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วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมเจียรวนนทกับรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และผลประโยชนทับซอนท่ีกลุมน้ีจะไดรับจากนโยบายความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) การวิจัยไดใชแนวคิดและทฤษฎีคือ หน่ึง แนวคิดเรื่อง   โลกาภิวัตน
ทางเศรษฐกิจและลัทธิเสรีนิยมใหม สอง ทฤษฎีทุนนิยมผูกขาดครอบครองอํานาจรัฐและทุนนิยม
แบบพวกพอง และสาม แนวคิดเรื่องผลประโยชนทับซอน ซึ่งเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยการศึกษาขอมูลเอกสารและการสัมภาษณเจาหนาท่ีรัฐและสมาชิกกลุม FTA Watch 

ผลการศึกษาพบวาภายใตนโยบาย JTEPA กอใหเกิดการทับซอนระหวางผลประโยชนของ
สาธารณะที่ตองเสียไปเพ่ือแลกกับผลประโยชนของกลุมทุนในพรรคซึ่งก็คือกลุมเจียรวนนท       
ซึ่งเปนกลุมทุนขนาดใหญที่มีความพรอมท้ังเทคโนโลยี ศักยภาพ โอกาสและอํานาจในภาครัฐ  
ทําใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทางการคา คือ หน่ึง สินคาไก  สอง สินคากุง สาม ผลไม และสี่ ชองทาง
ในการสรางแบรนด CP ในตลาดญี่ปุน ที่จะสรางรายไดมหาศาลใหแกกลุมนี้ สวนผลประโยชน
ของสาธารณะท่ีตองเสียไปก็คือ หน่ึง สินคาขาว ที่รัฐบาลยอมถอนสินคาขาวออกจากการเจรจาเพื่อ
แลกกับการสงออกสินคาไก กุงและอาหารแปรรูป สอง การเปดโอกาสใหมีการนําเขาขยะพิษเขามา
ในไทย สาม สิทธิบัตรจุลชีพที่เปดโอกาสใหญี่ปุนเขามาเปนเจาของสารพันธุกรรมที่มีถิ่นกําเนิดใน
ไทย  โดยรวมนอกจากผลประโยชนสาธารณะที่เปนรูปธรรมท่ีสูญเสียไปแลว นโยบาย JTEPA ยัง
อาจสงผลลบตอสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขของไทยดวย ซึ่งท้ังหมดเปนคาใชจายท่ีแลกกับ
ผลประโยชนที่กลุมเจียรวนนทไดรับ  
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Abstract 
 

This thesis aims to study the relationship between the Jiravanon 
Group and the Thaksin Government, along with the benefit that the 
Jiravanon Group possibly obtained from the Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement (JTEPA).  The research used the following theories 
as framework for the study: 1.Economic globalization and neo-liberalism; 
2.State monopoly capitalism and crony capitalism; 3.The conflict of interest.  
The study gathered information from public documents and interviews with 
the relevant bureaucracy and the FTA Watch Group. 

Following comprise the findings and analyses of the study. There is a 
conflict of interest involved with JTEPA, while private gain is detected on 
the part of the Jiravanon Group. The Jiravanon Group is a large corporation 
with high food production technology; and it is known to have supported the 
Thai Rak Thai Party. As a result, the Group manages to acquire business 
advantages from the trade of its main products, consisting of chickens, 
shrimps, and fruits, as well as the opportunity in brand building in the 
Japanese market. These result in a large amount of yearly income of the 
Company. On the other hand, there are losses of the following public 
interest. First, Thailand agreed to remove rice products out of trade 
negotiation under JTEPA, in exchange for the export of chickens, shrimps, 
and processed foods. Second, some import of hazardous waste is allowed into 
Thailand. Third, The Japanese are allowed to patent micro-organisms 
originated in Thailand.  In overall, aside from the losses of tangible benefits 
on the part of Thailand, the Thai public health and ecology are possibly 
affected by JTEPA. These are the costs of benefit possibly gathered by the 
Jiravanon Group.  

 
  



วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 3 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในชวงทศวรรษท่ีผานมารัฐบาลไดใหความสําคัญกับการจัดทําเขตการคาเสรีโดยเฉพาะ
รัฐบาลภายใตการบริหารของ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ที่ไดมีนโยบายเชิงรุกในการขยายความ 
สัมพันธทางเศรษฐกิจและสรางพันธมิตรท่ีแนนแฟนกับประเทศคูคา โดยเนนการเจรจาทวิภาคี  
ที่ใหความสําคัญลําดับตนกับประเทศท่ีเปนหรือมีแนวโนมท่ีจะเปนตลาดใหญและตลาดใหมของ
ไทย  แตเน่ืองจากรัฐบาลชุดน้ีถูกมองวาเปนพรรคของนายทุนหรือรัฐบาลของนายทุนท่ีเกิดจาก 
การรวมตัวของกลุมทุนขนาดใหญหลายกลุมท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารประเทศ  
ทําใหการกําหนดนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ของรัฐบาลชุดน้ี  มักถูกต้ังขอสังเกตวากลุมทุน 
ในรัฐบาลมีผลประโยชนทับซอนในนโยบายและกฎเกณฑตางๆ นี้หรือไม   อีกท้ังลักษณะของ
ระบบทุนนิยมในไทยมีลักษณะพิเศษ คือ เปนระบบทุนนิยมผูกขาด คือ จะมีนายทุนกลุมใหญ 
กลุมหน่ึงท่ีมีอํานาจในการควบคุมตลาด  ซึ่งการดํารงอยูของระบบทุนนิยมน้ันเกิดจากการพัฒนา
ของทุนไทยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน และขอสังเกตจากปรากฏการณทางการเมืองไทย 
ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางรัฐกับนายทุน คือ ชวงเวลาการข้ึนมามีอํานาจของรัฐบาลซ่ึงนําโดย
พรรคไทยรักไทยที่ชนะการเลือกต้ังใน พ.ศ.2544  ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรีนั้น  
ปรากฏการณทางการเมืองไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยยะสําคัญพอสมควร  เมื่อพบวาพรรค 
ไทยรักไทยมีองคประกอบแกนหลักเปนกลุมทุนผูกขาดของประเทศ 

 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน  จัดไดวาเปนความตกลงระดับทวิภาคีที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะญี่ปุนถือเปนประเทศพัฒนาแลวในทวีปเอเชีย  รัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ 
กลาวไดวามีบทบาทสําคัญในการริเริ่มและรีบเรงผลักดันความตกลง JTEPA โดยเฉพาะขอตกลง
ภาคการเกษตรข้ึนมาเจรจาเปนอันดับแรก  แตกลับยอมแลกสินคาขาวท่ีเกษตรกรไทยสวนใหญ 
จะไดประโยชนเพ่ือแลกกับสินคา ไก  กุง และอาหารแปรรูป  ที่กลุมทุนขนาดใหญเปนผูได
ประโยชน และในขณะน้ันยังมีความไมชัดเจนในประเด็นเรื่องขยะมีพิษกับสิทธิบัตรจุลชีพที่ยังคง
เปนขอถกเถียงอยู  แตรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ก็ยังคงเดินหนาจัดทําความตกลงท้ังๆ ที่มีเสียงคัดคาน
จากภาคประชาชน   ทั้งนี้ ก็เพ่ือใหญี่ปุนยอมเปดตลาดภาคการเกษตรใหกับไทย ซึ่งการกระทําของ
รัฐบาลในขณะน้ันถูกต้ังขอสังเกตวาเปนการเอื้อประโยชนใหกับกลุมทุนภายในพรรคหรือไม
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โดยเฉพาะกลุมเจียรวนนทของนายธนินท  เจียรวนนท  นักธุรกิจผูเปนเจาของ “กลุมเครือเจริญโภค
ภัณฑหรือ CP”  ที่มีเครือขายธุรกิจกวางใหญโดยเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนั้น 
ขอสงสัยเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของกลุมเจียรวนนทภายในความตกลง JTEPA จึงเปนสิ่ง 
ที่อาจเกิดข้ึนได  เน่ืองจากความตกลงนี้อาจเปนเพียงความตกลงหน่ึงท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนหรือเอ้ือประโยชนใหแกกลุมธุรกิจท่ีมีเครือขายกวางขวาง  ทั้งในแวดวงธุรกิจเอกชน
รวมถึงแวดวงการเมืองในขณะนั้นอยางเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) โดยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ไดนํา
เรื่องผลประโยชนของเกษตรกรมาใชเปนเพียงขออางหน่ึงเพ่ือสรางความชอบธรรมในการเจรจา
เพ่ือใหเกิดเปนความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนเทาน้ัน 
 

2.  คําถามของการวิจัย 

 จากความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกลุมเจียรวนนทที่ไดกลาวมาขางตน  จึงนํามาสูคําถาม
ในการวิจัยที่วานโยบายความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ที่จัดทําข้ึนในสมัย 
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกลุมเจียรวนนทกับรัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ อยางไร และความสัมพันธดังกลาวนํามาซ่ึงผลประโยชนทับซอนในความตกลง 
JTEPA อยางไรบางของกลุมนี้  โดยจะพิจารณาภาคการเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร 
ที่กลุมเจียรวนนทไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนที่ไดรับจากความตกลงน้ี 
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ในการจัดทํานโยบาย JTEPA 

