
สินคาญี่ปุนหรือสินคาฟุมเฟอย?

สัปดาหการตอตานสินคาญี่ปุนซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนศกกอน 
(2515) ใหขอคิดอะไรแกเราบาง เราควรจะสงเสริมใหมีการตอตานสินคาตางชาติทํานองนี้ตอไปอีก
หรือไม

ปญหาเบื้องฐานของเรื่องนี้ นาจะอยูที่วา เราเชื่อหรือไมวา การคาระหวางประเทศ 
และการลงทุนระหวางประเทศเปนประโยชนตอสังคมไทย และชวยใหสวัสดิการทางเศรษฐกิจของ
ประชาชาวไทยเพิ่มขึ้น ถาหากเราไมเชื่อความขอนี้ เราก็ควรปดประเทศ เลิกติดตอคาขายกับ 
ตางประเทศ และหามชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ ดังที่พมายึดถือเปนนโยบายอยูในเวลานี้ แต
ถาหากเราเชื่อความขางตน เราก็ควรที่จะปลอยใหมีการคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวาง
ประเทศตอไป ในทางทฤษฎี ความเห็นในเรื่องนี้แตกแยกเปน 2 ฝาย

ประการแรก นักเศรษฐศาสตรฝายขวาเชื่อวา การคาระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับ
ประเทศดอยพัฒนามีสวนอยางสําคัญในการกระตุนใหมีการพัฒนาในประเทศดอยพัฒนา นักเศรษฐ
ศาสตรฝายซายไมเห็นดวยกับความขอนี้ เพราะการคาระหวางประเทศจะมีผลใหประเทศดอยพัฒนา
ยังคงตองผลิตสินคาขั้นปฐม (Primary Products) ตอไป จึงมีฐานะเปนเพียงแหลงวัตถุดิบของประเทศ
ที่พัฒนาแลว และเปนผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศที่พัฒนาแลวเทานั้น ในขณะที่ราคาสินคา
ขั้นปฐมกําหนดโดยราคาตลาดโลก Income Elasticity of Demand  ของสินคาขั้นปฐมมีคาต่ํา (นั่นก็คือ 
ถึงรายไดของผูซ้ือจะเพิ่มขึ้น แตปริมาณสินคาขั้นปฐมที่ซ้ือจะเพิ่มขึ้นไมไดสัดสวนกัน) ประกอบกับมี
วัตถุสังเคราะหขึ้นมาทดแทนสินคาขั้นปฐมเหลานี้อยูเรื่อย ๆ     ภาวการณเชนนี้รังแตจะทําใหประเทศ
ดอยพัฒนายิ่งจนลงและประเทศที่พัฒนาแลวยิ่งรวยขึ้น นักเศรษฐศาสตรฝายซายลางคน อยางเชน 
Gunder Frank, Paul Sweezy, T. Szentes ฯลฯ ถึงกับลงความเห็นวา กลไกของการคาระหวางประเทศ
ในระบบทุนนิยมนั่นเองที่เปนตนเหตุของความเจริญที่ไมเทาเทียมกันระหวางประเทศทั้งหลายใน
โลกนี้

ประการที่สอง นักเศรษฐศาสตรฝายขวาเชื่อวา การลงทุนของประเทศที่พัฒนาแลว
ในประเทศดอยพัฒนาจะมีผลดีตอประเทศดอยพัฒนา เพราะประเทศดอยพัฒนามักมีปญหาการ
ขาดแคลนทุน การลงทุนของตางประเทศ จึงอาจมีสวนชวยปูพื้นฐานสําหรับการพัฒนาในอนาคต และ
ชวยใหประเทศดอยพัฒนาหลุดพนจากการเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลว 
นักเศรษฐศาสตรฝายซายไมเห็นดวย และโจมตีความเห็นขางตนเปน 2 แนวดวยกัน แนวที่หนึ่ง การ
ลงทุนของตางประเทศอาจทําใหประเทศดอยพัฒนายังคงตองมุงผลิตสินคาขั้นปฐมเหมือนเดิม ซ่ึงถา
เปนจริงเชนนั้น ประเทศดอยพัฒนาก็รังแตจะจนลงดังเหตุผลในประการแรก แนวที่สอง ขบวนการ
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ลงทุนของตางประเทศเปนขบวนการถายเทสวนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic Surplus) จากประเทศ
ดอยพัฒนาไปยังประเทศที่พัฒนาแลว

