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การศึกษาพัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทยแมวาจะมีการศึกษามาบางแลวแตก็ยังไมเพียง
พอที่จะทําความเขาใจสังคมไทยในดานของพัฒนาการของทุน งานวิจัยที่ผานมาผูที่ทําการศึกษา
มักจะใชวิธีการของนักสังคมศาสตรที่ตั้งกรอบคิดทฤษฎีอยางเขมงวดตั้งแตตน ตอจากนั้นก็พิสูจน
กรอบคิดของตนโดยหาขอมู ลสนับสนุน วิธีการนี้แมว าใหภาพชัดเจนแต เวลาที่ผานเมื่อมีการ
คนควาขอมูลลงในระดับลึก ก็พบวาหลายๆอยางที่ถูกนําเสนอและตีความออกมาไมตรงกับความ
จริง การเขียนงานชิ้นนี้แมวาไมตองการเริ่มตนจากการใชกรอบคิดที่เขมงวดแตผูเขียนก็เห็นความ
จําเปนที่ตองใชกรอบคิดและทฤษฏีในการชวยในการศึกษา เพื่อใหการศึกษามีทิศทางและมอง
ภาพรวมทั้งวิเคราะหเรื่องราวตางๆอยางเชื่อมโยง วิธีการสําคัญที่ผูวิจัยจะนํามาใชในการศึกษาคือ
จะใชการสรางกรอบคิดจากขอมูลและจะมีการปรับกรอบคิดเพื่อใหเกิดการสอดรับระหวางกรอบ
คิดกับขอมูล
คํ า ถามสํ า คั ญ ของการวิ จั ย คื อ 1)ทุ น นิ ย มไทยมี ลั ก ษณะอย า งไร และมี กํ า เนิ ด และ
พัฒ นาการขึ้น มาอยางไร 2) ปจจัย สํา คัญที่กํา หนดลักษณะของทุ น นิ ย มไทยและนําไปสูก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะพัฒนาการในแตละชวงเวลาคืออะไร
พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทยขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญดังนี้ คือ 1. ลักษณะเฉพาะ
ของสังคมศักดินาไทยทั้งทางดานการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม 2. อิทธิพลจาก
ภายนอกทั้ง ของจีน ในตอนตนและทุ นนิยมจากตะวันตกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรา ง
การคาและทางการผลิตที่เกิดขึ้นในดินแดนเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และประเทศไทย 3. ปฏิสัมพันธของกลุมทุนตางๆ (ทั้งทุนภายในและทุนภายนอก)และปฏิสัมพันธ
ของกลุมทุนตางๆเหลานั้นกับสังคมไทย การมองความสัมพันธของกลุมทุนไมควรมองเฉพาะ
ภายในกลุมทุนเทานั้นแตควรขยายไปสูกลุมอื่นที่มิใชทุนดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น
ในงานชิ้นนี้จะพยายามทําความเขาใจประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยโดยใชวิธีการมองบริบท
ที่หอหุมสังคมไทยไดแกสภาวะแวดลอมตางๆที่เกิดขึ้นในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
ใชการมองแบบองครวมขยายการมองออกไปใหกวางกวาสังคมไทย มองความเกี่ยวพันกับสวน
ตางๆ แตทั้งนี้ก็ใหความสําคัญกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพราะจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหเห็น
ความแตกตางระหวางสังคมไทยกับสังคมอื่น
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ที่หอหุมสังคมไทยไดแกสภาวะแวดลอมตางๆที่เกิดขึ้นในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
ใชการมองแบบองครวมขยายการมองออกไปใหกวางกวาสังคมไทย มองความเกี่ยวพันกับสวน
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างการผลิตที่เกิดขึ้นในดินแดนเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศ
ไทย 3. ปฏิสัมพันธของกลุมทุนตางๆ (ทั้งทุนภายในและทุนภายนอก)และปฏิสัมพันธของกลุมทุน
ตางๆเหลานั้นกับสังคมไทย การมองความสัมพันธของกลุมทุนไมควรมองเฉพาะภายในกลุมทุน
เทานั้นแตควรขยายไปสูกลุมอื่นที่มิใชทุนดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น
ในงานชิ้นนี้จะพยายามทําความเขาใจประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยโดยใชวิธีการมองบริบท
ที่หอหุมสังคมไทยไดแกสภาวะแวดลอมตางๆที่เกิดขึ้นในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
ใชการมองแบบองครวมขยายการมองออกไปใหกวางกวาสังคมไทย มองความเกี่ยวพันกับสวน
ตางๆ แตทั้งนี้ก็ใหความสําคัญกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพราะจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหเห็น
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1. กําเนิดของทุนในสมัยศักดินา (ปลายอยุธยาถึงรัตนโกสินทรตอนตน)
เจาภาษีนายอากร เปนทุนกลุมแรกของไทยที่มีถิ่นกําเนิดในสังคมยุคศักดินา ทุนกลุมนี้
เกิดขึ้นเมื่อประมาณสมัยอยุธยาตอนกลางและปรากฏชัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย อากร 2 ชนิดที่
เกาแกคือ อากรสุรา และ บอนเบี้ย ผูที่เขาดําเนินการเปนเอกชนชาวจีน ระบบเจาภาษีนายอากร
เกิดขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีการเก็บภาษีเปนตัวเงินเพิ่มขึ้น การเก็บภาษีเปน
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ตัวเงินมีความยุงยาก ผูปกครองจึงตองการผลักภาระการคิดคํานวณและการเก็บใหกับผูอื่น รัฐเอง
ก็ขาดทั้งกลไกที่มีประสิทธิภาพและขาราชการที่ซื่อสัตยพอที่จะทําหนาที่เก็บภาษี แมวาระบบนี้จะ
มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา แตระบบยังไมสามารถตั้งมั่นไดจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ระบบเจ า ภาษี น ายอากรและกลุ ม ทุ น เจ า ภาษี น ายอากร กลายเป น ระบบและกลุ ม คนที่ มี
ความสําคัญกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะหลังการปฏิรูปการคลังในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเก็บภาษี
ภายในเพิ่มขึ้นถึง 38 ชนิด
การอธิบายถึงกําเนิดของทุนกลุมนี้ไมสามารถอธิบายถึงเพียงแคเงื่อนไขภายในสังคม
ศักดินาไทยเทานั้น แตตองทําความเขาใจถึงเงื่อนไขที่ทําใหเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขยายตัว ระบบเจาภาษีนายอากรคือระบบที่รัฐใหสัมปทานเอกชนในการเก็บภาษีโดยมีในจีนและ
อินเดียมากอนหนานี้นานแลว แมในยุโรปเองก็มีระบบที่ใหเอกชนเก็บภาษีแทนรัฐบาลเชนกัน แต
ระบบนี้ถูกนมาใชกันอยางแพรหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 18
และกลายเปนระบบสําคัญในคริสตศตวรรษที่ 19 นับตั้งแต ค.ศ. 1820 ที่อังกฤษไดสรางสิงคโปร
ใหเปนเมืองทาการคาสําคัญในบริเวณนี้อันทําใหการคาในภูมิภาคขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว เรา
อาจจะกลาวไดวาการขยายตัวนี้เปนผลมาจากทั้งทางตรงและทางออมของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ประเทศอุตสาหกรรมของยุโรปมองเห็นความสําคัญของทวีปเอเชียทั้งในแงของแหลงตลาดและ
ทรั พ ยากรในคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 18 ความต อ งการหรื อ ดี ม านด (Demand) ของสิ น ค า ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตมาจาก 2 กระแสดวยกัน (1) จากจีน ที่ตองการดีบุก ทองคํา คราม สีเสียด
พริกไทย ขาว (2) จากยุโรป ที่ตองการ น้ําตาล กาแฟ พริกไทย ยาสูบ ดีบุก ไมสัก และขาว ดีมานด
2 กระแสนี้ทําใหการคาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคึกคักกวาเดิม
นอกจากมีการจัดตั้งสิงคโปรขึ้นมาเปนเมืองทาการคาที่สําคัญในบริเวณนี้แลว อุปสรรค
ตางๆ ในการคาก็ไดรับการคอยๆ ผอนคลายลง ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีทูตเขามาเจรจากับ
ไทยหลายครั้ ง อี ก ทั้ ง สนธิ สั ญ ญาเบอร นี ใ นป พ.ศ. 2369 ก็ ใ ห ย กเลิ ก การค า ผู ก ขาดโดยพระ
คลังสินคาดวย นอกจากนี้พัฒนาการทางการคมนาคม เชน การเดินเรือแบบใหม ยังชวยทําใหเกิด
ความสะดวกสบายในการใชเรือทําการขนสงสะดวกมากขึ้น
ระบบเจาภาษีนายอากรเปนระบบที่รัฐบาลในดินแดนนี้ไมวาจะเปนฟลิปปนส อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ไทย ผูนําไดนํามาใชในระยะเดียวกัน อันเปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อเศรษฐกิจแบบเงินตราขยายตัวขึ้น ในระยะนี้จะเปนระยะที่ผูอพยพชาวจีน
หลั่งไหลเขาสูดินแดนในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนจํานวนมาก เนื่องจากปญหาการเมืองใน
จักรวรรดิจีน โดยที่รัฐบาลจีนไดทําการปราบปรามชาวจีนทางใตที่เขาสังกัดในสมาคมลับโคนลม
ราชวงศชิง ชาวจีนอพยพเหลานี้เปนทั้งผูลงทุนและแรงงานที่จะแปรความตองการในสินคาของ
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต ใ ห เ ปน การผลิ ต และการค า ชาวจี น จะเข า มาเป น เจ า ภาษี น ายอากร
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มากกวาชาวพื้นเมือง เนื่องจากชาวจีนเปนคนนอกระบบและรัฐบาลเห็นวาควบคุมไดงายกวา
เจาหนาที่ของตน ชาวจีนมีแรงจูงใจที่จะเก็บภาษีใหไดมากเทาที่จะทําได สามารถจัดหาสินคาและ
บริการตางๆ ที่รัฐบาลตองการ ชาวจีนเปนกลุมคนที่พรอมที่สุดที่จะทําหนาที่นี้ กลาวคือ มีทั้ง
องคกร ความรู และเงินทุนที่จะทําภาษีรายใหญได เจาภาษีนายอากรหลายคนเปนหัวหนาสมาคม
ลับและเปนผูนําชุมชนจีนดวยทใหการทําภาษีไมตกอยูในมือคนอื่น
ระบบเจาภาษีนายอากรของไทยจึงไดเฟองฟูอยางมาก ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเก็บภาษี
ตั ว ใหม 38 ชนิ ด เนื่ อ งจากรั ฐ บาลต อ งการหารายได ช ดเชยรายได ที่ ห ดหายไป หลั ง การทํ า
สนธิสัญญาเบอรนี ในป พ.ศ. 2369 สัญญานี้ระบุใหยกเลิกการผูกขาดโดยพระคลังสินคา รัฐจึงหัน
มาหารายไดจากการเก็บภาษีภายในทดแทน ในสมัยรัชกาลที่ 4 รัฐไดเพิ่มการเก็บภาษีอีก 14 ชนิด
ระบบนี้จึงกลายเปนระบบที่เฟองฟูอยางมาก พรอมกับการเพิ่มบทบาทมากขึ้นของเจาภาษีนาย
อากร ภาษี 2 ชนิดที่นํามาใชในการเพิ่มรายไดใหแกรัฐ คือ ภาษีหวย ก.ข. ซึ่งใชในป พ.ศ. 2378
สมัยรัชกาลที่ 3 และภาษีฝน ซึ่งใชในป พ.ศ.2394 เมื่อตนรัชกาลที่ 4 ภาษีอบายมุข 4 ชนิด คือ
สุรา บอนเบี้ย หวย ก.ข. และฝน นี้นับวาทํารายไดใหแกรัฐมากกวาครึ่ง แมกระทั่งหลังจากรัชกาล
ที่ 5 ไดทรงปฏิรูปการคลังเขาสูระบบการบริหารสมัยใหมตามแบบตะวันตก เจาภาษีนายอากร 4
ชนิดนี้ยังคงอยูและสามารถเลิกไปไดก็ตอเมื่อตนรัชกาลที่ 6 ในแงสาเหตุก็เปนเพราะรัฐบาลไม
แนใจวาตนเองจะแสวงหารายไดไดเทากับที่เจาภาษีนายอากรหาให อยางไรก็ตาม แมวาระบบเจา
ภาษีนายอากรจะทํารายไดใหกับรัฐบาลมาก แตก็สรางภาระที่หนักใหกับราษฎรเพราะเจาภาษี
นายอากรตางคิดประดิษฐภาษีใหมๆ ขึ้นตลอดเวลา รัฐบาลเองก็ตองการรายไดและยินดีกับภาษี
ใหมๆ ที่เกิดขึ้น ระบบเจาภาษีที่เฟองฟูในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 ไมไดเปนประโยชนตอการสราง
ความจูงใจในการเพิ่มผลผลิตของราษฎร ในทางตรงกันขามกับบั่นทอนการผลิตลงดวย
ลักษณะสําคัญของนายทุนเจาภาษีอากร คือ ขาดความเขมแข็ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตองอาศัยชนชั้นศักดินา วัฒนธรรมก็รับวัฒนธรรมศักดินา เจาภาษีนายอากรถือกําเนิดในสังคม
ศักดินา และมีฐานะเปนกึ่งขาราชการ ทําหนาที่ชวยรัฐในการเก็บภาษีอากร มีศักดินา 400 รา มี
อํานาจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับภาษีอากร ในภาคใตมีฐานะเปนเจาเมืองดวย เรียกวา ระบบ
เหมาเมือง คือเปนทั้งผูปกครอง ผูเก็บภาษี ผูกขาดการคาที่สําคัญในเมือง ในการทํามาหากินตอง
อาศัยการอุปถัมภจากชนชั้นศักดินาเพื่อใหไดรับการประมูลภาษี ทําหนาที่เสมือนกลไกของรัฐ