3.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร กับกลุมเจียรวนนท 

3.3 เพ่ือศึกษาการไดมาซ่ึงผลประโยชนของกลุมเจียรวนนท ในนโยบาย JTEPA 
 

4. สมมติฐาน 

 กลุมเจียรวนนทกับรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  มีความสัมพันธกันภายใตโครงสรางรัฐ 
ที่มีคุณลักษณะเปนทุนนิยมผูกขาดครอบครอง  อํานาจรัฐ และทุนนิยมแบบพวกพอง ที่นํามาซึ่ง
ผลประโยชนทับซอนในความตกลง JTEPA ท่ีเอ้ือประโยชนใหกับกลุมเจียรวนนทมากกวา
ผลประโยชนของสาธารณะ  
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5.  แนวคิด ทฤษฎีและกรอบในการวิเคราะห 

 แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมเจียรวนนทกับรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ  ชินวัตร  รวมทั้งผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนภายในความตกลง JTEPA คือ 

หน่ึง  แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจและลัทธิเสรีนิยมใหม  

สอง  ทฤษฎีทุนนิยมผูกขาดครอบครองอํานาจรัฐและทุนนิยมแบบพวกพอง  และ 

สาม  แนวคิดเรื่องผลประโยชนทับซอน มาเปนกรอบในการวิเคราะหเพ่ือนํามา
อธิบายการจัดทํานโยบาย JTEPA ภายใตแบบจําลองกรอบความคิดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

พรรคไทยรักไทย 

การกระจุกตัว 
และ 

รวมศูนยของทุน 

การแขงขัน
เสรี 

โลกาภิวัตน 
ทางเศรษฐกิจและ 
ลัทธิเสรีนิยมใหม 

กลุมเจียรวนนท 

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทยญ่ีปุน 

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
ระหวางผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชน
ของกลุมทุนเจียรวนนท 

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร
ในระบบทุนนิยมผูกขาด
ครอบครองอํานาจรัฐ 

กลุมทุนผูกขาด = อํานาจรัฐ 
(ทุนนิยมแบบพวกพอง) 
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ภายใตกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจและลัทธิเสรีนิยมใหมเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิด
การแขงขันเสรีข้ึน  ระบบทุนนิยมท่ีมีการแขงขันเสรีจะนําไปสูการเกิดการกระจุกตัวและรวมศูนย
ของทุน (Concentration and Centralization) สิ่งท่ีเขามาแทนท่ีการแขงขันเสรีก็คือการผูกขาด 
(Monopoly) ของกลุมนายทุนผูกขาดซ่ึงมี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เปนแกนนําท่ีเขามาจัดต้ังพรรค
การเมืองซ่ึง ก็คือ พรรคไทยรักไทยและลงสมัครรับเลือกต้ังในระบบรัฐสภาเพ่ือครอบครอง 
อํานาจรัฐ โดยกลุมทุนเหลาน้ีมีความสัมพันธกันในลักษณะทุนนิยมแบบพวกพอง (Crony 
Capitalism) กลาวคือ กลไกตลาดเสรีซึ่งเปนปจจัยภายนอก (External) ที่มีอยูเมื่อนําเขามาในไทย
ผานการใชอํานาจของรัฐซึ่งเปนปจจัยภายใน (Internal) ไดกอใหเกิดการบิดเบือนกลไกตลาดเสรี 
ที่เอ้ือประโยชนใหกับกลุมทุนผูกขาดในรัฐบาล และถึงแมการคาเสรีจะเนนการแขงขันที่เทาเทียม
กันแตระบบทุนนิยมในไทยภายใตการบริหารของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ กลับนํามาบิดเบือนดวย
การเขามาจัดการอํานาจทางการเมืองเพ่ือออกนโยบาย (Policy) ที่เอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง 
ของตนทําใหการแขงขันไมเปนไปตามกลไกตลาดอยางแทจริง  ดังนั้นในการกําหนดนโยบาย 
JTEPA ของรัฐบาลท่ีมุงเนนการเจรจาในภาคการเกษตรเปนหลัก  จึงสะทอนใหเห็นถึง
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ระหวางผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชนของ
กลุมเจียรวนนทซึ่งเปนกลุมทุนผูกขาดในรัฐบาลในรูปแบบของการทุจริตเชิงนโยบาย (policy-
based corruption)  
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) มีการนําเสนอขอมูล
แบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) และใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการวิจัย
เอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับนโยบาย JTEPA ดังน้ี 

 6.1  แหลงขอมูลเชิงเอกสาร  ไดแก 

เอกสารปฐมภูมิ (Primary Document) ไดแก  หนังสือราชการ  รายงานการประชุม และ
เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบาย JTEPA  เปนตน 

เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document) ไดแก  รายงานวิจัย  หนังสือ  บทความ 
แถลงการณขาวท่ีปรากฏในหนังสือพิมพและวารสารตางๆ  รวมท้ังทําการคนควาจากฐานขอมูล 
ในอินเตอรเน็ตและเว็บไซต  



วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 7 

 6.2  แหลงขอมูลจากการสัมภาษณ    

ผูวิจัยไดสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบาย JTEPA  โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth  Interview) ผูวิจัยไดแบงกลุมผูใหสัมภาษณออกเปนสองกลุมคือ  

กลุมท่ีหน่ึง  คือ  เปนเจาหนาท่ีคณะเจรจาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน 
โดยเนนเฉพาะเจาหนาท่ีรัฐท่ีทํางานมาต้ังแตเริ่มจัดทํานโยบายในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ   
ชินวัตร ไดแก  

• นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

• นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ  กองเอเชีย  กรมเจรจาการคาตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย 

• ผูอํานวยการสถาบันนานาชาติเพ่ือเอเชียแปซิฟกศึกษา อดีตหัวหนากลุมเจรจา
เปดเสรีสินคาในความตกลง JTEPA  

• ผูอํานวยการสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

• นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลุมท่ีสอง  คือ  กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ที่
ติดตามนโยบาย JTEPA ต้ังแตเริ่มแรกในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  เชนกัน ไดแก 

• ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือส่ิงแวดลอม 

• นักวิจัยประจําโครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (FOCUS) สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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7.  ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 วิทยานิพนธเลมนี้มุงศึกษานโยบายความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA)  
ที่จัดทําข้ึนในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังน้ี 

 7.1  ขอบเขตดานเนื้อหา    ศึกษาข้ันการกอตัวของประเด็นนโยบาย (Policy Formation) ใน
สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร โดยจะเลือกศึกษาภาคการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารท่ีกลุมเจียรวนนทไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนที่ไดรับจากนโยบายน้ี 

 7.2  ขอบเขตดานเวลา    การศึกษาอยูในชวงเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาลพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2544 – กันยายน พ.ศ.2549 

 7.3  ขอบเขตดานตัวแสดงหลักท่ีศึกษา 

7.3.1  รัฐบาลในสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

7.3.2  กลุมเครือเจริญโภคภัณฑของ  นายธนินท  เจียรวนนท  กลุมทุนในรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ  ชินวัตร  
 

8.  ผลการศึกษา 

 กระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจภายใตอุดมการณลัทธิเสรีนิยมใหม ในปจจุบันทําให
ประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว   รัฐจึงตองตอบรับการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนในกรอบเขตการคาเสรี (FTA 
หรือ EPA) ซึ่งเปนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมที่มีความเช่ือมั่นในระบบทุนนิยมตลาดเสรี  
(Free Market Capitalism)  ทั้งน้ีเนื่องจากจุดมุงหมายท่ีแทจริงของการเปดเสรีการแขงขันก็คือ 
ตองการท่ีจะทําลายการผูกขาดและลดอุปสรรคของการเขามาลงทุนของนายทุนรายยอย กลาวคือ
การจัดทําการคาเสรีในแงหนึ่งก็จะทําใหนายทุนภายในประเทศมีความเขมแข็งเติบโตขึ้นเพราะ
นายทุนตางๆไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญลวนมีโอกาสที่จะเขามาแขงขันในกลไกตลาดได
เหมือนๆ กัน  แตอีกดานหนึ่งก็เปนการสรางเง่ือนไขทํานบกีดขวางการไดรับกําไรเกินปกติของ 
ภาคธุรกิจบางประเภท  ซึ่งก็คือ กลุมทุนผูกขาด  ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐโดยการ 
เปดเสรียอมสงผลกระทบตอกลุมทุนดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได ยุทธวิธีที่สําคัญของการปรับตัว
ของกลุมทุนเหลาน้ีก็คือ การเขาไปกําหนดนโยบายและกฎเกณฑตางๆโดยตรงดวยการควบคุม
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อํานาจรัฐเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหกับกลุมของตนเอง บริบทของการเปดเสรีทางการคาของ
ประเทศไทยจึงเปนไปทามกลางกลไกตลาดท่ีไมเสรี  โดยมีบริบทของวิกฤติเศรษฐกิจป 2540  
ที่เปนตัวสั่นคลอนและทําลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุมทุนผูกขาดและนายทุนอ่ืนๆ  
เปนผลใหกลุมทุนผูกขาดเริ่มปรับตัวตอเง่ือนไขสมัยนี้   

