ภาคที่ 128 CP กับแนวคิดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เมื่อ 2551
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โดย ธนินท เจียรวนนท
ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ ริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทตั สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551
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วิเคราะหเศรษฐกิจโลก : 5 เครือ่ งจักรกลขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโลก
“ในอนาคตประเทศไทยจะตองเปลี่ยนแปลง น้ํามันบนดินใชไมมวี ันหมด แตน้ํามันในบอธรรมชาตินั้นใชแลวก็
มีวันทีจ่ ะหมดไป ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญทัว่ โลกคํานวณวาน้าํ มันจะหมดในอีก 100 ปแนนอน”
ปจจุบันเศรษฐกิจยุโรปตะวันออกดีขึ้นสงใหเศรษฐกิจยุโรปตะวันตกยิ่งดีขึ้นดวย ถายุโรปตะวันออกรวมกับยุโรป
ตะวันตกก็จะเห็นวามีพลังไมแพสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว ในอดีตเครือ่ งจักรกลสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีแคเพียงสหรัฐฯ แตในวันนี้สหรัฐฯ ไมใชเครือ่ งจักรกลขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโลก
เพียงประเทศเดียว
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เครือ่ งจักรฯ ตัวที่ 2 ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ไดแก ยุโรปตะวันออกรวมกับยุโรปตะวันตก ซึ่งเชื่อมั่นวา
ยุโรปมีครบทุกอยางที่สหรัฐฯ มีคนเกงไมแพสหรัฐฯ จํานวนประชากรในยุโรปก็มมี ากกวาสหรัฐฯ พื้นฐาน
เศรษฐกิจยุโรปตะวันตกแข็งแกรงมากสงผลใหเศรษฐกิจยุโรปตะวันออกแข็งแกรงยิง่ ขึ้น
เครือ่ งจักรฯ ตัวที่ 3 คือ จีน จีนมีประชากร 1,300 ลานคน และตองขยับเปน 1,600 ลานคน ถาลุกขึน้ ซื้อ
อะไรจะสรางความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก ถาจีนจะออกมาซือ้ สินคาอะไรสักตัวสินคาตัวนั้นก็จะมีไมพอถาเครื่องจักร
ตัวที่ 3 รวมกับฮองกง ไตหวัน พลังก็จะไมแพสหรัฐฯ เชนกัน และถาญี่ปุนมารวมกับ 10 ประเทศในอาเซียน
และอินเดียดวยแลวจะกลายเปนเครือ่ งจักรฯ ที่ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจตัวที่ 4 ไปทันที แตถาอินโดนีเซียมีสภาวะ
การเมืองที่สงบ ผมคิดวาอินโดนีเซียมีทรัพยากรมหาศาลทั้งน้ํามันบนดินน้ํามันในบอ แกสในบอและผืนปา
ที่อุดมสมบูรณอีกมหาศาล อีกประเทศคือบราซิลที่ทั่วโลกไปลงทุนถาบราซิลรวมกับอารเจนตินาดวยแลวจะ
เปนเครื่องจักรขับเคลือ่ นตัวที่ 5 ตอไปในอนาคตประเทศที่มีน้ํามันในบอจะสูประเทศที่มีน้ํามันบนดินไมได เพราะ
น้ํามันบนดินใชไมรจู ักหมดใชแลวก็เกิดใหมได จากนีไ้ ปประเทศไทยตองพิจารณาใหละเอียดรอบคอบในการคา
ขายกับอินเดีย หรือจีน ตองศึกษาวาควรจะทําอยางไร ขอไดเปรียบอะไรบาง หรือถาเปนอินโดนีเซีย มาเลเซีย
เราควรคาขายอยางไรกับเขา รวมถึง พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม รัสเซีย และยุโรปตะวันออก ซึ่งลวนเปน
โอกาสที่ดีของประเทศไทยทัง้ นั้น
สรุปไดวาการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของโลกไมจําเปนตองอาศัยเพียงสหรัฐฯ ในอดีตเราเคยพูดกันวาแคสหรัฐฯ
เริ่มจาม ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกตางเปนไขหวัดใหญกันไปแลว ทุกวันนี้ไมใชเชนนั้นอีกแลว จึงตองติดตามอยาง
ใกลชดิ ＂

w

เกษตรไทยกาวไกลไดนายทุนตองเปนผูแบกรับความเสี่ยงของเกษตรกร
“ซีพีทําการเกษตรแบบครบวงจร คือเริม่ ตั้งแตสงเสริมการเลีย้ งไกตั้งแตขั้นตอนแรกจนจบถึงการแปรรูปแต
สังคมกลับกลาวหาวาเปนการผูกขาดธุรกิจ แตความจริงแลวนัน่ คือวิธที ี่นําเอานายทุนมาแบกรับความเสี่ยงแทน
เกษตรกรผูเลีย้ งไกตางหาก ถาสังคมมีความเขาใจที่ถกู ตองกวานี้ ผมมั่นใจวาเกษตรไทยกาวไปไกลไดอยาง
แนนอน”
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ชวงที่ ซีพีเริ่มสงเสริมการเกษตร ซีพีมีความเสี่ยง แตซีพีรูวาเวลาไหนจะมีความเสี่ยง ตัวอยาง การเลี้ยงสุกร
ตองมีการขาดทุนแนนอน เลี้ยง 3 ปจะขาดทุน 1 ป หมายความวาจะมีกําไร 2 ป ซึ่งนํามาถัวเฉลี่ยแลวยัง
เหลือกําไรได 1 ป สาเหตุที่ขาดทุนคือเวลาที่มีกําไรมากก็จะหันมาเลี้ยงมาก ผลคือสุกรจะลนตลาด แลวผูเลี้ยง
จะขาดทุนมาก ดังนั้นชวงที่กําไรมากจึงควรเตรียมเงินไวขาดทุน ถาเกษตรกรตองขาดทุนสักปก็หมดเงินมา
ขาดทุนแลว ตองยอมยกธงขาว ปญหายิ่งกวานั้นเวลาขาดทุนรัฐบาลก็ไมมีนโยบายหรือแผนชวยเหลือ ใน 2 ป
ที่ผานมาบางชวงการเลี้ยงสุกร 1 ตัว ตองขาดทุนตัวละ 1,000 บาท ถางวดถัดมากําไรตัวละ 1,000 บาท ก็
แคเสมอทุน จึงไมควรบอกวาเปนการคากําไรเกินควร ปจจุบันนี้มีผูเลี้ยงสุกรเพียง 30% ที่ไมเดือดรอน เหตุ
เพราะ มีบริษัท เชนซีพี หรือบริษัทอื่นๆ รวมรับผิดชอบความเสี่ยงใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร หมายความวาผูเลี้ยง