นายทุนกลุมนี้ไมอาจเปลี่ยนแปลงสังคมและโคนลมระบบศักดินาได ผลกําไรที่นายทุนกลุมนี้ไดรับ
ก็แบงกันระหวางชนชั้นศักดินาและเจาภาษีนายอากร เนื่องจากคนกลุมนี้มีฐานะเปนกึ่งขาราชการ
ตองอาศัยการอุปถัมภและใกลชิดกับชนชั้นศักดินา คนกลุมนี้มีวัฒนธรรมที่ไมตางกับชนชัน้ ศักดินา
รับเอาวัฒนธรรมศักดินาเขาไวสูง ไมคิดลบลางสถาบันศักดินา ในทางตรงกันขาม ลูกหลานของ
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เจาภาษีนายอากรก็กลับผันตัวเองเขาเปนขาราชการเต็มตัวมากขึ้น ลูกสาวก็ใหแตงงานกับขุนนาง
ชนชั้นศักดินา ลูกชายก็เขารับราชการเปนมหาดเล็ก เปนคนในราชสํานัก
นายทุนเจาภาษีนายอากรซึ่งเปนทุนแบบเกาของโลกตะวันออกสิ้นสุดลงในตอนปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ระบบเจาภาษีนายอากรเปนระบบชั่วคราวที่รัฐศักดิ
นานํามาใชเพื่อแกปญหาการคลังของรัฐโดยไดนําระบบนี้แทรกเขาไปกับระบบความสัมพันธใน
การหารายไดของรัฐแบบเดิม กลาวคือ ความสัมพันธระหวางมูลนายและไพร ระบบนี้สิ้นสุดไป
พรอมๆ กันในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อรัฐตางๆ ปรับตัวไปสูรัฐสมัยใหมอันมีสาเหตุคือ
1) ความรู สึ ก ต อ ตา นชาวจีน ภายในภู มิ ภ าคนี้ มีสู ง ขึ้น ในตอนต น คริ ส ตศ ตวรรษที่ 20
เนื่องจากชาวพื้นเมืองรูสึกวาชาวจีนเขามาเอาเปรียบชาวพื้นเมืองทางเศรษฐกิจมากเกินไป ชาวจีน
ที่อพยพเขามามักสรางความสัมพันธที่ดีกับชนชั้นปกครอง แลวใชอํานาจรัฐของชนชั้นปกครอง
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเขาผูกขาดการคา บทบาทที่สําคัญคือการเปนเจาภาษีนาย
อากรในที่ตางๆ ชาวจีนกลายเปนกลุมชนชั้นพิเศษที่ร่ํารวยตางกับชาวพื้นเมืองที่เปนชนชั้นลาง
2) การเก็บภาษีโดยระบบนี้ลมเหลว รัฐตองการรายไดเพิ่มขึ้นและเปนรายไดที่แนนอน
เพื่อใชกับการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ เจาภาษีนายอากรเปนหนี้สินกับรัฐบาลมากในสมัยหลัง
เนื่องจากตองแขงขันกันในการทําภาษี หลังจากรัฐบาลตางๆ เริ่มเขมงวดและลดจํานวนชนิดการ
ทําภาษี
3) ระบบเจาภาษีนายอากรเปนระบบที่แสดงถึงการกระจายอํานาจ (Decentralization)
รั ฐ บาลต อ งการบริ ห ารและการคลั ง แบบรวมอํ า นาจ (Centralization) และต อ งการสร า งรั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย โดยจัดการบริหารแบบตะวันตกซึ่งก็รวมทั้งการเก็บภาษีอากรดวย ระบบ
เจาภาษีนายอากรจึงถูกยกเลิกไปเมื่อรัฐบาลในรัฐแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตพรอมที่จะเขาสูการ
บริหารแบบสมัยใหมตามแบบตะวันตก
2. ทุนนิยมภายหลังสนธิสัญญาเบาวริงถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2398-2457)
ทุนนิยมที่เกิดขึ้นระยะนี้เปนทุนนิยมการคา มีลักษณะเปนทุนนิยมแบบอาณานิคม คือเรา
ยอมรับระบบการแบงงานกันทําระหวางประเทศ เปนผูผลิตสินคาเกษตรเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศมหาอํานาจหรือทุนนิยมศูนยกลาง วัตถุประสงคในการผลิตของสังคมเพื่อ
ตอบสนองตลาดและความตองการของตลาดภายนอกไมใชตลาดภายใน กอนหนาทําสนธิสัญญา
เบาวริงในสมัยตนรัตนโกสินทร เรายอมรับวาเศรษฐกิจไทยไมใชเศรษฐกิจแบบโบราณ ไมหยุดนิ่ง
มีการเคลื่อนไหวของตลาดภายใน มีเศรษฐกิจแบบเงินตราและตลาดเกิดขึ้นบางแลว มีหนอออน
ของทุนนิยม คือ มีชนชั้นนายทุนคือเจาภาษีนายอากร แตสิ่งเหลานี้ยังไมกวางขวางและแข็งแรง
พอที่จะสรางตัวเองเปนสถาบันที่เปนอิสระ ในทางตรงกันขามหนอทุนนิยมกลับออนแอ ไมไดสราง
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การผลิตของตนเองขึ้นมาอิงแอบอยูกับชนชั้นศักดินา อาจารยฉัตรทิพย นาถสุภาไดกลาวถึงทุน
กลุมนี้วาเปนทุนนิยมกาฝาก
2.1 สถานะของสนธิสัญญาเบาวริงกับโลกทุนนิยมและสังคมไทย
สนธิสัญญาเบาวริงเปนสวนหนึ่งของขบวนการสรางอํานาจใหม (Reconstructed Power)
ของอังกฤษในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ในคริสตศตวรรษที่ 19 อังกฤษไดเขามามีอิทธิพลในบริเวณ
นี้แทนที่ฮอลันดาและสเปน ในป พ.ศ.2463 (1820) อังกฤษไดสรางสิงคโปรใหเปนเมืองทาสําคัญ
ในการควบคุมการคาในบริเวณนี้ ตอมาในป พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) อังกฤษสามารถยึดมะละกา
ได และจัดการปกครองดินแดนใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนการจัดตั้งขึ้นเปนรัฐ (State
Settlement) อันประกอบดวย มะละกา สิงคโปร ปนัง จังหวัดเวลสเลย โดยจัดตั้งเปนอาณานิคมที่
ขึ้นตรงตอ รัฐบาลของอังกฤษ ตอมาอังกฤษยึดพมาไดทั้งหมดจากการทําสนธิสัญญายันดาโบใน
ป พ.ศ. 2369 และอังกฤษไดฮองกงในป พ.ศ. 2385 จากสนธิสัญญานานกิง ในตอนตนศตวรรษที่
19 อังกฤษสามารถควบคุมเสนทางการคาจากอินเดีย พมา มะละกา ถึงฮองกง ป ค.ศ.1836
(พ.ศ.2379) อังกฤษเลิกระบบการปกครองอาณานิคมแบบเดิมจากที่ใหเอกชน คือบริษัท British
East India Company ไดรับสัมปทานและขึ้นอยูกับรัฐบาลที่อินเดีย มาเปนการปกครองขึ้นตรงตอ
รัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอน
สนธิสัญญาเบาวริงเกิดขึ้นในทามกลางเงื่อนไขใหม และนโยบายใหมของอังกฤษในเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต อั ง กฤษต อ งการจั ด การดิ น แดนในบริ เ วณนี้ แ บบอาณานิ ค มที่ ขึ้ น ตรงต อ
ศูนยกลางที่ยุโรป เพื่อใหเอเชียเปนแหลงวัตถุดิบและตลาดสินคาใหกับการผลิตอุตสาหกรรมของ
ยุโรป อยางแทจริง ตัวเซอรจอหนเบาวริง (Sir John Bowring) ผูเขามาทําสัญญากับไทยป พ.ศ.
2398 (ค.ศ.1855) ก็ไมไดมีความหมายเพียงแคเปนผูสรางความสําเร็จในการทําสนธิสัญญา
ทางการคากับไทยเทานั้น แตเซอรจอหน เบาวริงเปนบุคคลสําคัญที่รัฐบาลอังกฤษสงมาเพื่อสราง
เงื่อนไขใหมทางการคาจากการทําสนธิสัญญาในดินแดนตางๆ ในบริเวณนี้ใหแกอังกฤษ เซอร
จอหน เบาวริงมีตําแหนงเปนอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มในจีน ซึ่งคลุมไปถึงญี่ปุน ไทย เวียดนาม
เกาหลี และเปนผูสําเร็จราชการอังกฤษในฮองกง กลาวคือ ดูแลดินแดนในอํานาจของอังกฤษ
นับตั้งแตอาวไทยจนถึงเกาหลี นอกจากนี้เขายังเปนผูมีบทบาทในรัฐสภาของอังกฤษ โดยเปน
ผูสนับสนุนลัทธิการคาแบบเสรี (Free Trade) ที่สําคัญคนหนึ่งของรัฐสภากอนหนานี้ การเขามา
ของเซอรจอหน เบาวริงก็มาในนามรัฐบาลของพระราชินีวิกตอเรีย (Queen Victoria) ซึ่งตางจาก
กรณีของนายเฮนรี เบอรนี (Henry Burney) ที่เขามาในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อป พ.ศ.2369 นั้นเขามา
ในนามของบริษัท British East India Company และทําการเจรจาตกลงไดเฉพาะบางขอ เชน ใน
เรื่องการยกเลิกการคาผูกขาดโดย พระคลังสินคา เปนตน แตรัชกาลที่ 3 ก็ไมยอมผอนปรนใน
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หลายขอเชนกัน โดยเฉพาะขอที่วาดวยการนําฝนเขามาขาย สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับนอย และ
รัชกาลที่ 3 ก็คัดคานอํานาจอังกฤษ
เมื่อเซอรจอหน เบาวริงเขามามีเรือรบเขามาจอดที่ปากน้ําดวย 2 ลํา มีอุปทูตแฮรี ปารกส
(Harry S. Parkes) ซึ่งเปนกงสุลของอังกฤษที่เอหมึง มี เจ. ซี เบาวริง (J.C. Bowring) ลูกชายของ
เขาเปนเลขานุการสวนตัว นายเจ ซี เบาวริงผูนี้ทํางานอยูในบริษัท Jardine Methson ซึ่งเปนบริษทั
การค า ใหญ ที่ สุ ด ของอั ง กฤษในจี น ที่ ข ายสิ น ค า เกื อ บทุ ก อย า ง การเข า มาทํ า สนธิ สั ญ ญาของ
เซอรจอนห เบาวริงในครั้งนี้รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสําคัญและอํานาจการบังคับใชอยางดี ได
มีการจัดตอนรับเปนอยางดีโดยตัวแทนทั้งฝายราชวงศและขุนนาง พระราชวงศ คือพระเจานองยา
เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท และขุนนางจากตระกูลบุนนาค 4 คนที่คุมอํานาจทั่วราชอาณาจักร
พระนคร กลาโหม และการคลัง สนธิสัญญาฉบับนี้เปนไปตามความตองการของอังกฤษ และทําไป
โดยการตระหนักรูของชนชั้นปกครองไทยวาการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยหลังจาก
ทําสัญญาแลว การที่ทาทีของรัชกาลที่ 4 ตออังกฤษตางกับรัชกาลที่ 3 มาจากเงื่อนไขตางๆ ที่
เกิดขึ้นตางกัน รัฐตางๆ บริเวณนี้ไดตกเปนของประเทศมหาอํานาจหรืออยูภายใตอิทธิพลเกือบ
หมดแลว หรือแมกระทั่งจีนที่รัฐไทยเคยยึดวาเปนศูนยกลางของความเจริญและการคาก็กําลังถูก
คุกคามอยางหนักจากประเทศมหาอํานาจยุโรป ผูนําไทยจึงไมมีทาทีตอตานสนธิสัญญาฉบับนี้
2.2 สาระของสนธิสัญญาเบาวริง มีเนื้อหาหลักโดยสรุปคือ
1. การเปดโอกาสใหสินคาของอังกฤษเขาสูประเทศไทยไดสะดวก โดยเปดเมืองทาทุก
เมืองทาใหสินคาอังกฤษ และใหเก็บภาษีสินคาเขาเพียงรอยละ 3
2. รัฐบาลตองเปดโอกาสใหนําสินคาออกไดสะดวกเชนกัน โดยเฉพาะสินคาสําคัญ ไดแก
ขาว เกลือ ปลา และใหเก็บภาษีสินคาออกเพียงครั้งเดียวไมใหเก็บซ้ําซอน
3. ใหเปดโอกาสใหอังกฤษนําฝนและอาวุธเขามาจําหนาย สําหรับฝนรัฐบาลไทยตอรอง
ใหขายใหแกเจาภาษีฝนเทานั้น สวนอาวุธนั้นตองขายใหกับรัฐบาล
4. เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวอังกฤษ คือ ขอใหคนอังกฤษและคนในบังคับ
ของอังกฤษขึ้นศาลกงสุล และมีสิทธิในการซื้อที่ดินอยูไดเมื่ออยูครบ 10 ปแลว
5. ไทยตองยอมรับในผลประโยชนของอังกฤษวาอยูเหนือชาติใด คือ หากมีการทําสัญญา
มอบผลประโยชนใหชาติใดอังกฤษจะไดรับไปดวย และสัญญานี้จะแกไขไดเมื่อหลังจากนี้ไป 10 ป
แลว โดยตองบอกลวงหนากอน 1 ป และตองเปนการยินยอมของทั้ง 2 ฝาย
จะเห็นไดวาสนธิสัญญาเบาวริงเปนสัญญาณที่มีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางระบบ
เศรษฐกิจของสังคมไทย เศรษฐกิจไทยจะตองเปนระบบเศรษฐกิจที่เปดสําหรับทุนนิยมโลกที่จะเขา
มา บางคนอาจกลาววาเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเปนเศรษฐกิจเงินตรากอนหนานี้แลว แต
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การเปลี่ยนแปลงก็ยังไมกวางขวาง หรือบางคนอาจกลาววา กวาที่สังคมไทยจะเขารวมการผลิต
เพื่อตอบสนองตลาดโลก (World Market) ก็อีกนาน ชาวบานยังคงรักษาการผลิตแบบพึ่งตนเอง
การผลิตเพื่อบริโภคภายในชุมชนยังคงอยูอีกนานกวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ก็ไมเปนเรื่องที่
แปลกอะไรเพราะชาวบานก็ไมลุกขึ้นมาทําอะไรทันที หลังจากการเซ็นสัญญาระหวางรัฐบาลหรือ
เมื่อมีการเขามาของบรรดาบริษัทการคา (trading companies) ทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นเมื่อชาวบานมั่นใจกับการผลิตแบบใหมที่เขาจะทํา และชนชั้นนายทุนไทยมั่นใจที่จะลงทุน
และอํานวยความสะดวกในการคา นอกจากสนธิสัญญาเบาวริงแลว ยังมีปจจัยอื่นที่เกิดตามมาทํา
ใหการคาขยายตัว กระบวนการนี้เกิดขึ้นพรอมๆ กันกับที่อื่นๆ ในโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปจจัยอื่นที่ทําใหการคาขยายตัวหลังจากทําสนธิสัญญาเบาวริงแลว ไดแก
1. การเปดคลองสุเอชใน พ.ศ. 2412 ทําใหการขนสงระหวางเอเชียกับยุโรปสะดวกมาก
ขึ้น
2. การวางสายโทรเลขใตน้ําตามเมืองทาตางๆ ในเอเชียและเชื่อมเอเชียกับยุโรปใน พ.ศ.
