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Privatization ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมรูสึกไมสบายใจที่มีการแปลคําวา Privatization วา “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”
ถึง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” จะเปนสวนหนึ่งของ Privatization แต Privatization หาไดมีความ
หมายเพียง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ไม สมมติวา รัฐบาลประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํา’ ไมยุง
เกี่ยวกับการผลิตบริการอุดมศึกษา พรอมทั้งประกาศขายมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งมวล การขาย
มหาวิทยาลัยของรัฐมีความหมายตรงกับ Privatization ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร แตจะกลาว
อางวา การขยายมหาวิทยาลัยของรัฐเปน “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” หาไดไม ในเมื่อมหาวิทยาลัย
ของรัฐมิไดเปนรัฐวิสาหกิจ ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงแปล Privatization วา “การถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน” และเชือ่ วาเปนการแปลที่ตรงตอความหมายทางวิชาการ
วิวาทะวาดวย Privatization เปนวิวาทะเกี่ยวกับการขีดเสนแบงบทบาททาง
เศรษฐกิจระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดสรรทรัพยากรอันจํากัดของชาติ
ในขณะที่ Privatization เปนกระบวนการถายโอนหนาที่การผลิตสินคาและบริการตางๆ จากภาค
รัฐบาลไปสูภาคเอกชน Publicization เปนกระบวนการขยายบทบาทหนาที่ทางเศรษฐกิจของภาค
รัฐบาลเขาไปทดแทนภาคเอกชน วิวาทะดังกลาวนี้มิอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคล
เพราะขึน้ อยูก บั ความเชื่อมั่นประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ระหวางกลไกราคากับกลไกของ
รัฐ ผูที่เชื่อมั่นในกลไกราคา ยอมตองการจํากัดบทบาทของรัฐใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได
สวนผูที่มองเห็นความลมเหลวของกลไกราคายอมตองการสงเสริมใหภาครัฐบาลมีบทบาททาง
เศรษฐกิจ
การถายโอนหนาที่การผลิตจากภาครัฐบาลไปใหภาคเอกชน มิใชปรากฏการณ
ใหมในสังคมเศรษฐกิจไทย หากแตปรากฏมาเปนเวลามากกวาศตวรรษแลว ภายหลังการทํา
สนธิสัญญาบาวริงในป 2398 รัฐบาลสยามตองสูญเสียอธิปไตยทางการคลัง มิอาจเก็บภาษี
ศุลกากรตามอํ าเภอใจ เพราะมีการกํ าหนดพิกัดอัตราอากรขาเขาและอากรขาออกขั้นสูงใน
สนธิสญ
ั ญา ขอกําหนดเหลานี้กอใหเกิดขีดจํากัดในการหารายได (fiscal constraint) แกรัฐบาล
สยาม ความจํากัดทางดานรายไดนี้เองทําใหรัฐบาลมิอาจผลิตบริการสาธารณูปโภคไดอยางเต็มที่
รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมใหเอกชนลงทุนดานสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดคลอง
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การสรางถนน และการสรางทางรถไฟ ในการนี้ รัฐบาลจัดสรรสิ่งจูงใจในการลงทุนดวยการยกที่ดิน
สองฝากฝง คลอง ถนน หรือทางรถไฟแลวแตกรณีใหเปนผลตอบแทน เจานายและขุนนางจํานวน
ไมนอยสนองตอบตอสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ บางรายขาดทุน บางรายมีกําไร กรณีที่ประสบความ
‘สําเร็จ’ และมีผศู กึ ษาในเวลาตอมาไดแก กรณีบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ซึ่งลงทุนสรางระบบ
คลองในทุงหลวงรังสิต
แตกระแสชาตินิยม ซึ่งกอตัวมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหัว กระทบตอกระแส Privatization โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลยึดกุมนโยบาย
เศรษฐกิจชาตินิยมระหวางป 2475-2500 การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อเปนกลไกในการขจัดและตาน
อิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ กลายเปนมาตรการสําคัญของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
โดยทีม่ าตรการดังกลาวนี้สอดคลองกับผลประโยชนของชนชั้นปกครองใหม อันไดแก คณะราษฎร