สุกรมีกําไรแนนอน มีดอกเบี้ยคืนทุนแนนอน เดือนหนึ่งมีกําไร 6,000 – 20,000 บาท ไมวา
สถานการณคาสุกรจะขาดทุนหรือกําไรเปนภาระรับผิดชอบของนายทุนฝายเดียว แตสําหรับผูเลี้ยงมีกําไร
แนนอน ดวยเหตุนี้บริษัทจะตองตระหนักไวเสมอวาถามีกําไรมากก็ตองเตรียมเงินเพื่อขาดทุน ที่กลาวมานี้คือ
ธรรมชาติของกลไกตลาด อีกประเด็นที่อยากจะชี้ใหเห็นคือเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมเคยบังคับใหผูบริโภคตองซื้อ
เนื้อสุกรไปบริโภค แตทําไมเราตองไปบังคับกําหนดราคาสุกรใหเขาดวย ถาเนื้อสุกรราคาแพงเราก็งดบริโภค
เนื้อสุกรจะเปนอยางไร เรามีอาหารโปรตีนอื่นใหเลือกอีกเยอะ แตเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมมีทางเลือกในอาชีพ ที่
กลาวมานี้ตั้งใจชี้ใหเห็นวาในความเปนจริงแลวราคาสินคากับอัตราเงินเดือนของคนไทยไมสมดุล จึงเกิดปญหา
เศรษฐกิจบีบรัดดังที่เปนอยูในขณะนี้
ผมอยากเห็นเกษตรกรปลอดความเสี่ยง ผูที่จะรับความเสี่ยงตองเปนผูที่มีความรู มีทุน สังคมจึงจะมีความ
ยุตธิ รรม การกรีดยาง เจาของสวนยางจะได 60% คนกรีดยางได 40% การลงทุนปลูกยางมีความเสี่ยงแต
คนกรีดยางไมมีความเสี่ยงไดแบง 40% แนนอน 90% ของผูเลีย้ งไกเนือ้ ไมมีความเสี่ยง (เนื่องจากเปนการ
เลี้ยงไกในระบบ Contract Farming) แตความเสี่ยงจะไปตกอยูกับบริษัทนายทุนทั้งนั้นระบบในปจจุบัน
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นี้คือบริษัทตองสรางโรงฆาไก ตองสงเสริมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงไกดวยเทคโนโลยีการเลีย้ งไกทกุ ขัน้ ตอนตัง้ แต
เรื่องพันธุไก เทคโนโลยี โรงเรือนและการดูแลเลี้ยงไก เมื่อถึงเวลาก็สงมาโรงเชือด ทุกระบบและขั้นตอนการ
เลี้ยงจนถึงการแปรรูปตองไมมีความผิดพลาดและตองเปนไปตามมาตรฐานที่ตลาดสากลยอมรับ กวาจะมาถึง
ระบบที่มีมาตรฐานและใหผลตอบแทนแกเกษตรกรไดเต็มเม็ดเต็มหนวยแบบในปจจุบันนี้ตองใชเวลามากกวา 30 ป
ในเรื่องความเขมงวดเรื่องมาตรฐานหรือความผิดพลาด ใหลองนึกภาพหากการขนสงไกเนื้อชาไป 1 ชั่วโมงจะ
เปนเหตุใหการทํางานของโรงเชือดที่มีคนงานกวา 3-5 พันคนตองหยุดชะงักลง คนที่จะมาซื้อไกจํานวนมากก็
เสียหาย ถือวาเสียหายมหาศาล ในวันนี้ตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ ในอดีตเคยอนุโลมใหเวลาในการสงไก
ชาไดไมเกิน ½ ชั่วโมง แตปจจุบันนี้ตองมาชาไมเกิน 5–10 นาที ตองดูตัวอยางโรงงานประกอบชิ้นสวน
รถยนตหรืออีเลคโทรนิคที่ตองใชชิ้นสวนเปนพันชิ้นยังสามารถขนสงชิ้นสว นใหตรงเวลาไดแตของเราแค
ชิ้นสวนเดียว ชาไป 5 นาทีถือวายังมากเกินไป นอกจากนี้ การขนสงไกมีชีวิตที่ใชเวลานานทําใหเกิดความ
เสียหายไดเชนกันเพราะน้ําหนักไกจะขาดหายไปถาตองอยูบนรถขนสงนาน จึงตองมีกําหนดการวางแผนขนสง
อยางรัดกุมเพื่อควบคุมการขนสงใหตรงเวลา เชนเดียวกับการขนสงสุกร สุกรก็เหมือนกับคนเมื่อน้ําหนักถึง
100 กิโลกรัมก็จะไมโตไปกวานี้แลว แตจะตองกินอาหารวันละ 3 มื้อ ถาขนสงคาขายชาจากกําหนดไป 10
วัน ก็จะขาดทุน 500 บาท เนื่องจากสุกรตองกินอาหารไปอีกวันละ 3มื้อ แตไมเพิ่มน้ําหนัก แถมยังมี
คาใชจายในการดูแลโรงเรือน ดอกเบี้ย ซึ่งเกษตรกรไมเขาใจวาทําไมเขาจึงไมมีกําไร ไมรูวาการจับสุกรขายชา
ไป 1 วันก็ไมมีกําไร เพราะตองเสียคาใชจายฟรีไปแลว เกษตรอุตสาหกรรมยากกวาอุตสาหกรรมดานอื่นจึง
ตองมีการวางแผนอยางดีและละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน ถาเราสามารถขายเนื้อสุกรไดทันทียอมดีกวาเก็บ
และแชตูเย็นไวเพราะนั่นหมายตองบวกคาไฟฟาไปอีก 1 บาท การวางแผนเกษตรอุตสาหกรรมละเอียดออน
กวาการวางแผนผลิตและจําหนายรถยนตเพราะรถยนตไมเนาเปอย
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ปจจุบันนี้ 90 % ของผูเลี้ยงไกกระทง ผูเลี้ยงสุกร 30% ผูเลี้ยงกุง 30% และผูเลี้ยงไกไข 30% ปลอด
ความเสี่ยงแลวเพราะทําContract Farming ทั้งนี้เพราะความเสี่ยงจะตกไปเปนภาระของบริษัทนายทุน
ดังกลาว แตดานเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขกวา 70% ยังคงเลี้ยงเองขายเองเสี่ยงเองอยู ในดานอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงกุง ซีพีมีการวิเคราะหวิจัยเรื่องพันธุกุง คุณภาพอาหาร ระบบการเลี้ยง เกษตรกรเลี้ยงกุงจํานวนกวา 70%
มักจะเสี่ยงทําฟารมกุงดวยระบบของตนเองเพราะเหตุวาเมื่อมีกําไรก็จะสามารถทํากําไรดีไดเงินเปนลานบาท
เวลาขาดทุนก็เรียกวาขาดทุนยอยยับ คนที่ไดกําไรคือพอคาคนกลางซึ่งจะไปโทษเขาไมได ตองโทษผูเลี้ยง
เพราะเลี้ยงแบบไมศึกษาตลาดคิดจะเลี้ยงก็เลี้ยงกันมากมายเมื่อถึงเวลาจับกุงก็กลายเปนวากุงลนตลาด ราคาตก
กลายเปนเลี้ยงกุงฟรี เห็นไดวาเกษตรกรมีความเสี่ยงสูงมากถาไมมีการวางแผนที่ดี แบบนี้ผมเชื่อวาเลี้ยงไปเลี้ยง