2413-2514 ไดแก บอมเบย สิงคโปร ปตตาเวีย ฮองกง และเซี่ยงไฮ เมืองทาเหลานี้สามารถตอสาย
โทรเลขไดถึงลอนดอน
3. การขนของโดยใชเรือขนสงขนาดใหญ ซึ่งเดินเรือดวยเครื่องจักรไอน้ํา ไดเขามาแทนที่
การขนสงแบบเกาของเอเชียมากขึ้นในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะมีมากนับแตทศวรรษ 2410 เปนตนมา
4. การปฏิรูปการโทรคมนาคมภายในประเทศในรัชกาลที่ 5 โทรเลข โทรศัพท ถนน รถไฟ
เปนการสรางเครือขายทางการคาใหเชื่อมตอกัน ระบบเหลานี้ชวยอํานวยความสะดวกแกการคา
การปฏิรูปภายในสังคมไทยนี้ถูกผลักดันมาจากภายนอก ในบางเรื่องอาจเริ่มตนจากเหตุผลทาง
การเมื อ ง เช น การตั ด เส น ทางรถไฟสายอี ส าน แต ก ารปฏิ รู ป ทั้ ง หมดสื บ เนื อ งมาเหตุ ผ ลทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อจักรวรรดินิยมเขามาในเอเชีย เกิดขึ้นพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั่วภูมิภาค
การปฏิรูปนี้มีขบวนการมาตั้งแตทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษ 2410 รัฐบาลอังกฤษก็
พยายามใหไทยดําเนินการสรางโทรเลขหลังจากคลองสุเอชเปดแลว แตการที่รัฐไทยไมไดตกอยูใน
ฐานะเมืองขึ้นของอังกฤษเต็มรูปแบบ ทําใหการผลักดันของอังกฤษในเรื่องตางๆ ชา และไมได
เปนไปตามความตองการของอังกฤษเสมอไป
2.3 ผลของสนธิสัญญาเบาวริง และการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
มหาอํานาจกับสังคมไทย
1. เรายอมรับระบบการคาเสรี ใหเอกชนทําการคาไดอยางเสรี อังกฤษเปนชาติที่มีอิทธิพล
ตอเศรษฐกิจไทยมากที่สุด ทําใหเกิดการยกเลิกการคาแบบผูกขาดโดยพระคลังสินคาอยางสิ้นเชิง
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เสรีนิยมทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มาพรอมกับลัทธิจักรพรรดินิยมนี้เปนตัวกัดกรอนรัฐศักดิ
นาไทยใหสลายตัวตอมา
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตขึ้นในสังคมไทย กลาวคือ การผลิตเพื่อขายนั้นคอยๆ
ขยายตัว กว า งขึ้ น โดยในระยะแรกนี้ เ กิด ขึ้ น ในบริ เ วณภาคกลางตามลุ ม แม น้ํ า ใหญ น ครชั ย ศรี
เจาพระยา ฯลฯ ที่การขนสงทางเรือสามารถใชได ขาวไดกลายเปนสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญ
ที่สุด ที่ชาวไทยมีสวนรวมในกระบวนการผลิต เปนผูปลูกขาวสวนชาวจีนเปนผูแปรรูปเปนขาวสาร
ไมสักและแรดีบุก ก็เปนสินคาออกที่สําคัญอันดับตอมา แตผูที่เขามาดําเนินการจะเปนชาวยุโรป
มากกวา ชาวจีนมีสวนรวมดวยแตนอยกวา
สังคมไทยไดเขารวมการแบงงานกันทําระหวางประเทศแบบอาณานิคม โดยเปนผูผลิต
สินคาเฉพาะอยางไมกี่ชนิด และซื้อสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรมเขามาใช อุตสาหกรรมพื้นบาน
คอยๆ สลายตัว ที่สําคัญคือ การทอผา โดยเริ่มตนจากภาคกลาง เพื่อนบานของเราไดแก มาเลเซีย
ก็เปลี่ยนไปผลิตแรดีบุก อินโดนีเซียและศรีลังกาก็หันไปปลูกพืชไร กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดขึ้นพรอมๆ กันกับดินแดนอื่นๆ ในเอเชีย เมื่อรัฐในบริเวณนี้ตองเผชิญกับการเขามาควบคุม
อยางเขมงวดของประเทศมหาอํานาจยุโรปบับตั้งแตในตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา
3. เกิดการปฏิรูปรัฐใหม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การเขามาของตะวันตก
ไดบีบบังคับใหรัฐไทยจําเปนตองปฏิรูปพรอมกับเพื่อนบานอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งก็ได
ทําการปฏิรูปในระยะเปลี่ยนแปลงนี้เชนกัน การปฏิรูปของไทยแมวาผูนําไทยเปนฝายดําเนินการ
แตขบวนการปฏิรูปนี้มาจากแรงผลัก ดัน และการใหคําแนะนําจากประเทศมหาอํานาจทั้งสิ้น
รวมทั้งการใหเงินกูดําเนินการปฏิรูปดวย ในดานระบบคมนาคมและการสื่อสาร ก็มาจากการที่
ประเทศมหาอํานาจตองการเชื่อมระบบการคาระหวางประเทศไทยกับอาณานิคมของเขาทั้งหลาย
ใหเปนหนึ่งเดียวกัน การปฏิรูปของไทยและรัฐอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแสดงใหเห็นถึง
ความเสื่อมของรัฐจารีต (Traditional State) ในบริเวณนี้ซึ่งไมอาจตานจักรวรรดินิยมและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได ผูนําของไทยเองก็เชื่อวาการปรับประเทศจะรับเอาอารยธรรม
“ศิวิไลซ” ตามแบบตะวันตกจะนําไปสูความอยูรอดได ความเจริญแบบตะวันตกจึงกลายเปน
เปาหมายสําคัญของการปฏิรูป
4. เกิดคนกลุมใหมขึ้นในสังคมไทย คนกลุมเหลานี้เมื่อกอนนี้เคยมีแลวแตในระยะนี้คน
กลุมเหลานี้มีมากจนกลายเปนชนชั้นในสังคมไทย ไดแก กรรมกรชาวจีนที่เขามาใชแรงงานตาม
ทาเรือ ตามโรงสี ทํางานแบกหาม ทํางานเปนกุลีในที่ตางๆ ชาวนาหลุดพนจากการเปนไพรมา
ประกอบอาชีพชาวนา ชนชั้นลางของไทยเลือกการเขาสูอาชีพทํานา สามารถสรางรายไดที่ดี
พอสมควร นายทุนพาณิชย พอคาชาวจีน เปนลักษณะใหมของนายทุนมีที่มาจากเจาภาษีนาย
อากรและทุนอิสระ (นายทุนเหลานี้เปนชาวจีนทําธุรกิจเกี่ยวของกับการสงสินคาออก สั่งสินคาเขา
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ขายขาว เปนเจาของโรงสี) อีกกลุมหนึ่งคือ นายทุนที่ดินและนายทุนเงินกู คนกลุมนี้สวนใหญมา
จากชนชั้นศักดินาเดิม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําใหชนชั้นสูงของไทยตองปรับตัวและ
แสวงหาผลประโยชน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกลายเปนนายทุน เงิ นกู ใหเชา ที่ดิน สรา ง
ตึกแถวใหเชา สวนชนชั้นกลาง ขาราชการนั้นทํางานใหกับรัฐแบบใหม
5. เกิดเมืองแบบใหม มีทั้งองคประกอบของคนแบบใหมที่เกิดขึ้นในเมืองในสมัยรัชกาลที่
5 มีทั้งอิสระชนที่พนจากระบบไพรและทาสภายหลังป พ.ศ.2448 ขาราชการ พอคาจีนและ
ชาวตะวันตกและกุลีจีน มีการสรางเมืองใหมเพื่อรองรับคนแบบใหม และอํานวยความสะดวกใน
การลงทุนใหมๆ ที่เกิดขึ้น การสรางเมืองใหมนี้ ชนชั้นศักดินาของไทยมีบทบาทอยางมาก การสราง
เมือ งใหม นี้กลายเป น ผลประโยชน ที่สํา คั ญของชนชั้น ศัก ดิ น า การสร างตึกแถวใหเชา การทํา
โครงการที่ดินจัดสรร ในเมืองใหมมีรถมา รถราง รถลาก รถยนต ถนน ไฟฟา โรงพยาบาล มีการ
จัดการสาธารณสุขและอนามัยของเมือง มีโรงเรียนผลิตบุคลากรแบบใหมแทนวัด มีการจําลอง
แบบของเมืองทั้งจากสิงคโปร และลอนดอน ฯลฯ มาสรางเปนกรุงเทพฯ โฉมใหม ในเมืองนี้มีทั้ง
ศักดินา ชนชั้นกลาง และจักรวรรดินิยมอยูดวยกัน
หลังสนธิสัญญาเบาวริง ทุนนิยมที่เกิดขึ้นยังคงเปนทุนการคา ทุนนี้ไมไดเขาไปผลักดันให
เกิดการพัฒนาการผลิตภายในสังคมไทย ไมไดนําเทคโนโลยีหรือความรูไปใหชาวบาน ทําหนาที่
เปนเพียงตัวกลางเชื่อมตอระหวางสังคมไทยกับทุนนิยมโลก การผลิตของชาวบานไทยนั้นเปนแค
การเปลี่ยนแปลงไมใชการพัฒนา ชนชั้นปกครองของไทยก็พอใจอยูแตการรักษาอํานาจรัฐของตน
และรักษาผลประโยชนทางการคลังเทานั้น โดยสรางกระบวนการรวมศูนยอํานาจ (Centralization)
สรางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ไมไดเขาไปชวยพัฒนาการผลิตใหชาวบาน ทั้งทุนและรัฐตางไมได
พัฒนาชาวบาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ธุรกิจหนึ่งที่ขึ้นชื่อคือการทําโครงการจัดสรรที่ดินและซื้อที่ดินให
ชาวนาเชาทํานา เชน โครงการทุงรังสิต ในธุรกิจนี้ชนชั้นศักดินา นายทุนชาวจีน เจาภาษี ทุน
พาณิชย นิยมทํากันมาก เปนธุรกิจที่ทํารายไดใหอยางดีในยุคที่การคาขาวในภาคกลางเฟองฟู
นายทุ น การค า ของไทยไม ส นใจการผลิ ต ไม ส ามารถนํ า สั ง คมเกษตรกรรมไทยเข า สู สั ง คม
อุตสาหกรรม ไมเหมือนกับทุนตะวันตกที่ชวยพัฒนาการผลิตภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสหกรรม
กิจกรรมที่ทําเปนเพียงการแปรรูป สินคาเกษตร โรงสี และทํางานในภาคบริการ ในการปฏิรูป
ประเทศ รัฐไทยก็เลือกเฉพาะเทคโนโลยีที่ใชในการปกครองเทานั้น สวนเทคโนโลยีในการผลิตไมได
ใหความสนใจ รวมทั้งวัฒนธรรมประชาธิปไตยของชนชั้นกลางซึ่งเปนรากฐานความเจริญที่สําคัญ
ของยุโรป ผูนํารัฐไทยกลับมีทาทีตอตาน
3. ทุนนิยมตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 1 ถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย (พ.ศ. 2457-2475)
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ในยุคนี้แมวาระบบเศรษฐกิจและทุนนิยมที่ดํารงอยูในสังคมไทย จะยังคงเปนความสืบ
เนื่องจากยุคที่ผานมา แตก็เกิดเงื่อนไขใหมๆ ที่เปนลักษณะพิเศษเฉพาะของยุคนี้ ที่ทําใหทุนนิยม
สามารถขยายไดกวางขวางขึ้นในสังคมไทย ในยุคนี้มีลักษณะที่เหมือนกับยุคปจจุบัน คือ เกิดการ
ขยายตัวทางการผลิตอยางรวดเร็ว การขยายตัวนี้เปนอิทธิจากตลาดภายนอกทั้งสิ้น และการ
ขยายตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ซอนภาวะวิกฤต และสังคมไทยก็ตองเผชิญกับวิกฤติการณครั้งใหญ
ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญทั่วโลก (Great World Depression 1929-1939)
สภาพและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในยุคนี้ มีดังนี้
1. เกิดการขยายตัวทางการผลิตสินคาสงออกและสินคาเขาอยางตอเนื่อง ดีมานดขาวที่
เกิดขึ้นนี้มาจากทั้งสถานการณโลกและสถานการณของเอเชียเอง กลาวคือ เมื่อเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ประเทศตางๆ มีความตองการสินคาที่เปนยุทธปจจัย ขาวเปนสินคาที่เปนยุทธปจจัยที่มี
ความตองการตลาด นอกจากนี้ในเอเชียก็มีความตองการขาวสูงดวย เนื่องจากการผลิตแบบไร
ขนาดใหญ (Plantation) ที่เกิดขึ้นทั่วไปในบริเวณนี้ ทําใหลมเลิกการผลิตขาว การผลิตดีบุก
ยางพารา ทําใหมีคนงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาก และความตองการขาวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การเกิดความแหงแลงและภัยพิบัติอยางตอเนื่องทางใตของจีน ทําใหขาวไทยเปนที่ตองการอยาง
สืบเนื่อง สังคมไทยไดเขารวมการผลิตเพื่อตอบสนองดีมานดทั้ง 2 กระแสนี้ การขยายระบบ
คมนาคมเขาไปในภูมิภาคทําใหการผลิตขาวเพื่อขาย ขยายตัวสูภูมิภาคและชนบทของไทยอยาง
กวางขวาง ในอีสานก็เขาสูการผลิตเพื่อสงออก แรงงานอีสานที่เคยเขามารับจางเกี่ยวขาวในภาค
กลางบริเวณแถวทุงรังสิตทุกปที่มีผูนํามาเรียกวานายฮอย ก็ยุติการเคลื่อนไหวดังกลาว หันไปใช
แรงงานปลูกขาวในภาคอีสาน เพื่อสงมาตามเสนทางรถไฟ โรงสีขยายตัวเขาสูภูมิภาคมากขึ้น ตาม
เสนทางรถไฟมีโรงสีตั้งอยูทุกหนทุกแหง พรอมกับการสงสินคาออก สินคาเขาสําหรับชาวชนบทก็
เพิ่มมากขึ้น เปนสิ่งของที่ใชในการดํารงชีวิต เชน น้ํามันกาด ไมขีดไฟ ผา เครื่องมือเครื่องใชตางๆ
ชนบทไทยไดเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและใชชีวิตพึ่งพิงกับตลาดมากขึ้น ตะเกียงเจาพายุดูเหมือน
จะเปนสัญญาลักษณที่สําคัญของชีวิตในชนบทของคนในยุคนี้ สินคาบางอยางก็ผลิตในเมืองหลวง
เนื่องจากการนําเขาไมเพียง นับวาเปนยุคแรกของการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา เชน ไมขีดไฟ ผา
สบู เปนตน
2. ญี่ปุนเปนมหาอํานาจใหมที่เขามามีบทบาทในเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกและไทย
สงครามไมใชเปนเพียงตัวกระตุนดีมานดขาวเทานั้น แตยังทําใหประเทศมหาอํานาจยุโรปตองลด
บทบาทลงในการเปนผูควบคุมและรุกรานเอเชีย และหันกลับไปตรึงกําลังปกปองดินแดนของตนใน
ยุโรป ภาวะสุญญากาศทางการเมืองชั่วขณะหนึ่งในเอเชีย เปดโอกาสใหญี่ปุนกาวเขามาในตลาด
เอเชียที่เคยมีการปกปองหนาแนนไดสําเร็จ ญี่ปุนประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
สมัยเมจิ และกําลังหาแหลงทรัพยากรและตลาดภายนอกประเทศ นอกไปจากจีน ซึ่งเปนแหลง
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ทรัพยากรและตลาดขนาดใหญแลว กระบวนการมุงสูทะเลใตของญี่ปุนก็ปรากฏในชวงระยะ พ.ศ.
