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คำนำผูว้ ิ จยั
หนั ง สือ เล่ ม นี้ เ กิด จากการที่ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ ชิง ชาญ จงสมชัย
คณบดีวทิ ยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโครงการ
ผลิตและเผยแพร่ตาราและผลงานวิช าการของวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้คณาจารย์
ทราบว่าทางโครงการฯ สนับสนุนให้มกี ารนาวิทยานิพนธ์มาตีพมิ พ์ได้ดว้ ย ผูว้ จิ ยั
ก็เลยทาหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนาเอาวิทยานิ พนธ์
ระดับปริญญาเอกของผู้วจิ ยั มาตีพิมพ์ โดยไม่ได้ตงั ้ ใจจะปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใน
วิทยานิพนธ์เลย คือต้องการนาเอาวิทยานิพนธ์ม าพิมพ์เป็ นเล่มหนังสือเท่ านัน้
เผือ่ ว่าผลงานทีเ่ คยศึกษาวิจยั ไว้จะได้เป็ นประโยชน์ในวงกว้างยิง่ ขึน้
แต่เพื่อให้งานตีพมิ พ์เป็ นผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานทางวิช าการ
สูง คณะกรรมการของโครงการฯ จึงได้สง่ วิทยานิพนธ์ทผี่ วู้ จิ ยั ปรับรูปเล่มเป็ นเล่ม
หนั ง สือ ให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิไ ด้ป ระเมิน คุ ณ ภาพและมาตรฐานทางวิช าการด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ สามท่านประเมินไว้ในแนวทางคล้ายๆ กันคือต้องการให้ปรับแก้
งานวิจยั ให้เป็ นงานเขียนทางวิชาการที่มคี วามทันสมัยยิง่ ขึน้ โดยให้เหตุผลเสริม
ว่าจะได้สามารถนาไปใช้ขอตาแหน่งทางวิชาการได้ดว้ ย
แต่ผวู้ จิ ยั ไม่ได้ตงั ้ ใจที่จะนาผลงานเล่มนี้ไปขอตาแหน่ งทางวิชาการอยู่
แล้ว ผู้ว ิจ ัย จึง ท าเพีย งแค่ แ ก้คาผิด เสริม เชิง อรรถอธิ บายความเพิ่ม เติ ม บ้ า ง
เล็กน้อย และพิมพ์คาทีร่ ะบุปี เช่นคาว่า “นับถึง พ.ศ. 2550” ไว้ในวงเล็บเพื่อ เอา
ไปแทรกตามเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับข้อเท็จจริงในช่วงเวลานัน้ เพื่อให้ผอู้ ่านตระหนักถึง
บริบทในแง่ชว่ งเวลา
หลัง จากนัน้ นานนับปี ผู้ว ิจ ัย ก็ยุ่ งอยู่กบั การเตรีย มสอนจนเกือบหมด
เวลาส่งงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ แต่ในเมื่ออยากจะให้มผี ลงานตีพมิ พ์ ก็เลยทา
การปรับปรุง แก้ไ ขตามข้อ เสนอของผูท้ รงคุณวุฒ ิ แต่ ผู้ว ิจ ัย ตัดสิน ใจไม่แ ก้ใ น
วิทยานิพนธ์อีก หากแต่เขียนเสริมเป็ น อีกบทหนึ่ง ไปเลย ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งเนื้ อ หา

(3)
(3)

ออกเป็ น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็ น วิทยานิพ นธ์และส่ว นเสริม วิท ยานิ พนธ์ โดยใน
วิทยานิพนธ์กย็ งั คงรักษาเนื้อหาและส านวนภาษาเดิมเอาไว้ทงั ้ หมด นอกจาก
ส่วนที่เสริมเพียงเล็กน้อยที่กล่าวแล้ว สาหรับบทเสริมวิทยานิพนธ์กต็ ้องการจะ
ยืนยันข้อเสนอหลักเดิมในวิทยานิพนธ์นั ่นเอง จึงนาเอาปรากฏการณ์ ในช่วงหลัง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมามาศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยข้อเสนอหลักเดิมแต่เสริม ด้วย
มุมมองทางทฤษฎีทตี่ ่างจากเดิมด้วย
สาหรับเนื้อหาทีอ่ ยู่ในบทเสริมวิทยานิพนธ์นนั ้ ผูว้ จิ ยั ต้องการชีใ้ ห้เห็นว่า
ในรอบ 13 ปี ที่ผ่านมานัน้ เมื่อมองในระดับโลก นโยบายเสรีนิยมใหม่กย็ ัง เป็ น
นโยบายส าคัญ ของรัฐ บาลหลายประเทศ แม้เ มื่อ ประมาณ 10 ปี ที่แ ล้ว จะเกิด
วิก ฤติ เ ศรษฐกิจ ที่ ส่ง ผลกระทบไปทัว่ โลก โดยที่ ม ีผู้ว ิเ คราะห์ ว่ า การด าเนิ น
นโยบายแนวเสรีนิ ยมใหม่นัน่ แหละเป็ น ส่ว นส าคัญของการเกิดวิกฤติ ด้วย แต่
หลังจากนัน้ นโยบายเช่น นัน้ ก็ไม่ได้หายไปไหน ยังคงมีการนาไปใช้ ยังคงมีพลัง
ยังคงส่งผลกระทบ ทีท่ าให้ภาคประชาชนเสียเปรียบภาคธุรกิจ เอกชนโดยเฉพาะ
ของชนชัน้ นายทุนข้ามชาติ และเมื่อมองมาที่ประเทศไทย แม้ว่าจะมีรฐั บาลเข้า
มาบริหารประเทศหลายชุด ซึ่งมีทงั ้ รัฐบาลที่มาจากการเลื อกตัง้ และรัฐบาลทีม่ า
จากการรัฐประหาร แต่นโยบายเสรีนิยมใหม่กย็ งั เป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ชุดต่ างๆ ของไทย โดยที่ความเข้ม ข้น จริง จัง ของการดาเนิ น นโยบายอาจจะ
แตกต่ างกัน ไปบ้าง ทัง้ นี้ เมื่อ มองจากมุม ของโครงสร้างระบบทุ น นิ ย มโลกที่
เปลี่ยนไปในรอบ 40-50 ปี ที่ผ่านมาก็ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะอานาจที่
กากับควบคุมการพัฒนาประเทศของหลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยคืออานาจ
ของชนชันนายทุ
้
นข้ามชาติ ผูว้ จิ ยั จึงเน้นชีใ้ ห้เห็นพลังของชนชันนายทุ
้
นข้ามชาติ
ที่ส่งผลต่อและได้รบั ประโยชน์ จากการดาเนิน นโยบายการพัฒ นาประเทศของ
รัฐบาลไทย โดยเฉพาะเมือ่ มองจากมุมมองของทฤษฎีมาร์กซิสต์ และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ก็คอื มุมมองของนักวิชาการอย่างเช่น เดวิด ฮาร์วยี ์ (David Harvey) ทีไ่ ด้
เสนอให้เ ราเห็น ประเด็น ของการสะสมทุ น ด้ว ยการแย่ ง ชิง (accumulation by
dispossession) ผู้ว ิจ ัย ได้ช้ใี ห้เ ห็น ว่า รัฐ ไทยโดยรัฐ บาลชุ ดต่ า งๆ ก็ไ ด้ดาเนิ น
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นโยบายทีเ่ อื้อให้ชนชัน้ นายทุนได้สะสมทุนด้วยการแย่งชิง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ภาค
สังคมหรือประชาชนจึงกดขีข่ ดู รีดเอารัดเอาเปรียบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ รัฐไทยจึง
ยังคงพ่ายแพ้ เพราะไม่สามารถปกป้ องภาคสังคมหรือประชาชนอันเป็ น หน้ าที่
หลัก อย่ า งหนึ่ ง ของรัฐ ได้ อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากผู้ว ิจ ัย ไม่ ไ ด้ต้อ งการให้ม ี
รายละเอีย ดของเนื้ อหาในบทเสริม มากนัก ประเด็น ที่น ามาอภิปรายจึง เน้นที่
นโยบายรวมทัง้ ผลที่เ กิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนิ นนโยบายของ
รัฐบาลชุดหลังๆ โดยเฉพาะช่วงหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็ นต้นมา
ผู้ว ิจ ัย ตัด สิน ใจเขีย นและเรีย งรายการเอกสารอ้ า งอิ ง ในบทเสริ ม
วิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้แ ตกต่ างจากส่ว นที่อ ยู่ ใ นบรรณานุ กรมของวิท ยานิ พ นธ์ ทัง้ นี้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งทีม่ าของข้อมูลได้งา่ ยขึน้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านทีเ่ คยสอนผูว้ จิ ยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิท ยานิ พ นธ์คือ ศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัต น์ เจริญ สิน โอฬาร
รวมทัง้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คือศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ นุ ชเปี่ ยม และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. เดชา ตัง้ สีฟ้า ที่ได้ให้คาแนะนาอันมีประโยชน์ อย่างยิง่ ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ดขี น้ึ
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ สามท่านทีไ่ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะอันมีประโยชน์
ในการปรับแก้ผลงานทางวิชาการนี้ซงึ่ ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้นามาคิดเป็ นประเด็นที่เขียน
เสริมไว้ในบทเสริมวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ เ ชิง ชาญ จงสมชัย คณบดีว ิท ยาลัย
การเมืองการปกครอง และทีมงานของโครงการผลิตและเผยแพร่ตาราและผลงาน
ทางวิช าการซึ่ง น าโดยอาจารย์ ศราวุฒ ิ วิส าพรม ที่ส นับ สนุ น ให้ม ีการตีพิ ม พ์
วิทยานิพนธ์เป็ นเล่มหนังสือในครังนี
้ ้
วินยั ผลเจริญ
มิถุนายน 2563
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ส่วนที่ 1

วิทยานิพนธ์

บทคัดย่อ
วิท ยานิ พ นธ์ฉ บับ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อ ศึก ษา
พัฒนาการของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของโลกาภิว ัต น์ เ สรีนิ ย มใหม่ ท่ีมีต่ อ รัฐและสัง คมไทย และ 3) เพื่อ ศึก ษาถึง
ปฏิกริ ยิ าตอบโต้/ตอบสนองของรัฐและสังคมไทยที่มตี ่อโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่
โดยถือเอาช่ว งระยะเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 จนถึง ปั จ จุบ ัน (พ.ศ. 2550) เป็ น
ช่วงเวลาในการศึกษา
รัฐไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมาได้ดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่มา
อย่างต่อเนื่อง เริม่ ด้วยการเปิ ดเสรีทางการเงินในยุคก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และ
การแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็ นของเอกชนในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ มาจนถึง
การเปิ ดเสรี ท างการค้ า และการลงทุ น ในยุ ค ปั จจุ บ ัน นี่ เ ป็ นตั ว อย่ า งของ
แนวนโยบายทีโ่ ดดเด่นของเสรีนิยมใหม่ งานวิจยั นี้เสนอว่านโยบายเสรีนิยมใหม่
นัน้ มีพลังมากเพราะถูกผลักดันโดยทุนข้ามชาติทไ่ี ด้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
โลกาภิวตั น์ซ่งึ ขับเคลื่อนโดยพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเสรีนิยม
ใหม่ ท่ีร ัฐ ไทยรับ มาใช้ นั น้ เอื้อ ต่ อ ภาคธุ ร กิจ โดยเฉพาะทุ น ข้า มชาติ จึง สร้ า ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทัง้ รัฐไทยและสังคมไทย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอข้อถกเถียงว่ารัฐไทยประสบกับความพ่ายแพ้
เพราะไม่ สามารถที่จ ะต้า นทานพลัง ของโลกาภิว ัตน์ เ สรีนิย มใหม่ ได้ และไม่
สามารถที่จะแก้ปัญหาผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการดาเนินนโยบายเสรีนิยม
ใหม่ได้ โดยศึกษาจากกรณีศกึ ษา 4 กรณี คือ 1) กรณีศกึ ษาจากหนังสือ แสดง
เจตจ านง 2) กรณี ศึก ษาการตรากฎหมาย 11 ฉบับ 3) กรณี ศึก ษานโยบาย
ส่งเสริม การลงทุน และ 4) กรณีศึกษานโยบายด้า นแรงงาน ผลการศึกษาใน
งานวิจยั นี้พบว่าโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นนั ้ ได้สร้างผลกระทบในมิตทิ ห่ี ลากหลาย
อย่างเช่น การทาหนังสือแสดงเจตจานงส่งผลกระทบต่ออานาจอธิปไตยในการ
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ดาเนินนโยบายของรัฐไทย การตรากฎหมาย 11 ฉบับเป็ นการเปิ ดประเทศให้ทุน
ต่างชาติเข้ามาได้มากขึน้ การดาเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนทีเ่ อือ้ ต่อทุนขนาด
ใหญ่ ทาให้นักธุรกิจรายย่อ ยเดือดร้อน และการดาเนิน นโยบายด้านแรงงานก็
ซ้าเติมให้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบเพิม่ มากขึน้
วิทยานิพนธ์น้เี สนอว่าเหตุปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของความพ่ายแพ้ของรัฐ
ไทยนัน้ เกิดจากโครงสร้างเชิงสถาบันภายในของรัฐไทยเอง กล่าวคือโครงสร้าง
เชิงสถาบันภายในของรัฐไทยนัน้ อ่อนแอ เพราะนักธุรกิจการเมืองเข้ามายึดกุม
อานาจรัฐ อ านาจรัฐ อยู่ท่ีฝ่ายบริห ารมากเกินไปจึง ขาดการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล
ขาดความโปร่งใสและขาดการมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ ส่งผลก่อให้เกิดพลัง
ต่อรองทีอ่ ่อนแอของรัฐไทยเมื่อเทียบกับพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่
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Abstract
This Thesis aims to study the development of neoliberal globalization in
Thailand, the impacts of neoliberal globalization on the Thai state and society, and the
interactions and responses of the Thai state and society to neoliberal globalization. The
period of time of this study covers 1988 to 2007.
The study shows that the Thai state has been vigorously implemented
neoliberal policies since 1988, starting from financial deregulation before the age of
1997 economic crisis to privatization after that period and trade and investment
liberalization at this time. The deregulation, privatization, and liberalization constitute
the core of neoliberal policies. The study proposes that neoliberal policies are very
powerful because they are mobilized by transnational capital which takes advantages
from globalization process. Neoliberal policies implemented by the Thai state are
business-bias policies. They are specifically conducive to the capital accumulation of
transnational corporations. Therefore, neoliberal policies have serious impacts on the
Thai state and society.
This thesis argues that the Thai state has been defeated because it cannot
resist the influence of neoliberal globalization and it cannot solve the problems arising
from the implementation of neoliberal policies. Four cases are studied in the thesis.
They are the case of Letters of intent, the case of 11 acts, the case of investment
promotion policy, and the case of labour policy. The study indicates that neoliberal
globalization has multidimensional impact. For example, the submit of the letters of
intent to the International Monetary Fund led to the damage of the Thai state’s
autonomy to implement its public policy. The 11 acts led to the explosion of
transnational corporations in Thailand. The investment promotion policy, which is big
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business-biased, causes harmful effects to small and medium enterprises. And the
labour policy exacerbates the sufferings of labourers.
The study argues that one of the main causes of the defeat of the Thai state
originates from the domestic institutional structure within the Thai state. That is, the
domestic institutional structure is weak. Its weakness is due to the composition of
cabinet, many of which come from business sector, has so much power that it has no
room for checks and balances, transparency and participation. As a consequence, the
bargaining power of the Thai state has been weakened by the forces of neoliberal
globalization.

ง
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1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาในการวิ จยั
1.1 รัฐไทยกับการดาเนิ นนโยบายแนวเสรีนิยมใหม่
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีค ณะบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่ า
“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุ ข ” เข้ายึด อ านาจการปกครองของรัฐ บาลพันต ารวจโททัก ษิณ ชิน วัต ร
แล้ว ได้จดั ตัง้ รัฐบาลใหม่ข้นึ มา เมื่อมีการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ซ่งึ นาโดยพลเอก
สุร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์นัน้ รัฐ บาลได้แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติบ ัญ ญัติแ ห่ ง ชาติ
นโยบายอย่างหนึ่งซึง่ ได้รบั ความสาคัญเพิม่ ขึน้ มาเมื่อเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้านี้
คือนโยบายเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง (มติชน, 4 พฤศจิกายน 2549) สาหรับ
คนบางกลุ่ ม ในสัง คมไทย การด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิจ พอเพีย งส่ ว นหนึ่ ง
หมายถึงการลดการพึ่งพาและเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ คนกลุ่มนี้อาจ
คาดหวังว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จะไม่สานต่อนโยบายการทาข้อตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคีกบั ต่างประเทศทีม่ กี ารดาเนินการอย่างจริงจังในยุครัฐบาลพันตารวจโท
ทักษิณ แต่เมื่อเป็ นรัฐบาลได้เพียงประมาณครึง่ ปี รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์กไ็ ด้ลง
นามในข้อ ตกลงการค้า เสรีก ับประเทศญี่ป่ ุ นเมื่อวัน ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550
(มติชน, 4 เมษายน 2550) การทาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีเป็ นแนวนโยบายที่
มีการนาไปใช้กนั ในหลายประเทศทัวโลกในปั
่
จจุบนั นี้ หลังจากทีก่ รอบการทา
ข้อ ตกลงการค้า เสรีใ นระดับพหุ ภาคีท่จี ัดการโดยองค์ก ารการค้าโลก (World
Trade Organization: WTO) ประสบปั ญหาความล่าช้าในการเจรจา สาหรับ
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รัฐบาลไทยนัน้ จนถึงปั จจุบนั 1 ก็มีการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกบั
ประเทศต่างๆ ไปแล้วถึง 6 ประเทศ
ผู้วิจยั ยกเรื่องนี้ ข้นึ มากล่าวถึงเพื่อ ที่จะเสนอข้อถกเถียงว่ า รัฐไทยไม่
สามารถที่จะต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้ แต่มใิ ช่เฉพาะรัฐไทย
ในยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เท่านัน้ ทีไ่ ม่สามารถต้านทานพลังดังกล่าวได้ แม้แต่รฐั
ไทยในยุคก่อนหน้านี้ยอ้ นหลังกลับไปจนถึงยุคของรัฐบาลพลเอกชาติชายซึง่ เป็ น
ยุ ค ที่โ ลกาภิว ัต น์ เ สรีนิ ย มใหม่ เ ริ่ม เข้า มานัน้ 2 ก็ไ ม่ สามารถต้า นทานพลัง ของ
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้เช่นเดียวกัน โดยพิจารณาได้จากการดาเนินนโยบาย
ในแนวเสรีนิ ย มใหม่ท่มี ีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และการไม่สามารถแก้ปัญหา
ผลกระทบเชิงลบของนโยบายเสรีนิยมใหม่ได้ การเปิ ดเสรีทางการค้า นัน้ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ ท่แี พร่หลายไปทัวโลก
่
ซึ่ง
นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็ นของเอกชน และ
การยกเลิก/แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน เพื่อ
ผ่อนคลายการกากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรัฐ และเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการค้าการลงทุนให้เปิ ดกว้างและเสรีมากยิง่ ขึน้ นโยบายเหล่านี้ได้ถูก
นามาใช้โดยรัฐไทยอย่างเข้มข้นมากขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ น
ต้นมา ทีร่ ฐั บาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้กา้ วขึน้ มาเป็ นผูบ้ ริหารประเทศและ
ได้ประกาศนโยบายเปลีย่ นสนามรบให้เป็ นสนามการค้า
ช่วงจังหวะเวลาทีพ่ ลเอกชาติชายก้าวขึน้ มาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
นัน้ เป็ นช่วงทีก่ าลังเกิดความเปลีย่ นแปลงในหลายด้าน ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับ
ภูมภิ าค และระดับโลก เช่นใน พ.ศ. 2531 นัน้ ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตทาง
1

หมายถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550
รายละเอียดเกีย่ วกับพัฒนาการของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ในประเทศไทย
ทีเ่ ริม่ จากยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ผูว้ จิ ยั อภิปรายไว้ในบทที่ 3
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เศรษฐกิจ อยู่ท่ีร้อ ยละ 13.29 ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น อัต ราการเติบ โตที่สูง ที่สุ ด ในโลก
(Yokota, 2006, p. 139) ซึง่ สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการทีน่ ักธุรกิจใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะญีป่ ่ นุ ได้ยา้ ยฐานการผลิตมาทีป่ ระเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สมภพ มานะรังสรรค์, 2546, น. 4-5) ในปี ต่อมา
คือ พ.ศ. 2532 กาแพงเบอร์ลนิ ก็ถูกทุบทาลาย และสหภาพโซเวียตรัสเซียก็ล่ม
สลายลงในอีก 2 ปี ต่อมา ถือเป็ นการสิน้ สุดลงของสงครามเย็นทีด่ าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็ นต้นมา และ
ใน พ.ศ. 2532 นี้เองรัฐบาลเวียดนามก็ได้ถอนทหารออกจากประเทศกัมพูชา
บริบทเหล่านี้เอื้ออานวยต่ อการดาเนินนโยบายของรัฐไทยที่หนั มาเน้ นการค้า
ระหว่างประเทศมากขึน้
รัฐบาลพลเอกชาติชายนอกจากจะประกาศนโยบายการเปลีย่ นสนามรบ
ให้เป็ นสนามการค้าแล้ว ยังดาเนินนโยบายทีเ่ ป็ นการผ่อนคลายการกากับควบคุม
เศรษฐกิจโดยรัฐลงทีเ่ อือ้ ต่อการเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุนมากขึน้ นโยบาย
เปิ ดเสรีทส่ี าคัญในยุคนี้ เช่น การผ่อนคลายการกากับควบคุมอัตราดอกเบีย้ ด้วย
การยกเลิก เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุก ประเภทลง (สมบูรณ์ ศิริประชัย ,
2547, น. 23) และการยอมรับ พัน ธกรณี ข้อ 8 ของกองทุ น การเงิน ระหว่ า ง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึง่ นัยหนึ่งก็คอื การเปิ ดเสรีบญ
ั ชี
ทุนซึง่ มีมาตรการหลายอย่าง เช่น ในการส่งสินค้าออกไม่ตอ้ งขออนุญาตเกีย่ วกับ
เรื่องเงินตราต่างประเทศ และไม่มกี ารควบคุมการส่งเงินบาทเข้าประเทศ เป็ นต้น
(สมภพ มานะรังสรรค์, 2548, น. 121-122)
เมื่อ รัฐ บาลพลเอกชาติช ายถู ก รัฐ ประหารโดยคณะรัก ษาความสงบ
เรีย บร้อ ยแห่ ง ชาติ (รสช.) นายอานัน ท์ ปั น ยารชุ น ได้ก้า วขึ้น ด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี รัฐไทยในยุครัฐบาลนี้กไ็ ด้ดาเนินนโยบายการเปิ ดเสรีเช่นเดียวกัน
มาตรการทางการเงิน ที่อนุ ญ าตให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบัน การเงิน อื่น ๆ
ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นก่อนหน้ านี้แล้วก็มเี พิ่มขึ้นอี กหลาย
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มาตรการในยุคนี้ เช่น การขยายเวลาการขายเงินตราต่างประเทศจาก 7 วัน
เป็ น 15 วัน การยกเลิกเพดานอัต ราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ข องธนาคาร
พาณิชย์ การอนุ ญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าตัวแทนจาหน่ าย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ จาหน่ ายพันธบัตรรัฐบาลด้วย เป็ นต้น
(สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย, 2549, น. 169-170)
นโยบายการเปิ ด เสรีค รัง้ สาคัญ มากที่สุ ด ครัง้ หนึ่ ง ในประวัติศ าสตร์
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยใหม่เกิดขึน้ ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในยุคนี้รฐั
ไทยได้เปิ ดให้มกี จิ การวิเทศธนกิจ (International Banking Facilities: IBF) ซึง่
เป็ นธุ ร กิจ การเงิน ระหว่ า งประเทศที่อ นุ ญ าตให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ท ัง้ ในและ
ต่ า งประเทศได้เ ปิ ดดาเนิ นการเพื่อ เป็ น แหล่ งระดมเงิน ทุน ช่ว ยอานวยความ
สะดวก และลดค่าใช้จ่ายของนักธุรกิจไทยทีจ่ ะกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2541, ไม่ระบุเลขหน้า) โดยจัดตัง้ ขึน้ ในกรุงเทพฯ ในช่วง พ.ศ.
2535-2536 และในต่ า งจัง หวัด ใน พ.ศ. 2537 โดยหวัง จะให้ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินในระดับภูมภิ าค
การเปิ ดเสรีท างการเงินโดยที่ร ัฐไทยยัง ไม่ มีค วามพร้อ มในด้า นการ
กากับ ดูแลตรวจสอบนัน้ เป็ น เหตุ ปั จจัย สาคัญอย่ างหนึ่ ง ของวิกฤติการณ์ ท าง
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2541,2545; สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย,
2547) ภายหลังเกิดวิกฤติ รัฐไทยในยุคนี้พยายามที่จะแก้ไขวิกฤติ ทัง้ รัฐบาล
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้ออกกฎหมายจานวน
มากเกือ บ 40 ฉบับ เพื่อ เป็ น เครื่อ งมือ ในการแก้ปั ญ หาเศรษฐกิจ (นัน ทวัฒ น์
บรมานันท์, 2543, น. 68-70) รัฐบาลทัง้ สองชุดต่างก็ต้องขอกู้เงินจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ซึง่ ต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจานงอันเป็ นเงื่อ นไขทีผ่ ูกติด
อยู่กบั เงินกู้ต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วย ซึ่งส่งผลให้ในทางพฤตินัย
แล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เข้ามาแทรกแซงการกาหนดนโยบายของ
รัฐไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ความพยายามทีจ่ ะแก้ปัญหาวิกฤติซง่ึ มีสาเหตุหลักมา
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จากการดาเนิน นโยบายแนวเสรีนิยมใหม่โดยที่ยงั ไม่พร้อมนัน้ ก็ยงั ไม่ประสบ
ผลสาเร็จมากนักในยุคของรัฐบาลทัง้ สองชุดนัน้
ต่อมาในยุครัฐบาลพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร รัฐบาลก็ได้พยายาม
แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทีย่ งั คงดารงอยู่ นโยบายทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาล
คือการนาเอาโครงการประชานิยมต่ างๆ เช่น การพักหนี้เกษตรกรและการ
จัดตัง้ กองทุนหมู่บา้ น รวมทัง้ การดาเนินโครงการเอือ้ อาทรต่า งๆ นโยบายและ
มาตรการเหล่านี้แม้จะมีจุดประสงค์ทางการเมืองแอบแฝง แต่ผลของการใช้
งบประมาณจานวนมากก็ได้ช่วยทาให้ภาวะเศรษฐกิจกระเตื้องขึน้ ได้พอสมควร
รัฐบาลพันตารวจโททักษิณประกาศว่าได้ช าระหนี้ แก่กองทุนการเงินระหว่า ง
ประเทศครบหมดแล้ว เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าประเทศไทยเป็ นอิสระจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้ว แต่รฐั บาลทักษิณก็ยงั คงดาเนินนโยบายแบบ
เสรีนิยมใหม่อกี หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 5 ใน 6 ครัง้ ทีผ่ ่านมานัน้ เกิดขึน้ ในยุครัฐบาลพันตารวจโททักษิณ แม้แต่
กระบวนการท าข้ อ ตกลงล่ า สุ ด กั บ ประเทศญี่ ป่ ุ นก็เ ริ่ม ต้ น ขึ้น ในยุ ค รัฐ บาล
พันตารวจโททักษิณ แต่ได้มกี ารสานต่อและลงนามในยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจทีเ่ ริม่ ขึน้ ในรัฐบาลชวน
ก็มาสาเร็จในยุครัฐบาลทักษิณ รัฐบาลพันตารวจโททักษิณยังได้แก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อทาให้ทุนต่างชาติสามารถเข้าถือหุน้
ในกิจการโทรคมนาคมได้มากขึน้ จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 49 และพันตารวจโท
ทัก ษิณเองก็ย ัง ได้สงยกเลิ
ั่
ก ร่า งพระราชบัญ ญัติค้า ปลีก ค้า ส่ง ที่ร ัฐบาลเห็น ว่ า
เนื้อหาของร่างกฎหมายนัน้ ขัดกับนโยบายการค้าเสรี นอกจากนี้ รัฐบาลทักษิณ
ยังได้ดาเนิ นนโยบายเปิ ด เสรีภาคสถาบันการเงินเพิ่ม ขึ้นด้วยการประกาศใช้
แผนพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิน ใน พ.ศ. 2547 (กอบศัก ดิ ์ ภู ต ระกูล ดอน
นาครทรรพ และ หฤษฎ์ รอดประเสริฐ, 2548, น. 53) ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการ
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ประกาศใช้แผนดังกล่าวส่วนหนึ่งคือทาให้มธี นาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเกิดขึน้
อีกหลายแห่ง
เมื่อ มาถึง ยุ ค รัฐ บาลพลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ ซึ่ง ได้ป ระกาศใช้
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นทางการในการแถลงนโยบายต่ อสภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาตินนั ้ นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลก็ไม่ได้หมายความว่า
จะลดการพึ่งพาต่างประเทศลงอย่างมีนัยสาคัญ เพราะรัฐบาลก็ยงั ยืนยันว่า “จะ
ดาเนินนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจทัง้ กรอบทวิภาคีและพหุภาคี ” พร้อม
ทัง้ ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าหมายถึง “การใช้หลักคุณธรรมกากับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาด” (มติชน, 4 พฤศจิกายน 2549) การทีร่ ฐั บาล
พลเอกสุรยุทธ์ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกบั รัฐบาลญี่ป่ ุนเป็ นเครื่องชีใ้ ห้เห็นว่า
นโยบายการค้าเสรียงั คงเป็ นหลักสาคัญของรัฐบาลนี้

1.2 ความพ่ายแพ้ของรัฐไทยต่อโลกาภิ วตั น์ เสรีนิยมใหม่
จากหลักฐานข้อมูลทีแ่ สดงข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเสนอข้อถกเถียงว่ารัฐ
ไทย นัน้ ไม่สามารถต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้ ผู้วจิ ยั เห็นว่า
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ส าหรับ รัฐ ไทยในที่น้ี ผู้วิจ ัย หมายถึง กลไกในการปกครองประเทศ โดย
ครอบคลุมทัง้ รัฐบาล (ในความหมายของคณะรัฐมนตรี) รัฐสภา และศาล ซึ่งเป็ นอานาจ
สามฝ่ ายที่คอยตรวจสอบและถ่วงดุลกัน รวมทัง้ ระบบราชการที่เป็ นกลไกการทางาน
ของรัฐบาล กลไกเหล่านี้ตงั ้ อยู่ ได้ด้วยการได้รบั เงินอุดหนุ นจากสังคมโดยเฉพาะจาก
ภาษีอากร แม้ว่ากลไกเหล่านี้จะมีบทบาทหรือหน้าที่แตกต่างกันไป แต่โดยภาพรวม
กลไกต่ า งๆ เหล่า นี้ ก็มีห น้ าที่ใ นการสร้า ง/ก าหนดและรัก ษาระเบีย บกฎเกณฑ์แ ละ
เสถียรภาพทางสังคม ผูว้ จิ ยั นิยามรัฐไทยโดยผสมผสานมุมมองที่นิยามรัฐจากแนวพินิจ
เชิงหน้าที่ (functionalist approach) ที่เน้นบทบาทหรือวัตถุประสงค์ของสถาบันต่างๆ
ของรัฐ เข้า กับ มุม มองที่นิ ย ามรัฐ จากแนวพินิ จ เชิง การจัด องค์ก ร (organizational

6

6

ความพ่ายแพ้ของรัฐไทยต่อโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นนั ้ มีเหตุปัจจัยทีม่ าจากทัง้
การทีไ่ ม่ยอมลงแรงหรือทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อต่อสูใ้ นบางกรณีและความพยายาม
ต่อสูแ้ ล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะได้ในบางกรณี เลสลีย์ สแกลร์ (Sklair, 2002, p.
6) กล่าวว่าการทีโ่ ลกาภิวตั น์จะมีพลังอานาจส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศ
หนึ่งได้นนั ้ บางทีมใิ ช่เพราะว่ารัฐไม่สามารถต้านทานพลังนัน้ ได้ แต่เป็ นเพราะว่า
ส่ว นส าคัญ ของรัฐ กล่ า วคือ รัฐ บาลไม่ ต้อ งการที่จ ะต้ า นทานพลัง นั น้ ต่ า งหาก
เนื่ อ งจากรัฐ บาลผู้ กุ ม อ านาจรัฐ ซึ่ง มัก จะเป็ นชนชัน้ นายทุ น ข้า มชาติ ไ ด้ ร ับ
ผลประโยชน์จากการดาเนินนโยบายตามกระแสโลกาภิวตั น์ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
การดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่อย่างเข้มข้นในยุครัฐบาลพันตารวจโททักษิณนัน้
มีเหตุปัจจัยหลักอยู่ท่รี ฐั บาลได้รบั ผลประโยชน์จ ากการดาเนินนโยบายเช่นนัน้
คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้เป็ นนักธุรกิจนายทุนใหญ่ท่ตี นเองก็เป็ นชนชัน้ นายทุน
ข้ามชาติและมีผลประโยชน์ เชื่อมโยงอยู่กบั ชนชัน้ นายทุนข้ามชาติด้วยกันเอง
รัฐบาลจึงได้ดาเนินนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่อย่างจริงจัง สาหรับความพยายาม
ทีจ่ ะต่อสูน้ ัน้ อาจจะเห็นได้จากกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจ
ของคนต่ างด้าวในยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ ท่มี ที ีท่าที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังใน
ช่วงแรก ๆ แต่ต่อมาก็ต้องยอมตามเสียงเรียกร้องของนักธุรกิจต่างชาติ ด้วย
การยอมผ่อนปรนให้ในบางกรณี ซึ่งไม่ สามารถกล่าวได้อย่างมันใจว่
่ ารั ฐไทย
สามารถเอาชนะพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้
ผูว้ จิ ยั มองว่าแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่นนั ้ เป็ นอานาจในรูปแบบหนึ่ง ใน
นโยบายนัน้ มีวาทกรรมที่บ่งบอกว่ าอะไรคือสิ่งที่ดีท่เี หมาะสมสาหรับรัฐ และ
พลเมืองของรัฐ เช่น บ่งบอกว่ารัฐทีด่ คี อื รัฐทีก่ ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให้น้อยทีส่ ดุ พลเมืองทีด่ คี อื พลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อตนเองโดยพึง่ พารัฐให้
approach) ซึ่งเน้ นที่กลไกในการปกครอง (apparatus of government) (โปรดดู
Heywood, 1997, pp. 84-85).
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น้ อ ยที่สุด นโยบายเสรีนิ ย มใหม่ มีพ้ืน ฐานมาจากหลัก ปรัช ญาเสรีนิ ย มที่เ น้ น
ความส าคัญ ของชีวิต ปั จ เจกบุ ค คลและสิท ธิใ นทรัพ ย์สิน ของบุ ค คล (Locke,
1994, p. 271) ซึง่ มีนยั บ่งถึงการทางานของตลาดเสรี เพราะปั จเจกบุคคลย่อมจะ
รูค้ วามจาเป็ นและความต้องการของตนที่เกิดขึน้ ด้วยตนเอง และสามารถที่จะมี
ข้อตกลงกับปั จเจกบุคคลอื่นผ่านกลไกของตลาดเพื่อทีจ่ ะสนองความต้องการและ
ความจาเป็ นนัน้ ๆ (Watts, 2000, p. 547) นโยบายเสรีนิยมใหม่จงึ เน้นให้กลไก
ตลาดทางานโดยที่รฐั ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง เป็ นนโยบายที่โจเซฟ สติกลิตซ์
(Stiglitz, 2002, pp. 73-74) เรียกว่าเป็ นลัทธิความเชื่อทีเ่ น้น ความสาคัญของ
ตลาด (Market Fundamentalism) แต่ตลาดทีม่ กี ลไกการทางานทีเ่ สรีจริง โดยที่
รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงนัน้ ก็เป็ นเรื่องที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยอย่างน้ อย
ในช่วงประมาณ 2 ศตวรรษทีผ่ ่านมา (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2540, น. 41) และ
ในตลาดก็มีท ัง้ ผู้บ ริโ ภคและนัก ธุ ร กิจ ที่ป ระกอบการเพื่อ สัง่ สมก าไร การกุ ม
สารสนเทศในตลาดเป็ นกลไกทีส่ าคัญประการหนึ่งในการได้มาซึง่ อานาจในตลาด
อานาจในตลาดจึงมักจะตกอยู่กบั ผูก้ ุมสารสนเทศในตลาดได้มากกว่า ซึง่ โดยมาก
มักจะเป็ นนักธุรกิจมากกว่าประชาชนผู้บริโภคโดยทัวไป
่ แนวนโยบายเสรีนิยม
ใหม่ท่เี น้นความสาคัญของตลาดโดยทีแ่ ท้จงึ เป็ นนโยบายทีเ่ น้นความสาคัญของ
ภาคธุ ร กิจ เป็ น หลัก สภาพที่โ ลกมีค วามเชื่อ มโยงกัน มากขึ้น ผ่ า นเครือ ข่ า ย
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมเช่นทุกวันนี้ถอื เป็ นปั จจัยทีเ่ สริมให้ภาค
ธุรกิจมีความเข้มแข็ง หรือมีพลังมากยิง่ ขึน้ ทุนได้กลายเป็ นสิง่ ที่ล่องลอยอย่าง
สะดวกรวดเร็วไปได้ทุกที่ท่ใี ห้กาไรสูง ดังจะเห็นได้จากการซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์เป็ น ตัว อย่ า งที่ทุน พร้อ มที่จ ะไหลเข้า หรือ ออกได้ เสมอ นอกจากนี้
แนวนโยบายเสรีนิ ย มใหม่ ย ัง ถู ก ผลัก ดัน จากประเทศมหาอ านาจอย่ า งเช่ น
สหรัฐ อเมริก า จากกลุ่ มประเทศอุต สาหกรรมก้า วหน้ า อย่า งเช่น องค์ก ารเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development: OECD) และองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่น
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และองค์การการค้าโลก เพื่อให้
ประเทศทัง้ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและกาลังพัฒนาได้นาเอาไปใช้กนั ทัวโลก
่
โลกาภิวตั น์ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นพลังของทุนข้ามชาติทส่ี ง่ ผลกระทบผ่านเครือข่ายการติดต่อสื่อสารได้
ทัวถึ
่ งกันทัวโลก
่
และโลกาภิวตั น์ ในฐานะที่เป็ นอานาจขององค์การโลกบาลที่
แผ่ซ่านครอบคลุมไปทัวทั
่ ง้ โลก จึงเป็ นปั จจัยหนุ นเสริมให้แนวนโยบายเสรีนิยม
ใหม่มพี ลังมากยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม อานาจของแนวนโยบายโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ทเ่ี ข้ามา
สู่ประเทศไทยนัน้ ยังต้องมาประสบกับพลังอานาจทีด่ ารงอยู่ ในรัฐและสังคมไทย
ด้วย การรับเอานโยบายเสรีนิยมใหม่มาใช้มใิ ช่เป็ นความสัมพันธ์ทางเดียวที่ส่ง
ตรงมาจากภายนอกเข้าสูป่ ระเทศไทยโดยทีร่ ฐั และสังคมไทยก็รบั มาอย่างเชื่องๆ
โดยมิได้โต้แย้งต่อรองใดๆ เลย มิเชล ฟูโก (Foucault, 1990, pp. 92-96) กล่าว
ไว้ว่ า อานาจนัน้ มาจากทุ ก หนทุ ก แห่ง ทุ ก คนจึง สามารถใช้อ านาจได้ และใน
ความสัมพันธ์ต่างๆ นัน้ มีความสัมพันธ์เชิงอานาจรวมอยู่ด้วยเสมอ คนเราจึง
สามารถใช้อานาจในเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยทีก่ ารใช้อานาจนัน้
ก็ก่อให้เกิดการต่อต้านขัดขืนขึน้ ได้เหมือนกัน ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยว่าทุกคนสามารถใช้
อานาจได้ เพราะทุกคนต่ า งก็มีศ ักยภาพที่จะใช้อานาจ แต่ ก็เห็น ว่าควรแยก
ระหว่างศักยภาพทีจ่ ะใช้อานาจกับสัมฤทธิผลของการใช้อานาจออกจากกัน 4 บาง
คนอาจจะใช้อานาจแล้วประสบผลสาเร็จจากการใช้อานาจนัน้ แต่บางคนก็ไม่
ประสบผลสาเร็จ การต่อต้านขัดขืนอานาจก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีความหลากหลาย
4

ผู้วิจยั เห็นว่าถ้าเรานิ ย ามอานาจว่าเป็ นความสามารถที่จะทาให้บรรลุผ ล
บางอย่างทีต่ อ้ งการ เราก็ไม่อาจที่จะแยกศักยภาพที่จะใช้อานาจกับสัมฤทธิผลของการ
ใช้อานาจออกจากกันได้ แต่ถ้าเรานิยามอานาจในแง่ของยุทธศาสตร์ ปฏิบตั กิ าร และ
เทคนิคต่างๆ ซึ่งเป็ นเรื่องของการนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เราก็สามารถที่จะแยก
ศักยภาพทีจ่ ะใช้อานาจกับสัมฤทธิผลของการใช้อานาจออกจากกันได้
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ของการต่อต้านขัดขืน บางครัง้ ก็อาจประสบผลสาเร็จ บางครัง้ ก็อาจจะล้มเหลว
การต่ อต้านขัดขืนแต่ละครัง้ เป็ นเรื่องเฉพาะกรณี บางครัง้ ก็เป็ นไปได้ บางครัง้
เป็ นสิง่ จาเป็ น และบางครัง้ ก็ไม่น่าจะเป็ นเช่นนัน้ การต่ อต้านขัดขืนบางครัง้ ก็
เกิดขึน้ แบบทันทีทนั ใด หรือไม่กเ็ ป็ นแบบป่ าเถื่อน ทารุณโหดร้าย แพร่กระจาย
จนควบคุมไม่ได้ หรือแม้กระทังเป็
่ นความรุนแรง การต่อต้านขัดขืนในบางกรณี
อาจจะถูกประนีประนอมได้อย่างรวดเร็ว หรือเป็ นที่เข้าใจได้โดยง่าย (Edkins
and Pin-Fat, 2004, p. 4) การทีอ่ านาจและการต่อต้านขัดขืนอานาจเป็ นเรื่องใน
เชิงสัมพันธ์ (relational) จึงขึน้ อยู่กบั เหตุปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ป็ นบริบทแวดล้อมด้วย
ดังนัน้ ในการพิจารณาว่าเพราะเหตุใดรัฐไทยจึงประสบความพ่ายแพ้ต่อ
โลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่ วิทยานิพ นธ์ฉบับนี้นอกจากจะสนใจพลัง อานาจของ
โลกาภิวตั น์ เสรีนิย มใหม่ท่เี ข้ามาแล้ว ยัง ได้ให้ความสาคัญต่ อบริบทแวดล้อ ม
ภายในประเทศไทยด้ว ย โดยเฉพาะด้ว ยการเน้ น ปั จ จัย ที่เ ป็ น โครงสร้า งเชิง
สถาบันภายในของรัฐไทย แต่กไ็ ม่มองข้ามตัวแสดงอื่นๆ ทีเ่ ป็ นกระแสทางเลือก
ซึ่งขัดแย้งกับสถาบันภายในที่เป็ นทางการซึ่งได้เข้ามาร่วมในปฏิสมั พันธ์ด้วย
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ไม่ว่าจะทรงพลังเพียงใดก็ตามเมื่อ
เข้า มาในประเทศไทยแล้ว จะมีพ ลัง มากเพีย งใดนัน้ ยัง ขึ้น อยู่ก ับ ผลลัพ ธ์ข อง
ปฏิกริ ยิ าตอบโต้/ตอบสนองของรัฐและสังคมไทยด้วย โดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นการ
ตอบโต้/ตอบสนองของรัฐไทย ผู้วจิ ยั จะชี้ให้เห็นว่าความพ่ายแพ้ของรัฐไทยต่อ
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นนั ้ มีเหตุปัจจัยหลักอย่างหนึ่งอยู่ท่โี ครงสร้างเชิงสถาบัน
ภายในของรัฐไทย5เอง
หน้าทีห่ ลักประการหนึ่งของรัฐคือการป้ องป้ องคุม้ ครองสังคม รัฐนัน้ เก็บ
ภาษีไปจากประชาชน สิง่ ทีจ่ ะต้องคืนให้แก่ป ระชาชนทีส่ าคัญอย่างหนึ่งก็คอื การ
ให้การปกป้ องคุม้ ครองประชาชน แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่พยายามทีจ่ ะให้รฐั ลด
5

โปรดดูกรอบการวิเคราะห์ทใ่ี ช้ในหัวข้อ 7 ของบทที่ 2
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บทบาทในการดูแลประชาชนด้วยการให้ประชาชนดูแลตนเองและดูแลกันเอง
มากขึน้ การดูแลตนเองของประชาชนเป็ นสิง่ ที่ดเี พราะประชาชนจะได้เข้มแข็ง
แต่บางครัง้ ภัยคุกคามจากภายนอกก็รุนแรงเกินกว่า ที่ประชาชนจะต้านทานได้
จึงเป็ นหน้าที่ของรัฐที่ต้องช่วยเหลือเพื่อต้านทานพลังที่ส่งผลกระทบอันรุนแรง
จากภายนอกนัน้ การทีร่ ฐั ไม่สามารถแสดงบทบาทเป็ นผูป้ กป้ องคุม้ ครองสังคมได้
อย่างแข็งขันด้วยการลดแรงเสียดทานจากพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ให้ได้
นัน้ นอกจากจะเป็ นการบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ของรัฐไทยที่มตี ่ อโลกาภิวตั น์
เสรีนิยมใหม่แล้ว ยังเป็ นการบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ต่อตนเองของรัฐไทยใน
ฐานะทีไ่ ม่สามารถทาหน้าทีห่ ลักของตนได้อกี ด้วย
ดังนัน้ จากข้อเสนอของผู้วจิ ยั ที่ว่ารัฐไทยไม่สามารถที่จะต้านทานพลัง
ของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้นนั ้ จึงตามมาด้วยข้อเสนอทีว่ ่าความพ่ายแพ้ของ
รัฐไทยต่อโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นนั ้ ได้สร้างผลกระทบต่อคนไทยอย่างมาก การ
รับเอานโยบายเสรีนิยมใหม่มาใช้มไิ ด้เป็ นดัชนีเดียวทีช่ ว้ี ดั ว่ารัฐไทยพ่ายแพ้ แต่
การไม่สามารถดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย
และการไม่สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงของการดาเนินนโยบายนัน้ ๆ
ด้วยทีเ่ ป็ นเครื่องบ่งชีถ้ งึ ความพ่ายแพ้ของรัฐไทย โดยนัยดังกล่าวมานี้ ผูว้ จิ ยั จึง
เน้นว่ารัฐไทยต่างหากทีต่ อ้ งมีสว่ นรับผิดชอบมากกว่าสังคมไทยในความพ่ายแพ้
ดังกล่าวนี้
การดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่นัน้ ส่งผลกระทบต่อผูค้ นในสังคมไทย
โดยทัวหน้
่ ากันมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี 6 แต่เนื่องจากโลกาภิวตั น์เสรีนิยม
ใหม่เน้นความสาคัญของภาคธุรกิจเป็ นหลัก ดังทีก่ ล่าวข้างต้น นโยบายต่างๆ ที่
ออกมาจึงมุ่งสนับสนุ นธุรกิจซึ่งในขณะเดียวกันก็มผี ลเป็ นการบันทอนส่
่
วนที่อยู่
นอกภาคธุรกิจโดยการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ คนทีอ่ ยู่นอกภาคธุรกิจ
6

รายละเอียดเกีย่ วกับผลกระทบในมิตติ ่างๆ ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายไว้ในบทที่ 4-7
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จึงได้รบั ผลกระทบเชิงลบมากกว่าคนในภาคธุรกิจ และสาหรับคนที่อยู่ในภาค
ธุรกิจด้วยกันเอง นัก ธุรกิจรายย่อยซึ่งมีความสามารถในการแสวงหาประโยชน์
จากการเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั โลกาภิวตั น์ได้น้อยกว่านักธุรกิจนายทุนใหญ่กไ็ ด้รบั
ผลกระทบมากกว่านักธุรกิจนายทุนใหญ่ ตัวอย่างของผลกระทบเหล่านี้ เช่น การ
เปิ ดเสรีทางด้านการเงินในช่วงพุทธทศวรรษ 2530 ได้นาไปสู่วกิ ฤติเศรษฐกิจซึง่
ส่งผลกระทบทัง้ ต่อธุรกิจของคนไทยจานวนมากและต่อประชาชนทัวไปโดยทั
่
ว่
หน้ากัน การแก้ไขกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในช่วงหลังเกิดวิกฤติก็
เอือ้ ต่อการเข้ามาของทุนใหญ่ เช่นห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ซึง่ ทาให้ผคู้ า้ ราย
ย่อยจานวนไม่น้อยล่มสลาย การนามหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ
กระทบต่ อนิสติ นักศึกษาที่ต้ องจ่ายค่าเล่าเรียนที่แพงขึ้น และการทาข้อตกลง
การค้าเสรีกบั ต่างประเทศเช่นจีนและออสเตรเลียได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ผูค้ า้ ผักผลไม้และผูท้ เ่ี ลีย้ งโคนม-โคเนื้ออย่างมาก เป็ นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ในประเทศไทย
ในช่วง พ.ศ. 2531-2550
2.2 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ท่มี ตี ่อรัฐและ
สังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2531-2550 โดยพิจารณาจากประเด็นของอานาจอธิปไตย
การบริห ารจัดการของรัฐ ความสัมพันธ์ร ะหว่ างรัฐไทยกับธุร กิจ และความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคม
2.3 เพื่อศึกษาถึงปฏิกริ ยิ าตอบโต้/ตอบสนองของรัฐและสังคมไทยทีม่ ตี ่อ
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ในช่วง พ.ศ. 2531-2550 โดยพิจารณาจากปฏิสมั พันธ์
ระหว่างปั จจัยเชิงสถาบันภายในกับการกระทาทางสังคม
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3. ขอบเขตของการวิ จยั
งานวิจยั นี้ครอบคลุมเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2531-2550 โดยถือเอาช่วงเวลาที่
พลเอกชาติชายขึน้ มาดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรีเป็ นจุดเริม่ ต้น เนื่องจากเป็ น
ช่วงทีร่ ฐั ไทยเริม่ ดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่อย่างจริงจังมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับรัฐไทยก่อนหน้านี้ และเป็ นช่วงทีบ่ รรยากาศทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศเอื้อ อ านวยต่ อ การด าเนิ น นโยบายเสรีนิ ย มใหม่ อีก ด้ว ย งานวิจ ัย นี้
ครอบคลุมมาถึง พ.ศ. 2550 ด้วย เพราะต้องการชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ รฐั บาลที่มา
จากการรัฐ ประหารซึ่ง ประกาศใช้น โยบายเศรษฐกิจ พอเพีย งก็ย ัง คงด าเนิ น
นโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ และเพื่อชี้ให้เห็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้ นในยุครัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ในเรื่องความพยายามทีจ่ ะแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

4. วิ ธีการวิ จยั
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เอกสารที่อ าศัย ข้อ มู ล จากหลายแหล่ ง ซึ่ ง
ครอบคลุมกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เช่น กฎหมาย 11 ฉบับที่
ออกมาตามเงื่อนไขที่รฐั ไทยตกลงไว้กบั กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่ออกมาเพิม่ ขึน้ ในยุคหลัง ๆ หนังสือแสดงเจตจานง
หนัง สือ วารสาร หนัง สือ พิม พ์ งานวิจ ัย และวิท ยานิ พ นธ์ รวมทัง้ ข้อ มูล จาก
อินเตอร์เน็ต โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ และเรียบเรียง
เพื่อให้เห็นข้อถกเถียงทีง่ านนี้มุ่งนาเสนอ โดยมีอยู่ 4 บททีเ่ น้นศึกษากรณีศกึ ษา
บทละ 1 กรณีศกึ ษา
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 ทาให้ทราบถึงพัฒนาการของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ในประเทศ
ไทยในช่วง พ.ศ. 2531-2550
5.2 ทาให้ทราบถึงผลกระทบของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ทม่ี ตี ่อรัฐและ
สังคมไทยในช่วงพ.ศ. 2531-2550 โดยพิจารณาจากประเด็นของอานาจอธิปไตย
ของรัฐไทย การบริหารจัดการของรัฐไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับธุรกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคม7
5.3 ท าให้ท ราบถึง ปฏิกิริย าตอบโต้/ ตอบสนองของรัฐและสังคมไทย
ที่มีต่ อ โลกาภิ ว ัต น์ เ สรีนิ ย มใหม่ ใ นช่ ว ง พ.ศ. 2531-2550 โดยพิจ ารณาจาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยเชิงสถาบันภายในกับการกระทาทางสังคม

6. การนาเสนอผลงานวิ จยั
บทที่ 1 เป็ นการแสดงให้เห็นความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาใน
การวิจยั พร้อมทัง้ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธกี ารวิจยั และประโยชน์ท่คี าดว่าจะ
ได้รบั จากการวิจยั ครัง้ นี้ ในส่วนของความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหานัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ชใ้ี ห้เห็นพัฒนาการของการดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ของรัฐไทยตัง้ แต่
พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา โดยเสนอข้อถกเถียงว่ารัฐไทยไม่สามารถที่จะต้านทาน
พลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้ โดยที่ความไม่สามารถต้านทานนี้ได้ส่งผล
กระทบทางลบแก่สงั คมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะภาคส่วนทีอ่ ยู่นอกภาคธุรกิจ
บทที่ 2 เป็ น การทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ย วข้อ ง
ผูว้ จิ ยั ได้แสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวตั น์ข องนักวิชาการต่างๆ และได้
7

เหตุผลทีผ่ วู้ จิ ยั แยกภาคธุรกิจกับภาคสังคมออกจากกันนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้กล่าวไว้
ในตอนเกริน่ นาในบทที่ 7
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นิยามโลกาภิวตั น์ตามความเห็นของตนเอง ก่อนทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นรากฐานของแนวคิด
เสรีนิ ย มใหม่ ท่ีพ ัฒ นามาจากแนวคิด เสรีนิ ย มคลาสสิก ชี้ใ ห้เ ห็น พัฒ นาการที่
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ก่อตัวเป็ นแนวนโยบายของรัฐในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
แสดงให้เห็นพัฒนาการของแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ทข่ี ยายตัวไปทัวโลกซึ
่
ง่ รูจ้ กั
กันในนามฉันทมติวอชิงตัน และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกาภิวตั น์
กับแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ชใ้ี ห้เห็นความเห็นของนักวิชาการ
ที่ม องความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งรัฐ กับ โลกาภิว ัต น์ ใ นประเด็น ที่ว่ า รัฐจะสามารถ
ต้านทานและ/หรือใช้ประโยชน์จากโลกาภิวตั น์ได้หรือไม่ ในตอนท้ายผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนากรอบการวิเ คราะห์ท่ใี ช้ในงานวิจยั นี้ ข้นึ มาเพื่อใช้พิจารณาผลลัพธ์เชิง
นโยบายทีเ่ กิดขึน้ จากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่
บทที่ 3 เป็ นการศึก ษาพัฒ นาการของโลกาภิ ว ัต น์ เ สรีนิ ย มใหม่ ใ น
ประเทศไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา ผูว้ จิ ยั เน้นดูไปทีแ่ นวนโยบายเสรีนิยม
ใหม่ทเ่ี ข้ามาพร้อมกับพลังของทุนโลกาภิวตั น์ โดยเน้นไปทีแ่ นวนโยบายทีเ่ ด่น ๆ
ทีร่ ฐั ไทยรับเอามาใช้ซง่ึ ประกอบด้วยการผ่อนคลายการควบคุมกากับทางการเงิน
หรือการเปิ ดเสรีทางการเงิน การโอนกิจการของรัฐไปสู่ภาคเอกชน และการเปิ ด
เสรีทางการค้าและการลงทุน
บทที่ 4 เป็ นการศึกษาผลกระทบของโลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่ ท่มี ีต่ อ
อานาจอธิปไตยของรัฐไทย ผู้วจิ ยั ชี้ให้เห็น การแทรกแซงการกาหนดนโยบาย
ของรัฐไทยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็ นกรณีศกึ ษา โดยพิจารณาจาก
หนังสือแสดงเจตจานงทีร่ ฐั บาลไทยทากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 5 ในส่วนของภาพรวม ผูว้ จิ ยั กล่าวถึงแนวคิดการบริหารจัดการที่
เกิดขึ้นในยุค ปั จ จุ บนั ว่า แตกต่ า งอย่ างไรกับแนวคิดเรื่องการปกครองในอดีต
ผู้วิจ ัยชี้ว่ าการบริหารจัดการที่มีลกั ษณะเด่น ในยุ คปั จ จุบนั นัน้ เป็ นการบริหาร
จัด การในแนวเสรีนิ ย มใหม่ และได้ ใ ช้ ก รณี ศึก ษาการวิเ คราะห์เ นื้ อ หาของ
กฎหมาย 11 ฉบับเพื่อให้เห็นภาพเพิม่ เติมของแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่จากที่
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กล่าวถึงแล้วในบทที่ 3 นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดการบริหาร
จัดการในยุคโลกาภิวตั น์ ท่มี ีหน่ วยงานแบบข้ามชาติอย่างเช่นกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและพลังของทุนข้ามชาติเข้ามาร่วมบริหารจัดการด้วย
บทที่ 6 กล่าวถึงภาพรวมการดาเนินนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อภาคธุ รกิจของรัฐ
ไทย โดยพิจารณาจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้เอือ้ ต่อการลงทุนมาก
ขึ้น เพิ่ม เติม จากกฎหมายส่ ง เสริม การลงทุ น ที่มีอ ยู่ แ ล้ว จากนั น้ ได้ ก ล่ า วถึ ง
นโยบายการส่ง เสริม การลงทุ นของรัฐ ไทยในช่ วง พ.ศ. 2531 เป็ น ต้น มาเป็ น
กรณีศกึ ษา
บทที่ 7 ชีใ้ ห้เห็นด้านทีต่ รงกันข้ามกับบทที่ 6 ในขณะทีร่ ฐั ไทยเอนเอียง
เข้าข้างภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนัน้ รัฐไทยกลับมีนโยบายและมาตรการในการ
ปกป้ องสังคมออกมาล่ าช้ากว่าและให้สทิ ธิป ระโยชน์ น้อ ยกว่า อีก ทัง้ นโยบาย
บางอย่างก็สง่ ผลกระทบรุนแรงโดยตรงต่อภาคสังคมทีอ่ ยู่นอกภาคธุรกิจ บางครัง้
ถึงกับลิดรอนสิทธิประโยชน์ของภาคสังคมด้วยซ้าไปเพื่อให้ธุรกิจได้ประโยชน์
กรณีศกึ ษาในบทนี้เป็ นเรื่องของนโยบายเกีย่ วกับแรงงานของรัฐไทย
บทที่ 8 เป็ นบทสรุป ผู้วจิ ยั ได้สงั เคราะห์ให้เห็นภาพรวมของงานวิจยั
ด้วยกรอบการวิเคราะห์ทก่ี ล่าวถึงในบทที่ 2 และแนวคิดทฤษฎีอ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับกรณีศกึ ษานัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกกรณีศกึ ษาแต่ละบทโดยมีจุดประสงค์
ทีจ่ ะชี้ให้เห็นความหลากหลายของผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบ กรณีศกึ ษาในบทที่ 4 ผู้
ได้รบั ผลกระทบหลักคือ รัฐไทยและปวงชนชาวไทย รัฐไทยได้รบั ผลกระทบจาก
การถูกแทรกแซงอานาจในการกาหนดนโยบาย ขณะที่ปวงชนชาวไทยก็ได้รบั
ผลกระทบในฐานะทีอ่ านาจอธิปไตยของประชาชนถูกลิดรอน กรณีศกึ ษาในบทที่
5 ผู้ไ ด้รบั ผลกระทบหลักคือ นักธุ รกิจ ไทยและแรงงานไทย ในบทที่ 6 (ส่วนที่
กล่าวถึงพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) คือผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
ของไทย และในบทที่ 7 คือผูใ้ ช้แรงงาน กรณีศกึ ษาในแต่ละบทได้ช้ใี ห้เห็นการ
โต้แย้งต่อรองของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้วย
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2
แนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิ ด/ทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิ วตั น์
แนวคิด /ทฤษฎีข องนัก วิช าการต่ า งๆ เกี่ย วกับ โลกาภิว ัต น์ มีค วาม
หลากหลายมาก มีการเน้นลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป บางคนมีความเห็นว่า
โลกาภิวตั น์เป็ นผลของความเป็ นสมัยใหม่ท่ขี ยายออกไปทัวโลกและเป็
่
นความ
เปลี่ย นแปลงที่ต่ อ เนื่ อ งจากเดิม แต่ บ างคนก็เ ห็น ว่ า เป็ น ลัก ษณะของยุ ค หลัง
สมัยใหม่ทเ่ี กิดจากการเปลีย่ นแปลงทีต่ ่างไปจากเดิมโดยสิน้ เชิง
เมื่อกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในโลกในปั จจุบ ั นนี้ เรามักจะ
ได้ยนิ คากล่าวต่างๆ เช่น “โลกแคบลง” และ “โลกไร้พรมแดน” เป็ นต้น คาเหล่านี้
มีนัยยะบ่งถึงความเปลีย่ นแปลงในเชิงพื้นทีซ่ ง่ึ เกิดขึน้ ในระดับโลก ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
คาอธิบายเกี่ยวกับโลกาภิวตั น์ซ่งึ มีมติ ิของพื้นที่อยู่ในคาอธิบายน่ าจะทาให้เรา
เข้า ใจโลกาภิว ัต น์ ไ ด้ดียิ่ง ขึ้น จึง ขอกล่ า วถึง แนวคิด เกี่ย วกับ โลกาภิว ัต น์ ข อง
นักวิชาการเหล่านี้พอสังเขป
แอนโธนี กิดเด็นส์ (Giddens, 2003, p. 61) ได้นิยามโลกาภิวตั น์ไว้ว่า
เป็ นกระบวนการที่ทาให้ค วามสัม พัน ธ์ท างสังคมมีความเข้ม ข้น ขึ้นโดยเชื่อ ม
ท้องถิ่นทีอ่ ยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกันในแนวทางที่เหตุการณ์ ซ่งึ เกิดขึน้ ณ ท้องที่
หนึ่งส่งผลกระทบต่ อเหตุ การณ์ อีกที่หนึ่ง ซึ่ง อยู่ไกลออกไป กระบวนการนี้เขา
เรียกว่าเป็ นการยืดขยายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามเวลาและพืน้ ที่ (time-space
distanciation) เขามองโลกาภิวตั น์ว่าเป็ นความเป็ นสมัยใหม่ทข่ี ยายตัวออกไป
โดยเขาได้ ช้ี ใ ห้ เ ห็ น พลัง ขับ เคลื่ อ นความเป็ นสมัย ใหม่ ท่ี ส าคัญ 4 มิ ติ คื อ
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1) กระบวนการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ก่ อ ให้เ กิด การแบ่ ง งานกัน ท าระหว่ า ง
ประเทศ 2) ลัทธิทุนนิยมที่ขบั เคลื่อนให้เกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมระดับโลก
3) ลัทธิทหารนิยมทีก่ ่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นระเบียบทางการทหารใน
ระดับโลก และ 4) ลัทธิรฐั นิยมทีไ่ ด้รบั การขับเคลื่อนซึง่ ก่ อให้เกิดระบบของรัฐ ชาติ ข้ึน มา โดยที่ร ะบบต่ า งๆ และโครงสร้ า งพื้น ฐานต่ า งๆ ที่เ กิด จากการ
ขับเคลื่อนของมิติทงั ้ 4 นัน้ ได้ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงชีวิตของผู้คน ครอบครัว
และชุมชนต่าง ๆ ทัวโลกซึ
่
ง่ อยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน (Giddens, 2003, pp. 6265)
ตามความเห็น ของกิด เด็น ส์ การเปลี่ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บ ัน มิไ ด้มี
ลักษณะเป็ นการเปลีย่ นแปลงแบบถอนรากถอนโคน แต่เป็ นการเปลีย่ นแปลงซึง่
เพิ่มความเข้มข้นขึน้ เรื่อยๆ ที่มคี วามต่ อเนื่องมาจากพื้นฐานเดิม ความเป็ น
โลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั จึงยังอยู่ในยุคสมัยใหม่ เพียงแต่เป็ นยุคสมัยใหม่ขนั ้ สูง
(high modernity)
เดวิด ฮาร์วยี ์ และ แอลเล็น สก็อต (Harvey and Scott, 1997, p. 92)
อธิบายยุคสมัยปั จจุบนั ทีเ่ กิดความกระชับแน่นระหว่างเวลากับพืน้ ที่ (time-space
compression) ซึง่ มีมากขึน้ เรื่อยๆ ผ่านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งใน
อดีตมาจนถึงการสือ่ สารทางไกลสมัยใหม่ในปั จจุบนั แต่ทเ่ี ป็ นยุคหลังสมัยใหม่ ก็
น่ าจะเริ่ ม ต้ น ในช่ ว งปลายของคริ ส ต์ ท ศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้ แต่ ช่วงต้นของคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)
เป็ นต้นมา ที่ระบบทุนนิยมมีการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ประเด็นหลักของ
ความเปลีย่ นแปลงคือระบอบการสะสมทุนแบบฟอร์ดซึง่ มีการวางระเบียบขันตอน
้
การทางานทีช่ ดั เจนตายตัวได้ถูกแทนทีด่ ว้ ยการสะสมทุนแบบยืดหยุ่น ฮาร์วยี ์
(Harvey, 1997, p. 265) ชีใ้ ห้เห็นว่ารูปแบบการผลิตทีเ่ ปลีย่ นไปของทุนนิยมยุค
ในปั จจุ บนั เป็ น การเปลี่ยนจากแบบเดิมอย่ า งสิ้นเชิงหรือ เป็ นการเปลี่ยนแบบ
ปฏิวตั ิเพราะได้มกี ารพยายามแสวงหารูปแบบการจัดองค์กรใหม่ เทคโนโลยี
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ใหม่ ๆ วิถีชีวิตใหม่ ๆ และรูปแบบการกดขี่ขูด รีด แบบใหม่ ถือ ว่ าเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการจัดการกับความสัมพันธ์เชิง พื้นที่และการนาเสนอ
ภาพตัวแทนเชิง พื้นที่ข้นึ ใหม่โดยสิ้นเชิง และได้ส่ง ผลกระทบอย่างรุนแรงต่ อ
คนเรา กล่าวคือ ความก้าวหน้าทางด้านการขนส่งและคมนาคม ไม่ว่าจะเป็ นทาง
ด่วนและคลอง ทางรถไฟ เรือกลไฟและโทรเลข วิทยุและรถยนต์ ระบบการ
ขนส่ ง ด้ ว ยตู้ ค อนเทนเนอร์ การขนส่ ง สิน ค้ า ทางเครื่ อ งบิ น โทรศัพ ท์ แ ละ
โทรคมนาคม ล้วนเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับพืน้ ที่และบังคับให้
เราต้องมีปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นรูปธรรมใหม่ ๆ และมีวธิ นี าเสนอภาพตัวแทนของพืน้ ที่
แบบใหม่ ขีดความสามารถในการวัดและแบ่งซอยเวลาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงโดย
สิน้ เชิง ด้วยการผลิตและการกระจายสินค้าทีต่ รงเวลามากขึน้ และต่อมาด้วยการ
ให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับความเร็วและกลไกในการประสานการผลิต เช่น
การใช้เครื่องจักรและการใช้หุ่นยนต์ รวมทัง้ ความเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า
ผูค้ น และข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
ฮาร์วยี ์ (Harvey, 1997, pp. 268-269) เห็นว่าโดยปรกตินนั ้ คนเราจะมี
ความรู้สกึ ผูกพันกับพืน้ ที่ เมื่อความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้ จึงมีผลกระทบ
ต่อวิถกี ารดาเนินชีวติ ในทางวัฒนธรรมและการเมืองของคนเรา เช่น ก่อให้เกิด
ความฉาบฉวย (ephemerality) ในรูปแบบการดาเนินชีวติ ก่อให้เกิดความตึง
เครียด ความระส่าระสาย ความสับสน และแม้กระทังความกลั
่
ว ความไม่แน่ นอน
ต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็ นลักษณะเด่นของสังคมยุคหลังสมัยใหม่
อรชุน อัปปาดูไร (Appadurai, 1996a, pp. 33-36) กล่าวถึงโลกยุค
โลกาภิวตั น์ท่มี กี ารเคลื่อนย้ายไหลเวีย นไปทัวโลกของผู
่
้คนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
นักท่องเทีย่ ว ผูอ้ พยพ ผูล้ ภ้ี ยั ผูถ้ ูกเนรเทศ ของเทคโนโลยีต่างๆ ทัง้ ระดับสูงและ
ต่ า ทัง้ ที่เ ป็ น เครื่อ งมือ และข่ า วสาร ของเงิน ในรู ป แบบต่ า งๆ ทัง้ ในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตรา ในตลาดหลักทรัพย์ และในการเก็งกาไรราคาสินค้า ของสื่อ
ต่างๆ ทัง้ ที่ผลิตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อผลประโยชน์ ของรัฐ และ
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ของแนวคิดอุดมการณ์ ต่างๆ เช่น แนวคิดในเรื่องเสรีภาพ สิทธิ สวัสดิการ
อานาจอธิปไตย ในฐานะที่เป็ นภูมทิ ศั น์ (landscapes) ที่ล่นื ไหล ไม่ราบเรียบ
สม่าเสมอ เพราะขึน้ อยู่กบั มุมมองทีส่ ามารถมองเห็นต่างกันไปตามพืน้ เพภูมหิ ลัง
ในทางประวัติศาสตร์ ภาษา และการดารงอยู่ในทางการเมืองของตัวแสดงที่
หลากหลาย ทัง้ ที่เป็ นรัฐ -ชาติ คนหลายสัญชาติ ชุมชนพลัดถิ่น กลุ่ มคนและ
ขบวนการที่อยู่ต่ ากว่าระดับชาติ เช่นกลุ่มศาสนา กลุ่มการเมือง กลุ่มเศรษฐกิจ
และแม้กระทังกลุ
่ ่มคนที่พบปะกันใกล้ชดิ เช่นผูค้ นในหมู่บ้าน ละแวกบ้าน และ
ครอบครัว
แจน อาร์ต โชลเต (Scholte, 2005a, p. 49; 2005b, p. 3) เสนอ
แนวคิดโลกาภิวตั น์ในแง่การเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีข่ องการติดต่อสัมพันธ์กนั ทาง
สังคม (spatial transformation of social connections) ของผูค้ นซึง่ เชื่อมโยง
กันทัวทั
่ ง้ โลกหรือข้ามเขตแดนต่างๆ โดยที่ความเชื่อมโยงทัวโลกที
่
่มคี นเป็ น
ศูนย์กลางนี้ปรากฏเป็ นการตัดข้ามพืน้ ทีอ่ นั หลากหลายของชีวติ ทางสังคมซึง่ มีทงั ้
การสื่อสาร การท่องเทีย่ ว การผลิต ตลาด เงินทุน องค์การ กองทัพ นิเวศวิทยา
สุขภาพ กฎหมาย และจิตสานึก เขาเห็นว่าการเปลีย่ นรูปใหม่ของพืน้ ทีท่ างสังคม
นัน้ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิ กับแบบแผนของความรู้ การผลิต การบริหารจัดการ
อัตลักษณ์ และวิธกี ารทีผ่ คู้ นสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ โชลเต (Scholte, 2005b, pp.
3-4) กล่าวว่าไม่มอี ะไรในประวัตศิ าสตร์ทใ่ี หม่ทงั ้ หมด เช่ นสงคราม 7 ปี ทเ่ี กิดขึน้
ระหว่าง พ.ศ. 2299-2306 ก็ถือว่าเป็ น “สงครามโลก” ได้ เพราะการสูร้ บกันได้
ขยายตัวออกไปถึง 3 ทวีป และในช่วง พ.ศ. 2461-2462 ก็ได้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่
ระบาดไปทัวโลกคร่
่
าชีวติ ผู้คนไปถึง 50 ล้านคน แต่ถ้าจะบอกว่าโลกาภิวตั น์ใน
ยุคปั จจุบนั ไม่มอี ะไรใหม่หรือไม่มอี ะไรแตกต่างจากเดิมเลยก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน
สิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบ 50 ปี ทผ่ี ่านมา (นับถึง พ.ศ. 2550) มีหลายอย่าง เช่น
การสือ่ สารด้วยดาวเทียม โทรสาร อินเตอร์เน็ต และปั ญหาระบบนิเวศทีข่ ยายไป
ทัวโลก
่
เป็ นต้น
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จากมุ ม มองของนั ก วิ ช าการข้ า งต้ น ผู้ วิ จ ัย เห็ น ว่ า ทุ ก คนต่ า งให้
ความสาคัญต่อเรื่องของพืน้ ที่ ต่างก็เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ่ ชื่อมโยงอยู่
กับพืน้ ทีน่ นั ้ เกิดการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม แต่ประเด็นทีเ่ ห็นแตกต่างกันก็คอื
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ แบบทันทีทนั ใดหรือค่อยๆ เกิดขึน้ อะไรเป็ นพลังขับ
เคลื่อนทีก่ ่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงนัน้ และความเปลีย่ นแปลงนัน้ ส่งผลอย่างไร
ต่อวิถีชีวิตของผู้คน กิดเด็นส์เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนัน้ เกิดขึ้นโดยมีความ
ต่ อเนื่ องจากเดิม โดยมีพลังขับเคลื่อ นที่มาจากกระบวนการเชื่อ มสัมพันธ์ก ัน
ระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรม ลัทธิทุนนิยม ลัทธิทหารนิยม และลัทธิรฐั นิยม
กิดเด็นส์ไม่ได้เน้นว่าความเปลี่ยนแปลงนัน้ ก่อให้เกิดความระส่าระสายต่อชีวิต
ของผู้คนมากเหมือนกับฮาร์วยี ์ ฮาร์วยี ์นัน้ แม้จะชี้ว่าความกระชับแน่ นระหว่าง
เวลากับพืน้ ทีม่ มี านานแล้ว แต่ใ นยุคปั จจุบนั นี้ความกระชับ แน่ นก็มเี พิม่ ขึน้ อย่าง
มากอัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี โ ดยเฉพาะทางด้ า น
สารสนเทศ ระบบทุนนิยมโลกยุคใหม่ทส่ี มั พันธ์อยู่กบั การปฏิวตั ทิ างเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเป็ นพลังขับเคลื่อนก่อให้เกิดโลกาภิวตั น์ ฮาร์วยี ์ ให้ความสาคัญที่
การเปลีย่ นแปลงวิถกี ารผลิตของระบบทุนนิยมทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่
ผ่านมา (นับถึง พ.ศ. 2550) ซึง่ ได้เปลีย่ นจากการสะสมทุนแบบฟอร์ดมาเป็ นการ
สะสมทุนแบบยืดหยุ่นว่ามีผลกระทบต่ อรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผู้คนอย่าง
มาก โดยเฉพาะการก่อให้เกิดความตึงเครียดระส่าระสาย สาหรับอัปปาดูไรนัน้
เขามองความเปลี่ยนแปลงของมิติต่างๆ ในฐานะที่เป็ นภูมิทศั น์ ท่ลี ่นื ไหลไม่
ราบเรียบสม่าเสมอ โดยทีค่ วามเปลีย่ นแปลงทีเ่ รียกว่าโลกาภิวตั น์น้เี กิดจากการที่
ความเป็ น สมัยใหม่ ไ ด้ข ยายตัว ออกไปเต็มที่ใ นระดับ โลก โดยเฉพาะผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี ข้าถึงผู้คนทัวโลกและผ่
่
านการเคลื่อนไหวไหลเวี ยนของผู้คน
พลัดถิ่นในรูปแบบต่างๆ การแพร่กระจายของสื่อที่เข้าถึงมวลชนในวงกว้าง
(mass mediation) และการทีผ่ รู้ บั สือ่ ต่างๆ เหล่านี้เคลื่อนย้ายไหลเวียนไปทัวโลก
่
(mass migration) (Appadurai, 1996, p. 4) จึงเป็ นพลังขับเคลื่อนหลักส่งผลให้
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เกิดโลกาภิวตั น์ตามนิยามของอัปปาดูไรซึง่ เน้นมิตทิ างวัฒนธรรม อัปปาดูไรเห็น
ว่าผลที่เกิดขึน้ ต่อวิถีชวี ติ ของผู้คนนัน้ มีความหลากหลายมากกว่าที่ฮาร์วยี ์มอง
ขณะทีโ่ ชลเตก็เห็นว่าความเปลีย่ นแปลงในเชิงพื่นทีข่ องความสัมพันธ์ทางสังคม
ซึง่ ก่อให้เกิดโลกาภิวตั น์ในความหมายทีเ่ ป็ นความสามารถทีจ่ ะติดต่อสัมพันธ์กนั
ได้ทวโลก
ั่
(transplanetary connectivity) นัน้ มีพลังขับเคลื่อนทีม่ าจากพัฒนาการ
ของระบบทุ นนิ ยม รูป แบบการบริหารจัดการแบบใหม่ การสร้า งอัต ลัก ษณ์ ท่ี
หลากหลาย และความรูส้ มัยใหม่ทเ่ี ป็ นแบบเหตุผลนิยม (Scholte, 2005b, p. 4)
โชลเตมีความเห็นว่าความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนัน้ มีความต่อเนื่องจากเดิม มิได้
เกิดขึน้ แบบทันทีทนั ใด เขาจึง ไม่ได้เน้นความเข้มข้นรุนแรงของผลกระทบจาก
ความเปลีย่ นแปลงนัน้ มากเท่ากับฮาร์วยี ์
ประเด็นปั ญหาทีว่ ่าโลกาภิวตั น์นัน้ เกิดขึน้ เมื่อใดกันแน่ เป็ นอีกประเด็น
หนึ่งทีม่ คี วามเห็นแตกต่างกัน หลายคนก็ไม่ได้ระบุให้ชดั เจน ถ้าพิจารณาดูตาม
คานิยามของกิดเด็นส์กจ็ ะเห็นว่าโลกาภิวตั น์เกิดขึน้ มานานแล้วแต่ค่อยๆ เพิ่ม
ความเข้มข้นขึน้ สาหรับฮาร์วยี ์ ถ้าเราเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องความเป็ นยุคหลัง
สมัยใหม่เข้ากับโลกาภิวตั น์กจ็ ะพบว่าโลกาภิวตั น์นนั ้ เกิดขึน้ เมื่อ 20-30 ปี ทผ่ี ่าน
มานี้ เ อง (นั บ ถึง พ.ศ. 2550) โชลเตเห็น ว่ า ความเปลี่ย นแปลงครัง้ สาคัญ ๆ
จานวนมากเกิดขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1850 (พ.ศ. 2393-2402) เป็ นต้นมา เช่น
ใน พ.ศ. 2394 มีงานจัดแสดงสินค้าระดับโลกขึน้ เป็ นครัง้ แรก ใน พ.ศ. 2409 มี
การวางสายเคเบิ้ลโทรเลขข้ามมหาสมุทรเป็ นครัง้ แรก ใน พ.ศ. 2442 มีการส่ง
สัญญาณวิทยุขา้ มพรมแดนประเทศเป็ นครัง้ แรก ใน พ.ศ. 2469 มีการโทรศัพท์
พูดคุยกันข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็ นครัง้ แรก (Scholte, 2005a, p. 100)
โชลเตจึง เห็น ว่ า ระยะเวลาในช่ ว งกลางของคริส ต์ศ ตวรรษที่ 19 จนถึง กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 (ตรงกับช่วง พ.ศ. 2392-2492) ถือว่าเป็ นโลกาภิวตั น์ในยุค
เริม่ แรก (incipient globalization) แต่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1950 (พ.ศ. 24932502) เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั ได้เกิดความเปลีย่ นแปลงใหม่ในอัตราทีเ่ ร่งเร็วขึน้
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ที่ส าคัญ หลายอย่ า ง เช่ น ใน พ.ศ. 2499 มีก ารวางสายเคเบิ้ล โทรศัพ ท์ข้า ม
มหาสมุทรเป็ นครัง้ แรก หลังจากนัน้ จานวนผู้ใช้โทรศัพท์กม็ ากขึน้ เมื่อถึง พ.ศ.
2508 มีถงึ 150 ล้านคน สาหรับผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนทีน่ นั ้ ใน พ.ศ. 2521 ยังไม่มี
แม้แต่คนเดียว แต่กเ็ พิม่ ขึน้ ถึงกว่า 1,000 ล้านคนใน พ.ศ. 2547 จานวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตเริม่ จากศูนย์ใน พ.ศ. 2528 มาเพิม่ เป็ น 934 ล้านคนใน พ.ศ. 2547
และเขตอุตสาหกรรมส่งออกเริม่ จากศูนย์เช่นเดียวกันใน พ.ศ. 2500 ได้เพิม่ ขึน้
ถึง 3,000 แห่งใน พ.ศ. 2545 (Scholte, 2005a, p. 117) เขาจึงระบุว่าช่วงเวลา
ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2493) เป็ นต้นมาถือว่าเป็ นโลกาภิว ัตน์ท่ี
เร่งเร็วขึน้ ในยุคปั จจุบนั (contemporary accelerated globalization) และถือเอา
ยุคหลังนี้เป็ นคานิยามโลกาภิวตั น์เพื่อให้แตกต่างจากความหมายของคาอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็ นกระบวนการทาให้เป็ นสากล (universalization) กระบวนการทาให้เป็ น
แบบตะวันตก (westernization) กระบวนการทาให้เป็ นเรื่องระหว่างประเทศ
(internationalization) ซึง่ หลายคนนิยามว่ามีความหมายเท่ากับโลกาภิวตั น์ และ
แม้แต่กระบวนการเปิ ดให้มกี ารค้าเสรี (liberalization) ทีเ่ ป็ นเพียงมิติหนึ่งของ
โลกาภิวตั น์แนวเสรีนิยมใหม่
ถ้าจะดูว่าโลกาภิวตั น์เกิดขึน้ เมื่อใดโดยพิจารณาจากการปรากฏขึน้ ของ
แนวคิดนี้ในงานเขียน ก็จะพบว่าได้เริม่ มีการกล่าวถึงแนวคิดนี้ในงานเขียนของ
ฝรังเศสและอเมริ
่
กนั ตัง้ แต่ คริสต์ท ศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) (Held,
Mcgrew, Goldblatt, and Perraton, 1999, p. 1) มาร์แชล แม็คลูแฮน (Marchall
McLuhan) นักวิชาการชาวแคนาดาก็บญ
ั ญัตคิ าว่า “หมู่บ้านโลก” ขึน้ มาตัง้ แต่
พ.ศ. 2503 เช่นเดียวกัน (Dicken, 2000, p. 315) ในปั จจุบนั งานวิชาการที่
กล่าวถึงโลกาภิวตั น์มเี ป็ นจานวนมาก ถ้าจะเอาเกณฑ์พจิ ารณาทีว่ ่ามีการพูดถึง
เรื่องนี้กนั มากในช่วงเวลาใดไปพิจ ารณาเพื่อชี้ว่าโลกาภิวตั น์ เกิดขึน้ ในช่วงเวลา
นัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าไม่สมเหตุสมผล เพราะแม้จะมีการกล่าวถึงแนวคิดนี้เมื่อไม่นาน
มานี้คือไม่เกิน 50 ปี (นับถึง พ.ศ. 2550) แต่ ผู้เขียนงานจานวนไม่น้อยก็มอง
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ย้อนหลังกลับไปดูว่าเงื่อนไขเชิงวัตถุสภาพของกระบวนการโลกาภิวตั น์เกิดขึน้
เมื่อใดกันแน่ ดังเช่นงานของโชลเตทีก่ ล่าวข้างต้น และงานของจอร์จ โมเดลสกี ที่
ใช้คาว่า “globalization” ในงานของตนเมื่อ พ.ศ. 2515 แต่เขาก็มคี วามเห็นว่า
โลกาภิวตั น์เกิดขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1000 โดยถือเอาการแผ่ขยายอานาจของมุสลิมไป
ในหลายประเทศในตะวัน ออกกลาง ยุ โ รป และตอนเหนื อ ของอิน เดีย เ ป็ น
จุดเริม่ ต้นของโลกาภิวตั น์ (Modelski, 2003, p. 55)
ประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าน่ าจะนามาพิจารณาเพื่อจะนิยามโลกาภิวตั น์ให้
ชัดเจนนัน้ คือการมองหาลักษณะเด่นของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ผู้วจิ ยั ขอ
ยกตัว อย่ า งเรื่อ งโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ห รือโทรศัพ ท์มือ ถือ ถ้า เราเอาเกณฑ์ ก าร
เกิดขึน้ ของโทรศัพท์มอื ถือเป็ นเครื่องชีว้ ่าโลกาภิวตั น์เกิดขึน้ ใน พ.ศ. 2520 ก็ถอื
ว่าโลกาภิวตั น์ยงั ไม่เกิดขึน้ เพราะในปี นนั ้ โทรศัพท์มอื ถือยังไม่เกิดขึน้ ถ้าเอาการ
ยืด ขยายตั ว ออกไปของโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เป็ นเกณฑ์ ใน พ.ศ. 2547 มี ผู้ ใ ช้
โทรศัพท์มือถืออยู่ 1,000 ล้านคน ขณะที่ประชากรในโลกมีอยู่มากกว่า 6,000
ล้านคน จะถือได้ว่าในปี ดงั กล่าวเกิดโลกาภิวตั น์แล้วหรือไม่ ปั จจัยสาคัญทีผ่ วู้ จิ ยั
เห็ น ว่ า ควรน ามาพิ จ ารณาประกอบด้ ว ยก็ คื อ ความเข้ ม ข้ น ของการใช้
โทรศัพท์มอื ถือ เช่นดูว่าใช้นานเพียงใดในแต่ละวัน ใช้เพื่อทาอะไรบ้าง ใช้พูดคุย
อย่ า งเดีย ว หรือใช้สาหรับท าอย่า งอื่นเช่ น ฟั ง เพลงและดูค ลิป วีดิโอด้ว ย และ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้โทรศัพท์มอื ถือ เช่นดูว่าภาพ เสียง และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือนัน้ ได้สง่ ผลกระทบอย่างไรต่อวิถชี วี ติ ของคน
ผู้ใ ช้โ ทรศัพ ท์มือ ถือ เช่ น มีผ ลต่ อ การรับ วัฒ นธรรมที่ม าพร้อ มกับ เทคโนโลยี
โทรศัพท์มอื ถืออย่างไร มีผลต่ออัตลักษณ์ของผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถืออย่างไร
เมื่อใช้กรอบดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาความเปลีย่ นแปลงในภาพรวม
ของโลกที่เราจะนิยามได้ว่าเป็ นโลกาภิวตั น์ นัน้ ผู้วจิ ยั เสนอให้พิจารณาทัง้ การ
ขยายตัวออกไปของความเปลีย่ นแปลงนัน้ ว่าไปถึงผู้คนมากน้อยเพียงใด ความ
เข้มข้นรุนแรงของความเปลีย่ นแปลงนัน้ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากความเข้มข้น
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รุนแรงนัน้ จากกรอบนี้ผวู้ จิ ยั เห็นด้วยกับฮาร์วยี ์และแอลเล็น (Harvey and Allen,
1997) ในประเด็นทีว่ ่าการเปลีย่ นแปลงของระบบทุนนิยมเมื่อ 20-30 ปี มานี้ (นับ
ถึง พ.ศ. 2550) เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญมาก การเปลีย่ นจากการผลิตแบบ
ฟอร์ดมาเป็ นแบบยืดหยุ่นนัน้ เกิดขึน้ เพราะมีการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครัง้ สาคัญโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซึง่ ต่อมาเมื่อมีอนิ เตอร์เน็ตเกิดขึน้
ในโลก อิน เตอร์เ น็ต ก็ไ ด้เ สริม พลังให้แก่ ร ะบบทุ นนิ ย มมากยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ยงั เกิดความเปลีย่ นแปลงสาคัญขึน้ ในระบบทุนนิยมโลกอีก
หลายอย่าง เช่น การเกิดขึน้ ของทุนข้ามชาติทผ่ี นวกรวมเอาทุกประเทศเข้าไปอยู่
ในระบบการผลิตและการเงินระดับโลก และการเกิดขึน้ ของชนชัน้ นายทุนข้าม
ชาติ เป็ นต้น (Robinson, 2005, p. 317)
ความเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ผวู้ จิ ยั เห็นว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคน
ทัวทั
่ ง้ โลก เช่นวัฒนธรรมแพร่หลายไปทัวโลกอย่
่
างรวดเร็วได้กเ็ พราะพลังของทุน
และเทคโนโลยีทผ่ี ่านมาทางบรรษัทข้ามชาติดา้ นการสื่อสาร ความร่อยหรอของ
ทรัพยากรและปั ญหาทางนิเวศวิทยาอื่นๆ เช่นปั ญหาโลกร้อน ปั ญหามลพิษทาง
น้า เสียง และอากาศ ก็ถูกเร่งให้รุนแรงด้วยพลังของทุนทีแ่ ทรกตัว เข้าไปในพืน้ ที่
ต่ า งๆ และขู ด รีด ทรัพ ยากรเพื่อ สะสมทุ น แม้ แ ต่ ก ารล่ ม สลายของระบอบ
คอมมิวนิสต์กถ็ ูกมองว่าเป็ นชัยชนะของระบบทุนนิยม โดยทีส่ งครามเย็นทีย่ ุตลิ ง
ยังได้ช่วยให้พลังของทุนและเทคโนโลยีท ะลุทะลวงเข้าไปในพืน้ ทีใ่ หม่ ๆ ได้มาก
ขึน้ กรณีทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาตรการดารงเงินสารองร้อยละ
30 ของเงินทีน่ าเข้ามาลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกไปจานวนมากในวันต่อมา (19
ธันวาคม) ทาให้ดชั นีหุ้นลดลงถึง 108.41 จุด และทาให้มูลค่าตลาดหรือมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) หายไปถึง 823,569 ล้าน
บาท จนทาให้ทางการต้องประกาศยกเลิกมาตรการนัน้ สาหรับในส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ในคืนวันนัน้ (เดลินิวส์, 21 ธันวาคม 2549) เป็ นตัวอย่างทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า
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โลกาภิวตั น์ทม่ี ที ุนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นพลังขับเคลื่อนนัน้ ส่งผลกระทบที่
รุนแรงและรวดเร็วเพียงใด
ผู้วจิ ยั ถือเอาเกณฑ์เรื่องผลกระทบ (impact) เป็ นเกณฑ์หลักในการ
พิจ ารณาสภาพความเป็ น โลกาภิว ัต น์ โดยใช้มิติข องระดับ ของการขยายตัว
ออกไปอย่างกว้างขวาง (extensity) ของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม และ
มิตขิ องความเข้มข้น (intensity) ของเครือข่ายความสัมพันธ์นนั ้ เป็ นเกณฑ์ร่วม
ดังนัน้ โลกาภิวตั น์ในความเห็นของผูว้ จิ ยั จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวตั ิ
ของระบบทุนนิยมโลกโดยมีทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนทัวทั
่ ง้ โลกอย่างกว้างขวาง
และเข้มข้นรุนแรงในหลากหลายมิติของชีวติ ดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนนี้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าความเปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญนี้เกิดขึน้ ตัง้ แต่ประมาณคริสต์ทศวรรษ
1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็ นต้ น มา โดยที่ค วามเปลี่ย นแปลงนี้ ย ัง คงเป็ น
กระบวนการที่ดาเนินอยู่ต่อไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิ ถีชวี ติ ของ
ผูค้ นอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เรื่อยๆ

2. แนวคิ ด/ทฤษฎีเกี่ยวกับเสรีนิยมใหม่
แนวคิดเสรีนิยมใหม่มไิ ด้มคี วามแตกต่างไปจากเสรีนิยมดัง้ เดิมหรือเสรี
นิยมคลาสสิกโดยสิน้ เชิง เพียงแต่หนั มาเน้นเสรีภาพของปั จเจกบุคคลซึง่ มีนัยบ่ง
ถึงเสรีภาพของตลาดด้วยมากขึน้ ผู้วจิ ยั จะได้กล่าวถึงฐานของเสรีนิยมใหม่จาก
เสรีนิยมคลาสสิกก่อน จากนัน้ จะได้กล่าวถึงแนวคิดของเสรีนิยมใหม่

2.1 แนวคิ ดเสรีนิยมคลาสสิ ก
แนวคิดเสรีนิยมคลาสิก มีพ้นื ฐานอยู่ท่หี ลักเสรีภาพของปั จเจกบุคคล
ชีวติ ความเป็ นอยู่ท่ดี ี หรือความพึงพอใจของปั จเจกบุคคลแต่ละคนถูกมองว่ามี
ความสาคัญสูงสุดในตัวเอง มิใช่เพราะว่าเสรีภาพดังกล่าวมีคุณู ปการต่ อชีวิต
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ความเป็ นอยู่ทด่ี ี หรือความพึงพอใจของสังคม และในทางภววิทยา1 แนวคิดเรื่อง
เสรีภาพมีลกั ษณะเป็ นแบบปั จเจกนิยม (individualism) เพราะว่าเป็ นแนวคิดที่
นาเอาปั จเจกบุคคลเท่านัน้ มิใช่ชนชัน้ หรือเชื้อชาติ หรื อชาติ มาเป็ นที่ตงั ้ ของ
คุณค่า เป็ นตัวแทนทีแ่ ท้จริง และเป็ นผูท้ รงสิทธิและความรับผิดชอบทีแ่ ท้จริงใน
การวิเ คราะห์ข นั ้ สุ ด ท้า ย แนวคิด เสรีนิ ย มเชื่อ ว่ า มีแ ต่ ปั จ เจกบุ ค คลเท่ า นัน้ ที่
สามารถทาการเลือกทางเลือกต่ างๆ ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เสรีนิยมเห็นว่าไม่มี
“การเลือกของสังคม” (Mack and Gaus, 2004, p. 116)
หัวใจสาคัญของหลักปรัชญาเสรีนิยมคลาสสิกเห็นได้จากแนวคิดของ
จอห์น ล็อก (Locke, 1994, p. 271) ทีว่ ่า “สภาพธรรมชาติมกี ฎธรรมชาติควบคุม
อยู่ซ่ึงมีผลผูกพันกับ ทุก คน และเหตุ ผ ลซึ่ง ก็คือกฎธรรมชาตินัน้ นัน่ เองก็สอน
มนุษย์ทุกคนว่า...ทุกคนล้วนเสมอภาคกันและเป็ นอิสระต่อกัน จึงไม่ควรมีผใู้ ดทา
ร้ายชีวติ สุขภาพ เสรีภาพ หรือทรัพย์สมบัตขิ องอีกคนหนึ่ง ” แนวคิดของล็อกมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในเวลาต่อมาอย่างมาก ซึ่ง
รวมทัง้ การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาด้วย ดังปรากฏความตอนหนึ่งใน
คาประกาศว่า “เราเชื่อว่าความจริงเหล่านี้มคี วามประจักษ์ชดั ในตัวเอง คือมนุ ษย์
ทุกคนถูกสร้างขึน้ มาให้เท่าเทียมกัน พวกเขาได้รบั สิทธิต่าง ๆ ทีต่ ดิ ตัวมาและไม่
อาจพรากไปได้จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยทีใ่ นบรรดาสิทธิเหล่านี้ ได้แก่ชวี ติ เสรีภาพ
และการแสวงหาความสุข” (Jefferson, 1963, p. 24)
ถ้ามองว่าทรัพย์สนิ เป็ นทีม่ าของความสุข การทีค่ าประกาศอิสรภาพหัน
มาเน้นสิทธิในการแสวงหาความสุขเพิม่ เข้าไปด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลก นอกจากนี้
1

ภววิทยา (Ontology) เป็ นสาขาหนึ่งของอภิปรัชญา (Metaphysics) ที่ศกึ ษา
ว่าอะไรคือสิง่ ที่เป็ นจริง กล่าวคือศึกษาธรรมชาติของสิง่ ที่เป็ นจริงในฐานะที่เป็ นสากล
ที่สุด หรือในฐานะที่เป็ น “สิง่ ” (entity) มิใช่ในฐานะสิง่ นัน้ หรือสิง่ นี้โดยเฉพาะ เช่นไม่ใช่
ในฐานะทีเ่ ป็ นคน เป็ นต้นไม้ เป็ นหิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540, น. 74-75).
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กระแสสังคมในยุคสมัยนัน้ ก็ได้หนั มาเน้นเรื่องความสุขอีกด้วย เพราะในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันนัน้ ในยุโรปก็มีนักปรัชญาคนสาคัญอีกคนหนึ่งคือ เจเรมี เบ็นแธม
(Jeremy Bentham: พ.ศ. 2291-2375) ทีก่ าลังพัฒนาแนวคิดประโยชน์นิยม
(utilitarianism) ขึน้ มา แนวคิดดังกล่าวนี้เน้นในเรื่องความสุข (happiness) ทีม่ ี
ความหมายแคบๆ เท่ากับความเพลิดเพลิน (pleasure) เบ็นแธมได้กล่าวไว้ว่า
“ธรรมชาติได้จดั วางมนุ ษย์ไว้ภายใต้การควบคุมของนายผู้มอี านาจสูงสุด 2 คน
คือ ความเจ็บ ปวดและความเพลิด เพลิน ...นายทัง้ สองคนนี้ ควบคุ ม เราในการ
กระทาทุกอย่างที่เราทา ในคาพูดทุกคาที่เราพูด ในความคิดทุกอย่างที่เราคิด ”
(Bentham, 1948, p. 1)
อิท ธิพ ลของแนวคิด ของเบ็น แธมที่มีต่ อ สัง คมนั น้ มีไ ม่ น้ อ ย เพราะ
นอกจากเป็ น นักปรัชญาแล้ว เขายังเป็ นนักกฎหมายและนักปฏิรูปสังคมด้ว ย
ในช่วงทศวรรษสุดท้ายของชีวติ เขาได้เขียนกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญให้แก่
สาธารณรัฐหลายแห่ งที่กาลัง เกิด ขึ้น ทัง้ ในทวีปอเมริกา (สาธารณรัฐของชาว
สเปน) โปรตุเกส กรีซ และทริโปลี (Kelly, 2003, p. 308) แนวคิดของเขาจึง
ได้รบั การนาไปปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง
แนวคิดประโยชน์นิยมได้รบั การพัฒนาเพิม่ ขึน้ อีกโดยศิษย์ของเบ็นแธม
ทีช่ ่อื จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill: พ.ศ. 2349-2416) นอกจากจะพัฒนา
แนวคิดประโยชน์ นิยมให้ละเอียดประณีตและรอบคอบยิ่งขึ้ นแล้ว คุณูปการที่
สาคัญยิง่ ของมิลล์ตามความเห็นของไอไซอาห์ เบอร์ลนิ (Berlin, 1992, p. vii) ก็
คือมิลล์ได้วางหลักการเรื่องเสรีภาพของพลเมืองและเสรีภาพทางปั ญญาไว้อย่าง
ชัดเจนที่สุดซึ่งถือว่าเป็ นการวางรากฐานให้กบั แนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่ มิลล์
กล่าวไว้ในย่อหน้าแรกของความเรียงว่าด้วยเสรีภาพของเขาว่าเขาไม่ได้ต้องการ
กล่าวถึงเสรีภาพของเจตจานง (หรือเจตจานงเสรี) แต่เขาต้องการจะกล่าวถึง
เสรีภาพของพลเมืองหรือเสรีภาพทางสังคมซึง่ เขาให้นิยามไว้ว่า “ธรรมชาติและ
ขีดจากัดของอานาจทีส่ งั คมจะนามาบังคับใช้กบั ปั จเจกบุคคลได้อย่างชอบธรรม”
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(Mill, 1992, p. 5) เขากล่าวถึงจุดประสงค์ของงานเขียนเรื่อง “ว่าด้วยเสรีภาพ”
(On Liberty) ไว้ว่าต้องการจะประกาศยืนยันหลักการง่ายๆ ข้อหนึ่งคือหลักการ
ป้ อ งกัน ตนเอง ใจความสาคัญ ของหลัก การนี้ ก็คือ การป้ อ งกัน ตนเองนัน้ เป็ น
“เป้ าหมายเพียงประการเดียวทีอ่ นุ ญาตให้มนุ ษยชาติไม่ว่าจะเป็ นรายบุคคลหรือ
โดยส่วนรวมเข้าสอดแทรกขัดขวางเสรีภาพในการกระทาของสมาชิกคนใดคน
หนึ่งในสังคม” (Mill, 1992, p. 12)
มิลล์กล่าวว่าสังคมหรือรัฐไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะบังคับให้ปัจเจกบุคคลกระทาตาม
สิง่ ทีส่ งั คมหรือรัฐต้องการได้ แม้ว่าสิง่ นัน้ จะเป็ นสิง่ ที่ดที ค่ี วรทาตามความเห็นของ
สังคมหรือรัฐ หากต้องการให้ทา ก็ตอ้ งใช้วธิ กี ารชักจูงโน้มน้าว เกลีย้ กล่อมให้เห็น
คล้อยตาม ไม่ใช่ใช้วธิ บี งั คับ จึงเห็นได้ว่ามิลล์ให้ความสาคัญกับเสรีภาพของ
ปั จเจกบุคคลมาก บุคคลควรมีเสรีภาพทางสังคมให้มากที่สุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ทัง้ ปั จเจกบุคคลและสังคมหรือรัฐจะห้ามบุคคลไม่ให้ทาอะไรๆ ได้กต็ ่อเมื่อการ
กระทานัน้ มีผลกระทบต่อผูอ้ ่นื อย่างชัดเจนเท่านัน้ หากการกระทานัน้ กระทบแต่
ตัว เขาคนเดีย ว รัฐหรือ สัง คมไม่ มีอ านาจที่จ ะห้า มได้ นอกจากนี้ ก ารกระท า
บางอย่างแม้จะกระทบหรือมีผลเสียต่อคนอื่น แต่ถ้าคนอื่นนัน้ ยิ นยอม บุคคลก็มี
เสรีภาพทีจ่ ะกระทาได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามการยินยอมดังกล่าวต้องเป็ นการ
ยินยอมของบุคคลทีม่ วี ุฒภิ าวะเพียงพอแล้ว (Mill, 1992, p. 13)
มิลล์เป็ นนักปรัชญาทีม่ ผี ลงานโดดเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์ดว้ ย ก่อน
หน้านี้กม็ นี ักเศรษฐศาสตร์ซง่ึ มีรากฐานเป็ นนักปรัชญามาก่อนและได้ช่อื ว่าเป็ น
บิดาของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่คนหนึ่งที่ได้เน้ นแนวคิดปั จเจกนิยมอย่างมาก
บุคคลผูน้ ้ีคอื อดัม สมิธ (Adam Smith: พ.ศ. 2266-2333) สมิธเป็ นคนร่วมสมัย
เดียวกันกับเบ็นแธมซึง่ เป็ นอาจารย์ของมิลล์ และแนวคิดของสมิธก็คล้ายคลึงกับ
แนวคิดของเบ็นแธมมากกว่าแนวคิดของมิลล์ โดยแนวคิดของสมิธและเบ็นแธมมี
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ความโน้มเอียงไปทางอัตตัตถนิยม 2 มากกว่าแนวคิดของมิลล์ ทัง้ คู่เน้นปั จเจก
นิ ย ม สมิธ เน้ น การแสวงหาผลประโยชน์ ส่ว นบุ ค คล ส่ ว นเบ็น แธมก็เ น้ น การ
แสวงหาความสุขของปั จเจกบุคล (และของสังคมด้วย) ขณะทีม่ ลิ ล์แม้จะเน้นไปที่
เสรีภาพทางสังคมของปั จเจกบุคคลโดยตรง แต่ขอ้ เสนอของเขาก็ไม่ได้เน้นให้
ปั จเจกบุคคลใช้เสรีภาพเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัว (Gauba, 2004, p.
201)
สมิธมองการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลว่านอกจากจะไม่ได้ขดั กับ
ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมแล้ว ยัง ก่ อ ให้เ กิด ความเจริญ รุ่ ง เรือ งแก่ สงั คมและ
ประเทศชาติอกี ด้วย เขาได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้หลายครัง้ ในหนังสือเรื่อง The
Wealth of Nations ของเขา เช่นตอนหนึ่งเขากล่าวว่า “มิใช่ความกรุณาของ
คนขายเนื้ อ คนท าเบีย ร์ และคนท าขนมปั ง หรอกที่ท าให้เรามีอ าหารมื้อ เย็น
รับประทาน แต่การเห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตัวของคนเหล่านัน้ ต่างหาก” (ทีท่ าให้
เรามีอาหารรับประทาน) (Smith, 1991, p. 13) สมิธกล่าวว่าเราทุ่มเทให้กบั ตัว
เราเองมิใช่เพราะเห็นแก่มนุ ษยชาติแต่เพราะเรารักตัวเราเอง และเราไม่ได้พูด
กับคนอื่นถึงเรื่องความจาเป็ นของเราเองแต่พดู ถึงผลประโยชน์ทพ่ี วกเขาจะได้รบั
สมิธกล่าวว่าไม่มใี ครนอกจากคนขอทานทีเ่ ลือกทีจ่ ะพึง่ พาความกรุณาจากคนอื่น
และคนขอทานนัน้ ก็ไม่ได้พ่งึ พาความกรุณานัน้ เสียทัง้ หมด เราต่ างคนต่ างก็มี
2

อัตตัตถนิ ยม เป็ นศัพท์บญ
ั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน แปลมาจาก Egoism
ซึ่งในอภิปรัชญาใช้คาว่าอัตตานิยม โดยหมายถึงทรรศนะที่ถอื ว่ามีอตั ตา (Ego) ส่วน
อัตตัตถนิยมใช้ในทางจริยศาสตร์และจิตวิทยา โดยในทางจริยศาสตร์หมายถึง ทรรศะ
ที่ถือว่าผลประโยชน์ ส่วนตัวเท่านัน้ เป็ นสิ่งที่บุคคลพึง แสวงหา ซึ่งต่างกับปรัตถนิ ยม
(Altruism) ที่ถอื ว่าประโยชน์ของผูอ้ ่นื สาคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัว และในทางจิตวิทยา
หมายถึงทรรศนะทีถ่ อื ว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านัน้ ที่เ ป็ นแรงจูงใจให้บุคคลกระทาการ
ต่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540, น. 30-31).
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ความต้องการ มีผลประโยชน์ของตัวเอง มีความรักตัวเอง เราต้องการสิง่ หนึ่งที่
คนอื่น มี และคนอื่น ก็ต้ อ งการสิ่ง ที่ เ รามี เราก็เ อาสิ่ง เหล่ า นัน้ มาซื้อ ขายหรือ
แลกเปลี่ย นกัน ด้ว ยการเห็น แก่ ป ระโยชน์ ส่ว นตัว การแบ่ ง งานกัน ท า และ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค้ากันเช่นนี้แหละ ที่จะทาให้ประโยชน์ส่วนรวมเกิด
ขึน้ มาได้ (Smith, 1991, p. 13) ตามหลักการเรื่อง “มือทีม่ องไม่เห็น” (invisible
hand) ของเขา
การเน้นปั จเจกนิยมของสมิธนัน้ เกิดขึน้ ควบคู่ไปกับการเน้นบทบาทของ
ภาคเอกชนและจากัดบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ ดังที่เขาได้เสนอแนะให้
รัฐบาลทาหน้าที่อนั จากัดอยู่เพียงแค่ 3 ประการเท่านัน้ กล่าวคือ หน้าทีใ่ นการ
ป้ อ งกัน ประเทศจากการรุ ก รานของประเทศอื่ น หน้ า ที่ใ นการปกครองดู แ ล
ภายในประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุตธิ รรม
และหน้าทีใ่ นการสร้างและทานุ บารุงรักษางานสาธารณะ (เฉพาะ) ทีม่ ปี ระโยชน์
มากทีส่ ดุ (Smith, 1991, pp. 510-511)
สมิธเขียนหนังสือเรื่อง The Wealth of Nations เสร็จใน พ.ศ. 2318 และ
ตีพมิ พ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2319 หนังสือเรื่องนี้ขายหมดอย่างรวดเร็ว เมื่อ
ถึง พ.ศ. 2332 ก็ไ ด้ ร ับ การตีพิม พ์ถึ ง 5 ครัง้ งานของเขามีอิท ธิพ ลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงนโยบายด้วย โดยนายกรัฐมนตรีองั กฤษ ลอร์ดนอร์ธ (Lord North)
ได้นาเอาข้อเสนอแนะของเขาเกีย่ วกับการเก็บภาษีไปใช้ในงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2319 และ 2321 ข้อเสนอแนะของเขายังถูกนาไปใช้ในนโยบายรัฐบาลของ
อเมริกาและไอร์แลนด์ดว้ ย (Raphael, 1991, pp. xix-xx) นอกจากนี้ แนวคิด
หลายอย่างที่เขากล่าวถึงก็ได้กลายเป็ นหลักการสาคัญในทางเศรษฐศาสตร์ใน
เวลาต่อมา
แนวคิดของนักคิดเสรีนิยมคลาสสิกมีอทิ ธิพลต่อนักคิดเสรีนิยมในสมัย
ต่อมา ซึ่งทาให้แนวคิดเสรีนิยมมีความหลากหลายมากขึน้ นักคิดเสรีนิยมส่วน
หนึ่งได้ฟ้ื นฟูและพัฒนาแนวคิดเสรีนิยมขึน้ มาใหม่โดยเฉพาะด้วยการเน้นแนวคิด
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เรื่องสิทธิในทรัพย์สนิ ของล็อกและแนวคิดการจากัดบทบาทของรัฐให้น้อยลง
ของสมิธ แนวคิดดังกล่าวนี้คอื แนวคิดเสรีนิยมใหม่

2.2 แนวคิ ดเสรีนิยมใหม่
ถ้าถือเอาการตีพมิ พ์หนังสือเรื่อง The Road to Serfdom ของฟรีดริช
ฮาเย็ก (Friedrich Hayek) ใน พ.ศ. 2487 เป็ นจุดเริม่ ต้นของแนวคิดเสรีนิยม
ใหม่ ก็จะพบว่าแนวคิดนี้มอี ายุกว่า 6 ทศวรรษแล้ว (นับถึง พ.ศ. 2550) อย่างไร
ก็ตาม แนวคิดเสรีนิยมใหม่นัน้ ได้เ ริ่ม แพร่ กระจายมากขึ้นในช่ว งตัง้ แต่ ค ริสต์
ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) และคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)
นี่เอง โดยเชื่อมโยงอยู่กบั การถือกาเนิดขึน้ ของพวกขวาใหม่ (the New Right)
ในประเทศแถบแอตแลนติกเหนือโดยเฉพาะอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลา
เดียวกันนี้ (Haywood, 1997, p. 47; Watts, 2000, p. 547)
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ เน้ นความสาคัญของสิทธิในทรัพย์สนิ ของปั จเจก
บุคคลเช่นเดียวกับแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิก ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของฟรีดริช
ฮาเย็ก (พ.ศ. 2442-2535) ซึ่งเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรีย เขากล่าวไว้
ตอนหนึ่งว่าสิง่ ทีผ่ คู้ นในยุคของเราลืมไปก็คอื ระบบทรัพย์สนิ ส่วนตัวนัน้ เป็ นเครื่อง
รับประกันทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของเสรีภาพทัง้ สาหรับคนทีเ่ ป็ นเจ้าของและคนทีไ่ ม่ได้เป็ น
เจ้าของทรัพย์สนิ เนื่องจากการควบคุมวิถกี ารผลิตนัน้ ถูกจัดสรรไว้ในท่ามกลาง
ผูค้ นจานวนมากทีก่ ระทาการอย่างเป็ นอิสระต่อกันโดยทีไ่ ม่มผี ใู้ ดมีอานาจเหนือ
เราอย่างสิน้ เชิง และเราในฐานะปั จเจกบุคคลก็สามารถทีจ่ ะตัดสินใจว่าจะทาอะไร
ด้วยตัวของเราเอง ถ้าวิถกี ารผลิตทุกอย่างตกอยูใ่ นการควบคุมของกลุ่มเดียวหรือ
คนเดียว ไม่ว่าจะเป็ นในนามของสังคมโดยรวมหรือของเผด็จการ ใครก็ตามทีไ่ ด้
ใช้อานาจนัน้ ก็จะมีอานาจควบคุมเหนือเราโดยสิน้ เชิง (Hayek, 1993, p. 78)
ความคิดเห็นของเขาทีแ่ สดงข้างต้นนอกจากจะตอกย้าความสาคัญของทรัพย์สนิ
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ส่วนบุ คคลแล้ว ยังถือว่ าเป็ น การวิพากษ์ วิจารณ์ ลทั ธิเศรษฐกิจการเมืองแบบ
สังคมนิยมซึง่ อยู่ตรงข้ามกับลัทธิทุนนิยมไปในตัว
ความสาคัญของสิทธิในทรัพย์สนิ ยังได้รบั การตอกย้ าอีกโดยโรเบิร์ต
โนซิก (Robert Nozick: พ.ศ. 2481-2545) โนซิกได้รบั อิทธิพลในเรื่องสิทธิใน
ทรัพย์สนิ จากล็อก แต่เขาเน้นสิทธิในทรัพย์สนิ ยิง่ กว่าล็อกเสียอีก เพราะในขณะ
ทีล่ อ็ กบอกว่าคนเรามีสทิ ธิในทรัพย์สนิ เพราะทรัพย์สนิ ของคนเรานัน้ เกิดขึน้ มา
จากการที่ค นเราทุ่ ม เทแรงงานซึ่ง เป็ น ของเราเองลงไปในแผ่ น ดิน ที่พ ระเจ้า
ประทานให้เป็ นสมบัติร่วมของทุกคน ซึ่งหมายความว่าคนที่ลงมือทางานแล้ว
สร้างผลผลิตขึน้ มาจากงานนัน้ คือเจ้าของทรัพย์สนิ แต่โนซิกกลับบอกเราว่าแม้
คนทีไ่ ม่ได้ลงมือทางานด้วยตนเองก็สามารถมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ได้ เช่นโดยการได้
รับมาจากคนอื่นที่ให้เป็ นของขวัญหรือโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการได้รบั มรดก
โนซิก เห็น ว่ า สิท ธิใ นทรัพ ย์ สิน จากการได้ร ับ มรดกก็เ ป็ น สิท ธิอ ัน ชอบธรรม
เช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดจากการลงมือทางานด้วยตนเอง ดังนัน้ รัฐจึง
ไม่มคี วามชอบธรรมที่ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อบีบบังคับเอาทรัพย์สมบัติ
ส่วนบุคคลไปจัดสรรหรือกระจายให้ค นอื่นเพื่อให้เกิดความยุติธรรม 3 สาหรับ
โนซิกแล้ว ความยุติธรรมจะต้องมีพ้นื ฐานมาจากสิทธิและเสรีภาพของปั จเจก
บุคคล
การเสนอให้รฐั ทาหน้าทีอ่ ย่างจากัด เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งทีส่ าคัญ ของเสรี
นิยมใหม่ ดังที่ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman: พ.ศ. 2455-2549) ได้กล่าว
ไว้ว่า “หน้าที่หลักของรัฐบาลจะต้องเป็ น การปกป้ องเสรีภาพของเราทัง้ จากศัตรู
ภายนอกรัว้ บ้านเราและจากพลเมืองร่วมชาติของเราเอง” (Friedman, 1967, p.
2) โดยหน้าทีห่ ลักเหล่านี้ได้แก่การดูแลรักษาระเบียบกฎหมายและความสงบ
เรียบร้อ ย การทาให้สญ
ั ญาของเอกชนมีผลบังคับใช้ได้ และการส่งเสริมการ
3

ดูการอภิปรายประเด็นนี้เพิม่ เติมใน Nozick, 1974, pp. 149-182.
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แข่ง ขัน ในตลาด กล่ า วอีก นัย หนึ่ ง รัฐ บาลเป็ น เพีย งผู้สร้า งกฎกติก าและเป็ น
กรรมการตัด สิน ตามกติ ก าในการเล่ น เกม รัฐ บาลมิใ ช่ ผู้ ท่ีเ ล่ น เกมเสีย เอง
(Friedman, 1967, pp. 25-27) นอกจากจะเสนอให้รฐั บาลทาหน้าทีอ่ ย่างจากัด
แล้ ว เขายัง เสนอว่ า อ านาจของรัฐ บาลจะต้ อ งกระจายลงไปสู่ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
(Friedman, 1967, pp. 2-3) นอกจากนี้ เรายังเห็นแนวคิดการจากัดบทบาท
ของรัฐได้จากโรเบิรต์ โนซิก ในคานาของหนังสือเล่มสาคัญของเขาคือ Anarchy,
State, and Utopia โนซิกได้กล่าวถึงข้อสรุปสาคัญว่ารัฐทีม่ คี วามชอบธรรมคือรัฐ
ทีม่ บี ทบาทหน้าทีอ่ นั จากัด โดยมีหน้าทีใ่ นการปกป้ องคุม้ ครองประชาชนจากการ
ใช้กาลัง การขโมย การคดโกง และมีหน้าทีใ่ นการทาให้สญ
ั ญาต่างๆ มีผลบังคับ
ใช้ไ ด้ ส่ว นรัฐ ที่ขยายบทบาทหน้ าที่อ อกไปมากซึ่ง จะเป็ น การ (เสี่ย งต่ อการ)
ละเมิดสิทธิของบุคคลนัน้ ถือว่าเป็ นรัฐทีไ่ ม่มคี วามชอบธรรม โดยทีน่ ัยสาคัญซึ่ง
ตามมาจากข้อสรุปข้างต้นก็คอื รัฐไม่ควรจะใช้กลไกเชิงบังคับเพื่อให้พลเมืองบาง
คนไปช่วยเหลือคนอื่น หรือเพื่อทีจ่ ะห้ามมิให้ประชาชนทากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ผลดีต่อตนเองและเป็ นการปกป้ องตนเอง (Nozick, 1974, p. ix)
แนวคิดที่เสนอให้มีการจากัดบทบาทหน้ าที่ของรัฐให้น้อยลงและการ
กระจายอานาจให้ท้อ งถิ่นนัน้ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่กบั แนวคิดเรื่องการ
ปกป้ องรักษาเสรีภาพของประชาชน เพราะรัฐทีเ่ ข้าไปมีบทบาทหน้าทีม่ ากเกินไป
นัน้ ย่อมเสี่ยงต่อการเข้าไปละเมิดเสรีภาพของประชาชน ฟรีดแมนเห็นว่า การ
ปล่อยให้ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพอย่างเต็มทีโ่ ดยทีร่ ฐั ไม่ เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง
นั น้ ยัง มีป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องการสร้า งสรรค์อ ารยธรรมอีก ด้ว ย ฟรีด แมนได้
ยกตัวอย่างบุคคลสาคัญในประวัตศิ าสตร์ทป่ี ระสบความสาเร็จและสร้างคุณูปการ
ที่ยิ่งใหญ่ ให้แก่โลก เช่น นิวตัน กับไลบ์นิต ซ์ ไอสไตน์ กบั บอห์ เช็กสเปี ย ร์
เอดิสนั และฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็ นต้น ว่าความสาเร็จของบุคคลเหล่านี้มไิ ด้
เกิดจากการชีน้ าของรัฐเลย หากแต่เป็ นผลผลิตทีเ่ กิดจากอัจฉริยภาพส่วนบุคคล
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ความมุ่งมันแน่
่ วแน่ ของคนส่วนน้อย และบรรยากาศทางสังคมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้มี
ความแตกต่างหลากหลาย (Friedman, 1967, pp. 3-4)
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ ทงั ้ ที่เป็ นของฮาเย็ก ฟรีดแมน และโนซิกนัน้ เน้ น
เสรีภาพของปั จเจกบุคคลและสิท ธิในทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลมากกว่าแนวคิดเสรี
นิยมคลาสสิกเสียอีก อีกทัง้ ยังเน้นทีก่ ารจากัดบทบาทของรัฐทีม่ ตี ่อปั จเจกบุคคล
ให้ เ หลื อ น้ อ ยที่ สุ ด จึ ง เป็ นแนวคิ ด ที่ เ รี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า อิ ส รเสรี นิ ย ม4
(libertarianism)
4

คานี้เป็ นศัพท์บญ
ั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งให้ความหมายไว้ว่าเดิม
หมายถึงทรรศนะที่ถอื ว่าเจตจานงเสรี (free will) มีจริง แต่ในปั จจุบนั หมายถึงทรรศนะ
ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ แก่ เ สรีภ าพส่ ว นบุ ค คลทัง้ ด้ า นความคิด และการกระท า ค านี้ มี
ความหมายแตกต่างจากเสรีนิยม (liberalism) ซึ่งเดิมในยุโรปหมายถึงลัทธิเศรษฐกิจ
สังคมที่เห็นว่าเอกชนควรมีเสรีภาพในการดาเนินกิจการทางเศรษฐกิจและดาเนินชีวติ
โดยทั ่วไป โดยที่รฐั เข้า ไปแทรกแซงน้ อ ยที่สุด แต่เ สรีนิยมในปั จจุบนั โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาหมายถึงทรรศนะที่ถอื ว่าบุคคลจะมีเสรีภาพก็ต่อเมื่อเขาพ้นจากความไม่
เสมอภาค ความยากจน ความเจ็บป่ วย และความไม่รู้ รัฐจึงควรเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
บุคคลที่อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบทางสังคม เช่นคนจน คนชรา และคนกลุ่มน้ อย ให้ พ้น
จา ก ส ภ า พดั ง กล่ าวใ ห้ ม า กที่ สุ ด แ ม้ ว่ า รั ฐ จะ ต้ อ ง เข้ า ไป แ ท รกแ ซง ก็ ต า ม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2540, น. 57) ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเราจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสรี
นิยมกับอิสรเสรีนิยมได้ดขี ้นึ เมื่อพิจารณาพัฒนาการของเสรีนิย มที่อาจแบ่งได้เป็ น 3
ยุคคือ 1) ในยุคเริม่ แรกนัน้ ถือเป็ นยุคเสรีนิยมคลาสสิก (classical liberalism) นักคิดเสรี
นิยมให้ความสาคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคล (เช่นจอห์น ล็อก และจอห์น สจ๊วต มิลล์)
และการเน้ นกลไกตลาด (เช่นอดัม สมิธ) 2) ในยุคต่อมาถือเป็ นยุค เสรีนิยมสมัยใหม่
(modern liberalism) นักคิดเสรีนิยมในยุคนี้ได้กล่าวถึงเสรีภาพในเชิงบวกมากขึ้น
เสรีภาพในเชิงบวกนี้เน้นเสรีภาพในการพัฒนาตนเอง และต้องการให้รฐั เข้ามาช่วยดูแล
เพื่อให้การพัฒนาตนเองบรรลุผล นักคิดเสรีนิยมในกลุ่มนี้ได้รบั อิทธิพลจากงานของ
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แนวคิดเสรีนิยมใหม่โดยเฉพาะของฮาเย็กและฟรีดแมนนัน้ มีอทิ ธิพลทัง้
ในและนอกแวดวงวิชาการ ในแวดวงวิชาการนัน้ ฮาเย็กทางานสอนในสถาบัน
หลายแห่ ง โดยเฉพาะที่ม หาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ห่ ง ลอนดอน (London
School of Economics) ในอังกฤษ และมหาวิทยาลัย ชิคาโกในสหรัฐอเมริกา
(Heywood, 1997, p. 49) ขณะทีฟ่ รีดแมนก็สอนประจาอยู่ท่มี หาวิทยาลัยชิคาโก
(Heywood, 1997, p. 173) ทัง้ ฮาเย็กและฟรีดแมนเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ช่อื ดังทีม่ ี
ลูกศิษย์มากมาย และนอกแวดวงวิชาการแนวคิดของบุคคลทัง้ สองก็ได้รบั การ
นาไปใช้เป็ นแนวทางกาหนดนโยบายซึง่ เป็ นทีม่ าของแนวนโยบายแบบเสรีนิยม
ใหม่

