนาประสบความสาํเร็จ 
      จะเหน็ไดวา นโยบายพัฒนาเชนนี้ไมไดถอืเอาคนเปนศนูยกลางของการพัฒนา กลาวคือ
ไมไดมุงจะเพิม่ขีดความสามารถของคนในการสรางรายไดแกตนเอง  หรือเพิม่คุณภาพชีวิตของ
ตนเอง  แตมุงไปที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ฉะนั้นจึงไมใหความสนใจวา เศรษฐกิจของ
ประเทศที่เติบโตอยางรวดเร็วนัน้  มีผลกระจายไปถงึคนกลุมตางๆ อยางทั่วถงึหรือไมเพียงใด 
      แนวคิดพืน้ฐานของนโยบายพัฒนาเชนนี ้ เปนแนวคิดของสํานกัคิดเศรษฐศาสตรเพื่อการ
พัฒนา ซึ่งกอตัวในชวงหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง  มีสมมติฐานวาในการพัฒนาเศรษฐกิจหนึง่ 
ๆ  นั้น   ตองเรงสรางรายไดของคนกลุมทีส่ามารถจะฉกฉวยประโยชนจากการพัฒนาไดกอน  โดย
เพิ่มขีดความสามารถของเขาเชนการสรางถนนหนทาง,ระบบการเงนิ,  การศึกษา ฯลฯ  เมื่อคน
กลุมนี้มีรายไดสูงขึ้น  ก็จะเปนพลังผลกัดันเศรษฐกิจสวนรวมโดยอตัโนมัติ  เชนขยายการ
ประกอบการของตนทําใหเกดิการจางงานมากขึ้น  จึงเทากับกระจายผลการพฒันาไปถึงคนสวน
ใหญเองโดยอตัโนมัติ  
      จะเหน็ไดวานโยบายพัฒนาเชนนีเ้ปนนโยบายทีเ่จตนามาแตแรกแลวทีจ่ะลําเอียงเขาขาง
คนบางกลุม ซึ่งถูกเลือกสรรใหเปนผูรับผลการพัฒนากอน  ปญหาที่ไมมีการกระจายรายได จึง
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ไมไดอยูที่วานโยบายพัฒนาจะทําหรือไมทาํอะไร  แตอยูที่ตัวพื้นฐานนโยบายพัฒนาเองที่เจตนา
จะละเลยมิติการกระจายรายได เพราะเชื่อวาจะเกดิขึ้นเองโดยอตัโนมัติ  การปรับเปลี่ยน
แผนพัฒนาในระยะหลงัที่ผนวกเอาการกระจายรายไดเขาไปในแผนดวย   จึงไมเคยบังเกิดผลได
จริง   เพราะเปนการปรับเปลี่ยนไปตามแรงกดดันทางการเมือง ไมใชการปรับเปล่ียนที่แนวคดิ
พื้นฐานของ   นโยบายพัฒนา   ซึ่งยังยึดหลกัการที่วาการเรงความจาํเริญทางเศรษฐกิจเปน
เปาหมายหลกั  ดานอื่นๆ เปนเปาหมายรอง  ไมวาจะเปนเรื่องการกระจายรายได,  หรือเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอม 