2457-2473 เมืองตางๆ ในทะเลใตมีชาวญี่ปุนเขาไปตั้งชุมชน เปดรานคา เรือญี่ปุนแลนไปเพื่อนํา
สินคาไปสงใหและนําสินคาจากทะเลใตกลับสูประเทศ สินคาที่สําคัญคือผาของญี่ปุน ในระยะนี้
ญี่ปุนสามารถพัฒนาทั้งการทอและสียอมใหมีคุณภาพขึ้น แมจะเปรียบเทียบคุณภาพกับผาจาก
อังกฤษและอาณานิคมไมไดก็ตาม สินคาญี่ปุนราคาถูก คุณภาพไมดี แตเหมาะสําหรับชนบทไทย
ซึ่งมีกําลังซื้อต่ํา สินคาของญี่ปุนจึงสามารถกระจายไดกวางขวางกวาสินคาจากยุโรป พอคาชาว
จีนยินดีที่จะขายสินคาใหญี่ปุน เพราะพอคาญี่ปุนมีทั้งพฤติกรรมทางการคาที่ดีกับชาวจีนและให
เครดิตไดนานกวาสินคาของยุโรป ญี่ปุนมีการพัฒนาสินคาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ และการใช
สอยของเอเชียดวย พอคาจีนไมอาจปฏิเสธความสําคัญของสินคาญี่ปุนแมวาในทางการเมืองจะมี
ความขัดแยงกันก็ตาม หลังจากสงครามโลกสิ้นสุด อังกฤษไดพยายามกลับมาครอบครองตลาด
เดิมในเอเชีย การแขงขันอยางรุนแรงระหวางอังกฤษและญี่ปุนเกิดขึ้นในเอเชียในชวงทศวรรษ
1920-1930 และนับตั้งแต 1930 เปนตนมา เมื่อเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก ญี่ปุนสามารถ
ประสบชัยชนะในการแขงขันมากขึ้น จนกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมของเอเชีย กอน
หนาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (1941-1945)
3. เกิ ด ทุ น ในชนบท ทุ น กลุ ม นี้ เ ป น พ อ ค า คนกลาง ชาวจี น ที่ เ ข า ไปค า ขายในชนบท
พัฒนาขึ้นมาเปนสถาบันเปนกลุมคนที่เห็นชัดเจน ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางชนบทกับเมือง
หลวง หนาที่ของทุนกลุมนี้คือ นําสินคาเกษตรจากภาคชนบทเขาสูเมืองหลวงและนําสินคาจาก
เมืองหลวงไปสูชนบท ความสัมพันธของทุนกลุมนี้จะแนบแนนกับพอคาในเมืองโดยพอคาในเมือง
จะใหทั้งเงินกู ใหเครดิตสินคาไปจําหนายกอน ทุนกลุมนี้จะเปนทุนขนาดเล็กไมใหญ ตองอาศัยการ
อุปถัมภจากทุนในเมืองหลวง แตในบางครั้งในบางชวงก็สรางปญหา สามารถตอรองกับพอคาใน
เมืองหลวงจนตองพบกับวิกฤตได เชน การไมยอมสีขาวสงมอบให เปนตน นายทุนกลุมนี้นอกจาก
จะเปนผูซื้อและขายสินคาใหชาวชนบทแลว ยังเปนนายทุนเงินกู การที่นายทุนกลุมนี้ขยายเขาไป
ในชนบทอยางอิสระไดสรางปญหาอยางมาก คนกลุมนี้สรางความสัมพันธที่เอาเปรียบชาวบาน
เขาไปสรางอิทธิพลในทองถิ่นกลายเปนเจาพอในทองถิ่น บางคนสรางตัวจากการเปนนายอากร
สุรามากอนที่จะทําโรงสี และบางคนก็รับเหมาทําทางรถไฟใหกับรัฐ
ในสมัยรัชกาลที่ 7 พอคาคนกลางไดสรางปญหาในภาคเกษตรของไทยอยางมาก ทั้ง
รัฐบาลของรัชกาลที่ 7 หรือรัฐบาลของคณะราษฎรตางมีความเห็นเหมือนกันตอคนกลุมนี้วาเปน
กลุมที่สรางปญหาใหชนบทและเศรษฐกิจไทยมากที่สุด ในกลุมของพอคาชาวจีนแลว พอคากลุมนี้
เปนปญหาที่ควรแกไขมากกวาพอคาในเมืองหลวงที่สามารถรวมมือกับรัฐได บริษัทฝรั่งและพอคา
ขาวในเมืองหลวงตางประสบปญหาวาไมสามารถควบคุมคนกลุมนี้ได ในที่สุดตางพยายามเสนอ
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ใหรัฐควบคุมคนกลุมนี้ อยางไรก็ตามการเกิดคนกลุมนี้เปนความจําเปนในเศรษฐกิจที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น คนกลุมนี้ทําใหชนบทไทยถูกเชื่อมเขากับทุนนิยมโลก
4. วิกฤติการณการคาในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในความเปนจริงแลวระยะหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 เปนสภาวะที่มีการขยายตัวควบคูกับวิกฤติการณตลอดเวลา แตวิกฤติการณ
การคาครั้งใหญเกิดขึ้น 2 ครั้งดวยกัน
ครั้ ง ที่ 1 อยู ในระหวา ง พ.ศ.2460-2463 วิ ก ฤติ ก ารณค รั้ง นี้ เ ป น วิก ฤติก ารณ ที่เ กิ ด จาก
ปญหาภายในเปนเรื่องภัยธรรมชาติ จากสภาวะอุทกภัยและภาวะฝนแลงทําใหผลผลิตขาวตกต่ํา
ในป พ.ศ.2460 เกิดอุทกภัยครั้งใหญพื้นที่นาทําการผลิตขาวเสียหายถึงรอยละ 20.96 และ
ภายหลังปน้ําทวมเพียงปเดียวใน พ.ศ.2462 เกิดสภาวะแหงแลงอยางรุนแรงทําใหนาขาวเสียหาย
ถึงรอยละ 43.37 สภาวะความเสียหายทางการผลิตนี้เกิดขึ้นทุกภาคของประเทศ ในทางตรงกัน
ขามกับผลผลิตขาวที่ตกต่ําในประเทศ ความตองการขาวในตลาดโลกกลับสูง พอคาขาวและโรงสี
ตางเรงกันสงขาวออกจนกลายเปนปญหาขาดแคลนขาวในประเทศ ราคาขาวในประเทศราคา
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหราษฎรประสบปญหาอดอยาก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2462 รัฐบาลได
ประกาศหามสงขาวออก การหามสงขาวออกนี้ยืดเยื้อไปถึง พ.ศ. 2463 ในวิกฤตการณครั้งนี้ผู
ไดรับความเดือดรอนเปนชาวบาน ที่ตองเผชิญกับราคาขาวแพง เกิดเปนหนี้สิน ตองเผชิญสภาวะ
อดอยาก แตในทางกลับกันกลายเปนโอกาสของพอคาสามารถสรางความร่ํารวยขึ้นมาได พอคา
เหลานี้เปนทุนพาณิชยขนาดใหญ ที่มีเครือขายการคากวางขวาง เชื่อมโยงกับเมืองทาสําคัญตางๆ
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งในสิงคโปรและฮองกง พอคามีเครือขายเชื่อมตอทางการคา
ผานกลุมแซตระกูลและภาษา ที่สําคัญคือกลุมแตจิ๋วที่ควบคุมการคาขาวของเอเชียตะวันออก
ไดแก กลุมแซหลี กลุมหวั่งหลี กลุมแซกอ เปนตน เครือขายการคาของพอคาจีนโพนทะเลทําให
นายทุนไทยเชื้อสายจีนประสบความสําเร็จในการคา
ครั้งที่ 2 อยูในชวงระหวาง พ.ศ.2472-2474 วิกฤตการณขาวครั้งนี้เปนผลมาจากปจจัย
ภายนอกที่ทําใหราคาขาวภายในประเทศตกต่ํา
1. เกิดสภาวะการผลิตสินคาธัญพืชทั้งขาวสาลีและขาวเจาลนตลาด Latham กลาวถึง
ราคาสิ น ค า 2 ตั ว นี้ ว า มี ผ ลต อ กั น และกั น และยั ง สามารถใช ท ดแทนกั น ได ใ นการบริ โ ภค ในป
พ.ศ.2472 ทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผลิตขาวสาลีไดมากและไมสามารถเก็บไวในฉางเก็บขาว
(Silo) ไดอีก จึงปลอยออกมาในตลาดโลก ทําใหราคาขาวสาลีตําต่ําเชนเดียวกับขาวเจา ประเทศ
ผูผลิตสําคัญคือ พมา ญวน และไทย ที่ผานมาตางเรงผลิตมากเกินไป ปริมาณธัญพืชที่ลนตลาดมี
ผลทําใหราคาขาวตกต่ํา โดยตกต่ําเหลือเพียงหาบละ 3.50 บาทในชวงป 2473 จากเดิมกอนหนานี้ที่
สูงถึงหาบละ 7.20 คือลดลงครึ่งหนึ่งทําใหเกิดสภาวะชะงักในทางตลาดทําใหหยุดซื้อหยุดขาย
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2. เงิ น เหรี ยญฮ อ งกงราคาตกต่ํา เนื่อ งจากฮอ งกงยัง คงอยูใ นมาตรฐานเงิ น ซึ่ ง กํ า ลั ง
ประสบปญหาราคาเนื้อเงินอยู สภาวะผันผวนเรื่องราคาเงินนี้เปนอุปสรรคตอการคา การซื้อขายขาว
ใชเงินเหรียญฮองกงอยูมาก เมื่อเงินเหรียญฮองกงราคาตกต่ํา พอคาไมยอมขายในราคาที่ตกต่ํา
พอคาข าวเปลือกในชนบททําการหยุดซื้ อหยุดขาย ทําให พอคา สง ออกและโรงสีในกรุ งเทพฯ มี
อุปสรรคมาก นายทุนกลุมใหญตองลมละลายจากเหตุการณนี้ เชน หลีเต็กออ พอคาขาวรายใหญ
ที่สุดในลุมน้ําเจาพระยาในขณะนั้น
3. เกิดการแขงขันจําหนายขาวในทองตลาดของเอเชีย พมาประสบปญหาในการจําหนาย
ขาวในตลาดยุโรปและอินเดียที่ตนเองเคยจําหนายก็หันมาแขงขันกับไทยในตลาดของเอเชีย ทั้ง
สิงคโปร จีนทางใต เชนเดียวกับญวน ราคาขาวของทั้งพมาและญวนถูกกวาจึงทําใหขาวไทยขายไม
ออก
4. การเพิ่มขึ้นจํานวนโรงสีที่มากเกินไปทั้งในลุมน้ําเจาพระยาและตางจังหวัดทําใหเกิด
การแขงขันซื้อขาว ขาวมีปริมาณไมเพียงพอในการปอนโรงสีพอคาขาวเปลือกตางจังหวัดสงขาวมา
ใหกับโรงสีไมพอ การแขงขันของพอคาขาวและโรงสีที่กรุงเทพฯ มีมากเกินไปจนทําใหบางกลุมตอง
ลมสลาย เหตุการณนี้เปนโศกนาฏกรรมของเจาของโรงสีแถบลุมน้ําเจาพระยา
วิกฤติการณครั้งนี้สังคมไทยอยูในสภาวะทรุดลงอยางทั่วหนาไมวาจะเปนพอคา ชาวนา
กรรมกร และรัฐบาล วิกฤติการณทั้ง 2 ครั้งแสดงถึงความผูกพันทางเศรษฐกิจไทยกับการคาขาว
ซึ่งสรางความปนปวนในสังคมไทย อันเนื่องมากจากทั้งราคาขาวที่แพงและราคาขาวที่ถูก รายได
ของรัฐก็ลดลง รัฐขาดรายได ทําใหเกิดวิกฤติกับการคลังของไทย จําเปนตองลดคาใชจายดาน
ตางๆ ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475
5. เกิดความยากจนของชาวนาไทย ในวิกฤติการณเศรษฐกิจทั้ง 2 ครั้ง กลุมคนที่เปนฝาย
เสียเปรียบตลอด คือ ชาวนาที่มีชีวิตผูกพันกับระบบเศรษฐกิจแบบการคา เมื่อขาวไมมีขายและ
ขายขาวไมได ชาวนาก็ตกอยูในสภาวะหนี้สิน ดังการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจของ Zimmerman ใน
ป พ.ศ. 2473 (ตารางขางลาง)

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต
ภาคอีสาน

ครอบครัวมีหนี้สิน (รอยละ)
49
18
18
11
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36.00
27.44
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นอกจากชาวนาที่มีปญหาแลว กรรมกรในเมืองก็วางงาน เนื่องจากโรงสีและธุรกิจตางๆ
ในเมืองซบเซา ขาราชการถูกดุลออก ปญหาการวางงานและความอดอยากตลอดจนภาวะหนี้สิน
ของราษฎรนี้ชี้ใหเห็นถึงปญหาเศรษฐกิจในระบบเสรีที่สังคมไทยถูกผนวกเขากับโลกในขณะนั้น
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ชีวิตของสังคมไทยไดผูกพันกับการคาระหวางประเทศที่ขึ้นอยูกับสินคา
หลักคือ ขาว เมื่อขาวมีปญหาในการผลิตและการขาย สังคมไทยก็ตองพบกับวิกฤติการณไปดวย
4. คณะราษฎรกับการสรางทุนนิยมโดยรัฐในแนวทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยม
(พ.ศ.2475-2490)
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เวลาเชาตรู คณะราษฎรไดประกาศหลัก 6 ประการใน
การเขาบริหารประเทศ ในหลัก 6 ประการนั้นไดกลาวถึงดานเศรษฐกิจไววา “จะรักษาความเปน
เอกราชทางเศรษฐกิจ จะบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะ
จัดหางานใหราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติไมปลอยใหราษฎรอดอยาก”
คณะราษฎรไมวาจะเปน ปรีดี พนมยงค หรือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม มองเห็นเหมือนกันวา รัฐ
จะตองมีบทบาทในการจัดการกับเศรษฐกิจ การเปดประเทศและพัฒนาทุนโดยเอกชนตางชาติที่
ผานมาไมไดทําใหชีวิตคนไทยดีขึ้น ประชาชนอดอยากยากจน ไมมีงานทํา ผูที่ไดรับผลประโยชนใน