มาก็ตองถึงจุดจบ แตเกษตรกรที่ทําContract Farming กับบริษัทที่มีแผนที่ดี มีลูกกุงพันธุดี เลี้ยงกุงแบบ
มีระบบและมาตรฐาน มีกําหนดเวลาจับ ทั้งยังไดราคาประกัน มีกําไรแนนอนซีพีเราศึกษาวิจยั และพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมใหกาวหนาตลอดเวลา เชน ในอนาคตโรงเรือนเลี้ยงไกของเราอาจจะมีพลาสติกคลุมเพื่อปองกัน
อยางเขมขนไมใหสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมลอดผานเขาไปในโรงเรือนเชนเดียวกับระบบการเลี้ยงกุงของซีพีที่เรา
เลี้ยงกุงในโรงงาน ที่ไมวาจะเปน งู หนู หรือแมลงก็ไมสามารถลงไปในบอกุงในโรงงานได บอที่เปดกวางมี
ความเสี่ยงสูงที่จะมีสัตวแปลกปลอมหรือแมกระทั่งเชื้อโรคลงไปในบอโดยที่คนเลี้ยงก็อาจไมรู ถาเกิดความ
เสียหายก็จะเสียหายนับลานเพราะกุงอาจตายหมดบอ หรือในอนาคตในเรื่องการปลูกขาว หรือพืชชนิดตาง ๆ ก็
อาจจะตองใชระบบปองกันความเสียหาย ตอไปก็อาจจะปลูกพืชในน้ําและปลูกเปนหลายๆ ชั้น คงไมนานเกิน
รอสําหรับเทคโนโลยีตาง ๆ เหลานี้ท่จี ะเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีการเลี้ยงไกของซีพีไดพัฒนาไปถึงการเลี้ยงไก
ไข 8 ชั้น ซึ่งจะใหผลผลิตมากขี้นโดยใชพื้นที่เทาเดิม＂
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ประเทศไทยอุดมไปดวยน้ํามันบนดิน : สินคาเกษตรเปนทรัพยสมบัติของชาติ
“ประเทศไทยเปนประเทศที่ขายกุงสงออกมากเปนอันดับ 1 ของโลก ซีพีเราถือวาเปนผูนําดานเกษตร
อุตสาหกรรมกุงครบวงจรตัง้ แตนําพันธุก งุ ใหผูเลี้ยงไปจนถึงนําผลผลิตมาแปรรูปเปนสินคาอาหาร เชน เกี๊ยวกุง
กุงทอด ยังไมมีประเทศไหนทําไดเทาประเทศไทย ตองภูมิใจวาไทยเราเปน 5 อันดับ 1 ของโลกดานสงออกกุง
และที่นาตื่นเตนคือการสงออกขาวทีไ่ ทยเปนอันดับ 1 ของโลก รวมทัง้ การสงออกยางพาราไทยเราก็เปนอันดับ
1 ของโลก เชนกัน ประเทศไทยเราเล็กนิดเดียว แตเรามีสินคาสงออกมากที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลกถึง 3
ประเภทดวยกัน
สินคาบนดินที่ยอดเยี่ยมมากของไทย ไดแก ขาว ยางพารา ปาลม มันสําปะหลัง ขาวโพด และออย ปจจุบันนี้
สินคาเกษตรมิใชเปนเพียงสินคาอาหารสําหรับมนุษยเทานั้นแตยังเปนอาหารของเครื่องจักรดวย ผมวาตัวนี้เปน
เรื่องที่ดีสุดของไทย ในประวัติศาสตรการขึ้นของราคาน้ํามันไมเคยกระทบตอสินคาเกษตร แตวันนี้กลับทําให
คนกังวลวาผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ขึ้นมาในวันนี้จะทําใหสินคาเกษตรแพง ซึ่งจะสงผลใหคนในเมืองตอง
เดือดรอน และพลอยทําใหการเมืองเดือดรอน มีไหม? ในประเทศไทย ที่จะมีคนมาคิดวารายไดขั้นต่ําของ
เกษตรกรควรจะเปนเทาไหร ตองเดือนละเทาไหร มีแตคิดกันวารายไดขั้นต่ําของกรรมกร คนใชแรงงานตอง
เปนเทาไหร พอเปนเรื่องของเกษตรกรที่เปนคนสวนใหญของชาติก็ลืมไป พอสินคาเกษตรราคาสูงขึ้นก็ไปกด
ราคาขอใหทานเลขาฯ สภาพัฒนฯ สงทีมทําการวิเคราะหยอนหลังไป 30 ป วาประเทศที่พัฒนาแลวเขาทํากัน
อยางไรในยุคนั้น ปจจุบันนี้เขาถึงร่ํารวย และเมื่อเขาร่ํารวยแลวทําไมเขายังตองปกปองราคาสินคาเกษตรของ
เขาไมใหตกต่ํา ตัวอยางเชน ญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่ํารวยขึ้นมาไดอยางไร แนนอนวาญี่ปุนมี
อุตสาหกรรมเปนหลัก แตเขามีนโยบายกําหนดสินคาเกษตรใหมีราคาแพงเพราะเปนสินคาที่ญี่ปุนผลิตเอง คน
ญี่ปุนบริโภคขาวราคากิโลกรัมละ 200 กวาบาท แตเราจะไปเสนอขายขาวราคากิโลกรัมละ 10 กวาบาทให
ญี่ปุนไมไดเลย เพราะญี่ปุนถือวาสินคาเกษตรเปนน้ํามันบนดินเปนทรัพยสมบัติของชาติถาขายสินคาเกษตรใน
ราคาที่ถูกลงทรัพยสมบัติของชาติกจ็ ะลดลงเชนกัน สินคาเกษตรของญี่ปุนก็เปรียบไดกับน้ํามันของประเทศใน
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กลุมโอเปคที่เขาจะทําใหราคาน้ํามัน ของเขาสูงไวเสมอ หรือประเทศที่ร่ํารวยของยุโรป รวมทั้งสหรัฐฯ จะไม
ยอมใหสนิ คาเกษตรตกต่าํ เลย กลับพยายามทุกวิถีทางใหราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวอยางกรณีที่ซีพีสงกุงไป
ขายสหรัฐฯ ในราคาทีถ่ ูก ทางสหรัฐไมไดดีใจเลยเขากลับเห็นวาเปนการทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงของเขาขาดทุน
ขนาดสหรัฐฯ เปนประเทศทีร่ ่ํารวยแลวเขายังปกปองเกษตรกร 1% ของเขา แตเหตุผลจริงๆ แลวคือสหรัฐฯ
ปกปองทรัพยสมบัติและรายไดของประเทศของเขาเอง เชนเดียวกับประเทศในอาหรับถาไปทําใหราคาน้ํามัน
ของเขาลดลงกระเปาของเขาก็จะรัว่ คนในประเทศจะยากจนลงทันที ดวยเหตุนี้ทุกประเทศจึงตองมีการนําเงินไป
ชดเชยไมใหราคาสินคาเกษตรมีราคาต่ําลง อยางเชน นม เมื่อมีราคาต่าํ เราก็ตองเอามาแปรรูปเพื่อใหมีราคา
สูงขึ้น รัฐบาลตองซื้อแพงแลวขายถูกใหเกษตรกรอยูไ ด ไมเชนนั้นประเทศก็จะลมละลาย แตในประเทศไทย
แมชวี ิตมนุษยซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สดุ สําคัญกวาเครื่องจักรแตน้ํามันสําหรับมนุษยซึ่งก็คอื อาหารกลับ