มิลล์ เช่น กรีน (T. H. Green: พ.ศ. 2379-2425) ฮอบเฮ้าท์ (L. T. Hobhouse: พ.ศ.
2407-2472) และฮอบสัน (J. A. Hobson: พ.ศ. 2401-2483) (สาหรับแนวคิดของนัก
เสรีนิยมในยุคนี้ ขอให้ดู Gauba, 2004, pp. 202-206, 357-358; Heywood, 1997, pp.
43-44; 1998, pp. 57-58; 1999, pp. 29-31, 309-310; Morrow, 1998, pp. 45-46,
70-72, 188) เป็ นที่น่าสังเกตว่านักเศรษฐศาสตร์ช่ือดังอย่างจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์
(John Maynard Keynes: พ.ศ. 2426-2489) ซึ่งมีชีวติ ร่วมสมัยกับฮอบเฮ้าท์และ
ฮอบสันก็มแี นวคิดที่เน้นบทบาทของรัฐเหมือนกัน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ และ
3) ในยุคปั จจุบนั ถือเป็ นยุค เสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ที่หนั มาเน้ นเสรีภาพส่วน
บุคคลและกลไกตลาดอีกครัง้ ในระดับทีม่ ากไปกว่ายุคเสรีนิยมคลาสสิกเสียอีก ผูว้ จิ ยั จัด
ให้ฮาเย็ก ฟรีดแมน และโนซิกอยู่ในกลุ่มนี้ โดยนัย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า
อิสรเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม่นัน้ มีความคล้ายคลึงกันในแง่ท่ีต่างก็เน้ นเสรีภาพของ
ปั จเจกบุคคลอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี่มไิ ด้เป็ นการแบ่งยุคที่เด็ดขาดตายตัว เพราะใน
ยุคปั จจุบนั ก็มนี ักเสรีนิยมอยู่หลายแบบ นักเสรีนิยมร่วมสมัย เช่นจอห์น รอลส์ (John
Rawls) อมาร์ตยา เซ็น (Amartya Sen) และโจเซฟ สติกลิตซ์ (Joseph Stiglitz) ผูว้ จิ ยั
เห็นว่ามีแนวคิดทีเ่ ป็ นแบบเสรีนิยมสมัยใหม่มากกว่าแบบเสรีนิยมใหม่
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3. แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
แนวคิด เสรีนิ ย มใหม่ มีอิท ธิพ ลต่ อ การก าหนดนโยบายสาธารณะใน
ประเทศอังกฤษ ด้วยความพยายามผลักดันของกลุ่มนักธุรกิจ โดยเฉพาะนาย
แอนโธนี ฟิ เชอร์ (Anthony Fisher) กลุ่มนักธุรกิจได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อเผยแพร่แนวคิดเสรีนิยมใหม่อย่างกว้างขวาง ได้มีการเชิญฮาเย็กไปบรรยาย
ในที่ต่างๆ และได้มกี ารก่อตัง้ สถาบันต่างๆ ขึน้ มาเพื่อเผยแพร่แนวคิดเสรีนิยม
ใหม่ เช่นใน พ.ศ. 2517 ได้มกี ารก่อตัง้ ศูนย์ศกึ ษานโยบาย (Centre for Policy
Studies) และใน พ.ศ. 2519 ก็ได้มกี ารก่อตัง้ สถาบันอดัม สมิธ (The Adam
Smith Institute) รวมทัง้ มีการประสานสัมพันธ์กบั องค์กรสื่อมวลชนใหญ่ ๆ เช่น
The Daily Telegraph และ The Times การเชื่อมประสานของบุคคล สถาบัน
และองค์กรสือ่ มวลชนดังกล่าวได้นาไปสูก่ ารก่อรูปของแนวนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลอังกฤษในยุคสมัยของนางมาร์กาเร็ต แธ็ตเชอร์ (พ.ศ. 2522-2533)
(เสน่ ห์ จามริก, 2549, น. 167) นางแธ็ตเชอร์เองก็ยดึ ถือแนวคิดเสรีนิยมใหม่
อย่างแน่ นแฟ้ น ดังทีเ่ ธอกล่าวไว้ว่า “ไม่มสี งิ่ ทีเ่ รียกว่าสังคมหรอก มีแต่ปัจเจก
บุคคลและครอบครัวของพวกเขา” (Quoted in Heywood, 1997, p. 49; 1999,
p. 43)
รัฐ บาลของนางแธ็ต เชอร์ เ ป็ นรัฐ บาลที่ ม าจากพรรคอนุ ร ัก ษนิ ย ม
แนวนโยบายของรัฐ บาลแธ็ต เชอร์ ซ่ึง ต่ อ มาถู ก เรีย กว่ า เป็ นลัท ธิแ ธ็ต เชอร์
(Thatchaerism) นัน้ จึงเป็ นการผสมผสานระหว่างแนวคิดเสรีนิยมใหม่กบั แนวคิด
อนุ รกั ษ์นิยมใหม่ ซึ่งถือกัน ว่าเป็ นการเกิดขึ้นของกลุ่มขวาใหม่ พวกขวาใหม่
นาเอาแนวคิดที่ดูเหมือนตรงข้ามกันมาอยู่ด้วยกันได้ เพราะในขณะที่เสรีนิยม
ใหม่เน้ นความสาคัญของปั จเจกบุคคล เสรีภาพในการเลือก กลไกตลาด และ
รัฐบาลทีม่ บี ทบาทหน้าทีอ่ นั จากัด อนุรกั ษ์นิยมใหม่กลับเน้ นความสาคัญของชาติ
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อานาจนิย ม ระเบีย บวินัยและการยึดถือลาดับขัน้ สูงต่ า และรัฐบาลที่เข้มแข็ง
(Heffernan, 2001, p. 29)
สาหรับอิทธิพลของเสรีนิยมใหม่นนั ้ เห็นได้ชดั เจนจากนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจ เสรีนิยมทางเศรษฐกิจมีหลักการสาคัญอย่างน้อย 2 ประการ ประการ
แรกคื อ การเน้ น บทบาทของตลาดเสรี ใ นการผลิ ต การกระจาย และการ
แลกเปลีย่ นสินค้าและบริการ ประการทีส่ องคือการจากัดบทบาทของรัฐในการเข้า
ไปแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Heffernan, 2001, p. 29) รัฐบาลแธ็ตเชอร์
ได้ดาเนินนโยบายตามหลักการดังกล่าวหลายอย่าง เช่นเพื่อให้รฐั มีขนาดเล็ กลง
รัฐบาลแธ็ตเชอร์สามารถลดจานวนข้าราชการพลเรือนลงจากเดิม 732,000 คน
ใน พ.ศ. 2522 ซึง่ เป็ นปี ทน่ี างแธ็ตเชอร์เข้ารับตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี มาเหลืออยู่
ที่ 567,000 คนใน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็ นปี ท่เี ธอออกจากตาแหน่ ง (จุ มพล หนิ ม
พานิช , 2548, น. 166) นอกจากนี้ร ัฐบาลแธ็ตเชอร์ ยัง ได้นาเอาเทคนิ คการ
จัด การภาครัฐ แบบใหม่ ม าใช้ ควบคุ ม ภาวะเงิน เฟ้ อ จ ากัด การ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณภาครัฐ ลดการกู้ ห นี้ ส าธารณะ ลดการเก็บ ภาษี ท างตรง สร้า ง
แรงจูงใจต่าง ๆ ให้แก่ธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุนทางการเงินทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ ทาให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น ออกกฎหมายมาควบคุมสหภาพ
แรงงาน และทาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจานวนมากให้เป็ นของเอกชน (Heffernan,
2001, pp. 47, 57, 65)
แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ของรัฐบาลแธ็ตเชอร์ยงั ถูกส่งต่อมายังรัฐบาล
ของนายจอห์น เมเจอร์ (John Major) และแม้แต่รฐั บาลพรรคแรงงานของนาย
โทนี่ แบลร์ (Tony Blair) ก็ไ ด้เ ปลี่ย นแนวนโยบายของพรรคจากเดิม ที่ใ ห้
ความสาคัญต่อแนวทางรัฐสวัสดิการมาเน้นแนวทางเสรีนิยมใหม่เช่นเดียวกัน5

5

ดูรายละเอียดใน Heffernan, 2001.
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ในสหรัฐอเมริกา ก็มกี ลุ่มขวาใหม่เกิดขึน้ เช่นเดียวกัน และแนวคิดเสรี
นิ ย มใหม่ ก็ไ ด้เ ข้า ไปมีอิท ธิพ ลอย่ า งชัด เจนในนโยบายเศรษฐกิจ ของสหรัฐ
อเมริกาตัง้ แต่ยุคของรัฐบาลนายโรแนลด์ เรแกน (Ronald Reagan) เป็ นต้นมา
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ทส่ี ่งอิทธิพลจนกลายเป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาลเรแกนก็
เกิดจากการผลักดันของกลุ่มนักธุรกิจเช่ นกัน กลุ่มนักธุรกิจได้ผลักดันให้มกี าร
เผยแพร่แนวคิดทัง้ ของฮาเย็กและฟรี ดแมน โดยได้มีก ารก่อตัง้ สถาบันต่ างๆ
ขึน้ มาเผยแพร่แนวคิด เช่น ได้มกี ารก่อตัง้ มูลนิธเิ ฮริเทจ (Heritage Foundation)
ขึน้ มาใน พ.ศ. 2516 ต่อมาใน พ.ศ. 2520 ก็มกี ารก่อตัง้ ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อ
การศึกษานโยบายเศรษฐกิจ (International Center for Economic Policy
Studies) ขึน้ ที่นิวยอร์ก และใน พ.ศ. 2522 ก็มกี ารก่อตัง้ สถาบันแปซิฟิกเพื่อ
นโยบายสาธารณะ (Pacific Institute for Public Policy) ขึน้ ทีซ่ านฟรานซิสโก
(เสน่ ห์ จามริก, 2549, น. 165) นายเรแกนได้รบั เลือกตัง้ เป็ นประธานาธิบดีใน
พ.ศ. 2524 โดยดารงตาแหน่งอยู่ถงึ 8 ปี จาก พ.ศ. 2524-2532 มิลตัน ฟรีดแมน
ก็ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ งอยู่ ใ นคณะกรรมการที่ ป รึ กษาทางเศรษฐกิ จ ของ
ประธานาธิบดีเรแกนด้วย (Friedman, 2005, p. 53) แนวนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของนายเรแกนซึ่ง มัก ถู ก เรีย กว่ า “Reaganomics” นั น้ เป็ น ส่ ว นผสมของ
แนวนโยบายหลายอย่างซึง่ รวมทัง้ แนวนโยบายด้านการเงินนิยม (monetarism)
ตามแบบของฟรีดแมน แนวนโยบายเศรษฐกิจที่เน้ นด้านอุ ปทาน แนวคิดของ
กลุ่มทางเลือกทีส่ มเหตุสมผล (rational choice) และแนวคิดอนุ รกั ษนิยมตลาด
เสรีแบบดัง้ เดิม (Boskin, 1988, p. 11)
มาตรการทางนโยบายเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ๆ ของรัฐ บาลเรแกนนั น้
ประกอบด้วย 1) การขจัดอุปสรรคทีท่ าลายแรงจูงใจในการสร้างความมังคั
่ งและ
่
รายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยการลดภาษี การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี และ
การรักษาภาวะเงินเฟ้ อให้ต่ า 2) การเพิม่ งบประมาณด้านการป้ องกันประเทศ
แต่ลดงบประมาณด้านกิจการภายในประเทศ 3) การลดระเบียบขัน้ ตอนในการ
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ประกอบอุตสาหกรรมและการจัดลาดับความสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ด้านสุขภาพอนามัย ความมันคงปลอดภั
่
ย และกฎเกณฑ์ด้านมลภาวะให้มคี วาม
สมดุลกัน และ 4) การลดการครอบงาของรัฐบาลในนโยบายการเงินและการคลัง
(Boskin, 1988, pp. 1-2)
นอกจากในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแล้ว แนวนโยบายเสรีนิยม
ใหม่ย ัง ถูก นาไปใช้ในประเทศอื่น ๆ เช่น ฝรัง่ เศส แคนาดา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนัน้ (จุมพล หนิมพานิช, 2548, น. 179;
Heffernan, 2001, p. 13) และในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 นี้เองทีม่ ปี ั ญหาวิกฤติ
หนี้สนิ ในประเทศต่างๆ แถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา ซึง่ ทาให้ธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้าไปแก้ปัญหาด้วยการเสนอให้นาเอาโครงการ
ปรับโครงสร้าง (structural adjustment programmes) ซึง่ เป็ นแนวนโยบายแบบ
เสรีนิ ย มใหม่ ไ ปใช้ใ นประเทศเหล่ า นั น้ อัน เป็ น ที่ม าของ “ฉั น ทมติว อชิ ง ตัน ”
(Thomas, 2005, p. 329)

4. ฉันทมติ วอชิ งตัน: นโยบายเสรีนิยมใหม่ที่แพร่กระจายไปทัว่
โลก
คาว่า “ฉันทมติวอชิงตัน” นี้แปลมาจาก “Washington Consensus” ซึง่
เป็ นคาทีจ่ อห์น วิลเลียมสัน (John Williamson) นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันเพื่อ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (Institute for International Economics) ในกรุง
วอชิ ง ตั น ดี. ซี บัญ ญั ติ ข้ึน มาใช้ เ มื่ อ ตอนเขาที่เ ขีย นบทความเรื่ อ ง “What
Washington Means by Policy Reform” ใน พ.ศ. 2532 วิลเลียมสันกล่าวว่า
ตอนแรกตนเองมิได้ตงั ้ ใจเขียนให้เป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา
เป็ นการทัวไป
่ แต่เขียนขึน้ มาในฐานะทีเ่ ป็ นรายการของนโยบายต่างๆ ทีท่ างฝ่ าย
สถาบันต่างๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี เห็นว่าเป็ นนโยบายทีเ่ หมาะสาหรับเอาไปใช้
ในลาตินอเมริกาในช่วงเวลานัน้ (Williamson, 2000, p. 252; 2004, p. 1)
40
40

วิล เลีย มสัน กล่ า วว่ า ฉั น ทมติ ว อชิง ตัน มี ค วามหมายแตกต่ า งกัน 3
ความหมายเป็ นอย่างน้อย (Williamson, 2004, pp. 1-2) คือ 1) เป็ นรายการของ
การปฏิรปู นโยบายทีเ่ ฉพาะเจาะจงเพียง 10 ชุดสาหรับใช้ในลาตินอเมริกาในช่วง
พ.ศ. 2532 ตามความหมายดัง้ เดิมทีใ่ ช้ 2) เป็ นชุดของนโยบายทางเศรษฐกิจที่
สถาบันการเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ
ธนาคารโลก รวมทัง้ กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา รณรงค์ส่งเสริมให้มกี าร
นาเอาไปใช้ในประเทศกาลังพัฒนาทัง้ หลาย ซึ่งต่อมามีการเพิม่ ชุดของนโยบาย
เข้ามาอีก 10 ประการตามทีแ่ ดนี รอดริก (Rodrik, 2002) กล่าวไว้ และ 3) เป็ น
ชุดของนโยบายทีผ่ วู้ จิ ารณ์เห็นว่านโยบายเหล่านี้เป็ นนโยบายที่ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศต่างๆ พยายามทีจ่ ะยัดเยียดให้กบั ประเทศทีเ่ ป็ นลูกหนี้ของตน
ฉันทมติวอชิงตันในความหมายนี้มคี วามหลากหลายไปตามผู้วจิ ารณ์ แต่มกั จะ
ครอบคลุมความเห็นทีว่ ่าสถาบันการเงินระหว่า งประเทศเหล่านี้เป็ นตัวแทนของ
เสรีนิยมใหม่ และดังนัน้ จึงพยายามทีจ่ ะลดบทบาทของรัฐให้น้อยลง
สาหรับสาระสาคัญของชุดของนโยบาย 10 ชุดทีว่ ลิ เลียมสันเสนอในครัง้
แรกมีดงั นี้6
ชุดแรกเป็ นเรื่องของวินยั ทางการคลัง วิลเลียมสันเสนอให้ลดการขาดดุล
ทางการคลัง ซึ่งไม่จาเป็ นต้องเป็ นการใช้งบประมาณแบบสมดุลตามที่กองทุน
การเงินระหว่างประเทศยัดเยียดให้ประเทศกาลังพัฒนาเสมอไป การลดการขาด
ดุลทางการคลังจะทาให้ฐานะทางการคลังมีความมันคงมากขึ
่
น้ แรงกดดันเงินเฟ้ อ
ลดลง และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยลง
6

สาระสาคัญของฉันทมติวอชิงตันตามที่วลิ เลียมสันเสนอนี้ผู้วจิ ยั สังเคราะห์
มาจาก รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2548, น. 50-59; สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย, 2547, น. 12-15;
อนุ วฒ
ั น์ ชลไพศาล, 2546, น. 15-19; Williamson, 2000, pp. 252-254; 2004, pp. 311.
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ชุด ที่สองเป็ น เรื่อ งของการจัด ลาดับ ความสาคัญ ของรายจ่ า ยรัฐ บาล
วิลเลียมสันเสนอให้รฐั บาลยกเลิกหรือลดการอุดหนุ น เพราะการให้เงินอุดหนุ น
ก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและบิดเบือนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ และ
เขาได้เสนอให้รฐั บาลให้ความสาคัญต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและ
สาธารณสุขเพื่อเพิม่ ทุนมนุษย์ รวมทัง้ ลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้เอือ้ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุดทีส่ ามเป็ นเรื่องเกีย่ วกับการปฏิรปู ภาษีอากร วิลเลียมสันเสนอให้เน้น
การขยายฐานภาษีมากกว่าการปรับอัตราภาษี การขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้
ทีค่ วรเสียภาษีให้มากขึน้ จะทาให้รฐั บาลมีรายได้มากขึน้ แต่ถ้าปรับอัตราภาษีจะ
มีผลกระทบ เช่น ถ้าขึน้ ภาษีในอัตราสูงอาจเป็ นเหตุให้มกี ารเลีย่ งภาษีได้
ชุดทีส่ เ่ี ป็ นเรื่องเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ วิลเลียมสันเสนอว่ารัฐบาลไม่ควร
ควบคุมอัตราดอกเบี้ย ควรปล่อยให้เป็ นไปตามกลไกตลาด และถ้าจะกาหนด
นโยบายอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลควรทาให้อตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงซึ่งหักอัตราเงิน
เฟ้ อออกแล้ ว มีค่ า เป็ นบวก เพื่ อ จู ง ใจให้ มี ก ารออมมากขึ้น และยับ ยัง้ การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศ แต่ถ้าทาให้อตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงมีค่าเป็ น
ลบจะเป็ น การลดแรงจูง ใจในการออม และท าให้เงิน ทุน เคลื่อ นย้า ยออกนอก
ประเทศ
ชุดที่หา้ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับอัตราแลกเปลีย่ น วิลเลียมสันเสนอให้ดาเนิน
นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ อือ้ ต่อการแข่งขันหรืออีกนัยหนึ่งก็คอื เกือ้ กูลต่อการ
ส่งออก โดยแนะนาให้ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีอ่ ยู่ตรงกลางระหว่างอัตราแลกเปลีย่ น
แบบคงทีก่ บั แบบลอยตัวเต็มที่
ชุ ด ที่ห กเป็ น เรื่อ งเกี่ย วกับ การเปิ ดเสรีด้า นการค้า ระหว่ า งประเทศ
วิลเลียมสันเสนอให้ลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือน้ อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
เพื่อให้การค้าขยายตัวซึง่ จะเป็ นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสนอว่าไม่
ควรเก็บอากรขาเข้าจากสินค้าขัน้ กลางซึ่งใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก เพราะ
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การเก็บอากรขาเข้าจากสินค้าขัน้ กลางจะกระทบต้นทุนการผลิตซึง่ มีผลเป็ นการ
บันทอนความสามารถในการแข่
่
งขันในตลาดโลก
ชุดทีเ่ จ็ดเกีย่ วกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ วิลเลียมสันเสนอให้
รัฐ บาลก าหนดนโยบายส่ ง เสริม การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ ซึ่ง จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 2 ด้าน คือการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ
และการถ่ายโอนทักษะและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ชุ ด ที่แ ปดเป็ นเรื่อ งเกี่ย วกับ การถ่ า ยโอนการผลิต จากภาครัฐ ไปสู่
ภาคเอกชน วิลเลียมสันเสนอให้รฐั ลดบทบาทในด้านการผลิตสินค้าและบริการ
ต่ างๆ ลง โดยให้ภาคเอกชนเข้าไปทาแทน เพื่อลดขนาดของรัฐและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประกอบการ ปั ญหาเรื่องการแบ่งแยกระหว่างความเป็ น
เจ้าของและการควบคุมไม่มอี ยู่ในวิสาหกิจของเอกชน ผูบ้ ริหารเอกชนจะรูส้ กึ ว่า
เป็ นเจ้าของวิสาหกิจจึงทุ่มเทการทางานให้มากกว่า
ชุดที่เก้าเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิก หรือลดระเบียบกฎเกณฑ์ขนั ้ ตอน
ต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วิลเลียมสันเสนอให้รฐั บาลลดการ
ควบคุมและการกากับระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะการ
กากับควบคุมมากเกินไปทาให้เสียต้นทุนสูง และเอือ้ ต่อการคอร์รปั ชัน่
ชุดสุดท้ายเป็ นเรื่องเกีย่ วกับกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ วิลเลียมสันเสนอให้
รัฐบาลกาหนดกรรมสิทธิในทรั
่ กรรมสิทธิที์ ไ่ ม่
์ พย์สนิ ให้มคี วามชัดเจนและมันคง
ชัด เจนและมัน่ คงจะท าลายแรงจูง ใจการออมและการสะสมทรัพ ย์สิน ซึ่ง เป็ น
ผลเสียต่อการเติบโตของระบบทุนนิยม
ชุ ด ของนโยบายเหล่ า นี้ วิล เลีย มสัน ประมวลมาจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทีต่ งั ้ อยู่ในกรุงวอชิงตัน หน่วยงานเหล่านี้มที งั ้ หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เช่นกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ตัง้ อยู่ในกรุงวอชิงตันคือธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สถาบัน
วิชาการต่างๆ และกลุ่มเจรจาต่อรองในรัฐสภาอเมริกนั โดยเฉพาะกลุ่มทุนการเงิน
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วอลสตรีท (อนุ วฒ
ั น์ ชลไพศาล, 2546, น. 16) วิลเลียมสันไปรวบรวมข้อมูลมา
จากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลเหล่านัน้ มาสรุปเป็ นแนวนโยบายนาเสนอเพื่อแก้ไข
ปั ญหาทางเศรษฐกิจในลาตินอเมริกาใน พ.ศ. 2532 ซึง่ ในความเป็ นจริงบางส่วน
ของนโยบายเหล่านี้ได้มกี ารผลักดันจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศมานานพอสมควรแล้ว อย่างเช่นธนาคารโลกได้เริม่ ให้มโี ครงการเงินกู้
เพื่อปรับโครงสร้าง (Structural Adjustment Loans: SALs) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2522
โดยมีการกาหนดเงื่อนไขการดาเนินนโยบาย (policy conditionalities) ผูกติดไป
กับเงินกูเ้ ป็ นกลไกบังคับให้ประเทศลูกหนี้ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (รังสรรค์
ธนะพรพันธุ,์ 2548, น. 71)
ใน พ.ศ. 2522 นี้เ องที่เ กิดวิก ฤติก ารณ์ น้ ามัน ครัง้ ที่สอง 7ขึ้น ซึ่งท าให้
หลายประเทศประสบปั ญหาหนี้สนิ อย่างรุนแรง ธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่า งประเทศจึง ถือ โอกาสปล่ อ ยเงิน กู้8 โดยก าหนดเงื่อ นไขในการดาเนิ น
นโยบายผูกติดไปกับเงินให้กเู้ หล่านัน้ ด้วยตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา (Williams, 2005,
p. 360) แม้แต่ประเทศไทยก็เคยขอกูเ้ งินฉุ กเฉินซึง่ มีเงื่อนไขในการดาเนิน
นโยบายผูกติดมาด้วยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2524, 2525
และ 2528 มาแล้วด้วยซ้าก่อนที่จะกู้ครัง้ ใหญ่หลังวิกฤติ เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
7

วิกฤติการณ์น้ ามันครัง้ แรกเกิดขึน้ ใน พ.ศ. 2516 (Thomas, 2005, p. 326).
เงินกู้จากธนาคารโลกและจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนัน้ เรียกชื่อ
ต่างกัน เงินกู้จากธนาคารโลกเรียกว่าเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง ส่วนเงินกู้จากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศเรียกว่าเงินกู้ฉุกเฉิน (standby arrangement) เงินกู้จากทัง้ สอง
สถาบันนี้มเี งื่อนไขการดาเนินนโยบายผูกติดมาด้วย โดยเงื่อนไขดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่
ในหนังสือแสดงนโยบายการพัฒนา (Letter of Development Policy) ในกรณีท่เี ป็ น
เงินกู้จากธนาคารโลก และในหนังสือแสดงเจตจานง (Letter of Intent) ในกรณีท่เี ป็ น
เงินกูจ้ ากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2545, น. 115-116).
8
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(รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2541, น.154-156) นี่แสดงให้เห็นว่าแนวนโยบายเสรีนิยม
ใหม่นนั ้ นอกจากจะมีการนาไปใช้ในประเทศพัฒนาแล้วเช่นอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ฝรังเศส
่
แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ.
2523-2532) แล้ว ยังถูก ผลัก ดันให้แพร่ กระจายไปในประเทศกาลังพัฒ นาอีก
หลายประเทศในทศวรรษเดียวกันโดยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ก่อนทีจ่ ะก่อร่างสร้างตัวขึน้ มาเป็ น “ฉันทมติวอชิงตัน” ด้วยซ้าไป
อย่างไรก็ตาม วิลเลียมสัน (Williamson, 2000; 2004) ก็ปกป้ องตัวเอง
ว่า ฉัน ทมติว อชิง ตัน ที่ต นเสนอนัน้ มิไ ด้เป็ น เสรีนิ ย มใหม่ เช่ น มิไ ด้เ สนอให้ล ด
บทบาทของรัฐลงให้เหลือน้อยที่สุดเหมือนวาทกรรมเสรีนิยมใหม่โดยทัวๆ
่ ไป
และมิได้เสนอให้ใช้ระบอบการแลกเปลีย่ นแบบลอยตัว แต่กม็ ผี วู้ จิ ารณ์หลายท่าน
เห็นว่าฉันทมติวอชิงตันเป็ นเสรีนิยมใหม่อ ย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่า ฉันทมติ
วอชิงตันมิได้ข้นึ อยู่กบั การกาหนดของวิลเลียมสัน แต่ เป็ นแนวนโยบายที่ถู ก
ผลั ก ดั น จากสถาบั น การเงิ น ระหว่ า งประเทศและกระทรวงการคลั ง ของ
สหรัฐอเมริก ามาก่ อ นหน้ า นี้ แล้ว และฉันทมติวอชิง ตัน ก็เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาซึง่ เน้นเรื่องการถ่ายโอนการผลิตไปสู่ภาคเอกชนและการเปิ ดเสรีการค้า
และการลงทุน ซึง่ เป็ นชุดของนโยบายทีม่ ฐี านมาจากการศรัทธาเชื่อถือในตลาด
เสรีทต่ี ้องการจะลดบทบาทหน้าทีข่ องรัฐให้น้อยลง (Stiglitz, 2004b, p.1) แม้แต่
ฉันทมติวอชิงตันฉบับทีว่ ลิ เลียมสัน เสนอก็มพี น้ื ฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหม่ เพราะในชุดของนโยบายทัง้ 10 ชุดนัน้ ก็มเี รื่องของการส่งเสริมให้มกี าร
เปิ ดการค้าเสรี การถ่ายโอนการผลิตให้ภาคเอกชน และการลดการกากับควบคุม
ระบบเศรษฐกิจ รวมอยู่ ด้ ว ย (รัง สรรค์ ธนะพรพัน ธุ์ , 2548, น. 63) ดัง นั ้น
สามารถกล่าวได้ว่าฉันทมติวอชิงตันนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นฉบับของวิลเลียมสันหรือเป็ น
แนวนโยบายทีผ่ ลักดันโดยองค์การบริหารจัดการโลกทัง้ หลาย ต่างก็เป็ นเสรีนิยม
ใหม่ดว้ ยกันทัง้ นัน้ เพราะต่างก็มรี ากฐานมาจากลัทธิความเชื่อทีเ่ น้นความสาคัญ
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ของตลาด (market fundamentalism) (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2548, น. 63;
Stiglitz, 2002, pp. 73-74; 2004a, p. 200)
ในช่วงหลัง มีผู้วิจารณ์ ฉันทมติวอชิงตันว่าเน้ นความสาคัญของกลไก
ตลาดมากเกิน ไป และแนวนโยบายหลายอย่า งของฉันทมติว อชิงตัน ที่มีก าร
นาเอาไปใช้ในประเทศกาลังพัฒนาก็ไม่ประสบผลสาเร็จ แม้หลายประเทศจะมี
อัตราการเจริญเติบโตสูง แต่กเ็ กิดความเหลื่อมล้าทางรายได้มากขึน้ อีกทัง้ เกิด
วิกฤติการณ์ทางการเงินหลายระลอกมากระหน่ าซ้าเติมให้ปัญหาเลวร้ายมากขึน้
ท่ามกลางปั ญหาเหล่านี้ได้มผี ู้เสนอให้มฉี ันทมติชุดใหม่ เช่นสติกลิตซ์ได้เสนอ
แนวนโยบายแบบหลังฉันทมติวอชิงตัน (Post Washington Consensus)
แนวนโยบายนี้ จ ะไม่ เ น้ น แต่ ด้า นความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ แต่ จ ะต้อ ง
ดาเนิ น การพัฒ นาที่มีค วามเท่ า เทีย ม มีค วามยัง่ ยืน และเป็ น ประชาธิป ไตย
แนวนโยบายใหม่น้ีควรจะเน้นการรักษาเสถียรภาพของภาคเศรษฐกิจจริงและ
ของภาวะเงินเฟ้ อ ควรพยายามพัฒนากรอบการควบคุมระบบการเงิน มากกว่า
จะปล่อยให้มแี ต่การเปิ ดเสรี ควรพิจารณากลไกต่างๆ ทีเ่ ป็ นไปได้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของรัฐบาล มากกว่าจะมุ่งแต่การลดบทบาทของรัฐบาล ควรเน้ น
การพัฒนาทุนมนุ ษย์ และควรพยายามเพิม่ การถ่ายโอนเทคโนโลยีไปสู่ประเทศ
กาลังพัฒนา (Stiglitz, 2004b; Williamson, 2004, pp.13-14)
จากการวิพากษ์วจิ ารณ์ฉนั ทมติวอชิงตันของผูท้ อ่ี ยู่ในวงในขององค์การ
โลกบาลเองอย่างเช่นสติกลิตซ์ รวมทัง้ การเคลื่อนไหวผลักดันจากกลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชนและกลุ่มประชาสังคมต่างๆ องค์การระหว่างประเทศทีผ่ ลักดัน
นโยบายเหล่านี้จงึ หันมาสนใจปรับปรุงฉันทมติวอชิงตันให้ดขี น้ึ (Thomas, 2005,
pp. 334-335) โดยเพิม่ ชุดของนโยบายต่างๆ เข้ามาเป็ นจานวนมาก ซึ่ง แดนี
รอดริก (Rodrik, 2002, p. 9) ได้สรุปไว้รวม 10 ชุดคือ 1) การดาเนินธุรกิจโดยมี
ธรรมาภิบาล 2) การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ 3) การมีตลาดแรงงานทีย่ ดื หยุ่น 4) การ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก 5) การมีจรรยาบรรณและมาตรฐาน
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ทางการเงิน 6) การเปิ ด เสรีบ ัญ ชีทุ น อย่ า งรอบคอบ 7) การมีร ะบอบอัต รา
แลกเปลีย่ นทีไ่ ม่มกี ารแทรกแซง 8) การมีธนาคารกลางทีเ่ ป็ นอิสระ/การกาหนด
เป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อ 9) การมีโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม และ 10)
การลดความยากจนให้ได้ตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
เมื่อรวมชุดนโยบายเหล่านี้เข้ากับชุดนโยบายเดิมทาให้ฉนั ทมติวอชิงตัน
มีเ ครื่ อ งมือ เชิ ง นโยบายเพิ่ม ขึ้น มาก แต่ ร อดริ ก เห็น ว่ า ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้น มานี้
กว้างขวางเกินไปจนแทบจะเป็ นไปไม่ได้ ในการนาไปปฏิบตั ใิ ห้ได้ผล ถือว่าเป็ น
วาระการปฏิรูปเชิงสถาบันทีไ่ ม่ได้จาแนกความแตกต่างไปตามบริบทและความ
ต้อ งการของแต่ ล ะประเทศแต่ ล ะท้อ งถิ่น อีก ทัง้ ไม่ ต รงกับ ความเป็ น จริง เชิง
ประจักษ์ท่วี ่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ฉันทมติวอชิงตันส่วนที่เพิ่ม
ขึน้ มาเป็ นเพียงการบอกกล่าวถึงลักษณะของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว มากกว่าจะ
เป็ นการแนะนาแนวทางปฏิบตั ิทเ่ี ป็ นไปได้ท่จี ะไปให้ถึงเป้ าหมายนัน้ สรุปก็คือ
“ฉันทมติวอชิงตันทีเ่ พิม่ ขึน้ มานัน้ เป็ นไปไม่ได้ ไม่มคี วามเหมาะสม และไม่มคี วาม
เกีย่ วข้องกัน” (Rodrik, 2002, p. 1)
ผู้วจิ ยั มีความเห็นว่าฉันทมติฉบับที่วลิ เลียมสัน เสนอนัน้ ก็มีส่วนที่ดอี ยู่
หลายประการ อย่างเช่น ประการแรก การเน้นให้มวี นิ ัยทางการคลังนัน้ ก็ช่วยทา
ให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ แต่ในการนาไปปฏิบตั ินนั ้ บางครัง้ การสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจก็มไิ ด้เกิดขึน้ ด้วยการเน้นให้มวี นิ ยั ทางการคลัง หากแต่เกิดขึน้ ด้วย
การควบคุมไม่ให้ค่าจ้างแรงงานสูงขึน้ เพื่อไม่ให้อตั ราเงินเฟ้ อสูงขึน้ การทาเช่นนี้
ก็ส่ง ผลกระทบต่ อ แรงงานเพราะถู ก กดค่ า จ้า งไว้ ประการที่สอง การเน้ น ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขทีอ่ ยู่ในชุดทีส่ องก็จะ
เป็ นการเสริมรากฐานให้ประชาชนเข้มแข็งซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ
โดยรวม และประการทีส่ าม การปฏิรูปภาษีอากรตามที่วลิ เลียมสันเสนอนัน้ คือ
การขยายฐานภาษี ผูว้ จิ ยั เห็นว่าถ้ารัฐทาได้ ดว้ ยการจัดเก็บภาษีเช่นภาษีมรดก
และภาษีท่ดี นิ (ในอัตราก้าวหน้า) ก็จะช่วยแก้ปัญหาการกระจายรายได้ให้ ดขี น้ึ
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นอกจากนี้ สาหรับฉันทมติส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก็มขี อ้ ดีอยู่หลายข้อ อย่างเช่นการมี
บรรษัทธรรมาภิบาล การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ การมีโครงข่ายความปลอดภัยทาง
สังคม และการลดความยากจนให้ได้ตามเป้ าหมาย ประเด็นที่เป็ นปั ญหาตาม
ความเห็นของผูว้ จิ ยั ก็คอื เมื่อรัฐต่างๆ นาเอานโยบายเหล่านี้ไปใช้ ก็เลือกรับเอา
เฉพาะบางส่วน เช่นอาจจะเน้นที่การผ่อนคลายการกากับควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเปิ ดเสรีทางการค้า และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยทีไ่ ม่ได้เลือกรับ
อีกหลายอย่างซึ่ง เป็ นข้อดีทอ่ี ยู่ในชุดนโยบายนัน้ ๆ ดังนัน้ ผลที่เกิดขึน้ จึงอาจ
เป็ นว่าการผ่อนคลายการกากับควบคุมกลับทาให้ธุรกิจเอกชนบางอย่างมีอานาจ
ขึน้ มาควบคุมสังคม การเปิ ดเสรีในท่ามกลางกลไกตลาดทีไ่ ม่เสรีกท็ าให้มแี ต่พวก
นักธุรกิจนายทุนเท่านัน้ ทีไ่ ด้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยอาจแลกกับการล่มสลาย
ของกลุ่ ม ประชาชนบางส่ ว นเช่ น เกษตรกรและผู้ใ ช้แ รงงาน และการแปรรู ป
รัฐ วิสาหกิจ ก็ไม่ ไ ด้น าไปสู่การพัฒ นาประสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลในการบริห าร
จัดการ หากเป็ นเพียงแต่การเปลีย่ นเจ้าของจากรัฐไปสู่เอกชนโดยทีเ่ อกชนทีเ่ ข้า
มาบริหารนัน้ ยังคงมีอานาจผูกขาดและไม่ถูกตรวจสอบโดยประชาชน (Scholte,
2005a, pp. 11-14)
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าทัง้ สติกลิกซ์และรอดริกนัน้ พยายามทีจ่ ะทาให้นโยบายเสรี
นิยมใหม่เกือ้ กูลต่อสังคมมากขึน้ แต่ผวู้ จิ ยั ก็มคี วามเห็นว่าทัง้ สติกลิตซ์และรอดริก
ก็กา้ วไปไม่ไกลจากเสรีนิยมใหม่มากนัก ดังจะเห็นได้จากแนวนโยบายแบบหลัง
ฉันทมติวอชิงตันของสติกลิตซ์ก็ยงั ไม่ได้ เสนอให้ยกเลิก ฉันทมติวอชิงตันเดิม
เพียงแต่เสริมมิติอ่นื ๆ นอกเหนือจากเศรษฐกิจเข้ามาเท่านัน้ และแม้รอดริกจะ
วิพากษ์วิจารณ์ ฉันทมติวอชิงตันที่เพิ่มเข้ามา แต่ เขาก็ยงั คงเสนอให้รกั ษาอีก
หลายส่ ว นที่ส าคัญ ของเศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลัก เอาไว้ และยัง คงตอกย้ า
ความสาคัญของสิทธิในทรัพย์สนิ (Rodrik, 2002, p. 1) ซึง่ เป็ นรากฐานทาง
ปรัชญาทีส่ าคัญของทัง้ ของเสรีนิยมคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่
48
48

จากการอภิปรายในหัวข้อ 1, 3 และ 4 จะเห็นว่าโลกาภิวตั น์กบั เสรีนิยม
ใหม่ในฐานะทีเ่ ป็ นแนวนโยบายนัน้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ โลกาภิวตั น์
เกิดขึน้ ในคริสต์ทศวรรษ 1970 จากการเปลีย่ นแปลงเชิงปฏิวตั ขิ องระบบทุนนิยม
โลก แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่กเ็ ริม่ ก่อตัวในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในทศวรรษ
นี้เช่นกัน โดยมีการนาไปใช้อย่างจริงจังในทศวรรษต่อมาทัง้ ในสองประเทศนี้และ
ในประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ เราอาจมองได้ว่านโยบายเสรีนิยมใหม่เกิดขึ้น
จากปฏิกริ ยิ าตอบสนองของกลุ่มนักธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพความเป็ น
โลกาภิวตั น์ เพื่อให้ทุนได้แทรกเข้าไปในพืน้ ทีต่ ่างๆ ได้มากขึน้ เพื่อเร่งสะสมกาไร
ให้ได้มากทีส่ ดุ ในเวลาทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ

5. ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิ วตั น์กบั เสรีนิยมใหม่
องค์การโลกบาลดังเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก
เป็ นหน่ วยงานที่ผลักดันแนวคิด เสรีนิย มใหม่ อย่า งจริงจัง มานานแล้ว ทัง้ สอง
สถาบันนี้ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2487 ซึ่งเป็ นปี เดียวกับที่หนังสือ The
Road to Serfdom ของฮาเย็กได้รบั การตีพมิ พ์ แต่การแทรกตัวของหน่ วยงานทัง้
สองเข้าไปในประเทศต่างๆ แล้วส่งผลกระทบรุนแรงทัวโลกก็
่
ยงั ไม่ได้เกิดขึน้ ใน
ระยะเริม่ ต้น ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะว่าพลังของทุนเช่นบรรษัทข้ามชาติยงั มีไม่มาก
เช่นในปั จจุบนั นี้9 ถ้านาเอานิยามของโลกาภิวตั น์ทผ่ี วู้ จิ ยั นิยามไว้มาพิจารณาก็
คือแนว นโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ยงั ไม่ได้ถูกเสริมพลานุ ภาพด้วยโลกาภิวตั น์
โลกาภิวตั น์นนั ้ เชือ่ มโยงอยู่กบั การเปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญของระบบทุนนิยมครัง้
ล่าสุด ตามความเห็นของจอร์จ ลิโอดากิส (Liodakis, 2005, p. 342) นัน้ ระบบ
9

พลังของทุนนี้ส่วนหนึ่งดูได้จากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอดีต
ทีย่ งั มีไม่มากนัก แต่ในช่วงประมาณ 25 ปี ทผ่ี า่ นมานี้ (นับถึง พ.ศ. 2550) เงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก (Rugman, 2005, p. 263).
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ทุนนิยมมีพฒ
ั นาการสาคัญมา 3 ขัน้ ขัน้ แรกเป็ นทุนนิยมทีม่ กี ารแข่งขันกัน อย่าง
เสรีซ่งึ เริม่ ตัง้ แต่ยุคแรกๆ ของทุนนิยมมาถึงตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 19
(พ.ศ. 2343-2442) ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่รฐั -ชาติต่างๆ กาลังก่อตัวเป็ นปึ กแผ่น ขัน้
ต่อมาเป็ นทุนนิยมแบบผูกขาดหรือแบบที่เลนินเรียกว่าจักรวรรดินิยม ซึ่งเริ่ม
ตัง้ แต่ ช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2443-2542) มาจนถึงช่วงต้นของ
คริสต์ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็ นช่วงทีท่ ุนผูกขาดซึง่ ยังผูกติดอยู่กบั
รัฐ-ชาติได้ขยายอานาจออกไปทาการค้าระหว่างประเทศและก่อให้เกิดความ
ขัด แย้ง ทางเศรษฐกิจ และการแข่ง ขัน กัน ทางด้า นการทหารในระดับ ระหว่ า ง
ประเทศ ขัน้ สุดท้า ยเป็ น พัฒนาการที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่ผ่ านมานี้ เอง
ความเห็นของลิโอดากิสตรงนี้สอดคล้องกับความเห็นของฮาร์วยี ท์ ่กี ล่าวข้างต้น
และสอดคล้องกับความเห็นของวิลเลียม โรบินสัน (Robinson, 2005, p. 317) ที่
กล่าวว่าพัฒนาการล่าสุดของระบบทุนนิยมเกิดขึน้ ในคริสต์ทศวรรษ 1970
เพื่อชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญล่าสุดของระบบทุนนิยมนี้ ก็
ต้องพิจารณาว่าอะไรบ้างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างมาก สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุคนี้
คือการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านสารสนเทศนัน้ ได้ก่อให้เกิดสิง่
ทีเ่ รียกว่าทุนข้ามชาติในความหมายทีแ่ ท้จริงขึน้ มา มีการผนวกรวมทุกประเทศ
เข้าไปอยู่ในระบบการผลิตและการเงินระดับโลก ทาให้เกิดชนชัน้ นายทุนข้ามชาติ
ขึน้ ซึง่ มีฐานการสะสมทุนอยู่ในตลาดระดับโลก โดยมี ”รัฐแบบข้ามชาติ”10 ซึง่ เป็ น
โครงสร้างการรวมตัวกันของสถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับเหนือ
ชาติกบั กลไกระดับรัฐ -ชาติท่ถี ูกพลังข้ามชาติทะลุทะลวงเข้ าไปก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคอยทาหน้ าที่จดั ระเบียบการบริหารจัดการที่เอื้อต่ อทุนข้ามชาติ
และจากพลังที่มากมายของทุนข้ามชาติก็ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอานาจ
10

แปลมาจาก “transnational state” ทีโ่ รบินสัน (Robinson, 2005) ใช้ใน
บทความของตน
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แบบใหม่และความไม่เท่าเทียมขึน้ ในสังคมโลก (Robinson, 2005, p. 317)
นอกจากนี้ การจัดโครงสร้างใหม่ของระบบทุนนิยมที่ขบั เคลื่อนโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ ชื่อมโยงอยู่กบั ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพด้วยนัน้ ก็
ได้ส่งผลให้แรงงานและปั จจัยการผลิตอื่น ๆ ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของทุน ดังจะ
เห็นได้จากกรณีของสิทธิบตั รเป็ นตัวอย่างทีแ่ รงงานอาจจะเป็ นผูส้ ร้างนวัตกรรม
นัน้ ขึน้ มาแต่ผู้เป็ นเจ้าของสิทธิบตั รกลับเป็ นบริษัท ที่แรงงานนัน้ ทางานอยู่ การ
ผลิตหรือการสะสมทุนแบบยืดหยุ่นก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน อีกทัง้
ทุนก็มีลกั ษณะผูกขาดมากยิ่งขึ้น มีการควบรวมกิจการกันมากขึ้น (Liodakis,
2005, pp. 351-353) การควบรวมกิจการเป็ นบริษทั ทีใ่ หญ่ขน้ึ ในยุคปั จจุบนั นี้กไ็ ม่
จาเป็ นว่าต้องเกิดจากการรวมตัวกันของบริษทั ในประเทศเดี ยวกัน ดังทีป่ รากฏ
ว่าบรรษัทใหญ่ ๆ ที่เกิดจากการควบรวมกิจการกันนัน้ ก็มิได้เป็ นบริษัท ที่เป็ น
ตั ว แทนของสหรั ฐ อเมริ ก า หากแต่ เ ป็ นบริ ษั ท ของกลุ่ ม นายทุ น ข้ า มชาติ
(Robinson, 2005, p. 324) กลุ่มนายทุนข้ามชาติจงึ มีความเป็ นปึ กแผ่นกัน
มากกว่ าในยุค ที่เลนิน เรียกว่ าจักรวรรดินิย มซึ่งทุ นยัง ผูก ติดอยู่ก ับสัญ ชาติใ ด
สัญชาติหนึ่งเมื่อแข่งขันกันก็นาไปสูค่ วามขัดแย้งระหว่างประเทศ
คริสต์ทศวรรษ 1970 ยังเป็ นช่วงเวลาทีร่ ะบบทุนนิยมโลกประสบภาวะ
วิกฤติจากการสะสมทุนทีม่ ากเกิน (Liodakis, 2005, p. 351) ซึง่ ทาให้ระบบทุน
นิยมไม่สามารถขยายตัวออกไปได้เพราะแรงกดดันด้านค่าจ้างและการบริโภคที่
ลดลงทัว่ โลกซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต ลาดโลกไม่ ส ามารถดู ด ซั บ ผลผลิ ต ของโลกได้
(Robinson, 2005, p. 318) ชนชัน้ นายทุนข้ามชาติจงึ พยายามทีจ่ ะผลักดัน
นโยบายทีจ่ ะช่วยให้ตนได้เข้าไปค้าขายสะสมทุนในพืน้ ทีใ่ หม่ๆ มากขึน้ นโยบาย
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็ นโครงการปรับโครงสร้าง หรือการส่งเสริมให้
มีการทาข้อตกลงการค้าเสรีซง่ึ เป็ นแนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ นนั ้ จึงทาหน้าที่
รับใช้ผลประโยชน์ของนายทุนข้ามชาติมากกว่าผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา
เอง (Robinson, 2005, p. 324)
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เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าในยุคปั จจุบนั สหรัฐอเมริกานัน้ ให้ความสนใจต่อเรื่อง
การคุ้ม ครองสิท ธิบ ัตรมาก เรื่อ งสิท ธิบตั รนัน้ เกี่ย วข้อ งกับเสรีนิ ย มใหม่ อ ย่ า ง
ใกล้ชดิ เพราะเสรีนิยมใหม่เน้นสิทธิในทรัพย์สนิ ของเอกชน ในการเจราจาการค้า
เสรีทวิภาคีกบั ประเทศต่ างๆ รวมทัง้ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะ
เจรจาให้มกี ารขยายการคุม้ ครองสิทธิของผูท้ รงสิทธิบตั รให้ยาวนานขึน้ กว่าทีอ่ ยู่
ในกรอบขององค์การการค้าโลกเสียอีก แต่ขอ้ เท็จจริงซึง่ เป็ นทีท่ ราบกันโดยทัวไป
่
ก็คอื ส่วนมากของผู้ทรงสิทธิบตั รนัน้ คือบรรษัทข้ามชาติ เมื่อสามารถขยายการ
คุม้ ครองสิทธิบตั รให้ยาวนานขึน้ ก็จะได้รบั ประโยชน์จากการผูกขาดนัน้ มากขึน้
กรณีน้ยี ่อมมองได้ว่าสหรัฐอเมริกามุ่งปกป้ องนายทุนข้ามชาติ ทาให้ผวู้ จิ ยั เห็นว่ า
พลัง ที่อยู่เบื้องหลัง การกาหนดนโยบายของรัฐ บาลสหรัฐอเมริกาที่แ ท้จริง คือ
นายทุนข้ามชาติทไ่ี ด้รบั ประโยชน์จากแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่
อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญซึง่ ชีใ้ ห้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกาภิวตั น์
กับเสรีนิยมใหม่กค็ อื กรณีท่ผี ู้บริหารสูงสุดของธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศที่ผ่านมามีแต่ชาวอเมริกนั และชาวยุโรปเท่านัน้ หน่ วยงานทัง้
สองนี้ผลักดันการดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่หรือ ฉันทมติวอชิงตันมานานดังที่
กล่าวแล้ว แต่ละประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของหน่ วยงานทัง้ สองนี้มไิ ด้มคี ะแนนเสียง
เท่ากันแบบหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงเหมือนกับกฎการลงคะแนนเสียงในองค์การ
การค้า โลก เพราะคะแนนเสียงขึ้นอยู่ก ับจ านวนของเงิน ทุน ที่ไ ด้จากประเทศ
สมาชิก ซึง่ ส่วนมากมาจากกลุ่มประเทศมหาอานาจ ประเทศมหาอานาจจึงยึดกุม
อานาจการบริหารในหน่ วยงานทัง้ สองนี้ (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2540, น.14-15;
2541, น. 161) ผู้วิจยั เห็นว่าเนื่องจากนโยบายแนวเสรีนิยมใหม่ท่ผี ลักดันโดย
หน่วยงานทัง้ สองนี้มไิ ด้เอือ้ ต่อนายทุนของประเทศมหาอานาจเท่านัน้ แต่เอือ้ ต่อ
นายทุนข้ามชาติโดยรวม โดยนัยนี้ประเทศมหาอานาจจึงทาหน้าที่เป็ นผู้รบั ใช้
ผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติ
52
52

การสนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่นโยบายเสรีนิยมใหม่ยงั เห็นได้จากการที่
กลุ่มนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมและนายธนาคารจานวนมากได้ให้การสนับสนุ น
ทางการเงินและเชิญฟรีดริช ฮาเย็กไปบรรยายในทีต่ ่างๆ อย่างกว้างขวาง ฮาเย็ก
ได้รบั เลือกให้เป็ นประธานสมาคมมองต์ เปอเลอแรง (Mont Pelerin) ใน
สวิสเซอร์แลนด์ เขาได้กล่าวโจมตีสหภาพแรงงานและแสดงความเห็นว่าระบบ
เศรษฐกิจเสรีจะเป็ นไปได้กข็ ้นึ อยู่กบั ว่าจะจากัดอานาจของสหภาพแรงงานให้
เหมาะสมได้อย่างไร ในช่วงแรกมีการประชุมกันประจาอย่างเงีย บ ๆ แต่เมื่อถึง
คริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2513) ก็ประชุมกันอย่างเปิ ดเผยและมีสมาชิก
เพิม่ ขึน้ มีนักเศรษฐศาสตร์ นัก ธุรกิจนายทุน และนักสื่อสารมวลชนจานวนมาก
เป็ นสมาชิกของสมาคมนี้และมีบทบาทในการเผยแพร่แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (เสน่ห์
จามริก, 2549, น. 164-166) โดยนักธุรกิจเหล่านี้ได้ช่วยกันทุ่มเทสนับสนุ นทาง
การเงินให้มกี ารเผยแพร่แนวคิดเสรีนิยมใหม่ออกไปตามสถาบัน หน่ วยงาน และ
องค์ก รต่ า งๆ จนแนวคิด นี้ ก่ อ ตัว เป็ น แนวนโยบายของรัฐ ทัง้ ในอัง กฤษและ
สหรัฐอเมริกาดังทีก่ ล่าวแล้ว
บทบาททางด้านการให้การศึกษาโดยนักคิดเสรีนิยมใหม่กม็ ผี ลไม่น้อย
ต่อการแพร่กระจายของแนวคิดนี้ ฮาเย็กนัน้ ไปสอนอยู่ทม่ี หาวิทยาลัยชิ คาโกอยู่
กว่า 10 ปี โดยที่ฟรีด แมนซึ่งเป็ นศิษย์นัน้ ก็สอนอยู่ท่นี ัน่ ถึง 30 ปี มีนักศึกษา
จานวนมากทีจ่ บการศึกษาออกไปจากสถาบันแห่งนี้แล้วไปดารงตาแหน่งสาคัญที่
มีหน้าที่กาหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลาติน
อเมริกา
การที่ฮ าเย็ก ได้ร ับ รางวัล โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ใ น พ.ศ. 2517
(Heywood, 1997, p. 48) และการที่ฟรีดแมนได้ร ับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ใน พ.ศ. 2519 (Heywood, 1997, p. 173) ก็ช่วยทาให้แนวคิดของ
ทัง้ สองท่านนี้เป็ นทีส่ นใจของผูค้ นมากขึน้ เป็ นการช่วยแพร่กระจายแนวคิดนี้ไป
ในตัว ยิง่ ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเซีย ก็มนี ักการเงินหลาย
53
53

คนได้รบั รางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ และถือเป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทน่ี ักการ
เงิน ซึ่ง ประจ าอยู่ในโรงเรียนบริห ารธุ ร กิจได้รบั รางวัลโนเบล คนเหล่ า นี้ เช่ น
Harry Markowitz, William Sharp, Milton Miller, Fisher Black, Myron
Scholes และ Robert Merton ทัง้ หมดนี้ได้คดิ ค้นทฤษฎีทส่ี ง่ ผลให้เกิดการพัฒนา
ของตลาดทุนโลก (ธนากร อึง้ สวัสดิ ์ และ ทักษ์ศลิ ฉัตรแก้ว, 2545, น. 60)
นอกจากการผลักดัน ส่งเสริม ของนักธุรกิจนายทุนข้ามชาติและ
สถาบัน สาคัญ ๆ ของระบบทุ น นิ ย มแล้ว สถาบัน ระหว่ า งประเทศอื่น ๆ เช่ น
องค์การการค้าโลก และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)
รวมทัง้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ประจาอยู่ในภูมภิ าคต่างๆ ก็เป็ นหน่ วยงานที่
ผลักดันแนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่อย่างแข็งขันด้วย ในปั จจุบนั แม้แต่ประเทศ
ทีใ่ นอดีตเคยดาเนินนโยบายทีเ่ น้นรัฐนิยมอย่างมาก เช่นอาร์เจนตินา จีน อินเดีย
รัสเซีย และแทนซาเนี ย ก็ห ัน มาดาเนิ น นโยบายแบบเสรีนิย มใหม่ (Scholte,
2005b, pp. 7-8) แนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ทน่ี าไปใช้อย่างจริงจังในอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาทีม่ าจากการผลักดันของนักธุรกิจนายทุนข้ามชาติ พร้อมๆ กับ
การผลักดันนายจากองค์การระหว่างประเทศทัง้ หลายให้ประเทศต่างๆ จานวน
มากนาไปใช้ และการเปิ ดตัว “ฉันทมติวอชิงตัน” ฉบับของวิลเลียมสันออกมาใน
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะเจาะคือ พ.ศ. 2532 ซึง่ เป็ นช่วงยุคปลายของสงครามเย็น ล้วน
เป็ น เหตุ ปั จ จัย ที่ร่ ว มกัน สร้า งให้แ นวนโยบายเสรีนิ ย มใหม่ แ ละ/หรือ ฉัน ทมติ
วอชิงตันขยายตัวออกไปเป็ นแนวนโยบายระดับโลก หรือเป็ น “โลกาภิวตั น์ เสรี
นิยมใหม่” ทีแ่ พร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยทีร่ ฐั รับเข้าไปทัง้ โดยเต็มใจด้วย
ความหวังว่าจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรับเข้าไปเพราะถูก
บีบบังคับจากภาวะปั ญหาเศรษฐกิจทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานอย่างเช่นธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือ
54
54

6. ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิ วตั น์ เสรีนิยมใหม่กบั รัฐ
ประเด็ น ที่ มี ก ารสนใจศึ ก ษากั น มากประเด็ น หนึ่ งซึ่ ง เกี่ ยวกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวตั น์กบั รัฐก็คอื โลกาภิวตั น์ส่งผลกระทบต่อรัฐ และ
สังคมหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร รัฐจะสามารถต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์ได้
หรือไม่ ผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มนักวิชาการเหล่านี้ได้สองกลุ่ม โดยทีท่ งั ้ สองกลุ่มต่างก็เห็น
ว่าโลกาภิวตั น์ส่งผลกระทบต่อรัฐและสังคมแน่ เพียงแต่เห็นต่างกันในแง่ระดับ
ของผลกระทบและลักษณะของผลกระทบ กลุ่มแรกเห็นว่ ารัฐไม่สามารถที่จ ะ
ต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์ได้ ซึง่ นาไปสู่ผลกระทบทางลบทีม่ ตี ่อรัฐและสังคม
ส่วนกลุ่มทีส่ องเห็นว่ารัฐสามารถทีจ่ ะต้านทานผลกระทบทางลบของโลกาภิวตั น์
ได้ และสามารถที่จะทาให้โลกาภิวตั น์ เป็ นประโยชน์ ต่อรัฐและสังคมได้ แม้ว่า
นั ก วิ ช าการเหล่ า นี้ จ ะมิ ไ ด้ ใ ช้ ค าว่ า โลกาภิ ว ั ต น์ เ สรี นิ ย มใหม่ (neoliberal
globalization) โดยตรงในหัวข้อเรื่อง แต่ทุกคน (ที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้) ต่างก็
นิยามโลกาภิวตั น์โดยเน้นมิตทิ างเศรษฐกิจ โดยอาจจะใช้ศพั ท์แตกต่างกันไปเป็ น
คานิยาม เช่นการบูรณาการเศรษฐกิจ (economic integration) การเปิ ดกว้างทาง
เศรษฐกิจ (economic openness) เศรษฐกิจโลก (global economy) และ
ตลาดโลก (global market) เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั พิจารณาเนื้อหาในงานของนักวิชาการ
เหล่านี้แล้วพบว่าโลกาภิวตั น์ทก่ี ล่าวถึงกันนัน้ มิได้มสี าระสาคัญที่แตกต่างไปจาก
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ จึงต้องการนาเสนอข้อถกเถียงของนักวิชาการเหล่านี้
เพื่อให้เห็นประเด็นสาคัญพอสังเขป
นักวิชาการทีเ่ ห็นว่ารัฐไม่สามารถต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์ได้ซง่ึ ทา
ให้เกิดผลกระทบทางลบต่ อรัฐและสังคม ตัวอย่างเช่น ซูซาน สเตรนจ์ (Susan
Strange) แดนี รอดริก (Dani Rodrik) วิลเลียม ไกรเดอร์ (William Greider)
และเลสลีย์ สแกลร์ (Leslie Sklair)
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สเตรนจ์ (Strange, 2003a; 2004) ได้ชใ้ี ห้เห็นพลังทีไ่ ม่เห็นแก่หน้าใคร
ของบรรษัทข้ามชาติท่พี ร้อมจะเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปสู่ทซ่ี ่งึ ให้กาไรสูงสุด
บรรษัทข้ามชาติต่างๆ นัน้ มีความเป็ นปึ กแผ่นสูงกว่าความร่วมมือของรัฐต่างๆ
เสียอีก รัฐและนักการเมืองจาเป็ นต้องต่อรองกับอานาจทีม่ ากกว่าของบรรษัทข้าม
ชาติ ทัง้ อานาจและความชอบธรรมของรัฐกาลังเสื่อมคลายลงเพราะไม่สามารถ
สร้างผลงานทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาทางสังคมทีใ่ นอดีตเคยแก้ได้ นอกจากนี้
สเตรนจ์ (Strange, 2003b) ยังได้กล่าวว่าระบบของรัฐทีเ่ รียกว่าระบบเวสต์ฟา
เลีย (Westphalia System) นัน้ กาลังจะกลายเป็ นระบบความล้มเหลวของ
ตะวันตก (Westfailure System) เพราะระบบของรัฐในปั จจุบนั นัน้ ประสบความ
ล้มเหลวทีส่ าคัญ 3 ประการคือ ไม่สามารถทีจ่ ะจัดการและควบคุมระบบการเงิน
ระหว่างประเทศได้ ไม่สามารถหยุดยัง้ การทาลายสิง่ แวดล้อมได้ และไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และระหว่างประเทศที่ร่ ารวยกับ
ประเทศทีย่ ากจนได้
รอดริก (Rodrik, 2004) ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจนัน้ ได้
ทาลายขีดความสามารถของรัฐในการดูแลปกป้ องประชาชน เขาเห็นว่าบริษทั
ต่างๆ ในประเทศทีก่ าลังพัฒนาสามารถทีจ่ ะเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังทีซ่ ง่ึ มี
ค่าแรงราคาถูกและมีสหภาพแรงงานทีอ่ ่อนแอได้ ซึง่ จะทาให้ค่าจ้างลดลง อานาจ
ต่อรองของแรงงานก็ลดลง และทาให้รายได้ของรัฐลดลงจนทาให้เป็ นเรื่องที่
ยากลาบากมากขึน้ ในการสนับสนุนโครงการสวัสดิการและประกันสังคม
ไกรเดอร์ (Greider, 2004) ได้แสดงให้เห็นจากกรณีศึกษาประเทศ
มาเลเซียว่าวิธกี ารหนึ่งทีร่ ฐั ใช้ในการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจก็คอื การจัดเตรียม
แรงงานราคาถูกให้กบั บรรษัทข้ามชาติและการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจที่ปลอดภาษี
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งแม้จะทาให้เศรษฐกิจเติบโต แต่ ก็
ต้องแลกกับสิทธิของแรงงานและค่าจ้างแรงงานซึง่ น้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น
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สแกลร์ (Sklair, 2002) ได้ช้ใี ห้เห็นว่าโลกาภิวตั น์ได้ทาให้บรรษัทข้าม
ชาติมอี านาจมาก พวกเจ้าของและผูบ้ ริหารบรรษัทข้ามชาติเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญ
ในชนชัน้ นายทุนข้ามชาติ คนชนชัน้ นี้กาลังมีอานาจในการกาหนดนโยบายของ
รัฐและมีอานาจในทางวัฒนธรรมด้วยการโฆษณาสินค้ าผ่านสื่อต่างๆ สแกลร์
กล่าวว่าการที่รฐั ไม่สามารถต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์ได้นัน้ บางทีเกิดจาก
การที่รฐั ไม่ต้องการที่จะต้านทานมากกว่า เพราะชนชัน้ นาของรัฐที่กุมอานาจ
ปกครองได้รบั ประโยชน์จากการดาเนินนโยบายตามแบบโลกาภิวตั น์
ส่วนนักวิชาการทีเ่ ห็นว่ารัฐสามารถทีจ่ ะต้านทานผลกระทบทางลบของ
โลกาภิวตั น์ และทาให้โลกาภิวตั น์ ส่งผลทางบวกต่ อสังคมได้นัน้ ตัว อย่า งเช่ น
โรเบิรต์ กิลพิน (Robert Gilpin) ลินดา ไวส์ (Linda Weiss) จอฟฟรีย์ การ์เร็ตต์
(Geoffrey Garrett) และดัวเน่ สแวงก์ (Duane Swank)
กิลพิน (Gilpin, 2003) เสนอว่าโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั นัน้ มี
ขีดจากัดมากกว่าทีพ่ วกนักวิชาการในกลุ่มแรกคิด เขามีความเห็นว่าโลกของเรา
นี้มีการพึ่งพาอาศัยกันในทางเศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 20
(พ.ศ. 2443-2542) มากกว่ า ในปั จ จุ บ ัน เสีย อีก เขาเห็น ว่ า โลกาภิ ว ัต น์ ท าง
เศรษฐกิจมิได้สร้างขีดจากัดให้รฐั มากนัก ไม่ว่าจะพิจารณาทีน่ โยบายเศรษฐกิจ
มหภาคหรือนโยบายสวัสดิการสังคม อานาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของรัฐยังคง
ดารงอยู่ นอกจากนี้ รัฐต่างๆ ยังได้รบั ประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวตั น์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้ว ย เนื่อ งจากรัฐบาลสามารถกู้เงินจากต่ างประเทศได้
ง่ายดายมากขึน้ เพื่อเอามาใช้จ่ายในนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ที่ขยายตัวออกไป
รวมทัง้ นโยบายรัฐสวัสดิการด้วย
ไวส์ (Weiss, 2003b; 2003c) เป็ นนักวิชาการอีกคนหนึ่งทีเ่ ห็นว่ารัฐ
ยังคงมีอานาจและบทบาทอยู่มากในยุคโลกาภิวตั น์ แม้เธอจะใช้กรอบแนวคิดของ
ไมเคิล มานน์ (Michael Mann) ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าโลกาภิวตั น์ นนั ้ มิได้ทาให้รฐั อ่อนแอ
หรือเข้มแข็งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะการแผ่ขยายออกไปและขอบข่ายของ
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โลกาภิวตั น์นัน้ มีขอ้ จากัด รัฐต่างๆ มีความแตกต่างกันจึงได้ร ับผลกระทบจาก
ภายนอกต่ า งกัน อีกทัง้ โลกาภิวตั น์ นัน้ มีรูปแบบและผลลัพธ์ท่หี ลากหลายซึ่ง
บางครัง้ ก็ขดั กันเอง (Weiss, 2005, p. 531) และแม้เธอจะยอมรับว่าโลกาภิวตั น์
มีท งั ้ ส่วนที่สร้างขีดจ ากัด ให้รฐั และส่ว นที่ส่งเสริม สนับ สนุ นรัฐ แต่ ผ ลจากการ
ศึกษาวิจยั ของเธอและคณะ (Weiss, 2003a) ซึง่ ใช้วธิ กี ารศึกษาทีใ่ ห้ความสาคัญ
กับสถาบันทางการเมืองการปกครองต่างๆ ภายในประเทศ ก็ได้ข้อสรุปว่ารัฐ
จานวนมากในยุคปั จจุบนั ยังคงมีอานาจในการดาเนินนโยบายของตนอยู่มาก รัฐ
ไม่ ไ ด้ถู ก จ ากัด ด้ว ยโลกาภิว ัต น์ ม ากนัก และ “รัฐ ทัง้ หลายก าลัง พยายามที่จ ะ
ส่งเสริมการสร้างความมังคั
่ งและการปกป้
่
องสังคม” (Weiss, 2003c, p. 294)
นอกจากนี้ไวส์ยงั มีความเห็นว่าโลกาภิวตั น์ทข่ี ยายตัวออกไปมากขึน้ ยังเป็ นการ
หนุนเสริมให้อานาจเชิงโครงสร้างพืน้ ฐาน11 (infrastructural power) ของรัฐได้รบั
การพัฒนามากขึน้ ด้วย ซึง่ เอือ้ ต่อการขยายบทบาทหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ตี ่อสังคม
สแวงก์ (Swank, 2003) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวตั น์ทาง
เศรษฐกิจ การเก็บภาษี และการจัดสวัสดิการในประเทศที่เป็ นสมาชิกองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) แล้วได้ขอ้ สรุปว่าการ
เคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศและการเปิ ดกว้างทางเศรษฐกิจนัน้ แทบไม่ได้
ส่งผลให้รฐั จัดสวัสดิการแก่สงั คมน้อยลง อีกนัยหนึ่งก็คอื โลกาภิวตั น์มไิ ด้ทาลาย
รัฐสวัสดิการลงเลย

11

อานาจเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานหมายถึง “ขีดความสามารถของรัฐในการแทรก
ซึมเข้าไปสูป่ ระชาสังคมได้อย่างแท้จริง และในการนาเอาข้อตัดสินต่างๆ ทางการเมือง
ไปใช้ได้อย่างสมเหตุสมผลทั ่วทัง้ ประชาสังคม” (Mann, 1994, p. 334) อานาจชนิดนี้
ต่างจากอานาจเผด็จการ (despotic power) ทีช่ นชัน้ ผูป้ กครองของรัฐใช้ตามอาเภอใจ
โปรดดูรายละเอียดของแนวคิดนี้ได้ใน Mann, 1994.
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การ์เร็ตต์ (Garrett, 2003) ก็มคี วามเห็นว่ารัฐและการเมืองระดับชาติ
ยังคงมีความสาคัญ การที่เศรษฐกิจเปิ ดกว้างไปสู่ตลาดโลกมากขึน้ นัน้ ได้ทาให้
แรงงานพยายามที่จะหาทางปกป้ องตัวเองจากผลกระทบของการแข่งขันจาก
ต่างประเทศ ระบบสวัสดิการของรัฐก็จะดีขน้ึ เนื่องจากรัฐบาลต่างก็จะพยายาม
ตอบสนองความต้องการของพลเมืองของตน

7. กรอบแนวคิ ดในการวิ เคราะห์
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วจิ ยั จะใช้กรอบแนวคิดที่ลนิ ดา ไวส์ (Weiss,
2003b) ใช้ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของโลกาภิ ว ั ต น์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ ขี ด
ความสามารถในการดาเนินนโยบายของรัฐมาเป็ นฐานของกรอบโดยผูว้ จิ ยั เสริม
และปรับปรุงบางส่วนของกรอบแนวคิดนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้วิจยั ใช้กรอบ
แนวคิดนี้เพื่อพิจารณาว่าผลลัพธ์เชิงนโยบายที่เกิดขึน้ นัน้ ทัง้ ในแง่ของการไม่
สามารถต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่อนั ส่งผลเป็ นการมีอานาจอิสระ
ในการดาเนินนโยบายที่ลดลงของรัฐไทย และในแง่ของการที่รฐั ไทยซึ่งดาเนิน
นโยบายเสรีนิยมใหม่แล้วไม่สามารถแก้ปั ญหาผลกระทบทางลบที่เ กิดขึ้นแก่
ประชาชน เกิดจากเหตุปัจจัยใดเป็ นสาคัญ โดยผู้วิจยั ได้ช้ใี ห้เห็นว่าเหตุปัจจัย
หลักอย่างหนึ่งทีส่ ง่ ผลลัพธ์เช่นนัน้ คือโครงสร้างเชิงสถาบันภายในของรัฐไทยเอง
ไวส์ได้เสนอข้อถกเถียงเอาไว้ว่าการที่รฐั ใดรัฐหนึ่งจะได้รบั ผลกระทบ
จากโลกาภิวตั น์นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยเชิงสถาบันภายในเป็ นหลัก เธอมีความเห็นว่า
โลกาภิวตั น์นัน้ มีทงั ้ ด้านที่เป็ นข้อจากัด (constraining) ต่อการดาเนินนโยบาย
ของรัฐและด้านที่ส่งเสริมสนับสนุ น (enabling) การดาเนินนโยบาย ผลลัพธ์ของ
การดาเนินนโยบายจะเป็ นอย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความเข้มแข็งหรือ ความอ่อนแอ
ของสถาบันภายใน เธอนิ ยามสถาบันภายในว่าประกอบไปด้วย 1) กฎเกณฑ์
(rules) ซึ่ง ก าหนดพฤติก รรมที่เ หมาะสมและมีบ ทลงโทษสาหรับ ผู้ล ะเมิด
กฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์น้ีถอื ว่าเป็ นข้อจากัด (constraints) 2) บรรทัดฐาน (norms)
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ซึ่ง ส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ค่ า นิ ย มบางอย่ า ง ถื อ ว่ า เป็ นส่ ว นประกอบสร้ า ง
(constitutive) ผลประโยชน์และอัตลักษณ์ ของผู้คนในสังคม และ 3) การจัด
ระเบียบองค์กร (organizational arrangement) ซึง่ ทาหน้าทีท่ งั ้ ส่งเสริมและสร้าง
ขีด จ ากัด ให้แ ก่ ผ ลลัพ ธ์บ างอย่ า งโดยขึ้น อยู่ ก ับ วัต ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะ (Weiss,
2003b, pp. 20-21) เธอเห็นว่าถ้าสถาบันภายในเข้มแข็งก็จะนาไปสู่การนิยาม
หรือแก้ไขเครื่องมือทางนโยบายใหม่และการฟื้ นฟูขดี ความสามารถในการดาเนิน
นโยบายขึน้ มาได้ แต่ ถ้าสถาบันภายในอ่อนแอก็จะนาไปสู่อานาจอิสระและขีด
ความสามารถในการดาเนินนโยบายทีล่ ดลง
ผู้วจิ ยั เห็นว่าข้อเสนอของไวส์นัน้ มีความสาคัญ เพราะว่าข้อเสนอของ
เธอชี้ใ ห้เ ห็น ความสัม พัน ธ์เ ชิง อ านาจที่มิไ ด้เ ป็ น ความสัม พัน ธ์แ บบครอบง า
เบ็ด เสร็จ ที่ม าจากภายนอก แต่ เ ป็ น ความสัมพัน ธ์ท่ีมีต่ อ กัน ระหว่ า งพลัง จาก
ภายนอกกับพลังภายใน โลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจเป็ นพลังจากภายนอก ขณะที่
บริบทเชิงสถาบันภายในของรัฐเป็ นพลังภายใน ถ้าสถาบันภายในเข้มแข็งก็จะ
สามารถที่จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากส่ว นที่เ ป็ น ปั จ จัย เกื้อ หนุ น ของโลกาภิว ัต น์ ท าง
เศรษฐกิจได้ และสามารถทีจ่ ะต้านทานส่วนทีเ่ ป็ นข้อจากัดหรือสามารถแก้ปัญหา
ทีเ่ ป็ นผลกระทบทางลบได้ ในทางกลับกัน ถ้าสถาบันภายในอ่อนแอ นอกจากจะ
ไม่สามารถต้านทานหรือลดแรงเสียดทานของส่วนทีเ่ ป็ นข้อจากัดของโลกาภิวตั น์
ทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังอาจไม่สามารถทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากปั จจัยเกือ้ หนุนได้อกี
ด้วย กรอบการวิเคราะห์ทไ่ี วส์ใช้ทาให้เราตระหนักถึงความสาคัญของการปะทะ
ประสานระหว่างพลังอานาจต่างๆ รวมทัง้ ความสาคัญของการใช้อานาจและการ
โต้แย้งต่อรองกับการใช้อานาจด้วย ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กล่าวถึงแนวคิดเกีย่ วกับอานาจ
ไว้ในบทที่ 1 ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั จะไม่แยกระหว่างองค์ประกอบ 3 ส่วนของสถาบัน
ภายในออกจากกันอย่างชัดเจน เพราะเห็นว่าขึน้ อยู่กบั การนิยามว่ากฎเกณฑ์คอื
อะไร บรรทัด ฐานคืออะไร ในทางสัง คมวิท ยานัน้ บรรทัด ฐานก็มีค วามหมาย
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ครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ทเ่ี ป็ นกฎหมายด้วย และบรรทัดฐานก็ทาหน้าที่ทงั ้ จากัด
พฤติกรรมและส่งเสริมสนับสนุ นพฤติกรรมของคนในสังคม (Haralambos and
Holborn, 2004, p. ix) และถ้ามองว่ากฎเกณฑ์คอื กฎหมายทีป่ ระกาศใช้อย่าง
เป็ นทางการ ผูว้ จิ ยั ก็เห็นว่ากฎหมายนัน้ ก็มไิ ด้มแี ต่ดา้ นทีเ่ ป็ นข้อจากัด กฎหมาย
ยังมีด้านที่เป็ นการสนับสนุ นส่งเสริมด้วย เช่น กฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่
ก าหนดระเบีย บขัน้ ตอนการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไว้ เป็ นการเอื้ อ อ านวยให้
กระบวนการส่งเสริมเป็ นไปตามเป้ าประสงค์ของกฎหมายได้ ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาทัง้
กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และการจัดระเบียบองค์กรมาอยู่รวมในคาว่า “โครงสร้าง
เชิง สถาบัน ภายในของรัฐ” โดยมองว่ า ทัง้ กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และการจัด
ระเบียบองค์กรก็เป็ นส่วนประกอบของโครงสร้างเชิงสถาบันภายในนี้ โครงสร้าง
เชิงสถาบันภายในของรัฐไทยนี้สามารถดูได้จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ดูว่า
รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ของไทยนัน้ มีส่วนเกือ้ หนุ นหรือขัดขวางพลังของ
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่หรือไม่อย่างไร แนวคิดการพัฒนาทีอ่ ยู่ในกลุ่มบุคคลผูม้ ี
อานาจในการกาหนดนโยบายสาธารณะของรัฐไทยเป็ นอย่างไร ความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึน้ จริงระหว่างอานาจทัง้ 3 ฝ่ ายภายในรัฐไทย คืออานาจบริหาร นิตบิ ญ
ั ญัติ
และตุ ลาการ นัน้ เป็ นความสัมพันธ์แบบตรวจสอบถ่ วงดุลกันมากน้อยเพียงใด
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าผลลัพธ์ทว่ี ่ารัฐจะสามารถต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่
ได้หรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั โครงสร้างเชิงสถาบันภายในดังกล่าวข้างต้นเป็ นหลัก แต่
ปั จจัยอื่นๆ ทีต่ อ้ งนามาพิจารณาประกอบกันด้วยเป็ นส่วนเสริมก็คอื 1) พลังของ
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นัน้ มีมากน้อยเพียงใด 2) โครงสร้างสังคมเช่นค่านิยม
ของสังคมเกีย่ วกับการพัฒนา (ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคม) เป็ นอย่างไร
เกือ้ หนุ นหรือขัดขวางการพัฒนาตามแนวทางของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ และ
3) การกระทาการทางสังคมเป็ นอย่างไร การเพิม่ มิตกิ ารกระทาการทางสังคมเข้า
ไปด้วยจะทาให้มองเห็นบทบาทของตัวแสดงต่างๆ ด้วย เช่น ผูท้ ผ่ี ลักดันนโยบาย
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จากภายนอกมีบ ทบาทอย่ า งไร ผู้ น าในรัฐ บาลมีบ ทบาทอย่ า งไร ผู้ ท่ีไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายมีบทบาทอย่างไร
ประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นแตกต่างจากไวส์อกี อย่างหนึ่งก็คอื ผูว้ จิ ยั มีความเห็น
ว่าไวส์ให้ความสาคัญต่อพลังของโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจน้อยเกินไป ผูว้ จิ ยั เห็น
ว่าพลังของทุนและเทคโนโลยีทข่ี บั เคลื่อนโลกาภิวตั น์นนั ้ มีมากกว่าทีไ่ วส์มองเห็น
แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่นนั ้ ถูกผลักดันทัง้ จากชนชัน้ นายทุนข้ามชาติ จากกลุ่ม
ประเทศมหาอานาจ และจากองค์การโลกบาลต่างๆ ซึง่ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ทุนข้ามชาติ ดังทีผ่ ู้วจิ ยั ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 5 อีกทัง้ แนวนโยบายเสรีนิยม
ใหม่นนั ้ ก็มพี ลังในเชิงอุดมการณ์ความเชื่อ ความคิดความเชื่อในเรื่องการพัฒนา
และความเจริญ เติบโตของประเทศนัน้ ได้รบั การปลูกฝั งไว้ในสังคมไทยอย่า ง
มัน่ คงและความเชื่อ นี้ ก็ถู ก ท าให้เ ป็ น รู ป ธรรมผ่ า นการด าเนิ น นโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ มาเกือบ 5 ทศวรรษ (นับถึง
พ.ศ. 2550) แนวนโยบายเสรีนิ ย มใหม่ ท่ีอ้า งว่ า การค้า เสรีจ ะน ามาซึ่ง ความ
เจริญเติบโตของประเทศนัน้ จึงเข้าได้ดกี บั วาทกรรมการพัฒนาทีด่ ารงอยู่แล้วใน
สังคมไทย ดังนัน้ โดยตัวของมันเอง โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นัน้ มีพลังมากอยู่
แล้ว การจะต้านทานพลังนัน้ จึงต้องอาศัยความเข้มแข็งของรัฐร่วมกับสังคมอย่าง
มาก
นอกจากนี้ ข้อ สรุ ป ในงานของไวส์ท่ีส าคัญ มากอย่ า งหนึ่ ง ก็คือ ว่ า รัฐ
ส่วนมากในงานทีเ่ ธอและคณะ (Weiss, 2003a) ศึกษานัน้ มีความสามารถทีจ่ ะ
สร้างความมังคั
่ งและปกป้
่
องสังคมไปพร้อมกันได้ การทีร่ ฐั สามารถทีจ่ ะทาหน้าที่
ทัง้ สองประการนี้ ไ ด้นัน้ ไวส์ แ สดงความเห็น ไว้ว่ า เป็ นเพราะโลกาภิว ตั น์ ท าง
เศรษฐกิจนัน้ ได้ช่วยเสริมสร้างให้ร ัฐมีอานาจเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพิม่ ขึน้ เช่น
โลกาภิวตั น์ ทางเศรษฐกิจนัน้ ก่อให้เกิด การรวมตัวกันในการจัดการใช้อานาจ
ร่วมกันทัง้ ที่เป็ นความร่วมมือของสาธารณะและเอกชน ความร่วมมือในระดับ
ระหว่า งรัฐ บาลกับรัฐ บาล และความร่ ว มมือ ในระดับ พหุ ภ าคี เป็ น ต้น การใช้
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อานาจร่วมกันเช่นนี้จะช่วยขยายอานาจเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐออกไปและ
ช่วยทาให้การนานโยบายไปปฏิบตั เิ กิดประสิทธิผล (Weiss, 2003b, p. 10)
อานาจเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐทีแ่ ผ่ขยายแทรกซึมเข้าไปสู่ประชาสังคมนัน้
จึงเป็ นเครื่องมือสนับสนุ นให้การดาเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศเป็ นไปได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกประการหนึ่งไวส์เห็น
ว่าโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจนัน้ มีตรรกะทางการเมืองทีม่ าจากเสียงของประชาชน
ดารงอยู่ คือการดาเนินนโยบายเปิ ดกว้างทางเศรษฐกิจเพื่อรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศนัน้ มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใหญ่ ซึง่ จะทาให้
ประชาชนลุกขึน้ มาเรียกร้องให้รฐั แก้ปัญหาผลกระทบนัน้ รัฐก็จะตอบสนองต่อ
เสียงเรียกร้องนัน้ ทาให้สามารถลดหรือบรรเทาผลกระทบจากแรงกดดันของ
โลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจได้ (Weiss, 2003b, pp. 15-16) ไวส์กล่าวไว้ว่า “ยิง่
ระดับการพึง่ พาอาศัยกัน (ทางเศรษฐกิจ) มีมากขึน้ ชนชัน้ ผูป้ กครองก็ยงิ่ จะรับรู้
ถึงความอ่อนไหวเปราะบางมากขึน้ และยิง่ จะมีแนวโน้มความเป็ นไปได้ม ากขึน้ ที่
จะมีโครงสร้างภายในต่างๆ มาชดเชยและโอบอุม้ ซึง่ จะทาให้แรงกดดันจากการ
เปิ ดกว้างมีพลังลดน้อยลงแทนทีจ่ ะทาให้มพี ลังรุนแรงขึ้น” (Weiss, 2003b, p.
16) โดยนัยนี้ รัฐจึงสามารถทีจ่ ะปกป้ องสังคมเอาไว้ได้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าไวส์มองเห็น
แต่ แ ง่ ดีข องอ านาจในเชิง โครงสร้า งพื้น ฐานโดยไม่ เ ฉลีย วใจว่ า อ านาจเชิง
โครงสร้างพืน้ ฐานนัน้ ก็มสี ่วนที่บนทอนพลั
ั่
งของสังคมได้เหมือนกัน และเห็นว่า
ไวส์มองความสัมพันธ์ระหว่างเสียงเรียกร้องของประชาชนกับการตอบสนองของ
รัฐแบบง่ายเกินไปทีท่ าให้คดิ ว่าเสียงเรียกร้องนัน้ จะนาไปสูก่ ารตอบสนองได้เสมอ
ข้อสรุปเช่นนี้ทาให้กรอบแนวคิดทีไ่ วส์ใช้วเิ คราะห์มคี วามท้าทายและน่ าสนใจ แต่
ก็ทา้ ทายและน่าสนใจในแง่ทว่ี ่าผูว้ จิ ยั จะปรับปรุงกรอบการวิเคราะห์น้ใี ห้เหมาะสม
และรัดกุมขึน้ ได้อย่างไรต่างหาก
ดังนัน้ กรอบแนวคิดทีผ่ ู้วจิ ยั นามาใช้วเิ คราะห์จงึ มีทงั ้ ส่วนที่เห็นพ้องกับ
ไวส์ แ ละส่ ว นที่ เ ห็ น ต่ า งจากไวส์ ส่ ว นที่ เ ห็ น พ้ อ งด้ ว ยคื อ การตระหนั ก ถึ ง
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ความสาคัญของบริบทเชิงสถาบันภายในของรัฐ ส่วนที่เห็นต่างออกไปบ้างคือ
ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงพลังของโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจมากกว่าไวส์ ผูว้ จิ ยั มองว่า
โลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั นี้ มีลกั ษณะสาคัญเป็ นโลกาภิวตั น์เสรีนิยม
ใหม่ทพ่ี ลังของทุนข้ามชาติมอี ทิ ธิพลต่อรัฐมาก ผูว้ จิ ยั ยังมีความเห็นอีกว่าอานาจ
เชิงโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ของโลกาภิวตั น์และของรัฐนัน้ ต่างก็มที งั ้ ส่วนที่ส่งเสริม
และบัน่ ทอนสังคม เช่น กฎเกณฑ์เ กี่ย วกับ การลงทุน ระหว่ า งประเทศในเรื่อ ง
หลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติและหลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั ความอนุ เคราะห์ยิ่ ง
ได้ทาให้นกั ธุรกิจข้ามชาติมสี ทิ ธิพเิ ศษมากขึน้ กฎหมายและนโยบายเกีย่ วกับการ
ลงทุนของรัฐซึง่ เป็ นอานาจเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างหนึ่งก็มสี ่วนทีเ่ กือ้ หนุ นนัก
ธุ ร กิจ เพราะมีก ารให้สิท ธิป ระโยชน์ ต่ า งๆ แก่ นั ก ธุ ร กิจ ไว้ม าก อ านาจเชิง
โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มีส่วนทาให้พลังอานาจของภาคธุรกิจมีมากกว่าพลัง
อานาจของภาคสังคมนอกภาคธุรกิจ ซึ่งในทีส่ ุดส่งผลต่อขีดความสามารถของรัฐ
ในการปกป้ องสังคมทีอ่ ยู่นอกภาคธุรกิจให้ลดน้อยลงได้ นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังเห็น
ว่าการตอบสนองของรัฐต่อเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้มกี ารปกป้ องคุม้ ครอง
สังคมนัน้ มิได้เ กิดขึ้นโดยอัตโนมัติทนั ทีท่มี ีเสียงเรียกร้อง แต่ ร ัฐจะตอบสนอง
เพียงใดและอย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่กบั โครงสร้างเชิงสถาบันภายในของรัฐ โครงสร้าง
สังคมโดยรวม และพลังจากการกระทาการทางสังคมของตัวแสดงต่ างๆ ด้วย
หลายครัง้ รัฐจึงมิได้ฉับไวเพียงพอที่จะแก้ปัญหาผลกระทบทางลบ ซึ่งกว่าจะ
แก้ปัญหานัน้ ๆ ได้ ผลกระทบก็อาจขยายตัวออกไปกว้างขวางและมีความรุนแรง
เพิม่ ขึน้ แล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้วจิ ยั ก็จะใช้กรอบการวิเคราะห์น้ีเป็ นส่วนประกอบหนึ่ง
เท่านัน้ โดยเฉพาะในตอนสรุปท้ายบทของแต่ละบทและในบทสุดท้ายเพื่อให้เห็น
ผลลัพธ์เชิงนโยบายทีอ่ อกมาว่าผลลัพธ์นนั ้ เป็ นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลัง
ของโลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่กบั โครงสร้างเชิงสถาบันภายในของรัฐไทยรวมทัง้
การกระทาการทางสังคมต่างๆ อย่างไร นอกจากนี้แล้วก็เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหา
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ของนโยบายที่ศกึ ษาและการวิเคราะห์การดาเนินนโยบายซึ่งเป็ นส่วนที่เน้นใน
วิทยานิพนธ์มากกว่า การวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเช่น การวิเคราะห์หนังสือแสดง
เจตจ านงในบทที่ 4 และกฎหมาย 11 ฉบับ ในบทที่ 5 และการวิเ คราะห์ก าร
ดาเนินนโยบายอย่างเช่นนโยบายการส่งเสริมการลงทุน ในบทที่ 6 และนโยบาย
เกี่ยวกับแรงงานในบทที่ 7 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อมุ่ งตอบประเด็นคาถามที่ว่ า
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นัน้ ได้สร้างผลกระทบต่อรัฐและสังคมไทยอย่างไร ส่วน
กรอบการวิเคราะห์ทผ่ี วู้ จิ ยั กล่าวถึงในหัวข้อ 7 นี้ มุ่งตอบประเด็นคาถามทีว่ ่า
เพราะเหตุใดโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่จงึ สามารถสร้างผลกระทบได้เช่นนัน้
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พัฒนาการของโลกาภิ วตั น์ เสรีนิยมใหม่ในประเทศไทย
ในบทนี้ผู้วจิ ยั จะได้กล่าวถึงพัฒนาการของโลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่ใน
ประเทศไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา โดยพิจารณาจากการดาเนินนโยบาย
เสรีนิยมใหม่ของรัฐไทยในช่วงที่ผ่านมา และเน้นที่นโยบายการผ่อนคลายการ
กากับควบคุมทางการเงินหรือการเปิ ดเสรีทางการเงิน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่
เกิดขึน้ ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 และการเปิ ดเสรีทางการค้า ผู้วจิ ยั
เห็นว่าสาระสาคัญประการหนึ่งของโลกาภิวตั น์เสรี นิยมใหม่ก็คอื การเปิ ดพื้นที่
ใหม่ๆ ไปทัวโลกเพื
่
่อให้ทุนโดยเฉพาะทุนข้ามชาติได้เข้าไปสะสมทุนทากาไรได้
อย่างสะดวกสบายทีส่ ุด โดยมีรฐั คอยอานวยความสะดวกให้ นโยบาย 3 ด้านที่
กล่าวในบทนี้เป็ นแต่เพียงลักษณะเด่นทีป่ รากฏออกมาจากสาระสาคัญนัน้

1. บริบทแวดล้อมที่ส่งเสริ มการดาเนิ นนโยบายเสรีนิยมใหม่
บริบทแวดล้อมทัง้ ในระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศล้วนมี
ผลต่อการดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ ในบรรดาประเทศมหาอานาจด้วยกันนัน้
สหรัฐอเมริกาอาจจะถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของระบบทุนนิยมโลกโดยเฉพาะ
ตัง้ แต่ ห ลัง สงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ น ต้น มา ประเทศนี้ เ ป็ น ที่ตัง้ ขององค์ก าร
โลกบาลต่างๆ และเป็ นทีต่ ัง้ ของกลุ่มทุนข้ามชาติขนาดใหญ่ ระบบทุนนิยมโลก
กับ สหรัฐ อเมริก าจึง เชื่อ มโยงกัน อย่ า งใกล้ชิด ในช่ ว งต้ น ถึง กลางของคริส ต์
ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปั ญหาการขาด
ดุ ล การค้า อย่ า งมาก ใน พ.ศ. 2528 จึง ได้ มีก ารจัด ประชุ ม ร่ ว มกับ ประเทศ
มหาอานาจอีก 4 ประเทศคืออังกฤษ ฝรังเศส
่
เยอรมนีตะวันตก และญี่ป่ ุน ขึน้ ที่
โรงแรมพลาซ่ า นิ ว ยอร์ก สหรัฐ อเมริก า เพื่อ หาแนวทางแก้ปั ญ หาการขาด
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ดุลการค้า ผลจากการประชุมนัน้ ทาให้สหรัฐอเมริกาลดค่าเงินดอลลาร์ของตนลง
ทาให้ส่งสินค้าออกได้มากขึน้ และนาเข้าลดลง ประเทศทีเ่ คยได้เปรียบดุลการค้า
สหรัฐอเมริก าที่สาคัญๆ เช่นญี่ป่ ุน และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย คือ
ไต้ ห วัน เกาหลีใ ต้ ฮ่ อ งกง และสิง คโปร์ ต่ า งก็ส่ ง สิน ค้า ออกของตนไปยัง
สหรัฐอเมริกาได้ยากขึน้ จึงต้องย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ช่วงนัน้ ทุนจาก
ประเทศเหล่านี้กไ็ หลเข้าประเทศไทยมากขึน้ (สมภพ มานะรังสรรค์, 2546, น. 45) ผลจากการที่ทุนไหลเข้ามาในช่วงนัน้ ช่วยเสริมให้เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการ
เติบโตทีส่ งู ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกคือร้อยละ 13.29 (Yokota, 2006, pp. 139-140)
ในประเทศไทย หลังจากทีก่ ารเมืองไทยอยู่ภายใต้ระบอบทีเ่ รียกกันว่า
ประชาธิปไตยครึง่ ใบมานานหลายปี ภายใต้ผนู้ ารัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ. 2531 ถือ ว่ า เป็ นจุ ด เปลี่ย นแปลงที่ส าคัญ เพราะในการเลือ กตัง้ ปี นั น้
พรรคชาติไทยได้คะแนนนาและได้เป็ นแกนนาในการจัดตัง้ รัฐบาลผสม หัวหน้า
พรรคชาติไทยในขณะนัน้ คือพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ข้นึ ดารงตาแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็ นนายกรัฐมนตรีทม่ี าจากการเลือกตัง้ คนแรกในรอบกว่า
10 ปี บรรยากาศประชาธิปไตยมีมากขึน้ กว่ายุคสมัยของรัฐบาลพลเอกเปรม
ยุคทีพ่ ลเอกชาติชายดารงตาแหน่งนัน้ เป็ นยุคทีม่ นี กั ธุรกิจเข้ามาสูแ่ วดวง
การเมืองมากขึ้น จริงอยู่ท่วี ่านักธุรกิจนัน้ ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
อย่างสาคัญโดยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ มาตัง้ แต่ สมัยของพลเอก
เปรมแล้ว (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2539) แต่ในช่วงนัน้ กลุ่มทุนก็ยงั ไม่ได้เข้ามา
ต่อสูท้ างการเมืองด้วยการลงเลือกตัง้ มากเหมือนในสมัยพลเอกชาติชาย และ
เมื่อดูสดั ส่วนของรัฐมนตรีท่ีมาจากนักธุรกิจนัน้ ในสมัยพลเอกเปรมก็ยงั มีไม่มาก
เท่าในสมัยพลเอกชาติชาย กล่าวคือมีรอ้ ยละ 50, 28.2, 39.0, 41.8 และ 51.1 ใน
สมัยรัฐบาลเปรม 5 ชุด คือตัง้ แต่รฐั บาลเปรม 1 จนถึงรัฐบาลเปรม 5 ตามลาดับ
แต่เมื่อมาถึงสมัยพลเอกชาติชาย สัดส่วนนักธุรกิจทีม่ าเป็ นรัฐมนตรีมเี พิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 58.7, 62.2 และ 66.6 ในคณะรัฐมนตรี 3 ชุดตามลาดับ นอกจากนี้ ทีมที่
ปรึก ษาบ้า นพิษ ณุ โ ลกของพลเอกชาติช ายซึ่ง มิไ ด้ เ ป็ น เทคโนแครตในระบบ
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ราชการยัง ได้เ ข้า ไปปรับ เปลี่ย นนโยบายของกระทรวงการต่ า งประเทศและ
กระทรวงพาณิชย์อกี ด้วย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2536, น. 210-211) บริบททาง
การเมืองในประเทศไทยเช่นนี้เข้ากันได้ดกี บั นโยบายทีห่ นั มาเน้นการค้า และการ
ลงทุนระหว่างประเทศ
บริบททางการเมืองทีส่ าคัญซึง่ เกิดขึน้ ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชายก็คอื
ในระดับ โลกสงครามเย็น ได้ยุ ติลง ในระดับ ภู มิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ปั ญหาการเมืองกัมพูชาซึ่งผลกระทบต่ อประเทศเพื่อนบ้านก็ผ่อนคลายลงมาก
เนื่องจากเวียดนามได้ถอนทหารออกจากกัมพูชา ทัง้ สองเหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ ใน
พ.ศ. 2532
นโยบายที่ให้ความสาคัญต่อการค้า และการลงทุนมีส่วนอย่างสาคัญที่
ส่งผลทาให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ พ.ศ. 2531-2538 โดย
ไม่มปี ี ใดทีอ่ ตั ราการเติบโตต่ากว่าร้อยละ 8

2. การผ่อนคลายการควบคุมด้านการเงิ น
หัวข้อนี้จะมองว่าเป็ นการผ่อนคลายการกากับควบคุม (deregulation)
หรือเป็ นการเปิ ดเสรี (liberalization) ทางการเงินก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็ นทัง้
สองอย่างในเวลาเดียวกัน การอภิปรายในส่วนนี้จงึ เป็ นการอภิปรายในเรื่องการ
เปิ ดเสรีทางการเงินไปด้วยในตัว
นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการผ่อนคลายการ
ควบคุมหรือเปิ ดเสรีทางการเงินในประเทศไทยคือ พ.ศ. 2533 หรือตัง้ แต่ ต้น
คริส ต์ท ศวรรษ 1990 (ธีร วุ ฒิ ศรีพินิ จ , 2548, น. 14; พรายพล คุ้ม ทรัพ ย์,
2547, น. 225; รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2545, น. 303; สมภพ มานะรังสรรค์,
2548, น. 8, 115, 119, 123; สินาด ตรีวรรณไชย, 2548, น. 11; สุกาพล
จงวิไลเกษม, 2548, น. 4; อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 4; Kahn, 2004, p.
10; Nithiprabha, 1998 p. 68; Unger, 1999, p. 286) โดยถือเอาการที่
ทางการไทยยกเลิกการควบคุมอัตราดอกเบี้ย และการรับพันธกรณีขอ้ 8 ของ
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เป็ นหลัก
หมายสาคัญ อย่างไรก็ตามก่อนหน้าการรับพันธกรณีข้อ 8 ก็มีมาตรการผ่อน
คลายทางการเงินออกมาบ้างแล้ว เช่น ได้มีการประกาศยกเลิกเพดานอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากประจาของธนาคารพาณิชย์ทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2532 และได้ยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2533 (สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย, 2547, น. 23)

2.1 การรับพันธกรณี ข้อ 8 ของกองทุนการเงิ นระหว่าง
ประเทศ
ประเทศไทยประกาศรับพันธกรณีข้อ 8 ของกองทุนการเงินระหว่า ง
ประเทศ เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 (ธีรวุฒิ ศรีพินิจ, 2548, น. 14;
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย, 2547, น. 23; สุกาพล จงวิไลเกษม, 2548, น. 4) กองทุน
การเงิน ระหว่า งประเทศต้อ งการให้ประเทศภาคีสมาชิก รับ พัน ธกรณีข้อนี้ ไ ป
ปฏิ บ ัติ ส าหรับ ประเทศไทยนั ้น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารยอมรับ พัน ธกรณี ข้อ นี้ ก็ มี
แรงผลักดันมานานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อนหน้านี้แล้ว ดังทีน่ าย
ชวลิต ธนะชานันท์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ความจริง
มาตรา 8 ก็เป็ นเรื่องทีค่ ณะผูแ้ ทน IMF ก็พูดกับเรามาเรื่อย 10 กว่าปี ฉะนัน้ เรา
เองโดยเฉพาะผมเวลาพูดกับเขา ก็มกั จะบอกเขาและผลัดไปเรื่อย เหตุทผ่ี ลัดก็
เพราะว่าเราไม่สูแ้ น่ ใจนักเกีย่ วกับเรื่องฐานะการเงิน คือฐานะเงินสารองของเรา”
(อ้างถึงใน สุกาพล จงวิไลเกษม, 2548, น. 5) สาหรับสาระสาคัญของพันธกรณี
ข้อ 8 นัน้ ก็คอื กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องการให้มกี ารยกเลิกข้อจากัดใน
การแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศเพื่อ การซื้อ -ขายสิน ค้า กับ ต่ า งประเทศ
(สุกาพล จงวิไลเกษม, 2548, น. 4)
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ พั น ธกรณี ข้ อ 8 ที่ ไ ทยรั บ มาปฏิ บ ั ติ มี ด ั ง นี้
1) ทางด้านสินค้าให้เพิม่ ความคล่องตัวด้านการเงินในทุกกรณี โดยในการส่งออก
นัน้ การส่งสินค้าออกไม่ต้องขออนุ ญาตเรื่องเงินตราต่างประเทศ ให้นาเงินจาก
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การส่ง ออกกลับมาในประเทศภายใน 180 วัน นับจากวันส่ง ออกและขายแก่
ธนาคารหรือนาเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 15 วัน ถ้าส่งออกเงินเกิน 500,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ย่นื รายงานแบบ ง.ด.1 แก่กรมศุลกากร ส่วนในด้านการนาเข้า
นั น้ ถ้ า เป็ นการคืน เงิน กู้ ต่ า งประเทศไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าต ถ้ า เป็ นการลงทุ น
ต่างประเทศและให้กู้แก่กจิ การในเครือต่างประเทศไม่เ กิน 5,000,000 ดอลลาร์
ไม่ ต้อ งขออนุ ญ าต 2) ด้านเงินบริก าร ให้ดาเนิ นการได้ภ ายใต้วงเงินไม่เ กิน
50,000 ดอลลาร์ 3) การโอนเงิน ตราต่ า งประเทศ ให้ด าเนินการได้ อ ย่างเสรี
ภายใต้วงเงินไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ 4) การคืนเงินกู้ให้แก่ต่างประเทศใน
กรณีทไ่ี ม่ได้จดทะเบียน ให้ดาเนินการได้อย่างเสรีภายใต้วงเงินไม่เกิน 500,000
ดอลลาร์ 5) กรณี ก ารฝากเงิน บาทของบุ ค คลที่มีถิ่น ที่อ ยู่น อกประเทศ ให้
ดาเนินการได้อย่างเสรีภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อวัน และให้ชาว
ต่างประเทศและบุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศได้ โดยไม่มขี อ้ จากัดในการฝากและถอนเงินจากบัญชีของคนไทยที่
อยู่ในต่างประเทศ แต่ในกรณีทม่ี ยี อดคงเหลือในบัญชีเงินฝากดังกล่าวนัน้ ถ้าเป็ น
บุคคลธรรมดาต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ ากว่า 500,000 ดอลลาร์ ถ้าเป็ นนิตบิ ุคคล
ต้องมีเงินคงเหลือไม่ต่ ากว่า 5,000,000 ดอลลาร์ และ 6) สาหรับการส่งออกและ
นาเข้าเงินบาทนัน้ ไม่มีการควบคุมการส่งหรือนาเงินบาทเข้าประเทศ แต่ ใน
กรณีทน่ี าหรือส่งออกเงินบาทไปต่างประเทศ ถ้าเป็ นประเทศทีม่ พี รมแดนติดกับ
ไทยสามารถส่ ง ออกได้ค รัง้ ละไม่ เ กิน 100,000 บาท ถ้ า เป็ น ประเทศอื่น ๆ
สามารถส่งออกได้ไม่เกินครัง้ ละ 50,000 บาท (สมภพ มานะรังสรรค์, 2548, น.
121-122)

2.2 การอนุญาตให้สถาบันการเงิ นขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิ จ
นอกจากการผ่อนคลายทางด้านดอกเบี้ย และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศแล้ว ทางการไทยยังมีมาตรการอื่นๆ ทีถ่ อื ว่าเป็ นการผ่อนคลายการ
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ควบคุมหรือการเปิ ดเสรีทางการเงินเพิม่ ขึน้ มาตรการเหล่านี้มที งั ้ มาตรการทาง
การเงิน ที่อ นุ ญ าตให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ข ยายขอบเขตการประกอบธุ ร กิจ และ
มาตรการทางการเงินที่อนุ ญาตให้สถาบันการเงินที่มใิ ช่ธนาคารพาณิชย์ขยาย
ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
มาตรการทางการเงินที่อนุ ญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจที่สาคัญๆ ประกอบด้วย 1) การอนุ ญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทา
ธุรกิจได้เพิม่ ขึน้ เช่น ทาหน้าทีด่ แู ลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ให้บริการจัดทาหรือ
วิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน เป็ นทีป่ รึกษาในการซือ้ กิจการ ควบรวมกิจการ
และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ไิ ด้ใช้ประโยชน์ เป็ นต้น โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 2) การขยายมูลค่าของสินทรัพย์ท่สี าขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศต้องดารงจากไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท เป็ นไม่น้อยกว่า 125
ล้า นบาท และการเพิ่มประเภทของหลัก ทรัพย์ท่ใี ช้ด ารงรวมทัง้ เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนในการดารงสินทรัพย์ จากเดิมทีใ่ ห้ดารงหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ที่ใช้ใ นการดาเนินธุรกิจไม่เกินร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ท่ตี ้องดารง เป็ นดารง
อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ใ นการดาเนินธุรกิจไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ท่ตี ้อง
ดารง มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เ มื่อ วัน ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 3) การ
อนุ ญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลาการให้บริการด้านเอทีเอ็ม และสานักงาน
แลกเปลี่ย นเงิน ตรานอกสถานที่เ ป็ น 7.00-22.00 น. ส าหรับ เอทีเ อ็ม นั น้ ถ้ า
ต้องการให้สามารถเปิ ดบริการนอกเหนือเวลาดังกล่าวเช่นเปิ ดบริการตลอด 24
ชัวโมง
่
จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสถานทีต่ ้องเป็ น
แหล่ง ที่มีผู้สญ
ั จรผ่ า นไปมาตลอดเวลา มาตรการนี้มีผ ลบัง คับ ใช้เ มื่อ วันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2534 4) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้า
ตัวแทนจาหน่ ายหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการข่าวสารข้อมูล
และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน มาตรการนี้มผี ลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.
2535 5) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาหน้าทีธ่ ุรกิจการจัด การออก การจัด
จาหน่าย และการค้าตราสารหนี้ ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
72

72

ไทยก่อน และการอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน
ธุรกิจการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ธุรกิจการเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็ นตัวแทนเพื่อทาหน้าทีส่ นับสนุ นการจาหน่ ายหน่ วย
ลงทุน มาตรการนี้มผี ลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2535 6) การอนุ ญาต
ให้ธนาคารพาณิชย์ออกบัตรเงินฝากชนิดเปลีย่ นมือได้ ซึง่ มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 7) การอนุ ญ าตให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ข ยายเวลาการ
ให้บริการด้านเอทีเอ็ม ตลอด 24 ชัวโมง
่
อย่างไม่มเี งื่อนไข ซึง่ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535 8) การอนุ ญาตให้ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ
เปิ ดสาขาและสาขาย่อยในเขตอาเภอรอบนอกได้อย่างเสรี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วัน ที่ 20 มิถุ น ายน พ.ศ. 2537 และ 9) การพัฒ นาระบบการช าระเงิน โดย
กาหนดหลัก เกณฑ์การให้บ ริก ารโอนเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยให้ธ นาคาร
พาณิชย์มีเอทีเอ็มโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(สินาด ตรีวรรณไชย, 2548, น. 65)
ส่ ว นมาตรการทางเงิน ที่อ นุ ญ าตให้ ส ถาบัน การเงิน ที่มิใ ช่ ธ นาคาร
พาณิชย์ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจทีส่ าคัญๆ ประกอบด้วย 1) การอนุ ญาต
ให้ บ ริ ษั ท เงิ น ทุ น และบริ ษั ท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ส ามารถท าหน้ า ที่ เ ก็ บ รัก ษา
หลักทรัพย์ แนะนาการประกันภัย และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับ
ธนาคารพาณิ ชย์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 2) การ
อนุญาตให้บริษทั เงินทุนและบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทากิจการเช่าแบบลีสซิง่ ได้
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 3) การอนุญาตให้บริษทั เงินทุน
ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าตัวแทนจาหน่ ายพันธบัตรรัฐบาล ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และเป็ นทีป่ รึกษาในการนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2535 4) การอนุ ญาตให้บริษัท
หลักทรัพย์ทาหน้าทีด่ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ เป็ นนายทะเบียนและตัวแทน
จาหน่ายเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเป็ นที่
ปรึกษาในการนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
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24 มีน าคม พ.ศ. 2535 5) การอนุ ญ าตให้บ ริษัท เงิน ทุ น และบริษัท เงิน ทุ น
หลักทรัพย์ประกอบธุรกิจแทนผูถ้ อื หุน้ กู้ และ/หรือธุรกิจการดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมโดยต้องขออนุ ญาตธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
18 กันยายน พ.ศ. 2535 6) การอนุญาตให้บริษทั เงินทุนประกอบธุรกิจการดูแล
และเก็บรักษาหลักทรัพย์และตราสารหนี้ ธุรกิจการเป็ นตัวแทนเพื่อทาหน้ าที่
สนับสนุ นการจาหน่ ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจการจัด การออก การจัดจาหน่ ายตราสารหนี้ โดยต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) ก่ อ น มาตรการนี้ มีผ ลใช้ บ ัง คับ เมื่อ วัน ที่ 15 ตุ ล าคม พ.ศ. 2535
7) ก.ล.ต. อนุ ญาตให้จดั ตัง้ กองทุนรวมประเภทรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (กองทุน
เปิ ด ) มีผ ลบัง คับใช้เมื่อ วันที่ 1 สิง หาคม พ.ศ. 2536 8) ก.ล.ต. อนุ ญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายจัด ตัง้ ขึ้น โดยเฉพาะ สามารถขอใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ การค้า
หลักทรัพย์หรือการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์เฉพาะทีเ่ ป็ นตราสารหนี้ โดยจะต้องมี
เงินกองทุนไม่ต่ ากว่า 500 ล้านบาท มีสนิ ทรัพย์รวมสุทธิไม่ต่ ากว่า 5,000 ล้าน
บาท มาตรการนี้มผี ลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2536 9) การอนุญาต
ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เปิ ดสานักงานอานวยสินเชื่อ เฉพาะ
นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สานักงานที่จะได้รบั ยกระดับเป็ นสานักงาน
สาขาต้องเปิ ดบริการไม่น้อยกว่า 2 ปี และมียอดคงค้างสินเชื่อไม่ต่ ากว่า 150
ล้านบาท มาตรการนี้มผี ลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และ
10) การอนุ ญาตให้บริษัทเงินทุนจัดตัง้ สานักงานผู้แทนในต่างประเทศ โดยต้อง
เป็ นบริษัทที่แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกัน มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548, น. 66)
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2.3 การจัดตัง้ กิ จการวิ เทศธนกิ จ
การผ่อนคลายการควบคุมหรือการเปิ ดเสรีทางการเงินครัง้ สาคัญที่สุด
อีก ครัง้ หนึ่ ง คือ การอนุ ญ าตให้มีก ารจัด ตัง้ กิจ การวิเ ทศธนกิจ (International
Banking Facilities: IBF) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2536 (สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย,
2547, น. 23) ตอนแรกการจัด ตัง้ วิเทศธนกิจ เกิด ขึ้น ในกรุง เทพฯ จึงเรียกว่ า
กิจการวิเทศธนกิจแห่งกรุงเทพฯ (Bangkok International Banking Facilities:
BIBF) ต่ อ มาใน พ.ศ. 2537 ได้มีก ารอนุ ญ าตให้จ ัด ตัง้ กิจ การเช่ น นี้ ข้ึน ใน
ต่างจังหวัดด้วย (กอบศักดิ ์ ภูตระกูล และคนอื่น ๆ, 2548, น. 19) เรียกว่า
กิจการวิเทศธนกิจต่างจังหวัด (Provincial International Banking Facilities:
PIBF) การจัดตัง้ กิจการวิเทศธนกิจนัน้ มีจุดเริม่ ต้นจากการทีธ่ นาคารแห่งประเทศ
ไทยต้องการให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาค เป็ นศูนย์กลางวิจ ัย
ทางการเงิน และในทีส่ ุดต้องการให้พฒ
ั นาเป็ นศูนย์กลางการเงินแบบครบวงจร
(สมภพ มานะรังสรรค์, 2548, น. 123)
กิจการวิเทศธนกิจหมายถึงธุรกิจการเงินระหว่า งประเทศทีท่ างการได้
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทงั ้ ในและต่างประเทศได้เปิ ดดาเนินการเพื่อเป็ นแหล่ง
ระดมเงินทุน รวมทัง้ ช่วยอานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของนักธุรกิจไทยที่
จะกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2541, ไม่ระบุเลขหน้า)
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วางข้อกาหนดให้สถาบันการเงินที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบการจะต้องแยกกิจการวิเทศธนกิจออกจากกิจการธนาคารพาณิชย์ อีก
ทัง้ ให้แยกกิจการวิเทศธนกิจภายในและภายนอกประเทศออกจากกัน (สมภพ
มานะรังสรรค์, 2548, น. 124)
ส าหรับ ธุ ร กิจ ที่กิจ การวิเ ทศธนกิจ สามารถให้ บ ริก ารได้นั ้ น มีห ลาย
อย่ า งเช่ น การรับ ฝากเงิ น หรื อ การกู้ ยืม เงิน จากต่ า งประเทศเป็ นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ การให้ กู้ ยืม เงิน เป็ นเงิน ตราต่ า งประเทศในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ การซือ้ ขายปริวรรตเงินตราต่างประเทศทีไ่ ม่ใช่เงินบาท การรับรอง
หรือ การค้ า ประกัน หนี้ ท่ีเ ป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศกับ บุ ค คลที่มีถิ่น ที่อ ยู่ น อก
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ประเทศ การทาธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การ
จัดหาเงินกูท้ ม่ี แี หล่งทีม่ าจากต่างประเทศ หรือการเป็ นผูจ้ ดั การในการจัดกู้ การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการเงินและทางเศรษฐกิจ การให้บริการจัดทาหรือ
วิเ คราะห์โ ครงการเพื่อการลงทุน การเป็ นที่ปรึกษาในการซื้อ รวม หรือ ควบ
กิจการ การเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน การรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กยู้ ื มที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการค้าประกันการกูย้ มื หรือการรับซือ้ ลดตราสารที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ (ธนาคารแห่ง ประเทศ
ไทย, 2541, ไม่ระบุเลขหน้า)
กิจการวิเทศธนกิจนัน้ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรมากกว่า
ธนาคารพาณิชย์หลายอย่าง โดยเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
ดอกเบีย้ หัก ณ ทีจ่ ่าย น้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ และได้รบั ยกเว้นอากรแสตมป์
ธนาคารพาณิชย์ทงั ้ หลายทัง้ ของไทยและต่างประเทศต่างก็ย่นื ขอใบอนุ ญาตใน
การประกอบกิจการวิเทศธนกิจ โดยมีธนาคาร 47 รายได้รบั ใบอนุ ญาต แบ่งเป็ น
ธนาคารพาณิชย์ไทย 15 ราย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย 12 ราย
และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศรายใหม่ 20 ราย (สมภพ มานะรังสรรค์, 2548,
น. 133-134)

2.4 ผลกระทบจากการผ่อนคลายการควบคุมทางการเงิ น
ในขณะที่มกี ารผ่อนคลายหรือเปิ ดเสรีทางด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา
และการส่งเสริมกิจการวิเทศธนกิจ ทางการไทยกลับมีนโยบายการกาหนดระดับ
อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราระหว่ า งประเทศที่สวนทางกับ นโยบายการเปิ ด เสรี
ทางการเงิ น ก่ อ นเกิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ นั ้น ประเทศไทยยึ ด ถื อ ระบบอัต รา
แลกเปลีย่ นแบบตะกร้าเงิน (ธีรวุฒิ ศรีพนิ ิจ, 2548, น. 28; พรายพล คุม้ ทรัพย์,
2547, น. 225) กล่าวคือผูกค่าเงินบาทไว้กบั กลุ่มเงินสกุลที่มีความสาคัญทาง
การค้าต่อไทยแทนการอิงค่าไว้กบั เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว แต่
เงินดอลลาร์กย็ งั คงเป็ นสัดส่วนสาคัญอยู่ ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลีย่ น
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แบบตะกร้าเงินมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2527 ระบบนี้มคี วามยืดหยุ่นกว่าการอิงค่าเงินไว้
กับเงินดอลลาร์อย่างเดียว แต่กย็ งั ไม่ยดื หยุ่นพอ ถือว่ายังเป็ นการกาหนดอัตรา
แลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์ทค่ี ่อนข้างคงที่
ผลจากการที่มีการผ่อ นคลายมาตรการต่ า งๆ เกี่ย วกับ การปริว รรต
เงินตรา การจัด ตัง้ วิเ ทศธนกิจ รวมทัง้ นโยบายการก าหนดอัต ราแลกเปลี่ย น
ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทีค่ ่อนข้างคงที่ ซึง่ ลดความเสีย่ งของผูก้ ู้
เกีย่ วกับค่าเงินบาทจนเกือบหมดสิน้ ได้ทาให้มเี งินทุนไหลเข้ามาจากต่างประเทศ
อย่างไม่หยุด ยัง้ ตลอดระยะเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2533 เป็ นต้น มา จนถึงก่ อนเกิด
วิกฤติ (คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบการเงินของประเทศ [ศปร.], 2542, น. 13) ทาให้ปริมาณเงิน การ
บริโภค และการลงทุนของเอกชนเพิม่ สูงขึน้ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเรือ้ รังและ
ต้องพึ่งเงินกู้จากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ มาก การกู้ยมื เงินจากต่างประเทศจานวน
มากเป็ นการกูย้ มื ระยะสัน้ แต่นามาปล่อยกูต้ ่อระยะปานกลางและระยะยาว ทัง้ ยัง
เป็ นการเน้นปล่อ ยกู้ให้ธุรกิจอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นซึ่งมีความ
เสีย่ งสูง ทาให้มหี นี้เสียจานวนมาก และเมื่อการส่งออกลดลงในช่วงกลางปี ของ
พ.ศ. 2539 บริษัท จัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ต่ า งประเทศก็ไ ด้ล ดอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทย เจ้าหนี้จงึ เริม่ เรียกหนี้คนื แต่สถาบันการเงิน
ไม่สามารถใช้หนี้ได้ ทางการไทยต้องเอาเงินกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเข้าไปช่วยเหลือ จนหมดเงินไปถึง 7 แสนล้านบาท (สินาด
ตรีวรรณไชย, 2548, น. 25) ในทีส่ ุดก็ต้องสังปิ
่ ดสถาบันการเงินจานวนมากและ
ปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัว นามาซึง่ ช่วงเวลาแห่งวิกฤติทด่ี ารงอยู่หลายปี ในเวลา
ต่อมา
การดาเนินนโยบายของไทยด้วยการเปิ ดเสรีทางการเงินมากเกินไปโดย
ทีย่ งั ไม่มคี วามพร้อมถือเป็ นเหตุปัจจัยทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของวิกฤติเศรษฐกิจ ถ้า
จะเปิ ดเสรีทางการเงินจะต้องมีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้ดเี สียก่อน
จะต้องสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของการกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินอย่าง
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รัดกุม (สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย, 2547, น. 22) นโยบายการกาหนดอัตราแลกเปลีย่ น
แบบตายตัวหรือค่อนข้างตายตัวดังเช่นระบบตะกร้าเงินที่ไทยใช้ในช่วงนัน้ ไม่
สามารถเข้ากัน ได้ก ับเสรีนิยมทางการเงิน ถ้าจะเดิน บนเส้นทางเสรีนิย มทาง
การเงินก็ต้องปล่อยให้อตั ราแลกเปลีย่ นลอยตัวอย่างเสรีหรือมีความยืดหยุ่นให้
มาก (รัง สรรค์ ธนะพรพัน ธุ์, 2541, 2545) ในวงวิช าการทางเศรษฐศาสตร์
การเงินระหว่างประเทศนัน้ ส่วนมากมีความเห็นตรงกันว่านโยบาย 3 อย่าง คือ
นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นที่คงที่ นโยบายการเปิ ดเสรีทางการเงิน และนโยบาย
การเงินทีเ่ ป็ นอิสระ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้พร้อมกันทัง้ สามอย่ างในเวลาเดียวกัน
(ครุกแมน, 2548, น. 145; พรายพล คุม้ ทรัพย์, 2547, น. 243-244; สมบูรณ์ ศิริ
ประชัย, 2547, น. 25-26; อนุวตั น์ ชลไพศาล, 2546, น. 34; อัมมาร สยามวาลา,
2542, น.14-15) ทฤษฎีดงั กล่าวนี้มชี ่อื เรียกว่า “ตรีเอกภาพทีเ่ ป็ นไปไม่ได้”
(The Impossible Trinity)
จะเห็นได้ว่าทัง้ แรงผลักดันจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ไทย
ดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ และการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีผ่ ดิ พลาด
ของรัฐบาลไทย ล้วนเป็ นเหตุปัจจัยเสริมกันและกันให้เกิดวิกฤติ บางท่านอาจจะ
โทษปั จจัยภายในเป็ นหลักคือการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ผดิ พลาด 1
โดยเฉพาะความอ่อนแอของสถาบันอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย 2 แต่น่ียงั
เป็ น การมองเฉพาะปั ญหาในเชิง มหภาค เพราะวิก ฤติก ารณ์ ทางเศรษฐกิจ ที่
เกิดขึน้ นัน้ มีเหตุปัจจัยทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ มีเรื่องทีเ่ ป็ นระดับจุลภาคด้วย อย่างเช่นการ
ที่ส ถาบัน การเงิน ปล่ อ ยให้ กู้ อ ย่ า งง่ า ยดาย ขาดความระมัด ระวัง ขาดการ
ตรวจสอบฐานะทางการเงินของลูกหนี้ และขาดการวิเคราะห์โครงการทีใ่ ห้เงินกู้
อย่างพอเพียง (ปั ญหานี้เรียกว่า Moral Hazard) หรือการเห็นแก่พรรคพวกเพื่อน
ฝูง (Cronyism) จึงปล่อยเงินกูใ้ ห้อย่างง่ายดาย รวมทัง้ พฤติกรรมความโลภความ
1
2

อย่างเช่นความเห็นของธิตนิ นั ท์ พงศ์สทุ ธิรกั ษ์ (ดู Pongsudhirak, 2547).
อย่างเช่นความเห็นของอภิชาต สถิตนิรามัย (ดู Satitniramai, 2002).
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อยากร่ารวยของประชาชนที่หนั มาเล่นเกมเงินตราเพื่อเก็งกาไรที่เรียกว่า “จิต
วิญญาณฟองสบู่” ซึง่ เป็ นเหตุปัจจัยให้เกิด “ทุนนิยมฟองสบู่” (สุวนิ ัย ภรณวลัย,
2537) หรือ “เศรษฐกิจฟองสบู่” (สุวนิ ัย ภรณวลัย, 2541) ล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของ
เหตุปัจจัยทีร่ ่วมก่อร่างสร้างให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจด้วย