๗)    ในทางปฏิบัติ นโยบายพฒันาของสฤษดิ์  ธนะรชัตหมายถงึแผนการณที่รัฐบาลตอง
ทําหรือสงเสรมิใหเกิดขึ้นดงัตอไปนี้ 
          ๑)  การขยายการประกอบการในเชิงพานิชย   (commercialization) เมื่อเร่ิม
แผนพัฒนา ประชาชนไทยเกือบ ๙๐% ยังอยูในภาคเกษตรกรรม   แมวาผลผลิตดานเกษตรกรรม
ของไทยไดสงออกสูตลาดมาหลายศตวรรษแลว แตสวนใหญของการประกอบการทางเกษตรกรรม
ยังมีเปาหมายหลักที่การเลีย้งตนเอง   เกษตรกรอาจใชแรงงาน, ที่ดิน และทนุบางสวนของตนใน
การผลิตสินคาเพื่อปอนตลาดอยูดวย แตการผลิตหลักจะอยูที่การผลิตเพือ่ใหมีเครื่องอปุโภค
บริโภคพอกินพอใชในครอบครัวเปนหลกั 
      เมื่อเร่ิมแผนพฒันา ประเทศไมมีทุนสาํหรับการเริ่มตน จะสะสมทนุไดก็แตโดยการดึงเอา
มาจากภาคเกษตรกรรมเทานั้น จึงมีการสงเสริมทัง้ทางตรงและทางออมใหเกษตรกรเพิ่มสัดสวน
ของการผลิตเพื่อปอนตลาดใหเพิ่มข้ึน   เชน การสงเสริมใหบุกเบิกที่ดินเพื่อทาํพืชไรที่มีความ
ตองการในตลาดโลกเชนปอ, ขาวโพด,  มันสําปะหลงั ฯลฯ เปนตน  หรือการเปลี่ยนพันธุขาวที่
ชาวนาเพาะปลูกใหเปนขาวประเภทที่สามารถขายไดดีในตลาดโลก 
      อยางไรก็ตาม   เงนิที่รวบรวมไดจาก"สวนเกิน"หรือกาํไรที่เกิดในภาคการเกษตรนี้  ไมไดใช
ในลักษณะที่จะเวียนกลับไปเรงความกาวหนาในการผลติดานเกษตรกรรม   แตเอามาใชเปนทนุใน
การสรางโครงสรางพืน้ฐานใหแกการเริ่มกจิการอุตสาหกรรมโดยเอกชน  ในขณะเดียวกนักใ็ห
ความคุมครองแกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยคนอื่นๆ ตองเปนฝายเสียประโยชน   เชนการปด
ตลาดหรือต้ังกําแพงภาษีสินคาจากตางประเทศไวสูง  เพื่อไมใหอุตสาหกรรมที่เพิ่งเริ่มตนของไทย
ประสบการแขงขัน  ผลก็คือคนไทยสวนใหญตองใชสินคาในราคาที่ไมยุติธรรม  กลาวคือมีคุณภาพ
ไมสมกับราคาที่เสียไป  
      ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมซึง่เปนผูเสีย"สวนเกนิ"ของตนไปไมไดรับการพัฒนา จะเหน็ไดวา
การเพิม่ปริมาณของผลิตผลการเกษตรของไทยนั้น ไมไดมาจากการเพิ่มผลิตภาพ แตเปนการเพิม่
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เนื้อที่เพาะปลกู   เชนเคยผลิตขาวไดกี่ถังตอไรก็ยังคงไดเทาเดิม หรืออาจจะลดลงในบางกรณีดวย 
แตจํานวนขาวที่ผลิตไดทั้งประเทศเพิม่ข้ึน โดยมาจากการเปดทีป่าเปนนาอยางขนานใหญใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที ่๑-๓ 

๘)   ๒) การเปลี่ยนไปสูอุตสาหกรรรม (industrialization)  พรอมกันไปนัน้ รัฐบาลก็
สงเสริมการอุตสาหกรรมและบริการ   โดยการใหสิทธิประโยชนดานตาง ๆ แกผูลงทุน ทัง้โดยตรง
และโดยออม   รัฐไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณาใหสิทธิประโยชนแกผู
ลงทนุในกิจการที่รัฐตองการผลักดันใหเกิดขึ้น  สิทธปิระโยชนเหลานี้มีต้ังแตการลดหรืองดภาษี
นําเขาเครื่องจกัร, การประกันวาจะไมมีคูแขงในระยะกีป่, ความสะดวกในการหาเงินกู, หรือการ
รับรอง  วาจะชวยใหวัตถุดิบที่จําเปนจะมีราคาถูกเชน  หามสงออกเมล็ดละหุงเพื่อประกนัให
โรงงานน้ํามนัละหุงมีวัตถุดิบในราคาถกูอยางแนนอน 
     จะเหน็ไดวาสทิธิประโยชนเหลานี้ ไมใชเปนสิ่งที่ลอยอยูในอากาศ แลวรัฐไปหยิบฉวยมา
ยื่นใหแกผูลงทุน   แตที่จริงแลวเปนโอกาสทางเศรษฐกิจของคนกลุมอ่ืน ๆ ซึง่รัฐไปริบเอามาแจก
ใหแกผูลงทุนทางดานอุตสาหกรรมตางหาก   เชนเกษตรกรที่ปลูกละหุงหมดโอกาสที่จะขายเมล็ด
ละหุงตามราคาในตลาดโลก แตตองขายในราคาที่โรงงานน้าํมนัละหุงกําหนดขึ้นเอง 
      ภายใตอํานาจเผด็จการที่ไมมีการตรวจสอบ  ทําใหหลีกเลี่ยงไดยากที่การใหสิทธิประโยชน
จะไมเปนไปอยางฉอฉล หรืออยางเลนพรรคเลนพวก  นโยบายพัฒนาแบบนี้จงึยงัคงรักษาอาํนาจ
วินิจฉัยไวในมอืราชการอยางสูง  และบังคบัใหนักธุรกิจ-อุตสาหกรรม อยางนอยในระยะแรกๆ ตอง
พึ่งพาอาํนาจบารมีของผูนาํทางการเมืองและระบบราชการอยูตอไป 