ผลิตโดยผูผ ลิตที่จนที่สุด ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่ไมถูกตองผมจึงฝากทุกทานใหชวยวางแผนใหคนไทยไดรวยบาง＂
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ตองใชนโยบาย 2 สูง - สินคาเกษตรราคาตองสูง เงินเดือนก็ตองสูงดวย
“ประเทศที่ร่ํารวยแลวเขาจะใชนโยบาย 2 สูง ผลิตผลทางการเกษตรที่เราผลิตไดเองเปรียบเสมือนทองคําแทง
ที่อยูในคลังของธนาคารประเทศไทย ถาจะศึกษากันใหลึกๆ ถาเรามีสินคาที่ผลิตในประเทศเราเอง เรานาจะใหมี
ราคาแพงใหเหมาะสมเทากับราคาน้ํามันของโลก และก็ไมควรมีราคาถูกกวาทองคํา อันนี้เปนความคิดเห็นของ
ผม จากนั้นก็ตองขึ้นเงินเดือน ปรับโครงสรางใหสอดคลองกันซึ่งไมถือวาเปนเงินเฟอ ผมถือวาปรับเพื่อความ
เปนธรรมใหกับคนไทย
ในป พ.ศ. 2503 ผมไปเยือนไตหวัน ชวงนั้นผมมีเงินเดือน 800 บาท แตคนไตหวันมีเงินเดือน 100 บาท
(คาเงินสมัยนัน้ 200 หยวนเทากับ 100 บาท) แตขาวสารกิโลกรัมละ 10 บาท คนไตหวันมีเงิน 100 บาท
ไปซื้อขาวกิโลกรัมละ 10 บาท แตขาวสารของไทยกิโลกรัมละ 3 บาท เคยมีใครเคยคิดบางหรือไมวารายได
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ขั้นต่ําของเกษตรกรไทยควรจะเปนเดือนละเทาไร จนปานนี้ผมยังไมเคยไดยินเลยวารายไดขั้นต่ําของเกษตรกร
ไทยควรจะเปนเดือนละเทาไร มีแตรายไดขั้นต่ําของผูใชแรงงาน ไมเคยมีใครคิดถึงขอนี้เลย พอสินคาราคาแพง
ขึ้นกระทรวงพาณิชยก็ไปกดราคาสินคา ทําไมไมใชมาตรการปรับขึ้นเงินเดือนแทน ประเทศสังคมนิยมอยางจีน
ในอดีตใชวิธีไมขึ้นราคาสินคา ไมขึ้นเงินเดือน รัฐบาลไมเก็บภาษี เครื่องจักรของใครเกาแตไมมีเงินซื้อใหมก็
จบกันไปเลย เติ้งเสี่ยวผิงจึงตองมาปฏิวัติใหมปจจุบันรัฐบาลจีนไมเขาไปควบคุมราคาสินคาแตปลอยใหเปนไป
ตามกลไกของตลาด ยกตัวอยางกรณีเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาเนื้อหมูขึ้นมาเทาตัวอยางฉับพลันแบบไมทั้นตั้งตัว
ประชาชน นักวิชาการ พากันตี่นเตน คนในเมืองเดือดรอน นายกรัฐมนตรีจีนโดดลงไปศึกษาสถานการณดวย
ตนเอง ในที่สุดจึงออกประกาศขึ้นเงินเดือนใหขาราชการปจจุบันและที่เกษียณไปแลวทุกคนคนละ 15 หยวน
เพื่อเปนการสนับสนุนใหนําไปซื้อเนื้อหมูมาบริโภค นักวิชาการออกมาวิพากษวิจารณกันยกใหญในหนา
หนังสือพิมพ นักวิชาการกลาววาเปนการเอาน้ํามันไปราดบนกองไฟไหมยิ่งทําใหไฟลุกโชนไปกันใหญ เพราะ
มีปญหาเนื้อหมูขาดตลาดอยูแลว ยังใหเงินขาราชการไปซื้อหมู แตขอเท็จจริงก็คือวาสําหรับคนจนแลวเงิน 15
หยวนมีคามาก ถาเนื้อหมูราคาแพงเขาก็ไมไปกินเนื้อหมู ไปเลือกกินอยางอื่นแทน หรือไมก็ประหยัดเงิน 15
หยวนแตเอาไปเก็บไวแทน อยาเขาใจผิดวาถารัฐบาลจีนใหเงินสนับสนุนขาราชการจีนเพื่อไปซื้อหมูแลวเขา
จะตองนําไปซื้อหมูหมดทั้ง 15 หยวน แตถานําเงิน 15 หยวนไปชดเชยใหคนเลี้ยงหมูเพื่อใหหมูราคาถูกลง
คนก็จะหันมากินหมูทันที 7 เราควรเอาเงินไปชดเชยที่เงินเดือน ถาเราเอานโยบาย 2 สูงมาใช สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็
คือเกษตรกรก็จะมีเงินไปจับจาย ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม ไปจนถึงแมคาหาบเร พอคาตางๆ ทุกอยางก็จะเกิด
นั่นคือการแกปญหาทางตรง ซึ่งดีกวาเอาเงินไปใชแกปญหานี้ดวยวิธีอื่น รัฐบาลควรทุมเงินเขาไปชวยเกษตรกร
เพราะเขาเปนหนี้มานานแลว เรากดราคาใหเขาจนมานานแลว การพักหนี้ใหเกษตรก็ไมเห็นเสียหาย อยาไป
บอกวาวิธีดังกลาวจะทําใหเกษตรกรเสียนิสัย เพราะเขาจนดังนั้นตองเอาเงินอัดเขาไป แตวิธีการแกปญหาที่ดี
ที่สุด คือ เราตองแกปญหาในระยะยาวดวยการใหสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้น ตองซื้อของจากเขาในราคาแพง
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แลวเขาก็จะกระตือรือรนในการเพิ่มผลผลิต ธนาคารก็จะกลาปลอยเงินกูใหแกเกษตรกร ภาคธุรกิจก็จะกลาเขา
ไปสนับสนุน ซึ่งเหมือนอุตสาหกรรมไก 90-100% แลว เกษตรไมตองรับความเสี่ยง แตตอนนี้พอขาดทุนก็
ไมมีใครเขาไปชวยเขา ตลาด / นักธุรกิจก็ไมเขาไปสนับสนุนเพราะเห็นวามีความเสี่ยงสูงเงินเดือนขาราชการก็
ตองเพิ่มขึ้น ขาราชการตองมีเงินเดือนสูงๆ จะมีเงินจับจาย เศรษฐกิจก็จะดี เกิดการหมุนเวียนรายได
ภายในประเทศ ในสวนของภาคเอกชนจะไดขึ้นตามไปดวย ซึ่งในความเปนจริงเอกชนก็จะนําหนาไปนิดหนอย
ตัวอยางเชน คนขับรถของผม เมื่อ 30 ปที่แลวเงินเดือน 900 บาท แตตอนนี้เงินเดือน 30,000 บาท ก็
ขึ้นมาเกือบ 30 เทา เทียบกับราคาทองคํา ก็ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เทา เชนกัน
เมื่อ 30 ปกอน เงินเดือนขาราชการ จบวุฒิปริญญาตรี ไดรับเงินเดือน 1,300 บาท ปริญญาโทไดเงินเดือน
1,600 บาท ทองในสมัยนัน้ มีราคาบาทละ 400 บาท เงินเดือน 1 เดือนซื้อทองได 3 บาท แตวันนี้