ระบบเศรษฐกิจเปดคือ ชาวตางชาติ ไดแก ชาวตะวันตกและชาวจีน บุคคลที่มีบทบาทในระยะนี้ใน
การกําหนดแนวทางเศรษฐกิจคือนายปรีดี พนมยงคและจอมพล ป. พิบูลสงคราม
4.1 ปรีดี พนมยงค กับเคาโครงการเศรษฐกิจ
ปรีดีมีความคิดวาการปฏิวัติที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็เปนแคเพียงการยึด
อํานาจหรือรัฐประหารเทานั้น แนวความคิดเบื้องหลังการรางเคาโครงการเศรษฐกิจของหลวง
ประดิษฐฯหรือปรีดี ไดรับอิทธิพบจากหลักสังคมนิยมโซลิดาริสต (Solidarism) ซึ่งถือวามนุษยใน
สังคมเปนเจาหนี้และลูกหนี้ตอกัน ความยากแคนของมนุษยเกิดจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหฝูงชนตองยากจน ฉะนั้นมนุษยทุกคนตางก็มีหนี้ตาม
ธรรมจริยาตอกัน จําเปนตองรวมประกันภัยตอกันและรวมกันในการประกอบการเศรษฐกิจ ความ
ไมเที่ยงแทแนนอนในระบบเศรษฐกิจและสังคม (อนิจจัง) ทําใหชนทุกชั้นตองตกอยูในสภาพที่ชวย
ตัวเองไมไดถารัฐไมยื่นมือเขาไปชวยจัดระเบียบเศรษฐกิจ รัฐบาลภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชยไมมีแผนเศรษฐกิจที่แนนอน รัฐบาลของคณะราษฎรจึงจะแกไขขอบกพรองนี้เสีย โดยกําหนด
โครงการที่อาศัยหลักวิชาของการวางแผนแบบสังคมนิยม ซึ่งเปนวิทยาศาสตรโดยแท
จากแนวคิดและคํามั่นสัญญาเหลานี้ ปรีดี ไดเสนอเคาโครงการเศรษฐกิจ โดยมีคําชี้แจง
วา “การที่จะบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรนี้ ขาพเจาไดเพงเล็งถึงสภาพอันแทจริง ตลอดจน
นิสัยใจคอของราษฎรสวนมาก วาการที่จะสงเสริมใหราษฎรมีความสุขสมบูรณนั้นก็มีอยูทางเดียว
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ซึ่งรัฐบาลจะตองเปนผูจัดการเศรษฐกิจเสียเอง โดยแบงการเศรษฐกิจนั้นออกเปนสหกรณตางๆ”
ในการวางเคาโครงการเศรษฐกิจ ผูรางไดพยายามหยิบเอาสวนดีของลัทธิตางๆ ที่เห็นวาเหมาะสม
แกประเทศสยาม แลวนํามาปรับปรุง
เคาโครงการเศรษฐกิจนี้ กอใหเกิดความขัดแยงกันในคณะรัฐมนตรีซึ่งมีความเห็นแตกแยก
กันเปนสองฝาย ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2475 ไดมีการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
โครงการเศรษฐกิจแหงชาติ กอนหนาการประชุม ปรีดีไดขอใหกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง
จดหมายเวียนไปยังกรรมการทุกคนขอใหเสนอความเห็น หรือแจงขอสงสัยเกี่ยวกับเคาโครงการ
เศรษฐกิจ ในการถาม ปรีดีไดใหผูถามทําการปฏิญาณตัวไวดวยวา ไดอานเคาโครงการนั้นจบแลว
และไดตั้งตนเปนกลางในการวินิจฉัยโดยหลีกเลี่ยงเหตุชั่วรายที่กีดกันมิใหลัทธิตางๆ ลงรอยกัน
และจะไมเชื่อในคําโจทนาอยางไมมีหลักฐาน ตองไมตั้งใจที่จะไมรู ไมนึกถึงประโยชนสวนตน ไมมี
ทิฐิมานะอันใด คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงการเศรษฐกิจ ประกอบดวย 14 ทานคือ
1. หลวงคหบดีกรรม
2. หลวงเดชสหกรณ
3. หลวงเดชาติวงศวราวัฒน
4. พ.อ.พระยาทรงสุรเดช
5. นายทวี บุณยเกตุ
6. นายแนบ พหลโยธิน
7. หลวงประดิษฐมนูธรรม
8. นายประยูร ภมรมนตรี
9. พระยามโนปกรณนิติธาดา
10. พล ร.ท. พระยาราชวังสัน
11. นายวิลาศโอสถานนท
12. พระยาศรีวิศาลวาจา
13. ม.จ. สกลวรรณ วรวรรณ
14. หลวงอรรถสารประสิทธิ์
ความขัดแยงที่มีตอเคาโครงการเศรษฐกิจของคณะกรรมการไดนําไปสูการปดสภา โดย
พระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรีไดแถลงการณปดสภาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2475
ในการนี้รัฐบาลไดออกคําแถลงการณปดสภา มีใจความตอนหนึ่งวา
“รัฐบาลขอแถลงใหประชาชนทราบ เพื่อเปนที่เขาใจกันทั่วกันในเหตุผล
อันสําคัญยิ่งที่ไดเกิดขึ้น กระทําใหเปนความจําเปนที่ตองปดสภาผูแทนราษฎร ตั้ง
คณะรัฐมนตรีใหมและงดการใช รัฐธรรมนูญบางมาตรา
ในคณะรัฐมนตรี ณ บัดนี้เกิดแตกแยกเปนสองพวก มีความเห็นแตกตาง
และไม ส ามารถจะคล อ ยตามกั น ได ความเห็น ขา งนอ ยนั้ น ปรารถนาที่ จ ะวาง
นโยบายเศรษฐกิ จ อั น มี ลั ก ษณะคอมมิ ว นิ ส ต ความเห็ น ข า งมากนั้ น เห็ น ว า
นโยบายเชนนั้นเปนการตรงกันขามแตขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวสยาม
และเปนที่เห็นไดอยางแนนอนทีเดียววา นโยบายเชนนั้นจักนํามาซึ่งความหายนะ
แกประชาราษฎร และเปนมหันตภัยแกความมั่นคงของประเทศ…”
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เมื่ อ มี ก ารตั้ ง คณะรั ฐ มนตรี ชุ ม ใหม ใ นวั น ที่ 1 เมษายน 2476 ปรากฏว า ไม มี ชื่ อ หลวง
ประดิ ษ ฐ ม นู ธ รรม (ปรี ดี พนมยงค )
ต อ มาในวั น ที่ 12 เมษายน รั ฐ บาลได ป ระกาศใช
พระราชบัญญัติคอมมิวนิสตและในวันเดียวกันนั้นเองหลวงประดิษฐไดเดินทางออกจากประเทศ
ไทยไปยังประเทศฝรั่งเศส
ในระหวางนี้คณะรัฐบาลไดพิมพพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ที่มีตอเคาโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ พระบรมราชวินิจฉัยนี้สรุปความวาเคา
โครงการเศรษฐกิจที่หลวงประดิษฐเขียนขึ้น เปนโครงการอยางเดียวกับที่กําลังใชอยูในประเทศ
รัสเซีย ดังความวา
“…มีขอสําคัญอันหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนอยางไมตองเปนสิ่งสงสัยเลยวา โครงการนี้นั้น
เปนโครงการอันเดียวกันอยางแนนอนกับที่ประเทศรุสเซียใชอยู สวนใครจะเอาอยาง
ใครนั้นขาพเจาไมทราบ สตาลินจะเอาอยางหลวงประดิษฐฯ หรือหลวงประดิษฐฯ จะ
เอาอย า งสตาลิ น ก็ ต อบไม ไ ด ตอบได ข อ เดี ย วว า โครงการทั้ ง 2 นี้ เ หมื อ นกั น หมด
เหมือนกันจนรายละเอียดเชนที่ใชและรูปของวิธีการกระทํา จะผิดกันก็แตรุสเซียนั้นแก
เสียเปนไทยหรือไทยนั้นแกเปนรุสเซีย ถา สตาลินเอาอยางประดิษฐฯ ขาวสาลีแกเปน
ขาวสารหรือขาวสารแกเปนขาวสาลี”
หลวงประดิษฐฯ ไดปฎิเสธเรื่องการดําเนินตามแบบฉบับของคอมมิวนิสตรุสเซียโดยกลาว
วา เคาโครงการเศรษฐกิจนี้ไมไดถือหลักของลัทธิหนึ่งลัทธิใดโดยเฉพาะ และก็ไมขัดกับหลักการ
ของลัทธิทุนนิยม (capitalism) ดวย
เนื้อหาของเคาโครงเศรษฐกิจอันอื้อฉาวฉบับนี้มีสาระสําคัญดังนี้
1. แนวคิดเรื่องความไมเที่ยงแทแหงการเศรษฐกิจและรัฐตองประกันความสุขสมบูรณของ
ราษฎร ความไมเที่ยงแทแหงการดํารงชีวิตนี้ มิใชมีแตในหมูราษฎรที่ยากจนเทานั้น คนชั้นกลางก็ดี
คนมั่งมีก็ดี ยอมจะประสบความไมเที่ยงแทดวยกันทุกรูปทุกนาม เงินทองที่มีนั้นไมใชสิ่งที่แทเที่ยง
อันจะประกันการดํารงชีวิต สังขารของคนเรามีการเปลี่ยนแปลง อาจพิการหรือปวยทําใหทํางาน
ไมได เงินที่มี อยูยอมสูญหายไปหมด ดวยเหตุนี้จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะประกั นความสุ ข
สมบูรณของราษฎร (social assurance) ราษฎรที่เกิดมาจะไดรับการประกันจากรัฐบาลตั้งแตเกิด
จนตาย รัฐบาลจะจายเงินเดือนใหแกราษฎรโดยถวนหนา เพื่อซื้อสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
และเปนสิ่งที่ถูกกับวิสัยคนไทยที่ชอบทําราชการ ในการจายเงินใหแกราษฎร รัฐบาลไมจําเปนตอง
ริบทรัพยของผูมั่งมีมาจาย แตจะใชสหกรณที่มีความพรอมที่จะจัดหาปจจัยในการดํารงชีวิต รับ
แลกสินคากับเงินเดือนที่รัฐบาลจายให ในการประกอบการทางเศรษฐกิจยอมตองอาศัย ที่ดิน
พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย : พรรณี บัวเล็ก

17

แรงงาน และทุ น สิ่ ง ที่ ร าษฎรมี อ ยู ก็ เ พี ย งแต แ รงงาน ไม มี ที่ ดิ น และทุ น พอที่ จ ะประกอบการ
เศรษฐกิจแตลําพัง ที่ดินนั้นประเทศไทยมีอยางอุดมสมบูรณ สวนเงินทุนนั้นรัฐบาลสามารถใช
นโยบายการคลังจัดหามาได
2. การประกอบการเศรษฐกิจตามทํานองเอกชนตางคนตางทําดังที่เปนมาแลว ทําให
แรงงานสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน และเครื่องจักรกลเปนสิ่งจําเปนเพราะจะชวยใหการผลิต
ไดผลดีขึ้น การทํางานที่ตางคนตางทําเปนการสิ้นเปลือง หากชาวนารวมกันทํางานแลวจะประหยัด
ทําใหสามารถทํางานที่เปนประโยชนที่เหลือไดอีก การเศรษฐกิจของไทยจะสูชาติอื่นๆ ไดก็ตอเมื่อ
ใชเครื่องจักรกล
3. วิธีการจัดหาที่ดิน แรงงาน และเงินทุนนั้น มีหลักการสําคัญที่ควรคํานึงคือ รัฐบาล
จําตองดําเนินวิธีละมอม คือตองอาศัยการรวมมือระหวางคนมั่งมีและคนจน รัฐบาลจะตองไม
ประหัตประหารคนมั่งมี ในการจัดหาสิ่งตางๆ รัฐจะดําเนินดังนี้
ในการจัดหาที่ดิน รัฐบาลจะเปนผูซื้อที่ดินกลับคืนมาใหแกชาวนา การซื้อที่ดินกลับคืน
มานี้ เป น วิธีแตกต า งกับวิ ธีริบ ทรัพ ยของคอมมิวนิสต ในการซื้ อที่ดินรัฐบาลจะออกใบกูเงิน ให
เจาของที่ดินถือไวตามราคาที่ดิน โดยมีดอกเบี้ยดวยไมเกินรอยละ 15
ในการจัดหางาน เหตุที่ราษฎรลําบาก เพราะคนไทยชอบทําราชการ แตการทําราชการ
ไมใชมีความหมายแตเพียงการนั่งบัญชาในสํานักงาน การประกอบการเศรษฐกิจที่รัฐบาลทําที่
ไมใชงานสงปญหาในสํานักงานก็เรียกวาเปนราชการดวย รัฐบาลกําหนดใหราษฎรตั้งแตอายุ 1855 ป ตองทํางานตามคุณวุฒิ และความสามารถโดยไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิและกําลั ง
ความสามารถดวย
ในการจัดหาเงินทุนรัฐบาลจะไมใชวิธีการของคอมมิวนิสตที่ยึดทรัพยของเอกชน แตจะใช
วิธีการเก็บภาษีบางอยาง เชน ภาษีมรดก ภาษีรายได หรือภาษีทางออม ซึ่งเก็บจากราษฎรวันละ
เล็ กน อย ซึ่งจะไมทํ าใหราษฎรเดือดร อน เมื่อรวมกั นเปน ปก็จะไดมาก นอกจากนั้ นยั งมี ภาษี
น้ําตาล บุหรี่ ไมขีดไฟฯ และ การออกสลากกินแบง กูเงินจากภายในประเทศและตางประเทศ
4. การแบงงานออกเปนสหกรณ แมตามหลักรัฐบาลจะเปนผูประกอบการเศรษฐกิจเสีย
เอง แตในประเทศที่กวางขวาง การตรวจตราอาจเปนไปโดยไมทั่วถึง จึงจําเปนตองแบงออกเปน
สหกรณตางๆ ราษฎรซึ่งเปนสมาชิกสหกรณจะไดรับเงินเดือนจากสหกรณและไดรับเงินพิเศษตาม
ผลที่สหกรณทําได ดวยวิธีนี้ไมวาคนจนอนาถาก็เปนสมาชิกสหกรณได ซึ่งตางกับสหกรณที่ผานมา
ผูที่เปนเจาของที่ดินจึงจะเปนสมาชิกสหกรณได ชาวนาผูเชาที่ดินจึงไมมีโอกาสเปนสมาชิกสหกรณ
สหกรณจะประกอบเศรษฐกิจครบรูปคือ รวมกันประดิษฐ รวมกันในการจําหนายและ
ขนสง รวมกันในการจัดหาของอุปโภคบริโภคแกสมาชิก รวมกันในการสรางสถานที่อยู เมื่อราษฎร