3. การถ่ายโอนการผลิ ตจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน
กระบวนการถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนนัน้ มีได้หลาย
รู ป แบบ เช่ น การให้ ภ าคเอกชนเข้า มามีบ ทบาทในรัฐ วิส าหกิจ และการที่
รัฐวิสาหกิจนาเอาวิธกี ารบริหารจัดการแบบเอกชนมาใช้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ให้อยู่ในรูปแบบบริษัทจากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด ก็ทาได้เหมือนกัน ซึง่ ถ้ารัฐ
ยังถือหุน้ ส่วนข้างมากในบริษทั นัน้ ๆ อยู่ บริษทั ก็ยงั คงสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ แต่
ถ้ า รัฐ ขายหุ้ น ให้ เ อกชนไปโดยเป็ น ฝ่ ายถื อ หุ้ น ส่ ว นข้า งน้ อ ย บริษั ท นั น้ ก็จ ะ
กลายเป็ นบริษทั เอกชนไป นี่กถ็ อื ว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งทีม่ กี ารแปรรูปไปอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ หน่ วยงานของรัฐบางหน่ วยงานซึง่ มิใช่รฐั วิสาหกิจอาจแปรรูปไปจาก
เดิมโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชนมากขึน้ แต่กฎหมายยังถือว่า
เป็ นหน่ วยงานในกากับของรัฐ ดังเช่นการนาเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ราชการแต่ยงั เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ก็อาจจัดให้เป็ นรูปแบบหนึ่งของ
การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชนได้เหมือนกัน
การถ่ายโอนการผลิตอาจจะทาได้ดว้ ยการเพิม่ บทบาทภาคเอกชนให้เข้า
มามีส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของรัฐ วิสาหกิจ ซึ่ง สามารถท าได้ 6 วิธี คือ
1) การทาสัญญาจ้างเอกชนให้เป็ นผูบ้ ริหารงาน เป็ นวิธกี ารทีร่ ฐั ตกลงจ้างเอกชน
ให้บริหารงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐเป็ นผู้จ่ายค่าจ้างตามผลงาน
หรือเหมาจ่ายให้เอกชน รัฐยังคงเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ และยังมีหน้ าที่ในการ
ก าหนดนโยบายบริห ารรวมทัง้ รับ ภาระการลงทุ น เช่ น การที่ก ารท่ า เรือ แห่ ง
ประเทศไทยให้เอกชนเข้าบริหารท่าเรือบางแห่งและการที่ท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทยให้เอกชนดาเนินการจัดระบบการเดินรถรับจ้าง 2) การทาสัญญาให้
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เอกชนเช่า ดาเนิ นการ เป็ น วิธีการที่ร ัฐมอบให้เอกชนเป็ น ผู้เ ช่า ดาเนิ นการใน
โครงการของรัฐและจ่ายเงินให้รฐั ตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา รัฐเป็ นผูก้ าหนดอัตรา
ค่าบริการ ค่าค้าประกันการลงทุน และบทลงโทษสาหรับเอกชน รายได้และกาไร
จะขึ้น อยู่ ก ับ ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานของเอกชน รัฐ ยัง คงเ ป็ น เจ้ า ของ
ทรัพย์สนิ แต่เอกชนเป็ นผูร้ บั ภาระการลงทุน เช่น การทีก่ ารท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยให้เอกชนเข้าลงทุนดาเนินกิจการท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 5 ท่า และการที่
องค์การผลิตอาหารสาเร็จรูป (อสร.) ให้เอกชนเช่าโรงงานผลิตน้ าส้ มสายชูและ
อาหารกระป๋ อง เป็ นต้น 3) การให้สมั ปทานแก่เอกชน เป็ นวิธกี ารที่รฐั ให้สทิ ธิ
เอกชนเป็ นผู้ร ับ ผิด ชอบด้ า นการลงทุ น การจัด การ และการปฏิบ ัติ ง านใน
ทรัพ ย์ สิน ที่ร ัฐ ให้ ส ัม ปทาน เอกชนผู้ ร ับ สัม ปทานจะได้ ร ับ ค่ า ตอบแทนการ
ให้บริการจากผูใ้ ช้บริการโดยตรง โดยรัฐได้ค่าสัมปทานหรือส่วนแบ่งตามทีต่ กลง
กันไว้ในสัญญาสัมปทาน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 28-30) เช่นการที่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้สมั ปทานแก่บริษทั ทางด่วนกรุงเทพฯ จากัด ใน
การลงทุนก่อสร้างโครงการทางด่วนพิเศษขัน้ ที่ 2 จากนัน้ จึงโอนให้รฐั ก่อนทีท่ าง
บริษทั จะเป็ นฝ่ ายเข้าไปบริหารและเก็บผลประโยชน์จากทางด่วนต่ อไป (รังสรรค์
ธนะพรพันธุ,์ 2529ข, น. 181-185)
อีก 3 วิธไี ด้แก่ 4) การกระจายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นวิธกี ารทีท่ า
ได้กบั รัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด วิธกี ารนี้มี 3 รูปแบบ
รูปแบบแรกทาได้โดยรัฐลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลงบางส่วน แต่ ไม่เกิน
ร้อยละ 51 ซึง่ ทาให้บริษทั นัน้ ยังมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจอยู่ เช่นกรณีทบ่ี ริษทั การ
บินไทยเคยนาหุน้ ของบริษทั 1.117 ล้านหุน้ ออกขายในตลาดหลักทรัพย์ รูปแบบ
ต่ อ มาทาได้โ ดยรัฐลดสัด ส่วนการถือ หุ้น ลงเกินร้อ ยละ 51 ซึ่งท าให้บริษัท พ้น
สภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจ เช่นบริษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กระจาย
หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์โดยทีก่ ระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ลง
จนเหลือไม่ถงึ ร้อยละ 50 ซึง่ ทาให้บริษทั พ้นสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจ รูปแบบ
สุด ท้ายเป็ น รูป แบบที่ร ัฐ วิสาหกิจ ตัง้ บริษัทลูก ขึ้น มาดาเนิน กิจการแทน โดย
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รัฐวิสาหกิจถือหุน้ ในบริษทั ลูกทัง้ หมดในขัน้ แรกแล้วดาเนินการเพิม่ ทุนในบริษทั
ลูกหรือกระจายหุน้ เดิมของบริษทั ลูกในตลาดหลักทรัพย์ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ
51 เพื่อให้บริษทั ลูกมีสภาพเป็ นบริษทั มหาชนที่ดาเนินกิจการแบบเอกชน เช่น
กรณีการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดตัง้ บริษทั ผลิตไฟฟ้ าจากัดขึน้ โดยถือ
หุน้ ทัง้ หมดแล้วจึงกระจายหุน้ ร้อยละ 51 ในตลาดหลักทรัพย์ 5) การร่วมลงทุน
กับ เอกชน วิธีการนี้ มี 2 รูปแบบคือ รูป แบบแรกทาได้โดยรัฐวิสาหกิจจัดตัง้
บริษัทขึน้ ดาเนินการบางกิจการทีเ่ คยทาอยู่และบริษัทเอกชนจะเป็ นผู้บริหารใน
กิจการนัน้ เช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ร่วมทุนกับเอกชนเพื่อดาเนิน
กิจการเดินรถปรับอากาศขนาดเล็ก และบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ร่วม
ทุน กับ เอกชนในการจัด ตัง้ บริษัท ครัว การบิน ภู เ ก็ต รูป แบบที่สองท าได้โ ดย
รัฐวิสาหกิจประเมินทรัพย์สนิ ของตนแล้วนาไปลงทุนกับภาคเอกชน โดยฝ่ ายรัฐ
ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 49 เช่ นโรงงานไพ่ประเมินราคาทรัพย์สนิ แล้วนาไปร่ว ม
ลงทุนกับเอกชนเพื่อทาโรงพิมพ์สงิ่ พิมพ์ทม่ี คี ่าขนาดกลาง และองค์การแบตเตอรี่
ประเมินราคาทรัพย์สินแล้วร่ วมลงทุ นกับเอกชนในการด าเนินกิจการโรงงาน
แบตเตอรีท่ ท่ี นั สมัย และ 6) การให้เอกชนเป็ นผูล้ งทุนดาเนินการแต่รฐั เป็ นฝ่ าย
รับซือ้ ผลผลิต เช่นกรณีการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เอกชนดาเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าใหม่ในรูปของผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตจะเป็ น
ผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้ าทีเ่ อกชนผลิตได้ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 30-32)

3.1 การแปรรูปรัฐวิ สาหกิ จให้เป็ นบริ ษทั 3
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็ นการกล่าวถึงกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ คือเป็ นกระบวนการทีแ่ ปลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้
เป็ น หุ้น แล้ว จัด ตัง้ ขึ้น เป็ น บริษัท จ ากัด หรือ บริษัท มหาชนจ ากัด หรือ เรีย กว่ า
3

เนื้อหาในส่วนนี้ท่เี กีย่ วกับรัฐวิสาหกิจซึง่ แปรสภาพเป็ นบริษทั ได้สาเร็จ เก็บ
สาระสาคัญมาจาก นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 115-124.
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กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็ นบริษทั (corporatization) เมื่อเป็ นบริษทั
แล้ว ก็ย ัง คงเป็ น รัฐ วิส าหกิจ อยู่ แต่ ก็มีค วามพร้อ มที่จ ะเปลี่ย นไปสู่ ก ารเป็ น
บริษทั เอกชนเต็มตัวได้ในอนาคต การดาเนินการตามกระบวนการนี้แ ม้จะเริม่ ขึน้
จากการตรากฎหมายใน พ.ศ. 2542 ในยุครัฐบาลชวน แต่การจัดตัง้ เป็ นบริษัท
นัน้ ทาได้สาเร็จในยุครัฐบาลทักษิณ โดยที่การตรากฎหมายนี้ออกมานัน้ ก็เป็ น
เพราะวิกฤติเศรษฐกิจทาให้ไทยต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
การตรากฎหมายนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีอ่ ยู่ในหนังสือเจตจานงซึง่ ประเทศไทยยื่น
ต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้ได้เงินกูม้ าใช้แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
รัฐ วิส าหกิจ 5 แห่ ง ที่ถู ก แปรรู ป ได้ ส าเร็จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยทุ น
รัฐวิสาหกิจ (นับถึง พ.ศ. 2550) คือ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย องค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สาหรับรัฐวิสาหกิจที่
ถูกแปรรูปตามกระบวนการเดียวกันแต่ยงั ไม่สาเร็จก็มี เช่นการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย ซึ่งถูกสังระงั
่ บโดยคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเมื่อ พ.ศ.
2549
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้มกี าร
แปลงทุ น เป็ น หุ้น ของการปิ โ ตรเลีย มแห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มีการจัดตัง้ เป็ นบริษัทในชื่อบริษัท
ปตท. จ ากัด (มหาชน) จดทะเบีย นเมื่อ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2544 มีทุ น จด
ทะเบียน 20,000 ล้านบาท โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นผู้
กากับดูแลในด้านนโยบายของบริษทั บริษทั มีอานาจ สิทธิ และประโยชน์ ตามที่
กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา4 เช่นในการประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม ให้บริษทั มี
4

ดู “พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544.” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 87 ก, 30
กันยายน 2544 หรือใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 243-245.
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อานาจได้รบั ยกเว้น มีสทิ ธิพิเศษ หรือได้รบั ความคุ้มครองตามที่บญ
ั ญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือในกฎหมายอื่น ให้ทรัพย์สนิ
ของบริษั ท เฉพาะที่ไ ด้ ม าจากการเวนคืน ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจัดตัง้ บริษทั และทรัพย์สนิ ของบริษทั ใน
ระบบการขนส่งปิ โตรเลียมทางท่อเป็ นทรัพย์สนิ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
การแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้เป็ นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชัน่
จากัด มหาชน โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 6,000 ล้า นบาท ประกอบด้วยหุ้น 600 ล้า นหุ้น ซึ่ง มีมูล ค่า หุ้นละ 10
บาท โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็ นผูก้ ากับดูแลในด้านนโยบาย
สาหรับอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั นัน้ ทางบริษทั ก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม
ไม่มกี ารจากัดไว้ กล่าวคืออานาจ สิทธิ และประโยชน์ท่อี งค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยมีอยู่กส็ ามารถโอนไปให้บริษทั ได้เลย เมื่อไม่มกี ารจากัดอานาจ สิทธิ
และประโยชน์ไว้ จึงไม่มกี ารตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเรื่องเหล่านี้ไว้
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มี
การแปรรูปการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็ นบริษัทท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5,747 ล้านบาท และมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็ นผูก้ ากับ
ดูแ ลในด้า นนโยบาย สาหรับ อ านาจ สิท ธิ และประโยชน์ ท่บี ริษัทได้รบั จากที่
กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 5 มีหลายอย่างเช่น บริษทั มีอานาจดาเนิน กิจการ
ท่า อากาศยานในสนามบิน ดอนเมือ งและสนามบิน อื่น คือ สนามบิน เชีย งราย
5

ดู “พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2545.” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 97 ก,
30 กันยายน 2545 หรือใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 265-267.
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สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทมีสทิ ธิและ
หน้ า ที่เ ช่ น เดีย วกับ ผู้ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตประกอบกิจ การการท่ า อากาศยานตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ยการเดิน อากาศ และมีอ านาจว่ า จ้า งหรือ มอบให้บุ ค คลอื่ น
ประกอบกิจการท่าอากาศยานแทนได้ สาหรับพนักงานของบริษทั ก็ยงั คงมีอานาจ
สิทธิ และประโยชน์ต่างๆ ตามเดิม ส่วนทรัพย์สนิ นัน้ มีการกาหนดให้ทรัพย์สนิ
ของบริษัทที่ได้รบั การเวนคืนและทรัพย์สนิ ที่จาเป็ นในการประกอบกิจการท่า
อากาศยานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบให้มี
การแปรรูปการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยให้จดั ตัง้ เป็ น 2 บริษัท คือบริษัท
กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยหุน้
1,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท และมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็ นผู้กากับดูแลในด้านนโยบาย สาหรับอานาจ สิทธิ
และประโยชน์ของบริษทั นัน้ เนื่องจากไม่มีการจากัดไว้ จึงไม่มกี ารตราพระราช
กฤษฎีกากาหนดไว้ บริษัทจึงยังคงมีอานาจ สิทธิ และประโยชน์เหมือ นเดิม
เช่นเดียวกับทีก่ ารสือ่ สารแห่งประเทศไทยมี
บริษัทไปรษณี ย์ไ ทย จ ากัด จดทะเบียนเมื่อ วัน ที่ 14 สิง หาคม พ.ศ.
2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยหุน้ 75 ล้านหุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท มีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็ นผูก้ ากับดูแลในด้านนโยบาย สาหรับอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ที่
กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 6 นัน้ ก็มีหลายอย่าง เช่น ในการดาเนินกิจการ
6

ดู “พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด พ.ศ. 2546.” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 77 ก, 13 สิงหาคม
2546 หรือใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 281-284.
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ไปรษณียแ์ ละธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ ให้บริษทั มีอานาจได้รบั ยกเว้น มี
สิ ท ธิ พิ เ ศษ หรื อ ได้ ร ั บ การคุ้ ม ครองตามที่ บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การสื่อ สารแห่ ง ประเทศไทยหรือ ในกฎหมายอื่น ให้ ค ณะกรรมการกิจ การ
ไปรษณีย์มอี านาจในการอนุ ญาต วินิจฉัย ออกข้อบังคับต่างๆ มีอานาจในการ
จัดทาไปรษณียน์ ิเทศ การทาความตกลงกับต่างประเทศในกิจการไปรษณีย์
ให้ท รัพ ย์สิน ของบริษัท เฉพาะที่เ กี่ย วกับ กิจ การไปรษณี ย์เ พื่อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนเป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบการ
แปรรู ป องค์ ก ารสื่อ สารมวลชนแห่ ง ประเทศไทยเป็ นบริษั ท อสมท จ ากัด
(มหาชน) จดทะเบียนในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000
ล้านบาท มีรองนายกรัฐมนตรีซง่ึ ปฏิบตั ิราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็ นผู้กากับ
ดูแลในด้านนโยบายของบริษทั และเนื่องจากการแปรรูปองค์การสื่อสารมวลชนฯ
ไปเป็ นบริษัทนัน้ ไม่มกี ารจากัดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ ไว้ จึงไม่มพี ระราช
กฤษฎีกากาหนดเรื่อ งเหล่านี้ ไว้ บริษัทจึงยัง คงมีอานาจ สิท ธิ และประโยชน์
เช่นเดียวกับทีอ่ งค์การสือ่ สารมวลชนฯ เคยมี
ส าห รั บ การ แป รรู ป กา รไฟ ฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แ ห่ ง ป ระ เทศ ไท ยนั ้ น
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้มกี ารแปรรูปเป็ นบริษทั มหาชนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 โดยให้ดาเนินการจดทะเบียนตัง้ บริษทั ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
และให้นาเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ความ
พยายามที่จ ะแปรรู ป การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิต นั น้ ถู ก คัด ค้า นจากสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจมาหลายครัง้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตได้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญ มีผเู้ ข้าร่วมนับหมื่นคน
ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์คดั ค้านการแปรรูปการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ในการชุมนุม
ช่วงหลังๆ ก็มกี ลุ่มอื่นๆ ทีม่ ใิ ช่พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมมากขึน้ เรื่อยๆ เช่น
ในการชุมนุ มใหญ่เพื่อคัดค้านการแปรรูป ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อวันที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2547 มีผเู้ ข้าร่วมชุมนุมประมาณ 50,000 คน (กองบรรณาธิการ,
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2547, น. 48-49) และในการชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิป ไตยที่ชุ ม นุ ม เรีย กร้อ งให้พ ัน ต ารวจโททัก ษิณลาออกจากต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีหลายครัง้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ กันยายน พ.ศ. 2549 ก็มกี ลุ่ม
สหภาพแรงงานต่างๆ ซึง่ รวมถึงสหภาพแรงงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตเข้าร่วมด้วย
สาหรับ ผู้ท่ีค ัด ค้า นการแปรรู ป นั น้ ก็มีเ หตุ ผ ลที่แ ตกต่ า งกัน ไป เช่ น
พนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนอาจคัดค้านเพราะกลัวสูญเสียผลประโยชน์ทต่ี นเคย
ได้ คนกลุ่มนี้เมื่อได้รบั การตอบสนองด้วยการยื่นผลประโยชน์บางอย่างเช่นให้
สิทธิจองซื้อหุ้นในราคาพาร์ซ่งึ ตัง้ ราคาไว้ต่ าและมีโอกาสที่จะได้กาไรงามเมื่อ
รัฐวิสาหกิจได้เข้าตลาดหลักทรัพย์กอ็ าจจะเลิกคัดค้าน บางคนคัดค้านบนฐานคิด
เรื่องผลประโยชน์สาธารณะ เพราะเห็นว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่รฐั บาลกาลัง
ดาเนินการอยู่นนั ้ เป็ นการเปลีย่ นการผูกขาดโดยรัฐไปเป็ นการผูกขาดโดยเอกชน
เท่านัน้ เอง7 มิได้มุ่งแปรรูปเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจอย่างทีก่ ล่าวอ้าง
รัฐ วิส าหกิจ ที่ร ัฐ บาลผลัก ดัน ให้แ ปรรู ป เป็ น บริษัท แล้ว น าเข้า ตลาด
หลักทรัพย์นัน้ ส่วนใหญ่กเ็ ป็ นรัฐวิสาหกิจที่มอี านาจผูกขาด ตัวอย่างเช่น การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยผูกขาดในกิจการท่อก๊าซและการซือ้ ขายก๊าซ การท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทยผูกขาดการบริการท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยผู ก ขาดการซื้ อ ขายไฟฟ้ า องค์ ก าร
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยผูกขาดในธุรกิจวิทยุ และโทรทัศ น์ (เดือนเด่ น
นิคมบริรกั ษ์, 2547, น. 127) และการสื่อสารแห่งประเทศไทยก็ผูกขาดบริการ
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและบริการวงจรอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ
7

เมื่อพิจารณาประเด็นที่ว่าแม้รฐั วิสาหกิจต่างๆ จะแปรรูปไปเป็ นบริษทั แล้ว
แต่ก็ยงั มีอานาจ สิทธิ และประโยชน์ ต่างๆ อยู่มากตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนดไว้
โอกาสที่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะเป็ นการเปลี่ยนการผูกขาดโดยรัฐไปเป็ นการผูกขาด
โดยเอกชน (แม้วา่ บริษทั เหล่านัน้ อาจจะยังไม่เป็ นของเอกชนเต็มตัว) ก็เป็ นสิง่ ที่เป็ นไป
ได้โดยไม่เป็ นการกล่าวเกินจริงไปนัก
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(สมเกีย รติ ตัง้ กิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตศร, 2548, น. 13) ต่ อไปถ้า
รัฐ วิสาหกิจ เหล่า นี้ ได้ถูก แปรรูปไปจนเป็ นบริษัทเอกชนเต็ม ตัว แล้ว และยัง มี
อานาจผูกขาด จะมีอะไรรับประกันได้ว่าการผูกขาดโดยเอกชนจะส่งผลดีต่ อ
ประชาชนกว่าการผูกขาดโดยรัฐ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าถ้าอุดมคติของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือความต้องการทีจ่ ะ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ โดยการ
เปิ ดให้มกี ารแข่งขันในตลาดเสรี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจทัง้ ในสมัยของรัฐบาลชวน
และรัฐบาลทักษิณก็ยงั ห่างไกลจากอุคมคติน้ี เพราะว่ารัฐบาลชวนมีจุดประสงค์
สาคัญในการแปรรูปเพื่อลดภาระทางการคลังและเพื่อนาเงินมาใช้หนี้กองทุนเพื่อ
การฟื้ นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ขณะที่รฐั บาล
ทักษิณก็มจี ุดประสงค์สาคัญอยู่ท่กี ารกระตุ้นตลาดหลักทรัพ ย์ (เดือนเด่น นิ คม
บริรกั ษ์, 2547, น. 130) ในช่วงเวลาไม่ถงึ 2 เดือนทีไ่ ด้เป็ นผูน้ ารัฐบาล
พัน
ตารวจโททักษิณได้ประกาศแผนการทีจ่ ะจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจ 16 แห่งในตลาด
หลักทรัพย์ เขาต้องการเพิม่ มูลค่าตลาดหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(market capitalization) ให้มสี ดั ส่วนเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
หรือราว 5 ล้านล้านบาท จากเดิมซึ่งอยู่ท่ี 1.2 ล้านล้านบาทใน พ.ศ. 2543 (ชื่น
ชม สง่า ราศรี กรีเซน และ คริส กรีเซน, 2548, น. 41-42) รายงานผลการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน พ.ศ. 2546 ระบุว่ารัฐวิสาหกิจทัง้ หมด 61 แห่งมี
ทรัพย์สนิ ตามมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 4.8 ล้านล้านบาท (เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์,
2547, น. 117) ถ้ า พิจ ารณาข้อ มู ล นี้ ก็จ ะพอคาดได้ ว่ า ด้ ว ยการผลัก ดัน ให้
รัฐวิสาหกิจที่มมี ูลค่าทรัพย์สนิ มากๆ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับการ
ส่ง เสริม ให้บ ริษัท เอกชนต่ า งๆ น าบริษัท เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
โอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าตลาดให้สูงเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศก็เป็ น
เรื่องทีเ่ กิดขึน้ ได้ไม่ยากนัก
แล ดิลกวิทยรัตน์ ตัง้ ข้อสังเกตว่ารัฐวิสาหกิจทีต่ ้องถูกแปรรูปเป็ นราย
แรกๆ ตามแรงผลักดันของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ คือการไฟฟ้ าฝ่ าย
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ผลิตแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย
และบริษทั บางจากปิ โตรเลียมนัน้ มิใช่รฐั วิสาหกิจทีไ่ ร้ประสิทธิภาพในความรูส้ กึ
ของคนไทย ถ้ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้ไร้ประสิทธิภาพก็ต้องปฏิรูปการบริหารจัดการ
ไม่ใช่การแปรรูป โดยการนาเข้าตลาดหลัก ทรัพย์ เพราะว่า “การนาเข้าตลาด
หลัก ทรัพ ย์นั น้ คือ การแปรความเป็ นเจ้ า ของให้ เ ป็ นของเอกชน ภายใต้ ข้อ
สมมุตฐิ านทางทฤษฏีของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทีว่ ่า เมื่อเป็ นของเอกชนย่อม
มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึง่ อาจจะเป็ นจริง แต่ต้อ งถามว่ามันเป็ นประสิทธิภาพ
ของการทากาไรให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของใช่หรือไม่” (อ้างถึงใน “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
แบบทักษิโณมิกส์,” 2547, น. 52)
แม้ว่าในขัน้ แรกรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่แปรรูปไปเป็ นบริษัทจะยังเป็ น
รัฐวิสาหกิจ เพราะรัฐยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ ส่วนข้างมาก แต่การทีม่ เี อกชนเข้าร่วมถือหุน้
ก็ถอื ว่ารัฐวิสาหกิจนัน้ มีเอกชนเป็ นเจ้าของร่วมอยู่ดว้ ย นอกจากนี้ ต้องพิจารณา
ความเป็ นจริงทีว่ ่า “ความเป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริงมิใช่เพียงมีช่อื ทีแ่ สดงอยู่ในเอกสาร
สิทธิ ์ ผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริง คือผูท้ เ่ี ป็ นคนใช้ เป็ นคนตัดสินใจในการใช้ เป็ นคน
วางแผนการใช้ และเป็ นคนได้ประโยชน์จากการใช้ ” (วุฒพิ งษ์ เพรียบจริยวัฒน์,
2549, น. 11) เช่นในกรณีของการแปรรูปการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตนัน้ (ถ้าแปรรูป
สาเร็จ) แม้ว่าตัวเขื่อนต่างๆ จะยังเป็ นของรัฐ แต่ผทู้ ไ่ี ด้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนคือ
บริษัท ที่แ ปรรูป ไปแล้ว ซึ่ ง ได้เ ช่ า เขื่อ นในราคาที่ถู ก ด้ว ยระยะเวลาการเช่ า ที่
ยาวนานหลายสิบปี ทาให้สามารถทากาไรได้อย่างมหาศาล (วุฒพิ งษ์ เพรียบ
จริยวัฒน์, 2549, น. 9-10) เมื่อเขือ่ นยังเป็ นของรัฐ น้ าในเขื่อนก็ได้รบั การบริหาร
ให้มีความสมดุ ล ระหว่ า งการใช้ป ระโยชน์ ด้า นต่ างๆ ทัง้ การผลิต ไฟฟ้ า การ
ชลประทาน และการป้ องกัน น้ า ท่ ว ม “หาก กฟผ. ได้ ร ับ การแปรรู ป และ
กลายเป็ นบริษทั ที่มุ่งแสวงหากาไร ก็มแี นวโน้มว่าจะบริหารทรัพยากรน้ าไปใน
ลักษณะที่ต้องการเป็ นไปเพื่อทารายได้สูงสุดจากการผลิตไฟฟ้ าเท่านัน้ ซึ่งจะ
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เกิดผลเสียหายต่ อชุมชนและเกษตรกรที่พ่งึ พาน้ าจากเขื่อนในการชลประทาน
และป้ องกันน้าท่วม” (ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน และ คริส กรีเซน, 2548, น. 56)
การแปรรูปซึง่ เน้นทีก่ ารนารัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์อาจจะไม่ได้
ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ถ้าต้องการระดมทุนอาจจะใช้วธิ อี ่นื ก็ได้ เช่นการออก
พันธบัตรซึง่ ให้มดี อกเบีย้ ระยะยาวก็ได้ ตลาดหลักทรัพย์นนั ้ มีการเก็งกาไรสูงและ
มีทุนระยะสัน้ ทีเ่ ป็ นทุนการเงินขนาดใหญ่เข้าไปเก็งกาไร วรวิทย์ เจริญเลิศ เห็น
ว่า “ถ้านารัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์กจ็ ะเผชิญกับการถูก ปั น่ หุน้ ในเชิงของ
การเก็งกาไร ดังนัน้ แนวทางนี้จงึ ไม่สามารถเป็ นแนวทางที่จ ะพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ให้ยงยื
ั ่ น และยังไม่ได้หมายถึงการสร้างประสิทธิภาพใดๆ เพราะการขึน้ -ลงราคา
ของหุน้ เป็ นไปตามอุปสงค์-อุปทานและการปั น่ ในตลาด” (อ้างถึงใน “การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจแบบทักษิโณมิกส์,” 2547, น. 59)
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังเห็นว่ายิง่ เอกชนเพิม่ ความเป็ นเจ้าของในกิจการของ
รัฐมากขึน้ เพียงใด ปั ญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ความโปร่งใส
และการควบคุมโดยประชาธิปไตยยิง่ มีมากขึน้ เพียงนัน้ ดังทีไ่ ชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร (2549, น. 107) กล่ า วถึ ง การผ่ อ งถ่ า ยกิ จ การภาครัฐ ไปให้ เ อกชน
ดาเนินการในรูปของสัญญาจ้างว่า แม้จ ะช่วยผลักภาระความเสี่ยงต่ า งๆ จาก
ภาครัฐ ไปให้ก ับ ภาคเอกชน “แต่ ปั ญ หาส าคัญ คือ ภาคเอกชนไม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
รับผิดชอบต่อสาธารณะ...อย่างที่ภาครัฐต้องมี เอกชนรับผิดชอบต่อผูท้ าสัญญา
จ้างเท่านัน้ ” และดังทีอ่ ุลริช เบ็ก (Beck, 2005, p. 183) กล่าวถึงข้อบกพร่องของ
การถ่ายโอนการผลิตให้เอกชนไว้ว่า “การถ่ายโอนการผลิตให้เอกชนจะเข้ามา
แทนที่ ก ารบริ ห ารรั ฐ กิ จ ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ก็ ย ั ง ขึ้ น ต่ อ การควบคุ ม โดย
ประชาธิปไตย โดยมีหน่วยงานเอกชนทีไ่ ม่รบั ผิดชอบต่อสาธารณะและไม่มคี วาม
โปร่งใสสาหรับคนภายนอก”
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3.2 การนามหาวิ ทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ
การนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการก็เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของ
แนวคิดการถ่ายโอนการผลิตไปสู่ภาคเอกชน แนวคิดทีต่ ้องการให้มหาวิทยาลัย
ของรัฐออกไปอยู่นอกระบบราชการนัน้ แม้จะมีม านแล้ว อย่างน้อยตัง้ แต่ พ.ศ.
2507 ทีอ่ าจารย์กลุ่มหนึ่งได้จดั สัมมนาขึน้ และมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควร
อยู่นอกระบบราชการ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและเพื่อสร้างแรงจูง ใจ
ให้ผูท้ ต่ี ้องการเป็ นอาจารย์จากการกาหนดให้ได้รบั เงินเดือนทีส่ งู กว่าข้าราชการ
ทัวไป
่ (สโรชา แพร่ภาษา, 2547, น. 8-73; สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ,์ 2547, น. 8-59)
แต่ความพยายามครัง้ สาคัญเกิดขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2533 เป็ นต้นมา โดยในปี นนั ้ ได้มี
การจัด ตัง้ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี ท่ีจ ัง หวัด นครราชสีม าขึ้น มาเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเป็ นแห่งแรก และต่อมาในช่วง พ.ศ. 2534-2535
รัฐบาลนายอานันท์ ปั น ยารชุนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ 18 ฉบับเข้าสู่การ
พิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ ในจานวนนี้มอี ยู่ 15 ฉบับทีเ่ ป็ นการปรับ
สถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐให้ เป็ นมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ 1 ฉบับ
เป็ นร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนอี ก 2 ฉบับเป็ นร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง สภานิ ติ บ ั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ ผ่ า นร่ า ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และร่างพระราชบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ สองฉบับ แต่มมี ติให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 15 ฉบับที่เหลือ
ออกไป ทัง้ นี้ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะมีบุคลากรในมหาวิทยาลัยบางส่วนประท้วง
ต่อมาเมื่อสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติได้ถูกยุบไป เรื่องการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการจึงระงับไประยะหนึ่ง (สโรชา แพร่ภาษา, 2547, น. 8-74;
สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ,์ 2547, น. 8-61)
ความต้องการทีจ่ ะให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการได้รบั
การผลัก ดัน ครัง้ ส าคัญ อีก ครัง้ หนึ่ ง เมื่อ ประเทศไทยต้ อ งประสบกับ วิก ฤติ
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยต้องกู้ยมื เงินจากโครงการความช่วยเหลือ
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ ส่วนหนึ่ง นัน้ เป็ นเงินกู้จากธนาคารเพื่อ
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การพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ด้วย เงินกูจ้ ากเอดีบกี ็
มีเงื่อนไขในการดาเนินนโยบายผูกติดมาด้วยไม่ต่างจากเงินกูจ้ ากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ รัฐบาลนายชวน หลีกภัยได้มมี ติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มกี าร
กูเ้ งินจากเอดีบเี มื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2541 ในเงื่อนไขการดาเนินนโยบาย
นัน้ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยของรัฐก็คอื มีการกาหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
ทุกแห่งจะต้องพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัย อิสระทีอ่ ยู่นอกระบบราชการภายใน 5 ปี
(สโรชา แพร่ภาษา, 2547, น. 8-74; สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ,์ 2547, น. 8-61) และ
ภายใน พ.ศ. 2541 ก็ต้ อ งให้มีม หาวิท ยาลัย ของรัฐ อย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรอี อกนอกระบบไปก่อน (สโรชา แพร่
ภาษา, 2547, น. 8-74) และใน พ.ศ. 2541 นี้เองที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรไี ด้เปลี่ยนสภาพไปเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยให้ มี ส ถานภาพเป็ นมหาวิท ยาลัย ในก ากั บ ของรัฐ และได้ มีก ารจัด ตั ง้
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งใหม่ขน้ึ มาอีกแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ทีจ่ งั หวัดเชียงราย (สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ,์ 2547, น. 8-61 ถึง 8-62)
ในปี ต่อมารัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้งดรับข้าราชการเข้าทางานใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ให้รบั เข้ามาในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานของรัฐ โดยทาสัญญา
จ้ า งเป็ นคราวๆ ไป (สัม ฤทธิ ์ ยศสมศัก ดิ,์ 2547, น. 8-62) และได้ มีก าร
ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25428 ซึง่ บทบัญญัติส่วนที่
เกี่ ย วกับ อุ ด มศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า รั ฐ ได้ ใ ห้ ท างเลื อ กแก่ ส ถานศึ ก ษาใน
ระดับอุ ดมศึกษาที่จะออกนอกระบบราชการได้ ดังที่ปรากฏในมาตรา 36 ซึ่ง
บัญญัตไิ ว้ว่า “ให้สถานศึกษาของรัฐทีจ่ ดั การศึกษาในระดับปริญญาเป็ นนิตบิ ุคคล
และอาจจัด เป็ นส่ ว นราชการหรื อ เป็ นหน่ ว ยงานในก ากับ ของรัฐ ยก เว้ น
สถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21” (วรรคหนึ่ง) “ให้สถานศึก ษาดัง กล่า ว
8

2542.

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก, 19 สิงหาคม พ.ศ.
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ดาเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็ นของ
ตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
สภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ สถานศึกษานัน้ ๆ” (วรรคสอง)
ความต้องการทีจ่ ะให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการนัน้ ทา
ได้ไม่สาเร็จตามเงื่อนเวลาที่รฐั บาลชวนกาหนดไว้คอื ภายใน พ.ศ. 2545 เพราะ
เมื่อมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 นัน้ ผูส้ มัครจากพรรค
ไทยรักไทยได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาเป็ นจานวนมาก และได้เป็ นแกนนาจัดตัง้ รัฐบาล
ท าให้ ห ัว หน้ า พรรคคื อ พัน ต ารวจโททัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ได้ ข้ึน ด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐ มนตรี ในช่ ว งปี แรกๆ ของรัฐ บาลทัก ษิ ณ มีก ระแสคัด ค้า นการน า
มหาวิ ท ยาลัย ออกนอกระบบมากพอสมควร ท าให้ ค วามพยายามที่ จ ะให้
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบชะลอตัวไประยะหนึ่ง แต่ในช่วงปี สุดท้ ายของวาระ
แรกของรัฐ บาลทัก ษิณคือ พ.ศ. 2547 รัฐบาลทัก ษิณก็ได้ผ ลักดัน ให้มีก ารน า
มหาวิท ยาลัย ออกนอกระบบอีก ครัง้ หนึ่ง โดยได้มีก ารนาร่า งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัย บู ร พาและร่ า งพระราชบัญ ญัติ ม หาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ เข้า สู่ก าร
พิจารณาของสภาผูแ้ ทน ราษฎร ซึง่ ปรากฏว่าทัง้ สองร่างได้ผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แ ทนราษฎรทัง้ สามวาระในเดือ นกัน ยายน พ.ศ. 2547 ก่ อ นที่จ ะส่ง ให้
วุฒิสภาพิจารณาต่อไป สาหรับร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นัน้
ก็ทยอยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเวลาต่อมา (สัมฤทธิ ์ ยศ
สมศักดิ,์ 2547, น. 8-63 ถึง 8-64)
แต่เมื่อมีการเปลีย่ นรัฐบาล ร่างพระราชบัญญัตขิ า้ งต้น ซึง่ ยังไม่ผ่านการ
พิจารณาของรัฐสภาก็ได้ถูกนามาเริม่ ต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ ในต้นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2549 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้นาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 3 ร่าง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทัก ษิณ และมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ เข้า สู่ก าร
พิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ผลปรากฏว่าสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ลง
มติรบั หลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ งั ้ สาม โดยทีใ่ นการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
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มีผใู้ ดคัดค้านเลย (มติชน, 8 ธันวาคม 2549) ซึง่ ต่อมาได้นาไปสู่การคัดค้านของ
นักศึกษาจานวนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยบูรพา และ
สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ได้เดินทางไป
ยื่นรายชื่อบุคคลประมาณ 2,000 คนต่อประธานสภานิติบญ
ั ญัติเพื่อให้สภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติยกเลิกการผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการไปเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (มติชน, 14 ธันวาคม 2549) และในปั จจุบนั (พ.ศ.
2550) กระแสคัดค้านการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็ยงั คงมีอยู่
ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั (พ.ศ. 2550) มหาวิทยาลัยส่วนมากยังไม่ได้ออกจาก
ระบบราชการ แต่การบริหารงานและการดาเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยก็
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นไปสูก่ ารใช้รปู แบบของภาคเอกชนมากขึน้ เช่นระบบการจ้าง
อาจารย์แบบสัญญาจ้างชัวคราว
่
และการมุ่งไปสู่การทาธุรกิจการศึกษา เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยมากมายทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่ างจังหวัดต่างแข่งกันเปิ ดหลักสูตร
พิเศษต่างๆ ทีม่ กี ารโฆษณาตามสือ่ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
(2544) เห็นว่ามหาวิทยาลัยกาลังแปรสภาพไปเป็ น “McUniversity” ทีม่ ุ่งทาธุรกิจ
ซึ่งให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วไม่ต่างจากร้านอาหารประเภทที่ขายอาหาร
จานด่วน และมหาวิทยาลัยได้มฐี านะเป็ น “โรงพิมพ์ปริญญาบัตร” ไปเสียแล้ว
การนามหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการย่อมมีทงั ้ ผลดีและ
ผลเสีย แต่ ตราบใดที่มหาวิทยาลัยยังมุ่งที่จะหารายได้และทากาไรเหมือนกับ
เอกชน ตราบนัน้ ย่อมหวังได้ยากว่าคนที่ด้อยโอกาสและเสียเปรียบในสังคมจะ
ได้รบั ความเท่าเทียมจากระบบการศึกษา งานวิจยั ของสโรชา แพร่ภาษา (2547)
ซึง่ ศึกษามหาวิทยาลัยทีอ่ อกนอกระบบแห่งหนึ่ง ชีใ้ ห้เห็นว่ามหาวิทยาลัยทีอ่ อก
นอกระบบนัน้ เรียกเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่สู งขึน้ อย่างรวดเร็วมากขึน้ เรื่อยๆ
ขณะทีท่ ุนซึง่ จัดสรรให้แก่นักศึกษายากจนก็มนี ้อยลง และทีม่ สี ่วนมากก็เป็ นทุน
กูย้ มื มิใช่ทุนให้เปล่า สวัสดิการด้านต่าง ๆ ก็มนี ้อยลง มิหนาซ้ายังมุ่งทาธุรกิจหา
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รายได้จากนักศึกษา ด้วยการเรียกเก็บค่าห้อ งพัก ค่าประกัน และค่าบริการอื่น ๆ
ในอัตราทีส่ งู ขึน้ มาก
การนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการ
ถ่ายโอนการผลิตไปสูภ่ าคเอกชนทีแ่ ม้ในทางหลักการจะมุ่งเน้นดาเนินการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคล่องตัว และความเป็ นอิสระ ฯลฯ แต่ในทาง
ปฏิบตั ิแล้ว ผลกระทบทางลบก็เกิดขึน้ ไม่น้อย โดยเฉพาะกับกลุ่มบุคคลชัน้ ล่าง
ของสังคมทีเ่ ข้าถึงบริการการศึกษาได้ยาก นี่เป็ นปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งของรัฐเสรี
นิยมใหม่ ทีป่ รากฏให้เห็นในหลายภาคส่วน แม้แต่ในแวดวงสาธารณสุข ก็เห็นได้
จากการทีร่ ฐั มีนโยบายผันเงินเข้าสู่ภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการทีร่ ฐั เป็ นผู้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลของเอกชน โดยที่ชนชัน้ นาของรัฐซึง่
เป็ นชนชัน้ นายทุนก็สามารถทีจ่ ะแสวงหาประโยชน์จากแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่
เช่นนี้ เช่นด้วยการระดมเงินเข้าไปซื้อโรงพยาบาลเอกชน เป็ นต้น (ธเนศ วงศ์
ยานนาวา, 2547, น. 119)

4. การเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุน
ความจริ ง แล้ ว เมื่ อ กล่ า วถึ ง การเปิ ดเสรีท างการค้ า ความหมายก็
ครอบคลุมการลงทุนด้วย เพราะการค้ามีความหมายครอบคลุมทั ง้ การซือ้ ขาย
สินค้าและบริการต่างๆ ในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย หัวข้อหลักอย่างหนึ่งใน
การเจรจาคือเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการค้าบริการ ซึง่ เป็ นหนึ่งใน 15 เรื่องที่ได้เจรจากัน
(พีเทอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์, 2538, น. 192) ผลของการเจรจาในเรื่องบริการนี้ได้
ก่อให้เกิดข้อตกลงทัวไปว่
่ าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade
in Services: GATS) ในข้อตกลงนี้ได้แบ่งบริการต่างๆ ออกเป็ น 12 สาขาคือ
1) บริการด้านธุรกิจและวิชาชีพ 2) บริการด้านการสื่อสารคมนาคม 3) บริการ
ก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการก่ อสร้าง 4) บริการการจัดกระจาย
สิน ค้า 5) บริก ารด้า นการศึกษา 6) บริก ารด้า นสิ่งแวดล้อ ม 7) บริการด้า น
การเงิน 8) บริก ารด้า นสุ ข ภาพและบริก ารทางสัง คม 9) บริก ารด้ า นการ
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ท่อ งเที่ย วและการเดิน ทางที่เ กี่ย วเนื่อ งกับ การท่อ งเที่ย ว 10) บริก ารด้า น
นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 11) บริการด้านการขนส่ง และ 12) บริการ
อื่นๆ เช่นการเสริมสวย การจัดงานศพ (พรเทพ เบญญาอภิกุล, 2548, น. 56;
ศุภสิทธิ ์ พรรณารุโณทัย และ ครรชิต สุขนาค, 2548, น. 3-5) มองในแง่หนึ่ ง
การค้าบริการเหล่ านี้ก็คือการลงทุน ซึ่งมีด้านการเงินด้วย ดังนัน้ การเปิ ดเสรี
ทางการเงินทีไ่ ด้กล่าวถึงไปพอสมควรแล้วข้างต้น ก็คอื การเปิ ดเสรีการค้าบริการ
ด้านการเงินนัน่ เอง โดยชี้ให้เห็นพัฒนาการของการที่รฐั ไทยได้ทาให้การค้าและ
การลงทุนมีการเปิ ดเสรีทเ่ี พิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ทัง้ ในกรอบของพหุภาคี ทวิภาคี และ
แม้แต่เอกภาคี
4.1 การเปิ ดเสรีในกรอบพหุภาคี
ได้มคี วามพยายามผลักดันให้มกี ารค้าเสรีมานานแล้ว หนังสือเรื่อง The
Wealth of Nations ของอดัม สมิธ อาจจะเป็ นตาราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกๆ ที่
เรียกร้องให้มกี ารค้าเสรี แต่จากนัน้ เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั การค้าทีเ่ สรีจริง ๆ ก็
ยังไม่ได้เกิดขึน้ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2540, น. 41) กล่าวว่าตัง้ แต่มกี ารปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมครัง้ แรกเป็ นต้นมา ประเทศมหาอานาจจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เสรีถา้ นโยบายนี้ทาให้ตนได้ประโยชน์ แต่เมื่อนโยบายนี้สร้างความเสียเปรียบให้
ตน ประเทศมหาอานาจก็จะหันกลับไปใช้นโยบายกีดกันทางการค้า อย่างไร
ก็ตาม ตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็ นต้นมา ความพยายามทีจ่ ะทาให้เกิด
การค้า เสรีทวโลกครั
ั่
ง้ สาคัญก็ได้เ กิด ขึ้น ตามความเห็นของกิล เบิร์ต วิน แฮม
(Winham, 2005, p. 87) การก่อตัง้ ข้อตกลงทัวไปว่
่ าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ขึน้ ใน พ.ศ. 2490 ถือว่า
เป็ นการเริม่ ต้นขึน้ ของระบอบการค้าของโลก (World Trade Regime)
ก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ. 2489 ทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติได้จดั ให้มีการประชุมของประเทศสมาชิกเพื่อร่างกฎบัตรระหว่าง
ประเทศส าหรับ พัฒ นาระบบการค้า เสรี ผลจากการประชุ ม ท าให้ไ ด้ก ฎบัต ร
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ฮาวานา (Havana Charter) ซึง่ มีจุดประสงค์ในการจัดระเบียบการค้าของโลก
ด้ว ยการให้จ ัด ตัง้ องค์ก ารการค้ า ระหว่ า งประเทศ (International Trade
Organization: ITO) ขึน้ กฎหมายสหรัฐฯ ในขณะนัน้ กาหนดไว้ว่าถ้าจะมีการลง
นามในข้อตกลงทีม่ เี งื่อนไขผูกพันกับองค์การระหว่างประเทศใดๆ ก็จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน แต่ถ้าเป็ นข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร
และข้อจากัดทางการค้าด้วยเหตุแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ต่างตอบแทน รัฐบาล
ก็ส ามารถลงนามได้เ ลยโดยไม่ ต้ อ งขอความเห็น ชอบจากรัฐ สภา รัฐ บาล
สหรัฐ อเมริก าเห็น ว่า คงต้องรอนานกว่ าที่รฐั สภาจะให้ความเห็น ชอบกฎบัต ร
ฮาวานาและการก่อตัง้ องค์การการค้าระหว่ างประเทศ จึงได้ผลัก ดันให้จดั ตัง้
ข้อตกลงทัวไปว่
่ าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ และต่ อมารัฐบาล
สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ให้สตั ยาบันรับรองกฎบัตรฮาวานา จึงทาให้ประเทศอื่นๆ ที่
รอดูท่าทีสหรัฐอเมริกาประกาศไม่ลงนามรับรองด้วย องค์การการค้าระหว่า ง
ประเทศจึงถึงกาลอวสาน (พรเทพ เบญญาอภิกุล, 2548, น. 2-10)
แกตต์ถูกร่างขึน้ โดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ได้รบั การรับรองจาก 23
ประเทศ เมื่อ วัน ที่ 30 ตุ ล าคม พ.ศ. 2490 และมีผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2491 โดยที่ก่อนหน้านี้ประเทศเหล่านี้ได้ป ระชุมเพื่อเจรจาให้มี
ข้อตกลงต่างๆ ที่เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรและการค้า
ระหว่างกันมาแล้ว เมื่อแกตต์ มผี ลใช้บงั คับก็มกี ารเจรจาทานองนี้อกี หลายรอบ
การเจรจาก่อนทีแ่ กตต์จะมีผลบังคับใช้ถอื ว่าเป็ นรอบแรก ต่อมาการเจรจารอบที่
2 เกิดขึน้ ใน พ.ศ. 2492 ทีป่ ระเทศฝรังเศส
่
โดยมี 13 ประเทศเข้าร่วม ตกลงลด
ภาษีได้กว่า 5,000 รายการ รอบที่ 3 จัดขึน้ ใน พ.ศ. 2493-2494 มี 38 ประเทศ
เข้าร่วม ลดภาษีได้ 8,700 รายการ รอบที่ 4 จัดขึน้ ใน พ.ศ. 2499 แต่คราวนี้การ
เจรจาครอบคลุมรายการสินค้าไม่มาก (พรเทพ เบญญาอภิกุล, 2548, น. 11-20)
สาหรับตัง้ แต่รอบที่ 5 เป็ นต้นมานัน้ มีช่อื รอบด้วย
การเจรจารอบที่ 5 ชื่อ ว่ารอบดิลลอน (Dillon Round) จัดขึ้นที่กรุ ง
เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง พ.ศ. 2503-2504 มีรายการสินค้าทีเ่ จรจาในรอบ
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นี้ 4,400 รายการ รอบที่ 6 ชื่อว่ารอบเคนเนดี้ (Kennedy Round) ระหว่าง พ.ศ.
2507-2510 มี 62 ประเทศเข้าร่วม การเจรจารอบนี้ไม่ได้คานวณภาษีเป็ นราย
สินค้า แต่ใช้สตู รคานวณแบบคิดลดแทน โดยตัง้ เป้ าให้ลดภาษีลงให้ได้รอ้ ยละ 50
ของระดับทีเ่ ป็ นอยู่ก่อนเจรจารอบนี้ ซึง่ ผลการเจรจานัน้ ทาได้ใกล้เคียงเป้ าหมาย
รอบที่ 7 ชื่อว่ารอบโตเกียว (Tokyo Round) จัดขึน้ ทีก่ รุงโตเกียว ญี่ป่ ุน ระหว่าง
พ.ศ. 2516-2522 โดยมี 102 ประเทศเข้าร่วม การเจรจาครอบคลุมทัง้ ประเด็นข้อ
กีดกันทางการค้าทีเ่ ป็ นภาษีและมิใช่ภาษี สามารถตกลงลดภาษีได้คดิ เป็ นมูลค่า
ทางการค้า สูง ถึง 155,000 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ และการเจรจาได้ก่ อ ให้เ กิด
ข้อตกลงตามมาอีก 9 ข้อตกลง และรอบที่ 8 ชื่อรอบอุรุกวัย (Uruguay Round)
จัดขึน้ ทีป่ ระเทศอุรุกวัย มี 125 ประเทศเข้าร่วมเจรจาโดยใช้เวลาเจรจานานถึง 7
ปี ครึง่ คือตัง้ แต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2529 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 การ
เจรจารอบนี้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ มากกว่าทุกรอบก่อนหน้านี้และมีขอ้ ตกลง
ออกมาจานวนมาก (พรเทพ เบญญาอภิกุล, 2548, น. 20-26) และการก่อตัง้
องค์การการค้าโลกก็เกิดจากการเจรจาในรอบนี้ดว้ ย ปั จจุบนั อยู่ในช่วงการเจรจา
รอบโดฮา ซึ่งเปิ ดรอบที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ ตา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2544 (พรเทพ เบญญาอภิกุล, 2548, น. 26)
ในช่ ว งที่มีก ารเจรจารอบโตเกีย ว ประเทศไทยได้เ ข้า ร่ ว มในฐานะผู้
สังเกตการณ์ และสมัครเข้าเป็ นภาคีชวคราวในปี
ั่
พ.ศ. 2521 (รังสรรค์ ธนะพร
พันธุ,์ 2539ก, น. 38) ใน พ.ศ. 2524 ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลง
ว่า ด้วยภาษีศุ ลกากรและการค้า รอบโตเกีย ว (สิทธิก ร นิ พภยะ, 2546, น. 4)
และใน พ.ศ. 2525 ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็ นภาคีสมาชิกของแกตต์อย่างถาวร
(พนิดา ชุมรุม, 2547, น. 52; พีเทอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์, 2538, น. 37; รังสรรค์
ธนะพรพันธุ,์ 2539ก, น. 34, 36,38, 39) อาจกล่าวได้ว่าช่วงนี้เป็ นจุดเริม่ ต้นของ
การเข้าสูก่ ระบวนการเปิ ดเสรีทางการค้าโดยผ่านกรอบพหุภาคีของไทย
แม้การที่ไทยเข้าเป็ นสมาชิกองค์การการค้าโลกจะเกิดขึ้นก่อน พ.ศ.
2531 แต่ ก ระบวนการเปิ ด เสรีท างการค้า ของไทยนี้มีค วามชัด เจนยิ่ง ขึ้นหลัง
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จากนัน้ มา โดยใน พ.ศ. 2535 ได้มแี ผนปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรออกมาเพื่อ
เตรียมการเปิ ดเสรีทางการค้าในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงการจัดตัง้ เขตการค้าเสรี
อาเซียนใน พ.ศ. 2536 การร่วมประกาศปฏิญญาโบกอร์ขององค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation:
APEC) หรือเอเปคใน พ.ศ. 2537 และการจัดตัง้ องค์การการค้าโลกใน พ.ศ.
2538 (สิทธิก ร นิพภยะ, 2546, น. 4) สาหรับการลงนามในข้อ ตกลงจัดตัง้
องค์ก ารการค้า โลกนั น้ ทางการไทยได้ร่ ว มลงนามในข้อ ตกลงนี้ ซ่ึง มีช่ือ ว่ า
ข้อตกลงมาร์ราเกช (Marakesh Agreement) เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537
และรัฐสภาของไทยได้ให้สตั ยาบันรับรองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
โดยทีข่ อ้ ตกลงนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 (พนิดา ชุมรุม,
2547, น. 52)
ส าหรับ การปรับ ลดภาษี อ ากรเพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบพหุ ภ าคีนั น้
ประเทศไทยก็มกี ารปรับลดเรื่อยมา และตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมา รัฐบาลไทย
ได้มีก ารปรับ ลดอากรน าเข้า 4 ครัง้ (นับ ถึง พ.ศ. 2550) ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการปรับโครงสร้างภาษีอากร ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2542 ได้ปรับลดอากร
638 รายการ ครัง้ ที่ 2 ในต้ น ปี พ.ศ. 2543 ได้มีก ารปรับ ลดอากรเหลือ ศู น ย์
สาหรับสินค้า 153 รายการ ตามข้อ ตกลงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Agreement: ITA) ครัง้ ที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้ปรับ
ลดอากรอีก 542 รายการ และครัง้ ที่ 4 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 ได้มกี ารปรับ
ลดอีก 73 รายการ ซึง่ ครอบคลุมรายการปั จจัยทุน วัตถุดบิ เครื่องจักร เคมีภณ
ั ฑ์
พลาสติก ฝ้ าย วัตถุดบิ สินค้าขัน้ กลาง ผลิตภัณฑ์ยา วัสดุหบี ห่อ ปั จจัยสาหรับ
การผลิตส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสี (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ,
2549, น. 16)
นอกจากนี้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมา ประเทศไทยยังได้พฒ
ั นาระบบ
การผ่านพิธศี ุลกากรให้รวดเร็วขึน้ ซึง่ ช่วยลดเวลาเฉลีย่ ของการผ่านพิธกี ารจาก
4 ชัวโมงในอดี
่
ตให้เหลือต่ากว่า 1 ชัวโมงในปั
่
จจุบนั และตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
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พ.ศ. 2545 เป็ นต้ น มา กรมศุ ล กากรได้ เ ริ่ม น าเอาระบบการแจ้ ง ภาษี ผ่ า น
อินเตอร์เน็ตสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ สาหรับเอกชนทีเ่ ป็ น
สมาชิกของสมาคมสโมสรนักลงทุ นของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนยังมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้ระบบการติดตามวัตถุดบิ เพื่ อผ่านพิธกี ารศุลกากรวัตถุดบิ
ต่างๆ ภายในเวลา 3 ชัวโมงหรื
่
อเร็วกว่า นัน้ ได้อกี ด้วย (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ,
2549, น. 13-14)
นอกจากไทยจะเข้าร่วมเวทีพหุภาคีขององค์การการค้าโลกแล้ว ไทยยัง
เข้าร่วมเป็ นภาคีในเวทีพหุภาคีระดับภูมิภาคอีกหลายเวทีด้วย และเวทีระดับ
ภูมภิ าคเหล่านี้กช็ ่วยเกื้อหนุ นให้กระบวนการเดินทางไปสู่เส้นทางเสรีนิยมทาง
การค้าและการลงทุนมีความมันคงได้
่
อกี ด้วย อย่างเช่นการทีไ่ ทยเป็ นสมาชิกของ
เอเปคได้ทาให้ไทยผูกพันกับเอเปคทีจ่ ะให้มีการค้า และการลงทุนเสรีภายในปี
พ.ศ. 2563 (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ, 2549, น. 8) ตามหลักการของเอเปคนัน้ ระบุ
ว่าเอเปคเป็ นการรวมตัวระดับภูมภิ าคแบบเปิ ด (open regionalism) ซึง่ ไม่มกี าร
เลือกปฏิบตั ิในหมู่สมาชิกเอเปคด้วยกัน เอง และระหว่างสมาชิกเอเปคกับกับ
ประเทศนอกกลุ่ ม เอเปค นอกจากนี้ การเปิ ด เสรีจ ะต้ อ งเป็ นการเปิ ด เสรีท่ี
ครอบคลุมกว้างขวางรอบด้าน (comprehensive) และต้องสอดคล้องกับข้อตกลง
ขององค์การการค้าโลก (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ, 2549, น. 40)
แต่ ก ารที่ เ อเปคมี ส มาชิ ก น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ องค์ ก ารการค้ า โลก
สหรัฐอเมริกาจึงมักใช้เวทีของเอเปคในการผลักดันให้ขอ้ ตกลงทีต่ นยังไม่สามารถ
ผลักดันให้สาเร็จได้ในเวทีขององค์การการค้าโลกสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในเวที
เอเปค อย่างเช่นข้อตกลงเกีย่ วกับการเปิ ดการค้าเสรีภาคบริการและข้อตกลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2549, น. 200)

4.2 การเปิ ดเสรีในกรอบทวิ ภาคี
นับแต่อดีตถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2550) ประเทศไทยได้มกี ารทาสนธิสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นกับประเทศต่างๆ ไปแล้ว 43 ประเทศ (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ, 2549, น.
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26) นี่เป็ นกรอบข้อตกลงทวิภาคีอย่างหนึ่ง แต่การเปิ ดเสรีในกรอบทวิภาคีท่จี ะ
กล่ าวถึงในที่น้ี หมายถึงข้อตกลงการค้า เสรีแบบทวิภาคีซ่งึ เกิด ขึ้น ตัง้ แต่ สมัย
รัฐบาลพันตารวจโททักษิณเท่านัน้ 9 เพราะเป็ นข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน
จานวนมาก นับถึงปั จจุบนั (เดือนเมษายน พ.ศ. 2550) รัฐบาลไทยได้ลงนาม
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไปแล้วกับ 6 ประเทศ คือบาห์เรน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และญีป่ ่ นุ
รัฐบาลไทยได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลบาห์เรนแล้วโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.
2545 ทัง้ สองประเทศได้ยกเลิกอากรนาเข้า 626 รายการซึง่ มีอตั ราทีร่ อ้ ยละ 3 ลง
ทันที สาหรับการลดภาษีทวไป
ั ่ ทัง้ สองประเทศจะเจรจาลดภาษีให้แล้วเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2553 (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ, 2549, น. 44-45)
รัฐบาลไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลจีนเพื่อเร่งลดภาษี สนิ ค้าผัก
และผลไม้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยครอบคลุมสินค้าผักและผลไม้
ทุกรายการตามพิกดั ศุลกากรตอนที่ 06-07 (116 รายการ ตามพิกดั ศุลกากร 6
หลัก) โดยลดภาษีศุลกากรให้เหลือศูนย์ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็ นต้น
ไป (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ, 2548, น. 47-48)
รัฐบาลไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกบั รัฐบาลอินเดียเมื่อวันที่ 9
ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ไทยกับ
อินเดียตกลงกันได้แล้วในเรื่องการเปิ ดเสรีแบบเร่งลดภาษีสนิ ค้าบางส่วนทันทีซง่ึ
ครอบคลุมสินค้า 82 รายการ สาหรับการลดภาษีสนิ ค้าทัวไปนั
่
น้ ยังอยู่ระหว่าง

9

การเจรจาข้ อ ตกลงการค้า เสรีเ คยเกิด ขึ้น มาแล้ ว ในสมัย รัฐ บาลชวน 1
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็ก แต่เกิดการยุบสภาเสียก่อนและไม่ มกี ารสานต่อ และใน
สมัยรัฐบาลชวน 2 ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ แต่ตกลงกันไม่ได้ (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ,
2549, น. 174).
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การหารือ ร่ า งข้อ ตกลง ซึ่ง สามารถตกลงกัน ได้ใ นประเด็น ส่ว นใหญ่ (ชยัน ต์
ตันติวสั ดาการ, 2549, น. 45-46)
รัฐบาลไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีก ับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยมีผลใช้บ ังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2548 ข้อตกลงนี้ครอบคลุมทัง้ การค้า บริการ และการลงทุน ทัง้ สองประเทศได้
ตกลงทีจ่ ะลดภาษีของสินค้าส่วนหนึ่งให้เหลือศูนย์ทนั ที อีกส่วนหนึ่งจะทยอยลด
ภายใน 5 ปี ส่ว นสิน ค้าที่มีค วามอ่ อ นไหวก็ใ ห้เ วลายาวนานขึ้ น อีก (ชยัน ต์
ตันติวสั ดาการ, 2548, น. 46-47) ข้อตกลงนี้เป็ นข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี
ฉบับแรกของไทยทีม่ ขี อบเขตความตกลงกว้างขวางรอบด้าน (ประสิทธิ ์ เอกบุตร
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 72; อิสร์กุล อุณหเกตุ, 2549, น. 3)
รัฐบาลไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกบั รัฐบาลนิวซีแลนด์ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2548 โดยมีผ ลบัง คับ ใช้ เ มื่อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ข้อตกลงครอบคลุมทัง้ การค้า บริการ และการลงทุน ฝ่ ายนิวซีแลนด์ตกลงทีจ่ ะลด
ภาษีนาเข้าลงเป็ นศูนย์ทนั ทีท่ขี อ้ ตกลงมีผลบังคับใช้ ซึง่ ครอบคลุมสินค้าร้อยละ
79 ของรายการสินค้าทัง้ หมด สาหรับสินค้าที่เหลือจะลดให้เหลือศูนย์ภายใน
พ.ศ. 2553 นอกจากสิง่ ทอ เสื้อผ้า และรองเท้า ซึ่ง จะลดให้เหลือศูน ย์ภายใน
พ.ศ. 2558 ฝ่ ายไทยตกลงจะลดภาษีนาเข้าให้เหลือศูนย์ทนั ที ท่ขี ้อตกลงมีผ ล
บังคับใช้สาหรับสินค้าร้อยละ 54 ของรายการสินค้าทัง้ หมด อีกร้อยละ 10 จะ
ทยอยลดให้เ หลือ ศู น ย์ ภ ายใน พ.ศ. 2553 ส่ ว นสิน ค้ า อ่ อ นไหวเช่ น นมและ
ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อวัว เนื้อหมู หัว หอม จะทยอยลดให้เป็ นศูนย์ในช่วง พ.ศ.
2558-2563 (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ, 2549, น. 49-50)
ข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีทงั ้ 5 ฉบับข้างต้นนัน้ มีการลงนามกันใน
ยุคสมัยของรัฐบาลทักษิณ ล่าสุดรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ลงนามใน
ข้อตกลงการค้าเสรีกบั รัฐบาลญี่ป่ ุน เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยพลเอก
สุรยุทธ์ได้เดินทางไปเยือนญี่ป่ ุนและลงนามทีน่ นั ่ ข้อตกลงนี้มชี ่อื เต็มว่าข้อตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ป่ ุน-ไทย (Japan-Thailand Economic Partnership
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Agreement) ข้อตกลงนี้ครอบคลุมความร่วมมือใน 9 สาขาคือ 1) การเกษตร ป่ า
ไม้ และประมง 2) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ 3) การสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 4) บริการการเงิน 5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร 6) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิง่ แวดล้อม 7) วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 8) การท่องเทีย่ ว และ 9) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
(มติชน, 4 เมษายน 2550)

4.3 การเปิ ดเสรีในกรอบเอกภาคี
มิใ ช่ มีแ ต่ ก รอบพหุ ภ าคีแ ละทวิภ าคีเ ท่ า นัน้ ที่ป ระเทศไทยได้เ ข้า ร่ ว ม
เจรจาตกลงเพื่อให้เกิดการค้าเสรีในระดับทีเ่ พิม่ ขึน้ แม้แต่ในกรอบของเอกภาคี
ประเทศไทยก็ได้ทาให้มกี ารเปิ ดเสรีเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
การเปิ ดเสรีในกรอบเอกภาคี เป็ นการดาเนินการให้มกี ารเปิ ดเสรีด้วย
ความสมัค รใจเองของฝ่ ายไทย มิไ ด้เกิดจากพัน ธะที่มีกบั ประเทศอื่น หรือกับ
องค์การระหว่างประเทศ เช่นในสมัยรัฐบาลชวน 1 (พ.ศ. 2535-2538) รัฐบาล
เห็นว่าการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยมีทที ่าว่าจะล่าช้า แต่เศรษฐกิจไทยขณะนัน้
กาลังเติบโต รัฐบาลเห็นว่าการลดภาษีขาเข้าเพียงฝ่ ายเดียวจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศ จึงได้ดาเนินการลดอัตราภาษีสนิ ค้าอุตสาหกรรมจากเดิมทีม่ มี ากกว่า 40
อัตรา ให้เหลือเพียง 6 อัตราตามขัน้ ตอนการผลิต กล่าวคือวัตถุดบิ เก็บภาษีรอ้ ย
ละ 0-1 เครื่องจักรและชิน้ ส่วนเก็บภาษีรอ้ ยละ 5 สินค้ากึง่ สาเร็จรูปเก็บภาษีรอ้ ย
ละ 10 สินค้าสาเร็จรูปเก็บภาษีร้อยละ 20 และสินค้าทีต่ ้องการการคุ้มครองเก็บ
ภาษีสูงกว่าร้อยละ 20 (นิพนธ์ พัวพงศกร, 2547, น. 113) และในยุครัฐบาล
พันตารวจโททักษิณก็มกี ารเปิ ดเสรีแบบเอกภาคีด้วย ดังจะเห็นได้จากนโยบาย
เกีย่ วกับการเปิ ดเสรีทางการเงินทีป่ ระกาศออกมาใน พ.ศ. 2547
วิกฤติเศรษฐกิจทาให้รฐั บาลไทยต้องเปิ ดโอกาสให้ทุนต่างชาติเข้ามาซือ้
กิจการของสถาบันการเงินไทย ทัง้ นี้ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สาหรับ
ธนาคารพาณิชย์นนั ้ ก็มกี ลุ่มทุนทัง้ จากสิงคโปร์ เนเธอแลนด์ และอังกฤษ เข้ามา
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ซื้อกิจการ โดยธนาคารดีบีเ อสจากสิงคโปร์ ซื้อธนาคารไทยทนุ เมื่อเดือ น
มกราคม พ.ศ. 2541 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร จากเนเธอร์แลนด์ ซื้อธนาคาร
เอเชีย เมื่อ เดือนมิถุน ายน พ.ศ. 2541 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ต จาก
อังกฤษ ซื้อธนาคารนครธน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 และธนาคารยูโอบี
จากสิงคโปร์ซ้อื ธนาคารรัตนสิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (กอบศักดิ ์
ภูตระกูล และคนอื่น ๆ, 2548, น. 20) ต่ อมาใน พ.ศ. 2547 ธนาคารเอบีเอ็น
แอมโร ได้ขายธนาคารเอเชียให้กบั ธนาคารยูโอบี รัตนสิน (กอบศักดิ ์ ภูตระกูล
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 22) นอกจากนี้ วิกฤติเศรษฐกิจยังได้ทาให้ทุนต่างชาติ
เข้ามาถือหุน้ ในธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ เช่นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปั จจุบนั (พ.ศ. 2550) มีนกั
ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้า มาถือ หุ้น ในธนาคารเหล่ า นี้ ใ นระดับ ที่ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 50
เล็กน้อย (กอบศักดิ ์ ภูตระกูล และคนอื่น ๆ, 2548, น. 20-21)
แต่การเปิ ดเสรีภาคสถาบันการเงินมิใช่เกิดจากสถานการณ์บีบบังคับ
ดังเช่นวิกฤติเศรษฐกิจเท่านัน้ หากเกิดจากการทีร่ ฐั บาลไทยเป็ นฝ่ ายเปิ ดเสรีให้
กว้างขึน้ เองอีกด้วย เพราะเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ป ระกาศใช้แ ผนพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิน ตามความเห็น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้มปี ระสิทธิภาพ และเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย (กอบศักดิ ์ ภูตระกูล
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 53-54)
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงรูปแบบการเข้ามาและการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินต่างชาติ 5
ประเด็น (กอบศักดิ ์ ภูตระกูล และคนอื่น ๆ, 2548, น. 55-57) อย่างน้ อยมี 4
ประเด็นทีเ่ อือ้ ต่อการเปิ ดเสรีให้ทุนต่างชาติมากขึน้ ได้แก่
1) การกาหนดให้มสี ถาบันการเงินต่างประเทศ 2 รูปแบบ คือธนาคาร
พาณิช ย์ท่เี ป็ นบริษัทลูกของธนาคารต่ างประเทศ (subsidiary) และสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ (full branch) โดยที่ธนาคารพาณิชย์ท่เี ป็ นบริษัทลูกของ
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ธนาคารต่ างประเทศนัน้ สามารถประกอบธุรกิจได้เหมือนกับธนาคารพาณิชย์
และสามารถขอเปิ ดสานักงานสาขาในกรุงเทพฯ ได้ 1 สาขา และในเขตปริมณฑล
ได้ 3 สาขา ทัง้ นี้ต้องมีทุ นจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่ า กว่า 4,000 ล้านบาท
ขณะที่สาขาของธนาคารต่ า งประเทศก็สามารถประกอบธุ ร กิจ ได้เ หมือ นกับ
ธนาคารพาณิช ย์เ ช่ นเดีย วกัน แต่ ไม่ สามารถมีสานัก งานสาขาได้ ทั ง้ นี้ ต้อ งมี
เงินกองทุนไม่ต่ ากว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิ ดโอกาสให้
ธนาคารต่างชาติทม่ี สี าขาอยู่ในปั จจุบนั สามารถขอปรับสาขานัน้ ให้มสี ถานะเป็ น
บริษทั ลูกได้
2) การสนับสนุ น ให้กิจการวิเ ทศธนกิจ ที่มีคุ ณสมบัติเ หมาะสมแปลง
สภาพเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือเป็ นธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ป็ น
บริษทั ลูกของธนาคารต่างประเทศได้ ทัง้ นี้ กิจการวิเทศธนกิจทีป่ ระสงค์จะยื่นขอ
อนุญาตปรับสถานะเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศจะต้องเป็ นแกนในการควบ
รวมกับสถาบันการเงินอื่นอีก 1 แห่งเป็ นอย่างน้อย และหากกิจการวิเทศธนกิจที่
ปรับสถานะเป็ นสาขาของธนาคารต่ างประเทศได้แล้ว ต้องการจะยื่นขอจัดตัง้
ธนาคารพาณิชย์ท่เี ป็ นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศก็สามารถทาได้ โดย
ต้องมีกองทุนครบถ้วนและมีแผนการทีจ่ ะรับโอนกิจการของสถาบันการเงินไทย
ด้วย
3) การดาเนินนโยบายเปิ ดเสรีตามลาดับขัน้ ด้วยนโยบายนี้ สถาบัน
การเงิน ต่ า งชาติท่ยี กระดับเป็ นธนาคารพาณิช ย์ท่เี ป็ นบริษัท ลูกของธนาคาร
ต่ า งประเทศ จะสามารถทยอยเปิ ดสาขาใหม่ไ ด้ปี ล ะ 1 แห่ง ในช่ว ง 3 ปี แ รก
ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติแต่ละแห่งจะสามารถมีสาขาในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 5
สาขา หลัง 3 ปี แรกไปแล้วและเมื่อภาวะเศรษฐกิจมีความเหมาะสม ทางการจะ
เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนต่างชาติรายใหม่ขออนุ ญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ได้ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินและกระตุ้นให้สถาบัน
การเงินพัฒนาประสิทธิภาพ
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4) การปรับกฎเกณฑ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน
เช่ น มีก ารผ่ อ นปรนการก าหนดจ านวนบุ ค ลากรชาวต่ า งชาติท่ีป ฏิบ ัติง านใน
ธนาคารพาณิชย์ซ่งึ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับรองต่อกองตรวจคนเข้าเมือง
และมีการปรับกระบวนการพิจารณาอนุ ญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกรรม
ได้รวดเร็วขึน้ โดยอนุญาตเป็ นรายกลุ่มธุรกรรมแทนการอนุ ญาตเป็ นรายธุรกรรม
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจมากขึน้

4.4 ผลกระทบของการเปิ ดเสรี
การเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุนโดยผ่านกรอบพหุภาคีขององค์การ
การค้าโลกจะสร้างประโยชน์โดยรวมให้แก่ประเทศต่างๆ ได้มากกว่าการเจรจา
และตกลงผ่านกรอบระดับภูมิภาคและกรอบทวิภาคี เพราะโอกาสทีจ่ ะก่อให้เกิด
การค้าเสรีท่มี คี วามเป็ นธรรมเกิดขึ้นได้มากกว่า เนื่องจากต้องผ่านการเจรจา
ต่อรองของประเทศต่างๆ จนเป็ นทีพ่ อรับได้ อีกทัง้ การเข้าไปผูกพันในข้อตกลงก็
มีความยืดหยุ่นมาก เช่นให้เวลาในการปรับตัวทีค่ ่อนข้างนาน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องทีม่ คี วามน่ าเป็ นห่วงของกรอบพหุภาคีของ
องค์การการค้าโลกประเด็นหนึ่งก็คอื เรื่องของการเปิ ดเสรีการค้าบริการซึง่ มีความ
ครอบคลุมบริการต่างๆ อย่างกว้างขวางดังทีก่ ล่าวแล้ว และเมื่อพิจารณาสิทธิ
ต่างๆ ทีน่ กั ลงทุนได้รบั จากข้อตกลง อย่างเช่นหลักการเรื่องการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติ
ทีไ่ ด้รบั ความอนุ เคราะห์ยงิ่ และหลักการเรื่องการปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติ ก็อาจทาให้
เกิดความเสีย่ งทีร่ ฐั ไทยจะถูกนักลงทุนฟ้ องร้องได้ถ้าหากไม่ปฏิบตั ติ ามหลักการ
ดังกล่าว เช่นในกรณีท่รี ฐั ไทยจะออกกฎเกณฑ์ออกมาเพื่อปกป้ องนักลงทุนใน
ประเทศก็อาจถู กมองจากนักลงทุนต่างชาติว่าเป็ นการปฏิบตั ิท่ลี ะเมิดหลักการ
ปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติได้
ยิง่ การเปิ ดเสรีในกรอบทวิภาคี หากมีขอ้ ตกลงกับประเทศมหาอานาจ
โอกาสทีจ่ ะตกเป็ นฝ่ ายเสียเปรียบก็ยงิ่ มีมาก อย่างเช่น สหรัฐอเมริกานัน้ พยายาม
ผลักดันโดยผ่านการทาข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีให้มขี อ้ ตกลงต่างๆ ที่จะ
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สร้า งพัน ธะผู ก พัน ยิ่ง กว่ า ข้อ ตกลงขององค์ก ารการค้า โลกในเรื่อ งเดีย วกัน
อย่ า งเช่ น องค์ก ารการค้า โลกนั น้ มีข้อ ตกลงเกี่ย วกับ ทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาที่
เรียกว่าทริปส์ (Agreement on Trade-Related Aspects Intellectual Property
Rights: TRIPs) สหรัฐอเมริกาก็มที ริปส์ผนวก (TRIPs Plus) ทีเ่ รียกร้องให้มกี าร
ปกป้ องสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในระดับทีม่ ากกว่าทริปส์ องค์การการค้าโลก
มีขอ้ ตกลงเกีย่ วกับการค้าบริการทีเ่ รียกว่าแกตส์ (GATS) สหรัฐอเมริกาก็มแี กตส์
ผนวก (GATS Plus) ที่เรียกร้องการเปิ ด การค้าบริการให้กว้างยิง่ กว่าแกตส์
สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้สาเร็จตามที่ตนต้องการในเวที
ขององค์การการค้าโลกได้ จึงมักจะใช้เวทีทวิภาคี หรือแม้กระทังเวที
่ พหุภาคีใน
ระดับภูมภิ าคในการผลักดัน
นักเศรษฐศาสตร์ชนั ้ นาด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น จักดิช ภควตี
(Jagdish Bhagwati) และโรเบิรต์ บอลด์วนิ (Robert Baldwin) ไม่เห็นด้วยกับ
การที่สหรัฐอเริกาหันเหออกจากแนวทางพหุภาคีขององค์การการค้าโลก (ตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์, 2549, น. 181)
ประเทศไทยแม้จะยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกบั สหรัฐอเมริกา
แต่ ก็ไ ด้ล งนามกับ ประเทศใหญ่ อ ย่ า งเช่ น จีน ออสเตรเลีย และญี่ป่ ุ นไปแล้ว
แน่ นอนว่ าฝ่ ายที่ล งนามย่ อมได้ประโยชน์ จ ากข้อ ตกลง แต่ เมื่อดูท่กี ลุ่ม คนใน
ประเทศไทย ผู้ท่ีไ ด้ป ระโยชน์ อ ย่ า งเต็ม ที่คือ กลุ่ ม นั ก ธุ ร กิจ นายทุ น ที่มีค วาม
เชื่อมโยงกับทุ นข้ามชาติม ากกว่ า ขณะที่คนกลุ่ มอื่น ๆ ในสังคมไทยไม่ ได้ร ับ
ประโยชน์ มากนัก มิหนาซ้าบางกลุ่มก็ได้รบั ผลกระทบที่รุนแรงมาก อย่างเช่น
การค้าระหว่างไทยกับจีนภายหลังมีขอ้ ตกลงการค้าเสรีได้ทาให้เกษตรกรจานวน
มากในภาคเหนือต้องขาดทุนและเปลี่ยนอาชีพ สาหรับการค้าระหว่างไทยกับ
ออสเตรเลียก็เช่นเดียวกัน มีเกษตรกรจานวนมากเช่นเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งโคเนื้อและ
โคนมได้รบั ผลกระทบ แต่ ผู้ได้รบั ประโยชน์ อย่างจริงจังกลับเป็ นนักธุรกิจการ
เมืองไทยทีท่ าธุรกิจโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนประกอบ
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สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตศร (2548) เห็นว่าการ
เปิ ดเสรีการค้าบริการด้านโทรคมนาคมจะทาให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล
และท าลายการผูกขาดโดยผู้ป ระกอบการน้ อ ยรายได้ แต่ ผ าสุก พงษ์ไ พจิต ร
(2549, น. 86-87) ชี้ให้เห็นว่าการเปิ ดเสรีไม่จาเป็ นจะต้องก่อให้เกิดการแข่งขัน
เสมอไป การทีเ่ ราเห็นว่าทุนต่างชาติเข้ามาแล้วจะทาให้เกิดการแข่งขันเสรีเพราะ
เราคิดว่าทุนที่เข้ามาจะมาตัง้ บริษัทใหม่ขน้ึ มาแข่งขัน แต่ ในความเป็ นจริงทุน
ต่างชาติท่เี ข้ามาอาจทาเพียงแค่เข้ามาซือ้ หรือควบรวมกิจการเท่านัน้ ซึ่งทาให้
ยังคงมีการผูกขาดอยู่ต่อไป และงานวิจยั ของกอบศักดิ ์ ภูตระกูล และคนอื่นๆ
(2548, น. 5-11) ก็มขี อ้ มูลยืนยันว่าการเปิ ดเสรีภาคสถาบันการเงินได้เอือ้ ต่อการ
เข้าซือ้ หรือควบรวมกิจการสถาบันการเงินทัง้ ในกลุ่ม ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว กลุ่ม
ประเทศลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก

5. สรุป
ในบทที่ 3 นี้ ผู้วิจ ัย ได้ช้ีใ ห้เ ห็น การด าเนิ น นโยบายเสรีนิ ย มใหม่ ใ น
ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ หัวข้อบทว่า “พัฒนาการของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ใน
ประเทศไทย” เหตุผลทีผ่ ู้วจิ ยั ใช้คาว่าโลกาภิว ตั น์เสรีนิยมใหม่นนั ้ มีอย่างน้อย 2
ประการ คื อ ประการแรกนโยบายเสรี นิ ย มใหม่ นั ้น กลายเป็ นนโยบายที่
แพร่กระจายไปในหลายประเทศและส่งผลกระทบต่อผู้คนจานวนมากในโลกแล้ว
ก่อนถึง พ.ศ. 2531 นัน้ มิใช่มแี ต่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเท่านัน้ ทีใ่ ช้
นโยบายนี้ แต่ยงั มีประเทศอื่นๆ ในยุโรป และมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดว้ ย
แม้แต่ประเทศจีนซึง่ ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจสังคมนิยมมานานก็หนั เหนโยบาย
มาสู่เสรีนิยมใหม่ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2521 (Harvey, 2005, p. 1) ประเทศในลาติน
อเมริกาหลายประเทศก็ได้นาไปใช้แล้ว ประการทีส่ องนโยบายนี้เป็ นนโยบายที่
ผลัก ดัน โดยองค์ก ารโลกบาลซึ่ง เชื่อ มโยงอยู่ก ับ กลุ่ ม ทุ น ข้า มชาติ อีก ทัง้ เป็ น
นโยบายที่กลุ่มทุนข้ามชาติได้ประโยชน์ เพราะเป็ นการเปิ ดพื้นที่ใหม่ ๆ ให้
กลุ่มทุนข้ามชาติเข้าไปแสวงหากาไร ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง
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ไทยกับจีนและระหว่างไทยกับออสเตรเลียเป็ นเครื่องยืนยันความข้อนี้ได้ดี เพราะ
ผูท้ ่ไี ด้ประโยชน์จากการค้าเสรีมากที่สุดคือนักธุรกิจนายทุนข้ามชาติของแต่ละ
ประเทศ
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่มีพฒ
ั นาการในแง่ท่วี ่ามีการขยายตัวออกไป
กว้างขวางขึน้ เข้มข้นมากขึน้ และส่งผลกระทบรุนแรงขึน้ ถ้าดูสถิตกิ ารกระจาย
รายได้ใ นประเทศอัง กฤษและสหรัฐ อเมริก า พบว่ า ช่ อ งว่ า งทางรายได้ข อง
ประชากรในทัง้ สองประเทศก่อนใช้นโยบายกับหลังจากทีใ่ ช้ไปแล้วระยะหนึ่งขยับ
ห่างออกจากกันมากขึน้ (George, 1999) นัน่ คือการกระจายรายได้ทเ่ี หลื่อมล้า
กันมากยิง่ ขึน้ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การใช้นโยบายนี้มมี ากขึน้ จากเดิม
มาก และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบก็ขยายตัวกว้างขวางออกไปมาก แม้ว่าการกระจาย
รายได้ท่เี หลื่อมล้ากันมากขึน้ จะมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่การดาเนินนโยบาย
เสรีนิยมใหม่กบั การกระจายรายได้ทเ่ี หลื่อมล้ากันมากขึน้ นัน้ มีสหสัมพันธ์กนั สูง
อย่างมีนยั สาคัญ
นโยบายการเปิ ดเสรีทางการเงินตัง้ แต่ยุครัฐบาลพลเอกชาติชายเป็ นต้น
มาได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ต่อมาลุก ลามไปยังประเทศอื่น ๆ อีกจานวน
มาก การเปิ ดเสรีทางการเงินถูกมองว่าจะสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้มาก แม้จะ
มีเทคโนแครตบางคนทีอ่ ยู่ในระบบราชการแสดงบทบาทต้านทานพลังกดดันจาก
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่อยู่บา้ ง เช่นทีน่ ายชวลิต ธนะชานันท์ได้บอกว่าตนได้ขอ
ผัดผ่อนเลื่อนการรับข้อเสนอการประกาศใช้พนั ธกรณีขอ้ 8 ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 2.1 แต่ผู้มอี านาจในรัฐบาลและระบบ
ราชการจานวนไม่น้ อยก็ไ ม่ได้คิด อย่างนัน้ เพราะช่ วงนัน้ เศรษฐกิจไทยกาลัง
เจริญรุ่งเรือง กาลังมีการปลุกกระแส “เสือตัวที่ 5” แห่งเอเชีย หรือต้องการให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เหมือนกับเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง
และสิงคโปร์ในขณะนัน้ การเปิ ดวิเทศธนกิจนัน้ ก็เป็ นความมุ่งมันทั
่ ง้ ของรัฐบาล
เทคโนแครต และนัก ธุ ร กิจ ที่ต้ อ งการจะเห็น ประเทศไทยเป็ น ศูน ย์ก ลางทาง
การเงินของภูมภิ าค ค่านิยมทางสังคมที่ช่นื ชมการพัฒนาของคนเหล่านัน้ เป็ น
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พลัง เชิง โครงสร้างทางสังคมที่ช่ว ยเกื้อหนุ นการดาเนิน นโยบายเสรีนิยมใหม่
ปฏิบ ัติก ารหรือ การกระท าทางสัง คมที่ต้อ งการจะโต้แ ย้ง ต่ อ รองหรือ ต่ อ ต้า น
นโยบายเสรีนิยมใหม่ในขณะนัน้ แทบจะไม่ปรากฏ เพราะผูค้ นในสังคมต่างมุ่งหวัง
ที่จะเห็นความรุ่งเรือง จะเห็นว่าหนังสือที่ กล่าวถึงภาพของโลกที่สดใสดังเช่น
คลืน่ ลูกทีส่ าม (ทอฟฟเลอร์, 2533) และหนังสือที่มีเนื้อหาทานายอนาคตของ
ประเทศไทยว่าจะเจริญ รุ่งเรืองยิ่งขึ้น อย่างเช่น อภิแนวโน้ มโลก ค.ศ. 2000
(ไนซ์บติ ต์ และ อเบอร์ดนี , 2534) และ วิสยั ทัศน์ประเทศไทยปี 2000 (สมชาย
ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์, 2538) นัน้ ขายได้ดมี ากในยุคนัน้
ปั จจัยเชิงโครงสร้างอีกอย่างหนึ่งทีเ่ ป็ นโครงสร้างเชิงสถาบันภายในของ
รัฐไทยซึง่ สนับสนุ นการขยายตัวของแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่กค็ อื รัฐไทยตัง้ แต่
ยุคพลเอกชาติชายเป็ นต้นมาเป็ นรัฐที่นักธุรกิจการเมืองเข้าไปยึดกุมอานาจรัฐ
อานาจรัฐ ได้เ ปลี่ย นย้า ยจากระบบราชการมาอยู่ท่ีนัก ธุ ร กิจ การเมือ งมากขึ้น
นโยบายทีถ่ ูกเลือกใช้จงึ เป็ นนโยบายทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อกลุ่มทุนนักธุรกิจการเมือง
แม้ในยุคของรัฐบาลทีอ่ ยู่ภายใต้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะมีอดีต
เทคโนแครตในระบบราชการเข้ามาเป็ นรัฐมนตรีจานวนมาก แต่คนเหล่านี้ลว้ นมี
ความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ กับนักธุรกิจ และในรัฐบาลพลเอกสุจนิ ดาก็มนี ักธุรกิจเข้ า
มาอยู่ในคณะรัฐมนตรีถงึ ร้อยละ 63.3 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2536, น. 209-213)
รัฐบาลชุดอื่นๆ หลังจากนัน้ ก็มผี ลประโยชน์เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนมาโดยตลอด
โดยที่น โยบายทางการเงิน ซึ่ง ทุ ก รัฐ บาลตัง้ แต่ พ.ศ. 2533-2539 น ามาใช้ก็
สะท้อนให้เห็นการมุ่งดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ นโยบายดังกล่าวก็คอื การ
ตรึงอัตราดอกเบีย้ ให้อยู่ในระดับสูงและการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นแบบตะกร้าเงินซึง่
ค่าเงินบาทมีความยืดหยุ่น น้ อยเนื่องจากผูกติด ค่าเงินบาทไว้กบั เงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา การใช้นโยบายเช่นนี้เป็ นการประกันความเชื่อมันในหมู
่
่นักลงทุน
ต่างประเทศ ยิง่ ภายหลังวิกฤติด้วยแล้ว โดยเฉพาะในยุครัฐบาลพันตารวจโท
ทักษิณ จะเห็นว่านักธุรกิจนายทุนใหญ่ ได้ก้าวเข้ามากุมอานาจในคณะรัฐมนตรี
เป็ นจานวนมาก และคนเหล่านี้กม็ อี านาจอิสระในการกาหนดนโยบายมากขึน้ เรา
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จึงพบว่าในยุครัฐบาลทักษิณ นโยบายเสรีนิยมใหม่นนั ้ ถูกนามาใช้ดว้ ยความเต็ม
ใจสมัครใจมากขึน้ โดยที่รฐั บาลก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าการเชื่ อมโยงเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกจะนามาซึง่ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
การดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่โดยเฉพาะการเปิ ดเสรีทางการเงินได้
นามาสู่วกิ ฤติเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ รัฐไทยจาเป็ นต้องขอกู้เงินฉุ กเฉินจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ซึ่งทาให้ กองทุน การเงินระหว่างประเทศต้องกาหนด
เงื่อนไขการดาเนินนโยบาย อันมีผลกระทบต่ออานาจอธิปไตยของรัฐไทย ดังจะ
ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป
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4
อานาจอธิ ปไตยของรัฐไทย
ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั จะได้อภิปรายปั ญหาเกี่ยวกับอานาจอธิปไตยของรัฐไทย
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ โดยการชีใ้ ห้เห็นว่าอานาจในการ
กาหนดนโยบายของรัฐไทยในฐานะทีเ่ ป็ นความหมายหนึ่งของอานาจอธิปไตยถูก
แทรกแซงจากโลกาภิว ัต น์ เ สรีนิ ย มใหม่ ม ากขึ้น ในส่ว นแรกผู้วิจ ัย กล่ า วถึง
ความหมายและพัฒนาการของอานาจอธิปไตยในภาพกว้าง จากนัน้ ผู้วิจยั ใช้
เนื้อหาในหนังสือแสดงเจตจานงเป็ นกรณีศกึ ษาเพื่อบ่งชีว้ ่า อานาจในการกาหนด
นโยบายของรัฐไทยถูกแทรกแซงอย่างไรจากข้อเรียกร้องของกองทุ นการเงิน
ระหว่างประเทศ และได้ช้ใี ห้เห็นว่าฝ่ ายต่างๆ มีท่าทีอย่างไรบ้างในกรณีการทา
ข้อ ตกลงกับ กองทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศ ในตอนท้า ยผู้วิจ ัย จะอภิป ราย
ผลกระทบจากกรณีน้ที ม่ี ตี ่ออานาจอธิปไตยของประชาชน

1. ความหมายและพัฒนาการของอานาจอธิ ปไตย
อานาจอธิปไตยมีความหมายหลายอย่าง ในทางกฎหมายนัน้ อานาจ
อธิปไตยมี 6 ความหมาย คือ 1) อานาจทีจ่ ะใช้อานาจอันชอบธรรมเหนือปั จเจก
บุคคลทุกคนทีอ่ าศัยอยู่ในดินแดนของรัฐ อานาจอธิปไตยในความหมายนี้ตรงกับ
คาว่า “เขตอานาจของรัฐ” (jurisdiction) ซึง่ ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ คือ
เขตอานาจในการออกกฎหมาย เขตอานาจในการบังคับใช้กฎหมาย และเขต
อานาจในการตัดสินคดีความต่างๆ 2) อานาจที่จะใช้และจัดการได้อย่างเสรีกบั
ดินแดนของรัฐภายใต้เขตอานาจของรัฐ และทากิจกรรมทุกอย่างทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น
หรือเป็ นประโยชน์ต่อประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในดินแดนนัน้ 3) สิทธิทจ่ี ะไม่ให้รฐั อื่น
บุกรุกเข้ามาในดินแดนของรัฐ (ของตน) 4) สิทธิท่จี ะเป็ นอิสระจากเขตอานาจ
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ของศาลต่ า งชาติ ส าหรับ กิ จ กรรมหรือ การกระท าที่ ป ฏิบ ัติ โ ดยรัฐ ตามขีด
ความสามารถอันเด็ดขาดของตน และสาหรับมาตรการทีฝ่ ่ ายบริหารนามาใช้กบั
การใช้หรือการวางแผนที่จะใช้ซ่งึ ทรัพย์สนิ หรือสมบัติสาธารณะเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 5) สิทธิทจ่ี ะได้รบั การปกป้ องคุม้ ครองสาหรับตัวแทนของรัฐทีก่ ระทา
การตามอานาจหน้าทีข่ องตน และ 6) สิทธิทจ่ี ะเคารพต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
คนที่ถือ สัญ ชาติข องรัฐ และเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ที่อ ยู่ใ นต่ า งประเทศ (Cassese,
2005, pp. 49-52) ในบรรดาความหมายของอานาจอธิปไตยทัง้ หมดข้างต้นนี้
อานาจอธิป ไตยในความหมายแรกถือว่ าเป็ น แกนสาคัญ ของอ านาจอธิปไตย
(Cassese, 2005, p. 49) เพราะรวมเอาทัง้ อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหาร และ
อานาจตุลาการมาไว้ทงั ้ หมด
อานาจอธิปไตยนัน้ มีพฒ
ั นาการเรื่อยมาก่อนทีจ่ ะมามีความหมายว่าเป็ น
อานาจทีเ่ บ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในดินแดนของรัฐตัง้ แต่ยุค สนธิสญ
ั ญาเวสต์ฟาเลีย
(พ.ศ. 2191) เป็ นต้นมา ปี เตอร์ เทเลอร์ (Taylor, 1994) ได้ชใ้ี ห้เห็นการจัด
องค์กรของรัฐที่มองรัฐเป็ นภาชนะบรรจุ โดยตลอดประวัติศาสตร์ท่ผี ่านมารัฐ
ทัง้ หลายต่ างก็พยายามเติมสิง่ ต่ างๆ คืออานาจ ความมังคั
่ ง่ วัฒนธรรม และ
บริการสังคม เข้าไปในรัฐซึง่ เปรียบเหมือนภาชนะ พัฒนาการเหล่านี้สง่ ผลต่อการ
นิยามอานาจอธิปไตยทีผ่ กู ติดอยู่กบั ดินแดนด้วย
ความพยายามในการเติมอานาจลงไปในภาชนะ เห็นได้จากพัฒนาการ
ของรัฐทีผ่ ่านมาซึง่ เริม่ จากรัฐทีก่ ่อสงคราม (warring states) เช่นนครรัฐต่างๆ ใน
อิตาลีในช่วงทีฝ่ ่ ายศาสนจักรขึน้ มามีอานาจเหนือจักรวรรดิโรมันในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 12 (พ.ศ. 1643-1742) ต่อมามีรฐั กฎหมาย (law states) ซึง่ ใหญ่กว่านครรัฐแต่
เล็กกว่าจักรวรรดิพฒ
ั นาขึน้ มาในส่วนอื่นๆ ของยุโรปนอกจักรวรรดิโรมัน ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 (พ.ศ. 2143-2242) ก็เ กิด มีรฐั -ชาติสมัย ใหม่ (modern
nation-states) เกิดขึน้ และหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง รัฐ-ชาติต่างๆ ก็พฒ
ั นามา
เป็ นรัฐทีป่ ้ องกันตนเอง (defensive states) (Taylor, 1994, pp. 152-153)
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ความพยายามในการเติมความมังคั
่ งเข้
่ าไปในภาชนะ เห็นได้จากใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 2043-2142) นัน้ ได้เกิดรัฐผู้ทาการค้า (mercantile
states) ขึน้ ซึง่ ต่อมาในตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2343-2442)
ได้เกิดมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กันระหว่างรัฐบาล อุตสาหกรรม และธนาคารขึน้ มา
ก่อให้เกิดสิง่ ทีเ่ รียกว่าทุนนิยมผูกขาดโดยรัฐ (state monopoly capitalism) และ
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง รัฐ -ชาติทงั ้ หลายต่างก็หนั มาพัฒนาเศรษฐกิจ
จึงเกิดรัฐทีม่ ุ่งเน้นในการพัฒนา (development states) ขึน้ มา (Taylor, 1994;
pp. 154-155)
ความพยายามในการเติมวัฒนธรรมเข้าไปในภาชนะ เห็นได้จากการที่
ผูป้ กครองเห็นว่าการอ้างศาสนาเพื่อใช้เป็ นฐานความชอบธรรมนัน้ เริม่ ไม่ได้ผลจึง
ได้นาเอาเอกลักษณ์แห่งชาติมาแทนทีเ่ อกลักษณ์ทางศาสนา เอกลักษณ์แห่งชาติ
(national identity) นี้พฒ
ั นามาจากความรู้สกึ ผูกพันกันในชุมชน ชุมชนก็
เชื่อมโยงอยู่กบั แผ่นดินทีช่ ุมชนตัง้ อยู่ และขยายความรูส้ กึ นี้ออกไปมองชุมชนอื่น
ว่ามีชะตากรรมร่วมกับตนด้วย ซึง่ ทาให้เกิดการเปลีย่ นการมองพืน้ ทีโ่ ดยมองว่า
พืน้ ที่มคี วามศักดิสิ์ ทธิที์ ่จะละเมิดมิได้ และรัฐก็มหี น้าที่ปกป้ องมาตุภูมแิ ห่งชาติ
(national homeland) การเติมวัฒนธรรมนี้ขยายจากชุมชนเล็ก ๆ จนมาเป็ นรัฐชาติ ปั จ จุ บ ัน มีร ัฐ -ชาติซ่ึง เป็ น ภาชนะบรรจุ ว ัฒ นธรรมอยู่เ กือ บ 200 รัฐ -ชาติ
และภายในภาชนะนี้ น่ี เ องที่ อุ ด มคติ ข องชาติ ไ ด้ ถู ก ผลิ ต ซ้ า ในโรงเรี ย น
สือ่ สารมวลชน และสถาบันสังคมอื่น ๆ (Taylor, 1994, pp. 155-156)
และความพยายามในการเติมบริการสังคมเข้าไปในภาชนะนัน้ เห็นได้
จากพัฒนาการจากประชาธิปไตยมาสู่รฐั สวัสดิการ ในช่วงแรกสิง่ ที่เติมเข้าไปก็
คือสิทธิเลือกตัง้ ซึง่ เกิดจากความคิดของประชาชนที่ว่าเมื่อตนเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ชุมชนเดียวกัน ตนก็ควรมีสทิ ธิและหน้าทีเ่ หมือนกับคนอื่นๆ จึงต่อสูเ้ พื่อให้ได้
สิทธิหน้าทีเ่ หล่านัน้ มา เมื่อมีการเลือกตัง้ พวกนักการเมืองต่างก็แข่งกันเสนอ
นโยบายต่างๆ เพื่อระดมคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชน จนเป็ นทีม่ าของ
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นโยบายรัฐสวัสดิการ และเกิดแนวคิดขึ้นว่ารัฐ มีหน้าที่ดูแลประชาชนของตน
แนวคิดเรื่องสังคมจึงเชื่อมโยงอยู่กบั เขตแดนของรัฐ เกิดเป็ นสังคมต่างๆ เช่น
สังคมอังกฤษ สังคมฝรังเศส
่ สังคมอเมริกนั (Taylor, 1994, p. 156)
จากพัฒ นาการที่ก ล่ า วข้า งต้ น จะเห็น ได้ว่ า ทัง้ รัฐ ชาติ (ประชาชน)
ดินแดน และอานาจอธิปไตย ต่างก็มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ “รัฐทีม่ อี ยู่มไิ ด้
ดารงอยู่ในทีว่ ่าง แต่รฐั มีอานาจอธิปไตยอยู่ในดินแดนทีเ่ ฉพาะเจาะจง ในทานอง
เดีย วกัน ชาติก็มิใ ช่ สิ่ง ที่มีอ ยู่ แ ล้ ว ในที่ว่ า งแบบเบ็ด เสร็จ เด็ด ขาด แต่ ช าติ มี
ความหมายก็ต่อ เมื่อ อยู่ใ นสถานที่อ ันเฉพาะเจาะจง นัน่ คื อ ดินแดนบ้านเกิด ”
(Taylor, 1994, p. 151)
การปรากฏขึน้ ของรัฐต่างๆ ทีม่ ฐี านอยู่ทอ่ี านาจอธิปไตยเหนือดินแดนได้
สร้างระบบระหว่างรัฐหรือระบบระหว่างประเทศขึน้ มา ซึง่ เริม่ ขึน้ ในยุโรปก่อนทีจ่ ะ
ขยายไปทัวโลก
่
อธิปไตยเหนือดินแดนนี้หมายถึงกระบวนการทางการเมือง 2
กระบวนการคือ 1) อานาจอธิปไตยภายใน หมายความว่าอานาจจากภายนอกไม่
สามารถแทรกแซงการเมืองภายในของรัฐได้ถ้าไม่ ได้รบั การเชื้อเชิญจากรัฐนัน้
2) อานาจอธิปไตยภายนอก หมายถึงการทีร่ ฐั อธิปไตยด้วยกันเองให้การรับรอง
ซึง่ กันและกัน (Taylor, 2000, p. 767)
อย่างไรก็ตาม อานาจอธิปไตยของรัฐก็มใิ ช่สงิ่ ที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่
เป็ นสิง่ ที่ถูกแทรกแซงได้ ในอดีตก็มตี ัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่าอานาจ
อธิปไตยของรัฐถูกแทรกแซง ดังเช่นการทีช่ าวตะวันตกซึง่ เข้าไปอยู่ในประเทศ
ต่างๆ ได้รบั สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ก็เป็ นการบ่งชีว้ ่าอานาจอธิปไตยในฐานะที่
เป็ นอานาจในการตัดสินคดีความในดินแดนของรัฐไม่ได้มคี วามเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
จริง เนื่องจากยังมีอานาจของรัฐอื่นเข้ามาร่วมใช้อานาจตุลาการดังกล่าวนี้ดว้ ย
แต่ในยุคโลกาภิวตั น์ อานาจอธิปไตยเหนือดินแดนก็ถูกท้าทายมากขึน้
ยิง่ กว่าในอดีต อย่างมาก ทัง้ ที่มาจากการที่ประชาชนสามารถเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของรัฐได้อย่างง่ายดายซึง่ สามารถสร้างความระส่าระสายและความไม่
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มันคงให้
่
แก่รฐั ได้ การทีม่ อี งค์กรเหนือรัฐหรือองค์กรข้ามชาติต่างๆ มากมาย
เข้ามาร่วมใช้อานาจเพื่อบริหารจัดการประเด็นทีม่ ลี กั ษณะข้ามชาติเช่นเรื่องของ
สิง่ แวดล้อม และการทีพ่ ลังของเงินทุนทีเ่ คลื่อนย้ายไหวเวียนอย่างเสรีไปทัวโลก
่
โดยทีร่ ฐั ก็ไม่สามารถพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการควบคุมการไหลของเงินทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2549, น. 117) กล่าวไว้ว่า “ถ้าหากการมีเงิน
สกุลของประเทศตัวเองถือเป็ นดรรชนีบ่งชี้ถึงอานาจอธิปไตยของรัฐแล้ว การ
ไหลเวียนของเงินทีต่ ดั ข้ามพรมแดนรัฐ -ชาติ และการใช้เงินสกุลของชาติอ่นื เป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลีย่ นก็กระทบถึงฐานะของอานาจอธิปไตยของรัฐเช่นกัน ”
ปั จจุบนั นี้ แม้ในทางนิตินัยรัฐจะสามารถออกกฎหมายมาควบคุมปริ มาณการ
ไหลเวียนของเงินตราได้โดยตรง และสามารถออกมาตรการทีเ่ ป็ น แรงจูงใจทาง
การเงินหรือข้อจากัด ทางกฎหมายเพื่อควบคุมความต้องการของตลาดได้โดย
อ้อม แต่มาตรการเหล่านี้กแ็ ทบจะไม่สามารถควบคุมการไหลเวียนของเงินตราได้
เพราะในโลกของเงินตรา พลังของตลาดมีมากกว่าพลังของรัฐ (Cohen, 1998, p.
17) ในกรณีของไทย การเปิ ดเสรีทางการเงินโดยเฉพาะด้วยการจัดตัง้ กิจการ
วิเทศธนกิจ ได้ทาให้เงินทุนไหลเข้ามาแสวงหากาไรจากส่วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ ากับอัตราดอกเบี้ย ในประเทศไทยที่อยู่ใน
ระดับสูง ซึง่ เป็ นไปตามตรรกะของทุนที่ว่าทุนนัน้ เคลื่อนย้ายไปสู่ทซ่ี ง่ึ ให้กาไรสูง
เสมอ ในครัง้ นัน้ รัฐไทยไม่สามารถควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายได้ซ่ึงในที่สุดได้
นามาสูว่ กิ ฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
พลังของโลกาภิวตั น์ทางการเงินยังเห็นได้จากการทีเ่ งินตรานัน้ เชื่อมโยง
อยู่กบั ระบอบอานาจอธิปไตยอย่างใกล้ชดิ จอห์น อักนิว (Agnew, 2005) ได้
ชีใ้ ห้เห็นอิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กระจายอยู่ในหลายประเทศทัว่
โลก ซึ่ ง กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของเงิ น ดอลลาร์ ท ั ง้ หมดนั ้น อยู่ น อกพรมแดนของ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในลาตินอเมริกานัน้ มีการนาเอาเงินดอลลาร์ไปใช้เป็ น
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หน่ วยเงินตรากันทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าค แม้ว่าจะเป็ นการเอาไปใช้อย่างไม่เป็ นทางการ
โดยภาคธุ ร กิจ เอกชนเป็ น หลัก มิใ ช่ เ ป็ น หน่ ว ยเงิน ตราที่ร ัฐรับ รองอย่ า งเป็ น
ทางการให้ใช้แทนหน่ วยเงินตราของประเทศ แต่อทิ ธิพลของเงินดอลลาร์ท่ไี หล
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ เอกชนนี้ น่ี เ อง ที่ เ ป็ นอ านาจเชิ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(infrastructural power) อันส่งผลต่ออานาจอธิปไตยทางพฤตินัยหรือ ทางปฏิบตั ิ
เขาเรียกอานาจอธิปไตยทีเ่ กิดจากพลังอานาจเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานยิง่ กว่าอานาจ
ในการออกคาสัง่ (despotic power) เช่นนี้ว่า “อานาจอธิปไตยทีม่ ปี ระสิทธิผล”
(effective sovereignty)
นอกจากนี้ พลังของบรรษัทข้ามชาติทเ่ี ชื่อมโยงและได้รบั ผลประโยชน์
จากนโยบายเสรีนิยมใหม่กม็ ผี ลกระทบต่ออานาจอธิปไตยของรัฐด้วย เช่น ในการ
ทาข้อตกลงการค้าเสรีในปั จจุบนั นัน้ หลักการเรื่องการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติ (National
Treatment: NT) และหลักการเรื่องการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั ความอนุ เคราะห์
ยิง่ (Most Favored Nation Treatment: MSN) ทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษในการลงทุนแก่
ทุ น ข้ า มชาติ ก็ ไ ด้ ท าให้ มี ห ลายรั ฐ แล้ ว ถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายโดย
บริษทั เอกชนทีเ่ ข้าไปลงทุนในรัฐนัน้ ๆ และรัฐต้องเสียเงินไปให้นายทุนข้ามชาติ
เหล่านี้แล้วไม่น้อย ดังตัวอย่างที่เกิดขึน้ แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
และเม็กซิโก1 ตามความเห็นของซาสเกีย ซาสเซ็น (Sassen, 1996, pp. 13-14)
พลังอานาจของทุนข้ามชาติดงั เช่นที่กล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดสิทธิสภาพนอกอาณา
เขตในรูปแบบใหม่ทต่ี ่างจากในอดีต เป็ นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของทุนข้า ม
ชาติ โดยที่สทิ ธิสภาพนอกอาณาเขตยุคใหม่น้ีกส็ ง่ ผลกระทบต่ออานาจอธิปไตย
ของรัฐไม่น้อย
แม้ว่ า อ านาจอธิ ป ไตยของรัฐ ต่ า งๆ ซึ่ง รวมทัง้ รัฐ ไทยด้ว ยจะถู ก
แทรกแซงหรือได้รบั ผลกระทบจากกรณีต่างๆ มากมาย แต่ในบทนี้ผวู้ จิ ยั จะเน้น
1

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, 2547.
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ไปที่การพิจารณากรณีทอ่ี านาจอธิปไตยของรัฐไทยในฐานะทีเ่ ป็ นอานาจในการ
กาหนดนโยบายของรัฐถูกแทรกแซง โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาของหนังสือแสดง
เจตจานงโดยเฉพาะ และเน้นให้เห็นแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ทถ่ี ูกผลักดันจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2. กรณี ศึกษาจากหนังสือแสดงเจตจานง
2.1 ที่ มาของการยื่นหนังสือแสดงเจตจานง
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่านโยบายการเปิ ดเสรีทางการเงินทีก่ ล่าวถึงแล้วในบท
ที่ 3 เป็ นสาเหตุ สาคัญส่วนหนึ่ งของวิกฤติเศรษฐกิจ ครัง้ สาคัญ ใน พ.ศ. 2540
ข้อเสนอแนะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ทางการไทยรับพันธกรณีขอ้
8 ของกองทุน มาปฏิบตั ิทาให้ประเทศไทยเริ่มมีการเปิ ดเสรีทางการเงินอย่า ง
จริงจัง และเมื่อทางการได้เปิ ดให้มกี ิจการวิเทศธนกิจก็ยงิ่ ทาให้เศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะภาคการเงินเปิ ดกว้างสูต่ ลาดโลกมากยิง่ ขึน้
การทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในประเทศไทยอยู่ในระดับสูงขณะทีอ่ ตั ราดอกเบี้ย
ในตลาดโลกอยู่ในระดับต่านอกจากจะส่งเสริมจูงใจให้มเี งินทุนไหลเข้าเพื่อมาทา
กาไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ ดังทีก่ ล่าวแล้ว อัตราดอกเบี้ยสูงยังส่งผลให้มี
การลงทุนผลิตสินค้าน้อยไปด้วย กล่าวคือการขยายสินเชื่อสูภ่ าคการผลิตสินค้ามี
ขอบเขตจากัด ภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวจึงเป็ นภาคการผลิตที่ มีการเก็งกาไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านและทีด่ นิ นอกจากนี้ ก็ยงั มี
การขยายสินเชื่อไปสูก่ ารซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้หุน้ ค้าประกัน การ
ซื้ อ ขายรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ และการน าเข้ า สิน ค้ า ฟุ่ มเฟื อยจาก
ต่างประเทศ
นอกจากเรื่องอัตราดอกเบีย้ แล้ว นโยบายการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นของรัฐ
ไทยก็ไม่เหมาะสม ไม่สามารถเข้ากันได้กบั การเปิ ดให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเสรี มี
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การเสนอจากหลายฝ่ ายให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยปรับ ปรุ ง ระบบอัต รา
แลกเปลีย่ นจากทีใ่ ช้แบบตะกร้าเงินซึง่ ไม่ยดื หยุ่นให้มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2527 แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพราะเห็นว่าไม่ใช่
เรื่องเร่งด่วน (คณะกรรมการ ศสปป., ไม่ระบุปีทพ่ี มิ พ์, น. 30)
การส่งออกของไทยใน พ.ศ. 2539 ได้ลดลงหลังจากที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องมาหลายปี ปั ญหาการส่งออกทีล่ ดลงและปั ญหาอื่นๆ คือการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด การพึง่ หนี้ระยะสัน้ จากต่างประเทศมากเกินไป และความไม่ยดื หยุ่น
ของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเหตุ ผลที่สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Moody’s
Investors Service ประกาศปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือทางการเงินระยะสัน้
ของประเทศไทยลงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2541,
น. 132) หลัง จากนั น้ เมื่อ ความน่ า เชื่อ ถือ ลดลงก็ท าให้เ งิน ทุ น ไหลออกจาก
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อวิกฤติค่าเงินบาท เพราะนักธุรกิจนายทุนข้ามชาติ
ซึง่ คอยเก็งกาไรเงินตราต่างประเทศนาเงินบาทมาทุ่มขายในตลาดเพื่อสร้ างแรง
กดดันให้ค่าเงินบาทลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามปกป้ องค่าเงินบาท
ด้วยการนาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากทุนสารองระหว่างประเทศไปซื้อเงิน
บาทจากตลาดเงินแต่กไ็ ม่สามารถปกป้ องค่าเงินบาทไว้ได้แม้จะใช้เงินจากทุน
สารองไปเป็ นจานวนมาก ในทีส่ ุดก็ต้องปล่อยให้เงินบาทลอยตัว ส่งผลให้หนี้สนิ
ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีอ ยู่ เ ดิม พุ่ ง สูง ขึ้น มากตามอัต ราแลกเปลี่ย นที่
เปลีย่ นไป และเกิดปั ญหาวิกฤติดา้ นอื่นๆ ตามมาอีกมาก

2.2 การวิ เคราะห์เนื้ อหาของหนังสือแสดงเจตจานง
เมื่อประสบวิกฤติ รัฐบาลไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ด้วยการยื่นขอกูเ้ งินฉุ กเฉิน ในการยื่นขอกูเ้ งินดังกล่าว กองทุน
การเงินระหว่างประเทศได้มเี งื่อนไขในการดาเนินนโยบายผูกติดมากับเงินกูด้ ว้ ย
เงื่อนไขทีว่ ่านี้รฐั บาลไทยเป็ นฝ่ ายเขียนขึน้ มาเอง เรียกว่าหนังสือแสดงเจตจานง
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(Letter of Intent) มีทงั ้ สิน้ 8 ฉบับ ครอบคลุมระยะเวลากว่า 1 ปี เมื่อพิจารณา
แบบผิวเผินจะเห็นว่าอานาจในการกาหนดนโยบายของรัฐไทยไม่ได้ถูกแทรกแซง
เพราะรัฐไทยเป็ นฝ่ ายยื่นเงื่อนไขเอง แต่ในความเป็ นจริงได้มกี ารเจรจากันก่อน
จนกว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศจะพอใจแล้วจึงได้มกี ารเขียนหนังสือแสดง
เจตจานงออกมา และในกรณีทเ่ี ขียนหนังสือแสดงเจตจานงออกมาแล้ว ถ้าทาง
ฝ่ ายกองทุนยังไม่เห็นชอบด้วย ก็ต้องเริม่ เจรจาอีกครัง้ และเขียนหนังสือแสดง
เจตจานงขึน้ มาใหม่ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2545, น. 116, 148) นอกจากนี้
เมื่อได้รบั อนุ มตั ิเงินกูแ้ ล้ว ถ้ารัฐบาลไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ
แสดงเจตจานง ทางกองทุน ก็พร้อมที่จ ะสังระงั
่ บ การจัดสรรเงิน กู้ส่วนที่เ หลือ
แม้ว่ารัฐบาลจะยังเบิกจ่ายเงินกูไ้ ม่หมด ดังทีเ่ คยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วเมื่อ
พ.ศ. 2525 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2545, น. 147) ข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่า ในทางพฤตินัย อานาจในการกาหนดนโยบายของรัฐไทยนัน้ ถูกกาหนด
อย่างมากจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับแรกเขียนขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2540 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
แต่ ตัง้ แต่ ฉ บับ ที่สองเป็ น ต้น ไป เขีย นขึ้น ภายหลังการประกาศใช้ร ัฐธรรมนู ญ
ดัง กล่ าว ในรัฐ ธรรมนู ญฉบับ นี้ มีบทบัญ ญัติต อนหนึ่ ง ว่า “หนัง สือสัญญาใดมี
บทเปลี่ ย นแปลงอาณาเขตไทยหรื อ เขตอ านาจแห่ ง รั ฐ หรื อ จะต้ อ งออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้เป็ นไปตามสัญญา ต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา”2
แต่ ห นัง สือ แสดงเจตจ านงทุ ก ฉบับ ไม่ มีก ารขอความเห็น ชอบจากรัฐ สภาเลย
ทัง้ ๆ ทีใ่ นความเป็ นจริงเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในหนังสือแสดงเจตจานงเป็ นเงื่อนไข
ที่ก่ อ ให้เ กิด การออกกฎหมายและแก้ไขกฎระเบีย บและกฎหมายต่ า งๆ เป็ น
จานวนมาก
2

มาตรา 224 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.
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ในช่วงเวลาเพียง 2 ปี เศษหลังวิกฤติ รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายอย่างเร่งด่วน
ถึงเกือบ 40 ฉบับเพื่อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ 3 ในจานวนนี้มอี ยู่ 11 ฉบับ4 ทีถ่ ูก
มองว่าเป็ น “กฎหมายขายชาติ” และเป็ นที่ทราบกันโดยทัวไปว่
่ ากฎหมายทัง้ 11
ฉบับนี้ออกมาเพื่อสนองข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศตามที่ปรากฏอยู่ในหนั งสือแสดงเจตจานงฉบับต่างๆ กฎหมายทัง้ 11
ฉบับนัน้ ประกอบด้วย 1) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 2) พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ อพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
5) พระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 6) พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 7) พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
8) พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที่
17) พ.ศ. 2542 9) พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542 10) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2543 และ 11) พระราช
บัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลาย พ.ศ. 2542 (เสกสรรค์
ประเสริฐกุล, 2548, น. 8)

3

กฎหมายเหล่านี้มที งั ้ ส่วนเป็ นพระราชกาหนดและส่วนที่เป็ นพระราชบัญญัติ
โดยที่เกือบครึ่งหนึ่ง เป็ นกฎหมายที่ออกเป็ นพระราชกาหนดในช่วง พ.ศ. 2540-2541
หลังจากนัน้ จึงออกเป็ นพระราชบัญญัติ (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน นันทวัฒน์ บรมานันท์
, 2543; บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2544, น. 9-12).
4
กฎหมายทัง้ 11 ฉบับนี้มกี ารรวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน ใน เกษม สรศักดิ ์
เกษม, 2543.
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การออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายต่างๆ เหล่านี้เป็ นแนวนโยบายที่
ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ของระบบทุ น นิ ย มแบบเสรีนิ ย มใหม่ ซึ่ง เป็ น ที่รู้ก ัน ในนาม
“deregulation”5 แต่หนังสือแสดงเจตจานงไม่ได้มแี ต่ขอ้ ความทีส่ ะท้อนให้เห็นแต่
เฉพาะเรื่องของการออกกฎหมายมาสนองนโยบายเสรีนิยมใหม่เท่านัน้ แต่ยงั มี
ข้อความที่สะท้อนให้เห็นแนวนโยบายที่สาคัญด้านอื่น ๆ ของเสรีนิยมใหม่ด้วย
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (stabilization) การส่งเสริม
ให้มกี ารค้าและการลงทุนอย่างเสรี (liberalization) และการแปรรูปกิจการของรัฐ
ให้เป็ นของเอกชน (privatization) ต่อไปนี้ผวู้ จิ ยั จะได้ชใ้ี ห้เห็นข้อความในหนังสือ
แสดงเจตจานง6 ทีบ่ ่งบอกถึงแนวนโยบายดังกล่าวข้างต้น
5

คานี้นอกจากมีความหมายว่าการยกเลิก/แก้ไขกฎระเบียบแล้ว ยังหมายถึง
การยกเลิก/ผ่อนคลายการกากับควบคุมของรัฐ แต่ในความเป็ นจริงแล้วการยกเลิก
กฎระเบียบชุดใดชุดหนึ่งมักจะนามาซึ่งการออกกฎระเบียบอีกชุดหนึ่งเสมอ ในทานอง
เดียวกัน การยกเลิกหรือผ่อนคลายการกากับควบคุมของรัฐ ก็อาจนามาซึ่งอานาจการ
กากับควบคุมของเอกชนแทน ดังนัน้ “deregulation” มักจะมาควบคู่กบั “reregulation”
เสมอ
6
ข้อความในหนังสือแสดงเจตจานงที่ผู้วจิ ยั จะยกมาอ้างนัน้ ทัง้ หมดมาจาก
หนังสือเจตจานงฉบับที ่ 1-8 ซึ่งรวบรวมโดย วรพล โสคติยานุ รกั ษ์ (2544) หนังสือ
แสดงเจตจานงแต่ละฉบับนัน้ มีส่วนประกอบที่สาคัญอย่างน้อย 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ น
แบบหนังสือราชการที่ส่งถึงกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งลงนาม
ทัง้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่
สองเป็ นบันทึกแนวทางในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลไทย ส่วนที่สามเป็ นภาคผนวก
ที่กล่าวถึงเป้ าหมายในการดาเนินนโยบาย หนังสือแสดงเจตจานงบางฉบับมีเอกสาร
อื่นๆ แนบไปด้วย ผู้วิจยั เห็นว่าหนังสือแสดงเจตจานงเป็ นกฎหมายในรูปแบบหนึ่ ง
(ดู ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2543 ซึ่งวินิจฉัยว่าหนังสือแสดงเจตจานงเป็ นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา) ดังนัน้ ในการอ้างอิง จึงถือตาม
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2.2.1 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็ นแนวนโยบายสาคัญทีป่ รากฏอยู่
ในหนังสือแสดงเจตจานงทุกฉบับ ดังเช่นในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 1 ใน
ส่วนของบันทึกนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อ 3 มีขอ้ ความว่าทางการจะ
“ดูแลอัตราเงินเฟ้ อในระยะ 2 ปี แรก เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 7-8 (หรือร้อยละ 9-10
ณ สิน้ ปี 2540) ให้อยู่ในระดับร้อยละ 4-5 ในระยะต่อไป” (วงเล็บ 2) “ลดการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดลงให้เป็ นร้อยละ 5 ในปี น้ี และลดลงอยู่ทร่ี ะดับร้อยละ 3-4 ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ใ นประเทศในระยะต่ อ ไป” (วงเล็บ 3) และ “รักษาระดับเงิน สารอง
ระหว่างประเทศให้อยู่ท่รี ะดับ 23-24 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2540-41 และ
ระยะปานกลางให้อยู่ท่ี 30 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่ามูลค่าการนาเข้า
ประมาณ 4-5 เดือน” (วงเล็บ 3)
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี้มผี ลกระทบต่ อแรงงานด้วย เพราะ
ข้อความในข้อ 4 ของบันทึกแนวทางดาเนินนโยบาย ได้ระบุว่าจะดาเนินการเพื่อ
ชะลอการขยายตัวของค่าจ้างแรงงานด้วย และในข้อ 19 ก็ระบุว่า “ทางการจะ
เข้มงวดในการปรับเงินเดือนภาครัฐ โดยให้มกี ารปรับเพิม่ ได้ไม่เกินอัตราเงินเฟ้ อ
พืน้ ฐานเท่านัน้ และต้องดูแลให้การปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน
ให้เป็ นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกัน ” และในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 2 ข้อ

จารีตการอ้างอิงกฎหมายที่อ้างเฉพาะชื่อกฎหมายและมาตรา และ/หรือส่วนย่อยของ
มาตรา เช่นวรรคหรือวงเล็บ ไม่ได้อ้างหน้า สาหรับการอ้างอิงข้อความในหนังสือแสดง
เจตจานง ผูว้ จิ ยั จะบอกว่าเป็ นหนังสือฉบับใด เป็ นส่วนใดของหนังสือ และอยู่ในข้อใด
วรรคหรือวงเล็บใด (ถ้ามี) เท่านัน้ ไม่ได้อา้ งหน้า
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7 ก็ระบุไว้ว่า “กาหนดให้ค่าแรงขัน้ ต่ าสาหรับปี 2541 เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2-3
เท่านัน้ ”7
โดยทัวไป
่ รัฐบาลต่างๆ โดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ มักจะ
ดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลงบประมาณมากกว่าจะดาเนินนโยบายแบบ
สมดุ ล หรือ เกิน ดุ ล ทัง้ นี้ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะต้ อ งการสร้ า งคะแนนนิ ย มทาง
การเมือง ซึง่ มักจะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากนักวิชาการว่ารัฐบาลขาดวินัยทางการ
คลัง ในสภาพทีเ่ ศรษฐกิจยังเจริญเติบโตตามปกติ โอกาสทีจ่ ะเห็นรัฐบาลดาเนิน
นโยบายการคลัง แบบเกินดุ ลเป็ น เรื่อ งที่เ กิด ขึ้น ได้ย าก แต่ เ มื่ อ ประสบวิก ฤติ
เศรษฐกิจ การดาเนินนโยบายการคลังแบบเกินดุลถือเป็ นแนวทางหนึ่งในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตามมุมมองของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 1 ข้อ 13 จึงมีข้อความว่า “ทางด้านการคลัง
เป้ าหมายของแผนฟื้ นฟูคอื การรักษาเสถียรภาพทางการคลัง โดยการปรับฐานะ
การคลัง จากการขาดดุ ล การคลัง ร้อ ยละ 1.6 ของผลิต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศ ใน
ปี งบประมาณ 2540 เป็ นเกิ น ดุ ล ร้ อ ยละ 1 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นประเทศใน
ปี งบประมาณ 2541” ซึ่ง ได้ ร ับ การตอกย้ า อี ก ในฉบับ ที่ 2 ข้อ 4 ความว่ า
“ทางการไทยมีความตัง้ ใจแน่ วแน่ ทจ่ี ะรักษาการเกินดุลฐานะการคลังภาครัฐบาล
ตามทีต่ กลงไว้เดิม คือร้อยละ 1 ของ GDP ในปี 2540/41 เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีรายได้
เพียงพอทีจ่ ะรองรับการใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างภาคการเงิน”
7

