






นับแต่กระทรวงพาณิชย์ได้ก่อต้ังข้ึน เม่ือปี 24๖3 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ทำาหน้าท่ีเป็น

หน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตข้ึนเป็นลำาดับ โดยมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้าง บทบาท และภารกิจ เพ่ือรองรับสถานการณ์การค้าโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการ

ดำาเนินงานท่ีผ่านมากระทรวงพาณิชย์สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จนเป็นท่ียอมรับจากท้ังภาครัฐและเอกชน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมาในแต่ละยุคสมัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ในฐานะผู้บังคับ

บัญชาสูงสุดขององค์กร ผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงแนวหน้า ที่มีบทบาทสำาคัญในการสร้างความ

เจริญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และหนึ่งในจำานวนนั้น คือ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา 

ทา่นสำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอนัเปน็ทีย่อมรบัจากทัว่โลก เปน็ผูท้ีม่วีสิยัทศันก์วา้งไกล มคีวามรอบรูใ้นหลายดา้น 

ทั้งความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐศาสตร์ การค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และโดยเฉพาะความสามารถด้าน

การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ทา่นไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพจนเปน็ทีย่อมรบัจากผูท้ีไ่ดม้โีอกาสไดร้ว่มงานดว้ย 

โดยเฉพาะภาคธุรกิจของไทย

ตลอดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการมากกวา่ 35 ป ีทา่นไดพ้สิจูนใ์หเ้หน็วา่ ทา่นเปน็ขา้ราชการทีม่คีณุสมบตัิ

เพียบพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ การประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน ทำางาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาประโยชน์ของชาติ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีมากกว่าที่ได้บรรยายมาแล้ว ท่านยัง

มีจิตวิญญาณของการเป็นครูที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งทางด้านวิชาการและ

การปฏิบัติตน และนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านได้เคยฝากไว้ให้กับข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ คือ “การทำางานให้ยึด

หลักการและความถูกต้อง ให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศ ของสถาบัน มิใช่ยึดถือผลประโยชน์ของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง เพราะผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ควรจะได้รับและไม่ชอบธรรมนั้น ย่อมเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่

ประชาชนจะต้องรับภาระเป็นขั้นสุดท้าย”

หนังสือเล่มนี้ จัดทำาขึ้นจากความตั้งใจและเจตนารมณ์ร่วมกันของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการ

ระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนให้กับราชการ และประเทศชาติ รวมถึงต้องการให้ข้าราชการรุ่นหลังและ

บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และศึกษาแนวคิดในการทำางาน รวมทั้งการยึดถือเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี

ขอขอบคุณอดีตผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทุกท่าน ที่กรุณาเขียนบทความบรรยายถึงความผูกพันและ

ความรู้สึกสำานึกในคุณงามความดีของท่านปลัดพชร ขอขอบคุณอธิบดีบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ และคณะที่อาสา

เป็นผู้จัดทำาหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณอธิบดีมนัส สร้อยพลอย และอธิบดีนันทวัลย์ ศกุนตนาค ที่รับเป็นธุระจัดหาทุน

ในการจดัพมิพห์นงัสอื ดว้ยความรว่มมอืและตัง้ใจอยา่งเตม็ทีข่องทกุฝา่ยจงึทำาใหห้นงัสอืเลม่นีค้รบถว้นสมบรูณ ์และ

จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ตลอดไป

ยรรยง  พวงราช

ปลัดกระทรวงพาณิชย์



»ÅÑดพชร เÅ‹าเร×èอง

 »ระÇÑµิ   ù

� ชีวิตและผลงานในกระทรวงพาณิชย์�� ๑๒
 (จา¡หนÑงÊ×อ “öð »‚ พชร อิÈรเÊนา ³ อÂØ¸Âา”)

  • เริ่มรÑºราªการ·ี่กรม·ะเºีย¹การคŒา ñò

  • กรมเÈรÉ°สÑม¾Ñ¹¸์ : รÑºµÓ áห¹‹งอ¸ิº´ีครÑéงáรก òó

  • กรมการคŒาµ‹าง»ระเ·È : กÑºงา¹เ¨ร¨าการคŒา ò÷

  • กรมการคŒาÀายã¹ : ¾Ñฒ¹าค¹ ¾Ñฒ¹าµลา´ óò

  • กลÑºมากรมการคŒาµ‹าง»ระเ·ÈอีกครÑéง óù

  • กรมเÈรÉ°กิ¨การ¾าณิªย์ : งา¹ºริหาร¹Ñกวิªาการ ôð

  • สÓ ¹Ñกงา¹»ลÑ´กระ·รวง¾าณิªย์ : ã¹µÓ áห¹‹ง»ลÑ´กระ·รวง ôò

เÅ‹าเร×èอง »ÅÑดพชร  

 วิ¨ารณ์  ¹ิวาµวงÈ์ õô

 ¨เร  ¨ุ±ารÑµ¹กุล õö

 สุค¹¸์  กาÞ¨¹าลÑย õø

 สม¾ล  เกียรµิไ¾ºÙลย์ öò

 สุªาย  เªาว์วิÈิÉ° öö

 เกริกไกร  ¨ีระá¾·ย์ öø

 การุณ  กิµµิส¶า¾ร ÷ò

 ºรร¾µ  หงÉ์·อง ÷ö

 Èิริ¾ล  ยอ´เม×องเ¨ริÞ ÷ø

 ยรรยง  ¾วงราª øð

 สม¨ิ¹µ์  สÑ¹¶วรÑกÉ์ øô

คมคิด�คมคำ��คมเขียน

คำ�บรรยายพิเศษ�(จากหนังสือ�“ö๐�ป‚�พชร�อิศรเสนา�ณ�อยุธยา”) ùð

 • º·ºา·áละá¹ว·างã¹การºริหารงา¹¢องกระ·รวง¾าณิªย์ ùñ

 • การเ¨ร¨าหลาย½†ายรอºอุรุกวÑยáละ¼ล»ระâยª¹์¢อง»ระเ·Èไ·ย ùö

 • การคŒาไรŒ¾รมá´¹áละระººการคŒาã¹·ÈวรรÉห¹Œา ñðó

 • ¹âยºายáละมาµรการ¢Œาว »‚การ¼ลิµ òõóö/òõó÷ ñð÷

บทสัมภาษณ์� ๑๑๓

 • เ¹×่องã¹âอกาสครºรอº öõ »‚ กระ·รวง¾าณิªย์ (òð สิงหาคม òõòø) ññô

 • เ¹×่องã¹âอกาสครºรอº ÷õ »‚ กระ·รวง¾าณิªย์ (òð สิงหาคม òõóø) ñòó

 • เ¹×่องã¹âอกาสครºรอº öö »‚ กรมการคŒาÀายã¹ (òõôõ) ñòö

 • ห¹Ñงส×อมรสุมการคŒาâลก »‚ òõõò ¢อง กรมการคŒาµ‹าง»ระเ·È ñóð

 • เ¹×่องã¹âอกาสครºรอº õù »‚ กรมส‹งเสริมการส‹งออก (òõõô) ñóù

บทรายการวิทยุ�(สคริปต์)�รายการ�“¿ังคนดัง”�คลื่นคู่แข่ง�๑๐๑�เอ¿เอ็ม� ๑ô๕

มุมมองสื่อมวลชน� ๑๘ù
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ชื่อ นายพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา

เกิดวันที่ 1 มีนาคม 247๖

บิดา หลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์  (ม.ล.เพิ่มยศ  อิศรเสนา)

มารดา นางพิสูจน์พาณิชยลักษณ์  (ทวี  อิศรเสนา)

ภริยา หม่อมหลวง สุรธีร์  อิศรเสนา ณ อยุธยา  (เกษมศรี)

บุตร ศราวุธ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  สมรส ผศ.ดร. วศินี  อิศรเสนา ณ อยุธยา (สว่างวโรรส)

บุตรี อชรา  แสงรุจิ (อิศรเสนา ณ อยุธยา)  สมรสกับ นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ

ประถมศึกษา มาแตร์ เดอี,  วชิราวุธวิทยาลัย

มัธยมศึกษา Geelong Grammar School ประเทศออสเตรเลีย

อุดมศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโทเกียรตินิยมทางเศรษฐศาสตร์

 St. John’s College, Cambridge University ประเทศอังกฤษ

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 22
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1 ธันวาคม 25๐1 เริ่มรับราชการในตำาแหน่งประจำาแผนก แผนกเรื่องราว 

 กองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า

1 พฤศจิกายน 25๐2 หัวหน้าแผนกตรวจสอบและพิจารณา 

 กองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า

1 ตุลาคม 25๐4 หัวหน้ากอง กองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า

1 สิงหาคม 25๐๗ หัวหน้ากอง กองมาตรา ชั่ง ตวง วัด กรมทะเบียนการค้า

25 สิงหาคม 25๐๘ หัวหน้ากอง กองเครื่องหมายการค้า

 และปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการ

1 สิงหาคม 251๐ รักษาการในตำาแหน่งรองอธิบดีกรมทะเบียนการค้า

๖ สิงหาคม 2511 รองอธิบดีกรมทะเบียนการค้า

2 ตุลาคม 2513 อธิบดีกรมเศรษฐสัมพันธ์

1 ตุลาคม 251๖ อธิบดีกรมพาณิชย์สัมพันธ์

1 กรกฎาคม 2521 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

1 สิงหาคม 2525 อธิบดีกรมการค้าภายใน

1 ตุลาคม 252๘ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

1 กุมภาพันธ์ 252๙ อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

1 ตุลาคม 252๙ –  ปลัดกระทรวงพาณิชย์

1๖ กันยายน 253๗

 

- กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

- กรรมการคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- รองประธานบริษัทข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ

- ประธานกรรมการบริหาร อุตสาหกรรมน้ำาตาลแห่งประเทศไทย

5 ธันวาคม 25๐๗ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (จ.ม.)

5 ธันวาคม 25๐๙ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.)

5 ธันวาคม 2511 ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)

5 ธันวาคม 2513 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.)

5 พฤษภาคม 251๗ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.)

5 ธันวาคม 251๗ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)

5 ธันวาคม 251๙ ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)

5 ธันวาคม 2521 มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)

5 ธันวาคม 252๖ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

5 ธันวาคม 252๗ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

5 ธันวาคม 252๙ ตติยจุลจอมเกล้า  (ต.จ.)

5 ธันวาคม 2532 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  (ต.จ.ว.)
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ชีวิตราชการของผม เริ่มต้นเมื่อปี 2502 ที่

กรมทะเบียนการค้า ซึ่งว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่แปลก

เอาการ เพราะจริงๆ แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะรับราชการ 

เนื่องจากเพื่อนร่วมรุ่นที่จบจากเคมบริดจ์มาด้วย 

5-๖ คน เช่น คุณวิทยา เวชชาชีวะ คุณอนุจิน สุพล

คุณสุรพล หวั่งหลี คุณไมค์ สารสิน จบวิศวะบ้าง 

เศรษฐศาสตร์บ้าง นักกฎหมายบ้าง ในจำานวนกว่า

ครึ่งหนึ่งไปทำางานเอกชน

ผมตั้งใจจะเข้าบริษัทน้ำามันตามเพื่อนวัยรุ่น 

แต่ผมก็ต้องรับราชการเพราะมีเหตุการณ์บางอย่าง 

ทำาให้ต้องรับราชการมาจนถึงทุกวันนี้

นั่นก็คือ ม.จ. ทองประภาศรี  ทองใหญ่ 

(พระบิดาของ ม.ร.ว. นับทอง ทองใหญ่) ขณะนั้นท่าน

ดำารงตำาแหนง่อธบิดกีรมทะเบยีนการคา้ ทา่นทองทา่นมี

ลูกชายคนเดียว แล้วก็สนิทสนมกับพ่อผม (หลวงพิสูจน์

พาณิชยลักษณ์) มาก ก็เคยพูดกับพ่อผมตั้ง 10 กว่าปี

ทีแ่ลว้วา่ ลกูคนนีข้อ เพราะแมผ่มมลีกูตัง้ 9 คน ลกูชาย 

4 คน ลูกหญิง 5 คน พ่อผมก็พูดขึ้นเล่นๆ ตั้งแต่สมัย

สงคราม ถ้าจะเอาก็เอา

พอผมกลับมาท่านก็มาทวงว่า เฮ้ยลูกชายลื้อ

กลับมาแล้ว อั๊วขาดคน ไม่มีคนทำาเรื่องสิทธิบัตร เพราะ

ตอนนั้นเรากำาลังมีปัญหาสิทธิบัตร

ในกระทรวงขณะนัน้ มนีกัเรยีนทีจ่บตา่งประเทศ

อยู่ไม่กี่คน เท่าที่จำาได้มีคุณปรก อัมรานันท์ คุณวิศิษฐ์ 

ตันสัจจา คุณวิจารณ์ นิวาตวงศ์ คุณสมพร เทพสิทธา 

และคุณสุธี นาทวรทัต ส่วนกรมทะเบียนการค้า ยังไม่มี

นักเรียนนอกเลย

ขณะเดียวกัน คุณยายของผมก็ได้ยินข่าวว่า 

ผมจะเข้าทำางานกับบริษัทเชลล์ จึงเรียกไปพบ และ

บอกว่า ไม่ต้องการให้ไปทำางานเอกชน เพราะผมเป็น

หลานชายคนโต ต้องรับราชการ

ผมกับยายคุ้นเคยกันมาก ยายผมมีลูกสาว 

2 คน ไม่มีลูกชาย พอผมเกิดมาเขาก็เอาไปเลี้ยง สอน

ผมมาตลอด พอยายผมบอกอย่างนี้ ผมก็ตอบท่านไป

ว่า ยายครับเงินเดือนข้าราชการ 1,๖00 บาท ผมจะไป

อยู่ได้อย่างไร

ยายผมบอกว่าเงินเดือนแกไม่ต้องเป็นห่วง 

แกไม่มีก็มาเอาจากฉัน ทำาไปก็แล้วกันและจะลาออก

ไม่ได้ ให้เข้ารับราชการเงินเดือน 1,๖00 บาท

ผมเลยต้องทิ้งงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทที่

บริษัทน้ำามัน

ยายผมยังกำาชับว่าถ้าจะออกจากราชการก็ได้ 

แต่ต้องทำาให้ได้สูงสุด และต้องมาพูดกันถ้าจะลาออก 

เหตผุลตอนนัน้ทีย่ายบอกออกมากค็อืตระกลู อศิรเสนา 

ณ อยุธยา รับใช้ราชการ รับใช้แผ่นดิน มาหลายรัชกาล

แล้ว ถ้าไม่รับราชการเลยสักคนสองคน จะไม่ถูกเรื่อง 

และฐานะที่เป็นอยู่ มิได้เดือดร้อนเรื่องเงินทอง จึงควร

จะรับราชการไป

ผมคิดว่าการที่ผมต้องมารับราชการ ก็คงเป็น

เรื่องที่คล้ายๆ กับตระกูลเก่าๆ หลายตระกูลที่ถ้าคุณ

ศึกษาดูประวัติสกุลต่างๆ จะเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาด

ที่ราชสกุลจะมีรับราชการเป็นช่วงๆ พอสักพักฐานะ

จนลง ก็ไม่รับราชการไปแต่งงานกับคนจีน เป็นลูกเขย

เจ้าสัวไปทำามาค้าขาย พอรวยก็ให้ลูกมารับราชการ 

แล้วก็สลับกันไปอย่างนี้

ลองไปดเูถอะ เจา้แตง่งานกบัเจา้สวัเนือ่งจากจน 

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า สกุลเดิมบางส่วนก็เป็นสกุลที่มา

จากพอ่คา้ เจา้สมยัโบราณหลายสกลุไมไ่ดร้วยอะไร กม็ี

พอมีพอกิน ขวนขวายกันมา เช่น พ่อผมก็แต่งงานกับ

ลูกหลานคนจีน เพราะยายผมก็เป็นลูกคนจีน ตาผมนี่

เป็นคนลาว ลูกเจ้าราชวงศ์ของลาว

ผมจึงไปสมัครรับราชการกับคุณหลวงถวิล

เศรษฐพาณิชย์การ ปลัดทูลฉลอง กระทรวงเศรษฐการ

ในสมัยท่าน คุณหลวงถวิลฯ ถามว่าจบอะไรมา และ

ผมก็ตอบว่า เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์ คุณหลวง

ถวิลฯ ท่านบอกว่า ดีแล้วคุณพชร ไปอยู่กับท่านทอง 

(ม.จ. ทองประภาศรี อธิบดีกรมทะเบียนการค้า) ก็แล้ว

กัน อยู่กรมกฎหมาย ความคิดความอ่านจะได้กว้างขึ้น 

แต่บางครั้งบางคราวกระทรวงจะเรียกมาใช้ เพราะว่า

นักเรียนจบจากต่างประเทศมีไม่พอใช้ กระทรวงเรามี

ปัญหามาก

คุณหลวงถวิลฯ ท่านบอกอีกว่า จริงๆ แล้ว 

อยากให้ผมไปอยู่กับกรมการค้าต่างประเทศ แต่พ่อผม 

(หลวงพสิจูน ์พาณชิยลกัษณ)์ อยูก่รมการคา้ตา่งประเทศ 

ก็คงไม่ให้ผมอยู่แน่ ผมจึงบอกคุณหลวงถวิลฯ ว่า 

ไม่เป็นไร ผมอยู่กรมทะเบียนการค้า ไม่มีปัญหาอะไร

เริ่มรับราชการครั้งแรก ผมอยู่กองเครื่องหมาย

การค้า และเนื่องจากเป็นนักเรียนต่างประเทศ จึงได้

รบัมอบหมายใหค้น้ความหมายของเครือ่งหมายการคา้ 

เชน่ ship แปลวา่อะไร Mycin แปลวา่อะไร โดยตอ้งแปล

ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ

สาเหตุที่ต้องแปลความหมายของแต่ละคำา 

ก็เพราะว่า ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

ต้องรู้ว่าคำาไหนที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ หรือ

คณุสมบตัขิองสนิคา้หรอืไม ่ผมเลยตอ้งมตีำารายา ตำารา

เครื่องสำาอาง พจนานุกรมเป็นชื่อภูมิศาสตร์ ทั้งภาษา

ไทย ภาษาจีน ฯลฯ

ตอนนั้น หัวหน้ากองให้ผมค้น ผมก็ค้น มีตำารา

ให้ผม 3 เล่ม ค้นไม่เจอ ผมไปขอเงินเพื่อซื้อดิกชั่นนารี 

เขาไม่มีเงิน ผมเอาสตางค์ของผมไปซื้อ ก็ค้นจนกระทั่ง

จบ มีค้างอยู่ 3,000 คำา ผมค้นจนจบ ไม่มีค้าง ก็เลย

มาทำาเรือ่งสารบบ เพราะระบบไมด่เีลย ทำาใหง้านตรวจ

สอบค้างเยอะ

ผมเริ่มทำา โดยเอารูปที่เขายื่นขอแล้วมาปะ 

เพื่อมาจัดสารบบ

วันแรกที่ผมได้งานใหม่ ผมก็ไปถามนักการ

ภารโรงวา่ เขาใชอ้ะไรตดิรปูเครือ่งหมายการคา้ เขาบอก

ว่าผมใช้ข้าวสวย ผมก็ไปขอข้าวสวยมา มันก็ไม่ถนัด 

ติดไม้ติดมือ ผมก็ไปซื้อกาวเหลวๆ เป็นพวกแป้งเปียก 

แล้วก็มีสารกันบูด เวลาติดเราต้องเรียนรู้ว่าปะอย่างไร

ถึงจะเรียบ วิธีทำาคือ เมื่อทากาวด้านหลังรูปแล้ว ก็

เอารูปวางบนกระดาษแล้วเอาสันมือถูไปมา จากนั้น
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ขั้นสุดท้ายคือเอามือรีด ได้ผลจริงๆ เพราะนิ้วผมเวลา

ถกูระดาษมากๆ เขา้กเ็ปน็แผล และใชแ้ปง้เปยีกมากๆ ก็

เลยเนา่ไปเลย ผมปะกาวอยา่งนีไ้ปสกัพกั สดุทา้ยกอ้ไป

ซื้อลูกกลิ้งมาช่วย คราวนี้จึงค่อยสบายนิ้วขึ้นมาหน่อย 

เพื่อนผมที่อยู่บริษัทเชลล์ มาหาผมและบอกว่า เรียน

เศรษฐศาสตร์มานั่งปะรูปเหรอ

ถงึแมผ้มถกูเพือ่นลอ้ กไ็มเ่คยคดิลาออก เพราะ

ผมได้สัญญากับยายไว้ และผมก็คิดว่าการที่จะทำาอะไร 

เราต้องเรียนรู้ตั้งแต่ต้นมาว่า ทำาไมเขาถึงทำาอย่างนั้น 

ถึงจะรู้ว่าเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร สิ่งที่สำาคัญคือว่า 

คนมันไม่โง่ เขาต้องมีเหตุผล ส่วนเหตุผลของเขาจะดี

หรือไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราต้องมาดูสาเหตุเสียก่อน

ที่ว่า ทำาไมเขาถึงทำาอย่างนั้น

สมัยก่อนแต่ละวัน จะมีเรื่องเข้ามาประมาณ 

100 เรื่อง แต่ที่มีปัญหาคือ ระบบการจัดเก็บ หรือ

สารบบไม่ดีพอ เช่น เครื่องหมายการค้าตราลิงขี่เสือ 

ซึ่งควรแยกเก็บ 2 ชุด ชุดแรกเอาไปไว้ที่หมวดเสือ อีก

ชุดก็ควรจะไว้ที่ลิง ถ้าใครจดลิง จะได้เจอลิง จดเสือก็

จะเจอเสือ แต่ที่ทำาก็คือ เก็บไว้เพียงชุดเดียว ทำาให้หา

คำาขอเดิมไม่ค่อยพบ

ผมทำาอย่างนี้ ไปเรื่อย จนรับราชการครบ

หนึ่งปี ก็เกิดเรื่องที่ผมอึดอัดคือ ผมไปเรียนเรื่อง

เครื่องหมายการค้ากับเสมียนบางคน โดยแลกกับการ

ที่ผมต้องสอนภาษาอังกฤษให้เป็นการตอบแทน

สอนไปสอนมาผมมักจะโดนพูดเข้าหูเสมอๆ 

วา่ คณุไมใ่ชน่กักฎหมาย คณุไมรู่ว้า่กฎหมายเขาตคีวาม

อย่างไร คุณเป็นนักเศรษฐศาสตร์ คุณจะไปรู้อะไร 

ตรงนี้ทำาให้ผมไปสมัครเรียนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยูม่าวนัดคีนืด ีกม็โีทรศพัทจ์ากคณะนติศิาสตร ์

ท่านอธิบดี เรียกผมเข้าไปพบและบอกว่า 

ตอนนี้จะตั้งผมเป็นรักษาการหัวหน้ากองไปก่อน 

เพราะผมเพิ่งเป็นข้าราชการชั้นโทยังเป็นชั้นเอกไม่ได้ 

แต่มีเงื่อนไขว่าภายใน 1 ปี ผมต้องทำาคำาขอที่ค้างอยู่ 

7,000 เรื่อง รวมถึงคำาวินิจฉัยนายทะเบียนอีก 200 

เรื่องให้เสร็จ และต้องวางระบบด้วยว่า ถ้าใครมายื่น

คำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใน 7 วัน  

ต้องให้คำาวินิจฉัยได้ ถ้าทำาได้จะให้เป็นหัวหน้ากอง  

แต่ถ้าทำาไม่ได้จะตัดเงินเดือน

ท่านทองถามผมว่าจะเอาไหม

ผมก็เอา เพราะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว ใจจริง

ผมก็ไม่อยากเป็นข้าราชการ ถ้าทำาไม่ได้ และถูกตัดเงิน

เดือน ผมก็ลาออก

ผมเริ่มทำางานโดยเข้าไปจัดสารบบใหม่ โดย

แยกให้เป็นสารบบรูป สารบบคำา ตัวอย่างเช่น ถ้ามีรูป

เครื่องหมายการค้าเป็นลิง ขี่หลังเสือ ก็จะแยกให้ไปอยู่

ทั้งกลุ่มของเสือ และกลุ่มของลิง เวลาค้น จะสามารถ

ค้นหาได้ทันที จากเดิมที่บางครั้งเอาไปไว้กับเสือบ้าง 

ลิงบ้าง แล้วก็หาไม่เจอ

ส่วนสารบบคำานั้นนอกจากจะใช้ตัวอักษร

แล้ว ยังใช้เสียงวรรณยุกต์เทียบเคียงด้วย เช่น คำาว่า

แฟ้บ แป๊บ เสียงที่เปล่งออกมาเหมือนกัน ถ้าไม่แยก

วรรณยุกต์ ก็จะทำาให้เกิดการสับสนและลอกเลียนแบบ 

ทำาให้คนหลงผิดได้

หลงัจากวางโครงรา่งของสารบบแลว้ ผมตอ้งไป

รือ้โกดงั หาบลอ็กเครือ่งหมายการคา้ทีม่ายืน่ขอไวต้ัง้แต่

คำาขอที ่1 ถา้ไมเ่จอกต็อ้งมาทำาบลอ็กใหมห่มด ทัง้หมด

รวมกันแล้วหลายหมื่นคำาขอ โดยผมได้งบประมาณมา 

7 หมื่นบาท

เวลาที่ใช้ในการวางสารบบรวม 4 เดือน

ว่าท่านเจ้าคุณ (พระยาอรรถตรีนิพนธ์ )  คณบดี 

คณะนิติศาสตร์ เรียกให้ผมไปพบ

พอพบหน้า ท่านก็บอกว่า นี่คุณ คุณมาแย่งที่

นักศึกษาหรือ คุณจบจากอังกฤษ มหาวิทยาลัยดีๆ จบ

เศรษฐศาสตร์ ทำาไมคุณมาเรียนอีก เอาอย่างนี้ผมขาด

ครูสอนภาษาอังกฤษ คุณมาสอนหนังสือภาษาอังกฤษ

ทีค่ณะนติศิาสตรด์กีวา่ เพราะวา่ผมหาคนสอนไมไ่ดเ้ลย 

คุณมาสอนก็แล้วกัน

ผมตอบไปว่าผมจะเรียนกฎหมาย ท่านเจ้าคุณ

ก็บอกให้ผมสอนภาษาอังกฤษ และพอว่างๆ ก็ให้อ่าน

ตำารากฎหมายเอง หรอืถา้เกดิขอ้สงสยักใ็หส้อบถามเอา

จากนักศึกษาก็ได้เดี๋ยวก็รู้เรื่องเอง

ตอนนั้นปี 2503 ที่ผมเป็นอาจารย์สอนวิชา

ภาษาอังกฤษมีนักศึกษาหลายพันคน หลังจากสอนที่

คณะนิติศาสตร์ไม่นาน พระองค์เปรมฯ (พระวรวงศ์เธอ 

พระองคจ์า้เปรมบรุฉตัร) ทา่นอยูค่ณะบญัช ีกเ็รยีกใหไ้ป

สอนคณะบัญชีด้วย

ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่ผมมีโอกาสไปสอน

หนังสือที่ธรรมศาสตร์

ผมรบัราชการไป สอนหนงัสอืไป เรยีนกฎหมาย

ไป พอถึงปีที่ 2 เลื่อนชั้นเป็นหัวหน้าแผนกและขึ้นชั้น

โทโดยไมต่อ้งสอบ เพราะมกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบรบั

นักเรียนที่จบจากต่างประเทศเข้ามารับราชการ

ตอนที่ผมเป็นหัวหน้าแผนกอยู่นั้น เผอิญ

หัวหน้ากองเครื่องหมายการค้าเสียชีวิต และไม่มีการ

แต่งตั้งคนขึ้นมาดำารงตำาแหน่งแทน ขณะเดียวกันมีงาน

คา้ง เปน็พวกคำาขอเครือ่งหมายการคา้ประมาณ 7,000 

คำาขอ และมีคำาวินิจฉัยที่นายทะเบียนต้องพิจารณาอยู่

ประมาณ 200 เล่ม บริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในไทย 

ก็เร่งรัดเพราะยื่นขอ 3 ปี ถึงจะรู้เรื่องว่าจดได้หรือไม่

ถดัจากนัน้ ผมกเ็ริม่พจิารณาคำาขอทีต่กคา้ง โดย

ผมแบง่งานใหค้นอืน่ เพราะผมมปีญัหาเรือ่งเขยีนไมท่นั 

เลยต้องใช้วิธีอัดคำาวินิจฉัยนายทะเบียนไว้ในเครื่อง

บันทึกเสียง จากนั้นให้คนอื่นพิมพ์

งานในช่วงนั้น หัวใจสำาคัญอยู่ที่การวางระบบ 

เพราะถ้าสร้างระบบได้ งานทุกอย่างก็ง่ายขึ้น

เดมิเขาเคยทำากนัเดอืนละ 300 คำาขอ ผมทำาได้

เดือนละ 1,000-1,200 คำาขอ 4-5 เดือนก็หมดแล้ว 

รวมเวลา 9 เดือน ก็ทำาเสร็จ

ระบบคำานี้ตอนหลังญี่ปุ่นก็เอาไปใช้

ถ้าคุณสร้างระบบมา การตรวจสอบมันก็

ง่ายขึ้น ตรวจเป็นระบบได้ พอเปิดดูรู้ทันทีเลย บาง

กรณีที่มีปัญหาด้านกฎหมาย ผมก็ให้พ่อค้าฟ้องเพื่อให้

เป็นบรรทัดฐาน ฟ้องถึงศาลฎีกา ทำาให้มีบรรทัดฐาน

ออกมาเยอะ หลายคดีด้วยกัน

ที่ผมจำาได้ชัดก็คือ เครื่องหมายการค้าแฟ้บ  

สมัยก่อนเราก็รู้จักว่าเป็นผงซักฟอก แต่ก็มีพ่อค้าหัวใส

บางคนมาจดเป็นยี่ห้อไม้จิ้มฟัน
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ตามกฎหมายมันตีความได้หลายแนว โดย

อย่างแรกให้จดได้ เพราะสินค้าคนละจำาพวกกัน แต่อีก

แนวทางว่า ถึงแม้จะเป็นสินค้าคนละประเภท แต่อาจ

ทำาให้คนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า ถ้าคุณเห็น

ไม้จิ้มฟันยี่ห้อแฟ้บ และคุณเห็นสบู่ซักฟอกยี่ห้อแฟ้บ 

คนอาจติดว่าเป็นเจ้าของเดียวกัน ก็ถือว่าหลงผิด 

เพราะว่ามันอยู่ที่ความเชื่อถือในคนผลิต

ศาลฎีกาก็ตีความว่าจดไม่ได้ เพราะทำาให้คน

หลงผิด

จะเห็นว่า ซิงเกอร์เมื่อก่อน เรารู้จักแต่จักร

เท่านั้น เดี๋ยวนี้มีตู้เย็น ฯลฯ ซึ่งมันอยู่คนละจำาพวก

กัน ไอ้นี่มันทำาให้คนหลงผิดได้ สมัยนี้ เรียกกันว่า 

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ทั้งหมดพอผมทำาเสร็จ ท่านก็ให้เป็นหัวหน้า

กองเครื่องหมายการค้า สมัยนั้นไม่มีผู้อำานวยการกอง 

แต่ก่อนมีแต่ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ชั้นพิเศษ ชั้นพิเศษ

ก็รองอธิบดี

เมื่อผมขึ้นมาเป็นหัวหน้ากองเครื่องหมาย

การคา้ ชว่งนัน้ ไทยเรามปีญัหาสทิธบิตัร และเครือ่งหมาย

การค้ากับอังกฤษ 2 เรื่อง และยังไม่มีการแก้ไข

เรื่องแรกเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตร 

ที่อังกฤษกับอเมริกาข่มขู่ว่า ถ้าไม่ให้ความคุ้มครองจะ

ไม่ช่วยเหลืออาวุธ

ขณะนั้น อังกฤษมีบทบาทในทางทหารเหนือ

สหรัฐฯ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา 

อังกฤษต้องการยึดไทย จนทำาให้เกิดปัญหากินใจขึ้น

มากับสหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ ไม่เอาด้วย แต่สหรัฐฯ 

ก็ยังเกรงใจกับอังกฤษ เลยต้องยอมอังกฤษบ้างในเรื่อง

ค่าปฏิกรรมสงคราม ที่ไทยต้องส่งข้าวไปให้อินเดียส่ง

อะไรต่างๆ ไป

เราคงไมล่มืกนัวา่ชว่งหลงัสงครามโลกทัง้อนิเดยี 

พมา่ ลงมาสงิคโปร ์มาเลเซยี ลว้นอยูใ่นอาณานคิมของ

อังกฤษ เพราะฉะนั้นอังกฤษมีอิทธิพลมาก

ส่วนปัญหาที่ 2 ที่คั่งค้างมานานเป็นเรื่อง

เครื่องหมายการค้า ที่มีพ่อค้าคนจีนคนหนึ่งผลิตด้าย

หลอดขาย โดยใช้ตราสมอล้อมดาว

ปรากฏว่าตราสมอน้ัน ไปเหมือนกับเคร่ืองหมาย

การค้าของ JP COAT เป็นบริษัทใหญ่ในสก๊อตแลนด์ 

และได้รับการร้องเรียนว่า พ่อค้าจีนคนน้ีเลียนแบบ

เคร่ืองหมายการค้าของ JP COAT ทำาให้ด้ายหลอดของ

พ่อค้าจีนขายดี เพราะช่ือ JP COAT เป็นท่ีรู้จักในสมัยน้ัน

ปญัหาสำาคญัของกรณนีีอ้ยูท่ี ่เครือ่งหมายการคา้

ของพอ่คา้จนีรายนีม้รีปูสมออยูต่รงกลางและมดีาวลอ้ม

รอบอยู่หลายดวง ขณะที่ตราของ JP COAT มีแต่

รูปสมออย่างเดียวแต่ไม่มีดาวล้อมอยู่ด้วย และได้มี

การฟ้องร้องกันถึงศาลฏีกา ซึ่งคำาพิพากษาออกมาว่า 

เครื่องหมายการค้านี้ไม่เหมือนกัน

แต่ว่าในทางปฏิบัติ ด้ายหลอดตราสมอน้ี ถึงแม้จะ

มีรูปดาวล้อมอยู่ก็จริง แต่ถ้าเอามือถูหรือลูบดาวท่ีล้อม

รอบอยู่ก็จะลบออกไป เหลือแต่ตัวสมอตรงกลางท่ีลบ

ไม่ออก คล้ายๆ เคร่ืองหมายของ JP COAT พ่อค้าจีนคน

น้ีเก่งมาก ค้าขายด้ายหลอดจนร่ำารวยมหาศาล

พอฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดทีางศาลไมน่าน หลงัจาก

นัน้กเ็กดิปฏวิตั ิJP COAT ไปรอ้งเรยีนตอ่จอมพลสฤษดิ ์

ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ

จอมพลสฤษดิก์บ็อกวา่เรือ่งนีต้อ้งจดัการ เพราะ

เสียหายกับประเทศชาติมาก

ผมจำาได้ดี จอมพลสฤษดิ์โทรมาหาท่านทอง 

(อธิบดีกรมทะเบียนการค้า) ท่านทองไม่ยอมพูด ท่าน

บอกว่า ผมไม่เกี่ยวจะมาสั่งผมไม่ได้ ขอให้พูดกับ

หัวหน้ากอง จะยอมหรือไม่ยอมอยู่ที่หัวหน้ากอง 

แล้วท่านก็ส่งให้ผมพูด

ผมเรียนจอมพลสฤษดิ์ว่า ท่านเป็นหัวหน้า

คณะปฏิวัติ มีอำานาจเด็ดขาด ถ้าท่านเห็นว่า เป็น

ผลประโยชน์ต่อชาติ ก็ออกคำาสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติ

เพิกถอนเครื่องหมายการค้านี้ ได้  เพราะขัดต่อ

นโยบายของรัฐบาล เพราะเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อ

รัฐประศาสโนบาย จดทะเบียนไม่ได้ แต่ว่าน่าเพิกถอน

ได้ ถ้ารัฐขอให้ศาลเพิกถอน แต่สมัยนั้นไม่มีศาลที่จะ

ไปขอเพิกถอนได้ เพราะศาลฏีกาบอกแล้วว่าไม่เหมือน 

ก็ต้องใช้อำานาจของหัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งการ

ภายในชัว่โมงเดยีว มนีายทหารถอืคำาสัง่หวัหนา้

คณะปฏิวัติเดินมาเลย สั่งให้ถอนเครื่องหมายการค้านี้ 

ผมก็ใช้อำานาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถอน

เครื่องหมายการค้านี้ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติ

สั่งถอนเสร็จทหารนั่งคอยเลย

หลังจากเรื่องออกไปจากกรม จอมพลสฤษดิ์ก็

โทรฯ มาบอกว่าต้องยังงี้ซีน่า ทำาเพื่อชาติมันต้องรวด

เร็วยังงี้มันถึงจะถูก ผมก็บอกว่า ท่านครับ เมื่อไรท่าน

หมดอำานาจ ผมถูกฟ้องแหงๆ 

แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคาดไว้จริง พอจอมพล

สฤษดิ์หมดอำานาจผมก็ถูกพ่อค้ารายนั้นฟ้องคดีอาญา

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และถือเป็นคดีแรกในชีวิต

ราชการ

ผมก็สู้คดี และศาลยกฟ้อง

ป ร ะ เ ด็ น ท่ีผ มยก ข้ึนม า

ต่อสู้คือ ประกาศคณะปฏิวัติถือ

เป็นกฏหมาย การยกเลิกต้องเสนอ

สภาฯ เพ่ือออกกฏหมาย ร่างพระราช

บัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ 

เพราะฉะน้ัน เม่ือหัวหน้าคณะปฏิวัติ

ส่ังมาตามธรรมนูญการปกครอง สมัยน้ัน มาตรา 17 

แล้วในฐานะท่ีผมเป็นข้าราชการ และเป็นนายทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้า ไม่ทำาไม่ได้ ศาลจึงยกฟ้อง

อีกเรื่องที่ผมเข้าไปมีส่วนก็คือเรื่องทรัพย์สิน

ทางปัญญา ในการยกร่างกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งความ

จริงแล้วเรื่องสิทธิบัตร ร่างขึ้นตั้งแต่สมัยคุณพ่อของ

ผม (หลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์) จบมาใหม่ๆ ในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 24๖๖ แต่ร่างกันไม่จบ

โดยฉบับที่ผมมายกร่างเป็นฉบับที่ 4 แล้ว

เหตุผลที่กฎหมายสิทธิบัตรออกมาไม่ได้ก็

เหมือนกับสถานการณ์ขณะนี้ ที่มีการกลัวกันว่าจะลอก

เลียนแบบเขาไม่ได้ จะถูกฝรั่งกีดกัน เอาเปรียบ

ตอนที่ผมเป็นหัวหน้ากอง มีความพยายาม

จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเข้าสภาฯ อีก 

แต่ก็ตกม้าตายเพราะเป็นเรื่องทางการเมือง ที่ไม่อยาก

ให้ผ่านออกมาเป็นกฎหมาย แต่สาเหตุที่กฎหมายไม่

ผ่านสภาฯ เป็นเรื่องที่ตลกมาก โดยคำาว่าสิทธิบัตรสมัย

ก่อน ไม่ได้เรียกสิทธิบัตร แต่เรียกนิมิตบัตรแทน เพราะ

การประดิษฐ์สมัยก่อนเรียกว่าการนิมิต
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ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ คนหนึ่งลุกขึ้นค้าน 

และให้เหตุผลว่าได้ไปเปิดพจนานุกรมไทยดูแล้ว คำาว่า 

นิมิต แปลว่า อวัยวะส่วนสำาคัญของผู้ชาย จะเอาชื่อนี้

มาเป็นกฎหมายไม่ได้ จึงขอเปลี่ยนชื่อ กฎหมายเลยตก

สภาฯ ไปเลยเพราะชื่อเพียงอย่างเดียว

ขณะนั้นฝรั่งเข้ามาทำาการค้า ประกอบธุรกิจกับ

เมืองไทยมากขึ้น และมีปัญหา 2–3 ประการ ปัญหา

แรก คือเรื่องสิทธิบัตร ปัญหาที่สองเรื่องประกันภัย 

ปัญหาที่สามเรื่องหุ้นส่วนบริษัท ได้แก่ การเพิ่มหุ้นของ

คนต่างด้าว ที่ภายในประเทศไทยก็มีกระแสชาตินิยม 

(Nationalism) รุนแรง

สถานทูตส่วนใหญ่จะมายุ่งกับกรมทะเบียน

การค้า 2–3 เรื่อง ได้แก่ปัญหาการตั้งบริษัท เรื่อง

ทะเบียน โดยมักจะอ้างว่ากฎหมายไทยไม่ดีพอ

ในขณะนั้น ดร.ปวย อึ้งภากรณ์ ดำารงตำาแหน่ง

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องการที่จะเปิด

ตลาดหุน้ (Stock Exchange) โดยเปน็รากฐานความคดิมา

ตัง้แตร่ฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ทำาใหต้อ้งปรบัปรงุกฎหมาย

หุ้นส่วนบริษัทและกฎหมายมหาชน (Public Company) 

โดยไดม้กีารวา่จา้ง professor จากมหาวทิยาลยัฮาวารด์ 

ชื่อ ROBINS ที่เก่งทางเรื่องตลาดหุ้นมาเป็นที่ปรึกษา 

และผมไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็ตวัแทนของกรมทะเบยีน

การค้าไปประชุมร่วมกัน

บางอย่างในรายงานของ ROBINS ก็เป็นไปไม่

ได ้เชน่ ROBINS จะจำากดัในเรือ่งการถอืหุน้และกำาหนด

เงื่อนไขทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชน ซึ่งผมไม่เห็น

ด้วยเพราะว่าความแตกต่างระหว่างบริษัทมหาชนกับ

บรษิทัจำากดั อยูท่ีบ่รษิทัมหาชนขายหุน้ใหก้บัประชาชน

ทัว่ไปได ้แตบ่รษิทัจำากดัขายไมไ่ดไ้มเ่กีย่วกบัวา่จะตอ้งมี

ทุนจดทะเบียนเท่าไร

ผมทำาไม่ทันเสร็จก็ไม่ได้ทำาต่อ และตอนหลัง

ก็ออกมาว่า มีการจำากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในกฎหมาย

มหาชนวา่ไมเ่กนิ 5% และ วธิกีารนบัโหวต แทนทีจ่ะนบั

แตเ่สยีงขา้งมาก กน็บัจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยจนเราเพิง่มา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังว่า กฎหมายมหาชนจะไม่มี

ข้อจำากัดด้านทุนจดทะเบียน หรือการนับโหวต ถ้าเขา

จะขายหุ้นประชาชนทั่วไป ก็ถือเป็นมหาชน

ผมเปน็หวัหนา้กองไดส้กัพกั วนัหนึง่มขีา้ราชการ

มาตามตัวและบอกว่ารัฐมนตรีคนใหม่ต้องการพบ 

ตอนนั้น ผมแต่งตัวธรรมดา ใส่เสื้อเชิ้ตตัว ใส่กางเกง

เวสท์ปอยท์ ผมก็วิ่งไปยืมเสื้อนอก เนคไทคนอื่น ผูกขึ้น

ไปหารัฐมนตรีคนใหม่ คือคุณสุนทร หงส์ลดารมภ์

พอเจอหน้า ท่านก็บอกว่าผมไม่รู้จักคุณนะ แต่

ผมดูรายชื่อข้าราชการแล้ว ผมอยากเอาคุณมาเป็น

เลขาฯ คุณมาเป็นเลขาฯให้ผมได้ไหม

ผมบอก ท่านครับ ผมรับราชการมา 3–4 ปี 

ผมไมเ่คยทำางานอืน่เลย ทำาแตเ่รือ่งกฎ ระเบยีบ ถา้ทา่น

เห็นว่าผมทำาได้ และท่านอธิบดีเห็นด้วย ผมก็ไม่ขัดข้อง 

แต่ถ้าต่อไปท่านไม่พอใจผมเมื่อไร ท่านกรุณาบอกผม 

ผมจะได้ลาออก 

เหตุผลที่ท่านเลือกผมเป็นเลขาฯ ผมมารู้จน

กระทั่งท่านออกจากตำาแหน่งไปแล้ว ท่านบอกให้ผม

ไปเคลียร์ห้องหน่อย ท่านเคลียร์บางอย่างไปแล้ว แต่

ท่านคงลืมใต้กระดาษปู ผมก็รื้อออก ในนั้นเป็นบัญชี

มีอยู่ 4 คน เขียนชื่อไว้แล้วท่านติ๊กไว้ที่ชื่อผม อาจจะ

เปน็เพราะวา่ผมเปน็นกัเรยีนเคมบรดิจเ์หมอืนทา่นกไ็ด้

ผมทำางานกับใครผมพูดความจริง ถึงแม้เรารู้ว่า

เขาอาจไม่พอใจผมก็ต้องพูด ตรงนี้ครับท่านไม่ควรทำา 

ทำาขึ้นแล้วมันเกิดปัญหา

ช่วงที่ผมเป็นเลขาฯ คุณสุนทร ผมได้บทเรียน

และข้อคิดหลายอย่าง คุณสุนทรท่านเป็นนักบริหารที่

มองการณ์ไกล และวางรากฐานทำาทั้งระยะสั้น ระยะ

ยาว เป็นคนรอบรู้ ท่านก็สอน แล้วผมก็โชคดีที่ว่าได้

ลูกท่านคนหนึ่งคือคุณลิขิต หงส์ลดารมภ์ก็มาช่วยกัน 

คุณลิขิตจะเป็นผู้เขียนสุนทรพจน์ แล้วเราก็ปรึกษากัน

จะเขียนเรื่องไหน

คอืทา่นมองเหน็วา่รฐัมนตรจีะไปเปดิงานแสดง

สินค้า ก็พูดเกี่ยวกับงานนั้นนิดเดียว แต่การไปงานนั้น

ก็เพื่อหาโอกาสในการพูดหรือแถลงนโยบายออกไป 

เหมอืนกบัในตา่งประเทศทีใ่ชก้ารเปดิงานหรอืใชท้ีต่า่งๆ 

เป็นเวทีที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ท่าน

เป็นเลขาธิการคนแรกของสภาพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีคลัง

แล้วจึงย้ายมาอยู่กระทรวงพาณิชย์ เพราะฉะนั้นท่านมี

ความรอบรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ

ผมเรียนงานและทำาหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรี

อยู่ 2 ปี คุณสุนทรก็ลาออก เพราะมีปัญหาเรื่องข้าว 

ชว่งนัน้ผมไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็เลขานกุารคณะกรรมการ

พยุงราคาข้าวด้วย

คุณสุนทร ท่านทุ่มเทจริงๆ เอาใจใส่มาก แล้วก็

ไปเจอปญัหาการเมอืง วนัหนึง่ทา่นกลบัมาจากทำาเนยีบ 

บอกวา่ไมไ่หวแลว้ มนัไมม่หีลกักนัประเดีย๋วเอาอยา่งนัน้ 

ประเดี๋ยวเอาอย่างนี้

พอดีในขณะน้ัน ตำาแหน่งรองอธิบดีท่ีกรมทะเบียน

ว่างลง คุณสุนทรเลยแต่งต้ังให้ผมไปดำารงตำาแหน่ง

ท่ีผมได้รับการเสนอช่ืออาจจะเป็นเพราะผม

ทำางานหลายหน้าท่ี ตอนท่ีคุณสุนทรไม่อยู่ผมจะลงไป

ทำางานท่ีกรมทะเบียนการค้า โดยเป็นท้ังหัวหน้ากอง

เคร่ืองหมายการค้า บางคร้ังไปช่วยงานประกันภัยตอน

เช้า บางวันไปช่วยกองหุ้นส่วนบริษัท กองช่ัง ตวง วัด 

ฯลฯ หรือคร้ังหน่ึงท่านทอง ท่านจะไปประชุมเร่ืองช่ัง ตวง 

วัด ระหว่างประเทศท่ีกรุงปารีส ซ่ึงเราเป็นสมาชิกต้ังแต่

ปี 2449 เป็นสมาชิก 1 ใน 10 ประเทศ แรกของโลก 

แต่ไม่มีใครรู้ภาษาอังกฤษ แล้วมีปัญหาเร่ืองช่ัง ตวง วัด

ท่านก็ให้ผมไปประชุม ผมก็บอกว่าไปได้ไง

ฝ่าบาท กระหม่อมเป็นหัวหน้ากองเครื่องหมายการค้า 

แล้วไปใส่ตำาแหน่งอย่างนั้น คนหัวเราะตาย ท่านก็ว่า

มึงไม่ต้องยุ่ง กูเอามึงไปก็แล้วกัน พออีก 7 วัน คำาสั่ง

ออกมาให้ผมเป็นหัวหน้ากองชั่ง ตวง วัด ผมก็เอา

ตำารามาอ่านแล้วทำาสรุปให้ท่าน พอกลับจากประชุม 

ผมทำางานเสร็จ ท่านก็ให้ย้ายกลับไปเป็นหัวหน้ากอง

เครื่องหมายการค้า

ที่ผมทำางานได้มากเพราะผมกระจายอำานาจ 

ผมสอนหมดทกุคน ผมไมอ่ยูก่ท็ำาได ้บางอยา่งเขาทำาได้

ดีกว่าผมอีก แต่บางกองหัวหน้ากองไม่อยู่ งานหยุดก็

เกิดปัญหา

พอเรื่องเสนอให้ผมเป็นรองอธิบดีเข้า ครม. 

ปรากฏว่ามีอยู่หน่วยงานหนึ่ง รัฐมนตรีเสนอให้หัวหน้า

กองคนหนึ่งขึ้นมาเป็นรองอธิบดีเช่นกัน และบังเอิญ

หัวหน้ากองคนนั้นเพิ่งรับราชการมา ๘ ปี ก็เกิดปัญหา 



20

เล่าเรื่องปลัดพชร

21

ท่ า น ส อ น ผ ม อ ยู่

อย่างซึ่งผมยังจำาอยู่ทุกวันนี้

ว่า “เรื่องเศรษฐกิจนี่อย่าไป

วิตก เราจะต้องอยู่ดูว่าเป็น

เรื่องด่วนแค่ไหน ถ้าเรื่อง

ด่วนมาก หากข้อมูลยังไม่มี

สมบูรณ์และต้องเสียเวลา

ไปนั่งขุดหามาก็ไม่ทันการณ์

ต้องรีบตัดสินใจ ถ้ามันไม่

ด่วนเราก็หาข้อมูลให้พร้อม

มากขึ้น ก่อนจะตัดสินใจ แต่

ถ้ารีบด่วนต้องทำาทันที”

เ ห ตุ ที่ เ ป็ น เ ช่ น นี้

เพราะว่า ทุกอย่างที่ เรา

ตัดสินออกไป พ่อค้าปรับตัวได้ สิ่งที่พ่อค้ากลัวมาก

ที่สุดคือความไม่แน่นอน จะเอาอย่างไรก็ไม่บอกสักที 

เก็บเรื่องเอาไว้ 3 วัน ๖ วัน 10 วัน 20 วัน ไม่ตัดสิน

เขาทำาอะไรไม่ได้

แต่ถ้าตัดสินมาแล้ว จะผิดถูกอย่างไรเขาปรับ

ตัวเขาได้ ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนใหม่ ปรับไปเรื่อยๆ 

เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เรื่องนี้ถ้าไม่ตัดสิน 

ณ วันนี้ เขาเสียหายแล้ว

ระบบที่พ่อค้ากลัวคือวันนี้จะเอาอย่างนี้ อีกวัน

จะเอาอีกอย่าง

มีอยู่เรื่องที่ผมจำาได้และค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่

ก็คือ บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งมีปัญหาจะล้มคณะ

ที่ปรึกษาสรุปว่า ที่เขาทำาธุรกิจได้เพราะมีการนำาเบี้ย

ประกันของผู้เอาประกันรายใหม่มาเป็นค่าใช้จ่ายและ

จ่ายค่าเสียหาย ทำาให้ต้องหลอกคนไปเรื่อยๆ

คนที่ทำาประกันใหม่ไม่มีทางได้เงินคืนแน่

ครม. จึงมีมติว่าถ้าใครจะเป็นชั้นพิเศษคือตำาแหน่งรอง

อธิบดีได้ต้องรับราชการมา 10 ปีขึ้นไป

เร่ืองของผมท่ีเข้าไปในครม. ก่อนจึงมีปัญหา

ด้วย เน่ืองจากผมรับราชการมา 9 ปีเศษ ยังไม่ครบ 10 

ปี จึงทำาให้ต้องรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทะเบียน

การค้าไปพลางๆ ก่อน ผมกลับไปกรมทะเบียนการค้า 

ทำาเร่ืองสิทธิบัตรกับพ่ียูร (คุณประยูร เถลิงศรี) ปรับปรุง

เร่ืองกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เร่ืองประกันภัย ฯลฯ

หลังจากคุณสุนทร พ้นตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ไป ก็ได้มีการแต่งตั้งให้คุณพจน์ 

สารสิน ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่ง

ชาต ิมาควบเปน็รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐการดว้ย

พุก (คุณอาสา สารสิน) ลูกชายคุณพจน์ ก็โทรมา

ถึงผม บอกให้ไปพบคุณพจน์ และท่านก็บอกว่าจะเอา

ผมเป็นเลขาฯ เพราะท่านต้องควบเป็นรัฐมนตรีว่าการ 2 

กระทรวง และท่านจะมาเป็นท่ีกระทรวงเศรษฐการปีเดียว

การเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ในช่วงที่ 2 กับคุณพจน์นี้ ผมได้เรียนรู้ในเรื่อง

การจับประเด็น เพราะคุณพจน์เป็นคนจับประเด็น

สำาคัญๆ ไม่ยุ่งกับเรื่องลึกลงไป ทุกเรื่องที่เสนอขึ้นมา 

20 - 30 หนา้ ผมจะตอ้งสรปุเสนอคณุพจนใ์นกระดาษ

แผ่นเดียว และจะสรุปให้ทุกเรื่อง

ยิง่ตอนหลงัเรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ ทา่นกบ็อกวา่

อย่ามาให้เซ็นทราบ ท่านบอกให้ผมมีหน้าที่คอยเตือน

ท่าน เช่น ถ้าข้าวราคาขึ้นหรือลงผิดปกติ ต้องมาบอก 

แต่ไม่ต้องมาบอกว่าวันนี้ขึ้นวันนี้ลง แล้วถ้าท่านถามว่า

วันไหนราคาข้าวเท่าไรผมต้องบอกได้

เพราะฉะนั้นผมต้องใช้วิธีนำาเสนอเรื่องที่

รัฐมนตรีทราบแล้ว แล้วส่งเรื่องกลับ เรื่องที่ทราบบางที

จดหมายทีท่า่นจะตอ้งลงนามเสนอขึน้มาไมด่ ีทา่นกข็ดี

เฉยๆ ไม่สั่งอะไร ผมก็ต้องไปแก้ใหม่

ท่านดูแต่เรื่องงานหลักๆ

อันที่สองที่มองเห็นคือท่านตั้ง ดร.ปวยเป็น

ประธานคณะที่ปรึกษา มีคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร 

คุณฉลอง ปึงตระกูล จากแบงก์ชาติ วางนโยบายต่างๆ 

ดร.ปวยจะประชุมทุกอาทิตย์ และท่านให้ผมเป็น

เลขานุการ

เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดที่เป็นนโยบายก็มา

จากคณะที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าว เรื่องใช้เงิน 

ตา่งๆ กต็อ้งไปเอาเขา้ ผมมหีนา้ทีเ่อาเขา้คณะทีป่รกึษา 

หรือท่านสั่งมาโน๊ตสั้นๆ ว่า “เรื่องนี้เห็นว่ามันน่าจะ

ไปอย่างนี้” ผมก็ทำาเรื่องเข้าคณะที่ปรึกษาว่าควรจะไป

ทางไหน เรื่องประกันชีวิต เรื่องอะไรต่างๆ ผ่านคณะ

ที่ปรึกษา แล้วประธานจะมาหาท่านเพื่อเรียนท่านว่า

ปัญหาเป็นอย่างนี้ๆ นโยบายน่าจะเป็นอย่างนี้ๆ เราก็

นำามตอิอกไปสง่อธบิดตีา่งๆ แลว้กเ็รยีกอธบิด ีเรยีกใคร

มาชี้แจง ซึ่งมันก็ work 

ท่านเป็นคนหัวไวมาก

ปัญหาก็คือว่าจะให้

เปิดต่อไปหรือจะสั่งปิด

ท่านถามข้อเดียวคือ 

ถ้าให้หลอกต่อไปอีกกี่คน

บริษัทนี้ถึงจะอยู่ได้

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า

ไม่มีทางที่จะฟืนตัว

ท่านก็บอกว่าให้ปิด 

โดยเราไปกับตำารวจ เอา

พนักงานเข้าไปเทกโอเวอร์ 

มีอะไรยึดไว้หมด

ผลก็ คื อ คนที่ เ อ า

ประกนัไวก้ไ็ดค้นืบางสว่น ไม่

เช่นนั้นจะต้องมีคนถูกหลอก

ไปเรื่อยๆ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น

สรุปแล้วการที่ผมมีโอกาสเป็นเลขานุการ

รัฐมนตรี 2 สมัย ทำาให้ผมได้ไปดูงานหลายด้านและดู

หลายกรม เพราะจะต้องเข้าทำางานกับคณะที่ปรึกษา

และประสานงานกับอธิบดีแต่ละกรม

สิ่งที่สำาคัญผมยังได้ประโยชน์อีกในเรื่องการ

ตัดสินใจ เพราะผมปกติจะเป็นคนตัดสินใจช้าผมไม่ใช่

คนทีค่วามคดิเรว็ แตด่ว้ยตำาแหนง่ทีเ่ปน็เลขานกุาร ตอ้ง

เป็นด่านแรกที่จะต้องตอบคำาถามให้ได้ ผมจึงต้องใช้

วิธีคิดหาคำาตอบเรื่องอื่นๆ ไว้ในใจไว้ก่อน เหมือนกับ

ทำาการบ้าน พอถามอะไรเราก็ตอบได้

คุณพจน์ท่านยังสอนผมว่า คนเราอย่าทำาทุก

อย่าง เป็นรัฐมนตรีต้องเอาปัญหาหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆ 

ปล่อยอธิบดีไป เช่นจะเอาใครขึ้นมาเป็นรองอธิบดี 

จะเอาใครขึ้นมาเป็นอธิบดีอย่างนี้ ต้องให้ข้าราชการ

ไปทำากันเอง

ท่านสอนผมอยู่อย่าง

ซึ่งผมยังจำ�อยู่ทุกวันนี้ว่า

“เรื่องเศรษฐกิจนี่อย่าไปวิตก�

เราจะต้องอยู่ดูว่าเป็นเรื่องด่วน

แค่ไหน�ถ้าเรื่องด่วนมาก�หาก

ข้อมูลยังไม่มีสมบูรณ์และต้อง

เสียเวลาไปนั่งขุดหามาก็ไม่ทัน

การณ์ต้องรีบตัดสินใจ�ถ้ามัน

ไม่ด่วนเราก็หาข้อมูลให้พร้อม

มากขึ้น�ก่อนจะตัดสินใจ�แต่ถ้า

รีบด่วนต้องทำ�ทันที”
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กอ่นทีค่ณุพจนจ์ะพน้ตำาแหนง่ คณุพจนไ์ดเ้สนอ

เรือ่งเขา้คณะรฐัมนตรใีหผ้มเปน็รองอธบิดกีรมทะเบยีน

การค้า ก็เป็นปีที่ 10 ที่ผมรับราชการพอดี

ถัดจากคุณพจน์ คุณบุญชนะ อัตถากร ก็มา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แรกๆ ท่านก็

บอกว่าให้ผมทำางานไปแล้วกัน แต่มีอยู่วันหนึ่งท่านก็

เรยีกผมมาถามวา่ จะตัง้ผมไปเปน็ทีป่รกึษาใหญป่ระจำา

กรุงนิวยอร์คจะว่าอย่างไร ตำาแหน่งนี้สมัยก่อนเทียบ

เท่าอธิบดี

ผมก็บอกว่า ท่านครับ ท่านสั่งผมหรือถามผม 

ถา้เปน็การถาม ผมมภีาระทางครอบครวัมากเพราะตอ้ง

ดแูล พอ่แม ่และยาย ในฐานะลกูชายคนโต หากเปน็การ

ถาม ผมขอไม่ไป ถึงแม้ท่านจะไม่ให้ผมเป็นอธิบดีก็ไม่

เป็นไรเพราะผมอายุยังน้อย แต่ถ้าเป็นการสั่งให้ผมไป 

ผมต้องขอลาออก เพราะผมไปไม่ได้

ท่านได้ยินก็บอกว่าโอเค อีกวันสองวันจะให้คำา

ตอบ แลว้ทา่นกด็นีะ มาบอกวา่ทา่นเขา้ใจผมและรูว้า่ผม

มีภาระ ท่านไม่ว่าอะไรให้ผมเป็นรองอธิบดีไป

ตอนนั้นมีคนไปบอกคุณบุญชนะว่าผมซ่องสุม

ผู้คนเพื่อล้มรัฐมนตรี ซึ่งเหตุของเรื่องเกิดขึ้นเนื่องจาก

ในช่วงเย็นๆ ผมมักจะมานั่งที่ระเบียงของกรมเพราะ

ลมโกรก เย็นสบาย และรอให้รถที่มารับเด็กนักเรียน

กลับไปหมดแล้ว ครั้งแรกๆ มีหัวหน้ากองบางคนคุย

กันถึงปัญหาต่างๆ โดยมักมาถามว่าเรื่องแบบนี้รองฯ 

ว่าอย่างไร ผมก็มักจะแสดงความเห็น และบางครั้ง

หวัหนา้กองจะใหผ้มชว่ยไปเรยีนเรือ่งราวกบัอธบิดทีำาให้

มีการขยายวงพูดคุยในตอนเย็นมากขึ้น จนมีผู้ไปฟ้อง

รัฐมนตรีว่าผมซ่องสุมผู้คนเตรียมล้มรัฐมนตรี

พอผมรู้ว่ามีคนไปฟ้องรัฐมนตรีอย่างนั้น ผมก็

ขึ้นไปหาเรียนว่าท่านครับ ผมเป็นรองอธิบดีจะไปโค่น

รัฐมนตรีได้อย่างไร

แล้ววันดีคืนดีท่านก็ตั้ งผมเป็นอธิบดีกรม

ทะเบียนการค้า เรื่องผ่าน ครม.แล้ว แต่เกิดปัญหาบาง

อยา่งขึน้มา ทำาใหม้กีารยบัยัง้คำาสัง่ในการแตง่ตัง้ และมี

การนำาเรือ่งเขา้ ครม.ใหม ่โดยสลบัตำาแหนง่ในกระทรวง

ใหม่หมด

สุดท้ายผมได้มาเป็นอธิบดีกรมเศรษฐสัมพันธ์ 

(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพาณิชย์สัมพันธ์และ

กรมส่งเสริมการส่งออก)

ช่วงท่ีผมได้รับการแต่งต้ังให้เป็นอธิบดีกรมเศรษฐ

สัมพันธ์ อยู่ในจังหวะท่ีจะมีการพิจารณายุบกรมเศรษฐ

สัมพันธ์ เพ่ือปรับปรุงการทำางานของกระทรวงพอดี

ตอนนั้นกรมเศรษฐสัมพันธ์ตั้งอยู่ที่รามคำาแหง

มีข้าราชการของกรมเศรษฐสัมพันธ์อยู่ 2๘ คน อย่าง

ดำารงค ์อนิทรทรพัย ์ นรวฒัน ์สวุรรณ  จลุจติต ์ สงิหเสนยี ์ 

ประสบสุข สังข์ศิลปเวช ฯลฯ

ผมจำาได้ว่าพอเป็นอธิบดีก็มีคนให้ผู้แทนฯ 

มาถามตอนพจิาณางบประมาณวา่ ผมไมล่ะอายใจบา้ง

หรือที่เป็นอธิบดี เพราะรองอธิบดีแก่กว่าผมตั้งเยอะ 

ผมก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง

ผมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ จะไปถืออาวุโสอะไรไม่เกี่ยว ผม

ก็เคารพรองอธิบดีทุกคนที่อาวุโสกว่า และแบ่งงานให้

หมดไม่มีปัญหาอะไร

งานหลักที่ผมเข้าไปทำาในกรมเศรษฐสัมพันธ์

คือการส่งเสริมการส่งออก โดยมีงานใหญ่ๆ คืองาน

แสดงสินค้า ที่ปีหนึ่งได้งบประมาณมาจัด 4 หน

แต่การจัดงานเช่นนี้ผมมองว่าคงไม่ได้ผล จึงไป

เรียนท่านรัฐมนตรีบุญชนะว่า ถ้าให้รัฐบาลไปจัดแสดง

สินค้าอย่างนี้คงไม่ได้อะไรมากเพราะข้าราชการขาย

ของไม่เป็น ไม่รู้ตลาดเพียงพอ จึงต้องปรับปรุงใหม่ 

โดยเกบ็เงนิจากพอ่คา้ เนือ่งจากถา้ใหฟ้รกีไ็มม่ปีระโยชน ์

คนที่ได้ฟรีจะไม่สนใจ

พอดีเกิดการปฏิวัติ ผมจึงไปเสนอคณะปฏิวัติ

ว่า ถ้าจะแสดงสินค้าปีหนึ่ง 10-12 ครั้งและใช้งบ

ประมาณคงไม่เกิดประโยชน์ จะเอาแต่สินค้าประเภท

ศิลปะไปขายคงไม่ได้ จำาเป็นต้องวางหลักการว่างาน

ไหนที่มีประโยชน์ ถ้าผู้ส่งออกยังไม่แน่ใจ ราชการก็จะ

ช่วยออกเงิน แต่ถ้างานไหนที่พ่อค้าแน่ใจว่าไปแล้วจะ

ได้ประโยชน์ ก็เก็บเงินมากหน่อย เป็นกองทุนไว้

ผมสง่คนพวกนีไ้ปเทรนเรือ่ง export promotion 

ไปเทรนแล้วกลับมาก็นั่งคุยกันว่า ที่ไหนทำา export 

promotion ดี สมัยก่อนมีที่สหรัฐฯ แต่เขาใช้เงินมาก 

บังเอิญมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นเพื่อนของสุคนธ์ กาญจนาลัย 

กับดำารงค์มาจาก ITC บอกว่า ให้ไปดูไอร์แลนด์ ผมก็

บินไป คุยกับเขาว่าทำาอย่างไร

แนวทางของเขาเหมือนกับเราตรงที่เขาคิด

ว่าการใช้งบประมาณมากมันไม่เกิดประโยชน์เพราะติด

ระเบยีบ กฎตา่งๆ เรือ่งการคา้ตอ้งมรีะเบยีบใหม ่จรงิๆ

แล้วควรจะเป็นองค์กรพิเศษเลย ไม่ขึ้นกับรัฐบาล

ผมบอกว่าเมืองไทยถ้าไม่ขึ้นกับรัฐบาลทำาไม่

ได้ แต่ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณอาจทำาได้ ผม

เล่าเรื่องปลัดพชร
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เลยเชิญเขามาอยู่ที่กรม 7 วัน ปิดประตูให้อยู่ในห้อง

อยา่งเดยีว ประชมุกนั 3-4 คน ม ีดำารงค ์สคุนธ ์นรวฒัน ์

จุลจิตต์ ผลัดกันซัก เราจะเอาของไอร์แลนด์เป็นแบบ

รูปแบบที่ได้มาและวางไว้ก็คือจะต้องมีความ

ยืดหยุ่นไม่ติดกับระบบราชการ การใช้เงินต้องคล่องตัว 

สามารถเรียกเก็บเงิน

ผมทำาใหม่เลย ปรับปรุงจนมีการแสดงสินค้า

ทั้งภายใน และต่างประเทศ เอาผู้เชี่ยวชาญจากต่าง

ประเทศ พ่อค้าเก่งๆ มาบรรยายให้ผู้ส่งออกไทยฟัง 

เชิญนายกฯ มาเปิด พร้อมกับเชิญให้พ่อค้าชั้นนำาของ

โลกให้เข้ามาประชุมกันในไทย

พวกแคตตาล็อกสวยๆ ท่ีสมัยก่อนคนไม่กล้าทำา 

ผมก็ส่ังให้ทำา เช่น พวกอัญมณี พิมพ์ด้วยกระดาษช้ันดี 

ประมาณ 1 หม่ืนใบ ทำาเป็นมาตรฐานช้ีนำา เน่ืองจาก

นางแบบสมัยน้ันหายากและค่อนข้างแพงคณะผู้จัดทำาก็

เลยไปขอน้องภรรยาของข้าราชการคนหน่ึงมาเป็นนางแบบ

ไปๆ มาๆ เขาไม่ยุบกรมนี้แล้ว และก็ได้เปลี่ยน

ชื่อเป็นกรมพาณิชย์สัมพันธ์ ตามชื่อกระทรวงที่เปลี่ยน

จากกระทรวงเศรษฐสัมพันธ์ เป็นกระทรวงพาณิชย์

พอทำาไปไดอ้กีพกักเ็ปลีย่นแปลงรฐับาล คณุปรก 

อมรนันท์ เป็นรองนายกฯ และคุณตามใจ ขำาภโต เป็น

รฐัมนตรพีาณชิย ์คณุปรกมนีโยบายจะตัง้คณะกรรมการ

บริหารการส่งออกที่ทำาเนียบฯ และจะยุบกรมพาณิชย์

สัมพันธ์ ผมจึงส่งข้าราชการหลายคนไปช่วยงานที่ทำา

เนียบฯ และต่อมาเมื่อรัฐบาลจะล้มไปจึงมีการโอน

ทรัพย์สินทั้งหมดมาไว้ที่กรมพาณิชย์สัมพันธ์

การขยายงานของกรมพาณิชย์สัมพันธ์มา

ถึงจังหวะสำาคัญ เมื่อคุณตามใจอยากจะตั้งองค์กรที่

เรียกว่า one stop service ก็เรียนท่านว่า ผมพนันกับ

ทา่นเอาไหม ผมหารอืมาหมดแลว้ ผมจะสรา้งหนว่ยงาน

ใหม่ขึ้นมาหนุนท่าน แต่ต้องอยู่ในกรมผม เรียกว่าศูนย์

บริการส่งออก ผมมีสถานที่แล้ว แต่จะขอเงิน ๖ แสน

บาทโดยจะสร้างห้องสมุด ห้องแสดงสินค้า การบริหาร

ด้านข่าวสาร ด้วยจำานวนคน 20 คน ไม่ขอใหม่ โดยจะ

ทำาด้าน Export Service Center ไม่เกี่ยวกับการแสดง

สินค้า ทำางานกับคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกใน

เรื่องนโยบายและแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทั้งหมด

คุณตามใจก็ตกลงพนันกับผมว่า ผมตั้งไม่ได้ 

และท่านให้เวลา ๖ เดือน

ผมกเ็อาเลยทบุอาคารเกา่ทีม่อียู ่สรา้งตกึ 2 ชัน้ 

และรับคนใหม่ๆ เข้ามาใหม่หมด และเผอิญได้ ทรงชัย 

ใสเศวตวาร ีวศิษิฐศ์ร ีจนิตนา นกัเรยีนทนุเขา้มาดว้ย สง่

ไปเรียนไปอบรม ทำางานเวลา 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น 

ไม่หยุดพักเที่ยง หนังสือที่ออกไปทั้งหมดไม่ใช้ตราครุฑ 

แต่เป็นตราที่กรมส่งเสริมการส่งออกใช้มาตลอด

ช่วงที่ผมอยู่ที่กรมพาณิชย์สัมพันธ์ การทำางาน

จะค่อนข้างสนุก โดยในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้า

ต่างประเทศ ผมจะตั้ง project manager ขึ้นมาดูแลใน

แต่ละงาน โดยแต่ละปีจะเริ่มวางแผนงานตั้งแต่เดือน 

ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม แผนงานทั้งหมดจะ

ออกมาว่าปีต่อไปจะทำางานอะไรแสดงสินค้าอะไรและ

ใครเป็น project manager รวมถึงใช้เงินเท่าไหร่

พอถึงต้นปีกรมจะทำาแบบสอบถามถึงผู้ส่งออก 

เพื่อสอบถามว่าสนใจจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใดบ้าง 

จากนั้นจะนำามาเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่าย การขนสินค้า

ไปแสดงที่ต่างประเทศนั้น กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะ

ออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ขากลับผู้ส่งออกต้องขนกลับเอง 

รวมถึงต้องเอาสินค้าตัวอย่างไปด้วย พองานแสดง

สินค้าสิ้นสุดลง สินค้าตัวอย่างนี้ต้องให้ไว้กับศูนย์

พาณิชยกรรมในต่างประเทศ

ตัวศูนย์พาณิชยกรรมนี้กว่าจะตั้งขึ้นมาได้ต้อง

สู้อยู่ตั้งนาน เพราะต้องแยกออกมาจากที่ปรึกษาการ

พาณชิย ์แนวคดิของศนูยพ์าณชิยกรรม จะตอ้งไมต่ัง้ใน

เมืองหลวง แต่ให้ไปตั้งที่เมืองท่า หรือเมืองศูนย์กลาง

ธรุกจิ และจะตอ้งเคลือ่นทีไ่ปได ้ถา้หาลกูคา้และมลีกูคา้

ในมือหมดแล้วก็ควรจะเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นๆ ศูนย์

พาณิชยกรรมนี้ไม่ควรมีเกิน ๖-๘ ศูนย์

ตอนที่ผมอยู่กรมเศรษฐสัมพันธ์ มีชาวต่างชาติ

เข้ามาดูงานมาก เช่น ศรีลังกา อินเดีย มาเลเชีย มาดู

งานทีศ่นูยบ์รกิารสง่ออก โดยภายในศนูยม์หีนงัสอืชัน้ด ี

มีรายงานวิจัยไว้หมด ทำาแบบธุรกิจ ร่างระเบียบใหม่

หมดในเรื่องการใช้เงิน

อกีดา้นทีก่รมเขา้ไปมบีทบาทกค็อืดา้นนโยบาย

และอุปสรรคการค้า โดยเสนอผ่านทางคณะกรรมการ

พฒันาการสง่ออก ซึง่ไดม้กีารเสนอขอมตคิณะรฐัมนตรี

ไปว่า ถ้าคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกตัดสินแล้ว 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม และให้

ถือว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีด้วย

นอกจากนี้ก็เข้าไปปรับปรุงการทำางานของ

ข่าวพาณิชย์ ซึ่งมีโรงพิมพ์ มีอุปกรณ์ครบ แต่ขาดทุน

เนือ่งจากการรัว่ไหลมาก ผมจงึขออนมุตัทิำาขา่วพาณชิย์

แบบธุรกิจ

เงินทุนที่มีอยู่ และเครื่องจักรที่มีอยู่มูลค่า

ประมาณ ๘ ล้านบาท แต่ข่าวพาณิชย์มีหนี้มาก ผม

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุม 4-5 คน โดยจัดองค์กรใหม่ 

จ้างอาจารย์ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทขนาดเล็กทีเดียว 

4 เครื่อง

คนเขากบ็อกวา่หนงัสอืพมิพต์อ้งซือ้เครือ่งใหญ ่

ผมบอกว่าเอาเล็กๆ ได้ แต่มันอยู่ที่คุณภาพ เราเปลี่ยน

เนือ้หาใหมข่า่วไมเ่อา เราเปน็ราชการทำาอยา่งไรกไ็มท่นั

เอกชน เรามาเนน้หนกัคอืบทความตอ้งมคีณุภาพสงูใน

เรื่องการส่งออก ในเรื่องตลาดสินค้า เราหาคนมาเขียน
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หลังจากนั้นข่าวพาณิชย์ก็ได้กำาไร เราจ้าง

สายส่ง จ้างกองบรรณาธิการใหม่ โรงพิมพ์เรามีเอง

รบัพมิพอ์ยา่งอืน่ดว้ย ผมไปนัง่คมุอยูน่าน โดยไปตัง้ใหม่

ตรงถนนประดิพัทธ์ คลองประปา

หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์นี่พ่อผมสร้างมา 

ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมสนเทศ (กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ในปัจจุบัน) และมีข่าวพาณิชย์เป็น intelligence 

(information) โดยคำาว่าสนเทศหมายถึงข่าวที่กรองแล้ว 

เป็น commercial intelligence

พอผมอยูก่รมเศรษฐสมัพนัธก์ท็ำางานสนกุด ีแต่

วันดีคืนดีผมก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปอยู่กรมการค้าต่าง

ประเทศแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ช่วงนั้นคุณนาม พูนวัตถุ เป็นรัฐมนตรีว่าการ

พาณิชย์ และบอกให้ผมจัดคณะผู้แทนการค้าไป 

อิหร่าน เข้าฮังการี แล้วก็วกเข้าไปดูงานมันสำาปะหลัง

ทีร่อตเตอรด์มั พอผมจะขึน้เครือ่งบนิ คณุปรกกบ็อกวา่

กลับมาคงไม่เจอกันนะ

ผมถามว่าท่านหมายความว่าอย่างไร ท่านจะ

ไปแล้วหรือ

ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ แต่กลับมาจะเจอกันคนละ

ฐานะ

ผมไมไ่ดค้ดิอะไรและขึน้เครือ่งบนิไป ถงึอหิรา่น

ตอน ๖ โมงเช้า พอถึง ๘ โมงเช้าคุณนามก็บอกว่านี่

คุณพชร คุณกลับไปนี่ผมเอาเรื่องเข้า ครม. แล้ว ให้คุณ

เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ผมเรียนท่านไปว่าแหม ท่านฮะ ท่านไม่ได้บอก

ผม หรือไม่ได้ถามว่าอยากไปอยู่หรือเปล่า ผมอยาก

อยู่กรมพาณิชย์สัมพันธ์ งานกำาลังสนุก กรมการค้าต่าง

ประเทศผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย

คุณนามก็บอกกว่าเคยถามผมแล้ว ผมเฉยๆ 

ก็หมายความว่าไม่ขัดข้อง

ผมก็ถามท่านว่าถามตอนไหน

ท่านก็บอกว่าถามแล้วในงานเลี้ยงครั้งหนึ่ง 

ตอนนั้นมีคนไปยุท่านให้ปลดอธิบดีท่านหนึ่ง ผมก็บอก

ท่านไปว่า เรื่องนี้ผมต้องประท้วง เพราะตอนนั้นอธิบดี

ท่านนั้นไม่ค่อยสบาย ผมบอกว่าการที่คนเราทำางานมา

ดีแล้วประสบชะตากรรม ชั่วครั้งชั่วคราว แล้วทำาไมเรา

ไปทำาลายจิตใจเขา ผมว่าไม่ถูกนะครับท่าน

ท่านก็ตอบมาว่าคุณไม่ต้องพูด คุณควรไปอยู่

กรมการค้าต่างประเทศ ครั้งนั้นผมก็เฉยๆ ท่านก็เลย

ถือว่าผมไม่ปฏิเสธ

จริงๆ แล้วการเดินทางไปอิหร่านครั้งนั้นผม

วางแผนว่า พอเสร็จงานที่ฮังการี ก็จะขออนุญาตไป

ลอนดอน โดยผมนัดภรรยาไปคอยอยู่แล้ว และหวัง

ว่าจะขอหยุดพัก Holiday อยู่ที่อังกฤษ 10  วันเพื่อชื้อ

หนงัสอื ซือ้ของ เพราะตัง้แตร่บัราชการ 10 กวา่ป ียงัไม่

ไดพ้กัผอ่นเลย แตเ่มือ่ไดร้บัการแตง่ตัง้จงึอยูไ่ดแ้ค ่3 วนั

เมื่อผมมารับตำาแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่าง

ประเทศ ผมกำาลังจะเรียน วปอ.อยู่ด้วย ก็ต้องขอไม่

เรียน พอลงจากเครื่องบินก็มีข้าราชการมารับและ

บอกว่า พรุ่งนี้เวลา 9 โมงเช้า จะต้องเจรจากับญี่ปุ่น

เรื่องข้าวโพด ผมบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องข้าวโพดมาก่อน 

จะขายอย่างไร ข้าราชการที่มารับก็บอกว่าเตรียมมา

ให้แล้วทั้งปึกเลย

คืนนั้นหลังจากลงเครื่องบิน ผมเลยไม่ได้นอน 

ต้องมานั่งอ่านสัญญา เพราะไม่เคยเจรจาขายข้าวโพด 

ไม่รู้ว่าจะคิดราคาอย่างไร นั่งคิด นั่งอ่าน นั่งคำานวณถึง

ต ี5 แตเ่ปน็โชคดทีีผ่มเคยอยูก่รมทะเบยีนมากอ่น ทำาให้

รู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัท สัญญา ฯลฯ

หลังจากเรื่องข้าวโพด ปัญหาในกรมการค้า

ต่างประเทศก็คือเรื่องไม้สัก ข้าว

ส่วนเรื่องข้าว สมัยก่อนแผนพัฒนาประเทศ

ของไทยใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นแกนหลักจึง

มีการไหลของประชากรจากภาคเกษตรมาอยู่ภาค

อุตสาหกรรม นโยบายที่ออกมาก็คืออุตสาหกรรมที่จะ

พัฒนาคืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน และค่าแรงต้องต่ำา 

เมื่อเป็นเช่นนี้ค่าครองชีพจะต้องถูกที่สุด เพราะถ้า

ค่าครองชีพแพง อุตสาหกรรมหลักที่ใช้แรงงาน เช่น

อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำาเร็จรูปจะ

อยู่ไม่ได้
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นโยบายทีอ่อกมาทำาใหม้ผีลถงึราคาขา้ว เพราะ

ราคาข้าวจะแพงไม่ได้เช่นกัน แต่จะต้องเป็นราคาที่

ชาวนาอยู่ได้ในระดับหนึ่ง

สมัยรัฐบาล พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และ

คุณอบ วสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ คุณอบ วาง

นโยบายเลยว่า ข้าวส่งออกจะต้องได้ปริมาณเท่าไหร่ 

ราคาข้าวภายในต้องไม่สูงเกินกว่าราคาเท่าไหร่

เราจะเห็นได้ว่าหากช่วงใดราคาข้าวสารภายใน

ประเทศสูงเกินกว่าราคาถังละ ๖0 บาท หรือถังละ ๘0 บาท 

จะมีการเดินขบวน เรียกร้องให้ปรับค่าแรง เพราะฉะน้ัน 

ข้าวจึงเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม

แต่เราจะพูดกันออกมาไม่ได้ว่านโยบายที่

ออกมาคือข้าวจะขาดไม่ได้ และจะแพงไม่ได้

กลไกที่ใช้ควบคุมราคาข้าวก็คือการควบคุม

การส่งออก เนื่องจากราคาข้าวในประเทศจะขึ้นอยู่กับ

ราคาส่งออกข้าวสาร ณ ตลาดกรุงเทพฯ เป็นหลัก 

จึงต้องมาคุมตรงจุดนี้

ลักษณะสภาพตลาดในขณะนั้นมีผู้ส่งออกข้าว

ประมาณ 25 ราย ผู้ส่งออกแต่ละรายจะแยกตั้งบริษัท

ในเครือเป็นบริษัทเล็ก บริษัทน้อย รวมทั้งหมดราวๆ 

50 บริษัท ขณะที่มีกลุ่มผู้ซื้อข้าวจากไทย ซึ่งได้แก่

นายหน้าค้าข้าวต่างประเทศหรือที่เรียกว่า Broker ข้าว

กลบัมเีพยีงไมก่ีร่าย สภาพตลาดเชน่นีเ้ทา่กบัวา่ คนขาย 

(Supply) มีมากราย แต่คนซื้อ (Demand) มีน้อยราย 

ผู้ส่งออกของไทยจึงต้องแย่งกัน ขายแย่งกันตัดราคา

ส่งออก และสุดท้ายก็ต้องไปกดราคาข้าวเปลือกใน

ประเทศเพื่อมาชดเชยต้นทุน

สำาหรับมาตรการที่ใช้ในการควบคุมกลไกการ

ตลาด จะมี 4 มาตรการคือ

1. โควตาการส่งออก เพื่อคุมไม่ให้ข้าวขาด 

เมื่อมีโควตา ผู้ส่งออกก็ไม่พร้อมที่จะขาย

ขา้วในราคาถกู ปรมิาณทีม่ากๆ ชนดิทีใ่คร

อยากขายก็ขายไป

2. พรีเมียม (Premium) ข้าว ผู้ส่งออกราย

ใดส่งข้าวออกไปทุกๆ 1 ตัน จะต้องเสีย

ค่าพรีเมียม ตัวพรีเมียมจะสามารถปรับ

ขึ้น – ลง ได้เป็นกลไกในการชะลอการ

ส่งออก หรือเร่งรัดการส่งออกด้วย

3. การค้าข้าวของรัฐบาล เป็นผลมาจากการ

เรียกเก็บพรีเมียมจากผู้ส่งออก ทำาให้

รัฐบาลสามารถขายข้าวได้ในราคาต่ำา

กว่าผู้ส่งออก เพราะรัฐบาลจะไม่ต้องเสีย

พรีเมียมในการขายข้าวให้กับต่างประเทศ 

แต่การขายข้าวของรัฐบาลวัตถุประสงค์

หลักก็คือ การหาตลาดล่วงหน้าสำาหรับ

รองรับผลผลิตข้าวในช่วงต้นฤดูการผลิต 

ที่มักจะเกิดปัญหาผลผลิตออกมาก และ

ถูกกดราคารับซื้อ โดยพ่อค้าจะไม่ยอมซื้อ 

ไมย่อมสง่ออก เพือ่หวงัใหไ้ดข้า้วราคาต่ำาๆ 

เขา้สตอ๊ก แตห่ากมอีอเดอรข์า้วของรฐับาล 

กจ็ะชว่ยกระตุน้ตลาดในชว่งตน้ฤดกูารผลติ

ในช่วงที่ผมเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรมการค้าต่าง

ประเทศจะมีออเดอร์ข้าวรัฐบาลอยู่ในมือไม่น้อยกว่า 

4 – 5 แสนตัน ที่จะส่งมอบให้กับต่างประเทศในช่วง 

ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์ ถึงแม้จะขายให้กับ

ผู้ซื้อในราคาที่ถูกนิดหน่อย แต่ก็ช่วยดึงราคาข้าวได้

การคา้ขา้วของรฐับาลในชว่งนัน้จะประมาณครึง่

หนึง่ของการสง่ออกขา้วทัง้หมด การสง่มอบขา้วรฐับาล

ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการส่งออก ถ้าช่วงใดผู้ส่งออก