๙)   ๓) การสรางโครงสรางพื้นฐาน  ทีเ่รียกวาโครงสรางพืน้ฐานทางเศรษฐกิจหมายถึง
เครื่องมือและเครื่องอํานวยความสะดวก  ซึ่งจะชวยใหการผลติและการระบายสินคา-บริการ
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  โครงสรางพืน้ฐานอาจเปนวัตถุธรรมหรือส่ิงที่จับตองไดเชนถนน
หนทาง,ทาเรือ,แหลงพลังงาน,การสื่อสารคมนาคม,ฯลฯ หรืออาจเปนสิ่งที่จับตองไมไดเชนระบบ
กฎหมายที่เอือ้ตอการผลิต, การระดมทนุ, การศึกษาเพื่อเตรียมคนเขาสูการผลิตและการคาขาย,
นโยบายการคลัง, ฯลฯ 
      นโยบายพัฒนากําหนดใหรัฐบาลลงทุนอยางมากในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดงักลาว
นี้ ทั้งโดยการลงทนุเองและการกูยมืจากตางประเทศ 
      อยางไรก็ตาม นโยบายสรางโครงสรางพืน้ฐานนี้ก็จะมุงเจาะจงไปยังการอํานวยความ
สะดวกแกการผลิตและการประกอบการในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมเปนหลกั ตัวอยางที่เหน็ไดชัดก็
คือการเรงพฒันาแหลงพลังงานไฟฟา  นโยบายพัฒนานํามาซึง่การสรางโรงไฟฟาแหงใหม และ
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การสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว พลงังานเหลานี้ถกูสงเขามายงัเมือง
ใหญเชนกรุงเทพฯ  เพื่อเปนฐานใหแกการผลิตดานอุตสาหกรรมซึง่เติบโตขึ้นในกรงุเทพฯ  ซึ่งอยู
ใกลทาเรือใหญ  สําหรับขนสงวัตถุดิบจากตางประเทศมาปอนโรงงานอุตสาหกรรม   ใน
ขณะเดียวกนัการขยายตวัของการพานิชยและภาคบริการที่ขยายไปพรอมกับการทองเทีย่ว กท็ําให
เมืองใหญตองการกระแสไฟฟาจาํนวนมาก 
      แมวาแหลงพลังงานไฟฟาจะอยูในสวนภมูิภาค  และหลายแหลงกต็องอาศัยใชทรัพยากร
ในทองถิน่เพื่อผลิตกระแสไฟฟาเชนเขื่อนพลังงานไฟฟาเปนตน  แตในชวงทศวรรษ ๒๕๑๐ จนถึง
ปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ สวนภูมิภาคมีกระแสไฟฟาใชเพียง ๒๕% ของพืน้ทีท่ั่วประเทศเทานั้น  ทั้งนี้
เพราะรัฐไมไดทุมเทการลงทนุไปในการนํากระแสไฟฟาไปใหถึงหมูบานตางๆอยางทัว่ถึง 
      ในขณะที่เขื่อนพลงังานตางๆ ก็ไมคอยมปีระโยชนในแงการชลประทานมากนัก  ระหวาง
การลงทุนเพื่อการชลประทานขนาดเลก็ ซึ่งถึงมือประชาชนสวนใหญมากกวากบัการลงทุนสราง
เขื่อนขนาดใหญเพื่อผลิตกระแสไฟฟา รัฐยอมทุมเทลงทุนไปในการสรางเขื่อนพลังงานไฟฟาซึง่อาง
วามีประโยชนดานการชลประทานอยูดวยมากกวากันมากนกั นโยบายพัฒนาซึง่กระทําสืบเนื่องกัน
มานานนัน้  ไมไดเพิ่มพืน้ทีช่ลประทานในภาคเกษตรกรรมขึ้นกี่มากนอย  จนถึงทุกวันนี้  สวนใหญ
ของพื้นที่การเกษตรของประเทศก็ยงัเปนพืน้ที่ซึง่ขาดการชลประทาน 