เมื่อกาลเวลาผ่านไป ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ บ่งบอกว่าได้มกี ารขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่า
เพียงเล็กน้อยใน พ.ศ. 2540 โดยให้มผี ลใน พ.ศ. 2541 แต่ในอีก 3 ปี ต่อมาไม่มกี าร
ปรับค่าแรงขัน้ ต่าขึน้ เลย ทัง้ ๆ ที่อตั ราเงินเฟ้ อสูงมากใน พ.ศ. 2541 ค่าแรงขัน้ ต่าทั ่ว
ประเทศใน พ.ศ. 2541, 2542 และ 2543 ยังอยูใ่ นอัตราเดิมคือ 130-162 บาท ใน พ.ศ.
2544 มีการปรับขึน้ ไปเป็ น 133-165 บาท และก็หยุดอยูท่ ่รี ะดับนี้อกี ใน พ.ศ. 2545
(ธนวรรษน์ พลวิชยั , 2549).
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วิธกี ารทีจ่ ะทาให้สามารถรักษาการเกินดุลงบประมาณอยู่ได้อย่างหนึ่งก็
คือการเพิม่ รายได้และลดรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะมีการควบคุมมิให้มกี าร
ปรับ เพิ่ม เงินเดือนภาครัฐแล้ว ยัง มีวิธีอ่นื ๆ อีก โดยส่วนมากเป็ น มาตรการที่
ออกมาตัง้ แต่ช่วงแรกซึง่ ปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็ นบันทึกแนวทางดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 1 เช่นทางด้านการเพิม่ รายได้นัน้
“จะต้องมีการปรับค่าบริการของรัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สะท้อน
ถึงต้นทุนของการให้บริการอย่างแท้จริง รวมถึงต้น ทุนในการลงทุนใหม่ และ
ลงทุนทดแทน” (ข้อ 18) “จะมีการเพิม่ ภาษีมลู ค่าเพิม่ จากร้อยละ 7 เป็ นร้อยละ
10 โดยมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม เป็ นต้นไป และคาดว่าจะเพิม่ รายได้
ให้กบั รัฐประมาณร้อยละ 1¼ ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ” (ข้อ 14) จะมี “การเพิม่
อัตราภาษีบางชนิด การขยายฐานภาษี ” (ข้อ 17) และทางด้านการลดรายจ่ายก็
ท าได้ โ ดย “ลดการลงทุ น ในโครงการที่ มี ค วามส าคัญ น้ อ ยตามมาตรฐาน
ธนาคารโลกและสากล” (ข้อ 13) “ตัดงบประมาณรายจ่าย ควบคุมอัตราเบิกจ่าย
และควบคุมการใช้งบผูก พัน ” (ข้อ 14) ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับ ที่ 2 มี
ข้อความระบุถึงการลดรายจ่ายว่า “โครงการลงทุนทีถ่ ูกตัดงบประมาณลงมาก
ได้แก่โครงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์
รวมทัง้ โครงการลงทุนของบริษทั การบินไทย” (ข้อ 6)
อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมามีผู้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ว่าการดาเนินนโยบาย
แบบเกินดุลเป็ นการซ้าเติมปั ญหาเศรษฐกิจให้รุนแรงขึน้ อีก นอกจากนี้ ค่าเงินก็
ยังอ่อนตัวลงไปอีก กองทุนการเงินระหว่างประเทศและรัฐบาลไทยคงจะมองเห็น
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ในหนังสือแสดงเจตจานง ฉบับที่ 3 จึงเริม่ มีขอ้ ความทีบ่ ่งบอก
ว่ารัฐบาลจะยอมขาดดุลการคลัง เช่น “ฐานะการคลังของรัฐบาลจะขาดดุลร้อยละ
2 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 1 ในแผนฟื้ นฟูฯ เดิม ”
(ข้อ 16) “โดยรวมแล้ว มาตรการดังกล่าวจะทาให้รฐั บาลกลางขาดดุลการคลังไม่
เกินร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศปี 2540/41” (ข้อ 18) และ “ในสภาวะที่
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เศรษฐกิจตกต่า ทางการจะยอมให้ฐานะของรัฐวิสาหกิจเปลีย่ นจากสมดุลเป็ นขาด
ดุลได้เ ล็กน้ อยคือ ร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศสาหรับปี งบประมาณ
2540/41” (ข้อ 19) เป็ นต้น
วิธี ก ารสร้ า งเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ การสร้ า ง
เสถีย รภาพของอัต ราแลกเปลี่ย น ก่ อ นเกิด วิก ฤติ เ ศรษฐกิจ นโยบายอัต รา
แลกเปลีย่ นของไทยเป็ นแบบคงที่ เมื่อเกิดวิกฤติขน้ึ และรัฐบาลไทยยอมลดค่าเงิน
บาท นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นได้เปลี่ยนไปเป็ นแบบลอยตัวแบบมีการจัดการ
การลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนมักจะก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพของค่าเงินได้
มากกว่า ดังนัน้ เพื่อรักษาเสถียรภาพไว้ ก็จะต้องไม่ปล่อยให้อตั ราแลกเปลี่ยน
เป็ นแบบลอยตัวอย่างเสรี แต่ต้องมีการเข้าไปแทรกแซงเมื่อจาเป็ น ข้อความใน
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 ข้อ 13 ได้สะท้อนให้เห็นนโยบายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นแบบมีการจัดการ
ได้เป็ นอย่างดี ความว่า
วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการเงินคือ การสร้างเสถียรภาพ
ของอัตราแลกเปลีย่ น โดยตระหนักว่าค่าเงินบาทอาจยังคงมีความ
ผันผวนและมีค่าอ่อนเกินไป ทางการจึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ ความ
ยืดหยุ่นในการดาเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้ ให้สอดคล้องกับความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ น ประการแรก เมื่อมีแรงกดดันด้าน
อัตราแลกเปลีย่ น ทางการจะปรับอัตราดอกเบีย้ ในตลาดซือ้ คืนขึน้
ประการทีส่ อง เมื่ออัตราแลกเปลีย่ นมีเสถียรภาพและเคลื่อนไหวอยู่
ในช่วงทีเ่ หมาะสม ทางการจะปรับอัตราดอกเบีย้ ลง เนื่องจากตระหนัก
ถึงความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อภาคธุรกิจเอกชนและระบบการธนาคาร
จากการทีส่ ภาพคล่องตึงตัวเป็ นระยะเวลานาน
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รัฐบาลไทยได้ย่นื หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 4 ในช่วงกลางปี พ.ศ.
2541 ขณะนัน้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยดีขน้ึ มากแล้ว แต่เป้ าหมายใน
การรัก ษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ ก็ย ัง คงมีค วามส าคัญ ดัง จะเห็น ได้จ าก
ข้อความในหนังสือฉบับนี้ท่วี ่ า “การที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ปรับตัวดีข้นึ
มาก แผนฟื้ นฟู ฯ ฉบับ นี้ จึง ให้ค วามสาคัญเร่ ง ด่ วนต่ อ การดูแ ลเศรษฐกิจ มิใ ห้
ถดถอยมากไปกว่านี้ และเร่งการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจพร้อมทัง้ ดูแลให้เศรษฐกิจมี
เสถีย รภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง” (ข้อ 5) และในส่ ว นที่เ ป็ น บัน ทึก แนวทางด าเนิ น
นโยบายของหนัง สือฉบับ นี้ ก็มีข้อ ความว่า “การรัก ษาเสถีย รภาพของอัต รา
แลกเปลีย่ นยังคงเป็ นวัตถุประสงค์หลักของนโยบายการเงิน” (ข้อ 3)
ในส่วนของหนั งสือแสดงเจตจานงตัง้ แต่ฉบับที่ 5 ถึงฉบับที่ 8 ก็ยงั มี
การกล่าวถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แต่มลี กั ษณะเป็ นการตอกย้าให้เห็นว่าการ
ดาเนินนโยบายทีผ่ ่านมามีความถูกต้องเหมาะสมเพราะสามารถสร้างเสถียรภาพ
ให้เกิดขึน้ ได้ และเป็ นการกล่าวย้าว่าทางรัฐบาลไทยจะพยายามรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป

2.2.2 การแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่
การแก้ ไ ขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่ ใ นที่น้ี ค รอบคลุ ม ถึ ง
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในระดับทีต่ ่ ากว่าพระราชบัญญัตแิ ละพระราชกาหนด
ด้วย ดังนัน้ จึงมีขอ้ ความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กระจายอยู่ในหนังสื อแสดงเจตจานง
เป็ นจานวนมาก และปรากฏอยู่ในทุกฉบับเช่นเดียวกับเรื่องการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ผู้วิจ ัย จะได้พิจ ารณาว่ า แต่ ล ะฉบับ มีส าระส าคัญ ในประเด็น นี้
อย่างไรบ้าง โดยยกข้อความบางส่วนในแต่ละฉบับมากล่าวถึงพอเป็ นตัวอย่าง
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับแรก ในส่วนของมาตรการฟื้ นฟูภาคการเงิน
ในภาคผนวก มีการกล่าวถึงมาตรการเร่งด่วนในการเพิม่ ทุนแก่สถาบันการเงินไว้
ว่า “ทางการจะสนับสนุ นให้สถาบันการเงินเพิ่มทุนโดยแสวงหาผู้ร่วมทุนจาก
ต่างประเทศ โดยได้แก้ไขกฎหมายให้ทางการมีอานาจผ่อนผันในเรื่องเพดานการ
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ถือหุ้นของชาวต่างชาติในกรณีจาเป็ นไว้แล้ว ” และในส่วนที่เป็ นมาตรการระยะ
ปานกลาง มีขอ้ ความกล่าวถึงการฟื้ น ฟูสถาบันการเงินว่าทางการจะ “ปรับปรุง
กฎระเบียบของทางการ รวมไปถึงมาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อรองรับการ
แก้ไขปั ญหาลูกหนี้ การโอนสินทรัพย์และหนี้สนิ การควบและการรวมกิจการ
ตลอดจนการประเมินราคาและการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” ส่วนมาตรการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน ก็ระบุไว้ว่า “จะแก้ไขกฎหมาย
การธนาคารพาณิชย์ และบริษทั เงินทุน เพื่อให้คณะกรรมการของสถาบันการเงิน
ต้องเข้ามาดูแลการบริหารให้ใกล้ชิดมากขึน้ และกาหนดความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงินให้ชดั เจนขึน้ ” นอกจากนี้
ยังมีมาตรการปรับปรุงคุณภาพในการกากับและตรวจสอบสถาบันการเงินทีร่ ะบุ
ว่าการแก้ไขกฎหมายการธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงิน ทุนนัน้ มีจุดประสงค์
“เพื่อให้มอี านาจในการสังการให้
่
สถาบันการเงินลดทุนและให้ดาเนินการตามควร
ในกรณี อ ัต ราเงิน กองทุ น ต่ อ สิน ทรัพ ย์เ สี่ย งลดลงต่ า กว่า ร้อ ยละ 2 นอกจากนี้
เพื่อให้การคุ้ม ครองมิให้คณะกรรมการควบคุมหรือเจ้า หน้ าที่ข องทางการถู ก
ฟ้ องร้อง”
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 2 รายงานว่า “การวางแนวทางปฏิรูป
โครงสร้างในภาคการเงินมีความคืบหน้าไปมาก (โดยได้มกี ารประกาศแผนฟื้ นฟู
ภาคการเงิน อย่ า งเบ็ด เสร็จ เมื่ อ วัน ที่ 14 ตุ ล าคม 2540) รวมทัง้ ได้ มีก าร
ดาเนินการอย่างจริงจัง (ด้วยการออกพระราชกาหนด 6 ฉบับ...ซึ่งได้รบั ความ
เห็นชอบของรัฐสภาแล้ว)” (ข้อ 13) ในส่วนของ Box A ของหนังสือฉบับนี้ ได้มี
การกล่าวถึงความคืบหน้าของการดาเนินการตามประกาศแผนฟื้ นฟูว่าได้ยกร่าง
กฎระเบียบและแนวทางการประเมินแผนฟื้ นฟูกจิ การเสร็จแล้ว และได้เสนอให้
คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) อนุ มตั ิแล้ว
ส่วนทีก่ าลังดาเนินการคือการยกร่างกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการดาเนินงาน
ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) ให้แล้วเสร็จ รวมทัง้ กาหนด
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ขัน้ ตอนและวิธกี ารประเมินราคาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่ บบส. จะรับซื้อ โดยมี
กาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และในส่วนของ Box B มี
ข้อความระบุว่าทางการจะแก้ไขกฎหมายล้มละลายและดาเนินการที่จาเป็ น เพื่อ
ร่นระยะเวลาในการบังคับหลักประกันให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2541
นอกจากนี้ หนังสือฉบับนี้ยงั ระบุว่า “จะได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตรา
เพื่อ ให้ก รอบกฎหมายสาหรับ การด าเนิ น การของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ทันสมัยขึน้ ” (ข้อ 19)
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 ยังคงกล่าวย้าการปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบกฎเกณฑ์ และโครงสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่วนแรก ข้อ 4,
ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกแนวทางการดาเนินนโยบายข้อ 11) การปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการกากับดูแลระบบธนาคาร ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และการ
พัฒนาตลาดทุนให้มคี วามเหมาะสม (ส่วนแรก ข้อ 4) การปรับปรุงกฎหมาย
ล้มละลายและกระบวนการบังคับหลักประกัน (ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 5,
ข้อ 27) โดยจะแก้ไ ขกฎหมายล้ม ละลายและเริ่ม ปรับ ปรุง กระบวนการบัง คับ
หลักประกันและดาเนินการขัน้ ตอนทางศาลภายในวัน ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2541
และแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการบังคับหลัก ประกันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2541 (Box B ข้อ 6-7) ในการแก้ไขกฎหมายล้มละลายและ
กระบวนการบังคับหลักประกันนี้ ทางการจะแก้ไขตามคาแนะนาด้านวิชาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก
(ส่วนที่เป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 27) และในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
และกรอบสถาบันในการกากับดูแลสถาบันการเงิน ก็จะปรึกษากับหน่ วยงานทัง้
สองเช่นเดียวกัน (ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 12) นอกจากนี้ หนังสือฉบับนี้ยงั
ระบุ ว่ า “เพื่อ ส่ง เสริม การลงทุ น จากต่ า งประเทศและการไหลเข้า ของเงิน ทุ น
ทางการจะเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มกี ารถือครองอย่างเสรีขน้ึ รวมทัง้
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ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” (ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึก
นโยบาย ข้อ 28)
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 นี้ ยังได้กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมาย
ทางด้านการสือ่ สารด้วย โดยจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัตอิ งค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2519 ภายใน พ.ศ. 2541 (ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 26)
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 4 ยังคงกล่าวย้าความสาคัญของการ
แก้ไขกฎหมายซึ่งถือเป็ นนโยบายหลัก 1 ใน 6 ประการของนโยบายเศรษฐกิจ
(ส่วนแรก ข้อ 6 นโยบายเศรษฐกิจประการที่ 4) ในส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ
10 มีขอ้ ความระบุไว้วา่ “การแก้ไขพระราชบัญญัตเิ งินตราจะเพิม่ ความยืดหยุ่นใน
การบริหารเงินสารองระหว่างประเทศ” ซึ่งมีกาหนดจะแก้ไขพระราชบัญญัติน้ี
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2541 (Box A ข้อ 9) และเพื่อให้มกี ารเปิ ดประเทศ
มากขึน้ “รัฐบาลจึงได้เสนอร่างแก้ไขประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 281 ว่าด้วยการ
ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ า งด้า ว และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา...โดยมีจุดมุ่งหมายในการเปิ ดเสรีการ
ลงทุนแก่ต่างประเทศในภาคเศรษฐกิจบางสาขา” (ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ
26)
ใน Box B ข้อ 2 ของหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 4 นี้ มีขอ้ ความระบุ
ว่ า ทางการจะแก้ ไ ขกฎหมาย ปรส. และกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งเพื่อ ประกัน
กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ขจัดอุ ปสรรคในการโอนทรัพย์สิน และเพื่อให้มีค วาม
สะดวกและคล่องตัวในการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ส่วนใน Box C ก็มรี ายละเอียดว่า
จะแก้ไขพระราชบัญญัติล้ม ละลายและปฏิรูปกฎหมายบังคับ หลัก ประกันและ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นต่างๆ อย่างไร รวมทัง้ กาหนดกรอบเวลา
ที่จะทาให้เสร็จ นอกจากนี้ใน Box D ก็ยงั ได้กาหนดกรอบเวลาในการตรา
พระราชบัญญัตแิ ปรสภาพรัฐวิสาหกิจเป็ นบริษทั และกรอบเวลาในการพิจารณา
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้ครบถ้วน เพื่อให้ภาคเอกชนได้เข้า
มามีสว่ นร่วมในสาขาหลัก
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 5 มีขอ้ ความหลายส่วนทีย่ งั คงกล่าวย้าถึง
การแก้ไขกฎหมายทีก่ าลังดาเนินการอยู่ซง่ึ มีการระบุไว้แล้วในฉบับก่อนๆ โดยมี
รายละเอีย ดเพิม่ ขึ้น แต่ ก็มีส่ว นที่เ พิ่ม เข้า มาใหม่ เช่ นระบุ ว่ าจะออกพระราช
กาหนดเพื่อแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อสนับสนุ นการ
ควบกิจการของธนาคารและการโอนสินทรัพย์ จะออกพระราชกาหนดให้อานาจ
รัฐบาลในการออกพันธบัตรจานวน 3 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุ น
การเพิม่ ทุน และจะออกพระราชกาหนดจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์เอกชน โดย
พระราชก าหนดทัง้ 3 ฉบับนี้ มีก าหนดจะออกภายในวัน ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2541 (Box A) และจะแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพื่อให้
สามารถขายหุ้นส่วนใหญ่ในบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้กบั นักลงทุน
ไทยและต่างชาติ (Box F)
ส่ว นที่เพิ่ม เข้า มาใหม่ ใ นด้า นการแก้ไ ขกฎหมายที่ป รากฏในหนัง สือ
แสดงเจตจานงฉบับที่ 5 ยังมีอกี เช่นบอกว่าจะแก้ไขพระราชบัญญัติท่ดี นิ โดย
อนุ ญ าตให้นัก ลงทุ น ต่ า งชาติท่ีน าเงิน มาลงทุ น ในจ านวนเงิน ที่ไ ม่ ต่ า กว่ า ที่จ ะ
กาหนด เพื่อกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย สามารถซือ้ ทีด่ นิ เพื่อการ
พักอาศัยได้ 1 ไร่ และอนุ ญาตให้ชาวไทยทีส่ มรสกับชาวต่างชาติมสี ทิ ธิถอื ครอง
ทีด่ นิ ได้ จะแก้ไขพระราชบัญญัตอิ าคารชุด โดยอนุ ญาตให้ชาวต่างชาติสามารถ
ซื้อ อาคารชุ ด ที่ก่ อ สร้ า งในพื้น ที่ ไ ม่ เ กิน 5 ไร่ ได้ เ ต็ ม ที่ร้ อ ยละ 100 ในช่ ว ง
ระยะเวลา 5 ปี และจะแก้ไขบทบัญญัตกิ ารเช่าภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เพื่อขยายอายุการเช่าอสังหาริมทรัพย์บางประเภทให้เป็ นเวลา 50 ปี (จากเดิม
30 ปี ) โดยสามารถต่ออายุเพิม่ ได้อกี 50 ปี (Box G)
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หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 6-8 ปรากฏว่ามีขอ้ ความทีก่ ล่าวถึงการ
แก้ไขกฎหมายทีก่ าลังดาเนินการอยู่ว่ามีความคืบหน้าเพียงใด เช่นในฉบับที่ 7
(ส่วนแรก ข้อ 2) รัฐบาลไทยได้รายงานต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า
รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลายฉบับ
ใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการบังคับหลักประกัน 2 ฉบับ พระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัตอิ าคารชุดแล้ว ทางการจะ
ร่วมมือกับรัฐสภาและเร่งให้มกี ารออกกฎหมายฟื้ นฟูเศรษฐกิจทีเ่ หลือ
อยู่โดยเร็ว ขณะนี้ทางการได้ขยายสมัยประชุมรัฐสภาเพื่อให้มเี วลา
เพิม่ ขึน้ สาหรับการพิจารณาร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับรัฐธรรมนูญ
ซึง่ จะมีสว่ นเอือ้ อานวยต่อการพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ดว้ ย

2.2.3 การส่งเสริ มการค้าและการลงทุนเสรี
การแก้ไ ขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่ นั น้ มิไ ด้เ ป็ น ไปเพื่อ แก้ไ ข
ปั ญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าให้ทุเลาเบาบางลงเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นไปเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนอย่างเสรีดว้ ย ดังทีม่ ขี อ้ ความทีร่ ะบุตรงๆ
ว่าการแก้ไขกฎหมายนัน้ ๆ มีจุดประสงค์เพื่อเปิ ดให้มกี ารลงทุนอย่างเสรี (เช่น
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 ส่วนที่เป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 28 และฉบับที่ 4
ส่วนที่เป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 26 ที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น) การแก้ไขกฎหมาย
หลายอย่า งแม้จะไม่ ได้ระบุจุ ดประสงค์ไว้โดยตรง แต่ เมื่อพิจารณาดูดี ๆ ก็จ ะ
พบว่ามีจุดประสงค์เกีย่ วกับการเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุนแอบแฝงอยู่ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม ก็มขี อ้ ความอยู่ในหนังสือแสดงเจตจานงหลายฉบับทีก่ ล่าวถึงการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนเสรีไว้อย่างชัดเจนโดยตรง ต่อไปนี้คอื ตัวอย่างของ
ข้อความเหล่านัน้
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“ปั จจัยสาคัญทีจ่ ะช่วยให้การปฏิรูปสถาบันการเงินประสบผลสาเร็จ คือ
การเปิ ดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในสถาบันการเงินไทยได้เป็ นเวลา 10 ปี ” แต่
หลังจาก 10 ปี ไปแล้ว ผูถ้ อื หุน้ เหล่านี้จะไม่ถูกบังคับให้ขายหุน้ ทีม่ ีอยู่ เพียงแต่จะ
ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิม่ ทุนได้ตราบเท่าทีส่ ดั ส่ วนการถือหุ้นยังเกินกว่าร้อยละ 49
(หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 2 ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 16)
“เนื่องจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กบั ประสิทธิภาพในการปรับ
โครงสร้า งหนี้ ข องภาคเอกชน จึง ได้ มีก ารดาเนิ น การตามขัน้ ตอนที่สาคัญ ...
นอกจากนี้ ย ัง ได้เ ปิ ด เสรีแ ละลดข้อ จ ากัด การลงทุ น จากต่ า งประเทศในภาค
เศรษฐกิจที่สาคัญ เพื่อเพิ่มแหล่ งเงิ นทุ นสาหรับกระบวนการปรับโครงสร้าง”
(หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 4 ส่วนแรก ข้อ 6)
“รัฐบาลยังให้ความสาคัญในการเปิ ดประเทศมากขึ้น รวมทัง้ เพิม่ การ
ลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การลงทุนเพิม่ ขึ้นจะช่วย
บรรเทาปั ญ หาการขาดสภาพคล่ อ งในหลายภาคเศรษฐกิจ ” (หนั ง สือ แสดง
เจตจานงฉบับที่ 4 ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 26)
“ทางการมีค วามมุ่ ง มันในการเปิ
่
ด ประเทศต่ อ ไป เนื่ องจากที่ผ่ า นมา
เศรษฐกิจหลายภาคไม่ได้เปิ ดสาหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทาให้
จากัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ” (หนังสือ
แสดงเจตจานงฉบับที่ 5 ส่วนแรก ข้อ 3)
“รัฐบาลตระหนักดีว่า นโยบายเปิ ดตลาดเสรีจะมีบทบาทสาคัญในการ
ช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง เร่งการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และฟื้ นฟู
เศรษฐกิจให้เติบโตในระยะปานกลางแบบยังยื
่ น ” (หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่
5 ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 27)
ในแถลงการณ์ร่วมโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เรื่องการปรับโครงสร้างของภาคการเงินเพื่อการ
ฟื้ นฟู เศรษฐกิจ ที่เป็ นเอกสารแนบไปกับหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 5 ส่วน
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หนึ่งมีการกล่าวถึงมาตรการในการแก้ไขปั ญหาของธนาคาร 4 แห่งทีร่ ฐั บาลเข้า
แทรกแซง คือธนาคารศรีนคร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารมหานคร และ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ มาตรการดังกล่าวตัง้ อยู่บนหลักการหลายอย่าง
การเปิ ดโอกาสให้มกี ารลงทุนของนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศถือเป็ นหลักการ
สาคัญอย่างหนึ่ง (แถลงการณ์ร่วม ข้อ 17)
จากการทีท่ างการจะออกพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว จะทาให้มกี จิ กรรมทางเศรษฐกิจที่เปิ ดเสรีมากขึน้ กว่าเดิมหลายอย่าง เช่น
บริการนายหน้า การค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสิง่ ทอ ธุรกิจเสือ้ ผ้า
สาเร็จรูป ธุรกิจผลิตรองเท้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจผลิตเครื่องดื่ ม และธุรกิจการ
ประมูล เป็ นต้น (หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 5 Box G)
ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 6 ได้มกี ารตัง้ ความหวังไว้ว่า “หากการ
ปฏิรูปประสบผลสาเร็จ ประเทศไทยจะสามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่ อการ
ลงทุนใหม่ ทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ และมีความพร้อมในการแก้ไข
ปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต” (ส่วนแรก ข้อ 2)
นักวิชาการหลายท่าน เช่น ปกป้ อง จันวิทย์ (2547) พรายพล คุม้ ทรัพย์
(2547) รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2541; 2545) สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (2547) สมภพ
มานะรังสรรค์ (2548) และอัมมาร สยามวาลา (2542) มีความเห็นว่าสาเหตุของ
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2540 ส่วนหนึ่งมาจากการเปิ ด
เสรีการเงิน โดยเฉพาะการเปิ ดเสรีบญ
ั ชีทุน โดยทีย่ งั ไม่มคี วามพร้อม หรือไม่ได้มี
การเตรียมการในเชิงสถาบันไว้รองรับดีพอ
ปกป้ อง จันวิทย์ (2547, น. 102) ได้กล่าวเอาไว้ว่า “งานวิจยั ด้าน
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศจานวนมากชี้ให้เห็นว่าหากประเทศยิง่ มี
นโยบายเปิ ดเสรีการเงิน (financial liberalization) โดยเฉพาะบัญชีทุน (capital
account liberalization) เข้มข้นมากเพียงใด วิกฤตการณ์การเงินย่อมมีโอกาส
เกิดขึน้ มากเพียงนัน้ ”
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นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ทีท่ าโดย Williamson and Mahar (1997 อ้าง
ถึงใน อนุ วตั น์ ชลไพศาล, 2546, น. 41) ทีไ่ ด้สารวจพบว่าประเทศทีป่ ระสบกับ
วิกฤติการณ์ทางการเงินส่วนมากจะมีการเปิ ดเสรีทางการเงินในระยะ 5 ปี ก่อน
เกิดวิกฤติ นอกจากนี้ เกือบทุกประเทศทีเ่ กิดวิกฤติการณ์ทางการเงินนัน้ มีการ
เปิ ดให้เงินทุนระยะสัน้ ไหลเข้าอย่างเสรี และในปี ต่อมามีงานวิจยั ของ Demirgue
and Detragiache (1998 อ้างถึงใน อนุ วฒ
ั น์ ชลไพศาล, 2546, น. 42) ทีศ่ กึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่ างการเปิ ด เสรีท างการเงิน กับวิก ฤติการณ์ ธนาคารโดยใช้
ข้อมูลของ 53 ประเทศในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1980-1995 พบข้อเท็จจริงสนับสนุ น
งานของ Williamson and Mahar (1997) กล่าวคือ พบสหสัมพันธ์อย่างมี
นั ย ส าคัญ ระหว่ า งการเปิ ดเสรีท างการเงิน กับ วิก ฤติ ก ารณ์ ธ นาคาร โดยที่
สหสัมพันธ์น้จี ะเพิม่ ขึน้ เมื่อประเทศทีศ่ กึ ษามีสภาพแวดล้อมทางสถาบันทีอ่ ่อนแอ
ข้อ สัง เกตที่ควรตัง้ ไว้ ณ ที่น้ี ก็คือ เพราะเหตุ ใ ดทัง้ ที่ร ัฐบาลไทยและ
กองทุ นการเงิน ระหว่ า งประเทศ ก็น่ า จะทราบว่า การเปิ ด เสรีโ ดยเฉพาะด้า น
การเงิน เป็ น สาเหตุ สาคัญ อย่ า งหนึ่ ง ของวิก ฤติเ ศรษฐกิจ แต่ ก องทุ น การเงิน
ระหว่างประเทศก็ยงั ผลักดัน และรัฐบาลไทยก็ยงั เห็นชอบกับการเปิ ดเสรีตลาด
เงินและตลาดทุน8 ในขณะทีป่ ั ญหาทีเ่ กิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจก็ยงั คงดารงอยู่
ถ้ า มิ ใ ช่ เ พราะว่ า ทั ง้ สองฝ่ ายต่ า งก็ เ ห็ น ว่ า ฝ่ ายตนจะได้ ร ั บ ประโยชน์ จ าก
แนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ดว้ ย

8

แม้แต่นกั เศรษฐศาสตร์ชนั ้ นาที่สนับสนุ นการค้าเสรีมาตลอดอย่างเช่นจักดิช
ภควตี (Jagdish Bhagwati) ก็ออกมาคัดค้านการเปิ ดตลาดทุนให้เสรี ภควตีกล่าวหาว่า
กองทุนการเงินระหว่างประเทศพยายามผลักดันนโยบายการเปิ ดตลาดทุนให้เสรี เพราะ
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาผลักดันมา โดยที่ทางกระทรวงการคลังก็ได้รบั
แรงผลักดันมาจากนายธนาคารย่านวอลสตรีทอีกทอดหนึ่ง (ดู Bhagwati, 1998).
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2.2.4 การแปรรูปกิ จการของรัฐให้เป็ นของเอกชน
หนังสือแสดงเจตจานงทุกฉบับมีขอ้ ความที่กล่าวถึงการแปรรูปกิจการ
ของรัฐให้เป็ นของเอกชน ผูว้ จิ ยั ใช้คานี้เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการทีร่ ฐั บาลได้
เข้า แทรกแซงธนาคารของเอกชนที่ป ระสบปั ญหาและต่ อ มาได้ขายคืนให้แ ก่
เอกชน (รายใหม่) ด้วย
ความมุ่งมันของรั
่
ฐบาลไทยที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจนัน้ ปรากฏชัดเจน
ตัง้ แต่ครัง้ ที่ย่นื หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 1 ในส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบายของ
หนังสือฉบับนี้ มีขอ้ ความระบุว่า “ในปี งบประมาณ 2541 ประเทศไทยมีแผนจะ
ดาเนิน การแปรรูป สายการบินแห่ งชาติ และเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในสาขา
ไฟฟ้ า โทรคมนาคม และก๊ า ซ” (ข้อ 7) โครงการร่ ว มทุ น และการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงาน การขนส่ง และโทรคมนาคมถือเป็ นเป้ าหมายทาง
เศรษฐกิจทีส่ าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล (ข้อ 7) ในหนังสือฉบับที่ 1 นี้ยงั ระบุอกี
ด้ว ยว่ า รัฐ บาลจะ “เน้ น การมีส่ว นร่ ว มของภาคเอกชนในโครงการลงทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจบางอย่าง (ซึง่ รวมถึงโครงการทางด่วนและโครงการผลิตไฟฟ้ า)” (ข้อ
18)
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 2 ระบุไว้ว่า “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็ น
เป้ าหมายหลักเป้ าหมายหนึ่งในระยะปานกลางของแผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจ ทางการ
ได้ดาเนินการร่างแผนงานเบื้องต้นในการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนในสาขา
พลังงาน สาธารณูปโภค การสือ่ สาร และการขนส่ง” (ข้อ 17) รัฐวิสาหกิจทีจ่ ะถูก
แปรรูปก่อนคือรัฐวิสาหกิจทีไ่ ด้ดาเนินการแปรรูปเป็ นบริษทั จากัดแล้ว แต่รฐั บาล
ยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่อยู่ ได้แก่สายการบินแห่งชาติและบริษทั บางจากปิ โตรเลียม
จากัด รัฐบาลตัง้ เป้ าหมายว่าภายในกลางปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลจะลดสัดส่วนการ
ถือหุ้นในสายการบินแห่งชาติจากร้อยละ 93 และในบริษัทบางจากปิ โตรเลียม
จากัด จากร้อยละ 80 ให้เหลือต่ากว่าร้อยละ 50 (ข้อ 17)
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หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 4 ระบุไว้
ว่า “ทางการมีความตัง้ ใจจะจาหน่ายสินทรัพย์ให้แก่ภาคเอกชนให้มากทีส่ ุด ” และ
ในข้อเดียวกันนี้รฐั บาลรายงานว่า ได้จ ดั ตัง้ สถาบันการเงินของรัฐขึ้นมา 2 แห่ง
คือธนาคารรัตนสินและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) เพื่อเข้าร่วมประมูลซื้อ
สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท เงิน ทุ น ที่ถู ก ปิ ด กิจ การ โดยธนาคารรัต นสิน จะเข้า ซื้อ
สินทรัพย์ท่มี คี ุณภาพดีภายใต้หลักเกณฑ์ท่เี ข้ม งวดที่สุดในเชิงพาณิชย์ “ทัง้ นี้
ทางการมีเ จตนารมณ์ อ ัน แน่ ว แน่ ท่ีจ ะหาผู้ร่ ว มทุ น ต่ า งชาติเ ข้า ร่ ว มถือ หุ้น ใน
ธนาคารรัต นสิน โดยเร็ว ที่สุ ด ” ขณะที่ บบส. ก็จ ะเข้า ประมู ล สิน ทรัพ ย์ด้อ ย
คุณภาพโดยมีบทบาทเป็ นผูซ้ อ้ื รายสุดท้ายและมีหน้าทีบ่ ริหารสินทรัพย์เหล่านัน้
ให้ได้รบั ผลตอบแทนกลับคืนมา
ส าหรับ ธนาคารพาณิ ช ย์ ท่ีร ัฐ บาลเข้า แทรกแซง มีข้อ ความระบุ ว่ า
“รัฐบาลมีเป้ าหมายสาคัญจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เหล่านี้ลง
อย่างเร็วที่สุด และอยู่ในระหว่างกาหนดแนวทางขายหุ้นคืนให้แก่ภาคเอกชน
ภายใต้คาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก” (หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 ส่วน
ทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบายข้อ 8) และสาหรับสถาบันการเงินทีย่ งั เปิ ดดาเนินการอยู่นนั ้
“การส่งเสริมให้เอกชนทัง้ ในและต่างประเทศเข้าเพิม่ ทุน...ถือเป็ นกลยุทธ์สาคัญ ”
(หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 9)
ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 3 นี้ ข้อความทีบ่ ่งบอกถึงรายละเอียดที่
มากขึน้ ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปรากฏอยู่ในส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 26
ซึง่ ระบุว่ารัฐบาลจะจัดตัง้ สานักเลขานุการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากรอบกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อีกทัง้ ยัง ระบุถึง
โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในระยะสัน้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ทางด้านการขนส่ง
รัฐบาลตัง้ ใจทีจ่ ะแปรรูปบริษทั การบินไทย จากัด ใน พ.ศ. 2541 โดยเริม่ จากการ
หาผูร้ ่วมทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส่วนหุน้ ที่เหลือจะเสนอขายให้แก่ตลาดใน
ประเทศและพนักงานของบริษทั 2) ทางด้านพลังงาน รัฐบาลจะให้การไฟฟ้ าฝ่ าย
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ผลิตแห่งประเทศไทยขายหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) และหน่ วย
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า 2 ใน พ.ศ. 2541 ส่วนในระยะยาว รัฐบาลจะแยกการดาเนินงาน
ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตออกเป็ น 2 ส่วน คือบริษทั ผลิตไฟฟ้ าและบริษทั จาหน่ าย
ไฟฟ้ า โดยทีท่ งั ้ สองส่วนนี้จะถูกแปรรูปให้เป็ นบริษทั เอกชนในทีส่ ุ ด 3) ทางด้าน
น้ามัน รัฐบาลมีแผนทีจ่ ะขายหุน้ ของบริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด ตัง้ แต่เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็ นต้นไป และจะขายหุน้ บางส่วนในบริษทั ปตท. สารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) อีกทัง้ มีเป้ าหมายทีจ่ ะแปรรูปการปิ โตรเลียม
แห่งประเทศไทยภายในสิน้ ปี พ.ศ. 2542 และ 4) ทางด้านการสื่อสาร รัฐบาลจะ
แก้ไขพระราชบัญญัตอิ งค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และพระราช
บัญ ญั ติ ก ารสื่อ สารแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2519 ภายใน พ.ศ. 2541 เพื่ อ
เตรียมการแปรรูปให้เป็ นบริษทั จากัดภายในสิน้ ปี พ.ศ. 2542
หนั ง สือ แสดงเจตจ านงฉบับ ที่ 4 มีข้อ ความที่ก ล่ า วถึง การแปรรู ป
รัฐ วิส าหกิจ ไว้ว่ า “เพื่อ ให้โ ครงการแปรรู ป รัฐ วิส าหกิจ ของรัฐ บาลได้ร ับ การ
สนับสนุ นทีม่ ากพอ ทางการได้ชแ้ี จงกับพนักงานและกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การดาเนินการดังกล่าวมากขึน้ ...และจะมีการกาหนดเงื่อนเวลาทีแ่ น่ นอนสาหรับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งในการทบทวนแผนฟื้ นฟูฯ ครัง้ ต่อไป” (ส่วนที่เป็ นบันทึก
นโยบาย ข้อ 25) สาหรับธนาคารทีร่ ฐั บาลเข้าแทรกแซง รัฐบาลรายงานว่าได้ทา
สัญญากับวาณิชธนกิจเพื่อเตรียมกลยุทธ์การปรับโครงสร้างการแปรรูปกลับสู่
ภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว (Box B ข้อ 7) นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
กลยุทธ์การแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึง่ บอกถึงวัตถุประสงค์ มาตรการ และกรอบเวลา
ในการดาเนินการปรากฏเป็ นเอกเทศอยู่ใน Box D โดยเฉพาะ
หนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 5 ก็มรี ายละเอียดจานวนมากเกีย่ วกับการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจระบุไว้ใน Box F โดยเฉพาะ ซึง่ นอกจากจะกล่าวถึงการแปร
รูป กิจ การต่ างๆ ที่ก ล่า วข้างต้น แล้ว ยังกล่า วถึงส่วนอื่น ๆ อีก เช่ นบอกว่ า
รัฐ บาลจะออกหนั ง สือ ชี้ช วนประมูล ราคาขายหุ้น ของรัฐบาลในบริษัท เอสโซ่
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ประเทศไทย จากัด ภายในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2541 จะเริม่ ดาเนินการปรับ
โครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใน
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2542 จะแปลงท่ าอากาศยานแห่ง ประเทศไทยเป็ น
บริษทั จากัดและปรับโครงสร้างองค์กรภายในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2541 จะเริม่
กระบวนการแปรรูปบริษทั การท่าอากาศยานภูมภิ าค จากัด ภายในไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2542 จะอนุ มตั แิ ผนรายละเอียดการเพิม่ บทบาทภาคเอกชนสาหรับ
การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมภิ าคภายในครึ่งปี หลังของปี พ.ศ.
2542 นอกจากนี้ รัฐบาลยังรายงานว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ิการขาย/ยุบเลิก
องค์การทอผ้า องค์การแบตเตอรี่ และองค์การอุ ตสาหกรรมห้องเย็นเรียบร้อย
แล้ว
ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 6 รัฐบาลได้รายงานความคืบหน้าว่า
“แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมีความคืบหน้าอีกระดับหนึ่งแล้ว โดยได้
กาหนดขัน้ ตอนทีส่ าคัญๆ ไว้ในแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ...การพิจารณา
ปรับ ปรุ ง ระเบีย บกฎหมายเพื่ อ ก ากับ ให้มีก ารแข่ ง ขัน ในภาคส าคัญ ๆ เช่ น
โทรคมนาคมและพลังงานขณะนี้ได้กา้ วหน้าไปมาก” (ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย
ข้อ 22)
ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 7 มีการกล่าวถึงการแปรรูปธนาคาร
เช่นจะเตรียมการแปรรูปธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
ธนาคาร จากัด (มหาชน) ในระยะปานกลาง โดยจะทาให้กระบวนการเพิม่ ทุน
เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 (ส่วนทีเ่ ป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 11)
และแม้ว่า รัฐ บาลจะยอมรับว่ ากระบวนการแปรรูป ธนาคารมีค วามล่า ช้า “แต่
รัฐบาลยังยึดมันนโยบายที
่
จ่ ะแปรรูปธนาคารศรีนคร ธนาคารนครหลวงไทย และ
ธนาคารรัตนสิน (ซึง่ ควบรวมกับธนาคารแหลมทองทีท่ างการเข้าแทรกแซง) ให้
เป็ นสถาบันการเงินเอกชนต่อไป” เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีจ่ ะขายกิจการของ
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ทัง้ สามธนาคารให้ได้ภายในไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2542 (ส่วนที่เ ป็ นบันทึก
นโยบาย ข้อ 12)
สาหรับ รายละเอีย ดความคืบ หน้ า ในการแปรรู ป รัฐ วิสาหกิจ ที่ก าลัง
ดาเนินการอยู่นนั ้ ปรากฏอยู่ในข้อ 19 ในส่วนที่เป็ นบันทึกนโยบายของหนังสือ
แสดงเจตจานงฉบับที่ 7 และใน Box A ของหนังสือฉบับนี้กม็ กี ารกล่าวถึง
รายละเอียดของการแปรรูปธนาคารทีร่ ฐั เข้าแทรกแซง
ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 8 มีการรายงานความคืบหน้าการขาย
คืนธนาคารที่รฐั บาลเข้าแทรกแซงให้แก่เอกชนและการปรับโครงสร้างธนาคาร
ของรัฐบาล (ส่วนที่เป็ นบันทึกนโยบาย ข้อ 5) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
Box A

2.3 ท่าที ของฝ่ ายๆ ที่ มีต่อการเจรจาทาข้อตกลงกับกองทุน
การเงิ นระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์ท่เี กิดจากการเจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนัน้ จะ
เห็นว่าเป็ นไปตามแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ เป็ นส่วนมาก ผลลัพธ์เช่นนี้ผู้วจิ ยั
มองว่ า เกิด จากอ านาจต่ อ รองที่ต่ า งกัน มากระหว่ า งกองทุ น การเงิน ระหว่ า ง
ประเทศกับรัฐบาลไทย เพราะเป็ นช่วงทีเ่ กิดวิกฤติซง่ึ จาเป็ นต้องหาเงินมาใช้เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จานวนเงินทีต่ ้องกูม้ าก อีกทัง้ ความน่ าเชื่อถือทีล่ ดลง ได้
ทาให้รฐั บาลไทยประสบภาวะยุ่งยากในการหาแหล่งเงินกู้ แหล่งเงินกูจ้ ากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศนัน้ แม้ว่าจะมีเงื่อนไขผูกติดมาด้วย ก็จาเป็ นต้องยอม
เพราะสถานการณ์บบี บังคับ แต่กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อทีจ่ ะให้เสียเปรียบ
น้อยทีส่ ดุ น่าจะเป็ นสิง่ ทีท่ าได้ ถ้ารัฐบาลไทยเปิ ดโอกาสรับฟั งจากภาคส่วนต่างๆ
ให้มาก
แต่รฐั บาลพลเอกชวลิต เห็นว่าการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ด้ว ยการให้ร ับ ทราบข้ อ มู ลที่เ ป็ น จริง จะท าให้เ กิด การตื่น ตระหนก ดัง ที่น าย
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วราเทพ รัตนากร โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ กล่าวว่าทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ควรมีการให้ขอ้ มูลแก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่น
ตระหนก โดยได้ขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีมใิ ห้เปิ ดเผยข้อมูล ให้ นาย
ทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลเพียงคนเดียว
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดในข้อมูล ก่อนทีจ่ ะมีการลงนามกับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพราะเงื่อนไขบางประการจะสร้างความเสียหาย
ให้ ก ั บ รั ฐ บาลและกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ รวมทั ง้ ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
ประเทศชาติดว้ ย (ไทยโพสต์, 5 สิงหาคม 2540) แม้แต่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ ถ้า
จะมีผู้ท่เี ข้าถึงได้กเ็ ป็ นกรณียกเว้นพิเศษ เช่นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
นายชวน หลีกภัย ผูน้ าฝ่ ายค้านในขณะนัน้ ได้ขอให้รฐั บาลเปิ ดเผยข้อตกลงทีท่ า
กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยแจกจ่ายให้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ทุกคน ซึง่ นายทนง พิทยะ ก็ได้นาเอกสารไปมอบให้นายชวนเป็ นการส่วนตัวใน
วันรุ่งขึน้ (พิทยา ว่องกุล, ไม่ระบุปีทพ่ี มิ พ์, น. 77)
การรักษาพันธกรณี กบั กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เป็ นเงื่อนไข
ส าคัญ ต่ อ ผลลัพ ธ์ ท่ี อ อกมา นายสุ ร ศัก ดิ ์ นานานุ กู ล รัฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการคลังในขณะนัน้ กล่าวว่า ตนให้ความสาคัญกับพันธกรณีทใ่ี ห้ไว้กบั
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาทาสิง่ ใดลงไปก็ควรจะมีการปรึกษา
ร่ ว มกัน และย้ า ให้เ กิด ความเข้า ใจและมัน่ ใจได้ว่ า รัฐ บาลสามารถที่จ ะรัก ษา
พันธกรณีทม่ี อี ยู่ได้ตลอดไป (ฐานเศรษฐกิจ, 29 ตุลาคม 2540)
เนื่ องจากการทาสัญ ญากับ กองทุ น การเงิน ระหว่ างประเทศนัน้ ส่ง ผล
กระทบต่อหลายฝ่ าย และนักธุรกิจไทยก็ได้รบั ผลกระทบมาก เพราะส่วนมากก็
อยู่ในฐานะลูกหนี้ ในช่วงทีก่ าลังจะเจรจาเพื่อร่างหนัง สือเจตจานงฉบับที่ 5 ภาค
ธุรกิจเอกชนไทยได้ขอเข้าร่วมเจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วย แต่
นายศุ ภ ชัย พานิ ช ภัก ดิ ์ รองนายกรัฐ มนตรี และรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
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พาณิชย์ในขณะนัน้ กล่าวว่า ไม่สามารถให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเจรจากับกองทุน
การเงินระหว่างประเทศในการทาหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 5 ได้ เพราะเป็ น
สิง่ ที่ไม่เคยปฏิบตั ิมา นายศุภชัยกล่าวว่า "ไม่ใช่วธิ กี ารทางานโดยปกติเพราะ
ไอเอ็มเอฟและกระทรวงการคลังทางานกันอยู่ แล้ว หากส่งตัวแทนเฉพาะกลุ่ม
หรือ บางส่ ว นเข้า มา ก็จ ะเกิด ปั ญ หาความเหลื่อ มล้ า กัน อีก " (แนวหน้ า , 24
กรกฎาคม 2541)
สาหรับภาคประชาชนนัน้ ก็มกี ารเคลื่อนไหวในกรณีน้ีเช่นกัน เช่นเมื่อ
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2540 ตัวแทนกลุ่มสมัชชาคนจนได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อให้รฐั บาลเปิ ดเผยข้อตกลงที่ทากับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศให้ป ระชาชนได้ร ับทราบ ขอให้รฐั บาลลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ลง ขอให้จ ัด
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือคนยากจน ให้ควบคุมไม่ให้นายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็ น
ธรรม ให้ควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะปั จจัยการผลิตทางการเกษตร (พิทยา
ว่องกุล, ไม่ระบุปีทพ่ี มิ พ์, น. 79)
และในขณะที่รฐั บาลอยู่ระหว่างการเจรจากับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศเพื่อจัดทาหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 5 อยู่นัน้ ได้มตี วั แทนองค์กร
ประชาธิ ป ไตยยื่ น หนั ง สือ ต่ อ ประธานรัฐ สภาเพื่ อ ขอให้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ ศาล
รัฐธรรมนูญให้วนิ ิจฉัยว่าการดาเนินการของรัฐบาลเป็ นความผิดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 224 หรือไม่ ทัง้ นี้ตามรัฐธรรมนู ญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 224 ระบุว่า
หนังสือสัญญาใดมีบทบาทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอานาจแห่งรัฐ
หรือ จะต้ อ งออกพระราชบัญ ญัติ เ พื่อ ให้เ ป็ น ไปตามสัญ ญา ต้ อ งได้ร ับ ความ
เห็นชอบจากรัฐสภา
นายแพทย์สนั ต์ หัตถีรตั น์ ประธานมูลนิธวิ รี ชนประชาธิปไตยในขณะนัน้
กล่าวว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่ฟังความเห็นของคนอื่น โดยเฉพาะการ
เจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นการผลักภาระหนี้สนิ ทีก่ ่อขึน้ โดย
คนรวยให้ก ับคนทัง้ ประเทศต้อ งชดใช้แ ทนและการที่ร ัฐบาลไปท าสัญ ญากับ
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอาจจะขัด
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 224 ขณะทีน่ ายแพทย์เหวง โตจิราการ ประธานสมาพันธ์
ประชาธิปไตยในขณะนัน้ ก็กล่าวว่ามาตรการทีร่ ฐั บาลกาลังแยกหนี้ดหี นี้เสียของ
สถาบันการเงิน โดยมีนัยให้รฐั เข้าไปซือ้ หนี้เสียของเอกชน รวมทัง้ การประกาศ
ของเจ้าหน้ าที่ระดับ สูง ของธนาคารแห่ง ประเทศไทยที่จ ะค้ าประกันนักลงทุ น
ต่างชาติทจ่ี ะเข้ามาค้าประกันผูซ้ อ้ื หุน้ ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนไทยนัน้ เป็ นการ
ผลักภาระให้กบั คนจน จึงขอให้รฐั บาลทบทวนเรื่องนี้ดว้ ย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2541 เครือข่ายองค์กรประชาธิปไตยและองค์กร
ประชาชนได้ย่ืนหนัง สือต่ อนายชวน หลีก ภัย นายกรัฐมนตรี ใ นขณะนัน้ โดย
เรียกร้อ งรัฐบาลให้แ ก้ไขภาวะวิกฤติก ารณ์ ท างเศรษฐกิจ พร้อมด้วยเอกสาร
ประมวลสรุปวิกฤติการณ์เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากมาตรการของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยมีใจความโดยสรุปว่า ในการทาหนังสือแสดงเจตจานงฉบับ
ที่ 5 ให้รฐั บาลเปิ ดเผยข้อมูลและกระบวนการทัง้ หมดให้โปร่งใสเพื่อให้ประชาชน
ได้รบั รู้ก่อนทีร่ ฐั บาลจะไปทาความตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ให้
ประกาศยกเลิ ก การค้ า ประกัน หนี้ ข องภาคเอกชน ให้ ช้ีแ จ้ ง มาตรการและ
แนวนโยบายต่ างๆ ในการแก้ไขวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ระบบ
เพื่อ ให้ป ระชาชนได้มีส่ ว นร่ ว มวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ และให้ ป ระกาศพัก ช าระหนี้
ต่างชาติ อย่างน้อย 3-5 ปี เพื่อให้มกี ารเปิ ดเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กบั เจ้าหนี้
ต่างประเทศ การประนอมหนี้ การยืดอายุการชาระหนี้ และการขอแปลงหนี้เป็ น
ทุน (ฐานเศรษฐกิจ, 13 สิงหาคม 2541)

2.4 อานาจอธิ ปไตยของรัฐกับอานาจอธิ ปไตยของประชาชน
จากหัวข้อที่ 2.2 ทีผ่ ่านมาจะเห็นว่าการยื่นหนังสือแสดงเจตจานงนัน้ มี
รายละเอียดชัดเจนว่ารัฐบาลไทยจะดาเนินนโยบายอย่างไรบ้าง ซึง่ จริง ๆ แล้วใน
หนังสือแสดงเจตจานงยังมีรายละเอีย ดอีกมาก การให้สญ
ั ญาว่ าจะทาอะไรก็มี
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กรอบเวลาที่ชดั เจน กรอบเวลาดังกล่าวมีผลผูกพันทัง้ การดาเนินการของฝ่ าย
บริหารและฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ ท าให้เ รามองได้ว่า ในทางปฏิบตั ิแล้ว มิใ ช่อ านาจ
อธิปไตยในส่วนทีเ่ ป็ นอานาจบริหารเท่านัน้ ทีถ่ ูกแทรกแซง แต่อานาจนิตบิ ญ
ั ญัตกิ ็
ถูกแทรกแซงด้วย และจากหัวข้อ 2.3 ก็พบว่ามีกลุ่มประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ได้เข้ายื่นข้อเรียกร้องข้อเสนอต่างๆ มากมาย แต่เมื่อดูจากผลลัพธ์กป็ รากฏว่า
ไม่ได้เป็ นไปตามข้อเรียกร้องของพวกเขาเลย
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2545, น. 116-117, 147-148) กล่าวว่ากองทุน
การเงินระหว่างประเทศไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการดาเนินนโยบาย
หรือละเมิดอธิปไตยของประเทศสมาชิก จึงไม่ถอื ว่าหนังสือแสดงเจตจานงเป็ น
หนั ง สือ สัญ ญาระหว่ า งประเทศ และได้ก าหนดกระบวนการขอเงิน กู้โ ดยให้
ประเทศลูกหนี้เป็ นผู้ย่นื หนังสือด้วยตนเอง ซึง่ ในทางนิตนิ ัยไม่สามารถกล่าวหา
ได้ว่ามีการแทรกแซงการกาหนดนโยบาย และการทาเช่นนี้ทาให้กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศเลี่ยงการรับผิดโดยนิตินัยได้ แต่ ในทางพฤตินัยถือว่าเป็ นการ
ละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจน รังสรรค์กล่าวว่าทัง้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
และธนาคารโลกนัน้ บางครัง้ ถึงกับ “บงการ” การดาเนินนโยบายของประเทศผูข้ อ
กู้
สิง่ ทีต่ อกย้าถึงการแทรกแซงอานาจอธิปไตยในการกาหนดนโยบายของ
รัฐบาลไทยยังมีมากกว่าที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจานงเสียอีก เพราะมีเรื่อง
ของการยื่นหนังสือข้างเคียง (Side Letter) ทีร่ ฐั บาลไทยยื่นต่อกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศปรากฏขึน้ มาด้วย ตอนแรกเรื่องราวของหนังสือข้างเคียงเป็ น
เพีย งข่า วลือ ต่ อ มาเมื่อ มีก ารอภิป รายไม่ ไ ว้ว างใจรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
การคลังเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2542 ได้มกี ารนาเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายใน
สภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนัน้ คือนายธารินทร์
นิมมานเหมินท์ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ในสภา แต่กอ็ อกมายอมรับนอกสภาว่าหนังสือ
ข้างเคียงมีจริง เมื่อถูกกดดันให้เปิ ดเผยสาระของหนังสือข้างเคียง นายธารินทร์ก็
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ยืนยันที่จะไม่เปิ ดเผยและตอบโต้ว่าหนังสือข้างเคียงนัน้ มีมาตัง้ แต่ สมัยที่นาย
วีรพงษ์ รามางกูร ดารงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2545,
น. 122-125) ในเวลาต่ อมานายธารินทร์ได้ก ล่าวถึง หนังสือข้างเคียงว่ า “เป็ น
เพียงข้อมูลข้างเคียง แต่เหตุทไ่ี ม่สามารถเปิ ดเผยได้ เพราะเป็ นเรื่องเกีย่ วกับการ
บริหารอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ โดยปกติเปิ ดเผยไม่ได้อยู่แล้ว” (มติชน, 31 มกราคม
2542 อ้างถึงใน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2545, น. 126) ผลกระทบที่เกิดขึน้ จาก
การมีหนังสือข้างเคียงที่ปิดลับมิได้มแี ต่เรื่องของแทรกแซงการดาเนินนโยบาย
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนไทยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลับได้สทิ ธิน้ีไป
“ไม่ว่าเหตุจูงใจในการปกปิ ด Side Letter จะเป็ นประการใด แต่เจ้าหน้าทีแ่ ละ
กรรมการบริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีโอกาสได้อ่าน Side Letter คน
เหล่านี้มสี ายสัมพันธ์กบั กลุ่มทุนการเงินแห่ง Wall Street การแสวงหาประโยชน์
จากข้อตกลงดังกล่าวจึงมิใช่เรื่องยาก” (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2545, น. 126)
ทัง้ การทีก่ ารทาสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศในรูปของการ
ยื่นหนังสือแสดงเจตจานงไม่ได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา การที่รฐั บาลไม่
นาพาต่อเสียงเรียกร้องของประชาชน และการที่ประชาชนคนไทยไม่สามารถ
เข้า ถึง ข้อ มูลข่าวสารเกี่ย วกับ หนัง สือ ข้างเคีย ง ล้ว นเป็ น เรื่องที่เ กี่ยวโยงกับ
ประเด็นของอานาจอธิปไตยอีกแบบหนึ่ง กล่าวคืออานาจอธิปไตยของประชาชน
(popular sovereignty) ซึง่ เป็ นรากฐานของอานาจอธิปไตยของรัฐ
รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ล้วนกล่าวถึงทีม่ าของอานาจอธิปไตย เช่นระบุ
ว่า “อานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย” หรือ “อานาจอธิปไตยเป็ นของปวง
ชนชาวไทย” สาหรับรัฐธรรมนู ญฉบับ พ.ศ. 2540 นัน้ ระบุไ ว้อย่า งชัดเจนว่ า
“อานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย” (มาตรา 3) แต่ไม่ว่าจะใช้คาว่า “มา
จาก” หรือ “เป็ นของ” ต่างก็สะท้อนให้เห็นว่าอานาจอธิปไตยของรัฐนัน้ มีพน้ื ฐาน
มาจากอานาจอธิปไตยของประชาชน แม้ในทางทฤษฎีจะเห็นต่างกันว่าอานาจ
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อธิปไตยมาจากไหน และในทางประวัติศาสตร์จะชี้ให้เห็นอานาจอธิปไตยที่มี
วิวฒ
ั นาการมาตลอด แต่ ในเมื่อเรายอมรับกันแล้วว่าอานาจอธิปไตยเป็ นของ
ประชาชน ก็จะต้องทาให้ความข้อนี้เป็ นจริงขึน้ มาให้ได้หรือให้เข้าใกล้เคียงความ
จริงให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ฌ็อง ฌ้าค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau: พ.ศ. 2255-2321) ผูส้ ร้าง
ทฤษฏีเรื่องเจตจานงทัวไป
่ (general will) ซึง่ ถือกันว่าเป็ นรากฐานแนวคิดเรื่อง
อานาจอธิปไตยของประชาชน (popular sovereignty) ได้กล่าวไว้ว่า “กฎหมาย
ฉบับใดก็ตามทีป่ ระชาชนไม่ได้ให้ความเห็นชอบด้วยตนเองถือว่าเป็ นโมฆะ ใน
ความเป็ นจริงก็คอื มิใช่กฎหมาย” (Rousseau, 1993, p. 263) ซึง่ นี่กส็ ะท้อนให้
เห็นว่าเขาต้องการประชาธิปไตยทางตรงทีท่ ุกคนเข้ามีส่วนร่วมได้โดยทีเ่ ขาเองก็
ไม่ เ ชื่อ เรื่อ งการเป็ น ตัว แทน แต่ ผู้วิจ ัย เห็นว่ า รั ฐ -ชาติต่ า งๆ ก็ไ ด้เ จริญ เติบ โต
เรื่อยมาพร้อมกับประชากรทีม่ ากขึน้ เรื่อยๆ จนยากทีจ่ ะมีประชาธิปไตยทางตรง
ได้ จึงต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนกันโดยทัวหน้
่ า เราจึงมีผแู้ ทนคอย
ทาหน้าทีเ่ ป็ นปากเสียงแทน คอยสะท้อนปั ญหาของประชาชน และคอยตรวจสอบ
การทางานของรัฐบาล หน้าที่ทางด้านการออกกฎหมายนัน้ เป็ นหน้าที่โดยตรง
ของผู้แทนในรัฐสภา จึงควรให้ผู้แทนของประชาชนมีส่วนร่วมให้มาก แม้ฝ่าย
บริหารจะสามารถออกกฎหมายบางอย่างได้ แต่กท็ าเช่นนัน้ ได้เพราะกฎหมาย
หลักกล่าวคือรัฐธรรมนู ญได้ให้อานาจไว้ เพราะเหตุใดฝ่ ายบริหารจึงมองข้าม
ความสาคัญของสมาชิกรัฐสภาทัง้ ในส่วนสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา ในการ
ตรากฎหมายสาคัญที่ช้อี นาคตของประเทศไทยดังเช่นหนังสื อแสดงเจตจานง
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าอานาจอธิปไตยของรัฐจะมีความชอบธรรมได้อย่างไรถ้ามองข้าม
ความสาคัญของตัวแทนของประชาชน
รุสโซ (Rousseau, 1993, p. 135) ยังได้กล่าวอีกว่ากฎประการแรกและ
สาคัญที่สุดของรัฐบาลที่มคี วามชอบธรรมหรือรัฐบาลที่เป็ นของประชาชนก็คือ
การปกครองซึ่งมีเป้ าหมายในการสร้า งสรรค์สงิ่ ที่ดีงามแก่ป ระชาชน ซึ่งก็คือ
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รัฐบาลจะต้องปฏิบตั ติ ามเจตจานงทัวไป
่ โดยทีก่ ารทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเจตจานงทัวไป
่
ได้จาเป็ นต้องรู้จกั เจตจานงทัวไปก่
่ อนและสามารถแยกเจตจานงทัวไปออกจาก
่
เจตจานงเฉพาะซึง่ คานึงถึงแต่ตวั ตนของตนเอง แม้ว่าจะมีการตีความเจตจานง
ทัวไปที
่
่รุสโซกล่าวถึงแตกต่ างกันก็ตาม แต่ แนวคิด ของรุสโซที่กล่าวถึงตรงนี้
รวมทัง้ ที่กล่าวข้างต้น ก็สะท้อนให้เห็นความสาคัญของอานาจอธิปไตยอย่าง
น้อย 2 ประการคือ ประการแรกอานาจอธิปไตยควรมีพน้ื ฐานอยู่ทเ่ี จตจานงของ
ประชาชน ประการที่สองอ านาจอธิป ไตยควรจะถู ก น าไปใช้เ พื่อ ความดีข อง
ส่วนรวมหรือประโยชน์ของส่วนรวม
แม้ว่าตามความเห็นของรุสโซนัน้ การทีจ่ ะรูซ้ ง้ึ ถึงเจตจานงทัวไปจะเป็
่
น
เรื่อ งยากถึง กับต้องอาศัย คุณสมบัติอย่ างสูงในขัน้ ที่สามารถรู้แจ้งคือ รู้เห็นสิ่ง
ต่างๆ ตามทีเ่ ป็ นอยู่จริง (Rousseau, 1993, p. 162) แต่ผปู้ กครองก็ตอ้ งพยายาม
ทีจ่ ะเรียนรูเ้ พื่อให้มองเห็นเจตจานงทัวไป
่ วิธกี ารทีเ่ ป็ นไปได้อย่างหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็คอื การเปิ ดกว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองให้มากทีส่ ุด ยิง่ ประเทศมีลกั ษณะเป็ นโลกาภิวตั น์มาก
ขึน้ เพียงใด ความสลับซับซ้อนก็ยงิ่ มีมากขึน้ เพียงนัน้ ไม่มบี ุคคลใดหรือกลุ่มใดที่
สามารถผูกขาดความรู้ความเชี่ยวชาญไว้ฝ่ายเดียวได้ อีกทัง้ ผลประโยชน์ของ
ผู้คนในยุคนี้กม็ ีความแตกต่างหลากหลายกันมากเพราะมีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน มีทงั ้ คนชัน้ สูง คนชัน้ กลาง และคนชัน้ ล่าง และมีทงั ้ กลุ่ม
คนที่ร วยล้น ฟ้ า และคนที่แ ทบไม่ มีอ ะไรจะกิน อยู่ร่ ว มกัน ในประเทศเดีย วกัน
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบของ
การสารวจความคิดเห็น การท าประชาพิจ ารณ์ หรือ รูปแบบอื่น ๆ จึง มีค วาม
จาเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ เพื่ออุดช่องว่างของความรู้ทย่ี งั ไม่เพียงพอ และเพื่อจัดสรร
แบ่งปั นผลประโยชน์ให้กระจายได้อย่างทัวถึ
่ งและมีความเป็ นธรรม
แต่สงิ่ ทีร่ ฐั บาลทากลับเป็ นไปในแนวทางตรงกันข้าม เนื่องจากรัฐบาลไม่
ค่อยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่สนใจที่จะรู้ว่าประชาชนคิด
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อย่างไรกับการทาข้อ ตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลไม่ได้ขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาในการทาข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ทัง้ ๆ ที่ในรัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2540 บัญ ญัติไว้ว่ า “หนัง สือ สัญ ญาใดมีบ ท
เปลี่ ย นแปลงอาณาเขตไทยหรื อ เขตอ านาจแห่ ง รั ฐ หรื อ จะต้ อ งออก
พระราชบัญ ญัติเ พื่อ ให้ก ารเป็ น ไปตามสัญ ญา ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบของ
รัฐสภา” (มาตรา 224 วรรคสอง)
เจริญ คัมภีรภาพ (2547, น. 21) ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไทยได้หลีกเลี่ยงที่
จะนาเอาข้อตกลงระหว่างประเทศทีเ่ ข้าเงื่อนไขซึง่ จะต้องขอความเห็นชอบของ
รัฐสภาด้วยวิธกี ารทีแ่ ยบยล 3 วิธี คือ 1) ด้วยการแอบแก้กฎหมายหรือหมกเม็ด
เอาหลักการต่างๆ ทีข่ อ้ ตกลงระหว่างประเทศทัง้ หลายกาหนดให้ มมี าบัญญัตไิ ว้
ในกฎหมายภายในก่อนที่จะเข้าไปผูกพันหรือเข้าเป็ นภาคีหรือให้สตั ยาบันใน
ข้อ ตกลงนั ้น ๆ 2) ด้ ว ยการพยายามตี ค วามกฎหมายภายในว่ า เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงไม่มกี ารแก้กฎหมายภายในซึง่ ทาให้ไม่
เข้าเงื่อนไขที่จะต้ อ งขอความเห็นชอบจากรัฐสภา และ 3) ด้วยการพยายาม
ตีความรัฐธรรมนู ญมาตรา 224 วรรคสองว่าเขตอานาจรัฐที่อยู่ในบทบัญญัตนิ ัน้
หมายถึงอาณาเขตทางภูมศิ าสตร์หรือพรมแดนของรัฐ ไม่ใช่เขตอานาจที่เป็ น
อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
ถ้า ค าว่า “อาณาเขตไทย” มีค วามหมายเท่ ากับ “เขตอ านาจของรัฐ ”
บทบัญญัตมิ าตรานี้จะระบุถงึ ทัง้ สองคานี้ไว้ดว้ ยกันทาไม เพราะภาษากฎหมาย
มิใช่ภาษาทีฟ่ ่ ุมเฟื อย และในทางนิตศิ าสตร์กท็ ราบกันดีอยู่แล้วว่าเขตอานาจของ
รัฐนัน้ มีความหมายครอบคลุมทัง้ อานาจนิติบญ
ั ญัติ อานาจบริหาร และอานาจ
ตุลาการ ดังทีไ่ ด้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น รัฐบาลทาประหนึ่งว่าต้องการจะผูกขาด
อานาจอธิปไตยไว้ให้กบั ฝ่ ายบริหารฝ่ ายเดียว นอกจากนี้ การทีร่ ฐั บาลไม่ค่อย
เปิ ด โอกาสให้ป ระชาชนได้มีส่ว นร่ ว ม ก็เ หมือ นเป็ น การชี้ว่ า รัฐ เท่ า นั น้ ที่เ ป็ น
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เจ้าของอานาจอธิปไตย ทัง้ ๆ ทีอ่ านาจอธิปไตยของรัฐนัน้ มีรากฐานมาจากอานาจ
อธิปไตยประชาชน
อานาจอธิปไตยจึงควรเป็ นทัง้ ของรัฐและของประชาชน หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือต้องเป็ นอานาจอธิปไตยของทัง้ รัฐและชาติ การกระทาของรัฐบาลแทนที่
จะเป็ นการเชื่อมโยงรัฐเข้ากับชาติ กลับเป็ นการแยกรัฐกับชาติออกจากกัน ถ้า
ชาติเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากจินตนาการ (Anderson, 1991) จินตนาการก็สามารถนา
เราให้ไปพ้นจากชาติได้เหมือนกัน (Appadurai, 1996b, p. 41) ในยุคโลกาภิวตั น์
นัน้ มีเหตุปัจจัยทีท่ าให้เกิดการแตกกระจายแยกย่อยมากขึน้ และความภักดีไม่ได้
ผูกติดอยู่กบั เขตแดนของรัฐอธิปไตยเสมอไป (Appadurai, 1996b, p. 47) ถ้ารัฐ
ต้องการสร้างชาติให้ประชาชนมีความภักดีต่อประเทศชาติบา้ นเมือง รัฐก็ควรจะ
สร้างเครื่องมือหรือกลไกในการช่วยให้เกิดจินตนาการทีจ่ ะนาไปสูค่ วามจงรักภักดี
นัน้ เพราะจินตนาการมิได้เกิดจากความว่างเปล่า จินตนาการนัน้ เป็ นความคิดใน
รูปแบบหนึ่ง ความคิดนัน้ มิได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่ า แต่ เกิดจากรับรู้ทาง
ประสาทสัม ผัส แล้ ว น าไปไตร่ ต รองเป็ น มโนภาพต่ า งๆ 9 กระบวนการทาง
การเมื อ งที่ เ ปิ ดให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มให้ ม ากที่ สุ ด จะท าให้ ป ระชาชนมี
ประสบการณ์ตรงที่จ ะเอื้ออานวยให้เกิดจินตนาการต่างๆ และเกิดความรู้สกึ ว่า
เป็ นเจ้าของประเทศ เมื่อรูส้ กึ ว่าเป็ นเจ้าของก็จะรูส้ กึ ผูกพัน มีความรักความหวง
แหน ต้องการปกป้ องคุม้ ครองและพัฒนาประเทศชาติของตนให้ดขี น้ึ
9

นี่เป็ นความคิดที่คล้ายคลึงกันของจอห์น ล็อก (John Locke) และเดวิด ฮูม
(David Hume) ล็อกเห็นว่าความคิดทุกอย่างมาจาก 1) การรับรู้ทางประสาทสัมผัส
(sense perception) และ 2) การไตร่ตรอง (inflection) (Lowe, 2001, p. 312) ส่วน
ฮูม ก็เ ห็น ว่า จิต สานึ ก ของมนุ ษ ย์นัน้ มีท งั ้ ส่ว นการรับ รู้ข นั ้ แรกที่เ รียกว่า ภาพประทับ
(impressions) และส่วนที่เป็ นมโนภาพหรือความคิดต่างๆ (ideas) (Humber, 2001,
p. 371).
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3. สรุป
กรณีศกึ ษาในบทนี้ผวู้ จิ ยั เน้นไปทีก่ ารวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแสดง
เจตจานงทัง้ แปดฉบับเพื่อแสดงให้เห็นผลลัพธ์ว่ารัฐไทยไม่สามารถต้านทานพลัง
ของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้ และเป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่าพลังของโลกาภิวตั น์เสรี
นิ ย มใหม่ ท่ีเ ข้า มาในประเทศไทยนั น้ มีค วามรุ น แรงมากเพีย งใด พลัง ที่ว่ า นี้
ครอบคลุ ม ทัง้ การที่ก องทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศอัน เป็ น องค์ก รที่ผ ลัก ดัน
นโยบายเสรีนิยมใหม่อย่างจริงจังได้เสนอแนะให้ รฐั ไทยเปิ ดเสรีทางการเงินใน
ช่วงแรกและถือโอกาสช่วงทีป่ ระเทศไทยกาลังประสบวิกฤติบบี ให้รฐั ไทยเปิ ดเสรี
อย่างกว้างขวางหลายด้านมากขึน้ ภายหลังเกิดวิกฤติ ขณะที่พลังของทุนการเงิน
ข้า มชาติเ ข้า มาแสวงหาก าไรจากการเปิ ด เสรีท างการเงิน ของไทย แต่ พ ลัง
ดังกล่าวก็อาจส่งผลไม่รุนแรงเท่าทีป่ ระสบมาก็ได้ ถ้าโครงสร้างภายในสังคมไทย
โดยเฉพาะโครงสร้างเชิงสถาบันภายในของรัฐไทยไม่อ่อนแอ และตัวแสดงต่างๆ
ทีม่ บี ทบาทรับผิดชอบดูแลนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเข้มแข็ง
ความพ่ายแพ้ของรัฐไทยจากการทีไ่ ม่สามารถต้านทานพลังของกระแส
โลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่ เพราะเปิ ดรับกระแสนัน้ ทัง้ ๆ ที่ประเทศยังไม่มีความ
พร้อมและจากการทีด่ าเนินนโยบายแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาทีต่ ามมาได้ก่อนเกิด
วิกฤตินัน้ เป็ นสิง่ ที่เห็นได้ชดั เจนแล้วในบทที่ 3 สาหรับกรณีการทาข้อตกลงกับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศภายหลังวิกฤตินนั ้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีทางเลือก
และพลังต่อรองไม่มากนักในช่วงเริม่ ต้น แต่รฐั บาลก็สามารถสร้างอานาจต่อรอง
ขึน้ มาได้บา้ งเหมือนกันหลังจากนัน้ แต่กลับไม่ใช้ให้เป็ นประโยชน์ อย่างเช่นเสียง
เรียกร้องจากประชาชนนัน้ ก็เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลสามารถเอาไปอ้ างเพื่อที่จะผ่อนผัน
เงื่อนไขต่างๆ ให้ลดระดับความรุนแรงลงได้ แต่รฐั บาลกลับไม่ทา พรรคฝ่ ายค้าน
เคยร้องขอให้รฐั บาลเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับข้อตกลงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่
เมื่อ พรรคฝ่ ายค้า นนัน้ ได้เ ป็ น รัฐ บาลในเวลาต่ อ มาก็ก ลับ มีปั ญ หาเรื่อ งความ
149
149

โปร่งใสเช่นเดิม ดังกรณีพรรคประชาธิปัตย์ท่เี รียกร้องให้รฐั บาลพลเอกชวลิต
เปิ ดเผยข้อมูลแต่เมื่อพรรคนี้ได้เป็ นรัฐบาลก็ถูกมองว่าไม่โปร่งใสเช่นเดียวกัน
ทางฝ่ ายภาคประชาชนนัน้ ก็มิได้อยู่นิ่ง เฉย หากแต่ ไ ด้แ สดงบทบาท
อย่างแข็งขัน ถึงกับมีการยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการทา
หนังสือสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐสภานัน้ เป็ นความผิดตามรัฐธรรมนู ญหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผลการวินิจฉัยก็
ปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นว่าไม่ผดิ คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญจึงเป็ นสิง่ ที่
ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กบั การดาเนินนโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลในขณะนัน้ แม้จะเป็ นรัฐบาลผสม แต่รฐั บาลก็สามารถทีจ่ ะควบคุม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสังกัดของรัฐบาลได้ รัฐบาลจึงกล้ายืนยันกับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงช่วงเวลาที่กฎหมายแต่ ละฉบับจะประกาศ
ออกมาใช้ได้ตามทีต่ กลงกันไว้ แม้ว่าการออกกฎหมายบางฉบับจะล่าช้าไปบ้าง
แต่กส็ ามารถออกกฎหมายสาคัญทีท่ าข้อตกลงกันไว้ได้ทุกฉบับ ผลลัพธ์ทป่ี รากฏ
ให้เห็นในหนังสือแสดงเจตจานงนัน้ เป็ นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลนัน้ ดูอ่อนแอเมื่อ
เทียบกับพลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แต่กลับเข้มแข็งเมื่ อเทียบกับ
พลังของประชาชน ผู้วิจยั เห็นว่า รัฐบาล (รวมทัง้ ระบบราชการ) ค่อ นข้างเป็ น
อิสระจากเสียงเรียกร้องของประชาชน เหตุปัจจัยเหล่านี้นามาซึง่ ความพ่ายแพ้ใน
แง่ ท่ีไ ม่ สามารถต้า นทานกระแสที่ถู ก กดดัน จากภายนอกได้แ ละในแง่ ท่ีไ ม่ มี
ความสามารถทีจ่ ะดาเนินนโยบายให้ประสบผลสาเร็จเป็ นผลดีต่อประชาชนได้
ผลกระทบจากการยื่น หนั ง สือ เจตจ านงต่ อ กองทุ น การเงิน ระหว่ า ง
ประเทศเช่นนัน้ มีต่อเนื่องไปยังภาคส่วนต่างๆ มากมาย ในทางเศรษฐกิจมหภาค
การมุ่งเน้นไปที่นโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากเกินไปได้ซ้าเติมให้
ปั ญหาเศรษฐกิจเลวร้ายลงมากขึน้ สาหรับแรงงานนัน้ พวกเขาก็ไม่ได้รบั การขึน้
ค่าจ้างขัน้ ต่ าเลยถึง 3 ปี ติดต่ อกัน นักธุรกิจได้รบั ผลกระทบจากมาตรการทาง
กฎหมายที่ออกตามมามากบ้างน้อยบ้างแตกต่ างกันไป แต่ผลกระทบที่สาคัญ
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จากการไม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรูข้ อ้ มูลและการไม่ยอมให้รฐั สภา
ให้ค วามเห็นชอบก่อ นที่จ ะลงนามในข้อตกลงคือ ผลกระทบที่เ ป็ นการลิด รอน
อานาจอธิปไตยของประชาชน
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในหนังสือแสดงเจตจานงคือรัฐไทยจะต้องแก้ไข
กฎหมายอีกหลายฉบับ โดยมีกฎหมายอยู่ 11 ฉบับที่ถูกมองจากหลายฝ่ ายว่า
เป็ นกฎหมายทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ทุนต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ง่ายยิง่ ขึน้ การ
แก้ไขกฎหมาย 11 ฉบับนี้ถ้ามองจากมุมของการบริหารจัดการก็ถือว่าเป็ นภาพ
สะท้อนของการบริหารจัดการยุคโลกาภิวตั น์ทห่ี น่ วยงานข้ามชาติดงั เช่นกองทุน
การเงินระหว่างประเทศและกลุ่มนักธุรกิจข้ามชาติได้เข้ามาร่วมบริหารจัดการ
กิจการของรัฐไทยด้วย ซึง่ ส่งผลกระทบทัง้ ต่อนักธุรกิจไทยและประชาชนคนไทย
โดยทัวไป
่ ดังจะกล่าวถึงในบทที่ 5 ต่อไป
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5
การบริ หารจัดการของรัฐไทย
ในบทที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงพัฒนาการของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ใน
ประเทศไทย โดยเน้นไปที่นโยบายหลัก 3 ประการคือ การผ่อนคลายการกากับ
ควบคุมของรัฐหรือการยกเลิก/แก้ไข/สร้างขึ้นใหม่ซ่งึ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
(deregulation) การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน (privatization)
และการเปิ ดเสรีทางการเงิน การค้า และการลงทุน (liberalization) ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
คาว่า “deregulation” นัน้ เป็ นคาสาคัญที่หมายถึงทัง้ การลดการกากับควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐลง และการยกเลิก/แก้ไข/สร้า งขึน้ ใหม่ซ่งึ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ความหมายทีส่ องนี้กส็ าคัญ เพราะในการถ่ายโอนการผลิตจาก
รัฐ ไปสู่ ภ าคเอกชนและการเปิ ดเสรีท างการเงิน การค้า และการลงทุ น นั น้
จาเป็ นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ออกมารองรับเสมอ ถ้าไม่ปรับแก้จากระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่มี ีอยู่เดิม ก็เป็ นการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ขน้ึ มา แม้ว่าในการ
อภิปรายถึงการเปิ ดเสรีท างการเงินและการถ่ ายโอนการผลิตจากภาครัฐไปสู่
ภาคเอกชนรวมทัง้ การจัด ทาหนัง สือเจตจานงในบทที่ 3 และบทที่ 4 จะ
ครอบคลุมมิตขิ องการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบบ้างแล้ว แต่เพื่อให้เห็นภาพใน
มิตดิ งั กล่าวมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาเรื่องนี้มากล่าวอีกครัง้ ในบทที่ 5 นี้ โดยใช้การ
แก้ไขกฎหมาย 11 ฉบับที่เป็ นชุดกฎหมายทีไ่ ด้รบั การผลักดันให้มกี ารแก้ไขใน
คราวเดียวกัน ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 แต่ ก่อนที่จะเข้า สู่
กรณีศกึ ษาซึ่งเน้นที่การวิเคราะห์เนื้อหา จะได้กล่าวถึงภาพรวมของการบริหาร
จัดการก่อน
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1. ภาพรวมของการบริ หารจัดการ
สาหรับกิจการภาครัฐนัน้ คาว่า “การบริหารจัดการ” (governance) ถือ
ว่าเป็ นคาใหม่หรือแนวคิดใหม่ ในอดีตเมื่อเรากล่าวถึงบทบาทหน้าทีข่ องรัฐ เรา
มัก จะใช้ค าว่ า “การปกครอง”(government) ซึ่ง เป็ น ค าที่มิไ ด้ค รอบคลุ ม ถึ ง
บทบาทหน้าที่ของตัวแสดงใหม่ๆ ในปั จจุบนั เช่น องค์การพัฒนาเอกชน ภาค
ประชาสังคม รวมทัง้ องค์การระหว่างประเทศและองค์กรข้ามชาติต่างๆ ทีไ่ ด้เข้า
มาร่วมมีบทบาทในกิจการ “สาธารณะ” (public) ซึง่ มีความหมายครอบคลุม
กว้างขวางกว่ากิจการของรัฐหรือรัฐบาล
ในอดีตรัฐยังคงมีอานาจหน้าทีจ่ ากัด รัฐไทยสมัยโบราณก่อนยุครัชกาลที่
5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มบี ทบาทหลักอยู่เพียงแค่การป้ องกันภัยจากภายนอก
และการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเท่านัน้ เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองใน
สมัยรัชกาลที่ 5 บทบาทหน้าทีข่ องรัฐก็ขยายออกไป แต่กย็ งั ขยายออกไปไม่ได้
มากนัก ดังจะเห็นได้จากงบประมาณในช่วง 5 ปี สุดท้ายของสมัยรัชกาลที่ 5 ที่
งบประมาณป้ อ งกัน ประเทศมีส ัด ส่ ว นอยู่ ร ะหว่ า งร้อ ยละ 22.28-24.71 และ
งบประมาณรักษาความสงบภายในตลอดทัง้ 5 ปี น้ีมสี ดั ส่วนประมาณร้อยละ 25
ของงบประมาณแผ่นดินทัง้ หมด ขณะที่งบประมาณด้านการศึกษาอยู่ท่รี ้อยละ
2.12-2.52 เท่านัน้ ในช่วงเวลาเดีย วกัน (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2538, น. 105,
144) จะเห็นได้ว่าเฉพาะงบประมาณเพื่อการป้ องกันประเทศและรักษาความสงบ
ภายในก็มสี ดั ส่วนสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทัง้ หมดแล้ว ต่อมาเมื่อรัฐ
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปมากขึ้นทัง้ ในด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ
การสาธารณู ปโภค และสาธารณสุข ฯลฯ งบประมาณก็เพิ่ม ขึ้น เช่น เดีย วกัน
บทบาทหน้าทีข่ องรัฐทีข่ ยายออกไปจึงส่งผลให้งบประมาณของรัฐขยายตัวด้วย
เมื่อประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 นัน้ ในช่วงแรกได้มกี าร
ปรับลดงบประมาณลงเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แต่ต่อมางบประมาณก็
ได้เพิม่ ขึน้ อีก และยังคงเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
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แต่ปัจจัยที่มผี ลต่อจานวนงบประมาณของรัฐไทยมิได้มแี ต่เฉพาะเรื่อง
ของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แรงผลักดันจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ อย่างเช่นธนาคารโลก และ
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 1 (Asian Development Bank : ADB) ทีต่ ้องการให้มี
การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ซึง่ ปรากฏออกมาเป็ นการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจและการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ 2 เป็ นต้น ก็ส่งผล
กระทบต่ องบประมาณแผ่นดินด้วย กล่าวคือถ้าไม่มกี ารถ่ ายโอนการผลิตจาก
ภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน งบประมาณของรัฐก็อาจจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีเ่ ร็วกว่าใน
ปั จจุบนั ก็ได้
รัฐวิสาหกิจทีถ่ ูกแปรรูปไปนัน้ ยังคงมีรฐั เป็ นผู้ถอื หุน้ ในสัดส่วนทีม่ ากอยู่
แต่กไ็ ด้ให้เอกชนเข้าร่วมถือหุน้ ด้วย การบริหารจัดการใช้วธิ กี ารแบบเอกชน แต่
รัฐก็ยงั กากับดูแลได้ เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการไปนัน้
แม้รฐั จะยังให้เงินสนับสนุน แต่กต็ อ้ งหาเงินเองมากขึน้ ใช้วธิ กี ารบริหารจัดการที่
ยืดหยุ่นคล้ายเอกชนมากขึน้ โดยไม่ตดิ อยู่กบั ระเบียบกฎเกณฑ์แบบราชการมาก
นัก แต่รฐั ก็ยงั กากับดูแลอยู่ กิจการเหล่านี้จะเรียกว่าเป็ นของรัฐทัง้ หมดก็ไม่ได้
เพราะมีส่ ว นอื่น นอกจากรัฐ ร่ ว มเป็ น เจ้า ของด้ว ย การใช้ค าว่ า “กิจ การภาค

1

เงินกู้จากโครงการช่ว ยเหลือของกองทุน การเงินระหว่างประเทศซึ่งรวม
ทัง้ หมด 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากจะมาจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศแล้ว ยังมาจากธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย และประเทศต่างๆ อีก
9 ประเทศอีกด้วย ดูรายละเอียดจานวนเงินให้กู้จากแหล่งเหล่านี้ ใน สุกาพล จงวิไล
เกษม, 2548, น. 77.
2
แม้ว่า ทัง้ การแปรรูปรัฐ วิส าหกิจ และการน ามหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ
ราชการจะมี จุ ด ประสงค์ เ พื่อ ปรับ ปรุ ง การบริห ารจัด การให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลดีขน้ึ แต่กป็ ฏิเสธได้ยากว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการลดภาระทางการคลังของ
รัฐด้วย
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สาธารณะ” ดูจะเหมาะสมกว่า และในการกากับดูแลการใช้คาว่ า “การปกครอง”
จึงไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ทีเ่ หมาะสมกว่าน่าจะเป็ น “การบริหารจัดการ”
ความหมายหลักๆ ของการบริหารจัดการภาคสาธารณะมี 2 ประการคือ
ประการแรกหมายถึงการนาเอาแนวคิด ตัวแบบ และวิธกี ารบริหารจัดการของ
ภาคธุ ร กิจ เอกชนมาใช้ ใ นการบริห ารจัด การภาคสาธารณะ ประการที่ส อง
หมายถึงการจัดระเบียบของส่วนรวมตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึงระดับโลก เป็ นการ
บริห ารจัด การที่ไ ม่ ติด อยู่ ก ับ เขตแดนของรัฐ -ชาติ และเน้ น การท างานแบบ
เครือ ข่ า ยที่ร่ ว มมือ กัน ประสานงานกัน ไว้ว างใจกัน และปรับ ตัว เข้า หากัน
มากกว่าการสังการตามกฎหมายและการถื
่
อลาดับขัน้ สูงต่าตามแบบการปกครอง
ของรัฐบาล (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549, น. 18)
การบริห ารจัด การภาคสาธารณะนอกจากจะเห็น ได้จ ากการบริห าร
จัดการกิจการของรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปไปหรือมหาวิทยาลัยทีอ่ อกนอกระบบไป
แล้ว ยังเห็นได้จากรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น จากองค์การมหาชนซึง่ เป็ นหน่ วยงาน
ภาครัฐแต่มคี วามยืดหยุ่นในการบริหารงานกว่าหน่วยงานในระบบราชการทัวไป
่ 3
แม้แต่ในส่วนราชการเองก็มกี ารปฏิรูประบบราชการด้วยการนาเอาแนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่4 (New Public Management : NPM) ซึง่ เน้น
วิธกี ารจัดการแบบเอกชนมากขึน้ และเป็ นแนวคิดทีแ่ พร่หลายทัวโลกเช่
่
นกันมาใช้
ข้าราชการผูบ้ ริหารบางคนก็รเิ ริม่ การปฏิรปู ในหน่วยงานทีต่ นดูแลรับผิดชอบจาก
การได้รบั อิทธิพลแนวคิดการปฏิรูปอย่างเช่นการรือ้ ปรับระบบ 5 (reengineering)
ซึง่ ได้แพร่กระจายไปยังหน่วยงานอื่นๆ ด้วย สาหรับการบริหารจัดการในระดับที่
ต่ ากว่ารัฐ-ชาติกม็ ที งั ้ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับต่างๆ
3

ดู สานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สานักงาน ก.พ., 2543.
ดู จุมพล หนิมพานิช, 2548; อรพินทร์ สบโชคชัย, 2547 และสาหรับการ
วิพากษ์วจิ ารณ์แนวคิดนี้ ดู เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545; วสันต์ เหลืองประภัสร์, 2548.
5
เช่นบทบาทของ ดร. รุง่ แก้วแดง ดู รุง่ แก้วแดง, 2540ก; 2540ข.
4
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ที่ได้รบั อานาจมากขึ้นจากการกระจายอ านาจของส่ว นกลาง และการบริหาร
จัดการตามประเพณีของชุมชน เช่นระบบการดูแลรักษาป่ าชุมชน และการจัดการ
ระบบเหมืองฝาย เป็ นต้น ซึ่งในพื้นที่หลายแห่งก็ยงั คงมีพ ลังแม้ในยุคที่กระแส
โลกาภิวตั น์ มาแรง ส่วนในระดับที่สูงกว่ารัฐชาตินัน้ การที่ประเทศไทยเข้าไป
ผูกพันกับ องค์การระหว่างประเทศต่ า งๆ การเข้า เป็ น ภาคีในองค์ก ารระดับ
ภูมภิ าค และการทาข้อตกลงระดับทวิภาคีต่างๆ ก็ทาให้เกิดการบริหารจัดการ
ร่วมกันในหลายเรื่องหลายประเด็น
สาหรับการบริหารจัดการที่มุ่งไปสู่แนวทางแบบเสรีนิยมใหม่นัน้ ควร
กล่าวไว้ก่อนว่าเป็ นการยากที่จะแยกทัง้ 3 เรื่องออกจากกัน 6 เพราะการผ่อ น
คลายการควบคุมหรือการยกเลิก/แก้ไขกฎระเบียบก็ดี การถ่ายโอนการผลิตไปสู่
ภาคเอกชนก็ดี การเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุนก็ดี ในทางทฤษฎีนนั ้ ต่างก็มี
จุ ด ประสงค์ห ลัก ร่ ว มกัน คือ ในที่สุด ก็เ พื่อ ให้ก ลไกตลาดได้ท างานเต็ม ที่ใ ห้ไ ด้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขน้ึ 7 และสิง่ เหล่านี้ต่างก็หนุ นเสริมกัน ดังจะเห็น
ได้จากการแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์นนั ้ มักจะเป็ นไปเพื่อให้มกี ารถ่ายโอนการผลิต
ให้เอกชนและการเปิ ดเสรีมากขึน้ ยิง่ มีการถ่ ายโอนการผลิตมากขึน้ อานาจใน
การควบคุมการผลิตและการกระจายผลผลิตก็ยงิ่ อยู่ในมือเอกชนมากขึน้ นาไปสู่
กากับควบคุมรูปแบบใหม่ท่เี อกชนเข้ามาแทนที่รฐั มากขึ้น ขณะที่รฐั มีอานาจ
ควบคุมน้อยลง และยิง่ เปิ ดเสรีมากขึน้ ก็ยงิ่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุน ของเอกชน
ได้เข้ามาเป็ นหุน้ ส่วนในกิจการทีเ่ คยเป็ นของรัฐมากขึน้

6

อุลริช เบ็ก (Beck, 2005, p. 81) เมื่อกล่าวถึงทัง้ 3 เรื่องนี้ เขาใช้
คาว่า “trinity” กับ 3 เรื่องนี้ (“The trinity of deregulation, liberalization,
and privatization…”) ซึง่ บ่งถึงความเป็ นหนึ่งเดียวทีม่ อี งค์ประกอบ 3 อย่าง
7
แต่ในทางปฏิบตั จิ ดุ ประสงค์อาจจะถูกหันเหออกไปก็ได้ เช่นอาจจะมี
จุดประสงค์เพื่อการครองความเป็ นใหญ่ของมหาอานาจและ/หรือบรรษัทข้ามชาติกไ็ ด้
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การสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขน้ึ มารองรับแนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่มี
ทัง้ ในระดับ ประเทศและระดับ ระหว่ า งประเทศ ในระดับ ประเทศก็มีอ ยู่ท งั ้ ใน
รัฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
และประกาศต่ างๆ ฯลฯ ส่วนในระดับระหว่างประเทศก็มีทงั ้ ในข้อตกลงระดับ
ทวิภาคี ข้อตกลงระดับภูมภิ าค และข้อตกลงในองค์การระหว่างประเทศ รวมทัง้
ข้อตกลงขององค์การต่างๆ นอกภาครัฐ
ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 25348 มาตรา 77 มี
บทบัญ ญัติ อ ยู่ ใ นวรรคหนึ่ ง ว่ า “รัฐ พึง สนั บ สนุ น ให้ เ อกชนมี บ ทบาทในทาง
เศรษฐกิจ” และในวรรคสองว่า “รัฐไม่พงึ ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจ
หรือเป็ นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มคี วามจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั น่ คงของรั ฐ การรั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อ การจั ด ให้ มี ก าร
สาธารณูปโภค” ขณะที่วรรคสามก็เป็ นบทบัญญัตใิ ห้รฐั วางมาตรการไม่ให้มกี าร
ผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชน
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25409 บทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
เรื่องนี้กม็ คี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ และมีการใช้ภาษาในเชิงบังคับมากขึน้ เพราะใช้คา
ว่า “ต้อง” แทน “พึง” ดังเช่นในมาตรา 87 ความว่า
รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมโดยอาศัยกลไก
ตลาด กากับดูแลให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คุม้ ครองผูบ้ ริโภค และ
ป้ องกันการผูกขาดตัดตอนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ ยกเลิกและ
ละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ทค่ี วบคุมธุรกิจทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
ความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน
เว้นแต่มคี วามจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมันคงของรั
่
ฐ
รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม หรือการจัดให้มสี าธารณูปโภค
8
9

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 216, 5 ธันวาคม 2534.
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก, 11 ตุลาคม 2540.
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บทบัญญัตมิ าตรา 87 นี้ เป็ นมาตราหนึ่งใน 19 มาตราในหมวด 5 ทีเ่ ป็ น
แนวนโยบายพื้น ฐานแห่ ง รัฐ ถือ ว่ า เป็ น ครัง้ แรกในรัฐ ธรรมนู ญ ของไทยที่มี
บทบัญญัติว่ า “รัฐ ต้องสนับสนุ น ระบบเศรษฐกิจ แบบเสรีนิยมโดยอาศัยกลไก
ตลาด” แม้ว่าจะไม่ปรากฏคาว่าเสรีนิยมใหม่ในรัฐ ธรรมนูญ แต่ระบบเศรษฐกิจที่
อาศัยกลไกตลาดก็เป็ นความเชื่อพืน้ ฐานร่วมกันของทัง้ เสรีนิยมและเสรีนิยมใหม่
เพี ย งแต่ เ สรีนิ ย มใหม่ น ามาเน้ น มากขึ้น เท่ า นั ้น ดัง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ในบทที่ 2
นอกจากนี้ ในมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังได้บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารจัดตัง้ สภา
ที่ป รึก ษาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติข้ึน มาเพื่อ ท าหน้ า ที่ใ ห้ค าปรึก ษาและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจและสังคม โดย
ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น้ีมีหน้ าที่ดูแลให้มกี ารดาเนินการ
ตามแนวนโยบายในหมวดนี้
แม้ว่าการตรารัฐธรรมนูญจะเป็ นผลผลิตภายในสังคมไทยเองเป็ นสาคัญ
แต่ผู้วิจยั ก็เห็นว่าอิทธิพลของแนวคิดที่เชื่อในระบบเศรษฐกิจเสรีท่อี าศัยกลไก
ตลาดนัน้ ถูกก่อร่างสร้างตัวและหลอมรวมอยู่ในผูร้ ่างรัฐธรรมนูญจานวนไม่น้อย
ผลลัพธ์จงึ ได้ออกมาเช่นนี้ แม้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (คณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ, 2550) ทีก่ าลังอยู่ในกระบวนการรับฟั งความคิดเห็น ในปั จจุบนั
(พฤษภาคม 2550) ก็ยงั ปรากฏข้อความว่ารัฐจะต้อง “สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจ
เสรี โดยอาศัยกลไกตลาด” ปรากฏอยู่ในมาตรา 83 (1) พร้อมกับข้อความทีว่ ่า
“รัฐ ต้อ งส่ง เสริม และสนับ สนุ น ให้มีก ารดาเนิ น การตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในมาตรา 82

2. กรณี ศึกษาการตรากฎหมาย 11 ฉบับ
เมื่อประเทศไทยประสบปั ญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจนัน้ แนวทาง
หนึ่งที่จะออกจากวิกฤติได้ก็คือการตรากฎหมายออกมาใช้เพื่อเป็ น เครื่องมือ
แก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปี เศษหลังวิกฤติเศรษฐกิจนัน้ มี
การตรากฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจถึงเกือบ 40 ฉบับ กฎหมายที่ออกมาใน
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ช่วงแรกๆ มักเป็ นพระราชกาหนด ซึ่งมีมากถึง 16 ฉบับ โดยแบ่งเป็ นพระราช
กาหนดในยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึง่ ออกใน พ.ศ. 2540 รวม 6 ฉบับ
และเป็ นพระราชกาหนดในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึง่ ออกใน พ.ศ. 2541 อีก
10 ฉบับ ใน พ.ศ. 2542 ถึง ได้มีพ ระราชบัญ ญัติอ อกมา กฎหมายเกี่ย วกับ
เศรษฐกิจ ที่อ อกเป็ น พระราชบัญ ญัติท่ีส าคัญ ๆ ใน พ.ศ. 2542 มี 14 ฉบับ
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2543, น. 68-70)
ในบรรดากฎหมายต่ า งๆ ที่ร ัฐ บาลตราออกมาเพื่อ แก้ปั ญ หาวิก ฤติ
เศรษฐกิจ นั น้ มีก ฎหมายในระดับ พระราชบัญ ญัติอ ยู่ 11 ฉบับ ที่เ ป็ น ชุ ด ของ
กฎหมายซึ่งได้รบั การผลักดันให้มกี ารตราออกมาใช้ในคราวเดียวกัน ความจริง
แล้วแนวคิดในการยกร่างกฎหมายเหล่านี้มที ่มี าแตกต่างกันในอดีต แต่เมื่อเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจขึน้ รายชื่อของกฎหมายเหล่านี้กไ็ ปปรากฏอยู่ในตารางแนบท้าย
หนังสือแสดงเจตจานงที่รฐั บาลไทยยื่นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดย
เริ่มปรากฏในหนัง สือแสดงเจตจ านงตัง้ แต่ ฉบับ ที่ 2 และปรากฏอย่ างชัดเจน
ยิง่ ขึ้นในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 4 และ 5 เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์ ถึง
ความไม่เหมาะสมก็มกี ารยกเลิกการกาหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย 11 ฉบับนี้ออกไปจากตารางแนบท้ายหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 6
นอกจากนี้ ลักษณะร่วมกันของกฎหมายทัง้ 11 ฉบับนี้คอื ความเร่งรีบทัง้ ในการ
ยกร่างและการนาเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของรัฐสภาในเวลาทีใ่ กล้เคียงกันเพื่อให้
ทันตามเงื่อนเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตจานง (สุรเกียรติ เสถียรไทย,
2542, น. 114-115)
ทัง้ ความเร่งรีบในการยกร่างและการนาเสนอเข้าสู่รฐั สภา การไม่เปิ ด
กว้า งให้ผู้มีส่วนได้เ สีย หรือผู้ไ ด้ร ับผลกระทบได้ร่ว มแสดงความคิด เห็น และ
เนื้อหาของกฎหมายเหล่านี้ท่โี ดยภาพรวมเป็ นการเปิ ดพื้นทีเ่ พื่อให้ทุนต่างชาติ
เข้ามายึดครองกิจการทีเ่ ป็ นของคนไทยมากขึน้ (แม้ว่ารัฐจะทามุ่งเพื่อแก้ปัญหา
วิก ฤติ ใ นขณะนั ้น ) เป็ นที่ ม าของการเรี ย กกฎหมายทัง้ 11 ฉบับ นี้ ว่ า เป็ น
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“กฎหมายขายชาติ” โดยนักธุรกิจไทยส่วนหนึ่งรวมทัง้ สื่อมวลชน นักวิชาการ
และประชาชนทัวไปในขณะนั
่
น้

2.1 ภาพรวมของกฎหมาย 11 ฉบับ
เนื้อหาในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับต่ างๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วในบทที่ 4
เป็ นหลักฐานชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีพนั ธะที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มกี บั
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ มีส่วนที่กล่าวถึงกรอบเวลาอันเร่งรีบในการ
ออกกฎหมายต่ า งๆ ด้ ว ย แต่ ห ลัก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความเร่ ง รี บ ยัง มีอี ก เช่ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้ย่ืน
จดหมายเลขที่ 0100/2005 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ต่อกรรมการจัดการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมิได้เป็ นส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือแสดง
เจตจ านงฉบับ ใดๆ เลย ในจดหมายฉบับ ดัง กล่ า วมีข้อ ความตอนหนึ่ ง ว่ า
“รัฐบาลจะพยายามสนับสนุ นให้รฐั สภาให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขกฎหมาย
ล้มละลายโดยเร็วที่สุด...เพื่อให้กฎหมายล้มละลายได้รบั ความเห็นชอบภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2542 ส่วนกฎหมายทีเ่ หลือจะพยายามให้ได้รบั ความเห็นชอบ
ภายในสิ้น เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2542” (อ้ า งถึ ง ใน สถาบัน นโยบายสัง คมและ
เศรษฐกิจ, 2542, น. 36) โดยที่ก่อนหน้านี้ ตอนที่รฐั บาลได้เสนอร่างกฎหมาย
ล้มละลายและร่างกฎหมายจัดตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลายเข้าสู่
การพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้
ได้ย่ืนหนังสือ ที่ นร 0240/11413 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 ต่ อ ประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ มีขอ้ ความตอนหนึ่งว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลง
มติให้เสนอร่างพระราชบัญญัต.ิ ..รวม 2 ฉบับต่อรัฐสภาเป็ นเรื่องด่วน เนื่องจาก...
จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การโดยเร่ ง ด่ ว นเพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาภาวะวิก ฤตการณ์ ท าง
เศรษฐกิจตามเงื่อนไขทีเ่ จรจากับต่างประเทศ” (อ้างถึงใน สถาบันนโยบายสังคม
และเศรษฐกิจ, 2542, น. 42)
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ในบรรดากฎหมาย 11 ฉบับทีถ่ ูกมองว่าเป็ น “กฎหมายขายชาติ” มีอยู่
10 ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาใน พ.ศ. 2542 อีก 1 ฉบับประกาศใน
พ.ศ. 2543 ในด้านการมีผลบังคับใช้นนั ้ กฎหมาย 9 ฉบับมีผลบังคับใช้ทนั ทีหลัง
วันประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา อีก 2 ฉบับไม่ไ ด้มีผ ลบังคับ ใช้ท ันทีหลังวัน
ประกาศ ท าให้มีกฎหมาย 9 ฉบับมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2542 โดยมีเพียง 2
ฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปี ต่อมา
กฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
โดยเรี ย งตามล าดับ ก่ อ นหลัง ของวั น เดื อ นปี ที่ ป ระกาศ นั ้น ประกอบด้ ว ย
1) พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 2) พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ม ละลายและวิ ธีพิจ ารณาคดีล้ม ละลาย 3) พระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
5) พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที่
18) พ.ศ. 2542 6) พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 7) พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับ ที่ 8) พ.ศ. 2542 8) พระราชบัญ ญัติทุ น รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
และ 9) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2543
ส่วนกฎหมายที่ไม่ได้มีผลบังคับใช้ทนั ทีหลังวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ได้แก่ พระราชบัญ ญัติแ ก้ไขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ ง (ฉบับ ที่ 17) ก าหนดให้มีผ ลบัง คับ ใช้เ มื่อ พ้ น 120 วัน นั บ แต่ ว ัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว ก็ได้กาหนดให้มผี ลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันไปแล้วโดยนับตัง้ แต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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2.2 สาระสาคัญของกฎหมาย 8 ใน 11 ฉบับ
ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั จะได้กล่าวถึงสาระสาคัญของกฎหมาย 8 ฉบับก่อน ควร
กล่าวไว้ก่อนว่ากฎหมายแต่ละฉบับนัน้ ถูกมองจากสังคมว่ามีระดับของการ “ขาย
ชาติ” ต่างกันไป และในมุมมองของแต่ละคนนัน้ กฎหมายทีถ่ ูกมองจากคนหนึ่งว่า
เป็ น “กฎหมายขายชาติ” อาจจะเป็ น “กฎหมายช่วยชาติ” ในมุมมองของอีกคน
หนึ่งก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั จุดยืนและผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่นกฎหมายอาคาร
ชุดนัน้ สาหรับผูเ้ ป็ นเจ้าของอาคารชุดที่ไม่สามารถขายอาคารชุดได้เพราะกาลัง
ซือ้ ในประเทศต่ า ก็อาจมองว่าเป็ นกฎหมายทีอ่ อกมาช่วยเหลือตน (และ “ชาติ”)
เนื่องจากเห็นว่าการแก้กฎหมายนี้ได้ทาให้มที ุนจากต่างชาติเข้ามาซือ้ อาคารชุด
อันเป็ นการช่วยแก้ปัญหาหนี้สนิ ทีไ่ ปกูม้ าจากสถาบันการเงินเพื่อมาสร้างอาคาร
ชุ ด ก่ อ นหน้ า นี้ แ ละเป็ น การช่ ว ยแก้ปั ญ หาเศรษฐกิจ โดยรวมของ “ชาติ” และ
กฎหมายอื่นๆ ที่ออกมาเพื่อทาให้การพิจารณาคดีรวดเร็วขึ้นก็อาจเป็ นที่พอใจ
ของผูท้ เ่ี คยประสบกับการพิจารณาคดีทล่ี ่าช้าทาให้เสียเงินเสียเวลาไปมากก็ได้
ในบรรดากฎหมาย 8 ฉบับทีจ่ ะกล่าวถึงเฉพาะสาระสาคัญนี้ มีกฎหมาย
ประกันสังคมรวมอยู่ด้วย กฎหมายนี้มอี ยู่ก่อนแล้ ว การแก้ไขในครัง้ นัน้ ปรากฏ
ออกมาเป็ นพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254210 กฎหมายฉบับ
นี้ถูกวิจารณ์ในแง่ทว่ี ่าสร้างภาระให้ผปู้ ระกันตนมากขึน้ เพราะตามกฎหมายเดิม
นัน้ ได้มกี ารกาหนดให้รฐั บาล นายจ้าง และผู้ประกันตนต้องออกเงินสมทบเข้า
กองทุ นประกัน สัง คมฝ่ ายละเท่ ากันสาหรับสิทธิประโยชน์ ทดแทนในทุ กกรณี
(สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 135) แต่ตามกฎหมายที่แก้ไข
ใหม่น้ี ก็มีเ ฉพาะการจ่ ายสิท ธิประโยชน์ ในกรณีประสบอัน ตรายหรือเจ็บป่ วย
ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตรเท่านัน้ ที่ฝ่ายรัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบเท่ากับ
ฝ่ ายนายจ้างและฝ่ ายผูป้ ระกันตน (มาตรา 5 วรรคสอง) ส่วนในกรณีสงเคราะห์
10

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก, 31 มีนาคม 2542.
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บุตร ชราภาพ และการว่างงานนัน้ ได้กาหนดไว้ให้ทงั ้ สามฝ่ ายจ่ายสมทบเข้า
กองทุ น ก็จ ริง แต่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดว่ า ต้อ งจ่า ยเท่ า กัน โดยอัต ราเงิน สมทบนัน้ ให้
กาหนดไว้ใ นกฎกระทรวง (มาตรา 5 วรรค 3) เมื่อ พิจ ารณาดูเ หตุ ผลในการ
ประกาศใช้กฎหมายนี้ (ในหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติ) ก็ทราบได้ว่าปั ญหา
จากวิกฤติเศรษฐกิจได้ส่งผลให้รฐั บาลต้องการที่จะออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมน้อยลงเพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐบาล
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลาย พ.ศ.
11
2542 มีเหตุผลในการประกาศใช้ว่าคดีลม้ ละลายเป็ นคดีพเิ ศษทีแ่ ตกต่างจากคดี
แพ่ ง โดยทัว่ ไป สมควรจัดตัง้ ศาลล้ม ละลาย และให้มีผู้พิพ ากษาที่เ ชี่ย วชาญ
เกี่ย วกับ กฎหมายล้ม ละลายมาพิจ ารณาคดีโ ดยเฉพาะ เพื่ อ ให้ก ระบวนการ
พิจารณาทาได้รวดเร็วและเทีย่ งธรรมยิง่ ขึน้ (หมายเหตุ) กฎหมายนี้ได้กาหนดให้
มีการจัดตัง้ ศาลล้มละลายกลาง (มาตรา 5) และศาลล้มละลายภาคขึน้ (มาตรา 6)
โดยให้ศาลล้มละลายเป็ นศาลชัน้ ต้น (มาตรา 11) และกฎหมายนี้ลดขัน้ ตอนใน
การพิจาณาคดีล้มละลายจาก 3 ศาลให้เหลือ 2 ศาล และมีการเร่งรัดให้มกี าร
พิจาณาที่รวดเร็วยิง่ ขึน้ เช่นที่บญ
ั ญัติไว้ว่า “ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย คาพิพากษาหรือคาสังของศาลล้
่
มละลายในคดีฟ้ื นฟูกจิ การของลูกหนี้
รวมถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีดงั กล่าว ให้อุทธรณ์ ไปยังศาลฎีกาภายใน
กาหนดหนึ่ งเดือ นนับ แต่ ว ัน ที่ได้อ่ า นค าพิพ ากษาหรือค าสังนั
่ น้ ” (มาตรา 24
วรรคหนึ่ ง) “ให้ป ระธานศาลฎีกาจัดตัง้ แผนกคดีล้ม ละลายขึ้นในศาลฎีกาเพื่อ
พิจารณาคดีล้มละลายทีอ่ ุทธรณ์ขน้ึ มา และให้มคี าพิพากษาหรือคาสังโดยเร็
่
ว”
(มาตรา 25) และ “เพื่อให้การดาเนินกระบวนการพิจารณาเป็ นไปโดยสะดวก
รวดเร็ว และเทีย่ งธรรม อธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลล้มละลายกลางโดยอนุ มตั ปิ ระธาน
ศาลฎีก ามีอ านาจออกข้อ ก าหนดใดๆ เกี่ย วกับ การด าเนิ น การกระบวนการ
พิจารณาและการรับฟั งพยานหลักฐานใช้บงั คับในศาลล้มละลายได้ ” (มาตรา 19
11

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 25 ก, 8 เมษายน 2542.
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วรรคหนึ่ง) การลดขัน้ ตอนการพิจารณาและเร่งรัดการพิจาณาให้รวดเร็วขึน้ เช่นนี้
อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมขึน้ มาได้ เพราะอาจขาดความรอบคอบ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 254212 เป็ นกฎหมายทีต่ ้องการแก้ไขบทบัญญัตเิ กี่ยวกับวิธี
พิจ ารณาคดีม โนสาเร่ 13 ให้ร วดเร็ว และประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยยิ่ง ขึ้น เพราะตาม
กฎหมายเดิมมีวธิ พี จิ ารณาคดีทล่ี ่าช้าและคู่ความต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควรเมื่อ
คานึงถึงทุนทรัพย์ใ นคดีท่พี ิพาทกัน (หมายเหตุ ) ส่วนที่ถู กวิพากษ์วิจารณ์ ใ น
กฎหมายนี้เป็ นเรื่องเกีย่ วกับการกาหนดว่าเมื่อศาลได้รบั คาฟ้ องคดีมโนสาเร่แ ล้ว
ให้ศาลออกหมายเรียกและกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว โดยให้จาเลยมาศาล
ในวันนัดพิจารณานัน้ เพื่อการไกล่เกลีย่ ให้การ และสืบพยานในวันเดียว และให้
โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณานัน้ ด้วย (มาตรา 9 วรรคสอง) เพื่อให้ศาลได้ไกล่
เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน (มาตรา 9 วรรค
สาม) การเร่งพิจารณาคดีเช่นนี้อาจทาให้ฝ่ายจาเลยเสียเปรียบได้ เพราะไม่มี
เวลาเตรียมตัวพอ ขณะทีโ่ จทก์มเี วลาเตรียมตัวมาก่อนทีจ่ ะยื่นฟ้ องแล้ว (สถาบัน
นโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 78) นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัตไิ ว้ว่า “ใน
คดี ม โนสาเร่ เพื่ อ ประโยชน์ แห่ ง ความยุ ติ ธ รรม ให้ ศ าลมี อ านาจเรี ย ก
พยานหลักฐานมาสืบได้เองตามทีเ่ ห็นสมควร” (มาตรา 10 วรรคห้า) “ให้ศาลมี
อานาจซัก ถามพยานเกี่ย วกับ ข้อ เท็จ จริง ใดๆ ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ คดี แม้จ ะไม่ มี
คู่ความฝ่ ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม” (มาตรา 10 วรรคเจ็ด) และ “ในคดีมโนสาเร่
หากศาลเห็นเป็ นการสมควร ศาลจะออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือ
12

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 33 ก, 3 พฤษภาคม 2542.
คดีมโนสาเร่คือคดีเล็กๆ น้ อ ยๆ ที่มีจานวนเงินพิพาทหรือคดีเรียกให้ใ ช้
หนี้ท่ีมูลค่า ไม่เกิน 40,000 บาท หรือคดีฟ้องเรียกค่าเช่าไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน
(สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 75; อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น.
67).
13
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บุคคลอื่นมาไต่สวนเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาก่อนออกหมาย
บังคับคดี แล้วจดแจ้งผลการไต่สวนไว้ในหมายบังคับคดีด้วยก็ได้ ” (มาตรา 16
วรรคสอง) เป็ นต้น บทบัญญัติเช่นนี้ถูกมองว่าเป็ นการแก้ไขกฎหมายเพื่ อเปิ ด
โอกาสให้ศาลเข้ามาช่วยเหลือโจทก์หรือเจ้าหนี้ในการติดตามทรัพย์สนิ ของจาเลย
หรือ ลู ก หนี้ ไ ด้เ อง เป็ น การเอื้อ ประโยชน์ แ ก่ ฝ่ ายโจทก์ม ากเกิน ไป (สถ าบัน
นโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 79)
สาหรับ พระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 254214 และพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 254315 นัน้ ต่างก็มจี ุดประสงค์
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิง่ ขึน้ เช่นเดียวกับกฎหมายคดีมโนสาเร่ขา้ งต้น โดยที่
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที่
18) พ.ศ. 2542 นัน้ ต้องการให้ขนั ้ ตอนและกระบวนการในการบังคับคดีในทาง
แพ่งซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุตธิ รรมมีความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ส่วน
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที่
19) พ.ศ. 2542 ก็ตอ้ งการให้ศาลสามารถพิพากษาให้ค่คู วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งชนะ
คดีไปได้เลย ถ้าคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งขาดนัดยื่นคาให้การ เมื่อกฎหมายเหล่านี้
ต้องการให้เกิดความรวดเร็วเช่นนี้จงึ ต้องแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตอิ กี มาก และคา
วิจารณ์ทม่ี ตี ่อกฎหมายทัง้ สองฉบับนี้กค็ ล้ายคลึงกับคาวิจารณ์ทม่ี ตี ่อกฎหมายคดี
มโนสาเร่ กล่าวคือ บางทีการเร่งรัดให้เกิดความรวดเร็วอาจสร้างความไม่เป็ น
ธรรมขึน้ มาได้ โดยเฉพาะแก่จาเลย เพราะบทบัญญัติต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นการ
เอือ้ ประโยชน์ให้ฝ่ายโจทก์มากกว่าฝ่ ายจาเลยหรืออีกนัยหนึ่งฝ่ ายเจ้าหนี้มากกว่า
ฝ่ ายลูกหนี้

14
15

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 33 ก, 3 พฤษภาคม 2542.
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 19 ก, 14 มีนาคม 2543.
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พระราชบัญ ญัติ อ าคารชุ ด (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 254216 มีเ หตุ ผ ลในการ
ประกาศใช้ว่าต้องการ “แก้ไขอัตราส่วนการถือกรรมสิทธิห้์ องชุดในแต่ละอาคาร
ชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็ นคนต่างด้าว...เพื่ออานวย
ความสะดวกในการซื้อห้องชุดของบุคคลดังกล่าว...เป็ นการเพิม่ กาลังซื้อให้กบั
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่กาลังประสบปั ญหาสภาวะซบเซา” (หมาย
เหตุ) สาระสาคัญของกฎหมายนี้อยู่ทก่ี ารเพิม่ อัตราส่วนการถือกรรมสิทธิในห้
์ อง
ชุด เพราะตามกฎหมายเดิมนัน้ คนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิในห้
์ องชุดได้ไม่
เกิน ร้ อ ยละ 40 (สถาบัน นโยบายสัง คมและเศรษฐกิจ , 2542, น. 119) แต่
กฎหมายนี้แก้ไขให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิในห้
์ องชุดได้เพิม่ ขึน้ คือไม่เกินร้อยละ
49 ของเนื้ อ ที่ ข องห้ อ งชุ ด ทัง้ หมดในอาคารชุ ด นั ้น (มาตรา 4 วรรคสอง)
นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยงั บัญญัตไิ ว้ดว้ ยว่าคนต่างด้าวยังสามารถถือกรรมสิท ธิใน
์
ห้องชุดได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ ถ้าอาคารชุดนัน้ ตัง้ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ เขต
เทศบาล หรือ เขตราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อื่น (มาตรา 4 วรรคสาม) นอกจาก
กฎหมายนี้จะอนุญาตให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิในห้
์ องชุดได้ในอัตราส่วนทีม่ าก
ขึน้ แล้ว กฎหมายนี้ยงั อานวยความสะดวกเพิม่ ขึน้ เกีย่ วกับการทาธุรกรรมซือ้ ขาย
ห้องชุดอีกด้วย เพราะในการซื้อห้องชุดตามกฎหมายเดิม กฎหมายอนุ ญาตให้
เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาใหม่เท่านัน้ ซึง่ ทาให้คนต่าง
ด้าวที่ต้องการซื้อห้องชุดต้องส่งเงินออกไปยังต่างประเทศแล้วจึงโอนเงินเข้ามา
ในประเทศผ่า นธนาคารแห่ งประเทศไทยอีก ครัง้ หนึ่ ง เพื่อ ใช้ช าระค่ าห้องชุ ด
(สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 120) แต่ตามกฎหมายนี้ คนต่าง
ด้าวทีต่ ้องการซื้อห้องชุดมีช่องทางในการชาระค่าห้องชุดที่สะดวกกว่าเดิมเพิม่
ขึน้ มาอีก กล่าวคือสามารถทีจ่ ะถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
นอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อนามาชาระค่า
ห้องชุดก็ได้ (มาตรา 5 วรรคสอง)
16

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 31 ก, 27 เมษายน 2542.

