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นโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชาติ
กระบวนทัศน์ ใหม่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจภาคประชาชน
ตัว เลขเศรษฐกิจ ที่ร ฐั บาลและนั ก เศรษฐกิจ น าเสนอออกมานั น้ กับ สิ่งที่เป็ นจริงเป็ นสิ่งที่ไ ม่
สอดคล้องกัน รัฐบาลเสนอว่าปี น้ีเศรษฐกิจไทยดีมาก การส่งออกดีมาก GDP เพิม่ สูงขึน้ การลงทุนเพิม่
สูงขึ้น แต่ เรามัก จะเจอการบ่ น มากมายจากคนทัว่ ไป เช่น แท็ก ซี่ คนค้าขาย และคนในท้อ งถิ่น ว่า
เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ลดลงมาก เหตุใดรัฐบาลและนักเศรษฐศาสตร์เสนอต่างจากทีช่ าวบ้านคิด เกิดอะไร
ขึน้ ในเศรษฐกิจไทย

ภาพลวงตาการส่งออกไทย
ในการดูระบบเศรษฐกิจ ใช้สมการ Y=C + I + G + (X-M) คือ มีเรื่องการใช้จ่ายการบริโภค
ครัวเรือน ตัว C การลงทุนภาคเอกชน ตัว I การใช้จ่ายรัฐบาล ตัว G ดุลการค้า (x-m) สิง่ ทีน่ ่าสนใจ คือ
ภาพลวงตาของตัวเลขการส่งออก เรามักจะพูดกันเสมอว่าการส่งออกเป็ น 70 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึง่
มันทาให้คนเข้าใจผิดว่าการส่งออกสร้าง GDP 70 เปอร์เซ็นต์ แต่จริงๆ แล้วมูลค่าการส่งออกยังไม่ใช่มลู
ค่าทีไ่ ปเพิม่ GDP โดยตรง ต้องหักการนาเข้าออกก่อน เช่น มูลค่าการส่งออกเป็ น 70 เปอร์เซ็นต์ นาเข้า
65 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า ดุลการค้าคือ 5 เปอร์เซ็นต์ ตัวที่เพิม่ GDP คือดุลการค้า และดุลการชาระเงิน
ไม่ใช่การส่งออก มีการตัง้ คาถามกันมากว่า ตัวเลขส่งออกดีม าก ควรกระจายไปด้านล่างได้แล้ว นัก
เศรษฐศาสตร์เชื่อว่า ถ้าการส่งออกดี จะช่วยกระจายเศรษฐกิจไปเอง เหตุใดทาไมเศรษฐกิจสังคมไทยไม่
กระจายออกไป นักเศรษฐศาสตร์ และรัฐบาลไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงปั ญหาตัวเลขการส่งออกไทย
มีหลายเหตุผลดังนี้
ประการแรก หากไปดูสนิ ค้าส่งออกที่มยี อดส่งออกสูง คือ สินค้ารถยนต์ สินค้าอิเลคทรอนิคส์
โดยเฉพาะอีเล็กทรอนิกส์เราส่งออกประมาณมูลค่า แปดแสนล้าน แต่เมื่อไปดูการนาเข้าปรากฏว่า เรา
นาเข้าวัสดุแปรรูปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับส่งออก 100 บาท นาเข้า 90 บาท เหลือ 10 บาทเท่านัน้
ซึ่งเป็ นค่ า แรง เอาเข้า จริง แปดแสนล้านที่ส่งออก ดุ ล การค้าจริงมีเพีย งแค่ แปดหมื่น ล้า นเท่ านั น้
ในขณะที่พ วกแรงงานที่ไปท างานต่ างประเทศ รัฐ ไม่ส่งเสริม อะไร น าเงิน กลับ บ้าน แปดหมื่น ล้า น
เช่นเดียวกัน แต่รฐั กลับเลือกเอาใจนักลงทุน เพือ่ การส่งออกมาก
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ประการที่ สอง บริษทั ทีส่ ่งออกจานวนมากล้วนแต่เป็ นบริษทั ต่างชาติทงั ้ นัน้ เช่น รถยนต์ เป็ น
