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	 สถาบนัดำรงราชานภุาพ	จดัทำ	“เอกสารความรู	้สดร.”	ลำดบัที	่

๑๒	/ปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	เรือ่ง	“พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 กษัตริย์นักธุรกิจ”	 โดย	 สมาน	สุดโต	 ที่ปรึกษา	

กองบรรณาธกิาร	หนงัสอืพมิพร์ายวนั	 โพสตท์เูดย	์ เพือ่แจกจา่ย	 เผยแพร	่

ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 ในพระปรีชา

สามารถทางด้านธุรกิจ	ทรงบริหารราชการ	และเป็นหลักในการพัฒนา

แนวคิดด้านการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ	การเงิน	การคลังของประเทศ	

เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organization)	

รวมถึง	 การสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์	 และการบริหาร	

การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้	

การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		

	 เอกสารความรู้	สดร.	ฉบับนี้	สถาบันดำรงราชานุภาพ	เผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์	www.stabudamrong.go.th	ด้วยแล้ว	



คำนำ
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สมาน  สุดโต๑

๑
	ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์รายวัน	โพสต์ทูเดย์	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่๕กษัตริย์นักธุรกิจ

	 จุดเปลี่ยนสยาม	หรือประเทศไทย	ที่กลายเป็นประเทศพัฒนา	

และยั่งยืนตราบเท่าปัจจุบัน	 	 ไม่มีใครปฏิเสธว่าเริ่มจากวิสัยทัศน์	

ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	รชักาลที	่๕	ทีท่อดพระเนตร

เห็นการณ์ไกล	ทรงวางรากฐานการศึกษาปูทางด้านเศรษฐกิจ	ปฏิรูป

ระบบราชการ	 และทรงลงทุนธุรกิจพื้นฐานให้กับประเทศชาติ	 ทั้งนี้

เพราะทรงเป็นกษัตริย์นักธุรกิจ	

		 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 ทรง

ครองราชย์	พ.ศ.	๒๔๑๑	-	๒๔๕๓		

		 จดหมายเหตุในหนังสือพิมพ์สยามสไมย	 หนังสือพิมพ์ที่

ศาสตราจารย์	 ชามูเอล	 สมิธ	 (อเมริกัน	 แบบติสต์)	 เป็นเจ้าของและ

บรรณาธกิาร	กลา่วถงึสภาพบา้นเมอืง	พ.ศ.	๒๔๒๙	สมยัรชักาลที	่๕	วา่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระบารมีประเสริฐน่าอัศจรรย์	 ควร	

ชาวเราต้องชมสรรเสริญพระบารมี	 ตั้งแต่เสวยราชสมบัติ	 อาณา

ประชาราษฎร์มั่งมีศรีสุข	 เจริญไปด้วยทรัพย์สมบัติทวยราษฎร์ทุกวันนี้	

ที่นุ่งห่มแต่งตัวก็ดูหมดจดงดงามผิดกว่าแต่ก่อน	 ในถนนหลวง	 รถม้า

ออกดาษดื่นไปทุกถนน	ท้องน้ำก็เรือกลไฟแล่นขึ้นล่อง	ออกพล่านไป		

	 บ้านเรือนก็ล้วนแล้วไปด้วยตึก	 มั่งมีเป็นที่ศรีสง่าแก่พระนคร

เมื่อแต่ก่อนตั้งแต่วัดทองธรรมชาติลงไป	 ทั้งสองฟากแม่น้ำดูเป็น	

บ้านสวน	 เรือน	 (มุง)	 จากห่างๆ	 กัน	 เดี๋ยวนี้ล้วนเป็นตึก	 และเรือนฝา

กระดานคับคั่งถึงบางน้ำชน	 ถึงบางคอแหลม	 ทางถนนบำรุงเมือง		

แต่ก่อนเป็นป่ารก	 เรือกสวน	 เดี๋ยวนี้เป็นตึก	 เป็นโรงมากแล้ว	 เกือบจะ

ไม่มีที่ว่าง		
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	 บ้านเรือนในกรุงเทพทุกวันนี้	 คนประกอบด้วยความมั่งมี		

แตก่อ่นฤดหูนาวคราวหนึง่	 เกดิเพลงิไหมห้ลายสบิตำบล	 เดีย๋วนีไ้มใ่ครม่ี	

เพราะบ้านเรือนเป็นตึกไปมาก	

	 ผมนำจดหมายเหตสุยามสไมย	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๒๙	มาลงไวเ้พือ่ให้