 การเขาไปครอบครองอํานาจรัฐดวยตนเองอยางเปดเผยของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
โดยจัดต้ังพรรคการเมืองซ่ึงก็คือพรรคไทยรักไทยข้ึนมา และลงสมัครรับเลือกต้ังในระบบรัฐสภา
เพ่ือครอบครองอํานาจรัฐ   จึงกลาวไดวาการกระจุกตัวและรวมศูนยอํานาจผูกขาดท้ังทางเศรษฐกิจ
และการเมืองน้ีมีลักษณะเปนระบบทุนนิยมผูกขาดครอบครองอํานาจรัฐ (State Monopoly 
Capitalism) กอใหเกิดการใชอํานาจและกลไกรัฐซ่ึงเปนอันหน่ึงอันเดียวกับกลไกของกลุมทุน
ผูกขาดท่ีเปนหลักในการขับเคลื่อนและการสะสมทุน ทําใหการดําเนินนโยบายตางๆของรัฐเปน 
ทั้งเหตุและผลของการขยายตัวของการสะสมทุนของนายทุนผูกขาด และการเขามาครอบครอง
อํานาจรัฐของทุนผูกขาด ทําใหกลุมทุนเหลาน้ีสามารถดําเนินการจัดการนโยบายใหเขากับ
ผลประโยชนของกลุมตางๆ ที่เปนพวกพอง (Crony) ไดโดยตรง กลาวคือรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ  
ไดฉกฉวยผลประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจท่ีไหลบาเขามาผานอุดมการณ  
เสรีนิยมใหม ดวยการใชอํานาจทางการเมืองเขามาบิดเบือนกลไกการคาเสรีเพ่ือออกนโยบาย 
ที่เอ้ือประโยชนใหกับกลุมตนหรือพวกพองที่เปนกลุมทุนผูกขาดน่ันเอง  

 ในการจัดทํานโยบาย JTEPA นั้น  ภาคการเมืองถือวามีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก  
โดยภาคราชการตองข้ึนตรงกับภาคการเมือง การตัดสินใจในกรอบความตกลงตางๆ นั้นตองผาน
การเห็นชอบและรับรูจากระดับการเมือง สวนประเด็นความตกลงที่สําคัญๆ ซึ่งก็คือภาคการเกษตร
นั้น  ภาคการเมืองซ่ึงก็คือ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ จะเปนผูเขามา
ดําเนินการเจรจาดวยตัวเอง  สวนภาคธุรกิจก็เปนภาคท่ีใหการสนับสนุนท้ังภาคราชการและ 
ภาคการเมือง  เนื่องจาก JTEPA เปนนโยบายท่ีสงเสริมการคาและการลงทุนของภาคธุรกิจ  อีกทั้ง
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ก็ประกอบดวยกลุมธุรกิจเชนกันทําใหสองกลุมน้ีมีแนวคิดท่ีสอดคลองกัน 
ในขณะท่ีภาคภาคประชาชนเปนเพียงคนกลุมหน่ึงที่รัฐบาลนํามาอางเพ่ือสรางความชอบธรรม
ใหกับการดําเนินการความตกลง JTEPA เทาน้ัน 

 ผลประโยชนของพวกพองในกลุมทุนของรัฐบาลทักษิณ ที่ไดรับจากความตกลง JTEPA  
ที่เห็นไดอยางเดนชัดก็คือ กลุมเจียรวนนท  ที่จะไดจากความตกลงในภาคเกษตรซ่ึงเปนภาคธุรกิจ
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หลักที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนอันดับแรกในการเจรจาความตกลง  JTEPA โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม อาหารท่ีเปนธุรกิจหลักของกลุมน้ี เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางกลุมเจียรวนนท
กับรัฐบาลทักษิณแลวจะพบวาความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับกลุมธุรกิจในรัฐบาลน้ัน  
ไดมีกลุมธุรกิจเอกชนขนาดใหญของเจียรวนนทเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวย การจัดวางบุคคล 
ในตําแหนงรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ  นั้นเปนการแตงต้ังใหนายทุนท่ีเปนกลุมทุนหลักของพรรค
ไทยรักไทยเขามาครอบครองตําแหนงรัฐมนตรีที่สําคัญทางดานเศรษฐกิจซ่ึงก็คือ พิทักษ อินทร
วิทยนันท อดีตผูบริหารระดับสูงของกลุมในเครือเจริญโภคภัณฑ ตัวแทนจากกลุม “เจียรวนนท” 
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรรายใหญที่สุดของประเทศไทยและ
ธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญของประเทศไทย ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ   
ในการปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง วัฒนา เมืองสุข หลานเขยของธนินท สามารถดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   สวนวีระชัย  วีระเมธากุล ลูกเขยของ 
ธนินทก็ไดรับตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเปนท่ีนาสังเกต 
อยางยิ่งเกี่ยวกับความตกลง JTEPA ที่บุคคลผูมีความสัมพันธกับเครือเจริญโภคภัณฑเขามาดํารง
ตําแหนงในรัฐบาลขณะนั้นคือ สมคิด  จาตุศรีพิทักษ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและพาณิชยในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ซึ่งดํารงตําแหนงเปนประธาน 
“คณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี” ที่มีบทบาท
สําคัญในการเจรจาระดับการเมืองหรือการบรรลุความตกลงในหลักการขององคประกอบสําคัญ
ของ JTEPA และมีวัฒนา  เมืองสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนหนึ่งในคณะกรรมการ
ดวย  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมคิดกับกลุม “เจียรวนนท” พบวา ธนินท เคยดํารง
ตําแหนงเปนท่ีปรึกษากระทรวงการคลังในสมัยที่สมคิดเปนรัฐมนตรี  สวนสม  จาตุศรีพิทักษ 
พ่ีชายของสมคิด  ก็ดํารงตําแหนงเปนท่ีปรึกษาของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ  จากการท่ีกลุม 
เจียรวนนทมีสายสัมพันธที่ใกลชิดกับอํานาจรัฐ  ทําใหสามารถเอื้อประโยชนทางธุรกิจไดดีกวา 
การทําหนาท่ีของกลไกตลาดในการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน   ดังน้ันขอสงสัย
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของกลุมเจียรวนนทภายในความตกลง JTEPA  จึงเปนสิ่งท่ีอาจ
เกิดข้ึนได 

