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รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในที่สุด ผาแดงอินดสัทรีกส็ามารถฟนฝาปญหาอุปสรรคสํ าคัญอีกปญหาหนึ่ง
  บริษัท ผาแดงอินดสัทรี จํ ากัด ท ําพธิวีางศลิาฤกษโรงถลุงแรสังกะสี ณ อํ าเภอ
เมอืง จงัหวดัตาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2525 โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนทเปนประธาน

โรงงานถลงุแรสังกะสีดังกลาวนี้มีกํ าลังการผลิต 60,000 ตันตอป โดยอาศัยสินแร
สังกะสจีากแหลงแรภูเขาผาแดง  อํ าเภอแมสอด  จังหวัดตาก

การกอสรางโรงถลุงแรสังกะสีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 
การทํ าเหมืองแรสังกะสีไดรับสัมปทานจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมถูกตอง 
ตามกฎหมายทุกประการ

แตผาแดงอินดสัทรีก็ยังมีปญหา

จากนวิเจอรซียซิงคมาสูผาแดงอินดัสทรี
แหลงแรสังกะสี ณ ภูเขาผาแดงถูกคนพบมาตั้งแต 2499 และตอมาบริษัท Watts, 

Griffis and McQuat แหงประเทศคานาดา ซึ่งไดรับมอบใหสํ ารวจแหลงแรรายงานวา ปริมาณแร
สังกะสใีนบรเิวณดังกลาวนี้มีมากพอที่จะประกอบการในเชิงพาณิชยได

ความสนใจที่จะขุดแรสังกะสีจากภูเขาผาแดงเพื่อนํ ามาใชประโยชนเร่ิมมีข้ึนเพียง
เมือ่ไมถึงสิบปที่ผานมานี้เอง

เร่ิมดวยบริษัท นิวเจอรซียซิงค จํ ากัด แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิต
สังกะสทีีใ่หญทีสุ่ดบริษทัหนึ่งในโลก แสดงความสนใจ ถึงกับเขามาสํ ารวจลูทางการลงทุน และ
เกอืบทีจ่ะตัดสินใจทุมเงินลงทุนในโครงการนี้

แตแลวนวิเจอรซียซิงคก็ตองถอนตัวออกไป  เนื่องจากประสบปญหาการเงิน
  ในขณะที่นิวเจอรซียซิงค ถอนตัวออกไป ก็มีการชักนํ ากลุมบริษัทวาชินแหง 
เกาหลีใตใหเขามาแทนที่

การณเกือบลงเอยดวยดี แตแลวกลุมบริษัทวาชินก็ตองถอนตัวตามนิวเจอรซีย
ซงิคอีก  เนื่องจากมีปญหาทางการเงินเชนกัน

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห  ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน  2525
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ความลมเหลวถงึสองคราดังกลาวนี้ ทํ าใหรัฐบาลตองเสียหนาเปนอันมาก รัฐบาล
พลเอกเปรม ติณสลูานนทจึงใชความพยายามทั้งปวงในการผลักดันใหโครงการ 3,000 ลานบาทนี้
คลอดใหได หลังจากที่ตองแทงมาถึงสองครั้ง ในดานหนึ่งอาจเปนเพราะเชื่อวา หากโครงการนี้
ประสบความส ําเร็จ จะชวยชูเชิดบรรยากาศการลงทุนที่กํ าลังซบเซาใหดีข้ึนได แตในอีกดานหนึ่ง 
กเ็ปนการแสดงฝมือของรัฐบาลปจจุบันในเรื่องที่รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทนเคยลมเหลว
มากอน

นีเ่องจึงเปนที่มาของผาแดงอินดสัทรี

ใครเปนใครในผาแดงอินดัสทรี
เปนที่ทราบกันดีวา ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนหมอทํ าคลอดโครงการโรงถลุง

สังกะสีคือ นายไกรศรี จาตกิวณชิ ผูอํ านวยการสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
และดวยความพยายามอยางยิ่งยวด ในที่สุดก็สามารถชักนํ าใหธนาคารพาณิชยตางๆมารวมลงทุน
ดวยได

แตกวาที่จะกอต้ังบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํ ากัดไดก็ตองเสียเวลาเจรจากัน 
หลายยก

ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา นายทุนไทยเองไมสูสนใจที่จะลงทุนในโครงการนี้นัก 
เนือ่งจากจ ํานวนทุนที่ตองใชสูง  ระยะ ‘ต้ังไข’ ของกจิการยาวนาน และอัตราผลตอบแทนที่คาดวา
จะไดรับไมจูงใจเทาที่ควร

แตเนื่องจากรัฐบาลทั้งบีบทั้งคั้น ประกอบกับการพบกันครึ่งทาง โดยยอมรับ 
เงื่อนไขของฝายธนาคารพาณิชยไทยในบางเรื่อง และเงื่อนไขขอหนึ่งก็คือ เมื่อผาแดงอินดัสทรี 
มกี ําไร จะตองน ํากํ าไรสวนหนึ่งไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยที่เปนผูถือหุน ในที่สุดผาแดงอินดัสทรี
กถ็ือกํ าเนิดขึ้น

ดวยเหตนุี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่นายไกรศรี จาติกวณิช ไดรับแตงตั้ง
เปนประธานกรรมการบริษัทนี้

เมือ่พจิารณาลักษณะความเปนเจาของในผาแดงอินดสัทรี เราจะเห็นไดวา บริษัท
นีป้ระกอบดวยผูถอืหุน 3 ฝาย คือ รัฐบาลไทย นักลงทุนไทย และนักลงทุนชาวตางประเทศ ซึ่งมี 
ขอนาสังเกตอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก จ ํานวนหุนทีถ่อืโดยชาวตางประเทศคิดเปนรอยละ 30 ของจํ านวน
เรือนหุน 800 ลานบาท ทั้งนี้ผูถือหุนเปนกลุมบริษัทเบลเยีย่ม อยางไรก็ตาม หากรวมหุนที่ถือ 
โดยกลุมบริษัทมิตซยุในประเทศไทยอีก 2% จํ านวนหุนที่ถือโดยชาวตางประเทศจะมีถึง 32%
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ประการที่สอง แมวาผาแดงอินดัสทรีจะมีลักษณะเปนวิสาหกิจเอกชน แตก็มี 
ขอนาสงัเกตวา จ ํานวนหุนที่ถือโดยรัฐบาลไทยอยูในอัตราสวนคอนขางสูง แมวากระทรวงการคลัง
จะถอืหุนเพยีงรอยละ 20 ของจํ านวนหุนรวม แตโดยที่ธนาคาร กรุงไทย จํ ากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทนี้
ถงึ 13% เปนรัฐวสิาหกิจ และรัฐบาลก็มีสวนเปนเจาของในบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ซึ่งก็ถือหุนในผาแดงอินดสัทรี 10% ดวย ดังนี้ เราอาจกลาวไดวา รัฐบาลไทยมีสวนเปน 
เจาของผาแดงอินดสัทรีไมนอยกวา 33% ของจํ านวนหุนรวม

ผาแดงยังมีปญหา
แมวารัฐบาลจะลงทุนลงแรงผลักดันผาแดงอินดัสทรี จนถึงขั้นกระโดดลงมาเปน 

ผูถอืหุนเสียเอง  แตกระนั้นก็ตาม  ผาแดงอินดสัทรีก็ยังมีปญหา
ปญหามไิดอยูทีก่ารขาดแคลนทุน เพราะเงินทุนหาไดอยางเพียงพอแลว มิหนํ าซํ้ า

ยงัมแีหลงเงนิกูโดยพรอมสรรพ โดยธนาคาร กรุงไทย จํ ากัด ธนาคาร กรุงเทพฯ จํ ากัด และธนาคาร
ในสมาคมธนาคารไทยทั้งหมด รวมกันคํ้ าประกัน

ปญหามิไดอยูที่เร่ืองเทคโนโลยี เพราะกลุมบริษัทเบลเยี่ยมซึ่งรวมถือหุนเปน 
ผูชํ านาญการเรื่องนี้

ป ญหามิไดอยู ที่ สัมปทานในการขุดแรสังกะสี เพราะไดรับสัมปทานจาก 
กรมทรัพยากรธรณีเรียบรอยแลว