เห็นภาพที่	 ศ.ดร.ผาสุก	พงษ์ไพจิตร	 และ	 รศ.ดร.กุลดา	 เกษบุญชู-มี้ด	

ได้พดูถงึพระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ที่ทรงพระกรุณาต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศไทย	 ในการบรรยาย

ชุดหนึ่งศตวรรษสองศึกษิตมหาราช	 ผู้ยิ่งยง	 เรื่องการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง	 เศรษฐกิจในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๔	ณ	 อาคาร	

มหาจุฬาลงกรณ์	จัดโดยหอประวัติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

 ร.๕ทรงเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

	 ศ.ดร.ผาสุก	พงษ์ไพจิตร	กล่าวว่า	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่	๕	เป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเกิดขึ้น

แบบถอดรูป	มีข้าวเป็นรากฐานที่สำคัญ	 โภคทรัพย์ของประเทศเพิ่มพูน

มหาศาล	

	 ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์	 ไทยยังเป็นประเทศส่งออกสินค้าไม้	

แร่ธาตุ	 เครื่องเทศ	และสมุนไพร	ปลายรัชสมัยของพระองค์	 ไทยเป็น

ประเทศเศรษฐกิจแห่งเกษตรกรรม	 ส่งออกข้าวเป็นรายใหญ่รายหนึ่ง

ของโลกในทันที	
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	 การเปลีย่นแปลงอกีอยา่งหนึง่	คอื	ทีเ่คยทำการคา้กบัประเทศจนี
และประเทศเพื่อนบ้าน	 ถึงปลายรัชสมัยการค้ากับจีนได้หดหายไป	
เพราะการเปลี่ยนแปลงภายในของจีน	 การค้ากับยุโรปและประเทศ	
ใกล้เคียงอื่นๆ	 เข้ามาทดแทน	 จะเห็นโกดังของบริษัทฝรั่งเต็มสองฝั่ง
เจ้าพระยา	โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ท่าเรือ	

	 กรุงเทพฯ	สมัยต้นรัชกาลที่	 ๕	 เป็นเพียงเมืองท่าเล็กๆ	แทบจะ
ไม่มีอะไรพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองท่าอื่นๆ	 เช่น	 เซี่ยงไฮ้	 บอมเบย์	
และจาการต์า	จนถงึปลายรชัสมยัจงึเปน็เมอืงทา่ทีฟู่ฟ่า่	มฐีานะเคยีงบา่
เคียงไหล่กับเมืองท่าใหญ่ๆ	ในเอเชีย	

	 เมื่อขึ้นครองราชย์พบว่า	 เงินท้องพระคลังมีเหลือไม่มาก		
จนกระทัง่กลา่ววา่ขดัสนราชทรพัย	์สิง่นีเ้หน็ไดจ้ากพระบรมฉายาลกัษณ์
ของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์	 และกรุงเทพฯ	สมัยนั้นไม่แสดง
ความโอ่อ่า	ถึงปลายรัชกาลจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน	

	 การที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรป	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งแรกใช้เวลา		
๘	 เดือน	 ครั้งที่	 ๒	 ใช้เวลา	 ๙	 เดือน	 ทำให้ทรงมีแนวพระราชดำริ	
สร้างกรุงเทพฯ	 ให้เป็นเมืองหลวงสวยงาม	 โดยนำแบบอย่างสร้างถนน
ขนาดใหญ่	 สร้างอนุสาวรีย์ตามรูปแบบของเมืองหลวงในยุโรปมา
ประยุกต์ใช้	

	 มีผู้พูดเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจนเกิดความมั่งคั่ง
ว่าเป็นสนธิสัญญาเบาว์ริง	ปี	 ค.ศ.	๑๘๕๕	หรือ	พ.ศ.	๒๓๙๐	แท้จริง
แล้วสนธิสัญญาในตัวมันเองไม่ได้สร้างอะไร	 สนธิสัญญาอาจนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงได้	แต่ต้องใช้เวลา	เพราะว่าตัวละครและสถาบันต่างๆ		

ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการปรับตัว		
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	 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยได้เกิดขึ้นอีก	๒	ทศวรรษต่อมา

หลังจากลงนามสัญญานี้	คือในสมัยรัชกาลที่	๕	นี้เอง	

	 ตัวละครที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง	 คือ	 การส่งออกข้าว	 โดย	

