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ลักษณะสังคมไทย
รากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบัน   
เศรษฐกิ จ ข องสั ง คมไ ทยใ นปั จ จุ บั น เป็ น เ ศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มโ ดย
พื้นฐาน คือชีวิตทางเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ในสังคมดำเนินไปตามวิถีการผลิต
แบบทุนนิยม(1) แต่เศรษฐกิจทุนนิยมของสังคมไทยนั้นมีลักษณะแตกต่างจาก
ทุนนิยมในประเทศ ตะวันตกที่เป็นต้นกำเนิด   ความแตกต่างที่สำคัญคือ การ
ก่อกำเนิด   ทิศทางและกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา และโครงสร้างของ
เศรษฐกิจทุนนิยมไทย
จากที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษ  ใช้สนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่ไม่เสมอภาค  
(พ.ศ.2398) บีบบังคับไทยให้เปิดประเทศ โดยไทยต้องเสียเปรียบในด้านการค้า
การศาล และการเก็บภาษี  ต่อมามหาอำนาจตะวันตกอื่นๆ ก็ได้เข้ามาทำสัญญา
เช่นเดียวกันน กี้ บั ไ ทย การรกุ รานของเหล่าน กั ล า่ อ าณานิคมครัง้ ก ระนัน้ ไ ด้ท ำให้พ นื้ 
ฐานเศรษฐกิจท ผี่ ลิตเองใช้เองในสงั คมศกั ดินาไทยคอ่ ยๆ สลายตวั ล ง ขณะเดียวกัน
ก็ได้เร่งใ ห้ป จั จัยท นุ นิยมขยายตวั ข นึ้ การผลิตเพือ่ ข ายเริม่ แ พร่ห ลาย การขดู รีดท เี่ จ้า
ขุนม ลู นายเก็บส ว่ ยจากไพร่ และเจ้าท ดี่ นิ ร ดี น าทาเร้นค า่ เช่าน าและดอกเบีย้ ส งู จ าก
ชาวนาในระบบศักดินา ได้เปลี่ยนไปเป็นการขูดรีดด้วยกลไกตลาดที่ผูกขาดมาก
ขึ้นๆ
เหล่าจ กั รพรรดิน ยิ มนกั ล า่ อ าณานิคมไม่ไ ด้ต อ้ งการพฒ
ั นาประเทศไทย
เป็นทุนนิยม  หากต้องการได้ไทยเป็นตลาดของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
และแหล่งวัตถุดิบราคาถูกตามยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในยุคนั้น   ดัง
นัน้   ในขณะทที่ ำให้เกิดป จั จัยท างทนุ นิยมขนึ้ ใ นสงั คมไทย  อกี ด า้ นหนึง่ ก ไ็ ด้ท ำลาย
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ขัดขวางการพัฒนาทุนนิยมในไทยด้วย   หัตถกรรมพื้นเมือง เช่นก ารทอผ้า การทำ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นหน่ออ่อนของทุนนิยมแห่งชาติที่เริ่มฟักตัวขึ้นใน
สังคมศักดินากถ็ ูกทำลายขัดขวางไม่ให้เจริญเติบโตโดยสินค้าอุตสาหกรรมจาก
ต่างชาติ
นอกจากนายทุนต่างชาติ นายทุนไทยที่เกิดในยุคนี้ ส่วนใหญ่เป็น
นายทุนพ าณิชย์แ ละการเงินซ งึ่ ม าจากเจ้าน ายและขนุ นางในราชสำนัก  เช่นเจ้าภ าษี
อากร  และพอ่ ค้าช าวจนี จ ำนวนหนึง่ ท เี่ ป็นบ ริวารพงึ่ พ งิ ข นุ นางศกั ดินา  นายทุนไ ทย
เหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับใช้นายทุนล่าเมืองขึ้นต่างชาตินำสินค้าสำเร็จรูป
ทางอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเข้ามาและส่งออกสินค้าป ระเภทวัตถุดิบซ ึ่งเป็น
ผลิตผลทางเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าข องไทย เช่น ข้าว ไม้   และแร่
ธาตุ เป็นต้น แทบจะไม่มีนายทุนการผลิตอิสระที่มาจากชาวบ้านธรรมดาเลย
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 เมื่อเค้าโครงเศรษฐกิจของ
นายปรีดี พนมยงค์ถ กู ป ฏิเสธโดยฝา่ ยอนุรกั ษ์น ยิ ม คณะราษฎรกไ็ ด้ช เู ศรษฐกิจแ บบ
ชาตินิยมแห่งรัฐ จัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจทางการค้า อุตสาหกรรม และการเงิน
จำนวนหนึง่       ตอ่ ม า หลังจ ากกลุม่ ข นุ ศึกน ำโดยพล.ท.ผิน ชุณหะว ณ
ั ท ำรฐั ประหาร
ยึดอ ำนาจเมือ่ ป ี 2490  ซงึ่ ม เี ป้าห มายตอ้ งการทำลายลา้ งอำนาจฝา่ ยกา้ วหน้าข อง
คณะราษฎร  ก็ได้แปรระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐ (state capitalism) มาเป็น
ระบบทุนนิยมขุนนาง (bureaucratic capitalism)   กล่าวคือร ัฐวิสาหกิจท ตี่ ั้งข ึ้นใ น
สมัยค ณะราษฎรที่ลงทุนโดยรัฐ ได้กลายเป็นวิสาหกิจที่เหล่าขุนนางทหารในคณะ
รัฐประหารใช้เป็นแหล่งแ สวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว   พวกเขาดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นและรับผลตอบแทนโดยไม่ต้องลงทุนส่วนตัว รัฐวิสาหกิจ
แบบทุนนิยมขุนนางนี้ได้ขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมแ ละผูกขาดอุตสาหกรรมและ
การค้าสำคัญๆ ในสมัยนั้นและในสมัยของรัฐบาลเผด็จการขุนศึกต่อมา เช่น การ
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ผลิตก ระดาษ น้ำตาล กระสอบ กลัน่ น ำ้ มัน โรงเหล้า การคา้ ข า้ ว และคา้ ห มู เป็นต้น     
นอกจากนนั้ ก ลุม่ ข นุ ศึกเผด็จการยงั ใ ช้อ ำนาจรฐั โ กงกินภ าษีแ ละงบประมาณของรฐั
ใช้อ ทิ ธิพลประกอบกจิ การทเี่ ป็นภ ยั ต อ่ ส งั คม  พวกเขากค็ อื ก ลุม่ น ายทุนข นุ นางนาย
หน้า  ไม่ได้สนใจพัฒนาพลังการผลิตของทุนนิยมให้ก้าวหน้า ซ้ำยังขัดขวางและ
บีบบังคับนายทุนเอกชนจนขาดอิสระเสรีในการพัฒนาขยายตัว นอกจากนายทุน
เอกชนรายใหญ่ท แี่ บ่งป นั ผลประโยชน์ใ ห้แ ก่ก ลุม่ ท หารเผด็จการเพือ่ แ ลกกบั อ ำนาจ
การคุ้มครอง จึงสามารถเติบโตได้จนกลายเป็นนายทุนใหญ่   ซึ่งส่วนมากก็เป็น
นายทุนก ารเงินและการค้า
หลังส งครามโลกครัง้ ท ี่ 2  จกั รพรรดิน ยิ มอเมริกาเข้าม ามอี ทิ ธิพลในไทย
แทนทีจ่ ักรพรรดิน ิยมอังกฤษ    และในปี 2501 กลุ่มข ุนศ ึกส ฤษดิท์ ำการรัฐประหาร
สร้างอำนาจรัฐเผด็จทหารภายใต้การสนับสนุนของจักรพรรดินิยมอเมริกา ก็ได้
เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของทุนนิยม เพื่อเป็นปราการสกัดกั้นการขยายตัวของ
เศรษฐกิจส งั คมนิยมตามยทุ ธศาสตร์ข องอเมริกา รัฐบาลได้ช นู โยบายสง่ เสริม
การลงทุนของเอกชนและการลงทุนของต่างชาติโดยให้สิทธิพิเศษและการยกเว้น
ภาษีต่างๆ ส่วนรัฐเองก็ทุ่มเทงบประมาณ (โดยการกู้ยืมจากธนาคารโลกที่สหรัฐ
เป็นน ายทุนอ ยูเ่ บือ้ งหลัง) ในการกอ่ สร้างโครงสร้างพนื้ ฐ าน ได้แก่เส้นทางคมนาคม
และสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม  การค้า และการ
บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนโ ดยต่างชาติ  ด้วยนโยบายดังกล่าว  ทำให้การผลิตท าง
อุตสาหกรรมในไทยได้ขยายตัวไปมากพอสมควร ในขณะเดียวกันการค้า การเงิน
และการบริการอื่นๆ ก็ได้ข ยายตัวมากขึ้นเช่นกัน
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวในช่วงนี้ เป็นอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า
คือประเทศทุนนิยมที่พัฒนามาลงทุนทำการผลิตใ นไทยแทนการส่งสินค้าม าขาย
ซึง่ ไ ด้เปรียบทไี่ ด้ค า่ แรงงานตำ่ ทุน่ ค า่ ข นส่ง และยงั ไ ด้ร บั ส ทิ ธิพ เิ ศษการยกเว้นภ าษี
นำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ เป็นต้น
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หลัง 14 ตุลา 2516  สหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงมีอิทธิพลสำคัญในทาง
เศรษฐกิจของไทย ต้องการเร่งรัดพัฒนาไทยให้เข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก ที่
ประเทศมหาอำนาจทุนนิยมเป็นแกนกลาง โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวโจก
ในช่วงนี้ นักลงทุนจากต่างชาติเริ่มหันไปเน้นอุตสาหกรรมการส่งออก โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่น หลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของโลก
เมื่อปี 2514 (ค.ศ. 1971)(2)  ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นมาก  ญี่ปุ่นจ ึงมียุทธศาสตร์ที่
ต้องการย้ายการผลิตที่ต้องใช้แรงงานมากมาไทย เพื่อเป็นฐ านการผลิตส ินค้า
ส่งอ อกในแถบเอเชียต ะวันอ อกเฉียงใต้   ทนุ ญ
 ปี่ นุ่ จ ำนวนมากได้ห ลัง่ ไ หลเข้าม าไทย
ทัง้ ใ นรปู การลงทุนถ อื ห นุ้ ใ นบริษทั แ ละการให้เงินก ู้ ประเทศมหาอำนาจทนุ น ยิ มอนื่ ๆ
ได้แก่ส หรัฐแ ละกลุ่มประเทศยุโรป ก็ได้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มม ากขึ้นเช่นกัน
ในช่วง 2 ทศวรรษ (20ปี )หลัง 14 ตุลา  การลงทุนของต่างชาติ และ
การขยายตัวของการค้า การเงินการผลิตและการบริการภายในประเทศได้ทำให้
เศรษฐกิจทุนนิยมของไทยพัฒนาขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรม
ทดแทนการนำเข้า หรืออุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ล้วนไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของ
การพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีภายในของประทศ  ยังต้องอาศัยการนำเข้าท ุน
เครื่องจักร เทคโนโลยี กระทั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่   ซึ่งนายทุน
ต่างชาติและนายทุนนายหน้าในชาติได้ประโยชน์ร่วมกัน  แต่พลังการผลิตทาง
อุตสาหกรรมภายในประเทศของไทยไม่ได้ร ับการพัฒนาเท่าที่ควร
เมื่อโลกได้ก้าวสู่ยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์  ที่การสื่อสารติดต่อเป็นไป
อย่างฉับไว ทำให้อิทธิพลของมหาอำนาจทุนนิยมยิ่งแผ่กระจายออกไปครอบ
ครอง และดดู ซ บั ผ ลประโยชน์จ ากประชาชนทวั่ โ ลกได้อ ย่างรวดเร็วแ ละไร้พ รมแดน  
ยุทธศาสตร์สำคัญของมหาอำนาจทุนนิยมในยุคนี้ คือการใช้เงินทุนเป็น
อาวุธสำคัญในการปล้นทำลายชาติอื่นให้เป็นทาสทางเศรษฐกิจ โดยการ
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อ้างทฤษฏีท ุนนิยมเสรี  ตลาดเสรี  มาสร้างวิถีแห่งการครองโลกแบบใหม่ด้วยการ
ผลักด นั ใ ห้ป ระเทศตา่ งๆ ยอมรับใ นสงิ่ ท เี่ รียกวา่ ระบบการคา้ เสรี การลงทุนเสรี การ
เงินเสรี ตลาดทุน ตลาดหุ้น ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดประตูกว้าง โดยการ
ผ่านระบบและกลไกเหล่านี้ และด้วยการอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไอที
สารสนเทศ และการสอื่ สารโทรคมนาคม   พวกมหาอำนาจทนุ นิยมสามารถเคลือ่ น
ย้ายเงินทุนเข้าไปทำการเก็งก ำไรและกอบโกยผลประโยชน์มหาศาลจากประเทศ
ที่ด้อยพัฒนากว่าไปสู่พวกเขาได้อย่างเสรีและรวดเร็วโ ดยผ่านตลาดเงินตลาดทุน    
ในแต่ละปปี ริมาณของเงินต ราทเี่ คลือ่ นยา้ ยระหว่างประเทศเพือ่ เก็งก ำไรระยะสนั้ ม ี
จำนวนเพิ่มส ูงมาก คิดเป็น 90% ของปริมาณเงินทุนที่หมุนเวียนในโลกทั้งหมด ซึ่ง
สูงกว่าปริมาณเงินทุนทีห่ มุนเวียนเกีย่ วกับการผลิตการค้า และ บริการทีเ่ หลือเพียง
10 % ถึง 9 เท่า คราวใดที่กองทุนข ้ามชาติขนาดใหญ่ทุ่มเงินเข้าม าในตลาดค้าเงิน
หรือต ลาดหลักทรัพย์ข องประเทศใด จะทำให้ค า่ เงินป ระเทศนนั้ แ ข็งข นึ้ หรือด ชั นีห นุ้ 
พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  เมื่อกองทุนเหล่านี้เห็นว่าไ ด้กำไรมากพอแล้ว หรือมีตลาด
ที่อื่นให้ผ ลกำไรมากกว่าก็จะถอนเงินทุนออกไปอย่างรวดเร็วท ันที ทำให้เศรษฐกิจ
การเงินของประเทศนั้นปั่นป่วน  หรืออาจถึงขั้นถดถอยกระทั่งเกิดว ิกฤติเศรษฐกิจ
ร้ายแรง จากนนั้ ก เ็ ป็นโ อกาสทที่ นุ ใ หญ่ผ กู ขาดขา้ มชาติจ ะได้เข้าไปครอบครองธรุ กิจ
ทางการผลิต การเงิน การค้าและการบริการ และที่สำคัญค ือทรัพยากรธรรมชาติ
ของป ระเทศเ หล่ า นั้ น ไ ด้ อ ย่ า งง่ า ยดาย ดั ง นั้ น ม หาอำนาจทุ น นิ ย มใ นยุ ค
โลกาภวิ ัตน์นี้กค็ ือ จักรพรรดินิยมเงินทุน ที่ไม่ใช้เรือปืน  แต่ใช้เงินทุนและความ