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองป 2475 และผูนําฝายทหารหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน
2490 ชนชั้นปกครองใหมพากันแยงชิงกันจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ และใชรัฐวิสาหกิจเปนฐานในการ
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ ทั้งโดยผิดและถูกกฎหมาย จํานวนรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนบางขณะในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมีจํานวนเกือบ 200 แหง รัฐวิสาหกิจเหลานี้มิได
ผลิตสินคาหรือบริการสาธารณะ (Public Goods) เทานัน้ หากยังกาวลวงไปผลิตสินคาเอกชน
(Private Goods) อีกดวย
ระบบทุนนิยมในประเทศไทยในระหวางป 2475-2500 ซึ่งกระแสการขยาย
บทบาทของภาครัฐบาลในการผลิตสินคาและบริการตางๆ (Publicization) ปรากฏอยางตอเนื่อง
พัฒนาไปสูระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) หรือระบบทุนนิยมขุนนาง (Bureaucratic
Capitalism)
แตกระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาครัฐบาล ดังที่เกิดขึ้นระหวางป 2475-2500
เปนกระแสที่จํ ากัดบทบาททางเศรษฐกิจของภาคเอกชน จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่องคกร
โลกบาล ดังเชนธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ พยายามกดดันใหรัฐบาลไทย
เบีย่ งเบนออกจากกระแสนี้ และเดินตามแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ตระหนักดีถึงแรงกดดันจากชุมชนระหวางประเทศ และพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายดวยการ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ แตยังมิทันเห็นผล ก็สิ้นอํานาจเสียกอน
หลังจากรัฐประหารป 2500 และ 2501 สยามรัฐนาวาก็หันเข็มมุงสูเสนทางเสรี
นิยมทางเศรษฐกิจมากขึ้น การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนกลายมาเปน
กระแสสํ าคัญอีกครั้งหนึ่ง ไมเพียงแตจํานวนรัฐวิสาหกิจจะลดลงเทานั้น หากทวารัฐบาลยังมี
นโยบายการสงเสริมการลงทุนของเอกชนอยางจริงจังอีกดวย ในชวงเวลาดังกลาวนี้ รัฐบาลพึ่งผู
ชํานัญการชาวตางประเทศในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอยางมาก นอกจากการอาศัย
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เจาหนาที่ธนาคารโลกในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่ง (2504-2509) แลว
รั ฐ บาลยั งได ว  า จา งผู เ ชี่ย วชาญชาวอเมริกัน มาเปน ที่ปรึก ษาประจํ าหน ว ยงานที่เ กี่ย วของกับ
เศรษฐกิจ ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และ
สํานักงบประมาณอีกดวย
กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจฟนตัวหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514
รัฐบาลถนอม-ประภาสหันไปยึดนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ดังจะเห็นไดจากการออกประกาศ
คณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 281 พ.ศ. 2515 เพื่อจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวตางประเทศ และ
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 พ.ศ. 2515 ซึ่งมีบทบัญญัติสําคัญวา ชาวตางดาวที่ทํางานใน
เมืองไทยจะตองไดรับอนุญาตจากกรมแรงงาน ในภาคประชาสังคม ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทยไดรณรงคใหประชาชนใชสินคาไทย และตอตานสินคาญี่ปุน ครั้นภายหลังการเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ไมเพียงแตสํานึกแหงชาตินิยมทางเศรษฐกิจจะถูกปลุกจน
สุกงอมเทานัน้ หากทวายังมีการเผยแพรแนวความคิดสังคมนิยมอยางกวางขวางอีกดวย ทั้งลัทธิ
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ และลัทธิสังคมนิยมสอดรับกับการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของภาค
รัฐบาลอยางดียงิ่ ภายหลังป 2514 มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใหมจํานวนไมนอย สวนใหญทําหนาที่
