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ท าไมผูค้นเดือดร้อนในขณะท่ี GDP เติบโต? 

 
 
ทนัททีีม่กีารรายงานขา่วว่า อตัราเตบิโตของรายไดป้ระชาชาต ิหรอื GDP ของไตรมาสทีส่อง คอื

ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึมถุินายน 2560 อยู่ที่ระดบั 3.7 ก็มกีารโปรโมทจดัอเีวน้ท์ตีฆอ้งรอ้งป่าวกนัเป็น
การใหญ่วา่เป็นความส าเรจ็ในการบรหิารเศรษฐกจิของประเทศทีไ่ดผ้ลดยีิง่กวา่ระยะ 57 สปัดาหท์ีผ่า่นมา 

หากดียิ่งจริงๆแล้ว ย่อมมีเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะ
ประชาชนคนสว่นใหญ่ ถา้เชน่นัน้กต็อ้งอนุโมทนาสาธุการ ขอใหท้ าการเชน่นัน้ต่อไปเถดิจะเกดิผล 

ทวา่กลบัมคีวามแปลกประหลาดเกดิขึน้ และเกดิขึน้โดยทัว่ไปทัว่ทัง้ประเทศ นัน่คอืเสยีงพร ่ารอ้ง
ของประชาชนและผูป้ระกอบการรายเลก็ รายน้อย รายย่อยทัง้หลายว่าคา้ไม่ได ้ขายไม่ด ีกจิการย ่าแย่
และไดร้บัความเดอืดรอ้นกนัถว้นหน้า ท าไมจงึเป็นเช่นนัน้เล่า? กใ็นเมื่อ GDP เตบิโต 3.7% มากทีสุ่ดใน
รอบระยะเวลา 57 สปัดาห ์แลว้ท าไมจงึมเีสยีงพร ่ารอ้งเรื่องความเดอืดรอ้นกนัอกี? 

กต็อ้งย า้ความเขา้ใจอกีครัง้หน่ึงว่าสิง่ทีเ่รยีกว่าอตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอื GDP นัน้ไม่ใช่ของ
จรงิ หากเป็นเพยีงคา่เฉลีย่ของผลผลติทัว่ประเทศ แลว้หารดว้ยจ านวนประชากรไทย 70 ลา้นคน 

กล่าวให้เขา้ใจโดยง่ายก็คอื ผลผลติทัง้หมดของประเทศมจี านวนเท่าใด ก็เอาจ านวนประชาชน
หาร ก็จะกลายเป็นรายได้ของประชาชนทุกคนในอตัราเฉลี่ยเท่าๆกนั และอตัราเฉลี่ยที่ ว่าน้ีแหละได้
เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน 3.7% 

หมายความวา่ถา้ชว่งระหวา่งเดอืนมกราคม-มนีาคม 2560 คนไทยทุกคนมรีายไดเ้ฉลีย่คนละ 100 
บาท ในไตรมาสทีส่องคอืตัง้แต่เดอืนเมษายน-มถุินายน 2560 รายไดข้องคนไทยทุกคนกจ็ะเพิม่ขึน้ 3.70 
บาท รวมเป็น 103.70 บาท น่ีคอืค าอธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งงา่ยทีสุ่ด ซึง่เชื่อวา่แมใ้ครโงท่ีสุ่ดในประเทศไทย
กจ็ะสามารถเขา้ใจค าอธบิายอยา่งงา่ยๆน้ีได ้กจ็ะไมถู่กใครหลอกอกีต่อไป กจ็ะไม่ถูกหลอกว่ารายได ้100 
บาท ของคนไทยทุกคนนัน้ว่าเป็นรายไดท้ีแ่ทจ้รงิของคนไทยทุกคน เพราะนัน่เป็นแค่ตวัเลขเฉลีย่ โดยที่
รายไดจ้รงินัน้จะเป็นของใครจะตอ้งไปดลูกึลงไปอกี 