ขายข้าวมาก รัฐบาลก็จะเลี่ยงไม่ส่งมอบข้าว แต่ถ้าช่วง

ไหนผูส้ง่ออกขา้วนอ้ย กจ็ะเรง่สง่มอบขา้วรฐับาล โดยที่

ตั้งเป้าหมายไว้คือเดือนละ 2 – 3 แสนตัน เพื่อรักษา

เสถียรภาพของราคา

4. การสำารองข้าว กำาหนดให้ผู้ส่งออกท่ีส่งข้าว

ออกไปต่างประเทศจะต้องนำาข้าวสารมา

ส่งมอบ และสำารองไว้ตามท่ีกำาหนด เช่น

ส่งออกไป 1 ตัน ต้องมาขายข้าวราคาถูกให้

องค์การคลังสินค้า 2 กระสอบ เป็นต้น แต่

ในทางปฏิบัติการสำารองข้าวน้ี ผู้ส่งออกไม่

จำาเป็นต้องเร่งส่งข้าวสำารองทันที วิธีปฏิบัติ

จะมีการจดใส่บัญชีไว้ โดยมักจะให้ผู้ส่งออก

ค้างส่งมอบอยู่เร่ือยๆ แต่เม่ือใดท่ีราคาข้าว

ตก ก็เรียกให้ผู้ส่งออกมาส่งมอบข้าวสำารอง 

เพ่ือดึงราคาข้าวในตลาด แต่ถ้าข้าวสาร

เร่ิมแพง จะชะลอการส่งมอบข้าวสำารอง 

จากมาตรการทั้งหมดทำาให้คุมกลไกการตลาด

ได้ และปัญหาข้าวไม่ค่อยมี แต่สิ่งที่ผมได้รับคือ ฉายา 

“เจ้าพ่อโควตา”

จนกระทั่ งมาถึงยุครัฐบาล พล.อ. เปรม 

ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายพยุงราคา

ข้าวเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก พล.อ. เปรม มีที่ปรึกษา

เปน็นกัวชิาการจำานวนมาก และตอ้งการปลอ่ยใหร้ะบบ

การค้าข้าวเป็นไปอย่างเสรี

ปัญหาของการปล่อยเสรีอยู่ที่ว่าจะเสรีอย่างไร 

ดว้ยวธิไีหน ผมคดิวา่การใหป้ลอ่ยเสรแีบบคอ่ยเปน็คอ่ย

ไป และเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกับที่ปรึกษานายกฯ

ทีป่รกึษานายกฯ บอกวา่จะปลอ่ยเสรหีมด ขณะ

เดียวกันจะให้เราไปซื้อข้าวแทรกแซงตลาดด้วย ผมก็

บอกวา่อยา่งนีไ้มใ่ชเ่สร ีถา้แทรกแซงแบบนีพ้อ่คา้จะขาย

ข้าวไม่ได้ เพราะไม่รู้นโยบายที่แน่ชัด พรีเมียมก็จะเลิก 

ขา้วสำารองกจ็ะเลกิ แลว้ปลอ่ยใหเ้ปน็ไปตามกลไกตลาด

อย่างนี้เราจะไปซื้อข้าวเพื่อแทรกแซงไม่ได้ ผมบอกว่า 

เราต้องยอมรับว่าไม่สามารถลงไปซื้อข้าวเปลือกจาก

ชาวนาโดยตรง เราต้องซื้อจากพ่อค้า

ผมก็เสนอว่าถ้ารัฐบาลจะค้าข้าว หรือจะ

แทรกแซงราคาข้าว อย่างน้อยต้องมีข้าวสำารองไว้แม้

จะเลิกพรีเมียมไป ข้าวสำารองยังเป็นภาระของผู้ส่งออก 

ขณะเดยีวกนัเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะบงัคบัใหผู้ส้ง่ออกสำารอง

ได้ และเราจะรู้ว่าจะดึงข้าวเข้าระบบเมื่อไหร่
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สุดท้ายก็ตกลงกันอย่างน้ี จะมีข้าวสำารอง ควบคู่

กับการแทรกแซงราคา จะปล่อยเสรีแบบค่อยเป็นค่อยไป

อย่างไรก็ตามเม่ือดำาเนินมาตรการข้าวไปได้สักระยะ 

กลับมามีการประกาศยกเลิกมาตรการข้าวท่ีเคยทำามา

ท้ังหมด ผลท่ีเกิดข้ึนจึงขาดทุน เพราะรัฐบาลไปซ้ือข้าว

เก็บไว้ถึง ๖ แสนตัน เพ่ือท่ีจะขายให้ผู้ส่งออกแต่พอเดือน

มีนาคมก็เลิกมาตรการท่ีเตรียมไว้ทุกอย่างจนขาดทุน

ผมไดไ้ปเถยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบาย

ข้าว (กนข.) ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะไม่รับผิดชอบ

ท่านนายกฯ เปรมมองหน้าผมและถามว่าจะมี

อะไรเกิดขึ้นบ้าง

ผมเ รียนว่าท่านจะสูญเ สียเ งินไ ม่ ต่ำ าก ว่า 

2 พันล้านบาท แล้วยังดอกเบ้ียหมักหมมอีก ข้ึนไปเป็น 

๖ พันล้าน

ผมบอกว่าผมทำาไม่ได้ ถ้าเราจะเลิก จะปล่อย

เสรตีอ้งใชก้ลไกตลาดแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป อะไรทีเ่ราไป

สรา้งขดักลไกตลาดไวก้ต็อ้งคอ่ยๆ ดงึกลบั ขนืไปยกเลกิ

เลยทันที กลไกเหล่านั้นจะดีดกลับทันที และราคาข้าว

จะลงต่ำาเนื่องจากอำานาจต่อรองของชาวนาไม่มี

ผมบอกรัฐบาลว่า เราต้องไปผนึกกำาลังชาวนา

เสยีกอ่น เพือ่แกป้ญัหาหนีส้นิของเกษตรกรใหเ้รยีบรอ้ย 

เราตอ้งไปสรา้งตลาดกลาง ตลาดชือ้ขายลว่งหนา้ขึน้มา 

ต้องมีหั่งเช้ง (ราคากลางของการซื้อขายสินค้าเกษตร) 

ที่เป็นธรรม ไม่ใช่หั่งเช้งที่กำาหนดจากผู้ส่งออก หรือ

กำาหนดจาก ทรงวาด สวนมะลิ เขาก็ไม่ฟัง เขามองใน

แง่ของเขา ยกเลิกเลย สุดท้ายก็ต้องแก้โดยเอาเงินทุน

ลงไปหมดกันไปเป็นปีๆ ไม่ถึงชาวนา

ถ้าเราดูอเมริกา จะเห็นว่าเขาแก้ระบบตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1๘00 กว่าๆ อินเดียก็แก้ เขาสร้างตลาดกลาง

ขึ้นมาให้มีผู้ซื้อมากราย ผู้ขายน้อยราย เพื่อให้ชาวนามี

อำานาจต่อรอง แต่ที่ผ่านมาเรามีแต่เพิ่มอำานาจต่อรอง

ให้ผู้ส่งออก ให้แพ็กกิ้งเครดิต แต่ไม่ได้ให้โรงสี แล้วใคร

จะไปสตอ็กขา้ว โรงสสีูผู้ส้ง่ออกไมไ่ด ้เพราะดอกเบีย้ใน

การสต็อกข้าวผิดกันมาก เท่ากับเราไปเพิ่มอำานาจต่อ

รองให้กับคนที่มีอำานาจต่อรองอยู่แล้ว

ในเรื่องข้าวโพดก็เหมือนกับเรื่องข้าว ที่จะ

ทำาให้ราคาแพงไม่ได้เพราะต้องไปใช้ในการผลิตอาหาร

สัตว์และถ้าอาหารสัตว์แพง เป็ดไก่จะแพง ประชาชน

เดือดร้อน

เราตอ้งนัง่คดิวา่ถา้ปลอ่ยเสรใีหส้ามารถสง่ออก

หรือนำาเข้า ข้าวโพดจะเป็นอย่างไร แต่ก็มีการเกรงกัน

ว่าชาวไร่จะไม่พอใจ เลยห้ามไม่ให้ส่งออก ซึ่งผิดหลัก

การค้าเสรี

  การห้ามส่งออกชาวไร่ก็จะไม่มีทางออก 

มีช่องทางเดียวที่ชาวไร่ได้ประโยชน์คือราคาข้าวโพด

จะขึน้ ราคาภายในประเทศสงู แตถ่า้ยอมใหส้ง่ออกและ

นำาเข้าข้าวโพดได้ก็จะช่วยทำาให้เกิดความคล่องตัวและ

ใช้กลไกตลาดโลกเป็นหลัก

อย่างข้าวโพดเราก็ใช้ราคาที่ชิคาโกเป็นหลัก 

ในสมยันัน้ราคาขา้วโพดของเราจะแพงกวา่ตลาดโลกอยู ่

10 เหรียญ แต่เราก็ส่งออกได้ เพราะผู้ซื้อของเราคือ

ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ต้องการซื้อข้าวโพดในปริมาณที่

น้อย ส่งมอบครั้งละ 5,000-10,000 ตันบ้าง 200 ตัน

บ้าง และให้ตระเวนไปส่งตามเกาะต่างๆ ทำาให้เราขาย

ของแบบขายปลกีได ้แตถ่า้เปน็ขา้วโพดของสหรฐัฯ ตอ้ง

ซื้อครั้งละมากๆ ที่เดียวแสนตัน หรือ 2 แสนตัน เป็น

เหมือนกับการขายส่ง

เพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาความได้เปรียบเรื่อง

การส่งมอบสินค้าอย่างนี้ได้ เราก็ไปได้ แต่ปัญหาที่เกิด

ขึ้นก็คือการเล่นตลก ไปเอาคนที่ค้าข้าวโพดกับจีนมา

เป็นนายกสมาคมผู้ค้าข้าวโพดไทยและสร้างเงื่อนไขว่า

สมาชิกของสมาคมต้องใช้เรือของบริษัทนี้ขนข้าวโพด

ไทย ซึ่งผมต้องพยายามทำาลายระบบนี้แต่ก็สู้ไม่ไหว 

และเปน็อกีสาเหตทุีท่ำาใหผ้มมปีญัหาในตำาแหนง่อธบิดี

ผมอยู่กรมการค้าต่างประเทศ 4 ปีพอดี และ

มีข่าวมาตลอดว่าจะต้องถูกย้ายแน่ สุดท้ายก็ถูกย้าย

จริงๆ บทเรียนที่ได้จากการเป็นอธิบดีกรมการค้าต่าง

ประเทศอยู่ที่ ต้องประนีประนอม แต่ก็ทำาได้ระดับหนึ่ง 

เพราะถ้ามากเกินไปก็ยอมไม่ได้

จริงๆ แล้วอำานาจของกรมการค้าต่างประเทศ

ไม่มี เพราะอำานาจเกือบทั้งหมดอยู่ที่รัฐมนตรี

อธิบดีไม่มีอำานาจ เพราะกรมนี้ใช้กฎหมาย

สำาคัญฉบับเดียวคือพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก

และนำาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

เป็นอำานาจของรัฐมนตรี ทีนี้ถ้านโยบายกับการปฏิบัติ

ไม่ชัด ก็เกิดปัญหาว่าใครรับผิดชอบ แน่นอนทุกครั้ง

ข้าราชการตอ้งรับไปใหม่ๆ ผมทนได้ หนักเข้าชักไม่ไหว 

ไปทำาอะไรไว้มาโยนให้เราผิด อยู่ไปเห็นทีติดตะราง

อยู่กรมนี้ถ้ารัฐมนตรีไม่เอาด้วยกับคุณ ทุกคนก็

จะรมุคณุ สิง่ทีท่ำาเราไมรู่ว้า่จะเปน็อยา่งไร เรากเ็ขา้ปา่สิ

เพราะไม่รู้นโยบาย บอกมาอย่างนี้เราก็ทำาอย่างนี้ แต่

จริงๆ เขากลับไปทำาอีกอย่าง

ตอนที่ผมจะถูกย้ายไปจากกรมการค้าต่าง

ประเทศ ก็มีการเรียกผมไปถามและบอกว่าจะให้ผมไป

อยู่กรมเศรษฐกิจฯ จะว่าอย่างไร

ผมก็บอกว่าผมไปอยู่ไหนก็ได้ ถ้าไปอยู่กรม

เศรษฐกิจฯ ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าถามความเห็นผม 

คนทีจ่ะเปน็อธบิดกีรมเศรษฐกจิฯ ได ้ตอ้งเปน็นกับรหิาร 

และมีประสบการณ์หลายกรม เพราะเป็นกรมวิชาการ

อันที่สองถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ทำางานด้าน

วิชาการให้คำาปรึกษาไม่ได้ และตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจ

กรมการค้าภายใน ผมก็บอกว่าถ้าให้เลือกผมไม่เคยอยู่

กรมการคา้ภายใน กแ็ลว้แตท่า่น ผมอยากไปอยูก่รมการ

ค้าภายในเพื่อดูพืชไร่

รัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าไปอยู่เลยกรมการค้า

ภายในไม่มีงานออกหน้า มีงานเดียวคืองานควบคุม

ราคา สงสัยอาจจะกลัวผมไปคุมราคา

สุดท้ายผมก็ย้ายจากกรมการค้าต่างประเทศ 

ไปอยู่กรมการค้าภายใน
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ผมไปเริ่มงานที่กรมการค้าภายใน ก็ไม่มีปัญหา

มากนัก แม้จะไม่เคยอยู่กรมนี้มาก่อนแต่เป็นเรื่อง

แปลกที่กระทรวงพาณิชย์แบ่งงานไม่ชัด เช่นการส่ง

ออกสินค้าที่มีผลกระทบภายใน อย่างเรื่องข้าว กรม

การค้าต่างประเทศจะทำาตลอด มันสำาปะหลังก็เช่นกัน 

การวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาต่างๆ ก็อยู่ที่กรมการค้า

ต่างประเทศ ส่วนกรมการค้าภายในก็ทำาแต่เรื่องหอม 

กระเทียม ซึ่งไม่เกี่ยวกับการส่งออก ทั้งที่เป็นกรมใหญ่

อันดับ 2

งานที่ผมเข้ามาจับช่วงที่อยู่กรมการค้าภายใน

ก็คือ ระบบการตลาดสินค้าเกษตร เพราะเมื่อครั้งที่ยัง

อยู่กรมการค้าต่างประเทศ ผมได้ศึกษานโยบายเกษตร

ของประชาคมยุโรป ที่มีการแทรกแซงตลาดธัญพืช 

โดยใช้ Levy ที่เป็นภาษีพิเศษ เก็บเพิ่มเติมจากภาษี

นำาเขา้ตามปกต ิ Levy นีป้รบัราคาไดท้กุวนัเพือ่ใหร้าคา

สินค้าเกษตรที่นำาเข้าอยู่ในระดับราคาเดียวกับธัญพืช

ที่ผลิตในยุโรป

ผมสนใจ และศึกษาว่าเขาแทรกแซงอย่างไร

เพื่อให้เกิดผล ของเราแทรกแซงหอม กระเทียม ก็ทำา

ไม่ได้ตลอด แต่ประชาคมฯ เขาทำาได้หมด

ผมมองว่า อำานาจการต่อรองไม่เท่ากัน เรา

อยู่กับการรับคำาสั่งอธิบดี รวมถึงสถานที่ก็ไม่ไหว

ข้าราชการกรมการค้าภายใน เขามีปมด้อยอยู่

ในใจว่างานที่เขาทำาไม่ได้รับความสนใจ ทุกคนสนใจแต่

งานของกรมการค้าต่างประเทศ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ 

ฯลฯ เวลาเขาไปประชุมที่ไหน ก็ถูกมองว่าเป็นคนหัวใน 

เพราะทำางานเฉพาะในประเทศ ไม่เคยไปเมืองนอก 

ไม่รู้เรื่อง ฯลฯ

แต่ถ้าพูดถึงความรู้ความสามารถ เขามีมาก 

รู้เรื่องดี มีความคิดก้าวหน้า แต่เขาได้รับการปกครอง

มาในลักษณะไม่ให้แสดงออก แน่นอนก็มีคนที่ทำางาน

เช้าชามเย็นชาม ต่อเนื่องกันมาหลายสมัยบางคนก็ไป

เรยีนหนงัสอื ไปเลน่บลิเลยีดบา้ง ฯลฯ อนันีก้เ็ปน็ปญัหา

ไม่มีอะไรจูงใจ และทำาให้เขาเห็นว่าเป้าอยู่ตรงไหน 

บทบาทเขาไม่ค่อยมี

ผมไป ผมก็นั่งดู ที่สะกิดใจก็เพราะวันหนึ่งผม

เห็นบันทึกเรื่องมะพร้าว ผมก็รู้สึกว่ารายงานนี้คุ้นๆ 

บังเอิญผมเป็นคนเก็บเอกสาร ก็ไปรื้อเรื่องเก่าดู ก็เจอ

ว่ารายงานนี้มีมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรี

เทียบดูก็ปรากฏว่าถ้อยคำาเหมือนกันหมด เพียงแต่

เปลี่ยนตัวเลขให้ตรงข้อเท็จจริง เหตุผลอะไรก็เหมือน

กันก็เลยรู้สึกว่าพวกนี้ไม่ได้ค้นคว้าอะไร

ผมก็ลองตั้งตุ๊กตาว่าทำาไมราคาสินค้าจึงต่ำา 

ภาวะเป็นอย่างไร ผมต้องการทราบภายในวันนี้  

ผมยืนมองดูที่หน้าต่าง ก็เห็นข้าราชการเดินไปที่ตลาด 

ไปถามเถา้แกใ่หญค่า้พชืไร ่เถา้แกใ่หญว่า่อยา่งไรกเ็ขยีน

ไปตามนั้น ซึ่งเป็นปัญหา

คนบางคนก็อยู่ในที่ๆ ไม่เหมาะสมกับลักษณะ

งาน ผมก็ต้องคิดดูว่าจะทำาอย่างไร ต้องจัดความสำาคัญ

ของงานใหม ่กต็อ้งเอางานมาด ูถา้คนเราไมพ่อ งานไหน

ที่พอจะทิ้งไปได้บ้างก็ต้องทิ้งไป

จะสร้างอย่างไร ซึ่งผมทำาเอาไว้หลายเรื่องและเสนอ

กระทรวงไป และผมก็ทำาอย่างนั้นระหว่างที่อยู่กรมการ

ค้าภายใน เริ่มในเรื่องตลาดกลาง เรื่องหั่งเซ้ง ที่ต้องมี

ราคากลาง ฯลฯ ทำาอย่างไรจึงจะสร้างอำานาจการต่อ

รองให้ได้

ประเดน็ตอ่ไปทีต่ัง้เปา้ไวค้อื องคก์ารคลงัสนิคา้

เป็นเครื่องมือของรัฐ สมัยนั้นอธิบดีกรมการค้าภายใน

เป็นรองประธานโดยตำาแหน่ง ผมก็มาคิดว่า ทำาอย่างไร

จึงจะให้องค์การคลังสินค้าเป็นเครื่องมือในเรื่องการ

ตลาดให้ได้ เมื่อชื่อว่าองค์การคลังสินค้าแล้วแต่ไม่ได้

ทำากิจการคลังสินค้าเลย เป็นเรื่องไม่ถูก คนที่เขาสร้าง

ขึ้นมา เดิมทีนั้นก็เพราะต้องการสร้างคลังสินค้าเพื่อให้

ชาวนามาเก็บข้าว และชาวไร่มาเก็บผลผลิตเพื่อชะลอ

การขาย แทนที่จะขายเดือนเดียวให้หมด

ถ้าเราสามารถใช้คลังสินค้าเพื่อช่วยเหลือ

ชาวนาในขณะนี้ สร้างราคากลางขึ้นมา ซึ่งก็เชื่อมโยง

กับคลังสินค้า ขายไม่ได้ก็เอาไปฝากคลังสินค้า อย่างนี้

คือสิ่งที่จะต้องทำา

อีก เรื่ อ งคือการรื้ อปรับระบบ ปรับปรุ ง

ประสิทธิภาพการทำางานของข้าราชการ 

เดิมนั้นข้าราชการกรมการค้าภายในยังเคยชิน

ผมนัง่คดิตัง้นาน กม็อียูท่างเดยีวคอืยา้ยทัง้กรม

ผมเคยใช้วิธีนี้มาแล้วสมัยที่อยู่กรมพาณิชย์

สัมพันธ์และกรมการค้าต่างประเทศ เริ่มต้นจะต้องย้าย

ผูอ้ำานวยการกอ่น จากนัน้จะเรยีกประชมุระดบัผูอ้ำานวย

การกอง และสั่งให้จัดทำาบัญชีข้าราชการทั้งกรม

ขั้นตอนต่อไปคือดูสัดส่วนของงาน ว่ากองไหน

มีงานมาก-น้อย เป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับอีกกอง

หนึ่ง เพื่อให้จัดคนลงตามสัดส่วนให้ได้ เช่นสมมติว่า

กองใหญก่ใ็หเ้ลอืกขา้ราชการไป 3 คน อกีกองได ้1 คน 

ในแต่ละรอบ

การเลือกในรอบแรกนี้ จะให้สิทธิแก่ผู้อำานวย

การกองในการเลือกผู้ช่วยที่จะไปเป็นมือซ้าย-มือขวา 

โดยให้ผู้อำานวยการกองแต่ละคนเลือกคนที่ไว้ใจได้
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อย่างละคน บางครั้งก็เลือกคนซ้ำากัน ก็ต้องไปตกลงกัน

ให้ได้แล้วถึงจะเป็นการเลือกรอบต่อไปจนกระทั่งหมด

บัญชี

เมื่อเลือกคนได้ครบ ผมจะคาดโทษผู้อำานวย

การกองว่า เมื่อผู้อำานวยการกองแต่ละคนเลือกคนที่

ต้องการได้แล้ว จะมาบอกว่างานไม่เดินเพราะคนไม่ดี 

คนไม่มีฝีมือไม่ได้แล้ว ต่อไปนี้จะไม่ฟังข้อแก้ตัว

ผลสุดท้ายก็เหลือข้าราชการอยู่ 30 คน ไม่มี

ใครเอา แถมให้ก็ไม่มีใครเอา โดยบอกว่าคนที่เหลือนี้

เป็นภาระ

พวกทีเ่หลอืผมกจ็บัใสห่อ้งเยน็ โดยใหข้า้ราชการ

ทัง้หมดเขา้ไปนัง่ในหอ้งๆ หนึง่ ไมต่อ้งทำาอะไร นอกจาก

อ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียว

ทีแรกพวกที่ถูกจับเข้าห้องเย็นต่างดีใจกัน

ยกใหญ่ และชอบใจที่ไม่ต้องทำาอะไร นอกจากอ่าน

หนังสือพิมพ์

ผมก็ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไปแต่จะไปไหนไม่ได้ 

ตอ้งขออนญุาตเลขาฯ ผม เขาตอ้งบนัทกึ อยูไ่ด ้4-5 วนั 

ก็มีคนมาบอกทนไม่ไหวแล้ว อ่านหนังสือพิมพ์  

อ่านแล้วก็อ่านอีก

ผมก็เรียก 30 คนนี้มาบอกว่าผมจะไม่ถือโทษ

โกรธใคร ใน 7 วัน อนุญาตให้เขียนอะไรก็ได้ จะระบาย

ความทุกข์ คับแค้นเรื่องอะไรหรืออยากด่าผม ด่าใคร

ก็ได้ หรือบางคนมีปัญญาอยากเขียนว่ากรมควรจะทำา

อย่างไรก็ได้ ก็มีคนเขียนมาพอสมควร

การที่ผมจับข้าราชการเข้าไปรวมอยู่ในห้องๆ 

หนึ่งเพื่อทำาให้รู้สึกละอาย และจะให้มีคนที่สงสาร

โดยผมตั้งเงื่อนไขว่าใครจะหลุดออกจากห้องเย็นได้ 

ต้องมีผู้อำานวยการมารับไปทำางานด้วย และจะต้องทำา

รายงานสรุปผลการทำางานเป็นรายเดือนเป็นเวลา ๖ 

เดือนว่าคนนี้ทำาอะไรบ้าง ใครจะเอาคนไหนไปก็ได้แต่

ถ้าคนๆ นี้ทำาผิดผมจะเล่นงานผู้อำานวยการกอง

มาตรการจับเข้าห้องเย็นนี้ปรากฏว่าเมื่อมีการ

ติดตามสอบประวัติย้อนหลัง ใน 30 คนนี้มี 2 ใน 3 

ที่กลับตัว และทำางานดีมาก หลายคนเวลานี้ก็เติบโตใน

หน้าที่ตำาแหน่งราชการ

ในเรื่องห้องเย็นนี้มีเรื่องขำาที่ผมจำาได้อย่าง

แมน่ยำา วนัหนึง่เลขาฯ ของผมกม็าบอกวา่ มยีายคนหนึง่ 

มาหา

ผมกอ็อกไปถามวา่ยายมเีรือ่งอะไร แกกบ็อกวา่

ลูกติดคุกอยู่ที่กรม เขาให้เอาเงินมาประกันตัว 2,000 

บาท ปรากฏว่าคนๆ นี้ผมเอาใส่ห้องเย็นไว้ พอ 5 โมง

เย็นถึงจะปล่อยตัวกลับบ้าน คนนี้กินเหล้าเมาอยู่เรื่อย 

พอต้องถูกกักอยู่ในห้องอย่างนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ อด

เหล้า ไม่ได้ไปเที่ยว ก็โทรไปบอกที่บ้านว่าติดคุกที่กรม 

และถือโอกาสไม่กลับบ้าน แถมไปหลอกแม่ให้เอาเงิน

ให้เขาเพื่อประกันตัว จะได้เอาเงินไปใช้

ทีก่รมทะเบยีนการคา้ ผมเคยทำาอยา่งนีก้บัคนๆ 

หนึ่ง ตอนหลังเขาย้ายไปกระทรวงมหาดไทยก็เป็นถึง

รองผู้ว่าฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด คนพวกนี้สมองดีแต่

ขีเ้กยีจ อกีคนหนึง่เปน็ปลดัจงัหวดั ผมเคยไปตา่งจงัหวดั 

มีคนมากราบขอบคุณ เรียกผมเป็นอาจารย์ บอกผมยัง

นึกถึงบุญคุณ ที่เคยถูกจับเข้าห้องเย็นที่กรมทะเบียน

การค้า ไม่งั้นป่านนี้เสียคน

นอกจากเรือ่งคน เรือ่งการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การทำางานแล้ว อีกเรื่องที่ผมเข้าไปดูแลคือการควบคุม

ราคาสินค้าซึ่งเป็นงานสำาคัญอีกประการหนึ่งของกรม

การค้าภายใน ผมได้ตั้งทีมขึ้นมาทำาระบบตรวจสอบ

สินค้าที่เรียกว่า Cost Accounting

วิธีที่เราใช้ก็คือจะตั้งเจ้าหน้าที่ไปสอบข้อเท็จ

จริง ว่าควรจะขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ และด้วยเหตุผลใด 

จากนั้นจะตั้งคณะลูกขุนอีกชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

จากธนาคารชาติ กรมศุลกากร กระทรวงอุตสาหกรรม 

และกรมกาค้าภายใน 4 คน นั่งเป็น pannel บางครั้ง

ผมก็มาประชุมด้วย โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะต้องมา

รายงานต่อหน้าคณะลูกขุน ซึ่งจะนั่งซักเหตุผล ไม่ว่า

จะให้ขึ้นราคาหรือไม่ให้ขึ้น คณะลูกขุนจะเรียกผู้จัดการ

บริษัทที่ขอขึ้นราคามาชี้แจง ถ้าผ่านลูกขุนนี้แล้วก็เสนอ

กรรมการใหญ่

Cost Accounting นี้ทำาไว้ทุกสินค้า เพื่อให้มี

ข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน ไม่ใช่พอสินค้าขึ้นราคาแล้วถึงจะ

ไปขอข้อมูลเพื่อมาคุมราคา ซึ่งจะหาข้อมูลได้ยากมาก 

แต่ถ้าผู้ผลิตสินค้าส่งข้อมูลมาตลอดทำาให้โกหกไม่ได้

ระบบ Cost Accounting นี้ผมว่าพอไปได้ 

สมัยก่อนอย่างเราทำาเรื่องอุตสาหกรรม สมมุติว่า

อุตสาหกรรมสี เราก็ให้เขาส่งมาว่า อะไรเป็นต้นทุน

คงที่ อะไรเป็นต้นทุนแปรผัน แล้วเราก็มาดูว่ารายการ

เหมือนกันหรือไม่ เช่น เขาผลิตสีด้วยกัน โรงงานหนึ่ง

บอกว่าค่าไฟฟ้าของเขา ๖0% แต่อีกโรงงานบอกว่า 

20% ก็ต้องเรียกมาถามว่าต่างกันได้อย่างไร ทำาไมถึง

มากอย่างนี้ แล้วเราเอาต้นทุนทั้งอุตสาหกรรมมาหา

ค่าเฉลี่ย เราก็รู้ว่า Fixed cost ประกอบด้วยอะไร เป็น

กี่เปอร์เซ็นต์ของ Variable cost แล้วในแต่ละ Fixed 

cost มีอะไรบ้าง และเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรียก

ว่า Standard costing เมื่อได้ตัวนี้แล้วพ่อค้าก็หลอกเรา

ลำาบาก แต่ภายหลังเขาก็ไม่ใช้กัน

อันที่สองที่ผมไม่เห็นด้วย แต่ก็ต้องใช้ก็คือเรื่อง 

Standard costing ซึ่งเป็นราคากลางของการผลิตใน

แต่ละอุตสาหกรรม ถ้าราคาต้นทุนสูงกว่าราคานี้ ก็จะ

ให้ขึ้นราคาสินค้าได้ ซึ่งจริงๆ แล้วผมว่าต้องเอาต้นทุน

การผลิตของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นหลัก 

แลว้จะใหบ้รษิทัอืน่ๆ สามารถผลติโดยทีม่ปีระสทิธภิาพ

ต่ำากว่านี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป

ตัวอย่างที่ผมจะยกให้เห็นก็คือ เดิมในการ

กำาหนดราคาสินค้า กรมการค้าภายในจะเอาราคาของ

ผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงสุดเป็นราคามาตรฐาน บริษัทใหญ่
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ก็สบาย อย่างเช่นเวลาเขากำาหนดราคาปูน เขาก็เอา

ราคาของโรงทีม่ปีระสทิธภิาพต่ำาสดุเปน็ตวักำาหนดราคา 

ซึ่งผมไม่เห็นด้วย ถ้าพอไปได้ก็เอา Standard costing 

แต่ถ้าให้ดีที่สุด ควรเอาโรงที่มี effi  cient ที่สุดมาเป็น

หลัก และเราพร้อมจะให้โรงงานอื่นๆ ที่มีความด้อย

ประสิทธิภาพได้ 10% หรือ 5% คือผู้บริโภคคงต้อง

ยอมรับภาระที่บวกเข้าไป

ผมเคยเรียนท่านรัฐมนตรีว่า การควบคุมราคา

เหมอืนเอาคอ้นทบุ แตเ่ราควรตอ้งใชส้ิว่ สิว่คอืนโยบาย

การคลงั นโยบายการเงนิ นโยบายเหลา่นีเ้ปน็ตวักำาหนด

ระดับราคา อันที่สอง หน้าที่ของเราคือ หนุนให้มีการ

แข่งขันมากขึ้น กฎระเบียบอะไรที่ไปกีดกันไม่ให้เขา

เขา้มา เชน่ เรือ่งรถยนต ์หรอืสิง่ทอ ไมใ่หเ้ขาเปดิโรงงาน 

ถ้าเราใช้นโยบายการเงินการคลัง นโยบายการค้าเสรี 

คือเขาสามารถเข้ามาได้ไม่ไปสกัดกั้น

การที่เราไปสกัดกั้นไม่ให้ต่างชาติหรือคนไทย

ด้วยกันเข้ามาแข่งขัน ก็ต้องคุมราคา ไม่มีทางอื่น การ

คุมราคาแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร คุมไม่ได้

มาตรการอื่นๆ ในเรื่องราคาสินค้าที่ผมเคยใช้ 

เช่นถ้าเห็นว่าผู้ผลิตสินค้าต้องขึ้นราคาแน่ๆ ก็จะให้ทำา 

campaign หรือการรณรงค์ไว้ก่อนว่าสินค้าชนิดนี้ ชนิด

นั้นต้องขึ้นราคา โดยกรมการค้าภายใน ขอให้บริษัท

ผู้ผลิตสินค้าชะลอการขึ้นราคาไว้ก่อน เช่นในช่วง 

๖ เดอืนทีผ่า่นมา ขอ้มลูระบวุา่ตน้ทนุการผลติสนิคา้ขึน้

แต่ผู้ผลิตยังสามารถอั้นไว้ได้ ก็ให้ชะลอการขึ้นราคา

และทำา campaign ไปก่อนว่าสินค้าจะขึ้นราคาแล้ว

วธิทีีส่อง เรยีกวา่ loss leader กค็อืใหผู้ผ้ลติ ผลติ

สนิคา้ยีห่อ้ใหม ่สรา้ง brand ขึน้มาใหม ่แลว้ขายราคาถกู

วิธีต่อไปที่กรมการค้าภายในได้เสนอและบังคับ

ให้ผู้ผลิตสินค้าทำาก็คือ หากจะขึ้นราคาสินค้าผู้ผลิต

สินค้าควรจะขึ้นเฉพาะสินค้าของคนที่มีฐานะ ไม่ใช่ขึ้น

สนิคา้ทีค่นจนใช ้ตวัอยา่งเชน่ ผงซกัฟอกชนดิซองจะขึน้

ราคาไม่ได้ แต่ไปขึ้นราคากล่องใหญ่ อย่างนี้ได้

ปัญหาราคาสินค้าแพงนั้น จริงๆ แล้วต้นทุน

สินค้าในประเทศไม่ได้แพง แต่ที่แพงเพราะตัววัตถุดิบ

ที่นำามาใช้บรรจุหีบห่อ เช่น พลาสติก กล่อง ฯลฯ ซึ่ง

ยังไม่มีการแข่งขันกัน พวกนี้ต้นทุนสูง เพราะฉะนั้น

เวลาสินค้าขึ้นราคา ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหีบห่อแพง 

บางอยา่งตน้ทนุราคา 10 สตางค ์แตค่า่หบีหอ่ ๘0-90 

สตางค์ เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องลดลงได้

ตอนอยู่กรมการค้าภายใน จริงๆ แล้วส่วนใหญ่

ผมทำาเรือ่งพชืไร ่สรา้งระบบตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ เปดิ

โอกาสให้เกษตรกรมีตลาดขาย คือตลาดกลาง ตลาดนี้

ต้องพยายามกระจายออกไปไม่ให้กระจุกที่กรุงเทพฯ

ตลาดกลางทีผ่มตัง้ใจจะทำากค็อืตลาดสีม่มุเมอืง

ทีร่ฐัมนตรตีามใจทา่นรา่งระบบไว ้สมยันัน้เราใชเ้งนิจา้ง

โดยไปพดูกบัพวกเจา้ของตลาด เวลาเขาเอาพชืไรเ่ขา้มา 

จะเข้าปากคลองตลาด ก็ให้คนไปคอยห้ามรถบรรทุก 

ถ้าใครเลี้ยวเข้าตลาดสี่มุมเมือง เราจ่ายให้ 30 บาท 

เขาเรียกค่าเบรก ค่าเบรกนี้เจ้าของตลาดออก โดยเรา

ช่วยบางส่วน พวกปากคลองตลาดก็ไม่พอใจ

อันที่สองเราไปกว้านแม่ค้า เอารถกรมขน

แมค่า้ทีเ่ขาไปรบัของจากปากคลองตลาด ไปซือ้ทีต่ลาด

สีม่มุเมอืง แลว้กไ็ปสง่ให ้ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย เพือ่ใหก้ระจาย

ตลาดออกไป

บางคนพดูวา่ตลาดสีม่มุเมอืงไมไ่ดผ้ลเพราะเขา

ไปเข้าใจผิด ตลาดสี่มุมเมืองจะเป็นตลาดที่ดักผักผลไม้ 

ทีข่นมาจากตา่งจงัหวดัทกุวนั ไมใ่หร้ถเขา้มาในกรงุเทพฯ 

รถขนผกัผลไมต้อ้งลงทีต่ลาดนัน้ ซึง่จะเปน็ตลาดประมลู

ชาวไร่เข้ามาประมูลขายผลผลิตที่นั่น ไม่ใช่ทำา

แบบตลาดสดอย่างขณะนี้ แนวคิดเปลี่ยนไปคุณจะทำา

เป็นตลาดขายสดก็ได้ แต่อีกส่วนหนึ่งต้องเป็นที่ประมูล 

คือตลาดกลาง เพราะฉะนั้นคนเขามาก็ประมูลขาย 

เหมือนกับตลาดผักขายส่งที่ปารีส ลอนดอน ฯลฯ แล้ว

ก็ใช้รถขนไปตามตลาดขายปลีกอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น

ตัวนี้สามารถเลี้ยงคนกรุงเทพฯ ได้ 10 ล้านคน ก็เลย

ผิดไป แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเข้าใจผิด

ตลาดกลางอีกแห่งที่ผมพยายามทำาคือตลาด

กลางท่าโรงโม่ โดยแนวคิดคือจะตั้งตลาดซื้อขายสินค้า

เกษตรล่วงหน้า แต่ในชั้นแรกต้องทำาตลาดที่เรียกว่า 

spot market หรอืตลาดทีเ่มือ่ซือ้ขายแลว้จะสง่มอบทนัที

ก่อน จากนั้นจะให้เวลา 1 เดือน ต่อมาก็ค่อยๆ ขยาย

ออกไปเป็น 3 เดือน ๖ เดือน

จุดเริ่มต้นต้องซื้อ-ขายกันด้วยการประมูล 

รัฐบาลจะซื้อข้าวหรือขายข้าวก็มาประมูลที่นี่ แนวคิด

ดังกล่าวรัฐบาลก็เห็นด้วย และให้งบประมาณมา

ปรับปรุงเป็นตลาดกลาง มีโทรศัพท์พร้อม แต่เกิดผล

ประโยชน์ขัดกัน เพราะโรงสีเข้ามาประมูลได้ ผู้ส่งออก

ก็วิ่งเต้นไม่เอา และอยากให้กรมการค้าต่างประเทศซื้อ

แบบเก่าดีกว่า

ตลาดกลางแห่งนี้จริงๆ แล้วไม่ได้ตั้งใจให้โรงสี 

หรือผู้ส่งออกเข้ามาประมูล แต่ต้องการให้มีคนกลาง

หรือโบรกเกอร์เข้ามา

ตามหลักการผู้ส่งออกไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง 

รัฐบาลจะซื้อก็บอกโบรกเกอร์ไปซื้อมา ส่งมอบเมื่อไรก็

บอก ถึงเวลาก็ไปส่งมอบ แต่ก็ไปไม่ได้ ผู้ส่งออกวิ่งเต้น

เข้ามาขายเอง ซึ่งพอทำาได้ไม่กี่หน ได้ข้าวราคาถูกเขาก็

ไม่เอา เพราะเล่นตลาดไม่ได้

วิธีการประมูลแบบนี้ คนที่เล่นต้องเก่ง เพราะ

เวลาสั่งซื้อ-ขายก็ใช้ปากเปล่าบ้าง ยื่นซองบ้างเขาเลือก

ซือ้ได ้แตล่อ็ตหนึง่ซือ้กนั 1,000 ตนั คณุซือ้ถกูบา้งแพง

บ้าง ก็ต้องเล่น แล้วถัวเฉลี่ยราคาสูงเราอาจจะซื้อเพียง 

10 ล็อต พอต่อไปราคาต่ำาลง เราอาจซื้อ 500 ล็อต 

ได้ราคาคือถัวเฉลี่ย ไม่ใช่ซื้อทีเดียวล็อตใหญ่

ประเด็นที่สอง ผมขอยกเว้นภาษีจากกระทรวง

การคลังไว้ การซื้อขายในตลาดกลางควรยกเว้นภาษี 

แต่เขาก็ไม่ยอม และเมื่อผมย้ายออกไปแล้ว ทุกอย่าง

ก็ยกเลิกหมด

หัวใจของตลาดกลางคือประมูล ไม่ใช่ท่ีๆ ซ้ือขาย 

ไม่ใช่อย่างตลาดข้าวท่ีพิษณุโลกทำาอยู่เด๋ียวน้ี คือ ต้ังราคา

ให้ ใครจะขายหรือไม่ อย่างน้ีเท่ากับเป็นตลาดธรรมดา 
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จริงๆ แล้วผมไม่อยากมาเป็นอธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ ตำาแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เป็นที่มุ่งหวังของคนส่วนใหญ่ ตอนหลังเรื่องของ

กรมการค้าต่างประเทศไปถึงทำาเนียบฯ มีการตั้ง

คณะกรรมการหลายคณะ บางทีก็มีการให้ข้อมูลผิดๆ 

นอกจากนีพ้อ่คา้กไ็มค่อ่ยชอบอะไรทีม่รีะเบยีบ หรอืกฎ

เกณฑแ์นน่อน ไมว่า่จะเปน็พอ่คา้เลก็ พอ่คา้ใหญไ่ดส้ทิธิ

เสมอภาค แต่พ่อค้าไม่ชอบ เขามีความคิดหรือความ

รูส้กึวา่คนไหนใหญ ่เขากค็วรไดอ้ภสิทิธิ ์สว่นคนไหนเลก็

ก็ได้ไปตามสัดส่วน ที่ผมพยายามทำาก็คือสร้างกติกา

ขึ้นมา อันหนึ่งที่ทำาให้เขามองผมว่าเจ้าระเบียบก็คือ 

ระเบียบเดิมไม่มี แต่เขาใช้วิธีบันทึกไว้ในบันทึกของ

แตล่ะกอง ผมกไ็ปเอาออกมารวบรวมเขยีนเปน็ประกาศ 

เขาก็เลยหาว่าหยุมหยิม 

เหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือ คนเราทำางานจำาเจ

อยู่ 4 ปีแล้ว คงไม่ทำาอะไรให้ดีไปกว่านั้นได้ ถ้าทำาให้ดี

กว่านั้นคงทำาไปแล้ว

ผมก็ไม่อยากกลับ ไม่อยากมาจากกรมการค้า

ภายใน ระดับอธิบดีนั้นไม่ควรกลับไปกรมเก่าเพราะ

เหตผุลอกีอนัหนึง่คอื ผมเหน็วา่เมือ่คนเกา่ยา้ยไป อธบิดี

คนใหม่ก็ควรมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายได้เป็น

เรื่องธรรมดา แต่ส่วนใหญ่ก็จะถือเป็นเรื่องส่วนตัวไป

สมมุติว่าผมถูกย้ายกลับไป อาจจะคิดว่าอธิบดีเก่ามา

แกไ้ขเปลีย่นแปลงทีผ่มทำาไว ้หรอืยา้ยคนของผม กก็ลบั

มารื้อให้เหมือนอย่างเดิมอย่างที่เคยทำามา ก็ไม่ต้อง

ไปไหนกัน เพราะเม่ือภาวะเปล่ียนแปลงไปก็ควรแก้ไขใหม่ 

ก็เป็นสิทธิ์ของเขา

อันนี้ก็หลักการเดียวกับที่ผมว่า คนที่ เป็น

ผู้อำานวยการกอง เมื่อขึ้นเป็นรองอธิบดีไม่ควรอยู่ที่

กรมเดียวกัน เพราะกองที่เขาเคยเป็นอยู่จะไม่มีวัน

ปรับปรุงได้ ผู้อำานวยการกองใหม่มา รองฯ ก็บอกว่ามา

แก้ของเขาได้อย่างไร เพราะฉะนั้นควรย้ายไปกรมอื่น

เพื่อให้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ผมก็รู้ว่า ถ้าเปลี่ยน

รัฐมนตรีใหม่ เขาก็ต้องย้ายผม

ช่วงที่กลับมาผมยุ่งกับปัญหาสิ่งทอ โดยเฉพาะ

ปัญหาที่สหรัฐฯ ห้ามนำาเข้าสิ่งทอจากเมืองไทย และ

อีกเรื่องคือการเจรจาต่ออายุการส่งออกมันสำาปะหลัง

กับประชาคมยุโรป 

แต่ผมไม่มีโอกาสอยู่ตอนที่ลงนามในสัญญา

ต่ออายุการส่งออกมันสำาปะหลัง เพราะพอเจรจา

เสร็จก็ถูกย้ายไปอยู่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ซึ่งผมก็

พอรู้ข่าวมาบ้างว่าจะถูกย้าย

ถ้าเป็นตลาดกลางต้องข้ึนป้ายไว้ว่าราคาน้ีใครซ้ือขาย

เท่าไร เป็นการขายตามตัวอย่าง ถึงเวลาส่งมอบก็ไป

ขนมา อาจจะไม่ต้องขนมาท่ีตลาดทันทีผมอาจจะขาย

ให้โรงสีใด คุณก็ไปส่งมอบให้โรงสีน้ัน อินเดียก็ใช้ระบบน้ี

ผมเคยบอกกำานันทรงให้ทำาซื้อขายล่วงหน้า 

พูดง่ายๆ ขายล่วงหน้าก็คือการตกเขียว ตกเขียวด้วย

บคุคลหลายคน กำานนักต็ัง้กระดานขึน้มา 1 แผน่ ชาวนา

กม็าเขยีนไวว้า่ตอ้งขายขา้วเปลอืกชัน้หนึง่สง่มอบเดอืน

พฤศจิกายนเกวียนละ 3,000 บาท พ่อค้ามาเห็นเข้าก็

จะบอกว่า ชาวนาคนนี้ยังไม่ได้ทำานาแต่ว่าขายเกวียน

ละ 3,000 บาท ก็ตกลงรับซื้อไว้ อันนี้เป็นการซื้อ-ขาย

ล่วงหน้าเหมือนกัน

งานที่กรมการค้าภายใน ผมคิดว่าน่าสนใจและ

สนุกที่สุด ได้ใช้ชีวิตไปนั่งคุยกับชาวไร่ ชาวนา ไปศึกษา

วิธีแก้ปัญหาต่างๆ แต่บางครั้งก็หาคำาตอบไม่ได้

ผมเคยนั่งคุยกับชาวไร่ ถามว่าทำาไมไม่คัดเกรด

จะทำาให้ขายได้ราคาดีกว่า เขาก็บอกไม่มีตะแกรงร่อน 

อุตส่าห์ซื้อตะแกรงไปให้ ตอนหลังเราไปเยี่ยมก็ยังไม่

คัดอีก มารู้ความจริงว่าถ้าไปคัดแล้ว พ่อค้าท้องถิ่นไม่

ซื้อ เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาต่อว่า จากไร่มาถึงตลาด

ขายส่งที่กรุงเทพฯ พ่อค้าท้องถิ่นได้กำาไรเพราะการคัด

ตา่งกนั เชน่ พอ่คา้คนแรกซือ้ไปคดัและขายตอ่ใหพ้อ่คา้

อีกราย ซึ่งก็จะทำาการคัดอีกทีแล้วเอากำาไรต่อ เพราะ

ฉะนั้นชาวไร่ไม่มีอำานาจต่อรอง ชาวไร่ก็เลิกคัด ทั้งๆ 

ที่รู้ว่าได้ราคาดีกว่า

อันที่สองผมยังหาคำาตอบไม่ได้ มีหนหนึ่งของ

แพง ผมไปบางลำาพู ไปซื้อกล้วยแขก ผมชอบกินกล้วย

แขก ปรากฏว่ายายที่ขายเขาขึ้นราคา ผมก็ถามว่าทำาไม

ยายขึน้ราคากลว้ยแขก ตน้ทนุไมไ่ดข้ึน้ น้ำามนัพชืกไ็มข่ึน้ 

แก๊สก็ไม่ขึ้น กล้วยก็ไม่ได้ขึ้นราคา ราคากลับตก ทำาไม

ขายแพง ยายบอกวา่เมือ่กอ่นทอดกลว้ยแขกสองกระทะ 

ยงัพอมกีำาไรพอซือ้รองเทา้ฟองน้ำาใหห้ลานคูห่นึง่ ตอน

นี้ต้องทอดสามกระทะ ถึงพอจะซื้อได้ แล้วจะไม่ให้ขึ้น

ราคาไดอ้ยา่งไร กร็ายไดม้นัไมพ่อ ถา้ตามทฤษฎ ีตน้ทนุ

สูงขึ้นราคาก็สูงขึ้น นี่ต้นทุนไม่สูง แต่คนอื่นเขาขึ้น ก็ขึ้น

ตามเขาด้วย อย่างนี้จะเอาทฤษฎีที่ไหนมา

ผมเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในสักพักก็ต้อง

กลับไปเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอีกครั้ง
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การที่ผมได้มาเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ ก็เป็นเรื่องที่ตรงกับเหตุผลที่ผมเคยท้วง

รัฐมนตรีไว้ครั้งหนึ่งว่า ผู้ที่มาเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจ

การพาณิชย์ ถ้าผ่านงานมาหลายๆ กรม จะทำาให้มอง

เห็นภาพกว้าง และเสนอรายงาน ข้อคิดในภาพที่กว้าง

ได้ดีขึ้น

ตัวอย่างที่ผมเห็น เช่น เรื่องดัชนีต่างๆ สมัย

นั้นทำาเฉพาะดัชนีค่าครองชีพ ผมก็ริเริ่มว่าจริงๆ แล้ว

ต่อไปในภายหน้า การตัดสินใจของระดับสูง จะไปบอก

ว่าข้าว 100% ข้าวอะไรราคาตก เป็นบัญชียาวเหยียด 

ทำาใหต้ดัสนิใจลำาบาก เพราะฉะนัน้บางอยา่งตอ้งทำาเปน็

ดชันอีอกมา ใหเ้หน็แนวโนม้ เพราะการตดัสนิใจใชแ้นว

โน้มได้ ไม่จำาเป็นต้องรู้ว่าข้าวเวลานี้ราคาเท่าไร ดัชนีนี้

ทำาให้ดีจะใช้พยากรณ์ล่วงหน้าได้ เป็นเครื่องมือของ

ฝ่ายบริหารระดับนโยบาย

ประเด็นที่สอง เมื่อผมไปอยู่กรมเศรษฐกิจ

การพาณิชย์ เขาให้ความสำาคัญกับคอมพิวเตอร์ ผมก็

พยายามบอกวา่คอมพวิเตอรก์เ็หมอืนเครือ่งพมิพด์ดีกบั

เครื่องคำานวณรวมกัน ใส่อะไรเข้าไปก็ออกมาอย่างนั้น 

เพราะฉะนัน้สิง่ทีจ่ำาเปน็คอืวธิทีำาสถติติา่ง ๆ  ทีค่วรจะนำา

ออกมาใช ้ดชันกีเ็ปน็วธิหีนึง่ งา่ยๆ เชน่ วธิถีวัเฉลีย่แลว้

ตัวเฉลี่ยมีหลายวิธี แล้วแต่คุณจะใช้ตัวเลขนั้นอย่างไร 

ไม่ใช่เอามาหารเฉยๆ moving average อะไรก็แล้วแต่ 

ใช้คนละอัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำาเป็นคือต้องเอา

นักวิชาการที่มีความรู้ทางสถิติ รู้จักวิธีว่าเครื่องมือที่

ต่างประเทศเขาใช้วัดผลความคืบหน้า

อันหนึ่งที่เขาทำาแล้วไม่กล้าออกมา เราเรียกว่า 

businessmen’s confi dence กบั consumers’ confi dence 

ซึ่งจะไปสัมภาษณ์วัดความมั่นใจของนักลงทุนว่า 

เหตกุารณข์า้งหนา้ สถานการณเ์ศรษฐกจิจะเปน็อยา่งไร 

ถ้าเขาคิดว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะดี เขาก็ย่อมจะลงทุน

ลงแรง แต่ถ้าเขาไม่มีความมั่นใจ ก็จะหยุดกิจการ

หมด อันนี้ก็เป็นดัชนีอันหนึ่งที่จะวัดแนวโน้มธุรกิจและ

การลงทุน

อันที่สองที่เขาจะทำาแต่ยังไม่ได้ทำา เพราะกรม

ทะเบียนการค้าไม่ได้เก็บไว้คือ index หรือดัชนีของการ

เกดิการตายในธรุกจิ เพือ่เราจะรูว้า่ทำาไมธรุกจิถงึตายไป 

เพราะอะไร ผมไปเร่งตัวนี้

ประเด็นต่อมาคือผมไม่ทำาตัวเป็นนักวิชาการ 

ต้องเป็นนักบริหาร ใครคิดอย่างไรตีพิมพ์เลยไม่ต้องขอ

ความเห็น แต่ผู้เขียนต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขียนไป และ

งานเขียนนั้นต้องถือว่าไม่ใช่นโยบายของกรม ถ้าเขียน

ไปพาดพิงถึงใคร หรือแม้ไปขัดต่อนโยบาย แต่ถ้าเป็น

ความเหน็ทางวชิาการ ผมจะรบัผดิชอบแทนเพือ่ใหเ้กดิ

การกล้าคิด กล้าเขียน

อันที่สามที่ผมพยายามทำาก็คือการเผยแพร่

ขอ้มลูทีม่อียูใ่หม้ากทีส่ดุ และราคาถกูทีส่ดุ สะดวกทีส่ดุ

แกน่กัธรุกจิ เชน่การรายงานขอ้มลูดบิโดยใสใ่นแผน่ดสิก์

โดยไม่จัดทำาเป็นตารางสวยหรู แต่ใช้ไม่ได้

งานสุดท้ายที่ทำาไม่ได้คือการพยากรณ์ทาง

เศรษฐกิจ ที่ทำาได้บางประเภทคือข้าราชการและคน

ไทยกลัวการพยากรณ์ กลัวว่าจะผิด จะเสียชื่อ แต่คำาว่า

พยากรณ์ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นการคาดคะเน 

ผิดได้ เราก็เริ่มมาตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อ จะขึ้นเท่าไหร่ 

การส่งออกจะขึ้นเท่าไหร่ ต้องมองไปให้ได้ แต่เขาทำา

ช่วงสั้นๆ ยังไม่ทำาว่า 5 ปี มองอย่างไร ปี 2000 จะ

ทำาอย่างไร จริงๆ แล้วควรทำาสัก ๖-7 ปีข้างหน้า ถ้าเรา

มาคิดว่าเราจะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การส่งออก 

เราใช้เวลาเท่าไหร่ และต้องมองไปด้วยว่าภาวะตลาด

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อที่เราจะปรับตัวได้ทัน 

จะผิดจะถูกเป็นเรื่องที่ต้องไปวิเคราะห์กันเอาเองแต่

พื้นฐานการวิเคราะห์ ตัวเลข วิธีการวิเคราะห์ต้องชัดว่า

วิธีไหนที่ง่าย คนเข้าใจ และถูกต้อง

ที่กรมเศรษฐกิจฯ เป็นครั้งแรกที่ผมมีเวลาอ่าน

หนังสือ สิ่งที่อยากรู้แต่ไม่มีเวลาก็ได้ค้นคว้า 

พ้นกรมเศรษฐกิจฯ ผมได้รับการเสนอชื่อเข้า

คณะรัฐมนตรีให้เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ในความเหน็ของผมการเปน็ปลดักระทรวงไมใ่ช่

ของง่าย เพราะว่าอธิบดีแต่ละท่านมีอำานาจเบ็ดเสร็จ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือเรื่องเงิน เช่น หากสำานักงาน

ปลดักระทรวงตอ้งการขอโอนขา้ราชการเขา้มาชว่ยงาน 

ถ้าอธิบดีไม่อนุมัติก็ทำาไม่ได้

นอกจากนั้นในทางปฏิบัติจริงๆ สำานักงานปลัด

กระทรวงเป็นสำานักงานประสานงาน ไม่ได้มีอำานาจใน

ตัวเอง กฎหมายเขียนไว้ว่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับ

บัญชาอธิบดี แต่อำานาจสูงสุดอยู่ที่รัฐมนตรี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้ารัฐมนตรีเป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการหรือลงโทษข้าราชการ

นอกจากนั้นตามกฎหมายปัจจุบัน อำานาจ

โยกยา้ยจรงิๆ แลว้เปน็อำานาจของรฐัมนตร ีโดยไมต่อ้ง

ผา่นปลดักระทรวง มแีตก่ารเลือ่นตำาแหนง่เทา่นัน้ ทีต่อ้ง

ผา่นระบบการคดัเลอืก ผา่นความเหน็ของปลดักระทรวง

เพราะฉะนั้นการที่โยกย้ายอธิบดีจากกรมหนึ่ง

ไปยงัอกีกรมหนึง่ในระดบัเทา่กนั จรงิๆ แลว้ไมใ่ชอ่ำานาจ

ของปลดักระทรวง การตัง้รกัษาการตา่งๆ กเ็ชน่เดยีวกนั 

รวมไปถึงการสั่งพักราชการ การให้ประจำากระทรวง 

ปลัดกระทรวงก็ต้องเอาตาม

ผมจงึมคีวามเหน็เสมอวา่ ปญัหานีม้นัตอ้งแกไ้ข

ปรบัปรงุวา่ ขา้ราชการนัน้ควรจะอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของ

ปลัดกระทรวง

พื้นฐานของผมก็คือว่า เรื่องของคนไม่ใช่เป็น

เรื่องนโยบาย ข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย 

ถ้าเขาทำาไม่ได้ ปลัดกระทรวงก็ต้องรับผิดชอบไป หรือ

ปลัดกระทรวงดื้อด้าน ก็เล่นงานปลัดกระทรวงไป 

ทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั รฐัมนตรไีมส่ัง่ปลดักระทรวง 

ไปสั่ งอธิบดี โดยตรง เช่นนี้แล้ว หากเกิดความ

เสียหายขึ้นมา ผิดพลาดขึ้นจะมาลงโทษปลัดกระทรวง

ได้หรือไม่ โดยความยุติธรรมแล้ว ลงโทษไม่ได้ แต่

ทกุวนันีป้ลดักระทรวงตอ้งรบัผดิชอบ นโยบายผดิพลาด 

เนือ่งจากเราไมแ่ยกใหช้ดัวา่อะไรเปน็นโยบาย อยา่งเชน่

เอาเรื่องของคนมาเป็นนโยบาย เราก็ตาย

นโยบายของรัฐบาลคือนโยบายที่แถลงต่อ

สภาว่า จะทำาอะไร จะมุ่งไปทางไหน เป็นแนวทาง

วัตถุประสงค์ไป ข้าราชการต้องเสนอแนวทางปฏิบัติให้

เป็นไปตามนั้น และเสนอว่ามีวิธีการทำาได้อย่างไรบ้าง

ปลัดกระทรวงอยู่ ในฐานะลำาบาก เช่นจะ

เห็นได้ว่า เวลาเรื่องเข้า ครม. ไม่แบ่งแยกหน้าที่

ความรับผิดชอบชัดแจ้ง ไปเช็คว่าข้อมูลนี้ผิด สอดไส้ 

ถ้ามันเป็นสอดไส้ ข้อมูลผิด เป็นความรับผิดชอบของ

ข้าราชการประจำา ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรี แล้วมันก็

เกิดความระแวงขึ้นมา แล้วก็สอดไส้หมด เพราะเราไม่

ชัดในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ อธิบดีสอดไส้ขึ้นมา

แล้วปลัดกระทรวงสั่งไปตามนั้น ถือว่าปลัดกระทรวง

ผิด เหมือนกับระดับกรม ข้าราชการข้างล่างสอดไส้

ขึ้นมา และอธิบดีสั่งไปตามนั้น อธิบดีผิดด้วยหรือ ซึ่ง

จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะมันจะต้องดูว่าอธิบดีควรจะรู้

แค่ไหน ปลัดกระทรวงควรจะรู้แค่ไหน ซึ่งภายหลังก็มี

การแก้ไขบางส่วน อย่างเช่นระเบียบการเงินการคลัง 

เมื่อเจ้าหน้าที่เสนอขึ้นมา เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าถูกต้อง 

อธบิดตีอ้งสัง่ไปตามนัน้ รฐัมนตรกีส็ัง่ไปตามนัน้ พอมนั

เกิดผิดพลาดขึ้นมา เพราะว่าข้อมูลผิดก็ต้องถือว่าคนที่

สั่งนั้นหลงผิด เพราะว่าคนข้างล่างบิดเบือนข้อเท็จจริง 

ความผิดก็ไม่ได้อยู่ที่คนสั่ง ก็อยู่ที่คนที่เสนอขึ้นมา

อันนี้มันแยกไม่ชัด เพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหา

วุ่นวาย ปลัดกระทรวงไม่มีรายละเอียด นั่นประเด็นที่

หนึ่งที่มีปัญหา

ประเดน็ทีส่อง ทีเ่ปน็ปญัหาทีผ่มเจอ ความเปน็ก

ลางของข้าราชการ โดยหลักการต้องถือว่า เมื่อรัฐบาล

ไหนเข้ามา ไม่ว่าพรรคไหน ข้าราชการต้องปฏิบัติให้ดี

ที่สุด ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต้องถือว่าข้าราชการนั้น

ไมม่พีรรคไมม่พีวก แตต่ามขอ้เทจ็จรงิมนัไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ 

ขา้ราชการคนนีไ้ดเ้ลือ่นในสมยัรฐัมนตรคีนนีก้ห็าวา่เปน็

พวกกนั หรอืรฐัมนตรดีำาเนนินโยบายผดิเกดิเรือ่งขึน้มา 

ก็หาว่าข้าราชการต้องรับผิดชอบ คุณไปเสนอนโยบาย

กับรัฐมนตรี

ผมยอมรับว่ามีเรื่องปัญหาความเป็นกลาง

ของข้าราชการ ไม่ใช่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้น ในญี่ปุ่น

ก็เจอปัญหา เนื่องจากพรรค LPD เป็นรัฐบาลอยู่เป็น

เวลานาน ขา้ราชการกค็ุน้เคยกบัวธิกีารทำางานของ LPD 

พอเกิดการแตกแยกพรรคออกมา ก็เกิดความสงสัยว่า

คุณเป็นพวกใคร ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกัน 

เพราะฉะนั้นความเป็นกลางเป็นเรื่องสำาคัญ เราจะแก้

ปัญหาอย่างไร ซึ่งก็อยู่ที่คน

ปญัหาตอ่ไปของคนในฐานะปลดักระทรวง กค็อื 

ถ้ารัฐมนตรีสั่งในสิ่งที่มันขัดต่อกฎหมาย ถึงแม้กฎ ก.พ. 

จะเขียนว่า ข้าราชการไม่พึงปฏิบัติ ถ้าเราแสดงความ

คิดเห็นขึ้นไปว่า อันนี้ขัดต่อกฎหมายนะถ้าแก้ เขากลับ

มองว่าเราไปขัดนโยบาย ก็เล่นงานข้าราชการ

นี่ก็ เป็นเรื่องความรับผิดชอบต้องชัดเจน 

ตอนนี้อังกฤษก็เกิดปัญหาว่า ปลัดกระทรวงรับผิดชอบ

แค่ไหน เมื่อรัฐมนตรีสั่งแล้ว ปลัดกระทรวงทักท้วงแล้ว
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มาลงโทษเขา หรือไม่ยอมปฏิบัติตาม ปัญหานี้เป็น

ปัญหาเรื่องดุลยพินิจ ว่าการตีความกฎหมายแค่ไหน 

ความรับผิดชอบอยู่ที่ไหน ในอังกฤษก็เกิดเรื่อง มี

ปลัดกระทรวงให้การว่า สิ่งที่เขาทำามาทั้งหมดเวลา

ที่เขาใช้ไป 90% เป็นเวลาที่เขาต้องตามแก้ปกป้อง

รัฐมนตรี ทั้งๆ ที่เขารู้อยู่ว่า สิ่งที่รัฐมนตรีทำาไปหรือไป

แถลงตอ่สภา มนัไมส่อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ มนัไมเ่ปน็

ไปตามที่แถลง

ประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวกับปลัดกระทรวง เมื่อ

นักการเมืองเข้ามา โดยเฉพาะเมื่อเขาคิดว่าอาจอยู่

ระยะเวลาสั้น ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีการวางแผน

ระยะยาว แล้วปัญหาก็หมักหมม พอมาถึงรัฐมนตรี

ก็กลับเป็นปัญหาของปลัดกระทรวง ก็วนกันอยู่ตรงนี้ 

เราเรียกว่าความรับผิดชอบไม่ชัดแจ้ง เนื่องจากว่างาน

ประจำากบังานนโยบายนี ่รฐัมนตรเีปน็คนบอกวา่อนัไหน

งานนโยบาย อันไหนงานประจำา มันไม่ชัดแจ้ง

เมื่อหน้าที่มันไม่ชัดแจ้ง ความรับผิดชอบก็ไม่

ชัดแจ้ง เมื่อความรับผิดชอบไม่ชัดแจ้ง ก็วนอยู่แค่นี้ 

นีค่อืปญัหาของปลดักระทรวง ปญัหาของอธบิด ีปญัหา

ของผู้บังคับบัญชา

มี คน เ คยพู ด ว่ า ก ร ะท ร ว งที่ ดำ า เ นิ น ก า ร

แต่ละรัฐบาลเข้ามา เขาอาจจะมีนโยบายที่เน้นที่

บางจดุ ในการทีจ่ะดำาเนนิการอยา่งนีจ้ะไปสูป้ญัหาอนันี ้

เขาควรจะมีสิทธิที่จะจัดกำาลังพล จัดทัพใหม่คือจัด

กรม กองต่างๆ ใหม่ ให้เข้ากับนโยบายที่วางไว้ แต่

ตามประเพณีปฏิบัติของไทย การจัดตั้งกระทรวง ทบวง 

กรม เป็นอำานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ คุณจะจัดตั้งกรม

ขึ้นมา คุณต้องไปออกพระราชบัญญัติผ่านสภา คุณจะ

โอนทรัพย์สินจากกรมหนึ่งไปอีกกรมหนึ่งก็ไปผ่านสภา 

เพราะฉะนั้น อำานาจบริหารที่จัดทัพก็ไปอยู่ที่สภา

เพราะฉะน้ันก็เกิดปัญหาว่ารัฐบาลท่ีเข้ามา

จัดทัพไม่ได้ อย่างเช่นตอนท่ีเรามีปัญหาเร่ืองทรัพย์สิน

ทางปัญญา ผมใช้เวลา 3 ปี กว่าท่ีจะจัดต้ังกรมทรัพย์สินฯ 

ได้ แล้วถามว่าอายุรัฐบาลโดยปกติเท่าไร ปัญหาน้ีเกิดข้ึน

เพราะเราไปถ่วงว่ากระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ต้องเป็น

นิติบุคคล มีความรับผิดชอบโดยอิสระ เขาก็ออก พ.ร.บ.

ในต่างประเทศเขาออกกฎหมายว่ารัฐบาลมี

สิทธิที่จะตั้งกรมอะไรก็ได้ โดยให้ถือว่ากรม กอง ที่ตั้ง

ขึ้นมานั้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่เขามีเงื่อนไข

ไว้ว่า เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งอำานาจสภา ในการที่จะตั้งกรม 

กองขึน้มา ตราบใดทีค่ณุไมไ่ดใ้ชเ้งนิเกนิกวา่งบประมาณ

ที่ได้รับ คุณไม่จำาเป็นต้องไปขอความเห็นชอบจากสภา

จะเห็นว่าในต่างประเทศรัฐบาลใหม่เข้ามา

เขายุบ ยกตัวอย่างในอังกฤษ สมัยนั้นมีปัญหาเรื่อง

ได้เรียบร้อยที่สุด ก็คือกระทรวงการต่างประเทศ 

นอกเหนอืไปจากเขามคีนทีม่คีณุภาพแลว้ พืน้ฐานเขาไม่

เหมอืนกบัพืน้ฐานกระทรวงอืน่ในเรือ่งการบรหิารบคุคล

กบัการบรหิารการเงนิ โดยหลกัการปฏบิตัขิองกระทรวง

การต่างประเทศคืออัตรากำาลังทั้งหมดและเงินทั้งหมด 

อยู่ที่สำานักงานปลัดกระทรวง ไม่ได้อยู่ตามกรมต่างๆ 

และบรหิารโดย อ.ก.พ. ระหวา่งอธบิดกีบัปลดักระทรวง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ในฐานะที่

จะโยกย้ายข้าราชการและกำาลังเงินได้ ถ้างานเข้ามา

มาก ก็โยกย้ายคนจากกรมนี้ โดยไม่ต้องถามอธิบดี

ก็ได้ เงินเขาจะจ่ายให้กรมนี้เท่านี้ เพราะว่าคนทั้งหมด 

เงินทั้งหมดอยู่ที่เขา

ที่ เขาทำาอย่างนี้ ได้ เพราะกรมเขาเล็กมาก 

อัตรากำาลังส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ เพราะฉะนั้น

เพือ่ประโยชนใ์นการถา่ยเท เพือ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นการ

ดำาเนินงานตามนโยบาย ก็ไปอยู่ที่สำานักปลัดกระทรวง

หมด สามารถที่จะถ่ายเทคนไปได้เลย ขึ้นอยู่กับงาน 

เงินก็จ่ายไปตามที่ต้องการ

ผมคิดว่าเราต้องมาจัดโครงสร้างกันใหม่  

โดยเฉพาะของทางราชการทีม่ผีลกระทบตอ่การบรหิาร

งานของกระทรวง โดยคุณก็ต้องเข้าใจว่า รัฐบาล

การส่งออก นโยบายรัฐบาลเขาก็จะมุ่งนโยบาย

ส่งออก เครื่องจักร เครื่องกลมือที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง 

เขาก็เอากระทรวงเทคโนโลยีไปรวมกับกระทรวง

พาณิชย์ เอาคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีกับคนที่ทำาการค้า

มายุบรวมกัน หรืออย่างแคนาดา ออสเตรเลีย 

เขาเห็นว่าการค้ากับต่างประเทศไปด้วยกัน เขาก็เอา

สองหน่วยงานมารวมกันเข้า ภายในรัฐบาลก็ออก

คำาสั่ง เหมือนกับตั้งหน่วยงานในทำาเนียบ เหมือนกับ

พรรคการเมืองเลย

นั่นเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องคิดคำานึงถึงว่า 

การจัดทัพเพื่อแก้ปัญหาตามนโยบายบางส่วน มัน

ควรจะอยู่ในอำานาจของฝ่ายบริหารมากน้อยแค่ไหน 

คุณให้เขาไปรบแต่คุณไม่ให้เขาจัดทัพ ทัพที่จัดตั้งไว้

เป็นทัพที่รัฐบาลในอดีตตั้งขึ้นทั้งนั้น ไม่ทันเหตุการณ์ 

ต่อไปข้างหน้ายิ่งไม่ทัน

ประเด็นที่สอง มันย้อนกลับมาอีก เขาแบ่งชัด

เรื่องความรับผิดชอบ อย่างออสเตรเลีย อังกฤษ เขา

แบง่ชดั ยิง่ออสเตรเลยียิง่เหน็ชดั รฐัมนตรไีมม่สีำานกังาน

อยู่ในกระทรวง เขาไปนั่งอยู่ที่สภา เวลาสั่งงานก็เรียก

ปลัดกระทรวงไป เขาถือว่าปลัดกระทรวงเป็นกรรมการ

ผู้จัดการของบริษัท เขาเป็นประธาน เป็นนโยบาย 

จะเอาอะไรก็บอกปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงก็ไป

สั่ งงานต่อ ถ้าทำาไม่ได้ปลัดกระทรวงรับผิดชอบ 
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แต่ของเรา รัฐมนตรีสั่งเอง สั่งไปที่กรม แต่เกิดเรื่องเข้า 

ปลัดกระทรวงต้องรับผิดชอบ

สรุปได้ว่าที่เป็นปัญหา มีอยู่ 2 อันคือ

1. โครงสร้าง

2. ความรับผิดชอบระหว่างข้ าราชการ

การเมืองกับข้าราชการประจำา และนี่ที่

ทำาใหฐ้านะของปลดักระทรวงคลอนแคลน

อีกเรื่องที่มักเกิดปัญหาคือ มักมีการทดแทน

บุญคุณการทำางานให้ โดยการให้ตำาแหน่งเขา บุญคุณ

ส่วนตัว เขาทำาอะไรให้ คุณต้องทดแทน โดยตำาแหน่ง 

มันเป็นไปไม่ได้

ผมเหน็วา่ขา้ราชการกระทรวงพาณชิยส์ว่นใหญ่

แลว้ มคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะดำาเนนิการตามนโยบาย

ได้ แต่ภายในกระทรวงพาณิชย์ทำางานเพียง ๖0% ของ

ความสามารถที่มีอยู่เพราะ

1. ข้าราชการเหล่านี้ไม่มีโอกาสแสดงฝีมือ

จะทำาไปทำาไม นั่นประเด็นหนึ่ง

อกีประเดน็ เมือ่เขาทำางานโดยไมม่กีารโยกยา้ย 

เขาก็คิดว่า งานที่ทำาอยู่อย่างนั้น เขาเก่งที่สุดแล้ว 

มันก็เกิดการสร้างอาณาจักร แต่ถ้าเราหมุนเวียน 

เขาจะกวา้งขึน้ อาจจะไปอยูจ่ดุทีอ่าจจะทำาไดด้กีวา่กไ็ด ้

มีนักกฎหมายบางคนที่ทำางานกฎหมายมาหลายปี แต่

พอให้ไปทำาทางเศรษฐกิจ เขาทำาได้ดีกว่าด้านกฎหมาย

ผมมองปัญหาอย่างนี้ว่า ความรู้มันเป็นเรื่อง

ที่หากันได้ จุดประสงค์ของการศึกษานั้น ไม่ใช่ว่าเขา

จะต้องรู้ว่า ก บวก ข แล้วจะต้องเป็น ค แต่เขาควร

จะรู้การตัดสินใจ การให้เหตุและให้ผล ส่วนความรู้นั้น

มันไปหาได้ทีหลัง

การตัดสินใจของนักบริหาร คุณไม่จำาเป็นต้อง

รู้มาก หรือรู้ละเอียด แต่คุณรู้จักให้เหตุและผล เข้าใจ

ปญัหา ทีเ่ราบอกกนัวา่เปน็รฐัมนตรสีาธารณสขุตอ้งเปน็

หมอ ตรงข้ามกลับทำาให้ปัญหาเยอะ เพราะว่าคุณเป็น

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้น คุณไม่ฟังความเห็นของคนอื่น

จริงๆ แล้วเราต้องถ่ายเทเขา ให้เขาเห็นภาพว่า 

การศึกษาของเขา เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยต้องถือว่า

เป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่จะตัดสินใจรู้ เหตุและรู้ผล 

ต้องสามารถอธิบายได้

ดูง่ายๆ อย่างนักธุรกิจที่ประสบผลสำาเร็จ หรือ

นักการเมืองที่ประสบผลสำาเร็จ เขาอาจจะไม่ได้เรียน

อะไรมาเลยก็ได้ แต่เขามีแนวความคิด รู้จักให้เหตุ

ให้ผลตัดสินใจเอง

สมมุติคุณทำางานอยู่กรมทะเบียนมาตั้งแต่ต้น 

งานอื่นไม่ทำา รับจดทะเบียนอย่างเดียว โอกาสเขามีก็

คือ ขึ้นเป็นผู้อำานวยการกอง หรืออธิบดีกรมทะเบียน 

2. ข้าราชการเหล่านี้อยู่ในที่ไม่เหมาะกับงาน 

และไม่รู้ตัวว่าไม่เหมาะกับงานนั้น

เหตุที่เกิดขึ้นเพราะข้าราชการของกระทรวง

ไม่เคยย้ายไปทำางานในกรมอื่น

ผมต้ังเป้าหมาย คนท่ีมีคุณภาพ คุณสมบัติ 

จะต้องมีโอกาสท่ีจะเล่ือนได้ ต้องเห็นโอกาสท่ีจะก้าวหน้า 

และความก้าวหน้าน้ัน ไม่ได้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ท่ี

มีอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือกับรัฐมนตรี แต่จะต้องข้ึนอยู่

กับความสามารถของเขาท่ีเขาจะปฏิบัติงานได้

ในประเด็นนี้เมื่อผมเข้ามาใหม่ๆ โอกาสที่ ซี 7 

จะขึ้นเป็น ซี ๘ ตำาแหน่งน้อยมาก โอกาสของแต่ละคน

จะมีประมาณ 20% และจาก ซี ๘ ขึ้น 9 ก็ประมาณ 

20% และซี 9 ขึ้นเป็น ซี 10 ก็น้อยลงไปใหญ่

ในอดีตเราไม่มุ่งที่จะสร้างอาณาจักร เราก็ไป

เพิ่มระดับต่ำาๆ ขึ้นมามาก โดยไม่คิดถึงข้างบน คนที่

อยู่ข้างล่างมองขึ้นมาก็ไม่เห็นความก้าวหน้า แล้วเขา

แต่ว่าคนที่ถ่ายเทไปหลายงาน รู้จักตัดสินใจ โอกาสเขา

จะมากกว่า

นี่คือความเห็นผม

เพราะฉะน้ันคนท่ีอยู่กรมเดียว โอกาสท่ีจะ

ข้ึนน้อย แต่ถ้าคนท่ีถ่ายเทไป ทำางานได้ อยู่ท่ีไหน

ก็บริหารได้ โอกาสเขาย่อมจะมากกว่า เพราะฉะน้ันการ

ถ่ายเทก็เป็นเร่ืองท่ีเขามีโอกาสท่ีจะพิสูจน์ตัวเอง ถ้าเขา

พิสูจน์ตัวเองแล้ว โอกาสท่ีเขาจะข้ึนก็มีมากกว่าท่ีท่ีเขาไม่มี

โอกาส อันสุดท้าย เม่ือเขามีโอกาสแล้วท่ีเขาจะข้ึนมันควร

ข้ึนอยู่กับอะไร ข้ึนอยู่กับว่าเขาไปสนิทชิดชอบกับผู้บังคับ

บัญชาแล้วได้เล่ือนข้ึน หรือว่าเขาทำางานแล้วมีผลงาน

เมื่อผมมาเป็นปลัดกระทรวง หรือแม้เป็น

อธิบดีก็ตาม จะต้องมีขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการ 

ทีจ่รงิแลว้กอ่นที ่ก.พ. จะมรีะบบคณะกรรมการคดัเลอืก 

ผมได้พูดกับรัฐมนตรีหลายครั้งแล้ว บางรัฐมนตรีก็ยอม 

เช่น การขึ้นเงินเดือนรองอธิบดี ผมจะเวียนให้อธิบดี

ทุกกรมเสนอความเห็นว่ารองอธิบดีของเขาระดับ 9 

ใครควรจะข้ึนมา แล้วก็มารวมกัน มาจัดดูว่าใครควรจะข้ึนได้

งานบางกรมเป็นงานพื้นฐาน ซึ่งไม่จำาเป็นต้อง

ขึ้นมาพบรัฐมนตรี แต่ถ้าไม่มีใครทำางานอันนั้น แล้ว

ตายแน่ๆ อย่างงานของกรมทะเบียน กรมเศรษฐกิจฯ 

ซ่ึงเป็นงานข้ันพ้ืนฐาน แต่ว่างานมันไม่หรูหราท่ีจะพบ

รัฐมนตรีได้ ไม่เหมือนกับงานของกรมการค้าต่างประเทศ 

การท่ีเราไปอาศัยว่าเขาเข้ามาเสนองานและมาสนิท

ชิดชอบกับเราแล้วไปให้ความดีความชอบ มันไม่ถูกต้อง

การแต่งตั้งข้าราชการก็เหมือนกัน สมัยนั้น

เป็นสมัยที่รัฐมนตรีมีอำานาจ จะแต่งตั้งใครก็ได้ ผมก็

ใช้วิธีหน้าด้าน ผมก็เวียนถามอธิบดีว่า คนที่เป็นรองฯ 
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ใครควรจะได้ขึ้นบ้าง แล้วก็สรุปความเห็นจากทุกกรม

ไปเสนอรัฐมนตรี มันเป็นข้ันตอนท่ีเราจะให้โอกาสทุกคน 

ให้รัฐมนตรีดูทุกคน ไม่ใช่ดูแต่เฉพาะคนท่ีเขารู้จัก เห็น

หรือทำางานร่วมด้วย น่ีเป็นการสร้างระบบคุณธรรมข้ึนมา

งานของกระทรวงฯ ส่วนใหญ่แล้วคนมีขีด

ความสามารถที่จะทำา แต่เรื่องของคุณภาพ กับสัดส่วน

มันไม่สมดุลกัน เพราะว่างานของเศรษฐกิจเนื่องจาก

มันรวดเร็ว คนท่ีมีคุณภาพเขามีความสามารถท่ีจะ

ตัดสินใจได้ด้วยเหตุด้วยผล ผู้อำานวยการกองก็ควรจะเป็น

คนท่ีมีคุณภาพท่ีจะบริหารงานตัดสินใจได้ในระดับหน่ึง 

และรองอธิบดีก็เช่นเดียวกัน มันไม่จำากัดอยู่เฉพาะอธิบดี

การแต่งตั้งข้าราชการ ผมมองในด้านศักยภาพ

ที่จะพัฒนาขึ้นมา หลักการของผม ถ้าผู้อำานวยการกอง

ไมม่ศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาใหเ้ปน็อธบิดไีดแ้ลว้ อยา่ตัง้เขา

ขึ้นเป็นรองอธิบดี

ประเด็นที่สอง บางครั้ งคนก็ตำาหนิผมว่า

ทำาไมเอาคนนี้ขึ้น แล้วก็ไปตีความว่าให้คนแก่ขึ้นไป

ก่อนอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ผมคิดว่ามันสอดคล้องกับที่

ผมว่า ควรจะให้คนที่อยู่ข้างล่างมองเห็นโอกาสของ

เขา ถา้คณุเอาคนหนุม่ขึน้เปน็แผง และเขาอยูอ่กี 20 ป ี

คนขา้งลา่งมองไมเ่หน็โอกาสแลว้ ขณะนีค้ดิวา่กระทรวง

การต่างประเทศ เขาเจอปัญหาแล้ว เขาเอาเด็กหนุ่ม

ถ้าคุณตั้งตามอาวุโสก็ไม่มีปัญหา ใครก็ร้องไม่ได้เพราะ

มนัชดั แตต่ามศกัยภาพตอ้งใชด้ลุพนิจิ  มนักไ็มเ่หมอืนกนั 

แตว่า่เปน็วธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัหลกัของ ก.พ. วา่เขาไม่