 การทับซอนกับผลประโยชนที่สาธารณะจะตองสูญเสียไปเพ่ือแลกกับผลประโยชนสวนตัว
ที่กลุมทุนผูกขาดในรัฐบาลทักษิณจะไดมา (Conflict of Interest) จากการที่ผูวิจัยไดวิเคราะหวา 
เหตุใดแลวกลุมเครือเจริญโภคภัณฑจึงไดรับผลประโยชนมากสุดจากความตกลง JTEPA นี้
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กลาวคือ ญี่ปุนเปนประเทศที่พ่ึงพาการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารสูงที่สุดในกลุมประเทศพัฒนา 
โดยมีอัตราการพ่ึงพาตนเองดานอาหาร(Self-sufficiency) หรือผลิตอาหารสําหรับบริโภค
ภายในประเทศไดเพียงรอยละ 40 ของความตองการบริโภคทั้งหมด แตในขณะเดียวกันญี่ปุนก็เปน
ประเทศท่ีมีมาตรการสุขอนามัยที่เขมงวดมาก ทําใหภาคธุรกิจที่ไดรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
และสามารถสงออกสินคาไปยังญี่ปุนได จะจํากัดอยูเฉพาะภาคธุรกิจขนาดใหญ 

 โดยกลุมเจียรวนนทถือเปนกลุมทุนทางการเกษตรท่ีมีขนาดใหญที่สุดในไทยรวมถึงภูมิภาค
เอเชีย ทําใหมีมีความพรอม เทคโนโลยีและศักยภาพในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง
จนที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เปนปจจัยสนับสนุนที่ทําใหกลุมทุนนี้ไดรับประโยชนอยางมาก
ในดานการเกษตรและผลิตภัณฑอาหารจากความตกลง JTEPA  เน่ืองจากเปนไปตามตรรกะของ
ระบบ  ทุนนิยมท่ีจะนํามาสูการผูกขาดนายทุนรายใหญ และจากความสัมพันธสวนตัวที่กลุม 
เจียรวนนทมีตอรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ โดยมีบุคคลใกลชิดดํารงตําแหนงในรัฐบาลดวยแลวน้ัน  
กลาวไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหกลุมทุนน้ีไดรับประโยชนจากความตกลง JTEPA ไดอยาง
เต็มท่ีทําใหไดมาซ่ึงผลประโยชนดานการคาท่ีสรางรายไดอยางมหาศาลใหกับกลุมธุรกิจน้ี 
ผลประโยชนที่ทางกลุมไดรับจากความตกลง JTEPA นั้นสามารถวิเคราะหออกมาได 4 ขอ คือ 

