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บทนำ�/วิเคราะห์เศรษฐกิจ V

ดันธนาคารประชาชน

รอบคอบและรวดเร็ว

หลายประเทศทัว่ โลกได้ผอ่ นปรนกฎหมายอนุญาตให้ ใช้กญ
ั ชาเพือ่ การ
แพทย์ หรือบางประเทศเปิดให้ ใช้ด้านสันทนาการได้ จากเดิมที่เคยถูก
จัดอยู่ในประเภทยาเสพติดให้ โทษ ทั้งนี้เนื่องจากมีการวิจัยและพัฒนา
ในหลายประเทศพบว่าสารสกัดจากกัญชาสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ด้านการแพทย์ได้
ประเทศไทยเพิง่ ปลดล็อกการใช้กญ
ั ชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์
เช่นเดียวกัน โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 ให้
ปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ ให้ครอบครอง หรือน�ำกัญชามา
ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการรักษาได้ โดยจากนี้จะเสนอร่าง
พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาออก
เป็นกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม การปลดล็อกดังกล่าวท�ำให้เกิดการตื่นตัวไม่เฉพาะ
ประเทศไทย หลายประเทศทั่วโลกได้วิจัยและพัฒนาสารสกัดจากกัญชา
มาระยะหนึ่งแล้ว และมีบางประเทศที่เข้ามายื่นขอจดสิทธิบัตรการผลิต
เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุวา่ มีการยืน่ ขอจดสิทธิบตั ร “สารสกัด
จากกัญชา” มาตัง้ แต่ปี 2553 เมือ่ ประมาณ 8 ปีทแี่ ล้ว มีอยู่ 11 หมายเลข
ค�ำขอ มีอยู่ 7 ค�ำขอที่อยู่ในขั้นตอนการประกาศโฆษณา ซึ่งหากไม่มีผู้
คัดค้านภายใน 90 วัน ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งใช้เวลา 5 ปี
ที่ผ่านมา ด้วยกฎหมายของประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ ใช้กัญชา
อย่างถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นผู้ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรเข้ามาจึงถูกตีตกไป
โดยปริยาย เนือ่ งจากไม่ถกู กฎหมาย แต่ขณะนี้ กฎหมายก�ำลังแก้ไข และ
ปลดล็อกให้ ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ในฐานะดูแลกระบวนการ
ยื่นจดสิทธิบัตร จ�ำเป็นต้องเข้าไปศึกษาและพิจารณาในประเด็นนี้อย่าง
ละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อให้กระบวนการปลดล็อกนี้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง
กลุม่ องค์กรเอกชนทีต่ ดิ ตามเรือ่ งนี้ ทัง้ มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค กลุม่ ศึกษา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือเอฟทีเอ วอตช์ และมูลนิธิ
ชีววิถี เป็นต้น ได้ติดตามเรือ่ งนี้อย่างใกล้ชิด และกระตุ้นให้ภาครัฐแสดง
ท่าทีตอ่ เรือ่ งนีโ้ ดยเร็ว ก่อนที่ไทยจะสูญเสียโอกาสจากการวิจยั และพัฒนา
สารสกัดจากกัญชา ซึง่ หลายสถาบันวิจยั แล้วพบว่ากัญชาสามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ ลดอาการจากโรคร้ายต่างๆ ได้
ทั้งนี้ กลุ่มองค์กรเอกชนยืนยันว่าตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
และกฎกระทรวงพาณิชย์ สามารถยกค�ำขอได้ทกุ ขัน้ ตอน หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าขัดต่อมาตรา 9 ซึ่งไม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากพืชและ
สัตว์ได้ ถือว่ามีความชัดเจนอยูแ่ ล้วในกฎหมาย เพราะฉะนัน้ กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญาสามารถยกเลิกค�ำขอได้ทนั ที แต่ทผี่ า่ นมาไม่ได้ดำ� เนินการใดๆ
อาจจะด้วยความทีก่ ฎหมายของไทยยังระบุให้กญ
ั ชาถือเป็นสารเสพ
ติดให้ โทษ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ได้ ใส่ใจ เพราะถึงแม้จะยื่นจด
เข้ามาก็ ไม่สามารถผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศไทยได้อยู่ดี แต่โลกทุก
วันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรื่องกัญชากับงานวิจัยต่างๆ อยู่ในกระแส
ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ หลายประเทศปลดล็อก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องฉุกคิด และเห็นถึงความเปลีย่ นแปลงนี้ ได้และต้องปรับให้ทนั ท่วงที ที่
ส�ำคัญต้องกล้าตัดสินใจโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
อย่าปล่อยให้สายเกินแก้ จะเสียประโยชน์มหาศาล n