ดูอาวุโส ผมถือว่าถ้าความสามารถ ศักยภาพเท่ากันถึง

จะมาดูอาวุโส ถ้าไม่เท่ากันก็ว่าไปเลย แต่ก็มีเงื่อนไข

อย่างที่ผมว่าเพื่อให้มีการถ่ายเท คนนี้เขาอาจจะด้อย

ความสามารถลงหน่อยแต่ว่าอีก 2 ปี เขาจะเกษียณ 

จึงจะให้คนข้างหลังขึ้นได้ นั่นต้องหาทางออก นี่เป็น

หลักที่ผมว่าไว้

มันก็ประสบความสำาเร็จมาขั้นหนึ่ง แต่ก็ไปก่อ

ปัญหาเหมือนกัน คือการที่เขาขึ้นมาเร็วไปข้ามหัวคน 

มันไปสร้างศัตรูให้กับคนๆ นั้นด้วย ไม่ใช่กับผมเท่านั้น 

เพราะฉะนัน้บคุคลเหลา่นีจ้ะตอ้งมคีวามหนกัแนน่ และ

จะตอ้งยอมรบัวา่ความเปน็กลางทีผ่มพดูถงึ เขาอาจจะ

ถูกรังแกถูกกดหัว ถูกอะไรก็ได้ และเขาต้องถือปฏิบัติ

อยา่งทีผ่มเคยถอืวา่ เขาไมใ่ชเ้รา เรามงีานทำาเรากท็ำาไป 

ค้นหาความรู้ใส่ตัวไป เข้าย้ายเราไปไว้ที่อื่น ตราบใด

ที่ตำาแหน่งเท่ากันก็ว่าไป ก็ทำาให้มันดีที่สุด ตีให้ดีที่สุด 

ไมต่อ้งเอาไมไ้ปฟาดหวัใคร เพราะเขาใหแ้ตม้ตอ่อยูแ่ลว้

อย่างพาณิชย์จังหวัด ผมสนับสนุนคนที่ได้รับ

ปริญญา เพราะคนที่ได้ปริญญาตรีหมายความว่าเขา

เรียน เขาพัฒนาความคิดอ่าน ให้รู้จักให้เหตุให้ผล นั่น

ส่วนหนึ่ง เทียบกับคนไม่มีปริญญา ไม่รู้ระบบ การที่เรา

เรยีกวา่รูจ้กัวธิคีดิ มนักไ็มไ่ด ้ไมส่งูเทา่กบัคนทีม่ปีรญิญา 

นี่คือเรื่องของประสิทธิภาพ

แต่ผมก็ไม่ได้เอาทั้งหมด ผลสุดท้ายผมเอา

ว่า 2 ใน 3 เป็นคนที่มีปริญญา 1 ใน 3 เป็นคนที่มี

ประสบการณ์ งานบางอย่างพาณิชย์จังหวัดบางคนก็

มีความสามารถสูง ถึงแม้เขาไม่มีปริญญา แต่เพื่อที่

จะให้เขาพัฒนาต่อไปแล้วผมแต่งตั้ง โดยผมจะดูอายุ

ขึ้นหมด เพราะฉะนั้นในบางครั้งผมจะสลับ ถึงแม้เขา

จะมคีวามสามารถไมถ่งึตวัคนนีแ้ตค่นหลงัอายนุอ้ยกวา่ 

ผมก็จะเอา ผมจะมีบัญชีข้าราชการระดับบริหาร

การบริหารที่ดีก็ต้องเหมือนกับมีขนมล่อ ทุกปี

จะมีคนครบเกษียณออกไปอย่างต่อเนื่องกัน ไม่ใช่ต้อง

คอยไปอีก 10 ปีถึงจะได้ คนนี้อายุราชการเหลืออีก 

1-2 ป ีเรากส็รา้งคนเสรมิเอาไวท้ีจ่ะรบังานตอ่ การสรา้ง

แบบนีม้นักเ็หนือ่ยกบัเรา เพราะตอ้งลงไปด ูระมดัระวงั

ให้เขาใช้ดุลพินิจให้ถูกต้อง แต่ถ้าเราตั้งคนหนุ่มมา

มีความสามารถ เราก็ปล่อยได้

ผมจงึแบง่การแตง่ตัง้ขา้ราชการเปน็ 2 สว่นๆ แรก

คนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการถ่ายเท ผมต้องใช้ความ

ระมัดระวังที่จะคอยติดตามดูแล แต่คนที่เป็นคนหนุ่ม

และมีความสามารถ และเชื่อใจได้ ผมก็ปล่อย ใช้ความ

ระมัดระวังน้อยลง นี่คือเหตุผล แต่คนก็ไม่เข้าใจ

ทำาแบบนี้มันเสี่ยง เพราะว่าการที่บอกว่าคน

นี้มีศักยภาพ ไม่มีศักยภาพ มันขึ้นอยู่กับความเห็น

ของแต่ละคน ผมก็เสียดายนะที่ว่า ผู้บังคับบัญชา

บางคนไม่พร้อมที่จะเสี่ยงอันนี้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเสี่ยงอันนี้ 

มนัเปน็การทีจ่ะทำาใหป้ระโยชนส์ว่นรวมเดนิหนา้ไป เขา

ก็ไม่เสี่ยง เขาเอาระบบอาวุโส เพราะระบบอาวุโสนั้น

วดัไดช้ดั คนนีอ้ายเุทา่นัน้ขึน้มาเปน็ตำาแหนง่นีน้านแลว้ 

คนด้วย ถ้าเขาอายุมากแล้ว จะไปบังคับให้เขาไปทำา

ปริญญาตรีมันก็ยาก พวกนี้ก็คือพวกอยู่ 1 ใน 3  ส่วน

ถ้าใครอายุยังไม่มากและเรียนได้ ก็ให้เขาไปเรียนอะไร

กไ็ด ้ขอใหเ้ปน็ปรญิญาตร ีผมถอืวา่ระบบการทำางานคอื

การให้เหตุให้ผล ไม่ใช่ว่าคุณต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์ 

การเรียนความรู้มันแยกออกไป แต่วิธีคุณคิดเหมือน

กัน จะเป็นวิชาอะไร คุณรู้จักให้เหตุให้ผล ไม่มีวิชาไหน

ที่ไม่ใช้เหตุผล

ที่ผ่านมาหลายครั้งมีการโจมตี แจกใบปลิว

ว่าผมเล่นพรรคเล่นพวก ผมก็ต้องทำาใจ คือการที่เรา

เอาศักยภาพขึ้นมา ความสามารถขึ้นมาเพื่อจะเลื่อน

ตำาแหน่งเขา มันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจเขาโจมตี

ไดแ้ตว่า่เรือ่งนัน้มนัตอ้งพสิจูนว์า่ เมือ่เขาขึน้มาแลว้ เขา

ทำาไดห้รอืไม ่และตอ่ไปจะพฒันาตวัเองขึน้มาไดห้รอืไม่

ผมถือเสมอว่า สมมติว่าผมใช้ข้าราชการไปทำางาน

เร่ืองส่วนตัวให้ผม บางคร้ังก็เป็นเร่ืองส่วนตัว อย่างเช่นว่า

เป็นหน้าท่ีผมก็ควรจะทำา แต่ผมใช้เขาไป ผมก็ทดแทนเขา

ด้วยเร่ืองส่วนตัวไป จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ไม่ทดแทน

เขาด้วยตำาแหน่งด้วยเร่ืองในทางราชการ ผมจะเล่ือนเขา

ถ้าเขาทำาในหน้าท่ีของเขาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ผมจะ

ถือว่างาน บางคนท่ีเขาบอกว่ามาสนิทชิดชอบกับผมแล้ว

ได้ดี คนละเร่ืองกัน เพราะว่าผมมองว่าคนน้ีมีศักยภาพ
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วิธีทดสอบของผม และเป็นท่ีรับรู้กันก็คือจะเรียก

ข้าราชการคนน้ันมาใช้งาน เพราะเห็นว่าเขามีศักยภาพ 

และต้องการทดสอบศักยภาพจึงเรียกมามอบงานให้ และ

ในการประชุม ผมจะช้ีให้คนน้ี คนโน้น ออกความเห็น

แล้วก็ฟัง ใครท่ีเข้ามาประชุมและไม่มีความเห็นหรือ

มากลัวว่าจะขัดใจน้ันผมถือว่าคนน้ันไม่มีศักยภาพ

คนเราคดิอยา่งไรกต็อ้งมคีวามกลา้หาญพอทีจ่ะ

แสดงความคิดออกมา โดยเฉพาะถ้ารู้ว่าไม่สอดคล้อง

กับความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาที่ดี

ก็ต้องฟัง ไม่เช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่จะปกครอง 

เขาพูดมาไม่เห็นด้วยกับเรา เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องฟังเขา

ถ้าเราไม่เห็นด้วยผลสุดท้ายมันเป็นงานที่เรา

รับผิดชอบ เราก็ต้องตัดสินไป เพราะฉะนั้นผู้บังคับ

บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องเข้าใจกัน ผมให้โอกาส

แสดงความคดิเหน็ ถงึแมค้ณุจะไมเ่หน็ดว้ยกบัผมกว็า่ไป 

แตถ่า้ผมตดัสนิแลว้กเ็ปน็ความเชือ่มัน่ของผม กอ็ยา่มา

โกรธผมถือเป็นเรื่องส่วนตัว

บางคนบอกวา่ ผมฟงัเสยีงคนบางคนทีส่นทิมาก

เกนิไป แลว้ทำาใหม้องคนอืน่ผดิพลาด มนัไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ 

มันก็เป็นไปได้ที่คนที่สนิทกับผม คิดแบบเดียวกับผม 

หรือคนที่ไม่สนิทกับผม ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

ออกมา แล้วผมจะไปรู้อย่างไร

ผมยอมรับว่าบางคร้ังผมอาจตัดสินใจผิดพลาด 

ข้อมูลอาจจะไม่ครบ แต่ผมได้ใช้ข้อมูลเท่าท่ีมีอยู่มากท่ีสุด

แล้ว และเน่ืองจากผมอยู่มาหลายกรม ผมรู้ใครเป็นใคร 

และถ้ามาเทียบกับความเห็นของอธิบดี บางคนซ่ึงอยู่

กรมเดียว สองกรมเขาไม่เคยรู้จัก ผมก็ต้องถือของผม 

ผมเป็นปลัดกระทรวงท่ีอยู่หลายกรมมากท่ีสุด จะย้อนหลัง

ไปก่ีปีก็แล้วแต่ ก็ต้องรู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกัน

สว่นงานทีผ่มทำา กค็อืเอานโยบายมาแปรใหเ้ปน็

ทางปฏบิตั ิใหก้รมทำา ผมคอ่นขา้งไปทำางานตา่งประเทศ

มาก เพราะตอนนั้นมันอยู่ในขั้นวิกฤติ เรามีปัญหา

หลายด้าน แล้วการจะแก้ปัญหานั้นต้องประสานกับ

หน่วยงานนอกกระทรวงค่อนข้างจะมาก เพราะฉะนั้น

ถ้าเรามอบอธิบดีคนใดคนหนึ่ง อย่างเช่นเรื่องสิทธิบัตร 

เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ไปมอบอธิบดีกรมทะเบียนฯ 

คนเดียว มันไม่ได้ เพราะไปเกี่ยวพันกับเรื่องจีเอสพี 

เรื่องที่เราจะขายสินค้าได้-ไม่ได้ ไปเกี่ยวกับกระทรวง

การคลัง เรื่องภาษีว่าอย่างไร ไปเกี่ยวกับกระทรวง

การต่างประเทศ ผลสุดท้ายไปเกี่ยวประกันภัย 

เกี่ยวอะไรตั้งหลายอัน ฯลฯ ใครจะทำา

ที่ผมลงไปทำานั้น ไม่ใช่ว่าผมอยากจะทำา หรือ

ว่าผมถนัด หรือชอบทำา มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความ

สำาคัญ แล้วมีผลกระทบกว้าง และผมใช้คนของผมที่

เกี่ยวข้องทำาเป็นทีม โดยผมถือหลัก 2 อย่าง ต้องมี

กรมเจ้าหน้าที่ และกรมหรือหน่วยราชการที่พาดพิง

ไปถึงทุกคร้ัง เน่ืองจากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

รวมไปถึงกรมอัยการไปในเรื่องพิธีการของศาล

ตลอดเวลาที่ทำางานมา ผมเห็นว่างานของ

กระทรวงพาณิชย์มันซ้ำาซ้อน โดยลักษณะงานทาง

เศรษฐกิจงานมันต้องซ้ำาซ้อนกันบ้าง แต่ว่าเราจะให้

ซ้ำาซ้อนแค่ไหน มันควรจะเป็นว่าต้องประสานกัน

ไม่ใช่ซ้ำาซ้อนกันในทางปฏิบัติ งานของแต่ละกรมมันก็

เหมอืนกบัวงกลม 2 วง และมสีว่นทีท่บักนัอยู ่กม็าตกีนั 

จะทำาเฉพาะที่มันซ้อนกัน แต่ว่าไอ้ที่ซ้อนกันไม่ทำา 

ทางแก้มันก็ต้องให้ที่มันซ้อนน้อยที่สุด ในขณะเดียวกัน 

ทำาที่มันไม่ซ้อนกันด้วย

ยิ่งต่อไปภายภาคหน้า เหตุการณ์มันผันแปร

ค่อนข้างเร็ว ยิ่งงานซ้ำาซ้อนมากเท่าไร การตัดสินใจ

ข้ึนอยู่กับสองหน่วยงาน จะย่ิงไม่ทันการณ์ โดยหลักแล้ว

เรื่องที่เป็นนโยบาย ควรจะอยู่สำานักงานปลัด แล้วก็

กระจายทำากันออกไป

ในความคิดของผมมี 3 หน่วยงานที่ผมอยาก

จะมองเห็น แต่ว่าผมทำาสำาเร็จไปหน่วยงานเดียว คือ 

เรือ่งของทรพัยส์นิทางปญัญา เพราะคอ่นขา้งจะเทคนคิ 

การที่จะไปปนกับกรมทะเบียน ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น

หน่วยงานที่ 2 คือ กรมคุ้มครองผู้บริโภค 

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายค้าเสรีมากขึ้น จากประสบการณ์

ของต่างประเทศหรือจากที่ไหนก็ตาม จำาเป็นจะต้อง

สร้างหน่วยงานขึ้นมา โดยเฉพาะในเรื่องของความ

คุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันยังมีการเข้าใจผิดกันมากว่า 

งานคุ้มครองผู้บริโภคต้องไปอยู่ที่ทำาเนียบ โดยอ้างว่า

เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่จริงๆ ไม่ใช่

ไม่ว่าเป็นกฎหมายประเทศไหนก็ตาม การ

คุ้มครองผู้บริโภคจะไม่ได้ไปยุ่งเรื่องว่าสารมีพิษหรือ

อะไรก็แล้วแต่ แต่ความหมายที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับ

นโยบายการค้าเสรี มีหน่วยงานที่ดูแลว่าพฤติการณ์

ของภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ ผู้ผลิตต่างๆ 

มันเสรีอย่างนั้นหรือไม่

โดยจะม ี2 ลกัษณะคอืการผกูขาด หมายความวา่

เขาไปสร้างอะไร ไม่ให้คนเข้ามาในอุตสาหกรรมนั้นได้ 

ก็ควรจำากัดการผูกขาด หรือว่าเขาไปฮั้วกัน กรมนี้

มีหน้าที่ 2 ส่วนเท่านั้นคือ 

1. กันไม่ให้คนเข้ามาแข่ง ไปว่ิงเต้นไม่ให้มีคน

เข้ามาผลิตสินค้าอย่างน้ีได้ ตัวน้ีก็ต้องทำาลาย

2. การรวมหัวกัน มันเป็นการผูกขาดเหมือนกัน 

และในที่สุดบริษัทใหญ่ต้องเข้าไปครอบงำา

บริษัทที่เล็ก

กรมที ่3 คอื กรม ชัง่ ตวง วดั ทีต่อ้งเปน็อสิระไป

ค้นคว้าวิธีการวัดวิธีการชั่ง ว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภค

หรือไม่ เช่น การวัดน้ำามันแก๊ส การวัดมาตรวัดของ

ไฟฟ้า ประปาว่าเที่ยงตรงหรือไม่ รวมถึงการวัดมาตร

ใหม่ เช่น เครื่องปรับอากาศที่ขายว่ามี 20,000 บีทียู 

มันจริงหรือเปล่า

อีกงานที่ผมพยายามทำาก็คืองานเจรจา ที่ผมมี

ความเห็นว่าน่าจะมีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งอาจไม่ตั้ง

เป็นกรม แต่อยู่ในสำานักงานปลัดกระทรวง มีรองปลัด

กระทรวงคนหนึง่รบัผดิชอบ และมขีา้ราชการอืน่ๆ ดำารง

ตำาแหนง่นกัเจรจา เพราะตอ่ไปงานเจรจาจะเกีย่วพนักบั

หลายกรม กอง และมีรายละเอียดมาก รวมถึงต้องใช้

เวลาในการศึกษาทำาความเข้าใจ จึงควรให้มีผู้ทำาหน้าที่

นักเจรจาโดยเฉพาะ ถ้ากรมไหนจะทำาเองจะไปเจรจา

อะไรเองก็นำานักเจรจาร่วมไปด้วย
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วิจารณ์��นิวาตวงศ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

 ปลัดพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา  ถือว่าเป็น

ลูกหม้อกระทรวงพาณิชย์ขนานแท้ เพราะว่าคุณพ่อ

ทา่นคอื หลวงพสิจูนพ์าณชิยลกัษณ ์กเ็คยดำารงตำาแหนง่

อธบิดกีรมการคา้ตา่งประเทศ และอธบิดกีรมการสนเทศ 

เพราะฉะนั้น ปลัดพชรคงจะได้รับการสืบทอดทั้ง

ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งจิตวิญญาณของกระทรวง

พาณชิยม์าตัง้แตใ่นวยัเยาว ์ประกอบกบัการทีป่ลดัพชร 

ไดไ้ปศกึษาในตา่งประเทศตัง้แตเ่ดก็จนจบมหาวทิยาลยั 

Cambridge จึงทำาให้ปลัดพชรเป็นคนที่มีพื้นฐานการ

ศกึษาทีด่เียีย่ม ซึง่นบัวา่เปน็กำาลงัสำาคญั และมสีว่นชว่ย

ในการพฒันางานในดา้นตา่งๆ ของกระทรวงพาณชิยใ์ห้

เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

ผมได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้

ปลัดพชรมีความสนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ  

โดยเฉพาะงานด้านการประชุมเจรจากับต่างประเทศ 

เพราะผมเห็นว่า ปลัดพชรมีพื้นฐานที่ดี และได้ทำางาน

ลูกหม้อกระ·รวง¾าณิªย์¢¹า¹á·Œ เ¾ราะว‹า
คุณ¾‹อ·‹า¹ค×อ หลวง¾ิสÙ¨¹์¾าณิªยลÑกÉณ์ กçเคย
´Ó รงµÓ áห¹‹งอ¸ิº´ีกรมการคŒาµ‹าง»ระเ·È áละ
อ¸ิº´ีกรมการส¹เ·È เ¾ราะ©ะ¹Ñé¹ »ลÑ´¾ªร คง¨ะ
ไ´ŒรÑºการส×º·อ´·ÑéงความรÙŒ »ระสºการณ์ รวม·Ñéง
¨ิµวิÞÞาณ¢องกระ·รวง¾าณิªย์มาµÑéงáµ‹ ã¹
วÑยเยาว์  

ส่วนใหญ่ในด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าในประเทศ

อยู่แล้ว เช่น ที่กรมทะเบียนการค้า และกรมการค้า

ภายใน ซึ่งผมได้ติดตามการทำางานของปลัดพชรด้วย

ความดีใจ และภูมิใจ เพราะว่า ปลัดพชรได้ช่วยพัฒนา

งานด้านต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ให้เจริญ

ก้าวหน้าไปได้มาก

การที่  ปลัดพชรได้เริ่มทำางานที่กระทรวง

พาณิชย์ตั้งแต่ต้น ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และ

ได้ทำางานในทุกๆ ด้าน แทบทุกหน่วยงานในกระทรวง

พาณิชย์ ปลัดพชรจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ประสบการณ์สูงสุดคนหนึ่งของประเทศ จึงถือได้ว่า 

กระทรวงพาณชิยโ์ชคดอียา่งยิง่ทีม่บีคุลากรทีเ่ปีย่มดว้ย

คุณภาพและศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ

กระทรวงพาณิชย์ รุ่นต่อๆ ไป

กระทรวงพาณิชย์ขนานแท้
ลูกหม้อ
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นอกจากถาวรวัตถุที่เป็นรูปธรรม ผลงานเจรจา

เข้าเป็นสมาชิก GATT และ WTO ในเวลาต่อมาเป็น

ผลงานที่สร้าง ทั้งงานและทีมงานที่ทำาให้กระทรวง

พาณิชย์  ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างสง่างาม

ไม่ว่าท่านปลัดพชรไปเป็นอธิบดีที่กรมไหน  

ท่านก็สร้างความเจริญให้แก่กรมนั้น รวมทั้งการพัฒนา

บุคลากรให้เข้มแข็ง ขยัน และมีประสิทธิภาพ

ตลอด 3๖ ปี ของชีวิตราชการของท่าน ได้นำา

กระทรวงพาณิชย์พลิกผันจากยุคของการควบคุม มาสู่

ยคุของการกำากบัและสง่เสรมิ สอดคลอ้งกบัววิฒันาการ

ทางเศรษฐกจิ และการคา้ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัตอ่

เหตุการณ์ 

สถานที่ทำาการของกระทรวงและกรมต่างๆ 

อันสง่างามและสะดวก ในทุกวันนี้ ต่างกันกับความ

แออัดยัดเยียด ความไม่เป็นระเบียบของที่ทำาการเก่า 

คือ อนุสรณ์ที่ท่านปลัด ฝากไว้ให้ข้าราชการรุ่นหลัง 

ท่านริเริ่มตั้งแต่การวาง Concept  การออกแบบ  ขอ

งบประมาณสร้างมูลค่ากว่า 3 เท่าของงบประมาณ

ประจำาปีของกระทรวง ฯ จนเป็นถาวรวัตถุที่ เป็น

ประจักษ์พยานในความสามารถของท่าน

มิเพียงแต่ตึกกระทรวงเท่านั้น ท่านยังได้สร้าง

ตึกที่ทำาการใหม่ของ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ (พส.) ต่อมา

เปลีย่นชือ่เปน็ กรมสง่เสรมิการสง่ออก (สอ.) อนัสงา่งาม

บนถนนรัชดาภิเษก และยังเจรจาให้รัฐบาลญี่ปุ่น สร้าง

ตกึแสดงสนิคา้ ประกอบดว้ย หอ้งอบรมภาษา และหอ้ง

ปฏิบัติการทดสอบสินค้าอันทันสมัยอีกด้วย

ไม่ว‹า·‹า¹»ลÑ´¾ªรไ»เ»š¹อ¸ิº´ี·ี่กรม
ไห¹ ·‹า¹กçสรŒางความเ¨ริÞãหŒáก‹กรม¹Ñé¹ รวม
·Ñéงการ¾Ñฒ¹าºุคลากรãหŒเ¢Œมá¢çง ¢ยÑ¹ áละมี
»ระสิ·¸ิÀา¾

จเร  จØ±ารÑµน¡ØÅ
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้พั²นา�พาณิชย์ก้าวหน้า

ว‹า·‹า¹»ลÑ´¾ªรไ»เ»š¹อ¸ิº´ี·ี่กรม
ไห¹ ·‹า¹กçสรŒางความเ¨ริÞãหŒáก‹กรม¹Ñé¹ รวม
·Ñéงการ¾Ñฒ¹าºุคลากรãหŒเ¢Œมá¢çง ¢ยÑ¹ áละมี
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สัมพันธ์ในเวลาต่อมา 

หลกัการทีส่ำาคญัของทา่นอธบิดพีชร ทีข่อกลา่ว

เปน็เรือ่งทีส่อง คอื กำาหนดให้ภาคเอกชนเขา้มามสีว่น

ร่วมกับภาครัฐในด้านการวางแผนการดำาเนินงาน 

และให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมรับภาระด้านการเงิน

ในกิจกรรมการส่งเสริมการส่งออก มีผลทำาให้ภาค

เอกชนตื่นตัวในการประกอบธุรกิจส่งออกยิ่งขึ้น เห็น

ได้จากก่อนหน้านี้การไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่าง

ประเทศจดัไดเ้พยีงปลีะ 3 - 4 งาน เทา่นัน้  เนือ่งจากมี

ขอ้จำากดัดา้นงบประมาณ  กท็ำาใหส้ามารถจดังานแสดง

สินค้าได้เพิ่มเป็นปีละ 15 - 20 งาน  มีคำาสั่งซื้อสินค้า

ไทยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างน่าพอใจ

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการส่งออกที่ภาค

เอกชนรอ้งขอมานัน้ เปน็งานทีส่ำาคญัและสอดคลอ้งกบั

นโยบายของรัฐบาล งานนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของหลายหน่วยงาน การแก้ไขให้บรรลุผลสำาเร็จได้นั้น 

ต้องอาศัยการพิจารณาร่วมกันแก้ไข จึงจะบรรลุความ

สำาเร็จได้ จึงได้มีการตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการ

ส่งออก” ขึ้น โดยมติคณะรัฐมนตรี ให้เป็นศูนย์รวม

ของการส่งออกระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ร่วมกัน

ขจัดปัญหาและอุปสรรคการส่งออก มีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณชิยเ์ปน็ประธาน ปลดักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง

ด้านเศรษฐกิจและสถาบันหลักของภาคเอกชนเป็น

กรรมการ อธบิดกีรมพาณชิยส์มัพนัธ ์เปน็กรรมการและ

เลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็คงทำาหน้าที่สำาคัญ

อยู่จนถึงปัจจุบัน

จากกรณีที่กล่าวถึงข้างต้นเห็นได้ว่า การริเริ่ม

งานส่งเสริมการส่งออกของท่านอธิบดีพชร ในยุคนั้น

เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนและมีการดำาเนิน

การอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้  

ท่านปลัดพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้ดำารง

ตำาแหน่งที่สำาคัญในกระทรวงพาณิชย์หลายตำาแหน่ง 

ดิฉันจะขอกล่าวถึงงานที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ใต้บังคับ

บญัชา คอื ตำาแหนง่อธบิดกีรมพาณชิยส์มัพนัธ ์(ปจัจบุนั

เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก) ท่านได้ดำารง

ตำาแหนง่นีต้ัง้แต ่2 ตลุาคม 2513 จนถงึ 30 มถินุายน 

2521  และตำาแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยว

กับงานของกรมทะบียนการค้า และกรมเศรษฐกิจการ

พาณชิย ์(ปจัจบุนั คอื กรมพฒันาธรุกจิการคา้ และ กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ )

ท่านปลัดพชร หรือท่านอธิบดีพชร ในสมัยนั้น 

เปน็ผูท้ีม่วีสิยัทศันก์วา้งไกล ทา่นไดน้ำาหลกัการทีส่ำาคญั

มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ

กรมพาณิชย์สัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติใน

หลายประการ การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ได้แก่ การส่ง

เสริมการส่งออกอย่างมีเป้าหมายวัดผลสำาเร็จได้

เริ่มจากจัดตั้ง “ศูนย์บริการส่งออก” ขึ้น  

จากงานเดิมชื่อกองพัฒนาพาณิชย์ เพื่อให้เรียกง่าย 

จดจำาง่าย กำาหนดหน้าที่ใหม่ โดยการให้บริการภาค

เอกชนแบบครบวงจร (One Stop Service) บริการ

ขอ้มลูทีใ่หป้ระโยชนแ์กน่กัธรุกจิสง่ออก เชน่ ขอ้มลูดา้น

การตลาด รายชื่อผู้ส่งออกและผู้นำาเข้า จัดให้มีการฝึก

อบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งเฉพาะกลุ่มและจัดสัมมนา

ในวงกว้าง เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีความรู้ในด้านการค้า

ต่างประเทศ 

จัดสถานที่แสดงสินค้าถาวรขนาดเล็กที่สี่แยก

คอกวัว พร้อมอุปกรณ์ที่จำาเป็นเพื่อให้ภาคเอกชนนำา

สินค้ามาตั้งแสดงเพื่อทดลองตลาด รวมถึงตัวอย่าง

สินค้าส่งออกที่ประสบความสำาเร็จแล้ว เพื่อผู้นำาเข้า

จากต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมชม ณ จุดเดียว กิจกรรม

ต่างๆ เหล่านี้เพื่อเสริมสร้างให้ภาคเอกชนอยู่บนพื้น

ฐาน (platform) เท่าเทียมกันกับประเทศอื่นๆ  

การให้บริการ One Stop Service จะไม่บรรลุ

ผลสำาเร็จ ถ้ามิได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการ

ควบคู่กัน จากตั้งรับมาเป็นรุกไปข้างหน้า พร้อมที่จะให้

บริการแก่ธุรกิจเอกชนด้วย  มิใช่ทำาตามหน้าที่เท่านั้น 

แตใ่หบ้รกิารอยา่งเตม็ใจและภาคภมูใิจ  จากจดุเริม่ตน้นี้

จงึไดม้กีารนำาคำา “สง่ออก” มาเปน็ชือ่ของกรมพาณชิย์

สุคนธ์��กาญจนาลัย
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

อดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

ผู้นำ�การเปล่ียนแปลง
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เร่งด่วน  ในขณะนั้นกฎหมายไทยคุ้มครองยาเฉพาะ 

“ขบวนการผลิต” (process) เท่านั้น  สหรัฐฯ เห็นว่า

เป็นการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ ต้องการให้คุ้มครอง 

“ตัวยา” (product & Ingredient) ด้วย และให้มีการ

แก้ไขโดยเร็ว 

อีกทั้งยังขู่ว่าหากไม่ดำาเนินการตามข้อเรียก

ร้องก็จะใช้มาตรการตอบโต้ โดยนำามาตรา 301 ของ

กฎหมายการค้ามาบังคับใช้ ด้วยการขึ้นภาษีการนำาเข้า

สินค้าไทยที่มีมูลค่าและมีปริมาณสูง เช่น อาหารทะเล  

ขณะนั้นการส่งออกไทยพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ สูงถึงร้อย

ละ 20 ของการส่งออกรวม จึงมีผลกระทบในวงกว้าง

เป็นปัญหาต่อผู้ส่งออกไทย เกิดความไม่แน่นอนไม่รู้ว่า

สหรัฐฯ จะนำาสินค้าตัวใดมาลงโทษอย่างไรและเมื่อใด 

ส่งผลให้การส่งออกชะงักงัน 

ในขณะเดียวกันข้อเรียกร้องเรื่องยานี้ ก็ได้รับ

การต่อต้านอย่างรุนแรงจากนิสิตนักศึกษาไทย และ

กลุม่พทิกัษผ์ลประโยชนต์า่งๆ ทีม่องวา่มผีลทำาใหร้าคา

ยาสูงขึ้นมาก จนผู้ป่วยทั่วไปและคนยากจนไม่สามารถ

ซื้อยาได้ เพราะผู้ที่ได้รับการคุ้มครองย่อมมีสิทธิผลิต

และจำาหน่ายยาได้แต่เพียงผู้เดียว มีอำานาจผูกขาดที่จะ

กำาหนดราคาเท่าใดก็ได้

แม้ว่าจะเป็นเร่ืองยากลำาบากเพียงใด ท่านปลัดพชร

กม็ุง่มัน่ไมย่อ่ทอ้ ไดใ้ชก้ลยทุธท์กุวถิทีาง เพราะการตอ่สู้

กับสหรัฐฯ ประเทศมหาอำานาจแต่โดยลำาพัง อำานาจ

ต่อรองของเรามีน้อยมาก การประวิงเวลาออกไปนาน

และให้มีการเจรจาต่อรองในมุมกว้างก็เป็นทางเลือก

ในขณะนั้น ท่านจึงเลือกใช้เวทีแกตต์ โดยไทยเป็น

ผู้เสนอให้มีการเจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในเวที

แกตต์เป็นครั้งแรก เพราะเล็งเห็นว่าเรายังหาแนวร่วม

จากกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันา เชน่ อนิเดยี บราซลิ และ

จีน ได้  ผลการเจรจาย่อมครอบคลุมถึงผลประโยชน์

ของทั้งกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา อีกทั้งการเจรจาก็ใช้

เวลากว่า 4 ปี และท้ายที่สุดได้มีการแก้ไขกฎหมาย

สิทธิบัตรไทยให้มีสาระสอดคล้องกับข้อตกลงในการ

เจรจารอบอุรุกวัย นับว่าท่านปลัดพชรได้มีจุดยืนที่

แน่วแน่ ยึดหลักรักษาผลประโยชน์ของประเทศจนเป็น

ผลสำาเร็จลงได้ด้วยดี

บทบาทในการเป็นนักเจรจาการค้าของท่าน

ปลัดพชรเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในเวที

โลก ทั้งประเทศกำาลังพัฒนา และประเทศพัฒนาแล้ว  

รวมทั้ง MR.Arthur Dunkel เลขาธิการแกตต์ ในขณะ

นั้นด้วย 

ในวาระทีท่า่นปลดัพชร อศิรเสนา ณ อยธุยา 

ได้จากไป ดิฉันขอแสดงความเคารพมา ณ โอกาสนี้ 

และขอบารมีแห่งการประกอบกรรมดีมาโดยตลอด 

จะเปน็กศุลหนนุบนัดาลใหด้วงวญิญาณของทา่นไป

สู่สุขคติในสัมปรายภพตลอดไป

ภารกิจสำาคัญในขณะที่ท่านดำารงตำาแหน่งปลัด

กระทรวงพาณชิย ์นอกจากอำานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย

กำาหนดแล้ว ยังมีภารกิจสำาคัญเร่งด่วนและต่อเนื่อง ที่

ถือว่าเป็นบทบาทสำาคัญที่จะขอกล่าวถึงเฉพาะเรื่องนี้ 

คือ รับผิดชอบการเจรจาการค้าพหุภาคี รอบอุรุกวัย  

โดยผ่านองค์การที่เรียกว่าแกตต์ (GATT: General 

Agreement on Tariff s and Trade)  เป้าหมายของการ

เจรจา กำาหนดให้เปิดการค้าเสรียิ่งขึ้น ลดอุปสรรคและ

ขอ้จำากดัในการกดีกนัทางการคา้ใหน้อ้ยลง มเีรือ่งทีต่อ้ง

เจรจาถึง 15 เรื่อง และให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี  ในช่วง

เวลาเดียวกันสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้มีการเจรจาการค้า

ทวิภาคีกับไทยควบคู่กันอีกด้วย

ท่านปลัดพชรได้รับการมอบหมายจากคณะ

รัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาระดับเจ้าหน้าที่

อาวโุส รายงานตอ่หวัหนา้คณะระดบัรฐัมนตร ีและเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นลำาดับสุดท้าย งานนี้เป็นงานต่อ

เนื่องที่ต้องดำาเนินการควบคู่กับการบริหารงานประจำา 

การเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการค้านี้ มีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศในมุมกว้าง มีทั้งได้และเสีย และ

เป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อประชาชนคนไทยโดยตรง

อาศัยที่ท่านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีพื้นฐาน

ด้านภาษา ด้านเศรษฐกิจไทยทั้งลึกและกว้าง รู้ฐานะ

ของคูค่า้และคูแ่ขง่ ทา่นไดว้างแนวทางจดัใหม้กีารระดม

ความคิดเห็นทุกระดับ เพื่อกำาหนดท่าทีกลยุทธ์ในการ

เจรจาอย่างรอบคอบ ยึดผลประโยชน์ของประเทศโดย

รวมเป็นหลัก จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละเรื่อง 

โดยทำางานเปน็ทมี ทา่นไดช้ีแ้นะใหจ้ดัหาขอ้มลูในเชงิลกึ

นำามาวิเคราะห์ และฝึกให้เป็นนักเจรจา โดยท่านได้ทำา

หนา้ทีเ่ปน็ศนูยร์วมประสานกบักระทรวงดา้นเศรษฐกจิ

ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

ในดา้นตา่งประเทศ ทา่นไดห้าแนวรว่มเพือ่รวม

พลังกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาที่มีประโยชน์คล้ายกัน 

ร่วมต่อสู้กับข้อเรียกร้องที่เกินกว่าจะรับได้  หากมีกรณี

จำาเป็นต้องยอมรับก็ให้เพิ่มข้อกำาหนดให้มีข้อยกเว้น

เฉพาะกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา หรือขอยืดเวลาการ

ปรบัตวัใหเ้ปน็ไปตามขอ้ตกลงทีย่าวกวา่ประเทศพฒันา

แล้วเป็นต้น

กรณีตัวอย่างเรื่องการประวิงเวลาที่นำามาเป็น

กลยุทธ์ในการเจรจาได้เป็นผลสำาเร็จ คือ เรื่องการ

คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา (TRIPs : Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights )  สหรฐัฯ เสนอ

ใหน้ำาเรือ่งนีม้าเจรจาในรอบอรุกุวยันัน้ หลายประเทศยงั

ไม่เห็นด้วย  ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ขอเปิดเจรจาทวิภาคี

กับไทย เรียกร้องให้ไทยแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรโดย
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สมพล��เกียรติไพบูลย์
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้มอบมรดกล้ำ�ค่า
ไว้ให้กระทรวงพาณิชย์

ท่านปลัดพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา นับเป็น

ข้าราชการผู้ ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์ที่มีความ

เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ มากด้วย

ประสบการณ ์ยดึมัน่ในความซือ่สตัยส์จุรติ และทีส่ำาคญั

ก็คือ การดำารงตนเป็น ข้าราชการของแผ่นดิน ยึดถือ

ประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นลำาดับแรก

ถ้าศึกษาประวัติของท่านปลัดพชรอย่างถี่ถ้วน

แล้ว ก็จะสิ้นข้อสงสัยทันทีว่า ทำาไมท่านจึงมีความ

ก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างโดดเด่นที่สุด ท่านรับ

ราชการเพียง 12 ปี ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดี เมื่อ

อายุ 37 ปีเท่านั้น และได้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีทุก

กรมในกระทรวงพาณิชย์ต่อเนื่องยาวนานถึง 1๖ ปี 

จึงก้าวขึ้นเป็นเป็นปลัดกระทรวงนาน ๘ ปี และในขณะ

เดียวกันท่านยังได้รับความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่ง 

เลขานกุารรฐัมนตรวีา่การ กระทรวงเศรษฐการ (ชือ่เดมิ

ของกระทรวงพาณิชย์) ถึง 2 สมัยคือ สมัยท่านสุนทร 

หงส์ลดารมย์ กับ ท่านพจน์ สารสิน และยังเคยดำารง

ตำาแหน่งวุฒิสมาชิก 2 วาระ กับ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

สมาชิกนิติบัญญัติอีกด้วย

ท่านปลัดพชร ได้เคยเล่าให้ผมฟังว่า ท่าน

เตรยีมตวัทีม่ารบัราชการ รบัใชป้ระเทศชาตทิี ่กระทรวง

พาณชิย ์มาตัง้แตส่มยัเรยีนหนงัสอือยูท่ีป่ระเทศองักฤษ 

(ท่านเรียนระดับมัธยมที่ประเทศออสเตรเลีย ปริญญา

ตรีโททางเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ) เพื่อเจริญรอยตาม คุณพ่อ 

(หลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้า

ตา่งประเทศ) ดว้ยเหตนุีจ้งึกลา่วไดว้า่ ทา่นปลดัพชรเปน็ 

“ลูกหม้อกระทรวงพาณิชย์โดยสายเลือด”

ในช่วงที่ ท่านปลัดพชร ดำารงตำาแหน่งอธิบดี

และปลัดกระทรวง ได้มีการกล่าวขวัญถึงตัวท่านปลัด

ในแงม่มุตา่งๆ มากมายพอสมควร ขอยกมาเปน็ตวัอยา่ง

สัก 5 -๖ ประการ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นที่

เชิดหน้าชูตาของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ

เวลาเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะในฐานะ

ประธานหรือกรรมการ ตัวท่านจะมีความ

โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด

2. เคร่งครัดในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 

มีระเบียบ กล้าหาญ พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อ

จรรโลงไว้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม 

ดังคำาที่ว่า “ยอมหักไม่ยอมงอ” 

3. เป็นนักปรับปรุงพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ท่านจึง

ให้ความสำาคัญและสนับสนุนข้าราชการที่

มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ จนบาง

ครัง้ทา่นกถ็กูกลา่วหาวา่ เลน่พวกเลน่พอ้ง 

4. มีลีลาการสนทนาเจรจาที่แยบยล มีลูกล่อ

ลูกชน ทีเล่นทีจริง เดายากมาก บ่อยครั้ง

ที่ลูกน้องเองก็ไม่ทราบว่า สิ่งที่ท่านพูดนั้น

เป็นการชมหรือตำาหนิ พอไปถามท่านก็จะ

บอกว่า “ลื้อไปคิดกันเอาเอง”

5. ไดช้ือ่วา่ เปน็ผูม้คีวามสามารถในการเขยีน

บันทึกสั่งการและการเสนอความเห็น

ที่ชัดเจน รัดกุม ตรงไปตรงมา ได้ดีที่สุด

คนหนึ่งเท่าที่กระทรวงพาณิชย์เคยมีมา

๖. มีความเป็นเจ้าขุนมูลนายไปสักหน่อย 

ทุกอย่างต้องเนี๊ยบ สวยงาม สมเกียรติ 

แต่ต้องไม่ฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง คุ้มค่า

โดยเฉพาะราชพิธีต่างๆ จะต้องถูกต้อง

ค รบถ้ ว น  ผิ ดพลาด ไม่ ไ ด้ เ ด็ ด ข าด 

การต้อนรับแขกผู้ ใหญ่ทั้งคนไทยและ

คนต่างชาติต้องถูกต้องเหมาะสม 

ผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีได้เป็นลูกน้องใกล้ชิด

ท่านปลัดพชร โดยเฉพาะที่มีโอกาสทำางานในตำาแหน่ง

อธิบดีกรมต่างๆ สืบต่อจากท่าน เช่น กรมเศรษฐกิจ

การพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใน

ปัจจุบัน) กรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

และกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน )  และ 

กรมการค้าภายใน 

ในช่วงนี้ผมจึงได้มีโอกาสทำางานใกล้ชิดกับ

ท่านปลัดมากเป็นพิเศษ ผมมักจะไปขอกาแฟท่านทาน

หลังเลิกงานเป็นประจำา เพราะท่านปลัดมักทำางาน

ที่กระทรวงพาณิชย์จนมืดค่ำาเกือบทุกวัน การได้ใช้

เวลาเพื่อทานกาแฟกับท่านปลัดพชร ทำาให้ผมได้มี

โอกาสเรียนรู้ปรัชญาการบริหารงานราชการ แนวคิด

การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ทีเ่กดิขึน้ในกระทรวงพาณชิยค์อ่นขา้งบอ่ยจนกลายเปน็

เรื่องปกติ 
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 ที่สำาคัญท่านยังได้สอนผมในเรื่องของ เทคนิค

การเจรจา การหาทางออกเมือ่เกดิปญัหารนุแรงเรง่ดว่น 

ซึ่งผมคงไม่มีโอกาสถ่ายทอดในที่นี้ได้ทั้งหมด แต่จะยก

ตัวอย่างที่ท่านปลัดได้พูดกับผมเสมอๆ ว่า เวลาเจรจา

กับใคร อย่าให้เขาเดาถูกว่า เราคิดอย่างไร ต้องพลิ้วได้

พอสมควร การเจรจาต้องมีทั้ง Give และ Take บาง

ครั้งก็ต้องถือสุภาษิตที่ว่า เสียน้อย เสียยาก เสียมาก

เสียง่าย ผมจึงถือว่า ท่านปลัดพชร ไม่เป็นเพียงผู้บังคับ

บัญชาของผมเท่านั้น แต่ท่านยังเป็นกูรู ผู้ประสาทวิชา

และกลยุทธ์ต่างๆ ให้ผมอย่างไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิต 

ผมได้กล่าวถึงตัวตนของท่านปลัดพชรมาพอ

สมควรแล้ว จะขอกล่าวถึงแนวคิดการทำางานและ

ผลงานของท่านในลำาดับต่อไป 

ผมได้พยายามทบทวนความทรงจำาว่า ท่านได้

ทำาอะไรไวใ้หก้บักระทรวงพาณชิยบ์า้ง โดยไปคน้หาจาก

เอกสารและหนังสือเก่าๆ ก็ไปพบหนังสือ ๖๐ ป พชร 

อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

ได้ร่วมกันจัดทำาให้ในโอกาสที่ครบเกษียณอายุราชการ 

เมื่อ พ.ศ. 2537 ผมได้อ่านอย่างละเอียดโดยเฉพาะ

ในส่วนท่ีเก่ียวกับ “ประสบการณ์แนวความคิดการทำางาน” 

ผมเกิดอาการเสียดายจริงๆ ว่า ทำาไมจึงไม่แนะนำาและ

เผยแพร่ให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รุ่นหลังๆ ได้

ศึกษาแนวคิดการทำางานจากหนังสือเล่มนี้ 

อย่างไรก็ตามผมเห็นว่ายังไม่สายเกินไป 

จึงใคร่ขอแนะนำาให้ทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับงานของ

กระทรวงพาณิชย์ รีบไปหามาศึกษาดูอย่างพิถีพิถัน 

จะพบว่า ถึงแม้จะเป็นแนวความคิดของท่านเมื่อ 1๘ 

ปีก่อน ก็ยังคงทันสมัย สามารถตอบโจทย์งานของ

กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

นอกจากแนวความคิดการทำางานในหนังสือ

ดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ผลงานของทา่นนบัเปน็ผูม้คีณุปูการ

ต่องานด้านการค้า ทั้งด้านต่างประเทศและในประเทศ

อย่างมากมาย 

ในสว่นงานตา่งประเทศ นอกจากการจดัระเบยีบ

การค้าที่ต้องค้าขายกับต่างประเทศแล้ว ท่านยังเป็น

ผูน้ำาการประชมุเจรจาในเวทกีารคา้โลก ทัง้ทวภิาค ีและ

พหุภาคี เช่น การเจราจาจัดทำาข้อตกลงการค้าทวิภาคี

กับประเทศต่างๆ การเจรจาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้า

ภายใต้กรอบอาเซียน การเจรจาการค้าในองค์การ

การคา้โลก (WTO) และองคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก

(WIPO) จนในที่สุดท่านได้เป็นผู้จัดตั้งกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ 

สำาหรับงานด้านการค้าในประเทศ ท่านเชื่อมั่น

ในระบบกลไกราคา จึงได้เน้นให้เกิดตลาดกลาง

สินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรองให้เกษตรกร 

รวมทั้งริเริ่มให้มีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อลด

ความเสี่ยงของเกษตรกร นอกจากนั้นท่านยังเป็น

ผู้มีบทบาทสำาคัญในการจัดระบบการค้าสินค้าสำาคัญ 

เช่น ข้าว มันสำาปะหลัง พืชผักผลไม้ต่างๆ เป็นต้น 

งานสำาคัญอีกประการของท่านปลัดพชรที่ผม

อดกล่าวถึงไม่ได้คือ ท่านเป็นผู้เริ่มต้นก่อสร้างตึก

กระทรวงพาณชิยแ์หง่ใหม ่ทีส่งา่งาม ซึง่ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั 

แต่ท่านไม่มีโอกาสได้ไปใช้ กลับมาเป็นผมเสียอีก

ที่ได้เป็นปลัดกระทรวงคนแรกที่นั่งทำางานตึกใหม่นี้

ในระยะสั้นๆ แทน

ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้คือ ตัวตน ปรัชญา 

แนวคดิการทำางาน และผลงานของทา่นปลดัพชรทีท่า่น

ได้จากพวกเราไปแล้ว ผมถือว่าท่านได้จากไปแต่ร่าง 

โดยได้มอบมรดกล้ำาค่าไว้ให้พวกเราได้หยิบฉวยมาใช้

ในโอกาสที่เหมาะสม สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ

ขอใหท้า่นปลดันอนหลบัใหส้บายใหห้ายเหนือ่ย 

ได้เสวยสุขในภพภูมิสูงส่ง ตราบนิรันดร์ ไม่ต้องเป็นกังวล 

พวกเราจะทำางานสืบทอดเจตนารมย์ของท่านด้วย

ความภาคภูมิใจสืบไป

เวลาเจรจากับใคร อย‹าãหŒเ¢าเ´า¶Ùกว‹า 
เราคิ́ อย‹างไร µŒอง¾ลิéวไ´Œ¾อสมควร การเ¨ร¨า
µŒองมี·Ñéง Give áละ Take ºางครÑéงกçµŒอง¶×อ
สุÀาÉิµ·ี่ว‹า เสีย¹Œอย เสียยาก เสียมากเสียง‹าย
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สุชาย��เชาว์วิศิษฐ�
อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน

อดีตอธิบดีกรมทรัพสินทางปัญญา

I serve my King and my country

“สุชาย  I serve my King and my country” 

นี่เป็นคำาพูดสั้นๆ ที่ท่านปลัดพชรพูดกับผม

ประมาณปี 2530 ก่อนที่คณะของเราจะเดินทางไป

สหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาปัญหาทางการค้าที่ไทยมี

กับสหรัฐ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุง

กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เช่น 

กฎหมายสิทธิบัตร กับกฎหมายลิขสิทธ์ ซึ่งมีผู้คัดค้าน

การแก้ไขปรับปรุงมาก โดยเกรงว่าจะทำาให้ราคายา 

เทปเพลง เทปภาพยนตร์ภายในประเทศสูงขึ้น ในขณะ

เดียวกันฝ่ายสหรัฐก็กดดันไทยอย่างหนัก หากประเทศ

เราไม่ทำาอะไรสนองตอบความต้องการของเขาบ้าง 

ประเทศไทยก็อาจถูกเขาใช้มาตรการตอบโต้ภายใต้

มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าของเขา การส่งออก

ของไทยจะถกูกระทบกระเทอืน ดงันัน้ภายใตบ้รรยากาศ

เช่นนี้ ผู้ที่รับผิดชอบการเจรจา เช่นท่านปลัดพชร

จะต้องคิดหนัก      

ผมจึงได้ถามท่านว่า ท่านแบกรับภาระอันหนักอ้ึง

ได้อย่างไร ท่านได้พูดว่า  

“สุชาย I serve my King and my country 

ถา้คณุคดิอยา่งนี ้เวลามแีรงกดดนัรอบดา้นคณุกจ็ะรูส้กึ

สบายใจและต่อสู้ต่อไปได้”

คำาพูดสั้นๆ ของท่านปลัดพชรนี้ลึกซึ้งและมี

ความหมายมาก เพราะไดแ้สดงถงึปรชัญาและแนวทาง

การทำางานของท่านได้อย่างดี ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อ

แรงกดดันใดๆ ที่ท่านเห็นว่า ไม่มีเหตุผลและไม่ถูกต้อง 

ไมว่า่แรงกดดนันัน้จะมาจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืมาจาก

กลุ่มต่างๆ ภายนอกกระทรวง เช่น กลุ่มคัดค้านการ

แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร  เป็นต้น

ผมเองนั้นถือได้ว่า เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่

ค่อนข้างโชคดีที่ ได้มีโอกาสใกล้ชิดและสนิทสนม

กับท่าน เพราะผมทำางานในตึกเดียวกับท่าน หรือ

ไม่ก็ตึ กข้ าง เคียง เป็น เวลาติดต่อกัน เกือบสิบปี  

บ่อยครั้งเวลาเที่ยงวัน ท่านมักจะให้เลขาโทรมา

ให้ผมลงไปทานอาหารกับท่าน เสร็จแล้วก็คุยกัน

เรื่องต่างๆ นานา

สมัยที่ ท่ านปลัดพชร เป็นปลัดกระทรวง  

กระทรวงพาณิชย์ เป็นกระทรวงที่ เกี่ ยวข้องกับ

ผลประโยชน์มากมาย ผู้ที่ เป็นปลัดกระทรวงต้อง

ทำางานหนักมาก ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่เคยเห็นปลัดพชร

ท้อแท้หรือบ่นแม้แต่ครั้งเดียว วันหนึ่งท่านปลัดศิววงษ์ 

จังคะศิริ  อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งก็

วายชนม์แล้วเคยพูดกับผมว่า “สุชาย ถ้าประเทศไทย

มีคนอย่างพี่พชรเป็นปลัดกระทรวงสักสิบคน 

ประเทศไทยจะไปไดโ้ลด การบรหิารราชการแผน่ดนิ

จะไม่วุ่นวายเหมือนปัจจุบัน” ผมเชื่อเหลือเกินว่า 

คำาพูดของท่านปลัดศิววงษ์ จะสามารถอธิบายถึง

คุณงามความดีของท่านปลัดพชรได้อย่างดีที่สุด 

ตลอดชีวิตการทำางานท่านปลัดพชร ได้ทำา

คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมาย 

ท่านเป็นกำาลังสำาคัญในการนำาพาประเทศหลุด

จากการตอบโตท้างการคา้ของมหาอำานาจทางเศรษฐกจิ 

ท่านเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจาของไทยที่แกตต์ 

สุªาย I serve my King and 
my country ¶Œาคุณคิ´อย‹าง¹ีé 

เวลามีáรงก´´Ñ¹รอº´Œา¹คุณกç¨ะรÙŒสÖกสºายã¨
áละµ‹อสÙŒµ‹อไ»ไ´Œ

(GATT) ที่ทำาให้ไทยไม่ต้องแก้กฎหมายการประกอบ

ธรุกจิของคนตา่งดา้วทนัท ีประโยชนต์า่งๆ เหลา่นีท้ีไ่ทย

ไดร้บั กม็าจากความสามารถและความรอบรูใ้นทางการ

เจรจาของท่านทั้งสิ้น

ท่านปลัดครับ หากมีอะไรที่ทำาให้ท่านรับรู้ได้ 

ผมขอกราบเรียนว่าชีวิตราชการของท่าน ท่านได้

รบัใชช้าตแิละพระมหากษตัรยิท์ีท่า่นและพวกเราทกุคน

เคารพบูชาอย่างเต็มที่แล้วครับ ผมระลึกเสมอว่าท่าน

คอืนายและครทูีด่ทีีส่ดุของผม ขอดวงวญิญาณของทา่น

จงไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ  นะครับ

I serve my King and my country
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เปน็แกนนำาจดัทำาหนงัสอืทีร่ะลกึในโอกาสทีท่า่นเกษยีณ

อายรุาชการ เมือ่ป ีพ.ศ. 2537 ผมจงึประจกัษใ์นความ

ประทับใจของ “นายที่ดี” ของท่านปลัดพชร ต่อท่าน

ปลัดพชร  จึงขอสะท้อนความเห็นบางส่วนที่ปรากฏใน

หนังสือ “๖0 ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา”

ÏพณÏ�สุนทร�หงส์ลดารมย์ อดีตรองนายก

รฐัมนตร ีและ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐการ เขยีน

ถึง แนวทางในการสรรหา “เลขานุการรัฐมนตรี” ของ

ท่านว่า

“....หลักเกณฑ์...ในการสรรหาครั้งนั้น ก็คือ 

หนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  

สอง เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง 

สาม ต้องเป็นผู้ที่พื้นฐานความรู้ดีในเรื่อง

เศรษฐศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

สี่  มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 

ห้า เปน็บตุรหลานของครอบครวัทีม่ชีือ่เสยีง

ดี และ

หก   ควรเป็นข้าราชการกระทรวงเศรษฐการ 

  ด้วย

“คุณพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา มีคุณลักษณะ

ครบถ้วนตามที่ข้าพเจ้าคิดไว้ในใจทุกประการ”

“คุณพชร ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

และซื่อสัตย์สุจริต....ไม่เคยขอร้องให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือ 

หรือให้สิทธิพิเศษแก่พ่อค้าคนใด คนหนึ่ง แม้แต่ครั้ง

เดียว...ตรงกันข้าม คุณพชรได้เคยเสนอให้ข้าพเจ้า 

ดำาเนินการสอบสวนเพื่อลงโทษแก่พ่อค้ารายหนึ่ง ที่

ถูกผู้นำาเข้าในยุโรปร้องเรียนว่า ได้ส่งมันสำาปะหลังที่มี

ดินสอพองผสมอยู่...”

ÏพณÏ� โกศล� ไกรÄกษ์�อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 252๖ – 2529) กล่าวถึง 

ท่านปลัดพชรในหนังสือเล่มเดียวกันว่า

“ผมเป็นคนใช้คน ที่ทั้งเก่ง และ ดี ประกอบกัน 

ผมพบคุณงามความดีในตัวท่านหลายประการ

หนึ่ง  ความเป็นข้าราชการที่อุทิศเวลา และ 

เสียสละเพื่อส่วนรวม

สอง  ความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต ผมไม่เคย

ไดย้นิพอ่คา้วาณชิยค์นใดพดูถงึ คณุพชร 

ในทางเสื่อมเสีย

คนรบัราชการมโีอกาสเลอืกผูบ้งัคบับญัชานอ้ย

มาก ดงันัน้ ผูท้ีม่โีชคด ีทำาบญุมาด ีจงึไดพ้บ และทำางาน

กับ “นายที่ดี”

“นายที่ดี” นั้น ในความหมายกว้างของผมคือ 

“คนเก่ง” และ “คนดี” อยู่ในคนเดียวกัน และ มีความ

หมายในเชิงละเอียดอีกมากมาย 

ในชีวิตราชการ ผมโชคดีที่มี “นายที่ดี” หลาย

คน บางคนก็ดีครบถ้วน บางคนก็เก่งมากกว่าดี บางคน

ดีมากกว่าเก่ง และพยายามซึมซับความดีงามไว้ เป็น

แบบอย่าง

ทา่นปลดัพชร เปน็ “นายทีด่”ี คอืเปน็ “คนเกง่” 

และ “คนด”ี ทีพ่งึกลา่วถงึดว้ยความเคารพรกัและชืน่ชม 

เมื่อย้อนคิดถึงอดีตที่มีโอกาสทำางานกับท่าน

เจ็ดปี ในตำาแหน่งปลัดกระทรวง และเกือบ 30 

ปีในตำาแหน่งอื่นๆ โดยเฉพาะอธิบดีทุกกรม ทำาให้มี

ตำานานเล่าขานถึงเสนาอำามาตย์ ผู้ยิ่งใหญ่ อย่างท่าน

ปลัดพชรมากมาย ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และ 

ผู้บังคับบัญชา ของท่าน

โดยที่ผม เมื่อตอนเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในขณะนี้) 

ผู้กล้า�ข้าแผ่นดิน

เกริกไกร��จีระแพทย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

·‹าน»ÅÑดพชร เ»š¹ 
“¹าย·ี่´ี” ค×อเ»š¹ “ค¹เก‹ง” áละ 
“ค¹´ี” ·ี่¾Öงกล‹าว¶Öง´Œวยความ
เคาร¾รÑกáละª×¹่ªม เม×อ่ยŒอ¹คิ́ ¶Öง
อ´ีµ·ี่มีâอกาส·Ó งา¹กÑº·‹า¹ ÏพณÏ�สุนทร�หงส์ลดารมย์

ÏพณÏ� โกศล� ไกรÄกษ์�

ดินสอพองผสมอยู่...”
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ÏพณÏ�พล.อ.�สุรยุทธ์��จุลานนท์ องคมนตรี 

อดีตนายกรัฐมนตรี ในสมัยดำารงตำาแหน่ง ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้เคยร่วมงานกับท่าน

ปลัดพชร ต้ังแต่ พ.ศ. 2525 บันทึกถึง “อาจารย์พชร” ว่า

“กระผม มีความประทับใจในตัวท่านมาก 

ที่เป็นผู้ใหญ่ ที่น่านับถือ เป็นข้าราชการที่มีความรู้ 

ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

ขยันหมั่นเพียร มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานเป็นที่

เชื่อถือ...ตลอดจนมีอัธยาศัยดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อน

ร่วมงาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชา...นับได้ว่าเป็นบุคคลที่

สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการ และ

ดำารงชีวิตอย่างแท้จริง”

ความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ “นายที่ดี”   

อาจถูกอคติโดย “รางวัล” ที่ตนได้รับจากนาย แต่

ความเห็นของ “นายที่ดี” และ “เพื่อนร่วมงาน” ของ

ท่านปลัดพชร ที่ เล่าขานมาข้างต้น อันประกอบ

ด้วย นักวิชาการ/บริหาร (ดร.สุนทร หงส์ลดารมย์) 

นกัการเมอืงผูม้สีมญานาม นกัเลงโบราณ (ฯพณฯ โกศล) 

นักธุรกิจ (ฯพณฯ อมเรศ) นักการทหาร (พล.อ.สุรยุทธ์) 

ส่งเสียงเสนาะก้องแผ่นดิน ถึงคุณภาพ คุณสมบัติ 

ความสามารถ ความสุจริต ความอุทิศทุ่มเทให้แก่งาน

ของแผ่นดิน ของข้าราชการผู้ยิ่งใหญ่ ที่ชื่อ

“พชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา” ผู้กล้า ข้าแผ่นดิน
  

สาม  ความเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีทางเลือก

พร้อมเหตุผลให้รัฐมนตรี ประกอบการ

ตัดสินใจเสมอ และพร้อมจะดำาเนินการ

ตามนโยบายที่รัฐมนตรีตัดสินใจในทาง

ที่ชอบธรรม ถูกต้อง ตามกฎหมาย

สี่ ความเป็นผู้คงแก่เรียน มีพื้นฐานการ

ศึกษาดีเยี่ยม จากประเทศที่เจริญที่สุด

ในทางวิชาการ มีจริยวัตรงาม สมเป็น

สุภาพบุรุษ ผมไม่เคยเห็นข้าราชการ

ระดับสูงที่รักการอ่าน และการค้นคว้า

เท่าคุณพชร มาก่อน

ผมถอืวา่เปน็โชคดทีีไ่ดม้โีอกาสรว่มงานกบัคนด ี

มีความรู้ มีความซื่อสัตย์ เช่น คุณพชร อิศรเสนา ณ 

อยุธยา”

“คนดีตกน้ำาไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”

ÏพณÏ�อมเรศ��ศลิาออ่น อดตีรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงพาณิชย์ 4 รัฐบาล (พ.ศ. 2533 – 2535)  

กล่าวถึงท่านปลัดฯพชร  สรุปได้ว่า

“ในสมัยรัฐบาลชาติชาย 1 ผมก็ยังเป็นมือใหม่ 

และต้องศึกษางานจากท่านปลัดฯ และ อธิบดีทุกท่าน 

ในรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ ผมเปน็คนทีน่กัการเมอืง

อาชีพ ถือว่าเป็น “ข้าวนอกนา” เพราะฉะนั้น ความ

กดดันทั้งทางด้านการเมือง และการบริหารราชการ

แผ่นดิน ก็มีมากกว่าธรรมดา ผมยอมรับว่าผมได้มี

โอกาสเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากท่านปลัดฯพชร 

และ ได้รับคำาชี้แจง คำาอธิบาย ตลอดจนข้อเสนอแนะ 

ที่ส่วนใหญ่ช่วยให้ผมทำางานให้แก่คณะรัฐบาล และ

สนองพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง”

ท่านอมเรศ กล่าวในอีกตอนหนึ่งว่า “ในชีวิต

การทำางานของผม ทั้งในวงการธุรกิจ และในแวดวง

ราชการ ผมสังเกตเห็นว่า มีกระทรวงไม่กี่กระทรวง ที่

ได้มีการสร้างคนดีมีฝีมือไว้สำาหรับอนาคตอย่างเป็น

ระบบ...กระทรวงพาณิชย์ เป็นอีกกระทรวงหนึ่ง ที่

มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่มีฝีมือเข้าขั้นสากล อยู่เป็น

จำานวนมาก และ ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการสร้างคนให้

แก่ทางราชการ สำาหรับกระทรวง ก็คือ ท่านปลัด พชร 

อิศรเสนา ณ อยุธยา”

ÏพณÏ�อมเรศ��ศลิาออ่น

ÏพณÏ�พล.อ.�สุรยุทธ์��จุลานนท์

ดำารงชีวิตอย่างแท้จริง”



72

เลาเรื่อง
»ลÑ´¾ªร

73

ทีเ่รยีกวา่ แกตต ์(GATT-General Agreement on Tariff s 

and Trade) หรือระดับภูมิภาคในเวทีอาเซียน [ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการริเริ่มจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA-

ASEAN Free Trade Area)] หรือในระดับทวิภาคีกับ

สหรัฐอเมริกา ทั้งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรยา การ

ห้ามนำาบุหรี่เข้าจากต่างประเทศ ฯลฯ ทั้งหลายทั้งปวง

เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหารุมเร้ารัฐบาลไทย และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

ในขณะทีห่นว่ยราชการไทยเองกม็ขีดีจำากดัและความไม่

พรอ้มในทกุๆ ดา้น  ไมว่า่จะเปน็บคุลากรทีจ่ะทำาหนา้ที่

เป็นผู้เจรจาการค้า (trade negotiators) องค์ความรู้

เกี่ยวกับกติกาการค้าต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์

ในการเจรจา จนเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าผลประโยชน์

ทางการค้าของเราจะถูกทำาลายย่อยยับลงไป หากเรา

ไม่พร้อมที่จะเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในภาวะเช่นนี้เอง ที่ท่านปลัดพชรต้องมารับ

หน้าที่เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ หรือที่พวก

เราเรียกกันว่า chief trade negotiator ของไทยในเวที

ต่างๆ และ ณ จุดนี้เอง ที่ผมเริ่มชื่นชมท่านปลัดพชร

เปน็อยา่งยิง่ เพราะประสบการณก์ารทำางานในชวีติของ

ท่านก่อนหน้านั้น ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ หรือเรื่องการส่งเสริมการส่งออก โดย

แทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างประเทศ

เลย ประกอบกับในขณะนั้นในกระทรวงพาณิชย์หรือ

แม้กระทั่งประเทศไทยโดยรวม ก็แทบจะไม่มีผู้ใดที่มี

ความชำานาญหรือประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ แต่เมื่อ

ทา่นปลดัพชรตอ้งมารบัหนา้ทีใ่นการเจรจาการคา้ ทา่น

ก็สามารถสร้างและพัฒนาทักษะใหม่ได้ภายในเวลา

การเป็น¼ÙŒเ¨ร¨า¨ะµŒอง
“ห¹Œา´Œา¹ ã¨´Ó ” (thick face, black heart)
â´ย¨ะµŒอง·Ó ·ุกอย‹างâ´ยยÖ´เอา¼ล»ระâยª¹์

¢อง»ระเ·Èªาµิเ»š¹หลÑก

ผมได้มีโอกาสรู้จักท่านปลัดพชร อิศรเสนา ณ 

อยุธยา (หรือที่ผมจะขออนุญาตเรียกท่านสั้นๆ ด้วย

ความรักว่า “ท่านปลัดพชร”) เป็นครั้งแรก เมื่อต้นปี 

2513 ในขณะที่ท่านดำารงตำาแหน่งเป็นรองอธิบดีกรม

ทะเบียนการค้าที่หนุ่มฟ้อหล่อเฟียว และต่อมาไม่นาน

ทา่นกไ็ดเ้ลือ่นขึน้เปน็อธบิดกีรมเศรษฐสมัพนัธ ์ในขณะ

ที่ผมเพิ่งเริ่มเข้ารับราชการเป็นเศรษฐกรโท กรมเศรษฐ

สัมพันธ์ แต่โดยที่ในทางปฏิบัติผมถูกยืมตัวไปช่วย

ราชการทีส่ำานกังานเลขานกุารรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

เศรษฐการ ผมจงึไมม่โีอกาสไดท้ำางานรบัใชท้า่นโดยตรง 

แตก่ไ็ดร้บัทราบกติตศิพัทข์องทา่นโดยตลอดวา่ทา่นเปน็

อธบิดหีนุม่ทีไ่ฟแรง และมคีวามสามารถสงูเปน็อยา่งยิง่

ในการผลกัดนัการสง่ออกของประเทศในยคุแรกเริม่ของ

การพัฒนาอุตสาหกรรม

เส้นทางการทำางานของผมมิได้มีโอกาสเข้า

มาใกล้ชิดท่านปลัดพชรเลยเป็นเวลาประมาณ 15 

ปี เพราะในระหว่างที่ท่านหมุนเวียนเป็นอธิบดีกรม

ต่างๆ จนแทบจะทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์นั้น ผม

ก็ได้ระเหเร่ร่อนไปรับราชการอยู่ต่างประเทศเป็น

เวลาหลายปี จนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ย้ายกลับมาเป็น

ผู้อำานวยการกองที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ในปี 

2529 และพบว่าผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผมคือ 

อธิบดีพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งก็เพิ่งย้ายมาจาก

ตำาแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศใหม่ๆ หมาดๆ 

เช่นกัน

ในยุคนั้น ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าไป (หรือ

ถูกสถานการณ์ผลักดันให้เข้าไป) ในเวทีเศรษฐกิจ

การค้าของโลกอย่างรวดเร็วฉับพลัน การส่งออกได้

เริ่มเป็นเครื่องจักรกลที่สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ มูลค่าการส่งออกในแต่ละปีคิดเป็น

ร้อยละ 30-40 ของ GDP และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทุกปี การส่งออกเป็นแหล่งสำาคัญของการพัฒนา

เทคโนโลยี และการว่าจ้างแรงงานของประเทศ ใน

ขณะเดียวกันสินค้าส่งออกไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งทอ 

หรือสินค้าเกษตร เช่น มันสำาปะหลังอัดเม็ดที่กำาลัง

เป็นสินค้าดาวรุ่งอยู่ในระยะนั้น ก็ได้รับการกีดกันจาก

ประเทศผู้นำาเข้าอย่างหนัก การเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศไม่ว่าจะเป็นในระดับโลก โดยผ่านองค์การ

การุณ��กิตติสถาพร
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

กูรูเจรจาการค้าไทย

การุณ��กิตติสถาพร
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
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นอกจากเกยีรตคิณุทางดา้นการทำางานของทา่น

แล้ว พวกเรายังประทับใจในท่านปลัดพชร อีกหลายๆ 

ด้าน  สำาหรับผมแล้ว สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด

ด้านหนึ่ง คือ การเป็น “ครู” ของท่านปลัดพชร ซึ่ง

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผมได้ทำางานกับท่าน ผมได้มี

โอกาสเห็นข้าราชการต่างๆ แวะเวียนมาขอคำาปรึกษา

ในการทำางานจากท่านอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็น

ในด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การดูแลราคา

สินค้าเกษตร การรักษาค่าครองชีพ การคุ้มครองสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละเรื่องท่าน

ปลัดพชรถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ในเรื่องนั้นๆ (สมัย

นี้เขาเรียกกันว่า “กูรู”) และท่านจะยินดีและเต็มใจ

ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้มาขอความรู้จาก

ท่านทุกเรื่องอย่างดียิ่ง

ผมเองเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความเป็น 

“ลูกศิษย์” ท่านปลัดพชรอย่างเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้า อาทิเช่น 

ท่านสอนผมว่า

- การเจรจาในเรื่องใดๆ นั้น จะต้องศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างดีที่สุด  

จนกว่าเราจะมั่นใจว่าเรารู้เรื่องนั้นๆ ดีกว่าคู่เจรจาของ

เรา เราจึงจะสามารถเจรจาจากฐานะที่ได้เปรียบ และ 

“รู้เขารู้เรา” ได้

- การเป็นผู้เจรจาจะต้อง “หน้าด้าน ใจดำา” 

(thick face, black heart) โดยจะต้องทำาทุกอย่างโดยยึด

เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

นอกจากการเป็น “ครู” แล้ว  ท่านปลัดพชรยัง

เป็นผู้บำาเพ็ญตนเป็น “ข้าราชการ” ที่สมบูรณ์แบบอีก

ด้วย ท่านรับราชการตลอดชีวิตการทำางานอันยาวนาน

ของท่าน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ของ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง โดยไม่วอกแวก

หวั่นไหว หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพล หรือสิ่งล่อใจใดๆ 

ทั้งสิ้น สมดั่งคำาโอวาทที่ท่านให้ไว้กับผมในโอกาสที่ผม

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่า 

“รับใช้เจ้าจนตัวตาย รับใช้นายแต่พอตัว”

ไม่กี่เดือน จนสามารถนำาพาประเทศไทยฟันฝ่าภาวะ

วกิฤตใินชว่งนัน้ไปไดอ้ยา่งงดงาม และทา่นยงัทำาหนา้ที ่

chief negotiator นี้ต่อไป เมื่อท่านดำารงตำาแหน่งปลัด

กระทรวงในเวลาต่อมา

ความสำาเร็จในด้านการเจรจาการค้าของท่าน

ปลัดพชร นั้น ในฐานะที่ผมได้มีส่วนรับทราบรู้เห็นอยู่

ด้วยในหลายเรื่อง จึงขอยกตัวอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้

รับทราบด้วยในที่นี้

-  ท่ านปลัดพชรเป็นผู้ สร้ างทีมบุคลากร

นักเจรจาการค้าของไทยขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะประกอบ

ดว้ยขา้ราชการกระทรวงพาณชิยแ์ลว้ ยงัมเีจา้หนา้ทีจ่าก

กระทรวงทบวงกรมอืน่ๆ เชน่ กระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงการคลงั ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ได้กลายเป็น

แกนกลางในการเจรจาและกำาหนดนโยบายการค้า

ต่างประเทศของไทยในยุคต่อๆ มา และได้เติบโหญ่

เปน็เจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูของประเทศจนถงึระดบัรฐัมนตรี

ก็หลายท่าน

- ท่านปลัดพชรเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำาคัญ

ระดับโลกในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย ซึ่งนำา

มาสู่การก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade 

Organization) และท่านเป็นผู้เสนอกรอบการเจรจา

เกีย่วกบัเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญา (TRIPs) เปน็ครัง้แรก

จนเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่เจรจาต่างๆ อาทิเช่น 

อินเดีย บราซิล จีน สหรัฐอเมริกา และประชาคมยุโรป

- ท่านปลัดพชรเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่

อาวุโสทางด้านเศรษฐกิจของไทย (Senior Economic 

Offi  cials Meeting) ในระหวา่งการเจรจาจดัตัง้เขตการคา้

เสรีอาเซียน ซึ่งกำาลังจะพัฒนาเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ใน 3 ปีข้างหน้านี้ ท่านปลัดพชรได้ทำา

หนา้ทีเ่ปน็ประธานการประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสทางดา้น

เศรษฐกจิของอาเซยีน (SEOM) หลายครัง้ และทา่นกไ็ด้

รับความนิยมชมชอบจากสมาชิกระดับปลัดกระทรวง

ของประเทศอาเซียนอื่นๆ เป็นอย่างมาก

- ท่านปลัดพชรเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยใน

การเจรจาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง ในเรื่องที่

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้า 

บีบบังคับให้รัฐบาลไทยยอมปฏิบัติตามความต้องการ

ของสหรัฐฯ ในหลายเรื่อง เช่น เรื่องการคุ้มครอง

สิทธิบัตรยา และเรื่องการเปิดตลาดบุหรี่ ซึ่งแต่ละ

เรื่องก็ประสบผลสำาเร็จในการรักษาผลประโยชน์ของ

ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

- ฯลฯ

ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของชีวิตการทำางานด้านหนึ่งในหลายๆ ด้านของท่าน

ปลัดพชรในฐานะข้าราชการลูกหม้อของกระทรวง

พาณชิย ์อนัเปน็คณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่กระทรวงและ

ประเทศชาติ ซึ่งควรแก่การจารึกไว้ในความทรงจำาของ

พวกเราทุกคนไว้นานเท่านาน



7๖

เลาเรื่อง
»ลÑ´¾ªร

77

“ถา้ผดิ...ลือ้´Ó เ¹¹ิค´ไี»ไ´Œเลย ...áลŒว¶ŒาอÑêว
·Ó ¼ิ´ ล×éอกçµŒอง´Ó เ¹ิ¹ค´ีเหม×อ¹กÑ¹..... ”เม×่อไ´Œยิ¹
เª‹¹¹Ñé¹ ¼มเลยเรีย¹¶าม·‹า¹ว‹า..... “áลŒว¶Œาค¹·Ó 
¼ิ´เ»š¹รÑ°ม¹µรีล‹ะครÑº ¨ะ·Ó อย‹างไร” ·‹า¹µอºว‹า 
“ล×éอกçµŒอง´Ó เ¹ิ¹ค´ีเหม×อ¹กÑ¹...¶Œามีอะไร...อÑêวรÑº¼ิ´
ªอºเอง”

ตั้งแต่ผมรับราชการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ

ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ 

และผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย  จนกระทั่งผมได้มี

โอกาสเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านโดยตรง ตลอด

ระยะเวลาที่ได้ทำางานอย่างใกล้ชิด  ทำาให้ผมได้เรียนรู้

วิธีการทำางานและทัศนคติของท่านที่เป็นประโยชน์ต่อ

กระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างมาก

ทา่นปลดัพชรเปน็ผูท้ีม่คีวามรูอ้ยา่งดยีิง่ในงานที่

ทา่นรบัผดิชอบและวางแผนอยา่งรอบคอบในการปฏบิตัิ

งานในแต่ละครั้ง  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้นั้น ให้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำาเสมอ  ที่สำาคัญที่สุดคือท่าน

เปน็ผูท้ีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัริาชการโดยคำานงึ

ถงึประโยชนข์องประเทศชาตแิละสว่นรวมเปน็หลกั และ

กล้าทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

สมัยที่ผมรับราชการเป็นผู้ ใต้บังคับบัญชา

โดยตรงในตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการกองควบคมุสนิคา้ และ

ท่านดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในนั้น จะต้อง

มีหน้าที่ในการควบคุมราคาสินค้ามิให้จำาหน่ายสูงกว่า

ราคาที่ราชการกำาหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ

ผู้บริโภค ท่านปลัดฯ ได้กล่าวกับผมว่า.. “ถ้าผิด...ลื้อ

ดำาเนินคดีไปได้เลย ...แล้วถ้าอั๊วทำาผิด ลื้อก็ต้องดำาเนิน

คดีเหมือนกัน.....”   เมื่อได้ยินเช่นนั้น ผมเลยเรียนถาม

ทา่นวา่...... “แลว้ถา้คนทำาผดิเปน็รฐัมนตรลีะ่ครบั จะทำา

อยา่งไร” ทา่นตอบวา่ “ลือ้กต็อ้งดำาเนนิคดเีหมอืนกนั...