ถา้แบง่ภาคกนัใหช้ดัๆ กจ็ะแบง่ภาคการผลติและรายไดเ้ป็นสามภาค คอื 
 



รายไดจ้ากภาคการผลติของการลงทุนของผูล้งทุนต่างชาต ิเช่น รายไดจ้ากการผลติรถยนต์ออก
ขาย รายได้จากการผลติเครื่องอเิล็กทรอนิกส์ข ัน้สูง หรอืผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ผูผ้ลติเป็น
ต่างชาต ิผลผลติและรายได้เกอืบทัง้หมดเป็นของต่างชาต ิในขณะที่คนไทยมรีายได้เป็นส่วนแบ่งจาก
คา่แรงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ รายไดป้ระเภทน้ีส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ ไม่ใช่รายไดข้องประชาชน
ไทย ดงันัน้ส่วนเฉลี่ยทุกจ านวน คนไทยจึงได้แต่ตวัเลขและลม ต่อให้มีตวัเลขสูงเท่าใดคนไทยก็ไม่มี
รายไดแ้ละมแีต่ลมวา่มรีายไดต้ามทีเ่ขาบอก 

รายไดจ้ากภาคการผลติจากผูล้งทุนทีเ่ป็นทุนใหญ่ของประเทศ ซึ่งขณะน้ีมอียูไ่ม่ถงึ 5 ราย เพราะ
รายกลาง รายยอ่ย พนิาศวายวอดไปหมดสิน้ หรอืถา้จะกลา่วกนัจรงิๆ กก็ล่าวไดว้่าภาคน้ีมนีักลงทุนไทย
รายใหญ่เพยีง 3 รายเท่านัน้ ดงันัน้ทีม่กีารประชดประชนัว่าปจัจุบนัน้ีคอืยุค “สามเจา้สวั” ก็ไม่ผดิความ
จรงิไปเทา่ใดนกั 

รายได้จากการผลิตจากผู้ลงทุนประเภทน้ีเป็นของคนไทย แต่เป็นของคนไทยเพยีง 3-5 ราย
เท่านัน้ และส่วนใหญ่กจ็ะถูกน าไปลงทุนในต่างประเทศ หรอืบา้งก็ลงทุนในประเทศ ในขณะทีป่ระชาชน
สว่นใหญ่ไมไ่ดม้สีว่นแบง่รายไดใ้ดๆ นอกจากคนทีเ่ป็นลูกจา้ง ซึ่งไดร้บัค่าจา้งและผูท้ีผ่ลติรายยอ่ยทีผ่ลติ
ขายสนิคา้ใหก้บัผูล้งทุนประเภทน้ี ซึง่มจี านวนไมเ่กนิ 100,000 รายทัว่ประเทศ 

รายไดป้ระเภททีส่ามซึง่ส าคญัมาก เพราะเป็นรายไดข้องคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมอีตัราส่วน
ถงึ 80% ของประชากรประเทศไทย นัน่คอืผลผลติและรายไดจ้ากภาคเกษตร จากการแปรรูปภาคเกษตร
และหตัถกรรม รวมทัง้รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 

ไม่กล่าวถึงการลงทุนภาครฐั ซึ่งเป็นการน างบประมาณหรอืเงนิกู้ของรฐับาลมาใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างหรือในการลงทุนอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้ตกแก่ตัวแทนนายหน้าของต่างชาติหรือ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายใหญ่ หรอืนายทุนใหญ่เชน่เดยีวกนั 

เมื่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วยภาคส่วนดังกล่าว ดังนัน้
ผลประโยชน์หรอืรายได้จรงิของแต่ละภาคส่วนจงึเป็นต้นเหตุที่แท้จรงิของการไชโยโห่ฮิ้วหรอืว่าเสยีง
เรยีกรอ้งคร ่าครวญว่าคา้ไม่ได ้ขายไม่ดี และเมื่อส่องลกึเขา้ไปดูว่าอตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอื GDP 
ทีว่่าโตขึน้ 3.7% นัน้ประกอบดว้ยอะไรบา้ง? กพ็บว่าอตัราการขยายตวัและความเตบิโตทีว่่านัน้เป็นของ
ต่างชาต ิและของทุนใหญ่เกอืบทัง้หมด ในขณะที่ส่วนภาคของประชาชนส่วนใหญ่ติดลบ แม้เงนิลงทุน
ของภาครฐักล็ดลง ตรงน้ีแหละทีท่ าใหเ้กดิปรากฏการณ์ว่าในขณะทีอ่ตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
หรอื GDP ขยายตวัเตบิโต 3.7% แต่กลบัมเีสยีงเรยีกรอ้งคร ่าครวญของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
วา่คา้ไมไ่ด ้ขายไมด่ ีกต็อ้งบอกใหรู้ท้ ัว่กนัวา่ในการบรหิารดา้นเศรษฐกจิของประเทศชาตนิัน้ตอ้งค านึงถงึ
ประชาชนและผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลกั เพราะถ้าหากส่วนน้ีเตบิโตมรีายไดด้ ีอาณา
ประชาราษฎร์ก็จะร่มเยน็เป็นสุข ก็จะมแีต่เสยีงแซ่ซ้องสรรเสรญิ และเมื่ออตัราเติบโตของรายได้ของ
ประชาชนและธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ของประเทศเติบโตขยายตวัด ีก็ย่อมส่งผลให้การ
เตบิโตและรายไดท้ี่เป็นของต่างชาตแิละทุนใหญ่ดตีามไปดว้ย รฐัก็จะเก็บภาษีไดม้ากขึน้ ก็จะสามารถ
ลงทุนภาครฐัไดม้ากขึน้ ไมก่ลายเป็นเตบิโตแบบพกิลพกิารดงัทีเ่ป็นอยูใ่นวนัน้ี 

