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ต้องเป็นกลาง

บทนำ�/วิเคราะห์เศรษฐกิจ V

ภารกิจส�ำคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คือการจัดการ
เลือกให้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ที่ส�ำคัญต้องไม่เข้าข้างใคร โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองที่สนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะ
สังคมไทยคาดหวังเป็นอย่างมากว่าการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 5 ปี
หลังเกิดการปฏิวัติรัฐประหารที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 2562 ต้อง
ได้ รั บ การยอมรั บ ทั้ ง ในประเทศและนานาประเทศ ถื อ เป็ น ภารกิ จ
ส�ำคัญของ กกต.
แต่ กกต.ท�ำงานไปไม่ได้เท่าไรกลับเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ล่าสุด
จู่ๆ กกต.เร่งรัดกรอบเวลารับรองพรรคการเมืองใหม่จากเดิม 90 วัน
เปลี่ยนมาเป็น 45 วัน มีเสียงครหาว่าท�ำเพื่อเอาใจพรรคการเมืองหนึ่ง
หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เพิ่งยื่นจดจัดตั้ง
พรรคการเมือง ซึง่ ทราบดีวา่ พรรคแห่งนีห้ วั หน้าพรรคเป็น 1 ใน 4 รัฐมนตรี
รัฐบาล คสช.ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะหัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย และปฏิเสธยากว่าที่มา
ของ กกต.ชุดนี้ รัฐบาล คสช.เป็นผู้ทำ� คลอดย่อมหลีกเลีย่ งการถูกวิจารณ์
ได้ยากว่าท�ำงานเอียงข้างพรรคการเมืองที่สนับสนุน คสช.
สิ่งที่สังคมคาดหวัง กกต.ต้องท�ำงานตามกฎหมายไม่ ใช่ท�ำงาน
ภายใต้การครอบง�ำของฝ่ายใด เพราะบางพรรคเริ่มออกมาโวยวายว่า
สมัย กกต.ใช้มาตรการเดิมต้องรอเวลาเกือบ 100 วัน กว่าที่ กกต.จะ
รับรองให้และถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดกว่าจะได้เป็นพรรคการเมือง
ประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ข้อครหาเท่านั้น
อาทิ กรณีทพี่ รรคการเมืองหนึง่ ระบุวา่ กกต.สัง่ ห้ามเรือ่ งการรับเงิน
บริจาค และห้ามการขายสินค้าหรือของที่ระลึกของพรรคเพื่อระดมทุน
เข้าพรรค โดย กกต.อ้างว่าเป็นการจัดกิจกรรมทางการเมืองเพื่อการ
หาเสียง แต่อนุญาตให้รับบริจาคในระดับกรรมการบริหารพรรคและ
กรรมการสาขาพรรคเท่านั้น ดังนั้นจึงเกิดข้อสงสัยว่า ข้อห้ามของ กกต.
ดังกล่าวเป็นการใช้กฎหมายสกัดกั้นพรรคการเมืองหรือสนับสนุนให้
ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองกันแน่
หรือบางพรรคการเมืองสามารถเดินสายหรือจัดกิจกรรมทางการเมือง
ได้อย่างเปิดเผย แต่บางพรรคแค่ขยับตัวย่อมถูกจับผิดทันที เช่น กรณี
อดีต สส.พรรคเพื่อไทยเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นการตรวจสอบ
พฤติกรรมนักการเมือง กกต.ต้องวินิจฉัยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ทีส่ ำ� คัญ กกต.ต้องกล้าตักเตือนรัฐบาล คสช.ด้วย หากเกิดความผิดพลาด
กระท�ำการที่สร้างความไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้ง หรือเอื้อประโยชน์ ให้
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่ใช่นิ่งเฉย
ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กกต.ต้องอธิบายถึงเหตุ
และผลว่าท�ำไมจึงเปลี่ยนแปลงระบบการท�ำงานในเรื่องนี้ และมีความ
จ�ำเป็นมากน้อยเพียงใดในการเร่งรัดการรับรองพรรคการเมืองให้เร็วขึ้น
เป็นการท�ำเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการจัดการเลือกตัง้
หรือเกิดประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือ กกต.อย่างไร
หลักเกณฑ์ ใหม่นี้ถูกมองว่าไม่ได้สร้างความเสมอภาคในการตรวจ
สอบพรรคการเมืองทุกพรรคเท่าเทียมกัน ดังนั้น กกต.ต้องไม่ปล่อยให้
เรื่องนี้กลายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง ต้องออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจ
และสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีให้เกิดขึ้น เพราะหน้าที่ของ กกต.
คือ องค์กรอิสระทีท่ ำ� งานเป็นกลางในการจัดการเลือกตัง้ เพือ่ พาประเทศไทย
สู่ระบอบประชาธิปไตย n
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ป้องกันเอาเปรียบลูกค้า
เกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง

แม้ว่าจะเป็นช่วงโค้งท้ายการท�ำงาน
ของรัฐบาล แต่กระทรวงการคลังยัง
เดินหน้าออกกฎหมายการเงินการคลัง
เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจ
ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง จะได้ขยายตัว
อย่างมีเสถียรภาพ
ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็น
ชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การ
ก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทางการเงิน
เพื่อก�ำกับดูแลธุรกิจนันแบงก์ 5 ประเภท
ที่ยังไม่มีหน่วยงานก�ำกับดูแลชัดเจน
และมีมูลค่าของธุรกิจ 1 ล้านล้านบาท
ประกอบด้วยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การก�ำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
330 ล้านบาท สินเชื่อที่มีการรับสมุดคู่มือ
จดทะเบียนรถเป็นประกันการช�ำระหนี้
(สินเชื่อทะเบียนรถ) 2 แสนล้านบาท
การให้เช่าซื้อ 5 แสนล้านบาท การให้เช่า
แบบลีสซิ่ง 2.27 แสนล้านบาท และ
แฟกเตอริ่ง 6.7 หมื่นล้านบาท ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
สาระส�ำคัญร่าง พ.ร.บ.ประกอบ
ด้วยบทบัญญัติ 3 หมวด 74 มาตรา
โดย รมว.คลัง เป็นผู้รักษาการ การ
ก�ำกับจะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทางการเงิน
ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
โดยมีการจัดตั้งส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทาง
การเงินมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่
ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท�ำ
หน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติในการก�ำกับดูแล
การประกอบธุรกิจของผู้ ให้บริการ
ทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด เหมือนกับที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ก�ำกับดูแล
ธนาคารพาณิชย์ คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ก�ำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�ำกับ
ดูแลบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต
การออกกฎหมายดังกล่าว
กระทรวงการคลังมุ่งเน้นการก�ำกับดูแล
ด้านการให้บริการให้มีมาตรฐานและมี
การปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม
ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการประกอบ

คลัปาณังปท ทองพ่
ญญาโลก
วง
ผู้ช่วยวิจัย สถาบันคลังปัญญา
ด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตอนที่แล้วกล่าวไว้ว่าต้องกลับไปดู
ประวัติศาสตร์จีนจากช่วงที่เรียกว่า
ศตวรรษแห่งความอัปยศเป็นต้นมา
จึงจะเข้าใจวาระการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมจีนวันนี้ ว่าตลอดราว 150 ปีที่
ผ่านมา ประชาชาติจีนอยู่ในภารกิจหนึ่ง
เดียวคือ พยายามฟื้นความภาคภูมิใจ
และเจริญรุ่งโรจน์ของตนในอดีตกลับมา
นี่เป็นแรงขับในการเมืองจีนยุคปัจจุบัน
ที่ก�ำลังเข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าว
ข้อคิดข้างต้นมาจากส่วนหนึ่งของ
หนังสือ จีนมหาอ�ำนาจโลก : จาก
ศตวรรษอัปยศสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ และอธิการวิทยาลัย
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ
ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีต
เอกอัครราชทูต วิบูลย์ คูสกุล รศ.ดร.
หยู ฉวิน น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล และ
รศ.ดร.กัว จิ้ง
เหตุที่ว่าจีนใกล้ความส�ำเร็จใน
การฟื้นความรุ่งโรจน์ของประเทศนั้น
ศ.ดร.เอนก ชี้ว่า ดูจากจีนยุคสีจิ้นผิง
หลังการประชุมสมัชชาพรรค

