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ค ำน ำบรรณำธิกำร 
 

            
 โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานทางวิชาการ วิทยาลัย
การเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (COPAG Press) จดัตัง้ขึน้โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ต ารา หนังสือ งานวิชาการ และงานวิจัยของ
คณาจารยว์ทิยาลยัการเมอืงการปกครองและจากสถาบนัอื่น ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ
ดา้นรฐัศาสตร ์ทัง้สาขาการเมอืงการปกครอง รฐัประศาสนศาสตร ์ความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ สทิธมินุษยชน และสาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผลงานวชิาการของโครงการผลติและเผยแพร่ต าราและผลงานวชิาการ 
ได้ด าเนินการตามคุณภาพทางวิชาการโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้
ประเมนิและพจิารณาตรวจสอบก่อนด าเนินการตพีมิพเ์ผยแพร่ (Peer Review) 
ทางโครงการผลติและเผยแพร่ต าราและผลงานวชิาการ หวงัว่าจะมกีารผลติและ
เผยแพร่ผลงานวชิาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน
ดา้นรฐัศาสตร ์ทัง้ในวทิยาลยัการเมอืงการปกครองและต่อวงวชิาการไทยต่อไป 

                                                                         บรรณำธิกำร 
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ค ำน ำผูวิ้จยั 
 

           หนังสือเล่มนี้ เกิดจากการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชยั 
คณบดวีทิยาลยัการเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และโครงการ
ผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวชิาการของวทิยาลยัฯ ไดแ้จ้งให้คณาจารย์
ทราบวา่ทางโครงการฯ สนบัสนุนใหม้กีารน าวทิยานิพนธ์มาตีพมิพ์ไดด้ว้ย ผูว้จิยั
กเ็ลยท าหนงัสอืขออนุญาตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์พื่อน าเอาวทิยานิพนธ์
ระดบัปรญิญาเอกของผู้วจิยัมาตพีิมพ์ โดยไมไ่ดต้ัง้ใจจะปรบัปรงุแกไ้ขเนื้อหาใน
วทิยานิพนธ์เลย คอืต้องการน าเอาวทิยานิพนธ์มาพิมพ์เป็นเล่มหนังสอืเท่านัน้ 
เผือ่วา่ผลงานทีเ่คยศกึษาวจิยัไวจ้ะไดเ้ป็นประโยชน์ในวงกวา้งยิง่ขึน้ 
           แต่เพื่อใหง้านตพีมิพ์เป็นผลงานทีม่คีณุภาพและมมีาตรฐานทางวชิาการ
สงู คณะกรรมการของโครงการฯ จงึไดส้ง่วทิยานิพนธ์ทีผู่ว้จิยัปรบัรปูเล่มเป็นเล่ม
หนังสือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการด้วย 
ผูท้รงคณุวฒุทิัง้สามท่านประเมนิไว้ในแนวทางคล้ายๆ กนัคอืตอ้งการให้ปรบัแก้
งานวจิยัใหเ้ป็นงานเขยีนทางวชิาการที่มคีวามทนัสมยัยิง่ขึน้ โดยใหเ้หตุผลเสรมิ
วา่จะไดส้ามารถน าไปใชข้อต าแหน่งทางวชิาการไดด้ว้ย 
           แต่ผูว้จิยัไม่ไดต้ัง้ใจที่จะน าผลงานเล่มนี้ไปขอต าแหน่งทางวชิาการอยู่
แล้ว ผู้วิจ ัยจึงท าเพียงแค่แก้ค าผิด เสริมเชิงอรรถอธิบายความเพิ่มเติมบ้าง
เลก็น้อย และพมิพ์ค าทีร่ะบุปี เชน่ค าวา่ “นบัถงึ พ.ศ. 2550” ไวใ้นวงเลบ็เพื่อเอา
ไปแทรกตามเนื้อหาทีเ่กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิในชว่งเวลานัน้ เพื่อใหผู้อ้่านตระหนกัถงึ
บรบิทในแงช่ว่งเวลา 
 หลังจากนัน้นานนับปี ผู้วิจ ัยก็ยุ่งอยู่กบัการเตรยีมสอนจนเกือบหมด
เวลาส่งงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ แต่ในเมื่ออยากจะให้มผีลงานตีพมิพ์ กเ็ลยท า
การปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผูท้รงคุณวุฒิ แต่ผู้วิจ ัยตัดสินใจไม่แก้ใน
วทิยานิพนธ์อีก หากแต่เขยีนเสรมิเป็นอีกบทหนึ่งไปเลย ผูว้จิยัจึงแบ่งเนื้อหา
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ออกเป็น 2 ส่วน คอืส่วนที่เป็นวทิยานิพนธ์และส่วนเสรมิวทิยานิพนธ์ โดยใน
วทิยานิพนธ์กย็งัคงรกัษาเนื้อหาและส านวนภาษาเดมิเอาไวท้ัง้หมด นอกจาก
ส่วนที่เสรมิเพียงเล็กน้อยที่กล่าวแล้ว ส าหรบับทเสรมิวทิยานิพนธ์กต็้องการจะ
ยนืยนัขอ้เสนอหลกัเดมิในวทิยานิพนธ์นัน่เอง จงึน าเอาปรากฏการณ์ในช่วงหลงั
ตัง้แต่ พ.ศ. 2550 เป็นตน้มามาศกึษาวเิคราะห์ดว้ยขอ้เสนอหลกัเดมิแต่เสรมิดว้ย
มมุมองทางทฤษฎทีีต่่างจากเดมิดว้ย 
 ส าหรบัเนื้อหาทีอ่ยู่ในบทเสรมิวทิยานิพนธ์นัน้ ผูว้จิยัตอ้งการชีใ้หเ้หน็ว่า
ในรอบ 13 ปีที่ผ่านมานัน้ เมื่อมองในระดบัโลก นโยบายเสรนีิยมใหม่กย็ ังเป็น
นโยบายส าคญัของรฐับาลหลายประเทศ แม้เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วจะเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทัว่โลก โดยที่มีผู้วิเคราะห์ว่าการด า เนิน
นโยบายแนวเสรนีิยมใหม่นัน่แหละเป็นส่วนส าคญัของการเกิดวิกฤติด้วย แต่
หลงัจากนัน้นโยบายเชน่นัน้กไ็ม่ไดห้ายไปไหน ยงัคงมกีารน าไปใช ้ยงัคงมพีลงั 
ยงัคงสง่ผลกระทบ ทีท่ าใหภ้าคประชาชนเสยีเปรยีบภาคธุรกจิเอกชนโดยเฉพาะ
ของชนชัน้นายทุนขา้มชาติ และเมื่อมองมาที่ประเทศไทย  แมว้่าจะมรีฐับาลเขา้
มาบรหิารประเทศหลายชุด ซึ่งมทีัง้รฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้และรฐับาลทีม่า
จากการรฐัประหาร แต่นโยบายเสรนีิยมใหม่กย็งัเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล
ชุดต่างๆ ของไทย โดยที่ความเข้มข้นจริงจังของการด าเนินนโยบายอาจจะ
แตกต่างกนัไปบ้าง ทัง้นี้  เมื่อมองจากมุมของโครงสร้างระบบทุนนิยมโลกที่
เปลี่ยนไปในรอบ 40-50 ปีที่ผ่านมากไ็ม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะอ านาจที่
ก ากบัควบคมุการพฒันาประเทศของหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยคอือ านาจ
ของชนชัน้นายทุนขา้มชาต ิ ผูว้จิยัจงึเน้นชีใ้หเ้หน็พลงัของชนชัน้นายทุนขา้มชาติ
ที่ส่งผลต่อและไดร้บัประโยชน์จากการด าเนินนโยบายการพฒันาประเทศของ
รฐับาลไทย โดยเฉพาะเมือ่มองจากมมุมองของทฤษฎมีาร์กซิสต์ และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่กค็อืมมุมองของนักวชิาการอย่างเชน่เดวดิ ฮารว์ยี์ (David Harvey) ทีไ่ด้
เสนอให้เราเห็นประเด็นของการสะสมทุนด้วยการแย่งชิง (accumulation by 
dispossession) ผู้วิจ ัยได้ชี้ให้เห็นว่ารฐัไทยโดยรฐับาลชุดต่างๆ ก็ได้ด า เนิน
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นโยบายทีเ่อื้อใหช้นชัน้นายทุนไดส้ะสมทุนดว้ยการแย่งชงิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภาค
สงัคมหรอืประชาชนจงึกดขีข่ดูรดีเอารดัเอาเปรยีบอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ รฐัไทยจงึ
ยงัคงพ่ายแพ้ เพราะไม่สามารถปกป้องภาคสงัคมหรอืประชาชนอนัเป็นหน้าที่
หลักอย่างหนึ่งของรฐัได้ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากผู้วิจ ัยไม่ได้ต้องการให้มี
รายละเอียดของเนื้อหาในบทเสรมิมากนัก ประเด็นที่น ามาอภิปรายจึงเน้นที่
นโยบายรวมทัง้ผลที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายของ
รฐับาลชดุหลงัๆ โดยเฉพาะชว่งหลงัการรฐัประหาร พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา 
           ผู้วิจ ัยตัดสินใจเขียนและเรียงรายการเอกสารอ้างอิงในบทเสริม
วิทยานิพนธ์ให้แตกต่างจากส่วนที่อยู่ในบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ ทัง้นี้  
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มลูไดง้า่ยขึน้ 
 ผูว้จิยัขอขอบคณุคณาจารย์ทุกท่านทีเ่คยสอนผูว้จิยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือศาสตราจารย์ ดร.ไชยรตัน์ เจริญสนิโอฬาร 
รวมทัง้กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ คอืศาสตราจารย์ ดร.ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พชัร ีสโิรรส ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเป่ียม และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. เดชา ตัง้สฟ้ีา ที่ไดใ้ห้ค าแนะน าอนัมปีระโยชน์อย่างยิง่ในการ
ปรบัปรงุแกไ้ขวทิยานิพนธ์ใหด้ขี ึน้ 
 ขอขอบคณุผูท้รงคุณวุฒทิัง้สามท่านทีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะอนัมปีระโยชน์
ในการปรบัแกผ้ลงานทางวชิาการนี้ซึง่ท าใหผู้ว้จิยัไดน้ ามาคดิเป็นประเดน็ที่เขยีน
เสรมิไวใ้นบทเสรมิวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชยั คณบดีวิทยาลัย
การเมอืงการปกครอง และทมีงานของโครงการผลติและเผยแพรต่ าราและผลงาน
ทางวิชาการซึ่งน าโดยอาจารย์ศราวุฒิ วิสาพรม ที่สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
วทิยานิพนธ์เป็นเล่มหนงัสอืในครัง้นี้ 

                                                                         วนิยั ผลเจรญิ 
มถิุนายน 2563 
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ส่วนท่ี 1 

 
 

วิทยานิพนธ ์
 





 

ก 
 

บทคดัย่อ 
 
           วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษา
พฒันาการของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ในประเทศไทย 2) เพื่อศกึษาผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ที่มีต่อรัฐและสังคมไทย และ  3) เพื่อศึกษาถึง
ปฏกิริยิาตอบโต้/ตอบสนองของรฐัและสงัคมไทยที่มต่ีอโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่ 
โดยถือเอาช่วงระยะเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) เป็น
ช่วงเวลาในการศกึษา 
           รฐัไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาได้ด าเนินนโยบายเสรนิียมใหม่มา
อย่างต่อเนื่อง เริม่ดว้ยการเปิดเสรทีางการเงนิในยุคก่อนเกดิวกิฤติเศรษฐกจิ และ
การแปรรูปกจิการของรฐัใหเ้ป็นของเอกชนในช่วงหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ มาจนถงึ
การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในยุคปัจจุบัน นี่ เป็นตัวอย่างของ
แนวนโยบายทีโ่ดดเด่นของเสรนีิยมใหม่ งานวจิยันี้เสนอว่านโยบายเสรนิียมใหม่
นัน้มพีลงัมากเพราะถูกผลกัดนัโดยทุนขา้มชาตทิีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากกระบวนการ
โลกาภิวตัน์ซึ่งขบัเคลื่อนโดยพลงัของเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเสรนิียม
ใหม่ที่ร ัฐไทยรับมาใช้นัน้ เอื้อต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะทุนข้ามชาติจึงสร้าง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทัง้รฐัไทยและสงัคมไทย 
           วทิยานิพนธ์ฉบบันี้เสนอขอ้ถกเถียงว่ารัฐไทยประสบกบัความพ่ายแพ ้
เพราะไม่สามารถที่จะต้านทานพลงัของโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ได้  และไม่
สามารถที่จะแก้ปัญหาผลกระทบเชงิลบที่เกดิจากการด าเนินนโยบายเสรนิียม
ใหม่ได้ โดยศกึษาจากกรณีศกึษา 4 กรณี คอื 1) กรณีศกึษาจากหนังสอืแสดง
เจตจ านง 2) กรณีศึกษาการตรากฎหมาย 11 ฉบับ 3) กรณีศึกษานโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน และ 4) กรณีศึกษานโยบายด้านแรงงาน ผลการศึกษาใน
งานวจิยันี้พบว่าโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่นัน้ไดส้รา้งผลกระทบในมติทิีห่ลากหลาย 
อย่างเช่น การท าหนังสอืแสดงเจตจ านงส่งผลกระทบต่ออ านาจอธปิไตยในการ
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ด าเนินนโยบายของรฐัไทย การตรากฎหมาย 11 ฉบบัเป็นการเปิดประเทศใหทุ้น
ต่างชาตเิขา้มาไดม้ากขึน้ การด าเนินนโยบายสง่เสรมิการลงทุนทีเ่อือ้ต่อทุนขนาด
ใหญ่ท าให้นักธุรกิจรายย่อยเดือดร้อน และการด าเนินนโยบายด้านแรงงานก็
ซ ้าเตมิใหแ้รงงานถูกเอารดัเอาเปรยีบเพิม่มากขึน้  
           วทิยานิพนธน์ี้เสนอว่าเหตุปัจจยัหลกัอย่างหนึ่งของความพ่ายแพข้องรฐั
ไทยนัน้เกดิจากโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยเอง กล่าวคอืโครงสรา้ง
เชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยนัน้อ่อนแอ เพราะนักธุรกจิการเมอืงเขา้มายดึกุม
อ านาจรัฐ อ านาจรฐัอยู่ที่ฝ่ายบริหารมากเกินไปจึงขาดการตรวจสอบถ่วงดุล   
ขาดความโปร่งใสและขาดการมสีว่นร่วมจากภาคสว่นอื่นๆ   สง่ผลก่อใหเ้กดิพลงั
ต่อรองทีอ่่อนแอของรฐัไทยเมื่อเทยีบกบัพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ 
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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. 
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บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาในการวิจยั 

             1.1  รฐัไทยกบัการด าเนินนโยบายแนวเสรีนิยมใหม่ 

           เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ได้มีคณะบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า 
“คณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุข” เข้ายึดอ านาจการปกครองของรัฐบาลพันต ารวจโททกัษิณ ชินวัตร   
แล้วได้จดัตัง้รฐับาลใหม่ขึ้นมา เมื่อมีการจดัตัง้รฐับาลใหม่ซึ่งน าโดยพลเอก      
สุรยุทธ์ จุลานนท์นัน้   รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
นโยบายอย่างหนึ่งซึง่ไดร้บัความส าคญัเพิม่ขึน้มาเมื่อเทยีบกบัรฐับาลก่อนหน้าน้ี
คอืนโยบายเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง  (มตชิน, 4 พฤศจกิายน 2549)    ส าหรบั
คนบางกลุ่มในสังคมไทย การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงส่วนหนึ่ง
หมายถงึการลดการพึ่งพาและเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัต่างประเทศ คนกลุ่มนี้อาจ
คาดหวงัว่ารฐับาลพลเอกสรุยุทธจ์ะไม่สานต่อนโยบายการท าขอ้ตกลงการคา้เสรี
ทวภิาคกีบัต่างประเทศทีม่กีารด าเนินการอย่างจรงิจงัในยุครฐับาลพนัต ารวจโท
ทกัษิณ แต่เมื่อเป็นรฐับาลไดเ้พยีงประมาณครึง่ปี รฐับาลพลเอกสุรยุทธก์ไ็ด้ลง
นามในข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศญี่ปุ่ นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550   
(มตชิน, 4 เมษายน 2550) การท าขอ้ตกลงการคา้เสรทีวภิาคีเป็นแนวนโยบายที่
มกีารน าไปใช้กนัในหลายประเทศทัว่โลกในปัจจุบนัน้ี หลงัจากทีก่รอบการท า
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับพหุภาคีที่จ ัดการโดยองค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) ประสบปัญหาความล่าช้าในการเจรจา ส าหรบั
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รฐับาลไทยนัน้จนถึงปัจจุบนั1 ก็มีการลงนามในขอ้ตกลงการค้าเสรีทวภิาคีกบั
ประเทศต่างๆ ไปแลว้ถงึ 6 ประเทศ 
           ผู้วิจยัยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวถึงเพื่อที่จะเสนอข้อถกเถียงว่ารฐัไทยไม่
สามารถที่จะต้านทานพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ได้ แต่มใิช่เฉพาะรฐัไทย
ในยุครฐับาลพลเอกสรุยุทธเ์ท่านัน้ทีไ่ม่สามารถตา้นทานพลงัดงักล่าวได ้แมแ้ต่รฐั
ไทยในยุคก่อนหน้านี้ยอ้นหลงักลบัไปจนถงึยุคของรฐับาลพลเอกชาตชิายซึง่เป็น
ยุคที่โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่เริ่มเข้ามานัน้2 ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของ  
โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ไดเ้ช่นเดยีวกนั โดยพจิารณาไดจ้ากการด าเนินนโยบาย
ในแนวเสรีนิยมใหม่ที่มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และการไม่สามารถแก้ปัญหา
ผลกระทบเชิงลบของนโยบายเสรีนิยมใหม่ได้ การเปิดเสรีทางการค้านัน้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัของแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ที่แพร่หลายไปทัว่โลก ซึ่ง
นอกจากนี้แล้วยงัมเีรื่องของการแปรรูปกจิการของรฐัให้เป็นของเอกชน   และ
การยกเลิก/แก้ไขกฎระเบยีบต่างๆ    ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน เพื่อ
ผ่อนคลายการก ากบัควบคุมกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรฐั และเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการคา้การลงทุนใหเ้ปิดกวา้งและเสรมีากยิง่ขึน้ นโยบายเหล่านี้ไดถู้ก
น ามาใชโ้ดยรฐัไทยอย่างเขม้ขน้มากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็น
ตน้มา ทีร่ฐับาลพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั ไดก้า้วขึน้มาเป็นผูบ้รหิารประเทศและ
ไดป้ระกาศนโยบายเปลีย่นสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ 
           ช่วงจงัหวะเวลาทีพ่ลเอกชาตชิายกา้วขึน้มาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี
นัน้เป็นช่วงทีก่ าลงัเกดิความเปลีย่นแปลงในหลายดา้น ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบั
ภูมภิาค และระดบัโลก เช่นใน พ.ศ. 2531 นัน้ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตทาง

                                                   
          1หมายถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2550  
          2รายละเอยีดเกีย่วกบัพฒันาการของโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหมใ่นประเทศไทย
ทีเ่ริม่จากยุครฐับาลพลเอกชาตชิาย ผูว้จิยัอภปิรายไวใ้นบทที ่3 
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เศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 13.29 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในโลก 
(Yokota, 2006, p. 139) ซึง่สาเหตุส าคญัส่วนหนึ่งเกดิจากการทีน่ักธุรกจิใน
ประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกโดยเฉพาะญีปุ่่ นไดย้า้ยฐานการผลติมาทีป่ระเทศใน
แถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (สมภพ มานะรงัสรรค์, 2546, น. 4-5) ในปีต่อมา
คอื พ.ศ. 2532 ก าแพงเบอรล์นิกถ็ูกทุบท าลาย และสหภาพโซเวยีตรสัเซยีกล่็ม
สลายลงในอกี 2 ปีต่อมา ถอืเป็นการสิน้สุดลงของสงครามเยน็ทีด่ าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา และ
ใน พ.ศ. 2532 นี้เองรฐับาลเวยีดนามก็ได้ถอนทหารออกจากประเทศกมัพูชา 
บริบทเหล่านี้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินนโยบายของรฐัไทยที่หนัมาเน้นการค้า
ระหว่างประเทศมากขึน้ 
           รฐับาลพลเอกชาตชิายนอกจากจะประกาศนโยบายการเปลีย่นสนามรบ
ใหเ้ป็นสนามการคา้แลว้ ยงัด าเนินนโยบายทีเ่ป็นการผ่อนคลายการก ากบัควบคุม
เศรษฐกจิโดยรฐัลงทีเ่อือ้ต่อการเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุนมากขึน้ นโยบาย
เปิดเสรทีีส่ าคญัในยุคนี้ เช่น การผ่อนคลายการก ากบัควบคุมอตัราดอกเบีย้ ดว้ย
การยกเลิกเพดานอตัราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลง (สมบูรณ์ ศิริประชยั, 
2547, น. 23)  และการยอมรับพันธกรณีข้อ 8 ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึง่นัยหน่ึงกค็อืการเปิดเสรบีญัชี
ทุนซึง่มมีาตรการหลายอย่าง เช่น ในการสง่สนิคา้ออกไม่ตอ้งขออนุญาตเกีย่วกบั
เรื่องเงนิตราต่างประเทศ และไม่มกีารควบคุมการสง่เงนิบาทเขา้ประเทศ เป็นต้น 
(สมภพ มานะรงัสรรค,์ 2548, น. 121-122) 
           เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชายถูกรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นายอานันท์ ปันยารชุนได้ก้าวขึ้นด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตร ีรฐัไทยในยุครฐับาลนี้กไ็ดด้ าเนินนโยบายการเปิดเสรเีช่นเดยีวกนั 
มาตรการทางการเงินที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ  
ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็มเีพิ่มขึ้นอีกหลาย
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มาตรการในยุคนี้  เช่น การขยายเวลาการขายเงินตราต่างประเทศจาก 7 วนั 
เป็น 15 วนั การยกเลิกเพดานอตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรพัย์ของธนาคาร
พาณิชย ์การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าตวัแทนจ าหน่าย
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้จ าหน่ายพนัธบตัรรฐับาลดว้ย เป็นต้น 
(สมบรูณ์ ศริปิระชยั, 2549, น. 169-170) 
           นโยบายการเปิดเสรีครัง้ส าคัญมากที่สุดครัง้หนึ่งในประวัติศาสตร์
เศรษฐกจิการเมอืงไทยสมยัใหม่เกดิขึน้ในยุครฐับาลนายชวน หลกีภยั ในยุคนี้รฐั
ไทยไดเ้ปิดใหม้กีจิการวเิทศธนกจิ (International Banking Facilities: IBF) ซึง่
เป็นธุรกิจการเงินระหว่างประเทศที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทัง้ในและ
ต่างประเทศได้เปิดด าเนินการเพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุน ช่วยอ านวยความ
สะดวก และลดค่าใชจ้่ายของนกัธุรกจิไทยทีจ่ะกูย้มืเงนิจากต่างประเทศ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2541, ไม่ระบุเลขหน้า) โดยจดัตัง้ขึน้ในกรุงเทพฯ ในช่วง พ.ศ. 
2535-2536 และในต่างจงัหวัดใน พ.ศ. 2537 โดยหวงัจะให้ประเทศไทยเป็น
ศนูยก์ลางทางการเงนิในระดบัภูมภิาค 
           การเปิดเสรีทางการเงินโดยที่รัฐไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านการ
ก ากบัดูแลตรวจสอบนัน้เป็นเหตุปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ งของวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกจิใน พ.ศ. 2540 (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2541,2545; สมบรูณ์ ศริปิระชยั, 
2547) ภายหลงัเกิดวิกฤติ รฐัไทยในยุคนี้พยายามที่จะแก้ไขวิกฤติ ทัง้รฐับาล  
พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ และรฐับาลนายชวน หลกีภยั ไดอ้อกกฎหมายจ านวน
มากเกือบ 40 ฉบับเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (นันทวฒัน์       
บรมานันท์, 2543, น. 68-70) รฐับาลทัง้สองชุดต่างกต็้องขอกู้เงินจากกองทุน
การเงนิระหว่างประเทศ ซึง่ตอ้งยื่นหนงัสอืแสดงเจตจ านงอนัเป็นเงื่อนไขทีผู่กตดิ
อยู่กบัเงนิกู้ต่อกองทุนการเงนิระหว่างประเทศด้วย ซึ่งส่งผลให้ในทางพฤตินัย
แลว้กองทุนการเงนิระหว่างประเทศไดเ้ขา้มาแทรกแซงการก าหนดนโยบายของ
รฐัไทยดว้ย อย่างไรกต็าม ความพยายามทีจ่ะแกปั้ญหาวกิฤตซิึง่มสีาเหตุหลกัมา
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จากการด าเนินนโยบายแนวเสรีนิยมใหม่โดยที่ยงัไม่พร้อมนัน้ก็ยงัไม่ประสบ
ผลส าเรจ็มากนกัในยุคของรฐับาลทัง้สองชุดนัน้ 
           ต่อมาในยุครฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร รฐับาลก็ได้พยายาม
แกปั้ญหาวกิฤตเิศรษฐกจิทีย่งัคงด ารงอยู่ นโยบายทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของรฐับาล
คอืการน าเอาโครงการประชานิยมต่างๆ   เช่น การพกัหนี้เกษตรกรและการ
จดัตัง้กองทุนหมู่บา้น  รวมทัง้การด าเนินโครงการเอือ้อาทรต่างๆ  นโยบายและ
มาตรการเหล่านี้แม้จะมีจุดประสงค์ทางการเมอืงแอบแฝง    แต่ผลของการใช้
งบประมาณจ านวนมากกไ็ดช้่วยท าใหภ้าวะเศรษฐกจิกระเตื้องขึน้ได้พอสมควร  
รฐับาลพนัต ารวจโททักษิณประกาศว่าได้ช าระหน้ีแก่กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศครบหมดแลว้ เพื่อแสดงให้ประชาชนเหน็ว่าประเทศไทยเป็นอสิระจาก
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศแลว้ แต่รฐับาลทกัษณิกย็งัคงด าเนินนโยบายแบบ
เสรนีิยมใหม่อกีหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่การลงนามในขอ้ตกลงการคา้เสรี
ทวภิาค ี5 ใน 6 ครัง้ทีผ่่านมานัน้เกดิขึน้ในยุครฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณ แมแ้ต่
กระบวนการท าข้อตกลงล่าสุดกับประเทศญี่ปุ่ นก็เริ่มต้นขึ้นในยุครัฐบาล        
พนัต ารวจโททกัษิณ แต่ไดม้กีารสานต่อและลงนามในยุครฐับาลพลเอกสุรยุทธ์ 
การแปรรปูรฐัวสิาหกจิตามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิทีเ่ริม่ขึน้ในรฐับาลชวน
กม็าส าเรจ็ในยุครฐับาลทกัษิณ รฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณยงัไดแ้ก้ไขกฎหมาย
ว่าดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคมเพื่อท าใหทุ้นต่างชาตสิามารถเขา้ถอืหุน้
ในกจิการโทรคมนาคมไดม้ากขึน้จากรอ้ยละ 25 เป็นรอ้ยละ 49 และพนัต ารวจโท
ทกัษิณเองก็ยังได้สัง่ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติค้าปลีกค้าส่งที่ร ัฐบาลเห็นว่า
เนื้อหาของร่างกฎหมายนัน้ขดักบันโยบายการคา้เสร ีนอกจากน้ี รฐับาลทกัษิณ
ยงัได้ด าเนินนโยบายเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นด้วยการประกาศใช้
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินใน พ.ศ. 2547  (กอบศักดิ ์ภูตระกูล ดอน    
นาครทรรพ และ หฤษฎ์ รอดประเสรฐิ, 2548, น. 53) ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการ
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ประกาศใชแ้ผนดงักล่าวส่วนหนึ่งคอืท าใหม้ธีนาคารพาณิชยเ์พื่อรายย่อยเกดิขึน้
อกีหลายแห่ง 
           เมื่อมาถึงยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์     ซึ่งได้ประกาศใช้
นโยบายเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างเป็นทางการในการแถลงนโยบายต่อสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาตนิัน้ นโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงของรฐับาลกไ็ม่ไดห้มายความว่า
จะลดการพึ่งพาต่างประเทศลงอย่างมนีัยส าคญั เพราะรฐับาลกย็งัยนืยนัว่า “จะ
ด าเนินนโยบายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทัง้กรอบทวภิาคแีละพหุภาคี” พรอ้ม
ทัง้ไดก้ล่าวถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงว่าหมายถงึ “การใชห้ลกัคุณธรรมก ากบั
การพฒันาเศรษฐกจิในระบบตลาด” (มตชิน, 4 พฤศจกิายน 2549) การทีร่ฐับาล
พลเอกสรุยุทธล์งนามในขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัรฐับาลญี่ปุ่ นเป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ว่า
นโยบายการคา้เสรยีงัคงเป็นหลกัส าคญัของรฐับาลนี้ 

           1.2 ความพ่ายแพ้ของรฐัไทยต่อโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่ 

 จากหลกัฐานขอ้มลูทีแ่สดงขา้งต้น ผูว้จิยัจงึเสนอขอ้ถกเถยีงว่ารฐั
ไทย3นัน้ไม่สามารถต้านทานพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ได้  ผู้วจิยัเหน็ว่า

                                                   
          3ส าหรบัรัฐไทยในที่น้ีผู้วิจ ัยหมายถึงกลไกในการปกครองประเทศ โดย
ครอบคลุมทัง้รฐับาล (ในความหมายของคณะรฐัมนตร)ี รฐัสภา และศาล ซึ่งเป็นอ านาจ
สามฝ่ายที่คอยตรวจสอบและถ่วงดุลกนั รวมทัง้ระบบราชการที่เป็นกลไกการท างาน
ของรฐับาล กลไกเหล่าน้ีตัง้อยู่ได้ด้วยการได้รบัเงนิอุดหนุนจากสงัคมโดยเฉพาะจาก
ภาษอีากร แม้ว่ากลไกเหล่าน้ีจะมีบทบาทหรอืหน้าที่แตกต่างกนัไป  แต่โดยภาพรวม
กลไกต่างๆ เหล่าน้ีก็มีหน้าที่ในการสร้าง/ก าหนดและรกัษาระเบียบกฎเกณฑ์และ
เสถยีรภาพทางสงัคม ผูว้จิยันิยามรฐัไทยโดยผสมผสานมุมมองที่นิยามรฐัจากแนวพนิิจ
เชงิหน้าที่ (functionalist approach) ที่เน้นบทบาทหรอืวตัถุประสงคข์องสถาบนัต่างๆ 
ของรฐั  เข้ากับมุมมองที่นิยามรฐัจากแนวพินิจเชิงการจัดองค์กร (organizational 
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ความพ่ายแพ้ของรฐัไทยต่อโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่นัน้มเีหตุปัจจยัทีม่าจากทัง้
การทีไ่ม่ยอมลงแรงหรอืทุ่มเทอย่างจรงิจงัเพื่อต่อสูใ้นบางกรณีและความพยายาม
ต่อสูแ้ลว้แต่ไม่สามารถเอาชนะไดใ้นบางกรณี  เลสลยี ์สแกลร ์(Sklair, 2002, p. 
6)  กล่าวว่าการทีโ่ลกาภวิตัน์จะมพีลงัอ านาจส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศ
หนึ่งไดน้ัน้ บางทมีใิช่เพราะว่ารฐัไม่สามารถตา้นทานพลงันัน้ได ้แต่เป็นเพราะว่า
ส่วนส าคัญของรัฐกล่าวคือรัฐบาลไม่ต้องการที่จะต้านทานพลังนัน้ต่างหาก 
เนื่ องจากรัฐบาลผู้กุมอ านาจรัฐซึ่งมักจะเป็นชนชัน้นายทุนข้ามชาติได้รับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินนโยบายตามกระแสโลกาภวิตัน์ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า
การด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่อย่างเขม้ขน้ในยุครฐับาลพนัต ารวจโททกัษณินัน้
มเีหตุปัจจยัหลกัอยู่ที่รฐับาลได้รบัผลประโยชน์จากการด าเนินนโยบายเช่นนัน้ 
คณะรฐัมนตรใีนรฐับาลนี้เป็นนักธุรกจินายทุนใหญ่ที่ตนเองกเ็ป็นชนชัน้นายทุน
ขา้มชาติและมผีลประโยชน์เชื่อมโยงอยู่กบัชนชัน้นายทุนข้ามชาติด้วยกนัเอง 
รฐับาลจงึไดด้ าเนินนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่อย่างจรงิจงั ส าหรบัความพยายาม
ทีจ่ะต่อสูน้ัน้อาจจะเหน็ไดจ้ากกรณีการแกไ้ขพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิ
ของคนต่างด้าวในยุครฐับาลพลเอกสุรยุทธ์ที่มทีีท่าที่ค่อนขา้งเอาจรงิเอาจงัใน
ช่วงแรก ๆ    แต่ต่อมากต็้องยอมตามเสยีงเรยีกร้องของนักธุรกจิต่างชาติด้วย
การยอมผ่อนปรนให้ในบางกรณี ซึ่งไม่สามารถกล่าวได้อย่างมัน่ใจว่ารัฐไทย
สามารถเอาชนะพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ได ้
           ผูว้จิยัมองว่าแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่นัน้เป็นอ านาจในรูปแบบหนึ่ง ใน
นโยบายนัน้ มีวาทกรรมที่บ่งบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่เหมาะสมส าหรับรฐัและ
พลเมอืงของรฐั เช่น บ่งบอกว่ารฐัทีด่คีอืรฐัทีก่ ากบัควบคุมกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ใหน้้อยทีส่ดุ พลเมอืงทีด่คีอืพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อตนเองโดยพึง่พารฐัให้

                                                                                                            
approach) ซึ่งเน้นที่กลไกในการปกครอง (apparatus of government) (โปรดด ู
Heywood, 1997, pp. 84-85). 
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น้อยที่สุด นโยบายเสรีนิยมใหม่มีพื้นฐานมาจากหลักปรัชญาเสรีนิยมที่เน้น
ความส าคัญของชีวิตปัจเจกบุคคลและสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล (Locke,  
1994, p. 271) ซึง่มนียับ่งถงึการท างานของตลาดเสร ีเพราะปัจเจกบุคคลย่อมจะ
รูค้วามจ าเป็นและความต้องการของตนที่เกดิขึน้ดว้ยตนเอง และสามารถที่จะมี
ขอ้ตกลงกบัปัจเจกบุคคลอื่นผ่านกลไกของตลาดเพื่อทีจ่ะสนองความต้องการและ
ความจ าเป็นนัน้ๆ (Watts, 2000, p. 547) นโยบายเสรนิียมใหม่จงึเน้นใหก้ลไก
ตลาดท างานโดยที่รฐัไม่ควรเขา้ไปแทรกแซง เป็นนโยบายที่โจเซฟ สติกลติซ ์
(Stiglitz, 2002, pp.  73-74) เรยีกว่าเป็นลทัธคิวามเชื่อทีเ่น้นความส าคญัของ
ตลาด (Market Fundamentalism) แต่ตลาดทีม่กีลไกการท างานทีเ่สรจีรงิโดยที่
รฐัไม่เข้าไปแทรกแซงนัน้กเ็ป็นเรื่องที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยอย่างน้อย
ในช่วงประมาณ 2 ศตวรรษทีผ่่านมา (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2540, น. 41)   และ
ในตลาดก็มีทัง้ผู้บริโภคและนักธุรกิจที่ประกอบการเพื่อสัง่สมก าไร การกุม
สารสนเทศในตลาดเป็นกลไกทีส่ าคญัประการหนึ่งในการไดม้าซึง่อ านาจในตลาด 
อ านาจในตลาดจงึมกัจะตกอยู่กบัผูกุ้มสารสนเทศในตลาดไดม้ากกว่า ซึง่โดยมาก
มกัจะเป็นนักธุรกจิมากกว่าประชาชนผู้บรโิภคโดยทัว่ไป แนวนโยบายเสรนิียม
ใหม่ที่เน้นความส าคญัของตลาดโดยทีแ่ทจ้งึเป็นนโยบายทีเ่น้นความส าคญัของ
ภาคธุรกิจเป็นหลัก สภาพที่โลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยกีารสื่อสารและโทรคมนาคมเช่นทุกวนันี้ถอืเป็นปัจจยัทีเ่สรมิใหภ้าค
ธุรกิจมคีวามเข้มแขง็หรอืมีพลงัมากยิง่ขึน้ ทุนได้กลายเป็นสิง่ที่ล่องลอยอย่าง
สะดวกรวดเรว็ไปได้ทุกที่ที่ใหก้ าไรสงู ดงัจะเหน็ได้จากการซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์เป็นตัวอย่างที่ทุนพร้อมที่จะไหลเข้าหรือออกได้เสมอ นอกจากน้ี
แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ยังถูกผลักดันจากประเทศมหาอ านาจอย่างเช่น
สหรฐัอเมริกา จากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าอย่างเช่นองค์การเพื่อ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา  (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) และองคก์ารระหว่างประเทศอย่างเชน่
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และองค์การการค้าโลก เพื่อให้
ประเทศทัง้ทีพ่ฒันาแลว้และก าลงัพฒันาไดน้ าเอาไปใชก้นัทัว่โลก โลกาภวิตัน์ใน
ฐานะทีเ่ป็นพลงัของทุนขา้มชาตทิีส่ง่ผลกระทบผ่านเครอืข่ายการตดิต่อสื่อสารได้
ทัว่ถึงกนัทัว่โลก และโลกาภิวตัน์ในฐานะที่เป็นอ านาจขององค์การโลกบาลที่
แผ่ซ่านครอบคลุมไปทัว่ทัง้โลก จงึเป็นปัจจยัหนุนเสรมิใหแ้นวนโยบายเสรนิียม
ใหมม่พีลงัมากยิง่ขึน้ 
           อย่างไรกต็าม อ านาจของแนวนโยบายโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ทีเ่ขา้มา
สู่ประเทศไทยนัน้ยงัต้องมาประสบกบัพลงัอ านาจทีด่ ารงอยู่ในรฐัและสงัคมไทย
ดว้ย การรบัเอานโยบายเสรนีิยมใหม่มาใชม้ใิช่เป็นความสมัพนัธท์างเดยีวที่ส่ง
ตรงมาจากภายนอกเขา้สูป่ระเทศไทยโดยทีร่ฐัและสงัคมไทยกร็บัมาอย่างเชื่องๆ 
โดยมไิดโ้ต้แยง้ต่อรองใดๆ เลย มเิชล ฟูโก (Foucault, 1990, pp. 92-96) กล่าว
ไว้ว่าอ านาจนัน้มาจากทุกหนทุกแห่ง ทุกคนจึงสามารถใช้อ านาจได้ และใน
ความสมัพนัธ์ต่างๆ นัน้มคีวามสมัพนัธ์เชิงอ านาจรวมอยู่ด้วยเสมอ คนเราจึง
สามารถใชอ้ านาจในเชงิกลยุทธใ์นสถานการณ์ต่างๆ ได ้ โดยทีก่ารใชอ้ านาจนัน้
กก็่อใหเ้กดิการต่อตา้นขดัขนืขึน้ไดเ้หมอืนกนั ผูว้จิยัเหน็ดว้ยว่าทุกคนสามารถใช้
อ านาจได้ เพราะทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะใช้อ านาจ  แต่ก็เห็นว่าควรแยก
ระหว่างศกัยภาพทีจ่ะใชอ้ านาจกบัสมัฤทธผิลของการใชอ้ านาจออกจากกนั4 บาง
คนอาจจะใช้อ านาจแล้วประสบผลส าเร็จจากการใช้อ านาจนัน้ แต่บางคนก็ไม่
ประสบผลส าเรจ็ การต่อตา้นขดัขนือ านาจกเ็ช่นเดยีวกนั ย่อมมคีวามหลากหลาย

                                                   
          4ผู้วิจยัเห็นว่าถ้าเรานิยามอ านาจว่าเป็นความสามารถที่จะท าให้บรรลุผล
บางอยา่งทีต่อ้งการ เรากไ็ม่อาจที่จะแยกศกัยภาพที่จะใช้อ านาจกบัสมัฤทธผิลของการ
ใช้อ านาจออกจากกนัได้ แต่ถ้าเรานิยามอ านาจในแง่ของยุทธศาสตร์ ปฏิบตักิาร และ
เทคนิคต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของการน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เรากส็ามารถที่จะแยก
ศกัยภาพทีจ่ะใชอ้ านาจกบัสมัฤทธผิลของการใชอ้ านาจออกจากกนัได้ 
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ของการต่อต้านขดัขนื  บางครัง้กอ็าจประสบผลส าเรจ็ บางครัง้กอ็าจจะลม้เหลว 
การต่อต้านขดัขนืแต่ละครัง้เป็นเรื่องเฉพาะกรณี บางครัง้กเ็ป็นไปได้ บางครัง้
เป็นสิง่จ าเป็น และบางครัง้ก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนัน้ การต่อต้านขดัขนืบางครัง้ก็
เกดิขึน้แบบทนัททีนัใด หรอืไม่กเ็ป็นแบบป่าเถื่อน ทารุณโหดรา้ย แพร่กระจาย
จนควบคุมไม่ได ้หรอืแมก้ระทัง่เป็นความรุนแรง การต่อต้านขดัขนืในบางกรณี
อาจจะถูกประนีประนอมได้อย่างรวดเร็ว หรือเป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย (Edkins 
and Pin-Fat, 2004, p. 4) การทีอ่ านาจและการต่อต้านขดัขนือ านาจเป็นเรื่องใน
เชงิสมัพนัธ ์(relational) จงึขึน้อยู่กบัเหตุปัจจยัต่างๆ ทีเ่ป็นบรบิทแวดลอ้มดว้ย  
           ดงันัน้ ในการพจิารณาว่าเพราะเหตุใดรฐัไทยจงึประสบความพ่ายแพต่้อ
โลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่ วิทยานิพนธ์ฉบบันี้นอกจากจะสนใจพลงัอ านาจของ
โลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่ที่เข้ามาแล้ว ยงัได้ให้ความส าคญัต่อบริบทแวดล้อม
ภายในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะด้วยการเน้นปัจจัยที่เป็นโครงสร้างเชิง
สถาบนัภายในของรฐัไทย แต่กไ็ม่มองขา้มตวัแสดงอื่นๆ  ทีเ่ป็นกระแสทางเลอืก
ซึ่งขดัแย้งกบัสถาบนัภายในที่เป็นทางการซึ่งได้เข้ามาร่วมในปฏสิมัพนัธ์ด้วย 
กล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อืโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ไม่ว่าจะทรงพลงัเพยีงใดกต็ามเมื่อ
เข้ามาในประเทศไทยแล้วจะมีพลังมากเพียงใดนัน้ยังขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของ
ปฏกิริยิาตอบโต/้ตอบสนองของรฐัและสงัคมไทยด้วย โดยเฉพาะส่วนทีเ่ป็นการ
ตอบโต้/ตอบสนองของรฐัไทย ผู้วจิยัจะชี้ให้เหน็ว่าความพ่ายแพ้ของรฐัไทยต่อ
โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่นัน้มเีหตุปัจจยัหลกัอย่างหนึ่งอยู่ที่โครงสรา้งเชงิสถาบนั
ภายในของรฐัไทย5เอง 
           หน้าทีห่ลกัประการหนึ่งของรฐัคอืการป้องป้องคุม้ครองสงัคม รฐันัน้เกบ็
ภาษไีปจากประชาชน สิง่ทีจ่ะต้องคนืใหแ้ก่ประชาชนทีส่ าคญัอย่างหน่ึงกค็อืการ
ใหก้ารปกป้องคุม้ครองประชาชน แนวนโยบายเสรนีิยมใหม่พยายามทีจ่ะใหร้ฐัลด
                                                   
          5โปรดดกูรอบการวเิคราะหท์ีใ่ชใ้นหวัขอ้ 7 ของบทที ่2 
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บทบาทในการดูแลประชาชนด้วยการให้ประชาชนดูแลตนเองและดูแลกนัเอง
มากขึน้ การดูแลตนเองของประชาชนเป็นสิง่ที่ดเีพราะประชาชนจะไดเ้ขม้แขง็ 
แต่บางครัง้ภยัคุกคามจากภายนอกกร็ุนแรงเกนิกว่าที่ประชาชนจะต้านทานได ้
จงึเป็นหน้าที่ของรฐัที่ต้องช่วยเหลอืเพื่อต้านทานพลงัที่ส่งผลกระทบอนัรุนแรง
จากภายนอกนัน้ การทีร่ฐัไม่สามารถแสดงบทบาทเป็นผูป้กป้องคุม้ครองสงัคมได้
อย่างแขง็ขนัดว้ยการลดแรงเสยีดทานจากพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ใหไ้ด้
นัน้ นอกจากจะเป็นการบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ของรฐัไทยที่มต่ีอโลกาภิวตัน์  
เสรีนิยมใหม่แล้ว ยงัเป็นการบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ต่อตนเองของรฐัไทยใน
ฐานะทีไ่ม่สามารถท าหน้าทีห่ลกัของตนไดอ้กีดว้ย 
           ดงันัน้ จากขอ้เสนอของผู้วจิยัที่ว่ารฐัไทยไม่สามารถที่จะต้านทานพลงั
ของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ไดน้ัน้ จงึตามมาดว้ยขอ้เสนอทีว่่าความพ่ายแพข้อง
รฐัไทยต่อโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่นัน้ไดส้รา้งผลกระทบต่อคนไทยอย่างมาก การ
รบัเอานโยบายเสรนีิยมใหม่มาใช้มไิดเ้ป็นดชันีเดยีวทีช่ีว้ดัว่ารฐัไทยพ่ายแพ ้แต่
การไม่สามารถด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย
และการไม่สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงของการด าเนินนโยบายนัน้ๆ      
ดว้ยทีเ่ป็นเครื่องบ่งชีถ้งึความพ่ายแพข้องรฐัไทย โดยนัยดงักล่าวมานี้ ผูว้จิยัจงึ
เน้นว่ารฐัไทยต่างหากทีต่อ้งมสีว่นรบัผดิชอบมากกว่าสงัคมไทยในความพ่ายแพ้
ดงักลา่วนี้ 
           การด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่นัน้ส่งผลกระทบต่อผูค้นในสงัคมไทย
โดยทัว่หน้ากนัมากบา้งน้อยบ้างแล้วแต่กรณี6 แต่เนื่องจากโลกาภิวตัน์เสรนีิยม
ใหม่เน้นความส าคญัของภาคธุรกจิเป็นหลกัดงัทีก่ล่าวขา้งต้น นโยบายต่างๆ ที่
ออกมาจงึมุ่งสนับสนุนธุรกจิซึ่งในขณะเดยีวกนักม็ผีลเป็นการบัน่ทอนส่วนที่อยู่
นอกภาคธุรกจิโดยการเอารดัเอาเปรยีบในรปูแบบต่างๆ   คนทีอ่ยู่นอกภาคธุรกจิ
                                                   
          6รายละเอยีดเกีย่วกบัผลกระทบในมติติ่างๆ ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายไวใ้นบทที ่4-7 
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จงึได้รบัผลกระทบเชิงลบมากกว่าคนในภาคธุรกจิ และส าหรบัคนที่อยู่ในภาค
ธุรกจิดว้ยกนัเอง นักธุรกจิรายย่อยซึ่งมคีวามสามารถในการแสวงหาประโยชน์
จากการเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัโลกาภวิตัน์ไดน้้อยกว่านักธุรกจินายทุนใหญ่กไ็ดร้บั
ผลกระทบมากกว่านกัธุรกจินายทุนใหญ่ ตวัอย่างของผลกระทบเหล่านี้ เช่น การ
เปิดเสรทีางดา้นการเงนิในช่วงพุทธทศวรรษ 2530 ไดน้ าไปสู่วกิฤตเิศรษฐกจิซึง่
ส่งผลกระทบทัง้ต่อธุรกจิของคนไทยจ านวนมากและต่อประชาชนทัว่ไปโดยทัว่
หน้ากนั การแกไ้ขกฎหมายประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วในช่วงหลงัเกดิวกิฤตกิ็
เอือ้ต่อการเขา้มาของทุนใหญ่ เช่นหา้งคา้ปลกีคา้ส่งขนาดใหญ่ ซึง่ท าใหผู้ค้า้ราย
ย่อยจ านวนไม่น้อยล่มสลาย การน ามหาวทิยาลยัของรฐัออกนอกระบบราชการ
กระทบต่อนิสตินักศึกษาที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนที่แพงขึ้น และการท าข้อตกลง
การค้าเสรกีบัต่างประเทศเช่นจนีและออสเตรเลยีได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ผูค้า้ผกัผลไมแ้ละผูท้ีเ่ลีย้งโคนม-โคเน้ืออย่างมาก เป็นตน้ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
           2.1 เพื่อศกึษาถงึพฒันาการของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ในประเทศไทย 
ในช่วง พ.ศ. 2531-2550 
           2.2 เพื่อศกึษาถึงผลกระทบของโลกาภิวตัน์เสรนิียมใหม่ที่มต่ีอรฐัและ
สงัคมไทยในช่วง พ.ศ. 2531-2550 โดยพจิารณาจากประเดน็ของอ านาจอธปิไตย 
การบริหารจัดการของรัฐ  ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับธุรกิจ  และความ 
สมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัสงัคม 
           2.3 เพื่อศกึษาถงึปฏกิริยิาตอบโต/้ตอบสนองของรฐัและสงัคมไทยทีม่ต่ีอ
โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ในช่วง พ.ศ. 2531-2550 โดยพจิารณาจากปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัเชงิสถาบนัภายในกบัการกระท าทางสงัคม 
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3. ขอบเขตของการวิจยั 
           งานวจิยันี้ครอบคลุมเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2531-2550 โดยถอืเอาช่วงเวลาที่
พลเอกชาตชิายขึน้มาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรเีป็นจุดเริม่ต้น เน่ืองจากเป็น
ช่วงทีร่ฐัไทยเริม่ด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่อย่างจรงิจงัมากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัรฐัไทยก่อนหน้านี้ และเป็นช่วงทีบ่รรยากาศทางเศรษฐกจิการเมอืงระหว่าง
ประเทศเอื้ออ านวยต่อการด าเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่อีกด้วย  งานวิจัยน้ี
ครอบคลุมมาถึง พ.ศ. 2550 ด้วย เพราะต้องการชี้ให้เห็นว่าแม้แต่รฐับาลที่มา
จากการรัฐประหารซึ่งประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังคงด าเนิน
นโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ และเพื่อชี้ให้เห็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในยุครฐับาล   
พลเอกสรุยุทธใ์นเรื่องความพยายามทีจ่ะแกไ้ขพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกจิ
ของคนต่างดา้วซึง่เกดิขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว  

4. วิธีการวิจยั 
           งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสารที่อาศัยข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่ง
ครอบคลุมกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น กฎหมาย 11 ฉบบัที่
ออกมาตามเงื่อนไขที่รฐัไทยตกลงไว้กบักองทุนการเงินระหว่างประเทศ  และ
กฎหมายส่งเสรมิการลงทุนที่ออกมาเพิม่ขึน้ในยุคหลงัๆ หนังสอืแสดงเจตจ านง 
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ข้อมูลจาก
อนิเตอรเ์น็ต โดยน าขอ้มูลเหล่านี้มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวาม และเรยีบเรยีง
เพื่อใหเ้หน็ขอ้ถกเถยีงทีง่านนี้มุ่งน าเสนอ โดยมอียู่ 4 บททีเ่น้นศกึษากรณีศกึษา
บทละ 1 กรณีศกึษา 
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5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
           5.1 ท าใหท้ราบถงึพฒันาการของโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่ในประเทศ
ไทยในช่วง พ.ศ. 2531-2550 
           5.2  ท าใหท้ราบถงึผลกระทบของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ทีม่ต่ีอรฐัและ
สงัคมไทยในช่วงพ.ศ. 2531-2550 โดยพจิารณาจากประเดน็ของอ านาจอธปิไตย
ของรฐัไทย การบรหิารจดัการของรฐัไทย ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัธุรกจิ  
และความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัสงัคม7 
           5.3 ท าให้ทราบถึงปฏิกิริยาตอบโต้/ตอบสนองของรัฐและสงัคมไทย     
ที่มีต่อโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ในช่วง พ.ศ. 2531-2550 โดยพิจารณาจาก
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเชงิสถาบนัภายในกบัการกระท าทางสงัคม 

6. การน าเสนอผลงานวิจยั 
           บทที ่1 เป็นการแสดงใหเ้หน็ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาใน
การวจิยั พร้อมทัง้วตัถุประสงค ์ขอบเขต วธิกีารวจิยั และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการวจิยัครัง้นี้   ในสว่นของความเป็นมาและความส าคญัของปัญหานัน้ 
ผูว้จิยัไดช้ีใ้หเ้หน็พฒันาการของการด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่ของรฐัไทยตัง้แต่ 
พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา โดยเสนอขอ้ถกเถียงว่ารฐัไทยไม่สามารถที่จะต้านทาน
พลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ได ้โดยที่ความไม่สามารถต้านทานน้ีได้ส่งผล
กระทบทางลบแก่สงัคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะภาคสว่นทีอ่ยู่นอกภาคธุรกจิ 
           บทที่ 2 เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ผูว้จิยัได้แสดงให้เหน็แนวคดิเกี่ยวกบัโลกาภวิตัน์ของนักวชิาการต่างๆ และได้

                                                   
          7เหตุผลทีผู่ว้จิยัแยกภาคธรุกจิกบัภาคสงัคมออกจากกนันัน้ ผูว้จิยัไดก้ล่าวไว้
ในตอนเกริน่น าในบทที ่7 
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นิยามโลกาภวิตัน์ตามความเหน็ของตนเอง ก่อนทีจ่ะชีใ้หเ้หน็รากฐานของแนวคดิ
เสรีนิยมใหม่ที่พัฒนามาจากแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิก ชี้ให้เห็นพัฒนาการที่
แนวคดิเสรนีิยมใหม่ก่อตวัเป็นแนวนโยบายของรฐัในองักฤษและสหรฐัอเมรกิา 
แสดงใหเ้หน็พฒันาการของแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ทีข่ยายตวัไปทัว่โลกซึง่รูจ้กั
กนัในนามฉันทมตวิอชงิตนั และแสดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงระหว่างโลกาภวิตัน์
กบัแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ จากนัน้ผูว้จิยัไดช้ีใ้หเ้หน็ความเหน็ของนักวชิาการ
ที่มองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับโลกาภิวัตน์ในประเด็นที่ว่ารัฐจะสามารถ
ต้านทานและ/หรอืใชป้ระโยชน์จากโลกาภวิตัน์ไดห้รอืไม่  ในตอนทา้ยผูว้จิยัได้
พฒันากรอบการวเิคราะห์ที่ใช้ในงานวิจยันี้ขึ้นมาเพื่อใช้พิจารณาผลลพัธ์เชิง
นโยบายทีเ่กดิขึน้จากความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ 
           บทที่ 3 เป็นการศึกษาพัฒนาการของโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ใน
ประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นตน้มา ผูว้จิยัเน้นดไูปทีแ่นวนโยบายเสรนีิยม
ใหม่ทีเ่ขา้มาพรอ้มกบัพลงัของทุนโลกาภวิตัน์ โดยเน้นไปทีแ่นวนโยบายทีเ่ด่นๆ 
ทีร่ฐัไทยรบัเอามาใชซ้ึง่ประกอบดว้ยการผ่อนคลายการควบคุมก ากบัทางการเงนิ
หรอืการเปิดเสรทีางการเงนิ การโอนกจิการของรฐัไปสู่ภาคเอกชน และการเปิด
เสรทีางการคา้และการลงทุน 
           บทที่ 4 เป็นการศึกษาผลกระทบของโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่ที่มีต่อ
อ านาจอธปิไตยของรฐัไทย  ผู้วจิยัชี้ให้เหน็การแทรกแซงการก าหนดนโยบาย
ของรฐัไทยจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศเป็นกรณีศกึษา โดยพจิารณาจาก
หนงัสอืแสดงเจตจ านงทีร่ฐับาลไทยท ากบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
           บทที ่5 ในสว่นของภาพรวม ผูว้จิยักล่าวถงึแนวคดิการบรหิารจดัการที่
เกิดขึ้นในยุคปัจจุบนัว่าแตกต่างอย่างไรกับแนวคิดเรื่องการปกครองในอดีต 
ผู้วิจ ัยชี้ว่าการบริหารจดัการที่มีลกัษณะเด่นในยุคปัจจุบนันัน้เป็นการบริหาร
จัดการในแนวเสรีนิยมใหม่ และได้ใช้กรณีศึกษาการวิเคราะห์เน้ือหาของ
กฎหมาย 11 ฉบบัเพื่อให้เหน็ภาพเพิม่เตมิของแนวนโยบายเสรนิียมใหม่จากที่
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กล่าวถงึแล้วในบทที่ 3 นอกจากนี้ ผูว้จิยัยงัได้สะทอ้นใหเ้หน็แนวคดิการบรหิาร
จดัการในยุคโลกาภิวตัน์ที่มีหน่วยงานแบบขา้มชาติอย่างเช่นกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและพลงัของทุนขา้มชาตเิขา้มาร่วมบรหิารจดัการดว้ย 
           บทที ่6 กล่าวถงึภาพรวมการด าเนินนโยบายทีเ่อือ้ต่อภาคธุรกจิของรฐั
ไทย โดยพจิารณาจากการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายต่างๆ ใหเ้อือ้ต่อการลงทุนมาก
ขึ้นเพิ่มเติมจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่มีอยู่แล้ว จากนัน้ได้กล่าวถึง
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรฐัไทยในช่วง พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาเป็น
กรณีศกึษา 
           บทที ่7 ชีใ้หเ้หน็ดา้นทีต่รงกนัขา้มกบับทที ่6 ในขณะทีร่ฐัไทยเอนเอยีง
เขา้ขา้งภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมนัน้ รฐัไทยกลบัมนีโยบายและมาตรการในการ
ปกป้องสงัคมออกมาล่าช้ากว่าและให้สทิธิประโยชน์น้อยกว่า อีกทัง้นโยบาย
บางอย่างกส็ง่ผลกระทบรุนแรงโดยตรงต่อภาคสงัคมทีอ่ยู่นอกภาคธุรกจิ บางครัง้
ถึงกบัลดิรอนสทิธปิระโยชน์ของภาคสงัคมด้วยซ ้าไปเพื่อให้ธุรกจิได้ประโยชน์ 
กรณีศกึษาในบทนี้เป็นเรื่องของนโยบายเกีย่วกบัแรงงานของรฐัไทย 
           บทที่ 8 เป็นบทสรุป ผู้วจิยัได้สงัเคราะห์ให้เหน็ภาพรวมของงานวจิยั
ดว้ยกรอบการวเิคราะหท์ีก่ล่าวถงึในบทที ่2 และแนวคดิทฤษฎอีื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
           ส าหรบักรณีศกึษานัน้ ผูว้จิยัเลอืกกรณีศกึษาแต่ละบทโดยมจีุดประสงค์
ทีจ่ะชี้ให้เหน็ความหลากหลายของผูท้ี่ได้รบัผลกระทบ กรณีศกึษาในบทที่ 4 ผู้
ไดร้บัผลกระทบหลกัคอืรฐัไทยและปวงชนชาวไทย รฐัไทยได้รบัผลกระทบจาก
การถูกแทรกแซงอ านาจในการก าหนดนโยบาย ขณะที่ปวงชนชาวไทยกไ็ด้รบั
ผลกระทบในฐานะทีอ่ านาจอธปิไตยของประชาชนถกูลดิรอน  กรณีศกึษาในบทที ่
5 ผู้ได้รบัผลกระทบหลักคือนักธุรกิจไทยและแรงงานไทย ในบทที่ 6 (ส่วนที่
กล่าวถงึพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว) คอืผูค้า้ปลกีรายย่อย
ของไทย และในบทที่ 7 คอืผูใ้ชแ้รงงาน กรณีศกึษาในแต่ละบทไดช้ี้ใหเ้หน็การ
โตแ้ยง้ต่อรองของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบดว้ย  
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 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ 
            แนวคิด/ทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์มีความ
หลากหลายมาก มกีารเน้นลกัษณะเด่นที่แตกต่างกนัไป บางคนมคีวามเหน็ว่า
โลกาภิวตัน์เป็นผลของความเป็นสมยัใหม่ที่ขยายออกไปทัว่โลกและเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่ต่อเน่ืองจากเดิม แต่บางคนก็เห็นว่าเป็นลักษณะของยุคหลัง
สมยัใหม่ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทีต่่างไปจากเดมิโดยสิน้เชงิ 
            เมื่อกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในโลกในปัจจุบันน้ี เรามกัจะ 
ไดย้นิค ากล่าวต่างๆ เช่น “โลกแคบลง” และ “โลกไรพ้รมแดน” เป็นต้น ค าเหล่าน้ี
มนีัยยะบ่งถงึความเปลีย่นแปลงในเชงิพื้นทีซ่ึง่เกดิขึน้ในระดบัโลก ผูว้จิยัเหน็ว่า
ค าอธบิายเกี่ยวกบัโลกาภิวตัน์ซึ่งมมีติิของพื้นที่อยู่ในค าอธบิายน่าจะท าให้เรา
เข้าใจโลกาภิวัตน์ได้ดียิ่งขึ้น จึงขอกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ของ
นกัวชิาการเหล่าน้ีพอสงัเขป 
            แอนโธนี กดิเดน็ส ์(Giddens, 2003, p. 61)  ไดน้ิยามโลกาภวิตัน์ไวว้่า
เป็นกระบวนการที่ท าให้ความสมัพนัธ์ทางสงัคมมีความเข้มข้นขึ้นโดยเชื่อม
ทอ้งถิ่นทีอ่ยู่ห่างไกลกนัเข้าดว้ยกนัในแนวทางที่เหตุการณ์ซึ่งเกดิขึน้ ณ ทอ้งที่
หนึ่งส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์อีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไป กระบวนการนี้เขา
เรยีกว่าเป็นการยดืขยายความสมัพนัธท์างสงัคมขา้มเวลาและพืน้ที่ (time-space 
distanciation) เขามองโลกาภวิตัน์ว่าเป็นความเป็นสมยัใหม่ทีข่ยายตวัออกไป 
โดยเขาได้ชี้ให้เห็นพลังขับเคลื่ อนความเป็นสมัยใหม่ที่ส าคัญ 4 มิติ คือ           
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1) กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการแบ่งงานกันท าระหว่าง
ประเทศ  2) ลทัธทิุนนิยมที่ขบัเคลื่อนให้เกดิระบบเศรษฐกจิทุนนิยมระดบัโลก   
3) ลทัธทิหารนิยมทีก่่อให้เกดิโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระเบยีบทางการทหารใน
ระดบัโลก  และ 4) ลทัธริฐันิยมทีไ่ดร้บัการขบัเคลื่อนซึง่ก่อใหเ้กดิระบบของรฐั-
ชาติขึ้นมา โดยที่ระบบต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกิดจากการ
ขบัเคลื่อนของมิติทัง้ 4 นัน้ได้ก่อให้เกดิการเชื่อมโยงชีวิตของผู้คน ครอบครวั 
และชุมชนต่าง ๆ ทัว่โลกซึง่อยู่ห่างไกลกนัเขา้ดว้ยกนั (Giddens, 2003, pp. 62-
65)  
            ตามความเห็นของกิดเด็นส์ การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมิได้มี
ลกัษณะเป็นการเปลีย่นแปลงแบบถอนรากถอนโคน   แต่เป็นการเปลีย่นแปลงซึง่
เพิ่มความเข้มข้นขึน้เรื่อยๆ  ที่มคีวามต่อเนื่องมาจากพื้นฐานเดมิ  ความเป็น
โลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัจึงยงัอยู่ในยุคสมยัใหม่ เพียงแต่เป็นยุคสมยัใหม่ขัน้สูง 
(high modernity) 
            เดวดิ ฮารว์ยี์ และ แอลเลน็ สกอ็ต (Harvey and Scott, 1997, p. 92) 
อธบิายยุคสมยัปัจจุบนัทีเ่กดิความกระชบัแน่นระหว่างเวลากบัพืน้ที่ (time-space 
compression) ซึง่มมีากขึน้เรื่อยๆ ผ่านการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งใน
อดตีมาจนถงึการสือ่สารทางไกลสมยัใหม่ในปัจจุบนั แต่ทีเ่ป็นยุคหลงัสมยัใหม่ ก็
น่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายของคริสต์ทศวรรษ 1970 (พ.ศ.  2513-2522) 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตัง้แต่ช่วงต้นของคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) 
เป็นต้นมา ที่ระบบทุนนิยมมีการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ประเด็นหลกัของ
ความเปลีย่นแปลงคอืระบอบการสะสมทุนแบบฟอรด์ซึง่มกีารวางระเบยีบขัน้ตอน
การท างานทีช่ดัเจนตายตวัไดถู้กแทนทีด่ว้ยการสะสมทุนแบบยดืหยุ่น  ฮารว์ยี ์
(Harvey, 1997, p. 265) ชีใ้หเ้หน็ว่ารูปแบบการผลติทีเ่ปลีย่นไปของทุนนิยมยุค
ในปัจจุบนัเป็นการเปลี่ยนจากแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงหรือเป็นการเปลี่ยนแบบ
ปฏวิตัิเพราะได้มกีารพยายามแสวงหารูปแบบการจดัองค์กรใหม่   เทคโนโลยี
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ใหม่ๆ  วิถีชีวิตใหม่ๆ  และรูปแบบการกดขี่ขูดรีดแบบใหม่   ถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกดิการจดัการกบัความสมัพนัธ์เชงิพื้นที่และการน าเสนอ
ภาพตัวแทนเชิงพื้นที่ขึ้นใหม่โดยสิ้นเชิง และได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
คนเรา  กล่าวคอื ความกา้วหน้าทางดา้นการขนสง่และคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นทาง
ด่วนและคลอง  ทางรถไฟ  เรอืกลไฟและโทรเลข  วทิยุและรถยนต์  ระบบการ
ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน  โทรศัพท์และ
โทรคมนาคม ลว้นเปลีย่นแปลงความสมัพนัธร์ะหว่างเวลากบัพืน้ที่และบงัคบัให้
เราตอ้งมปีฏบิตักิารทีเ่ป็นรูปธรรมใหม่ๆ และมวีธินี าเสนอภาพตวัแทนของพืน้ที่
แบบใหม่ ขดีความสามารถในการวดัและแบ่งซอยเวลาไดม้กีารเปลีย่นแปลงโดย
สิน้เชงิ ดว้ยการผลติและการกระจายสนิคา้ทีต่รงเวลามากขึน้  และต่อมาดว้ยการ
ให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดกบัความเร็วและกลไกในการประสานการผลติ เช่น 
การใช้เครื่องจกัรและการใช้หุ่นยนต์  รวมทัง้ความเรว็ในการเคลื่อนย้ายสนิค้า 
ผูค้น และขอ้มลูขา่วสาร เป็นตน้  
            ฮารว์ยี ์(Harvey,  1997, pp. 268-269) เหน็ว่าโดยปรกตนิัน้คนเราจะมี
ความรู้สกึผูกพนักบัพืน้ที ่เมื่อความเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้จงึมผีลกระทบ
ต่อวถิกีารด าเนินชวีติในทางวฒันธรรมและการเมอืงของคนเรา เช่น ก่อให้เกดิ
ความฉาบฉวย (ephemerality) ในรูปแบบการด าเนินชีวติ ก่อให้เกดิความตึง
เครยีด ความระส ่าระสาย ความสบัสน และแมก้ระทัง่ความกลวั ความไม่แน่นอน
ต่างๆ เหล่าน้ี ถอืว่าเป็นลกัษณะเด่นของสงัคมยุคหลงัสมยัใหม่ 
            อรชุน อปัปาดูไร (Appadurai, 1996a, pp. 33-36) กล่าวถงึโลกยุค
โลกาภิวตัน์ที่มกีารเคลื่อนย้ายไหลเวยีนไปทัว่โลกของผู้คนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
นกัท่องเทีย่ว ผูอ้พยพ ผูล้ีภ้ยั ผูถู้กเนรเทศ ของเทคโนโลยต่ีางๆ ทัง้ระดบัสงูและ
ต ่ า ทัง้ที่เป็นเครื่องมือและข่าวสาร  ของเงินในรูปแบบต่างๆ  ทัง้ในตลาด
แลกเปลี่ยนเงนิตรา ในตลาดหลกัทรพัย ์และในการเกง็ก าไรราคาสนิคา้ ของสื่อ
ต่างๆ   ทัง้ที่ผลิตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัและเพื่อผลประโยชน์ของรฐั    และ
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ของแนวคิดอุดมการณ์ต่างๆ  เช่น แนวคิดในเรื่องเสรีภาพ  สทิธิ  สวสัดิการ  
อ านาจอธิปไตย  ในฐานะที่เป็นภูมทิศัน์ (landscapes) ที่ลื่นไหล ไม่ราบเรียบ
สม ่าเสมอ เพราะขึน้อยู่กบัมุมมองทีส่ามารถมองเหน็ต่างกนัไปตามพืน้เพภูมหิลงั
ในทางประวัติศาสตร์ ภาษา และการด ารงอยู่ในทางการเมืองของตัวแสดงที่
หลากหลาย ทัง้ที่เป็นรัฐ-ชาติ คนหลายสญัชาติ ชุมชนพลดัถิ่น  กลุ่มคนและ
ขบวนการที่อยู่ต ่ากว่าระดบัชาติ เช่นกลุ่มศาสนา กลุ่มการเมอืง กลุ่มเศรษฐกจิ 
และแม้กระทัง่กลุ่มคนที่พบปะกนัใกล้ชดิ เช่นผูค้นในหมู่บ้าน ละแวกบา้น และ
ครอบครวั  
            แจน อารต์ โชลเต (Scholte, 2005a, p. 49; 2005b, p. 3)  เสนอ
แนวคดิโลกาภวิตัน์ในแง่การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีข่องการตดิต่อสมัพนัธก์นัทาง
สงัคม (spatial transformation of social connections)   ของผูค้นซึง่เชื่อมโยง
กนัทัว่ทัง้โลกหรอืขา้มเขตแดนต่างๆ   โดยที่ความเชื่อมโยงทัว่โลกที่มคีนเป็น
ศนูยก์ลางนี้ปรากฏเป็นการตดัขา้มพืน้ทีอ่นัหลากหลายของชวีติทางสงัคมซึง่มทีัง้
การสื่อสาร การท่องเทีย่ว การผลติ ตลาด เงนิทุน องคก์าร กองทพั นิเวศวทิยา 
สขุภาพ กฎหมาย และจติส านึก เขาเหน็ว่าการเปลีย่นรปูใหม่ของพืน้ทีท่างสงัคม
นัน้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิกบัแบบแผนของความรู้ การผลิต การบรหิารจดัการ  
อตัลกัษณ์ และวธิกีารทีผู่ค้นสมัพนัธก์บัธรรมชาต ิโชลเต (Scholte, 2005b, pp. 
3-4) กล่าวว่าไม่มอีะไรในประวตัศิาสตรท์ีใ่หม่ทัง้หมด เช่นสงคราม 7 ปีทีเ่กดิขึน้
ระหว่าง พ.ศ. 2299-2306 กถ็ือว่าเป็น “สงครามโลก” ได้ เพราะการสูร้บกนัได้
ขยายตวัออกไปถงึ 3 ทวปี และในช่วง พ.ศ. 2461-2462 กไ็ดเ้กดิโรคไขห้วดัใหญ่
ระบาดไปทัว่โลกคร่าชวีติผู้คนไปถงึ 50 ลา้นคน แต่ถ้าจะบอกว่าโลกาภิวตัน์ใน
ยุคปัจจุบนัไม่มอีะไรใหม่หรอืไม่มอีะไรแตกต่างจากเดมิเลยกไ็ม่ถูกต้องเช่นกัน  
สิง่ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบ  50 ปีทีผ่่านมา (นบัถงึ พ.ศ. 2550) มหีลายอย่าง เช่น 
การสือ่สารดว้ยดาวเทยีม โทรสาร อนิเตอรเ์น็ต และปัญหาระบบนิเวศทีข่ยายไป
ทัว่โลก เป็นตน้ 
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            จากมุมมองของนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจ ัย เห็นว่าทุกคนต่างให้
ความส าคญัต่อเรื่องของพืน้ที ่ต่างกเ็หน็ว่าความสมัพนัธท์างสงัคมทีเ่ชื่อมโยงอยู่
กบัพืน้ทีน่ัน้เกดิการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ   แต่ประเดน็ทีเ่หน็แตกต่างกนักค็อื
ความเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้แบบทนัททีนัใดหรอืค่อยๆ เกดิขึน้ อะไรเป็นพลงัขบั
เคลื่อนทีก่่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงนัน้ และความเปลีย่นแปลงนัน้ส่งผลอย่างไร
ต่อวิถีชีวิตของผู้คน กิดเด็นสเ์ห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนัน้เกิดขึ้นโดยมีความ
ต่อเนื่องจากเดิม โดยมพีลังขบัเคลื่อนที่มาจากกระบวนการเชื่อมสมัพันธ์กัน
ระหว่างการพฒันาอุตสาหกรรม ลทัธทิุนนิยม ลทัธทิหารนิยม และลทัธริฐันิยม 
กดิเดน็สไ์ม่ได้เน้นว่าความเปลี่ยนแปลงนัน้ก่อให้เกิดความระส ่าระสายต่อชวีิต
ของผู้คนมากเหมอืนกบัฮาร์วยี์ ฮาร์วยี์นัน้แม้จะชี้ว่าความกระชบัแน่นระหว่าง
เวลากบัพืน้ทีม่มีานานแลว้ แต่ในยุคปัจจุบนันี้ความกระชบัแน่นกม็เีพิม่ขึน้อย่าง
มากอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้าน
สารสนเทศ ระบบทุนนิยมโลกยุคใหม่ทีส่มัพนัธ์อยู่กบัการปฏวิตัทิางเทคโนโลยี
สารสนเทศจงึเป็นพลงัขบัเคลื่อนก่อให้เกดิโลกาภิวตัน์ ฮาร์วยี์ใหค้วามส าคญัที่
การเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติของระบบทุนนิยมทีเ่กดิขึน้ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่
ผ่านมา (นบัถงึ พ.ศ. 2550) ซึง่ไดเ้ปลีย่นจากการสะสมทุนแบบฟอรด์มาเป็นการ
สะสมทุนแบบยืดหยุ่นว่ามีผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้คนอย่าง
มาก โดยเฉพาะการก่อใหเ้กดิความตงึเครยีดระส ่าระสาย  ส าหรบัอปัปาดูไรนัน้ 
เขามองความเปลี่ยนแปลงของมิติต่างๆ   ในฐานะที่เป็นภูมิทศัน์ที่ลื่นไหลไม่
ราบเรยีบสม ่าเสมอ โดยทีค่วามเปลีย่นแปลงทีเ่รยีกว่าโลกาภวิตัน์นี้เกดิจากการที่
ความเป็นสมัยใหม่ได้ขยายตัวออกไปเต็มที่ในระดับโลก โดยเฉพาะผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์ที่เขา้ถึงผู้คนทัว่โลกและผ่านการเคลื่อนไหวไหลเวียนของผู้คน
พลดัถิ่นในรูปแบบต่างๆ   การแพร่กระจายของสื่อที่เข้าถึงมวลชนในวงกว้าง 
(mass mediation) และการทีผู่ร้บัสือ่ต่างๆ เหล่าน้ีเคลื่อนยา้ยไหลเวยีนไปทัว่โลก 
(mass migration) (Appadurai, 1996, p. 4) จงึเป็นพลงัขบัเคลื่อนหลกัส่งผลให้
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เกดิโลกาภวิตัน์ตามนิยามของอปัปาดูไรซึง่เน้นมติทิางวฒันธรรม อปัปาดูไรเหน็
ว่าผลที่เกดิขึน้ต่อวถิีชวีติของผู้คนนัน้มคีวามหลากหลายมากกว่าที่ฮาร์วยี์มอง 
ขณะทีโ่ชลเตกเ็หน็ว่าความเปลีย่นแปลงในเชงิพื่นทีข่องความสมัพนัธท์างสงัคม
ซึง่ก่อใหเ้กดิโลกาภวิตัน์ในความหมายทีเ่ป็นความสามารถทีจ่ะตดิต่อสมัพนัธก์นั
ไดท้ัว่โลก (transplanetary connectivity) นัน้มพีลงัขบัเคลื่อนทีม่าจากพฒันาการ
ของระบบทุนนิยม รูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม่ การสร้างอตัลกัษณ์ที่
หลากหลาย และความรูส้มยัใหม่ทีเ่ป็นแบบเหตุผลนิยม (Scholte, 2005b, p. 4)      
โชลเตมคีวามเหน็ว่าความเปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้มคีวามต่อเน่ืองจากเดมิ มไิด้
เกดิขึน้แบบทนัททีนัใด เขาจงึไม่ไดเ้น้นความเขม้ขน้รุนแรงของผลกระทบจาก
ความเปลีย่นแปลงนัน้มากเท่ากบัฮารว์ยี ์
            ประเดน็ปัญหาทีว่่าโลกาภิวตัน์นัน้เกดิขึน้เมื่อใดกนัแน่เป็นอกีประเดน็
หนึ่งทีม่คีวามเหน็แตกต่างกนั หลายคนกไ็ม่ได้ระบุใหช้ดัเจน ถ้าพจิารณาดูตาม
ค านิยามของกดิเดน็สก์จ็ะเหน็ว่าโลกาภิวตัน์เกดิขึน้มานานแล้วแต่ค่อยๆ เพิ่ม
ความเข้มขน้ขึน้ ส าหรบัฮาร์วยี์ ถ้าเราเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องความเป็นยุคหลงั
สมยัใหม่เขา้กบัโลกาภวิตัน์กจ็ะพบว่าโลกาภวิตัน์นัน้เกดิขึน้เมื่อ 20-30 ปีทีผ่่าน
มานี้ เอง  (นับถึง พ.ศ. 2550) โชลเตเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคัญๆ 
จ านวนมากเกดิขึน้ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1850 (พ.ศ. 2393-2402) เป็นตน้มา เช่น 
ใน พ.ศ. 2394 มงีานจดัแสดงสนิค้าระดบัโลกขึน้เป็นครัง้แรก ใน พ.ศ. 2409 มี
การวางสายเคเบิ้ลโทรเลขขา้มมหาสมุทรเป็นครัง้แรก ใน พ.ศ. 2442 มกีารส่ง
สญัญาณวทิยุขา้มพรมแดนประเทศเป็นครัง้แรก  ใน พ.ศ. 2469 มกีารโทรศพัท์
พูดคุยกนัขา้มมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครัง้แรก (Scholte, 2005a, p. 100)   
โชลเตจึงเห็นว่าระยะเวลาในช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงกลาง
ครสิตศ์ตวรรษที ่20 (ตรงกบัช่วง พ.ศ. 2392-2492) ถอืว่าเป็นโลกาภวิตัน์ในยุค
เริม่แรก (incipient globalization) แต่ตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษ 1950 (พ.ศ. 2493-
2502) เป็นตน้มาจนถงึปัจจุบนั ไดเ้กดิความเปลีย่นแปลงใหม่ในอตัราทีเ่ร่งเรว็ขึน้
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ที่ส าคัญหลายอย่าง  เช่นใน พ.ศ. 2499 มีการวางสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ข้าม
มหาสมุทรเป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้จ านวนผู้ใช้โทรศพัท์กม็ากขึน้ เมื่อถึง พ.ศ. 
2508 มถีงึ 150 ลา้นคน  ส าหรบัผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีน่ัน้ใน พ.ศ. 2521 ยงัไม่มี
แม้แต่คนเดยีว แต่กเ็พิม่ขึน้ถึงกว่า 1,000 ล้านคนใน พ.ศ. 2547 จ านวนผู้ใช้
อนิเตอรเ์น็ตเริม่จากศูนยใ์น พ.ศ. 2528 มาเพิม่เป็น 934 ล้านคนใน พ.ศ. 2547 
และเขตอุตสาหกรรมส่งออกเริม่จากศูนยเ์ช่นเดยีวกนัใน พ.ศ. 2500 ไดเ้พิม่ขึน้
ถงึ 3,000 แห่งใน พ.ศ. 2545 (Scholte, 2005a, p. 117) เขาจงึระบุว่าช่วงเวลา
ตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที ่20 (พ.ศ. 2493) เป็นต้นมาถอืว่าเป็นโลกาภวิัตน์ที่
เร่งเรว็ขึน้ในยุคปัจจุบนั (contemporary accelerated globalization) และถอืเอา
ยุคหลงันี้เป็นค านิยามโลกาภวิตัน์เพื่อใหแ้ตกต่างจากความหมายของค าอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็นกระบวนการท าใหเ้ป็นสากล (universalization) กระบวนการท าใหเ้ป็น
แบบตะวนัตก (westernization) กระบวนการท าให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศ 
(internationalization) ซึง่หลายคนนิยามว่ามคีวามหมายเท่ากบัโลกาภวิตัน์  และ
แม้แต่กระบวนการเปิดให้มกีารค้าเสร ี(liberalization) ทีเ่ป็นเพยีงมติิหน่ึงของ
โลกาภวิตัน์แนวเสรนีิยมใหม่ 
            ถา้จะดวู่าโลกาภวิตัน์เกดิขึน้เมื่อใดโดยพจิารณาจากการปรากฏขึน้ของ
แนวคดินี้ในงานเขยีน กจ็ะพบว่าได้เริม่มกีารกล่าวถงึแนวคดิน้ีในงานเขยีนของ
ฝรัง่เศสและอเมริกนัตัง้แต่คริสต์ทศวรรษ  1960 (พ.ศ. 2503-2512) (Held, 
Mcgrew, Goldblatt, and Perraton, 1999, p. 1) มารแ์ชล แมค็ลูแฮน (Marchall 
McLuhan) นักวชิาการชาวแคนาดากบ็ญัญตัคิ าว่า “หมู่บ้านโลก” ขึน้มาตัง้แต่ 
พ.ศ. 2503 เช่นเดยีวกนั (Dicken, 2000, p. 315) ในปัจจุบนังานวชิาการที่
กล่าวถงึโลกาภวิตัน์มเีป็นจ านวนมาก ถ้าจะเอาเกณฑพ์จิารณาทีว่่ามกีารพูดถึง
เรื่องนี้กนัมากในช่วงเวลาใดไปพจิารณาเพื่อชี้ว่าโลกาภิวตัน์เกดิขึน้ในช่วงเวลา
นัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่าไม่สมเหตุสมผล เพราะแมจ้ะมกีารกล่าวถงึแนวคดินี้เมื่อไม่นาน
มานี้คือไม่เกิน 50 ปี (นับถึง พ.ศ. 2550) แต่ผู้เขยีนงานจ านวนไม่น้อยก็มอง
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ยอ้นหลงักลบัไปดูว่าเงื่อนไขเชงิวตัถุสภาพของกระบวนการโลกาภวิตัน์เกดิขึน้
เมื่อใดกนัแน่ ดงัเช่นงานของโชลเตทีก่ล่าวขา้งตน้ และงานของจอรจ์ โมเดลสก ีที่
ใชค้ าว่า “globalization” ในงานของตนเมื่อ พ.ศ. 2515 แต่เขากม็คีวามเหน็ว่า
โลกาภวิตัน์เกดิขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1000 โดยถอืเอาการแผ่ขยายอ านาจของมุสลมิไป
ในหลายประเทศในตะวันออกกลาง ยุโรป และตอนเหนือของอินเดียเ ป็น
จุดเริม่ตน้ของโลกาภวิตัน์ (Modelski, 2003, p. 55) 
            ประเดน็ทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าน่าจะน ามาพจิารณาเพื่อจะนิยามโลกาภวิตัน์ให้
ชดัเจนนัน้คอืการมองหาลกัษณะเด่นของความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  ผู้วจิยัขอ
ยกตัวอย่างเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ ถ้าเราเอาเกณฑ์การ
เกดิขึน้ของโทรศพัทม์อืถอืเป็นเครื่องชีว้่าโลกาภวิตัน์เกดิขึน้ ใน พ.ศ. 2520 กถ็อื
ว่าโลกาภวิตัน์ยงัไม่เกดิขึน้ เพราะในปีนัน้โทรศพัทม์อืถอืยงัไม่เกดิขึน้ ถ้าเอาการ
ยืดขยายตัวออกไปของโทรศัพท์มือถือเป็นเกณฑ์ ใน พ.ศ. 2547 มีผู้ใช้
โทรศพัท์มือถืออยู่ 1,000 ล้านคน ขณะที่ประชากรในโลกมอียู่มากกว่า 6,000 
ลา้นคน จะถอืไดว้่าในปีดงักล่าวเกดิโลกาภวิตัน์แลว้หรอืไม่ ปัจจยัส าคญัทีผู่ว้จิยั
เห็นว่ าควรน ามาพิจารณาประกอบด้วยก็คือความเข้มข้นของการใช้
โทรศพัทม์อืถอื เช่นดวู่าใชน้านเพยีงใดในแต่ละวนั ใชเ้พื่อท าอะไรบา้ง ใชพู้ดคุย
อย่างเดียว หรือใช้ส าหรับท าอย่างอื่นเช่นฟังเพลงและดูคลิปวีดิโอด้วย และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื เช่นดูว่าภาพ เสยีง และสญัลกัษณ์
ต่าง ๆ ทีส่ง่ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอืนัน้ไดส้ง่ผลกระทบอย่างไรต่อวถิชีวีติของคน
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เช่นมีผลต่อการรับวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี
โทรศพัทม์อืถอือย่างไร มผีลต่ออตัลกัษณ์ของผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอือย่างไร 
            เมื่อใชก้รอบดงักล่าวขา้งตน้มาพจิารณาความเปลีย่นแปลงในภาพรวม
ของโลกที่เราจะนิยามได้ว่าเป็นโลกาภิวตัน์นัน้ ผู้วจิยัเสนอให้พิจารณาทัง้การ
ขยายตวัออกไปของความเปลีย่นแปลงนัน้ว่าไปถงึผู้คนมากน้อยเพยีงใด ความ
เขม้ขน้รุนแรงของความเปลีย่นแปลงนัน้ และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความเขม้ขน้
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รุนแรงนัน้ จากกรอบนี้ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัฮารว์ยี์และแอลเลน็ (Harvey and Allen, 
1997) ในประเดน็ทีว่่าการเปลีย่นแปลงของระบบทุนนิยมเมื่อ 20-30 ปีมานี้ (นับ
ถงึ พ.ศ. 2550) เป็นการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัมาก การเปลีย่นจากการผลติแบบ
ฟอรด์มาเป็นแบบยดืหยุ่นนัน้เกดิขึน้เพราะมกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศครัง้ส าคญัโดยเฉพาะคอมพวิเตอร ์ซึง่ต่อมาเมื่อมอีนิเตอรเ์น็ตเกดิขึน้
ในโลก อินเตอร์เน็ตก็ได้เสริมพลังให้แก่ระบบทุนนิยมมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี
ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ียงัเกดิความเปลีย่นแปลงส าคญัขึน้ในระบบทุนนิยมโลกอกี
หลายอย่าง เช่น การเกดิขึน้ของทุนขา้มชาตทิีผ่นวกรวมเอาทุกประเทศเขา้ไปอยู่
ในระบบการผลิตและการเงนิระดบัโลก และการเกดิขึน้ของชนชัน้นายทุนขา้ม
ชาต ิเป็นตน้ (Robinson, 2005, p.  317) 
            ความเปลีย่นแปลงเหล่านี้ผูว้จิยัเหน็ว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคน
ทัว่ทัง้โลก เช่นวฒันธรรมแพร่หลายไปทัว่โลกอย่างรวดเรว็ไดก้เ็พราะพลงัของทนุ
และเทคโนโลยทีีผ่่านมาทางบรรษทัขา้มชาตดิา้นการสื่อสาร ความร่อยหรอของ
ทรพัยากรและปัญหาทางนิเวศวทิยาอื่นๆ เช่นปัญหาโลกรอ้น ปัญหามลพษิทาง
น ้า เสยีง และอากาศ กถ็ูกเร่งใหรุ้นแรงดว้ยพลงัของทุนทีแ่ทรกตวัเขา้ไปในพืน้ที่
ต่างๆ  และขูดรีดทรัพยากรเพื่อสะสมทุน แม้แต่การล่มสลายของระบอบ
คอมมวินิสตก์ถ็ูกมองว่าเป็นชยัชนะของระบบทุนนิยม โดยทีส่งครามเยน็ทียุ่ตลิง
ยงัไดช้่วยใหพ้ลงัของทุนและเทคโนโลยทีะลุทะลวงเขา้ไปในพืน้ทีใ่หม่ๆ ไดม้าก
ขึน้ กรณีทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศใชม้าตรการด ารงเงนิส ารองรอ้ยละ 
30 ของเงนิทีน่ าเขา้มาลงทุนส าหรบันักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2549 ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกไปจ านวนมากในวนัต่อมา (19 
ธนัวาคม) ท าให้ดชันีหุ้นลดลงถึง 108.41 จุด และท าให้มูลค่าตลาดหรือมูลค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (market capitalization) หายไปถงึ 823,569 ล้าน
บาท จนท าใหท้างการตอ้งประกาศยกเลกิมาตรการนัน้ส าหรับในส่วนของตลาด
หลกัทรพัยใ์นคนืวนันัน้ (เดลนิิวส,์ 21 ธนัวาคม 2549) เป็นตวัอย่างทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า
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โลกาภวิตัน์ทีม่ทีุนและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นพลงัขบัเคลื่อนนัน้สง่ผลกระทบที่
รุนแรงและรวดเรว็เพยีงใด 
            ผู้วจิยัถือเอาเกณฑ์เรื่องผลกระทบ ( impact) เป็นเกณฑ์หลกัในการ
พิจารณาสภาพความเป็นโลกาภิวัตน์ โดยใช้มิติของระดับของการขยายตัว
ออกไปอย่างกว้างขวาง (extensity) ของเครอืข่ายความสมัพนัธ์ทางสงัคม และ
มติขิองความเขม้ขน้ (intensity) ของเครอืข่ายความสมัพนัธน์ัน้เป็นเกณฑร่์วม 
ดงันัน้โลกาภวิตัน์ในความเหน็ของผูว้จิยัจงึหมายถงึการเปลี่ยนแปลงเชงิปฏวิตัิ
ของระบบทุนนิยมโลกโดยมทีุนและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญั
ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้คนทัว่ทัง้โลกอย่างกว้างขวาง
และเขม้ขน้รุนแรงในหลากหลายมติิของชวีติ ดงัที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนนี้ 
ผูว้จิยัเหน็ว่าความเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญันี้เกดิขึน้ตัง้แต่ประมาณครสิต์ทศวรรษ 
1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็นต้นมา โดยที่ความเปลี่ยนแปลงน้ียังคงเป็น
กระบวนการที่ด าเนินอยู่ต่อไปในลกัษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชวีติของ
ผูค้นอย่างกวา้งขวางและรุนแรงมากยิง่ขึน้เรื่อยๆ 

2. แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกบัเสรีนิยมใหม่ 
            แนวคดิเสรนีิยมใหม่มไิดม้คีวามแตกต่างไปจากเสรนีิยมดัง้เดมิหรอืเสรี
นิยมคลาสสกิโดยสิน้เชงิ เพยีงแต่หนัมาเน้นเสรภีาพของปัจเจกบุคคลซึง่มนีัยบ่ง
ถงึเสรภีาพของตลาดด้วยมากขึน้ ผู้วจิยัจะไดก้ล่าวถงึฐานของเสรนิียมใหม่จาก
เสรนีิยมคลาสสกิก่อน จากนัน้จะไดก้ล่าวถงึแนวคดิของเสรนีิยมใหม่  

          2.1 แนวคิดเสรีนิยมคลาสสิก 

 แนวคิดเสรีนิยมคลาสกิมีพื้นฐานอยู่ที่หลกัเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 
ชวีติ ความเป็นอยู่ที่ด ีหรอืความพงึพอใจของปัจเจกบุคคลแต่ละคนถูกมองว่ามี
ความส าคญัสูงสุดในตัวเอง มิใช่เพราะว่าเสรีภาพดงักล่าวมีคุณูปการต่อชีวิต 
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ความเป็นอยู่ทีด่ ีหรอืความพงึพอใจของสงัคม และในทางภววทิยา1 แนวคดิเรื่อง
เสรภีาพมลีกัษณะเป็นแบบปัจเจกนิยม (individualism) เพราะว่าเป็นแนวคดิที่
น าเอาปัจเจกบุคคลเท่านัน้ มใิช่ชนชัน้ หรอืเชื้อชาติ หรือชาติ มาเป็นที่ตัง้ของ
คุณค่า  เป็นตวัแทนทีแ่ทจ้รงิ และเป็นผูท้รงสทิธแิละความรบัผดิชอบทีแ่ทจ้รงิใน
การวิเคราะห์ขัน้สุดท้าย  แนวคิดเสรีนิยมเชื่อว่ามีแต่ปัจเจกบุคคลเท่านัน้ ที่
สามารถท าการเลอืกทางเลอืกต่างๆ ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เสรนีิยมเหน็ว่าไม่ม ี
“การเลอืกของสงัคม” (Mack and Gaus, 2004, p. 116) 
           หวัใจส าคัญของหลกัปรชัญาเสรนีิยมคลาสสกิเหน็ได้จากแนวคดิของ
จอหน์ ลอ็ก (Locke, 1994, p. 271) ทีว่่า “สภาพธรรมชาตมิกีฎธรรมชาตคิวบคุม
อยู่ซึ่งมีผลผูกพันกบัทุกคน และเหตุผลซึ่งก็คือกฎธรรมชาตินัน้นัน่เองก็สอน
มนุษยท์ุกคนว่า...ทุกคนลว้นเสมอภาคกนัและเป็นอสิระต่อกนั จงึไม่ควรมผีูใ้ดท า
รา้ยชวีติ สุขภาพ เสรภีาพ หรอืทรพัยส์มบตัขิองอกีคนหนึ่ง”  แนวคดิของลอ็กมี
อทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงและสงัคมในเวลาต่อมาอย่างมาก ซึ่ง
รวมทัง้การประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิาดว้ย ดงัปรากฏความตอนหน่ึงใน
ค าประกาศว่า “เราเชื่อว่าความจรงิเหล่านี้มคีวามประจกัษ์ชดัในตวัเอง คอืมนุษย์
ทุกคนถูกสรา้งขึน้มาใหเ้ท่าเทยีมกนั  พวกเขาไดร้บัสทิธต่ิาง ๆ ทีต่ดิตวัมาและไม่
อาจพรากไปไดจ้ากพระผูเ้ป็นเจา้ โดยทีใ่นบรรดาสทิธเิหล่าน้ี ไดแ้ก่ชวีติ เสรภีาพ 
และการแสวงหาความสขุ” (Jefferson, 1963, p. 24) 
           ถา้มองว่าทรพัยส์นิเป็นทีม่าของความสขุ การทีค่ าประกาศอสิรภาพหนั
มาเน้นสทิธใินการแสวงหาความสุขเพิม่เขา้ไปดว้ยกไ็ม่ใช่เรื่องแปลก นอกจากน้ี

                                                   
          1ภววทิยา (Ontology) เป็นสาขาหน่ึงของอภปิรชัญา (Metaphysics) ที่ศกึษา
ว่าอะไรคอืสิง่ที่เป็นจรงิ กล่าวคอืศึกษาธรรมชาติของสิง่ที่เป็นจรงิในฐานะที่เป็นสากล
ที่สุด หรอืในฐานะที่เป็น “สิง่” (entity) มใิช่ในฐานะสิง่นัน้หรอืสิง่น้ีโดยเฉพาะ เช่นไม่ใช่
ในฐานะทีเ่ป็นคน เป็นตน้ไม ้เป็นหนิ (ราชบณัฑติยสถาน, 2540, น. 74-75). 
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กระแสสงัคมในยุคสมยันัน้กไ็ดห้นัมาเน้นเรื่องความสขุอกีดว้ย เพราะในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกนันัน้ในยุโรปกม็ีนักปรชัญาคนส าคญัอีกคนหนึ่งคือเจเรม ีเบน็แธม 
(Jeremy Bentham: พ.ศ. 2291-2375)  ทีก่ าลงัพฒันาแนวคดิประโยชน์นิยม 
(utilitarianism) ขึน้มา แนวคดิดงักล่าวนี้เน้นในเรื่องความสุข (happiness) ทีม่ี
ความหมายแคบๆ เท่ากบัความเพลดิเพลนิ (pleasure) เบน็แธมไดก้ล่าวไวว้่า 
“ธรรมชาตไิด้จดัวางมนุษย์ไว้ภายใต้การควบคุมของนายผู้มอี านาจสงูสุด 2 คน 
คือความเจ็บปวดและความเพลิดเพลิน...นายทัง้สองคนน้ีควบคุมเราในการ
กระท าทุกอย่างที่เราท า ในค าพูดทุกค าที่เราพูด ในความคดิทุกอย่างที่เราคดิ ” 
(Bentham, 1948, p. 1)  
           อิทธิพลของแนวคิดของเบ็นแธมที่มีต่อสังคมนัน้มีไม่น้อย เพราะ
นอกจากเป็นนักปรชัญาแล้ว เขายงัเป็นนักกฎหมายและนักปฏิรูปสงัคมด้วย 
ในช่วงทศวรรษสดุทา้ยของชวีติ เขาไดเ้ขยีนกรอบกฎหมายและรฐัธรรมนูญใหแ้ก่
สาธารณรัฐหลายแห่งที่ก าลงัเกิดขึ้นทัง้ในทวีปอเมริกา (สาธารณรัฐของชาว
สเปน) โปรตุเกส กรซี และทรโิปล ี(Kelly, 2003, p. 308)  แนวคดิของเขาจงึ
ไดร้บัการน าไปปฏบิตัอิย่างกวา้งขวาง 
           แนวคดิประโยชน์นิยมไดร้บัการพฒันาเพิม่ขึน้อกีโดยศษิยข์องเบน็แธม
ทีช่ื่อจอหน์ สจ๊วต มลิล ์(John Stuart Mill: พ.ศ. 2349-2416) นอกจากจะพฒันา
แนวคิดประโยชน์นิยมให้ละเอียดประณีตและรอบคอบยิ่งขึ้นแล้ว คุณูปการที่
ส าคญัยิง่ของมลิลต์ามความเหน็ของไอไซอาห ์เบอรล์นิ (Berlin, 1992, p. vii) ก็
คอืมลิลไ์ดว้างหลกัการเรื่องเสรภีาพของพลเมอืงและเสรภีาพทางปัญญาไวอ้ย่าง
ชดัเจนที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานให้กบัแนวคิดเสรีนิยมสมยัใหม่ มิลล์ 
กล่าวไวใ้นย่อหน้าแรกของความเรยีงว่าดว้ยเสรภีาพของเขาว่าเขาไม่ไดต้้องการ
กล่าวถึงเสรภีาพของเจตจ านง (หรือเจตจ านงเสร)ี แต่เขาต้องการจะกล่าวถึง
เสรภีาพของพลเมอืงหรอืเสรภีาพทางสงัคมซึง่เขาใหนิ้ยามไวว้่า “ธรรมชาตแิละ
ขดีจ ากดัของอ านาจทีส่งัคมจะน ามาบงัคบัใชก้บัปัจเจกบุคคลไดอ้ย่างชอบธรรม” 
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(Mill, 1992, p. 5) เขากล่าวถงึจุดประสงคข์องงานเขยีนเรื่อง “ว่าดว้ยเสรภีาพ” 
(On Liberty) ไวว้่าต้องการจะประกาศยนืยนัหลกัการง่ายๆ ขอ้หน่ึงคอืหลกัการ
ป้องกันตนเอง ใจความส าคัญของหลักการนี้ก็คือการป้องกันตนเองนัน้เป็น 
“เป้าหมายเพยีงประการเดยีวทีอ่นุญาตใหม้นุษยชาตไิม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรอื
โดยส่วนรวมเขา้สอดแทรกขดัขวางเสรภีาพในการกระท าของสมาชกิคนใดคน
หนึ่งในสงัคม” (Mill, 1992, p. 12) 
           มลิลก์ล่าวว่าสงัคมหรอืรฐัไม่มสีทิธทิีจ่ะบงัคบัใหปั้จเจกบุคคลกระท าตาม
สิง่ทีส่งัคมหรอืรฐัตอ้งการได ้แมว้่าสิง่นัน้จะเป็นสิง่ที่ดทีีค่วรท าตามความเหน็ของ
สงัคมหรอืรฐั หากตอ้งการใหท้ า กต็อ้งใชว้ธิกีารชกัจงูโน้มน้าว เกลีย้กล่อมใหเ้หน็
คล้อยตาม ไม่ใช่ใช้วธิบีงัคบั จงึเหน็ได้ว่ามลิล์ให้ความส าคญักบัเสรภีาพของ
ปัจเจกบุคคลมาก บุคคลควรมเีสรภีาพทางสงัคมใหม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
ทัง้ปัจเจกบุคคลและสงัคมหรอืรฐัจะห้ามบุคคลไม่ให้ท าอะไรๆ ได้กต่็อเมื่อการ
กระท านัน้มผีลกระทบต่อผูอ้ื่นอย่างชดัเจนเท่านัน้ หากการกระท านัน้กระทบแต่
ตัวเขาคนเดียว รัฐหรือสงัคมไม่มีอ านาจที่จะห้ามได้ นอกจากน้ีการกระท า
บางอย่างแมจ้ะกระทบหรอืมผีลเสยีต่อคนอื่น แต่ถ้าคนอื่นนัน้ยินยอม บุคคลกม็ี
เสรภีาพทีจ่ะกระท าไดเ้หมอืนกนั อย่างไรกต็ามการยนิยอมดงักล่าวต้องเป็นการ
ยนิยอมของบุคคลทีม่วีุฒภิาวะเพยีงพอแลว้ (Mill, 1992, p. 13) 
           มลิลเ์ป็นนักปรชัญาทีม่ผีลงานโดดเด่นทางดา้นเศรษฐศาสตรด์ว้ย ก่อน
หน้านี้กม็นีักเศรษฐศาสตร์ซึง่มรีากฐานเป็นนักปรชัญามาก่อนและได้ชื่อว่าเป็น
บดิาของเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่คนหนึ่งที่ได้เน้นแนวคิดปัจเจกนิยมอย่างมาก 
บุคคลผูน้ี้คอือดมั สมธิ (Adam Smith: พ.ศ. 2266-2333) สมธิเป็นคนร่วมสมยั
เดยีวกนักบัเบน็แธมซึง่เป็นอาจารยข์องมลิล ์ และแนวคดิของสมธิกค็ลา้ยคลงึกบั
แนวคดิของเบน็แธมมากกว่าแนวคดิของมลิล ์โดยแนวคดิของสมธิและเบน็แธมมี
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ความโน้มเอยีงไปทางอตัตตัถนิยม2 มากกว่าแนวคดิของมลิล์  ทัง้คู่เน้นปัจเจก
นิยม สมิธเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล ส่วนเบ็นแธมก็เน้นการ
แสวงหาความสขุของปัจเจกบุคล (และของสงัคมดว้ย) ขณะทีม่ลิลแ์มจ้ะเน้นไปที่
เสรภีาพทางสงัคมของปัจเจกบุคคลโดยตรง แต่ขอ้เสนอของเขากไ็ม่ไดเ้น้นให้
ปัจเจกบุคคลใชเ้สรภีาพเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตวั     (Gauba, 2004, p. 
201) 
           สมธิมองการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลว่านอกจากจะไม่ไดข้ดักบั
ผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วยังก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่สงัคมและ
ประเทศชาติอกีด้วย เขาได้กล่าวถึงประเดน็นี้ไว้หลายครัง้ในหนังสอืเรื่อง The 
Wealth of Nations ของเขา เช่นตอนหนึ่งเขากล่าวว่า “มใิช่ความกรุณาของ
คนขายเนื้อ คนท าเบียร์ และคนท าขนมปังหรอกที่ท าให้เรามีอาหารมื้อเย็น
รบัประทาน แต่การเหน็แก่ผลประโยชน์สว่นตวัของคนเหล่านัน้ต่างหาก” (ทีท่ าให้
เรามอีาหารรบัประทาน) (Smith, 1991, p. 13)  สมธิกล่าวว่าเราทุ่มเทใหก้บัตวั
เราเองมใิช่เพราะเหน็แก่มนุษยชาติแต่เพราะเรารกัตวัเราเอง  และเราไม่ไดพู้ด
กบัคนอื่นถงึเรื่องความจ าเป็นของเราเองแต่พดูถงึผลประโยชน์ทีพ่วกเขาจะไดร้บั 
สมธิกล่าวว่าไม่มใีครนอกจากคนขอทานทีเ่ลอืกทีจ่ะพึง่พาความกรุณาจากคนอื่น 
และคนขอทานนัน้ก็ไม่ได้พึ่งพาความกรุณานัน้เสยีทัง้หมด เราต่างคนต่างก็มี

                                                   
           2อตัตตัถนิยม เป็นศพัท์บญัญตัิของราชบณัฑติยสถาน แปลมาจาก Egoism 
ซึ่งในอภิปรชัญาใช้ค าว่าอตัตานิยม โดยหมายถงึทรรศนะที่ถอืว่ามอีตัตา (Ego) ส่วน 
อตัตตัถนิยมใช้ในทางจรยิศาสตรแ์ละจติวทิยา โดยในทางจรยิศาสตร์หมายถงึ ทรรศะ 
ที่ถือว่าผลประโยชน์ส่วนตวัเท่านัน้เป็นสิ่งที่บุคคลพึงแสวงหา ซึ่งต่างกบัปรตัถนิยม 
(Altruism) ที่ถอืว่าประโยชน์ของผูอ้ื่นส าคญักว่าประโยชน์ส่วนตวั และในทางจติวทิยา
หมายถงึทรรศนะทีถ่อืวา่ผลประโยชน์ส่วนตวัเท่านัน้ที่เป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลกระท าการ
ต่างๆ (ราชบณัฑติยสถาน, 2540, น. 30-31). 
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ความต้องการ มผีลประโยชน์ของตวัเอง มคีวามรกัตวัเอง เราต้องการสิง่หน่ึงที่
คนอื่นมี และคนอื่นก็ต้องการสิ่งที่ เรามี เราก็เอาสิ่งเหล่านัน้มาซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนกัน ด้วยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว การแบ่งงานกันท า  และ
แลกเปลี่ยนหรอืซื้อขายสนิค้ากนัเช่นนี้แหละ ที่จะท าให้ประโยชน์ส่วนรวมเกิด
ขึน้มาได ้(Smith, 1991, p. 13) ตามหลกัการเรื่อง “มอืทีม่องไม่เหน็” (invisible 
hand) ของเขา 
           การเน้นปัจเจกนิยมของสมธินัน้เกดิขึน้ควบคู่ไปกบัการเน้นบทบาทของ
ภาคเอกชนและจ ากดับทบาทของรฐัในทางเศรษฐกจิ ดงัที่เขาได้เสนอแนะให้
รฐับาลท าหน้าที่อนัจ ากดัอยู่เพยีงแค่ 3 ประการเท่านัน้  กล่าวคอื หน้าทีใ่นการ
ป้องกันประเทศจากการรุกรานของประเทศอื่น หน้าที่ในการปกครองดูแล
ภายในประเทศในสว่นทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความยุตธิรรม 
และหน้าทีใ่นการสรา้งและท านุบ ารุงรกัษางานสาธารณะ (เฉพาะ) ทีม่ปีระโยชน์
มากทีส่ดุ (Smith, 1991, pp. 510-511) 
           สมธิเขยีนหนงัสอืเรื่อง The Wealth of Nations เสรจ็ใน พ.ศ. 2318 และ
ตพีมิพเ์มื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2319 หนังสอืเรื่องนี้ขายหมดอย่างรวดเรว็ เมื่อ
ถึง พ.ศ. 2332 ก็ได้รับการตีพิมพ์ถึง 5 ครัง้ งานของเขามีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงนโยบายดว้ย โดยนายกรฐัมนตรอีงักฤษ ลอรด์นอรธ์ (Lord North) 
ไดน้ าเอาขอ้เสนอแนะของเขาเกีย่วกบัการเกบ็ภาษีไปใชใ้นงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2319 และ 2321  ขอ้เสนอแนะของเขายงัถูกน าไปใชใ้นนโยบายรฐับาลของ
อเมรกิาและไอรแ์ลนดด์ว้ย (Raphael, 1991, pp. xix-xx)  นอกจากน้ี แนวคดิ
หลายอย่างที่เขากล่าวถึงกไ็ด้กลายเป็นหลกัการส าคญัในทางเศรษฐศาสตร์ใน
เวลาต่อมา  
           แนวคดิของนักคดิเสรนีิยมคลาสสกิมอีทิธพิลต่อนักคดิเสรนิียมในสมยั
ต่อมา ซึ่งท าให้แนวคดิเสรนีิยมมคีวามหลากหลายมากขึน้ นักคดิเสรนิียมส่วน
หนึ่งไดฟ้ื้นฟูและพฒันาแนวคดิเสรนีิยมขึน้มาใหม่โดยเฉพาะดว้ยการเน้นแนวคดิ
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เรื่องสทิธิในทรพัย์สนิของล็อกและแนวคิดการจ ากดับทบาทของรฐัให้น้อยลง
ของสมธิ แนวคดิดงักล่าวนี้คอืแนวคดิเสรนีิยมใหม่ 

           2.2 แนวคิดเสรีนิยมใหม่ 

           ถ้าถอืเอาการตพีมิพห์นังสอืเรื่อง The Road to Serfdom  ของฟรดีรชิ 
ฮาเยก็ (Friedrich Hayek) ใน พ.ศ. 2487  เป็นจุดเริม่ต้นของแนวคดิเสรนิียม
ใหม่ กจ็ะพบว่าแนวคดินี้มอีายุกว่า 6 ทศวรรษแลว้ (นับถงึ พ.ศ. 2550) อย่างไร 
ก็ตาม แนวคิดเสรีนิยมใหม่นัน้ได้เริ่มแพร่กระจายมากขึ้นในช่วงตัง้แต่คริสต์
ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) และครสิต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) 
นี่เอง โดยเชื่อมโยงอยู่กบัการถอืก าเนิดขึน้ของพวกขวาใหม่ (the New Right) 
ในประเทศแถบแอตแลนตกิเหนือโดยเฉพาะองักฤษและสหรฐัอเมรกิาในช่วงเวลา
เดยีวกนัน้ี (Haywood, 1997, p. 47; Watts, 2000, p. 547)  
           แนวคิดเสรีนิยมใหม่เน้นความส าคญัของสทิธใินทรพัย์สนิของปัจเจก
บุคคลเช่นเดยีวกบัแนวคดิเสรนีิยมคลาสสกิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวคดิของฟรดีรชิ 
ฮาเยก็ (พ.ศ. 2442-2535) ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรยี เขากล่าวไว้
ตอนหนึ่งว่าสิง่ทีผู่ค้นในยุคของเราลมืไปกค็อืระบบทรพัยส์นิสว่นตวันัน้เป็นเครื่อง
รบัประกนัทีส่ าคญัทีส่ดุของเสรภีาพทัง้ส าหรบัคนทีเ่ป็นเจา้ของและคนทีไ่ม่ไดเ้ป็น
เจา้ของทรพัยส์นิ  เน่ืองจากการควบคุมวถิกีารผลตินัน้ถูกจดัสรรไวใ้นท่ามกลาง
ผูค้นจ านวนมากทีก่ระท าการอย่างเป็นอสิระต่อกนัโดยทีไ่ม่มผีูใ้ดมอี านาจเหนือ
เราอย่างสิน้เชงิ และเราในฐานะปัจเจกบุคคลกส็ามารถทีจ่ะตดัสนิใจว่าจะท าอะไร
ดว้ยตวัของเราเอง ถา้วถิกีารผลติทุกอย่างตกอยูใ่นการควบคุมของกลุ่มเดยีวหรอื
คนเดยีว ไม่ว่าจะเป็นในนามของสงัคมโดยรวมหรอืของเผดจ็การ ใครกต็ามทีไ่ด้
ใชอ้ านาจนัน้กจ็ะมอี านาจควบคุมเหนือเราโดยสิน้เชงิ (Hayek, 1993, p. 78)     
ความคดิเหน็ของเขาทีแ่สดงขา้งต้นนอกจากจะตอกย ้าความส าคญัของทรพัยส์นิ
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ส่วนบุคคลแล้ว ยังถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ลทัธิเศรษฐกิจการเมืองแบบ
สงัคมนิยมซึง่อยู่ตรงขา้มกบัลทัธทิุนนิยมไปในตวั    
           ความส าคญัของสิทธิในทรัพย์สนิยังได้รบัการตอกย ้าอีกโดยโรเบิร์ต   
โนซกิ (Robert Nozick: พ.ศ. 2481-2545) โนซกิได้รบัอทิธพิลในเรื่องสทิธใิน
ทรพัยส์นิจากลอ็ก แต่เขาเน้นสทิธใินทรพัยส์นิยิง่กว่าลอ็กเสยีอกี เพราะในขณะ
ทีล่อ็กบอกว่าคนเรามสีทิธใินทรพัย์สนิเพราะทรพัยส์นิของคนเรานัน้เกดิขึน้มา
จากการที่คนเราทุ่มเทแรงงานซึ่งเป็นของเราเองลงไปในแผ่นดินที่พระเจ้า
ประทานให้เป็นสมบตัิร่วมของทุกคน ซึ่งหมายความว่าคนที่ลงมอืท างานแล้ว
สรา้งผลผลติขึน้มาจากงานนัน้คอืเจา้ของทรพัย์สนิ แต่โนซกิกลบับอกเราว่าแม้
คนทีไ่ม่ไดล้งมอืท างานดว้ยตนเองกส็ามารถมสีทิธใินทรพัยส์นิได ้เช่นโดยการได้
รบัมาจากคนอื่นที่ให้เป็นของขวญัหรือโดยเฉพาะอย่างยิง่จากการได้รบัมรดก  
โนซิกเห็นว่าสิทธิในทรัพย์สินจากการได้รับมรดกก็เป็นสิทธิอันชอบธรรม
เช่นเดยีวกบัสทิธใินทรพัยส์นิทีเ่กดิจากการลงมอืท างานด้วยตนเอง ดงันัน้รฐัจงึ
ไม่มคีวามชอบธรรมที่ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อบบีบงัคบัเอาทรพัย์สมบตัิ
ส่วนบุคคลไปจดัสรรหรือกระจายให้คนอื่นเพื่อให้เกิดความยุติธรรม 3 ส าหรับ    
โนซกิแล้ว ความยุติธรรมจะต้องมพีื้นฐานมาจากสทิธิและเสรีภาพของปัจเจก
บุคคล 
           การเสนอใหร้ฐัท าหน้าทีอ่ย่างจ ากดัเป็นอกีแนวคดิหน่ึงทีส่ าคญัของเสรี
นิยมใหม่ ดงัที่ มลิตนั ฟรดีแมน (Milton Friedman: พ.ศ. 2455-2549) ไดก้ล่าว
ไวว้่า “หน้าที่หลกัของรฐับาลจะต้องเป็นการปกป้องเสรภีาพของเราทัง้จากศตัรู
ภายนอกรัว้บา้นเราและจากพลเมอืงร่วมชาตขิองเราเอง” (Friedman, 1967, p. 
2)  โดยหน้าทีห่ลกัเหล่านี้ไดแ้ก่การดูแลรกัษาระเบยีบกฎหมายและความสงบ
เรียบร้อย การท าให้สญัญาของเอกชนมีผลบงัคับใช้ได้  และการส่งเสริมการ

                                                   
          3ดกูารอภปิรายประเดน็น้ีเพิม่เตมิใน Nozick, 1974, pp. 149-182. 
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แข่งขนัในตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สร้างกฎกติกาและเป็น
กรรมการตัดสินตามกติกาในการเล่นเกม รัฐบาลมิใช่ผู้ที่เล่นเกมเสียเอง 
(Friedman, 1967, pp. 25-27) นอกจากจะเสนอใหร้ฐับาลท าหน้าทีอ่ย่างจ ากดั
แล้ว เขายังเสนอว่าอ านาจของรัฐบาลจะต้องกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นด้วย 
(Friedman, 1967, pp. 2-3)   นอกจากนี้ เรายงัเห็นแนวคิดการจ ากดับทบาท
ของรฐัไดจ้ากโรเบริต์ โนซกิ ในค าน าของหนังสอืเล่มส าคญัของเขาคอื Anarchy, 
State, and Utopia  โนซกิไดก้ล่าวถงึขอ้สรุปส าคญัว่ารฐัทีม่คีวามชอบธรรมคอืรฐั
ทีม่บีทบาทหน้าทีอ่นัจ ากดั โดยมหีน้าทีใ่นการปกป้องคุม้ครองประชาชนจากการ
ใชก้ าลงั การขโมย การคดโกง และมหีน้าทีใ่นการท าใหส้ญัญาต่างๆ มผีลบงัคบั
ใช้ได้ ส่วนรัฐที่ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปมากซึ่งจะเป็นการ (เสี่ยงต่อการ) 
ละเมดิสทิธขิองบุคคลนัน้ถือว่าเป็นรฐัทีไ่ม่มคีวามชอบธรรม โดยทีน่ัยส าคญัซึ่ง
ตามมาจากขอ้สรุปขา้งตน้กค็อืรฐัไม่ควรจะใชก้ลไกเชงิบงัคบัเพื่อใหพ้ลเมอืงบาง
คนไปช่วยเหลอืคนอื่น หรอืเพื่อทีจ่ะห้ามมิใหป้ระชาชนท ากจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็น
ผลดต่ีอตนเองและเป็นการปกป้องตนเอง (Nozick, 1974, p. ix) 
           แนวคิดที่เสนอให้มีการจ ากดับทบาทหน้าที่ของรฐัให้น้อยลงและการ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นนัน้มีความสมัพนัธ์เชื่อมโยงอยู่กบัแนวคิดเรื่องการ
ปกป้องรกัษาเสรภีาพของประชาชน เพราะรฐัทีเ่ขา้ไปมบีทบาทหน้าทีม่ากเกนิไป
นัน้ย่อมเสี่ยงต่อการเข้าไปละเมดิเสรีภาพของประชาชน ฟรีดแมนเห็นว่าการ
ปล่อยใหปั้จเจกบุคคลมเีสรีภาพอย่างเตม็ทีโ่ดยทีร่ฐัไม่เขา้ไปกา้วก่ายแทรกแซง
นัน้ยังมีประโยชน์ในแง่ของการสร้างสรรค์อารยธรรมอีกด้วย ฟรีดแมนได้
ยกตวัอย่างบุคคลส าคญัในประวตัศิาสตรท์ีป่ระสบความส าเรจ็และสรา้งคุณูปการ
ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่โลก  เช่น  นิวตันกบัไลบ์นิตซ์  ไอสไตน์กบับอห์  เช็กสเปียร ์  
เอดสินั  และฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นต้น  ว่าความส าเรจ็ของบุคคลเหล่านี้มไิด้
เกดิจากการชีน้ าของรฐัเลย หากแต่เป็นผลผลติทีเ่กดิจากอจัฉรยิภาพส่วนบุคคล 
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ความมุ่งมัน่แน่วแน่ของคนส่วนน้อย และบรรยากาศทางสงัคมทีเ่ปิดโอกาสให้มี
ความแตกต่างหลากหลาย (Friedman, 1967, pp. 3-4) 
           แนวคดิเสรนีิยมใหม่ทัง้ที่เป็นของฮาเยก็ ฟรดีแมน และโนซกินัน้เน้น
เสรภีาพของปัจเจกบุคคลและสทิธใินทรพัย์สนิส่วนบุคคลมากกว่าแนวคิดเสรี
นิยมคลาสสกิเสยีอกี อกีทัง้ยงัเน้นทีก่ารจ ากดับทบาทของรฐัทีม่ต่ีอปัจเจกบุคคล
ให้เหลือน้อยที่สุด  จึง เป็นแนวคิดที่ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า อิสรเสรีนิยม4 
(libertarianism)  

                                                   
           4ค าน้ีเป็นศพัท์บญัญัติของราชบณัฑติยสถาน ซึ่งให้ความหมายไว้ว่าเดิม
หมายถงึทรรศนะที่ถอืว่าเจตจ านงเสร ี(free will) มจีรงิ แต่ในปัจจุบนัหมายถงึทรรศนะ
ที่ให้ความส าคัญแก่เสรีภาพส่วนบุ คคลทัง้ด้านความคิดและการกระท า  ค าน้ีมี
ความหมายแตกต่างจากเสรนิียม (liberalism) ซึ่งเดมิในยุโรปหมายถงึลทัธเิศรษฐกจิ
สงัคมที่เหน็ว่าเอกชนควรมเีสรภีาพในการด าเนินกจิการทางเศรษฐกจิและด าเนินชวีติ
โดยทัว่ไป โดยที่รฐัเข้าไปแทรกแซงน้อยที่สุด แต่เสรีนิยมในปัจจุบนัโดยเฉพาะใน
สหรฐัอเมรกิาหมายถงึทรรศนะที่ถอืว่าบุคคลจะมเีสรภีาพก็ต่อเมื่อเขาพ้นจากความไม่
เสมอภาค ความยากจน ความเจบ็ป่วย และความไม่รู ้รฐัจงึควรเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
บุคคลที่อยู่ในฐานะที่เสยีเปรยีบทางสงัคม เช่นคนจน คนชรา และคนกลุ่มน้อย ให้พ้น
จากสภาพดังกล่ า ว ให้ม ากที่ สุ ด  แม้ ว่ า ร ัฐ จ ะต้ อ ง เข้ า ไปแท รกแซง ก็ต าม 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2540, น. 57) ผูว้จิยัเหน็ว่าเราจะเขา้ใจความแตกต่างระหว่างเสรี
นิยมกบัอิสรเสรนิียมได้ดขีึ้น เมื่อพจิารณาพฒันาการของเสรนิียมที่อาจแบ่งได้เป็น 3 
ยคุคอื 1) ในยคุเริม่แรกนัน้ถอืเป็นยคุเสรนิียมคลาสสกิ (classical liberalism) นักคดิเสรี
นิยมให้ความส าคญักบัเสรีภาพส่วนบุคคล (เช่นจอห์น ล็อก และจอห์น สจ๊วต มลิล์) 
และการเน้นกลไกตลาด (เช่นอดมั สมธิ)   2) ในยุคต่อมาถอืเป็นยุคเสรนิียมสมยัใหม่  
(modern liberalism) นักคดิเสรนิียมในยุคน้ีได้กล่าวถึงเสรภีาพในเชิงบวกมากขึ้น 
เสรภีาพในเชงิบวกน้ีเน้นเสรภีาพในการพฒันาตนเอง และต้องการใหร้ฐัเขา้มาช่วยดูแล
เพื่อให้การพฒันาตนเองบรรลุผล นักคดิเสรนิียมในกลุ่มน้ีได้รบัอิทธพิลจากงานของ
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           แนวคดิเสรนีิยมใหม่โดยเฉพาะของฮาเยก็และฟรดีแมนนัน้มอีทิธพิลทัง้
ในและนอกแวดวงวชิาการ ในแวดวงวชิาการนัน้ฮาเย็กท างานสอนในสถาบนั
หลายแห่ง โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London 
School of Economics) ในองักฤษ และมหาวทิยาลยัชคิาโกในสหรฐัอเมรกิา 
(Heywood, 1997, p. 49) ขณะทีฟ่รดีแมนกส็อนประจ าอยู่ที่มหาวทิยาลยัชคิาโก 
(Heywood, 1997, p. 173) ทัง้ฮาเยก็และฟรดีแมนเป็นนกัเศรษฐศาสตรช์ื่อดงัทีม่ ี
ลูกศษิย์มากมาย และนอกแวดวงวชิาการแนวคดิของบุคคลทัง้สองกไ็ด้รบัการ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางก าหนดนโยบายซึง่เป็นทีม่าของแนวนโยบายแบบเสรนิียม
ใหม ่
 