หน่ึง  การสงออกไกสดแชเย็น แชแข็ง/ไกปรุงสุก  

สอง  การสงออกกุงแชเย็น แชแข็ง/กุงแปรรูป  

สาม  การสงออกผลไม  และ 

สี่  ชองทางในการสรางแบรนด CP ในตลาดญี่ปุน ที่จะสรางรายไดมหาศาลใหกับ
ทางกลุมน้ี  

ทั้งน้ี โดยตรรกะของทุนนิยมจะนํามาสูการผูกขาดนายทุนรายใหญ ซึ่งทําใหนายทุน 
รายใหญไดเปรียบนายทุนรายยอยอยูแลว และการท่ีกลุมทุนในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  เขามามี
อํานาจในรัฐบาลก็เปนชองทางท่ีทําใหกลุมทุนรายใหญเขามากอบโกยผลประโยชนไดมากข้ึน  
จากการท่ีรัฐออกนโยบายที่เอ้ือประโยชนใหกับพวกพองของตนในรูปแบบของ “การทุจริตเชิง
นโยบาย” (policy-based corruption)  ซึ่งจะเห็นไดจากการทําความตกลง JTEPA ที่ทําใหสวนรวม
เสียประโยชนไมวาจะเปนเรื่อง ขาว ขยะพิษหรือสิทธิบัตรจุลชีพ เพ่ือแลกกับการไดมาซ่ึง
ผลประโยชนของกลุมทุนในรัฐบาล กอใหเกิดการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน (distribution) 
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 แตเม่ือพิจารณาผลประโยชนของสาธารณะที่ตองเสียไปเพ่ือแลกกับการไดมาของ
ผลประโยชนของกลุมเครือเจริญโภคภัณฑซึ่งเปนกลุมทุนในพรรคสามารถจําแนกได 3 ประการคือ
คือ  

หน่ึง  สินคาขาว ที่ภาคการเมืองเปนผูเขามาดําเนินการในเรื่องน้ีโดยตรง โดยยอมถอน
สินคาขาวออกจากการเจรจาเพ่ือใหญี่ปุนยอมเปดตลาดสินคาประเภทกุง ไก และอาหารแปรรูปให 
ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทของกลุมทุนในรัฐบาลซ่ึงก็คือกลุมเจียรวนนทนั่นเอง ผลประโยชนที่ไดรับใน
ภาคเกษตรจึงกระจุกตัวอยูแคเฉพาะกลุมทุนผูกขาด ไมไดตกอยูกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาท่ี
เปนอาชีพหลักของคนไทย  

สอง  การเปดโอกาสใหมีการนําเขาขยะและของเสียอันตรายหรือขยะพิษเขาประเทศ 
เปนที่ทราบกันดีวาญี่ปุนเปนประเทศที่กําลังประสบปญหาวิกฤตการณจากการมีขยะลนประเทศท่ี
เกิดจากการผลิตในภาคตางๆ การขยายตัวของการบริโภค ดังน้ันรัฐบาลญี่ปุนจึงตองหาวิธีในการลด
ปริมาณขยะ ดวยการสรางธุรกิจการแปรรูปขยะเพ่ือหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycle) รวมทั้งการ
กําจัดขยะดวยการสงออกไปประเทศตางๆ ภายใตความตกลง JTEPA การนําเขาขยะและของเสีย
อันตรายจากญี่ปุนเปนเรื่องท่ีถูกกฎหมาย ไทยไมสามารถปฏิเสธสินคาชนิดน้ีไดเพราะจะกลายเปน
การกระทบการคุมครองการลงทุนและกระทบกับสิทธิของผูประกอบการของญี่ปุน ซึ่งผลกระทบท่ี
ตามมาก็คือสภาพแวดลอมและสุขภาพของคนไทยท่ีตองเสียไป และ  

สาม   สิทธิบัตรจุลชีพ คือ การเปดใหญี่ปุนในเรื่องทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวของกับ
การจดสิทธิบัตรจุลชีพตามธรรมชาติ ที่ญี่ปุนสามารถจดสิทธิบัตรในสารพันธุกรรมท่ีแมวาจะมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติในไทยอันเกิดจาก “การประดิษฐหรือ
พัฒนา” ข้ึนมา ไมใชเกิดจากการ “คนพบ” ในธรรมชาติ ซึ่งเปนที่กังวลวาญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีการ
พัฒนาดานจุลชีพมากท่ีสุด มีเทคโนโลยี ความรูและความสามารถมากกวาไทย อาจทําใหไทยเปน
ฝายเสียเปรียบในท่ีสุด และกอใหเกิดผลกระทบตอกระทบตอการประกอบอาชีพของคนไทย
โดยเฉพาะเกษตรกรและทรัพยากรชีวภาพในประเทศ  เกษตรกรจะตองถูกเรียกเก็บคาสิทธิบัตรใน
ราคาแพง หากพบวาพันธุพืชหรือผลิตภัณฑที่เกษตรกรครอบครองอยูเกี่ยวของกับสิทธิบัตรท่ีญี่ปุน
จดไว 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีเปนที่ชัดเจนวาผลประโยชนของสาธารณะท่ีสูญเสียไป นอกจาก
ผลประโยชนจากรายไดของเกษตรกรที่ควรจะไดจากความตกลง JTEPA นี้แลวนั้น  สิ่งสูญเสีย 
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ที่สําคัญท่ีไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขไดก็คือ การสูญเสียซึ่งสุขภาพ สิ่งแวดลอมทรัพยากร
ชีวภาพและอาชีพของคนไทย เพ่ือแลกกับการไดมาซ่ึงผลประโยชนสวนตัวของกลุมทุนในรัฐบาล
ซึ่งก็คือกลุมเจียรวนนทที่จะไดประโยชนจากความตกลงหลักของ JTEPA ใน ภาคการเกษตร
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารน่ันเอง 
 