167

167

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เ พื่ อ พาณิ ช ยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 254217 มีเหตุผลในการประกาศใช้ว่าบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการ
เช่ า ทรัพ ย์ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ย ัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพ
เศรษฐกิจและการลงทุนบางประเภททีต่ ้องลงทุนในระยะยาว “จึงต้องมีการตรา
กฎหมายรองรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระยะยาว โดยให้สทิ ธิการเช่ามีความมันคงขึ
่
น้ โดยให้สทิ ธิการเช่าสามารถโอน
สิทธิตกทอดทางมรดก ให้เช่าช่วง และใช้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้โดยการ
จานองได้” (หมายเหตุ) โดยทีก่ ารแก้ไขกฎหมายเช่นนี้ถอื เป็ นมาตรการหนึ่งใน
การฟื้ นฟูเศรษฐกิจ แต่ เดิมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ่งึ อยู่ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้กาหนดระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไว้ไม่เกิน 30 ปี
(สถาบัน นโยบายสัง คมและเศรษฐกิจ , 2542, น. 125) แต่ ก ฎหมายฉบับ นี้
ได้ ข ยายระยะเวลาการเช่ า ออกไปอีก เป็ นไม่ เ กิ น 50 ปี ส าหรับ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (มาตรา 3) และเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่ า แล้ ว ผู้เ ช่ า และผู้ใ ห้เ ช่ า ก็ย ัง สามารถตกลงกัน ต่ อ
ระยะเวลาการเช่ า ออกไปอีก ได้มีก าหนดไม่ เ กิน 50 ปี นับ แต่ ว ัน ที่ต กลงกัน
(มาตรา 4 วรรคสอง) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะสามารถเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนในการค้าและอุตสาหกรรมได้นานถึงประมาณร้อยปี สาหรับการเช่า
ทีด่ นิ นัน้ ก็สามารถเช่าได้ถงึ 100 ไร่ และสามารถเช่าได้มากกว่า 100 ไร่กไ็ ด้ถ้า
ได้รบั อนุมตั จิ ากอธิบดีกรมทีด่ นิ (มาตรา 5 วรรคสอง) สาหรับการใช้สทิ ธิการเช่า
เป็ นหลักประกันการชาระหนี้โดยการจานอง และการโอนสิทธิการเช่าให้ตกทอด
เป็ นมรดกรวมทัง้ การให้เช่าช่วงนัน้ ก็มบี ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 6 และ 7 ดังบทบัญญัติ
ทีว่ ่า “สิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้สามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันการ
ช าระหนี้ โ ดยการจ านองได้ และให้ น าบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจ านอง
17
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อสังหาริมทรัพย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม” (มาตรา 6) และ “สิทธิและหน้าทีต่ ามการ
เช่าให้ตกทอดแก่ทายาทได้ และผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่าง
อื่นในสัญญาเช่า” (มาตรา 7)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
18
2542 มีเหตุผลในการประกาศใช้ว่าเป็ นการสมควรให้คนต่างด้าวซึง่ ได้เข้ามา
ลงทุนในกิจการทีส่ าคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศสามารถครอบครองทีด่ นิ เพื่อใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยได้ตามจานวนทีก่ ฎหมาย
กาหนด “เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาประกอบกิจการ
ในราชอาณาจักร รวมทัง้ เป็ นปั จจัยเสริมในการตัดสินใจทีจ่ ะเข้ามาลงทุนของคน
ต่างด้าว ตลอดจนเป็ นการเพิม่ กาลังซือ้ ให้กบั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่
กาลังประสบปั ญหาสภาวะซบเซา” (เหตุผล) ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ เดิมนัน้
คนต่างด้าวทีจ่ ะถือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ได้จะต้องเป็ นคนทีถ่ อื สัญชาติของประเทศที่
มีสนธิสญ
ั ญากับประเทศไทยในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ แต่ ไม่มปี ระเทศใดเลยที่มี
สนธิสญ
ั ญาในเรื่องนี้กบั ประเทศไทย ดังนัน้ คนต่างด้าวทุกสัญชาติจงึ ไม่สามารถที่
จะซือ้ ทีด่ นิ ในประเทศไทยได้ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ (สถาบันนโยบายสังคม
และเศรษฐกิจ, 2542, น. 121-122) กฎหมายฉบับนี้ได้อนุ ญาตให้คนต่างด้าว
สามารถมีกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เพื่อใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ ถ้าคนต่างด้าว
นัน้ ได้นาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาท โดยที่การถือ
กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ของคนต่างด้าวนัน้ ต้องได้รบั อนุ ญาตจากรัฐมนตรี (มาตรา 3
วรรคสอง) ด้วยมาตรการเช่นนี้ รัฐบาลไทยเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศได้มากขึน้
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ภาพรวมทีช่ ดั เจนมากของการแก้ไขกฎหมายและการตรากฎหมายใหม่
ขึน้ มาใช้ทเ่ี ห็นได้จากพระราชบัญญัตติ ่างๆ ข้างต้นก็คอื ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ท่ี
เกิดขึน้ ล้วนเป็ นการเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของคนต่างชาติมาก
ขึน้ หรือเป็ นการเปิ ดประเทศให้กว้างและเสรียงิ่ ขึน้ จริงอยู่ท่วี กิ ฤติเศรษฐกิจที่
เกิดขึน้ ซึง่ มีผลส่วนหนึ่งมาจากโลกาภิวตั น์ทางการเงินได้สง่ ผลกระทบต่อประเทศ
ไทยรุนแรงมาก และรัฐบาลก็ใช้กฎหมายเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ กฎหมายเหล่า นี้ขณะที่ส่วนหนึ่งสามารถ
แก้ปัญหาบางอย่างเช่นทาให้สภาวะทางเศรษฐกิจฟื้ นตัวได้เร็วขึน้ อีกส่วนหนึ่งก็
ได้สร้างปั ญหาทีท่ าให้กจิ การและทรัพย์สนิ ทีเ่ คยเป็ นของคนไทยต้องตกไปอยู่ใน
มือของคนต่างชาติมากขึน้ ซึง่ จะทาให้ในอนาคตอานาจในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะถูกกาหนดจากชาวต่า งชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ นชนชัน้ นายทุนข้าม
ชาติมากขึน้ รัฐไทยจะมีอานาจในการกาหนดนโยบายโดยอิสระได้น้อยลงเรื่อยๆ
การยกข้อความในกฎหมายต่างๆ มาแสดงเพื่อชีใ้ ห้เห็นว่ารัฐไทยได้
แก้ไข/สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ตามแรงกดดันของโลกาภิวตั น์แนวเสรีนิยมใหม่โดย
เน้นทีก่ ารวิเคราะห์เฉพาะเนื้อหาของกฎหมายอาจจะมีจุดอ่อนอยู่บา้ งตรงทีท่ าให้
มองไม่เห็นกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะทีม่ คี วามซับซ้อน โดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม ประชาสังคมต่ างๆ และสมาชิก วุฒิสภาบางส่วนใน
ประเทศไทยทีแ่ ม้ไม่มพี ลังมากมายนักในช่วงนัน้ แต่กก็ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
จากร่ า งกฎหมายเดิม ของรัฐ บาลอยู่ บ้า ง อย่ า งเช่ น พระราชบัญ ญัติก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 นัน้ ร่างเดิมของ
รัฐบาลทีผ่ ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้วมีช่อื ว่า “ร่างพระราชบัญญัติ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่กี าหนดให้เป็ นทรัพยสิทธิ พ.ศ.....”19 โดยมีบทบัญญัติ
ว่า “ให้สทิ ธิการเช่าเป็ นทรัพยสิทธิ” ปรากฏอยู่ในมาตรา 4 วรรคสามของร่างเดิม
แต่ในกฎหมายทีป่ ระกาศใช้แล้วไม่มบี ทบัญญัตดิ งั กล่าวนี้ ผูท้ ค่ี ดั ค้านไม่ให้มกี าร
19

ดูรายละเอียดใน สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 279-283.
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กาหนดให้สทิ ธิตามสัญญาเช่าเป็ นทรัพยสิทธิมคี วามเห็นว่าการกาหนดไว้เช่นนัน้
จะทาให้ผเู้ ช่าอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ในช่วงนัน้ จานวนไม่น้อยก็คงจะเป็ นชาวต่างชาติ
มีสทิ ธิมากเกินไป เพราะทรัพยสิทธิเป็ นสิทธิท่บี ุคคลมีอยู่เหนือทรัพย์สนิ อย่าง
เด็ดขาดและสามารถอ้างสิทธินัน้ ได้กบั บุคคลอื่นทุกคน ต่างจากบุคคลสิทธิทเ่ี ป็ น
สิท ธิเ หนื อ บุ ค คล เช่ น สิท ธิเ จ้า หนี้ เ หนื อ ลู ก หนี้ (สถาบัน นโยบายสัง คมและ
เศรษฐกิจ, 2542, น. 130) อีกตัวอย่างหนึ่งทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปจากร่างเดิม
ของรัฐบาลได้แก่กรณีของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ
(ฉบับ ที่ 8) พ.ศ. 2542 ตามร่ า งเดิม ของรัฐ บาลที่ผ่ า นการพิจ ารณาของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแล้วนัน้ 20 มีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ ของ
คนต่างด้าวว่าต้องเป็ นชาวต่างชาติทน่ี าเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ ากว่า
25 ล้านบาท แต่กฎหมายทีป่ ระกาศใช้จริงได้เปลี่ยนแปลงจานวนเงินเป็ นไม่ต่ า
กว่า 40 ล้านบาท และในร่างเดิมได้ระบุไว้แต่เพียงว่าการถื อครองกรรมสิทธิใน
์
ทีด่ นิ ของคนต่างด้าวนัน้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง แต่ในกฎหมายทีป่ ระกาศใช้จริงได้กาหนดสาระสาคัญที่ จะต้อง
ปรากฏในกฎกระทรวงไว้ด้วย 3 ข้อ คือ 1) ธุร กิจที่คนต่ า งด้า วลงทุ นต้อ งเป็ น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือเป็ นกิจการทีส่ ามารถขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้ 2) กิจการนัน้ มี
ระยะเวลาการดารงการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 3) บริเวณทีด่ นิ ทีอ่ นุ ญาตให้
คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิได้
์ ตอ้ งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ เมืองพัทยา เทศบาล หรืออยู่
ในบริเวณทีก่ าหนดให้เป็ นเขตทีอ่ ยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง (มาตรา 3
วรรคสาม (1), (2) และ (3)) อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ เปรีย บเทีย บร่ า งเดิม 21 กับ

ดูรา่ งเดิมนี้ได้ใน สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 275-278.
21
ดูรา่ งเดิมของกฎหมายทัง้ 11 ฉบับซึง่ ส่วนมากผ่านการพิจารณาของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแล้ว ใน สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 150-294.
20

171

171

กฎหมายทีป่ ระกาศใช้จริงแล้ว กฎหมายทัง้ 8 ฉบับทีก่ ล่าวมามีการเปลีย่ นแปลง
ในสาระสาคัญน้อยมาก
เพื่อให้เห็นรายละเอีย ดที่มากขึ้น ผู้วิจ ัยจะได้กล่ าวถึงกฎหมายอีก 3
ฉบับ สาหรับ การอภิป รายในส่ว นของกฎหมาย 2 ฉบับ สุด ท้า ยนัน้ จะท าให้
มองเห็นกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทยที่สลับซับซ้อนมากขึน้
กว่าทีเ่ ห็นได้จากการอภิปรายในส่วนกฎหมาย 8 ฉบับข้างต้น

2.3 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิ สาหกิ จ
แนวคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีมานานแล้ว ก่อนทีจ่ ะ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเสียอีก ดังเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)22 ได้กล่าวถึงแผนหลัก 10 แผน โดยมีแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจอยู่ในแผนหลักแผนที่ 6 ในแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจนัน้ มีขอ้ ความตอน
หนึ่งว่ารัฐจะ “กาหนดแนวนโยบายให้มีการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องจาก
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 5 ที่จ ะพิจ ารณาให้ มีก ารการร่ ว มทุ น กับ ภาคเอกชน
ดาเนินการจาหน่ายจ่ายโอนหรือยุบเลิกกิจการทีด่ าเนินการไม่ได้ผลติดต่อกันมา
โดยไม่มสี าเหตุอนั สมควร” และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
7 (พ.ศ. 2539-2539)23 ได้มกี ารกล่าวถึงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจไว้ในข้อ 5.4.2
ความว่า “พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยลดบทบาทการกากับดูแลของ
รัฐและปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้รฐั วิสาหกิจมีความคล่องตัวมากขึน้
รัฐวิสาหกิจ เองก็ต้องดาเนิน งานเป็ นเชิง ธุรกิจมากขึ้น ที่สาคัญ คือ จะต้องเปิ ด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมดาเนินงานกับรัฐวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ” เมื่อวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2540 มีม ติค ณะรัฐ มนตรีอ อกมาซึ่ง ได้ใ ห้ค วามเห็น ชอบใน
หลักการเพื่อการดาเนินการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ 3 ประการ
22
23

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 173 , 8 ตุลาคม 2529.
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 187, 25 ตุลาคม 2534.
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คือ 1) เปิ ดให้มกี ารแข่งขันเสรีในกิจการที่มกี ารผูกขาด เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการในการให้บริการของธุรกิจสาขานัน้ ๆ 2) ปรับเปลีย่ นบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจให้มฐี านะเป็ นเพียงหน่วยปฏิบตั ิ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเอกชน
ได้อย่างเป็ นรูปธรรม และ 3) ให้มอี งค์กรกากับรายสาขาซึง่ มีอานาจหน้าทีก่ ากับ
ดูแลนโยบายการพัฒนาของสาขา กาหนดนโยบายราคา และควบคุมคุณภาพ
การให้บริก ารเพื่อให้เ กิดความเป็ นธรรมแก่ ผู้บริโ ภค (นันทวัฒน์ บรมานันท์,
2548, น. 71-72; ศาสตรา โตอ่อน, 2546, น. 22-23, 97-98, 155-156)
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ประเทศไทยประสบกับ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ การ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็มมี ากขึน้ ทัง้ จากแรงผลักดันจาก
พัน ธะที่มีก ับ กองทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วแล้ว และทัง้ เพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในช่วงนี้จงึ มี จุดประสงค์
อย่างอื่นยิง่ กว่าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานของ
รัฐ วิส าหกิจ จุ ด ประสงค์ป ระการหนึ่ ง ที่ป รากฏชัด เจนก็คือ ต้ อ งการ “ขาย”
รัฐวิสาหกิจเพื่อนาเอาเงินมาชาระหนี้ ดังที่ปรากฏในพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่ วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 8 ซึง่ มีใจความ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 254124 ทีบ่ ญ
ว่าให้จดั ตัง้ กองทุนทีช่ ่อื ว่า “กองทุนเพื่อการชาระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสียหาย
ของกองทุ น เพื่ อ การฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ” ขึ้ น มาใน
กระทรวงการคลัง โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อชาระคืนต้นเงินกู้ และให้ “เงินรายได้
จากการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในจ านวนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด โดยอนุ มตั ขิ องคณะรัฐมนตรี” เป็ นส่วน
หนึ่งของกองทุน นอกจากนี้ หลังจากนัน้ ไม่นาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2541 ก็ได้มมี ติคณะรัฐมนตรีออกมา มติน้มี สี าระสาคัญคือกาหนดให้นารายได้
จากการจาหน่ ายหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่ส่วนราชการเป็ นเจ้ าของร้อยละ 50 นาส่ง
24

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 23 ก, 7 พฤษภาคม 2541.
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เป็ นรายได้ แ ผ่ น ดิน เพื่อ สนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ า ยเป็ นการพิเ ศษ เพื่อ
การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การสวัสดิการแรงงาน และการพั ฒนา
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานในชนบท ส่วนอีกร้อยละ 50 ให้นาส่งเข้ากองทุนเพื่อการ
ชาระคืน เงินกู้ช ดใช้ค วามเสีย หายของกองทุ นเพื่อ การฟื้ นฟู แ ละพัฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 75-76; สถาบันนโยบายสังคม
และเศรษฐกิจ, 2542, น. 96)
ก่ อ นที่จ ะมีก ฎหมายว่ า ด้ว ยทุ น รัฐ วิส าหกิจ นั น้ การขายกิจ การของ
รัฐวิสาหกิจทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ เป็ นการเฉพาะ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนไปให้
ภาคเอกชน จะต้ อ งออกกฎหมายใหม่ เ ป็ น การเฉพาะฉบับ หนึ่ ง เพื่อ ยกเลิก
กฎหมายจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจที่ต้องการจะขายเสียก่อน จึงจะสามารถจาหน่ ายจ่าย
โอนกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้ ได้ แต่รฐั วิสาหกิจที่มกี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ มามีเป็ น
จ านวนมาก ต้ อ งใช้ เ วลานานกว่ า จะสามารถออกกฎหมายมายกเลิก และ
ดาเนินการจาหน่ ายจ่ายโอนกิจการได้ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งมี
ชื่อว่า “พระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542”25 ขึน้ มาเป็ นกฎหมายกลางทีม่ ี
ผลต่ อรัฐ วิสาหกิจ ประเภทที่มีก ฎหมายจัดตัง้ ขึ้นมาทุก แห่ง โดยไม่ ต้องไปแก้
กฎหมายจัดตัง้ ของรัฐวิสาหกิจแต่ล ะแห่ง (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 88;
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 96) กฎหมายนี้ตราออกมาเพื่อ
เปลีย่ นสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมทีเ่ ป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การ
ของรัฐทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ ให้เป็ นรูปแบบบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด
แต่ยงั คงมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ โดยเปลีย่ นทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็ นทุนของ
บริษทั ทีร่ ฐั ถือหุน้ ทัง้ หมด และยังคงให้มอี านาจหน้าทีเ่ ช่นเดิม ให้พ นักงานมีฐานะ
เป็ นเช่นเดียวกับที่เคยเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม เพื่อให้การดาเนินกิจการ
คล่องตัว และเป็ นพืน้ ฐานเบื้องต้นในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็ นองค์กรธุรกิจ

25

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 128 ก, 16 ธันวาคม 2542.

174

174

อย่างเต็มรูปด้วยการกระจายหุน้ ทีร่ ฐั ถือไว้ให้แก่ภาคเอกชน ให้เอกชนได้เข้าร่วม
ลงทุนและบริหารจัดการต่อไป (หมายเหตุ)
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได้กาหนด
ขอบเขตของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายนี้ไว้ว่าเป็ น “รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธกี ารงบประมาณทีไ่ ม่ใช่บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด” ซึง่ นันทวัฒน์
บรมานั น ท์ (2548, น. 89-98) ได้ ส ารวจดูแ ล้ว พบว่ า มีร ัฐ วิส าหกิจ ที่เ ข้า ข่ า ย
สามารถถูกแปรรูปตามกฎหมายนี้รวม 47 แห่ง
กฎหมายนี้เป็ นเพียงการวางกรอบกว้างๆ เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารใน
การแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เข้าข่ายหรือที่ไม่ได้เป็ นบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัดให้อยู่ในรูปแบบหุน้ ของบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดเท่านัน้
โดยที่ไ ม่ มีก ารระบุ ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ การดาเนิ น การแปลงทุ น เป็ น หุ้น และ
กระบวนการภายหลังจากนัน้ เช่น การตีราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ รวมทัง้ สิทธิ
ผูกขาดต่างๆ ให้เป็ นหุน้ เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน วิธกี ารจาหน่ ายหุ้น
ให้แก่ภาคเอกชน และการจัดตัง้ องค์กรกากับรายสาขา (สถาบันนโยบายสังคม
และเศรษฐกิจ, 2542, น. 97) กฎหมายเพียงแต่ระบุให้อานาจหน้าทีเ่ หล่านี้เป็ น
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 13) และเป็ น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดตัง้ บริษัท (มาตรา 19) รายละเอียดเกี่ยวกับ
การด าเนิ น การต่ า งๆ จึ ง ขึ้น อยู่ ก ับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการเหล่ า นั ้น
กระบวนการจัดทากฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจนี้จงึ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ว่าขาด
การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ครบ
ขัน้ ตอน เพราะกฎหมายนี้กาหนดไว้แต่เพียงการแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็ น
หุ้นเท่านัน้ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้นให้กบั เอกชน เป็ นกฎหมายที่
ซ่อนเร้นวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่นโครงสร้างของกฎหมายเอือ้ ประโยชน์ให้กบั
ฝ่ ายการเมืองอย่างมาก เริม่ ตัง้ แต่การให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูม้ อี านาจในการเลือก
รัฐวิสาหกิจที่จะนามาแปลงทุนเป็ นหุ้น การให้ฝ่ายการเมืองเป็ นองค์ประกอบ
ส าคั ญ ในคณะกรรมการนโยบายทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ การให้ อ านาจ
175
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คณะกรรมการนโยบายทุ น รัฐ วิ ส าหกิ จ อย่ า งมากมายในการควบคุ ม การ
ดาเนินการตามกฎหมายนี้ เป็ นต้น (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2548, น. 141-144)
นอกจากนี้ ประเด็น เรื่อ งการให้อ านาจฝ่ ายบริห ารมายกเลิก กฎหมายจัด ตัง้
รัฐวิสาหกิจดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ว่า “ในกรณีท่มี มี ติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด
ให้ถอื ว่ากฎหมายจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจนัน้ เป็ นอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาทีก่ าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาทีต่ ราขึน้ เพื่อการนัน้ ” (มาตรา 28 วรรคหนึ่ง) ก็ถูกมองว่าเป็ น
การละเมิดลาดับศักดิของกฎหมาย
หรืออีกนัยหนึ่งกฎหมายนี้เป็ นกฎหมายทีข่ ดั
์
หรือแย้งต่อกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนู ญ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิ จ ฉัย ออกมาว่ า ร่ า งกฎหมายนี้ ไ ม่ เ ป็ น การขัด หรือ แย้ง ต่ อ กระบวนการตรา
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็ตาม26
อีกประเด็นหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้ทถ่ี ูกวิพากษ์วจิ ารณ์กค็ ือเรื่องของการ
โอนสิทธิต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจไปเป็ นสิทธิของบริษทั ดังเช่นทีม่ บี ทบัญญัตไิ ว้ว่า
“สิทธิตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นราชพัสดุ
หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่รฐั วิสาหกิ จมีอยู่ในวันจดทะเบียนบริษัทนัน้
ด้วย” (มาตรา 24 วรรคสาม) เป็ นต้น ก็ถูกมองว่าอาจสร้างความไม่เป็ นธรรมใน
การแข่ ง ขัน ในตลาดและก่ อ ให้เ กิด การผูก ขาดขึ้น ได้ ซึ่ง จะท าให้ก ารแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจนัน้ แทนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม กลับ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ข องคนบางกลุ่มโดยเฉพาะภาคเอกชนที่เข้ามาซื้อหุ้นใน
บริษัทที่จะจัดตัง้ ขึ้นมากกว่า (สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น.
101-102)

26

ดูคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ได้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
116 ตอนที่ 125 ก, 13 ธันวาคม 2542.
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2.4 พระราชบัญญัติล้มละลาย
กฎหมายลักษณะล้มละลายมีบงั คับใช้ในดินแดนของคนไทยมานานแล้ว
เริม่ ตัง้ แต่ สมัยอยุธยามีกฎหมายลักษณะกู้หนี้ ศักราช 1278 (พ.ศ. 2192) และ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.ศ.
110 (พ.ศ. 2434) พระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย ร.ศ.127 (พ.ศ. 2451) และ
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) (สุธรี ์ ศุภนิตย์, 2543, น. 13)
พระราชบัญญัติลม้ ละลายทีย่ งั บังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ก็มอี ายุ มากกว่า 60 ปี แล้ว
(นับถึง พ.ศ. 2550) คือพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พ.ศ. 2483 ซึง่ ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม 6 ครัง้ แล้ว ใน พ.ศ. 2511, 2526, 2541, 2542, 2543 และ 2547 และใน
ปั จจุบนั (พ.ศ. 2550) ก็ยงั คงมีความพยามที่จะแก้ไขกฎหมายล้มละลายอยู่
(อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 47) จะเห็นได้ว่าตัง้ แต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจมา
ประมาณ 10 ปี มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายนี้ไ ปแล้วถึง 4 ครัง้ ขณะที่ก่อ น
วิกฤติเป็ นเวลาเกือบ 50 ปี มีการแก้ไขเพิม่ เติมไปเพียง 2 ครัง้
อย่ า งไรก็ต าม กฎหมายล้ม ละลายที่ป ระกาศใช้ใ น พ.ศ. 2541 นั น้
มิได้เป็ นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ แต่เกิดจากกระบวนการที่เริ่ มมีการร่างเพื่อ
แก้ไขมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2530 ซึง่ กว่าจะเสร็จจนสามารถประกาศใช้ได้กใ็ ช้เวลากว่า
10 ปี (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 6-7) ขณะที่พระราชบัญญัติล้มละลาย
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 254327 ก็เป็ นเพียงการแก้ไขเพื่อยกเลิกบทบัญญัตมิ าตรา 139
แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พ.ศ. 2483 เท่านัน้ จึงมีกฎหมายล้มละลายเพียง
2 ฉบับ คือ ฉบับ ที่ 5 พ.ศ. 2542 และฉบับ ที่ 7 พ.ศ. 2547 ที่เ ป็ น การแก้ไ ข
เพิม่ เติมซึง่ เกีย่ วข้องกับผลพวงของวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 การอภิปรายใน
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2543.

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 103 ก, 13 พฤศจิกายน
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ส่ว นนี้ จ ะครอบคลุ ม เฉพาะกฎหมายล้ม ละลาย 2 ฉบับ นี้ เท่ า นัน้ แต่ เนื่ อ งจาก
กฎหมายล้มละลายมีความซับซ้อนมาก จึงกล่าวถึงเพียงบางประเด็นเท่านัน้
สาระสาคัญของกฎหมายล้มละลายคือเป็ นกฎหมายทีต่ ้องการแก้ปัญหา
การที่ลู ก หนี้ มีห นี้ สิน ล้น พ้ น ตัว ไม่ ส ามารถที่จ ะรับ ผิด ชอบในหนี้ ข องตนได้
กฎหมายล้มละลายจึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อดาเนินการชาระสะสางหนี้สนิ ให้กบั
เจ้าหนี้และลูกหนี้ และป้ องกันไม่ให้ลูกหนี้ก่อหนี้สนิ ได้อกี ต่อไป ด้วยการจัดให้
ลูกหนี้เป็ นบุคคลล้มละลาย ซึง่ ทาให้สถานะทางสังคมของผูท้ ล่ี ม้ ละลายเปลีย่ นไป
ไม่สามารถใช้สทิ ธิได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคม (สุธรี ์ ศุภนิตย์, 2543, น. 13)
แต่กฎหมายล้มละลายตัง้ แต่ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา มิได้มแี ต่
กระบวนการล้มละลายเท่านัน้ หากยังมีกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การเพิม่ เข้ามาอยู่ใน
กฎหมายล้มละลายด้วย (สุธรี ์ ศุภนิตย์, 2543, น. 219; อภิชาต สถิตนิรามัย,
2548ก, น. 6) กระบวนการล้ม ละลายเป็ นกระบวนการที่ใ ช้ในการจัดการกับ
กิจการทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจอีกต่อไป ด้วยการปิ ดกิจการแล้วนาเอา
สินทรัพย์ของลูกหนี้ออกขายเพื่อนามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ ขณะทีก่ ระบวนการฟื้ นฟู
กิจการเป็ นกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้รกั ษากิ จการต่อไปได้ โดยใช้มาตรการ
ต่างๆ เช่นการปรับโครงสร้างหนี้ เป็ นต้น (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 7-8)
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตติ ่างๆ ในกฎหมายล้มละลายของไทยทีบ่ งั คับ
ใช้อยู่ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจนัน้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นว่าเป็ น
บทบัญ ญัติท่ยี ังไม่เ หมาะสม จึงต้องการให้แก้ไ ขกฎหมายล้มละลายเพื่อปรับ
โครงสร้างภาคการเงินและธุรกิจเอกชน จึงปรากฏข้อความเกี่ยวกับการแก้ไข
กฎหมายล้ ม ละลายอยู่ ใ นหนั ง สือ แสดงเจตจ านงฉบับ ต่ า งๆ หลายฉบั บ
โดยเฉพาะในฉบับที่ 4 และ 5 นัน้ มีรายละเอียดด้วยว่าต้องการให้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายล้มละลายในประเด็นใดบ้าง
ประเด็นทีต่ ้องการให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายล้มละลาย ทีป่ รากฏ
อยู่ในหนังสือแสดงเจตจานงทัง้ ฉบับที่ 4 (Box C) และฉบับที่ 5 (Box D) มีดงั นี้
1) การแก้ไ ขมาตรา 94 (2) ของพระราชบัญญัติล้ม ละลาย พ.ศ. 2483 เพื่อ
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อนุ ญ าตให้ เ จ้ า หนี้ ไ ม่ มี ป ระกัน ที่ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิ น โดยสุ จ ริ ต ก่ อ น
กระบวนการล้มละลาย สามารถยื่นค าร้อ งขอรับ ชาระหนี้ จ ากกองทรัพย์ข อง
ลูกหนี้เมื่อมีการฟ้ องล้มละลายในภายหลัง 2) การจัดให้มกี ารลงคะแนนเสียงใน
การพิจารณายอมรับแผนฟื้ นฟูกจิ การตามกลุ่มของเจ้าหนี้ ซึง่ รวมถึงกลุ่มเจ้าหนี้
ผู้ถือตราสารหนี้หากสิทธิเรียกร้องนัน้ มิใช่ประเภทด้อยสิทธิ 3) การจัดให้มี
ข้อกาหนดเฉพาะที่ครอบคลุมการอนุ ญาตให้บอกเลิกธุรกรรมการชาระหนี้และ
การจาหน่ ายจ่ายโอนสินทรัพย์ท่เี กิดขึน้ ก่อนกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การหรือการ
ล้มละลาย โดยให้รวมถึงธุรกิจระหว่างลูกหนี้และบุคคลเกีย่ วข้องทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่ ต่ า กว่ า หนึ่ ง ปี ก่ อ นหน้ า และให้ข้อ ก าหนดนี้ ใ ช้บ ัง คับ ได้ท ัง้ กับ
กระบวนการล้มละลายและกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ 4) ในการให้ความเห็นชอบ
หรือ คัด ค้า นแผนฟื้ นฟู กิจ การ ให้ศ าลใช้ห ลัก เกณฑ์ก ารที่เ จ้า หนี้ ไ ด้ใ ห้ค วาม
เห็นชอบแผนฟื้ นฟูกจิ การแล้ว และให้มหี ลักเกณฑ์คุม้ ครองทัง้ เจ้าหนี้และลูกหนี้
กลุ่มทีไ่ ม่เห็นชอบกับแผนฟื้ นฟูกจิ การไม่ให้ต้องรับการชาระหนี้ในมูลค่าที่น้อย
กว่าในแผนฟื้ นฟู กิจการ เมื่อเทียบกับกระบวนการล้มละลาย 5) การจัดให้มี
กฎเกณฑ์การยกเลิกสัญญาทีท่ าไว้และยังมีผลอยู่โดยให้สามารถใช้กฎเกณฑ์น้ี
ทัง้ ในกระบวนการล้มละลายและกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ 6) การเพิม่ บทบัญญัติ
ให้ชดั เจนว่าการแปลงหนี้เงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท เป็ นการกระทาเฉพาะ
เพื่อการนับคะแนนเสียงทีจ่ ะคานวณถ่วงน้าหนักตามจานวนหนี้
นอกจากนี้ ยัง มีอีก ประเด็น หนึ่ ง ที่ป รากฏอยู่เ ฉพาะในหนั ง สือ แสดง
เจตจานงฉบับที่ 4 (Box C) คือการกาหนดให้ศาลต้องรับคาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การ
ในทุกๆ กรณี เว้นแต่ จะไม่มีเหตุ อนั สมควรเชื่อได้ว่าการฟื้ นฟูกิจการนัน้ จะให้
ผลตอบแทนมากกว่าการฟ้ องล้มละลาย
ประเด็นต่างๆ ทัง้ 6 ประเด็นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแสดงเจตจานงทัง้
สองฉบับข้างต้น ปรากฏว่าถูกบัญญัติไว้ทงั ้ หมดในพระราชบัญญัติล้มละลาย
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(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 254228 กล่าวคือประเด็นแรกบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 25 ประเด็นที่
สองบัญ ญัติไ ว้ใ นมาตรา 13 ประเด็น ที่ส ามบัญ ญัติไ ว้ใ นมาตรา 10 และ 28
ประเด็นที่ส่บี ญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 21 ประเด็นที่ห้าบัญญัติไว้ในมาตรา 11 และ
ประเด็นสุดท้ายบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 9 (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 20-21)
อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกวุฒิสภากลุ่มหนึ่งสามารถเจรจาต่ อรองจน
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงบทบัญญัตขิ องร่างกฎหมายล้มละลายฉบับที่ 5 นี้ของ
รัฐ บาลซึ่ง ผ่ า นความเห็น ชอบของสภาผู้แ ทนแล้ว ได้ใ นบางประเด็น สาหรับ
ประเด็นทีม่ คี วามเห็นต่างกันระหว่างรัฐบาลชวน (ซึง่ หมายถึงสภาผูแ้ ทนราษฎร
ด้วย) กับวุฒสิ ภานัน้ มีหลายประเด็น อภิชาต สถิตนิรามัย (2548ก, น. 21-30) ได้
อภิปรายไว้ 8 ประเด็น ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะประเด็นที่ทางฝ่ ายวุฒสิ ภาเจรจา
ต่อรองสาเร็จจนได้รบั การบัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย ประเด็นเหล่านี้ได้แก่ 1) เกณฑ์
จานวนหนี้ขนั ้ ต่ าทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้มกี ารฟ้ องล้มละลายได้ ร่างกฎหมายของ
รัฐบาลกาหนดว่าบุคคลธรรมดาทีม่ หี นี้สนิ อย่างน้อย 5 แสนบาท และนิตบิ ุคคลที่
มี ห นี้ สิ น อย่ า งน้ อย 1 ล้ า นบาท สามารถถู ก ฟ้ องล้ ม ละลายได้ ในขั น้
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติล้ม ละลายของวุ ฒิสภา
จานวนหนี้ขนั ้ ต่ าถูกต่อรองให้เป็ น 1 ล้านบาทสาหรับบุคคลธรรมดา และ 2 ล้าน
บาทสาหรับนิตบิ ุคคล ในทีส่ ดุ กฎหมายยึดตามร่างของวุฒสิ ภา ประเด็นนี้บญ
ั ญัติ
ไว้ใ นมาตรา 4 และ 5 2) การให้บุ คคลธรรมดาพ้น จากสภาพการเป็ นบุ คคล
ล้มละลายโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกาหนด 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีศ่ าลมีคาสังพิ
่ พากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ประเด็นนี้ ไม่มอี ยู่ในร่างของรัฐบาล วุฒสิ ภาต่ อรองให้มี
การบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 35 (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 21-25) 3) เดิมใน
ร่างของรัฐบาลมีข้อความว่า “บุคคลภายในของลูกหนี้ตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง
บุคคลซึง่ อยู่ในฐานะทีร่ ขู้ อ้ เท็จจริงเกีย่ วกับกิจการของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่เป็ นทีเ่ ปิ ดเผย
ต่อประชาชนด้วย” (สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 174) แต่
28
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วุ ฒิส ภาได้ต่ อ รองจนสามารถตัด ข้อ ความนี้ อ อกไปได้ 4) วุ ฒิส ภาประสบ
ความสาเร็จในการการกาหนดให้แผนฟื้ นฟู กิจการต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรับผิดของผู้ค้าประกันด้วย โดยมีบทบัญญัตอิ ยู่ในมาตรา 12 5) วุฒสิ ภา
ประสบความสาเร็จในการลดอานาจศาลในการสังให้
่ ลูกหนี้ล้มละลาย ร่างของ
รัฐบาลกาหนดให้ศาลมีอานาจในการพิจารณาว่าจะมีคาสังให้
่ ยกเลิกคาสังให้
่ ฟ้ื นฟู
กิจการหรือจะมีคาสังให้
่ ลูกหนี้ล้มละลายได้เลย ในกรณีท่เี จ้าหนี้ไม่มมี ติยอมรับ
แผนฟื้ นฟูกจิ การ หรือไม่มกี ารลงมติต่อแผนฟื้ นฟูกจิ การ แต่ร่ างของวุฒสิ ภาซึ่ง
กลายเป็ นมาตรา 16 ในกฎหมาย ได้กาหนดให้ศาลมีอานาจในการสังยกเลิ
่
กการ
ฟื้ นฟู กจิ การเท่านัน้ ยกเว้นในกรณีท่ลี ูกหนี้ถูกฟ้ องล้มละลายก่อนแล้ว และถ้า
ศาลเห็นสมควรให้ลกู หนี้ลม้ ละลายก็ให้นาคดีลม้ ละบายทีง่ ดพิจารณาไว้ก่อนหน้า
นั น้ มาพิจ ารณาต่ อ ไป การจ ากัด อ านาจของศาลไว้เ ช่ น นี้ ถือ ว่ า เป็ น การเอื้อ
ประโยชน์แก่ลกู หนี้ (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 27-30)
จะเห็ น ว่ า ฝ่ ายวุ ฒิ ส ภาสามารถเจรจาต่ อ รองจนประสบผลส าเร็ จ
พอสมควร แต่ ต ามความเห็ น ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาบางกลุ่ ม โดยรวมแล้ ว
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ก็ยงั มีบทบัญญัตอิ กี มากทีฝ่ ่ าย
ลูกหนี้เสียเปรียบ เมื่อพรรคไทยรักไทยซึง่ ได้ให้สญ
ั ญาตอนหาเสียงเลือกตัง้ ว่าถ้า
ได้เป็ นรัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายทัง้ 11 ฉบับ ได้เป็ นแกนนาจัดตัง้ รัฐบาล กลุ่มคน
ทีค่ ดั ค้าน “กฎหมายขายชาติ” จึงออกมาทวงสัญญา ในที่สุดก็นาไปสู่การแก้ไข
กฎหมายล้มละลายอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งสาระสาคัญ ของการแก้ไขมี 3 ประเด็นคือ
1) เปิ ดโอกาสให้ลกู หนี้ลม้ ละลายสุจริตถูกปลดออกจากสภาพล้มละลายง่ายขึน้ ใน
ช่วงเวลาก่อนครบกาหนดปลดโดยอัตโนมัติ ด้วยการลดการใช้ดุลยพินิจของศาล
2) ลูกหนี้ทุจริตทุกประเภทจะถูกปลดจากสภาพล้มละลายโดยอัตโนมัตใิ นเวลา
ภายใน 10 ปี 3) เพิม่ สิทธิการอุทธรณ์แก่ค่คู วามทัง้ ในคดีลม้ ละลายและการฟื้ นฟู
กิจ การ (อภิ ช าต สถิ ต นิ ร ามัย , 2548ก, น. 47) การแก้ ไ ขประเด็ น เหล่ า นี้
โดยเฉพาะสองประเด็นแรกเป็ นการเอื้อประโยชน์ต่อลูกหนี้อย่างชัดเจน และใน
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ทีส่ ดุ ประเด็นเหล่านี้กถ็ ูกนาไปบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 254729
อภิชาต สถิตนิรามัย (2548ก, น. 47-48) มีความเห็นว่าการที่รฐั บาล
ทักษิณยอมแก้กฎหมายล้มละลายนัน้ เป็ นการทาตามสัญญาทีเ่ คยหาเสียงไว้ และ
เห็น ว่ า พรรคไทยรัก ไทยนัน้ เป็ น กลุ่ ม ทุ น ไทยขนาดใหญ่ ท่ีร อดพ้น จากวิก ฤติ
เศรษฐกิจ และจาเป็ นต้องยึดอานาจรัฐผ่านการเลือกตัง้ เพื่อใช้อานาจรัฐปกป้ อง
ธุรกิจของตนจากการปฏิรูปตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ของรัฐบาลชวน ผูว้ จิ ยั เห็น
ว่าข้อสรุปของอภิชาตมีทงั ้ ส่วนที่ถูกและผิด ประเด็นแรก พรรคไทยรักไทยใช้
นโยบายชาตินิยมในการหาเสียง ให้สญ
ั ญาว่าเมื่อได้เป็ นรัฐบาลจะแก้ไขกฎหมาย
ทัง้ 11 ฉบับ (อภิช าต สถิตนิ รามัย , 2548ก, น. 36) หรือแม้กระทัง่ บอกว่าจะ
ยกเลิกกฎหมายเหล่านี้ (กองบรรณาธิการ, 2547, น. 47) แต่เมื่อได้เป็ นรัฐบาล
กลับแก้ไขกฎหมายในกลุ่มนี้เพียงฉบับเดียว 30 โดยที่การแก้ไขนัน้ ก็มิได้ทาให้
กลุ่มของตนสูญเสียผลประโยชน์เลย เช่นนี้จะเรียกว่าเป็ นการทาตามสัญญาทีห่ า
เสียงไว้หรือ ประเด็นต่อมารัฐบาลทักษิณต้องการปกป้ องผลประโยชน์ของกลุ่ม
ตนแน่ นอน แต่ไม่จาเป็ นว่าการดาเนินนโยบายตามแนวทางเสรีนิยมใหม่จะเป็ น
อันตรายต่อธุรกิจของกลุ่มทุนไทยรักไทยเสมอไป โดยทีแ่ ท้กลุ่มทุนไทยรักไทย
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ความจริง แล้ ว รัฐ บาลทัก ษิ ณ ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง
กฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีนายพันศักดิ ์
วิญญรัตน์ เป็ นประธาน แต่ในที่สุดไม่ได้มกี ารแก้ไขกฎหมายใดๆ มีเพียงข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐบาลแต่รฐั บาลก็ไม่ได้ดาเนินการต่อ สาหรับการแก้ไขกฎหมายล้มละลายนัน้ เป็ น
ผลงานของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศที่รฐั บาลแต่งตั ้ง
ขึน้ มาโดยมีนายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ เป็ นประธาน ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
ใน กองบรรณาธิการ, 2547, น. 47-48; อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 42-43.

182

182

นัน้ มิใ ช่กลุ่ม ทุนไทยขนาดใหญ่ ธรรมดาๆ เท่านัน้ แต่ เป็ นกลุ่มทุน ข้ามชาติ ที่
พร้อมจะหาประโยชน์จากแนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ว
ไม่จาเป็ นต้องเป็ น “การปฏิรปู ” เสมอไป แต่อาจเป็ นเพียงแค่วาทกรรมอย่างหนึ่ง
ทีช่ ่วยสร้างความชอบธรรมให้แก่การขยายอานาจทางเศรษฐกิจ ถ้ารัฐบาลทักษิณ
เป็ น ปฏิปั ก ษ์ ก ับ เสรีนิ ย มใหม่ จ ริง รัฐบาลทัก ษิณ ก็ค งจะแก้ไ ขกฎหมายที่ถู ก
ผลักดันจากเสรีนิ ยมใหม่ไปแล้ว คงจะไม่รีบ เร่งเจรจาและลงนามในข้อ ตกลง
การค้าเสรีกบั หลายประเทศแม้จะถูกกลุ่มประชาสังคมไม่น้อยคัดค้าน คงจะไม่สงั ่
ยกเลิกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการค้าปลีกค้าส่งซึ่งมี เนื้อหาขัดแย้งกับการค้าเสรี
และคงจะไม่แก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคมทีอ่ นุ ญาตให้
คนต่างชาติถอื หุน้ ได้มากขึน้ ถึงร้อยละ 49 จากเดิมทีก่ าหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 25 ยิง่
ไปกว่านัน้ รัฐบาลทักษิณก็คงจะไม่รบี เร่งกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลาย
แห่ ง ที่แ ม้จ ะริเ ริ่ม ในยุ ค รัฐบาลชวนแต่ ก็ท าสาเร็จ ในยุ ค รัฐ บาลทัก ษิ ณ แม้แ ต่
นโยบายประชานิยมและนโยบายทวิวถิ ี (Dual Track) ของรัฐบาลทักษิณ ในทีส่ ุด
ก็ไปด้วยกันได้กบั เสรีนิยมใหม่ ดังที่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2549, น. 78)
กล่าวไว้ว่า “ลักษณะเด่นทีส่ าคัญประการหนึ่งของนโยบายประชานิยมที่ กลับมา
ใหม่อยู่ทก่ี ารยอมรับนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอย่างไม่มขี อ้ โต้แย้ง ด้วยการ
สร้างพันธมิตรกับชนชัน้ นาในสังคมอย่างนักธุรกิจการเงินและการค้าต่างประเทศ
นอกเหนือไปจากคนยากจนทัง้ ในเมืองและชนบท”

2.5 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว
ประเทศไทยเคยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
มาตัง้ แต่สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร กล่าวคือประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือที่รู้จกั ในชื่อ “ปว. 281”
กฎหมายฉบับนี้ต้องการจะควบคุมคนต่างด้าวในการเข้ามาประกอบธุรกิจหรือ
เป็ นเจ้าของกิจการเท่านัน้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
การทางานของคนต่างด้าว เพราะการควบคุมการทางานของคนต่างด้าวเป็ นเรื่อง
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ของพระราชบัญ ญัติก ารท างานของคนต่ า งด้า ว (สถาบั น นโยบายสัง คมและ
เศรษฐกิจ, 2542, น. 105-106)
ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว ได้เคยมีการร่างกฎหมายนี้มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2536 และมีการร่างมาแล้ว
หลายฉบับ (สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 106) การทีป่ ระเทศ
ไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจเป็ นเหตุปัจจัยหนึ่งทีส่ าคัญซึง่ ทาให้มกี ารประกาศใช้
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254231 เพื่อเปิ ดประเทศ
ให้กว้างขึน้ กว่าเดิมเพื่อให้ทุนจากต่างชาติได้เข้ามาลงทุนได้ง่ายขึน้ อันจะเป็ น
ส่วนหนึ่งในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนัน้ ทาหน้าที่คล้ายคลึง
กับประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 281 คือมุ่งควบคุมการประกอบธุรกิจหรือการเป็ น
เจ้าของกิจการ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าขณะทีป่ ระกาศของคณะปฏิวตั นิ นั ้
ต้องการสร้างข้อจากัดให้การเข้ามาเป็ นเจ้าของกิจการของคนต่างด้าวทาได้ยาก
เพื่อสงวนอาชีพต่างๆ ไว้ให้คนไทย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวกลับเป็ นการผ่อนคลายข้อจากัดต่างๆ ลง เพื่อให้คนต่างด้าวเป็ นเจ้าของ
กิจ การต่ า งๆ ได้ม ากขึ้น กว่ า เดิม ดัง จะเห็น ได้จ ากเหตุ ผ ลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัตนิ ้ีทร่ี ะบุว่าประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 281 ซึง่ ประกาศใช้มา
นานมีหลักการบางอย่างไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การค้าระหว่างประเทศ สมควรปรับปรุงแก้ไขใหม่ “เพื่อส่งเสริมให้มกี ารแข่งขัน
ในการประกอบธุ ร กิจ ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ก ับ
ประเทศไทยโดยส่วนรวม ทัง้ ยังเป็ นการดาเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ตามสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้วย” (หมายเหตุ)
กฎหมายการประกอบธุร กิจของคนต่ างด้า วก็คล้า ยคลึงกับ กฎหมาย
ล้มละลายในแง่ทว่ี ่าก่อนทีจ่ ะปรากฏออกมาเป็ นกฎหมายทีป่ ระกาศใช้กผ็ ่านการ
31

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 123 ก, 4 ธันวาคม 2542.
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เจรจาต่ อ รองจนมีก ารปรับ เปลี่ย นแก้ไ ขบางประเด็น เหมือ นกัน กฎหมายที่
ประกาศใช้นนั ้ ต่างจากร่างเดิมของรัฐบาลอยู่บา้ ง โดยร่างเดิมของรัฐบาลนัน้ ได้ให้
สิท ธิพิเ ศษบางอย่ า งแก่ คนต่ างด้าวมากกว่ า ดังจะเห็น ได้จ ากกรณีท่ีร่ างของ
รัฐบาล มาตรา 19 ทีม่ ขี อ้ ความว่า “ในการขออนุ ญาตประกอบธุรกิจ ให้คนต่าง
ด้าวยื่นคาขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดี...และให้คณะรัฐมนตรี
...หรืออธิบดี...พิจารณาอนุ มตั หิ รืออนุ ญาต แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วนั ที่ย่นื คาขอ มิฉะนัน้ ให้ถือว่าได้ให้การอนุ มตั ิหรืออนุ ญาตแล้ว ”
(สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 251) การกาหนดไว้เช่นนี้อาจมี
จุดประสงค์เพื่อทาให้กระบวนการในการขออนุ ญาตประกอบธุรกิจเสร็จสิน้ ด้วย
ความรวดเร็ว ทัน การณ์ แต่ ใ นแง่ ห นึ่ ง นี่ เ ท่ า กับ เป็ น การที่ท างราชการสร้า ง
มาตรฐานการปฏิบตั ิต่อคนไทยและคนต่ างด้าวให้ต่ างกัน เพราะว่าในการขอ
อนุญาตต่างๆ ของคนไทยนัน้ มักจะไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคา
ขออนุ ญ าตเอาไว้ อีก ทัง้ ไม่ มีก ฎหมายใดที่ใ ห้สิท ธิค นไทยได้ร ับ อนุ ญ าตโดย
อัตโนมัติเมื่อทางการไม่สามารถพิจารณาคาขอนัน้ ในเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย (สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 111-112)
อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ ปรากฏเป็ น กฎหมายออกมาใช้ ก็มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ไ ขใน
ประเด็นนี้ซ่งึ ปรากฏอยู่ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ที่ยงั คงกาหนดให้มกี ารพิจารณาอนุ มตั หิ รืออนุ ญาตให้เสร็จภายใน
60 วันเหมือนเดิม แต่สาหรับการพิจารณาอนุ มตั ขิ องคณะรัฐมนตรีนนั ้ ถ้ามีเหตุ
จาเป็ น ก็ใ ห้ข ยายเวลาออกไปได้อีก ครั ง้ แต่ ต้อ งไม่ เกิน 60 วัน นับจากวัน ครบ
กาหนดเวลาข้างต้น และได้มีการตัดข้อ ความที่ให้สิทธิการได้ร ับอนุ ญ าตโดย
อัตโนมัตอิ อกไป
ประเด็นอื่นๆ ทีเ่ ป็ นการให้สทิ ธิพเิ ศษแก่คนต่างด้าวแต่ในทีส่ ุดก็มกี าร
เปลีย่ นแปลงแก้ไขไปจากร่างเดิมยังมีอกี เช่นร่างเดิม มาตรา 22 ได้กล่าวถึงกรณี
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ทีค่ นต่างด้าวถูกอธิบดีกรมทะเบียนการค้า32สังพั
่ กใช้ใบอนุ ญาตชัวคราวหรื
่
อถูก
สังระงั
่ บกิจการชัวคราว
่
เขาก็มสี ทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้ โดยที่ “การอุทธรณ์เป็ นการทุเลาการบังคับตามคาสังอธิ
่ บดี” (สถาบันนโยบาย
สังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 253) ซึง่ หมายความว่าถ้าคนต่ างด้าวได้อุทธรณ์
คัดค้านคาสังต่
่ างๆ ไปยังรัฐมนตรีแล้ว เขาก็ยงั สามารถทีจ่ ะประกอบธุรกิจของตน
ต่อไปได้ตามปรกติ โดยไม่ต้องร้องขอให้มกี ารชะลอการบังคับตามคาสังและไม่
่
ต้อ งวางเงิน ประกัน เพื่อ ความเสีย หายที่อ าจเกิด ขึ้น ต่ อ ภาครัฐในอนาคตเลย
ในขณะที่โดยปรกตินนั ้ การอุทธรณ์ คดั ค้านคาสังในทางปกครองหรื
่
อคาสังของ
่
ศาลย่อมไม่มผี ลเป็ นการทุเลาหรือชะลอการบังคับตามคาสังนั
่ น้ นอกจากจะได้รบั
อนุญาตจากผูม้ อี านาจหรือได้มกี ารวางหลักประกันเอาไว้ (สถาบันนโยบายสังคม
และเศรษฐกิจ, 2542, น. 112) ประเด็นนี้ต่อมาได้รบั การแก้ไขและบัญญัตไิ ว้ใน
มาตรา 20 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารประกอบธุรกิจของคนต่ างด้า ว
ความว่ า “การทุ เ ลาไม่ เ ป็ น การบัง คับ ตามค าสัง่ อธิบ ดี เว้น แต่ ร ัฐ มนตรีโ ดย
่ เลาให้”
คาแนะนาของคณะกรรมการ33จะสังทุ
นอกจากกฎหมายทีป่ ระกาศใช้จะลดสิทธิพเิ ศษต่างๆ จากร่างเดิมของ
รัฐบาลได้แล้ว ก็ยงั มีอกี หลายมาตราที่เพิม่ ข้อจากัดในการเข้ามาลงทุนของคน
ต่างด้าวได้มากกว่าร่างของรัฐบาล เช่นการเพิม่ โทษจาคุกไว้ในกฎหมาย ซึง่ ร่าง
เดิมไม่มโี ทษจาคุกสาหรับความผิดใดๆ เลย แต่ในกฎหมายทีป่ ระกาศใช้ได้เพิม่
โทษจาคุกไว้ในหลายมาตราคือ มาตรา 34, 35, 36, และ 37 สาหรับโทษปรับก็มี
32

ตัง้ แต่มกี ารปฏิรูประบบราชการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมา มี
การแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการต่างๆ กันใหม่ กรมทะเบียน
การค้าได้เปลี่ยนมาเป็ นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อานาจหน้ าที่ของอธิบดีในพระราช
บัญญัตนิ ้ีในปั จจุบนั จึงเป็ นอานาจหน้าทีข่ องอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
33
หมายถึงคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึง่ ตัง้ ขึน้ ตาม
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
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การแก้ไขจานวนเงินค่าปรับในบางมาตราให้สงู ขึน้ กว่าร่างเดิมด้วย นอกจากนี้ ใน
บางมาตราก็มโี ทษคือการให้ศาลสังเลิ
่ กการประกอบธุรกิจ หรือเลิกกิจการ หรือ
สังเลิ
่ กการเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนเพิม่ ขึน้ มาด้วย
หากเปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ น้ี กั บ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติล้มละลาย โดยพิจารณาว่ามี
การเปลี่ ย นแปลงจากร่ า งเดิ ม ของรัฐ บาลไปมากน้ อ ยเพีย งใด ก็จ ะพบว่ า
พระราชบัญ ญัติ ทุ น รัฐ วิส าหกิจ มีก ารเปลี่ย นแปลงในสาระส าคัญ น้ อ ยที่สุ ด
พระราชบัญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า วมีก ารเปลี่ ย นแปลงใน
สาระส าคัญ มากกว่ า พระราชบัญ ญัติ ทุ น รัฐ วิส าหกิจ แต่ ก็ย ัง ถื อ ว่ า น้ อ ยกว่ า
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย การทีพ่ ระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายถูกแก้ไขให้เป็ นไปตาม
ข้อเรียกร้องของฝ่ ายทีค่ ดั ค้านกฎหมาย 11 ฉบับ ได้มากกว่าฉบับอื่นนัน้ ส่วนหนึ่ง
คงเป็ นเพราะว่ า ในมุ ม มองของลู ก หนี้ ซ่ึง มีห นี้ ท่ีไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิด รายได้ (NonPerforming Loans: NPLs) จานวนมาก กฎหมายล้มละลายทีบ่ งั คับใช้อยู่ในช่วง
ทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจและทีก่ าลังจะถูกแก้ไขตามแรงผลักดันของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศนัน้ จะสร้างผลกระทบทีช่ ดั เจนมากให้แก่พวกเขา พวกเขาเหล่านี้
ส่วนหนึ่งเป็ นสมาชิกวุฒิสภา จึงค่อนข้างมีพลังในการเจรจาต่ อรองกับรัฐบาล
ประกอบกับรัฐบาลมีความจาเป็ นต้องรีบประกาศใช้กฎหมายล้มละลายเพื่อให้
เป็ นไปตามกรอบของเวลาที่ตกลงไว้กบั กองทุน การเงินระหว่างประเทศ 34 ถ้า

34

ถ้าพิจารณากรอบเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 4 (Box
C) และฉบับที่ 5 (Box D) ที่กาหนดว่ารัฐสภาจะให้ความเห็นชอบภายในเดือนตุล าคม
พ.ศ. 2541 รวมทัง้ ในหนังสือที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งไปถึง กรรมการ
จัด การกองทุ น การเงิน ระหว่า งประเทศว่า จะพยายามให้ร ฐั สภาให้ค วามเห็น ชอบ
กฎหมายล้มละลายภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 (ดูตอนต้นของหัวข้อ 2.1) ก็จะ
พบว่าในที่สุดเวลาก็ล่วงเลยจากที่กาหนดไว้ เพราะวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่าง
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รัฐบาลไม่ประนีประนอมก็อาจทาให้เวลาการประกาศใช้ถูกยืดขยายออกไปนาน
จนอาจเป็ นผลเสีย ต่ อ การปรับ โครงสร้ า งภาคการเงิน และธุ ร กิ จ เอกชนที่
จาเป็ นต้องทาอย่างเร่งด่วนในขณะนัน้ ก็ได้
อย่ า งไรก็ต าม ตามความเห็น ของผู้ท่ีค ัด ค้ า น “กฎหมายขายชาติ ”
กฎหมายเหล่านี้กย็ งั คงเปิ ดกว้างให้นายทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ได้อย่างกว้างขวางและทาให้คนไทยเสียเปรียบอยู่ด35ี พวกเขาจึงยังคงเรียกร้อง
ให้มกี ารแก้ไขกฎหมายเหล่านี้อกี ในเวลาต่อมา แต่กไ็ ม่ได้รบั การตอบสนองจาก
รัฐบาลที่ผ่านมา นอกจากกรณีการแก้ไขกฎหมายล้มละลาย สาหรับกรณีของ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนี้ ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะแก้ไขอีก
ครัง้ ในยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ต้องการจะแก้ไขเพิม่ เติมคานิยาม
“คนต่ างด้าว” ให้ครอบคลุม ถึงนิติบุคคลที่มีคนต่ างด้าวมีสทิ ธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเกินกว่ากึง่ หนึ่งด้วย พร้อมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมประเด็นอื่น ๆ เช่นการเพิม่
บทลงโทษ และแก้ไขปรับปรุงบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (ประชาชาติธุรกิจ, 11-14 มกราคม 2550; ประชาชาติธุรกิจ, 1517 มกราคม 2550) แต่กถ็ ูกเคลื่อนไหวกดดันและคัดค้านอย่างเป็ นทางการและ
ต่ อเนื่องจากหอการค้าร่วมของต่ างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign
Chamber of Commerce in Thailand: JFCCT) ซึง่ ประกอบด้วยหอการค้า 28
แห่ง และมีสมาชิกกว่าหมื่นราย (ประชาชาติธุรกิจ, 11-14 มกราคม 2550)
กฎหมายล้มละลายฉบับที่ 5 ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542 (อภิชาต สถิตนิ รามัย,
22548ก, น. 37).
35
แต่ สาหรับกลุ่ม นัก ธุร กิจ ในประเทศไทย กฎหมายบางฉบับ ที่อ ยู่ใ นกลุ่ ม
กฎหมาย 11 ฉบับนี้ ยังไม่เปิ ดเสรีพอ จึงยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน ทา
ให้ขาดความคล่องตัวในการทาธุรกิจ พวกเขาในนามที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 3
สถาบันภาคเอกชน (กกร.) จึงเสนอรัฐบาลให้แก้ไขกฎหมายเร่งด่วน 15 ฉบับภายใน 1
ปี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน กรุงเทพธุรกิจ, 5 ธันวาคม 2549, น. 5.
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3. สรุป
การทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้กรณีศกึ ษาของการตรากฎหมาย 11 ฉบับ มาเป็ นเครื่องชี้
วัดว่ารัฐไทยไม่สามารถทีจ่ ะต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์ได้นนั ้ ก็เพื่อให้เห็นภาพ
ทีม่ คี วามหลากหลายของการใช้อานาจและการต่อรองอานาจ กรณีศกึ ษาในบทนี้
ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า โดยภาพรวมแล้ว รัฐ ไทยได้ย อมตามเงื่อ นไขของกองทุ น การเงิน
ระหว่างประเทศไม่น้อย มีบ้างที่ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบได้เข้า ไปมีปฏิสมั พันธ์ใ น
กระบวนการโต้แย้งต่อรองและได้ผลลัพธ์ท่ตี นต้องการพอสมควร แต่นัน่ ก็เป็ น
เพี ย งส่ ว นน้ อ ย ผลลัพ ธ์ ข องกฎหมายต่ า งๆ เป็ นผลมาจากกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์หลายฝ่ าย ถ้าพิจารณาดูร่างเดิมของกฎหมายเหล่านี้จะเห็นว่าร่างเดิม
นัน้ มีการให้ประโยชน์แก่ทุนต่างชาติมากกว่าตัวกฎหมายจริงที่ออกมาใช้ เช่น
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมนัน้
ร่ า งเดิม มี ช่ื อ ว่ า พระราชบัญ ญั ติ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ท่ี ก าหนดให้ เ ป็ น
ทรัพยสิทธิ ซึ่งถ้าเป็ นไปตามร่างเดิมก็จะทาให้ผเู้ ช่านัน้ มีอานาจมากขึน้ เพราะ
ทรัพยสิทธินนั ้ เป็ นสิทธิทบ่ี ุคคลมีอยู่เหนือทรัพย์สนิ อย่างเด็ดขาดและสามารถอ้าง
สิทธินนั ้ ได้กบั ทุกคน หากกฎหมายออกมาอย่างนี้ในท่ามกลางสภาพวิกฤติทผ่ี ทู้ ม่ี ี
ความสามารถในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนัน้ เป็ นทุนต่างชาติกจ็ ะทาให้พวก
เขาเข้ามาครอบงาเศรษฐกิจไทยได้มากขึน้ กรณีน้ีได้ชใ้ี ห้เห็นการโต้แย้งต่อรอง
ระหว่ างสถาบันภายในด้วยกันเองคือระหว่างรัฐบาล สภาผู้ แทนราษฎร และ
วุฒสิ ภา สาหรับสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ เนื่องจากรัฐบาลสามารถควบคุมเสียงของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรครัฐบาลได้ ร่างกฎหมายจึงมักเป็ นไปตามที่
รัฐบาลต้องการ ถ้าเทียบดูร่างกฎหมายของรัฐบาลที่ผ่านสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้ว
กับกฎหมายที่ประกาศใช้ซ่งึ ผ่านการแปรญัต ติของวุฒิสภาก็จะเห็นว่ าอานาจ
ต่อรองของวุฒสิ ภาเห็นได้ชดั เจนเฉพาะกรณีของกฎหมายล้มละลายเท่านัน้ ส่วน
กฎหมายอื่น ๆ นัน้ วุ ฒิสภาแปรญัตติแ ก้ไ ขได้ไ ม่ ม ากนักหรือ ไม่ ไ ด้เ ลย เหตุ ท่ี
ผลลัพธ์ของกฎหมายล้มละลายต่างไปจากร่างเดิมพอสมควรนัน้ เป็ นเพราะว่ามี
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สมาชิกวุฒสิ ภาหลายคนได้รบั ผลกระทบจากการตรากฎหมายนี้โดยตรง เพราะ
พวกเขามาจากนัก ธุ ร กิจ เมื่อ เกิด วิก ฤติท าให้พ วกเขากลายเป็ น ลูก หนี้ ท่ีถู ก
เรีย กว่ า “วุ ฒิส มาชิก เอ็น พีแ อล” พวกเขาจึง ทุ่ ม เทความพยายามในการแก้
กฎหมายล้มละลายมากกว่ากฎหมายฉบับอื่น โดยที่ ฐานะของการเป็ นนักธุรกิจ
และฐานะการเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาทาให้อานาจต่อรองของพวกเขามีน้ าหนัก ซึ่ง
เมื่อเทียบกับอานาจต่อรองของกลุ่มแรงงานในกรณีการเรียกร้องไม่ให้รฐั บาลมี
มาตรการออกมากระทบพวกเขาทีก่ ล่าวถึงในบทที่ 4 ก็พบว่าในทีส่ ุดข้อเรียกร้อง
ของกลุ่มแรงงานกลับไม่ค่อยมีพลัง เห็นได้จากการทีร่ ฐั ไม่ยอมขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ าให้
ถึง 3 ปี ตดิ ต่อกันในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการตรากฎหมายทัง้ 11 ฉบับนัน้ มีแตกต่างกัน
ไปหลายส่วน สาหรับแรงงานผู้ท่อี ยู่ในโครงการประกันสังคม พวกเขาก็ถูกลด
สิทธิประโยชน์ทพ่ี งึ ได้จากการทีร่ ฐั จ่ายเงินสมทบน้อยลง สาหรับผูท้ ม่ี คี วามรูส้ ึ ก
รักชาติกอ็ าจมองว่ากฎหมายเหล่านี้หลายฉบับทาให้ชาวต่างชาติเข้ามามีอทิ ธิพล
ในประเทศไทยมากขึน้ สาหรับกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งซึง่ อาจมองว่าเป็ น
การแก้กฎหมายเพื่อให้การพิจารณาคดีทาได้รวดเร็วซึง่ ส่งผลประโยชน์แก่ทุกคน
มิใช่เป็ นการเอื้อต่ างชาตินัน้ สุรเกียรติ เสถียรไทย (2542, น. 123-124) ก็ได้
ชี้ให้เห็นมุมที่เอื้อต่อทุนต่างชาติไว้ว่า “ตัวอย่างที่ชดั เจนในเรื่องอานาจต่ อรอง
ทีม่ าจากต่างประเทศคือการผลักดันจากกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศทีเ่ ข้าประมูล
ซื้อ สิน ทรัพ ย์ข องสถาบัน การเงิน 56 แห่ ง ที่ถู ก ปิ ด กิจ การ...ให้ร ัฐ บาลแก้ไ ข
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งเพื่อให้การบังคับจานองเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ...
เพื่อลดต้นทุนและเร่งทากาไรสูงสุด”
ความจริงแล้วยังมีการแก้กฎหมายอื่นอีก ในช่วงนัน้ ที่ช่วยเปิ ดทางให้
นายทุนข้ามชาติเข้ามามีอทิ ธิพลมากขึน้ เช่นการแก้กฎหมายธนาคารพาณิชย์
เพื่อให้ต่างชาติถอื หุ้นในธนาคารได้เพิม่ ขึน้ ก็ทาให้มที ุนต่างชาติเข้ามาครอบงา
ธนาคารไทยหลายธนาคารจนกลายเป็ นธนาคารทีเ่ รียกว่า “ธนาคารลูกผสม” ซึง่
ในทางกฎหมายก็ยงั เป็ นธนาคารไทยแต่อานาจการบริหารตกไปอยู่ในมือของ
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ต่างชาติ โดยรวมแล้วผูว้ จิ ยั เห็นว่าแม้การแก้กฎหมายเหล่านี้ อาจจะมีเจตนาทีจ่ ะ
แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่กต็ อ้ งแลกกับการทีม่ นี ายทุนต่างชาติเข้ามาครอบงา
เศรษฐกิจ ไทยมากขึ้น ซึ่งส่ง ผลกระทบต่ อคนไทยจานวนไม่น้อ ย เช่นการแก้
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าวได้ทาให้มีนายทุน ต่ างชาติเข้ามา
ประกอบกิจการห้างค้าปลีกค้าส่งได้ง่ายและทาให้ผคู้ า้ รายย่อยของไทยเดือดร้อน
จริงอยู่ทว่ี ่าห้างใหญ่จานวนมากทีเ่ กิดขึน้ ได้ช่วยทาให้ประชาชนได้บริโภคสินค้า
หลายอย่างทีถ่ ูกลง แต่กไ็ ม่มอี ะไรรับประกันได้ว่าเมื่อทุนใหญ่ขา้ มชาติมอี านาจ
ผูกขาดตลาดแล้ว ผูบ้ ริโภคจะยังได้รบั ประโยชน์เหมือนเดิม
นอกจากนี้ กระบวนการตรากฎหมาย 11 ฉบับ ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อานาจอิสระของรัฐไทยในการกาหนดนโยบายเช่นเดียวกับทีผ่ วู้ จิ ยั ได้อภิปรายใน
ส่วนของหนังสือเจตจานงในบทที่ 4 กระบวนการตรากฎหมายทัง้ 11 ฉบับที่
กระทาอย่างเร่งรีบ แม้แต่รฐั สภาก็ถูกบีบบังคับด้วยเวลาที่สนั ้ เพื่อผ่านกฎหมาย
ออกมาใช้ให้ทนั ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (แม้ว่ า
บางฉบับจะล่าช้าไปบ้าง) ถ้ารัฐสภากับรัฐบาลหรือฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั ฝ่ ายบริหาร
มีการถ่วงดุลอานาจกันมากกว่านี้ ความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายของรัฐ
ไทยก็จะมีมากขึน้ โครงสร้างเชิงสถาบันภายในเช่นนี้สง่ ผลลัพธ์ออกมาเป็ นการ
ยอมตามข้อเรียกร้องต้องการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มทุนที่
ผลักดันให้แก้กฎหมายเหล่านี้เสียเป็ นส่วนมาก
กระบวนการตรากฎหมาย 11 ฉบับนัน้ เกิดขึ้นในสถานการณ์พิเศษที่
ประเทศกาลังประสบวิกฤติ ผลกระทบทีเ่ กิดตามมาจากการตรากฎหมายเหล่านี้
ที่ส าคัญ คือ การเปิ ด พื้น ที่ใ ห้ทุ น ต่ า งชาติเ ข้า มาได้ม ากขึ้น แต่ มิใ ช่ เ ฉพาะใน
สถานการณ์ พเิ ศษเช่นนี้เท่านัน้ ที่รฐั ไทยได้ตรากฎหมายให้เอื้อต่ อทุนต่ างชาติ
แม้แต่ ในสถานการณ์ ปกติ รัฐไทยก็ได้ตรากฎหมายอีกหลายฉบับและดาเนิ น
มาตรการอีกหลายอย่างซึง่ วัตถุประสงค์สาคัญอย่างหนึ่งของการดาเนิ นนโยบาย
เช่นนัน้ คือเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ในบทที่ 6 ต่อไป
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6
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับธุรกิ จ
1. ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ธุรกิ จ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าตัง้ แต่ยุคของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็ นต้นมา
นัน้ ความสัมพันธ์ร ะหว่ างรัฐ กับธุ ร กิจ มีลัก ษณะเด่ นอย่ างน้ อย 3 ประการคือ
1) นักธุรกิจการเมืองเข้ามากุมอานาจรัฐมากขึ้น 2) รัฐมีนโยบายส่งเสริม การ
ลงทุนของภาคธุรกิจมากขึน้ และ 3) โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
วิกฤติเศรษฐกิจได้สง่ ผลเอือ้ ให้มกี ลุ่มทุนขนาดใหญ่ทร่ี อดจากวิกฤติเศรษฐกิจเข้า
มากุมอานาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จมากขึน้ และในขณะเดียวกันวิกฤติเศรษฐกิจก็ได้ทา
ให้ทุนข้ามชาติเข้ามามีอทิ ธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองไทยมากขึน้ ในส่วนของ
ภาพรวมนี้ ผูว้ จิ ยั จะอภิปรายลักษณะเด่นข้อ 1) และข้อ 3) ส่วนลักษณะเด่นข้อ
2) จะใช้เป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อชีใ้ ห้เห็นรายละเอียดของการดาเนินนโยบายของรัฐ
ไทยทีเ่ อือ้ ต่อภาคธุรกิจและผลกระทบจากการดาเนินนโยบายเช่นนัน้
นักธุรกิจมีบทบาทโดดเด่นในการกาหนดนโยบายผ่านการจัดองค์กรที่
เรียกว่าคณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชน (กรอ.) ที่ตงั ้ ขึ้นในยุครัฐบาลพลเอก
เปรม ติณ สูล านนท์ โดยมีสามสถาบันภาคธุ รกิจ เอกชนเป็ น องค์กรที่ค อย
ประสานงานและผลัก ดัน นโยบาย คือ สภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมอุ ต สาหกรรมไทย บทบาทการ
เคลื่อนไหวผลักดันนโยบายของนักธุรกิจปรากฏชัดยิง่ ขึน้ ในปลายสมัยของรัฐบาล
พลเอกเปรม และในปลายสมัยของพลเอกเปรมนัน้ สัดส่วนรัฐมนตรีท่มี าจากนัก
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ธุรกิจก็มีมากขึน้ แต่ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายนัน้ สัดส่วนของรัฐมนตรีท่มี า
จากนักธุรกิจนัน้ มีมากกว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมเสียอีก นอกจากนี้พลเอก
ชาติชายและรัฐมนตรีอกี ไม่น้อยทีม่ าจากภาคธุรกิจนัน้ ก็มาจากการเลือกตัง้ นัก
ธุรกิจการเมืองเหล่านี้ได้เข้ามายึดกุมอานาจรัฐ และส่งผลต่อการดาเนินนโยบาย
ของรัฐอย่างมาก อย่างเช่นมีการแทรกแซงการดาเนินนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยฝ่ ายการเมืองอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2533-2539 ซึ่งเมื่อเทียบ
กับ ก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ว ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยมีอ านาจที่ค่ อ นข้า งอิสระในการ
ดาเนินนโยบายทางการเงิน
รัฐบาลนายอานันท์ ปั นยารชุนนัน้ แม้จะมาจากการยึดอานาจ แต่กเ็ ป็ น
รัฐบาลทีถ่ ูกยึดกุมโดยตัวแทนของกลุ่มทุนและเทคโนแครตทีส่ มั พันธ์กบั กลุ่มทุน
ตัวแทนของกลุ่มทุน เช่น นายอมเรศ ศิลาอ่อน ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล และนาย
อาชว์ เตาลานนท์ ส่วนเทคโนแครตซึง่ มีสายสัมพันธ์กบั กลุ่มทุนนัน้ นอกจากนาย
อานันท์แล้ว ก็ยงั มีนายเสนาะ อุนากูล พลต ารวจเอกเภา สารสิน นายอาสา
สารสิน นายนุ กูล ประจวบเหมาะ นายอาณั ติ อาภาภิร มย์ นายสิป ปนนท์
เกตุทตั นายไพจิตร เอือ้ ทวีกุล นายโฆสิต ปั ้ นเปี่ ยมรัษฎ์ นายวีรพงษ์ รามางกูร
และนายสุธี สิง ห์เ สน่ ห์ (รัง สรรค์ ธนะพรพัน ธุ์ , 2536, น. 212) รัฐ บาลนาย
อานันท์นนั ้ สืบสานนโยบายเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นการเปิ ดเสรีทางการเงินที่เริม่ ไปแล้ว
ในยุ ครัฐบาลพลเอกชาติช ายต่ อ ไป มีการลดก าแพงภาษีเพื่อลดการปกป้ อ ง
คุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึน้
ในยุครัฐบาลพลเอกสุจนิ ดา คราประยูร แม้ว่ารัฐบาลจะอยู่ในตาแหน่ งใน
ระยะเวลาอันสัน้ แต่รฐั มนตรีจานวนไม่น้อยก็เป็ นนักธุรกิจการเมือง ในยุครัฐบาล
นายชวน หลีกภัย จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธก็เช่นเดียวกัน ทีม่ กี ลุ่ม
ธุ ร กิจ การเมือ งอยู่ ใ นพรรคต่ า งๆ คอยส่ง เสริม สนั บ สนุ น ด้า นทุ น ที่ใ ช้ใ นการ
เลือกตัง้ โดยทีม่ ไี ม่น้อยก็ลงสมัครรับเลือกตัง้ นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เหล่านี้มกั จะมาจากการกาหนดโดยรัฐมนตรีทม่ี าจากกลุ่มทุนหรือไม่กเ็ ป็ นอดีต
เทคโนแครตที่มสี ายสัมพันธ์กบั กลุ่มทุน อย่างเช่นนายศุภชัย พาณิชภักดิ ์ และ
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นายธารินทร์ นิมมาเหมินท์ ในรัฐบาลนายชวน นายอานวย วีรวรรณ และนายบดี
จุณณานนท์ ในรัฐบาลนายบรรหาร และนายทนง พิทยะ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต
เป็ นต้น รัฐบาลเหล่านี้ยงั คงดาเนินนโยบายเปิ ดเสรีทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง1
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ได้ทาให้บริษัทจานวนมากที่
เป็ น ของคนไทยถู ก ชาวต่ า งชาติเ ข้า ยึด ครอง ที่ป รากฏชัด เจนมากก็คือ ภาค
สถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ซง่ึ ได้ช่อื ว่าเป็ นทุนผูกขาด ปั จจุบนั ถ้า
จะยัง เป็ น ทุ น ผูก ขาดอยู่ก็อ าจจะต้อ งเรีย กว่ า เป็ น ทุ น ผูก ขาดข้า มชาติ เพราะ
สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยเปลีย่ นไปอย่างมากโดยมี
ต่างชาติเข้ามาถือหุน้ จานวนมาก เช่น2
ธนาคารกรุงเทพทีเ่ คยมีตระกูลโสภณพณิชเป็ นผูถ้ อื หุน้ หลักนัน้ สัดส่วน
หุ้นของตระกูลต่ ากว่าร้อยละ 10 ใน พ.ศ. 2543 และต่ ากว่าร้อยละ 5 ใน พ.ศ.
2547 ขณะทีช่ าวต่างชาติถอื หุน้ ร้อยละ 48.77 ใน พ.ศ. 2543 และร้อยละ 48.38
ใน พ.ศ. 2547 เมื่อรวมสัดส่วนหุน้ ของผู้ถอื หุน้ คนไทยปรากฏว่ามีรอ้ ยละ 41.08
ใน พ.ศ. 2543 และร้อยละ 51.6 ใน พ.ศ. 2547
ธนาคารกสิกรไทยทีเ่ คยมีตระกูลล่ าซาเป็ นผู้ถือหุน้ หลักนัน้ ปรากฏว่า
สัดส่วนหุน้ ของตระกูลนี้ลดเหลือน้อยกว่าร้อยละ 6 ใน พ.ศ. 2543 และน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ใน พ.ศ. 2547 โดยมีช าวต่ า งชาติถือ หุ้น ร้อ ยละ 48.98 ทัง้ ใน พ.ศ.

1

โปรดดูรายละเอียดมาตรการเปิ ดเสรีทางการเงินของรัฐบาลเหล่านี้ ได้ใน
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย, 2549, น. 168-180.
2
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ สัด ส่ ว นผู้ถือ หุ้น ของธนาคารต่ า ง ๆ ต่ อ จากนี้ ไ ปมาจาก
อุกฤษฏ์ ปั ท มานันท์ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ, 2549, น. 13-14 สาหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นและรายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่พร้อมทัง้ จานวนและสัดส่วนหุ้นที่
ถือซึ่ง เป็ นข้อมูลล่ าสุด สามารถตรวจสอบได้จ ากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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2543 และ 2547 เมื่อรวมหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นของคนไทยพบว่ามีสดั ส่วนอยู่ทร่ี อ้ ยละ
52.41 ใน พ.ศ. 2543 และร้อยละ 51.02 ใน พ.ศ. 2547
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทีเ่ คยมีตระกูลรัตนรักษ์เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่กม็ หี ุน้ ใน
สัดส่วนทีล่ ดลงเช่นเดียวกัน โดยใน พ.ศ. 2543 ทางตระกูลถือหุน้ อยู่ต่ ากว่าร้อย
ละ 10 และใน พ.ศ. 2547 สัดส่วนหุน้ ของตระกูลเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5 ขณะที่
ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 30.38 ใน พ.ศ. 2543 และเพิม่ ขึน้
เป็ นร้อยละ 31.25 ใน พ.ศ. 2547 สาหรับผู้ถือ หุ้นคนไทยรวมแล้วอยู่ท่รี ้อยละ
49.58 ใน พ.ศ. 2543 และร้อยละ 68.75 ใน พ.ศ. 2547
ธนาคารไทยพาณิชย์ท่เี คยมีสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ หลักนัน้ เมื่อถึง พ.ศ. 2543 สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ถือหุน้ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 11.25 และลดลงเหลือร้อยละ 5.91 ใน พ.ศ. 2547 ขณะทีห่ ุ้น
ของชาวต่างชาติมสี ดั ส่วนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 37.42 ใน พ.ศ. 2543 และเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อย
ละ 52.66 ใน พ.ศ. 2547 รวมแล้วปรากฏว่ามีคนไทยถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 44.95 ใน
พ.ศ. 2543 และร้อยละ 47.34 ใน พ.ศ. 2547
ธนาคารทหารไทยซึ่งเคยมีตระกูลชินวัตร และกองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ เป็ นผูถ้ อื หุน้ หลักนัน้ ข้อมูลใน พ.ศ. 2543 บ่งบอกว่ากลุ่มชินวัตร
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 7.46 เมื่อถึง พ.ศ. 2547 ทัง้ กลุ่มชินวัตรและทัง้ สามเหล่าทัพ
รวมกันแล้วถือหุ้นร้อยละ 22.73 สาหรับชาวต่างชาติใน พ.ศ. 2543 ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 11.46 ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 26.79 ใน พ.ศ. 2547 เมื่อดูทส่ี ดั ส่วนหุน้ ของ
ผู้ถือหุ้นคนไทย ปรากฏว่าใน พ.ศ. 2543 อยู่ท่รี ้อยละ 27.40 แต่ กเ็ พิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 73.21 ใน พ.ศ. 2547
ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเป็ นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ มีขอ้ ทีน่ ่าสังเกต
บางประการคือในอดีตธนาคารเหล่านี้ คือธนาคารของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ที่
บริห ารงานกัน แบบกิจ การของครอบครัว หรือ ของตระกูล เมื่อ ประสบวิก ฤติ
เศรษฐกิจ ตระกูลเหล่านี้กถ็ อื หุน้ ได้น้อยลง และเมื่อเวลาผ่านไปอีก สัด ส่วนหุน้ ก็
ยิง่ ลดลงอีก และสาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ น ชาวต่ างชาตินัน้ แม้ว่าสัดส่วนของหุ้นจะ
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เปลีย่ นไปไม่มากนักตัง้ แต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจเป็ นต้นมา แต่กช็ ใ้ี ห้เห็นว่ากลุ่มทุน
ต่างชาติยงั คงรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ทีส่ งู ไว้ได้แม้กระทังในปั
่ จจุบนั (ดูถงึ พ.ศ.
2550) ขณะทีห่ ุน้ ซึง่ เป็ นของคนไทยยังคงกระจายอยู่ระหว่ างเจ้าของเดิมกับคน
ไทยกลุ่มอื่นๆ หากว่าคนไทยเหล่านี้บางส่วนเป็ นผูถ้ อื หุน้ แทนหรือเป็ น “นอมินี”
(nominee) ของชาวต่างชาติ โอกาสที่ชาวต่างชาติจะควบคุมทิศทางการบริหาร
จัดการก็เป็ นเรื่องทีไ่ ม่ยาก
แม้แต่ธนาคารกรุงไทยซึง่ แต่ก่อนมีกระทรวงการคลังเป็ นเจ้าของก็ต้อง
ยอมให้ต่ างชาติเข้ามาร่วมถือหุ้น โดยใน พ.ศ. 2543 มีต่างชาติถือหุ้นร้อยละ
0.66 และเพิม่ เป็ นร้อยละ 12.42 ใน พ.ศ. 2547
นอกจากนี้ ยัง มีธ นาคารพาณิ ช ย์ถึง 4 แห่ ง ที่มีก ลุ่ ม ทุ น ธนาคารจาก
ต่างประเทศมาถือหุ้นใหญ่3 โดยมี 3 ธนาคารที่กลุ่มทุนธนาคารจากสิงคโปร์เข้า
มายึด ครองหุ้น ข้า งมาก ได้แ ก่ ธ นาคารเอบีเ อ็น แอมโร เอเชีย (ร้อ ยละ 97)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน (ร้อยละ 83.77) และธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ (ร้อยละ
51.72) ขณะที่อกี หนึ่งธนาคารคือธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด นครธน ก็มี
ธนาคารอังกฤษเข้ามาถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75.02
การที่ทุนข้ามชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นข้างมากในธนาคารเหล่านี้นัน้
เกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจในแง่ทว่ี ่าเป็ นเพราะรัฐที่
บริหารงานเอือ้ ต่อทุนด้วยการเปิ ดเสรีทางการเงินอย่างกว้างขวางซึง่ เป็ นทีม่ าของ
วิกฤติ และเมื่อเกิดวิกฤติแล้วรัฐก็ได้แก้ไขกฎหมายต่างๆ ทีแ่ ม้ว่าจะเป็ นไปเพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็ นหลัก แต่ผลที่เกิดตามมาก็คอื ทุนต่างชาติ เข้ามาได้ง่าย
และมากขึน้
3

ธนาคารทัง้ 4 แห่งนี้ เมื่อแรกที่ทุนต่ างชาติเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในช่วง พ.ศ.
2540-2542 นัน้ สัดส่วนหุน้ ของชาวต่างชาติในแต่ละธนาคารอยู่ท่รี ้อยละ 75 (ดู พนิดา
ชุมรุม, 2547, น. 29-36) ข้อมูลสัดส่วนหุ้นและผู้ถอื หุ้นที่ แสดงในที่น้ีเป็ นข้อมูลในช่วง
พ.ศ. 2548-2549
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วิกฤติเศรษฐกิจ นัน้ นอกจากจะทาให้มที ุนต่างชาติเข้ามาถือหุน้ จานวน
มากในธนาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังส่งผลต่อธุรกิจอื่นๆ อีก เช่นสาหรับกิจการ
ในเครือของตระกูลโสภณพนิช ก็ให้ทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใน
เครืออีกจานวนมาก เช่น ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนอราล จากฝรังเศสเข้
่
ามาถือหุน้
ใหญ่ ในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สนิ เอเชียจนต้องเปลี่ย นชื่อเป็ นบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์เอสจีเอเชีย บริษัทเอบีเอ็น แอมโร โฮร์โกแว็ ตต์เอเชียเข้ามาถือหุ้น
ร้ อ ยละ 49 ในบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ เ อเชีย ซึ่ ง ท าให้ ต้ อ งเปลี่ ย นชื่ อ เป็ นบริ ษั ท
หลักทรัพย์เอบีเอ็น แอมโร โฮร์โกแวตต์ เอเชีย กรู๊ป บริษัทซีเมนต์ฟองเซจาก
ฝรังเศสซื
่
อ้ หุน้ ร้อยละ 51 ในบริษทั ปูนซีเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน) นอกจากนี้
ตระกูลโสภณพณิชยังได้ขายอาคารบางกอกซิต้ีท่อี ยู่รมิ ถนนสาธรให้กบั กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการอีกด้วย (ญิบพัน, 2545ก, น. 120-123)
ยังมีกจิ การอื่นๆ อีกมากทีไ่ ด้ขายหุน้ ให้กบั ต่างชาติ เช่นธุรกิจสิง่ ทอของ
นายสุกรี โพธิรตั นังกูร ซึง่ ประสบปั ญหามากว่าทศวรรษก็ลม้ ลงอย่างสิน้ เชิง กลุ่ม
ธุรกิจร่วมทุนกับนักธุรกิจญีป่ ่ นุ ต้องขายหุน้ ของพวกเขาให้กบั ต่างชาติ ธุรกิจแก้ว
และเคมีของตระกูลศรีเฟื่ องฟุ้ง ธุรกิจรถยนต์ของตระกูลพรประภา และธุรกิจ ใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าอีกหลายรายก็ต้องขายหุ้น ให้กบั ต่ างชาติ บริษัท
สหวิรยิ าซึง่ เป็ นบริษทั ผลิตเหล็กทีใ่ หญ่ทส่ี ุดก็ขายหุน้ ส่วนใหญ่ให้กบั หุน้ ส่วนชาว
ญี่ป่ ุน นายสวัสดิ ์ หอรุ่งเรือง ต้องลดสัดส่วนหุ้นที่ตนเป็ นเจ้าของจากร้อยละ 70
เหลือเพียงร้อยละ 10 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรรวมทัง้ บริษทั ผลิตน้ า ตาลขนาด
ใหญ่ 5 แห่ง และบริษัทค้าข้าวเช่นเมโทรและซุ่นฮัวเส็
่ งกลายเป็ นลูกหนี้ท่มี หี นี้
เสีย จ านวนมาก ตระกู ล เลี่ ย วไพรั ต น์ ซ่ึ ง ก่ อ ตั ง้ บริ ษั ท ที พี ไ อจนกลายเป็ น
อุตสาหกรรมทีใ่ หญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งก็ประสบปั ญหาล้มละลาย (ผาสุก พงษ์ไพจิตร
และ คริส เบเคอร์, 2546, น. 216-217) ตระกูลเบญจรงคกุลต้องขายหุ้นจานวน
มากของบริษทั ยูคอมให้กบั บริษทั เทเลนอร์จากนอร์เวย์จนบริษทั เทเลนอร์กลาย
เป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ก ว่ า อีก ทัง้ บริษั ท เทเลนอร์ ย ัง ได้ถือ หุ้น ร้อ ยละ 30 ใน
บริษทั แทคด้วย (ญิบพัน, 2545ข, น. 187-188) และกลุ่มศรีกรุงวัฒนาก็ขายหุ้น
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จานวนมากในบริษทั กรุงเทพผลิตเหล็กและบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมีให้กบั เจ้าหนี้
จากญี่ป่ ุนอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากทีเ่ คยประสบปั ญหาจนต้องขายหุ้นไปและซือ้ คืน
มาแล้วครัง้ หนึ่งเมื่อต้นพุทธทศวรรษ 2530 (ญิบพัน, 2545ข, น. 120-121) จากที่
กล่าวมาจะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติทเ่ี ข้ามาลงทุนในประเทศไทยในยุคหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ ส่ว นมากมิได้เ ข้า มาลงทุ น ในกิจ การใหม่ แต่ เ ข้า มาลงทุ น ซื้อ หุ้น ใน
กิจการเดิมของคนไทยมากกว่า
ช่วงทีป่ ระเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่นนั ้ ก็เป็ นช่วง
ทีม่ กี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ใน พ.ศ. 2540 กลุ่มทุนที่ประสบปั ญหา
จากวิกฤติน้อยที่สุด มีทุนอยู่ในครอบครองมากที่สุด ประกอบกับรัฐธรรมนู ญที่
เอื้อต่อการเกิดขึน้ ของพรรคใหญ่ ได้นาไปสู่การก้าวขึน้ มามีอานาจของรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย ทีพ่ ลังทุนของกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็ นพลังของทุนข้ามชาติได้ใช้
วาทกรรมชาตินิยมให้เป็ นประโยชน์เพื่อก้าวสูอ่ านาจ เช่นด้วยการตัง้ ชื่อพรรคว่า
“ไทยรักไทย” ที่มนี ัยบ่งถึงความรักชาติของคนไทย และด้วยการหาเสียงว่าจะ
ยกเลิกกฎหมาย 11 ฉบับทีถ่ ูกมองว่าเป็ น “กฎหมายขายชาติ” เมื่อกลุ่มทุนขนาด
ใหญ่ได้อานาจรัฐเสียเอง กลุ่มทุนเหล่านี้จงึ สามารถกาหนดนโยบายสาธารณะที่
เอื้อประโยชน์ ต่ อกลุ่มและพรรคพวกของตนได้โดยตรง โดยไม่จาเป็ นต้องให้
ข้า ราชการเป็ น ฝ่ ายก าหนดนโยบายเหมือ นในยุ ค อ ามาตยาธิป ไตย และไม่
จาเป็ นต้องผลักดันนโยบายผ่านสมาคมธุรกิจ ในยุครัฐบาลทักษิณหน่ วยงานที่
เคยมีบ ทบาทสาคัญ ในการก าหนดนโยบายดัง เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกลดบทบาทลงไปอย่างมาก นอกจากนี้
สมาคมธุร กิจ ก็ไ ม่ค่ อยได้ผลัก ดัน นโยบายผ่า นคณะกรรมการร่ว มภาครัฐและ
เอกชน (กรอ.) อีกแล้ว แต่ไ ด้แสดงบทบาทในนามคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน (กกร.) แทน โดยได้เสนอนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง ไม่
จาเป็ นต้องเสนอผ่านข้าราชการ
แต่การใช้อานาจรัฐของกลุ่มทุนไทยรักไทยนัน้ เป็ นการเอือ้ กลุ่มของตน
มากเกินไป ทาให้ผทู้ ส่ี ญ
ู เสียผลประโยชน์ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องจนในทีส่ ุด
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นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สาหรับรัฐบาลใหม่ท่เี ข้ามานัน้ แม้จะดูเหมือนว่า
จะพยายามสร้างขีดจากัดให้แ ก่ทุนข้ามชาติได้บ้าง แต่ผู้วจิ ยั เห็นว่าไม่สามารถ
สร้างขีดจากัดได้มากนัก เพราะโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ทีเ่ ป็ นระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่ อือ้ ต่อทุนใหญ่ ๆ ซึง่ ปั จจุบนั กลายเป็ นทุนข้ามชาติไปเกือบหมดแล้วนัน้
ยังคงดารงอยู่เป็ นส่วนมาก ระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านี้มีทงั ้ ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ี
ประเทศไทยประกาศออกมาใช้เองและระเบียบกฎเกณฑ์ท่ปี ระเทศไทยจาต้อง
ปฏิบตั ติ ามพันธะทีม่ ีอยู่กบั องค์การระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มทุน
เหล่านี้กม็ อี ทิ ธิพลมากขึน้ พร้อมทีจ่ ะเคลื่อนไหวให้รฐั กาหนดนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อตน
อย่างเปิ ดเผยมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวกันในนามสภาหอการค้าร่วม
ของต่างประเทศในประเทศไทย ทีอ่ อกมาคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าวในช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 ถึงต้นปี พ.ศ. 2550
เป็ นตัวอย่าง

2. กรณี ศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐไทยตัง้ แต่
พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา
2.1 การแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวกับการส่งเสริ มการลงทุน
แนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่นัน้ เป็ นนโยบายที่เน้นความสาคัญของ
ตลาด (market fundamentalism) โดยที่ตลาดในที่น้ีก็คอื ภาคธุรกิจทัวไปที
่
่
ประกอบการเพื่อมุ่งหวังผลกาไรสูงสุด นโยบายทีร่ ฐั ไทยประกาศใช้ เพื่อส่งเสริม
การลงทุนไปได้ดว้ ยดีกบั แนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ โดยทีน่ โยบายต่างๆ นัน้
ก็มิไ ด้เ ป็ น การเอื้อ เฉพาะนัก ธุ ร กิจ ไทยเท่ า นัน้ แต่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ นัก ธุ ร กิจ
ต่างชาติด้วย และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุนทีผ่ ่านมาหลาย
ครัง้ ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งก็คอื เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
การส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐไทยนัน้ แม้จะมีนานแล้ว ดังจะเห็นได้จาก
การมีพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมอุตสาหกรรมออกมาใช้ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2497 แต่ในช่วง
200

200

หลังๆ ก็มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุน
มากขึน้ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนล่าสุดที่ยงั มีผลบังคับใช้อยู่กค็ ือ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมอีกสองครัง้
ใน พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 25444 การแก้ไขใน พ.ศ. 25345 เป็ นการแก้ไขด้วย
การตัด ข้อ ความที่ก ล่ า วถึ ง ภาษี ก ารค้ า ออกไป และเพิ่ม ข้ อ ความเกี่ย วกับ
ภาษีมูลค่าเพิม่ เข้าไปแทน เพราะในปี นัน้ ทางรัฐบาลได้นาเอาภาษีมูลค่าเพิม่ มา
ใช้แทนภาษีการค้า ส่วนการแก้ไขใน พ.ศ. 25446 เป็ นการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ น
ภาษีอากรเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มคี วามคล่องตัวและยืดหยุ่น
มากขึน้ ในการให้สทิ ธิประโยชน์แต่นกั ลงทุนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนอีกฉบับหนึ่งทีม่ กี ารปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนของนักธุรกิจมากขึน้ คือพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม สองครัง้ ใน
พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 25397 การแก้ไขเพิม่ เติมเมื่อพ.ศ. 2534 ด้วยเหตุของการ
ยกเลิกภาษีการค้าและใช้ภาษีมลู ค่าเพิม่ แทน จึงได้มกี ารแก้ไขบทบัญญัตใิ นส่วน
ของการให้สิท ธิป ระโยชน์ ด้า นภาษีก ารค้า มาเป็ น การให้สิท ธิป ระโยชน์ ด้า น
ภาษีมูลค่าเพิม่ แทน 8 แต่การแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 25399 นัน้ ได้เปลี่ยนแปลง
4

นับถึง พ.ศ. 2550 แต่ต่อมาก็มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมอีกใน พ.ศ. 2560
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 201, 21 พฤศจิกายน 2534.
6
ประกาศใน ราชกิจ จานุ เ บกษา เล่ ม 118 ตอนที่ 110 ก, 30 พฤศจิกายน

5

2544.

7

นับถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ที่ผวู้ จิ ยั เข้าสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ แต่ใน
ปลายปี นัน้ มีการแก้ไขเพิม่ เติมอีกครัง้ และประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 125
ตอนที่ 4 ก, 8 มกราคม 2551.
8
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 201, 21 พฤศจิกายน 2534.
9
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 54 ก, 22 ตุลาคม 2539.
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สาระสาคัญของกฎหมายมากพอสมควร มีการแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ นี้หลายมาตรา
ผูว้ จิ ยั พิจารณาดูแล้วพบว่ามีสาระสาคัญ 5 ประเด็นคือ 1) การเปลีย่ นแปลงคา
นิ ย ามต่ า งๆ ให้มีค วามครอบคลุ ม มากขึ้น 2) การเพิ่ม เติม บทบัญ ญัติเ พื่อ ให้
สามารถน าเอาที่ ดิน ซึ่ ง เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่ น ดิน มาจัด ตัง้ เป็ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมได้อย่างคล่องตัวยิง่ ขึน้ 3) การแก้ไขกฎหมายเพื่อทาให้การจัดการ
และจัดสรรทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมมีความคล่องตัวมากขึน้ 4) การให้อานาจแก่
การนิคมอุตสาหกรรมในการจาหน่ ายทรัพ ย์สนิ จากบัญชีเป็ นศูนย์ได้ และ 5)
การเพิม่ เติมสิทธิประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบการและผูท้ าการค้าเพื่อส่งออกในเขต
อุตสาหกรรมส่งออก
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบกิจการอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการค้าเพื่อส่งออก
ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกนอกจากจะได้รบั สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ที่ผู้ประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมโดยทัวไปได้
่
รบั แล้ว ยังได้รบั สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมที่
กฎหมายบัญญัตไิ ว้เพื่อส่งเสริมการส่งออกอีกด้วย สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมเหล่านี้
เช่น 1) การได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุ น อากรขาเข้า ภาษีมูลค่ า เพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สาหรับ เครื่อ งจัก ร
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทัง้ ส่วนประกอบของสิง่ เหล่านี้ซง่ึ ต้องใช้เพื่อ
การผลิตหรือการค้าเพื่อส่งออก และของทีใ่ ช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตัง้ เป็ น
โรงงานหรืออาคารในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (มาตรา 48) 2) การได้รบั ยกเว้น
ค่าธรรมเนีย มพิเศษตามกฎหมายว่า ด้ว ยการส่ ง เสริม การลงทุ น อากรขาเข้า
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีสรรพสามิต สาหรับของทีน่ าเข้าประเทศและนาเข้าไปใน
เขตอุ ต สาหกรรมส่ง ออกเพื่อ ใช้ใ นการผลิต สิน ค้า หรือ เพื่อ การค้า เพื่อ ส่ง ออก
โดยรวมถึงของที่นาออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกแห่งหนึ่ งไปยังอีกเขตหนึ่ง
ด้วย (มาตรา 49) 3) การได้รบั ยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษี
สรรพสามิต สาหรับของที่ได้นาเข้ามาตามข้อ 2) รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ สิง่ พลอยได้
และสิง่ อื่นทีไ่ ด้จากการผลิตในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (มาตรา 50) 4) การได้รบั
ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร สาหรับของทีม่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ได้รบั ยกเว้ นหรือ
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คืนค่าภาษีอากร เมื่อได้ส่งออกไปนอกประเทศ และถ้าไม่ได้ส่งออกนอกประเทศ
แต่ได้นาเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกก็ให้ได้รบั ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร
ด้วย โดยถือเสมือนว่าได้ส่งออกไปนอกประเทศแล้ว (มาตรา 52) และ 5) การ
ได้รบั ยกเว้นค่ าธรรมเนีย มพิเ ศษตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริม การลงทุ น
อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีสรรพสามิต สาหรับของทีไ่ ม่ได้ใช้หรือใช้
ไม่ ไ ด้ท่ีอ ยู่ ใ นเขตอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก ซึ่ง อธิบ ดีก รมศุ ล กากรหรือ ผู้ท่ีอ ธิบ ดี
มอบหมายสังให้
่ ทาลายตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกาหนด (มาตรา 54)
ใน พ.ศ. 2543 ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่
10
18) โดยได้อนุ ญาตให้มกี ารจัดตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์บนเพิม่ ขึน้ สิทธิประโยชน์ท่ี
นักลงทุนได้รบั จากระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนคือ ของทีน่ าเข้ามาจากต่างประเทศ
และเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปต่างประเทศจะได้รบั งดเว้ นการ
เก็บอากรขาเข้า และอากรขาออก ทัง้ นี้ไ ม่ว่ าจะส่ง ออกในสภาพเดิม เหมือ นที่
นาเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสม หรือประกอบเป็ นอย่างอื่น ก่อน พ.ศ. 2543
นัน้ มีคลังสินค้าทัณฑ์บนเพียง 2 ประเภทคือคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรและประเภทโรงผลิตสินค้า แต่เมื่อมีการแก้กฎหมายใน พ.ศ. 2543
แล้ว คลังสินค้าทัณฑ์บนทีก่ รมศุลกากรกาหนดให้จดั ตัง้ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีอากรมีเพิม่ เติมเข้ามาอีก 5 ประเภท คือ 1) คลังสินค้าทัณฑ์บนทัวไป
่
2) คลัง สิน ค้า ทัณ ฑ์บ นทัว่ ไปสาหรับ จัด แสดงสิน ค้า หรือ นิ ท รรศการ (คสท.)
3) คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับเก็บน้ ามัน 4) คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับอู่ซ่อม
หรือสร้างเรือ และ 5) เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับการค้าเสรีทป่ี ลอดจากภาระ
ทางภาษีอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนเหล่านี้มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์แตกต่างกันไป11
10

2543.

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 108 ก, 17 พฤศจิกายน

11

ดูรายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ในระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนเพิม่ เติมได้
ใน http://www.customs.go.th/TaxPrivilege/TaxPrivilege1/TaxPrivilege1.jsp.
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นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ยังมี
บทบัญญัตมิ าตรา 3 ให้เพิม่ ข้อความเกีย่ วกับเขตปลอดอากรเข้าไปในกฎหมาย
และได้ใ ห้ค านิ ย ามเขตปลอดอากรไว้ว่ า “เขตพื้น ที่ท่ีก าหนดไว้ส าหรับ การ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิช ยกรรม หรือกิจ การอื่น ที่เ ป็ น ประโยชน์ แก่ การ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยของทีน่ าเข้าไปในเขตดัง กล่าวจะได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางอากรตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเขตปลอดอากรหลายแห่ง เช่น เขตปลอดอากร
นวนคร เขตปลอดอากร ปตท. ศรีราชา เขตปลอดอากรป่ าไม้สนั ติ เขตปลอด
อากรอมตะนคร เขตปลอดอากรอีสเทิร์นซีบอร์ด และเขตปลอดอากรไฮเทค
(บ้านหว้า) สาหรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรทีม่ อี ยู่ในเขตปลอดอากรนัน้
ก็มีห ลายอย่ า ง เช่ น 1) การยกเว้น อากรขาเข้า สาหรับ ของที่ไ ด้น าเข้า มาใน
ประเทศเพื่อนาเข้าในเขตปลอดอากร 2) การยกเว้นอากรขาออกสาหรับของที่
ปล่ อ ยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อ ส่ ง ออกนอกประเทศ 3) การยกเว้ น
ภาษีมูลค่ าเพิ่มสาหรับการนาสินค้าจากต่ างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
4) การยกเว้นภาษีสรรพสามิตสาหรับการนาเข้าและการผลิตของทีก่ ระทาในเขต
ปลอดอากร 5) การยกเว้น ภาษีสุร า การปิ ด แสตมป์ และค่ า ธรรมเนี ย มตาม
กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ สาหรับการนาเข้า
และการผลิตในเขตปลอดอากร 6) การใช้อตั ราภาษีร้อยละ 0 ในการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับการนาสินค้าในประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร เฉพาะ
สินค้าที่ต้องเสียอากรขาออก หรือที่ได้รบั ยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร และ 7) สาหรับของทีม่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ได้รบั ยกเว้นหรือคืนเงิน
อากรเมื่อส่งออกนอกประเทศ ถ้านาของนัน้ เข้าไปในเขตปลอดอากร ก็ให้ได้รบั
ยกเว้นหรือคืนเงินอากร โดยให้ถือว่าได้ส่งออกนอกประเทศไปแล้ว เป็ นต้น
นอกจากนี้ ก็ยงั มีสทิ ธิประโยชน์ทน่ี อกเหนือจากเรื่องภาษีอากรอีก เช่น ในกรณีท่ี
นาของเข้าประเทศหรือนาวัตถุดบิ ภายในประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อ
ผลิ ต ผสม ประกอบ บรรจุ หรื อ ด าเนิ น การอย่ า งอื่ น เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง ออกไป
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ต่างประเทศ ก็ให้ของนัน้ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ
ควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา หรือเครื่องหมายใดๆ เป็ นต้น12
ในการประกาศใช้กฎหมายศุลกากรฉบับที่ 18 เมื่อ พ.ศ. 2543 นัน้ ได้มี
เหตุผลระบุไว้ตอนหนึ่งว่า “โดยทีใ่ นปั จจุบนั การค้าขายระหว่างประเทศได้มกี าร
แข่งขันกันอย่างมาก การสนับสนุ น...การส่งออกจึงมีความสาคัญ เนื่องจากเป็ น
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน...จึงสมควรให้มเี ขตปลอดอากรขึ้น...อัน
เป็ นการส่งเสริมการส่งออก...จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี” เมื่อพิจารณา
ตามนี้กจ็ ะเห็นว่ากระบวนการโลกาภิวตั น์ท่ีส่วนหนึ่งเป็ นเหตุ ให้ประเทศต่ างๆ
ต้ อ งแข่ ง ขัน กัน นั น้ ได้ท าให้ร ัฐ ต้ อ งประกาศใช้ม าตรการต่ า งๆ เพื่อ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เป็ นการวิง่ ไล่กวดทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ รัฐ
นัน้ เห็นว่าวิธกี ารช่วยเหลือนักธุรกิจเช่นนี้จะนามาซึง่ ความเจริญของประเทศ แต่
การทีร่ ฐั มีนโยบายเช่นนี้กถ็ อื ว่าเป็ นการเลือกผู้ชนะไปแล้ว คือเลือกทีจ่ ะให้ภาค
ธุรกิจเป็ นผูช้ นะ มูลค่าการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ ทาให้ตวั เลขความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพิม่ สูงขึน้ ได้กจ็ ริง แต่ไม่ใ ช่ว่าทุกคนได้ประโยชน์โดยอย่างเสมอภาค
กัน มีแต่นักธุรกิจเท่านัน้ ทีไ่ ด้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ การให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ
เหล่านี้ทาให้รฐั สูญเสียรายได้จากภาษีอากรเป็ นจานวนมาก เช่นใน พ.ศ. 2545
รัฐบาลไทยต้องสูญเสียรายได้ภาษีอากรจากระบบคลังสินค้าทัณ ฑ์บนมากถึง
21,500 ล้านบาท และจากการขอคืนอากรอีก 14,800 ล้านบาท โดยทีก่ ่อนหน้า
นี้ เมื่อ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ยกเลิกการบังคับใช้สดั ส่วน
ปั จจัยและสัดส่วนการส่งออก และบริษทั ทีต่ งั ้ อยู่ในเขต 3 ยังคงได้รบั ยกเว้นอากร
นาเข้าสาหรับเครื่องจักรโดยไม่ขน้ึ อยู่กบั สัดส่วนการส่งออก อีกทัง้ บริษทั ทีต่ งั ้ อยู่
ในเขตอื่น ก็ไ ด้ ร ับ ลดหย่ อ นร้อ ยละ 50 ท าให้ ร ัฐ บาลสู ญ เสีย รายได้ จ ากการ
12

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในพระราชบัญญัตศิ ุลกากร และใน http://www.
ieat.go.th/menu06/6.2.8.0.0.0.0.0.0.0_th.php3; http://www.customs.go.th/
TaxPrivilege/TaxPrivilege9/TaxPrivilege9.jsp.

205

205

ลดหย่อนเหล่านี้ถึง 1,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ชยันต์ ตันติวสั ดาการ,
2549, น. 17-18) น่ าคิดว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายทีส่ ร้างความสมดุลให้มากกว่านี้
โดยไม่ตอ้ งให้สทิ ธิประโยชน์แก่นักธุรกิจมากจนเกินไปนัก ก็คงจะทาให้รฐั บาลมี
รายได้จากภาษีอากรเพิม่ ขึน้ และถ้านาเอาเงินเหล่านัน้ มาช่วยเหลือภาคสังคมที่
อยู่นอกภาคธุรกิจ ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาการกระจายรายได้ได้พอสมควร
นอกจากนักธุรกิจจะได้รบั สิทธิประโยชน์ ต่างๆ จากกฎหมายของไทย
แล้ว การที่ประเทศไทยได้มีพนั ธะหรือข้อตกลงกับต่ างประเทศก็ได้ทาให้นัก
ธุรกิจทีเ่ ป็ นผู้นาเข้ามีช่องทางทีจ่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางศุลกากรตามความตกลง
เหล่านัน้ ได้อกี สิทธิพเิ ศษทางศุลกากรเหล่านี้ เช่น 1) การลดอัตราอากรศุลกากร
สาหรับผลิตภัณฑ์ตามความตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการร่วมทุนของอาเซียน
2) การลดอากรสาหรับของที่นาเข้าซึ่งมีแหล่งกาเนิดจากประเทศที่ได้รบั สิทธิ
พิเศษตามความตกลงว่าด้วยการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าระหว่างประเทศกาลัง
พัฒ นา 3) การลดและยกเว้น อากรตามความตกลงว่ า ด้ว ยการใช้ม าตรการ
กาหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน 4) การลดอากรสาหรับ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบทีน่ าเข้าเพื่อประกอบหรือผลิตเป็ นยานบกใน
โครงการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เฉพาะยี่ห้อและรุ่นของอาเซียน ตามความตกลง
พืน้ ฐานว่าด้วยโครงการแบ่ งผลิตทางอุตสาหกรรมของอาเซียน 5) การยกเว้น
และลดอากรสาหรับ ของน าเข้า ที่มีแ หล่ ง ก าเนิ ด จากประเทศที่เ ป็ น ภาคีข อง
ข้อตกลงมาร์ราเกชทีจ่ ดั ตัง้ องค์การการค้าโลกขึน้ 6) การลดอัตราอากรศุลกากร
สาหรับผลิตภัณฑ์ตามโครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน13

13

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน http://www.customs.go.th/TaxPrivilege/
TaxPrivilege8.jsp.
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2.2 การจัดตัง้ สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่อให้เอือ้ ต่อภาคธุร กิจมากขึน้ ยังมีอกี มาก
แม้ แ ต่ ท างด้ า นตลาดหลัก ทรัพ ย์ ใน พ.ศ. 2535 ก็ ไ ด้ มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข
พระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์เพื่อลดความยุ่งยากในกระบวนการนาธุรกิจเข้า
ตลาดหลักทรัพ ย์ และมีก ารสนับ สนุ น บริษัทจ านวนมากให้เข้า จดทะเบีย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ผาสุ ก พงษ์ ไ พจิต ร และ คริส เบเคอร์ , 2546, น. 200)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตัง้ หน่ วยงานอิสระที่เป็ นสถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
ขึน้ อีกด้วย แต่เดิมนัน้ สถาบันอิสระที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
มักจะจัดตัง้ ขึ้นด้วยความร่วมมือของรัฐบาลต่ างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น เช่นสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน แต่ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ได้มกี าร
จัดตัง้ สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทางขึน้ อีกหลายสถาบัน เช่น สถาบันสิ่ งทอ
สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้า เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สาขาต่างๆ สถาบันเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลผูร้ เิ ริม่ จัดตัง้ ขึน้ และในระยะ
เริม่ แรกซึง่ อาจเป็ นเวลา 5-6 ปี ก็ได้รบั การอุดหนุ นจากงบประมาณของรัฐ โดยมี
การตัง้ เป้ าหมายไว้ว่าในระยะยาวสถาบันเหล่านี้จะพึง่ พาตนเองทางการเงินได้
หน้าทีส่ าคัญของสถาบันเหล่านี้คอื การช่วยส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่นการสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า การส่งเสริม
การพัฒ นาบุ ค ลากร การช่ ว ยจัด ระบบการตรวจสอบและรับ รอง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านการทดลองและการให้คาปรึกษาทางเทคนิค การ
ติดตามและเผยแพร่ข่า วสารข้อมูลทัง้ ด้านการผลิต และการตลาด เช่น ความ
เคลื่อนไหวของตลาดทัง้ ในและต่ างประเทศ ระเบียบกฎเกณฑ์การค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงในประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญ สถาบันอุตสาหกรรม
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เฉพาะทางยังได้ดาเนินการจัดการวิจยั และจัดการสัมมนาเพื่อ ประเมินสถานภาพ
ของอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ อีก ทัง้ ยัง เป็ น ผู้ร ายงานปั ญ หาของผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อผูก้ าหนดนโยบายของรัฐด้วย (สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคน
อื่นๆ, 2545, น. 13-14)
จุดประสงค์สาคัญอีกประการหนึ่งก็คอื เพื่อให้สถาบันเหล่านี้ได้เป็ นแกน
นาในการผนึกกาลังทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพราะก่อนหน้านี้ขอ้ เสนอแนะด้านนโยบาย
และมาตรการต่ างๆ ที่นักธุรกิจและนักวิชาการเสนอบางครัง้ ไม่ได้นาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ เนื่องจากไม่มีผู้ท่ีคอยติด ตามอย่างใกล้ชิด สถาบันที่ตงั ้ ขึ้นจึง มีหน้ า ที่
ติดตามและผลักดันข้อเสนอแนะทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม อีกทัง้ คอยเป็ นผูป้ ระสานงาน
กับสถานประกอบการซึง่ มีอยู่เป็ นจานวนมาก (สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคน
อื่นๆ, 2545, น. 14)
สถาบันเหล่านี้มลี กั ษณะการดาเนินงานทีแ่ ตกต่างกันอยู่บา้ ง อย่างเช่น
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาตินัน้ มุ่งเน้นการยกระดับการเพิม่ ผลผลิตให้แก่สถาน
ประกอบการในหลายสาขาและให้บริการแก่กจิ การประเภทอื่นนอกเหนือจาก
สถานประกอบการอุตสาหกรรมด้วย ทัง้ นี้เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต
ของกิจการเหล่า นัน้ ตามจุ ดประสงค์ห ลัก ของสถาบัน สถาบัน ไทย-เยอรมัน ก็
ให้บริการทางเทคนิคแก่อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ซึ่งส่วนมากเกี่ยวข้องกับโลหะ
และเครื่อ งจัก รกล แต่ ก ารให้ บ ริ ก ารของสถาบัน นี้ ก็ ค รอบคลุ ม หลายกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกกลุ่มโลหะและเครื่องจักรกลด้วย เช่นผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก อาหารและเครื่องดื่ม และเคมีภณ
ั ฑ์ ส่วนสถาบันอาหาร สถาบันสิง่ ทอ
สถาบัน ไฟฟ้ าและอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สถาบัน ยานยนต์ และสถาบัน เหล็ก และ
เหล็กกล้านัน้ เป็ นสถาบันทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทางมากกว่าเพราะมุ่งเน้นให้บริการ
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มของตนเป็ นหลัก (สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคน
อื่นๆ, 2545, น. 14)
208

208

นอกจากนี้ ยัง มีสถาบัน หรือ สานัก งานที่เ ป็ น หน่ วยราชการซึ่ง สัง กัด
กระทรวงต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาโดยให้มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เช่นสถาบันวิจยั ยางทีอ่ ยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ น ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นต้น
(สมศักด์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่น ๆ, 2545, น. 17)

2.3 การส่งเสริ มการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็ นหน่ วยงานที่ ทาหน้ าที่
ส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ปั จจุบนั คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จดั ตัง้
สานักงานในต่างจังหวัดที่เรียกว่า “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ”14 ประจาอยู่ใน 7
จัง หวัด คือ เชีย งใหม่ พิษ ณุ โ ลก นครราชสีม า ขอนแก่ น ชลบุ รี สงขลา และ
สุราษฎร์ธานี และมีสานักงานในต่างประเทศอีก 7 แห่ง15 อยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิ รต์
เยอรมนี, นิวยอร์กและลอสแอลเจลิส สหรัฐอเมริกา, ปารีส ฝรังเศส,
่
โตเกียว
และ โอซาก้า ญี่ป่ ุน และเซีย่ งไฮ้ จีน ในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั จะได้นาเสนอสถิตเิ กีย่ วกับการ
ส่งเสริมการลงทุ นในรอบ 11 ปี ท่ผี ่านมา16 เพื่อเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งทีแ่ สดงให้
เห็นบทบาทของรัฐไทยในการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจ

14

ดูรายละเอียดใน http://www.boi.go.th/thai/about/regional_offices.asp.
เมื่อผูว้ จิ ยั ตรวจสอบในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 พบว่าสานักงานในต่างประเทศ
มีเพิม่ ขึน้ อีกหลายแห่ง ดูรายละเอียดใน https://www.boi.go.th/index.php?page=
oversea_office.
16
นับถึง พ.ศ. 2549 เท่าทีม่ ขี อ้ มูลในขณะทีเ่ ข้าสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
15
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ตารางที่ 1
สถิตกิ ารขอรับการส่งเสริมและการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2539-2549
การขอรับการส่งเสริม
พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

จานวน
ราย
1,198
883
687
891
1,030
891
788
961
1,203
1,321
1,357

การอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริม

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
834,673
432,428
241,600
186,600
355,300
190,700
262,500
304,700
637,200
673,700
514,300

จานวนราย
975
920
647
683
1,116
820
721
840
1,226
1,254
1,220

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
531,952
482,892
287,300
162,400
279,200
266,300
162,500
283,800
600,800
571,300
373,500

ทีม่ า: 1) ข้อมูล พ.ศ. 2539-2546 มาจาก ประสิทธิ ์ เอกบุตร และคนอื่น ๆ (2548,
น. 10)
2) ข้อมูลการขอรับการส่งเสริม พ.ศ. 2547-2549 มาจาก สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (http://www.boi.go.th/thai/
download/ boi_statistics/29/0612_net.pdf)
3) ข้อมูลการอนุมตั ิ พ.ศ. 2547-2549 มาจาก สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (http://www.boi.go.th/thai/ download/
boi_statistics/ 29/0612_app.pdf)
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ข้อ มู ล ในตารางที่ 1 แสดงสถิติก ารขอรับ และการให้ก ารอนุ ม ัติก าร
ส่งเสริม การลงทุ นในรอบ 11 ปี ท่ผี ่า นมา จากการคานวณโดยผู้ วิจยั พบว่ า
สัดส่วนของโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั นิ นั ้ สูงถึงประมาณร้อยละ 94 ของจานวน
โครงการทีข่ อรับการลงทุนทัง้ หมด และถ้าสังเกตให้ดจี ะพบว่าในบางปี นนั ้ จานวน
โครงการที่ไ ด้รบั การอนุ ม ัติใ ห้การส่งเสริมนัน้ มีม ากกว่ าโครงการที่ขอรับ การ
ส่งเสริมเสียอีก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่าโดยปรกติแล้วทางสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจะใช้เวลาภายใน 40-90 วันทาการในการพิจารณาอนุ มตั ิ โดย
ขึน้ อยู่กบั ขนาดของโครงการ ดังนัน้ โครงการที่ขอรับการส่งเสริมในปี หนึ่ ง จึง
อาจจะได้รบั การอนุมตั ใิ นอีกปี หนึ่งก็ได้
ตารางที่ 2
สถิตกิ ารออกบัตรส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2539-2549
พ.ศ.

2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

จานวน
ราย

942
836
569
554
785
766
797
717
1,053
1,133
1,146

โครงการ
คนไทย
100%

โครงการ
ต่างชาติ
100%

411
332
145
122
199
216
238
215
369
380
383

126
155
150
191
237
259
262
231
324
349
364
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โครงการ
ร่วมทุน
ระหว่างไทย
กับต่างชาติ
405
349
274
241
349
291
297
271
360
404
399

ทุนจด
ทะเบียน
ต่างชาติ
(ล้านบาท)
41,540
40,119
42,932
23,127
20,131
25,833
32,537
16,128
18,700
25,700
25,900

ทีม่ า: 1) ข้อมูล พ.ศ. 2539 -2546 มาจาก ประสิทธิ ์ เอกบุตร และคนอื่น ๆ
(2548, น. 10)
2) ข้อมูล พ.ศ. 2547 -2549 มาจาก สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (http://www.boi.go.th/thai/download/
boi_statistics/29/0612_cer_pdf)
การออกบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็ นขัน้ ตอนทีต่ ่อจากการอนุ มตั ิให้ การ
ส่งเสริม ข้อมูลในตารางที่ 2 ข้างต้นแสดงให้เห็นสถิติการออกบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนในรอบ 11 ปี ทผ่ี ่านมา เมื่อคานวณจากข้อมูลในตารางนี้ พบว่าสัดส่วนของ
โครงการทีไ่ ด้รบั บัตรส่งเสริมต่อโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั อิ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 89 ซึง่ ก็ยงั ถือ
ว่าสูง การที่โครงการซึง่ ได้รบั อนุ มตั จิ ะได้รบั บัตรส่งเสริมหรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กบั ว่า
เจ้า ของโครงการผู้ย่ืน ขอรับ การส่ ง เสริม นั น้ พร้อ มที่จ ะปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนดหรือไม่ ถ้าพร้อมก็จะแจ้งยืนยันและต้อง
ส่งรายงานผลการเริม่ ปฏิบตั ิงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครัง้ จากนัน้
คณะกรรมการจึงจะพิจารณาออกบัตรส่งเสริมให้
เมื่อพิจารณาการกระจายผู้ถือหุ้นจากข้อมูลในตารางที่ 2 นัน้ ก็พบว่า
จากจานวนโครงการที่ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนทัง้ หมด 9,298 โครงการนัน้
แบ่งเป็ นโครงการคนไทย 100% จานวน 3,010 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 32 ของ
โครงการทัง้ หมด โครงการต่างชาติ 100% จานวน 2,648 โครงการ คิดเป็ นร้อย
ละ 29 และโครงการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ 3,640 โครงการ คิด
เป็ นร้อยละ 39 เมื่อดูมลู ค่าเงินลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในช่วง พ.ศ.
2543-2547 ปรากฏว่าโครงการคนไทย 100% มีมูลค่าเงินลงทุน 473,383 ล้าน
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บาท โครงการต่างชาติ 100% มีมลู ค่าเงินลงทุน 514,034 ล้านบาท และโครงการ
ร่วมทุนมีมลู ค่าเงินลงทุน 594,661 ล้านบาท17
สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่นๆ (2545, น. 42) กล่าวไว้ว่าถ้าคิด
ตามทุนจดทะเบียน การลงทุนจากต่างประเทศนัน้ มีอยู่ประมาณครึง่ หนึ่งของการ
ลงทุนทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน สาหรับโครงการร่วมทุนซึง่ มีอยู่เป็ น
จานวนมากนัน้ แม้บางบริษัทจะมีคนไทยเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ แต่อานาจการ
บริห ารกิจ การก็ม ัก จะตกอยู่ ก ับ ผู้ แ ทนของบริษั ท ร่ ว มทุ น จากต่ า งประเทศ
เพราะว่าการถือหุ้นของคนไทยมีการกระจาย ในขณะที่นักลงทุนต่ างชาติมอี ยู่
ไม่กร่ี าย จึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีอานาจในการบริหารควบคุมกิจการ
ประเด็น ที่ผู้ วิจ ัย เห็น ว่ า น่ า จะตัง้ ข้อ สัง เกตไว้ เ กี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์
ระหว่างรัฐกับธุรกิจทีเ่ ชื่อมโยงกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนก็คอื การทีก่ ฎหมาย
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ฉบับ ปั จจุ บ ัน ได้ ก าหนดให้ น ายกรัฐ มนตรี เ ป็ นประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ นนัน้ แม้จะมองได้ว่าเป็ นการให้ความสาคัญกับ
การส่ ง เสริม การลงทุ น แต่ ก็มีข้อ บกพร่ อ งได้เ หมือ นกัน ถ้ า นายกรัฐ มนตรีมี
ผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้องซึง่ ต้องขอรับการส่งเสริมด้วย ดังกรณีทม่ี ขี อ้ ครหาเรื่อง
การทีค่ ณะกรรมการได้มมี ติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์
ของบริษัทชินแซทเทลไลท์ ซึง่ ทาให้บริษทั ดังกล่ าวได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลเป็ นเวลานานถึง 8 ปี คิดเป็ นเงินสูงถึง 16,459 ล้านบาท กรณีน้ีได้ถูก
นั ก วิช าการ เช่ น เจิม ศัก ดิ ์ ปิ่ น ทอง (2547, น. 8) สมเกีย รติ ตัง้ กิจ วานิ ช ย์
(2547ก, น. 63-65; 2547ข, น. 109-110) และ นิพนธ์ พัวพงศกร (2547, น.
123) วิพากษ์วจิ ารณ์ว่าเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ให้กบั เครือญาติของนายกรัฐมนตรี
พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร เพราะบริษทั นัน้ มีลูกๆ ของพันตารวจโททักษิณถือ
หุ้นอยู่เป็ นจานวนมาก กรณีน้ีนอกจากจะมองได้ว่าเป็ นเรื่องของผลประโยชน์
17

มูลค่าเงินลงทุนในช่วง พ.ศ. 2543-2547 นี้ ผูว้ จิ ยั คานวณจากข้อมูลใน
ชนินทร์ มีโภคี, 2548, น. 127.
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ทับซ้อนแล้ว ยังอาจมองได้ว่าเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุ จริตได้ดว้ ย
เนื่องจากโดยปรกตินนั ้ การส่งเสริมการลงทุนมีไว้เพื่อจูงใจให้นกั ลงทุนได้ตดั สินใจ
ลงทุน แต่โครงการดังกล่าวนัน้ เป็ นโครงการทีม่ กี ารตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ได้มี
การกาหนดวงเงินลงทุนแล้ว ได้กเู้ งินจากต่างประเทศแล้ว ได้กาหนดเวลาที่จะ
ให้บริการและมีการทาการตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้จงึ ไม่น่าจะเข้าข่าย
เป็ นโครงการที่สมควรได้รบั การส่ง เสริมการลงทุ น (สมเกียรติ ตัง้ กิจ วานิชย์,
2547ก, น. 64)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก รณี ท่ี ข้ า ราชการระดั บ สู ง บางคนในส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเข้าไปถือหุน้ หรือเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษทั ที่
ได้รบั บัตรส่งเสริม หากการถือหุน้ และการเป็ นกรรมการเกิดขึน้ ก่อนทีบ่ ริษทั จะขอ
บัตรส่งเสริมการลงทุน ก็อาจมีการใช้อานาจและอิทธิพลในการอนุมตั บิ ตั รส่งเสริม
การลงทุนหรือ อาจผ่อ นปรนเงื่อนไขให้ และบริษัทที่ไ ด้รบั บัต รส่งเสริม นัน้ ก็
มักจะตอบแทนข้าราชการระดับสูงด้วยทรัพย์สนิ เงินทอง หรือด้วยการให้หุน้ โดย
เสน่หา (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ 2536, น. 179)

2.4 การส่งเสริ มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐไทยนัน้ นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อ
ช่ว ยเหลือ สนับ สนุ น ภาคธุ รกิจ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมของคนไทยแล้ว ยัง มี
จุดประสงค์สาคัญ ไม่แพ้กนั อีกอย่างหนึ่ง อยู่ท่กี ารดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่ า งประเทศด้ว ย การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) “เป็ นธุรกรรมการลงทุนซึง่ มีเสถียรภาพทีผ่ ลู้ งทุนทีม่ ถี นิ่ ฐานใน
ประเทศหนึ่งมีต่อธุรกิจที่มถี ิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่ง โดยผู้ล งทุนมีส่วนในการ
บริหารธุรกิจนัน้ ๆ ทัง้ ที่จดั ตัง้ เป็ นนิติบุคคลและส่วนบุคคล” (ประสิทธิ ์ เอกบุตร
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 17) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี้ประกอบด้วย
1) เงินลงทุนในเรือนหุน้ (equity capital) ซึง่ หมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุน้ ใน
กิจการ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป หรือมีสทิ ธิในการร่วม
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บริหารกิจการ 2) เงินกูจ้ ากบริษทั แม่หรือบริษทั ในเครือ (loans from affiliates)
ยกเว้นการกู้ยมื กันเองในบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่งจัดเป็ น
เงินกูย้ มื อื่นๆ แทน และ 3) กาไรทีน่ ากลับมาลงทุน (reinvested earnings) ซึง่
หมายถึงรายได้ในรูปของเงินปั นผลของผู้มาลงทุนโดยตรงที่สมควรได้รบั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในกิจการนัน้ ๆ หรือรายได้ของสาขาทีไ่ ม่ส่งกลับให้ผลู้ งทุน แต่
ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่ได้นับรวมกาไรทีน่ ากลับมา
ลงทุนเข้าในเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ประสิทธิ ์ เอกบุตร และคนอื่น ๆ,
2548, น. 17)
ตารางที่ 3
มูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิ (ไม่รวมภาคธนาคาร) จาแนกตามประเทศผูล้ งทุน
พ.ศ. 2531-2548
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ.