ของบริษทั ที่ญ่ปี ่ ุน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นของบริษทั อเมริกา ทากาไรได้เขาก็เอาเงินกลับประเทศไป
จานวนมาก เหลืออยูไ่ ทยไม่มากนัก เพราะประเทศไทยไม่มกี ฎหมายควบคุมการส่งกาไรออก
ประการที่ สาม บริษัทต่างชาติแนวคิดสาคัญคือ การไปลงทุนในประเทศอื่นจะต้องหาวิธเี อา
ประโยชน์จากประเทศนัน้ ให้มากทีส่ ุด เพื่อช่วยประเทศแม่มากทีส่ ุดเท่าทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้ทา ไทยไม่
เคยสนใจเรื่องระบบการตัง้ ราคา สินค้าส่งออกบางตัว มีการลดราคาเพื่อให้บริษทั แม่มกี าไร และขายให้
บริษัทแม่ราคาต่ ากว่าไทยมาก เช่น ตู้เย็น รถยนต์ ส่งออกไปญี่ป่ ุน ขายต่ ากว่าราคาในเมืองไทยมาก
เมื่อเขาต้องการประโยชน์จากเรา เขาสร้างกลไกขึน้ มา กลไกตัวหนึ่งเขาสร้างขึน้ คือ การตัง้ ราคาโอน
กาไร ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเรียกว่า Transfer Pricing การถ่ายโอนกาไรจากบริษทั ลูกไปสูบ่ ริษทั แม่
ในต่ างประเทศผ่านการก าหนดราคาส่งออกต่ า ส่งผลให้ผ ลประกอบการทางบัญ ชี ข องบริษัท ลูก ใน
ประเทศไทยมีกาไรน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น ค่าจ้างในบริษทั ลูกก็ขน้ึ ไม่ได้ แถมยังทาให้รฐั บาลไทยเก็บภาษี
ได้น้อย แต่กาไรส่วนใหญ่ไหลไปอยู่ทบ่ี ริษทั แม่ เงินเดือนลูกจ้างทีบ่ ริษทั แม่เติบโตดี เพราะเป้ าหมายอยู่
ทีบ่ ริษทั แม่
ประการที่ สี่ เราไม่เคยสร้างกลไกเพื่อเอาประโยชน์ จากเขาเลย เขามาในประเทศเราเขาย่อม
สร้างกลไกเอาประโยชน์จากประเทศเรา ซึ่งเป็ นสิง่ ที่เขาคิดและเขาทาได้ แต่ในขณะที่ไทยมีกลไกน้อย
มากที่จะได้ประโยชน์ จากเขา มีในสมัยทักษิณที่พยายามแก้ไขปั ญหาเรื่องการตัง้ ราคาโอนกาไร หาก
ราคาขายควรเป็ น 4 หมื่นบาท แต่ขายจริงแค่ 1 หมื่นบาท แสดงว่าขายต่ ากว่าราคา 3 หมื่นบาท เราใช้
วิธเี ก็บภาษีราคาทีห่ ายไปนัน้ 10 เปอร์เซ็นต์ ได้มา 3000 บาท (จากมูลค่าต่ากว่าปกติ 30,000 บาท) แต่
มูลค่า 27,000 บาท ก็หายไปอยูด่ ี สะสมแบบนี้มา 20 – 30 ปี แต่ไม่มใี ครสนใจ รัฐก็ยงั ส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ประเภทนี้ ลดภาษีสารพัดให้ต่างชาติอยู่มาก การเข้ามาของทุนต่างประเทศเราได้รบั ประโยชน์
น้อย อีกทัง้ ทุนเหล่านี้กาลังกระทบต่อทุนเล็กทุนน้อยในท้องถิน่ ด้วย เช่น ทุนจีน เข้ามาแย่งอาชีพโชห่วย
ในเชียงใหม่ เข้ามาเป็ นล้งรับซือ้ ผลไม้จานวนมาก เหล่านี้กระทบต่อธุรกิจท้องถิน่ ทัง้ สิน้ เขาเข้ามาลงทุน
เป็ นเรื่องดี แต่เรากลับปล่อยเสรีตามธรรมชาติจนไม่มขี อบเขต ไม่ได้สร้างกลไกการกระจายรายได้เ ลย
ดังนัน้ เรือ่ งกลไกเอาประโยชน์และปกป้ องคนท้องถิน่ ควรคิดมากกว่านี้