ก้าวหน้าท างเทคโนโลยีม าปล้นช งิ ท รัพยากรและความมงั่ คัง่ ข องประเทศทอี่ อ่ นแอ
กว่า เพื่อบ รรลุจุดหมายในการครอบครองโลกทั้งโลก
ไทยถูกผนวกเข้าในกระแสการค้าเงิน และการลงทุนเสรีอย่าง
เต็มตัว ด้วยการดำเนินนโยบายเปิดเสรีทางการเงิน ในปี 2535 สมัยรัฐบาลชวน
หลีกภ ัย ได้ตั้งวิเทศธนกิจไทย ( Bangkok International Banking  Facilities BIBF) เพื่อส ่งเสริมธุรกิจการธนาคารและสถาบันการเงินระหว่างประเทศให้มีการ
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ไหลเข้าออกของเงินตราอย่างเสรีและสะดวกรวดเร็ว แต่รัฐบาลก็ไม่ได้คำนึงถึง
ความพร้อมในพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยเอง และไม่ได้ตระเตรียมมาตรการ
ป้องกันผลเสียที่จะตามมา  ช่วงนั้นทั้งภาครัฐและโดยเฉพาะเอกชนได้กู้เงินจาก
ต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต ่ำกว่าภายในประเทศมากเพื่อม าลงทุนเก็งกำไรใน
ตลาดหุ้น  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และทำกำไรส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน
โดยไม่ได้มุ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิต จนเกิดปรากฏการณ์ฟองสบูแ่ ตก และ
นำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540(3) ไทยถูกโจมตีค ่าเงินบาทโดยทุนเก็งกำไร
ขนาดใหญ่ของต่างชาติ   ค่าเงินบ าทลดค่าลงอย่างมาก ทำให้หนี้สินต ่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัท
เอกชนจำนวนมากที่มีหนี้ต่างประเทศสูงต้องเลิกกิจการ   บ้างถึงขั้นล้มละลาย
ต้องจำยอมขายธุรกิจให้ทุนต่างชาติในราคาที่ถูก  หรือให้ทุนต่างชาติเข้าถือหุ้น
ส่วนใหญ่  เป็นโ อกาสให้ก ลุม่ ท นุ ใ หญ่ผ กู ขาดตา่ งชาติไ ด้เข้าม าควบรวมและครอบ
ครองธุรกิจสำคัญๆ ของคนไทยจำนวนมาก มีเพียงธุรกิจที่มีหนี้ต่างประเทศน้อย
หรือมีลักษณะผูกขาด กึ่งผูกขาด เช่นรับสัมปทานจากรัฐหรือที่ได้ร่วมทุนกับต่าง
ชาติมาก่อน  มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วจนล้ำหน้ากลุ่มทุนอื่นๆ ไปมาก และเพื่อ
ทีจ่ ะดำรงการผกู ขาดและเติบใ หญ่ข ยายตวั ไ ปอย่างไม่ส นิ้ ส ดุ    ธรุ กิจเหล่าน กี้ ไ็ ด้เข้า
สู่ระบบธุรกิจการเมืองอย่างเต็มตัว  บ้างก็ช่วงชิงเป็นผู้กุมอำนาจรัฐโดยตรง เช่น
กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมของทักษิณ  บ้างก็เข้าไปแสวงผลประโยชน์ทางการเมือง
ในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์กลุ่มการเมือง เช่นกลุ่มเหล้าเบียร์ของเจริญ ศิริวัฒนา  กลุ่ม
เจริญโ ภคภัณฑ์ เป็นต้น    ปญ
ั หาของธรุ กิจก ารเมือง นับเป็นส าเหตุส ำคัญห นึง่ ข อง
วิกฤติการณ์ทางการเมืองของไทยในปัจจุบันนี้
สถานการณ์ป นั่ ป ว่ นของคา่ เงินบ าทและตลาดหนุ้ ท ขี่ นึ้ ล งอย่างรวดเร็ว
และผันผวนมากในไทย และประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชีย  ลาตินอเมริกา ใน
ระยะ2-3ปีน ี้(2552-2554)มานี้   ก็เป็นฝีมือของกลุ่มทุนผูกขาดครอบโลกที่เป็นทุน
การเงินเก็งกำไรข้ามชาตินั่นเอง(4)
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นอกจากก ารค รอบโ ลกด้ ว ยเ งิ น ทุ น ในยุ ค โ ลกาภิ วั ต น์ ประเทศ
มหาอำนาจทุนนิยมยังได้ครอบงำเศรษฐกิจด้านอื่นๆของโลก คือการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  การค้า การขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคมและการ
สื่อสารมวลชนโดยผ่านบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเรียกกันว่า บรรษัทลงทุนข้ามชาติ
(Transnation Corporation) ซึง่ ถ อื ห นุ้ โ ดยนายทุนใ หญ่ข องประเทศทนุ นิยมทเี่ จริญ
แล้ว เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น  สหภาพยุโรปเป็นส่วนมาก  เพราะนายทุนใหญ่เหล่าน ี้ได้มี
การสะสมเงินท ุนไ ว้ม าก และเพื่อท ี่จะแสวงกำไรเพิ่มม ากขึ้นจ ึงไ ด้ข ยายเป็นบ ริษัท
ที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่จะมีอำนาจในการกำหนดราคา กำหนดต้นทุนในขอบเขต
ของตลาดโลก   ยิ่งก ว่านั้น บรรษัทข ้ามชาติขนาดใหญ่บางแห่งยังมีอำนาจเหนือ
รัฐบาลในประเทศมหาอำนาจทุนนิยม  สามารถกำหนดให้รัฐบาลดำเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจห รือน โยบายการตา่ งประเทศทสี่ อดคล้องกบั ผ ลประโยชน์ข องบรรษัท
เช่น สนับสนุนใ ห้รัฐบาลโค่นล้มรัฐบาลชาตินิยมในประเทศกำลังพัฒนาที่ขัดข วาง
ผลประโยชน์ข องบรรษัท   บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่บางแห่งมียอดขายมากกว่า
ผลผลิตร วมของประเทศกำลังพ ฒ
ั นาบางประเทศ เช่น ห้างสรรพสนิ ค้า Wal-Mart มี
สาขาทั่วโ ลก มียอดขายปลี ะ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ม วล
รวมประชาชาติข องประเทศไทย  และมกี ารประมาณวา่ ครึง่ ห นึง่ ข องเศรษฐกิจโ ลก
อยู่ในกำมือของบริษัทข้ามชาติเพียง 100 บริษัท (5)
วิธีการของทุนครอบโลกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การผลักดันให้
ประเทศต่างๆ ทำเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (Free Trade Area) ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน
ในกลุ่มลงเป็น 0% ครอบคลุมสินค้าที่ค้าขายระหว่างกันให้มากพอ ในการทำ
ข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า เช่น ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา จีน อย่างไม่ร ะมัดระวังแ ละไม่รเู้ ท่าท นั ใ นการเจรจาตอ่ ร องเพือ่ ร กั ษา
ผลประโยชน์ข องประเทศอย่างถงึ ทีส่ ดุ จะทำให้ป ระเทศไทยเสียเปรียบได้  ตวั อย่าง
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การทำเอฟทีเอกับสหรัฐ ไทยเสียเปรียบหลายอย่าง เช่น การถูกลดอำนาจศาล
ไทย โดยการตกลงให้ใ ช้อ นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตดั สินก รณีท มี่ ขี อ้ พ พิ าท
ระหว่างรฐั ก บั บ ริษทั เอกชนแทน  และปญ
ั หาการเสียเปรียบในเรือ่ งสทิ ธิบ ตั รยาและ
ทรัพย์สินท างปัญญา เป็นต้น  หรือก ารทำข้อตกลงทางการค้าโ ดยที่ภาคเศรษฐกิจ
บางส่วนเช่นธุรกิจสื่อสารและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ได้รับผลประโยชน์ แต่
กลับไม่มีมาตรการป้องกันและรองรับกลุ่มที่จะถูกผลกระทบ เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม ผูป้ ลูกก ระเทียม เป็นต้น  ทำให้เกษตรกรรายย่อยต้องเสียเปรียบ
ยุคโลกาภิวัตน์   จึงเป็นยุคทุนครอบโลก  เป็นยุคทองของบริษัทใหญ่
ผูกขาดในประเทศมหาอำนาจ ทุนนิยม เพียงหยิบม อื เดียวทอี่ าศัยอ ำนาจทนุ ท เี่ หนือ
กว่าแ ละเทคโนโลยีท่ กี่ า้ วหน้าก ว่าโ ดยผา่ นสงิ่ ท เี่ รียกวา่ “โลกไร้พ รมแดน” และ “การ
ค้าเสรี   การลงทุนเสรี”  มาแสวงหากำไรสูงสุดและดูดซ ับรายได้จากประชาชนใน
ประเทศที่กำลังพ ัฒนาซึ่งมีความด้อยกว่าและเสียเปรียบกว่าในทุกๆ ด้าน  ทั้งยัง
ปราศจาการปกป้องช่วยเหลือจากชนชั้นปกครอง ผลที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ใน
ประเทศเหล่าน ี้โดยเฉพาะ กรรมกร แรงงานรับจ้าง เกษตรกร มีฐานะยากจนมาก
ขึ้น หนี้สินเพิ่มทวี   ทรัพยากรของชาติถูกแย่งยึด พร้อมกับส ิ่งแวดล้อมถูกทำลาย
มลภาวะ ภัยพ บิ ตั ทิ างธรรมชาติแ ละทางสงั คม คุกคามชวี ติ ข องคนในสงั คมรนุ แรง
มากขึ้น
ทุกวันนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศที่กำลังพ ัฒนาอื่นๆ อยู่ภาย
ใต้ก ารครอบงำทนุ ผ กู ขาดขา้ มชาติข องประเทศมหาอำนาจทนุ นิยมคอื ส หรัฐอเมริกา
และกลุม่ ป ระเทศยโุ รป   เมือ่ ป ระเทศเหล่าน ี้ เกิดว กิ ฤติก ารเงินด งั ท กี่ ำลังล กุ ลามอยู่
ในขณะนี้ แม้ไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงโดยตรง แต่ก็ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อม เพราะประเทศไทยยังพึ่งพิงการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ และ
รายได้จากการท่องเที่ยวในอัตราส่วนค่อนข้างมาก และที่สำคัญ คือระบบตลาด
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ทุน ตลาดเงินของไทย เกี่ยวพันกับระบบการเงินของประเทศมหาอำนาจทุนนิยม
เหล่าน ี้โดยเฉพาะผูกติดกับค่าเงินด อลลาร์สหรัฐอ ย่างใกล้ชิด  หากไทยไม่ปรับตัว
ไม่พ ยายามสลัดใ ห้พ น้ จ ากอทิ ธิพลการครอบงำเอาเปรียบของเหล่าท นุ ผ กู ขาดขา้ ม
ชาติ สร้างมาตรการป้องกันระบบการเงินของชาติที่เป็นอิสระ สร้างตลาดสินค้า
ภายในให้เข้มแข็ง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยส่วนใหญ่ให้ดีขึ้น
อย่างแท้จริง ประชาชนจะได้มีกำลังซื้อที่สูงขึ้น  ขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศ
ในภูมิภาคเดียวกัน เช่นอาเซียน จีน อินเดีย  ประเทศก็ไม่อาจรอดพ้นจากวิกฤติ
เศรษฐกิจอีกครั้งอย่างแน่นอน

โครงสร้างชั้นบน -- การเมือง การปกครอง – ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 โดยคณะราษฎรที่นำโดย
นายปรีดี พนมยงค์ ได้ยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์   อำนาจของกษัตริย์
ถูกบั่นทอนไป  การปกครองของประเทศได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ อย่างไร
ก็ตาม ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนับจากวันนั้นจนวันนี้ยังคงประสบ
อุปสรรคตลอดมา  หลังปี 2475 ในระยะต้น ได้มกี ารพยายามฟื้นคืนอำนาจของ
ฝ่ายนิยมกษัตริย์โดยการทำรัฐประหารที่เรียกว่ากบฏบวรเดช แต่ไม่สำเร็จ   ต่อ
มาการรัฐประหารในปี 2490 ของกลุ่มขุนศึกผิน ชุณหะวัณ และการรัฐประหารปี
2501 ของกลุม่ ข นุ ศ กึ ส ฤษดิ์ ธนะรชั ต ์ ล้วนเป็นแ ผนการทบี่ งการโดยจกั รพรรดิน ยิ ม
อเมริกาในการสร้างรัฐบาลเผด็จการทหารที่เป็นหุ่นเชิดเพื่อเป้าห มายการครอบ
ครองไทยให้ได้เต็มที่
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เมือ่ ก ลุม่ ข นุ ศ กึ ส ฤษดิไ์ ด้ก มุ อ ำนาจรฐั เบ็ดเสร็จ  กไ็ ด้ท ำการปกครองไทย
เป็นแ บบเผด็จการทหารซงึ่ ผ กู ขาดทงั้ ท างการเมืองและเศรษฐกิจเป็นเวลายาวนาน
กว่า15  ป   ี เหล่าข นุ ศึกเผด็จการได้อ าศัยส ถาบันก ษัตริย์  เพือ่ เป็นป ระโยชน์ใ นการ
ปกครองของพวกตน     อย่างไรก็ตาม อำนาจเผด็จการทหารไม่อาจดำรงอยู่และ
ขัดข วางการพฒ
ั นาของระบอบประชาธิปไตยตลอดไป  การตอ่ สูข้ องประชาชนทรี่ กั 
ชาติรักประชาธิปไตยเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 ได้ขับไล่อำนาจเผด็จการทหาร  ทำให้
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีโอกาสพัฒนาต่อไป   การต่อสู้ของผู้รักชาติร ัก
ประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516 นับเป็นหลักศิลาประชาธิปไตยที่สำคัญห ลักหนึ่ง
ที่แสดงถึงความตื่นตัวสู่ระดับใหม่ของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน นิสิต
นักศึกษา
หลัง 14 ตุลาคม 2516  เป็นช ว่ งระยะทปี่ ระชาธิปไตยเบ่งบ าน นักเรียน
นิสิต นักศึกษาและประชาชนในวงการและอาชีพต่างๆ ได้รวมตัวก ันจัดต ั้งองค์กร  
สมาคมต่างๆ อย่างหลากหลาย การเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและผล
ประโยชน์ของประชาชนเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน สร้างความวิตกกังวลแก่ชนชั้น
