
หนังสือวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม

การที่วิสาหกิจจากโลกที่สามออกไปลงทุนยังตางประเทศ จนกอใหเกิดบรรษัท
ระหวางประเทศของโลกที่สาม (Third World Multinationals = TWMs)  มใิชปรากฏการณใหม 
หากแตไดมีมากอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว อยางไรก็ตาม การเติบโตทางพลังการผลิตทางดาน
หตัถอุตสาหกรรมในโลกที่สามมีสวนในการผลักดันให TWMs ขยายตวั ดังจะเห็นไดวา ประเทศที่
เปนเจาของ TWMs มักจะเปนประเทศที่มีความกาวหนาในการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม ดังเชน 
กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในเอเชีย (เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร) ละตินอเมริกา 
(อารเจนตินา บราซิล และเม็กซิโก) รวมตลอดจนอินเดีย John H. Dunning น ําเสนอขอสมมุติวา การ
ลงทุนในตางประเทศของประเทศหนึ่งประเทศใดขึ้นอยู กับลํ าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆ โดยที่การลงทุนตางประเทศสุทธิ (Net outward investment) จะเพิ่มขึ้นตามลํ าดับขั้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ  Well (1983) พบวา ประเทศเจาของ TWMs สวนใหญมีระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจสูงกวาประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน Lall (1983) พบวา สภาพแวดลอมภายใน
ประเทศมีสวนผลักดันให TWMs ออกไปลงทุนตางประเทศ หากรัฐบาลเจาของ TWMs ดํ าเนิน
นโยบายควบคุมการประกอบธุรกิจอยางเขมงวด นอกจากนี้ หากประเทศที่เปนตลาดสินคาออกของ
TWMs เร่ิมปกปองการผลิตภายในประเทศดวยการสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา TWMs
อาจตองเริ่มพิจารณาทางเลือกในการลงทุนในตางประเทศแทนการสงออก ในบางกรณีการขยายตัว
ของการลงทุนในตางประเทศของ TWMs เปนผลจากความตองการผลประโยชนจากสิทธิพิเศษทาง
การคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (preferential tariff) และสิทธิพิเศษทาง
ดานโควตาสินคา (preferential quota) ทัง้นีเ้นื่องจากประเทศเจาของ TWMs ไดพัฒนาจนถึงระดับที่
จะไมไดรับสิทธิพิเศษทางการคาดังกลาวนี้ หากผลประโยชนจากสิทธิพิเศษทางการคามีอยูเปนอัน
มาก TWMs อาจเริม่พจิารณาที่จะเขาไปลงทุนในประเทศดอยพัฒนามากกวา ซ่ึงยังคงไดรับสิทธิ
พเิศษทางการคาจากประเทศที่พัฒนาแลวอยู

Lecraw (1977) และ Wells (1983) นับเปนงานบุกเบิกสํ าคัญเกี่ยวกับบรรษัท
ระหวางประเทศของโลกที่สาม Lecraw-Wells Hypothesis ช้ีใหเห็นวา TWMs มลัีกษณะที่แตกตาง
จากบรรษัทระหวางประเทศ (multinational corporation = MNCs) ของประเทศที่พัฒนาแลวอยาง
ชัดเจน    MNCsของโลกหนึ่งเปนบริษัทยักษใหญที่มีอํ านาจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดในอุตสาหกรรมที่
ประกอบการ มีสาขาในตางประเทศจํ านวนมาก และมีเครือขายทั่วโลก   บรรษัทยักษใหญเหลานี้จะ
-------------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2533) หนา 111-121
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ใชคุณภาพของสินคา การผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย   (product  differentiation)    และเครื่อง
หมายการคาหรือยี่หอเปนเครื่องมือสํ าคัญ  MNCs นยิมจดัตั้งสาขาของตนเองขึ้นในตางประเทศมาก
กวาประกอบธุรกิจรวมทุน (joint venture) กบันายทุนทองถ่ิน แต TWMs กลับมลัีกษณะตรงกันขาม 
TWMs นยิมใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive) การประกอบการมีขนาดเล็ก นิยม
ผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด (Standardized products) และปรับปรุงคุณภาพเพื่อสนองความ
ตองการของตลาดในประเทศเจาบาน มากกวาที่จะผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย ซ่ึงทํ าใหความ
จํ าเปนในการใชจายเพื่อการโฆษณามีนอย TWMs นิยมประกอบธุรกิจรวมทุนกับนายทุนทองถ่ิน 
โดยอาจรวมถือหุนเพียงสวนนอย ในบางกรณีนายทุนทองถ่ินที่รวมลงทุนอาจมีความสัมพันธทาง
เชื้อชาติรวมกับ TWMs      TWMs มแีนวโนมที่จะใชวัตถุดิบและปจจัยการผลิตในประเทศเจาบาน
มากกวา MNCs จากโลกที่หนึ่ง กลยุทธทางการตลาดของ TWMs กค็ือ การขายสินคาราคาถูก และ
การปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหตองตามรสนิยมของผูบริโภคในประเทศเจาบาน