มีกลุ่มที่มีส่วน	๓	กลุ่ม																

	 ๑)	 กลุ่มชาวนาชาวไร่		

	 ๒)		จีนอพยพที่เสี่ยงโชคมาทำงานในเมืองไทย	และตัดสินใจ

ไม่กลับบ้านเกิด	 โดยตั้งรกรากในไทย	 การอพยพคนจีนตั้งแต่ต้น

รัตนโกสินทร์	และเข้ามาเรื่อยจนถึง	๑	ล้านกว่าคนในสมัยรัชกาลที่	๕		

	 คนจีนอพยพบางคนตั้ งตัวเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่	

เป็นแรงงานรับจ้าง	 เรียกว่า	 กุลี	 บ้างก็ตั้งตัวเป็นนายทุนทำโรงสีข้าว	

ทำการคา้ระหวา่งชาวนา	ชาวไร	่และแหลง่การคา้ทัว่โลก	บา้งไดด้บิไดด้ี
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เป็นเจ้าภาษีนายอากร	 มาก่อร่างสร้างตัวเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำ	
ของไทย	 เช่น	 โชติกพุกกณะ	 พุกกณะสุต	 โปษยานนท์	 พิศาลยบุตร		
ณ	ระนอง	เป็นต้น		

	 กลุ่มที่	 ๓	 พระมหากษัตริย์และราชวงศ์	 โดยเฉพาะพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผู้ทรงร่วมลงทุนในกิจการธุรกิจต่างๆ	
ทรงส่งเสริมระบบตลาดในประเทศไทย	 ทรงมีวิญญาณเป็นกษัตริย์	
นักพัฒนา	 ทรงเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจข้าวในหลายรูปแบบ	 รวมทั้ง		
ส่งเสริมการเกิดขึ้นของชาวนา	 ชาวไร่อิสระในระบบเศรษฐกิจข้าว	
สมัยใหม่	

		 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีการปรับเปลี่ยนสถาบันที่สำคัญ	 ซึ่งส่งผล	
ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยด้วย	 นั่นคือการปฏิรูประบบ
บริหารราชการแผ่นดิน	 ซึ่งหัวใจคือการปฏิรูประบบภาษีและระบบ
เทศาภิบาล	 ซึ่งเป็นการรวมศูนย์อำนาจเก่าเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงเทพฯ	
การปฏิรูปอันนั้นทำให้รัฐบาลมีรายได้มาใช้จ่ายเพื่อพัฒนามากขึ้น		

	 ที่น่าสนใจในสมัยเดียวกันนั้น	 มีประเทศเอเชียอีกแห่งหนึ่ง	
ที่เกิดการปฏิรูปคล้ายกับประเทศไทยนั่นคือประเทศญี่ปุ่น	 คงจำ	Meji	
Restoration	หรือ	Meji	Revolution	ที่เกิดช่วงสมัยรัชกาลที่	๕	คือ	พ.ศ.	
๒๔๑๑	 -	 ๒๔๕๕	 ซึ่งรัชกาลที่	 ๕	 ครองราชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๑๑	 -	 ๒๔๕๓		
แต่เมจิครองราชย์ถึง	พ.ศ.	๒๔๕๕	มากกว่ารัชกาลที่	๕	เพียง	๒	ปี		

	 เมื่อสิ้นเมจิ	 จะเห็นว่าญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงมากกว่า	พลิกผันเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม	 ซึ่งยุโรปต้องกริ่งเกรงเมื่อมาถึงจุดนั้น	ญี่ปุ่นรบ
ชนะสงครามรัสเซียและจีน	พร้อมกับสถาปนาระบบประชาธิปไตย	อันมี

รัฐสภาและพรรคการเมืองเป็นองค์กรสำคัญมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๓๒
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		 อาจารย์ผาสุก	 บอกว่า	 การบรรยายของท่านเพื่อวิเคราะห์

กระบวนการบุกเบิก	 ความเป็นอิสระของชาวนาชาวไร่ของไทย	 และ

บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย	 คือ	 รัชกาลที่	 ๕	 ในฐานะทรงเป็น

กษัตริย์นักธุรกิจ	

	 เรื่องอาจารย์บรรยายแตกต่างจากที่เคยรับรู้เรื่องเกี่ยวกับ

พระองค์ในอดีต	 โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	๔	 เรื่อง	คือ	๑)	การ

เปลีย่นแปลงในสมยัรชักาลที	่๕		๒)	บทบาทชาวนาผูบ้กุเบกิ		๓)	บทบาท

พระมหากษัตริย์นักธุรกิจ	๔)	เปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยกับบางประเทศ

ในเอเชียในสมัยเดียวกัน	

 การเปลีย่นแปลงในสมยัรชักาลที	่๕	จะพบวา่	GDP	เพิม่	๑	เทา่ตวั

จาก	๕,๖๐๐	ลา้นบาท	เปน็	๑	หมืน่ลา้นบาท	ซึง่ถอืวา่เยอะมากในสมยันัน้	

ขณะที่	 GDP	 เพิ่ม	๑	 เท่าตัว	 รายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น	๑๐	 เท่าตัว	 จาก	

๗.๔	 ล้านบาท	 เป็น	 ๑๔.๔	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบ

บริหารราชการแผ่นดิน	

 อาจารยผ์าสกุพาไปดวูา่รฐัเกบ็ภาษจีากอะไรบา้ง	 เพราะจะบอก

ให้ทราบถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย	

	 ภาษีทางตรง	 เช่น	ภาษีที่ดิน	ค่ารัชชูปการ	หรือภาษีค่าหัวปีละ	

๖๘	บาท	ต่อมาค่ารัชชูปการมีปัญหามาก	เพราะเป็นเงินจำนวนไม่น้อย

ทีเดียว	 จึงมีกบฏเกิดขึ้น	 ๒	 ครั้ง	 ที่อีสาน	 ๑	 ครั้ง	 เรียกว่า	 กบฏผีบุญ		

ภาคใต้	 ๑	 ครั้ง	 จึงต้องลดค่ารัชชูปการเหลือ	 ๖	 บาท/ปี	 ถึงกระนั้น	

ค่ารัชชูปการ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 อันเป็นปีที่เริ่มปฏิรูประบบภาษี	 เก็บได้	

๒.๙%	ของภาษีทั้งหมด
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	 ปลายรัชกาลเพิ่มเป็น	 ๑	 ใน	 ๕	 ภาษีที่ดินเพิ่มขึ้นจาก	 ๖%		

เปน็	๑๑%	ภาษทีางออ้มทีส่ำคญั	คอื	สนิคา้ออก	สนิคา้เขา้	โดยรวมแลว้

ก็เท่ากับ	๑	ใน	๕	

	 อากรบ่อนเบี้ยลดลง	แต่จำนวนไม่ลด	แต่สัดส่วนลดลง	

	 อาจารย์ผาสุกฯ	 ว่าที่น่าสนใจ	 คือ	 ภาษีฝิ่น	 และ	 ภาษีขาเข้า		

ขาออก	 ซึ่งถูกจำกัดที่อัตราร้อยละ	๓	 ตามสนธิสัญญา	 แต่หากไม่ได้

จำกัด	 คงได้มากกว่านี้	 เพราะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเรา	

เกือบไม่มีเลยในสมัยนั้น	 ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมาก		

โดยเฉพาะผ้า	(สิ่งทอ)	และอื่นๆ		

อันนี้แสดงให้เห็นภาพ

การเปลี่ยนแปลงในสมัย

ต่อมา	 พระราชวงศ์ทรง

พระองค์โอ่อ่า	 กรุงเทพฯ	

อลังการขึ้น	 จะเห็นภาพ

พระบรมฉายาลักษณ์

เปลี่ ยนไปจากยุคต้น	

โดยเฉพาะภูษาภรณ์		

(ที่งดงามยิ่ง)		
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	 การเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๕	 ที่ก่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ		

โดย	ศ.ดร.ผาสุก	พงษ์ไพจิตร	นำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๕	 ให้ดูว่าทรงพระภูษาอาภรณ์ที่งดงามขึ้น	

ซึ่งเป็นผลพวงจากเศรษฐกิจของชาติและประชาชนดีขึ้นนั่นเอง	

	 เศรษฐกิจของชาติดีเพราะอะไร	 ศ.ดร.ผาสุก	ฟันธงว่า	 เพราะ

ประเทศไทยเข้าสู่ยุคการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม	 คือข้าว	 ดังที่	

ท่านเล่าให้ที่ประชุมฟังเมื่อวันที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๔	ณ	 อาคาร	

มหาจุฬาลงกรณ์	มีดังนี้	
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   เศรษฐกิจข้าว

