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เศรษฐกิจไทยดีหรือไมดีกันแน??

 กระบวนทัศนใหมขับเคล่ือนเศรษฐกิจภาคประชาชน1

โดย รศ.ดร. ณรงค เพ็ชรประเสริฐ

ณัฐธิดา เย็นบํารุง เรียบเรียง

ตัวเลขเศรษฐกจิท่ีรัฐบาลและนักเศรษฐกิจนําเสนอออกมาน้ันกับส่ิงท่ีเปนจริงเปนส่ิงท่ีไมสอดคลองกัน

รัฐบาลเสนอวาปน้ีเศรษฐกิจไทยดีมาก การสงออกดีมาก GDP เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนเพิ่มสูงขึ้น แตเรามักจะเจอ

การบนมากมายจากคนท่ัวไป เชน แท็กซ่ี คนคาขาย และคนในทองถ่ิน วาเศรษฐกิจไมด ีรายไดลดลงมาก เหตุใด

รัฐบาลและนักเศรษฐศาสตรเสนอตางจากที่ชาวบานคิด เกิดอะไรขึ้นในเศรษฐกิจไทย

ภาพลวงตาการสงออกไทย

ในการดูระบบเศรษฐกิจ ใชสมการ Y=C + I + G + (X-M)  คือ มีเรื่องการใชจายการบริโภคครัวเรือน ตัว

C การลงทุนภาคเอกชน ตัว I  การใชจายรัฐบาล ตัว G  ดุลการคา (x-m) สิ่งที่นาสนใจ คือ ภาพลวงตาของตัวเลข

การสงออก  เรามักจะพูดกันเสมอวาการสงออกเปน 70 เปอรเซ็นตของ GDP ซ่ึงมันทําใหคนเขาใจผิดวาการ

สงออกสราง GDP 70 เปอรเซ็นต แตจริงๆ แลวมูลคาการสงออกยังไมใชมูลคาท่ีไปเพ่ิม GDP โดยตรง ตองหัก

การนําเขาออกกอน เชน มูลคาการสงออกเปน 70 เปอรเซ็นต นําเขา 65 เปอรเซ็นต แสดงวา ดุลการคาคือ 5

เปอรเซ็นต ตัวท่ีเพ่ิม GDP คือดุลการคา และดุลการชําระเงิน ไมใชการสงออก มีการต้ังคําถามกันมากวา ตัวเลข

สงออกดีมาก ควรกระจายไปดานลางไดแลว นักเศรษฐศาสตรเช่ือวา ถาการสงออกดี จะชวยกระจายเศรษฐกิจ

ไปเอง เหตุใดทําไมเศรษฐกิจสังคมไทยไมกระจายออกไป  นักเศรษฐศาสตร และรัฐบาลไมไดอธิบายอยาง

ชัดเจนถึงปญหาตัวเลขการสงออกไทย มีหลายเหตุผลดังน้ี
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ประการแรก หากไปดูสินคาสงออกท่ีมียอดสงออกสูง คือ สินคารถยนต สินคาอิเลคทรอนิคส

โดยเฉพาะอีเล็กทรอนิกสเราสงออกประมาณมูลคา แปดแสนลาน แตเมื่อไปดูการนําเขาปรากฏวา เรานําเขาวัสดุ

แปรรูปกวา 90 เปอรเซ็นต เทากับสงออก 100 บาท นําเขา 90 บาท เหลือ 10 บาทเทานั้น ซึ่งเปนคาแรง  เอาเขา

จริง แปดแสนลานทีส่งออก ดุลการคาจริงมีเพียงแค แปดหมื่นลานเทานั้น  ในขณะที่พวกแรงงานที่ไปทํางาน

ตางประเทศ รัฐไมสงเสริมอะไร นําเงินกลับบาน แปดหมืน่ลานเชนเดียวกัน แตรัฐกลับเลือกเอาใจนักลงทุน เพื่อ

การสงออกมาก

ประการที่สอง บริษัทท่ีสงออกจํานวนมากลวนแตเปนบริษัทตางชาติท้ังน้ัน เชน รถยนต เปนของบริษัท

ท่ีญ่ีปุน สินคาอิเล็กทรอนิกส เปนของบริษัทอเมริกา ทํากาํไรไดเขากเ็อาเงินกลับประเทศไปจํานวนมาก เหลืออยู

ไทยไมมากนัก เพราะประเทศไทยไมมีกฎหมายควบคุมการสงกําไรออก

ประการท่ีสาม บริษัทตางชาติแนวคิดสําคัญคือ การไปลงทุนในประเทศอ่ืนจะตองหาวิธีเอาประโยนจาก