Lall (1983) พยายามพิสูจนใหเห็นวา Lecraw-Wells Hypothesis มไิดเปนจริงเสมอ
ไป แม TWMs จะมลัีกษณะบางประการแตกตางจาก MNCs ของโลกที่หนึ่ง แตความแตกตางมิไดมี
มากเทาที่ Lecraw-Wells กลาวไว ดังเชน Chudnovsky (1979) พบวา บริษัท Laboratorio Bago SA
ของอารเจนตินา ซ่ึงเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมยาในประเทศเพื่อนบานนิยมผลิตสินคาที่มีลักษณะ
หลากหลาย และมีการใชจายในการโฆษณาในระดับที่ไมแตกตางจาก MNCs จากโลกที่หนึ่ง 
มากนัก

ศาสตราจารยหลุยส เวลส (Louis T. Wells) เสนอประมาณการไววา เมื่อตน 
ทศวรรษ 1980 มี TWMs ประมาณ 6,000-8,000 บริษัท (Lall, 1983 : iii) แตลักษณะที่เดนชัด
ประการหนึ่งก็คือ TWMs มไิดมีเครือขายทั่วโลกดังเชน MNCs จากโลกที่หนึ่ง โดยทั่วไปแลว 
TWMs จ ํากดัการลงทุนเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน บรรษัทระหวางประเทศของอินเดียและฮองกง
จํ ากัดการลงทุนเฉพาะในเอเชีย บรรษัทระหวางประเทศของอารเจนตินาจํ ากัดการลงทุนเฉพาะใน
ลาตินอเมิรกา แตการลงทุนขามทวีปใชวาจะไมมีเสียเลยทีเดียว ดังกรณีบรรษัทระหวางประเทศ    
ของบราซิลและเกาหลีใต ลักษณะที่เดนชัดอีกประการหนึ่ง ก็คือ TWMs มสีาขาจํ านวนไมมาก ใน
จ ํานวน TWMs 963  บริษัทที่ Wells (1983) ใชเปนตัวอยางในการศึกษา มีเพียง 6 บรรษัทเทานั้นที่มี
คณุลักษณะเปนบรรษัทระหวางประเทศตามนิยามของ Harvard Business School’s Multinational
Enterprise Project กลาวคือ มีสาขาในตางประเทศอยางนอย 6 ประเทศ (Well, 1983 : 9) การที่ 
TWMs มไิดมเีครอืขายทั่วโลกและมีสาขาในตางประเทศเพียงจํ านวนนอยนิด ทํ าให Jenkins (1986) 
มีความเห็นวา TWMs ที่มีอยูในปจจุบันหาใชบรรษัทระหวางประเทศในความหมายที่แทจริงไม 
งานวจิยัจํ านวนไมนอยพบวา    สาขา TWMs ในตางประเทศมีการบริหารจัดการที่คอนขางเปน 
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เอกเทศ และไมสูมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับบริษัทแมมากนัก Jenkins (1986) มคีวามเห็นวา 
ลักษณะเฉพาะของ TWMs ซ่ึงแตกตางจาก MNCs ของโลกที่หนึ่ง ดังที่ Wells (1983) เสนอบท
วเิคราะหไวนั้น อาจเปนเพียงลักษณะแรกเริ่มของ TWMs ซ่ึงหากมีการพัฒนาตอไป TWMs จะมี
ลักษณะและพฤติกรรมคลายคลึงกับ MNCs จากโลกที่หนึ่งมากขึ้น ในประเด็นดังกลาวนี้ Kojima 
(1977) พบวา MNCs ของญี่ปุนเมื่อตนทศวรรษ 1970s มลัีกษณะและพฤติกรรมแตกตางจาก MNCs
ของสหรัฐอเมริกา แตในปจจุบันดูเหมือนจะไมมีใครกลาวถึงความแตกตางระหวาง MNCs ของ
ญ่ีปุนกับ MNCs  ของประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ อีกเลย

ทายบทความนี้ มีบทแนะนํ าหนังสือวาดวย TWMs รวม 6 เลม บทแนะนํ าหนังสือ
แตละเลมจบลงดวยการนํ าเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับบทวิจารณหนังสือนั้นๆ เพื่อใหผูอานสามารถ
ตดิตามอานบทวิจารณตอไป
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หนังสือวาดวย  TWMs

Multinationals from Small Countries
Tamir Agmon and Charles P. Kindleberger (eds.)
Cambridge, Mass : The M.I.T. Press, 1977
xv + 224 pages