 



สรท.ช้ีบาทแขง็กระทบส่งออก โอดบางรายจ่อขาดทนุวอนธปท.ช่วยดแูล 

 
 
นางสาวกณัญภคั ตนัตพิพิฒัน์พงศ์ ประธานสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย หรอืสภาผู้

ส่งออก (สรท.) เปิดเผยว่า การส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2560 มีมูลค่า 18,852 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
ขยายตวั 10.5% เมื่อเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปเงนิบาทมมีูลค่า 
635,791 ล้านบาท ขยายตวั 6.6% ส่งผลให้การส่งออก 7 เดือนแรกมีมูลค่ารวมทัง้สิ้น 132,399 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัขยายตวั 8.2% ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปเงนิบาท 7 เดอืนแรก มมีูลค่า 4.57 ลา้นลา้น
บาทขยายตวัได้ 5.9% โดยหากพจิารณารายตลาดพบว่า 5 อนัดบัแรกที่ขยายตวัสูงคือ จนี อเมริกา 
ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเวยีดนาม ส่วนทางด้านปจัจยัเสี่ยงต่อการส่งออกของไทยนัน้คอืการแขง็ค่าของเงนิ
บาทซึง่สภาผูส้ง่ออกขอใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.) ก ากบัดูแลเงนิบาทใหม้เีสถยีรภาพ ไม่แขง็ค่า
สูงกว่าคู่คา้ เพื่อทีจ่ะไม่ใหก้ระทบต่อสนิคา้ทีใ่ชว้ตัถุดบิในประเทศสูง โดยเฉพาะเกษตรตน้น ้าและกลุ่มผู้
สง่ออกเอสเอม็อ ี

เน่ืองจากตัง้แต่ต้นปี 2560 เงนิบาทแขง็ค่าขึน้ถงึ 7.42% ถอืว่าแขง็ค่าสุดในเอเชยี หากเทยีบกบั
สกุลภมูภิาค เชน่ รงิกติมาเลเซยี ทีแ่ขง็ค่า 5%, รูเปียห ์อนิโดนีเซยี ยงัทรงตวั และเปโซ ฟิลปิปินส ์อ่อน
ค่าถงึ 3% ซึ่งไม่เอื้อต่อการเสนอราคาสนิคา้ส่งออกในช่วงไตรมาส 4 ถงึต้นปีหน้า อกีทัง้ความผนัผวน
ของเงนิบาทท าใหร้อบการรบัค าสัง่ซื้อหรอืออเดอรส์ ัน้ลงเหลอื 3 เดอืน จากเดมิ 6 เดอืน ถงึ 1 ปี และท า
ให้รายได้จากการส่งออกในรูปเงนิบาท ลดลงไป 2% หากผู้ส่งออกที่มีก าไรหรือมาร์จิ้นเพยีง 3% ก็
เกือบจะประสบภาวะขาดทุนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผูส้่งออกยงัคงคาดการณ์การเติบโตของมูลค่าการ
ส่งออกปีน้ีโตเพยีง 5% ไม่ถงึ 7% ตามทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ดต้ัง้เป้าหมายไว ้แต่หากจะใหก้ารส่งออกโต
ไดสู้งถงึ 7% นัน้มูลค่าการส่งออก 5 เดอืนที่เหลอืของปีจะต้องเฉลีย่เดอืนละ 19,600 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
ซึ่งเป็นเรื่องทีย่าก เพราะมูลค่าการส่งออกทีผ่า่นมาเฉลีย่ท าไดเ้พยีงเดอืนละ 18,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั
เทา่นัน้ 