ถ้ามีอะไร...อั๊วรับผิดชอบเอง” คำาพูดของท่านวันนั้น 

ทำาให้ผมรู้สึกว่าท่านปลัดพชรเป็นผู้นำาที่แสดงจุดยืนใน

การทำางาน  มคีวามกลา้ในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งตรงไป

ตรงมา จงึเปน็ผูใ้หญท่ีน่า่สรรเสรญิและเปน็แบบอยา่งที่

ดีสำาหรับข้าราชการทุกท่าน

จากการทีไ่ดม้โีอกาสทำางานกบัทา่นปลดัฯ อยา่ง

ใกล้ชิดนี้เอง ทำาให้ผมเห็นว่าท่านเป็นตัวอย่างของ

ขา้ราชการทีด่ ีมคีวามซือ่สตัย ์สจุรติ และอทุศิเวลาใหก้บั

งานราชการ นอกจากนี้ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผมได้เห็นในหลายๆ 

โอกาส และทา่นยงัพดูกบัผมเสมอวา่ “ประเทศไทยและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่กัน” 

ผมมีความเชื่อมั่นว่าคุณงามความดี ความรับ

ผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ รวมถึงการปฏิบัติ

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดของท่าน     

จะส่งผลให้ดวงวิญญาณของท่านปลัดพชรไปอยู่ในภพ

ที่มีแต่ความสุขตลอดไป 

ยึดประโยชน์ชาติ
กล้าทำ�ในส่ิงท่ีถูกต้อง

บรรพต��หงษ์ทอง
อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
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พี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ฉางร่วมใจ

เฉลมิพระเกยีรต ิ ไดส้รา้งมลูคา่เพิม่และมรีายไดท้ีม่ัน่คง  

เหตุการณ์เมื่อ 30 ปีก่อนหน้านี้ การส่งออกข้าวหอม

มะลิมีเพียงไม่กี่แสนตัน  ปัจจุบันส่งออกได้มากขึ้นถึง

เกือบ 10 เท่า นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่ประสบ

ความสำาเร็จอย่างงดงามชิ้นเอก...ของท่านปลัดพชร

ความเป็นห่วงเป็นใยต่อส่วนรวมของท่านปลัด

พชร ด้านกลไกราคาสินค้า ทั้งสินค้าเกษตร สินค้า

อุตสาหกรรม และสินค้าด้านบริการ  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสำาหรับเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยขาดอำานาจการต่อ

รอง ในกลไกตลาดจริงที่เป็นอยู่เกิดความไม่สมบูรณ์ 

ท่านได้ส่งเสริมให้เกิดตลาดกลางท่าโรงโม่ขึ้นและให้ 

แนวคิดกับพวกเราเรื่องตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วง

หน้า เพื่อเป็นการปรับอุปสงค์อุปทานของสินค้าเกษตร

ให้ดีขึ้น ไม่ให้ผู้ที่มีอำานาจเหนือกว่าทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเอารัดเอาเปรียบ  ผม

ถือว่าท่านมีวิสัยทัศน์ไกล ซึ่งต่อมา Futures Market 

หรือ Commodities Market ก็ได้เกิดขึ้น  ถึงแม้จะไม่

บรรลุผล 100 เปอร์เซ็นต์ เหมือนต่างประเทศ  แต่เรา

กำาลังเดินทางไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวม

การวางกลยทุธด์า้นตา่งประเทศและยทุธวธิกีาร

เจรจาต่อรองนับว่าท่านเป็นเลิศ  ในเวทีที่เกี่ยวข้องกับ

การประชมุหลายฝา่ยหรอืในการประชมุทวภิาค ีผูเ้จรจา

ที่เป็นชาวต่างชาติหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมักจะ

จดจำาคำาพูดที่เป็นปรัชญา ลีลาสุภาพบุรุษ และความ

สมเหตุสมผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคู่เจรจาสองฝ่าย

หรือหลายฝ่ายได้อย่างชัดเจน   แต่ด้วยความลึกซึ้งใน

ความสามารถไดส้่งผลประโยชน์ใหก้ับประเทศชาติไทย 

ถือว่าแยบยลไม่มีผู้ใดคาดคิดได้...นี่คือท่านปลัดพชร

ท้ายสุดนี้  ผมและครอบครัวขอเรียนให้พี่ๆ 

และเพื่อนข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง ผู้ที่อยู่

ใกล้ชิดและบุคคลทั่วไปได้รับทราบและประจักษ์ถึงคุณ

งามความดีของท่าน ที่ไม่สามารถนำามาเรียนเสนอได้

อีกมากมาย...แต่ขอให้ร่วมกันระลึกและเคารพรักท่าน

ตลอดไป 

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

พี่ๆ เพื่อนๆ และผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

ของท่านมาโดยตลอด ท่านเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ 

นักวิชาการ และเหนือสิ่งอื่นใดท่านเป็นนักบริหาร

ที่ยอดเยี่ยม สามารถที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการไปในทางที่ถูกต้องแก่

ชาติบ้านเมือง ผมได้อ่านตำาราบริหารจัดการกลยุทธ์ 

Strategic Management ของ Professor Phillip Kotler 

ทีเ่ริม่กำาหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิ วตัถปุระสงค ์การจดัการ 

การประเมินผลและการติดตาม  ที่ว่าเป็นตำาราชั้นเลิศ

ยอมรับของบุคคลทั่วโลก

ผมคนหนึง่ทีเ่รยีนในวชิานี ้แตผู่ท้ีส่อนใหซ้าบซึง้

ขึ้นไปอีกถึงวิชาและสามารถนำาไปปฏิบัติงานได้อย่าง

จริงจังมีผลสำาเร็จ...คือท่านปลัดพชร

ท่านเป็นผู้จุดประกาย  เป็นต้นความคิด และ

เปน็ผูช้ว่ยเหลอืพีน่อ้งเกษตรกรผูป้ลกูขา้วและพชืเกษตร

หลัก ตัวอย่างเช่น การให้เกษตรกรปิดหมู่บ้านขาย

ข้าวเปลือก  การจัดตลาดนัดข้าว ตลาดนัดปอ และ

ที่สำาคัญได้ผลักดันให้เกิดฉางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 

โดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้ส่ งออกข้าวต่าง

ประเทศ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็น

ผู้ร่วมบริหารจัดการ  หลักการนี้มีผลสัมฤทธิ์ออกมาให้

คíาพูด·ี่เ»ç¹»รÑªÞา 
ลีลาสุÀา¾ºุรุÉ áละความ
สมเหµุสม¼ล·ี่ ก‹อ ãหŒ เกิ´
»ระâยª¹์กÑºคÙ‹เ¨ร¨าสอง½†าย
หร×อหลาย½†ายไ´Œอย‹างªÑ́ เ¨¹ 
áµ‹´ŒวยความลÖก«Öéงã¹ความ
สามาร¶ไ´Œส‹ง¼ล»ระâยª¹์
ãหŒกÑº»ระเ·Èªาµิไ·ย ¶×อว‹า
áยºยลไม‹มี¼ÙŒã´คา´คิ´ไ´Œ...¹ี่
ค×อ·‹า¹»ลÑ´¾ªร   ค×อ·‹า¹»ลÑ´¾ªร   

ศิริพล��ยอดเมืองเจริญ
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้มุ่งม่ัน-ต้ังม่ัน
ประโยชน์ชาติ

ศิริพล��ยอดเมืองเจริญ
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
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กองเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นงานที่มีมาก่อนที่จะ

มีการก่อตั้งกระทรวงพาณิชย์ ท่านปลัดพชรมีความรู้

ความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งในส่วนที่สำาคัญของ

ระบบทรัพย์สินทางปัญญา คือ ระบบสิทธิบัตร ระบบ

ลิขสิทธิ์ และระบบอื่นๆ ในทุกมิติ ทั้งในด้านนโยบาย 

กฎหมาย และการบริหารงาน รวมทั้งผลกระทบทาง

เศรษฐกิจการค้า ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทย 

และกระทรวงพาณชิย ์ทีม่ทีา่นปลดัพชรเปน็ผูบ้รหิารอยู่

ในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือในช่วงที่ท่านปลัดพชรได้รับ

การแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ปลดักระทรวงพาณชิย ์ปลายป ี2529 

ซึง่เปน็ชว่งทีม่หาอำานาจทางเศรษฐกจิ คอื สหรฐัอเมรกิา 

และสหภาพยุโรป ใช้พลังอำานาจทางเศรษฐกิจและ

การเมืองในทุกๆ ด้านและทุกระดับ เพื่อกดดันให้

ประเทศตา่งๆ รวมทัง้ประเทศไทย ดำาเนนิการจดัตัง้และ

ปรับปรุงระบบทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง

ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยเร่ิมใช้กฎหมาย

สิทธิบัตรมาไม่นานนัก (พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ ประกาศใช้

คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2522) หลังจากท่ีกระทรวงพาณิชย์ 

ได้ใช้ความพยายามท่ียาวนานและต่อเน่ือง ต้ังแต่ช่วง

ก่อต้ังกระทรวงเลยทีเดียว การถูกประเทศมหาอำานาจ

กดดันให้แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร ซ่ึงเปรียบเสมือนถูก

บังคับให้ร้ือบ้านท่ีเพ่ิงสร้างเสร็จใหม่ๆ และถูกบุกรุก 

ประเด็นสำาคัญคือ เร่ืองสิทธิบัตรยาและเคร่ืองจักรกล

การเกษตร นอกจากน้ี เรายังถูกกดดันให้แก้ไขกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

และโสตทัศนวัสดุอีกด้วย ซ่ึงในขณะน้ัน งานด้านลิขสิทธ์ิ

ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

กรมศิลปากร ซ่ึงมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนงาน

ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

ในชีวิตการทำางานของผมนับว่าโชคดีหรือมี

วาสนาเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสได้ทำางานใกล้ชิดกับ

นักบริหารราชการชั้นนำาหลายท่าน คือ ท่านปลัดพชร 

อิศรเสนา ณ อยุธยา ท่านอธิบดีประยูร เถลิงศรี ท่าน

อธิบดีสุคนธ์ กาญจนาลัย ท่านปลัดจเร จุฑารัตนกุล 

ท่านปลัดสมพล เกียรติไพบูลย์ ท่านปลัดเกริกไกร 

จีระแพทย์ และอีกหลายๆ ท่าน ทำาให้ผมได้ซึมซับและ

ได้รับการถ่ายทอดถึงแนวความคิด วิธีคิด มุมมอง และ

วธิกีารทำางานของทา่นเหลา่นี ้มาโดยรูต้วับา้งไมรู่ต้วับา้ง 

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำางานของผมเอง 

และงานของกระทรวงพาณิชย์ด้วย 

โดยเฉพาะท่านปลัดพชร นั้น ผมได้รับความ

เมตตาจากท่านมากเป็นพิเศษ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการ

ทำางานและคำาแนะนำาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว โดยในส่วน

การทำางานนั้น ผมได้มีโอกาสทำางานต่างๆ หลายอย่าง

ต่อจากท่านปลัดพชร แม้จะทิ้งช่วงระยะห่างกันกว่า 

20 ปี คือ ท่านปลัดพชรเริ่มต้นทำางานและเป็น

ลูกหม้อของกรมทะเบียนการค้า (คือ กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าในปัจจุบัน)ในช่วงปี พ.ศ. 2501 – 2513 

ผมก็เริ่มงานในกระทรวงพาณิชย์ ที่กรมทะเบียนการ

ค้าเพราะได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมฯ 

ดงักลา่ว ซึง่เปน็ตน้กำาเนดิของกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

กรมการประกันภัย (คือ สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใน

ปัจจุบัน) และกรมธุรกิจพลังงาน ท่านปลัดพชรเคยเป็น

อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (คือ กรมเจรจาการ

ค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน) ในช่วงปี พ.ศ. 2529 

ซึ่งผมได้มีโอกาสทำางานในตำาแหน่งรองอธิบดีในกรมฯ 

ดังกล่าว รวม 2 วาระ และท่านปลัดพชรเคยเป็นอธิบดี

ในชว่งป ีพ.ศ. 2525-252๘ กรมการคา้ภายใน ซึง่ผม

ไดม้โีอกาสทำางานในตำาแหนง่ดงักลา่วหลงัจากทา่นกวา่ 

20 ปี ทำาให้ผมสามารถยืนยันได้ว่าท่านปลัดพชรเป็น

ผูม้วีสิยัทศันท์ีก่วา้งไกล และมคีณุสมบตัอิืน่ๆ ทีเ่กนิกวา่

ผู้บริหารหรือผู้นำาในวงการราชการที่เราเห็นโดยทั่วไป

เป็นอันมาก

ผู้บุกเบิกก่อตั้งวางรากฐาน และพัฒนางานด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ

ท่านปลัดพชรมีส่วนสำาคัญในการผลักดัน

บุกเบิก และวางรากฐาน และพัฒนางานด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาของประเทศ มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการ

รับราชการ ในปี พ.ศ. 2501 โดยเริ่มทำางานที่

ÂรรÂง  พÇงราช
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

เจ้านาย�ครูบาอาจารย์�
และแบบ©บับของข้าราชการ

กระทรวงพาณิชย์
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กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการค้ากำาไรเกินควร 

(ปัจจุบันเรียกว่า กฎหมายแข่งขันทางการค้า) กฎหมาย

ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น

เจา้นาย ครบูาอาจารย ์และแบบฉบบัของขา้ราชการ

กระทรวงพาณิชย์

ผมเชื่อมั่นว่าใครก็ตามที่ได้ทำางานกับท่าน

ปลัดพชรก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผม คือ ท่าน

ปลัดพชรเป็นทั้งเจ้านาย ครูบาอาจารย์ และเป็นแบบ

ฉบับของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ดีที่สุดท่านหนึ่ง

รวมอยู่ในคนคนเดียว

ผมถือว่าท่านปลัดพชรเป็นเจ้านาย ซึ่งแตกต่าง

จากผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารราชการทัว่ๆ ไป เพราะ

ทา่นรบัผดิชอบในงานทีท่า่นสัง่การหรอืมอบหมายใหล้กู

นอ้งทำา รวมทัง้การใหค้ำาแนะนำาทัง้ทางบวกและทางลบ 

ที่สำาคัญคือ ท่านปลัดพชรให้ความสำาคัญลูกน้องที่ท่าน

มอบหมายงานด้วย คอยติดตามว่ามีความคืบหน้า

อยา่งไร หากตดิขดัอยา่งไรทา่นกจ็ะชีแ้นะและใหก้ำาลงัใจ 

ทีส่ำาคญัคอื ทา่นใหอ้สิระแกล่กูนอ้งในการคดิอา่นอยา่ง

เต็มที่ ท่านปลัดพชรไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจหาก

ลูกน้องไม่เห็นด้วย หรือแม้แต่โต้แย้งกับท่าน ผมเอง

เคยโตแ้ยง้กบัทา่นในทีป่ระชมุดว้ยอาการหรอืกริยิาทีไ่ม่

สุภาพ ถ้าเป็นคนอื่นคงจะรู้สึกเสียหน้าหรือรับไม่ได้ แต่

ทา่นปลดัพชรไมไ่ดแ้สดงอาการโกรธเคอืงผมแมแ้ตน่อ้ย 

นอกจากการเป็นลูกน้อง ซึ่งปฏิบัติงานราชการ

แท้ๆ แล้ว ผมเองไม่มีความเกี่ยวพันในเชิงเครือญาติ

หรือรับใช้ท่านปลัดพชรเป็นส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น แต่

ท่านปลัดพชรก็ได้ให้ความเมตตากรุณาต่อผมมาก 

โดยได้ให้โอกาสทำางานและเรียนรู้งานที่เหมาะสม 

และคอยติดตามความก้าวหน้าเสมอ ในช่วงหัวเลี้ยว

หัวต่อที่ผมกำาลังตัดสินใจว่า จะลาออกจากราชการไป

ทำางานกับบริษัทเอกชน ประมาณปี พ.ศ. 2533 ท่าน

ปลัดพชรก็ได้ใช้เวลาในการรับฟังและให้แง่คิดเกี่ยวกับ

ผลดีผลเสียอย่างรอบด้าน ทั้งประโยชน์ส่วนตัวและ

ส่วนรวม รวมทั้งยกชีวิตของท่านเองเป็นอุทาหรณ์ 

จนทำาให้ผมตัดสินใจไม่ลาออกจากราชการ ทั้งในช่วงที่

ทา่นยงัทำางานและหลงัจากนัน้ ทา่นจะแสดงความยนิดี

ที่ผมและลูกน้องอื่นมีความก้าวหน้าหรือประสบความ

สำาเร็จในการทำางาน และแสดงความเดือดร้อนใจเมื่อ

ลูกน้องมีปัญหาหรือถูกกลั่นแกล้งรังแก

ท่านปลัดพชรเป็นแบบฉบับของข้าราชการ

ที่ดีสำาหรับผมและสำาหรับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 

หรือข้าราชการทั่วไป ทั้งในส่วนที่เป็นคุณสมบัติในการ

แสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่

ตลอดเวลา โดยไม่ทะนงตนว่ามีพื้นฐานการศึกษาที่

ดีเยี่ยมอยู่แล้ว โดยมุ่งที่จะทำางานเพื่อรับใช้สังคมและ

ประเทศชาติให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพอย่างเต็ม

ความสามารถและยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง 

ตั้งแต่ต้นจนวาระสุดท้ายในชีวิตราชการของท่าน

ความยุ่งยากของท่านปลัดพชรที่ต้องทำาหน้าที่

เป็นหัวหน้าทีมเจรจากับสหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรป ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การเจรจาทำาความเข้าใจกับ

ประเทศมหาอำานาจดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังจะต้อง

ประสานทำาความเขา้ใจกบัภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทั้งองค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGOs) ภายใน

ประเทศดว้ย นบัวา่ประเทศไทยโชคด ีทีม่ทีา่นปลดัพชร 

อยูใ่นตำาแหนง่ดงักลา่ว และกระทรวงพาณชิยม์บีคุลากร

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาชว่ยงานทา่นปลดัพชร อยา่ง

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูง อาทิ ท่านอธิบดีสุคนธ์ 

กาญจนาลัย (ขณะนั้นท่านดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรม

ทะเบียนการค้า ซึ่งรับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา) ท่านปลัดเกริกไกร จีระแพทย์ (ขณะนั้นท่าน

ดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์) ท่านอธิบดี

สุชาย เชาว์วิศิษฐ (ต่อมาเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง

ปญัญา) ทา่นปลดัการณุ กติตสิถาพร ในระดบัเจา้หนา้ที่

ก็มีผม และคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ ท่านปลัดพชรได้ใช้ทีมเจรจานี้ ในการเจรจา

การค้าพหุภาคีด้วย ซึ่งได้ผลดีเพราะมีความต่อเนื่อง

นอกจากผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาแทบทุกสาขาจนสำาเร็จแล้ว 

ทา่นปลดัพชรยงัไดผ้ลกัดนัและดำาเนนิการจดัระบบการ

บริหารด้านทรัพย์สินทางปัญญาจนสำาเร็จเป็นรูปธรรม

แทบทุกส่วน คือ การจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

(โอนหน่วยงานบางส่วนจากกรมทะเบียนการค้าและ

กรมศิลปากร) ผลักดันให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพิเศษในกระบวนการยุติธรรม 

ทั้งในส่วนของตำารวจ อัยการ และศาลยุติธรรม

ผู้พัฒนางานด้านการค้าในประเทศและการค้า

ระหว่างประเทศ

แม้ผมจะไม่มีโอกาสได้ช่วยงานท่านปลัดพชร 

ในด้านการค้าในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ

โดยตรง แต่ก็ได้รับรู้ถึงผลงานของท่านในด้านต่างๆ 

ดังกล่าว เพราะได้ทำางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ที่ท่านปลัดพชรได้วางรากฐานและสานต่อไว้ โดยได้

รบัฟงัจากการบอกเลา่ของทา่นเองและผูเ้กีย่วขอ้ง และ

หลักฐานต่างๆ เช่น กฎหมายนำาเข้าและส่งออกสินค้า 

·‹าน»ÅÑดพชร เ»š¹·Ñéงเ¨Œา¹าย ครÙºาอา¨ารย์
áละเ»š¹áºº©ºÑº¢อง¢Œาราªการกระ·รวง¾าณิªย์
·ี่´ี·ี่สุ´·‹า¹ห¹Ö่ง รวมอยÙ‹ã¹ค¹ค¹เ´ียว
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ขาราชการปญญาชนตนแบบ ๘5

เมอืงอืน่ๆ ซึง่เปน็สถานทีเ่จรจา เพือ่เขา้รว่มประชมุ ผม

จึงได้ประสานงานในเรื่องที่เจรจาทั้งในเวลาที่ท่านอยู่

กรุงเทพฯ และในเวลาที่ท่านเดินทางมาเจนีวา

การเจรจารอบอุรุกวัยนี้เป็นการเจรจาการค้า

ระดับโลกครั้งสำาคัญ เพราะเป็นการเจรจาครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 40 ปีของการเจรจา

การค้าภายใต้แกตต์ ที่รวมเรื่องการค้าสินค้าเกษตร 

การค้าบริการ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยว

กับการค้า อยู่ในวาระการเจรจา และยังมีกฎระเบียบ

อีกหลายอย่าง  ดังนั้น ท่านพชรจึงให้ความสำาคัญ

กับการเจรจาครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง

สินค้าเกษตร ท่านเคยบอกพวกเราว่า หากการเจรจา

เรื่องสินค้าเกษตรไม่เสร็จสิ้น ประเทศสำาคัญอย่าง

สหรัฐอเมริกาก็จะไม่ยอมรับในเรื่องอื่น เมื่อท่านเห็น

ว่าเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับประเทศไทยด้วย แนวทาง

การทำางานของท่านก็คือ การหาความรู้ในเรื่องการค้า

เกษตรของโลกอย่างจริงจัง โดยท่านได้ค้นหาหนังสือ

มาอ่านในรายละเอียด ท่านอ่านความตกลงแกตต์เอง 

ทำาใหผ้มซึง่อยูใ่นระดบัเจา้หนา้ทีรู่ส้กึแปลกใจเพราะเรา

เขา้ใจเอาเองวา่คนในระดบัปลดักระทรวง หากตอ้งการ

ทราบเรือ่งใดกส็ามารถเชญิเจา้หนา้ทีท่ีเ่ปน็นกักฎหมาย

มาสรุปประเด็นให้ฟังได้ ไม่จำาเป็นต้องอ่านเอง 

ที่จริงแล้ว ผมก็ได้รับทราบแนวทางการทำางาน

เชน่นีข้องทา่นพชรจากขา้ราชการระดบัสงูของกระทรวง

พาณิชย์บางท่านเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในตอนที่

ประเทศไทยมปีญัหาเรือ่งสนิคา้ประมง กบัตา่งประเทศ 

เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ต้องแก้ไขปัญหา ท่านพชร

ได้ค้นหาหนังสือที่เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำาอื่นมาอ่าน

ทำาความเข้าใจ แล้วจึงเชิญเจ้าหน้าที่มาสั่งงาน ในที่สุด

เจา้หนา้ทีก่ไ็ดร้บัทราบความรูเ้รือ่งปลาจากทา่นพชรโดย

ไม่ต้องไปค้นเอง  ผมยังจำาได้ว่า มีอยู่วันหนึ่ง ท่านพชร

ไดเ้รยีกผมไปพบ ทา่นถอืหนงัสอืความตกลงแกตตอ์ยูใ่น

มือ ท่านถามผมเรื่องการปกป้อง หรือ Safeguards ใน

ตอนนั้น ผมตกใจมากเพราะไม่ได้เตรียมตัว จึงอธิบาย

แบบผวิเผนิ พอฟงัจบทา่นกอ็ธบิายความเขา้ใจของทา่น

ให้ผมฟัง ทำาให้ผมได้เรียนรู้เรื่องการปกป้องในแง่มุมที่

ลึกซึ้งมากขึ้น แต่นี่คือแนวทางการทำางานของท่านพชร

ที่ผมชื่นชม ท่านรู้จริงในเรื่องที่ท่านจะสั่งงาน

เมื่อท่านพชรเดินทางมาถึงนครเจนีวา ท่านจะ

เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สรุปความก้าวหน้าของ

การเจรจาในแต่ละเรื่อง หลังจากนั้นท่านก็จะสั่งการให้

เจ้าหน้าที่ติดตามและให้ความสนใจกับประเด็นเจรจา

ที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย 

ในการเจรจาระหว่างผู้แทนระดับสูง ผู้บริหารจัดการ

การเจรจาจะจัดการประชุมเจรจาเป็นกลุ่มย่อยที่รวม

ประเทศซึ่งมีผลประโยชน์ในประเด็นที่เจรจา โดย

ทั่วไปประเทศเหล่านี้ก็คือสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย หลังจากที่ได้

ในชีวิตการทำางานของแต่ละคน ย่อมจะได้

พบและทำางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาหลายท่าน ผม

ถือว่าผมโชคดีที่ผู้บังคับบัญชาของผมแต่ละท่านใน

อดีต ต่างก็มีส่วนดีที่ทำาให้การทำางานร่วมกันนั้น บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและ

ประเทศชาติ ผมจึงมีความรู้สึกที่ดีกับผู้บังคับบัญชาทั้ง

หลาย เพียงแต่น่าเสียดายตรงที่ผมหรือคนอื่นๆ ไม่

ค่อยมีโอกาสได้แสดงความรู้สึกที่ดีเหล่านั้นให้คนทั่วไป

รับทราบ ไม่ค่อยมีวาระที่จะแบ่งปันประสบการณ์ใน

การทำางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถ ซึ่ง

เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์และน่าภาคภูมิใจ ให้แก่

เพื่อนร่วมชาติร่วมสมัย 

ท่านพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตปลัด

กระทรวงพาณชิย ์เปน็อดตีผูบ้งัคบับญัชาทีผ่มเคารพรกั 

และผมมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้ทำางานให้ท่าน 

รวมทั้งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ผมได้เห็นและสังเกตแนวทาง

การทำางานของทา่นเพือ่การนำาไปประยกุตใ์นการทำางาน

ของผมเอง ช่วงเวลาที่ผมได้มีโอกาสทำางานใกล้ชิด

กับ ท่านพชร คือ ช่วงที่ผมดำารงตำาแหน่งอัครราชทูตที่

ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำาคณะผู้แทนถาวรไทย

ประจำาสหประชาชาตแิละแกตต ์ณ นครเจนวีา ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่าง พ.ศ. 2532-253๖ 

ในช่วงเวลานั้นประเทศภาคีประมาณ 97 

ประเทศ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ

การค้าหรือที่เรียกย่อๆ ว่าความตกลงแกตต์ (GATT) 

ซึ่งรวมประเทศไทยด้วย กำาลังเจรจาการค้าหลาย

ฝ่ายรอบอุรุกวัย ที่ต่อมานำาไปสู่การจัดตั้งองค์การ

การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) 

การเจรจาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับเจ้าหน้าที่ที่

ประจำาอยู่เจนีวา แต่เมื่ออยู่ในระดับที่ต้องตัดสินใจใน

ทางเลือกต่างๆ นายอาเธอร์ ดังเคิล เลขาธิการของ

แกตต์ในขณะนั้น ก็จะเชิญผู้แทนระดับสูงของประเทศ

ภาคีมาร่วมประชุมเจรจาตัดสินใจ ในฐานะที่ท่านพชร

เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน

ระดับสูงของไทย ท่านจึงต้องเดินทางพร้อมข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจามานครเจนีวาและ

สมจินต์��สันถวรักษ์
อดีตรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

อดีตอัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำาคณะผู้แทนถาวรไทย

ประจำาสหประชาชาติและแกตต์ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้รู้จริงการเจรจาการค้า
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โอกาสสนิคา้จากประเทศกำาลงัพฒันาไดเ้ขา้สูต่ลาด โดย

รวมถึงสินค้าเกษตรที่เป็นผลพวงจากโครงการปลูกพืช

ทดแทนพืชที่ผลิตสารเสพติด ส่วนแห่งที่สอง ระบุอยู่

ในมาตรา ๖ ของความตกลงซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวกับ

การลดการอุดหนุนภายใน โดยระบุอย่างชัดเจนว่าการ

อุดหนุนของประเทศกำาลังพัฒนาที่ให้แก่เกษตรกรเพื่อ

กระตุน้ใหห้นัไปปลกูพชือืน่แทนพชืทีใ่ชผ้ลติสารเสพตดิ 

นัน้ ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งลดลง สำาหรบัเจา้หนา้ทีอ่ยา่ง

ผม เปน็ความภาคภมูใิจอยา่งยิง่ทีข่อ้กงัวลของเราไดร้บั

การยอมรับถึงขนาดนี้

แน่นอนว่าเรื่องที่ท่านปลัดพชรได้ผลักดันใน

การเจรจามิได้มีอยู่เพียงเท่านี้ แต่ได้รวมถึงข้อตกลงที่

บังคับให้ทุกประเทศยกเลิกมาตรการกีดกันการนำาเข้า

ที่มิใช่ภาษีศุลกากร ข้อตกลงที่บังคับให้ประเทศพัฒนา

แล้วยกเลิกการอุดหนุนการส่งออก และข้อตกลงอื่นๆ 

ทีช่ว่ยใหก้ารเกษตรของโลกเขา้สูร่ะบบการคา้เสรมีากขึน้ 

ท่านพชรได้จากพวกเราไปตามกฎธรรมชาติ ยังความ

อาลัยให้กับคนที่รู้จักท่าน แต่ท่านก็ได้มีผลงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อคนไทยและมวลชนทั่วโลก ผมมั่นใจว่า 

ความดีที่ท่านได้ทำาไว้ เป็นปัจจัยเสริมส่งให้ท่านสู่สุคติ

ประชุมเจรจาจนค่อนข้างชัดแล้วว่าแนวโน้มจะเป็น

อยา่งไร แตย่งัไมส่รปุ กจ็ะขยายกลุม่ยอ่ยใหใ้หญข่ึน้โดย

รวมประเทศทีก่ำาลงัพฒันาบางประเทศเขา้ไปดว้ย เรยีก

ว่าการประชุมเจรจาในห้องเขียว (Green room) เพราะ

ผนงัหอ้งทาสเีขยีว ถงึตอนนีห้วัหนา้คณะผูแ้ทนระดบัสงู

ของไทยก็จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมด้วย ซึ่งก็คือท่านพชร 

สำาหรับระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน

หอ้งประชมุกจ็ะทำางานอยา่งอืน่ไป แตพ่วกเราเจา้หนา้ที่

มคีวามเชือ่มัน่ในความเปน็นกัเจรจาของทา่นพชรเสมอ 

และพวกเราทราบดวีา่ทา่นมคีวามรูใ้นเรือ่งหรอืประเดน็

ที่จะเจรจาเป็นอย่างดี จึงไม่มีใครห่วงกังวล การประชุม

มักเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนและต่อไปจนดึกดื่น 

ผมเชือ่วา่การทีห่วัหนา้คณะผูแ้ทนระดบัสงูของ

ไทยไดร้บัเชญินัน้ นอกจากเปน็เพราะประเทศไทยมผีล

ประโยชน์แล้ว ก็คงเป็นเพราะท่านพชรได้กล่าวแสดง

ความคดิเหน็ทีเ่ปน็ประโยชน ์จนประธานทีป่ระชมุเจรจา

เห็นความสำาคัญ จึงได้เชิญผู้แทนจากประเทศไทยเข้า

ร่วมประชุมในกลุ่มย่อยนี้อย่างสม่ำาเสมอ 

การเจรจาเพื่อทำาความตกลงการค้าสินค้า

เกษตรเป็นการเจรจาที่มีลำาดับความสำาคัญสูง ในขณะ

นั้นหรือแม้ในปัจจุบันก็เช่นกัน ประเทศพัฒนาแล้วได้

ให้การอุดหนุนภาคเกษตรด้วยจำานวนเงินมหาศาล ทั้ง

การอุดหนุนภายใน เช่น การประกันราคา  และการ

อุดหนุนภายนอก เช่น การอุดหนุนการส่งออก  เมื่อได้

รบัการอดุหนนุ เกษตรกรในประเทศเหลา่นีจ้งึผลติสนิคา้

เกษตรออกมาจำานวนมาก เพือ่จะไดร้บัเงนิอดุหนนุจาก

ภาครัฐ เมื่อต้องการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แต่

แข่งขันในด้านราคากับสินค้าจากประเทศกำาลังพัฒนา

ไม่ได้  ก็ไปรับการอุดหนุนการส่งออกจากภาครัฐ ผลที่

เกิดขึ้นคือราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มลด

ต่ำาลง ดังนั้น การเจรจาในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะลด

การอุดหนุนที่กล่าวนี้ลง แต่ปัญหาก็คือ ประเทศกำาลัง

พฒันาซึง่ไมม่งีบประมาณอดุหนนุมากมาย กต็อ้งมาลด

ด้วย การอุดหนุนบางอย่างอาจเป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับ

ประเทศกำาลังพัฒนา จึงมีการเสนอให้ประเทศกำาลัง

พัฒนามีสิทธิพิเศษที่เรียกว่า Special and Diff erential 

Treatment หรือ S and D โดยให้ลดน้อยกว่าประเทศ

พัฒนาแล้ว

ท่านพชรเห็นความสำาคัญของสิทธิพิเศษนี้ โดย

ไม่ต้องการให้ไทยต้องลดหรือเลิกการอุดหนุนที่เพิ่ม

คณุภาพชวีติของคนในชนบท ในการประชมุเจรจาเรือ่ง

การคา้สนิคา้เกษตรในหอ้งเขยีว ทา่นพชรไดผ้ลกัดนัใหท้ี่

ประชมุยอมตกลงใหป้ระเทศตา่งๆ ยงัคงใหก้ารอดุหนนุ 

เพื่อให้เกษตรกรเลิกการปลูกพืชที่ผลิตสารเสพติดแล้ว

หันไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนได้ต่อไป ท่านพชรเห็นว่า

โครงการหลวงที่ริเริ่มการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเลิก

ปลูกฝิ่นแล้วหันไปปลูกพืชอื่นแทนเป็นโครงการที่มี

ประโยชน์ต่อไทยอย่างแท้จริง และยังมีความจำาเป็น

ที่ภาครัฐต้องให้การอุดหนุนต่อเนื่อง  ในเรื่องนี้ ท่าน

เลา่วา่เมือ่ทา่นนำาเสนอเรือ่งนี ้ผูแ้ทนประเทศอืน่ทัง้จาก

ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำาลังพัฒนาได้กล่าว

สนับสนุนด้วยความเต็มใจ 

เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นลง ประเทศสมาชิก

องค์การการค้าโลกทุกประเทศยอมรับความตกลงว่า

ด้วยการเกษตร ความตกลงนี้ได้ระบุเรื่องการอุดหนุน 

เพื่อให้เกษตรกรเลิกการปลูกพืชที่ผลิตสารเสพติด

แล้วหันไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนถึง 2 ที่ ที่แรกอยู่ใน

อารัมภบท ได้กล่าวในทำานองว่า ประเทศสมาชิกได้

ตกลงกันว่า ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันในเรื่องการ

เปิดตลาดสินค้าเกษตร ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องให้
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ในการจัดสัมมนาครั้งนี้* ผู้จัดได้วางกฎไว้ให้ผม

และทุกๆ คนว่า พูดได้ตามใจชอบ แต่ขอให้เป็นไปใน

ทางทีส่รา้งสรรค ์ผมขอเลา่ความจรงิวา่ เหตทุีจ่ดัสมัมนา

ขึน้แทจ้รงินัน้ คอื มผีูแ้ทนทีเ่รยีกวา่ “กลุม่ยงัเตริก์” มา

พบผม บอกว่าผมทำาอะไรเพี้ยนๆ ไป ขอให้ฟังความ

คิดเห็นของเขาบ้าง ผมก็ถามว่า ผมคนเดียวเท่านั้น

หรือที่เพี้ยน เขาก็บอกว่า 2-3 คน แต่เอาเป็นว่าผม

เพี้ยนอยู่คนเดียว ผมก็เห็นด้วยกับการจัดสัมมนาครั้ง

นี้ เพราะในอนาคตนั้นพวกท่านก็ต้องมาทดแทนพวก

ผม เว้นแต่ว่าเขาจะต่ออายุให้ถึง ๘0 ปี ฉะนั้นท่าน

จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญ ควรมีส่วนได้พูดกันในเรื่อง

ทิศทางและบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในอนาคต

ว่าควรจะเป็นอย่างไร และที่พูดในวันนี้ก็พยายามชี้

ให้เห็นว่ารูปแบบขององค์กรนั้น จะจัดอย่างไรจึงจะ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพราะถ้าเรา

สามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำางานของเรา

ก็จะดีขึ้นและบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์

คำาถามแรกที่ผมอยากพูดถึงคือ เราเคยมี

นโยบายการพาณชิยห์รอืไม ่บางคนกว็า่เราถอืนโยบาย

เศรษฐกิจเสรี เราจะค้ากับทุกประเทศโดยไม่คำานึงถึง

ลัทธิการเมือง การควบคุมมาเป็นการกำากับ สิ่งเหล่านี้

ในความคิดผมเห็นว่ามันเป็นปรัชญามากกว่านโยบาย

ที่เป็นรูปธรรม เราควรมีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้

ชัดเจน มิฉะนั้นแล้วเราคงไปคนละทางสองทาง

ผมคดิวา่ทกุคนคงจะยอมรบัวา่ สิง่ทีเ่ราพยายาม

จะทำาก็คือ ต้องการให้ประชาชนทั่วไปอยู่ดีกินดี ซึ่ง

นักวิชาการว่าถ้าจะให้ประชาชนกินดีอยู่ดีต้องอาศัย

กลไกการตลาด เสริมให้กลไกการตลาดมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น รายได้ที่ เกิดจากภายในประเทศและต่าง

ประเทศก็จะได้เฉลี่ยกันไป ฉะนั้น นโยบายส่วนรวม

ก็คือผลประโยชน์ที่ เราต้องพยายามปกป้องหรือ

ฉกฉวยเอามา อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเมื่อ

มาถึงทางปฏิบัติ เรามีความกดดันหลายด้าน เรียกว่า 

“ภยันตราย” หรืออะไรก็ได้ทั้งภายนอกและภายใน ถ้า

เราอยู่ลำาพังเหมือนพม่า เราก็คงมีความกดดันภายใน

ประเทศกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ถ้าเราค้าขายแบบ

เศรษฐกิจของเรา ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน มันก็ย่อมมี

ความกดดันจากต่างประเทศด้วย ฉะนั้นถึงแม้เราจะตั้ง

นโยบายไว้อย่างไร เราก็ไม่สามารถที่จะทำาได้ เพราะ

ต้องคำานึงถึงความกดดันเหล่านี้ ฉะนั้นนโยบายที่ออก

มาน่าจะเป็นผลลัพธ์ของปฏิกิริยาที่กระทำาต่อกัน ยก

ตวัอยา่ง เชน่ จะใหน้้ำามนัปาลม์เขา้เสร ีกม็คีวามกดดนัที่

บางกลุม่ไมอ่ยากใหน้ำาเขา้ แตบ่างกลุม่กอ็ยากใหน้ำาเขา้ 

เป็นต้น ฉะนั้นนโยบายที่ออกมาก็ต้องคำานึงถึงความ

กดดันหลายๆ ด้านด้วย

หากสามารถกำาหนดนโยบายได้แล้วและเพื่อ

ให้นโยบายสัมฤทธิ์ผล จำาเป็นต้องจัดองค์กรให้เข้ากับ

นโยบายดงักลา่ว ถา้พดูถงึองคก์รกม็ปีญัหาหลายอยา่ง

*สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา 2๘ มิถุนายน 2530
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ที่ควรจะพูดถึง เช่น ปัญหาโครงสร้าง ความซ้ำาซ้อน

ของงาน เรื่องของบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล 

เป็นต้น การสัมมนาครั้งนี้ผมไม่อยากให้ใครพูดว่าเรา

ไม่มีเงิน คนไม่พอ แต่ขอให้คิดว่าจะใช้เงินและคนที่มี

อยู่ให้ได้ผลดีที่สุดอย่างไร

สิง่ทีผ่มอยากจะพดูในวนันีก้ค็อื “ความกดดนั” 

ซึ่งขอเริ่มต้นด้วยว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไร ผมจะพูด

ถึงความกดดันจากต่างประเทศและความกดดันภายใน 

อยากจะขอความเหน็จากทา่นวา่นโยบายของเราควรจะ

เปน็อยา่งไร จะตัง้องคก์รอยา่งไรจงึสนองนโยบายเหลา่

นัน้ได ้ถา้ดเูศรษฐกจิของประเทศในขณะนีร้ายไดต้อ่คน

ประมาณ ๘00-1,000 เหรยีญสหรฐัฯ  ซึง่มนัไมส่ะทอ้น

ให้เห็นได้ชัดแจ้งเพราะบางคนจนกว่านั้น เราเอาคนจน

กับคนรวยมาหารกัน ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทุกคนได้ 

๘00 เหรียญหมด เพราะว่ารายได้พวกนี้มาก จากภาค

เกษตรประมาณ 20% ซึ่งใช้คนทำางานถึง 50% ส่วน

ภาคอุตสาหกรรมรายได้ที่เกิดขึ้นประมาณ 20% ใช้คน

ทำางาน 15% และภาคบริการรายได้ที่คาดคะเนสูงสุด

ประมาณ 40% ใชค้นงาน 30% สว่นรายไดจ้ากสว่นอืน่ 

20% ใช้คนงานประมาณ 5% รายได้ทั้งหมดนี้เกิดจาก

การค้าต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเข้า สินค้าออก

และบรกิารตา่งๆ ถงึ 40% หมายความวา่เราพึง่พาราย

ได้ที่มีอยู่ในประเทศถึง 40% ของรายได้ทั้งหมด เป็น

เรือ่งของสนิคา้ประมาณ 30% บรกิารทีร่บัเขา้มา 10% 

ฉะนัน้ เราจงึขาดดลุการคา้เรือ่ยมา ดลุบรกิารแมจ้ะนอ้ย 

เราก็ได้เกินดุลมาตลอด แต่เมื่อเอาทั้งสองอย่างมาหัก

กลบลบหนี้กันแล้ว ดุลบัญชีเดินสะพัดของเราก็คงจะ

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ปีที่แล้วที่เราสามารถ

เกินดุลประมาณ 90 ล้านเหรียญ ดุลบัญชีเดินสะพัด

เป็นดุลที่แสดงให้เห็นถึงฐานะที่แท้จริงของประเทศ 

แสดงถงึความสามารถของเราทีจ่ะหารายไดม้า สว่นดลุ

ชำาระเงนินัน้เปน็ดลุใหญ ่เปน็เรือ่งการถา่ยเทของเงนิทนุ

เขา้ประเทศเราไปกูเ้ขามาไมใ่ชแ่สดงฐานะทีแ่ทจ้รงิ เวลา

นี้เราเป็นหนี้เขาถึง 200,000 ล้านบาท ปีหนึ่งรายได้ที่

เราไดม้าจากตา่งประเทศ 25-2๖% เราตอ้งไปใชห้นีเ้ขา 

งบประมาณทีเ่ราตัง้ไวเ้ปน็งบประมาณทีไ่ปใชห้นีเ้ฉพาะ

ค่าดอกเบี้ย เงินต้นบ้างบางส่วนถึง 30% ทุนสำารอง

ตอนนี้ดีขึ้น แต่ก็ไม่แน่ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

เพราะเคยตกต่ำาถึงขนาดว่ารายได้ที่เข้ามานั้นสามารถ

ซื้อสินค้าเข้าได้เพียงเดือนเดียว แต่ในขณะนี้ดีขึ้นแต่ก็

คงไม่มั่นคงมากนัก ที่ว่าเราขาดดุลน้อยลงนั้นเพราะส่ง

ออกเราดขีึน้เมือ่ปทีีแ่ลว้ แตน่ำาเขา้ลดลงเพราะน้ำามนัถกู 

แต่การคาดคะเนในปีนี้คาดว่านำาเข้าคงจะสูงขึ้น การส่ง

ออกกเ็จอปญัหากดีกนัตา่งๆ รายไดจ้ากการบรกิาร เชน่ 

การท่องเที่ยว ก็คงจะอยู่ในระดับ 30,000-40,000 

ล้านบาท แต่รายได้สำาคัญที่ต้องเสียไปคือรายได้จาก

แรงงานตา่งประเทศลดลงตามลำาดบั เพราะราคาน้ำามนั

ลดลง แต่ที่เราเสียมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ ในระยะ 10 

ปทีีม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ เราตอ้งจา่ยเงนิคนืเขาไป

ปีละกว่า 40,000 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นตามลำาดับ 

เขามาลงทนุ เขากเ็อาเงนิเขากลบั ทัง้ผลกำาไรเงนิปนัผล

อะไรต่างๆ

ในด้านภายในประเทศนั้นภาคเกษตรก็มีการ

เพิ่มผลผลิตมากขึ้น แต่เป็นการเพิ่มเนื้อที่มากกว่า

เพิ่มประสิทธิภาพ เราได้ปล่อยให้ภาคเกษตรรองรับ 

ภาคอตุสาหกรรมเปน็เวลาชา้นาน คอืพยายามกดราคา

สินค้าเกษตรให้ต่ำาลง เพื่อวัตถุดิบและแรงงานจะได้ถูก 

และที่เห็นได้ชัดก็คือมีการผูกขาดมาโดยตลอด เพราะ

อำานาจต่อรองของภาคเกษตรด้อยกว่า

ในระบบการค้าเสรีนั้น ถ้าผู้ซื้อและผู้ขายมี

อำานาจต่อรองไม่เท่ากันแล้ว ก็จะเกิดการเอารัดเอา

เปรยีบ การกดขีต่า่งๆ ในภาคอตุสาหกรรมถา้ไมม่โีควตา

ในแต่ละประเทศแล้ว เราก็คงจะสู้เขาลำาบาก ภาระ

ทั้งหมดก็จะตกแก่ผู้บริโภค ในด้านบริการเราไม่ค่อยจะ

สนใจมากเท่าไหร่ บริการที่ทำาเงินให้แก่ประชาชนนั้น

เรายังไม่ทราบ

ในด้านต่างประเทศก็คงจะพูดถึงความกดดัน

จากต่างประเทศใน 15 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร 

เริม่จากประเทศทีพ่ฒันาแลว้เขามองอยา่งไร เขามองวา่

เขาจะหารายไดเ้ขา้ประเทศอยา่งไร ในศตวรรษหนา้นัน้

เป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้ความคิด ไม่ใช้แรงงาน ไม่ใช้วัตถุดิบ 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ สินค้าประเภทแผงวงจรไฟฟ้า 

มีคนคิดต้นทุนออกมาว่าใน 100% ต้นทุนมาจากการ

ค้นคิดถึง 70% ส่วนต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแรงงาน

น้อยมาก เพราะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิด 

ประดษิฐ ์หรอืคน้ควา้ เขาคดิวา่ไมโครชพิหรอื IC จะเปน็

ตัวพื้นฐานสำาคัญของอุตสาหกรรม ในด้านการเกษตร

เขาคิดว่า Bio Technology เป็นตัวสำาคัญ เรามองเห็น

มาหลายปแีลว้ ทีเ่หน็ชดัคอืภาคเกษตร ใน 2-3 ปทีีผ่า่น

มา ราคาสนิคา้เกษตรไดล้ดลงตามลำาดบั นอกเหนอืจาก

การกีดกันทางการค้าแล้ว มีเหตุผลอื่นที่สำาคัญที่ทำาให้

ดลุของอปุทานและอปุสงคท์างเกษตรเกนิดลุ คอืทัว่โลก

ผลิตได้มากกว่าการใช้ ทำาให้ราคาตกลงมาก คำานวณ

ว่าข้าวโพดตกถึง 31% ข้าว 15% น้ำามันปาล์ม ๖๖% 

น้ำามันมะพร้าว 77% มีคนตั้งคำาถามว่าทำาไมราคาตก 

ทำาไมผลติมาก ผลติมากเพราะเทคโนโลยสีงู แตท่ีส่ำาคญั

คือคนใช้น้อยลง ที่ใช้น้อยลงเพราะคนเอาเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยผลิต สิ่งทดแทนเหล่านี้ที่ทำาให้เกิดปฏิกิริยา

ท่ีเป็นปัญหาตลอดคือสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิง

วัตถุดิบจะมีมากกว่าความต้องการเมื่อมาผูกโยงกับ

เกษตรภายในประเทศเราแล้ว ก็มีคำาถามว่าเราผลิต 

เกินไปแล้วเราจะทำาอย่างไร

ปัญหาด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

เห็นว่าต่างประเทศเริ่มเรียกร้องให้มีการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา อันนี้คือเหตุผลแท้จริงของเขา  

ที่ต้องการปกป้องสิ่งที่เขาคิดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญ

ที่เขาจะดำาเนินการค้าในอุตสาหกรรมของเขาที่ใช้

ความรู้และการค้นคว้า

อีกประการหนึ่ง ประเทศเรามีการค้าบริการถึง 

40% ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็มองเห็นแล้วว่าตลาด

นีเ้ปน็ตลาดทีส่ำาคญั เพราะฉะนัน้จงึไดข้อใหท้กุประเทศ 

เปดิเสรไีมว่า่จะเปน็ธนาคาร ประกนัภยั การจดัทศันาจร 

โทรศัพท์ การแพทย์ วิศวกร และอื่นๆ เพราะตลาดนี้มี

การขยายตัวมากกว่าภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำาลังพัฒนา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง

ทีก่ดดนัเรา สิง่กดดนัอกีอยา่งทีเ่ราตอ้งเผชญิปญัหา คอื

การลงทุนจากต่างประเทศ เพราะการบริการถ้าขยาย

เสรตีอ้งรวมไปถงึการลงทนุดว้ย สิง่ทีเ่ราคาดคะเนวา่เขา

จะต้องร้องขอถือสิทธิเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ

ใดก็ได้โดยเสรี โดยที่เราจะต้องปฏิบัติเหมือนที่เราจะ

ปฏิบัติกับคนไทย จะต้องไม่มีการผูกโยงกันในลักษณะ

ที่ว่าเมื่อผลิตแล้วจะต้องส่งออก และจะขายภายในก็ได้ 

เขามองว่ามันทำาให้การค้าเบี่ยงเบนไป สิ่งเหล่านี้เขา

ถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นข้อกีดกันทางการค้า

ปัญหาระยะยาวที่ผมมองเห็น ประเด็นแรกก็

คอือตุสาหกรรมทีใ่ชค้วามรูเ้ปน็ใหญ ่ซึง่มผีลกระทบตอ่

เกษตร ทำาให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำา เพราะว่าความ

ต้องการน้อยกว่าปริมาณ เรื่องบริการเราจะทำาอย่างไร 

การลงทุนจากต่างประเทศจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ

อาชีพของคนไทย เราจะทำาอย่างไร
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ในระยะสั้นเห็นได้ชัดว่ามีความกดดันจาก

ต่างประเทศมาก เราจะใช้หนี้เขาอย่างไร อัตราแลก

เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับสหรัฐฯ 

ว่าจะบีบให้ญี่ปุ่นทำาอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็มาเริ่ม

บีบไต้หวัน สิงคโปร์และเกาหลี สหรัฐฯ ขาดดุลกับ

ประเทศเหล่านี้ เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ

เหล่านี้ต่ำาลง ทำาให้สหรัฐฯ ค้าขายไม่ได้ การค้าขาย

ปัจจุบันนี้นอกจากเสี่ยงเรื่องราคาแล้ว ต้องเสี่ยง

เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ได้เคลื่อนไหวตามปริมาณการค้าระหว่างประเทศ

เหมือนสมัยก่อน แต่เคลื่อนไหวตามเงินทุนที่ไหลจาก

ประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง เพราะดอกเบี้ยต่าง

กัน เพราะฉะนั้นประเทศที่มีดอกเบี้ยสูงเงินจะไหลเข้า 

ประเทศที่ไม่สามารถให้ดอกเบี้ยได้สูง ก็ไม่มีเงินทุนเข้า

ประเทศ แนน่อนเราตอ้งไดร้บัผลกระทบดว้ย และเราได ้

ประมาณการณ์ไว้แล้วหรือยัง เราจะทำาอย่างไร 

กับปัญหานี้ ผมคิดว่าอันนี้เป็นนโยบายที่เราต้องออก

มาให้ได้

สำาหรับความกดดันจากภายในมันเกิดความ

กดดนัอะไรขึน้ เราสูเ้ขาไดห้รอืไม ่ในระยะยาวเราจำาเปน็

ต้องปรับระบบเศรษฐกิจในด้านการพาณิชย์ต่างๆ ให้

มันยืดหยุ ่น สามารถที่จะปรับตัวเองได้ทันท่วงที 

ต้องจัดระดับความสำาคัญ เพราะเราทำาทุกอย่างไม่ได้ 

อะไรตอ้งปรบักอ่นอะไรตอ้งปรบัทหีลงั แตก่ารทีจ่ะปรบั

ได้ทันทีนั้นต้องทำาล่วงหน้า กลยุทธ์ที่จะใช้เห็นได้ชัดว่า

มี 3 ระดับ คือจะหาแนวร่วมปกป้องผลประโยชน์ของ

เราหรือไม่มีพวก หรือจะเจรจากับเขาตัวต่อตัว หรือ

เราพอที่จะดำาเนินการโดยลำาพังโดยไม่คำานึงถึงใคร 

หลักการทั้ง 3 นี้ เราก็ใช้ได้ทั้งภายในและต่างประเทศ 

ถ้าเราพูดกับประชาชนของเราว่า เราออกกฎหมาย

อย่างนี้ต่างประเทศเขาจะว่าอะไร ถ้าเราทำาไม่ถูกเขา

ก็จะร้องเรียน อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะคำานึงถึงปัญหา

ความกดดันจากต่างประเทศด้วย

โลกเราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ต้อง

มองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในประเด็นนี้ผมถึง

ได้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าบางครั้งเราทำางานแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า อันนั้นมันก็ช่วยไม่ได้ เพราะว่าอายุ

นักการเมืองก็สั้น เขาก็อยากเห็นผลในระยะสั้น แต่

เราควรที่จะทิ้งพื้นฐานในระยะยาวหรือไม่ ผมคิดว่าน่า

จะคิดทำาควบคู่กันไป และต้องถือว่าระยะยาวมีความ

จำาเป็นกว่าระยะสั้น เพราะถ้าหากไปทำาระยะสั้นแล้ว

มันอาจจะมีผลกระทบทำาให้เกิดปัญหามาก 

การจัดรูปองค์กรให้เหมาะสมนั้น ต้องถามตัว

เองว่าเมื่อเรามีปัญหาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เราจะ

จัดรูปองค์กรอย่างไร ต้องยอมรับอันดับแรกว่าทุกกรม

มีความสำาคัญเท่ากัน กรมหนึ่งจะเดินไปโดยไม่มีกรม

หนึง่ไมไ่ด ้เศรษฐกจิเปน็เรือ่งเกีย่วโยงกนั การคา้ภายใน

เป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศ นโยบายของเราก็มีผล 

กระทบต่อตลาดต่างประเทศ ทุกคนต้องพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน ช่วงไหนมีปัญหามากกรมนั้นก็ต้องให้ความรับ

ผิดชอบ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีมาก ต้อง

คำานงึวา่องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้มาตอ้งมกีารตดัสนิใจทีร่วดเรว็ 

ตอ้งพรอ้ม การสือ่สารคมนาคมมนัรวดเรว็ ขอ้มลูมมีาก 

ฉะนั้นแต่ละกรมควรมีความชำานาญเฉพาะหรือไม่แค่

ไหน จะประสานงานกันอย่างไร แบ่งเป็นกรมอย่างไร 

ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาต่างประเทศ พาณิชย์จังหวัด 

จะแบ่งกลุ่มอย่างไรไม่ให้ซ้ำาซ้อนกัน เป็นเรื่องที่ต้อง

ปรึกษากัน การตัดสินใจครั้งสุดท้ายเป็นเรื่องที่หน่วย

งานที่รับผิดชอบกำาหนด ในเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่า

ในเรือ่งนีเ้ราตอ้งตดัสนิใจใหไ้ดว้า่อะไรเปน็นโยบายอะไร

เป็นงานประจำา อะไรที่เป็นกฎหมายแล้วเป็นระเบียบ

แล้ว อันนั้นคือนโยบายที่ผันแปรมาเป็นระเบียบเป็น

กฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นงานประจำา ถ้าเราปฏิบัติ

ตามกฎหมายมันเป็นงานประจำาไปแล้ว เว้นแต่นอก

เหนือจากกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องพิจารณากัน

สุดท้ายผมอยากจะพูดถึงเรื่องการบริหาร

งานบุคคล เพราะมีปัญหาค่อนข้างมาก ผมเคยถาม

ท่านอธิบดีหลายกรมว่า เคยนึกบ้างหรือเปล่าว่าผม

หรืออธิบดีใน 10 ปีข้างหน้าต้องออกไป ท่านเคย

นึกบ้างหรือไม่ว่าจะเอาใครมาเป็นรองอธิบดี หรือ 

ผู้อำานวยการ ผมไม่เคยได้รับคำาตอบ แต่ชี้ให้เห็นว่าเรา

ตอ้งเตรยีมเอาไวท้ีจ่ะทดแทนกนัใหไ้ด ้ถา้จะใหอ้งคก์รนี้

เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว

เราจะฝึกกันไม่ทัน ผมอยากจะให้ท่านมองปัญหานี้ว่า

จะทำาอย่างไร ถ้าเราจะฝึกกันแล้วก็ต้องมองกันอีกว่า

เราจะถอืระดบัไหนเปน็ระดบับรหิาร ถา้เราถอืระดบัไหน

เป็นระดับบริหารแล้ว เขาควรจะมีประสบการณ์หลาย

ด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่ถ้าเป็นนักวิชาการแล้ว

เขาต้องเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะ

ใหเ้ขามปีระสบการณม์ากขึน้เราควรจะใหเ้ขาสบัเปลีย่น

หรือไม่ ถ้าเราถ่ายเทสับเปลี่ยนได้อันนั้นก็เป็นเครื่อง

พิสูจน์ เป็นการให้โอกาสเขาว่าเขามีความสามารถงาน

อะไรก็บริหารได้ แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยาก หรือเราจะ

จดทะเบียนกันไปตลอดชีพ โดยปิดหูปิดตา ท่านก็ต้อง

คดิวา่ถา้เรือ่งบรหิารแลว้เราโยกยา้ยถา่ยเทกนัไดห้รอืไม่

ในเรื่องการเลื่อนขั้นหรือการโยกย้าย เราควร

จะยึดถืออะไร เราควรจะยึดถือว่าเราควรจะให้โอกาส

คนหรือไม่ เขาอาจจะไปอยู่ในที่ที่เขาไม่สามารถแสดง

ความสามารถออกมาจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่

เขาไปอยู่อีกที่เขาอาจจะแสดงความสามารถได้ ปัญหา

นีก้ไ็ปถงึปญัหาวา่ตำาแหนง่นีอ้ยูใ่กลช้ดิเจา้นาย มโีอกาส

ได้แสดง นี้เป็นปัญหาที่ผมได้รับฟังมาตลอดเวลา ผม

คิดว่าการที่บางคนมีโอกาสได้พบรัฐมนตรีบ่อยๆ หรือ

อธิบดีหรือรองอธิบดี ต้องคิดให้ดีว่ากรมไหนเข้าหา 

รัฐมนตรีบ่อยๆ มันอาจจะไม่มีอำานาจก็ได้ เพราะว่า 

นโยบายต้องให้คนอื่นตัดสิน ตัวเองตัดสินไม่ได้ หรือ

อาจจะมองอกีทวีา่เราเองไมร่บัผดิชอบ ทกุอยา่งไปโละ๊

ให้นาย ผมคิดว่าการเข้าพบผู้ใหญ่หรือไม่ ไม่ได้ทำาให้

โอกาสแสดงฝีมือมันแตกต่างกัน มันอยู่ที่ว่างานที่เรา

ทำาเราทำาได้ดีหรือเปล่า งานบางอย่างเหมือนปิดทอง

หลังพระ อันนี้ต้องคิดกัน การเลื่อนขั้นเราจะเอาความ

สามารถหรือเอาอาวุโส เราควรพิจารณาทั้งกรมหรือ

ไม่ หรือว่ากองไหนเราควรเอากองนั้นขึ้นแล้วก็ไปอยู่

กับโชคชะตา จะย้ายข้ามกรมไหม ในการเลื่อนคน เรา

คดิวา่เปน็เงนิหลวงหรอืจะคดิวา่เราเปน็เจา้ของบรษิทัฯ 

ทำาแล้วจะคุ้มหรือไม่ อันนี้ผมอยากมอบให้ท่านนำาไป

พจิารณา และขอใหอ้ธบิดทีกุทา่นไดแ้สดงความคดิเหน็ 

ซึ่งผมยินดีรับฟัง

ถอดความจากการอภิปรายพิเศษ

โดย นายพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับข้าราชการ

กระทรวงพาณิชย์

2๘ มิถุนายน 2530

โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา 

จัดโดยสำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ และกล่าวสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใน

วันนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ บอกว่าผมเป็นช่างฟิต 

ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปฟิตกับแกตต์อย่างไร ในขณะที่ผมเป็น

อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์นั้น ผมก็จำาเป็นต้อง

เรยีนรูเ้รือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกบัแกตตม์ากมาย เชน่ MFN, 

MFA, MTN, VER, OMA’s, Grey Area, Grandfather 

Clause, Transparency แม้กระทั่งเรื่องของ Standstill 

and Rollback ผมก็ยังเชื่อว่าเป็นคนมีเหตุมีผล แต่ก็

ไม่รู้ว่าทำาไม Standstill ก่อนถึงจะ Rollback ทำาไมถึงไม่ 

Rollback กอ่นแลว้ Standstill ชาวบา้นถามผมวา่ ใหย้นื

อยู่เฉยๆ แล้วจะตีลังกากลับได้อย่างไร ควรจะตีลังกา

กลับเสียก่อน แล้วจึงยืนอยู่เฉยๆ

เรือ่งของแกตตเ์ปน็เรือ่งทีเ่ขา้ใจยาก ผมเคยอา่น

ตำาราเปน็ปกึและถามนกักฎหมายทีเ่ชีย่วชาญทางนี ้เขา

มกัจะอา้งมาตราโนน้มาตรานี ้ผมไปดมูาตรานีก้บ็อกวา่

ผมอ่านแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้น เขาว่ามาตรานี้ อยู่ภายใต้

บังคับมาตรานี้ ผมก็ไปอ่านมาตราหนึ่งว่า ศัพท์ตัวนี้น่า

จะหมายความว่าอย่างนี้ เขาบอกว่าท่านใช้ดิกชันนารี

อะไร เขาบอกว่าเขาใช้ดิกชันนารีศัพท์ทางกฎหมายกัน 

ผมก็เปิดศัพท์ทางกฎหมายเขาบอกไม่ใช่ เพราะคำาว่า 

Panel หรือ Council ของแกตต์นั้น เขาตีความอีกอย่าง 

ตอนนีผ้มกเ็ลยไมรู่ว้า่เขาตคีวามหมายอยา่งไร ผมกเ็ชือ่

วา่ผลสดุทา้ยแลว้ทีจ่ะตกลงกนัใน Transparency หรอืที่

อาจารย์สุรเกียรติเรียกว่า โปร่งใสก็ควรจะเป็นโปร่งทึบ 

มิฉะนั้นแล้วอาจารย์สุรเกียรติก็คงจะหากินไม่ได้ต่อไป

ถ้าทุกอย่างโปร่งใสหมด

ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ก็พูดว่าคนทั่วๆ ไป

ไม่รู้จักคำาว่า “แกตต์” คนที่อยู่ในวงการแกตต์ก็พูด

ว่าเป็น “ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการพูด พูด พูด” 

ชาวบ้านทั่วไปก็คิดว่าเป็นเรื่องแก๊สที่รัฐบาลลดราคา

ลงมาเท่าที่ฟังว่าแก๊ส แล้วก็ต้องแก้พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน เพราะในพจนานุกรมฯ นั้น ภาษา

ไทยเรียกว่า “กาซ”

ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ก็ว่าแกตต์คือ “รุด

หน้าการค้าไทย” หลังจากที่ท่านทูตนิสสัย มีข้อ

สังเกตเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้ว ผมก็เชื่อว่าท่านคงจะขอ

เปลี่ยนชื่อแกตต์เป็น “ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้า

และเทคโนโลย”ี ซึง่ทา่นรฐัมนตรชีว่ยวา่การฯ ประจวบ  

ไชยสาส์น ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท่าน

ก็ว่าไม่ขัดข้องในการขอยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แต่ท่านไม่ได้บอกว่าถ้ายุบกระทรวงวิทยา

ศาสตร์ฯ แล้ว ท่านขออยู่กระทรวงพาณิชย์

ผมมองภาษาอังกฤษก็ชักจะเลวลง ตั้งแต่รับ

ตำาแหน่งช่างฟิตก็ไม่ได้สนทนากับฝรั่งมังค่านัก ผมเอง

ไม่แน่ใจว่าชื่อของการสัมมนาคราวนี้จะถูกต้องหรือ

ไม่ อย่างที่ว่าภาษาอังกฤษผมไม่ดี ผมอ่านคำาว่าแกตต์

เป็นกัตต์คือ งาบ ผมไม่แน่ใจว่าเราจะงาบผลประโยชน์

ได้มากน้อยแค่ไหน ที่จริงควรจะเป็นการเจรจาการ

ค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยแทนที่จะเป็นหลายฝ่าย ในวง

การกัตต์นี้ถ้าเราไม่กัดเขา เขาก็กัดเรา อยู่ที่ว่าเราจะทำา

อย่างไร เรากัดเขาได้หรือไม่ ประเทศอย่างเรานี้จะเป็น

พริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้า แต่ก็เราอยู่นอกวงกัตต์นี้ เขา

ก็กัดเราแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น ในความเห็นของผมว่าใน

แง่นี้เข้าก็ตาย ไม่เข้าก็ตาย แต่เข้าอาจจะตายช้ากว่า 

ความรู้สึกอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับ

ความรูส้กึในเรือ่งความรกัจุมจิม๋ทีม่เีนือ้เพลงโบราณทีว่า่ 

“ตายร้อนไม่ร้ายเท่าตายเย็น” ท่านจะต้องเลือกเอา

ว่าจะตายร้อนหรือตายเย็น เมื่อเข้าไปอยู่ในแกตต์แล้ว

ปัญหามีว่า เราจะมีความยุติธรรมให้แก่กันมากน้อยแค่

ไหน เราก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของศาลโลกเกี่ยว

กับเรื่องเขาพระวิหารมาแล้ว

ปญัหาวา่แกตตน์ีเ้ปน็เสอืกระดาษหรอืไม ่ผมคดิ

ว่าต้องมอง 2-3 ประเด็น

ประเดน็แรก แกตตเ์ปน็ทีท่ีเ่ราจะไดพ้ดูจากนั  ได้

ทำาความเขา้ใจซึง่กนัและกนัเหมอืนกบัการสมัมนาครัง้นี ้

ความเข้าใจย่อมพาไปสู่ข้อยุติที่มีเหตุและมีผล

ประเด็นที่สอง ที่เราต้องคำานึงถึงก็คือว่า เมื่อมี

อะไรเกดิขึน้แลว้ไมช่อบมาพากล ถา้เราประทว้งและผล

ของการประท้วงจะมีผลชัดแจ้งอย่างคำาพิพากษาของ

ศาลกค็งเปน็ไปไมไ่ด ้เราตอ้งยอมรบัวา่เปน็การประจาน 

เปน็การสรา้งความกดดนั ซึง่ถา้หากวา่ไมเ่ปน็ธรรมจรงิๆ 

ไมช่อบดว้ยกตกิาของแกตตแ์ลว้ กอ็าจจะมผีลและมผีล

มากนอ้ยแคไ่หนขึน้อยูก่บัคูก่รณขีองเราวา่ หนา้ดา้นแค่

ไหน บางครัง้คนทีห่นา้ดา้นอยูแ่ลว้อาจตอ้งใชเ้วลานาน 

ที่จะต้องหากลยุทธ์ที่จะลอกหน้าให้หน้าบางเสียก่อน 

แต่บางประเทศนั้นเท่าที่เราประสบมาเขาก็ถือคติว่า

ด้านนิดก็ไม่เห็นเป็นไร เข้าตำาราที่ว่าศัตรูเป็นยาชูกำาลัง 

คู่กรณีที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ ถ้าฝ่ายเราประท้วงมันก็เป็น
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เรื่องของแกตต์ ก็เป็นเรื่อง

ของการที่อีกฝ่ายหนึ่งด้าน

ยา แน่นอนครับในเรื่องของ

ประเทศทีเ่ปน็อภมิหาอำานาจ

ในทางเศรษฐกิจ ถ้ามีข้อขัด

แย้งอะไรเขาก็ทำาแบบหนัง

จีนชักดาบมาฟัน ถ้าเขาฟัน

กันแล้ว เช่น เรามีกรณีของ

อีอีซีหรือของสหรัฐฯ ก็ตาม 

ช้างสารชนกัน เราเป็นหญ้า

แพรก เราก็แหลกลาญไป

แม้กรณีของอภิมหา

อำานาจก็ตาม หรือว่าจะเป็น

หรือไม่เป็นก็ตามแต่ เป็น

เรื่องของการค้าซึ่งรอไม่ได้ 

ถ้าเกิดข้อพิพาท เราก็ต้อง

คิดให้รอบคอบว่า จะใช้เวลา

นานเท่าไรในการที่จะตัดสิน 

เมือ่ตดัสนิแลว้จะมกีารบงัคบั

ให้เป็นไปตามคำาข้อเสนอหรือข้อเสนอแนะของ Panel 

ต่างๆ หรือไม่ บางอย่างเราก็อยู่ในฐานะที่คนจีนเขา

พูดกันว่า “กินขี้หมาดีกว่าขึ้นศาล” เหมือนกับกรณี

มนัสำาปะหลงัของเราทีจ่ำาเปน็ตอ้งเซน็ แมจ้ะเปน็สญัญา

ทาสมากน้อยแค่ไหน อย่างที่ท่านบางคนว่า เพราะผม

เองก็อยู่ในเรื่องนั้นด้วย ก็อยากจะกราบเรียนว่า เขา

เคยพูดเป็นการส่วนตัวกับผมเพราะเราเป็นเพื่อนกันว่า 

ถึงแม้ว่าผลสุดท้ายแล้วท่านจะชนะหรือผมจะชนะก็ยัง

ไม่แน่ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอน ก็คือ ท่านเหลือระยะทาง

อีก 1 กิโลเมตรที่จะถึงหลักชัย ทุกๆ ก้าวที่ท่านเดินผม

จะสร้างขวากหนามเอาไว้ และทุกๆ ขวากหนาม ผมมี

นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญในด้านแกตต์ซึ่งจะคอยดูแล

รกัษาประมาณขา้งละ 10 คน 

คือมาจากประเทศสมาชิก

ต่ า งๆ  ก็ มี ปัญหา ในข้ อ

กฏหมายมากมาย ซึ่งเราคิด

คำานวณระยะเวลาที่จะผ่าน

ขวากหนามนัน้ไปกป็ระมาณ 

12 ปีเศษๆ ซึ่งภายใน 12 ปี

นั้น เขาก็คงให้เราประมาณ 

4 ล้าน ๘ แสนตัน

ผมคิดว่าเรื่องของ

แกตต์ เป็นเรื่องของนโยบาย

การพาณิชย์ เราจำาเป็นจะ

ต้องระลึกเสมอว่านโยบาย

การพาณิชย์นั้น เป็นสิ่งที่

สะท้อนให้ เห็นถึ งปัญหา

ภายในประเทศ เปน็มาตรการ

ที่ จะแก้ ไขปัญหาภายใน

ประเทศ ซึง่แกด้ว้ยมาตรการ

ภายในไม่ได้ ทุกวันนี้ความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศใกล้ชิดมากขึ้น การกำาหนด

นโยบายภายในประเทศอยา่งไร กม็ผีลสะทอ้นไปสูค่วาม

กินดีอยู่ดีของอีกประเทศหนึ่ง

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ที่เคยเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยนั้นเขาพูดว่า “ผมน่ะเป็นนกอินทรี เมื่อ

ผมบินมาเที่ยวเมืองไทย ไปประเทศต่างๆ ก็เห็นความ

ยากจนของประเทศด้อยพัฒนา แต่ท้ายที่สุดแล้วผม

ก็ต้องร่อนกลับรังไปกินน้ำา ถ้าประชาชนที่เลือกผมมา

ไล่ตีผมไม่ให้ผมได้ลงกินน้ำา ความสงสารที่ผมเห็นจาก

ประเทศต่างๆ ก็ต้องหมดไปเพราะว่าผมต้องกินน้ำา ผม

ต้องเป็นวุฒิสมาชิก”

ในด้านกลไกของนโยบายการพาณิชย์ ทุก

ประเทศก็ย่อมที่จะต้องมุ่งให้ประเทศอื่นยอมรับ

นโยบายการพาณิชย์ของเขา ถ้าเราทำาให้ประเทศคู่

ค้ายอมรับนโยบายการพาณิชย์ของเรา เช่น เป็นสนธิ

สญัญาสองฝา่ยกด็ ีถา้ยิง่เราใหท้กุประเทศยอมรบักย็ิง่ดี

มากขึ้น อันนี้มันก็เป็นเรื่องของแกตต์ที่สร้างกติกา เพื่อ

ใหท้กุฝา่ยทีท่ำาการคา้ในทกุประเทศพยายามทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามกติกานั้น ปัญหาอยู่ที่ว่าระเบียบที่แกตต์ร่างขึ้นมา

นัน้เปน็นโยบายการพาณชิยข์องใคร เราตอ้งยอมรบัรา่ง

ข้อตกลงเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นับเป็นผลจากนโยบาย

การพาณชิยข์องสหรฐัฯ เมือ่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่2 

แต่ทั้งหมดเช่น อาจารย์สุรเกียรติพูดว่ามี Grandfather 

clause ที่ให้สิทธิพิเศษแก่สหรัฐฯ ในการที่จะทำาอะไร

ก็ได้เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของแกตต์ 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบทบัญญัติของแกตต์นั้น ก็เป็น

ปรัชญาและนโยบายการพาณิชย์ของสหรัฐฯ มาแต่

ดั้งเดิม นอกจากนั้นแล้วก็ต้องผสมผสานกับประชาคม

เศรษฐกิจยุโรปบ้าง ก็มีน้อย ตอนนั้นญี่ปุ่นก็น้อยมาก 

ปัญหาว่าในยกใหม่นี้อยู่ที่ว่า จะออกไปในรูปไหน อยู่

ที่ใครจะมีแรงชักเย่อมากกว่าใคร ก็คงจะออกมาในรูป

ทีเ่ปน็การผสมผสานของนโยบายของประเทศตา่งๆ แต่

เราต้องระลึกเสมอว่า เมื่อมีให้ก็ต้องรับบ้าง เมื่อหายใจ

เขา้กต็อ้งหายใจออก เราจะเอาแตใ่จของเราอยา่งเดยีว

นั้นเป็นเรื่องที่ทำาไม่ได้ เหมือนกับวิศวกรที่พูดว่า “เมื่อ

ท่านเอาอะไรเข้าไปแล้วมันก็ต้องออกมาอย่างนั้น 

มันอาจจะไม่ออกอย่างนั้นก็ได้ เพราะฉะนั้นมันเป็น

สิ่งที่เราจะต้องคำานึงถึง”

ผมเองอยากจะยกเพียงตัวอย่างอันเดียวว่า ใน

รอบใหม่นี้เราควรจะดูว่าทิศทางควรไปในทางด้านไหน 

อันนี้เราจำาเป็นต้องดูนโยบายการพาณิชย์ ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงปัญหาภายในประเทศของเขา ผมคิดว่าจะยก

ตัวอย่างเพียงของสหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการที่

จะผลักดันให้รอบใหม่นี้ไปในด้านใด เราจำาเป็นต้องดู

ปัญหาของเขา ผมเองอาจจะไม่ถูกต้องเพราะลอกเขา

มา ปัญหาของสหรัฐฯ เป็นเรื่องของการขาดดุลการค้า 

ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนเศรษฐกิจของเขา ที่เขาขาด

ดุลมาก มีหลายฝ่ายบอกว่าก่อให้เกิดปัญหาว่างงาน 

สหรัฐฯ เวลานี้เป็นลูกหนี้รายใหญ่ ที่เขาเป็นอย่างนั้นก็

เพราะว่าเขาขาดดุลงบประมาณบ้าง อัตราแลกเปลี่ยน

ของเขาไม่สอดคล้องภาวะตลาดบ้าง ประสิทธิภาพการ

ผลิตของเขาไม่ดีพอ ทำาให้การขาดดุลของเขามากขึ้น 

เพราะฉะนั้นสหรัฐฯ จำาเป็นต้องเน้นการเจรจาหลาย

ฝ่าย ในเรื่องของการเกษตรเขาก็จำาเป็นที่จะต้องหา

ประโยชน์จากรอบใหม่นี้ ท่านอาจารย์ ดร.อัมมาร ก็

พูดถึง เขาจำาเป็นที่จะต้องหาประโยชน์เรื่องของการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในเรื่องการเกษตร เขาก็

คงจะถงึขัน้ทีว่า่ การทีจ่ะเอาเงนิงบประมาณเปน็จำานวน

มากมาทุ่มให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งนั้น คงเป็นไปไม่ได้นาน และ

ถา้หากทำาอยา่งนัน้ไป การทีเ่ขาจะพึง่พาสนิคา้เกษตรใน

ดา้นการสง่ออกกค็งจะนอ้ยเขา้ เขากค็งจะทำาไมไ่ดถ้า้ไม่

ให้มีการให้เงินอุดหนุน

เพราะในโลกเราทุกวันน้ีความเจริญก้าวหน้าใน

ด้านไบโอเทคโนโลยีก็ตามทำาให้การผลิตมีมาก ประกอบ

วุ²ิสมาชิกสหรัฐÏ�ที่เคยเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นเขา

พูดว่า
“ผมน่ะเป็นนกอินทรี�เมื่อ
ผมบินมาเที่ยวเมืองไทย�ไป
ประเทศต่างๆ�ก็เห็นความ

ยากจนของประเทศด้อยพั²นา�
แต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ต้องร่อน
กลับรังไปกินน้ำ��ถ้าประชาชน
ที่เลือกผมมาไล่ตีผมไม่ให้ผม
ได้ลงกินน้ำ��ความสงสารที่ผม
เห็นจากประเทศต่างๆ�ก็ต้อง
หมดไปเพราะว่าผมต้องกินน้ำ��

ผมต้องเป็นวุ²ิสมาชิก”
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กับความก้าวหน้าในด้านไมโครเทคโนโลยี ซ่ึงใช้วัตถุดิบ

น้อยลงสำาหรับสินค้าอย่างเดียวกัน ซ่ึงมีผู้เคยคาดคะเนว่า

ใน ๘5 ปีท่ีผ่านมา นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา เรา

ใช้วัตถุดิบน้อยลงประมาณร้อยละ 19 ถ้าจำาไม่ผิดและทุก

ปีต้ังแต่น้ีไปการใช้วัตถุดิบจะน้อยลง ฉะน้ันปัญหาของเรา

อยู่ท่ีว่าเราจะเดินอย่างไร ในเร่ืองของการเกษตร ในเร่ือง

ของการอุดหนุนภายในต้องให้ชัดเจน เพราะไม่เหมือนกับ

การอุดหนุนภายนอก ถ้าหากผูกโยงกันแล้วก็คงมีปัญหา

เยอะ เพราะว่าการสร้างเข่ือนสร้างอะไรต่างๆ น้ัน สหรัฐฯ 

ให้ CVD เร่ืองข้าว ซ่ึงถือว่าเป็นการลงทุนภายใน ซ่ึงมีผล

สะท้อนทำาให้การค้า การส่งออกเบ่ียงเบนไป

มีอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งเราควรต้องระมัดระวัง

ในเรื่องการเกษตรก็คือเรื่องการให้สินเชื่อ ซึ่งมีผล

กระทบที่ค่อนข้างรุนแรงต่อการส่งออกสินค้าเกษตร

ของเราที่เรียกกันว่า “Mixed Credit” คือให้ส่วนหนึ่ง

เป็นเงินกู้ ส่วนหนึ่งเป็นสินเชื่อ แค่ไหนจึงจะเป็นการให้

สินเชื่อ แค่ไหนจึงเป็นการให้เปล่า และการใช้คืนก็ย่อม

มีผลกระทบกระเทือนต่อการส่งออกสินค้าเกษตร

สำาหรับในเรื่องบริการ ถ้าตัวเลขของผมไม่

ผิด สหรัฐฯ ได้รับรายได้จากการขายบริการประมาณ 

2 ถึง 3 เท่าตัวของรายได้ที่ได้จากการขายสินค้า 

ตามรายงานทีย่ืน่ตอ่ประธานาธบิดเีรแกน คณะทีป่รกึษา

ฝ่ายส่งเสริมการส่งออก ได้ระบุไว้ 2-3 อุตสาหกรรม

ด้วยกันที่เกี่ยวกับเรื่องบริการ เช่น สื่อสารคมนาคม 

การขนส่ง การก่อสร้าง การธนาคาร ประกันภัย บริการ

ธุรกิจต่างๆ เช่น สถาปนิก หรือวิศวกร นักบัญชี ปัญหา

ของเราก็คือว่า เราพร้อมหรือไม่ที่เราจะเปิดสิ่งเหล่านี้

ให้แก่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ผมไม่ได้หมายถึงบริการที่

เรามคีวามแขง็แกรง่ซึง่เปน็ทีน่ยิมของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้

มาพทัยาเปน็จำานวนมาก แตผ่มหมายถงึบรกิารอืน่ๆ ที่

กล่าวถึงข้างต้น เราเคยพูดกับเขาว่าถ้าเขาต้องการเปิด

ตลาดในเรือ่งบรกิารนัน้ ถา้จะเสรกีนัจรงิๆ กต็อ้งมคีวาม

เคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน และรับรองว่าแรงงานของ

เขาไมม่โีรคเอดส ์กใ็หเ้ขาสง่แรงงานเขา้มาได ้เพราะโรค

เอดส์ มาจากสหรัฐฯ นี่เป็นเรื่องที่พูดจากันตลอดมา

บางอย่างนั้นเราจะยอมหรือไม่ ที่เป็นเรื่อง

กระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติ เช่น ในเรื่อง

ธนาคารก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องประกันภัย เกี่ยวข้องกับ

การโยกย้ายเงินทุนต่างๆ ปัญหาของเราที่ได้มีผู้ศึกษา 

คณาจารยท์ีศ่กึษากน็ัง่อยูท่ีน่ีว่า่ทีเ่ราเคยดใีจเสมอวา่ดลุ

การบริการของเรานั้น เราได้ดุล แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่อง

ของการคำานวณตัว C ตัว I กับตัว F มากกว่า คงมีแต่

เฉพาะรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและแรงงานเทา่นัน้ทีเ่รา

เกนิดลุ แตต่อ่ไปกไ็มแ่นเ่สมอไปทีร่ายไดจ้ากแรงงานของ

เราในตา่งประเทศจะคงขยบัสงูขึน้ตามลำาดบัอยา่งทีเ่คย

เป็นมาหรือไม่ แต่ที่ชัดแจ้งก็คือสิ่งที่เราต้องขนย้ายเงิน

ตามไปตา่งประเทศ เพือ่ตอบแทนในดา้นทีเ่ขามาลงทนุ

นัน้เพิม่สงูขึน้คอ่นขา้งจะรวดเรว็มาก ฉะนัน้ในเรือ่งของ

การเปิดตลาดบริการจำาเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ

เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องการลงทุนที่สหรัฐฯ มุ่งอยู่

มาก ตามรายงานทีผ่มกลา่วนัน้กค็อื เขามุง่ทีจ่ะเรยีกรอ้ง

สิทธิในการประกอบการ หมายความว่า คนสหรัฐฯ จะ

เขา้มาประกอบอะไรกไ็ด ้และตอ้งไดร้บัการปฏบิตัเิยีย่ง

คนชาตินั้น (National Treatment) เช่น ของเรากำาหนด

ว่าคนไทยต้องถือหุ้นในกิจการเกินร้อยละ 50 เขาก็

บอกวา่ตอ้งยกเลกิไป นอกจากนัน้แลว้เรือ่งทีเ่รากำาหนด

หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่นที่ว่ารถยนต์ของเราต้องมีร้อย

ละ 40-50 ของอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ผลิตในไทย หรือ

แม้กระทั่งเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการส่งออกว่า 

ผลติแลว้ตอ้งสง่ออกแคน่ัน้ เขากถ็อืวา่เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งที่

ทำาใหก้ารคา้เบีย่งเบนไป อยา่งไรกด็ใีนเรือ่งนีค้งมปีญัหา

ลดน้อยลง เพราะว่ามลรัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ ก็ให้สิทธิ

พิเศษและดำาเนินการอย่างนี้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน

แมก็ซโิกกย็นืยนัวา่ การสง่เสรมิการลงทนุเปน็เครือ่งมอื

ที่ชอบธรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

เรื่องสุดท้ายที่สหรัฐฯ มุ่งหวังนั้น ผมคิดว่าคง

เป็นเรื่อง High Technology หรือในภาษาที่ใช้กันค่อน

ข้างจะมากคือ อุตสาหกรรมที่เป็น Creative Industry 

หรือว่าเป็น Knowledge Industry ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ เช่น 

ในเรื่อง Electronic, Computer, Biotechnology ต่างๆ 

สิง่เหลา่นีส้หรฐัฯ จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งใหไ้ดร้บัความคุม้ครอง 

เขาอาจจะไม่ต้องลงทุนแต่ว่าเขาขายเทคโนโลยีชั้น

สูง เขาจำาเป็นที่จะต้องรับความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง 

มิฉะนั้นแล้วรายได้ต่างๆ เขาก็คงจะลดน้อยลง ในส่วน

รวมสหรฐัฯ เคยแถลงอยา่งชดัแจง้วา่ เขาพยายามกำาจดั

การกีดกันทางการค้าที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรม โดยการ

เจรจาไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือพหุภาคีก็แล้วแต่ ถ้า

เจรจาไม่สำาเร็จเขาจะใช้กฎหมายของสหรัฐฯ บีบบังคับ

เช่น กรณีที่เขาใช้ CVD กับเราในเรื่องข้าวมากที่สุด 

เนือ่งจากเราไมไ่ดเ้ปน็สมาชกิของ Subsidies Code เขา

กใ็ชก้ฎหมายเกา่มาบบีบงัคบัโดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งพสิจูนว์า่

เขาไดร้บัความเสยีหายหรอืไม ่เพยีงแตเ่ขาให ้Subsidies 

Code เขาก็ใช้กฎหมายเก่ามาบีบบังคับโดยไม่จำาเป็น

ต้องพิสูจน์ว่าเขาได้รับความเสียหายหรือไม่ เพียงแต่

เขาให้ Subsidy ก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่เขาจะใช้ CVD

อนันีเ้ปน็เรือ่งทีค่อ่นขา้งจะอนัตราย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของแนวความคิดของเขาที่จะใช้คำาว่า 

“Fair Trade” เพราะ Fair Trade ไม่มีขอบเขต มีผู้

ยกตัวอย่างไว้ว่า Fair Trade นั้นไม่ได้แฟร์สำาหรับคน

ที่สหรัฐใช้ แต่แฟร์สำาหรับสหรัฐฯ เช่นกรณีเขาขาด

ดลุการคา้กบัญีปุ่น่มาก อนันีถ้อืวา่ไมแ่ฟรก์ไ็ปบบีบงัคบั

ญี่ปุ่น ซึ่งการขาดดุลการค้ามันอาจจะมาจากเหตุผลอื่น

ได้มากมาย หรือในกรณีที่เกี่ยวกับการให้การคุ้มครอง

เรื่อง Software ในประเทศไทย ซึ่งอ้างกฎหมายลิขสิทธิ์

ต่างๆ เป็นเรื่องเขาต้องอ้างสิทธิ์ที่จะต้องก้าวออกมา 

การที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิก Berne Union ทำาให้เขาไม่ได้

รับสิทธิ์ เขาไม่กล้าที่จะเข้า Berne Union เพราะเขามี 

Manufacturing Clause ทำาให้เข้าไม่ได้ ถ้าเข้า Conven-

tion เขาก็ได้ในกรณียกเรื่องสนธิสัญญาต่างๆ สำาหรับ

เรื่องถั่วเหลืองที่อาจารย์ ดร.อัมมารพูด ผมก็พูดแต่

เพยีงนดิเดยีววา่ “มนัชา้ไปแล้วตอย” เพราะกระทรวง

การต่างประเทศมีเสือปืนไวหลายคนยิงไปแล้ว
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ปัจจุบันปริมาตรการค้าขายโลกปัจจุบันนี้ไม่ต่ำา

กว่า ร้อยละ 30-40 เป็นการค้าระหว่างบริษัทแม่กับ

บริษัทในเครือ ภายในปี ค.ศ. 2010 นักวิชาการต่างๆ 

คาดว่า การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ

จะถ่ายเทหรือเคลื่อนย้ายโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง ซึ่งมี

เหตุผลดังนี้คือ

1. ปจัจบุนัมกีารเดนิทางไปมาหาสูก่นัมากขึน้ 

เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิต รสนิยม ของ 

ผู้บริโภคจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

2. การขนสง่สามารถทำาไดอ้ยา่งรวดเรว็ จงึไม่

จำาเป็นต้องมีการสต็อกสินค้า

3. ภาครัฐจะไม่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ผลิตรายใหญ่ 

แต่ได้มีการแปรสภาพเหล่านี้ไปสู่ภาค

เอกชน และการแทรกแซงจะน้อยลง

4. คา่ใชจ้า่ยในการวจิยัสนิคา้ (ในปจัจบุนัหรอื

อนาคต) ทั้งในด้านการลงทุน, life product 

cycle จะสูงขึ้น

5. การสื่อสารคมนาคม และเทคโนโลยี ค่อน

ข้างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ผลิต

สินค้าสามารถชักจูงให้ผู้บริโภคทั่วโลกหัน

มาใช้สินค้าชนิดเดียวกันได้

เหตผุลทีแ่ทจ้รงิทีไ่มส่ามารถสกดักัน้การเคลือ่น

ย้ายอุตสาหกรรม ได้แก่

1. อตุสาหกรรมในปจัจบุนัและอนาคตจะเปน็

อตุสาหกรรมเลือ่นลอย คอืสามารถเคลือ่น

ยา้ยจากประเทศหนึง่ไปยงัอกีประเทศหนึง่

ได้โดยฉับพลัน โดยนำาชิ้นส่วนจากบริษัท

แม่ไปยังบริษัทลูก ย้ายทุนจากประเทศ

หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ในระยะเวลา

อนัสัน้ เหตทุีส่ามารถทำาไดเ้ชน่นีเ้ปน็เพราะ 

1.1 สินค้าต่างๆ ใช้วัตถุดิบน้อยลง จาก

การประมาณการของ IMF นับแต่ปี 

1900 ประมาณการใชว้ตัถดุบิลดลง

ประมาณปีละ 1.5%

1.2 มีการค้นคิดวัสดุเทียม

1.3 มีการนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

2. กระบวนการผลิตสินค้ามีการใช้แรงน้อย

ลงกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นปัจจัยทั้ง

สองเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้อุตสาหกรรม

เคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไปยังอีก

ประเทศหนึ่ง

3. เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการโดนกีดกัน

ทางการค้าต่อการลงทุน ดังนั้นประเทศ

ต่างๆ จึงหันมาลงทุนในประเทศต่างๆ 

ซึ่งแต่เดิมนั้นการค้านำาการลงทุน แต่ใน

ปัจจุบันการลงทุนเป็นตัวนำาการค้า

ฉะนั้นในเรื่องของ

แกตต์ที่ เราจะทำา New 

Round นั้น เราจำาเป็น

ที่จะต้องคำานึงอยู่ 2-3 

ประเด็น ที่ผมอยากจะ

สรุป ถ้าเราจะเจรจาเรื่อง

แกตต์ต่างๆ ในเรื่องของ

การค้า เรื่องการเงิน ควร

จะเป็นพร้อมๆ กันหรือ

ไม่ เพราะปัญหาเกิดขึ้นในขณะนี้ มันเป็นปัญหาเรื่อง

การเงินควบคู่กันไป หนี้สินของประเทศกำาลังพัฒนา

กด็ ีอตัราแลกเปลีย่นเงนิทีข่ึน้ๆ ลงๆ กท็ำาใหม้กีารเบีย่ง

เบนในด้านการค้าเหมือนกัน ในเรื่องของ Special and  

Differential Treatment (S and D) นัน้ซึง่เปน็เรือ่งทีเ่ราได้

รบัคุม้ครอง อยา่ลมืวา่คุม้ครองนัน้ตราบทีเ่รายงัยากจน

อยู่ เมื่อไรเราไม่ยากจนแล้ว เราก็ไม่ได้อยู่ใน S and D

ผมสังเกตดูว่า สหรัฐฯ ชมเรา 2-3 หนแล้ว ปี

ที่แล้วชมว่า เศรษฐกิจการค้าของเราดีมาก เขาก็มาเล่น

เรื่อง Generalized System of Preferences (GSP) กับ 

ถั่วเหลืองของเรา นี่เขาเพิ่งชมเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว

ว่า เรานี้เลิศมาก ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาอะไรจากเรา

อีก เพราะเราเจริญก้าวหน้าขึ้น เพราะฉะนั้น S and D 

เราก็ต้องจับให้ได้ ถ้าเราอยากจะได้รับ S and D เราก็

ต้องยากจนไปเรื่อยๆ ฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เรา

ต้องผนึกกำาลังในเรื่องที่เราจะยากจนต่อไปหรือเราจะ

ทำาอย่างไรในเรื่องของการผนึกกำาลังนั้นก็มีการพูดกัน

มากว่า นอกจากจะผนึกกำาลังระหว่างภาคเอกชนกับ

ภาครัฐบาลแล้ว ในภาครัฐบาลเองก็ต้องผนึกกำาลังด้วย

มีอีก 2 ประเด็นที่ผมคิดว่าในวงการกัตต์หรือ

แกตต์นั้น ถ้าเราจะทำาต่อไปเราต้องทำาในลักษณะ

ที่ว่า “กัดไม่ปล่อย” เรา

ต้องใช้กุศโลบายของเรา 

เราอย่าไปยึดถือสุภาษิต

ของไทยที่ว่า “หมากัดไม่

กัดตอบ” หรือว่า “เดิน

ตามผูใ้หญแ่ลว้หมาไมก่ดั” 

หมายความว่า เดินตาม

ประเทศอภิมหาอำานาจ

แลว้หมาไมก่ดัคงจะไมจ่รงิ 

แล้วอย่าไปยึดถือนะว่า “หมูไปหมามา” หมูไปแล้วหมู

ต้องมาจะผอมจะอ้วนนั้นเป็นอีกเรื่อง

สิ่งสำาคัญสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากให้คำานึงถึงมาก 

คอืวา่ ในการเจรจาไมใ่ชเ่รือ่งของการทีจ่ะเอาแพเ้อาชนะ

ในเชิงเจรจา เพราะเราคำานึงว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเป็น 

ผลประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ ถ้าเราจะมาใช้เชิงกัน

ว่าเชิงผมดีกว่า เชิงเขาแพ้ผม แต่สิ่งที่เราได้มาไม่เกิด

ประโยชน์อะไร ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะละเว้น

เสีย และต้องถือเสมอตลอดเวลาว่า อะไรที่เขาพิสูจน์

ไมไ่ดต้อ้งเปน็ความจรงิ คอื ถา้เขาจบัโกหกเราไมไ่ดต้อ้ง

เป็นความจริง

ผมขอกล่าวปิดประชุมปฏิบัติการฯ เพียงเท่านี้ 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

สิ่งสำ�คัญสิ่งสุดท้าย
ที่ผมอยากให้คำ�นึงถึงมากคือว่า
ในการเจรจาไม่ใช่เรื่องของการที่จะ
เอาแพ้เอาชนะในเชิงเจรจา เพราะ
เราคำ�นึงว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเป็น
ผลประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่

ถอดความจากคำากล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย

และผลประโยชน์ของประเทศไทย”
โดย นายพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา

ปลักกระทรวงพาณิชย์
7 มีนาคม 2530

โรงแรมเอเซียพัทยา ชลบุรี
จัดโดยกรมเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์
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หลายประเทศพยายามสกัดกั้นการกีดกันโดย

การรวมกนัเปน็กลุม่ เพือ่ใหก้ารแขง่ขนัทางการคา้อยูใ่น

กรอบ เช่น NAFTA, EC, AFTA ซึ่งการรวมกลุ่มทางการ

ค้าจะก่อให้เกิด

1. การค้าในกลุ่มและนอกกลุ่ม เป็นการ

เพิ่มพูนทางการค้า (Trade Creation) เช่น 

ถ้าเป็นประเทศพัฒนาในระดับเดียวกัน 

เช่น EC เมื่อรวมตัวกันแล้วจะไม่มีผลเสีย

ต่อการค้า

2. การค้าในกลุ่มเพิ่มแต่การค้านอกกลุ่ม

ลดลงถือเป็นการเบี่ยงเบนทางการค้า เช่น 

สมาชิกบางประเทศที่พัฒนาแล้ว บาง

ประเทศกำาลังพัฒนา เช่น กรณี NAFTA 

สหรัฐฯ และเม็กซิโกจะเกิดการเบี่ยง

เบนโดยสหรัฐฯ จะหันไปซื้อวัตถุดิบจาก

เม็กซิโกแทน ทำาให้การค้าระหว่างไทย

กับสหรัฐฯ ลดลง หรือจากการที่เม็กซิโก

เคยซื้อจากญี่ปุ่น ก็เปลี่ยนมาซื้อขายกับ

สหรัฐฯ แทน

3. กรณีสองประเทศรวมกลุ่มกัน ซึ่งสอง

ประเทศนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งมีการค้า

เสรีกับอีกประเทศหนึ่งนอกกลุ่ม ประเทศ

นอกกลุ่มจะได้รับผลเสีย ตัวอย่างเช่น 

อิสราเอลมีการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ใน

กลุ่ม NAFTA จะทำาให้อิสราเอลเสียเปรียบ 

กล่าวคืออิสราเอลจะซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ 

มากกว่าที่สหรัฐฯ จะซื้อจากอิสราเอล

4. กรณีประเทศที่รวมกลุ่มมีระดับภาษีที่ไม่

เท่ากัน ประเทศหนึ่งมีระดับภาษีสูงกว่า

อีกประเทศหนึ่ง ประเทศที่มีระดับภาษี

สูงจะเสียเปรียบ ยกเว้นกรณีที่ประเทศ

นั้นจะลดระดับลงมาให้เท่ากับในกลุ่ม 

ตัวอย่างเช่น AFTA อุตสาหกรรมเคมี

ในประเทศไทยจะมีระดับภาษีสูงกว่าใน

สิงคโปร์และอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม GATT ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

เขตการคา้เสร ีเขตศลุกากร ทีก่ำาหนดไวว้า่ประเทศตา่งๆ 

จะรวมกลุ่มกันได้ต่อเมื่อ

1. รวมกันแล้วต้องไม่กระทบผลประโยชน์กับ

ประเทศนอกกลุ่ม

2. ตอ้งอยูใ่นขอบเขตทีก่วา้งขวางมใิชร่วมกลุม่

เฉพาะสินค้าเพียง 2-3 ชนิด

3. ดำาเนินการในระยะเวลาสั้นพอสมควร

จากทฤษฎีดั้งเดิมกล่าวว่าถ้าต้องการจะซื้อ

สินค้าราคาถูกที่สุดต้องมีการปล่อยให้มีการค้าเสรี โดย

ปจัจยัการผลติสนิคา้และบรกิารทีผ่ลติจากประเทศหนึง่

สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างเสรี

ปัจจัยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้แก่

1. ทุน

2. เทคโนโลยี

3. แรงงานบางส่วน

4. ทีด่นิ (ไมส่ามารถเคลือ่นยา้ยได ้แตส่ามารถ

ย้ายอุตสาหกรรมไปยังแหล่งที่ดินได้)

ดังนั้นปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่จะสามารถ

เคลื่อนย้ายได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ภาคธุรกิจและภาครัฐบาล

ควรจะทำาอย่างไร

ภาคธุรกิจ ถ้าการค้าการลงทุนไม่มีพรมแดน

แล้ว ภาคเอกชนและภาครัฐจะต้องมีการปรับตัวใหม่ 

ซึง่ธรุกจิภาคเอกชนไดป้รบัตวัไปแลว้ และมผีลสำาเรจ็คอื

1. เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่ถูกที่สุด

2. ในการออกแบบสินค้าต่างๆ ต้องพิจารณา

เป้าหมายของตลาดโลก ในขณะเดียวกัน

ก็ควรคำานึงถึงตลาดเป้าหมายให้ถูกต้อง

ตามรสนิยมในจุดท่ีจะไปเสนอขายสินค้าด้วย

3. การแลกเปลีย่นสนิคา้เปน็ไปโดยเสร ีซึง่เปน็

อุปสรรคที่ต้องแก้ไข

4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัแมก่บับรษิทัใน

เครอืควรจะตอ้งเปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทั

ในเครือสามารถตัดสินใจเองได้

ภาครัฐบาล  ควรมีบทบาทดังนี้

1. บทบาทนักการเมือง ข้าราชการประจำาจะ

ตอ้งทำาอยา่งไร เมือ่การคา้ระหวา่งประเทศ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นการค้าเสรี และปัจจัย

การผลิตสามารถเคลื่อนย้ายได้

2. การค้าบริการต้องไม่มีการกีดกัน

3. การลงทนุตอ้งยกเวน้ขอ้จำากดัในการลงทนุ 

นกัลงทนุตา่งชาตจิะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง

โอกาสและสทิธใินการลงทนุทีเ่ทา่เทยีมกนั
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สรุปจากคำาบรรยายเรื่อง “การค้าไรพรมแดนและ

ระบบการค้าในทศวรรษหน้า”

บรรยายโดย นายพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

จากงานสัมมนาหัวหน้าสำานักงานพาณิชย์

ในต่างประเทศ

27 ธันวาคม 2535

โรงแรมเมอร์ลิน พัทยา

จัดโดยสำานักงานปลัดกระทรวงฯ

ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก

การแทรกแซงของรัฐบาล  นอกจากนี้แล้ว

ภาครัฐบาลควรจะต้องมีบทบาทใน 2 ประเด็นที่สำาคัญ

1. กลไกตลาด ถ้าสภาวะกลไกตลาดอยู่ใน

ภาวะปกติดีอยู่แล้ว ภาครัฐไม่ควรเข้าไป

เกี่ยวข้องนอกจากจะพิจารณาดูว่า

1. มกีารผกูขาดหรอืไม ่ถา้มกีารผกูขาด

รฐับาลจะตอ้งพยายามสนบัสนนุให้

มีการแข่งขันเกิดขึ้น

2. ถา้มกีารแขง่ขนัอยูแ่ลว้ มกีารรวมหวั

กันหรือไม่ ถ้ามีรัฐบาลต้องเข้าไป

แก้ไข

3. การค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น การซื้อ

ขายไม่ตรงตามน้ำาหนัก คุณภาพไม่

ได้มาตรฐาน โฆษณาชวนเชื่อ หรือ

การทุ่มตลาด ซึ่งรัฐต้องเข้าไปแก้ไข

2. กรณีรัฐต้องเข้าไปแทรกแซงจะสามารถ

ดำาเนินการได้มากน้อยเพียงใด (สิ่งที่เป็น

ปัญหาในขณะนี้คือปัญหาการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียง

พอ ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย) เพราะ

การแขง่ขนัทางการคา้บางโอกาสกม็ผีลเสยี 

คอืเปน็ธรุกจิในรปูของปลาใหญก่นิปลาเลก็ 

เพราะฉะนัน้รฐัจงึตอ้งเขา้ไปแทรกแซง เวน้

แต่ว่าถ้าไม่ต้องการให้รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะ

ต้องมีนักธุรกิจที่มองเห็นประโยชน์ของ

ส่วนรวมเข้ามาดำาเนินการจัดการแทน

ปัญหาที่ทุกๆ ประเทศยังแก้ไขไม่ได้คือภาค

เกษตรกรรม ซึง่ฝา่ยนกัวชิาการเสนอวา่ ถา้มกีารปกปอ้ง

สินค้าเกษตรอยู่ต่อไป จะทำาให้การใช้วัตถุดิบจากภาค

เกษตรลดลงเหลอืเพยีง 1.5% และการอดุหนนุทางการ

เกษตรจะหมดไป มีหลักการว่า

- ภาคเกษตรกรรมต้องมีอำานาจต่อรองใกล้

เคียงกับผู้ซื้อ

- มีสถานที่เก็บพืชไร่

- สินเชื่อ

- ลดภาระการเสี่ยง

ซึ่งหากมีปัจจัยเหล่านี้แล้วก็คงไม่จำาเป็นต้อง

ปกป้องสินค้าเกษตรต่อไป เพราะฉะนั้นอำานาจตลาด

ในอนาคตจะมุ่งไปสู่การค้าไม่มีพรมแดน

สวัสดีท่านพาณิชย์จังหวัด ท่านอธิบดีกรมการ

ค้าภายใน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน

ประชมุการปฏบิตักิารครัง้นี ้ผมคงจะพดูในระดบัทีก่วา้ง

หน่อยเกี่ยวกับมาตรการที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวขึ้น 

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

ประเด็นแรก ที่จะเน้นกับเพื่อนข้าราชการก็

คือว่า เรื่องข้าวเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างที่ท่านรัฐมนตรี

ว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยฯ ได้เน้น จึงอยากจะขอร้อง

ให้ท่านควรจะเอาใจใส่เรื่องระดับราคาข้าวนี้ซึ่งก็ทำากัน

มาหลายสิบปี แต่ก็ไม่ได้ทำาต่อเนื่องกัน และทุกครั้งที่

ทำานัน้กม็กัจะมพีดูเสมอวา่ไมส่ำาเรจ็ตามเปา้หมาย หลงั

จากทำาแลว้กม็ปีญัหาตดิตามมาตลอด ผมอยากจะเรยีน

วา่การทีร่ฐับาลเขา้มา ปญัหาเรือ่งพชืไรร่าคาตกต่ำารวม

ทั้งข้าวนั้น เราทำาแตกต่างจากที่ต่างประเทศทำา เพราะ

ฉะนั้นก็เลยดูว่าไม่สำาเร็จเพราะรัฐบาลเข้ามาทำา เพราะ

รัฐบาลถือความเป็นจริงว่าราคาพืชไร่ตกต่ำา แต่ในต่าง

ประเทศทีเ่ขาทำา ราคาตกต่ำาหรอืไมต่กต่ำาเขาทำาตอ่เนือ่ง

กนั เมือ่ราคาตกต่ำามากรฐับาลกเ็ขา้มาทำาราคายิง่ตกต่ำา

ไปใหญ่ ก็เลยคิดว่าไม่สำาเร็จ ตามความเป็นจริงนั้นผม

คิดว่าถ้ารัฐบาลไม่ก้าวเข้ามา ราคาก็ไม่ตกต่ำาไปกว่านั้น  

มองนโยบายของรัฐบาลต่างควรจะมองในลักษณะนั้น

ด้วย อีกอันที่เกี่ยวกับเรื่องพืชไร่ในปัจจุบันโดยเฉพาะ

ขา้ว ผมคดิวา่ทกุฝา่ยตอ้งเขา้ใจวา่เปน็เรือ่งของจติวทิยา 

ถา้ทกุคนพดูวา่ขา้วตก มนักต็ก ถา้ทกุคนคดิวา่มนัขึน้ มนั

กข็ึน้ ดงันัน้อยากใหท้กุคนทีเ่กีย่วขอ้งระมดัระวงัในเรือ่ง

การพูด เพราะพูดไปแล้วมันตกจริง ท่านไม่เชื่อก็ลองดู

สาเหตุสำาคัญถ้าทุกคนคิดว่าข้าวจะขึ้นราคา ชาวนาไม่

ขาย โรงสีเก็บผู้ส่งออกก็ต้องซื้อข้าวมาเก็บ ถ้าทุกคน

คิดว่า ข้าวจะลง ชาวนาก็เทขาย โรงสีก็เทขาย อะไรจะ

เกดิขึน้ราคากต็อ้งลง หรอืถา้เราพดูวา่ตลาดตา่งประเทศ

ไม่มี หาไม่ได้ ราคาก็ลง เพราะฉะนั้นถ้อยคำาต่างๆก็

เปน็เรือ่งทีต่อ้งระมดัระวงักนั นีค้อืขอ้ทีผ่มอยากจะฝาก

เพื่อนข้าราชการมี 2 เรื่อง ที่ควรเอาใจใส่

ประการแรก เรื่องข้าวตามที่รัฐมนตรีพูด ว่ามัน

กระทบกระเทอืนคนสว่นใหญซ่ึง่ดอ้ยโอกาสในการทีจ่ะ

ให้มีรายได้สูงขึ้นเท่าที่ควรจะได้รับ

ประการทีส่อง เปน็เรือ่งของจติวทิยามาก ทกุสิง่

ทกุอยา่งทีเ่ราทำาหรอืพดูกต็าม จะมผีลกระทบกระเทอืน

ไม่ว่าระดับไหนก็ตาม โดยเฉพาะระดับจังหวัด ถ้าไป

ออกขา่ววา่ราคาขา้วตกมนักต็กในทอ้งทีน่ัน้ ขอใหน้กึถงึ

ปัญหานี้ด้วย และมองในแง่ว่ารัฐบาลมีปัญหาแล้วถึง
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ได้เข้ามา เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเข้ามาทำานั้น ถ้า

ไม่ทำาจะลงมากไปกว่านั้น ที่ผมจะพยายามพูดต่อไป

ให้เข้าใจคือว่า ที่ผมพูดไปนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริง แต่ก็เป็นข้อเท็จจริงเท่าที่ผมมีอยู่ อาจจะ

ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของท่าน ก็คิดเสียว่ามัน

เป็นการยั่วยุต่อไปว่า สิ่งที่รัฐบาลกำาลังจะทำานั้นไปใน

ทางไหน อยู่บนพื้นฐานอะไรและทำาไมถึงต้องทำา ส่วน

ในรายละเอียดนั้น ผมคิดว่าอธิบดีกรมการค้าภายใน

ท่านจะชี้แจงได้ดีกว่าผม ผมอยากจะทำาความเข้าใจว่า

ในนโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาดำาเนินการเกี่ยวกับข้าว 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ

เศรษฐกิจที่ได้แถลงไว้ต่อสภา คือ นโยบายเศรษฐกิจ

เสร ีมาตรการทีอ่อกมาตามอยูบ่นพืน้ฐานของเศรษฐกจิ

เสรีโลกจริงๆ ในแต่ละปีมีเพียง 12-14 ล้านในแต่ละปี 

แต่ตัวนี้เป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อราคาโลก และราคาที่อยู่

ในแต่ละประเทศ มีคนเคยอธิบายว่าทำาไมประเทศไทย

เปน็ผูส้ง่ออกขา้วรายใหญ ่30- 40% ของ 12-14 ลา้น

ตัน ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อราคาตลาดโลกได้ แล้ว

ทำาไมราคากรงุเทพฯ ถงึเปน็ตวักำาหนดราคาขา้วเปลอืก 

ข้าวสารที่อยู่ในต่างจังหวัด ผมอยากจะมองในแง่ของ

กรุงเทพฯ ก่อน ถ้าท่านนึกภาพให้ดีถ้าเราส่งออก 4.5 

ล้านตันต่อปี ถัวเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 3-4 แสน

ตนั ขา้วจำานวนนีต้อ้งเขา้มาจากตา่งจงัหวดัมากรงุเทพฯ 

พลเมืองกรุงเทพฯ 10 ล้านคน ท่านจะต้องคิดว่าใน

แต่ละเดือนข้าวจะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯเท่าไรด้วยเหตุ

นี้เองตลาดกรุงเทพฯ เป็นตลาดข้าว มีการซื้อขายกัน 

ตัวนี้จะเป็นตัวที่กำาหนดราคาข้าวเปลือกที่แท้จริงครึ่ง

หนึ่งของจำานวนข้าวที่อยู่ในกรุงเทพฯ นี้ คือข้าวจำานวน

หนึ่งที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าจะ

อธิบายตามหลัก คือ ตัวที่ส่งออกจะเป็นตัวผลักดันให้

ราคาข้าวลงได้ ในตลาดข้าวของโลกผู้ผลิตข้าวถ้าท่านดู

ให้ดี คนที่ซื้อข้าวก็คือคนที่ผลิตข้าวกว่า 90% ผลิตข้าว

เอง ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย อินโดนีเซีย ตลาดข้าวสำาคัญมี

ไม่กี่ประเทศที่บริโภคข้าว แต่ไม่ได้ผลิตข้าวอาจจะอยู่

ทางตะวันออก สิงคโปร์ ฮ่องกง แต่ทุกแห่งที่บริโภคข้าว

เป็นผู้ผลิตข้าวทั้งนั้น ถ้าเราดูระยะเวลาที่ข้าวออกมามี 

2 โซนเทา่นัน้ ขา้วจะออกมาระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั ขึน้

อยูก่บัวา่เปน็ขา้วนาปหีรอืนาปรงั ผลติมากผลตินอ้ยฤดู

ไหน เมื่อผู้บริโภคข้าวเป็นผู้ผลิต มันก็เกิดปัญหาในต่าง

ประเทศว่า เขาจะไม่ซื้อข้าวในช่วงต้นฤดู เพราะเขาเอง

ก็ไม่รู้ว่าผลิตได้เท่าไร เขาต้องรู้แน่เสียก่อนว่าผลิตได้

เท่าไร ถึงจะมาซื้อในช่วงระยะเวลาแรก ท่านจะเห็นว่า

เราส่งออกน้อย อันแรกที่ทำาให้การผลักดันข้าวไปต่าง

ประเทศค่อนข้างลำาบาก

ประเดน็ทีส่อง อยา่งทีร่ฐัมนตรพีดู ยงัมธีญัพชื

อยา่งอืน่ทีใ่ชบ้รโิภคแทน อนิโดนเีซยี ฟลิปิปนิส ์อนิเดยี 

เขาไม่ได้มองว่าทุกคนจะต้องบริโภคข้าว ข้าวแพง เขาก็

เอาถั่ว ข้าวสาลี ข้าวโพด ไปบริโภคแทน

ประเด็นที่สาม ที่ เป็นปัญหาก็คือว่า บาง

ประเทศถ้ามีข้าว ข้าวราคาดีแล้วขาดเงินตราเขาก็เอา

ข้าวออกไปขาย แล้วก็ให้คนของเขาบริโภคข้าวโพด ถั่ว 

ปญัหาเหลา่นีท้ำาใหเ้ราประสบปญัหาทีจ่ะผลกัดนัตน้ขา้ว

ออกไป เพราะฉะนั้นในแง่นี้รัฐบาลถึงได้ออกมาตรการ

ออกมา นั้นคือ มาตรการขายข้าวล่วงหน้า เราให้คำา

จำากดัความไวง้า่ยๆวา่ สญัญาใหเ้ฉพาะเอกชนทีจ่ะขาย

กับเอกชนในต่างประเทศว่าสัญญาล่วงหน้านั้นคุณจะ

ต้องไปขายข้าวแล้วเอาสัญญามาแจ้งรัฐบาลก่อนวันที่ 

30 พฤศจกิายน(ถา้จำาตวัเลขไมผ่ดิ) ขา้วทีจ่ะสง่มอบนัน้ 

จะต้องส่งมอบภายใน 4-5 เดือนแรกของฤดู ทั้งนี้เพื่อ

ทีจ่ะใหก้ารขายขา้วและรูแ้นว่า่เมือ่สิน้เดอืนพฤศจกิายน 

เรามีปริมาณที่สั่งซื้อไว้เท่าไหร่ อันนี้เพื่อเสริมจิตวิทยา

การตลาดวา่ เมือ่เปดิฤดขูึน้มาแลว้เรามคีำาสัง่ซือ้แนน่อน

รฐับาลรว่มกบัเอกชนกะไวว้า่ปรมิาณทีซ่ือ้ขายนา่จะอยู ่

7 แสนตัน - 1 ล้านตัน ที่จะซื้อขายล่วงหน้าได้ กลไกที่

สำาคญักค็อืวา่ ถา้ทา่นเปน็ผูส้ง่ออกทา่นไปขายลว่งหนา้ 

ท่านมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าไม่รู้แน่ว่ารัฐบาลดำาเนิน

การมาตรการต่างๆ แล้วข้าวจะสูงไปเท่าไร เพราะ

ฉะนั้นเขาขายไปแล้วเขาต้องไปเสี่ยง ทางเลือกของเขา

คือไม่ขาย สู้ให้ข้าวตกหรือข้าวขึ้นแล้วขายในตอนนั้น

แล้วส่งมอบทันทีจะดีกว่า ที่จะไปขายล่วงหน้า โดยไม่รู้

วา่ขา้วจะออกมาเทา่ไรเปน็อยา่งไร แตเ่พือ่เปน็จติวทิยา

การตลาด รัฐบาลได้เอามาตรการนี้มาใช้ ขอให้มองว่า

ไม่ได้เป็นการอุดหนุนผู้ส่งออก เราให้ค่าการตลาด 5 

เหรียญฯ ถ้าคิดถึงการติดต่อ ค่าเอกสาร 5 หรียญฯ 

ได้เข้ามา เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเข้ามาทำานั้น ถ้า

ไม่ทำาจะลงมากไปกว่านั้น ที่ผมจะพยายามพูดต่อไป

กรุงเทพฯ ก่อน ถ้าท่านนึกภาพให้ดีถ้าเราส่งออก 4.5 

ล้านตันต่อปี ถัวเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 3-4 แสน
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ก็ไม่มากเท่าไร เมื่อขายไปล่วงหน้าแล้วก็จะขายข้าวให้

กบัผูส้ง่ออกทีข่ายขา้วไปประเทศนัน้ ในราคาทีต่กลงกนั 

ในอดตีมกีารขายลว่งหนา้ ปญัหาทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากเมือ่

เขาขายลว่งหนา้แลว้ ถา้มหีลายคนขายลว่งหนา้จำานวน

มาก พฤติการณ์ที่เราติดตามมาก็คือว่า เขาจะหาทาง

ไม่ให้ข้าวขึ้นด้วยวิธีการออกมาซื้อน้อย หรือช่วยกัน

เอาข้าวส่งออกบ้าง ราคาข้าวภายในก็จะไม่ขึ้น เพราะ

เรื่องของจิตวิทยาถ้าไม่ออกมาซื้อข้าวสารก็จะลง อัน

นี้เป็นหลักประกันว่าผู้ส่งออกไม่น่าจะเข้ามาที่จะทำาให้

ราคาข้าวตก เราก็เหลือทางเลือกให้เขา ว่าเขาจะไม่

เอาข้าวก็ได้ วันที่เขาขายไปต่างประเทศนั้น เขาจะ

ต้องตกลงกับเราว่าเราจะขายข้าวให้เขาเท่าไร สำาหรับ

ออร์เดอร์นั้น ถ้าเขาไม่เอาข้าวจากรัฐบาลเราก็จ่ายเป็น

เงินให้เขาเท่ากับราคาที่ตกลงกัน อันนี้เป็นส่วนแรกที่

เปน็มาตรการแตกตา่งจากปทีีแ่ลว้มา เราจำากดัไวเ้ฉพาะ

ข้าวที่เป็นข้าวคุณภาพต่ำา ในส่วนนี้ผมอยากทำาความ

เข้าใจว่าที่เราเรียกว่าข้าวคุณภาพต่ำานั้น ความเห็นผม

มันไม่ได้มาจากพันธุ์ข้าวไม่ดี พันธุ์ข้าวที่ออกมาใช้เป็น

พันธุ์ดีทั้งนั้น แต่ที่เรียกว่าข้าวคุณภาพต่ำาเพราะว่าไป

กระทบฝนบา้ง ฯลฯ เวลาสมีนักห็กัทำาใหเ้มด็ไมส่มบรูณ ์

กเ็ลยทำาใหม้ขีา้วปน่มากขึน้ ใน 2-3 ปทีีผ่า่นมาฝนไมต่ก

ตามฤดกูาล เรากม็ขีา้วหกัมากเพราะฉะนัน้กเ็กดิปญัหา

วา่เรามขีา้วหกัมาก คนทีก่นิขา้วคณุภาพต่ำามมีาก แตเ่ขา

ไม่มีเงินจะซื้อ คนที่มีเงินก็กินข้าวดี ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็

กินข้าวคุณภาพต่ำา แต่ไม่มีเงินจะให้ข้าวหักเหลืออยู่ใน

ประเทศมาก นี้ก็เป็นปัญหา

เรื่องการรับจำานำานั้น ทาง ธกส. คงจะมองเห็น

ว่าเรารับจำานำาปีที่แล้ว มาตรการที่ปรับปรุงจากปีที่แล้ว 

เมื่อปีที่แล้ว ธกส. ต้องรับภาระหนักเราให้ ธกส. รับ

จำานำา 1 ล้านตันข้าวเปลือก แล้วใช้ยุ้งของชาวนาแต่ 

ธกส.ต้องรับจำานำาถึง 3 ล้านกว่าตันข้าวเปลือก เพราะ

ฉะนั้นมีปัญหามากมาย ปีนี้เราให้ ธกส. รับจำานำาแต่

เฉพาะชาวนาที่มียุ้งฉางที่อยู่ในมาตรฐาน ส่วนที่ไม่มี

ยุ้งฉางนั้น อตก. จะเป็นผู้เข้าไปรับจำานำา โดย อตก.หา

เช่ายุ้งฉางเอง

ราคาที่เราเรียกกันว่าราคารับจำานำา ผมอยาก

จะเน้นว่ามาตรการที่ออกมาในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่าน

มาในเรื่องข้าวนั้น มันไม่ใช่ประกันราคาข้าว ประกัน

ราคาข้าวที่ชัดและถูกต้องตามหลักวิชาก็คือ สมัยที่ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกมาว่าข้าวจะ

ต้องมีการซื้อขายในราคาแค่นี้ ต่ำากว่านี้ไม่ได้ มาตรการ

ที่เรามาใช้นั้น ไม่ใช่ประกันราคาข้าว เป็นมาตรการปีที่

แล้วเราเรียกว่า ราคาเป้าหมายนำาซึ่งเป็นตามทะเบียน

สำานกันายกฯ ทีก่ำาหนดไวว้า่ราคาเปา้หมายนำากค็อื เอาราคา

ถัวเฉลี่ย 3 ปีมาเฉลี่ยดูแล้วก็คำานึงถึงรายได้ของ

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพนั้น ปัญหาปีนี้ที่ต้องจะ

หนักอกท่านหรือว่าหนักอกผู้ที่เกี่ยวข้องกับราคาที่รับ

จำานำากค็อื ทีร่บัจำานำา หรอืพดูตามภาษาชาวบา้นคอื รบั

จำานำาขาด หมายความวา่เกษตรกรเอาไป ถา้ราคาตลาด

ไม่สูงกว่านี้ ก็ปล่อยขาด รัฐบาลก็รับภาระไป ในปีนี้จะ

ต่ำากว่าปีที่ผ่านมา แต่มันมีเหตุผลที่กรมการค้าภายใน 

ก็คือว่า มันต่ำาเพราะอะไร แล้วเราคิดอย่างไร ผมคิด

ว่าเรายังหาคำาตอบไม่ได้ว่าราคามันไม่ควรจะอย่างที่

มันออกมานี้ ราคาที่เราออกมานี้ เอาต้นทุนผลิตบวก

กำาไร 20% ราคาที่รับจำานำาก็คือ 90% ของราคาที่เอา

ต้นทุนผลิต 20% เป็นราคาจำานำาขาด มันออกมาก็ใกล้

เคียงความเป็นจริง และถ้าเราหาคำาตอบไม่ได้ว่า ทำาไม

เกษตรกรควรจะได้ต้นทุนบวก 50% ต้นทุนบวก 20% 

40% กำาไรนี้ถือว่าเป็นกำาไรน่าจะสูง ก็ต้องนึกถึง ไม่ว่า

ราคามันสูง อย่าลืมว่าเรายังต้องการตลาดต่างประเทศ

ผลักดันออกไป เรื่องหลายเรื่องอันนี้เป็นด้านหนึ่ง ยก

ตัวอย่างปีที่แล้วว่าทำาไมปีที่แล้วถึงสูงกว่า ปีนี้ถึงต้อง

ต่ำากว่า แล้วช่องห่างระหว่างข้าวคุณภาพดีกับข้าว

คุณภาพต่ำามันถึงได้ห่างกัน 100 บาท มันมีช่วงที่แตก

ต่างกัน ผมเชื่อว่าท่านอธิบดีอธิบายปัญหาได้ดีกว่าผม

ต้นทุนบวก 20% ราคาจำานำาก็คือต้นทุนบวก 

40 ซึ่งบุคคลหลายคนก็พยายามหาคำาตอบว่ามันน่า

จะสูงกว่านี้ แต่หาคำาตอบไม่ได้ว่าทำาไมต้นทุนต้องบวก 

50% หรือต้นทุนบวก 30 หรือ 40 ไม่ควรจะเป็น 20 

มนัจะเกดิการผนัแปรมาก อนันีก้เ็ปน็สว่นหนึง่กร็บัจำานำา

มาตรการสุดท้ายนี้ผมไม่พูดถึงมาตรการเสริม รัฐบาล

อาจจะเข้าไปแทรกแซงอันนี้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีการ ปีที่

แล้วเมื่อจะเข้าแทรกแซงรัฐบาลจะให้หน่วยงานของรัฐ 

โดยเฉพาะยังกรมการค้าต่างประเทศ ซื้อจากผู้ส่งออก

โดยมีหลักการว่าเมื่อซื้อจากผู้ส่งออกแล้วผู้ส่งออกต้อง

ไปซือ้ขา้วจากหยง หยงกต็อ้งไปซือ้จากโรงส ีโรงสไีปซือ้

จากชาวนา แต่ว่าในทางปฏิบัติ ถ้าดูจากราคาเฉยๆ จะ

เหน็วา่ถา้ราคาขา้วกรงุเทพฯ ขึน้ไปมกัใชเ้วลา 7-10 วนั 

เดี๋ยวนี้อาจจะเหลือ 5 วัน กว่าราคาในท้องที่จะขึ้น 

บางครั้งก็ไม่ขึ้นเลย แต่ถ้าราคากรุงเทพฯตกเมื่อไหร่ 

ภายในวันเดียวราคาในท้องที่จะตกไป เพราะฉะนั้นตัว

ที่จะเป็นสายเชื่อมโยงมันก็คือ ระหว่างการซื้อข้าวกับ

ผู้ส่งออกแล้ว มันจะมีผลกระทบไปถึงราคาข้าวเปลือก

ที่ชาวนาขายได้  มันอาจจะใช้ เวลาและล่วงเลย 

ผลกระทบโดยตรงก็ได้ภาระที่ซื้อมาแล้วให้ผู้ส่งออก

สต็อคไว้ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นอกจากนั้นแล้วถ้าเรา

ซื้อข้าวบางชนิดมันไม่ถูกต้องกับรัฐบาล รายได้ถ้าเกิด

ปัญหาต้องแลกข้าวอะไรอีก เพราะฉะนั้นในฤดูใหม่

นี้ รัฐบาลได้กำาหนดเป็นแนวว่าการซื้อของรัฐบาลเพื่อ

แทรกแซงนั้น จะซื้อขายผู้ใกล้เคียงชาวนามากที่สุด 

เพื่อย่นความเชื่อมโยงนี้อันนี้ท่านต้องอธิบายให้เข้าใจ 

คือท่านได้ยอมให้ อตก. และหรือ อคส. ไปดูวิธีการ

ซึ่งได้ตกลงไว้แล้ว ซึ่งก็พูดไม่ได้ เพราะพูดไปคนทุกคน

รู้หมดมันก็ดักหมด แต่ว่าก็คือ ซื้อในลักษณะที่ว่าเมื่อ

เราซื้อจากท้องที่แล้วเป็นข้าวสารแล้ว โรงสีก็ต้องไปซื้อ

ขา้วเปลอืกชว่งมนักส็ัน้เขา้หรอือาจจะไปซือ้ขา้วเปลอืก 

แล้วมาสีเป็นข้าวสารหรือจะมีทางเลือกอีกทางคือ ทาง 

อตก.และ อคส. ถ้าพูดง่ายก็คือ ไม่เอาข้าว อตก.และ

อคส.ที่รับจำานำาไว้ออกมาสี มันมีได้หลายทางมันขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ว่าเขาจะใช้วิธีไหน แต่ในหลักนโยบายก็

คอืวา่ ซือ้ใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุกบัสถานการณข์า้วเปลอืกใกล้

เคยีงทีส่ดุ ใกลเ้คยีงกบัชาวนาจะเปน็โรงสหีรอืพอ่คา้เรก่็

แล้วแต่ เพื่อให้ผลเร็วหรือโดยตรง เพราะฉะนั้นมันก็ไป

โยงกับส่งออกต่างประเทศ เพราะว่าที่ตามกันมากขึ้น

ว่ารัฐบาลขายข้าวไปยังต่างประเทศ รัฐบาลจะเอาข้าว

จากไหนหรือที่รัฐบาลขายให้เอกชนหรือที่ขายล่วงหน้า 

จะเอาข้าวจากไหน คำาตอบก็คือว่า หนึ่งเอาจากจำานำา

ได้ถึงแม้จำานำาไว้ราคามันยังไม่ขึ้นถึงแค่นั้น เราเอาข้าว
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เล่าเรื่องปลัดพชร

ถอดความจากคำาบรรยายพิเศษ

โดย นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรการข้าว

ปีการผลิต 253๖/2537

24 ตุลาคม 253๖ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพฯ

จัดโดยกรมการค้าภายใน

ออกมาก่อนก็ได้เพราะชาวนานี้ไม่ต้องการข้าวคืน เมื่อ

เขาจำานำาเขาต้องการเงิน ถ้าราคาตลาดสูงขึ้น เราก็จ่าย

เงนิเขาไปตามราคาตลาดไมจ่ำาเปน็ตอ้งไปเกบ็ขา้วไว ้ถา้

เราระบายข้าวบางส่วนออกไป เพราะฉะนั้นข้าวนี้จะ

มาจากการรับจำานำาก่อนที่เราจะเอาข้าวมาจากชาวนา 

เราก็ต้องมีการตกลงว่าสภาพเป็นอย่างไร และก็ขอยืม

เขาไปส่งออกก่อน ก็พอสรุปว่าชาวนาก็ไม่ต้องเสียค่า

เก็บรักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่รัฐบาลก็ได้ประโยชน์

เช่นเดียวกัน เพราะข้าวส่งออกเป็นข้าวรัฐบาลก็ดี ข้าว

ที่จะให้ผู้ส่งออกขายล่วงหน้าก็ดี ก็จะเป็นข้าวรับจำานำา

ที่ซื้อข้าว อตก.และ อคส. เข้าไปแทรกแซงอีกจุด ส่วน

สุดท้ายที่มันเป็นจุดบอดอันนี้ (เกษตรกรอยู่ห่างไกล) 

มันก็เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร 

ที่เขาจะต้องทำา

นโยบายของรัฐบาล ก็คือว่า ค้าเสรีแทรกแซง 

แตถ่า้กลไกตลาดไมเ่อือ้อำานวยใหป้ระโยชนแ์กเ่กษตรกร 

หลักการก็คือ พยายามผลักดันข้าวออกไปให้เร็วที่สุด

ในชั้นแรกใช้วิธีซื้อขายล่วงหน้า แล้ววิธีที่สองก็คือว่าถ้า

ข้าวไม่ขึ้นก็ใช้วิธีจำานำา ส่วนหนึ่งโดย ธกส. อีกส่วนเป็น 

อตก.และ อคส.และถ้าข้าวยังไม่ขึ้นอีกก็ใช้วิธีแทรกแซง

ทีจ่ะเขา้ไปใกลท้ีส่ดุกบัชาวนา มนัมปีระเดน็สดุทา้ยทีผ่ม

อยากจะเน้นว่าเงินที่มาใช้จ่ายในเรื่องมันมองไม่เห็น 

เพราะส่วนใหญ่เป็นเงินเชื่อ อคส. ให้สินเชื่อออกไป 

เงินที่เป็นตัวเงินนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเงินชดเชยค่า

ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รับจำานำาและที่จะเป็นก้อน

ใหญก่ค็อื เรือ่งของการขาดทนุขา้วกห็ากราคาตลาดโลก

ไม่สูงขึ้น รัฐบาลก็มีเงินจำากัด เพราะเงินของ คชก. นั้น 

มันไม่ได้เจาะจงเฉพาะข้าว เท่านั้น ข้าวใช้ไม่ถึง 1,500 

กวา่ลา้น 300-400 ลา้นบาท เทา่นัน้ทีใ่ช ้เพราะฉะนัน้

จะสำาเรจ็หรอืไมส่ำาเรจ็นัน้อยูท่ีก่ลไกของรฐับาล ซึง่ทา่น

เป็นกลไกที่สำาคัญ อตก. อคส. พาณิชย์จังหวัดที่เป็น

เครื่องไม้เครื่องมือทุกคนถ้าหากได้เข้าใจถึงนโยบาย

ของรัฐบาลแล้วก็มีความรวดเร็วกระฉับกระเฉง รัฐบาล

เอาใจใส่ เชื่อว่าเงินจำานวนแค่นี้น่าจะทำาให้ราคาสู่เป้า

ที่รัฐบาลได้กำาหนดเอาไว้ ผมขอย้ำาอีกทีว่าทั้งหมดนี้เรา

เรยีกวา่ ขา้วจะขึน้หรอืไมข่ึน้อยูก่บัจติวทิยาตลาด ขึน้อยู่

กับถ้อยคำาที่ท่านพูดกับงานที่ท่านทำา ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าโรงสีหรือชาวนา ถ้าเขาเห็นท่านพูดในทางที่มัน

ไม่เอื้ออำานวยและมีความมั่นใจ เพราะเขาก็รู้ว่าท่าน

มีความมั่นใจในมาตรการที่รัฐบาลออกมา ผมก็เชื่อว่า

ข้าวจะไปสู่ระดับที่ให้โอกาสแก่ชาวนาได้ ถ้าหากเราไม่

ทำาอย่างนี้แล้วเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สำาเร็จ เพราะ

ฉะนั้นผมถึงฝากท่านที่เกี่ยวข้องทุกคน

บทสมัภาษณ์
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อธบิดกีรมการค้าภายใน
และรกัษาการณ์อธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ

§Ò¹·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁãËŒà¡Ô´¢Öé¹á¡‹¼ÙŒ¼ÅÔµáÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¹Ñé¹ ¹Ñºä´ŒÇ‹Ò
à»š¹§Ò¹ãËÞ‹ÃÐ´Ñº “§Ò¹ªŒÒ§” ·Õà´ÕÂÇ ´Ñ§¹Ñé¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ·Õè¶Ù¡µÑé§¢Öé¹¤×Í 
¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒÀÒÂã¹ ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�¨Ö§ä´Œà¡Ô´¢Öé¹à¾×èÍ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃá¡Œä¢ »ÃÑº»ÃØ§ 
Ê¹Í§¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ã¹ÍÑ¹·Õè¨ÐÊÃŒÒ§ãËŒ»ÃÐªÒª¹ÍÂÙ‹´Õ¡Ô¹´Õ ÁÕ¡ÒÃ¤ŒÒ¢ÒÂáººàÊÃÕ

áµ‹ÅÐÂØ¤áµ‹ÅÐÊÁÑÂàËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¡Ố ¢Öé¹ áÅÐ
»˜ÞËÒ·Õè¨ÐµŒÍ§á¡Œä¢¡çà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» äÁ‹Ç‹Ò¨Ð
à»š¹¡ÒÃ¢Öé¹ÃÒ¤Ò¹éÓ ÁÑ¹´Ôº·Ò§»ÃÐà·È¼ÙŒ¼ÅÔµ
«Öè§·Ó ãËŒÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÊÙ§¢Öé¹ ËÃ×Í¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·È ÍÑ¹ÁÕàËµØ
ãËŒ¤‹Òà§Ô¹ºÒ·Å´Å§ ¨¹ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÃÒ¤Ò

ÊÔ¹¤ŒÒÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈÊÙ§¢Öé¹ ËÃ×Í
áÁŒ¡ÃÐ·Ñè§à¡ÉµÃ¡Ã¶Ù¡àÍÒÃÑ´
àÍÒà»ÃÕÂºã¹¡ÒÃ¢ÒÂ¾×ª¼Å
¡çµÒÁ à»š¹àÃ×èÍ§·Õè¡ÃÁ¡ÒÃ
¤ŒÒÀÒÂã¹¨ÐµŒÍ§´Ó à¹Ô¹¡ÒÃ
á¡Œä¢»ÃÑº»ÃØ§

กรมการค้าภายในมีนโยบายหลักอย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงก่อนว่ากรมการค้าภายใน

มีหน้าที่ส่งเสริมการค้าภายในประเทศโดยมุ่งให้มีการ

ประกอบการค้าที่แข่งขันโดยเสรีเป็นหลัก รวมทั้งแก้

ปัญหาราคาสินค้าและการตลาด ตลอดจนรักษาระดับ

สนิคา้ควบคมุและจดัระเบยีบทางการคา้ภายในประเทศ

สำาหรับนโยบายหลักของกรมการค้าภายใน

นั้น กรมการค้าภายในจะไม่เข้าไปแทรกแซงการตลาด

โดยไม่จำาเป็น แต่จะเข้าไปปรับปรุงกลไกการตลาดให้

เอื้ออำานวยต่อผู้บริโภคและเกษตรกร

แนวทางในการปรับปรุงกลไกตลาดเป็นอย่างไร

ในปจัจบุนันีก้ลไกตลาดยงัเอือ้อำานวยตอ่พอ่คา้

คนกลางมากกว่าเอื้ออำานวยต่อผู้บริโภคและเกษตรกร 

โดยเฉพาะเกษตรกรจะเสียเปรียบมาก ในช่วงที่ผลผลิต

ประดังออกสู่ตลาดเป็นจำานวนมาก ทำาให้ถูกกดราคา

สินค้า

นอกจากนี้ผู้บริโภคเองแม้จะมีจำานวนมากแต่

ก็อยู่ในลักษณะกระจัดกระจายต่างคนต่างอยู่ ดังนั้น

จึงจำาเป็นต้องเข้าไปแก้กลไกการตลาด เพื่อให้อำานาจ

ต่อรองแต่ละฝ่ายใกล้เคียงกัน ราคาที่ซื้อขายก็จะเป็น

ธรรมขึ้น

แนวทางการปรับปรุงกลไกตลาดนี้จะขอเน้นถึง

เกษตรกรกอ่น เพราะเปน็ผูเ้สยีเปรยีบอยูต่ลอดเวลา ซึง่

แนวทางแรกในการแกผ้ลผลติประดงักนัออกมามากคอื

ให้กลุ่มเกษตรกรควบคุมการปล่อยผลผลิตออกสู่ตลาด

ในระดบัทีส่ม่ำาเสมอเปน็ระยะๆ ในปรมิาณพอเหมาะกบั

ตลาด

สว่นแนวทางทีส่องใหเ้กษตรกรคดัแยกคณุภาพ

สนิคา้ (คดัเกรด) เปน็ชนดิๆ เพือ่ใหข้ายไดร้าคาดขีึน้ และ

แนวทางที่สามคือสร้างตลาดกลางขึ้นในระดับท้องถิ่น 

ให้เป็นแหล่งพบปะระหว่างพ่อค้ากับเกษตรกรโดยตรง

ซึ่งก็จะช่วยให้เกษตรกรขายพืชผลได้ราคาสูงขึ้น

อยา่งไรกต็ามแนวทางทัง้สามดงักลา่วซึง่จะเปน็

ตวัชว่ยใหร้าคาสนิคา้สงูขึน้ได ้จะบรรลผุลแคไ่หนกอ็ยูท่ี่

ปัจจัยเสริมที่จะเป็นแรงผลักดันให้การดำาเนินงานบรรลุ

เปา้หมาย ปจัจยัทีว่า่กม็ ีเชน่ คลงัเกบ็สนิคา้ ความเขา้ใจ 

และยอมรับของผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรเองด้วย

การดำ�เนินงานปรับปรุงกลไกตลาดจะเป็นไปได้
มากน้อยแค่ไหน

ในการปรบัปรงุกลไกทางตลาดเพือ่ใหเ้กดิความ

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายน้ัน ขณะน้ีกรมการค้าภายในกำาลัง

เร่งดำาเนินการอยู่ โดยในแนวทางแรกเป็นการให้ความ

รู้แก่เกษตรกร โดยส่งเจ้าหน้าท่ีไปช้ีแจง และแนะวิธีการ

แก้ไขปัญหา ซึ่งในเรื่องนี้ได้ดำาเนินการลุล่วงและสำาเร็จ

ด้วยดี เช่น การแก้ปัญหาหอมหัวใหญ่ท่ีกาญจนบุรี โดย

กรมการคา้ภายในเปน็ผูช้ีแ้นะกลุม่เกษตรกรใหท้ยอยนำา

ผลิตผลออกสู่ตลาดเป็นระยะๆ ให้พอกับความต้องการ

ของตลาด ขณะเดียวกันก็จัดลำาดับเกษตรกรควรจะขุด

พืชผลของตนออกมาขายก่อนหลังอย่างไร

สว่นในแนวทางที ่2 และที ่3 นัน้ปจัจยัสำาคญัที่

จะแกป้ญัหานีค้อื คลงัสนิคา้หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ โกดงัเกบ็

สนิคา้ ซึง่เรือ่งนี ้คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติเห็นชอบในหลักการแล้ว อย่างไรก็ตาม

หากมคีลงัสนิคา้แลว้ แตต่วัเกษตรกรหรอืพอ่คา้เองกลบั

ไม่เข้าใจในกลไกของระบบตลาดใหม่นี้ การดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาก็ไร้ประโยชน์

เรื่องนี้กรมการค้าภายในได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้

จงึไดจ้ดัเตรยีมขอ้มลูเอกสาร ภาพถา่ยสไลด ์ภาพยนตร ์

¨ากห¹Ñงส×อ ครºรอº öõ »‚ กระ·รวง¾าณิªย์

(òð สิงหาคม òõòø)
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และเจา้หนา้ทีอ่อกแนะนำาเกษตรกร กลุม่เกษตรกรหรอื

แมก้ระทัง่ตวัพอ่คา้ หรอืโรงสใีหเ้ขา้ใจถงึระบบการตลาด

แบบใหม่ ที่จะเอื้ออำานวยทั้ง 2 ฝ่ายให้อยู่รอดและเป็น

ธรรม แบบพึ่งพาอาศัยกัน

ด้านการคัดเกรดเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน

ว่าระบบการคัดเกรดพืชผลของเกษตรกรในบางพืชผล

ไม่เกิดประโยชน์ทั้งๆ ที่คัดเกรดจะขายได้ในราคาดี

กว่าทั้งนี้เป็นเพราะพ่อค้าต้องการซื้อแบบรวมเกรด 

เนื่องจากหากพ่อค้านำาไปคัดเกรดทีหนึ่งก็ได้ราคาดีขึ้น 

และจากการสำารวจพบว่า สินค้าพืชไร่หลายชนิดมีการ

คัดเกรดของพ่อค้าหลายขั้นหลายตอนกว่าจะถึงตลาด

และผูบ้รโิภค และในแตล่ะขัน้พอ่คา้กจ็ะไดก้ำาไรจากการ

คัดเกรดในแต่ละขั้นด้วย

นอกจากนี้ ถ้าหากมีคลังสินค้าเกิดขึ้นมาก็

สามารถรับฝากสินค้าพืชไร่ของเกษตรกรไว้ได้ จะ

เป็นการประวิงเวลาสินค้าที่จะประดังออกสู่ตลาด การ

ฝากสินค้าไว้ที่คลังสินค้านี้เมื่อเกษตรกรต้องการเงินก็

สามารถนำาใบประทวนสินค้าไปกู้จากธนาคารพาณิชย์

ได้เงินมาใช้ก่อน รอจังหวะราคาสินค้าสูงขึ้นค่อยนำา

ออกขาย แล้วนำาเงินไปคืนธนาคาร โดยธนาคารจะคิด

ดอกเบี้ยจากระยะเวลาของการนำาใบประทวนสินค้าไป

ขอกู้เงิน

ได้พั²นาระบบตลาดอย่างไรให้เกษตรกรขาย
ผลผลิตได้ราคาดี

เรือ่งนีก้รมการคา้ภายในไดพ้ยายามสรา้งระบบ

ตลาดขึน้มาเพือ่ใหผู้ซ้ือ้มากรายเพราะปจัจบุนันีต้ลาดใน

ตา่งจงัหวดัมผีูซ้ือ้นอ้ยรายแตผู่ข้ายมากราย กรมการคา้

ภายในจงึพยายามสรา้งตลาดกลางขึน้เพือ่ใชเ้ปน็สถาน

ที่ประมูลซื้อขายผลผลิตกัน ในระดับหมู่บ้านก็ดำาเนิน

การแบบปิดหมู่บ้านขายบ้าง โดยให้พ่อค้าเข้าไปใน

หมูบ่า้นแลว้ประมลูซือ้ขาย เชน่กรณเีรือ่งขา้ว เกษตรกร

ก็เอาตัวอย่างมาให้ดู เมื่อมีพ่อค้าจำานวนมากมารับซื้อ

ราคาก็จะดีขึ้น พอถึงระดับจังหวัดก็ได้เสนอแนะว่า ทุก

จังหวัดมีตลาดนัดอยู่แล้ว ควรแบ่งส่วนหนึ่งเป็นสถาน

ที่ใช้ขายข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยวิธีประมูลกัน 

ทั้งนี้ให้เกษตรกรนำาเอาสินค้ามาด้วยเลย ซึ่งเรื่องนี้ควร

จะมคีลงัสนิคา้ เมือ่ประมลูขายไมไ่ด ้เกษตรกรกส็ามารถ

ฝากเก็บเอาไว้ก่อนได้เมื่อได้ราคาดีก็ขายไป

ขณะนี้เท่าที่สำารวจดูแล้วการทำากิจการคลัง

สินค้ารับฝากเก็บนั้นต้นทุนยังสูงอยู่ ดังนั้นการฝาก

ก็ต้องดูว่าสินค้าพืชไร่ตั้งแต่เก็บผลผลิตแล้วเป็นเวลา 

๖ เดือนนั้น ราคาแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน คุ้มกับ

การเกบ็รกัษาหรอืไม ่เมือ่คดิวา่คุม้ถงึจะมคีนเกบ็ แตจ่าก

การคำานวณแลว้พบวา่ ถา้เกบ็ไวน้านเกนิ ๖ เดอืน อตัรา

ดอกเบีย้ต่ำาถงึ 4% ถงึจะคุม้ถา้ไดร้บัอตัราดอกเบีย้ 7% 

กจ็ะไมคุ่ม้ ซึง่ถงึจะไมคุ่ม้กม็วีธิกีารทำาไดโ้ดยการคดัเกรด

พืชไร่นั้นให้มีมาตรฐานเสียก่อน ในขณะนี้ไม่คุ้มเพราะ

เกษตรกรไม่คัดเกรดกัน

ดังนั้นเมื่อมีตลาดกลางแล้วก็ต้องมีคลังสินค้า

และก็ต้องมีการคัดเกรดที่ใช้ได้ ปัจจุบันนี้ได้ดำาเนินการ

ในลักษณะนี้แล้วในภาคใต้ในการซื้อขายยางพาราโดย

การรว่มมอืกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จดัตัง้ตลาด

กลางขึ้น พร้อมกันนี้ก็แนะนำาวิธีที่จะประมูลด้วย

จะดำ�เนินการอย่างไรเพ่ือให้มีผู้ซ้ือมากรายและให้
เกษตรกรขายพืชไร่ได้ราคาดี

ต้องอยู่ที่ตลาดกลางที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาด

ใหญ่ ในระยะแรกเริ่มนั้น ต้องมีผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น กรม

การค้าต่างประเทศได้โควตาส่งออกข้าวปีหนึ่งจำานวน

มากมาซื้อ เมื่อซื้อระยะแรกเริ่มตลาดก็จะติด แต่ทั้งนี้

ต้องไม่ซื้ออย่างเดียวต้องมีทั้งซื้อทั้งขายด้วย

สำาหรับอุปสรรคคือตลาดกลางระดับประเทศ

ขนาดนี้ถ้ามีการซื้อขายและส่งมอบทันทีความเสี่ยงสูง 

ดงันัน้ควรมตีลาดซือ้ขายลว่งหนา้ดว้ยเพือ่ลดความเสีย่ง

ซึ่งทางกรมการค้าภายในคิดว่าการซื้อขายทันทีและซื้อ

ขายล่วงหน้าสลับกันนั้นสามารถลดความเสี่ยงลงได้

สำาหรับตลาดต่างจังหวัดก็ได้แนะนำาว่าควรมี

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าด้วย ซึ่งความจริงนั้นก็คือการ

ตกเขียวโดยตลาดซึ่งทำาให้มีผู้ซื้อมากรายนั่นเอง อันจะ

ทำาใหเ้กษตรกรพชืผลขายไดร้าคาดกีวา่การตกเขยีวโดย

ผู้ซื้อเพียงรายเดียว

ทíาอย่างไรจึงจะให้ความรู้เร่ืองการตลาดน้ี
ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้อย่างท่ัวถึง

เรื่องนี้กรมการค้าภายในได้จัดทำาเป็นเทป

โทรทัศน์ไว้หลายเรื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำาไปฉายให้

ความรูก้บัเกษตรกรโดยตรงตามหมูบ่า้นตา่งๆ ถงึ ๘00 

หมู่บ้านแล้วปรากฏว่าได้ผลมาก

การส่งเสริมการค้าภายในประเทศดำ�เนินการ
อย่างไรบ้าง

สำาหรับการส่งเสริมการค้าภายในประเทศนั้น 

กรมการค้าภายในได้ส่งเสริมให้ตั้งร้านขายส่งขึ้นในเขต

กรงุเทพฯ เปน็เขตๆ ใหเ้ปน็แมข่า่ยซือ้สนิคา้ครัง้ละเปน็

จำานวนมากๆ แล้วส่งให้ร้านค้าย่อยในกลุ่มของตนเพื่อ

ลดต้นทุนราคาสินค้าให้ถูกลง โดยกรมการค้าภายใน

เปน็ผูใ้หท้นุสง่เสรมิจำานวนหนึง่เพือ่ใชใ้นการจดัซือ้กอ่น 

นอกจากนี้กรมยังได้สนับสนุนให้มีร้านค้าย่อยในความ

ดูแลของกรมการค้าภายในให้มากขึ้นด้วย โดยยกเลิก

ขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ให้เสียเงินเข้าเป็นสมาชิก

เพียง 500 บาทเท่านั้น เพื่อเก็บไว้รวมเป็นทุนส่งเสริม
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สำาหรับบริษัทจังหวัดนั้นก็เช่นกันได้พยายาม

จะเปลี่ยนแปลงถือหุ้นให้เหลือ 5% เท่านั้น เพื่อให้

บริษัทจังหวัดมีความคล่องตัวในการดำาเนินการค้ามาก

ขึ้น และจะนำาเงินหุ้นนี้มาใช้ดำาเนินงานของบริษัทกลาง 

โดยบริษัทกลางนี้จะเป็นผู้ป้อนสินค้าและรับสินค้าจาก

บริษัทจังหวัดอีกทอดหนึ่งทั่วประเทศ เสมือนร้านค้าส่ง

ทัว่ประเทศนัน่เอง แตบ่รษิทักลางนีจ้ะมบีรษิทัจงัหวดัทกุ

จังหวัดเป็นผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้นกรมการค้าภายในก็ได้ร่วมมือ

กับกระทรวงมหาดไทย ฝึกหัดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน 

อพป. ได้รู้จักการค้าขายโดยกรมการค้าภายในให้เงิน

ทุนหมู่บ้านละ 2 หมื่นบาท ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย

เปน็ผูค้ดัเลอืกผูท้ีต่อ้งการคา้ขายหมูบ่า้นละ 7 รายมาให้

ตลาดส่ีมุมเมืองน้ันมีความมุ่งหมายในการจัด
ต้ังเพ่ืออะไร

ตลาดสีม่มุเมอืงนัน้ ความมุง่หมายจดัตัง้ขึน้เพือ่

ไมใ่หร้ถเขา้มาในเมอืงมากเกนิไปทำาใหก้ารจราจรตดิขดั 

นอกจากนั้นตลาดผักและผลไม้ยังเป็นตลาดที่ผูกขาด

โดยคนไม่กี่คน เมื่อมีสินค้ามารวมกันเป็นจำานวนมาก

ราคากต็ก แตเ่มือ่มกีารกระจายสนิคา้ไปหลายๆ จดุตาม

ตลาดสี่มุมเมืองก็ทำาให้ราคาดีขึ้น ทำาให้พ่อค้าคนกลาง

กดราคาไม่ได้

ดังนั้นเมื่อราคาสินค้ากระจายกันออกไป ทั้ง 

4 แห่ง ราคาก็ดี รวมทั้งยังได้จัดตั้งตลาดส่งออกผัก

และผลไม้ใกล้จุดส่งออก เช่น สนามบินดอนเมืองเพื่อ

ให้เกิดความรวดเร็วและได้มาตรฐาน โดยจะมีผักและ

ผลไม้มาประมูลขายโดยตัดขั้นตอนการดำาเนินการและ

พิธีศุลกากรมาดำาเนินการทีเดียวเลย เช่นบรรจุหีบห่อ 

ตรวจโรคพชืและผา่นศลุกากรทีต่ลาดนีเ้ลยเพือ่ใหส้นิคา้

เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดและทันกาล ซึ่งเรื่องนี้คณะ

กรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตกิเ็หน็ดว้ย

ในหลักการแล้ว

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีนโยบายอย่างไร

การคุ้มครองผู้บริโภคนั้น กรมการค้าภายใน

ไม่มีนโยบายที่จะแทรกแซงและเข้าควบคุมราคาสินค้า

อุตสาหกรรมแต่อย่างใดเว้นแต่ว่าการผลิตหรือการ

ตลาดอยู่ในลักษณะการผูกขาดซึ่งจะคุ้มครองในด้าน

ราคาเท่านั้น ส่วนด้านคุณภาพและวิธีการนั้น คณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ดูแล และก็ได้ประสาน

งานกันตลอดเวลา

ขณะนี้ที่ทำาอยู่ก็มีการขายสินค้าที่มีของแถมซึ่ง

ตอ้งแจง้ตน้ทนุของแถมดว้ยวา่ตน้ทนุเทา่ไหรแ่ละจะขาย

เกนิราคาเพือ่บวกราคาสนิคา้กบัราคาของแถมดว้ยไมไ่ด้

นอกจากนั้นต้องมีการขายที่ไม่รวมของแถม

ด้วย เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถจะเลือกซื้อได้โดยจะบังคับ

ขายของแถมด้วยไม่ได้ แต่ถ้าจะแถมโดยไม่เพิ่มราคา

สินค้าก็ไม่เป็นไร นอกจากนี้ยังได้กำาหนดให้พิมพ์ราคา

สินค้าไว้บนฉลากแล้วกว่า 10 ชนิด ด้วยในขณะนี้เพื่อ

คุ้มครองผู้บริโภค

ร.ต. อ้อย เพชรสน

สัมภาษณ์

อยากเรียนถามแนวนโยบายในการบริหารงาน
ระหว่างรักษาการณ์ตำ�แหน่งอธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ�ท่านมีนโยบายอย่างไรบ้าง

ในความรู้สึกของผมในด้านการค้าต่างประเทศ 

ยิ่งนับวันแต่ละประเทศต้องพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อเรา

พึ่งพาซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากเศรษฐกิจของ

ประเทศหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอีก

ประเทศหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเรา

จะยอมรับสภาพนี้หรือไม่ ถ้าเราไม่ยอมรับสภาพนี้ เรา

ก็ต้องสร้างฉนวนขึ้นมา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบมากเกิน

กว่าที่เราจะทำาได้ รัฐบาลได้สร้างฉนวนขึ้นมาบางส่วน 

ยกตัวอย่างเช่น

เราสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมา เราก็สร้างฉนวน

ขึ้นมาโดยการเก็บภาษีให้คุ้มครองอะไรต่างๆ อันนี้

เพือ่ทีเ่ราจะตดัไมใ่หม้ผีลกระทบจากตา่งประเทศเขา้มา

ทำาลายอุตสาหกรรมบ้านเรา

อีกส่วนหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดคือ รัฐพยายามจะ

หนุนคนไทยใช้สินค้าของไทย นั่นหมายความว่า เรา

พยายามตัดการพึ่งพาลงไปใช้ของที่เราผลิตเอง อันที่

สามนี่เราก็แทนที่จะเอาเงินลงทุนเข้าจากต่างประเทศ 

รัฐบาลก็พยายามที่จะให้คนไทยประหยัด ให้มีการ

ออมทรัพย์กันมากขึ้น เพื่อที่เราจะได้อาศัยทุนภายใน

มาพัฒนาบ้านเมืองเรา เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสร้าง

ทุนของเราขึ้นมา

ปัญหาใหญ่ของเราในปัจจุบันนี้ก็คือ แต่ละ

ประเทศพยายามที่จะสร้างฉนวนขึ้นมา จะเห็นได้ชัด

อย่างสหรัฐอเมริกา ก็พยายามที่จะกันไม่ให้เราเอาสิ่ง

ทอไปขาย สิง่ตา่งๆ เหลา่นีเ้ขาสรา้งเครือ่งกดีขวางขึน้มา

เพือ่ไมใ่หม้กีารคา้อยา่งเสรขีึน้มา หรอือยา่งบางประเทศ

ส่งสินค้าเกษตรออกไปแต่เขาให้การอุดหนุน นั่นเขาก็

สร้างฉนวนของเขา

ให้สมัภาษณ์ในฐานะรักษาการณ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

Í´Õµà¤Â´Ó Ã§µÓ áË¹‹§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒµ‹Ò§»ÃÐà·È ¢³Ð¹Õé¡ÅÑºà¢ŒÒÁÒÃÑ¡ÉÒ
¡ÒÃ³�ã¹µÓ áË¹‹§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒµ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹¢³Ð·ÕèµÓ áË¹‹§¨ÃÔ§ÍÂÙ‹·Õè¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒ
ÀÒÂã¹ ¾Ù´¶Ö§½‚äÁŒÅÒÂÁ×ÍáÅŒÇ àËç¹·Õ¨ÐäÁ‹µŒÍ§àÍ‹Â¶Ö§Ç‹Ò ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¡ÒÃ·Ó §Ò¹ÁÒ¡
¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´

¶ŒÍÂÊÑÁÀÒÉ³�¹Õé à»š¹¡ÒÃãËŒÊÑÁÀÒÉ³�àÁ×èÍÇÑ¹·Õèà¢ŒÒÃÑºµÓ áË¹‹§»ÃÐÁÒ³ ÇÑ¹·Õè ò 
¢Í§ÇÑ¹·Ó ¡ÒÃÃÒª¡ÒÃ

¨ากห¹Ñงส×อ ครºรอº öõ »‚ กระ·รวง¾าณิªย์

(òð สิงหาคม òõòø)
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เพราะฉะนั้น ในการสร้างฉนวนนั้น มันก็มีทั้ง

ประโยชนแ์ละไมม่ปีระโยชน ์แตโ่ดยสว่นรวมแลว้เราจะ

ตเีสน้แคไ่หนมนัเปน็เรือ่งทีเ่ราจะตอ้งพดูจากนัใหเ้ขา้ใจ

ว่า เราจะยอมรับผลกระทบแค่ไหนและเขาจะยอมลด

ผลกระทบแค่ไหน มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดจากัน

ให้เข้าใจ

ในเรื่องของกรมการค้าต่างประเทศที่ผมมอง

เห็นปัญหาหลักก็คือว่า เนื่องจากสินค้าเกษตรของเรา

เป็นสินค้าหลักที่เราส่งออกได้รายได้มหาศาลจากการ

ค้าในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไร มากระทบ

กระเทือนการส่งออกสินค้าเกษตรของเราแล้ว เราก็

จำาเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไข ประเด็นที่สอง เมื่อเราได้

รายไดจ้ากการคา้ตา่งประเทศในสนิคา้เกษตรมากขึน้ ขัน้

ตอ่ไปเรากต็อ้งดวูา่มนัตกถงึมอืเกษตรกรหรอืไม ่เพราะ

ถา้หากไมต่กถงึมอืเกษตรกรอยา่งเปน็ธรรมและสมเหตุ

สมผลแลว้ ภาคอตุสาหกรรมของเรากเ็จรญิเตบิโตกนัไม่

ได้ เพราะว่าถ้าภาคเกษตรร่ำารวยขึ้นมาเมื่อไหร่ สินค้า

อุตสาหกรรมที่เราผลิตได้ไม่จำาเป็นต้องพึ่งต่างประเทศ

มากเราก็ขายภายในได้ เพราะว่าเรามีตั้ง 50 กว่า

ล้านคน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจึงมองปัญหาว่าจะทำา

อย่างไร

หนึ่งเราจะยอมรับผลกระทบจากการค้าต่าง

ประเทศมากน้อยแค่ไหน เราต้องขีดเส้นเสียก่อน เรา

จะพึ่งพาตัวเราแค่ไหน สองผลประโยชน์ที่ได้จาก

ภาคเกษตร ที่ได้จากการค้าต่างประเทศ มันควรจะ

ถึงแก่เกษตรกรเพราะถ้าไม่ถึงแก่เกษตรกรแล้ว ภาค

อุตสาหกรรมมันเจริญเติบโตไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น

ในด้านต่างๆ ผมจึงมองเห็นปัญหาอย่างนี้ ปัญหา

หลักอีกอันหนึ่งก็คือว่า เมื่อเราตัดสินว่า เราจะยอมรับ

ผลกระทบจากต่างประเทศแค่ไหน เนื่องจากเราเป็น

ประเทศเล็ก เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางปรับตัวเรา

ให้มีความคล่องตัว ให้มีความยืดหยุ่นที่จะเผชิญกับ

ผลกระทบการค้าต่างประเทศให้ได้ เราจะทำาอันนี้เป็น

ปัญหาหลักที่เราจะต้องทำา

 

มาตรการทางการช่วยเหลือผู้ส่งออกเก่ียวกับ
กรณีท่อเหล็ก� รองเท้า�หรือส่ิงต่างๆ� ท่ีถูกก้ัน
โดยโควตาจะทำ�อย่างไรบ้าง

อนันีเ้ปน็เรือ่งทีส่หรฐัฯ สรา้งฉนวนขึน้มา แตถ่า้

เราจะพดูถงึระบบการคา้เสรแีลว้ กต็อ้งยอมรบัวา่ สนิคา้

บางอย่างบางประเทศก็ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ถ้า

เราไม่ยอมรับอันนี้ เมื่อมีการสร้างฉนวนขึ้นมา มันก็ไป

กระทบถงึประเทศทีก่ำาลงัพฒันา เพราะฉะนัน้เราจะเหน็

ได้ว่า สินค้าต่างๆ ที่มันใช้แรงงานมาก ประเทศที่กำาลัง

พฒันาไดเ้ปรยีบ แตป่ระเทศทีเ่ปน็อตุสาหกรรมแลว้ ถา้

อตุสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานมากเขากเ็สยีเปรยีบเรา แตเ่ขา

ไม่ยอมรับอันนี้ พยายามที่จะปกป้องอันนี้ ปัญหามันก็

เกิดขึ้น สินค้าเกษตรก็เช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้น จำาเป็นที่จะต้องพูดจากันให้เข้าใจ

ว่า สินค้าเกษตรเราก็ขายไม่ได้ สินค้าอุตสาหกรรมเราก็

ขายไม่ได้อีก เนื่องจากกีดกั้นการค้า เนื่องจากการสร้าง

ฉนวนขึ้นมา แล้วเราจะทำาอะไร เพราะว่าถ้าทำาการค้า

มันต้อง 2 ฝ่าย ถ้าเรายากจนเขาก็ขายไม่ได้ เพราะ

ฉะนั้นข้อนี้เป็นปัญหาหลัก แต่เรื่องรายละเอียดต่างๆ 

ผมยังไม่ได้ดู

แตว่า่ผมคดิวา่อนันีเ้ปน็หลกัการอนัหนึง่ทีน่า่จะ

ไดเ้สนอในระดบัหนึง่ เราพรอ้มทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจาก

ต่างประเทศมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากเราไม่พร้อม เรา

จำาเปน็ตอ้งสรา้งฉนวนขึน้มา ใหผ้ลกระทบมนันอ้ย เมือ่

เราตัดสินแล้วว่า ผลกระทบมีแค่ไหน เราจะยอมรับผล

กระทบนี้แค่ไหน เราก็ต้องพยายามปรับให้มีความ

ยืดหยุ่น มีความคล่องตัวที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ 

ให้ได้นั่นอันที่สองและอันที่สาม รายได้ที่เราจะได้จาก

การคา้ระหวา่งประเทศมนัควรจะถงึมอืเกษตรกร เพราะ

ว่าถ้าภาคเกษตรกรไปไม่ได้ ภาคอุตสาหกรรมของเราก็

ไปไม่ได้

อยากให้ท่านคาดหมายใน�๒�ไตรมาสหลังของป‚�
๒๘�เก่ียวกับทางด้านภาวะการค้าต่างประเทศว่า
น่าจะเป็นอย่างไร

อยา่งทีผ่มวา่ การคา้ตา่งประเทศมนัพึง่พาซึง่กนั

และกัน เราก็หวังว่าภาวะเศษฐกิจตกต่ำานี่ สหรัฐฯ จะ

เป็นตัวนำา จริงแล้วในระยะปีสองปี เขาฟืนขึ้นมา ก็เป็น

ความหวังของทุกประเทศว่า เมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

ฟืนแล้วก็จะเป็นช่องทางที่จะดึงเศรษฐกิจของประเทศ

อื่นให้ฟืนตามขึ้นมา แต่ในเมื่อสหรัฐฯ ฟืนขึ้นมาแล้ว 

ประเทศอื่นสามารถขายให้สหรัฐฯ ได้ สหรัฐฯ กลับปิด

ประตู เศรษฐกิจของเขาก็กลับทรุดลงไป

เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของสหรัฐฯ

ว่า พร้อมที่จะดึงเศรษฐกิจของประเทศอื่นขึ้นมาหรือ

ไม่ ในขณะนี้สหรัฐฯ ก็ผลักภาระบางส่วนให้กับญี่ปุ่นว่า 

ญีปุ่น่ควรจะฟืนฟเูศรษฐกจิเพือ่ดงึเศรษฐกจิของโลกขึน้

มา เพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่สหรัฐฯ จะถือนโยบายอย่างไร

ที่จะฟืนฟูเศรษฐกิจขึ้นมา ถ้าเศรษฐกิจของ 2 ประเทศ

รวมทั้งของประชาคมยุโรปมันไม่ดึงขึ้นมาแล้ว มันก็จะ

ลำาบาก

ช่วงถัดจากน้ีไป� ท่านมีนโยบายในการส่งสินค้า
เกษตรไปยังต่างประเทศอย่างไร

อันนี้ต้องดูกันก่อน อย่างที่ผมว่าสินค้าเกษตร

ถา้เราสง่ออกไมไ่ด ้ภาวะเศรษฐกจิเรากล็ำาบาก ถงึแมว้า่

เราสง่ออกได ้ไดผ้ลประโยชนม์า ผลผระโยชนน์ัน้ควรตก

ถึงทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร 

ถ้าหากไม่ตกถึงเกตรกรแล้วจะลำาบาก

ผู้ส่งออกบางรายที่ส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลางพากันบ่นถึงเล่ห์เหลี่ยมของผู้ซื้อใน

ตะวันออกกลางว่า ใช้เล่ห์เหลี่ยมบางประการในการไม่

รบัสนิคา้จากไทยทำาใหต้อ้งขาดทนุยบัเยนิ เรือ่งนีค้ดิวา่

เราควรแก้ไขอย่างไร

ผมถึงบอกว่า เราต้องปรับตัวให้ได้ การค้าต่าง

ประเทศมันก็เหมือนการค้าภายใน มันมีปัญหาทั้งนั้น 

ปัญหาว่าเราจะปรับตัวอย่างไรให้มันทันกับเหตุการณ์ 
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ใหเ้ขาไมม่เีงือ่นไขทีจ่ะตอ่รองได ้เพราะฉะนัน้เราจำาเปน็

ที่จะต้องปรับด้วยวิธีโดยตรงคือการผูกมัดให้มันดีขึ้น 

แล้วเราก็ปรับตัวเราเองขึ้นมา

อยากจะให้สรุปการค้าต่างประเทศในรอบ� ö�
เดือนท่ีผ่านมา

คงสรุปลำาบาก เพราะการค้าต่างประเทศผม

เพิ่งมาจับ

อยากให้คาดหมายแนวโน้มในอนาคตทางการค้า
ต่างประเทศของไทย

อยู่ที่ว่านโยบายของสหรัฐฯ จะเอาอย่างไร ว่า

เขาพร้อมที่จะเป็นตัวที่จะนำาดึงเศรษฐกิจของโลกขึ้น

มาหรือไม่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ประชาคมยุโรป ดึงขึ้นมา 

เพราะถ้าเขาต่างคนต่างปิดตลาดกันแล้ว เป็นไปไม่

ได้ที่ประเทศเหล่านั้นจะอยู่รอด เราค้าขายกับประเทศ

พัฒนาและอยู่ในภาวะเดียวกับเราไม่มีเงินจะซื้อสินค้า 

มันก็ต้องมีใครที่เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจ

เขามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น ต้องปรับให้

ได้เสียก่อน เพื่อที่จะดึงประเทศอื่นขึ้นมา

แตน่ีถ่า้ทกุคนถอืนโยบายเอาตวัรอด กนัตวัของ

เราเองออกไป คนอืน่มนักอ็ยูไ่มไ่ด ้มนักอ็ยูต่รงทีว่า่เขา

จะเดนิทางไปไหน เพราะฉะนัน้เราจำาเปน็จะตอ้งตดิตาม

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆ ที่เป็น

คู่ค้าสำาคัญๆ ของเราไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหรัฐฯ หรือ

ประชาคมยุโรป

ในฐานะท่ีท่านคลุกคลีกับวงการค้าในราชการ
มาเป็นเวลานาน� อยากจะเรียนถามท่านเก่ียว

กับคุณภาพราคาของสินค้าไทยเวลาน้ีพอจะเดิน
หน้าไปสู่ตลาดโลกได้ไหม

บางอย่างผมเชื่อว่า เราสู่ตลาดโลกได้ แต่ว่า

เราได้เปรียบเขาบางส่วน แต่ว่าเนื่องจากเราได้รับการ

กีดกันบางอย่าง ทำาให้การส่งออกของเราน้อยลงไป 

อนัทีส่อง ในดา้นสนิคา้เกษตร น้ำาตาลเหน็ไดช้ดั ปญัหา

นั้นไม่ใช่ว่าเราขายน้ำาตาลไม่ได้ เราขายแล้ว ปัญหาว่า

เราได้ราคาต่ำา น้ำาตาลมีคนซื้อ แต่ว่าได้ราคาต่ำาจริงๆ 

เรามีน้ำาตาลอยู่แค่นี้ เราส่งออกได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าได้

ราคาต่ำาซึง่ชาวไรค่ดิวา่ เมือ่ตน้ทนุเขาคา้ขายในลกัษณะ

นี้ เขาอาจจะไม่ได้ค่าอ้อยเท่าที่เขาคิดเอาไว้

ย้อนมาทางด้านผลไม้�คิดว่าเราควรจะปรับปรุง
อย่างไรเพ่ือพั²นาการส่งออกผลไม้ของเราให้
กว้างขวางในตลาดต่างประเทศ

ผมคิดว่าผลไม้มีตลาดกว้างมาก ในแง่ของเรา

นั้น มีการคัดเกรดและการจัดชั้นคุณภาพ การรักษา

มาตรฐาน การทีจ่ะใหม้ผีลไมอ้อกมาในระดบัสม่ำาเสมอ

กนัตลอดทัง้ป ีการทีเ่ราจะคา้ผลไมเ้ปน็ฤดูๆ  นีค้งลำาบาก 

ต้องมีผลไม้ต่อเนื่องกัน เพื่อให้การค้ามันติดต่อกัน 

เพราะฉะนั้นการคัดเกรด การรักษาคุณภาพอะไรต่างๆ 

เปน็เรือ่งสำาคญั เพราะตอ่ไปเรายงัไมไ่ดท้ำาอนันีใ้หม้นัด ี

มนักจ็ะกลายเปน็เงือ่นไขของประเทศผูน้ำาเขา้วา่ มแีมลง

บา้ง มอีะไรบา้ง ถา้เราทำาใหด้เีสยี เงือ่นไขอนันีก้ห็มดไป 

มนักพ็ดูไดง้า่ยขึน้ แนน่อนผลไมก้เ็หมอืนสนิคา้เกษตรที่

มีการกีดกัน

ปัญญา ไกรทัศน์

สัมภาษณ์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

“¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�à»š¹¡ÃÐ·ÃÇ§·Õè»˜ÞËÒ·Ø¡ÍÂ‹Ò§ÁÒÅ§
àÃÒàÃÕÂ¡¡Ñ¹Ç‹Òà»š¹¡ÃÐâ¶¹·ŒÍ§¾ÃÐâÃ§ áÅŒÇ»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¡çà»š¹
»˜ÞËÒ·ÕèÊÃŒÒ§ÁÒµÑé§áµ‹ÊÁÑÂâºÃÒ³ à»š¹»˜ÞËÒ·ÕèàËÁ×Í¹æ ¡Ñ¹¤×Í 
Á×ÍË¹Öè§·Ó ãËŒ¢Í§ÃÒ¤Ò´Õ¢Öé¹ ¤×Íà¾ÔèÁÃÒÂä´ŒãËŒà¡ÉµÃ¡Ã ÍÕ¡Á×ÍË¹Öè§
¶ŒÒÁÑ¹à¾ÔèÁÁÒ¡à¡Ô¹ä» »ÃÐªÒª¹¡çà´×Í´ÃŒÍ¹ µŒÍ§àÅ‹¹ÊÍ§º·ºÒ·
ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÁÑ¹¡çà»š¹»˜ÞËÒ”

ประชาชนก็ไม่พอใจ เมื่อไม่พอใจ กระทรวงพาณิชย์ก็

เขา้ไปควบคมุราคา ซึง่มนัไมเ่กดิผลอะไรและมนัควบคมุ

ไมไ่ด ้อนันีต้อ้งยอมรบันะครบั ควบคมุของกห็าย กไ็มม่ี

ของในตลาด ใครจะยอมขาดทุนในเมื่อต้นทุนแพง

เพราะฉะนั้นเป้าที่เราตั้งก็คือ ของที่แพงขึ้นมา 

ไมว่า่จะเปน็การขึน้ทัว่ไปหรอืขึน้บางสนิคา้ เปน็เรือ่งการ

เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ ถ้าเป็นการเอารัดเอาเปรียบ 

นั่นเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ แต่นโยบายมันไม่

ควรจะเข้าไปควบคุมเขา มันไม่บังเกิดผล

นโยบายที่ผมพยายามใช้มา บางครั้งทางฝ่าย

การเมอืง รฐับาลเขากไ็มย่อม คอืสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนั

ถา้มาดวูา่ภายในประเทศเรามปีญัหาอะไร กค็อื

พืชผลทางการเกษตรตกต่ำา ในขณะเดียวกันของแพง

ซึง่จรงิๆ แลว้ตน้เหตขุองปญัหานีม้นัไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ระทรวง

พาณิชย์ และวิธีแก้ก็ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างของแพง เงินเฟ้อ ของทุกชนิดขึ้นราคา

มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้นโยบายการเงินการคลังเข้ามา

แก้แต่ประชาชนก็มักจะเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์

แก ้จรงิๆ แลว้มนัแกไ้มไ่ดน้ะครบั เรือ่งเงนิเฟอ้เปน็เรือ่ง

นโยบายการเงินการคลัง

ทนีีน้โยบายการเงนิการคลงับางครัง้มนักช็า้อาจ

จะใช้เวลาสามเดือน หกเดือน ปีหนึ่ง ที่จะให้มันเกิดผล 

¨ากห¹Ñงส×อ ครºรอº ÷õ »‚ กระ·รวง¾าณิªย์

(òð สิงหาคม òõóø)
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กัน ถ้ามีการแข่งขันมากขึ้น ราคาก็ลดลง ไม่เหมือนกับ

เข้าไปควบคุมเลย แต่บางครั้งรัฐบาลก็มีความจำาเป็น

เพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

มักจะเอียงไปทางด้านการควบคุม บางครั้งเราเป็น

ข้าราชการประจำาเราก็ไม่เห็นด้วย แต่เมื่อเขาสั่งมาเรา

ก็ต้องทำาและต้องทำาเต็มที่ ฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาขึ้น ไม่

ทำาก็เกิดปัญหาทำาก็เกิดปัญหา

สำาหรับการค้าต่างประเทศ พื้นฐานที่เราใช้

นโยบายมาก็คือ เราใช้นโยบายการค้าต่างประเทศเพื่อ

แก้ไขปัญหาภายในประเทศ เช่นถ้ามีของเหลือภายใน

ประเทศมาก เราก็พยายามที่จะผลักดันออกไปต่าง

ประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้อีกประเทศ

หนึ่ง ซึ่งเขามีปัญหาภายในไม่ให้เขาโยนภาระมาให้เรา

ด้วย มันก็เจอปัญหาเดียวกันตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีมา

แล้ว เช่นปัญหาที่ประเทศต่างๆ เขากดดันเรา เรื่องให้

ลดภาษี ให้เปิดตลาด หรือแม้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

บางคนคิดว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่ง

เกิดขึ้น ไม่ใช่ มันเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ 2505 สมัยนั้น