                                                                                                            
มลิล์ เช่น กรนี (T. H. Green: พ.ศ. 2379-2425) ฮอบเฮ้าท์ (L. T. Hobhouse: พ.ศ. 
2407-2472) และฮอบสนั (J. A. Hobson: พ.ศ. 2401-2483)  (ส าหรบัแนวคดิของนัก
เสรนิียมในยุคน้ี ขอใหดู้ 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) เป็นที่น่าสงัเกตว่านักเศรษฐศาสตร์ชื่อดงัอย่างจอห์น เมย์นาร์ด เคนส ์
(John Maynard Keynes: พ.ศ. 2426-2489) ซึ่งมชีีวติร่วมสมยักบัฮอบเฮ้าท์และ   
ฮอบสนักม็แีนวคดิที่เน้นบทบาทของรฐัเหมอืนกนั โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกจิ  และ 
3) ในยุคปัจจุบนัถือเป็นยุคเสรนิียมใหม่ (neoliberalism) ที่หนัมาเน้นเสรภีาพส่วน
บุคคลและกลไกตลาดอกีครัง้ในระดบัทีม่ากไปกว่ายุคเสรนิียมคลาสสกิเสยีอกี ผูว้จิยัจดั
ใหฮ้าเยก็ ฟรีดแมน และโนซกิอยู่ในกลุ่มน้ี โดยนัยที่กล่าวมาข้างต้นน้ี ผูว้จิยัจงึเหน็ว่า
อิสรเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม่นัน้มีความคล้ายคลึงกนัในแง่ที่ต่างก็เน้นเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลอยา่งมาก อยา่งไรกต็าม น่ีมไิดเ้ป็นการแบ่งยุคที่เดด็ขาดตายตวั เพราะใน
ยุคปัจจุบนัก็มนีักเสรนิียมอยู่หลายแบบ นักเสรนิียมร่วมสมยั เช่นจอหน์ รอลส ์(John 
Rawls) อมารต์ยา เซน็ (Amartya Sen) และโจเซฟ สตกิลติซ์ (Joseph Stiglitz) ผูว้จิยั
เหน็วา่มแีนวคดิทีเ่ป็นแบบเสรนิียมสมยัใหมม่ากกวา่แบบเสรนิียมใหม่ 
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3. แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ในองักฤษและสหรฐัอเมริกา 
           แนวคิดเสรีนิยมใหม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะใน
ประเทศองักฤษ ด้วยความพยายามผลกัดนัของกลุ่มนักธุรกจิ โดยเฉพาะนาย
แอนโธนี ฟิเชอร ์(Anthony Fisher)  กลุ่มนกัธุรกจิไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ
เพื่อเผยแพร่แนวคดิเสรนีิยมใหม่อย่างกวา้งขวาง ไดม้ีการเชญิฮาเยก็ไปบรรยาย
ในที่ต่างๆ และไดม้กีารก่อตัง้สถาบนัต่างๆ ขึน้มาเพื่อเผยแพร่แนวคดิเสรนิียม
ใหม่ เช่นใน พ.ศ. 2517 ไดม้กีารก่อตัง้ศูนยศ์กึษานโยบาย (Centre for Policy 
Studies) และใน พ.ศ. 2519 กไ็ด้มกีารก่อตัง้สถาบนัอดมั สมธิ (The Adam 
Smith Institute) รวมทัง้มกีารประสานสมัพนัธก์บัองคก์รสื่อมวลชนใหญ่ๆ เช่น 
The Daily Telegraph และ The Times การเชื่อมประสานของบุคคล สถาบนั 
และองคก์รสือ่มวลชนดงักล่าวไดน้ าไปสูก่ารก่อรปูของแนวนโยบายทางเศรษฐกจิ
ของรฐับาลองักฤษในยุคสมยัของนางมาร์กาเรต็ แธต็เชอร์ (พ.ศ. 2522-2533) 
(เสน่ห์ จามริก, 2549, น. 167) นางแธ็ตเชอร์เองก็ยดึถือแนวคิดเสรีนิยมใหม่
อย่างแน่นแฟ้น ดงัทีเ่ธอกล่าวไวว้่า  “ไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าสงัคมหรอก มแีต่ปัจเจก
บุคคลและครอบครวัของพวกเขา” (Quoted in Heywood, 1997, p. 49; 1999, 
p. 43)  
           รัฐบาลของนางแธ็ตเชอร์เป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคอนุรักษนิยม 
แนวนโยบายของรัฐบาลแธ็ตเชอร์ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าเป็นลัทธิแธ็ตเชอร ์
(Thatchaerism) นัน้จงึเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคดิเสรนีิยมใหม่กบัแนวคดิ
อนุรกัษ์นิยมใหม่ ซึ่งถือกนัว่าเป็นการเกิดขึ้นของกลุ่มขวาใหม่ พวกขวาใหม่
น าเอาแนวคดิที่ดูเหมอืนตรงขา้มกนัมาอยู่ด้วยกนัได้ เพราะในขณะที่เสรีนิยม
ใหม่เน้นความส าคญัของปัจเจกบุคคล เสรีภาพในการเลือก กลไกตลาด และ
รฐับาลทีม่บีทบาทหน้าทีอ่นัจ ากดั อนุรกัษ์นิยมใหม่กลบัเน้นความส าคญัของชาต ิ
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อ านาจนิยม ระเบียบวินัยและการยึดถือล าดบัขัน้สูงต ่า และรฐับาลที่เข้มแข็ง  
(Heffernan, 2001, p. 29) 
           ส าหรบัอทิธพิลของเสรนีิยมใหม่นัน้เหน็ไดช้ดัเจนจากนโยบายทางดา้น
เศรษฐกจิ เสรนีิยมทางเศรษฐกจิมหีลกัการส าคญัอย่างน้อย 2 ประการ ประการ
แรกคือการเน้นบทบาทของตลาดเสรีในการผลิต การกระจาย และการ
แลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิาร ประการทีส่องคอืการจ ากดับทบาทของรฐัในการเขา้
ไปแทรกแซงกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (Heffernan, 2001, p. 29) รฐับาลแธต็เชอร์
ไดด้ าเนินนโยบายตามหลกัการดงักล่าวหลายอย่าง เช่นเพื่อใหร้ฐัมขีนาดเล็กลง 
รฐับาลแธต็เชอรส์ามารถลดจ านวนขา้ราชการพลเรอืนลงจากเดมิ 732,000 คน
ใน พ.ศ. 2522 ซึง่เป็นปีทีน่างแธต็เชอรเ์ขา้รบัต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีมาเหลอือยู่
ที่ 567,000 คนใน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นปีที่เธอออกจากต าแหน่ง (จุมพล หนิม
พานิช, 2548, น. 166) นอกจากนี้รัฐบาลแธ็ตเชอร์  ยังได้น าเอาเทคนิคการ
จัดการภาครัฐแบบใหม่มาใช้   ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ   จ ากัดการ ใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ลดการกู้หนี้สาธารณะ ลดการเก็บภาษีทางตรง สร้าง
แรงจงูใจต่าง ๆ ใหแ้ก่ธุรกจิ สง่เสรมิการลงทุนทางการเงนิทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ ท าให้ตลาดแรงงานมีความยดืหยุ่น ออกกฎหมายมาควบคุมสหภาพ
แรงงาน และท าการแปรรปูรฐัวสิาหกจิจ านวนมากใหเ้ป็นของเอกชน (Heffernan, 
2001, pp. 47, 57, 65) 
           แนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ของรฐับาลแธต็เชอรย์งัถูกส่งต่อมายงัรฐับาล
ของนายจอหน์ เมเจอร ์(John Major) และแมแ้ต่รฐับาลพรรคแรงงานของนาย 
โทนี่ แบลร์ (Tony Blair) ก็ได้เปลี่ยนแนวนโยบายของพรรคจากเดิมที่ให้
ความส าคญัต่อแนวทางรฐัสวสัดกิารมาเน้นแนวทางเสรนีิยมใหม่เช่นเดยีวกนั5 

                                                   
          5ดรูายละเอยีดใน Heffernan, 2001. 
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           ในสหรฐัอเมรกิา กม็กีลุ่มขวาใหม่เกดิขึน้เช่นเดยีวกัน และแนวคดิเสรี
นิยมใหม่  ก็ได้เข้าไปมีอิทธิพลอย่างชัดเจนในนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ 
อเมรกิาตัง้แต่ยุคของรฐับาลนายโรแนลด ์เรแกน (Ronald Reagan) เป็นต้นมา 
แนวคดิเสรนีิยมใหม่ทีส่่งอทิธพิลจนกลายเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาลเรแกนก็
เกดิจากการผลกัดนัของกลุ่มนักธุรกจิเช่นกนั กลุ่มนักธุรกจิได้ผลกัดนัให้มกีาร
เผยแพร่แนวคิดทัง้ของฮาเย็กและฟรีดแมน โดยได้มีการก่อตัง้สถาบันต่างๆ 
ขึน้มาเผยแพร่แนวคดิ เช่น ไดม้กีารก่อตัง้มูลนิธเิฮรเิทจ (Heritage Foundation) 
ขึน้มาใน พ.ศ. 2516  ต่อมาใน พ.ศ. 2520 กม็กีารก่อตัง้ศนูยร์ะหว่างประเทศเพื่อ
การศกึษานโยบายเศรษฐกจิ (International Center for Economic Policy 
Studies) ขึน้ที่นิวยอร์ก และใน พ.ศ. 2522 กม็กีารก่อตัง้สถาบนัแปซฟิิกเพื่อ
นโยบายสาธารณะ (Pacific Institute for Public Policy) ขึน้ทีซ่านฟรานซสิโก 
(เสน่ห์ จามรกิ, 2549, น. 165) นายเรแกนได้รบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดใีน 
พ.ศ. 2524 โดยด ารงต าแหน่งอยู่ถงึ 8 ปีจาก พ.ศ. 2524-2532  มลิตนั ฟรดีแมน
ก็ได้ด า ร งต าแห น่งอยู่ ในคณะกรรมการที่ป รึ กษาทาง เศรษฐกิจของ
ประธานาธบิดเีรแกนดว้ย (Friedman, 2005, p. 53) แนวนโยบายทางเศรษฐกจิ
ของนายเรแกนซึ่งมักถูกเรียกว่า “Reaganomics” นัน้เป็นส่วนผสมของ
แนวนโยบายหลายอย่างซึง่รวมทัง้แนวนโยบายดา้นการเงนินิยม (monetarism) 
ตามแบบของฟรดีแมน แนวนโยบายเศรษฐกจิที่เน้นด้านอุปทาน แนวคดิของ
กลุ่มทางเลอืกทีส่มเหตุสมผล (rational choice) และแนวคดิอนุรกัษนิยมตลาด
เสรแีบบดัง้เดมิ (Boskin, 1988, p. 11) 
           มาตรการทางนโยบายเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ ของรัฐบาลเรแกนนัน้
ประกอบดว้ย 1) การขจดัอุปสรรคทีท่ าลายแรงจูงใจในการสรา้งความมัง่คัง่และ
รายได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ดว้ยการลดภาษ ีการปฏริูประบบการจดัเกบ็ภาษี และ
การรกัษาภาวะเงนิเฟ้อให้ต ่า  2) การเพิม่งบประมาณด้านการป้องกนัประเทศ 
แต่ลดงบประมาณดา้นกจิการภายในประเทศ   3) การลดระเบยีบขัน้ตอนในการ
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ประกอบอุตสาหกรรมและการจดัล าดบัความส าคญัทางเศรษฐกิจและสงัคมใน
ดา้นสขุภาพอนามยั ความมัน่คงปลอดภยั และกฎเกณฑด์้านมลภาวะใหม้คีวาม
สมดุลกนั และ 4) การลดการครอบง าของรฐับาลในนโยบายการเงนิและการคลงั 
(Boskin, 1988, pp. 1-2) 
           นอกจากในประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิาแลว้ แนวนโยบายเสรนีิยม
ใหม่ยังถูกน าไปใช้ในประเทศอื่นๆ เช่น ฝรัง่เศส แคนาดา ออสเตรเลีย และ
นิวซแีลนด์ ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกนันัน้ (จุมพล หนิมพานิช, 2548, น. 179; 
Heffernan, 2001, p. 13) และในช่วงครสิต์ทศวรรษ 1980 น้ีเองทีม่ปัีญหาวกิฤติ
หนี้สนิในประเทศต่างๆ แถบลาตนิอเมรกิาและแอฟรกิา ซึง่ท าใหธ้นาคารโลกและ
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศเขา้ไปแกปั้ญหาดว้ยการเสนอใหน้ าเอาโครงการ
ปรบัโครงสรา้ง (structural adjustment programmes) ซึง่เป็นแนวนโยบายแบบ
เสรีนิยมใหม่ไปใช้ในประเทศเหล่านัน้ อันเป็นที่มาของ “ฉันทมติวอชิงตัน” 
(Thomas, 2005, p. 329) 

4. ฉันทมติวอชิงตนั: นโยบายเสรีนิยมใหม่ท่ีแพร่กระจายไปทัว่    
    โลก 
           ค าว่า “ฉันทมตวิอชงิตนั” นี้แปลมาจาก “Washington Consensus” ซึง่
เป็นค าทีจ่อหน์ วลิเลยีมสนั (John Williamson) นกัเศรษฐศาสตรข์องสถาบนัเพื่อ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (Institute for International Economics) ในกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี บัญญัติขึ้นมาใช้เมื่อตอนเขาที่เขียนบทความเรื่อง “What 
Washington Means by Policy Reform” ใน พ.ศ. 2532  วลิเลยีมสนักล่าวว่า
ตอนแรกตนเองมไิดต้ัง้ใจเขยีนใหเ้ป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายส าหรับการพฒันา
เป็นการทัว่ไป แต่เขยีนขึน้มาในฐานะทีเ่ป็นรายการของนโยบายต่างๆ ทีท่างฝ่าย
สถาบนัต่างๆ ในกรุงวอชงิตนั ด.ีซ ีเหน็ว่าเป็นนโยบายทีเ่หมาะส าหรบัเอาไปใช้
ในลาตนิอเมรกิาในช่วงเวลานัน้ (Williamson, 2000, p. 252;  2004, p. 1) 
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           วิลเลียมสันกล่าวว่าฉันทมติวอชิงตันมีความหมายแตกต่างกัน 3 
ความหมายเป็นอย่างน้อย (Williamson, 2004, pp. 1-2) คอื 1) เป็นรายการของ
การปฏริปูนโยบายทีเ่ฉพาะเจาะจงเพยีง 10 ชุดส าหรบัใชใ้นลาตนิอเมรกิาในช่วง 
พ.ศ. 2532 ตามความหมายดัง้เดมิทีใ่ช ้ 2) เป็นชุดของนโยบายทางเศรษฐกจิที่
สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศโดยเฉพาะกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและ
ธนาคารโลก รวมทัง้กระทรวงการคลงัของสหรฐัอเมรกิา รณรงคส์่งเสรมิใหม้กีาร
น าเอาไปใชใ้นประเทศก าลงัพฒันาทัง้หลาย ซึ่งต่อมามีการเพิม่ชุดของนโยบาย
เขา้มาอกี 10 ประการตามทีแ่ดนี รอดรกิ (Rodrik, 2002) กล่าวไว ้ และ 3) เป็น
ชุดของนโยบายทีผู่ว้จิารณ์เหน็ว่านโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่สถาบนัการเงนิ
ระหว่างประเทศต่างๆ พยายามทีจ่ะยดัเยยีดให้กบัประเทศทีเ่ป็นลูกหน้ีของตน 
ฉันทมติวอชงิตนัในความหมายนี้มคีวามหลากหลายไปตามผู้วจิารณ์ แต่มกัจะ
ครอบคลุมความเหน็ทีว่่าสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของ
เสรนีิยมใหม่  และดงันัน้จงึพยายามทีจ่ะลดบทบาทของรฐัใหน้้อยลง  
           ส าหรบัสาระส าคญัของชุดของนโยบาย 10 ชุดทีว่ลิเลยีมสนัเสนอในครัง้
แรกมดีงันี้6  
           ชุดแรกเป็นเรื่องของวนิยัทางการคลงั วลิเลยีมสนัเสนอใหล้ดการขาดดุล
ทางการคลงั ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นการใช้งบประมาณแบบสมดุลตามที่กองทุน
การเงนิระหว่างประเทศยดัเยยีดใหป้ระเทศก าลงัพฒันาเสมอไป การลดการขาด
ดุลทางการคลงัจะท าใหฐ้านะทางการคลงัมคีวามมัน่คงมากขึน้ แรงกดดนัเงนิเฟ้อ
ลดลง และดุลบญัชเีดนิสะพดัขาดดุลน้อยลง  

                                                   
          6สาระส าคญัของฉันทมติวอชิงตนัตามที่วลิเลียมสนัเสนอน้ีผู้วจิยัสงัเคราะห์ 
มาจาก รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2548, น. 50-59; สมบูรณ์ ศริปิระชยั, 2547, น. 12-15; 
อนุวฒัน์ ชลไพศาล, 2546, น. 15-19; Williamson, 2000, pp. 252-254; 2004, pp. 3-
11. 
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           ชุดที่สองเป็นเรื่องของการจดัล าดบัความส าคัญของรายจ่ายรัฐบาล      
วลิเลยีมสนัเสนอให้รฐับาลยกเลกิหรอืลดการอุดหนุน เพราะการให้เงนิอุดหนุน
ก่อใหเ้กดิความไรป้ระสทิธภิาพและบดิเบอืนความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ และ
เขาไดเ้สนอใหร้ฐับาลใหค้วามส าคญัต่อการจดัสรรงบประมาณดา้นการศกึษาและ
สาธารณสขุเพื่อเพิม่ทุนมนุษย ์รวมทัง้ลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ
เพื่อใหเ้อือ้ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
           ชุดทีส่ามเป็นเรื่องเกีย่วกบัการปฏริปูภาษอีากร วลิเลยีมสนัเสนอใหเ้น้น
การขยายฐานภาษมีากกว่าการปรบัอตัราภาษ ีการขยายฐานภาษีใหค้รอบคลุมผู้
ทีค่วรเสยีภาษใีหม้ากขึน้จะท าใหร้ฐับาลมรีายไดม้ากขึน้ แต่ถ้าปรบัอตัราภาษีจะ
มผีลกระทบ เช่น ถา้ขึน้ภาษใีนอตัราสงูอาจเป็นเหตุใหม้กีารเลีย่งภาษไีด้ 
           ชุดทีส่ีเ่ป็นเรื่องเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ วลิเลยีมสนัเสนอว่ารฐับาลไม่ควร
ควบคุมอตัราดอกเบี้ย ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด และถ้าจะก าหนด
นโยบายอตัราดอกเบี้ย รฐับาลควรท าใหอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึ่งหกัอตัราเงนิ
เฟ้อออกแล้วมีค่าเป็นบวก เพื่อจูงใจให้มีการออมมากขึ้นและยับยัง้การ
เคลื่อนยา้ยเงนิทุนออกนอกประเทศ แต่ถ้าท าใหอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิมคี่าเป็น
ลบจะเป็นการลดแรงจูงใจในการออม และท าให้เงินทุนเคลื่อนย้ายออกนอก
ประเทศ 
           ชุดที่หา้เป็นเรื่องเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลีย่น วลิเลยีมสนัเสนอให้ด าเนิน
นโยบายอตัราแลกเปลีย่นทีเ่อือ้ต่อการแข่งขนัหรอือกีนัยหนึ่งกค็อืเกือ้กูลต่อการ
สง่ออก โดยแนะน าใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่ยู่ตรงกลางระหว่างอตัราแลกเปลีย่น
แบบคงทีก่บัแบบลอยตวัเตม็ที ่
           ชุดที่หกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านการค้าระหว่างประเทศ        
วลิเลยีมสนัเสนอให้ลดอตัราภาษีศุลกากรให้เหลอืน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้
เพื่อใหก้ารคา้ขยายตวัซึง่จะเป็นผลดต่ีอการเตบิโตทางเศรษฐกจิ และเสนอว่าไม่
ควรเกบ็อากรขาเขา้จากสนิค้าขัน้กลางซึ่งใชใ้นการผลติเพื่อการส่งออก เพราะ
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การเกบ็อากรขาเขา้จากสนิคา้ขัน้กลางจะกระทบต้นทุนการผลติซึง่มผีลเป็นการ
บัน่ทอนความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก 
           ชุดทีเ่จด็เกีย่วกบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ วลิเลยีมสนัเสนอให้
รัฐบาลก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างน้อย 2 ดา้น คอืการไหลเขา้ของเงนิทุนจากต่างประเทศ 
และการถ่ายโอนทกัษะและเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
           ชุดที่แปดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐไปสู่
ภาคเอกชน วลิเลยีมสนัเสนอให้รฐัลดบทบาทในด้านการผลติสนิค้าและบรกิาร
ต่างๆ ลง โดยให้ภาคเอกชนเข้าไปท าแทน เพื่อลดขนาดของรฐัและเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการประกอบการ ปัญหาเรื่องการแบ่งแยกระหว่างความเป็น
เจา้ของและการควบคุมไม่มอียู่ในวสิาหกจิของเอกชน ผูบ้รหิารเอกชนจะรูส้กึว่า
เป็นเจา้ของวสิาหกจิจงึทุ่มเทการท างานใหม้ากกว่า 
           ชุดที่เกา้เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการยกเลกิหรอืลดระเบยีบกฎเกณฑข์ัน้ตอน
ต่างๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจ วิลเลยีมสนัเสนอให้รฐับาลลดการ
ควบคุมและการก ากับระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เพราะการ
ก ากบัควบคุมมากเกนิไปท าใหเ้สยีตน้ทุนสงู และเอือ้ต่อการคอรร์ปัชัน่ 
           ชุดสุดทา้ยเป็นเรื่องเกีย่วกบักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ วลิเลยีมสนัเสนอให้
รฐับาลก าหนดกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิใหม้คีวามชดัเจนและมัน่คง กรรมสทิธิท์ีไ่ม่
ชดัเจนและมัน่คงจะท าลายแรงจูงใจการออมและการสะสมทรัพย์สินซึ่งเป็น
ผลเสยีต่อการเตบิโตของระบบทุนนิยม 
           ชุดของนโยบายเหล่านี้วิลเลียมสนัประมวลมาจากหน่วยงานต่างๆ    
ทีต่ัง้อยู่ในกรุงวอชงิตนั หน่วยงานเหล่าน้ีมทีัง้หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา
เช่นกระทรวงการคลงัและกระทรวงพาณิชย์ สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่
ตัง้อยู่ในกรุงวอชงิตนัคอืธนาคารโลกและกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ สถาบนั
วชิาการต่างๆ และกลุ่มเจรจาต่อรองในรฐัสภาอเมรกินัโดยเฉพาะกลุ่มทุนการเงนิ
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วอลสตรที (อนุวฒัน์ ชลไพศาล, 2546, น. 16) วลิเลยีมสนัไปรวบรวมขอ้มูลมา
จากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลเหล่านัน้มาสรุปเป็นแนวนโยบายน าเสนอเพื่อแกไ้ข
ปัญหาทางเศรษฐกจิในลาตนิอเมรกิาใน พ.ศ. 2532 ซึง่ในความเป็นจรงิบางส่วน
ของนโยบายเหล่านี้ไดม้กีารผลกัดนัจากธนาคารโลกและกองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศมานานพอสมควรแล้ว อย่างเช่นธนาคารโลกได้เริม่ให้มโีครงการเงนิกู้
เพื่อปรบัโครงสรา้ง (Structural Adjustment Loans: SALs) ตัง้แต่ พ.ศ. 2522 
โดยมกีารก าหนดเงื่อนไขการด าเนินนโยบาย (policy conditionalities) ผูกตดิไป
กบัเงนิกูเ้ป็นกลไกบงัคบัใหป้ระเทศลูกหนี้ต้องปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ (รงัสรรค ์
ธนะพรพนัธุ,์ 2548, น. 71)   
           ใน พ.ศ. 2522 นี้เองที่เกิดวิกฤติการณ์น ้ามันครัง้ที่สอง 7ขึ้นซึ่งท าให้
หลายประเทศประสบปัญหาหนี้สนิอย่างรุนแรง ธนาคารโลกและกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศจึงถือโอกาสปล่อยเงินกู้8 โดยก าหนดเงื่อนไขในการด าเนิน
นโยบายผูกตดิไปกบัเงนิใหกู้เ้หล่านัน้ดว้ยตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา (Williams, 2005, 
p. 360)     แมแ้ต่ประเทศไทยกเ็คยขอกูเ้งนิฉุกเฉินซึง่มเีงื่อนไขในการด าเนิน
นโยบายผกูตดิมาดว้ยจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2524, 2525 
และ 2528 มาแล้วด้วยซ ้าก่อนที่จะกู้ครัง้ใหญ่หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 

                                                   
          7วกิฤตกิารณ์น ้ามนัครัง้แรกเกดิขึน้ใน พ.ศ. 2516 (Thomas, 2005, p. 326). 
          8เงนิกู้จากธนาคารโลกและจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศนัน้เรยีกชื่อ
ต่างกนั เงนิกู้จากธนาคารโลกเรยีกว่าเงนิกู้เพื่อปรบัโครงสร้าง ส่วนเงนิกู้จากกองทุน
การเงนิระหวา่งประเทศเรยีกว่าเงนิกู้ฉุกเฉิน (standby arrangement) เงนิกู้จากทัง้สอง
สถาบนัน้ีมเีงื่อนไขการด าเนินนโยบายผูกตดิมาดว้ย โดยเงื่อนไขดงักล่าวน้ีปรากฏอยู่
ในหนังสอืแสดงนโยบายการพฒันา (Letter of Development Policy) ในกรณีที่เป็น
เงนิกู้จากธนาคารโลก และในหนังสอืแสดงเจตจ านง  (Letter of Intent) ในกรณีที่เป็น
เงนิกูจ้ากกองทุนการเงนิระหวา่งประเทศ (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2545, น. 115-116). 
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(รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2541, น.154-156) นี่แสดงใหเ้หน็ว่าแนวนโยบายเสรนีิยม
ใหม่นัน้นอกจากจะมกีารน าไปใชใ้นประเทศพฒันาแลว้เช่นองักฤษ สหรฐัอเมรกิา 
ฝรัง่เศส แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 
2523-2532) แล้ว ยังถูกผลกัดนัให้แพร่กระจายไปในประเทศก าลังพฒันาอีก
หลายประเทศในทศวรรษเดยีวกนัโดยธนาคารโลกและกองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศ ก่อนทีจ่ะก่อร่างสรา้งตวัขึน้มาเป็น “ฉนัทมตวิอชงิตนั” ดว้ยซ ้าไป 
           อย่างไรกต็าม วลิเลยีมสนั (Williamson, 2000; 2004) กป็กป้องตวัเอง
ว่าฉันทมติวอชิงตันที่ตนเสนอนัน้มิได้เป็นเสรีนิยมใหม่ เช่นมิได้เสนอให้ลด
บทบาทของรฐัลงให้เหลือน้อยที่สุดเหมอืนวาทกรรมเสรนิียมใหม่โดยทัว่ๆ ไป 
และมไิดเ้สนอใหใ้ชร้ะบอบการแลกเปลีย่นแบบลอยตวั แต่กม็ผีูว้จิารณ์หลายท่าน
เห็นว่าฉันทมติวอชิงตันเป็นเสรนีิยมใหม่อย่างไม่ต้องสงสยั เพราะว่าฉันทมติ
วอชิงตันมิได้ขึ้นอยู่กบัการก าหนดของวิลเลียมสนั แต่เป็นแนวนโยบายที่ถูก
ผลักดันจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศและกระทรวงการคลังของ
สหรัฐอเมริกามาก่อนหน้านี้แล้ว และฉันทมติวอชิงตันก็เป็นยุทธศาสตร์การ
พฒันาซึง่เน้นเรื่องการถ่ายโอนการผลติไปสู่ภาคเอกชนและการเปิดเสรกีารค้า
และการลงทุน ซึง่เป็นชุดของนโยบายทีม่ฐีานมาจากการศรทัธาเชื่อถอืในตลาด
เสรทีีต่้องการจะลดบทบาทหน้าทีข่องรฐัใหน้้อยลง (Stiglitz, 2004b, p.1) แมแ้ต่
ฉันทมตวิอชงิตนัฉบบัทีว่ลิเลยีมสนัเสนอกม็พีืน้ฐานมาจากปรชัญาเศรษฐกจิเสรี
นิยมใหม ่เพราะในชุดของนโยบายทัง้ 10 ชุดนัน้กม็เีรื่องของการสง่เสรมิใหม้กีาร
เปิดการคา้เสร ีการถ่ายโอนการผลติใหภ้าคเอกชน และการลดการก ากบัควบคุม
ระบบเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2548, น. 63) ดังนั ้น   
สามารถกล่าวไดว้่าฉนัทมตวิอชงิตนันัน้ไม่ว่าจะเป็นฉบบัของวลิเลยีมสนัหรอืเป็น
แนวนโยบายทีผ่ลกัดนัโดยองคก์ารบรหิารจดัการโลกทัง้หลาย ต่างกเ็ป็นเสรนีิยม
ใหม่ดว้ยกนัทัง้นัน้ เพราะต่างกม็รีากฐานมาจากลทัธคิวามเชื่อทีเ่น้นความส าคญั
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ของตลาด (market fundamentalism) (รงัสรรค์ ธนะพรพนัธุ์, 2548, น. 63; 
Stiglitz, 2002, pp. 73-74; 2004a, p. 200) 
           ในช่วงหลงัมีผู้วิจารณ์ฉันทมติวอชิงตันว่าเน้นความส าคัญของกลไก
ตลาดมากเกินไป และแนวนโยบายหลายอย่างของฉันทมติวอชิงตันที่มีการ
น าเอาไปใช้ในประเทศก าลงัพฒันากไ็ม่ประสบผลส าเรจ็ แม้หลายประเทศจะมี
อตัราการเจรญิเตบิโตสงู  แต่กเ็กดิความเหลื่อมล ้าทางรายไดม้ากขึน้  อกีทัง้เกดิ
วกิฤตกิารณ์ทางการเงนิหลายระลอกมากระหน ่าซ ้าเตมิใหปั้ญหาเลวรา้ยมากขึน้ 
ท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ได้มผีู้เสนอให้มฉีันทมติชุดใหม่ เช่นสติกลิตซ์ได้เสนอ
แนวนโยบายแบบหลงัฉันทมติวอชิงตัน (Post Washington Consensus) 
แนวนโยบายนี้จะไม่เน้นแต่ด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่จะต้อง
ด าเนินการพัฒนาที่มีความเท่าเทียม มีความยัง่ยืน และเป็นประชาธิปไตย 
แนวนโยบายใหม่น้ีควรจะเน้นการรกัษาเสถียรภาพของภาคเศรษฐกจิจรงิและ
ของภาวะเงนิเฟ้อ ควรพยายามพฒันากรอบการควบคุมระบบการเงนิ มากกว่า
จะปล่อยใหม้แีต่การเปิดเสร ี ควรพจิารณากลไกต่างๆ ทีเ่ป็นไปไดใ้นการพฒันา
ประสทิธภิาพของรฐับาล มากกว่าจะมุ่งแต่การลดบทบาทของรฐับาล ควรเน้น
การพฒันาทุนมนุษย ์และควรพยายามเพิม่การถ่ายโอนเทคโนโลยไีปสู่ประเทศ
ก าลงัพฒันา (Stiglitz, 2004b; Williamson, 2004, pp.13-14)  
           จากการวพิากษ์วจิารณ์ฉนัทมตวิอชงิตนัของผูท้ีอ่ยู่ในวงในขององคก์าร
โลกบาลเองอย่างเช่นสติกลิตซ ์รวมทัง้การเคลื่อนไหวผลกัดนัจากกลุ่มองค์กร
พฒันาเอกชนและกลุ่มประชาสงัคมต่างๆ     องคก์ารระหว่างประเทศทีผ่ลกัดนั
นโยบายเหล่านี้จงึหนัมาสนใจปรบัปรุงฉนัทมตวิอชงิตนัใหด้ขีึน้ (Thomas, 2005, 
pp. 334-335) โดยเพิม่ชุดของนโยบายต่างๆ เขา้มาเป็นจ านวนมาก ซึ่งแดนี 
รอดรกิ (Rodrik, 2002, p. 9) ไดส้รุปไวร้วม 10 ชุดคอื 1) การด าเนินธุรกจิโดยม ี    
ธรรมาภบิาล 2) การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  3) การมตีลาดแรงงานทีย่ดืหยุ่น  4) การ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก  5) การมจีรรยาบรรณและมาตรฐาน
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ทางการเงิน 6) การเปิดเสรีบัญชีทุนอย่างรอบคอบ  7) การมีระบอบอัตรา
แลกเปลีย่นทีไ่ม่มกีารแทรกแซง  8) การมธีนาคารกลางทีเ่ป็นอสิระ/การก าหนด
เป้าหมายอตัราเงนิเฟ้อ  9) การมโีครงข่ายความปลอดภยัทางสงัคม และ 10) 
การลดความยากจนใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 
           เมื่อรวมชุดนโยบายเหล่าน้ีเขา้กบัชุดนโยบายเดมิท าใหฉ้นัทมตวิอชงิตนั
มีเครื่องมือเชิงนโยบายเพิ่มขึ้นมาก แต่รอดริกเห็นว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมานี้
กวา้งขวางเกนิไปจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการน าไปปฏบิตัใิห้ได้ผล ถอืว่าเป็น
วาระการปฏริูปเชงิสถาบนัทีไ่ม่ได้จ าแนกความแตกต่างไปตามบรบิทและความ
ต้องการของแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่น อีกทัง้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเชิง
ประจกัษ์ที่ว่าการพฒันาจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ฉันทมติวอชิงตนัส่วนที่เพิ่ม
ขึน้มาเป็นเพยีงการบอกกล่าวถึงลกัษณะของประเทศที่พฒันาแลว้ มากกว่าจะ
เป็นการแนะน าแนวทางปฏบิตัิทีเ่ป็นไปได้ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนัน้ สรุปกค็ือ 
“ฉนัทมตวิอชงิตนัทีเ่พิม่ขึน้มานัน้เป็นไปไม่ได ้ไม่มคีวามเหมาะสม และไม่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกนั” (Rodrik, 2002, p. 1) 
           ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าฉันทมติฉบบัที่วลิเลยีมสนัเสนอนัน้กม็ีส่วนที่ดอียู่
หลายประการ อย่างเช่น ประการแรก การเน้นใหม้วีนิัยทางการคลงันัน้กช็่วยท า
ใหเ้ศรษฐกจิมเีสถยีรภาพ แต่ในการน าไปปฏบิตัินัน้บางครัง้การสร้างเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกจิกม็ไิดเ้กดิขึน้ดว้ยการเน้นใหม้วีนิยัทางการคลงั หากแต่เกดิขึน้ดว้ย
การควบคุมไม่ใหค้่าจา้งแรงงานสงูขึน้เพื่อไม่ใหอ้ตัราเงนิเฟ้อสงูขึน้ การท าเช่นนี้
ก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานเพราะถูกกดค่าจ้างไว้ ประการที่สอง การเน้นให้
ความส าคญัต่อการพฒันาทางดา้นการศกึษาและสาธารณสขุทีอ่ยู่ในชุดทีส่องกจ็ะ
เป็นการเสรมิรากฐานให้ประชาชนเขม้แขง็ซึ่งจะก่อให้เกดิผลดต่ีอประเทศชาติ
โดยรวม  และประการทีส่าม การปฏริูปภาษีอากรตามที่วลิเลยีมสนัเสนอนัน้คอื
การขยายฐานภาษี ผูว้จิยัเหน็ว่าถ้ารฐัท าได้ดว้ยการจดัเกบ็ภาษีเช่นภาษีมรดก
และภาษีที่ดนิ (ในอตัรากา้วหน้า) กจ็ะช่วยแก้ปัญหาการกระจายรายได้ให้ดขีึน้  
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นอกจากนี้ ส าหรบัฉันทมตสิ่วนทีเ่พิม่ขึน้มากม็ขีอ้ดอียู่หลายขอ้ อย่างเช่นการมี
บรรษทัธรรมาภิบาล การต่อต้านคอรร์ปัชัน่ การมโีครงข่ายความปลอดภยัทาง
สงัคม และการลดความยากจนให้ได้ตามเป้าหมาย  ประเดน็ที่เป็นปัญหาตาม
ความเหน็ของผูว้จิยักค็อืเมื่อรฐัต่างๆ น าเอานโยบายเหล่าน้ีไปใช ้กเ็ลอืกรบัเอา
เฉพาะบางส่วน เช่นอาจจะเน้นที่การผ่อนคลายการก ากบัควบคุมกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ การเปิดเสรทีางการคา้ และการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ โดยทีไ่ม่ไดเ้ลอืกรบั
อกีหลายอย่างซึ่งเป็นขอ้ดทีีอ่ยู่ในชุดนโยบายนัน้ๆ    ดงันัน้ผลที่เกดิขึน้จงึอาจ
เป็นว่าการผ่อนคลายการก ากบัควบคุมกลบัท าใหธุ้รกจิเอกชนบางอย่างมอี านาจ
ขึน้มาควบคุมสงัคม การเปิดเสรใีนท่ามกลางกลไกตลาดทีไ่ม่เสรกีท็ าใหม้แีต่พวก
นักธุรกจินายทุนเท่านัน้ทีไ่ด้ประโยชน์อย่างจรงิจงั โดยอาจแลกกบัการล่มสลาย
ของกลุ่มประชาชนบางส่วนเช่นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน และการแปรรูป
รฐัวิสาหกิจก็ไม่ได้น าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหาร
จดัการ หากเป็นเพยีงแต่การเปลีย่นเจา้ของจากรฐัไปสู่เอกชนโดยทีเ่อกชนทีเ่ขา้
มาบรหิารนัน้ยงัคงมอี านาจผูกขาดและไม่ถูกตรวจสอบโดยประชาชน (Scholte, 
2005a, pp. 11-14) 
           ผูว้จิยัเหน็ว่าทัง้สตกิลกิซแ์ละรอดรกินัน้พยายามทีจ่ะท าใหน้โยบายเสรี
นิยมใหม่เกือ้กลูต่อสงัคมมากขึน้ แต่ผูว้จิยักม็คีวามเหน็ว่าทัง้สตกิลติซแ์ละรอดรกิ
กก็า้วไปไม่ไกลจากเสรนีิยมใหม่มากนัก ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวนโยบายแบบหลงั
ฉันทมติวอชิงตันของสติกลิตซ์ก็ยงัไม่ได้เสนอให้ยกเลิกฉันทมติวอชิงตันเดิม 
เพยีงแต่เสรมิมติิอื่นๆ นอกเหนือจากเศรษฐกจิเขา้มาเท่านัน้ และแม้รอดรกิจะ
วพิากษ์วิจารณ์ฉันทมติวอชิงตันที่เพิ่มเข้ามา แต่เขาก็ยงัคงเสนอให้รกัษาอีก
หลายส่วนที่ส าคัญของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเอาไว้ และยังคงตอกย ้า
ความส าคญัของสทิธใินทรพัยส์นิ (Rodrik, 2002, p. 1) ซึง่เป็นรากฐานทาง
ปรชัญาทีส่ าคญัของทัง้ของเสรนีิยมคลาสสกิและเสรนีิยมใหม่  

48



 
 

49 
   

           จากการอภปิรายในหวัขอ้ 1, 3 และ 4 จะเหน็ว่าโลกาภวิตัน์กบัเสรนิียม
ใหม่ในฐานะทีเ่ป็นแนวนโยบายนัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ โลกาภิวตัน์
เกดิขึน้ในครสิตท์ศวรรษ 1970 จากการเปลีย่นแปลงเชงิปฏวิตัขิองระบบทุนนิยม
โลก แนวนโยบายเสรนีิยมใหมก่เ็ริม่ก่อตวัในสหรฐัอเมรกิาและองักฤษในทศวรรษ
นี้เช่นกนั โดยมกีารน าไปใชอ้ย่างจรงิจงัในทศวรรษต่อมาทัง้ในสองประเทศนี้และ
ในประเทศอื่น ๆ อกีหลายประเทศ เราอาจมองไดว้่านโยบายเสรนีิยมใหม่เกดิขึ้น
จากปฏกิริยิาตอบสนองของกลุ่มนักธุรกจิที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพความเป็น
โลกาภวิตัน์ เพื่อใหทุ้นไดแ้ทรกเขา้ไปในพืน้ทีต่่างๆ ไดม้ากขึน้เพื่อเร่งสะสมก าไร
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุในเวลาทีร่วดเรว็ทีส่ดุ 

5. ความสมัพนัธร์ะหว่างโลกาภิวตัน์กบัเสรีนิยมใหม่ 
           องคก์ารโลกบาลดงัเช่นกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและธนาคารโลก
เป็นหน่วยงานที่ผลักดนัแนวคิดเสรีนิยมใหม่อย่างจริงจงัมานานแล้ว ทัง้สอง
สถาบนันี้ได้รบัการจดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2487 ซึ่งเป็นปีเดยีวกบัที่หนังสอื The 
Road to Serfdom ของฮาเยก็ไดร้บัการตพีมิพ ์แต่การแทรกตวัของหน่วยงานทัง้
สองเขา้ไปในประเทศต่างๆ แล้วส่งผลกระทบรุนแรงทัว่โลกกย็งัไม่ไดเ้กดิขึน้ใน
ระยะเริม่ต้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพลงัของทุนเช่นบรรษทัขา้มชาตยิงัมไีม่มาก
เช่นในปัจจุบนันี้9 ถ้าน าเอานิยามของโลกาภวิตัน์ทีผู่ว้จิยันิยามไว้มาพจิารณาก็
คอืแนว นโยบายแบบเสรนีิยมใหม่ยงัไม่ได้ถูกเสรมิพลานุภาพด้วยโลกาภิวตัน์ 
โลกาภวิตัน์นัน้เชือ่มโยงอยู่กบัการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัของระบบทุนนิยมครัง้
ล่าสุด ตามความเหน็ของจอรจ์ ลโิอดากสิ (Liodakis, 2005, p. 342) นัน้ ระบบ

                                                   
          9พลงัของทุนน้ีส่วนหน่ึงดูไดจ้ากเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอดตี   
ทีย่งัมไีมม่ากนกั แต่ในช่วงประมาณ 25 ปีทีผ่า่นมาน้ี (นบัถงึ พ.ศ. 2550) เงนิลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศไดเ้พิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก (Rugman, 2005, p.  263). 
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ทุนนิยมมพีฒันาการส าคญัมา 3 ขัน้ ขัน้แรกเป็นทุนนิยมทีม่กีารแข่งขนักนัอย่าง
เสรซีึ่งเริม่ตัง้แต่ยุคแรกๆ ของทุนนิยมมาถงึตอนปลายของครสิต์ศตวรรษที่ 19 
(พ.ศ. 2343-2442) ซึง่เป็นช่วงเวลาที่รฐั-ชาตต่ิางๆ ก าลงัก่อตวัเป็นปึกแผ่น ขัน้
ต่อมาเป็นทุนนิยมแบบผูกขาดหรือแบบที่เลนินเรยีกว่าจกัรวรรดินิยม ซึ่งเริ่ม
ตัง้แต่ช่วงต้นของครสิต์ศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2443-2542) มาจนถึงช่วงต้นของ
ครสิตท์ศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็นช่วงทีทุ่นผูกขาดซึง่ยงัผูกตดิอยู่กบั
รฐั-ชาติได้ขยายอ านาจออกไปท าการค้าระหว่างประเทศและก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางเศรษฐกิจและการแข่งขนักันทางด้านการทหารในระดับระหว่าง
ประเทศ ขัน้สุดท้ายเป็นพฒันาการที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้เอง 
ความเหน็ของลโิอดากสิตรงนี้สอดคล้องกบัความเหน็ของฮารว์ยีท์ี่กล่าวขา้งต้น 
และสอดคลอ้งกบัความเหน็ของวลิเลยีม โรบนิสนั (Robinson, 2005, p. 317) ที่
กล่าวว่าพฒันาการล่าสดุของระบบทุนนิยมเกดิขึน้ในครสิตท์ศวรรษ 1970  
          เพื่อชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัล่าสุดของระบบทุนนิยมน้ี ก็
ตอ้งพจิารณาว่าอะไรบา้งทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิอย่างมาก สิง่ทีเ่กดิขึน้ในยุคนี้
คอืการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยโีดยเฉพาะดา้นสารสนเทศนัน้ไดก้่อใหเ้กดิสิง่
ทีเ่รยีกว่าทุนขา้มชาตใินความหมายทีแ่ทจ้รงิขึน้มา มกีารผนวกรวมทุกประเทศ
เขา้ไปอยู่ในระบบการผลติและการเงนิระดบัโลก ท าใหเ้กดิชนชัน้นายทุนขา้มชาติ
ขึน้ซึง่มฐีานการสะสมทุนอยู่ในตลาดระดบัโลก โดยม ี”รฐัแบบขา้มชาติ”10 ซึง่เป็น
โครงสร้างการรวมตวักนัของสถาบนัทางการเมอืงและเศรษฐกจิในระดบัเหนือ
ชาติกบักลไกระดบัรฐั-ชาติที่ถูกพลงัข้ามชาติทะลุทะลวงเข้าไปก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคอยท าหน้าที่จดัระเบยีบการบริหารจดัการที่เอื้อต่อทุนขา้มชาต ิ 
และจากพลงัที่มากมายของทุนขา้มชาติก็ได้ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์เชงิอ านาจ

                                                   
          10แปลมาจาก “transnational state” ทีโ่รบนิสนั (Robinson, 2005) ใชใ้น
บทความของตน  
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แบบใหม่และความไม่เท่าเทยีมขึน้ในสงัคมโลก (Robinson, 2005, p. 317)      
นอกจากนี้ การจดัโครงสร้างใหม่ของระบบทุนนิยมที่ขบัเคลื่อนโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงอยู่กบัความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพดว้ยนัน้ก็
ได้ส่งผลให้แรงงานและปัจจยัการผลติอื่นๆ ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของทุน ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากกรณีของสทิธบิตัรเป็นตวัอย่างทีแ่รงงานอาจจะเป็นผูส้รา้งนวตักรรม
นัน้ขึน้มาแต่ผู้เป็นเจา้ของสทิธบิตัรกลบัเป็นบรษิัทที่แรงงานนัน้ท างานอยู่ การ
ผลติหรอืการสะสมทุนแบบยดืหยุ่นก่อใหเ้กดิการเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน อกีทัง้
ทุนก็มีลกัษณะผูกขาดมากยิ่งขึ้น มีการควบรวมกิจการกนัมากขึ้น (Liodakis, 
2005, pp. 351-353) การควบรวมกจิการเป็นบรษิทัทีใ่หญ่ขึน้ในยุคปัจจุบนัน้ีกไ็ม่
จ าเป็นว่าต้องเกดิจากการรวมตวักนัของบรษิทัในประเทศเดียวกนั ดงัทีป่รากฏ
ว่าบรรษัทใหญ่ๆ ที่เกิดจากการควบรวมกิจการกนันัน้ก็มิได้เป็นบริษัทที่เป็น
ตัวแทนของสหรัฐอเมริกา หากแต่เป็นบริษัทของกลุ่มนายทุนข้ามชาต ิ
(Robinson, 2005, p. 324) กลุ่มนายทุนขา้มชาตจิงึมคีวามเป็นปึกแผ่นกนั
มากกว่าในยุคที่เลนินเรียกว่าจักรวรรดินิยมซึ่งทุนยงัผูกติดอยู่กับสญัชาติใด
สญัชาตหินึ่งเมื่อแขง่ขนักนักน็ าไปสูค่วามขดัแยง้ระหว่างประเทศ  
           ครสิต์ทศวรรษ 1970 ยงัเป็นช่วงเวลาทีร่ะบบทุนนิยมโลกประสบภาวะ
วกิฤตจิากการสะสมทุนทีม่ากเกนิ (Liodakis, 2005, p. 351) ซึง่ท าใหร้ะบบทุน
นิยมไม่สามารถขยายตวัออกไปไดเ้พราะแรงกดดนัดา้นค่าจา้งและการบรโิภคที่
ลดลงทัว่โลกซึ่งส่งผลให้ตลาดโลกไม่สามารถดูดซับผลผลิตของโลกได ้ 
(Robinson,  2005, p. 318) ชนชัน้นายทุนขา้มชาตจิงึพยายามทีจ่ะผลกัดนั
นโยบายทีจ่ะช่วยใหต้นไดเ้ขา้ไปคา้ขายสะสมทุนในพืน้ทีใ่หม่ๆ มากขึน้ นโยบาย
ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาไม่ว่าจะเป็นโครงการปรบัโครงสรา้ง หรอืการส่งเสรมิให้
มกีารท าขอ้ตกลงการคา้เสรซีึง่เป็นแนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่นัน้จงึท าหน้าที่
รบัใช้ผลประโยชน์ของนายทุนขา้มชาติมากกว่าผลประโยชน์ของสหรฐัอเมรกิา
เอง (Robinson, 2005, p. 324)  

51



 
 

52 
   

          เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในยุคปัจจุบนัสหรฐัอเมรกิานัน้ใหค้วามสนใจต่อเรื่อง
การคุ้มครองสิทธิบัตรมาก เรื่องสิทธิบตัรนัน้เกี่ยวข้องกับเสรีนิยมใหม่อย่าง
ใกลช้ดิ เพราะเสรนีิยมใหม่เน้นสทิธใินทรพัยส์นิของเอกชน  ในการเจราจาการคา้
เสรทีวิภาคกีบัประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศไทย สหรฐัอเมรกิาพยายามที่จะ
เจรจาใหม้กีารขยายการคุม้ครองสทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรใหย้าวนานขึน้กว่าทีอ่ยู่
ในกรอบขององคก์ารการคา้โลกเสยีอกี แต่ขอ้เทจ็จรงิซึง่เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไป
กค็อืส่วนมากของผู้ทรงสทิธบิตัรนัน้คอืบรรษัทขา้มชาติ เมื่อสามารถขยายการ
คุม้ครองสทิธบิตัรให้ยาวนานขึน้ กจ็ะไดร้บัประโยชน์จากการผูกขาดนัน้มากขึน้ 
กรณีนี้ย่อมมองไดว้่าสหรฐัอเมรกิามุ่งปกป้องนายทุนขา้มชาต ิท าใหผู้ว้จิยัเหน็ว่า
พลงัที่อยู่เบื้องหลงัการก าหนดนโยบายของรฐับาลสหรฐัอเมริกาที่แท้จริงคือ
นายทุนขา้มชาตทิีไ่ดร้บัประโยชน์จากแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ 
           อกีประเดน็หนึ่งที่ส าคญัซึง่ชีใ้หเ้หน็ความเชื่อมโยงระหว่างโลกาภิวตัน์
กบัเสรีนิยมใหม่กค็อืกรณีที่ผู้บรหิารสูงสุดของธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศที่ผ่านมามแีต่ชาวอเมรกินัและชาวยุโรปเท่านัน้  หน่วยงานทัง้
สองนี้ผลกัดนัการด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่หรอืฉันทมตวิอชงิตนัมานานดงัที่
กล่าวแลว้ แต่ละประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของหน่วยงานทัง้สองน้ีมไิดม้คีะแนนเสยีง
เท่ากนัแบบหนึ่งประเทศหนึ่งเสยีงเหมอืนกบักฎการลงคะแนนเสยีงในองค์การ
การค้าโลก เพราะคะแนนเสียงขึ้นอยู่กับจ านวนของเงินทุนที่ได้จากประเทศ
สมาชกิ ซึง่สว่นมากมาจากกลุ่มประเทศมหาอ านาจ ประเทศมหาอ านาจจงึยดึกุม
อ านาจการบรหิารในหน่วยงานทัง้สองนี้ (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธ,์ 2540, น.14-15; 
2541, น. 161) ผู้วิจยัเห็นว่าเนื่องจากนโยบายแนวเสรีนิยมใหม่ที่ผลกัดนัโดย
หน่วยงานทัง้สองนี้มไิดเ้อือ้ต่อนายทุนของประเทศมหาอ านาจเท่านัน้  แต่เอือ้ต่อ
นายทุนขา้มชาติโดยรวม โดยนัยนี้ประเทศมหาอ านาจจงึท าหน้าที่เป็นผู้รบัใช้
ผลประโยชน์ของทุนขา้มชาต ิ 
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           การสนบัสนุนใหม้กีารเผยแพร่นโยบายเสรนีิยมใหม่ยงัเหน็ไดจ้ากการที่
กลุ่มนักธุรกจิ นักอุตสาหกรรมและนายธนาคารจ านวนมากได้ให้การสนับสนุน
ทางการเงนิและเชญิฟรดีรชิ ฮาเยก็ไปบรรยายในทีต่่างๆ อย่างกวา้งขวาง ฮาเยก็
ได้รบัเลือกให้เป็นประธานสมาคมมองต์ เปอเลอแรง (Mont Pelerin) ใน
สวสิเซอร์แลนด์ เขาได้กล่าวโจมตีสหภาพแรงงานและแสดงความเหน็ว่าระบบ
เศรษฐกจิเสรจีะเป็นไปได้กข็ึ้นอยู่กบัว่าจะจ ากดัอ านาจของสหภาพแรงงานให้
เหมาะสมได้อย่างไร ในช่วงแรกมกีารประชุมกนัประจ าอย่างเงยีบ ๆ แต่เมื่อถึง
ครสิตท์ศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2513) กป็ระชุมกนัอย่างเปิดเผยและมสีมาชกิ
เพิม่ขึน้ มนีักเศรษฐศาสตร ์นักธุรกจินายทุน และนักสื่อสารมวลชนจ านวนมาก
เป็นสมาชกิของสมาคมนี้และมบีทบาทในการเผยแพร่แนวคดิเสรนีิยมใหม่ (เสน่ห ์
จามรกิ, 2549, น. 164-166) โดยนักธุรกจิเหล่านี้ไดช้่วยกนัทุ่มเทสนับสนุนทาง
การเงนิใหม้กีารเผยแพร่แนวคดิเสรนีิยมใหม่ออกไปตามสถาบนั หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ จนแนวคิดนี้ก่อตัวเป็นแนวนโยบายของรัฐทัง้ในอังกฤษและ
สหรฐัอเมรกิาดงัทีก่ล่าวแลว้ 
           บทบาททางดา้นการใหก้ารศกึษาโดยนักคดิเสรนิียมใหม่กม็ผีลไม่น้อย
ต่อการแพร่กระจายของแนวคดินี้ ฮาเยก็นัน้ไปสอนอยู่ทีม่หาวทิยาลยัชิคาโกอยู่
กว่า 10 ปี โดยที่ฟรีดแมนซึ่งเป็นศิษย์นัน้ก็สอนอยู่ที่นัน่ถึง 30 ปี มีนักศึกษา
จ านวนมากทีจ่บการศกึษาออกไปจากสถาบนัแห่งนี้แลว้ไปด ารงต าแหน่งส าคญัที่
มหีน้าที่ก าหนดนโยบายเศรษฐกจิของประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลาติน
อเมรกิา  
           การที่ฮาเย็กได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ใน พ.ศ. 2517       
(Heywood, 1997, p. 48)  และการที่ฟรดีแมนได้รับรางวลัโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรใ์น พ.ศ. 2519 (Heywood, 1997, p. 173) กช็่วยท าใหแ้นวคดิของ
ทัง้สองท่านนี้เป็นทีส่นใจของผูค้นมากขึน้ เป็นการช่วยแพร่กระจายแนวคดิน้ีไป
ในตวั ยิง่ภายหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวยีตรสัเซยี กม็นีักการเงนิหลาย
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คนไดร้บัรางวลัสาขาเศรษฐศาสตร ์และถอืเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีน่ักการ
เงินซึ่งประจ าอยู่ในโรงเรียนบริหารธุรกิจได้รบัรางวัลโนเบล คนเหล่าน้ี  เช่น 
Harry Markowitz, William Sharp, Milton Miller, Fisher Black, Myron 
Scholes และ Robert Merton ทัง้หมดน้ีไดค้ดิคน้ทฤษฎทีีส่ง่ผลใหเ้กดิการพฒันา
ของตลาดทุนโลก (ธนากร อึง้สวสัดิ ์และ ทกัษ์ศลิ ฉตัรแกว้, 2545, น. 60) 
 นอกจากการผลกัดนัส่งเสรมิของนักธุรกิจนายทุนข้ามชาติและ
สถาบันส าคัญๆ ของระบบทุนนิยมแล้ว สถาบันระหว่างประเทศอื่นๆ  เช่น
องค์การการคา้โลก และองค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)      
รวมทัง้ธนาคารเพื่อการพฒันาที่ประจ าอยู่ในภูมภิาคต่างๆ   กเ็ป็นหน่วยงานที่
ผลกัดนัแนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหมอ่ย่างแขง็ขนัดว้ย ในปัจจุบนัแมแ้ต่ประเทศ
ทีใ่นอดตีเคยด าเนินนโยบายทีเ่น้นรฐันิยมอย่างมาก เช่นอารเ์จนตนิา จนี อนิเดยี 
รสัเซีย และแทนซาเนีย ก็หันมาด าเนินนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ (Scholte, 
2005b, pp. 7-8) แนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่ทีน่ าไปใชอ้ย่างจรงิจงัในองักฤษ
และสหรฐัอเมรกิาทีม่าจากการผลกัดนัของนกัธุรกจินายทุนขา้มชาติ พรอ้มๆ กบั
การผลกัดนันายจากองคก์ารระหว่างประเทศทัง้หลายใหป้ระเทศต่างๆ  จ านวน
มากน าไปใช ้  และการเปิดตวั “ฉนัทมตวิอชงิตนั” ฉบบัของวลิเลยีมสนัออกมาใน
ช่วงเวลาทีเ่หมาะเจาะคอื พ.ศ. 2532 ซึง่เป็นช่วงยุคปลายของสงครามเยน็ ลว้น
เป็นเหตุปัจจัยที่ร่วมกันสร้างให้แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่และ/หรือฉันทมติ
วอชงิตนัขยายตวัออกไปเป็นแนวนโยบายระดบัโลก หรอืเป็น “โลกาภิวตัน์เสรี
นิยมใหม่” ทีแ่พร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยทีร่ฐัรบัเขา้ไปทัง้โดยเตม็ใจดว้ย
ความหวงัว่าจะช่วยสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและรบัเขา้ไปเพราะถูก
บบีบงัคบัจากภาวะปัญหาเศรษฐกจิทีต่อ้งการใหห้น่วยงานอย่างเช่นธนาคารโลก
และกองทุนการเงนิระหว่างประเทศเขา้ไปช่วยเหลอื 
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6. ความสมัพนัธร์ะหว่างโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่กบัรฐั 
           ประ เด็นที่มีก ารสนใจศึกษากันมากประเด็นหนึ่ งซึ่ ง เกี่ ย วกับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างโลกาภิวตัน์กบัรฐักค็อืโลกาภิวตัน์ส่งผลกระทบต่อรฐัและ
สงัคมหรอืไม่ เพยีงใด และอย่างไร รฐัจะสามารถตา้นทานพลงัของโลกาภวิตัน์ได้
หรอืไม่ ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มนกัวชิาการเหล่าน้ีไดส้องกลุ่ม โดยทีท่ ัง้สองกลุ่มต่างกเ็หน็
ว่าโลกาภิวตัน์ส่งผลกระทบต่อรฐัและสงัคมแน่ เพยีงแต่เหน็ต่างกนัในแง่ระดบั
ของผลกระทบและลกัษณะของผลกระทบ กลุ่มแรกเห็นว่ารฐัไม่สามารถที่จะ
ตา้นทานพลงัของโลกาภวิตัน์ได ้ซึง่น าไปสู่ผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอรฐัและสงัคม 
สว่นกลุ่มทีส่องเหน็ว่ารฐัสามารถทีจ่ะต้านทานผลกระทบทางลบของโลกาภวิตัน์
ได้ และสามารถที่จะท าให้โลกาภิวตัน์เป็นประโยชน์ต่อรฐัและสงัคมได้ แม้ว่า
นักวิชาการเหล่านี้ จะมิได้ใช้ค าว่า โลกาภิวัตน์ เสรีนิยมใหม่  (neoliberal 
globalization) โดยตรงในหวัขอ้เรื่อง แต่ทุกคน (ที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้) ต่างก็
นิยามโลกาภวิตัน์โดยเน้นมติทิางเศรษฐกจิ โดยอาจจะใชศ้พัทแ์ตกต่างกนัไปเป็น
ค านิยาม เช่นการบรูณาการเศรษฐกจิ (economic integration) การเปิดกวา้งทาง
เศรษฐกจิ (economic openness) เศรษฐกจิโลก (global economy) และ
ตลาดโลก (global market) เป็นตน้ ผูว้จิยัพจิารณาเนื้อหาในงานของนักวชิาการ
เหล่าน้ีแลว้พบว่าโลกาภวิตัน์ทีก่ล่าวถงึกนันัน้มไิดม้สีาระส าคญัที่แตกต่างไปจาก
โลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่ จงึต้องการน าเสนอขอ้ถกเถียงของนักวชิาการเหล่าน้ี
เพื่อใหเ้หน็ประเดน็ส าคญัพอสงัเขป 
           นกัวชิาการทีเ่หน็ว่ารฐัไม่สามารถตา้นทานพลงัของโลกาภวิตัน์ไดซ้ึง่ท า
ให้เกดิผลกระทบทางลบต่อรฐัและสงัคม ตวัอย่างเช่น ซูซาน สเตรนจ์ (Susan 
Strange) แดนี รอดรกิ (Dani Rodrik) วลิเลยีม ไกรเดอร ์(William Greider) 
และเลสลยี ์สแกลร ์(Leslie Sklair) 
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           สเตรนจ ์(Strange, 2003a; 2004) ไดช้ีใ้หเ้หน็พลงัทีไ่ม่เหน็แก่หน้าใคร
ของบรรษัทขา้มชาติที่พร้อมจะเคลื่อนย้ายฐานการผลติไปสู่ทีซ่ึ่งให้ก าไรสูงสุด   
บรรษทัขา้มชาตต่ิางๆ   นัน้มคีวามเป็นปึกแผ่นสงูกว่าความร่วมมอืของรฐัต่างๆ 
เสยีอกี รฐัและนกัการเมอืงจ าเป็นตอ้งต่อรองกบัอ านาจทีม่ากกวา่ของบรรษทัขา้ม
ชาติ ทัง้อ านาจและความชอบธรรมของรฐัก าลงัเสื่อมคลายลงเพราะไม่สามารถ
สรา้งผลงานทางเศรษฐกจิและแกปั้ญหาทางสงัคมทีใ่นอดตีเคยแกไ้ด ้นอกจากนี้ 
สเตรนจ ์(Strange, 2003b) ยงัไดก้ล่าวว่าระบบของรฐัทีเ่รยีกว่าระบบเวสต์ฟา
เลีย (Westphalia System) นัน้ก าลงัจะกลายเป็นระบบความล้มเหลวของ
ตะวนัตก (Westfailure System) เพราะระบบของรฐัในปัจจุบนันัน้ประสบความ
ลม้เหลวทีส่ าคญั 3 ประการคอื ไม่สามารถทีจ่ะจดัการและควบคุมระบบการเงนิ
ระหว่างประเทศได ้ไม่สามารถหยุดยัง้การท าลายสิง่แวดลอ้มได ้และไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน และระหว่างประเทศที่ร ่ารวยกบั
ประเทศทีย่ากจนได ้
           รอดรกิ (Rodrik, 2004) ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจินัน้ได้
ท าลายขดีความสามารถของรฐัในการดแูลปกป้องประชาชน     เขาเหน็ว่าบรษิทั
ต่างๆ ในประเทศทีก่ าลงัพฒันาสามารถทีจ่ะเคลื่อนยา้ยฐานการผลติไปยงัทีซ่ึง่มี
ค่าแรงราคาถูกและมสีหภาพแรงงานทีอ่่อนแอได ้ซึง่จะท าใหค้่าจา้งลดลง อ านาจ
ต่อรองของแรงงานก็ลดลง  และท าให้รายได้ของรฐัลดลงจนท าให้เป็นเรื่องที่
ยากล าบากมากขึน้ในการสนบัสนุนโครงการสวสัดกิารและประกนัสงัคม  
           ไกรเดอร์ (Greider, 2004) ได้แสดงให้เห็นจากกรณีศึกษาประเทศ
มาเลเซยีว่าวธิกีารหนึ่งทีร่ฐัใชใ้นการแข่งขนักนัทางเศรษฐกจิกค็อืการจดัเตรยีม
แรงงานราคาถูกใหก้บับรรษทัขา้มชาตแิละการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิที่ปลอดภาษี
เพื่อดงึดูดการลงทุนจากบรรษัทขา้มชาติ ซึ่งแม้จะท าให้เศรษฐกิจเติบโต แต่ก็
ตอ้งแลกกบัสทิธขิองแรงงานและค่าจา้งแรงงานซึง่น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น  
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           สแกลร ์(Sklair, 2002) ไดช้ี้ให้เหน็ว่าโลกาภวิตัน์ไดท้ าให้บรรษทัขา้ม
ชาตมิอี านาจมาก พวกเจา้ของและผูบ้รหิารบรรษทัขา้มชาตเิป็นสว่นหนึ่งทีส่ าคญั
ในชนชัน้นายทุนขา้มชาติ คนชนชัน้นี้ก าลงัมอี านาจในการก าหนดนโยบายของ
รฐัและมอี านาจในทางวฒันธรรมด้วยการโฆษณาสนิค้าผ่านสื่อต่างๆ   สแกลร์
กล่าวว่าการที่รฐัไม่สามารถต้านทานพลงัของโลกาภวิตัน์ได้นัน้ บางทเีกดิจาก
การที่รฐัไม่ต้องการที่จะต้านทานมากกว่า เพราะชนชัน้น าของรฐัที่กุมอ านาจ
ปกครองไดร้บัประโยชน์จากการด าเนินนโยบายตามแบบโลกาภวิตัน์ 
           สว่นนักวชิาการทีเ่หน็ว่ารฐัสามารถทีจ่ะต้านทานผลกระทบทางลบของ
โลกาภิวตัน์และท าให้โลกาภิวตัน์ส่งผลทางบวกต่อสงัคมได้นัน้ ตัวอย่างเช่น     
โรเบริต์ กลิพนิ (Robert Gilpin) ลนิดา ไวส ์ (Linda Weiss) จอฟฟรยี ์การเ์รต็ต ์ 
(Geoffrey Garrett) และดวัเน่ สแวงก ์(Duane Swank) 
           กลิพนิ (Gilpin, 2003) เสนอว่าโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบนันัน้มี
ขดีจ ากดัมากกว่าทีพ่วกนกัวชิาการในกลุ่มแรกคดิ เขามคีวามเหน็ว่าโลกของเรา
นี้มีการพึ่งพาอาศยักนัในทางเศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 20 
(พ.ศ. 2443-2542) มากกว่าในปัจจุบันเสียอีก เขาเห็นว่าโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกจิมไิดส้ร้างขดีจ ากดัใหร้ฐัมากนัก ไม่ว่าจะพจิารณาทีน่โยบายเศรษฐกจิ
มหภาคหรอืนโยบายสวสัดกิารสงัคม อ านาจอธปิไตยทางเศรษฐกจิของรฐัยงัคง
ด ารงอยู่  นอกจากนี้  รฐัต่างๆ ยงัได้รบัประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวตัน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วย เนื่องจากรัฐบาลสามารถกู้เงินจากต่างประเทศได้
ง่ายดายมากขึน้เพื่อเอามาใช้จ่ายในนโยบายเศรษฐกจิต่างๆ ที่ขยายตวัออกไป 
รวมทัง้นโยบายรฐัสวสัดกิารดว้ย 
           ไวส ์  (Weiss, 2003b; 2003c)    เป็นนกัวชิาการอกีคนหนึ่งทีเ่หน็ว่ารฐั
ยงัคงมอี านาจและบทบาทอยู่มากในยคุโลกาภวิตัน์ แมเ้ธอจะใชก้รอบแนวคดิของ
ไมเคลิ มานน์ (Michael Mann) ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าโลกาภวิตัน์นัน้มไิดท้ าใหร้ฐัอ่อนแอ
หรอืเขม้แขง็เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะการแผ่ขยายออกไปและขอบข่ายของ
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โลกาภิวตัน์นัน้มขีอ้จ ากดั  รฐัต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัจงึไดร้ับผลกระทบจาก
ภายนอกต่างกัน อีกทัง้โลกาภิวตัน์นัน้มีรูปแบบและผลลัพธ์ที่หลากหลายซึ่ง
บางครัง้กข็ดักนัเอง (Weiss, 2005, p. 531) และแมเ้ธอจะยอมรบัว่าโลกาภวิตัน์
มีทัง้ส่วนที่สร้างขีดจ ากัดให้รฐัและส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนรัฐ แต่ผลจากการ
ศกึษาวจิยัของเธอและคณะ (Weiss, 2003a) ซึง่ใชว้ธิกีารศกึษาทีใ่หค้วามส าคญั
กบัสถาบนัทางการเมืองการปกครองต่างๆ ภายในประเทศ  กไ็ด้ข้อสรุปว่ารฐั
จ านวนมากในยุคปัจจุบนัยงัคงมอี านาจในการด าเนินนโยบายของตนอยู่มาก รฐั
ไม่ได้ถูกจ ากดัด้วยโลกาภิวัตน์มากนัก และ “รัฐทัง้หลายก าลังพยายามที่จะ
ส่งเสรมิการสรา้งความมัง่คัง่และการปกป้องสงัคม” (Weiss, 2003c, p. 294) 
นอกจากนี้ไวสย์งัมคีวามเหน็ว่าโลกาภวิตัน์ทีข่ยายตวัออกไปมากขึน้ยงัเป็นการ
หนุนเสรมิใหอ้ านาจเชงิโครงสรา้งพืน้ฐาน11 (infrastructural power) ของรฐัไดร้บั
การพฒันามากขึน้ดว้ย ซึง่เอือ้ต่อการขยายบทบาทหน้าทีข่องรฐัทีม่ต่ีอสงัคม 
           สแวงก ์(Swank, 2003) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างโลกาภวิตัน์ทาง
เศรษฐกจิ การเกบ็ภาษี และการจดัสวสัดกิารในประเทศที่เป็นสมาชกิองค์การ
เพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) แล้วได้ขอ้สรุปว่าการ
เคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศและการเปิดกวา้งทางเศรษฐกจินัน้แทบไม่ได้
ส่งผลใหร้ฐัจดัสวสัดกิารแก่สงัคมน้อยลง อกีนัยหนึ่งกค็อืโลกาภวิตัน์มไิดท้ าลาย
รฐัสวสัดกิารลงเลย  

                                                   
          11อ านาจเชงิโครงสรา้งพืน้ฐานหมายถงึ “ขดีความสามารถของรฐัในการแทรก
ซมึเขา้ไปสูป่ระชาสงัคมไดอ้ยา่งแท้จรงิ และในการน าเอาขอ้ตดัสนิต่างๆ ทางการเมอืง
ไปใชไ้ดอ้ย่างสมเหตุสมผลทัว่ทัง้ประชาสงัคม”  (Mann, 1994, p. 334) อ านาจชนิดน้ี
ต่างจากอ านาจเผดจ็การ (despotic power) ทีช่นชัน้ผูป้กครองของรฐัใชต้ามอ าเภอใจ 
โปรดดรูายละเอยีดของแนวคดิน้ีไดใ้น Mann, 1994. 
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           การเ์รต็ต์ (Garrett, 2003) กม็คีวามเหน็ว่ารฐัและการเมอืงระดบัชาติ
ยงัคงมคีวามส าคญั การที่เศรษฐกจิเปิดกวา้งไปสู่ตลาดโลกมากขึน้นัน้ได้ท าให้
แรงงานพยายามที่จะหาทางปกป้องตัวเองจากผลกระทบของการแข่งขนัจาก
ต่างประเทศ ระบบสวสัดกิารของรฐักจ็ะดขีึน้เนื่องจากรฐับาลต่างกจ็ะพยายาม
ตอบสนองความตอ้งการของพลเมอืงของตน 

7. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห ์
           ในวิทยานิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัจะใช้กรอบแนวคิดที่ลนิดา ไวส์ (Weiss, 
2003b) ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อขีด
ความสามารถในการด าเนินนโยบายของรฐัมาเป็นฐานของกรอบโดยผูว้จิยัเสรมิ
และปรบัปรุงบางส่วนของกรอบแนวคิดนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้วิจยัใช้กรอบ
แนวคิดนี้เพื่อพิจารณาว่าผลลพัธ์เชิงนโยบายที่เกิดขึน้นัน้ ทัง้ในแง่ของการไม่
สามารถตา้นทานพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหมอ่นัสง่ผลเป็นการมอี านาจอสิระ
ในการด าเนินนโยบายที่ลดลงของรฐัไทย และในแง่ของการที่รฐัไทยซึ่งด าเนิน
นโยบายเสรีนิยมใหม่แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นแก่
ประชาชน เกดิจากเหตุปัจจยัใดเป็นส าคญั โดยผู้วิจยัได้ชี้ให้เหน็ว่าเหตุปัจจยั
หลกัอย่างหนึ่งทีส่ง่ผลลพัธเ์ช่นนัน้คอืโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยเอง 
           ไวสไ์ด้เสนอขอ้ถกเถียงเอาไว้ว่าการที่รฐัใดรฐัหน่ึงจะได้รบัผลกระทบ
จากโลกาภวิตัน์นัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัเชงิสถาบนัภายในเป็นหลกั เธอมคีวามเหน็ว่า
โลกาภวิตัน์นัน้มทีัง้ด้านที่เป็นขอ้จ ากดั (constraining) ต่อการด าเนินนโยบาย
ของรฐัและดา้นที่ส่งเสรมิสนับสนุน (enabling) การด าเนินนโยบาย ผลลพัธข์อง
การด าเนินนโยบายจะเป็นอย่างไรนัน้ขึน้อยู่กบัความเขม้แขง็หรอืความอ่อนแอ
ของสถาบนัภายใน เธอนิยามสถาบนัภายในว่าประกอบไปด้วย 1) กฎเกณฑ ์
(rules) ซึ่งก าหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีบทลงโทษส าหรับผู้ละเมิด
กฎเกณฑ ์กฎเกณฑน์ี้ถอืว่าเป็นขอ้จ ากดั (constraints) 2) บรรทดัฐาน (norms) 
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ซึ่งส่งเสริมหรือสนับสนุนค่านิยมบางอย่าง ถือว่าเป็นส่วนประกอบสร้าง 
(constitutive) ผลประโยชน์และอตัลกัษณ์ของผู้คนในสงัคม  และ 3) การจดั
ระเบยีบองคก์ร (organizational arrangement) ซึง่ท าหน้าทีท่ ัง้ส่งเสรมิและสรา้ง
ขีดจ ากัดให้แก่ผลลัพธ์บางอย่างโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะ   (Weiss, 
2003b, pp. 20-21) เธอเหน็ว่าถ้าสถาบนัภายในเขม้แขง็กจ็ะน าไปสู่การนิยาม
หรอืแกไ้ขเครื่องมอืทางนโยบายใหม่และการฟ้ืนฟูขดีความสามารถในการด าเนิน
นโยบายขึน้มาได้ แต่ถ้าสถาบนัภายในอ่อนแอกจ็ะน าไปสู่อ านาจอิสระและขดี
ความสามารถในการด าเนินนโยบายทีล่ดลง 
           ผู้วจิยัเหน็ว่าข้อเสนอของไวสน์ัน้มีความส าคญั เพราะว่าขอ้เสนอของ
เธอชี้ให้เห็นความสมัพันธ์เชิงอ านาจที่มิได้เป็นความสัมพันธ์แบบครอบง า
เบ็ดเสร็จที่มาจากภายนอก แต่เป็นความสมัพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างพลังจาก
ภายนอกกบัพลงัภายใน โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิเป็นพลงัจากภายนอก ขณะที่
บรบิทเชงิสถาบนัภายในของรฐัเป็นพลงัภายใน ถ้าสถาบนัภายในเขม้แขง็กจ็ะ
สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากส่วนที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนของโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกจิได ้และสามารถทีจ่ะตา้นทานสว่นทีเ่ป็นขอ้จ ากดัหรอืสามารถแกปั้ญหา
ทีเ่ป็นผลกระทบทางลบได ้ในทางกลบักนั ถ้าสถาบนัภายในอ่อนแอ นอกจากจะ
ไม่สามารถตา้นทานหรอืลดแรงเสยีดทานของสว่นทีเ่ป็นขอ้จ ากดัของโลกาภวิตัน์
ทางเศรษฐกจิไดแ้ลว้ ยงัอาจไม่สามารถทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากปัจจยัเกือ้หนุนไดอ้กี
ดว้ย กรอบการวเิคราะหท์ีไ่วสใ์ชท้ าใหเ้ราตระหนักถงึความส าคญัของการปะทะ
ประสานระหว่างพลงัอ านาจต่างๆ รวมทัง้ความส าคญัของการใชอ้ านาจและการ
โตแ้ยง้ต่อรองกบัการใชอ้ านาจดว้ย ดงัทีผู่ว้จิยัไดก้ล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัอ านาจ
ไวใ้นบทที ่1 ขา้งตน้ 
           อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัจะไม่แยกระหว่างองคป์ระกอบ 3 ส่วนของสถาบนั
ภายในออกจากกนัอย่างชดัเจน เพราะเหน็ว่าขึน้อยู่กบัการนิยามว่ากฎเกณฑค์อื
อะไร บรรทัดฐานคืออะไร ในทางสงัคมวิทยานัน้บรรทัดฐานก็มีความหมาย
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ครอบคลุมถงึกฎเกณฑ์ทีเ่ป็นกฎหมายด้วย และบรรทดัฐานกท็ าหน้าที่ทัง้จ ากดั
พฤตกิรรมและส่งเสรมิสนับสนุนพฤตกิรรมของคนในสงัคม (Haralambos and 
Holborn, 2004, p. ix) และถ้ามองว่ากฎเกณฑค์อืกฎหมายทีป่ระกาศใชอ้ย่าง
เป็นทางการ ผูว้จิยักเ็หน็ว่ากฎหมายนัน้กม็ไิดม้แีต่ดา้นทีเ่ป็นขอ้จ ากดั กฎหมาย
ยงัมดี้านที่เป็นการสนับสนุนส่งเสรมิด้วย  เช่น กฎหมายส่งเสรมิการลงทุนที่
ก าหนดระเบียบขัน้ตอนการส่งเสริมการลงทุนไว้ เป็นการเอื้ออ านวยให้
กระบวนการส่งเสรมิเป็นไปตามเป้าประสงคข์องกฎหมายได ้ผูว้จิยัจงึน าเอาทัง้
กฎเกณฑ ์บรรทดัฐาน และการจดัระเบยีบองคก์รมาอยู่รวมในค าว่า “โครงสรา้ง
เชิงสถาบันภายในของรัฐ” โดยมองว่าทัง้กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และการจัด
ระเบยีบองคก์รกเ็ป็นส่วนประกอบของโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในน้ี โครงสรา้ง
เชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยนี้สามารถดูได้จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ดูว่า
รฐัธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ของไทยนัน้มสี่วนเกือ้หนุนหรอืขดัขวางพลงัของ
โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่หรอืไม่อย่างไร แนวคดิการพฒันาทีอ่ยู่ในกลุ่มบุคคลผูม้ี
อ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะของรฐัไทยเป็นอย่างไร ความสมัพนัธ์ที่
เกดิขึน้จรงิระหว่างอ านาจทัง้ 3 ฝ่ายภายในรฐัไทย คอือ านาจบรหิาร นิตบิญัญตั ิ
และตุลาการ นัน้เป็นความสมัพนัธ์แบบตรวจสอบถ่วงดุลกนัมากน้อยเพียงใด 
ผูว้จิยัเหน็ว่าผลลพัธท์ีว่่ารฐัจะสามารถต้านทานพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่
ไดห้รอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในดงักล่าวขา้งต้นเป็นหลกั แต่
ปัจจยัอื่นๆ ทีต่อ้งน ามาพจิารณาประกอบกนัดว้ยเป็นส่วนเสรมิกค็อื 1) พลงัของ
โลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่นัน้มมีากน้อยเพยีงใด 2) โครงสร้างสงัคมเช่นค่านิยม
ของสงัคมเกีย่วกบัการพฒันา (ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงสรา้งสงัคม) เป็นอย่างไร 
เกือ้หนุนหรอืขดัขวางการพฒันาตามแนวทางของโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่ และ 
3) การกระท าการทางสงัคมเป็นอย่างไร การเพิม่มติกิารกระท าการทางสงัคมเขา้
ไปดว้ยจะท าใหม้องเหน็บทบาทของตวัแสดงต่างๆ ดว้ย เช่น ผูท้ีผ่ลกัดนันโยบาย
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จากภายนอกมีบทบาทอย่างไร ผู้น าในรัฐบาลมีบทบาทอย่างไร ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายมบีทบาทอย่างไร  
           ประเดน็ทีผู่ว้จิยัเหน็แตกต่างจากไวสอ์กีอย่างหนึ่งกค็อืผูว้จิยัมคีวามเหน็
ว่าไวสใ์หค้วามส าคญัต่อพลงัของโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิน้อยเกนิไป ผูว้จิยัเหน็
ว่าพลงัของทุนและเทคโนโลยทีีข่บัเคลื่อนโลกาภวิตัน์นัน้มมีากกว่าทีไ่วสม์องเหน็ 
แนวนโยบายเสรนีิยมใหม่นัน้ถูกผลกัดนัทัง้จากชนชัน้นายทุนขา้มชาต ิจากกลุ่ม
ประเทศมหาอ านาจ และจากองคก์ารโลกบาลต่างๆ ซึง่มคีวามเชื่อมโยงกบักลุ่ม
ทุนขา้มชาต ิ  ดงัทีผู่้วจิยัไดก้ล่าวไวแ้ล้วในหวัขอ้ 5 อกีทัง้แนวนโยบายเสรนิียม
ใหม่นัน้กม็พีลงัในเชงิอุดมการณ์ความเชื่อ ความคดิความเชื่อในเรื่องการพฒันา
และความเจริญเติบโตของประเทศนัน้ได้รบัการปลูกฝังไว้ในสงัคมไทยอย่าง
มัน่คงและความเชื่อนี้ก็ถูกท าให้เป็นรูปธรรมผ่านการด าเนินนโยบายตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัต่างๆ มาเกอืบ 5 ทศวรรษ (นับถงึ 
พ.ศ. 2550) แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่อ้างว่าการค้าเสรีจะน ามาซึ่งความ
เจรญิเตบิโตของประเทศนัน้จงึเขา้ไดด้กีบัวาทกรรมการพฒันาทีด่ ารงอยู่แลว้ใน
สงัคมไทย ดงันัน้ โดยตวัของมนัเอง โลกาภิวตัน์เสรนิียมใหม่นัน้มพีลงัมากอยู่
แลว้ การจะตา้นทานพลงันัน้จงึตอ้งอาศยัความเขม้แขง็ของรฐัร่วมกบัสงัคมอย่าง
มาก  
           นอกจากนี้ ข้อสรุปในงานของไวส์ที่ส าคญัมากอย่างหน่ึงก็คือว่ารัฐ
ส่วนมากในงานทีเ่ธอและคณะ (Weiss, 2003a) ศกึษานัน้มคีวามสามารถทีจ่ะ
สรา้งความมัง่คัง่และปกป้องสงัคมไปพรอ้มกนัได้ การทีร่ฐัสามารถทีจ่ะท าหน้าที่
ทัง้สองประการนี้ได้นัน้ ไวส์แสดงความเห็นไว้ว่าเป็นเพราะโลกาภิวตัน์ทาง
เศรษฐกจินัน้ได้ช่วยเสรมิสร้างใหร้ัฐมอี านาจเชงิโครงสร้างพื้นฐานเพิม่ขึน้ เช่น
โลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจนัน้ก่อให้เกิดการรวมตัวกนัในการจดัการใช้อ านาจ
ร่วมกนัทัง้ที่เป็นความร่วมมือของสาธารณะและเอกชน ความร่วมมือในระดบั
ระหว่างรฐับาลกับรัฐบาล และความร่วมมือในระดับพหุภาคี เป็นต้น การใช้
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อ านาจร่วมกนัเช่นนี้จะช่วยขยายอ านาจเชงิโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัออกไปและ
ช่วยท าใหก้ารน านโยบายไปปฏบิตัเิกดิประสทิธผิล  (Weiss, 2003b, p. 10)       
อ านาจเชงิโครงสร้างพืน้ฐานของรฐัทีแ่ผ่ขยายแทรกซมึเขา้ไปสู่ประชาสงัคมนัน้
จงึเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การด าเนินนโยบายต่างๆ ของรฐัที่มีวตัถุประสงค์
เพื่อสรา้งความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ประเทศเป็นไปไดด้ยีิง่ขึน้ อกีประการหนึ่งไวสเ์หน็
ว่าโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจินัน้มตีรรกะทางการเมอืงทีม่าจากเสยีงของประชาชน
ด ารงอยู่ คือการด าเนินนโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจเพื่อรบัการลงทุนจาก
ต่างประเทศนัน้มแีนวโน้มก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใหญ่ ซึง่จะท าให้
ประชาชนลุกขึน้มาเรยีกร้องให้รฐัแก้ปัญหาผลกระทบนัน้ รฐักจ็ะตอบสนองต่อ
เสยีงเรยีกร้องนัน้  ท าให้สามารถลดหรอืบรรเทาผลกระทบจากแรงกดดนัของ
โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิได้ (Weiss, 2003b, pp. 15-16)  ไวสก์ล่าวไวว้่า “ยิง่
ระดบัการพึง่พาอาศยักนั (ทางเศรษฐกจิ) มมีากขึน้ ชนชัน้ผูป้กครองกย็ิง่จะรบัรู้
ถงึความอ่อนไหวเปราะบางมากขึน้ และยิง่จะมแีนวโน้มความเป็นไปไดม้ากขึน้ที่
จะมโีครงสรา้งภายในต่างๆ มาชดเชยและโอบอุม้ ซึง่จะท าใหแ้รงกดดนัจากการ
เปิดกว้างมพีลงัลดน้อยลงแทนทีจ่ะท าให้มพีลงัรุนแรงขึ้น” (Weiss, 2003b, p. 
16)  โดยนยันี้ รฐัจงึสามารถทีจ่ะปกป้องสงัคมเอาไวไ้ด ้ผูว้จิยัเหน็ว่าไวสม์องเหน็
แต่แง่ดีของอ านาจในเชิงโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่เฉลียวใจว่าอ านาจเชิง
โครงสร้างพืน้ฐานนัน้กม็สี่วนที่บัน่ทอนพลงัของสงัคมได้เหมอืนกนั และเหน็ว่า
ไวสม์องความสมัพนัธร์ะหว่างเสยีงเรยีกรอ้งของประชาชนกบัการตอบสนองของ
รฐัแบบง่ายเกนิไปทีท่ าใหค้ดิว่าเสยีงเรยีกรอ้งนัน้จะน าไปสูก่ารตอบสนองไดเ้สมอ 
ขอ้สรุปเช่นน้ีท าใหก้รอบแนวคดิทีไ่วสใ์ชว้เิคราะห์มคีวามทา้ทายและน่าสนใจ แต่
กท็า้ทายและน่าสนใจในแงท่ีว่่าผูว้จิยัจะปรบัปรุงกรอบการวเิคราะหน์ี้ใหเ้หมาะสม
และรดักุมขึน้ไดอ้ย่างไรต่างหาก  
           ดงันัน้กรอบแนวคดิทีผู่้วจิยัน ามาใช้วเิคราะห์จงึมทีัง้ส่วนที่เหน็พอ้งกบั
ไวส์และส่วนที่ เห็นต่างจากไวส์ ส่วนที่เห็นพ้องด้วยคือการตระหนักถึง
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ความส าคญัของบรบิทเชงิสถาบนัภายในของรฐั ส่วนที่เหน็ต่างออกไปบ้างคือ
ผูว้จิยัตระหนักถึงพลงัของโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิมากกว่าไวส ์ ผูว้จิยัมองว่า
โลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบนันี้ มลีกัษณะส าคญัเป็นโลกาภิวตัน์เสรนีิยม
ใหม่ทีพ่ลงัของทุนขา้มชาตมิอีทิธพิลต่อรฐัมาก  ผูว้จิยัยงัมคีวามเหน็อกีว่าอ านาจ
เชงิโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้ของโลกาภิวตัน์และของรฐันัน้ต่างกม็ทีัง้สว่นที่ส่งเสรมิ
และบัน่ทอนสงัคม เช่นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศในเรื่อง
หลกัการปฏบิตัเิยีย่งชาตแิละหลกัการปฏบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ดร้บัความอนุเคราะหย์ิ่ง
ไดท้ าใหน้กัธุรกจิขา้มชาตมิสีทิธพิเิศษมากขึน้ กฎหมายและนโยบายเกีย่วกบัการ
ลงทุนของรฐัซึง่เป็นอ านาจเชงิโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างหน่ึงกม็สี่วนทีเ่กือ้หนุนนัก
ธุรกิจ เพราะมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักธุรกิจไว้มาก อ านาจเชิง
โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มีส่วนท าให้พลงัอ านาจของภาคธุรกิจมีมากกว่าพลงั
อ านาจของภาคสงัคมนอกภาคธุรกจิ ซึ่งในทีสุ่ดส่งผลต่อขดีความสามารถของรฐั
ในการปกป้องสงัคมทีอ่ยู่นอกภาคธุรกจิใหล้ดน้อยลงได้ นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัเหน็
ว่าการตอบสนองของรฐัต่อเสยีงเรยีกรอ้งจากประชาชนใหม้กีารปกป้องคุม้ครอง
สงัคมนัน้มิได้เกิดขึ้นโดยอตัโนมตัิทนัทีที่มีเสียงเรียกร้อง แต่รัฐจะตอบสนอง
เพยีงใดและอย่างไรนัน้ขึน้อยู่กบัโครงสร้างเชงิสถาบนัภายในของรฐั โครงสรา้ง
สงัคมโดยรวม และพลงัจากการกระท าการทางสงัคมของตวัแสดงต่างๆ ด้วย   
หลายครัง้รฐัจึงมิได้ฉับไวเพียงพอที่จะแก้ปัญหาผลกระทบทางลบ ซึ่งกว่าจะ
แกปั้ญหานัน้ๆ ได ้ผลกระทบกอ็าจขยายตวัออกไปกวา้งขวางและมีความรุนแรง
เพิม่ขึน้แลว้ 
           อย่างไรกต็าม ผู้วจิยักจ็ะใชก้รอบการวเิคราะหน้ี์เป็นส่วนประกอบหน่ึง
เท่านัน้ โดยเฉพาะในตอนสรุปทา้ยบทของแต่ละบทและในบทสุดทา้ยเพื่อใหเ้หน็
ผลลพัธเ์ชงินโยบายทีอ่อกมาว่าผลลพัธน์ัน้เป็นผลมาจากปฏสิมัพนัธร์ะหว่างพลงั
ของโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่กบัโครงสร้างเชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยรวมทัง้
การกระท าการทางสงัคมต่างๆ อย่างไร นอกจากนี้แลว้กเ็ป็นการวเิคราะหเ์นื้อหา

64



 
 

65 
   

ของนโยบายที่ศกึษาและการวเิคราะห์การด าเนินนโยบายซึ่งเป็นส่วนที่เน้นใน
วทิยานิพนธ์มากกว่า การวเิคราะห์เนื้อหาอย่างเช่นการวเิคราะห์หนังสอืแสดง
เจตจ านงในบทที่ 4 และกฎหมาย 11 ฉบับในบทที่ 5 และการวิเคราะห์การ
ด าเนินนโยบายอย่างเช่นนโยบายการส่งเสรมิการลงทุนในบทที ่6 และนโยบาย
เกี่ยวกบัแรงงานในบทที่ 7 เป็นการวิเคราะห์เพื่อมุ่งตอบประเด็นค าถามที่ว่า 
โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่นัน้ได้สรา้งผลกระทบต่อรฐัและสงัคมไทยอย่างไร ส่วน
กรอบการวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยักล่าวถงึในหวัขอ้ 7 นี้    มุ่งตอบประเดน็ค าถามทีว่่า
เพราะเหตุใดโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่จงึสามารถสรา้งผลกระทบไดเ้ช่นนัน้ 
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 3 
พฒันาการของโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่ในประเทศไทย 

 
           ในบทนี้ผู้วจิยัจะได้กล่าวถึงพฒันาการของโลกาภิวตัน์เสรนิียมใหม่ใน
ประเทศไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา โดยพจิารณาจากการด าเนินนโยบาย
เสรนีิยมใหม่ของรฐัไทยในช่วงที่ผ่านมา และเน้นที่นโยบายการผ่อนคลายการ
ก ากบัควบคุมทางการเงนิหรอืการเปิดเสรทีางการเงนิ การแปรรูปรฐัวสิาหกจิที่
เกดิขึน้ภายหลงัวกิฤติเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 และการเปิดเสรทีางการค้า ผู้วจิยั
เหน็ว่าสาระส าคญัประการหนึ่งของโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่ก็คอืการเปิดพื้นที่
ใหม่ๆ ไปทัว่โลกเพื่อใหทุ้นโดยเฉพาะทุนข้ามชาติไดเ้ขา้ไปสะสมทุนท าก าไรได้
อย่างสะดวกสบายทีสุ่ด โดยมีรฐัคอยอ านวยความสะดวกให้ นโยบาย 3 ดา้นที่
กล่าวในบทนี้เป็นแต่เพยีงลกัษณะเด่นทีป่รากฏออกมาจากสาระส าคญันัน้ 

1. บริบทแวดล้อมท่ีส่งเสริมการด าเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ 
           บรบิทแวดล้อมทัง้ในระดบัโลก ระดับภูมภิาค และระดบัประเทศลว้นมี
ผลต่อการด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่ ในบรรดาประเทศมหาอ านาจดว้ยกนันัน้ 
สหรฐัอเมรกิาอาจจะถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของระบบทุนนิยมโลกโดยเฉพาะ
ตัง้แต่หลังสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นต้นมา ประเทศน้ีเป็นที่ตัง้ขององค์การ
โลกบาลต่างๆ และเป็นทีต่ัง้ของกลุ่มทุนขา้มชาติขนาดใหญ่ ระบบทุนนิยมโลก
กับสหรัฐอเมริกาจึงเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ในช่ วงต้นถึงกลางของคริสต์
ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) ประเทศสหรฐัอเมรกิาประสบปัญหาการขาด
ดุลการค้าอย่างมาก ใน พ.ศ. 2528 จึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับประเทศ
มหาอ านาจอกี 4 ประเทศคอืองักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนีตะวนัตก และญี่ปุ่ น ขึน้ที่
โรงแรมพลาซ่า นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการขาด

67



 

68 
 

68 

ดุลการคา้ ผลจากการประชุมนัน้ท าใหส้หรฐัอเมรกิาลดค่าเงนิดอลลารข์องตนลง 
ท าใหส้่งสนิคา้ออกไดม้ากขึน้และน าเขา้ลดลง ประเทศทีเ่คยไดเ้ปรยีบดุลการค้า
สหรฐัอเมรกิาที่ส าคญัๆ เช่นญี่ปุ่ น และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชยี คือ
ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์  ต่างก็ส่งสินค้าออกของตนไปยัง
สหรฐัอเมรกิาไดย้ากขึน้ จงึต้องยา้ยฐานการผลติไปต่างประเทศ ช่วงนัน้ทุนจาก
ประเทศเหล่านี้กไ็หลเขา้ประเทศไทยมากขึน้ (สมภพ มานะรงัสรรค,์ 2546, น. 4-
5) ผลจากการที่ทุนไหลเขา้มาในช่วงนัน้ช่วยเสรมิให้เศรษฐกจิไทยมอีตัราการ
เตบิโตทีส่งูทีส่งูทีส่ดุในโลกคอืรอ้ยละ 13.29 (Yokota, 2006, pp. 139-140) 
           ในประเทศไทย   หลงัจากทีก่ารเมอืงไทยอยู่ภายใต้ระบอบทีเ่รยีกกนัว่า
ประชาธปิไตยครึง่ใบมานานหลายปีภายใตผู้น้ ารฐับาลพลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์
พ.ศ. 2531 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพราะในการเลือกตัง้ปีนัน้
พรรคชาตไิทยไดค้ะแนนน าและไดเ้ป็นแกนน าในการจดัตัง้รฐับาลผสม หวัหน้า
พรรคชาติไทยในขณะนัน้คือพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ได้ขึ้นด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตร ีถอืว่าเป็นนายกรฐัมนตรทีีม่าจากการเลอืกตัง้คนแรกในรอบกว่า 
10 ปี บรรยากาศประชาธปิไตยมมีากขึน้กว่ายุคสมยัของรฐับาลพลเอกเปรม  
           ยุคทีพ่ลเอกชาตชิายด ารงต าแหน่งนัน้เป็นยุคทีม่นีกัธรุกจิเขา้มาสูแ่วดวง
การเมอืงมากขึ้น จริงอยู่ที่ว่านักธุรกจินัน้ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
อย่างส าคญัโดยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกจิ มาตัง้แต่สมยัของพลเอก
เปรมแลว้ (เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2539)  แต่ในช่วงนัน้กลุ่มทุนกย็งัไม่ไดเ้ขา้มา
ต่อสูท้างการเมอืงด้วยการลงเลอืกตัง้มากเหมอืนในสมยัพลเอกชาติชาย  และ
เมื่อดูสดัส่วนของรฐัมนตรทีี่มาจากนักธุรกจินัน้ในสมยัพลเอกเปรมกย็งัมไีม่มาก
เท่าในสมยัพลเอกชาตชิาย กล่าวคอืมรีอ้ยละ 50, 28.2, 39.0, 41.8 และ 51.1 ใน
สมยัรฐับาลเปรม 5 ชุด คอืตัง้แต่รฐับาลเปรม 1 จนถงึรฐับาลเปรม 5 ตามล าดบั 
แต่เมื่อมาถงึสมยัพลเอกชาตชิาย สดัสว่นนกัธุรกจิทีม่าเป็นรฐัมนตรมีเีพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 58.7, 62.2 และ 66.6 ในคณะรฐัมนตร ี3 ชุดตามล าดบั นอกจากน้ี ทมีที่
ปรึกษาบ้านพิษณุโลกของพลเอกชาติชายซึ่งมิได้ เป็นเทคโนแครตในระบบ
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ราชการยังได้เข้าไปปรับเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงพาณิชยอ์กีดว้ย (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2536, น. 210-211) บรบิททาง
การเมอืงในประเทศไทยเช่นนี้เขา้กนัไดด้กีบันโยบายทีห่นัมาเน้นการคา้และการ
ลงทุนระหว่างประเทศ 
           บรบิททางการเมอืงทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ในยุครฐับาลพลเอกชาตชิายกค็อื
ในระดับโลกสงครามเย็นได้ยุติลง ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ปัญหาการเมืองกมัพูชาซึ่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านกผ็่อนคลายลงมาก 
เนื่องจากเวยีดนามได้ถอนทหารออกจากกมัพูชา ทัง้สองเหตุการณ์น้ีเกดิขึน้ใน 
พ.ศ. 2532 
           นโยบายที่ให้ความส าคญัต่อการค้าและการลงทุนมสี่วนอย่างส าคญัที่
สง่ผลท าใหเ้ศรษฐกจิไทยเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ พ.ศ. 2531-2538 โดย
ไม่มปีีใดทีอ่ตัราการเตบิโตต ่ากว่ารอ้ยละ 8   

2. การผอ่นคลายการควบคมุด้านการเงิน 
           หวัขอ้นี้จะมองว่าเป็นการผ่อนคลายการก ากบัควบคุม (deregulation) 
หรอืเป็นการเปิดเสร ี(liberalization) ทางการเงนิกไ็ด ้กล่าวอกีนัยหนึ่งคอืเป็นทัง้
สองอย่างในเวลาเดยีวกนั การอภปิรายในส่วนนี้จงึเป็นการอภิปรายในเรื่องการ
เปิดเสรทีางการเงนิไปดว้ยในตวั 
           นักวชิาการหลายท่านมคีวามเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการผ่อนคลายการ
ควบคุมหรือเปิดเสรีทางการเงินในประเทศไทยคือ พ.ศ. 2533 หรือตัง้แต่ต้น
คริสต์ทศวรรษ 1990  (ธีรวุฒิ ศรีพินิจ,  2548, น. 14; พรายพล คุ้มทรัพย์, 
2547, น. 225; รงัสรรค์ ธนะพรพนัธุ์ 2545, น. 303; สมภพ มานะรงัสรรค์, 
2548, น. 8, 115, 119, 123;   สนิาด ตรวีรรณไชย, 2548, น. 11;  สุก าพล        
จงวไิลเกษม, 2548, น. 4; อภชิาต สถตินิรามยั, 2548ก, น. 4; Kahn, 2004, p. 
10; Nithiprabha, 1998 p. 68; Unger, 1999,  p. 286)     โดยถอืเอาการที่
ทางการไทยยกเลกิการควบคุมอตัราดอกเบี้ย และการรบัพนัธกรณีขอ้ 8 ของ
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เป็นหลกั
หมายส าคญั อย่างไรกต็ามก่อนหน้าการรบัพันธกรณีข้อ 8 ก็มีมาตรการผ่อน
คลายทางการเงินออกมาบ้างแล้ว  เช่น ได้มีการประกาศยกเลิกเพดานอตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากประจ าของธนาคารพาณิชยท์ีม่อีายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป เมื่อวนัที ่1 
มถุินายน พ.ศ. 2532 และได้ยกเลกิเพดานอตัราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 
เมื่อวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2533 (สมบรูณ์ ศริปิระชยั, 2547, น. 23) 

           2.1 การรบัพนัธกรณีข้อ 8 ของกองทุนการเงินระหว่าง  
                  ประเทศ 

           ประเทศไทยประกาศรบัพันธกรณีข้อ 8 ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 (ธีรวุฒิ ศรีพินิจ, 2548, น. 14; 
สมบูรณ์ ศริปิระชยั, 2547, น. 23; สุก าพล จงวิไลเกษม, 2548, น. 4) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศต้องการให้ประเทศภาคีสมาชิกรบัพนัธกรณีข้อน้ีไป
ปฏิบัติ ส าหรับประเทศไทยนั ้นก่อนที่จะมีการยอมรับพันธกรณีข้อน้ี ก็มี
แรงผลกัดนัมานานจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศก่อนหน้าน้ีแลว้ ดงัทีน่าย
ชวลติ ธนะชานันท์ อดตีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ความจรงิ
มาตรา 8 กเ็ป็นเรื่องทีค่ณะผูแ้ทน IMF กพ็ูดกบัเรามาเรื่อย 10 กว่าปี ฉะนัน้เรา
เองโดยเฉพาะผมเวลาพูดกบัเขา กม็กัจะบอกเขาและผลดัไปเรื่อย เหตุทีผ่ลดัก็
เพราะว่าเราไม่สูแ้น่ใจนักเกีย่วกบัเรื่องฐานะการเงนิ คอืฐานะเงนิส ารองของเรา” 
(อา้งถงึใน สุก าพล จงวไิลเกษม, 2548, น. 5) ส าหรบัสาระส าคญัของพนัธกรณี
ขอ้ 8 นัน้กค็อืกองทุนการเงนิระหว่างประเทศต้องการใหม้กีารยกเลกิขอ้จ ากดัใน
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการซื้อ -ขายสินค้ากับต่างประเทศ    
(สกุ าพล จงวไิลเกษม, 2548, น. 4) 
           รายละเอียดเกี่ยวกับพันธกรณีข้อ 8 ที่ไทยรับมาปฏิบัติ มีดัง น้ี           
1) ทางดา้นสนิคา้ใหเ้พิม่ความคล่องตวัดา้นการเงนิในทุกกรณี โดยในการส่งออก
นัน้ การส่งสนิคา้ออกไม่ต้องขออนุญาตเรื่องเงนิตราต่างประเทศ ใหน้ าเงนิจาก
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การส่งออกกลับมาในประเทศภายใน 180 วัน นับจากวันส่งออกและขายแก่
ธนาคารหรือน าเข้าบญัชีเงินฝากภายใน 15 วัน  ถ้าส่งออกเงินเกิน 500,000 
ดอลลารส์หรฐัฯ ใหย้ื่นรายงานแบบ ง.ด.1 แก่กรมศุลกากร สว่นในดา้นการน าเขา้
นัน้ ถ้าเป็นการคืนเงินกู้ต่างประเทศไม่ต้องขออนุญาต ถ้าเป็นการลงทุน
ต่างประเทศและให้กู้แก่กจิการในเครอืต่างประเทศไม่เกนิ 5,000,000 ดอลลาร ์
ไม่ต้องขออนุญาต  2) ด้านเงินบริการ ให้ด าเนินการได้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 
50,000 ดอลลาร์  3) การโอนเงินตราต่างประเทศ ให้ด าเนินการได้อย่างเสรี
ภายใต้วงเงินไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์  4) การคืนเงินกู้ให้แก่ต่างประเทศใน
กรณีทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน ใหด้ าเนินการได้อย่างเสรภีายใต้วงเงนิไม่เกนิ 500,000 
ดอลลาร์    5) กรณีการฝากเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ให้
ด าเนินการได้อย่างเสรภีายใต้วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อวนั และให้ชาว
ต่างประเทศและบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตรา
ต่างประเทศได ้โดยไม่มขีอ้จ ากดัในการฝากและถอนเงนิจากบญัชขีองคนไทยที่
อยู่ในต่างประเทศ แต่ในกรณีทีม่ยีอดคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากดงักล่าวนัน้ ถ้าเป็น
บุคคลธรรมดาต้องมยีอดคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 500,000 ดอลลาร์ ถ้าเป็นนิตบิุคคล
ตอ้งมเีงนิคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 5,000,000 ดอลลาร ์และ 6) ส าหรบัการส่งออกและ
น าเข้าเงินบาทนัน้ ไม่มีการควบคุมการส่งหรอืน าเงนิบาทเข้าประเทศ  แต่ใน
กรณีทีน่ าหรอืส่งออกเงนิบาทไปต่างประเทศ ถ้าเป็นประเทศทีม่พีรมแดนตดิกบั
ไทยสามารถส่งออกได้ครัง้ละไม่เกิน 100,000 บาท   ถ้าเป็นประเทศอื่นๆ   
สามารถส่งออกไดไ้ม่เกนิครัง้ละ 50,000 บาท (สมภพ มานะรงัสรรค์, 2548, น. 
121-122) 

           2.2 การอนุญาตให้สถาบนัการเงินขยายขอบเขตการประกอบ 
                  ธรุกิจ 

           นอกจากการผ่อนคลายทางด้านดอกเบี้ยและการแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศแลว้ ทางการไทยยงัมมีาตรการอื่นๆ ทีถ่อืว่าเป็นการผ่อนคลายการ

71



 

72 
 

72 

ควบคุมหรอืการเปิดเสรทีางการเงนิเพิม่ขึน้ มาตรการเหล่าน้ีมทีัง้มาตรการทาง
การเงินที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ และ
มาตรการทางการเงนิที่อนุญาตให้สถาบนัการเงนิที่มใิช่ธนาคารพาณิชย์ขยาย
ขอบเขตการประกอบธุรกจิ 
           มาตรการทางการเงนิที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกจิที่ส าคญัๆ ประกอบด้วย 1) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท า
ธุรกจิไดเ้พิม่ขึน้ เช่น ท าหน้าทีด่แูลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย ์ใหบ้รกิารจดัท าหรอื
วเิคราะหโ์ครงการเพื่อการลงทุน เป็นทีป่รกึษาในการซือ้กจิการ ควบรวมกจิการ 
และใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ไิดใ้ชป้ระโยชน์ เป็นต้น โดยมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่
30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2530   2) การขยายมูลค่าของสนิทรพัย์ที่สาขาธนาคาร
พาณิชยต่์างประเทศต้องด ารงจากไม่น้อยกว่า 5 ลา้นบาท เป็นไม่น้อยกว่า 125 
ล้านบาท และการเพิ่มประเภทของหลกัทรัพย์ที่ใช้ด ารงรวมทัง้เปลี่ยนแปลง
อตัราสว่นในการด ารงสนิทรพัย ์จากเดมิทีใ่หด้ ารงหลกัทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัย์
ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจไม่เกินร้อยละ 40 ของสนิทรพัย์ที่ต้องด ารง เป็นด ารง
อสงัหาริมทรพัย์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกจิไม่เกนิร้อยละ 20 ของสนิทรพัย์ที่ต้อง
ด ารง มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2534  3) การ
อนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยข์ยายเวลาการใหบ้รกิารด้านเอทเีอม็ และส านักงาน
แลกเปลี่ยนเงินตรานอกสถานที่เป็น 7.00-22.00 น. ส าหรับเอทีเอ็มนัน้ถ้า
ต้องการให้สามารถเปิดบรกิารนอกเหนือเวลาดงักล่าวเช่นเปิดบรกิารตลอด 24
ชัว่โมง จะต้องไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสถานทีต่้องเป็น
แหล่งที่มีผู้สญัจรผ่านไปมาตลอดเวลา  มาตรการนี้มีผลบังคบัใช้เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2534  4) การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ าหน้าทีเ่ป็นนายหน้า
ตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องรฐับาลและรฐัวสิาหกจิ ให้บรกิารข่าวสารขอ้มูล 
และเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ มาตรการน้ีมผีลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 
2535   5) การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ าหน้าทีธุ่รกจิการจดั การออก การจดั
จ าหน่าย และการคา้ตราสารหนี้ ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
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ไทยก่อน และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีประกัน  
ธุรกิจการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธุรกิจการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรพัย ์และธุรกจิการเป็นตวัแทนเพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน มาตรการนี้มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2535  6) การอนุญาต
ใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกบตัรเงนิฝากชนิดเปลีย่นมอืได้ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535  7) การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลาการ
ใหบ้รกิารดา้นเอทเีอม็ ตลอด 24 ชัว่โมง อย่างไม่มเีงื่อนไข ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อ
วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2535  8) การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ
เปิดสาขาและสาขาย่อยในเขตอ าเภอรอบนอกได้อย่างเสรี ซึ่งมผีลบงัคบัใช้เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2537  และ 9) การพัฒนาระบบการช าระเงิน โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ธนาคาร
พาณิชย์มีเอทีเอ็มโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(สนิาด ตรวีรรณไชย, 2548, น. 65) 
           ส่วนมาตรการทางเงินที่อนุญาตให้สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร
พาณิชยข์ยายขอบเขตการประกอบธุรกจิทีส่ าคญัๆ ประกอบดว้ย 1) การอนุญาต
ให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถท าหน้าที่เก็บรักษา
หลกัทรพัย์ แนะน าการประกนัภยั และการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์เช่นเดยีวกบั
ธนาคารพาณิชย์ มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2531    2) การ
อนุญาตใหบ้รษิทัเงนิทุนและบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยท์ ากจิการเช่าแบบลสีซิง่ได้ 
มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534   3) การอนุญาตใหบ้รษิทัเงนิทุน
ท าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าตวัแทนจ าหน่ายพนัธบตัรรฐับาล ใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสาร 
และเป็นทีป่รกึษาในการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย มผีลใช้บงัคบัเมื่อวนัที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2535   4) การอนุญาตให้บรษิัท
หลกัทรพัยท์ าหน้าทีดู่แลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย ์เป็นนายทะเบยีนและตวัแทน
จ าหน่ายเงนิส าหรบัหลกัทรพัยเ์พื่อบุคคลอื่น ใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสาร และเป็นที่
ปรกึษาในการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่
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24 มีนาคม พ.ศ. 2535   5) การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน
หลกัทรพัยป์ระกอบธุรกจิแทนผูถ้อืหุน้กู ้และ/หรอืธุรกจิการดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมโดยต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่
18 กนัยายน พ.ศ. 2535  6) การอนุญาตใหบ้รษิทัเงนิทุนประกอบธุรกจิการดูแล
และเก็บรกัษาหลกัทรพัย์และตราสารหนี้ ธุรกิจการเป็นตัวแทนเพื่อท าหน้าที่
สนับสนุนการจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ธุรกิจการเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ และ
ธุรกจิการจดั การออก การจดัจ าหน่ายตราสารหนี้ โดยต้องได้รบัอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ก่อน มาตรการนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2535          
7) ก.ล.ต. อนุญาตให้จดัตัง้กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (กองทุน
เปิด) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2536   8) ก.ล.ต. อนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงนิทุน บรษิัทเครดติฟองซเิอร ์และสถาบนัการเงนิที่มี
กฎหมายจัดตัง้ขึ้นโดยเฉพาะ สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการค้า
หลกัทรพัยห์รอืการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์ฉพาะทีเ่ป็นตราสารหน้ี โดยจะต้องมี
เงนิกองทุนไม่ต ่ากว่า 500 ล้านบาท มสีนิทรพัยร์วมสุทธไิม่ต ่ากว่า 5,000 ล้าน
บาท  มาตรการน้ีมผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2536  9) การอนุญาต
ใหบ้รษิัทเงนิทุนและบรษิัทเครดติฟองซเิอรเ์ปิดส านักงานอ านวยสนิเชื่อ เฉพาะ
นอกเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ส านักงานที่จะได้รบัยกระดบัเป็นส านักงาน
สาขาต้องเปิดบริการไม่น้อยกว่า 2 ปี และมียอดคงค้างสนิเชื่อไม่ต ่ากว่า 150 
ลา้นบาท  มาตรการนี้มผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537  และ 
10) การอนุญาตให้บรษิัทเงนิทุนจดัตัง้ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ โดยต้อง
เป็นบรษิัทที่แยกการประกอบธุรกจิเงินทุนและหลกัทรพัยอ์อกจากกนั  มผีลใช้
บงัคบัเมื่อวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2537  (สนิาด ตรวีรรณไชย, 2548, น. 66) 
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           2.3 การจดัตัง้กิจการวิเทศธนกิจ 

           การผ่อนคลายการควบคุมหรอืการเปิดเสรทีางการเงนิครัง้ส าคญัที่สุด
อีกครัง้หนึ่งคือการอนุญาตให้มีการจัดตัง้กิจการวิเทศธนกิจ ( International 
Banking Facilities: IBF) เมื่อวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2536 (สมบูรณ์ ศริปิระชยั, 
2547, น. 23) ตอนแรกการจัดตัง้วิเทศธนกิจเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ จึงเรียกว่า
กจิการวเิทศธนกจิแห่งกรุงเทพฯ (Bangkok International Banking Facilities: 
BIBF) ต่อมาใน พ.ศ. 2537 ได้มีการอนุญาตให้จัดตัง้กิจการเช่นน้ีขึ้นใน
ต่างจงัหวดัด้วย (กอบศักดิ ์ภูตระกูล และคนอื่น ๆ, 2548, น. 19)    เรยีกว่า
กจิการวเิทศธนกจิต่างจงัหวดั (Provincial International Banking Facilities: 
PIBF) การจดัตัง้กจิการวเิทศธนกจินัน้มจีุดเริม่ตน้จากการทีธ่นาคารแห่งประเทศ
ไทยต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางวิจัย
ทางการเงนิ และในทีสุ่ดต้องการให้พฒันาเป็นศูนยก์ลางการเงนิแบบครบวงจร 
(สมภพ มานะรงัสรรค,์ 2548, น. 123) 
           กจิการวเิทศธนกจิหมายถึงธุรกจิการเงนิระหว่างประเทศทีท่างการได้
อนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์ัง้ในและต่างประเทศไดเ้ปิดด าเนินการเพื่อเป็นแหล่ง
ระดมเงนิทุน รวมทัง้ช่วยอ านวยความสะดวกและลดค่าใชจ้่ายของนกัธุรกจิไทยที่
จะกูย้มืเงนิจากต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2541, ไม่ระบุเลขหน้า) 
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดว้างข้อก าหนดให้สถาบนัการเงนิที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบการจะต้องแยกกจิการวเิทศธนกจิออกจากกจิการธนาคารพาณิชย์ อกี
ทัง้ให้แยกกจิการวเิทศธนกจิภายในและภายนอกประเทศออกจากกนั (สมภพ 
มานะรงัสรรค,์ 2548, น. 124)  
           ส าหรับธุรกิจที่กิจการวิเทศธนกิจสามารถให้บริการได้นั ้นมีหลาย
อย่างเช่น การรับฝากเงินหรือการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ การให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ การซือ้ขายปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศทีไ่ม่ใช่เงนิบาท การรบัรอง 
หรือการค ้าประกันหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอก
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ประเทศ การท าธุรกรรมทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ การ
จดัหาเงนิกูท้ีม่แีหล่งทีม่าจากต่างประเทศ หรอืการเป็นผูจ้ดัการในการจดักู ้การ
ให้บรกิารขอ้มูลข่าวสารทางการเงนิและทางเศรษฐกจิ การใหบ้รกิารจดัท าหรอื
วิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาในการซื้อ รวม หรือควบ
กจิการ การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ การรบัซื้อหรอืรบัโอนลูกหน้ีเงนิให้กูย้ ืมที่
เป็นเงนิตราต่างประเทศ  และการค ้าประกนัการกูย้มืหรอืการรบัซือ้ลดตราสารที่
เกี่ยวขอ้งกบัการส่งออกที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2541, ไม่ระบุเลขหน้า) 
           กจิการวเิทศธนกจินัน้ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีอากรมากกว่า
ธนาคารพาณิชยห์ลายอย่าง โดยเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษธีุรกจิเฉพาะ ภาษี
ดอกเบีย้หกั ณ ทีจ่่าย น้อยกว่าธนาคารพาณิชย ์ และไดร้บัยกเวน้อากรแสตมป์ 
ธนาคารพาณิชย์ทัง้หลายทัง้ของไทยและต่างประเทศต่างกย็ื่นขอใบอนุญาตใน
การประกอบกจิการวเิทศธนกจิ โดยมธีนาคาร 47 รายไดร้บัใบอนุญาต แบ่งเป็น
ธนาคารพาณิชยไ์ทย 15 ราย สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในไทย 12 ราย 
และธนาคารพาณิชยต่์างประเทศรายใหม่ 20 ราย (สมภพ มานะรงัสรรค,์ 2548, 
น. 133-134) 