การบริโภคครัวเรือนภายในประเทศ คือ ส่วนที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สดุ
หากดูตวั เลข GDP ไทย ปี 2559 การบริโภคครัวเรือน การทีท่ ุกคนใช้เงินซือ้ ข้าวซือ้ ของ สร้าง
GDP ถึง 54 เปอร์เซ็น ต์ ในขณะที่รฐั ส่งเสริม การลงทุ น เอกชนมาก แต่ ภ าคนี้ ส ร้าง GDP เพีย ง 22
เปอร์เซ็นต์ ขณะทีภ่ าครัฐอัดเงินเต็มที่สร้าง GDP ได้สงู สุดไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ดุลการค้าสร้าง GDP
ได้เพียง 9 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่า การลงทุนเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออกการนาเข้า สร้าง
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GDP ได้ไม่ถึงครึง่ แต่การบริโภคภาคประชาชนสร้างได้เกินครึง่ แล้ว ฉะนัน้ กาลังซื้อภายในประเทศ
(Domestic Purchasing Power) ของคนเป็ นสิง่ สาคัญมาก

พลังการบริโภคของประชาชนมาจากไหน ดูจากตัวเลขรายได้ประชาชาติ พูดง่ายๆ รายได้ในกระเป๋ า
ทุกคนรวมกัน อันนี้คอื ตัวสร้างการบริโภค ใครมีเงินมากใช้จ่ายใช้มาก มีเงินน้อยใช้จ่ายได้น้อย
1) การบริโภคของไทยมาจากค่าจ้าง 41 เปอร์เซ็นต์ 2)มาจากอาชีพอิสระ 37 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
อาชีพอิสระทีม่ จี านวนคนมากทีส่ ุด คือ เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนามีประมาณ 8 ล้านคน แม่คา้ หาบเร่
แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ ฯลฯ อีกประมาณ 8 – 9 ล้านคน นัน่ แสดงว่าถ้านาภาคประชาชนรวมกัน คือ
กลุ่มลูกจ้าง ทัง้ ลูกจ้างภาครัฐและเอกชนซึง่ มีประมาณ 18 ล้านคน รวมกับกลุ่มอาชีพอิสระ สร้างรายได้
ประชาชาติได้กว่า 78 เปอร์เซ็นต์แล้ว นี่คอื พลังบริโภค ทีส่ ร้าง GDP หากพลังการบริโภคเข้มแข็ง GDP
ก็จะสูงตาม แต่ทุกวันนี้ไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลาง เพราะพลังการบริโภคของเราต่า
ในเมื่อตัวสร้าง GDP คือ การบริโภคซึง่ มาจากค่าจ้างและรายได้อสิ ระ ถ้าหากอยากจะเร่ง GDP
รัฐต้องคิดว่าควรเร่งด้านไหน รัฐจะเร่งด้านส่งออกนัน้ ก็ไม่ผดิ แต่ส่งออกนัน้ สามารถไปสร้าง GDP และ
รายได้ประชาชาติมากน้ อยเพียงใด ในขณะที่กาไรสุทธิของนิติบุคคล เป็ นเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ประชาชาติเท่านัน้ แต่ทาไมนักเศรษฐศาสตร์ ทาไมรัฐบาลจึง ให้ความสาคัญกับธุรกิจมากเกินไป
และทาไมเราละเลยพลังการบริโภค ทัง้ ที่ม ันเป็ น ตัวหลักของการสร้าง GDP นักเศรษฐศาสตร์อ่าน
ตัวเลขเป็ น ท าไมพากัน นิ่ งเฉย ไม่อธิบ ายสิ่งเหล่านี้ ทัง้ ที่ค รัว เรือนเป็ นเรื่องของ Macro economics
ครัวเรือนเป็ นผูช้ ข้ี าด GDP ไม่ใช่ธุรกิจ
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ค่าจ้างและรายได้ของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ กลไกวัฒนธรรมของกระจายรายได้ไปยัง
ชนบท
ค่าจ้างกับ รายได้อาชีพ อิสระ เราเรียกว่า “เศรษฐกิ จภาคประชาชน” อาชีพ อิสระ อย่าง
เกษตรกร จะอยู่ในท้องถิน่ ส่วนแรงงานก็คอื ลูกหลานชาวนาและเกษตรกรประเภทอื่นๆ ชาวบ้านที่มา
จากท้องถิน่ ต่างจังหวัด มาทางานในเมืองใหญ่ เป็ นลูกจ้างและแรงงานอิสระ รายได้และค่าจ้างทีไ่ ด้มา มี
กลไกวัฒนธรรมทีก่ ระจายไปยังชนบท กลไกวัฒนธรรมนัน้ ก็คอื การบ่มเพาะให้ลูกหลานรูจ้ กั กตัญญูรคู้ ุณ
พ่อแม่ คนส่วนใหญ่ยงั พึง่ สวัสดิการครอบครัว คือลูกต้องดูแลพ่อแม่ เขาจะส่งเงินกลับบ้านเดือนละ 1-2
พันบาท แสดงว่ากลไกกระจายเงินจากเมืองสูช่ นบททีส่ าคัญ คือ เงินของลูกจ้าง คาถามก็คอื ว่า ค่าจ้าง
วันละ 300 เขาจะเหลือเงินไปให้พอ่ แม่ได้อย่างไร ในเมื่อคนเดียวก็ใช้แทบไม่พอ สิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้กค็ อื การ
ได้รบั โอที หรือค่าล่วงเวลา เพราะฉะนัน้ หากโรงงานไม่มคี ่าล่วงเวลา คนงานก็จะไม่มคี ่าล่วงเวลา ไม่มี
เงินส่งกลับบ้าน คนชนบทก็แย่ตามไปด้วย รัฐส่งเสริมการลงทุนมากมายให้นักลงทุน แต่หากนักลงทุน
ไม่มนใจในตลาดภายในประเทศ
ั่
คนไม่มกี าลังซือ้ เขาก็ไม่มนใจในการลงทุ
ั่
น มันกระทบกันทัง้ หมด
นอกจากนี้เงินที่ลูกจ้างได้มาจะหมดไปกับการบริโภคภายใน ซื้อของในประเทศ แต่รายได้ท่ี
เขามีในปั จจุบนั ซือ้ ได้แค่ปัจจัย 4 เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ก็แทบจะไม่พอ เมื่อเป็ นแบบนี้
การกระจายรายได้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อไม่มีเงินให้กระจาย กระทบถึงหาบเร่แผงลอย แม่ค้า
เกษตรกร หลายกลุ่มมาก ทีส่ าคัญลาพังศักยภาพการกระจายจากบนลงล่างก็ต่าอยู่แล้ว ปั จจุบนั ยังเกิด
Technology disruption หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มีระบบอินเตอร์เน็ต AI Robot
เข้ามาแทนที่แรงงาน รัฐก็ยงิ่ ส่งเสริม โรงงานไหนใช้ Robot AI จะลดภาษีให้ แต่คนตกงานไม่มอี ะไร
รองรับ พอคนไม่มีรายได้ ไม่มีกาลังซื้ อ GDP ก็ข ยับ เพิ่ม ได้น้ อย ต้องคิด ให้รอบคอบ กลายเป็ น ว่า
แรงงานบางส่วน โดยเฉพาะพนักงานธนาคาร ทีม่ กี าลังซื้อพอสมควร จากค่าจ้างและโบนัส กาลังมีภาวะ
ตกงาน ยิง่ ทาให้สถานการณ์ในอนาคตยิง่ จะแย่ตาม