สหรัฐอเมริกา หรือประชาคมยุโรป อังกฤษ ก็บีบบังคับ

ใหเ้ราม ีพรบ.สทิธบิตัร โดยเอาการเมอืงการทหารมาผกู 

ให้แก้ไขกฎหมายการค้าเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เขา 

และผลักดันเรื่องคนต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ

ภายใน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประกนัภยั ซึง่กม็หีลายบรษิทั 

ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา ฯลฯ เข้ามาทำา มัน

ก็เหมือนสมัยนี้ แต่พื้นฐานมันมีมานานแล้ว

ฉะนั้นปัญหาของเราก็ติดอยู่ตรงนั้นว่า เราไม่

ค้าก็ไม่ได้ เราค้าก็ไปเจอปัญหา เราจะเอาแต่ประโยชน์

ก็ไม่ได้ ก็ต้องเป็นเรื่องของการแลกผลประโยชน์กัน 

เพราะฉะนัน้เรากต็อ้งเลน่กนัแบบเราตอ้งรูห้ลบ โดยเรา

พยายามเขา้หาพรรคพวกพนัธมติร ไมว่า่จะเปน็อาเซยีน 

หรอืในเวทโีลกกแ็ลว้แต ่เราไปรวมกลุม่กนั แลว้พยายาม

อธิบายให้เขาเห็นถึงหลักการต่างๆ ว่าอันนี้ทำาอย่าง

นี้ ถึงแม้เขามีอำานาจมากกว่า  แต่มันก็ไม่ถูกเท่าที่ควร

บางสว่นกเ็ปน็เรือ่งทีเ่ราไปแลกผลประโยชนก์บั

เขา เชน่ GSP ทีจ่รงิแลว้เขากม็เีงือ่นไขของเขา วา่ถา้เรา

อยากจะได้ GSP ต้องทำาอย่างโน้นอย่างนี้ ซึ่งมันไม่ถูก

ตอ้งตามหลกัของสากล วา่แตเ่ดมินัน้มกีารให ้GSP โดย

ไมม่เีงือ่นไขอะไร แตต่อ่มาสหรฐัเริม่มเีงือ่นไขวา่คณุตอ้ง

ทำาอย่างโน้นอย่างนี้ให้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยน

แตผ่มคดิวา่พวกนีไ้มไ่ดเ้ปน็ปญัหาทีเ่ราแกไ้มไ่ด้

ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าระบบการทำางานของเราดี และคน

ของเราดี มันก็ช่วยได้เยอะ

นอกจากน้ัน ถ้ามีการประสานงานกับกระทรวง

อ่ืนได้อย่างดี ร่วมมือกัน ปัญหาเหล่าน้ันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

ฉะนั้นที่ผมพยายามทำามา ผมตั้งเป้าไว้สอง

อย่างคือ พยายามให้คนที่เข้ามาทำางานกระทรวง

พาณิชย์แล้วเห็นอนาคตเขา ว่าเขาจะไปยังไงได้ ก็คือ

ต้องสร้างโครงสร้างหลักการขึ้นมา ว่าเขาทำาอย่างนี้ๆ 

แล้วเขาไปได้ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้มีอำานาจ

แต่งตั้ง

อีกส่วนหนึ่งที่ผมพยายามทำาก็คือ กระทรวง

พาณชิยเ์ปน็ทีค่รหาอยูต่ลอดเวลา ถา้ตราบใดทีช่ือ่เสยีง

ของกระทรวงพาณชิยอ์ยูใ่นลกัษณะอยา่งนัน้ มนัทำางาน

ลำาบาก เราจะทำาอะไรทุกคนก็คิดว่าจะมีการโกงกันทั้ง

นั้น เพราะฉะนั้นบางครั้งจิตใจอ่อนก็ไม่ทำาดีกว่า ทำา

ไปเดี๋ยวเขาหาว่าโกง ซึ่งจริงๆ มันจำาเป็นต้องทำา แล้ว

ก็ไม่มีอะไรนะครับ ฉะนั้นถ้าตราบใดเราแก้สองอย่างนี้

ไม่ได้ ผมคิดว่าลำาบาก

ตอนที่ผมอยู่ผมก็ทำาไม่ได้สำาเร็จเท่าที่ผมอยาก

จะเห็น ฉะนั้นถ้าถามผมว่าพอใจในงานที่ทำาไหม ผมไม่

เคยพอใจในงานที่ทำา เพราะว่างานมันหยุดไม่ได้ ถ้าทำา

วันนี้ได้แค่นี้ พรุ่งนี้ต้องทำาให้ดีกว่า

และบางอยา่งมนัมองไมเ่หน็ บางอยา่งเราทำาไว้

วันนี้เพื่ออีก 5 ปีข้างหน้า แล้วเราไปคุยเขาก็ไม่เชื่อเรา 

เพราะเขาไม่เห็นว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น นี่เป็นเรื่อง

ลำาบาก เพราะทางฝ่ายการเมือง แน่นอน เขาเข้ามาแก้

ปญัหาเฉพาะหนา้ เพราะอนันัน้ไปกระเทอืนโอกาสของ

เขาที่จะเป็นนักการเมืองต่อไป หรือเป็นรัฐมนตรีต่อไป 

ก็เป็นเรื่องความจำาเป็นที่เขาต้องแก้

แต่ประเด็นก็คือ หนึ่งแล้วระยะยาวจะว่ายังไง 

สองถา้แกป้ญัหาระยะสัน้แตไ่ปทำาลายโอกาสระยะยาว

จะว่ายังไง นักการเมืองเขาไม่ได้อยู่คอยนั่งอธิบาย

แต่ข้าราชการประจำาต้องอยู่อีก 5 ปี 10 ปี พอถึงตอน

นัน้มนัเกดิขึน้แลว้ คณุจะบอกกส็มยันัน้เขาทำากนัมา ถา้

เราพูดอย่างนั้นก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้ ปัญหามันอยู่ตรง

นั้น มันก็ลำาบาก

แล้วยิ่งเป็นกระโถนท้องพระโรงด้วย เวลาที่จะ

มานัง่คดิทำาระยะยาวนี ่ทางฝา่ยทางเมอืงเขากไ็มม่เีวลา 

ปัญหาเฉพาะหน้าแก้เข้าไปก็หนักอยู่แล้ว

ฉะนัน้กระทรวงพาณชิยต์อ่ไปจะตอ้งกะทดัรดั มี

ความรวดเร็วในสิ่งจำาเป็นที่จะต้องตัดสินใจ และตัดสิน

ใจไดร้วดเรว็ เพราะตอ่ไปขอ้มลูตา่งๆ มนัเยอะมาก มนั

ก็ต้องใช้คนมีความรู้ที่จะแยกแยะว่าอะไรสำาคัญอะไร

ไม่สำาคัญและสามารถที่จะเสนอแนะให้ฝ่ายการเมือง

ตดัสนิใจไดถ้กูตอ้ง ใหท้างเลอืกฝา่ยการเมอืงทีจ่ะตดัสนิ

ใจได้ถูกต้อง

ถ้าถามว่าแล้วคนกระทรวงพาณิชย์พร้อมไหม 

เมื่อเทียบกับสมัยที่ผมเข้ามา ผมว่าเขาพร้อมมากขึ้น 

แตก่ต็อ้งดวูา่พรอ้มสำาหรบัสถานการณช์ว่งไหน ทกุวนันี้

สถานการณม์นัไปเรว็มาก เราอาจจะดเีมือ่ 5 ปทีีแ่ลว้แต่

ไม่ได้หมายความว่าจะดีสำาหรับเหตุการณ์ปีหน้า ปีโน้น

แต่โดยเปรียบเทียบผมคิดว่าเขามีคนดีๆ เยอะ 

แตค่นดกีต็อ้งดทูัง้สองทาง ไมใ่ชว่า่ทำางานเกง่อยา่งเดยีว 

ต้องมีคุณธรรมด้วย ไม่งั้นแล้วภาพพจน์ของกระทรวงก็

เสีย พอเสียแล้วก็ทำาอะไรลำาบาก จะทำาอะไรก็ไม่มีใคร

เขาเชื่อแน่
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บทสัมภาษณ์

อดตีอธบิดกีรมการค้าภายใน

ข้าราชการกรมการค้าภายในโดยส่วนใหญ่

เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ และอยาก

จะทำางาน แต่ไม่มีโอกาสที่จะแสดงออก เพราะผม

คดิวา่ขา้ราชการอาจจะผกูตดิอยูก่บัระบบทีว่า่จะทำา

อะไรก็ต้องฟองนายก่อน เมื่อไม่มีโอกาสก็ไม่กล้าที่

จะแสดงออก ไม่กล้าตัดสินใจ เป็นเรื่องแรกที่ผม

มองเห็น เรื่องที่สองผมมีความรู้สึกเกี่ยวกับงานของ

กรมการค้าภายในว่า เป็นเรื่องการเมืองเสียส่วนใหญ่ 

คำาว่าการเมืองก็หมายความว่าเรื่องที่เบื้องบนสั่งลงมา

ทั้งๆ ที่บางอย่างไม่ใช่เรื่องการเมือง เป็นเรื่องที่จะต้อง

ทำาไปตามเหตุผลและผลของปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเป็น

แบบนี้แล้วทุกคนก็เลยไม่คิด ไม่กล้าทำา คือรอคำาสั่ง 

เพราะทำาไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องของ

ความเข้าใจผิด เรื่องที่สามผมคิดว่าสภาพของ

ที่ทำางานไม่เอื้ออำานวย ไม่ทันสมัย สำาหรับ

ปัญหาที่น่าสนใจ ปัญหาแรก คือ กรมการ

คา้ภายในทำางานเกีย่วกบัการคา้ภายใน แต่

ไมไ่ดท้ำาหมดทกุดา้น เพราะอำานาจหนา้ที่

ตัดเป็นบางส่วนไม่ใช่ทั้งระบบ และถาม

ว่าปัญหาเรื่องสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการ

ค้าที่เกี่ยวกับการค้าภายในหลัก แต่ไป

อยู่กระทรวงเกษตรส่วนหนึ่ง และไป

อยู่กรมการค้าต่างประเทศส่วนหนึ่ง 

ถ้าเป็นสินค้าที่มีความสำาคัญด้าน

การส่งออก การไม่อยู่ที่เดียวกันจะ

ไม่สามารถจะทำาให้เกิดประสิทธิภาพได้ ปัญหาที่สอง 

คือ การที่จะควบคุมสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน

ทางการค้า ไปดูแลและส่งเสริมให้เขามีความแข็งแกร่ง

ขึ้นก็ไม่มีอะไรจูงใจ เพราะว่าการค้าภายในอย่างที่ผม

บอกเป็นเรื่องของการเมืองและอิทธิพล เพราะฉะนั้น

ขา้ราชการกไ็มก่ลา้ไปเกีย่วขอ้งไมว่า่จะเปน็สมาคมหรอื

อะไรที่เขาทำาไม่ถูกต้อง ไปแก้ไขเขาไม่ได้ ปัญหาที่สาม

ที่เป็นหัวใจสำาคัญ คือ เมื่อเวลาสินค้าขึ้นราคาเกิด

ความเดือดร้อนกลาย

เป็นปัญหาการเมือง วิธี

การแก้ของเราก็คือ การ

คุมราคา วิธีการที่ เรา

คุมราคาไม่ใช่วิธีการที่

เหมาะสม เพราะเราไป

มองปัญหาว่าถ้าราคาสูง

ขึ้นจะควบคุมหรือเปล่า

ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ไป สินค้าบางอย่างต้อง

มองทั้งสองอย่าง ถ้าไม่ใช่

สิ นค้ า เกษตรขึ้ น ราคา

ชาวไร่ก็ไม่ได้ประโยชน์

เ พ ร า ะ ว่ า ร าค าสิ นค้ า

เกษตรเป็นรายได้ของ

เกษตรกร ถ้าไปคุมเข้าก็

ทำาให้เกษตรกรมีรายได้

น้อย ถ้าไม่คุมปล่อยให้

ราคาขึ้นไป เกษตรกรอาจ

จะรวย ผู้บริโภคก็ต่อว่าให้ ปัญหาเรื่องของกรมการ

ค้าภายในไปผูกโยงกับการเมืองก็ต้องเอาใครใกล้ตัว 

ภาระก็ไปโยนใส่คนที่ไม่มีอำานาจต่อรองซึ่งมันไม่ถูก 

ระบบการตรงนี้ที่เป็นปัญหาว่าจะทำาอย่างไร ปัญหาที่

นา่สนใจยอ้นกลบัมาวา่เรือ่งคมุราคาถา้จะตอ้งทำาจะทำา

อย่างไร เราก็พยายามทำาให้กำาลังกดดันทางการเมือง

น้อยเข้า ผมใช้คำาว่าน้อยเข้านะ ให้หมดไปมันเป็นไป

ไม่ได้ ให้มันน้อยลงไป โดยเอาหลักการและเหตุผลเข้า

มาแทรกแซงใช ้อยา่งเชน่ เราเอาเรือ่งตน้ทนุมาพดูกนัวา่

ผูป้ระกอบการมเีหตผุลทีจ่ะขึน้ราคาหรอืไมต่อ้งมเีหตผุล

ดูว่าทำาไมต้องให้ขึ้น แต่ว่าการทำาอย่างนี้เราต้องให้มี

การคานดุลหมายความว่า

เจ้าหน้าที่ที่ไปรับผิดชอบ

ก็ไปค้นคว้ามาว่าควรจะ

ให้ขึ้นหรือไม่ให้ขึ้น และก็

ต้องมาชี้แจงต่อกรรมการ 

ซึ่งจากหน่วยงานต่างๆ 

กรรมการก็จะซักถามว่า

มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล 

ถ้ามีเหตุผลก็ให้ขึ้นราคา

ได้ ถ้าไม่มีเหตุผลก็ต้อง

กลับไปทบทวนใหม่ ต้อง

พยายามวางหลกัเกณฑไ์ว้

อยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เมือ่

เรื่องไปถึงกรรมการใหญ่ก็

สามารถชี้แจงเหตุผลได้มี

หลักมีเกณฑ์ แต่ว่าสินค้า

เกษตรมีปัญหาเยอะ ถ้า

จะถามว่าปัญหาของ

สินค้าเกษตรอยู่ตรงไหน 

ผมมีความรู้สึกว่าเป็นปรัชญาประจำาตัวผมว่า ราคา

ที่เราเรียกว่า “ราคาเป็นธรรม” หรือว่า “ราคาตลาด

ที่เป็นไปตามภาวะของตลาด” ส่วนหนึ่งก็จริงอย่าง

ทฤษฎทีีว่า่มขีองมากราคากต็ก มขีองนอ้ยกแ็พง เรา

พูดกันไปแบบนักการเมือง แต่ว่าเบื้องหลังจริงๆ ที่

มันจะสูงขึ้นหรือที่จะต่ำาลง ผมว่ามันอยู่ที่อำานาจต่อ

รองของผู้ซื้อและผู้ขาย ถ้าตราบใดอำานาจมันไม่

เท่ากันราคามันจะไม่เป็นธรรม อย่างเช่นเราดูง่ายๆ 

สินค้าเกษตร ถามว่าเกษตรกรมีอำานาจต่อรองไหม ดู

แล้วก็ต้องว่าน้อยมาก เพราะเมื่อของออกมาพร้อมกัน

กจ็ะลน้ตลาดจะตอ่รองอะไรกบัเขาได ้ของออกมา 2-3 

ถ้าจะถามว่าปัญหาของสินค้า
เกษตรอยู่ตรงไหน�ผมมีความ
รู้สึกว่าเป็นปรัชญาประจำ�ตัวผม
ว่า�ราคาที่เราเรียกว่า�“ราคาเป็น
ธรรม”�หรือว่า�“ราคาตลาดที่เป็น
ไปตามภาวะของตลาด”�ส่วนหนึ่ง
ก็จริงอย่างทÄษ®ีที่ว่ามีของมาก
ราคาก็ตก�มีของน้อยก็แพง�เรา
พูดกันไปแบบนักการเมือง�แต่ว่า
เบื้องหลังจริงๆ�ที่มันจะสูงขึ้นหรือ
ที่จะต่ำ�ลง�ผมว่ามันอยู่ที่อำ�นาจ
ต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย�ถ้า

ตราบใดอำ�นาจมันไม่เท่ากันราคา
มันจะไม่เป็นธรรม

¨ากห¹Ñงส×อ ครºรอº öö »‚ กรมการคŒาÀายã¹

(òõôõ)



12๘

คมคิด คมคำ� คมเขียน

129

เดือนแต่ว่าใช้ไปทั้งปี ถาม

วา่พวกนีม้ไีหม ไมม่ ีเพราะ

ฉะนั้น จุดตรงนี้ที่เราต้อง

แก้ คื อ ไป เสริ มอำ านาจ 

ตอ่รองใหเ้กษตรกรเพือ่ให้

เกษตรกรเพื่อให้กลไกการ

ตลาดมันไปได้ ถ้าตราบใด

ไม่มีความสมดุลเท่าเทียม

กันอำานาจต่อรองมันไม่มี

สิ่งที่เกี่ยวข้องกันอีกอย่าง

หนึ่ง คือ จิตวิทยาของ

ตลาดคือ ถ้าทุกคนคิดว่า

ราคาจะขึ้น ทุกคนก็เก็บ

ไว้ไม่ขาย ถ้าเราคิดว่ามัน

ลงเราก็ปล่อยกันเป็นแถว 

ตรงนี้แหละที่มันสำาคัญ 

เวลาที่ผมอยู่ที่กรม ผม

มุ่ง 2 อย่าง คือ ให้ข้อมูล

ข่าวสารและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน เช่น เราไปทำา

ปดิหมูบ่า้นขายขา้วเพราะผมเชือ่วา่การทีเ่ราเปดิโอกาส

ให้เข้าแข่งกันได้ คนซื้อเข้ามาแล้วประมูลหลายคนแบบ

ตลาดกลาง แต่ก็ต้องระวัง ที่ผมพบเองมันเข้าหลักผีถึง

ปา่ชา้ คนทีท่ำาตลาดกลางไมค่วรซือ้เอง ควรจะใหบ้รกิาร

แก่คนที่เข้าประมูลขายกันโดยเปิดเผย และถ้าเขาขาย 

ไม่ได้ก็มีที่เก็บสินค้าไว้ที่ตลาด เขาขายวันนี้ราคาไม่ดีก็

เกบ็ไวห้รอืกไ็มต่อ้งเอามา ถา้ใหด้จีรงิๆ กใ็หเ้อาตวัอยา่ง

มาดกูนั และกเ็มือ่ซือ้ขายแลว้กข็นมาทหีลงั ในสมยันัน้ก็

เริม่มแีนวคดิแลว้วา่การเขา้ไปควบคมุราคา ควบคมุการ

ผกูขาดมนัไมเ่กดิประโยชน ์เพราะวา่การไปคมุธรุกจิหรอื

การไปแก้ไขปัญหาเรื่องการผูกขาด เราต้องยอมรับอัน

แรกว่าจะเขียนกฎหมาย

อย่างไร จะออกมาตรการ

อย่างไร เขามีทางเลี่ยง

ทั้งนั้น และภาระก็จะไป

ตกอยู่กับผู้บริโภค คุณคุม

ราคาคุณก็รู้ว่าคุมเมื่อไหร่ 

ภาระมนัตกอยูก่บัผูบ้รโิภค 

ผู้ค้าเขาหาทางออกได้แต่

ยังใช้กันเพราะมันสะใจ

ทางการเมือง  เพราะ

ฉะนั้นตามแนวความคิด

มันไม่ใช่เรื่องควบคุม แต่

ว่าเราต้องหาทางที่จะส่ง

เสริมการแข่งขันให้ เขา

แข่งขันกัน อะไรที่มันเป็น

อุปสรรคต่อการแข่งขันก็

ต้องพยายามให้ล้างออก

ไปเพื่อให้เกิดการแข่งขัน 

ที่ผ่านมาการค้าของไทยที่ว่าร่ำารวยใหญ่โตมาเป็นการ

ค้าอภิสิทธิ์ทั้งนั้น ได้อภิสิทธิ์ทั้งสิ้น จะด้วยการผูกขาด 

อิทธิพล ทั้งนั้น มีใครไหมที่จะสู้ขึ้นมาด้วยกำาลังลำาแข้ง

จริงๆ มีแต่มีน้อยราย ปัญหาที่ถามกันมากคือว่าแข่ง

ไปแล้วตัวเล็กอยู่ไม่ได้เหลือแต่ตัวใหญ่ก็ผูกขาดอยู่ดี  

อันนั้นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องควรมองว่าเป็นเรื่องที่

กลไกตลาดทำางานไม่ได้แล้วรัฐต้องเข้าไปแทรกแซง 

อย่างเช่นปัญหาเวลานี้คือปัญหาเรื่องโชห่วยค้าปลีก

กับห้างขนาดใหญ่มันสู้กันไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าเราต้องการ

ให้ผู้ค้ารายย่อยยังอยู่เพื่อต้องการให้เขามีอาชีพ อย่าง

นี้มันต้องใช้กฎหมายการแข่งขัน ให้ประโยชน์กับผู้ค้า 

รายย่อยและก็ให้ผู้ค้ารายใหญ่เสียประโยชน์บ้าง เช่น 

สำ�หรับการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการปัจจุบัน�ผมว่ามันต้อง
ให้ชัดนะ�ทุกวันนี้นักการเมืองก็
ดี�ข้าราชการประจำ�ก็ดี�สับสน
ว่าอะไรคือนโยบาย�อะไรคืองาน�
ผมว่า�ข้าราชการประจำ�รู้ดีกว่า
ข้าราชการการเมืองว่าอะไรคือ
งานประจำ���อะไรคือนโยบาย�แต่
นักการเมืองชอบมาทำ�งานประจำ��
ไปถามเรื่องนโยบายไม่รู้�เมื่อไม่รู้
ไปๆ�มาๆ�ก็กลายเป็นข้าราชการ
ประจำ�มาทำ�นโยบาย�รัฐมนตรีมา

ทำ�งานประจำ�

ที่เรามองคือบางอย่าง ถ้ารายใหญ่ทำาแล้วถือเป็นการ

ผูกขาด แต่รายเล็กทำาแล้วไม่ถือเป็นการผูกขาด เลือก

ปฏิบัติระหว่างรายใหญ่กับรายเล็ก เช่น ในเขตที่อยู่

อาศัยให้แต่ร้านเล็กไม่ให้ร้านใหญ่ เป็นต้น

สำาหรบัการปฏบิตังิานของขา้ราชการปจัจบุนั 

ผมว่ามันต้องให้ชัดนะ ทุกวันนี้นักการเมืองก็ดี 

ขา้ราชการประจำากด็ ีสบัสนวา่อะไรคอืนโยบาย อะไร

คืองาน ผมว่าข้าราชการประจำารู้ดีกว่าข้าราชการ

การเมืองว่าอะไรคืองานประจำา  อะไรคือนโยบาย 

แต่นักการเมืองชอบมาทำางานประจำา ไปถาม

เรื่องนโยบายไม่รู้ เมื่อไม่รู้ไปๆ มาๆ ก็กลายเป็น

ข้าราชการประจำามาทำานโยบาย รัฐมนตรีมาทำางาน

ประจำา พอเกิดเรื่องขึ้นมาก็ลงข้าราชการประจำาหมด 

ประเด็นต่อมาคือเราต้องยอมรับว่าการเมืองคิดสั้น คือ 

เขาต้องแก้ปัญหาระยะสั้น แต่ว่าคุณแก้ปัญหาระยะสั้น

และวางนโยบายอย่างนี้ อาจมีผลกระทบต่อระยะยาว 

เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วควรจะเป็นหน้าที่ข้าราชการจะ

ต้องชี้แนะให้เขาเห็นว่าถ้าเขาจะเดินไปทางนี้ชี้ให้เขา

เห็นว่าตรงนี้มีหลุมนะ ถ้าทำาอย่างนี้แล้วต่อไปไปไม่

ได้นะ ให้เขาเห็นว่าตรงไหนมีหลุม ตรงไหนมีเหว ตรง

ไหนมีหน้าผา เราก็ต้องขีดเส้นตรงนั้นว่า เมื่อเราให้

ความเห็นแล้วเขาจะเอาอย่างไรเรื่องของเขา แต่เราไม่

ควรที่จะว่า เราให้ความเห็นแล้ว เขาไม่เอาอย่างนี้เรา

ไม่ทำา เราต้องทำาให้สุดฝีมือ ยกเว้นแต่จะผิดกฎหมาย

หรือไม่ชอบธรรม จุดหมายจะเลอเลิศอย่างไรวิธีการก็

ต้องชอบธรรม นอกจากนโยบายวางไม่ชัดแล้ว ความ

รับผิดชอบไม่ชัดถึงเกิดปัญหาอย่างทุกวันนี้ เช่น เรื่อง

การค้าสินค้าเกษตร ใครจะรับผิดชอบเรื่องผลิต คำา

ตอบก็คือ กระทรวงเกษตรฯ ใครจะรับผิดชอบเรื่องการ

ตลาด การตลาดมี 2 ส่วน ตลาดภายในกับตลาดต่าง

ประเทศ ใครจะทำา เชน่ เรือ่งยางไปอยูเ่กษตร แตบ่างทกี็

มอบใหก้ระทรวงพาณชิยด์แูลในเรือ่งตลาดตา่งประเทศ 

แม้แต่กระทรวงเดียวกันเรื่องมันสำาปะหลัง กรมการค้า

ต่างประเทศรับผิดชอบ ก็แสดงว่าการตลาดทำาตั้งแต่

ข้างในไปถึงข้างนอกด้วย เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบ

ก็ไม่มี พอเกิดเรื่องขึ้นมาใครรับผิดชอบ ที่สะท้อนผมก็

คอืวา่ผมไปอยูก่รมการคา้ภายใน ผมมคีวามรูส้กึวา่กรม

การคา้ภายในมคีวามรูเ้รือ่งการคา้ตา่งประเทศมากกวา่

กรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศรู้

เรื่องเกี่ยวกับตลาดภายในมากกว่าตลาดต่างประเทศ

สำาหรับงานของกรมการค้าภายในขณะนี้และ

มองไปข้างหน้า นับวันการกำากับดูแลกว้างขวางและ

ลึกซึ้งมากขึ้น ต้องรวดเร็วขึ้น จะมีกฎหมายมากขึ้นที่จะ

มารองรบัการกำากบัดแูลนัน้มากขึน้ จงึควรทีจ่ะใหค้วาม

สำาคัญกับการใช้กฎหมายและความคิดความอ่านที่จะ

เข้าไปใช้กฎหมายนั้น ผมอยากจะพูดแต่เพียงว่า แม้ว่า

กฎหมายมกัจะเขยีนวา่ใหผู้ห้นึง่ผูใ้ดมอีำานาจหนา้ทีก่จ็รงิ 

แต่ผู้นั้นควรจะต้องคิดต้องคำานึงว่ามีหน้าที่และความ

รับผิดชอบแค่ไหนก็ควรใช้อำานาจแค่นั้น และตีให้แตก

ปรัชญาของกฎหมายนั้น ส่วนความคิดความอ่านที่จะ

เข้าไปใช้กฎหมายใดควรจะต้องหลีกเลี่ยงตรรกวิธีที่เอา

ข้อยุติตั้งแล้วหาเหตุผลสนับสนุน ควรหาก่อนแล้วจึง

อนุมานข้อยุติ
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ภาพลวงตาส่งออก 

“·Ø¡ÇÑ¹¹ÕéàÃÒ¾Öè§¾Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÁÒ¡ ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ç¾Öè§¾Ò¡ÒÃ¹Ó à¢ŒÒÊÙ§ à¾×èÍãªŒã¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ ËÑ¡¡ÅºÅºµŒ¹·Ø¹ÍÍ¡ ¡ç¨ÐàËÅ×Í¡Ó äÃá¤‹¹ŒÍÂ¹Ô´ ¡Ó äÃ¡ŒÍ¹ãËÞ‹äËÅ
ÍÍ¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈËÁ´ Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§ àÃÒ»ÅÙ¡¢ŒÒÇÊ‹§ÍÍ¡à»š¹àºÍÃ�Ë¹Öè§¢Í§âÅ¡ áµ‹àÃÒµŒÍ§
¹Ó à¢ŒÒ»Ø‰Âà¤ÁÕ ÂÒ¡Ó ̈ Ñ´ÈÑµÃÙ¾×ª áÅÐ¹éÓ ÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ãªŒã¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ µŒ¹·Ø¹
¡Ç‹Ò¨Ð»ÅÙ¡¢ŒÒÇÊÓ àÃç¨ä´ŒÊ‹§¢ÒÂËÁ´ä» 60% ¡Ó äÃàËÅ×Í 40% áµ‹ÂÑ§µŒÍ§ä»¨‹ÒÂ¤‹ÒÃ¶ 
¤‹ÒàÃ×Í ¤‹Ò¢¹Ê‹§ä»µ‹Ò§»ÃÐà·ÈÍÕ¡ ¶ŒÒª‹Ç§äË¹àÈÃÉ°¡Ô¨äÁ‹´Õ ¼ÙŒ«×éÍ¡çµ‹ÍÃÍ§¢ÍÅ´ÃÒ¤Ò·Õè
µÑÇÊÔ¹¤ŒÒ ¤×Í ¢ŒÒÇ â´Â·ÕèµŒ¹·Ø¹à¾ÒÐ»ÅÙ¡áÅÐ¤‹Ò¢¹Ê‹§·Ø¡ÍÂ‹Ò§¤§à´ÔÁ ¡Ó äÃ¨Ö§ÁÕáµ‹·Ã§¡Ñº
·ÃØ´ ÊÔ¹¤ŒÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÔè§áÅŒÇãËÞ‹ µŒ¹·Ø¹ÇÑµ¶Ø´Ôº¹Ó à¢ŒÒÊÙ§¶Ö§ 80% ¹Ñè¹ËÁÒÂ¤ÇÒÁ
Ç‹Ò àÃÒ·Ó á·ºáÂ‹ ä´Œ¡Ó äÃá¤‹ 20% ·Ò§ÍÍ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹àÇÅÒ¹Õé¨Ö§ÁÕ¤Ó µÍºà´ÕÂÇ 
¤×Í ¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃ”

เหตุที่พุ่งเป้าไปที่ธุรกิจบริการ ก็เพราะทุกวันนี้

ประชากรส่วนใหญ่ละทิ้งบ้านเกิด หลั่งไหลเข้าสู่ระบบ

แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำานวนมาก ขณะที่

แนวโน้มประชากรในภาคการเกษตรค่อยๆ ลดน้อยลง

แตจ่ากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิ

ในประเทศ และการเมอืงของไทย ทำาใหเ้สถยีรภาพการ

จ้างงานในระบบอุตสาหกรรมไม่แน่นอน

นอกจากนี้ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีก็เจริญ

รุดหน้าอย่างต่อเนื่อง ความต้องการใช้แรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมลดลงตามลำาดับ เนื่องจากนายจ้าง

ก็ต้องการลดต้นทุนค่าแรงงานเหมือนกัน โดยหันไป

พึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถทำางานแทนแรงงาน

ได้จำานวนมาก ทำาให้แรงงานส่วนเกินเริ่มเพิ่มจำานวน

ขึ้นทุกที และทิศทางก็จะดำาเนินไปในแนวโน้มนี้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นในอนาคต

เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐต้องเตรียมพร้อมในการ

รับมือ แรงงานที่ถูกโละทิ้งจะนำาไปไว้ที่ไหน ซึ่งไม่ใช่แค่

การเขา้ไปพยงุกจิการหรอืโรงงานในอตุสาหกรรมใหจ้า้ง

งานในจำานวนเทา่เดมิ เพราะววิฒันาการของเทคโนโลยี

มีแต่เดินไปข้างหน้า

ตา่งชาตมิกีารคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ออกมาอยู่

ตลอดเวลา เพือ่เปา้หมายสงูสดุ สูป่ระสทิธภิาพการผลติ 

ลดตน้ทนุ ทัง้การใชว้ตัถดุบิและกำาลงัคน เราไมส่ามารถ

ต้านกระแสเทคโนโลยีได้ แต่ปรับตัวเพื่อรับมือได้

การหนัมาสูธ่รุกจิบรกิาร จะชว่ยรองรบัแรงงานที่

นบัวนัจะมจีำานวนแรงงานสว่นเกนิในภาคอตุสาหกรรม

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และยงัหมายรวมถงึแรงงานทีถ่กูเลกิจา้ง

จากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในขณะนีด้ว้ย เนือ่งจากการใช้

บุคลากรในภาคธุรกิจบริการจำาเป็นต้องใช้คนในการให้

บริการ เทคโนโลยีทำาได้แค่เพียงอำานวยความสะดวก

และสร้างจุดขายต่องานบริการนั้นๆ แต่เสาหลักก็ยัง

ต้องพึ่งพาคนอยู่ดี

ที่น่าสนใจอีกประการ ธุรกิจบริการสามารถ

รองรับแรงงานได้หลายช่วงอายุคน ไม่จำาเพาะต้อง

เป็นคนหนุ่มสาวเท่านั้น พนักงานวัยกลางคนขึ้นไปก็

ต้องการตำาแหน่งงานรองรับจำานวนไม่น้อย ซึ่งเข้ากับ

สถานการณ์ในเวลานี้

ด้วยสถิติจำานวนประชากรของประเทศไทยวัยสูง

อายุเร่ิมมีเกณฑ์เฉล่ียเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ น่ันหมายความ

ว่า ถ้าคนกลุ่มน้ียังสามารถมีรายได้หลังเกษียณอายุทำางาน 

ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการเล้ียงดูของสมาชิกในครอบครัว

วัยทำางานได้ รวมถึงแบ่งเบาภาระของรัฐบาลด้วย

แต่หากไม่มีงานรองรับประชากรกลุ่มนี้บ้าง 

เท่ากับว่าคนหนุ่มสาวในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุร่วมอยู่

ด้วย ก็จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

แถมมีความเสี่ ยงต่อการถูก เลิกจ้ างงาน

จากโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ และความรวดเรว็ของขอ้มลู

ข่าวสารที่สื่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

นายทุนมีโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายการลงทุน

เปลี่ยนไปหาแหล่งผลิตอื่นที่สามารถลดทอนต้นทุน

การผลิต หรือมีศักยภาพการผลิตรองรับได้สูงกว่า

ประเทศไทย เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรมี

ขนาดเล็กลง และการขนส่ง เคลื่อนย้าย ทำาได้ง่ายกว่า

ในอดีต การตัดสินใจจึงไม่ต้องคิดมากเหมือนในอดีต

ถ้าแรงงานที่มีภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุตกงาน 

ปัญหาที่จะตามมาทันที คือ ปัญหาสังคม ที่ขณะนี้ก็

ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ให้เห็นกันถี่

ขึน้ถงึปญัหาการทอดทิง้ผูส้งูอาย ุยิง่ไปกวา่นัน้เศรษฐกจิ

¨ากห¹Ñงส×อ ½†ามรสุมการคŒาâลก ¨Ñ´¾ิม¾์ã¹âอกาส

ครºรอº 60 »‚ กรมการคŒาµ‹าง»ระเ·È
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ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ก็ จ ะ ถู ก

สัน่คลอนไปดว้ย เพราะเรา

พึ่งพาทุนนอกมากเกินไป 

พอทุนเหล่านี้เคลื่อนไหว

ที ไร เราก็สะเทือนตาม

ทุกครั้ง

ถ้ายังเห็นภาพไม่

ชัดถึงความจำาเป็นที่ต้อง

ส่งเสริมธุรกิจบริการ ก็ขอ

ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ

ระหว่างธุรกิจโรงแรมให้เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจ

บรกิารทัว่ไปกบัโรงงานอตุสาหกรรมทอผา้ เปน็ตวัแทน

จากระบบอุตสาหกรรม

จะเห็นว่าธุรกิจโรงแรมต้องใช้พนักงานจำานวน

มากรองรบัแขกทีเ่ขา้พกัตัง้แตส่ว่นงานตอ้นรบั พาไปยงั

ห้องพัก การจัดเตรียมห้องพัก ห้องอาหาร ห้องรับแขก 

ห้องออกกำาลังกาย สระว่ายน้ำา สปา และอีกสารพัด

บรกิารทีจ่ะคดัสรรไวร้องรบัลกูคา้ทีเ่ขา้พกั ทกุแผนกลว้น

ต้องพึ่งพา คน ในการทำาหน้าที่ทั้งสิ้น

ขณะทีโ่รงงานทอผา้ มกีารปรบัเปลีย่นโครงการ

การผลิต นำาเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนในขั้นตอนที่

ตอ้งการสนิคา้คราวละจำานวนมาก หรอืสนิคา้โหล เนือ่ง

ด้วยสามารถกำาหนดเวลาที่จะผลิตชิ้นงานได้แล้วเสร็จ

อย่างแม่นยำา ซึ่งคนเพียง 1 คนสามารถคุมเครื่องจักร

ได้หลายเครื่อง ไม่จำาเพาะต้อง 1 คน คุม 1 เครื่องจักร

ไม่เฉพาะแค่การจ้างงานเท่านั้นที่มีข้อเปรียบ

เทียบ ในแง่ของผลประโยชน์ในภาพรวมที่ตกอยู่กับ

ประเทศก็เห็นความต่างได้อย่างชัดเจน

ธุรกิจโรงแรมช่วยเกื้อหนุนให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง

อีกหลากหลายอาชีพตั้งแต่พ่อครัวแม่ครัว ธุรกิจสปา 

เสริมสวย ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจ

รับจองที่พัก การเดินทาง 

ขนสง่ รา้นขายของทีร่ะลกึ 

ร้านจำาหน่ายอาหาร และ

เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น

วัตถุดิบที่นำามาใช้

ล้วนสรรหาได้ในประเทศ 

ไมว่า่จะเปน็อาหารการกนิ 

ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหาร

ทะเล ช่วยสร้างช่องทาง

ขายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในประเทศได้อีกทาง 

และโดยมากคนไทยสามารถเป็นเจ้าของกิจการเองได้ 

100% ไม่น้อยหน้าทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาเปิด

กิจการแข่งในไทย

ย้อนกลับไปดูที่โรงงานทอผ้าต่อ รายได้ที่จะตก

อยูใ่นประเทศ หลงัการสง่ออกทีเ่หน็เปน็รายไดห้ลกั คอื 

ค่าจ้างแรงงาน ภาษีที่ได้จากการส่งออก แต่หากได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีอีก

ต่างหาก ผู้ประกอบการซึ่งโดยมากรายใหญ่ยังคงเป็น

นกัลงทนุจากตา่งชาตคิอืผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชนไ์ปเตม็ๆ

ที่น่าเป็นห่วงคือ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตนั้น นำาเข้าถึง 

๘0% ตั้งแต่เครื่องจักร เทคโนโลยี น้ำามันเชือ้เพลิง และ

วัตถุดิบสำาหรับผลิตชิ้นงาน และ ๘0% ของการผลิตใน

อุตสาหกรรมเวลานี้ เป็นการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ใช้แรงงานเพียง 20% เท่านั้น

“เราอยู่ในภาพลวงตาของการส่งออกมานาน

แล้ว มัวแต่ไปพูดว่า เราส่งออกได้มาก สินค้าตัวนั้นเป็น

ดาวรุง่ดาวเดน่ เราไมเ่คยพดูถงึวา่ กำาไรจากการสง่ออก

ก้อนใหญ่อยู่กับใครกันแน่ อยู่ในประเทศจริงหรือ”

ฉะนั้นก็พอสรุปได้ว่ารายได้ที่เหลือทิ้งไว้ให้

ประเทศไทยมีเพียงน้อยนิด และเป็นเหตุผลว่าทำาไม

กจิการในภาคอตุสาหกรรมสว่นใหญจ่งึอยูใ่นมอืของตา่ง

ชาติไม่ใช่คนไทย เพราะถ้าต้องสู้กันด้วยทุนทรัพย์ที่สูง

มากแล้ว ต้องยอมรับว่าคนไทยยังเสียเปรียบ

อย่างไรก็ดี ธุรกิจบริการก็ต้องมีการลงทุนเช่น

กัน เปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรมโดยมากลงทุน

เรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งคนไทยก็จะมีโอกาสได้แค่เป็น

ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความ

เป็นไปได้น้อย ด้วยข้อจำากัดเรื่องทุนทรัพย์นั่นเอง ไทย

จึงเรียนรู้ได้ไม่มาก และลงทุนเองไม่ได้

หากแต่ธุรกิจบริการนั้นเน้นลงทุนเรื่องคน โดย

เฉพาะการศึกษา ภาษาทักษะเฉพาะด้าน การบริหาร

จัดการ เป็นการลงทุนที่ควรค่าแก่การลงทุน เพราะ

ลงทุนไปแล้ว ความรู้ ความสามารถจะติดตัวไปกับคน

ไทยตลอด สามารถเลือกทำางานได้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

ปัจจุบันก็มีคนไทยจำานวนไม่น้อยออกไปทำา

ธุรกิจทัวร์ ร้านอาหาร ร้านค้า สร้างรายได้เข้าประเทศ

จำานวนมาก

ที่ประเทศอินเดียก็เป็นอีกตัวอย่างของประเทศ

ทีป่ระสบความสำาเรจ็จากการทำาธรุกจิบรกิาร “พมิพง์าน

ป้อนระบบคอมพิวเตอร์” ให้บริการกับทุกประเทศทั่ว

โลก ทั้งงานระบบเอกสารทางธุรกิจ ราชการ การศึกษา 

เป็นต้น โดยใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ 

และภาษาเป็นองค์ประกอบสำาคัญ

ในแตล่ะปธีรุกจิดงักลา่วสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศ

อินเดียถึง 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

นี่คือเหตุผลตอกย้ำาว่าทำาไมธุรกิจบริการจึงเป็น

ทางออกของประเทศไทยมากกว่าการส่งออก

เปล่ียนยุทธศาสตร์...มองให้ไกล

ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามกระจายโรงงาน

อุตสาหกรรมไปสู่ภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อหวังจะ

กระจายรายไดโ้ดยไมค่ำานงึถงึความเหมาะสมของแตล่ะ

พื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาสังคม การต่อต้านของชุมชน 

สิ่งแวดล้อม และความล้มเหลวตามมา

ยกตัวอย่าง กรณีของภาคใต้จัดว่ามีทรัพยากร

ทางธรรมชาติ ทะเล น้ำาตก ป่าเขา เอื้ออำานวยต่อธุรกิจ

ทอ่งเทีย่วเตม็เปีย่ม รฐับาลสามารถวางตำาแหนง่ภมูภิาค

นี้ไว้รองรับธุรกิจบริการได้เต็มที่ แต่กลับไปยัดเยียด

อุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาล เพื่อป้อนตลาดส่ง

ออกไปยงักลุม่ประเทศมสุลมิ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพ

โดยรวมทางภูมิศาสตร์ และไม่สอดรับกับวัฒนธรรม

ความเป็นอยู่ของคนใต้ที่รักอิสระ การขายแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมจึงไม่เหมาะกับคนในท้องถิ่น

หากปรับเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมไปสู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน น่าจะเข้ากัน

ได้มากกว่า เพราะแรงงานจากอีสานหลั่งไหลเข้าสู่

ระบบอุตสาหกรรมจำานวนมาก ควรจะผลักดันให้กลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ต้องการจ้างแรงงาน เหล่านี้ออกไปตั้ง

ในพื้นที่ที่มีแรงงานรองรับอย่างพอเพียง นอกจากช่วย

สร้างงานให้คนในท้องถิ่นอีสานแล้ว ยังช่วยลดกระแส

“เราอยู่ในภาพลวงตาของการส่ง
ออกมานานแล้ว�มัวแต่ไปพูดว่า�
เราส่งออกได้มาก�สินค้าตัวนั้น
เป็นดาวรุ่งดาวเด่น�เราไม่เคยพูด
ถึงว่า�กำ�ไรจากการส่งออกก้อน

ใหญ่อยู่กับใครกันแน่�อยู่ในประเทศ
จริงหร×อ”
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การย้ายถิ่นได้อีกต่างหาก

การวางตำาแหน่งของยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริม

ให้รัดกุม ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดลึกซึ้ง ทำาความเข้าใจ

ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และคนท้องถิ่นจะ

ช่วยสร้างเศรษฐกิจรายภูมิภาคให้แข็งแกร่งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่ใช่การสร้างแหล่งงานให้เกิดขึ้นกับ

แหลง่หนึง่ แลว้เกดิปญัหาการยา้ยถิน่เขา้ไปแออดัในพืน้

ที่นั้นๆ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการกระจายความเจริญ

ทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค

หน้าที่อีกประการที่รัฐต้องออกหน้า คือ การ 

กระตุ้นให้เอกชนกล้าลงทุนในกิจการใหม่ๆ จะด้วย

รูปแบบการส่งเสริมก็ดี การออกกฎหมายรองรับ หา

มาตรการจูงใจด้านภาษี แหล่งเงินทุน หรือทำาให้ดู

เป็นตัวอย่างก็ดี หรือสร้างระบบสาธารณูปโภครองรับ 

ถนนหนทางสะดวก น้ำา ไฟฟ้าเข้าถึง จะช่วยเพิ่มความ 

หลากหลายให้กับภาคธุรกิจของประเทศได้มีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น อุตสาหกรรม

แปรรูปโรงงานขยะ กำาจัดขยะ สนามแข่งรถ ศูนย์

กระจายสินค้า บริการ และการส่งออกครบวงจร

 รัฐอาจจัดอบรมเสริมความรู้ในกิจการใหม่ๆ 

เพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือลงทุนให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อ

ประสบความสำาเรจ็กข็ายกจิการใหเ้อกชนเพือ่นำารายได้

กลับคืน 

เพราะถ้าไม่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการ

ใหม่ ข้อเสียของคนไทยที่เป็นมานาน คือ การทำาธุรกิจ

ตามๆ กันไป ก็จะไม่ได้รับการแก้ไข และนำาไปสู่การ 

ปิดกั้นต่อการพัฒนาทางธุรกิจ

“การคดิการณใ์หใ้หญ ่มองไกลไปขา้งหนา้กเ็ปน็

เรือ่งจำาเปน็เหมอืนกนั อยา่มองวา่เปน็เรือ่งนา่กลวั เกนิ

กำาลงั ไมง่ัน้ทกุคนกจ็ะคดิแตเ่รือ่งเลก็ๆ ย่ำาอยูก่บัทีไ่มไ่ป

ไหน เราจะโตลำาบาก”

 สมัยก่อน ใครๆ ก็คิดว่าการไปเปิดร้านอาหาร

ในต่างประเทศเป็นเรื่องยาก ยิ่งประเทศพัฒนาแล้วยิ่ง

กฎระเบียบมาก ถูกกีดกันรุนแรง โดนรีดภาษีก็หนัก ก็

เลยไม่กล้าไป

กระทรวงพาณิชย์ในสมัยนั้นก็ลองเปิดร้าน

อาหารไทยทดสอบดู ไม่ได้คาดหวังจะขายดี แต่อยาก

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมากกว่า เพื่อจะได้

นำาข้อมูลมาหาทางแก้ไข

ไล่เก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตเปิด

ร้าน การนำาวัตถุดิบปรุงแต่งอาหารเข้าไป อุปกรณ์จาน 

ชาม ช้อน ต้องเสียภาษี ต้องจ่ายอะไร หรือรสนิยม

ของคนในประเทศนั้นชอบใช้อุปกรณ์แบบไหน รสชาติ

อาหาร รสนิยมการแต่งร้าน เมนูอาหาร หน้าตาอาหาร 

พ่อครัวแม่ครัวนำาเข้าได้หรือต้องใช้จากไหน

มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากนี้อะไรบ้าง เรียง

เป็นบัญชีหางว่าวออกมาดู แล้วหาข้อมูลส่งออกจาก

ไทยไปไม่ได้ จะสามารถหาซื้ออะไรจากไหนทดแทนได้

บ้าง ราคาเป็นอย่างไร

สิ่งเหล่านี้ ประมวลกลับมาเป็นข้อมูลให้กับ 

ผู้ประกอบการที่มีกำาลังจะออกไปทำาร้านอาหารในต่าง

ประเทศได้กล้าตัดสินใจมากขึ้น และใช่ว่าจะต้องทำา

เฉพาะร้านอาหารเท่านั้น สินค้าอื่นๆ ที่เราผลิตได้ เข้า

กับความต้องการของตลาดนั้นๆ ก็ช่วยเปิดช่องทางให้

เราเข้าไปขายได้อีกต่างหาก

ขณะเดียวกัน รัฐก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ออก

ไปเจรจาเพื่อต่อรอง เปิดทางให้ผู้ประกอบการไทย 

ทำาให้ทุกวันนี้มีร้านอาหารไทยออกไปเปิดให้บริการ 

สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหลายๆ ประเทศ

สมัยนี้ มีการคิดกันว่าจะออกไปทำานานอก

ประเทศที่ไนจีเรีย เพื่อปูทางให้ต่างชาติเข้าถึงข้าวไทย

ได้ง่ายและมากขึ้น ก็เป็นมุมมองที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ที่จะก้าวออกไปนอกบ้านจากศักยภาพที่เรามีอยู่ เป็น

โอกาสที่เราจะได้สร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่ม เหมือน

ที่ต่างชาติก็เข้ามาลงทุนในบ้านเรา แล้วนำากำาไรกลับไป

“รฐัตอ้งคดิใหม้ากขึน้เรือ่งธรุกจิบรกิาร สว่นเรือ่ง

สง่ออกกต็อ้งหาทางขยบัขยายสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการ

ไทยไปลงทุนต่างประเทศ ค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ 

แรงงานราคาถูก สร้างรายได้เข้าประเทศ”

การคดินอกเหนอืจากสิง่ทีท่ำาอยูจ่งึไมใ่ชเ่รือ่ง

น่ากลัว แต่ไม่จำาเป็นต้องไปยึดติดกับการเป็นผู้คิด

คนแรก คิดในสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครคิดได้มาก่อน

ญี่ปุ่นในอดีตก่อนจะมาเป็นเจ้าเทคโนโลยีล้ำา

สมัยในเวลานี้ก็ใช้เงินไปซื้อเครื่องจักรจากประเทศอื่น

มาใชท้ัง้สิน้ เพยีงแตซ่ือ้มาแลว้ใชไ้ปกศ็กึษาไปดว้ย แลว้

ตอ่ยอดมาสูก่ารผลติเครือ่งจกัรของตวัเองใหม้คีณุสมบตัิ

ที่เหนือกว่า คือ รู้จักประยุกต์ใช้ให้เป็น ต่อยอดให้ได้

ยกตัวอย่างเข้ามาใกล้ตัวอีกนิด เรื่องการคิดค้น

ยารักษาโรค ยาใหม่แต่ละตัวกว่าจะวิจัยค้นคว้าได้ ต้อง

ลงทุนไม่น้อยกว่าล้านเหรียญสหรัฐ

คิดค้นได้แล้วก็ต้องรีบไปจดสิทธิบัตรไว้ เพื่อ

คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของตวัเอง อายคุุม้ครองก็

แค่ 20 ปี ระหว่างนั้นยังต้องเสียเวลาไปกับการทดลอง

ในห้องปฏิบัติการให้แน่ใจว่าใช้รักษาโรคได้จริง หมด

เวลาไปอีกหลายปีกว่าจะวางขายได้ในตลาดได้

ขายไดไ้มเ่ทา่ไรกห็มดอายคุุม้ครองจากสทิธบิตัร

ยาแลว้ ทำาใหบ้รษิทัยาของตา่งชาตจิำาเปน็ตอ้งขายยาใน

ราคาแพงเพื่อให้คุ้มกับการลงทุนที่เสียไป

ประเภทนี้เราก็ดูเป็นตัวอย่างได้ ถ้าเห็นว่าเกิน

ความสามารถไปไกลกไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งแขง่ขนั แตส่ามารถ

เลือกใช้วิธีต่อยอดแทนได้

เปิดเสรีไม่ใช่สูตร..สำ�เร็จ

ภายใต้กรอบการค้าเสรีมีทั้ง “สิทธิ” และ 

“หน้าที่” ให้เราต้องทำา แต่ที่ปรากฏในเวลานี้ คือ เรา

“การคิดการณ์ให้ใหญ่�มองไกลไป
ข้างหน้าก็เป็นเรื่องจำ�เป็นเหมือน
กัน�อย่ามองว่าเป็นเรื่องน่ากลัว�
เกินกำ�ลัง�ไม่งั้นทุกคนก็จะคิดแต่
เรื่องเล็กๆ�ย่ำ�อยู่กับที่ไม่ไปไหน�

เราจะโตลำ�บาก”
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รู้จักทำาเฉพาะหน้าที่ ไม่

พยายามเข้าไปใช้สิทธิ

กลายเป็นว่า เรา

ปฏิบัติตัวอย่างดีภายใต้

กรอบการค้าเสรีทุกกรอบ 

ทุกเวที และทุกข้อตกลง ที่

ได้ลงนามไป ซึ่งนับเป็นข้อ

ผิดพลาดอย่างยิ่ง ต่อการ

ส่งเสริมการส่งออก และ

เป็นอันตรายต่อการเปิด

บ้านรับการเปิดเสรีทาง

ธุรกิจ

ในภาคของการค้า

นั้น เราเปิดเสรีรับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาถูกต้อง

ตามกฎกตกิา แตข่าดการตรวจสอบทีร่ดักมุ ทำาใหห้ลาย

สินค้าที่เข้ามาขายตัดราคาสินค้าในบ้านเรา ส่งผลให้ 

ผูผ้ลติไทยเดอืดรอ้น ขณะทีส่นิคา้ของไทยสง่เขา้ไปขาย

ติดขัด ไม่ได้รับการอำานวยความสะดวกตามข้อตกลง

ส่วนหนึ่งต้องยอมรับด้วยว่า บทบาทในการ

ตอบโต้ เพื่อรักษาสิทธิของเราในเวทีการค้าระหว่าง

ประเทศมีค่อนข้างน้อย ทำาให้คู่ค้าไม่เกรงกลัว หลายๆ 

ครั้งก็เลือกปฏิบัติกับสินค้าไทย

นอกจากนี ้ขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศโดย

มากสรา้งอปุสรรค และกดดนัใหไ้ทยตอ้งปฏบิตัติามขา้ง

เดยีว เพราะเรายดึมัน่ถอืมัน่ตอ่การปฏบิตัติามขอ้ตกลง 

น้อยครั้งที่เราจะเข้าไปใช้สิทธิตรวจสอบการดำาเนิน

การตามข้อตกลงที่มีไว้กับเรา ทำาให้ไทยตกเป็นฝ่าย 

เสียเปรียบค่อนข้างมาก

เช่ น  ข้ อตกลงที่ ต้ อ งผลิ ตสิ นค้ าภาย ใต้

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย

ในโรงงานผลิต ปล่อยให้คู่

คา้เขา้มาตรวจสอบโรงงาน

ไทยฝ่ายเดียว แต่ฝ่ายไทย

ไมเ่คยเขา้ไปตรวจสอบการ

ผลติคูค่า้ เพือ่ปกปอ้งตลาด

ของเราเอง เพราะมุ่งแต่

จะส่งออกให้มากเข้าไว้ จึง

พยายามรักษากฎระเบียบ

ให้คู่ค้าพอใจ

สทิธพิเิศษทางภาษ ี

หรือจี เอสพี ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาให้กับสินค้า

ไทยเปน็อกีตวัอยา่งทีท่ำาให้

ไทยเสียอำานาจในการต่อรอง และหลายๆ ครั้งต้องตก

เป็นเบี้ยล่างให้สหรัฐฯ บงการว่าต้องทำาอะไรบ้าง ซึ่ง

เป็นการเพิ่มต้นทุนทางอ้อมให้กับสินค้าไทย

แม้จะได้รับการลดหย่อนภาษีนำาเข้าให้ แทนที่

ไทยจะได้ประโยชน์เต็มที่จากภาษีที่ได้ลด แต่เพราะ

ตอ้งไปเพิม่การปฏบิตัติามเกณฑท์ีส่หรฐัฯ วางกฎขึน้ ใน

หลายสินค้าก็ทำาให้ต้นทุนพุ่งได้เช่นกัน

เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้สิทธิประโยชน์ภายใต้

กรอบตา่งๆ ไมเ่ปน็ทีเ่ชญิชวนใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาใช้

“เราตื่นกับบรรดาสิทธิพิเศษมากเกินไป เพราะ

ขาดความเข้าใจ ไม่ศึกษาข้อตกลงให้ถี่ถ้วน พอโดนขู่ก็

กลัวลนลาน อย่างจีเอสพี เงื่อนไขที่ให้มาสูงกว่าเกณฑ์

ที่องค์การการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ บังคับใช้ด้วย

ซ้ำาไป เข้าข่ายกีดกันการค้า ดังนั้น เราไม่ควรยอมหมด

ทุกอย่าง”

การค้าขายภายใต้กรอบดับเบิลยูทีโอในหลาย

สินค้า สามารถทำาให้ไทยส่งออกได้มากกว่าการพา 

สทิธพิเิศษเฉพาะรายประเทศทีล่อ่หลอกใหเ้ขา้ไปตดิกบั 

เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ประเทศเหล่านี้ ขยายผล

ต่อการใช้ไปถึงสินค้าในรายการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก

ข้อตกลง ซึ่งในทางกฎหมายทำาไม่ได้ แต่เพราะเรารู้ไม่

จริง ดูไม่ละเอียดในกฎกติกา จึงตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำา

ความคาดหวังที่จะใช้การค้าเสรีเปิดตลาดให้

สนิคา้เกษตรของไทยเพิม่อำานาจตอ่รองดา้นราคาใหส้งู

ขึน้ กท็ำาใหเ้รายอมคูเ่จรจามากเกนิจำาเปน็ ทัง้ทีใ่นความ

เปน็จรงิแลว้ สนิคา้เกษตรของทกุประเทศลว้นไดร้บัการ

ปกป้อง เพื่อไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศเข้าไปตีตลาด

ได้ บ้านเราก็เช่นกัน จึงเป็นไปได้ยากที่ไทยจะสมหวัง

การทำาตลาดสินค้าเกษตรต้องสร้างสัมพันธ์กับ

ประเทศคู่ค้าระหว่างรัฐต่อรัฐไว้เป็นฐานรองรับ นอก

เหนอืไปจากทีเ่อกชนดำาเนนิการคา้ขายเอง เพราะราคา

สนิคา้เกษตรมปีจัจยัจากสภาพอากาศเขา้มาเปน็ตวัแปร

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม

ปีไหนฝนฟ้าแล้ง ผลผลิตออกน้อย ราคาก็แพง 

ปไีหนน้ำาทา่ด ีผลผลติอดุมสมบรูณ ์ราคากต็กต่ำา จงึเหน็

ได้ว่า เกษตรกรไม่มีอำานาจต่อรองได้ด้วยตัวเอง ต้อง

อาศัยสภาพอากาศเป็นตัวกำาหนดหลัก

ฉะนั้ นถึ งประ เทศไทยจะไปทำาข้อตกลง 

การค้าเสรีไว้กับหลายประเทศ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ

ช่วยทำาให้สถานการณ์ของ

สินค้าเกษตรดีขึ้น

ความสัมพันธ์ ใน

เชิงรัฐต่อรัฐมีผลมากกว่า 

อย่างในยามที่ราคาข้าว

แพงประเทศคูค่า้เดอืดรอ้น 

รัฐสามารถนำาสต็อค ที่รับ

จำานำาไปขายให้ในราคา

มิตรภาพได้เหมือนเป็นการซื้อใจกันไว้ เพื่อผูกสัมพันธ์

ระยะยาว

อย่าไปโขกสับ ฉวยโอกาสโก่งราคา ปั่นราคาให้

แพงขึ้นผ่านโครงการรับจำานำา ซึ่งเป็นการสร้างศัตรูโดย

ไม่จำาเป็น ต้องเข้าใจธรรมชาติของราคาสินค้าว่ามีขึ้น 

มีลงค่อนข้างผันผวน

เพราะเมื่อราคาข้าวตกต่ำา หรือผลผลิตทาง

เกษตรอืน่ๆ ราคาตก เราจะไดส้ามารถเอย่ปากขอความ

ช่วยเหลือจากประเทศเหล่านี้ตอบแทนบ้าง ในการให้

ชว่ยรบัซือ้สนิคา้ออกไปบา้งเพือ่ระบายสตอ็ค แตถ่า้เขา

เลือกที่จะเป็นศัตรูแล้วเขาก็ไม่ช่วยซื้อ

การวางเงื่อนไขให้ชัดว่าเราจะเปิดเสรีเพื่ออะไร 

แลว้หาคำาตอบวา่ไดอ้ยา่งทีห่วงัหรอืไม ่ถา้ไมไ่ดต้อ้งปรบั

เปลี่ยนเงื่อนไขหรือเป้าหมายใหม่ เพื่อให้สามารถตอบ

โจทย์ผลประโยชน์ของชาติได้เต็มปากเต็มคำา

“ความสำาเร็จที่แท้จริงของการเปิดเสรีคือ ผล

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ ไม่ใช่แค่ได้ลงนามในหนังสือ

เซน็สญัญา และการเปดิเสรทีีจ่ะปกปอ้งประเทศไดต้อ้ง

มีเงื่อนไข”

ในการเปิดเสรีภาคธุรกิจ เป็นอีกหัวข้อที่ต้อง

ระมัดระวัง อย่าเร่งเปิดทั้งที่คนในประเทศยังไม่พร้อม 

กรณขีองคา้ปลกีเปน็ตวัอยา่งทีด่ ีนอกจากไมพ่รอ้มแลว้ 

ยังไม่มีการวางกฎหมายไว้

รองรับก่อน

ถ้าต่อไปธุรกิจค้า

ปลีกรายใหญ่จำากัดช่อง

ทางขายสินค้าของคนไทย 

คือ ผลิตเอง ขายเองหมด 

ไม่ให้ใครเข้าไปขาย รัฐก็

จำาเป็นต้องออกกฎหมาย

“ความสำ�เร็จที่แท้จริงของการ
เปิดเสรีคือ�ผลประโยชน์ที่ไทยจะ
ได้รับ�ไม่ใช่แค่ได้ลงนามในหนังสือ
เซ็นสัญญา�และการเปิดเสรีที่จะ
ปกป้องประเทศได้�ต้องมีเงื่อนไข”

“เราตื่นกับบรรดาสิทธิพิเศษมาก
เกินไป�เพราะขาดความเข้าใจ� 
ไม่ศึกษาข้อตกลงให้ถี่ถ้วน� 
พอโดนขู่ก็กลัวลนลาน�

อย่างจีเอสพี�เงื่อนไขที่ให้มาสูง
กว่าเกณฑ์ที่องค์การการค้าโลก�
หรือดับเบิลยูทีโอ�บังคับใช้ด้วยซ้ำ�
ไป�เข้าข่ายกีดกันการค้า�ดังนั้น�
เราไม่ควรยอมหมดทุกอย่าง”
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มาควบคุม แต่หากธุรกิจไหนที่เห็นว่าเปิดเสรีแล้วจะ

ช่วยให้คนไทยเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ 

เพิ่มเติม ก็สามารถเลือกเปิดได้เฉพาะส่วน คือ สร้าง

เงื่อนไขไว้ปกป้องกิจการของคนไทยด้วย ซึ่งเป็นสิทธิ

อันชอบธรรมของเรา

ต่างชาติก็ไม่มีชาติไหนเปิดบ้านตัวเองหมด

เช่นกัน แต่ละประเทศก็ต้องดูแลผู้ประกอบการของ

ตัวเอง บางประเทศก็จำากัดพื้นที่การเปิด ไม่ได้ให้ทั้ง

ประเทศ ของเราก็สามารถทำาได้ในลักษณะเดียวกัน

แบรนด์�สำ�คัญแค่ไหน?

เวลานี้ พอพูดถึงการส่งออก นอกจากการยึด

ติดอยู่กับตัวเลขส่งออกได้มากหรือน้อยแล้ว ที่เห็นพูด

กันมากก็คือ การสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า 

ซึ่งจริงๆ ประเทศไทยไม่จำาเป็นต้องทุ่มเทลงไปที่เรื่อง

แบรนดม์ากนกั เพราะแบรนดใ์หค้ณุกใ็หโ้ทษเหมอืนกนั

คนไทยชอบเห่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพักๆ ไม่ค่อย

ใส่ใจในการรักษาสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมา เพราะคิดว่า

สร้างติดตลาดแล้วก็พอ ไม่ต้องพัฒนาต่อ นานไปจาก

แบรนด์ที่ทำาประโยชน์ก็จะกลายเป็นโทษ ซึ่งจะเป็น

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีติดตัวไปตลอด

เราสามารถพึ่งพาแบรนด์ที่ติดตลาดอยู่แล้ว 

เป็นส่วนโปรโมตตัวเราเองได้ เป็นการโฆษณาพ่วงไป

กับสินค้าแบรนด์หลักที่มาจากเราผลิต ก็เป็นอีกทาง

ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากทุนของเราไม่ได้มาก

เหมือนกับประเทศร่ำารวยอื่นๆ ยิ่งภาวะเศรษฐกิจแย่ 

ต้องระมัดระวังการใช้จ่าย เรียงลำาดับความจำาเป็นก่อน

หลังให้เหมาะสม

ยกตัวอย่าง ญี่ปุ่น ในช่วงแรกของการทำา

ตลาดสินค้า ก่อนที่แบรนด์จะติดตลาด ก็จะอ้างอิง

ไปกับแบรนด์ท้องถิ่น หรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่เดิม 

กล่าวคือ ตัวสินค้าของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ใช้

ญี่ปุ่นผลิต หรืออาศัยบริษัทญี่ปุ่นทำาการตลาด ภายใต้

บรรจุภัณฑ์ กล่อง หรือหีบห่อ ที่ระบุข้อมูลการตลาด

บริษัทของญ่ีปุ่นก็จะใส่ช่ือของบริษัท หรือตรา

สัญลักษณ์เพ่ือโปรโมตพ่วงไปด้วยว่า แบรนด์ดังน้ันใช้

บริษัทญ่ีปุ่นเป็นผู้ผลิต หรือทำาการตลาดให้ แพ็กสินค้าให้

จากนั้นจะต่อยอดออกมาทำาสินค้า หรือธุรกิจ

อยา่งหนึง่อยา่งใดกต็ามแตก่จ็ะไดอ้านสิงสข์องการสรา้ง

แบรนด์ทางอ้อมไปด้วย

ลักษณะนี้น่าจะทำาตลาดได้ง่ายกว่าการโหม

สร้างแบรนด์เหมือนที่เรากำาลังทำาอยู่ในเวลานี้ โดย

เฉพาะเรื่องเครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ ว่าเป็น

สินค้าไทย ต้องไม่ลืมว่าการรักษาคุณภาพให้มีความ

เสถียรคงทนเป็นเรื่องยาก ถ้าเสื่อมเสียขึ้นมาก็จะถูก

เหมารวม และทำาตลาดได้ลำาบาก

ที่สำาคัญต้องใช้งบประมาณจำานวนมหาศาล 

ต้องระดมความคิดวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ 

ไม่ใช่แค่คิดออกแบบแล้วจบ ถึงมีแบรนด์ไม่มีตลาด ก็

ไม่ได้แจ้งเกิด

แจ้งเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้ผลในแง่บวก หรือแง่

ลบ ถ้าผลออกมาเป็นลบสินค้าไทยก็จะพังยกแผง

ก็หวังว่าการเดินหน้าในระดับนโยบายของ

ประเทศ จะสร้างภาพจริงขึ้นมาทดแทนภาพลวงตา

เสียที เพื่อความอยู่รอดของแรงงานภาคธุรกิจและ

เศรษฐกิจไทย

เพื่อนฝูงที่ทำางานร่วมกันมาหลายปีในกรม

เศรษฐสัมพันธ์บ้าง และกรมการสนเทศบ้าง คุยกันถึง

เรื่องเก่าเมื่อครั้งกระโน้น เรื่องความเป็นมาของ 2 กรม 

ฟังแล้วค่อนข้างจะเลอะเลือนกัน แต่เนื่องจากผมอยู่

ในช่วง “วัยกลับ” ปัจจุบันไม่รู้เรื่อง อดีตพอไหว ก็เลย

ขอให้ผมเล่าเรื่องให้ฟังจะถูกจะผิดค่อยว่ากันวันหน้า 

ถ้าผมยังอยู่

ยอ้นกลบัไปในป ี250๘ คณุสนุทร  หงสล์ดารมภ ์

กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการอีกครั้ง

หนึ่ง ท่านเรียกให้ผมไปเป็นเลขานุการท่าน ผมไม่เคย

รู้จักท่านมาก่อน

ท่านรัฐมนตรีสุนทรฯ ดูจะไม่ค่อย

สบายใจเรื่องโครงสร้างการงานของ

กระทรวงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง

งานประชุมระหว่างประเทศและงาน

ส่งเสริมการส่งออก งาน 2 ด้าน

นี้ปนเปอยู่กับงาน 2 กรม เป็น

ส่วนใหญ่ คือ กรมการสนเทศ 

(เปลี่ยนเป็นกรมเศรษฐกิจ

การพาณชิย ์เปน็กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ) 

และกรมเศรษฐสัมพันธ์ (เปลี่ยนเป็นกรมพาณิชย์

สัมพันธ์ เป็นกรมส่งเสริมการส่งออก)

กรมการสนเทศเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“Department of Commercial Intelligence” คำาหลัก

อยู่ทำาว่า “Intelligence” แปลความเป็นภาษาไทยว่า

ข้อมูล/ข่าวที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว ข้อมูลที่กรมฯ นำา

มากลั่นกรองคือ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีการรวบรวม

ตัวอย่างวัตถุดิบ ตัวอย่างสินค้านำามาเผยแพร่โดยวิธี

à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á òõõô à»š¹ÇÒÃÐ·Õè¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
Ê‹§ÍÍ¡¤ÃºÃÍºÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò»‚·Õè õù ã¹ÇÑ¹·Õè ñò ÁÕ¹Ò¤Á áÅÐ
ÊÓ ¹Ñ¡¢‹ÒÇ¾Ò³ÔªÂ�¨Ð¤Ãº öñ »‚ ã¹ÇÑ¹·Õè ñ ÁÕ¹Ò¤Á òõõô 
ÇÒÃÊÒÃ¼ÙŒÊ‹§ÍÍ¡ ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¡ÃØ³Ò¨Ò¡¤Ø³¾ªÃ ÍÔÈÃàÊ¹Ò 
³ ÍÂØ¸ÂÒ Í´Õµ»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� (´Ó Ã§µÓ áË¹‹§Í¸Ôº´Õ
¡ÃÁàÈÃÉ°ÊÑÁ¾Ñ¹¸�/¡ÃÁ¾Ò³ÔªÂ�ÊÑÁ¾Ñ¹¸� »‚ òõñó-òõòñ) 
àÅ‹Ò¶Ö§àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§æ ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó «Öè§¶×Íà»š¹Ë¹Öè§ã¹ºÑ¹·Ö¡
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÍÑ¹·Ã§¤Ø³¤‹Ò

¨ากห¹Ñงส×อ ครºรอº õù »‚ กรมส‹งเสริมการส‹งออก

(òõõô)
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พิพิธภัณฑ์ โดยเอกสารแผยแพร่หรือโดยการนำาไป

แสดงในที่ต่างๆ ภายในประเทศ นอกจากตัวอย่างแล้ว

ยังมีการรวบรวมราคาของสิ่งเหล่านี้ ในรูปราคาตาม

จริงหรือในรูปดรรชนี ซึ่งท้ายสุดมีการนำาราคาเหล่านี้

ในประมวลเป็นดรรชนีค่าครองชีพ กรมการสนเทศยัง

ดำาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำามาค้าขาย ท้าย

สุดมีโรงพิมพ์ที่เผยแพร่ข่าวเศรษฐกิจการค้าเป็นรายวัน

ในรปูแบบหนงัสอืพมิพข์า่วพาณชิยร์ายวนั และวารสาร

ประจำาเดือน ที่ทำาการของกรมการสนเทศแต่เดิมอยู่ใต้

สะพานพุทธยอดฟ้าทั้งหมด แต่มาได้ย้ายหน่วยงาน

ทั้งหมด นอกจากสำานักข่าวและโรงพิมพ์มาไว้ที่สี่แยก

คอกวัวโดยใช้ชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสินค้า 

กรมเศรษฐสัมพันธ์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า Department of Economic Relations งานที่เป็น

ชิ้นเป็นอันของกรมนี้ก็คือ การประชุมระหว่างประเทศ 

ในสมัยนั้นมุ่งไปที่การประชุมของ ECAFE (ปัจจุบัน

คือ ESCAP) ภายหลังไปมุ่งเรื่องการแสดงสินค้าในต่าง

ประเทศ ปีหนึ่งไม่เกิน 2 ครั้ง ราชอาณาจักรลาวครั้ง

หนึ่ง กับประเทศอื่นอีกครั้งหนึ่ง การแสดงไม่ได้เอา

พ่อค้าไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่กรมฯ เอาไปแสดงเป็นของ

ที่กรมฯ ซื้อมายืมมา กรมฯ มาดังเอาตอนที่ก้าวล่วง

ไปในเรื่อง World Exposition ที่แคนาดา ซึ่งเป็นงาน

เผยแพร่ในเรื่องต่างๆ ไกลกว่าการแสดงสินค้า ในขณะ

เดียวกันก็มาจัดงานแสดงสินค้าแห่งเอเชีย มีการจัด

ซื้อที่ดินที่หัวหมาก สร้างอาคารแสดงสินค้าหลายหลัง 

สร้างสถานีตำารวจหัวหมาก สร้างถนนใหม่อีก 2 สาย 

ไปสู่พื้นที่แสดง ย้ายที่ทำาการกรมจากชั้น 3 ของตึก

กระทรวงไปอยูท่ีห่วัหมาก สว่นงานประชมุตา่งประเทศ

กป็ลอ่ยปละละเลยกนั กรมการคา้ตา่งประเทศจงึเอาไป

ทำาบ้าง กรมการสนเทศเอาไปทำาบ้าง เกิดการขัดแย้ง

ขึ้นมา จะด้วยเหตุใดไม่แน่ชัด คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบ

กรมเศรษฐสัมพันธ์

ท่ านรัฐมนตรีสุนทร ให้ผมเชิญ ม.ร .ว .