ธุรกิจของผู้ ให้บริการทางการเงิน
ดังกล่าว ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินทั้ง 5 ประเภทได้
อย่างมั่นใจ รวมทั้งจะช่วยให้ภาครัฐ
มีข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับการให้บริการ
ทางการเงินประเภทต่างๆ อย่างเพียง
พอ เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินที่ทั่วถึงและเป็นธรรมของ
ประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังตั้งความ
หวังว่ากฎหมายจะผ่านมีผลบังคับใช้ ใน
รัฐบาลชุดนี้ หรือเริ่มใช้ได้ ในปีหน้า
โดยกฎหมายก�ำหนดว่า หลังกฎหมาย
มีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี จะต้องมีการ
ตั้งส�ำนักงานและคณะกรรมการเพื่อ
เริ่มก�ำกับดูแลนันแบงก์ทั้ง 5 ประเภท
ในระยะเริ่มแรกจะมีการก�ำกับดูแล
การประกอบธุรกิจของผู้ ให้บริการ
ทางการเงินรวม 5 ประเภท จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อทะเบียนรถ โดย
ผู้ ให้บริการกลุ่มนี้จะต้องได้รับใบอนุญาต
ในการประกอบธุรกิจจากส�ำนักงาน หาก
ไม่มาด�ำเนินการมีโทษทั้งจ�ำคุกไม่เกิน
1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
ส�ำหรับกลุ่มที่สอง ผู้ ให้บริการ
ทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่อ ได้แก่ การให้เช่าซื้อ การ
ให้เช่าแบบลีสซิ่งและแฟกเตอริ่งเป็น
ทางค้าปกติ โดยผู้ ให้บริการกลุ่มนี้จะ

ต้องขึ้นทะเบียนในการประกอบธุรกิจ
กับส�ำนักงาน หากไม่มาด�ำเนินการจะมี
โทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
ส�ำหรับการควบคุมอัตราดอกเบี้ย
คาดว่ากระทรวงการคลังจะยึดหลัก
เกณฑ์ของการปล่อยกู้ของสินเชื่อพิโก
ไฟแนนซ์เป็นหลักคือ ปล่อยกู้ได้รายละ
ไม่เกิน 5 หมื่นบาท และคิดดอกเบี้ยได้
ไม่เกิน 36% โดยที่ผ่านมาคลังได้ขอ
ครม.แก้ไขเงื่อนไขการปล่อยกู้สินเชื่อพิโก
ไฟแนนซ์ ให้ปล่อยกู้จ�ำน�ำทะเบียนรถกับ
ห้องแถวได้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการขยาย
ฐานลูกค้าให้กับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
นอกจากนี้ ในส่วนของ ธปท.ยังได้
ออกแนวทางก�ำกับดูแลสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน โดยมี
สาระส�ำคัญคือ ให้ผู้ประกอบการที่
ไม่มีใบอนุญาตจะต้องยื่นขอภายใน
60 วัน ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อบุคคลจะต้องแจ้งให้ ธปท.
รับทราบและปล่อยกู้ได้เลย ก�ำหนดให้
ผู้ออกใบอนุญาตและเพิกถอนคือ
กระทรวงการคลัง
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่จะ
ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ 50 ล้าน
บาท คิดดอกเบี้ยจ�ำน�ำรถได้ไม่เกิน
28% ไม่ก�ำหนดวงเงินให้สินเชื่อให้ขึ้น
กับมูลค่ารถ ค่าทวงถามหนี้ต้องคิดตาม
จริง ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยให้อยู่
ภายใต้ขอบเขตของพิโกไฟแนนซ์ กลุ่ม