           2.4  ผลกระทบจากการผ่อนคลายการควบคมุทางการเงิน 

           ในขณะที่มกีารผ่อนคลายหรอืเปิดเสรทีางดา้นการแลกเปลี่ยนเงนิตรา
และการสง่เสรมิกจิการวเิทศธนกจิ ทางการไทยกลบัมนีโยบายการก าหนดระดบั
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่สวนทางกับนโยบายการเปิดเสรี
ทางการเงิน ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจนั ้นประเทศไทยยึดถือระบบอัตรา
แลกเปลีย่นแบบตะกรา้เงนิ (ธรีวุฒ ิศรพีนิิจ, 2548, น. 28; พรายพล คุม้ทรพัย์, 
2547, น. 225) กล่าวคือผูกค่าเงินบาทไว้กบักลุ่มเงินสกุลที่มีความส าคญัทาง
การคา้ต่อไทยแทนการองิค่าไวก้บัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิาเพยีงอย่างเดยีว แต่
เงนิดอลลารก์ย็งัคงเป็นสดัส่วนส าคญัอยู่ ประเทศไทยใชร้ะบบอตัราแลกเปลีย่น
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แบบตะกรา้เงนิมาตัง้แต่ พ.ศ. 2527 ระบบนี้มคีวามยดืหยุ่นกว่าการองิค่าเงนิไว้
กบัเงนิดอลลารอ์ย่างเดยีว แต่กย็งัไม่ยดืหยุ่นพอ ถอืว่ายงัเป็นการก าหนดอตัรา
แลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิดอลลารท์ีค่่อนขา้งคงที ่
           ผลจากการที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ  เกี่ยวกับการปริวรรต
เงินตรา การจดัตัง้วิเทศธนกิจ รวมทัง้นโยบายการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิาทีค่่อนขา้งคงที ่ซึง่ลดความเสีย่งของผูกู้้
เกีย่วกบัค่าเงนิบาทจนเกอืบหมดสิน้ ไดท้ าใหม้เีงนิทุนไหลเขา้มาจากต่างประเทศ
อย่างไม่หยุดยัง้ตลอดระยะเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จนถึงก่อนเกิด
วกิฤต ิ(คณะกรรมการศกึษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการระบบการเงนิของประเทศ [ศปร.], 2542, น. 13)  ท าใหป้รมิาณเงนิ การ
บรโิภค และการลงทุนของเอกชนเพิม่สงูขึน้ ดุลบญัชเีดนิสะพดัขาดดุลเรือ้รงัและ
ต้องพึ่งเงนิกู้จากต่างประเทศเพิม่ขึน้มาก การกู้ยมืเงนิจากต่างประเทศจ านวน
มากเป็นการกูย้มืระยะสัน้แต่น ามาปล่อยกูต่้อระยะปานกลางและระยะยาว ทัง้ยงั
เป็นการเน้นปล่อยกู้ให้ธุรกจิอย่างเช่นอสงัหารมิทรพัย์และตลาดหุ้นซึ่งมคีวาม
เสีย่งสงู ท าใหม้หีนี้เสยีจ านวนมาก และเมื่อการส่งออกลดลงในช่วงกลางปีของ 
พ.ศ. 2539 บริษัทจัดอันดบัความน่าเชื่อถือต่างประเทศก็ได้ลดอันดับความ
น่าเชื่อถอืของสถาบนัการเงนิไทย เจา้หนี้จงึเริม่เรยีกหน้ีคนื  แต่สถาบนัการเงนิ
ไม่สามารถใช้หนี้ได้ ทางการไทยต้องเอาเงินกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงนิเขา้ไปช่วยเหลอื จนหมดเงนิไปถงึ 7 แสนลา้นบาท (สนิาด 
ตรวีรรณไชย, 2548, น. 25) ในทีสุ่ดกต็้องสัง่ปิดสถาบนัการเงนิจ านวนมากและ
ปล่อยใหค้่าเงนิบาทลอยตวั น ามาซึง่ช่วงเวลาแห่งวกิฤตทิีด่ ารงอยู่หลายปีในเวลา
ต่อมา 
           การด าเนินนโยบายของไทยดว้ยการเปิดเสรทีางการเงนิมากเกนิไปโดย
ทีย่งัไม่มคีวามพรอ้มถอืเป็นเหตุปัจจยัทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของวกิฤตเิศรษฐกจิ ถ้า
จะเปิดเสรทีางการเงนิจะต้องมกีารปฏริูปนโยบายเศรษฐกจิมหภาคใหด้เีสียก่อน 
จะต้องสร้างโครงสรา้งพืน้ฐานของการก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิอย่าง
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รดักุม (สมบรูณ์ ศริปิระชยั, 2547, น. 22) นโยบายการก าหนดอตัราแลกเปลีย่น
แบบตายตวัหรือค่อนข้างตายตวัดงัเช่นระบบตะกร้าเงนิที่ไทยใช้ในช่วงนัน้ไม่
สามารถเข้ากนัได้กับเสรีนิยมทางการเงิน ถ้าจะเดินบนเส้นทางเสรีนิยมทาง
การเงนิกต็้องปล่อยใหอ้ตัราแลกเปลีย่นลอยตวัอย่างเสรหีรอืมคีวามยดืหยุ่นให้
มาก (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2541, 2545) ในวงวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
การเงนิระหว่างประเทศนัน้ ส่วนมากมคีวามเหน็ตรงกนัว่านโยบาย 3 อย่าง คอื
นโยบายอตัราแลกเปลีย่นที่คงที่ นโยบายการเปิดเสรทีางการเงนิ และนโยบาย
การเงนิทีเ่ป็นอสิระ ไม่สามารถเกดิขึน้ไดพ้รอ้มกนัทัง้สามอย่างในเวลาเดยีวกนั 
(ครุกแมน, 2548, น. 145; พรายพล คุม้ทรพัย,์ 2547, น. 243-244; สมบูรณ์ ศริิ
ประชยั, 2547, น. 25-26; อนุวตัน์ ชลไพศาล, 2546, น. 34; อมัมาร สยามวาลา,  
2542, น.14-15)    ทฤษฎดีงักล่าวนี้มชีื่อเรยีกว่า   “ตรเีอกภาพทีเ่ป็นไปไม่ได้” 
(The Impossible Trinity) 
           จะเหน็ไดว้่าทัง้แรงผลกัดนัจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศให้ไทย
ด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่ และการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิมหภาคทีผ่ดิพลาด
ของรฐับาลไทย ลว้นเป็นเหตุปัจจยัเสรมิกนัและกนัใหเ้กดิวกิฤต ิบางท่านอาจจะ
โทษปัจจยัภายในเป็นหลกัคอืการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิมหภาคที่ผดิพลาด1 
โดยเฉพาะความอ่อนแอของสถาบนัอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย2 แต่น่ียงั
เป็นการมองเฉพาะปัญหาในเชิงมหภาค เพราะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เกดิขึน้นัน้มเีหตุปัจจยัทีซ่บัซอ้น ซึง่มเีรื่องทีเ่ป็นระดบัจุลภาคดว้ย อย่างเช่นการ
ที่สถาบันการเงินปล่อยให้กู้อย่างง่ายดาย ขาดความระมัดระวัง ขาดการ
ตรวจสอบฐานะทางการเงนิของลูกหนี้ และขาดการวเิคราะหโ์ครงการทีใ่หเ้งนิกู้
อย่างพอเพยีง (ปัญหานี้เรยีกว่า Moral Hazard) หรอืการเหน็แก่พรรคพวกเพื่อน
ฝงู (Cronyism) จงึปล่อยเงนิกูใ้หอ้ย่างง่ายดาย รวมทัง้พฤตกิรรมความโลภความ

                                                           
          1อยา่งเช่นความเหน็ของธตินินัท ์พงศส์ทุธริกัษ ์(ด ูPongsudhirak, 2547). 
          2อยา่งเช่นความเหน็ของอภชิาต สถตินิรามยั (ด ูSatitniramai, 2002). 
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อยากร ่ารวยของประชาชนที่หนัมาเล่นเกมเงนิตราเพื่อเกง็ก าไรที่เรยีกว่า  “จติ
วญิญาณฟองสบู่” ซึง่เป็นเหตุปัจจยัใหเ้กดิ “ทุนนิยมฟองสบู่” (สุวนิัย  ภรณวลยั, 
2537) หรอื “เศรษฐกจิฟองสบู่” (สุวนิัย ภรณวลยั, 2541) ลว้นเป็นส่วนหน่ึงของ
เหตุปัจจยัทีร่่วมก่อร่างสรา้งใหเ้กดิวกิฤตเิศรษฐกจิดว้ย 

3. การถ่ายโอนการผลิตจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน 
           กระบวนการถ่ายโอนการผลติจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชนนัน้มไีดห้ลาย
รูปแบบ เช่นการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในรัฐวิสาหกิจ และการที่
รฐัวสิาหกจิน าเอาวธิกีารบรหิารจดัการแบบเอกชนมาใช ้การแปรรูปรฐัวสิาหกจิ
ใหอ้ยู่ในรูปแบบบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดักท็ าได้เหมอืนกนั ซึง่ถ้ารฐั
ยงัถอืหุน้สว่นขา้งมากในบรษิทันัน้ๆ อยู่ บรษิทักย็งัคงสถานะเป็นรฐัวสิาหกจิ แต่
ถ้ารัฐขายหุ้นให้เอกชนไปโดยเป็นฝ่ายถือหุ้นส่วนข้างน้อย  บริษัทนัน้ก็จะ
กลายเป็นบรษิทัเอกชนไป นี่กถ็อืว่าเป็นรปูแบบหนึ่งทีม่กีารแปรรปูไปอย่างเตม็ที ่
นอกจากนี้ หน่วยงานของรฐับางหน่วยงานซึง่มใิช่รฐัวสิาหกจิอาจแปรรูปไปจาก
เดมิโดยใช้รูปแบบการบริหารจดัการแบบเอกชนมากขึน้ แต่กฎหมายยงัถือว่า
เป็นหน่วยงานในก ากบัของรฐั ดงัเช่นการน าเอามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ
ราชการแต่ยงัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั กอ็าจจดัใหเ้ป็นรูปแบบหน่ึงของ
การถ่ายโอนการผลติจากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชนไดเ้หมอืนกนั 
           การถ่ายโอนการผลติอาจจะท าไดด้ว้ยการเพิม่บทบาทภาคเอกชนใหเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถท าได้ 6 วิธี คือ       
1) การท าสญัญาจา้งเอกชนใหเ้ป็นผูบ้รหิารงาน เป็นวธิกีารทีร่ฐัตกลงจา้งเอกชน
ให้บรหิารงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรฐั  โดยรฐัเป็นผู้จ่ายค่าจ้างตามผลงาน
หรือเหมาจ่ายให้เอกชน  รฐัยงัคงเป็นเจ้าของทรพัย์สนิและยงัมีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายบริหารรวมทัง้รับภาระการลงทุน เช่นการที่การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยให้เอกชนเข้าบริหารท่าเรอืบางแห่งและการที่ท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทยใหเ้อกชนด าเนินการจดัระบบการเดนิรถรบัจา้ง  2) การท าสญัญาให้
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เอกชนเช่าด าเนินการ เป็นวิธีการที่ร ัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้เช่าด าเนินการใน
โครงการของรฐัและจ่ายเงนิใหร้ฐัตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา  รฐัเป็นผูก้ าหนดอตัรา
ค่าบรกิาร ค่าค ้าประกนัการลงทุน และบทลงโทษส าหรบัเอกชน รายไดแ้ละก าไร
จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหารงานของเอกชน รัฐยังคงเ ป็นเจ้าของ
ทรพัยส์นิ  แต่เอกชนเป็นผูร้บัภาระการลงทุน  เช่น การทีก่ารท่าเรอืแห่งประเทศ
ไทยใหเ้อกชนเขา้ลงทุนด าเนินกจิการท่าเรอืพาณิชยแ์หลมฉบงั 5 ท่า และการที่
องคก์ารผลติอาหารส าเรจ็รูป (อสร.) ให้เอกชนเช่าโรงงานผลติน ้าส้มสายชูและ
อาหารกระป๋อง เป็นต้น 3) การให้สมัปทานแก่เอกชน  เป็นวธิกีารที่รฐัให้สทิธิ
เอกชนเป็นผู้ร ับผิดชอบด้านการลงทุน การจัดการ และการปฏิบัติงานใน
ทรัพย์สินที่ร ัฐให้สัมปทาน เอกชนผู้รับสัมปทานจะได้รับค่าตอบแทนการ
ใหบ้รกิารจากผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง โดยรฐัไดค้่าสมัปทานหรอืส่วนแบ่งตามทีต่กลง
กนัไว้ในสญัญาสมัปทาน (นันทวฒัน์ บรมานันท์, 2548, น. 28-30)  เช่นการที่
การทางพเิศษแห่งประเทศไทยใหส้มัปทานแก่บรษิทัทางด่วนกรุงเทพฯ จ ากดั ใน
การลงทุนก่อสรา้งโครงการทางด่วนพเิศษขัน้ที ่2 จากนัน้จงึโอนใหร้ฐัก่อนทีท่าง
บรษิทัจะเป็นฝ่ายเขา้ไปบรหิารและเกบ็ผลประโยชน์จากทางด่วนต่อไป (รงัสรรค ์
ธนะพรพนัธุ,์ 2529ข, น. 181-185)  
           อกี 3 วธิไีดแ้ก่  4) การกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์เป็นวธิกีารทีท่ า
ไดก้บัรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั วธิกีารนี้ม ี3 รปูแบบ 
รูปแบบแรกท าได้โดยรฐัลดสดัส่วนการถือหุ้นของภาครฐัลงบางส่วน แต่ไม่เกนิ
รอ้ยละ 51 ซึง่ท าใหบ้รษิทันัน้ยงัมสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิอยู่ เช่นกรณีทีบ่ริษทัการ
บนิไทยเคยน าหุน้ของบรษิทั 1.117 ลา้นหุน้ออกขายในตลาดหลกัทรพัย ์รูปแบบ
ต่อมาท าได้โดยรฐัลดสดัส่วนการถือหุ้นลงเกินร้อยละ 51 ซึ่งท าให้บริษัทพ้น
สภาพการเป็นรฐัวสิาหกจิ เช่นบรษิทัทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดก้ระจาย
หุน้ในตลาดหลกัทรพัย์โดยทีก่ระทรวงการคลงัลดสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทัลง
จนเหลอืไม่ถงึร้อยละ 50 ซึง่ท าใหบ้รษิทัพน้สภาพการเป็นรฐัวสิาหกจิ  รูปแบบ
สุดท้ายเป็นรูปแบบที่รัฐวิสาหกิจตัง้บริษัทลูกขึ้นมาด าเนินกิจการแทน  โดย

80



 

81 
 

81 

รฐัวสิาหกจิถอืหุน้ในบรษิทัลูกทัง้หมดในขัน้แรกแลว้ด าเนินการเพิม่ทุนในบรษิทั
ลกูหรอืกระจายหุน้เดมิของบรษิทัลกูในตลาดหลกัทรพัยใ์นสดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 
51 เพื่อใหบ้รษิทัลูกมสีภาพเป็นบรษิทัมหาชนที่ด าเนินกจิการแบบเอกชน เช่น
กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจดัตัง้บรษิทัผลิตไฟฟ้าจ ากดัขึน้โดยถอื
หุน้ทัง้หมดแลว้จงึกระจายหุน้รอ้ยละ 51 ในตลาดหลกัทรพัย ์ 5) การร่วมลงทุน
กบัเอกชน วิธีการนี้มี 2 รูปแบบคือ  รูปแบบแรกท าได้โดยรัฐวิสาหกิจจัดตัง้
บรษิัทขึน้ด าเนินการบางกจิการทีเ่คยท าอยู่และบรษิัทเอกชนจะเป็นผู้บรหิารใน
กจิการนัน้ เช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ร่วมทุนกบัเอกชนเพื่อด าเนิน
กจิการเดนิรถปรบัอากาศขนาดเลก็ และบรษิทัการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ร่วม
ทุนกับเอกชนในการจัดตัง้บริษัทครัวการบินภูเก็ต  รูปแบบที่สองท าได้โดย
รฐัวสิาหกจิประเมนิทรพัยส์นิของตนแล้วน าไปลงทุนกบัภาคเอกชน โดยฝ่ายรฐั
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 เช่นโรงงานไพ่ประเมินราคาทรพัย์สนิแล้วน าไปร่วม
ลงทุนกบัเอกชนเพื่อท าโรงพมิพส์ิง่พมิพท์ีม่คี่าขนาดกลาง และองคก์ารแบตเตอรี่
ประเมินราคาทรพัย์สินแล้วร่วมลงทุนกบัเอกชนในการด าเนินกิจการโ รงงาน
แบตเตอรีท่ีท่นัสมยั   และ 6) การใหเ้อกชนเป็นผูล้งทุนด าเนินการแต่รฐัเป็นฝ่าย
รบัซือ้ผลผลติ เช่นกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยใหเ้อกชนด าเนินการ
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ในรปูของผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติจะเป็น
ผูร้บัซือ้ไฟฟ้าทีเ่อกชนผลติได ้(นนัทวฒัน์   บรมานนัท,์ 2548, น. 30-32) 

           3.1 การแปรรปูรฐัวิสาหกิจให้เป็นบริษทั3 

           เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถงึกระบวนการแปรรูปรฐัวสิาหกจิตาม
กฎหมายว่าดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิ คอืเป็นกระบวนการทีแ่ปลงทุนของรฐัวสิาหกจิให้
เป็นหุ้นแล้วจัดตัง้ขึ้นเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด หรือเรียกว่า

                                                           
          3เน้ือหาในส่วนน้ีที่เกีย่วกบัรฐัวสิาหกจิซึง่แปรสภาพเป็นบรษิทัไดส้ าเรจ็  เกบ็
สาระส าคญัมาจาก นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2548, น. 115-124. 
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กระบวนการแปรรูปรฐัวสิาหกจิใหเ้ป็นบรษิทั  (corporatization) เมื่อเป็นบรษิทั
แล้วก็ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ แต่ก็มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนไปสู่การเป็น
บรษิทัเอกชนเตม็ตวัไดใ้นอนาคต การด าเนินการตามกระบวนการนี้แมจ้ะเริม่ขึน้
จากการตรากฎหมายใน พ.ศ. 2542 ในยุครฐับาลชวน แต่การจดัตัง้เป็นบริษัท
นัน้ท าไดส้ าเรจ็ในยุครฐับาลทกัษิณ โดยที่การตรากฎหมายนี้ออกมานัน้กเ็ป็น
เพราะวกิฤติเศรษฐกิจท าให้ไทยต้องกู้เงนิจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
การตรากฎหมายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทีอ่ยู่ในหนงัสอืเจตจ านงซึง่ประเทศไทยยื่น
ต่อกองทุนการเงนิระหว่างประเทศเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูม้าใชแ้กปั้ญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ  
           รัฐวิสาหกิจ 5 แห่งที่ถูกแปรรูปได้ส าเร็จตามกฎหมายว่าด้วยทุน
รฐัวสิาหกจิ (นับถงึ พ.ศ. 2550) คอื  การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย  องคก์าร 
โทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  การสื่อสารแห่ง 
ประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ส าหรบัรฐัวสิาหกจิที่
ถูกแปรรูปตามกระบวนการเดยีวกนัแต่ยงัไม่ส าเรจ็กม็ ีเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย ซึ่งถูกสัง่ระงบัโดยค าวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสุดเมื่อ พ.ศ. 
2549 
           เมื่อวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2544 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหม้กีาร
แปลงทุนเป็นหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 19 แห่ง
พระราชบญัญัติทุนรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. 2542 มีการจดัตัง้เป็นบรษิัทในชื่อบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีทุนจด
ทะเบยีน 20,000 ล้านบาท โดยมีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้
ก ากบัดแูลในดา้นนโยบายของบรษิทั บรษิทัมอี านาจ สทิธ ิและประโยชน์ ตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา4 เช่นในการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีม ใหบ้รษิทัมี

                                                           
          4ด ู“พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ของบรษิทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2544.” ใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที ่87 ก, 30 
กนัยายน 2544 หรอืใน นันทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2548, น. 243-245. 
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อ านาจได้รบัยกเว้น มีสทิธิพิเศษ หรือได้รบัความคุ้มครองตามที่บญัญัติไว้ใน
กฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยหรอืในกฎหมายอื่น ใหท้รพัยส์นิ
ของบริษัทเฉพาะที่ได้มาจากการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัย์ไม่ว่าก่อนหรอืภายหลงัจดัตัง้บรษิทั และทรพัย์สนิของบรษิทัใน
ระบบการขนส่งปิโตรเลยีมทางท่อเป็นทรพัย์สนิที่ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการ
บงัคบัคด ี
           เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 คณะรฐัมนตรีได้มีมติเหน็ชอบให้
การแปรรูปองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทยใหเ้ป็นบรษิัท ทศท คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั มหาชน โดยจดทะเบยีนเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น 600 ล้านหุ้นซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 10 
บาท  โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผูก้ ากบัดูแลในด้านนโยบาย 
ส าหรบัอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ของบรษิทันัน้ ทางบรษิทักย็งัมอียู่เหมอืนเดมิ 
ไม่มกีารจ ากดัไว้ กล่าวคืออ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ที่องค์การโทรศพัท์แห่ง
ประเทศไทยมอียู่กส็ามารถโอนไปใหบ้รษิทัไดเ้ลย เมื่อไม่มกีารจ ากดัอ านาจ สทิธ ิ
และประโยชน์ไว ้จงึไม่มกีารตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดเรื่องเหล่าน้ีไว้ 
           เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน พ.ศ. 2545 คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเหน็ชอบให้มี
การแปรรูปการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) โดยจดทะเบยีนเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบยีน 5,747 ล้านบาท และมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผูก้ ากบั
ดูแลในด้านนโยบาย ส าหรบัอ านาจ สทิธิ และประโยชน์ที่บริษัทได้รบัจากที่
ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา5 มหีลายอย่างเช่น บรษิทัมอี านาจด าเนินกจิการ
ท่าอากาศยานในสนามบินดอนเมืองและสนามบินอื่น คือสนามบินเชียงราย 

                                                           
          5ด ู“พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ของบรษิทัท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2545.” ใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที ่97 ก, 
30 กนัยายน 2545 หรอืใน นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2548, น. 265-267. 
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สนามบินหาดใหญ่ สนามบนิภูเกต็ และสนามบนิสุวรรณภูม ิบริษัทมสีทิธิและ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการการท่าอากาศยานตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และมีอ านาจว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลอื่ น
ประกอบกจิการท่าอากาศยานแทนได ้ส าหรบัพนกังานของบรษิทักย็งัคงมอี านาจ 
สทิธ ิและประโยชน์ต่างๆ ตามเดมิ ส่วนทรพัย์สนินัน้ มกีารก าหนดให้ทรพัยส์นิ
ของบริษัทที่ได้รบัการเวนคืนและทรพัย์สนิที่จ าเป็นในการประกอบกิจการท่า
อากาศยานไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี
           เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเหน็ชอบให้มี
การแปรรูปการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตัง้เป็น 2 บริษัท คือบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
           บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวนัที่ 14 
สงิหาคม พ.ศ. 2546 โดยมทีุนจดทะเบยีน 10,000 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยหุน้ 
1,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ก ากบัดูแลในด้านนโยบาย ส าหรบัอ านาจ สทิธ ิ
และประโยชน์ของบรษิทันัน้ เนื่องจากไม่มีการจ ากดัไว ้จงึไม่มกีารตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดไว้   บริษัทจงึยงัคงมอี านาจ สทิธิ และประโยชน์เหมือนเดิม 
เช่นเดยีวกบัทีก่ารสือ่สารแห่งประเทศไทยม ี
           บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดั จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 สงิหาคม พ.ศ. 
2546 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 750 ลา้นบาท  ซึง่ประกอบดว้ยหุน้ 75 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท มรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นผูก้ ากบัดแูลในดา้นนโยบาย  ส าหรบัอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ของบรษิทัที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา6  นัน้กม็ีหลายอย่าง เช่น ในการด าเนินกิจการ

                                                           
          6ด ู“พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ของบรษิทัไปรษณีย์
ไทย จ ากดั พ.ศ. 2546.” ใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที ่77 ก, 13 สงิหาคม 
2546  หรอืใน นันทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2548, น. 281-284. 
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ไปรษณียแ์ละธุรกจิทีเ่กี่ยวกบักจิการไปรษณีย ์ใหบ้รษิทัมอี านาจไดร้บัยกเวน้ มี
สิทธิพิเศษ หรือได้รับการคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือในกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการกิจการ
ไปรษณีย์มอี านาจในการอนุญาต วนิิจฉัย ออกขอ้บงัคบัต่างๆ  มอี านาจในการ
จดัท าไปรษณียน์ิเทศ การท าความตกลงกบัต่างประเทศในกจิการไปรษณีย ์
ให้ทรัพย์สินของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นทรพัยส์นิทีไ่ม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี
           และเมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการ
แปรรูปองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) จดทะเบยีนในวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2547 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 3,000 
ลา้นบาท มรีองนายกรฐัมนตรซีึง่ปฏบิตัิราชการแทนนายกรฐัมนตรเีป็นผู้ก ากบั
ดแูลในดา้นนโยบายของบรษิทั และเน่ืองจากการแปรรูปองคก์ารสื่อสารมวลชนฯ 
ไปเป็นบรษิัทนัน้ ไม่มกีารจ ากดัอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ไว้ จงึไม่มพีระราช
กฤษฎีกาก าหนดเรื่องเหล่านี้ไว้ บริษัทจึงยงัคงมีอ านาจ สทิธิ และประโยชน์
เช่นเดยีวกบัทีอ่งคก์ารสือ่สารมวลชนฯ เคยม ี
           ส าห รับการแปรรูปการไฟ ฟ้า ฝ่ ายผลิตแห่ งประ เทศไทยนั ้น 
คณะรฐัมนตรีไดม้มีตใิหม้กีารแปรรูปเป็นบรษิทัมหาชนเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2547 โดยใหด้ าเนินการจดทะเบยีนตัง้บรษิทัในวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2547 
และให้น าเข้าตลาดหลกัทรพัย์ภายในวนัที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ความ
พยายามที่จะแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนัน้ถูกคัดค้านจากสหภาพแรงงาน
รฐัวสิาหกจิมาหลายครัง้  เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 สหภาพแรงงาน
รฐัวสิาหกจิการไฟฟ้าฝ่ายผลติไดจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญั มผีูเ้ขา้ร่วมนับหมื่นคน 
ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทค์ดัคา้นการแปรรปูการไฟฟ้าฝ่ายผลติ    ในการชุมนุม
ช่วงหลงัๆ  กม็กีลุ่มอื่นๆ  ทีม่ใิช่พนกังานรฐัวสิาหกจิเขา้ร่วมมากขึน้เรื่อยๆ   เช่น
ในการชุมนุมใหญ่เพื่อคดัค้านการแปรรูป ณ ลานพระบรมรูปทรงมา้เมื่อวนัที่ 9 
มนีาคม พ.ศ. 2547   มผีูเ้ขา้ร่วมชุมนุมประมาณ 50,000 คน  (กองบรรณาธกิาร, 
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2547,  น.  48-49)   และในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยที่ชุมนุมเรียกร้องให้พันต ารวจโททักษิณลาออกจากต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรหีลายครัง้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธถ์งึกนัยายน พ.ศ. 2549 กม็กีลุ่ม
สหภาพแรงงานต่างๆ ซึง่รวมถงึสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติเขา้ร่วมดว้ย      
           ส าหรับผู้ที่คัดค้านการแปรรูปนัน้ก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไป  เช่น
พนักงานรฐัวสิาหกจิบางคนอาจคดัคา้นเพราะกลวัสญูเสยีผลประโยชน์ทีต่นเคย
ได้ คนกลุ่มนี้เมื่อได้รบัการตอบสนองด้วยการยื่นผลประโยชน์บางอย่างเช่นให้
สทิธิจองซื้อหุ้นในราคาพาร์ซึ่งตัง้ราคาไว้ต ่าและมีโอกาสที่จะได้ก าไรงามเมื่อ
รฐัวสิาหกจิไดเ้ขา้ตลาดหลกัทรพัยก์อ็าจจะเลกิคดัคา้น บางคนคดัคา้นบนฐานคดิ
เรื่องผลประโยชน์สาธารณะ เพราะเหน็ว่าการแปรรูปรฐัวสิาหกจิที่รฐับาลก าลงั
ด าเนินการอยู่นัน้เป็นการเปลีย่นการผกูขาดโดยรฐัไปเป็นการผูกขาดโดยเอกชน
เท่านัน้เอง7 มไิดมุ้่งแปรรปูเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของรฐัวสิาหกจิอย่างทีก่ล่าวอา้ง 
           รัฐวิสาหกิจที่ร ัฐบาลผลักดันให้แปรรูปเป็นบริษัทแล้วน าเข้าตลาด
หลกัทรพัย์นัน้ ส่วนใหญ่กเ็ป็นรฐัวสิาหกจิที่มอี านาจผูกขาด  ตวัอย่างเช่น การ
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยผกูขาดในกจิการท่อก๊าซและการซือ้ขายก๊าซ การท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทยผูกขาดการบริการท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผูกขาดการซื้อขายไฟฟ้า องค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยผูกขาดในธุรกิจวิทยุและโทรทศั น์ (เดือนเด่น 
นิคมบรริกัษ์, 2547, น. 127)    และการสื่อสารแห่งประเทศไทยกผ็ูกขาดบรกิาร
โทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศและบรกิารวงจรอนิเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ 

                                                           
          7เมื่อพจิารณาประเดน็ที่ว่าแมร้ฐัวสิาหกิจต่างๆ จะแปรรูปไปเป็นบรษิทัแล้ว 
แต่ก็ยงัมอี านาจ สทิธ ิและประโยชน์ต่างๆ อยู่มากตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดไว ้
โอกาสที่การแปรรูปรฐัวสิาหกจิจะเป็นการเปลี่ยนการผูกขาดโดยรฐัไปเป็นการผูกขาด
โดยเอกชน  (แมว้า่บรษิทัเหล่านัน้อาจจะยงัไมเ่ป็นของเอกชนเตม็ตวั) กเ็ป็นสิง่ที่เป็นไป
ไดโ้ดยไมเ่ป็นการกล่าวเกนิจรงิไปนัก 
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(สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ และ ธราธร รตันนฤมิตศร, 2548, น. 13) ต่อไปถ้า
รฐัวิสาหกิจเหล่านี้ได้ถูกแปรรูปไปจนเป็นบริษัทเอกชนเต็มตัวแล้ว และยังมี
อ านาจผูกขาด จะมีอะไรรับประกนัได้ว่าการผูกขาดโดยเอกชนจะส่งผลดีต่อ
ประชาชนกว่าการผกูขาดโดยรฐั  
           ผูว้จิยัเหน็ว่าถา้อุดมคตขิองการแปรรปูรฐัวสิาหกจิคอืความต้องการทีจ่ะ
ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินกจิการของรฐัวสิาหกจิ โดยการ
เปิดใหม้กีารแขง่ขนัในตลาดเสร ีการแปรรปูรฐัวสิาหกจิทัง้ในสมยัของรฐับาลชวน
และรฐับาลทกัษิณกย็งัห่างไกลจากอุคมคตนิี้ เพราะว่ารฐับาลชวนมจีุดประสงค์
ส าคญัในการแปรรปูเพื่อลดภาระทางการคลงัและเพื่อน าเงนิมาใชห้นี้กองทุนเพื่อ
การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิดงัที่กล่าวแล้วขา้งต้น ขณะที่รฐับาล
ทกัษิณกม็จีุดประสงค์ส าคญัอยู่ที่การกระตุ้นตลาดหลกัทรพัย์ (เดอืนเด่น นิคม
บรริกัษ์, 2547, น. 130) ในช่วงเวลาไม่ถงึ 2 เดอืนทีไ่ดเ้ป็นผูน้ ารฐับาล         พนั
ต ารวจโททกัษณิไดป้ระกาศแผนการทีจ่ะจดทะเบยีนรฐัวสิาหกจิ 16 แห่งในตลาด
หลกัทรพัย์  เขาต้องการเพิม่มูลค่าตลาดหรอืมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด 
(market capitalization) ใหม้สีดัส่วนเท่ากบัผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
หรอืราว 5 ล้านล้านบาท จากเดมิซึ่งอยู่ที่ 1.2 ล้านลา้นบาทใน พ.ศ. 2543 (ชื่น
ชม สง่าราศรี กรีเซน และ คริส กรีเซน, 2548, น. 41-42) รายงานผลการ
ด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิใน พ.ศ. 2546 ระบุว่ารฐัวสิาหกจิทัง้หมด 61 แห่งมี
ทรพัยส์นิตามมูลค่าทางบญัชเีท่ากบั 4.8 ลา้นลา้นบาท (เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์, 
2547, น. 117) ถ้าพิจารณาข้อมูลนี้  ก็จะพอคาดได้ว่าด้วยการผลักดันให้
รฐัวสิาหกิจที่มมีูลค่าทรพัย์สนิมากๆ   เขา้ตลาดหลกัทรพัย์   ประกอบกบัการ
ส่งเสริมให้บริษัทเอกชนต่างๆ น าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
โอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าตลาดให้สูงเท่ากบัผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศกเ็ป็น
เรื่องทีเ่กดิขึน้ไดไ้ม่ยากนกั 
           แล ดลิกวทิยรตัน์    ตัง้ขอ้สงัเกตว่ารฐัวสิาหกจิทีต่้องถูกแปรรูปเป็นราย
แรกๆ  ตามแรงผลกัดนัของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ คอืการไฟฟ้าฝ่าย
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ผลติแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การปิโตรเลยีมแห่ง
ประเทศไทย องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย  การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
และบรษิทับางจากปิโตรเลยีมนัน้ มใิช่รฐัวสิาหกจิทีไ่รป้ระสทิธภิาพในความรูส้กึ
ของคนไทย ถ้ารฐัวสิาหกจิเหล่านี้ไรป้ระสทิธภิาพกต็้องปฏริูปการบรหิารจดัการ 
ไม่ใช่การแปรรูปโดยการน าเข้าตลาดหลกัทรพัย์ เพราะว่า “การน าเข้าตลาด
หลักทรัพย์นัน้คือการแปรความเป็นเจ้าของให้เป็นของเอกชน ภายใต้ข้อ
สมมุตฐิานทางทฤษฏขีองเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัทีว่่า เมื่อเป็นของเอกชนย่อม
มปีระสทิธภิาพมากกว่า ซึง่อาจจะเป็นจรงิ  แต่ต้องถามว่ามนัเป็นประสทิธภิาพ
ของการท าก าไรใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของใชห่รอืไม่” (อา้งถงึใน “การแปรรปูรฐัวสิาหกจิ
แบบทกัษโิณมกิส,์” 2547, น. 52) 
           แม้ว่าในขัน้แรกรฐัวสิาหกจิหลายแห่งที่แปรรูปไปเป็นบรษิัทจะยงัเป็น
รฐัวสิาหกจิ เพราะรฐัยงัเป็นผูถ้อืหุน้สว่นขา้งมาก แต่การทีม่เีอกชนเขา้ร่วมถอืหุน้
กถ็อืว่ารฐัวสิาหกจินัน้มเีอกชนเป็นเจา้ของร่วมอยู่ดว้ย นอกจากน้ี ต้องพจิารณา
ความเป็นจรงิทีว่่า “ความเป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิมใิช่เพยีงมชีื่อทีแ่สดงอยู่ในเอกสาร
สทิธิ ์ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิ คอืผูท้ีเ่ป็นคนใช ้เป็นคนตดัสนิใจในการใช ้เป็นคน
วางแผนการใช ้และเป็นคนไดป้ระโยชน์จากการใช้” (วุฒพิงษ์ เพรยีบจรยิวฒัน์, 
2549, น. 11) เช่นในกรณีของการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนัน้  (ถ้าแปรรูป
ส าเรจ็) แมว้่าตวัเขื่อนต่างๆ จะยงัเป็นของรฐั แต่ผูท้ีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากเขื่อนคอื
บริษัทที่แปรรูปไปแล้ว ซึ่งได้เช่าเขื่อนในราคาที่ถูกด้วยระยะเวลาการเช่าที่
ยาวนานหลายสบิปี ท าให้สามารถท าก าไรได้อย่างมหาศาล  (วุฒพิงษ์ เพรยีบ 
จรยิวฒัน์, 2549, น. 9-10) เมื่อเขือ่นยงัเป็นของรฐั น ้าในเขื่อนกไ็ดร้บัการบรหิาร
ให้มีความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  ทัง้การผลิตไฟฟ้า การ
ชลประทาน และการป้องกันน ้ าท่วม  “หาก กฟผ. ได้รับการแปรรูป และ
กลายเป็นบรษิทัที่มุ่งแสวงหาก าไร กม็แีนวโน้มว่าจะบรหิารทรพัยากรน ้าไปใน
ลกัษณะที่ต้องการเป็นไปเพื่อท ารายได้สูงสุดจากการผลติไฟฟ้าเท่านัน้ ซึ่งจะ
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เกดิผลเสยีหายต่อชุมชนและเกษตรกรที่พึ่งพาน ้าจากเขื่อนในการชลประทาน
และป้องกนัน ้าท่วม” (ชื่นชม สง่าราศร ีกรเีซน และ ครสิ กรเีซน, 2548, น. 56) 
           การแปรรปูซึง่เน้นทีก่ารน ารฐัวสิาหกจิเขา้ตลาดหลกัทรพัยอ์าจจะไม่ได้
ช่วยให้เกดิประสทิธภิาพ ถ้าต้องการระดมทุนอาจจะใช้วธิอีื่นกไ็ด้ เช่นการออก
พนัธบตัรซึง่ใหม้ดีอกเบีย้ระยะยาวกไ็ด ้ตลาดหลกัทรพัยน์ัน้มกีารเกง็ก าไรสงูและ
มทีุนระยะสัน้ทีเ่ป็นทุนการเงนิขนาดใหญ่เขา้ไปเกง็ก าไร วรวทิย ์เจรญิเลศิ เหน็
ว่า “ถ้าน ารฐัวสิาหกจิเขา้ตลาดหลกัทรพัยก์จ็ะเผชญิกบัการถูกปัน่หุน้ในเชงิของ
การเกง็ก าไร ดงันัน้แนวทางนี้จงึไม่สามารถเป็นแนวทางที่จะพฒันารฐัวสิาหกจิ
ใหย้ัง่ยนื และยงัไม่ไดห้มายถงึการสรา้งประสทิธภิาพใดๆ เพราะการขึน้-ลงราคา
ของหุน้เป็นไปตามอุปสงค์-อุปทานและการปัน่ในตลาด” (อา้งถงึใน “การแปรรูป
รฐัวสิาหกจิแบบทกัษโิณมกิส,์” 2547, น. 59) 
           นอกจากนี้ ผูว้จิยัยงัเหน็ว่ายิง่เอกชนเพิม่ความเป็นเจา้ของในกจิการของ
รฐัมากขึน้เพยีงใด ปัญหาเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ ความโปร่งใส 
และการควบคุมโดยประชาธปิไตยยิง่มมีากขึน้เพยีงนัน้ ดังทีไ่ชยรตัน์ เจรญิสนิ
โอฬาร (2549, น. 107) กล่าวถึงการผ่องถ่ายกิจการภาครัฐไปให้ เอกชน
ด าเนินการในรูปของสญัญาจ้างว่าแม้จะช่วยผลกัภาระความเสี่ยงต่างๆ จาก
ภาครัฐไปให้กับภาคเอกชน “แต่ปัญหาส าคัญคือภาคเอกชนไม่จ าเป็นต้อง
รบัผดิชอบต่อสาธารณะ...อย่างที่ภาครฐัต้องม ีเอกชนรบัผดิชอบต่อผูท้ าสญัญา
จา้งเท่านัน้” และดงัทีอุ่ลรชิ เบก็ (Beck, 2005, p. 183) กล่าวถงึขอ้บกพร่องของ
การถ่ายโอนการผลติให้เอกชนไว้ว่า “การถ่ายโอนการผลติให้เอกชนจะเขา้มา
แทนที่การบริหารรัฐกิจซึ่ งอย่ าง น้อยที่สุดก็ยังขึ้น ต่อการควบคุมโดย
ประชาธปิไตย โดยมหีน่วยงานเอกชนทีไ่ม่รบัผดิชอบต่อสาธารณะและไม่มคีวาม
โปร่งใสส าหรบัคนภายนอก” 
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           3.2 การน ามหาวิทยาลยัของรฐัออกนอกระบบราชการ 

           การน ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบราชการกเ็ป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
แนวคดิการถ่ายโอนการผลติไปสู่ภาคเอกชน แนวคดิทีต่้องการใหม้หาวทิยาลยั
ของรฐัออกไปอยู่นอกระบบราชการนัน้แมจ้ะมมีานแลว้   อย่างน้อยตัง้แต่ พ.ศ. 
2507   ทีอ่าจารยก์ลุ่มหนึ่งไดจ้ดัสมัมนาขึน้และมคีวามเหน็ว่ามหาวทิยาลยัควร
อยู่นอกระบบราชการ เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารงานและเพื่อสรา้งแรงจูงใจ
ใหผู้ท้ีต่้องการเป็นอาจารย์จากการก าหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนทีส่งูกว่าขา้ราชการ
ทัว่ไป (สโรชา แพร่ภาษา, 2547, น. 8-73; สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ 2547, น. 8-59) 
แต่ความพยายามครัง้ส าคญัเกดิขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา โดยในปีนัน้ไดม้ี
การจัดตัง้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จ ังหวัดนครราชสีมาขึ้นมาเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัเป็นแห่งแรก และต่อมาในช่วง พ.ศ. 2534-2535 
รฐับาลนายอานันท์ ปันยารชุนได้เสนอร่างพระราชบญัญัติ 18 ฉบบัเข้าสู่การ
พจิารณาของสภานิตบิญัญัติแห่งชาติ  ในจ านวนนี้มอียู่ 15 ฉบบัทีเ่ป็นการปรบั
สถานภาพมหาวทิยาลยัของรฐัให้เป็นมหาวิทยาลยันอกระบบราชการ 1 ฉบบั
เป็นร่างพระราชบญัญตัิจดัตัง้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  ส่วนอีก 2 ฉบบัเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผ่ านร่าง
พระราชบญัญตัจิดัตัง้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์และร่างพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้สองฉบบั แต่มมีติให้เลื่อนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 15 ฉบบัที่เหลอื
ออกไป  ทัง้นี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมบีุคลากรในมหาวิทยาลยับางส่วนประท้วง 
ต่อมาเมื่อสภานิตบิญัญตัิแห่งชาตไิดถู้กยุบไป เรื่องการผลกัดนัให้มหาวทิยาลยั
ออกนอกระบบราชการจงึระงบัไประยะหนึ่ง (สโรชา แพร่ภาษา, 2547, น. 8-74; 
สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ 2547, น. 8-61) 
           ความต้องการทีจ่ะใหม้หาวทิยาลยัของรฐัออกนอกระบบราชการได้รบั
การผลักดันครัง้ส าคัญอีกครัง้หนึ่ง เมื่อประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤติ
เศรษฐกจิใน พ.ศ. 2540 รฐับาลไทยต้องกู้ยมืเงนิจากโครงการความช่วยเหลอื
ของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ  ซึง่ส่วนหนึ่งนัน้เป็นเงนิกู้จากธนาคารเพื่อ
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การพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) ดว้ย เงนิกูจ้ากเอดบีกี็
มเีงื่อนไขในการด าเนินนโยบายผกูตดิมาดว้ยไม่ต่างจากเงนิกูจ้ากกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ รฐับาลนายชวน หลกีภยัไดม้มีตคิณะรฐัมนตรเีหน็ชอบใหม้กีาร
กูเ้งนิจากเอดบีเีมื่อวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2541 ในเงื่อนไขการด าเนินนโยบาย
นัน้ สว่นทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัของรฐักค็อืมกีารก าหนดใหม้หาวทิยาลยัของรฐั
ทุกแห่งจะต้องพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัอสิระทีอ่ยู่นอกระบบราชการภายใน 5 ปี 
(สโรชา แพร่ภาษา, 2547, น.  8-74; สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ 2547, น. 8-61) และ
ภายใน พ.ศ. 2541     ก็ต้องให้มีมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างน้อย 1 แห่งคือ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรอีอกนอกระบบไปก่อน (สโรชา แพร่
ภาษา, 2547, น. 8-74) และใน พ.ศ. 2541 นี้เองที่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรไีดเ้ปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
โดยให้มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และได้มีการจัดตัง้
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัแห่งใหม่ขึน้มาอกีแห่งหน่ึงคอืมหาวทิยาลยัแม่ฟ้า
หลวง ทีจ่งัหวดัเชยีงราย (สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ 2547, น. 8-61 ถงึ 8-62) 
           ในปีต่อมารฐับาลได้ก าหนดนโยบายให้งดรบัขา้ราชการเขา้ท างานใน
มหาวทิยาลยัของรฐั แต่ใหร้บัเขา้มาในฐานะทีเ่ป็นพนกังานของรฐั โดยท าสญัญา
จ้างเป็นคราวๆ ไป (สัมฤทธิ ์ยศสมศักดิ,์  2547, น. 8-62)  และได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 25428 ซึง่บทบญัญตัิส่วนที่
เกี่ยวกับอุดมศึกษาแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ให้ทางเลือกแก่สถานศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาที่จะออกนอกระบบราชการได้ ดงัที่ปรากฏในมาตรา 36 ซึ่ง
บญัญตัไิวว้่า “ใหส้ถานศกึษาของรฐัทีจ่ดัการศกึษาในระดบัปรญิญาเป็นนิตบิุคคล 
และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ยก เว้น
สถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21” (วรรคหนึ่ง) “ให้สถานศึกษาดงักล่าว

                                                           
          8ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่74 ก, 19 สงิหาคม พ.ศ. 
2542. 
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ด าเนินการได้โดยอสิระ สามารถพฒันาระบบบรหิารและการจดัการที่เป็นของ
ตนเอง มคีวามคล่องตวั มเีสรภีาพทางวชิาการ และอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ
สภาสถานศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สถานศกึษานัน้ๆ” (วรรคสอง)  
           ความต้องการทีจ่ะใหม้หาวทิยาลยัของรฐัออกนอกระบบราชการนัน้ท า
ไดไ้ม่ส าเรจ็ตามเงื่อนเวลาที่รฐับาลชวนก าหนดไว้คอืภายใน พ.ศ. 2545 เพราะ
เมื่อมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใน พ.ศ. 2544 นัน้ผูส้มคัรจากพรรค
ไทยรกัไทยไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาเป็นจ านวนมาก และไดเ้ป็นแกนน าจดัตัง้รฐับาล 
ท าให้หัวหน้าพรรคคือพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ขึ้นด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ในช่วงปีแรกๆ ของรัฐบาลทักษิณ มีกระแสคัดค้านการน า
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมากพอสมควร ท าให้ความพยายามที่จะให้
มหาวทิยาลยัออกนอกระบบชะลอตวัไประยะหนึ่ง แต่ในช่วงปีสุดท้ายของวาระ
แรกของรฐับาลทกัษิณคือ พ.ศ. 2547 รัฐบาลทกัษิณก็ได้ผลักดันให้มีการน า
มหาวิทยาลยัออกนอกระบบอีกครัง้หนึ่ง โดยได้มีการน าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพาและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าสู่การ
พจิารณาของสภาผูแ้ทน ราษฎร ซึง่ปรากฏว่าทัง้สองร่างไดผ้่านการพจิารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรทัง้สามวาระในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ก่อนที่จะส่งให้
วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ส าหรบัร่างพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลยัอื่นๆ นัน้    
กท็ยอยเขา้สู่การพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเวลาต่อมา   (สมัฤทธิ ์ ยศ
สมศกัดิ,์ 2547, น. 8-63 ถงึ 8-64) 
           แต่เมื่อมกีารเปลีย่นรฐับาล ร่างพระราชบญัญตัขิา้งต้นซึง่ยงัไม่ผ่านการ
พจิารณาของรฐัสภากไ็ดถู้กน ามาเริม่ต้นกระบวนการพจิารณาใหม่  ในต้นเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2549 รฐับาลพลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท์ ได้น าร่างพระราชบัญญตัิ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 3 ร่าง ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าสู่การ
พจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิผลปรากฏว่าสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดล้ง
มตริบัหลกัการของร่างพระราชบญัญตัทิัง้สาม โดยทีใ่นการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
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มผีูใ้ดคดัคา้นเลย (มตชิน, 8 ธนัวาคม 2549) ซึง่ต่อมาไดน้ าไปสู่การคดัคา้นของ
นักศกึษาจ านวนหนึ่งจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยับูรพา และ
สหพนัธ์นิสตินักศกึษาแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มนักศกึษาเหล่าน้ีไดเ้ดนิทางไป
ยื่นรายชื่อบุคคลประมาณ 2,000 คนต่อประธานสภานิติบญัญัติเพื่อให้สภานิติ
บญัญตัแิห่งชาตยิกเลกิการผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัออกนอกระบบราชการไปเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั (มตชิน, 14 ธนัวาคม 2549) และในปัจจุบนั (พ.ศ. 
2550) กระแสคดัคา้นการน ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบกย็งัคงมอียู่ 
           ถงึแมว้่าในปัจจบุนั (พ.ศ. 2550) มหาวทิยาลยัสว่นมากยงัไมไ่ดอ้อกจาก
ระบบราชการ แต่การบรหิารงานและการด าเนินกจิการต่างๆ ของมหาวทิยาลยัก็
ไดม้กีารปรบัเปลีย่นไปสูก่ารใชร้ปูแบบของภาคเอกชนมากขึน้ เช่นระบบการจา้ง
อาจารยแ์บบสญัญาจา้งชัว่คราว และการมุ่งไปสู่การท าธุรกจิการศกึษา เป็นต้น 
มหาวทิยาลยัมากมายทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัต่างแข่งกนัเปิดหลกัสูตร
พเิศษต่างๆ ทีม่กีารโฆษณาตามสือ่โดยเฉพาะหนงัสอืพมิพ ์รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ ์
(2544) เหน็ว่ามหาวทิยาลยัก าลงัแปรสภาพไปเป็น “McUniversity” ทีมุ่่งท าธุรกจิ
ซึ่งให้บรกิารลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ไม่ต่างจากร้านอาหารประเภทที่ขายอาหาร
จานด่วน และมหาวทิยาลยัไดม้ฐีานะเป็น “โรงพมิพป์รญิญาบตัร” ไปเสยีแลว้  
           การน ามหาวิทยาลยัของรฐัออกนอกระบบราชการย่อมมีทัง้ผลดีและ
ผลเสยี แต่ตราบใดที่มหาวิทยาลยัยงัมุ่งที่จะหารายได้และท าก าไรเหมือนกบั
เอกชน ตราบนัน้ย่อมหวงัได้ยากว่าคนที่ด้อยโอกาสและเสยีเปรยีบในสงัคมจะ
ไดร้บัความเท่าเทยีมจากระบบการศกึษา งานวจิยัของสโรชา แพร่ภาษา (2547)  
ซึง่ศกึษามหาวทิยาลยัทีอ่อกนอกระบบแห่งหนึ่ง  ชีใ้หเ้หน็ว่ามหาวทิยาลยัทีอ่อก
นอกระบบนัน้เรยีกเกบ็ค่าเล่าเรยีนในอตัราที่สูงขึน้อย่างรวดเรว็มากขึน้เรื่อยๆ 
ขณะทีทุ่นซึง่จดัสรรให้แก่นักศกึษายากจนกม็น้ีอยลง และทีม่สี่วนมากกเ็ป็นทุน
กูย้มืมใิช่ทุนใหเ้ปล่า สวสัดกิารดา้นต่าง ๆ กม็น้ีอยลง มหิน าซ ้ายงัมุ่งท าธุรกจิหา
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รายไดจ้ากนกัศกึษา ดว้ยการเรยีกเกบ็ค่าหอ้งพกั ค่าประกนั และค่าบรกิารอื่นๆ 
ในอตัราทีส่งูขึน้มาก 
           การน ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบราชการเป็นตวัอย่างหน่ึงของการ
ถ่ายโอนการผลติไปสูภ่าคเอกชนทีแ่มใ้นทางหลกัการจะมุ่งเน้นด าเนินการเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความคล่องตวั และความเป็นอสิระ ฯลฯ แต่ในทาง
ปฏบิตัิแลว้ ผลกระทบทางลบกเ็กดิขึน้ไม่น้อย โดยเฉพาะกบักลุ่มบุคคลชัน้ล่าง
ของสงัคมทีเ่ขา้ถงึบรกิารการศกึษาไดย้าก นี่เป็นปฏบิตักิารอย่างหน่ึงของรฐัเสรี
นิยมใหม่ ทีป่รากฏใหเ้หน็ในหลายภาคสว่น แมแ้ต่ในแวดวงสาธารณสขุ กเ็หน็ได้
จากการทีร่ฐัมนีโยบายผนัเงนิเขา้สู่ภาคธุรกจิเอกชน ดว้ยการทีร่ฐัเป็นผู้จ่ายเงนิ
ใหป้ระชาชนเขา้ไปใชบ้รกิารในโรงพยาบาลของเอกชน โดยที่ชนชัน้น าของรฐัซึง่
เป็นชนชัน้นายทุนกส็ามารถทีจ่ะแสวงหาประโยชน์จากแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่
เช่นนี้ เช่นด้วยการระดมเงนิเขา้ไปซื้อโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น  (ธเนศ วงศ์
ยานนาวา, 2547, น. 119) 

4. การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
           ความจริงแล้วเมื่อกล่าวถึงการเปิดเสรีทางการค้า ความหมายก็
ครอบคลุมการลงทุนดว้ย   เพราะการคา้มคีวามหมายครอบคลุมทัง้การซือ้ขาย
สนิคา้และบรกิารต่างๆ  ในการเจรจาการคา้รอบอุรุกวยั หวัขอ้หลกัอย่างหน่ึงใน
การเจรจาคอืเรื่องทีเ่กีย่วกบัการคา้บรกิาร ซึง่เป็นหนึ่งใน 15 เรื่องทีไ่ดเ้จรจากนั 
(พเีทอร ์ไมตร ีอึ๊งภากรณ์, 2538, น. 192) ผลของการเจรจาในเรื่องบรกิารน้ีได้
ก่อใหเ้กดิขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้บรกิาร (General Agreement on Trade 
in Services: GATS) ในขอ้ตกลงนี้ได้แบ่งบรกิารต่างๆ ออกเป็น 12 สาขาคอื   
1) บรกิารดา้นธุรกจิและวชิาชพี  2) บรกิารดา้นการสื่อสารคมนาคม  3) บรกิาร
ก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัการก่อสร้าง  4) บริการการจดักระจาย
สนิค้า  5) บริการด้านการศึกษา  6) บริการด้านสิ่งแวดล้อม 7) บริการด้าน
การเงิน  8) บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม  9) บริการด้านการ
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ท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 10) บริการด้าน
นนัทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา  11) บรกิารดา้นการขนสง่ และ 12) บรกิาร
อื่นๆ เช่นการเสรมิสวย การจัดงานศพ (พรเทพ เบญญาอภกิุล, 2548, น. 56; 
ศุภสทิธิ ์พรรณารุโณทยั และ ครรชิต สุขนาค, 2548, น. 3-5) มองในแง่หนึ่ง
การค้าบริการเหล่านี้ก็คือการลงทุน ซึ่งมีด้านการเงนิด้วย ดงันัน้ การเปิดเสรี
ทางการเงนิทีไ่ดก้ล่าวถงึไปพอสมควรแลว้ขา้งต้น กค็อืการเปิดเสรกีารคา้บรกิาร
ดา้นการเงนินัน่เอง โดยชี้ใหเ้หน็พฒันาการของการที่รฐัไทยไดท้ าใหก้ารคา้และ
การลงทุนมกีารเปิดเสรทีีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ   ทัง้ในกรอบของพหุภาค ีทวภิาค ีและ
แมแ้ต่เอกภาค ี

           4.1 การเปิดเสรีในกรอบพหภุาคี 

           ไดม้คีวามพยายามผลกัดนัใหม้กีารคา้เสรมีานานแลว้ หนงัสอืเรื่อง  The 
Wealth of Nations ของอดมั สมธิ อาจจะเป็นต าราเศรษฐศาสตรเ์ล่มแรกๆ ที่
เรยีกรอ้งใหม้กีารคา้เสร ีแต่จากนัน้เป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั การคา้ทีเ่สรจีรงิๆ ก็
ยงัไม่ได้เกดิขึน้ รงัสรรค์ ธนะพรพนัธุ์ (2540, น. 41) กล่าวว่าตัง้แต่มกีารปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมครัง้แรกเป็นตน้มา ประเทศมหาอ านาจจะด าเนินนโยบายเศรษฐกจิ
เสรถีา้นโยบายนี้ท าใหต้นไดป้ระโยชน์ แต่เมื่อนโยบายนี้สรา้งความเสยีเปรียบให้
ตน ประเทศมหาอ านาจก็จะหนักลบัไปใช้นโยบายกีดกนัทางการค้า อย่างไร     
กต็าม ตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา ความพยายามทีจ่ะท าใหเ้กดิ
การค้าเสรีทัว่โลกครัง้ส าคัญก็ได้เกิดขึ้น ตามความเห็นของกลิเบิร์ต วินแฮม 
(Winham, 2005, p. 87) การก่อตัง้ขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษศีุลกากรและการคา้ 
(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ขึน้ใน พ.ศ. 2490 ถอืว่า
เป็นการเริม่ตน้ขึน้ของระบอบการคา้ของโลก (World Trade Regime) 
           ก่อนหน้าน้ีเมื่อปี พ.ศ. 2489 ทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง
สหประชาชาตไิดจ้ดัใหม้ีการประชุมของประเทศสมาชกิเพื่อร่างกฎบตัรระหว่าง
ประเทศส าหรับพัฒนาระบบการค้าเสรี ผลจากการประชุมท าให้ได้กฎบัตร
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ฮาวานา (Havana Charter) ซึง่มจีุดประสงคใ์นการจดัระเบยีบการคา้ของโลก
ด้วยการให้จัดตัง้องค์การการค้าระหว่างประเทศ ( International Trade 
Organization: ITO) ขึน้ กฎหมายสหรฐัฯ ในขณะนัน้ ก าหนดไวว้่าถ้าจะมกีารลง
นามในขอ้ตกลงทีม่เีงื่อนไขผกูพนักบัองคก์ารระหว่างประเทศใดๆ กจ็ะต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบจากรฐัสภาเสยีก่อน   แต่ถ้าเป็นขอ้ตกลงเกี่ยวกบัภาษีศุลกากร
และขอ้จ ากดัทางการคา้ดว้ยเหตุแลกเปลีย่นผลประโยชน์ต่างตอบแทน   รัฐบาล
ก็สามารถลงนามได้เลยโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา   รัฐบาล
สหรฐัอเมริกาเห็นว่าคงต้องรอนานกว่าที่รฐัสภาจะให้ความเห็นชอบกฎบัตร
ฮาวานาและการก่อตัง้องค์การการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ผลกัดนัให้จดัตัง้
ขอ้ตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ และต่อมารฐับาล
สหรฐัอเมรกิากไ็ม่ไดใ้หส้ตัยาบนัรบัรองกฎบตัรฮาวานา จงึท าใหป้ระเทศอื่นๆ  ที่
รอดูท่าทีสหรฐัอเมริกาประกาศไม่ลงนามรบัรองด้วย องค์การการค้าระหว่าง
ประเทศจงึถงึกาลอวสาน (พรเทพ เบญญาอภกิุล, 2548, น. 2-10) 
           แกตตถ์ูกร่างขึน้โดยสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ ได้รบัการรบัรองจาก 23 
ประเทศ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2490 และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม  พ.ศ. 2491 โดยที่ก่อนหน้านี้ประเทศเหล่านี้ได้ประชุมเพื่อเจรจาให้มี
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่เป็นการแลกเปลี่ยนขอ้ลดหย่อนทางภาษีศุลกากรและการค้า
ระหว่างกนัมาแล้ว เมื่อแกตต์มผีลใช้บงัคบักม็กีารเจรจาท านองน้ีอกีหลายรอบ 
การเจรจาก่อนทีแ่กตตจ์ะมผีลบงัคบัใชถ้อืว่าเป็นรอบแรก ต่อมาการเจรจารอบที ่
2 เกดิขึน้ใน พ.ศ. 2492 ทีป่ระเทศฝรัง่เศส โดยม ี13 ประเทศเขา้ร่วม ตกลงลด
ภาษไีดก้ว่า 5,000 รายการ รอบที ่3  จดัขึน้ใน พ.ศ. 2493-2494 ม ี38 ประเทศ
เขา้ร่วม ลดภาษไีด ้8,700 รายการ  รอบที ่4 จดัขึน้ใน พ.ศ. 2499 แต่คราวนี้การ
เจรจาครอบคลุมรายการสนิคา้ไม่มาก (พรเทพ เบญญาอภกิุล, 2548, น. 11-20) 
ส าหรบัตัง้แต่รอบที ่5 เป็นตน้มานัน้มชีื่อรอบดว้ย 
           การเจรจารอบที่ 5 ชื่อว่ารอบดิลลอน (Dillon Round) จดัขึ้นที่กรุง    
เจนีวา สวติเซอรแ์ลนด ์ระหว่าง พ.ศ. 2503-2504 มรีายการสนิคา้ทีเ่จรจาในรอบ
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นี้ 4,400 รายการ รอบที ่6 ชื่อว่ารอบเคนเนดี ้(Kennedy Round) ระหว่าง พ.ศ. 
2507-2510 ม ี62 ประเทศเขา้ร่วม  การเจรจารอบนี้ไม่ไดค้ านวณภาษีเป็นราย
สนิคา้ แต่ใชส้ตูรค านวณแบบคดิลดแทน โดยตัง้เป้าใหล้ดภาษลีงใหไ้ดร้อ้ยละ 50 
ของระดบัทีเ่ป็นอยู่ก่อนเจรจารอบนี้ ซึง่ผลการเจรจานัน้ท าไดใ้กลเ้คยีงเป้าหมาย  
รอบที ่7 ชื่อว่ารอบโตเกยีว (Tokyo Round) จดัขึน้ทีก่รุงโตเกยีว ญี่ปุ่ น ระหว่าง 
พ.ศ. 2516-2522 โดยม ี102 ประเทศเขา้ร่วม การเจรจาครอบคลุมทัง้ประเดน็ขอ้
กดีกนัทางการคา้ทีเ่ป็นภาษีและมใิช่ภาษี สามารถตกลงลดภาษีไดค้ดิเป็นมูลค่า
ทางการค้าสูงถึง 155,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการเจรจาได้ก่อให้เกิด
ขอ้ตกลงตามมาอกี 9 ขอ้ตกลง  และรอบที ่8 ชื่อรอบอุรุกวยั (Uruguay Round) 
จดัขึน้ทีป่ระเทศอุรุกวยั ม ี125 ประเทศเขา้ร่วมเจรจาโดยใชเ้วลาเจรจานานถงึ 7 
ปีครึง่ คอืตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2529 จนถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2537 การ
เจรจารอบนี้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ   มากกว่าทุกรอบก่อนหน้าน้ีและมขีอ้ตกลง
ออกมาจ านวนมาก   (พรเทพ เบญญาอภิกุล, 2548, น. 20-26) และการก่อตัง้
องคก์ารการคา้โลกกเ็กดิจากการเจรจาในรอบนี้ดว้ย ปัจจุบนัอยู่ในช่วงการเจรจา
รอบโดฮา ซึ่งเปิดรอบที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 (พรเทพ เบญญาอภกิุล, 2548, น. 26)  
           ในช่วงที่มีการเจรจารอบโตเกียว ประเทศไทยได้เข้าร่วมในฐานะผู้
สงัเกตการณ์ และสมคัรเข้าเป็นภาคชีัว่คราวในปี พ.ศ. 2521 (รงัสรรค ์ธนะพร
พนัธุ,์ 2539ก, น. 38)  ใน พ.ศ. 2524 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลง
ว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ารอบโตเกียว (สิทธิกร นิพภยะ, 2546, น. 4)   
และใน พ.ศ. 2525 ประเทศไทยกไ็ดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคสีมาชกิของแกตตอ์ย่างถาวร 
(พนิดา ชุมรุม, 2547, น. 52; พเีทอร์ ไมตร ีอึ๊งภากรณ์, 2538, น. 37; รงัสรรค ์
ธนะพรพนัธุ,์ 2539ก, น. 34, 36,38, 39) อาจกล่าวไดว้่าช่วงนี้เป็นจุดเริม่ต้นของ
การเขา้สูก่ระบวนการเปิดเสรทีางการคา้โดยผ่านกรอบพหุภาคขีองไทย  
           แม้การที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกจะเกิดขึ้นก่อน พ.ศ. 
2531 แต่กระบวนการเปิดเสรีทางการค้าของไทยนี้มีความชดัเจนยิ่งขึ้นหลัง
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จากนัน้มา โดยใน พ.ศ. 2535 ไดม้แีผนปฏริูปโครงสรา้งภาษีอากรออกมาเพื่อ
เตรยีมการเปิดเสรีทางการค้าในทุกระดบั  ซึ่งรวมถึงการจดัตัง้เขตการค้าเสรี
อาเซยีนใน พ.ศ. 2536     การร่วมประกาศปฏญิญาโบกอร์ขององค์การความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC) หรอืเอเปคใน พ.ศ.  2537 และการจดัตัง้องค์การการค้าโลกใน พ.ศ. 
2538 (สิทธิกร นิพภยะ, 2546, น. 4) ส าหรับการลงนามในข้อตกลงจัดตัง้
องค์การการค้าโลกนัน้ ทางการไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงนี้ซึ่งมีชื่อว่า
ขอ้ตกลงมารร์าเกช (Marakesh Agreement) เมื่อวนัที ่15 เมษายน พ.ศ. 2537 
และรฐัสภาของไทยได้ให้สตัยาบนัรบัรองเมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 
โดยทีข่อ้ตกลงนี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2538 (พนิดา ชุมรุม, 
2547, น. 52) 
           ส าหรับการปรับลดภาษีอากรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบพหุภาคีนัน้ 
ประเทศไทยกม็กีารปรบัลดเรื่อยมา และตัง้แต่ พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา รฐับาลไทย
ได้มีการปรับลดอากรน าเข้า 4 ครัง้ (นับถึง พ.ศ. 2550) ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการปรบัโครงสรา้งภาษีอากร ครัง้แรกใน พ.ศ. 2542 ไดป้รบัลดอากร 
638 รายการ ครัง้ที่ 2 ในต้นปี พ.ศ. 2543 ได้มีการปรับลดอากรเหลือศูนย์
ส าหรบัสนิค้า 153 รายการ ตามข้อตกลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology Agreement: ITA) ครัง้ที ่3 ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 ไดป้รบั
ลดอากรอกี 542 รายการ และครัง้ที ่4 ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2543 ไดม้กีารปรบั
ลดอกี 73 รายการ ซึง่ครอบคลุมรายการปัจจยัทุน วตัถุดบิ เครื่องจกัร เคมภีณัฑ ์
พลาสติก ฝ้าย วตัถุดบิสนิค้าขัน้กลาง ผลิตภณัฑ์ยา วสัดุหบีห่อ ปัจจยัส าหรบั
การผลติสว่นประกอบรถยนต ์ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีและส ี(ชยนัต์ ตนัตวิสัดาการ, 
2549, น. 16) 
           นอกจากนี้ ตัง้แต่ พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา ประเทศไทยยงัไดพ้ฒันาระบบ
การผ่านพธิศีุลกากรใหร้วดเรว็ขึน้ ซึง่ช่วยลดเวลาเฉลีย่ของการผ่านพธิกีารจาก 
4 ชัว่โมงในอดตีใหเ้หลอืต ่ากว่า 1 ชัว่โมงในปัจจุบนั และตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 
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พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา กรมศุลกากรได้เริ่มน าเอาระบบการแจ้งภาษีผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช ้ส าหรบัเอกชนทีเ่ป็น
สมาชิกของสมาคมสโมสรนักลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนยงัมสีทิธทิีจ่ะใชร้ะบบการตดิตามวตัถุดบิเพื่อผ่านพธิกีารศุลกากรวตัถุดบิ
ต่างๆ ภายในเวลา 3 ชัว่โมงหรอืเรว็กว่านัน้ได้อกีด้วย (ชยนัต์ ตนัตวิสัดาการ, 
2549, น. 13-14) 
           นอกจากไทยจะเขา้ร่วมเวทพีหุภาคขีององคก์ารการคา้โลกแลว้ ไทยยงั
เข้าร่วมเป็นภาคีในเวทีพหุภาคีระดบัภูมิภาคอีกหลายเวทีด้วย และเวทรีะดบั
ภูมภิาคเหล่านี้กช็่วยเกื้อหนุนให้กระบวนการเดนิทางไปสู่เสน้ทางเสรนิียมทาง
การคา้และการลงทุนมคีวามมัน่คงไดอ้กีดว้ย อย่างเช่นการทีไ่ทยเป็นสมาชกิของ
เอเปคได้ท าให้ไทยผูกพนักบัเอเปคทีจ่ะให้มีการค้าและการลงทุนเสรภีายในปี 
พ.ศ. 2563 (ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ, 2549, น. 8) ตามหลกัการของเอเปคนัน้ระบุ
ว่าเอเปคเป็นการรวมตวัระดบัภูมภิาคแบบเปิด (open regionalism) ซึง่ไม่มกีาร
เลือกปฏิบตัิในหมู่สมาชิกเอเปคด้วยกนัเอง และระหว่างสมาชิกเอเปคกบักับ
ประเทศนอกกลุ่มเอเปค นอกจากนี้  การเปิดเสรีจะต้องเป็นการเปิดเสรีที่
ครอบคลุมกวา้งขวางรอบดา้น (comprehensive) และต้องสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลง
ขององคก์ารการคา้โลก (ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ, 2549, น. 40)  
           แต่การที่ เอเปคมีสมาชิกน้อยเมื่อ เทียบกับองค์การการค้าโลก 
สหรฐัอเมรกิาจงึมกัใชเ้วทขีองเอเปคในการผลกัดนัใหข้อ้ตกลงทีต่นยงัไม่สามารถ
ผลกัดนัใหส้ าเรจ็ไดใ้นเวทขีององคก์ารการคา้โลกสามารถเดนิหน้าต่อไปไดใ้นเวที
เอเปค อย่างเช่นขอ้ตกลงเกีย่วกบัการเปิดการคา้เสรภีาคบรกิารและขอ้ตกลงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ตรีณ พงศม์ฆพฒัน์, 2549, น. 200) 

           4.2 การเปิดเสรีในกรอบทวิภาคี 

           นบัแต่อดตีถงึปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) ประเทศไทยไดม้กีารท าสนธสิญัญา
ภาษซีอ้นกบัประเทศต่างๆ ไปแลว้ 43 ประเทศ (ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ, 2549, น.
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26) นี่เป็นกรอบขอ้ตกลงทวภิาคอีย่างหนึ่ง แต่การเปิดเสรใีนกรอบทวภิาคทีี่จะ
กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีซึ่งเกิดขึ้นตัง้แต่สมัย
รฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณเท่านัน้9 เพราะเป็นขอ้ตกลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน
จ านวนมาก นับถึงปัจจุบนั (เดือนเมษายน พ.ศ. 2550) รฐับาลไทยได้ลงนาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรไีปแลว้กบั 6 ประเทศ คอืบาหเ์รน จนี อนิเดยี ออสเตรเลยี 
นิวซแีลนด ์และญีปุ่่ น 
          รฐับาลไทยไดล้งนามในกรอบความตกลงว่าดว้ยพนัธมติรทางเศรษฐกจิ
ที่ใกล้ชิดกบัรฐับาลบาห์เรนแล้วโดยมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 
2545 ทัง้สองประเทศไดย้กเลกิอากรน าเขา้ 626 รายการซึง่มอีตัราทีร่อ้ยละ 3 ลง
ทนัที ส าหรบัการลดภาษีทัว่ไป ทัง้สองประเทศจะเจรจาลดภาษีให้แล้วเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2553 (ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ, 2549, น. 44-45) 
           รฐับาลไทยไดล้งนามในขอ้ตกลงกบัรฐับาลจนีเพื่อเร่งลดภาษีสนิค้าผกั
และผลไมเ้มื่อวนัที ่18 มถุินายน พ.ศ. 2546   โดยครอบคลุมสนิคา้ผกัและผลไม้
ทุกรายการตามพกิดัศุลกากรตอนที่ 06-07 (116 รายการ ตามพกิดัศุลกากร 6 
หลกั) โดยลดภาษศีุลกากรใหเ้หลอืศนูยต์ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้น
ไป (ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ, 2548, น. 47-48) 
           รฐับาลไทยไดล้งนามในขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัรฐับาลอนิเดยีเมื่อวนัที ่9
ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ไทยกบั
อนิเดยีตกลงกนัไดแ้ลว้ในเรื่องการเปิดเสรแีบบเร่งลดภาษีสนิคา้บางส่วนทนัทซีึง่
ครอบคลุมสนิค้า 82 รายการ ส าหรบัการลดภาษีสนิค้าทัว่ไปนัน้ยงัอยู่ระหว่าง

                                                           
          9การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยรัฐบาลชวน 1 
ระหวา่งไทยกบัสาธารณรฐัเชก็ แต่เกดิการยุบสภาเสยีก่อนและไม่มกีารสานต่อ และใน
สมยัรฐับาลชวน 2 ระหว่างไทยกบัเกาหลีใต้ แต่ตกลงกันไม่ได้ (ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์, 
2549, น. 174). 
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การหารือร่างข้อตกลง ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในประเด็นส่วนใหญ่ (ชยนัต ์
ตนัตวิสัดาการ, 2549, น. 45-46) 
           รฐับาลไทยได้ลงนามในขอ้ตกลงการค้าเสรกีับรฐับาลออสเตรเลยีเมื่อ
วนัที่  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  โดยมีผลใช้บังคบัเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2548   ขอ้ตกลงนี้ครอบคลุมทัง้การคา้ บรกิาร และการลงทุน  ทัง้สองประเทศได้
ตกลงทีจ่ะลดภาษีของสนิคา้ส่วนหนึ่งใหเ้หลอืศูนยท์นัที อกีส่วนหนึ่งจะทยอยลด
ภายใน 5 ปี   ส่วนสินค้าที่มีความอ่อนไหวก็ให้เวลายาวนานขึ้นอีก (ชยันต ์
ตนัติวสัดาการ, 2548, น. 46-47)    ขอ้ตกลงนี้เป็นขอ้ตกลงการค้าเสรทีวภิาคี
ฉบบัแรกของไทยทีม่ขีอบเขตความตกลงกวา้งขวางรอบดา้น  (ประสทิธิ ์เอกบุตร 
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 72; อสิรก์ุล อุณหเกตุ, 2549, น. 3) 
           รฐับาลไทยไดล้งนามในขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัรฐับาลนิวซแีลนดใ์นเดอืน
เมษายน พ.ศ. 2548 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548      
ขอ้ตกลงครอบคลุมทัง้การคา้ บรกิาร และการลงทุน ฝ่ายนิวซแีลนดต์กลงทีจ่ะลด
ภาษีน าเขา้ลงเป็นศูนย์ทนัททีี่ขอ้ตกลงมผีลบงัคับใช ้ซึง่ครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 
79 ของรายการสนิค้าทัง้หมด ส าหรบัสนิค้าที่เหลือจะลดให้เหลือศูนย์ภายใน 
พ.ศ. 2553 นอกจากสิง่ทอ เสื้อผ้า และรองเท้า ซึ่งจะลดให้เหลือศูนย์ภายใน 
พ.ศ. 2558 ฝ่ายไทยตกลงจะลดภาษีน าเข้าให้เหลือศูนย์ทนัทีที่ข้อตกลงมีผล
บงัคบัใช้ส าหรบัสนิค้าร้อยละ 54 ของรายการสนิค้าทัง้หมด อีกร้อยละ 10 จะ
ทยอยลดให้เหลือศูนย์ภายใน พ.ศ. 2553 ส่วนสินค้าอ่อนไหวเช่นนมและ
ผลติภณัฑจ์ากนม เนื้อววั เนื้อหมู หวัหอม จะทยอยลดให้เป็นศูนยใ์นช่วง พ.ศ. 
2558-2563 (ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ, 2549, น. 49-50) 
           ขอ้ตกลงการคา้เสรแีบบทวภิาคทีัง้ 5 ฉบบัขา้งตน้นัน้มกีารลงนามกนัใน
ยุคสมยัของรฐับาลทกัษิณ ล่าสุดรฐับาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ลงนามใน
ขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัรฐับาลญี่ปุ่ น เมื่อวนัที ่3 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยพลเอก
สรุยุทธไ์ดเ้ดนิทางไปเยอืนญี่ปุ่ นและลงนามทีน่ัน่ ขอ้ตกลงน้ีมชีื่อเตม็ว่าขอ้ตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่ น-ไทย   (Japan-Thailand Economic Partnership 

101



 

102 
 

102 

Agreement) ขอ้ตกลงนี้ครอบคลุมความร่วมมอืใน 9 สาขาคอื 1) การเกษตร ป่า
ไม ้และประมง  2) การศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 3) การสรา้งเสรมิ
สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ  4) บรกิารการเงนิ  5) เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 6) วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีพลงังาน และสิง่แวดลอ้ม   7) วสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม  8) การท่องเทีย่ว และ 9) การส่งเสรมิการคา้และการลงทุน 
(มตชิน, 4 เมษายน 2550) 

           4.3 การเปิดเสรีในกรอบเอกภาคี 

           มิใช่มีแต่กรอบพหุภาคีและทวิภาคีเท่านัน้ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม
เจรจาตกลงเพื่อใหเ้กดิการคา้เสรใีนระดบัทีเ่พิม่ขึน้ แมแ้ต่ในกรอบของเอกภาค ี
ประเทศไทยกไ็ดท้ าใหม้กีารเปิดเสรเีพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั 
           การเปิดเสรใีนกรอบเอกภาค ีเป็นการด าเนินการให้มกีารเปิดเสรดี้วย
ความสมคัรใจเองของฝ่ายไทย มิได้เกิดจากพนัธะที่มีกบัประเทศอื่นหรือกับ
องคก์ารระหว่างประเทศ เช่นในสมยัรฐับาลชวน 1  (พ.ศ. 2535-2538) รฐับาล
เหน็ว่าการเจรจาการค้ารอบอุรุกวยัมทีที่าว่าจะล่าชา้ แต่เศรษฐกจิไทยขณะนัน้
ก าลงัเตบิโต รฐับาลเหน็ว่าการลดภาษีขาเขา้เพยีงฝ่ายเดยีวจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศ จงึไดด้ าเนินการลดอตัราภาษสีนิคา้อุตสาหกรรมจากเดมิทีม่มีากกวา่ 40 
อตัรา ใหเ้หลอืเพยีง 6 อตัราตามขัน้ตอนการผลติ กล่าวคอืวตัถุดบิเกบ็ภาษีรอ้ย
ละ 0-1 เครื่องจกัรและชิน้ส่วนเกบ็ภาษีรอ้ยละ 5 สนิคา้กึง่ส าเรจ็รูปเกบ็ภาษีรอ้ย
ละ 10 สนิคา้ส าเรจ็รูปเกบ็ภาษีร้อยละ 20 และสนิค้าทีต่้องการการคุ้มครองเกบ็
ภาษีสูงกว่าร้อยละ 20 (นิพนธ์ พวัพงศกร, 2547, น. 113) และในยุครฐับาล   
พนัต ารวจโททกัษิณกม็กีารเปิดเสรแีบบเอกภาคดี้วย ดงัจะเหน็ได้จากนโยบาย
เกีย่วกบัการเปิดเสรทีางการเงนิทีป่ระกาศออกมาใน พ.ศ. 2547 
           วกิฤตเิศรษฐกจิท าใหร้ฐับาลไทยตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้นต่างชาตเิขา้มาซือ้
กจิการของสถาบนัการเงนิไทย ทัง้นี้ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส าหรบั
ธนาคารพาณิชยน์ัน้ กม็กีลุ่มทุนทัง้จากสงิคโปร ์เนเธอแลนด ์และองักฤษ เขา้มา
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ซื้อกิจการ โดยธนาคารดีบีเอสจากสิงคโปร์ ซื้อธนาคารไทยทนุ เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2541 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร จากเนเธอร์แลนด์ ซื้อธนาคาร
เอเชีย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ต จาก
องักฤษ ซื้อธนาคารนครธน เมื่อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2542 และธนาคารยูโอบี
จากสงิคโปร์ซื้อธนาคารรตันสิน เมื่อเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2542  (กอบศกัดิ ์  
ภูตระกูล  และคนอื่น ๆ, 2548, น. 20) ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ธนาคารเอบีเอ็น 
แอมโร ไดข้ายธนาคารเอเชยีให้กบัธนาคารยูโอบ ีรตันสนิ (กอบศกัดิ ์ภูตระกูล 
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 22) นอกจากนี้ วกิฤติเศรษฐกิจยงัไดท้ าใหทุ้นต่างชาติ
เขา้มาถอืหุน้ในธนาคารพาณิชยไ์ทยอื่นๆ  เช่นธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสกิร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรุงศรอียุธยา ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) มนีกั
ลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในธนาคารเห ล่านี้ในระดับที่ต ่ ากว่าร้อยละ 50 
เลก็น้อย (กอบศกัดิ ์ภูตระกลู และคนอื่น ๆ,  2548,  น. 20-21) 
           แต่การเปิดเสรภีาคสถาบนัการเงนิมใิช่เกิดจากสถานการณ์บีบบงัคบั
ดงัเช่นวกิฤตเิศรษฐกจิเท่านัน้ หากเกดิจากการทีร่ฐับาลไทยเป็นฝ่ายเปิดเสรใีห้
กว้างขึน้เองอกีดว้ย เพราะเมื่อเดอืนมกราคม พ.ศ. 2547 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ี เพื่อพฒันาระบบสถาบนัการเงนิไทยใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของสถาบนัการเงนิไทย  (กอบศกัดิ ์ภูตระกูล 
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 53-54) 
           แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิดังกล่าวขา้งต้นมเีน้ือหาเกี่ยวกบัการ
ปรบัปรุงรูปแบบการเขา้มาและการด าเนินธุรกจิของสถาบนัการเงนิต่างชาติ 5 
ประเด็น (กอบศักดิ ์ภูตระกูล และคนอื่น ๆ, 2548, น. 55-57) อย่างน้อยมี 4 
ประเดน็ทีเ่อือ้ต่อการเปิดเสรใีหทุ้นต่างชาตมิากขึน้ ไดแ้ก่ 
           1) การก าหนดให้มสีถาบนัการเงนิต่างประเทศ 2 รูปแบบ คอืธนาคาร
พาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (subsidiary) และสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ (full branch) โดยที่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบรษิัทลูกของ
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ธนาคารต่างประเทศนัน้สามารถประกอบธุรกิจได้เหมือนกบัธนาคารพาณิชย ์
และสามารถขอเปิดส านกังานสาขาในกรุงเทพฯ ได ้1 สาขา และในเขตปรมิณฑล
ได้ 3 สาขา ทัง้นี้ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่ต ่ากว่า 4,000 ล้านบาท 
ขณะที่สาขาของธนาคารต่างประเทศก็สามารถประกอบธุรกิจได้เหมือนกับ
ธนาคารพาณิชย์เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถมีส านักงานสาขาได้ ทัง้น้ีต้องมี
เงนิกองทุนไม่ต ่ากว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้แผนดงักล่าวยงัเปิดโอกาสให้
ธนาคารต่างชาตทิีม่สีาขาอยู่ในปัจจุบนัสามารถขอปรบัสาขานัน้ใหม้สีถานะเป็น
บรษิทัลกูได ้
           2) การสนับสนุนให้กิจการวิเทศธนกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแปลง
สภาพเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศหรอืเป็นธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็น
บรษิทัลกูของธนาคารต่างประเทศได ้ ทัง้นี้ กจิการวเิทศธนกจิทีป่ระสงคจ์ะยื่นขอ
อนุญาตปรบัสถานะเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศจะตอ้งเป็นแกนในการควบ
รวมกบัสถาบนัการเงนิอื่นอกี 1 แห่งเป็นอย่างน้อย และหากกจิการวเิทศธนกจิที่
ปรบัสถานะเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศได้แล้วต้องการจะยื่นขอจดัตัง้
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบรษิัทลูกของธนาคารต่างประเทศกส็ามารถท าได้ โดย
ต้องมกีองทุนครบถ้วนและมแีผนการทีจ่ะรบัโอนกจิการของสถาบนัการเงนิไทย
ดว้ย 
           3) การด าเนินนโยบายเปิดเสรีตามล าดบัขัน้ ด้วยนโยบายนี้ สถาบนั
การเงินต่างชาติที่ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคาร
ต่างประเทศ จะสามารถทยอยเปิดสาขาใหม่ได้ปีละ 1 แห่ง ในช่วง 3 ปีแรก
ธนาคารพาณิชยต่์างชาตแิต่ละแห่งจะสามารถมสีาขาในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 5 
สาขา หลงั 3 ปีแรกไปแล้วและเมื่อภาวะเศรษฐกจิมคีวามเหมาะสม ทางการจะ
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนต่างชาตริายใหม่ขออนุญาตประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์
ได้ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขนัในระบบสถาบนัการเงินและกระตุ้นให้สถาบนั
การเงนิพฒันาประสทิธภิาพ 
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           4) การปรบักฎเกณฑ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของระบบสถาบนัการเงิน 
เช่นมีการผ่อนปรนการก าหนดจ านวนบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานใน
ธนาคารพาณิชยซ์ึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะรบัรองต่อกองตรวจคนเขา้เมอืง 
และมกีารปรบักระบวนการพจิารณาอนุญาตใหส้ถาบนัการเงนิประกอบธุรกรรม
ไดร้วดเรว็ขึน้ โดยอนุญาตเป็นรายกลุ่มธุรกรรมแทนการอนุญาตเป็นรายธุรกรรม 
เพื่อสง่เสรมิใหส้ถาบนัการเงนิมคีวามยดืหยุ่นในการประกอบธุรกจิมากขึน้ 

           4.4 ผลกระทบของการเปิดเสรี 

           การเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุนโดยผ่านกรอบพหุภาคขีององคก์าร
การคา้โลกจะสรา้งประโยชน์โดยรวมใหแ้ก่ประเทศต่างๆ  ไดม้ากกว่าการเจรจา
และตกลงผ่านกรอบระดบัภูมิภาคและกรอบทวภิาค ีเพราะโอกาสทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
การค้าเสรีที่มคีวามเป็นธรรมเกดิขึ้นได้มากกว่า เนื่องจากต้องผ่านการเจรจา
ต่อรองของประเทศต่างๆ จนเป็นทีพ่อรบัได ้อกีทัง้การเขา้ไปผูกพนัในขอ้ตกลงก็
มคีวามยดืหยุ่นมาก เช่นใหเ้วลาในการปรบัตวัทีค่่อนขา้งนาน 
           อย่างไรกต็าม ประเดน็เรื่องทีม่คีวามน่าเป็นห่วงของกรอบพหุภาคขีอง
องคก์ารการคา้โลกประเดน็หนึ่งกค็อืเรื่องของการเปิดเสรกีารคา้บรกิารซึง่มคีวาม
ครอบคลุมบรกิารต่างๆ  อย่างกวา้งขวางดงัทีก่ล่าวแลว้   และเมื่อพจิารณาสทิธิ
ต่างๆ  ทีน่กัลงทุนไดร้บัจากขอ้ตกลง อย่างเช่นหลกัการเรื่องการปฏบิตัเิยีย่งชาติ
ทีไ่ด้รบัความอนุเคราะห์ยิง่  และหลกัการเรื่องการปฏบิตัเิยี่ยงชาติ กอ็าจท าให้
เกดิความเสีย่งทีร่ฐัไทยจะถูกนักลงทุนฟ้องรอ้งไดถ้้าหากไม่ปฏบิตัติามหลกัการ
ดงักล่าว เช่นในกรณีที่รฐัไทยจะออกกฎเกณฑ์ออกมาเพื่อปกป้องนักลงทุนใน
ประเทศกอ็าจถูกมองจากนักลงทุนต่างชาติว่าเป็นการปฏิบตัิที่ละเมดิหลกัการ
ปฏบิตัเิยีย่งชาตไิด ้
           ยิง่การเปิดเสรใีนกรอบทวภิาค ีหากมขีอ้ตกลงกบัประเทศมหาอ านาจ 
โอกาสทีจ่ะตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบกย็ิง่มมีาก อย่างเช่น สหรฐัอเมรกิานัน้พยายาม
ผลกัดนัโดยผ่านการท าขอ้ตกลงการค้าแบบทวภิาคใีห้มขีอ้ตกลงต่างๆ    ที่จะ
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สร้างพันธะผูกพันยิ่งกว่าข้อตกลงขององค์การการค้าโลกในเรื่องเดียวกัน  
อย่างเช่น องค์การการค้าโลกนัน้มีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่
เรยีกว่าทรปิส ์ (Agreement on Trade-Related Aspects Intellectual Property 
Rights: TRIPs) สหรฐัอเมรกิากม็ทีรปิสผ์นวก (TRIPs Plus) ทีเ่รยีกรอ้งใหม้กีาร
ปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาในระดบัทีม่ากกว่าทรปิส ์องคก์ารการคา้โลก
มขีอ้ตกลงเกีย่วกบัการคา้บรกิารทีเ่รยีกว่าแกตส ์(GATS) สหรฐัอเมรกิากม็แีกตส์
ผนวก (GATS Plus) ที่เรียกร้องการเปิดการค้าบริการให้กว้างยิง่กว่าแกตส ์
สหรฐัอเมริกาไม่สามารถผลกัดนัเรื่องเหล่านี้ให้ส าเรจ็ตามที่ตนต้องการในเวที
ขององคก์ารการคา้โลกได ้จงึมกัจะใชเ้วททีวภิาค ีหรอืแมก้ระทัง่เวทพีหุภาคใีน
ระดบัภูมภิาคในการผลกัดนั 
           นักเศรษฐศาสตรช์ัน้น าด้านการคา้ระหว่างประเทศ เช่น จกัดชิ ภควต ี
(Jagdish Bhagwati) และโรเบริต์ บอลดว์นิ (Robert Baldwin) ไม่เหน็ดว้ยกบั
การที่สหรฐัอเรกิาหนัเหออกจากแนวทางพหุภาคขีององค์การการคา้โลก (ตรีณ 
พงศม์ฆพฒัน์, 2549, น. 181) 
           ประเทศไทยแมจ้ะยงัไม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัสหรฐัอเมรกิา
แต่ก็ได้ลงนามกับประเทศใหญ่อย่างเช่นจีน ออสเตรเลีย และญี่ปุ่ นไปแล้ว 
แน่นอนว่าฝ่ายที่ลงนามย่อมได้ประโยชน์จากข้อตกลง แต่เมื่อดูที่กลุ่มคนใน
ประเทศไทย ผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่คือกลุ่มนักธุรกิจนายทุนที่มีความ
เชื่อมโยงกับทุนข้ามชาติมากกว่า ขณะที่คนกลุ่มอื่นๆ ในสงัคมไทยไม่ได้รับ
ประโยชน์มากนัก มหิน าซ ้าบางกลุ่มกไ็ด้รบัผลกระทบที่รุนแรงมาก อย่างเช่น
การคา้ระหว่างไทยกบัจนีภายหลงัมขีอ้ตกลงการคา้เสรไีดท้ าใหเ้กษตรกรจ านวน
มากในภาคเหนือต้องขาดทุนและเปลี่ยนอาชพี ส าหรบัการค้าระหว่างไทยกบั
ออสเตรเลยีกเ็ช่นเดยีวกนั มเีกษตรกรจ านวนมากเช่นเกษตรกรทีเ่ลีย้งโคเน้ือและ
โคนมได้รบัผลกระทบ แต่ผู้ได้รบัประโยชน์อย่างจริงจงักลบัเป็นนักธุรกิจการ
เมอืงไทยทีท่ าธุรกจิโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นประกอบ 
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           สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และ ธราธร รตันนฤมติศร (2548) เหน็ว่าการ
เปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นโทรคมนาคมจะท าใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธผิล 
และท าลายการผูกขาดโดยผู้ประกอบการน้อยรายได้ แต่ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
(2549, น. 86-87) ชี้ให้เหน็ว่าการเปิดเสรไีม่จ าเป็นจะต้องก่อให้เกดิการแข่งขนั
เสมอไป การทีเ่ราเหน็ว่าทุนต่างชาตเิขา้มาแลว้จะท าใหเ้กดิการแข่งขนัเสรเีพราะ
เราคดิว่าทุนที่เข้ามาจะมาตัง้บริษัทใหม่ขึน้มาแข่งขนั แต่ในความเป็นจริงทุน
ต่างชาตทิี่เขา้มาอาจท าเพยีงแค่เขา้มาซือ้หรอืควบรวมกจิการเท่านัน้ ซึ่งท าให้
ยงัคงมีการผูกขาดอยู่ต่อไป และงานวิจยัของกอบศักดิ ์ภูตระกูล และคนอื่นๆ 
(2548, น. 5-11) กม็ขีอ้มลูยนืยนัว่าการเปิดเสรภีาคสถาบนัการเงนิไดเ้อือ้ต่อการ
เขา้ซือ้หรอืควบรวมกจิการสถาบนัการเงนิทัง้ในกลุ่มประเทศที่พฒันาแลว้ กลุ่ม
ประเทศลาตนิอเมรกิา และกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออก 

5. สรปุ 
           ในบทที่ 3 นี้ ผู้วิจ ัยได้ชี้ให้เห็นการด าเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ใน
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดต้ัง้หวัขอ้บทว่า “พฒันาการของโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่ใน
ประเทศไทย” เหตุผลที่ผู้วจิยัใช้ค าว่าโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่นัน้มอีย่างน้อย 2 
ประการ คือ  ประการแรกนโยบายเสรีนิยมใหม่นั ้นกลายเป็นนโยบายที่
แพร่กระจายไปในหลายประเทศและส่งผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมากในโลกแลว้ 
ก่อนถึง พ.ศ. 2531 นัน้ มใิช่มแีต่ประเทศสหรฐัอเมรกิาและองักฤษเท่านัน้ทีใ่ช้
นโยบายนี้ แต่ยงัมปีระเทศอื่นๆ ในยุโรป   และมอีอสเตรเลยีและนิวซแีลนดด์ว้ย 
แมแ้ต่ประเทศจนีซึง่ด าเนินนโยบายเศรษฐกจิสงัคมนิยมมานานกห็นัเหนโยบาย
มาสู่เสรนีิยมใหม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2521 (Harvey, 2005, p. 1)  ประเทศในลาตนิ
อเมรกิาหลายประเทศกไ็ดน้ าไปใชแ้ลว้  ประการทีส่องนโยบายน้ีเป็นนโยบายที่
ผลักดันโดยองค์การโลกบาลซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับกลุ่มทุนข้ามชาติ อีกทัง้เป็น
นโยบายที่กลุ่มทุนขา้มชาติได้ประโยชน์   เพราะเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ   ให้
กลุ่มทุนขา้มชาตเิขา้ไปแสวงหาก าไร ผลกระทบจากขอ้ตกลงการคา้เสรรีะหว่าง
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ไทยกบัจนีและระหว่างไทยกบัออสเตรเลยีเป็นเครื่องยนืยนัความขอ้นี้ไดด้ ีเพราะ
ผูท้ี่ได้ประโยชน์จากการค้าเสรมีากที่สุดคอืนักธุรกจินายทุนขา้มชาติของแต่ละ
ประเทศ  
           โลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่มีพฒันาการในแง่ที่ว่ามีการขยายตัวออกไป
กวา้งขวางขึน้ เขม้ขน้มากขึน้ และส่งผลกระทบรุนแรงขึน้ ถ้าดูสถติกิารกระจาย
รายได้ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พบว่าช่องว่างทางรายได้ของ
ประชากรในทัง้สองประเทศก่อนใชน้โยบายกบัหลงัจากทีใ่ชไ้ปแลว้ระยะหนึ่งขยบั
ห่างออกจากกนัมากขึน้ (George, 1999) นัน่คอืการกระจายรายได้ทีเ่หลื่อมล ้า
กนัมากยิง่ขึน้ ในประเทศไทยกเ็ช่นเดยีวกนั การใช้นโยบายน้ีมมีากขึน้จากเดมิ
มาก และผูไ้ดร้บัผลกระทบกข็ยายตวักว้างขวางออกไปมาก แม้ว่าการกระจาย
รายได้ที่เหลื่อมล ้ากนัมากขึน้จะมเีหตุปัจจยัหลายอย่าง แต่การด าเนินนโยบาย
เสรนีิยมใหม่กบัการกระจายรายได้ทีเ่หลื่อมล ้ากนัมากขึน้นัน้มสีหสมัพนัธก์นัสูง
อย่างมนียัส าคญั 
           นโยบายการเปิดเสรทีางการเงนิตัง้แต่ยุครฐับาลพลเอกชาตชิายเป็นต้น
มาได้ส่งผลให้เกดิวกิฤติเศรษฐกจิที่ต่อมาลุกลามไปยงัประเทศอื่นๆ อกีจ านวน
มาก การเปิดเสรทีางการเงนิถูกมองว่าจะสรา้งประโยชน์ใหป้ระเทศไดม้าก แม้จะ
มเีทคโนแครตบางคนทีอ่ยู่ในระบบราชการแสดงบทบาทต้านทานพลงักดดนัจาก
โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่อยู่บา้ง เช่นทีน่ายชวลติ ธนะชานันทไ์ดบ้อกว่าตนไดข้อ
ผดัผ่อนเลื่อนการรบัขอ้เสนอการประกาศใชพ้นัธกรณีขอ้ 8 ของกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ ดงัที่กล่าวแล้วในหวัขอ้ 2.1 แต่ผู้มอี านาจในรฐับาลและระบบ
ราชการจ านวนไม่น้อยก็ไม่ได้คิดอย่างนัน้ เพราะช่วงนัน้เศรษฐกิจไทยก าลัง
เจรญิรุ่งเรือง ก าลงัมีการปลุกกระแส “เสอืตัวที่ 5” แห่งเอเชยี หรอืต้องการให้
ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เหมอืนกบัเกาหลใีต้ ไต้หวนั ฮ่องกง 
และสงิคโปร์ในขณะนัน้ การเปิดวเิทศธนกจินัน้กเ็ป็นความมุ่งมัน่ทัง้ของรฐับาล 
เทคโนแครต และนักธุรกิจที่ต้องการจะเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การเงนิของภูมภิาค ค่านิยมทางสงัคมที่ชื่นชมการพฒันาของคนเหล่านัน้เป็น
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พลงัเชิงโครงสร้างทางสงัคมที่ช่วยเกื้อหนุนการด าเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่ 
ปฏิบัติการหรือการกระท าทางสังคมที่ต้องการจะโต้แย้งต่อรองหรือต่อต้าน
นโยบายเสรนีิยมใหมใ่นขณะนัน้แทบจะไมป่รากฏ เพราะผูค้นในสงัคมต่างมุ่งหวงั
ที่จะเหน็ความรุ่งเรือง จะเห็นว่าหนังสอืที่กล่าวถึงภาพของโลกที่สดใสดงัเช่น 
คลืน่ลูกทีส่าม (ทอฟฟเลอร์, 2533) และหนังสอืที่มีเนื้อหาท านายอนาคตของ
ประเทศไทยว่าจะเจรญิรุ่งเรืองยิ่งขึ้น  อย่างเช่น  อภิแนวโน้มโลก ค.ศ. 2000  
(ไนซบ์ติต์ และ อเบอรด์นี, 2534) และ  วสิยัทศัน์ประเทศไทยปี 2000 (สมชาย 
ภคภาสน์ววิฒัน์, 2538) นัน้ขายไดด้มีากในยุคนัน้ 
           ปัจจยัเชงิโครงสรา้งอกีอย่างหนึ่งทีเ่ป็นโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในของ
รฐัไทยซึง่สนับสนุนการขยายตวัของแนวนโยบายเสรนิียมใหม่กค็อืรฐัไทยตัง้แต่
ยุคพลเอกชาติชายเป็นต้นมาเป็นรฐัที่นักธุรกจิการเมอืงเขา้ไปยดึกุมอ านาจรฐั 
อ านาจรัฐได้เปลี่ยนย้ายจากระบบราชการมาอยู่ที่นักธุรกิจการเมืองมากขึ้น 
นโยบายทีถู่กเลอืกใชจ้งึเป็นนโยบายทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกลุ่มทุนนกัธุรกจิการเมอืง 
แมใ้นยุคของรฐับาลทีอ่ยู่ภายใต้คณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาติจะมอีดตี
เทคโนแครตในระบบราชการเขา้มาเป็นรฐัมนตรจี านวนมาก แต่คนเหล่านี้ลว้นมี
ความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบันักธุรกจิ  และในรฐับาลพลเอกสุจนิดากม็นีักธุรกจิเข้า
มาอยู่ในคณะรฐัมนตรถีงึรอ้ยละ 63.3 (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2536, น. 209-213) 
รฐับาลชุดอื่นๆ หลงัจากนัน้   กม็ผีลประโยชน์เชื่อมโยงกบักลุ่มทุนมาโดยตลอด 
โดยที่นโยบายทางการเงินซึ่งทุกรัฐบาลตัง้แต่ พ.ศ. 2533-2539 น ามาใช้ก็
สะทอ้นใหเ้หน็การมุ่งดงึดูดเงนิลงทุนจากต่างประเทศ นโยบายดงักล่าวกค็อืการ
ตรงึอตัราดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดบัสงูและการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นแบบตะกรา้เงนิซึง่
ค่าเงินบาทมีความยืดหยุ่นน้อยเนื่องจากผูกติดค่าเงินบาทไว้กบัเงินดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา การใชน้โยบายเช่นนี้เป็นการประกนัความเชื่อมัน่ในหมู่นักลงทุน
ต่างประเทศ ยิง่ภายหลงัวกิฤติด้วยแลว้ โดยเฉพาะในยุครฐับาลพนัต ารวจโท
ทกัษิณ จะเหน็ว่านักธุรกจินายทุนใหญ่ไดก้้าวเขา้มากุมอ านาจในคณะรฐัมนตรี
เป็นจ านวนมาก และคนเหล่านี้กม็อี านาจอสิระในการก าหนดนโยบายมากขึน้ เรา
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จงึพบว่าในยุครฐับาลทกัษิณ นโยบายเสรนีิยมใหม่นัน้ถูกน ามาใชด้ว้ยความเตม็
ใจสมคัรใจมากขึน้โดยที่รฐับาลกพ็ยายามประชาสมัพนัธ์ว่าการเชื่อมโยงเขา้กบั
เศรษฐกจิโลกจะน ามาซึง่ความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศ 
           การด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่โดยเฉพาะการเปิดเสรทีางการเงนิได้
น ามาสู่วกิฤติเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ รฐัไทยจ าเป็นต้องขอกู้เงนิฉุกเฉินจากกองทุน
การเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งท าให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องก าหนด
เงื่อนไขการด าเนินนโยบาย อนัมผีลกระทบต่ออ านาจอธปิไตยของรฐัไทย ดงัจะ
ไดก้ล่าวถงึในบทที ่4 ต่อไป 
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                        อ านาจอธิปไตยของรฐัไทย 

           ในบทนี้ ผูว้จิยัจะไดอ้ภปิรายปัญหาเกี่ยวกบัอ านาจอธปิไตยของรฐัไทย
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ โดยการชีใ้หเ้หน็ว่าอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายของรฐัไทยในฐานะทีเ่ป็นความหมายหนึ่งของอ านาจอธปิไตยถูก
แทรกแซงจากโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่มากขึ้น  ในส่วนแรกผู้วิจ ัยกล่าวถึง
ความหมายและพฒันาการของอ านาจอธิปไตยในภาพกว้าง จากนัน้ผู้วิจยัใช้
เน้ือหาในหนงัสอืแสดงเจตจ านงเป็นกรณีศกึษาเพื่อบ่งชีว้่าอ านาจในการก าหนด
นโยบายของรฐัไทยถูกแทรกแซงอย่างไรจากข้อเรียกร้องของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ และไดช้ี้ให้เหน็ว่าฝ่ายต่างๆ มที่าทอีย่างไรบ้างในกรณีการท า
ข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ในตอนท้ายผู้วิจ ัยจะอภิปราย
ผลกระทบจากกรณีนี้ทีม่ต่ีออ านาจอธปิไตยของประชาชน 

1. ความหมายและพฒันาการของอ านาจอธิปไตย 

           อ านาจอธิปไตยมีความหมายหลายอย่าง ในทางกฎหมายนัน้อ านาจ
อธปิไตยม ี6 ความหมาย คอื 1) อ านาจทีจ่ะใชอ้ านาจอนัชอบธรรมเหนือปัจเจก
บุคคลทุกคนทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนของรฐั อ านาจอธปิไตยในความหมายนี้ตรงกบั
ค าว่า “เขตอ านาจของรฐั”  (jurisdiction)  ซึง่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ คอื
เขตอ านาจในการออกกฎหมาย เขตอ านาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย และเขต
อ านาจในการตดัสนิคดคีวามต่างๆ  2) อ านาจที่จะใชแ้ละจดัการไดอ้ย่างเสรกีบั
ดนิแดนของรฐัภายใตเ้ขตอ านาจของรฐั และท ากจิกรรมทุกอย่างทีเ่หน็ว่าจ าเป็น
หรอืเป็นประโยชน์ต่อประชากรทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนนัน้  3) สทิธทิีจ่ะไม่ใหร้ฐัอื่น
บุกรุกเขา้มาในดนิแดนของรฐั (ของตน)  4) สทิธทิี่จะเป็นอสิระจากเขตอ านาจ
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ของศาลต่างชาติส าหรับกิจกรรมหรือการกระท าที่ปฏิบัติโดยรัฐตามขีด
ความสามารถอนัเดด็ขาดของตน และส าหรบัมาตรการทีฝ่่ายบรหิารน ามาใชก้บั
การใช้หรอืการวางแผนที่จะใช้ซึ่งทรพัย์สนิหรอืสมบตัิสาธารณะเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  5)  สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองส าหรบัตวัแทนของรฐัทีก่ระท า
การตามอ านาจหน้าทีข่องตน  และ 6) สทิธทิีจ่ะเคารพต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
คนที่ถือสญัชาติของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในต่างประเทศ (Cassese, 
2005, pp. 49-52) ในบรรดาความหมายของอ านาจอธปิไตยทัง้หมดขา้งต้นน้ี 
อ านาจอธิปไตยในความหมายแรกถือว่าเป็นแกนส าคญัของอ านาจอธิปไตย  
(Cassese, 2005, p. 49) เพราะรวมเอาทัง้อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และ
อ านาจตุลาการมาไวท้ัง้หมด  
           อ านาจอธปิไตยนัน้มพีฒันาการเรื่อยมาก่อนทีจ่ะมามคีวามหมายว่าเป็น
อ านาจทีเ่บด็เสรจ็เดด็ขาดภายในดนิแดนของรฐัตัง้แต่ยุคสนธสิญัญาเวสต์ฟาเลยี  
(พ.ศ. 2191)  เป็นต้นมา  ปีเตอร ์เทเลอร ์(Taylor, 1994) ได้ชีใ้ห้เหน็การจดั
องค์กรของรฐัที่มองรฐัเป็นภาชนะบรรจุ โดยตลอดประวตัิศาสตร์ที่ผ่านมารัฐ
ทัง้หลายต่างก็พยายามเติมสิง่ต่างๆ  คืออ านาจ ความมัง่คัง่ วฒันธรรม และ
บรกิารสงัคม เขา้ไปในรฐัซึง่เปรยีบเหมอืนภาชนะ พฒันาการเหล่านี้สง่ผลต่อการ
นิยามอ านาจอธปิไตยทีผ่กูตดิอยู่กบัดนิแดนดว้ย 
           ความพยายามในการเตมิอ านาจลงไปในภาชนะ เหน็ไดจ้ากพฒันาการ
ของรฐัทีผ่่านมาซึง่เริม่จากรฐัทีก่่อสงคราม (warring states) เช่นนครรฐัต่างๆ ใน
อติาลใีนช่วงทีฝ่่ายศาสนจกัรขึน้มามอี านาจเหนือจกัรวรรดโิรมนัในครสิตศ์ตวรรษ
ที ่12 (พ.ศ. 1643-1742) ต่อมามรีฐักฎหมาย (law states) ซึง่ใหญ่กว่านครรฐัแต่
เลก็กว่าจกัรวรรดพิฒันาขึน้มาในสว่นอื่นๆ ของยุโรปนอกจกัรวรรดโิรมนั ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 (พ.ศ. 2143-2242) ก็เกิดมีรฐั-ชาติสมยัใหม่ (modern 
nation-states) เกดิขึน้ และหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง รฐั-ชาตต่ิางๆ กพ็ฒันามา
เป็นรฐัทีป้่องกนัตนเอง (defensive states) (Taylor, 1994, pp. 152-153) 
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           ความพยายามในการเติมความมัง่คัง่เข้าไปในภาชนะ เหน็ได้จากใน
ครสิต์ศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 2043-2142) นัน้ ได้เกดิรฐัผู้ท าการค้า (mercantile 
states) ขึน้ ซึง่ต่อมาในตอนปลายของครสิต์ศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2343-2442)      
ไดเ้กดิมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัระหว่างรฐับาล อุตสาหกรรม และธนาคารขึน้มา 
ก่อใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกว่าทุนนิยมผูกขาดโดยรฐั (state monopoly capitalism) และ
ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง รฐั-ชาตทิัง้หลายต่างกห็นัมาพฒันาเศรษฐกจิ 
จงึเกดิรฐัทีมุ่่งเน้นในการพฒันา (development states) ขึน้มา (Taylor, 1994; 
pp. 154-155) 
           ความพยายามในการเติมวฒันธรรมเขา้ไปในภาชนะ เหน็ไดจ้ากการที่
ผูป้กครองเหน็ว่าการอา้งศาสนาเพื่อใชเ้ป็นฐานความชอบธรรมนัน้เริม่ไม่ไดผ้ลจงึ
ไดน้ าเอาเอกลกัษณ์แห่งชาตมิาแทนทีเ่อกลกัษณ์ทางศาสนา เอกลกัษณ์แห่งชาต ิ
(national identity) นี้พฒันามาจากความรู้สกึผูกพนักนัในชุมชน ชุมชนก็
เชื่อมโยงอยู่กบัแผ่นดนิทีชุ่มชนตัง้อยู่ และขยายความรูส้กึนี้ออกไปมองชุมชนอื่น
ว่ามชีะตากรรมร่วมกบัตนดว้ย ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นการมองพืน้ทีโ่ดยมองว่า
พืน้ที่มคีวามศกัดิส์ทิธิท์ี่จะละเมดิมไิด ้และรฐักม็หีน้าที่ปกป้องมาตุภูมแิห่งชาต ิ
(national homeland) การเตมิวฒันธรรมนี้ขยายจากชุมชนเลก็ๆ จนมาเป็นรฐั-
ชาติ ปัจจุบันมีรัฐ-ชาติซึ่งเป็นภาชนะบรรจุวัฒนธรรมอยู่เกือบ 200 รัฐ-ชาต ิ   
และภายในภาชนะนี้นี่ เองที่อุดมคติของชาติได้ถูกผลิตซ ้ าในโรงเรียน 
สือ่สารมวลชน และสถาบนัสงัคมอื่น ๆ (Taylor, 1994, pp. 155-156) 
           และความพยายามในการเตมิบรกิารสงัคมเขา้ไปในภาชนะนัน้ เหน็ได้
จากพฒันาการจากประชาธปิไตยมาสู่รฐัสวสัดกิาร ในช่วงแรกสิง่ที่เติมเขา้ไปก็
คอืสทิธเิลอืกตัง้ซึง่เกดิจากความคดิของประชาชนที่ว่าเมื่อตนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนเดยีวกนั ตนกค็วรมสีทิธแิละหน้าทีเ่หมอืนกบัคนอื่นๆ   จงึต่อสูเ้พื่อใหไ้ด้
สทิธหิน้าทีเ่หล่านัน้มา   เมื่อมกีารเลอืกตัง้   พวกนักการเมอืงต่างกแ็ข่งกนัเสนอ
นโยบายต่างๆ  เพื่อระดมคะแนนเสยีงสนบัสนุนจากประชาชน   จนเป็นทีม่าของ
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นโยบายรฐัสวสัดิการ  และเกิดแนวคดิขึ้นว่ารฐัมีหน้าที่ดูแลประชาชนของตน  
แนวคดิเรื่องสงัคมจงึเชื่อมโยงอยู่กบัเขตแดนของรฐั  เกดิเป็นสงัคมต่างๆ  เช่น
สงัคมองักฤษ สงัคมฝรัง่เศส สงัคมอเมรกินั (Taylor, 1994, p. 156) 
           จากพัฒนาการที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าทัง้รัฐ ชาติ (ประชาชน) 
ดนิแดน และอ านาจอธปิไตย ต่างกม็คีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ “รฐัทีม่อียู่มไิด้
ด ารงอยู่ในทีว่่าง แต่รฐัมอี านาจอธปิไตยอยู่ในดนิแดนทีเ่ฉพาะเจาะจง ในท านอง
เดียวกัน ชาติก็มิใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในที่ว่างแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ชาติมี
ความหมายก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานที่อันเฉพาะเจาะจง นัน่คือดินแดนบ้านเกิด” 
(Taylor, 1994, p. 151) 
           การปรากฏขึน้ของรฐัต่างๆ ทีม่ฐีานอยู่ทีอ่ านาจอธปิไตยเหนือดนิแดนได้
สรา้งระบบระหว่างรฐัหรอืระบบระหว่างประเทศขึน้มา ซึง่เริม่ขึน้ในยุโรปก่อนทีจ่ะ
ขยายไปทัว่โลก อธปิไตยเหนือดนิแดนนี้หมายถึงกระบวนการทางการเมอืง 2 
กระบวนการคอื 1) อ านาจอธปิไตยภายใน หมายความว่าอ านาจจากภายนอกไม่
สามารถแทรกแซงการเมอืงภายในของรฐัไดถ้้าไม่ได้รบัการเชื้อเชญิจากรฐันัน้  
2) อ านาจอธปิไตยภายนอก หมายถงึการทีร่ฐัอธปิไตยดว้ยกนัเองใหก้ารรบัรอง
ซึง่กนัและกนั (Taylor, 2000, p. 767) 
           อย่างไรกต็าม อ านาจอธปิไตยของรฐัก็มใิช่สิง่ที่เบ็ดเสรจ็เดด็ขาด แต่
เป็นสิง่ที่ถูกแทรกแซงได้ ในอดตีก็มตีัวอย่างมากมายที่แสดงให้เหน็ว่าอ านาจ
อธปิไตยของรฐัถูกแทรกแซง ดงัเช่นการทีช่าวตะวนัตกซึง่เขา้ไปอยู่ในประเทศ
ต่างๆ ไดร้บัสทิธสิภาพนอกอาณาเขต กเ็ป็นการบ่งชีว้่าอ านาจอธปิไตยในฐานะที่
เป็นอ านาจในการตดัสนิคดคีวามในดนิแดนของรฐัไม่ไดม้คีวามเบด็เสรจ็เดด็ขาด
จรงิ  เนื่องจากยงัมอี านาจของรฐัอื่นเขา้มาร่วมใชอ้ านาจตุลาการดงักล่าวนี้ดว้ย 
           แต่ในยุคโลกาภวิตัน์ อ านาจอธปิไตยเหนือดนิแดนก็ถูกทา้ทายมากขึน้
ยิง่กว่าในอดีตอย่างมาก ทัง้ที่มาจากการที่ประชาชนสามารถเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของรฐัไดอ้ย่างง่ายดายซึง่สามารถสรา้งความระส ่าระสายและความไม่
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มัน่คงใหแ้ก่รฐัได ้   การทีม่อีงคก์รเหนือรฐัหรอืองคก์รขา้มชาตต่ิางๆ   มากมาย
เขา้มาร่วมใชอ้ านาจเพื่อบรหิารจดัการประเดน็ทีม่ลีกัษณะขา้มชาตเิช่นเรื่องของ
สิง่แวดลอ้ม และการทีพ่ลงัของเงนิทุนทีเ่คลื่อนยา้ยไหวเวยีนอย่างเสรไีปทัว่โลก
โดยทีร่ฐักไ็ม่สามารถพฒันากลไกหรอืเครื่องมอืในการควบคุมการไหลของเงนิทุน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
           ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร (2549, น. 117) กล่าวไวว้่า “ถ้าหากการมเีงนิ
สกุลของประเทศตวัเองถือเป็นดรรชนีบ่งชี้ถึงอ านาจอธิปไตยของรฐัแล้ว การ
ไหลเวยีนของเงนิทีต่ดัขา้มพรมแดนรฐั-ชาต ิและการใชเ้งนิสกุลของชาตอิื่นเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลีย่นกก็ระทบถงึฐานะของอ านาจอธปิไตยของรฐัเช่นกนั ” 
ปัจจุบนันี้ แม้ในทางนิตินัยรฐัจะสามารถออกกฎหมายมาควบคุมปริมาณการ
ไหลเวยีนของเงนิตราไดโ้ดยตรง และสามารถออกมาตรการทีเ่ป็นแรงจูงใจทาง
การเงนิหรอืขอ้จ ากดัทางกฎหมายเพื่อควบคุมความต้องการของตลาดได้โดย
ออ้ม แต่มาตรการเหล่านี้กแ็ทบจะไมส่ามารถควบคุมการไหลเวยีนของเงนิตราได ้
เพราะในโลกของเงนิตรา พลงัของตลาดมมีากกว่าพลงัของรฐั (Cohen, 1998, p. 
17) ในกรณีของไทย การเปิดเสรทีางการเงนิโดยเฉพาะด้วยการจดัตัง้กจิการ
วเิทศธนกจิ ไดท้ าให้เงนิทุนไหลเขา้มาแสวงหาก าไรจากส่วนต่างระหว่างอตัรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลกที่อยู่ในระดบัต ่ากบัอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยที่อยู่ใน
ระดบัสงู ซึง่เป็นไปตามตรรกะของทุนที่ว่าทุนนัน้เคลื่อนยา้ยไปสู่ทีซ่ึง่ใหก้ าไรสงู
เสมอ ในครัง้นัน้รฐัไทยไม่สามารถควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายได้ซึ่งในที่สุดได้
น ามาสูว่กิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ 
           พลงัของโลกาภวิตัน์ทางการเงนิยงัเหน็ไดจ้ากการทีเ่งนิตรานัน้เชื่อมโยง
อยู่กบัระบอบอ านาจอธปิไตยอย่างใกล้ชดิ จอห์น อกันิว (Agnew, 2005) ได้
ชีใ้หเ้หน็อทิธพิลของเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิาที่กระจายอยู่ในหลายประเทศทัว่
โลก ซึ่งกว่ าครึ่งหนึ่ งของเงินดอลลาร์ทัง้หมดนั ้นอยู่นอกพรมแดนของ
สหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะในลาตนิอเมรกิานัน้มกีารน าเอาเงนิดอลลารไ์ปใชเ้ป็น
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หน่วยเงนิตรากนัทัว่ทัง้ภูมภิาค แมว้่าจะเป็นการเอาไปใช้อย่างไม่เป็นทางการ
โดยภาคธุรกิจเอกชนเป็นหลัก มิใช่เป็นหน่วยเงินตราที่ร ัฐรับรองอย่างเป็น
ทางการใหใ้ชแ้ทนหน่วยเงนิตราของประเทศ แต่อทิธพิลของเงนิดอลลารท์ี่ไหล
ผ่านเครือข่ายธุ รกิจเอกชนนี้นี่ เอง ที่ เ ป็นอ านาจ เชิงโครงสร้างพื้นฐาน 
(infrastructural power) อนัส่งผลต่ออ านาจอธปิไตยทางพฤตนิัยหรอืทางปฏบิตั ิ
เขาเรยีกอ านาจอธปิไตยทีเ่กดิจากพลงัอ านาจเชงิโครงสรา้งพืน้ฐานยิง่กว่าอ านาจ
ในการออกค าสัง่ (despotic power) เช่นนี้ว่า “อ านาจอธปิไตยทีม่ปีระสทิธผิล” 
(effective sovereignty) 
           นอกจากนี้ พลงัของบรรษัทขา้มชาตทิีเ่ชื่อมโยงและไดร้บัผลประโยชน์
จากนโยบายเสรนีิยมใหม่กม็ผีลกระทบต่ออ านาจอธปิไตยของรฐัดว้ย เช่นในการ
ท าขอ้ตกลงการคา้เสรใีนปัจจุบนันัน้ หลกัการเรื่องการปฏบิตัเิยีย่งชาต ิ(National  
Treatment: NT) และหลกัการเรื่องการปฏบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ดร้บัความอนุเคราะห์
ยิง่ (Most Favored Nation Treatment: MSN) ทีใ่หส้ทิธพิเิศษในการลงทุนแก่
ทุนข้ามชาติ ก็ได้ท าให้มีหลายรัฐแล้วถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดย
บรษิทัเอกชนทีเ่ขา้ไปลงทุนในรฐันัน้ๆ และรฐัต้องเสยีเงนิไปใหน้ายทุนขา้มชาติ
เหล่านี้แล้วไม่น้อย ดงัตวัอย่างที่เกดิขึน้แล้วในประเทศสหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
และเมก็ซโิก1  ตามความเหน็ของซาสเกยี  ซาสเซน็ (Sassen, 1996, pp. 13-14) 
พลงัอ านาจของทุนขา้มชาติดงัเช่นที่กล่าวนี้ได้ก่อให้เกดิสทิธสิภาพนอกอาณา
เขตในรูปแบบใหม่ทีต่่างจากในอดตี เป็นสทิธสิภาพนอกอาณาเขตของทุนขา้ม
ชาต ิโดยที่สทิธสิภาพนอกอาณาเขตยุคใหม่นี้กส็ง่ผลกระทบต่ออ านาจอธปิไตย
ของรฐัไม่น้อย 
           แม้ว่าอ านาจอธิปไตยของรัฐต่างๆ    ซึ่งรวมทัง้รัฐไทยด้วยจะถูก
แทรกแซงหรอืไดร้บัผลกระทบจากกรณีต่างๆ  มากมาย  แต่ในบทนี้ผูว้จิยัจะเน้น

                                                   
          1ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน กรรณิการ ์กจิตเิวชกุล, 2547. 
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ไปที่การพจิารณากรณีทีอ่ านาจอธปิไตยของรฐัไทยในฐานะทีเ่ป็นอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายของรฐัถูกแทรกแซง โดยวเิคราะหจ์ากเน้ือหาของหนังสอืแสดง
เจตจ านงโดยเฉพาะ และเน้นให้เหน็แนวนโยบายเสรนิียมใหม่ทีถู่กผลกัดนัจาก
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

2. กรณีศึกษาจากหนังสือแสดงเจตจ านง 

           2.1 ท่ีมาของการย่ืนหนังสือแสดงเจตจ านง 

           ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ว่านโยบายการเปิดเสรทีางการเงนิทีก่ล่าวถงึแลว้ในบท
ที่ 3 เป็นสาเหตุส าคญัส่วนหนึ่งของวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ส าคญัใน พ.ศ. 2540 
ขอ้เสนอแนะของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศใหท้างการไทยรบัพนัธกรณีขอ้ 
8 ของกองทุนมาปฏิบตัิท าให้ประเทศไทยเริ่มมีการเปิดเสรีทางการเงินอย่าง
จรงิจงั และเมื่อทางการได้เปิดให้มกีิจการวิเทศธนกจิก็ยิง่ท าให้เศรษฐกจิไทย
โดยเฉพาะภาคการเงนิเปิดกวา้งสูต่ลาดโลกมากยิง่ขึน้  
           การทีอ่ตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยอยู่ในระดบัสูงขณะทีอ่ตัราดอกเบี้ย
ในตลาดโลกอยู่ในระดบัต ่านอกจากจะส่งเสรมิจูงใจใหม้เีงนิทุนไหลเขา้เพื่อมาท า
ก าไรจากสว่นต่างของอตัราดอกเบีย้ดงัทีก่ล่าวแลว้ อตัราดอกเบี้ยสงูยงัส่งผลใหม้ี
การลงทุนผลติสนิคา้น้อยไปดว้ย กล่าวคอืการขยายสนิเชื่อสูภ่าคการผลติสนิคา้มี
ขอบเขตจ ากดั ภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวจึงเป็นภาคการผลิตที่มีการเก็งก าไร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นอสงัหารมิทรพัย์เช่นบา้นและทีด่นิ นอกจากน้ี กย็งัมี
การขยายสนิเชื่อไปสูก่ารซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยใชหุ้น้ค ้าประกนั การ
ซื้อขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการน าเข้าสินค้า ฟุ่มเฟือยจาก
ต่างประเทศ  
           นอกจากเรื่องอตัราดอกเบีย้แลว้ นโยบายการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของรฐั
ไทยกไ็ม่เหมาะสม ไม่สามารถเขา้กนัได้กบัการเปิดให้เงนิทุนเคลื่อนยา้ยเสร ีมี
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การเสนอจากหลายฝ่ายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบอัตรา
แลกเปลีย่นจากทีใ่ชแ้บบตะกรา้เงนิซึง่ไม่ยดืหยุ่นใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2527 แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยกไ็ม่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขเพราะเหน็ว่าไม่ใช่
เรื่องเร่งด่วน (คณะกรรมการ ศสปป., ไม่ระบุปีทีพ่มิพ,์ น. 30) 
           การส่งออกของไทยใน พ.ศ. 2539 ได้ลดลงหลงัจากที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องมาหลายปี ปัญหาการสง่ออกทีล่ดลงและปัญหาอื่นๆ คอืการขาดดุลบญัชี
เดนิสะพดั การพึง่หนี้ระยะสัน้จากต่างประเทศมากเกนิไป และความไม่ยดืหยุ่น
ของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเหตุผลที่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody’s 
Investors Service ประกาศปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถอืทางการเงนิระยะสัน้
ของประเทศไทยลงในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2539 (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ์, 2541, 
น. 132)  หลังจากนัน้เมื่อความน่าเชื่อถือลดลงก็ท าให้เงินทุนไหลออกจาก
ประเทศอย่างต่อเนื่อง สง่ผลต่อวกิฤตคิ่าเงนิบาท เพราะนกัธุรกจินายทุนขา้มชาติ
ซึง่คอยเกง็ก าไรเงนิตราต่างประเทศน าเงนิบาทมาทุ่มขายในตลาดเพื่อสร้างแรง
กดดนัใหค้่าเงนิบาทลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามปกป้องค่าเงนิบาท
ด้วยการน าเงินดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาจากทุนส ารองระหว่างประเทศไปซื้อเงิน
บาทจากตลาดเงนิแต่กไ็ม่สามารถปกป้องค่าเงนิบาทไว้ได้แม้จะใช้เงนิจากทุน
ส ารองไปเป็นจ านวนมาก ในทีสุ่ดกต็้องปล่อยใหเ้งนิบาทลอยตวั ส่งผลใหห้น้ีสนิ
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอยู่เดิมพุ่งสูงขึ้นมากตามอัตราแลกเปลี่ยนที่
เปลีย่นไป และเกดิปัญหาวกิฤตดิา้นอื่นๆ ตามมาอกีมาก  

           2.2 การวิเคราะหเ์น้ือหาของหนังสือแสดงเจตจ านง 

           เมื่อประสบวกิฤต ิรฐับาลไทยตอ้งขอความช่วยเหลอืจากกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ ดว้ยการยื่นขอกูเ้งนิฉุกเฉิน ในการยื่นขอกูเ้งนิดงักล่าว กองทุน
การเงนิระหว่างประเทศไดม้เีงื่อนไขในการด าเนินนโยบายผูกตดิมากบัเงนิกูด้ว้ย 
เงื่อนไขทีว่่านี้รฐับาลไทยเป็นฝ่ายเขยีนขึน้มาเอง เรยีกว่าหนังสอืแสดงเจตจ านง 
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(Letter of Intent) มทีัง้สิน้ 8 ฉบบั ครอบคลุมระยะเวลากว่า 1 ปี   เมื่อพจิารณา
แบบผวิเผนิจะเหน็ว่าอ านาจในการก าหนดนโยบายของรฐัไทยไมไ่ดถู้กแทรกแซง
เพราะรฐัไทยเป็นฝ่ายยื่นเงื่อนไขเอง แต่ในความเป็นจรงิไดม้กีารเจรจากนัก่อน 
จนกว่ากองทุนการเงนิระหว่างประเทศจะพอใจแลว้จงึไดม้กีารเขยีนหนังสอืแสดง
เจตจ านงออกมา และในกรณีทีเ่ขยีนหนังสอืแสดงเจตจ านงออกมาแล้ว ถ้าทาง
ฝ่ายกองทุนยงัไม่เหน็ชอบด้วย ก็ต้องเริม่เจรจาอีกครัง้และเขยีนหนังสอืแสดง
เจตจ านงขึน้มาใหม่ (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2545, น. 116, 148)      นอกจากนี้
เมื่อได้รบัอนุมตัิเงนิกูแ้ล้ว   ถ้ารฐับาลไม่ปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสอื
แสดงเจตจ านง ทางกองทุนก็พร้อมที่จะสัง่ระงบัการจัดสรรเงินกู้ส่วนที่เหลือ 
แมว้่ารฐับาลจะยงัเบกิจ่ายเงนิกูไ้ม่หมด ดงัทีเ่คยเกดิเหตุการณ์เช่นน้ีมาแลว้เมื่อ 
พ.ศ. 2525 (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2545,  น. 147)     ขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้แสดงให้
เหน็ว่า ในทางพฤตนิัย อ านาจในการก าหนดนโยบายของรฐัไทยนัน้ถูกก าหนด
อย่างมากจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
           หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัแรกเขยีนขึ้นเมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม พ.ศ. 
2540 ก่อนที่จะมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
แต่ตัง้แต่ฉบบัที่สองเป็นต้นไป เขียนขึ้นภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ดงักล่าว ในรฐัธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบญัญัติตอนหนึ่งว่า “หนังสือสญัญาใดม ี  
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอ านาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออก
พระราชบญัญตัิเพื่อให้เป็นไปตามสญัญา ต้องไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา ”2 
แต่หนังสือแสดงเจตจ านงทุกฉบับไม่มีการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเลย     
ทัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืแสดงเจตจ านงเป็นเงื่อนไข
ที่ก่อให้เกิดการออกกฎหมายและแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ เป็น
จ านวนมาก 

                                                   
          2มาตรา 224 วรรค 2 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540. 

