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วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

บทนำ�/วิเคราะห์เศรษฐกิจ V

กนกวรรณ บุญประเสริฐ

เร่งวางแผน

สถานการณ์อุทกภัยน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเขื่อนใน สปป.ลาว แตกเมื่อเร็วๆ นี้ ท�ำให้ประชาชน
คนไทยตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับ ซึ่งหลายพื้นที่อยู่ในภาวะน�้ำท่วม
ทุกปี ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติจงึ ถูกตัง้ ขึน้ ตามค�ำสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่บูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และ
ฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ ประโยชน์
ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำทั้งระบบ
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีอา่ งเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ทงั้ หมด 35 แห่ง โดยอยู่
ในการควบคุมของกรมชลประทาน 25 แห่ง และอีก 10 แห่งเป็นของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งผลคาดการณ์ปริมาณน�้ำ
ในอ่างเก็บน�้ำของ กฟผ.ปีนี้ ในกรณีน�้ำมากจะมีเขื่อน 7 แห่ง ที่มีปริมาตร
กักเก็บน�้ำเกินกว่า 100% และมีเขื่อนใหญ่อย่างน้อย 11 แห่ง ที่ต้องเฝ้า
ระวัง 24 ชั่วโมง
จากการตระหนักในภัยดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้การพิจารณาร่างพระ
ราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ... จึงได้เพิ่มบทบัญญัติขึ้นมาใหม่ ให้มี
การจัดท�ำผังน�้ำที่เป็นแผนที่หรือแผนผังแสดงระบบทางน�้ำที่น�้ำไหลผ่าน
ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน�้ำไปสู่พื้นที่แหล่งน�้ำ ทะเล หรือทางออก
น�้ำระหว่างประเทศ โดยให้ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติมีหน้าที่จัดท�ำ
ผังน�้ำ เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็น
ชอบก่อนประกาศ
ส�ำหรับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ... ก่อนหน้านี้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ขยายเวลาการพิจารณาเป็นครั้งที่ 7 โดย
จะสิ้นสุดเดือน ต.ค. 2561 และได้มีการรับฟังความเห็นไปแล้ว การปรับ
เพิม่ บทบัญญัตลิ า่ สุดเกีย่ วกับการจัดท�ำผังน�ำ้ จึงได้รบั การคัดค้านจากภาค
เอกชน เนือ่ งจากยังไม่ได้มกี ารก�ำหนดหลักการ ขัน้ ตอน วิธกี ารและระยะ
เวลาในการจัดท�ำผังน�ำ้ อย่างชัดเจนเอาไว้ จึงเสนอให้เพิม่ บทบัญญัตหิ รือ
ออกเป็นกฎกระทรวงลักษณะเดียวกับ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
เพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัว
นอกจากนี้ ในมาตรา 53/2 ของร่าง พ.ร.บ.ยังก�ำหนดว่า เมือ่ ประกาศ
ผังน�ำ้ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีอ่ ยู่ในระบบทางน�ำ้
ตามผังน�้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน�้ำหรือกระแสน�้ำ หรือ
กีดขวางการไหลของน�้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และแผนป้องกันและแก้ปญ
ั หาภาวะน�ำ้ ท่วม
อย่างไรก็ตาม เอกชนไม่ได้คัดค้านการจัดท�ำผังเมืองและเห็นด้วย
หากจะก�ำหนดให้ชัดเจน แต่ทั้งนี้ควรก�ำหนดมาตรการชดเชยความ
เสียหาย หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ ใช้ประโยชน์ที่ดินมา