ปกครองเป็นอย่างยิ่ง
พวกปฏิกิริยาขวาจัด ทั้งศักดินา ทหารเผด็จการ และจักรพรรดินิยม
อเมริกา ได้สมคบกันก ่อกรณีน องเลือด 6 ตุลา 2519  หวังจะกวาดล้างขบวนการ
ประชาธิปไตยของประชาชนให้สิ้นซาก นักเรียน นิสิต นักศึกษาประชาชนผู้รักชาติ
รักประชาธิปไตยถูกเข่นฆ่าล้มตายเป็นจำนวนมาก   แต่ก็ไม่สามารถทำลายจิต
วิญญาณรักช าติรักประชาธิปไตยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้รัก
ชาติรักประชาธิปไตยได้   พวกเขาพากันเดินทางเข้าสู่ป่าเขา เข้าร่วมการต่อสู้กับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การต่อสู้ของพวกเขามีเป้าหมายแจ่มชัดขึ้น
ทำให้ขบวนการปฏิวัติขยายกำลังขึ้นมาก พวกปฏิกิริยาขวาจัดหวาดกลัวกำลัง
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ปฏิวัติของประชาชนที่นับวันเติบใหญ่   ในที่สุด(หลังจากปี 2524-2525) ต้องยอม
ผ่อนปรนเปิดท างให้น กั เรียนนสิ ติ น กั ศึกษาและประชาชนผรู้ กั ช าติร กั ป ระชาธิปไตย
กลับเข้าเมือง   ให้มีสิทธิประชาธิปไตยบางอย่างเช่นมีการเลือกตั้งที่เรียกกันว่า
“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ในสมัยที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อมากระแสประชาธิปไตยในหมู่ประชาชนขยายตัวเติบใหญ่   อำนาจทหารถูก
บั่นทอนลง   เป็นโอกาสให้กลุ่มนายทุนเข้ากุมอำนาจทางการเมือง พลเอกชาติ
ชาย ชุณหวัณ ตัวแทนกลุ่มทุนใหญ่จากซอยราชครูได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก
พลเอกเปรม   แต่ค วามขดั แ ย้งร ะหว่างรฐั บาลตวั แทนนายทุนก บั ข นุ ศึกท หารยงั ค ง
ดำรงอยูแ่ ละทวีค วามรนุ แรงขนึ้ จ นถึงจ ดุ แ ตกหัก   เมือ่ พ ลเอกสนุ ทร คงสมพงศ์ เป็น
หัวหน้าท ำการรัฐประหาร ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (รสช.)   และเมื่อ
พลเอก    สจุ นิ ดา คราประยูรก ลับค ำพดู ข นึ้ ร บั ต ำแหน่งน ายกรฐั มนตรีห ลังก ารเลือก
ตัง้ เพือ่ ต อ้ งการสบื ต อ่ อ ำนาจของคณะรฐั ประหาร ประชาชนผรู้ กั ป ระชาธิปไตยเรือน
แสนก็รวมตัวกันคัดค้าน จนถูกปราบปรามเข่นฆ่าบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากใน
เดือนพฤษภาคม 2535 รัฐบาลอำนาจทหารถกู ต อ่ ต า้ นอย่างหนัก จนพล.อ.สุจ นิ ดา
จำตอ้ งลาออกจากตำแหน่งน ายกรฐั มนตรี ประเทศไทยกลับเข้าส กู่ ารปกครองโดย
รัฐบาลพลเรือนอีกครั้ง ดอกผลของการต่อสู้ครั้งนั้นได้ส่งผลให้ต่อมาในปี 2540  
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนายทุน
ขยายตวั ม ากขนึ้ บทบาทและอำนาจทางการเมืองของทหารและพวกปฏิกริ ยิ าขวา
จัดถูกล ดทอนลงมาก กลุ่มการเมืองต่างๆ ก็ได้อาศัยกระแสประชาธิปไตย ช่วงชิง
เข้าส ู่อำนาจรัฐโดยผ่านระบบรัฐสภา ที่มีพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   บทบาท
ของกลุ่มท ุนใ นทางการเมืองจึงโดดเด่นขึ้น
มาถงึ ย คุ ร ฐั บาลไทยรักไทย ฝ่ายนายทุนใ หญ่ผ กู ขาดมบี ทบาทเป็นด า้ น
หลักใ นอำนาจรัฐ  กลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดที่นำโดยทักษิณ ได้หยิบฉวยความคิดข อง
นักเคลื่อนไหวภาคประชาชนมาเป็นประโยชน์  ชูน โยบายประชานิยมที่เอาใจและ

14
เข้าถึงมวลชนพื้นฐาน ทำการเมืองแบบการตลาด และใช้เงินซื้อคะแนนเสียงจน
ชนะการเลือกตั้งเป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภาตั้งแต่ป ี 2544 เป็นต้นม า  
ในขณะเดียวกัน กลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดทักษิณก็ได้ใช้อำนาจเงิน ใช้ระบบอุปถัมภ์
ที่ตกทอดมาจากระบอบศักดินา ดูดดึงเอากลุ่มนายทุนการเมืองต่างๆ กลุ่มทหาร
ขุนศึกและข้าราชการที่มีอำนาจมาขึ้นต่อตน กลายเป็นอำนาจรัฐเบ็ดเสร็จของ
ความร่วมมือระหว่างนายทุนใหญ่ผูกขาด ขุนศึกทหาร ตำรวจ และข้าราชการที่
มีอำนาจ โดยมีนายทุนใหญ่ผูกขาดเป็นผู้นำและผู้บงการ พร้อมกันนี้ก็ได้อาศัย
กลไกอำนาจรัฐแก้ก ฎหมาย  ออกกฎหมายใหม่  ดำเนินก ารคอรัปชั่นเชิงน โยบาย
เอือ้ ป ระโยชน์ต อ่ ก ลุม่ น ายทุนใ หญ่ผ กู ขาดทกั ษิณแ ละพวกอย่างโจ่งแจ้ง   ทรัพย์สนิ 
ของชาติถ กู แ ปรให้เป็นท นุ เอกชนและเทขายให้ต า่ งชาติ   ในขณะเดียวกันก ซ็ กุ ซ่อน
ผลประโยชน์ม หาศาลในครอบครัวเครือญาติโดยอาศัยต ลาดหุ้นด้วยกลไกการซื้อ
ขายทซี่ บั ซ อ้ นซอ่ นเงือ่ นและหลบเลีย่ งภาษีค รัง้ ม โหฬาร  สดุ ท ปี่ ระชาชนผรู้ กั ช าติจ ะ
ทนนงิ่ เฉยอยูไ่ ด้  จงึ ร วมตวั ก นั ค ดั ค้านอย่างกว้างขวางและตอ่ เนือ่ ง  ชธู งตอ่ ต า้ นการ
โกงบา้ นกนิ เมืองของทกั ษิณแ ละพวก  และเมือ่ ค วามขดั แ ย้งร ะหว่างรฐั บาลทกั ษิณ
กับประชาชนและผู้ชุมนุมรุนแรงแหลมคมมากยิ่งขึ้นทุกที   กลุ่มขุนศึกทหารและ
กลุ่มอำนาจเก่าท ี่มีความขัดแย้งกับกลุ่มทักษิณ ก็ได้ฉวยโอกาสทำการรัฐประหาร
โค่นอำนาจทักษิณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  จัดต ั้งร ัฐบาลตัวแทนของกลุ่มตน
ขึ้นปกครองประเทศ    อย่างไรก็ตาม  รัฐประหารครั้งนี้ก็ได้ก่อให้เกิดก ารรวมกลุ่ม
ของผทู้ ไี่ ม่เห็นด ว้ ยกบั ก ารรฐั ประหาร ได้ช ธู งคดั ค้านเผด็จการทหารและอำนาจนอก
ระบบ ปลุกก ระแสตอ่ ต า้ นความเหลือ่ มลำ้ ใ นสงั คมและการใช้ “สองมาตรฐาน” ของ
อำนาจรัฐ    กลุ่มท ุนใหญ่ผูกขาดทักษิณไ ด้อาศัยการเคลื่อนไหวของประชาชนมา
เป็นประโยชน์ใ นการฟื้นอำนาจของตน  ทำให้การแตกแยกทางความคิดอ อกเป็น
2 ฝ่ายในทุกระดับชั้นของสังคมรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาในยุคก่อนๆ
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เมื่อมีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554   พรรคเพื่อไทยภายใต้
อิทธิพลทักษิณซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างเต็มที่ และมีนปช.เป็นกอง
หนุนที่สำคัญได้คะแนนเสียงสส.เกินครึ่ง  กลับขึ้นสู่อำนาจรัฐที่โดยรูปแบบเป็น
ประชาธิปไตย  แต่โดยเนื้อแท้เป็น “ธนาธิปไตย” ที่เป็นเผด็จการรัฐสภา นั่นก็คือ
เป็นการเมืองทผี่ กู ขาดโดยนายทุนใ หญ่ผ กู ขาดผา่ นระบบรฐั สภาอกี ค รัง้      ลกั ษณะ
การปกครองของสงั คมไทยหลังจ ากนไี้ ปยงั จ ะเป็นเช่นน แี้ ม้อ ำนาจรฐั จ ะเปลีย่ นมอื 
จากกลุ่มท ุนใ หญ่ผ ูกขาดทักษิณ ไปเป็นกลุ่มก ารเมืองนายทุนใ หญ่ผ ูกขาดกลุ่มอ ื่น
ก็ตามตราบใดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเมืองของ
สังคมไทยปัจจุบัน
จากพัฒนาการของเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยในระยะร้อยกว่าปีมานี้
จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยแตกต่างจากประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้ว
อืน่ ๆ คือม ไิ ด้ว วิ ฒ
ั นาการจากการกา้ วหน้าข นึ้ ข องพลังก ารผลิตภ ายในประเทศ
แล้วน ำมาซงึ่ ก ารเปลีย่ นแปลงความสมั พันธ์ท างการผลิตแ บบทนุ นิยมของผทู้ อี่ ยูใ่ น
กระบวนการผลิตใ นประเทศเป็นสำคัญ    หากเกิดจ ากอิทธิพลทุนใหญ่ผูกขาดนัก
ล่าอาณานิคมที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในไทย  และในกระบวนการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม ก็เป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์มหาอำนาจ
ทุนนิยมโลกมาโดยตลอด จึงเป็นผลทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยมของ
ไทยแตกตา่ งจากทนุ นิยมทวั่ ไป คือ ตัง้ แต่เริม่ แ รกของการพฒ
ั นาทนุ นิยมในไทย  
ภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมอันเป็นภาคที่สร้างมูลค่า และเป็นภาคพื้นฐานใน
ระบอบทุนนิยมมีการพัฒนาและเติบโตที่ล่าช้า และอ่อนด้อยกว่าภาคการค้า การ
เงิน  พลังการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้แก่เครื่องจักร เทคโนโลยี  รวมทั้งทักษะของ
แรงงานไทยมอี ตั ราการพฒ
ั นาทตี่ ำ่ ส่วนใหญ่จ ะตอ้ งพงึ่ พาจากตา่ งประเทศ  ทำให้
เศรษฐกิจท นุ นิยมของไทยอยูใ่ นสภาพทลี่ า้ ห ลังแ ละออ่ นแอ  นอกจากนนั้ โ ครงสร้าง
เศรษฐกิจทุนนิยมไทยเป็นโครงสร้างผูกขาด ทุนใหญ่ผูกขาดข้ามชาติโ ดยการร่วม
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มือกับทุนใหญ่ผูกขาดในไทยมีอิทธิพล และบทบาทครอบงำเศรษฐกิจส่วนต่างๆ
ของสงั คมสงู ม าก  จงึ ส รุปไ ด้ว า่ ใ นทางเศรษฐกิจท นุ นิยมไทยมลี กั ษณะเป็นท นุ นิยม
ผูกขาดบริวารทลี่ า้ ห ลัง   ทางการเมืองกย็ งั ไ ม่พ ฒ
ั นาถงึ ข นั้ เป็นป ระชาธิปไตยแบบ
ประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้ว

ลักษณะพิเศษของสังคมไทยในปัจจุบัน มีดังนี้
1. ระบอบเศรษฐกิจก ารปกครองของศกั ดินา(6)  ได้ส ลายตวั โ ดยพนื้ ฐ าน  
จักรพรรดิน ิยมที่รุกรานเข้าไทยไม่ต้องการทำลายระบอบศักดินาให้หมดสิ้น มีการ
ประนีประนอมและประสานผลประโยชน์ร่วมกัน  เมื่อชนชั้นปกครองศักดินาถูก
ลิดรอนอำนาจรัฐไปในปี 2475  ประกอบกับเศรษฐกิจท ุนนิยมในประเทศขยายตัว  
เจ้าที่ดินศักดินาส่วนใหญ่ก็ได้ปรับตัวมาประกอบธุรกิจทางทุนนิยม ทรัพย์สินและ
ทีด่ นิ ม ากมายทตี่ กทอดมา จงึ เป็นฐ านทางเศรษฐกิจของธุรกิจทุนนิยมของพวกเขา  
เจ้าท ดี่ นิ ศ กั ดินาบางสว่ นได้ก ลายเป็นน ายทุนใ หญ่ผ กู ขาดในเศรษฐกิจท นุ นิยมไทย
ปัจจุบัน
2. นายทุนใหญ่ผูกขาดข้ามชาติมีสัดส่วนและบทบาทสูงในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมไทยในฐานะเป็นผู้ลงทุนห ลัก หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธุรกิจ
สำคัญๆ หลายแขนง  ที่สำคัญได้แก่ กิจการธนาคาร การส่งออก นำเข้า  การค้า
ปลีก  อุตสาหกรรมรถยนต์แ ละชิ้นส่วน ฯลฯ   โดยเฉพาะด้านการเงิน  มหาอำนาจ
ทุนการเงินได้เข้ามาแทรกแซงและเก็งกำไรในตลาดเงิน ตลาดทุน  ไทยต้องสูญ
เสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจปีละมหาศาล   อย่างไรก็ตาม การรุกเข้ามาของ
ทุนใหญ่ผูกขาดต่างชาติจะไม่อาจลงหลักปักฐาน และแย่งยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติไปได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
ทุนใ หญ่ภ ายในประเทศ กลุม่ ท นุ ใ หญ่ผ กู ขาดในประเทศ จึงเป็นฐ านรองรับแ ละเป็น

17
พันธมิตรของกลุม่ ท นุ ผ กู ขาดตา่ งชาติ  แม้บ างครัง้ ร ะหว่างพวกเขาอาจขดั แ ย้งท าง
ผลประโยชน์บ้าง แต่เป้าหมายที่ขูดรีดประชาชนไทยและแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและโภคทรัพย์ของประเทศชาติไทยนั้นร่วมกัน พวกเขาจึงไม่
เป็นปรปักษ์กัน สามารถร่วมมือและแบ่งป ันผลประโยชน์ก ันได้
3.  สงั คมไทยมกี ารผกู ขาดทางเศรษฐกิจส งู ม าก  แม้วา่ น กั เศรษฐศาสตร์
กระแสหลักจะยนื ยันว า่ ระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยมไทยเป็นระบบเสรี ที่เปิดโอกาสให้
ประกอบธุรกิจแ ละการแข่งขันอย่างเสรี   แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ทั้งระบบ  พิจารณาฐานะและกำลังทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากของผู้
ประกอบการในแต่ละสาขา ก็จะพบว่าทุกสาขาธุรกิจ ทั้งการเงิน การค้า การผลิต
และการบริการ  มกี ารผกู ขาดหรือก ารกระจกุ ต วั ข องอำนาจทางเศรษฐกิจค อ่ นขา้ ง
สูง ปัจจัยที่ทำให้มีการผูกขาดทางเศรษฐกิจในไทย ที่สำคัญม ี 2 ประการ  (๑)เกิด
จากอำนาจของผู้ที่มีกำลังเงินทุนสูง และมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า มีวิธีการ