ประเทศนั้นใหมากที่สุด เพื่อชวยประเทศแมมากที่สุดเทาที่กฎหมายอนุญาตใหทํา ไทยไมเคยสนใจเรื่องระบบ

การต้ังราคา สินคาสงออกบางตัว มีการลดราคาเพ่ือใหบริษทัแมมีกําไร และขายใหบริษทัแมราคาตํ่ากวาไทยมาก

เชน ตูเย็น รถยนต สงออกไปญ่ีปุน ขายตํ่ากวาราคาในเมืองไทยมาก   เม่ือเขาตองการประโยชนจากเรา เขาสราง

กลไกขึ้นมา กลไกตัวหนึ่งเขาสรางขึ้น คือ การตั้งราคาโอนกําไร ทางเศรษฐศาสตรการเมืองเรียกวา transfer

pricing การถายโอนกําไรจากบริษทัลูกไปสูบริษัทแมในตางประเทศผานการกาํหนดราคาสงออกตํ่า สงผลใหผล

ประกอบการทางบัญชีของบริษัทลูกในประเทศไทยมีกําไรนอยกวาท่ีควรจะเปน คาจางในบริษัทลูกก็ข้ึนไมได

แถมยงัทําใหรัฐบาลไทยเก็บภาษีไดนอย แตกําไรสวนใหญไหลไปอยูที่บริษัทแม เงินเดือนลูกจางที่บริษัทแม

เติบโตดี เพราะเปาหมายอยูท่ีบริษัทแม

ประการท่ีส่ี เราไมเคยสรางกลไกเพ่ือเอาประโยชนจากเขาเลย เขามาในประเทศเราเขายอมสรางกลไก

เอาประโยชนจากประเทศเรา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเขาคิดและเขาทําได แตในขณะที่ไทยมีกลไกนอยมากท่ีจะได

ประโยชนจากเขา มีในสมัยทักษิณที่พยายามแกไขปญหาเรือ่งการตั้งราคาโอนกําไร หากราคาขายควรเปน 4

หม่ืนบาท แตขายจริงแค 1 หม่ืนบาท แสดงวาขายตํ่ากวาราคา 3 หม่ืนบาท เราใชวิธีเก็บภาษีราคาท่ีหายไปนั้น 10

เปอรเซ็นต ไดมา 3000 บาท (จากมูลคาต่าํกวาปกติ 30,000 บาท) แตมูลคา 27,000 บาท ก็หายไปอยูดี สะสมแบบ

น้ีมา 20 – 30 ป แตไมมีใครสนใจ รัฐก็ยังสงเสริมการลงทุนบริษัทประเภทนี้ ลดภาษีสารพัดใหตางชาติอยูมาก
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การเขามาของทุนตางประเทศเราไดรับประโยชนนอย อีกทั้งทุนเหลานี้กําลังกระทบตอทุนเล็กทุนนอยใน

ทองถ่ินดวย เชน ทุนจีน เขามาแยงอาชีพโชหวยในเชียงใหม เขามาเปนลงรับซ้ือผลไมจํานวนมาก เหลาน้ีกระทบ

ตอธุรกิจทองถิ่นทั้งสิ้น เขาเขามาลงทุนเปนเรื่องดี แตเรากลับปลอยเสรีตามธรรมชาติจนไมมีขอบเขต ไมได

สรางกลไกการกระจายรายไดเลย ดังนั้นเรื่องกลไกเอาประโยชนและปกปองคนทองถิ่นควรคิดมากกวานี้

การบริโภคครัวเรือนภายในประเทศ คือ สวนท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจมากทีสุ่ด

หากดูตวัเลข GDP ไทย ป 2559 การบริโภคครัวเรือน การที่ทุกคนใชเงินซื้อขาวซื้อของ  สราง GDP ถึง

54 เปอรเซ็นต  ในขณะที่รัฐสงเสริมการลงทุนเอกชนมาก แตภาคนี้สราง GDP เพียง 22 เปอรเซ็นต  ขณะที่

ภาครัฐอัดเงินเต็มที่สราง GDP ไดสูงสดุไมเกิน 15 เปอรเซ็นต  ดุลการคาสราง GDP ไดเพียง 9 เปอรเซ็นต  สรุป

ไดวา การลงทุนเอกชน การใชจายภาครัฐ การสงออกการนําเขา  สราง GDP ไดไมถึงครึ่ง แตการบริโภคภาค

ประชาชนสรางไดเกนิครึ่งแลว  ฉะนั้น กําลังซื้อภายในประเทศ (Domestic Purchasing Power) ของคนเปนส่ิง