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รวมกันเปนสหกรณก็มีทางจัดการปกครองแบบเทศบาล ดูแสสุขภาพ อนามัย จัดการการศึกษา
สหกรณจะเปนผูดูแลชีวิตของราษฎร
5. ธนาคารชาติ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ตองมี รัฐบาลจะจัดตั้งธนาคารชาติโดยเอาเงินทุน
สํารองของรัฐบาลและเงินที่กูจากเอกชนเปนทุนของธนาคารชาติ ธนาคารชาติจะทําหนาที่เหมือน
ธนาคารทั้งหลายและใหมีอํานาจออกธนบัตรโดยโอนกรมเงินตราในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
มาอยูในธนาคารแห งชาติ โอนคลั งจังหวัดตางๆในเวลานั้น เปนสาขาของธนาคารแหงชาติใน
จังหวัดตางๆ ธนาคารชาติจะเปนผูใหรัฐบาลกูเงินตามที่รัฐบาลตองการ ตามกําลังของธนาคาร
แหงชาติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีปฏิกริยาคัดคานเคาโครงการเศรษฐกิจของ
ปรีดีอยางรุนแรง ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยคัดคานในทุกขอทุกประเด็น ทรงมีความรูสึกวาพสก
นิกรชาวไทยไมไดประสบปญหาเดือดรอนทางเศรษฐกิจตามที่ปรีดีอาง อันนํามาสูการแกปญหา
ทางเศรษฐกิจตามแผนเคาโครงการเศรษฐกิจ ทรงไมเห็นดวยวาคนไทยนิยมเปนราชการตามที่ปรีดี
คิด พระองคทรงเห็นวาคนไทยรักอิสระมากกวาตองการเปนขาราชการ และถาหากดําเนินตาม
โครงการเศรษฐกิจของปรีดีแลวจะเกิดผลรายกับประเทศมากกวาผลดี จะนําประเทศไปสูความ
หายนะ ประชากรจะประสบความแรนแคน ตางชาติก็จะเขามาแทรกแซงอันนําไปสูความสูญสิ้น
อํานาจอธิปไตยของไทย ลงทายพระองคทรงเห็นวาปรีดีลอกเลียนโครงการนี้มาจากประเทศรัสเซีย
ซึ่งเปนคอมมิวนิสต ความคิดของปรีดีนั้นเปนคอมมิวนิสตแนนอน
นักวิชาการไดใหความเห็นตอเคาโครงการเศรษฐกิจของปรีดีในหลายลักษณะดวยกัน
ไดแก P. Fistie เขียน “Sous-Development et Utopie ar Siam” กลาววา โครงการปรีดีเปนโลก
พระศรีอาริย คือโครงการของปรีดดีแมวาเปนโครงการที่ดีตองการใหประชาชนมีความสุขแตทํา
สําเร็จได ยาก ระบบสหกรณของปรีดีเองก็ยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ และถึง แมวาเคา
โครงการเศรษฐกิจของปรีดีจะมีวิธีการและจุดมุงหมายคลายคลึงกับรัสเซีย แตระบบทั้ง 2 มีขอ
แตกตางกันมาก ขอแตกตางที่สําคัญก็คือ ปรีดีไมรับหลักแหงการตอสูทางชนชั้น อันเปนหลักของ
ทฤษฎีมารกซิสต ปรีดีเปนนักปฏิรูปไมใชนักปฏิวัติ ที่เห็นไดชัดคือการซื้อที่ดินคืนซึ่งตางกับวิธียึด
ทรัพยของคอมมิวนิสตรัสเซีย
อาจารยฉัตรทิพย นาถสุภา ไดกลาววาสหกรณของปรีดีนั้นเปนที่จัดตั้งของชุมชนขนาด
ยอมมีรากฐานอยูบนความชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก ไมตองการการปกครองมาก ใช
หลั ก การช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยสมั ค รใจ ปรี ดี เ ข า ใจถึ ง ป ญ หาของชาวไทยอย า งดี ให
ความสําคัญกับชาวบาน เปนหวงวาในอนาคตจะมีการตอสูขัดแยงในสังคมอันเนื่องมาจากความ
ทุกขยากของพวกเขาเหลานี้ และเสนอระบบโซลิดาริสต (solidarism) เปนแกนกลางของระบบ
เศรษฐกิจใหมของสยาม ผสมดวยขอดีจากระบบอื่นๆ
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อาจารยปรีชา เปยมพงศสานต ไดวิจารณวา สังคมนิยมที่ปรีดีใฝฝนถึงนั้นคือ สังคมนิยม
โดยรั ฐ แบบจํ า ลองนี้ เ น น ความสามารถของกลุ ม ผู นํ า ในการบริ ห ารจั ด การและการวางแผน
เศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จ แนวคิดนี้เนนการใชสถาบันสวนกลางของระบบเปนกลไกสําคัญในการ
จัดสรรทรัพยากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ถาระบบนี้เปนจริงขึ้นมา ประเทศไทยจะมีระบบราชการ
ที่ใหญที่สุดอยางที่ไมเคยมีมากอนเลย หนาที่ของชนชั้นราชการนี้ก็คือ มีไวเพื่อสรางระบบสังคม
นิยมที่รัฐมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการจัดการเศรษฐกิจ สังคมใหมก็จะกลายเปนสังคมที่เกิดจากการ
วางแผนแบบรวมศูนย ถูกควบคุมโดยอํานาจจากขางบน อาจารยปรีดีไมไดบอกวาเมื่อรัฐบาล
จัดการเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จแลวจะจัดการกับชีวิตมนุษยแบบเบ็ดเสร็จดวยหรือเปลา? และในขัน้
สุดทายไมมีหลักประกันเลยวา สังคมนิยมของอาจารยปรีดีจะกลายเปน “สังคมนิยมผูกขาด” หรือ
เปลา?
อยางไรก็ตามเราตองยอมรับวา เคาโครงการเศรษฐกิจนี้เริ่มตนจากจุดมุงหมายที่ดีที่อยาก
ใหราษฎรไทยมีความสุข ปรีดีปรารถนาใหสังคมไทยมีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ชาวนามีที่ดิน
ทํากิน ซึ่งมาจากประสบการณทั้งการเห็น การไดสัมผัสกับชีวิตชาวนาในชนบทของตน การไรที่ทํา
กินของชาวนายังเปนปญหาถึงปจจุบัน เคาโครงเศรษฐกิจของปรีดีเปนเพียงแคแนวคิดซึ่งยังไมได
รับการปฏิบัติลงทายคือผูคิดก็ตองพบกับภัยทางการเมืองดวยขอหาคอมมิวนิสต
4.2 จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับทุนนิยมโดยรัฐ (พ.ศ.2481-2487)
ในระยะนี้เปนระยะที่สมาชิกคณะราษฎรสายทหารเปนผูนํา และใชการปกครองแบบ
อํานาจนิยม จอมพล ป. ใชแนวทาง “รัฐนิยม” ในการสรางชาติและเชื่อวาแนวทางนี้จะสรางชาติให
เขมแข็งอยางรวดเร็ว จอมพล ป. อธิบายถึงหลักรัฐนิยมวา หมายถึง รัฐเปนศูนยกลางของประเทศ
ผูนําเปนประมุขของรัฐ ประชาชนจะตองเชื่อฟงดุจบุตรเคารพบิดา-มารดา รัฐนิยมนี้มีลักษณะ
เชนเดียวกับพระราชนิยม ผิดกันแตพระราชนิยมเปนมติของพระมหากษัตริยพระองคเดียว สวนรัฐ
นิยมเปนมติของรัฐซึ่งตั้งขึ้นตามมติมหาชน เปนประเพณีนิยมของชาติ รัฐนิยม ชาตินิยม อํานาจ
นิยม ถูกใชควบคูกันไปในการบริหารงานของจอมพล ป. ในทางเศรษฐกิจจะปรากฏมาในรูป “ทุน
นิยมโดยรัฐ” โดยเปนระบบทุนนิยมที่ดําเนินการโดยรัฐ รัฐจะตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อดําเนินการ
แขงขันกับเอกชน และในธุรกิจบางอยาง รัฐก็จะทําการผูกขาดหามเอกชนแขงขันเทากับเปนการ
ยกเลิกระบบเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
สาเหตุที่นําระบบทุนนิยมโดยรัฐนี้มาใชและที่มาของระบบทุนนิยมนิยมโดยรัฐมาจาก
1. ความคิดชาตินิยมของผูนําใหม ตองการขจัดชาวตางชาติ (ชาวจีนและยุโรป) ออกจาก
ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชาวจีนกลายเปนกลุมเปาหมายอันสําคัญ กระแสนี้เกิดขึ้นเกือบทั่วทุก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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2. ความคิ ด ต อ งการสร า งชาติใ ห มี ค วามเข ม แข็ ง ทางการผลิ ต อย า งรวดเร็ ว ตามแบบ
เยอรมนีและญี่ปุน ซึ่งเปนชาติที่ผูนําทางทหารของไทยยึดถือเปนแบบอยาง
3. ญี่ปุนเปนชาติสําคัญในการสนับสนุนแนวคิดนี้ เพื่อใหเกิดการปฏิวัติการคาจากมือของ
มหาอํานาจเดิม คือ อังกฤษ และจากชาวจีนใหมาอยูในมือของญี่ปุน ในยุคที่ผานมาญี่ปุนประสบ
ความยุงยากในตลาดการคาของไทย กลาวคือตองแขงขันกับอังกฤษ และบอยครั้งที่ชาวจีนในไทย
ทําการคว่ําบาตร (Boycott) ไมซื้อไมขายกับญี่ปุน หากญี่ปุนสามารถผลักดันใหรัฐบาลไทยรวบ
อํานาจทางการคาจากอังกฤษและจีนมาอยูในมือของรัฐ ญี่ปุนก็จะสามารถทําการคากับรัฐและ
อุปสรรคตางๆ ก็จะลดลง กรณีนี้เห็นไดชัดในเบื้องหลังการจัดตั้งบริษัทขาวไทยในป พ.ศ. 2481
นายวนิช ปานะนนท มือขวาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดกลาวถึงการ
จัดตั้งนี้วาไดรับการคะยั้นคะยอจากญี่ปุนและยังสนับสนุนใหจัดตั้งไดสําเร็จ ญี่ปุนที่กลาวถึงนี้ก็จะ
มีทั้งทหารและบริษัทมิตซูมิชิที่ชวยในการจัดตั้งและสนับสนุนการคาของบริษัทหลังจากจัดตั้งแลว
ในชวงระยะสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) ทุนนิยมโดยรัฐบาลไทยอยู
ภายใตอํานาจการควบคุมของญี่ปุน รัฐวิสาหกิจหลายแหงตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตสินคาใหญี่ปุน ทุน
นิยมโดยรัฐของจอมพล ป. มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปญหาที่รัฐเห็นอยูขณะนั้น ซึ่งเปนการ
แกปญหาอยางครบวงจร กลาวคือ
1. ผูกขาดขาว โดยจัดตั้งบริษัทขาวไทย (2481) เปนบริษัทแมซื้อขาวในศูนยกลางและใช
สหกรณซื้อขาวในตางจังหวัด เปนการตัดพอคาจีนทั้งในสวนกลาง และสวนทองถิ่นออกไป
2. ควบคุมการคาปลีกและคาสง โดยจัดตั้งบริษัทไทยนิยมพาณิชย (2482) และจัดตั้ง
บริษัทจังหวัดเปนบริษัทลูกของไทยนิยมพาณิชยทั่วประเทศ
3. จัด ตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรม โรงงานร ม โรงงานกระดาษ ยางไทย ชอ นส อ ม ทอผ า
เหมืองแร ออกพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน (2481) จัดตั้งองคการเชื้อเพลิง
4. ควบคุมการเงิน ออกพระราชบัญญัติควบคุมธนาคารพาณิชย (2481) และจัดตั้ง
ธนาคารชาติ (2482) ตลอดจนจัดตั้งธนาคารของรัฐเพื่อแขงขันกับธนาคารของตางชาติ
5. ดําเนินธุรกิจเดินเรือและประกันภัย
ระบบทุนนิยมโดยรัฐไดดําเนินไปอยางเขมงวดในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา (24842488) เมื่อไทยรวมมือกับญี่ปุน และผูนําใชอํานาจทหารในการบริหารประเทศ ระบอบนี้สราง
อุปสรรคใหพอคาจีนที่ไมสามารถรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับรัฐ แตพอคาจีนที่เขารวมมือกับรัฐ
โดยชวยบริหารรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นมาให กลับกลายเปนลูทางสรางความร่ํารวยใหกับพอคาเหลานี้
พอคาจีนรายเล็กไดรับผลกระทบจากนโยบายนี้มาก แตพอคาใหญกลับสรางความร่ํารวยและ
ขณะที่ระบบนี้สามารถกําจัดชาวยุโรปออกไปจากเศรษฐกิจไทย แตกลับนําญี่ปุนเขามามีบทบาท
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แทน อีกทั้งยังเปนชวงที่เศรษฐกิจไทยอยูภายใตมหาอํานาจตางชาติมากกวาทุกยุคที่ผานมา ในป
พ.ศ.2486 ปรากฏวาบริษัทญี่ปุนเขามาจดทะเบียนดําเนินธุรกิจในไทยถึง 213 บริษัท นอกจากนั้น
ยังมีบริษัทของชาวจีนและไทยที่ทําการซื้อและขายสินคาใหแกญี่ปุน เราสามารถบอกไดวาเราเสีย
เอกราชทางเศรษฐกิจในชวงการดําเนินทุนนิยมโดยรัฐ ทุนนิยมโดยรัฐถูกใชเพื่อจักรวรรดินิยมญีป่ นุ