บริหารจดั การทที่ นั ส มัยก ว่า  ซงึ่ ผ ทู้ มี่ ศี กั ยภาพเช่นน กี้ ค็ อื ท นุ ผ กู ขาดตา่ งชาติ และ
ทุนใหญ่ในประเทศที่มีการสะสมทุนมาตั้งแต่บ รรพบุรุษห รือร่ำรวยขึ้นโดยการเป็น
นายหน้าร บั ใ ช้ท นุ ผ กู ขาดตา่ งชาติ และหรือร ว่ มทนุ ก บั ท นุ ต า่ งชาติ   เมือ่ น ายทุนต า่ ง
ชาติและนายทุนใ หญ่ในประเทศเหล่านี้เข้าครอบครองธุรกิจสำคัญแ ขนงใดแขนง
หนึ่งหรือห ลายแขนง ผู้อื่นก็ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยที่จะแข่งขันได้    ทุกวันนี้
มีธ รุ กิจผ กู ขาดและกงึ่ ผ กู ขาดไม่น อ้ ยทเี่ ป็นข องทนุ ต า่ งชาติ หรือร ว่ มทนุ ก บั ท นุ ใ หญ่
ผูกขาดภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และยางยนต์ อุตสาหกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง บริษัทค้าปลีกข้ามชาติ  ธนาคารและสถาบันก ารเงิน  ธุรกิจโทรคมนาคม  
น้ำมัน เหมืองแร่ ไฟฟ้าแ ละอิเล็กทรอนิกส์   (๒) คือก ารอาศัยอ ำนาจรฐั ม าผกู ขาด
ธุรกิจที่มีผลประโยชน์สูง   อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจของสังคมไทยตั้งแต่อดีตมา และได้ทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
การผูกขาดทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการอาศัยอำนาจรัฐของนักธุรกิจเป็นไปได้ทั้ง
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ทางอ้อมและทางตรง ทางอ้อมนั้นค ือน ายทุนน ักธ ุรกิจไ ม่ไ ด้เข้าส อู่ ำนาจรัฐเอง  แต่
อาศัยระบบอุปถัมภ์จ่ายค่าตอบแทนแก่นักการเมือง และข้าราชการที่กุมอำนาจ
รัฐอยู่ หรือนายทุนนักธุรกิจส่งตัวแทนของตนเข้าไปมีบทบาทในอำนาจรัฐ เพื่อ
อำนวยผลประโยชน์แ ละอำนาจพเิ ศษเหนือต ลาดให้แ ก่ธ รุ กิจข องตน ส่วนการอาศัย
อำนาจรฐั โ ดยทางตรงนนั้ คือน ายทุนน กั ธ รุ กิจใ หญ่เองหรือต วั แทนทไี่ ว้ใจได้ เข้าก มุ 
อำนาจรัฐโดยตรงโดยผ่านระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้ง   จากนั้นก็ใช้อำนาจ
รัฐที่มีอยู่ในมือสร้างระเบียบ กติกา และนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของตน
และพวกพ้องและสร้างอำนาจผูกขาดที่เหนือตลาด สามารถตักตวงผลประโยชน์
ได้มากมายและรวดเร็ว (กลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดทักษิณเป็นตัวอย่างนายทุนใหญ่
นักการเมืองทีเ่ข้าย ึดก ุมอ ำนาจรัฐโ ดยทางตรงเพื่อส ร้างอำนาจผูกขาดทางธุรกิจ)
การผกู ขาดดว้ ยวธิ กี ารทเี่ ข้าย ดึ ก มุ อ ำนาจรฐั โ ดยทางตรงนี้ กำลังเป็นแ นวโน้มท เี่ พิม่ 
มากขึ้นๆ
นายทุนใ หญ่น กั การเมืองทเี่ ข้าย ดึ ก มุ อ ำนาจรฐั โ ดยตรง ใช้อ ำนาจ
รัฐผูกขาดและแสวงหากำไรทางธุรกิจที่มีผลประโยชน์สูง คือ นายทุนใหญ่
ผูกขาดสามานย์
4.  ทุนนิยมไทยไม่มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเองไม่ได้   ต้องพึ่งพา
ทุน เครือ่ งจักร และเทคโนโลยี รวมทงั้ ต ลาดในตา่ งประเทศดว้ ย นโยบายเศรษฐกิจ
ของชาติ ทผี่ า่ นมามงุ่ เน้นก ารผลิตเพือ่ ก ารสง่ อ อกมากกว่าก ารผลิตเพือ่ ก ารบริโภค
อุปโภคภายในประเทศ  (ปัจจุบนั ร ายได้จ ากการสง่ อ อกและการทอ่ งเทีย่ ว มากกว่า
70% ของ GDP) แต่ส ินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกส่วนใหญ่ลงทุนโดยต่างชาติ ซึ่ง
เครื่องจักร และวัตถุดิบส่วนใหญ่สั่งเข้าจากต่างประเทศ  ดังนั้นเมื่อมูลค่าการส่ง
ออกสนิ ค้าย งิ่ ม าก มูลค่าก ารสงั่ เข้าก เ็ พิม่ ม ากขนึ้ ด ว้ ย  สว่ นกำไรจากสนิ ค้าท สี่ ง่ อ อก
ส่วนใหญ่ตกเป็นของนายทุนใหญ่ต่างชาติ ซึ่งพวกเขาก็ส่งกลับไ ปต่างประเทศ
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5.  พร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจท ุนนิยมไทย  นายทุนชาติ(7) ที่
เป็นนายทุนการผลิต  นายทุนพาณิชย์และบริการ ก็ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น  ส่วน
ใหญ่เป็นน ายทุนข นาดกลาง ขนาดเล็ก    การเบียดขบั การกดี กันแ ละการเอารดั เอา
เปรียบของทุนใหญ่ผูกขาดไทยและต่างชาติ และระบบราชการที่ล้าห ลัง  ล้วนเป็น
อุปสรรคสำคัญท ำให้น ายทุนช าติข องไทยไม่อ าจเติบใ หญ่เข้มแ ข็งไ ด้  จงึ ก ำหนดให้
ชนชัน้ น ายทุนช าติไ ทยในทางเศรษฐกิจไ ม่ส ามารถเป็นก ำลังห ลักใ นการพฒ
ั นาพลัง
การผลิตของทุนนิยมที่ก้าวหน้า
6. การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนเส้นทางทุนนิยมภายใต้
การบงการของของจักรพรรดินิยมอเมริกาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1
(2504-2509) เป็นต้นม า  รัฐเน้นก ารส่งเสริมภ าคอุตสาหกรรม และการค้าใ นเมือง
เป็นส ำคัญ   ละเลยภาคเกษตรกรรมซงึ่ เป็นภ าคเศรษฐกิจพ นื้ ฐ านทสี่ ำคัญข องสงั คม
ไทยมายาวนาน  เป็นผ ลให้การผลิตท างเกษตรกรรมและการดำรงชวี ติ ข องเกษตรกร
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ชีวิตเกษตรกรในชนบทก็ได้รับผล
กระทบจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างมาก  และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในระยะ2-3ทศวรรษมานี้ เกษตรกรขนาดย่อมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรถกู ช กั จูงใ ห้ป ลูกพ ชื เชิงเดีย่ วเพือ่ ข าย  ตอ้ งพงึ่ พาการซอื้ ป จั จัยก ารผลิตจ าก
ต่างประเทศ เช่นป ยุ๋ เคมี น้ำมัน ยาปราบศตั รูพ ชื เพิม่ ข นึ้   ตน้ ทุนก ารผลิตจ งึ ส งู   ทงั้ ย งั 
ต้องแบกรบั ค วามเสีย่ งในปญ
ั หาภยั ท างธรรมชาติร ะหว่างทำการผลิต   แต่ผ ลิตผล
ทีไ่ ด้ก ลับม รี าคาตำ่ แ ละผนั ผวนตามภาวะตลาดในประเทศและตา่ งประเทศ  โดยที่
เกษตรกรรายยอ่ ยไร้อ ำนาจตอ่ ร อง จึงท ำให้ก ารผลิตไ ม่ค มุ้ ท นุ รายได้ข องเกษตรกร
โดยเฉลีย่ แ ล้วม แี นวโน้มล ดลงเมือ่ เทียบกบั ค า่ ใ ช้จ า่ ยในการผลิตแ ละการดำรงชวี ติ 
ทีส่ ูงขึ้นเรื่อยๆ  ต้องกู้หนี้ยืมสิน  เมื่อหนี้สินพอกพูนขึ้น ที่ดินทำกินก็ต้องตกไปเป็น
ของนายทุนห รือธ นาคาร  กลายเป็นเกษตรกรรับจ้างหรือเกษตรกรเช่าท ี่  ส่วนมาก
ก็เข้าไปขายแรงงานในเมือง
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แนวทางการพฒ
ั นาเศรษฐกิจข องรฐั ท ผี่ า่ นมา โดยเฉพาะรฐั บาลทเี่ ป็น
ตัวแทนของกลุม่ ท นุ ใ หญ่ผ กู ขาดไม่ไ ด้ส นใจแก้ป ญ
ั หาภาคเกษตรกรรมอย่างยงั่ ยืน
คือไม่ไ ด้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ก้าวหน้า ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมก าร
แปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า  และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมตัว
เป็นส หกรณ์  ขจัดก ารผกู ขาดเอารดั เอาเปรียบในกระบวนการซอื้ แ ละขายของกลุม่ 
ทุนท มี่ อี ำนาจเหนือต ลาด  ให้เกษตรกรได้ร บั ผ ลตอบแทนอย่างเป็นธ รรม รวมทงั้ ไ ม่
สนใจยกระดับการเรียนรู้และการเข้าถึงข ้อมูลข่าวสารที่เป็นจ ริงของเกษตรกรเพื่อ
ให้ร เู้ ท่าท นั ส ถานการณ์ รูเ้ ท่าท นั ค วามซบั ซ อ้ นของระบบเศรษฐกิจท นุ นิยม  และสง่ 
เสริมใ ห้เกษตรกรมสี ว่ นรว่ มในการปรับปรุงร ะบบชลประทานอย่างได้ผ ลและการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นด้วย   แต่รัฐบาลกลับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโ ดยนโยบายประชา
นิยม เช่นการจำนำข้าว การประกันราคาพืชผล กองทุนหมู่บ้าน หวังเพียงสร้าง
ฐานคะแนนเสียงทางการเมือง และเปิดโ อกาสให้น กั การเมืองและขา้ ราชการทกี่ มุ 
อำนาจรฐั ไ ด้โ กงกินง บประมาณของรฐั    ชาวนาสว่ นใหญ่ไ ม่มโี อกาสได้ข ายขา้ วตาม
ราคาจำนำ  แต่ต น้ ทุนก ารผลิตแ ละสนิ ค้าอ ปุ โภคบริโภคกลับถ อื โ อกาสถบี ตัวส งู ข นึ้    
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผลของนโยบายประชานิยม ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจภ าคเกษตร
เข้มแข็งข ึ้นแต่กลับอ่อนแอลง    เกษตรกรถูกส่งเสริมให้มีความคิดห วังพึ่ง หลายปี
มานี้ ผลิตผลทางเกษตรไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น  สัดส่วนของภาคการเกษตรในผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงเหลือเพียง 10 %    ชีวิตข องเกษตรกรรายย่อยยัง
คงยากจนลำบาก หนีส้ นิ ต อ่ ค รัวเรือนเพิม่ ส งู ข นึ้ (8) เกษตรกรมากกว่าร อ้ ยละ 40 เป็น
ผูไ้ ม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินท ำกินน้อยกว่า 10 ไร่(9)   ทุกวันนี้ ลูกหลานเกษตรกรก็
ไม่อยากทำไร่ทำนาอีกต่อไป  หันไปทำงานในเมือง เป็นก รรมกร ลูกจ้างพนักงาน
หรืออาชีพอิสระ   ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤติขาดแคลนแรงงาน
ในไม่ช ้า
เป็นที่น่าสังเกตว่า   ท่ามกลางความยากจนล้มสลายของเกษตรกร
รายย่อยซึ่งเป็นผผู้ ลิตหลักของภาคเกษตรกรรม   กลุ่มทุนธุรกิจการเกษตรที่เข้าไป
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แสวงหาผลกำไรจากการผลิตข องเกษตรกรรายย่อยในชนบทด้วยการขายวัตถุท ี่
เป็นปัจจัยการผลิต เช่นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช หรือการรับซื้อผลิตผล และกลุ่ม
ทุนธุรกิจการเกษตรที่ใช้รูปแบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming เช่น
การเลี้ยงสัตว์และทำพืชไร่) กับเกษตรกรรายย่อยหรือรายครัวเรือน อันเป็นความ
สัมพันธ์ทางการผลิตแบบผูกมัดที่ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรม ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่ม
มากขึ้นเป็นลำดับนั้น(10) กลับร่ำรวยกันจนเป็นกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาด  บางกลุ่มได้
เติบโตเป็นท นุ ใ หญ่ร ะดับโ ลก   อย่างไรกต็ าม เบือ้ งหลังก ารเติบใ หญ่ข นึ้ อ ย่างรวดเร็ว
ของทุนใหญ่ผูกขาดไทยในธุรกิจการเกษตร จะต้องมองให้เห็นเงาอันทะมึนของ
บรรษัทธุรกิจการเกษตรข้ามชาติด้วย เช่นบริษัท อาร์เบอร์ เอเคร์ (Arbor Acres)
ของอเมริกันที่เป็นเจ้าตลาดสัตว์ปีก ซึ่งได้เข้าครอบครองตลาดในประเทศที่กำลัง
พัฒนาหลายประเทศ ก็เป็นหุ้นส ่วนสำคัญของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ใ นไทย
ดังน นั้ ถ้าป ญ
ั หาความยากจนและลา้ ห ลังข องภาคเกษตรกรรมไม่ไ ด้ร บั 
การแก้ไขทถี่ กู ต อ้ งและเร่งด ว่ น จึงม คี วามเป็นไ ปได้ว า่ ชนบทซึ่งเคยเป็นอ ู่ข ้าวอู่น้ำ
ของคนไทยจะเป็นเหยื่ออ ันโ อชะของทุนใ หญ่ผ ูกขาดไทยร่วมกับท ุนใ หญ่ผ ูกขาด
ครอบโลกในไม่ช้า   เพราะโลกกำลังมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหาร
ครั้งใหญ่
7. ดังท ี่ได้กล่าวมาในข้อ 6 การขยายตัวข องเศรษฐกิจท ุนนิยม แทนที่
จะทำให้ชีวิตของเกษตรกรในชนบทดีขึ้น ตรงข้ามกลับนำความยากจนลำบากมา
ซ้ำเติมมากขึ้น รายได้จากการขายพืชผลตกต่ำอ ย่างน่าใจหายและไร้หลักประกัน
ยังผลให้เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกิน แรงงานจากภาคเกษตรจึงหลั่งไหล
เข้าไปขายแรงงานในเมือง จำนวนกรรมกรและแรงงานรับจ้างในเมืองได้เพิ่มทวี
ขึ้นกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทย ปัจจุบัน ประชากรผู้อยู่ในกำลัง
แรงงาน (15-60 ปี) มีประมาณ 39 ล้านคน   แรงงานในภาคเกษตรประมาณ