ญีป่ นุ่

สหรัฐฯ

อียู

อา
เซียน

ฮ่องกง

ไต้หวัน

เกาหลี
ใต้

ออส
เตร
เลีย

สวิต
เซอร์
แลนด์

อืน่ ๆ

รวม

2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

14,608
18,762
27,931
15,593
8,680
7,733
3,091
13,856
13,250
42,370
60,477
18,560
35,493
61,143
27,298
33,643
27,578
24,887

3,185
5,020
6,154
5,919
11,789
7,236
3,909
6,471
10,870
25,836
51,798
24,137
25,575
2,735
-10,134
-7,285
-1,556
9, 401

2,294
4,081
4,413
4,215
7,285
6,155
3,051
4,479
4,256
10,713
37,568
51,943
20,968
8,807

1,657
2,789
6,670
6,595
7,231
1,235
4,964
4,101
7,921
10,670
24,052
21,350
16,338
73,263
52,760
27,982
13,380
14,491

2,795
5,716
7,027
11,566
14,549
4,898
8,004
6,948
5,444
14,817
16,571
8,862
13,355
7,267
1,087
14,168
2,281
9,504

3,136
5,062
7,160
2,754
2,221
1,237
2,074
2,405
3,492
4,605
4,072
4,581
6,286
5,068
3,144
3,274
4,621
5,457

305
254
448
296
262
369
323
308
628
913
2,799
204
-167
1,094
1,781
1,153
1,403
1,551

42
113
120
1,824
169
214
271
627
864
3,824
1,526
490
1,112
161
-591
451
3,453
1,500

558
1,228
736
1,223
777
275
673
397
1,316
3,942
3,079
2,266
1,338
1,734
663
2,300
3,190
2,413

-616
2,473
3,996
1,404
728
14,160
6,881
10,290
9,431
5
7,946
2,199
-5,012
11,369
-13,250
760

27,964
45,698
64,695
51,389
53,691
43,812
33,241
49,887
57,472
117,996
209,888
134,592
115,286
172,640
44,929
77,529
33,094
115,665

-17,828

1,083
2,905
22,594

215

215

-24,560

23,856

ทีม่ า: 1) ข้อมูล พ.ศ. 2531-2543 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
(อ้างถึงใน สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่นๆ, 2545)
2) ข้อมูล พ.ศ. 2544 -2548 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2549ข)
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 นัน้ เพิม่ ขึน้ จากเดิม
มาก ใน พ.ศ. 2525 มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุ ทธิ (ไม่รวมภาค
ธนาคาร) มีเพีย ง 4,331 ล้า นบาท และเพิ่ม ขึ้น เป็ น 9,044 ล้า นบาทใน พ.ศ.
2530 (สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และ คนอื่น ๆ, 2545, น. 94) แต่จากข้อมูลใน
ตารางที่ 3 จะเห็นว่ามูลค่าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิเพิม่ สูงขึน้
อีก มากเป็ น 27,964 ล้านบาท ซึ่ง ถือ ว่า เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่ าจากระดับ ใน พ.ศ.
2530 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนัน้ มาจากญี่ป่ ุนมากทีส่ ุด รองลงมาคือ
สหรัฐ อเมริก า ข้อ มูล ในตารางนี้ ผู้วิจ ัย นับ รวมเงิน ลงทุ น จากประเทศในกลุ่ ม
สหภาพยุโรป (European Union: EU) เข้าด้วยกันเป็ นกลุ่มเดียว (อียู) และนับ
รวมเงิน ลงทุ น จากประเทศในสมาคมประชาชาติ เ อเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน
(อาเซียน) ผู้ทส่ี นใจรายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นรายประเทศโปรดดูในแหล่งอ้างอิง
ท้ายตาราง
จะเห็น ว่ า มูล ค่ า เงิน ลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศสุท ธิตัง้ แต่ พ.ศ.
2531-2548 มีค่าเป็ นบวกทุกปี ซึง่ หมายความว่าเงินลงทุนทีน่ กั ลงทุนต่างชาตินา
เงินเข้ามามีมากกว่าเงินทีพ่ วกเขาส่งกลับออกไป
ปั จจัยระหว่างประเทศทีส่ าคัญซึง่ เกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการไหลเข้าของเงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างมากใน พ.ศ. 2531 คือผลของการประชุม
พลาซ่าแอ็กคอร์ดทีท่ าให้เงินเยนของญี่ป่ ุนมีค่าสูงขึน้ เมื่อเทียบกับเงินสกุลสาคัญ
เช่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ขณะทีค่ ่าเงินของประเทศไทยก็อ่อนตัวลง ญี่ป่ ุนและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียจึงย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย และ
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ในประเทศไทยเองก็มีก ารเปลี่ย นแปลงไปสู่ป ระชาธิป ไตยมากขึ้น พลเอก
ชาติช าย ชุ ณ หะวัณ ซึ่ง มาจากการเลือ กตัง้ ได้เ ป็ น นายกรัฐมนตรีสืบ ต่ อ จาก
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกชาติชายได้ประกาศนโยบายเปลีย่ นสนามรบ
เป็ นสนามการค้า นอกจากนี้ ในปี ต่อมา ปั จจัยทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ
ก็เอือ้ อานวยด้วย คือสงครามเย็นซึ่งดาเนินมาอย่างยาวนานได้สน้ิ สุดลง ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบกับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทย เช่น
การมีแ รงงานที่ค่ อ นข้า งมีคุ ณ ภาพแต่ ร าคาถู ก การมีว ัต ถุ ดิบ พร้อ ม การมี
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นไฟฟ้ า และประปาที่รฐั บาลจัดเตรียมไว้ให้
อย่างพอเพียง รวมทัง้ นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ล้วนเป็ น
เหตุปัจจัยทีร่ ่วมผลักดันให้มกี ารดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ธุรกิจอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น เช่นเสือ้ ผ้า รองเท้า ของเด็กเล่น
และอัญ มณี เจริญ เติบ โตอย่ า งรวดเร็ว ในต้ น พุ ท ธทศวรรษ 2530 แต่ ต่ อ มา
เนื่องจากค่าแรงได้เริม่ สูงขึน้ นักลงทุนจึงเริม่ เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งมีค่าแรงถูกกว่า อุตสาหกรรมข้างต้ นเริม่ ชะลอตัวลงตัง้ แต่ พ.ศ.
2534 (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546, น. 198) จะเห็นว่ามูลค่าเงิน
ลงทุนโดยตรงจากหลายประเทศ เช่น ญีป่ ่ นุ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และเกาหลีใต้
ได้ เ ริ่ม ลดลงใน พ.ศ. 2534 หลัง จากที่เ พิ่ม ขึ้น สู ง เมื่อ สองสามปี ก่ อ นหน้ า นี้
โดยเฉพาะญีป่ ่ นุ นัน้ ลดลงมาก
มูลค่าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้เพิม่ สูงขึน้ มากอีกครัง้
หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ยิง่ เมื่อดูตารางที่ 4 ในช่อง “FDI Inflow” ซึง่ เป็ นมูลค่า
เงินลงทุนที่ไหลเข้าอย่างเดียวยังไม่ได้หกั เงินทุนที่ไหลออกยิ่ งเห็นชัดเจนมาก
ภายในช่ วงเวลา 3 ปี นับจาก พ.ศ. 2540-2542 เงิน ลงทุนโดยตรงที่ไ หลเข้า มี
มูลค่ามากกว่าเงินลงทุนโดยตรงทีเ่ ข้ามาในช่วงประมาณ 9 ปี ก่อนหน้านัน้ เสียอีก
คือมีมูลค่ามากกว่ามูลค่ารวมจาก พ.ศ. 2531-2539 ซึง่ เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจไทย
รุ่งเรือง การทีเ่ งินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วงหลังเกิดวิกฤติมมี ูลค่าสูง
เช่ นนี้ เ ป็ น เพราะว่ า เงิน ทุน ที่เข้า มาเหล่ า นี้เ กือบทัง้ หมดเข้ามาซื้อ กิจการของ
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บริษทั ทีป่ ระสบปั ญหา ไม่ได้เข้ามาลงทุนในกิจการใหม่ นักลงทุนทีเ่ ข้ามาในช่วง
หลังวิกฤติน้แี บ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกซึง่ ส่วนใหญ่มาจากยุโรปและสิงคโปร์ได้
เข้ามาซือ้ กิจการของธุรกิจการเงินซึง่ รวมทัง้ ธนาคาร 4 แห่งและบริษทั หลักทรัพย์
ที่มอี ยู่เกือบทัง้ หมด สาหรับธุรกิจประกันภัยนัน้ นักลงทุนต่ างชาติเข้ามาซื้อไป
ร้อยละ 50 เพราะกฎหมายไม่อนุ ญาตให้ซ้อื ได้มากกว่านี้ กลุ่มที่สองซึ่งมาจาก
ญีป่ ่ นุ ได้เข้ามาซือ้ หุน้ ของหุน้ ส่วนเดิมทีเ่ ป็ นคนไทยในกิจการอุตสาหกรรมทีผ่ ลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ ายีห่ อ้ ต่างๆ เช่น เนชันแนล
่
มัตสึชติ ะ ซัมซุง และเอ็นอีซี และใน
กิจการอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์ย่หี ้อต่ างๆ เช่นฮอนด้า นิสสัน และโตโยต้า
และกลุ่มที่สามส่วนใหญ่มาจากยุโรป ได้เข้ามาซื้อธุรกิจขายปลีกของห้างต่างๆ
เช่นเทสโก้ เอโฮล คาร์ฟู และคาสิโน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์,
2546, น. 217)
แม้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิจะมีค่าเป็ นบวกมาโดยตลอด
แต่ถา้ พิจารณาข้อมูลในตารางที่ 4 ก็จะพบว่าในช่วงหลังๆ มานี้นกั ลงทุนต่างชาติ
มีแนวโน้มที่จะส่งเงินกลับประเทศมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนเงินลงทุน ที่
ส่งกลับในช่วง 5 ปี สดุ ท้ายในตารางซึง่ สูงเกินครึง่ หนึ่งของเงินลงทุนทีน่ าเข้า โดย
สัดส่วนเงิน ลงทุ นที่ส่งกลับต่ อเงินลงทุน ที่นาเข้าใน พ.ศ. 2543, 2544, 2545,
2546 และ 2547 นัน้ มีมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 55, 57, 86, 76 และ 89 ตามลาดับ
การทีน่ กั ลงทุนส่งเงินกลับประเทศในสัดส่วนทีส่ งู มากใน 3 ปี หลังสุดในตารางที่ 4
ทาให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศสุทธิมีมูลค่าน้ อยลงอย่างมากใน 3 ปี
ดังกล่าว ทัง้ ๆ ทีเ่ งินลงทุนทีไ่ หลเข้าในช่วงนี้มมี ูลค่าสูงยิง่ กว่ าช่วงหลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ 2-3 ปี แ รกด้ว ยซ้ า และเป็ น ที่น่ า สัง เกตว่ า ในช่ ว งหลัง นี้ นั ก ลงทุ น
ต่างชาติได้สง่ เงินกลับในรูปของกาไรและเงินปั นผลมากขึน้ เช่นกัน
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ตารางที่ 4
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศภาคเอกชน พ.ศ. 2538-2547
พ.ศ.

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

Net FDI
(ล้านบาท)

FDI Inflow
(ล้านบาท)

FDI
Outflow
(ล้าน
บาท)

Income
On
Equity

Net FDI สัดส่วน
ภาคบริการ FDI
(ล้านบาท) Outflow
(ล้านบาท)
ต่อ FDI
Inflow

49,887
57,472
117,696
209,888
134,592
115,286
172,640
44,929
77,529
33,094

75,991
99,733
165,143
284,938
200,742
256,282
398,519
322,189
317,718
304,111

-26,104
-42,261
-47,447
-75,050
-66,150
-140,996
-225,879
-277,260
-240,189
-271,017

-42,581
-54,305
-47,203
-57,357
-58,367
-61,320
-81,515
-98,811
-121,801
-139,073

2,186
3,162
9,079
11,475
18,207
18,697
6,922
27,416
-556
9,078

0.34
0.42
0.29
0.26
0.33
0.55
0.57
0.86
0.76
0.89

สัดส่วน
Income
on
Equity
ต่อ FDI
Inflow
0.56
0.54
0.29
0.20
0.29
0.24
0.20
0.31
0.38
0.46

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างถึงใน ประสิทธิ ์ เอกบุตร และคนอื่น ๆ,
2548, น. 17)
หมายเหตุ: 1) Net FDI หมายถึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ
2) FDI Inflow หมายถึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีน่ กั ลงทุน
นาเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
3) FDI Outflow หมายถึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่
นักลงทุนส่งกลับออกไปต่างประเทศ
4) Income on Equity หมายถึงเงินทีส่ ง่ กลับออกไปต่างประเทศในรูป
ของกาไรและเงินปั นผล
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2.5 ผลลัพธ์ของนโยบายส่งเสริ มการลงทุน
เพื่อชี้ให้เห็นว่านโยบายของรัฐไทยในการส่งเสริมการลงทุน ได้ มสี ่วน
ส่งผลอย่างไรต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผูว้ จิ ยั จะได้กล่าวถึง
ตัว เลขเศรษฐกิจ มหภาคบางอย่ า งที่สาคัญ เช่ น ตัว เลขการขยายตั ว ของการ
ส่งออกและนาเข้า จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา
ถึงปี พ.ศ. 2540 แม้มูลค่าการส่งออกจะเพิม่ ขึน้ อย่างมาก แต่ มูลค่าการนาเข้าก็
สูงขึน้ ยิง่ กว่า ทาให้มกี ารขาดดุลการค้าตลอด 10 ปี นนั ้ ซึง่ ส่งผลให้มกี ารขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดด้วย เพราะดุลการค้าเป็ นส่วนทีส่ าคัญในดุลบัญชีเดินสะพัด
การขยายตัวของการส่งออกที่ต่อเนื่องยาวนานหลายปี ได้หยุดชะงักลง
เมื่อ พ.ศ. 2539 ก่อนที่ประเทศไทยจะประสบวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ ร้ายแรงในปี
ต่อมา หลังจากนัน้ การส่งออกก็ค่อย ๆ ดีขน้ึ อีก ขณะทีก่ ารนาเข้าก็ลดลงเฉพาะ
2-3 ปี แรกทีก่ าลังอยู่ในช่วงวิกฤติเท่านัน้ ต่อมาการนาเข้าก็ได้เพิม่ สูงขึน้ อีกครัง้
การทีม่ ูลค่าการนาเข้ายังคงสูงอยู่มากนัน้ เป็ นเพราะว่าในปั จจุบนั (นับ
ถึง พ.ศ. 2550) แม้ว่าประเทศไทยจะนาเข้าสินค้าสาเร็จรูปลดลง แต่กย็ งั นาเข้า
สินค้าทุน สินค้าขัน้ กลางและวัตถุดบิ มากขึน้ ในปั จจุบนั สินค้าทุนมีมูลค่าเกือบ
ครึง่ หนึ่งของสินค้านาเข้าทัง้ หมดของประเทศไทย ขณะทีม่ ูลค่าการนาเข้าน้ ามัน
เชือ้ เพลิงและผลิตภัณฑ์กย็ งั คงค่อนข้างสูง เช่นใน พ.ศ. 2544 มีมลู ค่าคิดเป็ นร้อย
ละ11.5 ของสินค้านาเข้าทัง้ หมด (สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่นๆ, 2545,
น. 37)
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ตารางที่ 5
มูลค่าการนาเข้า การส่งออก ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชาระเงิน
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ราคาตลาด) พ.ศ. 2531-2548
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ.

การนาเข้า
c.i.f.

การส่งออก
f.o.b.

การนาเข้า
+ส่งออก

ดุล
การค้า

ดุลบัญชี
เดินสะพัด

ดุลการ
ชาระเงิน

GDP
(ราคา
ตลาด)

2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

-498,872.6
-647,416.0
-838,342.0
-967,808.0
-1,020,582.0
-1,143,108.0
-1,344,831.0
-1,755,456.0
-1,796,549.0
-1,874,598.0
-1,677,593.0
-1,800,131.0
-2,513,501.0
-2,695,582.0
-2,719,439.0
-3,077,529.0
-3,764,009.0
-4,740,442.0

399,230.2
509,924.9
583,206.3
720,545.0
815,202.0
921,433.0
1,118,049.0
1,381,660.0
1,378,902.0
1,789,833.0
2,181,082.0
2,150,049.0
2,730,943.0
2,807,868.0
2,837,663.0
3,233,116.0
3,822,802.0
4,400,726.0

898,102.8
1,157,340.9
1,421,548.3
1,688,353.0
1,835,784.0
2,064,541.0
2,462,880.0
3,137,116.0
3,175,451.0
3,664,431.0
3,859,035.0
3,950,180.0
5,244,444.0
5,503,450.0
5,557,102.0
6,310,645.0
7,586,811.0
9,141,168.0

-99,642.4
-137,491.1
-255,135.7
-247,263.0
-205,380.0
-221,675.0
-226,782.0
-373,796.0
-417,647.0
-84,765.0
503,129.0
349,918.0
217,442.0
112,286.0
118,224.0
155,587.0
58,973.0
-339,716.0

-46,443.8
-70,741.5
-186,184.2
-193,263.0
-160,074.0
-161,129.0
-203,153.0
-338,346.0
-372,159.0
-40,2220
592,170.0
469,988.0
371,512.0
276,390.0
302,029.0
329,180.0
274,964.0
-144,442.0

40,489.7
111,455.0
97,231.0
105,776.0
77,113.1
98,791.0
104,827.0
179,530.0
54,608.0
-299,210.0
57,623.0
172,695.0
-58,440.0
57,566.0
180,821.0
2,179.0
229,927.0
221,437.0

1,559,804
1,856,992
2,183,545
2,506,635
2,830,914
3,165,222
3,629,341
4,186,212
4,611,041
4,732,610
4,626,447
4,632,132
4,904,725
5,100,671
5,446,043
5,930,362
6,489,800
7,087,700

ทีม่ า: 1) ข้อมูล พ.ศ. 2531-2544 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างถึงใน
สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่นๆ, 2545, น. 47-48)
2) ข้อมูล พ.ศ. 2545-2548 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (2549ข)
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โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพึ่งพาและเชื่อมโยงเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกมากขึน้ ซึง่ เห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าของการส่งออกและนาเข้าต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก จากข้อมูลในตารางที่ 6
แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกและนาเข้าอยู่ท่ี 57.58 ได้เพิม่ ขึน้
กว่า 2 เท่ามาเป็ น 128.97 ใน พ.ศ. 2548 และจะเห็นว่าปี พ.ศ. 2543 นับเป็ นปี
แรกทีส่ ดั ส่วนของการส่งออกและนาเข้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีค่าสูงเกินร้อยละ
100 ถือกันว่าตัวเลขสัดส่วนดังกล่าวนี้เป็ นดัชนีช้วี ดั ระดับของการเปิ ดประเทศ
ยิง่ ตัวเลขนี้มคี ่าสูงขึน้ เพียงใด ก็ถือว่ามีระดับการเปิ ดประเทศกว้างขึน้ เพียงนัน้
ความจริงแล้วตัวเลขนี้ยงั ไม่ได้นบั รวมการค้าบริการเข้าด้วย ถ้ารวมการค้าบริการ
เข้าไปก็จะทาให้ตัวเลขนี้สูงขึ้นอีก เช่นใน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีสดั ส่วนของการค้า
ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ท่ี 107.90 นัน้ ถ้าได้รวมการค้าบริการเข้า
ด้วยก็จะมีสดั ส่วนสูงถึง 126.45 (สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่นๆ, 2545, น.
33)
ระดับการเปิ ดประเทศนัน้ นอกจากจะดูได้จากการค้าระหว่างประเทศ
แล้ว ยังดูได้จากด้านการเงินด้วย ระดับการเปิ ดประเทศด้านการเงินนัน้ พิจารณา
จากสัด ส่ ว นระหว่ า งยอดรวมมู ลค่ า ของสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ต่ า งประเทศกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ เมื่อ พิจ ารณาระดับ การเปิ ด ประเทศด้า น
การเงินของไทยพบว่าระดับการเปิ ดประเทศด้านการเงินในช่วง พ.ศ. 2543-2547
นัน้ สูงกว่าระดับการเปิ ดประเทศด้านการค้า เสียอีก โดยระดับการเปิ ดประเทศ
ด้านการเงินนัน้ อยู่ท่ี 137.2, 139.1, 128.3, 127.3 และ 121.5 ใน พ.ศ. 25432547 ตามลาดับ (โปรดเปรีย บเทีย บกับ ระดับ การเปิ ดประเทศด้า นการค้า ใน
ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6
สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกและการนาเข้าต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ พ.ศ. 2531-2548
หน่วย: ร้อยละ
พ.ศ.
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

การส่งออก/GDP
25.69
27.46
26.71
28.75
28.80
29.11
30.81
33.01
29.90
37.82
47.14
46.42
55.68
55.05
52.11
54.52
58.90
62.09

การนาเข้า/GDP
31.98
34.86
38.39
38.61
36.05
36.11
37.05
41.93
38.96
39.61
36.27
38.86
51.25
52.85
49.93
51.89
58.00
66.88

การส่งออกและนาเข้า/GDP
57.58
62.32
65.10
67.36
64.85
65.23
67.86
74.94
68.87
77.43
83.41
85.28
106.93
107.90
102.04
106.41
116.90
128.97

ทีม่ า: 1) ข้อมูล พ.ศ. 2531-2544 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างถึงใน
สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่นๆ (2545, น. 49-50)
2) ข้อมูล พ.ศ. 2545-2548 ผูว้ จิ ยั นาเอาข้อมูลจากตารางที่ 5 มาคานวณ
เอง
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2.6 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว: กีดกัน
หรือส่งเสริ มนักลงทุนต่างชาติ ?
เหตุการณ์ทม่ี คี วามพยายามทีจ่ ะแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว นามาซึง่ คาถามว่าการแก้ไขในครัง้ นี้จะส่งผลกระทบต่อทุนต่างชาติ
ได้เพียงใด รัฐไทยจะสามารถต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่อนั มีทุน
ข้ามชาติขบั เคลื่อนอยู่น้ีได้หรือไม่ ผู้วิจยั เห็น ว่าการแก้ไขกฎหมายในครัง้ นี้ใน
ทีส่ ดุ จะไม่กระทบกับทุนต่างชาติได้มากนัก
แต่ ท่ี ก ฎหมายประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผูป้ ระกอบการชาวไทยนัน้ มีความชัดเจนยิง่ กว่า เห็นได้จากกรณีการขยายตัวของ
ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาตินนั ้ เริม่ เข้ามาในประเทศไทยอย่าง
ชัดเจนในช่วงหลังวิกฤติการณ์ท างเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ก่อนหน้านัน้ กิจการค้า
ปลีกไทยมีกลุ่มทุนค้าปลีกไทยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แต่เมื่อประสบปั ญหาหนี้สนิ อย่าง
รุนแรงจึงต้องขายหุ้นส่วนใหญ่ให้แก่บรรษัทค้าปลีกข้ามชาติซง่ึ พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุ ญาตให้ทาได้ จากนัน้ เป็ นต้น
มาทุนต่างชาติจานวนมากก็แห่เข้ามาลงทุนในกิจการค้าปลีกของไทย (มนตรี ศรี
วงศ์, 2549, น. 63) ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมอี ตั ราการขยายตัวทีร่ วดเร็วมาก จาก
ทีม่ อี ยู่ 1,821 สาขา ใน พ.ศ. 2544 ได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 3,999 สาขาใน พ.ศ. 2549
อีกทัง้ ยอดขายก็เพิม่ ขึน้ มากเช่นเดียวกัน โดยใน พ.ศ. 2544 มียอดขาย 208,844
ล้านบาท ได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 395,398 ล้านบาทใน พ.ศ. 2547 หรือเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ
60.60 ภายในเวลาเพียงแค่ 3 ปี (มนตรี ศรีวงศ์, 2549, น. 63; กรุงเทพธุรกิจ
BizWeek, 15-21 กันยายน 2549, น. A2)
พระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ า งด้า ว พ.ศ. 2542 นั น้
แม้จะยังคงห้ามชาวต่ างชาติดาเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง แต่ กม็ ีขอ้ ยกเว้นว่าถ้า
กิจ การค้า ปลีก ค้า ส่ ง ที่มีทุ น จดทะเบีย นมากกว่ า 100 ล้า นบาทก็อ นุ ญ าตให้
ต่างชาติดาเนินกิจการได้ (จีรศักดิ ์ ชาติอารยะวดี, 2548, น. 35) ซึง่ นี่หมายความ
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ว่ากฎหมายนี้เมื่อบังคับใช้แล้วก็จะมีผลเป็ นการห้ามเฉพาะธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ของชาวต่างชาติทม่ี ขี นาดเล็ก ไม่สามารถห้ามการประกอบกิจการของธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่งทีม่ ขี นาดใหญ่ของชาวต่างชาติได้ เพราะการมีทุนจดทะเบียนเพียงแค่
100 ล้านบาทย่อมไม่ใช่เรื่องใหญ่ สาหรับบรรษัทข้ามชาติด้านค้าปลีกค้าส่งอยู่
แล้ว
เหตุปัจจัยจากเศรษฐกิจตกต่ าทีท่ าให้เจ้าของเดิมต้องขายหุ้นส่วนมาก
ให้ต่างชาติดงั ทีก่ ล่าวแล้ว และด้วยการเปิ ดการค้าทีเ่ สรีมากขึน้ เช่นจากการเอือ้
ของกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้สง่ ผลให้ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550)
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทซุเปอร์สโตร์ เช่นห้างเทสโก้โลตัส ห้างบิ๊กซี ห้าง
คาร์ฟู และห้างแม็คโคร ค่อยๆ ทยอยเป็ นของต่างชาติเกือบสมบูรณ์แบบ โดยมี
ชาวต่างชาติถอื หุน้ เกือบร้อยละ 100 (จีรศักดิ ์ ชาติอารยะวดี, 2548, น. 33-35)
การขยายตัวของห้างค้างปลีกข้ามชาติได้ส่งผลกระทบต่อผูค้ า้ ปลีกราย
ย่อ ยจ านวนมาก กระทรวงพาณิ ชย์ร ายงานว่ าตัง้ แต่ พ.ศ. 2544 จนถึง เดือ น
ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า ใน
หมวดธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ของใช้สว่ นบุคคลและของใช้ในครัวเรือนได้เลิกกิจการ
ไปแล้ว 60,529 รายจากทัง้ หมด 90,681 ราย หรือคิดเป็ น 2 ใน 3 ของกิจการใน
หมวดนี้ทม่ี กี ารจดทะเบียนจัดตัง้ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับค้าปลีกรายใหญ่
ที่ขยายสาขาเข้าสู่ทุกพื้นที่ทงั ้ ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยที่ตัวเลข
ดังกล่ า วนี้ยงั ไม่นับรวมร้านค้าโชห่ วยที่ไ ม่ได้จดทะเบีย นกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (กรุงเทพธุรกิจ BizWeek, 3 เมษายน 2550)
ผู้ท่ไี ด้ร ับผลกระทบจากการขยายตัวของห้างค้าปลีก ขนาดใหญ่ ก็ไ ด้
พยายามต่อสูใ้ นเรื่องนี้ เช่นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2550 บรรดากลุ่มพ่อค้า
แม่คา้ ผูป้ ระกอบกิจการร้านค้าปลีกรายย่อยในจังหวัดบุรรี มั ย์ ขอนแก่น อ่างทอง
ชลบุรี เชียงราย และพะเยา รวมประมาณ 3,000 คนได้เดินทางไปรวมตัวกันเพื่อ
ต่อต้านแผนการก่อสร้างห้างเทสโก้โลตัส ทีอ่ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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พวกเขาได้ร่วมกันจุดไฟเผาหุ่นฟาง เผาโลงศพจาลอง และปิ ดถนน (มติชน, 1
พฤษภาคม, 2550)
นายนิ รุ ท ธิ ์ วัชราภิช าต ผู้ประสานงานสมาพัน ธ์ค นไทยต้า นค้า ปลีก
ต่างชาติ กล่าวว่า "วันนี้ประเทศไทยไม่มกี ฎหมายทีจ่ ะสามารถป้ องกันการค้าจาก
ต่ า งชาติไ ด้ บางพื้น ที่น ายทุ น จากต่ า งชาติไ ด้พ ยายามเปิ ด ขยายสาขาโดยที่
ท้องถิน่ ไม่สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของชาติได้เลย เพราะกลุ่มทุนใช้วธิ กี าร
ต่างๆ นานาเปิ ดขยายสาขาได้ในทีส่ ุด เช่น วิธกี ารหยิบยื่นผลประโยชน์ การใช้
อานาจมืด ฯลฯ” (มติชน, 1 พฤษภาคม 2550) นายนิรุทธิยั์ งกล่าวอีกว่า "การ
ต่ อสู้ร ะหว่า งสมาพันธ์คนไทยต้า นค้าปลีกต่ า งชาติ กบั รัฐบาลถือว่ าสิ้นสุดแล้ว
เพราะในช่วงเกือบ 1 ปี ทผ่ี ่านมา เรียกร้องไปเกือบ 100 ครัง้ แต่ไม่เห็นได้อะไร”
(ข่าวสด, 7 พ.ค. 2550)
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั (พ.ศ. 2550) รัฐบาลกาลังจะตรากฎหมายค้า
ปลีกออกมาใช้ หลังจากที่ร่างกฎหมายค้าปลีก เคยถูกยกเลิกแล้วในสมัยรัฐบาล
พันตารวจโททักษิณ แต่กฎหมายค้าปลีก ถ้าออกมาได้กค็ งจะจากัดการขยายตัว
ของห้างค้าปลีกข้ามชาติทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้บา้ งเท่านัน้ และไม่ได้มผี ลเป็ น
การจากัดการลงทุน ของนักลงทุนต่างชาติในกิจการอื่น ๆ เพราะยังมีกฎหมาย
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เปิ ดช่องสนับสนุ นการลงทุนของต่างชาติ เช่นกฎหมายส่งเสริม
การลงทุนและกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็ นต้น
ยังมีบางประเด็นในพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่
ผูว้ ิจยั ยังไม่ได้กล่าวถึงในบทที่ 5 สมควรกล่าวไว้ในบทนี้ด้วย เพื่อชี้ให้เห็นว่ า
กฎหมายนี้แทบจะไม่เป็ นอุปสรรคทีส่ าคัญสาหรับนักลงทุนต่างชาติเลย เนื่องจาก
มีหลายมาตราที่เปิ ดช่องให้นักลงทุนต่างชาติได้ประโยชน์ เช่นในมาตรา 12 มี
บทบัญญัตไิ ว้ว่ากฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนี้มใิ ห้บงั คับใช้กบั คน
ต่างด้าวทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
หรือคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือทาการค้าเพื่อ
การส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือตาม
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กฎหมายอื่น ยกเว้น มาตรา 21, 22, 39, 40 และ 42 นัน่ คือ มีเพียง 5 มาตรา
เท่านัน้ ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่บงั คับใช้กบั นัก
ลงทุ น ต่ า งชาติ ท่ีไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริม โดยที่ม าตรา 21 นั น้ เป็ น เรื่อ งเกี่ย วกับ
ใบอนุ ญาตซึ่งมีขอ้ ความในเชิงเอื้อประโยชน์ เช่น “ใบอนุ ญาตให้ใช้ได้ตลอดไป
จนกว่าผู้ได้รบั อนุ ญาตจะเลิกประกอบธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต” (มาตรา 21) และ
มาตรา 22 ก็เป็ นบทบัญญัติท่ีกาหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจที่ได้รบั ใบอนุ ญาตแจ้ง
การเลิกประกอบธุรกิจแก่ทางการเมื่อได้เลิกกิจการแล้ว ส่ว นอีก 3 มาตราก็เป็ น
บทกาหนดโทษเพียงเล็กน้อย
ในกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนัน้ ได้มกี ารกาหนดบัญชี
3 บัญชีไว้ท้ายกฎหมาย บัญชี 1 เป็ นธุรกิจที่ไม่ อนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
กิจการด้วยเหตุผลพิเศษ ซึง่ ประกอบด้วยกิจการ 9 ประเภท เช่น การทากิจการ
หนังสือพิมพ์ สถานีวทิ ยุหรือสถานีโทรทัศน์ การทานา ทาไร่ หรือทาสวน และ
การเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น บัญชี 2 มี 3 หมวด หมวดแรกเป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับความ
มันคง
่ เช่นการผลิต จาหน่ าย หรือซ่อมบารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ หมวดทีส่ องเป็ น
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม เช่นการผลิตเครื่องไม้แกะสลักและการ
ผลิตเครื่องดนตรีไทย หมวดทีส่ ามเป็ นธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่นการ
ทานาเกลือและการทาเหมือง และบัญชี 3 เป็ นธุรกิจทีค่ นไทยยังไม่มคี วามพร้อม
ที่ จ ะแข่ ง ขัน กั บ ต่ า งชาติ เช่ น การท ากิ จ การบริ ก ารทางบั ญ ชี กฎหมาย
สถาปั ตยกรรม และวิศวกรรม กฎหมายได้กาหนดห้ามคนต่างชาติป ระกอบธุรกิจ
ตามทีร่ ะบุไว้ในทัง้ 3 บัญชี แต่กก็ าหนดห้ามไว้อย่างมีเงื่อนไข กล่าวคือในมาตรา
8(2) ได้ห้ามคนต่ างชาติประกอบธุรกิจในบัญชี 2 “เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
รัฐมนตรีโดยการอนุ มตั ิของคณะรัฐมนตรี” ในมาตรา 8(3) ได้ห้ามชาวต่างชาติ
ประกอบธุรกิจในบัญชี 3 “เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ” ซึ่งแสดงว่าคนต่างชาติกส็ ามารถทาธุรกิจที่เกี่ยวกับความ
มันคงได้
่
ถ้าคณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิ และสามารถทาธุรกิจทีค่ นไทยยังไม่พร้อมที่จะ
แข่งขันก็ได้ถ้าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบด้วย สาหรับธุรกิจใน
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บัญ ชี 1 นั น้ กฎหมายบัญ ญัติไ ว้ว่ า “ห้า มมิใ ห้ค นต่ า งด้า วประกอบธุ ร กิจ ที่ไ ม่
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษตามทีก่ าหนดไว้ในบัญชี
หนึ่ง” (มาตรา 8(1)) แต่ในทีส่ ุดคนต่างชาติกจ็ ะสามารถประกอบธุรกิจในบัญชีน้ี
ได้เหมือนกัน เพราะกฎหมายก็ได้เปิ ดช่องไว้ในมาตรา 10 ทีร่ ะบุว่าคนต่างชาติ
สามารถประกอบธุ ร กิจในทัง้ 3 บัญชีไ ด้ถ้า ได้รบั อนุ ญาตจากรัฐบาลเป็ น การ
เฉพาะกาล (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง) หรือถ้าได้สทิ ธิตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทย
เป็ น ภาคีห รือ มีพ ัน ธกรณี ท่ีจ ะต้ อ งปฏิบ ัติต าม (มาตรา 10 วรรคสอง) การที่
กฎหมายมีเงื่อนไขดังที่กล่าวมานัน้ ทาให้ในที่สุดมีผลทางกฎหมายเป็ นว่านัก
ลงทุนต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้ทุกบัญชีทุกประเภท
การทีร่ ฐั บาลพยายามจะแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวซึง่ มีเพียง 3 ประเด็นหลักคือเรื่องนิยามคนต่างด้าว บทกาหนดโทษ และการ
ปรับปรุงบัญชีนัน้ ก็จะไม่กระทบกับนักลงทุนต่างชาติมากนัก เพราะมีนักลงทุน
ต่างชาติจานวนมากทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน นักลงทุนกลุ่ม นี้จงึ สามารถถือ
หุ้น ได้ร้อ ยละ 100 อยู่แ ล้ว และถ้า รัฐบาลสามารถแก้ไ ขนิ ย ามคนต่ า งด้า วให้
ครอบคลุมนิติบุคคลที่มคี นต่างด้าวมีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนเกินกว่ากึ่ง
หนึ่ง18ด้วย ก็ไม่แน่ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะได้ผลเพียงใด เพราะทีผ่ ่านมาทาง
18

ในอดีตได้เคยมีความพยายามที่จะแก้ไขนิยามคนต่างด้าวที่พจิ ารณาจาก
สิทธิในการออกเสียงมาแล้ว เช่นเมื่อ พ.ศ. 2534 ได้มกี ารยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความว่าบริษทั ที่มชี าวต่างชาติถือหุน้ น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่มสี ทิ ธิในการออก
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งนัน้ ควรจะให้จดทะเบียนเป็ นบริษทั คนไทยหรือบริษทั คนต่างด้าว
คณะกรรมการกฤษฎีก าได้ตีค วามว่า ควรให้จ ดทะเบีย นเป็ น บริษ ัท คนต่ า งด้า ว แต่
ปรากฏว่ารัฐบาลนายอานันท์ ปั นยารชุน ได้เสนอให้ตีความแบบเดิมคือ ให้พจิ ารณา
ความเป็ นไทยหรือต่างชาติโดยพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุน้ เพียงอย่างเดียว และเมื่อ
พ.ศ. 2542 ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึ่ง มีการตรากฎหมายใหม่ออกมาใช้แ ทน
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 281 นัน้ รัฐบาลก็ยงั ยืนยันจุดยืนเดิม คือไม่ได้แก้ไขใน
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รัฐบาลไทยก็รอู้ ยู่ว่ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึน้ จานวนมาก และมีกรณีของการให้คนไทย
ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเป็ นจานวนมากเช่นกัน แต่กไ็ ม่ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะ
แก้ไขแต่ อ ย่างใด และถ้าไม่มีก รณีกุ หลาบแก้ว /เทมาเส็กอันอื้อ ฉาวเกิด ขึ้น ก็
อาจจะไม่มคี วามพยายามทีจ่ ะแก้ไขกฎหมายนี้เลยก็ได้
เมื่อเร็วๆ นี้ (ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2550) ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์รบั หลักการวาระแรกของร่างพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2 ฉบับ คือ ฉบับของคณะรัฐมนตรี และฉบับ ที่
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ และคณะเป็ นผูเ้ สนอ โดยตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา จานวน 27 คน และกาหนดเวลาแปรญัตติ 7 วัน นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมี
มติให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็ นหลักในการพิจารณา ร่างกฎหมายทัง้ สองร่างมี
หลักการและเหตุผลทีค่ ล้ายกัน แตกต่างกันเพียงเนื้อหารายละเอียดเล็กน้อย โดย
มีหลักการทีส่ าคัญ คือ การแก้ไขในประเด็นคานิยามของคาว่า “คนต่างด้าว” ให้
รวมถึงต่างด้าวทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในนิตบิ ุคคลเกินกึง่ หนึ่งของจานวนคะแนนเสียง
ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด และเพิ่มโทษปรับและจาคุกจากเดิม 3 ปี เป็ น 5 ปี
พร้อมทัง้ แก้ไขบัญชี 3 แนบท้าย พ.ร.บ. ให้มคี วามเหมาะสมมากขึน้ ก่อนหน้านี้
มีผเู้ สนอให้นิยามคนต่างด้าวโดยพิจารณาทีส่ ทิ ธิในการบริหารกิจการด้วย แต่ใน
ทีส่ ุดก็ถูกตัดออกจากร่าง นายประมนต์ สุธวี งศ์ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ
และประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า การแก้นิยามคนต่างด้าวให้ครอบคลุมถึง
สิทธิในการออกเสียง แต่ ท่ไี ม่ครอบคลุมถึงสิทธิในการบริหารถือว่าเหมาะสม
เพราะเป็ น การปกป้ อ งนัก ธุร กิจไทย ขณะเดี ยวกัน เปิ ด โอกาสให้กบั นักลงทุ น
ต่ า งประเทศ (โพสต์ ทู เ ดย์ , 26 เมษายน 2550) ซึ่ง ชี้ใ ห้ เ ห็น ว่ า นั ก ลงทุ น
ต่างประเทศก็ยงั คงมีอานาจต่อรองอยู่สงู พอสมควร

ประเด็นสิทธิในการออกเสียง แม้จะมีเสียงเรียกร้อ งให้แก้ไขก็ตาม (เพสซิมสิ ต์, 2550,
น. 50).

229

229

กระบวนการแก้ไขกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวยังไม่สน้ิ สุด
แต่ ถ้ากฎหมายออกมาโดยเป็ นไปตามร่างที่ผ่านวาระแรกของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ผู้วจิ ยั ก็เห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อทุนต่างชาติมากนัก ดังทีอ่ ภิปราย
แล้วข้างต้น
ตอนที่รฐั บาลถูกรุกอย่างหนักจากนักธุรกิจต่ างชาติเพื่อให้ช้แี จงกรณี
การแก้ไขกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รัฐบาลได้จดั งานเลีย้ งให้แก่นั ก
ธุ ร กิจ ต่ า งชาติแ ละชี้แ จงเรื่อ งการแก้ไ ขกฎหมายนี้ พลเอกสุร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์
นายกรัฐมนตรี ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ (มติชน, 25 มกราคม 2550, น. 2) ความ
ตอนหนึ่งว่า
“รัฐบาลสนับสนุ นการเปิ ดเสรีทงั ้ ทางการค้าและบริการ ประเทศไทยจะ
ยังคงให้ความสาคัญต่อการค้าและการลงทุนต่างชาติ”
“จะพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ. การปิ โตรเลียม เพื่อดึงดูดการลงทุน เพื่อ
การสารวจและสกัดเชือ้ เพลิงปิ โตรเลียม รวมทัง้ เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในฐานะ
ผูผ้ ลิตพลังงานอิสระ”
“สาขายานยนต์ ทางบีโอไอประกาศข้อสนับสนุ นใหม่สาหรับการผลิต
รถยนต์ประหยัดพลังงานหรืออีโค-คาร์ ซึง่ จะใช้ประโยชน์จากการทีไ่ ทยมีฐานการ
ผลิตรถยนต์ทแ่ี ข็งแกร่งและเป็ นการตอบสนองความต้องการของตลาด”
“ข้อ ห่ วงใยร่ า งแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุ ร กิจ คนต่ า งด้า วจะนาไป
พิจารณา แต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ อบริษัทต่ างประเทศที่เข้ามาดาเนิน
ธุรกิจทัง้ อุตสาหกรรมการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรมทีไ่ ด้ รบั การส่งเสริม
จากบีโอไอและอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้กาหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.”
“การแก้ไ ขร่ า ง พ.ร.บ. ดัง กล่ า ว เพื่อ มุ่ ง สร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ ก ับ
ศัก ยภาพที่ถู ก ละเลย...หลีก เลี่ย งการสร้า งอุ ป สรรคที่ไ ม่จ าเป็ น ต่ อ การลงทุ น
โดยตรงจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็หาช่องทางอัดฉีดมาตรการเสรีอ่นื ๆ เพื่อ
เพิม่ ความคล่องตัว”
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นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 พลเอกสุรยุทธ์ก็ได้เป็ น
ตัวแทนรัฐบาลไทยไปลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกบั รัฐบาลญี่ป่ ุน อีกทัง้ ยังได้
กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสทีส่ มาพันธ์ธุรกิจญีป่ ่ นุ เป็ นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารกลางวัน
โดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยยึดมันในการค้
่
าและระบบเศรษฐกิจเสรี และการลงนาม
ในข้อตกลงการค้าเสรีกบั ญี่ป่ ุนก็เป็ นการส่งสัญญาณในเชิงนโยบายอย่างชัดเจน
ว่าไทยไม่ถอยหลังในเรื่องเศรษฐกิจเสรี พร้อมทัง้ ได้เชิญชวนนั กธุรกิจญี่ป่ ุนให้
ขยายฐานการค้าและการลงทุนในประเทศไทย (มติชน, 5 เมษายน 2550)
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานข้อมูลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึง มีความเห็นว่ารัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์กจ็ ะไม่สามารถที่จะต้านทานพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้
เช่นเดียวกันกับรัฐบาลอื่น ๆ โดยทีค่ วามไม่สามารถที่จะต้านทานนี้ส่วนหนึ่งก็
เกิดจากความไม่เต็มใจของรัฐบาลทีจ่ ะต้านทานอย่างจริงจังนันเอง
่
แม้ว่าจะแสดง
ให้ประชาชนเห็นว่าพยายามต้านทานก็ตาม นอกจากนี้ รัฐบาลนี้ยงั ชื่นชมยินดี
ต่อโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ดว้ ยซ้าไป

3. สรุป
เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจที่มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั มากขึน้ โดยกลุ่มนักธุรกิจได้เข้ามายึดกุมอานาจรัฐและ
ได้ใช้อานาจในการกาหนดนโยบายให้เอือ้ ต่อภาคธุรกิจมากยิง่ ขึน้ ตรงนี้ผู้วจิ ยั
มองว่าเป็ นโครงสร้างเชิงสถาบันภายในของรัฐไทยทีส่ ง่ ผลต่อการดาเนินนโยบาย
เสรีนิยมใหม่ โดยทีน่ โยบายเหล่านัน้ มิได้เอือ้ เฉพาะภาคธุรกิจไทยหากแต่เอือ้ ต่อ
ภาคธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ท่มี เี งินลงทุนสูง ทุนข้ามชาติจงึ
ได้รบั ประโยชน์จากนโยบายของรัฐไทยด้วย กลุ่มนักธุรกิจการเมืองเหล่านี้ต่าง
ยังคงดาเนินนโยบายในแนวเสรีนิยมใหม่อย่างต่อเนื่อง ผูว้ จิ ยั เห็นว่าทีเ่ ป็ นเช่นนี้
เพราะผลประโยชน์ของนักธุรกิจการเมืองนัน้ เชื่อมโยงอยู่กบั โลกาภิวตั น์เสรีนิยม
ใหม่อนั มีกลุ่มทุนข้ามชาติขบั เคลื่อนอย่างแน่ นแฟ้ น ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั อย่าง
หนึ่งก็คอื กรณีการเปิ ดกิจการวิเทศธนกิจทีน่ ักธุรกิจการเมืองกับกลุ่มทุนการเงิน
231

231

ไทยได้รบั ประโยชน์จากการกูเ้ งินในตลาดโลกด้วยอัตราดอกเบีย้ ต่ ามาปล่อยกูใ้ น
ประเทศไทยโดยคิดอัตราดอกเบีย้ สูง
นักธุรกิจทีเ่ ข้าสู่วงการเมืองมากขึน้ นัน้ ส่งผลต่อการกาหนดนโยบายที่
เปลีย่ นแปลงไปหลายประการ การกาหนดนโยบายทีเ่ คยมีขา้ ราชการนักวิชาการ
(เทคโนแครต) มีบทบาทสาคัญเปลี่ยนไปเป็ นการกาหนดนโยบายที่นักธุรกิจ
การเมืองมีบทบาทสาคัญขึน้ มาแทน ซึง่ เห็นได้ชดั เจนในกรณีของการแทรกแซง
การกาหนดนโยบายในธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2533-2539 และยิง่
ชัดเจนมากขึน้ ในยุครัฐบาลพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ซึง่ เป็ นกลุ่มทุนใหญ่ของ
ประเทศทีร่ อดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ นโยบายทีอ่ อกมาจึงเอือ้ ต่อกลุ่มทุนมากขึน้
นอกจากนี้ กระบวนการโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ทม่ี ที ุนข้ามชาติขบั เคลื่อนยังได้มี
ส่วนทาให้ทุนไทยทีเ่ คยเป็ นทุนชาติมลี กั ษณะข้ามชาติและมีผลประโยชน์ร่วมกับ
ทุนข้ามชาติมากขึน้ เราจึงพบว่ากลุ่มทุนไทยทัง้ ทีอ่ ยู่ในพรรคไทยรักไทยและทีอ่ ยู่
ในสามสถาบันหลักภาคเอกชนนัน้ พร้อมทีจ่ ะขับเคลื่อนผลักดันให้เปิ ดประเทศให้
กว้างยิง่ ขึน้ เพื่อรับการลงทุนจากต่างชาติมากกว่าจะกีดกันทุนต่างชาติ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ไทยกับธุรกิจทีเ่ อื้อต่อ
ทุ น ข้า มชาติไ ด้ เ กิด ขึ้น แก่ ทุ น รายย่ อ ยภายในชาติ ท่ีป รับ ตัว ไม่ ท ัน กับ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จ ากกรณีของผู้ค้าปลีกรายย่อยซึ่งต้องปิ ด
กิจการลงจานวนมาก และแม้พวกเขาจะพยายามต่อสู้ แต่โอกาสทีจ่ ะชนะก็แทบ
จะไม่มี เพราะการปรับปรุงแก้ไขนโยบายซึ่งเอือ้ ต่อทุนต่ างชาตินนั ้ กระทาได้ไม่
มากนัก โดยทีส่ ว่ นหนึ่งเกิดจากการทีร่ ฐั ยังคงเห็นความสาคัญของการลงทุนจาก
ต่ า งชาติซ่ึง จะน ามาซึ่ง ความเจริญ เติบ โตของประเทศ จึง ไม่ ก ล้า ที่จ ะแก้ไ ข
ปรับปรุงนโยบายทีส่ ง่ ผลเป็ นการกีดกันทุนต่างชาติมากนัก
ในการสารวจบทบาทของรัฐในยุคโลกาภิวตั น์ ปี เตอร์ ดิคเก็น (Dicken,
2003, pp. 140-162) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกีย่ วกับรัฐในฐานะต่างๆ สาหรับการ
มองรัฐ ในฐานะที่เ ป็ น ผู้แ ข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิจ กับ รัฐ อื่น ๆ นัน้ เขาอธิบ ายโดย
เทีย บเคีย งกับ ธุ ร กิจ ว่ า ถ้ า เป้ า หมายของธุ ร กิจ คือ การแสวงหาก าไรสู ง สุ ด
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เป้ าหมายของรัฐอย่างหนึ่งก็คอื การจัดหาสวัสดิการให้แก่สงั คมของตนให้มาก
ที่สุด และในระบบเศรษฐกิจ โลกที่ร วมตัวกัน และพึ่ง พาอาศัย กัน สูง เช่ น นี้ รัฐ
ทัง้ หลายต่างก็ถูกบังคับให้แข่งขันกันเพื่อลุถึงเป้ าหมายการจัดสวัสดิการสูงสุด
นัน้ (Dicken, 2003, p. 140) ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าการสร้างระบบกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนทีก่ ล่าวมานัน้ ส่วนสาคัญประการหนึ่งคือ
เพื่อ ดึง ดูด เงิน ลงทุ น จากต่ า งประเทศ โดยที่รฐั เชื่อว่ า การลงทุ น นัน้ จะช่ว ยให้
เศรษฐกิจ เจริญ เติบ โต ซึ่ง ในที่สุด จะส่ง ผลดีต่ อ สวัสดิก ารของสัง คมโดยรวม
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการส่งเสริมการลงทุนด้วยมาตรการต่างๆ ทีม่ ากมายหลากหลาย
ซึง่ รัฐนาออกมาใช้เพื่อแข่งขันกับรัฐอื่น ๆ ในยุคโลกาภิวตั น์เช่นนี้นัน้ สามารถ
นาไปสูค่ วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้จริง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลทีแ่ สดงใน
ตารางที่ 5 ซึง่ บ่งชีว้ ่าความเจริญเติบโตนัน้ มีเพิม่ ขึน้ เกือบทุกปี โดยมีเพียงปี เดียว
ที่อ ัต ราความเจริญ เติบ โตถดถอยลงจากผลของวิก ฤติเ ศรษฐกิจ แต่ ค วาม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดสวัสดิการหรือ ความ
เป็ นอยู่ทด่ี ขี องภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะชนชัน้ ล่างเสมอไป กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื
การส่งเสริมการลงทุ นอาจทาให้เป้ าหมายด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็ นจริงได้ เพราะตัวเลขความเจริญเติบโตอาจจะมีสดั ส่วนข้างมากมาจากคน
ส่ว นน้ อ ยที่เ ป็ น นัก ธุ รกิจ แต่ อ าจไม่ สามารถท าให้เป้ า หมายด้า นการกระจาย
รายได้สาเร็จได้ตามทีต่ อ้ งการ ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่าในขณะทีน่ โยบายและปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ ของรัฐมีการให้สทิ ธิประโยชน์มากมายแก่ภาคธุรกิจซึ่งเป็ นคนส่วนน้อย
นัน้ กลับไม่ได้มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์แก่สงั คมที่เหลือซึ่งเป็ นคนส่วนมากอย่าง
เพียงพอ ประเด็นเรื่องความเสียเปรียบของภาคสังคมนี้ ผู้วจิ ยั จะได้กล่าวถึงใน
บทที่ 7 ต่อไป
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7
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคม
ผูว้ จิ ยั ใช้คาว่า ‚สังคม‛ ในบทนี้ในความหมายทีแ่ ยกออกจากภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังคมในทีน่ ้ีอาจจะมีความหมายคล้าย
กับแนวคิดประชาสังคมที่เสนอโดยฌ็อง โคเฮ็น และ แอนดรู เอราโต (Cohen
and Arato, 1992) โดยทัง้ สองท่านนี้เสนอว่าถ้าจะให้แนวคิดประชาสังคมมีพลัง
ในการวิเคราะห์และเป็ นศูนย์กลางของทฤษฎีการเมืองและสังคมเชิงวิพากษ์ได้
อย่างชัดเจนก็จะต้องแยกภาครัฐและภาคเศรษฐกิจออกจากแนวคิดประชาสังคม
(Cohen and Arato, 1992, p. 3) แต่ผวู้ จิ ยั ก็เห็นว่าภาคเศรษฐกิจนัน้ มีทงั ้ ส่วนที่
เป็ นตลาดผูบ้ ริโภคและส่วนทีเ่ ป็ นธุรกิจซึง่ ทาการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ โดย
มุ่งเน้นกาไร การมุ่งสะสมทุนและกาไรเป็ นลักษณะที่เด่นชัดมากของภาคธุรกิจ
ภาคเศรษฐกิจในส่วนทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคจึงควรจัดให้อยู่นอกภาคธุรกิจ โดยรวมอยู่ใน
ภาคสังคม การแบ่งแยกเช่นนี้จะทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ธุรกิจ
และสังคมส่วนทีม่ ใิ ช่ธุรกิจได้อย่างชัดเจน
ในส่วนแรก ผูว้ จิ ยั จะได้ชใ้ี ห้เห็นภาพรวมของพัฒนาการความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคมซึง่ เน้นตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา โดยแสดงให้เห็นความ
เสียเปรียบของภาคสังคมเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจ ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงกรณีศกึ ษา
ทีเ่ ป็ นนโยบายเกี่ยวกับแรงงานของรัฐไทยในช่วงเวลาเดียวกันกับส่วนแรก โดย
เน้นในส่วนทีเ่ ป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก และเน้นแม่มุมของการ
บังคับใช้กฎหมายหรือนโยบายมากกว่าตัวเนื้อหานโยบาย และส่วนที่ 3 เป็ น
ข้อสรุปสังเคราะห์จากส่วนแรกและส่วนทีส่ อง
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1. ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคม
รัฐกับสังคมไทยในสมัยโบราณนัน้ ดารงอยู่ทาบซ้อนกัน และเริม่ แยกตัว
ออกจากกันในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะหลัง พ.ศ. 2448
ทีม่ กี ารยกเลิกระบบไพร่เป็ นต้นมา จากนัน้ มารัฐก็เป็ นฝ่ ายลอยตัวขึน้ อยู่เหนือ
สัง คม กลายเป็ น องค์ก รจัด ตัง้ ที่มีเ จ้า หน้ า ที่ป ระจ าการมาร่ ว มกัน ใช้อ านาจ
ปกครองสังคมตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่สี ร้างขึน้ ใหม่ ซ่งึ ได้แก่ประมวลกฎหมาย
ฉบับต่างๆ (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, น. 96, 116) อย่างไรก็ตาม แม้รฐั กับสังคมจะ
แยกตัวออกจากกันมากขึน้ แต่บทบาทของรัฐในการบริหารจัดการสังคมก็มไิ ด้
เพิม่ ขึน้ โดยทันทีทนั ใด แต่ค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วในบทที่ 5 บทบาทของ
รัฐ ในการก าหนดทิศ ทางเดิน ของสัง คมมีค วามชัด เจนยิ่ง ขึ้น เมื่อ เริ่ม มีก าร
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกใน พ.ศ. 2504
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วในบทที่ 6 ว่ากฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับแรกของ
ไทยเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2497 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้กม็ กี ฎหมายที่เกื้อหนุ นภาค
สังคมออกมาเหมือนกัน กล่าวคือมีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2497 และพระราชบัญญัตแิ รงงาน พ.ศ. 2499 ออกมาใช้ กฎหมายประกันสังคม
พ.ศ. 2497 ถือว่าเป็ นกฎหมายประกันสังคมฉบับแรกของไทย ขณะทีก่ ฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2499 ก็ถือว่าเป็ นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกเช่นเดียวกัน
(วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 11) แต่กฎหมายทัง้
สองฉบับนี้กถ็ ูกยกเลิกในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ ด้วยข้ออ้างทีว่ ่าเป็ น
กฎหมายที่เ ปิ ด ช่ อ งเกิด ความแตกแยกระหว่ า งนายจ้า งกับ ลู ก จ้า งและเป็ น
เครื่องมือของคอมมิวนิสต์ในการใช้ยุยงลูกจ้าง (นิคม จันทรวิทุร, 2544, น. 208;
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2541, น. 152)
ในสมัย ของรัฐ บาลพลเอกชาติช าย ชุ ณ หะวัณ ซึ่ง เศรษฐกิจ ก าลัง
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งมากนั น้ ได้ มีก ารผลัก ดัน ให้ มีก ารประกาศใช้ ก ฎหมาย
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ประกันสังคมอีกครัง้ ทัง้ จากฝ่ ายองค์กรแรงงาน นักวิชาการ และนักเคลื่ อนไหว
อื่นๆ ร่างกฎหมายได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2532
แต่ทางฝ่ ายวุฒสิ ภาไม่เห็นด้วยและส่งกลับให้สภาผูแ้ ทนราษฎรแก้ไข และในทีส่ ุด
ใน พ.ศ. 2533 จึงผ่านออกมาประกาศใช้เป็ นกฎหมายได้ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร
และ คริส เบเคอร์, 2546, น. 260) ในประเด็นนี้ วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร
อติว านิ ช ยพงศ์ (2546, น. 12) มีค วามเห็น ว่ า รัฐ บาลจ าเป็ น ต้ อ งประกาศใช้
กฎหมายนี้เพื่อรักษาดุลอานาจทางการเมืองของกลุ่มพลังสังคมต่างๆ เอาไว้
เพื่อให้เศรษฐกิจซึง่ พึง่ พาการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทีก่ าลังเติบโตอย่างสูงได้
ดาเนินต่อไปได้ท่ามกลางบรรยากาศทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยมากขึน้
แต่ ในระยะแรกของการบังคับใช้ก ฎหมายประกันสัง คมนัน้ มีก ารให้
ประโยชน์ทดแทนเพียง 4 กรณี คือกรณีเจ็บป่ วยนอกงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ
และตาย เพิง่ จะมีการขยายประโยชน์ทดแทนเพิม่ อีก 2 กรณี คือกรณีสงเคราะห์
บุตรและชราภาพใน พ.ศ. 2541 นี่เอง เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540
รัฐบาลได้ประกาศให้มกี ารลดอัตราเงินสมทบของแต่ละฝ่ ายเหลือร้อยละ 1 ของ
ค่าจ้างจากเดิมซึ่งอยู่ท่รี ้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร
อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 12) หลังเกิดวิกฤติ ฝ่ ายลูกจ้างได้เรียกร้องให้มกี าร
ประกันการว่างงานมาโดยตลอด แต่รฐั ก็เพิง่ จะขยายความคุม้ ครองให้ครอบคลุม
ถึงการประกันการว่างงานใน พ.ศ. 2547 นี่เอง (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร
อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 156) กฎหมายประกันสังคมมุ่งบังคับใช้กบั แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็ นสาคัญ จึงมีแรงงานหรือลูกจ้างอีกหลายส่วนรวมแล้วเป็ น
จานวนมากไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้1

1

ดูรายละเอียดใน เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2549, น. 387-388.
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ใน พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นาโดย
พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ได้เข้ายึดอานาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
สิง่ ทีเ่ ป็ นการบันทอนก
่
าลังของภาคสังคมทีร่ ฐั บาลภายใต้ รสช. เป็ นฝ่ ายกระทาที่
สาคัญอย่างหนึ่งคือการประกาศใช้พระราชบัญญัตพิ นักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 25342 กฎหมายนี้ได้กาหนดให้มกี ารยุบสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจ แต่
อนุ ญ าตให้พ นักงานรัฐวิสาหกิจ จัดตัง้ องค์ก รในรูป แบบของสมาคมพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจได้ แต่องค์กรในรูปแบบนี้มขี ้อจากัดเสรีภาพในการรวมตัวอย่างมาก
เช่น ต้องมีพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพนักงานในกิจการทัง้ หมดจึงจะจด
ทะเบียนเป็ นสมาคมได้ ให้สมาคมยื่นได้เฉพาะข้อเสนอ ห้ามยื่นข้อเรียกร้อง
ห้ามหยุดงานทุกรูปแบบ ให้จดั ประชุมใหญ่เฉพาะในวันหยุดราชการหรือวันหยุด
ตามประเพณี เ ท่ า นั น้ เป็ น ต้ น (บัณ ฑิต ย์ ธนชัย เศรษฐวุ ฒิ, 2541, น. 162)
ปั จ จุบ ันกฎหมายฉบับนี้ ถูก ยกเลิก แล้ว โดยมีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 25433 แทน
ใน พ.ศ. 2537 และ 2538 มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจดั หา
งานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 สาระสาคัญของกฎหมายนี้อย่างหนึ่งก็คอื
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนเพื่อมิให้มกี ารเอารัดเอา
เปรีย บและหลอกลวงคนที่ต้ อ งการไปท างานต่ า งประเทศ แต่ ก ารบัง คับ ใช้
กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ เพราะแต่ละปี จะมีคนงานจานวนไม่
น้อยถูกหลอกลวง เช่นใน พ.ศ. 2541 มีคนงานถูกหลอกลวงถึง 2,597 คน โดยมี
เงินค่าเสียหายทีถ่ ูกหลอกถึง 116,968,600 บาท (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร
อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 71) นอกจากเรื่องการถูกหลอกลวงแล้วยังมีการเอารัด
เอาเปรียบในกรณีอ่นื ๆ อีกเช่นการเก็บค่านายหน้ าจากคนงานสูงมากเป็ นเงิ น
2
3

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 69, 18 เมษายน 2534.
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 31 ก, 7 เมษายน 2543.
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หลายหมื่นบาทจนถึงหลายแสนบาท โดยค่ านายหน้ามีแนวโน้ มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2546 ระบุว่าคนงานไทยต้องจ่ายค่านายหน้ าประมาณคนละ
120,000-150,000 บาท สาหรับการไปทางานที่อสิ ราเอล และประมาณคนละ
180,000-200,000 บาท สาหรับการไปทางานที่ไต้หวัน นอกจากนี้ยงั พบว่ามี
คนงานถูกหลอกลวงไปทางานทีฝ่ รังเศสซึ
่
ง่ ต้องจ่ายค่านายหน้าถึง 300,000 บาท
แต่ไปแล้วก็ไม่มงี านทา (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546, น. 125)
ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตเิ งิน
ทดแทน พ.ศ. 25374 กฎหมายฉบับนี้เป็ นกฎหมายคุม้ ครองลูกจ้างหรือผูท้ อ่ี ยู่ใน
อุปการะของลูกจ้าง โดยกาหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้บุคคลข้างต้นเมื่อลูกจ้าง
ได้รบั อันตรายหรือเจ็บป่ วยหรือตายซึ่งมีสาเหตุจากการทางานให้นายจ้าง และ
กาหนดให้มกี องทุนเงินทดแทนทีน่ ายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบไว้เพื่อจ่ ายให้ลูกจ้าง
หรือผู้อยู่ในอุปการะของลู กจ้าง (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2549, น. 267) แม้ว่า
กฎหมายเกีย่ วกับเรื่องนี้จะมีมานานพอสมควรแล้ว คือในประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 103 ( พ.ศ. 2515) ได้กาหนดให้จดั ตัง้ กองทุ นเงินทดแทนขึ้น (ณรงค์
เพ็ชรประเสริฐ, 2543, น. 259) และได้มกี ารจัดตัง้ สานักงานกองทุนเงินทดแทน
ขึ้น ตัง้ แต่ พ.ศ. 2517 แต่ ใ นช่ ว งแรกๆ จ านวนลูก จ้า งที่อ ยู่ใ นข่า ยได้ร ับ การ
คุม้ ครองก็ยงั มีน้อย เช่นใน พ.ศ. 2517 มีเพียง 72,848 คนในเขตกรุงเทพฯ ใน
พ.ศ. 2531 ได้เพิม่ เป็ น 590,640 คนใน 17 จังหวัด ในช่วงหลังจึงมีเพิม่ ขึน้ เช่น
ภายหลังการประกาศใช้กฎหมายเงินทดแทนใน พ.ศ. 2537 นัน้ มีจานวนลูกจ้าง
ทีอ่ ยู่ในความคุ้มครองของสานักงานนี้ 4,903,736 คน (นิคม จันทรวิทุร, 2544,
น. 133-134) มีขอ้ ที่น่าสังเกตว่าการดาเนินการตามนโยบายคุ้มครองลูกจ้างที่
ประสบภั ย จากการท างานท าได้ ล่ า ช้ า ทัง้ ๆ ที่ ป ระเทศไทยมี ก ารพัฒ นา

4

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 28 ก, 30 มิถุนายน 2537.
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อุตสาหกรรมมานาน และผลกระทบจากอุตสาหกรรมก็มมี านานแล้ว เช่นใน พ.ศ.
2507 คนงานของบริษัท แสงฟ้ า แบตเตอรี่ไ ด้ร ับ สารแมงกานี สจนเกิด อาการ
เจ็บป่ วยและถึงแก่ความตายถึง 40 คน (นิคม จันทรวิทุร, 2544, น. 142) เมื่อดู
สถิตกิ ารประสบอันตรายจากการทางาน พบว่าผู้ทป่ี ระสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
จนท างานไม่ ไ ด้ชวคราวมี
ั่
3,937 คน ใน พ.ศ. 2518 มี 37,627 คน ใน พ.ศ.
2528 และมี 209,909 คน ใน พ.ศ. 2538 ผู้ทส่ี ูญเสียอวัยวะบางส่วนมี 535 คน
ใน พ.ศ. 2518 มี 1,159 คน ใน พ.ศ. 2528 และมี 5,469 คน ใน พ.ศ. 2538 ส่วน
ผูท้ ่ปี ระสบภัยจากการทางานถึงกับเสียชีวิตนัน้ ก็มมี ากขึน้ เช่นกัน โดยใน พ.ศ.
2518 มี 132 คน เพิม่ เป็ น 315 คน ใน พ.ศ. 2528 และ 940 คนใน พ.ศ. 2538
(นิคม จันทรวิทุร, 2544, น. 136-137)
เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ภาคสังคมก็ได้รบั ผลกระทบ
มากไม่ แพ้ภ าคธุร กิจ การแก้ปัญ หาเศรษฐกิจตามแนวทางที่ก องทุ นการเงิน
ระหว่างประเทศแนะนาดังที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจานงตามทีก่ ล่าวแล้วใน
บทที่ 4 ทีส่ าคัญอย่างหนึ่งก็คอื การลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและค่าใช้จ่ายภาคเอกชน
ด้วยการไม่ปรับเพิม่ เงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่ถ้าจาเป็ นต้องปรับเพิม่ ก็ให้เพิม่ ไม่
เกินอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน แต่ใน พ.ศ. 2541 นัน้ อัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐานสูงถึงร้อยละ
8.15 แต่ในปี นนั ้ และอีก 2 ปี ต่อมารัฐบาลไม่ได้ปรับค่าจ้างขัน้ ต่าขึน้ เลย
มีคนว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจจานวนมาก ข้อมูลจากทาง
ราชการระบุ ว่ า ในเดือนสิง หาคม พ.ศ. 2540 มีค นว่ างงานถึง 2,500,000 คน
ขณะที่ขอ้ มูลจากนัก วิชาการก็ระบุว่ามีคนว่างงานถึง 3,000,000 คนในช่วงนัน้
เฉพาะคนที่ถูกเลิกจ้างเมื่อนับถึงเดือนสิงหาคมปี ต่อมาก็มีเกื อบ 300,000 คน
(นิคม จันทรวิทุร, 2544, น. 273-274) นายจ้างมักจะนาเอาวิกฤติเศรษฐกิจมาใช้

5

ดูขอ้ มูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้ อเพิม่ เติมได้ในตารางที่ 9
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เป็ นข้ออ้างในการเลือกปฏิบตั หิ รือเลิกจ้างคนงานโดยไม่ต้องรับผิดชอบ การเลิก
จ้างทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่นนั ้ คนงานจะไม่ได้รบั เงินค่าชดเชย หรือถ้าได้รบั บ้างก็ต่ า
กว่าทีก่ ฎหมายกาหนด (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546,
น. 39) ทางฝ่ ายแรงงานได้เรียกร้องให้มกี ารประกันการว่างงาน แต่ กว่าจะได้
ตามที่เรียกร้อง เวลาก็ล่วงเลยไปหลายปี เมื่อเทียบกับฝ่ ายธุรกิจที่ผลักดันให้
แก้ไขกฎหมายล้มละลายแล้วจะเห็นว่าฝ่ ายธุรกิจมีพลัง ต่ อรองในการกาหนด
นโยบายสาธารณะมากกว่าฝ่ ายแรงงานมาก
เมื่อรัฐจาเป็ นต้องให้ความช่วยเหลือหรือให้สวัสดิการแก่ประชาชนที่
ประสบปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ก็ไม่สามารถให้สวัส ดิการได้อย่างทัวถึ
่ ง เพราะรัฐ
นาเอาแนวคิดโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Nets) มาใช้ ซึง่
เป็ นแนวคิด การให้ ส วัส ดิก ารแบบเสรีนิ ย มใหม่ ที่ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง ให้ ส วัส ดิก ารแก่
ประชาชนโดยทัวหน้
่ า หากเน้นให้เฉพาะคนจนเพียงบางกลุ่มที่เห็นว่าสมควร
ได้รบั โดยให้เ ป็ นสวัสดิการขัน้ ต่ า เพื่อรักษา ‚ทรัพยากรมนุ ษ ย์‛ ไว้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป และแบ่งภาระการช่วยเหลือเหล่านี้ไปให้ชุมชนและประชาสังคม
ร่วมรับผิดชอบให้มากทีส่ ดุ โดยลดภาระของรัฐให้เหลือน้อยทีส่ ดุ 6
ใน พ.ศ. 2541 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 25417 กฎหมายนี้ทางฝ่ ายแรงงานเรียกร้องมานาน แต่เพิง่ จะได้มาเมื่อไม่
นานมานี้เอง ก่อน พ.ศ. 2541 นัน้ แม้จะมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการคุม้ ครองแรงงาน
ปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับอื่นๆ บ้างแล้ว เช่นในประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่
103 และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหลายฉบับ
แต่กย็ งั ไม่เป็ นระบบและการบังคับใช้กไ็ ม่ค่อยได้ผล ฝ่ ายนายจ้างได้ฝ่าฝื นหรือ
ละเมิดสิทธิของแรงงานหลายอย่างแต่กม็ กั จะไม่มกี ารลงโทษนายจ้าง (บัณฑิตย์
6
7

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2543; 2546, น. 15-26.
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 8 ก, 20 กุมภาพันธ์ 2541.
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ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 4) กฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับ พ.ศ. 2541 ได้
วางกฎเกณฑ์การคุม้ ครองแรงงานไว้อย่างเป็ นระบบ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ
บางมาตราของกฎหมายนี้กย็ งั เปิ ดช่องให้ฝ่ายนายจ้างเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างได้
อย่ า งเช่ น ในมาตรา 5 ซึ่ง เป็ นบทบัญ ญัติ ท่ีก าหนดนิ ย ามของนายจ้ า ง ก็ มี
บทบัญญัตใิ นมาตรา 5(3) กล่าวถึงนายจ้างทีจ่ า้ งงานด้วยวิธเี หมาค่าแรงไว้ดว้ ย
นอกจากกฎหมายฉบับนี้แล้ว กฎหมายประกันสังคมก็มบี ทบัญญัตทิ ก่ี ล่าวถึงการ
จ้างงานแบบเหมาค่าแรงไว้เช่นกันในมาตรา 35 การมีบทบัญญัตเิ ช่นนี้ชใ้ี ห้เห็น
ว่าเป็ นการสร้างความชอบธรรมให้กบั การจ้างแบบเหมาค่าแรง ทัง้ ๆ ที่วธิ กี าร
จ้างแบบเหมาค่าแรงนัน้ เป็ นทีม่ าของการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง ในปั จจุบนั มี
การจ้างงานโดยวิธนี ้ีกนั มาก ทางฝ่ ายองค์กรแรงงานได้พยายามรณรงค์ให้รฐั
ยกเลิกการจ้างเหมาค่าแรงมาหลายปี แล้ว (บัณฑิตย์ ธนชัย เศรษฐวุฒ,ิ 2549, น.
65-68; 2550, น. 10) แต่รฐั ก็ยงั ไม่ได้แก้ไขปั ญหานี้แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยังมีคนงานอีกจานวนมากทีก่ ฎหมายแรงงานของไทยไม่ได้
รับรองสิท ธิเอาไว้ เช่นลูกจ้า งในไร่นา ไร่ อ้อย และไร่ม นั คนงานประมงใน
เรือประมงทีจ่ ้างลูกจ้างต่ ากว่า 20 คน ลูกจ้างรับเหมาช่วงที่รบั งานไปทาทีบ่ ้าน
และคนใช้ในบ้าน เป็ นต้น เมื่อขอบเขตการบัง คับใช้ของกฎหมายแรงงานไม่
ครอบคลุมถึงคนเหล่านี้ ทาให้พวกเขาไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าล่วงเวลา ไม่มสี ทิ ธิได้รบั
เงินชดเชยเมื่อถูกปลดออกจากงาน ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าตอบแทนในยามลา
คลอด และวัน หยุ ด วัน ลาก็ข้ึน อยู่ ก ับ การก าหนดของนายจ้า ง (ณรงค์ เพ็ช ร
ประเสริฐ, 2546, น. 123)
ยังมีขอ้ เรียกร้องอีกมากของฝ่ ายแรงงานที่ไม่ได้รบั การตอบสนองจากรัฐ
เช่นมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ สถาบันคุม้ ครองสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการ แต่ ร่างกฎหมายนี้ได้รบั การคัดค้านจาก
สภาองค์ ก ารนายจ้ า ง สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และส านั ก งาน
ประกันสังคม จึงมีการยกเลิกไป (บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2549, น. 68-69) มี
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การเรียกร้องให้รฐั บาลไทยให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาขององค์ก ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 87 ซึง่ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการ
รวมตัว และฉบับ ที่ 98 ซึ่ง ว่ า ด้ว ยสิท ธิใ นการรวมตัว และการเจรจาต่ อ รอง
(บัณ ฑิต ย์ ธนชัย เศรษฐวุ ฒิ, 2545, น. 106-107) ข้อ เรีย กร้อ งนี้ ท างองค์ก ร
แรงงานซึง่ เห็นว่ากฎหมายไทยมีบทบัญญัตทิ ย่ี งั ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานแรงงาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เรียกร้องอย่างต่ อเนื่องมาตัง้ แต่ พ.ศ.
2535 แต่ จ นบัด นี้ ร ัฐ บาลไทยก็ย ัง ไม่ ไ ด้ใ ห้สตั ยาบัน อนุ ส ัญ ญาทัง้ สองฉบับ นี้ 8
(บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2549, น. 61-64; 2550, น. 17)
การบังคับใช้กฎหมายก็เป็ นอีกเรื่องหนึ่งทีท่ างฝ่ ายรัฐยังไม่มคี วามจริงจัง
และจริงใจมากพอ เหตุ การณ์ ไฟไหม้โ รงงานตุ๊ ก ตาเคเดอร์ อ าเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ซึง่ ทาให้มคี นตายกว่า 200
คน (นิคม จันทรวิทุร, 2544, น. 14; เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 133) โดยมี
ผูห้ ญิงถึง 171 คน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546, น. 263) ก็เป็ น
อีกตัวอย่า งหนึ่ งที่ช้ใี ห้เห็นผลของการบัง คับใช้ก ฎหมายอย่ างหละหลวมของ
ภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมายทีไ่ ม่เหมาะสมนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคนไทย
แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติในประเทศไทยด้วย พวกเขาถูกปฏิบตั ิ
ด้วยมาตรฐานอีกระดับหนึ่ง ถูกเอารัดเอาเปรียบและถู กละเมิดสิทธิมนุ ษยชนใน
รูปแบบต่างๆ มากมาย
การที่ส ัง คมไทยเปลี่ย นผ่ า นเข้า สู่ยุ ค โลกาภิว ัต น์ โ ดยมีค วามเข้ม ข้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้ทาให้ความสัมพัน ธ์เชิงอานาจระหว่างผู้คนส่วนต่ างๆ ใน
8

จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(https://www.ilo.org) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ผูว้ จิ ยั พบว่าประเทศไทยก็ยงั
ไม่ได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับนี้เลย
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สัง คมไทยแปรเปลี่ ย นไปด้ ว ย ในขณะที่ ค วา มสัม พัน ธ์ แ บบอุ ป ถั ม ภ์ แ ละ
ความสัมพันธ์แบบชุมชนนิยมก็ยงั คงดารงอยู่ ความสัมพันธ์แบบพันธสัญญาที่
เน้นการแลกเปลีย่ นแบบตลาดก็เพิม่ ขึ้นมากด้วย (เกษียร เตชะพีระ, 2543) และ
ในปั จจุบนั ความสัมพันธ์ของผูค้ นโดยมากก็เป็ นการแลกเปลี่ยนในระบบตลาดที่
เอาอุดมการณ์ของระบบอุปถัมภ์มาเคลือบไว้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2540, น. 62) ซึง่
มีส่วนทาให้ประชาชนโดยเฉพาะคนจนคนด้อยโอกาสดารงอยู่ในสังคมได้อย่าง
ยากลาบากยิง่ ขึน้
ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมในหัวข้อนี้ ผูว้ จิ ยั เน้นไป
ทีภ่ าคแรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะปั จจุบนั
แรงงานนอกภาคเกษตรนัน้ เป็ นส่วนประกอบทีม่ ากที่สุดในบรรดากาลังแรงงาน
ทัง้ หมด โดยเป็ นแบบนี้มานานหลายปี แล้ว เช่นใน พ.ศ. 2542 มีแรงงานทีม่ งี าน
ทาในภาคเกษตร 13.88 ล้านคน ขณะทีน่ อกภาคเกษตรมี 16.79 ล้านคน และใน
พ.ศ. 2548 มีแรงงานที่มงี านทาในภาคเกษตร 13.62 ล้านคน แต่ นอกภาค
เกษตรมีเพิม่ ขึ้นถึง 21.73 ล้านคน9 นอกจากนี้ แรงงานในภาคเกษตรนัน้ เมื่อ
ว่ า งเว้น จากการท าการเกษตรก็ม ัก จะอพยพเข้า เมือ งเพื่อ ท างานรับ จ้า งใน
ภาคอุตสาหกรรม คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเอารัดเอาเปรียบของภาคธุรกิจ
ซึ่ง รัฐ ยัง ไม่ ส ามารถปกป้ อ งคุ้ ม ครองได้ ม ากนั ก ในยุ ค ที่ก าลัง วิ่ง ไล่ ก วดทาง
เศรษฐกิจท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่จงึ มีเป็ นจานวนมาก โดยมี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบชัดเจนทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตาม ภาคสังคมที่อยู่ในภาคเกษตรนัน้ ก็ได้รบั ผลกระทบจาก
นโยบายของรัฐทีเ่ อียงข้างเข้าหาฝ่ ายทุนเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการดาเนิน

9

ดูขอ้ มูลจานวนกาลังแรงงาน ผูม้ งี านทา และผูว้ า่ งงานใน พ.ศ. 2542-2548
ได้ใน http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/KeyEcon/tab17.asp.
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โครงการจัด สรรที่ดิน ท ากิน ให้แ ก่ ร าษฎรผู้ย ากไร้ใ นเขตป่ าสงวนเสื่อ มโทรม
(คจก.) ทีเ่ กิดขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2534 เป็ นตัวอย่าง
ก่อนทีร่ ฐั จะดาเนินโครงการ คจก. นัน้ ได้มชี าวบ้านเข้าไปบุกเบิกจับ
จองพืน้ ทีป่ ่ ามานานแล้ว10 โดยทีส่ ่วนหนึ่งรัฐเองก็สนับสนุ นให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่
ในเขตป่ าตามนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้มกี ารประกาศพืน้ ทีป่ ่ าสงวน
เพิ่มขึน้ หลายพื้นที่นัน้ เป็ นที่ซ่งึ ชาวบ้านอาศัยอยู่ก่อนแล้ว จึงมีพ้นื ที่ป่ าสงวน
จานวนมากทีก่ ลายเป็ นเขตป่ าเสื่อมโทรม ตัง้ แต่พุทธทศวรรษ 2520 เป็ นต้นมา
ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ได้ผลักดันให้กรมป่ าไม้อนุ ญาตให้เอกชนเช่าทีป่ ่ าเสื่อม
โทรมเพื่อปลูกไม้โตเร็วเป็ นวัตถุดิบป้ อนโรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานกระดาษ
และโรงงานใยสังเคราะห์ กรมป่ าไม้เห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ ายธุรกิจเอกชน
และได้ทาการทดลองแล้วได้ผลสรุปว่ายูคาลิปตัสเป็ นไม้โตเร็วทีเ่ หมาะสมกับการ
ทาป่ าเศรษฐกิจ กรมป่ าไม้จงึ เริม่ ปลูกต้นยูคาลิปตัสและให้ธุรกิจเอกชนเช่ าทีป่ ่ า
เสือ่ มโทรมในอัตราไร่ละ 1 บาทต่อปี ซึง่ ต่อมาแม้จะเพิม่ ค่าเช่าแต่กย็ งั อยู่เพียงแค่
อัตราไร่ละ 10 บาทต่อปี ใน พ.ศ. 2528 กรมป่ าไม้ได้เสนอว่าควรเพิ่มพืน้ ทีป่ ่ าให้
ถึงร้อยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ แต่ในพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 40 ดังกล่าวให้แบ่งร้อยละ 15
เป็ น เขตป่ าธรรมชาติ ท่ีต้ อ งรัก ษาไว้ ใ ห้ไ ด้ ส่ ว นอีก ร้อ ยละ 25 ให้จ ัด เป็ น ป่ า
เศรษฐกิจ รัฐบาลเห็นด้วยกับนโยบายนี้ นโยบายนี้ทาให้ธุรกิจเอกชนสามารถเช่า
พื้นที่ป่าได้ในราคาที่ถูกมากเพื่อปลูกป่ าเชิงพาณิชย์ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ
คริส เบเคอร์, 2546, น. 98)
ในขณะทีร่ ฐั ให้เอกชนเช่าที่ราคาถูกเพื่อปลูกสร้างสวนป่ านัน้ รัฐก็ได้ให้
อภิสทิ ธิแ์ ก่อุตสาหกรรมโรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานกระดาษด้วย ในช่วง
ปลายพุทธทศวรรษ 2520 ตลาดโลกมีความต้องการใช้กระดาษอย่างมาก ทาให้
10

ดูววิ ฒ
ั นาการของการบุกเบิกทีด่ นิ ทากินในเขตป่ าของประเทศไทย ใน
เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง, 2535.
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ราคาเยื่อกระดาษถีบตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและธุรกิจ
ปลูกป่ าเชิงพาณิชย์ขยายตัวในช่วงนี้ โดยมีหลายบริษทั ได้เข้าไปทาธุรกิจเหล่านี้
เช่นบริษทั เจริญโภคภัณฑ์ บริษทั เกษตรรุ่งเรือง และบริษทั เชลล์ นอกจากนี้ยงั มี
บริษทั ของญีป่ ่ ุนอย่างน้อย 15 บริษทั และบริษทั ของไต้หวันทีร่ ่วมทุนกับนักธุรกิจ
ไทยเพื่อทาธุรกิจดังกล่าว (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546, น. 96)
สาหรับบริษัทเกษตรรุ่งเรืองนัน้ มีสาขาชื่อบริษัทสวนป่ ากิตติได้สมั ปทานทาไม้
และได้รุกล้าเข้าไปในเขตป่ าธรรมชาติถงึ 13,000 ไร่ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
และปราจีนบุรี (เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 293) ซึง่ ก่อให้เกิดเรื่องอือ้ ฉาวที่
เกีย่ วพันกับการทุจริตของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และนักการเมืองเมื่อ พ.ศ. 2533
ในขณะทีร่ ฐั ได้เกือ้ หนุนภาคธุรกิจโดยให้เช่าทีป่ ่ าในราคาถูกนัน้ รัฐกลับ
ปฏิบตั ิต่อชาวบ้านอีกแบบหนึ่ง โครงการ คจก. เป็ นโครงการที่ต้องการจะย้าย
ชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่ าสงวนเสื่อมโทรมออกไปอยู่ในทีซ่ ง่ึ รัฐจัดหาให้ใหม่ แม้ว่า
แนวคิดที่จะย้ายชาวบ้านออกจากเขตป่ าเสื่อมโทรมจะมีมานานแล้ว แต่กม็ กี าร
เริม่ ดาเนินการอย่างจริงจังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2534 โดยโครงการนี้เป็ นความ
พยายามทีจ่ ะไล่ชาวบ้านออกจากพืน้ ทีป่ ่ าเพื่อให้เอกชนเช่าทีป่ ลูกยูคาลิปตัสแทน
และมีเป้ าหมายที่จะย้ายประชาชน 250,000 ครอบครัวในภาคอีสานออกจาก
พืน้ ที่ 14 ล้านไร่ท่จี ดั ว่าเป็ นพืน้ ทีป่ ่ าเสื่อมโทรม โดยจะจัดสรรการใช้พ้ื นที่น้ีใหม่
ให้เกษตรกรรายย่อย 4.9 ล้านไร่ ส่วนอีก 9.1 ล้านไร่จะใช้เป็ นพืน้ ทีใ่ ห้ภาคธุรกิจ
เช่าเพื่อปลูกป่ าเชิงพาณิชย์ (เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 294-295) ในปี แรก
นั น้ โครงการ คจก. เน้ น ปฏิบ ัติก ารในเขตภาคอีส านตอนล่ า ง มีก ารอพยพ
ประชาชนจานวนมากออกจากพืน้ ทีป่ ่ า โดยเฉพาะในเขตป่ าดงใหญ่ซง่ึ เป็ นเขตที่
มีธุรกิจเกษตรไปปลูกยูคาลิปตัสอยู่ดว้ ยนัน้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 รัฐบาล
โดยกองทัพถึงกับส่งกองกาลังทหารจานวนหนึ่งเข้าไปเพื่อรือ้ บ้านและไล่ชาวบ้าน
ออกจากหมู่ บ้า น มีก ารใช้ร ถแทรกเตอร์เ ข้า ไปไถกลบไร่ ม ัน ส าปะหลัง ของ
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ชาวบ้าน และมีการโยนลูกระเบิดเข้าไปในวัดด้วย (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส
เบเคอร์, 2546, น. 99-100)
โครงการ คจก. ก่อให้เกิดการประท้วงคัดค้านของชาวบ้านอย่างขนาน
ใหญ่ การรวมตัวของชาวบ้านในครัง้ นัน้ ได้ก่อให้เกิดองค์กรเครือข่ายที่ต่อสูเ้ พื่อ
แก้ไขปั ญหาของพวกเขาเองและผลักดันให้รฐั แก้ไขปั ญหาต่างๆ ตามมาอีก
มากมาย สมัช ชาคนจนซึ่ง เป็ นกลุ่ ม ที่มีส มาชิก จ านวนมากทัว่ ประเทศ ก็มี
พัฒนาการมาจากการรวมตัวของชาวบ้านในครัง้ นัน้ ด้วย ชาวบ้านได้ต่อสูจ้ นใน
ทีส่ ดุ ก็ได้มกี ารยกเลิกโครงการ คจก.
อย่างไรก็ตาม ความพยายามของรัฐที่ต้องการขับไล่ชาวบ้านออกจาก
เขตป่ าก็ยงั คงมีอยู่ หลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้มกี ารกู้เงินในโครงการ
มิย าซาว่ า เพื่อ น ามาใช้บ รรเทาผลกระทบทางสัง คม ส่ว นหนึ่ ง ของเงิน กู้น้ี ถู ก
นาไปใช้ในโครงการปลูกป่ า โครงการนี้ได้ก่อให้เกิดการบีบคัน้ ขับไล่ชาวบ้านออก
จากพื้นที่ป่าเหมือ นเป็ น การรื้อฟื้ น โครงการ คจก. ขึ้น มาใหม่อีกครัง้ หนึ่ ง นิ ธิ
เอียวศรีวงศ์ (2543, น. 67) ได้กล่าวถึงโครงการมิยาซาว่านี้ มีความตอนหนึ่งว่า
‚น่ าอัศจรรย์ทเ่ี งินซึ่งไปกู้เขามาด้วยข้ออ้างว่าจะนามาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางสัง คม กลับ ถู ก ใช้เ พื่อ สันคลอนให้
่
สงั คมเสื่อ มทรุ ด ลงไป โดยการยึด เอา
ทรัพยากรทีเ่ ป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญของประชาชนหลายล้า นคนไปให้คนอื่น
ใช้‛
นอกจากโครงการ คจก. และโครงการมิย าซาว่ า แล้ว ยัง มีอีก หลาย
โครงการทีแ่ สดงให้เห็นถึงการที่รฐั มีอคติเข้าข้างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หลาย
โครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก แต่ประชาชนมักไม่ค่อย
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการเหล่านัน้ บางโครงการไม่มีการทาการ
ศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม บางโครงการถึงแม้จะมีการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมหรือมีการทาประชาพิจารณ์ แต่ กท็ าเป็ นเพียงพิธีการซึ่งยังไม่
เปิ ดสู่ก ารมีส่วนร่ว มอย่า งจริง จัง เมื่อประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้รบั ผลกระทบ
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คัดค้านโครงการเหล่านัน้ ก็อาจจะถูกมองโดยรัฐและผูค้ นส่วนหนึ่งทีต่ อ้ งการความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่าพวกเขาเป็ นตัวถ่วงความเจริญหรือ เป็ นผูข้ ดั ขวาง
การพัฒนา โครงการเหล่านี้เช่น โครงการท่อแก๊สยาดานา โครงการโรงไฟฟ้ า
ถ่านหินบ่อนอกและหินกรูด และโครงการท่อแก๊สที่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เป็ นต้น

2. กรณี ศึกษา: การดาเนิ นนโยบายเกี่ยวกับแรงงานของรัฐไทย
นโยบายเกีย่ วกับแรงงานในบทนี้ มีจุดเน้นในช่วง พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา
เพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนทีก่ ล่าวถึงในบทก่อน โดยภาพรวม
นโยบายเกี่ยวกับแรงงานของรัฐยังมีข้อบกพร่องในเรื่องการบังคับใช้ให้ได้ผล
ส่งผลเป็ นการเอือ้ ต่อภาคธุรกิจในการสะสมกาไรหรือการผลิตแบบยืดหยุ่นซึง่ เป็ น
ลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของโลกาภิว ัตน์เสรีนิยมใหม่ นอกจากนี้ ผลจากวิกฤติ
เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ อันเกิดจากการเดินตามแนวทางโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่กไ็ ด้
ส่งผลกระทบต่อแรงงานเพราะถูกกดค่าจ้างเอาไว้ ซึง่ เป็ นการช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของภาคธุรกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

2.1 การกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่
การมีกฎหมายเข้ามาดูแลเรื่องค่าจ้างเกิดขึ้นหลังจากการมีกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนเกือบ 20 ปี เพราะครัง้ แรกทีม่ กี ารกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่านัน้
เกิดขึน้ ใน พ.ศ. 2516 การกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าในครัง้ นัน้ มีจุดประสงค์ใน
การคุม้ ครองแรงงานให้ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอต่อการครองชีพ
ตามอัตภาพ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการระดับไตรภาคีขน้ึ มา คณะกรรมการนี้
ประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ ายรัฐบาล ผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ ายลูกจ้าง ให้มี
หน้าที่ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ า ในการประกาศใช้ครั ง้ แรกนัน้
ได้ประกาศใช้ใ นพื้น ที่ 4 จัง หวัด คือ กรุ ง เทพฯ สมุท รปราการ นนทบุ รี และ
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ปทุมธานี โดยเป็ นอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ า สาหรับคนงานเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
ไม่ครอบคลุมถึงคนงานในภาคเกษตรกรรม ครัง้ แรกกาหนดไว้ทว่ี นั ละ 12 บาท
(สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547, น. 1)
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าในช่วงแรกตัง้ แต่ เริ่มประกาศใช้เป็ นต้นมาก่อนถึ ง
พ.ศ. 2531 นัน้ เพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก เช่น อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ ารายวันในกรุงเทพฯ ได้
เพิม่ จาก 12 บาทใน พ.ศ. 2516 เป็ น 28 บาทใน พ.ศ. 2520, 64 บาทใน พ.ศ.
2525 และ 73 บาทใน พ.ศ. 2530 (สถาบั น วิ จ ั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547, น. 73-75)
ข้อมูลในตารางที่ 7 แสดงให้เห็นอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าที่รฐั กาหนดตัง้ แต่
พ.ศ. 2531 จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2550) อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าของปี นัน้ ๆ คืออัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่าทีบ่ งั คับใช้จริงในปี นนั ้ เพราะบางทีมกี ารประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มี
ผลบังคับใช้ในปี ต่อไป มีบางปี ทม่ี กี ารประกาศมากกว่า 1 ครัง้ ในกรณีเช่นนี้กจ็ ะ
ยึดเอาครัง้ หลังสุดเป็ นหลัก บางปี ไม่มกี ารประกาศ ก็จะยึดถือเอาอัตราเดิมทีย่ งั
ประกาศใช้อยู่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกมา 10 จังหวัด โดยให้ 2 จังหวัดเป็ นตัวแทนของแต่
ละภาค คือภาคกลาง ภาคตะวันออก11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ ในภาคหนึ่งๆ จังหวัดแรกจะเป็ นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดทีม่ อี ตั ราค่าจ้าง

11

ความจริง ในประกาศกระทรวงเรื่อ งอัต ราค่ า จ้า งขัน้ ต่ า ไม่ไ ด้แ ยกภาค
ตะวันออกออกจากภาคกลาง ผู้วจิ ยั แยกออกมาเองเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
เพราะเห็นว่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2524 เป็ นต้นมานัน้ ค่าจ้างขัน้ ต่ าในจังหวัดชลบุรีเริม่ สูงขึ้น
กว่าจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคกลาง รวมทัง้ จังหวัดอื่นๆ ที่จดั อยู่ในภาคตะวันออกด้วย
ซึ่ง ส่ ว นหนึ่ ง คงมีส าเหตุ ม าจากการที่ ช ลบุ รีเ ริ่ม เป็ นแหล่ ง อุ ต สาหกรรมส าคัญ อัน
เนื่ องมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั ง่ ทะเลภาคตะวันออกหรือ อีสเทิร์น ซีบอร์ดที่
กาลังเริม่ ต้นขึน้ ในช่วงนัน้
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ขัน้ ต่าอยู่ในระดับสูง จังหวัดหลังจะเป็ นตัวแทนของจังหวัดทีม่ ีอตั ราค่าจ้างขัน้ ต่ า
อยู่ในระดับต่า
ตารางที่ 7
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ารายวันของ 10 จังหวัด ในช่วง พ.ศ. 2531-2550
หน่วย: บาท
จังหวัด

กรุงเทพฯ

อุทยั
ธานี

ชล
บุรี

ตราด

นคร
ราช
สีมา

สุรนิ ทร์

เชียง
ใหม่

น่าน

ภูเก็ต

สตูล

73
78
90
100
115
125
135
145
157
157
162
162
162
165
165
169
170
175
184
191

61
63
74
82
94
102
108
118
128
128
130
130
130
133
133
133
137
139
142
146

67
70
79
88
101
110
118
126
137
137
140
140
140
143
146
150
153
157
166
172

61
63
74
82
94
102
108
118
128
128
130
130
130
133
133
135
135
139
145
149

67
70
79
88
101
110
116
126
137
137
140
140
140
143
143
145
145
150
158
162

61
63
74
82
94
102
108
118
128
128
130
130
130
133
133
133
137
139
141
145

67
70
79
88
101
110
116
126
137
137
140
140
140
143
143
143
145
145
155
159

61
63
74
82
94
102
108
118
128
128
130
130
130
133
133
133
137
139
140
143

73
75
90
100
115
125
135
145
157
157
162
162
162
165
168
168
168
173
181
186

61
63
74
82
94
102
110
118
128
128
130
130
130
133
135
135
139
139
144
148

พ.ศ.

2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

250

250

ทีม่ า: 1) ข้อมูล พ.ศ. 2531-2544 มาจาก สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
2) ข้อมูล พ.ศ. 2545-2550 มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.
bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/KeyEcon/tab17.asp)
จากข้อมูลในตารางที่ 7 ข้างต้นจะเห็นว่าใน พ.ศ. 2533 อัตราค่าจ้างขัน้
ต่าได้เพิม่ สูงขึน้ มากจากระดับใน พ.ศ. 2532 แต่อตั ราเงินเฟ้ อในปี นนั ้ ก็ค่อนข้าง
สูง คืออยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.9 อัตราเงินเฟ้ อสูงก็จริง แต่การปรับค่าจ้างก็สงู กว่าอัตราเงิน
เฟ้ อ เมื่อดูค่าจ้า งขัน้ ต่ าที่แท้จริง (ดูตารางที่ 9) ก็พบว่าค่าจ้างขัน้ ต่ าที่แท้จริง
เพิม่ ขึน้ มาก คือเพิ่มขึน้ ถึงเกือบร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2533 นัน้ มี
คนงานถึงประมาณร้อยละ 44 ของคนงานทัง้ ประเทศทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างต่ ากว่าอัตรา
ค่ า จ้า งขัน้ ต่ า (นิ ค ม จัน ทรวิทุ ร , 2544, น. 2; ผาสุ ก พงษ์ ไ พจิต ร และ คริส
เบเคอร์, 2546, น. 259) 5-6 ปี ต่อมา อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าก็เพิม่ ขึน้ มาก แต่ใน
พ.ศ. 2539 นัน้ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ได้รบั การร้องเรียนว่ามีบริษทั กว่า 2,000 แห่งจ่ายค่าจ้างต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขัน้
ต่า (เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 122)
นอกจากรัฐไทยจะไร้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายค่าจ้างขัน้
ต่ าแล้ว อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าทีก่ ฎหมายไทยกาหนดก็ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) อีก
ด้วย เพราะองค์การนี้กาหนดให้ค่าจ้างของแรงงานไร้ฝีมอื 1 คนจะต้องพอเพียง
ต่อการเลี้ยงดูตนเอง คู่สมรส และบุตรอีก 2 คน แต่การพิจารณากาหนดอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่าของไทยอาศัยข้อเท็จจริงของการดารงชีพของแรงงานเพียงคนเดียว
ไม่ครอบคลุมถึงการเลี้ยงดู คนอื่นๆ อีก 3 คนในครอบครัว (วรวิทย์ เจริญเลิศ
และ นภาพร อติวาณิชยพงศ์, 2546, น. 57)
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หรือแม้แต่ต่อให้เป็ นการดารงชีพของบุคคลเพียงคนเดียว ค่าจ้างขัน้ ต่ า
ทีก่ าหนดก็อาจไม่เพียงพอด้วยซ้า มีงานศึกษาในช่วง พ.ศ. 2527-2528 พบว่า
คนงานโสดที่ไม่สูบ บุหรี่ไม่ด่ื มเหล้าเลย มีค่า ใช้จ่ายวันละ 74-88 บาท ขณะที่
ค่าจ้างขัน้ ต่าในเขตกรุงเทพฯ ช่วงนัน้ อยู่ท่ี 66-70 บาทเท่านัน้ (นิคม จันทรวิทุร,
2544, น. 103) และงานศึ ก ษาของสถาบั น วิ จ ั ย และให้ ค าปรึ ก ษ าแห่ ง
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (2547) ก็พ บว่ า ค่ า ใช้จ่ า ยที่จ าเป็ น แก่ อ ัต ภาพซึ่ง
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นสาหรับแรงงานไร้ฝีมอื เพื่อให้สามารถดารงชีวติ
อยู่ ไ ด้ ต ามอั ต ภาพ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า อาหาร ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ค่ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย ค่ า
สาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาลและยา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าพาหนะ ของ
แรงงานไร้ฝีมอื ในหลายจังหวัดก็สงู กว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า
สาหรับในปั จ จุบนั (พ.ศ. 2550) เมื่อพิจ ารณาในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑลซึง่ กาหนดค่าจ้างขัน้ ต่ารายวันไว้ท่ี 191 บาท ถ้าคนงานทางานเดือนละ
26 วัน ก็จะได้ค่าจ้างเท่ากับ 4,966 บาทต่อเดือน เงินจานวนนี้ถอื ว่า ยังน้อย เมื่อ
พิจารณาข้อเท็จจริงทีว่ ่าคนงานส่วนมากนัน้ มาจากชนบท พวกเขาจึงมีค่าใช้จ่าย
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากค่าอาหารด้วย โดยเฉพาะค่าทีพ่ กั อาศัย และมีไม่น้อยที่
ต้องเสียค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พกั กับที่ทางานด้วย ถ้าพวกเขาไม่ทางาน
ล่ว งเวลาหรือ หารายได้เสริม อื่น ๆ ก็จ ะอยู่อ ย่า งยากลาบาก และอาจไม่ มีเ งิน
พอทีจ่ ะส่งให้พ่อแม่พน่ี ้องทีร่ อคอยอยู่ แต่ในความเป็ นจริงพวกเขาต้องส่งเงินกลับ
บ้านเกิดด้วย พวกเขาจึงต้องทางานหนัก
สาหรับจังหวัดทีก่ าหนดค่าจ้างขัน้ ต่ าไว้ต่ า ก็มเี ป็ นจานวนมาก มีเพียง
11 จังหวัดเท่านัน้ ทีม่ อี ตั ราค่าจ้างขัน้ ต่ารายวันสูงเกิน 160 บาท ดังนัน้ ค่าจ้างขัน้
ต่ า เมื่อ คิด เป็ น เดือ นในอีก 65 จัง หวัด ก็จ ะสูง อย่ า งมากเพีย งแค่ 4,160 บาท
เท่านัน้ เงินค่าจ้างรายเดือนแค่น้กี ถ็ อื ว่าน้อย เมื่อพิจารณาว่าแม้แต่คนต่างจังหวัด
ในปั จจุ บ ั น นี้ ก็ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นอาหารเพิ่ ม ขึ้ น เหมื อ นกั น ทั ง้ นี้ เ พราะว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติในต่างจังหวัดก็ถูกขูดรีดโดยเฉพาะจากนายทุนจนสูญเสีย
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ความอุดมสมบูรณ์ไปมากแล้ว ชาวบ้านไม่อาจทีจ่ ะพึง่ พาอาหารจากธรรมชาติได้
มากเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว
ในช่วงทีป่ ระเทศไทยกาลังมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
สูงนัน้ ค่าจ้างขัน้ ต่ าก็สงู ขึน้ ตามไปด้วย ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้ อไม่สูงมากนัก จะ
เห็นว่าค่าจ้างขัน้ ต่ าทีแ่ ท้จริงได้เพิม่ สูงขึน้ ทุกปี ตดิ ต่อกันตัง้ แต่ พ.ศ. 2531-2539
(ดูตารางที่ 9) ค่าจ้างขัน้ ต่ าที่แท้จริงสูงที่สุดใน พ.ศ. 2539 แต่เมื่อประเทศไทย
ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ รุนแรงในปี ต่อมา ค่าจ้างขัน้ ต่ าทีแ่ ท้จริงก็เริม่ ลดลง
ค่อนข้างมากอีกครัง้ เพราะหลังวิกฤติไม่มกี ารปรับค่าจ้างขัน้ ต่ าถึง 3 ปี ตดิ ต่อกัน
(ดูตารางที่ 8) ทัง้ ๆ ทีม่ อี ตั ราเงินเฟ้ อสูงใน พ.ศ. 2541
ตารางที่ 8
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ารายวันใน 76 จังหวัดทัวประเทศ
่
พ.ศ. 2541-2550
หน่วย: บาท
พ.ศ.
จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครปฐม
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
นนทบุร ี
ภูเก็ต
ชลบุร ี
สระบุร ี
นครราชสีมา
ระยอง
ระนอง
อยุธยา
ฉะเชิงเทรา
เชียงใหม่

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

162
162
162
162
162
162
162
140
140
140
130
140
130
130
140

162
162
162
162
162
162
162
140
140
140
130
140
130
130
140

162
162
162
162
162
162
162
140
140
140
130
140
130
130
140

165
165
165
165
165
165
165
143
143
143
133
143
133
133
143

165
165
165
165
165
165
165
146
143
143
137
143
133
137
143

169
169
169
169
165
167
168
150
145
145
141
143
139
137
143

170
170
170
170
170
170
168
153
151
145
143
143
142
140
145

181
181
181
181
181
181
178
163
161
156
153
153
152
150
153

184
184
184
184
184
184
181
166
163
158
155
155
155
153
155

191
191
191
191
191
191
186
172
168
162
161
160
160
160
159
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ตารางที่ 8
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ารายวันใน 76 จังหวัดทัวประเทศ
่
พ.ศ. 2541-2550 (ต่อ)
หน่วย: บาท
พ.ศ.
จังหวัด
พังงา
กระบี่
เพชรบุร ี
กาญจนบุร ี
ลพบุร ี
จันทบุร ี
สมุทรสงคราม
ราชบุร ี
สระแก้ว
อ่างทอง
ตรัง
ประจวบคีรขี นั ธ์
สิงห์บุร ี
ปราจีนบุร ี
สงขลา
อุดรธานี
เลย
ชุมพร
ลาพูน
สุโขทัย
ตราด
สุพรรณบุร ี
ลาปาง
ขอนแก่น
บุรรี มั ย์
กาฬสินธุ์
ปั ตตานี
ยะลา
สตูล
นครพนม
นครศรีธรรมราช

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

140
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

140
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

140
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

143
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

143
133
133
133
133
133
133
133
133
138
133
133
135
133
135
135
135
133
133
133
133
133
135
136
136
135
135
135
135
135
135

143
138
136
135
133
135
133
135
133
138
133
135
135
135
135
135
135
135
137
137
135
133
135
136
136
135
135
135
135
135
135

145
140
138
138
136
138
138
138
137
138
136
135
136
136
139
139
139
137
137
137
135
140
139
140
140
139
139
139
139
139
139

153
148
147
148
146
146
147
147
145
146
145
147
145
145
144
144
144
145
145
145
145
143
143
144
144
144
144
144
144
142
142

155
151
150
151
151
150
150
147
147
148
148
147
147
147
147
145
144
145
145
145
145
145
145
144
144
144
144
144
144
144
144

159
156
156
155
155
155
154
154
154
152
152
152
152
152
152
150
150
149
149
149
149
149
149
148
148
148
148
148
148
148
148
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ตารางที่ 8
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ารายวันใน 76 จังหวัดทัวประเทศ
่
พ.ศ. 2541-2550 (ต่อ)
หน่วย: บาท
พ.ศ.
จังหวัด
หนองคาย
นราธิวาส
ตาก
นครสวรรค์
พัทลุง
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุราษฎร์ธานี
อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร
นครนายก
ชัยนาท
ชัยภูม ิ
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
สกลนคร
หนองบัวลาภู
อุทยั ธานี
เชียงราย
ยโสธร
มหาสารคาม
อานาจเจริญ
พิจติ ร
แม่ฮอ่ งสอน
สุรนิ ทร์
อุบลราชธานี
พะเยา
แพร่
น่าน

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
134
135
135
135
135
135
133
133
133
133
133
133
135
133
133
133
133
133
133
133

135
135
135
135
135
135
135
135
135
136
134
135
135
135
135
135
133
133
133
133
133
133
135
133
133
133
133
133
133
133

139
139
139
139
139
139
139
140
140
140
138
139
139
139
139
139
137
137
137
137
137
137
138
138
137
137
137
137
137
137

142
139
143
143
143
143
143
143
143
143
141
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
140
141
141
141
141
141
140
140
140

144
144
143
143
143
143
143
143
143
143
143
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
141
141
141
141
141
141
140
140
140

148
148
147
147
147
147
147
147
147
147
147
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
145
145
145
145
145
144
144
143

255

255

ทีม่ า: 1) ข้อมูล พ.ศ. 2541-2544 รวบรวมจากประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่องอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าฉบับต่างๆ ใน
http://www.siamhrm.com/ HRForm/past_wages.xls.
2) ข้อมูล พ.ศ. 2545-2550 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
(http://www. bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/
KeyEcon/tab17.asp)
วิกฤติเศรษฐกิจทาให้รฐั บาลไทยต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ด้วยการไม่ปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต่า เนื่องจากเชื่อว่าการปรับค่าจ้างขัน้ ต่าขึน้ จะทาให้
อัตราเงินเฟ้ อเพิม่ สูงขึน้ โดยเป็ นไปตามสัญญาทีท่ าไว้กบั กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ่งในหนังสือแสดงเจตจานงฉบับที่ 1 ข้อ 19 ระบุว่าจะให้มีการปรับ
เงินเดือนและค่าจ้างเพิม่ ขึน้ ไม่เกินอัต ราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน และในฉบับที่ 2 ข้อ 11
ระบุ ว่า กาหนดให้ค่า แรงขัน้ ต่ าเพิ่ม ขึ้นเพีย งร้อยละ 2-3 เท่ านัน้ 12 นอกจากนี้
ข้อตกลงที่รฐั บาลไทยทากับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียยังมีเงื่อนไข ‚จากัดการ
เพิ่ม ค่ า จ้ า งขัน้ ต่ า ในปี 2541 เพื่อ ส่ ง เสริม ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
ตลาดแรงงาน‛ (บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, 2545, น. 38) แต่รฐั บาลไทยกด
ค่าจ้างขัน้ ต่ าไว้มากยิง่ กว่าทีท่ าสัญญากับหน่ วยงานทัง้ สองนี้อกี เพราะนอกจาก
จะไม่ปรับขึน้ ถึง 3 ปี ติดต่อกันแล้ว เมื่อมีการปรับในเวลาต่อมาก็ปรับขึ้นเพียง
เล็กน้ อยไม่เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้ อสะสมที่สูงกว่าร้อ ยละ 10 และการปรับ
ค่าจ้างในช่วง พ.ศ. 2545-2548 ก็ยงั ตามไม่ทนั อัตราเงินเฟ้ อสะสมทีย่ งั สูง ดังนัน้
ค่าจ้างทีแ่ ท้จริงใน พ.ศ. 2547 และ 2548 จึงต่าลงอีกเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2545 ซึง่
กาหนดให้เป็ นปี ฐาน (ดูตารางที่ 9)
12

ดูนโยบายการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงนัน้ ซึง่ ได้รบั
อิทธิพลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศในหัวข้อ 2.2.1 ของบทที่ 4

256

256

อัต ราค่าจ้างขัน้ ต่ า ที่บงั คับใช้ใน พ.ศ. 2541 นัน้ เป็ นอัตราค่า จ้างที่
ประกาศไว้ตงั ้ แต่วนั ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2540 หลังจากนัน้ ไม่นานนักก็มกี าร
เปลี่ย นแปลงโครงสร้ า งอ านาจในการก าหนดค่ า จ้า งขัน้ ต่ า โดยมีป ระกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ า ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2540 ออกมา ประกาศฉบับนี้ออกมาเพราะกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมในขณะนัน้ เห็นว่าการกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่าในขณะนัน้ ไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะมีธุรกิจเอกชนจานวนมากประสบ
ปั ญ หา และอัต ราค่ า จ้ า งขัน้ ต่ า ที่มีอ ยู่ ก็ไ ม่ ส ะท้อ นถึง ค่ า ครองชี พ และสภาพ
เศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ ซึง่ แตกต่างกัน อีกทัง้ ยังเป็ นอุปสรรคเป็ นภาระต่อ
นายจ้างและการลงทุนในต่างจังหวัด (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กลุ่มงาน
พัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขัน้ ต่า สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2547, น. 24)
ประกาศฉบับนี้ได้กาหนดให้มอี ตั ราค่าจ้างขัน้ ต่ า 2 ประเภทคือ อัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่ า และอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าพื้นฐาน อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าพื้นฐานนี้เป็ น
อัต ราค่ า จ้า งขัน้ ต่ า ที่ต่ า สุ ด ซึ่ง คณะกรรมการค่ า จ้า งกลางก าหนดเพื่อ ใช้เ ป็ น
พื้น ฐานในการก าหนดอัต ราค่ า จ้า งขัน้ ต่ า นอกจากนี้ ยัง มีก ารก าหนดให้ มี
คณะกรรมการค่าจ้างกลางและคณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็ นคณะอนุกรรมการค่าจ้างขัน้ ต่ าจังหวัด คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีกรรมการ
แบบไตรภาคีซง่ึ มาจาก 3 ฝ่ ายคือฝ่ ายเจ้าหน้าทีร่ ฐั ฝ่ ายนายจ้าง และฝ่ ายลูกจ้าง
โดยมีการกระจายอานาจให้คณะอนุ กรรมการค่าจ้างขัน้ ต่ าจังหวัดมีอานาจหน้าที่
ในการกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าในจังหวัดนัน้ ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ค่ า จ้ า งกลางเห็น ชอบแล้ ว เสนอให้ ร ัฐ มนตรีป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
(บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 30-31)
ประกาศฉบับนี้ยงั ได้ระบุถึงองค์ประกอบในการพิจารณากาหนดอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่ าและอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าพื้นฐานไว้ 8 ประการคือ 1) อัตราค่าจ้างที่
257

257

ลูกจ้างได้รบั อยู่โดยเปรียบเทียบกับค่าจ้างของลูกจ้างอื่ นทีท่ างานอยู่ในลักษณะ
เดียวกัน 2) ค่าครองชีพ 3) มาตรฐานการครองชีพ 4) ต้นทุนการผลิต 5) ราคา
ของสินค้า 6) ความสามารถในการจ่ายค่าจ้าง 7) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ ล ะท้อ งถิ่น และ 8) สภาวการณ์ ข องประเทศโดยทัว่ ไปในขณะนั น้
(บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 31)
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 87 ได้กาหนดไว้ว่า
ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าและอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าพืน้ ฐานนัน้ ‚ให้
คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ดัชนีค่า
ครองชีพ อัตราเงินเฟ้ อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้า
ความสามารถของธุ ร กิจ ผลิต ภาพแรงงาน ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมของประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม‛
เป็ นที่น่าสังเกตว่าข้อพิจารณาเรื่องความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
ระดับ ระหว่ า งประเทศนัน้ ไม่ มีก ารระบุ ไ ว้เ ลยทัง้ ในประกาศกระทรวงและใน
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้วปั จจัยข้อนี้น่าจะเป็ นตัวกาหนด
ที่สาคัญมากซึ่งเป็ นเหตุ ให้รฐั ไทยที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศจาเป็ นต้องกด
ค่ า จ้ า งให้ ต่ า เอาไว้ งานศึก ษาของสัง ศิต พิริย ะรัง สรรค์ (2528, อ้ า งถึ ง ใน
สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547, น. 20) ซึ่ง
ได้ศกึ ษาถึงบรรทัดฐานในการกาหนดและการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าในประเทศ
ไทยก็พบว่าคณะกรรมการไตรภาคีนนั ้ ให้ความสาคัญกับปั จจัยทางเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่ง ขัน ของนายจ้า งในระดับ ระหว่ า งประเทศมากกว่ า
พิจารณาทีค่ ่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นในการดารงชีวติ ของลูกจ้าง
เมื่อพิจารณาดูอตั ราค่ าจ้างขัน้ ต่ า ครัง้ หลังสุดก่ อนที่จะมีก ารกระจาย
อานาจให้คณะอนุ กรรมการค่าจ้างจังหวัดพิจารณากาหนดในจังหวัดของตน จะ
พบว่าค่าจ้างขัน้ ต่ าใน พ.ศ. 2541 ซึ่งใช้ต่อมาอีก 2 ปี นัน้ มีอตั ราที่แตกต่างกัน
เพียง 3 อัตราเท่านัน้ คือ 162, 140 และ 130 บาท (ดูตารางที่ 8) โดยอัตราสูงสุด
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นัน้ สูงกว่าอัตราต่ าสุดร้อยละ 24.62 แต่เพราะเหตุ ใด เมื่อมีการกระจายอานาจ
แล้ว อัตราค่า จ้างสูงสุดกับต่ าสุด จึงห่ างออกจากกันยิ่ งขึ้น โดยล่ าสุด ใน พ.ศ.
2550 นัน้ อัตราสูงสุดสูงกว่าอัตราต่าสุดถึงร้อยละ 33.57
ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า การกระจายอ านาจให้ร ะดับ จัง หวัด พิจ ารณา
กาหนดค่าจ้า งขัน้ ต่ าในจัง หวัดนัน้ ไม่ได้ส่งผลดีต่อลูก จ้างเสมอไป เพราะฝ่ าย
ลูกจ้างไม่มอี งค์กรจัดตัง้ ทีเ่ ข้มแข็งพอทีจ่ ะต่อรองกับนายจ้างได้ ข้อมูลจากสานัก
แรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
ระบุว่ามีจานวนสหภาพแรงงานทัง้ หมดทัวประเทศ
่
1,425 สหภาพ (บัณฑิตย์
ธนชัย เศรษฐวุ ฒิ, 2549, น. 82) แต่ ส หภาพแรงงานเหล่ า นี้ ก ระจุ ก ตัว อยู่ ใ น
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดทีเ่ ป็ นแหล่งอุตสาหกรรมสาคัญเท่านัน้ มี
อีกหลายจังหวัดไม่มสี หภาพแรงงานอยู่เลย เปิ ดโอกาสให้ฝ่ ายนายจ้างมีอานาจ
ต่ อ รองมากกว่ า โดยที่ ฝ่ ายนายจ้า งนั น้ ก็ ม ัก จะได้ร ับ ความร่ ว มมือ จากฝ่ าย
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และบางจังหวัดตัวแทนฝ่ ายลูกจ้างก็ไม่ได้เป็ นตัวแทนทีแ่ ท้จริง
ของลูก จ้า ง เช่ น ผู้จ ัด การบริษัท สมัค รเข้า เป็ น ตัว แทนฝ่ ายลูก จ้า ง (บัณ ฑิต ย์
ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 41; วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์,
2546, น. 148) ทัง้ ๆ ทีก่ ฎหมายกาหนดห้ามเอาไว้
ประเด็นทีค่ วรอภิปรายอีกประเด็นหนึ่งในทีน่ ้ีกค็ อื การปรับค่าจ้างขัน้ ต่ า
นัน้ มีความเหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้ อหรือไม่ ถ้าพิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 9
ก็พบว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ ากับอัตราเงินเฟ้ อนัน้ ไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในทิศทาง
เดียวกัน บางช่วงอัตราเงินเฟ้ ออยู่ในระดับสูง แต่ค่าจ้างขัน้ ต่ ากลับอยู่ในระดับต่ า
บางช่วงเงินเฟ้ อต่าแต่ค่าจ้างขัน้ ต่ าสูง แต่ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
อีกหลายปี นนั ้ มีการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าขึน้ น้อยมาก ซึ่งตามไม่ทนั อัตราเงิน
เฟ้ อ ที่มีอ ยู่ ใ นระดับ สูง โดยเฉพาะในปี ท่ีเ กิด วิก ฤติแ ละอีก หนึ่ ง ปี ต่ อ มา ท าให้
คนงานได้รบั ค่าจ้างขัน้ ต่าทีแ่ ท้จริงลดลง
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ตารางที่ 9
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค อัตราเงินเฟ้ อ ค่าจ้างขัน้ ต่าตัวเงิน และค่าจ้างขัน้ ต่าทีแ่ ท้จริง
ในเขตกรุงเทพฯ พ.ศ. 2531-2548

พ.ศ.
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

ดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค
(2545 = 100)
56.3
59.4
62.8
66.4
69.2
71.5
75.1
79.4
84.1
88.8
96.0
96.2
97.8
99.4
100.0
101.8
104.6
109.3

อัตรา
เงินเฟ้ อ
(ร้อยละ)
3.9
5.3
5.9
5.7
4.1
3.4
5.0
5.8
5.9
5.6
8.1
0.3
1.6
1.6
0.7
1.8
2.7
4.5
260
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ค่าจ้างขัน้ ต่า
ตัวเงิน
(บาทต่อวัน)
73
78
90
100
115
125
135
145
157
157
162
162
162
165
165
169
170
175

ค่าจ้างขัน้ ต่า
ทีแ่ ท้จริง
(บาทต่อวัน)
129.70
131.30
143.30
150.60
166.20
174.80
179.80
182.60
186.70
176.80
168.75
168.40
165.60
166.00
165.00
166.00
162.50
160.10

ทีม่ า: 1) ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภคและอัตราเงินเฟ้ อ มาจากเว็บไซต์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
2) ข้อมูลค่าจ้างขัน้ ต่าตัวเงิน รวบรวมจากประกาศเรื่องอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า
ฉบับต่าง ๆ
3) ข้อมูลค่าจ้างขัน้ ต่าทีแ่ ท้จริง มาจากการคานวณโดยผูว้ จิ ยั
หมายเหตุ: ค่าจ้างขัน้ ต่าทีแ่ ท้จริง = ค่าจ้างขัน้ ต่าตัวเงิน x 100
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
ใน พ.ศ. 2550 มีการปรับค่าจ้างขัน้ ต่าขึน้ ในอัตรา 3-8 บาท (ดูตารางที่
8) จังหวัดทีป่ รับขึน้ 8 บาทมีจงั หวัดเดียวคือสงขลา มีส่วนหนึ่งทีป่ รับขึน้ ระหว่าง
5-7 บาท แต่สว่ นมากปรับขึน้ 4 บาท และมีจงั หวัดน่ านเพียงจังหวัดเดียวทีป่ รับ
ขึน้ เพียง 3 บาท ธนวรรธน์ พลวิชยั (2549) กล่าวว่า การปรับค่าจ้างขัน้ ต่ าครัง้ นี้
มีความเหมาะสม เนื่องจากมีการปรับขึน้ ร้อยละ 3.8 ที่แม้ว่าจะดูน้อย แต่ถือว่า
สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้ อในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ท่รี ้อยละ 3.5 ผูว้ จิ ยั
เห็นว่าการเอาอัตราเงินเฟ้ อมาพิจารณาเพื่อปรับอัตราค่าจ้างสาหรับปี ใด ควรเอา
อัตราเงินเฟ้ อของปี ก่อนหน้าปี นัน้ มาพิจารณา เพราะเราย่อมไม่มที างทราบได้
อย่างแน่นอนว่าปี ทบ่ี งั คับใช้อตั ราค่าจ้างขัน้ ต่ านัน้ จะมีอตั ราเงินเฟ้ อเท่าใด ทาได้
เพียงคาดการณ์เท่านัน้ ซึง่ อาจจะผิดได้ เพราะเศรษฐกิจมีความผันผวนมาก ถ้า
อัตราเงินเฟ้ อใน พ.ศ. 2550 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.5 จริง และถ้าจังหวัดต่างๆ ส่วนมาก
มีอตั ราเงินเฟ้ อในระดับนี้ ค่าจ้างทีป่ รับขึน้ ก็ยงั ต่ากว่าอัตราเงินเฟ้ ออยู่นนเอง
ั่
นอกจากนี้ ที่ธนวรรธน์ กล่าวว่าค่าจ้างขัน้ ต่ าของ พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 นัน้ ก็ใช้ได้เฉพาะกับจังหวัดทีป่ รับเพิม่ อีก 6-8 บาท ซึง่ มีอยู่เพียง 14
จังหวัดเท่านัน้ สาหรับจังหวัดทีเ่ หลืออีก 62 จังหวัดนัน้ ค่าจ้างขัน้ ต่ าปรับขึน้ ไม่
ถึงร้อยละ 3.8 ผู้วจิ ยั เห็นว่าถ้าจะปรับค่าจ้างขัน้ ต่ าให้เหมาะสมก็ต้องพิจารณา
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ชดเชยให้กบั ช่วงก่อนหน้านี้ทก่ี ดค่าจ้างขัน้ ต่ าเอาไว้ดว้ ย เพื่อให้ค่าจ้างขัน้ ต่ าที่
แท้จริงมีค่าสูงขึน้ มิใช่มแี นวโน้มต่าลงดังทีเ่ ห็นในตารางที่ 9
ธนวรรธน์ตงั ้ ชื่อบทความของตนว่า ‚ขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ า ฝั นทีเ่ ป็ นจริงของ
‘รากแก้ว’‛ ก็ตอ้ งตัง้ คาถามว่านี่เป็ นความฝั นของพวกเขาจริงหรือ ความจริงพวก
เขาคงฝั นอยากได้ค่าแรงขัน้ ต่ าที่วนั ละ 233 บาท เพราะเรียกร้องมา 2-3 ปี แล้ว
(นับถึง พ.ศ. 2550) แต่ความฝั นนี้คงยากจะเป็ นจริงในเร็วๆ นี้ ถ้าจะเป็ นจริงก็คง
เป็ นอีกหลายปี ข้างหน้า 13 ถึงตอนนัน้ อัตราเงินเฟ้ อก็คงสูงขึน้ ไปอีก ก็จะทาให้
ค่าจ้างขัน้ ต่าทีแ่ ท้จริงอาจจะเพิม่ ขึน้ ไม่สงู นัก และบางทีอาจจะต่ าลงหรือคงเดิมก็
ได้