ผลิตบริการสาธารณูปโภค และเปนกลไกของนโยบายสาธารณะ มีเพียงสวนนอยที่กาวลวงไป
ผลิตสินคาเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และการทําเหมืองแรใน
ทะเล
เมือ่ ลวงเขาสูทศวรรษ 2520 ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism)
ทรงอิทธิพล จนกอใหเกิดฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) โดยที่มีกระบวนการ
โลกานุวัตรของฉันทมติดังกลาวนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเปนองคกร
สํ าคัญในการเผยแพรฉันทมติแหงวอชิงตัน ทั้งนี้ดวยการกํ าหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย
(Policy Conditionalities) ซึง่ ผูกติดไปกับเงินกูที่ใหแกประเทศตางๆ ในโลกที่สาม
ฉันทมติแหงวอชิงตันแทรกซึมเขาสูกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย เมื่อรัฐบาลตองขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศในป 2524 2525 และ 2528 และตองขอเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง (Structural
Adjustment Loans) จากธนาคารโลกในป 2525 และ 2526 ทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ
และธนาคารโลกตางกําหนดเงื่อนไขใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายตามแนวทางของฉันทมติแหง
วอชิงตัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินบนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ การถายโอนการผลิตจาก
ภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน และการลดการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน
(Deregulation)
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แมวาการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนจะเปนเงื่อนไขสําคัญของเงินกูจาก
องคกรโลกบาลทั้งสอง แตในเวลานั้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีพลังทางการเมืองอันเขมแข็ง
การดํ าเนินนโยบายดังกลาวเปนไปดวยความยากลํ าบาก การ‘แปรรูป’รัฐวิสาหกิจที่มีอยูแลว
ไมประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม ผูมีอํานาจการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มคนพบวิธีการ
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากนโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนในเวลาตอมา
กระบวนการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนเริ่มมีชีวิตชีวาในยุครัฐบาลเปรม 4 และเปรม 5 มิใช
ดวยการขายหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีอยูแลว หากแตดวยการใหสัมปทานแกเอกชนในการผลิต
บริการสาธารณูปโภค ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมและฉันทมติแหงวอชิงตันสอดรับกับผลประโยชนของ
ชนชั้นปกครอง ดานหนึ่งนักเลือกตั้งที่ยึดกุมอํานาจรัฐไดแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ
จั ด สรรสั ม ปทานในการผลิ ต บริ ก ารสาธารณู ป โภคให แ ก เ อกชน ทั้ ง นี้ โ ดยอ า งความด อ ย
ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจและการประกอบการของรัฐ และเงื่อนไขแหงเงินกูจากธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ อีกดานหนึ่งนายทุนนักธุรกิจที่อยูในเครือขายความสัมพันธเชิง
อุปถัมภกบั ชนชั้นปกครองแสวงหากําไรจากการผูกขาดจากสัมปทานที่ไดรับ
การคนพบชองทางในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากนโยบายการถายโอน
การผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน กอใหเกิดผลกระทบสําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ทํ าให บ ทบาทหน า ที่ ข องรั ฐ บาลแปรเปลี่ ย นไป ภายหลั ง การ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2475 รั ฐ ไทยถื อ เป น หน า ที่ ใ นการผลิ ต บริ ก าร
สาธารณูปโภค ปรัชญาวาดวยบทบาทของรัฐไทยแปรเปลี่ยนไปนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520