ก่อนนั้นต้องรื้อถอนท�ำลายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตน เช่นเดียวกับ
พ.ร.บ.ผังเมือง เพื่อเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
สิ่งส�ำคัญ ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติจะต้องรีบ
ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศ เพือ่ ให้สอดรับกับ
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก ทีเ่ ริม่ เห็นการเปลีย่ นแปลงที่
รุนแรงขึน้ และน�ำมาปรับใช้กบั แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของ
ประเทศ รวมทัง้ สอดรับกับการลงทุนขนาดใหญ่ทรี่ ฐั บาลก�ำลังเร่งด�ำเนินการ
ในหลายโครงการ เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ บางครัง้ คาดไม่ถงึ n
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ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สั่ง
เพิ่มสลากงวดวันที่ 1 ก.ย. มากเป็น
ประวัติศาสตร์ถึง 90 ล้านฉบับ เพิ่ม
จากงวดก่อนอยู่ที่ 88 ล้านฉบับ เป็น
โควตาจัดสรรให้ผู้จองซื้อผ่านตู้เอทีเอ็ม
และแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทยเพิ่ม
เป็น 60 ล้านฉบับ ขณะที่การจัดสรรให้
ตัวแทนจ�ำหน่ายผ่านระบบโควตาพวก
สมาคม มูลนิธิต่างๆ ยังเท่าเดิมที่ 30
ล้านใบ
จะเห็นว่าในห้วง 2 ปีที่ผ่านมานี้
คณะกรรมการสลากมีการสั่งพิมพ์สลาก
เพิ่มมาโดยตลอด โดยงวดวันที่ 30
ธ.ค. 2559 มีสลาก 65 ล้านฉบับ ใน
งวดวันที่ 16 ก.พ. 2560 เพิ่มสลากเป็น
71 ล้านฉบับ และเพิ่มเป็น 87 ล้าน
ฉบับ ในงวดวันที่ 1 ส.ค. 2561 จน
ล่าสุดงวดวันที่ 1 ก.ย. 2561 เพิ่มเป็น
90 ล้านฉบับ
มาตรการเพิ่มสลากเพื่อหวังดัด
หลังพ่อค้า แม่ค้าได้ท�ำควบคู่มาตรการ
อื่น เช่น โครงการซื้อจองสลากล่วงหน้า
เป้าหมายคือ การกระจายสลากกว่า
70% ถึงมือผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศ
การออกสลากจากใบคู่เป็นใบเดียว การ
ร่นวันรับสลากให้เหลือวันขายสลาก
น้อยลง
แต่ผลที่ออกมาคือ “วันนี้ราคา
สลากไม่ได้ถูกลง” ซึ่งราคาขายปลีกที่
ประชาชนต้องซื้อจากพ่อค้า แม่ค้าราย
ย่อย ยังอยู่ที่ 90 บาท หรืออาจแพงถึง
100 บาท ถ้าเป็นเลขดัง
ปัญหาที่ตามมาจากการออกสลาก
90 ล้านฉบับต่องวด คือ สลากชุด หรือ
หวยชุด ที่ออกมามากมายมีทุกแผง
สลาก เพิ่มปริมาณตามจ�ำนวนโควตาที่
เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้พ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว
พวกเสือนอนกินโควตาสลากหวานปาก
จัดชุดกันได้ง่ายมากขึ้น
สะท้อนจากข่าวใหญ่ขา่ วดัง พ่อค้า
หวยคนซือ่ ธนวรรธน์ ค�ำแหงพล หรือ
พีท อายุ 35 ปี ชาว จ.เลย พ่อค้าขาย
ลอตเตอรี่ในปัม๊ น�ำ้ มัน ปตท. สาขาถนน
เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทีข่ าย
ลอตเตอรีช่ ดุ 15 ใบ ให้ลกู ค้าทีซ่ อ้ื ทาง
ไลน์แล้วถูกรางวัลใหญ่ 90 ล้าน ซึง่
ธนวรรธน์ เล่าว่า งวดนี้ได้หวยชุด 15
ใบ มาประมาณ 150 ชุด ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ทีน่ า่ ตกใจ และน่าสนใจมากกว่า
มาตรการแก้ปญ
ั หาสลากเกินราคาของ
ส�ำนักงานสลากฯ ท�ำมาถูกทางแล้วหรือ
ไม่ หรือยิง่ เพิม่ ปัญหาสลากรวมชุดให้
รุนแรงมากขึน้ ???
ก่อนหน้านี้ ส�ำนักงานสลากฯ อ้าง
ว่าการเพิ่มปริมาณสลาก ที่ท�ำควบคู่ไป
กับการเลื่อนวันจ่ายสลากช้าไป 2 วัน
ท�ำให้เหลือเวลารวมชุดน้อยลง แต่ได้
เคยมีการวัดผลว่า สภาพตลาดเป็น
อย่างไร และระดับไหนที่จะไม่เรียกว่า