13

ใน พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้วา่ ถ้าได้เป็ นรัฐบาลจะปรับอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่าขึน้ เป็ น 300 บาทต่อวันเท่ากันทัง้ ประเทศ และเมื่อชนะเลือกตัง้ ได้เป็ นแกน
นาจัดตัง้ รัฐบาลบริหารประเทศ รัฐบาลที่นาโดยนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ก็ได้ทาตาม
นโยบายที่หาเสียงไว้ คือได้ปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าขึน้ เป็ น 300 ต่อวันจริงๆ โดยปรับ
สองครัง้ จนเมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ค่าจ้างขัน้ ต่ าของทุกจังหวัดก็เท่ากัน
หมดทั ่วประเทศ (อย่า งไรก็ต าม รัฐ บาลพลเอกประยุทธ์ จัน ทร์โอชา ที่ม าจากการ
รัฐประหาร ได้หนั กลับไปใช้อตั ราค่าจ้างขัน้ ต่ าที่ต่างกันอีก ล่าสุ ด ประกาศเรื่องอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่ าที่ผู้วจิ ยั สืบค้นจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน (http://www.mol.go.th)
ซึ่งพบว่ามีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้มี 7 อัตราที่
แตกต่างกัน โดยจังหวัดที่มคี ่าจ้างขัน้ ต่ าสูงสุดที่ 330 บาท มีอยู่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี
ภูเก็ต และระยอง และจังหวัดที่มีค่าจ้างขัน้ ต่ าต่ าสุดที่ 308 บาท มีอ ยู่ 3 จังหวัด
เหมือนกัน คือ นราธิวาส ปั ตตานี และยะลา
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2.2 การจ้างงานแบบยืดหยุ่น
เพื่อทีจ่ ะลดต้นทุนการผลิต นักธุรกิจนายทุนนอกจากจะพยายามรักษา
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานให้ต่าแล้ว ยังพยายามใช้วธิ กี ารอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนด้วย ถ้า
เห็นว่าการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้จะช่วยลดต้นทุนได้ พวกเขาก็พร้อมจะ
ทา นี่เป็ นเรื่องของการผลิตแบบยืดหยุ่นหรือการสะสมทุนแบบยืดหยุ่น โดยมี
ความยืดหยุ่นด้านแรงงานเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ง
ความยืดหยุ่นในการผลิต การจ้างงาน และการสะสมทุน เป็ นกระแสที่
แพร่กระจายไปทัวโลกในเวลานี
่
้ และถือ กันว่าเป็ นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของยุค
โลกาภิวตั น์ ท่ีไ ด้เ ปลี่ย นจากรูปแบบการผลิต แบบฟอร์ด มาเป็ น การผลิต แบบ
ยืดหยุ่นหรือแบบหลังฟอร์ด แต่รูปแบบการผลิตเช่นนี้ในทางหนึ่งก็สร้างความ
ได้เปรียบให้แก่นายทุนนักธุรกิจ และทาให้แรงงานจานวนไม่น้อยถูกเอารัดเอา
เปรียบ
ควรกล่าวไว้ดว้ ยว่า นโยบายของรัฐก็มสี ่วนส่งเสริมให้เกิดการผลิตแบบ
ยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน เช่น การที่รฐั ประกาศลดภาษีนาเข้าเครื่องจักรลง ก็ทาให้
เจ้าของกิจการสังเครื
่ ่องจักรเข้ามาใช้มากขึ้น ด้วย สาหรับบางกิจการ การน า
เครื่องจักรมาใช้คอื การเอาเครื่องจักรมาทางานแทนคนงาน เมื่อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2536 ฝ่ ายบริหารของบริษทั ไทยเกรียงได้ประกาศว่าจะนาเครื่องทอผ้าแบบ
ใหม่เข้ามาแทนทีเ่ ครื่องทอผ้าแบบเดิมทีม่ อี ยู่ และขอเลิกจ้างลูกจ้างชุดแรก 376
คน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงทีข่ ยายตัวออกไปอย่างมาก 14 การผลิตแบบ
ยืดหยุ่นนัน้ มีหลายแง่มุม ในที่น้ีจะเน้นเฉพาะการจ้างงานแบบยืดหยุ่ นเท่านัน้
โดยจะชีใ้ ห้เห็นว่ารูปแบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่นบางรูปแบบทีเ่ ป็ นการเอารัด
14

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 134-136; สังศิต
พิรยิ ะรังสรรค์, 2546, น. 139-153.
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เอาเปรียบลูกจ้างนัน้ ดารงอยู่ได้เพราะได้รบั ความชอบธรรมจากกฎหมายของรัฐ
และแนวนโยบายของรัฐทีเ่ อนเอียงเข้าเอือ้ ฝ่ ายธุรกิจ
ในปั จจุบนั การจ้างงานแบบยืดหยุ่นในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบ
วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์ (2546, น. 42) ได้จาแนกประเภท
ไว้ 6 แบบ คือ 1) การใช้สญ
ั ญาจ้างระยะสัน้ เช่นระยะ 120 วัน โดยให้ลูกจ้าง
เขียนใบลาออกไว้ตอนที่มาสมัคร และให้ระบุเหตุผลของการลาออกว่าเพื่อกลับ
ต่างจังหวัด นายจ้างจะเลิกจ้างคนงานเหล่านี้ก่อนครบสัญญาแล้วให้มาสมัครต่อ
สัญญาใหม่ โดยไม่ให้บรรจุเป็ นลูกจ้างประจา และถ้าไม่มงี านให้ทาก็ไม่ได้มกี าร
ต่อสัญญา 2) การจ้างแบบรายชัวโมง
่
คนงานจะทางานหรือไม่ทาก็คดิ ค่าจ้างให้
ตามจานวนชัวโมงที
่
่อยู่ในโรงงาน ถ้าทางานเกิน 8 ชัวโมงก็
่
คดิ ว่าล่วงเวลาให้
และการจ้างแบบรายวัน ซึง่ นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันทีม่ าทางาน การที่
จะจ้างแบบรายชัวโมงหรื
่
อรายวันนัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะของงาน เช่นการซ่อม
เครื่องจักรทีใ่ ช้เวลาซ่อมไม่นานก็อาจใช้วิธจี า้ งแบบรายชัวโมง
่
3) การจ้างแบบ
เหมาช่วงหรือแบบเหมาค่าแรง โดยให้บริษทั อื่นเป็ นผูจ้ ดั หาคนงานเข้ามาทางาน
ให้กบั โรงงาน คนงานเหมาค่าแรงทางานเช่นเดียวกับลูกจ้างประจา แต่จะได้รบั
สิทธิประโยชน์ต่างๆ น้อยกว่า และอาจถูกเลิกได้ง่ายโดยทีเ่ จ้าของกิจการไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง 4) การจ้างคนงานให้ทาการผลิตเป็ นรายชิน้ เพื่อเร่ง
การผลิตและหลีกเลีย่ งการจ่ายสวัสดิการบางอย่าง 5) การจ้างบริษทั อื่นเข้ามา
ท างานในงานบางอย่ า ง เช่ น งานรัก ษาความสะอาด และงานรัก ษาความ
ปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ 6) การใช้ระบบการรับช่วงการผลิต
เช่นการกระจายงานออกไปข้างนอกโรงงานโดยให้โรงงานขนาดเล็กหรือคนงาน
ตามบ้านเข้ามารับช่วงไปทา
การจ้างงานในแบบที่ 1-5 เป็ นวิธกี ารในการนาเอาแรงงานราคาถูกมาใช้
อย่างถูกกฎหมาย โดยลูกจ้างจะได้รบั ค่าจ้างต่ า ขาดสวัสดิการ และไม่มคี วาม
มันคงในงาน
่
ส่วนการจ้างงานแบบที่ 6 นัน้ บริษทั ทีจ่ า้ งมีสถานภาพเป็ น ‚ผูจ้ า้ ง
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ท าของ‛ และไม่ มี พ ั น ธะทางกฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ นนายจ้ า งตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร
อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 43-44)
รูปแบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่นในประเทศไทยนัน้ มีมานานแล้ว จาก
การสารวจใน พ.ศ. 2531 พบว่าในเขตอ้อมน้อยและอ้อมใหญ่ ซึง่ มีการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมทอผ้าและตัดเย็บเสือ้ ผ้าจานวนมากนัน้ คนงานร้อยละ 61 ถูก
จ้างงานแบบชัวคราว
่
นายจ้างกิจการหลายแห่งใช้วธิ กี ารจ้างงานแบบชัวคราว
่
หลังจากทีพ่ บว่าลูกจ้างประจาพยายามทีจ่ ะก่อตัง้ สหภาพแรงงานหรือเรียกร้องให้
นายจ้างทาตามกฎหมายแรงงาน และการสารวจแรงงานในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในกิจการทอผ้า เครื่องมือกล เครื่องใช้ไฟฟ้ า และโรงงานเคมี ใน พ.ศ. 2536
พบว่าร้อยละ 63 ของแรงงานได้รบั ค่าจ้างรายวัน ถูกจ้างให้ทางานเป็ นรายชิ้น
หรือถูกจ้างงานแบบชัวคราว
่
(ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546, น.
259-260)
การสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติใน พ.ศ. 2542 พบว่ามีแรงงานที่
รับงานไปทาที่บ้านทัง้ สิน้ 311,790 คน ในจานวนนี้มผี ู้หญิงถึงร้อยละ 80 งาน
ส่วนใหญ่ท่รี บั ไปทาที่บ้านเป็ นงานเกี่ยวกับเสื้อผ้า เส้นใยสิง่ ทอ เครื่องประดับ
เพชร พลอย (อ้างถึงใน วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546,
น. 35; วิทยากร เชียงกูล, 2546, น. 108) สาหรับค่าตอบแทนของคนงานที่
สารวจครัง้ นี้นัน้ พบว่า ร้อ ยละ 90 นายจ้า งเป็ น ผู้ก าหนด และเกื อบทัง้ หมดมี
รายได้ต่ากว่าค่าจ้างขัน้ ต่าของแรงงานรับจ้าง (วิทยากร เชียงกูล, 2546, น. 109)
โดยทัวไป
่ ลูกจ้างที่รบั งานไปทาที่บ้านมักจะได้รบั ค่าจ้างโดยคานวณ
ตามจานวนของชิ้นงาน ซึ่งเมื่อคานวณตามชัวโมงการท
่
างานแล้วก็พบว่าส่วน
ใหญ่จะได้รบั ค่าจ้างต่ า กว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าตามกฎหมาย (วรวิทย์ เจริญเลิ ศ
และ นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 56)
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ในบรรดาการจ้างงานแบบยืดหยุ่นทัง้ หมดนัน้ การจ้างแบบเหมาช่วง
เป็ นรูปแบบที่แพร่ห ลายมาก สมยศ พฤกษาเกษมสุ ข (2547, น. 15-16, 89,
101, 152) กล่าวว่ารูปแบบการจ้างงานในปั จจุบนั นี้เป็ นแบบการจ้างงานแบบ
เหมาช่วงและเหมาค่าแรงถึงร้อยละ 80 ตัวเลขนี้อาจจะดูว่ามากไป แต่ประเด็นที่
สาคัญกว่าก็คอื ลูกจ้างทีท่ างานเป็ นลูกจ้างเหมาค่าแรงนัน้ ถูกเอารัดเอาเปรียบทัง้
ทางด้านค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ทีพ่ งึ ได้ เช่น เจ้าของกิจการอาจจะจ่าย
ค่ า จ้า งให้บ ริษัท รับ เหมาช่ ว งในอัต รา 120-200 บาทต่ อ คนต่ อ วัน แต่ บ ริษัท
รับเหมาช่วงจะจ่ายให้คนงานเพียงแค่ค่าจ้างขัน้ ต่ าตามกฎหมายเท่านัน้ เงินที่
เหลือก็จะเป็ นของบริษทั รับเหมาช่วง นอกจากนี้ยงั มีกรณีทฝ่ี ่ ายบริหารของบริษทั
ไปเปิ ดบริษทั รับเหมาช่วงขึน้ มาเอง ทาให้มรี ายได้พเิ ศษนอกเหนือ จากเงินเดือน
ประจา หรือฝ่ ายบริหารของบริษทั อาจจะสมคบกับบริษทั รับเหมาค่าแรงเพื่อเอา
รายได้มาแบ่งกัน (สมยศ พฤกษาเกษมสุข, 2547, น. 61)
งานศึกษาของ มนตรี ปานแดง และ สุภาพร นาจันทัศ (2549) ซึง่ ศึกษา
สภาพการจ้างของลูกจ้างประจาเปรียบเทียบกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรงในกิจการ
ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะ พบว่าลูกจ้างรับเหมาค่าแรงถูกละเมิด
สิทธิทพ่ี งึ ได้ตามกฎหมายแรงงานหลายอย่าง ทัง้ ในเรื่องค่าจ้าง วันหยุด วันลา
และการประกันสังคม ขณะที่ค่ากะ เบี้ย ขยัน และโบนัส ก็ไม่ค่อยได้รบั หรือถ้า
ได้รบั ก็ได้น้อยกว่าลูกจ้างประจา นอกจากนี้ การจ้างแบบเหมาค่าแรงยังส่งผลให้
สหภาพแรงงานอ่อนแอด้วย เนื่องจากลูกจ้างของบริษทั รับเหมาค่าแรงจะไม่กล้า
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน เพราะกลัว ว่าจะถูกเลิกจ้าง (บัณฑิตย์
ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2549, น. 67)
เนื่องจากการจ้างแบบยืดหยุ่นได้ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง
มากมายดังกล่าวข้างต้น จึงมีการเรียกร้องจากองค์กรแรงงานให้รฐั บาลยกเลิก
การจ้า งงานแบบนี้ เช่ น ใน พ.ศ. 2532 สหภาพแรงงานหลายแห่ งได้ร่ ว มกัน
เคลื่อ นไหวเรีย กร้อ งให้ร ัฐ บาลออกกฎหมายมายกเลิก การจ้า งงานชัว่ คราว
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กระทรวงมหาดไทยได้อ อกประกาศกระทรวงฉบับ ที่ 11 ลงวัน ที่ 11 ตุ ล าคม
2532 ให้ยกเลิกคาว่า ‚ลูกจ้างชัวคราว‛
่
แต่กไ็ ม่ได้ยกเลิกรูปแบบการจ้างงานโดย
ใช้สญ
ั ญาชัวคราว
่
(วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 75)
ต่อมาเมื่อการจ้างงานแบบรับเหมาค่าแรงแพร่หลายมากขึน้ ก็มีการเรียกร้อง
ติดต่อกันหลายปี ให้มกี ารยกเลิกการจ้างแบบรับเหมาค่าแรง แต่รฐั บาลก็ยงั ไม่
ยอมยกเลิก
สาหรับกฎหมายไทยนัน้ ได้ให้ความชอบธรรมแก่การจ้างงานแบบนี้มา
นานแล้ว ดังปรากฏทัง้ ในกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 35 และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ได้ก ล่ า วถึง นายจ้า งที่ว่ า จ้ า งโดยวิธีเ หมาค่ า แรงโดย
กาหนดให้เป็ นนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย แม้ว่าบทบัญญัตเิ หล่านี้จะ
มุ่งปกป้ องสิทธิของลูกจ้าง แต่มองอีกมุมหนึ่ง นี่กเ็ ป็ นการสร้างความชอบธรรม
ให้กบั การจ้างแบบเหมาค่าแรงด้วย
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 12 บัญญัติให้นายจ้าง
รับผิดชอบร่วมกับผู้รบั เหมาช่วงจนตลอดสายและมีสทิ ธิไล่เบี้ยเงินที่จ่ายไปให้
ลูกจ้างจากผู้รบั เหมาช่ วงได้ แต่ ก ารบังคับใช้ก ฎหมายให้ได้ผลนัน้ ทาได้ยาก
เพราะปั จจุบนั มีการรับช่วงไปหลายทอด ทีผ่ ่านมา มีการเสนอให้แก้ไขกฎหมาย
เพื่อตัดทอนการรับช่วงให้เหลือเพียงทอดเดียว (วรวิทย์ เจริญเลิศ และนภาพร
อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 183) แต่บดั นี้กย็ งั ไม่มกี ารแก้ไขแต่อย่างใด

2.3 นโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
นอกจากรัฐไทยจะไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากการ
จ้างงานแบบยืดหยุ่นแล้ว รัฐไทยยังสนับสนุนให้นกั ธุรกิจนายทุนได้ลดต้นทุนการ
ผลิตด้วยนโยบายเกีย่ วกับแรงงานข้ามชาติดว้ ย การจ้างแรงงานข้ามชาติอาจมอง
ได้ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการจ้างงานแบบยืดหยุ่นทีช่ ่วยลดต้นทุนการผลิต
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ใน พ.ศ. 2531 เกิดเหตุการณ์รุนแรงในพม่า มีการปราบปรามประชาชน
จนเป็ นจลาจลทางการเมือง หลังจากนัน้ มามีประชาชนจานวนนับแสนคนลักลอบ
เข้าประเทศไทย และช่วงนัน้ เศรษฐกิจไทยกาลังเติบโต ประเทศไทยต้องการ
แรงงานระดับล่างจานวนมากโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างและการประมง ภาค
ธุ ร กิจ เอกชนโดยการรวมตัว กัน ของสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยได้เรียกร้องและกดดันให้
รัฐบาลไทยอนุ ญาตให้มกี ารจ้างแรงงานต่างด้าวได้ รัฐบาลได้มมี ติคณะรัฐมนตรี
ผ่อนผันให้บุคคลทีม่ สี ถานะเป็ นผู้หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถทางานได้ใน
ลัก ษณะชัว่ คราว โดยครัง้ แรกที่มีม ติค ณะรัฐ มนตรีอ อกมาผ่ อ นผัน คือ เดือ น
มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยอนุญาตในพืน้ ที่ 43 จังหวัด และให้ทางานได้ใน 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม แบ่งเป็ นประเภทกิจการได้ 36 ประเภท ในครัง้ แรกนี้มผี มู้ ารายงาน
ตัวและขอรับใบอนุ ญาตทางานประมาณ 280,000 คน (กฤตยา อาชวนิจกุล,
2547, น. 214; 2548, น. 131) ต่อมาก็มมี ติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อกี หลายครัง้
และมีผมู้ ารายตัวขอทางานเพิม่ มากขึน้ แต่กย็ งั มีผไู้ ม่มารายงานอีกมาก ปั จจุบนั
มีแรงงานข้ามชาติอยู่จานวนมาก เฉพาะที่มาจากประเทศพม่าก็มีประมาณ 2
ล้า นคน (สุ รีพ ร พัน พึ่ง และคนอื่น ๆ, 2548, น. ix) พวกเขามัก ต้ อ งท างาน
ประเภททีเ่ รียกว่า 3 ส. หรือ 3D คือ สกปรก (dirty) เสีย่ งอันตราย (dangerous)
และสุดลาบาก (difficult)
การศึกษาของวรวิทย์ เจริญเลิศ และ บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ (อ้างถึง
ใน เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 139) ได้ประเมินว่านายจ้างคนไทยสามารถ
ประหยัดเงินได้ถึงปี ละ 12,940 ล้านบาทจากการจ่ายค่าแรงราคาถูก โดยจ้าง
แรงงานต่างชาติอพยพทีเ่ ข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เบลโล และคนอื่น ๆ (2542, น.
139-140) กล่าวว่าข้ออ้างทัง้ ของรัฐบาลไทยและนักธุรกิจก็คอื การจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเป็ นเรื่องจาเป็ นเนื่องจากแรงงานไทยขาดแคลน แต่ฝ่ายแรงงานและ
นักวิชาการรวมทัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนกลับเห็นว่าเป้ าหมายทีแ่ ท้จริงคือต้องการ
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สร้างพลังที่ทาให้ค่าจ้างถูกลง และทาให้การรวมตัวกันเป็ นสหภาพแรงงานเป็ น
เรื่องทีเ่ กิดขึน้ ได้ยาก ความจริงแล้ว แรงงานมิได้ขาดแคลน คนงานไทยก็พร้อมที่
จะท างานที่สกปรก หนัก และเสี่ย งอัน ตรายได้ ถ้า นายจ้า งจ่ า ยค่ า แรงอย่ า ง
เหมาะสม
แรงงานทีอ่ พยพเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายต้องเสีย่ งอันตรายต่อ
การถูกจับหรือเสี่ยงชีวติ เช่น แรงงานจากประเทศพม่าอาจต้องซ่อนตัวมากับ
รถบรรทุกผัก โดยใช้ผกั ทับรอบตัว ซึ่งเสี่ยงต่ อการเสียชีวติ เพราะขาดอากาศ
หายใจ หรือนอนมาในช่องเก็บของใต้ทอ้ งรถทัวร์จนถึงกรุงเทพฯ แรงงานพม่า
จานวนหนึ่งได้รบั การบอกเล่ าว่าจะได้ค่าจ้างสูงถึงวันละ 200 บาทในการเข้ามา
ทางานทีก่ รุงเทพฯ (วรวิทย์ เจริญเลิศ และนภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 56)
และถ้ามิได้หลบซ่อนเข้ามา พวกเขาก็จะถูกเจ้าหน้ าที่รฐั ทัง้ ของพม่าและไทย
เรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรับ มากมายหลายอย่ า ง ตลอดเส้น ทางการ
เดินทาง อีกทัง้ อาจมีการข่มขู่ การยึดเอกสาร การค้นตัว การจับ กุม การกักขัง
และการส่งตัวกลับพม่า (สุรพี ร พันพึง่ และคนอื่น ๆ, 2548, น. xi) พวกเขาแต่ละ
รายต้องเสียค่านายหน้าประมาณ 5,000-7,000 บาท แต่ถ้าเป็ นผู้หญิงจะเสียค่า
บริการน้อยกว่า เนื่องจากความต้องการแรงงานหญิง นัน้ มีมากกว่าแรงงานชาย
โดยเฉพาะงานผูช้ ่วยแม่บา้ นหรือคนรับใช้ในบ้าน (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร
อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 56)
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 89 บัญญัตไิ ว้ว่า
‚ประกาศกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าตามมาตรา 88 ให้ใช้บงั คับแก่นายจ้างและ
ลูกจ้าง ไม่ว่านายจ้างและลูกจ้างนัน้ จะมีสญ
ั ชาติ ศาสนา หรือเพศใด‛ แต่ในความ
เป็ น จริง แล้ว แรงงานข้า มชาติจ ะได้รบั ค่าจ้างต่ ากว่า ค่าจ้างขัน้ ต่ าที่กฎหมาย
กาหนด โดยอาจมีชวโมงท
ั่
างานยาวนานถึงวันละ 10-14 ชัว่ โมง ไม่ได้รบั ค่ า
ล่วงเวลาหรือได้ต่ากว่าทีก่ ฎหมายกาหนด และมักจะมีการหักค่าจ้างของพวกเขา
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ไปเป็ นค่าทาบัตรอนุ ญาตการทางานหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ
นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 63-64)
สุคนธ์ แขกประยูร ศึกษาแรงงานต่างด้าวพม่าเชื้อสายมอญในโรงงาน
อุต สาหกรรมห้อ งเย็น แห่ ง หนึ่ งในจังหวัดสมุท รสาคร พบว่ าแม้ว่ า ชัวโมงการ
่
ทางานจะยาวนานอย่างมาก แต่รายได้ของแรงงานข้ามชาติกลับต่ ามาก คนงาน
ในครอบครัวหนึ่งซึง่ มีแม่และลูกรวม 3 คน ถ้าทางานตัง้ แต่ตี 3 ถึง 4 โมงเย็น จะ
ได้ค่าแรงรวมกันตามจานวนน้ าหนักกุ้งกิโ ลกรัมละ 5 บาท ทีแ่ กะได้เพียง 150160 บาท แต่ ในวันที่มีงานน้ อย พวกเขาอาจได้ค่าแรงรวมกันเพียง 45 บาท
(อ้างถึงใน วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 65-66)
งานวิจยั ของสุรีพร พันพึ่ง และคนอื่นๆ (2548, น. xi-xii) ชี้ให้เห็นว่า
ผู้หญิงที่มาจากพม่าเข้ามาทางานเป็ นคนรับใช้ในบ้านนัน้ ไม่มโี อกาสได้ทราบ
ล่วงหน้าถึงสภาพการทางาน ไม่มสี ญ
ั ญาจ้าง นายจ้างเป็ นผู้กาหนดเงื่อนไขการ
ทางานทัง้ เรื่องเงินค่าจ้าง อาหาร ทีพ่ กั อาศัย ช่องทางการติดต่อกับภายนอก การ
ลาป่ วย และการลาหยุด คนรับใช้ในบ้านเหล่านี้ได้รบั ค่าจ้างต่ า กว่าอัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า ร้อยละ 98 ของผูต้ อบแบบสารวจทางานวันละกว่า 8 ชัวโมง
่
โดยมีรอ้ ยละ
80 ทางานวันละ 12 ชัวโมงหรื
่
อยาวนานกว่านี้ คนจานวนมากทางานสัปดาห์ละ
7 วันโดยไม่มวี นั หยุด ผูต้ อบแบบสารวจร้อยละ 73 ไม่เคยได้รบั ค่าล่วงเวลาหรือ
ค่าชดเชยจากนายจ้างแม้ว่าจะทางานมาอย่างยาวนานเพียงใดก็ตาม
งานวิจ ัย ของเดนนิ ส อาร์โ นลด์ และ เควิน เฮวิส ัน (Arnold and
Hewison, 2006) ซึง่ ศึกษาสภาพการทางานของแรงงานข้ามชาติจากพม่าทีเ่ ข้า
มาทางานอยู่ท่อี าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ชใ้ี ห้เห็นสภาพทีพ่ วกเขาถูกเอารัด
เอาเปรียบอย่างมาก ในจังหวัดตากนัน้ มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 200 แห่ง
มีโ รงงานจ านวนมากที่เ ป็ น โรงงานสิ่ง ทอและเสื้อ ผ้า สาเร็จ รูป ซึ่ง มุ่ ง ผลิต เพื่อ
ส่งออกเป็ นหลัก และหลายโรงงานก็เป็ นกิจการของต่างชาติหรือมีการร่วมทุนกับ
ต่างชาติ ประมาณร้อยละ 95 ของกาลังแรงงานในโรงงานเหล่านี้คอื แรงงานข้าม
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ชาติจ ากพม่ า จัง หวัดตากนัน้ อยู่ใ นเขต 3 ซึ่ง เป็ นเขตส่ง เสริมการลงทุ น ตาม
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักลงทุนในเขตนี้จึงได้รบั สิทธิ
ประโยชน์มากกว่าเขตอื่นๆ แต่พวกเขาก็กดค่าจ้างคนงานจากพม่าให้ต่ า มาก
เช่นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ขณะที่ค่าจ้างขัน้ ต่ าในจังหวัดตากอยู่ท่วี นั ละ
135 บาท และค่าล่วงเวลาชัวโมงละ
่
25 บาทนัน้ พวกคนงานจากพม่าจะได้รบั
ค่าจ้างเพียงวันละ 50-70 บาท และได้ค่าล่วงเวลาชัวโมงละ
่
7 บาท ในจังหวัด
ตากนัน้ มีคนงานจากพม่าประมาณ 2 แสนคน เฉพาะที่อาเภอแม่สอดก็มกี ว่า 1
แสนคน โดยร้อ ยละ 70 ของแรงงานอพยพในแม่สอดเป็ น ผู้ห ญิง นายจ้า งจึง
สามารถลดต้นทุนด้านค่าจ้างได้เป็ นจานวนไม่น้อย มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวน
มากไปตัง้ ทีแ่ ม่สอดเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูก นอกจากถูกกดค่าจ้าง
แล้ว แรงงานข้ามชาติจากพม่ายังต้องเสียค่าขอใบอนุ ญาตทางานซึ่งมีอายุ 1 ปี
คนละ 4450 บาทด้ว ย แต่ ก็มีค นงานจ านวนไม่ น้ อ ยไม่ ไ ด้ไ ปจดทะเบีย นขอ
ใบอนุ ญาตทางาน เพราะคนทีม่ ใี บอนุ ญาตกับคนทีไ่ ม่มใี บอนุ ญาตก็ได้รบั ค่าจ้าง
ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส าหรับ การพัก อาศัย นัน้ พวกเขาพัก อาศัย ในที่พ ัก ซึ่ง แออัด
ยัดเยียดและขาดสุข อนามัย และในด้ า นเสรีภ าพในการสมาคม พวกเขาก็ไ ม่
สามารถจัดตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงานได้15

15

สิทธิในการก่อตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงานนัน้ เป็ นสิทธิมนุ ษยชนอย่าง
หนึ่ง ดังปรากฏในปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน ข้อ 23(4) ว่า ‚บุคคลทุกคนมี
สิทธิทจ่ี ะก่อตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ของตน‛ (อ้างถึงใน
จรัญ โฆษณานันท์, 2545, น. 550) และพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ก็
มิได้มบี ทบัญญัติท่หี า้ มมิให้แรงงานต่างชาติเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่ในทาง
ปฏิบตั นิ นั ้ ก็ยงั ไม่พบว่ามีแรงงานต่างชาติเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานเลย (ศิรเิ พ็ญ
ศุภ กาญจนกัน ติ และคนอื่นๆ, 2548, น. 254) ดัง นัน้ การกีด กัน ก็ค งเป็ น เรื่อ งของ
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ในทางกฎหมาย แรงงานข้ามชาติย่อมได้รบั ความคุม้ ครองจากกฎหมาย
ไทยเหมือนกับคนงานไทย แต่ ในทางปฏิบตั ิพวกเขาถูกละเมิดสิทธิท่พี ึงได้รบั
มากมาย สิง่ เหล่านี้จะไม่เกิดขึน้ ถ้ารัฐ ไทยมีนโยบายที่จะบังคับใช้กฎหมายกับ
แรงงานข้ามชาติอย่างจริงจังและเสมอภาคเท่ากับแรงงานไทย รัฐไทยปล่อยให้มี
การเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติเพื่อสนับสนุ นภาคธุรกิจให้สะสมทุนต่อไป
โดยหวังว่าจะช่วยรักษาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านค่าจ้างแรงงานและ
ทาให้ประเทศเจริญเติบโตต่อไป
กล่าวได้ว่า แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากพม่า ลาว และกัมพูชานัน้
แทบไม่ มีอาภรณ์ ท างกฎหมายมาปกป้ อ งคุ้ม ครอง เพราะการให้ก ารปกป้ อ ง
คุม้ ครองนัน้ ขึน้ อยู่กบั องค์อธิปัตย์คอื รัฐไทยซึง่ มีอานาจทีจ่ ะประกาศสภาวะยกเว้น
เมื่อใดก็ได้ อีกทัง้ ยังถูกเลือกปฏิบตั จิ ากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไทย ปั จจุบนั แรงงานข้าม
ชาติท่ลี กั ลอบเข้าประเทศสามารถทางานอย่างถูกกฎหมายได้ เพราะมีการออก
มติคณะรัฐมนตรียกเว้นให้เป็ นครัง้ คราวไป พวกเขาอาจถูกผลักดันออกนอก
ประเทศเมื่อใดก็ได้ถา้ รัฐไทยและภาคธุรกิจไม่ต้องการ แต่ปัจจุบ ันรัฐไทยและนัก
ธุรกิจในประเทศไทยยังต้องการพวกเขาอยู่ เพื่อให้เป็ นแรงงานราคาถูกช่วยดึง
ค่าจ้างแรงงานให้ต่ าไว้ และช่วยประหยัดเงินค่าจ้างอันเป็ นการลดต้นทุนเพื่อ
รักษาความสามารถในการแข่งขันและเพื่อสะสมทุนให้เกิดความมังคั
่ งต่
่ อไป การ
ทีร่ ฐั ไทยในปั จจุบนั ยังไม่ได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 และ 98 ขององค์การ
16
แรงงานระหว่ า งประเทศ นอกจากจะมีผ ลเป็ น การลดการปกป้ อ งแรงงาน
ภาคปฏิบตั ิการของรัฐที่ไม่ต้องการให้พวกเขาเข้ามีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน ด้วย
เกรงกลัวว่าจะก่อให้เกิดปั ญหาความมั ่นคงของชาติ เป็ นต้น
16
ในบรรดาอนุ สญ
ั ญาด้านแรงงานซึ่งนับถึง พ.ศ. 2548 มีถึง 183 ฉบับนัน้
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันไปเพียง 14 ฉบับ (ศิรเิ พ็ญ ศุภกาญจนกันติ และคนอื่นๆ,
2548, น. 127) จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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โดยทัวไปแล้
่
ว ยังมีผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติดว้ ย เพราะพวกเขาถูกกีดกัน
ในการก่อตัง้ และเข้าร่วมในสหภาพแรงงาน ทาให้พวกเขาขาดอานาจต่อรอง ซึง่
ส่งผลให้ถูกเอารัดเอาเปรียบทัง้ ทางด้านค่าจ้า ง สวัสดิการ และสภาพการทางาน
อื่นๆ

3. สรุป
ประเด็ น ส าคัญ แกนกลางที่ เ ห็ น ได้ จ ากการอภิ ป รายในบทนี้ ก็ คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ไทยกับสังคมเป็ นความสัมพันธ์ท่ยี งั ไม่ มีการปกป้ อ ง
คุม้ ครองสังคมมากนัก เมื่อเทียบกับ การทีภ่ าคธุรกิจได้รบั การปกป้ องและได้รบั
ผลประโยชน์ จ ากรัฐ 17 แม้ว่ า รัฐ ไทยในช่ ว งตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ น ต้น มาจะมี
กฎหมายออกมาคุม้ ครองสังคมมากขึน้ เช่นกฎหมายประกันสังคมใน พ.ศ. 2533
กฎหมายเงินทดแทนใน พ.ศ. 2537 และกฎหมายคุม้ ครองแรงงานใน พ.ศ. 2541
แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ยงั ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
และยังมีแรงงานอีกจานวนมากทีเ่ ป็ นแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะแรงงานจาก
(https://www.ilo.org) ในตอนปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ผู้วจิ ยั พบว่าขณะนี้ มี
อนุ สญ
ั ญาด้านแรงงานอยู่ทงั ้ หมด 189 ฉบับ และประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญา
ไปแล้ว 18 ฉบับ และได้ให้สตั ยาบันพิธสี ารอีก 1 ฉบับ
17
เหตุปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทาให้ภาคธุรกิจได้รบั ประโยชน์มากกว่านัน้ น่ าจะเกิด
จากการที่ภาคธุรกิจนัน้ มีความพร้อมของกลไกต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์ จากกฎหมาย
และนโยบายของรัฐได้มากกว่าภาคสัง คมนอกภาคธุรกิจ โดยที่ส่วนหนึ่ งของความ
พร้ อ มนี้ เ กิ ด จากผลของพัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ แบบตลาดที่ ร ัฐ ได้ เ ข้ า ไป
แทรกแซงในเชิง ช่วยเหลือ ผ่านมาตรการการต่า งๆ เช่นการออกกฎหมายมาอย่า ง
ต่อเนื่องยาวนานจนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดได้กลายเป็ นระบบที่มกี ลไกควบคุมดูแล
ตนเอง (self-regulating mechanism) (ดู Polanyi, 1957, pp. 68-76).
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ภาคเกษตรกรรมทีก่ ฎหมายแรงงานคุม้ ครองไปไม่ถงึ อีกอย่างหนึ่ง บทบัญญัตใิ น
กฎหมายหลายฉบับ ก็ย ัง สร้า งความชอบธรรมให้ แ ก่ ก ารกดขี่ขู ด รีด เอารัด
เอาเปรียบแรงงาน เช่น การมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเหมาค่าแรงซึง่ แม้ว่าในทาง
หนึ่งจะดูเหมือนเป็ นการปกป้ องแรงงาน แต่ในทางหนึ่งก็ช่วยเสริมให้รูปแบบการ
จ้างงานแบบนี้ดารงอยู่และแพร่หลายต่ อไป นี่เป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเชิง
สถาบันภายในของรัฐไทยทีส่ ง่ ผลให้ภาคสังคมไม่ได้รบั การปกป้ องมากเท่าทีค่ วร
ได้มกี ารเรียกร้องจากฝ่ ายแรงงานให้รฐั ยกเลิกการจ้างงานแบบเหมาค่าแรงมา
หลายปี ติดต่ อกัน แต่รฐั ก็ไม่ได้ยกเลิก ผู้วิจยั เห็นว่าการที่รฐั ไม่ยกเลิกนัน้ เป็ น
เพราะรัฐไทยเห็นว่ารูปแบบการจ้างงานแบบนี้และแบบอื่นทีเ่ ป็ นการจ้างงานแบบ
ยืดหยุ่นก่อให้เกิดการพัฒนาของระบบทุนนิยม ทาให้การสะสมกาไรของนายทุน
เป็ นไปได้โดยสะดวก และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ความ
เชื่อ เช่น นี้ ท่ีฝั งตัว อยู่ใ นชนชัน้ ผู้ป กครองของรัฐ ไทยและถือ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของ
โครงสร้างภายในสถาบันของรัฐไทยทีเ่ อือ้ ต่อการรับเอานโยบายเสรีนิยมใหม่มา
ใช้
ในเมื่อ นโยบายของรัฐ เน้ น ไปที่ค วามเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
ในทางหนึ่งจะเกิดขึน้ ได้กด็ ว้ ยการส่งเสริมภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวที
โลก นโยบายของรัฐทีอ่ อกมาจึงเอียงข้างไปเอือ้ ภาคธุรกิจมากกว่าภาคสังคม ดัง
จะเห็นได้จากการให้เอกชนเช่าที่ดนิ ในเขตป่ าเสื่อมโทรมในอัตราไร่ละ 10 บาท
ต่อปี เพื่อปลูกต้นยูคาลิปตัสป้ อนโรงงานผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษทีจ่ านวนไม่
น้ อ ยเป็ น การร่ ว มทุ น ระหว่ า งไทยกับ ต่ า งชาติ เพื่อ สนองความต้ อ งการของ
ตลาดโลก แต่กลับใช้ความรุนแรงไล่ชาวบ้านซึ่งอยู่ในเขตป่ าเสื่อมโทรมนัน้ ออก
จากพืน้ ทีป่ ่ า และยังเห็นได้จากกรณีการใช้นโยบายจ้างแรงงานต่างชาติ ซึง่ มีการ
จ่ายค่าจ้างให้พวกเขาในอัตราทีต่ ่ ากว่าคนไทยมาก กรณีน้ีกเ็ ป็ นการเกื้ อหนุ นให้
ภาคธุรกิจซึง่ จานวนไม่น้อยเป็ นทุนข้ามชาติได้ใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ
ราคาถูก อุปทานแรงงานที่มมี ากได้ช่วยกดค่าแรงโดยรวมในประเทศให้ต่ าไว้ได้
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ด้วย ซึง่ ก็กลับไปเป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อนายทุนนักธุรกิจไทยและต่างชาติซง่ึ ปั จจุบนั
มีการร่วมลงทุนกันมากขึน้ ดังแสดงให้เห็นในบทที่ 6 แล้ว
ผูว้ จิ ยั มองว่าการจ้างแรงงานต่างชาตินัน้ เป็ นรูปแบบการจ้างงานแบบ
ยืดหยุ่นอย่างหนึ่ง ซึง่ ในขณะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจกลับเป็ นการทาร้ายสังคม
แรงงานข้า มชาติถู ก เอารัด เอาเปรีย บมากมาย ขณะที่แ รงงานไทยก็สูญ เสีย
ประโยชน์ทพ่ี งึ ได้เพราะค่าแรงโดยรวมถูกกดเอาไว้ให้ต่ าโดยอุปทานแรงงานที่
มากเกิน นอกจากนี้ การจ้างงานแบบยืดหยุ่นเช่นนี้ทาให้การรวมตัวเพื่อต่อรอง
ของแรงงานทาได้ลาบาก โดยที่รฐั ไทยก็ไม่ต้องการที่จะให้แรงงานรวมตัวกัน
เข้มแข็งมากนัก ดังจะเห็นได้จากทัง้ การทีย่ งั ไม่ยอมให้สตั ยาบันในอนุ สญ
ั ญาของ
องค์การระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง และการทีไ่ ม่
ยอมยกเลิก การจ้า งงานแบบยืด หยุ่ น ซึ่ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การรวมตัว กัน ของ
แรงงานเป็ นอย่างมาก
วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 ทีส่ ่วนสาคัญเกิดจากความผิดพลาดใน
การดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ ได้กระหน่ าซ้าเติมให้แรงงานลาบากมากยิง่ ขึน้
มีแรงงานจานวนไม่น้อยถูกเลิกจ้าง ค่าแรงขัน้ ต่ าถูกกดเอาไว้ให้อยู่กบั ทีห่ ลายปี
แม้เวลาผ่านไปหลายปี แล้ว แต่มีการประกาศขึ้นอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าตัง้ แต่ หลัง
วิกฤติเป็ นต้นมาในอัตราทีต่ ่า ตามไม่ทนั กับอัตราเงินเฟ้ อ ซึง่ ทาให้ค่าจ้างขัน้ ต่ าที่
แท้จริงซึง่ หักอัตราเงินเฟ้ อออกไปแล้วมีแนวโน้ มลดลงเรื่อยๆ หลายปี ในช่วงนัน้
ดังข้อมูลทีแ่ สดงในตารางที่ 9 ส่งผลเป็ นความเดือดร้อนของแรงงาน เพราะอัตรา
ค่าครองชีพก็สูงขึน้ เรื่อยๆ แม้แรงงานจะเรียกร้องให้มกี ารขึน้ อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ า
โดยเฉพาะเรียกร้องทีว่ นั ละ 233 บาทในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา (นับถึง พ.ศ. 2550)
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาจากความเป็ นห่ ว งของรั ฐ เรื่ อ งเงิ น เฟ้ อที่ จ ะสู ง ขึ้ น และ
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในแง่ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ด้านค่าจ้างแรงงานด้วยเกรงกลัวว่านักลงทุนจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ ี
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ค่าแรงต่ากว่า ผูว้ จิ ยั ก็เห็นว่าแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลยทีข่ อ้ เรียกร้องของแรงงานใน
ประเด็นนี้จะได้รบั การตอบสนองจากรัฐไทย18
ผู้วจิ ยั เห็นว่าอานาจการต่อรองที่ต่ าของฝ่ ายแรงงานนอกจากเกิดจาก
โครงสร้างทีเ่ ป็ นระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยทีไ่ ม่เอือ้ ให้แล้ว ยังเกิด
จากการทีก่ ารเรียกร้องของแรงงานในวาระสาคัญเช่น ในวันแรงงานแห่งชาตินัน้
มิได้กระทาอย่ างจริงจัง หากถูกรัฐดึง เข้ามาร่วมเป็ นพันธมิตรด้วยการให้เงิน
สนับสนุนเพื่อจัดงานในวันแรงงาน ข้อเรียกร้องต่างๆ ในวันแรงงานจึงดูเหมือน
ทาพอเป็ นพิธีหรือเป็ นประเพณีปฏิบตั ิเท่านัน้ ในช่วง 2-3 ปี มานี้ (นับถึง พ.ศ.
2550) จึงมีกลุ่มแรงงานบางกลุ่มแยกออกไปจัดงานต่างหาก อย่างไรก็ตาม ถ้า
การดึงแรงงานเข้ามาเป็ นพวกนัน้ กระทาโดยภาคธุรกิจเพื่อทีจ่ ะใช้เป็ นเครื่องมือ
ต่อรองกับภาครัฐ การรวมตัวระหว่างภาคธุรกิจกับแรงงานเช่นนี้ ก็สามารถ
สร้างอานาจต่อรองให้รฐั ออกนโยบายที่เอือ้ ต่อพวกเขาได้ ดังจะเห็นได้จากการ
รวมตัวกันระหว่างนักธุรกิจเจ้าของโรงงานน้ าตาลกับชาวไร่อ้อยในการผลักดัน
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่มีส่วนเกื้อหนุ นต่ อการทา
ธุรกิจอุตสาหกรรมน้าตาลทราย (สุรเกียรติ เสถียรไทย, 2542, น. 121)
จากการอภิปรายมานี้ชใ้ี ห้เห็นว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับ
สังคมก็แสดงให้เห็นอิทธิพลของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ทเ่ี น้นความสาคัญของ
ตลาดที่หมายถึงภาคธุรกิจเป็ นหลัก (market fundamentalism) โดยทีน่ โยบาย
ของรัฐต่างๆ นัน้ เอือ้ ต่อการสะสมทุนแบบยืดหยุ่น (flexible accumulation) อัน

18

ดูความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่เกิดขึน้ ในเชิงอรรถ 13 ของบทนี้ ผูว้ จิ ยั
เห็นว่าค่าจ้างขัน้ ต่ าที่แรงงานได้รบั ในปั จจุบนั นี้ ก็ ถือว่า ยัง น้ อย ไม่เพียงพอต่อความ
จาเป็ นในการเลีย้ งชีพของแรงงาน และยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดโดยองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ
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ถือว่าเป็ นลักษณะสาคัญของระบบทุนนิยมโลกในยุคปั จจุบนั ทีเ่ ป็ นพลังขับเคลื่อน
โลกาภิวตั น์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่ารัฐไทยนัน้ ประสบความพ่ายแพ้ ทัง้ ในฐานะที่
ได้รบั อิทธิพลจากโลกาภิวตั น์ เสรียมใหม่อย่างมาก และในฐานะที่ไม่สามารถ
ปกป้ องคุ้มครองสังคมจากผลกระทบเชิงลบในการดาเนิน นโยบายแนวเสรีนิยม
ใหม่
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8
บทสรุป
1. สรุป
เมื่อ พ.ศ. 2487 ซึง่ เป็ นปี ทม่ี กี ารก่อตัง้ ธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ และเป็ นปี ทฟ่ี รีดริช ฮาเย็ก ตีพมิ พ์หนังสือเรื่อง The Road to
Serfdom ซึง่ ถือกันว่าเป็ นหนังสือที่เป็ นรากฐานสาคัญเล่มหนึ่งของแนวคิดเสรี
นิยมใหม่นนั ้ ก็เป็ นปี เดียวกับทีค่ าร์ล โปลันยี (Karl Polanyi) ตีพมิ พ์หนังสือเรื่อง
The Great Transformation ในหนังสือเล่มนี้ โปลันยีกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “การ
อนุญาตให้กลไกตลาดเป็ นผูก้ ากับชะตากรรมของมนุ ษยชาติและสิง่ แวดล้อมทาง
ธรรมชาติของมนุ ษยชาติแต่ เพียงผูเ้ ดียว...จะส่งผลให้เกิดการทาลายล้างสังคม”
(Polanyi, 1957, p. 73) จากนัน้ เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั 63 ปี แล้ว (นับถึง พ.ศ.
2550) ผู้วิจยั เห็นว่า การทาลายล้างสังคมตามคาทานายของโปลันยีขา้ งต้นนั น้
กาลังเป็ นจริงขึน้ มาแล้ว แต่ มใิ ช่เพราะว่ากลไกตลาดแต่เพียงฝ่ ายเดียวมากากับ
ชะตากรรมของเรา หากแต่ว่ามีพลังทีท่ รงอิทธิพลมากากับกลไกตลาดในปั จจุบนั
พลังทีว่ ่านี้ผวู้ จิ ยั เรียกชื่อว่า “โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่” (neoliberal globalization)
โลกาภิว ัต น์ เ สรีนิ ย มใหม่ นัน้ เป็ น พลัง ที่เ กิด จากการประสานกัน ของ
กระบวนการโลกาภิวตั น์ซ่งึ มีทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวขับเคลื่อนกับ
แนวนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ท่เี น้นความสาคัญของตลาดในฐานะที่เป็ นธุรกิจ
ผูว้ จิ ยั นิยามโลกาภิวตั น์ว่าเป็ น “การเปลีย่ นแปลงเชิงปฏิวตั ขิ องระบบทุนนิยมโลก
โดยมีทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของผูค้ นทัวทั
่ ง้ โลกอย่างกว้างขวางและเข้มข้นรุนแรงใน
หลากหลายมิตขิ องชีวติ ” ความเปลีย่ นแปลงนี้ก่อให้เกิดวิถกี ารผลิตแบบใหม่ของ
ระบบทุนนิยมที่เปลี่ยนจากรูปแบบที่มีการจัดวางระเบียบการทางานที่ชดั เจน

279

ตายตัวมาเป็ นการสะสมทุนแบบยืดหยุ่ นทีท่ าให้แรงงานและปั จจัยการผลิตอื่น ๆ
มาอยู่ภายใต้ทุน และตรรกะของทุนที่ว่าทุนนัน้ สามารถล่องลอยไปได้ทุกทีท่ ่ไี ด้
กาไรสูงก็เป็ นจริงได้ง่ายขึน้ เพราะความเปลี่ยนแปลงครัง้ นี้ซ่งึ เกิดขึน้ ตั ้งแต่เมื่อ
ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็ นต้นมา ความเปลีย่ นแปลง
ครัง้ นี้ เ กิด จากความก้า วหน้ า ในทางเทคโนโลยีส ารสนเทศซึ่ง มีก ารน าเอา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ ถ่ายเท และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ ใช้
ฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ ม าช่ว ยในการตัด สิน ใจในการท าธุ ร กิจ การเกิด ขึ้น ของ
อินเตอร์เน็ตในเวลาต่อมาก็ได้ช่วยทาให้พลังของทุน โดยเฉพาะทุนการเงินแทรก
ตัว ไปได้แ ทบทุ ก ที่บ นพื้น โลก ส าหรับ เสรีนิ ย มใหม่ นั น้ ผู้วิจ ัย มองว่ า แม้จ ะมี
รากฐานแนวคิด มานาน แต่ ข บวนการขับ เคลื่อ นให้แ นวคิด เสรีนิ ย มใหม่ เ ป็ น
นโยบายทีน่ าไปใช้อย่างกว้างขวางก็เกิดขึน้ ในคริสต์ทศวรรษ 1970 เช่นเดียวกัน
โดยผ่ า นขบวนการเคลื่อ นไหวของนายทุ น นั ก ธุ ร กิจ ที่พ ยายามชู แ นวคิด นี้
โดยเฉพาะของฮาเย็กและฟรีดแมนให้เข้าไปอยู่ในนโยบายของผูน้ าประเทศ โดย
ประสบผลสาเร็จอย่างมากในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะแพร่หลายไปยัง
ประเทศอื่นๆ รวมทัง้ ประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยผ่านการผลักดันของ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าและองค์การโลกบาลดังเช่นธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
เสรีนิ ย มใหม่ จึง มิไ ด้เ ป็ น เพีย งแค่ แ นวนโยบายทางเศรษฐกิจ เท่ า นัน้
หากแต่เป็ นลัทธิเศรษฐกิจการเมืองทีน่ กั ธุรกิจนายทุนผลักดันผ่านชนชัน้ ปกครอง
ของรัฐเพื่อให้ถอื เป็ นแนวนโยบายของรัฐ แนวนโยบายเช่นนี้จะเอือ้ ให้ทุนสามารถ
แทรกตัว เข้าไปในพื้น ที่ต่ างๆ ได้มากขึ้น เพื่อสะสมก าไร แม้ ว่ าในทางทฤษฎี
เสรีนิ ย มใหม่จ ะบอกว่า รัฐไม่ ควรเข้า ไปแทรกแซงตลาด แต่ ใ นทางปฏิบตั ินัน้
นายทุนข้ามชาติต้องการให้รฐั เข้าไปช่วยเหลือในการเปิ ดหรือสร้างตลาดใหม่ ๆ
ดังจะเห็นได้จากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเจรจาขอเปิ ด การค้าเสรีก ับ
ประเทศต่างๆ นัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มิได้เป็ นประโยชน์ต่อเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
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แต่ผู้ท่ไี ด้ประโยชน์อย่างจริงจังคือนายทุนข้ามชาติท่ไี ด้เข้าไปทาการค้าเสรีใน
พืน้ ทีห่ รือตลาดเปิ ดใหม่ โดยมีรฐั ทาหน้าทีส่ ร้างสิง่ อานวยความสะดวกให้นายทุน
คอยประกันสิทธิในทรัพย์สนิ เอกชนให้นายทุน และพยายามที่จะช่วยให้ทุนมี
อานาจผูกขาดมากขึน้ ดังเช่นความพยายามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการ
ผลักดันให้ประเทศต่ างๆ ที่ทาข้อ ตกลงการค้า เสรีด้ว ยขยายระยะเวลาการ
คุม้ ครองสิทธิบตั รให้ยาวนานขึน้ ยิง่ กว่าระยะเวลาคุม้ ครองตามกรอบขององค์การ
การค้าโลก
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ท่แี พร่กระจายไปทัวโลกด้
่
วย
การผลักดันของทุนข้ามชาติในปั จจุบนั หรือทีเ่ รียกว่าโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นนั ้
มีพลังมาก ยากทีร่ ฐั เช่นรัฐไทยจะต้านทานพลังนี้ได้ แต่การทีร่ ฐั ไทยไม่สามารถ
ต้ า นทานพลั ง โลกาภิ ว ั ต น์ เ สรี นิ ย มใหม่ ไ ด้ นั ้น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นเพราะความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภายในรัฐไทยเองด้วย
ลินดา ไวส์ (Weiss, 2003b) เสนอข้อถกเถียงว่าการทีร่ ฐั ใดรัฐหนึ่งจะ
ได้ร ับผลกระทบจากโลกาภิว ัตน์ ทางเศรษฐกิจ นัน้ ขึ้นอยู่ก ับปั จ จัย เชิง สถาบัน
ภายในของรัฐเป็ นหลัก กล่าวคือสถาบันทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ
ซึง่ ประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ (rules) บรรทัดฐาน (norms) และการจัดระเบียบ
องค์กร (organizational arrangement) เธอชีใ้ ห้เห็นว่าถ้าสถาบันภายในเข้มแข็ง
ก็จ ะน าไปสู่ก ารนิ ย ามหรือ แก้ไ ขเครื่อ งมือ ทางนโยบายใหม่ แ ละการฟื้ นฟู ข ีด
ความสามารถในการดาเนินนโยบายขึน้ มาได้ แต่ถ้าสถาบันภายในอ่อนแอก็จะ
นาไปสู่อานาจอิสระและขีดความสามารถในการดาเนินนโยบายทีล่ ดลง ผูว้ จิ ยั
เห็นว่าไวส์มองเห็นพลังของโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจน้อยเกินไป เธอมองข้าม
พลังของนายทุน ข้ามชาติท่ีใ ช้อิท ธิพลหลากหลายรูปแบบทัง้ ทางการเงินและ
ทางการเมืองผ่านรัฐบาลและองค์กรโลกบาลต่ างๆ เพื่อ กดดันให้รฐั บาลของ
ประเทศต่างๆ นาแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ไปใช้ แต่ผวู้ จิ ยั ก็เห็นด้วยกับเธอว่า
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สถาบันการเมืองการปกครองของรัฐเองก็มสี ่วนสาคัญต่อการมีพลัง มากหรือน้อย
ของโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณารัฐไทย ผูว้ จิ ยั นิยามว่ารัฐไทยคือรัฐบาล (รวมทัง้ รัฐสภาและ
ศาล) และระบบราชการของไทย ในช่ว งเวลาที่ผ่ านมา อ านาจหน้ า ที่ใ นการ
กาหนดนโยบายสาธารณะได้เคลื่อนย้ายจากระบบราชการมาอยู่ท่นี ักการเมือง
มากขึ้นเรื่อยๆ ก่อน พ.ศ. 2531 อานาจในการกาหนดนโยบายส่วนมากอยู่ท่ี
ระบบราชการ ความเปลีย่ นแปลงเริม่ เกิดขึน้ ในช่วงสมัยของรัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ที่สมาคมธุรกิจ ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการกาหนดนโยบาย
ร่วมกับรัฐมากขึน้ แต่ใน พ.ศ. 2531 นี้เอง ก็เกิดการเปลีย่ นแปลงมากอีกครัง้ หนึ่ง
เมื่อผูท้ ม่ี าจากการเลือกตัง้ ได้เข้ามากุมอานาจรัฐ โดยทีน่ ักการเมืองทีม่ าจากการ
เลือกตัง้ เหล่านัน้ จานวนไม่น้อยมาจากนักธุรกิจ ในรัฐบาลสมัยต่อๆ มาก็เต็มไป
ด้ว ยนัก ธุร กิจ การเมือ งและเทคโนแครตที่มีความสัมพัน ธ์ใ กล้ชิดกับนัก ธุร กิจ
นโยบายของรัฐทีอ่ อกมาจึงเอนเอียงเข้าเอือ้ ภาคธุรกิจมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ไปด้วยกันได้
กับนโยบายเสรีนิยมใหม่ทร่ี ฐั ไทยรับเข้ามาใช้มากขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา
ยิง่ เมื่อเกิดวิกฤติและพรรคไทยรักไทยได้เข้ามายึดกุมอานาจการบริหาร
ด้วยแล้ว การดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ยงิ่ มีความเข้มข้นขึน้ เพราะรัฐมนตรีใน
รัฐบาลชุดนี้จานวนมากมาจากนักธุรกิจนายทุนใหญ่ทม่ี ผี ลประโยชน์เชื่อมโยงกับ
ทุ น ข้า มชาติ รัฐบาลพรรคไทยรัก ไทยจึง เปิ ด ประเทศให้ก ว้า งขึ้น ไปอีก ด้ว ย
แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่เช่นการทาข้อตกลงการค้าเสรีกบั หลายประเทศ เมื่อมี
การเปลีย่ นรัฐบาลเป็ นชุดของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ แม้รฐั บาลจะแสดงให้เห็น
ว่าพยายามต้านทานอิทธิพลของนายทุนข้ามชาติเช่นด้วยการให้มกี ระบวนการ
แก้ไ ขกฎหมายการประกอบธุร กิจของคนต่ างด้าวและการเสนอร่างกฎหมาย
เกีย่ วกับค้าปลีก แต่พลังของนายทุนข้ามชาติในประเทศไทยนัน้ ก็มมี ากเกินกว่า
จะต้านทานได้แล้ว เพราะหลังเกิดวิกฤติเป็ นต้นมาได้มนี ายทุนข้ามชาติเข้ามายึด
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กุมธุรกิจทีเ่ ป็ นของคนไทยไปเป็ นอันมากแล้ว และนายทุนข้ามชาติเหล่านี้กม็ สี าย
สัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่กบั นักธุรกิจการเมืองไทยด้วย
การที่นักธุรกิจการเมืองได้เข้ามากุมอานาจรัฐมากขึน้ และมีอานาจใน
การกาหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างอิสระจากระบบราชการมากขึน้ นี้ ผู้วจิ ยั
มองว่ า เป็ น โครงสร้า งเชิง สถาบัน ภายในรัฐ ไทยที่เปลี่ย นแปลงไป เมื่อ ดูท่ี
ความสัม พันธ์ระหว่า งคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล อาจจะเห็นการถ่ วงดุ ล
อานาจระหว่า งคณะรัฐมนตรีก ับศาลได้บ้า ง แต่ ใ นกรณีข องคณะรัฐมนตรีก ับ
รัฐสภานัน้ อานาจการควบคุมตกอยู่กบั ฝ่ ายบริหารมากกว่าฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
การทีร่ ฐั ธรรมนูญของไทยไม่ได้กาหนดให้ฝ่ายบริหารแยกออกเด็ดขาด
จากฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ทาให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรฝ่ ายรัฐบาลได้ ในทางปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรของไทยนั น้ ขึ้น อยู่ก ับ หัว หน้ า กลุ่ ม หรือ “หัว หน้ า มุ้ง ” หัว หน้ า กลุ่ ม ที่
สามารถรวบรวมสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาได้สกั 5-6 คนขึน้ ไปก็จะมีโอกาสได้
เป็ น รัฐ มนตรี รัฐ มนตรีน้ี ก็จ ะคอยดูแ ลสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรในสัง กัด ให้
ลงคะแนนออกเสียงตามทีร่ ฐั บาลต้องการ ฝ่ ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มกั จะ
ทาตามนัน้ เพราะตนก็พ่งึ พาอาศัยหัวหน้ากลุ่มทีเ่ ป็ นรัฐมนตรีนัน้ ทางการเงินอยู่
แม้ในสมัยรัฐบาลพันตารวจโททักษิณ ลักษณะการรวมตัวเป็ นกลุ่มย่อยๆ ภายใน
พรรคก็ยงั มีอยู่ แต่ทางพรรคมีเงินสนับสนุ นให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยตรง
ด้วย ซึง่ ทาให้มกี ารควบคุมสมาชิกสภาผูแ้ ทนได้ง่ายขึน้ และมีความมันคงมากขึ
่
น้
โครงสร้างที่ฝ่ายบริหารสามารถควบคุม สภาผู้แทนฝ่ ายรัฐบาลได้จงึ เอื้อต่ อการ
ออกกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลได้โดยง่าย ขณะทีพ่ รรคฝ่ ายค้านแม้
บางครัง้ อาจคัดค้านหรือไม่เห็นชอบกับกฎหมายหรือนโยบายนัน้ ก็มอิ าจทาให้
สาเร็จได้ เพราะคะแนนเสียงไม่พอ การทาข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศด้วยการยื่นหนังสือแสดงเจตจานงที่ผู้วจิ ยั กล่าวถึงในบทที่ 4 และการ
ออกกฎหมายทีร่ บี เร่งในกรณีของกฎหมาย 11 ฉบับในช่วง พ.ศ. 2542-2543 ที่
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ผูว้ จิ ยั กล่าวถึงในบทที่ 5 ซึง่ เป็ นไปตามความต้องการของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศเสียเป็ นส่วนมากนัน้ มีเหตุปัจจัยหลักอย่างหนึ่งอยู่ทโ่ี ครงสร้างเชิงสถาบัน
ภายในของรัฐไทยเอง ที่ฝ่ายบริหารมีอานาจควบคุมฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรครัฐบาล นอกจากนี้ การจัดระเบียบองค์กร
ของสถาบันการเมืองการปกครองของรัฐไทยทีไ่ ม่มพี น้ื ทีใ่ ห้แก่ การมีส่วนร่วมและ
ความโปร่งใส ทาให้รฐั ไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพลังโต้แย้งต่อรองจากส่วน
อื่น ๆ มาถ่ ว งดุ ล อ านาจของกองทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศได้ การต่ อ สู้
จาเป็ นต้องมีความรู้ขอ้ มูลข่าวสาร แต่ในการยื่นหนัง สือแสดงเจตจานงและการ
ตรากฎหมาย 11 ฉบับ นั น้ หลายภาคส่ว นในสัง คมเข้า ไม่ ถึง ข้อ มูล ข่ า วสาร
เกี่ย วกับ เงื่อ นไขต่ างๆ ที่ร ัฐไทยต้อ งปฏิบตั ิต าม แม้แต่ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรส่วนมากก็ไม่ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อย่างจริงจัง ความอ่อนแอที่
เกิดจากการขาดความรูข้ อ้ มูลข่าวสารจึงเป็ นทีม่ าของพลังอานาจการต่อรองทีต่ ่ า
ของฝ่ ายรัฐและสังคมไทย
สาหรับ วุ ฒิสภา รัฐ ธรรมนู ญ ก่ อ น พ.ศ. 2540 นั น้ ไม่ ไ ด้ใ ห้อ านาจแก่
วุฒิสภามากนัก และสมาชิก วุฒิสภาก็มาจากการแต่ งตัง้ โดยผู้น าฝ่ ายบริหาร
สมาชิก วุ ฒิสภาจึง ไม่ มีอ านาจต่ อ รองมากนัก เมื่อ มีก ารเลือ กตัง้ วุ ฒิสภาตาม
รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 เป็ นครัง้ แรกนัน้ ผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นสมาชิกวุฒิสภา
จานวนมากก็มคี วามสัมพันธ์ใ กล้ชดิ กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่นด้วยการ
เป็ นเครือญาติกนั ยิง่ เมื่อมีการเลือกตัง้ ครัง้ ทีส่ อง ลักษณะความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ
กัน ก็ป รากฏชัด เจนยิ่ง ขึ้น สมาชิก วุ ฒิสภาในฐานะปั จ เจกบุ ค คลอาจจะแสดง
บทบาทที่แข็งขันได้บ้าง แต่ในสถานะที่เป็ นสถาบันนัน้ วุฒสิ ภาก็เป็ นสถาบันที่
ฝ่ ายบริหารครอบงาได้
กล่าวกันว่าชนชัน้ ใดได้เป็ นผูป้ กครอง ชนชัน้ นัน้ ก็จะออกกฎหมายทีเ่ อือ้
ต่ อ กลุ่ ม ของตน ผู้ วิจ ัย เห็น ว่ า ตัง้ แต่ พ.ศ. 2531 เป็ น ต้ น มา การที่นั ก ธุ ร กิจ
การเมืองได้กา้ วเข้ามาเป็ นผูป้ กครองผู้กุมอานาจรัฐได้ทาให้พวกเขามีโอกาสใน
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การออกกฎหมายหรือนโยบายทีเ่ อื้อต่อกลุ่มของตนมากยิง่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จาก
การเปิ ดเสรีทางการเงินโดยเฉพาะด้วยการเปิ ดกิจการวิเทศธนกิจซึง่ ทาให้พวก
เขามีช่องทางในการแสวงหากาไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโลกกับ
อัตราดอกเบี้ยในไทยได้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม การ
ลงทุนหลายฉบับเพื่ออานวยสิทธิประโยชน์ให้กบั นักลงทุนเพิม่ ขึน้ นโยบายการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการทีน่ ักธุรกิจการเมืองจะใช้แสวงหา
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent seeking) นอกจากนี้ การเปิ ดเสรีทางการ
ค้าแบบทวิภาคีกเ็ ป็ นช่องทางในการทาธุรกิจของนักธุรกิจการเมืองเหล่านี้
ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าตราบใดที่โครงสร้างเชิงสถาบันการเมืองการปกครอง
ไทยยังเป็ นโครงสร้างที่เปิ ดโอกาสให้นักธุรกิจการเมืองซึ่งจานวนไม่น้อยเป็ น
นายทุ น ข้า มชาติ เ ข้า มากุ ม อ านาจรัฐ ได้ม ากเช่ น นี้ โอกาสที่จ ะท าให้เ กิด การ
ต้านทานอิทธิพลของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่กเ็ ป็ นไปได้ยาก มีแต่จะเชือ้ เชิญให้
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่เข้ามามากขึน้
โครงสร้างอีกอย่างหนึ่งทีม่ ใิ ช่โครงสร้างเชิงสถาบันการเมืองการปกครอง
คือค่านิยมในสังคมไทย ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสังคมไทยนัน้ มีคา่ นิยมชื่นชมการพัฒนาตาม
แบบอย่างตะวันตก ชื่นชมความทันสมัย สังคมไทยมองว่าการทาให้ประเทศมี
ความทันสมัย (modernization) ตามแบบอย่างประเทศในตะวันตกนัน้ ก็คอื การ
พัฒนา (development) ซึ่งเป็ นการพัฒนาที่เน้ นแต่ มิติทางเศรษฐกิจ ดังนัน้
สังคมไทยจึงชื่นชมกับตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สงู และการทีร่ ฐั
ไทยพยายามเชื่อมโยงประเทศเข้ากับตลาดโลกด้วยการเน้นส่งออกหรือด้วยการ
เจรจาการค้าเสรีจงึ ถูกมองว่าเป็ นการกระทาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยไม่ตงั ้ คาถาม
ว่ า คนกลุ่ ม ไหนที่ไ ด้ร ับ ประโยชน์ อ ย่ า งจริง จัง จากความเชื่อ มโยงนั น้ วิก ฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2540 นัน้ ผูว้ จิ ยั มองว่าสังคมไทยมีส่วนรับผิดชอบ
ด้วย เพราะก่อนหน้านัน้ เกือบ 10 ปี ผู้คนไม่น้อยต่ างก็พากันตัง้ หน้าตัง้ ตารอ
คอยการมาถึงของ “เสือตัวที่ 5” แห่งเอเชีย การดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ดว้ ย
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การเปิ ดเสรีทางการเงินในครัง้ นัน้ ได้นาพาสังคมไทยเข้าสูเ่ ศรษฐกิจแบบฟองสบู่ท่ี
เน้นการเก็งกาไรในอสังหาริมทรัพย์เช่นทีด่ นิ และบ้านจัดสรร และการเก็งกาไรใน
ตลาดหุ้น เป็ นต้น ซึง่ มีรากฐานที่ไม่มนคง
ั ่ ถึงกระนัน้ สังคมไทยก็ถูกมายาภาพ
ของเศรษฐกิจฟองสบู่ปิดบังทาให้มองไม่เห็นความหายนะทีก่ าลังคืบคลานเข้ามา
อย่างไรก็ตาม มิใช่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยจะเห็นดีเห็นงามไปกับการ
พัฒนาตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ ยังมีกลุ่มองค์กรหลายแห่งทีม่ องเห็นความไม่
เป็ นธรรมและความไม่เสมอภาคที่เกิดขึน้ จากกระแสการพัฒนาที่ดารงอยู่และ
พยายามที่จะต่ อ สู้เพื่อเปิ ดพื้น ที่ใ ห้เกิดการรับ รู้ข้อมูล ข่าวสารทางเลือกที่มิไ ด้
เป็ นไปตามทีร่ ฐั ป่ าวร้อง พลังการโต้แย้งต่อรองของกลุ่มเหล่านี้ทป่ี ระสบผลสาเร็จ
เห็นได้จากการต่อสูค้ ดั ค้านเรื่องการแปรรูปการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตและการคัดค้าน
การเจรจาเพื่อทาข้อตกลงการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผลลัพธ์
เชิงนโยบายที่เกิดขึน้ จึงมิได้เกิดจากปั จจัยในเชิงสถาบันการเมืองการปกครอง
ภายในประเทศเท่านัน้ หากเกิดจากการกระทาการทางสังคมของปั จเจกบุคคล
และกลุ่มต่างๆ ด้วย
ถึง กระนัน้ พลังโต้แ ย้ง ต่ อรองเหล่ านี้ ยงั ต้อ งการแนวร่ว มอีก มากหาก
ต้องการให้ประสบความสาเร็จมากขึ้น ผู้วจิ ยั เห็นว่าหากสามารถนาเอาชนชัน้
กลางในสังคมไทยมาเป็ นแนวร่วมได้ให้มาก โอกาสที่จะต่อสูใ้ ห้ชนะก็มมี ากขึน้
เพราะชนชัน้ กลางเป็ นฐานนโยบายทีส่ าคัญในทางการเมืองของไทย (เอนก เหล่า
ธรรมทัศน์ , 2538) แต่ โอกาสเช่นนัน้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกเรื่องทุก ประเด็น หาก
เกิดขึน้ ได้ในเฉพาะบางเรื่องบางประเด็นและบางสถานการณ์ บางประเด็นนัน้ ชน
ชัน้ กลางอาจเห็นว่าไม่สาคัญก็ได้ เช่นในการต่อสูก้ รณีหา้ งค้าปลีกขนาดใหญ่ คง
เป็ นเรื่องยากที่จะดึงชนชัน้ กลางจานวนมากเข้าเป็ นพันธมิตรได้ เพราะชนชัน้
กลางต่างก็ได้รบั ประโยชน์ จากการมีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทัง้ ในฐานะที่เป็ น
แหล่งซือ้ สินค้าราคาถูกทีส่ ะดวกสบาย และในฐานะทีเ่ ป็ นแหล่งพักผ่อนด้วยการ
เดินดูและชื่นชมกับความหลากหลายของสินค้าและบริการ
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ในเมื่อพลังโต้แย้งต่อรองในสังคมไทยยังอ่อนแอ การจะต้านทานพลัง
ของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ให้ได้จงึ ต้องอาศัยพลังของรัฐช่วยอย่างมาก แต่จาก
การอภิป รายให้เ ห็น ในงานวิจ ัย ผู้วิจ ัย ก็ช้ีใ ห้เ ห็น ว่ า เป็ น ไปไม่ ไ ด้ท่ีร ัฐ ไทยจะ
ต้านทานพลังนัน้ เพราะชนชัน้ ผูก้ ุมอานาจปกครองของรัฐไทยไม่ว่าจะมาจากการ
เลือกตัง้ หรือมาจากการรัฐประหารต่างก็ได้ประโยชน์จากโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่
จึงมักจะมองไม่เ ห็น ข้อ เสีย ของนโยบายเสรีนิ ยมใหม่ ท่จี ะมีต่อ ภาคสัง คมและ
พร้อมที่จะเปิ ดรับเอานโยบายเหล่านัน้ มาใช้ เมื่อเกิดปั ญหาผลกระทบจากการ
ดาเนินนโยบาย การต่อสูเ้ พื่อแก้ปัญหาเหล่านัน้ ก็มไิ ด้ทาสาเร็จได้โดยง่าย เพราะ
พลังอานาจของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ทร่ี ฐั ไทยเปิ ดรับให้เข้ามานัน้ มีมากจนยาก
จะต้า นทานได้แ ล้ว ดัง จะเห็น ได้จ ากความพยายามในการแก้ก ฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทีผ่ ู้วจิ ยั กล่าวถึงในบทที่ 6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
พลังอานาจต่อรองของทุนข้ามชาติยงั คงมีอยู่มาก ซึง่ เห็นได้จากการที่รฐั ไทยต้อง
รีบชีแ้ จงแก่นกั ลงทุนต่างชาติเพื่อให้พวกเขารับทราบว่าการแก้กฎหมายครัง้ นี้จะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อพวกเขามากนัก และเห็นได้จากการแก้ไขกฎหมายทีแ่ ม้จะยัง
ไม่เสร็จสิน้ กระบวนการแต่กม็ แี นวโน้มทีแ่ สดงให้ เห็นว่าเป็ นการแก้ไขทีท่ ุนข้าม
ชาติยงั คงมีอานาจต่อรองอยู่ไม่น้อย ดังจะเห็นจากร่างกฎหมายทีผ่ ่านวาระแรก
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติซง่ึ ไม่ได้แก้ไขนิยามคนต่างด้าวให้ครอบคลุมไปถึง
สิทธิในการบริหารกิจการ
พลังอานาจที่เข้มแข็งของโลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่ยงั เห็ นได้จากการ
ดาเนินนโยบายเกี่ยวกับแรงงานของรัฐไทยที่ผู้วจิ ยั ได้กล่าวถึงในบทที่ 7 จาก
เนื้อหาในบทนัน้ จะพบว่าฝ่ ายแรงงานนัน้ ได้พยายามต่อสูเ้ รียกร้องให้รฐั เข้าช่วย
แก้ไขปั ญหาในหลายประเด็น เช่น มีการเรียกร้องให้ย กเลิกการจ้า งงานแบบ
ยืดหยุ่นโดยเฉพาะการจ้างงานแบบเหมาค่าแรงมานานหลายปี เพราะก่อให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบจากฝ่ ายนายจ้าง และมีการเรียกร้องให้รฐั ปรับค่าจ้างขัน้ ต่ า
ให้สงู ขึน้ เช่นการเรียกร้องค่าจ้างขัน้ ต่ าทีว่ นั ละ 233 บาทในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา
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(นับถึง พ.ศ. 2550) แต่ขอ้ เรียกร้องเหล่านี้กย็ งั ไม่ได้รบั การตอบสนองจากรัฐ การ
จ้างงานแบบเหมาค่าแรงยังคงมีอยู่และขยายตัวต่อไป ส่วนการปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้
ต่ านัน้ แม้รฐั จะปรับให้ แต่กป็ รับให้เล็กน้อยมาก ค่าจ้างขัน้ ต่ าที่ปรับขึน้ แล้วใน
หลายปี ท่ผี ่านมาหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจึงตามไม่ทนั กับการขยับขึน้ ของอัตรา
เงินเฟ้ อ ส่งผลให้ค่าจ้างขัน้ ต่าทีแ่ ท้จริงมีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจ
เป็ น ต้นมา รัฐ ไทยเกรงว่ า การปรับขึ้น ค่ าจ้า งขัน้ ต่ า ตามข้อเรีย กร้อ งของฝ่ าย
แรงงานจะทาให้อตั ราเงินเฟ้ อสูงขึน้ มาก และจะทาให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นอันเกิดจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทางด้าน
ค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยที่ลดลง ตรงนี้ช้ใี ห้เห็นว่ารัฐไทยนัน้ อ่อนแอเมื่อ
เทียบกับพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ เพราะรัฐไทยไม่กล้าดาเนินนโยบายที่
จะส่งผลกระทบต่อการสะสมทุนของนักธุรกิจ แต่รฐั ไทยกลับเข้มแข็งเมื่อเทียบกับ
พลังของภาคสังคมในประเทศไทย ดังจะเห็นจากการไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง
ของภาคสังคมทัง้ ในเรื่องการจ้างงานแบบยืดหยุ่นและการขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต่า
ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายแนวเสรีนิยมใหม่
มิได้มแี ต่ กลุ่มแรงงานเท่านัน้ แต่ยงั มีกลุ่มอื่นๆ ได้รบั ผลกระทบด้วย เช่นกลุ่ม
ผูค้ า้ ปลีกรายย่อยของไทยได้รบั ผลกระทบจากการเข้ามาของห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกรายย่อยประมาณ 2 ใน 3 ส่วนที่จด
ทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องปิ ดกิจการของตัวเองลงดังทีก่ ล่าวถึงใน
บทที่ 6 กลุ่มเกษตรกรอย่างเช่นผูป้ ลูกผักและผลไม้ได้รบั ผลกระทบจากการทีร่ ฐั
ไทยเปิ ดเสรีการค้ากับจีน และกลุ่มผูเ้ ลีย้ งโคนม-โคเนื้อได้รบั ผลกระทบจากการที่
รัฐไทยเปิ ดการค้าเสรีกบั ออสเตรเลีย โดยที่ปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ก็ยงั ไม่ได้
รับการแก้ไขเยียวยาจากรัฐไทยได้มากนัก แม้จะมีเสียงเรียกร้องบ่อยครัง้ จากผู้
ได้รบั ผลกระทบ ตรงนี้ชใ้ี ห้เห็นว่าโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชากรกลุ่มใหญ่ ตามที่ไวส์กล่าวไว้จริง แต่ เสียงเรียกร้องของ
ประชาชนเหล่านี้ก็มไิ ด้ทาให้รฐั รู้สกึ ถึงความอ่อนไหวเปราะบางนัน้ มากนักจน
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ถึงกับต้องออกมาตอบสนองด้วยการแก้ไขปั ญหาเพื่อลดความรุนแรงของแรง
กดดันของโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ ได้อย่างทันการณ์ตามทีไ่ วส์กล่าวถึง กว่าที่
รัฐจะสามารถแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบได้ ผลกระทบนัน้ ก็ขยายตัวออกไปมาก
แล้ว หากรัฐจะสามารถตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนได้กอ็ าจจะสาย
ไปเสีย แล้ว และจาเป็ น ต้อ งอาศัย พลัง ของการกระท าการทางสังคมจากภาค
ประชาชนที่เรียกร้องให้มกี ารปกป้ องสังคมในระดับที่มากไปกว่าทีไ่ วส์กล่าวถึง
การที่รฐั ไทยไม่รสู้ กึ ไวต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนจึงบ่งบอกถึงลักษณะของ
ความอ่อนแอประการหนึ่งทีม่ อี ยู่ในโครงสร้างเชิงสถาบันภายในของรัฐไทยเอง
ความอ่อนแอของสถาบันภายในของรัฐไทยจึงนาไปสูอ่ านาจอิสระในการ
กาหนดนโยบายสาธารณะของรัฐไทยทีล่ ดลง การกาหนดนโยบายสาธารณะของ
รัฐไทยถูกกาหนดจากพลังภายนอกโดยเฉพาะพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่
มากขึน้
แต่ด้วยความที่โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่เอนเอียงเข้า เอือ้ ภาคธุรกิจโดย
กดภาคสังคมนอกภาคธุรกิจให้เป็ นรอง ผลกระทบทางลบจึงเกิดขึน้ ตามมาจาก
การดาเนินนโยบายเช่นนัน้ โดยส่งผลให้ภาคสังคมนอกภาคธุรกิจถูกเอารัดเอา
เปรียบจากภาคธุรกิจและจากนโยบายของรัฐไทยทีเ่ ข้าข้างภาคธุรกิจ และสาหรับ
ธุ ร กิจ รายย่ อ ยก็จ ะถู ก เอารัด เอาเปรีย บจากธุ ร กิจ รายใหญ่ ซึ่ง มีอ านาจเชิง
โครงสร้างพืน้ ฐานของโลกาภิวตั น์เอือ้ อานวยให้ ถ้ารัฐไทยสามารถขจัดผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึน้ จากการดาเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ ได้ การกล่าวหาว่ารัฐพ่าย
แพ้กอ็ าจจะไม่มนี ้าหนักมากนัก แต่จากข้อมูลและหลักฐานทีผ่ วู้ จิ ยั อภิปรายในบท
ต่างๆ นัน้ ได้ชใ้ี ห้เห็นว่ามีผลกระทบมากมายทีร่ ฐั ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่นปั ญหา
การทีเ่ กษตรกรถูกแย่งชิงทรัพยากร ปั ญหาความล้มละลายของผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
และปั ญหาการทีแ่ รงงานถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายจ้าง ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ารัฐ ไทย
นัน้ ประสบความพ่ายแพ้ ในทีน่ ้ีความพ่ายแพ้คอื การไม่สามารถปกป้ องคุม้ ครอง
สังคมได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นหน้าทีส่ าคัญประการหนึ่งของรัฐ
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งานวิจยั นี้จงึ เห็นแตกต่างจากลินดา ไวส์ (Weiss, 2003c, p. 294) ซึง่
กล่าวว่าในยุคโลกาภิวตั น์นนั ้ รัฐทัง้ หลายต่างก็พยายามเสริมสร้างความมังคั
่ งและ
่
การปกป้ องสังคมไปพร้อมๆ กันได้ เธอเห็นว่าโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ นัน้ ได้
ก่อให้เกิดอานาจเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่หนุ นเสริม รัฐในการทาหน้ าที่ปกป้ อ ง
สัง คมจากผลกระทบของโลกาภิ ว ัต น์ ไ ด้ ผู้วิจ ัย เห็น ว่ า อ านาจเชิง โครงสร้า ง
พื้นฐานของโลกาภิวตั น์และของรัฐนัน้ มีทงั ้ ส่วนที่ส่งเสริมการปกป้ องสังคมและ
ส่วนทีบ่ นทอนก
ั่
าลังของสังคม เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ส่วนทีบ่ นทอนก็
ั่
มไี ม่น้อย
ดังที่ซาสเกีย ซาสเซ็น (Sassen, 1998, pp. xx-xxx) และเซลา เบ็นฮาบิบ
(Benhabib, 2004, p. 11; 2005, p. 674) ต่างก็ชใ้ี ห้เห็นว่าขณะทีม่ กี ฎหมาย
ระหว่างประเทศมากมายออกมาเพื่อเกื้อหนุ นบรรษัทข้ามชาติ แต่สาหรับพวก
แรงงานข้ามชาติกลับไม่ค่อยมีกฎหมายระหว่างประเทศออกมาปกป้ องคุม้ ครอง
จริงอยู่ท่วี ่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศนัน้ มีอนุ สญ
ั ญาไม่น้อยที่ มุ่งปกป้ อง
แรงงาน แต่จะมีรฐั มากน้อยเพียงใดที่ให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาเหล่านัน้ อานาจใน
เชิงโครงสร้างพืน้ ฐานของโลกาภิวตั น์ไม่น้อยจึงไม่ได้ถูกรัฐนามาใช้ ดังเช่นกรณีท่ี
รัฐ บาลไทยยัง ไม่ ใ ห้สตั ยาบัน อนุ ส ัญ ญาอีก หลายฉบับ นอกจากนี้ อ านาจเชิง
โครงสร้า งพื้น ฐานในประเทศไทยดัง เช่ น กฎหมายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ก็เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนักธุรกิจมากกว่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับคนส่วนใหญ่ทม่ี ใิ ช่นกั ธุรกิจ
ดังนัน้ อานาจเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบางอย่าง แทนทีจ่ ะช่วยปกป้ องสังคม
กลับเป็ นการบันทอนก
่
าลังของสังคมมากกว่า
รัฐ ในยุ ค โลกาภิว ัต น์ ต่ า งก็แ ข่ ง ขัน กัน เพื่อ ให้ไ ด้ร ับ ผลประโยชน์ จ าก
กระแสโลกาภิว ัต น์ ท่ีทุ น เคลื่อ นย้า ยได้อย่ า งเสรีด้วยการดึง ดูด เงิน ลงทุ น จาก
ต่างประเทศและพยายามรักษาการลงทุนนัน้ ไว้ แนวทางหนึ่งที่ทาเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายนี้กค็ อื การช่วยให้นักลงทุนลดต้นทุนการผลิต ซึง่ มักจะทาด้วยการกด
ค่าจ้างและสวัสดิการให้ต่ า เป็ นการแข่งกันที่ต ลาดระดับล่างซึง่ ส่งผลให้แรงงาน
โดยเฉพาะทีถ่ ูกจัดให้เป็ นแรงงานไร้ฝีมอื ถูกเอารัดเอาเปรียบ (race to the
290

290

bottom) ถ้ า รัฐ ต้ อ งการที่จ ะได้ร ับ ประโยชน์ จ ากการลงทุ น จากต่ า งประเทศ
ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาการปกป้ องคุ้มครองสังคมไว้ได้ ก็ต้องออกแบบ
สถาบันโดยเพิ่มอานาจต่ อรองให้แก่แรงงานและชุมชนให้ใกล้เคียงกับอานาจ
ต่อรองของบรรษัทข้ามชาติซง่ึ มีพลังมากในยุค โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ (Crotty,
Epstein, and Kelly, 1998)

2. ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ต่อไป
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าภาคสังคมที่รสู้ กึ ว่าเสียเปรียบจากการดาเนินนโยบายของ
รัฐไทยก็มไิ ด้นิ่งเฉย หากแต่ได้พยายามที่จะต่อสูเ้ พื่อกาหนดชะตากรรมให้แก่
ตัวเองมากขึ้น ในการต่ อ สู้เหล่า นี้ หลายครัง้ ภาคสังคมก็ได้ร่วมมือกับ ประชา
สังคมระหว่างประเทศ ก่อตัวขึน้ เป็ นโลกาภิวตั น์จากข้างล่าง (globalization from
below) ซึ่ ง อี ก นั ย ห นึ่ งเ ป็ นกา รขยา ยตั ว ของพื้ น ที่ ท า งสั ง คมข้ า มชา ติ
(transnational social space) ออกไป โดยทีผ่ ลของความพยายามดังกล่าวก็ได้
ช่วยยับยัง้ แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ได้บา้ งพอสมควร ดังจะเห็นได้จากบทบาท
ของกลุ่มที่เฝ้ าติดตามการทาข้อ ตกลงการค้าเสรี หรือไม่กไ็ ด้ช่วยทาให้ระเบียบ
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเปลีย่ นมาเกือ้ หนุนผูเ้ สียเปรียบได้มากขึน้ ดังจะเห็นได้
จากเครือข่ายที่ต่อสูเ้ รื่องสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาซึง่ มีภาคประชาสังคมของ
ไทยเข้าร่วมต่อสูด้ ว้ ย1 ดังนัน้ โลกาภิวตั น์จากข้างล่างจึงส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
หรือยับยัง้ นโยบายของรัฐไทยได้เหมือนกัน การศึกษาเพื่อให้เห็น พลังของ
โลกาภิวตั น์จากข้างล่างทีต่ ่อสูก้ บั โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ จงึ น่ าจะเป็ นประเด็นที่
น่าศึกษาวิจยั ต่อไป

1

ดูรายละเอียดใน Sell, 2003.
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บรรณานุกรม
กฎหมายในราชกิ จจานุเบกษา
รัฐธรรมนูญ
‚รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108
ตอนที่ 216, 9 ตุลาคม 2534.
‚รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114
ตอนที่ 55 ก, 11 ตุลาคม 2540.

พระราชบัญญัติ
‚พระราชบัญญัตกิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.
2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 39 ก, 18 พฤษภาคม 2542.
‚พระราชบัญญัตกิ ารธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 109 ตอนที่ 44, 9 เมษายน 2535.
‚พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 41, 24 มีนาคม 2522.
‚พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 201, 21 พฤศจิกายน 2534.
‚พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 54 ก, 22 ตุลาคม 2539.
‚พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 4 ก, 22 มกราคม 2551.
‚พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 123 ก, 4 ธันวาคม 2542.
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‚พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116
ตอนที่ 74 ก, 19 สิงหาคม 2542.
‚พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 39 ก, 18 พฤษภาคม 2542.
‚พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 33 ก,
3 พฤษภาคม 2542.
‚พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 33 ก,
3 พฤษภาคม 2542.
‚พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2543.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 19 ก,
14 มีนาคม 2543.
‚พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115
ตอนที่ 8 ก, 20 กุมภาพันธ์ 2541.
‚พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111
ตอนที่ 28 ก, 30 มิถุนายน 2537.
‚พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลาย.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 25 ก, 8 เมษายน 2542.
‚พระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116
ตอนที่ 128 ก, 16 ธันวาคม 2542.
‚พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107
ตอนที่ 161 ก, 1 กันยายน 2533.
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‚พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก, 31 มีนาคม 2542.
‚พระราชบัญญัตพิ นักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 108 ตอนที่ 69, 18 เมษายน 2534.
‚พระราชบัญญัตบิ ญ
ั ญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543.‛
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 31 ก, 7 เมษายน 2543.
‚พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116
ตอนที่ 29 ก, 21 เมษายน 2542.
‚พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117
ตอนที่ 103 ก, 13 พฤศจิกายน 2543.
‚พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนที่ 44 ก, 15 กรกฎาคม 2547.
‚พระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117
ตอนที่ 108 ก, 17 พฤศจิกายน 2543.
‚พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94
ตอนที่ 38, 4 พฤษภาคม 2520.
‚พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 108 ตอนที่ 201, 21 พฤศจิกายน 2534.
‚พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 118 ตอนที่ 110 ก, 30 พฤศจิกายน 2544.
‚พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก, 24 มกราคม 2560.
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‚พระราชบัญญัตอิ าคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116
ตอนที่ 31 ก, 27 เมษายน 2542.

พระราชกฤษฎีกา
‚พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2545.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่
97 ก, 30 กันยายน 2545.
‚พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) พ.ศ. 2544.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 87 ก, 30
กันยายน 2544.
‚พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ไปรษณียไ์ ทย
จากัด พ.ศ. 2546.‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 77 ก, 13
สิงหาคม 2546.

หนังสือและบทความในหนังสือ
กฤตยา อาชวนิจกุล. ‚การจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วง
พ.ศ. 2539-2548.‛ ใน ประชากรและสังคม 2548, หน้า 130-147.
บรรณาธิการโดย กฤตยา อาชวนิจกุล และ ปราโมทย์ ประสาทกุล.
นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2548.
กฤตยา อาชวนิจกุล. ‚ข้อท้าทายและคาถามสาหรับนักประชากรต่อประเด็นคน
ข้ามชาติในประเทศไทย.‛ ใน การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์
แห่งชาติ 2547, หน้า 207-224. กรุงเทพฯ: สมาคมนักประชากรไทย,
2547.
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กรรณิการ์ กิจติเวชกุล. ‚การล้มล้างประชาธิปไตยเพื่อสิทธิของนักลงทุนต่างชาติ
บทเรียนจากเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ.‛ ใน จิราพร ล้มปานานนท์
และคณะ. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ผลกระทบทีม่ ตี ่อ
ประเทศไทย, หน้า 147-158. นนทบุร:ี กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้า
เสรี (FTA Watch), 2547.
กอบศักดิ ์ ภูตระกูล ดอน นาครทรรพ และ หฤษฎ์ รอดประเสริฐ. การเปิ ดเสรี
ภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO และแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน. กรุงเทพฯ: โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การ
การค้าโลก), 2548.
เกษม สรศักดิเกษม,
ผูร้ วบรวม. กลุ่มกฎหมายเกีย่ วกับการแก้ไขปั ญหา
์
เศรษฐกิจ 11 ฉบับ. กรุงเทพฯ: ห้างหุน้ ส่วนจากัดพิมพ์อกั ษร, 2543.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. คาอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 10 แก้ไข
เพิม่ เติม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2549.
เกษียร เตชะพีระ. ‚แบบวิถอี านาจไทย: ข้อคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ทางอานาจที่
เกีย่ วข้องกับสาธารณสุขในสังคมไทย.‛ ใน รัฐศาสตร์-การเมือง รวม
บทความวิชาการทางรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2526-2542, หน้า 537-581.
บรรณาธิการโดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช.... ฉบับรับฟั งความคิดเห็น. กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2550.
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คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบการเงินของประเทศ (ศปร.). รายงาน ศปร. ฉบับสมบูรณ์
รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสถานการณ์
วิกฤตทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เจได, 2541.
คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ (ศสปป). วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 บทเรียนจาก ศปร. 1.
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ ศสปป., ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์.
ครุกแมน, พอล. เศรษฐวิบตั .ิ แปลโดย ศิรพิ งษ์ วิทยวิโรจน์. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มติชน, 2548.
จรัญ โฆษณานันท์. สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน: ปรัชญา กฎหมาย และความเป็ น
จริงทางสังคม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2545.
จุมพล หนิมพานิช. การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณี
ตัวอย่างของไทย. นนทบุร:ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2548.
เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง. แปลงทักษิณเป็ นทุน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน,
ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์.
เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง, บรรณาธิการ. วิวฒ
ั นาการของการบุกเบิกทีด่ นิ ทากินใน
เขตป่ า. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา, 2535.
เจริญ คัมภีรภาพ. ‚อานาจอธิปไตยกับการทาเขตการค้าเสรี (FTA).‛ ใน จิราพร
ลิม้ ปานานนท์ และคณะ. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
ผลกระทบทีม่ ตี ่อประเทศไทย, หน้า. 17-30. นนทบุร:ี กลุ่มศึกษา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA Watch), 2547.
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ชนินทร์ มีโภคี. ‚อุตสาหกรรมไทย: พัฒนาการและแนวโน้ม.‛ ใน ทิศทาง
เศรษฐกิจไทยปี 2549 จับตาปั จจัยเสียง,
่ หน้า 109-128. กรุงเทพฯ :
สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2548.
ชยันต์ ตันติวสั ดาการ. นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยช่วงปี 25432549. กรุงเทพฯ: โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้า
โลก), 2549.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ‚คาวินิจฉัยของนายชัยอนันต์ สมุทวณิช ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ.‛ ใน แนวทางแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ-การเมืองไทย, หน้า
39-63. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2543.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. รัฐ-ชาติกบั (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์วภิ าษา, 2549.
ญิบพัน. เจ้าสัว Yesterday โศกนาฏกรรมนายทุนไทย ภาคกาสรวลนายแบงก์.
กรุงเทพฯ: เนชันบุ
่ ๊คส์, 2545ก.
ญิบพัน. เจ้าสัว Yesterday โศกนาฏกรรมนายทุนไทย ภาคกาสรวลนายวาณิช.
กรุงเทพฯ: เนชันบุ
่ ๊คส์, 2545ข.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Nets)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความสาคัญต่อสังคม.‛ ใน วิถี
สังคมไทย: สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนือ่ งในวาระหนึง่ ศตวรรษ ปรีดี
พนมยงค์, หน้า 231-266. บรรณาธิการโดย จรัญ โฆษณานันท์.
กรุงเทพฯ: โครงการจัดงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี
พนมยงค์, 2543.
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ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. บทสังเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการสาหรับ
คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษา
เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2546.
เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์. ‚รูท้ นั แปรรูปรัฐวิสาหกิจยุคทักษิณ: ประชาชนได้อะไร?‛
ใน รูท้ นั ทักษิณ 2, หน้า 113-130. บรรณาธิการโดย เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน, 2547.
ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์. เสกกระดาษให้เป็ นทอง? หายนภัยเศรษฐศาสตร์ชวนเชือ่ .
กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2549.
ทรงศรี อาจอรุณ. การแก้ไขสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับ
ประเทศมหาอานาจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั .
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506.
ทอฟฟเลอร์, อัลวิน. คลืน่ ลูกทีส่ าม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. แปลโดย รจิตลักษณ์ แสงอุไร
และคณะ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ Global Brain, 2533.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. ระบบการเงินไทย. กรุงเทพฯ: ฝ่ ายวิชาการ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2541.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. ‚กฎหมายเศรษฐกิจในยุควิกฤติเศรษฐกิจ.‛ใน แนวทาง
แก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ-การเมืองไทย, หน้า 65-72. กรุงเทพฯ: สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2543.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 4 แก้ไขเพิม่ เติม.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2548.
นิคม จันทรวิทุร. แรงงานไทย: 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ. กรุงเทพฯ:สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2544.
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นิธิ เอียวศรีวงศ์. ‚บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์.‛ ใน
ประชาสังคม ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, หน้า 53-70. บรรณาธิการ
โดย นายแพทย์ชชู ยั ศุภวงศ์ และ ยุวดี คาดการณ์ไกล. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มติชน, 2540.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. คนจนกับนโยบายการทาให้จนของรัฐ. บรรณาธิการโดย
วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร และ สุนทรี เกียรติประจักษ์. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสผ.), 2543.
นิพนธ์ พัวพงศกร. ‚การผูกขาดกับระบบทุนนิยมไทย.‛ ใน รูท้ นั ทักษิณ,
หน้า 89-133. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. บรรณาธิการโดย เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฃอคิดด้วยคน, 2547.
ไนซ์บติ ต์, จอห์น และ แพทริเซีย อเบอร์ดนี . อภิแนวโน้มโลก ค.ศ. 2000.
แปลโดย สันติ ตัง้ รพีพากร. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ Global Brain,
2534.
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ.ิ ‚25 ปี แห่งปฏิบตั กิ ารควบคุมสหภาพแรงงาน.‛
ใน ประชาภิวตั น์: บทเรียน 25 ปี 14 ตุลา, หน้า 149-170. กรุงเทพฯ:
โครงการวิถที รรศน์, 2541.
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ.ิ โครงการเงินกูต้ ่างประเทศกับวิกฤตแรงงานไทย.
กรุงเทพฯ: มูลนิธอิ ารมณ์ พงศ์พงัน, 2544.
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ.ิ จับชีพจรการเคลือ่ นไหวแรงงาน ปี 2548.
กรุงเทพฯ: มูลนิธอิ ารมณ์ พงศ์พงัน, 2549.
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ.ิ จับชีพจรการเคลือ่ นไหวแรงงานปี 2549.
กรุงเทพฯ: มูลนิธอิ ารมณ์ พงศ์พงัน, 2550.
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บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ.ิ วิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน.
กรุงเทพฯ: มูลนิธอิ ารมณ์ พงศ์พงัน, 2545.
เบลโล, วอลเดน, เชีย คันนิงแฮม และ ลี เค็ง ปอห์. โศกนาฏกรรมสยาม:
การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่. แปลโดย
สุรนุช ธงศิลา. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ กมลคีมทอง, 2542.
ปกป้ อง จันวิทย์. คนไม่ใช่สตั ว์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ open books,
2547.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (ปรับปรุงเพิม่ เติม). เชียงใหม่: สานักพิมพ์ซลิ ค์เวอร์ม,
2546.
พรเทพ เบญญาอภิกุล. GATS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ. กรุงเทพฯ:
โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2548.
พรายพล คุม้ ทรัพย์. เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
พิทยา ว่องกุล. มหกรรมประชาชนกูช้ าติ เคลือ่ นทัพจับศึก IMF. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์.
พีเทอร์ ไมตรี อึง๊ ภากรณ์. สามมิตขิ องการเจรจารอบอุรุกวัย. กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2538.
มนตรี ปานแดง และ สุภาพร นาจันทัศ. รายงานการศึกษาเรือ่ ง การละเมิดสิทธิ
แรงงานในระบบเหมาค่าแรงอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า อิเล็คทรอนิคส์
ยานยนต์ และโลหะ. บรรณาธิการโดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ.ิ
กรุงเทพฯ: ศูนย์ขอ้ มูลอเมริกนั เพื่อแรงงานนานาชาติ, 2549.
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รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ กระบวนการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย:
บทวิเคราะห์เชิงประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ผจู้ ดั การ, 2539ก.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ การศึกษา ทุนนิยม โลกานุวตั ร. กรุงเทพฯ: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, 2544.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ ฉันทมติวอชิงตัน. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,
2548.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสงครามการค้า.
กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2540.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย. กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2541.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย. กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2539ข.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการณ์ปี 2540. กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ อนิจลักษณะของการเมืองไทย: เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์ว่า
ด้วยการเมือง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ผจู้ ดั การ, 2536.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์,
2543.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2540.
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รุ่ง แก้วแดง. รีเอ็นจิเนียริง่ ระบบราชการไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มติชน, 2540ก.
รุ่ง แก้วแดง. รีเอ็นจิเนียริง่ ระบบราชการไทย ภาค 2. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มติชน, 2540ข.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การปฏิรปู ระบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐ
ใหม่ และข้อวิพากษ์. กรุงเทพฯ: บริษทั บพิธการพิมพ์ จากัด, 2545.
วรพล โสคติยานุรกั ษ์, ผูร้ วบรวม. หนังสือเจตจานง ฉบับที ่ 1-8. กรุงเทพฯ:
Institute for Economic and Finance (IEF), 2544.
วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์. การพัฒนาระบบสวัสดิการ
สาหรับคนจนและคนด้อยโอกาส: กลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
วิทยากร เชียงกูล. การพัฒนาระบบสวัสดิการสาหรับคนจนและคนด้อยโอกาส:
กลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอิสระรายย่อย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษา
เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2546.
วุฒพิ งษ์ เพรียบจริยวัฒน์. วันนี้...กฟผ. พรุ่งนี้...ประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
สถาบันสหัสวรรษ, 2549.
ศิรเิ พ็ญ ศุภกาญจนกันติ, จุฑา มนัสไพบูลย์, วัฒนา ส. จันเจริ
่ ญ, กมลินทร์
พินิจภูวดล และกฤษฎา พัชราวนิช. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทาง
การคุม้ ครองแรงงานเพือ่ รองรับการเปิ ดเสรีทางการค้าของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
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ศุภสิทธิ ์ พรรณนารุโณทัย และ ครรชิต สุขนาค. ผลกระทบของการเปิ ดเสรี
การค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โครงการ WTO
Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก, 2548.
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ. กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของ
ประเทศ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542.
สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจยั ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นของแรงงานไร้ฝีมอื
ในภาคอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สานักปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
แรงงาน, 2547.
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์. ‚คอรัปชันนโยบาย.‛
่
ใน รูท้ นั ทักษิณ, หน้า 59-66.
บรรณาธิการโดย เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฃอคิด
ด้วยคน, 2547ก.
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์. ‚สายสัมพันธ์ทางการเมืองกับผลตอบแทนในตลาดหุน้
ไทย.‛ ใน รูท้ นั ทักษิณ 2, หน้า 99 -111. บรรณาธิการโดย เจิมศักดิ ์
ปิ่ นทอง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฃอคิดด้วยคน, 2547ข.
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตศร. ผลกระทบของการเปิ ดเสรี
การค้าบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก),
2548.
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์. วิสยั ทัศน์ประเทศไทยปี 2000. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มติชน, 2538.
สมภพ มานะรังสรรค์. พลวัตของระบบการเงินโลกกับผลกระทบต่อไทย.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
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สมยศ พฤกษาเกษมสุข. กะเทาะเปลือกทักษิโณมิกส์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ปุถุชน, 2547.
สมศักดิ ์ แต้มบุญเลิศชัย และคนอื่น ๆ. อุตสาหกรรมไทย: การขยายตัวและ
ข้อจากัด. กรุงเทพฯ: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2545.
สโรชา แพร่ภาษา. ‚สิทธิและโอกาสของคนจนในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร.ี ‛
ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครัง้ ที ่
5 (พ.ศ. 2547) การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวตั น์, หน้า 873 ถึง 8-88. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2547.
สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์. แรงงานสัมพันธ์: ทฤษฎีและการปฏิบตั .ิ พิมพ์ครัง้ ที่ 7.
กรุงเทพฯ: ไม่ปรากฏผูจ้ ดั พิมพ์, 2546.
สัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ.์ ‚การนามหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ: ทิศทาง
สูธ่ ุรกิจอุดมศึกษาของไทย.‛ ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติครัง้ ที ่ 5 (พ.ศ. 2547) การเมืองการบริหารของ
ไทยในยุคโลกาภิวตั น์, หน้า 8-59 ถึง 8-71. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2547.
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขัน้ ต่า
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง. รายงาน
ศึกษาวิจยั เรือ่ งความจาเป็ นในการกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ .
กรุงเทพฯ: สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2547.
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สุรเกียรติ เสถียรไทย. ‚กฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ: บทสะท้อนกระบวนการ
บัญญัตกิ ฎหมายของไทย.‛ ใน จากวิกฤติเศรษฐกิจสูป่ ระชาสังคม
หนังสือทีร่ ะลึกครบรอบ 60 ปี อาจารย์ อัมมาร สยามวาลา 29
พฤษภาคม 2542, หน้า 111-151. บรรณาธิการโดย นิพนธ์ พัวพงศกร.
กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
สุรพี ร พันพึง่ , ทริส โคเอทท์, วรัสยา ปานา, ได มะ จอ ซอ และ เสาวภาค
สุขสินชัย. คนรับใช้ในบ้าน: แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย. นครปฐม:
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
สุวนิ ยั ภรณวลัย. ทุนนิยมฟองสบู่. กรุงเทพฯ: บริษทั ดวงกมลวรรณกรรม, 2537.
สุวนิ ยั ภรณวลัย. เศรษฐกิจฟองสบู่: บทเรียนและทางรอด. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์, 2548.
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. ‚พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมใน
ประเทศไทย: แง่คดิ เกีย่ วกับพลวัตทางการเมืองและการพัฒนา
ประชาธิปไตย.‛ ใน วิพากษ์สงั คมไทย, หน้า 87-150. บรรณาธิการโดย
ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย, 2538.
เสน่ห์ จามริก. สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั , 2549.
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อรพินท์ สพโชคชัย. ‚การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ :ี แนวคิดและประสบการณ์
ในภาคราชการไทย.‛ ใน การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครัง้ ที ่ 5 (พ.ศ. 2547) การเมืองการบริหาร
ของไทยในยุคโลกาภิวตั น์, หน้า 1-43 ถึง 1-59. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2547.
อัมมาร สยามวาลา. นักเศรษฐศาสตร์ฝรังมองวิ
่
กฤตเอเชีย: บทสารวจความรู.้
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542.
อิสร์กุล อุณหเกตุ. ‚สาระสาคัญของความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย.‛
ใน ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย: รายงานและบทวิเคราะห์,
หน้า 3-14. บรรณาธิการโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ กรุงเทพฯ:
โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2549.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลือ่ นไหวของ
สมาคมธุรกิจ. แปลโดย สายทิพย์ สุคติพนั ธ์. กรุงเทพฯ: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, 2539.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. สองนัคราประชาธิปไตย แนวทางการปฏิรปู การเมือง
เศรษฐกิจ เพือ่ เพือ่ ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน,
2538.

วารสารและบทความในวารสาร
กองบรรณาธิการ. ‚การเคลื่อนไหวต่อต้านการแปรรูปรอบใหม่.‛ ฟ้ าเดียวกัน 2/2
(เมษายน-มิถุนายน 2547): 46-49.
‚การแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบทักษิโณมิกส์.‛ ฟ้ าเดียวกัน 2/2 (เมษายน-มิถุนายน
2547): 50-65.
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ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน และ คริส กรีเซน. ‚การปฏิรปู กิจการไฟฟ้ าของไทย:
แปรกาไรให้เอกชน กระจายต้นทุนและความเสีย่ งให้สงั คม.‛ วารสาร
สังคมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 36/1 (มกราคม-มิถุนายน
2548): 1-57.
ธนวรรธน์ พลวิชยั . ‚ขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่า: ฝั นทีเ่ ป็ นจริงของ ‘รากแก้ว’.‛
กรุงเทพธุรกิจ BizWeek (3-9 พฤศจิกายน 2549): B2.
ธนากร อึง้ สวัสดิ ์ และ ทักษ์ศลิ ฉัตรแก้ว. ลอกคราบทุนนิยม.‛ Corporate
Thailand (มกราคม 2545): 33-62.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สถิตเิ ศรษฐกิจและการเงิน (ไตรมาส 1 2549)
(2549ข).
ธเนศ วงศ์ยานนาวา. ‚รัฐเสรีนิยมใหม่ ทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน.‛ ฟ้ าเดียวกัน
2/4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547): 113-124.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร. ‚ทักษิโณมิคส์จะยังอยู่กบั เราอย่างน้อย 10-20 ปี .‛
ฟ้ าเดียวกัน 4/4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549): 79-93.
เพสซิมสิ ต์. ‚การแก้ไขพระราชบัญญัตธิ ุรกิจคนต่างด้าว (1).‛ ประชาชาติธุรกิจ
(15-17 มกราคม 2550): 50.
มนตรี ศรีวงศ์. ‚ย้อนปฏิบตั กิ ารปูพรม ‘ค้าปลีกข้ามชาติ’ สูก่ ารตัง้ รับเชิงรุกของ
ค้าปลีกไทย.‛ Corporate Thailand (กันยายน 2549): 62-66.
วสันต์ เหลืองประภัสร์. ‚การจัดการภาครัฐแนวใหม่กบั การบริหารปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย: สองกระแสความคิดในการบริหารงานภาครัฐ
‘ลูกค้า’ หรือ ‘พลเมือง’?‛ รัฐศาสตร์สาร 26/2 (2548): 35-86.
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สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย. ‚การจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย: ความล้มเหลว
ของ Washington Consensus หรือความล้มเหลวของสถาบัน.‛
วารสารไทยคดีศกึ ษา 1/1 (ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547): 3-50.

งานวิ จยั
ธีรวุฒ ิ ศรีพนิ ิจ. ‚นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทกับวิกฤติการณ์การเงินไทย
2540.‛ 2548. (งานวิจยั โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. ศ. รังสรรค์
ธนะพรพันธุ์ เรื่องวิกฤติการณ์การเงินไทย 2540).
ประสิทธิ ์ เอกบุตร, ชนินทร์ มีโภคี, บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, สุเมธ ศิรคิ ุณโชติ,
ฐาปนันท์ นิพฏิ ฐกุล และ ศรันย์ธร แซ่ซอ้ื . ‚รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
(Full Report) เรื่อง ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542.‛ 2548. (งานวิจยั โดย
สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 23 ธันวาคม 2548).
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย. ‚วิกฤติการณ์เศรษฐกิจในสวีเดน เม็กซิโก และไทย: สาเหตุ
และการตอบสนองของนโยบาย (The Economic Crises in Sweden,
Mexico and Thailand: Investigating Causes and Policy
Response.‛ กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2549. (งานวิจยั เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ).
สินาด ตรีวรรณไชย. ‚การควบคุมและกากับสถาบันการเงินกับวิกฤติการณ์
การเงินไทย 2540.‛ 2548. (งานวิจยั โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เรื่องวิกฤติการณ์การเงินไทย 2540).
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สุกาพล จงวิไลเกษม. ‚กองทุนการเงินระหว่างประเทศกับวิกฤติการณ์การเงิน
ไทย 2540.‛ 2548. (งานวิจยั โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เรื่องวิกฤติการณ์การเงินไทย 2540).
อนุวฒ
ั น์ ชลไพศาล. ‚แบบจาลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ฉันทมติ
แห่งวอชิงตันและวิกฤติการณ์การเงิน 2540.‛ กรกฎาคม 2546.
(เอกสารวิชาการหมายเลข 701 โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ).
อภิชาต สถิตนิรามัย. ‚เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสถาบัน:
กรณีศกึ ษากฎหมายล้มละลายหลังปี 2540.‛ 2548ก. (งานวิจยั
โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เรื่องวิกฤติการณ์
การเงินไทย 2540).
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ. ‚ธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ: พลวัต การปรับตัว และการแข่งขันใหม่.‛ 2549. (งานวิจยั
โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร เรื่องโครงสร้าง
และพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ).