หนังสือเลมนี้กลาวถึงบรรษัทระหวางประเทศ (multinational enterprises) จาก
ประเทศเลก็ๆ แตมิไดใหคํ าจํ ากัดความที่แนชัดวา ประเทศเล็กๆ นั้นมีความหมายเชนไร ประเทศที่
อยูในขอบขายของการศึกษาจึงมีทั้งประเทศที่พัฒนาแลว ดังเชนสวิตเซอรแลนด สวีเดน ฝร่ังเศส 
และออสเตรเลีย และประเทศดอยพัฒนา ดังเชนอินเดีย บราซิล อารเจนตินา และเม็กซิโก ขนาดของ
ประเทศมไิดวดัจากพื้นที่ หรือจํ านวนประชากร หรือฐานะทางเศรษฐกิจ แตดูเหมือนวาจะวัดจาก
อํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศ

บทความรวม 7 เร่ืองที่ตีพิมพในหนังสือนี้      เดิมเปนบทความที่นํ าเสนอตอการ
สัมมนาซึ่งจัดโดย Center for International Studies รวมกับ Sloan School of Management แหง
M.I.T. ในเดอืนมกราคม 2519 ในจํ านวนนี้มีบทความเพียง 2 เร่ือง (เขียนโดย Louis T. Wells, Jr. 
และ Carlos F. Diaz-Alejandro) ทีก่ลาวถึงบรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนา ดวยเหตุ
นีเ้อง หนังสือเลมนี้จึงนับเปนหนังสือเลมแรกๆ ที่กลาวถึงบทบาทของบรรษัทระหวางประเทศของ
ประเทศดอยพัฒนา
บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Rugman, Alan M.   Economic Development and Cultural Change, Vol. 28, No. 4 (July 1980),
 pp. 871-875.

Multinationals from Developing Countries
Krishna Kumar and Maxwell G. McLeod (eds.)
Lexington, Mass : Lexington Books, 1981.
228 pages.  $ 23.95

บทความจํ านวน 11 เร่ืองในหนังสือเลมนี้มาจากการสัมมนา ซ่ึงจัดโดย East-West 
Culture Learning Institute ในสังกัด East-West Center ในป 2522 ในจํ านวนนี้สามารถจํ าแนกออก
เปน 4 กุลม กลุมแรกเปนบทความที่นํ าเสนออรรถาธิบายวา เหตใุดบริษัทธุรกิจจากโลกที่สามจึง       
ตดัสนิใจไปลงทุนตางประเทศ ในกลุมนี้มีบทความอยู 2 เร่ือง กลุมที่สองเปนกรณีศึกษาบรรษัท
ระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนา ประกอบดวยบทความ 3 เร่ือง ซ่ึงศึกษาบทบาทของบรรษัท
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ระหวางประเทศจากโลกที่สามในอาเซียน อินโดนีเซีย และไนจีเรีย กลุมที่ส่ีศึกษาบทบาทของ         
รัฐวิสาหกิจในประเทศดอยพัฒนาที่เติบโตเปนบรรษัทระหวางประเทศ ในกลุมนี้มีบทความเพียง
เร่ืองเดียว

บรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนามีพฤติกรรมพื้นฐานไมแตกตาง
จากบรรษทัระหวางประเทศของประเทศที่พัฒนาแลวในขอที่วา การตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ 
แทนการผลิตภายในประเทศเพื่อสงออก ก็เปนเพราะเหตุวา บริษัทเหลานี้มีความไดเปรียบในดาน
ตางๆ เหนือคูแขงขัน J.H.Dunning น ําเสนอขอสมมุติวา การลงทุนในตางประเทศของประเทศหนึ่ง
ประเทศใดขึ้นอยูกับลํ าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น โดยที่การลงทุนตางประเทศสุทธิ 
(Net outward investment) จะเพิม่ขึน้ตามลํ าดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงใน
ประเทศอตุสาหกรรมใหม ดังเชนบราซลิและเกาหลีใต ก็พบวา คํ าอธิบายดังกลาวนี้ใชไดดี Louis 
T.Wells, Jr. พบวา บรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนาสามารถแขงขันกับธุรกิจทองถ่ิน
ของประเทศเจาบานและบรรษัทระหวางประเทศจากประเทศที่พัฒนาแลวได ทั้งนี้เพราะเหตุวา
บรรษัทระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนาเหลานี้มีความไดเปรียบจํ าเพาะจากการพัฒนา
เทคโนโลยีสนองตอบตอสภาวการณในตลาดผลผลิตและตลาดปจจัยการผลิต เทคโนโลยีที่พัฒนา
ขึน้เหลานี้เปนเทคโนโลยีที่ใชแรงานเขมขน (Labour intensive) ซ่ึงสามารถปรับใชในการผลิตใน
ลักษณะอเนกประสงค (multipurpose) และการประกอบการมีขนาดเล็ก Donald Lecraw ซ่ึงศึกษา  
บทบาทของบรรษัทระหวางประเทศจากโลกที่สามในกลุมประเทศอาเซียนก็พบขอเท็จจริงวา 
บรรษัทระหวางประเทศจากประเทศดอยพัฒนามีแนวโนมที่จะใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน
มากกวาบรรษัทระหวางประเทศจากประเทศที่พัฒนาแลว