สําคัญมาก
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พลังการบริโภคของประชาชนมาจากไหน ดจูากตัวเลขรายไดประชาชาติ  พูดงายๆ รายไดในกระเปา

ทุกคนรวมกัน  อันนี้คือตัวสรางการบริโภค ใครมีเงินมากใชจายใชมาก มีเงินนอยใชจายไดนอย

1)การบริโภคของไทยมาจากคาจาง 41 เปอรเซ็นต 2)มาจากอาชีพอิสระ 37 เปอรเซ็นต ซ่ึงอาชีพอิสระท่ี

มีจํานวนคนมากที่สุด คือ เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนามีประมาณ 8 ลานคน แมคา หาบเร แผงลอย คนขับรถ

แท็กซ่ี ฯลฯ อีกประมาณ 8 – 9 ลานคน น่ันแสดงวาถานําภาคประชาชนรวมกัน คือ กลุมลูกจาง ท้ังลูกจางภาครัฐ

และเอกชนซ่ึงมีประมาณ 18 ลานคน รวมกบักลุมอาชีพอิสระ สรางรายไดประชาชาติไดกวา 78 เปอรเซ็นตแลว

นี่คือพลังบริโภค ที่สราง GDP หากพลังการบริโภคเขมแข็ง GDP  ก็จะสูงตาม แตทุกวันนี้ไทยยังติดกับดักรายได

ปานกลาง เพราะพลังการบริโภคของเราต่ํา

ในเมื่อตัวสราง GDP คือ การบริโภคซ่ึงมาจากคาจางและรายไดอิสระ ถาหากอยากจะเรง GDP รัฐตอง

คิดวาควรเรงดานไหน รัฐจะเรงดานสงออกน้ันก็ไมผิด แตสงออกน้ันสามารถไปสราง GDP และรายได

ประชาชาติมากนอยเพียงใด  ในขณะท่ีกําไรสุทธิของนิติบุคคล เปนเพียง 17 เปอรเซ็นตของรายไดประชาชาติ

เทาน้ัน แตทําไมนักเศรษฐศาสตร ทําไมรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับธุรกิจมากเกินไป  และทําไมเราละเลยพลัง

การบริโภค ทั้งที่มันเปนตัวหลักของการสราง GDP  นักเศรษฐศาสตรอานตัวเลขเปน ทําไมพากันนิ่งเฉย ไม

อธิบายส่ิงเหลาน้ี ท้ังท่ีครัวเรือนเปนเร่ืองของ Macro economics ครัวเรือนเปนผูชีข้าด GDP ไมใชธุรกิจ

คาจางและรายไดของผูประกอบอาชีพอิสระ กลไกวัฒนธรรมของกระจายรายไดไปยังชนบท

             คาจางกบัรายไดอาชีพอิสระ เราเรียกวา “เศรษฐกิจภาคประชาชน”  อาชีพอิสระ อยางเกษตรกร จะอยูใน

ทองถ่ิน สวนแรงงานก็คือลูกหลานชาวนาและเกษตรกรประเภทอ่ืนๆ ชาวบานท่ีมาจากทองถ่ิน ตางจังหวัด มา

ทํางานในเมืองใหญเปนลูกจางและแรงงานอิสระ รายไดและคาจางที่ไดมา มีกลไกวัฒนธรรมที่กระจายไปยัง

ชนบท กลไกวฒันธรรมนั้นกค็อื การบมเพาะใหลูกหลานรูจักกตัญูรูคุณพอแม คนสวนใหญยังพึ่งสวัสดิการ

ครอบครัว คือลูกตองดูแลพอแม เขาจะสงเงินกลับบานเดือนละ 1-2 พันบาท  แสดงวากลไกกระจายเงินจากเมือง

สูชนบทที่สําคัญ คือ เงินของลูกจาง  คําถามก็คือวา คาจาง วันละ 300 เขาจะเหลือเงินไปใหพอแมไดอยางไร ใน

เม่ือคนเดียวกใ็ชแทบไมพอ ส่ิงท่ีเปนไปไดก็คือ การไดรับโอที หรือคาลวงเวลา เพราะฉะน้ันหากโรงงานไมมีคา

ลวงเวลา คนงานก็จะไมมีคาลวงเวลา ไมมีเงินสงกลับบาน คนชนบทก็แยตามไปดวย  รัฐสงเสริมการลงทุน
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มากมายใหนักลงทุน แตหากนักลงทุนไมม่ันใจในตลาดภายในประเทศ คนไมมีกําลังซ้ือ เขาก็ไมม่ันใจในการ

ลงทุน มันกระทบกนัท้ังหมด

           นอกจากนีเ้งินทีลู่กจางไดมาจะหมดไปกับการบริโภคภายใน ซื้อของในประเทศ  แตรายไดที่เขามีใน