กนกวรรณ บุญประเสริฐ

ปราบหนี้นอกระบบ

รัฐบาลก�ำลังเดินหน้าสร้างความ
เข้มแข็งทางการเงินให้กับคนในระดับ
ฐานราก โดยการออกร่างพระราช
บัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.
... ที่ก�ำลังจะเป็นกฎหมายออกมามีผล
บังคับใช้ ในปีหน้าเพื่อรองรับการยก
ระดับกองทุนหมู่บ้าน ที่ถูกจัดตั้งโดย
รัฐบาล 8 หมื่นกว่ากองทุนทั่วประเทศ
สถาบันการเงินชุมชน เช่น กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ และอื่นๆ อีก 4 หมื่นกว่า
แห่ง และยังมีสถาบันการเงินชุมชน
ขนาดเล็กๆ มากมายกว่า 1.2 แสนแห่ง
ทั่วประเทศ ให้คนที่พร้อมขึ้นจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคลล ซึ่งเป็นมาตรการ
แบบสมัครใจ
เป้าใหญ่คือเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินของประชาชนใน
ระดับฐานราก ที่ไม่มีเอกสารทางการ
เงินในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ต่างๆ ได้ ถือเป็นการอุดช่องว่างในการ
ให้บริการทางการเงินของสถาบันการ
เงินได้อย่างดี น�ำไปสู่การเป็นเครื่องมือ
ที่แก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ จากการลงทะเบียนเพื่อรับ
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือลงทะเบียน
คนจน ในปี 2560 เบื้องต้นพบว่า
ผู้ที่มาลงทะเบียนแจ้งว่า มีปัญหาหนี้
นอกระบบ 1.3 ล้านราย ขณะที่มูลหนี้
นอกระบบมีจ�ำนวนรวมกันกว่า 7 หมื่น
ล้านบาท แม้ตัวเลขจะลดลงมาบ้าง
จากการส�ำรวจรอบก่อน แต่รัฐบาลตั้ง
เป้าหมายให้การแก้หนี้นอกระบบต้อง
เหลือศูนย์ หรือหมดไปจากสังคมไทย
พร้อมกับการยกระดับรายได้ ความเป็น
อยู่ของคนฐานรากให้พ้นเส้นแบ่ง
ความยากจน
เครื่องมือที่มีอยู่ในการจัดการหนี้
นอกระบบ เช่น นาโนไฟแนนซ์ หรือสิน
เชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
วงเงินปล่อยกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย
และพิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัด วงเงินปล่อยกู้
ไม่เกิน 5 หมื่นบาท/ราย
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้คิดดอกเบี้ย

ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมได้
ไม่เกิน 36% ยังมีอานุภาพไม่มากพอ
สะท้อนจากยอดปล่อยกู้ของพิโก
ไฟแนนซ์ ที่เริ่มโครงการมาเกือบ 2 ปี
มีนิติบุคคลยื่นขอใบอนุญาต 579 ราย
ใน 67 จังหวัด แต่มีนิติบุคคลที่ปล่อย
เงินกู้จริงแค่ 287 รายใน 60 จังหวัด มี
ยอดปล่อยกู้สะสมรวมกัน 3 หมื่นกว่า
บัญชี เป็นเงินให้กู้ 785 ล้านบาท และ
ล่าสุดมียอดสินเชื่อคงค้างอยู่
เพียง 329 ล้านบาท ตัวเลขปล่อยกู้ยัง
ไม่มาก เพราะเป็นการปล่อยกู้ ให้ตาม
ความสมัครใจของเจ้าหนี้และลูกหนี้
ขณะที่สินเชื่อรายย่อยเพื่อการใช้
จ่ายฉุกเฉินผ่านธนาคารออมสิน และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ปล่อยกู้รายละ
ไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ย 0.85 % ต่อเดือน ท�ำได้ดีกว่า
มากเพราะยอดปล่อยกู้รวมกันทะลุไป
กว่า 1.43 หมื่นล้านบาท ช่วยคนได้
กว่า 3.1 แสนรายแล้ว
แต่โมเดลการจัดตั้งสถาบันการเงิน
ประชาชนตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้ หากท�ำได้
จริงจะมีประสิทธิภาพในการเป็น
ธนาคารของชุมชนที่แท้จริง ที่จะช่วย