ประการที่สาม นักเศรษฐศาสตรฝายขวาเห็นวา ถาปราศจากซึ่งการลงทุนระหวาง
ประเทศแลว ประเทศดอยพัฒนาจะไมไดประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมที่นายทุนตางประเทศ 
นําเขามา นักเศรษฐศาสตรฝายซายเห็นดวยกับความขอนี้ แตทวงติงวา ถึงเทคโนโลยีสมัยใหมจะ 
เปนประโยชนในตัวของมันเอง แตประเทศดอยพัฒนาจะไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม 
หรือไมนั้น จะพิจารณาแตเพียงวา มีเทคโนโลยีสมัยใหมเขาประเทศหรือไมนั้นไมเปนการเพียงพอ  
จําตองพิจารณาถึงการควบคุมและการใชเทคโนโลยีเหลานั้นดวย หลักฐานสวนใหญมักจะชี้ใหเห็นวา 
เทคโนโลยีสมัยใหมที่ตามการลงทุนตางประเทศเขามานั้นมักจะถูกควบคุมโดยชาวตางประเทศ เพราะ
ฉะนั้นประโยชนที่ประเทศดอยพัฒนาจะไดรับจากการลงทุนตางประเทศในดานเทคโนโลยีสมัยใหม
จึงมีนอยมาก

อยางไรก็ตาม ถึงนักเศรษฐศาสตรฝายซายบางคนจะมีความเห็นวา การคาระหวาง
ประเทศเปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งของความดอยพัฒนาของประเทศดอยพัฒนา แตดูเหมือนจะไมมี
นักเศรษฐศาสตรคนใดที่สนับสนุนใหประเทศดอยพัฒนาปดประเทศ เลิกคาขายระหวางประเทศ และ
หามมิใหชาวตางชาติเขาไปลงทุน (Inward-Looking Policy)  ประเทศดอยพัฒนาที่ใชนโยบายเชนนี้ 
ตองประสบหายนภัยทางเศรษฐกิจเชนไร ออกจะเปนที่ประจักษแจงโดยทั่วไป อินโดนีเซียในสมัย
หนึ่งและพมาในเวลานี้นับเปนอุทาหรณอันดี

ถาหากเราเชื่อวา การคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวางประเทศเปนประโยชน
ตอสังคมไทย ก็ดูไมมีเหตุผลที่จะไปหามสินคาของประเทศหนึ่งเขาประเทศ ในขณะที่ปลอยใหสินคา
ประเทศอื่นๆ เขามา ถาหากเราหามสินคาประเภทหนึ่งเขาประเทศ เราก็ควรหามนําสินคานั้นเขาจาก
ทุกประเทศ มิฉะนั้นการปฏิบัติที่ลําเอียงยอมทําใหประเทศที่เราติดตอคาขายดวยขาดความมั่นใจ และ
เกิดความไมแนใจวา จะไดรับการปฏิบัติที่ลําเอียงเชนที่ประเทศอื่นไดรับหรือไม ขณะเดียวกันประเทศ
ที่ไดรับการปฏิบัติลําเอียงอาจแกแคนดวยวิธีการเดียวกัน