หนังสือเลมนี้ไดนํ าเสนอกรณีศึกษาและขอมูลที่นาสนใจเปนอันมาก และชวยให
เราเห็นภาพการเติบโตของระบบทุนนิยมในโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอุตสาห-
กรรมใหม
บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Balasubramanyam, V.N. The World Economy, Vol. 5. No. 2 (September 1982), p. 218.

Third World Multinationals :
The Rise of Foreign Investment from Developing Countries
Louis T. Wells, Jr.
Cambridge, Mass. : The M.I.T. Press, 1983
viii + 206 pages.  $ 25.
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หนังสือเลมนี้นับเปนงานวิชาการวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สามชิ้น
สํ าคัญ งานวิชาการในเรื่องนี้กอนหนานี้เกือบทั้งหมดเปนบทวิเคราะหเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษาดัง
เชน Krishna Kumar and Maxwell G. McLeod, Multinationals from Developing Countries (1981) 
และ Sanjaya Lall, et. al., The New Multinationals : The Spread of Third World Enterprises
(1983)     แตงานของ Louis T.Wells, Jr. เลมนี้พยายามสังเคราะหพฤติกรรมของบรรษัทระหวาง
ประเทศของโลกที่สาม เพื่อหาขอสรุปทั่วไปในประเด็นตางๆ โดยอาศัยขอมูลภาพตัดขวาง (cross 
section data) ของบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สามจํ านวนมากในประเทศดอยพัฒนาหลาย
ประเทศ ผูเขียนไดสัมภาษณผูบริหารบริษัทเหลานี้ประมาณ 150 บริษัท    ทั้งในระดับบริษัทแมและ
บริษัทสาขาในไตหวัน ฮองกง ฟลิปปนส อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา มอริติอุส เม็กซิโก เปรู        
บราซิล และอารเจนตินา ดังนั้น ผูเขียนจึงมีฐานขอมูลที่กวางขวาง กรณีศึกษาบรรษัทระหวาง
ประเทศของประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียว แมจะสามารถใหคํ าตอบในดานตางๆได แต
ค ําตอบที่ไดนั้นไมสามารถใหขอสรุปทั่วไปได Chen (1985) จงึเหน็วา หนังสือเลมนี้เปนงานบุกเบิก
ช้ินสํ าคัญ

ขอคนพบสํ าคัญที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ ก็คือ บรรษัทระหวางประเทศของโลกที่
สาม (TWMs) มแีนวโนมที่จะลงทุนในตางประเทศในลักษณะธุรกิจรวม (joint venture) กบันายทุน
ทองถ่ินมากกวา MNCs ของโลกที่หนึ่ง โดยที่การลงทุนดังกลาวนี้สวนใหญเปนการลงทุนใน
ประเทศเพือ่นบานที่เปนประเทศดอยพัฒนาดวยกันเอง อยางไรก็ตาม ประเทศเจาของ TWMs สวน
ใหญมรีะดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงกวาประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน การที่ TWMs เขาไป
ลงทนุในตางประเทศนั้นเปนเพราะมีความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) และมี
เหตุจูงใจ (motivation) ใหท ําเชนนั้น ความไดเปรียบในการแขงขันของ TWMs ทีม่เีหนือกวา MNCs 
ของโลกที่หนึ่งนั้นมีอยูอยางนอย 3 ประการ

ประการแรก  TWMs พยายามปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ในประเทศเจาบาน โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน (labour intensive) และการประกอบ
การมีขนาดเล็ก ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศดอยพัฒนาที่เขาไปลงทุน เนื่องจากมีขนาดตลาดที่เล็ก  
ดังนั้น TWMs จงึมกัจะมีขนาดเล็กกวา MNCs จากโลกที่หนึ่ง