เงินเดือนขาราชการเขามาใหม 7,500 - 10,000 บาท แตราคาทองขึ้นไปที่ราคาบาทละ 14,000 –
15,000 บาท ซื้อทองไดแค ½ บาท ซึ่งไมเปนธรรม ดังนั้นเราตองปรับ 3610 เงินเดือนใหเปนธรรม
ไมเชนนั้นก็จะมีการคอรรัปชั่น เพราะเราไปแกที่ปลายเหตุ เงินเดือนขาราชการของเราขึ้นมาแค 6 เทา ในขณะ
ที่ประเทศจีนเงินเดือนเขาเพิ่มขึ้นถึง 100 เทาผมขอยกยองขาราชการ เพราะที่ผานมาประเทศของเรา รวมทั้งซี
พี ที่เรามีวันนี้ไดก็เพราะการทํางานของขาราชการ แตสิ่งที่ผมเปนหวงก็คือเราจะไมมีคนเกงๆ มาทําราชการ ผม
จึงอยากใหเงินเดือนขาราชการนั้นมีอัตราสูงกวาเอกชน คนเกงๆ จะไดอยากมารับราชการอยางเชน ตํารวจชั้น
ผูนอยถือปนมีอํานาจ แตมีเงินเดือนนอยเลี้ยงครอบครัวไมได จึงมีการมีคอรรัปชั่น ซึ่งหากเราตองการพัฒนา
ประเทศไทย เราจึงตองเริ่มจากการขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการกอน และตองปลอยใหราคาสินคาเกษตรไปตาม
กลไกตลาด ตองปลอยใหมีการขึ้นราคาตามความเปนจริง อยาเขาไปควบคุมราคาสินคา เมื่อเราควบคุมราคา
น้ํามันไมได ทําไมเราตองมาควบคุมราคาสินคาเกษตรเราตองขึ้นราคาสินคาเกษตร ตองขึ้นเงินเดือนใหสมดุลย
กัน ซึ่งหากเขาเห็นวาสินคาราคาแพงเกินไปเขาก็ประหยัดไมซื้อ แลวเราก็ไปผลิตสินคาสงออกไปยัง
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ตางประเทศ นํารายไดเขาประเทศของเรา รัฐบาลก็สามารถจัดเก็บภาษีไดมากขึ้นเรื่องการกูเงิน สําหรับผมนั้น
เปนเรื่องธรรมดา แตสําหรับบรรดาขาราชการอาจเปนเรื่องที่นาตกใจ เมื่อผมตองกูเงินจากธนาคารผมตองมี
ความคิดแลววาจะนําเงินมาคืนอยางไร ตองมีการวางแผนในการจะนําเงินมาคืนใหกับธนาคาร และเมื่อราคา
สินคาเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ความเสี่ยงนอยลง ธนาคารก็จะมีการปลอยกูใหกับเกษตรกรมากขึ้น นักธุรกิจก็จะกลา
เขามาลงทุนสงเสริม เหมือนที่ผมทํา ผลิตไก หมู กุง สูทั่วโลก คนไทยเราเกงเรื่องการเลี้ยงสัตว คนไทยเราสอน
100 เขาได 100 แตคนจีนสอน 100 ได 80% อีก 20% เขาคิดเองพูดถึงการขึ้นเงินเดือนผมเคยพูดคุย
สอบถามเจาหนาที่รุนใหมๆ ของทางการเซี่ยงไฮที่มาใหการตอนรับและดูแลผมในฐานะที่ผมเปนที่ปรึกษาของ
รัฐบาลเซี่ยงไฮ เมื่อมีโอกาสผมเคยถามพวกเขาวาทําไมจึงมารับราชการพวกเขาบอกวาปจจุบันนี้รัฐบาลจีนมี
นโยบายใหเงินเดือนขาราชการที่จบมหาวิทยาลัยเทากับพนักงานบริษัทเอกชน ไมวาเอกชนใหเงินเดือนเทาไร
รัฐบาลก็จะใหเทานั้น แตที่ดีกวาคือรัฐบาลมีสวัสดิการที่ดีกวา ปจจุบันนี้ตองคํานึงถึงปากทองกอนเกียรติยศที
หลัง คือใหพอเพียงกอน แลวคอยเพียงพอ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ รัฐบาลตอง
กลาสูเงินเดือน มาวันนี้เงินเดือนขาราชการไทยยังต่ําอยู และเพื่อเปนการชวยบรรเทาปญหาคาครองชีพ รัฐบาล
จึงตองหันไปกดราคาสินคาเกษตรใหต่ํา＂

w

w
w

ปฏิรูปพื้นที่เพาะปลูก-เพิ่มผลผลิตเกษตร-เพิ่มรายไดประเทศ
“พูดถึงน้ํามันบนดิน ผมมีตวั เลขคราวๆ มาใหศึกษากัน ซึ่งอาจจะไมถกู ตองทั้งหมด แตนาจะมีความใกลเคียง ประเทศ
ไทยมีพื้นที่ทําการเกษตร 130 ลานไร มีพื้นที่ทํานา 67 ลานไร เราแบงเอา พื้นที่จํานวน 25 ลานไร มาปฏิรูปใหมี
ระบบชลประทานทันสมัยและครบถวนเพื่อใชปลูกขาว หาพันธุขาวที่ดี เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช จะทําใหเกษตรกร
ไดผลผลิตที่สูงขึ้นประมาณ 800 กิโลกรัมตอไร
การปฏิรูปที่ดนิ ทํานาทําไดโดยการแบงการเพาะปลูกทั้งหมดออกเปน 3 ครั้งตอป ปลูกขาว 2 ครั้ง อีก 1
ครั้งใชพนื้ ที่ไปเลี้ยงปลา ผมเคยไปดูงานที่สหรัฐฯ เขาก็มีการปลอยน้ําใหทวมพื้นที่เพื่อใหหนูและไขแมลง
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ที่อยูในดินตาย แลวก็กลายเปนอาหารใหกับปลา ซึ่งถือเปนการเพิ่มออกซิเจนในดินอีกดวย และการเลี้ยงปลา
นั้นก็จะทําใหเกษตรกรไดกําไรมากกวาการทํานา และถาจะลงทุนในพื้นที่ 25 ลานไร ใหเต็มที่ตองจาง
ผูเชี่ยวชาญไปศึกษาดูงานที่ไตหวัน หรือประเทศที่มีความชํานาญวาทําลงทุนอยางไร ที่จะทําใหการลงทุนใน
25 ลานไรมีผลผลิตมากกวา 67 ลานไร โดยไมมีความเสี่ยง แตผมเชื่อวาการปลูกขาวดวยวิธีนี้จะสามารถให
ผลผลิตรวมของขาวไดถึง 60 ลานตันตอป ซึ่งเทากับการทํานาทั่วๆ ไป ในพื้นที่ 67 ลานไร พูดถึงเรื่องขาว
วันนี้เวียดนามไมกลาสงออกขาวเพราะเกรงวาในประเทศมีไมเพียงพอบริโภค จีนก็ไมมีขาวสําหรับใหสงออก
ไปขายยังตางประเทศ สวนอินเดียบางปก็มีขาวเหลือพอสําหรับสงออก แตบางปก็ไมมี แลวทําไมเราถึงไมจับ
มือ 3 ประเทศนี้ขึ้นราคาขาว โดยใหเวียดนามขายกอน ซีพีเราผลิตอาหารสัตวทั่วโลกรวม 20 กวาลานตัน ใน
สวนของขาวมีการสงออกถึง 7-8 ลานตัน ถาเราใหเวียดนามขายกอนเวียดนามเขาจะยกยองเรา แลวเมือ่ เราขาย
ทีหลังเขา เราก็จะสามารถขายไดในราคาที่แพงกวาเขาเสียอีก สวนที่เหลือในสตอคเราก็เอาไปขายใหประเทศ