คลั
งปญญาโลก
ณัฐธิดา เย็นบ�ำรุง

ผู้ช่วยวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงข้อสังเกตของ
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในเวที “นโยบาย
เศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจ
ชาติ” ของสถาบันคลังปัญญาด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ว่า ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจของไทยกับต่างชาติที่ผ่าน
มา ทั้งการค้าส่งออกและการรับการ
ลงทุน ไทยไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ เสีย
เปรียบต่างชาติ เหตุส�ำคัญเพราะไม่ได้
สร้างกลไกดูดซับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เหล่านัน้ ไว้ ให้ตกและกระจายถึงคนใน
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การปล่อย
ให้ประโยชน์หยดกระจายตามธรรมชาติ
เกิดจริงได้นอ้ ย การเข้ามาลงทุนหรือท�ำ
ธุรกิจของต่างชาติยอ่ มแสวงหา
ประโยชน์กบั ประเทศตนเองมากทีส่ ดุ
เป็นธรรมดา แต่ชาติใดจะได้ประโยชน์
จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่าง
ชาติมากหรือน้อยขึน้ กับว่าสามารถสร้าง
กลไกดูดซับประโยชน์ได้มปี ระสิทธิภาพ
เพียงใด ไทยจึงต้องสร้างกลไกกระจาย
รายได้ ให้มปี ระสิทธิภาพ ในอดีตและ
ปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ก็ลว้ นสร้างกลไก

สลาก90ล้านฉบับ

แก้หวยแพงไม่ตก
“มอมเมาประชาชน” ซึ่งกระทรวงการ
คลัง ในฐานะที่เป็นผู้ก�ำกับส�ำนักงาน
สลากฯ ไม่เคยออกมาแสดงทัศนะใน
เรื่องนี้
หรืออาจเป็นเพราะประธานสลากฯ
ไม่ใช่ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง จึง
ท�ำให้การบริหารจัดการของสลาก
เหมือนจะหลุดวงโคจรการก�ำกับจาก
กระทรวงการคลังไปโดยปริยาย
ธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิ
รณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า การซื้อ
สลากไม่ได้ช่วยชาติ การที่รัฐบาลพิมพ์
สลากเพิ่มเท่ากับเป็นการดูดซับสภาพ
คล่องจากภาคครัวเรือน เพราะแทนที่
ประชาชนจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น กลับน�ำเงินไป
ซื้อสลาก ซึ่งมีผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจน้อยมาก มีเพียงผู้ขายสลาก
จ�ำนวนหลักหมื่นคนเท่านั้นที่มีรายได้
เพิ่ม ขณะที่ภาคครัวเรือนที่เป็นคนส่วน
มากกลับถูกกระตุ้นให้น�ำเงินไปใช้กับ
การเสี่ยงโชค
ด้านผลส�ำรวจของ ศูนย์ศึกษา
ปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า คน
ไทยนิยมซื้อสลากกินแบ่งถึง 21 ล้าน
คน เฉลี่ยแล้ว 1 คนจะซื้อสลากคนละ
4 ใบ เป็นค�ำถามที่น่าสนใจว่าต้องพิมพ์
สลากมากแค่ไหนถึงเรียกว่าเหมาะสม
การพิมพ์สลากออกมากๆ ท�ำให้
เกิดพ่อค้า แม่ค้าสลากเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
มากทุกซอกทุกมุมก็ปั่นจักรยานไปขาย
ได้หมด ไม่ว่าจะตลาด ปั๊มน�้ำมัน หน้า
ร้านสะดวกซื้อ ข้างโรงเรียน ในร้าน
อาหารแบบนี้ กระตุ้นการรับรู้ของ

เยาวชนให้เกิดนักพนันหน้าใหม่หรือไม่
ล่าสุด เครือข่ายประชาชนปฏิรูป
สลากยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ขอให้ทบทวนการเพิ่มจ�ำนวนสลาก 90
ล้านฉบับ จากเดิม 37 ล้านฉบับ ให้อยู่
ในปริมาณที่เหมาะสม ตามนโยบายลด
ปัญหาการพนันในสังคมไทย
ท�ำให้รัฐต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างราย
ได้ของส�ำนักงานสลากฯ กับเรื่องของ
การมอมเมาประชาชน เพราะในส่วน
รายได้ส�ำนักงานสลากฯ ครองแชมป์
อันดับ 1 ในปีงบ 2560 ส่งรายได้
มากกว่า 3.09 หมื่นล้านบาท และก�ำลัง
จะคว้าแชมป์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันเพราะ
ยอดน�ำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ 10 เดือน
แรกปีงบ 2561 ส�ำนักงานสลากฯ ก็สูง
ที่สุด เพราะเป็นธุรกิจผูกขาดไร้คู่แข่ง
มียอดขายต่อเดือนตอนนี้เพิ่มเป็น 90
ล้านฉบับต่องวด หรือ 180 ล้านฉบับ
ต่องวดแล้ว
ทั้งนี้ หากยกตัวอย่างกรณีที่มีการ
ออกสลากที่ 90 ล้านฉบับ/งวดเป็น
เวลา 1 ปี จะท�ำให้ยอดขายสลากจะ
มีวงเงินมากมายมหาศาลถึง 1.5
แสนล้านบาท/ปี แยกเป็นต้นทุนขาย
ให้รายย่อยที่ 70.40 บาท/ฉบับ ซึ่งมี
โควตา 60 ล้านฉบับเท่ากับ 4,224
ล้านบาท/งวด กับต้นทุนที่ขายของ
องค์กร มูลนิธิที่ 68.80 บาท/ฉบับ ซึ่งมี
โควตา 30 ล้านฉบับ คิดเป็นยอดขายที่
2,064 ล้านบาท/งวด รวมโควตา
ทั้งหมดจะเป็นเงิน 6,288 ล้านบาท/
งวด หรือเท่ากับ 1.25 หมื่นล้านบาท/