วิ ทยานิ พนธ์
จีรศักดิ ์ ชาติอารยะวดี. ‚นโยบายควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ศึกษา
เปรียบเทียบญีป่ ่ นุ -ไทย.‛ วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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บทเสริ มวิ ทยานิ พนธ์
กล่าวนา
นับจากเวลาทีผ่ ู้วจิ ยั ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่กบั
ความพ่ายแพ้ของรัฐไทย” จนถึงวันทีผ่ วู้ จิ ยั เขียนเนื้อหาของบทเสริม วิทยานิพนธ์
นี้กเ็ ป็ นเวลาถึง 13 ปี แล้ว สภาพของการที่ทวโลกมี
ั่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ตามที่เรียกกันว่าโลกาภิวตั น์นนั ้ ก็มคี วามกว้างขวางและเข้มข้นยิง่ ขึน้ ประเทศ
ไทยเชื่อมโยงเข้ากับโลกในด้านต่างๆ มากขึน้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ จานวน
ไม่ น้ อ ยก็ย ัง น าเอานโยบายเสรีนิ ย มใหม่ ไ ปใช้ แม้จ ะมีบ างช่ ว งเวลาที่สงั คม
เศรษฐกิจโลกได้รบั ผลกระทบจากนโยบายเสรีนิยมใหม่อย่างมากก็ตาม ในรอบ
13 ปี มานี้ ประเทศไทยก็มรี ฐั บาลเข้ามาบริหารประเทศหลายชุด มีทงั ้ รัฐบาลทีม่ า
จากการเลือกตัง้ และรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร แต่ นโยบายเสรีนิยมใหม่
ไม่ไ ด้ห ายไปไหน หากยังคงมีท่ยี ืนอยู่อ ย่า งมัน่ คงในนโยบายการพัฒ นาของ
รัฐบาลหลายชุดทีผ่ ่านมา
ในแวดวงวิช าการทัว่ โลก ก็ย ัง มีง านวิช าการเกี่ย วกับ เสรีนิ ย มใหม่
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความวิชาการ หนังสือ และ
การอภิป รายทางวิช าการที่ส ามารถหาดู ไ ด้ม ากมายในเว็บ ไซต์ ต่ า งๆ เช่ น
YouTube ในแวดวงวิชาการของไทยก็เช่นเดียวกัน ผู้วจิ ยั พบว่ามีงานวิชาการ
หลากหลายรูปแบบ โดยมีจานวนเพิม่ ขึน้ มากเช่นเดียวกัน สาหรับหนังสือทีม่ คี า
ว่า “เสรีนิยมใหม่” อยู่ในชื่อเรื่อง ซึ่งตีพมิ พ์ออกมาหลัง พ.ศ. 2550 ก็มีไม่น้อย
บางเรื่องก็เป็ นหนัง สือแปล เช่น ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่
(ฮาร์ว,ี 2555) และ เสรีนิยมใหม่: ความรูฉ้ บับพกพา (สเตเกอร์ และรอย, 2559)
บางเล่มก็เป็ นหนังสือรวมบทความ เช่น ชาติพนั ธุแ์ ละเสรีนิยมใหม่ (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ, 2557) บางเล่มมาจากปาฐกถาและการเสวนาของนักวิชาการ ตัวแทนกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ และนักกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ชาติพนั ธุใ์ ต้อานาจ: เสียงแห่งชาติ
พันธุใ์ นโลกเสรีนิยมใหม่ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์, และ สมรักษ์ ชัย
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สิงห์กานานนท์, 2558) และบางเล่ม ก็มีท่มี าจากงานวิจยั เช่น เศรษฐกิจโลก
ถดถอยครัง้ ใหญ่ : ความรุ่งเรืองและล่มจมของเสรีนิยมใหม่/โลกาภิวตั น์ (เกษียร
เตชะพีระ, 2555)
นั ก วิช าการหลายคนมองว่ า วิก ฤติ เ ศรษฐกิจ ทัว่ โลกที่เ กิด ขึ้น เมื่ อ
ประมาณ 10 ปี ทแ่ี ล้วก็เป็ นผลมาจากการดาเนินนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ก่อน
หน้านี้ ในแวดวงหนังสือภาษาไทย นอกจากหนังสือของเกษียร เตชะพีระทีก่ ล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ยงั มีอกี หลายเล่มทีม่ กี ารตีพมิ พ์ออกมาในช่วงนัน้ ทัง้ หนังสือทีเ่ รียบ
เรียงโดยนักข่าว เช่น โคตรวิกฤต หายนะฟองสบู่ซบั ไพรม สูว่ กิ ฤตโลก ( นภาพร
พิพ ัฒน์ , 2552) และหนัง สือ แปล เช่น วิกฤติซ ับไพร์ม ทะลายทุน โลกนิ ย ม
(Morris, 2552) FreeFall รากเหง้า -ทางออก แห่งวิกฤติการณ์การเงินโลก
(Stiglitz, 2554) และ เศรษฐกิจล่มสลาย: จุดจบของยุคแห่งความโลภ (เมสัน,
2554)
เนื้อหาในบทเสริมวิทยานิพนธ์น้ี จึงต้องการกล่าวถึงพัฒนาการของ
นโยบายเสรีนิยมใหม่ในเชิงภาพรวมระดับโลกก่อน โดยเฉพาะตัง้ แต่ พ.ศ. 2550
หรือ ค.ศ. 2007 เป็ นต้นมา ทีเ่ นื้อหาในวิทยานิพนธ์ยงั ไม่ได้กล่าวถึง ก่อนทีจ่ ะ
กล่าวถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยตัง้ แต่ช่วงนัน้ เป็ นต้นมา เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าโลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่มีพลังมากน้ อยเพียงใด และเพราะเหตุ ใด
ผูว้ จิ ยั จึงยังยืนยันว่าแม้จะผ่านมาถึง 13 ปี แล้ว รัฐไทยก็ยงั คงพ่ายแพ้เหมือนเดิม
ในความหมายที่ว่าด้วยพลังและอิทธิพลของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นนั ้ รัฐไทย
ยังคงมีนโยบายออกมาเกื้อหนุ น ภาคธุรกิจเอกชนอย่างมาก แต่กลับไม่สามารถ
ปกป้ องสังคมให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี มี สี วัสดิการอันเป็ นหน้าทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของ
รัฐได้อย่างเหมาะสมเลย ทัง้ นี้ ปั ญหาต่ างๆ ที่เกิดขึน้ เช่นความเหลื่ อมล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ผลกระทบทีม่ าจากการดาเนินนโยบายแนวเสรี
นิยมใหม่นนเอง
ั่
โดยแบ่งหัวข้อนาเสนอดังต่อไปนี้
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วิ กฤติ การเงิ นโลกกับเสรีนิยมใหม่
วิกฤติการเงินโลกรอบล่าสุดเกิดขึน้ ในช่วง ค.ศ. 2007-2009 (พ.ศ.
2550-2552) กล่าวคือในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007 ได้เกิดวิกฤติซบั ไพรม์
(Subprime Crisis) หรือวิกฤติสนิ เชื่อซับไพรม์ (Subprime Mortgate Crisis) ขึน้
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สินเชื่อซับไพรม์คือสินเชื่อที่มีอ ัตราดอกเบี้ย สูงกว่ า
สินเชื่ออื่นๆ ส่วนมาก สินเชื่อเช่นนี้เป็ นสินเชื่อ ที่จดั สรรให้ผู้กู้ซ่งึ ไม่มคี ุณสมบัติ
เพียงพอทีจ่ ะกูย้ มื สินเชื่อปกติทวไป
ั ่ เนื่องจากผูก้ มู้ ปี ระวัตกิ ารกูย้ มื ทีไ่ ม่ดี เช่นขาด
การชาระเงินกูจ้ านวนมาก หรือมีค่าใช้จ่ายรายเดือนทีส่ งู มากเมื่อเทียบกับรายได้
หรือเนื่องด้วยเหตุผลอื่น เงินกู้ซบั ไพรม์จงึ มีความเสีย่ งสูงมาก แต่การให้กู้ยืม
แบบซับไพรม์นัน้ กลับเฟื่ องฟูมากในทศวรรษ 2000 โดยมีปัญหาหลายอย่าง
เกิดขึน้ ในตลาดซับไพรม์ในช่วงปลาย ค.ศ. 2005 จนถึง ค.ศ. 2006 (Foote and
Willen, 2017, pp. 324-325)
เมื่อ ถึง ต้น เดือ นสิง หาคม ค.ศ. 2007 วิก ฤติสิน เชื่อ ซับ ไพรม์ ข อง
สหรัฐอเมริกาได้แพร่กระจายกว้างขวางออกไปอีก ไม่ใช่มปี ั ญหาเฉพาะในแวดวง
สินเชื่อและธุรกิจการเงินอสังหาริมทรัพย์เท่านัน้ จึงเกิดภาวะที่ประชาชนทัวไป
่
ขาดความเชื่อมันในระบบธนาคาร
่
ตลาดการเงินหลายแห่ง จึงไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็ทาให้กลไกการนาเอานโยบายการเงินไปใช้เกิด
ปั ญหา ความเชื่อมันของนั
่
กธุรกิจและผูบ้ ริโภคก็ลดลง นัน่ คืออุปสงค์มวลรวมลด
ต่าลงมาก เกิดภาวะบีบรัดตัวทางสินเชื่อ (Credit Crunch) กล่าวคือธนาคารและ
สถาบันการเงินปล่อยกู้สนิ เชื่อน้อยลงมากอย่างรวดเร็ว ถ้าประชาชนต้องการกู้
เงิน ก็กู้ได้ยากขึ้น ต้ อ งเสีย ค่า ดอกเบี้ย มากขึ้น การปล่อ ยกู้ระหว่ างธนาคารก็
หยุดชะงักลงเพราะต่างก็กลัวกันว่าไม่มธี นาคารใดทีป่ ลอดภัยหรือมันคงเหลื
่
ออยู่
อีก ต่ อ ไปแล้ว และเมื่อ ถึง ต้ น เดือ นตุ ล าคม ค.ศ. 2008 วิก ฤติท่ีเ กิด ขึ้น ใน
สหรัฐอเมริกานัน้ ก็แพร่กระจายไปยังยุโรปและอีกหลายประเทศที่กาลังรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ ถึง ตอนนัน้ การกู้ยืมระหว่ างธนาคารทัวโลกก็
่
ห ยุด ชะงักลง
(Arestis, 2017, p. 7)
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ค.ศ. 2008 จึงถือว่า เป็ นปี ท่เี กิด วิกฤติก ารเงินโลก (The Global
Financial Crisis) นัน่ คือ วิก ฤติก ารเงิน ที่เ ริ่ม เกิด ขึ้น ในสหรัฐอเมริก าได้
แพร่กระจายไปทัวโลก
่
วิกฤติครัง้ นัน้ ได้ทาให้การผลิตและการจ้างงานลดลงอย่าง
มาก การค้าทัวโลกก็
่
ลดลงมาก ถือว่าเป็ นการเสือ่ มถอยทางการผลิต การจ้างงาน
และการค้าของโลกที่รุนแรงที่สุดนับตัง้ แต่ ช่วงเวลาหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าครัง้ ใหญ่ (The Great Depression) ในต้นทศวรรษ 1930 เป็ นต้นมา ใน
วิกฤติทเ่ี กิดขึน้ เมื่อ ค.ศ. 2008 นัน้ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ หลายร้อย
แห่งล้มละลาย ความล้มละลายของสถาบันการเงินเกิดขึ้นทัง้ ในสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจัก ร ไอร์แ ลนด์ สเปน เนเธอร์แ ลนด์ เยอรมนี และเบลเยีย ม
หลังจากนัน้ ประเทศกรีซและโปรตุ เกสก็ประสบกับปั ญหาวิกฤติหนี้สาธารณะ
รัฐบาลของสองประเทศดังกล่าวย่อมไม่อาจใช้หนี้ได้เลยถ้าไม่สามารถกูย้ มื เงิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารกลางแห่งยุโรป (Aliber and
Zoega, 2019, p. 1) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ ใหญ่ (The Great Recession)
จึงเกิดขึน้ ใน ค.ศ. 2009 (Arestis, 2017, p. 7) ความถดถอยทางเศรษฐกิจครัง้
ใหญ่ครัง้ นัน้ ก็กระจายไปทัวโลกด้
่
วย จึงถูกเรียกว่า “ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่
โลก” (The Global Recession) (Kose and Ohnsorge, 2019)
จอห์น ควิก กิน (Quiggin, 2018, p. 150) ศาสตราจารย์ท าง
เศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรเลีย กล่าวว่า “เป็ นเพราะด้วยวิกฤติการเงินโลกเพียง
อย่างเดียวนี้น่ีเองซึ่งเกือบจะทาลายเศรษฐกิจโลกจนหมดสิน้ ใน ค.ศ. 2008 ที่
ความล้มเหลวของเสรีนิยมใหม่ได้กลายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจปฏิเสธได้ หรืออย่างน้อย
ก็ยากทีจ่ ะปฏิเสธด้วยสีหน้าแบบเฉยเมยได้” ซึง่ หมายความว่านโยบายเสรีนิยม
ใหม่ทถ่ี ูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้ควรถูกกล่าวโทษว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ
ทีก่ ่อให้เกิดวิกฤติการเงินโลก
แม้แนวคิดและนโยบายเสรีนิยมใหม่จะก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ มากมาย
เพียงใด แต่หลังจากวิกฤติการเงินโลกและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัวโลกครั
่
ง้ นัน้
แนวคิดและนโยบายเสรีนิยมใหม่กย็ งั คงเติบโตจนมีความเข้มแข็งกว่าเดิมเสียอีก
เพราะว่าในช่วงหลังวิกฤติได้มกี ารเข้าไปจัดระเบียบเศรษฐกิจใหม่ทต่ี งั ้ อยู่บนฐาน
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ของการนาเอาอุดมการณ์ เสรีนิยมใหม่ไปใช้อย่างต่ อเนื่ อง ดังที่อเลซซานโดร
โบนันโน (Bonanno, 2017, p. xiii) ศาสตราจารย์ดา้ นสังคมวิทยาในสหรัฐเมริกา
ได้อ้างงานเขียนของนักวิชาการมาชี้ให้เห็นว่า หลัง วิกฤติการเงินโลกครัง้ นัน้
หลักการต่างๆ ทางการตลาดยังคงเป็ นตัวแทนของมาตรฐานกระแสหลักในการ
ทาหน้ าที่ของสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต่อไป ขณะที่ธุรกรรม
ทางการเงินและการใช้จ่ายต่างๆ ก็แสดงให้เห็นรากฐานทางศีลธรรมของสังคม
เมื่อนักเสรีนิยมใหม่กล่าวอ้างว่ารัฐไม่ควรเข้าไปแก้ไขประเด็นปั ญหาทางสังคม
และเศรษฐกิจ ในความเป็ นจริงแล้วรัฐกลับเข้าไปแทรกแซง และการแทรกแซง
ของรัฐนันแหละที
่
ม่ คี วามสาคัญมากต่อการดารงอยู่และการมีอานาจครอบงาของ
เสรีนิยมใหม่ นอกจากนี้ ความคิดกระแสหลักทีว่ ่ารัฐบาลจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
ตลาดเพื่อทีจ่ ะทาให้การทางานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ ก็
ปกปิ ดความเป็ นจริง ที่ว่ า รัฐ บาลเหล่ า นั น้ นั น่ แหละก าลัง ปรับ ตัว ให้ เ ข้า กับ
ผลประโยชน์ของบรรษัทใหญ่ๆ
โบนั น โนยัง ชี้ใ ห้ เ ห็น อี ก ด้ ว ยว่ า แทนที่เ สรีนิ ย มใหม่ จ ะท าเพีย งแค่
“กระบวนการทาให้เศรษฐกิจและสังคมอยู่ภายใต้ตลาด” (the marketization of
the economy and society) แต่เสรีนิยมใหม่กลับทายิง่ กว่านัน้ กล่าวคือทาให้
เกิ ด “กระบวนการท าให้ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม อยู่ ภ ายใต้ บ รรษั ท ” (the
corporatization of the economy and society) ในสังคมแบบเสรีนิยมใหม่
บรรษัทต่างๆ ล้วนมีอานาจครอบงาด้วยการกาหนดเงื่อนไขทางอุดมการณ์ใน
การทางานของบรรษัทและการทาให้ประชาชนซึง่ โดยทัวไปก็
่ มหี นี้สนิ มากอยู่แล้ว
มองหนี้สนิ เป็ นเรื่องปกติ เมื่อบรรษัทมีอานาจครอบงาทีย่ ากต่อการต่อต้านเช่นนี้
ความขัดแย้งต่างๆ ที่มอี ยู่ในเสรีนิยมใหม่ซ่งึ บรรษัทมีพลังมากจึงมีความรุนแรง
และระบบทุ น นิ ย มก็จ าต้ อ งเผชิญ กับ วิก ฤติ อ ย่ า งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ (Bonanno,
2017, p. xiii)
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รัฐไทยกับกระบวนการทาให้ เศรษฐกิ จและสังคมอยู่ภายใต้ บรรษัท

ในประเทศไทย กระบวนการทาให้เศรษฐกิจและสังคมอยู่ภายใต้บรรษัท
หรือกระบวนการทาให้บรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่มอี านาจครอบงาเศรษฐกิจและ
สัง คมไทยมี พ ัฒ นาการมานานพอสมควรแล้ ว อย่ า งที่ ผู้ วิ จ ัย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ใน
วิทยานิพนธ์ท่รี ฐั บาลไทยในหลายยุคสมัยได้กาหนดนโยบายออกมาเกื้อหนุ น
ภาคธุรกิจเอกชนในรูปแบบต่างๆ นโยบายที่รฐั บาลแต่ละยุคกาหนดออกมาใน
ลักษณะเอียงเข้าข้างกลุ่มทุนและละเลยหรือไม่สนใจเสริมสร้างผลประโยชน์และ
สวัส ดิก ารให้ ภ าคสัง คมนั น้ มีค วามจริง จัง เข้ม ข้น แตกต่ า งกัน ไป รัฐ บาลที่มี
เสถียรภาพหรืออยู่ในอานาจได้นานก็ย่อมมีโอกาสเช่นนัน้ มากกว่า หลัง พ.ศ.
2550 มีรฐั บาลหลายชุดผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนเข้ามาบริหารประเทศ แต่ส่วนมาก
เป็ นรัฐบาลทีค่ รองอานาจอยู่ในระยะเวลาค่อนข้างสัน้
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็ นรัฐบาลที่อยู่ ในอานาจได้นาน
เมื่อรวมระยะเวลาตอนทีเ่ ป็ นรัฐบาลซึง่ มาจากการรัฐประหารและระยะเวลาทีเ่ ป็ น
รัฐบาลซึง่ มาจากการเลือกตัง้ โดยนับตัง้ แต่การทีพ่ ลเอกประยุทธ์ได้เป็ นหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรักษาการในตาแหน่ งนายกรัฐมนตรีหลังการ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บัดนี้กเ็ ป็ นเวลานานกว่า 6 ปี แล้ว
ในช่วงทีเ่ ป็ นรัฐบาลจากการรัฐประหารนัน้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้วางรากฐาน
อานาจไว้ทงั ้ ในระดับรัฐธรรมนู ญ กฎหมาย นโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ
จ านวนมาก โดยมีเ ครือ ข่ า ยของนัก ธุ ร กิจ ชัน้ น าจ านวนมากหนุ น หลัง จนมี
นักวิชาการเรียกว่า “ระบอบประยุทธ์” (The Prayuth Regime) (Kongkirati and
Kanchoochat, 2018)
ในทางเศรษฐกิจ ระบอบประยุทธ์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่ม
บริษทั ไทย-จีนเพื่อสร้างโครงการประชารัฐขึน้ มา โครงการนี้ถือว่านโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าของระบอบประยุทธ์ แต่ต้ องการจะทาให้แตกต่างจาก
โครงการประชานิยมในยุครัฐบาลทักษิณ โครงการประชารัฐเป็ นเวทีหรือพืน้ ทีใ่ ห้
บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แสดงบทบาทนาในฐานะที่เป็ น “พี่เลี้ยง” คอยดูแลวิสาหกิจ
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ของผูป้ ระกอบการในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของตน ประจักษ์ ก้องกรีติ และ
วีรยุทธ กาญจน์ชฉู ตั ร (Kongkirati and Kanchoochat, 2018) จึงมองว่าโครงการ
ประชารัฐสะท้อนให้เห็นความพยายามร่วมกันของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทจ่ี ะเข้า
ไปทาให้ตลาดที่มกี ารแข่งขันกลายเป็ นตลาดที่มชี ่วงชัน้ หรือเป็ น “ทุนนิยมแบบ
ช่วงชัน้ ” (Hierarchical Capitalism) นัน่ เอง โครงการประชารัฐไม่ใช่โครงการที่
เข้าไปส่งเสริมให้วสิ าหกิจในท้องถิน่ ได้กา้ วทันบริษทั ยักษ์ใหญ่
โครงการประชารัฐเริม่ ต้นขึน้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เป็ นโครงการ
ใหญ่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการ ในเดือนธันวาคมปี เดียวกัน
ได้มกี ลุ่มทุนสาคัญเข้าร่วมงานในโครงการประชารัฐรวมทัง้ หมด 24 กลุ่ม ซึ่ง
รวมทัง้ กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ, เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษทั น้ าตาลมิตรผล, เครือ
เซ็นทรัล, กลุ่มเดอะมอลล์, กลุ่มไทยยูเนียน, ธนาคารกรุงเทพ, เครือปูนซีเมนต์
ไทย, บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟ้ ูดส์, เครือสหพัฒน์, กล่มบริษัทสามารถ, บริษัท
น้ามันพืชไทย, กลุ่มดับบลิวเอชเอ, บริษทั ช. การช่าง, บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วสิ , กลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท, ร้านอาหารเอ็มเค, บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน,
่
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ , กลุ่มบริษทั บีทเี อส, บริษทั การบินกรุงเทพ และกลุ่ม
บริษทั ในเครือ ปตท. (Kongkirati and Kanchoochat, 2018, pp. 293-294)
ในช่วงเริม่ ต้น รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศให้โครงการประชารัฐ
เป็ นส่วนหนึ่งในชุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มวี งเงินงบประมาณ
136,000 ล้านบาท โครงการนี้ประกอบด้วยมาตรการ 3 มาตรการทีม่ ุ่งสนับสนุ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทัง้ สนับสนุนเกษตรกรและผูม้ รี ายได้น้อย
มาตรการแรกคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออม
สินเป็ นผูป้ ล่อยกูใ้ ห้กบั กองทุนหมู่บา้ น 59,000 กองทุนโดยเป็ นเงินกูร้ ะยะยาว 7
ปี และให้กไู้ ด้หมู่บา้ นละ 1 ล้านบาท ในช่วงสองปี แรกไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ โดย
รัฐบาลจะเป็ นผูจ้ ่ายดอกเบีย้ แทน มาตรการต่อมาคือกระทรวงมหาดไทยจัดสรร
เงินงบประมาณรวม 36,275 ล้านบาทให้แก่ตาบลต่างๆ ทัวประเทศรวม
่
7,255
ตาบล โดยแต่ละตาบลจะได้รบั เงิน 5 ล้านบาทเพื่อนาไปใช้ในโครงการทีเ่ กีย่ วกับ
การสร้างและบูรณะซ่อมแซมสิง่ ต่างๆ ในพื้นที่ตาบลของตน และในโครงการที่
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เกีย่ วข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาตรการสุดท้าย
รัฐบาลจะให้หน่วยงานของรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้กบั โครงการขนาดเล็กทีม่ ี
วงเงินต่ากว่า 1 ล้านบาท (Kongkirati and Kanchoochat, 2018, pp. 293-294)
นักธุรกิจทีเ่ ข้าร่วมในโครงการประชารัฐนัน้ สามารถเข้าร่วมงานในหลาย
รูปแบบ อย่างเช่นการเข้าไปถือหุน้ ในบริษทั ประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดต่างๆ
ดังที่เห็นจากสานักข่าวอิศราที่ว่า “เปิ ดบัญชีผู้ถือหุ้น บ.ประชารัฐฯ ‘ฐาปน สิริ
วัฒนภักดี’ 99% ขณะที่ 9 จังหวัดนาร่อง ‘รายใหญ่’ 5 คน โยงกลุ่มทุนเจ้าสัว
เจริญ ใช้ ‘ผู้รบั มอบอานาจจดทะเบียน-ผูส้ อบบัญชี’ คนเดียวกันหมด ตัวหลัก
ภาคเอกชนขับเคลื่อน ศก.ฐานราก”(สานักข่าวอิศรา, 10 พฤษภาคม 2559,
ออนไลน์ ) หรือ อาจเข้ า ไปท าโครงการในพื้น ที่เ องเลย เช่ น โครง การของ
เครือสหพัฒน์ ท่ีเข้าไป “สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์ร่ี เพาะเห็ดนางฟ้ า และเห็ดโคน
น้ อ ย จัด กิจ กรรมร่ว มกับ กลุ่ มข้า วปลอดภัย ต าบลป่ าสัก เพื่อผลิตข้า วปลอด
สารพิษ และลดต้นทุนการผลิตข้าว” (ไทยรัฐออนไลน์, 25 พฤศจิกายน 2562)
ควรกล่าวไว้ดว้ ยว่าโครงการประชารัฐได้ดาเนินมาหลายปี แล้ว เมื่อเวลาผ่านไป
กลุ่มธุรกิจทีเ่ ข้าไปร่วมก็ได้ดาเนินโครงการไปหลายโครงการ เช่น เมื่อถึงเดือน
พฤศจิกายน 2562 โครงการประชารัฐของเครือสหพัฒน์มมี ากถึง 11 โครงการ
(ไทยรัฐออนไลน์, 4 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อพรรคพลังประชารัฐซึง่ เป็ นพรรคแกนนาในการจัดตัง้ รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จดั กิจกรรมระดมทุนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พรรคพลังประชารัฐได้ตดิ ประกาศรายชื่อผูส้ นับสนุ นการจัดกิจกรรมระดมทุน 24
ราย เป็ นเงินรวม 90 ล้านบาท ตัวอย่างบริษทั ทีบ่ ริจาค เช่น บริษทั คิงเพาเวอร์
สุวรรณภูมแิ ละบริษทั คิงเพาเวอร์ดวิ ตี้ฟรีบริจาคบริษทั ละ 9 ล้านบาท บริษทั คิง
เพาเวอร์อิน เตอร์เนชันแนล
่
บริษัทซัย โจเด็นกิอินเตอร์เนชัน่ แนล และบริษัท
น้ าตาลมิตรผล บริจาคบริษัทละ 6 ล้านบาท นอกจากนี้กม็ กี ารบริจาคในนาม
บุคคลธรรมดาด้วยรวมแล้วหลายล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ , 18 มกราคม
2562)
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เมื่อ มีก ารอภิป รายไม่ ไ ว้ว างใจรัฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์โ อชา
ในช่ ว งวัน ที่ 24-27 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2563 นายมิ่ง ขวัญ แสงสุ ว รรณ์
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ใช้อานาจรัฐเอือ้ ประโยชน์และสร้างระบบผูกขาด จนทา
ให้นกั ธุรกิจใหญ่มงคั
ั ่ งร
่ ่ารวยขึน้ อย่างมาก โดยเขาได้ระบุช่อื ตระกูล 5 ตระกูลทีม่ ี
ทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วง 6 ปี ทร่ี ฐั บาลพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศ
(สานักข่าวอิศรา, 27 กุมภาพันธ์ 2563) โดยที่ 5 ตระกูลทีเ่ ขากล่าวถึงนัน้ ก็อยู่ใน
กลุ่มนักธุรกิจ 24 กลุ่มทีเ่ ข้าร่วมโครงการประชารัฐด้วย
จากรายงานข่าว นักธุรกิจทัง้ 5 ตระกูลทีก่ ล่าวถึงข้างต้น มีความมังคั
่ ง่
เพิม่ ขึน้ ในช่วง 6 ปี จาก พ.ศ. 2557-2562 ดังนี้ 1) ตระกูลเจียรวนนท์มที รัพย์สนิ
เพิม่ จาก 3.74 แสนล้านบาท เป็ น 9.41 แสนล้านบาท 2) ตระกูลจิราธิวฒ
ั น์มี
ทรัพย์สนิ เพิม่ จาก 4.13 แสนล้านบาท เป็ น 6.70 แสนล้านบาท 3) ตระกูลสิริ
วัฒนภักดีมที รัพย์สนิ เพิม่ จาก 3.68 แสนล้านบาท เป็ น 5.17 แสนล้านบาท
4) ตระกูลศรีวฒ
ั นประภามีทรัพย์สนิ เพิม่ จาก 0.52 แสนล้านบาท เป็ น 1.50 แสน
ล้านบาท และ 5) ตระกูลปราสาททองโอสถมีทรัพย์สนิ เพิม่ จาก 0.74 แสนล้าน
บาท เป็ น 1.08 แสนล้านบาท (สานักข่าวอิศรา, 27 กุมภาพันธ์ 2563)
ต่ อ มา มีข่า วว่ า พลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี ได้ท า
หนังสือส่งถึงมหาเศรษฐีไทยที่รวยที่สุด 20 คน โดยมีขอ้ ความว่าประเทศไทย
กาลังเผชิญกับสถานการณ์ ท่โี รคโควิด -19 กาลังระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งเป็ น
ช่ ว งเวลาที่ค นไทยและประเทศไทยต้ อ งการความร่ ว มมือ จากทุ ก ภาคส่ ว น
นายกรัฐมนตรีจงึ ขอขอบคุณมหาเศรษฐีเหล่านัน้ ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนหลาย
เรื่องแล้ว แต่ต้องการให้ช่วยเหลือเพิม่ เติมอีก โดยขอให้มหาเศรษฐีเหล่านัน้ ส่ง
เอกสารนาเสนอสิง่ ที่พร้อมจะทาเพิม่ เติม ซึง่ ไม่ใช่เงินบริจาค แต่เป็ นโครงการที่
จะช่วยเหลือประชาชนด้วยวิธีการทีเ่ ป็ นรูปธรรม (กรุงเทพธุรกิจ , 21 เมษายน
2563, ออนไลน์) ในทีส่ ดุ ก็มขี า่ วว่ามหาเศรษฐีทงั ้ 20 คนนัน้ ได้ตอบรับคาขอจาก
รัฐบาลครบทุกคน โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาขอบคุณมหาเศรษฐีเหล่านั น้ ผ่าน
ทางโพสต์ในเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha เมื่อวันที่ 16
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พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ข่าวไทยพีบเี อส, 16 พฤษภาคม 2563) ผูส้ ่อื ข่าวได้
รายงานรายชื่อมหาเศรษฐี 20 คนทีพ่ ลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทาหนังสือขอ
ความช่ ว ยเหลือ พร้ อ มทัง้ ความมัง่ คัง่ ของมหาเศรษฐีเ หล่ า นั น้ ที่เ ป็ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ โดยประมาณในปี ล่าสุด (พ.ศ. 2563) ไว้ทงั ้ หมด ในที่น้ีขอกล่าวถึง 5
ลาดับ แรกคือ 1) ตระกูลเจียรวนนท์ เจ้า ของเครือ เจริญโภคภัณฑ์ มีมูลค่ า
ทรัพย์สนิ ประมาณ 8.8 แสนล้านบาท 2) นายเฉลิม อยู่วทิ ยา เจ้าของธุรกิจ
เครื่องดื่มกระทิงแดง มีมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณ 6.5 แสนล้านบาท 3) นายเจริญ
สิรวิ ฒ
ั นภักดี เจ้าของธุรกิจเบียร์ช้าง มีมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณ 3.4 แสนล้าน
บาท 4) ตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ เจ้าของธุรกิจในเครือเซ็นทรัล มีมูลค่าทรัพย์สิน
ประมาณ 3 แสนล้านบาท และ 5) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี เจ้าของธุรกิจกัลฟ์ เอ็น
เนอร์จี มีมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณ 2.2 แสนล้านบาท (Money Buffalo, 14
พฤษภาคม 2563)
ฝ่ ายรัฐอาจจะมองว่าการให้นักธุรกิจใหญ่เข้ามาร่วมในโครงการพัฒนา
ต่างๆ ของรัฐคือสิง่ ที่ดี เพราะเป็ นการผนึกกาลังกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทัง้
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน แต่ดงั ที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าระดับ
การมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนนัน้ มีไม่เท่ากัน การประกอบกิจการร่วมกันใน
ระดับพื้นที่ทาให้อานาจของภาคประชาชนตกเป็ นรองภาคธุรกิจเอกชนจนเกิด
“ทุนนิยมแบบช่วงชัน้ ” นันเอง
่
เกษียร เตชะพีระ (ประชาไท, 4 กรกฎาคม 2562)
ก็ มี ค วามเห็ น เช่ น นี้ แต่ เ ขาใช้ ค าว่ า “ทุ น นิ ย มเหลื่ อ มล้ า ” ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ความไม่เท่าเทียมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกษียรชีใ้ ห้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจ
ของไทยเป็ นนโยบายแบบลูกผสมทีม่ ที งั ้ เสรีนิยมใหม่และทุนนิยมเหลื่อมล้า เสรี
นิยมใหม่ดไู ด้จากการเน้นเปิ ดตลาด ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ อานวย
ความสะดวกให้นักลงทุน สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ และระงับการใช้กฎหมายที่
สร้า งความยุ่ ง ยากล าบากให้นั ก ลงทุ น ในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ เช่ น กฎหมาย
เกี่ยวกับผังเมืองและสิง่ แวดล้อม ส่วนนโยบายแบบทุนนิยมเหลื่อมล้าก็เห็นได้
จากการทีร่ ฐั ให้ทุนใหญ่เข้าครอบงากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่ ให้ทุน
ใหญ่เป็ นพีเ่ ลีย้ งคอยดูแลทุนเล็กในท้องถิน่ ซึง่ การทาเช่นนี้ทาให้ทุนทีเ่ ล็กกว่าใน
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ท้องถิน่ จาเป็ นต้องขึน้ กับทุนใหญ่เพื่อความอยู่รอด เกษียรกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
“ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะกีดกันกลุ่มทุนเล็กและทุนหน้าใหม่ไม่ให้เข้ามา
ในตลาดผูก ขาดนี้ กรรมการประชารัฐ จึง เป็ น กลุ่ มทุ น เดีย วกันกับ ที่พ วกที่ ใ ห้
ทุนอุดหนุ น กปปส. มีการซ้าซ้อนกันอย่างมีนัยสาคัญ ‛ (ประชาไท, 4 กรกฎาคม
2562)
อรรถจัก ร์ สัต ยานุ ร ัก ษ์ (2562) ก็ไ ด้ช้ีใ ห้เ ห็น ว่ า การที่ภ าครัฐ ในยุ ค
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีป่ กครองประเทศด้วยอานาจเผด็จการจาก
การรัฐประหาร ได้ร่วมมือกับนักธุรกิจใหญ่ในภาคเอกชนนัน้ คือการสถาปนา “รัฐ
บรรษัทอานาจนิยม” ขึน้ มาในประเทศไทย เขากล่าวว่าเมื่อพิจารณาทีย่ ุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ก็จ ะท าเราให้เ ห็น ได้ช ัด เจนว่ า กลุ่ ม ชนชัน้ น าไทยที่สนั บ สนุ น การ
รัฐประหารนัน้ กาลังวางแผนจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐ กับสังคมไทย
ในรูปแบบใหม่เพื่อเปลีย่ นสังคมไทยให้เป็ นไปตามความคาดหวังของฝ่ ายรัฐและ
ฝ่ ายทุน โดยทีฝ่ ่ ายทุนซึง่ เข้าไปร่วมกับฝ่ ายรัฐนัน้ ก็ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองมา
ก่อนแล้วนานกว่า 10 ปี ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ คือจะมีการเปลีย่ นแปลงการใช้ทรัพยากร
ในทุ ก พื้น ที่ข องสัง คมไทย หรือ มีก ารใช้ง บประมาณในการสร้า งรัฐแบบใหม่
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรัฐแบบใหม่น้ีมมี ติ ิของอานาจนิยมสูงขึน้ กว่ารัฐบรรษัทนิยม
ทัว่ ๆ ไป กล่ า วคือ ไม่ ใ ช่ ร ัฐ บรรษัท นิ ย มธรรมดาๆ แต่ เ ป็ น รัฐ บรรษัท นิ ย มใน
ลักษณะใหม่ (Neo-Corporatist State)
ทัง้ เกษียร เตชะพีระ และอรรถจักร์ สัตยานุ รกั ษ์ ต่างก็เห็นตรงกันว่า
ลัก ษณะที่ร ัฐได้ให้ก ลุ่ มนัก ธุร กิจ นายทุ นใหญ่ เ ข้า ไปควบคุ ม ดูแ ลกิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจ ในระดับ ท้องถิ่น นัน้ เกิดจากการที่ร ัฐบาลพลเอกประยุ ทธ์ลอกเลีย น
นโยบายการพัฒนาของประเทศจีนมา แต่การทาเช่นนัน้ ก็น่ากังวล เมื่อพิจารณา
ถึงผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับประชาชนคนไทยทัวไป
่ ดังทีเ่ กษียร เตชะพีระ ตัง้
คาถามไว้ว่า “คุณคิดว่าทุนใหญ่จะทาเพื่อใคร? เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมตาม
นโยบายรัฐบาล หรือเพื่อดอกผลของบริษทั ตนเอง?‛ (ประชาไท, 4 กรกฎาคม
2562) และดังที่อรรถจักร์ สัตยานุ รกั ษ์ แสดงความเห็นไว้ว่า “รัฐจะสรรค์สร้าง
แนวทางการโอบอุม้ ทุนขนาดใหญ่... แล้วกลุ่มเหล่านี้จะขยายตัวไปเรื่อยๆ และ
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เชื่อว่าจะสถาปนาได้อย่างเข้มแข็งมันคง
่ ผ่านการเปลีย่ นประเทศไทย ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ‛ (อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์, 2562)
สาหรับประชาชนทีอ่ ยู่ในภาคเกษตรนัน้ อรรถจักร์ สัตยานุ รกั ษ์ ก็เห็น
ว่ายุทธศาสตร์ชาติทถ่ี ูกประกาศออกมาใช้ในยุคอานาจนิยมของรัฐบาลเผด็จการ
คสช. ที่เ ป็ น ยุ ทธศาสตร์ ซ่งึ เกื้อ หนุ น ทุน ใหญ่ นัน้ จะส่งผลกระทบทางลบอย่ า ง
รุนแรงต่ อเกษตรกรคนยากจน เขากล่าว“ยุท ธศาสตร์ 20 ปี คือยุทธศาสตร์ท่ี
เหยียบย่าคนจนและกดขีค่ นในภาคเกษตรกรรมอย่างถึงที่ สุด” (prachatai, 16
พฤศจิกายน 2562) เขากล่าวว่าผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากอิทธิพลของทุนข้ามชาติและ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ก็ คื อ ประเทศไทยจะกลายเป็ นสมบั ติ ข องบรรษั ท จะมี
กระบวนการเบียดขับ ชาวไร่ช าวนาออกจากพื้นที่ซ่งึ เกิดจากนโยบายของรัฐ
แผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ลักษณะ คือ (prachatai, 16
พฤศจิกายน 2562)
1) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในภูมภิ าคและในพื้นที่ต่างๆ เช่นเขต
เศรษฐกิจ พิเ ศษ ท าให้มีก ารเปลี่ย นที่ดิน เป็ น สิน ค้า มากขึ้น ท าให้เ กิด การไล่
ชาวนาเช่าออกจากทีด่ นิ กลุ่มทุนใหญ่เล่นเกมเปลีย่ นทีด่ นิ เป็ นสินค้า ยกตัวอย่าง
ทีฉ่ ะเชิงเทรา ชาวนาเช่าร้อยละ 90 ถูกขับไล่ออกจากทีด่ นิ โดยทีก่ ระบวนการ
เบียดขับเช่นนี้กส็ อดคล้องกับอุดมการณ์ของรัฐเสรีนิยมใหม่ทย่ี ดึ ถือในกรรมสิทธิ ์
ทรัพย์สนิ ของเอกชน (private property)
2) การขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตร รัฐและทุนใหญ่โดยเฉพาะ
ทุนการเกษตรได้ผนวกเป็ นเนื้อเดียวกัน ยกตัวอย่างที่พษิ ณุ โลก เจ้าหน้าที่ของ
บริษัททุนใหญ่เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อบอกชาวบ้านที่อาเภอ
บางระก าให้เ ปลี่ย นจากการปลูก ข้า วมาเป็ น การปลูก ข้า วโพดเลี้ย งสัต ว์ เมื่อ
พิจารณาทีก่ รณีของโรงงานน้าตาล ก็พบว่าในภาคอีสานนัน้ โรงงานน้าตาลได้เพิม่
จากเดิมทีม่ เี พียงแค่ 10 เป็ น 30 โรง ชาวไร่ชาวนาในพืน้ ทีถ่ ูกเปลีย่ นให้เป็ นเพียง
แรงงานหรือ กรรมกรในภาคเกษตรภายใต้การบงการของทุนใหญ่ และชาวไร่
ชาวนาอีกส่วนหนึ่งก็กลายเป็ นแรงงานในภาคการผลิตอื่นๆ
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3) การขยายตัวของการท่ องเที่ยว รัฐ ได้เข้าไปจัดการการท่องเที่ยว
แทนชาวบ้าน หรือเข้าไปเกือ้ หนุ นภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการการท่องเทีย่ ว
จะมีการสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่โดยภาคเอกชน ชาวบ้านในพืน้ ทีจ่ ะได้ประโยชน์
น้อยมากจากการท่องเทีย่ วชุมชน
ทัง้ นี้ กฎหมายพิเศษต่างๆ ทีภ่ าครัฐในยุคเผด็จการตราออกมาใช้ เช่น
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (East Economic Corridor:
EEC) และกฎหมายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน จะทาให้รฐั และทุนขยายอานาจเข้า
ไปใช้ “สิทธิ”์ และเปลีย่ นลักษณะของ “สิทธิ”์ ได้อย่างกว้างขวางมากขึน้
ถ้าปรากฏการณ์ต่างๆ เป็ นไปตามทีน่ กั วิชาการทัง้ หลายข้างต้นกล่าวไว้
จริง เราสามารถมองได้ว่าสิง่ ทีก่ าลังเกิดขึน้ อยู่ในปั จจุบนั และจะเกิดขึน้ ในอนาคต
กับพื้นที่ประเทศไทยก็เป็ นไปตามที่เดวิด ฮาร์วีย์ได้วิพากษ์ เสรีนิยมใหม่ จาก
จุดยืน แบบมาร์ก ซิสต์นัน่ เองว่า “อย่ างไรก็ตาม ความสาเร็จ ที่สาคัญมากของ
กระบวนการทาให้เป็ นเสรีนิยมใหม่คอื การจัดสรรความมังคั
่ งและรายได้
่
ขน้ึ ใหม่
แทนทีจ่ ะเป็ นการสร้างความมังคั
่ งและรายได้
่
ขน้ึ ใหม่ ” (Harvey, 2005, p. 159)
เขาชี้ให้เห็นความสาเร็จของระบบทุนนิยมที่เป็ นแบบเสรีนิยมใหม่ว่าเกิดจาก
“การสะสมทุนด้วยด้วยการแย่งชิง” (accumulation of dispossession) การทีร่ ฐั
ออกนโยบายเอือ้ ฝ่ ายทุนแล้วทาให้ฝ่ายทุนสามารถแย่งชิงทรัพย์สนิ จากประชาชน
มาได้นนั ้ เป็ นส่วนประกอบสาคัญ 1 ใน 4 ประการทีเ่ ขาจัดให้เป็ นการสะสมทุน
ด้วยการแย่งชิง
ลักษณะอีกประการหนึ่งของการสะสมทุนด้วยการแย่งชิงที่ ฮาร์วีย์ได้
เสนอไว้คอื การแผ่ขยายอานาจทางการเงิน (financialization) ทีใ่ นหนังสือฉบับ
แปล (ฮาร์ว,ี 2555, น. 260) ได้แปลไว้ว่า “ระบบธนานุ วตั ร” หัวข้อต่อไป ผูว้ จิ ยั
จึงจะได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินและสถาบันการเงินในประเทศไทย
เพิม่ เติมจากที่มอี ยู่ในวิทยานิพนธ์ โดยเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นชนชัน้ นายทุน
ข้ามชาติซง่ึ ก็เป็ นประเด็นสาคัญในวิทยานิพนธ์เช่นเดียวกัน
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การแผ่ขยายอานาจทางการเงิ นกับพลังของชนชัน้ นายทุนข้ามชาติ
คลื่นการแผ่ขยายอานาจทางการเงิน นัน้ มีความเข้มแข็งขึ้นมากหลัง
ค.ศ. 1980 ซึง่ เห็นได้ในรูปแบบการเก็งกาไรของนักล่าเงิน ธุรกรรมทางการเงิน
รายวันทีอ่ ยู่ในตลาดระหว่างประเทศซึ่งมีมูลค่าวันละ 2,300,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1983 ได้เพิม่ ขึน้ เป็ นวันละ 130,000,000,000 ดอลลาร์ใน
ค.ศ. 2001 (Harvey, 2005, p. 161) เมื่อถึง ค.ศ. 2014 ธุรกรรมทางการเงิน
รายวัน มีมูลค่า วัน ละ 4,000,000,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งมูลค่า นี้ถือว่า สูง กว่ า
กิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงกว่า 20 เท่า (Quiggin, 2018, p. 146) มูลค่า
ธุรกรรมทางการเงินทีส่ งู มากเช่นนี้ เพราะมีการเก็งกาไรมากนัน่ เอง โดยเฉพาะ
ในตลาดอนุ พนั ธ์ นับเฉพาะครึง่ ปี แรกของ ค.ศ. 2019 ธุรกรรมทางการเงินใน
ตลาดอนุ พนั ธ์มมี ูลค่าสูงถึง 640,000,000,000,000 ดอลลาร์ (Maverick, 2020)
เงินทีแ่ พร่กระจายหรือหมุนเวียนอยู่ในตลาดระหว่างประเทศมี ปริมาณ
มหาศาลและมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ระบบการเงินของโลกจึงมีความสลับซับซ้อน
สูงมาก หลายครัง้ ปั ญหาที่เป็ น วิกฤติเศรษฐกิจมีท่มี าจากปั ญหาทางการเงินซึ่ง
เกิดขึน้ แบบทีน่ ักเศรษฐศาสตร์ผเู้ ชีย่ วชาญโดยทัวไปก็
่ ไม่อาจทานายล่วงหน้าได้
และเมื่อเกิดวิกฤติแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ง่ายๆ วิกฤติทเ่ี กิดขึน้ ยังได้ส่ง
ผลกระทบด้านอื่นๆ ตามมาอีกไม่น้อย ดังที่เห็นได้จาก “วิกฤติต้มยากุ้ง” หรือ
“วิกฤติทางการเงินเอเชีย” ทีเ่ ริม่ ต้นเกิดขึน้ ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2540 แล้ว
แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ อีกมาก และเห็นได้จากวิกฤติซบั ไพรม์ทเ่ี กิดขึน้
ในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 2007 แล้วแพร่กระจายไปยังยุโรปจนเกิด วิกฤติทาง
การเงินทัวโลกใน
่
ค.ศ. 2008 อันนามาสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัวโลกใน
่
ค.ศ.
2009 ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นในบทนี้แล้ว
การให้ความสาคัญต่อเรื่องการเงิน ซึง่ รวมทัง้ การมองว่าสถาบันการเงิน
เป็ นส่วนสาคัญมากในกระบวนการพัฒนาประเทศ ถือเป็ นนโยบายสาคัญอย่าง
หนึ่งของเสรีนิยมใหม่ นโยบายเสรีนิยมใหม่นนั ้ บางยุคก็ถูกนาไปใช้อย่างเข้มข้น
จริง จัง บางยุ ค ก็ถู กลดระดับ ลงมาคือ นาไปใช้แ บบอ่ อ นลงหรือ เข้ม ข้น จริง จัง
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น้อยลง เช่นถ้าพิจารณาในอังกฤษ ในสมัยของรัฐบาลแธตเชอร์ของอังกฤษก็ถอื
ว่าเป็ นยุคทีม่ กี ารใช้เสรีนิยมใหม่อย่างเข้มข้น (Hard Neoliberalism) แต่ในสมัย
ของรัฐบาลแบลร์ทม่ี นี โยบาย “ทางสายทีส่ าม” (The Third Way) ออกมา ก็ถอื ว่า
เป็ นยุคทีม่ กี ารใช้เสรีนิยมใหม่แบบอ่อนลง (Soft Neoliberalism) แต่แม้ในช่วงที่
ใช้เสรีนิยมใหม่แบบอ่อนลงแล้ว การให้ความสาคัญกับภาคการเงินโดยยอมรับ
บทบาทนาของภาคการเงินแบบไม่วพิ ากษ์กย็ งั คงเป็ นส่วนประกอบสาคัญของ
เสรีนิยมแบบอ่อนเหมือนกัน (Quigging, 2018, p. 148)
ในกรณีของประเทศไทย ผู้วจิ ยั ได้ช้ใี ห้เห็นในวิทยานิพนธ์แล้วว่าเกิด
การเปลีย่ นแปลงสาคัญทีเ่ กีย่ วกับการเงินอย่างไรหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
โดยเฉพาะกิจการธนาคารอันเป็ นสถาบันการเงินทีส่ าคัญมากต่อภาคเศรษฐกิจ
จริง ครัง้ นัน้ รัฐไทยต้องตรากฎหมายหลายฉบับออกมาเพื่อให้ทุนต่างชาติเข้ามา
ถือหุน้ ในสถาบันการเงินได้มากขึน้ ซึง่ ส่งผลทาให้มชี นชัน้ นายทุนข้ามชาติมพี ลัง
มากขึน้ ในระบบเศรษฐกิจไทย
ในช่วง 13 ปี มานี้ สถาบันการเงินในประเทศไทยก็มคี วามสลับซับซ้อน
มากขึน้ มีสถาบันการเงินใหม่ๆ เปิ ดดาเนินการมากขึน้ สถาบันการเงินเหล่านัน้ ก็
อยู่ในการกากับดูแลของหลายหน่ วยงานและภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น
ธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและมี
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินควบคุมอยู่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกัน ภัย อยู่ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดู แ ลของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีพระราชบัญญัติหลายฉบับ
ควบคุมอยู่ และบริษัทหลักทรัพย์อยู่ภายใต้การกากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่มี กี าร
แก้ไขเพิม่ เติมหลายครัง้ แล้วควบคุมอยู่
ธุรกิจการเงินทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลและตรวจสอบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีถึง 6 ประเภท คือ สถาบันการเงินเป็ นเพียงประเภทหนึ่งในหก
ประเภทนัน้ สาหรับสถาบันการเงินก็ถูกจาแนกออกเป็ น 1) ธนาคารพาณิชย์ ซึง่
ครอบคลุมทัง้ ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคาร
345
345

พาณิชย์ทเ่ี ป็ นบริษทั ลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาธนาคารต่างประเทศ
2) บริษัทเงินทุน และ 3) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2563ง)
ธุรกิจการเงินอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ถูกจัดประเภทให้อยู่ใน “สถาบันการเงิน” ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกากับดูแลและตรวจสอบประกอบด้วย 1) สานักงาน
ผู้แทนธนาคารต่างประเทศ 2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ 3) ผู้ประกอบธุรกิจ
การเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ
รายบุคคลภายใต้การกากับ และธุรกิจ e-Payment 4) ผู้ประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน และ 5) ธุรกิจปั จจัยชาระเงินต่างประเทศ
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563ง)
แต่คาว่า “สถาบันการเงิน” ทีอ่ ยู่ในกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินนัน้ มี
ความหมายแคบกว่ า “สถาบัน การเงิน ” ที่ผู้วิจ ัย ใช้ใ นหัว ข้อ นี้ เพราะการเงิน
(finance) มีความหมายกว้างมาก คือครอบคลุมถึง “กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการธนาคาร การลงทุนโดยใช้วธิ ยี ืมเงินผู้อ่นื หรือใช้เทคนิคพิเศษบางอย่าง
(leverage) หนี้สนิ เครดิต ตลาดทุน เงิน และการลงทุนต่ างๆ” (Kurt, 2019)
ธุรกิจการเงินทุกอย่างที่กล่าวข้างต้นผู้วจิ ยั ก็มองว่าเป็ นสถาบันการเงินนัน่ เอง
รวมทัง้ ธุรกิจการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากกระทรวงการคลัง คือ สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ และบริษัท บัต รเครดิต
แห่งชาติด้วย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563ค) นอกจากนี้สถาบันการเงินที่
ผู้วจิ ยั ใช้ ยังรวมถึงสถาบันการเงินที่อยู่ใ นการกากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กล่าวข้างต้นแล้ว และรวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆ
นอกจากนี้ซง่ึ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสามหน่ วยงานนี้ดว้ ย การทีต่ ้อง
กล่าวถึงความหลากหลายของสถาบันการเงินเช่นนี้กเ็ พื่อต้องการเชื่อมโยงไปถึง
ประเด็น ที่ว่ า โลกาภิว ัต น์ เ สรีนิ ย มใหม่ นั น้ เป็ น ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลส าคัญ ต่ อ ความ
เปลีย่ นแปลงในสถาบันการเงินทีจ่ ะกล่าวต่อไปด้วย
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สาหรับบริษัทหลักทรัพย์นัน้ ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 นัน้ มี
บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเงินทุนและด้านหลักทรัพย์อยู่ในบริษัทเดียวกันเป็ น
จานวนมาก โดยตัง้ ชื่อว่า “บริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ ” จากรายชื่อของสถาบัน
การเงินทีถ่ ูกสังให้
่ ระงับการดาเนินกิจการรวมสองครัง้ ใน พ.ศ. 2540 ซึง่ มีทงั ้ หมด
58 บริษทั (ทีต่ ่อมาปลายปี เดียวกันถูกสังปิ
่ ดถาวร 56 บริษัท และให้เปิ ดได้ 2
บริษทั ) นัน้ (คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ {ศปร.}, 2542, น. 188-190) ผูว้ จิ ยั นับ
รายชื่อของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ได้ถงึ 41 บริษทั แต่จากปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับ
เงินทุนและเมื่อมีการสังระดั
่ บการดาเนินธุรกิจด้านเงินทุนจึงกระทบต่อหลักทรัพย์
ทีถ่ ูกระงับการดาเนินธุรกิจด้วย ทาให้ฝ่ายรัฐโดยกระทรวงการคลังได้ดาเนินการ
แยกบริษทั เงินทุนและบริษทั หลักทรัพย์ออกจากกัน ปั จจุบนั บริษทั หลักทรัพย์ท่ี
เป็ น รับ ใบอนุ ญาตการเป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพ ย์ มีจ านวน 44 บริษัท
(สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2563)
สถาบันการเงินทีย่ งั มีโอกาสเติบโตได้อกี มากในประเทศไทยคือบริษัท
ประกันชีวติ และบริษัทประกันภัย จากการที่ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบในเว็บไซต์ของ
หน่ วยงานที่กากับดูแลธุรกิจด้านนี้ พบว่าปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) ประเทศไทยมี
บริษทั ประกันชีวติ อยู่ 24 บริษทั (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย , 2563ก) มีงานวิจยั ที่ช้ใี ห้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวติ นั น้
ได้รบั ผลกระทบจากโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ดว้ ยว่า “ในธุรกิจประกันชีวติ พบว่า
บริษัท ส่วนมากมีผู้ถือ หุ้นต่ า งชาติเ ข้า มาร่ ว มทุน หลัง วิก ฤติ จนกระทังบริ
่ ษัท
ประกันไทยแท้มีน้อยลงทุกที ในจานวนบริษัทประกันชีวิตทัง้ หมด 24 แห่ง
ในขณะนี้มเี พียง 6 บริษทั เท่านัน้ ทีส่ ามารถรักษาความเป็ นบริษทั ไทยแท้ 100%
ได้” (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชติ ะ, 2549, น. 72) นี่เป็ นข้อมูลเมื่อ 14 ปี ท่ี
แล้วซึง่ จานวนบริษทั ในตอนนัน้ กับปั จจุบนั นี้กย็ งั อยู่เท่าเดิม สาหรับบริษทั ประกัน
วินาศภัยนัน้ ผูว้ จิ ยั นับได้ 66 บริษทั (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย {คปภ.}, 2563ข)
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กิจการประกันภัยได้รบั ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีตามพลังผลักดันของ
โลกาภิวตั น์ เสรีนิยมใหม่ด้วย การเปิ ดเสรีระยะแรกเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 25382539 ระยะที่สองเกิดขึน้ ใน พ.ศ. 2551 ซึ่งในระยะที่สองนี่เองที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายประกันชีวติ และกฎหมายประกันวินาศภัย โดยให้ชาวต่างชาติ
สามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัยเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 49 จากเดิมที่ถือหุ้นได้
เพียงร้อยละ 25 (ทัศนี ดวงรัตน์, ม.ป.ป., น. 1-24) จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ตรวจสอบ
ประวัติของบริษัทประกันชีวติ ก็พบว่ามีบริษทั จานวนหนึ่งเป็ นสาขาของบริษัท
ประกันชีวติ ของต่ างประเทศ และอีกจานวนหนึ่งที่เป็ นบริษัทลูกของบริษัทใน
ต่ า งประเทศ เป็ น ไปได้มากว่ า ในอนาคตที่มีก ารเปิ ด เสรีเ ต็ม รูปแบบโดยการ
อนุญาตให้บริษทั ประกันภัยของต่างประเทศดาเนินธุรกิจหรือตัง้ สาขาในประเทศ
ไทยโดยไม่ มีก ารจ ากัด สัด ส่ ว นการถือ หุ้น ของชาวต่ า งชาติก็จ ะท าให้กิจ การ
ประกันภัยในประเทศไทยเป็ นกิจการของชาวต่างชาติมากยิง่ ขึน้
ปั จ จุ บ ัน นี้ กิจ การประกัน ภั ย ก็มีค วามหลากหลายและซับ ซ้ อ น มี
กรมธรรม์ป ระกัน ภัยแบบใหม่ๆ ออกมาเสนอขายอยู่เรื่อยๆ เช่น ไม่ไ ด้มีแ ต่
ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภยั และประกันภัยการ
เดิน ทางเท่ า นัน้ แต่ ย ัง มี “กรมธรรม์ประกัน ภัย รูป แบบใหม่ ๆ เช่ น กรมธรรม์
ประกันภัยไซเบอร์ ประกันภัยอุบตั เิ หตุวนั ประกันภัยสุขใจ (ประกัน 100/ประกัน
222) ประกัน ภัย เพื่อ คนพิก าร ประกัน ภัย สัต ว์เ ลี้ย ง ประกัน ภั ย โจรกรรม
ประกันภัยมือถือ ฯลฯ” (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย {คปภ.}, 2563ค) อีกด้วย
สถาบัน การเงิน ที่ค นไทยคุ้น เคยที่สุด เพราะมีป ระสบการณ์ ท่ีเ ข้า ไป
เกีย่ วข้องบ่อยทีส่ ดุ คือธนาคาร ในประเทศไทย ธนาคารเป็ น สถาบันการเงินที่มี
สินทรัพย์รวมมากกว่าสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2563ค) และเป็ นสถาบันการเงินทีม่ คี วามสาคัญมากต่อภาคเศรษฐกิจจริง ก่อน
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ธนาคารในประเทศไทยหลายธนาคารยังเป็ น
กิจการครอบครัว เมื่อเกิดวิกฤติ จาเป็ นต้องปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้กจิ การ
อยู่ร อด หลายธนาคารก็ไ ด้กลายเป็ น “ธนาคารลูก ครึ่ง ” ปั จ จุบ ันนี้ ความเป็ น
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ลูกครึ่งของธนาคารปรากฏให้เห็นชัดเจนยิง่ กว่าเดิมอีก และบางธนาคารก็เป็ น
ธนาคารของต่างชาติเลยทีเดียว ผูว้ จิ ยั จึงขอกล่าวถึงสถานะของธนาคารพาณิชย์
ในปั จจุบนั ในฐานะทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินที่พลังของชนชัน้ นายทุนปรากฏให้เห็น
ชัดเจนมาก
มีธ นาคารอยู่จานวนหนึ่ งถู กจัด ตัง้ ขึ้น มาเพื่อ วัต ถุ ประสงค์เ ฉพาะกิจ
ธนาคารเช่นนี้ไม่ถูกจัดประเภทให้เป็ นธนาคารพาณิชย์ อย่างเช่นธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็ นต้น ธนาคารทีถ่ ูกจัดเป็ น
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทีน่ ับได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงมีทงั ้ หมด 30 แห่ง โดยมี 4 ประเภทย่อยดังกล่าวแล้ว ในส่วน 30 แห่งนัน้
แบ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่จดทะเบียนในประเทศไทย 14 แห่ง
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อ ย 1 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ท่เี ป็ นบริษัทลูกของ
ธนาคารต่างประเทศ 4 แห่ง และสาขาธนาคารต่างประเทศอีก 11 แห่ง
ธนาคารพาณิชย์ท่เี ป็ น บริษัทลูกของธนาคารต่ างประเทศที่นับได้ใ น
เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 1) ธนาคารซูมโิ ตโม มิตซุย
ทรัสต์ (ไทย) จากัด (มหาชน) 2) ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3) ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน) และ 4) ธนาคารเอเอ็นแซต
(ไทย) จากัด (มหาชน) ขณะทีส่ าขาธนาคารต่างประเทศ 11 แห่งประกอบด้วย
1) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 2) ธนาคารซิต้แี บงก์ เอ็น.เอ 3) ธนาคารซูมโิ ตโม
มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 4) ธนาคารดอยช์แบงก์ 5) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
6) ธนาคารมิซูโ ฮ จ ากัด สาขากรงเทพฯ 7) ธนาคารแห่ ง อเมริก าเนชัน่ แนล
แอสโซซิเ อชัน่ 8) ธนาคารเอช บี จ ากัด 9) ธนาคารอิน เดีย นโอเวอร์ซีส์
10) ธนาคาร โอเวอร์ซ-ี ไชนีสแบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด และ 11) ธนาคารฮ่องกง
และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด การมีธนาคารพาณิชย์สองประเภทนี้ใน
จานวนมากพอสมควรเช่นนี้จงึ เป็ นดัชนีชว้ี ดั พลังของชนชัน้ นายทุนข้ามชาติได้ใน
ระดับหนึ่ง
แต่ธนาคารพาณิชย์ทผ่ี ู้วจิ ยั สนใจวิเคราะห์เพื่อให้มองเห็นพลังของชน
ชัน้ นายทุนข้ามชาติได้ช ดั เจนยิง่ ขึน้ ก็คอื ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ 14 แห่งที่
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จดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะพิจารณาดูทโ่ี ครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ทีต่ รวจสอบได้
1
ล่าสุดจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 เคย
เป็ นธนาคารของตระกูลโสภณพนิช หลังวิกฤติมชี าวต่างชาติเข้ามาถือหุน้ มากขึน้
ใน พ.ศ. 2543 คนในตระกูลโสภณพณิชและบริษทั ในกลุ่มถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ
10 และลดเป็ นต่ ากว่าร้อยละ 5 ใน พ.ศ. 2547 (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชิ
ตะ, 2549, น. 59) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 28.50, South East Asia UK (Type
C) Nominees Limited ร้อยละ 4.24, สานักงานประกันสังคม ร้อยละ 4.09,
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก ร้อยละ 2.26 และ
OUB Kay Hian (Hong Kong) Limited-Client Account ร้อยละ 2.09 สาหรับ
ลาดับที่ 7-11 ก็เป็ นผู้ถอื หุ้นชาวต่างชาติ ขณะที่ปรากฏชื่อคนในตระกูลโสภณ
พนิชอยู่ในลาดับที่ 12 คือนายชาตรี โสภณพนิช ซึง่ เคยเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของ
ธนาคาร ถือหุน้ ร้อยละ 0.91 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ข)
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในลาดับแรกของธนาคารกรุงเทพทีใ่ ช้ช่อื ว่า “บริษทั ไทย
เอ็นวีดอี าร์ จากัด” ซึง่ ปรากฏเป็ นรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของหลายธนาคารด้วย
นัน้ มีคาอธิบายว่า “เอ็นวีดอี าร์” เป็ นตราสารชนิดหนึ่งซึง่ ออกโดยบริษทั ไทยเอ็นวี
ดีอ าร์ โดยมีต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเป็ นเจ้ า ของก ากับ ดู แ ลอยู่
ชาวต่างชาติเข้ามาซือ้ ตราสารนี้ไปเป็ นตราสารอ้างอิง การเข้ามาซือ้ เอ็นวีดอี าร์จะ
ทาให้ชาวต่างชาติไม่ตดิ ข้อจากัดทางกฎหมายบางอย่างและยังได้รบั สิทธิต่างๆ
1

ในการนาเสนอเนื้อ หาเกี่ยวกับธนาคารทัง้ 14 แห่ง ผู้วิจยั ได้เรียงลาดับ
ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นการเรียงลาดับตามตัว
อักษรไทย แต่ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทเสริมวิทยานิ พนธ์น้ี ผู้วิจยั ได้เรียงลาดับโดย
พิจารณาจากตัวอักษรที่เป็ นคาย่อภาษาอังกฤษของธนาคาร เพราะว่าชื่อ ธนาคารที่
ปรากฏอยู่ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยขึ้ น ต้ น ด้ ว ยค าย่ อ
ภาษาอังกฤษ
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เช่นสิทธิในเงินปั นผล สิทธิในการซือ้ หุน้ ลูกหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ แต่ไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (SiTh LoRd PaCk, 2562)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีสถานะ
เป็ นรัฐวิสาหกิจทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ใน พ.ศ. 2540
ธนาคารกรุงไทยก็ประสบปั ญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจเหมือนกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินถือหุน้ ร้อยละ 55.07, บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ร้อยละ 6.05,
State Street Europe Limited ร้อยละ 2.53, กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง โดย
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ร้อยละ 2.20 และกองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง โดย
บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 2.20 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
2563ง) รวมแล้ว ในธนาคารกรุงไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 89.10
และผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าวถือหุน้ ร้อยละ 10.90 (ธนาคารกรุงไทย, 2563)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก่อนเกิด วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ถือว่าเป็ น
ธุรกิจครอบครัวของตระกูลรัตนรักษ์ ใน พ.ศ. 2543 ตระกูลรัตนรักษ์และบริษทั ใน
กลุ่มถือหุน้ ร้อยละ 6.1 เมื่อถึง พ.ศ. 2547 ก็ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5 ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ MUFG Bank, Limited ซึง่
เป็ นธนาคารทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของญี่ป่ ุน (MUFG, 2020) ถือหุน้ ร้อยละ 76.88, บริษทั
สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จากัด ร้อยละ 2.26, บริษทั ทุนมหาโชค จากัด ร้อยละ
2.26, บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จากัด ร้อยละ 2.26 และบริษัทบีบที ีวี แซท
เทลวิชนั ่ จากัด ร้อยละ 2.26 ในรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 11 รายทีป่ รากฏอยู่ใน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่พบว่ามีรายชื่อของบุคคลใน
ตระกูลรัตนรักษ์เลย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ก) รวมแล้ว ใน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้ถือหุ้ นสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 23.10 และผู้ถือหุ้น
สัญชาติต่างด้าวถือหุน้ ร้อยละ 76.90 (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2563)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เคยเป็ นธนาคารของตระกูลล่ าซา
เป็ น ธนาคารที่ป ระสบปั ญ หาจากวิก ฤติเ ศรษฐกิจ เหมือ นกัน ใน พ.ศ. 2543
ตระกูลล่าซาและบริษัทในกลุ่มถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 7 และลดลงเป็ นน้อยกว่า
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ร้อยละ 5 ใน พ.ศ. 2547 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563)
คือ บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 18.55, State Street Europe
Limited ร้อยละ 8.51, South East Asia UK (Type C) Nominees Limited ร้อย
ละ 5.94, สานักงานประกันสังคม ร้อยละ 3.59 และ BNY Mellon Nominees
Limited ร้อยละ 3.3 เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าในบรรดารายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทอ่ี ยู่ใน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีก 15 รายที่เหลือ ไม่ปรากฏ
รายชื่อของบุคคลในตระกูลล่ าซาเลย แต่ ปรากฏรายชื่อธนาคารกสิกรไทยอยู่
ลาดับที่ 12 โดยถือหุน้ ร้อยละ 1.00 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ค)
รวมแล้ว ในธนาคารกสิกรไทย ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทยถือหุน้ ร้อยละ 51.02 และผูถ้ อื
หุน้ สัญชาติต่างด้าวถือหุน้ ร้อยละ 48.98 (ธนาคารกสิกรไทย, 2563)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารทีค่ ่อนข้างใหม่ ตัง้
ได้ไม่นานนัก เมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ ทีก่ ล่าวถึงแล้วก่อนหน้านี้ ธนาคารนี้มี
ทีม่ าจากการเป็ นบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์มาก่อน ใน พ.ศ. 2540 บริษทั เงินทุน
หลักทรัพย์เกียรตินาคินถูกระงับการดาเนินกิจการชัว่ คราว แต่กไ็ ด้รบั อนุ ญาตให้
เปิ ดดาเนินการได้อกี ในปี ถดั มาคือ พ.ศ. 2541 บริษัทได้ดาเนินการแยกธุรกิจ
เงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันใน พ.ศ. 2542 และได้รบั อนุ ญาตให้เปิ ด
เป็ นธนาคารพาณิชย์ใน พ.ศ. 2548 (ธนาคารเกียรตินาคิน, 2563ก) ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ถือ
หุ้นร้อยละ 8.85, นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ร้อยละ 4.20, บริษัทน้ าตาล
ตะวันออก จากัด ร้อยละ 4.13, บริษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
ร้อยละ 4.12 และ South East Asia UK (Type C) Nominees Limited ร้อยละ
3.52 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ฆ) รวมแล้ว ในธนาคารเกียรติ
นาคิน ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทยถือหุน้ ร้อยละ 85.65 และผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าวถือ
หุน้ ร้อยละ 14.35 (ธนาคารเกียรตินาคิน, 2563ข)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารที่เปลี่ยนชื่อมา
จากธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ก่อนเกิด วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
มีธนาคารหนึ่งชื่อว่าธนาคาร สหธนาคาร ที่ประสบปั ญหาเหมือนกัน จึงเข้ารับ
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การช่วยเหลือจากรัฐบาล ใน พ.ศ. 2541 กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินจึงเข้าไปเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็ นธนาคารไทย
ธนาคาร ต่อมา กลุ่มซีไอเอ็มบีซง่ึ เป็ นกลุ่มธนาคารครบวงจรในมาเลเซีย และเป็ น
บริษทั จดทะเบียนทีใ่ ห้บริการทางการเงินทีใ่ หญ่เป็ นลาดับ 2 ของมาเลเซียได้เข้า
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในปลายปี พ.ศ. 2551 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ นชื่อที่ใช้ใน
ปั จจุบนั เมื่อ พ.ศ. 2552 (ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, 2563ก) ผูถ้ อื หุน้ 5 ลาดับแรก
ในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ CIMB Bank Berhad ถือหุน้ ร้อยละ 94.83, Bank
Julius Baer & Co.Ltd, Singapore ร้อยละ 2.18, บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
ร้อยละ 0.41, นายพิสฐิ พฤกษ์ไพบูลย์ ร้อยละ 0.13 และกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์
SET Banking Sector Index ร้อยละ 0.08 (ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, 2563)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ถือว่าเคยเป็ นทหารของกองทัพ
ไทย เพราะกองทัพเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
หุน้ ของกองทัพในธนาคารทหารไทยมีถงึ ร้อยละ 42 โดยกองทัพบกถือหุน้ ร้อยละ
27 ส่วนกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการทหารสูงสุดรวมกันถือหุน้
ร้อยละ 15 ต่อมาตระกูลชินวัตรเป็ นตระกูลสาคัญที่เข้าถือหุ้น ใน พ.ศ. 2543
ตระกูลชินวัตรถือหุน้ ร้อยละ 7.46 และหลังจากนัน้ กระทรวงการคลังก็เข้าร่วมถือ
หุ้น ใน พ.ศ. 2547 หุ้นของกองทัพและกระทรวงการคลังรวมกันอยู่ท่รี ้อยละ
22.73 (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชติ ะ, 2549, น. 60) และใน พ.ศ. 2547 นี้
เองทีม่ กี ารควบรวมกิจการของธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ เข้ากับธนาคารทหารไทย
(Money Buffalo, 2562) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563)
คือ Inb Bank N.V. ซึง่ เป็ นธนาคารในเนเธอแลนด์ถอื หุน้ ร้อยละ 23.03, บริษทั
ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ร้อยละ 20.12, กระทรวงการคลัง ร้อยละ 11.79,
The Bank of Nova Scotia ซึง่ เป็ นธนาคารในแคนาดา ร้อยละ 5.94 และกองทุน
รวมวายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 4.97 ผู้ถอื หุ้น
ลาดับต่อจากนี้จนถึงลาดับที่ 13 ส่วนมากเป็ นผู้ถือหุ้นที่เป็ นบริษัทและบุคคล
ต่างชาติ ขณะที่กองทัพบกเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ลาดับที่ 14 แต่ถอื หุน้ เพียงแค่
ร้อยละ 0.57 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ซ)
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีพฒ
ั นาการมาจากการก่อตัง้ เป็ นบริษทั
เงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะธนาคารเพื่อการลงทุน (investment bank)
แห่งแรกในประเทศไทยใน พ.ศ. 2512 (TISCO, 2563ข) เมื่อมีวกิ ฤติเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2540 บริษทั เงินทุนทิสโก้กไ็ ด้รบั ผลกระทบด้วย แต่ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2543 ก็
สามารถกลับ มาท าก าไรและมีเ สถี ย รภาพได้ (บริษั ท เงิน ทุ น ทิส โกจ ากัด
(มหาชน), 2563) ต่ อมาใน พ.ศ. 2548 บริษัทเงินทุนทิสโก้ได้รบั อนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลังให้เป็ นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ธนาคารทิสโก้มโี ครงสร้าง
การบริห ารจัด การอยู่ภ ายใต้บริษัท ทิสโก้ไ ฟแนนเชีย ลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(TISCO, 2563ข) กล่ า วคือ เป็ น บริษัท ลูก ของบริษัท ทิสโก้ไ ฟแนลเชีย ลกรุ๊ ป
นันเอง
่
แม้ว่าจะมีการนาธนาคารทิสโก้เข้าเป็ นบริษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่บริษทั ทิสโก้ไฟแนลเชียลกรุ๊ปซึ่งเป็ นบริษทั แม่กย็ งั ถือหุน้ สูง
ถึง ร้อ ยละ 99.99 (TISCO, 2563ก) เมื่อ ตรวจสอบโครงสร้า งการถือ หุ้น ของ
บริษัททิสโก้ไฟแนลเชียลกร๊ปพบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั
(พ.ศ. 2563) คือ บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 10.72, CBID &
Partners Investment Holding Pte.Ltd. ร้อยละ 10.00, Tokyo Century
Corporation ร้อยละ 4.93, South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
ร้อยละ 4.83 และ State Street Europe Limited ร้อยละ 3.46 จะเห็นว่าผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ 5 ลาดับแรกก็เป็ นต่างชาติทงั ้ หมด และจากลาดับที่ 6-23 ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่กย็ งั มีต่างชาติอกี 8 ราย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ช)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก
ของไทย ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2449 (SCB ไทยพาณิชย์. 2563ก) เป็ นธนาคารที่
สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มานาน เมื่อเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ธนาคารไทยพาณิชย์กไ็ ด้รบั ผลกระทบด้วย ใน พ.ศ.
2543 สานักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริยถ์ อื หุน้ ร้อยละ 21.10 แต่กล็ ดลงเป็ น
ร้อยละ 5.91 ใน พ.ศ. ในอีก 4 ปี ถดั มา ใน พ.ศ. 2547 นัน้ สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น
ต่างชาตินนั ้ สูงกว่าผู้ถอื หุ้นชาวไทยเสียอีก คือชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 52.66
และชาวไทยร้อยละ 47.34 (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชติ ะ, 2549, น. 57)
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แต่ในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยมีสงู กว่า โดยอยู่ทร่ี อ้ ยละ
83.62 ส่วนชาวต่างชาติอยู่ทร่ี อ้ ยละ 16.38 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 ลาดับแรกใน
ปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงถือหุน้ ร้อย
ละ 23.53, กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่งถือหุน้ ร้อยละ 23.10, บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์
จากัด ร้อยละ 10.19, สานักงานประกันสังคม ร้อยละ 3.21 และ South East
Asia UK (Type C) Nominees Limited ร้อยละ 2.74 (SCB ไทยพาณิชย์, 2563
ข)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) มีทม่ี าจากบริษทั เงินทุนธนชาติ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทเงินทุนที่ตงั ้ มานานแล้ว เมื่อเกิด วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.
2540 ก็ประสบปั ญหาด้วย ใน พ.ศ. 2541 ทางบริษทั ได้ย่นื ขออนุ มตั ใิ บอนุ ญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจากัดขอบเขตธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และใน พ.ศ. 2545 ก็ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบ
จากัด ต่อมา ใน พ.ศ. 2547 ก็ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็ม
รูปแบบ (ธนชาต, 2563) ธนาคารธนชาตเป็ นบริษัทลูกของบริษัททุนธนชาต
จากัด (มหาชน) เมื่อตรวจสอบโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ทุนธนชาต พบว่า
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์
จากัด ถือหุ้นร้อยละ 11.35, บริษัทเอ็มบีเค จากัด (มหาชน) ร้อยละ 11.15,
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ร้อยละ 10.00, State Street Europe Limited
ร้อยละ 5.25 และ South East Asia UK (Type C) Nominees Limited ร้อยละ
2.55 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทเ่ี หลือจากลาดับที่ 6-14 ก็มอี กี 6 รายทีม่ สี ญ
ั ชาติเป็ นต่าง
ด้าว (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563ฉ) ปั จจุบนั ธนาคารธนชาตกาลัง
อยู่ในกระบวนการรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย ซึง่ กระบวนการรวมนี้เริม่
มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2562 การรวมกิจการเข้าด้วยกันทาให้กลายเป็ นธนาคารทีม่ ขี นาด
ใหญ่เป็ นลาดับที่ 6 ของไทย (Jaiwat, 2563)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) มีประวัติความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารแหลมทอง ธนาคารรัตนสิน และธนาคารยูโอบี รัตนสิน กล่าวคือเมื่อ
พ.ศ. 2491 มีการก่อตัง้ ธนาคารแหลมทองขึน้ มา เมื่อถึง พ.ศ. 2539 ช่วงก่อน
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วิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์อยู่ 15 แห่ง ธนาคารแหลมทองก็
เป็ นหนึ่งในนัน้ (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชติ ะ, 2549, น. 49) เมื่อเกิด
วิก ฤติเ ศรษฐกิจ ขึ้น ทุ ก ธนาคารล้ว นได้ร ับ ผลกระทบ แต่ ใ นระดับ ที่ม ากน้ อ ย
แตกต่างกันไป ธนาคารแหลมทองได้รบั ผลกระทบมากจนธนาคารแห่งประเทศ
ไทยต้องเข้าแทรกแซงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2563ก) ต่ อ มาก็มีการควบรวมกิจการเข้ากับ ธนาคารรัตนสิน ซึ่ง เป็ น
ธนาคารทีร่ ฐั บาลตัง้ ขึน้ มาในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2542 กองทุนเพื่อ
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้ขายหุน้ ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนให้กบั
ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซสี ์ และได้มกี ารเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็ นธนาคารยูโอบี
รัตนสิน จากัด มหาชน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563ข) ธนาคารยูโอบีจงึ ตก
เป็ นของต่ างชาติตงั ้ แต่นัน้ ใน พ.ศ. 2548 ก็ได้มกี ารควบรวมกิจการเข้ากับ
ธนาคารเอเชีย ซึ่งเป็ นธนาคารที่ประสบปั ญหาจนมีทุนต่ า งชาติ เข้า ซื้อกิจการ
เหมือนกัน และเปลีย่ นชื่อมาเป็ นธนาคารยูโอบีอย่างทีป่ รากฏในปั จจุบนั ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของธนาคารคือธนาคารยูโอบี คือธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซสี ์ จากัด ซึง่
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย, 2563)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีท่มี าจากการที่บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 43 ของทุนชาระแล้ว ได้เสนอแผนจัดตัง้ ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยต่อกระทรวงการคลัง และได้รบั อนุญาตให้เปิ ดดาเนินการได้
ใน พ.ศ. 2548 ต่อมาใน พ.ศ. 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จดั ตัง้
กลุ่ ม ธุ ร กิจ ทางการเงิน โดยมีบ ริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เ ชีย ล กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) เป็ นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จึงเป็ นบริษทั ลูก ใน พ.ศ. 2554 ได้ปรับฐานะขึน้ เป็ นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ
โดยใช้ช่อื ว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จากัด (มหาชน) ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2559
ธนาคารได้ขายหุน้ ให้บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (LH
Bank, 2563) เมื่อตรวจสอบโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทยจึงไม่พบข้อมูล พบแต่ขอ้ มูลของบริษทั แม่ คือบริษทั แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึง่ ในบริษทั แม่น้ี ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 5 ลาดับ
แรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ CTBC Bank Company Limited ซึ่งเป็ น
ธนาคารเอกชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในไต้หวัน (CTBC Bank, 2020) ถือหุน้ ร้อยละ 35.62,
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 21.88, บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) ร้อยละ 13.74, นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ร้อยละ 10.43
และนายสาเริง มนูญผล ร้อยละ 1.79 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563
จ)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) มีประวัตคิ วาม
เป็ นมาทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารหวังหลี
่ ธนาคารนครธน และธนาคารแสตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดนครธน (Money Buffalo, 2562) กล่าวคือเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2542 ธนาคารนครธนทีเ่ ปลีย่ นชื่อมาจากธนาคารหวังหลี
่ ของตระกูลหวังหลี
่
ต้องขายกิจการให้กบั ต่างชาติแล้วเปลีย่ นชื่อเป็ นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
นครธน ซึง่ ทาให้กลายเป็ นธนาคารของต่างชาติ (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชิ
ตะ, 2549, น. 49) และต่อมาใน พ.ศ. 2548 กลุ่มธนาคารสแดนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ซึ่ง มีบ ริษัท แม่ อ ยู่ท่ีอ ัง กฤษก็ไ ด้จ ั ด การให้มีก ารควบรวมธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์ เตอร์ดนครธนเข้า กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมี
อายุ กว่ า 111 ปี และได้เปลี่ย นมาใช้ช่ือ ที่ป รากฏอยู่ใ นปั จ จุ บนั (Standard
Chartered, 2563) ผูถ้ อื หุน้ 5 ลาดับแรกในปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) คือ ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถือหุน้ ร้อยละ 99.8713, กองทุนสารองเลีย้ งชีพ พนักงาน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร้อยละ 0.1180, Morgan
Stanley & Co. International Plc ร้อยละ 0.0034, Mrs. Lin Mei-Jen ร้อยละ
0.0009 และนางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์ ร้อยละ 0.0004 (ธนาคารสแตนดารดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน), 2563)
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน) มีทม่ี าทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคาร
สินเอเซีย จากัด (มหาชน) กล่าวคือเมื่อ พ.ศ. 2548 ธนาคารสินเอเซียรับอนุ ญาต
จากกระทรวงการคลังให้จดั ตัง้ เป็ นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (บริษทั ลีสซิง่ ไอซี
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บีซี (ไทย) จากัด, 2563) ต่อมาใน พ.ศ. 2553 ธนาคารของจีนคือธนาคารอินดัส
เตรีย ล แอนด์ คอมเมอร์เ ชีย ล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเ ต็ด (Industrial and
Commercial Bank of China Limited หรือ ‚ICBC‛) ซึง่ เป็ นธนาคารทีม่ มี ูลค่า
ตลาดรวมใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกได้เข้าถือหุน้ ในธนาคารสินเอเซีย และได้เปลีย่ นชื่อมา
เป็ นธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน) และได้ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ICBC นับแต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ICBC ถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 97.86
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของธนาคาร (ICBC, 2563)
จากโครงสร้างการถือหุน้ ในธนาคารพาณิชย์ซง่ึ จดทะเบียนในประเทศ
ไทยทีผ่ วู้ จิ ยั ได้แสดงให้เห็นข้างต้น ทาให้เราทราบว่าในภาพรวมแล้วหลัง วิกฤติ
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ทุนต่างชาติได้เข้ามาถือหุ้นในกิจการธนาคารที่เคยเป็ น
ของคนไทยมากขึน้ เรื่อยๆ หลายธนาคารนัน้ เมื่อพิจารณาในทางพฤตินยั ก็มองได้
ว่าเป็ นธนาคารของต่างชาติไปแล้ว เพราะต่างชาติได้เข้าถือหุน้ ในธนาคารนัน้ ๆ
เกือบทัง้ หมด
การที่มชี าวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมาก
ขึน้ ดังกล่าวมีปัจจัยส่งเสริมผลักดันทัง้ ภายในและภายนอก อย่างทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กล่าว
ไว้แล้วในวิทยานิพนธ์ว่ารัฐไทยนัน้ ถูกกดดันให้รบั พันธกรณีขอ้ 8 ของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่พร้อม การเปิ ดเสรีทางการเงิน จึงส่งกระทบ
อย่างสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย ดังจะเห็นจากผลทีเ่ กิดขึน้ จากวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.
2540 ทีร่ ฐั ไทยจาเป็ นต้องทาหนังสือแสดงเจตจานงยื่นต่อกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศเพื่อกู้ยมื เงิน โครงสร้างเชิงสถาบันที่อ่อนแอภายในรัฐไทยทัง้ ช่วงก่อน
วิกฤติและช่วงหลัง วิกฤติต่างก็มีผลต่ อการมีอานาจต่อรองที่ต่ าของรัฐไทยเมื่อ
ต้องเผชิญหน้ากับโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่
แต่แม้ว่าประเทศไทยจะได้รบั ผลกระทบจากโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่
มากแค่ไหนก็ตาม รัฐไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลังและอิทธิพลที่ยงั คงมีอยู่
ต่อมาของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้ ทีอ่ าจทาได้บา้ งคือการชะลอการบังคับใช้
นโยบายบางอย่าง ในภาพรวมแล้ว รัฐไทยยังคงเชื่อมันอยู
่ ่ในแนวนโยบายแบบ
เสรีนิยมใหม่ทต่ี อ้ งการให้มกี ารเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุน การยกเลิกหรือ
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แก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทัง้ การออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
เพื่อเกือ้ หนุนการค้าและการลงทุนเสรีทช่ี นชัน้ นายทุนข้ามชาติได้ผลประโยชน์ยงิ่
กว่าประชาชนทัวไป
่
ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่ว่ารัฐไทยไม่ได้พยายามแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
โลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่ารัฐไทยก็ได้พยายามพอสมควร ดังจะเห็น
ได้จากการตรากฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจสถาบันการเงิน ออกมาใช้ ซึง่ มีการยกเลิก
พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์และกฎหมายอีกหลายฉบับทัง้ พระราชบัญญัติ
และพระราชกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (2551) ว่า
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน การก ากับ ดูแ ลการประกอบธุ ร กิจ ธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณี
จึง ทาให้การก ากับดูแลแตกต่ างกัน แต่ โ ดยที่ก ารดาเนิ นกิจการของ
สถาบันการเงินควรมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปั ญหา
วิก ฤติท างเศรษฐกิจ อย่ า งรุ นแรงอัน มีผ ลกระทบโดยตรงต่ อ สถาบัน
การเงิน และกระทบกระเทือนความเชื่อมันของประชาชนและผู
่
ฝ้ ากเงิน
ทีม่ ตี ่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม ดังนัน้ สมควรปรับปรุงมาตรการใน
การกากับดูแลสถาบันการเงินดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ รวมทัง้
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
รวมเป็ นฉบับเดียวกัน เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ตลอดจนแก้ไขเพิม่ เติมบทกาหนดโทษสาหรับความผิดที่เกี่ยวข้องให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
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จากเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่ารัฐ
ไทยก็พยายามจะเข้าไปกากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน ซึง่ มองในแง่หนึ่งก็คอื
การเข้าไป “ควบคุม” ให้มากขึน้ กว่าช่วงก่อนเกิด วิกฤติเศรษฐกิจนัน่ เอง แต่เมื่อ
พิจารณาดูบทบัญญัตติ ่างๆ ในกฎหมายแล้ว ก็จะพบว่ากฎหมายก็ได้เปิ ดช่องให้
มีการเปิ ดเสรีทางการเงินต่อไปได้ ดังเช่นบทบัญญัตมิ าตรา 10 ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศสามารถตัง้ สาขาเพื่อดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยได้เมื่อได้รบั ใบอนุ ญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
คาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรา 14 ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้มกี ารตัง้
สานักงานผู้แ ทนของสถาบันการเงินในต่ า งประเทศและสานักงานผู้แทนของ
สถาบันการเงินต่างประเทศในประเทศไทยได้เมื่อได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
นอกจากนี้ ในมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก็ยงั มีการ
เปิ ดช่องให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุน้ ในสถาบันการเงินของไทยได้อย่างยืดหยุ่น
ยิง่ ขึน้ กว่าเดิม เพราะแม้ว่าจะกาหนดไว้ว่าหุ้นของบุคคลสัญชาติไ ทยในสถาบัน
การเงินต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และกรรมการในสถาบันการเงินต้องเป็ น
บุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทัง้ หมดก็ตาม แต่กไ็ ด้
กาหนดไว้ในวรรคสองของมาตรานี้ดว้ ยว่าบุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาตไทยก็สามารถถือ
หุน้ ได้ถงึ ร้อยละ 49 ได้ และกรรมการทีไ่ ม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยก็สามารถมีได้เกิน
1 ใน 4 แต่ไม่เกินกึง่ หนึ่งก็ได้ ถ้าได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ในวรรคสามก็มบี ทบัญญัตทิ เ่ี ปิ ดโอกาสให้กาหนดสัดส่วนหุน้ ระหว่างคนไทยกับ
คนต่างชาติและจานวนกรรมการได้แตกต่างจากวรรคสองก็ได้ถา้ มีเหตุจาเป็ น ซึง่
ในกรณีหลังนี้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีอานาจผ่อ นผันให้มีจ านวนหุ้นหรือ กรรมการแตกต่ า งไปจากที่
กาหนดไว้ในวรรคสองได้ นันหมายความว่
่
าในทางปฏิบตั แิ ล้วคนต่างชาติสามารถ
มีหุน้ ในสถาบันการเงินได้มากกว่ากว่าร้อยละ 50 ก็ได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีท่ี
บางธนาคารทีผ่ ู้วจิ ยั กล่าวถึงไปแล้วก็ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนัน้ และข้อความใน
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วรรคสองก็ยงั มีความหมายด้วยว่าคนต่างชาติกส็ ามารถเป็ นกรรมการในสถาบัน
การเงินได้เกินกึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดก็ได้
เมื่อพิจารณาดูกฎหมายและนโยบายต่ างๆ ที่เปิ ดช่องรั บแนวคิดเสรี
นิยมใหม่ประกอบกับปรากฏการณ์ในการดาเนินธุรกิจสถาบันการเงินที่เกิดขึน้
ในช่วงหลังๆ อย่างเช่นการควบรวมกิจการกันให้สถาบันการเงินมีขนาดทีใ่ หญ่
ขึน้ ก็เป็ นไปได้ว่าในอนาคตแทนทีเ่ ราจะได้เห็นธนาคารพาณิชย์ทม่ี จี านวนมาก
ขึน้ เราอาจได้เห็นจานวนธนาคารพาณิชย์น้อยลงก็ได้ ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.
2549 ประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์ท่จี ดทะเบียนในประเทศ 15 ธนาคาร
ปั จจุบนั (พ.ศ. 2563) เรามี 14 ธนาคาร และเมื่อกระบวนการควบรวมกิจการของ
บางธนาคารทีก่ าลังดาเนินอยู่ตอนนี้เสร็จสิน้ ลง จานวนธนาคารพาณิชย์กจ็ ะลดลง
อีก
การทีช่ นชัน้ นายทุนต่างชาติเข้ามามีอทิ ธิพลในภาคเศรษฐกิจไทยอย่าง
ชัดเจนไม่ได้มแี ต่ในภาคการเงินเท่านัน้ แต่ในภาคการผลิตต่างๆ เราก็สามารถ
มองเห็นอย่างชัดเจนด้วย การศึกษาวิจยั ของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ทีไ่ ด้
สรุปผลงานวิจยั ออกมาตีพมิ พ์เป็ นหนังสือสองเล่ม คือ การต่อสูข้ องทุนไทย เล่ม
1 (ผาสุก พงษ์ ไพจิตร {บรรณาธิการ}, 2549ก) และ การต่อสูข้ องทุนไทย เล่ม 2
(ผาสุก พงษ์ ไพจิตร {บรรณาธิการ}, 2549ข) ก็ได้แสดงให้เห็นผลกระทบของ
วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ทีม่ ตี ่อกลุ่นทุนไทยในอีกหลายสาขาการผลิต ซึง่ ทา
ให้ชนชัน้ นายทุนข้ามชาติได้เข้ามาถือหุน้ ในกิจการของคนไทยมากขึน้ อย่างที่
หัวหน้าโครงการวิจยั ได้กล่าวไว้ว่า “วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เป็ นมหันตภัย
สร้างความเสียหายให้แก่กลุ่มทุนไทยอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ทีส่ าคัญคือ ใน
การแก้ปั ญ หาเศรษฐกิจ วิก ฤตนัน้ รัฐบาลกลางที่ก รุ ง เทพฯ รู้สึก ว่ า จ าเป็ นที่
จะต้องยกเลิกมาตรการคุ้มครองต่างๆ ทีเ่ คยให้กบั กลุ่มทุนไทย และยอมให้ทุน
ต่างชาติเข้ามาดาเนินกิจการได้อย่างเสรีมากขึน้ ” (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2549, น.
23)
แม้ในกิจการที่ไม่ควรเป็ นไปเพื่อแสวงหากาไรสูงสุด อย่างเช่นการจัด
การศึกษา เราก็ได้พบข่าวว่ามีกลุ่มทุนจากต่างชาติเช่นจากประเทศจีนเข้ามา
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กว้านซื้อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไปบ้างแล้วและกาลังจะซื้ออีกหลายแห่ง
(คมชัดลึก, 27 พฤศจิกายน 2562) ในเมื่อตรรกะของทุนคือการแสวงหากาไร
สูงสุด การทีฝ่ ่ ายทุนโดยเฉพาะทุนข้ามชาติท่มี พี ลังอานาจมากได้เข้ามาดาเนิน
ธุรกิจในด้านต่างๆ มากขึน้ อีกทัง้ ทุนไทยส่วนหนึ่งก็พฒ
ั นาเป็ นทุนข้ามชาติไป
มากพอสมควรแล้วด้วย เราจะคาดหวังว่าอานาจต่อรองของประชาชนไทยทีเ่ ป็ น
ผู้บริโภคซึ่งต้องขึน้ ต่อพลังของทุนข้ามชาติจะมีเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด เรา
อาจจะเห็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้
เห็นช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยกับคนจนที่ห่างออกจากกันมากขึ้น
เช่นเดียวกัน ดังทีเ่ ห็นได้จากรายงานข่าวเมื่อ พ.ศ. 2561 ว่าประเทศไทยมีปัญหา
ความเหลื่อมล้าที่วดั ทางด้านความมังคั
่ ง่ หรือวัดที่ทรัพย์สนิ อยู่ในอันดับต้นๆ
ของโลก จากการทีก่ ลุ่มบริษัททีใ่ ห้บริการทางการเงินชื่อ “Credit Suisse‛ ได้
เผยแพร่รายงานสถานการณ์ ความมังคั
่ งทั
่ วโลก
่
(Global Wealth Report)
ประจาปี 2018 ซึง่ ผลปรากฏว่า “แม้ไทยจะมีความมังคั
่ งเพิ
่ ม่ ขึน้ แต่ยงั มีปัญหา
ความเหลื่อมล้าสูงมากจนน่าวิตก โดยประชากร 1% ทีร่ ่ารวยทีส่ ดุ บนยอดพีระมิด
ครอบครองทรัพย์สนิ ถึง 66.9% ของประเทศ ขณะทีป่ ระชากรทีร่ วยทีส่ ุด 10%
ครองทรัพย์สนิ รวม 85.7%‛ (คมปกิต สกุลหวง, 2561)
ปั ญหาการกระจายความมังคั
่ งและการกระจายรายได้
่
กค็ อื ปั ญหาความ
เหลื่อ มล้ า ทางเศรษฐกิจ ที่มีม านาน แม้ว่ า รัฐ ไทยจะมองเห็น ปั ญ หา แต่ ก็ไ ม่
สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย ผูว้ จิ ยั เห็นว่าปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งคือพลังของชน
ชัน้ นายทุนข้ามชาติท่ไี ด้รบั การเกื้อหนุ นจากโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่นัน่ เองที่
ส่งผลอย่างชัดเจนต่ อปั ญหาความเหลื่อมล้า เพราะมีการแย่งชิงหรือถ่ ายโอน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ คยเป็ นและควรเป็ นของประชาชนในประเทศไปให้ชนชัน้ นายทุนข้าม
ชาติ ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยกับเดวิด ฮาร์วยี ย์ ์ (Harvey, 2005, pp. 153-165) ทีเ่ สนอไว้
ว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่ประสบความสาเร็จจากการใช้วธิ กี ารสะสมทุนด้วยการแย่งชิง
(accumulation by dispossession) ซึง่ มีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ คือ 1) การ
แปรรูปกิจการของรัฐให้เป็ นของเอกชนหรือเป็ นแบบเอกชนและการทาให้ทุกสิง่
ทุกอย่างเป็ นสินค้าทีส่ ามารถซือ้ ขายได้ (privatization and commodification)
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2) การแผ่ขยายอานาจทางการเงิน (financialization) 3) การจัดการและการ
ควบคุมวิกฤติการณ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (management and manipulation
of crises) และ 4) การจัดสรรความมังคั
่ งและรายได้
่
ใหม่โดยรัฐ (state
redistributions) ในกรณีของประเทศไทยก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน คือลัทธิเสรี
นิยมใหม่ประสบความสาเร็จแน่ หรือเป็ นฝ่ ายชนะแน่ ๆ โดยมีชนชัน้ ปกครองของ
รัฐร่วมรับประโยชน์จากความสาเร็จหรือชัยชนะนัน้ แต่รฐั ในฐานะทีม่ หี น้าทีต่ ้อง
ปกป้ องประชาชนพลเมืองของตนแล้วไม่สามารถทาหน้าทีเ่ ช่นนี้ได้คอื รัฐทีพ่ ่าย
แพ้ และประชาชนทีถ่ ูกกดขีข่ ดู รีดเอารัดเอาเปรียบจากการที่รฐั ดาเนินนโยบาย
เสรีนิยมใหม่ ไม่ว่าโดยตัง้ ใจหรือโดยถูกบีบบังคับ ก็เป็ นฝ่ ายทีป่ ระสบความพ่าย
แพ้ดว้ ย
ในส่ ว นของการแผ่ ข ยายอ านาจทางเงิ น นั ้น ผู้ วิ จ ั ย ได้ ก ล่ า วถึ ง
รายละเอียดไว้ในบทเสริมนี้ไว้มากพอสมควรแล้ว ส่วนลักษณะอีกสามประการที่
เหลือ ผู้วจิ ยั ก็ได้กล่าวถึงเนื้อหาในบทต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ไว้พอสมควรแล้ว
เหมือนกัน เพียงแต่มองจากอีกกรอบแนวคิดหนึ่ง คือมองจากกรอบของการเปิ ด
เสรีทางการค้าและการลงทุน (liberalization) การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐ
ไปสู่ภาคเอกชน (privatization) และแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่
(deregulation) เราสามารถมองอย่างเชื่อมโยงกันได้ว่าการเปิ ดเสรีทางการค้า
และการลงทุน ทัง้ ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและภายหลังการเกิด วิกฤติมา
จนถึงปั จจุบนั นี้ ซึง่ รัฐไทยต้องเข้าไปดาเนินการยกเลิกกฎหมายจานวนมากและ
ตรากฎหมายอีกจานวนมากมาใช้แทนนัน้ ได้เปิ ดทางให้ทุนข้ามชาติได้เข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้มาก ยิง่ ในช่วงหลังวิกฤติเป็ นต้นมาก็ยงิ่ เห็นได้
ชัดมาก ทุนข้ามชาติได้เข้าไปถือหุ้นในหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปรรูปด้วย
กระบวนทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ การทีท่ งั ้ ทุน
ข้ามชาติและทุนใหญ่ในประเทศไทยเองซึง่ ก็มลี กั ษณะข้ามชาติมากขึน้ เหมือนกัน
ได้โอกาสแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจจากช่องที่รฐั เปิ ดไว้ให้ ก็มสี ่วนก่อให้เกิด
การจัดสรรความมังคั
่ งขึ
่ น้ ใหม่นนเอง
ั่
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แต่เนื่องจากผู้วจิ ยั ได้เขียนเนื้อหาในบทเสริม นี้ไว้มากพอสมควรแล้ว
ประเด็นทีเ่ หลืออื่นๆ จึงขอยกมาเป็ นประเด็นทีต่ งั ้ ข้อสังเกตไว้ ไม่ขออภิปรายลง
ลึกในรายละเอียด เผื่อจะได้เป็ นประโยชน์ในการทาวิจยั ต่อไปสาหรับผูท้ ส่ี นใจ
ด้วย

ข้อสังเกตในประเด็นอื่นๆ
เนื้ อ หาที่ผู้วิจ ัย เขีย นไว้ใ นวิท ยานิ พ นธ์ย ัง มีเ รื่อ งให้ ติด ตามดู ค วาม
เปลี่ย นแปลงตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 มาจนถึง ปั จ จุ บ ัน และแนวโน้ ม ที่จ ะเกิด ขึ้น ใน
อนาคตได้อกี หลายประเด็น ดังนี้
การถ่ายโอนการผลิ ตจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน (Privatization)
คาภาษาไทยข้างต้นนี้เป็ นคาที่ใช้ในครัง้ ที่เขียนวิทยานิพนธ์เพื่อให้ครอบคลุม
กรณีอ่นื ๆ ที่ไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้วย เพราะว่าการนามหาวิทยาลัยซึ่ง
ไม่ใช่รฐั วิสาหกิจออกนอกระบบก็อยู่ในขอบข่ายของเรื่องนี้ดว้ ย แต่ไม่ว่าจะใช้คา
ให้มคี วามหมายกว้างขึน้ ก็ยงั ไม่สอ่ื ความได้ตรงชัดเจนดีนกั เพราะมหาวิทยาลัยที่
ออกนอกระบบแล้วก็ยงั อยู่ในภาครัฐอยู่ดี แต่ วธิ ีการบริหารจัดการหลายอย่าง
เปลีย่ นไปเป็ นแบบเอกชน
ในวิทยานิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปรรูปให้เป็ นบริษัท
มหาชนแต่ ย ังคงสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจอยู่ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปตาม
พระราชบัญญัตทิ ุนรัฐวิสาหกิจซึง่ เป็ นกฎหมายแม้จะตราขึน้ โดยรัฐไทยแต่กถ็ อื ว่า
ถูกผลักดันโดยพลังของโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ ครัง้ นัน้ บริษทั มหาชนทีเ่ กิดขึน้
จากผลของกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ มีทงั ้ หมด 5 บริษัทคือ บริษัท ปตท จากัด
(มหาชน), บริษัท ท่า อากาศยานไทย จากัด (มหาชน), บริษัท อสมท จ ากัด
(มหาชน), บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) ปั จจุบนั นี้ (พ.ศ. 2563) ทุกบริษทั ต่างก็ยงั คงเป็ นรัฐวิสาหกิจอยู่ แต่สอง
บริษทั หลังกาลังอยู่ในกระบวนการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
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14 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีก่ าหนดให้ควบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน คือ
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล
กระทบให้ก ระบวนการควบรวมล่ า ช้า ออกไปอีก ไม่ สามารถท าให้เ สร็จ ตาม
กาหนดเดิมได้ (ประชาชาติธุรกิจ, 9 พฤษภาคม 2563) บริษทั ทีต่ งั ้ ขึน้ ใหม่น้ีแม้
จะให้กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 100 แต่กน็ ่ าติดตามศึกษาต่อไปว่าจะเป็ น
อย่างไรต่อไป และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ด้านบวกและด้านลบทีม่ ตี ่อประชาชน
จะเป็ นอย่างไร
รัฐวิสาหกิจอีกแห่งหนึ่งที่เพิง่ พ้นสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจก็คอื บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็ นรัฐวิสาหกิจที่ประสบปั ญหาขาดทุน
สะสมมากและยาวนาน ในที่สุ ด คณะรัฐ มนตรี ก็ มี ม ติ ใ ห้ ก ารบิ น ไทยเข้ า สู่
กระบวนการฟื้ นฟูผ่านศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กองทุนวายุภกั ษ์ได้เข้าซือ้ หุน้ ในบริษทั การบินไทยในจานวนร้อยละ 3.17 ต่อจาก
กระทรวงการคลัง ทาให้กระทรวงการคลัง คงเหลือสัดส่วนหุ้นในการบิน ไทย
ประมาณร้อยละ 48 และทาให้การบินไทยพ้น สภาพการเป็ น รัฐวิสาหกิจทัน ที
(กรุงเทพธุรกิจ , 22 พฤษภาคม 2563) นี่กน็ ่ าติดตามศึกษาต่อไปว่าจะส่งผล
กระทบต่อประชาชนอย่างไร
ในส่ว นของมหาวิท ยาลัย ที่อ อกนอกระบบราชการนั น้ มีนัก วิช าการ
ชี้ให้เห็นพลังของเสรีนิยมใหม่ท่สี ่งผลกระทบต่ อการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่า
มหาวิทยาลัยเหล่านัน้ ซึง่ มีการบริหารจัดการแบบเสรีนิยมใหม่ได้ก่อให้เกิดปั ญหา
ร้ายแรง 3 ประการคือการขึน้ ค่าเล่าเรียนโดยผลักภาระให้นิสติ นักศึกษามากขึน้
การที่มหาวิทยาลัยพยายามแสวงหาทุนวิจยั จากบริษัทยักษ์ใหญ่ เพื่อแสวงหา
กาไรซึง่ ทาให้เกิดการละทิง้ ภารกิจการแสวงหาความจริง และการทีพ่ นักงานของ
มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่ นอนต่ างๆ ที่ทาให้เกิด
ความไม่มนคงในอาชี
ั่
พ (อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์, 2559) ปั จจุบนั นี้ (พ.ศ. 2563) มี
มหาวิทยาลัยของไทยมากถึง 26 แห่งทีอ่ อกนอกระบบราชการโดยมีสถานะเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับ (กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม,
2563) การขึน้ ค่าเล่าเรียนซึง่ ทาให้ผเู้ รียนเดือดร้อนและความไม่มนคงในงานของ
ั่
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พนักงานมหาวิทยาลัยก็ปรากฏเป็ นข่าวทางสือ่ อยู่บ่อยๆ จึงเป็ นเรื่องทีน่ ่ าติดตาม
ศึก ษาต่ อ ไป โดยเฉพาะเกี่ย วกับ ผลกระทบที่มีต่ อ ผู้เ รีย นและพนั ก งานของ
มหาวิทยาลัย
การเปิ ดเสรีทางการค้าและการลงทุน (Liberalization) การเปิ ดเสรี
ทาได้ท งั ้ ในกรอบเอกภาคี อย่ า งเช่ น การที่ร ัฐตราหรือ แก้ก ฎหมายเพื่อ ท าให้
การค้าและการลงทุนเสรียงิ่ ขึน้ ก็ได้ ในกรอบของทวิภาคีอย่างเช่นการเจรจากับ
อีกประเทศหนึ่งแล้วทาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันก็ได้ และในกรอบพหุภาคี
อย่ า งเช่ น การเข้า ร่ ว มในข้อ ตกลงการค้า เสรีท่ีมีห ลายประเทศก็ไ ด้ การแก้
กฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัยและกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่
ผูว้ จิ ยั กล่าวถึงแล้วก็มองได้ว่าเป็ นการเปิ ดเสรีแบบเอกภาคี ในส่วนของข้อตกลง
การค้าทวิภาคีและพหุภาคีนัน้ ปั จจุบนั นี้ฝ่ายไทยกาลังเจรจากับหลายประเทศ
และหลายกลุ่ม แต่เรื่องทีก่ าลังเป็ นข่าวดังอยู่ในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั กาลังเขียนบทเสริมนี้
ก็คอื เรื่องของ “CPTPP‛ เพราะมีการเคลื่อนไหวต่ อต้ านที่เป็ นข่าวทัง้ ทางสื่อ
กระแสหลักและในโซเชียลมีเดีย มีการติดแฮชแท็ก ‚#ไม่เอาCPTPP‛ “#คัดค้าน
CPTPP‛ และ ‚#NoCPTPP‛ ปรากฏให้เห็นอยู่มากมาย CPTPP เป็ นคาทีย่ ่อมา
จาก “Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific
Partnership‛ ซึง่ แปลว่า “ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟิก ” มี
ข่าวว่ามีความพยายามจะนาเรื่องนี้เข้าสู่ทป่ี ระชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
แต่จากการทีถ่ ูกต่อต้านคัดค้านก็เลยมีการเลื่อนการนาเข้าพิจารณาออกไปอีก น่า
ติดตามต่อไปว่าเรื่องนี้จะดาเนินต่อไปอย่างไร และถ้าประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่ม
นี้จะก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบในอนาคตอย่างไร
การแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่ (Deregulation) มี
กฎหมายระดับต่ างๆ ถูกยกเลิก ถูกแก้ไข และถูกตราขึ้นใหม่มากมายในช่วง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา ทีเ่ กีย่ วข้องกับเสรีนิยมใหม่ ไม่ว่าจะเพื่อตอบสนอง
ต่ อ แนวนโยบายเช่ น นัน้ หรือ เพื่อ แก้ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น จากการดาเนิ น นโยบาย
เช่นนัน้ อย่างเช่นกฎหมายที่เกีย่ วกับส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายที่เกีย่ วกับ
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เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ ผู้วิจ ัย ขอยกตัว อย่ า งพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม การลงทุ น
พระราชบัญญัติทใ่ี ช้อยู่ในปั จจุ บนั คือฉบับ พ.ศ. 2520 แต่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
หลายครัง้ แล้ว ครัง้ ล่าสุดคือเมื่อ พ.ศ. 2560
ในฉบับล่าสุดนี้ รัฐได้ให้สทิ ธิ
ประโยชน์ แก่ นัก ลงทุนเพิ่ม ขึ้น จากเดิม อีก เช่ นได้มีการยกเว้นภาษีเ งินได้นิ ติ
บุคคลสูงสุด 13 ปี จากเดิมทีเ่ คยยกเว้นให้สงู สุดเพียงแค่ 8 ปี ได้มกี ารลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา
สูง สุดถึง 10 ปี จากเดิม ที่เ คยลดหย่ อ นให้สูงสุด เพีย งแค่ 5 ปี และได้มีก าร
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมนาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจยั
และพัฒนา (Dr Variety, 2560) น่ าศึกษาว่าการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้กบั นายทุนเช่นนี้จะส่งผลต่อการสะสมความมังคั
่ งของนายทุ
่
นและ
ความเสียเปรียบของประชาชนทัวไปอย่
่
างไร
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิ จ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอไว้ในวิทยานิพนธ์ว่า
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรัฐ กับ ธุ ร กิ จ ในยุ ค โลกาภิ ว ัต น์ เสรี นิ ย มใหม่ นั ้น เป็ น
ความสัมพันธ์ทร่ี ฐั เอือ้ ต่อธุรกิจอย่างชัดเจนมาก ในช่วงหลังๆ มานี้ รัฐก็ป ระกาศ
เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษเพิ่ม ขึ้น อีก ในเขตหรือ พื้น ที่เ ช่ น นั น้ นายทุ น ก็ไ ด้ร ับ สิท ธิ
ประโยชน์ ม ากมาย ในช่ ว ง พ.ศ. 2551-2560 ได้มีก ารประกาศพื้น ที่นิ ค ม
อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ถึง 26 แห่ง ซึ่งถือว่าเพิม่ ขึน้ มากเมื่อเทียบกับช่วง พ.ศ.
2541-2550 ทีม่ กี ารประกาศเพียง 10 แห่ง (ปฐมพงษ์ มโนหาญ, 2561, น. 135)
ประเด็นนี้จงึ ยังมีเรื่องทีค่ วรศึกษาอีกมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประเด็นนี้กม็ เี รื่องทีน่ ่ าศึกษามาก
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงภายหลังจากเหตุการณ์รฐั ประหาร พ.ศ. 2557 ที่
ทาให้ประชาชนมีอานาจต่อรองน้อย และแสดงออกซึง่ ความต้องการของตัวเองได้
น้อย เพราะถูกกดปราบไว้ดว้ ยอานาจเผด็จการ หลายเรื่องที่ผู้วจิ ยั กล่าวไว้ใน
วิท ยานิ พ นธ์ไ ม่ ไ ด้มีแ นวโน้ ม ที่ดีข้ึน เลย แต่ ก ลับ เลวลงด้ว ยซ้ า เช่ น นโยบาย
เกี่ยวกับค่าจ้างขัน้ ต่ าและการรวมตัวกันต่อรองของแรงงานเช่นที่อยู่ในลักษณะ
ของสหภาพแรงงาน ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นชัยชนะของเสรีนิยมใหม่ เพราะการทาลายพลัง
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ของสหภาพแรงงานเป็ นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของนโยบายเสรีนิยมใหม่แม้ ใน
ยุคทีน่ าเอามาใช้แบบไม่เต็มที่ (Quiggin, 2018, p. 148) นโยบายเกี่ยวกับ
แรงงานและนโยบายทีเ่ กีย่ วกับชาวไร่ชาวนาหรือแม้แต่นโยบายทีก่ าหนดออกมา
โดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนทัวไปจึ
่ งเป็ นประเด็นทีน่ ่าสนใจศึกษา โดย
ควรศึกษาดูดว้ ยว่านโยบายเหล่านัน้ เกื้อหนุ นภาคธุรกิจมากกว่าภาคประชาชน
อย่ า งที่มีนัก วิช าการตัง้ ข้อ สัง เกตเกี่ย วกับ บัต รสวัส ดิก ารแห่ ง รัฐ ไว้ว่ า “บัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐมันกลายเป็ นการเป็ นการตอบสนองให้กบั กลุ่มทุนขนาดใหญ่
มากกว่า เชื่อว่าคนที่ได้บตั รนี้ไปก็คงชอบอยู่ แต่บรรดารายจ่ายเหล่านี้มนั ไปตก
กับกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ ฉะนัน้ เงินเหล่านี้เมื่อหมุนไปหมุนมาก็ไปตกอยู่ทก่ี ลุ่ม
นายทุนอยู่ด‛ี (ไทยรัฐออนไลน์,18 ตุลาคม 2561) หรือไม่
พลังของประชาชนในยุคโลกาภิ วตั น์ เสรีนิยมใหม่ นี่เป็ นประเด็น
สุดท้ายทีผ่ ู้วจิ ยั อยากตัง้ ข้อสังเกตไว้ ในเมื่อโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่มพี ลังมาก
ดังทีผ่ วู้ จิ ยั กล่าวไว้ รัฐไม่สามารถต้านทานพลังนัน้ ได้ มิหนาซ้าในหลายๆ กรณีก็
เห็นดีเห็นงามกับนโยบายเช่นนัน้ จนนามาใช้เป็ นนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ในหลายๆ ยุ ค รัฐ บาลที่ผ่ า นมา ซึ่ง ก็ไ ด้สร้า งผลกระทบทางลบต่ อ ประชาชน
จานวนมากแน่ ในบางประเทศ เราได้เห็นประชาชนลุกขึน้ มาต่ อต้าน คัดค้าน
และประท้วงเป็ นขบวนการประชาชนทีใ่ หญ่โตและขยายไปในทัวโลก
่
จนบางคน
เรียกว่าเป็ น “โลกาภิวตั น์จากข้างล่าง” แต่ในกรณีของประเทศไทย เพราะเหตุใด
เราจึงไม่เห็นขบวนการประชาชนที่มพี ลังมากขนาดนัน้ แม้ว่าจะมีคนบางกลุ่ม
รวมตัวกันคัดค้านมาหลายครัง้ แล้ว แต่ผวู้ จิ ยั ก็ประเมินว่าพลังประชาชนยังมีน้อย
ในยุคที่การสื่อสารโทรคมนาคมก้าวหน้ามาก ผู้ท่คี ดั ค้านแนวนโยบายแบบเสรี
นิยมใหม่กใ็ ช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางการสือ่ สารเช่นนัน้ ให้เป็ นประโยชน์
แต่ ดูเ หมือ นจะท าได้เ พีย งแค่ ก ารชะลอหรือ การเลื่อ นนโยบายหรือ โครงการ
ออกไปเท่านัน้ เอง และเมื่อพิจารณาดูการใช้โซเชียลมีเดียและการชุมนุ มแบบ
ใหม่ๆ เช่นการจัดแฟลชม็อบเพื่อแสดงออกทางการเมือง ซึง่ บางเรื่องไม่สามารถ
แสดงออกได้มานาน แต่ถูกแสดงออกอย่างมากในปั จ จุบนั นี้ ก็น่าติดตามศึกษา
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ต่อไปว่าพลังของประชาชนจะเป็ นอย่างไรต่อไป ประชาชนจะสามารถรวมตัวกัน
จนสามารถต่อต้านและ/หรือต่อรองกับพลังโลกาภิวตั น์เสรีนิยมใหม่ได้แค่ไหน

เอกสารอ้างอิ ง
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม. (2563).
“สถาบันอุดมศึกษา. <https://www.mhesi.go.th/home/
index.php/service/2-uncategorised/1398-univerlinkkk‛>. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
กรุงเทพธุรกิจ. (21 เมษายน 2563). “เปิ ดจดหมาย ‘นายกรัฐมนตรี’ ส่งถึง ‘20
มหาเศรษฐีไทย’.‛ <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/
877064>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
กรุงเทพธุรกิจ. (22 พฤษภาคม 2563). ‚‘การบินไทย’ พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว
หลัง ‘คลัง’ ขายหุน้ ให้วายุภกั ษ์วนั นี้.‛ <https://www.bangkokbiznews.
com/news/detail/881854?fbclid=IwAR3ZEbBuO0XCKOrJPxwja1N
vBH-JYXsn_HmBvoSmQ1DZDaAysSZ1CELDcgw>.
สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563.
เกษียร เตชะพีระ. (2555). เศรษฐกิจโลกถดถอยครัง้ ใหญ่: ความรุ่งเรืองและ
ล่มจมของเสรีนิยมใหม่/โลกาภิวตั น์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
openbooks.
ข่าวไทยพีบเี อส. (16 พฤษภาคม 2563). “นายกฯ ขอบคุณ 20 มหาเศรษฐีไทย
ตอบรับสู้ COVID-19 ครบ.‛ <https://news.thaipbs.or.th/content/
292544>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.

369

คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบการเงินของประเทศ (ศปร.). (2542). รายงานผลการวิเคราะห์
และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสถานการณ์ วกิ ฤติทางเศรษฐกิจ. พิมพ์
ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
คมชัดลึก. (27 พฤศจิกายน 2561). “จีนรุกซือ้ มหาวิทยาลัยไทย.‛
<https://www.komchadluek.net/news/scoop/401251>. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563.
คมปกิต สกุลหวง. (2562, 7 ธันวาคม). “ไทยกับปั ญหาความเหลื่อมล้า
ปี 2018.‛ คมชัดลึก. <https://thestandard.co/global-wealth-report2018/>. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ก). ‚BAY: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน).” <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=
BAY&sso PageId=6&language=th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ข). “BBL: ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน).‛ <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol
=BBL& ssoPageId=6&language=th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ค). ‚KBANK: ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน).” <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=
KBANK&ssoPageId=6&language=th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563.

370

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ฆ). ‚KKP: ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน).‛ <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=
KKP&ssoPageId=6&language=th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ง). ‚KTB: ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน).” <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol
=KTB&ssoPageId=6&language=th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563จ). ‚LHFG: บริษทั แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน).‛ <https://www.set.or.th/set/
companyholder.do?symbol=LHFG&ssoPageId=6&language=
th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ฉ). ‚TCAP: บริษทั ทุนธนชาต จากัด
(มหาชน).” <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?Symbol
=TCAP&ssoPageId=6&language=th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ช). ‚TISCO: บริษทั ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน).‛ <https://www.set.or.th/set/
companyholder.do?symbol=TISCO&ssoPageId=6&language=th&c
ountry=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563ซ). ‚TMB: ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน).” <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol
=TMB&ssoPageId=6&language=th&country=TH>. สืบค้นเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563.

371

ทัศนี ดวงรัตน์. (ม.ป.ป.). “สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวติ ในปั จจุบนั และแนวโน้ม
ในอนาคต.” ใน คู่มอื ปฏิบตั งิ านสาหรับนายหน้าประกันชีวติ , หน้า 1-1
ถึง 1-33. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.).
ไทยรัฐออนไลน์. (25 พฤศจิกายน 2562). “3 โครงการประชารัฐด้านเกษตรสิง่ แวดล้อม โดยสหพัฒน์ หนุนชุมชนเติบโตอย่างยังยื
่ น.”
<https://www.thairath.co.th/news/local/1698911>. สืบค้นเมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2563.
ไทยรัฐออนไลน์. (18 ตุลาคม 2561). “นักวิชาการอัดไทยนิยม เอือ้ นายทุน อุม้
รบ.หาเสียง ถอดแบบนโยบายทักษิณ.‛ <https://www.thairath.co.th/
news/ politic/1398834ฬ>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
ไทยรัฐออนไลน์. (4 พฤศจิกายน 2562). “สหพัฒน์เดินหน้า 11 โครงการใหญ่
ผนึกกาลังชุมชนและรัฐเป็ นปี ท่ี 3.‛ <https://www.thairath.co.th/news/
business/1693116>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
ธนชาต. (2563). “ประวัตบิ ริษทั .” <https://www.thanachart.co.th/th/about/ourhistory>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารกรุงไทย. (2563). “โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ” <https://krungthai.com/th/
investor-relations/shareholders-information/shareholders-list>.
สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2563). “โครงสร้างการถือหุน้ .”
<https://www.krungsri.com/bank/th/InvestorRelations/General
Information/ShareholderStructure.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563.

372

ธนาคารกสิกรไทย. (2563). “โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ .” <https://kasikornbank.com/
th/IR/GeneralInformation/Pages/shareholders.aspx>. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารเกียรตินาคิน. (2563ก). “ความเป็ นมา.” <https://www.kiatnakin.co.th/
th/aboutus/our-history>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารเกียรตินาคิน. (2563ข). “โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ .” <http://kkp-th.listed
company.com/shareholdings.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2563.
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย. (2563ก). “เกีย่ วกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน).” <https://www.cimbthai.com/th/about-us/history/cimbthai-bank.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย. (2563ข). “โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ .” <https://www.cimbthai.
com/th/investor-relations/shareholder-services/shareholderstructure.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย. (2563). ‚รายงาน และงบการเงิน
31 ธันวาคม 2561.” <https://www.uob.co.th/webresources/investor/
pdf/2018/FS_Dec_2018_th.pdf>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2563.
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน). (2563). “รายงาน
ประจาปี 2562.‛ <https://www.sc.com/th/assets/pws/pdf/th-scbtannualreport-2019-thai.pdf>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563ก). “ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่
52/2541.‛ <https://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/
Press/News2541/n5241t.pdf>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.

373

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563ข). “ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่
75/2542.‛ <https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions
DevelopmentFund/Others_FIDF/DocLib_Othernews/ฉบับที%
่
202542-75--การขายหุน้ ธนาคารรัตนสิน.pdf>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563ค). “โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทย.”
<https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/Pages
/default.aspx>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563ง). “ธุรกิจการเงินที่ ธปท. กากับดูแล.”
<https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Scope/Documents
/scope.pdf>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, บรรณาธิการ. (2557). ชาติพนั ธุแ์ ละเสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน).
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์ และสมรัก ชัยสิงห์กานานนท์, บรรณาธิการ.
(2557). ชาติพนั ธุใ์ ต้อานาจ : เสียงแห่งชาติพนั ธุใ์ นโลกเสรีนิยมใหม่.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน),
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชติ ะ. (2549). “แตกแล้วโต: ธุรกิจครอบครัวไทยใน
พายุ โ ลกาภิ ว ัต น์ . ” ใน การต่ อ สู้ ข องทุ น ไทย เล่ ม 1, หน้ า 41-99.
บรรณาธิการโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน.
บริษทั เงินทุน ทิสโกจากัด (มหาชน). (2563). “แบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี
2545.‛ <https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/
ir/form56-1/2002-bank-f56-1-th.pdf>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2563.

374

บริษทั ลีสซิง่ ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด. (2563). “ประวัตอิ งค์กร.‛
<http://www.icbcthaileasing.com/about-us/ about-us/aboutus#:~:text=บริษทั อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจ,ร์เชียล%20แบงค์%20ออฟ>.
สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
ปฐมพงษ์ มโนหาญ. (2561). ‚กระบวนการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัด
เชียงรายให้กลายเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ : มองผ่านกฎหมายและนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในมิติประวัติศาสตร์. ” วารสารนิติสงั คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี ท่ี 1 (มิถุนายน 2561): 125-155.
ประชาชาติธุรกิจ. (9 พฤษภาคม 2563). ‚ยืดเยือ้ รวม ‘ทีโอที-แคท’ โครงสร้าง
‘คน’ ด่านสาคัญ NT.‛ <https://www.prachachat.net/ict/news461979>. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.
ประชาชาติธุรกิจ. (18 มกราคม 2562). “พปชร. ติดประกาศรายชื่อเงินระดมทุน
90 ล้าน ‘บิก๊ ธุรกิจ’ โผล่ออ้ื ทัง้ ‘คิงพาวเวอร์-มิตรผล-ทีพไี อ’.‛
<https://www.prachachat.net/politics/news-279708>. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
ประชาไท. (4 กรกฎาคม 2562). “เกษียร เตชะพีระ: จากจุดกาเนิดเสรีนิยม
ประชาธิปไตยถึงทุนนิยมเหลื่อมล้าของ คสช.” <https://prachatai.
com/journal/2019/07/83297>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2549). “บทนา การต่อสูข้ องทุนไทย พลวัตและการปรับตัว
หลังวิกฤตปี 2540.‛ ใน การต่อสูข้ องทุนไทย เล่ม 1. บรรณาธิการโดย
ผาสุก พงษ์ไพจิตร. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ. (2549ก). การต่อสูข้ องทุนไทย เล่ม 1.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน.

375

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ. (2549ข). การต่อสูข้ องทุนไทย เล่ม 2.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน.
“พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551.‛ ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 25
ตอนที่ 27 ก, 5 กุมภาพันธ์ 2551.
เมสัน, พอล. (2554). เศรษฐกิจล่มสลาย: จุดจบของยุคแห่งความโลภ. แปลโดย
สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
สเตเกอร์, แมนเฟร็ด และ ระวี รอย. (2559). เสรีนิยมใหม่: ความรูฉ้ บับพกพา.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ส.
สานักข่าวอิศรา. (27 กุมภาพันธ์ 2563). ‚ขยีป้ มเหลื่อมล้าศก. เขย่าเก้าอี้ ‘บิก๊ ตู่’
นโยบายรัฐเอือ้ เจ้าสัว 5 ตระกูล ‘รวยก้าวกระโดด’ ?.‛
<https://www.isranews.org/isranews-scoop/86010-economicdisparity.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
สานักข่าวอิศรา. (10 พฤษภาคม 2559). ‚‘ฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี’ ถือหุน้ ‘ประชารัฐ
ฯ’ 99% - 5 จังหวัดโยงกลุม่ ‘เสีย่ เจริญ’ ทัง้ หมด.” <https://isranews.
org/investigative/investigate-news-person/item/46843report_46843.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย {คปภ.}.
(2563ก). ‚เกีย่ วกับบริษทั ประกันชีวติ .” <http://oiceservice.oic.or.th/
company/life.php>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย {คปภ.}.
(2563ข). ‚เกีย่ วกับบริษทั ประกันวินาศภัย.‛ <http://oiceservice.
oic.or.th/company/non_life.php>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2563.

376

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย {คปภ.}.
(2563ค). “ข่าวประชาสัมพันธ์.‛ <http://www.oic.or.th/th/consumer/
news/releases/87637>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2563). “รายชื่อ
บริษทั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ประเภท
บริษทั หลักทรัพย์).‛ <https://market.sec.or.th/public/orap/
COMPANYPROFILE03.aspx?lang=th&licno=1&grptype=&lcstype=
&>. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563.
อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์. (2559). “คนมหาวิทยาลัย ’ใต้บงการเสรีนิยมใหม่.”
กรุงเทพธุรกิจ. (20 ตุลาคม 2559). <https://www.bangkokbiznews.
com/ blog/detail/639254>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.
อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์. (2562). “อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์: การสถาปนา ‘รัฐ
บรรษัทอานาจนิยม’ ในสังคมไทย.” Way. (11 ตุลาคม 2562).
<https://waymagazine.org/neo-corporatist-state/>. สืบค้นเมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2563.
Dr Variety. (16 กุมภาพันธ์ 2563). ‚BOI_บีโอไอ_Mr.BOI Ep.8: พ.ร.บ.ส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ (O/A 21 ก.พ. 60)‛
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=OjOk8Yyd
cKU&feature=emb_logo>. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.
ICBC. (2563). ‚แนะนาองค์กร.‛ <http://www.icbcthai.com/ICBC/海外分行/工
银泰国网站/th/关于我行/公司简介/背景/>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563.

377

Jaiwat, Wattanapong. (2563). “TMB-ธนชาต หลังควบรวม ตัง้ เป้ าเป็ นแบงก์ท่ี
คนไทยรักมากทีส่ ดุ ให้คนไทยมีสขุ ภาพทางการเงินดี.‛ (28 มกราคม
2563). <https://brandinside.asia/tmb-thanachart-vision-aftermerger-2020-to-thai-financial-well-being/>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563.
LH Bank. (2563). ‚ประวัตธิ นาคาร. <https://www.lhbank.co.th/Aboutus/Lists/
ประวัตธิ นาคาร/1/1>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
Money Buffalo. (2562, 28 กุมภาพันธ์). ‚ย้อนอดีตธนาคารทีเ่ คยถูกควบรวม
และหายไปแล้ว.” <https://www.moneybuffalo.in.th/ธุรกิจและ
เศรษฐกิจ/ย้อนอดีตธนาคาร-ควบรวม#:~:text=ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ต%20แรกเริม่ ชื่อ%20ธนาคาร,ด%20(ไทย)%20ก่อนจะโอน>.
สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
Money Buffalo. (2563,14 พฤษภาคม). “สรุปรายละเอียด ‘20 มหาเศรษฐีไทย’
ตอบรับคาขอจากรัฐบาลอย่างไร.” <https://www.moneybuffalo.in.th/
ธุรกิจและเศรษฐกิจ/20-มหาเศรษฐีไทย-รัฐบาล>. สืบค้นเมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2563.
Morris, Charles R. (2552). วิกฤติซบั ไพร์ม ทะลายโลกทุนนิยม. แปลและ
เรียบเรียงโดย ขุนทอง ลอเสรีวานิช. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เอเอสทีวี
ผูจ้ ดั การ.
Prachatai. (2559, 16 พฤศจิกายน). ‚อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์ ‘ทศวรรษทีห่ า้ :
ชุมชนชาวนาในยุคเสรีนิยมใหม่’ [มหกรรมทีด่ นิ คือชีวติ 2].‛
<https://www.youtube.com/watch?v=tVC0-yI8uKE&t=1584s>.
สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563.

378

SCB ไทยพาณิชย์. (2563ก). “ข้อมูลธนาคารโดยสรุป.” <https://www.scb.co.th/
th/investor-relations/company-info.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563.
SCB ไทยพาณิชย์. (2563ข). “โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่.”
<https://www.scb.co.th/th/investor-relations/company-info.html>.
สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
SiTh LoRd PaCk. (2562, 27 มิถุนายน). “สรุปแบบสัน้ ๆ ‘ไทยเอ็นวีดอี าร์’ คือ
ใคร?‛ <https://stock2morrow.com/discuss/room/1/topic/14909>.
สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
Standard Chartered. (2563). “ประวัตธิ นาคาร.” https://www.sc.com/th/aboutus/>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
Stiglitz, Jozeph E. (2554). รากเหง้า-ทางออก แห่งวิกฤติการณ์การเงินโลก.
แปลโดย ขุนทอง ลอเสรีวานิช, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ MGR 360°.
TISCO. (2563ก). ‚เกีย่ วกับทิสโก้ โครงสร้างกลุ่มทิสโก้.‛ <https://www.tisco.
co.th/th/about-tisco/group-structure.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563.
TISCO. (2563ข). “เกีย่ วกับทิสโก้ ประวัตคิ วามเป็ นมา.” <https://www.tisco.co.
th/th/about-tisco/history.html>. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.
Aliber, Robert Z. and Gylf Zoega. (2019). ‚A Retrospective on the 2008
Global Financial Crisis.‛ In The 2008 Global Financial Crisis in
Retrospect: Causes of the Crisis and National Regulatory
Responses, pp. 1-15. Edited by Robert Z. Aliber and Gylf
Zoega. Cham, Palgrave Macmillan.

379

Arestis, Philip. (2017). “Monetary Policy Since the Global Financial Crisis.‛
In Economic Policies since the Global Financial Crisis, pp. 1-39.
Edited by Philip Arestis and Malcolm Sawyer. Cham: Palgrave
Macmillan.
Bonanno, Alessandro. (2017). The Legitimation Crisis of Neoliberalism:
The State, Will-Formation, and Resistance. New York: Palgrave
Macmillan.
CTBC Bank. (2020). ‚Welcome to CTBC Bank.‛ <https://www.ctbcbank.
com/html/INDIA/HTML/index.html 2020>. Access Date: 26 May
2020.
Foote, Christopher L. and Paul S. Willen. (2017). ‚subprime mortgage
crisis, the.‛ In Perspectives from the New Palgrave Dictionary of
Economics, pp. 324-336. Edited by Garett Jones. Basingstoke,
Palgrave Macmillan.
Harvey, David. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford
University Press.
Kongkirati, Prajak and Veerayuth Kanchoochat. (2018). ‚The Prayuth
Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in
Thailand.‛ TRaNS: Trans –Regional and –National Studies of
Southeast Asia 6/2 (July 2018): 279–305.
Kose, M. Ayhan and Franziska Ohnsorge, editors. (2019). A Decade After
the Global Recession: Lessons and Challenges for the Emerging
and Developing Economies. Washington DC: International Bank
for Reconstruction and Development/The World Bank.

380

Kurt, Daniel. (2019, 27 August). ‚What Is Finance?.‛
<https://www.investopedia.com/ask/answers/what-is-finance/>.
Access Date: 26 May 2000.
Maverick, J. B. (2020, 28 April) “How Big Is the Derivatives Market?.‛
<https://www.investopedia.com/ask/answers/052715/how-bigderivatives-market.asp>. Access Date: 26 May 2000.
MUFG. (2020). ‚About MUFG.‛ <https://www.bk.mufg.jp/global/
aboutus/index.html>. Access Date: 26 May 2020.
Quiggin, John. (2018). “Neoliberalism: Rise, Decline and Future
Prospects.‛ In The Sage Handbook of Neoliberalism, pp. 143-153.
Edited by Damien Cahill, Melinda Cooper, Martijn Konings and
David Primrose. London: Sage Publications Ltd.

381

พิมพ์ที่ หจก.อภิชาติการพิมพ์
50 ถ.ผังเมืองบัญชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043-721403, 091-0600611 อีเมล์ : b0866410218@gmail.com

382