จนัทรแรมศริโิชค จนัทรทตั หวัหนา้กองระบบงาน สำานกั

งบประมาณ ให้มาช่วยขบคิดว่าจะจัดการงานของสอง

กรมนี้อย่างไร หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกันก็เห็นพ้อง

กนัวา่ กรมการสนเทศควรจะเปน็กรมมนัสมองรวบรวม

ข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้านำามากลั่นกรองวิเคราะห์ 

วจิยัใหเ้ปน็พืน้ฐานทีจ่ะใชก้ำาหนดนโยบาย หรอืทา่ทขีอง

ชาติ การดำาเนินงานของกระทรวงฯ กับให้รับผิดชอบ

ในเรื่องการประชุมระหว่างประเทศ ส่วนกรมเศรษฐ

สัมพันธ์นั้น ก็ให้รับผิดชอบในเรื่องส่งเสริมการค้าทั้ง

ภายในและต่างประเทศ กับการฝึกอบรมพ่อค้าแม่ค้า

ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้าขาย โดยมีกอง

ขา่วสารการพาณชิยเ์ปน็แกนในการเผยแพรค่วามรูแ้ละ

สนับสนุนกิจการของกรมฯ

แต่ยังไม่ทันนำามาปรับใช้ให้เป็นรูปร่างขึ้น

มา คุณสุนทรฯ ก็ลาออกไปเป็นอัครราชทูต ที่กรุง

วอชิงตัน นัยว่าท่านทนไม่ไหวในเรื่องการดำาเนินการ

ตาม “โครงการช่วยเหลือชาวนา” ที่รัฐบาลมอบให้

กระทรวงเศรษฐการรับผิดชอบ ท่านว่าท่านเหลืออดใน

เรือ่งการทำาการคดิ “แบบไมห้ลกัปกัมลูกระบอื” เรือ่ง

ปรับปรุงโครงสร้างของสองกรมก็เลยต้องพับไป

เมือ่คณุสนุทรลาออกไปแลว้ รฐับาลกใ็ห ้ฯพณฯ 

พจน์  สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่ง

ชาติ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ อีก

ตำาแหน่งหนึ่งท่านอยู่ได้ปีเศษ คือ ในปี 2512 คุณ

บุญชนะ  อัตถากร มาเป็นรัฐมนตรีว่าการฯ รุ่งขึ้นในปี 

2513 มกีารแตง่ตัง้ขา้ราชการระดบัสงูหลายคน ทา่นได้

เสนอใหผ้มเลือ่นจากรองอธบิดเีปน็อธบิดกีรมทะเบยีน

การค้า คณะรัฐมนตรีได้ลงมติแล้ว เพียงแต่รอพระ

บรมราชโองการ แต่เกิดเหตุบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลง

ให้ผมไปเป็นอธิบดีกรมเศรษฐสัมพันธ์

จำาได้ว่าวันที่ผมไปรับงานกรมฯ ที่หัวหมากมี

ข้าราชการราว 10 คน พนักงานดูแลอาคารสถานที่

อีก 30-40 คน ได้ความว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้ยุบกรมฯ มาสองปีแล้วจึงมีการลาออกบ้าง 

โยกย้ายไปทำางานที่กรมอื่นบ้าง มีการยืมตัวไปบ้าง 

สถานที่ทำางานเป็นตึกอำานวยการงานแสดงสินค้า เป็น

ตึก 2 ชั้น 2 แถวขนานกัน เชื่อมท่อนปลายด้านหนึ่ง

เปน็ทางเดนิมงุหลงัคา รูส้กึจะกวา้งขวางกวา่ชัน้ 3 ของ

กระทรวงฯ แต่อากาศโปร่งใสเพราะอยู่กลางทุ่ง

งานทีร่บัมอบในวนันัน้ มแีตง่านแสดงสนิคา้ตา่ง

ประเทศ 2 งาน ที่มีค่อนข้างมาก คือ อาคารแสดงและ

ของทีใ่ชแ้สดง แตอ่าคารสว่นใหญอ่ยูใ่นสภาพทรดุโทรม

งานแรกที่กระทรวงฯ มอบหมายคือ ให้จัดงาน

แสดงสินค้าเพื่อหารายได้มาสร้างอนุสาวรีย์องค์ปฐม

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรี  

นฤนารถ รายได้ที่รับไม่เพียงพอ จึงต้องไปขอความ

กรุณาจากบริษัทศรีกรุงและโรงหนังเพชรรามาที่ประตู

น้ำาฉายหนังเรื่องอะไรก็จำาไม่ได้เป็นรอบปฐมฤกษ์ ทั้ง

ภาพยนตร์และโรงฉาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เสด็จ

พระราชดำาเนินมาในการนั้น รายได้ที่หาได้จึงมีเกินพอ 

หลังจากเสร็จการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์แล้วยังเหลือ

เงิน ภายหลังกระทรวงฯ ได้นำาไปก่อสร้างตึกสวัสดิการ

ทดแทนโรงอาหารหลังตึกกระทรวงฯ

จะเรียกว่าการสร้างพระอนุสาวรีย์เป็นจุดเริ่ม

ต้นของการ “ฟน” งานของกรมเศรษฐสัมพันธ์ก็ว่าได้ 

เป็นโอกาสที่จะนำาเอาแนวความคิดสมัยใหม่ ฯพณฯ 

สุนทร หงส์ลดารมภ์ มาใช้โดยเบื้องต้นได้ขอโอนงาน

แสดงสินค้าภายในประเทศและงานฝึกอบรมจากกรม

การสนเทศมาก่อน ส่วนงานข่าวพาณิชย์และโรงพิมพ์ 

ขอส่งคนไปฝึกงานหนังสือพิมพ์ก่อน คุณจรัส จตุจรัส 

บรรณาธิการ ได้ให้ความกรุณาเป็นอย่างมาก หลัง

จากนั้นก็ขอโอนศูนย์พาณิชยกรรมที่นครนิวยอร์กจาก

สำานักงานปลัดกระทรวงมา ศูนย์นี้เป็นศูนย์เดียวที่

กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ นอกนั้นเป็นสำานักงานข้าหลวง

พาณิชย์
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ไม่ช้ า ไม่นานก็ เกิดการปฏิวัติ  ท่ านปลัด

กระทรวงฯ ท่านอาจารย์ประยูร  กาญจนดุล เป็นผู้ใช้

อำานาจแทนรัฐมนตรีว่าการ ผมได้รับคำาสั่งให้ไปทำางาน

ในสำานกังานอำานวยการเศรษฐกจิ ซึง่มคีณุพจน ์ สารสนิ 

เป็นผู้อำานวยการ คุณประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์ เป็นรอง

ผู้อำานวยการ

การปฏิวัติครั้งนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นจุดหันเห

ของกรมเศรษฐสัมพันธ์ คณะปฏิวัติในช่วงนั้นยอมรับ

ปรชัญาทีว่า่ การสง่ออกเปน็พลงัสำาคญัทีจ่ะผลกัดนัการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผมถูกติเตียนว่า ทำาไม

แสดงสินค้าเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น สั่งให้ชี้แจงและ

เสนอแนวทางแกไ้ข กรมฯ ไดเ้สนอไปวา่งานแสดงสนิคา้

จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการเจรจากับต่างประเทศที่จะลด

ความรุนแรงของการกีดกันทางการค้า คือ ตลาดต้อง 

“เปดิ” พอสมควร นอกจากนัน้แลว้การแสดงสนิคา้ตอ้ง

ใช้เงินงบประมาณมากมายเอกชนที่รับประโยชน์เบื้อง

ต้น ควรจะมีส่วนร่วมทั้งในการกำาหนดแนวทางและ

การรองรับภาระบางส่วน พูดง่ายๆ คือ ทางราชการ

ต้องปรึกษาหารือกับภาคเอกชนว่าจะแสดงสินค้าอะไร 

ทีไ่หน เมือ่ไหร ่และภาคเอกชนตอ้งชว่ยแบง่เบาภาระคา่

ใชจ้า่ย โดยเงนิทีเ่อกชนสมทบไมถ่อืเปน็รายไดท้ีต่อ้งสง่

คนืคลงัตามกฎหมายงบประมาณ คณะปฏวิตัใิหก้ารเหน็

ชอบการแสดงสินค้าจึงได้ขยายขอบเขตมากมาย ไม่ช้า

ไม่นาน ส.ต.ง. ก็เข้ามาสอบสวนตั้งข้อหาว่ากระทำาการ

ทุจริต เพราะเงินที่ได้มาไม่คืนหลวงตามกฎหมาย หลัง

จากชี้แจงว่า เป็นการดำาเนินการตามคำาสั่งคณะปฏิวัติ 

ข้อกล่าวหาก็เปลี่ยนเป็นว่าไม่มีการวางกฎระเบียบการ

เบิกจ่ายเงินต้องชี้แจงกันหนักหน่วงกินเวลาช้านาน

จดุระเบดิอนัทีส่องคอื เมือ่จวนจะรบัมอบหมาย

งานขา่วพาณชิยจ์ากกรมการคา้สนเทศ คณุประสบศขุซึง่

เป็นคนรุ่นใหม่ที่กรมฯ ส่งไปให้คุณจรัสฯ ช่วยอบรมสั่ง

สอนวทิยายทุธข์องการทำาหนงัสอืพมิพป์ระสบอบุตัเิหตุ

สิ้นบุญสิ้นกรรมไป กรมฯ เลยต้องส่งคนรุ่นใหม่ไปสาน

งานต่อคือ คุณดำารงค์  อินทรมีทรัพย์ ไม่ช้าไม่นานวัน

หนึ่งราว 3 ทุ่ม ผมได้รับแจ้งจากท่านรองอธิบดี คุณ

วินัย ปัจฉิมสวัสดิ์ ว่าฝ่ายความมั่นคงของคณะปฏิวัติ

ไดม้าทีโ่รงพมิพใ์ตส้ะพานพทุธฯ ยดึเอาถาดเรยีงพมิพท์ี่

พมิพห์นงัสอืพมิพข์า่วพาณชิยว์นันัน้ไป คณุดำารงคฯ์ กบั

หัวหน้านักข่าว คือ คุณสวาท  เย็นสมุทร ถูกสันติบาล

“เชิญ” ตัวไปสอบเรื่องราวที่ได้จากท่านรองฯ ใน

เบือ้งตน้มวีา่ ไดม้กีารพาดหวัตวัใหญใ่นลกัษณะทีร่ะคาย

เคืองต่อหัวหน้าคณะปฏิวัติ จากกรณีที่นักการเมือง

กลุ่มหนึ่งฟ้องคณะปฏิวัติในข้อหาเป็นกบฏ วันนั้น

เป็นครั้งแรกของการปรับปรุงสายส่งให้มีประสิทธิภาพ 

หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ เป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ

ฉบับเดียวกัน ช่วงเวลานั้นพิมพ์เสร็จแล้วส่งออก

จำาหน่ายในช่วงบ่าย วันที่เกิดเรื่องนั้นฉบับแรกที่ส่ง

ถึงมือผู้รับคือ ที่บ้านหัวหน้าคณะปฏิวัติ คุณสวาทฯ 

รายงานว่า ไม่ได้รับแจ้งจากสันติบาลว่า ไม่ให้เผยแพร่

เรือ่งการฟอ้งรอ้ง เพราะหนงัสอืพมิพข์า่วพาณชิยไ์มอ่ยู่

ในบัญชีของสันติบาล

รุง่เชา้กรมฯ ไดอ้อกคำาสัง่ปดิหนงัสอืขา่วพาณชิย์

ใหโ้รงพมิพห์นัไปเรง่งานพมิพแ์บบพมิพต์า่งๆ ผมเขา้ไป

รายงานท่านปลัดกระทรวงฯ ท่านให้ผมไปรายงานตัว

ต่อผู้อำานวยการฝ่ายเศรษฐกิจ (คุณพจน์  สารสิน) กอง

บัญชาการคณะปฏิวัติ (สนามเสือป่า) พอรายงานเสร็จ

ก็มีนายทหาร “เชิญ” ผมไปตึกใน ซึ่งเป็นที่ทำางานของ

คณะปฏิวัติ ผมชี้แจงเรื่องทั้งหมดว่าเป็นความจริงที่

พาดหัวเช่นนั้น เนื่องจากคณะบรรณาธิการเป็นคนรุ่น

ใหม่ประสงค์ที่จะทำาข่าวพาณิชย์ให้เป็นหนังสือพิมพ์

ที่แท้จริง กรมฯ บกพร่องที่ไม่วางแนวทางที่ชัดเจนใน

เรือ่งการเสนอขา่วและการดำาเนนิการในดา้นตา่งๆ เขา

ก็ปล่อยตัวผมออกมา ไม่ช้าคุณดำารงค์กับคุณสวาทก็ได้

รับเชิญให้กลับบ้านได้

ในระหว่างนั้นท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ ออกโรง

ตอ่วา่ตอ่ขานคณะปฏวิตัวิา่ เปน็การจำากดัอสิรภาพของ

หนงัสอืพมิพ ์นสิตินกัศกึษาออกมาตอ่วา่ตอ่ขานวา่ไมม่ี

ข้อมูลที่ได้จากหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ไปค้นคว้าวิจัย 

ผมถกูเชญิตวัไปกองบญัชาการอกีครัง้ ถกูตำาหนวิา่ทำาไม

ถึงไปปิดหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ ให้รีบเปิดทันที ผม

ชี้แจงว่าเปิดทันทีไม่ได้ต้องขอเวลาปรับตัวปรับงานอีก

สักพักหนึ่ง

อันที่จริงไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่หนังสือพิมพ์ข่าว

พาณชิยโ์ดนพายแุบบนี ้คณุจรสัฯ เคยเลา่ใหฟ้งัวา่ ทา่น

ก็เคยถูกเรื่องแบบนี้ จำาได้ว่าท่านไปพาดหัวเรื่องปฏิวัติ

โดยใช้รูปรถถังพาดหน้าหนึ่ง

จากเรื่องที่ถูกพายุในครั้งนั้น ผมเดาเอาว่า

หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ได้รับความเห็นจากหลาย

ฝ่าย ได้รับเงินงบประมาณให้ซื้อแท่นพิมพ์ใหม่ (ทั้ง

ที่แท่นพิมพ์ไม่ได้ถูกยุบ) ให้ย้ายที่ทำาการกรมฯ จึง

ถือโอกาสเปลี่ยนจากเครื่อง “ฉับแกละ” และเครื่อง

เลตเตอร์เพรส เป็นเครื่องออฟเซท แต่เป็นเครื่องขนาด

เล็กหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์เลยเล็กเหมาะมือไปด้วย

เมื่อเทศบาลกรุงเทพฯ บีบให้ย้ายออกจากใต้สะพาน

พุทธไปก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ไปปลูก

อาคารที่ทำาการฯ และโรงพิมพ์ใหม่ที่สีแยกประดิพัทธ์

เมื่อคณะปฏิวัติเลิกลาไป กระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติถูกยุบ ข้าราชการของกระทรวงถูกกระจายไป

อยู่ตามกระทรวงกรม กรมฯ ก็ได้รับโอนข้าราชการมา

สองสามคนที่กลายมาเป็นคนรุ่นใหม่ของกรมฯ มี

บทบาทสำาคัญในการปรับปรุงงานของกรมฯ

ในชว่งเวลานัน้ คนรุน่ใหมข่องกรมฯ รว่มมอืกนั

ปรึกษาหารือว่าจะปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการ

ทำางานอยา่งไร หลงัจากการศกึษาดงูานแลว้เหน็วา่นา่จะ

ใชร้ปูแบบคณะกรรมการสง่ออกของประเทศไอซแ์ลนด ์

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Irish Export Board ชื่อภาษา

ไอรีสจำาไม่ได้ กรมฯ ได้ตกลงส่ง คุณสุคนธ์ กาญจนาลัย 

ไปดูงานที่นั่น เป็นการเอาคนรุ่นใหม่ที่มาจากกระทรวง

พัฒนาการแห่งชาติ ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการของกรมฯ 

ต่อมาได้เชิญผู้อำานวยการ (Mr. Garvy) มาเมืองไทย

ราว 1 อาทิตย์ ปิดประตูประชุมทั้งวันทั้งคืน 4-5 วัน 

ถกเถียง ระดมความคิดในเรื่องรูปแบบการทำางานของ

กรมฯ และในเรือ่งการรว่มมอืทีจ่ะแลกเปลีย่นเจา้หนา้ที่

มาช่วยงานกัน

ห ลั ง จ า ก นั้ น 

กรมฯ ได้ เ สนอ

กระทรวงรู ป

แบบกา รส่ ง

เสริมการส่ง

ออก แยก

จ า ก ง า น

แสดงสินค้า



º·รายการว·ิย ุ(สคร»ิµ์)

รายการ�“¿ังคนดงั”�
คลืน่คูแ่ข่ง�๑๐๑�เอ¿เอม็

144

คมคิด คมคำ� คมเขียน

โดยขอจัดตั้งหน่วยงานที่ให้ “บริการ” แก่ผู้ส่งออกของ

ไทยหรือผู้นำาเข้าจากต่างประเทศ เรียกว่า “ศูนย์บริการ

สง่ออก” รบัผดิชอบในการใหบ้รกิารเชือ่มโยงผูผ้ลติผูส้ง่

ออกไทยกับผู้นำาเข้าผู้ใช้สินค้าไทยและเป็นแม่ข่ายของ

ศูนย์พาณิชยกรรมในต่างประเทศ การให้บริการจะต้อง

ยดึถอืปรชัญาวา่ตอ้งสอดคลอ้งกบัวธิกีารและจติใจของ

ภาคเอกชน ภาพลักษณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย เช่น ไม่

ใช้ตราครุฑหรือภาษาราชการ (คุณสุพัตรา ศรีสุข เป็น

ผู้ออกแบบตราของกรมฯ) ปรับปรุงที่ทำาการของศูนย์

ที่สี่แยกคอกวัวให้ทันสมัย มีฝ่ายให้บริการข้อมูลผ่าน

เจ้าหน้าที่ที่รับเข้ามาใหม่ เรียกกันว่า “โตะหน้า” 

หรือผ่านการค้นคว้าบริการห้องสมุด เน้นงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงงานเอกสารเผยแพร่ เป็นต้นว่า 

วารสารศูนย์ แคตตาล็อกสินค้า รายชื่อผู้ส่งออก ราย

ชื่อผู้นำาเข้า คงมีงานอื่นอีกมากมายที่คนรุ่นใหม่ของ

กรมฯ ได้พัฒนา ต่อมาหลังจากผมพ้นตำาแหน่งไปแล้ว

ข้าราชการที่เข้ามาทำางานที่ศูนย์บริการส่งออก

เป็นคนรุ่นใหม่ที่รับเข้ามาหรือเกณฑ์เข้ามา รุ่นเล็กที่ทำา

หน้าที่โต๊ะหน้าเห็นจะมี คุณเบญจวรรณ รัตนประยูร, 

คุณทัศนีย์ สุทธิภักติ, คุณดวงมาลย์ ฮุนตระกูล, คุณ

พิษณุ เหรียญมหาสาร ระดับกลางก็มี คุณทรงไชย

ใสเศวตวารี, คุณชำานาญ มะลิสุวรรณ, คุณวิศิษฏ์ศรี

จินตนา หัวหน้าศูนย์พาณิชยกรรม เห็นจะมี คุณ

ประกาศ ถีนานนท์, คุณวิทูร ตุลยานนท์, คุณไพบูลย์ 

ถริะสวุรรณ, คณุดำารงค ์อนิทรมทีรพัย,์ เปน็รองหวัหนา้

ศูนย์ คุณสุคนธ์ กาญจนาลัย เป็นหัวหน้าศูนย์

ทุกปีมีการวางเป้าหมายในการส่งออกเชิญ

นักธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน 

แล้วกำาหนดเป้าหมายการส่งออก พร้อมทั้งรวบรวม

ข้อบกพร่องและอุปสรรคในการผลิตหรือการส่งออก

สินค้ามาพิจารณาแก้ไข บางทีก็เชิญกรรมการบริษัท

ต่างประเทศใหญ่ๆ ให้มาประชุมในเมื่องไทยเพื่อให้มา

บรรยายให้นักธุรกิจไทยฟัง

มาปี พ.ศ. 2521 ท่านรัฐมนตรีนาม พูนวัตถุ 

ย้ายผมไปเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในขณะ

ที่งานส่งเสริมการส่งออกตามรูปแบบใหม่ยังก้าวหน้า

ไม่เท่าใดที่ทำาการกรมฯ ที่หัวหมากก็ตกเป็นของ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ที่เหลืออยู่ก็กระจัดกระจาย 

เครื่อข่ายของกรมฯ ในต่างประเทศมีเพียง 2-3 ศูนย์ 

งานแสดงสนิคา้ในตา่งประเทศกท็ำาได ้7-๘ ครัง้ ภายใน

ประเทศได้ 4-5 แห่ง มีมากมายหลายครั้งก็มีแต่ที่ศูนย์

พาณิชยกรรมชั้นล่างที่สี่แยกคอกวัว

เมื่อย้อนกลับไปมองการพัฒนาบทบาทของ

กรมพาณิชย์สัมพันธ์ คงต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ของ

กรมฯ ได้ร่วมกันผลักดันการส่งเสริมการส่งออกให้ก้าว

ไปไกล โดยเฉพาะในช่วงที่คุณสุคนธ์ กาญจนาลัย เป็น

รองอธบิด ีและอธบิดกีรมพาณชิยส์มัพนัธ ์อยา่งหนึง่คอื 

กรมฯ มทีีท่ำาการทีท่นัสมยั หนว่ยงานทัง้หมดมารวมอยู่

ที่ถนนรัชดาภิเษก

ผ่านไปแล้วร่วม 20 ปี 30 ปี ผมยังเห็นความ

สำาคญัของปรชัญาทีค่นรุน่ใหมข่องกรมฯ ยดึถอืในขณะ

นัน้วา่ สิง่ใดทีภ่าคเอกชนทำาไดแ้ลว้ กค็วรหยดุใหบ้รกิาร

ในด้านนั้น บางครั้งบางคราวก็ควรหันไปดูกรรมการ

การส่งออกของไอซ์แลนด์ที่เรานำามาเป็นรูปแบบว่าเขา

เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว

ในป ี2534 ผมทำางานเป็นนายสถานีวิทย ุเอฟเอ็ม 101 ที่บริหารโดยหนังสอืพิมพ์คูแ่ข่ง เมื่อท่านปลัดพชร  

อิศรเสนา ณ อยุธยา หมดภาระจากกระทรวงฯ ในเวลานั้นกระแสเรื่ององค์การการค้าโลก กำาลังเป็นที่สนใจของคน

ไทย ผมจึงได้เรียนเชิญท่านมาจัดทำารายการวิทยุชื่อ “สนทนาการค้าเสรี” เวลา 07.30-0๘.00 น. วันจันทร์ ถึง

ศกุร ์เพราะทา่นปลดัพชร ทำางานเรือ่งการคา้ระหวา่งประเทศมายาวนานและมบีทบาทสงูในการเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศในช่วงที่โลกกำาลังปั่นป่วนด้วยลัทธิการกีดกันทางการค้า

ก่อนจะเข้าสู่กระแสการค้าเสรี ท่านปลัดฯ ได้ทุ่มเททำารายการวิทยุอย่างจริงจังตามสไตล์เอาจริงเอาจังของ

ท่านอยู่แล้ว โดยสิ่งที่คิดไม่ถึงก็คือ ท่านลงมือเขียนสคริปต์รายการวิทยุด้วยตัวท่านเอง เป็นบทถามตอบ เพื่อให้ผม

ในฐานะผูด้ำาเนนิรายการรว่มกบัทา่นไดเ้ขา้ใจเรือ่งราวและใชส้ครปิตโ์ตต้อบกบัทา่นจนมคีนแซววา่ผมรูเ้รือ่งการคา้เสรี

ดีมาก ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นสคริปต์ของท่านทั้งหมด โดยการบันทึกรายการนั้นส่วนใหญ่ บันทึกที่ห้องเสียง “เกกโก้” 

ในซอยสุขุมวิท 39 (ใกล้ๆ ทางเข้าโรงพยาบาลพร้อมมิตร) ผมได้รับกระดาษสคริปต์ที่เขียนด้วยลายมือของท่าน

ทุกสัปดาห์ และเก็บเข้าแฟ้มไว้หมดมานานกว่า 17 ปี รวมทั้งเทปเสียงจากรายการวิทยุ ผมเคยถามท่านว่า ทำาไม

ทา่นชำานาญในการเขยีนสครปิตว์ทิย ุทา่นบอกวา่ ทา่นเคยทำามานาน และสมยัจบจากองักฤษมาใหม่ๆ  ยงัเคยแปล

บทหนังฝรั่งที่เข้ามาฉายในเมืองไทยยุคโน้น เสียดายว่าสคริปต์บางส่วนและเทปเสียงจำานวนมากสูญหายไป

ระหวา่งการยา้ยบา้น ยา้ยตูห้นงัสอื ทำาใหห้ลงเหลอืมาเทา่ทีเ่หน็นี ้และมภีาพจากใบโฆษณารายการวทิยขุอง

สถานี เอฟเอ็ม 1๐1 ติดมาด้วย เป็นภาพท่านปลัดสวมหูฟังในยามจัดรายการสนทนากัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารลายมือของท่านปลัดและการทำารายการของท่าน จะเป็นการตอกย้ำาให้พวกเรา

ที่เคยรักและรู้จักท่านได้จดจำาตลอดไปว่า ท่านปลัดฯ ไม่เพียงเป็น “ปลัดกระทรวง” เท่านั้น หากท่านยังเป็นครู

ผู้ยิ่งใหญ่ที่สละเวลาให้ความรู้ความเข้าใจแก่พวกเราตลอดเวลา...

เถกิง  สมทรัพย์
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1. - เมื่อคราวที่แล้ว พูดกันว่าระบบราชการ คือ ระบบผูกขาด

 - เมื่อเป็นระบบผูกขาด ก็ต้องมีกฏเกณฑ์ มีระบบคานดุลเพื่อจำากัดการใช้อำานาจ       

 - ต้นเหตุมาจากที่ว่า มองตำาแหน่ง คือ ขุมอำานาจ มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ใครทำาหน้าที่

ไม่ครบถ้วน หรือ เกิดความเสียหาย ก็ต้องรับผิดไป ถ้าทำาดีก็ต้องรับความชอบไป อำานาจที่มี ก็มี

แต่เฉพาะเท่าที่จะให้หน้าที่สัมฤทธิ์ผล

2. ผลของการมองตำาแหน่งเป็นขุมอำานาจ ก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติ 2 ทาง

 - บริหารโดยกฎเกณฑ์แทนการบริหารโดยผลงาน ก็เกิดวัฒนธรรมทางการทำางานว่า ทำาน้อย ผิด

น้อย ทำามาก ผิดมาก ไม่ทำาก็ไม่มีความผิด

 - มีการรวมอำานาจของทุกตำาแหน่งไว้ในที่ๆ เดียวกัน ทำาให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไร คือ 

นโยบาย อะไรคือ งานประจำา

3. อะไรคือ นโยบาย

 - นโยบาย คือ รัฐบาลจะทำาอะไร

 - ทำาอะไร ก็คือ ไปรับอาสาประชาชนเข้ามาว่า จะทำาอะไรให้ชาวบ้าน

 - ความเห็นแตกแยกกันว่า นโยบายรวมถึงว่า จะทำาอะไรนั้น ต้องรวมถึง “ทำาอย่างไรด้วย” คือ ไม่

เห็นด้วยกับสุภาษิตที่ว่า เป้าหมายอยู่เหนือวิธีการ (ends justify means) คือ ถือว่า วิธีการสำาคัญ

พอกับเป้าหมาย

 - จะเห็นได้ว่า เรามักจะตั้งคำาถามนักการเมืองว่า “จะทำาอย่างไร”

เช่น - ไปถามว่า จะแก้ปัญหาจราจรอย่างไร ถ้ามีคำาตอบว่า จัดองค์กรให้เกิดเอกภาพ ใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่

 - วิธีการ ก็เลยกลายเป็นนโยบาย ?

 - ควรจะถามว่า เมื่อการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นนโยบาย คือ จะทำาอะไร ก็ควรถามต่อว่า 

เมื่อทำาอะไรแล้วนั้น ผลจะเป็นอย่างไร เช่น รถจะเคลื่อนได้เร็วกว่าในปัจจุบันเท่าไร ถ้า

ไปถามว่าจะจัดองค์กรให้เกิดเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ถือว่าทำาตามนโยบายแล้ว

 - วิธีการก็เลยเป็นทางออกของนักการเมือง “ทำาไม่ได้เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องทาง

ให้ทำาได้”

4. เมื่อไม่ชัดแจ้งว่า อะไรคือนโยบาย อะไรคืองานประจำา ก็เลยมั่วไปถึง คุณสมบัติของนักการเมืองที่จะ

มาดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีความเห็นก็แตกแยก

 •  ที่แตกแยกกันขึ้นอยู่กับการตีความว่า นโยบายหมายถึงอะไร

 •  ฝ่ายที่ถือว่านโยบายคือ จะทำาอะไร ไม่รวมถึงวิธีการ นักการเมืองก็คือ นักบริหารกลายๆ คือ

 •  รู้ว่าและรับผิดชอบว่าไปตกลงกับชาวบ้านเขาอย่างไร คือ ซื่อสัตย์ต่อสัญญาที่ให้ไว้

 •  มีความสามารถจัดลำาดับความสำาคัญ ควรทำาอะไรก่อนอะไรหลัง

 •  มีความสามารถที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาว่า อะไรคือ เหตุ อะไรคือ ผล คือ ความสามารถในการ

ตัดสินใจ

 •  ฝา่ยทีถ่อืวา่ เปน็นโยบายรวมทัง้ทำาอะไรแลว้อยา่งไร เชน่นี ้นกัการเมอืงนัน้ กต็อ้งมคีวามรูใ้นสาขา

วิชาที่จะไปเป็นรัฐมนตรี

 •  ทีใ่ชเ้ปน็มาตรฐานกนัทัว่ไป โดยเฉพาะในระบบการปกครองทีเ่รยีกกนัวา่ เสรปีระชาธปิไตย ยดึถอื

หลักนโยบาย คือจะทำาอะไร เพราะฉะนั้น นักการเมือง คือ นักบริหารธรรมดาๆ

 •  ประชาชนเลือกผู้แทนเข้ามา เพราะไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะทำาในสิ่งที่ต้องการให้ได้

 •  การศึกษาแต่ละแขนงวิชา จริง ๆ แล้ว คือ การสอนวินัยการคิด = การให้เหตุให้ผล ให้รู้จักคิด ให้

รู้จักตีประเด็นปัญหาให้แตก

 •  มีข้าราชการที่จะเสนอแนะว่าจะทำาอย่างไร มีที่ปรึกษาให้เห็นเพิ่มเติม

 •  การที่เป็นประธานาธิบดี หรือที่เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มักจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ควรเชี่ยวชาญ

- Thatcher เคมี

- Winston เรียนทหารมา

- John Major ม. ๖

- Reagan นักแสดง

- ถ้าเป็น Technocrat รู้มากเลยไม่ต้องทำาอะไร

 •  ยกตัวอย่าง กวยเตี๋ยวราดหน้ากับ Computer

4. เกิดปัญหา “ล้วงลูก”

 •  เข้ามาเรียนรู้งาน แต่ละหน่วยทำาอะไร ใครรับผิดชอบ

 •  มีปัญหาอะไรให้ผมแก้บ้าง แทนที่จะมาบอกว่า ผมต้องการเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ พวกคุณไปคิดมาว่ามี

วิธีไหนบ้างที่จะทำาได้และวิธีไหนดีที่สุด แล้วผมจะตัดสิน

 •  ทุกคนเลยมี “นโยบาย” แม้กระทั่งกรม ควรจะเน้นนโยบายของรัฐเท่านั้น ครม. ไม่มีเอกภาพ

 •  กลัวสอดไส้
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 •  ข้ามหัว อธิบดี ปลัด ไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ เพราะนายมีอำานาจสั่งไม่ต้องผ่านก็ได้

 •  แต่งตั้งโดยระบบอุปถัมภ์

 •  เกิดปัญหา “ไม่ต่อเนื่อง”

 •  เกิดจากจะทำาอะไรต่อ หรือจะทำาโดยวิธีเดิมต่อ

 •  ระยะยาวจะทำาอย่างไร

5. คราวหน้าคงต้องพูดเรื่อง เกจิอาจารย์ของรัฐบาล

 - ผมมีข่าวดีมาบอกอาจารย์

 - กระทรวงพาณิชย์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของแพง อาจารย์จะได้ตื่นเต้น ติดตาม จะได้

กระชุ่มกระชวยขึ้น

 - โดยเริ่มจากวันนี้ไปเลย คือ อยากชวนอาจารย์คุยเรื่องของแพงวันนี้ เป็นเรื่องวิชาการ ไม่เกี่ยวกับ             

การอภิปราย คือ ตามศัพท์อาจารย์ ขุดรากเหง้าขึ้นมาดู

 - เป็นอย่างนั้นไป แค่มาออกรายการนี้ ก็เกิดความกระชุ่มกระชวยอยู่แล้ว

    - ข่าวที่คุณมาบอก จะว่าเป็นข่าวดีก็ได้

 - ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งใด ไม่มีกระทรวงพาณิชย์รวมอยู่ด้วย และยิ่งไม่ใช่เรื่องของแพง

แล้ว ก็เป็นเรื่องผิดปกติ จะเป็นข่าวไม่ดี คือ อาจจะเป็นโรคอื่นที่ร้ายแรง สังคมรังเกียจ ไม่อยาก

คบหาสมาคมด้วย ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมไปเอง

 - เอาเป็นว่า อย่างอาจารย์ว่าก็แล้วกัน

   - มาคุยกันเร่ืองรากเหง้าของแพงตามหลักวิชาการดีกว่า รถอาจารย์จะได้ไม่ติด หรือตายบนถนนรัชดาฯ

   - ไม่ต้องถึงกับว่า ไปขอแรงเจ้าชายแฮมเล็ทมาส่องกล่องดูดาวกัน

 - ถ้าอย่างนั้น ก็เป็นเรื่องหืดขึ้นคอเรื่องเดียวก็พอทนไหว เพราะเรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นเรื่องของ

เกจิอาจารย์ในธนาคารกลาง และกระทรวงการคลังของทุกประเทศ

 - แตถ่า้มองอยา่งคนธรรมดา หรอืจากแงข่องผูเ้ปน็ใหญใ่นแผน่ดนินัน้ กเ็ปน็เรือ่งนโยบายเศรษฐกจิ

ของประเทศ คือ กลับไปเกาะหลักเสียก่อน

 - ในสมัยใหม่นี้ วัตถุประสงค์หลักของนโยบายเศรษฐกิจก็คือ ไม่มีคนว่างงาน (Full Employment) 

ระดับราคามีเสถียรภาพ (Price Stability) เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตยั่งยืนนาน 

(Sustainable growth) แลว้กแ็ถมดว้ยดลุชำาระเงนิอยู ่ในสภาวะสมดลุทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ 

(“Balanced” Balance of Payment)

 - วัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจที่ว่ามา 3-4 ข้อนี้ เป็นวัตถุประสงค์มาตรฐานสมัยใหม่ใช่ไหม

 - ใช่
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 - แต่บางอย่างก็ขัดกันเอง เช่น เกจิอาจารย์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าจะไม่ให้มีคนว่างงาน ระดับ

ราคาต้องเขยิบขึ้นบ้าง คือ มีภาวะเงินเฟ้อบ้าง มิฉะนั้นจะไม่มีใครลงทุน เพื่อประกอบกิจการทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งจะทำาให้รายได้ของประเทศเพิ่มพูน

 - เมื่อขัดกัน ก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองต้องตัดสินใจว่า จะเน้นหนักไปทางไหน

 - ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเพิ่ม คือ มีเครื่องมืออะไรที่จะมาบริหารเศรษฐกิจของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย

ของนโยบายเศรษฐกิจที่ว่ามา

 - เกจอิาจารยท์า่นกว็า่ จะตอ้งแบง่เครือ่งมอืนัน้ออกเปน็ 3 สว่น แตท่า่นเรยีกวา่เปน็นโยบายเฉพาะ

ด้าน คือ

 1. นโยบายการเงนิ (Monetary Policy) คอื ใชม้าตรการทางดา้นการเงนิ เชน่ ควบคมุปรมิาณ

สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับราคา ระดับการว่างงาน การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดุลการชำาระเงินตามที่ต้องการ

 2. นโยบายการคลงั (Financial Policy) คอื การใชม้าตรการในดา้นการหารายได ้และในดา้น

การใช้จ่ายของรัฐบาล คือ เรื่องของการจัดการงบประมาณของรัฐบาล หรือให้รายรับ 

(ภาษอีากร) และรายจา่ยเกดิผลกระทบตอ่ระดบัราคา ระดบัการวา่งงาน ระดบัการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจ ดุลชำาระเงิน

 3. นโยบายรายได้ (Income Policy) หมายถึง ความพยายามของรัฐบาลที่จะควบคุมภาวะ

เงินเฟ้อโดยตรง โดยการใช้มาตรการควบคุมราคา กำาไร หรือค่าแรงงาน ไปอาศัยกลไก

ทางด้านนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง

 - แล้วเกจิอาจารย์ท่านว่า เครื่องมือประเภทไหนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะให้บรรลุเป้าหมายของ

นโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาเสถียรภาพในเรื่องราคา

 - ท่านเกจิอาจารย์พูดในภาพรวมว่าอย่างนี้

 - เรือ่งของไมม่คีนวา่งงาน เรือ่งเสถยีรภาพของราคา เรือ่งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และเรือ่ง

ดุลการชำาระเงิน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของนโยบายเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้น ต่างมีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลมากที่สุด ก็คือ เรื่องเสถียรภาพของราคา

 - ถา้เสถยีรภาพของราคาเกดิอาการปวดหวัตวัรอ้นขึน้มา คอื เกดิอาการของทัว่ไปขึน้ราคา ทีเ่รยีกวา่ 

อาการภาวะเงินเฟ้อ (Infl ation) หรือเกิดอาการของทั่วไปราคาตกต่ำา ที่เรียกกันว่าอาการภาวะเงิน

ฟุบ (Defl ation) ละก็ ตัวแปรตัวอื่นพลอยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วย

 - เมือ่เปน็อยา่งนี ้ถา้เพยีงแตด่แูลไมใ่หเ้สถยีรภาพของราคาไมเ่จบ็ไขไ้ดป้ว่ยเปน็หลกั กส็ามารถทีจ่ะ

บรรลุวัตถุประสงค์อื่นได้ด้วย

 - พูดมาถึงตอนนี้ ผมพอถึงบางอ้อว่า ทำาไมทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ก็จะต้องมีการ

พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อ เงินฟุบ

 - อย่างนี้ ท่านเกจิอาจารย์ก็ต้องมีคำาตอบว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเงินเฟ้อ เงินฟุบ

 - มีครับ

 - แต่ตรงนี้แหละครับที่ท่านมีความเห็นแตกต่างกัน ในเรื่องสาเหตุ และยาที่ใช้รักษาอาการป่วย

เงินเฟ้อ เงินฟุบ

 - สาเหตุของเงินเฟ้อและเงินฟุบไม่ใช่มีสาเหตุที่อ้างมาวางกองไว้ได้ทุกครั้ง ทุกที่ที่เกิดขึ้น

 - ถา้จะเปรยีบเทยีบกค็อื สาเหตขุองระดบัราคาสนิคา้ ไมใ่ชเ่รือ่งของตน้ไมต้น้เดยีว แตเ่ปน็เรือ่งของ

ทั้งป่า แล้วก็ป่าดงดิบด้วย แต่ละต้นที่มีความเกี่ยวโยงกัน จะไปชี้อันนั้น อันนี้ ว่าเป็นต้นเหตุของ

เงินเฟ้อ เงินฟุบ ก็คงไม่ถนัดนัก

 - ท่านเกจิอาจารย์ก็เลยมองในภาพรวมว่า ที่ของมันแพงหรือของมันถูก คือ เกิดภาวะเงินเฟ้อ หรือ

เงินฟุบนั้น เป็นเพราะ

 - ความต้องการสิ่งของมันไม่สมดุลกับปริมาณของที่มีอยู่

 - ถ้าความต้องการมีมากกว่าปริมาณสิ่งของ ก็เกิดภาวะเงินเฟ้อ

 - ถ้าความต้องการมีน้อยกว่าปริมาณสิ่งของ ก็เกิดภาวะเงินฟุบ

 - ก็เรียกกันว่า เอาหลักอุปสงค์ อุปทานมาจับ

 - ถ้า Demand ไม่สมดุลกับ Supply ก็จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อ เงินฟุบ 

 - Demand หรือ Supply จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของอะไรก็ได้ใช่ไหม เป็นสินค้า เป็นบริการ เป็นหุ้น

 - ใช่

 - แตท่า่นเกจอิาจารยท์า่นมองวา่ เรือ่งของ Supply ไมต่อ้งไปดแูลมากเทา่ไร ดแูลแตเ่พยีงให ้Demand 

หรอื กบั Supply หรอืเกนิหนา้ไปเพยีงเลก็นอ้ย ระดบัราคาสนิคา้ทัว่ไปกจ็ะมเีสถยีรภาพ หรอืมเีงนิ

เฟ้อนิดๆ 2-3% ทุกอย่างก็ควรจะเรียบร้อย 

 - มาถึงตรงนี้ อาจารย์ว่ามาตั้งยาวแล้ว เกจิอาจารย์ยังไม่ขัดใจกันเลย ทั้งที่เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์
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 - ถึงพอดี

 - เรื่องที่มีความเห็นแตกต่างกันก็คือ อะไรคือ องค์ประกอบหลักของ Demand อะไรคือ หัวใจของ 

Demand มีการแบ่งออกเป็น 2 กระแสความคิดด้วยกัน คือ

 1. กระแสความคดิทา่น Milton Friedman นกัเศรษฐศาสตรช์ือ่ดงัของสหรฐั กระแสความคดินีบ้อกวา่ 

หัวใจของ Demand คือ ปริมาณเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ โดยเงิน หมายถึง ไม่แต่เฉพาะเหรียญ

กษาปณ์ ธนบัตร เท่านั้น แต่รวมไปถึงเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อ และสิ่งอื่นที่ชำาระหนี้สิน

ได้ มีการแบ่งประเภทเงินนี้ออกเป็น M1 M2 M3 และ W ที่เป็นเงินสด หรือที่เปลี่ยนเป็น เงินสด

ได้เร็วก็จัดอยู่ในจำาพวก M1 ที่ต่างจากเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้รวดเร็ว ก็จัดอยู่ในพวก 

M2 M3 และ W ตามลำาดับ

 - กระแสความคิดท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีปริมาณเงิน (Quantity Theory of Money) ท่ีท่าน Irving Fisher 

นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐ เผยแพร่มาต้ังแต่ต้นศตวรรษน้ีว่า ระดับราคาข้ึนอยู่กับผลคูณของปริมาณ

เงินกับความเร็วท่ีเงินถ่ายเทในระบบเศรษฐกิจ เพียงแต่ว่า ตามกระแสความคิดของท่าน Milton 

Friedman เห็นว่า ความเร็วท่ีเงินถ่ายเทในระบบเศรษฐกิจมีผลน้อย หรือไม่มีเลยต่อระดับราคา

 - โดยทีต่ามกระแสความคดินี ้ถอืวา่เงนิคอื องคป์ระกอบหลกัหรอืหวัใจของ Demand ฉะนัน้ จงึเหน็

วา่การควบคมุดแูลใหร้ะดบัราคามเีสถยีรภาพ ไมอ่ยูใ่นภาวะเงนิเฟอ้ เงนิฟบุ กค็อื การควบคมุดแูล

ปริมาณเงิน หรือบางครั้งเรียกกันว่าสภาพคล่อง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณ

สิ่งของในระบบเศรษฐกิจ นั้นก็คือ การใช้นโยบายและมาตรการทางด้านการเงินเข้าจัดการ

 2. กระแสความคิดท่าน Lord Keynes นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของอังกฤษ กระแสความคิดนี้บอก

ว่า หัวใจของ Demand ก็คือ รายได้ ซึ่งนำาไปใช้จ่าย หรือไปลงทุนผ่านการออม รายได้ตามความ

หมายนี้ ที่สำาคัญที่สุดคือ การเก็บภาษี การใช้จ่าย และการกู้ยืมของรัฐบาล ซึ่งมองในภาพรวมก็

คอื งบประมาณแผน่ดนิ ถา้งบประมาณเกนิดลุ กห็มายความวา่ มกีารจำากดัปรมิาณรายไดใ้นระบบ

เศรษฐกิจลง ถ้างบประมาณขาดดุล ก็หมายความว่า มีการเพิ่มปริมาณรายได้ในระบบเศรษฐกิจ

 - โดยทีต่ามกระแสความคดินีถ้อืวา่ รายไดเ้ปน็องคป์ระกอบหลกัของ Demand จงึถอืวา่ การควบคมุ

ดูแลให้ระดับราคามีเสถียรภาพ ไม่อยู่ในภาวะเงินเฟ้อ เงินฟุบ ก็คือ การควบคุมดูแลรายได้ ให้

อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับปริมาณสิ่งของที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ นั่นก็คือ การใช้นโยบายและ

มาตรการทางด้านการคลังเข้าจัดการ

 - ผมขอทบทวนตรงนี้ ดูว่าจะเข้าใจที่อาจารย์พูดมาหรือไม่

 - ปัญหาเร่ืองของแพงของถูก หรือท่ีเรียกกันโก้ ๆ ว่า เงินเฟ้อ เงินฟุบน้ัน เป็นเร่ืองของปริมาณความ

ต้องการส่ิงของ ไม่สมดุลกับปริมาณส่ิงของท่ีมีอยู่ในประเทศ คือ Demand กับ Supply ไม่สมดุลกัน 

 - นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่า ถ้าจะควบคุมดูแล ให้ระดับราคามีเสถียรภาพ คือ ไม่มีเงินเฟ้อ เงินฟุบ              

มากเกินไป ก็ต้องไปควบคุม Demand 

 - Demand นี้มองได้ 2 อย่าง 

 - อยา่งทีห่นึง่ มองวา่เปน็ปรมิาณเงนิทีม่อียูใ่นประเทศ ถา้มองอยา่งนี ้กต็อ้งใชน้โยบายและมาตรการ

ทางการเงินเข้าจัดการ

 - อย่างที่สอง มองว่าเป็นปริมาณรายได้ที่มีอยู่ในประเทศ ถ้ามองอย่างนี้ ก็ต้องใช้นโยบายและ

มาตรการทางการคลังเข้าจัดการ

 - มาถึงวันนี้แล้ว ความเห็นขัดแย้งในเรื่ององค์ประกอบหลักของ Demand ยุติกันหรือยัง

 - เป็นมา 40 กว่าปีก็ยังไม่ยุติ

 - เมื่อไม่ยุติ ก็เลยต้องใช้มาตรการทั้งด้านการเงินและการคลังผสมผสานกันไป

 - มาเมื่อสัก 7 – ๘ ปีที่ผ่านมา ก็มีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาในกระแสความคิด คิดเกี่ยวกับต้นเหตุ 

และการควบคุมดูแลระดับราคาสินค้า

 - นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ รวมทั้งที่อยู่ในกระแสความคิดของท่าน Milton Friedman และท่าน 

Lord Keynes เห็นพ้องต้องกันว่าการควบคุมดูแล และเรื่องระดับราคานั้น ดูแลในด้าน Demand 

ก็พอไม่ต้องไปยุ่งกับ Supply

 - แตต่อนทีท่า่น Reagan เปน็ประธานาธบิด ีคอื ระหวา่ง พ.ศ. 2524 – 2532 มนีกัเศรษฐศาสตร์

ที่เป็นที่ปรึกษาท่านนำาเอาทฤษฎีของท่าน Jean Batiste (17๖7-1๘73) นักเศรษฐศาสตร์ชาว

ฝรั่งเศส ซึ่งมีชีวิตอยู่ตรงกับรัชสมัยรัชกาลพระเจ้าตากสินกับรัชกาลที่ 2 ที่เรียกว่า กฎของ Scy 

(Scy’s Law) มาปรบัใชใ้นการจดัทำางบประมาณ กฎนีบ้อกวา่ อปุสงค ์(Supply) จะกอ่ใหเ้กดิอปุทาน 

(Demand) 

 - ในสมยันัน้ เศรษฐกจิหลายประเทศประสบปญัหาพสิดาร คอื เกดิภาวะเงนิเฟอ้ควบคูไ่ปกบัการวา่ง

งานสูง ประธานาธิบดีก็เลยกำาหนดมาตรการทางด้านการคลัง ลดภาษี ลดรายจ่าย หรือกำาหนด

มาตรการส่งเสริมอื่น เพื่อให้เกิดการลงทุน การผลิตสิ่งของมากขึ้น คือ ไปควบคุมดูแลในเรื่อง 

Supply

 - ตัง้แตน่ัน้มา กเ็ลยมกีารเรยีกกระแสความคดินัน้วา่ Reaganomics หรอื Supply – Side Economics

 - แล้วได้ผลแค่ไหน

 - ก็แล้วแต่จะมอง
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 - แต่ก็มีการบ่นกันว่ากระแส Reaganomics ที่สร้างภาระหนี้สินให้กับรัฐบาลมาก มาถึงตรงนี้ ที่ยัง

ขัดแย้งกันอยู่ก็มีแต่กระแสท่าน Milton Friedman กับกระแส Lord Keynes เท่านั้น

 - เข้าใจแล้วว่าตอนนี้ ไม่มีการใช้ Scy’s Law มากำากับดูแลเสถียรภาพของราคา

      - ยังเหลือนโยบายรายได้ (Income Policy) ซึ่งเป็นส่วนที่ 3 ของนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งอาจารย์พูด

ว่าเป็นนโยบายที่ใช้ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ หรือของแพงโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบการเงินหรือ

การคลังนั้นเป็นอย่างไร 

 - คือ นโยบายและมาตรการทางด้านการเงินและด้านการคลัง มันมีผลค่อนข้างช้า

 - มีนักวิชาการศึกษาว่านับตั้งแต่คิดจะเริ่มใช้จนไปถึงการบังเกิดผล ต้องใช้เวลา 12-1๘ เดือน คือ              

๖ เดือนคิดไม่ตกว่าจะใช้ดีหรือไม่ดี จะใช้แค่ไหน พอใช้ไปแล้ว กว่าจะมีผลก็อีก ๖ เดือนถึง 12 

เดือน ที่ศึกษานี่เป็นเรื่องราวของสหรัฐ

 - ถ้าเทียบกัน เหมือนกับเป็นไข้แล้วก็ทานยา หรือฉีดยาเข้าไป กว่าจะตัดสินใจว่าจะกินดีหรือฉีดดี 

กินหรือฉีดแล้ว กว่ายาจะออกฤทธิ์ ก็ต้องใช้เวลา ถ้าใช้ยาแรงหรือใช้ยามากเกินไป ก็อาจลงไปดิ้น

ได้ เหมือนกัน การรักษาโรคของระบบเศรษฐกิจก็เหมือนกัน

 - นอกจากจะใช้เวลาแล้ว ยายังไม่ทันออกฤทธิ์เต็มที่เกิดอาการแทรกซ้อนอีก ก็ต้องเริ่มคิด จะกิน

จะฉีดกันใหม่

 - นโยบายการเงนิและการคลงัจงึมกัจะไมท่นัใจนกัการเมอืง เพราะเรือ่งของแพง เปน็เรือ่งทีม่คีวาม

กดดันทางการเมืองมาก

 - ก็เลยเลิกนโยบายรายได้ท่ีมาคลายความเครียดของนักการเมือง คือ ใช้มาตรการคุมราคา ค่าแรง ฯลฯ

 - แล้วได้ผลอย่างไร

 - มีการประเมินตามประสบการณ์ของหลายประเทศว่า นโยบายรายได้นั้น อย่างน้อยที่สุดก็เป็น

นโยบายที่ทำาให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลได้ทำาอะไรบ้าง ไม่ได้นิ่งดูดาย ส่วนจะได้ผลหรือไม่ได้ผล

นั้นไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ

 - คือไม่ได้ผล

 - แบบนั้น ไม่คุ้มค่า

 - นอกจากจะเป็นเร่ืองของการผูกขาดตัดตอน ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ใช่เร่ืองเงินฟุบ

 - เมื่อตอนที่คุยกันเรื่องการโต้ตอบภายใต้ WTO กับเรื่อง GSP อาจารย์ทิ้งท้ายว่า การโต้ตอบตาม

มาตรา 301 ของสหรฐั เปน็การโตต้อบทีเ่รยีกวา่ การโตต้อบฝา่ยเดยีว เพราะไมม่ขีัน้ตอนเหมอืน

ของ WTO เปน็การพจิารณาฝา่ยเดยีว แลว้กพ็ดูตอ่วา่ จรงิ ๆ  แลว้ มาตรา 301 เปน็การแสดงออก

ถึงความผิดหวังของรัฐสภาสหรัฐ

 - มาถึงตอนนี้ คงต้องอธิบาย เพราะผู้ฟังถามมาว่า มาตรา 301 ไปเกี่ยวอะไรกับความผิดหวังของ

รัฐสภาสหรัฐ

  - ผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่า ทำาไมผมถึงพูดไปอย่างนั้น แล้วก็คิดเหมือนกันว่า คงต้องมีคนสงสัย

เหมือนกันในประเด็นนี้ อย่างน้อยที่สุด ก็คิดอยู่ในใจว่า ในใจคุณเองก็คงคิดว่า ผมเพี้ยนหรือ

ติงต๊อง ที่ผมพูดไปว่า มาตรา 301 เป็นการแสดงออกถึงความผิดหวังของสหรัฐ

 - มาถึงป่านนี้แล้ว ผมคงต้องการคำาตอบให้คุณ อย่างน้อยจะติงต๊องหรือเพี้ยน ก็ติงต๊องหรือเพี้ยน

อย่างมีเหตุผล ตามแบบฉบับของผม ผมพูดจบแล้ว คุณก็ไม่จำาเป็นต้องบอกความรู้สึกของคุณ 

อาทิตย์หน้าก็คงไม่สายเกินไป

 - คงไม่สายเกินไป ถ้าผมไม่ลืม

 - ผมคงตอ้งเริม่จากจดุทีว่า่ ตามรฐัธรรมนญูของสหรฐั อำานาจการควบคบุดแูลการคา้ระหวา่งประเทศ  

รวมทั้งการเก็บภาษีอากร เป็นอำานาจของรัฐสภา

 - บางสมัย รัฐสภาก็เก็บอำานาจไว้ เมื่อมีกรณีเกิดขึ้น ก็ใช้อำานาจนั้นโดยการออกเป็นกฎหมาย ส่วน

ใหญแ่ลว้ กม็กัจะมอบอำานาจใหฝ้า่ยบรหิารไปดำาเนนิการ สามารถใชด้ลุยพนิจิได ้โดยออกกฎหมาย

กำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินการ เช่น ในเรื่องการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย 

รัฐสภาก็ออกกฎหมายมอบอำานาจให้ฝ่ายบริหารไปดำาเนินการตามกรอบนโยบายในแต่ละเรื่อง

 - นับตั้งแต่สหรัฐได้กลายเป็นประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจ เมื่อถึงศตวรรษนี้ โดยเฉพาะหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 1 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ยึด คือ ความเป็นธรรม เป็นหลักสำาคัญในการกำาหนด

นโยบายการค้า เมื่อใดรัฐสภาเห็นว่า เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ก็มักจะออกกฎหมายค่อยข้าง

รุนแรง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น เช่น

 - เมือ่ตอนเกดิปญัหาวุน่วายทางเศรษฐกจิกอ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 ประเทศในยโุรปแกป้ญัหาเรือ่ง

หนี้สินพะรุงพะรังโดยการขึ้นภาษีศุลกากร เพื่อลดการนำาเข้าแล้ว แถมยังลดค่าเงินโดยการปรับ
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อัตราแลกเปลี่ยนกันยกใหญ่ รัฐสภาสหรัฐฯ เห็นว่าไม่เป็นธรรม เป็นการเอาเปรียบ เพราะสหรัฐ

พยายามเปิดตลาดของสหรัฐฯ และรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ให้มีเสถียรภาพเพื่อช่วย

ฟืนฟูเศรษฐกิจของยุโรป แต่ประเทศอื่นกลับปิดตลาด แข่งขันกันปรับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วง

ชิง

 - ตลาด รฐัสภาสหรฐัฯ เลยออกกฎหมายทีเ่รยีกกนัวา่ Smooth & Hawley เมือ่เดอืนมถินุายน 2473 

ขึ้นภาษีศุลกากรปิดตลาดสหรัฐ

 - ในป ี2499 เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเรือ่งความรนุแรงของ Smooth & Hawley Act ซึง่เปน็เหตสุำาคญั

ทีก่อ่ใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิตกต่ำาของโลก และเพือ่ทีจ่ะลดภาษศีลุกากรของประเทศคูค่า้สหรฐัอยูใ่น

ระดบัทีเ่ปน็ธรรม รฐัสภาสหรฐัไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกกนัวา่ Reciprocal Trade Act คอื ถา้ประเทศ

ใดตอ้งการใหส้หรฐัลดภาษศีลุกากร กต็อ้งไปทำาขอ้ตกลงกบัสหรฐั เพือ่ลดภาษศีลุกากรใหก้บัสหรฐั 

ประเทศใดไม่ทำาข้อตกลง ก็ยังคงเก็บตามอัตราที่กำาหนดใช้ในกฎหมาย Smooth & Hawley

 - ตอนนี้ อาจารย์พยายามชี้ว่า เมื่อใดรัฐสภาสหรัฐฯ ผิดหวังที่ประเทศคู่ค้า ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่

สหรัฐฯ เหมือนที่สหรัฐฯ ให้ รัฐสภาสหรัฐฯ ก็จะออกกฎหมายโต้ตอบ

  - ใช่ ดูไปแล้ว ก็เหมือนกับลำาเลิกบุญคุณ อุตส่าห์เสียสละให้ก่อนแล้ว ยังไม่รู้บุญรู้คุณ กลับมาทำาให้

เดือดร้อนอีก ก็ต้องจัดการ

 - อนันี ้คอื ปรชัญาของรฐัสภาสหรฐัฯ ทีม่มีาตัง้แตด่ัง้เดมิจนถงึปจัจบุนั คอื ถา้สหรฐัเปดิตลาดอยา่งไร 

เสรอียา่งไร ประเทศอืน่กต็อ้งเปดิตลาดอยา่งนัน้ เสรอียา่งเดยีวกนั อยา่งทีป่ระธานาธบิดพียายาม

พูดว่า การค้าเสรี คือ การค้าที่เป็นธรรม คือ ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือตอบแทนอย่างเดียวกัน

  - มาถึงตอนนี้ อาจารย์ก็คงจะพูดต่อไปว่า ความเป็นธรรมอย่างเดียวกันนี้ ที่ทำาให้รัฐสภาสหรัฐฯ 

ต้องออกกฎหมายมาตรา 301 เพราะผิดหวังที่เห็นประเทศอื่นเอาเปรียบสหรัฐฯ ทำาการค้าแบบ

ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐฯ

  - แบบน้ัน แต่ขอย้อนกลับไปอีกหน่อย เพ่ือให้ความม่ันใจกับคุณในเร่ืองความผิดหวังของรัฐสภาสหรัฐฯ

 - หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯ ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันอีก คือ สหรัฐฯ เปิดตลาดและรักษา

อตัราแลกเปลีย่นเงนิดอลลารใ์หค้งที ่โดยยอมผกูแลกกบัราคาทองคำา โดยมุง่หวงัทีจ่ะใหเ้ศรษฐกจิ

ของยุโรปและญี่ปุ่นฟืนตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นกำาแพงกั้นการคุกคามของคอมมิวนิสต์

 - ทำามาได้ 10 กว่าปี ดุลการค้าของสหรัฐฯ ก็ขาดมากขึ้น รัฐสภาก็กดดันให้ฝ่ายบริหารแก้ไข แต่

ฝา่ยบรหิารเหน็เรือ่งการเมอืงและความมัน่คงสำาคญักวา่ทีจ่ะไปกดดนัใหป้ระเทศคูค่า้แกไ้ขปญัหา

เรื่องการค้าไม่เป็นธรรมตามที่รัฐสภาต้องการ รัฐสภาก็เลยผลักดันให้มีการจัดตั้งสำานักงานผู้แทน

งานการค้าสหรัฐฯ เพื่อเชื่อมโยงฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร ให้มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะดำาเนิน

การตามนโยบายการค้าให้บังเกิดผลเมื่อปี 250๖ พร้อมทั้งให้อำานาจประธานาธิบดีที่จะโต้ตอบ

ได ้แตฝ่า่ยบรหิารกล็ะเลยมาเรือ่ย ๆ  เพราะไปตดิอยูก่บัปญัหาการเมอืง ไมว่า่จะเปน็เรือ่งสงคราม

เวยีดนาม (พ.ศ. 2493-251๘) หรอืสงครามเยน็กต็าม แตร่ฐัสภากไ็มไ่ดล้ดละแกไ้ขกฎหมายการ

ค้าเรื่อยมาเพื่อกดดันให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหา

 - อันนี้ ก็คงจะพูดได้อีกว่า รัฐสภาผิดหวังในฝ่ายบริหารไม่ยอมแก้ไขปัญหาการค้าไม่เป็นธรรม ซึ่ง

ก่อให้เกิดความผิดหวังเป็นเดิมพันอยู่แล้ว ใช่ไหม

 - ของแน่อยู่แล้ว แต่ผมก็จะคุ้ยต่อเพื่อให้มั่นใจขึ้น

 - มาถึง 2527 รัฐสภาแก้ไขกฎหมายการค้าอีก เพื่อให้ฝ่ายบริหารดิ้นลำาบากขึ้น คือ

 - กำาหนดให้ฝ่ายบริหารต้องจัดทำารายงานประจำาปี ระบุว่า ประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ ใช้นโยบายหรือ

มาตรการใดบ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดภาระแก่การค้าของสหรัฐฯ เสนอต่อรัฐสภาเรียกกัน

ว่า National Trade Estimate 

 - กำาหนดขัน้ตอนการใชม้าตรการการโตต้อบ โดยฝา่ยเอกชนหรอืฝา่ยบรหิารจะดำาเนนิการสอบสวน 

คือ เจรจากับประเทศคู่ค้าที่ใช้นโยบายหรือมาตรการที่ไม่เป็นธรรมให้แก้ไขเสีย ถ้าไม่แก้ไขก็ให้

ดำาเนินการโต้ตอบ

 - กฎหมาย ปี 2527 (19๘4) นี่แหละครับ ที่ทำาให้คนทั่วไปเรียกมาตรา 301 คือ แท้จริงก็คือ ขั้น

ตอนการโตต้อบ เดมิรฐัสภากใ็หอ้ำานาจประธานาธบิดทีีจ่ะใชไ้ดอ้ยูแ่ลว้ แตไ่มม่ขีัน้ตอนทีก่ดดนัให้

ฝ่ายบริหารต้องดำาเนินการ

 - กฎหมายใหม่นี้ กำาหนดกรณีที่ภาคเอกชนหรือฝ่ายบริหารจะขอให้มี หรือจะต้องดำาเนินการเปิด

เจรจา (คอืดำาเนนิการสอบสวน) กบัประเทศทีใ่ชก้ฎหมายนโยบาย หรอืมาตรการทีก่อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายแกส่หรฐัฯ นอกจากนัน้แลว้ กย็งักำาหนดขัน้ตอนการวนิจิฉยัไปจนถงึการใชม้าตรการโตต้อบ

ของประธานาธิบดี

  - เมื่อคราวที่พูดคุยเรื่อง GSP ทั่วไป โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ GSP ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจารย์พูด

ว่า น่าจะเป็น GSP เถื่อน เพราะสหรัฐฯ ไปกำาหนดเงื่อนไขในการใช้ GSP  ซึ่งน่าจะขัดกับหลัก 
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S&D ของแกตท์ คือ ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน

 - นอกจากนั้นแล้ว อาจารย์ก็พูดในทำานองว่า เงื่อนไขในการให้ GSP นั้น เกือบจะเหมือนกับกรณี

ที่จะใช้มาตรา 301 ได้

  - ใช่ครับ

 - มาตรา 301 เปน็เรือ่งของหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการใชม้าตรการโตต้อบ ไมว่า่จะเกีย่วกบัเรือ่งใด

กต็าม ถา้เขา้หลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้กจ็ะมกีารสอบสวนและดำาเนนิการโตต้อบตอ่ไป เพราะฉะนัน้ 

ถา้จะมกีารเพกิถอน GSP เพราะไมม่กีารเปดิตลาดสนิคา้ บรกิาร หรอืการลงทนุ หรอืเรือ่งแรงงาน 

ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการให้ GSP สหรัฐก็จะใช้อำานาจตามมาตรา 301 เพื่อเพิกถอนสิทธิประโยชน์

นั้น โดยถือว่าเป็นการโต้ตอบ เช่นเดียวกับการโต้ตอบกรณีอื่น

  - แล้วตามมาตรา 301 มีการกำาหนดกรณีใดบ้างที่จะใช้มาตรการโต้ตอบฝ่ายเดียวได้

  - นอกจากในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน ในเรื่องสิทธิแรงงาน การคุ้มครอง    

            ทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ก็ยังมีการเพิ่มในเรื่องการอุดหนุนการส่งออกแบบเจาะจง

 - ที่สำาคัญก็คือมีการกำาหนดกรณีรวบยอดไว้ว่า การมอบนโยบาย แนวปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง                        

(Unjustifi able) ไม่มีเหตุผลอันสมควร (Unreasonable) หรือที่เลือกปฏิบัติ (Discriminatory) ซึ่งก่อ

ให้เกิดภาระหรือจำากัดการพาณิชย์ของสหรัฐ

 - ที่เป็นหัวใจก็คือ คำาว่า “ไม่ถูกต้อง” “ไม่มีเหตุผลอันสมควร” “เลือกปฏิบัติ” “การสร้างภาระ” 

หรอื “การจำากดั” ลว้นแตเ่ปน็คำาทีข่ึน้อยูก่บัความนกึคดิ ไมม่หีลกัเกณฑอ์ะไรทีช่ดัแจง้ เรยีกกนัวา่ 

“เป็นการใช้ดุลยพินิจ” และกรณีมาตรา 301 นี่ก็เป็นการใช้ดุลยพินิจของสหรัฐแต่ฝ่ายเดียว ถึง

แม้ว่าจะมีขั้นตอนการดำาเนินการ อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่า เป็นการพิจารณาฝ่ายเดียวการโต้ตอบ

ซึ่งเกิดจาก การพิจารณาฝ่ายเดียว การใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียว ก็เลยถือกันว่า เป็นการโต้ตอบฝ่าย

เดียว แตกต่างไปจากการโต้ตอบภายใต้ GATT หรือ WTO 

  - คำาต่าง ๆ  ที่ว่ามานั้น เช่น “ไม่ถูกต้อง” “ไม่มีเหตุผลอันสมควร” หรือ “เลือกปฏิบัติ” นั้น มีการ 

กำาหนดหลักเกณฑ์ไว้บ้างหรือเปล่า

  - มี แต่เนื่องจากคำาเหล่านี้ ก็คลุมเครืออยู่แล้ว และเจตนารมณ์ก็ต้องการให้คลุมเครือ หลักเกณฑ์ที่ 

            ออกมาก็ย่อมจะต้องคลุมเครือไปด้วย เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจที่จะชี้ขาด หรือโต้ตอบเป็นไป

            อย่างกว้างขวาง

 - ไมถ่กูตอ้ง (Unjustifi able) หมายความวา่ การกระทำา นโยบาย หรอืแนวทางปฏบิตัทิีข่ดัตอ่ (Violation) 

หรือไม่สอดคล้องกับสิทธิระหว่างประเทศตามกฎหมายที่สหรัฐมีอยู่ สิทธิอะไรก็ได้ อันนี้ชัดพอ

สมควร แต่ก็อาจจะเลยเถิด เช่น กรณีปลาแซลมอน

 - ไม่มีเหตุผลอันสมควร (Unreasonable) หมายความว่า การกระทำา นโยบายหรือแนวปฏิบัติ  ซึ่งถึง

แมจ้ะถกูตอ้ง คอื ไมข่ดัหรอืสอดคลอ้งกบัสทิธริะหวา่งประเทศตามกฎหมายทีส่หรฐัมอียูก่ต็าม แต่

ถ้าไม่เป็นธรรม (Unfair) หรือไม่ยุติธรรม (inequitable) ก็ถือว่าอยู่ในข่าย “ไม่มีเหตุผลอันสมควร” 

เหตุผลนี้ใช้มากในเรื่องของการเปิดตลาดสินค้า บริการหรือการลงทุน รวมทั้งเรื่องสิทธิแรงงาน 

และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้มาตรฐานหรือความนึกคิดของสหรัฐเป็นเกณฑ์

 - เลือกปฏิบัติ (Discriminatory) การไม่ยึดหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) 

หรือการปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) ซึ่งค่อนข้างชัดแจ้ง แต่บางครั้งสหรัฐก็ตีความใน

ลักษณะที่ว่า ต้องเป็นการตอบแทน หรือการถ้อยทีถ้อยอาศัยที่ทัดเทียมกันหรืออย่างเดียวกัน 

(Equal Reciprocity/Conditional MFN)

  - เป็นอย่างนี้แล้ว ก็พอจะรับได้ว่าเป็นการพิจารณาฝ่ายเดียว เป็นการใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียว

 - ที่เป็นประเด็นที่อยากถามก็คือว่า ถ้าใช้ดุลยพินิจเลยเถิด ในลักษณะที่ว่าเกินกว่าที่ WTO กำาหนด

ไว้ แล้วใช้มาตรการโต้ตอบ จะไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของ WTO หรือ

 - ประเด็นนี้ ก็คือ ประเด็นที่ควรจะพิจารณาให้รอบคอบ คงต้องตั้งสติให้ดีเสียก่อน

 - ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ และก็ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อผมรับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่

    - ประการแรก – เหตุผลที่สหรัฐฯ จะโต้ตอบโดยการขึ้นภาษีนั้น มีทั้งกรณี  GSP และกรณีอื่นที่ไม่

เกี่ยวกับ GSP แต่ทั้งสองกรณีนี้ จริงแล้วก็เรื่องเดียวกัน คือ เรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการและ

การลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องสิทธิแรงงาน เพราะฉะนั้น ในประเด็นแรกที่จะ

ต้องตั้งสติก็คือ การกระทำา นโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่สหรัฐฯ เห็นว่าไปทำาให้การค้าของสหรัฐฯ

เสียหายนั้น เป็นเรื่องที่ประเทศไทยไปตกลงยอมรับกับสหรัฐหรือแลกเปลี่ยนกับสหรัฐ เพื่อให้ได้

รับสิทธิประโยชน์ตามระบบ GSP หรือเปล่า

 - ถ้าเป็นเรื่องเงื่อนไขตามระบบ GSP ที่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณากันว่า เงื่อนไขของสหรัฐฯ นั้น 

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของ WTO หรือไม่

 - ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือกฎเกณฑ์ ก็มีประเด็นว่า ที่ไทยไปยอมรับนั้น เป็นการยอมรับนอกกรอบ

ของ WTO ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้าสหรัฐฯ จะโต้ตอบก็จะต้องโต้ตอบโดยการถอน GSP คือ เรียกเก็บ



1๖0

คมคิด คมคำ� คมเขียน

1๖1

ภาษีตามอัตรา MFN เท่านั้น จะไปขึ้นภาษีให้เกินอัตรา MFN ไม่ได้ ไม่ว่าสินค้านั้นจะอยู่ในระบบ 

GSP หรือไม่ก็ตาม คือถือว่าอัตราภาษี GSP แลกเปลี่ยนเงื่อนไขที่จะรับ GSP ส่วนอัตรา MFN 

เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนการลดภาษีกันภายใต้กฎของ GATT หรือ WTO ถ้ามาขึ้นภาษี MFN ย่อม

จะทำาใหส้ทิธแิละหนา้ทีข่องไทยเสยีไป สทิธขิองไทยตามขอ้ตกลงทัง้หมดไปหรอืเสยีไปบางสว่น ซึง่

ไทยอยู่ในฐานะที่จะขอให้ WTO พิจารณาได้

 - ประการที่สอง – ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่อง GSP คือ ถ้าเรื่องที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่า ไทยทำาให้สหรัฐเสีย

หายนัน้ มกีฎเกณฑข์อง WTO อยูแ่ลว้ กต็อ้งยกเรือ่งเขา้สูร่ะบบการยตุขิอ้พพิาทของ WTO เพราะ

สหรัฐฯ จะมากดดันให้ไทยต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่มีการตกลงตาม GATT หรือ WTO ไม่ได้

 - แลว้อยา่งนี ้ทำาไมสหรฐัฯ จงึชอบขูเ่ขญ็วา่จะใชม้าตรา 301 อยูเ่รือ่ย เชน่ กรณขีองญีปุ่น่ จนี หรอื

กรณีประกันภัย หรือทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

 - มีหลายประเด็นที่จะต้องตั้งสติให้ดีเสียก่อน

  ประเด็นแรก ก็คือจุดมุ่งหมายของ 301 นั้น คือ การขู่เข็ญมากกว่าการลงโทษ มีผู้ศึกษาเรื่องนี้ 

แลว้ใหข้อ้สงัเกตวา่ ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบัประเทศคูค่า้หรอืผลทีส่หรฐัฯ จะไดจ้าก 301 นัน้ 

ได้จากการเห่ามากกว่าการกัด ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ถ้าใช้มาตรการโต้ตอบแล้ว ความเสียหาย

เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ หรือในเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจจะชะงักงัน ที่

สำาคัญก็คือ ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้น นับวันยังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น

  ประเด็นที่สอง ก็คือ ถ้า WTO ยังไม่มีกฎเกณฑ์ ก็ลำาบากหน่อย อย่างเช่น ปัญหาขัดแย้งของไทย

ทีม่กีบัสหรฐัฯ นัน้ เกดิจากการทีย่งัไมม่กีารตกลงใน GATT เรือ่งการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา

หรือสิทธิแรงงาน เช่น อนุสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ไทยเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง และการ

ตกลงตามอนุสัญญาเหล่านั้น ก็ต้องใช้ระบบศาลโลก ซึ่งไทยเองก็ปฏิเสธที่จะอยู่ใต้คำาพิพากษา

ของศาลโลก ตั้งแต่ไทยมีปัญหาเรื่องการตัดสินกรณีเขาพระวิหาร ประเด็นที่สาม คือ ประเด็นที่

ไปใจอ่อนหรือปากพล่อยไปตกลงกับสหรัฐฯ เอาไว้ ซึ่งก็ไม่จำาเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ก็เกิด

เปน็ประเดน็ขึน้มาวา่ ถงึแมจ้ะมกีฎของ WTO อยู ่แตก่ารตกลงนัน้เปน็การตกลงนอก WTO กช็อบ

ที่จะทำาอย่างไรก็ได้ กรณีของญี่ปุ่น อาจจะเป็นข้อตกลงที่ทำากันไว้ บางประเทศก็ไม่ใช้เป็นเรื่องข้อ

ตกลงสองฝา่ย แตเ่ปน็ขอ้ตกลงในแนวทางปฏบิตัทิีป่ระเทศทีอ่ยูใ่น OECD ตกลงกนั สว่นเรือ่งของ

จีนนั้น เป็นเรื่องของประเทศที่อยู่นอก GATT กับ WTO จะใช้กฎอะไร จะต้องโต้ตอบอย่างไร ก็

คงจะยกขึ้นมาต่อสู้ยาก

  - พูดมาอย่างนี้ ก็คงต้องสรุปว่า ในเรื่อง 301 นั้น ต้องตั้งสติ อย่าไปปากเปราะ เปิดตา ปิดปาก              

อุดจมูก เงี่ยหูฟังให้ดี

 - อยากถามเพิ่มเติมก็คือมาตรา 301 ธรรมดา มาตรา 301 พิเศษ และ 301 ซุปเปอร์

  มีการโต้ตอบมากน้อยแค่ไหน

 - ถ้าเป็นการเห่ามากกว่าเป็นการกัด กฎหมายมาตรา 301 มีทางออกอยู่ใช่ไหม

 - ธรรมดา พิเศษ ซุเปอร์นั้น เป็นเรื่องของการจัดลำาดับความสำาคัญของแต่ละเรื่องตามความรู้สึก

นึกคิดของสหรัฐฯ

 - 301 ซุปเปอร์ ก็คือใช้กับประเทศที่ทำาหน้าที่ในเรื่องเป็นตัวการ และในเรื่องการกระทำา   

  นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหรัฐฯ สูงสุด ทั้งโลกใช้กับญี่ปุ่น

 - 301 พิเศษ ใช้กับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และ USTR ใช้ดุลยพินิจเองที่ตัดสินใจโต้ตอบ ไม่ต้อง

ไปใช้ประธานาธิบดีสั่ง

 - 301 ธรรมดา ก็เป็นเรื่องนอกเหนือจาก 301 Super กับ 301 Special

 - สำาหรบักรณโีตต้อบมมีากนอ้ยแคไ่หน ผมไมม่ตีวัเลขแนช่ดั กรณกีารเจรจาภายใต ้301 มมีาก แต่

ที่โต้ตอบถ้าว่าไม่ผิด ไม่ถึง 10 กรณี ส่วนใหญ่แล้ว ก็เลิกรากันไป โดยการเอาไปโต้กันใน GATT 

บ้าง โดยการยอมประนีประนอมกันบ้าง

 - สำาหรับทางออกที่สหรัฐฯ จะไม่ใช้การโต้ตอบหลังจากการเจรจาไม่ประสบผลสำาเร็จ ก็มีหลายทาง

 - มีการแก้ไขการกระทำา นโยบาย หรือแนวปฏิบัติพอสมควร

 - มีการชดเชยกัน ในกรณีที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะแก้ไขในเรื่องที่สหรัฐฯ เรียกร้อง

    - ถ้าโต้ตอบแล้ว สหรัฐฯ จะเสียมากกว่าได้

 - ถ้า GATT วินิจฉัยว่า การกระทำาของประเทศนั้น ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของแกตต์

  - อย่างนี้ก็มีทางออกมากมาย และถ้าคำานึงว่า ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าใช้โต้กลับแบบฝ่ายเดียวอย่างนี้ 

ก็จะเสียหายกันทุกฝ่าย ไม่มีใครอยากทำาสงครามทางการค้ากัน ในกรณีมาตรา 301 ก็เป็นเรื่อง

ที่จะต้องตั้งสติ อย่าไปปากเปราะ เพราะจะถูกเห่าเอา
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 ทีมผมกระซิบว่า วันนี้จะคุยกันเรื่องสินค้าเกษตรกับ WTO จริงหรือเปล่า ผมชักจะวิตกขึ้นมา

 เดิม ก็ตั้งใจว่าอย่างนั้น คือ จะเริ่มคุย

 ถ้าอย่างนั้น ก็หมายความว่า ต้องยาวมาก

 - คงจะไม่ยาวเฉยๆ แต่เฟือยด้วย

 - คุณพูดมาอย่างนี้ ผมก็เลยคิดว่า ควรจะกลับไปทบทวนเรื่องเดิมที่คุยกันมา 2 เดือน เกี่ยวกับ 

GATT และ WTO อีกสักครั้งหนึ่งจะดีไหม ก่อนที่จะเริ่มสินค้าเกษตร 

 - เรื่อง สปก. หรือเรื่องสินค้าเกษตรภายใต้ WTO 

  - เรื่อง สปก. คงพอแล้วมั้ง

 - ผมตามใจอาจารย์ แต่ผมว่าเรื่องสินค้าเกษตร หนีการเมือง โรงศาล ไม่พ้นหรอกอาจารย์

 - เมื่อถึงคราว ก็ค่อยว่ากัน อย่างไปด่วนจุดพลุก่อน

 - เรือ่งสนิคา้เกษตร กอ็ยา่งวา่ หนกีารเมอืงไมพ่น้ แตก่อ่นจะถงึจดุนัน้ ผมจะขอทบทวนความจำาคณุ

เรื่องกลไกและบทบัญญัติของ GATT และของ WTO เสียก่อน เมื่อลงไปถึงเรื่อง สินค้าเกษตร คุณ

จะได้ไม่ให้ผมหืดขึ้นคอมากเกินสวย

  - ที่ผมคิดในใจว่าควรจะทบทวนระบบของ GATT และระบบของ WTO เสียก่อนก็เพราะว่า เป็น

สนิคา้ที ่แหกคอก ตะแบง เลีย่งบาล ีกฎของแกตตม์าตัง้แตต่น้ กฎเกณฑท์ีร่า่งขึน้มาจะใชก้บัสนิคา้

เกษตรไม่ว่าจะภายใต้แกตต์หรือ WTO ก็ คลุมเครือ กำากวม เคลือบแฝง เคลือบแคลง ยอกย้อน 

สุดแต่คุณจะบ่นมาตั้งแต่เริ่มรายการนี้ นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีก

  - เพื่อไม่ให้คุณบ่นแทนผู้ฟัง ผมก็เลยจะกลับไปทบทวน การค้าเสรีภายใต้ GATT และภายใต้ WTO 

เผือ่วา่เมือ่พดูถงึเรือ่งทีจ่ะมกีารปฏริปูการคา้สนิคา้เกษตรระหวา่งประเทศ จะไดรู้ว้า่มนัปดิชอ่งโหว่

ตรงไหน

  - พูดได้เลยว่าสินค้าเกษตร แหกคอกบทบัญญัติของ GATT เกือบทุกข้อ เรียกว่ายกออกมากองไว้

ข้างนอกข้อตกลง ตอนนี้ตามข้อตกลง WTO จะมีการยกเอาการค้าสินค้าเกษตรกลับเข้าไปไว้ภาย

ใต้กฎเกณฑ์ของแกตต์ ผมก็เลยคิดว่าควรจะมองภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง 

  - เขา้ใจวา่คงจะมปีญัหามากมาย เพราะระบบการคา้สนิคา้เกษตรในระหวา่ง 40 กวา่ปทีีผ่า่นมา คอื

ตัง้แตข่อ้ตกลงแกตตใ์ชบ้งัคบัเมือ่ป ี2490 นัน้ มนัมรีปูทรงเหมอืนกบัเดอืยทรงกลม แตก่ฎเกณฑ์

ของ GATT และของ WTO ที่ยกร่างกันออกมา ที่จะรองรับเดือยนั้น มันทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้ว

ก็มีขนาดเล็กกว่า เวลาเข้าเดือยก็คงน่าดูทุลักทุเลพอสมควร ท่านทูตดนัย ก็อาจหน้ามืดก็ได้

 - อาจารย์พูดมาอย่างนี้ อาจารย์ทบทวนเลยดีกว่า ผมจะได้ทบทวนในใจด้วย แต่ต้องขอตั้ง 

ข้อสังเกตว่า อาจารย์กำาลังจำากัดการค้ากีดกันไม่ให้ผมต้องพูดในรายการเช้าวันนี้

 - ไม่ใช่อย่างนั้น เห็นคุณหน้าเหมือนเพิ่งตื่นนอนก็ขับรถออกมา ยังไม่ได้อาบน้ำา ก็เลยอยากให้คุณ

สำารวมสติก่อน

  - แตผ่มกจ็ะเสนอระบบของแกตตเ์พือ่ทบทวนอกีแนวหนึง่ แนวใหม ่เพือ่วา่คณุจะไดม้ขีอ้แกต้วัถาม

ผมได้ ทั้งๆ ที่คุณก็ซึ้งในระบบของแกตต์อยู่แล้วไม่ใช่หรือ

  - ผมคงจะเร่ิมจากจุดท่ีว่า การค้าเสรี ก็แล้วแต่ใครจะคิดอย่างไร แต่ท่ีผมจะทบทวนน้ัน เป็นการค้าเสรี

ภายใต้กฎของแกตต์ แล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงมาจนถึงข้อตกลง WTO ซ่ึงเร่ิมใช้มาต้ังแต่ต้นปีน้ี

  - ตรงนีก้ข็อย้ำาวา่ เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศของสนิคา้เทา่นัน้ ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการ

คา้บรกิาร หรอืการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืการลงทนุ ซึง่เปน็เรือ่งใหมท่ีเ่อาเขา้มาใสใ่น

ระบบการค้าเสรีของ WTO 

 - หลักและกลไกการค้าเสรีภายใต้ระบบของ GATT และ WTO ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า คงจะพูดได้ตาม

ลำาดับดังนี้

 1. การคา้สนิคา้ระหวา่งประเทศทีถ่อืกนัวา่ เสรแีบบสมบรูณแ์บบกค็อื สนิคา้สามารถถา่ยเท

ระหวา่งประเทศโดยไมม่อีะไรมาสกดักัน้ใหก้ารถา่ยเทมนัสะดดุหรอืลดถอยลงไป คอื ตอ้ง

ถ่ายเทได้เหมือนกับการถ่ายเทระหว่างจังหวัดในประเทศเดียวกัน จะถ่ายเข้าหรือออก

จากประเทศหนึ่งไปอีกยังประเทศหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างเดียวกับการค้าเสรีแบบสมบูรณ์

แบบนี ้คงจะตอ้งถอืวา่ เปน็เปา้หมายเทา่นัน้ เพราะในการปฏบิตัจิะใหส้นิคา้ไหลเขา้ไหล

ออกระหวา่งรอ้ยกวา่ประเทศ โดยไมม่อีะไรมาสกดักัน้เลย คงเปน็ไปไมไ่ด ้อยา่งนอ้ยคง

ต้องมีการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสกัดกั้นเหมือนกัน

 2. สิ่งที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้สกัดกั้นทำาให้การค้าระหว่างประเทศไม่เสรี ก็คือ มาตรการ

และการใช้มาตรการ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก

  พวกแรก คือ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมฯ ที่เรียกเก็บจากสินค้า เรียกมาตรการ

พวกนี้ว่า มาตรการภาษี
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 พวกสอง คือ การกระทำาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เรียก

มาตรการพวกนี้ว่า มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

 3. มาตรการและการใชม้าตรการทีว่า่มานี ้ถา้รฐับาลประเทศสมาชกิใดจะใชก้บัสนิคา้ใด ทัง้

มาตรการและการใชต้อ้งไมอ่ยูใ่นลกัษณะเลอืกปฏบิตั ิซึง่มกีารแยกหลกัไมเ่ลอืกปฏบิตันิี้

ออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน

 ลักษณะแรก ถ้าจะใช้มาตรการใด หรือ ใช้มาตรการนั้นอย่างไรกับสินค้าที่นำาเข้า

หรอืสง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิใด รฐับาลกต็อ้งใชม้าตรการอยา่งนัน้ และใชอ้ยา่ง

นัน้ กบัสนิคา้อยา่งเดยีวกนัทีน่ำาเขา้หรอืสง่ออกไปยงัทกุประเทศ หลกัไมเ่ลอืกปฏบิตัิ

ระหว่างประเทศนี้ เรียกกันว่าการปฏิบัติเยี่ยงชาติได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most 

Favoured Nation Treatment : MFN)

 ลกัษณะสอง ถา้จะใชม้าตรการใดหรอืใชม้าตรการนัน้อยา่งไรกบัสนิคา้ทีน่ำาเขา้จาก

ตา่งประเทศ กต็อ้งซึง่ใชม้าตรการนัน้และใชอ้ยา่งนัน้กบัสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศดว้ย 

หลักไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้านำาเข้ากับสินค้าที่ผลิตในประเทศนี้ เรียกกันว่า 

การปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) 

 4. มาตรการและการใช้มาตรการกับสินค้านั้น ต้องใช้ด้วยความโปร่งใส คือทราบทั่วไป

พร้อมกัน มีขั้นมีตอนชัดแจ้ง มีเวลาเพียงพอที่จะปรับตัว เรียกกันว่า หลักโปร่งใส 

(Transparency)

 5. ถ้าจะควบคุมการนำาเข้าหรือส่งออกสินค้า รัฐบาลประเทศสมาชิกต้องใช้มาตรการภาษี

เท่านั้น จะต้องไม่ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

 ๖. มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเสรีจะไม่ให้ใช้ไม่ได้นั้น ก็มีการ

กำาหนดในข้อตกลงว่ามีอะไรบ้าง และถ้าจะใช้ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 

เช่น

- พิธีการศุลกากร รวมทั้งค่าธรรมเนียมศุลกากร

- การประเมินราคากลางเพื่อเรียกเก็บภาษีศุลกากร

- การค้าโดยรัฐ

- การจัดซื้อจัดหาโดยรัฐ

- การกำาหนดคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

- การอนุญาตนำาเข้าและส่งออก

- การตรวจสอบสินค้าก่อนลงเรือ

- การกำาหนดแหล่งกำาเนิดสินค้า

 7. ภาษีศุลกากรจะต้องมีการลดลงและผูกพันโดยการเจรจาแลกเปลี่ยนกันเป็นรอบๆ ไป

  ๘. ถา้มเีหตกุารณท์ีค่าดไมถ่งึ หรอืเปน็ผลของการลดภาษศีลุกากร ทำาใหส้นิคา้ทะลกัเขา้มา 

จนทำาใหห้รอืจะทำาใหเ้กดิความเสยีหายแกอ่ตุสาหกรรมภายในประเทศ ประเทศสมาชกิ

นั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการปกป้องสกัดกั้นการนำาเข้าได้

  9. ถา้ประเทศสมาชกิใดใชม้าตรการทีไ่มเ่ปน็ธรรม โดยรฐับาลใหเ้งนิอดุหนนุหรอืภาคเอกชน

ทุ่มตลาด มีผลทำาให้สินค้าที่อุดหนุนหรือทุ่มตลาดมีราคาต่ำากว่าต้นทุน ก่อให้เกิดความ

เสียหายกับประเทศอื่น ประเทศที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิที่จะยับยั้งความเสียหาย

ได้โดยการใช้ภาษีโต้ตอบ

  10. ถ้าประเทศสมาชิกมีข้อขัดแย้งกัน ก็ต้องไปเจรจากันตามขั้นตอนการยุติข้อพิพาท การ

เรยีกรอ้งเพือ่ขอชดเชยหรอืเพือ่โตต้อบ ตอ้งเปน็ไปตามขัน้ตอน จะใชม้าตรการฝา่ยเดยีว

ไม่ได้

 - 10 ข้อนี้ ก็คือ หลักและกลไกของระบบการค้าเสรีสำาหรับสินค้าภายใต้แกตต์หรือ WTO ส่วนที่

เหลือที่พูดคุยกันเป็นข้อยกเว้นของหลัก 10 ข้อนี้

  - เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการ พอจะยกตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำาคัญโดยเฉพาะที่พาดพิงถึงการค้า

สินค้าเกษตร พอหอมปากหอมคอได้ไหม

 - พอหอมปากหอมคอ พอได้ ถ้าจะเอาเต็มที่ ก็ต้องไปขอสถานที่เล่นเพลงชาติตอน 9 โมง เป็น

กรณีพิเศษ

 - คงไม่ได้ เล่นผิดเวลา เดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิด เกิดการโกลาหลขึ้นมาอาจารย์เจิมศักดิ์ คุณหญิงสุ

พัตรา ก็คอยคิวอยู่ เป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่เสรี

 - ที่สำาคัญและเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ก็มี

  - การห้ามหรือควบคุมปริมาณการนำาเข้าโดยโจ่งแจ้ง หรือโดยอาศัยเงื่อนไขรุ่นปู่ หรือขอให้คณะ

มนตรีใช้บทบัญญัติของแกตต์ให้ หรือก็หลีกเลี่ยงไปว่า เป็นเรื่องความร่วมมือ เรื่องความสมัครใจ 

หรือเรื่องการจัดระบบการตลาด

  - การใช้ค่าธรรมเนียมพิเศษ

  - การผูกโยงการนำาเข้ากับการซื้อสินค้าที่ผลิตภายใน ซึ่งขัดกับหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ

  - การใช้เงินอุดหนุนทั้งภายในและเพื่อการส่งออก
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  - ที่สำาคัญแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

  - การใชม้าตรการสกดัหรอืควบคมุการนำาเขา้กรณดีลุการชำาระเงนิขาดดลุ หรอืเพือ่ประโยชนใ์นการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

  - การตั้งเขตการค้าเสรีหรือสหภาพศุลกากร ซึ่งเป็นการยกเว้นหลัก MFN

  - การใช้มาตรการใดเพื่อความมั่นคง

  - การใช้มาตการใดที่จำาเป็นเพื่อการปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช

 - ที่ยกมาเป็นแต่เพียงตัวอย่าง ผมจำาได้ว่ามีมากกว่านี้มาก มีทั้งข้อยกเว้นธรรมดา ข้อยกเว้นทั่วไป 

ข้อยกเว้นครอบจักรวาล จนกระทั่งพูดกันว่า ถ้าจะเข้าใจกฎของแกตต์จะต้องศึกษาข้อยกเว้น

 - อันนี้แหละที่จะเป็นประเด็นในเรื่องสินค้าเกษตร

  - วันนี้ พูดโดยสรุปในเรื่องระบบและกลไกการค้าเสรีของแกตต์และของ WTO คราวต่อๆ ไป ผม

อยากจะพูดคุยตามลำาดับดังนี้

 1. ลักษณะพิเศษของสินค้าเกษตรที่ทำาให้รัฐบาลนานาประเทศต้องการที่จะปกป้องภาค

เกษตร ไม่ยอมให้มีการค้าเสรี และเหตุผลการกลับใจ

 2. มาตรการที่ประเทศต่างๆ ใช้ปกป้องสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกรณีของสหรัฐ ประชาคม

ยุโรป และญี่ปุ่น

 3. ข้อตกลง WTO ที่จะไปลดมาตรการปกป้องสินค้าเกษตร เพื่อให้การค้าเสรีมากขึ้น

 4. ผลของการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรตามข้อตกลง WTO 

 - อาจารย์บอกอย่างนี้ล่วงหน้า ผมจะได้ไปเตรียมตัวมาได้

   - คงไม่ทำาให้อาจารย์หืดขึ้นคอมากขึ้น เพราะ 4 เรื่องที่อาจารย์ว่ามานี้ ก็เอาการอยู่แล้ว

 - ก็ไม่รู้ว่าจะคุยถึงแก่นได้แค่ไหน เพราะการเมืองเข้ามาสอดแทรก

 - ตั้งสติครับ

 อาจารย์ตั้งชื่อตอนที่จะพูดวันนี้ ค่อนข้างจะโก้เอาการ “เอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร” 

 - เรื่องสินค้าเกษตร ต้องตั้งสติ เพราะเป็นเรื่องหนึ่งไม่มีสองเหมือนกับนางงามจักรวาล

 - ตามความเปน็จรงิ โดยตวัของสนิคา้เกษตร กม็ลีกัษณะทีแ่ตกตา่งไปจากสนิคา้อตุสาหกรรมอยูแ่ลว้ 

มองจากแง่ของเศรษฐศาสตร์

 - แต่เรื่องของสินค้าเกษตร ยังไปเกี่ยวพันถึงเกษตรกร ซึ่งก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะพิเศษออกไป 

ถ้ามองจากแง่ของการเมืองและสังคม

 - คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรหรือเกษตรกร จะพลอยฟ้าพลอยฝนไปกันด้วย มีลักษณะ

หนึ่งไม่มีสองเข้าไปอีกเลยเป็นเรื่องที่ทำาให้นักการเมืองพ่ายแพ้เลือกตั้ง รัฐบาลล้มนักการเมืองมี

อันมากมายก่ายกอง

 - แลว้กย็งัไมไ่ดน้บัความกดดนั ความลำาเคญ็ ความเครยีด ทีเ่กดิจากการเดนิขบวน หรอืทีต่อ้งสลาย

ม็อบ หรือที่ต้องใช้ภูมิปัญญาแก้ไขเรื่องขัดแย้งระหว่างประเทศ เพราะถ้าดูจากประวัติของแกตต์

แล้ว จะเห็นว่าการเจรจาที่จะหาข้อยุติในเรื่องวางหลักเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรต้องใช้เวลาร่วม 

50 ปี และกว่าร้อยละ ๘0 ของกรณีพิพาทระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น ก็เกี่ยวพันกับสินค้าเกษตร