ปจจุบันซื้อไดแคปจจัย 4  เชน คาอาหาร คาเชาบาน คาเดินทาง ก็แทบจะไมพอ เม่ือเปนแบบน้ีการกระจายรายได

จะเกดิขึน้ไดอยางไร ในเมื่อไมมีเงินใหกระจาย กระทบถึงหาบเรแผงลอย แมคา เกษตรกร หลายกลุมมาก  ที่

สําคัญลําพังศักยภาพการกระจายจากบนลงลางก็ต่ําอยูแลว ปจจุบันยังเกิด  Technology disruption หรือ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี มีระบบอินเตอรเน็ต AI Robot เขามาแทนท่ีแรงงาน รฐัก็ย่ิงสงเสริม

โรงงานไหนใช Robot AI จะลดภาษใีห แตคนตกงานไมมีอะไรรองรับ พอคนไมมีรายได ไมมีกําลัง

ซื้อ GDP ก็ขยบัเพ่ิมไดนอย ตองคิดใหรอบคอบ  กลายเปนวาแรงงานบางสวน โดยเฉพาะพนักงานธนาคาร ท่ีมี

กําลังซื้อพอสมควร จากคาจางและโบนัส กําลังมีภาวะตกงาน ยิ่งทําใหสถานการณในอนาคตยิ่งจะแยตาม

การหยดกระจายแบบธรรมชาตไิมมีจริง ตองสรางกลไกกระจายทั้งสิ้น

นักเศรษฐศาสตรเช่ือเสมอวา ถาธุรกิจมีกาํไรแลว โดยธรรมชาติแลวจะเกิดการกระจายไปสูขางลางเอง

โดยรัฐหามยุง  แตในความจริงมันกระจายไดนอย เพราะไทยเราพึ่งทุนตางชาติมากเกินไป เงินไหลออก ไหลไป

ขางลางนอยมาก คาจางก็นอยมาก การกระจายไดยิ่งเกิดข้ึนยาก ตองสรางกลไกการกระจายรายไดใหมี

ประสิทธิภาพกวานี้

         ในยุคท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า (Great Depression) เม่ือ ป 1929 – 1933 สหรัฐอเมริกาทําตามคําแนะนําของ John

Maynard Keynes  เกดิเปนโครงการรัฐอัดเงินใหไปกระตุนเศรษฐกิจเรียกวา โครงการนิวดีล (New Deal)  เมื่อ

ธุรกิจมีกําไรจากงบของรัฐ Roosevelt ประธานาธิบดีอเมริกาก็ตั้งคําถามวาเศรษฐกิจเติบโตแลว ธุรกิจมีกําไร

แลว จะทําอยางไร ใหกําไรเหลานี้กระจายไปหาประชาชนสวนใหญบาง ควรจะแบงปนอยางท่ัวถึง มิฉะนั้น

กําไรไปกองธุรกิจหมด จึงเกิดกลไกการแบงปนที่สรางขึ้นมาเพื่อกระจายรายได 3 อยางคือ

1. Social Security Act คือ พ.ร.บ. วาดวยความม่ันคงของมนุษย หรือประกันสังคม  ซ่ึงประเทศไทยมีแลว

ในป 2533
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2. การสงเสริมใหคนงานมีการรวมตัวกันเพ่ือเจรจาตอรองกับนายจาง บริษัทไหนมีกําไรมาก ลูกจางก็ขอ

มาก เจรจากัน โดยรัฐบาลคอยดูแล แตในประเทศไทยมีกลไกน้ีหรือไม เรามีนอยมาก

3. มาตรการทางภาษี ใครมีเงินมากจายภาษีมาก ใครมีนอยจายภาษนีอย หรือเปนภาษีกาวหนา

          ขามมาในประเทศจีน จีนเคยเปนประเทศคาแรงถูก แตปจจุบันคาแรงจีนสูงแลว  เพราะรัฐบาลจีนมี

นโยบายวาจนีตองลดพึง่พาการสงออก เนื่องจากมีประเทศตลาดใหมๆ เกิดขึ้นซึ่งคาแรงถูกกวาจีนแลว สินคา

สงออกอาจจะถูกกวาของจีน จีนตองพึ่งตลาดภายใน เพิ่มกําลังซื้อภายใน หากโรงงานใดมีลูกจาง 500 คน ขึ้นไป

นายจางตองสรางหอพัก เพื่อลดคาใชจายดานปจจัย 4 ใหกับแรงงาน เพื่อใหใชจายอยางอื่นมากขึ้น ในสิงคโปร