119



 
 

120 
 

 

ในช่วงเวลาเพยีง 2 ปีเศษหลงัวกิฤต ิ  รฐับาลไทยไดอ้อกกฎหมายอย่างเร่งด่วน
ถงึเกอืบ 40 ฉบบัเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ3   ในจ านวนน้ีมอียู่ 11 ฉบบั4 ทีถู่ก
มองว่าเป็น “กฎหมายขายชาติ” และเป็นที่ทราบกนัโดยทัว่ไปว่ากฎหมายทัง้ 11 
ฉบบันี้ออกมาเพื่อสนองขอ้ตกลงระหว่างรฐับาลไทยกบักองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัต่างๆ กฎหมายทัง้ 11 
ฉบบันัน้ประกอบด้วย 1) พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ 
(ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2542   2) พระราชบญัญัติอาคารชุด (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542     
3) พระราชบญัญัติการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพื่อพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2542  4) พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   
5) พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542   6) พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542   7)  พระราชบญัญตัิล้มละลาย (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2542   
8) พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที ่
17) พ.ศ. 2542  9) พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่ง (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2542  10) พระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ 19) พ.ศ. 2543 และ 11) พระราช 
บญัญตัจิดัตัง้ศาลลม้ละลายและวธิพีจิารณาคดลีม้ละลาย พ.ศ. 2542 (เสกสรรค ์
ประเสรฐิกุล, 2548, น. 8) 

                                                   
          3กฎหมายเหล่าน้ีมทีัง้สว่นเป็นพระราชก าหนดและส่วนที่เป็นพระราชบญัญตั ิ
โดยที่เกือบครึ่งหน่ึงเป็นกฎหมายที่ออกเป็นพระราชก าหนดในช่วง พ.ศ. 2540-2541  
หลงัจากนัน้จงึออกเป็นพระราชบญัญตั ิ(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน นันทวฒัน์ บรมานันท์
, 2543; บณัฑติย ์ธนชยัเศรษฐวฒุ,ิ 2544, น. 9-12). 
          4กฎหมายทัง้ 11 ฉบบัน้ีมกีารรวบรวมไวใ้นเล่มเดยีวกนั ใน เกษม สรศกัดิ ์
เกษม, 2543. 
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           การออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายต่างๆ เหล่าน้ีเป็นแนวนโยบายที่
ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้กันในนาม 
“deregulation”5 แต่หนงัสอืแสดงเจตจ านงไม่ไดม้แีต่ขอ้ความทีส่ะทอ้นใหเ้หน็แต่
เฉพาะเรื่องของการออกกฎหมายมาสนองนโยบายเสรนิียมใหม่เท่านัน้ แต่ยงัมี
ขอ้ความที่สะท้อนใหเ้หน็แนวนโยบายที่ส าคญัด้านอื่น ๆ ของเสรนิียมใหม่ด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ (stabilization)  การส่งเสรมิ
ใหม้กีารคา้และการลงทุนอย่างเสร ี(liberalization) และการแปรรูปกจิการของรฐั
ใหเ้ป็นของเอกชน (privatization) ต่อไปนี้ผูว้จิยัจะไดช้ีใ้หเ้หน็ขอ้ความในหนังสอื
แสดงเจตจ านง6 ทีบ่่งบอกถงึแนวนโยบายดงักล่าวขา้งตน้  

                                                   
          5ค าน้ีนอกจากมคีวามหมายว่าการยกเลกิ/แก้ไขกฎระเบยีบแล้ว ยงัหมายถึง
การยกเลิก/ผ่อนคลายการก ากบัควบคุมของรฐั  แต่ในความเป็นจรงิแล้วการยกเลิก
กฎระเบยีบชุดใดชุดหน่ึงมกัจะน ามาซึ่งการออกกฎระเบยีบอกีชุดหน่ึงเสมอ ในท านอง
เดยีวกนั การยกเลกิหรอืผ่อนคลายการก ากบัควบคุมของรฐั กอ็าจน ามาซึ่งอ านาจการ
ก ากบัควบคุมของเอกชนแทน ดงันัน้ “deregulation” มกัจะมาควบคู่กบั “reregulation” 
เสมอ  
          6ข้อความในหนังสอืแสดงเจตจ านงที่ผู้วจิยัจะยกมาอ้างนัน้ ทัง้หมดมาจาก 
หนังสอืเจตจ านงฉบบัที ่1-8 ซึ่งรวบรวมโดย วรพล โสคติยานุรกัษ์ (2544) หนังสือ
แสดงเจตจ านงแต่ละฉบบันัน้มสี่วนประกอบที่ส าคญัอย่างน้อย 3 ส่วนคอื ส่วนแรกเป็น
แบบหนงัสอืราชการที่ส่งถงึกรรมการจดัการกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งลงนาม
ทัง้โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัและผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่
สองเป็นบนัทกึแนวทางในการด าเนินนโยบายของรฐับาลไทย สว่นที่สามเป็นภาคผนวก
ที่กล่าวถึงเป้าหมายในการด าเนินนโยบาย หนังสอืแสดงเจตจ านงบางฉบบัมเีอกสาร 
อื่นๆ แนบไปด้วย  ผู้วิจยัเหน็ว่าหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกฎหมายในรูปแบบหน่ึง   
(ดู ชยัอนันต์ สมุทวณิช, 2543 ซึ่งวนิิจฉัยว่าหนังสอืแสดงเจตจ านงเป็นหนังสอืสญัญา
ระหวา่งประเทศที่ต้องไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา) ดงันัน้ ในการอ้างองิ จงึถอืตาม
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           2.2.1 การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
           การรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิเป็นแนวนโยบายส าคญัทีป่รากฏอยู่
ในหนังสอืแสดงเจตจ านงทุกฉบบั  ดงัเช่นในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่1 ใน
สว่นของบนัทกึนโยบายเศรษฐกจิของประเทศไทย ขอ้ 3 มขีอ้ความว่าทางการจะ 
“ดแูลอตัราเงนิเฟ้อในระยะ 2 ปีแรก เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 7-8 (หรอืรอ้ยละ 9-10 
ณ สิน้ปี 2540) ใหอ้ยู่ในระดบัรอ้ยละ 4-5 ในระยะต่อไป” (วงเลบ็ 2) “ลดการขาด
ดุลบญัชเีดนิสะพดัลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 5 ในปีนี้ และลดลงอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 3-4 ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศในระยะต่อไป” (วงเล็บ 3) และ “รักษาระดับเงินส ารอง
ระหว่างประเทศใหอ้ยู่ที่ระดบั 23-24 พนัล้านดอลลาร ์สรอ. ในปี 2540-41 และ
ระยะปานกลางใหอ้ยู่ที ่30 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. หรอืเทียบเท่ามูลค่าการน าเขา้
ประมาณ 4-5 เดอืน” (วงเลบ็ 3)  
           การรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจินี้มผีลกระทบต่อแรงงานดว้ย เพราะ
ขอ้ความในขอ้ 4 ของบนัทกึแนวทางด าเนินนโยบาย ไดร้ะบุว่าจะด าเนินการเพื่อ
ชะลอการขยายตวัของค่าจ้างแรงงานด้วย และในขอ้ 19 ก็ระบุว่า “ทางการจะ
เขม้งวดในการปรบัเงนิเดอืนภาครฐั โดยใหม้กีารปรบัเพิม่ไดไ้ม่เกนิอตัราเงนิเฟ้อ
พืน้ฐานเท่านัน้ และตอ้งดูแลใหก้ารปรบัเงนิเดอืนและค่าจา้งแรงงานภาคเอกชน
ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนั” และในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่2  ขอ้ 

                                                                                                            
จารตีการอ้างอิงกฎหมายที่อ้างเฉพาะชื่อกฎหมายและมาตรา และ/หรอืส่วนย่อยของ
มาตรา เช่นวรรคหรอืวงเลบ็ ไม่ไดอ้้างหน้า ส าหรบัการอ้างองิขอ้ความในหนังสอืแสดง
เจตจ านง ผูว้จิยัจะบอกว่าเป็นหนังสอืฉบบัใด เป็นสว่นใดของหนังสอื และอยู่ในขอ้ใด 
วรรคหรอืวงเลบ็ใด (ถา้ม)ี เท่านัน้ ไมไ่ดอ้า้งหน้า 
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7 กร็ะบุไว้ว่า “ก าหนดให้ค่าแรงขัน้ต ่าส าหรบัปี 2541 เพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 2-3 
เท่านัน้”7  
           โดยทัว่ไป รฐับาลต่างๆ โดยเฉพาะรฐับาลที่มาจากการเลอืกตัง้มกัจะ
ด าเนินนโยบายการคลงัแบบขาดดุลงบประมาณมากกว่าจะด าเนินนโยบายแบบ
สมดุลหรือเกินดุล ทัง้นี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการสร้างคะแนนนิยมทาง
การเมอืง ซึง่มกัจะถูกวพิากษ์วจิารณ์จากนักวชิาการว่ารฐับาลขาดวนิัยทางการ
คลงั ในสภาพทีเ่ศรษฐกจิยงัเจรญิเตบิโตตามปกต ิโอกาสทีจ่ะเหน็รฐับาลด าเนิน
นโยบายการคลังแบบเกินดุลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่เมื่ อประสบวิกฤติ
เศรษฐกจิ การด าเนินนโยบายการคลงัแบบเกนิดุลถือเป็นแนวทางหน่ึงในการ
รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิตามมุมมองของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
ในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 1 ข้อ 13 จึงมีข้อความว่า “ทางด้านการคลงั 
เป้าหมายของแผนฟ้ืนฟูคอืการรกัษาเสถยีรภาพทางการคลงั โดยการปรบัฐานะ
การคลังจากการขาดดุลการคลังร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ ใน
ปีงบประมาณ 2540 เป็นเกินดุลร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศใน
ปีงบประมาณ 2541” ซึ่งได้รับการตอกย ้าอีกในฉบับที่ 2  ข้อ 4 ความว่า 
“ทางการไทยมคีวามตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะรกัษาการเกนิดุลฐานะการคลงัภาครฐับาล
ตามทีต่กลงไวเ้ดมิ คอืรอ้ยละ 1 ของ GDP ในปี 2540/41 เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีายได้
เพยีงพอทีจ่ะรองรบัการใชจ้่ายในการปรบัโครงสรา้งภาคการเงนิ”  

                                                   
          7เมื่อกาลเวลาผา่นไป ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้บ่งบอกว่าไดม้กีารขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า
เพยีงเลก็น้อยใน พ.ศ. 2540 โดยใหม้ผีลใน พ.ศ. 2541 แต่ในอกี 3 ปีต่อมาไมม่กีาร
ปรบัคา่แรงขัน้ต ่าขึน้เลย  ทัง้ๆ ที่อตัราเงนิเฟ้อสงูมากใน พ.ศ. 2541 คา่แรงขัน้ต ่าทัว่
ประเทศใน พ.ศ. 2541, 2542 และ 2543 ยงัอยูใ่นอตัราเดมิคอื 130-162 บาท ใน พ.ศ. 
2544 มกีารปรบัขึน้ไปเป็น 133-165 บาท และกห็ยดุอยูท่ี่ระดบัน้ีอกีใน พ.ศ. 2545  
(ธนวรรษน์ พลวชิยั, 2549). 
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           วธิกีารทีจ่ะท าใหส้ามารถรกัษาการเกนิดุลงบประมาณอยู่ไดอ้ย่างหนึ่งก็
คอืการเพิม่รายได้และลดรายจ่ายภาครฐั ซึ่งนอกจากจะมกีารควบคุมมใิห้มกีาร
ปรบัเพิ่มเงินเดือนภาครฐัแล้ว ยงัมีวิธีอื่นๆ อีก โดยส่วนมากเป็นมาตรการที่
ออกมาตัง้แต่ช่วงแรกซึง่ปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นบันทกึแนวทางด าเนินนโยบาย
เศรษฐกจิของหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 1 เช่นทางด้านการเพิม่รายได้นัน้ 
“จะตอ้งมกีารปรบัค่าบรกิารของรฐัวสิาหกจิและสาธารณูปโภคต่างๆ   ใหส้ะทอ้น
ถึงต้นทุนของการให้บริการอย่างแท้จริง รวมถึงต้นทุนในการลงทุนใหม่ และ
ลงทุนทดแทน”  (ขอ้ 18)    “จะมกีารเพิม่ภาษมีลูค่าเพิม่จากรอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 
10 โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม เป็นต้นไป และคาดว่าจะเพิม่รายได้
ใหก้บัรฐัประมาณรอ้ยละ 1¼ ของผลติภณัฑใ์นประเทศ” (ขอ้ 14) จะม ี“การเพิม่
อตัราภาษีบางชนิด การขยายฐานภาษี” (ขอ้ 17) และทางดา้นการลดรายจ่ายก็
ท าได้โดย “ลดการลงทุนในโครงการที่มีความส าคัญน้อยตามมาตรฐาน
ธนาคารโลกและสากล” (ขอ้ 13) “ตดังบประมาณรายจ่าย ควบคุมอตัราเบกิจ่าย 
และควบคุมการใช้งบผูกพนั” (ข้อ 14) ในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 2  มี
ขอ้ความระบุถึงการลดรายจ่ายว่า  “โครงการลงทุนทีถู่กตดังบประมาณลงมาก 
ไดแ้ก่โครงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทไิฟฟ้า ประปา และโทรศพัท ์
รวมทัง้โครงการลงทุนของบรษิทัการบนิไทย” (ขอ้ 6) 
           อย่างไรกต็าม ในระยะต่อมามผีู้วพิากษ์วจิารณ์ว่าการด าเนินนโยบาย
แบบเกนิดุลเป็นการซ ้าเตมิปัญหาเศรษฐกจิใหรุ้นแรงขึน้อกี นอกจากน้ี ค่าเงนิก็
ยงัอ่อนตวัลงไปอกี กองทุนการเงนิระหว่างประเทศและรฐับาลไทยคงจะมองเหน็
ขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้ ในหนังสอืแสดงเจตจ านง ฉบบัที ่3  จงึเริม่มขีอ้ความทีบ่่งบอก
ว่ารฐับาลจะยอมขาดดุลการคลงั  เช่น “ฐานะการคลงัของรฐับาลจะขาดดุลรอ้ยละ 
2 ของผลติภณัฑใ์นประเทศ เทยีบกบัการเกนิดุลรอ้ยละ 1 ในแผนฟ้ืนฟูฯ เดมิ” 
(ขอ้ 16)  “โดยรวมแลว้ มาตรการดงักล่าวจะท าใหร้ฐับาลกลางขาดดุลการคลงัไม่
เกนิรอ้ยละ 1.5 ของผลติภณัฑใ์นประเทศปี 2540/41” (ขอ้ 18)  และ “ในสภาวะที่
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เศรษฐกจิตกต ่า ทางการจะยอมใหฐ้านะของรฐัวสิาหกจิเปลีย่นจากสมดุลเป็นขาด
ดุลได้เล็กน้อยคือร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศส าหรับปีงบประมาณ 
2540/41” (ขอ้ 19) เป็นตน้ 
           วิธีการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ งคือการสร้าง
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ นโยบายอัตรา
แลกเปลีย่นของไทยเป็นแบบคงที ่เมื่อเกดิวกิฤตขิึน้และรฐับาลไทยยอมลดค่าเงนิ
บาท นโยบายอตัราแลกเปลีย่นได้เปลี่ยนไปเป็นแบบลอยตวัแบบมกีารจดัการ 
การลอยตัวอตัราแลกเปลี่ยนมกัจะก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพของค่าเงินได้
มากกว่า ดงันัน้เพื่อรกัษาเสถียรภาพไว้ ก็จะต้องไม่ปล่อยให้อตัราแลกเปลี่ยน
เป็นแบบลอยตวัอย่างเสร ีแต่ต้องมกีารเขา้ไปแทรกแซงเมื่อจ าเป็น ขอ้ความใน
หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 3 ข้อ 13   ได้สะท้อนให้เห็นนโยบายการรกัษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิดว้ยการใชน้โยบายอตัราแลกเปลีย่นแบบมกีารจดัการ
ไดเ้ป็นอย่างด ีความว่า 

                    วตัถุประสงคห์ลกัของนโยบายการเงนิคอื การสรา้งเสถยีรภาพ 
           ของอตัราแลกเปลีย่น โดยตระหนักว่าค่าเงนิบาทอาจยงัคงมคีวาม   
           ผนัผวนและมคี่าอ่อนเกนิไป ทางการจงึมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเพิม่ความ 
           ยดืหยุ่นในการด าเนินนโยบายอตัราดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้งกบัความ 
           เคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่น ประการแรก เมื่อมแีรงกดดนัดา้น 
           อตัราแลกเปลีย่น ทางการจะปรบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดซือ้คนืขึน้ 
           ประการทีส่อง เมื่ออตัราแลกเปลีย่นมเีสถยีรภาพและเคลื่อนไหวอยู่   
           ในช่วงทีเ่หมาะสม ทางการจะปรบัอตัราดอกเบีย้ลง เนื่องจากตระหนกั 
           ถงึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อภาคธรุกจิเอกชนและระบบการธนาคาร  
           จากการทีส่ภาพคล่องตงึตวัเป็นระยะเวลานาน 
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           รฐับาลไทยได้ยื่นหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 4 ในช่วงกลางปี พ.ศ. 
2541 ขณะนัน้เสถียรภาพทางเศรษฐกจิของไทยดขีึน้มากแล้ว แต่เป้าหมายใน
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีความส าคัญ ดังจะเห็นได้จาก
ขอ้ความในหนังสอืฉบบันี้ที่ว่า “การที่เสถียรภาพทางเศรษฐกจิได้ปรบัตวัดขีึ้น
มาก แผนฟ้ืนฟูฯ ฉบบันี้จึงให้ความส าคัญเร่งด่วนต่อการดูแลเศรษฐกิจมิให้
ถดถอยมากไปกว่านี้ และเร่งการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิพรอ้มทัง้ดแูลใหเ้ศรษฐกจิมี
เสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง” (ข้อ 5) และในส่วนที่เป็นบันทึกแนวทางด าเนิน
นโยบายของหนังสือฉบับนี้ ก็มีข้อความว่า “การรักษาเสถียรภาพของอัตรา
แลกเปลีย่นยงัคงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของนโยบายการเงนิ” (ขอ้ 3) 
           ในส่วนของหนังสอืแสดงเจตจ านงตัง้แต่ฉบบัที่ 5 ถึงฉบบัที่  8 กย็งัมี
การกล่าวถงึเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ แต่มลีกัษณะเป็นการตอกย ้าให้เหน็ว่าการ
ด าเนินนโยบายทีผ่่านมามคีวามถูกตอ้งเหมาะสมเพราะสามารถสรา้งเสถยีรภาพ
ใหเ้กดิขึน้ได ้และเป็นการกล่าวย ้าว่าทางรฐับาลไทยจะพยายามรกัษาเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกจิใหด้ ารงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป 

           2.2.2 การแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่ 
           การแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่ในที่นี้ ครอบคลุมถึง
ระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ   ในระดบัทีต่ ่ากว่าพระราชบญัญตัแิละพระราชก าหนด
ดว้ย  ดงันัน้จงึมขีอ้ความที่เกี่ยวกบัเรื่องนี้กระจายอยู่ในหนังสือแสดงเจตจ านง
เป็นจ านวนมาก และปรากฏอยู่ในทุกฉบบัเช่นเดยีวกบัเรื่องการรกัษาเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ผู้วิจ ัยจะได้พิจารณาว่าแต่ละฉบับมีสาระส าคัญในประเด็นนี้
อย่างไรบา้ง   โดยยกขอ้ความบางสว่นในแต่ละฉบบัมากล่าวถงึพอเป็นตวัอย่าง 
           หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัแรก ในส่วนของมาตรการฟ้ืนฟูภาคการเงนิ
ในภาคผนวก มกีารกล่าวถงึมาตรการเร่งด่วนในการเพิม่ทุนแก่สถาบนัการเงนิไว้
ว่า “ทางการจะสนับสนุนให้สถาบนัการเงินเพิ่มทุนโดยแสวงหาผู้ร่วมทุนจาก
ต่างประเทศ โดยไดแ้กไ้ขกฎหมายใหท้างการมอี านาจผ่อนผนัในเรื่องเพดานการ
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ถอืหุ้นของชาวต่างชาตใินกรณีจ าเป็นไว้แล้ว” และในส่วนที่เป็นมาตรการระยะ
ปานกลาง มขีอ้ความกล่าวถึงการฟ้ืนฟูสถาบนัการเงนิว่าทางการจะ “ปรบัปรุง
กฎระเบยีบของทางการ รวมไปถึงมาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อรองรบัการ
แก้ไขปัญหาลูกหน้ี การโอนสนิทรพัย์และหนี้สนิ การควบและการรวมกิจการ 
ตลอดจนการประเมนิราคาและการโอนสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ”  ส่วนมาตรการ
ปรบัปรุงการควบคุมภายในของสถาบันการเงนิ กร็ะบุไวว้่า “จะแก้ไขกฎหมาย
การธนาคารพาณิชย ์และบรษิทัเงนิทุน เพื่อใหค้ณะกรรมการของสถาบนัการเงนิ
ต้องเข้ามาดูแลการบริหารให้ใกล้ชิดมากขึน้ และก าหนดความรบัผิดชอบของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูส้อบบญัชขีองสถาบนัการเงนิใหช้ดัเจนขึน้”   นอกจากน้ี 
ยงัมมีาตรการปรบัปรุงคุณภาพในการก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิทีร่ะบุ
ว่าการแก้ไขกฎหมายการธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนนัน้มีจุดประสงค ์
“เพื่อใหม้อี านาจในการสัง่การใหส้ถาบนัการเงนิลดทุนและใหด้ าเนินการตามควร
ในกรณีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงลดลงต ่ากว่าร้อยละ 2 นอกจากน้ี 
เพื่อให้การคุ้มครองมิให้คณะกรรมการควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ของทางการถูก
ฟ้องรอ้ง”  
           หนังสือแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 2 รายงานว่า “การวางแนวทางปฏิรูป
โครงสรา้งในภาคการเงนิมคีวามคบืหน้าไปมาก (โดยไดม้กีารประกาศแผนฟ้ืนฟู
ภาคการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2540) รวมทัง้ได้มีการ
ด าเนินการอย่างจรงิจงั (ด้วยการออกพระราชก าหนด 6 ฉบบั...ซึ่งได้รบัความ
เหน็ชอบของรฐัสภาแลว้)” (ขอ้ 13) ในส่วนของ Box A ของหนังสอืฉบบันี้ ไดม้ี
การกล่าวถงึความคบืหน้าของการด าเนินการตามประกาศแผนฟ้ืนฟูว่าไดย้กร่าง
กฎระเบยีบและแนวทางการประเมนิแผนฟ้ืนฟูกจิการเสรจ็แล้ว และไดเ้สนอให้
คณะกรรมการองคก์ารเพื่อการปฏริูประบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) อนุมตัิแล้ว 
สว่นทีก่ าลงัด าเนินการคอืการยกร่างกฎระเบยีบและหลกัเกณฑใ์นการด าเนินงาน
ของบรรษทับรหิารสนิทรพัยส์ถาบนัการเงนิ (บบส.) ใหแ้ลว้เสรจ็ รวมทัง้ก าหนด
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ขัน้ตอนและวธิกีารประเมนิราคาสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพที ่บบส. จะรบัซื้อ โดยมี
ก าหนดแลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 และในส่วนของ Box B มี
ขอ้ความระบุว่าทางการจะแกไ้ขกฎหมายล้มละลายและด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อ
ร่นระยะเวลาในการบงัคบัหลกัประกนัใหเ้สรจ็ภายในวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2541 
นอกจากนี้ หนังสอืฉบบันี้ยงัระบุว่า “จะได้มีการแก้ไขพระราชบญัญตัิเงนิตรา 
เพื่อให้กรอบกฎหมายส าหรับการด าเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทนัสมยัขึน้” (ขอ้ 19) 
           หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 3 ยงัคงกล่าวย ้าการปรบัปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบกฎเกณฑ ์และโครงสรา้งของธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่วนแรก ขอ้ 4, 
สว่นทีเ่ป็นบนัทกึแนวทางการด าเนินนโยบายขอ้ 11) การปรบัปรุงกฎหมายและ
ระเบยีบกฎเกณฑใ์นการก ากบัดแูลระบบธนาคาร ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์และการ
พฒันาตลาดทุนให้มคีวามเหมาะสม (ส่วนแรก ขอ้ 4) การปรบัปรุงกฎหมาย
ลม้ละลายและกระบวนการบงัคบัหลกัประกัน (ส่วนทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 5, 
ข้อ 27) โดยจะแก้ไขกฎหมายล้มละลายและเริ่มปรบัปรุงกระบวนการบังคับ
หลกัประกนัและด าเนินการขัน้ตอนทางศาลภายในวนัที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2541 
และแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัหลกัประกนัใหแ้ล้วเสรจ็ภายในวนัที ่31 
ตุลาคม พ.ศ. 2541 (Box B ข้อ 6-7) ในการแก้ไขกฎหมายล้มละลายและ
กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัน้ี ทางการจะแกไ้ขตามค าแนะน าดา้นวชิาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและธนาคารโลก 
(ส่วนที่เป็นบนัทกึนโยบาย ข้อ 27) และในการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
และกรอบสถาบนัในการก ากบัดูแลสถาบนัการเงนิ กจ็ะปรกึษากบัหน่วยงานทัง้
สองเช่นเดยีวกนั (สว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 12) นอกจากนี้ หนงัสอืฉบบันี้ยงั
ระบุว่า “เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการไหลเข้าของเงินทุน 
ทางการจะเสนอแกไ้ขกฎหมายเพื่ออนุญาตใหม้กีารถอืครองอย่างเสรขีึน้ รวมทัง้
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ปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว” (ส่วนทีเ่ป็นบนัทกึ
นโยบาย ขอ้ 28) 
           หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 3 นี้   ยงัได้กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมาย
ทางดา้นการสือ่สารดว้ย โดยจะมกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัอิงค์การโทรศพัทแ์ห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2497 และพระราชบญัญตัิการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2519 ภายใน พ.ศ. 2541 (สว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 26) 
           หนังสือแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 4  ยงัคงกล่าวย ้าความส าคญัของการ
แก้ไขกฎหมายซึ่งถือเป็นนโยบายหลกั 1 ใน 6 ประการของนโยบายเศรษฐกจิ  
(สว่นแรก ขอ้ 6 นโยบายเศรษฐกจิประการที ่4) ในส่วนทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 
10 มขีอ้ความระบุไวว้า่ “การแกไ้ขพระราชบญัญตัเิงนิตราจะเพิม่ความยดืหยุ่นใน
การบริหารเงนิส ารองระหว่างประเทศ” ซึ่งมกี าหนดจะแก้ไขพระราชบญัญตัินี้
ภายในวนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2541 (Box A ขอ้ 9)  และเพื่อใหม้กีารเปิดประเทศ
มากขึน้ “รฐับาลจงึไดเ้สนอร่างแกไ้ขประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่281 ว่าดว้ยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งเขา้สู่การพจิารณาของรฐัสภา...โดยมจีุดมุ่งหมายในการเปิดเสรีการ
ลงทุนแก่ต่างประเทศในภาคเศรษฐกจิบางสาขา”  (ส่วนทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 
26) 
           ใน Box B ขอ้ 2 ของหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่4 น้ี มขีอ้ความระบุ
ว่าทางการจะแก้ไขกฎหมาย ปรส. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกัน
กรรมสิทธิใ์นทรพัย์สนิ ขจัดอุปสรรคในการโอนทรัพย์สิน และเพื่อให้มีความ
สะดวกและคล่องตวัในการจ าหน่ายทรพัยส์นิ ส่วนใน Box C กม็รีายละเอยีดว่า
จะแก้ไขพระราชบญัญัติล้มละลายและปฏิรูปกฎหมายบงัคบัหลกัประกันและ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ต่างๆ อย่างไร  รวมทัง้ก าหนดกรอบเวลา  
ที่จะท าให้เสร็จ นอกจากนี้ใน Box D กย็งัได้ก าหนดกรอบเวลาในการตรา
พระราชบญัญตัแิปรสภาพรฐัวสิาหกจิเป็นบรษิทั และกรอบเวลาในการพจิารณา
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กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแปรรูปรฐัวสิาหกจิใหค้รบถ้วน เพื่อใหภ้าคเอกชนไดเ้ขา้
มามสีว่นร่วมในสาขาหลกั 
           หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่5 มขีอ้ความหลายส่วนทีย่งัคงกล่าวย ้าถงึ
การแกไ้ขกฎหมายทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ซึง่มกีารระบุไวแ้ลว้ในฉบบัก่อนๆ  โดยมี
รายละเอียดเพิม่ขึ้น แต่ก็มีส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เช่นระบุว่าจะออกพระราช
ก าหนดเพื่อแกไ้ขกฎหมายการประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์พื่อสนับสนุนการ
ควบกจิการของธนาคารและการโอนสนิทรพัย ์จะออกพระราชก าหนดใหอ้ านาจ
รฐับาลในการออกพนัธบตัรจ านวน 3 แสนลา้นบาทเพื่อใชใ้นโครงการสนับสนุน
การเพิม่ทุน และจะออกพระราชก าหนดจดัตัง้บรษิทับรหิารสนิทรพัยเ์อกชน  โดย
พระราชก าหนดทัง้ 3 ฉบบันี้มีก าหนดจะออกภายในวนัที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2541 (Box A)  และจะแกไ้ขพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2497   เพื่อให้
สามารถขายหุ้นส่วนใหญ่ในบรษิทัการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ใหก้บันักลงทุน
ไทยและต่างชาต ิ(Box F) 
           ส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในด้านการแก้ไขกฎหมายที่ปรากฏในหนังสือ
แสดงเจตจ านงฉบบัที่ 5 ยงัมอีกี เช่นบอกว่าจะแกไ้ขพระราชบญัญตัิที่ดนิ โดย
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติที่น าเงินมาลงทุนในจ านวนเงินที่ไม่ต ่ากว่าที่จะ
ก าหนด เพื่อกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิไทย สามารถซือ้ทีด่นิเพื่อการ
พกัอาศยัได ้1 ไร่ และอนุญาตใหช้าวไทยทีส่มรสกบัชาวต่างชาตมิสีทิธถิอืครอง
ทีด่นิได ้จะแกไ้ขพระราชบญัญตัอิาคารชุด โดยอนุญาตใหช้าวต่างชาตสิามารถ
ซื้ออาคารชุดที่ก่อสร้างในพื้นที่ ไม่เกิน 5 ไร่  ได้เต็มที่ร้อยละ 100 ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี และจะแกไ้ขบทบญัญตักิารเช่าภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
เพื่อขยายอายุการเช่าอสงัหารมิทรพัย์บางประเภทให้เป็นเวลา 50 ปี (จากเดมิ 
30 ปี) โดยสามารถต่ออายุเพิม่ไดอ้กี 50 ปี (Box G) 
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           หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 6-8   ปรากฏว่ามขีอ้ความทีก่ล่าวถงึการ
แก้ไขกฎหมายทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ว่ามคีวามคบืหน้าเพยีงใด เช่นในฉบบัที่ 7 
(สว่นแรก ขอ้ 2) รฐับาลไทยไดร้ายงานต่อกองทุนการเงนิระหว่างประเทศว่า 

                    รฐัสภาไดใ้หค้วามเหน็ชอบร่างแกไ้ขพระราชบญัญตัลิม้ละลาย  
           พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลลม้ละลายและวธิพีจิารณาคดลีม้ละลายฉบบั 
           ใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการบงัคบัหลกัประกนั 2 ฉบบั พระราช- 
           บญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิและพระราชบญัญตัอิาคารชุดแลว้ ทางการจะ 
           ร่วมมอืกบัรฐัสภาและเร่งใหม้กีารออกกฎหมายฟ้ืนฟูเศรษฐกจิทีเ่หลอื 
           อยู่โดยเรว็  ขณะนี้ทางการไดข้ยายสมยัประชุมรฐัสภาเพื่อใหม้เีวลา 
           เพิม่ขึน้ส าหรบัการพจิารณาร่างกฎหมายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัรฐัธรรมนูญ  
           ซึง่จะมสีว่นเอือ้อ านวยต่อการพจิารณาแกไ้ขกฎหมายต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 

           2.2.3 การส่งเสริมการค้าและการลงทุนเสรี 
           การแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่นัน้มิได้เป็นไปเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกจิเฉพาะหน้าให้ทุเลาเบาบางลงเท่านัน้ แต่ยงัเป็นไปเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่การคา้และการลงทุนอย่างเสรดีว้ย ดงัทีม่ขีอ้ความทีร่ะบุตรงๆ 
ว่าการแก้ไขกฎหมายนัน้ๆ มจีุดประสงคเ์พื่อเปิดให้มกีารลงทุนอย่างเสร ี(เช่น
หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่3 ส่วนที่เป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 28 และฉบบัที ่4 
ส่วนที่เป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 26 ที่กล่าวถึงแล้วขา้งต้น) การแก้ไขกฎหมาย
หลายอย่างแม้จะไม่ได้ระบุจุดประสงค์ไว้โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาดูดีๆ ก็จะ
พบว่ามจีุดประสงคเ์กีย่วกบัการเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุนแอบแฝงอยู่ดว้ย 
อย่างไรกต็าม กม็ขีอ้ความอยู่ในหนังสอืแสดงเจตจ านงหลายฉบบัทีก่ล่าวถงึการ
ส่งเสรมิการคา้และการลงทุนเสรไีวอ้ย่างชดัเจนโดยตรง ต่อไปน้ีคอืตวัอย่างของ
ขอ้ความเหล่านัน้ 
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           “ปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารปฏริูปสถาบนัการเงนิประสบผลส าเรจ็ คอื
การเปิดเสรใีหต่้างชาตเิขา้มาลงทุนในสถาบนัการเงนิไทยไดเ้ป็นเวลา 10 ปี” แต่
หลงัจาก 10 ปีไปแลว้ ผูถ้อืหุน้เหล่านี้จะไม่ถูกบงัคบัใหข้ายหุน้ทีม่ ีอยู่ เพยีงแต่จะ
ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิม่ทุนได้ตราบเท่าทีส่ดัส่วนการถือหุ้นยงัเกนิกว่าร้อยละ 49 
(หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่2 สว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 16) 
           “เนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิขึ้นอยู่กบัประสทิธิภาพในการปรบั
โครงสร้างหนี้ของภาคเอกชน จึงได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนที่ส าคัญ...
นอกจากนี้ยังได้เปิดเสรีและลดข้อจ ากัดการลงทุนจากต่างประเทศในภาค
เศรษฐกิจที่ส าคญั เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนส าหรบักระบวนการปรับโครงสร้าง” 
(หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่4 สว่นแรก ขอ้ 6) 
           “รฐับาลยงัให้ความส าคญัในการเปิดประเทศมากขึ้น รวมทัง้เพิม่การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การลงทุนเพิม่ขึ้นจะช่วย
บรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องในหลายภาคเศรษฐกิจ ” (หนังสือแสดง
เจตจ านงฉบบัที ่4 สว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 26) 
           “ทางการมีความมุ่งมัน่ในการเปิดประเทศต่อไป เน่ืองจากที่ผ่านมา
เศรษฐกจิหลายภาคไม่ได้เปิดส าหรบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ท าให้
จ ากดัการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนและบุคลากรทีเ่ชีย่วชาญจากต่างประเทศ ” (หนังสอื
แสดงเจตจ านงฉบบัที ่5 สว่นแรก ขอ้ 3) 
           “รฐับาลตระหนักดีว่า นโยบายเปิดตลาดเสรจีะมบีทบาทส าคญัในการ
ช่วยให้ภาวะเศรษฐกจิถดถอยสิ้นสุดลง เร่งการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิใหเ้ตบิโตในระยะปานกลางแบบยัง่ยนื” (หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่
5 สว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 27) 
           ในแถลงการณ์ร่วมโดยกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทย   
ลงวนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2541 เรื่องการปรบัโครงสรา้งของภาคการเงนิเพื่อการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ที่เป็นเอกสารแนบไปกบัหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 5 ส่วน
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หนึ่งมกีารกล่าวถงึมาตรการในการแกไ้ขปัญหาของธนาคาร 4 แห่งทีร่ฐับาลเขา้
แทรกแซง คือธนาคารศรีนคร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารมหานคร และ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ มาตรการดงักล่าวตัง้อยู่บนหลกัการหลายอย่าง 
การเปิดโอกาสใหม้กีารลงทุนของนกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศถอืเป็นหลกัการ
ส าคญัอย่างหนึ่ง (แถลงการณ์ร่วม ขอ้ 17) 
           จากการทีท่างการจะออกพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่าง
ดา้ว จะท าให้มกีจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เปิดเสรมีากขึน้กว่าเดมิหลายอย่าง เช่น
บรกิารนายหน้า การค้าส่งและค้าปลกี ธุรกจิก่อสร้าง ธุรกจิสิง่ทอ ธุรกจิเสือ้ผ้า
ส าเรจ็รูป ธุรกจิผลติรองเท้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกจิผลติเครื่องดื่ ม และธุรกจิการ
ประมลู เป็นตน้ (หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่5 Box G) 
           ในหนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่6 ไดม้กีารตัง้ความหวงัไวว้่า “หากการ
ปฏิรูปประสบผลส าเร็จ ประเทศไทยจะสามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ลงทุนใหม่ ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ และมคีวามพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต” (สว่นแรก ขอ้ 2) 
           นกัวชิาการหลายท่าน เช่น ปกป้อง จนัวทิย ์(2547) พรายพล คุม้ทรพัย ์
(2547) รงัสรรค์ ธนะพรพนัธุ ์(2541; 2545) สมบูรณ์ ศริปิระชยั (2547) สมภพ 
มานะรงัสรรค ์(2548) และอมัมาร สยามวาลา (2542) มคีวามเหน็ว่าสาเหตุของ
การเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2540 ส่วนหน่ึงมาจากการเปิด
เสรกีารเงนิ โดยเฉพาะการเปิดเสรบีญัชทีุน โดยทีย่งัไม่มคีวามพรอ้ม หรอืไม่ไดม้ี
การเตรยีมการในเชงิสถาบนัไวร้องรบัดพีอ  
           ปกป้อง จนัวิทย์  (2547, น. 102)   ได้กล่าวเอาไว้ว่า  “งานวจิยัด้าน
เศรษฐศาสตร์การเงนิระหว่างประเทศจ านวนมากชี้ให้เหน็ว่าหากประเทศยิง่มี
นโยบายเปิดเสรกีารเงนิ (financial  liberalization) โดยเฉพาะบญัชทุีน (capital 
account liberalization) เขม้ขน้มากเพยีงใด วกิฤตการณ์การเงนิย่อมมโีอกาส
เกดิขึน้มากเพยีงนัน้”   
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           นอกจากนี้ ยงัมงีานวจิยัทีท่ าโดย Williamson and Mahar (1997 อา้ง
ถงึใน อนุวตัน์ ชลไพศาล, 2546, น. 41)  ทีไ่ดส้ ารวจพบว่าประเทศทีป่ระสบกบั
วกิฤติการณ์ทางการเงนิส่วนมากจะมกีารเปิดเสรทีางการเงนิในระยะ 5 ปีก่อน
เกดิวกิฤต ินอกจากนี้ เกอืบทุกประเทศทีเ่กดิวกิฤติการณ์ทางการเงนินัน้มกีาร
เปิดใหเ้งนิทุนระยะสัน้ไหลเข้าอย่างเสร ีและในปีต่อมามงีานวจิยัของ Demirgue 
and Detragiache (1998 อา้งถงึใน อนุวฒัน์ ชลไพศาล, 2546, น. 42) ทีศ่กึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดเสรีทางการเงินกบัวิกฤติการณ์ธนาคารโดยใช้
ขอ้มลูของ 53 ประเทศในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1980-1995 พบขอ้เทจ็จรงิสนับสนุน
งานของ Williamson and Mahar (1997) กล่าวคือ พบสหสมัพนัธ์อย่างมี
นัยส าคัญระหว่างการเปิดเสรีทางการเงินกับวิกฤติการณ์ธนาคาร โดยที่
สหสมัพนัธน์ี้จะเพิม่ขึน้เมื่อประเทศทีศ่กึษามสีภาพแวดลอ้มทางสถาบนัทีอ่่อนแอ 
           ข้อสงัเกตที่ควรตัง้ไว้ ณ ที่น้ีก็คือ เพราะเหตุใดทัง้ที่ร ัฐบาลไทยและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ก็น่าจะทราบว่าการเปิดเสรีโดยเฉพาะด้าน
การเงินเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งของวิกฤติเศรษฐกิจ แต่กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศกย็งัผลกัดนั และรฐับาลไทยกย็งัเหน็ชอบกบัการเปิดเสรตีลาด
เงนิและตลาดทุน8 ในขณะทีปั่ญหาทีเ่กดิขึ้นจากวกิฤตเิศรษฐกจิกย็งัคงด ารงอยู่ 
ถ้ามิใช่ เพราะว่าทัง้สองฝ่ายต่างก็เห็นว่าฝ่ายตนจะได้รับประโยชน์จาก
แนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่ดว้ย 
 

                                                   
          8แมแ้ต่นกัเศรษฐศาสตรช์ัน้น าที่สนับสนุนการคา้เสรมีาตลอดอย่างเช่นจกัดชิ 
ภควต ี(Jagdish Bhagwati) กอ็อกมาคดัคา้นการเปิดตลาดทุนใหเ้สร ีภควตกีล่าวหาว่า
กองทุนการเงนิระหวา่งประเทศพยายามผลกัดนันโยบายการเปิดตลาดทุนใหเ้สร ีเพราะ
กระทรวงการคลงัของสหรฐัอเมรกิาผลกัดนัมา     โดยที่ทางกระทรวงการคลงักไ็ดร้บั
แรงผลกัดนัมาจากนายธนาคารยา่นวอลสตรทีอกีทอดหน่ึง (ด ูBhagwati, 1998). 
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           2.2.4 การแปรรปูกิจการของรฐัให้เป็นของเอกชน 
           หนังสอืแสดงเจตจ านงทุกฉบบัมขีอ้ความที่กล่าวถงึการแปรรูปกจิการ
ของรฐัใหเ้ป็นของเอกชน ผูว้จิยัใชค้ านี้เพื่อใหค้รอบคลุมกระบวนการทีร่ฐับาลได้
เข้าแทรกแซงธนาคารของเอกชนที่ประสบปัญหาและต่อมาได้ขายคืนให้แก่
เอกชน (รายใหม่) ดว้ย 
           ความมุ่งมัน่ของรฐับาลไทยที่จะแปรรูปรฐัวิสาหกิจนัน้ปรากฏชดัเจน
ตัง้แต่ครัง้ที่ยื่นหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่1 ในส่วนทีเ่ป็นบนัทกึนโยบายของ
หนังสอืฉบบันี้ มขีอ้ความระบุว่า “ในปีงบประมาณ 2541 ประเทศไทยมแีผนจะ
ด าเนินการแปรรูปสายการบินแห่งชาติ และเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในสาขา
ไฟฟ้า โทรคมนาคม และก๊าซ ” (ข้อ 7) โครงการร่วมทุนและการแปรรูป
รฐัวสิาหกจิในสาขาพลงังาน การขนส่ง และโทรคมนาคมถอืเป็นเป้าหมายทาง
เศรษฐกจิทีส่ าคญัประการหนึ่งของรฐับาล (ขอ้ 7) ในหนงัสอืฉบบัที ่1 นี้ยงัระบุอกี
ด้วยว่ารัฐบาลจะ “เน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในโครงการลงทุนของ
รฐัวสิาหกจิบางอย่าง (ซึง่รวมถงึโครงการทางด่วนและโครงการผลติไฟฟ้า)” (ขอ้ 
18) 
           หนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 2 ระบุไวว้่า “การแปรรูปรฐัวสิาหกจิเป็น
เป้าหมายหลกัเป้าหมายหนึ่งในระยะปานกลางของแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ ทางการ
ได้ด าเนินการร่างแผนงานเบื้องต้นในการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในสาขา
พลงังาน สาธารณูปโภค การสือ่สาร และการขนสง่” (ขอ้ 17)  รฐัวสิาหกจิทีจ่ะถูก
แปรรปูก่อนคอืรฐัวสิาหกจิทีไ่ดด้ าเนินการแปรรูปเป็นบรษิทัจ ากดัแลว้ แต่รฐับาล
ยงัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่อยู่ ไดแ้ก่สายการบนิแห่งชาตแิละบรษิทับางจากปิโตรเลยีม 
จ ากดั รฐับาลตัง้เป้าหมายว่าภายในกลางปี พ.ศ. 2541   รฐับาลจะลดสดัสว่นการ
ถือหุ้นในสายการบินแห่งชาติจากร้อยละ 93 และในบรษิัทบางจากปิโตรเลยีม 
จ ากดั จากรอ้ยละ 80 ใหเ้หลอืต ่ากว่ารอ้ยละ 50 (ขอ้ 17) 
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           หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่3 สว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 4 ระบุไว้
ว่า “ทางการมคีวามตัง้ใจจะจ าหน่ายสนิทรพัยใ์หแ้ก่ภาคเอกชนใหม้ากทีสุ่ด” และ
ในขอ้เดยีวกนันี้รฐับาลรายงานว่าได้จดัตัง้สถาบนัการเงนิของรฐัขึ้นมา 2 แห่ง     
คอืธนาคารรตันสนิและบรรษัทบรหิารสนิทรพัย์ (บบส.) เพื่อเขา้ร่วมประมูลซื้อ
สินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนที่ถูกปิดกิจการ  โดยธนาคารรัตนสินจะเข้าซื้อ
สนิทรพัย์ที่มคีุณภาพดภีายใต้หลกัเกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุดในเชงิพาณิชย์  “ทัง้น้ี 
ทางการมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะหาผู้ร่วมทุนต่างชาติเข้าร่วมถือหุ้นใน
ธนาคารรัตนสินโดยเร็วที่สุด ”  ขณะที่ บบส. ก็จะเข้าประมูลสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพโดยมบีทบาทเป็นผูซ้ือ้รายสุดทา้ยและมหีน้าทีบ่รหิารสนิทรพัยเ์หล่านัน้
ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนกลบัคนืมา  
           ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ร ัฐบาลเข้าแทรกแซง มีข้อความระบุว่า 
“รฐับาลมเีป้าหมายส าคญัจะลดสดัส่วนการถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เหล่าน้ีลง
อย่างเรว็ที่สุด และอยู่ในระหว่างก าหนดแนวทางขายหุ้นคืนให้แก่ภาคเอกชน 
ภายใตค้ าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญภายนอก” (หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่3 สว่น
ทีเ่ป็นบนัทกึนโยบายขอ้ 8) และส าหรบัสถาบนัการเงนิทีย่งัเปิดด าเนินการอยู่นัน้ 
“การสง่เสรมิใหเ้อกชนทัง้ในและต่างประเทศเขา้เพิม่ทุน...ถอืเป็นกลยุทธส์ าคญั ” 
(หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่3 สว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 9) 
           ในหนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่3 นี้ ขอ้ความทีบ่่งบอกถงึรายละเอยีดที่
มากขึน้ของการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ปรากฏอยู่ในสว่นทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 26 
ซึง่ระบุว่ารฐับาลจะจดัตัง้ส านกัเลขานุการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ เพื่อเสนอการปฏริูป
กฎหมายและพฒันากรอบกฎหมายในการแปรรูปรฐัวิสาหกจิ อีกทัง้ยงัระบุถึง
โครงการแปรรูปรฐัวสิาหกจิในระยะสัน้ซึ่งประกอบด้วย 1) ทางด้านการขนส่ง 
รฐับาลตัง้ใจทีจ่ะแปรรปูบรษิทัการบนิไทย จ ากดั ใน พ.ศ. 2541 โดยเริม่จากการ
หาผูร้่วมทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส่วนหุน้ที่เหลอืจะเสนอขายใหแ้ก่ตลาดใน
ประเทศและพนกังานของบรษิทั 2) ทางดา้นพลงังาน รฐับาลจะใหก้ารไฟฟ้าฝ่าย
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ผลติแห่งประเทศไทยขายหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และหน่วย
ธุรกจิผลติไฟฟ้า 2 ใน พ.ศ. 2541 สว่นในระยะยาว รฐับาลจะแยกการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติออกเป็น 2 ส่วน คอืบรษิทัผลติไฟฟ้าและบรษิทัจ าหน่าย
ไฟฟ้า โดยทีท่ ัง้สองสว่นนี้จะถูกแปรรูปใหเ้ป็นบรษิทัเอกชนในทีสุ่ด  3) ทางดา้น
น ้ามนั รฐับาลมแีผนทีจ่ะขายหุน้ของบรษิทับางจากปิโตรเลยีม จ ากดั ตัง้แต่เดอืน
มถุินายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป และจะขายหุน้บางส่วนในบรษิทั ปตท. ส ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) อกีทัง้มเีป้าหมายทีจ่ะแปรรปูการปิโตรเลยีม
แห่งประเทศไทยภายในสิน้ปี พ.ศ. 2542  และ 4) ทางดา้นการสื่อสาร รฐับาลจะ
แกไ้ขพระราชบญัญตัอิงคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และพระราช  
บัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ภายใน พ.ศ. 2541 เพื่อ
เตรยีมการแปรรปูใหเ้ป็นบรษิทัจ ากดัภายในสิน้ปี พ.ศ. 2542 
           หนังสือแสดงเจตจ านงฉบับที่ 4 มีข้อความที่กล่าวถึงการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจไว้ว่า “เพื่อให้โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลได้รับการ
สนับสนุนทีม่ากพอ ทางการไดช้ีแ้จงกบัพนักงานและกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การด าเนินการดงักล่าวมากขึน้...และจะมกีารก าหนดเงื่อนเวลาทีแ่น่นอนส าหรบั
รฐัวสิาหกจิแต่ละแห่งในการทบทวนแผนฟ้ืนฟูฯ ครัง้ต่อไป” (ส่วนที่เป็นบนัทึก
นโยบาย ขอ้ 25) ส าหรบัธนาคารทีร่ฐับาลเขา้แทรกแซง รฐับาลรายงานว่าไดท้ า
สญัญากบัวาณิชธนกิจเพื่อเตรียมกลยุทธ์การปรบัโครงสร้างการแปรรูปกลบัสู่
ภาคเอกชนเรยีบรอ้ยแลว้ (Box B ขอ้ 7)  นอกจากน้ี ยงัมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 
กลยุทธก์ารแปรรูปรฐัวสิาหกจิซึง่บอกถงึวตัถุประสงค ์มาตรการ และกรอบเวลา
ในการด าเนินการปรากฏเป็นเอกเทศอยู่ใน Box D โดยเฉพาะ  
           หนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่5 กม็รีายละเอยีดจ านวนมากเกีย่วกบัการ
แปรรูปรฐัวสิาหกจิระบุไวใ้น Box F โดยเฉพาะ ซึง่นอกจากจะกล่าวถงึการแปร
รูปกิจการต่างๆ  ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังกล่าวถึงส่วนอื่นๆ อีก   เช่นบอกว่า
รัฐบาลจะออกหนังสือชี้ชวนประมูลราคาขายหุ้นของรัฐบาลในบริษัทเอสโซ่ 
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ประเทศไทย จ ากดั ภายในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2541   จะเริม่ด าเนินการปรบั
โครงสรา้งทางการเงนิและโครงสรา้งองคก์รของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใน
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2542  จะแปลงท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็น
บรษิทัจ ากดัและปรบัโครงสรา้งองคก์รภายในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2541 จะเริม่
กระบวนการแปรรปูบรษิทัการท่าอากาศยานภูมภิาค จ ากัด ภายในไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2542 จะอนุมตัแิผนรายละเอยีดการเพิม่บทบาทภาคเอกชนส าหรบั
การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมภิาคภายในครึ่งปีหลงัของปี พ.ศ. 
2542  นอกจากนี้ รฐับาลยงัรายงานว่าคณะรฐัมนตรีได้อนุมตัิการขาย/ยุบเลิก
องค์การทอผ้า องค์การแบตเตอรี่ และองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเรยีบร้อย
แลว้ 
           ในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 6 รฐับาลได้รายงานความคืบหน้าว่า 
“แผนการแปรรปูรฐัวสิาหกจิของรฐับาลมคีวามคบืหน้าอกีระดบัหนึ่งแล้ว   โดยได้
ก าหนดขัน้ตอนทีส่ าคญัๆ  ไวใ้นแผนแม่บทการปฏริูปรฐัวสิาหกจิ...การพจิารณา
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อก ากับให้มีการแข่งขันในภาคส าคัญๆ  เช่น
โทรคมนาคมและพลงังานขณะน้ีไดก้า้วหน้าไปมาก”  (ส่วนทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย 
ขอ้ 22) 
           ในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 7 มีการกล่าวถึงการแปรรูปธนาคาร 
เช่นจะเตรียมการแปรรูปธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทย
ธนาคาร จ ากดั (มหาชน) ในระยะปานกลาง โดยจะท าให้กระบวนการเพิม่ทุน
เสรจ็สิน้ภายในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2542 (ส่วนทีเ่ป็นบนัทกึนโยบาย ขอ้ 11)    
และแม้ว่ารฐับาลจะยอมรับว่ากระบวนการแปรรูปธนาคารมีความล่าช้า “แต่
รฐับาลยงัยดึมัน่นโยบายทีจ่ะแปรรปูธนาคารศรนีคร ธนาคารนครหลวงไทย และ
ธนาคารรตันสนิ (ซึง่ควบรวมกบัธนาคารแหลมทองทีท่างการเขา้แทรกแซง) ให้
เป็นสถาบนัการเงนิเอกชนต่อไป” เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะขายกจิการของ
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ทัง้สามธนาคารให้ได้ภายในไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2542 (ส่วนที่เป็นบันทึก
นโยบาย ขอ้ 12) 
           ส าหรับรายละเอียดความคืบหน้าในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่นัน้ ปรากฏอยู่ในขอ้ 19 ในส่วนที่เป็นบนัทกึนโยบายของหนังสอื
แสดงเจตจ านงฉบบัที่ 7 และใน Box A ของหนังสอืฉบบัน้ีกม็กีารกล่าวถึง
รายละเอยีดของการแปรรปูธนาคารทีร่ฐัเขา้แทรกแซง 
           ในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่8 มกีารรายงานความคบืหน้าการขาย
คนืธนาคารที่รฐับาลเขา้แทรกแซงให้แก่เอกชนและการปรบัโครงสรา้งธนาคาร
ของรฐับาล (ส่วนที่เป็นบนัทึกนโยบาย ขอ้ 5) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน 
Box A 

           2.3 ท่าทีของฝ่ายๆ ท่ีมีต่อการเจรจาท าข้อตกลงกบักองทุน  
                   การเงินระหว่างประเทศ 

           ผลลพัธ์ที่เกิดจากการเจรจากบักองทุนการเงินระหว่างประเทศนัน้จะ
เหน็ว่าเป็นไปตามแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่เป็นส่วนมาก ผลลพัธ์เช่นน้ีผู้วจิยั
มองว่าเกิดจากอ านาจต่อรองที่ต่างกันมากระหว่างกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศกบัรฐับาลไทย เพราะเป็นช่วงทีเ่กดิวกิฤติซึง่จ าเป็นต้องหาเงนิมาใชเ้พื่อ
แกปั้ญหาอย่างเร่งด่วน จ านวนเงนิทีต่้องกูม้าก อกีทัง้ความน่าเชื่อถอืทีล่ดลง ได้
ท าใหร้ฐับาลไทยประสบภาวะยุ่งยากในการหาแหล่งเงนิกู ้แหล่งเงนิกูจ้ากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศนัน้แมว้่าจะมีเงื่อนไขผูกติดมาด้วย ก็จ าเป็นต้องยอม
เพราะสถานการณ์บบีบงัคบั แต่กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อทีจ่ะใหเ้สยีเปรยีบ
น้อยทีส่ดุน่าจะเป็นสิง่ทีท่ าได ้ถ้ารฐับาลไทยเปิดโอกาสรบัฟังจากภาคส่วนต่างๆ 
ใหม้าก 
            แต่รฐับาลพลเอกชวลติเหน็ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ด้วยการให้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงจะท าให้เกิดการตื่นตระหนก ดังที่นาย     
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วราเทพ รตันากร โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้กล่าวว่าทีป่ระชุม
คณะรฐัมนตรเีหน็ว่าไม่ควรมกีารใหข้อ้มูลแก่ประชาชน เพื่อไม่ใหป้ระชาชนตื่น
ตระหนก  โดยไดข้อความร่วมมอืจากคณะรฐัมนตรมีใิห้เปิดเผยขอ้มูล ให้นาย
ทนง พทิยะ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มูลเพยีงคนเดยีว 
เพื่อไม่ให้เกดิความสบัสนและความเขา้ใจผดิในขอ้มูล ก่อนทีจ่ะมกีารลงนามกบั
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ เพราะเงื่อนไขบางประการจะสรา้งความเสยีหาย
ให้กับรัฐบาลและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รวมทัง้ส่งผลเสียต่อ
ประเทศชาตดิว้ย (ไทยโพสต,์ 5 สงิหาคม 2540) แมแ้ต่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
กไ็ม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ตกลงกบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศได ้ถ้า
จะมีผู้ที่เขา้ถึงได้กเ็ป็นกรณียกเว้นพเิศษ เช่นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
นายชวน หลกีภยั ผูน้ าฝ่ายค้านในขณะนัน้ไดข้อใหร้ฐับาลเปิดเผยขอ้ตกลงทีท่ า
กบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศโดยแจกจ่ายใหแ้ก่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ทุกคน ซึง่นายทนง พทิยะ กไ็ดน้ าเอกสารไปมอบใหน้ายชวนเป็นการส่วนตวัใน
วนัรุ่งขึน้ (พทิยา ว่องกุล, ไม่ระบุปีทีพ่มิพ,์ น. 77) 
           การรกัษาพนัธกรณีกบักองทุนการเงินระหว่างประเทศกเ็ป็นเงื่อนไข
ส าคัญต่อผลลัพธ์ที่ออกมา นายสุรศักดิ ์นานานุกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลงัในขณะนัน้กล่าวว่า ตนใหค้วามส าคญักับพนัธกรณีทีใ่ห้ไวก้บั
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ เมื่อพจิารณาท าสิง่ใดลงไปก็ควรจะมกีารปรกึษา
ร่วมกันและย ้าให้เกิดความเข้าใจและมัน่ใจได้ว่า รฐับาลสามารถที่จะรักษา
พนัธกรณีทีม่อียู่ไดต้ลอดไป  (ฐานเศรษฐกจิ, 29 ตุลาคม 2540) 
           เนื่องจากการท าสญัญากบักองทุนการเงินระหว่างประเทศนัน้ส่งผล
กระทบต่อหลายฝ่าย และนักธุรกจิไทยกไ็ด้รบัผลกระทบมาก เพราะส่วนมากก็
อยู่ในฐานะลกูหนี้ ในช่วงทีก่ าลงัจะเจรจาเพื่อร่างหนังสอืเจตจ านงฉบบัที ่5 ภาค
ธุรกจิเอกชนไทยไดข้อเขา้ร่วมเจรจากบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศดว้ย แต่
นายศุภชัย  พานิชภักดิ ์ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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พาณิชยใ์นขณะนัน้กล่าวว่า  ไม่สามารถให้ภาคเอกชนเขา้ร่วมเจรจากบักองทุน
การเงนิระหว่างประเทศในการท าหนงัสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่ 5 ได ้ เพราะเป็น
สิง่ที่ไม่เคยปฏบิตัิมา นายศุภชยักล่าวว่า "ไม่ใช่วธิกีารท างานโดยปกติเพราะ
ไอเอม็เอฟและกระทรวงการคลงัท างานกนัอยู่แล้ว  หากส่งตวัแทนเฉพาะกลุ่ม
หรือบางส่วนเข้ามา ก็จะเกิดปัญหาความเหลื่อมล ้ากันอีก" (แนวหน้า, 24
กรกฎาคม 2541) 
           ส าหรบัภาคประชาชนนัน้กม็กีารเคลื่อนไหวในกรณีน้ีเช่นกนั  เช่นเมื่อ
วนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2540 ตวัแทนกลุ่มสมชัชาคนจนไดเ้ขา้ไปยื่นหนังสอืต่อ
นายกรฐัมนตรีเพื่อให้รฐับาลเปิดเผยขอ้ตกลงที่ท ากบักองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศให้ประชาชนได้รับทราบ ขอให้รฐับาลลดภาษีมูลค่าเพิ่มลง ขอให้จัด
สวสัดกิารเพื่อช่วยเหลอืคนยากจน ใหค้วบคุมไม่ใหน้ายจา้งเลกิจา้งอย่างไม่เป็น
ธรรม ให้ควบคุมราคาสนิค้า โดยเฉพาะปัจจยัการผลติทางการเกษตร  (พทิยา 
ว่องกุล, ไม่ระบุปีทีพ่มิพ,์ น. 79)    
           และในขณะที่รฐับาลอยู่ระหว่างการเจรจากบักองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศเพื่อจดัท าหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 5 อยู่นัน้  ได้มตีวัแทนองค์กร
ประชาธิปไตยยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้เสนอเรื่องต่อศาล
รฐัธรรมนูญใหว้นิิจฉยัว่าการด าเนินการของรฐับาลเป็นความผดิตามรฐัธรรมนูญ
มาตรา 224 หรอืไม่ ทัง้นี้ตามรฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 มาตรา 224 ระบุว่า
หนังสอืสญัญาใดมีบทบาทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอ านาจแห่งรัฐ 
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา  ต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากรฐัสภา 
           นายแพทยส์นัต ์หตัถรีตัน์ ประธานมลูนิธวิรีชนประชาธปิไตยในขณะนัน้ 
กล่าวว่ารฐับาลแกปั้ญหาเศรษฐกจิโดยไม่ฟังความเหน็ของคนอื่น โดยเฉพาะการ
เจรจากบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่เป็นการผลกัภาระหนี้สนิทีก่่อขึน้โดย
คนรวยให้กับคนทัง้ประเทศต้องชดใช้แทนและการที่ร ัฐบาลไปท าสญัญากับ
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กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ โดยไม่ผ่านความเหน็ชอบจากรฐัสภาอาจจะขดั
รฐัธรรมนูญตามมาตรา 224 ขณะทีน่ายแพทยเ์หวง โตจริาการ ประธานสมาพนัธ์
ประชาธปิไตยในขณะนัน้กก็ล่าวว่ามาตรการทีร่ฐับาลก าลงัแยกหน้ีดหีน้ีเสยีของ
สถาบนัการเงนิ โดยมนีัยใหร้ฐัเขา้ไปซือ้หนี้เสยีของเอกชน รวมทัง้การประกาศ
ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะค ้าประกันนักลงทุน
ต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาค ้าประกนัผูซ้ือ้หุน้ธนาคารพาณิชยข์องเอกชนไทยนัน้เป็นการ
ผลกัภาระใหก้บัคนจน จงึขอใหร้ฐับาลทบทวนเรื่องนี้ดว้ย  
           เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2541 เครอืข่ายองค์กรประชาธปิไตยและองค์กร
ประชาชนได้ยื่นหนังสอืต่อนายชวน หลีกภัย นายกรฐัมนตรีในขณะนัน้ โดย
เรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ พร้อมด้วยเอกสาร
ประมวลสรุปวกิฤติการณ์เศรษฐกจิอนัเนื่องมาจากมาตรการของกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยมใีจความโดยสรุปว่า ในการท าหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบั
ที ่5 ใหร้ฐับาลเปิดเผยขอ้มลูและกระบวนการทัง้หมดให้โปร่งใสเพื่อใหป้ระชาชน
ได้รบัรู้ก่อนทีร่ฐับาลจะไปท าความตกลงกบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ให้
ประกาศยกเลิกการค ้าประกันหนี้ของภาคเอกชน ให้ชี้แจ้งมาตรการและ
แนวนโยบายต่างๆ ในการแก้ไขวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ระบบ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์ และให้ประกาศพักช าระหนี้
ต่างชาติ อย่างน้อย 3-5 ปี เพื่อให้มกีารเปิดเจรจาปรบัโครงสร้างหน้ีกบัเจ้าหน้ี
ต่างประเทศ การประนอมหนี้ การยดือายุการช าระหน้ี และการขอแปลงหน้ีเป็น
ทุน (ฐานเศรษฐกจิ, 13 สงิหาคม 2541) 

           2.4  อ านาจอธิปไตยของรฐักบัอ านาจอธิปไตยของประชาชน 

           จากหวัขอ้ที ่2.2 ทีผ่่านมาจะเหน็ว่าการยื่นหนังสอืแสดงเจตจ านงนัน้มี
รายละเอยีดชดัเจนว่ารฐับาลไทยจะด าเนินนโยบายอย่างไรบา้ง ซึง่จรงิๆ แลว้ใน
หนังสอืแสดงเจตจ านงยงัมรีายละเอียดอีกมาก การให้สญัญาว่าจะท าอะไรก็มี
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กรอบเวลาที่ชดัเจน กรอบเวลาดงักล่าวมผีลผูกพนัทัง้การด าเนินการของฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบญัญัติ ท าให้เรามองได้ว่าในทางปฏิบตัิแล้ว มิใช่อ านาจ
อธปิไตยในสว่นทีเ่ป็นอ านาจบรหิารเทา่นัน้ทีถู่กแทรกแซง แต่อ านาจนิตบิญัญตักิ็
ถูกแทรกแซงดว้ย และจากหวัขอ้ 2.3 กพ็บว่ามกีลุ่มประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ
ได้เขา้ยื่นขอ้เรยีกร้องขอ้เสนอต่างๆ มากมาย แต่เมื่อดูจากผลลพัธ์กป็รากฏว่า
ไม่ไดเ้ป็นไปตามขอ้เรยีกรอ้งของพวกเขาเลย 
           รงัสรรค์ ธนะพรพนัธุ์ (2545, น. 116-117, 147-148) กล่าวว่ากองทุน
การเงนิระหว่างประเทศไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการด าเนินนโยบาย
หรอืละเมดิอธปิไตยของประเทศสมาชกิ จงึไม่ถอืว่าหนังสอืแสดงเจตจ านงเป็น
หนังสือสญัญาระหว่างประเทศ และได้ก าหนดกระบวนการขอเงินกู้โดยให้
ประเทศลูกหนี้เป็นผู้ยื่นหนังสอืด้วยตนเอง ซึง่ในทางนิตนิัยไม่สามารถกล่าวหา
ไดว้่ามกีารแทรกแซงการก าหนดนโยบาย และการท าเช่นนี้ท าใหก้องทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศเลี่ยงการรบัผดิโดยนิตินัยได้ แต่ในทางพฤตินัยถือว่าเป็นการ
ละเมดิอธปิไตยอย่างชดัเจน รงัสรรคก์ล่าวว่าทัง้กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ
และธนาคารโลกนัน้บางครัง้ถงึกบั “บงการ” การด าเนินนโยบายของประเทศผูข้อ
กู ้
           สิง่ทีต่อกย ้าถงึการแทรกแซงอ านาจอธปิไตยในการก าหนดนโยบายของ
รฐับาลไทยยงัมมีากกว่าที่ปรากฏในหนังสอืแสดงเจตจ านงเสยีอกี เพราะมเีรื่อง
ของการยื่นหนังสอืขา้งเคยีง (Side Letter) ทีร่ฐับาลไทยยื่นต่อกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศปรากฏขึน้มาด้วย ตอนแรกเรื่องราวของหนังสอืขา้งเคียงเป็น
เพียงข่าวลือ ต่อมาเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง     
การคลงัเมื่อวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2542 ไดม้กีารน าเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายใน
สภาผูแ้ทนราษฎร  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในขณะนัน้คอืนายธารนิทร ์
นิมมานเหมนิท์ไดป้ฏเิสธเรื่องนี้ในสภา  แต่กอ็อกมายอมรบันอกสภาว่าหนังสอื
ขา้งเคยีงมจีรงิ เมื่อถูกกดดนัใหเ้ปิดเผยสาระของหนงัสอืขา้งเคยีง นายธารนิทรก์็
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ยนืยนัที่จะไม่เปิดเผยและตอบโต้ว่าหนังสอืข้างเคียงนัน้มีมาตัง้แต่สมยัที่นาย     
วรีพงษ์ รามางกรู ด ารงต าแหน่งรองนายกรฐัมนตร ี(รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2545, 
น. 122-125) ในเวลาต่อมานายธารินทร์ได้กล่าวถึงหนังสือข้างเคียงว่า “เป็น
เพยีงขอ้มลูขา้งเคยีง แต่เหตุทีไ่ม่สามารถเปิดเผยได ้เพราะเป็นเรื่องเกีย่วกบัการ
บรหิารอตัราแลกเปลีย่น  ซึง่โดยปกตเิปิดเผยไม่ไดอ้ยู่แลว้” (มตชิน, 31 มกราคม  
2542 อา้งถึงใน รงัสรรค์ ธนะพรพนัธุ,์ 2545, น. 126)  ผลกระทบที่เกดิขึน้จาก
การมหีนังสอืขา้งเคยีงที่ปิดลบัมไิด้มแีต่เรื่องของแทรกแซงการด าเนินนโยบาย
เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพของคนไทยในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร 
ขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารกองทุนการเงนิระหว่างประเทศกลบัได้สทิธินี้ไป  
“ไม่ว่าเหตุจูงใจในการปกปิด Side Letter จะเป็นประการใด แต่เจ้าหน้าทีแ่ละ
กรรมการบรหิารกองทุนการเงนิระหว่างประเทศมโีอกาสไดอ้่าน Side Letter คน
เหล่าน้ีมสีายสมัพนัธก์บักลุ่มทุนการเงนิแห่ง Wall Street การแสวงหาประโยชน์
จากขอ้ตกลงดงักล่าวจงึมใิช่เรื่องยาก” (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2545, น. 126) 
           ทัง้การทีก่ารท าสญัญากบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศในรูปของการ
ยื่นหนังสอืแสดงเจตจ านงไม่ได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา  การที่รฐับาลไม่
น าพาต่อเสยีงเรียกร้องของประชาชน และการที่ประชาชนคนไทยไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือข้างเคียง  ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับ
ประเดน็ของอ านาจอธปิไตยอกีแบบหนึ่ง กล่าวคอือ านาจอธปิไตยของประชาชน 
(popular sovereignty) ซึง่เป็นรากฐานของอ านาจอธปิไตยของรฐั  
           รฐัธรรมนูญฉบบัต่างๆ  ลว้นกล่าวถงึทีม่าของอ านาจอธปิไตย เช่นระบุ
ว่า “อ านาจอธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทย” หรอื “อ านาจอธปิไตยเป็นของปวง
ชนชาวไทย” ส าหรบัรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 นัน้ ระบุไว้อย่างชดัเจนว่า 
“อ านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” (มาตรา 3) แต่ไม่ว่าจะใช้ค าว่า “มา
จาก” หรอื “เป็นของ” ต่างกส็ะทอ้นใหเ้หน็ว่าอ านาจอธปิไตยของรฐันัน้มพีืน้ฐาน
มาจากอ านาจอธปิไตยของประชาชน แมใ้นทางทฤษฎีจะเหน็ต่างกนัว่าอ านาจ
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อธิปไตยมาจากไหน และในทางประวตัิศาสตร์จะชี้ให้เห็นอ านาจอธิปไตยที่มี
วิวฒันาการมาตลอด แต่ในเมื่อเรายอมรบักนัแล้วว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน กจ็ะตอ้งท าใหค้วามขอ้น้ีเป็นจรงิขึน้มาใหไ้ดห้รอืใหเ้ขา้ใกลเ้คยีงความ
จรงิใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
           ฌอ็ง ฌา้ค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau: พ.ศ. 2255-2321) ผูส้รา้ง
ทฤษฏเีรื่องเจตจ านงทัว่ไป (general will) ซึง่ถอืกนัว่าเป็นรากฐานแนวคดิเรื่อง
อ านาจอธปิไตยของประชาชน (popular sovereignty) ไดก้ล่าวไวว้่า “กฎหมาย
ฉบบัใดกต็ามทีป่ระชาชนไม่ไดใ้หค้วามเหน็ชอบดว้ยตนเองถือว่าเป็นโมฆะ ใน
ความเป็นจรงิกค็อืมใิช่กฎหมาย” (Rousseau, 1993, p. 263) ซึง่น่ีกส็ะทอ้นให้
เหน็ว่าเขาตอ้งการประชาธปิไตยทางตรงทีทุ่กคนเขา้มสี่วนร่วมได้โดยทีเ่ขาเองก็
ไม่เชื่อเรื่องการเป็นตัวแทน แต่ผู้วิจ ัยเห็นว่ารัฐ-ชาติต่างๆ ก็ได้เจริญเติบโต
เรื่อยมาพรอ้มกบัประชากรทีม่ากขึน้เรื่อยๆ จนยากทีจ่ะมปีระชาธปิไตยทางตรง
ได ้จงึตอ้งใชร้ะบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทนกนัโดยทัว่หน้า เราจงึมผีูแ้ทนคอย
ท าหน้าทีเ่ป็นปากเสยีงแทน คอยสะทอ้นปัญหาของประชาชน และคอยตรวจสอบ
การท างานของรฐับาล หน้าที่ทางด้านการออกกฎหมายนัน้เป็นหน้าที่โดยตรง
ของผู้แทนในรฐัสภา จึงควรให้ผู้แทนของประชาชนมสี่วนร่วมให้มาก แม้ฝ่าย
บรหิารจะสามารถออกกฎหมายบางอย่างได้ แต่กท็ าเช่นนัน้ได้เพราะกฎหมาย
หลกักล่าวคอืรฐัธรรมนูญได้ให้อ านาจไว้ เพราะเหตุใดฝ่ายบรหิารจึงมองข้าม
ความส าคญัของสมาชกิรฐัสภาทัง้ในส่วนสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา ในการ
ตรากฎหมายส าคญัที่ชี้อนาคตของประเทศไทยดงัเช่นหนังสือแสดงเจตจ านง 
ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าอ านาจอธปิไตยของรฐัจะมคีวามชอบธรรมไดอ้ย่างไรถ้ามองขา้ม
ความส าคญัของตวัแทนของประชาชน 
           รุสโซ (Rousseau, 1993, p. 135) ยงัไดก้ล่าวอกีว่ากฎประการแรกและ
ส าคญัที่สุดของรฐับาลที่มคีวามชอบธรรมหรอืรฐับาลที่เป็นของประชาชนกค็ือ
การปกครองซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สิง่ที่ดีงามแก่ประชาชน ซึ่งก็คือ
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รฐับาลจะตอ้งปฏบิตัติามเจตจ านงทัว่ไป โดยทีก่ารทีจ่ะปฏบิตัติามเจตจ านงทัว่ไป
ไดจ้ าเป็นต้องรู้จกัเจตจ านงทัว่ไปก่อนและสามารถแยกเจตจ านงทัว่ไปออกจาก
เจตจ านงเฉพาะซึง่ค านึงถงึแต่ตวัตนของตนเอง แมว้่าจะมกีารตีความเจตจ านง
ทัว่ไปที่รุสโซกล่าวถึงแตกต่างกนัก็ตาม แต่แนวคิดของรุสโซที่กล่าวถึงตรงนี้
รวมทัง้ที่กล่าวข้างต้น  กส็ะท้อนให้เหน็ความส าคญัของอ านาจอธิปไตยอย่าง
น้อย 2 ประการคอื  ประการแรกอ านาจอธปิไตยควรมพีืน้ฐานอยู่ทีเ่จตจ านงของ
ประชาชน ประการที่สองอ านาจอธิปไตยควรจะถูกน าไปใช้เพื่อความดีของ
สว่นรวมหรอืประโยชน์ของสว่นรวม 
           แมว้่าตามความเหน็ของรุสโซนัน้ การทีจ่ะรูซ้ึง้ถงึเจตจ านงทัว่ไปจะเป็น
เรื่องยากถึงกบัต้องอาศยัคุณสมบตัิอย่างสูงในขัน้ที่สามารถรู้แจ้งคือรู้เห็นสิ่ง    
ต่างๆ ตามทีเ่ป็นอยู่จรงิ (Rousseau, 1993, p. 162) แต่ผูป้กครองกต็อ้งพยายาม
ทีจ่ะเรยีนรูเ้พื่อใหม้องเหน็เจตจ านงทัว่ไป  วธิกีารทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตวัแทนกค็อืการเปิดกว้างให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมอืงใหม้ากทีสุ่ด ยิง่ประเทศมลีกัษณะเป็นโลกาภวิตัน์มาก
ขึน้เพยีงใด ความสลบัซบัซอ้นกย็ิง่มมีากขึน้เพยีงนัน้ ไม่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มใดที่
สามารถผูกขาดความรู้ความเชี่ยวชาญไวฝ่้ายเดยีวได้ อกีทัง้ผลประโยชน์ของ
ผู้คนในยุคนี้กม็ีความแตกต่างหลากหลายกนัมากเพราะมีฐานะทางสงัคมและ
เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั มทีัง้คนชัน้สงู คนชัน้กลาง และคนชัน้ล่าง และมทีัง้กลุ่ม
คนที่รวยล้นฟ้าและคนที่แทบไม่มีอะไรจะกินอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกัน 
กระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนอย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบของ
การส ารวจความคิดเห็น การท าประชาพิจารณ์ หรือรูปแบบอื่นๆ จึงมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่  ทัง้เพื่ออุดช่องว่างของความรู้ทีย่งัไม่เพยีงพอ และเพื่อจดัสรร
แบ่งปันผลประโยชน์ใหก้ระจายไดอ้ย่างทัว่ถงึและมคีวามเป็นธรรม 
           แต่สิง่ทีร่ฐับาลท ากลบัเป็นไปในแนวทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากรฐับาลไม่
ค่อยให้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วม ไม่สนใจที่จะรู้ว่าประชาชนคิด
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อย่างไรกบัการท าขอ้ตกลงกบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศ รฐับาลไม่ได้ขอ
ความเหน็ชอบจากรฐัสภาในการท าขอ้ตกลงกบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
ทัง้ๆ ที่ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้ว่า “หนังสือสญัญาใดมีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ เขตอ านาจแห่ งรัฐ  หรือจะต้องออก
พระราชบญัญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสญัญา ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รฐัสภา” (มาตรา 224 วรรคสอง) 
           เจรญิ คมัภีรภาพ (2547, น. 21) ชี้ให้เหน็ว่ารฐับาลไทยไดห้ลกีเลี่ยงที่
จะน าเอาขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเ่ขา้เงื่อนไขซึง่จะต้องขอความเหน็ชอบของ
รฐัสภาดว้ยวธิกีารทีแ่ยบยล 3 วธิ ีคอื 1) ดว้ยการแอบแกก้ฎหมายหรอืหมกเมด็
เอาหลกัการต่างๆ ทีข่อ้ตกลงระหว่างประเทศทัง้หลายก าหนดให้มมีาบญัญตัไิว้
ในกฎหมายภายในก่อนที่จะเขา้ไปผูกพนัหรือเข้าเป็นภาคหีรอืใหส้ตัยาบนัใน
ข้อตกลงนั ้นๆ 2) ด้วยการพยายามตีความกฎหมายภายในว่าเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงระหว่างประเทศ จงึไม่มกีารแกก้ฎหมายภายในซึง่ท าใหไ้ม่
เข้าเงื่อนไขที่จะต้องขอความเห็นชอบจากรฐัสภา  และ 3) ด้วยการพยายาม
ตคีวามรฐัธรรมนูญมาตรา 224 วรรคสองว่าเขตอ านาจรฐัที่อยู่ในบทบญัญตันิัน้
หมายถึงอาณาเขตทางภูมศิาสตร์หรอืพรมแดนของรฐั ไม่ใช่เขตอ านาจที่เป็น
อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจตุลาการ 
           ถ้าค าว่า “อาณาเขตไทย” มีความหมายเท่ากับ “เขตอ านาจของรัฐ” 
บทบญัญตัมิาตรานี้จะระบุถงึทัง้สองค านี้ไว้ดว้ยกนัท าไม เพราะภาษากฎหมาย
มใิช่ภาษาทีฟุ่่มเฟือย และในทางนิตศิาสตรก์ท็ราบกนัดอียู่แลว้ว่าเขตอ านาจของ
รฐันัน้มคีวามหมายครอบคลุมทัง้อ านาจนิติบญัญตัิ อ านาจบรหิาร และอ านาจ
ตุลาการ ดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึไปแลว้ขา้งต้น รฐับาลท าประหน่ึงว่าตอ้งการจะผูกขาด
อ านาจอธปิไตยไวใ้หก้บัฝ่ายบรหิารฝ่ายเดยีว  นอกจากน้ี การทีร่ฐับาลไม่ค่อย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ก็เหมือนเป็นการชี้ว่ารัฐเท่านัน้ที่เป็น
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เจา้ของอ านาจอธปิไตย ทัง้ๆ ทีอ่ านาจอธปิไตยของรฐันัน้มรีากฐานมาจากอ านาจ
อธปิไตยประชาชน  
           อ านาจอธปิไตยจงึควรเป็นทัง้ของรฐัและของประชาชน หรอืกล่าวอกีนัย
หนึ่งคอืต้องเป็นอ านาจอธปิไตยของทัง้รฐัและชาต ิการกระท าของรฐับาลแทนที่
จะเป็นการเชื่อมโยงรฐัเขา้กบัชาติ กลบัเป็นการแยกรฐักบัชาติออกจากกนั ถ้า
ชาตเิป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากจนิตนาการ (Anderson, 1991) จนิตนาการกส็ามารถน า
เราใหไ้ปพน้จากชาตไิดเ้หมอืนกนั (Appadurai, 1996b, p. 41) ในยุคโลกาภวิตัน์
นัน้มเีหตุปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการแตกกระจายแยกย่อยมากขึน้ และความภกัดไีม่ได้
ผกูตดิอยู่กบัเขตแดนของรฐัอธปิไตยเสมอไป (Appadurai, 1996b, p. 47) ถ้ารฐั
ตอ้งการสรา้งชาตใิหป้ระชาชนมคีวามภกัดต่ีอประเทศชาตบิา้นเมอืง รฐักค็วรจะ
สรา้งเครื่องมอืหรอืกลไกในการช่วยใหเ้กดิจนิตนาการทีจ่ะน าไปสูค่วามจงรกัภกัดี
นัน้ เพราะจนิตนาการมไิดเ้กดิจากความว่างเปล่า จนิตนาการนัน้เป็นความคดิใน
รูปแบบหนึ่ง ความคิดนัน้มิได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า แต่เกิดจากรบัรู้ทาง
ประสาทสัมผัสแล้วน าไปไตร่ตรองเป็นมโนภาพต่างๆ9  กระบวนการทาง
การเมืองที่ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดจะท าให้ประชาชนมี
ประสบการณ์ตรงที่จะเอื้ออ านวยให้เกดิจนิตนาการต่างๆ และเกดิความรู้สกึว่า
เป็นเจา้ของประเทศ เมื่อรูส้กึว่าเป็นเจา้ของก็จะรูส้กึผูกพนั มคีวามรกัความหวง
แหน ตอ้งการปกป้องคุม้ครองและพฒันาประเทศชาตขิองตนใหด้ขีึน้ 

                                                   
          9น่ีเป็นความคดิที่คล้ายคลงึกนัของจอหน์ ลอ็ก (John Locke) และเดวดิ ฮูม 
(David Hume) ล็อกเหน็ว่าความคดิทุกอย่างมาจาก 1) การรบัรู้ทางประสาทสมัผสั 
(sense perception) และ 2) การไตร่ตรอง (inflection) (Lowe, 2001, p. 312) ส่วน  
ฮูมก็เห็นว่าจิตส านึกของมนุษย์นัน้มีทัง้ส่วนการรบัรู้ข ัน้แรกที่เรียกว่าภาพประทับ 
(impressions) และส่วนที่เป็นมโนภาพหรอืความคิดต่างๆ (ideas) (Humber, 2001,  
p. 371). 
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3. สรปุ 
           กรณีศกึษาในบทนี้ผูว้จิยัเน้นไปทีก่ารวเิคราะหเ์น้ือหาของหนังสอืแสดง
เจตจ านงทัง้แปดฉบบัเพื่อแสดงใหเ้หน็ผลลพัธว์่ารฐัไทยไม่สามารถต้านทานพลงั
ของโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่ได ้และเป็นการชีใ้หเ้หน็ว่าพลงัของโลกาภวิตัน์เสรี
นิยมใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยนัน้มีความรุนแรงมากเพียงใด พลังที่ว่านี้
ครอบคลุมทัง้การที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศอันเป็นองค์กรที่ผลักดัน
นโยบายเสรนีิยมใหม่อย่างจรงิจงัได้เสนอแนะให้รฐัไทยเปิดเสรีทางการเงนิใน
ช่วงแรกและถอืโอกาสช่วงทีป่ระเทศไทยก าลงัประสบวกิฤตบิบีใหร้ฐัไทยเปิดเสรี
อย่างกวา้งขวางหลายดา้นมากขึน้ภายหลงัเกดิวกิฤต ิขณะที่พลงัของทุนการเงนิ
ข้ามชาติเข้ามาแสวงหาก าไรจากการเปิดเสรีทางการเงินของไทย แต่พลัง
ดงักล่าวกอ็าจสง่ผลไม่รุนแรงเท่าทีป่ระสบมากไ็ด ้ถ้าโครงสรา้งภายในสงัคมไทย
โดยเฉพาะโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยไม่อ่อนแอ และตวัแสดงต่างๆ 
ทีม่บีทบาทรบัผดิชอบดแูลนโยบายเศรษฐกจิมหภาคท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเขม้แขง็ 
           ความพ่ายแพข้องรฐัไทยจากการทีไ่ม่สามารถต้านทานพลงัของกระแส
โลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่เพราะเปิดรบักระแสนัน้ทัง้ๆ ที่ประเทศยงัไม่มีความ
พรอ้มและจากการทีด่ าเนินนโยบายแลว้ไม่สามารถแกปั้ญหาทีต่ามมาไดก้่อนเกดิ
วกิฤตินัน้เป็นสิง่ที่เหน็ได้ชดัเจนแล้วในบทที่ 3 ส าหรบักรณีการท าขอ้ตกลงกบั
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศภายหลงัวกิฤตนิัน้ ถงึแมว้่ารฐับาลจะมทีางเลอืก
และพลงัต่อรองไม่มากนักในช่วงเริม่ต้น แต่รฐับาลกส็ามารถสรา้งอ านาจต่อรอง
ขึน้มาไดบ้า้งเหมอืนกนัหลงัจากนัน้ แต่กลบัไม่ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ อย่างเช่นเสยีง
เรยีกร้องจากประชาชนนัน้กเ็ป็นสิง่ทีร่ฐับาลสามารถเอาไปอ้างเพื่อที่จะผ่อนผนั
เงื่อนไขต่างๆ  ใหล้ดระดบัความรุนแรงลงได ้แต่รฐับาลกลบัไม่ท า พรรคฝ่ายคา้น
เคยรอ้งขอใหร้ฐับาลเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้ตกลงเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส แต่
เมื่อพรรคฝ่ายค้านนัน้ได้เป็นรัฐบาลในเวลาต่อมาก็กลับมีปัญหาเรื่องความ
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โปร่งใสเช่นเดมิ ดงักรณีพรรคประชาธิปัตย์ที่เรียกร้องให้รฐับาลพลเอกชวลิต
เปิดเผยขอ้มลูแต่เมื่อพรรคนี้ไดเ้ป็นรฐับาลกถ็ูกมองว่าไม่โปร่งใสเช่นเดยีวกนั  
           ทางฝ่ายภาคประชาชนนัน้ก็มิได้อยู่นิ่งเฉย หากแต่ได้แสดงบทบาท
อย่างแขง็ขนั ถงึกบัมกีารยื่นหนังสอืเพื่อขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญตคีวามว่าการท า
หนงัสอืสญัญากบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
รฐัสภานัน้เป็นความผดิตามรฐัธรรมนูญหรอืไม่ อย่างไรกต็าม ผลการวนิิจฉัยก็
ปรากฏว่าเสยีงขา้งมากเหน็ว่าไม่ผดิ ค าวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญจงึเป็นสิง่ที่
ช่วยสรา้งความชอบธรรมใหก้บัการด าเนินนโยบายของรฐับาล 
           รฐับาลในขณะนัน้แมจ้ะเป็นรฐับาลผสม แต่รฐับาลกส็ามารถทีจ่ะควบคุม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสงักดัของรฐับาลได้ รฐับาลจงึกล้ายนืยนักบั
กองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงช่วงเวลาที่กฎหมายแต่ละฉบบัจะประกาศ
ออกมาใชไ้ด้ตามทีต่กลงกนัไว ้แมว้่าการออกกฎหมายบางฉบบัจะล่าช้าไปบา้ง 
แต่กส็ามารถออกกฎหมายส าคญัทีท่ าขอ้ตกลงกนัไวไ้ดทุ้กฉบบั ผลลพัธท์ีป่รากฏ
ให้เหน็ในหนังสอืแสดงเจตจ านงนัน้เป็นเครื่องยนืยนัว่ารฐับาลนัน้ดูอ่อนแอเมื่อ
เทยีบกบัพลงัของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ แต่กลบัเขม้แขง็เมื่อเทยีบกบั
พลงัของประชาชน ผู้วิจยัเห็นว่ารฐับาล (รวมทัง้ระบบราชการ) ค่อนข้างเป็น
อสิระจากเสยีงเรยีกรอ้งของประชาชน เหตุปัจจยัเหล่านี้น ามาซึง่ความพ่ายแพใ้น
แง่ที่ไม่สามารถต้านทานกระแสที่ถูกกดดันจากภายนอกได้และในแง่ที่ไม่มี
ความสามารถทีจ่ะด าเนินนโยบายใหป้ระสบผลส าเรจ็เป็นผลดต่ีอประชาชนได้ 
           ผลกระทบจากการยื่นหนังสือเจตจ านงต่อกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศเช่นนัน้มต่ีอเนื่องไปยงัภาคสว่นต่างๆ มากมาย ในทางเศรษฐกจิมหภาค 
การมุ่งเน้นไปที่นโยบายรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมากเกนิไปไดซ้ ้าเตมิให้
ปัญหาเศรษฐกจิเลวรา้ยลงมากขึน้ ส าหรบัแรงงานนัน้ พวกเขากไ็ม่ไดร้บัการขึน้
ค่าจ้างขัน้ต ่าเลยถึง 3 ปีติดต่อกนั นักธุรกจิได้รบัผลกระทบจากมาตรการทาง
กฎหมายที่ออกตามมามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกนัไป แต่ผลกระทบที่ส าคญั
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จากการไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมรบัรูข้อ้มูลและการไม่ยอมใหร้ฐัสภา
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงคือผลกระทบที่เป็นการลิดรอน
อ านาจอธปิไตยของประชาชน 
           ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในหนังสอืแสดงเจตจ านงคอืรฐัไทยจะต้องแก้ไข
กฎหมายอกีหลายฉบบั โดยมกีฎหมายอยู่ 11 ฉบบัที่ถูกมองจากหลายฝ่ายว่า
เป็นกฎหมายทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้นต่างชาตเิขา้มาสู่ประเทศไทยได้ง่ายยิง่ขึน้ การ
แกไ้ขกฎหมาย 11 ฉบบันี้ถ้ามองจากมุมของการบรหิารจดัการกถ็ือว่าเป็นภาพ
สะทอ้นของการบรหิารจดัการยุคโลกาภวิตัน์ทีห่น่วยงานขา้มชาตดิงัเช่นกองทุน
การเงนิระหว่างประเทศและกลุ่มนักธุรกจิขา้มชาติได้เขา้มาร่วมบรหิารจดัการ
กจิการของรฐัไทยดว้ย ซึง่สง่ผลกระทบทัง้ต่อนักธุรกจิไทยและประชาชนคนไทย
โดยทัว่ไป ดงัจะกล่าวถงึในบทที ่5 ต่อไป 
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                                             5 
                        การบริหารจดัการของรฐัไทย 
 
           ในบทที ่3 ผูว้จิยัไดก้ล่าวถงึพฒันาการของโลกาภิวตัน์เสรนิียมใหม่ใน
ประเทศไทย โดยเน้นไปที่นโยบายหลกั 3 ประการคอื การผ่อนคลายการก ากบั
ควบคุมของรฐัหรือการยกเลิก/แก้ไข/สร้างขึ้นใหม่ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 
(deregulation) การถ่ายโอนการผลติจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน (privatization) 
และการเปิดเสรทีางการเงนิ การคา้ และการลงทุน ( liberalization) ผูว้จิยัเหน็ว่า
ค าว่า “deregulation” นัน้เป็นค าส าคญัที่หมายถึงทัง้การลดการก ากบัควบคุม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของรฐัลง และการยกเลกิ/แก้ไข/สร้างขึน้ใหม่ซึ่งระเบยีบ
กฎเกณฑต่์างๆ ความหมายทีส่องนี้กส็ าคญั เพราะในการถ่ายโอนการผลติจาก
รัฐไปสู่ภาคเอกชนและการเปิดเสรีทางการเงิน การค้า และการลงทุนนัน้
จ าเป็นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ออกมารองรบัเสมอ ถ้าไม่ปรบัแก้จากระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมกเ็ป็นการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ขึน้มา แม้ว่าในการ
อภิปรายถึงการเปิดเสรีทางการเงินและการถ่ายโอนการผลิตจากภาครฐัไปสู่
ภาคเอกชนรวมทัง้การจดัท าหนังสอืเจตจ านงในบทที่ 3 และบทที่ 4 จะ
ครอบคลุมมติขิองการแก้ไขปรบัปรุงกฎระเบยีบบ้างแล้ว แต่เพื่อให้เหน็ภาพใน
มติดิงักล่าวมากขึน้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าเรื่องนี้มากล่าวอกีครัง้ในบทที ่5 น้ี โดยใชก้าร
แก้ไขกฎหมาย 11 ฉบบัที่เป็นชุดกฎหมายทีไ่ด้รบัการผลกัดนัใหม้กีารแก้ไขใน
คราวเดียวกนัภายหลงัเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 แต่ก่อนที่จะเข้าสู่
กรณีศกึษาซึ่งเน้นที่การวเิคราะห์เนื้อหา จะไดก้ล่าวถึงภาพรวมของการบรหิาร
จดัการก่อน     
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1. ภาพรวมของการบริหารจดัการ 
           ส าหรบักจิการภาครฐันัน้ ค าว่า “การบรหิารจดัการ” (governance) ถอื
ว่าเป็นค าใหม่หรอืแนวคดิใหม่ ในอดตีเมื่อเรากล่าวถงึบทบาทหน้าทีข่องรฐั เรา
มักจะใช้ค าว่า “การปกครอง”(government)  ซึ่งเป็นค าที่มิได้ครอบคลุมถึง
บทบาทหน้าที่ของตวัแสดงใหม่ๆ ในปัจจุบนั เช่น องค์การพฒันาเอกชน ภาค
ประชาสงัคม รวมทัง้องคก์ารระหว่างประเทศและองคก์รขา้มชาตต่ิางๆ ทีไ่ดเ้ขา้
มาร่วมมบีทบาทในกจิการ “สาธารณะ”  (public)   ซึง่มคีวามหมายครอบคลุม
กวา้งขวางกว่ากจิการของรฐัหรอืรฐับาล  
           ในอดตีรฐัยงัคงมอี านาจหน้าทีจ่ ากดั รฐัไทยสมยัโบราณก่อนยุครชักาลที่
5 แห่งกรุงรตันโกสนิทร์มบีทบาทหลกัอยู่เพยีงแค่การป้องกนัภยัจากภายนอก
และการดูแลความสงบเรยีบรอ้ยภายในเท่านัน้ เมื่อมกีารปฏริูปการปกครองใน
สมยัรชักาลที่ 5 บทบาทหน้าทีข่องรฐักข็ยายออกไป แต่กย็งัขยายออกไปไม่ได้
มากนัก ดงัจะเหน็ไดจ้ากงบประมาณในช่วง 5 ปีสุดทา้ยของสมยัรชักาลที ่5  ที่
งบประมาณป้องกันประเทศมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 22.28-24.71 และ
งบประมาณรกัษาความสงบภายในตลอดทัง้ 5 ปีนี้มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 25 
ของงบประมาณแผ่นดินทัง้หมด ขณะที่งบประมาณดา้นการศกึษาอยู่ที่ร้อยละ 
2.12-2.52 เท่านัน้ในช่วงเวลาเดยีวกนั (เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, 2538, น. 105, 
144) จะเหน็ไดว้่าเฉพาะงบประมาณเพื่อการป้องกนัประเทศและรกัษาความสงบ
ภายในกม็สีดัส่วนสูงถงึเกอืบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทัง้หมดแลว้ ต่อมาเมื่อรฐั
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปมากขึ้นทัง้ในด้านการศึกษา การพฒันาเศรษฐกิจ 
การสาธารณูปโภค และสาธารณสุข ฯลฯ งบประมาณก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน  
บทบาทหน้าทีข่องรฐัทีข่ยายออกไปจงึส่งผลให้งบประมาณของรฐัขยายตวัดว้ย 
เมื่อประเทศไทยประสบวกิฤตเิศรษฐกจิใน พ.ศ. 2540 นัน้  ในช่วงแรกไดม้กีาร
ปรบัลดงบประมาณลงเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ แต่ต่อมางบประมาณก็
ไดเ้พิม่ขึน้อกี และยงัคงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
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           แต่ปัจจยัที่มผีลต่อจ านวนงบประมาณของรฐัไทยมไิด้มแีต่เฉพาะเรื่อง
ของการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิเท่านัน้ แรงผลกัดนัจากกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ  อย่างเช่นธนาคารโลก  และ
ธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี1 (Asian Development Bank : ADB)  ทีต่้องการใหม้ี
การถ่ายโอนการผลติจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน ซึง่ปรากฏออกมาเป็นการแปร
รูปรฐัวสิาหกจิและการน ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบราชการ2 เป็นต้น กส็่งผล
กระทบต่องบประมาณแผ่นดินด้วย กล่าวคือถ้าไม่มกีารถ่ายโอนการผลิตจาก
ภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน งบประมาณของรฐักอ็าจจะเพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่รว็กว่าใน
ปัจจุบนักไ็ด ้
           รฐัวสิาหกจิทีถู่กแปรรูปไปนัน้ยงัคงมรีฐัเป็นผู้ถอืหุน้ในสดัส่วนทีม่ากอยู่ 
แต่กไ็ดใ้หเ้อกชนเขา้ร่วมถอืหุน้ดว้ย การบรหิารจดัการใชว้ธิกีารแบบเอกชน แต่
รฐักย็งัก ากบัดูแลได้ เช่นเดยีวกนั มหาวทิยาลยัที่ออกนอกระบบราชการไปนัน้ 
แมร้ฐัจะยงัใหเ้งนิสนบัสนุน แต่กต็อ้งหาเงนิเองมากขึน้ ใชว้ธิกีารบรหิารจดัการที่
ยดืหยุ่นคลา้ยเอกชนมากขึน้โดยไม่ตดิอยู่กบัระเบยีบกฎเกณฑแ์บบราชการมาก
นัก แต่รฐักย็งัก ากบัดูแลอยู่ กจิการเหล่านี้จะเรยีกว่าเป็นของรฐัทัง้หมดกไ็ม่ได ้
เพราะมีส่วนอื่นนอกจากรัฐร่วมเป็นเจ้าของด้วย การใช้ค าว่า “กิจการภาค

                                                   
          1เงินกู้จากโครงการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งรวม
ทัง้หมด 17,200 ล้านดอลลารส์หรฐัอเมรกิา นอกจากจะมาจากกองทุนการเงนิระหวา่ง
ประเทศแล้ว ยงัมาจากธนาคารโลก ธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี  และประเทศต่างๆ อีก 
9 ประเทศอีกด้วย ดูรายละเอียดจ านวนเงินให้กู้จากแหล่งเหล่าน้ีใน สุก าพล จงวิไล
เกษม, 2548, น. 77. 
          2แม้ว่าทัง้การแปรรูปรฐัวิสาหกิจและการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ราชการจะมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลดขีึน้ แต่กป็ฏเิสธได้ยากว่าส่วนหน่ึงกเ็พื่อต้องการลดภาระทางการคลงัของ
รฐัดว้ย 
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สาธารณะ” ดูจะเหมาะสมกว่า และในการก ากบัดูแลการใช้ค าว่า “การปกครอง” 
จงึไม่เหมาะสมเช่นเดยีวกนั ทีเ่หมาะสมกว่าน่าจะเป็น “การบรหิารจดัการ” 
           ความหมายหลกัๆ ของการบรหิารจดัการภาคสาธารณะม ี2 ประการคอื 
ประการแรกหมายถึงการน าเอาแนวคดิ ตวัแบบ และวธิกีารบรหิารจดัการของ
ภาคธุรกิจเอกชนมาใช้ในการบริหารจัดการภาคสาธารณะ ประการที่สอง
หมายถงึการจดัระเบยีบของส่วนรวมตัง้แต่ระดบัชุมชนจนถงึระดบัโลก เป็นการ
บริหารจัดการที่ไม่ติดอยู่กับเขตแดนของรัฐ -ชาติ และเน้นการท างานแบบ
เครือข่ายที่ร่วมมือกัน ประสานงานกัน ไว้วางใจกัน และปรับตัวเข้าหากัน 
มากกว่าการสัง่การตามกฎหมายและการถอืล าดบัขัน้สงูต ่าตามแบบการปกครอง
ของรฐับาล (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2549, น. 18) 
           การบริหารจัดการภาคสาธารณะนอกจากจะเห็นได้จากการบริหาร
จดัการกจิการของรฐัวสิาหกจิที่แปรรูปไปหรอืมหาวิทยาลยัทีอ่อกนอกระบบไป
แลว้ ยงัเหน็ไดจ้ากรูปแบบอื่นๆ  อกี เช่น จากองคก์ารมหาชนซึง่เป็นหน่วยงาน
ภาครฐัแต่มคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารงานกว่าหน่วยงานในระบบราชการทัว่ไป3 
แม้แต่ในส่วนราชการเองกม็กีารปฏริูประบบราชการด้วยการน าเอาแนวคดิการ
บรหิารจดัการภาครฐัแบบใหม่4   (New Public Management : NPM)     ซึง่เน้น
วธิกีารจดัการแบบเอกชนมากขึน้และเป็นแนวคดิทีแ่พร่หลายทัว่โลกเช่นกนัมาใช ้
ขา้ราชการผูบ้รหิารบางคนกร็เิริม่การปฏริปูในหน่วยงานทีต่นดแูลรบัผดิชอบจาก
การไดร้บัอทิธพิลแนวคดิการปฏริูปอย่างเช่นการรือ้ปรบัระบบ5 (reengineering) 
ซึง่ไดแ้พร่กระจายไปยงัหน่วยงานอื่นๆ ดว้ย ส าหรบัการบรหิารจดัการในระดบัที่
ต ่ากว่ารฐั-ชาติกม็ทีัง้การบรหิารจดัการขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดบัต่างๆ   

                                                   
          3ด ูส านักงานคณะกรรมการปฏริูประบบราชการ ส านกังาน ก.พ., 2543. 
          4ด ูจมุพล หนิมพานิช, 2548; อรพนิทร ์สบโชคชยั, 2547 และส าหรบัการ
วพิากษ์วจิารณ์แนวคดิน้ี ด ูเรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2545; วสนัต ์เหลอืงประภสัร,์ 2548. 
          5เช่นบทบาทของ ดร. รุง่ แกว้แดง  ด ูรุง่ แก้วแดง, 2540ก; 2540ข. 

156



157 
 

ที่ได้รบัอ านาจมากขึ้นจากการกระจายอ านาจของส่วนกลาง และการบริหาร
จดัการตามประเพณีของชุมชน เช่นระบบการดแูลรกัษาป่าชุมชน และการจดัการ
ระบบเหมอืงฝาย เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่หลายแห่งกย็งัคงมพีลงัแม้ในยุคที่กระแส
โลกาภิวตัน์มาแรง ส่วนในระดบัที่สูงกว่ารฐัชาตินัน้ การที่ประเทศไทยเข้าไป
ผูกพันกบัองค์การระหว่างประเทศต่างๆ   การเข้าเป็นภาคีในองค์การระดับ
ภูมภิาค   และการท าขอ้ตกลงระดบัทวภิาคต่ีางๆ   กท็ าใหเ้กดิการบรหิารจดัการ
ร่วมกนัในหลายเรื่องหลายประเดน็ 
           ส าหรบัการบรหิารจดัการที่มุ่งไปสู่แนวทางแบบเสรีนิยมใหม่นัน้ ควร
กล่าวไว้ก่อนว่าเป็นการยากที่จะแยกทัง้ 3 เรื่องออกจากกนั6 เพราะการผ่อน
คลายการควบคุมหรอืการยกเลกิ/แกไ้ขกฎระเบยีบกด็ ีการถ่ายโอนการผลติไปสู่
ภาคเอกชนกด็ ีการเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุนกด็ ีในทางทฤษฎนีัน้ต่างกม็ี
จุดประสงค์หลักร่วมกันคือในที่สุดก็เพื่อให้กลไกตลาดได้ท างานเต็มที่ให้ได้
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดขีึน้7 และสิง่เหล่านี้ต่างกห็นุนเสรมิกนั ดงัจะเหน็
ไดจ้ากการแกไ้ขระเบยีบกฎเกณฑน์ัน้มกัจะเป็นไปเพื่อใหม้กีารถ่ายโอนการผลติ
ให้เอกชนและการเปิดเสรมีากขึน้ ยิง่มกีารถ่ายโอนการผลติมากขึน้ อ านาจใน
การควบคุมการผลติและการกระจายผลผลติกย็ิง่อยู่ในมอืเอกชนมากขึน้ น าไปสู่
ก ากบัควบคุมรูปแบบใหม่ที่เอกชนเข้ามาแทนที่รฐัมากขึ้น ขณะที่รฐัมีอ านาจ
ควบคุมน้อยลง และยิง่เปิดเสรมีากขึน้ กย็ิง่เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้นของเอกชน
ไดเ้ขา้มาเป็นหุน้สว่นในกจิการทีเ่คยเป็นของรฐัมากขึน้ 

                                                   
          6อุลรชิ เบก็ (Beck, 2005, p. 81) เมื่อกล่าวถงึทัง้ 3 เรื่องน้ี เขาใช ้          
ค าวา่ “trinity” กบั 3 เรื่องน้ี  (“The trinity of deregulation, liberalization,            
and privatization…”) ซึง่บ่งถงึความเป็นหน่ึงเดยีวทีม่อีงคป์ระกอบ 3 อยา่ง 
          7แต่ในทางปฏบิตัจิดุประสงคอ์าจจะถูกหนัเหออกไปกไ็ด ้เช่นอาจจะมี
จดุประสงคเ์พื่อการครองความเป็นใหญ่ของมหาอ านาจและ/หรอืบรรษทัขา้มชาตกิไ็ด้ 
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           การสรา้งระเบยีบกฎเกณฑข์ึน้มารองรบัแนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่มี
ทัง้ในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ในระดับประเทศก็มีอยู่ทัง้ใน
รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัิ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
และประกาศต่างๆ ฯลฯ ส่วนในระดบัระหว่างประเทศกม็ีทัง้ในข้อตกลงระดบั   
ทวภิาค ีขอ้ตกลงระดบัภูมภิาค และขอ้ตกลงในองคก์ารระหว่างประเทศ รวมทัง้
ขอ้ตกลงขององคก์ารต่างๆ นอกภาครฐั 
           ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25348 มาตรา 77 มี
บทบัญญัติอยู่ ในวรรคหนึ่งว่า “รัฐพึงสนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทในทาง
เศรษฐกจิ” และในวรรคสองว่า “รฐัไม่พงึประกอบกจิการอนัมลีกัษณะเป็นธุรกจิ
หรอืเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เว้นแต่มคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรกัษา
ความมัน่คงของรัฐ การรักษาประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการ
สาธารณูปโภค” ขณะที่วรรคสามกเ็ป็นบทบญัญตัใิห้รฐัวางมาตรการไม่ใหม้กีาร
ผกูขาดตดัตอนในทางเศรษฐกจิโดยเอกชน  
           ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 25409 บทบญัญตัเิกีย่วกบั
เรื่องนี้กม็คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ และมกีารใชภ้าษาในเชงิบงัคบัมากขึน้ เพราะใชค้ า
ว่า “ตอ้ง” แทน “พงึ” ดงัเช่นในมาตรา 87 ความว่า  

                    รฐัตอ้งสนบัสนุนระบบเศรษฐกจิแบบเสรนีิยมโดยอาศยักลไก 
           ตลาด ก ากบัดแูลใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม คุม้ครองผูบ้รโิภค และ 
           ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมทัง้ยกเลกิและ 
           ละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑท์ีค่วบคุมธุรกจิทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั 
           ความจ าเป็นทางเศรษฐกจิ และตอ้งไม่ประกอบกจิการแขง่ขนักบัเอกชน  
           เวน้แต่มคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั  
           รกัษาผลประโยชน์สว่นรวม หรอืการจดัใหม้สีาธารณูปโภค 
                                                   
          8ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที ่216, 5 ธนัวาคม 2534. 
          9ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที ่55 ก, 11 ตุลาคม 2540. 
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           บทบญัญตัมิาตรา 87 นี้ เป็นมาตราหนึ่งใน 19 มาตราในหมวด 5 ทีเ่ป็น
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ถือว่าเป็นครัง้แรกในรัฐธรรมนูญของไทยที่มี
บทบัญญัติว่า “รฐัต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมโดยอาศัยกลไก
ตลาด” แมว้่าจะไม่ปรากฏค าว่าเสรนีิยมใหม่ในรฐัธรรมนูญ แต่ระบบเศรษฐกจิที่
อาศยักลไกตลาดกเ็ป็นความเชื่อพืน้ฐานร่วมกนัของทัง้เสรนิียมและเสรนิียมใหม่ 
เพียงแต่เสรีนิยมใหม่น ามาเน้นมากขึ้นเท่านั ้น ดังที่กล่าวแล้วในบทที่ 2 
นอกจากนี้ ในมาตรา 89 ของรฐัธรรมนูญฉบบันี้ ยงัไดบ้ญัญตัใิหม้กีารจดัตัง้สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนปัญหาต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิและสงัคม โดย
ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตินี้มีหน้าที่ดูแลให้มกีารด าเนินการ
ตามแนวนโยบายในหมวดนี้ 
           แมว้่าการตรารฐัธรรมนูญจะเป็นผลผลติภายในสงัคมไทยเองเป็นส าคญั 
แต่ผู้วิจยักเ็หน็ว่าอทิธิพลของแนวคดิที่เชื่อในระบบเศรษฐกจิเสรทีี่อาศยักลไก
ตลาดนัน้ถูกก่อร่างสร้างตวัและหลอมรวมอยู่ในผูร้่างรฐัธรรมนูญจ านวนไม่น้อย 
ผลลพัธจ์งึไดอ้อกมาเช่นนี้ แมใ้นร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ (คณะกรรมาธกิารยก
ร่างรฐัธรรมนูญ, 2550) ทีก่ าลงัอยู่ในกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ในปัจจุบนั 
(พฤษภาคม 2550) กย็งัปรากฏขอ้ความว่ารฐัจะต้อง “สนับสนุนระบบเศรษฐกจิ
เสร ีโดยอาศยักลไกตลาด”  ปรากฏอยู่ในมาตรา 83 (1)   พรอ้มกบัขอ้ความทีว่่า 
“รฐัต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง” ในมาตรา 82 

2. กรณีศึกษาการตรากฎหมาย 11 ฉบบั 
           เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกจินัน้ แนวทาง
หน่ึงที่จะออกจากวิกฤติได้ก็คือการตรากฎหมายออกมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปีเศษหลงัวกิฤติเศรษฐกจินัน้มี
การตรากฎหมายที่เกี่ยวกบัเศรษฐกจิถึงเกอืบ 40 ฉบบั กฎหมายที่ออกมาใน
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ช่วงแรกๆ มกัเป็นพระราชก าหนด ซึ่งมมีากถงึ 16  ฉบบั โดยแบ่งเป็นพระราช
ก าหนดในยุครฐับาลพลเอกชวลติ ยงใจยุทธ ซึง่ออกใน พ.ศ. 2540 รวม 6 ฉบบั 
และเป็นพระราชก าหนดในยุครฐับาลนายชวน หลกีภยั ซึง่ออกใน พ.ศ. 2541 อกี 
10 ฉบับ ใน พ.ศ. 2542 ถึงได้มีพระราชบัญญัติออกมา   กฎหมายเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจที่ออกเป็นพระราชบัญญัติที่ส าคัญๆ  ใน พ.ศ. 2542 มี 14 ฉบับ  
(นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2543, น. 68-70)  
           ในบรรดากฎหมายต่างๆ ที่ร ัฐบาลตราออกมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจนัน้ มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอยู่ 11 ฉบับที่เป็นชุดของ
กฎหมายซึ่งได้รบัการผลกัดนัให้มกีารตราออกมาใชใ้นคราวเดยีวกนั ความจรงิ
แล้วแนวคดิในการยกร่างกฎหมายเหล่านี้มทีี่มาแตกต่างกนัในอดตี แต่เมื่อเกดิ
วกิฤตเิศรษฐกจิขึน้ รายชื่อของกฎหมายเหล่านี้กไ็ปปรากฏอยู่ในตารางแนบทา้ย
หนังสอืแสดงเจตจ านงที่รฐับาลไทยยื่นต่อกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ โดย
เริ่มปรากฏในหนังสอืแสดงเจตจ านงตัง้แต่ฉบบัที่ 2 และปรากฏอย่างชัดเจน
ยิง่ขึ้นในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 4 และ 5  เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ความไม่เหมาะสมกม็กีารยกเลกิการก าหนดเกณฑป์ฏบิตัิในการปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย 11 ฉบบันี้ออกไปจากตารางแนบท้ายหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที ่6
นอกจากนี้ ลกัษณะร่วมกนัของกฎหมายทัง้ 11 ฉบบัน้ีคอืความเร่งรบีทัง้ในการ
ยกร่างและการน าเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของรฐัสภาในเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนัเพื่อให้
ทนัตามเงื่อนเวลาที่ระบุไว้ในหนังสอืแสดงเจตจ านง (สุรเกียรติ เสถียรไทย, 
2542, น. 114-115) 
           ทัง้ความเร่งรบีในการยกร่างและการน าเสนอเขา้สู่รฐัสภา การไม่เปิด
กว้างให้ผู้มีส่วนได้เสยีหรือผู้ได้รับผลกระทบได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  และ
เนื้อหาของกฎหมายเหล่านี้ที่โดยภาพรวมเป็นการเปิดพื้นทีเ่พื่อให้ทุนต่างชาติ
เขา้มายดึครองกจิการทีเ่ป็นของคนไทยมากขึน้ (แมว้่ารฐัจะท ามุ่งเพื่อแกปั้ญหา
วิกฤติในขณะนั ้น) เป็นที่มาของการเรียกกฎหมายทัง้ 11 ฉบับนี้ว่าเป็น 
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“กฎหมายขายชาติ” โดยนักธุรกิจไทยส่วนหนึ่งรวมทัง้สื่อมวลชน นักวิชาการ 
และประชาชนทัว่ไปในขณะนัน้ 

           2.1 ภาพรวมของกฎหมาย 11 ฉบบั 

           เน้ือหาในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในบทที ่4 
เป็นหลกัฐานชี้ให้เหน็ว่ารฐับาลไทยมพีนัธะที่จะต้องปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่มกีบั
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่มสี่วนที่กล่าวถึงกรอบเวลาอนัเร่งรบีในการ
ออกกฎหมายต่างๆ ด้วย แต่หลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเร่งรีบยังมีอีก เช่น
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมยัของรฐับาลนายชวน หลีกภัย ได้ยื่น
จดหมายเลขที่ 0100/2005 ลงวนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2541 ต่อกรรมการจดัการ
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ  ซึ่งมไิด้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสอืแสดง
เจตจ านงฉบับใดๆ เลย  ในจดหมายฉบับดังกล่าวมีข้อความตอนหนึ่งว่า   
“รฐับาลจะพยายามสนับสนุนให้รฐัสภาให้ความเหน็ชอบต่อการแก้ไขกฎหมาย
ลม้ละลายโดยเรว็ที่สุด...เพื่อให้กฎหมายล้มละลายได้รบัความเหน็ชอบภายใน
วนัที ่31 มกราคม 2542 สว่นกฎหมายทีเ่หลอืจะพยายามใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบ
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2542” (อ้างถึงใน สถาบันนโยบายสังคมและ
เศรษฐกจิ, 2542, น. 36) โดยที่ก่อนหน้านี้ ตอนที่รฐับาลได้เสนอร่างกฎหมาย
ลม้ละลายและร่างกฎหมายจดัตัง้ศาลลม้ละลายและวธิพีจิารณาคดลีม้ละลายเข้าสู่
การพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร นายชวน หลกีภยั นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้
ได้ยื่นหนังสอืที่ นร 0240/11413 ลงวนัที่ 9 กนัยายน 2541  ต่อประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร  ซึง่มขีอ้ความตอนหนึ่งว่า “ดว้ยคณะรฐัมนตรไีดป้ระชุมปรกึษาลง
มตใิหเ้สนอร่างพระราชบญัญตั.ิ..รวม 2 ฉบบัต่อรฐัสภาเป็นเรื่องด่วน เนื่องจาก...
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกจิตามเงื่อนไขทีเ่จรจากบัต่างประเทศ”  (อา้งถงึใน สถาบนันโยบายสงัคม
และเศรษฐกจิ, 2542, น. 42) 

161



162 
 

           ในบรรดากฎหมาย 11 ฉบบัทีถู่กมองว่าเป็น “กฎหมายขายชาติ” มอียู่ 
10 ฉบบัที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน พ.ศ. 2542 อีก 1 ฉบบัประกาศใน 
พ.ศ. 2543 ในดา้นการมผีลบงัคบัใชน้ัน้กฎหมาย 9 ฉบบัมผีลบงัคบัใชท้นัทหีลงั
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา อีก 2 ฉบับไม่ได้มีผลบังคบัใช้ทันทีหลังวัน
ประกาศ ท าให้มีกฎหมาย 9 ฉบบัมีผลบังคบัใช้ใน พ.ศ. 2542 โดยมีเพียง 2 
ฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีต่อมา 
           กฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช้ในวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
โดยเรียงตามล าดับก่อนหลังของวันเดือนปีที่ประกาศนั ้น ประกอบด้วย           
1) พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542  2) พระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  3) พระราชบัญญัติล้มละลาย   
(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2542   4) พระราชบญัญัติอาคารชุด (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542    
5) พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที ่
18) พ.ศ. 2542  6) พระราชบญัญัติการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542  7) พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542  8) พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   
และ 9) พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
(ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2543  
           ส่วนกฎหมายที่ไม่ได้มีผลบงัคบัใช้ทนัทีหลงัวนัประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา ได้แก่ พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ 17) ก าหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา และพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่าง
ดา้ว กไ็ดก้ าหนดใหม้ผีลบงัคบัใชเ้มื่อพน้ 90 วนัไปแลว้โดยนับตัง้แต่วนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา 
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           2.2 สาระส าคญัของกฎหมาย 8 ใน 11 ฉบบั 

           ในสว่นนี้ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถงึสาระส าคญัของกฎหมาย 8 ฉบบัก่อน ควร
กล่าวไวก้่อนว่ากฎหมายแต่ละฉบบันัน้ถูกมองจากสงัคมว่ามรีะดบัของการ “ขาย
ชาต”ิ ต่างกนัไป และในมุมมองของแต่ละคนนัน้กฎหมายทีถู่กมองจากคนหนึ่งว่า
เป็น “กฎหมายขายชาติ” อาจจะเป็น “กฎหมายช่วยชาติ” ในมุมมองของอกีคน
หนึ่งกไ็ด ้โดยขึน้อยู่กบัจุดยนืและผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั เช่นกฎหมายอาคาร
ชุดนัน้ส าหรบัผูเ้ป็นเจ้าของอาคารชุดที่ไม่สามารถขายอาคารชุดได้เพราะก าลงั
ซือ้ในประเทศต ่า กอ็าจมองว่าเป็นกฎหมายทีอ่อกมาช่วยเหลอืตน (และ “ชาต”ิ) 
เน่ืองจากเหน็ว่าการแกก้ฎหมายน้ีไดท้ าใหม้ทีุนจากต่างชาตเิขา้มาซือ้อาคารชุด  
อนัเป็นการช่วยแกปั้ญหาหนี้สนิทีไ่ปกูม้าจากสถาบนัการเงนิเพื่อมาสรา้งอาคาร
ชุดก่อนหน้าน้ีและเป็นการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของ “ชาติ” และ
กฎหมายอื่นๆ ที่ออกมาเพื่อท าใหก้ารพจิารณาคดรีวดเรว็ขึ้นกอ็าจเป็นที่พอใจ
ของผูท้ีเ่คยประสบกบัการพจิารณาคดทีีล่่าชา้ท าใหเ้สยีเงนิเสยีเวลาไปมากกไ็ด้ 
           ในบรรดากฎหมาย 8 ฉบบัทีจ่ะกล่าวถงึเฉพาะสาระส าคญัน้ี มกีฎหมาย
ประกนัสงัคมรวมอยู่ด้วย กฎหมายนี้มอียู่ก่อนแล้ว การแกไ้ขในครัง้นัน้ปรากฏ
ออกมาเป็นพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 254210 กฎหมายฉบบั
นี้ถูกวจิารณ์ในแง่ทีว่่าสรา้งภาระใหผู้ป้ระกนัตนมากขึน้ เพราะตามกฎหมายเดมิ
นัน้ได้มกีารก าหนดให้รฐับาล นายจ้าง และผู้ประกนัตนต้องออกเงนิสมทบเข้า
กองทุนประกนัสงัคมฝ่ายละเท่ากันส าหรับสิทธิประโยชน์ทดแทนในทุกกรณี 
(สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 135) แต่ตามกฎหมายที่แก้ไข
ใหม่นี้ ก็มีเฉพาะการจ่ายสทิธิประโยชน์ในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  
ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตรเท่านัน้ที่ฝ่ายรฐับาลต้องจ่ายเงนิสมทบเท่ากบั
ฝ่ายนายจา้งและฝ่ายผูป้ระกนัตน (มาตรา 5 วรรคสอง) ส่วนในกรณีสงเคราะห์

                                                   
          10ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่22 ก, 31 มนีาคม 2542. 
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บุตร ชราภาพ และการว่างงานนัน้ ได้ก าหนดไว้ให้ทัง้สามฝ่ายจ่ายสมทบเข้า
กองทุนก็จริง แต่ไม่ได้ก าหนดว่าต้องจ่ายเท่ากัน โดยอัตราเงินสมทบนัน้ให้
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา 5 วรรค 3) เมื่อพิจารณาดูเหตุผลในการ
ประกาศใช้กฎหมายนี้ (ในหมายเหตุทา้ยพระราชบญัญตัิ) กท็ราบได้ว่าปัญหา
จากวิกฤติเศรษฐกจิได้ส่งผลให้รฐับาลต้องการที่จะออกเงินสมทบเขา้กองทุน
ประกนัสงัคมน้อยลงเพื่อลดภาระทางการคลงัของรฐับาล 
           พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลล้มละลายและวธิพีจิารณาคดลีม้ละลาย พ.ศ. 
254211 มเีหตุผลในการประกาศใชว้่าคดลีม้ละลายเป็นคดพีเิศษทีแ่ตกต่างจากคดี
แพ่งโดยทัว่ไป สมควรจัดตัง้ศาลล้มละลาย และให้มีผู้พิพากษาที่เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายมาพิจารณาคดีโดยเฉพาะ เพื่ อให้กระบวนการ
พจิารณาท าไดร้วดเรว็และเทีย่งธรรมยิง่ขึน้ (หมายเหตุ) กฎหมายนี้ไดก้ าหนดให้
มกีารจดัตัง้ศาลลม้ละลายกลาง (มาตรา 5) และศาลลม้ละลายภาคขึน้ (มาตรา 6) 
โดยใหศ้าลลม้ละลายเป็นศาลชัน้ต้น (มาตรา 11) และกฎหมายนี้ลดขัน้ตอนใน
การพิจาณาคดีล้มละลายจาก 3 ศาลให้เหลือ 2 ศาล และมีการเร่งรดัให้มกีาร
พจิาณาที่รวดเรว็ยิง่ขึน้ เช่นที่บญัญตัิไว้ว่า “ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วย
ลม้ละลาย ค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลลม้ละลายในคดฟ้ืีนฟูกจิการของลูกหนี้
รวมถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวพนักนักับคดีดงักล่าว ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาภายใน
ก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสัง่นัน้ ”  (มาตรา 24 
วรรคหนึ่ง) “ให้ประธานศาลฎีกาจัดตัง้แผนกคดีล้มละลายขึ้นในศาลฎีกาเพื่อ
พจิารณาคดลี้มละลายทีอุ่ทธรณ์ขึน้มา และให้มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่โดยเรว็ ”  
(มาตรา 25) และ “เพื่อให้การด าเนินกระบวนการพจิารณาเป็นไปโดยสะดวก 
รวดเรว็ และเทีย่งธรรม อธบิดผีูพ้พิากษาศาลลม้ละลายกลางโดยอนุมตัปิระธาน
ศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการกระบวนการ
พจิารณาและการรบัฟังพยานหลกัฐานใชบ้งัคบัในศาลลม้ละลายได้” (มาตรา 19 

                                                   
          11ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่25 ก, 8 เมษายน 2542. 