ประการที่สอง  TWMs พยายามปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถใชวัตถุดิบ
และปจจยัการผลิตอื่นๆ ที่มีอยูแลวในประเทศเจาบาน โดยพึ่งพิงปจจัยการผลิตที่นํ าเขาใหนอยที่สุด
เทาทีจ่ะนอยได พฤติกรรมดังกลาวนี้นับวาแตกตางจาก MNCs จากโลกที่หนึ่ง การพึ่งพิงวัตถุดิบ
และปจจยัการผลิตภายในประเทศทํ าใหความจํ าเปนที่จะตองใชเงินตราตางประเทศมีนอย เนื่องจาก
ตนทุนการนํ าเขา (import cost) ตํ ่า ความจํ าเปนในการสงออกเพื่อแสวงหารายไดในรูปเงินตราตาง
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ประเทศจึงมีนอย การณจึงปรากฏวา TWMs มุงผลิตเพื่อขายภายในประเทศเจาบานมากกวาที่จะสง
ออก ซ่ึงตางกับ MNCs จากโลกที่หนึ่งที่มีสัดสวนของการผลิตเพื่อการสงออกสูงกวา

ประการที่สาม  TWMs พยายามปรับพฤติกรรมการผลิตสินคาใหเหมาะสมกับการ
สนองตอบความตองการภายในประเทศเจ าบาน โดยมุ งผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด 
(Standardized products) และไมเนนการผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย (product differentiation)
ดงันัน้ จงึไมตองมีรายจายในการโฆษณามากนัก ความขอนี้นับวาแตกตางจาก MNCs จากโลกที่
หนึ่ง

ผูเขียนไดกลาวถึงเหตุจูงใจที่ทํ าให TWMs เขาไปลงทุนในตางประเทศวา เหตุ 
จงูใจที่สํ าคัญที่สุด ก็คือ ความไดเปรียบในแหลงที่ตั้ง (location advantage) ในประเทศเจาบาน เหตุ
จงูใจดงักลาวนี้มิไดแตกตางกันระหวาง TWMs กับ MNCs จากโลกที่หนึ่ง  ในสภาวการณที่ TWMs
กํ าลังสูญเสียตลาดสินคาออก และกํ าลังพิจารณาเรื่องการลงทุนในตางประเทศทดแทนการสงออก 
TWMs มทีางเลอืกอยางนอย 2 ทาง ทางที่หนึ่งไดแก การใหเชาชวงสิทธิในการผลิตแกนายทุน     
ทองถ่ิน ทางที่สอง ก็คือ TWMs เขาไปลงทุนเอง แทนที่จะใหเชาชวงสิทธิในการผลิต ผูเขียนอธิบาย
ปรากฏการณนี้วา การลงทุนในตางประเทศจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประโยชนสุทธิจากการตั้งสาขาใน     
ตางประเทศมีมากกวาการใหเชาชวงสิทธิในการผลิต การจัดตั้งสาขาทํ าใหผลประโยชนอันเกิดจาก
ความไดเปรียบในการแขงขันถูกเก็บกักไวภายในบริษัทนั้นเอง (internalization) ไมหกเรี่ยราด      
ออกนอกบริษัท

แมวาเนื้อหาเกือบทั้งหมดในหนังสือเลมนี้จะเปนเรื่องของหัตถอุตสาหกรรม แต 
ผูเขียนก็ไดกลาวถึงการลงทุนของ TWMs ในภาคบริการดวย และจบลงดวยการกลาวถึงนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งประเทศเจาของ TWMs และประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน ตลอดจน
นโยบายของประเทศมหาอํ านาจและสถาบันระหวางประเทศที่มีตอการลงทุนจากตางประเทศ

จุดออนสํ าคัญของหนังสือเลมนี้ ดังที่ Lindsey (1984) ช้ีใหเห็นก็คือ ผูเขียนมิไดนํ า
เสนอขอมูลที่รวบรวมมาไดอยางเปนระบบ ผูอานจึงมิไดเห็นขอมูลทั้งหมด โดยผูเขียนเลือกเสนอ
ขอมลูในจุดที่ตองการสนับสนุนขอสรุปของตนเทานั้น ผลการวิเคราะหที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้จะ
มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด จึงขึ้นอยูกับความเชื่อถือที่ผูอานมีตอตัวผูเขียนเปนสํ าคัญ ทั้ง 
Lindsey (1984) และ Taniguchi (1985) ตางเหน็รวมกันวา จํ านวนตัวอยาง TWMs ที่ใชในการ
วิเคราะหในหนังสือเลมนี้นอยเกินกวาที่จะใหขอสรุปทั่วไปได แมจะมีการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของ TWMs ในลาตินอเมริกากับอาเซียน โดยผูเขียนสรุปวา TWMs ในภูมิภาคทั้งสองมิไดมี          
พฤตกิรรมที่แตกตางกันโดยพื้นฐาน แตการเปรียบเทียบพฤติกรรมของ TWMs กับ MNCs จากโลก
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ทีห่นึง่ยังมิไดใหความสํ าคัญแก MNCs จากญี่ปุนเทาที่ควร ทายที่สุดดังที่ Jenkins (1986) ช้ีใหเห็น 
ขอสรุปสํ าคัญๆ ที่ปรากฏในหนังสือเลมมีนี้ผูตั้งขอกงขาในเวลาตอมา
บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Chen, Edward K.Y.   Journal of Developing Areas, Vol. 19, No. 3 (April 1985), pp. 427-429.
Lindsey, Charles W.   Pacific Affairs, Vol. 57, No. 1 (Spring 1984), pp. 190-192.
Jenkins, Rhys.   Journal of Development Studies, Vol. 22, No. 2 (January 1986), pp. 458-463.
Taniguchi, Koji.  The Developing Economies, Vol. 23, No. 1 (March 1985), pp. 91-96.