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15 ล้านคน (เป็นเกษตรกรรับจ้าง 3 ล้านคน)  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรมหมาย
ถึงก รรมกรและแรงงานรบั จ้างในเมืองมปี ระมาณ 23 ล้านคน(11) แรงงานเป็นก ำลัง
พื้นฐานของการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมทุนนิยม  ฝ่ายที่เป็นผู้มีปัจจัยทุน คือเป็นเจ้าของเงิน  ที่ดิน
โรงงาน เครื่องจักร ร้านค้า ฯลฯ หรือที่เรียกว่า “นายทุน” มีจำนวนเป็นส่วนน้อย
ประมาณไม่ถ ึง 5% ของผู้ที่มีปัจจัยแรงงาน คือกรรมกรและแรงงานรับจ้าง การ
ผลิตทางอุตสาหกรรม การค้า การบริการทุกแขนงล้วนต้องอาศัยแรงงานรับจ้าง  
แรงงานเป็นผสู้ ร้างมูลค่าของสินค้า เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็น
ผู้สร้างโภคทรัพย์และความเจริญของสังคม     ทุกวันนี้  เนื่องจากการล่มส ลายของ
เศรษฐกิจภ าคเกษตร แรงงานรบั จ้างในเมืองจงึ เป็นผ อู้ ดุ หนุนเลีย้ งดคู รอบครัวท อี่ ยู่
ในภาคเกษตร ซึ่งส ่วนใหญ่อยู่ในวัยชราและวัยเด็ก
อย่างไรกต็ าม  แม้ก รรมกร และแรงงานรบั จ้างจะมบี ทบาทสำคัญม าก
ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน ชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่ที่เป็นอ ยู่ยังคงยากจนและฝืด
เคือง  เนื่องจากค่าแรงต่ำ สวัสดิการน้อย แม้ด้วยการต่อสู้ของกรรมกรและลูกจ้าง
ทางกฎหมายจะกำหนดให้มีการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำสูงขึ้นทุกปี แต่ก็เป็นการ
ปรับขึ้นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในเมืองที่ถีบตัวสูงขึ้นทุกวัน เมื่อ
ราคาสนิ ค้าอ ปุ โภคบริโภคในตลาดเพิม่ ส งู ข นึ้ เรือ่ ยๆ ค่าจ า้ งของกรรมกรและลกู จ้าง
ส่วนใหญ่จ งึ ไ ม่พ อเลีย้ งชพี ต นเองและครอบครัว พวกเขาตอ้ งดนิ้ รนทำงานหนักข นึ้
เพิ่มการทำงานล่วงเวลา (โอที) เฉลี่ยวันละ 12 – 14 ชั่วโมง บางคนไม่มวี ันหยุด   
นอกจากได้ค่าจ ้างแรงงานที่ไม่ยุติธรรม  สวัสดิการในการทำงานก็ไม่มั่นคงและไร้
หลักป ระกันท เี่ พียงพอ   การประสบอบุ ตั เิ หตุใ นระหว่างการทำงานและการให้อ อก
จากงานเกิดขึ้นไ ด้เสมอ    ที่เลวร้ายยิ่งก ว่านั้นอีก คือ ลูกจ้างในระบบจ้างเหมาช่วง
( Sub contracting) ซึง่ ค นเหล่าน ี้ เป็นก ำลังแ รงงานทยี่ งั ด อ้ ยสทิ ธิ  ดอ้ ยโอกาส  และ
ไร้อำนาจต่อรองที่สุด   ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรรมกร และแรงงานรับจ้างนับแสนคน
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หลังมหาอุทกภัย 2554 นี้ ที่ไม่ได้ร ับเงินค่าจ้าง  ถูกเลิกจ ้าง ไม่ได้รับค่าช ดเชย ฯลฯ
ก็เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่แสดงให้ถึงชีวิตที่ไร้หลักประกันของแรงงานไทย
ผู้ใช้แรงงานไทยในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” นี้   หากมอง
อย่างผิวเผินแล้วอาจเห็นว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ (ทางวัตถุ) ที่ดีขึ้นบ้าง  แต่ถ้าหาก
พิจารณากันอย่างจริงจังจะเห็นได้ว่า ชีวิตของพวกเขาถูกขูดรีดอย่างหนักหน่วง  
นอกจากทางเศรษฐกิจ สิทธิข นั้ พ นื้ ฐ านสว่ นบคุ คล คือก ารมเี วลาพกั ผ อ่ นทเี่ พียงพอ
การมเี วลาศกึ ษาเรียนรแู้ ละตดิ ตามขา่ วสารบา้ นเมือง ล้วนถกู ล ดิ รอนไปหมด  เพราะ
ต้องทำงานหนักแ ละยาวนานกว่าป กติใ นแต่ละวนั     นอกจากนนั้ พ วกเขายงั ต อ้ งถกู 
ขูดรีดด้วยค่าเช่า (บ้าน รถ พื้นที่ขายของ ฯลฯ) ดอกเบี้ยเงินกู้ สินค้าเงินผ่อน และ
สินค้าร าคาแพง  อีกทั้งถูกม อมเมาด้วยวัฒนธรรมบริโภคนิยม และอบายมุขต ่างๆ
ซึง่ เป็นก บั ด กั อ นั ช วั่ ร า้ ยทนี่ ายทุนใ หญ่ผ กู ขาดจงใจวางไว้เพือ่ ด ดู ซ บั เอาหยาดเหงือ่ 
แรงงานของผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่ง    ทุกวันนี้ แม้กรรมกรและผู้ใช้แรงงาน
จะดิ้นรนอย่างเต็มที่สักเพียงใด ทำงานมากสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ ก็ยังมีหนี้สินล้นพ้นตัว  ยังคงดำรงชีวิตด้วยความลำบาก
ยากจนข้นแ ค้นรุ่นแล้วรุ่นเล่า
การที่กรรมกรไทยถูกกดขี่ขูดรีดค่อนข้างหนักนั้น   นอกจากเพราะการ
เอารดั เอาเปรียบของนายทุนท ตี่ อ้ งการมกี ำไรสงู สุด  ยงั ม สี าเหตุเกีย่ วกบั โ ครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจ ที่มีการผูกขาดในระดับสูงโดยการร่วมมือของนายทุนใหญ่
ผูกขาดไทยและนายทุนใ หญ่ข า้ มชาติ ทำให้โ ภคทรัพย์ท สี่ ร้างขนึ้ ใ นสงั คมไหลไปอยู่
กับน ายทุนใ หญ่ผ กู ขาดเป็นส ว่ นใหญ่ ประชาชนผใู้ ช้แ รงงานได้ร บั ส ว่ นแบ่งน อ้ ยมาก    
สาเหตุท ี่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ กรรมกรยังมีการจัดตั้งที่ไม่เข้มแข็ง  ชนชั้น
ปกครองนอกจากให้การชว่ ยเหลือเหลียวแลกรรมกรนอ้ ยมาก  ยงั ร ว่ มมอื ก บั น ายทุน
ใหญ่ในประเทศ และต่างชาติขัดขวางทำลายการเคลื่อนไหวจัดตั้งของกรรมกร (12)
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ทำให้ขบวนกรรมกรแตกแยก พลังกรรมกรอ่อนแอลง  การที่ชนชั้นปกครองทำเช่น
นี้   นอกจากเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนใหญ่ผูกขาดแล้ว ยังหวังที่จะใช้กรรมกร
เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย
8. เนื่องจากนายทุนใหญ่ผูกขาดไทยรวมทั้งนายทุนใหญ่ผูกขาดต่าง
ชาติ เป็นผู้ยึดครองผลผลิตส่วนใหญ่ของประชาชนและประชาชาติ   และการเอา
รัดเอาเปรียบของมหาอำนาจทนุ นิยมโลก  รวมทงั้ ก ารคอร์รปั ชัน่ โ กงกินอ ย่างตะกละ
ตะกลามของผู้กุมอำนาจรัฐไทย ทำให้ดอกผลที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทุนนิยมของไทยไม่ไ ด้ต กเป็นข องประชาชนสว่ นใหญ่ การกระจายรายได้ใ นสงั คม
ไทยไม่เป็นธ รรมยงิ่   มคี วามแตกตา่ งทางรายได้ม ากถงึ ป ระมาณ 15 เท่าร ะหว่าง
กลุ่มคนจนสุดกับกลุ่มคนรวยสุด กล่าวคือ กลุ่มคนจนสุด (20%ของประชากร) มี
ส่วนแบ่งรายได้เพียง 3.8% เท่านั้น ขณะที่กลุ่มคนรวยสุด (20%ของประชากร) มี
ส่วนแบ่งร ายได้ถ งึ 58.5%(13)    สภาพชวี ติ ค วามเป็นอ ยูข่ องเกษตรกร กรรมกร และ
นายทุนน อ้ ย จึงไ ม่ไ ด้ย กระดับด ขี นึ้ ต ามการเติบโตของสถิตทิ างเศรษฐกิจ  สว่ นใหญ่
มีห นีส้ นิ ล น้ พ้นต วั ถูกข ดู รีดด ว้ ยคา่ เช่า ดอกเบีย้ เงินก ู้ เงินผ่อนและสนิ ค้าร าคาแพง   
ทำงานเท่าไรก็ไม่สามารถยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นได้
9.  ปัจจุบันการเมืองของไทยได้ใช้รูปแบบการปกครองประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา แต่เนื้อแท้ของอำนาจรัฐอยู่ภายใต้อำนาจเงินของกลุ่มนายทุน
ใหญ่ผูกขาด พรรคการเมืองส่วนใหญ่   นายทุนใ หญ่ผูกขาดเป็นเจ้าของหรือเป็น
ผู้อุปถัมภ์    สมาชิกในพรรคการเมืองเป็นเสมือนลูกจ้าง นายทุนเจ้าของพรรคทุ่ม
เงินมหาศาลซื้อเสียงการเลือกตั้ง ซื้อพรรคเล็ก องค์กรอิสระ สื่อมวลชน บางครั้ง
แม้ก ระทัง่ ศ าล และกลไกรฐั ต า่ งๆ เพือ่ จ ะได้เข้าก มุ อ ำนาจรฐั อ ย่างเบ็ดเสร็จ แต่ก ลุม่ 
ทหาร ข้าราชการชนั้ ส งู ท เี่ ป็นก ลไกรฐั ท สี่ ำคัญ ก็ย งั ม อี ทิ ธิพลในอำนาจรฐั ทัง้ ร ว่ มมอื 
และทั้งขัดแย้งกับกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาด สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ ได้แก่กรรมกร
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เกษตรกร ลูกจ้างพนักงาน นายทุนน้อย นายทุนชาติ  นอกจากการลงคะแนนเสียง
ในเวลาเลือกตงั้ แ ล้ว  มสี ว่ นรว่ มทางการเมืองการปกครองนอ้ ยมาก  อำนาจถว่ งดลุ 
กับผู้กุมอ ำนาจรัฐก็แทบจะไม่มี ประชาชนที่ยากไร้ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อปาก
ท้อง  ขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง
10.  ทุกวันนี้ สังคมไทยถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมและค่าน ิยมของทุน
ครอบโลกอย่างเต็มตัว  เพื่อประสานกับการครอบงำทางเศรษฐกิจและการเมือง  
ทุนครอบโลกได้สร้างค่านิยมทบี่ ูชาอำนาจเงินพร้อมกับเผยแพร่วัฒนธรรมบริโภค
นิยม กระตุ้นการเสพสิ่งของวัตถุที่เกินเลยความจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างมาก  
เงินไ ด้ก ลายเป็นป จั จัยส ำคัญท สี่ ดุ ใ นการดำรงชพี ใ นยคุ น    ี้ เพือ่ เสาะแสวงให้ไ ด้เงิน
มากทสี่ ดุ ทำให้ค นในสงั คมแก่งแย่งก นั เอารดั เอาเปรียบผอู้ นื่ ยึดผ ลประโยชน์ข อง
ตนเองเป็นท ตี่ งั้   ไม่ส นใจผลประโยชน์ข องสว่ นรวม คุณธรรมจริยธรรมและศลี ธ รรม
ทีด่ งี ามถกู แ ทนทีโ่ ดยคณ
ุ ค่าข องผลกำไร   ประชาชนถกู ม อมเมาดว้ ยอบายมุขต า่ งๆ   
ถูกช กั นำดว้ ยการโฆษณาชวนเชือ่ ข องบริษทั ข า้ มชาติใ หญ่ท ผี่ กู ขาดดา้ นการสอื่ สาร
โทรคมนาคมให้หลงใหลในวัฒนธรรมที่เน่าเฟะ วิ่งตามแฟชั่นและสินค้ารุ่นใหม่ๆ
ในโลกทุนนิยม กลายเป็นทาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของทุนครอบโลก ซึ่งก็
คือจักรพรรดิน ิยมในยุคใหม่โดยไม่รู้ตัว
คู่ขนานกับการครอบงำของวัฒนธรรมของทุนครอบโลก วัฒนธรรม
และจารีตป ระเพณีท ี่ต กทอดมาจากสังคมศักดินายังด ำรงอยู่ใ นรูปการจิตสำนึก
ของสังคมไทยค่อนข้างหนาแน่น อาทิร ะบบเจ้าข นุ ม ลู นาย ระบบอปุ ถัมภ์ ชนชัน้ น ำ
เสพตดิ อ ำนาจ ชนชัน้ ล า่ งตดิ ค า่ น ยิ มพงึ่ พา หวังพ งึ่ น าย เชือ่ ใ นบญ
ุ ท ำกรรมแต่ง  ใน
ด้านระบบการศึกษาแม้จะมีการพัฒนาเทคนิคการสอนให้เข้าถ ึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  
แต่โดยพื้นฐ าน ยังเน้นการท่องจำมากกว่าการพัฒนาการใช้ค วามคิดค วามเข้าใจ
ในเหตุและผล ในด้านระบบการปกครองก็เป็นแบบประชาธิปไตยชนชั้นนายทุน
ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบารมีและมี
อิทธิพลในทางสังคม การเมือง และ วัฒนธรรมที่แน่นอน
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     จากสภาพที่เป็นจริงข องสังคมไทยในขณะนี้ สรุปได้ว่า สังคมไทยเป็นส ังคม
ทุนนิยมที่ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมถูกครอบงำโดย
กลุ่มทุนใ หญ่ผูกขาดไทยและกลุ่มทุนครอบโลก ไม่เป็นอิสระ ไม่เป็นตัวข องตัวเอง
และพึ่งตนเองไม่ได้  สำหรับศักดินาแม้ไม่ดำรงเป็นระบอบเศรษฐกิจใ นสังคมไทย
ปัจจุบัน และชนชั้นสูง(หรือเจ้าที่ดินใหญ่)ในระบอบศักดินาที่ได้สะสมทรัพย์สิน
เงินท ุนจ ำนวนมากจากสังคมศักดินาก็ได้ป รับต ัวก ลายเป็นกลุ่มท ุนใ หญ่ห รือก ลุ่ม
ทุนใ หญ่ผ ูกขาด เข้าร ว่ มอยูใ่ นขบวนแถวของชนชัน้ น ายทุนใ หญ่ใ นระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมไปแล้ว  แต่สิ่งตกทอดจากระบอบศักดินาก็ยังมีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยในด้าน
การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และรูปการจิตสำนึกของสังคม หรือกล่าวได้
ว่า  ลักษณะสังคมไทย เป็นสังคมทุนนิยมผูกขาดล้าหลัง ที่เป็นบริวารของ
ทุนนิยมครอบโลก(14)  ซึ่งยังมีอิทธิพลแบบศักดินาดำรงอยู่
----------------------------------------                         

หน่วยศึกษาค้นคว้า  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
                                 25  ธันวาคม  2554
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หมายเหตุ