	 ข้าวกลายมาเป็นสินค้าหลักของประเทศ	หรือเป็นร้อยละ	๗๓	

ของการส่งออกทั้งหมด	ที่เหลือร้อยละ	๑๗	 เป็นการส่งออกพวกไม้สัก	

ยาง	 ดีบุก	 ของป่าอื่นๆ	 การส่งออกข้าวมาเพิ่มสูงขึ้นในรัชกาลที่	 ๕														

เพิ่มเป็น	๔๐%	เทียบในสมัยรัชกาลที่	๔	ที่มีเพียง	๕%	

 ในขณะที่กรุงเทพฯ	 เปลี่ยนจากเมืองบนน้ำกลายเป็นเมือง	

บนบก	ประชากรเพิ่มจาก	๓	ล้านคน	 เป็น	๗	ล้านคน	 ในเวลา	๔๐	ปี	

ประชากรเพิ่มเท่าตัว	 เพราะการอพยพกุลีจีนประมาณ	 ๑	 ล้านคน		

ที่เข้ามาหารายได้จากเศรษฐกิจในไทยที่ดีขึ้น	

	 เศรษฐกิจหลักของชาติ	คือ	ข้าว	อุตสาหกรรมแทบจะไม่มีอะไร

เลย	นอกจากโรงสีข้าว	และโรงเลื่อยไม้	

	 เคยมีอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในสมัยรัชกาลที่	๔	แต่หายไป

เพราะมีชวาเป็นคู่แข่ง	 เคยตั้งกรมไหมภายใต้ความร่วมมือจากญี่ปุ่น	

เพือ่ปรบัปรงุการผลติไหมทีอ่สีานแตไ่มป่ระสบความสำเรจ็	 เชน่เดยีวกบั

ความพยายามที่จะปลูกฝ้าย	 จึงมีแต่อุตสาหกรรมพื้นบ้าน	 เช่น	 ทอผ้า	

จกัสาน	อตุสาหกรรมในครวัเรอืนเทา่นัน้	จงึกลา่วไดว้า่	เมือ่สิน้รชักาลที	่๕

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 มีข้าวเป็นสินค้าออกที่สำคัญและไม่มี

อุตสาหกรรมอะไรที่จะพูดถึงได้	

	 เมื่อมาดูเรื่องเศรษฐกิจข้าว	จะพบว่าการส่งออกข้าวที่เพิ่มจาก	

๖.๒	หมืน่ตนั	เปน็	๗	แสนตนั	เพิม่เกอืบ	๑๐	เทา่	เพราะชาวนาทำเพิม่ขึน้

ในขณะที่ความต้องการข้าว	 จากประเทศรอบๆ	บ้านเรา	 คือ	 ศรีลังกา	

อนิเดยี	มาเลเซยี	อนิโดนเีซยีมมีากขึน้	ประกอบกบัมนีวตักรรมระบบขนสง่
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ระหว่างประเทศเกิดขึ้นคือ	 ใช้เรือกลไฟ	 และใช้โทรเลขสื่อสารทำให้

ติดต่อเรื่องต่างๆ	 ได้รวดเร็ว	 ส่วนภายในประเทศเองมีการขุดคลอง

ชลประทาน	 สร้างทางรถไฟ	 ตอบสนองการทำนา	 และขนส่งได้เป็น

อย่างดี	

 นอกจากนัน้	มทีีด่นิในประเทศวา่งเปลา่มาก	ขนุนาง	 (บางทา่น)	

ลงทุนขุดคลอง	ภาษีที่นาต่ำเพียง	๑๐%	เมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่ทาส	

ทำให้คนเป็นไท	 สามารถเข้าไปทำงานในไร่ในนาได้	 ทั้งโดยวิธีเช่านา	

และรับจ้าง	ที่นาจึงเพิ่มจาก	๕.๒	ล้านไร่	เป็น	๗.๒	ล้านไร่	

	 ในเวลา	๔๐	ป	ีจำนวนทีน่าเพิม่	๕	ลา้นไร	่เปน็ครอบครวัชาวนา

ประมาณ	๒	ล้านครัวเรือน	 (ประมาณการเอง)	 ส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง	

แต่มีชาวนาอีสานอพยพมาภาคกลาง	ปีละประมาณ	๑	หมื่นคน	ทั้งๆ	ที่

การเดินทางลำบากมากในช่วงนั้น	 ถ้าหากคมนาคมสะดวกชาวนา

อีสานคงอพยพมามากกว่านี้	
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	 แม้ว่าจะเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งออกข้าวเป็นหลัก	แต่การ

ขยายพื้นที่เพาะปลูกนอกภาคกลางก็ล่าช้า	 เพราะปัญหาการคมนาคม	

แม้ว่าการรถไฟจะเกิดในช่วงนั้นก็ตาม	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๓)	 ที่น่าสนใจคือ	