“สว่นเรื่องสถานการณ์ความตงึเครยีดในคาบสมุทรเกาหล ีหลงัเกาหลเีหนือทดลองขปีนาวุธครัง้ที ่
6 ท าใหส้หรฐั และเกาหลเีหนือ ตงึเครยีดมากขึน้ ยงัตอ้งตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองว่าจะกระทบ
การสง่ออกหรอืไมอ่ยา่งไร” นางสาวกณัญภคักลา่ว 

 
 



รกัษ์เกษตร : แมลงศตัรมูะพร้าว 
 
ค าถาม ในช่วงน้ี ต้นมะพร้าวที่สวนถูกท าลายอย่างมาก ขอทราบชนิดของแมลงศตัรูมะพร้าว 

และวธิปีราบดว้ยครบั 
สุรนิทร ์รตันศริ ิ(อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ)์ 

 
ค าตอบ แมลงศตัรมูะพรา้วทีส่ าคญั มดีงัน้ี 
ดว้งแรด เป็นศตัรูทีส่ าคญั และรา้ยแรงทีสุ่ดส าหรบัมะพรา้ว ดว้งแรด ม ี2 ชนิด คอื ชนิดเลก็และ

ชนิดใหญ่ มวีธิกีารป้องกนัและก าจดั คอื 
1.ใหท้ าความสะอาดบรเิวณสวนมะพรา้ว เพื่อก าจดัแหล่งขยายพนัธุ์ เช่น กองปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก 

กองขยะ กองขีเ้ลื่อย แกลบ ควรก าจดัออกจากบรเิวณสวน หรอืตอ้งคอยหมัน่กลบักอง เพื่อตรวจดูหนอน
ทีด่ว้งวางไขไ่ว ้ถา้ตรวจพบใหจ้บัท าลาย หรอืเผากองขยะนัน้เสยี 

2.ใหใ้ชเ้ชือ้ราเขยีว ใส่ไวต้ามกองขยะ กองปุ๋ ยคอก หรอืใชท้่อนมะพรา้วทีห่นอนดว้งแรดอาศยัอยู ่
เชือ้ราจะแพรก่ระจาย และสามารถท าลายดว้งแรดได ้

3.ให้ใช้ลูกเหม็น ใส่บรเิวณคอมะพร้าวรอบๆ ยอดอ่อน ต้นละ 6-8 ลูก กลิน่ลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้
ดว้งแรดเขา้ท าลายมะพรา้ว สว่นใหญ่ท าในมะพรา้วอาย ุ3-5 ปี 

ดว้งงวงมะพรา้ว  ม ี2 ชนิดคอื ชนิดเลก็ และชนิดใหญ่ ดว้งงวงมะพรา้วชนิดเลก็ พบแพร่ระบาด
อยูท่ ัว่ไปทุกภาคของประเทศ สว่นชนิดใหญ่พบในแหลง่ปลกูมะพรา้วทางภาคใต ้วงจรชวีติจากไขจ่นเป็น
ตวัเตม็วยั ใชเ้วลา 2-4 เดอืน มวีธิกีารป้องกนัและก าจดั คอื   

1.หมัน่ตรวจดใูนแปลงมะพรา้ว หากเริม่มกีารเขา้ท าลายของตวัดว้งงวงมะพรา้วเป็นจุดแรก ใหร้บี
ท าลายใหห้มดสิน้ไปจากสวนมะพรา้ว ก่อนทีจ่ะมกีารแพรล่กูหลานต่อไป 

2.หมัน่ตรวจดรูอยทีเ่กดิบาดแผลกบัตน้มะพรา้ว อาจเกดิจากการเขา้ท าลายของดว้งแรด หรอืเกดิ
จากรอยแผลทีท่ าขึน้โดยไม่ตัง้ใจ จะเป็นจุดสิง่ชักจูงใหด้ว้งงวงมะพรา้วเขา้มาท าลายตน้มะพรา้ว จะตอ้ง
รบีปกปิดรอยแผลนัน้ๆ และท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 