นี้จะให้บริการได้เฉพาะในจังหวัด มีทุน
จดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป วงเงิน
สินเชื่อ 5 หมื่นบาท/ราย คิดดอกเบี้ย
ไม่เกิน 36% บวกค่าติดตามหนี้ตามจริง
ทั้งนี้ ธปท.จะน�ำร่างออกรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบธุรกิจในวันที่ 28 ก.ย.-12
ต.ค.นี้ และจะประกาศใช้เกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นหลักประกันได้ ในเดือน
พ.ย. 2561 ส่วนธุรกิจภายใต้สถาบัน
การเงินหรือธนาคารพาณิชย์ก็ต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์เช่นกัน
การด�ำเนินการทั้งในส่วนของ
กระทรวงการคลังที่ดันกฎหมายคุม
นันแบงก์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายย่อย
ขณะที่ ธปท.ก�ำกับดูแลนันแบงก์ที่เป็น
รายใหญ่ ถือว่าเป็นการเข้าควบคุมก�ำกับ
ดูแลธุรกิจนันแบงก์ได้ทั้งระบบ ท�ำให้
การก�ำกับดูแลมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้ ใช้บริการได้รับการคุ้มครองมากขึ้น
จากที่ก่อนหน้านี้ธุรกิจนันแบงก์ทั้ง 5
ประเภท ไม่มีหน่วยงานหลักก�ำกับดูแล
ว่ามีปัญหาก็ต้องฟ้องร้องตามกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ท�ำให้ลูกค้าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม เพราะส่วนใหญ่ไม่มี
ก�ำลังฟ้อง ท�ำให้ถูกเอาเปรียบ แต่เมื่อมี
การตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นเจ้าภาพดูแล
โดยตรงก็จะท�ำให้ลูกค้านันแบงก์ทั้ง 5
ประเภทถูกเอาเปรียบน้อยลง n

จีนมหาอ�ำนาจโลก จากศตวรรษอัปยศ
สู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ (ต่อ)

คอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 เปลี่ยนผ่าน
ส�ำเร็จรอบด้าน กลับมาเป็นชาติชั้นน�ำ
ที่ภาคภูมิใจในตัวเอง เช่น ระบอบ
การเมืองและเศรษฐกิจ เวลานี้ต้อง
ถือว่าระบอบของจีนเป็นระบอบใหม่อีก
ระบอบหนึ่ง จีนไม่คิดว่าจะต้องเปลี่ยน
ไปเป็นแบบตะวันตกอีก และพูด
เต็มปากเต็มค�ำแล้วว่าโมเดลการเมือง
เศรษฐกิจของตนใช้ได้ดีกับประเทศ
ของตน ระบอบนี้จะเรียกว่าเป็นระบอบ
เผด็จการก็ล้าสมัย เพราะกระบวนการ
ก�ำหนดนโยบายของจีนเริ่มจากสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์เกือบร้อยล้านคนที่
ร่วมรับรู้ ถกเถียง น�ำเสนอนโยบาย
และเชื่อมสู่ประชาชนอีก 1,400 ล้าน
คน ระบอบการเมืองจีนยังเป็นระบอบ
ที่สร้างผู้น�ำได้ดีหากวันนี้ ไม่ได้คนอย่าง
สีจิ้นผิง ก็จะได้คนที่คุณภาพคล้ายกัน
มาเป็นผู้น�ำ เพราะเป็นระบบที่ไม่ว่า
บุคคลเก่งเพียงใดต้องไต่เต้าจากระดับ
ล่างของพรรค ระหว่างนั้นระบบจะ
ฝึกบุคคลให้เห็นแก่ประโยชน์ของชาติ
รู้แผนการและความคิดใหม่ส�ำหรับ
บ้านเมือง ให้เป็นทั้งผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ
ตรงข้ามกับไทยที่การเรียนรู้กับการ