164



165 
 

วรรคหนึ่ง) การลดขัน้ตอนการพจิารณาและเร่งรดัการพจิาณาใหร้วดเรว็ขึน้เช่นน้ี
อาจจะก่อใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมขึน้มาได ้เพราะอาจขาดความรอบคอบ 
           พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
(ฉบบัที ่17) พ.ศ. 254212  เป็นกฎหมายทีต่้องการแกไ้ขบทบญัญตัเิกี่ยวกบัวธิี
พิจารณาคดีมโนสาเร่13 ให้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น เพราะตาม
กฎหมายเดมิมวีธิพีจิารณาคดทีีล่่าชา้และคู่ความตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสงูเกนิควรเมื่อ
ค านึงถึงทุนทรพัย์ในคดีที่พิพาทกนั (หมายเหตุ) ส่วนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใน
กฎหมายนี้เป็นเรื่องเกีย่วกบัการก าหนดว่าเมื่อศาลไดร้บัค าฟ้องคดมีโนสาเร่แลว้
ใหศ้าลออกหมายเรยีกและก าหนดวนันัดพจิารณาโดยเรว็  โดยใหจ้ าเลยมาศาล
ในวนันัดพจิารณานัน้เพื่อการไกล่เกลีย่ ใหก้าร และสบืพยานในวนัเดยีว และให้
โจทกม์าศาลในวนันัดพจิารณานัน้ดว้ย (มาตรา 9 วรรคสอง) เพื่อให้ศาลไดไ้กล่
เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนั (มาตรา 9 วรรค
สาม) การเร่งพิจารณาคดเีช่นนี้อาจท าให้ฝ่ายจ าเลยเสยีเปรยีบได้ เพราะไม่มี
เวลาเตรยีมตวัพอ ขณะทีโ่จทกม์เีวลาเตรยีมตวัมาก่อนทีจ่ะยื่นฟ้องแลว้ (สถาบนั
นโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 78) นอกจากน้ี ยงัมบีทบญัญตัไิวว้่า “ใน
คดีมโนสาเร่  เพื่ อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจเรียก
พยานหลกัฐานมาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็สมควร”  (มาตรา 10 วรรคหา้)  “ใหศ้าลมี
อ านาจซักถามพยานเกี่ยวกบัข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับคดี แม้จะไม่มี
คู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างกต็าม”  (มาตรา 10 วรรคเจ็ด)  และ “ในคดีมโนสาเร่ 
หากศาลเหน็เป็นการสมควร ศาลจะออกหมายเรยีกลูกหนี้ตามค าพพิากษา หรอื

                                                   
          12ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่33 ก, 3 พฤษภาคม 2542. 
          13คดีมโนสาเร่คือคดีเล็กๆ น้อยๆ ที่มีจ านวนเงินพิพาทหรือคดีเรียกให้ใช้  
หน้ีที่มูลค่าไม่เกิน 40,000 บาท หรือคดฟ้ีองเรยีกค่าเช่าไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดอืน 
(สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 75; อภชิาต สถิตนิรามยั, 2548ก, น. 
67). 
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บุคคลอื่นมาไต่สวนเกีย่วกบัทรพัยส์นิของลูกหนี้ตามค าพพิากษาก่อนออกหมาย
บงัคบัคด ีแล้วจดแจ้งผลการไต่สวนไว้ในหมายบงัคบัคดดี้วยกไ็ด้” (มาตรา 16 
วรรคสอง) เป็นต้น บทบญัญตัิเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่ อเปิด
โอกาสใหศ้าลเขา้มาช่วยเหลอืโจทกห์รอืเจา้หนี้ในการตดิตามทรพัยส์นิของจ าเลย
หรือลูกหนี้ได้เอง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายโจทก์มากเกินไป (สถาบัน
นโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 79) 
           ส าหรบัพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 254214 และพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 254315 นัน้ ต่างกม็จีุดประสงค์
เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ยิง่ขึน้เช่นเดยีวกบักฎหมายคดมีโนสาเร่ขา้งต้น โดยที่
พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที ่
18) พ.ศ. 2542  นัน้ต้องการใหข้ ัน้ตอนและกระบวนการในการบงัคบัคดใีนทาง
แพ่งซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุตธิรรมมคีวามสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ส่วน
พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที ่
19) พ.ศ. 2542 กต็อ้งการใหศ้าลสามารถพพิากษาใหคู้่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ
คดไีปได้เลย  ถ้าคู่ความอกีฝ่ายหนึ่งขาดนัดยื่นค าให้การ เมื่อกฎหมายเหล่าน้ี
ตอ้งการใหเ้กดิความรวดเรว็เช่นน้ีจงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัอิกีมาก และค า
วจิารณ์ทีม่ต่ีอกฎหมายทัง้สองฉบบันี้กค็ลา้ยคลงึกบัค าวจิารณ์ทีม่ต่ีอกฎหมายคดี
มโนสาเร่   กล่าวคอื บางทกีารเร่งรดัใหเ้กดิความรวดเรว็อาจสรา้งความไม่เป็น
ธรรมขึน้มาได้ โดยเฉพาะแก่จ าเลย เพราะบทบญัญตัิต่างๆ มลีกัษณะเป็นการ
เอือ้ประโยชน์ใหฝ่้ายโจทกม์ากกว่าฝ่ายจ าเลยหรอือกีนยัหนึ่งฝ่ายเจา้หนี้มากกว่า
ฝ่ายลกูหนี้ 

                                                   
          14ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่33 ก, 3 พฤษภาคม 2542. 
          15ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที ่19 ก, 14 มนีาคม 2543. 
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           พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254216 มีเหตุผลในการ
ประกาศใช้ว่าต้องการ “แกไ้ขอตัราส่วนการถือกรรมสทิธิห์อ้งชุดในแต่ละอาคาร
ชุดของคนต่างดา้วและนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว...เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการซื้อหอ้งชุดของบุคคลดงักล่าว...เป็นการเพิม่ก าลงัซื้อให้กบั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศที่ก าลงัประสบปัญหาสภาวะซบเซา ” (หมาย
เหตุ) สาระส าคญัของกฎหมายน้ีอยู่ทีก่ารเพิม่อตัราส่วนการถอืกรรมสทิธิใ์นหอ้ง
ชุด เพราะตามกฎหมายเดมินัน้ คนต่างดา้วสามารถถอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชุดไดไ้ม่
เกินร้อยละ 40 (สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 119) แต่
กฎหมายน้ีแกไ้ขใหค้นต่างดา้วถอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชุดไดเ้พิม่ขึน้คอืไม่เกนิรอ้ยละ 
49 ของเนื้อที่ของห้องชุดทัง้หมดในอาคารชุดนั ้น (มาตรา 4 วรรคสอง) 
นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยงับญัญตัไิวด้ว้ยว่าคนต่างดา้วยงัสามารถถอืกรรมสทิธิใ์น
ห้องชุดได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ ถ้าอาคารชุดนัน้ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ เขต
เทศบาล หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 4 วรรคสาม) นอกจาก
กฎหมายน้ีจะอนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชุดไดใ้นอตัราส่วนทีม่าก
ขึน้แลว้ กฎหมายนี้ยงัอ านวยความสะดวกเพิม่ขึน้เกีย่วกบัการท าธุรกรรมซือ้ขาย
หอ้งชุดอกีด้วย เพราะในการซื้อห้องชุดตามกฎหมายเดมิ กฎหมายอนุญาตให้
เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการน าเงนิตราต่างประเทศเขา้มาใหม่เท่านัน้ ซึง่ท าให้คนต่าง
ดา้วที่ต้องการซื้อหอ้งชุดต้องส่งเงนิออกไปยงัต่างประเทศแลว้จงึโอนเงนิเขา้มา
ในประเทศผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครัง้หน่ึง เพื่อใช้ช าระค่าห้องชุด  
(สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 120) แต่ตามกฎหมายน้ี คนต่าง
ดา้วทีต่้องการซื้อหอ้งชุดมชี่องทางในการช าระค่าห้องชุดที่สะดวกกว่าเดมิเพิม่
ขึน้มาอกี กล่าวคอืสามารถทีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของบุคคลที่มถีิน่ทีอ่ยู่
นอกประเทศหรอืถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศเพื่อน ามาช าระค่า
หอ้งชุดกไ็ด ้(มาตรา 5 วรรคสอง) 

                                                   
          16ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่31 ก, 27 เมษายน 2542. 
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           พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 254217 มเีหตุผลในการประกาศใชว้่าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการ
เช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกจิและการลงทุนบางประเภททีต่้องลงทุนในระยะยาว “จงึต้องมกีารตรา
กฎหมายรองรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระยะยาว โดยให้สทิธกิารเช่ามคีวามมัน่คงขึน้ โดยใหส้ทิธกิารเช่าสามารถโอน
สทิธติกทอดทางมรดก ใหเ้ช่าช่วง และใชเ้ป็นหลักประกนัการช าระหน้ีโดยการ
จ านองได”้ (หมายเหตุ)  โดยทีก่ารแกไ้ขกฎหมายเช่นน้ีถอืเป็นมาตรการหน่ึงใน
การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ แต่เดมิกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดระยะเวลาการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไว้ไม่เกนิ 30 ปี 
(สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 125) แต่กฎหมายฉบับน้ี       
ได้ขยายระยะเวลาการเช่าออกไปอีกเป็นไม่เกิน 50 ปี  ส าหรับการเช่า
อสงัหาริมทรพัย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (มาตรา 3) และเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้เช่าและผู้ให้เช่าก็ยังสามารถตกลงกันต่อ
ระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้มีก าหนดไม่เกิน 50 ปี  นับแต่วันที่ตกลงกัน 
(มาตรา 4 วรรคสอง)  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ช่าจะสามารถเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
การลงทุนในการค้าและอุตสาหกรรมได้นานถึงประมาณร้อยปี ส าหรบัการเช่า
ทีด่นินัน้กส็ามารถเช่าได้ถงึ 100 ไร่ และสามารถเช่าได้มากกว่า 100 ไร่กไ็ดถ้้า
ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดกีรมทีด่นิ (มาตรา 5 วรรคสอง) ส าหรบัการใชส้ทิธกิารเช่า
เป็นหลกัประกนัการช าระหนี้โดยการจ านอง และการโอนสทิธกิารเช่าใหต้กทอด
เป็นมรดกรวมทัง้การใหเ้ช่าชว่งนัน้กม็บีญัญตัไิวใ้นมาตรา 6 และ 7 ดงับทบญัญตัิ
ทีว่่า “สทิธกิารเช่าตามพระราชบญัญตันิี้ใหส้ามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการ
ช าระหนี้ โดยการจ านองได้  และให้น าบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจ านอง

                                                   
          17ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่39 ก, 18 พฤษภาคม 
2542. 
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อสงัหารมิทรพัยม์าบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม” (มาตรา 6) และ “สทิธแิละหน้าทีต่ามการ
เช่าให้ตกทอดแก่ทายาทได้ และผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรอืโอนสทิธิการเช่าไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนใหแ้ก่บุคคลภายนอกกไ็ด ้เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่าง
อื่นในสญัญาเช่า” (มาตรา 7) 
           พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 
254218  มเีหตุผลในการประกาศใชว้่าเป็นการสมควรใหค้นต่างดา้วซึง่ไดเ้ขา้มา
ลงทุนในกจิการทีส่ าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศสามารถครอบครองทีด่นิเพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัไดต้ามจ านวนทีก่ฎหมาย
ก าหนด “เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่คนต่างดา้วทีเ่ขา้มาประกอบกจิการ
ในราชอาณาจกัร รวมทัง้เป็นปัจจยัเสรมิในการตดัสนิใจทีจ่ะเขา้มาลงทุนของคน
ต่างดา้ว ตลอดจนเป็นการเพิม่ก าลงัซือ้ใหก้บัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศที่
ก าลงัประสบปัญหาสภาวะซบเซา” (เหตุผล) ตามประมวลกฎหมายทีด่นิเดมินัน้ 
คนต่างดา้วทีจ่ะถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิไดจ้ะต้องเป็นคนทีถ่อืสญัชาตขิองประเทศที่
มสีนธสิญัญากบัประเทศไทยในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่มปีระเทศใดเลยที่มี
สนธสิญัญาในเรื่องนี้กบัประเทศไทย ดงันัน้คนต่างดา้วทุกสญัชาตจิงึไม่สามารถที่
จะซือ้ทีด่นิในประเทศไทยไดต้ามประมวลกฎหมายทีด่นิ (สถาบนันโยบายสงัคม
และเศรษฐกจิ, 2542, น. 121-122)    กฎหมายฉบบัน้ีไดอ้นุญาตใหค้นต่างดา้ว
สามารถมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิเพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัไดไ้ม่เกนิ 1 ไร่   ถ้าคนต่างดา้ว
นัน้ได้น าเงนิเขา้มาลงทุนในประเทศไทยไม่ต ่ากว่า 40 ล้านบาท  โดยที่การถือ
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิของคนต่างด้าวนัน้ต้องไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตร ี(มาตรา  3 
วรรคสอง) ดว้ยมาตรการเช่นน้ี รฐับาลไทยเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดเงนิลงทุนจาก
ต่างประเทศไดม้ากขึน้ 

                                                   
          18ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่39 ก, 18 พฤษภาคม 
2542. 
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           ภาพรวมทีช่ดัเจนมากของการแกไ้ขกฎหมายและการตรากฎหมายใหม่
ขึน้มาใชท้ีเ่หน็ไดจ้ากพระราชบญัญตัต่ิางๆ  ขา้งตน้กค็อื ระเบยีบกฎเกณฑใ์หม่ที่
เกดิขึน้ล้วนเป็นการเอื้อต่อการเขา้มาลงทุนในประเทศไทยของคนต่างชาตมิาก
ขึน้ หรือเป็นการเปิดประเทศให้กว้างและเสรียิง่ขึน้ จรงิอยู่ที่วกิฤติเศรษฐกจิที่
เกดิขึน้ซึง่มผีลสว่นหนึ่งมาจากโลกาภวิตัน์ทางการเงนิไดส้ง่ผลกระทบต่อประเทศ
ไทยรุนแรงมาก และรฐับาลกใ็ชก้ฎหมายเหล่านี้เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัอย่างหน่ึง
ในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่กฎหมายเหล่านี้ขณะที่ส่วนหนึ่งสามารถ
แกปั้ญหาบางอย่างเช่นท าใหส้ภาวะทางเศรษฐกจิฟ้ืนตวัไดเ้รว็ขึน้ อกีส่วนหนึ่งก็
ไดส้รา้งปัญหาทีท่ าใหก้จิการและทรพัยส์นิทีเ่คยเป็นของคนไทยต้องตกไปอยู่ใน
มอืของคนต่างชาตมิากขึน้ ซึง่จะท าให้ในอนาคตอ านาจในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะถูกก าหนดจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นชนชัน้นายทุนขา้ม
ชาตมิากขึน้ รฐัไทยจะมอี านาจในการก าหนดนโยบายโดยอสิระไดน้้อยลงเรื่อยๆ 
           การยกขอ้ความในกฎหมายต่างๆ   มาแสดงเพื่อชีใ้ห้เหน็ว่ารฐัไทยได้
แกไ้ข/สรา้งระเบยีบกฎเกณฑต์ามแรงกดดนัของโลกาภวิตัน์แนวเสรนีิยมใหม่โดย
เน้นทีก่ารวเิคราะหเ์ฉพาะเน้ือหาของกฎหมายอาจจะมจีุดอ่อนอยู่บา้งตรงทีท่ าให้
มองไม่เหน็กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะทีม่คีวามซบัซอ้น  โดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาสงัคมต่างๆ   และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนใน
ประเทศไทยทีแ่มไ้ม่มพีลงัมากมายนกัในช่วงนัน้ แต่กก็่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
จากร่างกฎหมายเดิมของรัฐบาลอยู่บ้าง  อย่างเช่น พระราชบัญญัติการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 นัน้ ร่างเดมิของ
รฐับาลทีผ่่านการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้มชีื่อว่า “ร่างพระราชบญัญตัิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่ก าหนดใหเ้ป็นทรัพยสทิธ ิพ.ศ.....”19 โดยมบีทบญัญตัิ
ว่า “ใหส้ทิธกิารเช่าเป็นทรพัยสทิธ”ิ ปรากฏอยู่ในมาตรา 4 วรรคสามของร่างเดมิ 
แต่ในกฎหมายทีป่ระกาศใชแ้ลว้ไม่มบีทบญัญตัดิงักล่าวนี้ ผูท้ีค่ดัคา้นไม่ใหม้กีาร

                                                   
          19ดรูายละเอยีดใน สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 279-283. 
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ก าหนดใหส้ทิธติามสญัญาเช่าเป็นทรพัยสทิธมิคีวามเหน็ว่าการก าหนดไวเ้ช่นนัน้
จะท าใหผู้เ้ช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ในช่วงนัน้จ านวนไม่น้อยกค็งจะเป็นชาวต่างชาติ
มสีทิธิมากเกนิไป เพราะทรพัยสทิธเิป็นสทิธทิี่บุคคลมอียู่เหนือทรพัย์สนิอย่าง
เดด็ขาดและสามารถอา้งสทิธนิัน้ไดก้บับุคคลอื่นทุกคน ต่างจากบุคคลสทิธทิีเ่ป็น
สิทธิเหนือบุคคล เช่นสิทธิเจ้าหนี้ เหนือลูกหนี้  (สถาบันนโยบายสังคมและ
เศรษฐกจิ, 2542, น. 130)    อกีตวัอย่างหนึ่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากร่างเดมิ
ของรฐับาลไดแ้ก่กรณีของพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ตามร่างเดิมของรัฐบาลที่ผ่านการพิจารณาของสภา
ผูแ้ทนราษฎรแล้วนัน้20 มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบัการถอืครองกรรมสทิธิใ์นที่ดนิของ
คนต่างดา้วว่าตอ้งเป็นชาวต่างชาตทิีน่ าเงนิเขา้มาลงทุนในประเทศไทยไม่ต ่ากว่า 
25 ลา้นบาท แต่กฎหมายทีป่ระกาศใช้จรงิไดเ้ปลี่ยนแปลงจ านวนเงนิเป็นไม่ต ่า
กว่า 40 ล้านบาท และในร่างเดมิไดร้ะบุไว้แต่เพยีงว่าการถือครองกรรมสทิธิใ์น
ทีด่นิของคนต่างดา้วนัน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง แต่ในกฎหมายทีป่ระกาศใช้จรงิได้ก าหนดสาระส าคญัที่จะต้อง
ปรากฏในกฎกระทรวงไว้ด้วย 3 ข้อคือ 1) ธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนต้องเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ หรอืเป็นกจิการทีส่ามารถขอรบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุนได ้2) กจิการนัน้มี
ระยะเวลาการด ารงการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ 3) บรเิวณทีด่นิทีอ่นุญาตให้
คนต่างดา้วถอืกรรมสทิธิไ์ดต้อ้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ เมอืงพทัยา เทศบาล หรอือยู่
ในบรเิวณทีก่ าหนดใหเ้ป็นเขตทีอ่ยู่อาศยัตามกฎหมายว่าดว้ยผงัเมอืง (มาตรา 3 
วรรคสาม (1), (2) และ (3)) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบร่างเดิม 21 กับ

                                                   
          20ดรูา่งเดมิน้ีไดใ้น สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 275-278. 
          21ดรูา่งเดมิของกฎหมายทัง้ 11 ฉบบัซึง่สว่นมากผา่นการพจิารณาของสภา
ผูแ้ทนราษฎรแลว้ ใน สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 150-294. 
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กฎหมายทีป่ระกาศใชจ้รงิแลว้ กฎหมายทัง้ 8 ฉบบัทีก่ล่าวมามกีารเปลีย่นแปลง
ในสาระส าคญัน้อยมาก 
           เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น ผู้วิจ ัยจะได้กล่าวถึงกฎหมายอีก 3 
ฉบับ ส าหรับการอภิปรายในส่วนของกฎหมาย 2 ฉบับสุดท้ายนัน้ จะท าให้
มองเหน็กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทยที่สลบัซบัซ้อนมากขึน้
กว่าทีเ่หน็ไดจ้ากการอภปิรายในสว่นกฎหมาย 8 ฉบบัขา้งตน้ 

           2.3 พระราชบญัญติัทุนรฐัวิสาหกิจ 

           แนวคดิในการแปรรปูรฐัวสิาหกจิในประเทศไทยมมีานานแลว้ ก่อนทีจ่ะ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเสยีอีก ดงัเช่นในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)22 ได้กล่าวถึงแผนหลกั 10 แผน โดยมแีผนพฒันา
รฐัวสิาหกจิอยู่ในแผนหลกัแผนที ่6 ในแผนพฒันารฐัวสิาหกจินัน้ มขีอ้ความตอน
หนึ่งว่ารฐัจะ “ก าหนดแนวนโยบายให้มีการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิต่อเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ที่จะพิจารณาให้มีการการร่วมทุนกับภาคเอกชน 
ด าเนินการจ าหน่ายจ่ายโอนหรอืยุบเลกิกจิการทีด่ าเนินการไม่ไดผ้ลตดิต่อกนัมา
โดยไม่มสีาเหตุอนัสมควร” และในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่
7 (พ.ศ. 2539-2539)23  ได้มกีารกล่าวถึงแผนพฒันารฐัวสิาหกจิไว้ในขอ้ 5.4.2 
ความว่า “พฒันาประสทิธภิาพของรฐัวสิาหกจิ โดยลดบทบาทการก ากบัดูแลของ
รฐัและปรบัปรุงกฎหมายระเบยีบต่างๆ   ให้รฐัวสิาหกจิมคีวามคล่องตวัมากขึน้   
รฐัวิสาหกิจเองก็ต้องด าเนินงานเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น ที่ส าคญัคือจะต้องเปิด
โอกาสใหเ้อกชนเขา้มาร่วมด าเนินงานกบัรฐัวสิาหกจิในรปูแบบต่างๆ”   เมื่อวนัที ่
1 เมษายน พ.ศ. 2540 มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาซึ่งได้ให้ความเห็นชอบใน
หลกัการเพื่อการด าเนินการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในรฐัวสิาหกจิ 3 ประการ     

                                                   
          22ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที ่173 , 8 ตุลาคม 2529. 
          23ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที ่187, 25 ตุลาคม 2534. 
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คอื 1) เปิดให้มกีารแข่งขนัเสรใีนกิจการที่มกีารผูกขาด เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
และคุณภาพในการในการใหบ้รกิารของธุรกจิสาขานัน้ๆ   2) ปรบัเปลีย่นบทบาท
ของรฐัวสิาหกจิใหม้ฐีานะเป็นเพยีงหน่วยปฏบิตั ิเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัเอกชน
ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม และ 3) ใหม้อีงคก์รก ากบัรายสาขาซึง่มอี านาจหน้าทีก่ ากบั
ดูแลนโยบายการพฒันาของสาขา ก าหนดนโยบายราคา และควบคุมคุณภาพ
การให้บริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค (นันทวฒัน์ บรมานันท์, 
2548, น. 71-72; ศาสตรา โตอ่อน, 2546, น. 22-23, 97-98, 155-156) 
           อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ การ
ด าเนินการเพื่อให้เกดิการแปรรูปรฐัวสิาหกจิกม็มีากขึน้ ทัง้จากแรงผลกัดนัจาก
พันธะที่มีกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศดังที่ได้กล่าวแล้ว และทัง้เพื่อ
แกปั้ญหาเศรษฐกจิของประเทศ การแปรรูปรฐัวสิาหกจิในช่วงน้ีจงึมีจุดประสงค์
อย่างอื่นยิง่กว่าเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ จุดประสงค์ประการหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนก็คือต้องการ “ขาย” 
รฐัวสิาหกจิเพื่อน าเอาเงนิมาช าระหนี้ ดงัที่ปรากฏในพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลงักูเ้งนิและจดัการเงนิกูเ้พื่อช่วยเหลอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 254124 ทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 8 ซึง่มใีจความ
ว่าใหจ้ดัตัง้กองทุนทีช่ื่อว่า “กองทุนเพื่อการช าระคนืต้นเงนิกูช้ดใชค้วามเสยีหาย
ของกองทุนเพื่ อการ ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ” ขึ้นมาใน
กระทรวงการคลงั โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อช าระคนืต้นเงนิกู้ และให้ “เงนิรายได้
จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ในจ านวนตามหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขที่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัก าหนด โดยอนุมตัขิองคณะรฐัมนตรี” เป็นส่วน
หน่ึงของกองทุน  นอกจากนี้ หลงัจากนัน้ไม่นาน ในวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2541 กไ็ดม้มีตคิณะรฐัมนตรอีอกมา    มตนิี้มสีาระส าคญัคอืก าหนดใหน้ ารายได้
จากการจ าหน่ายหุ้นของรฐัวสิาหกจิที่ส่วนราชการเป็นเจ้าของรอ้ยละ 50 น าส่ง

                                                   
          24ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที ่23 ก, 7 พฤษภาคม 2541. 
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เป็นรายได้แผ่นดินเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเป็นการพิเศษ เพื่อ
การศกึษา การสาธารณสุข การเกษตร การสวสัดกิารแรงงาน และการพัฒนา
สาธารณูปโภคพืน้ฐานในชนบท  ส่วนอกีรอ้ยละ 50 ใหน้ าส่งเขา้กองทุนเพื่อการ
ช าระคืนเงินกู้ชดใช้ความเสยีหายของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงนิ (นนัทวฒัน์ บรมานันท,์ 2548, น. 75-76; สถาบนันโยบายสงัคม
และเศรษฐกจิ, 2542, น. 96) 
           ก่อนที่จะมีกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจนัน้ การขายกิจการของ
รฐัวสิาหกจิทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้เป็นการเฉพาะ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปให้
ภาคเอกชน จะต้องออกกฎหมายใหม่เป็นการเฉพาะฉบับหนึ่งเพื่อยกเลิก
กฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิที่ต้องการจะขายเสยีก่อน จงึจะสามารถจ าหน่ายจ่าย
โอนกจิการของรฐัวสิาหกจินัน้ได ้ แต่รฐัวสิาหกจิที่มกีฎหมายจดัตัง้ขึน้มามเีป็น
จ านวนมาก ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถออกกฎหมายมายกเลิกและ
ด าเนินการจ าหน่ายจ่ายโอนกจิการได ้รฐับาลจงึได้ออกกฎหมายมาฉบบัหน่ึงมี
ชื่อว่า “พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542”25 ขึน้มาเป็นกฎหมายกลางทีม่ี
ผลต่อรฐัวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมายจัดตัง้ขึ้นมาทุกแห่ง โดยไม่ต้องไปแก้
กฎหมายจดัตัง้ของรฐัวสิาหกจิแต่ละแห่ง (นันทวฒัน์ บรมานันท,์ 2548, น. 88; 
สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 96) กฎหมายน้ีตราออกมาเพื่อ
เปลีย่นสถานะของรฐัวสิาหกิจจากรูปแบบเดมิทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิประเภทองคก์าร
ของรฐัทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้ใหเ้ป็นรูปแบบบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 
แต่ยงัคงมสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิ โดยเปลีย่นทุนจากรฐัวสิาหกจิเดมิเป็นทุนของ
บรษิทัทีร่ฐัถอืหุน้ทัง้หมด และยงัคงใหม้อี านาจหน้าทีเ่ช่นเดมิ ใหพ้นักงานมฐีานะ
เป็นเช่นเดียวกบัที่เคยเป็นพนักงานรฐัวสิาหกิจเดิม เพื่อให้การด าเนินกจิการ
คล่องตวั และเป็นพืน้ฐานเบื้องต้นในการแปรรูปรฐัวสิาหกจิใหเ้ป็นองค์กรธุรกจิ

                                                   
          25ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่128 ก, 16 ธนัวาคม 2542. 
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อย่างเตม็รปูดว้ยการกระจายหุน้ทีร่ฐัถอืไวใ้หแ้ก่ภาคเอกชน ใหเ้อกชนไดเ้ขา้ร่วม
ลงทุนและบรหิารจดัการต่อไป (หมายเหตุ) 
           ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนด
ขอบเขตของรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายนี้ไว้ว่าเป็น “รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่า
ดว้ยวธิกีารงบประมาณทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั” ซึง่นนัทวฒัน์ 
บรมานันท์ (2548, น. 89-98) ได้ส ารวจดูแล้วพบว่ามีรัฐวิสาหกิจที่เข้าข่าย
สามารถถูกแปรรปูตามกฎหมายนี้รวม 47 แห่ง 
           กฎหมายนี้เป็นเพยีงการวางกรอบกวา้งๆ เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารใน
การแปลงทุนของรฐัวิสาหกิจที่เข้าข่ายหรอืที่ไม่ได้เป็นบรษิัทจ ากดัหรอืบริษัท
มหาชนจ ากดัใหอ้ยู่ในรปูแบบหุน้ของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัเท่านัน้ 
โดยที่ไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการด าเนินการแปลงทุนเป็นหุ้นและ
กระบวนการภายหลงัจากนัน้ เช่น การตีราคาทรพัย์สนิและหนี้สนิรวมทัง้สทิธิ
ผูกขาดต่างๆ ใหเ้ป็นหุน้  เกณฑใ์นการคดัเลอืกผู้ร่วมลงทุน วธิกีารจ าหน่ายหุ้น
ให้แก่ภาคเอกชน และการจดัตัง้องค์กรก ากบัรายสาขา (สถาบนันโยบายสงัคม
และเศรษฐกจิ, 2542, น. 97) กฎหมายเพยีงแต่ระบุใหอ้ านาจหน้าทีเ่หล่าน้ีเป็น
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิ (มาตรา  13)  และเป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจดัตัง้บรษิัท (มาตรา 19) รายละเอยีดเกี่ยวกบั
การด าเนินการต่างๆ  จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเหล่านั ้น    
กระบวนการจดัท ากฎหมายว่าดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิน้ีจงึถูกวพิากษ์วจิารณ์ว่าขาด
การศกึษาวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการแปรรูปรฐัวสิาหกจิทีไ่ม่ครบ
ขัน้ตอน เพราะกฎหมายนี้ก าหนดไวแ้ต่เพยีงการแปลงทุนของรฐัวสิาหกจิใหเ้ป็น
หุ้นเท่านัน้ ไม่มีรายละเอยีดเกี่ยวกบัการขายหุ้นให้กบัเอกชน เป็นกฎหมายที่
ซ่อนเรน้วตัถุประสงคบ์างอย่าง เช่นโครงสร้างของกฎหมายเอือ้ประโยชน์ใหก้บั
ฝ่ายการเมอืงอย่างมาก เริม่ตัง้แต่การใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูม้อี านาจในการเลอืก
รฐัวิสาหกิจที่จะน ามาแปลงทุนเป็นหุ้น การให้ฝ่ายการเมืองเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ    และการให้อ านาจ
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คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอย่างมากมายในการควบคุมการ
ด าเนินการตามกฎหมายนี้ เป็นต้น  (นันทวฒัน์ บรมานันท,์ 2548, น. 141-144) 
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการให้อ านาจฝ่ายบริหารมายกเลิกกฎหมายจัดตัง้
รฐัวสิาหกจิดงัทีบ่ญัญตัไิว้ว่า “ในกรณีที่มมีตคิณะรฐัมนตรยีุบเลกิรฐัวสิาหกจิใด 
ใหถ้อืว่ากฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจินัน้เป็นอนัยกเลกิตามเงื่อนเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
พระราชกฤษฎกีาทีต่ราขึน้เพื่อการนัน้” (มาตรา 28 วรรคหน่ึง) กถู็กมองว่าเป็น
การละเมดิล าดบัศกัดิข์องกฎหมาย หรอือกีนัยหน่ึงกฎหมายน้ีเป็นกฎหมายทีข่ดั
หรอืแยง้ต่อกระบวนการตรากฎหมายตามรฐัธรรมนูญ แม้ว่าศาลรฐัธรรมนูญจะ
วินิจฉัยออกมาว่าร่างกฎหมายนี้ไม่เป็นการขดัหรือแย้งต่อกระบวนการตรา
กฎหมายตามรฐัธรรมนูญกต็าม26 
           อกีประเดน็หนึ่งในกฎหมายฉบบันี้ทีถู่กวพิากษ์วจิารณ์กค็ือเรื่องของการ
โอนสทิธต่ิางๆ ของรฐัวสิาหกจิไปเป็นสทิธขิองบรษิทั ดงัเช่นทีม่บีทบญัญตัไิวว้่า 
“สทิธติามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึสทิธติามสญัญาเช่าทีด่นิทีเ่ป็นราชพสัดุ
หรือสาธารณสมบตัิของแผ่นดินที่รฐัวิสาหกิจมีอยู่ในวันจดทะเบียนบริษัทนัน้
ดว้ย” (มาตรา 24 วรรคสาม) เป็นตน้  กถ็ูกมองว่าอาจสรา้งความไม่เป็นธรรมใน
การแข่งขนัในตลาดและก่อให้เกิดการผูกขาดขึ้นได้ ซึ่งจะท าให้การแปรรูป
รฐัวสิาหกิจนัน้แทนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม กลบั
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะภาคเอกชนที่เข้ามาซื้อหุ้นใน
บริษัทที่จะจดัตัง้ขึ้นมากกว่า (สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกิจ, 2542, น. 
101-102) 
 
 

                                                   
          26ดคู าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญในประเดน็น้ีไดใ้น ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 
116 ตอนที ่125 ก, 13 ธนัวาคม 2542. 

176



177 
 

           2.4 พระราชบญัญติัล้มละลาย 

          กฎหมายลกัษณะลม้ละลายมบีงัคบัใชใ้นดนิแดนของคนไทยมานานแลว้ 
เริม่ตัง้แต่สมยัอยุธยามีกฎหมายลกัษณะกู้หนี้ ศกัราช 1278 (พ.ศ. 2192) และ  
ในสมยัรตันโกสนิทร์ก็มีพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมลกัษณะกู้หนี้ยืมสนิ ร.ศ. 
110 (พ.ศ. 2434) พระราชบญัญัติล้มละลาย ร.ศ.127 (พ.ศ. 2451)   และ
พระราชบญัญตัลิม้ละลาย ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454)  (สุธรี ์ศุภนิตย,์ 2543, น. 13) 
พระราชบญัญตัิลม้ละลายทีย่งับงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนักม็อีายุมากกว่า 60 ปีแล้ว 
(นับถงึ พ.ศ. 2550) คอืพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซึง่ไดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ 6 ครัง้แลว้ ใน พ.ศ. 2511, 2526, 2541, 2542, 2543 และ 2547 และใน
ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) ก็ยงัคงมีความพยามที่จะแก้ไขกฎหมายล้มละลายอยู่     
(อภชิาต สถตินิรามยั, 2548ก, น. 47) จะเหน็ไดว้่าตัง้แต่เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิมา
ประมาณ 10 ปี มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ไปแล้วถึง 4 ครัง้ ขณะที่ก่อน
วกิฤตเิป็นเวลาเกอืบ 50 ปี มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิไปเพยีง 2 ครัง้ 
           อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายที่ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2541 นัน้      
มไิด้เป็นผลมาจากวกิฤติเศรษฐกจิ แต่เกดิจากกระบวนการที่เริ่มมกีารร่างเพื่อ
แกไ้ขมาตัง้แต่ พ.ศ. 2530 ซึง่กว่าจะเสรจ็จนสามารถประกาศใชไ้ดก้ใ็ชเ้วลากว่า 
10 ปี (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2548ก, น. 6-7) ขณะที่พระราชบญัญตัิล้มละลาย 
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 254327 กเ็ป็นเพยีงการแก้ไขเพื่อยกเลกิบทบญัญตัมิาตรา 139 
แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ. 2483 เท่านัน้ จงึมกีฎหมายลม้ละลายเพยีง 
2 ฉบับ คือฉบับที่ 5  พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 7 พ.ศ. 2547 ที่เป็นการแก้ไข
เพิม่เตมิซึง่เกีย่วขอ้งกบัผลพวงของวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540  การอภปิรายใน

                                                   
          27ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที ่103 ก, 13 พฤศจกิายน 
2543. 
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ส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะกฎหมายล้มละลาย 2 ฉบบันี้เท่านัน้ แต่เนื่องจาก
กฎหมายลม้ละลายมคีวามซบัซอ้นมาก จงึกล่าวถงึเพยีงบางประเดน็เท่านัน้ 
           สาระส าคญัของกฎหมายลม้ละลายคอืเป็นกฎหมายทีต่้องการแกปั้ญหา
การที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในหน้ีของตนได้ 
กฎหมายลม้ละลายจงึมมีาตรการต่างๆ เพื่อด าเนินการช าระสะสางหน้ีสนิใหก้บั
เจ้าหนี้และลูกหนี้ และป้องกนัไม่ให้ลูกหนี้ก่อหนี้สนิได้อกีต่อไป ด้วยการจดัให้
ลกูหนี้เป็นบุคคลลม้ละลาย ซึง่ท าใหส้ถานะทางสงัคมของผูท้ีล่ม้ละลายเปลีย่นไป 
ไม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้ท่าเทยีมกบัคนอื่นๆ ในสงัคม (สธุรี ์ศุภนิตย,์ 2543, น. 13) 
           แต่กฎหมายลม้ละลายตัง้แต่ฉบบัที ่4  พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา มไิดม้แีต่
กระบวนการลม้ละลายเท่านัน้ หากยงัมกีระบวนการฟ้ืนฟูกจิการเพิม่เขา้มาอยู่ใน
กฎหมายล้มละลายด้วย (สุธรี์ ศุภนิตย์, 2543, น. 219; อภิชาต สถิตนิรามยั, 
2548ก, น. 6)  กระบวนการล้มละลายเป็นกระบวนการที่ใช้ในการจดัการกับ
กจิการทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ทางธุรกจิอกีต่อไป ดว้ยการปิดกจิการแลว้น าเอา
สนิทรพัยข์องลกูหนี้ออกขายเพื่อน ามาแบ่งใหแ้ก่เจา้หนี้ ขณะทีก่ระบวนการฟ้ืนฟู
กจิการเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้รกัษากิจการต่อไปได้  โดยใชม้าตรการ
ต่างๆ เช่นการปรบัโครงสรา้งหนี้ เป็นตน้ (อภชิาต สถตินิรามยั, 2548ก, น. 7-8)  
           อย่างไรกต็าม บทบญัญตัต่ิางๆ   ในกฎหมายลม้ละลายของไทยทีบ่งัคบั
ใชอ้ยู่ในช่วงทีเ่กดิวกิฤตเิศรษฐกจินัน้กองทุนการเงนิระหว่างประเทศเหน็ว่าเป็น
บทบญัญัติที่ยังไม่เหมาะสม จึงต้องการให้แก้ไขกฎหมายล้มละลายเพื่อปรับ
โครงสร้างภาคการเงนิและธุรกจิเอกชน จงึปรากฏขอ้ความเกี่ยวกบัการแก้ไข
กฎหมายล้มละลายอยู่ ในหนังสือแสดงเจตจ านงฉบับต่างๆ หลายฉบับ    
โดยเฉพาะในฉบบัที่ 4 และ 5 นัน้มรีายละเอยีดด้วยว่าต้องการให้มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมายลม้ละลายในประเดน็ใดบา้ง 
           ประเดน็ทีต่้องการให้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายล้มละลาย ทีป่รากฏ
อยู่ในหนังสอืแสดงเจตจ านงทัง้ฉบบัที ่4 (Box C) และฉบบัที ่5 (Box D)  มดีงัน้ี 
1) การแก้ไขมาตรา 94 (2) ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483  เพื่อ
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อนุญาตให้เจ้าหนี้ ไม่มีประกันที่ได้ช่วยเหลือด้านการเงินโดยสุจริตก่อน
กระบวนการล้มละลาย สามารถยื่นค าร้องขอรับช าระหน้ีจากกองทรัพย์ของ
ลกูหนี้เมื่อมกีารฟ้องลม้ละลายในภายหลงั   2) การจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงใน
การพจิารณายอมรบัแผนฟ้ืนฟูกจิการตามกลุ่มของเจา้หนี้ ซึง่รวมถงึกลุ่มเจา้หนี้
ผู้ถือตราสารหนี้หากสทิธิเรียกร้องนัน้มิใช่ประเภทด้อยสทิธิ 3) การจดัให้มี
ขอ้ก าหนดเฉพาะที่ครอบคลุมการอนุญาตให้บอกเลกิธุรกรรมการช าระหน้ีและ
การจ าหน่ายจ่ายโอนสนิทรพัย์ที่เกิดขึน้ก่อนกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการหรอืการ
ลม้ละลาย โดยใหร้วมถงึธุรกจิระหว่างลูกหนี้และบุคคลเกีย่วขอ้งทีเ่กดิขึน้ภายใน
ระยะเวลาไม่ต ่ ากว่าหนึ่งปีก่อนหน้า และให้ข้อก าหนดน้ีใช้บังคับได้ทัง้กับ
กระบวนการลม้ละลายและกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ  4) ในการใหค้วามเหน็ชอบ
หรือคัดค้านแผนฟ้ืนฟูกิจการ ให้ศาลใช้หลักเกณฑ์การที่เจ้าหนี้ได้ให้ความ
เหน็ชอบแผนฟ้ืนฟูกจิการแลว้ และใหม้หีลกัเกณฑค์ุม้ครองทัง้เจา้หนี้และลูกหน้ี
กลุ่มทีไ่ม่เหน็ชอบกบัแผนฟ้ืนฟูกจิการไม่ให้ต้องรบัการช าระหนี้ในมูลค่าที่น้อย
กว่าในแผนฟ้ืนฟูกิจการ เมื่อเทียบกบักระบวนการล้มละลาย  5) การจดัให้มี
กฎเกณฑ์การยกเลกิสญัญาทีท่ าไวแ้ละยงัมผีลอยู่โดยให้สามารถใชก้ฎเกณฑ์น้ี
ทัง้ในกระบวนการลม้ละลายและกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ  6) การเพิม่บทบญัญตัิ
ใหช้ดัเจนว่าการแปลงหนี้เงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิบาท เป็นการกระท าเฉพาะ
เพื่อการนบัคะแนนเสยีงทีจ่ะค านวณถ่วงน ้าหนกัตามจ านวนหน้ี  
           นอกจากน้ี ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะในหนังสือแสดง
เจตจ านงฉบบัที ่4 (Box C) คอืการก าหนดใหศ้าลต้องรบัค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ
ในทุกๆ กรณี เว้นแต่จะไม่มีเหตุอนัสมควรเชื่อได้ว่าการฟ้ืนฟูกิจการนัน้จะให้
ผลตอบแทนมากกว่าการฟ้องลม้ละลาย 
           ประเดน็ต่างๆ ทัง้ 6 ประเดน็ที่ปรากฏอยู่ในหนังสอืแสดงเจตจ านงทัง้
สองฉบบัข้างต้น ปรากฏว่าถูกบญัญัติไว้ทัง้หมดในพระราชบญัญัติล้มละลาย 
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(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 254228 กล่าวคอืประเดน็แรกบญัญตัไิวใ้นมาตรา 25 ประเดน็ที่
สองบัญญัติไว้ในมาตรา 13 ประเด็นที่สามบัญญัติไว้ในมาตรา 10 และ 28 
ประเด็นที่สี่บญัญัติไว้ในมาตรา  21 ประเดน็ที่ห้าบญัญัติไว้ในมาตรา 11 และ
ประเดน็สดุทา้ยบญัญตัไิวใ้นมาตรา 9 (อภชิาต สถตินิรามยั, 2548ก, น. 20-21) 
           อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกวุฒิสภากลุ่มหนึ่งสามารถเจรจาต่อรองจน
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงบทบญัญตัขิองร่างกฎหมายลม้ละลายฉบบัที ่5 น้ีของ
รัฐบาลซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนแล้วได้ในบางประเด็น ส าหรับ
ประเดน็ทีม่คีวามเหน็ต่างกนัระหว่างรฐับาลชวน (ซึง่หมายถงึสภาผูแ้ทนราษฎร
ดว้ย) กบัวุฒสิภานัน้มหีลายประเดน็ อภชิาต สถตินิรามยั (2548ก, น. 21-30) ได้
อภิปรายไว้ 8 ประเด็น ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะประเดน็ที่ทางฝ่ายวุฒสิภาเจรจา
ต่อรองส าเรจ็จนไดร้บัการบญัญตัไิว้ในกฎหมาย ประเดน็เหล่าน้ีไดแ้ก่ 1) เกณฑ์
จ านวนหนี้ข ัน้ต ่าทีก่ฎหมายอนุญาตใหม้กีารฟ้องลม้ละลายได ้ร่างกฎหมายของ
รฐับาลก าหนดว่าบุคคลธรรมดาทีม่หีนี้สนิอย่างน้อย 5 แสนบาท และนิตบิุคคลที่
มีหนี้ สินอย่ า ง น้อย 1 ล้ านบาท สามารถถูกฟ้องล้มละลายได้  ในขัน้
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายของวุฒิสภา 
จ านวนหนี้ข ัน้ต ่าถูกต่อรองใหเ้ป็น 1 ลา้นบาทส าหรบับุคคลธรรมดา และ 2 ลา้น
บาทส าหรบันิตบิุคคล  ในทีส่ดุกฎหมายยดึตามร่างของวุฒสิภา ประเดน็น้ีบญัญตัิ
ไว้ในมาตรา 4 และ 5  2) การให้บุคคลธรรมดาพ้นจากสภาพการเป็นบุคคล
ลม้ละลายโดยอตัโนมตั ิเมื่อครบก าหนด 3 ปี นับตัง้แต่วนัทีศ่าลมคี าสัง่พพิากษา
ให้เป็นบุคคลล้มละลาย ประเดน็นี้ไม่มอียู่ในร่างของรฐับาล วุฒสิภาต่อรองให้มี
การบญัญตัไิวใ้นมาตรา 35 (อภชิาต สถตินิรามยั, 2548ก, น. 21-25)  3) เดมิใน
ร่างของรฐับาลมขี้อความว่า “บุคคลภายในของลูกหน้ีตามวรรคหน่ึงให้รวมถึง
บุคคลซึง่อยู่ในฐานะทีรู่ข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักจิการของลกูหนี้ทีย่งัไม่เป็นทีเ่ปิดเผย
ต่อประชาชนดว้ย” (สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 174)  แต่

                                                   
          28ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที ่29 ก, 21 เมษายน 2542. 
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วุฒิสภาได้ต่อรองจนสามารถตัดข้อความนี้ออกไปได้   4) วุฒิสภาประสบ
ความส าเร็จในการการก าหนดให้แผนฟ้ืนฟูกิจการต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกบั
ความรบัผดิของผู้ค ้าประกนัด้วย โดยมีบทบญัญตัอิยู่ในมาตรา 12   5) วุฒสิภา
ประสบความส าเรจ็ในการลดอ านาจศาลในการสัง่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย ร่างของ
รฐับาลก าหนดใหศ้าลมอี านาจในการพจิารณาว่าจะมคี าสัง่ใหย้กเลกิค าสัง่ใหฟ้ื้นฟู
กจิการหรอืจะมคี าสัง่ใหลู้กหนี้ล้มละลายได้เลย ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่มมีติยอมรบั
แผนฟ้ืนฟูกจิการ หรอืไม่มกีารลงมตต่ิอแผนฟ้ืนฟูกจิการ แต่ร่างของวุฒสิภาซึ่ง
กลายเป็นมาตรา 16 ในกฎหมาย  ไดก้ าหนดใหศ้าลมอี านาจในการสัง่ยกเลกิการ
ฟ้ืนฟูกจิการเท่านัน้ ยกเว้นในกรณีที่ลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลายก่อนแล้ว และถ้า
ศาลเหน็สมควรใหล้กูหนี้ลม้ละลายกใ็หน้ าคดลีม้ละบายทีง่ดพจิารณาไวก้่อนหน้า
นัน้มาพิจารณาต่อไป การจ ากัดอ านาจของศาลไว้เช่นนี้ถือว่าเป็นการเอื้อ
ประโยชน์แก่ลกูหนี้ (อภชิาต สถตินิรามยั, 2548ก, น. 27-30) 
           จะเห็นว่าฝ่ายวุฒิสภาสามารถเจรจาต่อรองจนประสบผลส าเร็จ
พอสมควร แต่ตามความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาบางกลุ่ม โดยรวมแล้ว
พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2542 กย็งัมบีทบญัญตัอิกีมากทีฝ่่าย
ลกูหนี้เสยีเปรยีบ เมื่อพรรคไทยรกัไทยซึง่ไดใ้หส้ญัญาตอนหาเสยีงเลอืกตัง้ว่าถ้า
ไดเ้ป็นรฐับาลจะแกไ้ขกฎหมายทัง้ 11 ฉบบั ไดเ้ป็นแกนน าจดัตัง้รฐับาล กลุ่มคน
ทีค่ดัคา้น “กฎหมายขายชาติ” จงึออกมาทวงสญัญา ในที่สุดกน็ าไปสู่การแก้ไข
กฎหมายล้มละลายอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งสาระส าคญัของการแก้ไขมี 3 ประเด็นคือ     
1) เปิดโอกาสใหล้กูหนี้ลม้ละลายสจุรติถูกปลดออกจากสภาพลม้ละลายง่ายขึน้ใน
ช่วงเวลาก่อนครบก าหนดปลดโดยอตัโนมตั ิดว้ยการลดการใชดุ้ลยพนิิจของศาล  
2) ลูกหนี้ทุจรติทุกประเภทจะถูกปลดจากสภาพล้มละลายโดยอตัโนมตัใินเวลา
ภายใน 10 ปี  3) เพิม่สทิธกิารอุทธรณ์แก่คู่ความทัง้ในคดลีม้ละลายและการฟ้ืนฟู
กิจการ (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2548ก, น. 47) การแก้ไขประเด็นเหล่านี้
โดยเฉพาะสองประเดน็แรกเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อลูกหน้ีอย่างชดัเจน และใน

181



182 
 

ทีส่ดุประเดน็เหล่านี้กถ็ูกน าไปบญัญตัไิวใ้นพระราชบัญญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่7) 
พ.ศ. 254729 
           อภิชาต สถิตนิรามยั (2548ก, น. 47-48) มีความเห็นว่าการที่รฐับาล
ทกัษณิยอมแกก้ฎหมายลม้ละลายนัน้เป็นการท าตามสญัญาทีเ่คยหาเสยีงไว ้และ
เห็นว่าพรรคไทยรักไทยนัน้เป็นกลุ่มทุนไทยขนาดใหญ่ที่รอดพ้นจากวิกฤติ
เศรษฐกจิ และจ าเป็นต้องยดึอ านาจรฐัผ่านการเลอืกตัง้เพื่อใช้อ านาจรฐัปกป้อง
ธุรกจิของตนจากการปฏริูปตามแนวทางเสรนีิยมใหม่ของรฐับาลชวน ผูว้จิยัเหน็
ว่าขอ้สรุปของอภิชาตมีทัง้ส่วนที่ถูกและผดิ ประเดน็แรก พรรคไทยรกัไทยใช้
นโยบายชาตนิิยมในการหาเสยีง ใหส้ญัญาว่าเมื่อไดเ้ป็นรฐับาลจะแกไ้ขกฎหมาย
ทัง้ 11 ฉบบั (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2548ก, น. 36) หรือแม้กระทัง่บอกว่าจะ
ยกเลกิกฎหมายเหล่านี้ (กองบรรณาธกิาร, 2547, น. 47) แต่เมื่อได้เป็นรฐับาล 
กลบัแก้ไขกฎหมายในกลุ่มนี้เพียงฉบบัเดยีว30 โดยที่การแก้ไขนัน้กม็ิได้ท าให้
กลุ่มของตนสญูเสยีผลประโยชน์เลย เช่นนี้จะเรยีกว่าเป็นการท าตามสญัญาทีห่า
เสยีงไว้หรอื ประเดน็ต่อมารฐับาลทกัษิณต้องการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม
ตนแน่นอน แต่ไม่จ าเป็นว่าการด าเนินนโยบายตามแนวทางเสรนิียมใหม่จะเป็น
อนัตรายต่อธุรกจิของกลุ่มทุนไทยรกัไทยเสมอไป โดยทีแ่ทก้ลุ่มทุนไทยรกัไทย

                                                   
          29ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 121 ตอนที ่44 ก, 15 กรกฎาคม 
2547. 
          30ความจริงแล้วรัฐบาลทักษิณได้แต่งตัง้คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบบั เมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมนีายพนัศกัดิ ์
วญิญรตัน์ เป็นประธาน แต่ในที่สุดไม่ไดม้กีารแก้ไขกฎหมายใดๆ  มเีพยีงขอ้เสนอแนะ
ต่อรฐับาลแต่รฐับาลกไ็ม่ไดด้ าเนินการต่อ ส าหรบัการแก้ไขกฎหมายล้มละลายนัน้เป็น
ผลงานของคณะกรรมการปรบัปรุงกฎหมายเพื่อการพฒันาประเทศที่รฐับาลแต่งตั ้ง
ขึน้มาโดยมนีายมชียั ฤชุพนัธุ ์เป็นประธาน ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเรื่องเหล่าน้ี
ใน กองบรรณาธกิาร, 2547, น. 47-48; อภชิาต สถตินิรามยั, 2548ก, น. 42-43. 
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นัน้มิใช่กลุ่มทุนไทยขนาดใหญ่ธรรมดาๆ เท่านัน้ แต่เป็นกลุ่มทุนข้ามชาติ ที่
พรอ้มจะหาประโยชน์จากแนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่ ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็น “การปฏริปู” เสมอไป แต่อาจเป็นเพยีงแค่วาทกรรมอย่างหน่ึง
ทีช่่วยสรา้งความชอบธรรมใหแ้ก่การขยายอ านาจทางเศรษฐกจิ ถา้รฐับาลทกัษณิ
เป็นปฏิปักษ์กับเสรีนิยมใหม่จริง รัฐบาลทักษิณก็คงจะแก้ไขกฎหมายที่ถูก
ผลกัดันจากเสรีนิยมใหม่ไปแล้ว คงจะไม่รีบเร่งเจรจาและลงนามในข้อตกลง
การคา้เสรกีบัหลายประเทศแมจ้ะถูกกลุ่มประชาสงัคมไม่น้อยคดัคา้น คงจะไม่สัง่
ยกเลกิร่างกฎหมายเกี่ยวกบัการค้าปลกีค้าส่งซึ่งมีเน้ือหาขดัแย้งกบัการค้าเสร ี
และคงจะไม่แก้ไขพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคมทีอ่นุญาตให้
คนต่างชาติถอืหุน้ไดม้ากขึน้ถงึรอ้ยละ 49 จากเดมิทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 25  ยิง่
ไปกว่านัน้รฐับาลทกัษิณกค็งจะไม่รบีเร่งกระบวนการแปรรูปรฐัวิสาหกิจหลาย
แห่งที่แม้จะริเริ่มในยุครัฐบาลชวนแต่ก็ท าส าเร็จในยุครัฐบาลทกัษิณ แม้แต่
นโยบายประชานิยมและนโยบายทววิถิ ี(Dual Track) ของรฐับาลทกัษณิ ในทีสุ่ด
กไ็ปด้วยกนัได้กบัเสรีนิยมใหม่ ดงัที่ไชยรตัน์ เจริญสนิโอฬาร  (2549, น. 78) 
กล่าวไว้ว่า “ลกัษณะเด่นทีส่ าคญัประการหนึ่งของนโยบายประชานิยมที่กลบัมา
ใหม่อยู่ทีก่ารยอมรบันโยบายเสรนีิยมทางเศรษฐกจิอย่างไม่มขีอ้โต้แยง้ ดว้ยการ
สรา้งพนัธมติรกบัชนชัน้น าในสงัคมอย่างนกัธุรกจิการเงนิและการคา้ต่างประเทศ 
นอกเหนือไปจากคนยากจนทัง้ในเมอืงและชนบท” 

           2.5 พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 

           ประเทศไทยเคยมกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว
มาตัง้แต่สมยัรฐับาลจอมพลถนอม กิตตขิจร กล่าวคอืประกาศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที่ 281 ลงวนัที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515  หรือที่รู้จกัในชื่อ “ปว. 281” 
กฎหมายฉบบันี้ต้องการจะควบคุมคนต่างด้าวในการเขา้มาประกอบธุรกจิหรอื
เป็นเจา้ของกจิการเท่านัน้ มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมการประกอบอาชพีหรอื
การท างานของคนต่างดา้ว เพราะการควบคุมการท างานของคนต่างดา้วเป็นเรื่อง
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ของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว (สถาบันนโยบายสงัคมและ
เศรษฐกจิ, 2542, น. 105-106) 
           ก่อนหน้าทีจ่ะมกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคน
ต่างดา้ว  ได้เคยมกีารร่างกฎหมายนี้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2536 และมกีารร่างมาแล้ว
หลายฉบบั (สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 106) การทีป่ระเทศ
ไทยประสบวกิฤตเิศรษฐกจิเป็นเหตุปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญัซึง่ท าใหม้กีารประกาศใช้
พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 254231 เพื่อเปิดประเทศ
ให้กว้างขึน้กว่าเดมิเพื่อให้ทุนจากต่างชาติได้เขา้มาลงทุนได้ง่ายขึน้ อนัจะเป็น
สว่นหนึ่งในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ 
           พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วนัน้ท าหน้าที่คลา้ยคลงึ
กบัประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่281 คอืมุ่งควบคุมการประกอบธุรกจิหรอืการเป็น
เจา้ของกจิการ แต่ถ้ามองอกีมุมหนึ่งจะเหน็ว่าขณะทีป่ระกาศของคณะปฏวิตันิัน้
ตอ้งการสรา้งขอ้จ ากดัใหก้ารเขา้มาเป็นเจา้ของกจิการของคนต่างดา้วท าไดย้าก
เพื่อสงวนอาชพีต่างๆ ไว้ให้คนไทย พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกจิของคน
ต่างดา้วกลบัเป็นการผ่อนคลายขอ้จ ากดัต่างๆ ลง  เพื่อใหค้นต่างดา้วเป็นเจา้ของ
กิจการต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบญัญตันิี้ทีร่ะบุว่าประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่281 ซึง่ประกาศใชม้า
นานมีหลกัการบางอย่างไม่สอดคล้องกบัสภาพทางเศรษฐกจิ การลงทุน และ
การคา้ระหว่างประเทศ สมควรปรบัปรุงแกไ้ขใหม่ “เพื่อส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนั
ในการประกอบธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ประเทศไทยโดยส่วนรวม ทัง้ยงัเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกบัพนัธกรณี
ตามสนธสิญัญาระหว่างประเทศดว้ย” (หมายเหตุ) 
           กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก็คล้ายคลึงกบักฎหมาย
ลม้ละลายในแง่ทีว่่าก่อนทีจ่ะปรากฏออกมาเป็นกฎหมายทีป่ระกาศใชก้ผ่็านการ

                                                   
          31ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่123 ก, 4 ธนัวาคม 2542. 
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เจรจาต่อรองจนมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขบางประเด็นเหมือนกัน กฎหมายที่
ประกาศใชน้ัน้ต่างจากร่างเดมิของรฐับาลอยู่บา้ง โดยร่างเดมิของรฐับาลนัน้ไดใ้ห้
สทิธิพิเศษบางอย่างแก่คนต่างด้าวมากกว่า ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ร่างของ
รฐับาล มาตรา 19 ทีม่ขีอ้ความว่า “ในการขออนุญาตประกอบธุรกจิ ใหค้นต่าง
ดา้วยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกจิต่อรฐัมนตรหีรอือธบิด.ี..และใหค้ณะรัฐมนตรี
...หรอือธบิด.ี..พจิารณาอนุมตัหิรอือนุญาต แลว้แต่กรณี ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหก
สบิวนันับแต่วนัที่ยื่นค าขอ มฉิะนัน้ ให้ถือว่าได้ให้การอนุมตัิหรอือนุญาตแล้ว ” 
(สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 251) การก าหนดไวเ้ช่นน้ีอาจมี
จุดประสงค์เพื่อท าให้กระบวนการในการขออนุญาตประกอบธุรกจิเสรจ็สิน้ด้วย
ความรวดเร็วทันการณ์ แต่ในแง่หน่ึงนี่ เท่ากับเป็นการที่ทางราชการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบตัิต่อคนไทยและคนต่างด้าวให้ต่างกนั เพราะว่าในการขอ
อนุญาตต่างๆ  ของคนไทยนัน้มกัจะไม่มกีารก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาค า
ขออนุญาตเอาไว้ อีกทัง้ไม่มีกฎหมายใดที่ให้สิทธิคนไทยได้รับอนุญาตโดย
อตัโนมตัิเมื่อทางการไม่สามารถพิจารณาค าขอนัน้ในเสรจ็ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย (สถาบนันโยบายสงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 111-112) 
อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏเป็นกฎหมายออกมาใช้ ก็มีการปรับปรุงแก้ไขใน
ประเดน็นี้ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกจิของ
คนต่างด้าว ที่ยงัคงก าหนดให้มกีารพจิารณาอนุมตัิหรอือนุญาตใหเ้สรจ็ภายใน 
60 วนัเหมอืนเดมิ แต่ส าหรบัการพจิารณาอนุมตัขิองคณะรฐัมนตรนีัน้ ถ้ามเีหตุ
จ าเป็นก็ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกครัง้แต่ต้องไม่เกิน 60 วนันับจากวันครบ
ก าหนดเวลาข้างต้น และได้มีการตัดข้อความที่ให้สิทธิการได้รับอนุญาตโดย
อตัโนมตัอิอกไป 
           ประเดน็อื่นๆ  ทีเ่ป็นการใหส้ทิธพิเิศษแก่คนต่างดา้วแต่ในทีสุ่ดกม็กีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขไปจากร่างเดมิยงัมอีกี เช่นร่างเดมิ มาตรา 22 ไดก้ล่าวถงึกรณี
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ทีค่นต่างดา้วถูกอธบิดกีรมทะเบยีนการค้า32สัง่พกัใชใ้บอนุญาตชัว่คราวหรอืถูก
สัง่ระงบักจิการชัว่คราว เขากม็สีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์
ได ้โดยที ่“การอุทธรณ์เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่อธบิด”ี (สถาบนันโยบาย
สงัคมและเศรษฐกจิ, 2542, น. 253) ซึง่หมายความว่าถ้าคนต่างดา้วไดอุ้ทธรณ์
คดัคา้นค าสัง่ต่างๆ ไปยงัรฐัมนตรแีลว้ เขากย็งัสามารถทีจ่ะประกอบธรุกจิของตน
ต่อไปไดต้ามปรกติ โดยไม่ต้องร้องขอใหม้กีารชะลอการบงัคบัตามค าสัง่และไม่
ต้องวางเงินประกันเพื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อภาครัฐในอนาคตเลย 
ในขณะที่โดยปรกตินัน้ การอุทธรณ์คดัคา้นค าสัง่ในทางปกครองหรอืค าสัง่ของ
ศาลย่อมไม่มผีลเป็นการทุเลาหรอืชะลอการบงัคบัตามค าสัง่นัน้ นอกจากจะไดร้บั
อนุญาตจากผูม้อี านาจหรอืไดม้กีารวางหลกัประกนัเอาไว ้(สถาบนันโยบายสงัคม
และเศรษฐกจิ, 2542, น. 112) ประเดน็นี้ต่อมาไดร้บัการแกไ้ขและบญัญตัไิวใ้น
มาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ความว่า “การทุเลาไม่เป็นการบังคับตามค าสัง่อธิบดี เว้นแต่รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ33จะสัง่ทุเลาให”้ 
           นอกจากกฎหมายทีป่ระกาศใช้จะลดสทิธพิเิศษต่างๆ จากร่างเดมิของ
รฐับาลได้แล้ว กย็งัมอีกีหลายมาตราที่เพิม่ขอ้จ ากดัในการเขา้มาลงทุนของคน
ต่างดา้วไดม้ากกว่าร่างของรฐับาล เช่นการเพิม่โทษจ าคุกไวใ้นกฎหมาย ซึง่ร่าง
เดมิไม่มโีทษจ าคุกส าหรบัความผดิใดๆ เลย   แต่ในกฎหมายทีป่ระกาศใชไ้ดเ้พิม่
โทษจ าคุกไวใ้นหลายมาตราคอื มาตรา 34, 35, 36, และ 37 ส าหรบัโทษปรบักม็ี

                                                   
          32ตัง้แต่มกีารปฏริูประบบราชการเมื่อเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มี
การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ กนัใหม่ กรมทะเบียน
การค้าได้เปลี่ยนมาเป็นกรมพฒันาธุรกิจการค้า อ านาจหน้าที่ของอธิบดีในพระราช 
บญัญตัน้ีิในปัจจบุนัจงึเป็นอ านาจหน้าทีข่องอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
          33หมายถงึคณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วซึง่ตัง้ขึน้ตาม
มาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 
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การแกไ้ขจ านวนเงนิค่าปรบัในบางมาตราใหส้งูขึน้กว่าร่างเดมิดว้ย นอกจากนี้ ใน
บางมาตรากม็โีทษคอืการให้ศาลสัง่เลกิการประกอบธุรกจิ หรอืเลกิกจิการ หรอื
สัง่เลกิการเป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเพิม่ขึน้มาดว้ย 
           หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติ น้ี กับ
พระราชบญัญตัิทุนรฐัวสิาหกจิและพระราชบญัญตัิล้มละลาย โดยพจิารณาว่ามี
การเปลี่ยนแปลงจากร่างเดิมของรัฐบาลไปมาก น้อยเพียงใด ก็จะพบว่า
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญน้อยที่สุด 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคัญมากกว่าพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่า
พระราชบญัญตัลิม้ละลาย การทีพ่ระราชบญัญตัลิม้ละลายถูกแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้เรยีกรอ้งของฝ่ายทีค่ดัคา้นกฎหมาย 11 ฉบบั ไดม้ากกว่าฉบบัอื่นนัน้สว่นหนึ่ง
คงเป็นเพราะว่าในมุมมองของลูกหนี้ซึ่งมีหนี้ที่ไม่ ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loans: NPLs) จ านวนมาก  กฎหมายลม้ละลายทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในช่วง
ทีเ่กดิวกิฤตเิศรษฐกจิและทีก่ าลงัจะถูกแกไ้ขตามแรงผลกัดนัของกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศนัน้จะสรา้งผลกระทบทีช่ดัเจนมากใหแ้ก่พวกเขา พวกเขาเหล่านี้
ส่วนหนึ่งเป็นสมาชกิวุฒิสภา จงึค่อนข้างมพีลงัในการเจรจาต่อรองกบัรฐับาล 
ประกอบกบัรฐับาลมีความจ าเป็นต้องรีบประกาศใช้กฎหมายล้มละลายเพื่อให้
เป็นไปตามกรอบของเวลาที่ตกลงไว้กบักองทุนการเงินระหว่างประเทศ34 ถ้า

                                                   
          34ถา้พจิารณากรอบเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 4 (Box 
C) และฉบบัที่ 5 (Box D) ที่ก าหนดว่ารฐัสภาจะใหค้วามเหน็ชอบภายในเดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2541 รวมทัง้ในหนังสือที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งไปถึงกรรมการ
จดัการกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่าจะพยายามให้รฐัสภาให้ความเห็นชอบ
กฎหมายล้มละลายภายในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2542 (ดูตอนต้นของหวัข้อ 2.1) ก็จะ
พบว่าในที่สุดเวลาก็ล่วงเลยจากที่ก าหนดไว้ เพราะวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่าง

187



188 
 

รฐับาลไม่ประนีประนอมกอ็าจท าใหเ้วลาการประกาศใชถู้กยดืขยายออกไปนาน 
จนอาจเป็นผลเสีย ต่อการปรับโครงสร้างภาคการเงินและธุรกิจเอกชนที่
จ าเป็นตอ้งท าอย่างเร่งด่วนในขณะนัน้กไ็ด ้
           อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของผู้ที่คัดค้าน “กฎหมายขายชาติ” 
กฎหมายเหล่านี้กย็งัคงเปิดกวา้งใหน้ายทุนต่างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศไทย
ไดอ้ย่างกวา้งขวางและท าใหค้นไทยเสยีเปรยีบอยู่ดี35 พวกเขาจงึยงัคงเรยีกรอ้ง
ใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายเหล่านี้อกีในเวลาต่อมา แต่กไ็ม่ไดร้บัการตอบสนองจาก
รฐับาลที่ผ่านมา นอกจากกรณีการแก้ไขกฎหมายล้มละลาย ส าหรบักรณีของ
พระราชบญัญตัปิระกอบธุรกจิของคนต่างดา้วนี้ ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะแกไ้ขอกี
ครัง้ในยุครฐับาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ต้องการจะแก้ไขเพิม่เติมค านิยาม 
“คนต่างด้าว” ให้ครอบคลุม ถึงนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวมีสทิธิในการออกเสยีง
ลงคะแนนเกนิกว่ากึง่หนึ่งดว้ย พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิประเดน็อื่นๆ เช่นการเพิม่
บทลงโทษ และแกไ้ขปรบัปรุงบญัชแีนบท้ายพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกจิ
ของคนต่างดา้ว (ประชาชาตธิุรกจิ, 11-14 มกราคม 2550; ประชาชาตธิุรกจิ, 15-
17 มกราคม 2550) แต่กถ็ูกเคลื่อนไหวกดดนัและคดัคา้นอย่างเป็นทางการและ
ต่อเนื่องจากหอการค้าร่วมของต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign 
Chamber of Commerce in Thailand: JFCCT)   ซึง่ประกอบดว้ยหอการคา้ 28 
แห่ง และมสีมาชกิกว่าหมื่นราย (ประชาชาตธิุรกจิ, 11-14 มกราคม 2550) 

                                                                                                            
กฎหมายล้มละลายฉบบัที่ 5 ในวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542 (อภิชาต สถิตนิรามยั, 
22548ก, น. 37). 
          35แต่ส าหรบักลุ่มนักธุรกิจในประเทศไทย กฎหมายบางฉบบัที่อยู่ในกลุ่ม
กฎหมาย 11 ฉบบัน้ี ยงัไมเ่ปิดเสรพีอ จงึยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการคา้และการลงทุน ท า
ให้ขาดความคล่องตวัในการท าธุรกิจ พวกเขาในนามที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 
สถาบนัภาคเอกชน (กกร.) จงึเสนอรฐับาลใหแ้ก้ไขกฎหมายเร่งด่วน 15 ฉบบัภายใน 1 
ปี ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน กรงุเทพธรุกจิ, 5 ธนัวาคม 2549, น. 5. 
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3. สรปุ 
           การทีผู่ว้จิยัใชก้รณีศกึษาของการตรากฎหมาย 11 ฉบบั มาเป็นเครื่องชี้
วดัว่ารฐัไทยไม่สามารถทีจ่ะตา้นทานพลงัของโลกาภวิตัน์ไดน้ัน้กเ็พื่อใหเ้หน็ภาพ
ทีม่คีวามหลากหลายของการใชอ้ านาจและการต่อรองอ านาจ กรณีศกึษาในบทนี้
ชี้ให้เห็นว่าโดยภาพรวมแล้วรัฐไทยได้ยอมตามเงื่อนไขของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศไม่น้อย มีบ้างที่ผู้ที่ได้รบัผลกระทบได้เข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์ใน
กระบวนการโต้แย้งต่อรองและได้ผลลพัธ์ที่ตนต้องการพอสมควร แต่นัน่กเ็ป็น
เพียงส่วนน้อย   ผลลัพธ์ของกฎหมายต่างๆ เป็นผลมาจากกระบวนการ
ปฏสิมัพนัธห์ลายฝ่าย ถา้พจิารณาดรู่างเดมิของกฎหมายเหล่านี้จะเหน็ว่าร่างเดมิ
นัน้มกีารให้ประโยชน์แก่ทุนต่างชาติมากกว่าตวักฎหมายจรงิที่ออกมาใช้ เช่น
พระราชบญัญตัิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนัน้ 
ร่างเดิมมีชื่อว่าพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนดให้เป็น
ทรพัยสทิธ ิซึ่งถ้าเป็นไปตามร่างเดมิกจ็ะท าให้ผูเ้ช่านัน้มอี านาจมากขึน้ เพราะ
ทรพัยสทิธนิัน้เป็นสทิธทิีบุ่คคลมอียู่เหนือทรพัยส์นิอย่างเดด็ขาดและสามารถอา้ง
สทิธนิัน้ไดก้บัทุกคน หากกฎหมายออกมาอย่างนี้ในท่ามกลางสภาพวกิฤตทิีผู่ท้ ีม่ ี
ความสามารถในการเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นชว่งนัน้เป็นทุนต่างชาตกิจ็ะท าใหพ้วก
เขาเขา้มาครอบง าเศรษฐกจิไทยไดม้ากขึน้  กรณีนี้ไดช้ีใ้หเ้หน็การโต้แยง้ต่อรอง
ระหว่างสถาบันภายในด้วยกนัเองคือระหว่างรฐับาล สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒสิภา ส าหรบัสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้ เนื่องจากรฐับาลสามารถควบคุมเสยีงของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรครฐับาลได้ ร่างกฎหมายจึงมกัเป็นไปตามที่
รฐับาลต้องการ ถ้าเทยีบดูร่างกฎหมายของรฐับาลที่ผ่านสภาผูแ้ทนราษฎรแล้ว
กบักฎหมายที่ประกาศใช้ซึ่งผ่านการแปรญัตติของวุฒิสภาก็จะเห็นว่าอ านาจ
ต่อรองของวุฒสิภาเหน็ไดช้ดัเจนเฉพาะกรณีของกฎหมายลม้ละลายเท่านัน้ ส่วน
กฎหมายอื่นๆ นัน้วุฒิสภาแปรญัตติแก้ไขได้ไม่มากนักหรือไม่ได้เลย เหตุที่
ผลลพัธข์องกฎหมายลม้ละลายต่างไปจากร่างเดมิพอสมควรนัน้ เป็นเพราะว่ามี
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สมาชกิวุฒสิภาหลายคนไดร้บัผลกระทบจากการตรากฎหมายน้ีโดยตรง เพราะ
พวกเขามาจากนักธุรกิจ เมื่อเกิดวิกฤติท าให้พวกเขากลายเป็นลูกหน้ีที่ถูก
เรียกว่า “วุฒิสมาชิกเอ็นพีแอล” พวกเขาจึงทุ่มเทความพยายามในการแก้
กฎหมายลม้ละลายมากกว่ากฎหมายฉบบัอื่น โดยที่ฐานะของการเป็นนักธุรกจิ
และฐานะการเป็นสมาชกิวุฒสิภาท าให้อ านาจต่อรองของพวกเขามนี ้าหนัก ซึ่ง
เมื่อเทยีบกบัอ านาจต่อรองของกลุ่มแรงงานในกรณีการเรยีกร้องไม่ให้รฐับาลมี
มาตรการออกมากระทบพวกเขาทีก่ล่าวถงึในบทที ่4 กพ็บว่าในทีสุ่ดขอ้เรยีกรอ้ง
ของกลุ่มแรงงานกลบัไม่ค่อยมพีลงั เหน็ไดจ้ากการทีร่ฐัไม่ยอมขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าให้
ถงึ 3 ปีตดิต่อกนัในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิ  
           ผลกระทบที่เกดิขึน้จากการตรากฎหมายทัง้ 11 ฉบบันัน้มแีตกต่างกนั
ไปหลายส่วน ส าหรบัแรงงานผู้ที่อยู่ในโครงการประกนัสงัคม พวกเขากถ็ูกลด
สทิธปิระโยชน์ทีพ่งึได้จากการทีร่ฐัจ่ายเงนิสมทบน้อยลง ส าหรบัผูท้ีม่คีวามรูส้ ึก
รกัชาตกิอ็าจมองว่ากฎหมายเหล่านี้หลายฉบบัท าใหช้าวต่างชาตเิขา้มามอีทิธพิล
ในประเทศไทยมากขึน้ ส าหรบักฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งซึง่อาจมองว่าเป็น
การแกก้ฎหมายเพื่อใหก้ารพจิารณาคดที าไดร้วดเรว็ซึง่สง่ผลประโยชน์แก่ทุกคน
มใิช่เป็นการเอื้อต่างชาตินัน้ สุรเกยีรติ เสถียรไทย  (2542, น. 123-124) กไ็ด้
ชี้ให้เหน็มุมที่เอื้อต่อทุนต่างชาติไว้ว่า “ตวัอย่างที่ชดัเจนในเรื่องอ านาจต่อรอง
ทีม่าจากต่างประเทศคอืการผลกัดนัจากกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศทีเ่ขา้ประมูล
ซื้อสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 56 แห่งที่ถูกปิดกิจการ...ให้รัฐบาลแก้ไข
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งเพื่อให้การบงัคบัจ านองเป็นไปอย่างรวดเรว็ ...
เพื่อลดตน้ทุนและเร่งท าก าไรสงูสดุ”  
           ความจรงิแล้วยงัมีการแก้กฎหมายอื่นอีกในช่วงนัน้ที่ช่วยเปิดทางให้
นายทุนขา้มชาติเขา้มามอีทิธพิลมากขึน้ เช่นการแก้กฎหมายธนาคารพาณิชย์
เพื่อใหต่้างชาติถอืหุ้นในธนาคารไดเ้พิม่ขึน้ กท็ าใหม้ทุีนต่างชาตเิขา้มาครอบง า
ธนาคารไทยหลายธนาคารจนกลายเป็นธนาคารทีเ่รยีกว่า “ธนาคารลูกผสม” ซึง่
ในทางกฎหมายก็ยงัเป็นธนาคารไทยแต่อ านาจการบริหารตกไปอยู่ในมือของ
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ต่างชาต ิโดยรวมแลว้ผูว้จิยัเหน็ว่าแมก้ารแกก้ฎหมายเหล่านี้อาจจะมเีจตนาทีจ่ะ
แกปั้ญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ แต่กต็อ้งแลกกบัการทีม่นีายทุนต่างชาตเิขา้มาครอบง า
เศรษฐกิจไทยมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทยจ านวนไม่น้อย เช่นการแก้
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ท าให้มีนายทุนต่างชาติเข้ามา
ประกอบกจิการหา้งคา้ปลกีคา้สง่ไดง้่ายและท าใหผู้ค้า้รายย่อยของไทยเดอืดรอ้น 
จรงิอยู่ทีว่่าหา้งใหญ่จ านวนมากทีเ่กดิขึน้ไดช้่วยท าใหป้ระชาชนไดบ้รโิภคสนิคา้
หลายอย่างทีถู่กลง แต่กไ็ม่มอีะไรรบัประกนัได้ว่าเมื่อทุนใหญ่ขา้มชาตมิอี านาจ
ผกูขาดตลาดแลว้ ผูบ้รโิภคจะยงัไดร้บัประโยชน์เหมอืนเดมิ 
           นอกจากนี้  กระบวนการตรากฎหมาย 11 ฉบับยังส่งผลกระทบต่อ
อ านาจอสิระของรฐัไทยในการก าหนดนโยบายเช่นเดยีวกบัทีผู่ว้จิยัไดอ้ภปิรายใน
ส่วนของหนังสอืเจตจ านงในบทที่ 4 กระบวนการตรากฎหมายทัง้ 11 ฉบบัที่
กระท าอย่างเร่งรบี แม้แต่รฐัสภากถ็ูกบบีบงัคบัดว้ยเวลาที่ส ัน้เพื่อผ่านกฎหมาย
ออกมาใช้ให้ทนัตามเงื่อนไขที่ตกลงกบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (แม้ว่า
บางฉบบัจะล่าชา้ไปบา้ง)  ถา้รฐัสภากบัรฐับาลหรอืฝ่ายนิตบิญัญตักิบัฝ่ายบรหิาร
มกีารถ่วงดุลอ านาจกนัมากกว่านี้ ความเป็นอสิระในการก าหนดนโยบายของรฐั
ไทยกจ็ะมมีากขึน้ โครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในเช่นน้ีสง่ผลลพัธ์ออกมาเป็นการ
ยอมตามขอ้เรยีกรอ้งต้องการของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและกลุ่มทุนที่
ผลกัดนัใหแ้กก้ฎหมายเหล่านี้เสยีเป็นสว่นมาก 
           กระบวนการตรากฎหมาย 11 ฉบบันัน้เกิดขึ้นในสถานการณ์พิเศษที่
ประเทศก าลงัประสบวกิฤต ิผลกระทบทีเ่กดิตามมาจากการตรากฎหมายเหล่าน้ี
ที่ส าคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ทุนต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้น แต่มิใช่เฉพาะใน
สถานการณ์พเิศษเช่นนี้เท่านัน้ที่รฐัไทยได้ตรากฎหมายให้เอื้อต่อทุนต่างชาต ิ
แม้แต่ในสถานการณ์ปกติ รฐัไทยก็ได้ตรากฎหมายอีกหลายฉบบัและด าเนิน
มาตรการอกีหลายอย่างซึง่วตัถุประสงคส์ าคญัอย่างหนึ่งของการด าเนินนโยบาย
เช่นนัน้คอืเพื่อดงึดดูเงนิลงทุนจากต่างประเทศ ดงัจะเหน็ไดใ้นบทที ่6 ต่อไป 
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                                             6 
ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัธรุกิจ 

 

1. ภาพรวมความสมัพนัธ์ระหว่างความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบั   
    ธรุกิจ 
           ผูว้จิยัเหน็ว่าตัง้แต่ยุคของรฐับาลพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณัเป็นต้นมา
นัน้ ความสมัพันธ์ระหว่างรฐักับธุรกิจมีลักษณะเด่นอย่างน้อย 3 ประการคือ     
1) นักธุรกิจการเมืองเข้ามากุมอ านาจรฐัมากขึ้น 2) รฐัมีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของภาคธุรกจิมากขึน้ และ 3) โครงสรา้งของรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
วกิฤตเิศรษฐกจิไดส้ง่ผลเอือ้ใหม้กีลุ่มทุนขนาดใหญ่ทีร่อดจากวกิฤติเศรษฐกจิเขา้
มากุมอ านาจรฐัแบบเบด็เสรจ็มากขึน้ และในขณะเดยีวกนัวกิฤตเิศรษฐกจิกไ็ดท้ า
ให้ทุนขา้มชาติเขา้มามอีทิธพิลทางเศรษฐกจิการเมอืงไทยมากขึน้ ในส่วนของ
ภาพรวมนี้ ผูว้จิยัจะอภปิรายลกัษณะเด่นขอ้ 1) และขอ้ 3) ส่วนลกัษณะเด่นขอ้ 
2) จะใชเ้ป็นกรณีศกึษา เพื่อชีใ้หเ้หน็รายละเอยีดของการด าเนินนโยบายของรฐั
ไทยทีเ่อือ้ต่อภาคธุรกจิและผลกระทบจากการด าเนินนโยบายเช่นนัน้ 
           นักธุรกจิมบีทบาทโดดเด่นในการก าหนดนโยบายผ่านการจดัองค์กรที่
เรียกว่าคณะกรรมการภาครฐัร่วมเอกชน (กรอ.) ที่ตัง้ขึ้นในยุครฐับาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีสามสถาบันภาคธุรกิจเอกชนเป็นองค์กรที่คอย
ประสานงานและผลักดันนโยบาย คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมไทย บทบาทการ
เคลื่อนไหวผลกัดนันโยบายของนักธุรกจิปรากฏชดัยิง่ขึน้ในปลายสมยัของรฐับาล
พลเอกเปรม และในปลายสมยัของพลเอกเปรมนัน้สดัส่วนรฐัมนตรทีี่มาจากนัก
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194 ธุรกจิกม็ีมากขึน้แต่ในสมยัรฐับาลพลเอกชาติชายนัน้สดัส่วนของรฐัมนตรทีี่มา
จากนักธุรกจินัน้มมีากกว่าในสมยัรฐับาลพลเอกเปรมเสยีอกี นอกจากนี้พลเอก
ชาติชายและรฐัมนตรอีกีไม่น้อยทีม่าจากภาคธุรกจินัน้กม็าจากการเลอืกตัง้ นัก
ธุรกจิการเมอืงเหล่าน้ีไดเ้ขา้มายดึกุมอ านาจรฐั และส่งผลต่อการด าเนินนโยบาย
ของรฐัอย่างมาก อย่างเช่นมกีารแทรกแซงการด าเนินนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยฝ่ายการเมอืงอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2533-2539 ซึ่งเมื่อเทยีบ
กบัก่อนหน้าน้ีแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจที่ค่อนข้างอิสระในการ
ด าเนินนโยบายทางการเงนิ  
           รฐับาลนายอานันท ์ปันยารชุนนัน้แมจ้ะมาจากการยดึอ านาจ แต่กเ็ป็น
รฐับาลทีถู่กยดึกุมโดยตวัแทนของกลุ่มทุนและเทคโนแครตทีส่มัพนัธก์บักลุ่มทุน  
ตวัแทนของกลุ่มทุน เช่น นายอมเรศ ศลิาอ่อน ม.ร.ว. ปรดียิาธร เทวกุล และนาย
อาชว ์เตาลานนท ์สว่นเทคโนแครตซึง่มสีายสมัพนัธก์บักลุ่มทุนนัน้นอกจากนาย
อานันท์แล้ว ก็ยงัมีนายเสนาะ อุนากูล พลต ารวจเอกเภา สารสนิ  นายอาสา   
สารสิน  นายนุกูล ประจวบเหมาะ  นายอาณัติ อาภาภิรมย์ นายสิปปนนท ์     
เกตุทตั นายไพจติร เอือ้ทวกีุล นายโฆสติ ปั้นเป่ียมรษัฎ์ นายวรีพงษ์ รามางกูร 
และนายสุธี สิงห์เสน่ห์  (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , 2536, น. 212) รัฐบาลนาย
อานันท์นัน้สบืสานนโยบายเศรษฐกจิทีเ่ป็นการเปิดเสรทีางการเงนิที่เริม่ไปแล้ว
ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชายต่อไป  มีการลดก าแพงภาษีเพื่อลดการปกป้อง
คุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัมากขึน้ 
           ในยุครฐับาลพลเอกสจุนิดา คราประยรู แมว้่ารฐับาลจะอยู่ในต าแหน่งใน
ระยะเวลาอนัสัน้ แต่รฐัมนตรจี านวนไม่น้อยกเ็ป็นนกัธุรกจิการเมอืง ในยุครฐับาล
นายชวน หลกีภยั จนถงึยุครฐับาลพลเอกชวลติ ยงใจยุทธกเ็ช่นเดยีวกนั ทีม่กีลุ่ม
ธุรกิจการเมืองอยู่ในพรรคต่างๆ คอยส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนที่ใช้ในการ
เลอืกตัง้ โดยทีม่ไีม่น้อยกล็งสมคัรรบัเลอืกตัง้ นโยบายทางเศรษฐกจิของรฐับาล
เหล่านี้มกัจะมาจากการก าหนดโดยรฐัมนตรทีีม่าจากกลุ่มทุนหรอืไม่กเ็ป็นอดตี
เทคโนแครตที่มสีายสมัพนัธ์กบักลุ่มทุน อย่างเช่นนายศุภชยั พาณิชภกัดิ ์และ
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195 นายธารนิทร ์นิมมาเหมนิท ์ในรฐับาลนายชวน นายอ านวย วรีวรรณ และนายบด ี
จุณณานนท ์ในรฐับาลนายบรรหาร  และนายทนง พทิยะ ในรฐับาลพลเอกชวลติ 
เป็นตน้ รฐับาลเหล่าน้ียงัคงด าเนินนโยบายเปิดเสรทีางการเงนิมาอย่างต่อเนื่อง1 
           วกิฤติการณ์ทางเศรษฐกจิใน พ.ศ. 2540 ไดท้ าให้บรษิัทจ านวนมากที่
เป็นของคนไทยถูกชาวต่างชาติเข้ายึดครอง ที่ปรากฏชัดเจนมากก็คือภาค
สถาบนัการเงนิโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยซ์ึง่ไดช้ื่อว่าเป็นทุนผูกขาด ปัจจุบนัถ้า
จะยังเป็นทุนผูกขาดอยู่ก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นทุนผูกขาดข้ามชาติ เพราะ
สดัสว่นผูถ้อืหุน้ในธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ของไทยเปลีย่นไปอย่างมากโดยมี
ต่างชาตเิขา้มาถอืหุน้จ านวนมาก เช่น2 
           ธนาคารกรุงเทพทีเ่คยมตีระกลูโสภณพณิชเป็นผูถ้อืหุน้หลกันัน้ สดัส่วน
หุ้นของตระกูลต ่ากว่าร้อยละ 10 ใน พ.ศ. 2543 และต ่ากว่าร้อยละ 5 ใน พ.ศ. 
2547 ขณะทีช่าวต่างชาตถิอืหุน้รอ้ยละ 48.77 ใน พ.ศ. 2543 และรอ้ยละ 48.38 
ใน พ.ศ. 2547 เมื่อรวมสดัส่วนหุน้ของผู้ถอืหุน้คนไทยปรากฏว่ามรีอ้ยละ 41.08 
ใน พ.ศ. 2543 และรอ้ยละ 51.6 ใน พ.ศ. 2547 
           ธนาคารกสกิรไทยทีเ่คยมตีระกูลล ่าซ าเป็นผู้ถือหุน้หลกันัน้ ปรากฏว่า
สดัส่วนหุน้ของตระกูลนี้ลดเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละ 6 ใน พ.ศ. 2543 และน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ใน พ.ศ. 2547 โดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 48.98 ทัง้ใน พ.ศ. 

                                                   
          1โปรดดูรายละเอียดมาตรการเปิดเสรีทางการเงินของรฐับาลเหล่าน้ีได้ใน 
สมบูรณ์ ศริปิระชยั, 2549, น. 168-180. 
          2ข้อมูลเกี่ยวกับสดัส่วนผู้ถือหุ้นของธนาคารต่าง ๆ ต่อจากน้ีไปมาจาก 
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และ รตัพงษ์ สอนสุภาพ, 2549, น. 13-14 ส าหรบัรายละเอียด
เกี่ยวกบัสดัส่วนผู้ถือหุ้นและรายชื่อผูถ้ือหุ้นรายใหญ่พร้อมทัง้จ านวนและสดัส่วนหุ้นที่
ถือซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 
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196 2543 และ 2547 เมื่อรวมหุน้ทัง้หมดทีเ่ป็นของคนไทยพบว่ามสีดัสว่นอยู่ทีร่อ้ยละ 
52.41 ใน พ.ศ. 2543 และรอ้ยละ 51.02 ใน พ.ศ. 2547 
           ธนาคารกรุงศรอียุธยาทีเ่คยมตีระกลูรตันรกัษ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่กม็หีุน้ใน
สดัส่วนทีล่ดลงเช่นเดยีวกนั โดยใน พ.ศ. 2543 ทางตระกูลถอืหุน้อยู่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 10 และใน พ.ศ. 2547 สดัส่วนหุน้ของตระกูลเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละ 5 ขณะที่
ชาวต่างชาติเขา้มาถือหุ้นในธนาคารรอ้ยละ 30.38 ใน พ.ศ. 2543  และเพิม่ขึน้
เป็นร้อยละ 31.25 ใน พ.ศ. 2547 ส าหรบัผู้ถือหุ้นคนไทยรวมแล้วอยู่ที่ร้อยละ 
49.58 ใน พ.ศ. 2543 และรอ้ยละ 68.75 ใน พ.ศ. 2547 
           ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เคยมสี านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์
เป็นผูถ้อืหุน้หลกันัน้เมื่อถงึ พ.ศ. 2543 ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิ์
ถอืหุน้อยู่ทีร่อ้ยละ 11.25 และลดลงเหลอืรอ้ยละ 5.91 ใน พ.ศ. 2547 ขณะทีหุ่้น
ของชาวต่างชาตมิสีดัสว่นอยู่ทีร่อ้ยละ 37.42 ใน พ.ศ. 2543 และเพิม่ขึน้เป็นรอ้ย
ละ 52.66 ใน พ.ศ. 2547 รวมแลว้ปรากฏว่ามคีนไทยถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 44.95 ใน 
พ.ศ. 2543 และรอ้ยละ 47.34 ใน พ.ศ. 2547 
           ธนาคารทหารไทยซึ่งเคยมตีระกูลชนิวตัร และกองทพับก กองทพัเรอื 
กองทพัอากาศ เป็นผูถ้อืหุน้หลกันัน้ ขอ้มูลใน พ.ศ. 2543 บ่งบอกว่ากลุ่มชนิวตัร
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 7.46 เมื่อถึง พ.ศ. 2547 ทัง้กลุ่มชนิวตัรและทัง้สามเหล่าทพั
รวมกนัแล้วถือหุ้นร้อยละ 22.73 ส าหรบัชาวต่างชาติใน พ.ศ. 2543 ถือหุ้นอยู่
รอ้ยละ 11.46 ซึง่เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 26.79 ใน พ.ศ. 2547 เมื่อดทูีส่ดัสว่นหุน้ของ
ผู้ถือหุ้นคนไทย ปรากฏว่าใน พ.ศ. 2543 อยู่ที่ร้อยละ 27.40 แต่กเ็พิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 73.21 ใน พ.ศ. 2547 
           ธนาคารดงักล่าวขา้งตน้เป็นธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ มขีอ้ทีน่่าสงัเกต
บางประการคือในอดีตธนาคารเหล่านี้คือธนาคารของตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่
บริหารงานกันแบบกิจการของครอบครัวหรือของตระกูล เมื่อประสบวิกฤติ
เศรษฐกจิ ตระกูลเหล่านี้กถ็อืหุน้ไดน้้อยลง และเมื่อเวลาผ่านไปอกี สดัส่วนหุน้ก็
ยิง่ลดลงอีก และส าหรบัผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาตินัน้แม้ว่าสดัส่วนของหุ้นจะ
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197 เปลีย่นไปไม่มากนกัตัง้แต่หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิเป็นตน้มา แต่กช็ีใ้หเ้หน็ว่ากลุ่มทุน
ต่างชาตยิงัคงรกัษาสดัสว่นการถอืหุน้ทีส่งูไวไ้ดแ้มก้ระทัง่ในปัจจุบนั  (ดูถงึ พ.ศ. 
2550) ขณะทีหุ่น้ซึง่เป็นของคนไทยยงัคงกระจายอยู่ระหว่างเจา้ของเดมิกบัคน
ไทยกลุ่มอื่นๆ  หากว่าคนไทยเหล่านี้บางส่วนเป็นผูถ้อืหุน้แทนหรอืเป็น “นอมนีิ” 
(nominee) ของชาวต่างชาต ิโอกาสที่ชาวต่างชาตจิะควบคุมทศิทางการบรหิาร
จดัการกเ็ป็นเรื่องทีไ่ม่ยาก 
           แมแ้ต่ธนาคารกรุงไทยซึง่แต่ก่อนมกีระทรวงการคลงัเป็นเจา้ของกต็้อง
ยอมให้ต่างชาติเขา้มาร่วมถือหุ้น โดยใน พ.ศ. 2543 มีต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 
0.66  และเพิม่เป็นรอ้ยละ 12.42  ใน พ.ศ. 2547 
           นอกจากน้ี ยังมีธนาคารพาณิชย์ถึง 4 แห่งที่มีกลุ่มทุนธนาคารจาก
ต่างประเทศมาถอืหุ้นใหญ่3 โดยม ี3 ธนาคารที่กลุ่มทุนธนาคารจากสงิคโปรเ์ขา้
มายึดครองหุ้นข้างมาก ได้แก่ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอเชีย (ร้อยละ 97) 
ธนาคารยูโอบี รัตนสนิ (ร้อยละ 83.77) และธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ (ร้อยละ 
51.72) ขณะที่อกีหนึ่งธนาคารคอืธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด นครธน ก็มี
ธนาคารองักฤษเขา้มาถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.02 
           การที่ทุนข้ามชาติสามารถเขา้มาถือหุ้นขา้งมากในธนาคารเหล่าน้ีนัน้
เกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัธุรกจิในแง่ทีว่่าเป็นเพราะรฐัที่
บรหิารงานเอือ้ต่อทุนดว้ยการเปิดเสรทีางการเงนิอย่างกวา้งขวางซึง่เป็นทีม่าของ
วกิฤต ิและเมื่อเกดิวกิฤตแิลว้รฐักไ็ดแ้กไ้ขกฎหมายต่างๆ  ทีแ่มว้่าจะเป็นไปเพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกจิเป็นหลกั แต่ผลที่เกดิตามมากค็อืทุนต่างชาติเขา้มาได้ง่าย
และมากขึน้ 

                                                   
          3ธนาคารทัง้ 4 แห่งน้ี เมื่อแรกที่ทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในช่วง พ.ศ. 
2540-2542 นัน้ สดัส่วนหุน้ของชาวต่างชาตใินแต่ละธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 75 (ดู พนิดา 
ชุมรุม, 2547, น. 29-36) ข้อมูลสดัส่วนหุ้นและผู้ถอืหุ้นที่แสดงในที่น้ีเป็นข้อมูลในช่วง 
พ.ศ. 2548-2549 
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198            วกิฤตเิศรษฐกจินัน้นอกจากจะท าให้มทีุนต่างชาตเิขา้มาถอืหุน้จ านวน
มากในธนาคารดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัสง่ผลต่อธุรกจิอื่นๆ อกี เช่นส าหรบักจิการ
ในเครอืของตระกูลโสภณพนิช ก็ให้ทุนต่างชาติเขา้มาถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทใน
เครอือกีจ านวนมาก เช่น ธนาคารโซซเิอเต้ เจเนอราล จากฝรัง่เศสเขา้มาถอืหุน้
ใหญ่ในบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์สนิเอเชียจนต้องเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเงินทุน
หลกัทรพัย์เอสจเีอเชยี บรษิัทเอบเีอน็ แอมโร โฮรโ์กแว็ตต์เอเชยีเขา้มาถือหุ้น
ร้อยละ 49 ในบริษัทหลักทรัพย์เอเชียซึ่งท าให้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
หลกัทรพัยเ์อบเีอน็ แอมโร โฮร์โกแวตต์ เอเชยี กรู๊ป บรษิัทซเีมนต์ฟองเซจาก
ฝรัง่เศสซือ้หุน้รอ้ยละ 51 ในบรษิทัปูนซเีมนตเ์อเชยี จ ากดั (มหาชน) นอกจากน้ี
ตระกูลโสภณพณิชยงัได้ขายอาคารบางกอกซติี้ที่อยู่รมิถนนสาธรให้กบักองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการอกีดว้ย (ญบิพนั, 2545ก, น. 120-123) 
           ยงัมกีจิการอื่นๆ อกีมากทีไ่ดข้ายหุน้ใหก้บัต่างชาต ิเช่นธุรกจิสิง่ทอของ
นายสกุร ีโพธริตันงักรู ซึง่ประสบปัญหามากว่าทศวรรษกล็ม้ลงอย่างสิน้เชงิ กลุ่ม
ธุรกจิร่วมทุนกบันกัธุรกจิญีปุ่่ นตอ้งขายหุน้ของพวกเขาใหก้บัต่างชาต ิธุรกจิแกว้
และเคมขีองตระกูลศรเีฟ่ืองฟุ้ง ธุรกจิรถยนต์ของตระกูลพรประภา และธุรกจิใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายก็ต้องขายหุ้นให้กบัต่างชาติ บริษัท    
สหวริยิาซึง่เป็นบรษิทัผลติเหลก็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดกข็ายหุน้ส่วนใหญ่ใหก้บัหุน้ส่วนชาว
ญี่ปุ่ น นายสวสัดิ ์หอรุ่งเรอืง ต้องลดสดัส่วนหุ้นที่ตนเป็นเจ้าของจากรอ้ยละ 70 
เหลอืเพยีงรอ้ยละ 10 ธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตรรวมทัง้บรษิทัผลติน ้าตาลขนาด
ใหญ่ 5 แห่ง และบรษิัทค้าขา้วเช่นเมโทรและซุ่นฮัว่เสง็กลายเป็นลูกหน้ีที่มหีน้ี
เสียจ านวนมาก ตระกูลเลี่ยวไพรัตน์ซึ่งก่อตัง้บริษัททีพีไอจนกลายเป็น
อุตสาหกรรมทีใ่หญ่ที่สุดแห่งหนึ่งกป็ระสบปัญหาลม้ละลาย (ผาสุก พงษ์ไพจติร 
และ ครสิ เบเคอร์, 2546, น. 216-217) ตระกูลเบญจรงคกุลต้องขายหุ้นจ านวน
มากของบรษิทัยูคอมใหก้บับรษิทัเทเลนอรจ์ากนอรเ์วยจ์นบรษิทัเทเลนอรก์ลาย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กว่า อีกทัง้บริษัทเทเลนอร์ยังได้ถือหุ้นร้อยละ 30 ใน
บรษิทัแทคด้วย (ญบิพนั, 2545ข, น. 187-188) และกลุ่มศรกีรุงวฒันากข็ายหุ้น
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199 จ านวนมากในบรษิทักรุงเทพผลติเหลก็และบรษิทัไทยเซน็ทรลัเคมใีหก้บัเจา้หน้ี
จากญี่ปุ่ นอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากทีเ่คยประสบปัญหาจนต้องขายหุ้นไปและซือ้คนื
มาแลว้ครัง้หนึ่งเมื่อตน้พุทธทศวรรษ 2530 (ญบิพนั, 2545ข, น. 120-121) จากที่
กล่าวมาจะเหน็ว่านกัลงทุนต่างชาตทิีเ่ขา้มาลงทุนในประเทศไทยในยุคหลงัวกิฤติ
เศรษฐกิจส่วนมากมิได้เข้ามาลงทุนในกิจการใหม่ แต่เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นใน
กจิการเดมิของคนไทยมากกว่า 
           ช่วงทีป่ระเทศไทยประสบกบัวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิอยู่นัน้ กเ็ป็นช่วง
ทีม่กีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ใน พ.ศ. 2540 กลุ่มทุนที่ประสบปัญหา
จากวกิฤติน้อยที่สุด มทีุนอยู่ในครอบครองมากที่สุด ประกอบกบัรฐัธรรมนูญที่
เอื้อต่อการเกิดขึน้ของพรรคใหญ่ ได้น าไปสู่การก้าวขึน้มามอี านาจของรฐับาล
พรรคไทยรกัไทย  ทีพ่ลงัทุนของกลุ่มนี้เรยีกไดว้่าเป็นพลงัของทุนขา้มชาตไิดใ้ช้
วาทกรรมชาตนิิยมใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อกา้วสูอ่ านาจ  เช่นดว้ยการตัง้ชื่อพรรคว่า 
“ไทยรกัไทย” ที่มนีัยบ่งถงึความรกัชาติของคนไทย และด้วยการหาเสยีงว่าจะ
ยกเลกิกฎหมาย 11 ฉบบัทีถู่กมองว่าเป็น “กฎหมายขายชาต”ิ เมื่อกลุ่มทุนขนาด
ใหญ่ได้อ านาจรฐัเสยีเอง กลุ่มทุนเหล่านี้จงึสามารถก าหนดนโยบายสาธารณะที่
เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มและพรรคพวกของตนได้โดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องให้
ข้าราชการเป็นฝ่ายก าหนดนโยบายเหมือนในยุคอ ามาตยาธิปไตย และไม่
จ าเป็นต้องผลกัดนันโยบายผ่านสมาคมธุรกจิ ในยุครฐับาลทกัษิณหน่วยงานที่
เคยมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายดังเช่นส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตถิูกลดบทบาทลงไปอย่างมาก นอกจากนี้  
สมาคมธุรกิจก็ไม่ค่อยได้ผลกัดนันโยบายผ่านคณะกรรมการร่วมภาครฐัและ
เอกชน (กรอ.) อกีแลว้ แต่ไดแ้สดงบทบาทในนามคณะกรรมการร่วม 3 สถาบนั
ภาคเอกชน (กกร.) แทน โดยไดเ้สนอนโยบายไปยงัคณะรฐัมนตรไีดโ้ดยตรง ไม่
จ าเป็นตอ้งเสนอผ่านขา้ราชการ 
           แต่การใชอ้ านาจรฐัของกลุ่มทุนไทยรกัไทยนัน้เป็นการเอือ้กลุ่มของตน
มากเกนิไป  ท าใหผู้ท้ีส่ญูเสยีผลประโยชน์ออกมาเคลื่อนไหวเรยีกรอ้งจนในทีสุ่ด
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200 น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรฐับาล ส าหรบัรฐับาลใหม่ที่เขา้มานัน้แมจ้ะดูเหมอืนว่า
จะพยายามสร้างขดีจ ากดัให้แก่ทุนขา้มชาติได้บ้าง แต่ผู้วจิยัเหน็ว่าไม่สามารถ
สรา้งขดีจ ากดัไดม้ากนัก เพราะโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ทีเ่ป็นระเบยีบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อทุนใหญ่ๆ ซึง่ปัจจุบนักลายเป็นทุนขา้มชาตไิปเกอืบหมดแลว้นัน้
ยงัคงด ารงอยู่เป็นส่วนมาก ระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านี้มีทัง้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่
ประเทศไทยประกาศออกมาใช้เองและระเบยีบกฎเกณฑ์ที่ประเทศไทยจ าต้อง
ปฏบิตัติามพนัธะทีม่ีอยู่กบัองคก์ารระหว่างประเทศต่างๆ  นอกจากน้ี  กลุ่มทุน
เหล่าน้ีกม็อีทิธพิลมากขึน้ พรอ้มทีจ่ะเคลื่อนไหวใหร้ฐัก าหนดนโยบายทีเ่อือ้ต่อตน
อย่างเปิดเผยมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการรวมตวักนัในนามสภาหอการค้าร่วม
ของต่างประเทศในประเทศไทย ทีอ่อกมาคดัคา้นการแก้ไขพระราชบญัญตัิการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 ถึงต้นปี พ.ศ. 2550 
เป็นตวัอย่าง 

2. กรณีศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรฐัไทยตัง้แต่   
    พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา 

           2.1 การแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน 

           แนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่นัน้เป็นนโยบายที่เน้นความส าคญัของ
ตลาด (market fundamentalism) โดยที่ตลาดในที่น้ีก็คอืภาคธุรกจิทัว่ไปที่
ประกอบการเพื่อมุ่งหวงัผลก าไรสูงสุด นโยบายทีร่ฐัไทยประกาศใช้เพื่อส่งเสรมิ
การลงทุนไปไดด้ว้ยดกีบัแนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่ โดยทีน่โยบายต่างๆ นัน้
ก็มิได้เป็นการเอื้อเฉพาะนักธุรกิจไทยเท่านัน้ แต่เป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจ
ต่างชาตดิ้วย และการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนทีผ่่านมาหลาย
ครัง้ ปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งกค็อืเพื่อดงึดดูเงนิลงทุนจากต่างประเทศ  
           การส่งเสรมิการลงทุนโดยรฐัไทยนัน้แมจ้ะมนีานแล้ว ดงัจะเหน็ไดจ้าก
การมพีระราชบญัญตัสิง่เสรมิอุตสาหกรรมออกมาใชต้ัง้แต่ พ.ศ. 2497  แต่ในช่วง
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201 หลงัๆ กม็กีารปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สทิธปิระโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุน
มากขึน้ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุนล่าสุดที่ยงัมผีลบงัคบัใช้อยู่กค็ือ
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิอกีสองครัง้
ใน พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 25444  การแก้ไขใน พ.ศ. 25345 เป็นการแก้ไขด้วย
การตัดข้อความที่กล่าวถึงภาษีการค้าออกไป และเพิ่มข้อความเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิม่เขา้ไปแทน เพราะในปีนัน้ทางรฐับาลไดน้ าเอาภาษีมูลค่าเพิม่มา
ใชแ้ทนภาษกีารคา้ สว่นการแกไ้ขใน พ.ศ. 25446 เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้น
ภาษอีากรเพื่อใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดม้คีวามคล่องตวัและยดืหยุ่น
มากขึน้ในการใหส้ทิธปิระโยชน์แต่นกัลงทุนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 
           กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสรมิการลงทุนอกีฉบบัหน่ึงทีม่กีารปรบัปรุง
แก้ไขเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนของนักธุรกจิมากขึน้คอืพระราชบญัญตัิการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ซึง่ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิสองครัง้ ใน 
พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 25397 การแกไ้ขเพิม่เตมิเมื่อพ.ศ. 2534 ดว้ยเหตุของการ
ยกเลกิภาษกีารคา้และใชภ้าษมีลูค่าเพิม่แทน จงึไดม้กีารแกไ้ขบทบญัญตัใินส่วน
ของการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีการค้ามาเป็นการให้สิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีมูลค่าเพิม่แทน8 แต่การแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 25399 นัน้ได้เปลี่ยนแปลง

                                                   
          4นบัถงึ พ.ศ. 2550 แต่ต่อมากม็กีารแกไ้ขเพิม่เตมิอกีใน พ.ศ. 2560  
          5ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที ่201, 21 พฤศจกิายน 2534. 
          6ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 110 ก, 30 พฤศจิกายน 
2544. 
           7นับถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2550 ที่ผูว้จิยัเขา้สอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์แต่ใน
ปลายปีนัน้ มีการแก้ไขเพิม่เติมอีกครัง้ และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 
ตอนที ่4 ก, 8 มกราคม 2551. 
          8ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที ่201, 21 พฤศจกิายน 2534. 
          9ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที ่54 ก, 22 ตุลาคม 2539. 
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202 สาระส าคญัของกฎหมายมากพอสมควร มกีารแก้ไขเพิม่เติมครัง้นี้หลายมาตรา 
ผูว้จิยัพจิารณาดูแลว้พบว่ามสีาระส าคญั 5 ประเดน็คอื   1) การเปลีย่นแปลงค า
นิยามต่างๆ ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 2) การเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้
สามารถน าเอาที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาจัดตัง้เป็นนิคม
อุตสาหกรรมไดอ้ย่างคล่องตวัยิง่ขึน้  3) การแกไ้ขกฎหมายเพื่อท าใหก้ารจดัการ
และจดัสรรทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมมคีวามคล่องตวัมากขึน้ 4) การใหอ้ านาจแก่
การนิคมอุตสาหกรรมในการจ าหน่ายทรพัย์สนิจากบญัชเีป็นศูนย์ได้  และ 5) 
การเพิม่เตมิสทิธปิระโยชน์ใหก้บัผูป้ระกอบการและผูท้ าการคา้เพื่อส่งออกในเขต
อุตสาหกรรมสง่ออก    
           ปัจจุบนัผูป้ระกอบกจิการอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการคา้เพื่อส่งออก
ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกนอกจากจะได้รบัสทิธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบ
กจิการในนิคมอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปไดร้บัแลว้ ยงัไดร้บัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิที่
กฎหมายบญัญตัไิวเ้พื่อสง่เสรมิการสง่ออกอกีดว้ย สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิเหล่านี้ 
เช่น 1) การไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการ
ลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ส าหรับเครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้พรอ้มทัง้ส่วนประกอบของสิง่เหล่าน้ีซึง่ต้องใช้เพื่อ
การผลติหรอืการคา้เพื่อสง่ออก และของทีใ่ชใ้นการสรา้ง ประกอบ หรอืตดิตัง้เป็น
โรงงานหรอือาคารในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (มาตรา 48) 2) การไดร้บัยกเว้น
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า 
ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษสีรรพสามติ ส าหรบัของทีน่ าเขา้ประเทศและน าเขา้ไปใน
เขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อส่งออก 
โดยรวมถงึของที่น าออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกแห่งหน่ึงไปยงัอกีเขตหนึ่ง
ด้วย (มาตรา 49)  3) การได้รบัยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษี
สรรพสามติ ส าหรบัของที่ไดน้ าเขา้มาตามขอ้ 2) รวมทัง้ผลติภณัฑ ์สิง่พลอยได ้
และสิง่อื่นทีไ่ดจ้ากการผลติในเขตอุตสาหกรรมสง่ออก  (มาตรา 50) 4) การไดร้บั
ยกเวน้หรอืคนืค่าภาษีอากร ส าหรบัของทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหไ้ดร้บัยกเว้นหรอื
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203 คนืค่าภาษอีากร เมื่อไดส้่งออกไปนอกประเทศ และถ้าไม่ไดส้่งออกนอกประเทศ
แต่ไดน้ าเขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกกใ็หไ้ดร้บัยกเวน้หรอืคนืค่าภาษีอากร
ด้วย โดยถือเสมอืนว่าได้ส่งออกไปนอกประเทศแล้ว (มาตรา 52) และ 5) การ
ได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนียมพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
อากรขาเขา้ ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีสรรพสามติ ส าหรบัของทีไ่ม่ได้ใช้หรอืใช้
ไม่ได้ที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายสัง่ใหท้ าลายตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด (มาตรา 54) 
           ใน พ.ศ. 2543 ได้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัศิุลกากร (ฉบบัที ่
18)10 โดยได้อนุญาตใหม้กีารจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพิม่ขึน้ สทิธปิระโยชน์ที่
นักลงทุนไดร้บัจากระบบคลงัสนิคา้ทณัฑ์บนคอืของทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ
และเกบ็ไว้ในคลงัสนิค้าทณัฑ์บนเพื่อส่งออกไปต่างประเทศจะได้รบังดเว้นการ
เก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก ทัง้นี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือนที่
น าเขา้หรอืในสภาพที่ได้ผลติ ผสม หรอืประกอบเป็นอย่างอื่น ก่อน พ.ศ. 2543 
นัน้มคีลงัสนิค้าทณัฑบ์นเพยีง 2 ประเภทคอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นค้า
ปลอดอากรและประเภทโรงผลติสนิค้า แต่เมื่อมกีารแก้กฎหมายใน พ.ศ. 2543 
แลว้ คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทีก่รมศุลกากรก าหนดใหจ้ดัตัง้เพื่อขอรับสทิธปิระโยชน์
ดา้นภาษอีากรมเีพิม่เตมิเขา้มาอกี  5 ประเภท คอื  1) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป   
2) คลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ไปส าหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)       
3) คลงัสนิค้าทณัฑ์บนส าหรบัเก็บน ้ามนั  4) คลงัสนิค้าทณัฑ์บนส าหรบัอู่ซ่อม
หรอืสรา้งเรอื และ 5) เขตคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นส าหรบัการคา้เสรทีีป่ลอดจากภาระ
ทางภาษอีากร คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเหล่าน้ีมกีารใหส้ทิธปิระโยชน์แตกต่างกนัไป11 

                                                   
          10ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที ่108 ก, 17 พฤศจกิายน 
2543. 
          11ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ในระบบคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพิม่เตมิได้
ใน http://www.customs.go.th/TaxPrivilege/TaxPrivilege1/TaxPrivilege1.jsp. 
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204            นอกจากน้ี ในพระราชบญัญัติศุลกากร (ฉบบัที่ 18) พ.ศ. 2543 ยงัมี
บทบญัญตัมิาตรา 3 ใหเ้พิม่ขอ้ความเกีย่วกบัเขตปลอดอากรเขา้ไปในกฎหมาย 
และได้ให้ค านิยามเขตปลอดอากรไว้ว่า “เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น  ที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกจิของประเทศ โดยของทีน่ าเขา้ไปในเขตดงักล่าวจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์
ทางอากรตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ 
           ปัจจุบนัประเทศไทยมเีขตปลอดอากรหลายแห่ง เช่น เขตปลอดอากร 
นวนคร เขตปลอดอากร ปตท. ศรรีาชา เขตปลอดอากรป่าไม้สนัติ เขตปลอด
อากรอมตะนคร เขตปลอดอากรอีสเทิร์นซีบอร์ด และเขตปลอดอากรไฮเทค 
(บา้นหวา้) ส าหรบัสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีอากรทีม่อียู่ในเขตปลอดอากรนัน้
ก็มีหลายอย่าง เช่น 1) การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ได้น าเข้ามาใน
ประเทศเพื่อน าเขา้ในเขตปลอดอากร   2) การยกเวน้อากรขาออกส าหรบัของที่
ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกประเทศ  3) การยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบัการน าสนิค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร    
4) การยกเวน้ภาษสีรรพสามติส าหรบัการน าเขา้และการผลติของทีก่ระท าในเขต
ปลอดอากร 5) การยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์ และค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าดว้ยสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายว่าดว้ยไพ่ ส าหรบัการน าเขา้
และการผลติในเขตปลอดอากร  6) การใช้อตัราภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัการน าสนิคา้ในประเทศเขา้ไปในเขตปลอดอากร เฉพาะ
สนิค้าที่ต้องเสยีอากรขาออก หรอืที่ได้รบัยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่า
ดว้ยศุลกากร และ 7) ส าหรบัของทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหไ้ดร้บัยกเวน้หรอืคืนเงนิ
อากรเมื่อสง่ออกนอกประเทศ  ถ้าน าของนัน้เขา้ไปในเขตปลอดอากร กใ็หไ้ดร้บั
ยกเว้นหรือคืนเงินอากร โดยให้ถือว่าได้ส่งออกนอกประเทศไปแล้ว  เป็นต้น 
นอกจากนี้ กย็งัมสีทิธปิระโยชน์ทีน่อกเหนือจากเรื่องภาษอีากรอกี เช่น ในกรณีที่
น าของเขา้ประเทศหรอืน าวตัถุดบิภายในประเทศเขา้ไปในเขตปลอดอากรเพื่อ
ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ  หรือด าเนินการอย่างอื่นเพื่อที่จะส่งออกไป
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205 ต่างประเทศ กใ็หข้องนัน้ไม่อยู่ภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ
ควบคุมมาตรฐานหรอืคุณภาพ การประทบัตรา หรอืเครื่องหมายใดๆ  เป็นตน้12    
           ในการประกาศใชก้ฎหมายศุลกากรฉบบัที ่18 เมื่อ พ.ศ. 2543 นัน้ ไดม้ี
เหตุผลระบุไวต้อนหนึ่งว่า “โดยทีใ่นปัจจุบนัการคา้ขายระหว่างประเทศไดม้กีาร
แข่งขนักนัอย่างมาก การสนับสนุน...การส่งออกจงึมคีวามส าคญั เน่ืองจากเป็น
การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั...จงึสมควรใหม้เีขตปลอดอากรขึ้น...อนั
เป็นการส่งเสรมิการส่งออก...จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตัน้ีิ” เมื่อพจิารณา
ตามนี้กจ็ะเห็นว่ากระบวนการโลกาภิวตัน์ที่ส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ 
ต้องแข่งขันกันนัน้ ได้ท าให้รัฐต้องประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั เป็นการวิง่ไล่กวดทางเศรษฐกจิกบัประเทศอื่นๆ รฐั
นัน้เหน็ว่าวธิกีารช่วยเหลอืนกัธุรกจิเช่นนี้จะน ามาซึง่ความเจรญิของประเทศ แต่
การทีร่ฐัมนีโยบายเช่นนี้กถ็อืว่าเป็นการเลอืกผู้ชนะไปแล้ว คอืเลอืกทีจ่ะให้ภาค
ธุรกจิเป็นผูช้นะ มลูค่าการสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้นัน้ท าใหต้วัเลขความเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกจิเพิม่สูงขึน้ได้กจ็รงิ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไดป้ระโยชน์โดยอย่างเสมอภาค
กนั มแีต่นักธุรกจิเท่านัน้ทีไ่ดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่  การใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ    
เหล่านี้ท าให้รฐัสูญเสยีรายได้จากภาษีอากรเป็นจ านวนมาก เช่นใน พ.ศ. 2545 
รฐับาลไทยต้องสูญเสยีรายได้ภาษีอากรจากระบบคลงัสนิค้าทณัฑ์บนมากถึง 
21,500 ลา้นบาท และจากการขอคนือากรอกี 14,800 ลา้นบาท  โดยทีก่่อนหน้า
นี้ เมื่อ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดย้กเลกิการบงัคบัใชส้ดัสว่น
ปัจจยัและสดัสว่นการส่งออก และบรษิทัทีต่ัง้อยู่ในเขต 3 ยงัคงไดร้บัยกเวน้อากร
น าเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรโดยไม่ขึน้อยู่กบัสดัส่วนการส่งออก อกีทัง้บรษิทัทีต่ัง้อยู่
ในเขตอื่นก็ได้รับลดหย่อนร้อยละ 50 ท าให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการ

                                                   
          12ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในพระราชบญัญตัศิุลกากร 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. 
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206 ลดหย่อนเหล่านี้ถึง 1,775 ล้านดอลลาร์สหรฐัอเมริกา (ชยนัต์ ตันติวสัดาการ, 
2549, น. 17-18)  น่าคดิว่าถ้ารฐับาลมนีโยบายทีส่ร้างความสมดุลให้มากกว่านี้ 
โดยไม่ตอ้งใหส้ทิธปิระโยชน์แก่นักธุรกจิมากจนเกนิไปนัก กค็งจะท าใหร้ฐับาลมี
รายไดจ้ากภาษอีากรเพิม่ขึน้ และถ้าน าเอาเงนิเหล่านัน้มาช่วยเหลอืภาคสงัคมที่
อยู่นอกภาคธุรกจิ กน่็าจะช่วยแกปั้ญหาการกระจายรายไดไ้ดพ้อสมควร 
           นอกจากนักธุรกจิจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ  จากกฎหมายของไทย
แล้ว  การที่ประเทศไทยได้มีพนัธะหรือขอ้ตกลงกบัต่างประเทศก็ได้ท าให้นัก
ธุรกจิทีเ่ป็นผู้น าเขา้มชี่องทางทีจ่ะได้รบัสทิธพิเิศษทางศุลกากรตามความตกลง
เหล่านัน้ไดอ้กี สทิธพิเิศษทางศุลกากรเหล่าน้ี เช่น 1) การลดอตัราอากรศุลกากร
ส าหรบัผลติภณัฑ์ตามความตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการร่วมทุนของอาเซยีน  
2) การลดอากรส าหรบัของที่น าเขา้ซึ่งมีแหล่งก าเนิดจากประเทศที่ได้รบัสทิธิ
พเิศษตามความตกลงว่าดว้ยการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ระหว่างประเทศก าลงั
พัฒนา  3) การลดและยกเว้นอากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการ
ก าหนดอตัราอากรร่วมเพื่อจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน  4) การลดอากรส าหรบั
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบทีน่ าเขา้เพื่อประกอบหรอืผลติเป็นยานบกใน
โครงการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เฉพาะยี่ห้อและรุ่นของอาเซยีน ตามความตกลง
พืน้ฐานว่าดว้ยโครงการแบ่งผลติทางอุตสาหกรรมของอาเซยีน  5) การยกเว้น
และลดอากรส าหรับของน าเข้าที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศที่เป็นภาคีของ
ขอ้ตกลงมารร์าเกชทีจ่ดัตัง้องคก์ารการคา้โลกขึน้ 6) การลดอตัราอากรศุลกากร
ส าหรบัผลติภณัฑต์ามโครงการความร่วมมอืทางอุตสาหกรรมของอาเซยีน13   

 

                                                   
          13ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน http://www.customs.go.th/TaxPrivilege/ 
TaxPrivilege8.jsp. 
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207            2.2 การจดัตัง้สถาบนัอตุสาหกรรมเฉพาะทาง 

           การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่อใหเ้อือ้ต่อภาคธุรกจิมากขึน้ยงัมอีกีมาก 
แม้แต่ทางด้านตลาดหลักทรัพย์ ใน พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยเ์พื่อลดความยุ่งยากในกระบวนการน าธุรกจิเขา้
ตลาดหลกัทรพัย์ และมกีารสนับสนุนบริษัทจ านวนมากให้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546, น. 200)
นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัตัง้หน่วยงานอสิระที่เป็นสถาบนัอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
ขึน้อกีด้วย แต่เดมินัน้สถาบนัอสิระที่ท าหน้าที่ส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรม
มกัจะจดัตัง้ขึ้นด้วยความร่วมมือของรฐับาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น เช่นสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ สถาบนัไทย-เยอรมนั แต่ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ได้มกีาร
จดัตัง้สถาบนัอุตสาหกรรมเฉพาะทางขึน้อกีหลายสถาบนั  เช่น สถาบนัสิ่งทอ 
สถาบนัอาหาร สถาบนัยานยนต์ สถาบนัไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์ และสถาบนัเหลก็
และเหลก็กล้า เป็นต้น เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
สาขาต่างๆ  สถาบนัเหล่านี้โดยสว่นใหญ่แลว้รฐับาลผูร้เิริม่จดัตัง้ขึน้ และในระยะ
เริม่แรกซึง่อาจเป็นเวลา 5-6 ปี กไ็ดร้บัการอุดหนุนจากงบประมาณของรฐั โดยมี
การตัง้เป้าหมายไวว้่าในระยะยาวสถาบนัเหล่านี้จะพึง่พาตนเองทางการเงนิได ้
หน้าทีส่ าคญัของสถาบนัเหล่านี้คอื การช่วยส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมในดา้นต่างๆ เช่นการสนบัสนุนทางวชิาการและเทคโนโลยเีพื่อ
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการปรบัปรุงคุณภาพของสนิคา้ การส่งเสรมิ
การพัฒนาบุคลากร การช่วยจัดระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ การใหบ้รกิารดา้นการทดลองและการใหค้ าปรกึษาทางเทคนิค  การ
ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทัง้ด้านการผลิตและการตลาด เช่น ความ
เคลื่อนไหวของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ระเบียบกฎเกณฑ์การค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในประเทศคู่แข่งทีส่ าคญั สถาบนัอุตสาหกรรม

207



 

208 
 

208 เฉพาะทางยงัไดด้ าเนินการจดัการวจิยัและจดัการสมัมนาเพื่อประเมนิสถานภาพ
ของอุตสาหกรรมต่างๆ   อีกทัง้ยังเป็นผู้รายงานปัญหาของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อผูก้ าหนดนโยบายของรฐัดว้ย (สมศกัดิ ์แต้มบุญเลศิชยั และคน
อื่นๆ, 2545, น. 13-14) 
           จุดประสงคส์ าคญัอกีประการหนึ่งกค็อืเพื่อใหส้ถาบนัเหล่าน้ีไดเ้ป็นแกน
น าในการผนึกก าลงัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อยกระดบัขดีความสามารถใน
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพราะก่อนหน้าน้ีขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ที่นักธุรกิจและนักวิชาการเสนอบางครัง้ไม่ได้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิ เนื่องจากไม่มีผู้ที่คอยติดตามอย่างใกล้ชิด สถาบันที่ตัง้ขึ้นจึงมีหน้าที่
ตดิตามและผลกัดนัขอ้เสนอแนะทีเ่หน็ว่าเหมาะสม อกีทัง้คอยเป็นผูป้ระสานงาน
กบัสถานประกอบการซึง่มอียู่เป็นจ านวนมาก (สมศกัดิ ์แต้มบุญเลศิชยั และคน
อื่นๆ, 2545, น. 14) 
           สถาบนัเหล่านี้มลีกัษณะการด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนัอยู่บา้ง  อย่างเช่น 
สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาตนิัน้มุ่งเน้นการยกระดบัการเพิม่ผลผลติใหแ้ก่สถาน
ประกอบการในหลายสาขาและให้บริการแก่กจิการประเภทอื่นนอกเหนือจาก
สถานประกอบการอุตสาหกรรมดว้ย ทัง้นี้เพื่อยกระดบัความสามารถในการผลติ
ของกิจการเหล่านัน้ตามจุดประสงค์หลกัของสถาบนั สถาบนัไทย-เยอรมนัก็
ให้บรกิารทางเทคนิคแก่อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ซึ่งส่วนมากเกี่ยวขอ้งกบัโลหะ
และเครื่องจักรกล แต่การให้บริการของสถาบันน้ีก็ครอบคลุมหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกกลุ่มโลหะและเครื่องจกัรกลด้วย เช่นผลติภณัฑ์ยางและ
พลาสตกิ อาหารและเครื่องดื่ม และเคมภีณัฑ ์ ส่วนสถาบนัอาหาร สถาบนัสิง่ทอ 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ และสถาบันเหล็กและ
เหลก็กล้านัน้เป็นสถาบนัทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางมากกว่าเพราะมุ่งเน้นใหบ้รกิาร
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มของตนเป็นหลกั (สมศกัดิ ์แต้มบุญเลศิชยั และคน
อื่นๆ, 2545, น. 14) 
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209            นอกจากนี้ ยังมีสถาบันหรือส านักงานที่เป็นหน่วยราชการซึ่งสงักัด
กระทรวงต่างๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้มาโดยใหม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรม 
เช่นสถาบนัวจิยัยางทีอ่ยู่ในสงักดัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงาน
พฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุนที่อยู่ในสงักดัของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
(สมศกัด ์แตม้บุญเลศิชยั และคนอื่น ๆ, 2545, น. 17) 

           2.3 การส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ 
                  ลงทุน 

           ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ส่งเสริมการลงทุนโดยตรง  ปัจจุบนัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนได้จดัตัง้
ส านักงานในต่างจงัหวดัที่เรยีกว่า “ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุน”14  ประจ าอยู่ใน 7 
จังหวัด คือเชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และ        
สรุาษฎรธ์านี และมสี านกังานในต่างประเทศอกี 7 แห่ง15 อยู่ในเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ 
เยอรมนี,  นิวยอรก์และลอสแอลเจลสิ สหรฐัอเมรกิา,  ปารสี ฝรัง่เศส,  โตเกยีว
และ โอซากา้ ญี่ปุ่ น และเซีย่งไฮ ้จนี ในทีน่ี้ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอสถติเิกีย่วกบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา16  เพื่อเป็นอกีตวัอย่างหนึ่งทีแ่สดงให้
เหน็บทบาทของรฐัไทยในการสง่เสรมิการลงทุนของนกัธุรกจิ 

 

                                                   
          14ดรูายละเอยีดใน http://www.boi.go.th/thai/about/regional_offices.asp.  
          15เมื่อผูว้จิยัตรวจสอบในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2562 พบวา่ส านกังานในต่างประเทศ
มเีพิม่ขึน้อกีหลายแหง่ ดรูายละเอยีดใน https://www.boi.go.th/index.php?page= 
oversea_office. 
          16นบัถงึ พ.ศ. 2549 เท่าทีม่ขีอ้มลูในขณะทีเ่ขา้สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  
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210 ตารางที ่1 
สถติกิารขอรบัการสง่เสรมิและการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิการลงทนุ              

พ.ศ. 2539-2549 
 

 
พ.ศ. 