ทําไมจึงมีการตอตานสินคาญี่ปุน เหตุผลที่ไดยินไดฟงกัน ก็คือ สินคาเขาที่มาจาก
ญ่ีปุนมีมากกวาจากประเทศอื่นใด จนกระทั่งวิธีการดํารงชีวิตของคนไทยตกอยูใตอิทธิพลของสินคา
ญ่ีปุน ทั้งพอคาญี่ปุนและนายทุนญี่ปุนที่เขามาลงทุนในประเทศไทยก็ใชวิธีการอันไมชอบธรรม  
แตการที่เราเลือกตอตานสินคา A จากประเทศญี่ปุน โดยท่ีมิไดตอตานสินคาชนิดเดียวกันนี้จาก
ประเทศอื่นก็ดี หรือการที่เราเลือกตอตานพอคาและนายทุนญี่ปุนซึ่งใชวิธีการอันไมชอบธรรมโดยที่ 
มิไดตอตานพอคาและนายทุนประเทศอื่นที่ใชวิธีการอันสกปรกปานกันก็ดี ลวนสะทอนใหเห็นถึง
ความไมมีเหตุผลของเราเพียงใด จะใหรัฐหามสินคาเขาจากญี่ปุนกระนั้นหรือ นโยบายเชนนี้ขัดกับ
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หลักการคาระหวางประเทศอยางไร มิจําตองใหอรรถาธิบายมากนัก เพราะถาหากรัฐจะหามนําสินคา
A เขาประเทศ รัฐก็ไมควรหามสินคา A ที่มาจากญี่ปุนเพียงประเทศเดียว แตควรหามสินคา A จากทุก
ประเทศ  ทํานองเดียวกัน ถาหากรัฐจะหามนําสินคาเขาจากญี่ปุน รัฐก็ควรหามนําสินคาเขาจากประเทศ
อ่ืน ๆ ทุกประเทศ จึงจะเปนการปฏิบัติอันชอบ เพราะฉะนั้นปญหาพื้นฐานของเรื่องนี้จึงอยูที่วา เราเชื่อ
หรือไมวา การคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวางประเทศเปนประโยชนตอสังคมไทยดังที่กลาว
ในตอนตน ถาหากเราเชื่อความขอนี้ เราก็ไมควรปฏิบัติการใดๆ ที่ลําเอียง เราตองไมลืมวา ญ่ีปุนเปน
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาประเทศอุตสาหกรรมใดๆ ทั้งมีขอไดเปรียบในเรื่องที่ตั้งของประเทศ 
ซ่ึงมีผลใหตนทุนการขนสงสินคาจากญี่ปุนต่ํากวาตนทุนการขนสงสินคาจากประเทศอื่น เพราะฉะนั้น
จึงไมนาประหลาดใจที่สินคาญี่ปุนเขามาครองตลาดไทยไดมากกวาสินคาตางชาติอ่ืน ๆ ลําพัง แตความ
ไดเปรียบในเรื่องตนทุนและในเรื่องที่ตั้งคงไมอาจทําใหปริมาณสินคาตางชาติโดยทั่วไปและปริมาณ
สินคาญี่ปุนโดยเฉพาะในตลาดไทยมากมายถึงปานนี้ หากคนไทยเรามิไดมีความตองการสินคาตางชาติ
อยางรุนแรง ความหลงผิดที่วา วิถีชีวิตของคนในประเทศที่พัฒนาแลวเปนวิถีชีวิตที่ดีกวาวิถีชีวิตที่เปน
อยูในประเทศของตนเสมอไปนั้น นาจะเปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหมีดีมานดสินคาตางชาติ
มาก ปรากฏการณเชนนี้เปนสิ่งที่นายแรกนาร เนิรกเซ (Ragnar Nurkse) เรียกวา ผลของการเอาอยาง
ระหวางประเทศ (International Demonstration Effect) การเอาอยางเชนวานี้มักจะเริ่มตนในหมูชนที่มี
รายสูง หลังจากนั้นผลของการเอาอยางก็แผขยายไปยังหมูชนที่มีรายไดต่ํา เพราะมักจะเขาใจกันอยาง
ผิดๆ วา    การที่สามารถซื้อหรือใชสินคาอยางที่คนรวยใชกันนั้นจะเปนหนทางหนึ่งที่ชวยยกฐานะใน
สังคม ปรากฏการณเหลานี้อาจชวยใหเขาใจไดวา ทําไมคนไทยจึงมีดีมานดตอสินคาญี่ปุนมากกวา
สินคาชาติอ่ืน เพราะคนไทยมีระดับรายไดต่ํา แมโดยผลของการเอาอยางจะทําใหพยายามซื้อสินคา
ฟุมเฟอยจากตางประเทศ แตรายไดอันจํากัดนั้นเองทําใหจําตองซื้อสินคาฟุมเฟอยที่มีคุณภาพปานกลาง
และราคาถูก ญ่ีปุนอยูในฐานะที่จะสนองความตองการเชนวานี้ไดดีกวาชาติใดๆ