 - วันนี้ จะพูดเรื่องการเมืองอันมาแต่สินค้าเกษตรหรือ

 - เปล่าเป็นการออกแขก เท่านั้น

 - ที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ ก็คงเป็นเรื่องวิชาการเบาๆ คือ เรื่องความนึกคิดของนักการเมือง นัก

เศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และก็อีกหลายพวกหลายเหล่า ที่มองว่า สินค้าเกษตร รวมทั้ง

เกษตรกร มีเอกลักษณ์ และ ความมีเอกลักษณ์นี้ เป็นสิ่งที่จุดพลุ ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง

และสังคม จนกระทั่งรัฐบาลส่วนใหญ่ในโลกนี้ ไม่กล้าที่จะให้การค้าสินค้าเกษตรเป็นไปเสรีอย่าง

แท้จริง หรือแม้กระทั่งเสรีเท่ากับสินค้า อุตสาหกรรม

 - ขอ้ตกลง WTO กใ็ชว่า่จะเปน็การคา้เสรเีหมอืนอยา่งสนิคา้อตุสาหกรรม การคา้บรกิารกจ็ะเปน็อกี

เรื่องหนึ่ง ที่จะยืดเยื้อเหมือนกับสินค้าเกษตร

 - เอาจะ ผมยอมเรื่องเอกลักษณ์ ไว้แค่นี้ก่อน

 - อาจารย์ว่าเป็นข้อไปเลย 
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 - วา่เปน็ขอ้นีน้ะมนัยาก เพราะเกีย่วขอ้งกนั และกส็บัสนทีว่า่มองไดห้ลายแงห่ลายมมุ ผมจะพยายาม

ว่าเป็นข้อ แล้วก็จากมุมที่เห็นภาพรวมได้ดีที่สุด 

 - ผมคิดว่า มุมมองที่ดีที่สุด เพื่อให้เห็นเอกลักษณะของสินค้าเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็น

ทีม่าของปญัหาการเมอืงและสงัคม กค็อื มองจากแงท่ีว่า่ เมือ่มองจากแงก่ลุม่บคุคลอืน่ในขัน้ตอน

การขบวนการเศรษฐกิจเดียวกัน เกษตรกรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำานาจต่อรองน้อยที่สุด

 - เมื่อมีอำานาจต่อรองน้อย ในภาวะการค้าเสรี เกษตรกรย่อมถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับผล

ตอบแทนที่สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือในระดับที่ใกล้เคียงกับสินค้าอุตสาหกรรม

 - คนส่วนใหญ่ ยอมรับว่า ข้อสมมติฐานนี้ คือ เกษตรกรมีอำานาจต่อรองน้อยโดยเปรียบเทียบ เป็น

ความจริง โดยมองดูจากสาเหตุหรือที่มาที่ไปของการที่เกษตรกรมีอำานาจต่อรองน้อย

 - ก่อนที่จะไปถึงที่มาที่ไปของอำานาจต่อรองของเกษตรกร ผมติดใจที่อาจารย์พูดว่า อำานาจต่อรอง

น้อยโดยเปรียบเทียบ คือ ต้องเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลอื่นที่อยู่ในขั้นตอนขบวนการเศรษฐกิจ

เดียวกัน

 - อันนี้ดี จะได้เข้าใจกัน บางทีผมก็เผลอพูดไป โดยไม่ทันคิดว่ามันมีเกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นด้วย

 - คือ ถ้ามองจากขบวนการเศรษฐกิจแล้ว ก็ต้องเทียบว่าเกษตรกรอยู่ขั้นตอนเดียวกันกับเจ้าของ

โรงงาน คือเป็นผู้นำาเอาปัจจัยการผลิต คือ เอาเครื่องจักร เอาแรงแรง เอาวัตถุดิบ ฯลฯ มาร่วม

กันผลิตสินค้า สินค้า ของเกษตรกร ก็คือ ผลผลิตจากไร่นา เรือกสวน จากป่า จากหนอง บึง ห้วย 

แมน่้ำาลำาธาร จากทะเล สว่นผลผลติของเจา้ของโรงงาน กอ็าจจะเปน็รถยนต ์ตูเ้ยน็ รองเทา้ เสือ้ผา้ 

 - แตโ่ดยทีเ่กษตรกรสว่นใหญ ่มกัใชแ้รงงานของคน หรอืคนในครอบครวัเปน็สว่นใหญ ่ทำาใหบ้างครัง้

เราลืมไป คิดว่า เกษตรกรไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ เป็นเพียงลูกจ้าง แรงงาน เท่านั้น 

 - ที่นี้กระจ่างแล้ว อาจารย์ว่าเหตุผลที่ทำาให้อำานาจต่อรองของเกษตรกรน้อยไป

 - ข้อแรก -ผลผลิตเกษตรขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ เมื่อใดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิตก็ผันแปรตามไปด้วย ความผันแปรนั้น ทำาให้ราคาและรายได้ของเกษตรกร

เกิดความไม่แน่นอน

 - เคยมีใครศึกษา หรือไม่ว่า ปริมาณผลผลิตการเกษตรแต่ละชนิดทั้งโลกนี้ ผิดกันมากน้อยเท่าไร ใน

แต่ละปี

 - มี ถ้าจำาไม่ผิด ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละปีนั้น อาจแตกต่างกันได้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง

รอ้ยละ 40  คอื จากปนีีผ้ลผลติปหีนา้อาจจะไดม้ากหรอืไดน้อ้ยกวา่ระหวา่ง 5-40% โดยถวัเฉลีย่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่แหล่งการผลิตอยู่เป็นกระจุก ส่วนราคานั้น จะแกว่งไกวสูงกว่าความผันแปร

ตามปริมาณ

 - น่าสนใจ เรียกว่า แกว่งไกว แบบไม่เกรงใจใคร อย่างที่อาจารย์เคยพูดคุย

 - อาจารย์ว่าเหตุผลที่ 2 ต่อไป 

 - ข้อ 2 – เมื่อเปรียบกับสินค้าอุตสาหกรรมแล้ว สินค้าเกษตรจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาสั้น คือ มี

ฤดูกาลที่ จะออกสู่ตลาด และช่วงฤดูนั้น มักจะสั้น แต่ความต้องการหรือการใช้นั้น อาจจะเป็นทั้ง

ปีหรือหลายปีก็ได้ เมื่อออกสู่ตลาดในลักษณะเช่นนี้ ราคาของผลผลิตเกษตรจึงขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

คือ มักจะต่ำาในต้นฤดู แล้วค่อยขยับสูงขึ้น 

 - มาถึงตรงนี้ ก็ต้องถาม 2 ข้อ 2 ประเด็น

 - ประเด็นแรก บางอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็ช่วยให้คนสามารถผลิตสินค้าเกษตรบาง

อย่างได้ เกือบทั้งปี อันนี้ ก็น่าจะช่วยลดการตกต่ำาของราคาในต้นฤดูได้

 - ประเดน็ทีส่อง กเ็มือ่รูก้นัวา่ราคาตอนตน้ฤดตูกต่ำาทำาไมเกษตรกร ไมช่ะลอการขาย ทอดระยะออก

ไปคอยให้ราคาเขยิบขึ้นก่อน

 - มคีรบั สนิคา้เกษตรบางอยา่ง มผีลผลติออกมาเกอืบทัง้ป ีหรอืมกีารปลกูปหีนึง่หลายครัง้ คอื ปลกู

นอกฤดูกาล มีออกมาทั้งปี ก็เห็นมีทุเรียน มะม่วง ซึ่งออกมาผิดฤดูกาล คนโบราณเรียกว่ามะม่วง

ทวาย ข้าวก็มี การปลูกหลายครั้ง ซึ่งคนโบราณก็เรียกว่า ข้าวนาปรัง เพราะปลูกนอกฤดู

 - แมว้า่จะทำาไดอ้ยา่งนัน้กต็าม แตป่รมิาณผลผลติสว่นใหญก่ย็งัตอ้งออกตามฤดขูองมนั เชน่ ปรมิาณ

ข้าวนาปี จะมีมากกว่าข้าวนาปรัง 

 - บ้างก็ว่า ผลผลิตการเกษตรนอกฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือมะม่วง ก็ว่ากันว่า รสชาติสู้กันไม่

ได้ เทียบกับราคาสูงที่จะต้องจ่าย

 - บางครัง้ บางกรณ ีการปลกูสนิคา้เกษตรไดต้อ่เนือ่งกนั กเ็กดิปญัหาซ้ำาซอ้นกนัขึน้มา เชน่ ขา้วนาป ี

อาจ ได้รับผลกระทบกระเทือนในเรื่องราคา หากมีการคาดคะเนว่า ข้าวนาปรัง ผลผลิตจะดี

 - แม้สินค้าบางอย่างจะปลูกได้ตลอดปี เช่น ผักบางอย่าง ราคาก็ยังแกว่งไกว เพราะเก็บรักษาไม่ได้ 

และความผันแปรของดินฟ้าอากาศก็ยังมีอิทธิพลอยู่มาก ทำาให้ผลผลิตผันแปรได้
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 - ความผันแปรในราคา บางครั้งก็เกิดขึ้นจากการกระทำาของคน เช่น ถ้าคุณไปดูปากคลองตลาด ผัก

ที่เข้ามาบางวัน ตกต่ำามาก เขาโยนทิ้งแม่น้ำาเป็นแพไปเลย

 - สำาหรับประเด็นที่สองของคุณที่ว่า ทำาไมชาวนาไม่เก็บเอาไว้ เพื่อชะลอการขาย

 - อันนี้คือ เหตุผลที่สาม คือ ความยากจนของชาวนา ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ ต้องเทขาย

 - นอกจากความยากจนแลว้ กย็งัมเีรือ่งของการเกบ็รกัษาวา่ สนิคา้นัน้ จะเกบ็รกัษาไดห้รอืไม ่ถา้เกบ็

รักษาได้ ก็มีปัญหาเรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากชะลอการขาย เช่น ถูกแมลงหรือสัตว์ทำาลาย 

น้ำาหนักขาดหายไป โดยธรรมชาติ รสชาติ เปลี่ยนแปลงไป

 - แตท่ีส่ำาคญัอกีอยา่งหนึง่ นอกเหนอืไปจากความจน กค็อื ความเสีย่ง เพราะไมแ่นเ่สมอไปวา่ ราคา

จะเขยิบสูงขึ้น

 - ตรงนี่ใช่ไหมครับ ที่พูดคุยกันว่า ระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้า ระบบคลังสินค้าสาธารณะ จะช่วย

ชาวไร่ชาวนาได้มาก

 - ใช่ครับ

 - ท่ีผมพูดมาน้ี คือเป็นเหตุผลหลักท่ีทำาให้เกษตรกรไม่ค่อยจะมีอำานาจต่อรอง ในทางเศรษฐศาสตร์ 

ก็ยังมีเหตุผลอ่ืนอีกมากมาย เช่น ในเร่ืองทดแทนกัน ทำาให้ราคาสินค้าเกษตรมีแต่ตกต่ำา ข้ึนได้ยาก 

เช่น ข้าวแพงก็ไปรับทานขนมปัง ไก่แพงก็ไปรับทานปลา ยางธรรมชาติแพง ก็ไปใช้ยางสังเคราะห์เสีย

 - นอกจากเรือ่งเหลา่นีแ้ลว้ กย็งัมเีหตอุกี 2 ประเภททีท่ำาใหอ้ำานาจตอ่รองหรอืฐานของเกษตรย่ำาแย ่

หรือดีในระยะสั้นแต่ย่ำาแย่ในระยะยาว คือ

 - เรื่องความก้าวหน้าในเทคโนโลยี ที่เรียกกันว่า วิศวพันธุกรรม (Genetic Engineering) และวัสดุ

ศาสตร์ (Material Science) 

 - เรื่องการแทรกแซงทางการเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 - อาจารย์ว่าเรื่องเทคโนโลยีก่อน วิศวพันธุกรรม ยังละม้ายหูอยู่ แต่วัสดุศาสตร์ นี่ ผมยังไม่สันทัดหู

 - วิศวพันธุกรรม มีส่วนช่วยให้เพิ่มผลผลิตการเกษตรอย่างมโหฬารไม่ว่าในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ 

ในเรื่องขยายพันธ์ุ เช่น ใช้เนื้อเยื่อ หรือการใช้ผสมเทียม เมื่อก่อนเราเรียกการเพิ่มผลทางเกษตร

อย่างมโหฬารนี้ว่าปฏิวัติเขียว (Green Revolution) แต่เดี๋ยวนี้ เขียวเราเปลี่ยนไปใช้กับสิ่งแวดล้อม

 - สำาหรับวัสดุศาสตร์ นั้น ผมไม่ได้แต่งเอง แต่จำาได้ว่ามีคนแปลเอาไว้อย่างนั้น ที่ผมยกมาพูดนั้น มี

ความกา้วหนา้ในเรือ่งการใชว้สัด ุ3 ลกัษณะ ทีท่ำาใหค้วามตอ้งการใชส้นิคา้เกษตรโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งที่เป็นวัตถุดิบน้อยลง คือ 

 - เทคโนโลยจีิว๋ (Micro Technology) สนิคา้เดีย๋วนีใ้ชว้ตัถดุบินอ้ยลง ใชแ้รงงานนอ้ยลง ใชเ้ทคโนโลย ี

สูงขึ้น คุณลองเทียบวิทยุสมัยก่อน กับวิทยุสมัยนี้

 - เทคโนโลยสีงัเคราะหว์ตัถขุึน้มาใชแ้ทนวสัดธุรรมชาต ิเสน้ใยแทนฝา้ยไหม เสน้ใยแกว้แทนทองแดง 

สำาหรับสายเคเบิล พลาสติกแทนไม้ แทนโลหะ

 - เทคโนโลยีคืนสภาพ (Reclycling) คือ เอาวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรสภาพใช้ใหม่ เช่น กระดาษใช้แล้ว 

ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ฯลฯ 

 - สองเหตุผลหลักที่อาจารย์พูดมานี้ คือ อำานาจต่อรองของเกษตรกรและความเจริญก้าวหน้าใน

เทคโนโลยีเป็นเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำาให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำาและไม่มีเสถียรภาพ มีผล

ทำาให้เกษตรกรมีรายได้ต่ำาและไม่สม่ำาเสมอ

 - ใช่ ถือกันว่าเป็นเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์

 - นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ลำาพังแต่เพียงเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ คงไม่ทำาให้

รัฐบาลเกือบทุกประเทศเข้าไปแทรกแซงการผลิตและการตลาดของภาคเกษตร ไม่ยินยอมให้การ

ค้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศเป็นไปโดยเสรี เหมือนกับสินค้าอุตสาหกรรม

 - ถ้าอย่างนั้น ก็ต้องมีเหตุผลทางการเมือง และเหตุผลอื่นอีกหลายด้านที่มีผลประโยชน์หรือแรง

กดดัน มากกว่าเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ต้องการให้การค้าสินค้าเกษตรเป็นไปโดยเสรี ต้องมี

การปกป้องไม่มากก็น้อย

 - ถ้าเป็นอย่างที่ผมว่า อาจารย์พอจะทำามาเป็นข้อๆ ได้ไหม

 - ลองดูก็ได้

ข้อแรก – เหตผุลทางการเมอืง คอื ภาคเกษตรเปน็ภาคทีเ่สีย่งการเมอืงมากทีส่ดุ ทัง้ในประเทศ

ที่พัฒนาแล้วหรือกำาลังพัฒนา

 – ในประเทศที่กำาลังพัฒนา เห็นได้ค่อนข้างชัด และในประเทศเหล่านี้ ภาคเกษตรมี

ประชาชนประกอบอาชีพมากที่สุด

 – ส่วนในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว แม้จะมีประชาชนมีอาชีพในภาคเกษตรน้อยก็ตาม จำานวน

ผู้แทนในแต่ละเขตมีอย่างไรเม่ือ 50-๖0 ปีก่อน ก็ไม่มีการเปล่ียนแปลง เช่น ญ่ีปุ่น บาง

ประเทศใช้ระบบให้น้ำาหนักเสียงประชาชนในภาคเกษตรมาแต่โบราณ ก็คงรักษาไว้
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 - เรียกว่า เมื่อก่อนประชากรในภาคเกษตรมีมาก หรือสามารถกดดันได้มากก็เลยคงไว้ ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง

 - ใช่ครับ แต่ในบางประเทศมีการปรับปรุง หรือการปฏิวัติการอุตสาหกรรมแพร่ออกไปทั่วประเทศ 

อย่างเช่น อังกฤษ เสียงเกษตรกร ก็ไม่ค่อยจะหนักแน่น เหมือนกับของฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น

ข้อสอง - ความมั่นคงในด้านอาหาร แม้การขนส่งคมนาคมจะพัฒนาไปไกลอย่างไรก็ตาม 

รัฐบาลแต่ละประเทศก็ยังมีความวิตกกังวลในเรื่องความมั่นคงในด้านอาหาร คือ 

จะต้องมีการผลิตอาหารในประเทศระดับหนึ่ง คือ ยังติดอยู่กับความคิดแต่ดั้งเดิม

ที่ว่า “กองทัพเดินด้วยท้อง”

ข้อสาม - เหตผุลทางสงัคม คอื ถา้หากภาคเกษตรตอ้งเลกิไป เพราะสูป้ระเทศอืน่ไมไ่ด ้ปญัหา

แรงงานเขา้มาทำางานในเมอืงกย็ิง่หนกัเขา้ไป เพราะฉะนัน้ บางประเทศจงึพยายาม

สกัดกั้นไม่ให้แรงงาน เคลื่อนย้าย โดยการสนับสนุนภาคเกษตรให้มีรายได้ใกล้เคียง

กับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน

 ข้อสี่ - บางประเทศถอืวา่ชนบท เปน็สว่นหนึง่ของวถิชีวีติของคนในประเทศ ไมว่า่จะเปน็ใน

เรื่อง สิ่งแวดล้อมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ล้วนแต่เป็นสิ่งที่กำาเนิด

จากภาคเกษตรทั้งนั้น จึงจำาเป็นต้องรักษาชนบทไว้

 ข้อห้า - บางประเทศอาศัยประโยชน์จากการปกป้องภาคเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่มีผลทำาให้มี

การผลิตเกินความต้องการของประเทศ เป็นเครื่องมือสำาคัญในการดำาเนินการตาม

นโยบายต่างประเทศ คือ ใช้ ผลผลิตอาหารเกินความต้องการภายในประเทศ เป็น

เครือ่งมอืใหค้ณุใหโ้ทษกบัประเทศทีต่อ้งการกดดนั คอื ความชว่ยเหลอืในรปูอาหาร

หรือคว่ำาบาตรโดยการไม่ขายให้เลย หรือไม่ขายให้ในราคามิตรภาพ 

 - คงมีคำาถามเหลืออยู่เพียงคำาถามเดียว คือ เมื่อมีเหตุผลมากมายอย่างอาจารย์ว่ามา ทั้งในด้าน

เศรษฐศาสตร์ การเมือง สังคม แล้วทำาไม จึงมายอมปฏิรูปให้การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO 

เป็นไปโดยเสรี

 - คุณถามคำาถามเดียว แต่ผมต้องหาคำาตอบให้คุณมากมาย

 - โดยสรุปแล้ว ก็คงต้องพูดว่า

ข้อแรก - การปกป้องภาคเกษตรรวมทั้งความพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้มีการค้าเสรีระหว่าง

ประเทศเปน็ตน้เหตสุำาคญัทีท่ำาใหต้อ้งเลกิ คอื สำาเรจ็มากเกนิไป มสีตอ๊กมากเกนิไป 

จำาเป็นต้องระบายออกสู่ตลาดมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ ยิ่งไปกดดันราคาสินค้าเกษตรให้

ตกต่ำาหนกัเขา้ไป พดูงา่ยๆ กค็อื ยิง่ปกปอ้งมากเทา่ไรนบัวนัยิง่ตอ้งเพิม่การปกปอ้ง

มากขึ้น

 ข้อสอง - ยิ่งปกป้องมากขึ้น ภาระการเงินยิ่งมีมากขึ้น อย่างเช่น กรณีประชาคมยุโรป กว่า

ร้อยละ ๖0 ของงบประมาณประชาคม ใช้ไปในด้านการปกป้องภาคเกษตร เช่น ใน

ประชาคมยุโรป วัวแต่ละตัวที่เกษตรกรเลี้ยง จะต้องให้เงินอุดหนุนประมาณหมื่น

บาท ในสหรัฐประมาณ 20,000 บาท

 ข้อสาม - ผู้บริโภคเริ่มมีความรู้สึกว่า การปกป้องภาคเกษตร ก่อให้เกิดภาวะมากเกินไป เช่น 

ในญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าอาหารแพงกว่าราคาตลาดโลกประมาณร้อยละ ๖0 ประชาชน

ในสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นไม่ต่ำากว่าคนละ 15,000 บาทต่อปี หรือใน

ประชาคมยุโรปไม่ต่ำากว่าคนละ 25,000 บาท 

 ข้อสี่ - ในหลายประเทศ นกัวชิาการไดว้เิคราะหก์ารปกปอ้งภาคเกษตรวา่ เปน็การสิน้เปลอืง

โดยไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์นอกจากการรัว่ไหลเบีย้บา้นรายทางแลว้ ผลประโยชนต์ก

แก่เกษตรกรที่ร่ำารวยอยู่แล้ว ที่ตกแก่เกษตรกรยากจนมีไม่ถึงร้อยละ 10 ฉะนั้นใน

ภาคเกษตรเอง ที่รวยก็ยิ่งรวยมากขึ้น ที่จนก็ยิ่งจนหนักขึ้น

 ข้อห้า - สหรัฐเกิดกลับใจเห็นว่า สินค้าออกที่สำาคัญต่อไปในภายหน้าคงไม่หนีสินค้าเกษตร 

โดยมุ่งสหภาพยุโรป และญี่ปุ่นเป็นตลาดรองรับ ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็ได้รับการ

สนับสนุนอย่างหนาแน่นจากประเทศที่กำาลังพัฒนา

 - มีอย่างนี้ด้วยหรือ

 - ก็ใช่ มันถึงค่อนข้างจะสับสน

  - สิ่งสุดท้ายที่จะต้องเข้าใจก็คือ แม้จะมีการปฏิรูปการผลิตและการค้าตามข้อตกลงของ WTO แล้ว 

ก็ใช่ว่าการค้าสินค้าเกษตรจะเป็นไปโดยเสรีอย่างสินค้าอุตสาหกรรม 

  - อาจไปไดเ้พยีงครึง่ทาง เพราะเหตผุลทีจ่ะใหเ้สรนีัน้ มทีางเศรษฐศาสตรเ์ทา่นัน้ ทางการเมอืง และ

ทางสังคมอาจหวนกลับมาได้
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 - ครัง้สดุทา้ยทีค่ยุกนัเรือ่งการคา้เสร ีไดพ้ดูคยุกนัวา่ คราวตอ่ไป จะพดูกนัเรือ่งการปฏริปูการเกษตร

ภายใต้ WTO 

 - พอดีมีเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเกิดข้ึน ทางรายการเห็นว่า ควรจะสอดแทรกรายการพิเศษ 

พูดคุยกันเร่ืองท่ีภาคเอกชน มีความกระวนกระวาย อยากจะเห็นการเปล่ียนแปลง เพ่ือเผชิญกับการ

ท้าทายท่ีจะมีมาในอนาคต คือ เร่ืองการปรับปรุงระบบราชการ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปทางการเมือง

 - ภาคเอกชนมีความเห็นว่า ระบบราชการควรจะเล็ก กะทัดรัด มีความคล่องตัว สามารถตัดสินใจ

ได้รวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตามนโยบาย

 - ในเดือนที่ผ่านมา เราเลยไปพูดคุยกันเรื่องการเนรมิตรัฐบาลใหม่

 - มาถึงตอนนี้ ขอทบทวนเรื่องเดิมสักนิด จะได้ตามถามได้

 - ผมพยายามเน้นอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ

 - เรื่องเอกลักษณ์หรือลักษณะพิเศษของสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้รัฐบาล

เกือบทุกประเทศไม่พร้อมที่จะปล่อยให้การค้าสินค้าเกษตรเป็นไปโดยเสรีเหมือนสินค้า

อุตสาหกรรม

 - เรือ่งการปกปอ้งสนิคา้เกษตรของญีปุ่น่ สหรฐั และประชาคมยโุรป ซึง่ถอืกนัวา่เปน็แบบ

ฉบับที่สมบูรณ์ และพิสดาร เพื่อจะดูว่าประเทศเหล่านี้ ใช้วิธีใดบ้างในการปกป้องสินค้า

เกษตร

 - ผมยกสองเรื่อง ขึ้นมาพูด เพื่อชี้ให้เห็นว่า

 - ตามความเป็นจริงแล้ว การปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO นั้น ท้ายสุดแล้ว 

ก็ยังไม่รู้ว่า จะมีความเสรีมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องรักพี่เสียดายน้อง

 - การปฏิรูปภายใต้ WTO เป็นการแก้ไขปัญหาถูกจุดหรือไม่

 - เท่าที่ผมติดตามมา เรื่องการที่จะวางกฎเกณฑ์เพื่อให้การค้าสินค้าเกษตรเสรีมากยิ่งขึ้น เป็นเรื่อง

ที่พูดคุยกันมาในเวทีแกตต์นมนานมาแล้วไม่ใช่หรือ ไปติดกันอยู่ตรงไหน

 - มีมานานแล้ว

 - ถ้าไม่เป็นการเจรจาร่างข้อตกลงครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2490 แล้ว การเจรจาเรื่องที่จะให้มี

การปฏิรูป มีมาตั้งแต่การเจรจารอบเคเนดี้ เมื่อปี 2505-2510 มาต่อด้วยรอบโตเกียว เมื่อปี 

พ.ศ. 251๖-2522 แต่ก็ไม่ประสบผลสำาเร็จแต่อย่างใด

 - มีการตั้งคณะกรรมการเรื่องสินค้าเกษตร เพื่อแสวงหาลู่ทางที่จะเจรจาให้สำาเร็จ เมื่อสิ้นสุดการ

เจรจารอบโตเกียว จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2525 เมื่อมีการประชุมประเทศภาคีระดับรัฐมนตรีก็มี

การยกเรื่องนี้ขึ้นพูด แต่ประชาคมยุโรป ก็ยังมีท่าทีเหมือนเดิม เหมือนการเจรจารอบโตเกียว คือ 

จะพูดคุยกันเรื่องอะไรก็ได้ แต่นโยบายการเกษตรร่วม ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเจรจาต่อรองกัน

 - เมื่อไม่ประสบผลสำาเร็จ นโยบายและมาตรการปกป้องการเกษตรก็ยังมีการใช้กันอยู่ต่อไปและ

เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการอุดหนุนทั้งภายในและเพื่อการส่งออก มิหนำาซ้ำาในช่วงเวลา 10 ปี 

ที่ผ่านมา ภาวะซบเซาของตลาดสินค้าเกษตรยังซ้ำาเติมหนักลงไปอีก เรียกกันว่า ภาระที่รัฐบาล

แต่ละประเทศต้องแบกไว้ในการปกป้องสินค้าเกษตร ถึงจุดที่ว่าจะไปไม่ไหวแล้ว ทุกฝ่ายจึงยอมที่

จะให้มีการกำาหนดการปฏิรูปสินค้าเกษตร เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่จะมีการเจรจากันอย่างจริงจัง

ในรอบอุรุกวัย

 - แล้วมันไปติดอยู่ตรงไหน การเจรจาถึงได้ยืดยาดมาจนถึงทุกวันนี้

 - ที่ตกลงกันไม่ได้ เป็นเพราะประเทศที่เป็นใหญ่ในแกตต์ คือ สหรัฐฯ และประชาคมยุโรปมีปรัชญา

เรื่องการค้าสินค้าเกษตรแตกต่างกัน จึงพาลกันไปพาลกันมาว่า ไม่สามารถที่จะกำาหนดแนวทาง

การเจรจาว่าจะไปในทิศทางใด และครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

 - สหรฐัฯ เหน็วา่ การคา้สนิคา้เกษตรควรเปน็ไปโดยเสร ีเพราะจะมผีลทำาใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพ

สูงสุด มีการใช้ทรัพยากรในลักษณะที่ให้ประโยชน์สูงสุด

 - ประชาคมยุโรปเห็นว่า การค้าสินค้าเกษตรควรเป็นไปในลักษณะการค้าแบบจัดการ เพื่อให้เกิด

เสถียรภาพ ส่งผลดีให้แก่ภาคเกษตร ซึ่งเป็นภาคที่ขาดอำานาจการต่อรอง และยากจน โดยทั่วไป 

และเพื่อการนี้ มาตรการหลักที่เหมาะสมที่สุดจะก่อให้เกิดเสถียรภาพในการค้าระหว่างประเทศ 

คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสินค้า (International Commodity Agreement)

 - เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน และการปกป้องสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายการเกษตรร่วมของ

ประชาคมยโุรป ขยายขอบเขตกวา้งขวางยิง่ขึน้ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบคอ่นขา้งรนุแรงตอ่การสง่ออก

สินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้มีการปกป้องสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ภายใต้กฎของ

แกตต์ ก็เลยกลายเป็นผู้ดีกลับใจ ใช้มาตรการปกป้องมากขึ้น โดยอ้างว่าเพื่อกดดันให้ประชาคม

ยุโรปผ่อนปรนในเรื่องการปกป้องสินค้าเกษตร คือ ใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง
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 - อย่างนี้ พูดได้ไหมว่า การเจรจาเรื่องสินค้าเกษตรภายใต้แกตต์ไม่ว่ารอบใดก็ตาม เป็นเรื่องการ

ต่อสู้ระหว่างสหรัฐกับประชาคมยุโรป

 - อย่างที่คุณปีเตอร์ ไมตรี อึ้งภากรณ์ พูดว่าเป็นเรื่องแปลกที่ในการเจรจารอบอุรุกวัยเรื่องสินค้า

เกษตร ทุกประเทศซึ่งเฝ้าดู เฝ้าคอย ปล่อยให้สหรัฐกับประชาคมยุโรปไปนั่งเจรจากันสองต่อสอง

นอกรอบ

 - ทำานองนั้น

 - แต่ในระหว่างที่สองประเทศเจรจากัน ไม่ว่าจะนอกรอบหรือในรอบก็ตาม ประเทศอื่น โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ประเทศทีก่ำาลงัพฒันาทีเ่ปน็ทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค กส็รา้งความกดดนัไมน่อ้ย ทีจ่ะปกปอ้ง

ผลประโยชนข์องตนเอง โดยมกีารรวมกลุม่กนัเฉพาะกจิ กดดนัประเดน็ทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนั ให้

ทัง้สองประเทศตอ้งยอมรบักลุม่เหลา่นีม้มีากมาย เรยีกชือ่กลุม่ตามวนัทีพ่บกนับา้ง จำานวนสมาชกิ

กลุ่มบ้าง ตามชื่อโรงแรมที่พบกันบ้าง หรือสภาพที่พบกันครั้งแรกบ้าง จำากันไม่ไหว

 - กลุ่มหนึ่งที่โด่งขึ้นมาในการเจรจารอบอุรุกวัย คือกลุ่ม Cairns ซึ่งมุ่งที่จะเป็นตัวกลางและตัวถ่วง

ดุลระหว่างสหรัฐซึ่งเอียงไปข้างหนึ่ง กับประชาคมยุโรปซึ่งเอียงไปอีกข้างหนึ่ง 

 - กลุ่ม Cairns นี้ ยังไม่ได้สลายตัวใช่ไหม เข้าใจว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการประชุม

 - เห็นก่อนหน้าที่จะจบการเจรจาที่ Marrakesh ก็ทำาท่าจะแตกสลาย

 - ตอนนี้ยังอยู่

 - จวนจะจบทำาทา่ไมค่อ่ยจะด ีเปน็เรือ่งธรรมดาของการรวมกลุม่ระหวา่งประเทศ เมือ่พดูถงึหลกัการ

กว้างๆ ก็ไปกันได้ พอนานไป ลงลึกลงไป ชักมีข้อแตกต่าง ก็ทำาท่าไม่ค่อยจะดี

 - ประโยชน์ของกลุ่มนี้ ยังมีอยู่ เพราะเหมือนกับทุกเรื่องที่มีการเจรจาตกลงกัน มีเรื่องที่จะต้อง

ตีความ มีเรื่องที่จะต้องทำาต่อ เพราะฉะนั้น ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องร่วมกันกดดันต่อไป

 - เข้าใจว่าเรื่องการปฏิรูปการเกษตรภายใต้ WTO เป็นเรื่องยาว แล้วก็ค่อนข้างสลับซับซ้อน

 - พอจะใช้เป็นแนวทางเดิมที่เคยใช้กันมาในรายการนี้ คือ มองภาพรวมแล้วก็ยกประเด็นสำาคัญขึ้น

มาพูดกันเป็นข้อๆ ไป

 - คงต้องทำาเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ละส่วนที่จะมีการปฏิรูป

 - ในชั้นนี้ คงแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

 - ส่วนที่ 1 คือ วัตถุประสงค์ของการปฏิรูป

 - ส่วนที่ 2 คือ ขอบเขตของการปฏิรูป

 - ส่วนที่ 3 คือ แนวทางและกลไกการปฏิรูป

 - ส่วนที่ 4 คือ การคาดคะเนผลของการปฏิรูป

 - แต่ละส่วนที่จะพูดคุยกันนี้ คงต้องแยกออกเป็นข้อๆ สักหลายสิบข้อด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในส่วนที่เกี่ยว 

 แนวทางและกลไกการปฏิรูป

 - ฤกษ์งามยามดีที่จะเริ่มส่วนแรก คือ วัตถุประสงค์ของการปฏิรูป คงจะเป็นคราวต่อไป
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 - วันนี้ คงจะมาพูดคุยกันเรื่องวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเกษตรภายใต้ WTO ซึ่งเป็นหนึ่งใน 

สี่ส่วนที่จะพูดคุยกันในเรื่องการปฏิรูป

 - อยากจะถามตรงนี้เลยว่า ทำาไมจึงถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกัน 

 - ในการดำาเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศด้วยกัน จำาเป็น

อย่างยิ่งต้องชัดแจ้งกันในเรื่องวัตถุประสงค์กันเสียก่อน จะต้องตีให้แตกในเรื่องวัตถุประสงค์ ใน

เรื่องเป้าหมายของการดำาเนินการ 

 - ผมแบ่งเรื่องออกเป็น 2 จำาพวกด้วยกัน 

 - เร่ืองม้วนเดียวจบ ถ้าตีวัตถุประสงค์ของเร่ืองให้แตกเสียก่อน ก็สามารถเดินไปในทางท่ีถูก

ต้อง ถ้าจะเทียบกับการใช้กฎหมายก็คงจะได้ บทบัญญัติแต่ละข้อ ถ้าคลุมเครือ ไม่ว่าจะ

ตีความไปทางใด ถ้ากลับไปหาหลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับน้ัน ก็น่าจะชัดเจน

ข้ึนว่าควรจะตีความไปทางไหน 

 - เรือ่งหลายมว้นจบ การตวีตัถปุระสงคใ์หแ้ตกเสยีกอ่น ยิง่มคีวามสำาคญัยิง่ จะทำาใหรู้ท้ีม่า

ที่ไป ของเรื่องนั้น คือ เรื่องมาอย่างไร แล้วจะไปทางไหน 

 - ลองเทียบประเด็นนี้กับเรื่องการปฏิรูปการเกษตรที่กำาลังพูดคุย เพื่อให้มันชัดเจนขึ้น 

 - เรื่องข้อตกลงสิ่งทอภายใต้ WTO เป็นเรื่องม้วนเดียวจบ พอไปอ่านวัตถุประสงค์ของข้อตกลง จะ

เหน็วา่ภายใน 10 ป ีการคา้สิง่ทอ ซึง่ในปจัจบุนัอยูภ่ายใตก้ฎ MFA จะกลบัไปสูภ่ายใตก้ฎของแกตต์

ที่ได้มีการแก้ไขแล้ว เรียกกันว่า ข้อตกลงแกตต์ ปี 2537 (GATT 1994) ถือเป็นกฎเดียวกันกับ

ที่ใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด

 - เรื่องข้อตกลงการเกษตรภายใต้ WTO เป็นเรื่องหลายม้วนจบ ถ้าตีวัตถุประสงค์ของข้อตกลงให้

แตก จะรู้ว่าแต่เดิมได้มีการปฏิรูปมาอย่างไรบ้าง และกำาลังจะเดินหน้าไปทางไหนใน 10 ปี ข้าง

หน้า และหลังจากนั้น อะไรจะเกิดขึ้น 

 - พอจะว่าเป็นม้วนๆ ได้หรือไม่ 

 - ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องที่จะพูดคุยกันอีกหลายวัน คงจะต้องกลับไปดูแต่ละม้วนที่ว่า 

 - ก่อนที่จะไปดูแต่ละม้วน คงจะต้องทำาความเข้าใจกันว่า เมื่อพูดคุยกันเรื่องที่จะทำาให้การค้าสินค้า

เกษตรเสรียิ่งขึ้น จะมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ 

 - มาตรการกีดกันทางการค้าที่จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ 

 - จะครอบคลุมสินค้าเกษตรทั้งหมดหรือบางส่วน 

 - ระยะเวลาที่จะให้ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ 

 ม้วนที่ 1 

 - เป็นช่วงเวลาที่มีการยกร่างข้อตกลงแกตต์ เมื่อปี 2490 ในสมัยนั้น สหรัฐต้องการที่จะให้การ

ค้าสินค้าเกษตรเป็นไปโดยเสรีเหมือนกับสินค้าอุตสาหกรรม คือ ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับสินค้า

อุตสาหกรรม 

 - แต่เนื่องจากประเทศอื่นที่ร่วมกันยกร่างข้อตกลง เห็นว่าสินค้าเกษตรมีลักษณะพิเศษ ถ้าจะให้เสรี

เหมอืนกบัสนิคา้อตุสาหกรรมกจ็ะเกดิปญัหาทางการเมอืง จงึมกีารเพิม่ขอ้ยกเวน้การใชม้าตรการ 

กีดกันไว้เป็นการเฉพาะให้กับสินค้าเกษตร ที่สำาคัญมีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน 

 - การใช้มาตรการอุดหนุนทั้งภายในและเพื่อการส่งออก 

 - การใช้มาตรการควบคุมปริมาณการนำาเข้า ในกรณีที่รัฐบาลประเทศผู้นำาเข้ามีโครงการ

ทีจ่ะลดปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตรทีค่วบคมุการนำาเขา้นัน้ หรอืมโีครงการทีจ่ะระบาย

สินค้าเกษตรเหลือใช้นั้น ให้แก่ผู้บริโภคหรือเกษตรกรที่ยากไร้ เป็นต้น 

 - ต่อมาเมื่อสหรัฐกดดันให้คณะมนตรีแกตต์ ผ่อนผันให้สหรัฐใช้มาตรการปกป้องสินค้าเกษตรได้ 5 

จำาพวกด้วยกัน (พืชน้ำามัน ฝ้าย ผลิตภัณฑ์นมเนย น้ำาตาล) ตั้งแต่นั้นมา คือ เมื่อปี 249๘ ก็เลย

ไม่มีประเทศสมาชิกไหนให้ความสำาคัญกับกฎของแกตต์ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร 

 - ม้วนนี้ จึงจบลงตรงประเด็นที่ว่า แม้ในทฤษฎี ข้อของแกตต์ส่วนใหญ่จะใช้บังคับกับสินค้าเกษตร

ดว้ย แตใ่นทางปฏบิตั ิการคา้สนิคา้เกษตรระหวา่งประเทศไมไ่ดม้กีารปฏบิตัติามกฎของแกตตโ์ดย

เคร่งครัดแต่อย่างใด 

 ม้วนที่ 2 

 - เปน็ชว่งเวลาของการเจรจารอบเคนเนดี ้(พ.ศ. 2505 – 2510) สหรฐัยงัคงยดึถอืนโยบายเดมิทีจ่ะ

ใหส้นิคา้เกษตรใชก้ฎเกณฑเ์ดยีวกนักบัสนิคา้อตุสาหกรรม โดยมุง่ทีจ่ะใหม้กีารลดภาษศีลุกากร ไม่

ต่ำากวา่รอ้ยละ 50 สำาหรบัทกุรายการสนิคา้ และใหม้กีารปรบัเปลีย่นมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษศีลุกากร

ให้เป็นภาษีศุลกากรตามราคาทั้งหมด 

 - ประชาคมยุโรปและประเทศกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และประสบผลสำาเร็จในการที่จะยก

เอาสินค้าเกษตรออกมาเจรจาต่างหากจากสินค้าอุตสาหกรรม แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน 

 - ประชาคมยุโรปเห็นว่า การปล่อยให้การค้าสินค้าเกษตรเป็นไปโดยเสรีนั้น จะก่อให้เกิดผลเสีย
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มากกวา่ผลด ีเสถยีรภาพของการคา้สนิคา้เกษตรจะเกดิขึน้ไดก้ด็ว้ยการจดัระบบ โดยเฉพาะวธิกีาร 

ปรบัเปลีย่นอปุทานใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค ์ในระดบัทีจ่ะทำาใหร้าคาสงู และมเีสถยีรภาพพอสมควร 

เช่น โดยวิธีการของข้อตกลงสินค้าระหว่างประเทศ (International Commodity Agreement)

 - นอกจากนั้นแล้ว ประชาคมยุโรปยังเห็นว่า หากต้องการที่จะลดการปกป้องการเกษตรให้น้อยลง

ไป เพื่อให้การค้าเสรียิ่งขึ้น ก็ควรที่จะใช้วิธีการคำานวณระดับกับการปกป้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิด

จากมาตรการคอยควบคุมการนำาเข้าหรือการให้การอุดหนุนก็ตาม แล้วตรึงระดับไว้ หลังจากนั้น 

ก็ให้ค่อยๆ ลดระดับการปกป้องลงไป 

 - สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนา รวมทั้งประเทศที่อาศัยสินค้าเกษตรเป็นหลักในการส่งออก เห็นว่า 

การลดภาษีแบบหน้ากระดาน (Across – the –board cut) นี้ แท้จริงแล้ว จะมีผลต่อสินค้าเกษตร

น้อยกว่าสินค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากในขณะนั้นภาษีศุลกากรสำาหรับสินค้าเกษตรโดยทั่วไปของ

ทุกประเทศจะสูงกว่าสินค้าอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นถ้ามีการลดลงไปร้อยละ 50 เท่าๆกันทุก

รายการภาษีศุลกากรสำาหรับสินค้าเกษตรก็ยังสูงกว่าสินค้าอุตสาหกรรมอยู่นั่นเอง จะก่อให้เกิด

การได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศเกษตรกรรม

 - แม้จะมีการแยกออกมาเจรจาแลกเปลี่ยนกันเป็นรายการสินค้าสำาหรับสินค้าเกษตร เมื่อจบรอบ

การเจรจา ปรากฏว่า ภาษีศุลกากรสำาหรับสินค้าเกษตรลดลง โดยถัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 

เทียบกับร้อยละ 50 สำาหรับสินค้าอุตสาหกรรม 

 - ส่วนเรื่องการลดมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ไม่ปรากฏว่า บังเกิดผลแต่อย่างใด 

 - มว้นนี ้เปน็มว้นจดุประกายใหม้กีารเจรจาเรือ่งมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษศีลุกากรในรอบตอ่ไป คอื รอบ

โตเกียว 

 - นอกจากนั้นแล้ว ด้วยการสนับสนุนของ UNCTAD ในช่วงเวลาตั้งแต่ 2510 เป็นต้นมา ข้อตกลง

สินค้าระหว่างประเทศเริ่มเบ่งบานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นดีบุก น้ำาตาล ยาง ฯลฯ 

 - เมื่อ 2 ค่ายใหญ่ คือ สหรัฐกับประชาคมยุโรป มีปรัชญาหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการค้าภาค

เกษตรต่างกันแบบนี้ มันจะไม่ทำาให้เกิดปัญหาขัดแย้งต่อเนื่องกันหรือ แล้วต่างฝ่ายต่างคงต้อง

เปลี่ยนยุทธวิธี รวมทั้งหาพวกที่จะสนับสนุนแนวความคิดของแต่ละฝ่ายในแกตต์หรือ

 - อย่างที่เคยพูดกันว่า ช้างสารสู้กัน หญ้าแพรกแหลกราน หรืออย่างที่เคยคุยกันว่า หญ้าแพรกยิ่ง

ไม่มีทางเกิด ถ้าช้างสารลงเลยร่วมรักกัน 

 - เรื่องขัดแย้งกันระหว่างประเทศเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจและการค้า 

 - สหรัฐขัดแย้งกับประชาคมยุโรปตลอดมา โดยเฉพาะในเรื่องสินค้าเกษตร มีการนำาเรื่องไปเข้า

ขบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์มากที่สุด 

 - ถ้าศึกษา วิเคราะห์ และติดตามให้ดี จะรู้ได้ว่า เรื่องใดมีใครเป็นมิตร เรื่องใดมีใครเป็นศัตรู คือ 

อย่างที่พูดกัน ไม่มีใครเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูตลอดไป และไม่มีแผนถ้าไม่ใช่พวกก็ต้องเป็นศัตรู 

 - ทุกฝ่ายยอมรับว่า การขัดแย้งเป็นเรื่องของการรักษาสิทธิ และหน้าที่ให้เกิดการสมดุลกัน

 - เชิญม้วนต่อไป ซึ่งคงจะเป็นม้วนรอบโตเกียว 

 - ใช่ ม้วนที่ 3 เป็นช่วงเวลาของการเจรจารอบโตเกียว (พ.ศ. 251๖ – 2522)

 - ในเรื่องของการเจรจาสินค้าเกษตรรอบนี้ มีการเปลี่ยนยุทธวิธี คือ แทนที่จะมุ่งในเรื่องให้มีการ

เลกิใชม้าตรการกดีกนัทางการคา้สนิคา้เกษตรทกุชนดิ กลบัไปมุง่เรือ่งทีว่า่จะแกไ้ขปรบัปรงุการคา้

สินค้าชนิดหรือจำาพวกใดก่อน 

 - สินค้าที่มุ่งหนักคือ ผลิตภัณฑ์นมเนย ธัญญพืช เนื้อสัตว์ น้ำามันพืช ผลไม้และผัก ยาสูบ และ

เหล้าองุ่น 

 - ภายหลังเมื่อมีการกดดันจากประเทศที่กำาลังพัฒนา จึงมีการแบ่งออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง คือ สินค้า

เกษตรเขตร้อน (Tropical Products) แยกออกจากสินค้าเกษตรเขตอบอุ่น (Temperate Products)

 - ท้ายสุดแล้ว มีการทำาข้อตกลงพิเศษ (GATT Codes) สำาหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นม เนย และเนื้อสัตว์ 

ที่จะให้มีการจัดการให้การค้าสินค้าเหล่านี้เสรีมากยิ่งขึ้น และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

 - ในขณะเดียวกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการจำากัดการค้าที่มีการทำาข้อตกลงพิเศษเช่นเดียวกัน ที่

พาดพิงมาถึงสินค้าเกษตร ได้แก่ เรื่องการอุดหนุน และการใช้ภาษีโต้ตอบ การกำาหนดมาตรฐาน

สินค้านำาเข้าและส่งออก และการออกใบอนุญาต

 - เรื่อง Codes เหล่านี้ จะได้นำาเอามาพูดคุยกันในวันหลัง 

 - โดยสรุปแล้ว แม้ในรอบโตเกียว ผลการเจรจาก็ไม่ได้ทำาให้การค้าสินค้าเกษตรเสรีมากยิ่งขึ้น 

 - แตท่ีส่ำาคญักค็อื เพือ่ลดการตอ่ตา้นการคา้เสร ีสนิคา้เกษตรมกีารจำากดัจำาพวกสนิคา้ และมาตรการ

ให้น้อยเข้าที่จะใช้เจรจายุทธวิธีนี้ ได้มีการนำามาใช้ในรอบอุรุกวัย 

 - ทีพ่ดูคยุกนัมาเรือ่งหนงั 3 มว้นนี ้คงจะมอีะไรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคห์รอืเจตนารมณข์องการ

ปฏิรูปสินค้าเกษตรภายใต้ WTO ใช่ไหม 

 - ใช ่ทีอ่ยูเ่บือ้งลกึกค็อื ปญัหาและอปุสรรคของการทีจ่ะใหก้ารคา้สนิคา้เกษตรเปน็ไปโดยเสรเีหมอืน
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กับสินค้าอุตสาหกรรม มีการผูกพันซ่อนเร้นไว้ ที่จะให้ประเทศสมาชิกต้องแก้ไขในอนาคต 

 - เมื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของข้อตกลง WTO ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร มีประเด็น

ที่น่าสนใจและให้ความสำาคัญ ดังนี้ 

 1. ข้อตกลงนี้เป็นแต่เพียงพื้นฐานที่จะเริ่มการปฏิรูปสินค้าเกษตรในระยะยาว ซึ่งมุ่งที่จะ

ให้การค้าสินค้าเกษตรอยู่ในระบบที่เป็นธรรม และอาศัยกลไกการตลาดเป็นหลัก โดย

การผูกพันที่เรื่องการปกป้องและอุดหนุน และโดยการให้มีกฎเกณฑ์ที่บังเกิดผลในทาง

ปฏิบัติ

 2. การบรรลุเป้าหมายจะกระทำาโดยการลดการปกป้องและอุดหนุนให้มากขึ้นตามลำาดับ

ในช่วงเวลาที่จะตกลงกัน เพื่อที่จะแก้ไขและป้องกันการจำากัดและการเบี่ยงเบนการค้า

สินค้าเกษตรในตลาดโลก 

 3. ในช่วงเวลาการปฏิรูป 10 ปีแรกนี้ จะมุ่งในเรื่อง 

- การเปิดตลาด (Market Access) 

- การอุดหนุนภายใน (Domestic Support) 

- การแข่งขันการส่งออก (Export Competition)

- มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 4. ในเรื่องที่จะปฏิรูปนี้ จะมีการคำานึงถึงเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้า (Non-trade Issues) 

เช่น เรื่อง การพัฒนาชนบท สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชทดแทน

การปลูกพืชเสพติด ฯลฯ 

 5. การปฏิรูปการค้าจะไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่ได้จากการประมง กรมป่าไม้ และการทำา

เหมืองแร่ หรือพูดรวมกันว่า เป็นสินค้าที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ 

  ถ้าวิเคราะห์กันอย่างนี้ ก็หมายความว่า ยังอีกไกลที่การค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลกจะเป็นไปโดย

เสรีเหมือนกับสินค้าอุตสาหกรรม 

 - โดยสรุปก็คือ เมื่อครบ 10 ปีแล้ว การค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลก ก็ยังคงมีการปิดตลาดบางส่วน 

คือ ยังมีโควตาภาษีศุลกากร ยังคงมีการให้การอุดหนุนภายในบางส่วน และก็ยังคงมีการอุดหนุน

หรอืการทุม่ตลาดบางสว่น หลงัจาก 10 ปแีลว้ อาจจะมกีารดำาเนนิการไปสูเ่ปา้หมายเบือ้งลกึใหก้าร

คา้สนิคา้เกษตรเปน็ไปโดยเสรเีหมอืนกบัสนิคา้อตุสาหกรรมกไ็มม่ใีครบอกได ้แตเ่มือ่มกีารยนิยอม

ให้มีการนำาเอาประเด็นที่มิได้เกี่ยวข้องกับการค้าเข้ามาผูกติดเป็นการเฉพาะ ก็เชื่อว่าคงจะไม่ไปสู่

จุดนั้น 

 - การปฏิรูปนี้ จะไม่ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด 

 - คงต้องเฝ้าดูกัน 

 - เรือ่งทีจ่ะมาพดูคยุกนัตอ่ไป คงจะเปน็เรือ่งขอบเขตของการปฏริปู คอื เรือ่งของสนิคา้ทีไ่ดจ้ากการ

ประมง ป่าไม้ และการทำาเหมืองแร่ออกไป

 - ใช่ เป็นเรื่องน่าสนใจ และจะมีผลกระทบในอนาคต
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 - ครั้งสุดท้ายที่พูดกันเรื่องการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO ได้พูดคุยกันว่า ถ้ามีการ

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการเกษตร ที่มาที่ไปของการปฏิรูปจะชัดแจ้งขึ้น 

 - มีประเด็นสำาคัญที่พูดคุยกันอยู่ 2 ประเด็น

  ประเด็นแรก การปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง 10 ปี ข้างหน้า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป 

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหา ให้การค้าเสรียิ่งขึ้น แต่เมื่อครบ 10 ปี แล้ว การ

คา้สนิคา้เกษตรระหวา่งประเทศกย็งัคงมโีควตาภาษศีลุกากร ยงัคงมกีารอดุหนนุภายใน

ประเทศ และยังคงมีการอุดหนุนเพื่อการส่งออก พูดโดยสรุป ก็คือ การค้าสินค้าเกษตร

ก็ยังไม่เสรีเท่ากับสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ WTO

  ประเดน็ทีส่อง การปฏริปูการคา้สนิคา้เกษตรระหวา่ง 10 ป ีขา้งหนา้นี ้ไมค่รอบคลมุถงึ

สนิคา้ทีไ่ดจ้ากทรพัยากรธรรมชาต ิคอื ทีไ่ดจ้ากการประมง การปา่ไม ้และการทำาเหมอืง

 - วันนี้ จะพูดคุยกันว่าจริง ๆ แล้ว การปฏิรูปภายใต้ข้อตกลง WTO จะครอบคลุมอะไรบ้าง แล้วต่อ

ไปจะเป็นอย่างไร

 - คงต้องแยกตอบเป็น 2 เรื่อง ด้วยกัน

  เรื่องแรก - กฎระเบยีบการคา้สนิคา้เกษตรจะเปน็อยา่งไรใน 10 ป ีขา้งหนา้ และหลงัจากนัน้

  เรื่องที่สอง - ครอบคลุมสินค้าเกษตรอะไรบ้าง

 - เร่ืองแรก เร่ืองกฎเกณฑ์เคยพูดคุยกันเป็นแนวทาง ถ้าจะทบทวนอีกทีหน่ึงตรงน้ี ภาพอาจชัดแจ้งข้ึน

 - เรื่องนี้ สลับซับซ้อน ดังที่ผมได้ฉายหนังความเป็นมาของการเจรจาเรื่องสินค้าเกษตรให้ดูถึง             

3 มว้น ไมร่วมทัง้เรือ่งนโยบายการเกษตรของประเทศยกัษใ์หญเ่จา้ปญัหารวม 3 ประเทศดว้ยกนั

 - ถ้าจะตอบสั้นๆ ก็คือ ในช่วงเวลาของการปฏิรูป คือ ใน 10 ปี ข้างหน้า คือ พ.ศ. 2537 – 

254๖ การคา้สนิคา้เกษตรจะตอ้งใชก้ฎเกณฑท์ีไ่ดม้กีารกำาหนดไวต้ามขอ้ตกลงวา่ดว้ยการเกษตร            

ซึง่ไมเ่หมอืนกบับทบญัญตัเิดมิของแกตต ์ซึง่ตอนนี ้เรยีกวา่ GATT 2490 ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขใหม ่ซึง่

ตอนนี้เรียกว่า GATT 2537 ที่เห็นได้ชัดเป็นต้นว่า

 - มาตรการควบคุมปริมาณการนำาเข้าส่งออก จะถูกยกเลิกหมด โดยจะใช้ภาษีศุลกากรแทน หรือ

โควตาภาษีศุลกากร

 - กฎเกณฑ์ว่าด้วยการอุดหนุน ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนภายใน หรือเพื่อการส่งออก จะไม่เหมือน

กับกฎเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปตาม GATT 2537

 - มาตรการคุ้มกัน (Safeguard) สำาหรับสินค้าเกษตรจะแตกต่างออกไป ใช้กลไกการตลาด คือ ความ

แตกตา่งในเรือ่งราคาจะเปน็พืน้ฐานทีจ่ะสนบัสนนุการปกปอ้ง กรณทีีม่กีารนำาเขา้สนิคา้เกษตรเขา้

มามากมายจนก่อให้เกิดปัญหา

 - เมือ่ครบ 10 ป ีแลว้ กย็งัคาดไมไ่ดว้า่จะใชก้ฎเกณฑอ์ะไร แตท่ีแ่นช่ดักค็อื กฎเกณฑจ์ะเปน็อยา่งไร

ก็ตาม ก็ต้องอาศัย กลไกการตลาดเป็นหลัก แต่ก็คงจะไม่ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับสินค้าเกษตร 

เนื่องจากกฎเกณฑ์ที่ใช้ในระหว่างเวลาการปฏิรูปนี้ มีการยอมรับปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับการค้า เป็น

องค์ประกอบสำาคัญของการกำาหนดกฎเกณฑ์

 - ที่พูดมานี้ก็คือ เมื่อครบ 10 ปีแล้ว คือ เมื่อสิ้น พ.ศ. 253๖ จะมีการทบทวนว่า จะทำาอะไรกัน

ต่อไปใช่ไหม แต่คาดคะเนได้ว่ากฎเกณฑ์จะเกิดขึ้นหลังจาก 10 ปี คงจะไม่เหมือนกับกฎเกณฑ์ที่

ใช้กับสินค้าอุตสาหกรรม แต่ก็คงจะยึดติดอยู่กับกลไกของตลาด 

 - แต่ในระหว่างระยะเวลาการปฏิรูป คือ ใน 10 ปีข้างหน้าเท่ากับว่า การค้าสินค้าเกษตรต้องเป็น

ไปตามกฎเกณฑ์ที่ยกร่างขึ้นมาพิเศษภายใต้ WTO

 - กฎเกณฑ์จะเป็นอย่างไร ภายใต้ WTO คงจะมาพูดคุยกันวันหลังใหม่

 - ตอนน้ี ขอกลับไปเร่ืองท่ีสอง ท่ีกำาหนดขอบเขตของข้อตกลง WTO คือ กฎเกณฑ์ของ WTO ครอบคลุม

สินค้าเกษตรอะไรบ้างแล้ว ทำาไมจึงเป็นเช่นน้ัน เป็นเร่ืองของยุทธวิธี หรือมีอะไรแอบแฝงอยู่

 - เรื่องระหว่างประเทศทุกเรื่องมีที่มาที่ไปทั้งสิ้น แล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ผล

ประโยชน์ หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุมีน้อยมาก

 - ท่ีพูดคุยกันมา เร่ืองการใช้สินค้าเป็นตัวกำาหนดขอบเขตการเจรจา เป็นเร่ืองยุทธวิธีมากกว่าอย่างอ่ืน

 - คงจำาได้ว่า แต่แรก สหรัฐอเมริกาต้องการให้สินค้าเกษตรทุกชนิดใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับสินค้า

อุตสาหกรรม แต่ก็ไม่ประสบผลสำาเร็จ จึงเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ในการเจรจารอบโตเกียว

 - ในการเจรจารอบนั้น การเจรจาเพื่อให้การค้าสินค้าเกษตรเสรียิ่งขึ้น จำากัดอยู่แต่เฉพาะผลิตภัณฑ์ 

นมเนย ธัญพืช เนื้อสัตว์ น้ำามันพืช ผลไม้และผัก ยาสูบ และเหล้าองุ่น

 - นอกจากนัน้แลว้ ยงัมกีารแบง่ระหวา่งสนิคา้เกษตรเขตรอ้นกบัเขตอบอุน่ โดยมุง่ทีจ่ะขจดัมาตรการ

กีดกัน  รวมทั้งภาษีศุลกากรให้หมดไป เพื่อเอาใจประเทศที่กำาลังพัฒนา

 - มาถึงขั้นนั้นแล้ว การเจรจาก็ไม่ประสบผลแต่อย่างใด
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 - มาถึงการเจรจารอบอุรุกวัย มีการแยกสินค้าจำาพวกสินค้าเขตร้อน และสินค้าที่ได้รับจาก

ทรัพยากรธรรมชาติออกจากสินค้าเกษตร โดยเมื่อเริ่มการเจรจาขึ้น มุ่งที่จะขจัดมาตรการกีดกัน

การค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีศุลกากร หรือมาตรการอื่นที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร นัยว่าเพื่อที่จะให้

ประโยชน์แก่ประเทศที่กำาลังพัฒนา เพราะสินค้าทั้ง 2 รายพวกนี้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจาก

ประเทศที่กำาลังพัฒนา

 - การเจรจากันไปกันมา ประเทศที่กำาลังพัฒนาถือเอาเรื่องสินค้าเกษตรและสินค้าสิ่งทอเป็นเรื่อง

ใหญ ่ผกูโยงกนัในลกัษณะทีว่า่ ถา้ไมม่กีารแกไ้ขเรือ่งสนิคา้เกษตรทัง้หมดเปน็ทีพ่อใจ กจ็ะไมม่กีาร

ผ่อนปรนในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน และการค้าบริการ

 - ผลสุดท้าย จึงมีการนำาเอาสินค้าเขตร้อน ไปรวมกับสินค้าเกษตร แล้วก็แยกสินค้าที่ได้จาก

ทรัพยากรธรรมชาติออกไป ไม่มีการพูดถึงการปฏิรูปไม่ครอบคลุมสินค้าจำาพวกนี้

 ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไป สินค้าเขตร้อน กับสินค้าทรัพยากร หมายถึงสินค้าอะไร

 - สินค้าเขตร้อน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน

 1. เครื่องดื่มเขตร้อน  เช่น ชา กาแฟ

 2. ดอกไม้ และพืชจักสาน

 3. พืชน้ำามัน น้ำามันพืช และกากพืชบางชนิด

 4. ใบยาสูบ ข้าว และ หัวและรากพืชบางชนิด เช่น มันสำาปะหลัง

 5. ผลไม้ และลูกผักบางชนิด

 ๖. ยางพารา และไม้เขตร้อน

 7. ปอกระเจา และพืชเส้นใย

 - ส่วนสินค้าทรัพยากร หมายถึง สินค้าท่ีได้จากการประมง จากการทำาป่าไม้ และจากการทำาเหมืองแร่

 - ดังนั้น ตามข้อตกลงของ WTO สินค้าเกษตรจะจำากัดอยู่แต่เฉพาะสินค้าที่อยู่ในตอนที่ 1 ถึง ตอน

ที่ 24 ตามพิกัดศุลกากร H.S. บวกกับสินค้าบางอย่างที่อยู่ในตอนอื่น เป็นต้นว่า หนังสัตว์

  การตัดสินค้าจากทรัพยากรธรรมชาติออก เป็นยุทธวิธีที่จะให้สินค้าเกษตรบางอย่างที่ไม่มีปัญหา 

มีการปฏิรูปไปก่อน หรือเป็นเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝง

 - คิดว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง

 - สินค้าที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปลา และไม่ไปผูกโยงกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และการ

อนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งถ้าสนับสนุนให้มีการค้าเสรีตามกฎเกณฑ์ของแกตต์ ก็จะเกิดปัญหาที่จะแก้

ไม่ตก

 - เหตุผลที่สำาคัญก็คือ เรื่องการปกป้องและการรักษาสิทธิเฉพาะบางอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องการ

ประมง แหล่งประมงสำาคัญของโลกที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจจำาเพาะมีค่อนข้างจำากัด และแหล่งที่

สำาคัญมีการทำาสัญญาให้สิทธิในการประมงบางประเทศที่อยู่ในน่านน้ำาไทย แต่ที่เป็นปัญหามาก

ทีส่ดุ คอื การประมงของแตล่ะประเทศมกัจะไดร้บัการปกปอ้งอยา่งมหาศาล นบัตัง้แตก่ารอดุหนนุ

ในการสร้างกองเรือประมง สะพานปลา ห้องเย็น ไปจนถึงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งน้ำามัน

เชื้อเพลิง และน้ำาแข็ง เพราะฉะนั้น ถ้าจะเอาสินค้าเหล่านี้มาปฏิรูปด้วย คงต้องเจรจากันอีกนาน

 - นอกจากเรือ่งมาตรการจำากดัการคา้ เรือ่งสนิคา้แลว้ มกีารใชป้จัจยัอืน่ทีจ่ะจำากดัขอบเขตการปฏริปู

สินค้าเกษตรหรือเปล่า

 - มีแต่ไม่ตรงในเรื่องวิธี แต่มีผลในทางปฏิบัติ

 - คงจำากันได้ว่า การเจรจาเรื่องสินค้าเกษตรต้องหยุดชะงักไปพักหนึ่ง ซึ่งคอยให้สหรัฐเจรจาตกลง

กับประชาคมยุโรป

 - มีหลายเรื่องที่เจรจากัน แต่ที่ซ่อนเร้นกันไว้ ซึ่งมีผลต่อการปฏิรูปมีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน

 - เรื่องปีฐาน การลดภาษีศุลกากร โดยเฉพาะการลดการอุดหนุน จะต้องคำานวณจากปีฐาน ถ้าไป

ใช้ปีฐานที่มีการอุดหนุนน้อย เมื่อการลดคิดเป็นร้อยละของปีฐาน ลดทีสองทีก็เหลือศูนย์ เพราะ

ฉะนั้น ในเรื่องยุทธวิธี ถ้าจะไม่ให้การปฏิรูปมีผลกระทบมาก ก็ต้องเลือกปีฐานที่มีการปกป้องสูง 

หรือถ้าใช้ ปีฐานหลายปี ผลเฉลี่ยก็ต้องสูง เข้าใจว่าปีฐานที่ใช้คือ พ.ศ. 2529 – 2531 ในบาง

กรณีอาจใช้ พ.ศ. 2534- 2535

 - เรื่องสต๊อกสินค้าเกษตรที่จะต้องระบายออก โดยให้การอุดหนุน บางประเทศเหลือใช้ถึง 2 – 3 

ปี จึงมีการกำาหนด “เงื่อนไขสันติ” (Peace Clause) ถึงจะไม่มีการใช้ภาษีโต้ตอบในกรณีที่มีการ

อุดหนุนในช่วงเวลา 9 ปีแรกของการปฏิรูป หรือมีการกล่าวหาเรื่องผลกระทบต่อดุลยภาพสิทธิ

และหน้าที่

 - โดยสรุปแล้ว การปฏิรูปสินค้าเกษตร มีการจำากัดขอบเขตการปฏิรูปด้วย

 - มุ่งที่จะให้เลิกใช้มาตรการ 3 ด้าน คือ การเปิดตลาด การอุดหนุนภายในประเทศ และการแข่งขัน

การส่งออก
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 - ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ

 - การเลือกใช้ปีฐาน

 - การใช้เงื่อนไขสันติ

 - ใช่

 - คราวหน้าคงต้องพูดถึงเรื่องแนวทางและกลไกการปฏิรูปจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น

มมุมองสือ่มวลชน
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บ้านเมืองสูญเสียบุคคลที่มีความรู้

และได้รับการยกย่องในความ

ซื่อสัตย์สุจริต นั่นคือ ปลัดพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา 

อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

ปลัดพชรเป็นข้าราชการที่มีความสามารถ

อย่างยิ่ง เป็นอธิบดีกรมเศรษฐสัมพันธ์ขณะที่อายุแค่ 

37 ปี เมื่อปี 2513 และอีก 1๖ ปีต่อมาก็เป็นปลัด

กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2529

ปลัดพชรสร้างผลงานต่างๆ มากมาย แต่ที่

โดดเด่นอย่างมากคือการปรับโครงสร้างการส่งออก

และเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะเปน็ผูผ้ลกัดนั

ให้เกิดเขตการค้าเสรีอาเซียน

เดิมทีการส่งออกของไทยพึ่ งพาเพียง 3 

ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป ส่วน

อาเซียนมีปริมาณการค้าไม่มากนัก

เพราะอาเซียนเกิดขึ้นจากเหตุผลทางการเมือง 

โดยความรว่มมอืทางเศรษฐกจิมเีพยีงเลก็นอ้ย เชน่การ

ลดภาษีระหว่างกันในราคาสินค้าไม่กี่รายการ แต่สินค้า

หลักๆ ชาติอาเซียนไม่ยอมเปิดตลาด มีกำาแพงภาษี 

กั้นเอาไว้ ทำาให้ตลาดอาเซียนหดแคบ

ปลัดพชรเป็นผู้ริ เริ่มโดยผลักดันในฐานะ

เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน ให้เริ่มเจรจาก่อตั้งเขต

การค้าเสรีอาเซียน

หวัใจสำ�คญัของเขตก�รค�้เสรทีีว่�งใว ้ไมใ่ชเ่ริม่

จ�กก�รค้� แต่ต้องเริ่มจ�กก�รลงทุน ภ�ยใต้แนวคิด 

ที่ว่� ไม่ว่�จะผลิตสินค้�ในประเทศใด จะส�ม�รถ 

ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอ�เซียนได้อย่�งสะดวก 

ในอัตร�ภ�ษีต่ำ�

ยุทธศาสตร์ เช่นนี้ จ ะทำ า ให้ตลาดของ

ทุกประเทศใหญ่ขึ้ น  เท่ ากับขนาดอาเซียน

ทุกประเทศรวมกัน เพื่อดึงดูดการลงทุน

แนวท�งก�รดำ�เนินง�น คือ ก�รเริ่มต้นเจรจ�

ใหท้กุช�ตอิ�เซยีนเหน็ดว้ย และลดภ�ษสีนิค�้ทีก่ำ�หนด

ลงม�เพื่อให้เกิดก�รไหลเวียนส่งของสินค้� สร้�งตล�ด

อ�เซียนขึ้นม�ร่วมกัน

ผลของการผลักดันครั้งนั้น เป็นที่มาของการ 

ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ในระดับผู้นำา

อาเซียน

หลังจ�กเกิดเขตก�รค้�เสรีอ�เซียน โครงสร้�ง

ก�รส่งออกของไทยก็เปลี่ยนแปลงไป โดยตล�ดสินค้�

อ�เซียนกล�ยเป็นตล�ดส่งออกอันดับ 1

โพสต์ทูเดย์�วันที่�๓๐�มกราคม�๒๕๕๕

คอลัมน์�มุมขวาหน้า�๓
ณ กาฬ เลาหะวิไลย ขณะเดียวกันมีการเคลื่อนย้ายการลงทุน

มหาศาลมายังอาเซียนและไทย อาทิ อุตสาหกรรม

รถยนต์ที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต

ต่อมาเขตการค้าเสรีอาเซียนได้พัฒนาเป็น

ประชาคมอาเซียนนั่นเอง

ทั้งหมดคือสิ่งที่ริเริ่ม ผลักดันจากปลัดพชร 

ข้าราชการผู้ทำางานปิดทองหลังพระมาโดยตลอด

และอกีหนึง่ในผลง�นของปลดัพชร กค็อื ก�รนำ�

ไทยเข้�สู่เวทีก�รเจรจ�ก�รค้�โลก โดยเมื่อ 20 ปีเศษ 

ไทยถกูกดดนัจ�กมห�อำ�น�จ ดว้ยกฎหม�ยต�่งๆ อ�ท ิ

กฎหม�ย 301 ของสหรัฐ

ปลัดพชรเป็นผู้ผลักดันให้เห็นความสำาคัญการ

เจรจาหลายฝ่ายของแกตต์ (GATT) เพื่อสร้างอำานาจ

ต่อรองในการเจรจากับมหาอำานาจ ซึ่งต่อมาแกตต์

ก็แปรสภาพกลายเป็นองค์การการค้าโลก (WTO)

ยุคนั้น ปลัดพชรเสริมสร้างบุคลากรใหม่ๆ 

มากมาย พร้อมกับการจัดตั้งหน่วยงานอย่างกรม 

เจรจาการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รองรับ

เศรษฐกิจในโลกยุคใหม่

ปลัดพชรยังขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นข้าราชการ

มือสะอาด ไม่ยินยอมสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากการเมือง

สิ่งที่ปลัดพชรมักจะพูดก็คือคำาว่า I owe 

allegiance to no one but my country and king. 

หรือตรงกับสุภาษิตของสุนทรภู่ ว่า รับใช้เจ้าจนตาย 

รับใช้นายแต่พอควร

ปลัดพชรลาออกจากราชการในปี 2537 ใช้

ชวีติอยา่งสงบดว้ยความภาคภมูใิจในการธำารงเกยีรตยิศ

แห่งราชสกุล อิศรเสนา ณ อยุธยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปลัดพชรจากไป

อย่างสงบ เหลือไว้แต่คุณความดีและผลงานที่

ประจักษ์ต่อแผ่นดิน
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คงลืมกันได้ยากกับเหตุการณ์ท่ีมีหนุ่มสติเฟ่ือง

บุกปาอุจจาระใส่นายอุทัย พิมพ์ใจชน 

อดีต รมว.พาณิชย์ ในห้องแถลงข่าว ท่ีกระทรวงพาณิชย์ 

และกล้องโทรทัศน์สามารถจับภาพนาทีน้ันได้พอดี และมี

การเผยแพร่ภาพข่าวอย่างแพร่หลาย

 เหตุการณ์ที่เกิดมานานสิบกว่าปีแล้ว เป็นกรณี

ที่ประชาชนคนธรรมดาไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง บุก

เขา้ไปทำารา้ยนกัการเมอืง ดว้ยเหตผุลคอืทนไมไ่ดท้ีเ่หน็

ขา้ราชการดีๆ  ถกูรงัแก ซึง่เปน็ผลมาจากการทีน่ายอทุยั

สัง่ปลดนายพชร  อศิรเสนา ณ อยธุยา ปลดักระทรวง

พาณชิยใ์นสมยันัน้ ไปประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีโดย

เหตุผลเพียงเล็กน้อย

การถู กปลดอย่ า ง ไม่ เป็นธรรมนี้  ทำ า ให้

นายพชรตัดสินใจลาออกจากราชการ และใช้ช่องทาง

ตามกฎหมายต่อสู้เรียกร้องค่าเสียหายจากอดีต รมว.

พาณิชย์ เป็นเงินเพียง 1 บาท เพื่อให้รู้ว่าจำาเป็นต้อง

ฟ้องเพื่อถามหาความยุติธรรมและในที่สุดศาลก็ตัดสิน

ให้นายพชรชนะคดี

เรื่องนี้แม้จะผ่านมานานมากแล้ว แต่เป็นคดี

ตัวอย่างของข้าราชการน้ำาดี ที่ต่อสู้กับนักการเมือง 

ผูท้ีเ่ขา้มาบรหิารแลว้กไ็ปตามวาระการเมอืง เมือ่เปลีย่น

รัฐบาลทีก็เปลี่ยนนโยบายที จนสับสนอลหม่าน หาก

ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานไม่เข้มแข็ง ก็จะทำาให้งาน

ราชการแผ่นดินติดขัดเป็นปัญหาไปหมดได้

สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทยในปัจจุบัน 

ก็คือการยอมอยู่ใต้ปีกของนักการเมือง ยอมโอนอ่อน

ผ่อนตาม หลับตาข้างหนึ่ง ปล่อยให้นักการเมืองสร้าง

ความเสียหายให้กับราชการมากมาย ทั้งการคอร์รัปชั่น 

ส่งคนมาฝังตัวเป็นเด็กฝากในหน่วยงานรัฐเพื่อหวัง 

ผลประโยชน์ในอนาคต

การยอมให้การเมืองสั่งได้ สะท้อนให้เห็นภาพ

หน่วยงานราชการบางแห่งอ่อนแอจนแทบไม่เหลือ

เกียรติภูมิให้ภาคภูมิใจ และปล่อยให้คอร์รัปชั่นกัดกิน

ประเทศจนเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต เพียงเพื่อรักษาเก้าอี้

เอาไว้ให้นานที่สุด ยอมงอไม่ยอมหัก

บางกระทรวงผูบ้รหิารระดบัสงูเองโดนกรรมการ

จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวนในข้อหาร่ำารวย 

ผิดปกติ มีเงินสดซ่อนในบ้านหลายร้อยล้านบาท

แต่สำาหรับนายพชรท่านยอมหักไม่ยอมงอ 

เพราะท่านถือว่าท่านไม่ได้ทำาผิดและเป็นข้าราชการ 

เป็นข้าฯ ของแผ่นดิน เป็นข้าฯ ในพระองค์ มีหน้าที่

ดูแลทุกข์สุขประชาชน และส่งเสริมประเทศชาติให้

เจรญิกา้วหนา้อยา่งดทีีส่ดุ ไมม่หีนา้ทีม่าสนองนโยบาย

ของนักการเมืองคนไหน และไม่ทรยศต่องานต่อหน้าที่ 

ของตัวเอง

ตัวอย่างของอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ท่านนี้ ข้าราชการทั้งหลายควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างใน

เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่

ถูกต้อง แม้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้ว ยังทิ้งคุณูปการไว้

กับประเทศไทยมากมาย

การรักษาระบบราชการไม่ให้การเมืองเข้า

มาแทรกแซงจนเสียหายเป็นเรื่องของการรักษาชาติ 

อย่างหนึ่ง ที่ข้าราชการควรตะหนัก

โพสต์ทูเดย์�วันที่�๓๑�มกราคม�๒๕๕๕

ต้องขอออกตัวก่อนว่า บทความนี้อาจจะ

เป็นเรื่องส่วนตัวไปบ้าง แต่คิดว่าพอจะมี

แงม่มุบางอยา่งทีพ่อจะเปน็ประโยชนบ์า้ง ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่

29 มกราคมที่ผ่านมา ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 

ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งผมและนักข่าวรุ่นเก่าๆ 

ต้องสูญเสียบุคคลที่เคารพรักอย่าง พชร อิศรเสนา 

ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

ชว่งทีเ่ปน็นกัขา่วใหม่ๆ  ไดไ้ปประจำาทีก่ระทรวง

พาณิชย์ เมื่อครั้งที่ยังอยู่ที่ท่าเตียน (ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยาม)

บรเิวณกระทรวงพาณชิย ์เปน็วงัเกา่ 3 แหง่ คอื 

วงักรมหลวงอดศิรอดุมเดช วงักรมหลวงบดนิทรไ์พศาล

โสภณ และวังกรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ

ตั ว ตึ ก ใหญ่ ก ร ะทรว งพาณิ ชย์  นั บ เป็ น

สถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาและน่าทึ่ง โดยเฉพาะ

บันไดทั้ง 3 ชั้นที่เป็นไม้สักอยู่ตรงกลางตึก เป็นบันได

ยื่นจากกำาแพงด้านข้างทั้งปีกซ้ายและขวา โดยที่ไม่มี

เสารับน้ำาหนัก

ห้องทำางาน “ปลัดพชร” อยู่ชั้น 2 สุดปีกขวา 

ภายในห้องจะมีโต๊ะเล็กๆ และเก้าอี้เอาไว้รับแขกหรือ

ข้าราชการที่จะมาติดต่อนั่งรอพบ

หากมีข่ าวสำาคัญนักข่าวก็มักจะไปนั่ งรอ

สัมภาษณ์ “ปลัดพชร” แต่ปกติช่วงเย็นๆ แม้จะหมด

เวลาราชการแล้วแต่ส่วนใหญ่ “ปลัดพชร” ยังทำางานถึง

เย็นและค่ำาเป็นประจำา และมักจะมีนักข่าวกลุ่มหนึ่งไป

นั่งคอยเป็นประจำา

บางวันแม้ไม่มีประเด็นข่าว แต่ “ปลัดพชร” มัก

จะออกมานั่งคุยและให้เกร็ดความรู้เรื่องต่างๆ จิปาถะ 

ทั้งเรื่องงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งการค้า

ในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ

แมแ้ตเ่บือ้งหลงัการเจรจาการคา้ทัง้ทวภิาคแีละ

พหุภาคี ซึ่งมีทั้งเคร่งเครียดและเฮฮา

ดังนั้น “ปลัดพชร” จึงไม่ใช่แค่แหล่งข่าว แต่ยัง

เปน็อาจารยข์องนกัขา่วหลายคน รวมทัง้ผมทีบ่งัอาจขอ

เป็นศิษย์ปลายแถวของ “ปลัดพชร” ด้วยคน

ยังจำาได้เมื่อครั้งเดินทางไปทำาข่าวที่ประเทศ

สิงคโปร์ ซึ่งมีการประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน ซึ่งมี

ประเดน็สำาคญัคอืการจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอื

อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area : AFTA)

เพิ่งจะเป็นนักข่าวไม่นาน ก็รู้สึกลนและกดดัน

ไม่น้อย เพราะเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและ

ค่อนข้างเข้าใจยาก ที่สำาคัญเอกสารต่างๆ ล้วนแต่เป็น

มติชน ๘�กุมภาพันธ์�๒๕๕๕

คอลัมน์ เดินหน้าชน
สราวุฒิ  สิงห์เอี่ยม
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แต่ก็ได้ “ปลัดพชร” ที่คอยชี้แจงและอธิบาย

ประเด็นต่างๆ ให้นักข่าวเข้าใจและสามารถที่จะสรุป

ประเด็นและเนื้อหาเป็นข่าวส่งให้กอง บ.ก.ได้

จากอาฟต้า ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญอีกก้าวหนึ่ง

ของการค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน และมีพัฒนาการมา

ตามลำาดับ จนล่าสุดที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) ในปี 255๘ ที่เป็นอีก

ก้าวสำาคัญในการรวมตัวกันของอาเซียน

ช่วงนั้นการเจรจาการค้ากับกลุ่มต่างๆ มี

ความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะแกตต์ หรือ

ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและปัจจุบันปรับมา

เป็นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : 

WTO)

นอกจากนีเ้รือ่งการแทรกแซงสนิคา้เกษตรตา่งๆ 

ทั้งข้าวเปลือก มันสำาปะหลัง ปาล์มน้ำามัน ถั่วเหลือง 

กาแฟ ที่มีสารพัดมาตรการแล้ว แต่ยุคแต่ละสมัย ก็ได้

ความรู้จาก “ปลัดพชร” อยู่เสมอ

แมเ้มือ่ “ปลดัพชร” เกษยีณไปแลว้ เมือ่มโีอกาส

กย็งัตดิสอยหอ้ยตามพี่ๆ  เพือ่นๆ ไปพบพดูคยุและเกบ็

เกี่ยวความรู้ต่างๆ กับท่านถึงบ้านพัก

เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่ได้จาก “ปลัดพชร” ยัง

สามารถนำามาช่วยในการทำางานจนถึงขณะนี้

“ปลัดพชร” นับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มี

ความรู้ความสามารถมากคนหนึ่ง ที่สำาคัญคือซื่อสัตย์

สุจริต ปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างเต็มที่

“ปลัดพชร” เป็นข้าราชการที่นักการเมืองหลาย

คนขยาด เพราะมกัจะไปขดัขวางผลประโยชนต์า่งๆ ของ

นกัการเมอืงบางคน และมกัจะถกูนกัการเมอืงกลัน่แกลง้

สร้างปัญหากวนใจอยู่บ่อยครั้ง

แต ่“ปลดัพชร” กร็อดมาไดท้กุครัง้ แมบ้างครัง้จะ

หนกัหนาสาหสัอยูบ่า้งกต็าม และสดุทา้ยนกัการเมอืงที่

กลั่นแกล้งก็ได้รับผลกรรมกันไปตามๆ กัน

เข้าใจดีว่าทุกสิ่ง “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป” 

แต่ที่สำาคัญคือการ “ตั้งอยู่” นั้น จะอยู่อย่างไรให้เป็น

ประโยชน์แก่่ชาติบ้านเมือง

การ “ตั้งอยู” ่ของ “ปลัดพชร” ที่ผ่านมานับว่า

เป็นแบบอย่างที่ดีคนหนึ่งของข้าราชการและการดำารง

ตนของคนทั่วไป

ขอคารวะดวงวิญญาณ “ปลัด (อาจารย์) พชร” 

มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
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Achara  Pongvutitham

Thailand lost a tough trade negotiator 

yesterday when former Commerce permanent 

secretary Bajr Issarasena died from colon cancer 

at Ramathibodi Hospital, where he’d been under 

treatment for a month.

Bajr, 79, led the Thai team in fights against 

unfair trade practices, as well as protecting Thailand’s 

benefit in global talks under the General Agreement 

on Trade and Tariffs (Gatt) and the World Trade 

Organisation (WTO).

One of his outstanding achievements was 

to lead trade negotiators defending Thailand during 

the US’ demand for market access for its cigarette 

makers.

The marathon negotiations failed during 

bilateral talks and Thailand had to take the case to 

the WTO for settlement.

Thailand eventually had to open its market to 

American cigarettes following a WTO ruling. However, 

Thailand is now the only country that can block 

all ad campaigns in its local market and, under is 

permitted under the WTO ruling to increase import 

tariffs against such dangerous products.

His experience in commodity products 

encouraged Bajr to systemise trading practices, not 

only in rice but cassava and other products in both 

the domestic market and in exports.

Bajr graduated from Cambridge University 

in economics and started work as a civil servant at 

the Ministry of Commerce for Business Registration 

Department in 1954 - now the Business Development 

Department.

Bajr was an official of great integrity who 

fought on several occasions against corruption by 

politicians in farm subsidy schemes and export 

quotas.

His bathing rite will be held today at Wat 

Thadthong, Sala Chao-jom at 4 pm. The funeral 

chant will be held at 7 pm. until Feb 5. Today it will 

start at 6 pm.

Top trade negotiator
Bajr Issarasena dies, aged 79
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