เดือน ซึ่งจะเท่ากับ 1.5 แสนล้านบาท/
ปี ซึ่งในจ�ำนวนนี้ หักส่วนแบ่งรางวัล
60% หักส่วนลดผู้ค้าสลาก ค่าบริหาร
ของส�ำนักงานสลากฯ จะเหลือเป็นเงิน
รายได้น�ำส่งไม่น้อยกว่า 20% คิดเป็น
รายได้ที่ต้องน�ำส่งไม่น้อยกว่า 3 หมื่น
ล้านบาท/ปี
ขณะที่ภาพขายสลากเกินราคา
เฉลี่ยที่ 90 บาท/ฉบับ วงโคจรนี้มีใคร
ได้ผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาที่ให้
ขาย 80 บาท แล้วขายกันเกินราคา
ไป 90-100 บาท หรือมีส่วนต่างราว
20 บาท/ฉบับ ก็จะมีเงินที่เครือข่าย
ธุรกิจสลากเกินราคา ตกงวดละ 1,800
ล้านบาท หรือมากถึง 4.32 หมื่นล้าน
บาท/ปี ข่าววงในรู้ดีว่ามีใครได้ โควตา
ครั้งนี้บ้าง มีเสือตัวเก่าที่อ่อนแรงแล้ว
ผ่องถ่ายขุมอ�ำนาจไปอีกรุ่น มีเสือตัว
ใหม่ และเสือตัวใหญ่ ที่ได้รับประโยชน์
จากวงจรสลาก ปัญหาสลากเกินราคาที่
แก้ไม่ตก หรือท�ำให้ดูเหมือนแก้ไม่ตก
หรือไม่
เป็นค�ำถามทีน่ า่ สนใจว่า รัฐบาล
ปัจจุบนั และคณะกรรมการสลากฯ ที่
มี พล.อ.อภิรชั ต์ คงสมพงษ์ ผู้
บัญชาการทหารบก เป็นประธานใน
ปัจจุบนั จะไฟเขียวให้มกี ารออกสลาก
มากมายเป็นผลงานชิน้ ส�ำคัญหรือ
ไม่ เพราะยอดขายตอนนีน้ า่ จะแซงหวย
2 และ 3 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ไปแล้ว และปัญหาสลากเกิน
ราคายังแก้ไม่ตก ถือเป็นสิง่ ทีส่ งั คมต้อง
จับตาดูตอ่ ไปว่า รัฐบาลและส�ำนักงาน
สลากฯ จะหาจุดสมดุลทีเ่ หมาะสมเพือ่ แก้
ปัญหาสลากไม่ถกู ทีถ่ กู ทางได้อย่างไร n

ถอดประสบการณ์ต่างชาติ
สร้างกลไกดูดซับ-กระจายประโยชน์ทางศก.
ดังกล่าวขึน้ มาทัง้ สิน้   
ยุคเศรษฐกิจตกต�่ำ (Great
Depression) เมื่อปี 1929-1933
สหรัฐอเมริกาท�ำตามค�ำแนะน�ำของ
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ เกิดโครงการ
รัฐอัดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเรียกว่า
โครงการนิวดีล (New Deal) เมื่อธุรกิจ
มีก�ำไรจากงบของรัฐ ประธานาธิบดี
รูสเวลท์จึงตั้งค�ำถามว่าเมื่อเศรษฐกิจโต
แล้ว ธุรกิจมีก�ำไรแล้ว จะท�ำอย่างไรให้
ก�ำไรกระจายสู่ประชาชนส่วนใหญ่ จึง
เกิดกลไกการแบ่งปันที่สร้างขึ้นเพื่อ
กระจายรายได้ คือ 1.พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความมั่นคงของมนุษย์หรือประกัน
สังคม (Social Security Act) ซึ่งไทย
มีใช้แล้วในปี 2533 และ 2.ส่งเสริมให้
คนงานรวมตัวกันเจรจาต่อรองกับ
นายจ้าง บริษัทใดก�ำไรมาก ลูกจ้างก็
เจรจาขอสวัสดิการมาก โดยรัฐบาล
คอยดูแล แต่ไทยมีกลไกเหล่านี้น้อย
ในจีน จีนเคยเป็นประเทศค่าแรงต�ำ่
แต่ปัจจุบันค่าแรงจีนสูงขึ้น เพราะ
รัฐบาลจีนมีนโยบายว่าจีนต้องลดการ
พึ่งพาการส่งออก เนื่องจากมีประเทศ
ตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้นซึ่งค่าแรงถูกกว่าจีน