ลดภาษีธุรกิจมากกวาไทยจริง แตวิธีการที่เขาใช คือ กดดันใหนายจางเพิ่มคาจาง เมื่อมีกําไรเพิ่มขึ้น ลูกจาง

สิงคโปรทุกคนตองจายภาษ ีเพราะรายไดถึงเกณฑ รฐัจึงยังเก็บภาษไีดมาก แตในไทยมาตรการทางภาษีไมถูกใช

เปนกลไกกระจายรายได เราเปนประเทศอุตสาหกรรมขนาดกลาง ซ่ึงควรมีภาษีทางตรงมาก แตในความเปนจริง

คนมีรายไดไมถึงเกณฑจายภาษทีางตรงเปนคนสวนใหญ กลไกการกระจายไมมีประสิทธิภาพและไมไดผลเลย

กระบวนทศันใหมในการมองภาคเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจภาคท่ี 3 (ภาคประชาชน)

เมื่อเปนเชนนี้ การมองเศรษฐกิจที่เราเห็นชัดเจนวา ตัวชี้ขาดมาจากภาคประชาชนเปนหลัก แตทําไม

รฐับาล นักเศรษฐศาสตร จึงพูดแตเศรษฐกิจ 2 ภาค คือ เศรษฐกิจภาครัฐ เศรษฐกิจภาคธุรกิจ แตไมเคยสนใจ

เศรษฐกิจภาคประชาชน ท้ังๆ ท่ีภาคน้ีสราง GDP สูงมาก ในปจจุบันยุโรปจึงมีการปรับเรื่องภาคเศรษฐกิจใหม

คือ ปรับเปน 3 ภาค มี ภาครัฐ (Public sector) ภาคธุรกิจ (Private sector) และภาคท่ีสามประชาชน ประชาสังคม

(Civil sector) สําหรับภาคน้ี นักเศรษฐศาสตรและรัฐบาลไทยไมสนใจเลย ท้ังท่ีเปนภาคของการบริโภค และมา

จากการทํางานของคนสวนใหญ เชน แรงงาน ลูกจาง เกษตรกร และอาชีพอิสระอื่นๆ นอกจากนี้ในยุโรปยังเกิด

แนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ท่ีกําลังขยายตัว ซ่ึงเปนการประกอบการเพ่ือนํากาํไรมากระจายให

สังคม ไมใชนํากาํไรใหกบัผูถือหุนเปนหลัก
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จะสรางเศรษฐกิจภาคท่ี 3 ข้ึนมาไดอยางไร

ประการแรก เนนพื้นฐานเศรษฐกิจใหแข็งแรง คือ “การบรโิภคและการผลิต”

           เราตองเขาใจวา เศรษฐกิจเปนเรื่องพฤติกรรมของคน ไมใชเร่ืองตัวเลข คือพฤติกรรมปากทองชาวบาน

ระบบเศรษฐกจิ คอืการบรโิภค การผลิต การแลกเปลี่ยน เปนหลัก ถาเราจะสรางเศรษฐกิจภาคประชาชนหรือ

ทองถิน่ขึ้นมา ตองสนใจที่การผลิตและการบริโภคกอน

          การเนนท่ีการผลิตและการบริโภคน้ัน คือ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง ร.9 ที่มีแนวคิด

รากฐานของเศรษฐกิจอยู ท่ีการบริโภคและการผลิต ยังไมใชการแลกเปล่ียน เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม ให

ความสําคัญการผลิตเพื่อการบริโภคคือการสรางรายไดแทจริง เรียกวา real income มีนา มีนํ้า มีสวน มีผัก มีสัตว

เล้ียง มีกินมีใช เหลือก็คอยขาย พ้ืนฐานตองแข็งแรงกอน สมัยกอนสวนของคนไทยจึงมีผักสวนครัว และผลไม

หลายชนิด มีมังคุด ทุเรียน เงาะ เก็บไวกิน เหลือก็ขาย อันไหนถูกก็ขายอีกอยาง หรือปจจุบันเม่ือคนอยูใน

โรงงานมากข้ึน มีอาชีพประจํา ก็ควรใช “หลักคิด 1 ครัวเรือน 2 วิถีการผลิต” คือ การเปนท้ังแรงงานรับจางและ
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เนนการปลูกผักไวในบานดวยเพื่อกิน เหลือไวขาย เพื่อลดรายจาย เปน 2 วิถีการผลิตท่ีเพ่ิมรายไดและลดรายจาย

ในเวลาเดียวกัน

         ท้ังน้ี วิธีคิดแบบเนนการผลิตและการบริโภคกอน มันไมสราง GDP นักเศรษฐศาสตรไมชอบ  เพราะ GDP