การหยดกระจายแบบธรรมชาติไม่มีจริง ต้องสร้างกลไกกระจายทัง้ สิ้น
นักเศรษฐศาสตร์เชื่อเสมอว่า ถ้าธุรกิจมีกาไรแล้ว โดยธรรมชาติแล้วจะเกิดการกระจายไปสู่
ข้างล่างเอง โดยรัฐห้ามยุ่ง แต่ในความจริงมันกระจายได้น้อย เพราะไทยเราพึง่ ทุนต่างชาติมากเกินไป
เงินไหลออก ไหลไปข้างล่ างน้อยมาก ค่าจ้างก็น้อยมาก การกระจายได้ยงิ่ เกิดขึน้ ยาก ต้องสร้างกลไก
การกระจายรายได้ให้มปี ระสิทธิภาพกว่านี้
ในยุ ค ที่ เ ศรษฐกิ จ ตกต่ า (Great Depression) เมื่ อ ปี 1929 – 1933 สหรัฐ อเมริก าท าตาม
ค าแนะน าของ John Maynard Keynes เกิด เป็ น โครงการรัฐ อัด เงิน ให้ไปกระตุ้น เศรษฐกิจเรีย กว่า
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โครงการนิวดีล (New Deal) เมื่อธุรกิจมีกาไรจากงบของรัฐ Roosevelt ประธานาธิบดีอเมริกาก็ตงั ้
คาถามว่าเศรษฐกิจเติบโตแล้ว ธุรกิจมีกาไรแล้ว จะทาอย่างไร ให้กาไรเหล่านี้ กระจายไปหาประชาชน
ส่วนใหญ่บา้ ง ควรจะแบ่งปั นอย่างทัวถึ
่ ง มิฉะนัน้ กาไรไปกองธุรกิจหมด จึงเกิดกลไกการแบ่งปั นทีส่ ร้าง
ขึน้ มาเพือ่ กระจายรายได้ 3 อย่างคือ
1. Social Security Act คือ พ.ร.บ. ว่าด้วยความมันคงของมนุ
่
ษย์ หรือประกันสังคม ซึ่งประเทศ
ไทยมีแล้วในปี 2533
2. การส่งเสริม ให้ค นงานมีก ารรวมตัว กัน เพื่อ เจรจาต่ อ รองกับ นายจ้าง บริษัท ไหนมีก าไรมาก
ลูกจ้างก็ขอมาก เจรจากัน โดยรัฐบาลคอยดูแล แต่ในประเทศไทยมีกลไกนี้หรือไม่ เรามีน้อย
มาก
3. มาตรการทางภาษี ใครมีเงินมากจ่ายภาษีมาก ใครมีน้อยจ่ายภาษีน้อย หรือเป็ นภาษีกา้ วหน้า
ข้ามมาในประเทศจีน จีนเคยเป็ นประเทศค่าแรงถูก แต่ปัจจุบนั ค่าแรงจีน สูงแล้ว เพราะรัฐบาล
จีนมีนโยบายว่าจีนต้องลดพึง่ พาการส่งออก เนื่องจากมีประเทศตลาดใหม่ๆ เกิดขึน้ ซึง่ ค่าแรงถูกกว่าจีน
แล้ว สินค้าส่งออกอาจจะถูกกว่าของจีน จีนต้องพึ่งตลาดภายใน เพิม่ กาลังซื้อภายใน หากโรงงานใดมี
ลูกจ้าง 500 คน ขึน้ ไป นายจ้างต้องสร้างหอพัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านปั จจัย 4 ให้กบั แรงงาน เพื่อให้ใช้
จ่ายอย่างอื่นมากขึน้ ในสิงคโปร์ ลดภาษีธุรกิจมากกว่าไทยจริง แต่วธิ กี ารทีเ่ ขาใช้ คือ กดดันให้นายจ้าง
เพิม่ ค่าจ้าง เมื่อมีกาไรเพิม่ ขึน้ ลูกจ้างสิงคโปร์ทุกคนต้องจ่ายภาษี เพราะรายได้ถงึ เกณฑ์ รัฐจึงยังเก็บ
ภาษีได้มาก แต่ในไทยมาตรการทางภาษีไม่ถูกใช้เป็ นกลไกกระจายรายได้ เราเป็ นประเทศอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง ซึง่ ควรมีภาษีทางตรงมาก แต่ในความเป็ นจริงคนมีรายได้ไม่ถงึ เกณฑ์จ่ายภาษีทางตรงเป็ น
คนส่วนใหญ่ กลไกการกระจายไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่ได้ผลเลย