3.เมื่อพบว่ามกีารระบาด และตน้มะพรา้วถูกท าลายมาก ควรใชส้ารฆ่าแมลงประเภทดูดซมึ เช่น 
คลอร์ไพรีฟอส ฉีดเข้าล าต้นมะพร้าว โดยใช้สว่านเจาะเป็นรูบริเวณโคนต้น ให้ลึกประม าณ 10-15 
เซนตเิมตร แลว้จงึใชเ้ขม็ฉีดยาทีม่สีารฆ่าแมลงเขม้ขน้ ปรมิาณ 10-20 ซซี ีฉีดสารฆ่าแมลงเขา้ไปในล า
ตน้ หลงัจากนัน้ ใชไ้มอุ้ดรูทีเ่จาะนัน้ เพื่อป้องกนัการเขา้ท าลายของดว้งงวงมะพรา้ว และแมลงชนิดอื่นๆ 
หลงัจากที่ยาหมดฤทธิแ์ล้ว ให้ปรบัปรมิาณการใชส้ารฆ่าแมลง จะมากหรอืน้อยแตกต่างกนัตามขนาด
ของตน้มะพรา้ว แต่ไมค่วรเกนิ 30 ซซี ี

ดว้งปีกแขง็ เป็นแมลงปีกแขง็ชนิดหน่ึงทีเ่จาะยอดมะพรา้ว มขีนาดและสใีกลเ้คยีงกบัแมลงกว่าง 
แต่จะมเีปลอืกล าตวัและปีกหยาบกวา่แมลงกวา่ง และไมม่เีขา ลกัษณะพเิศษของดว้งชนิดน้ีคอื มสีว่นของ
ล าคอและปากแขง็มาก ใชเ้จาะไชเขา้ไปที่ยอดอ่อนมะพรา้ว ดูดน ้าเลีย้งกนิเป็นอาหาร ตน้มะพรา้วทีถู่ก
ดว้งเจาะเขา้ใจกลางยอดออ่นทีก่ าลงัเจรญิเตบิโต ท าใหต้น้มะพรา้วตายในทีสุ่ด วธิป้ีองกนัและก าจดั โดย



หมัน่ท าความสะอาดในแปลงปลูกมะพรา้ว และบรเิวณใกลเ้คยีง ดว้ยวธิเีผาหรอืฝงัขยะมูลฝอยทิง้ไป ไม่
เป็นแหลง่อาศยัของตวัออ่น พรอ้มกบัน าทรายหยาบหยอดทีบ่รเิวณยอดมะพรา้วใหท้ัว่คอ เมื่อตวัดว้งมุด
เขา้เจาะสว่นยอด เมด็ทรายจะเขา้ไปอุดบรเิวณซอกคอ เกดิการขดัสจีนตวัดว้งบาดเจบ็ทนไม่ไหว และจะ
บนิหนีไปในทีสุ่ด วธิน้ีี คุม้คา่และปลอดภยัมาก 

ในชว่งฤดกูาลทีเ่ปลีย่นผา่น ทีม่อีากาศเปลีย่นแปลงบอ่ย ใหช้าวสวนมะพรา้วระวงั เพราะในช่วงน้ี 
จะท าใหเ้กดิโรคผลรว่งดว้ย นะครบั 
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมทนุ..อย่าลืมคนท้องถ่ิน 

 
 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ...นโยบายส าคญัของรฐับาลปจัจุบนัโดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
ตอ้งการดงึนกัลงทุนต่างชาตใินหลากหลายอุตสาหกรรมเขา้มายงัประเทศไทย ถงึขนาดที ่พล.อ.ประยุทธ ์
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า คสช. ต้องใช้อ านาจพเิศษ “มาตรา 44” จดัการกบักฎหมาย
กฎระเบยีบต่างๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ โดยนอกจากจะม ี10 จงัหวดั 2 ระยะ “ระยะแรก” 5 
จงัหวดั คอื ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา กบั “ระยะที่สอง” อกี 5 จงัหวดั คอื เชยีงราย 
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส แล้วยงัมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกส่วนคือ “ระเบียง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก” (EEC) ประกอบดว้ย ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง ซึ่งมผีูใ้หนิ้ยามว่าเป็น “อสี
เทริน์ซบีอร์ด ภาค 2” ต่อเน่ืองจากภาคแรกเมื่อราว 3 ทศวรรษก่อน ช่วงรอยต่อระหว่างรฐับาล พล.อ.