คิดจากมูลคาการซ้ือขาย ถาไมมีการซ้ือขายก็ไมมี GDP ฉะนั้นตองผลิตเพื่อขายไวกอน เศรษฐกิจจะไดหมุนเวียน

มายาคตินี้ทําใหเกิดนโยบายพืชเชิงเดี่ยวจํานวนมาก เพื่อใหไดผลผลิตมากๆ นําไปขายในตลาด เชน ชวงหนึ่ง รัฐ

สงเสรมิใหปลูกยางพาราอยางเดียว หามปลูกอยางอ่ืนปน สุดทายยางลนตลาดราคาตก ตอนนี้ก็เปล่ียนใหปลูก

ตามราคาสินคานัน้ แตก็ยงัปลูกพืชเชิงเด่ียว กลาวมานี ้ไมไดหมายความวาใหตัดเร่ืองการแลกเปล่ียนคาขาย  แต

สําคัญคือ เรานับหน่ึงท่ีตรงไหนตางหาก ปจจุบันเรานับหน่ึงท่ีการซ้ือขาย ตางจากในหลวง ร.9 นับหน่ึงท่ีการมี

กินมีใชกอน

         ประการท่ีสอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย : นโยบายการสรางธนาคารแรงงาน

รัฐบาลมีนโยบายลดหนี้นอกระบบ เนนชวยเหลือเกษตรกรเปนหลัก แตแทจริงแลวเกษตรกรรอยละ 80-

90 เปนหนี้ในระบบ จริงๆ แลวหนี้นอกระบบกระจุกตัวอยูในโรงงาน นั่นคือ แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่

หัวหนางานจะปลอยกูรอยละ 10 ตอเดือน รัฐบาลสามารถแกไขปญหาดังกลาว โดยการสราง “ธนาคารแรงงาน”

ขึ้นมา ที่ใหแรงงานกู รอยละ 10 ตอป โดยตัดเงินผานบัตร ATM เงินเดอืนแรงงาน ธนาคารแรงงานเปนรูปแบบ

ธนาคารเฉพาะกจิหรือธนาคารพิเศษ ชวงแรกอาจจะเปนโครงการภายใตธนาคารของรัฐ เชน ออมสิน กรุงไทย

เปนตน  โดยรัฐขายพันธบัตรใหกองทุนประกันสังคม ในอัตราดอกเบ้ียประมาณ 2.5 ตอป แลวใหโครงการ

ธนาคารแรงงานกูตอรอยละ 5 ตอป จากนั้นโครงการนํามาปลอยกูใหแรงงานรอยละ 10 ตอป หลังจากให

แรงงานกู ต้ังกฎวาใหหัก 10 เปอรเซ็นตของเงินกูนําฝากประจํา สะสมรวมกันเปนเงินจํานวนกอนใหญ เม่ือผูกู

ผอนหนี้หมดแลว เงินฝากกอนนี้ก็นําไปจัดตั้งธนาคารแรงงาน ธนาคารดังกลาวก็จะกลายเปนธนาคารของ

แรงงาน เจาของคือแรงงานอยางแทจริง การใหกูไดนั้น สามารถตั้งเงื่อนไขหรือกลไกในการกูขึ้นมา เชน กูไดไม

เกิน 2-3 เทาของเงินเดือน ชําระภายใน 3 ป มีการประชุมแรงงานลูกหนี้ทุกเดือน เพ่ือติดตามหนี้และการพัฒนา

ดานอื่นๆ ของแรงงาน เปนตน ธนาคารแรงงานจะใชแนวคิด “หนี้พัฒนาคน” คลายกับธนาคารเพ่ือคนจน หรือ

ธนาคารกรามัน ท่ีดร.ยูนสุ สรางข้ึนมาในประเทศบังคลาเทศ
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          ประการท่ีสาม การผูกขาดทางธรรมชาติ คือ การผูกขาดท่ีสามารถตอสูกับทุนใหญได สู

ขอเสนอนโยบายโมเดลสามหน่ึง เพ่ือคนหาทนุของทองถ่ิน

          ในวงการธุรกิจจะเนนการแขงขันมาก และในการแขงขัน ทุนใหญมักจะชนะเสมอ สิ่งที่ทองถิ่นจะแขงขัน

กับทุนใหญได คือ การใชลักษณะการผูกขาดเชิงทองถ่ิน  คือ มีทรัพยากรบางอยางของบางทองถ่ิน ท่ีคนอ่ืนไมมี

เปน การผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural  Monopoly)  เชน นครศรีธรรมราชมีกีฬาวัวชน ก็สามารถสรางให

กลายเปนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม ทําใหนครฯเปนแหลงศูนยกลางกีฬาวัวชน  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมา คือ เกิดกติกา

ใหมๆ เกดิการพัฒนาทุงหญาเลี้ยงวัวชน เกิดการพัฒนาคัดเลือกพันธวัว เกิดอุตสาหกรรมนวมสวมเขาวัว เกิด

อุตสาหกรรมหนังววั อุตสาหกรรมเนือ้วัว  และอุตสาหกรรมการทองเท่ียวได

นอกจากนี้ประเทศไทยมีทุนธรรมชาติอยูแลว คือ การพัฒนาอาหารประจําถิ่น  แนวคิด การผลิตอาหาร

ทองถ่ิน คือ 1.การผลิตอาหารตามฤดูกาล 2 ความสดใหม 3.การปรุงแตงใสส่ิงประกอบลงไป 4. ความสวยงาม

เชน จําปาดะของภาคใต  เปนอาหารอรอย และตานมะเร็งไดดวย ควรตอยอดขึ้นไป สรางใหเปนผลิตภัณฑ

ผูกขาดโดยทองถิ่น ตองหาใหเจอและทําเปนเศรษฐกิจทองถ่ิน

ฉะนั้น ของดีทองถิ่น ลวนแตเปนคุณคาทางธรรมชาติ (Natural value)  คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural

Value) สามารถแปรเปนมูลคาทางเศรษฐกิจได (Economic value) แลวเอามูลคาทางเศรษฐกิจไปพัฒนาคุณคา

ทางวฒันธรรม ขบัเคล่ือนทองถิน่ทัง้ประเทศ สุดทายแลวเศรษฐกิจทองถิ่นแบบนี้ จะกลายเปนความไดเปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage of Local Economy) นี่คือแนวคิดการสรางเศรษฐกิจทองถิ่น สิ่งเหลานี้

จะทําใหสูทุนใหญได เพราะเขาผลิตท่ีอ่ืนๆ ไมได แตทองถ่ินทําได และตองทําใหส่ิงเหลาน้ีเปนของทองถ่ิน การ

แสวงหาการผูกขาดทางธรรมชาติไมใชเรื่องงาย อันนี้คือทุนที่หายาก ตองพึ่งนักวิจัยนักวิชาการ ขอเสนอทาง

นโยบาย คือ ทํา Master Plan สรางเปนนโยบายสามหน่ึง 1 ขาราชการ 1 นักวิจัย 1 ชุมชน เพื่อวิจัยคนหาทุน

ดังกลาวออกมาใหได

ประการท่ีสี ่ความเปนไปไดอยูท่ีการคาเล็กการคานอย (SMIs)
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เราจะทําอยางไรใหธุรกิจเล็กธุรกิจนอยบานสะพร่ัง ความเปนไปไดอยูท่ีการคาเล็กการคานอย SMIs

(Small and Micro Enterprise) แตในไทย SMIs หายไปจํานวนมาก ทุกวันนี้โดนคาปลีกสมัยใหมของทุนใหญกลืน

หมด ท้ังท่ีเปนอาชีพท่ีเปนกลไกสําคัญของการกระจายรายได การทําใหเกิดธุรกิจเล็กๆ บานสะพร่ัง ตองทําใหโช

หวยไดเกดิและอยูรอด โดยทําใหเขามีสวนแบงตลาดไดมากขึ้น ตองสรางกลไกขึ้นมา ยกตัวอยาง ในเยอรมัน

การคาปลีกสมัยใหม (modern trade) กับการคาแบบดั้งเดิม (traditional trade) ไปดวยกันดีมาก หางคาปลีก

สมัยใหมขนาดใหญ 20.00 น. ตองปด แตรานเล็กๆ เปดไดถึง 24.00 น. ในอิสราเอล หางขนาดใหญเปนของ

สหกรณ หางใหญเปนของสหกรณ รานเล็กๆ เปนของสวนบุคคล รานโชวหวยทองถ่ินบางรานอายุ 1000 กวาป

เพราะเปนอาชีพของคนคาขายท่ีตองอยูคูกันกับประชาชนสวนใหญ ใน เยอรมัน หางใหญตองหางกัน 20

กิโลเมตร  ตรงกลางจะเปนรานคาเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหอยูดวยกันได คนซ้ือของเล็กๆ นอยๆ ก็จะซ้ือจากรานเล็ก

ราคาจะสูงกวาเล็กนอยแตประหยัดเวลาและคาเดินทาง ถาซ้ือมากๆ ก็เดินทางไปซ้ือจากหางใหญ ท่ีราคาอาจจะถูก