การขอรบัการสง่เสรมิ การอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิ 

จ านวน 
ราย 

เงนิลงทุน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนราย เงนิลงทุน  
(ลา้นบาท) 

2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

1,198 
883 
687 
891 

1,030 
891 
788 
961 

1,203 
1,321 
1,357 

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

975 
920 
647         
683 

1,116 
820 
721 
840 

1,226 
1,254 
1,220 

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

ทีม่า: 1) ขอ้มลู พ.ศ. 2539-2546 มาจาก ประสทิธิ ์เอกบุตร และคนอื่น ๆ (2548,  
           น. 10) 
        2) ขอ้มลูการขอรบัการสง่เสรมิ พ.ศ. 2547-2549  มาจาก ส านกังาน 
            คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (http://www.boi.go.th/thai/  
            download/ boi_statistics/29/0612_net.pdf) 
        3) ขอ้มลูการอนุมตั ิพ.ศ. 2547-2549  มาจาก ส านกังานคณะกรรมการ 
            สง่เสรมิการลงทุน (http://www.boi.go.th/thai/ download/  
            boi_statistics/ 29/0612_app.pdf)                 
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211            ข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงสถิติการขอรับและการให้การอนุมัติการ
ส่งเสริมการลงทุนในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา  จากการค านวณโดยผู้วิจยั  พบว่า
สดัส่วนของโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตันิัน้สงูถงึประมาณรอ้ยละ 94 ของจ านวน
โครงการทีข่อรบัการลงทุนทัง้หมด และถา้สงัเกตใหด้จีะพบว่าในบางปีนัน้จ านวน
โครงการที่ได้รบัการอนุมัติให้การส่งเสริมนัน้มีมากกว่าโครงการที่ขอรบัการ
ส่งเสรมิเสยีอกี ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะว่าโดยปรกตแิลว้ทางส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุนจะใชเ้วลาภายใน 40-90 วนัท าการในการพจิารณาอนุมตั ิโดย
ขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการ ดงันัน้โครงการที่ขอรบัการส่งเสริมในปีหนึ่ ง จึง
อาจจะไดร้บัการอนุมตัใินอกีปีหนึ่งกไ็ด ้

ตารางที ่2 
สถติกิารออกบตัรสง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2539-2549 

 

พ.ศ. จ านวน
ราย 

โครงการ
คนไทย 
100% 

โครงการ
ต่างชาต ิ
100% 

โครงการ  
รว่มทุน

ระหวา่งไทย
กบัต่างชาต ิ

ทุนจด
ทะเบยีน
ต่างชาต ิ
(ลา้นบาท) 

2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

942 
836 
569 
554 
785 
766 
797 
717 

1,053 
1,133 
1,146 

411 
332 
145 
122 
199 
216 
238 
215 
369 
380 
383 

126 
155 
150 
191 
237 
259 
262 
231         
324 
349 
364 

405 
349 
274 
241 
349 
291 
297 
271 
360 
404 
399 

41,540         
40,119 
42,932 
23,127 
20,131 
25,833 
32,537 
16,128 
18,700 
25,700 
25,900 
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212  
        ทีม่า: 1) ขอ้มลู พ.ศ. 2539 -2546 มาจาก ประสทิธิ ์เอกบตุร และคนอื่น ๆ    
                   (2548, น. 10) 
               2) ขอ้มลู พ.ศ. 2547 -2549 มาจาก ส านกังานคณะกรรมการ 
                   สง่เสรมิการลงทนุ (http://www.boi.go.th/thai/download/  
                   boi_statistics/29/0612_cer_pdf) 
  
           การออกบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นขัน้ตอนทีต่่อจากการอนุมตัิให้การ
ส่งเสรมิ ขอ้มูลในตารางที ่2 ขา้งต้นแสดงให้เหน็สถติิการออกบตัรส่งเสรมิการ
ลงทุนในรอบ 11 ปีทีผ่่านมา เมื่อค านวณจากขอ้มลูในตารางนี้ พบว่าสดัส่วนของ
โครงการทีไ่ดร้บับตัรสง่เสรมิต่อโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัอิยู่ทีร่อ้ยละ 89 ซึง่กย็งัถอื
ว่าสูง การที่โครงการซึง่ได้รบัอนุมตัจิะไดร้บับตัรส่งเสรมิหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัว่า
เจ้าของโครงการผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมนัน้พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนก าหนดหรอืไม่ ถ้าพรอ้มกจ็ะแจง้ยนืยนัและต้อง
ส่งรายงานผลการเริม่ปฏบิตัิงานเพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาอกีครัง้ จากนัน้
คณะกรรมการจงึจะพจิารณาออกบตัรสง่เสรมิให ้ 
           เมื่อพิจารณาการกระจายผู้ถือหุ้นจากข้อมูลในตารางที่ 2 นัน้ก็พบว่า
จากจ านวนโครงการที่ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนทัง้หมด 9,298 โครงการนัน้ 
แบ่งเป็นโครงการคนไทย 100% จ านวน 3,010 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 32 ของ
โครงการทัง้หมด  โครงการต่างชาต ิ100% จ านวน 2,648 โครงการ คดิเป็นรอ้ย
ละ 29 และโครงการร่วมทุนระหว่างคนไทยกบัชาวต่างชาต ิ3,640 โครงการ คดิ
เป็นรอ้ยละ 39 เมื่อดมูลูค่าเงนิลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในช่วง พ.ศ. 
2543-2547 ปรากฏว่าโครงการคนไทย 100% มมีูลค่าเงนิลงทุน 473,383 ลา้น
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213 บาท โครงการต่างชาต ิ100% มมีลูค่าเงนิลงทุน 514,034 ลา้นบาท และโครงการ
ร่วมทุนมมีลูค่าเงนิลงทุน 594,661 ลา้นบาท17  
           สมศกัดิ ์แต้มบุญเลศิชยั และคนอื่นๆ (2545, น. 42)  กล่าวไวว้่าถ้าคดิ
ตามทุนจดทะเบยีน การลงทุนจากต่างประเทศนัน้มอียู่ประมาณครึง่หนึ่งของการ
ลงทุนทัง้หมดทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  ส าหรบัโครงการร่วมทุนซึง่มอียู่เป็น
จ านวนมากนัน้ แม้บางบรษิัทจะมคีนไทยเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ แต่อ านาจการ
บริหารกิจการก็มักจะตกอยู่กับผู้แทนของบริษัทร่วมทุนจากต่างประเทศ 
เพราะว่าการถือหุ้นของคนไทยมกีารกระจาย ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมอียู่
ไม่กีร่าย จงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมอี านาจในการบรหิารควบคุมกจิการ 
           ประเด็นที่ผู้วิจ ัยเห็นว่าน่าจะตัง้ข้อสังเกตไว้เกี่ยวกับความสมัพันธ์
ระหว่างรฐักบัธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงกบันโยบายส่งเสรมิการลงทุนกค็อืการทีก่ฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนนัน้ แม้จะมองไดว้่าเป็นการใหค้วามส าคญักบั
การส่งเสริมการลงทุน แต่ก็มีข้อบกพร่องได้เหมือนกันถ้านายกรัฐมนตรีมี
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งซึง่ต้องขอรบัการส่งเสรมิด้วย ดงักรณีทีม่ขีอ้ครหาเรื่อง
การทีค่ณะกรรมการไดม้มีตใิหก้ารสง่เสรมิการลงทุนโครงการดาวเทยีมไอพสีตาร์
ของบรษิัทชนิแซทเทลไลท ์ซึง่ท าให้บรษิทัดงักล่าวไดร้บัการยกเว้นภาษีเงนิได้
นิตบิุคคลเป็นเวลานานถึง 8 ปี คดิเป็นเงนิสงูถงึ 16,459 ลา้นบาท กรณีนี้ได้ถูก
นักวิชาการ เช่น เจิมศักดิ ์ป่ินทอง (2547, น. 8) สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์
(2547ก, น. 63-65; 2547ข, น. 109-110) และ นิพนธ์ พวัพงศกร (2547, น. 
123) วพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัเครอืญาตขิองนายกรฐัมนตร ี
พนัต ารวจโททกัษณิ ชนิวตัร เพราะบรษิทันัน้มลีูกๆ ของพนัต ารวจโททกัษิณถอื
หุ้นอยู่เป็นจ านวนมาก กรณีนี้นอกจากจะมองได้ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์  

                                                   
          17มลูคา่เงนิลงทุนในช่วง พ.ศ. 2543-2547 น้ี ผูว้จิยัค านวณจากขอ้มลูใน 
ชนินทร ์มโีภค,ี 2548, น. 127. 
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214 ทบัซอ้นแลว้ ยงัอาจมองไดว้่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจรติไดด้ว้ย 
เน่ืองจากโดยปรกตนิัน้การสง่เสรมิการลงทุนมไีวเ้พื่อจงูใจใหน้กัลงทุนไดต้ดัสนิใจ
ลงทุน แต่โครงการดงักล่าวนัน้เป็นโครงการทีม่กีารตดัสนิใจลงทุนไปแลว้ ได้มี
การก าหนดวงเงนิลงทุนแล้ว ได้กูเ้งนิจากต่างประเทศแล้ว ไดก้ าหนดเวลาที่จะ
ใหบ้รกิารและมกีารท าการตลาดไว้เรยีบร้อยแลว้ โครงการน้ีจงึไม่น่าจะเขา้ข่าย
เป็นโครงการที่สมควรได้รบัการส่งเสริมการลงทุน (สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์, 
2547ก, น. 64) 
           นอกจากนี้  ยังมีกรณีที่ข้าราชการระดับสูงบางคนในส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเขา้ไปถอืหุน้หรอืเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัที่
ไดร้บับตัรสง่เสรมิ หากการถอืหุน้และการเป็นกรรมการเกดิขึน้ก่อนทีบ่รษิทัจะขอ
บตัรสง่เสรมิการลงทุน กอ็าจมกีารใชอ้ านาจและอทิธพิลในการอนุมตับิตัรสง่เสรมิ
การลงทุนหรืออาจผ่อนปรนเงื่อนไขให้   และบริษัทที่ได้รบับตัรส่งเสริมนัน้ก็
มกัจะตอบแทนขา้ราชการระดบัสงูดว้ยทรพัยส์นิเงนิทอง หรอืดว้ยการใหหุ้น้โดย
เสน่หา (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ 2536, น. 179) 

           2.4 การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

           นโยบายส่งเสรมิการลงทุนของรฐัไทยนัน้นอกจากจะมจีุดประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือสนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของคนไทยแล้ว ยังมี
จุดประสงค์ส าคญัไม่แพ้กนัอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่การดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศด้วย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) “เป็นธุรกรรมการลงทุนซึง่มเีสถยีรภาพทีผู่ล้งทุนทีม่ถีิน่ฐานใน
ประเทศหนึ่งมต่ีอธุรกจิที่มถีิ่นฐานในอกีประเทศหน่ึง โดยผู้ลงทุนมีส่วนในการ
บรหิารธุรกจินัน้ๆ ทัง้ที่จดัตัง้เป็นนิติบุคคลและส่วนบุคคล” (ประสทิธิ ์เอกบุตร 
และคนอื่น ๆ, 2548, น. 17) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี้ประกอบด้วย 
1) เงนิลงทุนในเรอืนหุน้ (equity capital) ซึง่หมายถงึการลงทุนดว้ยการถอืหุน้ใน
กจิการ โดยมีสดัส่วนการถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป หรอืมสีทิธใินการร่วม
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215 บรหิารกจิการ  2) เงนิกูจ้ากบรษิทัแม่หรอืบรษิทัในเครอื (loans from affiliates) 
ยกเว้นการกู้ยมืกนัเองในบรษิัทเงนิทุนและบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ ซึ่งจดัเป็น
เงนิกูย้มือื่นๆ แทน และ  3) ก าไรทีน่ ากลบัมาลงทุน (reinvested earnings) ซึง่
หมายถึงรายได้ในรูปของเงนิปันผลของผู้มาลงทุนโดยตรงที่สมควรได้รบัตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ในกจิการนัน้ๆ หรอืรายไดข้องสาขาทีไ่ม่ส่งกลบัใหผู้ล้งทุน แต่
ขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่ได้นับรวมก าไรทีน่ ากลบัมา
ลงทุนเขา้ในเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ประสทิธิ ์เอกบุตร และคนอื่น ๆ, 
2548, น. 17) 

ตารางที ่3 
มลูค่าการลงทุนโดยตรงสทุธ ิ(ไม่รวมภาคธนาคาร) จ าแนกตามประเทศผูล้งทุน 

พ.ศ. 2531-2548 

 หน่วย: ลา้นบาท 
พ.ศ. ญีปุ่่ น สหรฐัฯ อยี ู อา 

เซยีน 
ฮอ่งกง ไตห้วนั เกาหลี

ใต ้
ออส 
เตร 
เลยี 

สวติ 
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 

-17,828 
1,083 
2,905 

22,594 

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 
-24,560 
23,856 

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 
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216         ทีม่า: 1) ขอ้มลู พ.ศ. 2531-2543  มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย     
                   (อา้งถงึใน สมศกัดิ ์แตม้บุญเลศิชยั และคนอื่นๆ, 2545)  
               2) ขอ้มลู พ.ศ.  2544 -2548 มาจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย   
                   (2549ข) 
  
           เงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตัง้แต่ พ.ศ. 2531 นัน้เพิม่ขึน้จากเดมิ
มาก ใน พ.ศ. 2525 มูลค่าเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธ ิ(ไม่รวมภาค
ธนาคาร) มีเพียง 4,331 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 9,044 ล้านบาทใน พ.ศ. 
2530 (สมศกัดิ ์แต้มบุญเลิศชยั และ คนอื่น ๆ, 2545, น. 94) แต่จากขอ้มูลใน
ตารางที ่3 จะเหน็ว่ามูลค่าของเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธเิพิม่สงูขึน้
อีกมากเป็น 27,964 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากระดบัใน พ.ศ. 
2530 เงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนัน้มาจากญี่ปุ่ นมากทีสุ่ด รองลงมาคอื
สหรัฐอเมริกา ข้อมูลในตารางนี้ผู้วิจ ัยนับรวมเงินลงทุนจากประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป (European Union: EU) เขา้ดว้ยกนัเป็นกลุ่มเดยีว (อยีู) และนับ
รวมเงินลงทุนจากประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) เขา้ไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั 
(อาเซยีน) ผู้ทีส่นใจรายละเอยีดเพิม่เตมิเป็นรายประเทศโปรดดูในแหล่งอ้างองิ
ทา้ยตาราง 
           จะเห็นว่ามูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิตัง้แต่ พ.ศ. 
2531-2548 มคี่าเป็นบวกทุกปี ซึง่หมายความว่าเงนิลงทุนทีน่กัลงทุนต่างชาตนิ า
เงนิเขา้มามมีากกว่าเงนิทีพ่วกเขาสง่กลบัออกไป  
           ปัจจยัระหว่างประเทศทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะมกีารไหลเขา้ของเงนิ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างมากใน พ.ศ. 2531   คอืผลของการประชุม
พลาซ่าแอก็คอรด์ทีท่ าใหเ้งนิเยนของญี่ปุ่ นมคี่าสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลส าคญั
เช่นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ขณะทีค่่าเงนิของประเทศไทยกอ็่อนตวัลง ญี่ปุ่ นและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชยีจงึยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศไทย และ

216



 

217 
 

217 ในประเทศไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยมากขึ้น พลเอก     
ชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งมาจากการเลือกตัง้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อจาก     
พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์  พลเอกชาตชิายไดป้ระกาศนโยบายเปลีย่นสนามรบ
เป็นสนามการคา้ นอกจากนี้ ในปีต่อมา ปัจจยัทางดา้นการเมอืงระหว่างประเทศ
กเ็อือ้อ านวยดว้ย คอืสงครามเยน็ซึ่งด าเนินมาอย่างยาวนานได้สิน้สุดลง ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบกบัความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบของไทย เช่น
การมีแรงงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพแต่ราคาถูก การมีวัตถุดิบพร้อม การมี
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นไฟฟ้าและประปาที่รฐับาลจดัเตรียมไว้ให้
อย่างพอเพยีง รวมทัง้นโยบายและมาตรการส่งเสรมิการลงทุนต่างๆ  ลว้นเป็น
เหตุปัจจยัทีร่่วมผลกัดนัใหม้กีารดงึดดูเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
           ธุรกจิอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ เช่นเสือ้ผา้ รองเทา้ ของเดก็เล่น 
และอัญมณี เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในต้นพุทธทศวรรษ 2530 แต่ต่อมา
เน่ืองจากค่าแรงไดเ้ริม่สงูขึน้ นักลงทุนจงึเริม่เคลื่อนยา้ยฐานการผลติไปประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งมีค่าแรงถูกกว่า อุตสาหกรรมขา้งต้นเริม่ชะลอตวัลงตัง้แต่ พ.ศ. 
2534 (ผาสกุ พงษ์ไพจติร และ ครสิ เบเคอร,์ 2546, น. 198)  จะเหน็ว่ามลูค่าเงนิ
ลงทุนโดยตรงจากหลายประเทศ เช่น ญีปุ่่ น สหรฐัอเมรกิา ไต้หวนั และเกาหลใีต ้
ได้เริ่มลดลงใน พ.ศ. 2534 หลังจากที่เพิ่มขึ้นสูงเมื่อสองสามปีก่อนหน้าน้ี 
โดยเฉพาะญีปุ่่ นนัน้ลดลงมาก 
           มูลค่าของเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้เพิม่สูงขึน้มากอีกครัง้
หลงัเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ยิง่เมื่อดูตารางที ่4 ในช่อง “FDI Inflow” ซึง่เป็นมูลค่า
เงนิลงทุนที่ไหลเขา้อย่างเดยีวยงัไม่ได้หกัเงนิทุนที่ไหลออกยิ่งเหน็ชดัเจนมาก 
ภายในช่วงเวลา 3 ปีนับจาก พ.ศ. 2540-2542 เงินลงทุนโดยตรงที่ไหลเข้ามี
มลูค่ามากกว่าเงนิลงทุนโดยตรงทีเ่ขา้มาในช่วงประมาณ 9 ปีก่อนหน้านัน้เสยีอกี 
คอืมมีูลค่ามากกว่ามูลค่ารวมจาก พ.ศ. 2531-2539 ซึง่เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิไทย
รุ่งเรอืง การทีเ่งนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วงหลงัเกดิวกิฤตมิมีูลค่าสูง
เช่นนี้เป็นเพราะว่าเงินทุนที่เข้ามาเหล่านี้เกือบทัง้หมดเข้ามาซื้อกิจการของ
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218 บรษิทัทีป่ระสบปัญหา ไม่ไดเ้ขา้มาลงทุนในกจิการใหม่ นักลงทุนทีเ่ขา้มาในช่วง
หลงัวกิฤตนิี้แบ่งได ้3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกซึง่สว่นใหญ่มาจากยุโรปและสงิคโปรไ์ด้
เขา้มาซือ้กจิการของธุรกจิการเงนิซึง่รวมทัง้ธนาคาร 4 แห่งและบรษิทัหลกัทรพัย์
ที่มอียู่เกอืบทัง้หมด ส าหรบัธุรกจิประกนัภยันัน้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อไป
ร้อยละ 50 เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ซื้อได้มากกว่าน้ี กลุ่มที่สองซึ่งมาจาก
ญีปุ่่ นไดเ้ขา้มาซือ้หุน้ของหุน้ส่วนเดมิทีเ่ป็นคนไทยในกิจการอุตสาหกรรมทีผ่ลติ
เครื่องใชไ้ฟฟ้ายีห่อ้ต่างๆ เช่น เนชัน่แนล มตัสชึติะ ซมัซุง และเอน็อซี ี  และใน
กจิการอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ เช่นฮอนด้า นิสสนั และโตโยต้า 
และกลุ่มที่สามส่วนใหญ่มาจากยุโรป ไดเ้ขา้มาซื้อธุรกจิขายปลกีของหา้งต่างๆ 
เช่นเทสโก้ เอโฮล คาร์ฟู และคาสโิน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 
2546, น. 217) 
           แมเ้งนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธจิะมคี่าเป็นบวกมาโดยตลอด 
แต่ถา้พจิารณาขอ้มลูในตารางที ่4 กจ็ะพบว่าในช่วงหลงัๆ มานี้นกัลงทุนต่างชาติ
มแีนวโน้มที่จะส่งเงนิกลบัประเทศมากขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากสดัส่วนเงนิลงทุนที่
สง่กลบัในช่วง 5 ปีสดุทา้ยในตารางซึง่สงูเกนิครึง่หนึ่งของเงนิลงทุนทีน่ าเขา้ โดย
สดัส่วนเงินลงทุนที่ส่งกลบัต่อเงินลงทุนที่น าเข้าใน พ.ศ. 2543, 2544, 2545, 
2546 และ 2547 นัน้มมีูลค่าคดิเป็นร้อยละ 55, 57, 86, 76 และ 89 ตามล าดบั 
การทีน่กัลงทุนสง่เงนิกลบัประเทศในสดัสว่นทีส่งูมากใน 3 ปีหลงัสดุในตารางที ่4 
ท าให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิมีมูลค่าน้อยลงอย่างมากใน 3 ปี
ดงักล่าว ทัง้ๆ ทีเ่งนิลงทุนทีไ่หลเขา้ในช่วงนี้มมีูลค่าสงูยิง่กว่าช่วงหลงัเกดิวกิฤติ
เศรษฐกิจ 2-3 ปีแรกด้วยซ ้า และเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงหลังนี้นักลงทุน
ต่างชาตไิดส้ง่เงนิกลบัในรปูของก าไรและเงนิปันผลมากขึน้เช่นกนั 
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219 ตารางที ่4 
เงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศภาคเอกชน พ.ศ. 2538-2547 

 

ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย (อา้งถงึใน ประสทิธิ ์เอกบุตร และคนอื่น ๆ,  
        2548, น. 17) 
หมายเหตุ: 1) Net FDI หมายถงึเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสทุธ ิ
              2) FDI Inflow หมายถงึเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีน่กัลงทุน 
                  น าเขา้มาลงทุนในประเทศไทย 
              3) FDI Outflow หมายถงึเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที ่
                  นกัลงทุนสง่กลบัออกไปต่างประเทศ 
              4) Income on Equity หมายถงึเงนิทีส่ง่กลบัออกไปต่างประเทศในรปู 
                  ของก าไรและเงนิปันผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. Net FDI 
(ลา้นบาท) 

FDI Inflow 
(ลา้นบาท) 

FDI 
Outflow 
(ลา้น
บาท) 

Income 
On 

Equity 
(ลา้นบาท) 

Net FDI 
ภาคบรกิาร 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 
FDI 

Outflow 
ต่อ FDI 
Inflow 

สดัส่วน 
Income  

on 
Equity   
ต่อ FDI  
Inflow 

2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 

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 

0.56 
0.54 
0.29 
0.20 
0.29 
0.24 
0.20 
0.31 
0.38 
0.46 
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220            2.5 ผลลพัธข์องนโยบายส่งเสริมการลงทุน 

           เพื่อชี้ให้เหน็ว่านโยบายของรฐัไทยในการส่งเสรมิการลงทุน ได้มสี่วน
สง่ผลอย่างไรต่อความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถงึ
ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคบางอย่างที่ส าคัญ เช่นตัวเลขการขยายตัวของการ
ส่งออกและน าเขา้ จากตารางที่ 5 แสดงใหเ้หน็ว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา 
ถงึปี พ.ศ. 2540 แมมู้ลค่าการส่งออกจะเพิม่ขึน้อย่างมาก แต่มูลค่าการน าเขา้ก็
สงูขึน้ยิง่กว่า ท าใหม้กีารขาดดุลการคา้ตลอด 10 ปีนัน้ ซึง่ส่งผลใหม้กีารขาดดุล
บญัชเีดนิสะพดัดว้ย เพราะดุลการคา้เป็นสว่นทีส่ าคญัในดุลบญัชเีดนิสะพดั  
           การขยายตวัของการส่งออกที่ต่อเนื่องยาวนานหลายปีไดห้ยุดชะงกัลง
เมื่อ พ.ศ. 2539 ก่อนที่ประเทศไทยจะประสบวกิฤติเศรษฐกจิครัง้ร้ายแรงในปี
ต่อมา  หลงัจากนัน้การส่งออกกค็่อย ๆ ดขีึน้อกี ขณะทีก่ารน าเขา้กล็ดลงเฉพาะ 
2-3 ปีแรกทีก่ าลงัอยู่ในช่วงวกิฤตเิท่านัน้ ต่อมาการน าเขา้กไ็ดเ้พิม่สงูขึน้อกีครัง้   
           การทีมู่ลค่าการน าเขา้ยงัคงสงูอยู่มากนัน้ เป็นเพราะว่าในปัจจุบนั  (นับ
ถงึ พ.ศ. 2550) แมว้่าประเทศไทยจะน าเขา้สนิคา้ส าเรจ็รูปลดลง แต่กย็งัน าเขา้
สนิค้าทุน สนิค้าขัน้กลางและวตัถุดบิมากขึน้ ในปัจจุบนัสนิค้าทุนมมีูลค่าเกอืบ
ครึง่หนึ่งของสนิคา้น าเขา้ทัง้หมดของประเทศไทย ขณะทีมู่ลค่าการน าเขา้น ้ามนั
เชือ้เพลงิและผลติภณัฑก์ย็งัคงค่อนขา้งสงู เช่นใน พ.ศ. 2544 มมีลูค่าคดิเป็นรอ้ย
ละ11.5 ของสนิค้าน าเขา้ทัง้หมด (สมศกัดิ ์แต้มบุญเลศิชยั และคนอื่นๆ, 2545, 
น. 37) 
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221 ตารางที ่5 
มลูค่าการน าเขา้ การสง่ออก ดุลการคา้ ดุลบญัชเีดนิสะพดั ดุลการช าระเงนิ  
และผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (ราคาตลาด) พ.ศ. 2531-2548 

หน่วย: ลา้นบาท 
พ.ศ. การน าเขา้ 

c.i.f. 
การส่งออก 

f.o.b. 
การน าเขา้ 
+ส่งออก 

ดุล 
การคา้ 

ดลุบญัชี
เดนิสะพดั 

ดุลการ   
ช าระเงนิ 

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 

ทีม่า: 1) ขอ้มลู พ.ศ. 2531-2544 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (อา้งถงึใน    
           สมศกัดิ ์แตม้บุญเลศิชยั และคนอื่นๆ, 2545, น. 47-48) 
        2) ขอ้มลู พ.ศ. 2545-2548 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (2549ข) 
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222            โครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารพึ่งพาและเชื่อมโยงเขา้กบั
เศรษฐกจิโลกมากขึน้  ซึง่เหน็ไดจ้ากสดัส่วนมูลค่าของการส่งออกและน าเขา้ต่อ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก  จากขอ้มูลในตารางที่ 6 
แสดงใหเ้หน็ว่าสดัส่วนของมูลค่าการส่งออกและน าเขา้อยู่ที่ 57.58  ไดเ้พิม่ขึน้
กว่า 2 เท่ามาเป็น 128.97 ใน พ.ศ. 2548 และจะเหน็ว่าปี พ.ศ. 2543 นับเป็นปี
แรกทีส่ดัส่วนของการส่งออกและน าเขา้ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมมคี่าสงูเกนิรอ้ยละ 
100  ถอืกนัว่าตวัเลขสดัส่วนดงักล่าวนี้เป็นดชันีชี้วดัระดบัของการเปิดประเทศ 
ยิง่ตวัเลขนี้มคี่าสูงขึน้เพยีงใด กถ็ือว่ามรีะดบัการเปิดประเทศกวา้งขึน้เพยีงนัน้ 
ความจรงิแลว้ตวัเลขนี้ยงัไมไ่ดน้บัรวมการคา้บรกิารเขา้ดว้ย ถา้รวมการคา้บรกิาร
เข้าไปก็จะท าให้ตัวเลขนี้สูงขึ้นอกี เช่นใน พ.ศ. 2544 ซึ่งมสีดัส่วนของการค้า
ต่างประเทศต่อผลติภณัฑม์วลรวมอยู่ที ่107.90 นัน้ ถ้าไดร้วมการคา้บรกิารเขา้
ดว้ยกจ็ะมสีดัสว่นสงูถงึ 126.45 (สมศกัดิ ์แตม้บุญเลศิชยั และคนอื่นๆ, 2545, น. 
33)  
           ระดบัการเปิดประเทศนัน้ นอกจากจะดูได้จากการค้าระหว่างประเทศ
แลว้ ยงัดไูดจ้ากดา้นการเงนิดว้ย ระดบัการเปิดประเทศดา้นการเงนินัน้พจิารณา
จากสัดส่วนระหว่างยอดรวมมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินต่างประเทศกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เมื่อพิจารณาระดบัการเปิดประเทศด้าน
การเงนิของไทยพบว่าระดบัการเปิดประเทศดา้นการเงนิในช่วง พ.ศ. 2543-2547 
นัน้สูงกว่าระดบัการเปิดประเทศด้านการค้าเสยีอกี โดยระดบัการเปิดประเทศ
ด้านการเงนินัน้อยู่ที่ 137.2, 139.1, 128.3, 127.3 และ 121.5 ใน พ.ศ. 2543-
2547 ตามล าดบั (โปรดเปรียบเทียบกับระดบัการเปิดประเทศด้านการค้าใน
ตารางที ่6) 
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223 ตารางที ่6 
สดัสว่นของมลูค่าการสง่ออกและการน าเขา้ต่อผลติภณัฑ ์

มวลรวมภายในประเทศ พ.ศ. 2531-2548 

หน่วย: รอ้ยละ 
พ.ศ. การสง่ออก/GDP การน าเขา้/GDP การสง่ออกและน าเขา้/GDP 
2531 
2532 

  2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 

  2547 
2548 

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 

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 

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 

ทีม่า:  1) ขอ้มลู พ.ศ. 2531-2544 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (อา้งถงึใน   
            สมศกัดิ ์แตม้บญุเลศิชยั และคนอื่นๆ (2545, น. 49-50)   
        2) ขอ้มลู พ.ศ. 2545-2548 ผูว้จิยัน าเอาขอ้มลูจากตารางที ่ 5 มาค านวณ 
            เอง 
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224            2.6 พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว: กีดกนั  
                  หรือส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติ? 

           เหตุการณ์ทีม่คีวามพยายามทีจ่ะแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกจิของ
คนต่างดา้ว น ามาซึง่ค าถามว่าการแกไ้ขในครัง้นี้จะส่งผลกระทบต่อทุนต่างชาติ
ไดเ้พยีงใด รฐัไทยจะสามารถต้านทานพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่อนัมทุีน
ขา้มชาติขบัเคลื่อนอยู่นี้ได้หรือไม่ ผู้วิจยัเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายในครัง้น้ีใน
ทีส่ดุจะไม่กระทบกบัทุนต่างชาตไิดม้ากนกั  
           แต่ที่กฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการชาวไทยนัน้มคีวามชดัเจนยิง่กวา่ เหน็ไดจ้ากกรณีการขยายตวัของ
ธุรกจิค้าปลกีขา้มชาติ ธุรกจิค้าปลกีขา้มชาตินัน้เริม่เขา้มาในประเทศไทยอย่าง
ชดัเจนในช่วงหลงัวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ก่อนหน้านัน้กจิการค้า
ปลกีไทยมกีลุ่มทุนคา้ปลกีไทยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ แต่เมื่อประสบปัญหาหนี้สนิอย่าง
รุนแรงจงึต้องขายหุ้นส่วนใหญ่ให้แก่บรรษทัคา้ปลกีขา้มชาติซึง่พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 อนุญาตใหท้ าได ้ จากนัน้เป็นต้น
มาทุนต่างชาตจิ านวนมากกแ็ห่เขา้มาลงทุนในกจิการค้าปลกีของไทย (มนตร ีศรี
วงศ,์ 2549, น. 63) ธุรกจิคา้ปลกีขา้มชาตมิอีตัราการขยายตวัทีร่วดเรว็มาก จาก
ทีม่อียู่ 1,821 สาขา ใน พ.ศ. 2544 ได้เพิม่ขึน้เป็น 3,999 สาขาใน พ.ศ. 2549 
อกีทัง้ยอดขายกเ็พิม่ขึน้มากเช่นเดยีวกนั โดยใน พ.ศ. 2544 มยีอดขาย 208,844 
ลา้นบาท ไดเ้พิม่ขึน้เป็น 395,398 ลา้นบาทใน พ.ศ. 2547 หรอืเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 
60.60 ภายในเวลาเพยีงแค่ 3 ปี (มนตร ีศรวีงศ์, 2549, น. 63; กรุงเทพธุรกจิ 
BizWeek, 15-21 กนัยายน 2549, น. A2) 
           พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นัน้       
แม้จะยงัคงห้ามชาวต่างชาติด าเนินธุรกจิค้าปลกีค้าส่ง  แต่กม็ีขอ้ยกเว้นว่าถ้า
กิจการค้าปลีกค้าส่งที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาทก็อนุญาตให้
ต่างชาตดิ าเนินกจิการได ้(จรีศกัดิ ์ชาตอิารยะวด,ี 2548, น. 35) ซึง่นี่หมายความ
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225 ว่ากฎหมายนี้เมื่อบงัคบัใช้แล้วก็จะมีผลเป็นการห้ามเฉพาะธุรกจิค้าปลกีค้าส่ง
ของชาวต่างชาติทีม่ขีนาดเลก็ ไม่สามารถหา้มการประกอบกจิการของธุรกจิค้า
ปลกีคา้สง่ทีม่ขีนาดใหญ่ของชาวต่างชาตไิด ้เพราะการมทุีนจดทะเบยีนเพยีงแค่ 
100 ล้านบาทย่อมไม่ใช่เรื่องใหญ่ส าหรบับรรษัทขา้มชาติด้านค้าปลกีค้าส่งอยู่
แลว้  
           เหตุปัจจยัจากเศรษฐกจิตกต ่าทีท่ าให้เจา้ของเดมิต้องขายหุ้นส่วนมาก
ใหต่้างชาตดิงัทีก่ล่าวแลว้ และดว้ยการเปิดการคา้ทีเ่สรมีากขึน้ เช่นจากการเอือ้
ของกฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว ไดส้ง่ผลใหปั้จจุบนั (พ.ศ. 2550)
หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ประเภทซุเปอร์สโตร ์เช่นหา้งเทสโกโ้ลตสั หา้งบิ๊กซี หา้ง
คารฟู์ และหา้งแมค็โคร ค่อยๆ ทยอยเป็นของต่างชาตเิกอืบสมบูรณ์แบบ โดยมี
ชาวต่างชาตถิอืหุน้เกอืบรอ้ยละ 100 (จรีศกัดิ ์ชาตอิารยะวด,ี 2548, น. 33-35)  
           การขยายตวัของหา้งคา้งปลกีขา้มชาตไิดส้่งผลกระทบต่อผูค้า้ปลกีราย
ย่อยจ านวนมาก กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2544 จนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2549  มนีิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ ใน
หมวดธุรกจิคา้ปลกี คา้สง่ ของใชส้ว่นบุคคลและของใชใ้นครวัเรอืนไดเ้ลกิกจิการ
ไปแลว้ 60,529 รายจากทัง้หมด 90,681 ราย หรอืคดิเป็น 2 ใน 3 ของกจิการใน
หมวดนี้ทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ เน่ืองจากไม่สามารถแขง่ขนักบัคา้ปลกีรายใหญ่
ที่ขยายสาขาเขา้สู่ทุกพื้นที่ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  โดยที่ตัวเลข
ดงักล่าวนี้ยงัไม่นับรวมร้านค้าโชห่วยที่ไม่ได้จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ (กรุงเทพธุรกจิ BizWeek, 3 เมษายน 2550)    
           ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ก็ได้
พยายามต่อสูใ้นเรื่องนี้ เช่นเมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2550 บรรดากลุ่มพ่อค้า
แม่คา้ผูป้ระกอบกจิการรา้นคา้ปลกีรายย่อยในจงัหวดับุรรีมัย ์ขอนแก่น อ่างทอง 
ชลบุร ีเชยีงราย และพะเยา รวมประมาณ 3,000 คนไดเ้ดนิทางไปรวมตวักนัเพื่อ
ต่อตา้นแผนการก่อสรา้งหา้งเทสโกโ้ลตสั ทีอ่ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
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226 พวกเขาได้ร่วมกนัจุดไฟเผาหุ่นฟาง เผาโลงศพจ าลอง และปิดถนน (มติชน, 1 
พฤษภาคม, 2550) 
           นายนิรุทธิ ์วัชราภิชาต ผู้ประสานงานสมาพันธ์คนไทยต้านค้าปลีก
ต่างชาต ิกล่าวว่า "วนัน้ีประเทศไทยไม่มกีฎหมายทีจ่ะสามารถป้องกนัการคา้จาก
ต่างชาติได้ บางพื้นที่นายทุนจากต่างชาติได้พยายามเปิดขยายสาขาโดยที่
ทอ้งถิน่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาตไิด้เลย เพราะกลุ่มทุนใชว้ธิกีาร
ต่างๆ นานาเปิดขยายสาขาได้ในทีสุ่ด เช่น วธิกีารหยบิยื่นผลประโยชน์ การใช้
อ านาจมดื ฯลฯ” (มติชน, 1 พฤษภาคม 2550) นายนิรุทธิย์งักล่าวอกีว่า "การ
ต่อสู้ระหว่างสมาพนัธ์คนไทยต้านค้าปลีกต่างชาติกบัรัฐบาลถือว่าสิ้นสุดแล้ว 
เพราะในช่วงเกอืบ 1 ปีทีผ่่านมา เรยีกรอ้งไปเกอืบ 100 ครัง้ แต่ไม่เหน็ไดอ้ะไร” 
(ขา่วสด, 7 พ.ค. 2550) 
           อย่างไรกต็าม ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) รฐับาลก าลงัจะตรากฎหมายค้า
ปลกีออกมาใช้ หลงัจากที่ร่างกฎหมายค้าปลกีเคยถูกยกเลกิแลว้ในสมยัรฐับาล
พนัต ารวจโททกัษิณ แต่กฎหมายคา้ปลกีถ้าออกมาไดก้ค็งจะจ ากดัการขยายตวั
ของหา้งคา้ปลกีขา้มชาติทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไดบ้า้งเท่านัน้ และไม่ไดม้ผีลเป็น
การจ ากดัการลงทุนของนักลงทุนต่างชาตใินกจิการอื่นๆ   เพราะยงัมกีฎหมาย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เปิดช่องสนับสนุนการลงทุนของต่างชาติ เช่นกฎหมายส่งเสรมิ
การลงทุนและกฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว เป็นตน้  
           ยงัมบีางประเดน็ในพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วที่
ผูว้ ิจยัยงัไม่ได้กล่าวถึงในบทที่ 5 สมควรกล่าวไว้ในบทนี้ด้วย เพื่อชี้ให้เหน็ว่า
กฎหมายนี้แทบจะไม่เป็นอุปสรรคทีส่ าคญัส าหรบันกัลงทุนต่างชาตเิลย เนื่องจาก
มหีลายมาตราที่เปิดช่องให้นักลงทุนต่างชาติได้ประโยชน์ เช่นในมาตรา 12 มี
บทบญัญตัไิวว้่ากฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วนี้มใิหบ้งัคบัใชก้บัคน
ต่างดา้วทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุน 
หรอืคนต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการอุตสาหกรรมหรอืท าการคา้เพื่อ
การสง่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรอืตาม
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227 กฎหมายอื่น ยกเว้นมาตรา 21, 22, 39, 40 และ 42 นัน่คือมีเพียง 5 มาตรา
เท่านัน้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่บงัคบัใช้กบันัก
ลงทุนต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริม โดยที่มาตรา 21 นัน้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตซึ่งมขีอ้ความในเชงิเอื้อประโยชน์ เช่น “ใบอนุญาตให้ใช้ได้ตลอดไป
จนกว่าผู้ได้รบัอนุญาตจะเลิกประกอบธุรกิจทีไ่ด้รบัอนุญาต ” (มาตรา 21) และ
มาตรา 22 กเ็ป็นบทบญัญตัิที่ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกจิที่ได้รบัใบอนุญาตแจ้ง
การเลกิประกอบธุรกจิแก่ทางการเมื่อไดเ้ลกิกจิการแลว้ ส่วนอกี 3 มาตรากเ็ป็น
บทก าหนดโทษเพยีงเลก็น้อย 
           ในกฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วนัน้ไดม้กีารก าหนดบญัช ี
3 บญัชไีว้ท้ายกฎหมาย บญัช ี1 เป็นธุรกจิที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
กจิการดว้ยเหตุผลพเิศษ ซึง่ประกอบดว้ยกจิการ 9 ประเภท เช่น  การท ากจิการ
หนังสอืพมิพ์ สถานีวทิยุหรอืสถานีโทรทศัน์ การท านา ท าไร่ หรอืท าสวน และ
การเลีย้งสตัว ์เป็นต้น บญัช ี2 ม ี3 หมวด หมวดแรกเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วกบัความ
มัน่คง เช่นการผลติ จ าหน่าย หรอืซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ หมวดทีส่องเป็น
ธุรกจิที่มีผลกระทบต่อศลิปวฒันธรรม เช่นการผลติเครื่องไม้แกะสลกัและการ
ผลติเครื่องดนตรไีทย หมวดทีส่ามเป็นธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เช่นการ
ท านาเกลอืและการท าเหมอืง และบญัช ี3 เป็นธุรกจิทีค่นไทยยงัไม่มคีวามพรอ้ม
ที่จะแข่งขันกับต่างชาติ เช่นการท ากิจการบริการทางบัญชี กฎหมาย 
สถาปัตยกรรม และวศิวกรรม กฎหมายไดก้ าหนดหา้มคนต่างชาตปิระกอบธุรกจิ
ตามทีร่ะบุไวใ้นทัง้ 3 บญัช ีแต่กก็ าหนดหา้มไวอ้ย่างมเีงื่อนไข กล่าวคอืในมาตรา 
8(2) ได้ห้ามคนต่างชาติประกอบธุรกจิในบญัชี 2 “เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
รฐัมนตรโีดยการอนุมตัิของคณะรฐัมนตรี” ในมาตรา 8(3) ได้ห้ามชาวต่างชาติ
ประกอบธุรกจิในบญัช ี3 “เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากอธบิดโีดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการ” ซึ่งแสดงว่าคนต่างชาติกส็ามารถท าธุรกจิที่เกี่ยวกบัความ
มัน่คงได้ถ้าคณะรฐัมนตรอีนุมตัิ และสามารถท าธุรกจิทีค่นไทยยงัไม่พรอ้มที่จะ
แข่งขนักไ็ดถ้้าคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเหน็ชอบดว้ย    ส าหรบัธุรกจิใน
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228 บัญชี 1 นัน้กฎหมายบัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ไม่
อนุญาตใหค้นต่างดา้วประกอบกจิการดว้ยเหตุผลพเิศษตามทีก่ าหนดไวใ้นบญัชี
หนึ่ง” (มาตรา 8(1)) แต่ในทีสุ่ดคนต่างชาตกิจ็ะสามารถประกอบธุรกจิในบญัชน้ีี
ไดเ้หมอืนกนั เพราะกฎหมายกไ็ดเ้ปิดช่องไวใ้นมาตรา 10 ทีร่ะบุว่าคนต่างชาติ
สามารถประกอบธุรกิจในทัง้ 3 บัญชีได้ถ้าได้รบัอนุญาตจากรัฐบาลเป็นการ
เฉพาะกาล (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง) หรอืถ้าไดส้ทิธติามสนธสิญัญาทีป่ระเทศไทย
เป็นภาคีหรือมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม (มาตรา 10 วรรคสอง) การที่
กฎหมายมีเงื่อนไขดงัที่กล่าวมานัน้ท าให้ในที่สุดมีผลทางกฎหมายเป็นว่านัก
ลงทุนต่างชาตสิามารถประกอบธุรกจิไดทุ้กบญัชทีุกประเภท 
           การทีร่ฐับาลพยายามจะแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่าง
ดา้วซึง่มเีพยีง 3 ประเดน็หลกัคอืเรื่องนิยามคนต่างดา้ว บทก าหนดโทษ และการ
ปรบัปรุงบญัชนีัน้กจ็ะไม่กระทบกบันักลงทุนต่างชาติมากนัก เพราะมนีักลงทุน
ต่างชาตจิ านวนมากทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน นักลงทุนกลุ่มน้ีจงึสามารถถอื
หุ้นได้ร้อยละ 100 อยู่แล้ว และถ้ารัฐบาลสามารถแก้ไขนิยามคนต่างด้าวให้
ครอบคลุมนิติบุคคลที่มคีนต่างด้าวมสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเกนิกว่ากึ่ง
หนึ่ง18ดว้ย กไ็ม่แน่ว่าการบงัคบัใชก้ฎหมายจะไดผ้ลเพยีงใด เพราะทีผ่่านมาทาง

                                                   
          18ในอดตีได้เคยมคีวามพยายามที่จะแก้ไขนิยามคนต่างด้าวที่พจิารณาจาก
สทิธิในการออกเสียงมาแล้ว เช่นเมื่อ พ.ศ. 2534 ได้มกีารยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความว่าบรษิทัที่มชีาวต่างชาติถือหุน้น้อยกว่ากึ่งหน่ึงแต่มสีทิธใินการออก
เสยีงมากกว่ากึ่งหน่ึงนัน้ควรจะใหจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัคนไทยหรอืบรษิทัคนต่างดา้ว   
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความว่าควรให้จดทะเบียนเป็นบริษัทคนต่างด้าว แต่
ปรากฏว่ารฐับาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอให้ตีความแบบเดิมคือให้พจิารณา
ความเป็นไทยหรอืต่างชาตโิดยพจิารณาจากสดัสว่นการถอืหุน้เพยีงอย่างเดยีว และเมื่อ
พ.ศ. 2542 ในยุครฐับาลนายชวน หลีกภยั ซึ่งมกีารตรากฎหมายใหม่ออกมาใช้แทน
ประกาศของคณะปฏวิตัิฉบบัที่ 281 นัน้ รฐับาลก็ยงัยนืยนัจุดยนืเดมิ คอืไม่ได้แก้ไขใน
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229 รฐับาลไทยกร็ูอ้ยู่ว่ามกีรณีเช่นนี้เกดิขึน้จ านวนมาก และมกีรณีของการใหค้นไทย
ถอืหุ้นแทนชาวต่างชาตเิป็นจ านวนมากเช่นกนั แต่กไ็ม่ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะ
แก้ไขแต่อย่างใด และถ้าไม่มีกรณีกุหลาบแก้ว/เทมาเสก็อันอื้อฉาวเกิดขึ้น ก็
อาจจะไม่มคีวามพยายามทีจ่ะแกไ้ขกฎหมายนี้เลยกไ็ด ้
           เมื่อเรว็ๆ นี้ (ปลายเดอืนเมษายน พ.ศ. 2550) ทีป่ระชุมสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติได้มมีติเป็นเอกฉันท์รบัหลกัการวาระแรกของร่างพระราชบญัญตัิการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2 ฉบบั คือ ฉบบัของคณะรฐัมนตร ีและฉบบัที่
นายสมชาย สกุลสุรรตัน์ และคณะเป็นผูเ้สนอ โดยตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั
พจิารณา จ านวน 27 คน และก าหนดเวลาแปรญตัต ิ7 วนั นอกจากนี้ ทีป่ระชุมมี
มตใิหใ้ชร้่างของคณะรฐัมนตรเีป็นหลกัในการพจิารณา ร่างกฎหมายทัง้สองร่างมี
หลกัการและเหตุผลทีค่ลา้ยกนั แตกต่างกนัเพยีงเน้ือหารายละเอยีดเลก็น้อย โดย
มหีลกัการทีส่ าคญั คอื การแกไ้ขในประเดน็ค านิยามของค าว่า “คนต่างดา้ว” ให้
รวมถงึต่างดา้วทีม่สีทิธอิอกเสยีงในนิตบิุคคลเกนิกึง่หน่ึงของจ านวนคะแนนเสยีง
ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด และเพิ่มโทษปรบัและจ าคุกจากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี 
พรอ้มทัง้แกไ้ขบญัช ี3 แนบทา้ย พ.ร.บ. ใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ ก่อนหน้าน้ี
มผีูเ้สนอใหน้ิยามคนต่างดา้วโดยพจิารณาทีส่ทิธใินการบรหิารกจิการดว้ย แต่ใน
ทีสุ่ดกถ็ูกตดัออกจากร่าง นายประมนต์ สุธวีงศ ์สมาชกิสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ
และประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า การแกน้ิยามคนต่างด้าวให้ครอบคลุมถึง
สทิธิในการออกเสยีง แต่ที่ไม่ครอบคลุมถึงสทิธิในการบริหารถือว่าเหมาะสม 
เพราะเป็นการปกป้องนักธุรกิจไทย ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้กบันักลงทุน
ต่างประเทศ  (โพสต์ทูเดย์, 26 เมษายน 2550)  ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักลงทุน
ต่างประเทศกย็งัคงมอี านาจต่อรองอยู่สงูพอสมควร    

                                                                                                            
ประเดน็สทิธใินการออกเสยีง แมจ้ะมเีสยีงเรยีกรอ้งให้แก้ไขกต็าม (เพสซมิสิต์, 2550, 
น. 50). 
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230            กระบวนการแกไ้ขกฎหมายประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วยงัไม่สิน้สุด 
แต่ถ้ากฎหมายออกมาโดยเป็นไปตามร่างที่ผ่านวาระแรกของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาต ิผู้วจิยักเ็หน็ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อทุนต่างชาติมากนัก ดงัทีอ่ภิปราย
แลว้ขา้งตน้  
           ตอนที่รฐับาลถูกรุกอย่างหนักจากนักธุรกิจต่างชาติเพื่อให้ชี้แจงกรณี
การแกไ้ขกฎหมายประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว รฐับาลไดจ้ดังานเลีย้งใหแ้ก่นัก
ธุรกิจต่างชาติและชี้แจงเรื่องการแก้ไขกฎหมายนี้  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์
นายกรฐัมนตร ีไดไ้ปกล่าวสุนทรพจน์ (มตชิน, 25 มกราคม 2550, น. 2) ความ
ตอนหนึ่งว่า 
           “รฐับาลสนับสนุนการเปิดเสรทีัง้ทางการค้าและบรกิาร ประเทศไทยจะ
ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการคา้และการลงทุนต่างชาต”ิ 
           “จะพจิารณาแกไ้ขร่าง พ.ร.บ. การปิโตรเลยีม เพื่อดึงดูดการลงทุน เพื่อ
การส ารวจและสกดัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม รวมทัง้เชญิชวนใหเ้ขา้มาลงทุนในฐานะ
ผูผ้ลติพลงังานอสิระ” 
           “สาขายานยนต์ ทางบีโอไอประกาศขอ้สนับสนุนใหม่ส าหรบัการผลิต
รถยนตป์ระหยดัพลงังานหรอือโีค-คาร ์ซึง่จะใชป้ระโยชน์จากการทีไ่ทยมฐีานการ
ผลติรถยนตท์ีแ่ขง็แกร่งและเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตลาด”  
           “ข้อห่วงใยร่างแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวจะน าไป
พจิารณา แต่ยืนยนัว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างประเทศที่เขา้มาด า เนิน
ธุรกจิทัง้อุตสาหกรรมการผลติ การส่งออก และอุตสาหกรรมทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
จากบโีอไอและอื่นๆ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้นร่าง พ.ร.บ.” 
           “การแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ศกัยภาพที่ถูกละเลย...หลีกเลี่ยงการสร้างอุปสรรคที่ไม่จ าเป็น ต่อการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ขณะเดยีวกนักห็าช่องทางอดัฉีดมาตรการเสรอีื่นๆ เพื่อ
เพิม่ความคล่องตวั” 
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231            นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 พลเอกสุรยุทธ์ก็ได้เป็น
ตวัแทนรฐับาลไทยไปลงนามในขอ้ตกลงการค้าเสรกีบัรฐับาลญี่ปุ่ น อกีทัง้ยงัได้
กล่าวสนุทรพจน์ในโอกาสทีส่มาพนัธธ์ุรกจิญีปุ่่ นเป็นเจา้ภาพเลีย้งอาหารกลางวนั
โดยยนืยนัว่ารฐับาลไทยยดึมัน่ในการคา้และระบบเศรษฐกจิเสร ีและการลงนาม
ในขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัญี่ปุ่ นกเ็ป็นการส่งสญัญาณในเชงินโยบายอย่างชดัเจน
ว่าไทยไม่ถอยหลงัในเรื่องเศรษฐกจิเสร ีพร้อมทัง้ได้เชญิชวนนักธุรกจิญี่ปุ่ นให้
ขยายฐานการคา้และการลงทุนในประเทศไทย (มตชิน, 5 เมษายน 2550)     
           เมื่อพจิารณาจากหลกัฐานขอ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่ารฐับาล
พลเอกสุรยุทธก์จ็ะไม่สามารถที่จะต้านทานพลงัของโลกาภิวตัน์เสรนิียมใหม่ได้
เช่นเดยีวกนักบัรฐับาลอื่น ๆ  โดยทีค่วามไม่สามารถที่จะต้านทานน้ีส่วนหน่ึงก็
เกดิจากความไม่เตม็ใจของรฐับาลทีจ่ะตา้นทานอย่างจรงิจงันัน่เอง แมว้่าจะแสดง
ใหป้ระชาชนเหน็ว่าพยายามต้านทานกต็าม   นอกจากน้ี รฐับาลน้ียงัชื่นชมยนิดี
ต่อโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ดว้ยซ ้าไป 

3. สรปุ 
           เนื้อหาในบทนี้กล่าวถงึพฒันาการความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัธุรกจิที่มี
ความเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัมากขึน้ โดยกลุ่มนกัธุรกจิไดเ้ขา้มายดึกุมอ านาจรฐัและ
ได้ใช้อ านาจในการก าหนดนโยบายให้เอือ้ต่อภาคธุรกจิมากยิง่ขึน้ ตรงน้ีผู้วจิยั
มองว่าเป็นโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยทีส่ง่ผลต่อการด าเนินนโยบาย
เสรนีิยมใหม่ โดยทีน่โยบายเหล่านัน้มไิดเ้อือ้เฉพาะภาคธุรกจิไทยหากแต่เอือ้ต่อ
ภาคธุรกจิโดยรวม โดยเฉพาะธุรกจิขนาดใหญ่ที่มเีงนิลงทุนสูง ทุนขา้มชาติจงึ
ได้รบัประโยชน์จากนโยบายของรฐัไทยด้วย กลุ่มนักธุรกจิการเมอืงเหล่าน้ีต่าง
ยงัคงด าเนินนโยบายในแนวเสรนีิยมใหม่อย่างต่อเนื่อง ผูว้จิยัเหน็ว่าทีเ่ป็นเช่นน้ี
เพราะผลประโยชน์ของนกัธุรกจิการเมอืงนัน้เชื่อมโยงอยู่กบัโลกาภวิตัน์เสรนีิยม
ใหม่อนัมีกลุ่มทุนขา้มชาติขบัเคลื่อนอย่างแน่นแฟ้น ตวัอย่างที่เหน็ได้ชดัอย่าง
หนึ่งกค็อืกรณีการเปิดกจิการวเิทศธนกจิทีน่ักธุรกจิการเมอืงกบักลุ่มทุนการเงนิ
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232 ไทยไดร้บัประโยชน์จากการกูเ้งนิในตลาดโลกดว้ยอตัราดอกเบีย้ต ่ามาปล่อยกูใ้น
ประเทศไทยโดยคดิอตัราดอกเบีย้สงู 
           นักธุรกจิทีเ่ขา้สู่วงการเมอืงมากขึน้นัน้ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายที่
เปลีย่นแปลงไปหลายประการ การก าหนดนโยบายทีเ่คยมขีา้ราชการนักวชิาการ 
(เทคโนแครต) มีบทบาทส าคญัเปลี่ยนไปเป็นการก าหนดนโยบายที่นักธุรกิจ
การเมอืงมบีทบาทส าคญัขึน้มาแทน ซึง่เหน็ไดช้ดัเจนในกรณีของการแทรกแซง
การก าหนดนโยบายในธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2533-2539 และยิง่
ชดัเจนมากขึน้ในยุครฐับาลพนัต ารวจโททกัษณิ ชนิวตัร ซึง่เป็นกลุ่มทุนใหญ่ของ
ประเทศทีร่อดพน้จากวกิฤตเิศรษฐกจิ นโยบายทีอ่อกมาจงึเอือ้ต่อกลุ่มทุนมากขึน้ 
นอกจากนี้ กระบวนการโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ทีม่ทีุนขา้มชาตขิบัเคลื่อนยงัไดม้ี
สว่นท าใหทุ้นไทยทีเ่คยเป็นทุนชาตมิลีกัษณะขา้มชาตแิละมผีลประโยชน์ร่วมกบั
ทุนขา้มชาตมิากขึน้ เราจงึพบว่ากลุ่มทุนไทยทัง้ทีอ่ยู่ในพรรคไทยรกัไทยและทีอ่ยู่
ในสามสถาบนัหลกัภาคเอกชนนัน้พรอ้มทีจ่ะขบัเคลื่อนผลกัดนัใหเ้ปิดประเทศให้
กวา้งยิง่ขึน้เพื่อรบัการลงทุนจากต่างชาตมิากกว่าจะกดีกนัทุนต่างชาติ 
           ผลกระทบที่เกดิขึน้จากความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัไทยกบัธุรกจิทีเ่อื้อต่อ
ทุนข้ามชาติได้เกิดขึ้นแก่ทุนรายย่อยภายในชาติที่ปรับตัวไม่ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดงัจะเห็นได้จากกรณีของผู้ค้าปลีกรายย่อยซึ่งต้องปิด
กจิการลงจ านวนมาก และแมพ้วกเขาจะพยายามต่อสู ้แต่โอกาสทีจ่ะชนะกแ็ทบ
จะไม่ม ีเพราะการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายซึ่งเอือ้ต่อทุนต่างชาตินัน้กระท าได้ไม่
มากนกั โดยทีส่ว่นหนึ่งเกดิจากการทีร่ฐัยงัคงเหน็ความส าคญัของการลงทุนจาก
ต่างชาติซึ่งจะน ามาซึ่งความเจริญเติบโตของประเทศ  จึงไม่กล้าที่จะแก้ไข
ปรบัปรุงนโยบายทีส่ง่ผลเป็นการกดีกนัทุนต่างชาตมิากนกั 
           ในการส ารวจบทบาทของรฐัในยุคโลกาภวิตัน์ ปีเตอร ์ดคิเกน็ (Dicken, 
2003, pp. 140-162) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัรฐัในฐานะต่างๆ ส าหรบัการ
มองรัฐในฐานะที่เป็นผู้แข่งขนัทางเศรษฐกิจกับรัฐอื่นๆ นัน้ เขาอธิบายโดย
เทียบเคียงกับธุรกิจว่า ถ้าเป้าหมายของธุรกิจคือการแสวงหาก าไรสูงสุด 
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233 เป้าหมายของรฐัอย่างหนึ่งก็คอืการจดัหาสวสัดกิารให้แก่สงัคมของตนให้มาก
ที่สุด และในระบบเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวกันและพึ่งพาอาศยักันสูงเช่นน้ี รัฐ
ทัง้หลายต่างกถู็กบงัคบัให้แข่งขนักนัเพื่อลุถึงเป้าหมายการจดัสวสัดกิารสูงสุด 
นัน้   (Dicken, 2003, p. 140)   ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าการสรา้งระบบกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสรมิการลงทุนทีก่ล่าวมานัน้ส่วนส าคญัประการหน่ึงคอื
เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยที่รฐัเชื่อว่าการลงทุนนัน้จะช่วยให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโต ซึ่งในที่สุดจะส่งผลดีต่อสวัสดิการของสังคมโดยรวม  
ผูว้จิยัเหน็ว่าการส่งเสรมิการลงทุนดว้ยมาตรการต่างๆ   ทีม่ากมายหลากหลาย
ซึง่รฐัน าออกมาใช้เพื่อแข่งขนักบัรฐัอื่นๆ ในยุคโลกาภิวตัน์เช่นน้ีนัน้   สามารถ
น าไปสูค่วามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไดจ้รงิ   ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มูลทีแ่สดงใน
ตารางที ่5 ซึง่บ่งชีว้่าความเจรญิเตบิโตนัน้มเีพิม่ขึน้เกอืบทุกปี โดยมเีพยีงปีเดยีว
ที่อัตราความเจริญเติบโตถดถอยลงจากผลของวิกฤติเศรษฐกิจ   แต่ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดงักล่าวอาจจะไม่ได้ก่อให้เกดิสวสัดกิารหรอืความ
เป็นอยู่ทีด่ขีองภาคสว่นอื่นๆ โดยเฉพาะชนชัน้ล่างเสมอไป กล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อื 
การส่งเสรมิการลงทุนอาจท าให้เป้าหมายด้านความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ
เป็นจรงิได้ เพราะตวัเลขความเจรญิเติบโตอาจจะมีสดัส่วนขา้งมากมาจากคน
ส่วนน้อยที่เป็นนักธุรกิจ แต่อาจไม่สามารถท าให้เป้าหมายด้านการกระจาย
รายไดส้ าเรจ็ไดต้ามทีต่อ้งการ ทัง้นี้เป็นเพราะว่าในขณะทีน่โยบายและปฏบิตักิาร
ต่างๆ  ของรฐัมกีารให้สทิธปิระโยชน์มากมายแก่ภาคธุรกจิซึ่งเป็นคนส่วนน้อย
นัน้ กลบัไม่ได้มกีารให้สทิธปิระโยชน์แก่สงัคมที่เหลือซึ่งเป็นคนส่วนมากอย่าง
เพยีงพอ ประเดน็เรื่องความเสยีเปรยีบของภาคสงัคมน้ี ผู้วจิยัจะได้กล่าวถงึใน
บทที ่7 ต่อไป 
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7 
ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัสงัคม 

            ผูว้จิยัใชค้ าว่า ‚สงัคม‛ ในบทนี้ในความหมายทีแ่ยกออกจากภาครฐัและ
ภาคธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห ์สงัคมในทีน้ี่อาจจะมคีวามหมายคลา้ย
กบัแนวคดิประชาสงัคมที่เสนอโดยฌอ็ง โคเฮ็น และ แอนดรู เอราโต (Cohen 
and Arato, 1992) โดยทัง้สองท่านนี้เสนอว่าถ้าจะใหแ้นวคดิประชาสงัคมมพีลงั
ในการวเิคราะหแ์ละเป็นศูนยก์ลางของทฤษฎีการเมอืงและสงัคมเชงิวพิากษ์ได้
อย่างชดัเจนกจ็ะตอ้งแยกภาครฐัและภาคเศรษฐกจิออกจากแนวคดิประชาสงัคม 
(Cohen and Arato, 1992, p. 3) แต่ผูว้จิยักเ็หน็ว่าภาคเศรษฐกจินัน้มทีัง้ส่วนที่
เป็นตลาดผูบ้รโิภคและสว่นทีเ่ป็นธุรกจิซึง่ท าการผลติสนิคา้และบรกิารต่างๆ โดย
มุ่งเน้นก าไร การมุ่งสะสมทุนและก าไรเป็นลกัษณะที่เด่นชดัมากของภาคธุรกจิ 
ภาคเศรษฐกจิในสว่นทีเ่ป็นผูบ้รโิภคจงึควรจดัใหอ้ยู่นอกภาคธุรกจิ โดยรวมอยู่ใน
ภาคสงัคม การแบ่งแยกเช่นน้ีจะท าให้มองเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั ธุรกิจ 
และสงัคมสว่นทีม่ใิช่ธุรกจิไดอ้ย่างชดัเจน 

            ในส่วนแรก ผูว้จิยัจะไดช้ีใ้หเ้หน็ภาพรวมของพฒันาการความสมัพนัธ์
ระหว่างรฐักบัสงัคมซึง่เน้นตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา โดยแสดงให้เหน็ความ
เสยีเปรยีบของภาคสงัคมเมื่อเทยีบกบัภาคธุรกจิ สว่นที ่2 จะกล่าวถงึกรณีศกึษา
ทีเ่ป็นนโยบายเกี่ยวกบัแรงงานของรฐัไทยในช่วงเวลาเดยีวกนักบัส่วนแรก โดย
เน้นในส่วนทีเ่ป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั  และเน้นแม่มุมของการ
บงัคบัใช้กฎหมายหรอืนโยบายมากกว่าตัวเนื้อหานโยบาย และส่วนที่ 3 เป็น
ขอ้สรุปสงัเคราะหจ์ากสว่นแรกและสว่นทีส่อง 
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1. ภาพรวมความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัสงัคม 
            รฐักบัสงัคมไทยในสมยัโบราณนัน้ด ารงอยู่ทาบซอ้นกนั และเริม่แยกตวั
ออกจากกนัในสมยัรชักาลที ่5 แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์โดยเฉพาะหลงั พ.ศ. 2448 
ทีม่กีารยกเลกิระบบไพร่เป็นต้นมา   จากนัน้มารฐักเ็ป็นฝ่ายลอยตวัขึน้อยู่เหนือ
สงัคม  กลายเป็นองค์กรจัดตัง้ที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าการมาร่วมกันใช้อ านาจ
ปกครองสงัคมตามระเบยีบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึน้ใหม่ซึ่งได้แก่ประมวลกฎหมาย
ฉบบัต่างๆ (เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, น. 96, 116) อย่างไรกต็าม แมร้ฐักบัสงัคมจะ
แยกตวัออกจากกนัมากขึน้ แต่บทบาทของรฐัในการบรหิารจดัการสงัคมกม็ไิด้
เพิม่ขึน้โดยทนัททีนัใด แต่ค่อยๆ เพิม่ขึน้ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในบทที ่5 บทบาทของ
รัฐในการก าหนดทิศทางเดินของสังคมมีความชัด เจนยิ่งขึ้นเมื่อเริ่มมีการ
ประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัแรกใน พ.ศ. 2504   
            ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในบทที ่6 ว่ากฎหมายสง่เสรมิการลงทุนฉบบัแรกของ
ไทยเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2497  ในช่วงเวลาเดยีวกนันี้กม็กีฎหมายที่เกื้อหนุนภาค
สงัคมออกมาเหมอืนกนั กล่าวคอืมีการตราพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ.
2497 และพระราชบญัญตัแิรงงาน พ.ศ. 2499 ออกมาใช ้กฎหมายประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2497 ถอืว่าเป็นกฎหมายประกนัสงัคมฉบบัแรกของไทย ขณะทีก่ฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2499 กถ็ือว่าเป็นกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ฉบบัแรกเช่นเดยีวกนั 
(วรวทิย ์เจรญิเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ,์ 2546, น. 11) แต่กฎหมายทัง้
สองฉบบัน้ีกถ็ูกยกเลกิในสมยัรฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ดว้ยขอ้อา้งทีว่่าเป็น
กฎหมายที่เปิดช่องเกิดความแตกแยกระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและเป็น
เครื่องมอืของคอมมวินิสตใ์นการใชยุ้ยงลูกจา้ง (นิคม จนัทรวทิุร, 2544, น. 208; 
บณัฑติย ์ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2541, น. 152) 
            ในสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งเศรษฐกิจก าลัง
เจริญเติบโตอย่างมากนัน้ ได้มีการผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมาย
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ประกนัสงัคมอกีครัง้ ทัง้จากฝ่ายองค์กรแรงงาน นักวชิาการ และนักเคลื่ อนไหว
อื่นๆ  ร่างกฎหมายได้ผ่านความเหน็ชอบจากสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2532 
แต่ทางฝ่ายวุฒสิภาไม่เหน็ดว้ยและสง่กลบัใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรแกไ้ข และในทีสุ่ด
ใน พ.ศ. 2533 จงึผ่านออกมาประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ (ผาสุก พงษ์ไพจติร 
และ ครสิ เบเคอร,์ 2546, น. 260) ในประเดน็นี้ วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ นภาพร 
อติวานิชยพงศ์ (2546, น. 12) มีความเห็นว่ารัฐบาลจ าเป็นต้องประกาศใช้
กฎหมายนี้เพื่อรกัษาดุลอ านาจทางการเมอืงของกลุ่มพลงัสงัคมต่างๆ  เอาไว ้ 
เพื่อใหเ้ศรษฐกจิซึง่พึง่พาการสง่ออกสนิคา้อุตสาหกรรมทีก่ าลงัเตบิโตอย่างสงูได้
ด าเนินต่อไปไดท้่ามกลางบรรยากาศทีเ่ป็นประชาธปิไตยมากขึน้   
            แต่ในระยะแรกของการบังคับใช้กฎหมายประกันสงัคมนัน้มีการให้
ประโยชน์ทดแทนเพยีง 4 กรณี คอืกรณีเจบ็ป่วยนอกงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
และตาย เพิง่จะมกีารขยายประโยชน์ทดแทนเพิม่อกี 2 กรณี คอืกรณีสงเคราะห์
บุตรและชราภาพใน พ.ศ. 2541 นี่เอง  เมื่อเกิดวกิฤตเิศรษฐกจิใน พ.ศ. 2540 
รฐับาลไดป้ระกาศใหม้กีารลดอตัราเงนิสมทบของแต่ละฝ่ายเหลอืร้อยละ 1 ของ
ค่าจ้างจากเดมิซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง (วรวทิย์ เจรญิเลศิ และ นภาพร 
อติวานิชยพงศ์, 2546, น. 12) หลงัเกดิวกิฤติ ฝ่ายลูกจา้งไดเ้รยีกร้องให้มกีาร
ประกนัการว่างงานมาโดยตลอด แต่รฐักเ็พิง่จะขยายความคุม้ครองใหค้รอบคลุม
ถงึการประกนัการว่างงานใน พ.ศ. 2547 นี่เอง (วรวทิย์ เจรญิเลศิ และ นภาพร 
อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 156) กฎหมายประกนัสงัคมมุ่งบงัคบัใชก้บัแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคญั จงึมแีรงงานหรอืลูกจ้างอกีหลายส่วนรวมแล้วเป็น
จ านวนมากไม่อยู่ในบงัคบัของกฎหมายฉบบันี้1 

                                                   
          1ดรูายละเอยีดใน เกษมสนัต ์วลิาวรรณ, 2549, น. 387-388. 
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            ใน พ.ศ. 2534 คณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิ(รสช.) น าโดย
พลเอกสนุทร คงสมพงษ์ ไดเ้ขา้ยดึอ านาจจากรฐับาลพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั 
สิง่ทีเ่ป็นการบัน่ทอนก าลงัของภาคสงัคมทีร่ฐับาลภายใต้ รสช. เป็นฝ่ายกระท าที่
ส าคญัอย่างหนึ่งคอืการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัพินักงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์
พ.ศ. 25342 กฎหมายนี้ไดก้ าหนดใหม้กีารยุบสหภาพแรงงานในรฐัวสิาหกจิ แต่
อนุญาตให้พนักงานรฐัวิสาหกิจจัดตัง้องค์กรในรูปแบบของสมาคมพนักงาน
รฐัวสิาหกจิได้ แต่องคก์รในรูปแบบนี้มขี้อจ ากดัเสรภีาพในการรวมตวัอย่างมาก 
เช่น ตอ้งมพีนกังานอย่างน้อยรอ้ยละ 30 ของพนักงานในกจิการทัง้หมดจงึจะจด
ทะเบยีนเป็นสมาคมได้  ให้สมาคมยื่นได้เฉพาะขอ้เสนอ ห้ามยื่นขอ้เรียกร้อง 
หา้มหยุดงานทุกรปูแบบ ใหจ้ดัประชุมใหญ่เฉพาะในวนัหยุดราชการหรอืวนัหยุด
ตามประเพณีเท่านัน้ เป็นต้น (บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, 2541, น. 162) 
ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกแล้ว โดยมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติ
แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์พ.ศ. 25433 แทน 
            ใน พ.ศ. 2537 และ 2538 มกีารแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิจดัหา
งานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 สาระส าคญัของกฎหมายนี้อย่างหนึ่งกค็อื
การควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิจดัหางานของเอกชนเพื่อมใิหม้กีารเอารดัเอา
เปรียบและหลอกลวงคนที่ต้องการไปท างานต่างประเทศ แต่การบังคับใช้
กฎหมายฉบบันี้ก็ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ เพราะแต่ละปีจะมคีนงานจ านวนไม่
น้อยถูกหลอกลวง เช่นใน พ.ศ. 2541 มคีนงานถูกหลอกลวงถงึ 2,597 คน โดยมี
เงนิค่าเสยีหายทีถู่กหลอกถงึ 116,968,600 บาท (วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ นภาพร 
อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 71) นอกจากเรื่องการถูกหลอกลวงแลว้ยงัมกีารเอารดั
เอาเปรยีบในกรณีอื่นๆ อกีเช่นการเกบ็ค่านายหน้าจากคนงานสูงมากเป็นเงิน
                                                   
          2ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที ่69, 18 เมษายน 2534. 
          3ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที ่31 ก, 7 เมษายน 2543. 
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หลายหมื่นบาทจนถึงหลายแสนบาท โดยค่านายหน้ามแีนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2546 ระบุว่าคนงานไทยต้องจ่ายค่านายหน้าประมาณคนละ 
120,000-150,000 บาท ส าหรับการไปท างานที่อสิราเอล และประมาณคนละ 
180,000-200,000 บาท ส าหรบัการไปท างานที่ไต้หวนั  นอกจากน้ียงัพบว่ามี
คนงานถูกหลอกลวงไปท างานทีฝ่รัง่เศสซึง่ตอ้งจ่ายค่านายหน้าถงึ 300,000 บาท 
แต่ไปแลว้กไ็ม่มงีานท า (ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ, 2546, น. 125) 
            ในยุครฐับาลนายชวน หลกีภยั ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัเิงนิ
ทดแทน พ.ศ. 25374 กฎหมายฉบบันี้เป็นกฎหมายคุม้ครองลูกจา้งหรอืผูท้ีอ่ยู่ใน
อุปการะของลูกจา้ง โดยก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงนิให้บุคคลขา้งต้นเมื่อลูกจ้าง
ได้รบัอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยหรอืตายซึ่งมสีาเหตุจากการท างานใหน้ายจ้าง และ
ก าหนดใหม้กีองทุนเงนิทดแทนทีน่ายจา้งตอ้งจ่ายเงนิสมทบไวเ้พื่อจ่ายใหลู้กจา้ง
หรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง (เกษมสนัต์ วิลาวรรณ, 2549, น. 267) แม้ว่า
กฎหมายเกีย่วกบัเรื่องนี้จะมมีานานพอสมควรแลว้ คอืในประกาศของคณะปฏวิตัิ
ฉบบัที่ 103 ( พ.ศ. 2515) ได้ก าหนดให้จดัตัง้กองทุนเงินทดแทนขึ้น (ณรงค ์
เพช็รประเสรฐิ, 2543, น. 259) และไดม้กีารจดัตัง้ส านักงานกองทุนเงนิทดแทน
ขึ้นตัง้แต่ พ.ศ. 2517 แต่ในช่วงแรกๆ  จ านวนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายได้รับการ
คุม้ครองกย็งัมน้ีอย เช่นใน พ.ศ. 2517 มเีพยีง 72,848 คนในเขตกรุงเทพฯ ใน 
พ.ศ. 2531 ไดเ้พิม่เป็น 590,640 คนใน 17 จงัหวดั ในช่วงหลงัจงึมเีพิม่ขึน้ เช่น
ภายหลงัการประกาศใชก้ฎหมายเงนิทดแทนใน พ.ศ. 2537 นัน้ มจี านวนลูกจา้ง
ทีอ่ยู่ในความคุ้มครองของส านักงานนี้ 4,903,736 คน (นิคม จนัทรวทิุร, 2544, 
น. 133-134) มีขอ้ที่น่าสงัเกตว่าการด าเนินการตามนโยบายคุ้มครองลูกจ้างที่
ประสบภัยจากการท างานท าได้ล่าช้า ทัง้ๆ ที่ประเทศไทยมีการพัฒนา

                                                   
          4ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที ่28 ก, 30 มถิุนายน  2537. 
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อุตสาหกรรมมานาน และผลกระทบจากอุตสาหกรรมกม็มีานานแลว้ เช่นใน พ.ศ. 
2507 คนงานของบริษัทแสงฟ้าแบตเตอรี่ได้รับสารแมงกานีสจนเกิดอาการ
เจบ็ป่วยและถงึแก่ความตายถงึ 40 คน (นิคม จนัทรวทุิร, 2544, น. 142) เมื่อดู
สถติกิารประสบอนัตรายจากการท างาน พบว่าผู้ทีป่ระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย
จนท างานไม่ได้ชัว่คราวมี 3,937 คน ใน พ.ศ. 2518 มี 37,627 คน ใน พ.ศ. 
2528 และม ี209,909 คน ใน พ.ศ. 2538 ผู้ทีสู่ญเสยีอวยัวะบางส่วนม ี535 คน 
ใน พ.ศ. 2518 ม ี1,159 คน ใน พ.ศ. 2528 และม ี5,469 คน ใน พ.ศ. 2538 สว่น
ผูท้ี่ประสบภยัจากการท างานถงึกบัเสยีชวีิตนัน้กม็มีากขึน้เช่นกนั โดยใน พ.ศ. 
2518 ม ี132 คน เพิม่เป็น 315 คน ใน พ.ศ. 2528 และ 940 คนใน พ.ศ. 2538 
(นิคม จนัทรวทิุร, 2544, น. 136-137) 
           เมื่อเกดิวกิฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540   ภาคสงัคมก็ได้รบัผลกระทบ
มากไม่แพ้ภาคธุรกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจตามแนวทางที่กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศแนะน าดงัที่ปรากฏในหนังสอืแสดงเจตจ านงตามทีก่ล่าวแลว้ใน
บทที ่4 ทีส่ าคญัอย่างหนึ่งกค็อืการลดค่าใชจ้่ายภาครฐัและค่าใชจ้่ายภาคเอกชน 
ดว้ยการไม่ปรบัเพิม่เงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง แต่ถ้าจ าเป็นต้องปรบัเพิม่กใ็ห้เพิม่ไม่
เกนิอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน แต่ใน พ.ศ. 2541 นัน้อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานสงูถงึรอ้ยละ 
8.15 แต่ในปีนัน้และอกี 2 ปีต่อมารฐับาลไม่ไดป้รบัค่าจา้งขัน้ต ่าขึน้เลย 
           มคีนว่างงานอนัเนื่องมาจากวกิฤตเิศรษฐกจิจ านวนมาก ขอ้มูลจากทาง
ราชการระบุว่าในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 มีคนว่างงานถึง 2,500,000 คน 
ขณะที่ขอ้มูลจากนักวชิาการก็ระบุว่ามคีนว่างงานถึง 3,000,000 คนในช่วงนัน้ 
เฉพาะคนที่ถูกเลิกจ้างเมื่อนับถึงเดอืนสงิหาคมปีต่อมากม็ีเกือบ 300,000 คน 
(นิคม จนัทรวทิุร, 2544, น. 273-274) นายจา้งมกัจะน าเอาวกิฤตเิศรษฐกจิมาใช้

                                                   
          5ดขูอ้มลูเกี่ยวกบัอตัราเงนิเฟ้อเพิม่เตมิไดใ้นตารางที ่9 
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เป็นขอ้อา้งในการเลอืกปฏบิตัหิรอืเลกิจา้งคนงานโดยไม่ต้องรบัผดิชอบ การเลกิ
จา้งทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่นัน้คนงานจะไม่ไดร้บัเงนิค่าชดเชย หรอืถ้าไดร้บับา้งกต็ ่า
กว่าทีก่ฎหมายก าหนด (วรวทิย ์เจรญิเลิศ และ นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2546, 
น. 39) ทางฝ่ายแรงงานได้เรียกร้องให้มกีารประกนัการว่างงาน แต่กว่าจะได้
ตามที่เรียกร้อง เวลากล่็วงเลยไปหลายปี เมื่อเทียบกบัฝ่ายธุรกิจที่ผลกัดนัให้
แก้ไขกฎหมายล้มละลายแล้วจะเห็นว่าฝ่ายธุรกิจมีพลงัต่อรองในการก าหนด
นโยบายสาธารณะมากกว่าฝ่ายแรงงานมาก 
           เมื่อรฐัจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือหรือให้สวสัดิการแก่ประชาชนที่
ประสบปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ กไ็ม่สามารถใหส้วสัดกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึ เพราะรฐั
น าเอาแนวคดิโครงขา่ยความปลอดภยัทางสงัคม (Social Safety Nets) มาใช ้ซึง่
เป็นแนวคิดการให้สวัสดิการแบบเสรีนิยมใหม่ ที่ไม่ได้มุ่งให้สวัสดิการแก่
ประชาชนโดยทัว่หน้า หากเน้นให้เฉพาะคนจนเพยีงบางกลุ่มที่เหน็ว่าสมควร
ได้รบั โดยให้เป็นสวสัดิการขัน้ต ่า เพื่อรกัษา ‚ทรพัยากรมนุษย์‛ ไว้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป และแบ่งภาระการช่วยเหลอืเหล่านี้ไปใหชุ้มชนและประชาสงัคม
ร่วมรบัผดิชอบใหม้ากทีส่ดุ โดยลดภาระของรฐัใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ6 
           ใน พ.ศ. 2541 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 25417 กฎหมายนี้ทางฝ่ายแรงงานเรยีกรอ้งมานาน แต่เพิง่จะไดม้าเมื่อไม่
นานมานี้เอง ก่อน พ.ศ. 2541 นัน้แมจ้ะมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองแรงงาน
ปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบบัอื่นๆ บา้งแลว้ เช่นในประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่
103 และมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหลายฉบบั 
แต่กย็งัไม่เป็นระบบและการบงัคบัใช้กไ็ม่ค่อยได้ผล ฝ่ายนายจ้างได้ฝ่าฝืนหรอื
ละเมดิสทิธขิองแรงงานหลายอย่างแต่กม็กัจะไม่มกีารลงโทษนายจา้ง (บณัฑติย ์   
                                                   
          6ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ, 2543; 2546, น. 15-26. 
          7ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที ่8 ก, 20 กุมภาพนัธ ์2541. 
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ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 4)  กฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบับ พ.ศ. 2541 ได้
วางกฎเกณฑก์ารคุม้ครองแรงงานไวอ้ย่างเป็นระบบ อย่างไรกต็าม บทบญัญตัิ
บางมาตราของกฎหมายนี้กย็งัเปิดช่องใหฝ่้ายนายจา้งเอารดัเอาเปรยีบลูกจา้งได ้ 
อย่างเช่นในมาตรา 5 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดนิยามของนายจ้าง ก็มี
บทบญัญตัใินมาตรา 5(3)  กล่าวถงึนายจ้างทีจ่า้งงานดว้ยวธิเีหมาค่าแรงไวด้ว้ย 
นอกจากกฎหมายฉบบันี้แลว้ กฎหมายประกนัสงัคมกม็บีทบญัญตัทิีก่ล่าวถงึการ
จา้งงานแบบเหมาค่าแรงไว้เช่นกนัในมาตรา 35 การมบีทบญัญตัเิช่นนี้ชีใ้หเ้หน็
ว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กบัการจ้างแบบเหมาค่าแรง  ทัง้ๆ ที่วธิกีาร
จ้างแบบเหมาค่าแรงนัน้เป็นทีม่าของการเอารดัเอาเปรยีบลูกจ้าง ในปัจจุบนัมี
การจ้างงานโดยวิธนีี้กนัมาก ทางฝ่ายองค์กรแรงงานได้พยายามรณรงค์ให้รฐั
ยกเลกิการจา้งเหมาค่าแรงมาหลายปีแลว้ (บณัฑติย ์ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2549, น. 
65-68; 2550, น. 10) แต่รฐักย็งัไม่ไดแ้กไ้ขปัญหานี้แต่อย่างใด 
           นอกจากนี้ ยงัมคีนงานอกีจ านวนมากทีก่ฎหมายแรงงานของไทยไม่ได้
รบัรองสทิธิเอาไว้ เช่นลูกจ้างในไร่นา ไร่อ้อย  และไร่มนั คนงานประมงใน
เรอืประมงทีจ่้างลูกจา้งต ่ากว่า 20 คน ลูกจ้างรบัเหมาช่วงที่รบังานไปท าทีบ่้าน 
และคนใช้ในบ้าน เป็นต้น เมื่อขอบเขตการบงัคบัใช้ของกฎหมายแรงงานไม่
ครอบคลุมถงึคนเหล่านี้ ท าใหพ้วกเขาไม่มสีทิธเิบกิค่าล่วงเวลา ไม่มสีทิธไิด้รบั
เงินชดเชยเมื่อถูกปลดออกจากงาน ไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าตอบแทนในยามลา
คลอด และวันหยุดวันลาก็ขึ้นอยู่กับการก าหนดของนายจ้าง (ณรงค์ เพ็ชร
ประเสรฐิ, 2546, น.  123) 
           ยงัมขีอ้เรยีกรอ้งอกีมากของฝ่ายแรงงานที่ไม่ไดร้บัการตอบสนองจากรฐั 
เช่นมกีารเสนอร่างพระราชบญัญตัจิดัตัง้สถาบนัคุม้ครองสุขภาพ ความปลอดภยั
และสิง่แวดล้อมในสถานประกอบการ แต่ร่างกฎหมายน้ีได้รบัการคดัค้านจาก
สภาองค์การนายจ้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงาน
ประกนัสงัคม จงึมกีารยกเลกิไป (บณัฑติย ์ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2549, น. 68-69) มี
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การเรยีกร้องให้รฐับาลไทยให้สตัยาบนัอนุสญัญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบบัที ่87 ซึง่ว่าดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการ
รวมตัว และฉบับที่ 98 ซึ่งว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 
(บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, 2545, น. 106-107) ข้อเรียกร้องนี้ทางองค์กร
แรงงานซึง่เหน็ว่ากฎหมายไทยมบีทบญัญตัทิีย่งัไม่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ พ.ศ. 
2535 แต่จนบัดนี้ร ัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ให้สตัยาบันอนุสัญญาทัง้สองฉบับนี้8 
(บณัฑติย ์ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2549, น. 61-64; 2550, น. 17)  
           การบงัคบัใชก้ฎหมายกเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่งทีท่างฝ่ายรฐัยงัไม่มคีวามจรงิจงั
และจริงใจมากพอ เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ซึง่ท าใหม้คีนตายกว่า 200 
คน (นิคม จนัทรวทิุร, 2544, น. 14; เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 133) โดยมี
ผูห้ญงิถงึ 171 คน (ผาสกุ พงษ์ไพจติร และ ครสิ เบเคอร,์ 2546, น. 263) กเ็ป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นผลของการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างหละหลวมของ
ภาครฐั การบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ม่เหมาะสมนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคนไทย
แลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างชาตใินประเทศไทยดว้ย พวกเขาถูกปฏบิตัิ
ดว้ยมาตรฐานอีกระดบัหนึ่ง ถูกเอารดัเอาเปรยีบและถูกละเมดิสทิธมินุษยชนใน
รปูแบบต่างๆ มากมาย 
           การที่ส ังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์โดยมีความเข้มข้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ได้ท าให้ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้คนส่วนต่างๆ  ใน

                                                   
          8จากการตรวจสอบในเวบ็ไซตข์ององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
(https://www.ilo.org) เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2562 ผูว้จิยัพบวา่ประเทศไทยกย็งั          
ไมไ่ดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาทัง้สองฉบบัน้ีเลย 

243



 
 

244 
 

สังคมไทยแปรเปลี่ยนไปด้วย ในขณะที่ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และ
ความสมัพนัธ์แบบชุมชนนิยมกย็งัคงด ารงอยู่ ความสมัพนัธ์แบบพนัธสญัญาที่
เน้นการแลกเปลีย่นแบบตลาดกเ็พิม่ขึ้นมากดว้ย (เกษียร เตชะพรีะ, 2543) และ
ในปัจจุบนัความสมัพนัธข์องผูค้นโดยมากกเ็ป็นการแลกเปลี่ยนในระบบตลาดที่
เอาอุดมการณ์ของระบบอุปถมัภม์าเคลอืบไว ้(นิธ ิเอยีวศรวีงศ,์ 2540, น. 62) ซึง่
มสี่วนท าใหป้ระชาชนโดยเฉพาะคนจนคนด้อยโอกาสด ารงอยู่ในสงัคมได้อย่าง
ยากล าบากยิง่ขึน้   
           ภาพรวมความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัสงัคมในหวัขอ้น้ี ผูว้จิยัเน้นไป
ทีภ่าคแรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะปัจจุบนั
แรงงานนอกภาคเกษตรนัน้เป็นส่วนประกอบทีม่ากที่สุดในบรรดาก าลงัแรงงาน
ทัง้หมด โดยเป็นแบบนี้มานานหลายปีแลว้ เช่นใน พ.ศ. 2542 มแีรงงานทีม่งีาน
ท าในภาคเกษตร 13.88 ลา้นคน ขณะทีน่อกภาคเกษตรม ี16.79 ลา้นคน และใน 
พ.ศ.  2548 มีแรงงานที่มงีานท าในภาคเกษตร 13.62 ล้านคน แต่นอกภาค
เกษตรมีเพิม่ขึ้นถึง 21.73 ล้านคน9 นอกจากนี้ แรงงานในภาคเกษตรนัน้เมื่อ
ว่างเว้นจากการท าการเกษตรก็มักจะอพยพเข้าเมืองเพื่อท างานรับจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรม คนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเอารดัเอาเปรยีบของภาคธุรกจิ
ซึ่งรัฐยังไม่สามารถปกป้องคุ้มครองได้มากนักในยุคที่ก าลังวิ่งไล่กวดทาง
เศรษฐกจิท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่จงึมเีป็นจ านวนมาก โดยมี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบชดัเจนทีส่ดุ 
           อย่างไรกต็าม ภาคสงัคมที่อยู่ในภาคเกษตรนัน้กไ็ด้รบัผลกระทบจาก
นโยบายของรฐัทีเ่อยีงขา้งเขา้หาฝ่ายทุนเช่นเดยีวกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการด าเนิน

                                                   
          9ดขูอ้มลูจ านวนก าลงัแรงงาน ผูม้งีานท า และผูว้า่งงานใน พ.ศ.  2542-2548 
ไดใ้น http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/KeyEcon/tab17.asp. 
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โครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม 
(คจก.) ทีเ่กดิขึน้เมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นตวัอย่าง  
           ก่อนทีร่ฐัจะด าเนินโครงการ คจก. นัน้ ได้มชีาวบ้านเขา้ไปบุกเบิกจบั
จองพืน้ทีป่่ามานานแลว้10 โดยทีส่่วนหนึ่งรฐัเองกส็นับสนุนใหช้าวบา้นเขา้ไปอยู่
ในเขตป่าตามนโยบายต่อต้านคอมมวินิสต์ ต่อมาไดม้กีารประกาศพืน้ทีป่่าสงวน
เพิ่มขึน้ หลายพื้นที่นัน้เป็นที่ซึ่งชาวบ้านอาศยัอยู่ก่อนแล้ว จึงมพีื้นที่ป่ าสงวน
จ านวนมากทีก่ลายเป็นเขตป่าเสื่อมโทรม ตัง้แต่พุทธทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา 
ธุรกจิเกษตรขนาดใหญ่ไดผ้ลกัดนัใหก้รมป่าไม้อนุญาตให้เอกชนเช่าทีป่่าเสื่อม
โทรมเพื่อปลูกไม้โตเรว็เป็นวตัถุดิบป้อนโรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานกระดาษ 
และโรงงานใยสงัเคราะห์ กรมป่าไม้เห็นด้วยกับขอ้เสนอของฝ่ายธุรกิจเอกชน 
และไดท้ าการทดลองแลว้ไดผ้ลสรุปว่ายคูาลปิตสัเป็นไมโ้ตเรว็ทีเ่หมาะสมกบัการ
ท าป่าเศรษฐกจิ กรมป่าไม้จงึเริม่ปลูกต้นยูคาลปิตสัและใหธุ้รกจิเอกชนเช่ าทีป่่า
เสือ่มโทรมในอตัราไร่ละ 1 บาทต่อปี ซึง่ต่อมาแมจ้ะเพิม่ค่าเช่าแต่กย็งัอยู่เพยีงแค่
อตัราไร่ละ 10 บาทต่อปี ใน พ.ศ. 2528 กรมป่าไมไ้ดเ้สนอว่าควรเพิ่มพืน้ทีป่่าให้
ถงึรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ แต่ในพืน้ทีร่อ้ยละ 40 ดงักล่าวใหแ้บ่งรอ้ยละ 15 
เป็นเขตป่าธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้ให้ได้ ส่วนอีกร้อยละ 25 ให้จัดเป็นป่า
เศรษฐกจิ รฐับาลเหน็ดว้ยกบันโยบายนี้ นโยบายนี้ท าใหธุ้รกจิเอกชนสามารถเช่า
พื้นที่ป่าได้ในราคาที่ถูกมากเพื่อปลูกป่าเชงิพาณิชย์ (ผาสุก พงษ์ไพจติร และ 
ครสิ เบเคอร,์ 2546, น. 98) 
           ในขณะทีร่ฐัใหเ้อกชนเช่าที่ราคาถูกเพื่อปลูกสรา้งสวนป่านัน้ รัฐกไ็ดใ้ห้
อภิสทิธิแ์ก่อุตสาหกรรมโรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานกระดาษด้วย ในช่วง
ปลายพุทธทศวรรษ 2520 ตลาดโลกมคีวามต้องการใชก้ระดาษอย่างมาก ท าให้
                                                   
          10ดวูวิฒันาการของการบุกเบกิทีด่นิท ากนิในเขตป่าของประเทศไทย ใน   
เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง, 2535. 
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ราคาเยื่อกระดาษถบีตวัสูงขึน้อย่างรวดเรว็  โรงงานผลติเยื่อกระดาษและธุรกจิ
ปลกูป่าเชงิพาณิชยข์ยายตวัในช่วงนี้ โดยมหีลายบริษทัไดเ้ขา้ไปท าธุรกจิเหล่านี้ 
เช่นบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ ์บรษิทัเกษตรรุ่งเรอืง และบรษิทัเชลล ์นอกจากนี้ยงัมี
บรษิทัของญีปุ่่ นอย่างน้อย 15 บรษิทัและบรษิทัของไต้หวนัทีร่่วมทุนกบันักธุรกจิ
ไทยเพื่อท าธุรกจิดงักล่าว (ผาสุก พงษ์ไพจติร และ ครสิ เบเคอร,์ 2546, น. 96) 
ส าหรบับรษิัทเกษตรรุ่งเรืองนัน้มสีาขาชื่อบรษิัทสวนป่ากติติได้สมัปทานท าไม้
และได้รุกล ้าเขา้ไปในเขตป่าธรรมชาตถิงึ 13,000 ไร่ ในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา
และปราจนีบุร ี(เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 293) ซึง่ก่อใหเ้กดิเรื่องอือ้ฉาวที่
เกีย่วพนักบัการทุจรติของเจา้หน้าทีร่ฐัและนกัการเมอืงเมื่อ พ.ศ. 2533 
           ในขณะทีร่ฐัไดเ้กือ้หนุนภาคธุรกจิโดยใหเ้ช่าทีป่่าในราคาถูกนัน้ รฐักลบั
ปฏบิตัิต่อชาวบ้านอกีแบบหนึ่ง โครงการ คจก. เป็นโครงการที่ต้องการจะย้าย
ชาวบา้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมออกไปอยู่ในทีซ่ึง่รฐัจดัหาใหใ้หม่ แมว้่า
แนวคดิที่จะย้ายชาวบา้นออกจากเขตป่าเสื่อมโทรมจะมมีานานแล้ว แต่กม็กีาร
เริม่ด าเนินการอย่างจรงิจงัในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2534 โดยโครงการน้ีเป็นความ
พยายามทีจ่ะไล่ชาวบา้นออกจากพืน้ทีป่่าเพื่อใหเ้อกชนเช่าทีป่ลูกยูคาลปิตสัแทน 
และมีเป้าหมายที่จะย้ายประชาชน 250,000 ครอบครวัในภาคอีสานออกจาก
พืน้ที ่14 ลา้นไร่ที่จดัว่าเป็นพืน้ทีป่่าเสื่อมโทรม โดยจะจดัสรรการใชพ้ื้นที่นี้ใหม่
ใหเ้กษตรกรรายย่อย 4.9 ลา้นไร่ ส่วนอกี 9.1 ลา้นไร่จะใชเ้ป็นพืน้ทีใ่หภ้าคธุรกจิ
เช่าเพื่อปลกูป่าเชงิพาณิชย ์(เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 294-295) ในปีแรก
นัน้โครงการ คจก. เน้นปฏิบัติการในเขตภาคอีสานตอนล่าง มีการอพยพ
ประชาชนจ านวนมากออกจากพืน้ทีป่่า โดยเฉพาะในเขตป่าดงใหญ่ซึง่เป็นเขตที่
มธีุรกจิเกษตรไปปลกูยคูาลปิตสัอยู่ดว้ยนัน้ ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2534 รฐับาล
โดยกองทพัถงึกบัสง่กองก าลงัทหารจ านวนหนึ่งเขา้ไปเพื่อรือ้บา้นและไล่ชาวบา้น
ออกจากหมู่บ้าน มีการใช้รถแทรกเตอร์เข้าไปไถกลบไร่มันส าปะหลังของ
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ชาวบา้น และมกีารโยนลูกระเบดิเขา้ไปในวดัดว้ย (ผาสุก พงษ์ไพจติร และ ครสิ 
เบเคอร,์ 2546, น. 99-100)  
           โครงการ คจก. ก่อใหเ้กดิการประทว้งคดัค้านของชาวบ้านอย่างขนาน
ใหญ่ การรวมตวัของชาวบ้านในครัง้นัน้ไดก้่อใหเ้กดิองค์กรเครอืข่ายที่ต่อสูเ้พื่อ
แก้ไขปัญหาของพวกเขาเองและผลกัดนัให้รฐัแก้ไขปัญหาต่างๆ   ตามมาอีก
มากมาย สมัชชาคนจนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ านวนมากทัว่ประเทศ ก็มี
พฒันาการมาจากการรวมตวัของชาวบา้นในครัง้นัน้ด้วย ชาวบา้นไดต่้อสูจ้นใน
ทีส่ดุกไ็ดม้กีารยกเลกิโครงการ คจก.  
           อย่างไรกต็าม ความพยายามของรฐัที่ต้องการขบัไล่ชาวบ้านออกจาก
เขตป่ากย็งัคงมอียู่ หลงัวกิฤติเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ได้มกีารกู้เงินในโครงการ
มิยาซาว่าเพื่อน ามาใช้บรรเทาผลกระทบทางสงัคม ส่วนหน่ึงของเงินกู้น้ีถูก
น าไปใชใ้นโครงการปลกูป่า โครงการน้ีไดก้่อใหเ้กดิการบบีคัน้ขบัไล่ชาวบา้นออก
จากพื้นที่ป่าเหมือนเป็นการรื้อฟ้ืนโครงการ คจก. ขึ้นมาใหม่อีกครัง้หนึ่ง นิธ ิ
เอยีวศรวีงศ ์(2543, น. 67) ไดก้ล่าวถงึโครงการมยิาซาว่าน้ี มคีวามตอนหนึ่งว่า 
‚น่าอศัจรรย์ทีเ่งนิซึ่งไปกู้เขามาดว้ยขอ้อ้างว่าจะน ามาใชเ้พื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางสังคม กลับถูกใช้เพื่อสัน่คลอนให้สงัคมเสื่อมทรุดลงไป โดยการยึดเอา
ทรพัยากรทีเ่ป็นปัจจยัการผลติที่ส าคญัของประชาชนหลายล้านคนไปให้คนอื่น
ใช‛้ 
           นอกจากโครงการ คจก. และโครงการมิยาซาว่าแล้ว ยงัมีอีกหลาย
โครงการทีแ่สดงให้เหน็ถึงการที่รฐัมอีคติเขา้ขา้งภาคธุรกจิอุตสาหกรรม หลาย
โครงการไดก้่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก แต่ประชาชนมกัไม่ค่อย
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการเหล่านัน้ บางโครงการไม่มีการท าการ 
ศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม บางโครงการถึงแม้จะมีการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อมหรือมกีารท าประชาพจิารณ์ แต่กท็ าเป็นเพียงพธิีการซึ่งยงัไม่
เปิดสู่การมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั เมื่อประชาชนในท้องถิ่นซึ่งได้รบัผลกระทบ
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คดัคา้นโครงการเหล่านัน้กอ็าจจะถูกมองโดยรฐัและผูค้นสว่นหนึ่งทีต่อ้งการความ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจว่าพวกเขาเป็นตวัถ่วงความเจรญิหรอืเป็นผูข้ดัขวาง
การพฒันา โครงการเหล่านี้เช่น โครงการท่อแก๊สยาดานา โครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิบ่อนอกและหนิกรูด และโครงการท่อแก๊สที่อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
เป็นตน้  

2. กรณีศึกษา: การด าเนินนโยบายเก่ียวกบัแรงงานของรฐัไทย 
           นโยบายเกีย่วกบัแรงงานในบทนี้ มจีุดเน้นในช่วง พ.ศ. 2531 เป็นตน้มา 
เพื่อเปรยีบเทยีบกบันโยบายสง่เสรมิการลงทนุทีก่ล่าวถงึในบทก่อน โดยภาพรวม
นโยบายเกี่ยวกบัแรงงานของรฐัยงัมขี้อบกพร่องในเรื่องการบงัคบัใช้ให้ได้ผล 
สง่ผลเป็นการเอือ้ต่อภาคธุรกจิในการสะสมก าไรหรอืการผลติแบบยดืหยุ่นซึง่เป็น
ลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของโลกาภิวัตน์เสรนีิยมใหม่ นอกจากน้ี ผลจากวกิฤติ
เศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้อนัเกดิจากการเดนิตามแนวทางโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่กไ็ด้
ส่งผลกระทบต่อแรงงานเพราะถูกกดค่าจา้งเอาไว ้ซึง่เป็นการช่วยลดต้นทุนการ
ผลติของภาคธุรกจิในอกีทางหนึ่งดว้ย 

           2.1 การก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต า่  

           การมกีฎหมายเขา้มาดูแลเรื่องค่าจ้างเกิดขึ้นหลงัจากการมีกฎหมาย
สง่เสรมิการลงทุนเกอืบ 20 ปี เพราะครัง้แรกทีม่กีารก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่านัน้
เกดิขึน้ใน พ.ศ. 2516  การก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าในครัง้นัน้มจีุดประสงคใ์น
การคุม้ครองแรงงานใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอต่อการครองชพี
ตามอตัภาพ ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการระดบัไตรภาคขีึน้มา คณะกรรมการน้ี
ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายรฐับาล ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ให้มี
หน้าที่ในการพจิารณาก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า ในการประกาศใช้ครัง้แรกนัน้ 
ได้ประกาศใช้ในพื้นที่ 4 จงัหวดั คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และ
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ปทุมธานี โดยเป็นอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าส าหรบัคนงานเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 
ไม่ครอบคลุมถงึคนงานในภาคเกษตรกรรม  ครัง้แรกก าหนดไวท้ีว่นัละ 12 บาท 
(สถาบนัวจิยัและใหค้ าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547, น. 1)  
           อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าในช่วงแรกตัง้แต่เริ่มประกาศใช้เป็นต้นมาก่อนถึง 
พ.ศ. 2531 นัน้เพิม่ขึน้ไม่มากนัก เช่น อตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัในกรุงเทพฯ ได้
เพิม่จาก 12 บาทใน พ.ศ. 2516 เป็น 28 บาทใน พ.ศ. 2520, 64 บาทใน พ.ศ. 
2525 และ 73 บาทใน พ.ศ .  2530 (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547, น. 73-75) 
           ขอ้มูลในตารางที่ 7 แสดงให้เหน็อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าที่รฐัก าหนดตัง้แต่ 
พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าของปีนัน้ๆ คอือตัรา
ค่าจา้งขัน้ต ่าทีบ่งัคบัใชจ้รงิในปีนัน้ เพราะบางทมีกีารประกาศไวล่้วงหน้าเพื่อใหม้ี
ผลบงัคบัใชใ้นปีต่อไป มบีางปีทีม่กีารประกาศมากกว่า 1 ครัง้ ในกรณีเช่นน้ีกจ็ะ
ยดึเอาครัง้หลงัสุดเป็นหลกั บางปีไม่มกีารประกาศ กจ็ะยดึถอืเอาอตัราเดมิทีย่งั
ประกาศใชอ้ยู่ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกมา 10 จงัหวดั โดยให ้2 จงัหวดัเป็นตวัแทนของแต่
ละภาค คอืภาคกลาง ภาคตะวนัออก11 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต ้ในภาคหนึ่งๆ จงัหวดัแรกจะเป็นตวัแทนของกลุ่มจงัหวดัทีม่อีตัราค่าจา้ง

                                                   
           11ความจริงในประกาศกระทรวงเรื่องอัตราค่าจ้างขัน้ต ่ าไม่ได้แยกภาค
ตะวนัออกออกจากภาคกลาง ผู้วจิยัแยกออกมาเองเพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทียบ 
เพราะเห็นว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2524 เป็นต้นมานัน้ ค่าจ้างขัน้ต ่าในจงัหวดัชลบุรีเริม่สูงขึ้น
กว่าจงัหวดัอื่นๆ ในเขตภาคกลาง รวมทัง้จงัหวดัอื่นๆ ที่จดัอยู่ในภาคตะวนัออกด้วย   
ซึ่งส่วนหน่ึงคงมีสาเหตุมาจากการที่ชลบุรีเริ่มเป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญอัน
เน่ืองมาจากโครงการพฒันาพื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดที่
ก าลงัเริม่ตน้ขึน้ในช่วงนัน้ 
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ขัน้ต ่าอยู่ในระดบัสงู จงัหวดัหลงัจะเป็นตวัแทนของจงัหวดัทีม่ีอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า
อยู่ในระดบัต ่า 
 

ตารางที ่7  
อตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัของ 10 จงัหวดั ในช่วง พ.ศ. 2531-2550 

 
หน่วย: บาท 

  จงัหวดั 
 

พ.ศ. 