The New Multinationals : The Spread of Third World Enterprises
Sanjaya Lall, et.al.
Chichester : John Wiley and Sons, 1983.
xv + 268 pages.  $ 13.50

หนังสือเลมนี้นํ าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม 
(TWMs) โดยประกอบดวยเนื้อหา 6 บท บทที่หนึ่ง Sanjaya Lall ปพูืน้ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวย
บรรษทัระหวางประเทศของโลกที่หนึ่งและของโลกที่สาม บทที่สองเปนกรณีศึกษาบรรษัทระหวาง
ประเทศของอินเดีย ซ่ึงนํ าเสนอโดย Sanjaya Lall บททีส่ามเปนกรณีศึกษาบรรษัทระหวางประเทศ
ของฮองกง ซ่ึงนํ าเสนอโดย Edward K.Y. Chen บทที่ส่ีวาดวยอารเจนตินา เขียนโดย Jorge Katz
รวมกับ Bernado P. Kosacoff บทที่หาวาดวยบราซิลเขียนโดย Annibal V. Villela และบทที่สุดทาย 
Sanjaya Lall ประมวลขอสรุปและเสนอบทสังเคราะหวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของประเทศ
ดอยพัฒนาทั้ง 4 ประเทศดังกลาวนี้

สาระสํ าคัญของหนังสือเลมนี้ตองการชี้ใหเห็นวา Lecraw-Wells Hypothesis มิได
เปนจรงิในทุกกรณี แมวาหนังสือเลมนี้จะออกสูบรรณพิภพในปเดียวกับหนังสือเร่ือง Third World 
Multinationals : The Rise of Foreign Investment from Developing Countries ของ Louis T.Wells, 
Jr. แตเนื่องจาก Sanjaya Lall ไดรับตนฉบับหนังสือของศาสตราจารยเวลสกอนตีพิมพ จึงมีโอกาส
เปรียบเทียบผลการศึกษาของตนกับผลการศึกษาของศาสตราจารยเวลส Lall ยอมรับวา TWMs มี
ลักษณะบางประการแตกตางจาก MNCs จากโลกที่หนึ่ง แตความแตกตางนี้มีไมมากเทากับที่
ศาสตราจารยเวลสกลาวถึง

ประการแรก แมวา TWMs จะมแีนวโนมที่จะใชเทคโนโลยีที่ใชแรงงานเขมขน 
และการประกอบการมีขนาดเล็ก แตความขอนี้หาไดมีนัยวา TWMs จะน ําเทคโนโลยีสมัยใหมมา 
ดัดแปลงเพื่อเพิ่มความเขมขนของการใชแรงงาน (labour intensivity) และ/หรือลดระดับของ
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เทคโนโลยี (technological down-scaling) กรณีศึกษาบางเรื่องพบวา  TWMs มไิดนํ าเทคโนโลยี 
สมยัใหมมาดัดแปลง หากแตนํ าเทคโนโลยีเกาๆ มาดัดแปลง นอกจากนี้ การดัดแปลงเทคโนโลยี
เพือ่เพิม่ความเขมขนในการใชแรงงานหรือลดระดับของเทคโนโลยีมิใชปรากฏการณที่พบมากนัก