กระบวนทัศน์ ใหม่ในการมองภาคเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจภาคที่ 3 (ภาคประชาชน)
เมื่อเป็ นเช่นนี้ การมองเศรษฐกิจทีเ่ ราเห็นชัดเจนว่า ตัวชีข้ าดมาจากภาคประชาชนเป็ นหลัก แต่
ทาไมรัฐบาล นักเศรษฐศาสตร์ จึงพูดแต่เศรษฐกิจ 2 ภาค คือ เศรษฐกิจภาครัฐ เศรษฐกิจภาคธุรกิจ แต่
ไม่เคยสนใจเศรษฐกิจภาคประชาชน ทัง้ ๆ ทีภ่ าคนี้สร้าง GDP สูงมาก ในปั จจุบนั ยุโรปจึงมีการปรับเรื่อง
ภาคเศรษฐกิจใหม่ คือ ปรับเป็ น 3 ภาค มี ภาครัฐ (Public sector) ภาคธุรกิจ (Private sector) และภาค
ทีส่ ามประชาชน ประชาสังคม (Civil sector) สาหรับภาคนี้ นักเศรษฐศาสตร์และรัฐบาลไทยไม่สนใจเลย
ทัง้ ที่เป็ นภาคของการบริโภค และมาจากการทางานของคนส่วนใหญ่ เช่น แรงงาน ลูกจ้าง เกษตรกร
และอาชีพอิสระอื่นๆ นอกจากนี้ในยุโรปยังเกิดแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่กาลัง
ขยายตัว ซึง่ เป็ นการประกอบการเพือ่ นากาไรมากระจายให้สงั คม ไม่ใช่นากาไรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
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จะสร้างเศรษฐกิจภาคที่ 3 ขึน้ มาได้อย่างไร
ประการแรก เน้ นพืน้ ฐานเศรษฐกิจให้แข็งแรง คือ “การบริโภคและการผลิต”
เราต้องเข้าใจว่า เศรษฐกิจเป็ นเรื่องพฤติกรรมของคน ไม่ใช่เรื่องตัวเลข คือพฤติกรรมปากท้อง
ชาวบ้าน ระบบเศรษฐกิจ คือการบริโภค การผลิต การแลกเปลีย่ น เป็ นหลัก ถ้าเราจะสร้างเศรษฐกิจภาค
ประชาชนหรือท้องถิน่ ขึน้ มา ต้องสนใจทีก่ ารผลิตและการบริโภคก่อน
การเน้นทีก่ ารผลิตและการบริโภคนัน้ คือ “แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง” ของในหลวง ร.9 ทีม่ ี
แนวคิดรากฐานของเศรษฐกิจอยู่ทก่ี ารบริโภคและการผลิต ยังไม่ใช่การแลกเปลี่ยน เรื่องเกษตรทฤษฏี
ใหม่ ให้ความสาคัญการผลิต เพื่อการบริโภคคือการสร้างรายได้แท้จริง เรียกว่า real income มีนา มีน้ า
มีสวน มีผกั มีสตั ว์เลีย้ ง มีกนิ มีใช้ เหลือก็คอ่ ยขาย พืน้ ฐานต้องแข็งแรงก่อน สมัยก่อนสวนของคนไทยจึง
มีผกั สวนครัว และผลไม้หลายชนิด มีมงั คุด ทุเรียน เงาะ เก็บไว้กนิ เหลือก็ขาย อันไหนถูกก็ขายอีกอย่าง
หรือปั จจุบนั เมื่อคนอยูใ่ นโรงงานมากขึน้ มีอาชีพประจา ก็ควรใช้ “หลักคิ ด 1 ครัวเรือน 2 วิ ถีการผลิ ต”
คือ การเป็ นทัง้ แรงงานรับจ้างและเน้นการปลูกผักไว้ในบ้านด้วยเพื่อกิน เหลือไว้ขาย เพื่อลดรายจ่าย
เป็ น 2 วิถกี ารผลิตทีเ่ พิม่ รายได้และลดรายจ่ายในเวลาเดียวกัน
ทัง้ นี้ วิธีคิดแบบเน้ นการผลิตและการบริโภคก่อน มันไม่สร้าง GDP นักเศรษฐศาสตร์ไม่ชอบ
เพราะ GDP คิดจากมูลค่าการซื้อขาย ถ้าไม่มกี ารซื้อขายก็ไม่มี GDP ฉะนัน้ ต้องผลิตเพื่อขายไว้ก่อน
เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียน มายาคติน้ีทาให้เกิดนโยบายพืชเชิงเดีย่ วจานวนมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆ
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นาไปขายในตลาด เช่น ช่วงหนึ่ง รัฐส่งเสริมให้ปลูกยางพาราอย่างเดียว ห้ามปลูกอย่างอื่นปน สุดท้าย
ยางล้นตลาด ราคาตก ตอนนี้ก็เปลี่ยนให้ปลูกตามราคาสินค้านัน้ แต่ก็ยงั ปลูก พืชเชิงเดี่ยว กล่าวมานี้
ไม่ได้ห มายความว่าให้ ต ัดเรื่องการแลกเปลี่ยนค้าขาย แต่ สาคัญ คือ เรานับหนึ่ งที่ต รงไหนต่ างหาก
ปั จจุบนั เรานับหนึ่งทีก่ ารซือ้ ขาย ต่างจากในหลวง ร.9 นับหนึ่งทีก่ ารมีกนิ มีใช้ก่อน