แตกรมปาไมกลับเปนปญหาของผาแดงอินดัสทรี
แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา แมวาผาแดงอินดัสทรีจะไดรับสัมปทานในการทํ า

เหมอืงแรสังกะส ีและขณะนี้กํ าลังกอสรางโรงงานถลุงสังกะสีก็ตาม แตในการไดมาซึ่งสินแรสังกะสี
นัน้  จ ําเปนตองถางปาไปสูแหลงแรดังกลาวนี้

แตผาแดงอินดสัทรีมิไดรับสัมปทานในการตัดปา
 สัมปทานในการขุดแรที่มีอยูจึงเกือบไมมีความหมาย

ขาวดังกลาวนี้กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณกันมากวา แมวารัฐบาลจะลงทุนถึง
ขนาดกระโดดลงมาเปนผูถือหุนรายใหญรายหนึ่ง แตผาแดงอินดัสทรีก็ยังมีปญหาและอุปสรรค 
ถงึปานนี้

หากรฐับาลมไิดรวมถือหุนเลย  ปญหาและอุปสรรคคงจะมีมากกวานี้เปนทวีคูณ
แตในที่สุด  ผาแดงอินดสัทรีก็ไดรับสัมปทานในการตัดปา
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สามประสาน  การฟนตัวของระบบทุนนิยมแหงรัฐ

กรณีที่เกิดขึ้นแกผาแดงอินดัสทรีกอใหเกิดกระแสความคิดวา ในการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ ดังเชนโครงการถลุงสังกะสีนี้ จํ าเปนตองมีการลงทุนลงแรงรวมกันในลักษณะ
สามประสาน  กลาวคือ

ประสานที่หนึ่ง รัฐบาลตองเขารวมถือหุน เพื่อเปนหลักประกันวา รัฐบาลจะชวย
เกื้อกูลใหการดํ าเนินโครงการปลอดพนจากความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ และเพื่อ 
เปนหลักประกันวา รัฐบาลจะกํ าหนดนโยบายในทางซึ่งไมขัดขวางการดํ าเนินกิจการของโครงการ 
ทีต่องใชทุนนับพันลานนี้

ประสานที่สอง นายทนุทองถิน่จะตองเขารวมลงทุน เพื่อใหมีการระดมทุนภายใน
ประเทศมาใชประโยชน  และเพื่อใหผูประกอบการทองถิ่นไดแสดงความสามารถ

ประการที่สาม นายทนุตางชาตติองชักจูงเขามารวมลงทุน ทั้งนี้ไมเพียงแตจะหวัง
ประโยชนจากการระดมทุนจากแหลงภายนอกประเทศเทานั้น หากทวายังหวังที่จะไดรับการ 
ถายทอดเทคโนโลยีอีกดวย

เปนทีค่าดหมายกันวา โครงการลงทุนขนาดใหญทางดานชายฝงทะเลตะวันออก 
ซึ่งจะเริ่มตนในชวงแหงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) คงจะถือ 
หลกัสามประการดังกลาวขางตนนี้

และแลวระบบเศรษฐกิจไทยก็คงจะกลับไปสูยุคของระบบทุนนิยมแหงรัฐอีก 
คร้ังหนึ่ง

ทนุนยิมแหงรัฐ 2475-2500 ประวัติศาสตรแหงความฉอฉล
กํ าเนิดแหงระบบทุนนิยมแหงรัฐในระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มตนขึ้นภายหลัง 

การเปลีย่นแปลงทางการเมืองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
ทั้งนี้ปรากฏวา คณะราษฎรไดประกาศหลักเอกราชทางเศรษฐกิจเปนหลักการ 

ขอหนึ่งในหลัก 6 ประการ อันเปนนโยบายหลัก แตการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมยัง 
ไมปรากฏเดนชัดในระหวางป 2475-2481  เนื่องจากมีปญหาความขัดแยงทั้งระหวางคณะราษฎร
กบัสถาบนัพระมหากษัตริย  และภายในคณะราษฎรเอง

จวบจนกระทัง่จอมพล ป. พิบูลสงครามยึดกุมอํ านาจรัฐไดในป 2481 กระบวนการ
สถาปนาระบบทุนนิยมแหงรัฐจึงปรากฏตัวขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย และปรากฏอยางชัดเจนยิ่ง 
ในชวงระหวางป 2490-2500