9.  ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบวาในกระบวนการจัดทําความตกลง JTEPA รวมถึงการเปดเขตการ 
คาเสรีกับประเทศตางๆ ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นั้นลวนมีผลประโยชนทับซอน
ระหวางสาธารณะกับกลุมทุนในรัฐบาลเพ่ือไมใหปญหาเชนนี้ดําเนินตอไปไมวาจะอยูรัฐบาลไหน 
กระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการจัดทําความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
ตองยืนอยูบนหลักการ 3 ประการ  คือ   

หน่ึง   เปาหมายและสาระความสําคัญตองอยูภายใตหลักการเสมอภาคและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน  

สอง   ควรมีหลักประกันในการสรางความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน
อยางกวางขวางในทุกระดับ และ 

สาม   ควรมีกระบวนการถวงดุลตรวจสอบระหวางอํานาจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร
และภาคประชาสังคม 

 บทเรียนท่ีภาคประชาชนไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การทําความตกลงทางการคาระหวางประเทศนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันคือความจริงที่วาเกษตรกร 
แรงงาน ผูบริโภคและผูประกอบการขนาดเล็กในประเทศตองลุกข้ึนมาเรียกรอง ตอรองและตอสู
เพ่ือใหไดมาซ่ึงนโยบายท่ีคุมครองผลประโยชนและลดผลกระทบดวยตัวเอง โดยไมหวังพ่ึงกลุมนัก
เจรจาการคา หนวยงานราชการ สมาคมทางการคาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ หรือพรรคการเมือง
ในระบบรัฐสภาแคเพียงอยางเดียว ความเขมแข็งของภาคประชาชนยังรวมไปถึงบทบาทของ
สื่อมวลชนทั้งหลายท่ีตองเปนกระบอกเสียงใหกับภาคประชาชนและสังคมไทยท้ังหมดอยางแทจริง 
ตองรูเทาทันและมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบการกระทําของรัฐบาล การรวมกลุมกันที่เริ่มจาก
กลุมเล็กๆ และเชื่อมโยงเปนเครือขายขนาดใหญขององคกรภาคประชาชน รวมทั้งการสราง
พันธมิตรกับองคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการอิสระเพ่ือสรางอํานาจการตอรอง คือทางออกที่
แทจริงของการปฏิรูปกระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจสําหรับสังคมไทย 
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 ในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญป 2550  ไดบัญญัติข้ึนเพ่ืออํานวยใหทั้งภาครัฐและผูมีสวนได 
สวนเสียทุกฝายสามารถมีกระบวนการท่ีชัดเจน มีความโปรงใสท่ีจะรวมกันคิดหาจุดยืนรวมอันจะ
นําไปสูทาทีของประเทศไทยในการเจรจาและการไดมาซ่ึงความตกลงหรือสัญญาระหวางประเทศ 
ที่ เสริมสรางความเสมอภาคทางสังคมและความย่ังยืนของเศรษฐกิจไทย โดยมีบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญดังน้ี 

 “ความตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศใดท่ีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรืออํานาจ
แหงรัฐ  มีบทแกไขหรือตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา มีผลผูกพันทาง
การคาหรือการลงทุน มีผลผูกพันรายจายและการคลังของประเทศ มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลหรือชุมชน ตองดําเนินกระบวนการเจรจาหรือจัดทําความตกลงหรือสนธิสัญญานั้นๆ 
บนหลักการความโปรงใสและการมีสวนรวมอยางกวางขวางของประชาชน และตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภากอนเริ่มเจรจาและกอนการลงนามทําความตกลง” 

 แตทั้งน้ีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและกฎหมายจะดําเนินไปไดและสามารถแปรไปสูการปฏิบัติ
ไดก็ดวยความเขมแข็งของเครือขายภาคประชาชนคือการมีสวนรวมของประชาชนคนไทยให
เกิดข้ึนกอนเปนพ้ืนฐานเสียกอน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและประเทศอยางยั่งยืน ทั้งน้ี
ภาครัฐก็ควรเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการเจรจาความตกลงหรือ
สนธิสัญญาระหวางประเทศอยางเหมาะสมดวยการจัดประชาพิจารณ (public hearing) ซึ่งเปนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องท่ีมีผลกระทบชีวิตของประชาชนทุกคน ซึ่งควรจัดให
ไดรับความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมูเหลา และทําในวงกวางเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสะทอนความ
คิดเห็นจากประชาชนอยางแทจริง กอนท่ีจะตัดสินใจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งท่ีมีผลตอ
ประชาชนจํานวนมาก 
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