ถ้าหากไม่ปล่อยทาสเป็นไท	 ไม่มีนโยบายเลิกทาส	 เพื่อดึงทาสออกจาก

ขุนนาง	จะไม่มีเศรษฐกิจข้าวเกิดขึ้น	

	 เมื่อทาสเป็นไท	พวกเขาต้องการที่นา	หรือรับจ้างทำนา	ซึ่งที่นา

ส่วนมากเป็นของขุนนาง	

	 จึงกล่าวได้ว่า	 เศรษฐกิจข้าวเกิดขึ้นเพราะรัชกาลที่	 ๕	 เป็น

กษัตริย์นักปฏิรูป	นำความทันสมัยสู่ประเทศไทย	ประกอบกับทรงเป็น

พระมหากษัตริย์นักธุรกิจ	ข้อมูลเกี่ยวกับพระคลังที่บ่งบอกชัดในเรื่องนี้	

	 ความสนพระทัยในเศรษฐกิจข้าวและอสังหาริมทรัพย์ของ	

พระองค์เป็นกุศโลบาย	ที่ทำให้ประเทศไทยสะสมโภคทรัพย์ได้มหาศาล	

รวมทั้งการที่ไม่ทรงสนับสนุนเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่	 จึงทำให้ชาวนา

รายเล็กเป็นเสาหลักเกษตรไทย	

	 ส่วนการลงทุนในขณะนั้น	 นักลงทุนต่างชาติลงทุนด้าน

อสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวาง	 เช่น	 การสร้างอาคารตึกแถว	

ถนนอัษฎางค์	 การลงทุนเดินรถราง	 ทำกรุงเทพฯ	 ให้เป็นตลาดหลวง	

เช่นเดียวกันกับที่	 จ.สระบุรี	 นนทบุรี	 นครไชยศรี	 ราชบุรี	 สมุทรสาคร	

สมุทรสงคราม	ตลาดเหล่านี้ต่อมาเป็นของพระคลังข้างที่ทั้งหมด	

	 พระองค์เองยังทรงสร้างห้องแถวไว้ขาย	 เมื่อถึงปี	 ๒๔๔๕		

พระคลังข้างที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขตสำเพ็ง	 บางรัก	 สาทร	 ชนะสงคราม	

พาหุรัด		บางขุนพรหม	นางเลิ้ง	สามเสน	รวมถึง	๔,๐๘๕	ไร่	
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 อยา่งไรกต็าม	นกัเศรษฐกจิวจิารณว์า่เศรษฐกจิอาจเปลีย่นแปลง

ไปเรว็และแรงกวา่ทีเ่หน็หากรฐับาลลงทนุดา้นชลประทาน	การคมนาคม

และทำนุบำรุงภาคเกษตรมากกว่านี้	

  การจัดสรรงบประมาณก่อนปฏิรูป-หลังปฏิรูป

 หันไปดูงบประมาณแผ่นดินในช่วงนั้น	 จะพบว่าการใช้	

งบประมาณเพื่อป้องกันประเทศ	และรักษาความสงบภายในเป็นส่วน	

ที่สำคัญ	 เพราะในช่วงปลายรัชกาลมีปัญหาในงบป้องกันประเทศและ

การรักษาความสงบสูงประมาณ	 ๕๑%	 ของงบประมาณประจำปี

ทั้งหมด	ใช้ในการคมนาคม	๑๕%	ใช้ในการเกษตร	ศึกษา	และยุติธรรม

ค่อนข้างจะน้อย	 ใช้ราชสำนักฯ	 ซึ่งเป็นส่วนพระองค์ประมาณ	๑๗%		

นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ไว้ว่า	 การให้ความสนใจการป้องกันประเทศ
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และความสงบภายใน	 เพราะ