ทีนี้หันมาพิจารณาถึงวิธีการปฏิบัติของพอคาและนายทุนญี่ปุน ขอเท็จจริงที่ทราบกัน
ทั่วไปก็คือ พอคาและนายทุนญี่ปุนบางคน ใชวิธีการอันไมชอบธรรม แตก็มิไดหมายความวา พอคา
และนายทุนชาติอ่ืนจะมิไดใชวิธีการอันไมชอบธรรม ถาหากเราเห็นวาวิธีการ A เปนวิธีการอัน
ไมชอบธรรม ก็ควรที่เราจะโจมตีผูที่ใชวิธีการนี้ทุกคน มิใชจะเลือกโจมตีแตเพียงบางคน เรานาจะถาม 
ตัวเองวา นโยบายของรัฐที่เปนอยูในเวลานี้เปดชองใหมีการใชวิธีการอันไมชอบธรรมเหลานี้เพียงใด 
และรัฐไดใชความพยายามในการปดชองโหวเหลานี้หรือไม ถาหากวิธีการอันไมชอบเหลานี้เปนผล 
สืบเนื่องมาจากการที่คนไทยบางคน รับสินบาทคาดสินบนจากพอคาและนายทุนญี่ปุน ก็ควรที่เราจะ
ประณามคนไทยเหลานั้นดวย เรานาจะถามตัวเราเองวา คนไทยนั้นงายแกการติดสินบาทคาดสินบน
หรือไม



4

แทที่จริง ปญหาที่เรากําลังเผชิญอยูนี้ หาใชปญหาสินคาตางชาติโดยทั่วไปไม ปญหา
ที่เราประสบอยูมิใชปญหาสินคาญี่ปุน มิใชปญหาสินคาอเมริกัน หรือมิใชปญหาสินคาจากชาติใดๆ 
หากวาเปนปญหาสินคาฟุมเฟอย เพราะคําวาสินคาตางชาตินั้นยอมครอบคลุมทั้งสินคาจําเปนและ 
สินคาฟุมเฟอย มีสินคาที่จําเปนตอการยังชีพและที่จําเปนตอการพัฒนาเปนอันมากที่เรายังไมสามารถ
จะผลิตได เพราะฉะนั้น ความจําเปนที่จะตองสั่งซื้อจากตางประเทศจึงยังคงมีอยู แตสินคาฟุมเฟอยนั้น
มิใชส่ิงจําเปนตอการยังชีพและตอการพัฒนา เพราะฉะนั้นการแกปญหาจึงอยูที่การแกปญหาสินคา
ฟุมเฟอย มิใชการแกปญหาสินคาตางชาติโดยทั่วไป

เราจะแกปญหาสินคาฟุมเฟอยนี้อยางไร  ผูเขียนเห็นวา เราควรจะแกทั้งทางดาน 
ดีมานดและซัพพลาย ทางดานซัพพลายนั้น หนทางแกไขอยูที่นโยบายของรัฐเปนสําคัญ อยูที่รัฐ 
จะเห็นดวยหรือไมวา     สินคาฟุมเฟอยนั้นกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมแกสังคมไทย รัฐ 
เห็นดวยหรือไมวา สินคาฟุมเฟอยเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงิน 
ขาดดุล รัฐเห็นดวยหรือไมวา สินคาฟุมเฟอยทําใหคนไทยมีนิสัยฟุงเฟอ ไมมัธยัสถ ถารัฐเห็นดวยกับ
ความทั้งหมดนี้ รัฐก็ควรที่จะมีนโยบายหามสินคาฟุมเฟอยเขาประเทศ แตถารัฐเห็นวา สินคาฟุมเฟอย
จะชวยกระตุนใหมีการพัฒนาและชวยกระตุนใหรายไดประชาชาติสูงขึ้นโดยออม รัฐควรปลอยให 
สินคาฟุมเฟอยเขาประเทศตอไป และถารัฐยังคงเลือกดําเนินนโยบายเชนนี้ ขบวนการตอตานสินคา
ญ่ีปุนจะลมเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะถารัฐยังคงปลอยใหสินคาฟุมเฟอยเขาประเทศตอไป ถึงสินคาที่เขา
มาจะมิใชสินคาญี่ปุน แตสินคาประเภทนี้ก็จะหล่ังไหลเขามาจากประเทศอื่นๆ ขบวนการตอตานสินคา
ญ่ีปุนจะกลายมาเปนขบวนการตอตานสินคาอเมริกัน ขบวนการตอตานสินคาอังกฤษ และอื่นๆ ไมมี
วันจักจบจักสิ้น เพราะฉะนั้นการแกปญหาสินคาฟุมเฟอยทางดานซัพพลายจึงอยูที่ความบริสุทธิ์ใจของ
รัฐวา รัฐเห็นดวยหรือไมวา  สินคาฟุมเฟอยเปนโทษมากกวาเปนคุณตอสังคมไทย