ใหมๆ หรือนําไปแปรสภาพ แลวนําไปขายยังตลาดทั่วโลกเราก็จะไดกําไรสวนพื้นที่ที่เหลืออีก 30 ลานไร ก็
เอาไปปลูกยางพารา อีก 12 ลานไร ซึ่งเปนพื้นที่ลุมก็นําไปใชเปนพื้นที่ปลูกปาลม เพราะปาลมชอบน้ํา ซึ่ง
ตอนนี้ประเทศไทยเรามีการปลูกยางพาราอยูเพียง 14.34ลานไร ปลูกปาลมอยู 3.19 ลานไรเทานั้น สวน
ขาวโพดวันนี้เรามีการปลูกอยูประมาณ 5 .97–6 ลานไรมันสําปะหลังอีกราว 7.4 ลานไร ถาหากชวงใด
มันสําปะหลังมีราคาแพง เราก็สามารถเพิ่มสัดสวนการปลูกใหมากขึ้นได ซึ่งการจัดสรรพื้นที่ในแบบใหมนี้ยัง
ไมรวมถึงเรื่องการปลูกออย ซึ่งก็เปนพืชที่มีความสําคัญเชนกัน ผมจึงขอฝากใหทานเลขาธิการสภาพัฒนฯ ชวย
นําไปคิดตอดวยเมื่อเรามาคิดมูลคาของผลผลิตใหม โดยคิดราคาขาวเปลือกที่กิโลกรัมละ 15 บาท ไมใช 8-9
บาทเหมือนตอนนี้ ก็จะสรางรายไดเทากับ 900,000 ลานบาท จากการปลูกขาวในพื้นที่ 25 ไรนั้น แลว
ยางพารา ซึ่งตอไปใน 3 ประเทศยักษใหญ ไดแก จีน อินเดีย ยุโรปตะวันออก จะมีความตองการในการใชยาง
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มากขึ้นราคายางก็จะอยูที่กิโลกรัมละ 150 บาท จากวันนี้ที่มีราคาอยูที่กิโลกรัมละ 80 บาท ในจํานวนพื้นที่
30ลานไร ก็จะทําเงินไดถึง 1.269 ลานลานบาท ซึ่งยังไมใชพันธุพิเศษที่ซีพีมีการคนควาอยู สวนปาลม ถา
ผมประมาณราคาที่ กิโลกรัมละ 5.50 บาท ในพื้นที่ 12 ลานไร ก็จะไดเงิน 198,000 ลานบาท ซึ่งรวม
แลวทั้งหมด 67 ลานไร เราจะไดเงินมูลคารวม 2.367 ลานลานบาท จากมูลคารวมปจจุบันที่ไดรับจากขาว
ยางพารา และปาลม จํานวน 238,696 ลานบาท คิดเปนสวนที่จะเพิ่มขึ้นเปนเงิน 2.128 ลานลานบาทผม
อยากจะใหทางสภาพัฒนชวยศึกษาเจาะลึกในเรื่องนี้ (ขอมูลจากทานเลขาธิการสภาพัฒน : ปจจุบันเรามีพื้นที่
การเกษตรรวม 130 ลานไร สรางรายไดใหกับประเทศจํานวน 800,000 ลานบาท คิดเปน 10%ของจีดีพี )
เรื่องการสงเสริมปลูกยาง หากพื้นที่ไหน ที่เราเขาไปปลูกยางมาก ฝนก็จะตกยางก็จะดึงฝนใหมาตกในพืน้ ที่นั้น
ทําใหกลายเปนปา ดังนั้นทีไ่ หนที่เปนปาเสื่อมโทรม ก็ตองสงเสริมใหปลูกยาง เพื่อฟนฟูสภาพปาใหมีความชุม
ชื้น ซึ่งหากเราคิดตามตัวเลขของปริมาณผลผลิตขาวในการเพาะปลูกแบบเดิมในพื้นที่ 67 ลานไร ก็จะสราง
รายไดเพียง 238,000 ลานบาทเทานั้น แตถาเรามาปรับเปลี่ยนการจัดการพื้นทีก่ ารเกษตรใหม มีการเขาไป
จัดการไปลงทุนเรื่องระบบชลประทานใหม มีการสงเสริมใหปลูกยาง และปลูกปาลมมากขึ้น ซึ่งตอไปยางจะ
เปนเรื่องที่ยิ่งใหญมาก ตอไปถาราคาขาวสารไมสูงขึ้นแตราคายาง และราคาปาลมสูงเพิ่มขึ้น เกษตรกรจะหันไป
ใชพื้นที่นาขาว ไปปลูกยางพารา หรือปาลมแทนตอไปการปลูกมันสําปะหลังจะมีอนาคตดีกวาการปลูกขาวโพด
เพราะการปลูกขาวโพดมีความเสี่ยงในขณะที่มันสําปะหลังไมมีความเสี่ยงเลย ดวยเหตุที่ซีพีตองใชขาวโพดเปน
วัตถุดบิ อาหารสัตวเราเกรงวาขาวโพดจะมีไมเพียงพอถาเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอืน่ ที่ไดราคาแทน ซีพี
จึงไดพยายามดึงราคาขาวโพดใหมาอยูที่ 8.9 -9 บาท ซึ่งตอไปราคาขาวโพดอาจจะขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 10 บาท
ปริมาณขาวโพดอาจไมเพียงพอสําหรับการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ไดอนุมัตใิ หมีการนําเขา
ขาวโพดเพิ่มขึน้ อีก 5 เทา เพื่อนําไปผลิตเปนเอทานอล ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนขาวโพดมากขึ้น
เมื่อเปนเชนนี้เราตองตามสถานการณใหทัน เพราะนัน่ ถือเปนโอกาสทีด่ ีเยีย่ มของเกษตรกรไทยตอไปเกษตรกรของเราจะ
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สามารถลืมตาอาปากได ขาราชการของเราก็จะมีเงินเดือนสูงขึ้น ขาวโพดและสินคาเกษตรคือทองคํา คือน้ํามัน
บนดิน ทําไมเราไมรูจักทําใหน้ํามันบนดินของเรามีราคาสูงขึ้น ตอนนี้เรากําลังกดราคาสินคาเกษตร อีกทั้งไม
ขึ้นเงินเดือนขาราชการหรือขึ้นนอย ซึ่งเทากับวาเรากําลังทํา 2 ต่ํา อยู เราควรจะตองทํา 2 สูง คือตองทําให
ราคาสินคาเกษตรแพงขึ้น และขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการ
สวนเรื่องราคาหมู สมัย 40-50 ปกอน บริษัทสามัคคีคาสัตว มีการประกันราคาหมูที่กิโลกรัมละ 7 บาท
ปจจุบันราคาหมูขึ้นมาถึงกิโลกรัมละ 60 บาท คิดเปน 8 เทากวาของราคาเดิม ในขณะที่ทองคําขึ้น 30
กวาเทา ในประเทศจีนปจจุบนั ราคาหมูเพิ่มขึ้น 20 เทา เมื่อเทียบจาก 50 ปที่แลว และเพิ่มขึ้นอีก 10 เทา
เมื่อเทียบจากราคาเมื่อ 30 ปที่ผานมา ในขณะที่เงินเดือนของคนจีนนัน้ เพิ่มขึ้นถึง 100 เทา และคาดวาจะ
ยังคงตองเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นเมื่อเทียบสัดสวนดังกลาวราคาหมูก็ยงคงสามารถเพิ่มขึ้นไดอีก และไมถือปญหา
ใหญทรี่ าคาหมูจะมีการปรับตัวสูงขึ้น
ดานราคาไก ในอดีตมีราคากิโลกรัมละ 12 บาท แตวนั นี้ราคาไกเนือ้ ขึ้นมาเปนกิโลกรัมละ 43 บาท