(1) ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม คือระบบเศรษฐกิจที่การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ปัจจัย
การผลิตต่างๆ(ทุน) โรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ พลังงาน) เป็นของนายทุนเอกชน นายทุนเป็น
ผู้จ้างแรงงานทำงานผลิตสินค้าและบริการไปขายในระบบตลาดเพื่อหากำไรสูงสุดของนายทุน  
แรงงานเป็นผ สู้ ร้างมลู ค่าข องสนิ ค้า แต่ใ นการแบ่งป นั ผลกำไรนายทุนไ ด้ร บั แ บ่งป นั ผลกำไรสว่ น
ใหญ่  ส่วนน้อยให้เป็นค่าจ้างแก่แรงงานรับจ้าง
(2) ในช่วงปลายทศวรรษที่ 6 ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ค.ศ.1968-1970) สหรัฐประสบปัญหา
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง คือขาดดุลการค้าจำนวนมากต่อเนือง และภาระการใช้จ่ายมหาศาลในสง
ครามเวียด นาม   ในปี 2514 (ค.ศ.1971) สหรัฐจ งึ ไ ด้แ ก้ป ญ
ั หาดว้ ยการเลิกใ ห้ด อลลาร์อ งิ ม าตรฐาน
ทองคำ ปล่อยให้ดอลลาร์ลอยไปตามความต้องการของตลาด ทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศเกิดการผันผวนอย่างหนัก เพราะดอลลาร์เป็นเงินตราสกุลหลัก การตกต่ำของ
ค่าเงินด อลลาร์ท ำให้เงินส กุลอ นื่ แ ข็งค า่ ข นึ้ ซึง่ เป็นผ ลเสียต อ่ ก ารสง่ อ อกแก่ป ระเทศทสี่ กุลเงินต รา
ของตนแข็งค่าขึ้น เช่นญี่ปุ่นจึงต้องดิ้นรนหาทางลดผลกระทบโดยการทุ่มซื้อดอลลาร์ เพื่อช่วย
รักษาค่าของดอลลาร์  ผลก็คือทำให้การซื้อขายเงินดอลลาร์ขยายเพิ่มขึ้นอย่างมาก   อีกประการ
หนึง่ ค ือ การที่คา่ ข องเงินสกุลหลักตา่ งๆมกี ารผนั ผวนกส็ ามารถสร้างสว่ นต่างของผลตอบแทน
แก่ธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราได้มาก  ดังนั้นการค้าเงินเพื่อแสวงหาผลกำไรจากการผันผวน
ของเงินสกุลหลักต่างๆทั้งเงินดอลลาร์ เงินเยน และเงินสกุลหลักอื่นๆจึงได้ขยายตัว  ขนาดของ
ตลาดซื้อขายเงินตราของโลกขยายอย่างรวดเร็วนับจากนั้นมา
(3) กลางปี 2540 ไทยถูกโจมตีค่าเงินบาทโดยทุนเก็งกำไรขนาดใหญ่ของต่างชาติ   รัฐบาลพล
เอกชวลิตต้องนำเอาเงินทุนสำรองประเทศไปต่อสู้เพื่อพยุงค่าเงินบาทไว้  จนเงินทุนสำรองของ
ชาติเกือบหมดคลัง  สุดท้ายเมื่อสู้ไม่ได้ รัฐบาลจำต้องลดค่าเงินบาท ทำให้หนี้สินต่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว สถาบันการเงิน และบริษัทเอกชนจำนวนมาก ต้อง
ขาดทุนกระทั่งล้มละลายเพราะไม่มีเงินชำระหนี้   รัฐบาลต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ(IMF) ซึง่ ต งั้ ข นึ้ โ ดยเหล่าม หาอำนาจทนุ นิยมเพือ่ เป็นเครือ่ งมอื ใ นการเข้าแ ทรกแซงเพือ่ 
ครอบงำเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังประสบปัญหา รัฐบาลยังได้มีการแก้กฎหมายให้ทุนต่าง
ชาติเข้าม าซอื้ ห รือถ อื ห นุ้ ใ หญ่ใ นธรุ กิจไ ทยในอตั ราส่วนทมี่ ากขนึ้ เป็นโ อกาสให้ก ลุม่ ท นุ ใ หญ่ต า่ ง
ชาติไ ด้เข้าม าควบรวม แ ละครอบครองธรุ กิจส ำคัญๆของคนไทยจำนวนมากในราคาถกู ใ นระยะ
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ต่อม า เช่นส ถาบันก ารเงิน ธุรกิจบ ริการ ธุรกิจข ายปลีก และอตุ สาหกรรมการผลิตท สี่ ำคัญห ลาย
แขนง  ธุรกิจครอบครัวไม่น้อยที่มีหนี้ต่างประเทศสูงต้องล้มละลาย  บ้างก็ถูกชื้อกิจการไปหรือ
ลดบทบาทกลายเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อย  
(4)  เมื่อปี 2551 (ค.ศ. 2008) สหรัฐอเมริกา หัวโจกมหาอำนาจทุนนิยมโลกเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ซั บ ไ พร์ ม เพราะใ ช้ จ่ า ยเ กิ น ตั ว จึ ง ไ ด้ พิ ม พ์ ด อลลาร์ ซึ่ ง ทั่ ว โ ลกยั ง ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ส กุ ล ก ลางอ ยู่
มากระตุ้นเศรษฐกิจและอุ้มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ใกล้จะล้มละลาย    ดอลลาร์จำนวนมาก
ก็ได้ถ กู น กั ล งทุนเก็งก ำไรกดู้ ว้ ยดอกเบีย้ ต ำ่ แ ล้วน ำมาลงทุนใ นตลาดทนุ แ ละตลาดหนุ้ ใ นประเทศ
ที่กำลังพัฒนารวมทั้งไทยด้วย ซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงกว่ามาก   ปรากฏว่าตั้งแต่ปลาย เดือน ก.ค.
ถึงป ลายเดือน ก.ย. ปี 2553  ยอดซอื้ ส ทุ ธิข องเงินท นุ ต า่ งชาติใ นตลาดหนุ้ ไ ทยอยูท่ ี่ 5.65 หมืน่ ล า้ น
บาท เป็นผ ลให้ใ นชว่ งดงั ก ล่าว ดัชนีห นุ้ ไ ทยปรับส งู ข นึ้ ม าก  นกั ล งทุนต า่ งชาติไ ด้ผ ลตอบแทนจาก
หุน้ ใ นชว่ งดงั ก ล่าวสงู ถ งึ 16.45 % เมือ่ บ วกกบั ก ารแข็งค า่ ข นึ้ ข องเงินบ าทในชว่ งเดียวกัน (เพราะ
เงินดอลล่าร์ไหลเข้ามามาก) อีก 5.6 % จะพบว่าเพียงเวลา 2 เดือนนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อ
หุ้นไทย ได้รับผลกำไรมากถึง 22 %  เพราะได้กำไรถึง 2 ต่อ คือทั้งจากตลาดหุ้นและค่าเงินบาท     
และจากข้อมูลทางการเงินพบว่า ตั้งแต่ต้นปี 2552 ที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มนำดอลล่าร์เข้ามาแก็
งกำไรในตลาดเงิน ตลาดทุนมากขึ้น ขณะนั้นค่าเงินบาทอยู่ที่ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ ดัชนีหุ้น
อยู่ที่ 450 จุด  มาถึงต ้นเดือนก.ย. 2554 เงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเป็น 30 บาทต่อดอลลาร์ ขึ้นมาราว   
15 %  ส่วนดัชนีหุ้นก็ขึ้นมาอยู่ที่ 1,050 จุด เพิ่มขึ้นถึง 130% อย่างไรก็ตามตั้งแต่กลางเดือนก.ย.
2554 มา  เมื่อเงินดอลลาร์เริ่มแข็งค่าขึ้น เพราะวิกฤติหนี้สาธารณะกรีซและกลุ่มประเทศยุโรป
โซนอื่นทวีความหนักหน่วง นักลงทุนต่างชาติพากันเทขายเงินยูโรหันไปซื้อดอลลาร์มากขึ้น
นักล งทุนต า่ งชาติท เี่ ข้าม าเก็งก ำไรในไทย ก็เห็นเป็นโ อกาสดที จี่ ะเทขายหนุ้ แ ละพนั ธบัตรในไทย
เพราะมีกำไรมากอยู่แล้ว นำกลับไปซื้อดอลลาร์  นี่คือสาเหตุที่เกิดสถานการณ์ปั่นป่วนในตลาด
หุ้นไทยเมื่อปลายเดือน ก.ย. – ต้นเดือน ต.ค. 2554  ที่ช่วงนั้นดัชนีหุ้นตกลงมากกว่า 20 %  (เช่น
เดียวกับในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ)
(5) ในรายงานของ HDR, 1999 (โครงการการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ   ปี 2542)
รายงานว่า
• บริษัทข้ามชาติเพียง 10 บริษัท ได้เป็นจ้าของควบคุมธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมถึง
ร้อยละ 86 ของโลก
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• บริษัทข้ามชาติเพียง 10 บริษัท ควบคุมธุรกิจการผลิตการจำหน่ายยาถึงร้อยละ 35
ของโลก
• บริษัทข้ามชาติเพียง 10 บริษัท ควบคุมธุรกิจการผลิตการจำหน่ายยากำจัดศัตรูพืช
ถึงร้อยละ 85 ของโลก
• บริษัทข้ามชาติเพียง 10 บริษัท ควบคุมร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ของโลก
• บริษัทข้ามชาติเพียง 10 บริษัท ควบคุมร้อยละ 60 ของยารักษาโรคสัตว์ของโลก
• บริษัทข้ามชาติเพียง 10 บริษัท ที่ควบคุมร้อยละ32  ของธุรกิจการค้าและการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชของโลก  
• กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G-7 (สหรัฐ แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี
และ ญี่ปุ่น ) เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในโลกถึง 97 %
(6)  ศักดินา  ความหมายตามคำศัพท์ แปลว่า  “อำนาจปกครองที่นา”  คิดเป็นจำนวนไร่ต่างกัน
ตามศกั ดิ์ของแต่ละคน  คำว่า “ศักดินา”  หรือ “ระบอบศักดินา” เป็นคำเรียกระบอบสังคมมนุษย์
ยุคหนึ่ง ซึ่งอยู่หลังยุคสังคมทาสและก่อนยุคสังคมทุนนิยม เช่นในยุโรป สังคมศักดินาดำรงอยู่
ในยุคกลาง (Middle Age) ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม      
ในสังคมศักดินา อาชีพหลักของประชาชน คือการทำไร่ทำนา   ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
ของการผลิต   ดังนั้น คำว่า“ศักดินา” จึงไม่เพียงแต่หมายถึงอำนาจในการครอบครองที่ดิน ยัง
มีความหมายถึงความสำคัญในการกำหนดอำนาจและอิทธิพลในทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมตามปริมาณมากหรือน้อยในการถือครองที่ดินด้วย ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญในสังคม
ระบอบศักดินายุคนั้น
กล่าวสำหรับส งั คมไทย  สงั คมระบอบศกั ดินาดำรงอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ใ นสมัยอ ยุธยาจนถึงต น้ ส มัย
รัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจในสังคมยุคนั้น คือ ที่ดินที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นขององค์พระ
มหากษัตริย์ทั้งหมด กษัตริย์พระราชทานที่ดินให้แก่วงศานุวงศ์และขุนนางต่างๆ ตามระบบ
ทำเนียบศักดินา  เช่น
- 	 พระมหาอุปราช (หรือพระโอราสาธิราช) มีศักดินา 100,000 ไร่  
-  	 พวกข้าขุนนางชั้นสูง เช่น พระยาจักรี พระยามหาเสนาบดี (ฝ่ายทหาร)
มีศักดินา 10,000 ไร่  
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สำหรับประชาชน ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า ไพร่ พระเจ้าแผ่นดินก็ได้แบ่งที่ดินให้อยู่อาศัยและทำ
กิน แต่ไพร่หรือทาส ไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดิน  เช่น      
- ไพร่หัวงาน  มีศักดินา  25 ไร่   ไพร่เลว   มีศักดินา  10 ไร่
- 	 ยาจก (คนจน) วณิพก (ขอทาน) และทาส  มีศักดินา  5 ไร่   เป็นต้น
ในสมัยสังคมระบอบศักดินาไทย ประชาชนส่วนใหญ่คือไพร่ รัฐได้บังคับให้ไพร่ทุกคนต้องขึ้น
ทะเบียนสังกัดมูลนาย (คือเจ้าที่ดินใหญ่ และขุนนาง) ในแต่ละปีไพร่จะต้องถูกเกณฑ์ไปทำงาน
ให้แก่มูลนาย  ไพร่จะไปทำมาหากินนอกเขตที่มูลนายกำหนดไว้ไม่ได้   และไม่มีสิทธิไปรับจ้าง
ทำงานต่างๆนอกจากมูลนายอนุญาต  สำหรับทาสนั้น คือผู้ที่กู้หนี้เจ้านายแล้วไม่มีเงินใช้หนี้ ก็
ต้องขายตัวเป็นทาส  เจ้าของทาสมีสิทธิ์ซื้อขายทาสได้เหมือนสินค้า
ไพร่ นอกจากต้องถูกเกณฑ์แรงงานแล้ว ยังต้องส่งส่วยสาอากรให้แก่รัฐ และเนื่องจากมีที่ดิน
น้อย ไม่พอเลี้ยงชีพต้องเช่าที่ดินมาทำกิน หรือต้องกู้หนี้ยืมสินจากเจ้านาย ก็ต้องเสียค่าเช่านา
และดอกเบี้ยในอัตราสูง  ดังนั้นการขูดรีดในสังคมศักดินาระหว่างชนชั้นขูดรีด (เจ้าที่ดินใหญ่
และขุนนาง) กับชนชั้นถูกขูดรีด (ไพร่ และทาส) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนา  คือการเก็บส่วย
สาอากร  การเกณฑ์แรงงาน ค่าเช่านา และดอกเบี้ย   การขูดรีดอย่างหนักหน่วงทำให้การผลิต
และการคา้ พ ฒ
ั นาไปอย่างเชือ่ งชา้   ชาวนาขาดแรงจงู ใจในการพฒ
ั นาการผลิตท งั้ ท างเกษตรกรรม
และหัตถกรรม  การค้าที่มีอยู่บ้างกับต่างประเทศก็ผูกขาดอยู่ในกำมือของรัฐและขุนนาง  นี่เป็น
สาเหตุที่ทำให้การพัฒนาระบอบเศรษฐกิจทุนนิยมในสังคมศักดินาไทยเป็นไปอย่างล่าช้ามาก
เนื่องด้วยปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือที่ดิน ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนส่วนน้อยของสังคม และคน
กลุ่มน้อยเหล่านี้ก็ได้อาศัยอำนาจในการครอบครองที่ดินจำนวนมากเป็นเครื่องมือในการขูดรีด
คนส่วนใหญ่ คือชาวไร่ชาวนา ซึ่งมีที่ดินเพียงน้อยนิด หรือไม่มีที่ดินเลย  การขูดรีดได้เพิ่มพูน
ความมั่งคั่งและผาสุกแก่ชนชั้นขูดรีดอย่างมหาศาล   เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ไว้ให้มั่นคง ชนชั้นเจ้าที่ดินใหญ่ก็ต้องรวมตัวกันเผด็จอำนาจการปกครอง เพื่อให้ชาวไร่ชาวนา