เปรม ติณสูลานนท์ กบัรฐับาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวณั ที่เป็นการพฒันาพื้นที่จงัหวดัชายทะเลภาค
ตะวนัออกอยา่งใหญ่โต จนบงัเกดิยคุ “โชตชิว่งชชัวาล” ทางเศรษฐกจิขึน้บนแผน่ดนิไทย 
 
ในมุมหน่ึงคงตอ้งยอมรบัว่า “อุตสาหกรรมคอืเครื่องจกัรทางเศรษฐกจิตวัส าคญัของไทย” เพราะสดัส่วน 
GDP หรอืรายไดข้องรฐัไทยนัน้ ภาคอุตสาหกรรมอยูใ่นอนัดบั 2 รองจากภาคบรกิาร ขณะทีภ่าคเกษตรมี
สดัสว่นลดลงเรื่อยๆ สงัคมไทยจงึไม่อาจปฏเิสธอุตสาหกรรมได ้ทว่าอกีมุมหน่ึง การพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยไมค่ านึงถงึมติอิื่นๆ เลย โดยเฉพาะ “วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่” กอ็าจด ู“ไมเ่ป็นธรรม” เชน่กนั 

ที่เวทีสมัมนาเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย กรณีนโยบายเขต
เศรษฐกจิพเิศษ ซึ่งจดัโดยส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา ถ.แจง้วฒันะ ยา่นหลกัสี ่กรุงเทพฯ นิยม ไวยรชัพานิช รองประธาน
กรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยกลา่วถงึสาระส าคญัของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ อาท ิ

“เขตเศรษฐกิจพเิศษไม่ได้มเีฉพาะนิคมอุตสาหกรรม แต่ยงัมกีารค้าชายแดนด้วย ” ซึ่งใน 10 
จงัหวดัที่ถูกคดัเลอืกมานัน้ เป็นจงัหวดัที่มมีูลค่าการค้าชายแดนสูงมาก อกีทัง้ที่ตัง้ของประเทศไทยมี
ศกัยภาพสูงเพราะอยูต่รงกลางของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซยีน) พอด ีเพยีงแต่ที่ผ่านมา
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน “ท าไมท่นั” กบัความตอ้งการของนกัลงทุน 

“ท่านดูด่านสะเดา (อ.สะเดา จ.สงขลา) รถตดิกนั 3-4 กโิลเมตรเลย ขอเปิดด่านใหม่ก็เพิง่จะได้
พืน้ที่ ของแม่สอด (อ.แม่สอด จ.ตาก) กท็ าถนนสะพาน (ขา้มแม่น ้าเมย) แห่งที่ 2 แน่นอนกต็้องเวนคนื
พืน้ทีต่่างๆ 1.เพือ่สรา้งความเจรญิในภมูภิาค 2.เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั แน่นอนตอ้งแขง่
กบัประเทศอื่นๆ ทีเ่ขาจะแยง่กบัเรา 3.ตอ้งการจดัระเบยีบชายแดนดว้ย ก็เลยเอาสทิธพิเิศษไปลง” รอง 
ปธ.กก.สภาหอการคา้ไทย กลา่ว 

อยา่งไรกต็าม นิยม ยอมรบัวา่เมื่อมนิีคมอุตสาหกรรมยอ่มหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งกระทบกบัสทิธิ
การใชป้ระโยชน์พืน้ทีข่องชาวบา้น ซึ่งตนนัน้เดมิเป็นประธานสภาหอการคา้ จ.ตาก ก่อนหน้าน้ีในพืน้ที่
เคยมกีารวางแผนไวแ้ลว้ว่าจะใชพ้ืน้ทีใ่ดท าอะไร เช่น อ าเภอพบพระ เน้นภาคท่องเที่ยวกบัภาคเกษตร 
ส่วน อ าเภอแม่ระมาด เป็นที่ตัง้นิคมอุตสาหกรรม เพราะอยู่ติดชายแดนเมยีนมาบรเิวณรมิแม่น ้าเมย 
สามารถข้ามไปมาหาสู่กนัได้ อีกทัง้ราคาที่ดินก็ไม่แพง เพื่อให้หลายๆ อ าเภอใน จ.ตาก ได้แบ่งปนั
ผลประโยชน์กนัอยา่งลงตวั แต่แลว้บทสรุปกลบัไปอยูท่ี ่อ.แมส่อด 

รอง ปธ.กก.สภาหอการค้าไทย ยงักล่าวอกีว่า เมื่อต้องไปประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษในฐานะ 1 ใน 3 ตัวแทนภาคเอกชน (สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และ
สมาคมธนาคาร) พบว่าหน่วยงานรฐัแต่ละกระทรวงแต่ละกรมก็เสนอเรื่องต่างๆ ขึ้นมา บางเรื่องตนไม่
เหน็ดว้ยแต่กท็กัทว้งไมไ่ดม้ากเพราะไดเ้วลาพดูคอ่นขา้งน้อย จงึขอรอ้งใหน้ายกฯ ประยุทธ ์ฟงัความเหน็
ของภาคเอกชนบา้ง 