มากกวา ชาวไทย ระบบนี้ไมสามารถทํ า ใหเศรษฐกิจไทยกา วหนาตามที่คาดหวั ง รั ฐวิสาหกิจ
จํานวนมากลมเหลวและจํานวนมากถูกยกเลิกไปเมื่อจอมพล ป. หมดอํานาจในป พ.ศ. 2487 ทุน
เอกชนสามารถพั ฒนาไดโดยความร วมมือกับรั ฐกับญี่ปุน และเก็ง กําไรจากการขายสิ นค า ใน
สภาวะสงคราม ทุนเหลานี้เราเรียกวา พวก “เศรษฐีสงคราม” เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง เราจะพบ
เศรษฐีใหมและเศรษฐีเกาปรากฏตัวและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ มีการจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชย บริษัทสง-ออกและนําเขาที่มีขนาดใหญ และทันสมัยขึ้น
5. ทุนนิยมขุนนางกับเศรษฐกิจภายใตการเมืองแบบอํานาจนิยม (พ.ศ.2490-2500)
สภาพภายในในยุคนี้คณะรัฐประหาร (ทหาร) มีอํานาจทางการปกครอง ทหารกลุมนี้ไม
เกี่ยวของกับคณะราษฎร มีเพียงจอมพล ป. ซึ่งไดรับการเชิญใหเปนนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. เอง
ก็ไมสามารถกําหนดนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมไดอีกในยุคนี้ “อํานาจนิยม” ของผูนําทาง
การเมือง เผา-ผิน และสฤษดิ์ ถูกใชเพื่อผลประโยชนของกลุมมากวาเพื่อชาติ เปนยุคที่การเมืองไร
อุดมการณ
สภาพภายนอก ตัวแปรสําคัญทางการเมืองที่เขามามีบทบาทใหม คือ สหรัฐอเมริกาและ
คอมมิวนิสต ทั้ง 2 ตัวแปรมีสวนสงเสริมการใชอํานาจนิยมของทหารและตํารวจ ผูนําของไทยไดรับ
การสงเสริมจากสหรัฐอเมริกา ใหพัฒนาทั้งกองทัพและกรมตํารวจ เพื่อใชเปนกําลังตอตานการ
เคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต ภายหลังจากเหตุการณ 1 ตุลาคม 2492 ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับ
ชัยชนะ และเหตุการณ 25 มิถุนายน 2493 เมื่อเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใตสําเร็จ
การพัฒนาทุนนิยมในยุคนี้ผูกพันกับการเมืองภายในอยางมาก ทุนนิยมภายในพัฒนาไป
ทามกลางความขัดแยงของกลุมการเมือง 2 กลุม โดยเฉพาะภายหลัง พ.ศ.2495 เปนตนมา ผูน าํ ได
แตกแยกออกเปน 2 กลุม 1) กลุมสฤษดิ์ (สี่เสาเทเวศน) และ 2) กลุมเผา-ผิน (กลุมซอยราชครู)
ยุคนี้เปนยุคที่ความขัดแยงทางการเมืองรุนแรง บางคนใชคําวาการเมืองยุคทมิฬ การจัดการกับ
ความขัดแยงทางการเมืองไมวาจะคูความขัดแยงระหวางจอมพล ป. และปรีดี พนมยงค การ
ปราบปรามฝายตอตานรัฐบาล (เสรีนิยมและคอมมิวนิสต) ก็ใชความรุนแรงในการจัดการ
การเมืองและการตอสูจะมีลักษณะนอกระบบ หรือเรียกอีกอยางวา “เถื่อน” กลุมทุนก็เติบโตภายใต
สถานการณทางการเมืองเชนนี้ ในยุคนี้ฝายตํารวจที่นําโดยเผา ศรียานนท มีบทบาทมาก รัฐไทยใน
ระยะนี้อาจเรียกวารัฐตํารวจก็วาได เผานั้นไดสมญาวา “บุรุษเหล็กแหงเอเชีย” มีคําขวัญของฝาย
พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย : พรรณี บัวเล็ก

22

ตํารวจวา “ภายใตดวงอาทิตยนี้ไมมีอะไรที่ตํารวจไทยทําไมได” ตํารวจมีกองทัพและอาวุธของ
ตนเองไมตางจากทหาร
กลุมการเมืองทั้ง 2 กลุม ดําเนินการลงทุนเพื่อสงเสริมอํานาจของตนเองผูนําทั้ง 2 กลุม
ไมไดปฏิเสธทุนนิยมโดยรัฐในเรื่องของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ขณะเดียวกันก็ไมปฏิเสธทุกเอกชน
ดวย ทั้งทุนนิยมขุนนางและทุนเอกชน จึงเติบโตไปพรอมกันและมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
ขณะที่ทุนนิยมขุนนางอาศัยการเติบโตโดยใชอภิสิทธิ์ในการควบคุมอํานาจรัฐ นําเอาผลประโยชน
ของรัฐมาเปนของตน สวนทุนเอกชนก็เติบโตโดยอาศัยการอุปถัมภของกลุมการเมือง รัฐวิสาหกิจ
ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น จํ า นวนมากอย า งไร ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รั ฐ วิ ส าหกิ จ กลายเป น แหล ง
ผลประโยชนของกลุมการเมือง เปนฐานทางเศรษฐกิจใหกลุมการเมืองแตละฝาย
นอกจากรัฐวิสาหกิจแลวกลุมทุนขุนนางยังมีบริษัทกึ่งราชการ กลาวคือ รัฐถือหุนสวนหนึ่ง
และบริษัทสวนตัวของผูนําก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาจํานวนมาก ธุรกิจเหลานี้มีแหลงที่มาของเงินทุนสําคัญ
คือรัฐ ซึ่งกลุมการเมืองทั้ง 2 มีบทบาทในการบริหารอยู ภายใตสภาวะทางการเมืองแบบอํานาจ
นิยม ไดมีสวนทําใหวัฒนธรรมอภิสิทธิ์และอุปถัมภถูกใชเปนหลักปฏิบัติของนายทุนไทยทั้ง 2 กลุม
วัฒนธรรมนี้เปนวัฒนธรรมดั่งเดิมในสังคมศักดินาไทยที่เจาภาษีนายอากรอันเปนตนกําเนิดของชน
ชั้ น นายทุ น ไทยใช นายทุ น เอกชนรายสํ า คั ญ จะต อ งเลื อ กว า จะอยู ภ ายใต ก ารอุ ป ถั ม ภ ข อง
นักการเมืองกลุมใด เพื่อขอบารมีคุมครองหรืออภิสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจใหแกตน นายทุนหลาย
กลุมสามารถสรางความร่ํารวยจากการอยูภายใตอุปถัมภของนักการเมือง เชน นายชิน โสภณ
พานิช อยูภายใตการอุปถัมภของกลุมเผา-ผิน กลุมชลวิจารณที่บริหารธนาคารสหธนาคารอาศัย
ความสัมพันธกับจอมพลสฤษดิ์ ในยุคนี้ทุนจากตางประเทศทั้งยุโรปและญี่ปุนยังไมกลับเขามาใน
สังคมไทย นับตั้งแตสงครามโลกสิ้นสุดลง สวนสหรัฐอเมริกาก็กําลังอยูในขั้นตอนการศึกษาและ
สรางความสัมพันธเพื่อจะลงทุนในยุคตอมา ทั้งกลุมทุนขุนนางและทุนเอกชนในยุคนี้อาศัยอํานาจ
รัฐในการเติบโต ธุรกิจและกิจกรรมในการหารายไดก็อยูนอกระบบดวย ฐานทางการเงินที่สําคัญ
ของกลุมเผา-ผิน ไมไดอยูที่รัฐวิสาหกิจเพียงอยางเดียว แตอยูที่การคาฝน ธุรกิจนอกระบบ สวน
ฐานการเงินของจอมพลสฤษดิ์ที่สําคัญก็อยูที่กองสลากกินแบง โดยมีการยักยายโอนเงินเขาบัญชี
ตัวเอง อาศัยการคอรัปชั่นจากรัฐสรางรายไดใหกับกลุมผลประโยชนของตน พฤติกรรมของกลุมทุน
ที่แสวงหารายไดจากธุรกิจนอกระบบและคอรัปชั่นกับรัฐนี้เปนพฤติกรรมที่สําคัญในการสะสมทุน
ในยุคนี้
การเติบโตของทั้งทุนนิยมขุนนางและนายทุนเอกชนในยุคนี้ไมไดอยูบนพื้นฐานการผลิตที่
พัฒนากาวหนาขึ้น และไมไดมีบทบาทในการพัฒนาทางการผลิต ฐานทางเศรษฐกิจทั้งทุนขุนนาง
และทุนเอกชนอยูที่รายไดของรัฐที่ทั้ง 2 กลุมสรางการทุจริตขึ้น ลักษณะนี้เปนลักษณะที่สําคัญของ
ชนชั้นนายทุนไทยยุคนี้
พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย พัฒนาการทุนนิยมในประเทศไทย : พรรณี บัวเล็ก

23

6. การพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนา (พ.ศ. 2500-2516)
ยุคนี้เปนยุคที่ทุนนิยมไทยพัฒนาภายใตพันธมิตร 3 กลุม คือ ทหาร ทุนตางชาติ และทุน
ทองถิ่ น ในทางการเมื องยุคนี้ปกครองอยา งเผด็จการ มีผูนําที่สํา คัญ 2 คนคื อ จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจร โดยเฉพาะในสมัยจอมพลสฤษดิ์แลวไดชื่อวาเปน “จอม
เผด็จการ” นอกจากมีอํานาจในกองทัพแลว ยังมีเครื่องมือในการใชอํานาจคือ กฎอัยการศึกษา
กฎหมายมาตรา 17 และ พ.ร.บ. คอมมิวนิสต จอมพลสฤษดิ์อางความชอบธรรมในการใชอํานาจ
อยูที่คําวา “พัฒนา” “ความมั่นคงของชาติ” คําวา “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” ก็ถูก
นํามาใชเพื่ออางความชอบธรรมของการใชอํานาจรัฐและของตนเองตลอดเวลา คําขวัญ “งานคือ
เงิน เงินคืองานบันดาลสุข” กลายเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาในยุคสมัยนี้ เปนคําขวัญใน
ยุคพัฒนาแบบทุนนิยมเต็มที่
สหรัฐอเมริกาไดเขามามีบทบาททั้งในการจัดตั้งรัฐบาล และกําหนดแผนพัฒนาประเทศ
เริ่มตั้งแตการผลักดันใหจอมพลสฤษดิ์ยึดอํานาจปกครองประเทศ สืบเนื่องมาจากสถานการณของ
โลกและเอเชียที่ลัทธิคอมมิวนิสตกําลังขยายตัวอยางหนัก ความเชื่อในทฤษฎี “โดมิโน” วาเมื่อ
ประเทศใกลเคียงเปนคอมมิวนิสตก็จะทําใหประเทศที่อยูใกลกันพลอยเปนคอมมิวนิสตไปดวย
สถานการณขณะนั้น ประเทศในอินโดจีนกําลังจะเปนประเทศคอมมิวนิสต สหรัฐจึงเขามาตั้งฐาน
ทัพในไทย ผลักดันใหผูนําทหารขึ้นมาครองอํานาจ โดยความเชื่อวาผูนําทหารสามารถตอสูกับ
คอมมิวนิสตปกปองโลกเสรีไดดีกวาผูนําพลเรือนหรือตํารวจ การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ในป
พ.ศ. 2500 นั้นสหรัฐมีบทบาทอยางมาก รูปแบบของผูนําทหารเผด็จการใหม (Neo-fascism) เปน
รูปแบบใหม (new model) ที่ถูกใชในประเทศที่สหรัฐอเมริกาเขาไปมีบทบาทและใชตอตาน
คอมมิวนิสตทั้งในเอเชียและละตินอเมริกา
อํานาจนิยมเมื่อใชกับการพัฒนาทุนนิยม ลักษณะของการพัฒนาจะเปนลักษณะไมอิสระ
ทุ น จะต อ งพึ่ ง พิ ง กั บ รั ฐ เป น ทุ น นิ ย มแบบบั ง คั บ หรื อ ที่ เ รี ย กว า แบบสั่ ง การ (Commanded
Capitalism) “การพัฒนา” ถูกใชแ ทนคํา วา “ชาติ” โดยผูนําเผด็ จการใหม (Neo-fascism) การ
พัฒนาในยุคนี้ไมใชกระบวนการของประชาชน แตเปนการพัฒนาที่ถูกกําหนดจากรั ฐ รัฐเปน
ผู จั ด การให เ ป น ไปตามแนวที่ รั ฐ วางแผน แผนการพั ฒ นาก็ ถู ก กํ า หนดจากภายนอกโดย
สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเปนผูออกแบบและวางแผนใหตั้งแตตน เชนเดียวกับการออกแบบ
ผูนําแบบเผด็จการใหสังคมไทยใช
ป พ.ศ. 2502 มีการจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตอมาในป พ.ศ. 2504
มีการประกาศใชแผนพัฒนาฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) หลักแนวคิดของการวางแผนพัฒนาฯ คือ
การเปดประเทศเพื่อรองรับการเขามาลงทุนของตางประเทศ หันกลับมาใชระบบทุนนิยมที่เปด
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ใหแก ก ารลงทุ น จากตา งประเทศ ลดบทบาทของรัฐ ในการทํา กิ จกรรมทางเศรษฐกิจ ส ง เสริ ม
บทบาทของเอกชนใหลงทุนของเอกชนใหลงทุนที่รัฐจะใหกับเอกชนผูลงทุนคือ
1. รัฐจะไมตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นใหมเพื่อแขงขันกับเอกชน
2. รัฐจะไมโอนกิจการอุตสาหกรรมของเอกชนมาเปนของรัฐ
แผนพัฒนานี้ถูกกําหนดจากทุนและรัฐเผด็จการทหาร สภาพัฒนาเศรษฐกิจและแผนที่
สรางขึ้นก็ไมใชยาวิเสษที่จะใชแกปญหาในสังคมไทย แตเปนไปเพื่อปกปองระบบทุนของโลกไมให
ถูกคุกคามจากคายคอมมิวนิสต และเพื่อใหทุนขยายเขามาในภูมิภาคนี้อยางสะดวก ในป พ.ศ.