ประการที่สอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย : นโยบายการสร้างธนาคาร
แรงงาน
รัฐบาลมีนโยบายลดหนี้นอกระบบ เน้นช่วยเหลือเกษตรกรเป็ นหลัก แต่แท้จริงแล้วเกษตรกรร้อย
ละ 80-90 เป็ นหนี้ในระบบ จริงๆ แล้วหนี้นอกระบบกระจุกตัวอยู่ในโรงงาน นัน่ คือ แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ทีห่ วั หน้างานจะปล่อยกูร้ อ้ ยละ 10 ต่อเดือน รัฐบาลสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยการ
สร้าง “ธนาคารแรงงาน” ขึน้ มา ที่ให้แรงงานกู้ ร้อยละ 10 ต่อปี โดยตัดเงินผ่านบัตร ATM เงินเดือน
แรงงาน ธนาคารแรงงานเป็ นรูปแบบธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารพิเศษ ช่วงแรกอาจจะเป็ นโครงการ
ภายใต้ธนาคารของรัฐ เช่น ออมสิน กรุงไทย เป็ นต้น โดยรัฐขายพันธบัตรให้กองทุนประกันสังคม ใน
อัตราดอกเบีย้ ประมาณ 2.5 ต่อปี แล้วให้โครงการธนาคารแรงงานกูต้ ่อร้อยละ 5 ต่อปี จากนัน้ โครงการ
นามาปล่อยกูใ้ ห้แรงงานร้อยละ 10 ต่อปี หลังจากให้แรงงานกู้ ตัง้ กฎว่าให้หกั 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินกูน้ า
ฝากประจา สะสมรวมกันเป็ นเงินจานวนก้อนใหญ่ เมื่อผูก้ ูผ้ ่อนหนี้หมดแล้ว เงินฝากก้อนนี้กน็ าไปจัดตัง้
ธนาคารแรงงาน ธนาคารดังกล่าวก็จะกลายเป็ นธนาคารของแรงงาน เจ้าของคือแรงงานอย่างแท้จริง
การให้กไู้ ด้นนั ้ สามารถตัง้ เงือ่ นไขหรือกลไกในการกูข้ น้ึ มา เช่น กูไ้ ด้ไม่เกิน 2-3 เท่าของเงินเดือน ชาระ
ภายใน 3 ปี มีการประชุมแรงงานลูกหนี้ทุกเดือน เพื่อติดตามหนี้และการพัฒนาด้านอื่นๆ ของแรงงาน
เป็ นต้น ธนาคารแรงงานจะใช้แนวคิด “หนี้ พฒ
ั นาคน” คล้ายกับธนาคารเพื่อคนจน หรือธนาคารกรามัน
ทีด่ ร.ยูนุส สร้างขึน้ มาในประเทศบังคลาเทศ

ประการที่สาม การผูกขาดทางธรรมชาติ คือ การผูกขาดที่สามารถต่อสู้กบั ทุน
ใหญ่ได้ สู่ข้อเสนอนโยบายโมเดลสามหนึ่ ง เพื่อค้นหาทุนของท้องถิ่น
ในวงการธุรกิจจะเน้นการแข่งขันมาก และในการแข่งขัน ทุนใหญ่มกั จะชนะเสมอ สิง่ ทีท่ อ้ งถิน่ จะ
แข่งขัน กับทุ นใหญ่ ได้ คือ การใช้ลกั ษณะการผูกขาดเชิงท้องถิ่น คือ มีทรัพยากรบางอย่างของบาง
ท้องถิน่ ทีค่ นอื่นไม่มี เป็ น การผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) เช่น นครศรีธรรมราชมี
กีฬาวัวชน ก็สามารถสร้างให้กลายเป็ นเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม ทาให้นครฯเป็ นแหล่งศูนย์กลางกีฬาวัว
ชน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมา คือ เกิดกติกาใหม่ๆ เกิดการพัฒนาทุ่งหญ้า เลีย้ งวัวชน เกิดการพัฒนาคัดเลือก
7