ปฏิบัติแยกส่วนกัน
ด้านเศรษฐกิจ ระบบของจีนพัฒนา
มาเป็น “ทุนนิยมเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Capitalism)” ซึ่งเป็น
ทุนนิยมที่พรรคคอมมิวนิสต์ รัฐ และภาค
เอกชนหนุนเสริมกัน พรรคเข้าไปถือหุ้น
ในบริษัทต่างๆ และนายทุนจีนจ�ำนวนมาก
ก็เป็นสมาชิกพรรคและเดินตามพรรค
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี จีนเปลี่ยนจากโรงงานโลก
ค่าแรงถูกเป็นจีนผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้แล้ว แม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในห้องทดลองของสหรัฐจะยังเป็นหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีในตลาด จีนขาย
สินค้านวัตกรรมเป็นมูลค่าสูงกว่าสหรัฐ
แล้ว เทคโนโลยีอย่างการสร้าง
ทางหลวงและรถไฟความเร็วสูง
e-Commerce การใช้จ่ายที่ไม่ใช้
เงินสด ฯลฯ จีนก็ล�้ำหน้าโลกแล้ว
ศ.ดร.เอนก ตั้งข้อสังเกตว่า
ประวัติศาสตร์ที่ต้องต่อสู้พาประเทศให้
พ้นจากความอัปยศ ท�ำให้การเมือง
สมัยใหม่ของจีนเป็นการเมืองเพื่อชาติ
เพื่อกู้ชาติ มากกว่าเป็นการเมืองเพื่อ
แย่งชิงผลประโยชน์ พรรคคอมมิวนิสต์

จีนซึ่งเป็นเสมือนรัฐที่ซ้อนอยู่เหนือรัฐ
ของจีนก็พยายามเป็นตัวแทนของสังคม
จีนทั้งสังคม มากกว่าเป็นตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเหมือน
พรรคการเมืองทั่วไป รัฐของจีนมีความ
ต่อเนื่องผ่านพรรคคอมมิวนิสต์ที่น�ำพา
ชาติต่อสู้ปกครอง และพัฒนาประเทศ
มาตลอด แนวคิดของจีนไม่ได้มองรัฐ
กับสังคมเป็นปฏิปักษ์กันเหมือน
ตะวันตก แต่เน้นเรื่องการฟูมฟักให้
รัฐเก่งและยั่งยืน ขณะที่รัฐศาสตร์
ตะวันตกเน้นเรื่องรัฐที่กดขี่และไม่กดขี่
รัฐของจีนนั้นไม่ใช่ว่าท�ำถูกเสมอ แต่
ปรับตัวได้เร็วและปรับตัวอยู่ตลอด
“เมื่อศึกษาจีนมาถึงเวลานี้ เราอาจ
จะต้องคิดเอาไว้ระดับหนึ่งว่าสูตรแห่ง
ความส�ำเร็จส�ำหรับแต่ละสังคมในโลก
ใบนี้ ไม่ได้มีเพียงสูตรเดียวแบบตะวัน
ตก แบบของจีนก็เป็นอีกสูตรหนึ่ง และ
สิ่งที่ดีคือจีนไม่เคยคิดว่าสูตรของตน
จะส่งออกได้ จีนเชื่อว่าสูตรนี้เหมาะ
ส�ำหรับจีนเท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆ
อาจเรียนรู้ได้ แต่สุดท้ายต้องไป
คิดระบบที่เหมาะสมของตนเอง”
ศ.ดร.เอนก ทิ้งท้าย n