กรงุเทพฯ อุทยั 
ธานี 

ชล 
บุร ี

ตราด นคร 
ราช 
สมีา 

สุรนิทร ์ เชยีง 
ใหม่ 

น่าน ภเูกต็ สตลู 

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

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 
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ทีม่า: 1) ขอ้มลู พ.ศ. 2531-2544  มาจาก สถาบนัวจิยัและใหค้ าปรกึษาแห่ง 
           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2547)  
        2) ขอ้มลู พ.ศ. 2545-2550 มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.        
            bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/KeyEcon/tab17.asp) 
            
           จากขอ้มลูในตารางที ่7 ขา้งตน้จะเหน็ว่าใน พ.ศ. 2533 อตัราค่าจา้งขัน้
ต ่าไดเ้พิม่สงูขึน้มากจากระดบัใน พ.ศ. 2532 แต่อตัราเงนิเฟ้อในปีนัน้ก็ค่อนขา้ง
สงู คอือยู่ทีร่อ้ยละ 5.9 อตัราเงนิเฟ้อสงูกจ็รงิ แต่การปรบัค่าจา้งกส็งูกว่าอตัราเงนิ
เฟ้อ เมื่อดูค่าจ้างขัน้ต ่าที่แท้จริง (ดูตารางที่ 9) ก็พบว่าค่าจ้างขัน้ต ่าที่แท้จริง
เพิม่ขึน้มาก คอืเพิ่มขึน้ถึงเกือบร้อยละ 10 อย่างไรกต็าม ใน พ.ศ. 2533 นัน้มี
คนงานถงึประมาณรอ้ยละ 44 ของคนงานทัง้ประเทศทีไ่ดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าอตัรา
ค่าจ้างขัน้ต ่ า (นิคม จันทรวิทุร, 2544, น. 2; ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส       
เบเคอร์, 2546, น. 259)  5-6 ปี ต่อมา อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าก็เพิม่ขึน้มาก แต่ใน 
พ.ศ. 2539 นัน้ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม
ไดร้บัการร้องเรยีนว่ามบีรษิทักว่า 2,000 แห่งจ่ายค่าจา้งต ่ากว่าอตัราค่าจา้งขัน้
ต ่า (เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 122) 
            นอกจากรฐัไทยจะไร้ประสทิธภิาพในการบงัคบัใช้กฎหมายค่าจ้างขัน้
ต ่าแลว้ อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าทีก่ฎหมายไทยก าหนดกไ็ม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) อกี
ดว้ย เพราะองคก์ารนี้ก าหนดใหค้่าจา้งของแรงงานไรฝี้มอื 1 คนจะต้องพอเพยีง
ต่อการเลี้ยงดูตนเอง คู่สมรส และบุตรอกี 2 คน แต่การพจิารณาก าหนดอตัรา
ค่าจา้งขัน้ต ่าของไทยอาศยัขอ้เทจ็จรงิของการด ารงชพีของแรงงานเพยีงคนเดยีว 
ไม่ครอบคลุมถึงการเลี้ยงดูคนอื่นๆ อกี 3 คนในครอบครวั (วรวทิย ์เจรญิเลศิ 
และ นภาพร อตวิาณิชยพงศ,์ 2546, น. 57) 
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            หรอืแมแ้ต่ต่อใหเ้ป็นการด ารงชพีของบุคคลเพยีงคนเดยีว ค่าจา้งขัน้ต ่า
ทีก่ าหนดกอ็าจไม่เพยีงพอด้วยซ ้า มงีานศกึษาในช่วง พ.ศ. 2527-2528 พบว่า
คนงานโสดที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเลย มีค่าใช้จ่ายวันละ 74-88 บาท ขณะที่
ค่าจา้งขัน้ต ่าในเขตกรุงเทพฯ ช่วงนัน้อยู่ที ่66-70 บาทเท่านัน้ (นิคม จนัทรวทุิร, 
2544,  น .  103)  และงานศึกษาของสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษ าแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547) ก็พบว่าค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่อัตภาพซึ่ง
พจิารณาจากค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นส าหรบัแรงงานไรฝี้มอืเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติ
อยู่ ได้ตามอัตภาพ ซึ่ง ได้แ ก่ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม  ค่ าที่อยู่ อาศัย ค่ า
สาธารณูปโภค ค่ารกัษาพยาบาลและยา ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และค่าพาหนะ ของ
แรงงานไรฝี้มอืในหลายจงัหวดักส็งูกว่าอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า  
            ส าหรบัในปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) เมื่อพิจารณาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลซึง่ก าหนดค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัไวท้ี ่191 บาท ถา้คนงานท างานเดอืนละ 
26 วนั กจ็ะไดค้่าจา้งเท่ากบั 4,966 บาทต่อเดอืน เงนิจ านวนน้ีถอืว่ายงัน้อย เมื่อ
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิทีว่่าคนงานสว่นมากนัน้มาจากชนบท  พวกเขาจงึมคี่าใชจ้่าย
ดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากค่าอาหารดว้ย โดยเฉพาะค่าทีพ่กัอาศยั และมไีม่น้อยที่
ต้องเสยีค่าเดนิทางไปกลบัระหว่างที่พกักบัที่ท างานด้วย ถ้าพวกเขาไม่ท างาน
ล่วงเวลาหรือหารายได้เสริมอื่นๆ ก็จะอยู่อย่างยากล าบาก และอาจไม่มีเงิน
พอทีจ่ะสง่ใหพ้่อแม่พีน้่องทีร่อคอยอยู ่แต่ในความเป็นจรงิพวกเขาตอ้งสง่เงนิกลบั
บา้นเกดิดว้ย พวกเขาจงึตอ้งท างานหนกั 
            ส าหรบัจงัหวดัทีก่ าหนดค่าจา้งขัน้ต ่าไวต้ ่ากม็เีป็นจ านวนมาก  มเีพยีง 
11 จงัหวดัเท่านัน้ทีม่อีตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัสงูเกนิ 160 บาท ดงันัน้ ค่าจา้งขัน้
ต ่าเมื่อคิดเป็นเดือนในอีก 65 จังหวัดก็จะสูงอย่างมากเพียงแค่ 4,160 บาท
เท่านัน้ เงนิค่าจา้งรายเดอืนแค่นี้กถ็อืว่าน้อย เมื่อพจิารณาว่าแมแ้ต่คนต่างจงัหวดั
ในปัจจุบันนี้ ก็มีค่า ใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้น เหมือนกัน ทัง้ น้ี เพราะว่ า
ทรพัยากรธรรมชาตใินต่างจงัหวดักถ็ูกขูดรดีโดยเฉพาะจากนายทุนจนสูญเสยี
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ความอุดมสมบรูณ์ไปมากแลว้ ชาวบา้นไม่อาจทีจ่ะพึง่พาอาหารจากธรรมชาตไิด้
มากเหมอืนในอดตีอกีต่อไปแลว้ 
            ในช่วงทีป่ระเทศไทยก าลงัมอีตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิอย่าง
สงูนัน้ ค่าจา้งขัน้ต ่ากส็งูขึน้ตามไปด้วย ในขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อไม่สูงมากนัก จะ
เหน็ว่าค่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิไดเ้พิม่สงูขึน้ทุกปีตดิต่อกันตัง้แต่ พ.ศ. 2531-2539 
(ดูตารางที่ 9) ค่าจา้งขัน้ต ่าที่แท้จรงิสงูที่สุดใน พ.ศ. 2539 แต่เมื่อประเทศไทย
ประสบกบัวกิฤตเิศรษฐกจิครัง้รุนแรงในปีต่อมา ค่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิกเ็ริม่ลดลง
ค่อนขา้งมากอกีครัง้ เพราะหลงัวกิฤตไิม่มกีารปรบัค่าจา้งขัน้ต ่าถงึ 3 ปีตดิต่อกนั  
(ดตูารางที ่8) ทัง้ๆ ทีม่อีตัราเงนิเฟ้อสงูใน พ.ศ. 2541  
 

ตารางที ่8 
อตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัใน 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ พ.ศ. 2541-2550 

         หน่วย: บาท                
       พ.ศ.
จงัหวดั 

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

กรงุเทพฯ 
นครปฐม 
ปทมุธาน ี
สมทุรปราการ 
สมทุรสาคร 
นนทบุร ี
ภูเกต็ 
ชลบุร ี
สระบุร ี
นครราชสมีา 
ระยอง 
ระนอง 
อยุธยา 
ฉะเชงิเทรา 
เชยีงใหม ่

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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ตารางที ่8 
อตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัใน 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ พ.ศ. 2541-2550 (ต่อ) 

             หน่วย: บาท                
       พ.ศ.
จงัหวดั 

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

พงังา 
กระบี ่
เพชรบุร ี
กาญจนบุร ี
ลพบุร ี
จนัทบุร ี
สมทุรสงคราม 
ราชบุร ี
สระแกว้ 
อ่างทอง 
ตรงั 
ประจวบครีขีนัธ์ 
สงิหบ์ุร ี
ปราจนีบุร ี
สงขลา 
อุดรธาน ี
เลย 
ชมุพร 
ล าพนู 
สโุขทยั 
ตราด 
สพุรรณบุร ี
ล าปาง 
ขอนแกน่ 
บุรรีมัย์ 
กาฬสนิธุ์ 
ปัตตาน ี
ยะลา 
สตูล 
นครพนม
นครศรธีรรมราช 

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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  ตารางที ่8 
อตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัใน 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ พ.ศ. 2541-2550 (ต่อ) 

หน่วย: บาท 
       พ.ศ.
จงัหวดั 

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

หนองคาย 
นราธวิาส 
ตาก 
นครสวรรค ์
พทัลงุ 
พษิณุโลก 
เพชรบูรณ์ 
สรุาษฎรธ์าน ี
อุตรดติถ์ 
ก าแพงเพชร 
นครนายก 
ชยันาท 
ชยัภูม ิ
มกุดาหาร 
รอ้ยเอด็ 
ศรสีะเกษ 
สกลนคร 
หนองบวัล าภู 
อุทยัธาน ี
เชยีงราย 
ยโสธร 
มหาสารคาม 
อ านาจเจรญิ 
พจิติร 
แมฮ่อ่งสอน 
สรุนิทร ์
อุบลราชธาน ี
พะเยา 
แพร ่
น่าน 

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 
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ทีม่า: 1) ขอ้มลู พ.ศ. 2541-2544 รวบรวมจากประกาศกระทรวงแรงงานและ 
           สวสัดกิารสงัคม เรื่องอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าฉบบัต่างๆ ใน 
           http://www.siamhrm.com/ HRForm/past_wages.xls. 
        2) ขอ้มลู พ.ศ. 2545-2550 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย        
           (http://www. bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/ 
           KeyEcon/tab17.asp) 

           วกิฤติเศรษฐกจิท าให้รฐับาลไทยต้องรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ดว้ยการไม่ปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่า เน่ืองจากเชื่อว่าการปรบัค่าจา้งขัน้ต ่าขึน้จะท าให้
อตัราเงนิเฟ้อเพิม่สงูขึน้ โดยเป็นไปตามสญัญาทีท่ าไวก้บักองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศ ซึ่งในหนังสอืแสดงเจตจ านงฉบบัที่ 1 ข้อ 19 ระบุว่าจะให้มีการปรบั
เงนิเดอืนและค่าจา้งเพิม่ขึน้ไม่เกนิอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน และในฉบบัที่ 2 ขอ้ 11 
ระบุว่าก าหนดให้ค่าแรงขัน้ต ่าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2-3 เท่านัน้12  นอกจากนี้ 
ขอ้ตกลงที่รฐับาลไทยท ากบัธนาคารพฒันาแห่งเอเชยียงัมเีงื่อนไข ‚จ ากดัการ
เพิ่มค่าจ้างขัน้ต ่ าในปี 2541 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดแรงงาน‛  (บณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวุฒิ, 2545, น. 38) แต่รฐับาลไทยกด
ค่าจา้งขัน้ต ่าไวม้ากยิง่กว่าทีท่ าสญัญากบัหน่วยงานทัง้สองน้ีอกี เพราะนอกจาก
จะไม่ปรบัขึน้ถึง 3 ปีติดต่อกนัแล้ว เมื่อมกีารปรบัในเวลาต่อมาก็ปรบัขึ้นเพยีง
เล็กน้อยไม่เหมาะสมกบัอัตราเงินเฟ้อสะสมที่สูงกว่าร้อยละ 10 และการปรับ
ค่าจา้งในช่วง พ.ศ. 2545-2548 กย็งัตามไม่ทนัอตัราเงนิเฟ้อสะสมทีย่งัสงู ดงันัน้
ค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิใน พ.ศ. 2547 และ 2548 จงึต ่าลงอกีเมื่อเทยีบกบั พ.ศ. 2545 ซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นปีฐาน (ดตูารางที ่9) 

                                                   
          12ดนูโยบายการรกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิของไทยในช่วงนัน้ซึง่ไดร้บั
อทิธพิลจากกองทุนการเงนิระหวา่งประเทศในหวัขอ้  2.2.1 ของบทที ่4 
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           อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าที่บงัคบัใช้ใน พ.ศ. 2541 นัน้เป็นอตัราค่าจ้างที่
ประกาศไวต้ัง้แต่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2540    หลงัจากนัน้ไม่นานนักกม็กีาร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจในการก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่ า โดยมีประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่องก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า ลงวนัที ่13 
พฤศจกิายน 2540 ออกมา ประกาศฉบบันี้ออกมาเพราะกระทรวงแรงงานและ
สวสัดกิารสงัคมในขณะนัน้เหน็ว่าการก าหนดค่าจา้งขัน้ต ่าในขณะนัน้ไม่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม เพราะมธีุรกจิเอกชนจ านวนมากประสบ
ปัญหา และอัตราค่าจ้างขัน้ต ่ าที่มีอยู่ก็ไม่สะท้อนถึงค่าครองชีพและสภาพ
เศรษฐกจิของจงัหวดัต่างๆ   ซึง่แตกต่างกนั อกีทัง้ยงัเป็นอุปสรรคเป็นภาระต่อ
นายจา้งและการลงทุนในต่างจงัหวดั (ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน, กลุ่มงาน
พฒันาระบบรายไดแ้ละค่าจา้งขัน้ต ่า ส านกันโยบายและยุทธศาสตร,์ 2547, น. 2-
4) 
           ประกาศฉบบันี้ได้ก าหนดให้มอีตัราค่าจ้างขัน้ต ่า 2 ประเภทคือ อตัรา
ค่าจ้างขัน้ต ่า และอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าพื้นฐาน อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าพื้นฐานนี้เป็น
อัตราค่าจ้างขัน้ต ่ าที่ต ่าสุดซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างกลางก าหนดเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการก าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต ่ า นอกจากน้ี  ยังมีการก าหนดให้มี
คณะกรรมการค่าจา้งกลางและคณะกรรมการค่าจ้างจงัหวดัซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็นคณะอนุกรรมการค่าจา้งขัน้ต ่าจงัหวดั คณะกรรมการแต่ละชุดจะมกีรรมการ
แบบไตรภาคซีึง่มาจาก 3 ฝ่ายคอืฝ่ายเจา้หน้าทีร่ฐั ฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลูกจา้ง 
โดยมกีารกระจายอ านาจใหค้ณะอนุกรรมการค่าจา้งขัน้ต ่าจงัหวดัมอี านาจหน้าที่
ในการก าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าในจงัหวดันัน้ๆ  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ค่าจ้างกลางเห็นชอบแล้วเสนอให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(บณัฑติย ์ ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 30-31) 
           ประกาศฉบบัน้ียงัได้ระบุถึงองคป์ระกอบในการพจิารณาก าหนดอตัรา
ค่าจ้างขัน้ต ่าและอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าพื้นฐานไว้  8 ประการคอื 1) อตัราค่าจา้งที่
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ลูกจา้งได้รบัอยู่โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าจา้งของลูกจา้งอื่นทีท่ างานอยู่ในลกัษณะ
เดยีวกนั 2) ค่าครองชพี 3) มาตรฐานการครองชพี 4) ต้นทุนการผลติ  5) ราคา
ของสนิคา้ 6) ความสามารถในการจ่ายค่าจา้ง 7) สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของแต่ละท้องถิ่น  และ 8)  สภาวการณ์ของประเทศโดยทัว่ไปในขณะนัน้   
(บณัฑติย ์ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 31) 
           พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 87 ไดก้ าหนดไวว้่า
ในการพจิารณาก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าและอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าพืน้ฐานนัน้ ‚ให้
คณะกรรมการค่าจา้งศกึษาและพจิารณาขอ้เทจ็จรงิอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ดชันีค่า
ครองชพี อตัราเงนิเฟ้อ มาตรฐานการครองชพี ต้นทุนการผลติ ราคาของสนิค้า 
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  
สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม‛ 
           เป็นที่น่าสงัเกตว่าขอ้พจิารณาเรื่องความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบใน
ระดับระหว่างประเทศนัน้ไม่มีการระบุไว้เลยทัง้ในประกาศกระทรวงและใน
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ปัจจยัขอ้น้ีน่าจะเป็นตวัก าหนด
ที่ส าคญัมากซึ่งเป็นเหตุให้รฐัไทยที่ต้องแข่งขนักบัต่างประเทศจ าเป็นต้องกด
ค่าจ้างให้ต ่ าเอาไว้ งานศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์ (2528, อ้างถึงใน 
สถาบนัวจิยัและใหค้ าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547, น. 20)  ซึ่ง
ไดศ้กึษาถงึบรรทดัฐานในการก าหนดและการปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าในประเทศ
ไทยกพ็บว่าคณะกรรมการไตรภาคนีัน้ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางเศรษฐกจิและ
ความสามารถในการแข่งขนัของนายจ้างในระดับระหว่างประเทศมากกว่า
พจิารณาทีค่่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการด ารงชวีติของลกูจา้ง 
           เมื่อพิจารณาดูอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าครัง้หลังสุดก่อนที่จะมีการกระจาย
อ านาจให้คณะอนุกรรมการค่าจา้งจงัหวดัพจิารณาก าหนดในจงัหวดัของตน จะ
พบว่าค่าจ้างขัน้ต ่าใน พ.ศ. 2541 ซึ่งใช้ต่อมาอกี 2 ปีนัน้ มอีตัราที่แตกต่างกนั
เพยีง 3 อตัราเท่านัน้คอื 162, 140 และ 130 บาท (ดูตารางที ่8) โดยอตัราสงูสุด
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นัน้สูงกว่าอตัราต ่าสุดร้อยละ 24.62 แต่เพราะเหตุใด เมื่อมกีารกระจายอ านาจ
แล้ว อตัราค่าจ้างสูงสุดกบัต ่าสุดจึงห่างออกจากกันยิ่งขึ้น โดยล่าสุดใน พ.ศ. 
2550 นัน้ อตัราสงูสุดสงูกว่าอตัราต ่าสดุถงึรอ้ยละ 33.57 
           ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกระจายอ านาจให้ระดับจังหวัดพิจารณา
ก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่าในจงัหวดันัน้ไม่ได้ส่งผลดีต่อลูกจ้างเสมอไป เพราะฝ่าย
ลกูจา้งไม่มอีงคก์รจดัตัง้ทีเ่ขม้แขง็พอทีจ่ะต่อรองกบันายจา้งได ้ขอ้มูลจากส านัก
แรงงานสมัพนัธ ์กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2548 
ระบุว่ามีจ านวนสหภาพแรงงานทัง้หมดทัว่ประเทศ 1,425 สหภาพ (บณัฑิตย ์ 
ธนชัยเศรษฐวุฒิ, 2549, น. 82) แต่สหภาพแรงงานเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทัง้จงัหวดัทีเ่ป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคญัเท่านัน้ มี
อกีหลายจงัหวดัไม่มสีหภาพแรงงานอยู่เลย เปิดโอกาสใหฝ่้ายนายจ้างมอี านาจ
ต่อรองมากกว่า โดยที่ ฝ่ายนายจ้างนัน้ก็มักจะได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
เจา้หน้าทีข่องรฐั  และบางจงัหวดัตวัแทนฝ่ายลูกจา้งกไ็ม่ไดเ้ป็นตวัแทนทีแ่ทจ้รงิ
ของลูกจ้าง เช่นผู้จ ัดการบริษัทสมัครเข้าเป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง (บัณฑิตย ์      
ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2545, น. 41; วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ นภาพร อติวานิชยพงศ์, 
2546, น. 148) ทัง้ๆ ทีก่ฎหมายก าหนดหา้มเอาไว ้
           ประเดน็ทีค่วรอภปิรายอกีประเดน็หนึ่งในทีน่ี้กค็อื การปรบัค่าจา้งขัน้ต ่า
นัน้มคีวามเหมาะสมกบัอตัราเงนิเฟ้อหรอืไม่ ถ้าพจิารณาจากขอ้มูลในตารางที ่9 
กพ็บว่าอตัราค่าจา้งขัน้ต ่ากบัอตัราเงนิเฟ้อนัน้ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงในทศิทาง
เดยีวกนั บางช่วงอตัราเงนิเฟ้ออยู่ในระดบัสงู แต่ค่าจา้งขัน้ต ่ากลบัอยู่ในระดบัต ่า 
บางช่วงเงนิเฟ้อต ่าแต่ค่าจา้งขัน้ต ่าสงู แต่ในช่วงหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 
อกีหลายปีนัน้ มกีารปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าขึน้น้อยมาก ซึ่งตามไม่ทนัอตัราเงนิ
เฟ้อที่มีอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในปีที่เกิดวิกฤติและอีกหน่ึงปีต่อมา ท าให้
คนงานไดร้บัค่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิลดลง  
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ตารางที ่9 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค อตัราเงนิเฟ้อ ค่าจา้งขัน้ต ่าตวัเงนิ และค่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ท้จรงิ 

ในเขตกรุงเทพฯ  พ.ศ. 2531-2548 
 

 
 

พ.ศ. 

ดชันีราคา
ผูบ้รโิภค 

(2545 = 100) 

อตัรา    
เงนิเฟ้อ 
(รอ้ยละ) 

ค่าจา้งขัน้ต ่า  
ตวัเงนิ 

(บาทต่อวนั) 

ค่าจา้งขัน้ต ่า   
ทีแ่ทจ้รงิ 

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

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 

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 

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

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 
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ทีม่า: 1) ขอ้มลูดชันีราคาผูบ้รโิภคและอตัราเงนิเฟ้อ มาจากเวบ็ไซตข์องธนาคาร 
           แห่งประเทศไทย  
       2) ขอ้มลูค่าจา้งขัน้ต ่าตวัเงนิ รวบรวมจากประกาศเรื่องอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า 
           ฉบบัต่าง ๆ   
         3) ขอ้มลูค่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิ มาจากการค านวณโดยผูว้จิยั 
หมายเหตุ: ค่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิ = ค่าจา้งขัน้ต ่าตวัเงนิ x 100 
   ดชันีราคาผูบ้รโิภค 
  
            ใน พ.ศ. 2550 มกีารปรบัค่าจา้งขัน้ต ่าขึน้ในอตัรา 3-8 บาท (ดูตารางที่
8) จงัหวดัทีป่รบัขึน้ 8 บาทมจีงัหวดัเดยีวคอืสงขลา มสี่วนหนึ่งทีป่รบัขึน้ระหว่าง 
5-7 บาท แต่สว่นมากปรบัขึน้ 4 บาท และมจีงัหวดัน่านเพียงจงัหวดัเดยีวทีป่รบั
ขึน้เพยีง 3 บาท  ธนวรรธน์ พลวชิยั (2549) กล่าวว่า การปรบัค่าจา้งขัน้ต ่าครัง้นี้
มคีวามเหมาะสม เนื่องจากมกีารปรบัขึน้ร้อยละ 3.8 ที่แม้ว่าจะดูน้อย แต่ถือว่า
สอดคลอ้งกบัอตัราเงนิเฟ้อในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ผูว้จิยั
เหน็ว่าการเอาอตัราเงนิเฟ้อมาพจิารณาเพื่อปรบัอตัราค่าจา้งส าหรบัปีใด ควรเอา
อตัราเงนิเฟ้อของปีก่อนหน้าปีนัน้มาพจิารณา เพราะเราย่อมไม่มทีางทราบได้
อย่างแน่นอนว่าปีทีบ่งัคบัใชอ้ตัราค่าจา้งขัน้ต ่านัน้จะมอีตัราเงนิเฟ้อเท่าใด ท าได้
เพยีงคาดการณ์เท่านัน้ ซึง่อาจจะผดิได ้เพราะเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนมาก   ถา้
อตัราเงนิเฟ้อใน พ.ศ. 2550 อยู่ทีร่อ้ยละ 3.5 จรงิ และถา้จงัหวดัต่างๆ ส่วนมาก 
มอีตัราเงนิเฟ้อในระดบันี้  ค่าจา้งทีป่รบัขึน้กย็งัต ่ากว่าอตัราเงนิเฟ้ออยู่นัน่เอง                                                                                                                                                                                             
           นอกจากนี้ ที่ธนวรรธน์กล่าวว่าค่าจ้างขัน้ต ่าของ พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 3.8 นัน้ กใ็ชไ้ดเ้ฉพาะกบัจงัหวดัทีป่รบัเพิม่อกี 6-8 บาท ซึง่มอียู่เพยีง 14 
จงัหวดัเท่านัน้  ส าหรบัจงัหวดัทีเ่หลอือกี 62 จงัหวดันัน้ ค่าจา้งขัน้ต ่าปรบัขึน้ไม่
ถึงร้อยละ 3.8 ผู้วจิยัเห็นว่าถ้าจะปรบัค่าจ้างขัน้ต ่าให้เหมาะสมกต็้องพจิารณา
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ชดเชยใหก้บัช่วงก่อนหน้านี้ทีก่ดค่าจา้งขัน้ต ่าเอาไว้ดว้ย เพื่อใหค้่าจา้งขัน้ต ่าที่
แทจ้รงิมคี่าสงูขึน้ มใิช่มแีนวโน้มต ่าลงดงัทีเ่หน็ในตารางที ่9 
           ธนวรรธน์ตัง้ชื่อบทความของตนว่า ‚ขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า ฝันทีเ่ป็นจรงิของ 
‘รากแกว้’‛ กต็อ้งตัง้ค าถามว่านี่เป็นความฝันของพวกเขาจรงิหรอื ความจรงิพวก
เขาคงฝันอยากได้ค่าแรงขัน้ต ่าที่วนัละ 233 บาท เพราะเรยีกรอ้งมา 2-3 ปีแล้ว  
(นบัถงึ พ.ศ. 2550) แต่ความฝันน้ีคงยากจะเป็นจรงิในเรว็ๆ นี้ ถ้าจะเป็นจรงิกค็ง
เป็นอีกหลายปีข้างหน้า13 ถึงตอนนัน้อตัราเงนิเฟ้อกค็งสูงขึน้ไปอีก ก็จะท าให้
ค่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิอาจจะเพิม่ขึน้ไม่สงูนัก และบางทอีาจจะต ่าลงหรอืคงเดมิก็
ได ้
 
 
 

                                                   
          13ใน พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทยไดห้าเสยีงไวว้า่ ถา้ไดเ้ป็นรฐับาลจะปรบัอตัรา
คา่จา้งขัน้ต ่าขึน้เป็น 300 บาทต่อวนัเท่ากนัทัง้ประเทศ และเมื่อชนะเลอืกตัง้ไดเ้ป็นแกน
น าจดัตัง้รฐับาลบรหิารประเทศ รฐับาลที่น าโดยนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร กไ็ดท้ าตาม
นโยบายที่หาเสยีงไว ้คอืไดป้รบัอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าขึน้เป็น 300 ต่อวนัจรงิๆ โดยปรบั
สองครัง้ จนเมื่อถงึวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 ค่าจา้งขัน้ต ่าของทุกจงัหวดัก็เท่ากนั
หมดทัว่ประเทศ (อย่างไรก็ตาม รฐับาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ที่มาจากการ
รฐัประหาร ได้หนักลบัไปใช้อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าที่ต่างกนัอกี ล่าสุด ประกาศเรื่องอตัรา
ค่าจ้างขัน้ต ่าที่ผู้วจิยัสบืค้นจากเวบ็ไซต์ของกระทรวงแรงงาน (http://www.mol.go.th) 
ซึ่งพบว่ามผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้ม ี7 อตัราที่
แตกต่างกนั โดยจงัหวดัที่มคี่าจา้งขัน้ต ่าสูงสุดที่ 330 บาท มอียู่ 3 จงัหวดั คอื ชลบุร ี
ภูเก็ต และระยอง และจงัหวดัที่มีค่าจ้างขัน้ต ่าต ่าสุดที่ 308 บาท มีอยู่ 3 จงัหวดั
เหมอืนกนั คอื นราธวิาส ปัตตานี และยะลา 
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           2.2  การจ้างงานแบบยืดหยุ่น    

           เพื่อทีจ่ะลดต้นทุนการผลติ นักธุรกจินายทุนนอกจากจะพยายามรกัษา
ค่าใชจ้่ายดา้นแรงงานใหต้ ่าแลว้ ยงัพยายามใชว้ธิกีารอื่นๆ เพื่อลดตน้ทุนดว้ย ถา้
เหน็ว่าการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชจ้ะช่วยลดต้นทุนได ้พวกเขากพ็รอ้มจะ
ท า นี่เป็นเรื่องของการผลิตแบบยืดหยุ่นหรอืการสะสมทุนแบบยืดหยุ่น โดยมี
ความยดืหยุ่นดา้นแรงงานเป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหนึ่ง 
           ความยดืหยุ่นในการผลติ การจ้างงาน และการสะสมทุน เป็นกระแสที่
แพร่กระจายไปทัว่โลกในเวลานี้ และถือกนัว่าเป็นลกัษณะเด่นอย่างหนึ่งของยุค
โลกาภิวตัน์ที่ได้เปลี่ยนจากรูปแบบการผลิตแบบฟอร์ดมาเป็นการผลิตแบบ
ยดืหยุ่นหรอืแบบหลงัฟอร์ด แต่รูปแบบการผลติเช่นน้ีในทางหน่ึงก็สร้างความ
ได้เปรยีบให้แก่นายทุนนักธุรกจิ และท าใหแ้รงงานจ านวนไม่น้อยถูกเอารดัเอา
เปรยีบ  
           ควรกล่าวไวด้ว้ยว่า นโยบายของรฐักม็สี่วนส่งเสรมิใหเ้กดิการผลติแบบ
ยดืหยุ่นดว้ยเช่นกนั เช่น การที่รฐัประกาศลดภาษีน าเขา้เครื่องจกัรลง กท็ าให้
เจ้าของกิจการสัง่เครื่องจกัรเข้ามาใช้มากขึ้นด้วย ส าหรบับางกิจการ การน า
เครื่องจกัรมาใชค้อืการเอาเครื่องจกัรมาท างานแทนคนงาน เมื่อเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2536 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัไทยเกรยีงไดป้ระกาศว่าจะน าเครื่องทอผา้แบบ
ใหม่เขา้มาแทนทีเ่ครื่องทอผา้แบบเดมิทีม่อียู่  และขอเลกิจา้งลูกจา้งชุดแรก 376 
คน สง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้รุนแรงทีข่ยายตวัออกไปอย่างมาก14 การผลติแบบ
ยดืหยุ่นนัน้มีหลายแง่มุม ในที่นี้จะเน้นเฉพาะการจ้างงานแบบยืดหยุ่นเท่านัน้ 
โดยจะชีใ้ห้เหน็ว่ารูปแบบการจา้งงานแบบยดืหยุ่นบางรูปแบบทีเ่ป็นการเอารดั

                                                   
          14ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 134-136; สงัศติ 
พริยิะรงัสรรค,์ 2546, น. 139-153. 
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เอาเปรยีบลกูจา้งนัน้ด ารงอยู่ไดเ้พราะไดร้บัความชอบธรรมจากกฎหมายของรฐั 
และแนวนโยบายของรฐัทีเ่อนเอยีงเขา้เอือ้ฝ่ายธุรกจิ 
           ในปัจจุบนั การจ้างงานแบบยดืหยุ่นในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบ 
วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ นภาพร อตวิานิชยพงศ ์(2546, น. 42) ไดจ้ าแนกประเภท
ไว้ 6 แบบ คอื 1) การใช้สญัญาจ้างระยะสัน้ เช่นระยะ 120 วนั โดยให้ลูกจ้าง
เขยีนใบลาออกไวต้อนที่มาสมคัร และให้ระบุเหตุผลของการลาออกว่าเพื่อกลบั
ต่างจงัหวดั นายจา้งจะเลกิจา้งคนงานเหล่านี้ก่อนครบสญัญาแลว้ใหม้าสมคัรต่อ
สญัญาใหม่ โดยไม่ใหบ้รรจุเป็นลูกจา้งประจ า และถ้าไม่มงีานใหท้ ากไ็ม่ไดม้กีาร
ต่อสญัญา  2) การจา้งแบบรายชัว่โมง คนงานจะท างานหรอืไม่ท ากค็ดิค่าจา้งให้
ตามจ านวนชัว่โมงที่อยู่ในโรงงาน  ถ้าท างานเกนิ 8 ชัว่โมงกค็ดิว่าล่วงเวลาให้    
และการจา้งแบบรายวนั   ซึง่นายจา้งจะจ่ายค่าจา้งใหเ้ฉพาะวนัทีม่าท างาน การที่
จะจ้างแบบรายชัว่โมงหรอืรายวนันัน้กข็ึน้อยู่กบัลกัษณะของงาน เช่นการซ่อม
เครื่องจกัรทีใ่ชเ้วลาซ่อมไม่นานกอ็าจใชว้ิธจีา้งแบบรายชัว่โมง  3) การจา้งแบบ
เหมาช่วงหรอืแบบเหมาค่าแรง โดยใหบ้รษิทัอื่นเป็นผูจ้ดัหาคนงานเขา้มาท างาน
ใหก้บัโรงงาน คนงานเหมาค่าแรงท างานเช่นเดยีวกบัลูกจา้งประจ า แต่จะไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ น้อยกว่า และอาจถูกเลกิไดง้่ายโดยทีเ่จา้ของกจิการไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชยกรณีเลกิจา้ง 4) การจา้งคนงานใหท้ าการผลติเป็นรายชิน้ เพื่อเร่ง
การผลติและหลกีเลีย่งการจ่ายสวสัดกิารบางอย่าง  5) การจ้างบรษิทัอื่นเขา้มา
ท างานในงานบางอย่าง เช่น งานรักษาความสะอาด และงานรักษาความ
ปลอดภยั  เพื่อลดค่าใชจ้่ายดา้นสวสัดกิาร  6) การใช้ระบบการรบัช่วงการผลติ 
เช่นการกระจายงานออกไปขา้งนอกโรงงานโดยใหโ้รงงานขนาดเลก็หรอืคนงาน
ตามบา้นเขา้มารบัช่วงไปท า  
           การจา้งงานในแบบที ่1-5 เป็นวธิกีารในการน าเอาแรงงานราคาถูกมาใช้
อย่างถูกกฎหมาย โดยลูกจ้างจะได้รบัค่าจ้างต ่า ขาดสวสัดกิาร และไม่มคีวาม
มัน่คงในงาน ส่วนการจา้งงานแบบที ่6 นัน้ บรษิทัทีจ่า้งมสีถานภาพเป็น ‚ผูจ้า้ง

264



 
 

265 
 

ท าของ ‛ และไม่มีพันธะทางกฎหมายในลักษณะที่ เ ป็นนายจ้า งตาม
พระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ นภาพร   
อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 43-44) 
           รูปแบบการจ้างงานแบบยดืหยุ่นในประเทศไทยนัน้มมีานานแลว้  จาก
การส ารวจใน พ.ศ. 2531 พบว่าในเขตออ้มน้อยและออ้มใหญ่ ซึง่มกีารกระจุกตวั
ของอุตสาหกรรมทอผา้และตดัเยบ็เสือ้ผา้จ านวนมากนัน้ คนงานรอ้ยละ 61 ถูก
จา้งงานแบบชัว่คราว นายจ้างกจิการหลายแห่งใช้วธิกีารจ้างงานแบบชัว่คราว
หลงัจากทีพ่บว่าลกูจา้งประจ าพยายามทีจ่ะก่อตัง้สหภาพแรงงานหรอืเรยีกร้องให้
นายจ้างท าตามกฎหมายแรงงาน และการส ารวจแรงงานในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในกจิการทอผา้ เครื่องมอืกล เครื่องใชไ้ฟฟ้า และโรงงานเคม ีใน พ.ศ. 2536 
พบว่าร้อยละ 63 ของแรงงานได้รบัค่าจา้งรายวนั ถูกจ้างให้ท างานเป็นรายชิ้น 
หรอืถูกจ้างงานแบบชัว่คราว (ผาสุก พงษ์ไพจติร และ ครสิ เบเคอร์, 2546, น. 
259-260) 
           การส ารวจของส านกังานสถติแิห่งชาตใิน พ.ศ. 2542 พบว่ามแีรงงานที่
รบังานไปท าที่บ้านทัง้สิน้ 311,790 คน ในจ านวนนี้มผีู้หญิงถึงร้อยละ 80 งาน
ส่วนใหญ่ที่รบัไปท าที่บ้านเป็นงานเกี่ยวกบัเสื้อผ้า เส้นใยสิง่ทอ เครื่องประดบั 
เพชร พลอย (อา้งถงึใน วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ  นภาพร อตวิานิชยพงศ,์ 2546, 
น. 35; วิทยากร เชยีงกูล, 2546, น. 108) ส าหรบัค่าตอบแทนของคนงานที่
ส ารวจครัง้นี้นัน้ พบว่าร้อยละ 90 นายจ้างเป็นผู้ก าหนด และเกือบทัง้หมดมี
รายไดต้ ่ากว่าค่าจา้งขัน้ต ่าของแรงงานรบัจา้ง (วทิยากร เชยีงกลู, 2546, น. 109) 
           โดยทัว่ไป ลูกจ้างที่รบังานไปท าที่บ้านมกัจะได้รบัค่าจ้างโดยค านวณ
ตามจ านวนของชิ้นงาน ซึ่งเมื่อค านวณตามชัว่โมงการท างานแล้วกพ็บว่าส่วน
ใหญ่จะได้รบัค่าจ้างต ่ากว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าตามกฎหมาย (วรวทิย์ เจรญิเลิศ 
และ นภาพร อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 56) 
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           ในบรรดาการจ้างงานแบบยดืหยุ่นทัง้หมดนัน้ การจ้างแบบเหมาช่วง
เป็นรูปแบบที่แพร่หลายมาก สมยศ พฤกษาเกษมสุข (2547, น. 15-16, 89, 
101, 152) กล่าวว่ารูปแบบการจ้างงานในปัจจุบนันี้เป็นแบบการจ้างงานแบบ
เหมาช่วงและเหมาค่าแรงถงึรอ้ยละ 80 ตวัเลขนี้อาจจะดูว่ามากไป แต่ประเดน็ที่
ส าคญักว่ากค็อืลกูจา้งทีท่ างานเป็นลูกจา้งเหมาค่าแรงนัน้ถูกเอารดัเอาเปรยีบทัง้
ทางดา้นค่าจา้งและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ  ทีพ่งึได ้ เช่น เจา้ของกจิการอาจจะจ่าย
ค่าจ้างให้บริษัทรับเหมาช่วงในอัตรา 120-200 บาทต่อคนต่อวัน แต่บริษัท
รบัเหมาช่วงจะจ่ายให้คนงานเพยีงแค่ค่าจ้างขัน้ต ่าตามกฎหมายเท่านัน้ เงนิที่
เหลอืกจ็ะเป็นของบรษิทัรบัเหมาชว่ง นอกจากนี้ยงัมกีรณีทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทั
ไปเปิดบรษิทัรบัเหมาช่วงขึน้มาเอง ท าใหม้รีายไดพ้เิศษนอกเหนือจากเงนิเดอืน
ประจ า หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัอาจจะสมคบกบับรษิทัรบัเหมาค่าแรงเพื่อเอา
รายไดม้าแบ่งกนั (สมยศ พฤกษาเกษมสขุ, 2547, น. 61) 
           งานศกึษาของ มนตร ีปานแดง และ สภุาพร นาจนัทศั (2549) ซึง่ศกึษา
สภาพการจา้งของลูกจา้งประจ าเปรยีบเทยีบกบัลูกจา้งรบัเหมาค่าแรงในกจิการ
ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์ยานยนต ์และโลหะ พบว่าลูกจา้งรบัเหมาค่าแรงถูกละเมดิ
สทิธทิีพ่งึไดต้ามกฎหมายแรงงานหลายอย่าง ทัง้ในเรื่องค่าจ้าง วนัหยุด วนัลา 
และการประกนัสงัคม ขณะที่ค่ากะ เบี้ยขยนั และโบนัส กไ็ม่ค่อยได้รบั หรอืถ้า
ไดร้บักไ็ดน้้อยกว่าลกูจา้งประจ า นอกจากนี้ การจา้งแบบเหมาค่าแรงยงัส่งผลให้
สหภาพแรงงานอ่อนแอดว้ย เน่ืองจากลูกจา้งของบรษิทัรบัเหมาค่าแรงจะไม่กลา้
สมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสหภาพแรงงาน เพราะกลวัว่าจะถูกเลกิจา้ง (บณัฑติย ์    
ธนชยัเศรษฐวุฒ,ิ 2549, น. 67) 
           เนื่องจากการจา้งแบบยดืหยุ่นไดก้่อให้เกดิการเอารดัเอาเปรยีบลูกจา้ง
มากมายดงักล่าวขา้งต้น จงึมกีารเรยีกรอ้งจากองค์กรแรงงานให้รฐับาลยกเลกิ
การจ้างงานแบบนี้ เช่นใน พ.ศ. 2532 สหภาพแรงงานหลายแห่งได้ร่วมกัน
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายมายกเลิกการจ้างงานชัว่คราว 
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กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงฉบบัที่ 11 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2532 ใหย้กเลกิค าว่า ‚ลกูจา้งชัว่คราว‛ แต่กไ็ม่ไดย้กเลกิรูปแบบการจา้งงานโดย
ใชส้ญัญาชัว่คราว (วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ นภาพร อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 75) 
ต่อมาเมื่อการจ้างงานแบบรบัเหมาค่าแรงแพร่หลายมากขึน้ กม็ีการเรียกร้อง
ติดต่อกนัหลายปีให้มกีารยกเลกิการจ้างแบบรบัเหมาค่าแรง แต่รฐับาลกย็งัไม่
ยอมยกเลกิ  
           ส าหรบักฎหมายไทยนัน้ได้ใหค้วามชอบธรรมแก่การจา้งงานแบบน้ีมา
นานแล้ว ดงัปรากฏทัง้ในกฎหมายประกนัสงัคมและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 35 และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ได้กล่าวถึงนายจ้างที่ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรงโดย
ก าหนดใหเ้ป็นนายจา้งของลกูจา้งรบัเหมาค่าแรงดว้ย แมว้่าบทบญัญตัเิหล่านี้จะ
มุ่งปกป้องสทิธขิองลูกจ้าง แต่มองอีกมุมหนึ่ง นี่กเ็ป็นการสร้างความชอบธรรม
ใหก้บัการจา้งแบบเหมาค่าแรงดว้ย 
           กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 มาตรา 12 บญัญตัิให้นายจ้าง
รบัผดิชอบร่วมกบัผู้รบัเหมาช่วงจนตลอดสายและมสีทิธิไล่เบี้ยเงนิที่จ่ายไปให้
ลูกจ้างจากผู้รบัเหมาช่วงได้ แต่การบงัคับใช้กฎหมายให้ได้ผลนัน้ท าได้ยาก 
เพราะปัจจุบนัมกีารรบัช่วงไปหลายทอด  ทีผ่่านมา มกีารเสนอใหแ้กไ้ขกฎหมาย
เพื่อตดัทอนการรบัช่วงใหเ้หลอืเพยีงทอดเดยีว (วรวทิย์ เจรญิเลศิ และนภาพร  
อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 183) แต่บดัน้ีกย็งัไม่มกีารแกไ้ขแต่อย่างใด 

           2.3 นโยบายเก่ียวกบัแรงงานข้ามชาติ  

           นอกจากรฐัไทยจะไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาการเอารดัเอาเปรยีบจากการ
จา้งงานแบบยดืหยุ่นแลว้ รฐัไทยยงัสนบัสนุนใหน้กัธุรกจินายทุนไดล้ดต้นทุนการ
ผลติดว้ยนโยบายเกีย่วกบัแรงงานขา้มชาตดิว้ย การจา้งแรงงานขา้มชาตอิาจมอง
ไดว้่าเป็นสว่นหนึ่งของการจา้งงานแบบยดืหยุ่นทีช่่วยลดตน้ทุนการผลติ 
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           ใน พ.ศ. 2531 เกดิเหตุการณ์รุนแรงในพม่า มกีารปราบปรามประชาชน
จนเป็นจลาจลทางการเมอืง หลงัจากนัน้มามปีระชาชนจ านวนนับแสนคนลกัลอบ
เข้าประเทศไทย และช่วงนัน้เศรษฐกิจไทยก าลงัเติบโต ประเทศไทยต้องการ
แรงงานระดบัล่างจ านวนมากโดยเฉพาะในภาคการก่อสรา้งและการประมง  ภาค
ธุรกิจเอกชนโดยการรวมตัวกันของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยไดเ้รยีกรอ้งและกดดนัให้
รฐับาลไทยอนุญาตใหม้กีารจา้งแรงงานต่างดา้วได ้รฐับาลไดม้มีตคิณะรฐัมนตรี
ผ่อนผนัใหบุ้คคลทีม่สีถานะเป็นผู้หนีเขา้เมอืงผดิกฎหมายสามารถท างานได้ใน
ลักษณะชัว่คราว โดยครัง้แรกที่มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาผ่อนผันคือเดือน
มถุินายน พ.ศ. 2539 โดยอนุญาตในพืน้ที ่43 จงัหวดั และใหท้ างานไดใ้น 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม แบ่งเป็นประเภทกจิการได ้36 ประเภท ในครัง้แรกนี้มผีูม้ารายงาน
ตวัและขอรบัใบอนุญาตท างานประมาณ 280,000 คน  (กฤตยา อาชวนิจกุล, 
2547, น. 214; 2548, น. 131) ต่อมากม็มีตคิณะรฐัมนตรผี่อนผนัใหอ้กีหลายครัง้ 
และมผีูม้ารายตวัขอท างานเพิม่มากขึน้ แต่กย็งัมผีูไ้ม่มารายงานอกีมาก ปัจจุบนั
มแีรงงานข้ามชาติอยู่จ านวนมาก เฉพาะที่มาจากประเทศพม่ากม็ีประมาณ 2 
ล้านคน (สุรีพร พันพึ่ง และคนอื่นๆ, 2548, น. ix) พวกเขามักต้องท างาน
ประเภททีเ่รยีกว่า 3 ส. หรอื 3D คอื สกปรก (dirty) เสีย่งอนัตราย (dangerous) 
และสดุล าบาก (difficult) 
           การศกึษาของวรวทิย ์เจรญิเลศิ และ บณัฑติย ์ธนชยัเศรษฐวุฒ ิ(อ้างถงึ
ใน เบลโล และคนอื่น ๆ, 2542, น. 139) ไดป้ระเมนิว่านายจ้างคนไทยสามารถ
ประหยดัเงินได้ถึงปีละ 12,940 ล้านบาทจากการจ่ายค่าแรงราคาถูก โดยจ้าง
แรงงานต่างชาตอิพยพทีเ่ขา้มาอย่างผดิกฎหมาย เบลโล และคนอื่น ๆ (2542, น. 
139-140)  กล่าวว่าขอ้อ้างทัง้ของรฐับาลไทยและนักธุรกจิกค็อืการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเป็นเรื่องจ าเป็นเนื่องจากแรงงานไทยขาดแคลน แต่ฝ่ายแรงงานและ
นกัวชิาการรวมทัง้องคก์รพฒันาเอกชนกลบัเหน็ว่าเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิคอืต้องการ
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สรา้งพลงัที่ท าใหค้่าจ้างถูกลง และท าใหก้ารรวมตวักนัเป็นสหภาพแรงงานเป็น
เรื่องทีเ่กดิขึน้ไดย้าก ความจรงิแลว้ แรงงานมไิดข้าดแคลน คนงานไทยกพ็รอ้มที่
จะท างานที่สกปรก หนัก และเสี่ยงอันตรายได้ ถ้านายจ้างจ่ายค่าแรงอย่าง
เหมาะสม  
           แรงงานทีอ่พยพเขา้ประเทศไทยอย่างผดิกฎหมายต้องเสีย่งอนัตรายต่อ
การถูกจบัหรือเสี่ยงชีวติ เช่น แรงงานจากประเทศพม่าอาจต้องซ่อนตวัมากบั
รถบรรทุกผกั โดยใช้ผกัทบัรอบตัว ซึ่งเสี่ยงต่อการเสยีชีวติเพราะขาดอากาศ
หายใจ หรอืนอนมาในช่องเกบ็ของใต้ทอ้งรถทวัรจ์นถึงกรุงเทพฯ แรงงานพม่า
จ านวนหนึ่งได้รบัการบอกเล่าว่าจะไดค้่าจา้งสงูถึงวนัละ 200 บาทในการเขา้มา
ท างานทีก่รุงเทพฯ (วรวทิย ์เจรญิเลศิ และนภาพร อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 56) 
และถ้ามไิด้หลบซ่อนเข้ามา พวกเขาก็จะถูกเจ้าหน้าที่รฐัทัง้ของพม่าและไทย
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับมากมายหลายอย่าง ตลอดเส้นทางการ
เดนิทาง อกีทัง้อาจมกีารข่มขู่ การยดึเอกสาร การค้นตวั การจบักุม การกกัขงั 
และการสง่ตวักลบัพม่า (สรุพีร พนัพึง่ และคนอื่น ๆ, 2548, น. xi) พวกเขาแต่ละ
รายต้องเสยีค่านายหน้าประมาณ 5,000-7,000 บาท แต่ถ้าเป็นผู้หญงิจะเสยีค่า 
บรกิารน้อยกว่า เนื่องจากความต้องการแรงงานหญงินัน้มมีากกว่าแรงงานชาย 
โดยเฉพาะงานผูช้่วยแม่บา้นหรอืคนรบัใชใ้นบา้น (วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ นภาพร 
อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 56) 
           พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 89  บญัญตัไิวว้่า 
‚ประกาศก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าตามมาตรา 88 ให้ใช้บงัคบัแก่นายจ้างและ
ลกูจา้ง ไม่ว่านายจา้งและลกูจา้งนัน้จะมสีญัชาต ิศาสนา หรอืเพศใด‛ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว แรงงานข้ามชาติจะได้รบัค่าจ้างต ่ากว่าค่าจ้างขัน้ต ่าที่กฎหมาย
ก าหนด โดยอาจมีชัว่โมงท างานยาวนานถึงวันละ 10-14 ชัว่โมง ไม่ได้รบัค่า
ล่วงเวลาหรอืไดต้ ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด และมกัจะมกีารหกัค่าจา้งของพวกเขา
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ไปเป็นค่าท าบตัรอนุญาตการท างานหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ (วรวทิย ์เจรญิเลิศ และ 
นภาพร อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 63-64) 
           สุคนธ์ แขกประยูร ศกึษาแรงงานต่างด้าวพม่าเชื้อสายมอญในโรงงาน
อุตสาหกรรมห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าแม้ว่าชัว่โมงการ
ท างานจะยาวนานอย่างมาก แต่รายไดข้องแรงงานขา้มชาตกิลบัต ่ามาก  คนงาน
ในครอบครวัหนึ่งซึง่มแีม่และลกูรวม 3 คน ถา้ท างานตัง้แต่ต ี3 ถงึ 4 โมงเยน็ จะ
ได้ค่าแรงรวมกนัตามจ านวนน ้าหนักกุ้งกโิลกรมัละ 5 บาท ทีแ่กะไดเ้พยีง 150-
160 บาท แต่ในวนัที่มีงานน้อย  พวกเขาอาจได้ค่าแรงรวมกนัเพียง 45 บาท 
(อา้งถงึใน วรวทิย ์เจรญิเลศิ และ นภาพร อตวิานิชยพงศ,์ 2546, น. 65-66)  
           งานวิจยัของสุรีพร พนัพึ่ง และคนอื่นๆ (2548, น. xi-xii) ชี้ให้เห็นว่า
ผู้หญิงที่มาจากพม่าเข้ามาท างานเป็นคนรบัใช้ในบ้านนัน้ไม่มโีอกาสได้ทราบ
ล่วงหน้าถึงสภาพการท างาน ไม่มสีญัญาจา้ง นายจา้งเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขการ
ท างานทัง้เรื่องเงนิค่าจา้ง อาหาร ทีพ่กัอาศยั ช่องทางการตดิต่อกบัภายนอก การ
ลาป่วย และการลาหยุด คนรบัใช้ในบา้นเหล่านี้ไดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าอตัราค่าจา้ง
ขัน้ต ่า รอ้ยละ 98 ของผูต้อบแบบส ารวจท างานวนัละกว่า 8 ชัว่โมง โดยมรีอ้ยละ 
80 ท างานวนัละ 12 ชัว่โมงหรอืยาวนานกว่านี้ คนจ านวนมากท างานสปัดาหล์ะ 
7 วนัโดยไม่มวีนัหยุด ผูต้อบแบบส ารวจรอ้ยละ 73 ไม่เคยไดร้บัค่าล่วงเวลาหรอื
ค่าชดเชยจากนายจา้งแมว้่าจะท างานมาอย่างยาวนานเพยีงใดกต็าม 
           งานวิจัยของเดนนิส อาร์โนลด์ และ เควิน เฮวิสัน (Arnold and 
Hewison, 2006) ซึง่ศกึษาสภาพการท างานของแรงงานขา้มชาตจิากพม่าทีเ่ขา้
มาท างานอยู่ที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ไดช้ีใ้หเ้หน็สภาพทีพ่วกเขาถูกเอารดั
เอาเปรยีบอย่างมาก ในจงัหวดัตากนัน้มโีรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 200 แห่ง 
มีโรงงานจ านวนมากที่เป็นโรงงานสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปซึ่งมุ่งผลิตเพื่อ
สง่ออกเป็นหลกั และหลายโรงงานกเ็ป็นกจิการของต่างชาตหิรอืมกีารร่วมทุนกบั
ต่างชาต ิประมาณรอ้ยละ 95 ของก าลงัแรงงานในโรงงานเหล่าน้ีคอืแรงงานขา้ม
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ชาติจากพม่า จังหวัดตากนัน้อยู่ในเขต 3 ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนตาม
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักลงทุนในเขตน้ีจึงได้รบัสทิธิ
ประโยชน์มากกว่าเขตอื่นๆ   แต่พวกเขากก็ดค่าจ้างคนงานจากพม่าให้ต ่ามาก 
เช่นในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2547 ขณะที่ค่าจ้างขัน้ต ่าในจงัหวดัตากอยู่ที่วนัละ 
135 บาท และค่าล่วงเวลาชัว่โมงละ 25 บาทนัน้ พวกคนงานจากพม่าจะได้รบั
ค่าจ้างเพยีงวนัละ 50-70 บาท และได้ค่าล่วงเวลาชัว่โมงละ 7 บาท ในจงัหวดั
ตากนัน้มคีนงานจากพม่าประมาณ 2 แสนคน เฉพาะที่อ าเภอแม่สอดก็มกีว่า 1 
แสนคน โดยร้อยละ 70 ของแรงงานอพยพในแม่สอดเป็นผู้หญิง นายจ้างจึง
สามารถลดตน้ทุนดา้นค่าจา้งไดเ้ป็นจ านวนไม่น้อย มโีรงงานอุตสาหกรรมจ านวน
มากไปตัง้ทีแ่ม่สอดเพื่อใชป้ระโยชน์จากแรงงานราคาถูก นอกจากถูกกดค่าจา้ง
แล้ว แรงงานขา้มชาติจากพม่ายงัต้องเสียค่าขอใบอนุญาตท างานซึ่งมอีายุ 1 ปี
คนละ 4450 บาทด้วย แต่ก็มีคนงานจ านวนไม่น้อยไม่ได้ไปจดทะเบียนขอ
ใบอนุญาตท างาน เพราะคนทีม่ใีบอนุญาตกบัคนทีไ่ม่มใีบอนุญาตกไ็ดร้บัค่าจา้ง
ไม่แตกต่างกัน ส าหรับการพักอาศัยนัน้ พวกเขาพักอาศัยในที่พักซึ่งแออัด     
ยดัเยียดและขาดสุขอนามยั และในด้านเสรีภาพในการสมาคม พวกเขาก็ไม่
สามารถจดัตัง้และเขา้ร่วมสหภาพแรงงานได้15  

                                                   
          15สทิธใินการก่อตัง้และเข้าร่วมสหภาพแรงงานนัน้เป็นสทิธมินุษยชนอย่าง
หน่ึง ดงัปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน ข้อ 23(4) ว่า ‚บุคคลทุกคนมี
สทิธทิีจ่ะก่อตัง้และเขา้รว่มสหภาพแรงงานเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของตน‛ (อ้างถงึใน 
จรญั โฆษณานันท์, 2545, น. 550) และพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 ก็
มไิดม้บีทบญัญตัิที่หา้มมใิห้แรงงานต่างชาติเขา้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่ในทาง
ปฏบิตันิัน้กย็งัไม่พบว่ามแีรงงานต่างชาตเิข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเลย (ศิรเิพญ็ 
ศุภกาญจนกันติ และคนอื่นๆ, 2548, น. 254) ดงันัน้ การกีดกันก็คงเป็นเรื่องของ
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           ในทางกฎหมาย แรงงานขา้มชาตยิ่อมไดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมาย
ไทยเหมอืนกบัคนงานไทย แต่ในทางปฏิบตัิพวกเขาถูกละเมิดสทิธิที่พึงได้รบั
มากมาย สิง่เหล่านี้จะไม่เกดิขึน้ถ้ารฐัไทยมีนโยบายที่จะบงัคบัใช้กฎหมายกบั
แรงงานขา้มชาตอิย่างจรงิจงัและเสมอภาคเท่ากบัแรงงานไทย รฐัไทยปล่อยใหม้ี
การเอารดัเอาเปรยีบแรงงานขา้มชาตเิพื่อสนับสนุนภาคธุรกจิใหส้ะสมทุนต่อไป
โดยหวงัว่าจะชว่ยรกัษาความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในดา้นค่าจา้งแรงงานและ
ท าใหป้ระเทศเจรญิเตบิโตต่อไป  
           กล่าวได้ว่า แรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะจากพม่า ลาว และกมัพูชานัน้ 
แทบไม่มีอาภรณ์ทางกฎหมายมาปกป้องคุ้มครอง เพราะการให้การปกป้อง
คุม้ครองนัน้ขึน้อยู่กบัองคอ์ธปัิตยค์อืรฐัไทยซึง่มอี านาจทีจ่ะประกาศสภาวะยกเวน้
เมื่อใดกไ็ด ้อกีทัง้ยงัถูกเลอืกปฏบิตัจิากเจา้หน้าทีข่องรฐัไทย ปัจจุบนัแรงงานขา้ม
ชาตทิี่ลกัลอบเขา้ประเทศสามารถท างานอย่างถูกกฎหมายได้ เพราะมกีารออก
มติคณะรฐัมนตรียกเว้นให้เป็นครัง้คราวไป พวกเขาอาจถูกผลกัดนัออกนอก
ประเทศเมื่อใดกไ็ดถ้า้รฐัไทยและภาคธุรกจิไม่ต้องการ แต่ปัจจุบันรฐัไทยและนัก
ธุรกจิในประเทศไทยยงัต้องการพวกเขาอยู่ เพื่อใหเ้ป็นแรงงานราคาถูกช่วยดงึ
ค่าจ้างแรงงานให้ต ่าไว้ และช่วยประหยดัเงินค่าจ้างอนัเป็นการลดต้นทุนเพื่อ
รกัษาความสามารถในการแขง่ขนัและเพื่อสะสมทุนใหเ้กดิความมัง่คัง่ต่อไป การ
ทีร่ฐัไทยในปัจจุบนัยงัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที ่87 และ 98 ขององคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ16 นอกจากจะมีผลเป็นการลดการปกป้องแรงงาน

                                                                                                            
ภาคปฏิบตัิการของรฐัที่ไม่ต้องการใหพ้วกเขาเข้ามสี่วนร่วมในสหภาพแรงงาน ด้วย
เกรงกลวัวา่จะก่อใหเ้กดิปัญหาความมัน่คงของชาต ิเป็นตน้ 
          16ในบรรดาอนุสญัญาด้านแรงงานซึ่งนับถึง พ.ศ. 2548 มถีึง 183 ฉบบันัน้ 
ประเทศไทยได้ใหส้ตัยาบนัไปเพยีง 14 ฉบบั (ศิรเิพญ็ ศุภกาญจนกนัติ และคนอื่นๆ, 
2548, น. 127) จากการตรวจสอบขอ้มลูในเวบ็ไซตข์ององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ
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โดยทัว่ไปแลว้ ยงัมผีลกระทบต่อแรงงานขา้มชาติดว้ย เพราะพวกเขาถูกกดีกนั
ในการก่อตัง้และเขา้ร่วมในสหภาพแรงงาน ท าใหพ้วกเขาขาดอ านาจต่อรอง ซึง่
สง่ผลใหถู้กเอารดัเอาเปรยีบทัง้ทางดา้นค่าจา้ง สวสัดกิาร และสภาพการท างาน
อื่นๆ 

3. สรปุ 
           ประเด็นส าคัญแกนกลางที่เห็นได้จากการอภิปรายในบทนี้ก็คือ
ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัไทยกบัสงัคมเป็นความสมัพนัธ์ที่ยงัไม่มีการปกป้อง
คุม้ครองสงัคมมากนัก เมื่อเทยีบกบัการทีภ่าคธุรกจิได้รบัการปกป้องและไดร้บั
ผลประโยชน์จากรัฐ17 แม้ว่ารัฐไทยในช่วงตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาจะมี
กฎหมายออกมาคุม้ครองสงัคมมากขึน้ เช่นกฎหมายประกนัสงัคมใน พ.ศ. 2533 
กฎหมายเงนิทดแทนใน พ.ศ. 2537 และกฎหมายคุม้ครองแรงงานใน พ.ศ. 2541 
แต่การบงัคบัใช้กฎหมายกย็งัไม่ค่อยมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเท่าที่ควร 
และยงัมแีรงงานอกีจ านวนมากทีเ่ป็นแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะแรงงานจาก

                                                                                                            
(https://www.ilo.org) ในตอนปลายเดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 ผู้วจิยัพบว่าขณะน้ีมี
อนุสญัญาดา้นแรงงานอยู่ทัง้หมด 189 ฉบบั และประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญา
ไปแลว้ 18 ฉบบั และไดใ้หส้ตัยาบนัพธิสีารอกี 1 ฉบบั 
          17เหตุปัจจยัส่วนหน่ึงที่ท าให้ภาคธุรกิจได้รบัประโยชน์มากกว่านัน้น่าจะเกิด
จากการที่ภาคธุรกิจนัน้มคีวามพร้อมของกลไกต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
และนโยบายของรฐัได้มากกว่าภาคสงัคมนอกภาคธุรกิจ  โดยที่ส่วนหน่ึงของความ
พร้อมน้ีเกิดจากผลของพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่ร ัฐได้เข้าไป
แทรกแซงในเชิงช่วยเหลือผ่านมาตรการการต่างๆ เช่นการออกกฎหมายมาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนานจนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดไดก้ลายเป็นระบบที่มกีลไกควบคุมดูแล
ตนเอง (self-regulating mechanism) (ด ูPolanyi, 1957, pp. 68-76). 
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ภาคเกษตรกรรมทีก่ฎหมายแรงงานคุม้ครองไปไม่ถงึ อกีอย่างหนึ่ง บทบญัญตัใิน
กฎหมายหลายฉบับก็ยังสร้างความชอบธรรมให้แก่การกดขี่ขูดรีดเอารัด       
เอาเปรยีบแรงงาน  เช่น การมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการเหมาค่าแรงซึง่แมว้่าในทาง
หนึ่งจะดเูหมอืนเป็นการปกป้องแรงงาน แต่ในทางหนึ่งกช็่วยเสรมิใหรู้ปแบบการ
จ้างงานแบบนี้ด ารงอยู่และแพร่หลายต่อไป นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเชิง
สถาบนัภายในของรฐัไทยทีส่ง่ผลใหภ้าคสงัคมไม่ไดร้บัการปกป้องมากเท่าทีค่วร 
ได้มกีารเรยีกร้องจากฝ่ายแรงงานให้รฐัยกเลกิการจ้างงานแบบเหมาค่าแรงมา
หลายปีติดต่อกนั แต่รฐัก็ไม่ได้ยกเลิก ผู้วิจยัเห็นว่าการที่รฐัไม่ยกเลิกนัน้เป็น
เพราะรฐัไทยเหน็ว่ารปูแบบการจา้งงานแบบนี้และแบบอื่นทีเ่ป็นการจา้งงานแบบ
ยดืหยุ่นก่อใหเ้กดิการพฒันาของระบบทุนนิยม ท าใหก้ารสะสมก าไรของนายทุน
เป็นไปไดโ้ดยสะดวก และสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแก่ประเทศ ความ
เชื่อเช่นนี้ที่ฝังตัวอยู่ในชนชัน้ผู้ปกครองของรัฐไทยและถือเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงสรา้งภายในสถาบนัของรฐัไทยทีเ่อือ้ต่อการรบัเอานโยบายเสรนิียมใหม่มา
ใช ้
           ในเมื่อนโยบายของรัฐเน้นไปที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
ในทางหนึ่งจะเกดิขึน้ไดก้ด็ว้ยการส่งเสรมิภาคธุรกจิใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นเวที
โลก นโยบายของรฐัทีอ่อกมาจงึเอยีงขา้งไปเอือ้ภาคธุรกจิมากกว่าภาคสงัคม ดงั
จะเหน็ไดจ้ากการใหเ้อกชนเช่าที่ดนิในเขตป่าเสื่อมโทรมในอตัราไร่ละ 10 บาท
ต่อปีเพื่อปลกูตน้ยคูาลปิตสัป้อนโรงงานผลติกระดาษและเยื่อกระดาษทีจ่ านวนไม่
น้อยเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ เพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดโลก แต่กลบัใช้ความรุนแรงไล่ชาวบ้านซึ่งอยู่ในเขตป่าเสื่อมโทรมนัน้ออก
จากพืน้ทีป่่า และยงัเหน็ไดจ้ากกรณีการใชน้โยบายจา้งแรงงานต่างชาต ิซึง่มกีาร
จ่ายค่าจา้งใหพ้วกเขาในอตัราทีต่ ่ากว่าคนไทยมาก กรณีน้ีกเ็ป็นการเกื้อหนุนให้
ภาคธุรกจิซึง่จ านวนไม่น้อยเป็นทุนขา้มชาตไิด้ใชป้ระโยชน์จากแรงงานขา้มชาติ
ราคาถูก อุปทานแรงงานที่มมีากไดช้่วยกดค่าแรงโดยรวมในประเทศใหต้ ่าไวไ้ด้
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ดว้ย ซึง่กก็ลบัไปเป็นประโยชน์ทัง้ต่อนายทุนนกัธรุกจิไทยและต่างชาตซิึง่ปัจจบุนั
มกีารร่วมลงทุนกนัมากขึน้ ดงัแสดงใหเ้หน็ในบทที ่6 แลว้ 
           ผูว้จิยัมองว่าการจ้างแรงงานต่างชาตินัน้เป็นรูปแบบการจ้างงานแบบ
ยดืหยุ่นอย่างหนึ่ง ซึง่ในขณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิกลบัเป็นการท ารา้ยสงัคม 
แรงงานข้ามชาติถูกเอารัดเอาเปรียบมากมาย ขณะที่แรงงานไทยก็สูญเสีย
ประโยชน์ทีพ่งึไดเ้พราะค่าแรงโดยรวมถูกกดเอาไวใ้ห้ต ่าโดยอุปทานแรงงานที่
มากเกนิ นอกจากนี้ การจา้งงานแบบยดืหยุ่นเช่นนี้ท าใหก้ารรวมตวัเพื่อต่อรอง
ของแรงงานท าไดล้ าบาก โดยที่รฐัไทยกไ็ม่ต้องการที่จะให้แรงงานรวมตัวกนั
เขม้แขง็มากนกั ดงัจะเหน็ไดจ้ากทัง้การทีย่งัไม่ยอมใหส้ตัยาบนัในอนุสญัญาของ
องคก์ารระหว่างประเทศที่ว่าดว้ยการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง และการทีไ่ม่
ยอมยกเลิกการจ้างงานแบบยืดหยุ่นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวกันของ
แรงงานเป็นอย่างมาก 
           วกิฤตเิศรษฐกจิเมื่อ พ.ศ. 2540 ทีส่่วนส าคญัเกดิจากความผดิพลาดใน
การด าเนินนโยบายเสรนิียมใหม่ ไดก้ระหน ่าซ ้าเตมิใหแ้รงงานล าบากมากยิง่ขึน้ 
มแีรงงานจ านวนไม่น้อยถูกเลกิจา้ง ค่าแรงขัน้ต ่าถูกกดเอาไวใ้ห้อยู่กบัทีห่ลายปี 
แม้เวลาผ่านไปหลายปีแล้ว แต่มีการประกาศขึ้นอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าตัง้แต่หลงั
วกิฤตเิป็นตน้มาในอตัราทีต่ ่า ตามไม่ทนักบัอตัราเงนิเฟ้อ ซึง่ท าใหค้่าจา้งขัน้ต ่าที่
แทจ้รงิซึง่หกัอตัราเงนิเฟ้อออกไปแลว้มแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ หลายปีในช่วงนัน้ 
ดงัขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที ่9 สง่ผลเป็นความเดอืดรอ้นของแรงงาน เพราะอตัรา
ค่าครองชพีกส็ูงขึน้เรื่อยๆ แมแ้รงงานจะเรยีกรอ้งให้มกีารขึน้อตัราค่าจา้งขัน้ต ่า 
โดยเฉพาะเรยีกรอ้งทีว่นัละ 233 บาทในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา (นับถงึ พ.ศ. 2550) 
แต่ เมื่ อพิจารณาจากความเป็นห่วงของรัฐเรื่ อง เงินเฟ้อที่จะสูงขึ้น และ
ความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศในแง่ความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ
ดา้นค่าจา้งแรงงานดว้ยเกรงกลวัว่านกัลงทุนจะยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศทีม่ี
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ค่าแรงต ่ากว่า ผูว้จิยักเ็หน็ว่าแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีข่อ้เรยีกรอ้งของแรงงานใน
ประเดน็น้ีจะไดร้บัการตอบสนองจากรฐัไทย18 
           ผู้วจิยัเหน็ว่าอ านาจการต่อรองที่ต ่าของฝ่ายแรงงานนอกจากเกดิจาก
โครงสรา้งทีเ่ป็นระเบยีบกฎหมายและนโยบายของรฐัไทยทีไ่ม่เอือ้ใหแ้ลว้ ยงัเกดิ
จากการทีก่ารเรยีกร้องของแรงงานในวาระส าคญัเช่นในวนัแรงงานแห่งชาตนิัน้
มิได้กระท าอย่างจริงจงั หากถูกรฐัดึงเข้ามาร่วมเป็นพนัธมิตรด้วยการให้เงิน
สนบัสนุนเพื่อจดังานในวนัแรงงาน  ขอ้เรยีกรอ้งต่างๆ ในวนัแรงงานจงึดเูหมอืน
ท าพอเป็นพธิีหรือเป็นประเพณีปฏบิตัิเท่านัน้ ในช่วง 2-3 ปีมาน้ี (นับถึง พ.ศ. 
2550) จงึมกีลุ่มแรงงานบางกลุ่มแยกออกไปจดังานต่างหาก อย่างไรกต็าม ถ้า
การดงึแรงงานเขา้มาเป็นพวกนัน้กระท าโดยภาคธุรกจิเพื่อทีจ่ะใชเ้ป็นเครื่องมอื
ต่อรองกบัภาครฐั การรวมตัวระหว่างภาคธุรกจิกบัแรงงานเช่นนี้    ก็สามารถ
สร้างอ านาจต่อรองให้รฐัออกนโยบายที่เอือ้ต่อพวกเขาได้ ดังจะเหน็ได้จากการ
รวมตวักนัระหว่างนักธุรกจิเจ้าของโรงงานน ้าตาลกบัชาวไร่อ้อยในการผลกัดนั
พระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527  ที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อการท า
ธุรกจิอุตสาหกรรมน ้าตาลทราย (สรุเกยีรต ิเสถยีรไทย, 2542, น. 121) 
           จากการอภปิรายมานี้ชีใ้หเ้ห็นว่าแมแ้ต่ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบั
สงัคมกแ็สดงให้เหน็อทิธพิลของโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่ทีเ่น้นความส าคญัของ
ตลาดที่หมายถงึภาคธุรกจิเป็นหลกั (market fundamentalism) โดยทีน่โยบาย
ของรฐัต่างๆ นัน้เอือ้ต่อการสะสมทุนแบบยดืหยุ่น (flexible accumulation) อนั

                                                   
          18ดูความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่เกดิขึน้ในเชงิอรรถ 13 ของบทน้ี ผูว้จิยั
เห็นว่าค่าจ้างขัน้ต ่าที่แรงงานได้รบัในปัจจุบนัน้ีก็ถือว่ายงัน้อย ไม่เพียงพอต่อความ
จ าเป็นในการเลีย้งชพีของแรงงาน และยงัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ  
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ถอืว่าเป็นลกัษณะส าคญัของระบบทุนนิยมโลกในยุคปัจจุบนัทีเ่ป็นพลงัขบัเคลื่อน
โลกาภวิตัน์ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ว่ารฐัไทยนัน้ประสบความพ่ายแพ้ ทัง้ในฐานะที่
ได้รบัอิทธิพลจากโลกาภิวตัน์เสรียมใหม่อย่างมาก และในฐานะที่ไม่สามารถ
ปกป้องคุ้มครองสงัคมจากผลกระทบเชงิลบในการด าเนินนโยบายแนวเสรนิียม
ใหม ่
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8 
บทสรปุ 

 

1. สรปุ 
           เมื่อ พ.ศ. 2487  ซึง่เป็นปีทีม่กีารก่อตัง้ธนาคารโลกและกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ และเป็นปีทีฟ่รดีรชิ ฮาเยก็ ตพีมิพห์นังสอืเรื่อง The Road to 
Serfdom ซึง่ถือกนัว่าเป็นหนังสอืที่เป็นรากฐานส าคญัเล่มหน่ึงของแนวคดิเสรี
นิยมใหม่นัน้ กเ็ป็นปีเดยีวกบัทีค่ารล์ โปลนัย ี(Karl Polanyi) ตพีมิพห์นังสอืเรื่อง 
The Great Transformation ในหนังสอืเล่มนี้ โปลนัยกีล่าวไวต้อนหน่ึงว่า “การ
อนุญาตใหก้ลไกตลาดเป็นผูก้ ากบัชะตากรรมของมนุษยชาตแิละสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตขิองมนุษยชาตแิต่เพยีงผูเ้ดยีว...จะส่งผลใหเ้กดิการท าลายลา้งสงัคม” 
(Polanyi, 1957, p. 73) จากนัน้เป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั 63 ปีแลว้ (นับถงึ พ.ศ. 
2550) ผู้วิจยัเห็นว่าการท าลายล้างสงัคมตามค าท านายของโปลนัยขีา้งต้นนัน้
ก าลงัเป็นจรงิขึน้มาแลว้ แต่มใิช่เพราะว่ากลไกตลาดแต่เพยีงฝ่ายเดยีวมาก ากบั
ชะตากรรมของเรา หากแต่ว่ามพีลงัทีท่รงอทิธพิลมาก ากบักลไกตลาดในปัจจุบนั 
พลงัทีว่่านี้ผูว้จิยัเรยีกชื่อว่า “โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่” (neoliberal globalization)    
           โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่นัน้เป็นพลังที่เกิดจากการประสานกันของ
กระบวนการโลกาภวิตัน์ซึ่งมทีุนและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตวัขบัเคลื่อนกบั
แนวนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่ที่เน้นความส าคญัของตลาดในฐานะที่เป็นธุรกจิ 
ผูว้จิยันิยามโลกาภวิตัน์ว่าเป็น “การเปลีย่นแปลงเชงิปฏวิตัขิองระบบทุนนิยมโลก
โดยมทีุนและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธท์างสงัคมของผูค้นทัว่ทัง้โลกอย่างกวา้งขวางและเขม้ขน้รุนแรงใน
หลากหลายมติขิองชวีติ” ความเปลีย่นแปลงนี้ก่อใหเ้กดิวถิกีารผลติแบบใหม่ของ
ระบบทุนนิยมที่เปลี่ยนจากรูปแบบที่มีการจดัวางระเบียบการท างานที่ชดัเจน
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ตายตวัมาเป็นการสะสมทุนแบบยดืหยุ่นทีท่ าใหแ้รงงานและปัจจยัการผลติอื่นๆ    
มาอยู่ภายใต้ทุน และตรรกะของทุนที่ว่าทุนนัน้สามารถล่องลอยไปไดทุ้กทีท่ี่ได้
ก าไรสูงกเ็ป็นจรงิได้ง่ายขึน้เพราะความเปลี่ยนแปลงครัง้น้ีซึ่งเกดิขึน้ตั ้งแต่เมื่อ
ประมาณครสิตท์ศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) เป็นต้นมา ความเปลีย่นแปลง
ครัง้นี้ เกิดจากความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการน าเอา
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นการรวบรวม จดัเกบ็ ถ่ายเท และวเิคราะหข์อ้มูล รวมทัง้ใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยในการตัดสินใจในการท าธุรกิจ การเกิดขึ้นของ
อนิเตอรเ์น็ตในเวลาต่อมากไ็ดช้่วยท าใหพ้ลงัของทุนโดยเฉพาะทุนการเงนิแทรก
ตัวไปได้แทบทุกที่บนพื้นโลก ส าหรับเสรีนิยมใหม่นัน้ผู้วิจ ัยมองว่าแม้จะมี
รากฐานแนวคิดมานาน แต่ขบวนการขบัเคลื่อนให้แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็น
นโยบายทีน่ าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางกเ็กดิขึน้ในครสิต์ทศวรรษ 1970 เช่นเดยีวกนั 
โดยผ่านขบวนการเคลื่อนไหวของนายทุนนักธุรกิจที่พยายามชูแนวคิดนี้
โดยเฉพาะของฮาเยก็และฟรดีแมนใหเ้ขา้ไปอยู่ในนโยบายของผูน้ าประเทศ โดย
ประสบผลส าเรจ็อย่างมากในองักฤษและสหรฐัอเมรกิาก่อนที่จะแพร่หลายไปยงั
ประเทศอื่นๆ  รวมทัง้ประเทศในแถบลาตินอเมรกิา   โดยผ่านการผลกัดนัของ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าและองค์การโลกบาลดงัเช่นธนาคารโลกและ
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
           เสรีนิยมใหม่จึงมิได้เป็นเพียงแค่แนวนโยบายทางเศรษฐกิจเท่านัน้ 
หากแต่เป็นลทัธเิศรษฐกจิการเมอืงทีน่กัธุรกจินายทุนผลกัดนัผ่านชนชัน้ปกครอง
ของรฐัเพื่อใหถ้อืเป็นแนวนโยบายของรฐั แนวนโยบายเช่นน้ีจะเอือ้ใหทุ้นสามารถ
แทรกตัวเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้นเพื่อสะสมก าไร แม้ว่าในทางทฤษฎ ี   
เสรีนิยมใหม่จะบอกว่ารัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงตลาด แต่ในทางปฏิบตัินัน้
นายทุนขา้มชาตติ้องการให้รฐัเขา้ไปช่วยเหลอืในการเปิดหรอืสร้างตลาดใหม่ๆ   
ดงัจะเห็นได้จากการที่สหรฐัอเมริกาพยายามที่จะเจรจาขอเปิดการค้าเสรีกับ
ประเทศต่างๆ นัน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้มไิดเ้ป็นประโยชน์ต่อเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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แต่ผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างจรงิจงัคอืนายทุนข้ามชาติที่ได้เขา้ไปท าการค้าเสรใีน
พืน้ทีห่รอืตลาดเปิดใหม่ โดยมรีฐัท าหน้าทีส่รา้งสิง่อ านวยความสะดวกใหน้ายทุน 
คอยประกนัสทิธใินทรพัย์สนิเอกชนให้นายทุน และพยายามที่จะช่วยให้ทุนมี
อ านาจผูกขาดมากขึน้  ดงัเช่นความพยายามของรฐับาลสหรฐัอเมริกาในการ
ผลักดันให้ประเทศต่างๆ   ที่ท าข้อตกลงการค้าเสรีด้วยขยายระยะเวลาการ
คุม้ครองสทิธบิตัรใหย้าวนานขึน้ ยิง่กว่าระยะเวลาคุม้ครองตามกรอบขององคก์าร
การคา้โลก  
           ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ที่แพร่กระจายไปทัว่โลกดว้ย
การผลกัดนัของทุนขา้มชาตใินปัจจุบนัหรอืทีเ่รยีกว่าโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่นัน้
มพีลงัมาก ยากทีร่ฐัเช่นรฐัไทยจะต้านทานพลงันี้ได ้แต่การทีร่ฐัไทยไม่สามารถ
ต้านทานพลังโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ได้นั ้นส่วนหนึ่ ง เป็นเพราะความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายในรฐัไทยเองดว้ย 
           ลนิดา ไวส ์(Weiss, 2003b)     เสนอขอ้ถกเถยีงว่าการทีร่ฐัใดรฐัหนึ่งจะ
ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจนัน้ขึ้นอยู่กับปัจจยัเชิงสถาบัน
ภายในของรฐัเป็นหลกั กล่าวคอืสถาบนัทางการเมอืงการปกครองภายในประเทศ
ซึง่ประกอบไปดว้ยกฎเกณฑ ์(rules) บรรทดัฐาน (norms) และการจดัระเบยีบ
องคก์ร (organizational arrangement)  เธอชีใ้หเ้หน็ว่าถา้สถาบนัภายในเขม้แขง็
ก็จะน าไปสู่การนิยามหรือแก้ไขเครื่องมือทางนโยบายใหม่และการฟ้ืนฟูขีด
ความสามารถในการด าเนินนโยบายขึน้มาได ้แต่ถ้าสถาบนัภายในอ่อนแอกจ็ะ
น าไปสู่อ านาจอสิระและขดีความสามารถในการด าเนินนโยบายทีล่ดลง  ผูว้จิยั
เหน็ว่าไวสม์องเหน็พลังของโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกจิน้อยเกนิไป เธอมองขา้ม
พลงัของนายทุนข้ามชาติที่ใช้อิทธิพลหลากหลายรูปแบบทัง้ทางการเงินและ
ทางการเมอืงผ่านรฐับาลและองค์กรโลกบาลต่างๆ   เพื่อกดดนัให้รฐับาลของ
ประเทศต่างๆ  น าแนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ไปใช ้  แต่ผูว้จิยักเ็หน็ดว้ยกบัเธอว่า
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สถาบนัการเมอืงการปกครองของรฐัเองกม็สี่วนส าคญัต่อการมพีลงัมากหรอืน้อย
ของโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ 
           เมื่อพจิารณารฐัไทย ผูว้จิยันิยามว่ารฐัไทยคอืรฐับาล (รวมทัง้รฐัสภาและ
ศาล) และระบบราชการของไทย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะได้เคลื่อนยา้ยจากระบบราชการมาอยู่ที่นักการเมอืง
มากขึ้นเรื่อยๆ ก่อน พ.ศ. 2531 อ านาจในการก าหนดนโยบายส่วนมากอยู่ที่
ระบบราชการ ความเปลีย่นแปลงเริม่เกดิขึน้ในช่วงสมยัของรฐับาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ที่สมาคมธุรกจิต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย
ร่วมกบัรฐัมากขึน้ แต่ใน พ.ศ. 2531 นี้เอง กเ็กดิการเปลีย่นแปลงมากอกีครัง้หนึ่ง 
เมื่อผูท้ีม่าจากการเลอืกตัง้ไดเ้ขา้มากุมอ านาจรฐั โดยทีน่ักการเมอืงทีม่าจากการ
เลอืกตัง้เหล่านัน้จ านวนไม่น้อยมาจากนักธุรกจิ ในรฐับาลสมยัต่อๆ มากเ็ตม็ไป
ด้วยนักธุรกิจการเมืองและเทคโนแครตที่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับนักธุรกิจ 
นโยบายของรฐัทีอ่อกมาจงึเอนเอยีงเขา้เอือ้ภาคธุรกจิมากยิง่ขึน้ ซึง่ไปดว้ยกนัได้
กบันโยบายเสรนีิยมใหมท่ีร่ฐัไทยรบัเขา้มาใชม้ากขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นตน้มา 
           ยิง่เมื่อเกดิวกิฤตแิละพรรคไทยรกัไทยไดเ้ขา้มายดึกุมอ านาจการบรหิาร
ดว้ยแลว้ การด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่ยิง่มคีวามเขม้ขน้ขึน้ เพราะรฐัมนตรใีน
รฐับาลชุดน้ีจ านวนมากมาจากนกัธุรกจินายทุนใหญ่ทีม่ผีลประโยชน์เชื่อมโยงกบั
ทุนข้ามชาติ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงเปิดประเทศให้กว้างขึ้นไปอีกด้วย
แนวนโยบายเสรนีิยมใหม่เช่นการท าขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัหลายประเทศ เมื่อมี
การเปลีย่นรฐับาลเป็นชุดของพลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท ์แมร้ฐับาลจะแสดงใหเ้หน็
ว่าพยายามต้านทานอทิธพิลของนายทุนขา้มชาติเช่นดว้ยการใหม้กีระบวนการ
แก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการเสนอร่างกฎหมาย
เกีย่วกบัคา้ปลกี แต่พลงัของนายทุนขา้มชาตใินประเทศไทยนัน้กม็มีากเกนิกว่า
จะตา้นทานไดแ้ลว้ เพราะหลงัเกดิวกิฤตเิป็นตน้มาไดม้นีายทุนขา้มชาตเิขา้มายดึ
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กุมธุรกจิทีเ่ป็นของคนไทยไปเป็นอนัมากแลว้ และนายทุนขา้มชาตเิหล่าน้ีกม็สีาย
สมัพนัธเ์ชื่อมโยงอยู่กบันกัธุรกจิการเมอืงไทยดว้ย 
           การที่นักธุรกจิการเมอืงได้เขา้มากุมอ านาจรฐัมากขึน้และมอี านาจใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างอสิระจากระบบราชการมากขึน้น้ี  ผู้วจิยั
มองว่าเป็นโครงสร้างเชิงสถาบันภายในรัฐไทยที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อดูที่
ความสมัพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล อาจจะเห็นการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างคณะรัฐมนตรีกับศาลได้บ้าง แต่ในกรณีของคณะรัฐมนตรีกับ
รฐัสภานัน้ อ านาจการควบคุมตกอยู่กบัฝ่ายบรหิารมากกว่าฝ่ายนิตบิญัญตั ิ 
           การทีร่ฐัธรรมนูญของไทยไม่ไดก้ าหนดใหฝ่้ายบรหิารแยกออกเดด็ขาด
จากฝ่ายนิติบญัญตั ิท าใหฝ่้ายบรหิารสามารถควบคุมฝ่ายนิตบิญัญตัิโดยเฉพาะ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรฐับาลได ้ในทางปฏบิตัทิีผ่่านมาสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรของไทยนัน้ขึ้นอยู่กับหัวหน้ากลุ่มหรือ “หัวหน้ามุ้ง”  หัวหน้ากลุ่มที่
สามารถรวบรวมสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาไดส้กั 5-6 คนขึน้ไปกจ็ะมโีอกาสได้
เป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีนี้ก็จะคอยดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดให้
ลงคะแนนออกเสยีงตามทีร่ฐับาลต้องการ ฝ่ายสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรกม็กัจะ
ท าตามนัน้เพราะตนกพ็ึ่งพาอาศยัหวัหน้ากลุ่มทีเ่ป็นรฐัมนตรนีัน้ทางการเงนิอยู่ 
แมใ้นสมยัรฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณ ลกัษณะการรวมตวัเป็นกลุ่มย่อยๆ ภายใน
พรรคกย็งัมอียู่ แต่ทางพรรคมเีงนิสนับสนุนใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรโดยตรง
ดว้ย ซึง่ท าใหม้กีารควบคุมสมาชกิสภาผูแ้ทนไดง้่ายขึน้และมคีวามมัน่คงมากขึน้ 
โครงสร้างที่ฝ่ายบรหิารสามารถควบคุมสภาผู้แทนฝ่ายรฐับาลได้จงึเอื้อต่อการ
ออกกฎหมายหรอืนโยบายต่างๆ ของรฐับาลไดโ้ดยง่าย ขณะทีพ่รรคฝ่ายคา้นแม้
บางครัง้อาจคดัค้านหรอืไม่เหน็ชอบกบักฎหมายหรอืนโยบายนัน้กม็อิาจท าให้
ส าเรจ็ได้ เพราะคะแนนเสยีงไม่พอ การท าขอ้ตกลงกบักองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศด้วยการยื่นหนังสอืแสดงเจตจ านงที่ผู้วจิยักล่าวถึงในบทที่ 4 และการ
ออกกฎหมายทีร่บีเร่งในกรณีของกฎหมาย 11 ฉบบัในช่วง พ.ศ. 2542-2543 ที่
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ผูว้จิยักล่าวถงึในบทที ่5 ซึง่เป็นไปตามความตอ้งการของกองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศเสยีเป็นสว่นมากนัน้มเีหตุปัจจยัหลกัอย่างหนึ่งอยู่ทีโ่ครงสรา้งเชงิสถาบนั
ภายในของรฐัไทยเอง ที่ฝ่ายบรหิารมอี านาจควบคุมฝ่ายนิตบิญัญตัิโดยเฉพาะ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีส่งักดัพรรครฐับาล นอกจากน้ี การจดัระเบยีบองคก์ร
ของสถาบนัการเมอืงการปกครองของรฐัไทยทีไ่ม่มพีืน้ทีใ่หแ้ก่การมสี่วนร่วมและ
ความโปร่งใส ท าใหร้ฐัไทยไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากพลงัโตแ้ยง้ต่อรองจากสว่น
อื่นๆ  มาถ่วงดุลอ านาจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้  การต่อสู้
จ าเป็นต้องมคีวามรู้ขอ้มูลข่าวสาร แต่ในการยื่นหนังสอืแสดงเจตจ านงและการ
ตรากฎหมาย 11 ฉบับนัน้ หลายภาคส่วนในสังคมเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัเงื่อนไขต่างๆ   ที่ร ัฐไทยต้องปฏิบตัิตาม   แม้แต่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสว่นมากกไ็ม่ไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารเหล่าน้ีอย่างจรงิจงั ความอ่อนแอที่
เกดิจากการขาดความรูข้อ้มลูขา่วสารจงึเป็นทีม่าของพลงัอ านาจการต่อรองทีต่ ่า
ของฝ่ายรฐัและสงัคมไทย 
          ส าหรับวุฒิสภา รัฐธรรมนูญก่อน พ.ศ. 2540 นัน้ไม่ได้ให้อ านาจแก่
วุฒิสภามากนัก และสมาชิกวุฒิสภาก็มาจากการแต่งตัง้โดยผู้น าฝ่ายบริหาร 
สมาชิกวุฒิสภาจึงไม่มีอ านาจต่อรองมากนัก เมื่อมีการเลือกตัง้วุฒิสภาตาม
รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นครัง้แรกนัน้  ผู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนมากกม็คีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร เช่นด้วยการ
เป็นเครอืญาตกินั ยิง่เมื่อมกีารเลอืกตัง้ครัง้ทีส่อง ลกัษณะความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิ
กนัก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น สมาชิกวุฒิสภาในฐานะปัจเจกบุคคลอาจจะแสดง
บทบาทที่แขง็ขนัไดบ้้าง แต่ในสถานะที่เป็นสถาบนันัน้ วุฒสิภากเ็ป็นสถาบนัที่
ฝ่ายบรหิารครอบง าได ้ 
           กล่าวกนัว่าชนชัน้ใดไดเ้ป็นผูป้กครอง ชนชัน้นัน้กจ็ะออกกฎหมายทีเ่อือ้
ต่อกลุ่มของตน ผู้วิจ ัยเห็นว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา การที่นักธุรกิจ
การเมอืงไดก้า้วเขา้มาเป็นผูป้กครองผู้กุมอ านาจรฐัไดท้ าใหพ้วกเขามโีอกาสใน
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การออกกฎหมายหรอืนโยบายทีเ่อื้อต่อกลุ่มของตนมากยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก
การเปิดเสรทีางการเงนิโดยเฉพาะด้วยการเปิดกจิการวเิทศธนกจิซึง่ท าให้พวก
เขามชี่องทางในการแสวงหาก าไรจากสว่นต่างของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกกบั
อตัราดอกเบี้ยในไทยได้ การแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมการ
ลงทุนหลายฉบบัเพื่ออ านวยสทิธปิระโยชน์ใหก้บันักลงทุนเพิม่ขึน้  นโยบายการ
แปรรปูรฐัวสิาหกจิกเ็ป็นอกีช่องทางหนึ่งในการทีน่ักธุรกจิการเมอืงจะใชแ้สวงหา
ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ (economic rent seeking) นอกจากน้ี การเปิดเสรทีางการ
คา้แบบทวภิาคกีเ็ป็นช่องทางในการท าธุรกจิของนกัธุรกจิการเมอืงเหล่าน้ี 
           ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าตราบใดที่โครงสร้างเชงิสถาบนัการเมอืงการปกครอง
ไทยยงัเป็นโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจการเมืองซึ่งจ านวนไม่น้อยเป็น
นายทุนข้ามชาติเข้ามากุมอ านาจรัฐได้มากเช่นนี้ โอกาสที่จะท าให้เกิดการ
ตา้นทานอทิธพิลของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่กเ็ป็นไปไดย้าก มแีต่จะเชือ้เชญิให้
โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่เขา้มามากขึน้ 
           โครงสรา้งอกีอย่างหนึ่งทีม่ใิชโ่ครงสรา้งเชงิสถาบนัการเมอืงการปกครอง
คอืค่านิยมในสงัคมไทย ผูว้จิยัเหน็ว่าสงัคมไทยนัน้มคีา่นิยมชื่นชมการพฒันาตาม
แบบอย่างตะวนัตก ชื่นชมความทนัสมยั สงัคมไทยมองว่าการท าให้ประเทศมี
ความทนัสมยั (modernization) ตามแบบอย่างประเทศในตะวนัตกนัน้กค็อืการ
พฒันา (development) ซึ่งเป็นการพฒันาที่เน้นแต่มิติทางเศรษฐกิจ ดงันัน้
สงัคมไทยจงึชื่นชมกบัตวัเลขความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่สงู และการทีร่ฐั
ไทยพยายามเชื่อมโยงประเทศเขา้กบัตลาดโลกดว้ยการเน้นส่งออกหรอืดว้ยการ
เจรจาการคา้เสรจีงึถูกมองว่าเป็นการกระท าเพื่อพฒันาประเทศ โดยไม่ตัง้ค าถาม
ว่าคนกลุ่มไหนที่ได้รับประโยชน์อย่างจริงจังจากความเชื่อมโยงนัน้ วิกฤติ
เศรษฐกจิที่เกดิขึน้เมื่อ พ.ศ. 2540 นัน้ผูว้จิยัมองว่าสงัคมไทยมสี่วนรบัผดิชอบ
ด้วย เพราะก่อนหน้านัน้เกอืบ 10 ปี  ผู้คนไม่น้อยต่างก็พากนัตัง้หน้าตัง้ตารอ
คอยการมาถงึของ “เสอืตวัที ่5” แห่งเอเชยี การด าเนินนโยบายเสรนิียมใหม่ดว้ย
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การเปิดเสรทีางการเงนิในครัง้นัน้ไดน้ าพาสงัคมไทยเขา้สูเ่ศรษฐกจิแบบฟองสบู่ที่
เน้นการเกง็ก าไรในอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นทีด่นิและบา้นจดัสรร และการเกง็ก าไรใน
ตลาดหุ้น เป็นต้น ซึง่มรีากฐานที่ไม่มัน่คง ถงึกระนัน้ สงัคมไทยกถ็ูกมายาภาพ
ของเศรษฐกจิฟองสบู่ปิดบงัท าใหม้องไม่เหน็ความหายนะทีก่ าลงัคบืคลานเขา้มา 
           อย่างไรกต็าม มใิช่ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยจะเหน็ดเีหน็งามไปกบัการ
พฒันาตามแนวทางเสรนีิยมใหม่ ยงัมกีลุ่มองค์กรหลายแห่งทีม่องเหน็ความไม่
เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคที่เกดิขึน้จากกระแสการพฒันาที่ด ารงอยู่และ
พยายามที่จะต่อสู้เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารทางเลือกที่มิได้
เป็นไปตามทีร่ฐัป่าวรอ้ง พลงัการโตแ้ยง้ต่อรองของกลุ่มเหล่าน้ีทีป่ระสบผลส าเรจ็
เหน็ได้จากการต่อสูค้ดัค้านเรื่องการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลติและการคดัค้าน
การเจรจาเพื่อท าขอ้ตกลงการคา้ระหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น ผลลพัธ์
เชงินโยบายที่เกดิขึน้จงึมไิด้เกดิจากปัจจยัในเชงิสถาบนัการเมอืงการปกครอง
ภายในประเทศเท่านัน้ หากเกดิจากการกระท าการทางสงัคมของปัจเจกบุคคล
และกลุ่มต่างๆ ดว้ย 
           ถึงกระนัน้พลังโต้แย้งต่อรองเหล่านี้ยงัต้องการแนวร่วมอีกมากหาก
ต้องการให้ประสบความส าเรจ็มากขึ้น ผู้วจิยัเหน็ว่าหากสามารถน าเอาชนชัน้
กลางในสงัคมไทยมาเป็นแนวร่วมไดใ้ห้มาก โอกาสที่จะต่อสูใ้ห้ชนะกม็มีากขึน้ 
เพราะชนชัน้กลางเป็นฐานนโยบายทีส่ าคญัในทางการเมอืงของไทย (เอนก เหล่า
ธรรมทศัน์, 2538) แต่โอกาสเช่นนัน้ไม่ได้เกิดขึ้นกบัทุกเรื่องทุกประเด็น หาก
เกดิขึน้ไดใ้นเฉพาะบางเรื่องบางประเดน็และบางสถานการณ์ บางประเดน็นัน้ชน
ชัน้กลางอาจเหน็ว่าไม่ส าคญักไ็ด ้เช่นในการต่อสูก้รณีหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ คง
เป็นเรื่องยากที่จะดงึชนชัน้กลางจ านวนมากเข้าเป็นพนัธมติรได้ เพราะชนชัน้
กลางต่างก็ได้รบัประโยชน์จากการมหี้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทัง้ในฐานะที่เป็น
แหล่งซือ้สนิคา้ราคาถูกทีส่ะดวกสบาย และในฐานะทีเ่ป็นแหล่งพกัผ่อนดว้ยการ
เดนิดแูละชื่นชมกบัความหลากหลายของสนิคา้และบรกิาร 
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           ในเมื่อพลงัโต้แย้งต่อรองในสงัคมไทยยงัอ่อนแอ การจะต้านทานพลงั
ของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ใหไ้ดจ้งึต้องอาศยัพลงัของรฐัช่วยอย่างมาก แต่จาก
การอภิปรายให้เห็นในงานวิจัย ผู้วิจ ัยก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ร ัฐไทยจะ
ตา้นทานพลงันัน้ เพราะชนชัน้ผูกุ้มอ านาจปกครองของรฐัไทยไม่ว่าจะมาจากการ
เลอืกตัง้หรอืมาจากการรฐัประหารต่างกไ็ดป้ระโยชน์จากโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ 
จึงมักจะมองไม่เห็นข้อเสยีของนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่จะมีต่อภาคสงัคมและ
พร้อมที่จะเปิดรบัเอานโยบายเหล่านัน้มาใช้ เมื่อเกดิปัญหาผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบาย การต่อสูเ้พื่อแกปั้ญหาเหล่านัน้กม็ไิดท้ าส าเรจ็ไดโ้ดยง่าย เพราะ
พลงัอ านาจของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหมท่ีร่ฐัไทยเปิดรบัใหเ้ขา้มานัน้มมีากจนยาก
จะต้านทานได้แล้ว ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการแก้กฎหมายการ
ประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวทีผู่้วจิยักล่าวถึงในบทที่  6 ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่า
พลงัอ านาจต่อรองของทุนขา้มชาตยิงัคงมอียู่มาก ซึง่เหน็ไดจ้ากการที่รฐัไทยต้อง
รบีชีแ้จงแก่นกัลงทุนต่างชาตเิพื่อใหพ้วกเขารบัทราบว่าการแกก้ฎหมายครัง้นี้จะ
ไม่สง่ผลกระทบต่อพวกเขามากนกั และเหน็ไดจ้ากการแกไ้ขกฎหมายทีแ่มจ้ะยงั
ไม่เสรจ็สิน้กระบวนการแต่กม็แีนวโน้มทีแ่สดงให้เหน็ว่าเป็นการแก้ไขทีทุ่นขา้ม
ชาตยิงัคงมอี านาจต่อรองอยู่ไม่น้อย ดงัจะเหน็จากร่างกฎหมายทีผ่่านวาระแรก
ของสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติซึง่ไม่ไดแ้ก้ไขนิยามคนต่างด้าวใหค้รอบคลุมไปถึง
สทิธใินการบรหิารกจิการ 
           พลงัอ านาจที่เข้มแขง็ของโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่ยงัเห็นได้จากการ
ด าเนินนโยบายเกี่ยวกบัแรงงานของรฐัไทยที่ผู้วจิยัได้กล่าวถึงในบทที ่7 จาก
เนื้อหาในบทนัน้จะพบว่าฝ่ายแรงงานนัน้ไดพ้ยายามต่อสูเ้รยีกรอ้งใหร้ฐัเขา้ช่วย
แก้ไขปัญหาในหลายประเด็น เช่นมีการเรียกร้องให้ยกเลิกการจ้างงานแบบ
ยดืหยุ่นโดยเฉพาะการจา้งงานแบบเหมาค่าแรงมานานหลายปีเพราะก่อให้เกดิ
การเอารดัเอาเปรยีบจากฝ่ายนายจา้ง และมกีารเรยีกรอ้งใหร้ฐัปรบัค่าจา้งขัน้ต ่า
ใหส้งูขึน้ เช่นการเรียกรอ้งค่าจา้งขัน้ต ่าทีว่นัละ 233 บาทในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา  
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(นบัถงึ พ.ศ. 2550) แต่ขอ้เรยีกรอ้งเหล่าน้ีกย็งัไม่ไดร้บัการตอบสนองจากรฐั การ
จา้งงานแบบเหมาค่าแรงยงัคงมอียู่และขยายตวัต่อไป สว่นการปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้
ต ่านัน้แม้รฐัจะปรบัให้ แต่กป็รบัให้เลก็น้อยมาก ค่าจ้างขัน้ต ่าที่ปรบัขึน้แล้วใน
หลายปีที่ผ่านมาหลงัเกดิวกิฤติเศรษฐกจิจงึตามไม่ทนักบัการขยบัขึน้ของอตัรา
เงนิเฟ้อ สง่ผลใหค้่าจา้งขัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิมแีนวโน้มลดลงตัง้แต่หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ
เป็นต้นมา รฐัไทยเกรงว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขัน้ต ่าตามข้อเรียกร้องของฝ่าย
แรงงานจะท าให้อตัราเงนิเฟ้อสูงขึน้มาก และจะท าให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายฐาน
การผลติไปยงัประเทศอื่นอนัเกิดจากความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบทางด้าน
ค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยที่ลดลง ตรงนี้ชี้ให้เหน็ว่ารฐัไทยนัน้อ่อนแอเมื่อ
เทยีบกบัพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ เพราะรฐัไทยไม่กลา้ด าเนินนโยบายที่
จะสง่ผลกระทบต่อการสะสมทุนของนกัธุรกจิ แต่รฐัไทยกลบัเขม้แขง็เมื่อเทยีบกบั
พลงัของภาคสงัคมในประเทศไทย ดงัจะเหน็จากการไม่ตอบสนองต่อขอ้เรยีกรอ้ง
ของภาคสงัคมทัง้ในเรื่องการจา้งงานแบบยดืหยุ่นและการขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่า 
           ประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากการด าเนินนโยบายแนวเสรนิียมใหม่
มไิด้มแีต่กลุ่มแรงงานเท่านัน้ แต่ยงัมกีลุ่มอื่นๆ ได้รบัผลกระทบด้วย เช่นกลุ่ม
ผูค้า้ปลกีรายย่อยของไทยไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาของห้างคา้ปลกีขนาด
ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกจิการค้าปลกีรายย่อยประมาณ 2 ใน 3 ส่วนที่จด
ทะเบยีนไวก้บักรมพฒันาธุรกจิการคา้ตอ้งปิดกจิการของตวัเองลงดงัทีก่ล่าวถงึใน
บทที ่6  กลุ่มเกษตรกรอย่างเช่นผูป้ลกูผกัและผลไมไ้ดร้บัผลกระทบจากการทีร่ฐั
ไทยเปิดเสรกีารคา้กบัจนี  และกลุ่มผูเ้ลีย้งโคนม-โคเน้ือไดร้บัผลกระทบจากการที่
รฐัไทยเปิดการคา้เสรกีบัออสเตรเลยี โดยที่ปัญหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กย็งัไม่ได้
รบัการแกไ้ขเยยีวยาจากรฐัไทยไดม้ากนัก แมจ้ะมเีสยีงเรยีกรอ้งบ่อยครัง้จากผู้
ไดร้บัผลกระทบ ตรงนี้ชีใ้ห้เหน็ว่าโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิมแีนวโน้มก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อประชากรกลุ่มใหญ่ตามที่ไวส์กล่าวไว้จรงิ แต่เสยีงเรยีกร้องของ
ประชาชนเหล่านี้ก็มไิด้ท าให้รฐัรู้สกึถึงความอ่อนไหวเปราะบางนัน้มากนักจน

288



 
 

289 
 

ถึงกบัต้องออกมาตอบสนองด้วยการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของแรง
กดดนัของโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิไดอ้ย่างทนัการณ์ตามทีไ่วสก์ล่าวถงึ กว่าที่
รฐัจะสามารถแกปั้ญหาเพื่อลดผลกระทบได ้ผลกระทบนัน้กข็ยายตวัออกไปมาก
แลว้ หากรฐัจะสามารถตอบสนองต่อเสยีงเรยีกรอ้งของประชาชนไดก้อ็าจจะสาย
ไปเสียแล้ว และจ าเป็นต้องอาศยัพลงัของการกระท าการทางสงัคมจากภาค
ประชาชนที่เรยีกรอ้งใหม้กีารปกป้องสงัคมในระดบัที่มากไปกว่าทีไ่วสก์ล่าวถึง 
การที่รฐัไทยไม่รูส้กึไวต่อเสยีงเรยีกรอ้งของประชาชนจงึบ่งบอกถงึลกัษณะของ
ความอ่อนแอประการหนึ่งทีม่อียู่ในโครงสรา้งเชงิสถาบนัภายในของรฐัไทยเอง 
           ความอ่อนแอของสถาบนัภายในของรฐัไทยจงึน าไปสูอ่ านาจอสิระในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะของรฐัไทยทีล่ดลง การก าหนดนโยบายสาธารณะของ
รฐัไทยถูกก าหนดจากพลงัภายนอกโดยเฉพาะพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่
มากขึน้ 
           แต่ด้วยความที่โลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่เอนเอยีงเขา้เอือ้ภาคธุรกจิโดย
กดภาคสงัคมนอกภาคธุรกจิใหเ้ป็นรอง ผลกระทบทางลบจงึเกดิขึน้ตามมาจาก
การด าเนินนโยบายเช่นนัน้ โดยส่งผลให้ภาคสงัคมนอกภาคธุรกจิถูกเอารดัเอา
เปรยีบจากภาคธุรกจิและจากนโยบายของรฐัไทยทีเ่ขา้ขา้งภาคธุรกจิ และส าหรบั
ธุรกิจรายย่อยก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากธุรกิจรายใหญ่ซึ่งมีอ านาจเชิง
โครงสรา้งพืน้ฐานของโลกาภวิตัน์เอือ้อ านวยให ้ถา้รฐัไทยสามารถขจดัผลกระทบ
ทางลบที่เกดิขึน้จากการด าเนินนโยบายเสรนีิยมใหม่ได ้การกล่าวหาว่ารฐัพ่าย
แพก้อ็าจจะไม่มนี ้าหนกัมากนกั แต่จากขอ้มลูและหลกัฐานทีผู่ว้จิยัอภปิรายในบท
ต่างๆ  นัน้ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่ามผีลกระทบมากมายทีร่ฐัไม่สามารถแกไ้ขได ้เช่นปัญหา
การทีเ่กษตรกรถูกแย่งชงิทรพัยากร ปัญหาความลม้ละลายของผูค้า้ปลกีรายย่อย 
และปัญหาการทีแ่รงงานถูกเอารดัเอาเปรยีบโดยนายจา้ง ผูว้จิยัจงึเหน็ว่ารฐัไทย
นัน้ประสบความพ่ายแพ ้ในทีน่ี้ความพ่ายแพ้คอืการไม่สามารถปกป้องคุม้ครอง
สงัคมได ้ทัง้ๆ ทีเ่ป็นหน้าทีส่ าคญัประการหนึ่งของรฐั 
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           งานวจิยันี้จงึเหน็แตกต่างจากลนิดา ไวส ์(Weiss, 2003c, p. 294) ซึง่
กล่าวว่าในยุคโลกาภวิตัน์นัน้ รฐัทัง้หลายต่างกพ็ยายามเสรมิสรา้งความมัง่คัง่และ
การปกป้องสงัคมไปพร้อมๆ กนัได้ เธอเหน็ว่าโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกจินัน้ได้
ก่อให้เกิดอ านาจเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่หนุนเสริมรฐัในการท าหน้าที่ปกป้อง
สงัคมจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์ได้  ผู้วิจ ัยเห็นว่าอ านาจเชิงโครงสร้าง
พืน้ฐานของโลกาภิวตัน์และของรฐันัน้มทีัง้ส่วนที่ส่งเสรมิการปกป้องสงัคมและ
สว่นทีบ่ ัน่ทอนก าลงัของสงัคม เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแลว้ ส่วนทีบ่ ัน่ทอนกม็ไีม่น้อย 
ดงัที่ซาสเกยี ซาสเซ็น (Sassen, 1998, pp. xx-xxx) และเซลา เบ็นฮาบิบ 
(Benhabib, 2004, p. 11; 2005, p. 674) ต่างกช็ีใ้หเ้หน็ว่าขณะทีม่กีฎหมาย
ระหว่างประเทศมากมายออกมาเพื่อเกื้อหนุนบรรษัทขา้มชาติ แต่ส าหรบัพวก
แรงงานขา้มชาตกิลบัไม่ค่อยมกีฎหมายระหว่างประเทศออกมาปกป้องคุม้ครอง  
จรงิอยู่ที่ว่าองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศนัน้มอีนุสญัญาไม่น้อยที่มุ่งปกป้อง
แรงงาน แต่จะมรีฐัมากน้อยเพยีงใดที่ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาเหล่านัน้ อ านาจใน
เชงิโครงสรา้งพืน้ฐานของโลกาภวิตัน์ไม่น้อยจงึไม่ไดถู้กรฐัน ามาใช ้ดงัเช่นกรณีที่
ร ัฐบาลไทยยังไม่ให้สตัยาบันอนุสัญญาอีกหลายฉบับ นอกจากน้ีอ านาจเชิง
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยดังเช่นกฎหมายส่งเสริมการลงทุนก็เป็น
ประโยชน์ต่อนกัธุรกจิมากกวา่จะเป็นประโยชน์ส าหรบัคนสว่นใหญ่ทีม่ใิช่นกัธรุกจิ 
ดงันัน้อ านาจเชงิโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐับางอย่าง แทนทีจ่ะช่วยปกป้องสงัคม
กลบัเป็นการบัน่ทอนก าลงัของสงัคมมากกว่า 
           รัฐในยุคโลกาภิวัตน์ต่างก็แข่งขันกันเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จาก
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีด้วยการดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศและพยายามรกัษาการลงทุนนัน้ไว้ แนวทางหน่ึงที่ท าเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายนี้กค็อืการช่วยใหน้ักลงทุนลดต้นทุนการผลติ ซึง่มกัจะท าด้วยการกด
ค่าจา้งและสวสัดกิารใหต้ ่า เป็นการแข่งกนัที่ตลาดระดบัล่างซึง่ส่งผลใหแ้รงงาน
โดยเฉพาะทีถู่กจดัให้เป็นแรงงานไร้ฝีมอืถูกเอารดัเอาเปรียบ ( race to the 
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bottom) ถ้ารัฐต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศ 
ขณะเดียวกนัก็สามารถรกัษาการปกป้องคุ้มครองสงัคมไว้ได้ ก็ต้องออกแบบ
สถาบนัโดยเพิ่มอ านาจต่อรองให้แก่แรงงานและชุมชนให้ใกล้เคียงกบัอ านาจ
ต่อรองของบรรษทัขา้มชาตซิึง่มพีลงัมากในยุคโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่ (Crotty, 
Epstein, and Kelly, 1998) 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัต่อไป 
           ผูว้จิยัเหน็ว่าภาคสงัคมที่รูส้กึว่าเสยีเปรยีบจากการด าเนินนโยบายของ
รฐัไทยกม็ไิด้นิ่งเฉย หากแต่ได้พยายามที่จะต่อสูเ้พื่อก าหนดชะตากรรมให้แก่
ตัวเองมากขึ้น ในการต่อสู้เหล่านี้ หลายครัง้ภาคสงัคมก็ได้ร่วมมือกบัประชา
สงัคมระหว่างประเทศ ก่อตวัขึน้เป็นโลกาภวิตัน์จากข้างล่าง (globalization from 
below) ซึ่ ง อีกนัยหนึ่ ง เ ป็นการขยายตัว ของพื้ นที่ท า งสัง คมข้ามชาต ิ
(transnational social space) ออกไป โดยทีผ่ลของความพยายามดงักล่าวกไ็ด้
ช่วยยบัยัง้แนวนโยบายเสรนีิยมใหม่ไดบ้า้งพอสมควร ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทบาท
ของกลุ่มที่เฝ้าตดิตามการท าขอ้ตกลงการค้าเสร ีหรอืไม่กไ็ด้ช่วยท าใหร้ะเบยีบ
กฎเกณฑร์ะหว่างประเทศเปลีย่นมาเกือ้หนุนผูเ้สยีเปรยีบไดม้ากขึน้ ดงัจะเหน็ได้
จากเครอืข่ายที่ต่อสูเ้รื่องสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาซึง่มภีาคประชาสงัคมของ
ไทยเขา้ร่วมต่อสูด้ว้ย1 ดงันัน้โลกาภวิตัน์จากขา้งล่างจงึสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลง
หรือยบัยัง้นโยบายของรฐัไทยได้เหมือนกนั การศึกษาเพื่อให้เห็นพลงัของ   
โลกาภวิตัน์จากขา้งล่างทีต่่อสูก้บัโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่จงึน่าจะเป็นประเดน็ที่
น่าศกึษาวจิยัต่อไป 

                                                   
          1ดรูายละเอยีดใน Sell, 2003. 
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กฤตยา อาชวนิจกุล. ‚การจดัการแรงงานต่างชาตจิากประเทศเพื่อนบา้นในช่วง  
           พ.ศ. 2539-2548.‛ ใน ประชากรและสงัคม 2548, หน้า 130-147.  
           บรรณาธกิารโดย กฤตยา อาชวนิจกุล และ ปราโมทย ์ประสาทกุล.  
           นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม, 2548. 

กฤตยา อาชวนิจกุล. ‚ขอ้ทา้ทายและค าถามส าหรบันกัประชากรต่อประเดน็คน 
           ขา้มชาตใินประเทศไทย.‛ ใน การประชุมวชิาการประชากรศาสตร ์
           แห่งชาต ิ2547, หน้า 207-224. กรุงเทพฯ: สมาคมนกัประชากรไทย,  
           2547. 
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กรรณิการ ์กจิตเิวชกุล. ‚การลม้ลา้งประชาธปิไตยเพื่อสทิธขิองนกัลงทุนต่างชาต ิ 
           บทเรยีนจากเขตการคา้เสรอีเมรกิาเหนือ.‛ ใน จริาพร ลม้ปานานนท ์ 
           และคณะ. ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรไีทย-สหรฐัอเมรกิา ผลกระทบทีม่ต่ีอ 
             ประเทศไทย, หน้า 147-158. นนทบุร:ี กลุ่มศกึษาขอ้ตกลงเขตการคา้ 
           เสร ี(FTA Watch), 2547. 

กอบศกัดิ ์ภูตระกลู  ดอน นาครทรรพ และ หฤษฎ ์รอดประเสรฐิ. การเปิดเสร ี
           ภาคสถาบนัการเงนิไทยภายใตก้รอบ WTO และแผนพฒันาระบบ 
             สถาบนัการเงนิ. กรุงเทพฯ: โครงการ WTO Watch (จบักระแสองคก์าร 
           การคา้โลก), 2548. 

เกษม สรศกัดิเ์กษม, ผูร้วบรวม. กลุ่มกฎหมายเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา 
             เศรษฐกจิ 11 ฉบบั. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดัพมิพอ์กัษร, 2543. 

เกษมสนัต ์วลิาวรรณ. ค าอธบิายกฎหมายแรงงาน. พมิพค์รัง้ที ่10 แกไ้ข 
           เพิม่เตมิ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2549. 

เกษยีร เตชะพรีะ. ‚แบบวถิอี านาจไทย: ขอ้คดิว่าดว้ยความสมัพนัธท์างอ านาจที ่
           เกีย่วขอ้งกบัสาธารณสขุในสงัคมไทย.‛ ใน รฐัศาสตร-์การเมอืง รวม 
             บทความวชิาการทางรฐัศาสตร ์พ.ศ. 2526-2542, หน้า 537-581.  
           บรรณาธกิารโดย นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์. กรุงเทพฯ: คณะรฐัศาสตร ์ 
           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543. 

คณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญ. ร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
             พุทธศกัราช.... ฉบบัรบัฟังความคดิเหน็.  กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธกิาร 
           ยกร่างรฐัธรรมนูญ สภาร่างรฐัธรรมนูญ, 2550. 
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คณะกรรมการศกึษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
           ระบบการเงนิของประเทศ (ศปร.). รายงาน ศปร. ฉบบัสมบรูณ์  
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ครุกแมน, พอล. เศรษฐวบิตั.ิ แปลโดย ศริพิงษ์ วทิยวโิรจน์. กรุงเทพฯ:  
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จรญั โฆษณานนัท.์ สทิธมินุษยชนไรพ้รมแดน: ปรชัญา กฎหมาย และความเป็น 
             จรงิทางสงัคม. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพน์ิตธิรรม, 2545. 

จุมพล หนิมพานิช.  การบรหิารจดัการภาครฐัใหม่: หลกัการ แนวคดิ และกรณี 
             ตวัอย่างของไทย. นนทบุร:ี โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช,  
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เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง. แปลงทกัษณิเป็นทุน. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพฃ์อคดิดว้ยฅน,  
           ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ.์ 

เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง, บรรณาธกิาร. ววิฒันาการของการบุกเบกิทีด่นิท ากนิใน        
             เขตป่า. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนทอ้งถิน่พฒันา, 2535. 

เจรญิ คมัภรีภาพ. ‚อ านาจอธปิไตยกบัการท าเขตการคา้เสร ี(FTA).‛ ใน จริาพร  
           ลิม้ปานานนท ์และคณะ. ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรไีทย-สหรฐัอเมรกิา  
             ผลกระทบทีม่ต่ีอประเทศไทย, หน้า. 17-30. นนทบุร:ี กลุ่มศกึษา 
           ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA Watch), 2547. 
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ชนินทร ์มโีภค.ี ‚อุตสาหกรรมไทย: พฒันาการและแนวโน้ม.‛ ใน ทศิทาง 
             เศรษฐกจิไทยปี 2549 จบัตาปัจจยัเสีย่ง,  หน้า 109-128. กรุงเทพฯ :  
           สมาคมเศรษฐศาสตร ์ธรรมศาสตร,์ 2548. 

ชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ. นโยบายการคา้ระหว่างประเทศของไทยช่วงปี 2543- 
             2549.  กรุงเทพฯ: โครงการ WTO Watch (จบักระแสองคก์ารการคา้ 
           โลก), 2549. 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช. ‚ค าวนิิจฉยัของนายชยัอนนัต ์สมุทวณิช ตุลาการศาล 
           รฐัธรรมนูญ.‛ ใน แนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ-การเมอืงไทย, หน้า  
           39-63. กรุงเทพฯ: สถาบนันโยบายศกึษา, 2543. 

ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. รฐั-ชาตกิบั (ความไร)้ ระเบยีบโลกชุดใหม่. กรุงเทพฯ:  
           ส านกัพมิพว์ภิาษา, 2549. 

ญบิพนั. เจา้สวั Yesterday โศกนาฏกรรมนายทุนไทย ภาคก าสรวลนายแบงก.์   
           กรุงเทพฯ: เนชัน่บุ๊คส,์ 2545ก. 

ญบิพนั. เจา้สวั Yesterday โศกนาฏกรรมนายทุนไทย ภาคก าสรวลนายวาณิช.   
           กรุงเทพฯ: เนชัน่บุ๊คส,์ 2545ข. 

ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ.  โครงขา่ยความปลอดภยัทางสงัคม (Social Safety Nets)  
           ความหมาย แนวคดิ ทฤษฎ ีและความส าคญัต่อสงัคม.‛ ใน วถิ ี
             สงัคมไทย: สรรนิพนธท์างวชิาการเนือ่งในวาระหนึง่ศตวรรษ ปรดี ี     
             พนมยงค,์ หน้า 231-266.  บรรณาธกิารโดย จรญั โฆษณานนัท.์   
           กรุงเทพฯ: โครงการจดังานฉลอง 100 ปี รฐับุรุษอาวุโส นายปรดี ี 
           พนมยงค,์ 2543. 
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ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ. บทสงัเคราะหภ์าพรวมการพฒันาระบบสวสัดกิารส าหรบั 
             คนจนและคนดอ้ยโอกาสในสงัคมไทย. กรุงเทพฯ: ศนูยศ์กึษา 
           เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
           2546. 

เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์. ‚รูท้นัแปรรปูรฐัวสิาหกจิยุคทกัษณิ: ประชาชนไดอ้ะไร?‛  
           ใน รูท้นัทกัษณิ 2, หน้า 113-130.  บรรณาธกิารโดย เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง.   
           กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพฃ์อคดิดว้ยฅน, 2547. 

ตรีณ พงศม์ฆพฒัน์. เสกกระดาษใหเ้ป็นทอง? หายนภยัเศรษฐศาสตรช์วนเชือ่.   
           กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกจิ Bizbook, 2549. 

ทรงศร ีอาจอรุณ. การแกไ้ขสนธสิญัญาว่าดว้ยสทิธสิภาพนอกอาณาเขตกบั 
             ประเทศมหาอ านาจในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั.   
           กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพส์มาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, 2506. 

ทอฟฟเลอร,์ อลัวนิ. คลืน่ลกูทีส่าม. พมิพค์รัง้ที ่2. แปลโดย รจติลกัษณ์ แสงอุไร  
           และคณะ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ ์Global Brain, 2533. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. ระบบการเงนิไทย. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวชิาการ ธนาคาร 
           แห่งประเทศไทย, 2541. 

นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์ ‚กฎหมายเศรษฐกจิในยุควกิฤตเิศรษฐกจิ.‛ใน แนวทาง 
             แกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ-การเมอืงไทย, หน้า 65-72. กรุงเทพฯ: สถาบนั 
           นโยบายศกึษา, 2543. 

นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์ การแปรรปูรฐัวสิาหกจิไทย. พมิพค์รัง้ที ่4 แกไ้ขเพิม่เตมิ.     
           กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2548. 

นิคม จนัทรวทิุร. แรงงานไทย: 35 ปี บนเสน้ทางการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ 
             ประเทศ. กรุงเทพฯ:ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2544. 
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นิธ ิเอยีวศรวีงศ.์ ‚บทสมัภาษณ์ ศาสตราจารย ์ดร.นิธ ิเอยีวศรวีงศ.์‛ ใน  
           ประชาสงัคม ทรรศนะนกัคดิในสงัคมไทย, หน้า 53-70. บรรณาธกิาร 
           โดย นายแพทยช์ชูยั ศุภวงศ ์และ ยุวด ีคาดการณ์ไกล. กรุงเทพฯ:  
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นิธ ิเอยีวศรวีงศ.์ คนจนกบันโยบายการท าใหจ้นของรฐั. บรรณาธกิารโดย  
           วภิาพนัธ ์ก่อเกยีรตขิจร และ สนุทร ีเกยีรตปิระจกัษ์. กรุงเทพฯ:  
           คณะกรรมการเผยแพร่และสง่เสรมิงานพฒันา (ผสผ.), 2543. 

นิพนธ ์พวัพงศกร. ‚การผกูขาดกบัระบบทุนนิยมไทย.‛ ใน รูท้นัทกัษณิ,  
           หน้า 89-133. พมิพค์รัง้ที ่3. บรรณาธกิารโดย เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง.   
           กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพฃ์อคดิดว้ยคน, 2547. 

ไนซบ์ติต,์ จอหน์ และ แพทรเิซยี อเบอรด์นี. อภแินวโน้มโลก ค.ศ. 2000.   
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           โครงการวถิทีรรศน์, 2541. 
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วารสารและบทความในวารสาร 
กองบรรณาธกิาร. ‚การเคลื่อนไหวต่อตา้นการแปรรปูรอบใหม่.‛  ฟ้าเดยีวกนั 2/2  
           (เมษายน-มถุินายน 2547): 46-49. 