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่อยู่ใต้การบังคับและบงการอย่างเบ็ดเสร็จ   ดังนั้น  สถาบันทางการเมือง
ของสังคมระบอบศักดินา จึงเป็นสถาบันที่รักษาผลประโยชน์ของชนชั้นเจ้าที่ดินใหญ่   ผู้ที่มี
อำนาจสูงสุดของการปกครอง คือผู้ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด  ซึ่งก็คือ กษัตริย์ หรือพระเจ้า
แผ่นดิน   รปู แ บบการปกครองของสงั คมระบอบศกั ดินา จึงเป็นการปกครองแบบ “ราชาธิปไ ตย”
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(อำนาจเป็นข องพระราชา) หรือ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” (อำนาจและสทิ ธิอ นั ส มบูรณ์เป็นข อง
พ ระราชา) กษัตริยก์ ไ็ ด้แ บ่งป นั ท ดี่ นิ แ ละอำนาจให้แ ก่เครือญ
 าติ  ผใู้ กล้ช ดิ และผทู้ มี่ อี ทิ ธิพลในเขต
แคว้นต่างๆ ร่วมกันควบคุมประชาชน   ด้วยการปกครองแบบนี้เท่านั้น ชนชั้นเจ้าที่ดินใหญ่ทั้ง
หลายจึงมีหลักประกันว่า ตนมีความมั่นคงในการครอบครองโภคทรัพย์จากหยาดเหงื่อแรงงาน
ของประชาชนผู้ใช้แรงงานได้
ในสังคมระบอบศักดินา  ผู้ครอบครองที่ดินจำนวนมาก คือเจ้าที่ดินใหญ่ นอกจากมีอำนาจ
อิทธิพลเหนือชีวิตทางเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชนแล้ว ยังมีอำนาจใน
การกำหนดหรือสร้างแบบแผนของชีวิต และรูปการจิตสำนึกของคนในสังคมด้วย  เช่นการ
สร้างความคิดในเรื่องสมมุติเทพ และขนบประเพณีทเี่น้นการเทิดทูนบูชากษัตริย์   การเผยแพร่
ความเชือ่ ใ นบญ
ุ ว าสนา เชือ่ ว า่ การทไี่ พร่ย ากจนลำบาก เป็นเรือ่ งของบญ
ุ ก รรมแต่ช าติก อ่ น(ไม่ใช่
เพราะถกู ก ดขีข่ ดู รีด) ทำให้ค วามสมั พันธ์ร ะหว่างคนในสงั คมมคี วามเหลือ่ มลำ้ ต ำ่ ส งู ต ามชนชัน้ 
โดยกำเนิด ตามอำนาจการถือครองที่ดิน และการเหยียดหยามสตรีเพศ     สอนให้ประชาชนโดย
เฉพาะเด็ก “ยอมรับ”และ“เชื่อฟัง” มากกว่าส่งเสริมการใช้ความคิดพิจารณาเหตุและผล  เหล่านี้
เป็นต้น
   
กล่าวโดยสรุป  เมื่อเรากล่าวถึงสังคมศักดินา หรือระบอบศักดินา หมายถึง ระบอบสังคมในยุค
หนึ่ง(ก่อนสังคมในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม) ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมืองปกครอง และ
วัฒนธรรมดงั ท ไี่ ด้ก ล่าวมาขา้ งตน้ โ ดยสงั เขป    คำวา่ “ศักดินา” ก็เป็นค ำคณ
ุ ศัพท์ห รือค ำประกอบ
ของสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบอบศักดินา  เช่น ระบบเศรษฐกิจศักดินา   วัฒนธรรมศักดินา  
อิทธิพลศักดินา (อิทธิพลที่สืบเนื่องหรือตกทอดจากสังคมศักดินา) เป็นต้น คำว่า“ศักดินา” จึง
ไม่ได้หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
(7) นายทุนชาติ หรือ นายทุนแห่งชาติ   หมายถึงนายทุนที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจ
ทุนนิยมแห่งชาติ  
ลักษณะพิเศษของทุนส่วนนี้  คือ
1. นายทุนชาติ เป็นคนสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจทางทุนนิยม(ที่สำคัญคือการ
ผลิต)ด้วยเงินทุนของตนเองหรือกู้ยืมมา(ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ)  และสะสมทุนจากการ
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พัฒนากิจการทางทุนนิยม(การผลิตการค้าและการบริการ)จากขนาดเล็กสู่ขนาดกลาง กระทั่ง
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีบางรายเท่านั้น การพัฒนาพลังการผลิตและการสะสมเพิ่มพูนของทุนส่วนนี้
จึงห มายถงึ ก ารพฒ
ั นาพลังก ารผลิตแ ละการสะสมทนุ ภ ายในประเทศ (ไม่ไ ด้ส ง่ ก ำไรออกไปตา่ ง
ประเทศ)
2.  กิจการของนายทุนชาติส่วนใหญ่เป็นกิจการที่พัฒนาขึ้นตามระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและความต้องการในการครองชีพของประชาชนภายในประเทศ  ใช้ทรัพยากร
หรือวัตถุดิบภายในประเทศเป็นสำคัญ เช่นการแปรรูปสินค้าพืชผลทางเกษตร หรือการลงทุน
ทำการผลิตทางเกษตรกรรม เช่น การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทำพืชไร่ การประมง สวนยาง เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็มีอุตสาหกรรมของนายทุนชาติไม่น้อยที่ต้องใช้วัตถุดิบชั้นกลางบาง
อย่าง(ได้แก่วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป อะไหล่เครื่องจักร เป็นต้น) จากต่างประเทศ  เพราะการพัฒนา
ทางอตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีข องไทยยงั ล า้ ห ลังก ว่าต า่ งประเทศ  และทสี่ ำคัญเพราะขาดการ
สนับสนุนแ ละสง่ เสริมจ ากภาครฐั   เช่น อุตสาหกรรมยา โรงงานผลิตย าของนายทุนช าติส ว่ นใหญ่
เป็นโรงงานประกอบยาสำเร็จรูป  โดยที่ตัวยาอันเป็นวัตถุดิบที่จำเป็น  ไม่ได้รับการส่งเสริมให้มี
การค้นคว้าและผลิตขึ้นภายในประเทศเอง   การที่นายทุนชาติจะต้องพึ่งพาการซื้อเครื่องจักร
วัตถุดบิ จ ากตา่ งประเทศ  เป็นอ ปุ สรรคสำคัญท ที่ ำให้อ ตุ สาหกรรมของนายทุนช าติไ ทยไม่ส ามารถ
ขยายตัวได้เต็มที่
                
3. นายทุนชาติไม่ใช่นายทุนนายหน้า หรือนายทุนผูกขาด การขยายตัวและการ
พัฒนาของนายทุนชาติมาจากการค่อยๆสะสมทุนด้วยความอุตสาหะ วิริยะ พวกเขาจึงไม่ใช่
นายทุนที่ร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยการอาศัยอภิสิทธิ์อิทธิพลของอำนาจรัฐ  หรือด้วยการ
รับใช้ทุนต่างชาติและอาศัยเงินทุนและเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามาผูกขาดตลาด  แน่นอนกิจการ
ของนายทุนชาติก็มคี วามสัมพันธ์กับทุนต่างชาติเช่นกัน  แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ทางการค้าการ
ขายอย่างธรรมดา เช่นการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบ การส่งสินค้าจากไทยไปขายในต่าง
ประเทศ หรือเป็นผ จู้ ำหน่ายสนิ ค้าต า่ งๆจากบริษทั ต า่ งชาติ เป็นต้น ความสมั พันธ์ใ นลกั ษณะเช่น
นี  ้ ยอ่ มแตกตา่ งจากพวกนายทุนใ หญ่น ายหน้าทีส่ มคบรบั ใ ช้ท นุ ต า่ งชาติเข้าม ากอบโกยกำไรจาก
ประชาชนไทย
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4. ภายใต้โ ครงสร้างเศรษฐกิจไ ทยซงึ่ ถ กู ค รอบงำและผกู ขาดโดยทนุ ผ กู ขาดตา่ งชาติ
และกลุม่ ท นุ ใ หญ่ผ กู ขาดในประเทศ   นายทุนช าติซ งึ่ ส ว่ นใหญ่เป็นท นุ ข นาดกลางและเล็ก ตกอยู่
ในฐานะที่เป็นเบี้ยล่างและถูกเบียดขับอย่างไม่เป็นธรรม  กล่าวคือ
1)	 โรงงานของทุนใหญ่ผูกขาดต่างชาติและทุนใหญ่ผูกขาดภายใน
ประเทศเป็นก จิ การขนาดใหญ่ท มี่ ปี ระสิทธิภาพและกำลังก ารผลิตส งู จึงท ำให้
ต้นทุนของสินค้าต่ำกว่าที่ผลิตโดยโรงงานของนายทุนชาติขนาดกลางและ
เล็กมาก  นอกจากนั้น บริษัทขนาดใหญ่มีทุนมากยังสามารถโหมการโฆษณา
ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดด้วย  เมื่อสินค้าที่ผลิตโดยนายทุนชาติแข่งขัน
ไม่ไ หว ก็ต อ้ งเลิกก จิ การหรือล ดฐานะเป็นผ ผู้ ลิตส นิ ค้าท เี่ ป็นส ว่ นประกอบของ
บริษทั ใ หญ่ เช่นเป็นโ รงงานผลิต (โรงกลึงเป็นต้น) ชิน้ ส ว่ นหรืออ ะไหล่บ างอย่าง
ให้กับโรงงานประกอบเครื่องจักรหรือรถยนต์ เป็นต้น  หรือยอมเป็นผู้รับช่วง
ผลิตส นิ ค้า (sub-contract)ให้แ ก่บ ริษทั ต า่ งชาติ เช่นร องเท้าก ฬี า กระเป๋า เป็นต้น
แล้วบริษัทใหญ่ต่างชาติเหล่านี้ก็จะนำเอาสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยที่ค่าแรงต่ำ
ติดยี่ห้อดังของเขาไปขายทั่วโลกในราคาสูงรวมทั้งขายในไทยด้วย
          
สภาพการณ์ท รี่ า้ นคา้ ขายปลีกเครือ่ งอปุ โภคบริโภค หรือท เี่ รียกวา่ 
ร้าน“โชวห่วย”และร้านค้าย่อยต่างๆกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้   ก็เป็นตัวอย่างเด่น
ชัดที่สุดของการที่ทุนแห่งชาติถูกเบียดขับโดยทุนใหญ่ผูกขาดต่างชาติอย่าง
รุนแรงและไม่เป็นธ รรม      จากทรี่ ฐั บาลไทยอนุญาตให้บ ริษทั ค า้ ป ลีกย กั ษ์ใ หญ่
ข้ามชาติห ลายบริษทั เข้าม าตงั้ ห า้ งขายปลีกข นาดใหญ่ โดยไม่มกี ารกำหนดพนื้ ที่
และจำกัดจำนวน      บริษัทค้าปลีกข้ามชาติเหล่านี้ก็ได้แข่งกันขยายสาขาออก
ไปอย่างรวดเร็ว จากกรุงเทพฯไปสู่ต่างจังหวัด  จากจังหวัดสู่อำเภอ  และกำลัง
แปลงให้เป็นห้างขนาดเล็กลงเพื่อจะได้ขยายไปสู่ชุมชนหัวเมืองต่างๆ  บริษัท
ค้าป ลีกย กั ษ์ใ หญ่ข า้ มชาติม เี งินท นุ ม าก มีเทคโนโลยีส งู และการบริหารจดั การที่
ทันส มัย จึงม คี วามได้เปรียบทกุ ด า้ น ทำให้ร า้ น“โชวหว่ ย”และรา้ นคา้ ย อ่ ยตา่ งๆ
จำนวนมากของคนไทยต้องล้มระเนระนาดไป
2)  ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ลงทุนโดยทุนต่างชาติและทุนใหญ่
ภายในประเทศ ได้รับการเอาใจใส่จากทางการไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความ
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สะดวกและการสง่ เสริมต า่ งๆ  เช่น การลดหย่อนภาษีก ารนำเข้าเครือ่ งจักร   แต่
โรงงานหรือธุรกิจขนาดกลางและเล็กของนายทุนชาติ ซึ่งมีทุนน้อยและอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบทุนขนาดใหญ่และทุนต่างชาติแทบทุกด้าน กลับไม่ได้รับการ
เหลียวแลช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที่ควร  ไม่มีโอกาสได้รับการส่งเสริม เพราะ
เงื่อนไขไม่ครบตามที่รัฐกำหนดไว้เนื่องจากทุนน้อย หรือเช่นในสมัยรัฐบาล
ไทยรักไทย ทีก่ ำหนดให้บ ริษทั ค า้ ข า้ วทจี่ ะประมูลซ อื้ ข า้ วจากรฐั บาลทรี่ บั จ ำนำ
จากชาวนาได้ จะต้องซื้อในปริมาณที่สูงถึงล้านตัน ซึ่งมีแต่บริษัทค้าข้าวราย
ใหญ่สามารถทำได้  บริษัทค้าข้าวกลางและเล็กที่มีเงินทุนน้อยไม่อาจทำได้      
                 
กล่าวโดยสรุป  นายทุนช าติน นั้ ม ลี กั ษณะทเี่ ป็นต วั แทนของเศรษฐกิจ
ทุนนิยมแห่งชาติ   ธุรกิจของนายทุนชาติมีจำนวนเป็นส่วนข้างมากของธุรกิจ
ทุนนิยมในสังคม เป็นทุนส่วนที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจทุนนิยมของชาติ
และเป็นท นุ ส ว่ นทมี่ ปี ระโยชน์ต อ่ ก ารพฒ
ั นากา้ วหน้าข องสงั คมในขนั้ ป จั จุบนั   
เพราะการสะสมทนุ แ ละการพฒ
ั นาพลังก ารผลิตข องทนุ ส ว่ นนี้ ก็ค อื   การสะสม
ทุนและการพัฒนาพลังการผลิตของเศรษฐกิจทุนนิยมของชาติที่แท้จริง  เมื่อ
ใดทนุ ส ว่ นนถี้ กู ข ดั ข วางทำลายหรือไ ม่ส ามารถพฒ
ั นาขยายตวั ไ ด้ ก็ห มายความ
ว่าเศรษฐกิจทุนนิยมของชาติถูกขัดขวาง และไม่สามารถพัฒนาขยายตัวได้    
ปัจจุบันนี้ แม้ว่าในสังคมไทยจะมีการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมค่อนข้าง
มากก็ตาม  แต่เศรษฐกิจของทุนนิยมแห่งชาติกลับถูกบีบรัด เบียดขับ และไม่
ได้รับการเหลียวแลจากรัฐเท่าที่ควร เพราะผู้กุมอำนาจรัฐคือตัวแทนของกลุ่ม
ทุนใหญ่ผูกขาดที่เป็นทุนนายหน้า ด้วยเหตุนี้ เศรษฐกิจทุนนิยมที่ขยายตัวใน
สังคมไทยทุกวันนี้ ส่วนใหญ่จึงไม่ใช่ทุนนิยมแห่งชาติที่ยืนอยู่บนลำแข้งของ
ตนเองได้อย่างแท้จริง หากเป็นทุนใหญ่ที่พึ่งพาและขึ้นต่อมหาอำนาจทุนนิยม
โลก เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมบริวารของทุนครอบโลก
(8) ข้อมูลจากเอกสาร แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย  ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง    โดยคณะกรรมการการปฏิรูป (คปร.)     15 พฤษภาคม 2554  น.299  (หมายเหตุ 32)