“นายกฯไปที่แม่สอด ผมจะไปให้ข้อมูลยงัเข้าไม่ได้เลย ถูกกนั ขนาดเรายงัเข้าไม่ถึง เราเป็น
กรรมการกจ็รงินะ ถา้ทา่นถามผมกใ็หข้อ้มลู แต่ทา่นไมถ่ามผมกม็สีทิธใิหข้อ้มลู” นิยม กลา่วย า้ 



มุมมองภาควชิาการ ดร.จุฑาทพิย ์มณีพงษ์ ผูแ้ทนมูลนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย (TEI) กล่าวถงึ
หลกั “ธรรมาภบิาล” ทีห่น่วยงานภาครฐัตอ้งปฏบิตั ิและใชว้ดัผลการท างานของหน่วยงานหรอืขา้ราชการ 
ดา้นหน่ึงคอืเรื่องของ “ประสทิธภิาพ” ความคุม้ค่าคุม้ทุน เช่นกรณีของเขตเศรษฐกจิพเิศษ คอืไปหาทีด่นิ
มาไดห้รอืไม?่ มนีกัลงทุนสนใจเทา่ไร? แต่อกีหลายส่วนคอื “ค่านิยมประชาธปิไตยเสมอภาค” หน่วยงาน
ภาครฐัใหค้วามส าคญักบัชาวบา้นเทา่เทยีมกบันกัลงทุนหรอืไม่? 

หรอื “หลกันิตธิรรม” มคีวามโปรง่ใสในกระบวนการตดัสนิใจแคไ่หน? รวมถงึ “คุณธรรมจรยิธรรม” 
ชาวบา้นทีอ่ยูเ่ดมิเมื่อตอ้งถูกยา้ยออกไป สิง่ทีร่ฐัตอ้งค านึงถงึดว้ยคอืแลว้จะไปอยู่ทีไ่หน? หากชาวบา้น
เดอืดรอ้นใครจะชว่ยไดบ้า้ง? และ “การกระจายอ านาจ” ทีทุ่กวนัน้ีหลายหน่วยงานทีอ่ยูใ่นระดบัทอ้งถิน่ไม่
สามารถตดัสนิขอ้รอ้งเรยีนจากประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้ตอ้งน าเรยีนต่อส่วนกลางใหส้่วนกลางตดัสนิใจกลบั
ลงมา 

ดร.จุฑาทพิย ์กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยไดใ้ห้ค ามัน่กบัประชาคมโลก ว่าจะส่งเสรมิกรอบการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 17 ขอ้ ขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) ซึ่งใน ขอ้ 16 “ส่งเสรมิสงัคมสงบสุข 
ยุตธิรรม ไม่แบ่งแยก” สาระส าคญัของขอ้น้ีคอืหลกันิตธิรรม หลกัการมสี่วนร่วม หลกัการเขา้ถงึขอ้มูล
ขา่วสาร แต่เมื่อน ามาวเิคราะห์กบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษ พบว่าอาจจะไม่ไดใ้ชห้ลกันิตธิรรมใน
การพจิารณา 

“เขตเศรษฐกจิพเิศษก าหนดว่าจะใชพ้ืน้ทีป่า่กบัพืน้ทีก่รมธนารกัษ์ คนที่ใชอ้ยูแ่ลว้กไ็ม่มสีทิธทิีจ่ะ
ไดใ้ช ้แลว้เวนคนืเอาไปขายใหน้ายทุน มนัใช่หลกันิตธิรรมไหม? แลว้พอเกดิความเดอืดรอ้น มคีวาม
ขดัแยง้ มใีครแกไ้ขหรอืยงั? เราจะไปสูส่งัคมทีม่คีวามสงบสุขไดอ้ยา่งไร อยา่งรายงานของสภาพฒัน์เขยีน
ไวช้ดัเจน ทีเ่ชยีงรายกบัทีแ่ม่สอดมคีวามขดัแยง้ แลว้มกีารขบัไล่คนออกจากพืน้ที ่ทัง้ดว้ยวาจาและดว้ย
เอกสาร คนทีอ่ยูก่ก็ลวั สง่ผลต่อโรงงานขนาดเลก็ ค าถามคอือนัน้ีเป็นหลกัประกนัหรอืยงัว่าทุกคนเขา้ถงึ
ความยตุธิรรมได?้” ดร.จุฑาทพิย ์ตัง้ขอ้สงัเกต 