ทางดานดีมานด การแกไขยอมอยูที่คนไทยทุกคน จะตองมีการแกไขระบบคุณคาของ
คนไทย จะตองพยายามสอนใหคนไทยลดความฟุงเฟอ จะตองสอนใหคนไทยเห็นวา สินคาไทยก็มี 
คุณภาพไมแพสินคาตางชาติ ในกรณีที่เปนจริงเชนนั้น ถาเราไมแกไขทัศนคติเหลานี้ แมสินคาที่ 
ผลิตขึ้นในแผนดินไทยจะยังคงตีตราวาผลิตในตางประเทศกันตอไปอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ ทั้งนี้เพราะ
อุตสาหกรรมไทยไมแนใจวา หากตีตราวาผลิตในเมืองไทยแลวคนไทยจะซื้อ ปญหามีอยูวา เราจะลด
Demonstration Effect ไดอยางไร หนทางหนึ่งก็คือ การอบรมเด็กทุกคนในรัฐใหตระหนักถึงภัยพิบตัิ
อันเกิดจากสินคาฟุมเฟอย จะตองเนนทัศนคติในเรื่องนี้ในสถาบันฝกหัดครู ขณะเดียวกัน ทานที่ 
นั่งอยูบนยอดปรามิดของความมีอํานาจก็ควรจะปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง อีกหนทางหนึ่งก็คือ การ 
ควบคุมการโฆษณา การโฆษณานั้นจําแนกได 2 ประเภท ประเภทหนึ่งไดแก การโฆษณาที่มุงให 
ขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับสินคาและบริการแกผูบริโภค (Informative Advertising) อีกประการหนึ่ง เปน
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การโฆษณาที่มุงเชือดเฉือนคูแขงขันและแยงลูกคากับคูแขงขัน (Combative Advertising) การโฆษณา
ในเมืองไทยเวลานี้สวนใหญจัดอยูในประเภทหลัง ทั้งสินคาฟุมเฟอยก็มักจะใชวิธีการโฆษณาเชนนี้ 
การโฆษณาสินคาฟุมเฟอยนั้นทําใหคนฟง คนดู คนอานเกิดกิเลส เกิดความอยากได และเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหดีมานดสินคาฟุมเฟอยเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นรัฐจึงควรมีนโยบายหามมิใหมีการโฆษณา 
สินคาฟุมเฟอย ขณะเดียวกันรัฐควรจะควบคุมการโฆษณาใหโฆษณาเฉพาะแตขอมูลที่เปนจริง จะตอง
มีการตรวจคําโฆษณา และจะตองหามมิใหมีการโฆษณาดวยปากเปลา ขณะเดียวกันรัฐอาจจัดเก็บภาษี
การโฆษณาจากผูโฆษณา หรือจากผูรับโฆษณาจากทั้งสองฝาย หนทางแกไขอีกทางหนึ่งก็คือ การ
ควบคุมการซื้อสินคาผอนสง โดยการกําหนดระยะเวลาในการผอนสงและปริมาณเงินที่จายคาสินคาใน
งวดแรก เพราะการซื้อสินคาเงินผานนั้นเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหดีมานดสินคาฟุมเฟอยสูงกวาปกติ แมคนที่
มีอํานาจซื้อไมพอก็ยังอาจซื้อสินคาฟุมเฟอยไดดวยวิธีการเชนนี้

หมายเหตุ ตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (11 กุมภาพันธ 2516)  
 หนา 14-19