เกรงการคุกคามจากเจ้าอาณา-	

นิคม	คือ	ฝรั่งเศส	และอังกฤษ	

	 ภายในประเทศเองก็มี

การกบฏครั้งใหญ	่ ๓	 ครั้ง	 ที่

อีสาน	 ภาคเหนือ	 และภาคใต้	

รวมทั้งความชุลมุนวุ่นวายของกุลีจีนในที่ต่างๆ	 เป็นระยะๆ	 จนกระทั่ง

ต้องตั้งตำรวจหลวง	

   รายได้ต่อปีของคนบางอาชีพในสมัยรัชกาลที่๕

	 พระยาสุริยานุวัตร	 นักเศรษฐศาสตร์	 ซึ่งรับราชการในสมัย

รชักาลที	่๕	และเสถยีรโกเศศ	 (ขา้ราชการกรมศลุฯ)	 ไดพ้ดูถงึรายไดต้อ่ปี

ในสมยันัน้วา่	การรบัจา้งทำนามรีายไดน้อ้ยทีส่ดุ	คอื	ประมาณ	๗๐	บาท

ต่อปี	หรือ	๕	-	๖	บาท	ต่อเดือน	

	 ถา้เปน็รายไดเ้จา้ของนารายไดต้อ่ปเีพิม่เปน็ประมาณ	๙๐	บาท

หรือ	๗	-	๘	บาท	ต่อเดือน	

	 ถา้เปน็ทหารกองหนา้	ไดร้บัเงนิเดอืน 	ๆละ	๑๐	บาท	๑	ป	ี๑๒๐	บาท

โดยมีอาหารกิน	๒	มื้อ	ชุดทหารอีก	๑	ชุด	

	 ถ้าเป็นข้าราชการกรมศุลกากรจะได้ปีละ	๖๐๐	บาท	 เงินเดือน

เตม็อตัราไดเ้ดอืนละ	๗๕	บาท	หรอื	ปลีะ	๙๐๐	บาท	หากคดิเปน็รอ้ยละ

ชาวนาได	้๑๐๐	เจา้ของนาได	้๑๔๒	ขา้ราชการกรมศลุกากรได	้๘	เทา่ครึง่

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างชาวนากับกรมศุลกากรประมาณ		

๑๒	-	๑๓	เท่า	
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	 ตัวเลขชี้ให้ เห็นถึงความแตกต่างและความไม่เท่าเทียม	

ที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าความเป็นจริง	 เพราะไม่ได้เอารายได้เจ้าภาษี	

นายอากรมาเทียบ	 คนกลุ่มนี้มีรายได้มากกว่า	๙๐๐	บาท/ปี	 และคง

มากกว่า	๑๓	เท่าแน่นอน	

	 ศ.ดร.ผาสุกฯ	 เปรียบเทียบการค้าข้าวไทยกับต่างประเทศ	 โดย

อ้างงานของ	อ.สมภพ	มานะรังสรรค์	มาเสนอว่า	ก่อนสงครามโลกครั้งที่	

๒	การส่งออกข้าวของไทยเป็นรองพม่า	อินโดจีน	 เพราะประเทศทั้งสอง

ประเทศนั้นมีการคมนาคมที่ดีกว่า	 ทำให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัว		

ค่าขนส่งไม่สูง	 ต้นทุนต่ำ	 ในสมัยนั้นไทยสร้างทางรถไฟได้	๗๐๐	 ไมล์	

กลุ่มอินโดจีนมีการสร้างทางรถไฟ	๒,๓๐๐	ไมล์	มาเลเซียสร้างได้	๘๐๐	

กว่าไมล์	ชวาสร้างได้	๑,๗๐๐	ไมล์	เพราะเจ้าอาณานิคมรวยๆ	

  เทียบไทยกับญี่ปุ่น

	 เมื่อเปรียบเทียบยุคสมัยรัชกาลที่	 ๕	 กับสมัย	Meji	 ของญี่ปุ่น

เปิดประเทศพร้อมๆ	 กัน	 จะเห็นว่าประเทศไทยมีการค้าข้าวเป็นหลัก		

แต่ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไปแล้ว	



20

	 การเมืองไทยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 แต่ญี่ปุ่นเป็นระบบ

พรรคการเมืองและรัฐสภา	ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี	๒๔๓๒	

 หากใชร้ปูพรีะมดิเปรยีบเทยีบดา้นสงัคม	ไทยมพีระบรมราชวงศ์

อยู่ข้างบน	ข้าราชการตรงกลาง	ชาวนาอยู่ข้างล่าง	โดยไม่มีชนชั้นกลาง

มากนักในสมัยนั้น	

	 ขณะที่สังคมญี่ปุ่น	 ข้างบนคือจักรพรรดิ	 ไซบัตซึ	 หรือธุรกิจ

ขนาดใหญ่มิตซุยและมิตซูบิชิ	 เป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว	มีนักธุรกิจและ

ชนชั้นกลางอยู่ตรงกลาง	เพราะเกษตรกรกับชนชั้นกลางไม่ต่างกันมาก	

	 ศ.ดร.ผาสุกฯ	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ที่เศรษฐกิจไทยไม่เปลี่ยนแปลง

เร็วเท่ากับญี่ปุ่น	 เพราะว่าเมืองไทยมีขีดจำกัดเรื่องเศรษฐกิจภายใน	

ซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่น	ไทยมีประชากรประมาณ	๗	ล้านคน	ญี่ปุ่นปลาย