พัน ธ์ ว ัว เกิ ด อุ ต สาหกรรมนวมสวมเขาวัว เกิ ด อุ ต สาหกรรมหนั ง วัว อุ ต สาหกรรมเนื้ อ วัว และ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้
นอกจากนี้ประเทศไทยมีทุนธรรมชาติอยู่แล้ว คือ การพัฒนาอาหารประจาถิ่ น แนวคิด การ
ผลิตอาหารท้องถิน่ คือ 1.การผลิตอาหารตามฤดูกาล 2 ความสดใหม่ 3.การปรุงแต่งใส่สงิ่ ประกอบลงไป
4. ความสวยงาม เช่น จาปาดะของภาคใต้ เป็ นอาหารอร่อย และต้านมะเร็งได้ดว้ ย ควรต่อยอดขึน้ ไป
สร้างให้เป็ นผลิตภัณฑ์ผกู ขาดโดยท้องถิน่ ต้องหาให้เจอและทาเป็ นเศรษฐกิจท้องถิน่
ฉะนัน้ ของดีท้องถิ่น ล้วนแต่เป็ นคุณค่าทางธรรมชาติ (Natural value) คุณค่าทางวัฒนธรรม
(Cultural Value) สามารถแปรเป็ นมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ ได้ (Economic value) แล้ว เอามู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจไปพัฒนาคุณค่าทางวัฒนธรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นทัง้ ประเทศ สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจท้องถิ่น
แบบนี้ จะกลายเป็ นความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage of Local Economy) นี่
คือแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น สิง่ เหล่านี้จะทาให้สูท้ ุ นใหญ่ได้ เพราะเขาผลิต ที่อ่นื ๆ ไม่ได้ แต่
ท้องถิน่ ทาได้ และต้องทาให้สงิ่ เหล่านี้เป็ นของท้องถิน่ การแสวงหาการผูกขาดทางธรรมชาติไม่ใช่เรื่อง
ง่าย อันนี้คอื ทุนทีห่ ายาก ต้องพึง่ นักวิจยั นักวิชาการ ข้อเสนอทางนโยบาย คือ ทา Master Plan สร้าง
เป็ นนโยบายสามหนึ่ ง 1 ข้าราชการ 1 นักวิ จยั 1 ชุมชน เพื่อวิ จยั ค้นหาทุนดังกล่าวออกมาให้ได้

ประการที่สี่ ความเป็ นไปได้อยู่ที่การค้าเล็กการค้าน้ อย (SMIs)
เราจะทาอย่างไรให้ธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยบานสะพรัง่ ความเป็ นไปได้อยู่ทก่ี ารค้าเล็กการค้าน้อย
SMIs (Small and Micro Enterprise) แต่ในไทย SMIs หายไปจานวนมาก ทุกวันนี้โดนค้าปลีกสมัยใหม่
ของทุนใหญ่กลืนหมด ทัง้ ทีเ่ ป็ นอาชีพทีเ่ ป็ นกลไกสาคัญของการกระจายรายได้ การทาให้เกิดธุรกิจเล็กๆ
บานสะพรัง่ ต้องทาให้โชห่วยได้เกิดและอยู่รอด โดยทาให้เขามีส่วนแบ่งตลาดได้มากขึน้ ต้องสร้างกลไก
ขึน้ มา ยกตัวอย่าง ในเยอรมัน การค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) กับการค้าแบบดัง้ เดิม (traditional
trade) ไปด้วยกันดีมาก ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ 20.00 น. ต้องปิ ด แต่รา้ นเล็กๆ เปิ ดได้ถงึ 24.00
น. และห้างใหญ่ต้องห่างกัน 20 กิโลเมตร ตรงกลางจะเป็ นร้านค้าเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้อยู่ดว้ ยกันได้ คน
ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ก็จะซื้อจากร้านเล็ก ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อยแต่ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ถ้าซื้อ
มากๆ ก็เดินทางไปซื้อจากห้างใหญ่ ที่ราคาอาจจะถูกกว่า ในอิสราเอล ห้างขนาดใหญ่เป็ นของสหกรณ์
ร้านเล็กๆ เป็ นของส่วนบุคคล ในสวีเดน ร้านโชห่วยท้องถิน่ บางร้านอายุ 1000 กว่าปี เพราะเป็ นอาชีพ
ของคนค้าขายทีต่ อ้ งอยูค่ กู่ นั กับประชาชนส่วนใหญ่ ฉะนัน้ เราสามารถใช้นโยบาย 3 คุม คุมพืน้ ที่ คุมราคา
คุมเวลา ทีใ่ ช้ทวโลก
ั่
เพื่อให้รายเล็กแข่งกับรายใหญ่ได้ แต่ประเทศไทยกลับทาไม่ได้ เสนอรัฐบาลกีค่ รัง้ ก็
ไม่เคยผ่าน
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ประการที่ห้า การใช้ระบบดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า (Digital
Barter System) ให้เกิดประโยชน์
ในการที่เราจะท าให้กลุ่ มธุรกิจรายเล็กรายน้ อยบานสะพรังขึ
่ ้นมา เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่น ในยุคนี้ท่เี ป็ นยุค Digital Economy การแลกเปลี่ยนเป็ นไปอย่างสะดวกมาก เรามี
เทคโนโลยีมากขึน้ ควรนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าเราทาให้ ทุกคนเข้าถึงสิง่ เหล่านี้ในราคาถูก ให้คน
เป็ นเจ้าของเทคโนโลยี และถ้ารัฐบาลต้องการทาลายการผูกขาดของทุนใหญ่ ระบบ digital barter ต้อง
เกิดขึน้ เช่น คนใต้ขาดแคลนข้าวหอมมะลิ อีสานขาดอาหารทะเล ดังนัน้ เราน่ าจะสามารถนา ข้าวหอม
ไปแลกกับ สินค้าอาหารทะเล ถ้าใช้ digital barter โดยมีการตีมูลค่า เช่น ข้าวหอม 1 ตันคิดเป็ นเงิน
เท่าไหร่ แล้วปลา 100 กิโลกรัมคิดเป็ นเงินเท่าไหร่ แลกกันได้ไหม โดยมีการขนส่งทางไปรษณียร์ าคาถูก
เป็ นตัวช่วย จะทาให้การแลกเปลีย่ นเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งผ่านทุนใหญ่อกี ต่อไป