ระบบทุนนิยมแหงรัฐที่เกิดขึ้นในชวงนี้มีลักษณะอยู 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น  
รัฐบาลชูนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม โดยสงเสริมใหคนไทยประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
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และขจัดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวตางประเทศ และในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลเขาไปประกอบ 
กจิกรรมทางเศรษฐกิจเองโดยตรง  จนเปนเหตุใหจํ านวนรัฐวิสาหกิจตางๆผุดขึ้นเปนอันมาก

อยางไรกต็าม มีประจักษพยานขอเท็จจริงเปนจํ านวนมากที่ชี้ใหเห็นวา พื้นฐาน
ของการสถาปนาระบบทุนนิยมแหงรัฐมิไดเกิดจากความรักชาติอยางบริสุทธิ์ใจ หากแตเกิดจาก
ความตองการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ปรากฏวา ในขณะที่ผูมีอํ านาจปกครอง 
ชูนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม แตในขณะเดียวกันกลับสมคบกับนายทุนชาวจีนในการหา 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

ระบบหุนลมเริ่มต้ังไข  และเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในยุคนี้
การใชอํ านาจการเมืองการปกครองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

เกดิขึน้อยางแพรหลายในยุคนี้อีกเชนกัน
ภายหลังการรัฐประหารในป 2500 ระบบทุนนิยมแหงรัฐเร่ิมสลายตัว ทั้งนี้ 

เนื่องจากระบบทุนนิยมแหงรัฐเปนระบบที่ไมเกื้อกูลตอการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลก 
ธนาคารโลกเองถึงกับออกปากวิพากษวิจารณนโยบายดังกลาวนี้ และสามารถผลักดันใหรัฐบาล
ไทยเปลี่ยนแปลงนโยบายไปในทางสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ  โดยลดบทบาทโดยตรงของภาครัฐบาลลง

ระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคใหม
ไมมีขอสงสัยเลยวา การนํ าหลักสามประสานดังที่กลาวขางตนนี้มาใชในการ 

สงเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ จะมีผลในการฟนฟูระบบทุนนิยมแหงรัฐอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ 
เพราะเหตุวา หลักการดังกลาวนี้ยอมทํ าใหรัฐบาลตองมีบทบาทในการลงทุนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยตรงเพิ่มข้ึน

เมื่อเปรียบเทียบระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคใหมกับระบบที่เปนอยูในชวงระหวางป 
2475-2500  มขีอพงึพิจารณาอยางนอย 3 ประการ  กลาวคือ

ประการแรก การสถาปนาระบบทุนนิยมแหงรัฐในระหวางป 2475-2500 อาศัย
การชนูโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ซึ่งโดยพื้นฐานแลวไมเกื้อกูลตอการจํ าเริญเติบโตของระบบ
ทุนนิยมโลก จึงตองประสบกับการตอตานจากกลุมประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ แตระบบ 
ทุนนิยมแหงรัฐยุคใหมซึ่งมีสัญญาณวาจะเกิดขึ้นนี้ ไมเพียงแตจะมิไดชูธงลัทธิชาตินิยม 
ทางเศรษฐกจิเทานัน้  หากทวายังเชื้อเชิญใหชาวตางประเทศเขามารวมลงทุนอีกดวย

ประการที่สอง ภายใตระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคเกา (2475-2500) การสมคบกัน 
ในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางกลุมพอคานายทุนกับกลุมขาราชการและ 
ผูมีอํ านาจทางการเมือง ไมเพียงแตจะไรจรรยาแหงวิชาชีพเทานั้น หากทวายังอาศัยวิธีการซึ่งหา
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ความชอบธรรมทางกฎหมายมิไดอีกดวย แตในระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคใหม การหาผลประโยชน
รวมกนัดงักลาวนี้กลับเปนนโยบายของรัฐบาลโดยเปดเผย