ขณะทีใ่นส่วนของ EEC ผูแ้ทนมูลนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย เสนอแนะว่า สิง่ที่สาธารณชนควร
ได้รบัรู้ 1.จุดปล่อยมลพษิ 2.โรงงานที่ปล่อยมลพษิปล่อยอะไรออกมาบ้าง ซึ่งตามมาตรฐานสากลก็มี
มาตรการท านองน้ี รวมถงึตอ้งม ี“กองทุนเยยีวยา” เพราะเมื่อมกีารก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่ ชาวบา้น
อาจจะต้องเปลี่ยนอาชพีหรอืโยกยา้ยที่อยู่อาศยั ซึ่งก็เป็นหลกัที่ประเทศพฒันาแลว้มเีช่นกนั อย่างไรก็
ตาม ก็ต้องมกีารประเมินข้อมูลเปรียบเทียบด้วยว่า ก่อนและหลงัมีเขตเศรษฐกิจพเิศษ ใครจะได้รบั
ผลกระทบอะไรบา้ง เพือ่น าไปค านวณคา่ชดเชยไดต้รงจุด 

อน่ึง...ในงานดังกล่าวยงัได้ร ับเกียรติจาก กอบศักดิ ์ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรฐัมนตร ีและนักวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ผูเ้คยไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศ “รางวลั ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ส าหรบันกัเศรษฐศาสตรร์ุน่ใหมท่ีม่ผีลงานดเีดน่ปี 2552” กลา่วปาฐกถา โดยตอนหน่ึงไดร้ะบุว่า “EEC จะ
ไมซ่ ้ารอยอสีเทริน์ซบีอรด์อยา่งแน่นอน” หลงัมเีสยีงสะทอ้นจากประชาชนตัง้ค าถามเสมอว่า “คนพืน้ทีไ่ด้
อะไร?” นอกจากมลพษิ การจราจรติดขดั สถาบนัการศึกษา- สถานพยาบาล ไม่เพยีงพอเพราะมคีน
ภายนอกเขา้มาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก 



“รอบน้ีตัง้ใจจะไมใ่หเ้หมอืนเดมิ การท ากฎหมาย EEC จะมฉีบบัหน่ึงเขยีนวา่ตอ้งมกีองทุนทีใ่หค้น
ซึง่ไดป้ระโยชน์จากพืน้ที่เขา้มาท าธุรกจิในพืน้ที ่เกบ็เลก็ๆ น้อยๆ สนิคา้แต่ละชิน้ 1-2 สตางค ์แต่เรื่อยๆ 
เงนิกเ็ป็นแสนเป็นลา้น เงนิกไ็หลเขา้มาทีก่องทุน ฉะนัน้เขตเศรษฐกจิพเิศษเราควรเรยีกรอ้ง 2 อยา่ง  

1.ชดเชยเยยีวยาใหเ้หมาะสม เพราะเราคงหา้มเขามาไมไ่ด ้ 
2.เมื่อเขามาแลว้เราตอ้งไดส้่วนแบ่งความส าเรจ็จากเขาดว้ย เพราะถ้าไม่ส าเรจ็ไปกบัเขา มนัไป

กนัไมไ่ด”้ผช.รมต.ประจ าส านกันายกฯ ระบุ 
กอบศกัดิ ์ฝากทิง้ทา้ยว่า ขณะน้ีทัง้ภาครฐัและเอกชนมกีารพดูคุยกนัตลอด เพราะทราบดวี่า “ถ้า

ประเทศไทยยงัคงเดนิไปทางเดมิกม็แีต่จะยิง่สรา้งความแตกแยก” จากปญัหาความเหลื่อมล ้า “รวยกร็วย
ลน้ฟ้า จนกจ็นต ่ากวา่ดนิ” จงึถงึเวลาตอ้งปรบัเปลีย่นแนวคดิ เป็นคนรวยผูป้ระสบความส าเรจ็ “เอือ้อาทร” 
กบัผูท้ีไ่มส่ าเรจ็ หรอืกค็อื พาทกุคนไปด้วยกนั!!! 