- มีเกษตรกรมาลงทะเบียนหนีส้ นิ ก บั ก องทุนฟ นื้ ฟูเกษตรกรตงั้ แต่ป ี 2543 เป็น
จำนวนถึง 6.3 ล้านคน รวมหนี้สินกว่า 8 แสนล้านบาท ช่วงสิบปที ี่รอการ
แก้ปัญหา หนีย้ ังได้เพิ่มขึ้นเท่าต ัว เป็นห นี้เฉลี่ยครัวเรือนละ 134,699 บาท
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(9)  ข้อมูลจากเอกสารสำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 2554       
(10) ข้ อ มู ล จ ากเ อกสาร   แนวท าง การปฏิ รู ป ป ระเทศไทย   (อ้ า งแ ล้ ว ) หน้ า    น.299
(หมายเหตุ 33)
- 	 สถิตขิ องสำนักส ถิตแิ ห่งช าติเมือ่ ป ี 2552 อยูท่ ปี่ ระมาณ 160,000 ราย  แต่อ งค์กร
ที่ทำงานด้านแรงงานนอกระบบประมาณการว่ามีจำนวนสูงกว่านี้มาก
   
(11)  จากการสำรวจของสำนักงานสถิตแิ ห่งช าติ ในปี 2553 พบวา่ ประชากรผอู้ ยูใ่ นกำลังแ รงงาน
(15-60 ปี) มีทั้งหมด 39.08 ล้านคน  ผู้มีงานทำ 38.71 ล้านคน แรงงานในภาคเกษตร 15.82 ล้าน
คน เป็นลูกจ้างภาคเกษตรกรรมประมาณ 3 ล้านคน เป็นเกษตรกรประมาณ 12 ล้านคน  สำหรับ
ผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมีทั้งหมด 22.89 ล้านคน ในนี้ประมาณ 15 ล้านคน เป็นลูกจ้าง
ในภาคบริการและการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รองลงมาคือผู้ปะกอบอาชีพอิสระรายย่อย  
เช่น พ่อค้า แม่ค้าย่อย คนขับรถรับจ้างเป็นต้น สำหรับผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง คมนาคมขนส่งเป็นต้น หรือที่เรียกว่ากรรมกรมีจำนวนน้อยกว่า คือ
ประมาณ 8 ล้านคน
(12) สมัยรัฐบาลขุนศึกสฤษดิ์ในขณะที่เร่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ก็ประกาศยกเลิก
พ.ร.บ.แรงงานพ.ศ.2499 สหภาพแรงงานและการรวมตัวต่อรองของลูกจ้างถูกสลายและห้าม
ปราม  รฐั บาลสมัยต อ่ ๆมากม็ กั ร ว่ มมอื ก บั น ายทุนใ หญ่ใ ช้ก ลอบุ ายตา่ งๆ แยกสลาย ทำลายขบวน
ของกรรมกร
(13) ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน สำนักสถิติแห่งชาติ ปี 2542
ประมวลผลโดย กองประเมินผลการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)                                          
(14)  ทนุ นิยมบริวาร  ( Peripheral capitalism)  เป็นค ำนยิ ามลกั ษณะเศรษฐกิจท นุ นิยมในประเทศ
ทีก่ ำลังพ ฒ
ั นา ซึง่ เป็นการสะท้อนถงึ ค วามสมั พันธ์ข องประเทศทกี่ ำลังพ ฒ
ั นาและดอ้ ยพฒ
ั นากบั 
ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทุนนิยมที่พัฒนาแล้ว
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นักว ชิ าการอสิ ระทางเศรษฐศาสตร์ห ลายทา่ น มีค วามเห็นว า่ ปัจจุบนั ร ะบบทนุ นิยมโลก ประกอบ
ด้วยประเทศทนุ นิยม 2 ประเภท ตามระดับก ารพฒ
ั นา และบทบาทฐานะทางสากลทแี่ ตกตา่ งกนั
ได้แก่ ประเทศทนุ นิยมทพี่ ฒ
ั นาเจริญแ ล้ว และ ประเทศทที่ นุ นิยมพฒ
ั นาทหี ลัง ซึง่ เรียกวา่ ป ระเทศ
กำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา       และในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์นี้  โครงสร้าง
ของระบบทุนนิยมโลก ก็แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทุนนิยมศูนย์กลาง และ ทุนนิยมบริวาร
  
               ทุนนิยมศูนย์กลาง กลุ่มประเทศ จี 8 ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีอำนาจมากที่สุด
หรือท เี่ รียกกนั ว า่ ประเทศมหาอำนาจ ทุนนิยม  คอื ทุนนิยมศนู ย์กลาง   ประเทศเหล่าน ี้ ได้พ ฒ
ั นา
ทุนนิยมมาก่อน สะสมทุนได้มาก ตั้งแต่ในยุคที่ใช้นโยบายเรือปืนไปปล้นชิงความมั่งคั่งจาก
ประเทศและดนิ แ ดนทอี่ อ่ นแอกว่าใ นอดีต   จนการใช้เงินท นุ ไ ปลงทุนแ สวงหากำไรในธรุ กิจต า่ งๆ
และการเก็งก ำไรในตลาดเงิน ตลาดหนุ้ ใ นประเทศทมี่ กี ารพฒ
ั นาทางเศรษฐกิจท นุ นิยมทลี่ า้ ห ลัง
กว่าใ นปจั จุบนั เศรษฐกิจใ นระบบทนุ นิยมโลกทมี่ ปี ระเทศมหาอำนาจทนุ นิยมเป็นศ นู ย์กลาง เป็น
เศรษฐกิจแ บบผกู ขาด  โดยผา่ นบริษทั ข นาดใหญ่ท เี่ รียกวา่ บรรษัทข า้ มชาติ ซึง่ ถ อื ห นุ้ โ ดยนายทุน
ใหญ่ของประเทศ 3 ยักษ์ใหญ่ คือสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ได้ทำการผูกขาด ครอบงำ
ด้านตลาดทนุ ตลาดเงินท วั่ โ ลกโดยกลุม่ ว าณิชธ นกจิ ว อลล์สตรีท กองทนุ เฮดจ์ฟ นั ด ์ กองทุนร วม
เป็นต้น รวมทงั้ ผ า่ นการใช้เครือ่ งหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบ ตั ร ระบบแฟรนไชส์ ระบบโมเดิรน์ 
เทรด ฯลฯ  ได้จัดระเบียบโลกใหม่ผ่านเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ฉันทามติวอชิงตัน (ให้ทุกประเทศ
ขายรฐั วิสาหกิจ และเปิดต ลาดเสรีก ารคา้ และการลงทุน ให้ต า่ งชาติเข้าม าขดู รีดแ ร่ธ าตุ ทรัพยากร
แรงงานราคาถูก) ตั้งองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก องค์การค้าโลก ไอเอ็มเอฟ ฯลฯ
เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์กติกา ระเบียบทางสากลที่ผูกมัดประเทศต่างๆทั่วโลก  ดำเนินการเจรจา
ทวิภาคี (เอฟทีเอ) ระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจกับประเทศเล็กที่เสียเปรียบด้าน
อำนาจต่อรองแทนที่การเจรจาการค้าแบบพหุภาคี ซึ่งประเทศเล็กๆ สามารถรวมตัวกันต่อรอง
ได้มากกว่า ด้วยวิธีการต่างๆข้างต้นทำให้ประเทศมหาอำนาจทุนนิยมสามารถควบคุมการผลิต
การค้าและการบริการมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก   จากลักษณะการผูกขาดเศรษฐกิจของโลกเช่น
นี้  จึงอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มทุนนิยมศูนย์กลางเป็นกลุ่มทุนครอบโลก
                  ทุนนิยมบริวาร    จากการผูกขาดและครอบงำด้วยวิธีการต่างๆของกลุ่มทุนนิยม
ศูนย์กลางทกี่ ล่าวมาขา้ งตน้ ได้ท ำให้ป ระเทศกำลังพ ฒ
ั นาและประเทศดอ้ ยพฒ
ั นา ต้องพงึ่ พา ขึน้ 
ต่อ และกลายเป็นประเทศที่โคจรรอบๆประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง ซึ่งมีแรงดึงดูดที่ทรงพลัง
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สามารถดูดซับเอาความมั่งคั่ง ทรัพยากร ตลาด แรงงานราคาถูก เข้าไปเพิ่มพูนกองทุนอันมหึมา
ของมหาอำนาจทุนนิยมเหล่านี้
                      
ด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาค ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม  เศรษฐกิจ
ของประเทศทนุ นิยมบริวารจงึ พ งึ่ ต นเองไม่ไ ด้  ตอ้ งพงึ่ ต ลาดและการลงทุนข องประเทศทนุ นิยม
ที่พัฒนาแล้ว ที่สำคัญคือประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง  เช่น ประเทศไทย ต้องพึ่งพาการลงทุนและ
การค้า การส่งออกวัตถุดิบ และเทคโนโลยีจากประเทศทุนนิยมศูนย์กลางมากเกินไป  แต่พึ่งพา
ตลาดภายในประเทศน้อยเกินไป  มีการพัฒนาแรงงาน ทรัพยากร ภูมิปัญญาในประเทศน้อยเกิน
ไป   ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกรรมกร เกษตรกร และแรงงานรับจ้างถูกเอาเปรียบจากทุน
ใหญ่ผ กู ขาดทงั้ จ ากตา่ งชาติแ ละในชาติ   มรี ายได้ต ำ่   ขาดกำลังซ อื้ ทำให้เศรษฐกิจภ ายในประเทศ
อ่อนแอ การพฒ
ั นาประเทศกย็ งิ่ ล า่ ช้าล ง  และเมือ่ ใ ดประเทศทนุ นิยมศนู ย์กลางเกิดว กิ ฤติเศรษฐกิจ
ไทยก็ได้รับผลกระทบมาก              
  
นอกจากต้องพึ่งพาและขึ้นต ่อป ระเทศทุนนิยมศูนย์กลางในทางเศรษฐกิจม าก  
ประเทศทนุ นิยมบริวารยงั ข าดอสิ รภาพในการดำเนินน โยบายเศรษฐกิจแ ละการเมือง ทีส่ อดคล้อง
กับค วามตอ้ งการของประชาชน และเป็นป ระโยชน์แ ก่ค วามเจริญเติบโตทยี่ งั่ ยืนข องประเทศชาติ    
กล่าวคอื เมือ่ ใ ดประเทศทนุ นิยมศนู ย์กลางเห็นว า่ ป ระเทศทนุ นิยมบริวารใดดำเนินน โยบายทขี่ ดั 
ขวางพวกตนเข้าไปกอบโกย ดูดซับโภคทรัพย์ในประเทศนั้น  ก็จะร่วมกันกีดกันการค้า แซงชั่
นทางการค้า  ใช้มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า  สิทธิมนุษยชน และเสรีประชาธิปไตยเป็น
ข้ออ า้ ง มาแทรกแซงรกุ ราน กลัน่ แ กล้งท ำลายเศรษฐกิจแ ละการเมืองของประเทศทไี่ ม่ย อมขนึ้ ต อ่ 
พวกตน บางครัง้ ก ใ็ ช้ว ธิ กี ารขวู่ า่ จ ะไม่ป ล่อยเงินก ใู้ ห้  หรือจ ะถอนการลงทุนใ นทางอตุ สาหกรรม  
รัฐบาลทกี่ มุ อ ำนาจรฐั ใ นประเทศทนุ นิยมบริวาร ซึง่ ส ว่ นใหญ่ก เ็ ป็นต วั แทนของกลุม่ น ายทุนใ หญ่
ผูกขาดนายหน้าก็จะตะลีตะลานไปงอนง้อพวกมหาอำนาจทุนนิยม อ้างว่าเพราะห่วงเศรษฐกิจ
ของชาติจะเสียหาย  แต่ความจริงคือกลัวว่ากลุ่มทุนของตนจะเสียประโยชน์มากกว่า  (ตัวอย่าง
รูปธรรม คือ กรณีน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยต้องนำเงินภาษีของประชาชนที่ยากจน
ไปอดุ หนุนฟ นื้ ฟูบ ริษทั ต า่ งชาติ เพราะเกรงวา่ น ายทุนต า่ งชาติจ ะยา้ ยไปลงทุนท ปี่ ระเทศอนื่ )   โดย
การบีบคั้นด้วยมาตรการต่างๆข้างต้น  กลุ่มทุนนิยมศูนย์กลาง  ได้ทำให้ประเทศทุนนิยมบริวาร
ต้องขึ้นต่อยุทธศาสตร์การครอบโลกของพวกตน   ถ้ายังไม่ได้ผล  มาตรการสุดท้าย คือ การใช้
กำลังทางทหารเข้ารุกราน   เช่น กรณี อิรัก และลิเบีย
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ประเทศทนุ นิยมบริวารทไี่ ม่พ ยายามตอ่ สูใ้ ห้ห ลุดพ น้ จ ากการครอบงำของประเทศ
มหาอำนาจทนุ นิยมศนู ย์กลาง ก็จ ะตกอยูใ่ นภาวะทตี่ อ้ งพงึ่ พา ขึน้ ต อ่ และสนองตอบทางนโยบาย
ของประทศทุนนิยมศูนย์กลางอย่างถอนตัวไม่ออก  ขาดความเป็นอิสระและอำนาจการต่อรอง
ประเทศชาติจึงล้าหลังทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการทหาร
         
ประชาชนสว่ นใหญ่ใ นประเทศทนุ นิยมบริวาร  อยูใ่ นสภาพทยี่ ากจน  มมี าตรฐาน
การดำรงชวี ติ ต ำ่    มหี นีส้ นิ ต อ่ ค รัวเรือนสงู ช่องวา่ งคนรวย คนจนหา่ งมาก ข้าราชการและนกั การ
เมืองกลายเป็นนายหน้าหากินกับค่าคอมมิชชั่น ค่าหัวคิว รับเงินใต้โต๊ะ ด้วยการรับใช้ทุนใหญ่
ผูกขาดในประเทศ และทุนจักรพรรดินิยมที่จับมือกันผูกขาดเส้นเลือดเศรษฐกิจที่สำคัญๆของ
ชาติ เช่นด้านการเงิน ด้านพลังงาน ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อกอบโกยผล
ประโยชน์อันมหาศาลให้กับพวกตน โดยผ่านนักการเมืองในรัฐบาล และข้าราชการชั้นสูง
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ทั้งแก๊ส น้ำมัน แร่ธาตุ ชายหาด
บริสุทธิ์   ป่าเมืองร้อน เขา เกาะ ล้วนถูกทำลายเพื่อนำมารับใช้การลงทุนของต่างชาติในการ
สร้างนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึก  และ เขื่อน ฯลฯ  ( การสร้าง เขื่อนต้องใช้พื้นที่ป่ามหาศาล
เพื่อผลิตไฟฟ้ามาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์การค้าขนาดใหญ่   ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ไม่ถึงร้อยละ 20 ของไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาทั้งหมด) สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนถูกทำลาย
และล่มสลาย  
เพื่อประกันการครอบงำและผูกขาดทางเศรษฐกิจการเมือง รูปการจิตสำนึกของ
ประชาชนในประเทศทุนนิยมบริวาร จึงถูกครอบงำด้วยวิธีคิดที่เป็นประโยชน์แก่การกอบ
โกย ขูดรีดของกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดทั้งต่างชาติ และในชาติ   ที่สำคัญ คือความคิดบริโภคนิยม
และค่านิยมที่บูชาเงินเป็นพระเจ้า