๑๐)  นโยบายสรางถนนกเ็ชนเดียวกนั  จุดมุงหมายหลักในการสรางทางคมนาคมมีอยู
สองอยางดวยกัน    คือการสรางเสนทางคมนาคมเพื่อความมัน่คงทางการเมือง หมายถงึการสราง
เสนทางคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวกแกการขยายตัวของอํานาจรฐัเขาไปถึงภูมภิาคที่คิดวา
เปนเขต"ลอแหลม"  ตอการคุกคามของกองกาํลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 
หรือประเทศเพื่อนบานที่เปนสังคมนิยม 
      จุดมุงหมายอยางที่สองก็เพือ่ใหสามารถกระจายสนิคาอตุสาหกรรมทีผ่ลิตไดเขาไปสู
ตลาดภายในที่กวางขวางขึ้น  ในขณะเดียวกนัเสนทางคมนาคมก็เปนทางระบายสินคาเกษตรที่
ผลิตขึ้นในเชิงพานิชยออกสูทาเรือกรุงเทพฯ และตลาดโลก 
      ฉะนั้นการสรางเสนทางจงึมกัจะสรางเฉพาะเสนทางสายประธาน   แตไมไดเจียดเงินมา 
สรางเสนทางระดับรองที่จะเชื่อมชุมชนเขากับเสนทางสายประธานนัน้  เหตุดังนั้นการเดินทางของ
ชาวบานเพื่อเขาถึงตลาด, โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษาจึงไมไดสะดวกสบายขึ้นสักเทาไรนัก 

๑๑)   การศึกษาในแงที่เปนโครงสรางพื้นฐานก็เชนกัน   การขยายการศึกษาและปรบัปรุง
การศึกษาในนโยบายพัฒนา มุงจะสรางบุคลากรใหแกธุรกิจ-อุตสาหกรรมซึง่เมือ่ขยายตัวขึ้นก็
จําเปนตองใชแรงงานระดับมีการศึกษาเพิม่ข้ึน การปรับปรุงการศึกษาไมไดมุงทีจ่ะเพิ่มขีด
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ความสามารถของคนในชนบทใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น  และสามารถเขาสูเศรษฐกิจ
สมัยใหมไดอยางมีพลงั    มีการเปดมหาวทิยาลยัใหม ๆ เพิ่มข้ึนหลายแหง  แตรัฐบาลไมสนใจ
ปญหาที่วาการอุดมศึกษาเปนบริการที่กระจุกอยูกับคนในเมืองที่อยูนอกภาคเกษตรกรรมเทานั้น  
ในมหา-วิทยาลัยปดจนถึปจจุบันนีม้ีนกัศึกษาทีม่ีปูมหลังจากครอบครัวเกษตรกรไมถงึ 
๕%   ในขณะที่ในมหาวทิยาลัยเปดก็มจีํานวนไมเกนิ ๑๕% 

๑๒)  ๔) การขยายอํานาจรัฐในการจัดการทรพัยากร  รัฐบาลไดสรางหรือปรับหนวย 
งานของรัฐเพือ่เพิ่มอํานาจของรัฐในการจดัการทรัพยากรของทองถิน่   หรือออกกฎหมายใหอํานาจ
แกรัฐในการจดัการทรัพยากรทองถิน่เพิม่ข้ึนอีกมาก  เชนปรับกรมโลหกิจเปนกรมทรัพยากรธรณี
,  ปรับกรมประมงและออกกฎหมายเกีย่วกับการประมงเพิ่มเติม  ใหอํานาจแกรัฐในการควบคุม
เร่ืองการประมงเพิ่มข้ึน   ออกกฎหมายปาสงวนและวนอุทยาน   ซึ่งทาํใหชาวบานและชุมชนหมด
อํานาจในการจัดการปาซึง่สมัพันธกับการผลิตในไรนาของตนไปโดยสิน้เชิง 