 ‚การแปรรปูรฐัวสิาหกจิแบบทกัษโิณมกิส.์‛ ฟ้าเดยีวกนั 2/2 (เมษายน-มถุินายน  
           2547): 50-65. 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย. สถติเิศรษฐกจิและการเงนิ (ไตรมาส 1 2549)  
           (2549ข). 

ธเนศ วงศย์านนาวา. ‚รฐัเสรนีิยมใหม่ ทรพัยากรมนุษย ์และชุมชน.‛ ฟ้าเดยีวกนั    
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           ฟ้าเดยีวกนั 4/4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2549): 79-93. 

เพสซมิสิต.์ ‚การแกไ้ขพระราชบญัญตัธิุรกจิคนต่างดา้ว (1).‛ ประชาชาตธิุรกจิ  
           (15-17 มกราคม 2550): 50. 

มนตร ีศรวีงศ.์ ‚ยอ้นปฏบิตักิารปพูรม ‘คา้ปลกีขา้มชาต’ิ สูก่ารตัง้รบัเชงิรุกของ  
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           การเงนิไทย 2540.‛ 2548. (งานวจิยัโครงการเมธวีจิยัอาวุโส สกว.  
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           ญีปุ่่ นศกึษา คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2548. 

พนิดา ชุมรุม. ‚การเขา้ถอืหุน้ขา้งมากของนิตบิุคคลต่างดา้วในธนาคารพาณิชย ์
           ตามกฎหมายไทย.‛ วทิยานิพนธน์ิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์ 
           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547. 
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บทเสริมวิทยานิพนธ ์

กล่าวน า 
นับจากเวลาทีผู่้วจิยัท าวทิยานิพนธ์เรื่อง “โลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่กบั

ความพ่ายแพข้องรฐัไทย” จนถงึวนัทีผู่ว้จิยัเขยีนเนื้อหาของบทเสรมิวทิยานิพนธ์
นี้กเ็ป็นเวลาถึง 13 ปีแล้ว สภาพของการที่ทัว่โลกมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั
ตามที่เรยีกกนัว่าโลกาภิวตัน์นัน้กม็คีวามกว้างขวางและเขม้ขน้ยิง่ขึน้ ประเทศ
ไทยเชื่อมโยงเขา้กบัโลกในดา้นต่างๆ มากขึน้ รฐับาลของประเทศต่างๆ จ านวน
ไม่น้อยก็ยังน าเอานโยบายเสรีนิยมใหม่ไปใช้ แม้จะมีบางช่วงเวลาที่สงัคม
เศรษฐกจิโลกไดร้บัผลกระทบจากนโยบายเสรนีิยมใหม่อย่างมากกต็าม ในรอบ 
13 ปีมานี้ ประเทศไทยกม็รีฐับาลเขา้มาบรหิารประเทศหลายชุด มทีัง้รฐับาลทีม่า
จากการเลือกตัง้และรฐับาลที่มาจากการรฐัประหาร แต่นโยบายเสรีนิยมใหม่
ไม่ได้หายไปไหน หากยังคงมีที่ยืนอยู่อย่างมัน่คงในนโยบายการพฒันาของ
รฐับาลหลายชุดทีผ่่านมา 

ในแวดวงวิชาการทัว่โลก ก็ยังมีงานวิชาการเกี่ยวกับเสรีนิยมใหม่
ออกมาอย่างต่อเน่ือง  ทัง้วทิยานิพนธ ์งานวจิยั บทความวชิาการ หนังสอื และ
การอภิปรายทางวิชาการที่สามารถหาดูได้มากมายในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น 
YouTube ในแวดวงวชิาการของไทยกเ็ช่นเดยีวกนั ผู้วจิยัพบว่ามงีานวชิาการ
หลากหลายรปูแบบ โดยมจี านวนเพิม่ขึน้มากเช่นเดยีวกนั ส าหรบัหนังสอืทีม่คี า
ว่า “เสรนีิยมใหม่” อยู่ในชื่อเรื่อง ซึ่งตีพมิพ์ออกมาหลงั พ.ศ. 2550 กม็ีไม่น้อย 
บางเรื่องก็เป็นหนังสอืแปล เช่น ประวตัิศาสตร์ฉบบัย่อของลทัธิเสรีนิยมใหม่ 
(ฮารว์,ี 2555) และ เสรนีิยมใหม่: ความรูฉ้บบัพกพา (สเตเกอร ์และรอย, 2559) 
บางเล่มกเ็ป็นหนงัสอืรวมบทความ เช่น ชาตพินัธุแ์ละเสรนีิยมใหม่ (นฤพนธ ์ดว้ง
วเิศษ, 2557) บางเล่มมาจากปาฐกถาและการเสวนาของนกัวชิาการ ตวัแทนกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์และนกักจิกรรมทางวฒันธรรม เช่น  ชาตพินัธุใ์ตอ้ านาจ: เสยีงแห่งชาติ
พนัธุใ์นโลกเสรนิียมใหม่ (นฤพนธ ์ดว้งวเิศษ, พเิชฐ สายพนัธ์, และ สมรกัษ์ ชยั
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สงิห์กานานนท์, 2558)  และบางเล่มก็มีที่มาจากงานวิจยั เช่น เศรษฐกิจโลก
ถดถอยครัง้ใหญ่: ความรุ่งเรอืงและล่มจมของเสรนีิยมใหม่/โลกาภวิตัน์ (เกษียร 
เตชะพรีะ, 2555)  

นักวิชาการหลายคนมองว่าวิกฤติเศรษฐกิจทัว่โลกที่เกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 10 ปีทีแ่ลว้กเ็ป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายแบบเสรนีิยมใหม่ก่อน
หน้านี้ ในแวดวงหนงัสอืภาษาไทย นอกจากหนงัสอืของเกษียร เตชะพรีะทีก่ล่าว
ขา้งตน้แลว้ กย็งัมอีกีหลายเล่มทีม่กีารตพีมิพอ์อกมาในช่วงนัน้ ทัง้หนงัสอืทีเ่รยีบ
เรยีงโดยนกัขา่ว เช่น โคตรวกิฤต หายนะฟองสบู่ซบัไพรม สูว่กิฤตโลก ( นภาพร 
พิพัฒน์, 2552) และหนังสอืแปล เช่น วิกฤติซับไพร์ม ทะลายทุนโลกนิยม 
(Morris, 2552) FreeFall รากเหง้า-ทางออก แห่งวกิฤติการณ์การเงินโลก 
(Stiglitz, 2554) และ เศรษฐกจิล่มสลาย: จุดจบของยุคแห่งความโลภ (เมสนั, 
2554) 
 เนื้อหาในบทเสริมวิทยานิพนธ์นี้ จึงต้องการกล่าวถึงพฒันาการของ
นโยบายเสรนีิยมใหม่ในเชงิภาพรวมระดบัโลกก่อน โดยเฉพาะตัง้แต่ พ.ศ. 2550 
หรอื ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ทีเ่นื้อหาในวทิยานิพนธย์งัไม่ไดก้ล่าวถงึ ก่อนทีจ่ะ
กล่าวถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยตัง้แต่ช่วงนัน้เป็นต้นมา เพื่อ
ชี้ให้เหน็ว่าโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่มีพลงัมากน้อยเพียงใด และเพราะเหตุใด
ผูว้จิยัจงึยงัยนืยนัว่าแมจ้ะผ่านมาถงึ 13 ปีแลว้ รฐัไทยกย็งัคงพ่ายแพเ้หมอืนเดมิ 
ในความหมายที่ว่าดว้ยพลงัและอทิธพิลของโลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่นัน้ รฐัไทย
ยงัคงมนีโยบายออกมาเกื้อหนุนภาคธุรกจิเอกชนอย่างมาก แต่กลบัไม่สามารถ
ปกป้องสงัคมใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่มีสีวสัดกิารอนัเป็นหน้าทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของ
รฐัได้อย่างเหมาะสมเลย ทัง้นี้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ เช่นความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิขึน้กค็อืผลกระทบทีม่าจากการด าเนินนโยบายแนวเสรี
นิยมใหม่นัน่เอง โดยแบ่งหวัขอ้น าเสนอดงัต่อไปนี้ 
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วิกฤติการเงินโลกกบัเสรีนิยมใหม่ 
 วกิฤติการเงนิโลกรอบล่าสุดเกดิขึน้ในช่วง ค.ศ. 2007-2009  (พ.ศ. 
2550-2552) กล่าวคอืในช่วงตน้เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2007 ไดเ้กดิวกิฤตซิบัไพรม ์
(Subprime Crisis) หรอืวกิฤตสินิเชื่อซบัไพรม ์(Subprime Mortgate Crisis) ขึน้
ในประเทศสหรฐัอเมริกา สนิเชื่อซบัไพรม์คือสนิเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
สนิเชื่ออื่นๆ ส่วนมาก สนิเชื่อเช่นนี้เป็นสนิเชื่อที่จดัสรรให้ผู้กู้ซึ่งไม่มคีุณสมบตัิ
เพยีงพอทีจ่ะกูย้มืสนิเชื่อปกตทิัว่ไป เน่ืองจากผูกู้ม้ปีระวตักิารกูย้มืทีไ่มด่ ีเช่นขาด
การช าระเงนิกูจ้ านวนมาก หรอืมคี่าใชจ้่ายรายเดอืนทีส่งูมากเมื่อเทยีบกบัรายได ้
หรอืเนื่องด้วยเหตุผลอื่น เงนิกู้ซบัไพรม์จงึมคีวามเสีย่งสูงมาก แต่การให้กู้ยืม
แบบซบัไพรม์นัน้กลบัเฟ่ืองฟูมากในทศวรรษ 2000 โดยมปัีญหาหลายอย่าง
เกดิขึน้ในตลาดซบัไพรมใ์นช่วงปลาย ค.ศ. 2005 จนถงึ ค.ศ. 2006 (Foote and 
Willen, 2017, pp. 324-325)   

เมื่อถึงต้นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007 วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ของ
สหรฐัอเมรกิาไดแ้พร่กระจายกวา้งขวางออกไปอกี ไม่ใช่มปัีญหาเฉพาะในแวดวง
สนิเชื่อและธุรกจิการเงนิอสงัหารมิทรพัย์เท่านัน้ จงึเกดิภาวะที่ประชาชนทัว่ไป
ขาดความเชื่อมัน่ในระบบธนาคาร ตลาดการเงินหลายแห่งจึงไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกท็ าให้กลไกการน าเอานโยบายการเงินไปใช้เกิด
ปัญหา ความเชื่อมัน่ของนักธุรกจิและผูบ้รโิภคกล็ดลง นัน่คอือุปสงคม์วลรวมลด
ต ่าลงมาก เกดิภาวะบบีรดัตวัทางสนิเชื่อ (Credit Crunch) กล่าวคอืธนาคารและ
สถาบนัการเงนิปล่อยกู้สนิเชื่อน้อยลงมากอย่างรวดเรว็ ถ้าประชาชนต้องการกู้
เงินก็กู้ได้ยากขึ้น ต้องเสยีค่าดอกเบี้ยมากขึ้น การปล่อยกู้ระหว่างธนาคารก็
หยุดชะงกัลงเพราะต่างกก็ลวักนัว่าไม่มธีนาคารใดทีป่ลอดภยัหรอืมัน่คงเหลอือยู่
อีกต่อไปแล้ว และเมื่อถึงต้นเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 วิกฤติที่เกิดขึ้นใน
สหรฐัอเมรกิานัน้กแ็พร่กระจายไปยงัยุโรปและอกีหลายประเทศที่ก าลงัรุ่งเรอืง
ทางเศรษฐกิจ ถึงตอนนัน้ การกู้ยืมระหว่างธนาคารทัว่โลกก็หยุดชะงักลง 
(Arestis, 2017, p. 7)  
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ค.ศ. 2008 จึงถือว่าเป็นปีที่เกิดวิกฤติการเงินโลก (The Global 
Financial Crisis) นัน่คือวิกฤติการเงินที่เริ่มเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้
แพร่กระจายไปทัว่โลก วกิฤตคิรัง้นัน้ไดท้ าใหก้ารผลติและการจา้งงานลดลงอย่าง
มาก การคา้ทัว่โลกกล็ดลงมาก ถอืว่าเป็นการเสือ่มถอยทางการผลติ การจา้งงาน 
และการค้าของโลกที่รุนแรงที่สุดนับตัง้แต่ช่วงเวลาหลงัจากเกดิภาวะเศรษฐกจิ
ตกต ่าครัง้ใหญ่ (The Great Depression) ในต้นทศวรรษ 1930 เป็นต้นมา ใน
วกิฤตทิีเ่กดิขึน้เมื่อ ค.ศ. 2008 นัน้ ธนาคารและสถาบนัการเงนิอื่นๆ หลายรอ้ย
แห่งล้มละลาย ความล้มละลายของสถาบนัการเงินเกดิขึ้นทัง้ในสหรฐัอเมริกา 
สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และเบลเยียม 
หลงัจากนัน้ ประเทศกรีซและโปรตุเกสกป็ระสบกบัปัญหาวกิฤติหนี้สาธารณะ 
รฐับาลของสองประเทศดังกล่าวย่อมไม่อาจใชห้นี้ไดเ้ลยถ้าไม่สามารถกูย้มืเงนิ
จากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและธนาคารกลางแห่งยุโรป (Aliber and 
Zoega, 2019, p. 1) ภาวะเศรษฐกจิถดถอยครัง้ใหญ่ (The Great Recession) 
จงึเกดิขึน้ใน ค.ศ. 2009 (Arestis, 2017, p. 7) ความถดถอยทางเศรษฐกจิครัง้
ใหญ่ครัง้นัน้กก็ระจายไปทัว่โลกดว้ย จงึถูกเรยีกว่า “ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัว่
โลก” (The Global Recession) (Kose and Ohnsorge, 2019) 

จอห์น ควิกกนิ (Quiggin, 2018, p. 150) ศาสตราจารย์ทาง
เศรษฐศาสตรช์าวออสเตรเลยี กล่าวว่า “เป็นเพราะด้วยวกิฤตกิารเงนิโลกเพยีง
อย่างเดยีวน้ีน่ีเองซึ่งเกอืบจะท าลายเศรษฐกจิโลกจนหมดสิน้ใน ค.ศ. 2008 ที่
ความลม้เหลวของเสรนีิยมใหม่ไดก้ลายเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจปฏเิสธได ้หรอือย่างน้อย
กย็ากทีจ่ะปฏเิสธดว้ยสหีน้าแบบเฉยเมยได้” ซึง่หมายความว่านโยบายเสรนีิยม
ใหม่ทีถู่กน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางก่อนหน้านี้ควรถูกกล่าวโทษว่าเป็นปัจจยัส าคญั
ทีก่่อใหเ้กดิวกิฤตกิารเงนิโลก 

แมแ้นวคดิและนโยบายเสรนีิยมใหม่จะก่อใหเ้กดิปัญหาต่างๆ มากมาย
เพยีงใด แต่หลงัจากวกิฤตกิารเงนิโลกและภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกครัง้นัน้ 
แนวคดิและนโยบายเสรนีิยมใหม่กย็งัคงเตบิโตจนมคีวามเขม้แขง็กว่าเดมิเสยีอกี 
เพราะว่าในช่วงหลงัวกิฤตไิดม้กีารเขา้ไปจดัระเบยีบเศรษฐกจิใหม่ทีต่ัง้อยู่บนฐาน
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ของการน าเอาอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ไปใช้อย่างต่อเนื่ อง ดงัที่อเลซซานโดร 
โบนนัโน (Bonanno, 2017, p. xiii) ศาสตราจารยด์า้นสงัคมวทิยาในสหรฐัเมรกิา
ได้อ้างงานเขยีนของนักวิชาการมาชี้ให้เห็นว่า หลงัวิกฤติการเงินโลกครัง้นัน้ 
หลกัการต่างๆ ทางการตลาดยงัคงเป็นตวัแทนของมาตรฐานกระแสหลกัในการ
ท าหน้าที่ของสถาบนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืงต่อไป ขณะที่ธุรกรรม
ทางการเงนิและการใช้จ่ายต่างๆ กแ็สดงใหเ้หน็รากฐานทางศลีธรรมของสงัคม 
เมื่อนักเสรนีิยมใหม่กล่าวอา้งว่ารฐัไม่ควรเขา้ไปแกไ้ขประเดน็ปัญหาทางสงัคม
และเศรษฐกจิ ในความเป็นจรงิแลว้รฐักลบัเขา้ไปแทรกแซง และการแทรกแซง
ของรฐันัน่แหละทีม่คีวามส าคญัมากต่อการด ารงอยู่และการมอี านาจครอบง าของ
เสรนีิยมใหม่ นอกจากนี้ ความคดิกระแสหลกัทีว่่ารฐับาลจะต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
ตลาดเพื่อทีจ่ะท าให้การท างานของรฐับาลมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้ก็
ปกปิดความเป็นจริงที่ว่ารัฐบาลเหล่านัน้นัน่แหละก าลังปรับตัวให้เข้ากับ
ผลประโยชน์ของบรรษทัใหญ่ๆ  

โบนันโนยังชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าแทนที่เสรีนิยมใหม่จะท าเพียงแค่ 
“กระบวนการท าใหเ้ศรษฐกจิและสงัคมอยู่ภายใต้ตลาด”  (the marketization of 
the economy and society) แต่เสรนีิยมใหม่กลบัท ายิง่กว่านัน้ กล่าวคอืท าให้
เกิด “กระบวนการท าให้เศรษฐกิจและสังคม อยู่ภายใต้บรรษัท ”  (the 
corporatization of the economy and society) ในสงัคมแบบเสรนิียมใหม่ 
บรรษัทต่างๆ ล้วนมอี านาจครอบง าด้วยการก าหนดเงื่อนไขทางอุดมการณ์ใน
การท างานของบรรษทัและการท าใหป้ระชาชนซึง่โดยทัว่ไปกม็หีนี้สนิมากอยู่แลว้
มองหนี้สนิเป็นเรื่องปกต ิเมื่อบรรษทัมอี านาจครอบง าทีย่ากต่อการต่อต้านเช่นนี้ 
ความขดัแยง้ต่างๆ ที่มอียู่ในเสรีนิยมใหม่ซึ่งบรรษัทมพีลงัมากจงึมคีวามรุนแรง
และระบบทุนนิยมก็จ าต้องเผชิญกับวิกฤติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Bonanno, 
2017, p. xiii) 
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รฐัไทยกบักระบวนการท าให้เศรษฐกิจและสงัคมอยู่ภายใต้บรรษัท 
 ในประเทศไทย กระบวนการท าใหเ้ศรษฐกจิและสงัคมอยู่ภายใตบ้รรษทั
หรอืกระบวนการท าให้บรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่มอี านาจครอบง าเศรษฐกจิและ
สังคมไทยมีพัฒนาการมานานพอสมควรแล้ว อย่างที่ผู้วิจ ัย ชี้ให้เห็นใน
วทิยานิพนธ์ที่รฐับาลไทยในหลายยุคสมัยได้ก าหนดนโยบายออกมาเกื้อหนุน
ภาคธุรกจิเอกชนในรูปแบบต่างๆ นโยบายที่รฐับาลแต่ละยุคก าหนดออกมาใน
ลกัษณะเอยีงเขา้ขา้งกลุ่มทุนและละเลยหรอืไม่สนใจเสรมิสรา้งผลประโยชน์และ
สวัสดิการให้ภาคสังคมนัน้มีความจริงจังเข้มข้นแตกต่างกันไป รัฐบาลที่มี
เสถียรภาพหรืออยู่ในอ านาจได้นานก็ย่อมมโีอกาสเช่นนัน้มากกว่า หลงั พ.ศ. 
2550 มรีฐับาลหลายชุดผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนเขา้มาบรหิารประเทศ แต่ส่วนมาก
เป็นรฐับาลทีค่รองอ านาจอยู่ในระยะเวลาค่อนขา้งสัน้  
 รฐับาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นรฐับาลที่อยู่ ในอ านาจได้นาน 
เมื่อรวมระยะเวลาตอนทีเ่ป็นรฐับาลซึง่มาจากการรฐัประหารและระยะเวลาทีเ่ป็น
รฐับาลซึง่มาจากการเลอืกตัง้ โดยนับตัง้แต่การทีพ่ลเอกประยุทธ์ไดเ้ป็นหวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติและรกัษาการในต าแหน่งนายกรฐัมนตรหีลงัการ
รฐัประหารเมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บดัน้ีกเ็ป็นเวลานานกว่า 6 ปีแลว้ 
ในช่วงทีเ่ป็นรฐับาลจากการรฐัประหารนัน้ รฐับาลพลเอกประยุทธไ์ดว้างรากฐาน
อ านาจไว้ทัง้ในระดบัรฐัธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย และระเบยีบปฏบิตัิต่างๆ 
จ านวนมาก  โดยมีเครือข่ายของนักธุรกิจชัน้น าจ านวนมากหนุนหลัง จนมี
นักวชิาการเรยีกว่า “ระบอบประยุทธ์” (The Prayuth Regime) (Kongkirati and 
Kanchoochat, 2018) 

ในทางเศรษฐกจิ ระบอบประยุทธไ์ดส้รา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบักลุ่ม
บรษิทัไทย-จนีเพื่อสรา้งโครงการประชารฐัขึน้มา โครงการนี้ถือว่านโยบายการ
พฒันาเศรษฐกจิรากหญ้าของระบอบประยุทธ ์แต่ต้องการจะท าให้แตกต่างจาก
โครงการประชานิยมในยุครฐับาลทกัษณิ โครงการประชารฐัเป็นเวทหีรอืพืน้ทีใ่ห้
บรษิัทยกัษ์ใหญ่ได้แสดงบทบาทน าในฐานะที่เป็น “พี่เลี้ยง” คอยดูแลวสิาหกิจ
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ของผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของตน ประจกัษ์ กอ้งกรตี ิและ 
วรียุทธ กาญจน์ชฉูตัร (Kongkirati and Kanchoochat, 2018) จงึมองว่าโครงการ
ประชารฐัสะทอ้นใหเ้หน็ความพยายามร่วมกนัของกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ทีจ่ะเขา้
ไปท าใหต้ลาดที่มกีารแข่งขนักลายเป็นตลาดที่มชี่วงชัน้หรอืเป็น “ทุนนิยมแบบ
ช่วงชัน้” (Hierarchical Capitalism) นัน่เอง โครงการประชารฐัไม่ใช่โครงการที่
เขา้ไปสง่เสรมิใหว้สิาหกจิในทอ้งถิน่ไดก้า้วทนับรษิทัยกัษ์ใหญ่  

โครงการประชารฐัเริม่ตน้ขึน้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นโครงการ
ใหญ่ประกอบดว้ยโครงการย่อยๆ อกีหลายโครงการ ในเดอืนธนัวาคมปีเดยีวกนั 
ได้มกีลุ่มทุนส าคญัเขา้ร่วมงานในโครงการประชารฐัรวมทัง้หมด 24 กลุ่ม ซึ่ง
รวมทัง้กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ, เครอืเจรญิโภคภณัฑ,์ บรษิทัน ้าตาลมติรผล, เครอื
เซน็ทรลั, กลุ่มเดอะมอลล์, กลุ่มไทยยูเนียน, ธนาคารกรุงเทพ, เครอืปูนซเีมนต์
ไทย, บรษิัทไทยเพรซเิดนท์ฟู้ดส,์ เครอืสหพฒัน์, กล่มบรษิัทสามารถ, บรษิัท
น ้ามนัพชืไทย, กลุ่มดบับลวิเอชเอ, บรษิทั ช. การช่าง, บรษิทัแอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์สิ, กลุ่มธุรกจิพฤกษาเรยีลเอสเตท, รา้นอาหารเอม็เค, บรษิทัซเีอด็ยูเคชัน่, 
บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ, กลุ่มบรษิทับทีเีอส, บรษิทัการบนิกรุงเทพ และกลุ่ม
บรษิทัในเครอื ปตท. (Kongkirati and Kanchoochat, 2018, pp. 293-294) 

ในช่วงเริม่ต้น รฐับาลพลเอกประยุทธไ์ด้ประกาศใหโ้ครงการประชารฐั
เป็นส่วนหนึ่งในชุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลที่มวีงเงนิงบประมาณ 
136,000 ลา้นบาท โครงการนี้ประกอบดว้ยมาตรการ 3 มาตรการทีมุ่่งสนับสนุน
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทัง้สนบัสนุนเกษตรกรและผูม้รีายไดน้้อย 
มาตรการแรกคอืธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออม
สนิเป็นผูป้ล่อยกูใ้หก้บักองทุนหมู่บา้น 59,000 กองทุนโดยเป็นเงนิกูร้ะยะยาว 7 
ปี และใหกู้ไ้ดห้มู่บา้นละ 1 ลา้นบาท ในช่วงสองปีแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ โดย
รฐับาลจะเป็นผูจ้่ายดอกเบีย้แทน มาตรการต่อมาคอืกระทรวงมหาดไทยจดัสรร
เงนิงบประมาณรวม 36,275 ลา้นบาทใหแ้ก่ต าบลต่างๆ ทัว่ประเทศรวม 7,255 
ต าบล โดยแต่ละต าบลจะไดร้บัเงนิ 5 ลา้นบาทเพื่อน าไปใชใ้นโครงการทีเ่กีย่วกบั
การสร้างและบูรณะซ่อมแซมสิง่ต่างๆ ในพื้นที่ต าบลของตน และในโครงการที่
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เกีย่วขอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวงรชักาลที ่9 มาตรการสุดทา้ย
รฐับาลจะใหห้น่วยงานของรฐัเร่งเบกิจ่ายงบประมาณใหก้บัโครงการขนาดเลก็ทีม่ี
วงเงนิต ่ากว่า 1 ลา้นบาท (Kongkirati and Kanchoochat, 2018, pp. 293-294) 

นกัธุรกจิทีเ่ขา้ร่วมในโครงการประชารฐันัน้สามารถเขา้ร่วมงานในหลาย
รปูแบบ อย่างเช่นการเขา้ไปถอืหุน้ในบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคขีองจงัหวดัต่างๆ  
ดงัที่เห็นจากส านักข่าวอิศราที่ว่า “เปิดบญัชีผู้ถือหุ้น บ.ประชารฐัฯ ‘ฐาปน สริิ
วฒันภกัด’ี 99% ขณะที่ 9 จงัหวดัน าร่อง ‘รายใหญ่’ 5 คน โยงกลุ่มทุนเจ้าสวั
เจรญิ ใช้ ‘ผู้รบัมอบอ านาจจดทะเบยีน-ผูส้อบบญัชี’ คนเดยีวกนัหมด ตวัหลกั
ภาคเอกชนขบัเคลื่อน ศก.ฐานราก”(ส านักข่าวอิศรา, 10 พฤษภาคม 2559, 
ออนไลน์) หรืออาจเข้าไปท าโครงการในพื้นที่เองเลย เช่นโครงการของ
เครอืสหพฒัน์ที่เข้าไป “สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปลกูขา้วไรซเ์บอรร์ี ่เพาะเหด็นางฟ้า และเหด็โคน
น้อย จัดกิจกรรมร่วมกบักลุ่มข้าวปลอดภัย ต าบลป่าสกั เพื่อผลิตข้าวปลอด
สารพษิ และลดต้นทุนการผลติขา้ว” (ไทยรฐัออนไลน์, 25 พฤศจกิายน 2562) 
ควรกล่าวไวด้ว้ยว่าโครงการประชารฐัไดด้ าเนินมาหลายปีแลว้ เมื่อเวลาผ่านไป 
กลุ่มธุรกจิทีเ่ขา้ไปร่วมกไ็ด้ด าเนินโครงการไปหลายโครงการ เช่น เมื่อถึงเดอืน
พฤศจกิายน 2562 โครงการประชารฐัของเครอืสหพฒัน์มมีากถงึ 11 โครงการ 
(ไทยรฐัออนไลน์, 4 พฤศจกิายน 2562) 

เมื่อพรรคพลงัประชารฐัซึง่เป็นพรรคแกนน าในการจดัตัง้รฐับาลพลเอก
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดจ้ดักจิกรรมระดมทุนเมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
พรรคพลงัประชารฐัไดต้ดิประกาศรายชื่อผูส้นับสนุนการจดักจิกรรมระดมทุน 24 
ราย เป็นเงนิรวม 90 ลา้นบาท ตวัอย่างบรษิทัทีบ่รจิาค เช่น บรษิทัคงิเพาเวอร์
สุวรรณภูมแิละบรษิทัคงิเพาเวอรด์วิตี้ฟรบีรจิาคบรษิทัละ 9 ลา้นบาท บรษิทัคงิ
เพาเวอร์อินเตอร์เนชัน่แนล บริษัทซัยโจเด็นกิอินเตอร์เนชัน่แนล และบริษัท
น ้าตาลมติรผล บรจิาคบรษิัทละ 6 ล้านบาท นอกจากนี้กม็กีารบรจิาคในนาม
บุคคลธรรมดาด้วยรวมแล้วหลายล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 18 มกราคม 
2562) 
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เมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในช่วงวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อของพรรคเศรษฐกจิใหม่ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า
รฐับาลพลเอกประยุทธไ์ดใ้ชอ้ านาจรฐัเอือ้ประโยชน์และสรา้งระบบผูกขาด จนท า
ใหน้กัธุรกจิใหญ่มัง่คัง่ร ่ารวยขึน้อย่างมาก โดยเขาไดร้ะบุชื่อตระกูล 5 ตระกูลทีม่ี
ทรพัย์สนิเพิม่ขึน้อย่างมากในช่วง 6 ปีทีร่ฐับาลพลเอกประยุทธ์บรหิารประเทศ 
(ส านกัขา่วอศิรา, 27 กุมภาพนัธ ์2563) โดยที ่5 ตระกูลทีเ่ขากล่าวถงึนัน้กอ็ยู่ใน
กลุ่มนกัธุรกจิ 24 กลุ่มทีเ่ขา้ร่วมโครงการประชารฐัดว้ย  

จากรายงานข่าว นักธุรกจิทัง้ 5 ตระกูลทีก่ล่าวถงึขา้งต้น มคีวามมัง่คัง่
เพิม่ขึน้ในช่วง 6 ปี จาก พ.ศ. 2557-2562 ดงันี้ 1) ตระกูลเจยีรวนนทม์ทีรพัยส์นิ
เพิม่จาก 3.74 แสนลา้นบาท เป็น  9.41 แสนลา้นบาท 2) ตระกูลจริาธวิฒัน์มี
ทรพัยส์นิเพิม่จาก 4.13 แสนลา้นบาท เป็น 6.70 แสนลา้นบาท 3) ตระกูลสริิ
วฒันภกัดมีทีรพัย์สนิเพิม่จาก 3.68 แสนล้านบาท เป็น 5.17 แสนล้านบาท      
4) ตระกลูศรวีฒันประภามทีรพัยส์นิเพิม่จาก 0.52 แสนลา้นบาท เป็น 1.50 แสน
ลา้นบาท และ 5) ตระกูลปราสาททองโอสถมทีรพัยส์นิเพิม่จาก 0.74 แสนลา้น
บาท เป็น 1.08 แสนลา้นบาท (ส านกัขา่วอศิรา, 27 กุมภาพนัธ ์2563) 

ต่อมา มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ท า
หนังสอืส่งถึงมหาเศรษฐไีทยที่รวยที่สุด 20 คน โดยมขีอ้ความว่าประเทศไทย
ก าลงัเผชญิกบัสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 ก าลงัระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่คนไทยและประเทศไทยต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
นายกรฐัมนตรจีงึขอขอบคุณมหาเศรษฐเีหล่านัน้ที่ไดช้่วยเหลอืประชาชนหลาย
เรื่องแลว้ แต่ต้องการใหช้่วยเหลอืเพิม่เติมอกี โดยขอใหม้หาเศรษฐเีหล่านัน้ส่ง
เอกสารน าเสนอสิง่ที่พรอ้มจะท าเพิม่เตมิ ซึง่ไม่ใช่เงนิบรจิาค แต่เป็นโครงการที่
จะช่วยเหลอืประชาชนดว้ยวธิีการทีเ่ป็นรูปธรรม (กรุงเทพธุรกจิ, 21 เมษายน 
2563, ออนไลน์) ในทีส่ดุกม็ขีา่วว่ามหาเศรษฐทีัง้ 20 คนนัน้ไดต้อบรบัค าขอจาก
รฐับาลครบทุกคน โดยนายกรฐัมนตรไีดอ้อกมาขอบคุณมหาเศรษฐเีหล่านัน้ผ่าน
ทางโพสต์ในเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา Prayut Chan-o-cha เมื่อวนัที่ 16 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ข่าวไทยพบีเีอส, 16 พฤษภาคม 2563)  ผูส้ื่อข่าวได้
รายงานรายชื่อมหาเศรษฐ ี20 คนทีพ่ลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดท้ าหนังสอืขอ
ความช่วยเหลือ พร้อมทัง้ความมัง่คัง่ของมหาเศรษฐีเหล่านัน้ที่เป็นมูลค่า
ทรพัยส์นิโดยประมาณในปีล่าสุด (พ.ศ. 2563) ไวท้ัง้หมด ในที่นี้ขอกล่าวถึง 5 
ล าดับแรกคือ 1) ตระกูลเจียรวนนท์ เจ้าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีมูลค่า
ทรพัย์สนิประมาณ 8.8 แสนล้านบาท 2) นายเฉลมิ อยู่วทิยา เจ้าของธุรกิจ
เครื่องดื่มกระทงิแดง มมีูลค่าทรพัยส์นิประมาณ 6.5 แสนลา้นบาท 3) นายเจรญิ 
สริวิฒันภกัด ีเจา้ของธุรกจิเบยีร์ช้าง มมีูลค่าทรพัยส์นิประมาณ 3.4 แสนล้าน
บาท 4) ตระกูลจิราธิวฒัน์ เจ้าของธุรกิจในเครือเซ็นทรลั มีมูลค่าทรพัย์สิน
ประมาณ 3 แสนลา้นบาท และ 5) นายสารชัถ์ รตันาวะด ีเจา้ของธุรกจิกลัฟ์ เอน็
เนอร์จ ีมมีูลค่าทรพัย์สนิประมาณ 2.2 แสนล้านบาท (Money Buffalo, 14 
พฤษภาคม 2563)  

ฝ่ายรฐัอาจจะมองว่าการใหน้ักธุรกจิใหญ่เขา้มาร่วมในโครงการพฒันา
ต่างๆ ของรฐัคอืสิง่ที่ด ีเพราะเป็นการผนึกก าลงักนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทัง้
ภาครฐั ภาคธุรกจิเอกชน และภาคประชาชน แต่ดงัที่กล่าวขา้งต้นแล้วว่าระดบั
การมสี่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนนัน้มไีม่เท่ากนั การประกอบกจิการร่วมกนัใน
ระดบัพื้นที่ท าให้อ านาจของภาคประชาชนตกเป็นรองภาคธุรกจิเอกชนจนเกดิ 
“ทุนนิยมแบบช่วงชัน้” นัน่เอง เกษยีร เตชะพรีะ (ประชาไท, 4 กรกฎาคม 2562) 
ก็มีความเห็นเช่นน้ี แต่เขาใช้ค าว่า “ทุนนิยมเหลื่อมล ้า ” ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ความไม่เท่าเทยีมทีเ่กดิขึน้นัน้ เกษยีรชีใ้หเ้หน็ว่านโยบายเศรษฐกจิ
ของไทยเป็นนโยบายแบบลูกผสมทีม่ที ัง้เสรนีิยมใหม่และทุนนิยมเหลื่อมล ้า เสรี
นิยมใหม่ดไูดจ้ากการเน้นเปิดตลาด ดงึนักลงทุนเขา้มาลงทุนในประเทศ อ านวย
ความสะดวกให้นักลงทุน สรา้งเขตเศรษฐกจิพเิศษ และระงบัการใช้กฎหมายที่
สร้างความยุ่งยากล าบากให้นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นกฎหมาย
เกี่ยวกบัผงัเมอืงและสิง่แวดล้อม ส่วนนโยบายแบบทุนนิยมเหลื่อมล ้ากเ็หน็ได้
จากการทีร่ฐัใหทุ้นใหญ่เขา้ครอบง ากจิกรรมทางเศรษฐกจิในระดบัทอ้งถิน่ ใหทุ้น
ใหญ่เป็นพีเ่ลีย้งคอยดแูลทุนเลก็ในทอ้งถิน่ ซึง่การท าเช่นนี้ท าใหทุ้นทีเ่ลก็กว่าใน
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ทอ้งถิน่จ าเป็นต้องขึน้กบัทุนใหญ่เพื่อความอยู่รอด เกษียรกล่าวไวต้อนหนึ่งว่า 
“ภายใต้ระบบเศรษฐกจิแบบนี้จะกดีกนักลุ่มทุนเลก็และทุนหน้าใหม่ไม่ใหเ้ขา้มา
ในตลาดผูกขาดนี้ กรรมการประชารฐัจึงเป็นกลุ่มทุนเดียวกันกับที่พวกที่ ให้
ทุนอุดหนุน กปปส. มกีารซ ้าซอ้นกนัอย่างมนีัยส าคญั‛ (ประชาไท, 4 กรกฎาคม 
2562) 

อรรถจักร์ สตัยานุรักษ์ (2562) ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการที่ภาครัฐในยุค
รฐับาลพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ทีป่กครองประเทศดว้ยอ านาจเผดจ็การจาก
การรฐัประหาร ไดร้่วมมอืกบันกัธุรกจิใหญ่ในภาคเอกชนนัน้ คอืการสถาปนา “รฐั
บรรษทัอ านาจนิยม” ขึน้มาในประเทศไทย เขากล่าวว่าเมื่อพจิารณาทียุ่ทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ก็จะท าเราให้เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มชนชัน้น าไทยที่สนับสนุนการ
รฐัประหารนัน้ก าลงัวางแผนจดัความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจระหว่างรฐักบัสงัคมไทย
ในรปูแบบใหม่เพื่อเปลีย่นสงัคมไทยใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของฝ่ายรฐัและ
ฝ่ายทุน โดยทีฝ่่ายทุนซึง่เขา้ไปร่วมกบัฝ่ายรฐันัน้กไ็ดเ้คลื่อนไหวทางการเมอืงมา
ก่อนแลว้นานกว่า 10 ปี ผลทีจ่ะเกดิขึน้คอืจะมกีารเปลีย่นแปลงการใชท้รพัยากร
ในทุกพื้นที่ของสงัคมไทย หรือมีการใช้งบประมาณในการสร้างรัฐแบบใหม่
ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งรฐัแบบใหม่นี้มมีติิของอ านาจนิยมสงูขึน้กว่ารฐับรรษัทนิยม
ทัว่ๆ ไป กล่าวคือไม่ใช่รัฐบรรษัทนิยมธรรมดาๆ แต่เป็นรัฐบรรษัทนิยมใน
ลกัษณะใหม่ (Neo-Corporatist State)  

ทัง้เกษียร เตชะพรีะ และอรรถจกัร์ สตัยานุรกัษ์ ต่างกเ็ห็นตรงกนัว่า
ลกัษณะที่รัฐได้ให้กลุ่มนักธุรกิจนายทุนใหญ่เข้าไปควบคุมดูแลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดบัท้องถิ่นนัน้เกิดจากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ลอกเลียน
นโยบายการพฒันาของประเทศจนีมา แต่การท าเช่นนัน้กน่็ากงัวล เมื่อพจิารณา
ถงึผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชาชนคนไทยทัว่ไป ดงัทีเ่กษียร เตชะพรีะ ตัง้
ค าถามไว้ว่า “คุณคดิว่าทุนใหญ่จะท าเพื่อใคร? เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมตาม
นโยบายรฐับาล หรอืเพื่อดอกผลของบรษิทัตนเอง?‛ (ประชาไท, 4 กรกฎาคม 
2562) และดงัที่อรรถจกัร์ สตัยานุรกัษ์ แสดงความเหน็ไวว้่า “รฐัจะสรรค์สร้าง
แนวทางการโอบอุม้ทุนขนาดใหญ่... แลว้กลุ่มเหล่านี้จะขยายตวัไปเรื่อยๆ และ
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เชื่อว่าจะสถาปนาไดอ้ย่างเขม้แขง็มัน่คง ผ่านการเปลีย่นประเทศไทย ตามแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี‛ (อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์, 2562) 

ส าหรบัประชาชนทีอ่ยู่ในภาคเกษตรนัน้ อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์ กเ็หน็
ว่ายุทธศาสตรช์าตทิีถู่กประกาศออกมาใชใ้นยุคอ านาจนิยมของรฐับาลเผดจ็การ 
คสช. ที่เป็นยุทธศาสตร์ซึ่งเกื้อหนุนทุนใหญ่นัน้จะส่งผลกระทบทางลบอย่าง
รุนแรงต่อเกษตรกรคนยากจน เขากล่าว“ยุทธศาสตร์ 20 ปี คือยุทธศาสตร์ที่
เหยยีบย ่าคนจนและกดขีค่นในภาคเกษตรกรรมอย่างถงึที่สุด” (prachatai, 16 
พฤศจกิายน 2562) เขากล่าวว่าผลทีจ่ะเกดิขึน้จากอทิธพิลของทุนขา้มชาตแิละ
ยุทธศาสตร์ชาติก็คือประเทศไทยจะกลายเป็นสมบัติของบรรษัท จะมี
กระบวนการเบียดขบัชาวไร่ชาวนาออกจากพื้นที่ซึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐ 
แผนพฒันาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ลกัษณะ คอื (prachatai, 16 
พฤศจกิายน 2562) 

1) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในภูมภิาคและในพื้นที่ต่างๆ  เช่นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีการเปลี่ยนที่ดินเป็นสินค้ามากขึ้น ท าให้เกิดการไล่
ชาวนาเช่าออกจากทีด่นิ กลุ่มทุนใหญ่เล่นเกมเปลีย่นทีด่นิเป็นสนิคา้ ยกตวัอย่าง
ทีฉ่ะเชงิเทรา ชาวนาเช่ารอ้ยละ  90 ถูกขบัไล่ออกจากทีด่นิ โดยทีก่ระบวนการ
เบยีดขบัเช่นน้ีกส็อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ของรฐัเสรนิียมใหม่ทีย่ดึถอืในกรรมสทิธิ ์
ทรพัยส์นิของเอกชน (private property) 

2) การขยายตวัของอุตสาหกรรมการเกษตร รฐัและทุนใหญ่โดยเฉพาะ
ทุนการเกษตรไดผ้นวกเป็นเนื้อเดยีวกนั ยกตวัอย่างที่พษิณุโลก เจา้หน้าที่ของ
บรษิัททุนใหญ่เดนิทางไปพร้อมกบัเจ้าหน้าที่ของรฐัเพื่อบอกชาวบ้านที่อ าเภอ
บางระก าให้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ เมื่อ
พจิารณาทีก่รณีของโรงงานน ้าตาล กพ็บว่าในภาคอสีานนัน้โรงงานน ้าตาลไดเ้พิม่
จากเดมิทีม่เีพยีงแค่ 10 เป็น 30 โรง ชาวไร่ชาวนาในพืน้ทีถู่กเปลีย่นใหเ้ป็นเพยีง
แรงงานหรือกรรมกรในภาคเกษตรภายใต้การบงการของทุนใหญ่ และชาวไร่
ชาวนาอกีสว่นหนึ่งกก็ลายเป็นแรงงานในภาคการผลติอื่นๆ 
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3) การขยายตัวของการท่องเที่ยว รฐัได้เข้าไปจดัการการท่องเที่ยว
แทนชาวบา้น หรอืเขา้ไปเกือ้หนุนภาคธุรกจิเอกชนในการจดัการการท่องเทีย่ว 
จะมกีารสรา้งรสีอรท์ขนาดใหญ่โดยภาคเอกชน ชาวบา้นในพืน้ทีจ่ะไดป้ระโยชน์
น้อยมากจากการท่องเทีย่วชุมชน 

ทัง้นี้ กฎหมายพเิศษต่างๆ ทีภ่าครฐัในยุคเผดจ็การตราออกมาใช ้เช่น
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (East Economic Corridor: 
EEC) และกฎหมายอื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนั จะท าใหร้ฐัและทุนขยายอ านาจเขา้
ไปใช ้“สทิธิ”์ และเปลีย่นลกัษณะของ “สทิธิ”์ ไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน้ 

ถา้ปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นไปตามทีน่กัวชิาการทัง้หลายขา้งตน้กล่าวไว้
จรงิ เราสามารถมองไดว้่าสิง่ทีก่ าลงัเกดิขึน้อยู่ในปัจจุบนัและจะเกดิขึน้ในอนาคต
กบัพื้นที่ประเทศไทยก็เป็นไปตามที่เดวิด ฮาร์วีย์ได้วิพากษ์เสรีนิยมใหม่จาก
จุดยืนแบบมาร์กซิสต์นัน่เองว่า “อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จที่ส าคญัมากของ
กระบวนการท าใหเ้ป็นเสรนีิยมใหม่คอืการจดัสรรความมัง่คัง่และรายไดข้ึน้ใหม่ 
แทนทีจ่ะเป็นการสรา้งความมัง่คัง่และรายไดข้ึน้ใหม่” (Harvey, 2005, p. 159) 
เขาชี้ให้เห็นความส าเร็จของระบบทุนนิยมที่เป็นแบบเสรีนิยมใหม่ว่าเกิดจาก 
“การสะสมทุนดว้ยดว้ยการแย่งชงิ” (accumulation of dispossession) การทีร่ฐั
ออกนโยบายเอือ้ฝ่ายทุนแลว้ท าใหฝ่้ายทุนสามารถแย่งชงิทรพัยส์นิจากประชาชน
มาไดน้ัน้เป็นส่วนประกอบส าคญั 1 ใน 4 ประการทีเ่ขาจดัใหเ้ป็นการสะสมทุน
ดว้ยการแย่งชงิ 

ลกัษณะอกีประการหนึ่งของการสะสมทุนด้วยการแย่งชิงที่ฮาร์วีย์ได้
เสนอไวค้อืการแผ่ขยายอ านาจทางการเงนิ (financialization) ทีใ่นหนังสอืฉบบั
แปล (ฮารว์,ี 2555, น. 260) ไดแ้ปลไวว้่า “ระบบธนานุวตัร” หวัขอ้ต่อไป ผูว้จิยั
จงึจะได้กล่าวถึงประเดน็ที่เกี่ยวกบัการเงนิและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย
เพิม่เติมจากที่มอียู่ในวิทยานิพนธ์ โดยเชื่อมโยงเขา้กบัประเดน็ชนชัน้นายทุน
ขา้มชาตซิึง่กเ็ป็นประเดน็ส าคญัในวทิยานิพนธเ์ช่นเดยีวกนั 
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การแผ่ขยายอ านาจทางการเงินกบัพลงัของชนชัน้นายทุนข้ามชาติ 
คลื่นการแผ่ขยายอ านาจทางการเงินนัน้มีความเข้มแขง็ขึ้นมากหลงั 

ค.ศ. 1980 ซึง่เหน็ไดใ้นรูปแบบการเกง็ก าไรของนักล่าเงนิ ธุรกรรมทางการเงนิ
รายวนัทีอ่ยู่ในตลาดระหว่างประเทศซึ่งมมีูลค่าวนัละ 2,300,000,000 ดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิาใน ค.ศ. 1983 ไดเ้พิม่ขึน้เป็นวนัละ 130,000,000,000 ดอลลารใ์น 
ค.ศ. 2001 (Harvey, 2005, p. 161) เมื่อถงึ ค.ศ. 2014 ธุรกรรมทางการเงนิ
รายวนัมีมูลค่าวนัละ 4,000,000,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งมูลค่านี้ถือว่าสูงกว่า
กจิกรรมในภาคเศรษฐกจิจรงิกว่า 20 เท่า (Quiggin, 2018, p. 146) มูลค่า
ธุรกรรมทางการเงนิทีส่งูมากเช่นนี้ เพราะมกีารเกง็ก าไรมากนัน่ เอง โดยเฉพาะ
ในตลาดอนุพนัธ์ นับเฉพาะครึง่ปีแรกของ ค.ศ. 2019 ธุรกรรมทางการเงนิใน
ตลาดอนุพนัธม์มีูลค่าสงูถงึ 640,000,000,000,000 ดอลลาร ์(Maverick, 2020) 
 เงนิทีแ่พร่กระจายหรอืหมุนเวยีนอยู่ในตลาดระหว่างประเทศมีปรมิาณ
มหาศาลและมรีปูแบบทีห่ลากหลาย ระบบการเงนิของโลกจงึมคีวามสลบัซบัซอ้น
สงูมาก หลายครัง้ปัญหาที่เป็นวกิฤติเศรษฐกจิมทีี่มาจากปัญหาทางการเงนิซึ่ง
เกดิขึน้แบบทีน่ักเศรษฐศาสตรผ์ูเ้ชีย่วชาญโดยทัว่ไปกไ็ม่อาจท านายล่วงหน้าได ้
และเมื่อเกดิวกิฤตแิลว้กไ็ม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดง่้ายๆ วกิฤตทิีเ่กดิขึน้ยงัได้ส่ง
ผลกระทบด้านอื่นๆ ตามมาอกีไม่น้อย ดงัที่เหน็ได้จาก “วิกฤติต้มย ากุ้ง” หรือ 
“วกิฤตทิางการเงนิเอเชยี” ทีเ่ริม่ต้นเกดิขึน้ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2540 แล้ว
แพร่กระจายไปยงัประเทศอื่นๆ อกีมาก และเหน็ไดจ้ากวกิฤตซิบัไพรมท์ีเ่กดิขึน้
ในสหรฐัอเมรกิาใน ค.ศ. 2007 แล้วแพร่กระจายไปยงัยุโรปจนเกดิวกิฤติทาง
การเงนิทัว่โลกใน ค.ศ. 2008 อนัน ามาสู่ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกใน ค.ศ. 
2009 ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ในบทนี้แลว้  

การใหค้วามส าคญัต่อเรื่องการเงนิ ซึง่รวมทัง้การมองว่าสถาบนัการเงนิ
เป็นส่วนส าคญัมากในกระบวนการพฒันาประเทศ ถือเป็นนโยบายส าคญัอย่าง
หนึ่งของเสรนีิยมใหม่ นโยบายเสรนีิยมใหม่นัน้บางยุคกถ็ูกน าไปใชอ้ย่างเขม้ขน้
จริงจัง บางยุคก็ถูกลดระดับลงมาคือน าไปใช้แบบอ่อนลงหรือเข้มข้นจริงจงั
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น้อยลง เช่นถ้าพจิารณาในองักฤษ ในสมยัของรฐับาลแธตเชอรข์ององักฤษกถ็อื
ว่าเป็นยุคทีม่กีารใชเ้สรนีิยมใหม่อย่างเขม้ขน้ (Hard Neoliberalism) แต่ในสมยั
ของรฐับาลแบลรท์ีม่นีโยบาย “ทางสายทีส่าม” (The Third Way) ออกมา กถ็อืว่า
เป็นยุคทีม่กีารใชเ้สรนีิยมใหม่แบบอ่อนลง (Soft Neoliberalism) แต่แมใ้นช่วงที่
ใช้เสรนีิยมใหม่แบบอ่อนลงแล้ว การให้ความส าคญักบัภาคการเงนิโดยยอมรบั
บทบาทน าของภาคการเงนิแบบไม่วพิากษ์กย็งัคงเป็นส่วนประกอบส าคญัของ
เสรนีิยมแบบอ่อนเหมอืนกนั (Quigging, 2018, p. 148) 

ในกรณีของประเทศไทย ผู้วจิยัได้ชี้ให้เห็นในวทิยานิพนธ์แล้วว่าเกิด
การเปลีย่นแปลงส าคญัทีเ่กีย่วกบัการเงนิอย่างไรหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 
โดยเฉพาะกจิการธนาคารอนัเป็นสถาบนัการเงนิทีส่ าคญัมากต่อภาคเศรษฐกจิ
จรงิ  ครัง้นัน้รฐัไทยตอ้งตรากฎหมายหลายฉบบัออกมาเพื่อใหทุ้นต่างชาตเิขา้มา
ถอืหุน้ในสถาบนัการเงนิไดม้ากขึน้ ซึง่สง่ผลท าใหม้ชีนชัน้นายทุนขา้มชาตมิพีลงั
มากขึน้ในระบบเศรษฐกจิไทย 

ในช่วง 13 ปีมานี้ สถาบนัการเงนิในประเทศไทยกม็คีวามสลบัซบัซอ้น
มากขึน้ มสีถาบนัการเงนิใหม่ๆ เปิดด าเนินการมากขึน้ สถาบนัการเงนิเหล่านัน้ก็
อยู่ในการก ากบัดูแลของหลายหน่วยงานและภายใต้กฎหมายหลายฉบบั เช่น
ธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและมี
พระราชบญัญตัิธุรกจิสถาบนัการเงนิควบคุมอยู่ บรษิัทประกนัชวีิตและบริษัท
ประกันภัยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) โดยมพีระราชบญัญตัิหลายฉบบั
ควบคุมอยู่ และบรษิัทหลกัทรพัย์อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยมพีระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่มกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิหลายครัง้แลว้ควบคุมอยู่ 

ธุรกจิการเงนิทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลและตรวจสอบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมถีึง 6 ประเภท คอื สถาบนัการเงนิเป็นเพยีงประเภทหนึ่งในหก
ประเภทนัน้ ส าหรบัสถาบนัการเงนิกถ็ูกจ าแนกออกเป็น 1) ธนาคารพาณิชย ์ซึง่
ครอบคลุมทัง้ธนาคารพาณิชยเ์ตม็รปูแบบ ธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายย่อย ธนาคาร
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พาณิชยท์ีเ่ป็นบรษิทัลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาธนาคารต่างประเทศ 
2) บรษิัทเงนิทุน และ 3) บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2563ง) 

ธุรกจิการเงนิอื่นๆ ทีไ่ม่ไดถู้กจดัประเภทให้อยู่ใน “สถาบนัการเงนิ” ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก ากบัดูแลและตรวจสอบประกอบด้วย 1) ส านักงาน
ผู้แทนธนาคารต่างประเทศ 2) บรษิัทบรหิารสนิทรพัย์  3) ผู้ประกอบธุรกิจ
การเงนิที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบตัรเครดติ ธุรกจิสนิเชื่อ
รายบุคคลภายใต้การก ากบั และธุรกจิ e-Payment 4) ผู้ประกอบธุรกจิตาม
พระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ และ 5) ธุรกจิปัจจยัช าระเงินต่างประเทศ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563ง) 

แต่ค าว่า “สถาบนัการเงนิ” ทีอ่ยู่ในกฎหมายธุรกจิสถาบนัการเงนินัน้มี
ความหมายแคบกว่า “สถาบนัการเงิน” ที่ผู้วิจ ัยใช้ในหวัข้อน้ี เพราะการเงิน 
(finance) มคีวามหมายกวา้งมาก คอืครอบคลุมถงึ “กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการธนาคาร การลงทุนโดยใช้วธิยีืมเงนิผู้อื่นหรอืใช้เทคนิคพเิศษบางอย่าง 
(leverage) หนี้สนิ เครดติ ตลาดทุน เงิน และการลงทุนต่างๆ” (Kurt, 2019) 
ธุรกจิการเงนิทุกอย่างที่กล่าวขา้งต้นผู้วจิยักม็องว่าเป็นสถาบนัการเงนินัน่เอง 
รวมทัง้ธุรกจิการเงนิทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากกระทรวงการคลัง คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบัตรเครดิต
แห่งชาติด้วย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563ค) นอกจากนี้สถาบนัการเงนิที่
ผู้วจิยัใช้ ยงัรวมถึงสถาบนัการเงินที่อยู่ในการก ากบัดูแลของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ที่กล่าวข้างต้นแล้ว และรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นๆ 
นอกจากน้ีซึง่ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสามหน่วยงานนี้ดว้ย การทีต่้อง
กล่าวถงึความหลากหลายของสถาบนัการเงนิเช่นนี้กเ็พื่อต้องการเชื่อมโยงไปถงึ
ประเด็นที่ว่าโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่นัน้เป็นปัจจัยที่ส่งผลส าคัญต่อความ
เปลีย่นแปลงในสถาบนัการเงนิทีจ่ะกล่าวต่อไปดว้ย 
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ส าหรบับรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ ก่อนวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 นัน้ มี
บรษิัทที่ประกอบธุรกจิด้านเงนิทุนและด้านหลกัทรพัย์อยู่ในบรษิัทเดยีวกนัเป็น
จ านวนมาก โดยตัง้ชื่อว่า “บริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์” จากรายชื่อของสถาบัน
การเงนิทีถู่กสัง่ใหร้ะงบัการด าเนินกจิการรวมสองครัง้ใน พ.ศ. 2540 ซึง่มทีัง้หมด 
58 บรษิทั (ทีต่่อมาปลายปีเดยีวกนัถูกสัง่ปิดถาวร 56 บรษิัท และใหเ้ปิดได ้2 
บรษิทั) นัน้ (คณะกรรมการศกึษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการระบบการเงนิของประเทศ {ศปร.}, 2542, น. 188-190) ผูว้จิยันับ
รายชื่อของบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยไ์ดถ้งึ 41 บรษิทั แต่จากปัญหาทีเ่กดิขึน้กบั
เงนิทุนและเมื่อมกีารสัง่ระดบัการด าเนินธุรกจิดา้นเงนิทุนจงึกระทบต่อหลกัทรพัย์
ทีถู่กระงบัการด าเนินธุรกจิดว้ย ท าใหฝ่้ายรฐัโดยกระทรวงการคลงัไดด้ าเนินการ
แยกบรษิทัเงนิทุนและบรษิทัหลกัทรพัย์ออกจากกนั ปัจจุบนับรษิทัหลกัทรพัย์ที่
เป็นรบัใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์มีจ านวน 44 บริษัท 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์, 2563) 

สถาบนัการเงนิทีย่งัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมากในประเทศไทยคอืบรษิัท
ประกนัชวีติและบรษิัทประกนัภยั จากการที่ผู้วจิยัได้ตรวจสอบในเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานที่ก ากบัดูแลธุรกจิด้านนี้ พบว่าปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) ประเทศไทยมี
บรษิทัประกนัชวีติอยู่ 24 บรษิทั (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั, 2563ก) มงีานวจิยัที่ชี้ให้เหน็ว่าธุรกจิประกนัชวีตินัน้
ไดร้บัผลกระทบจากโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ดว้ยว่า “ในธุรกจิประกนัชวีติพบว่า 
บริษัทส่วนมากมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้ามาร่วมทุนหลังวิกฤติ จนกระทัง่บริษัท
ประกนัไทยแท้มีน้อยลงทุกท ีในจ านวนบริษัทประกนัชวีิตทัง้หมด 24 แห่ง
ในขณะน้ีมเีพยีง 6 บรษิทัเท่านัน้ทีส่ามารถรกัษาความเป็นบรษิทัไทยแท ้100% 
ได”้ (เนตรนภา ไวทยเ์ลศิศกัดิ ์ยาบุชติะ, 2549, น. 72) นี่เป็นขอ้มูลเมื่อ 14 ปีที่
แลว้ซึง่จ านวนบรษิทัในตอนนัน้กบัปัจจบุนัน้ีกย็งัอยู่เท่าเดมิ ส าหรบับรษิทัประกนั
วนิาศภยันัน้ ผูว้จิยันบัได ้66 บรษิทั (ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกจิประกนัภยั {คปภ.}, 2563ข) 
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กจิการประกนัภยัไดร้บัผลกระทบจากการเปิดเสรตีามพลงัผลกัดนัของ
โลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่ด้วย การเปิดเสรรีะยะแรกเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2538-
2539 ระยะที่สองเกดิขึน้ใน พ.ศ. 2551 ซึ่งในระยะที่สองนี่เองที่มีการแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมายประกนัชวีติและกฎหมายประกนัวนิาศภยั โดยใหช้าวต่างชาติ
สามารถถือหุ้นในบรษิัทประกนัภยัเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 49 จากเดมิที่ถือหุ้นได้
เพยีงรอ้ยละ 25 (ทศันี ดวงรตัน์, ม.ป.ป., น. 1-24) จากการทีผู่ว้จิยัตรวจสอบ
ประวตัิของบริษัทประกนัชวีติก็พบว่ามบีริษทัจ านวนหนึ่งเป็นสาขาของบรษิัท
ประกนัชีวติของต่างประเทศ และอีกจ านวนหนึ่งที่เป็นบรษิัทลูกของบรษิัทใน
ต่างประเทศ เป็นไปได้มากว่าในอนาคตที่มีการเปิดเสรีเต็มรูปแบบโดยการ
อนุญาตใหบ้รษิทัประกนัภยัของต่างประเทศด าเนินธุรกจิหรอืตัง้สาขาในประเทศ
ไทยโดยไม่มีการจ ากัดสดัส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติก็จะท าให้กิจการ
ประกนัภยัในประเทศไทยเป็นกจิการของชาวต่างชาตมิากยิง่ขึน้ 

ปัจจุบันนี้  กิจการประกันภัยก็มีความหลากหลายและซับซ้อน มี
กรมธรรม์ประกนัภัยแบบใหม่ๆ ออกมาเสนอขายอยู่เรื่อยๆ  เช่น ไม่ได้มีแต่
ประกนัชวีติ ประกนัสุขภาพ ประกนัรถยนต์ ประกนัอคัคภียั และประกนัภยัการ
เดินทางเท่านัน้ แต่ยังมี “กรมธรรม์ประกนัภัยรูปแบบใหม่ๆ เช่น กรมธรรม์
ประกนัภยัไซเบอร์ ประกนัภยัอุบตัเิหตุวนัประกนัภยัสขุใจ (ประกนั100/ประกนั 
222)  ประกันภัยเพื่อคนพิการ ประกันภัยสตัว์เลี้ยง ประกันภัยโจรกรรม 
ประกนัภยัมอืถอื ฯลฯ” (ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั {คปภ.}, 2563ค) อกีดว้ย 

สถาบันการเงินที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดเพราะมีประสบการณ์ที่เข้าไป
เกีย่วขอ้งบ่อยทีส่ดุคอืธนาคาร  ในประเทศไทย ธนาคารเป็นสถาบนัการเงนิที่มี
สนิทรพัย์รวมมากกว่าสถาบนัการเงนิประเภทอื่นๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2563ค) และเป็นสถาบนัการเงนิทีม่คีวามส าคญัมากต่อภาคเศรษฐกจิจรงิ ก่อน
เกดิวกิฤติเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ธนาคารในประเทศไทยหลายธนาคารยงัเป็น
กจิการครอบครวั เมื่อเกดิวกิฤต ิจ าเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้งผูถ้อืหุน้เพื่อใหก้จิการ
อยู่รอด หลายธนาคารก็ได้กลายเป็น “ธนาคารลูกครึ่ง” ปัจจุบันนี้ ความเป็น
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ลูกครึ่งของธนาคารปรากฏให้เหน็ชดัเจนยิง่กว่าเดมิอกี และบางธนาคารกเ็ป็น
ธนาคารของต่างชาตเิลยทเีดยีว ผูว้จิยัจงึขอกล่าวถงึสถานะของธนาคารพาณิชย์
ในปัจจุบนัในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิที่พลงัของชนชัน้นายทุนปรากฏให้เหน็
ชดัเจนมาก 

มีธนาคารอยู่จ านวนหนึ่งถูกจัดตัง้ขึ้นมาเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะกิจ 
ธนาคารเช่นนี้ไม่ถูกจดัประเภทใหเ้ป็นธนาคารพาณิชย ์อย่างเช่นธนาคารออมสนิ
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ธนาคารทีถู่กจดัเป็น
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทีน่ับไดใ้นเวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
จงึมทีัง้หมด 30 แห่ง โดยม ี4 ประเภทย่อยดงักล่าวแลว้ ในส่วน 30 แห่งนัน้ 
แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่จดทะเบียนในประเทศไทย 14 แห่ง 
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 1 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ
ธนาคารต่างประเทศ 4 แห่ง และสาขาธนาคารต่างประเทศอกี 11 แห่ง   

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศที่นับได้ใน
เวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบดว้ย 1) ธนาคารซูมโิตโม มติซุย 
ทรสัต์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 2) ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
3) ธนาคารแห่งประเทศจนี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และ 4) ธนาคารเอเอน็แซต 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) ขณะทีส่าขาธนาคารต่างประเทศ 11 แห่งประกอบดว้ย  
1) ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส 2) ธนาคารซติี้แบงก ์เอน็.เอ 3) ธนาคารซูมโิตโม 
มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ 4) ธนาคารดอยชแ์บงก ์5) ธนาคารบเีอน็พ ีพารบีาส ์
6) ธนาคารมิซูโฮ จ ากัด สาขากรงเทพฯ 7) ธนาคารแห่งอเมริกาเนชัน่แนล    
แอสโซซิเอชัน่ 8) ธนาคารเอช บี จ ากัด 9) ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส ์        
10) ธนาคาร โอเวอรซ์-ีไชนีสแบงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั และ 11) ธนาคารฮ่องกง
และเซี่ยงไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จ ากดั การมธีนาคารพาณิชย์สองประเภทน้ีใน
จ านวนมากพอสมควรเช่นน้ีจงึเป็นดชันีชีว้ดัพลงัของชนชัน้นายทุนขา้มชาตไิดใ้น
ระดบัหนึ่ง 

แต่ธนาคารพาณิชยท์ีผู่้วจิยัสนใจวเิคราะหเ์พื่อใหม้องเหน็พลงัของชน
ชัน้นายทุนขา้มชาตไิดช้ดัเจนยิง่ขึน้กค็อืธนาคารพาณิชย์เตม็รูปแบบ 14 แห่งที่
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จดทะเบยีนในประเทศไทย โดยจะพจิารณาดูทีโ่ครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทีต่รวจสอบได้
ล่าสดุจากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย1 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อนวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 เคย
เป็นธนาคารของตระกลูโสภณพนิช หลงัวกิฤตมิชีาวต่างชาตเิขา้มาถอืหุน้มากขึน้ 
ใน พ.ศ. 2543 คนในตระกูลโสภณพณิชและบรษิทัในกลุ่มถอืหุ้นต ่ากว่ารอ้ยละ 
10 และลดเป็นต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ใน พ.ศ. 2547 (เนตรนภา ไวทยเ์ลศิศกัดิ ์ยาบุชิ
ตะ, 2549, น. 59) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื 
บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั  ถอืหุน้รอ้ยละ 28.50, South East Asia UK (Type 
C) Nominees Limited ร้อยละ 4.24, ส านักงานประกนัสงัคม รอ้ยละ 4.09, 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก รอ้ยละ 2.26 และ 
OUB Kay Hian (Hong Kong) Limited-Client Account รอ้ยละ 2.09  ส าหรบั
ล าดบัที่ 7-11 กเ็ป็นผู้ถอืหุ้นชาวต่างชาต ิขณะที่ปรากฏชื่อคนในตระกูลโสภณ 
พนิชอยู่ในล าดบัที ่12 คอืนายชาตร ีโสภณพนิช ซึง่เคยเป็นผูบ้รหิารสงูสุดของ
ธนาคาร ถอืหุน้รอ้ยละ 0.91 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563ข) 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ในล าดบัแรกของธนาคารกรุงเทพทีใ่ชช้ื่อว่า “บรษิทัไทย
เอน็วดีอีาร ์จ ากดั” ซึง่ปรากฏเป็นรายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของหลายธนาคารดว้ย
นัน้มคี าอธบิายว่า “เอน็วดีอีาร”์ เป็นตราสารชนิดหนึ่งซึง่ออกโดยบรษิทัไทยเอน็วี
ดีอาร์ โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของก ากับดูแลอยู่ 
ชาวต่างชาตเิขา้มาซือ้ตราสารน้ีไปเป็นตราสารอา้งองิ การเขา้มาซือ้เอน็วดีอีารจ์ะ
ท าใหช้าวต่างชาตไิม่ตดิขอ้จ ากดัทางกฎหมายบางอย่างและยงัไดร้บัสทิธต่ิางๆ 

                                                           
1ในการน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัธนาคารทัง้ 14 แห่ง ผู้วิจยัได้เรียงล าดบั

ตามที่ปรากฏในเวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการเรยีงล าดบัตามตวั
อกัษรไทย แต่ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทเสรมิวิทยานิพนธ์น้ี ผู้วิจยัได้เรียงล าดบัโดย
พจิารณาจากตวัอกัษรที่เป็นค าย่อภาษาองักฤษของธนาคาร เพราะว่าชื่อธนาคารที่
ปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นต้นด้วยค าย่อ
ภาษาองักฤษ 
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เช่นสทิธใินเงนิปันผล สทิธใินการซือ้หุน้ลูกหรอืหลกัทรพัย์แปลงสภาพ แต่ไม่มี
สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน (SiTh LoRd PaCk, 2562) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยข์องรฐั มสีถานะ
เป็นรฐัวสิาหกจิทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั  ใน พ.ศ. 2540 
ธนาคารกรุงไทยกป็ระสบปัญหาจากวกิฤตเิศรษฐกจิเหมอืนกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงนิถอืหุน้รอ้ยละ 55.07, บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั รอ้ยละ 6.05, 
State Street Europe Limited รอ้ยละ 2.53, กองทุนรวมวายุภกัษ์หนึ่ง โดย 
บลจ. เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 2.20 และกองทุนรวมวายุภกัษห์นึ่ง โดย 
บลจ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 2.20 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 
2563ง) รวมแล้ว ในธนาคารกรุงไทย ผู้ถือหุ้นสญัชาตไิทยถือหุ้นร้อยละ 89.10 
และผูถ้อืหุน้สญัชาตต่ิางดา้วถอืหุน้รอ้ยละ 10.90 (ธนาคารกรุงไทย, 2563) 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา ก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ถอืว่าเป็น
ธุรกจิครอบครวัของตระกลูรตันรกัษ์ ใน พ.ศ. 2543 ตระกลูรตันรกัษ์และบรษิทัใน
กลุ่มถอืหุน้รอ้ยละ 6.1 เมื่อถงึ พ.ศ. 2547 กล็ดลงเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละ 5 ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื MUFG Bank, Limited ซึง่
เป็นธนาคารทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น (MUFG, 2020) ถอืหุน้รอ้ยละ 76.88, บรษิทั
สตรองโฮลด์ แอสเซท็ส ์จ ากดั รอ้ยละ 2.26, บรษิทัทุนมหาโชค จ ากดั รอ้ยละ  
2.26, บรษิัท จ ีแอล แอสเซทส ์จ ากดั ร้อยละ 2.26 และบรษิัทบบีทีีว ีแซท
เทลวชิัน่ จ ากดั รอ้ยละ 2.26 ในรายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 11 รายทีป่รากฏอยู่ใน
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไม่พบว่ามรีายชื่อของบุคคลใน
ตระกูลรตันรกัษ์เลย (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563ก) รวมแลว้ ใน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้ถือหุ้นสญัชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 23.10 และผู้ถือหุ้น
สญัชาตต่ิางดา้วถอืหุน้รอ้ยละ 76.90 (ธนาคารกรุงศรอียุธยา, 2563) 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เคยเป็นธนาคารของตระกูลล ่าซ า 
เป็นธนาคารที่ประสบปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจเหมือนกัน ใน พ.ศ. 2543 
ตระกูลล ่าซ าและบรษิัทในกลุ่มถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 7 และลดลงเป็นน้อยกว่า
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รอ้ยละ 5 ใน พ.ศ. 2547 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) 
คอื บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 18.55, State Street Europe 
Limited รอ้ยละ 8.51, South East Asia UK (Type C) Nominees Limited รอ้ย
ละ 5.94, ส านักงานประกนัสงัคม รอ้ยละ 3.59 และ BNY Mellon Nominees 
Limited รอ้ยละ 3.3 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในบรรดารายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีอ่ยู่ใน
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอกี 15 รายที่เหลอื ไม่ปรากฏ
รายชื่อของบุคคลในตระกูลล ่าซ าเลย แต่ปรากฏรายชื่อธนาคารกสกิรไทยอยู่
ล าดบัที ่12 โดยถอืหุน้รอ้ยละ 1.00 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563ค) 
รวมแลว้ ในธนาคารกสกิรไทย ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยถอืหุน้รอ้ยละ 51.02 และผูถ้อื
หุน้สญัชาตต่ิางดา้วถอืหุน้รอ้ยละ 48.98 (ธนาคารกสกิรไทย, 2563) 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารทีค่่อนขา้งใหม่ ตัง้
ไดไ้ม่นานนัก เมื่อเทยีบกบัธนาคารอื่นๆ ทีก่ล่าวถงึแล้วก่อนหน้านี้ ธนาคารนี้มี
ทีม่าจากการเป็นบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยม์าก่อน ใน พ.ศ. 2540 บรษิทัเงนิทุน
หลกัทรพัยเ์กยีรตนิาคนิถูกระงบัการด าเนินกจิการชัว่คราว แต่กไ็ดร้บัอนุญาตให้
เปิดด าเนินการได้อกีในปีถดัมาคอื พ.ศ. 2541 บรษิัทไดด้ าเนินการแยกธุรกจิ
เงนิทุนและธุรกจิหลกัทรพัยอ์อกจากกนัใน พ.ศ. 2542 และไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิด
เป็นธนาคารพาณิชยใ์น พ.ศ. 2548 (ธนาคารเกยีรตนิาคนิ, 2563ก) ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั ถอื
หุ้นร้อยละ 8.85, นางสาวฐติินันท์ วธันเวคนิ ร้อยละ 4.20, บริษัทน ้าตาล
ตะวนัออก จ ากดั รอ้ยละ 4.13, บรษิทัโรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
รอ้ยละ 4.12 และ South East Asia UK (Type C) Nominees Limited รอ้ยละ 
3.52 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563ฆ) รวมแล้ว ในธนาคารเกยีรติ
นาคนิ ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยถอืหุน้รอ้ยละ 85.65 และผูถ้อืหุน้สญัชาตต่ิางดา้วถอื
หุน้รอ้ยละ 14.35 (ธนาคารเกยีรตนิาคนิ, 2563ข) 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารที่เปลี่ยนชื่อมา
จากธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) ก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 
มธีนาคารหนึ่งชื่อว่าธนาคาร สหธนาคาร ที่ประสบปัญหาเหมอืนกนั  จงึเขา้รบั
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การช่วยเหลอืจากรฐับาล ใน พ.ศ. 2541 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงนิจึงเขา้ไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทย
ธนาคาร ต่อมา กลุ่มซไีอเอม็บซีึง่เป็นกลุ่มธนาคารครบวงจรในมาเลเซยีและเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนทีใ่หบ้รกิารทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นล าดบั 2 ของมาเลเซยีไดเ้ขา้
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในปลายปี พ.ศ. 2551 และไดเ้ปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อที่ใชใ้น
ปัจจุบนัเมื่อ พ.ศ. 2552 (ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย, 2563ก) ผูถ้อืหุน้ 5 ล าดบัแรก
ในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื CIMB Bank Berhad ถอืหุน้รอ้ยละ 94.83, Bank 
Julius Baer & Co.Ltd, Singapore รอ้ยละ 2.18, บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 
รอ้ยละ 0.41, นายพสิฐิ พฤกษ์ไพบลูย ์รอ้ยละ 0.13 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย ์
SET Banking Sector Index รอ้ยละ 0.08 (ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย, 2563) 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ถือว่าเคยเป็นทหารของกองทพั
ไทย เพราะกองทพัเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 
หุน้ของกองทพัในธนาคารทหารไทยมถีงึรอ้ยละ 42 โดยกองทพับกถอืหุน้รอ้ยละ 
27 สว่นกองทพัเรอื กองทพัอากาศ และกองบญัชาการทหารสงูสุดรวมกนัถอืหุน้
ร้อยละ 15 ต่อมาตระกูลชนิวตัรเป็นตระกูลส าคญัที่เขา้ถือหุ้น ใน พ.ศ. 2543 
ตระกลูชนิวตัรถอืหุน้รอ้ยละ 7.46 และหลงัจากนัน้กระทรวงการคลงักเ็ขา้ร่วมถอื
หุ้น ใน พ.ศ. 2547 หุ้นของกองทพัและกระทรวงการคลงัรวมกนัอยู่ที่ร้อยละ 
22.73 (เนตรนภา ไวทยเ์ลศิศกัดิ ์ยาบุชติะ, 2549, น. 60) และใน พ.ศ. 2547 นี้
เองทีม่กีารควบรวมกจิการของธนาคารดบีเีอส ไทยทนุเขา้กบัธนาคารทหารไทย 
(Money Buffalo, 2562) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) 
คอื Inb Bank N.V. ซึง่เป็นธนาคารในเนเธอแลนดถ์อืหุน้รอ้ยละ 23.03, บรษิทั
ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 20.12, กระทรวงการคลงั ร้อยละ 11.79, 
The Bank of Nova Scotia ซึง่เป็นธนาคารในแคนาดา รอ้ยละ 5.94 และกองทุน
รวมวายุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 4.97 ผู้ถอืหุ้น
ล าดบัต่อจากนี้จนถึงล าดบัที่ 13 ส่วนมากเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นบรษิัทและบุคคล
ต่างชาติ ขณะที่กองทพับกเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ล าดบัที่ 14 แต่ถอืหุน้เพยีงแค่
รอ้ยละ 0.57 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563ซ) 
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ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) มพีฒันาการมาจากการก่อตัง้เป็นบรษิทั
เงนิทุนเพื่อประกอบธุรกจิในลกัษณะธนาคารเพื่อการลงทุน ( investment bank) 
แห่งแรกในประเทศไทยใน พ.ศ. 2512 (TISCO, 2563ข) เมื่อมวีกิฤตเิศรษฐกจิ 
พ.ศ. 2540 บรษิทัเงนิทุนทสิโกก้ไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย แต่ตัง้แต่ พ.ศ. 2543 ก็
สามารถกลับมาท าก าไรและมีเสถียรภาพได้ (บริษัทเงินทุน ทิสโกจ ากัด 
(มหาชน), 2563) ต่อมาใน พ.ศ. 2548 บรษิัทเงนิทุนทสิโก้ได้รบัอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหเ้ป็นธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบ ธนาคารทสิโก้มโีครงสรา้ง
การบริหารจัดการอยู่ภายใต้บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(TISCO, 2563ข)  กล่าวคือเป็นบริษัทลูกของบริษัททิสโก้ไฟแนลเชียลกรุ๊ป
นัน่เอง แมว้่าจะมกีารน าธนาคารทสิโกเ้ขา้เป็นบรษิทัมหาชนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  แต่บรษิทัทสิโกไ้ฟแนลเชยีลกรุ๊ปซึ่งเป็นบรษิทัแม่กย็งัถอืหุน้สงู
ถึงร้อยละ  99.99 (TISCO, 2563ก) เมื่อตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัททสิโก้ไฟแนลเชยีลกร๊ปพบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั 
(พ.ศ. 2563) คอื บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั ถอืหุน้ร้อยละ 10.72, CBID & 
Partners Investment Holding Pte.Ltd. ร้อยละ 10.00, Tokyo Century 
Corporation รอ้ยละ 4.93, South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 
รอ้ยละ 4.83 และ State Street Europe Limited รอ้ยละ 3.46 จะเหน็ว่าผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ 5 ล าดบัแรกกเ็ป็นต่างชาตทิัง้หมด และจากล าดบัที ่6-23 ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่กย็งัมต่ีางชาตอิกี 8 ราย (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563ช) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก
ของไทย ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2449 (SCB ไทยพาณิชย์. 2563ก) เป็นธนาคารที่
ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มานาน เมื่อเกิด
วกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ธนาคารไทยพาณิชยก์ไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย ใน พ.ศ. 
2543 ส านกังานทรพัยส์่วนพระมหากษตัรยิถ์อืหุน้รอ้ยละ 21.10  แต่กล็ดลงเป็น
รอ้ยละ 5.91 ใน พ.ศ. ในอกี 4 ปีถดัมา ใน พ.ศ. 2547 นัน้ สดัส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น
ต่างชาตินัน้สงูกว่าผู้ถอืหุ้นชาวไทยเสยีอกี คอืชาวต่างชาตถิือหุ้นร้อยละ 52.66 
และชาวไทยรอ้ยละ 47.34 (เนตรนภา ไวทยเ์ลศิศกัดิ ์ยาบุชติะ, 2549, น. 57) 
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แต่ในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) สดัสว่นของผูถ้อืหุน้ชาวไทยมสีงูกว่า โดยอยู่ทีร่อ้ยละ 
83.62 ส่วนชาวต่างชาตอิยู่ทีร่อ้ยละ 16.38  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 5 ล าดบัแรกใน
ปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวัทรงถอืหุน้รอ้ย
ละ 23.53, กองทุนรวมวายุภกัษ์หนึ่งถอืหุน้รอ้ยละ 23.10, บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์
จ ากดั ร้อยละ 10.19, ส านักงานประกนัสงัคม รอ้ยละ 3.21 และ South East 
Asia UK (Type C) Nominees Limited รอ้ยละ 2.74 (SCB ไทยพาณิชย,์ 2563
ข) 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) มทีีม่าจากบรษิทัเงนิทุนธนชาติ จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเงนิทุนที่ตัง้มานานแล้ว เมื่อเกดิวกิฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2540 กป็ระสบปัญหาดว้ย ใน พ.ศ. 2541 ทางบรษิทัไดย้ื่นขออนุมตัใิบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชยแ์บบจ ากดัขอบเขตธุรกจิจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และใน พ.ศ. 2545 กไ็ด้รบัใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบ
จ ากดั ต่อมา ใน พ.ศ. 2547 กไ็ดร้บัใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยเ์ตม็
รูปแบบ (ธนชาต, 2563) ธนาคารธนชาตเป็นบรษิัทลูกของบรษิัททุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) เมื่อตรวจสอบโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัทุนธนชาต พบว่า 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์
จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 11.35, บริษัทเอ็มบีเค จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 11.15, 
บรษิทัทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 10.00, State Street Europe Limited 
รอ้ยละ 5.25 และ South East Asia UK (Type C) Nominees Limited รอ้ยละ 
2.55 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีเ่หลอืจากล าดบัที ่6-14 กม็อีกี 6 รายทีม่สีญัชาตเิป็นต่าง
ดา้ว (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563ฉ) ปัจจุบนัธนาคารธนชาตก าลงั
อยู่ในกระบวนการรวมกจิการเขา้กบัธนาคารทหารไทย ซึง่กระบวนการรวมนี้เริม่
มาตัง้แต่ พ.ศ. 2562 การรวมกจิการเขา้ดว้ยกนัท าใหก้ลายเป็นธนาคารทีม่ขีนาด
ใหญ่เป็นล าดบัที ่6 ของไทย (Jaiwat, 2563) 

ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) มปีระวตัิความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกบั
ธนาคารแหลมทอง ธนาคารรตันสนิ และธนาคารยูโอบี รตันสนิ กล่าวคือเมื่อ 
พ.ศ. 2491 มกีารก่อตัง้ธนาคารแหลมทองขึน้มา เมื่อถงึ พ.ศ. 2539 ช่วงก่อน
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วกิฤตเิศรษฐกจิ ประเทศไทยมธีนาคารพาณิชยอ์ยู่ 15 แห่ง ธนาคารแหลมทองก็
เป็นหนึ่งในนัน้ (เนตรนภา ไวทยเ์ลศิศกัดิ ์ยาบุชติะ, 2549, น. 49)  เมื่อเกดิ
วิกฤติเศรษฐกิจขึ้น ทุกธนาคารล้วนได้รับผลกระทบ แต่ในระดับที่มากน้อย
แตกต่างกนัไป ธนาคารแหลมทองได้รบัผลกระทบมากจนธนาคารแห่งประเทศ
ไทยต้องเขา้แทรกแซงเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2541 (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2563ก) ต่อมาก็มีการควบรวมกิจการเข้ากบัธนาคารรตันสนิซึ่งเป็น
ธนาคารทีร่ฐับาลตัง้ขึน้มาในช่วงหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ ใน พ.ศ. 2542 กองทุนเพื่อ
การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิไดข้ายหุน้ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนใหก้บั
ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซสี์ และได้มกีารเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็นธนาคารยูโอบ ี
รตันสนิ จ ากดั มหาชน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563ข)  ธนาคารยูโอบจีงึตก
เป็นของต่างชาติตัง้แต่นัน้ ใน พ.ศ. 2548 ก็ได้มกีารควบรวมกิจการเข้ากบั
ธนาคารเอเชียซึ่งเป็นธนาคารที่ประสบปัญหาจนมีทุนต่างชาติเข้าซื้อกิจการ
เหมอืนกนั และเปลีย่นชื่อมาเป็นธนาคารยโูอบอีย่างทีป่รากฏในปัจจุบนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของธนาคารคอืธนาคารยโูอบ ีคอืธนาคารยูไนเตด็ โอเวอรซ์สี ์จ ากดั ซึง่
เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์(ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย, 2563) 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) มีที่มาจากการที่บริษัท
เครดติฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทแลนด์ แอนด ์
เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 43 ของทุนช าระแลว้ ไดเ้สนอแผนจดัตัง้ธนาคาร
พาณิชยเ์พื่อรายย่อยต่อกระทรวงการคลงั และไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการได้
ใน พ.ศ. 2548 ต่อมาใน พ.ศ. 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตใหจ้ดัตัง้
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์
จงึเป็นบรษิทัลกู ใน พ.ศ. 2554 ไดป้รบัฐานะขึน้เป็นธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบ
โดยใชช้ื่อว่า ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2559 
ธนาคารไดข้ายหุน้ใหบ้รษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (LH 
Bank, 2563) เมื่อตรวจสอบโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของธนาคารในตลาดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทยจงึไม่พบขอ้มูล พบแต่ขอ้มูลของบรษิทัแม่ คอืบรษิทั แอล เอช 
ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่ในบรษิทัแม่นี้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 5 ล าดบั
แรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื CTBC Bank Company Limited ซึ่งเป็น
ธนาคารเอกชนทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วนั (CTBC Bank, 2020) ถอืหุน้รอ้ยละ 35.62, 
บรษิทัแลนด์ แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 21.88, บรษิทัควอลติี้ เฮา้ส ์
จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 13.74, นางสาวเพยีงใจ หาญพาณิชย์ รอ้ยละ 10.43 
และนายส าเรงิ มนูญผล รอ้ยละ 1.79 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2563
จ) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) มปีระวตัคิวาม
เป็นมาทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคารหวัง่หล ีธนาคารนครธน  และธนาคารแสตนดารด์
ชารเ์ตอร์ดนครธน (Money Buffalo, 2562) กล่าวคอืเมื่อเกดิวกิฤติเศรษฐกจิ 
พ.ศ. 2542 ธนาคารนครธนทีเ่ปลีย่นชื่อมาจากธนาคารหวัง่หลขีองตระกลูหวัง่หลี
ต้องขายกจิการใหก้บัต่างชาตแิลว้เปลีย่นชื่อเป็นธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด 
นครธน ซึง่ท าใหก้ลายเป็นธนาคารของต่างชาต ิ(เนตรนภา ไวทยเ์ลศิศกัดิ ์ยาบุชิ
ตะ, 2549, น. 49) และต่อมาใน พ.ศ. 2548 กลุ่มธนาคารสแดนดารด์ชารเ์ตอร์ด
ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษก็ได้จัดการให้มีการควบรวมธนาคารสแตนดาร์ด    
ชาร์ เตอร์ดนครธนเขา้กบัธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมี
อายุกว่า 111 ปี และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบนั (Standard 
Chartered, 2563) ผูถ้อืหุน้ 5 ล าดบัแรกในปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) คอื ธนาคาร
สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ถอืหุน้รอ้ยละ 99.8713, กองทุนส ารองเลีย้งชพี พนักงาน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว ร้อยละ 0.1180, Morgan 
Stanley & Co. International Plc รอ้ยละ 0.0034, Mrs. Lin Mei-Jen รอ้ยละ 
0.0009 และนางสาวอุรวณ์ี กนกพฤกษ์ รอ้ยละ 0.0004 (ธนาคารสแตนดารดชาร์
เตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน), 2563) 

ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) มทีีม่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร
สนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) กล่าวคอืเมื่อ พ.ศ. 2548 ธนาคารสนิเอเซยีรบัอนุญาต
จากกระทรวงการคลงัใหจ้ดัตัง้เป็นธนาคารพาณิชยเ์ตม็รปูแบบ (บรษิทัลสีซิง่ไอซี
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บซี ี(ไทย) จ ากดั, 2563) ต่อมาใน พ.ศ. 2553  ธนาคารของจนีคอืธนาคารอนิดสั
เตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด ( Industrial and 
Commercial Bank of China Limited หรอื ‚ICBC‛) ซึง่เป็นธนาคารทีม่มีูลค่า
ตลาดรวมใหญ่ทีส่ดุในโลกไดเ้ขา้ถอืหุน้ในธนาคารสนิเอเซยี และไดเ้ปลีย่นชื่อมา
เป็นธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
ICBC นับแต่บดันัน้เป็นต้นมา ปัจจุบนั ICBC ถอืหุ้นในธนาคารร้อยละ 97.86 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของธนาคาร (ICBC, 2563)  

จากโครงสร้างการถอืหุน้ในธนาคารพาณิชย์ซึง่จดทะเบยีนในประเทศ
ไทยทีผู่ว้จิยัไดแ้สดงใหเ้หน็ขา้งต้น ท าใหเ้ราทราบว่าในภาพรวมแลว้หลงัวกิฤติ
เศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ทุนต่างชาติได้เข้ามาถือหุ้นในกจิการธนาคารที่เคยเป็น
ของคนไทยมากขึน้เรื่อยๆ หลายธนาคารนัน้เมื่อพจิารณาในทางพฤตนิยักม็องได้
ว่าเป็นธนาคารของต่างชาตไิปแลว้ เพราะต่างชาตไิดเ้ขา้ถอืหุน้ในธนาคารนัน้ๆ 
เกอืบทัง้หมด 

การที่มชีาวต่างชาติเขา้มาประกอบธุรกจิธนาคารในประเทศไทยมาก
ขึน้ดงักล่าวมปัีจจยัสง่เสรมิผลกัดนัทัง้ภายในและภายนอก อย่างทีผู่ว้จิยัไดก้ล่าว
ไว้แล้วในวทิยานิพนธ์ว่ารฐัไทยนัน้ถูกกดดนัใหร้บัพนัธกรณีขอ้ 8 ของกองทุน
การเงนิระหว่างประเทศทัง้ๆ ทีย่งัไม่พรอ้ม การเปิดเสรทีางการเงนิจงึส่งกระทบ
อย่างส าคญัต่อเศรษฐกจิไทย ดงัจะเหน็จากผลทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 
2540 ทีร่ฐัไทยจ าเป็นตอ้งท าหนงัสอืแสดงเจตจ านงยื่นต่อกองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศเพื่อกู้ยมืเงนิ โครงสร้างเชงิสถาบนัที่อ่อนแอภายในรฐัไทยทัง้ช่วงก่อน
วกิฤติและช่วงหลงัวกิฤติต่างกม็ีผลต่อการมอี านาจต่อรองที่ต ่าของรฐัไทยเมื่อ
ตอ้งเผชญิหน้ากบัโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ 

แต่แม้ว่าประเทศไทยจะได้รบัผลกระทบจากโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่
มากแค่ไหนกต็าม รฐัไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลงัและอิทธิพลที่ยงัคงมีอยู่
ต่อมาของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ได้ ทีอ่าจท าไดบ้า้งคอืการชะลอการบงัคบัใช้
นโยบายบางอย่าง ในภาพรวมแลว้ รฐัไทยยงัคงเชื่อมัน่อยู่ในแนวนโยบายแบบ
เสรนิียมใหม่ทีต่อ้งการใหม้กีารเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุน การยกเลกิหรอื
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แกไ้ขกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ รวมทัง้การออกกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ 
เพื่อเกือ้หนุนการคา้และการลงทุนเสรทีีช่นชัน้นายทุนขา้มชาตไิดผ้ลประโยชน์ยิง่
กว่าประชาชนทัว่ไป  

ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่ว่ารฐัไทยไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นจาก
โลกาภวิตัน์เสรนิียมใหม่ ผูว้จิยัเหน็ว่ารฐัไทยกไ็ด้พยายามพอสมควร ดงัจะเหน็
ไดจ้ากการตรากฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิสถาบนัการเงนิออกมาใช ้ซึง่มกีารยกเลกิ
พระราชบญัญตัิธนาคารพาณิชยแ์ละกฎหมายอกีหลายฉบบัทัง้พระราชบญัญตัิ
และพระราชก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมเีหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 (2551) ว่า  

      เนื่องจากในปัจจุบันการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์ธุรกจิเงนิทุน และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์อยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์และกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ
ธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์แลว้แต่กรณี 
จึงท าให้การก ากับดูแลแตกต่างกนั แต่โดยที่การด าเนินกิจการของ
สถาบนัการเงนิควรมรีูปแบบการด าเนินธุรกจิที่เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกนั ประกอบกบัในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอนัมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบัน
การเงนิ และกระทบกระเทอืนความเชื่อมัน่ของประชาชนและผูฝ้ากเงนิ
ทีม่ต่ีอระบบสถาบนัการเงนิโดยรวม ดงันัน้ สมควรปรบัปรุงมาตรการใน
การก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิดงักล่าวใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ รวมทัง้
ปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์และ
รวมเป็นฉบบัเดยีวกนั เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
ตลอดจนแก้ไขเพิม่เติมบทก าหนดโทษส าหรบัความผดิที่เกี่ยวขอ้งให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้  
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จากเหตุผลในการประกาศใชก้ฎหมายฉบบัดงักล่าวขา้งต้นจะเหน็ว่ารฐั
ไทยกพ็ยายามจะเขา้ไปก ากบัดูแลธุรกจิสถาบนัการเงนิ ซึง่มองในแง่หนึ่งกค็อื
การเขา้ไป “ควบคุม” ใหม้ากขึน้กว่าช่วงก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจินัน่เอง แต่เมื่อ
พจิารณาดบูทบญัญตัต่ิางๆ ในกฎหมายแลว้ กจ็ะพบว่ากฎหมายกไ็ดเ้ปิดช่องให้
มกีารเปิดเสรทีางการเงนิต่อไปได้ ดงัเช่นบทบญัญตัมิาตรา 10 ทีเ่ปิดโอกาสให้
ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศสามารถตัง้สาขาเพื่อด าเนินธุรกจิธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยไดเ้มื่อไดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดย
ค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรา 14 ทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารตัง้
ส านักงานผู้แทนของสถาบันการเงินในต่างประเทศและส านักงานผู้แทนของ
สถาบนัการเงนิต่างประเทศในประเทศไทยไดเ้มื่อไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

นอกจากนี้ ในมาตรา 16 ของพระราชบญัญตัิฉบบัดงักล่าวกย็งัมกีาร
เปิดช่องใหช้าวต่างชาตสิามารถถอืหุน้ในสถาบนัการเงนิของไทยไดอ้ย่างยดืหยุ่น
ยิง่ขึน้กว่าเดมิ เพราะแม้ว่าจะก าหนดไว้ว่าหุ้นของบุคคลสญัชาตไิทยในสถาบนั
การเงนิต้องมไีม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และกรรมการในสถาบนัการเงนิต้องเป็น
บุคคลสญัชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทัง้หมดกต็าม แต่กไ็ด้
ก าหนดไวใ้นวรรคสองของมาตรานี้ดว้ยว่าบุคคลทีไ่ม่มสีญัชาตไทยกส็ามารถถอื
หุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 49 ได ้และกรรมการทีไ่ม่ใช่บุคคลสญัชาตไิทยกส็ามารถมไีดเ้กนิ 
1 ใน 4 แต่ไม่เกนิกึง่หนึ่งกไ็ด ้ถา้ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ในวรรคสามกม็บีทบญัญตัทิีเ่ปิดโอกาสใหก้ าหนดสดัส่วนหุน้ระหว่างคนไทยกบั
คนต่างชาตแิละจ านวนกรรมการไดแ้ตกต่างจากวรรคสองกไ็ดถ้า้มเีหตุจ าเป็น ซึง่
ในกรณีหลงันี้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดยค าแนะน าของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีอ านาจผ่อนผันให้มีจ านวนหุ้นหรือกรรมการแตกต่างไปจากที่
ก าหนดไวใ้นวรรคสองได ้นัน่หมายความว่าในทางปฏบิตัแิลว้คนต่างชาตสิามารถ
มหีุน้ในสถาบนัการเงนิไดม้ากกว่ากว่ารอ้ยละ 50 กไ็ด้ ดงัจะเหน็ได้จากกรณีที่
บางธนาคารทีผู่้วจิยักล่าวถึงไปแลว้กป็รากฏขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้  และขอ้ความใน
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วรรคสองกย็งัมคีวามหมายดว้ยว่าคนต่างชาตกิส็ามารถเป็นกรรมการในสถาบนั
การเงนิไดเ้กนิกึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดกไ็ด้ 

เมื่อพิจารณาดูกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เปิดช่องรับแนวคิดเสรี
นิยมใหม่ประกอบกบัปรากฏการณ์ในการด าเนินธุรกจิสถาบนัการเงนิที่เกดิขึน้
ในช่วงหลงัๆ อย่างเช่นการควบรวมกจิการกนัให้สถาบนัการเงนิมขีนาดทีใ่หญ่
ขึน้ กเ็ป็นไปได้ว่าในอนาคตแทนทีเ่ราจะไดเ้หน็ธนาคารพาณิชยท์ีม่จี านวนมาก
ขึน้ เราอาจไดเ้หน็จ านวนธนาคารพาณิชยน้์อยลงกไ็ด ้ก่อนวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 
2549 ประเทศไทยมธีนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 15 ธนาคาร 
ปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) เราม ี14 ธนาคาร และเมื่อกระบวนการควบรวมกจิการของ
บางธนาคารทีก่ าลงัด าเนินอยู่ตอนนี้เสรจ็สิน้ลง จ านวนธนาคารพาณิชยก์จ็ะลดลง
อกี  

การทีช่นชัน้นายทุนต่างชาตเิขา้มามอีทิธพิลในภาคเศรษฐกจิไทยอย่าง
ชดัเจนไม่ไดม้แีต่ในภาคการเงนิเท่านัน้ แต่ในภาคการผลติต่างๆ เรากส็ามารถ
มองเหน็อย่างชดัเจนดว้ย การศกึษาวจิยัของผาสุก พงษ์ไพจติร และคณะ ทีไ่ด้
สรุปผลงานวจิยัออกมาตพีมิพเ์ป็นหนังสอืสองเล่ม คอื การต่อสูข้องทุนไทย เล่ม 
1 (ผาสกุ พงษ์ ไพจติร {บรรณาธกิาร}, 2549ก) และ การต่อสูข้องทุนไทย เล่ม 2 
(ผาสุก พงษ์ ไพจติร {บรรณาธกิาร}, 2549ข) กไ็ดแ้สดงให้เหน็ผลกระทบของ
วกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ทีม่ต่ีอกลุ่นทุนไทยในอกีหลายสาขาการผลติ ซึง่ท า
ให้ชนชัน้นายทุนขา้มชาตไิด้เข้ามาถือหุน้ในกจิการของคนไทยมากขึน้ อย่างที่
หวัหน้าโครงการวจิยัไดก้ล่าวไวว้่า “วกิฤตเศรษฐกจิเมื่อปี 2540 เป็นมหนัตภยั
สรา้งความเสยีหายใหแ้กก่ลุ่มทุนไทยอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน ทีส่ าคญัคอื ใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตนัน้ รัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ รู้สึกว่า จ าเป็นที่
จะต้องยกเลกิมาตรการคุ้มครองต่างๆ ทีเ่คยให้กบักลุ่มทุนไทย และยอมให้ทุน
ต่างชาตเิขา้มาด าเนินกจิการไดอ้ย่างเสรมีากขึน้” (ผาสุก พงษ์ไพจติร, 2549, น. 
23) 

แม้ในกจิการที่ไม่ควรเป็นไปเพื่อแสวงหาก าไรสูงสุด อย่างเช่นการจดั
การศกึษา เรากไ็ด้พบข่าวว่ามกีลุ่มทุนจากต่างชาติเช่นจากประเทศจนีเข้ามา
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กว้านซื้อมหาวทิยาลยัในประเทศไทยไปบ้างแล้วและก าลงัจะซื้ออกีหลายแห่ง 
(คมชดัลกึ, 27 พฤศจกิายน 2562) ในเมื่อตรรกะของทุนคอืการแสวงหาก าไร
สงูสุด การทีฝ่่ายทุนโดยเฉพาะทุนขา้มชาติที่มพีลงัอ านาจมากได้เขา้มาด าเนิน
ธุรกจิในด้านต่างๆ มากขึน้ อกีทัง้ทุนไทยส่วนหนึ่งกพ็ฒันาเป็นทุนขา้มชาติไป
มากพอสมควรแลว้ดว้ย เราจะคาดหวงัว่าอ านาจต่อรองของประชาชนไทยทีเ่ป็น
ผู้บรโิภคซึ่งต้องขึน้ต่อพลงัของทุนขา้มชาติจะมีเหลอือยู่มากน้อยเพียงใด เรา
อาจจะเหน็ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัเรากจ็ะได้
เห็นช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยกบัคนจนที่ห่างออกจากกนัมากขึ้น
เช่นเดยีวกนั ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากรายงานขา่วเมื่อ พ.ศ. 2561 ว่าประเทศไทยมปัีญหา
ความเหลื่อมล ้าที่วดัทางด้านความมัง่คัง่  หรอืวดัที่ทรพัย์สนิอยู่ในอนัดบัต้นๆ 
ของโลก จากการทีก่ลุ่มบรษิัททีใ่หบ้รกิารทางการเงนิชื่อ “Credit Suisse‛ ได้
เผยแพร่รายงานสถานการณ์ความมัง่คัง่ทัว่โลก (Global Wealth Report) 
ประจ าปี 2018 ซึง่ผลปรากฏว่า “แมไ้ทยจะมคีวามมัง่คัง่เพิม่ขึน้ แต่ยงัมปัีญหา
ความเหลื่อมล ้าสงูมากจนน่าวติก โดยประชากร 1% ทีร่ ่ารวยทีส่ดุบนยอดพรีะมดิ
ครอบครองทรพัยส์นิถงึ 66.9% ของประเทศ ขณะทีป่ระชากรทีร่วยทีสุ่ด 10% 
ครองทรพัยส์นิรวม 85.7%‛ (คมปกติ สกุลหวง, 2561)  

ปัญหาการกระจายความมัง่คัง่และการกระจายรายไดก้ค็อืปัญหาความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจที่มีมานาน แม้ว่ารัฐไทยจะมองเห็นปัญหา แต่ก็ไม่
สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยง่าย ผูว้จิยัเหน็ว่าปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งคอืพลงัของชน
ชัน้นายทุนข้ามชาติที่ได้รบัการเกื้อหนุนจากโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่นัน่เองที่
ส่งผลอย่างชดัเจนต่อปัญหาความเหลื่อมล ้า เพราะมีการแย่งชิงหรือถ่ายโอน
ทรพัยส์นิทีเ่คยเป็นและควรเป็นของประชาชนในประเทศไปใหช้นชัน้นายทุนขา้ม
ชาต ิผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัเดวดิ ฮารว์ยีย์ ์(Harvey, 2005, pp. 153-165) ทีเ่สนอไว้
ว่าลทัธเิสรนีิยมใหม่ประสบความส าเรจ็จากการใชว้ธิกีารสะสมทุนดว้ยการแย่งชงิ  
(accumulation by dispossession) ซึง่มลีกัษณะส าคญั 4 ประการ คอื 1) การ
แปรรูปกจิการของรฐัใหเ้ป็นของเอกชนหรอืเป็นแบบเอกชนและการท าใหทุ้กสิง่
ทุกอย่างเป็นสนิคา้ทีส่ามารถซือ้ขายได ้ (privatization and commodification) 
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2) การแผ่ขยายอ านาจทางการเงนิ (financialization) 3) การจดัการและการ
ควบคุมวกิฤตกิารณ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (management and manipulation 
of crises) และ 4) การจดัสรรความมัง่คัง่และรายได้ใหม่โดยรฐั (state 
redistributions) ในกรณีของประเทศไทยกเ็ป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั  คอืลทัธเิสรี
นิยมใหม่ประสบความส าเรจ็แน่หรอืเป็นฝ่ายชนะแน่ๆ โดยมชีนชัน้ปกครองของ
รฐัร่วมรบัประโยชน์จากความส าเรจ็หรอืชยัชนะนัน้ แต่รฐัในฐานะทีม่หีน้าทีต่้อง
ปกป้องประชาชนพลเมอืงของตนแล้วไม่สามารถท าหน้าทีเ่ช่นนี้ได้คอืรฐัทีพ่่าย
แพ ้และประชาชนทีถู่กกดขีข่ดูรดีเอารดัเอาเปรยีบจากการที่รฐัด าเนินนโยบาย
เสรนีิยมใหม่ ไม่ว่าโดยตัง้ใจหรอืโดยถูกบบีบงัคบั กเ็ป็นฝ่ายทีป่ระสบความพ่าย
แพด้ว้ย 

ในส่วนของการแผ่ขยายอ านาจทางเงินนั ้น  ผู้วิจ ัยได้กล่าวถึง
รายละเอยีดไวใ้นบทเสรมิน้ีไวม้ากพอสมควรแลว้ ส่วนลกัษณะอกีสามประการที่
เหลอื ผู้วจิยักไ็ด้กล่าวถึงเนื้อหาในบทต่างๆ ของวทิยานิพนธไ์ว้พอสมควรแล้ว
เหมอืนกนั เพยีงแต่มองจากอกีกรอบแนวคดิหนึ่ง คอืมองจากกรอบของการเปิด
เสรทีางการคา้และการลงทุน (liberalization) การถ่ายโอนการผลติจากภาครฐั
ไปสู่ภาคเอกชน (privatization) และแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่ 
(deregulation) เราสามารถมองอย่างเชื่อมโยงกนัได้ว่าการเปิดเสรทีางการค้า
และการลงทุน ทัง้ในช่วงก่อนเกดิวกิฤติเศรษฐกจิและภายหลงัการเกดิวกิฤตมิา
จนถงึปัจจุบนัน้ี ซึง่รฐัไทยต้องเขา้ไปด าเนินการยกเลกิกฎหมายจ านวนมากและ
ตรากฎหมายอกีจ านวนมากมาใช้แทนนัน้ ได้เปิดทางให้ทุนขา้มชาติได้เขา้มา
แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกจิไดม้าก ยิง่ในช่วงหลงัวกิฤตเิป็นต้นมากย็ิง่เหน็ได้
ชดัมาก ทุนข้ามชาติได้เข้าไปถือหุ้นในหน่วยงานรฐัวสิาหกจิที่ถูกแปรรูปด้วย
กระบวนทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัทุินรฐัวสิาหกจิ นอกจากนี้ การทีท่ ัง้ทุน
ขา้มชาตแิละทุนใหญ่ในประเทศไทยเองซึง่กม็ลีกัษณะขา้มชาตมิากขึน้เหมอืนกนั
ได้โอกาสแสวงหาประโยชน์ทางธุรกจิจากช่องที่รฐัเปิดไว้ให้ กม็สี่วนก่อให้เกดิ
การจดัสรรความมัง่คัง่ขึน้ใหม่นัน่เอง 
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แต่เนื่องจากผู้วจิยัได้เขยีนเนื้อหาในบทเสริมนี้ไว้มากพอสมควรแล้ว 
ประเดน็ทีเ่หลอือื่นๆ จงึขอยกมาเป็นประเดน็ทีต่ัง้ขอ้สงัเกตไว ้ไม่ขออภปิรายลง
ลกึในรายละเอยีด เผื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ในการท าวจิยัต่อไปส าหรบัผูท้ีส่นใจ
ดว้ย 

ข้อสงัเกตในประเดน็อ่ืนๆ  
 เนื้อหาที่ผู้วิจ ัยเขียนไว้ในวิทยานิพนธ์ยังมีเรื่องให้ติดตามดูความ
เปลี่ยนแปลงตัง้แต่ พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดอ้กีหลายประเดน็ ดงันี้ 
 การถ่ายโอนการผลิตจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน (Privatization) 
ค าภาษาไทยข้างต้นนี้เป็นค าที่ใช้ในครัง้ที่เขยีนวทิยานิพนธ์เพื่อให้ครอบคลุม
กรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การแปรรูปรฐัวสิาหกิจด้วย เพราะว่าการน ามหาวทิยาลยัซึ่ง
ไม่ใช่รฐัวสิาหกจิออกนอกระบบกอ็ยู่ในขอบข่ายของเรื่องนี้ดว้ย แต่ไม่ว่าจะใชค้ า
ใหม้คีวามหมายกวา้งขึน้กย็งัไมส่ือ่ความไดต้รงชดัเจนดนีกั เพราะมหาวทิยาลยัที่
ออกนอกระบบแล้วก็ยงัอยู่ในภาครฐัอยู่ดี แต่วธิีการบริหารจดัการหลายอย่าง
เปลีย่นไปเป็นแบบเอกชน  
 ในวทิยานิพนธ ์ผูว้จิยัไดก้ล่าวถงึรฐัวสิาหกจิที่ถูกแปรรูปใหเ้ป็นบรษิัท
มหาชนแต่ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปตาม
พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิซึง่เป็นกฎหมายแมจ้ะตราขึน้โดยรฐัไทยแต่กถ็อืว่า
ถูกผลกัดนัโดยพลงัของโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ ครัง้นัน้บรษิทัมหาชนทีเ่กดิขึน้
จากผลของกฎหมายทุนรฐัวสิาหกจิมทีัง้หมด 5 บรษิัทคอื บรษิัท ปตท จ ากดั 
(มหาชน), บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน), บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) ปัจจุบนัน้ี (พ.ศ. 2563) ทุกบรษิทัต่างกย็งัคงเป็นรฐัวสิาหกจิอยู่ แต่สอง
บรษิทัหลงัก าลงัอยู่ในกระบวนการควบรวมกจิการเขา้ดว้ยกนั โดยจดัตัง้ขึน้เป็น
บรษิทัโทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ตามมตขิองคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่
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14 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีก่ าหนดใหค้วบรวมใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 6 เดอืน คอื
ภายในวนัที ่14 มถุินายน พ.ศ. 2563 แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล
กระทบให้กระบวนการควบรวมล่าช้าออกไปอีก ไม่สามารถท าให้เสร็จตาม
ก าหนดเดมิได ้(ประชาชาตธิุรกจิ, 9 พฤษภาคม 2563) บรษิทัทีต่ัง้ขึน้ใหม่นี้แม้
จะใหก้ระทรวงการคลงัถอืหุ้นรอ้ยละ 100 แต่กน่็าตดิตามศกึษาต่อไปว่าจะเป็น
อย่างไรต่อไป และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบทีม่ต่ีอประชาชน
จะเป็นอย่างไร 
 รฐัวสิาหกจิอกีแห่งหนึ่งที่เพิง่พ้นสภาพการเป็นรฐัวสิาหกจิกค็อืบรษิัท
การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากเป็นรฐัวสิาหกจิที่ประสบปัญหาขาดทุน
สะสมมากและยาวนาน ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้การบินไทยเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูผ่านศาลลม้ละลายกลาง เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
กองทุนวายุภกัษ์ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในบรษิทัการบนิไทยในจ านวนรอ้ยละ 3.17 ต่อจาก
กระทรวงการคลัง ท าให้กระทรวงการคลงัคงเหลือสดัส่วนหุ้นในการบินไทย
ประมาณร้อยละ 48 และท าให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรฐัวิสาหกิจทนัที 
(กรุงเทพธุรกจิ, 22 พฤษภาคม 2563) นี่กน่็าติดตามศกึษาต่อไปว่าจะส่งผล
กระทบต่อประชาชนอย่างไร 
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการนัน้มีนักวิชาการ
ชี้ให้เหน็พลงัของเสรนีิยมใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาระดบัอุดมศกึษาว่า
มหาวทิยาลยัเหล่านัน้ซึง่มกีารบรหิารจดัการแบบเสรนีิยมใหม่ไดก้่อใหเ้กดิปัญหา
รา้ยแรง 3 ประการคอืการขึน้ค่าเล่าเรยีนโดยผลกัภาระใหน้ิสตินักศกึษามากขึน้ 
การที่มหาวทิยาลยัพยายามแสวงหาทุนวจิยัจากบรษิัทยกัษ์ใหญ่ เพื่อแสวงหา
ก าไรซึง่ท าใหเ้กดิการละทิง้ภารกจิการแสวงหาความจรงิ และการทีพ่นักงานของ
มหาวิทยาลยัต้องเผชิญกบัความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ท าให้เกิด
ความไม่มัน่คงในอาชพี (อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์, 2559) ปัจจุบนัน้ี (พ.ศ. 2563) มี
มหาวทิยาลยัของไทยมากถงึ 26 แห่งทีอ่อกนอกระบบราชการโดยมีสถานะเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบั (กระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม, 
2563) การขึน้ค่าเล่าเรยีนซึง่ท าใหผู้เ้รยีนเดอืดรอ้นและความไม่มัน่คงในงานของ
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พนกังานมหาวทิยาลยักป็รากฏเป็นขา่วทางสือ่อยู่บ่อยๆ จงึเป็นเรื่องทีน่่าตดิตาม
ศึกษาต่อไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนและพนักงานของ
มหาวทิยาลยั 
 การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน (Liberalization) การเปิดเสรี
ท าได้ทัง้ในกรอบเอกภาคี อย่างเช่นการที่ร ัฐตราหรือแก้กฎหมายเพื่อท าให้
การคา้และการลงทุนเสรยีิง่ขึน้กไ็ด้ ในกรอบของทวภิาคอีย่างเช่นการเจรจากบั
อกีประเทศหน่ึงแลว้ท าขอ้ตกลงการคา้เสรรีะหว่างกนักไ็ด ้และในกรอบพหุภาคี
อย่างเช่นการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าเสรีที่มีหลายประเทศก็ได้ การแก้
กฎหมายเกีย่วกบัการประกนัภยัและกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิสถาบนัการเงนิที่
ผูว้จิยักล่าวถงึแลว้กม็องไดว้่าเป็นการเปิดเสรีแบบเอกภาค ีในส่วนของขอ้ตกลง
การค้าทวภิาคีและพหุภาคีนัน้ ปัจจุบนันี้ฝ่ายไทยก าลงัเจรจากบัหลายประเทศ
และหลายกลุ่ม แต่เรื่องทีก่ าลงัเป็นขา่วดงัอยู่ในขณะทีผู่ว้จิยัก าลงัเขยีนบทเสรมินี้
กค็อืเรื่องของ “CPTPP‛ เพราะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านที่เป็นข่าวทัง้ทางสื่อ
กระแสหลกัและในโซเชยีลมเีดยี มกีารตดิแฮชแทก็ ‚#ไม่เอาCPTPP‛ “#คดัคา้น
CPTPP‛ และ ‚#NoCPTPP‛ ปรากฏใหเ้หน็อยู่มากมาย CPTPP เป็นค าทีย่่อมา
จาก “Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific 
Partnership‛ ซึง่แปลว่า “ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก” มี
ขา่วว่ามคีวามพยายามจะน าเรื่องนี้เขา้สู่ทีป่ระชุมของคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา 
แต่จากการทีถู่กต่อตา้นคดัคา้นกเ็ลยมกีารเลื่อนการน าเขา้พจิารณาออกไปอกี น่า
ตดิตามต่อไปว่าเรื่องนี้จะด าเนินต่อไปอย่างไร และถา้ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม
นี้จะก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบในอนาคตอย่างไร 
 การแก้ไขกฎหมายและการออกกฎหมายใหม่ (Deregulation) มี
กฎหมายระดบัต่างๆ ถูกยกเลิก ถูกแก้ไข และถูกตราขึ้นใหม่มากมายในช่วง
ตัง้แต่ พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสรนีิยมใหม่ ไม่ว่าจะเพื่อตอบสนอง
ต่อแนวนโยบายเช่นนัน้หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบาย
เช่นนัน้ อย่างเช่นกฎหมายที่เกีย่วกบัส่งเสรมิการลงทุนและกฎหมายที่เกีย่วกบั
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้วิจ ัยขอยกตัวอย่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พระราชบญัญตัิทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบนัคอืฉบบั พ.ศ. 2520 แต่มกีารแก้ไขเพิม่เติม
หลายครัง้แล้ว ครัง้ล่าสุดคือเมื่อ พ.ศ. 2560  ในฉบบัล่าสุดนี้ รฐัได้ให้สทิธิ
ประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เช่นได้มีการยกเว้นภาษีเ งินได้นิติ
บุคคลสงูสดุ 13 ปี จากเดมิทีเ่คยยกเวน้ใหส้งูสุดเพยีงแค่ 8 ปี ไดม้กีารลดหย่อน
ภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอตัราไม่เกนิร้อยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา
สูงสุดถึง 10 ปี จากเดิมที่เคยลดหย่อนให้สูงสุดเพียงแค่  5 ปี  และได้มีการ
ยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรบัของที่ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิน าเขา้มาเพื่อใช้ในการวจิยั
และพฒันา (Dr Variety, 2560) น่าศึกษาว่าการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มสทิธิ
ประโยชน์ให้กบันายทุนเช่นนี้จะส่งผลต่อการสะสมความมัง่คัง่ของนายทุนและ
ความเสยีเปรยีบของประชาชนทัว่ไปอย่างไร 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัธรุกิจ ผูว้จิยัไดเ้สนอไวใ้นวทิยานิพนธว์่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ เสรีนิยมใหม่นั ้นเป็น
ความสมัพนัธท์ีร่ฐัเอือ้ต่อธุรกจิอย่างชดัเจนมาก ในช่วงหลงัๆ มานี้ รฐักป็ระกาศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ในเขตหรือพื้นที่เช่นนัน้นายทุนก็ได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากมาย ในช่วง พ.ศ. 2551-2560 ได้มีการประกาศพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ถึง 26 แห่ง ซึ่งถือว่าเพิม่ขึน้มากเมื่อเทยีบกบัช่วง พ.ศ. 
2541-2550 ทีม่กีารประกาศเพยีง 10 แห่ง (ปฐมพงษ์ มโนหาญ, 2561, น. 135) 
ประเดน็น้ีจงึยงัมเีรื่องทีค่วรศกึษาอกีมาก 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัสงัคม ประเดน็นี้กม็เีรื่องทีน่่าศกึษามาก
เช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะในช่วงภายหลงัจากเหตุการณ์รฐัประหาร พ.ศ. 2557 ที่
ท าใหป้ระชาชนมอี านาจต่อรองน้อย และแสดงออกซึง่ความตอ้งการของตวัเองได้
น้อย เพราะถูกกดปราบไวด้ว้ยอ านาจเผดจ็การ หลายเรื่องที่ผู้วจิยักล่าวไว้ใน
วิทยานิพนธ์ไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเลย แต่กลับเลวลงด้วยซ ้า เช่นนโยบาย
เกี่ยวกบัค่าจ้างขัน้ต ่าและการรวมตวักนัต่อรองของแรงงานเช่นที่อยู่ในลกัษณะ
ของสหภาพแรงงาน ซึง่ชีใ้หเ้หน็ชยัชนะของเสรนีิยมใหม่ เพราะการท าลายพลงั
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ของสหภาพแรงงานเป็นลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของนโยบายเสรนีิยมใหม่แม้ใน
ยุคทีน่ าเอามาใชแ้บบไม่เตม็ที ่(Quiggin, 2018, p. 148) นโยบายเกี่ยวกบั
แรงงานและนโยบายทีเ่กีย่วกบัชาวไร่ชาวนาหรอืแมแ้ต่นโยบายทีก่ าหนดออกมา
โดยอา้งว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนทัว่ไปจงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจศกึษา โดย
ควรศกึษาดูดว้ยว่านโยบายเหล่านัน้เกื้อหนุนภาคธุรกจิมากกว่าภาคประชาชน 
อย่างที่มีนักวิชาการตัง้ข้อสงัเกตเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ว่า “บัตร
สวสัดิการแห่งรฐัมนักลายเป็นการเป็นการตอบสนองให้กบักลุ่มทุนขนาดใหญ่
มากกว่า เชื่อว่าคนที่ไดบ้ตัรนี้ไปกค็งชอบอยู่ แต่บรรดารายจ่ายเหล่าน้ีมนัไปตก
กบักลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ ฉะนัน้เงนิเหล่านี้เมื่อหมุนไปหมุนมากไ็ปตกอยู่ทีก่ลุ่ม
นายทุนอยู่ด‛ี (ไทยรฐัออนไลน์,18 ตุลาคม 2561) หรอืไม่ 
 พลงัของประชาชนในยุคโลกาภิวตัน์เสรีนิยมใหม่ นี่เป็นประเด็น
สุดท้ายทีผู่้วจิยัอยากตัง้ขอ้สงัเกตไว้ ในเมื่อโลกาภิวตัน์เสรนีิยมใหม่มพีลงัมาก
ดงัทีผู่ว้จิยักล่าวไว ้รฐัไม่สามารถตา้นทานพลงันัน้ได ้มหิน าซ ้าในหลายๆ กรณีก็
เหน็ดเีหน็งามกบันโยบายเช่นนัน้จนน ามาใชเ้ป็นนโยบายในการพฒันาประเทศ
ในหลายๆ ยุครัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้สร้างผลกระทบทางลบต่อประชาชน
จ านวนมากแน่ ในบางประเทศ เราได้เหน็ประชาชนลุกขึน้มาต่อต้าน คดัค้าน 
และประทว้งเป็นขบวนการประชาชนทีใ่หญ่โตและขยายไปในทัว่โลก จนบางคน
เรยีกว่าเป็น “โลกาภวิตัน์จากขา้งล่าง” แต่ในกรณีของประเทศไทย เพราะเหตุใด
เราจงึไม่เหน็ขบวนการประชาชนที่มพีลงัมากขนาดนัน้ แม้ว่าจะมคีนบางกลุ่ม
รวมตวักนัคดัคา้นมาหลายครัง้แลว้ แต่ผูว้จิยักป็ระเมนิว่าพลงัประชาชนยงัมน้ีอย 
ในยุคที่การสื่อสารโทรคมนาคมก้าวหน้ามาก ผู้ที่คดัค้านแนวนโยบายแบบเสรี
นิยมใหม่กใ็ชป้ระโยชน์จากความกา้วหน้าทางการสือ่สารเช่นนัน้ให้เป็นประโยชน์ 
แต่ดูเหมือนจะท าได้เพียงแค่การชะลอหรือการเลื่อนนโยบายหรือโครงการ
ออกไปเท่านัน้เอง และเมื่อพจิารณาดูการใช้โซเชยีลมเีดยีและการชุมนุมแบบ
ใหม่ๆ  เช่นการจดัแฟลชมอ็บเพื่อแสดงออกทางการเมอืง ซึง่บางเรื่องไม่สามารถ
แสดงออกไดม้านาน แต่ถูกแสดงออกอย่างมากในปัจจุบนันี้ กน่็าติดตามศกึษา
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ต่อไปว่าพลงัของประชาชนจะเป็นอย่างไรต่อไป ประชาชนจะสามารถรวมตวักนั
จนสามารถต่อตา้นและ/หรอืต่อรองกบัพลงัโลกาภวิตัน์เสรนีิยมใหม่ไดแ้ค่ไหน 
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