สินค้าส่งออกอาจถูกกว่าของจีน จีน
ต้องพึ่งตลาดภายใน เพิ่มก�ำลังซื้อ
ภายใน หากโรงงานใดมีลูกจ้าง 500
คนขึ้นไป นายจ้างต้องสร้างหอพัก เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัย 4 ให้แรงงาน
เพื่อให้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายด้านอื่นมาก
ขึ้น ในสิงคโปร์ แม้จะลดภาษีธุรกิจ
มากกว่าไทย แต่ใช้วิธีกดดันให้นายจ้าง
เพิ่มค่าจ้างแก่แรงงานเมื่อมีก�ำไรเพิ่ม
ขึ้น ลูกจ้างสิงคโปร์ทุกคนต้องจ่ายภาษี
เพราะรายได้ถึงเกณฑ์ รัฐจึงเก็บภาษีได้
มาก แต่ในไทยมาตรการทางภาษีไม่ถูก
ใช้เป็นกลไกกระจายรายได้ แม้เราเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมขนาดกลาง ซึ่ง
ควรมีภาษีทางตรงมาก แต่ในความเป็น
จริงคนมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จ่ายภาษีทาง
ตรงเป็นคนส่วนใหญ่ กลไกการกระจาย
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้ผล
กุญแจส�ำคัญหนึ่งของการกระจาย
รายได้ ในประเทศ อยู่ที่การส่งเสริมให้
ธุรกิจเล็กธุรกิจน้อย (SMEs) และธุรกิจ
ดั้งเดิมอยู่รอดและบานสะพรั่งได้ แต่
ในไทยร้านค้าเล็กน้อย เช่น โชห่วย
พากันล้ม เพราะถูกการค้าสมัยใหม่
(Modern Ttrade) ของทุนใหญ่ในและ

นอกประเทศกลืนส่วนแบ่งตลาด ไม่นับ
ยักษ์ ใหญ่อี-คอมเมิร์ซที่เป็นผู้เล่นใหม่
กลไกที่รักษาให้การค้าแบบดั้งเดิมอยู่คู่
กับการค้าสมัยใหม่ได้ที่ท�ำกันในประเทศ
อืน่ เรียกว่า นโยบายสามคุม คุมพืน้ ที่
ราคา เวลาท�ำการ เช่น ในเยอรมนี การ
ค้าปลีกสมัยใหม่ กับการค้าแบบดัง้ เดิม
ไปด้วยกันดีมาก ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
ขนาดใหญ่ตอ้ งปิด 20.00 น. แต่รา้ นเล็ก
เปิดได้ถงึ 24.00 น. ห้างใหญ่ตอ้ งตัง้ ห่าง
กันอย่างน้อย 20 กม. ระหว่างนัน้ เป็นที่
ส�ำหรับร้านค้าเล็กๆ เพือ่ ให้อยูด่ ว้ ยกันได้
คนทีต่ อ้ งการซือ้ ของเล็กน้อยจะซือ้ จาก
ร้านเล็ก แม้ราคาสูงกว่าเล็กน้อยแต่
ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ถ้าจะซือ้
มากก็เดินทางไปซือ้ จากห้างใหญ่ทรี่ าคา
อาจถูกกว่า ส่วนในอิสราเอล ห้างขนาด
ใหญ่เป็นของสหกรณ์ ส่วนร้านเล็กเป็น
ของส่วนบุคคล นโยบาย 3 คุมช่วยให้
รายเล็กแข่งกับรายใหญ่ได้
ไทยมีนโยบายดึงดูดการลงทุนที่ดี
แต่ขาดกลไกดูดซับประโยชน์ กลไกที่
ว่าอาจใช้มาตรการภาษี การป้องกันการ
แย่งอาชีพคนท้องถิ่น ฯลฯ เราสามารถ
เรียนรู้ประสบการณ์ของที่อื่นได้ n