กวา เราสามารถใชนโยบาย 3 คุม คุมพ้ืนท่ี คมุราคา คุมเวลา  ท่ีใชท่ัวโลก เพ่ือใหรายเล็กแขงกับรายใหญได แต

บานเราทําไมได เสนอรัฐบาลก่ีคร้ังก็ไมเคยผาน

ประการท่ีหา การใชระบบดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนสินคากับสินคา (Digital Barter

System) ใหเกิดประโยชน

ในการที่เราจะทําใหกลุมธุรกิจรายเล็กรายนอยบานสะพรั่งขึ้นมา เพื่อใหเกิดการสงเสริมเศรษฐกิจ

ทองถ่ิน ในยุคนี้ที่เปนยุค Digital Economy การแลกเปล่ียนเปนไปอยางสะดวกมาก  เรามีเทคโนโลยีมากขึน้ ควร

นาํมาใชใหเกิดประโยชน ถาเราทําใหทุกคนเขาถึงสิ่งเหลานี้ในราคาถูก ใหคนเปนเจาของเทคโนโลยี และถา

รัฐบาลตองการทําลายการผูกขาดของทุนใหญ ระบบ digital barter ตองเกิดขึ้น เชน  คนใตขาดแคลนขาวหอม

มะลิ อีสานขาดอาหารทะเล ดังนั้น เรานาจะสามารถนํา ขาวหอม ไปแลกกับสินคาอาหารทะเล ถาใช digital

barter โดยมีการตีมูลคา เชน  ขาวหอม 1 ตันคิดเปนเงินเทาไหร แลวปลา 100 กิโลกรัมคิดเปนเงินเทาไหร แลก

กนัไดไหม โดยมีการขนสงทางไปรษณยีราคาถูกเปนตัวชวย จะทําใหการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม

ตองผานทุนใหญอีกตอไป

เราเรียกรองประชาธิปไตยทางการเมือง แตไมเคยเรียกรองประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
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ประการสุดทาย เรารณรงคประชาธิปไตยทางการเมือง แตเราไมเคยสนใจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ

ถาหากประชาธิปไตยทางการเมือง 1 คน เทากับ 1 เสียง ฉะน้ันประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจคือ 1 คน เทากับ 1

กรรมสิทธ์ิ  เชน คนงานยอมมีกรรมสิทธ์ิในแรงงานของเขา เพราะปจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร ทุนและท่ีดิน

เปนกรรมสิทธ์ิของนายจาง แตแรงงานเปนกรรมสิทธ์ิของลูกจาง ผูเปนเจาของกรรสิทธิ์ ตองกําหนดการใช

กรรมสิทธิ์ของตนเองได  ในประเทศไทยแรงงานมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์นี้มากนอยแคไหน แตในตางประเทศ

แรงงานมีกรรมสิทธ์ิน้ีมาก และหากไมไดเปนแรงงาน กรรมสิทธ์ิทางเศรษฐกิจ คือ กรรมสิทธ์ิในเรื่องการทํามา

หากิน  เชน 1 คน ควรมีท่ีดินทํากินอยางนอย 1 แปลง  หรือเปนเจาของกิจการ 1 กิจการ เชน แมคา เราจะทํา

อยางไรใหส่ิงเหลาน้ีเกิดขึน้ และหากส่ิงเหลาน้ีเกิดขึน้ ส่ิงสําคัญคือ จําเปนตองมีตลาด คนคาขายตองเขาถึงตลาด

และตองมีสวนแบงตลาดดวย  เพราะในไทยคาํวาสวนแบงตลาดเปนปญหามาก รัฐบาลไมเคยสนใจ เราจะแบง

ตลาดใหคนเล็กคนนอยไดอยางไร ไมเคยคิดกลไกนี้ขึ้นมาเลย

กล่องที 1 สิงทีควรระวงัในเรืองการสร้างเศรษฐกิจภาคประชาชนหรือเศรษฐกิจท้องถิน

1. ต้องดูแลเรอืงค่าจ้างและ เรอืงรายได้ของอาชพีอสิระ

2. ดูแลการลงทุนจากต่างประเทศ ต้องใหทุ้นต่างประเทศบาํรุงทอ้งถนิ สร้างกลไกใหทุ้น

ต่างประเทศกระจายรายไดไ้ปถงึชาวบา้นอยา่งพอเพยีงและทวัถงึ

3. การส่งออก ดูแลมูลค่าสง่ออกกลบัประเทศเตม็เมด็เตม็หน่วย

4. ต้องระวงัการลงทุนต่างประเทศ ไม่มาแย่งอาชพีในทอ้งถนิ จนคนท้องถนิลม้ละลาย