รัฐอางวาการขยายอํานาจเขามาควบคุมการใชทรัพยากรนี้กระทําขึ้นเพื่อประโยชนสุขของ
สวนรวม  แตเนื่องจากนโยบายพฒันามคีวามลาํเอียงเขาหาฝายผูลงทุนประกอบการในเศรษฐกจิ
สมัยใหม  (หรือบางครั้งก็เรียกวาเศรษฐกจิภาคที่เปนทางการ) อยูแลว  การจัดการทรัพยากรของ
รัฐจึงลําเอียงไปในทางเกื้อหนุนฝายนี้  โดยใหฝายที่อยูในเศรษฐกิจตามประเพณีหรือเศรษฐกิจ
ภาคที่ไมเปนทางการเปนฝายเสียเปรียบ 
      วรกลาวดวยวา   สวนใหญของประชาชนไทยมีชวีิตอยูในเศรษฐกิจภาคที่ไมเปนทางการ 

๑๓)  จะเหน็ไดวานโยบายพัฒนาเชนนี้ต้ังใจที่จะเอาภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชพีของคน
สวนใหญในชนบทเปนเบีย้รองบอนใหแกภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม    กลาวคือเก็บเอาสวนเกนิหรอื
กําไรในภาคเกษตรกรรมไปหลอเลี้ยงภาคธรุกิจ-อุตสาหกรรม โดยไมสงสวนเกนิเหลานี้กลับมา
เกื้อกูลภาคเกษตรกรรมอยางพอเพียง   อีกทั้งวางนโยบายภาษ,ีการใชทรัพยากร, การคลังและการ
สรางโครงสรางพืน้ฐานใหเอื้อตอภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมโดยใหภาคเกษตรกรรมเปนผูเสียเปรียบ
ตลอดเวลา 

๑๔)  ภายใตนโยบายเชนนี ้ ผูคนไมมีทางเลือกอืน่ในการเพิ่มขีดความสามารถหรือพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง  ทั้งนี้ไมไดหมายความวารัฐบาลลงโทษผูประกอบการที่ไมคลอยตามนโยบาย
พัฒนา แตนโยบายภาษีและอื่น  ดังที่กลาวแลวทําใหการเลือกแนวทางการพัฒนาดวยวิธีอ่ืนของ
เอกชนหรือเกษตรกรจะตองเสียเปรียบมากยิ่งขึน้ 
      อกจากนี้ก็มกีารโฆษณาอุดมการณใหมทีจ่ะผลักดันคนไทยใหเขาสูการผลิตเชิงพานิชย
อยางเตม็ที่  สรางจุดมุงหมายของชวีิตใหเปนการสะสมเงินแทนความสุขดานอื่นๆ  เพราะถือวา
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ความสุขคือมีเงิน เชนคําขวญัที่วา"งานคือเงิน เงนิคืองาน  บันดาลสุข"  รัฐบาลใชส่ือมวลชนทุก
แขนงเพื่อตอกย้ําใหประชาชนเชื่อวา  การพัฒนามหีนทางเดียวคือการหาเงนิใหมาก การเพาะปลูก
ก็พึงทาํเพื่อขาย งานในไรนามีศักดิ์ศรีและความมัน่คงนอยกวางานจางในตลาดงานจาง 
      การเปดประเทศเพื่อการลงทุนและการผกูเศรษฐกิจของไทยเขากับเศรษฐกิจโลกอยาง
แนบแนนขึน้ ทําใหลัทธบิริโภคนิยมยิง่ระบาดในสังคมไทยหนักขึน้ นับวาสอดคลองกับนโยบาย
พัฒนาของรัฐที่มุงจะใหคนหาเงินตรามาใชในการบริโภค เกียรติยศและคุณคาของชีวิตถกูยนยอให
เหลือเพยีงการบริโภคสินคาทันสมยั และราคาแพง 