เรื่องการแก้หนี้นอกระบบได้ดีมาก
กอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เชื่อว่า
อีก 3-4 เดือน กฎหมายนี้จะมีผลบังคับ
ใช้ อาจจะเป็นช่วงรัฐบาลใหม่ แต่เชื่อ
ว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็ต้องท�ำเรื่องนี้
ต่อ เพราะกฎหมายนี้จะเป็นกฎหมาย
เปลี่ยนประเทศ หนี้นอกระบบจะกลาย
เป็นหนี้ในระบบ ต่อไปชาวบ้านจะ
สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชน
ได้เลยแบบไม่จ�ำกัดขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของ
กรรมการ เพราะเขาจะรู้จักนิสัยใจคอ
ของคนในพื้นที่ตัวเองได้ดีกว่า ต่างจาก
พิโกนาโนไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงิน
ที่ก�ำหนดวงเงินกู้ต่อราย  
ทั้งนี้ ย�้ำว่าการยกระดับเป็น
สถาบันการเงินประชาชน จะเป็น
มาตรการสมัครใจ ดังนั้นกองทุน
หมู่บ้านยังจะไม่หายไป แต่การที่มี
สถาบันการเงินประชาชนที่ส่งเสริมให้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วให้
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.เป็นพี่เลี้ยง
มีระบบซอฟต์แวร์มาให้ ใช้ สามารถลง
รายการฝาก-ถอน ปล่อยกู้แบบที่ตรวจ
สอบได้ทุกสิ้นวัน จะท�ำให้สถาบันการ
เงินชุมชน ได้รับการยอมรับเพราะน่า

เชื่อถือ ขณะที่การท�ำบัญชีของกองทุน
หมู่บ้าน หลายแห่งสมาชิกเจอปัญหา
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านจากคณะกรรมการได้น�ำไปสู่
ปัญหาอื่นๆ เช่น เรื่องทุจริตตามมาได้
เชื่อว่าสถานะของกองทุนหมู่บ้านต่อไป
อาจจะเหมือนบอนไซ คือ ไม่โต
ดังนั้น สถาบันการเงินชุมชน หรือ
กองทุนหมู่บ้าน ควรต้องยกระดับเป็น
นิติบุคคล เพราะจะได้รับความช่วย
เหลือจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งต่อไป
ออมสินและ ธ.ก.ส. ก็สามารถปล่อยกู้
ให้สถาบันการเงินประชาชน เพื่อเอาไป
ปล่อยกู้ต่อให้สมาชิกได้
อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้ถือเป็นความ
พยายามของรัฐบาลในการช่วยคน
ฐานรากของประเทศให้เข้าถึงแหล่งเงิน
และลดปัญหาหนี้นอกระบบ ที่คิด
ดอกเบี้ยสูงเกินจริง เป้าหมายของ
รัฐบาลคือการมีสถาบันการเงิน
ประชาชนต�ำบลละ 1 แห่ง ในกว่า
7,000 ต�ำบลทั่วประเทศ ที่จะมีสถาบัน
การเงินเพื่อคนในชุมชนจริงๆ หาก
ท�ำได้จริงเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยคนได้
ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นจริงๆ เสียที n
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คลังปญญาโลก

ปาณัท ทองพ่วง
ผู้ช่วยวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันวาระส�ำคัญในโลกที่เกี่ยวกับ
เอเชียและไทยที่สุด คงหนีไม่พ้นความ
ขัดแย้งระหว่าง สหรัฐอเมริกาและจีน
โดยเฉพาะหลังเกิดสงครามการค้าที่
ทั้งคู่เพิ่มภาษีสินค้าน�ำเข้าซึ่งกันและกัน
ในเวทียุทธศาสตร์ ไทยบนทางสอง
แพร่งระหว่างจีนและสหรัฐ ของ
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์
ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย
ผู้เชี่ยวชาญจีน ผู้ก่อตั้งและ CEO
บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ Strategy613
วิเคราะห์ที่มาที่ไปของสงครามการค้า
ครั้งนี้ รวมทั้งผลกระทบและข้อเสนอ
ต่อการก�ำหนดท่าทีของไทย
ที่มาของสงครามการค้านั้น
ส�ำหรับฝ่ายสหรัฐ คุณโจชี้ว่าเริ่มจาก
1.ทรัมป์ใช้นโยบาย America First
ดึงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ กลับ
สหรัฐ (ซึ่งความจริง America First
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะสหรัฐและทุก
ประเทศล้วนถือประโยชน์แห่งชาติของ
ตนมาก่อนเสมอ) America First ฉบับ
ทรัมป์ประกอบด้วยมาตรการส�ำคัญ
ได้แก่ การลดภาษีเงินได้บริษัทเหลือ
ร้อยละ 10 การห้ามบุคคลบางสัญชาติ