รัชกาล	 Meji	 มีประชากร	 ๓๕	 ล้านคน	 ดังนั้น	 ปัจจัยที่จะกระตุ้น
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เศรษฐกิจของไทยมีจำกัด	 เพราะประชากรน้อย	 ตลาดแคบ	 แรงงาน

น้อย	เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นที่มีหลายอย่างมากกว่า	

	 มีคำถามว่า	 ทำไมนักธุรกิจจีนไม่เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลง	

ตอบว่า	 เพราะนักธุรกิจจีนอยู่ในช่วงขาลง	 คือหลายคนสะสมทุนจาก

การเป็นเจ้าภาษีนายอากร	ตั้งโรงสี	 และค้าข้าว	ประทังตัวอยู่ได้เพราะ

หลายคนเป็นเจ้าภาษีนายอากรเก็บภาษีร้อยชัก	 ๑๐	 แต่การปฏิรูป

ราชการเอาระบบภาษีมาอยู่ส่วนกลางทำเอากลุ่มนี้ขาดรายได้	 อันนี้จึง

เป็นช่วงขาลงของนักธุรกิจจีน	 แต่กลับเป็นโอกาสของบรมวงศานุวงศ์

และขนุนางทีจ่ะมบีทบาททางดา้นนโยบายและระบบเศรษฐกจิ	พรอ้มทัง้

ปฏิเสธระบบรัฐสภา	ดังนั้น	 ในปี	 ร.ศ.๑๑๓	 (พ.ศ.	๒๔๓๗)	 จึงมีความ

พยายามทำรัฐประหารเกิดขึ้น	

	 ช่วงก่อนหน้านั้น	 พระบรมวงศ์จำนวนหนึ่งและข้าราชการ

ระดับสูงได้ทูลถวายความเห็นมายังรัชกาลที่	 ๕	 ให้มีระบบรัฐสภา	และ

ปฏิรูปกฎหมาย	 เพราะเกรงเจ้าอาณานิคมมาสร้างวิกฤตทำสงคราม

แล้วยึดประเทศไทยเป็นอาณานิคม	ตามที่พระองค์มีพระราชปุจฉาไป	

แตพ่ระองคท์รงพจิารณาแลว้เหน็วา่ยงัไมส่มควร	 เพราะคนไทยการศกึษา

ยังน้อย	

	 ในขณะที่	 Meji	 Restoration	 นั้น	 ซามุไรต้องการให้ประเทศ	

เป็นอุตสาหกรรมแบบยุโรป	และเห็นความจำเป็นที่จะจัดระบบรัฐสภา	

ผลที่ดีต่อนโยบายเศรษฐกิจของ	Meji	 จึงแตกต่างจากไทยอย่างสิ้นเชิง	

ญี่ปุ่นปฏิรูปการเกษตร	ปฏิรูปที่ดินมาตั้งแต่สมัยนั้น		
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	 การปฏริปูทีด่นิทำใหญ้ีปุ่น่เขา้สูอ่ตุสาหกรรมและความเหลือ่มลำ้

ทางสงัคมนอ้ยกวา่ประเทศอืน่ๆ	 เมือ่เทยีบขดีจำกดัเศรษฐกจิไทยกบัญีปุ่น่

ญี่ปุ่นมีขีดจำกัดน้อย	เพราะประชากรมากกว่าไทย	

	 นีค่อืความแตกตา่งของ	๒	ประเทศ	แมจ้ะเปดิประเทศพรอ้มกนั

แต่การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ	 ไม่เท่ากัน	 เพราะไทยยังมีปัญหาเรื่อง

การถือครองที่ดิน	แต่ญี่ปุ่นไม่มีเพราะปฏิรูปที่ดินไดเมียว	ที่เป็นเจ้าที่ดิน	

ยินดีถือพันธบัตรกินดอกเบี้ยที่รัฐจ่ายให้	 ส่วนรัฐนำที่ดินไปกระจาย	

ให้ชาวนา	และมีปฏิรูปที่ดินอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	ญี่ปุ่นจึง	

มีวันนี้	



คณะผู้จัดทำ

บรรณาธิการบริหาร
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	 นายสงวน			ธีระกุล	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน	

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 นางณิทฐา		แสวงทอง	 ผูอ้ำนวยการสว่นพฒันาและบรหิารจดัการความรู	้

กองบรรณาธิการ

	 นางวันเพ็ญ			ทรงวิวัฒน์	 นางณิรมล		เกิดแก้ว	
	 นายกิจชัย			กุลสัมฤทธิ์	 นางกาญจนา		แจ่มมินทร์	
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