ประการที่สาม ระบบทุนนิยมแหงรัฐ ทั้งยุคเกาและยุคใหม ตางเกื้อกูล 
ผลประโยชนของขุนนางหรือขาราชการ  ในระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคเกา (2475-2500) กลุม 
ขาราชการทีไ่ดรับผลประโยชนจากระบบดังกลาวนี้ก็คือ กลุมขาราชการทหารที่ยึดกุมอํ านาจรัฐได 
แตในยุคใหมนี้ผลประโยชนไดกระจายสูขาราชการพลเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 มีการปฏิรูประบบการจัดองคการ 
รัฐวสิาหกจิตางๆ โดยรัฐวิสาหกิจที่มีธุรกิจการพาณิชยและธุรกิจอุตสาหกรรมจํ านวนมาก ถูกโอน
ไปสังกัดกระทรวงการคลัง ดวยเหตุนี้เอง เมื่อกระทรวงการคลังเขาไปถือหุนในนามของรัฐบาล 
ในรัฐวิสาหกิจใด กระทรวงการคลังมักจะสงขาราชการชั้นผูใหญเขาไปนั่งเปนกรรมการหรือเขาไป
มบีทบาทในการบรหิาร  ซึ่งยอมไดรับผลประโยชนทางการเงินและความมีหนามีตาในสังคม

บทบาทของภาครัฐบาล  พรมแดนที่ตองกํ าหนด
อยางไรก็ตาม กอนที่หลักสามประสานจะขยายตัวตอไป เราจะตองหาคํ าตอบ

ของค ําถามอยางนอย 2 ขอ กลาวคือ
คํ าถามพื้นฐานขอที่หนึ่ง รัฐบาลควรจะเขาไปมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ประเภทใด สินคาและบริการประเภทใดบางที่รัฐบาลควรจะเปนผูผลิตโดยตรง และเปนการสมควร
เพยีงใดที่รัฐบาลจะเขาไปเปนผูผลิตสินคาเอกชน

คํ าถามพื้นฐานขอที่สอง หากวิสาหกิจที่รัฐบาลเขาไปถือหุนตามปรัชญาของ 
หลกัสามประสานเกดิขาดทนุ ใครจะเปนผูรับผิดชอบ และจะมีหลักประกันอะไรบางที่จะไมทํ าให
วสิาหกจิเหลานี้กลายเปนรัฐวิสาหกิจในอนาคต

ในกรณีของผาแดงอินดสัทรีนัน้ ความเปนมาของเหตุการณบงชี้ใหเห็นโดยชัดเจน
วา หากปลอยใหกลไกราคาทํ างานของมันเอง การลงทุนในโครงการนี้จะไมเกิดขึ้น เพราะเอกชน
ประเมินผลตอบแทนที่คาดวาจะไดแลว ไมแนใจวาจะคุมคา แตการที่รัฐบาลกระโดดลงมาเปน 
ผูถือหุนรายใหญเชนนี้ ยอมสรางความอุนใจแกผูรวมลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาก 
ยิ่งขึ้น เพราะอยางนอยที่สุด หากมีอุปสรรคในการดํ าเนินงานอันเกิดจากระเบียบหรือนโยบาย 
ของทางราชการ หนทางแหงการแกไขระเบียบหรือนโยบายดังกลาวนี้ ยอมสะดวกกวาในกรณีที่ 
รัฐบาลมิไดรวมถือหุน

จากการประมวลเหตุผลและขอเท็จจริงตางๆ เราไมสามารถสรุปเปนอยางอื่นได 
นอกเสยีจากวา การที่รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการผาแดงอินดสัทรี จนถึงกับรวมเปนผูถือหุน
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รายใหญเสียเองเชนนี้ ก็เพียงเพราะตองการสรางบรรยากาศการลงทุนเทานั้น แตการตัดสินใจ 
ดังกลาวนี้ไดสรางขอกังขาตางๆมากมาย กลาวคือ

ประการแรก ดังเปนทีท่ราบกนัดีวา สังกะสีเปนสินคาเอกชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ เปนสินคาที่เอกชนสามารถทํ าการผลิตได โดยที่รัฐบาลไมจํ าตองเขาไปรวมทํ าการผลิต  
การที่รัฐบาลเริ่มกาวลํ้ าเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาเอกชนมากขึ้น โดยยึดหลกัสามประสาน
ดังที่กลาวขางตนนี้ ทํ าใหพรมแดนแหงบทบาทของรัฐบาลเริ่มเลอะเลือน และกํ าลังหมุนเข็ม
นาฬิกาไปสูยุค 2475-2500