เปนตนมา บัดนี้ เอกชนสามารถมีบทบาทในการผลิตบริการสาธารณูปโภคเกือบทุกประเภท
นับตัง้ แตโทรศัพท ไฟฟา ประปา ทางดวน และทางหลวง พื้นที่สาธารณะอันเคยเปนพื้นที่ของ
ภาครัฐบาล นับวันมีแตจะถูกแทนที่โดยภาคเอกชน ตราบเทาที่ยังมีชองทางในการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน
ประการที่สอง ทํ าให ‘มูลคาทางการเมือง’ ของกระทรวงทบวงกรมตางๆ
แปรเปลี่ยนไป หนวยราชการที่มีอํานาจในการจัดสรรสัมปทานหรือในการถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชนจะมี ‘มูลคาทางการเมือง’ มากขึน้ เพราะสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
การจัดสรรสัมปทานหรือการถายโอนการผลิตดังกลาวได ดังจะเห็นไดวา นับตั้งแตรัฐบาลเปรม
4 เปนตนมา กระทรวงคมนาคมถีบตัวขึ้นมาเปนกระทรวงเกรด A โดยทีก่ อ นหนานั้น กระทรวง
คมนาคมมี ‘มูลคาทางการเมือง’ ตํากว
่ ากระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

5
ชนชั้ น ปกครองมิ ไ ด ผ ลประโยชน ส  ว นบุ ค คลเฉพาะจากกระบวนการจั ด สรร
สัมปทานและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเทานั้น ในยามที่ผูรับสัมปทานรองขอสิทธิประโยชนทางดาน
ภาษีอากรหรือสิทธิประโยชนดานอื่น ดังเชนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า ชนชั้นปกครองผูทรงอํานาจ
ยังมีชองทางในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกดวย ทายที่สุด เมื่อผูประกอบการ
เอกชนประสบป ญ หาการประกอบธุ ร กิ จ และร อ งขอความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ ชนชั้ น ปกครอง
ยังสามารถแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากกระบวนการจัดสรรความชวยเหลือไดอีกดวย
ดังจะเห็นไดจาก โครงการดอนเมืองโทลลเวย โครงการทางดวนพิเศษ และสัมปทานโทรศัพท
ความสําเร็จในการบั่นทอนและทําลายขบวนการกรรมกรหลังเดือนตุลาคม 2519
ประกอบกับการขาดสมานฉันทในหมูผูนํากรรมการ ชวยกรุยทางใหกระบวนการถายโอนการผลิต
ไปสูภาคเอกชนเดินเครื่องรุดหนาตอไป ยิ่งเขี้ยวเล็บของขบวนการกรรมกรหมดสิ้นไปหลังการ
รัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 โดยเฉพาะอยางยิ่งการบังคับใชพระราชบัญญัติพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 ดวยแลว อุปสรรคกีดขวางการดําเนินนโยบายการถายโอนการผลิต
ไปสูภ าคเอกชนลดลงไปเปนอันมาก นับตั้งแตป 2534 เปนตนมา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจปรากฏให
เปนเปนรูปธรรมมากขึ้น
กระบวนการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอชกนไดรับเชื้อเพลิงให
เรงเครือ่ งอยางดียิ่งจากเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ทีผ่ กู ติดมากับเงินกู
ฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Standby Arrangement) ภายหลังวิกฤติการณการ
เงินเดือนกรกฎาคม 2540 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกระแสสําคัญกําลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แมวา
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะออนกําลัง แตประชาสังคมไทยก็จับตามองกระแสดังกลาวนี้อยาง
ใกลชิด
ในบริบทของประวัติศาสตรไทย การเติบใหญของภาครัฐวิสาหกิจระหวางป
2475-2500 เปนผลจากการที่ชนชั้นปกครองใชรัฐวิสาหกิจเปนฐานในการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ แตแลวเมื่อชนชั้นปกครองพบชองทางในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการให
สัมปทานและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนก็ปรากฏ
อยางเปนกระแสนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา
ระลอกใหมแหงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่กํ าลังเกิดขึ้นนี้จะเปนระลอกของขบวน
การ ‘หากิน’ เหมือนเดิม หากกระบวนการแปรรูปขาดความโปรงใสและขาดการแขงขัน

หมายเหตุ
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