ประการที่สอง ศาสตราจารยเวลสพบวา TWMs พยายามปรับปรุงผลผลิตให 
เหมาะสมกับความตองการในตลาดทองถ่ิน โดยมุงผลิตสินคาที่มีมาตรฐานอันแนชัด (Standardized 
products) และไมเนนการผลิตสินคาที่มีลักษณะหลากหลาย (product differentiation) จงึไมตองมี
รายจายในการโฆษณามากนัก ในประเด็นดังกลาวนี้ Lall กลับพบวา TWMs บางบริษัทนิยมผลิต 
สินคาที่มีลักษณะหลากหลาย
บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
Esho, Hideki.   The Developing Economies, Vol. 23, No. 1 (March 1985), pp. 88-91.
Jenkins, Rhys.   Journal of Development Studies, Vol. 22, No. 2 (January 1986), pp. 458-463.
Kobrin, Stephen J.   Journal of Developing Areas, Vol. 19, No. 3 (April 1985), pp. 436-438.
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หนังสือเลมนี้เดิมเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ซ่ึงเสนอตอมหาวิทยาลัย 
โคลัมเบยี ประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2527 มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาการลงทุนของบริษัทอินเดียใน
ตางประเทศ สาระสํ าคัญของหนังสือมีอยูอยางนอย 2 สวน สวนแรกนํ าเสนออรรถาธิบายเกี่ยวกับ
บรรษัทระหวางประเทศของประเทศโลกที่สาม โดยใชบริษัทอินเดียเปนกรณีศึกษา ทั้งนี้ผูเขียน
พยายามอธบิายวา เหตุใดบริษัทอินเดียจึงตัดสินใจไปลงทุนตางประเทศ และอะไรเปนเหตุปจจัยที่
ท ําใหการลงทุนตางประเทศดังกลาวนี้ขยายตัว ผูเขียนอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารบรรษัท
ระหวางประเทศของอินเดีย 17 บริษัท (ทุกบริษัทมีสาขาในตางประเทศอยางนอย 1 แหง) อีกทั้งยัง
ใชขอมลูระดับบริษัทจากงบดุลในการวิเคราะห โดยอาศัยวิธีการทางเศรษฐมิติ เพื่อประเมินความได
เปรยีบในการแขงขันของบริษัทเหลานี้ และเพื่อหาคํ าตอบวา ในกรณีใดที่บริษัทควรจะทํ าการผลิต
ภายในประเทศ แลวสงสินคาไปขายตางประเทศ และในกรณีใดที่บริษัทควรจะตัดสินใจไปลงทุน
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ตางประเทศแทนการสงออก สวนที่สองประเมินผลปฏิบัติการของบริษัทอินเดียเหลานี้ โดย
พจิารณาจากการดํ าเนินนโนบายของรัฐบาล

Multinationals of the South : New Actors in the International Economy
Kushi M. Khan (ed.)
London : Frances Printer Publishers, 1986.
xi + 250 pages

บทความ 12 เร่ือง ซ่ึงรวมตีพิมพไวในหนังสือเลมนี้ เดิมนํ าเสนอตอการประชุม
ทางวิชาการ ซ่ึงจัดโดย German Overseas Institute รวมกับ Volkswagen Foundation ในเดือน
พฤศจกิายน 2528 เนื้อหาของหนังสืออาจจํ าแนกออกเปน 4 สวน สวนที่หนึ่งเปนเนื้อหาภาคทฤษฎี 
(มี 2 บทความ) สวนที่สองกลาวถึงการประกอบการของบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม 
(TWMs) ทัง้ในดานการผลิต การเงิน และการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยบทความ 6 เร่ือง 
สวนทีส่ามเปนกรณีศึกษาวาดวยบรรษัทระหวางประเทศของอินเดียและประเทศกลุมอาหรับ เพื่อที่
จะศึกษาดูวา พฤติกรรมของ TWMs เปนไปตามขอสรุปทางทฤษฎีหรือไม ในสวนนี้มีบทความอยู
เพยีง 2 เร่ือง สวนที่ส่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวาง TWMs กับ MNCs จากโลกที่หนึ่ง และความ
สัมพันธระหวาง TWMs กบัประเทศเจาบานที่ TWMs เขาไปลงทุน ในสวนนี้ประกอบดวยบทความ 
2 เร่ือง ทั้ง Lall (1987) และ Cantwell (1988) ตางมคีวามเห็นรวมกันวา คุณภาพของบทความที่รวม
ตีพิมพไวในหนังสือเลมนี้แตกตางกันอยางมาก บทความที่มีคุณภาพโดดเดนในหนังสือนี้ ไดแก   
บทความของ John H. Dunnign เร่ือง “The Investment Development Cycle and Third World 
Multinationals” และบทความของ Louis T.Wells, Jr. เร่ือง “New and Old Multinationals : 
Competitors or Partners?” กลาวโดยทั่วไปแลว บทความที่ตีพิมพในหนังสือเลมนี้มิไดแสดงถึง
ความกาวหนาทางวิชาการในเรื่องนี้มากนัก

บทความสวนใหญในหนังสือเลมนี้อาศัยกรอบการวิเคราะหของศาสตราจารย 
หลุยส เวลส (Louis T.Wells) โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือเร่ือง Third World Multinationals : The 
Rise of Foreign Investment from Developing Countries (1983) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่วา 
การที่ TWMs ออกไปลงทุนในตางประเทศก็เปนเพราะวา  TWMs มคีวามไดเปรียบในการแขงขัน 
(competitive advantage) บางประการที่เหนือวา MNCs จากโลกที่หนึ่งและผูประกอบการใน
ประเทศเจาบาน อุตสาหกรรมที่จะเขาไปลงทุนมักจะเปนอตุสาหกรรมที่เติบโตมากพอสมควร จน
ผลผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมีลักษณะมาตรฐาน อันเปนเหตุใหการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้น
เปนการแขงขันดานราคา (price competition) มากกวาการทํ าใหสินคามีลักษณะหลากหลาย 
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(product differentiation) ท ํานบกีดขวางการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) ในอุตสาหกรรม           
ดงักลาวจึงผอนคลายลง อันเปนเหตุให TWMs สามารถเขาแทรกตัวเขาไปได