ประการที่สอง ดังเปนที่ทราบกันดีวา รัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชนที่มีอยู 
ในปจจุบันลวนแลวแตมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ ากวาวิสาหกิจเอกชน แมในรูปแบบการประกอบ
การใหมนี้ รัฐบาลจะเปนเพียงผูถือหุนรายใหญรายหนึ่งเทานั้น โดยที่มีตัวแทนของรัฐบาลเขาไป
ควบคุมนโยบายและดูแลการดํ าเนินงาน แตปญหาก็ยังมีอยูวา ตัวแทนของรัฐบาลดังกลาวนี้  
ถึงจะมีความรูสึกรักชาติมากมายเพียงใด แตความสํ านึกในความเปนเจาของมิไดมีมากเทา 
ผูถือหุนเอกชน ดังนั้น จึงไมมีหลักประกันวา ตัวแทนของรัฐบาลจะดูแลรักษาผลประโยชนของ 
รัฐบาลอยางเตม็ที่  ความขอนี้เห็นไดจากสภาพการณที่เปนอยูในรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป

ประการที่สาม การที่รัฐบาลเขาไปถือหุนในวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชน ยอม 
ท ําใหความเปนกลางของรัฐบาลในการกํ าหนดนโยบายหมดสิ้นไป กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในยามที่
ผลประโยชนของวิสาหกิจที่รัฐบาลรวมถือหุน ขัดกับผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม รัฐบาล 
จะเลือกดํ าเนินการอยางไร ตัวอยางจากกรณีของผาแดงอินดัสทรีก็คือ การขุดแรของบริษัท 
ดังกลาวนี้ จะกระทํ าไดอยางเต็มที่ ก็ตอเมื่อมีการโคนปา ซึ่งมีผลเสียตอสภาพแวดลอมและ 
ตอสังคมโดยสวนรวม แตการที่รัฐบาลรวมถือหุนในบริษัทนี้ ยอมทํ าใหคาดการณไดวา ในที่สุดแลว 
รัฐบาลตองอนุมัติใหมีการโคนปาได

ประชาชนคนไทยตองขมขื่นกับประวัติศาสตรแหงความฉอฉลในระบบทุนนิยม
แหงรัฐมาแลว  หลายคนคงไมอยากใหพลิกกลับไปสูประวัติศาสตรหนาเดิมอีก

ราชการตองสูญเสียเงินนับรอยลานในกรณีของบริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ 
จํ ากัด ซึง่เกดิขึน้ในปลายยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ราชการตองสูญเสียเงินนับรอยลานอีกเชนกันในกรณีของบริษัท ปุยเคมี จํ ากัด  
ซึง่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลถนอม-ประภาส

ส่ิงที่ราชการตองสูญเสียเหลานี้มาจากเลือดเนื้อและหยาดเหยื่อแรงงานของ
ประชาชนทั่วทั้งประเทศ แตมีพอคาและขาราชการบางคนไดรับประโยชนจากความสูญเสียของ
สังคมดังกลาวนี้
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บัดนี้ เราตองจับตาดูวา ผาแดงอินดัสทรีจะเจริญรอยตามบริษัท สงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด และบริษัทปุยเคมี จํ ากัด หรือไม

รายนามผูถือหุนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํ ากัด

ผูถือหุน อัตราสวนรอยละของจํ านวนหุนรวม

กระทรวงการคลัง   20
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   10
ธนาคาร  กรุงไทย  จํ ากัด   13
ธนาคาร  กรุงเทพ  จํ ากัด     7
บริษัท  ชิโน-ไทย  จํ ากัด    4
สมาคมธนาคารไทย   10
กลุมบริษัทมิตซุยในประเทศไทย     2
บริษัท  มิตรสยาม  จํ ากัด     1
บริษัท  ไทยแลนดไอออนเวิรคส  จํ ากัด     1
บริษัท  สังกะสีไทย  จํ ากัด    2
รวมผูถือหุนฝายไทย   70
ผูถือหุนฝายเบลเยี่ยม   30
รวม 100
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