คิดเต็มที่ก็ประมาณ 50 บาท ขึ้นมาประมาณ 3 เทากวา โดยเหตุผลที่ไกมกี ารขึ้นราคาเพียงเล็กนอย
ก็เพราะวาเรามีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเลีย้ งไก และมีการนําไกเขาสูภาคอุตสาหกรรม สวน
แรงงานในภาคเกษตรกรก็ผนั ตัวเองไปสูก ารเปนพนักงานในโรงงานแปรรูปไก มาทํางานในโรงงานทําแพค
เกจจิ้ง มาทํางานในภาคการขนสง ซึ่งสามารถสรางรายไดไดมากกวาการเปนเกษตรกรถึงกวาหนึ่งเทา วันนี้
ประเทศไทยเรามีการใชวตั ถุดิบราคาถูก มาผลิตเปนสินคาคุณภาพสูง และประสิทธิภาพสูง สงออกขายไปทั่วโลก
อยางเชนในปจจุบันซีพีมีการขายเกี๊ยวกุงไปทั่วโลกทั้งในอเมริกา จีน ยุโรป และอีกหลายประเทศ＂
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การทองเที่ยวและธุรกิจบริการเปนโอกาสสรางรายไดใหประเทศ
“ดานการทองเที่ยว ซึ่งเปนโอกาสของเราอยางยิ่ง หากมีการวางแผนที่ดี คนจีน 100 ลานคนมาเที่ยว
ประเทศไทย โรงแรมที่เรามีกจ็ ะไมเพียงพอรองรับแนนอน ดานคนรัสเซียก็กําลังรวย ซึ่งนักทองเที่ยว
เหลานี้เขาชอบเที่ยวเมืองไทย ชอบพัทยา ภูเก็ต อีกทั้งคนอเมริกา ยุโรป ก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทย ดังนั้นเรา
จึงตองการวางแผนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวใหดี ตองเรียกวาเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีปลองไฟ สามารถ
สรางกําไรสรางรายไดใหกับประเทศไดเปนอยางดี และเต็มไปดวยโอกาสสงเสริมธุรกิจบริการไทยไป
ตางประเทศ ผมเคยไดยินมาวาในภาคอีสานของเรา มีแตคนแก – เด็ก เพราะคนหนุมสาวออกไปทํางานตาง
ถิ่น ซึ่งผมเห็นวาก็ควรเปนเชนนั้น เพราะอยูไปเขาก็สามารถทํานาไดเพียงปละครั้ง การที่เขาออกมาทํามาหากิน
ในเมืองก็จะสามารถสรางรายไดใหเขาไดมากกวา รวมทั้งตองสงเสริมใหพวกเขาออกไปทํางานในตางประเทศ
ทั่วโลกดวย ประเทศไทยเรามีจุดเดนเรือ่ งงานบริการ เชน โรงพยาบาล ซึ่งรัฐบาลควรสนับสนุนใหคนจากทุก
ประเทศในภูมภิ าคนี้เขามาใชบริการทางการแพทยในเมืองไทย อยางอาชีพนางพยาบาล เราตองมีการสนับสนุน
ในการสงนางพยาบาลไปทํางานในตางประเทศอเมริกา ในยุโรป เพราะทุกวันนีค้ นแกตายยาก เมื่อมีอายุมาก
ตองการคนดูแล ซึ่งปจจุบนั นางพยาบาลมีรายไดตอเดือนเปนแสนจากการรับจางดูแลผูสูงอายุ หากอเมริกา ยุโรป ขาด
คนที่มีความเชีย่ วชาญก็สามารถสงผูเชีย่ วชาญมาฝกอบรมบุคลากรของเราแลวดึงคนของเราไปทํางานในประเทศ
ของเขา ดานหมอของไทยก็เกง มีความสามารถเปนทีย่ อมรับ ดังนั้นจึงตองมีการสงเสริมธุรกิจบริการในดานนี้
ใหมากขึ้น＂
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ตองนําคนเกงทั่วโลกมาสรางประโยชนใหประเทศไทย
“ผมเชื่อวาประเทศไทยมีอะไรดีๆ ที่สามารถดึงดูดคนเกงๆ ในโลกนี้ใหมาอยูเมืองไทยได หากรัฐบาลวางแผน
ดีๆ เชิญชวนใหคนเกงๆ ของโลกสัก 100,000 คน ใหสัญชาติไทย ประเทศไทยก็จะกลายเปนประเทศไฮเทค
ของโลกไปทันที คําวาไฮเทคไมไดหมายถึงแตเพียงเครื่องจักร แตหมายถึง ｀คน＇หมายถึง ｀สมอง＇
ตองดึงใหมันสมองเหลานี้รกั ที่จะอยูอาศัยในประเทศไทยแมประเทศอื่นจะมาวาจางก็ไมไป ผมเชื่อวาประเทศ
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ไทยมีเสนหสําหรับคนตางชาติ ใครไดมาอยูประเทศไทยสัก 1-2 ป ก็จะรักและติดใจประเทศไทย จากนั้นก็จะ
ตัดสินใจปกหลักอยูในประเทศไทยเลย ผมไปเยือนอีสานไดเห็นลูกเขยตางชาติอยูที่อีสานจํานวนมาก แตละ
หมูบานเต็มไปดวยลูกเขยตางชาติ ผมจึงเห็นวาถารัฐบาลมีเงื่อนไขที่เหมาะสมถูกใจชาวตางชาติ (ที่มี
ความสามารถ) ผมเชื่อวาประเทศเราจะกาวหนา สุดทายการแขงขันไมใชเรื่องเงิน คนเปนผูสรางเงินถาเราให
ภูเก็ตเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ คนเกงๆ มาอยูทําธุรกิจแลวเสียภาษีเพียง 10 % ของรายได บางทีอาจทําให
บริษทั ตางๆ ตัดสินใจยายสํานักงานใหญอยูเมืองไทยเพราะสามารถทํางานที่ภูเก็ตและควบคุมสาขาตางๆ ไดทั่ว
โลกดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถทําการประชุมทางไกลดวยวีดีโอคอนเฟร็นซกันได ถาประชุม
ทางไกลไมสะดวกก็บินไปหาหรือเชิญแขกมาประชุมที่ภูเก็ต ทํานโยบายแบบนี้ใครๆ ก็คงสนใจอยากจะมา ถา
ประเทศไทยสามารถเชิญชวนคนเกงๆจากทั่วโลกสัก 100,000 คน บริษัทเยี่ยมๆ ของโลกมาโดยไมใช
อนุญาตใหเขาอยูไดแค 8 ป แตใหเขาถือสัญชาติไทยไปเลยลองพิจารณานโยบายของสหรัฐฯ ที่ทุกวันนี้ยังคง
ลาคนเกงๆ จากทั่วโลกอยู ตัวอยาง ไดแกมหาวิทยาลัยฮาวารดของสหรัฐฯ ที่จะไปเยอรมันนีทุกป เพื่อหา
นักเรียนเกงๆ ของเยอรมันนีที่รัฐบาลเยอรมัน ใหทุนเรียนมา โดยตลอดตั้งแตเล็กนับเปนคาใชจายกวา 10
ลานบาท แตกลับถูกสหรัฐฯ มาชุบมือเปบสรรหาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวารด ถานักศึกษาคนนั้นๆ มี
ความสามารถเปนคนเกงสหรัฐฯ ก็จะมอบสัญชาติใหเปนคนอเมริกันเลย
มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญ ผมประทับใจเลขาสภาพัฒนที่บอกวาเงินไมใชปจจัยสําคัญ สมองเปนสิ่งสําคัญ
ประเทศไทยสามารถมีโอกาสไดอยางจีน อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศเพียงไมกี่ประเทศทีค่ นเกงทัว่
โลกอยากจะอยูอาศัย หากประเทศไทยรูจักเอาคนเกงมาใชประโยชนนอกจากจะเก็บภาษีรายไดของเขาแลว คน
เกงเหลานี้จะมาชวยสรางคนไทยใหเกง ผมวาคนไทยเรียนรูเกง เอาคนเกงมานําคนไทยไมใชเรื่องเสียหาย พอ
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ของผมมาจากประเทศจีนแตผมเกิดในประเทศไทย ผมรักประเทศไทยมากกวาประเทศจีน กิจการธุรกิจของผม
ไปที่ไหนก็จะตองปกธงชาติไทย
สํานักงานในตางประเทศของซีพีทุกแหงตองมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผมสํานึกเสมอวาตองตอบแทน บุญคุณแผนดิน
ซีพีที่เติบโตไดในวันนี้ก็เพราะประเทศไทย เพราะพระมหากรุณาธิคุณแหงองค พระประมุขของเรา ประเทศ
ไทยมีศาสนาที่กลอมเกลาใหคนไทยมีจิตใจดีงาม มีเมตตา และความเอื้ออาทร มีน้ําใจและรอยยิ้มที่จริงใจ ซึ่ง
เปนคุณสมบัติที่ทําใหคนไทยไดเปรียบชาติอื่นอยูมาก＂

w

w
w

.g
eo
z

ig
za
g

เลิกแทรกแซงคาเงินบาท
“เรื่องคาเงินบาท หากรัฐบาลจะใชวิธีเขาแทรกแซงคาเงินบาทนั้นผมเห็นวาไมควรทําเชนนั้น เพราะเราจะ
สูไมได ผมเห็นวาประเทศไทยของเรายังจนอยู ถาถามใจนักธุรกิจสวนใหญก็ยอ มจะตอบวาตองการคาเงินบาท
แข็ง เพราะเราซื้อของเขามา เฉพาะคาน้ํามันเครื่องจักร อุปกรณมาพัฒนาธุรกิจไปจํานวนมาก พอคาเงินบาท
ออนก็เสียทั้งคู เปน 2 ต่ํา หากเรายิ่งเอาเงินงบประมาณของประเทศไปแทรกแซงคาเงินอีกก็ยิ่งเสียเงินเพิ่มมาก
ขึ้นไปอีก ซึ่งประเทศไทยยังไมไดรวย ยังตองการเงินไหลเขาอยู ไมใชตองการเงินไหลออกเรายังไมเขาใจ ไมใช
เงินกอนนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด เรามัวแตเอาเงินไปแทรกแซงราคาคาเงินแทนที่จะเอาไปใชประโยชนดานอื่น
และหากเปนเชนนี้ตอไปเราก็จะหมดตัว ดังนั้นเราตองมีการจางผูเชี่ยวชาญมาศึกษาวาประเทศไทยเราจะตองนํา
เงินไปลงทุนอยางไรจึงจะเกิดประโยชนมากที่สุด เพราะประเทศเรายังตองการเงินเขาประเทศอีกมากเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาประเทศ＂
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สงเสริมธุรกิจ SMEs
“การสนับสนุนของทางธนาคารที่ใหตอ นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในดานเงินลงทุน ก็มีการกําหนด
กฏระเบียบมากเกินไป จนทําใหนักธุรกิจ SMEs กูเงินจากธนาคารลําบาก จนบริษัทเหลานี้เกิดยาก ซึ่ง
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ใน1 ป เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเพียง 1 ครั้งตอป หรือ 3 - 4
เดือนครั้ง ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคาไดทุกวัน ขายไดทุกวัน เราก็ไมมีการแบงแยกประเภท
พอภาคเกษตรกูเงินแลวไมจา ยดอกเบีย้ 3 เดือน ก็ถูกจัดใหเปนหนี้เสีย ซึ่งทางที่ดีจะตองมีการผอนปรนบาง
เพราะรูปแบบของการทําธุรกิจนั้นไมเหมือนกัน หรือมิเชนนัน้ ภาครัฐควรจะตองมีการตั้งธนาคารขึ้นมาสงเสริม
การทําธุรกิจของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใหมากขึน้ (ใหมีเงื่อนไขการกูยืมหรือผอนปรนการชําระหนี้
ที่เอื้อตอลูกหนี้ SME มากขึน้ ) และตองมีการจัดหาเงินที่มีความเสี่ยงเขามาชวย (มีการสนับสนุนเงินใหแก
ธนาคารดังกลาวเพือ่ บริหารความเสี่ยงจากหนี้สูญทีอ่ าจเกิดขึ้นได) ซึ่งแมนกั ธุรกิจ เหลานั้นอาจไมประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจทุกคน แตถาประสบความสําเร็จแคเพียง 10% ก็เปนประโยชนตอ ประเทศชาติ และ
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของประเทศเราแลว＂
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รัฐควรสงเสริมภาคธุรกิจไทยไปตางประเทศ
“สุดทายสิ่งที่อยากฝากกับทางสภาพัฒนก็คือ นักธุรกิจไทยยังตองการใหรัฐบาลมีการกําหนดนโยบาย
สนับสนุนใหนักธุรกิจไทยเขาไปลงทุนในตางประเทศ ใหสามารถไปสูกับตางประเทศไดเหมือนที่รัฐบาลมี
นโยบายสราง BOI ดึงตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย แตท่ผี านมาประเทศไทยกลับไมมีการสงเสริม
สนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนตางประเทศมากนัก ซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลควรจะรีบดําเนินการเพราะตอไปโลก
นี้จะไรพรมแดน ยิ่งตองมีการสงเสริมใหคนไทยออกไปลงทุนในตางประเทศ แลวนําเงินกลับมาประเทศเรา
ตัวอยางเชนรัฐบาลจีน เขามีการทําสัญญาเชาพื้นที่ปาเพื่อใหนักธุรกิจเฟอรนิเจอรใหญที่สุดของอเมริกาเขามา
ลงทุน ซื้อไมจากพมา แลวสงมาผลิตที่เมืองซัวเถา ซึ่ง แมวัตถุดิบและผูผลิตจะอยูนอกประเทศٛแตกําไรก็จะอยู
ในประเทศจีน＂
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