๑๕)  ในทางการเมืองนโยบายพฒันาดําเนินไปภายใตระบอบเผด็จการทหาร  ศัตรูทาง
การเมืองของระบอบเผด็จการถูกขจัดออกไป บางถูกจบักุมคุมขังโดยไมมีการไตสวนพิจารณาคดี
นับเปนหลาย ๆ ป  บางกถ็ูกไลฆา บางตองหลบหนีความกดขี่ออกไปสูปารวมกับพรรคคอมมิวนสิต
แหงประเทศไทย   ทําใหกลายเปนอาชญากรที่ไรอิทธพิลทางการเมืองในศูนยกลางอีกตอไป 
      การผูกขาดอํานาจในระบอบเผด็จการเปนเงื่อนไขสําคัญในนโยบายพัฒนาเชนนี้  เปนตน
วาการดึงดูดการลงทนุจากตางประเทศนัน้  นอกจากอาศัยแรงจงูใจที่รัฐใหสิทธปิระโยชนแกผู
ลงทนุหลายอยางแลว     ราคาคาแรงงานในประเทศไทยยงัถกูกดเอาไวในอัตราต่าํสุดตอเนื่องกนั
กวา ๑๐ ปอีกดวย  จนถงึพ.ศ.๒๕๑๖  เมื่อเผด็จการทหารถูกโคนไปแลว  กรรมกรไทยถูกคาํสัง่
คณะปฏิวัติหามมิใหมกีารจดัองคกรหรือชมุนุมกนัเพื่อเรียกรองคาแรงหรือสวัสดิการอื่นใดไดเลย  
กรรมกรไดรายไดเพียงวันละ ๑๐ บาทตอเนื่องกนัมาหลายป   ทั้งตองทาํงานในสภาพโรงงานที่
ย่ําแยอีกดวย   ความสงบราบเรียบของแรงงานไทยซึ่งถูกเผด็จการทหารควบคุมไวอยางเขมงวด
เชนนีย้อมเปนที่พอใจแกนักลงทนุเอกชนทัง้ภายในและภายนอกเปนธรรมดา 

๑๖)   นโยบายกดคาแรงงานในเมืองนี ้  มีผลกระทบไปถึงราคาผลิตผลการเกษตรจาก
ชนบทดวย เพือ่ใหกรรมกรทีไ่ดรับคาแรงนอยนิดนีพ้อยงัชีพในเมืองที่อพยพเขามาหางานทาํได  รัฐ
ไดกดราคาขาวภายในประเทศใหตํ่าไวดวยการเก็บพรีเมียมขาวที่จะสงออกไปยังตางประเทศ เพื่อ
ไมใหพอคาสงออกไดกําไรสูงเกนิไป อันจะเปนผลใหราคาขาวภายในประเทศตองขึ้นสูงตามราคา
ขาวในตลาดโลก   เหตุฉะนั้นพอคาสงออกจึงไมอาจเสนอราคาที่สูงขึน้ตามตลาดโลกแกโรงสี
ได   และโรงสีก็ยอมตองซื้อขาวจากชาวนาในราคาต่าํเอาไว  
      ผลก็คือราคาขาวในประเทศคอนขางต่ํา   แมวาราคาขาวในตลาดโลกจะสูงกวากันถงึ ๔-
๕ เทาตัว  กไ็มอาจฉุดราคาขาวในประเทศใหสูงขึน้ได ฉะนัน้ชาวนาซึ่งยงัไมไดมาเปนแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมก็ตองเสียสละขายขาวไดในราคาต่าํ เพื่อชวยพยงุอุตสาหกรรมของประเทศไป
ดวย 
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      การผูกขาดอํานาจของระบอบเผด็จการ   ทําใหชาวนาไมมีทางจะตอสูเรียกรองใหเลิกพ
รีเมียมขาวไดตลอดมา   แมแตปญญาชนในเมืองบางคนใหการสนบัสนุนอยางเตม็ที่เพื่อใหเลิก
เก็บพรีเมยีมขาวสงออก ก็ไมเปนผลตลอดมา 

๑๗)  อํานาจเด็ดขาดของเผด็จการที่อาศัยนโยบายพฒันาเปนเครื่องมือในการสราง
ความชอบธรรมทางการเมือง    ยอมนําไปสูการฉอราษฎรบังหลวงอยางขนานใหญอยางที่ไมเคย
ปรากฎในประวัติศาสตรการเมืองไทยมากอนเปนธรรมดา เพราะเปนอาํนาจทีพ่นไปจากการ
ตรวจสอบของคนอื่นๆ ทั้งหมด 