บทความหลายเรื่องในหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทํ าให TWMs เตบิโตอยาง
รวดเร็ว สาเหตุสํ าคัญมีอยูอยางนอย 3 ประการคือ

ประการแรก  ดงัที่ J.H. Dunning ช้ีใหเห็น ระดบัและแบบแผนการลงุทนในตาง
ประเทศของประเทศหนึ่งประเทศใดแปรผันไปตามลํ าดับขั้นของการพัฒนาในประเทศนั้นๆ เมื่อ
ประเทศโลกที่สามบางประเทศเจริญรุดหนา และมีการพัฒนาอตุสาหกรรมจนถึงระดับหนึ่ง ก็เร่ิมมี
การขยายพลังการผลิตไปสูภายนอกประเทศ การเติบโตของพลังการผลิตทางหัตถอุตสาหกรรมใน
ประเทศดอยพัฒนา      โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศที่ในเวลาตอมาเรียกกันวา ‘กลุมประเทศ     
อุตสาหกรรมใหม’ (NICs) มสีวนสํ าคัญในการผลักดันการเติบโตของ TWMs

ประการที่สอง  การเติบโตของ TWMs เปนปฎิกริยาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการแบงงานกันทํ าระหวาประเทศ (international division of labour)

ประการที่สาม การเติบโตของ TWMs เปนการสนองตอบตอการดํ าเนิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแมนการนํ าเขาของกลุมประเทศที่ดอยพัฒนามากกวา  
ดังที่ Louis T. Wells ช้ีใหเห็น ประเทศที่ TWMs เขาไปลงทุนมักจะเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ตํ่ ากวาประเทศเจาของ TWMs เมื่อประเทศที่เคยเปนตลาดสินคาออกเริ่มปกปองคุมครองอุตสาห
กรรมภายในประเทศอยางรุนแรง ยอมเปนเหตุปจจัยที่ผลักดันให TWMs เร่ิมคดิที่จะไปลงทุนใน
ตางประเทศแทนการสงออก ในทํ านองเดียวกัน การขยายตัวของการกีดกันทางการคายุคใหม (New 
Protectionism) หลังวกิฤติการณนํ้ ามันป 2516 มีสวนผลักดันให TWMs เตบิโตมากขึ้น

สาระสํ าคัญอีกสวนหนึ่งของหนังสือเลมนี้กลาวถึงยุทธศาสตรการพึ่งพิงตนเอง
รวมกันระหวางประเทศในโลกที่สาม (Collective self reliance) ทัง้นี้โดยอาศัย TWMs Marjan 
Svetlicic เสนอใหประเทศในโลกที่สามจัดตั้งวิสาหกิจที่มีการลงทุนรวมกัน (intra-LDC joint 
venture) ทัง้นีเ้พือ่ขจดัปญหาการขาดแคลนเงินทุน อีกทั้งยังไดประโยชนในแงของการขยายตลาด
และการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศดอยพัฒนาดวยกันเอง นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหการคา
ระหวางประเทศฝายใตขยายตัวอีกดวย อยางไรก็ตาม Lall (1987) และ Cantwell (1988) มคีวามเห็น
วา ความพยายามที่จะใหกลุมประเทศโลกที่สามรวมมือกันจัดตั้ง TWMs เพือ่ผลประโยชนรวมกัน
นัน้ เปนเรือ่งพนสมัยไปเสียแลว ทั้งนี้ไมเพียงแตวา ประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศตางก็มีความ
เหน็แกตวัและมปีญหาภายในประเทศอันจํ าเปนแกการแกไขแตกตางกันเทานั้น หากทวายังมีระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ซ่ึงทํ าใหประโยชนที่จะไดรับจากยุทธศาสตรการพึ่งพิงตนเอง
รวมกันแตกตางกันอีกดวย บทความของ Reginald H. Green ในหนงัสือเลมนี้ไดช้ีใหเห็นแลววา 
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การขยายตัวของการคาระหวางประเทศฝายใตดวยกันเอง หาไดหมายความวาจะเปนประโยชนแก
ประเทศดอยพัฒนาทุกประเทศเสมอไป บางประเทศไดประโยชนมาก บางประเทศไดประโยชน
นอย และบางประเทศตองเสียประโยชน
บทวิจารณหนังสือเลมนี้ ดู
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