เราเรี ย กร้ อ งประชาธิ ป ไตยทางการเมื อ ง แต่ ไม่ เคยเรี ย กร้ อ งประชาธิ ปไตยทาง
เศรษฐกิจ
เรื่อ งสุด ท้าย เรารณรงค์ป ระชาธิป ไตยทางการเมือ ง แต่ เราไม่เคยสนใจประชาธิป ไตยทาง
เศรษฐกิจ ถ้าหากประชาธิป ไตยทางการเมือง 1 คน เท่ ากับ 1 เสีย ง ฉะนัน้ ประชาธิป ไตยในทาง
เศรษฐกิจคือ 1 คน เท่ากับ 1 กรรมสิทธิ ์ เช่น คนงานย่อมมีกรรมสิทธิ ์ในแรงงานของเขา เพราะปั จจัย
การผลิตทางเศรษฐศาสตร์ ทุนและทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของนายจ้าง แต่แรงงานเป็ นกรรมสิทธิ ์ของลูกจ้าง
ผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ ต้องกาหนดการใช้กรรมสิทธิ ์ของตนเองได้ ในประเทศไทยแรงงานมีสทิ ธิ ์ใน
กรรมสิทธิ ์นี้มากน้ อยแค่ไหน แต่ในต่างประเทศแรงงานมีกรรมสิทธิ ์นี้มาก และหากไม่ได้เป็ นแรงงาน
กรรมสิทธิ ์ทางเศรษฐกิจ คือ กรรมสิทธิ ์ในเรือ่ งการทามาหากิน เช่น 1 คน ควรมีทด่ี นิ ทากินอย่างน้อย 1
แปลง หรือเป็ นเจ้าของกิจการ 1 กิจการ เช่น แม่คา้ เราจะทาอย่างไรให้สงิ่ เหล่านี้เกิดขึน้ และหากสิง่
เหล่านี้เกิดขึน้ สิง่ สาคัญคือ จาเป็ นต้องมีตลาด คนค้าขายต้องเข้าถึงตลาด และต้องมีสว่ นแบ่งตลาดด้วย
เพราะในไทยคาว่าส่วนแบ่งตลาดเป็ นปั ญหามาก รัฐบาลไม่เคยสนใจ เราจะแบ่งตลาดให้คนเล็กคนน้อย
ได้อย่างไร ไม่เคยคิดกลไกนี้ขน้ึ มาเลย
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1.
2.

3.
4.

สิ่ งที่ควรระวังในเรื่องการสร้างเศรษฐกิ จภาคประชาชนหรือเศรษฐกิ จท้องถิ่ น
ต้องดูแลเรือ่ งค่าจ้างและ เรือ่ งรายได้ของอาชีพอิสระ
ดูแลการลงทุนจากต่างประเทศ ต้องให้ทนุ ต่างประเทศบารุงท้องถิน่ สร้างกลไกให้ทุน
ต่างประเทศกระจายรายได้ไปถึงชาวบ้านอย่างพอเพียงและทัวถึ
่ ง
การส่งออก ดูแลมูลค่าส่งออกกลับประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ต้องระวังการลงทุนต่างประเทศ ไม่มาแย่งอาชีพในท้องถิน่ จนคนท้องถิน่ ล้มละลาย
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ภาคผนวก
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วม
1. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
2. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
3. คุณพงษ์ศกั ดิ ์ ยิง่ ชนม์เจริญ
4. รศ.ดร.จานง สรพิพฒ
ั น์
5. คุณทรงชัย วงษ์วชั รดารง
6.คุณสุรยิ นต์ ธัญกิจจานุกจิ

7. ดร.จักษ์ พันชูเพชร
8. คุณยุวดี คาดการณ์ไกล
9. คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์
10. รศ.ดร.จานง สรพิพฒ
ั น์
11. คุณสุรยิ นต์ ธัญกิจจานุกจิ

12. คุณกิตมิ า แถลงกิจ
13. คุณเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
14. คุณเพชรชมพู กิจบูรณะ

ประธานสถาบันคลังปั ญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา
กรรมการบริห าร สมาคมวิจ ัย วิท ยาการขนส่ ง แห่ ง
เอเชีย
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
ผู้อานวยการสานักพัฒ นาเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจ สานักคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
อดี ต อาจารย์ ภ าควิช ารัฐ ศาสตร์แ ละรัฐ ประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ม.นเรศวร
รองประธานสถาบันคลังปั ญ ญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
Young Entrepreneur chamber of commerce
จังหวัดอยุธยา
กรรมการบริหารสมาคมวิจยั วิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิ จ สานั ก งานคณ ะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นักธุรกิจ
ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ สโมสรเยาวชน
โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
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