ผูนําทางการเมืองของระบอบเผด็จการทหารในชวง ๑๖ ปนี้ทกุคน จบบทบาททาง
การเมืองของตนลงโดยถูกยดึทรัพยดวยขอหาทุจริตเปนเงินหลายรอยลานบาททั้งสิน้   เฉพาะตวั
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเอง เมื่อถึงอนิจกรรมแลว  ทายาทของเขาฟองรองเรียกมรดกกันมมีูลคา
กวา ๕,๐๐๐ ลานบาท  

๑๘)  การพฒันาของสฤษดิ์ ธนะรัชตจึงเปนการพัฒนาที่มหีนทางเดยีว ไมมีทางเลือกแก
ใครทั้งสิ้น ไมวาจะมองในแงเศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตาม 

๑๙)    การพัฒนาที่มีหนทางเดียวเชนนี้กอใหเกิดความเสียหายแกสังคมอยางใหญหลวง 
ทั้งนี้ก็เพราะ 
  การพัฒนาที่มหีนทางเดียวเชนนี ้ไมเปดโอกาสใหแกคนทกุกลุม  เนือ่งจากคนแตละกลุมมี
ศักยภาพที่จะรับการพัฒนาแตกตางกนั  แนวทางการพัฒนาอยางหนึ่งจะใหโอกาสหรือเหมาะกบั
ศักยภาพของคนกลุมหนึง่ แตไมเหมาะกับศักยภาพของคนกลุมอ่ืน  เมื่อบังคับใหการพฒันามี
หนทางเดียวเชนนี ้   ก็เทากับทอดทิง้คนที่ไมมีศักยภาพจะรับการพัฒนาในแนวนี้ไดใหเปนฝาย
เสียเปรียบตลอดไป  ในกรณีของไทยคนทีถู่กทอดทิ้งไวกลับเปนคนสวนใหญของประเทศที่อยูใน
ชนบท 
      นอกจากนีก้ารพัฒนาที่บังคบัใหมีหนทางเดียวเชนนี ้  ยิ่งกอใหเกิดความเหลือ่มลํ้าทาง
เศรษฐกิจ, สังคม และการเมืองมากขึ้นไปอีก  ทําใหเกิดความตงึเครียดในสังคมมากขึน้ทุกท ี
จนกระทั่งการแกปญหาตาง ๆ ในสมยัหลงัทาํไดยากขึน้  เชนแมวาจะมีการเลือกตัง้หลังจากที่เผด็จ
การของกองทพัลดอํานาจลง  แตคนในชนบทและคนในเมืองก็ตองการผูแทนราษฎรคนละชนดิ
กัน  เพราะตางมีอุดมคติทางการเมืองแตกตางกนัไกล  กอใหเกิดความผิดหวงัตอการเลือกตั้งและ
สภาผูแทนราษฎรทั้งในเมืองและในชนบท ทําใหกลไกรัฐสภาไมสามารถเปนทางออกของสงัคม
ไดมากนกัเปนตน 
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๒๐)    สวนหนึ่งของความผิดพลาดในนโยบายการพฒันาของไทยนั้น  มาจากทัศนะ
ครอบงําที่เหน็วาแนวทางการพัฒนามีอยูทางเดียว   ไมไดมองเหน็ความหลากหลายของแนวทางที่
จะเอื้อตอความแตกตางของคนกลุมตาง ๆ ในสังคม 
      ไมแตเฉพาะทางการเมืองเทานั้น   ทัศนะครอบงําทีม่องการพัฒนาของมนษุยเปนเสนตรง
ทางเดียวเชนนี้ มีผลไปในทางวชิาการดวย  กลาวคือทาํใหนักวชิาการไทยบางกลุมมองพฒันาการ
ของสังคม, หรือสถาบันตาง ๆ วาตองมีอยูในลักษณะเดยีว และเหมือนกนัไปหมดทัว่โลก     จึงขาด
ความสนใจทีจ่ะมองความหลากหลายอนัละเอียดออนระหวางแนวการพัฒนาของสังคมตางๆ ซึง่ดู
ภายนอกเผินๆ แลวก็อาจคลายกนั แตเมื่อพิจารณาละเอยีดแลวก็จะเหน็แนวทางที่แตกตางกนัเปน
อันมาก 
 