2505 รั ฐ ได อ อก พ.ร.บ.ส ง เสริ ม การลงทุ น ก็ เ พื่ อ ให อ ภิ สิ ท ธิ์ กั บ ทุ น ต า งชาติ ในระยะแรกของ
แผนพัฒนาฯ สินคาเกษตรถูกสงเสริมใหมีความสําคัญ ไดแก ขาว ก.ข. ขาวโพด มันสําปะหลัง ได
กลายเป น สิ น ค า สํ า คั ญ เพื่ อ การสง ออก รายไดจ ากสิ น ค า ภาคเกษตรจะถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ สร า ง
โครงสราง พื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อใชในการลงทุนอุตสาหกรรม เชน ถนน ไฟฟา โทรศัพท
สนามบิน เปนตน รายไดจากภาคเกษตรถูกใชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การพัฒนาไดสรางปญหาสําคัญ ดังนี้คือ
1. ปญหาของเมืองหลวง การพัฒนาอยางไมสมดุลอีกทั้งรวมศูนยกลางความเจริญสู
เมืองหลวง ใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตร และใหความสําคัญกับเมือง
หลวงในฐานะเปนเมืองอุตสาหกรรมมากกวาชนบท มีผลทําใหเมืองหลวงไมใชเปนเมืองบริหาร
เทานั้นยังเปนเมืองอุตสาหกรรม ชาวชนบทหลั่งไหลเขาสูเมืองหลวงมากขึ้น แรงงานจากชนบท คน
หนุมสาวละทิ้งชนบทเขาเปนแรงงานราคาถูกในเมืองหลวง ทําใหเกิดความแออัดและมีชุมชนสลัม
เพิ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครมากมาย เกิดกระบวนการละทิ้งชนบทเขาสูเมืองหลวง และเมืองหลวง
เติบโตจนกลายเปนเมืองหัวโตทิ้งชนบทเพราะที่เมืองหลวงเปนแหลงของรายได การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและการแพทย ทําใหประชากรเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในชนบทเปน
ปจจัยผลักดันและดึงใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองหลวง
2. ปญหากรรมกร คาแรงราคาถูก เปนเปาหมายสําคัญของการเขามาลงทุนของบริษัท
ตางประเทศ แรงงานราคาถูกเปนปรากฏการณของสังคมทุนนิยมเผด็จการ ไม มีการประทว ง
เรียกรองคาแรง องคกรแรงงานถูกทําลายที่มีเหลืออยูก็ออนแอ ชาวบานไมสามารถมีชีวิตอยูใน
ชนบท เพราะแหลงของการวาจางและรายไดอยูที่เมือง กรรมกรหญิงและเด็กถูกกดราคาคาแรงให
ต่ํา มีรายไดไมถึง 10 บาท คาแรง 16 บาทเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2516 การถูกกดรา
คาแรงงานใหต่ําลงนี้ทําใหเกิดความขัดแยงภายในสังคม การตอตานนี้จะมีมากขึ้นเมื่อเริ่มตน
ทศวรรษ 2510 เปนตนมา แรงงานเริ่มต อสูแบบไมกลัวอํานาจรัฐเผด็จการ การตอสูนี้มาจาก
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กรรมกรไมอาจทนถูกกดคาแรงอีกตอไป และกระแสการเรียกรองเสรีภาพของปญญาชนก็เริ่ม
เกิดขึ้น
3. ปญหาชาวนาและชนบท การพัฒนาทําใหชนบทถูกทิ้ง ศูนยกลางของการพัฒนาอยูที่
เมืองหลวง ในการพัฒนาทุนนิยมทําใหชีวิตชาวนามีหนี้สินและไรที่ทํากินเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินคา
เกษตรถู ก กดให ต่ํ า ตลอดเวลา เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ ค า ว า จ า งแรงงานซึ่ ง ต่ํ า กรรมกร ชาวนา
กลายเปนกลุมคนที่มีปญหาจากความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา ชาวนาตองเขามาขายแรงงานใน
เมือง
ป ญ หาชนบทและความยากจนทํ า ให “คอมมิ ว นิ ส ต ” สามารถขยายตั ว และสร า ง
กระบวนการตอตานรัฐ และนับตั้งแต พ.ศ. 2508 เปนตนมา มีการตอสูดวยอาวุธ การตอตานใน
ชนบทก็เริ่มรุนแรงมากขึ้น
4. ปญหาของปญญาชน ปญญาชนถูกผลิตขึ้นจํานวนมากเพื่อรองรับกับการพัฒนา โดย
ธรรมชาติของคนกลุมนี้จะเชื่อในเหตุผล รักอิสระ ชิงชังเผด็จการ คนกลุมนี้ไดกลายเปนกําลังหลัก
ของการตอตานเผด็จการ มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นทั้งในเมืองและตางจังหวัด เชน ขอนแกน เชียงใหม
สงขลา และนิดา ในป พ.ศ. 2504 มีผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 18,000 คน ในป พ.ศ.
2513 เพิ่มขึ้นเปน 126,000 คน ในป พ.ศ. 2514 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปดรามคําแหง ซึ่งผลิต
ปญญาชนออกสูตลาดแรงงานจํานวนมาก ขณะที่ปญญาชนถูกผลิตมากขึ้น กับมีสภาพตกงาน
และไรอนาคต เพราะสภาพเศรษฐกิจเริ่มทรุดตัว นับตั้งแต พ.ศ. 2513 เปนตนมา ยุทธศาสตรการ
ผลิตแบบทดแทนการนําเขาเริ่มใชไมไดผล เพราะตลาดภายในประเทศแคบไมกอใหเกิดการวาจาง
งานเพิ่มขึ้น ปญญาชนเริ่มเห็นปญหาในรัฐบาลเผด็จการ กระบวนการเคลื่อนไหวปรากฏนับตั้งแต
พ.ศ. 2511 เปนตนมา จนป พ.ศ. 2513 มีการจัดตั้งศูนยกลางนิสิตนักศึกษา ในป พ.ศ.2515 มีการ
รณรงคตอตานจักรวรรดินิยมญี่ปุนที่เขมมาเอาเปรียบสังคมไทย
ขบวนการต อ ต า นทั้ ง รั ฐ และทุ น ของป ญ ญาชน มี ม ากขึ้ น ในช ว ง พ.ศ.2515-2516
วิกฤติการณน้ํามั นในป พ.ศ. 2516 ไดเปนชนวนใหเกิ ดความขัดแยงทางการเมือง และความ
ขัดแยงของประชาชนกับกลุมทุนตางชาติที่เขามาผูกขาดเศรษฐกิจไทยรุนแรงขึ้น แรงระเบิดของ
สังคมในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ก็มาจากความไมพอใจตอการพัฒนาที่ผานมา ไมพอใจรัฐ
ทหาร และตางชาติ ที่กําหนดการพัฒนาทุนนิยมที่สรางกระบวนการไดเปรียบเสียเปรียบในสังคม
5. ปญหาของกลุมทุน รัฐเผด็จการไดสรางการพัฒนาทุนอยางไมอิสระ ทุนตองอิงแอบ
อยูกับรัฐและตางชาติสูง ทุนเติบโตจากการไดอภิสิทธิ์คุมครองจากฎในพระราชบัญญํติสงเสริมการ
ลงทุน บางกลุมก็เติบโตจากการอิงแอบกับการอุปถัมภของรัฐในการไดรับสัมปทานทําธุรกิจ เชน
สุรา ทุนในเมืองหลวงอาศัยบรรยากาศการลงทุนในอุตสาหกรรม กาวจากภาคการคา มาสูการเปน
นัก อุ ต สาหกรรม แตก ารก า วเขา ไปยังไมส ามารถเปลี่ย นทุน การคา ใหเ ป น ทุ น อุ ต สาหกรรมได
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บทบาทของนายทุนทองถิ่นเหลานี้ยังเปนแคเพียงนายหนา ซึ่งเขาถือหุนรวมและอํานวยความ
สะดวกใหกับนักลงทุนตางประเทศเทานั้น อุตสาหกรรมที่เขามาลงทุนจะเปนอุตสาหกรรมโอนจาก
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นรอง ไดแก ญี่ปุน และไตหวัน อุตสาหกรรมประเภทนี้ไดแกโรงงานทอผา
ซึ่งจะเปนอุตสาหกรรมที่วาจางแรงงานราคาถูก และทําลายสภาวะแวดลอมมาก ทุนหลุดลอยออก
จากสังคมไมสนใจสังคม ในชวงระยะเวลาไมนานหลังจากมีการใชแผนพัฒนาฯ ทุนทองถิ่นเหลานี้
สามารถเขาสูทุนผูกขาดได เพราะกระบวนการแขงขันถูกตัดขาดออกไปนับตั้งแตเริ่มตน ทุนถูก
เลี้ยงดูอยางดีจากรัฐ ดังนั้นจึงมีทุนจํานวนนอยที่ตอตานรัฐเผด็จการ ทุนของไทยจึงเปนทุนแบบ
อนุรักษนิยม (Conservative)
ทุนในชนบทเติบโตจากการรับซื้อสินคาเกษตร การสงเสริมการเกษตรทําใหทุนในทองถิ่น
กลายเปนทุนขนาดใหญ บางกลุมยังเขาไปประมูลงานพัฒนาของรัฐในชนบท ในเรื่องการสราง
ถนน สาธารณู ป โภค ทํ า ให ทุ น กลายเป น ทุ น ขนาดใหญ และมี อิ ท ธิ พ ลมากจากการที่ ส ร า ง
ความสัมพันธใกลชิดกับรัฐทหาร ในที่สุดทุนพวกนี้พัฒนาไปสูการเปนเจาพอ เชน เจาพอแถบ
ชายฝงทะเลตะวันออก เจาพอเหลานี้ไดสรางอํานาจรัฐเถื่อนในชนบท เปนผูเก็บผลประโยชนใน
ทองถิ่นของตนเอง ในเขตที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากๆ ทุนเจาพอเหลานี้ก็จะเติบโตมาก ทุนใน
ชนบทเหลานี้ก็เชนเดียวกับทุนที่เมืองหลวงไมตอตานรัฐเผด็จการ เติบโตและพัฒนาเปนทุนขนาด
ใหญ ภ ายใต ก ารปกครองแบบเผด็ จ การ ทุ น ในชนบทค อ ยๆ คื บ คลานสู เ ข า เวที ก ารเมื อ ง
ระดับประเทศจนมีบทบาทในอํานาจรัฐ
การพัฒนาทุนนิยมในยุคนี้ไมไดทําใหชีวิตคนไทยดีขึ้น การพัฒนาถูกําหนดจากภายนอก
ภายใตรัฐเผด็จการ และเปนการพัฒนาที่สรางวิกฤตในสังคม เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ที่
ปญญาชน กรรมกร ชาวนา ตอตานรัฐเผด็จการและจักรวรรดินิยม เปนเหตุการณที่หลีกเลี่ยงไมได
และเปนผลพวงจากการพัฒนาที่ผานมา กลุมทุนยังเขารวมกับการเคลื่อนไหวนี้อยางจํากัด แตเมื่อ
พิจารณาทั้งหมดแลว ทุนยังไดรับผลประโยชนจากรัฐแบบนี้มากกวารัฐเสรีนิยม การเขารวมกับ
กิจกรรมทางการเมืองหลังเหตุการณ 16 ตุลาคม 2516 ก็เพื่อปกปองธุรกิจของตนเองมากกวา
สรางสรรคประชาธิปไตย มีนักธุรกิจเพียงไมกี่คนที่เปนนักประชาธิปไตย ทั้งนี้จากการถูกปลูกฝงมา
ยาวนานให มีความเปน ปญญาชน และคนพวกนี้ก็เ ป น แคผูเ ชี่ยวชาญ (ลู ก จา ง) ซึ่งไมมีค วาม
จํา เปน ต อ งปกปอ งธุร กิ จ ของตั ว เองมากนั ก เช น บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร ประสิ ท ธิ์ กาญจนวั ฒ น
ผูบริหารของธนาคารกรุงเทพฯ เปนตน
สรุป ตลอดระยะเวลาการพัฒนาทุนนิยมในสังคมไทยจะพบวา เปนความรวมมือระหวาง
ทุนทองถิ่น รัฐ และตางชาติในการแสวงหาผลประโยชนจากสังคมไทย ทุนไมไดสรางความสัมพันธ
ที่ดีและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวบานเลย กระบวนการพัฒนาทุนนิยมทําใหชนชั้นลางใน
สังคมไทยไมมีกินและอดอยาก ทุนนิยมไมไดนําเอาประชาธิปไตยเขาสูสังคมไทย กลับสงเสริม
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ระบบเผด็จการเสียดวยซ้ํา ดังนั้นกลุมคนที่ผลักดันประชาธิปไตยนั้นกลับเปนพวกปญญาชนและ
ชนชั้นลางผูซึ่งเสียเปรียบจากการพัฒนาเสียมากกวา
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