สงครามการค้าจีน-สหรัฐ
เรื่องชั่วคราวหรือยกแรกชิงอ�ำนาจโลก
เข้าสหรัฐ และการรื้อข้อตกลงพหุภาคี
ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆ มาเจรจา
ใหม่ให้สหรัฐ “เสียเปรียบ” น้อยลง
2.ทรัมป์โยงการน�ำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศเป็นภัยความมั่นคงของ
สหรัฐ และตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษี
สินค้าต่างชาติหลายประเภท เช่น
เหล็ก อะลูมิเนียม แผงโซลาร์ ไปถึง
เครื่องซักผ้า ซึ่งส่วนมากมาจากจีน
และ 3.สหรัฐพุ่งเป้าโจมตีการขาด
ดุลการค้าหลายแสนล้านเหรียญกับ
จีนโดยเฉพาะ ทรัมป์เริ่มใช้มาตรการ
ทั้งสามนี้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
แคนาดา เม็กซิโก และยุโรป แล้วจึง
หันมาใช้กับจีน
ฝ่ายจีนก็มีความเคลื่อนไหวส�ำคัญ
ในช่วงที่ผ่านมา เช่น 1.เดินหน้าปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ
ด้วยการปฏิรูปฝั่งอุปทาน (Supply
Side Reform) เน้นมาตรการ Deca
pacity และ Deleverage 2.เดินหน้า
Belt and Road (BRI) ซึ่งส�ำหรับจีน
BRI เป็นเรื่องระยะยาว และมีเป้า
หมายล�ำดับแรกเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนด้วยการ
ส่งออก Capability ของจีนไปต่าง

ประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญกว่า
เพื่อขยายอ�ำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ดังที่
คนมักคิดกัน 3.เร่งพัฒนาให้จีนเป็น
ประเทศผู้น�ำทางเทคโนโลยีภายในปี
2025 (China 2025) ขนาดและ
โครงสร้างเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน ท�ำให้
ทุกอย่างที่จีนซื้อราคาสูงขึ้น และทุก
อย่างที่จีนขายราคาถูกลง จึงต้องเร่ง
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขยายห่วงโซ่
มูลค่า (Value Chain) ของประเทศ
มิให้ก�ำไรส่วนต่างของประเทศหดลง
4.มีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นใน
ทะเลจีนใต้ ซึ่งน�ำมาสู่วงจรอุบาทว์ที่ยก
ระดับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและ
จีนในทะเลจีนใต้ และ 5.ส่งเสริม
บทบาทเงินหยวนในเวทีโลก ด้วยการ
ท�ำให้เงินหยวนเข้าเป็นสกุลหนึ่งในเงิน
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศของ IMF
เริ่มใช้เป็นสกุลเงินซื้อขายน�้ำมันใน
ตลาดโลก รวมทั้งต้องการเลิกระบบที่
การส่งเงินจากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศต้องแปลงเป็นเงินดอลลาร์
สหรัฐก่อน มาเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
โดยตรง มาตรการเหล่านี้จะท�ำให้
บทบาทของเงินหยวนในโลกแข็งแกร่ง
ขึ้น และเงินดอลลาร์อ่อนแอลง เพราะ

ชาติต่างๆ ไม่จ�ำเป็นต้องถือเงินดอลลาร์
อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐ
อย่างมาก เพราะสหรัฐถือว่าบทบาท
ของเงินดอลลาร์ ในโลกเป็นเสมือน
ขุมอ�ำนาจของตน
เมื่อจีนยุคสีจิ้นผิงแน่วแน่จะพัฒนา
ประเทศและขยายบทบาทในโลก โดย
ไม่ท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไปดังในสมัย
เติ้งเสี่ยวผิง มาเจอกับทรัมป์ที่พยายาม
เล่นเกมกีดกันทางการค้า จึงน�ำมาสู่
สงครามการค้าในวันนี้
สงครามการค้านีจ้ ะเป็นเพียง
สถานการณ์ชวั่ คราวทีอ่ าจถูกสร้างขึน้
เพือ่ ให้ทรัมป์เป็นพระเอกมากอบกู้
เตรียมรับการเลือกตัง้ กลางเทอมของ
สหรัฐ หรือจะเป็นยกแรกของการชิง
อ�ำนาจโลกระยะยาวระหว่างสหรัฐและ
จีน? คุณโจ กล่าวว่า หากถามคนจีนวันนี้
ไม่วา่ ระดับใดเชือ่ ว่าสถานการณ์จะไม่จบ
ทีก่ ารเลือกตัง้ กลางเทอมของสหรัฐ และ
แม้จะตกลงกันได้จนไม่มสี งครามการค้า
แล้ว แต่นเี่ ป็นเพียงยกแรกของการต่อสู้
กันระหว่างสองมหาอ�ำนาจเท่านัน้
ติดตามผลกระทบจากสงครามการ
ค้าและข้อเสนอท่าทีของไทยได้ ในตอน
ถัดไป n

