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รักเมืองไทย ซื้อสินคาไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อแรกที่ผมไดคําขวัญ “รักเมืองไทย ซื้อสินคาไทย“ ผมมิไดคาดคิดวา การ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้นมีปญหาและอุปสรรคมากมายนัก
วันหนึ่ง ผมตั้งปณิธานวาจะทดลองเปนพลเมืองดีตามคํ าขวัญที่โฆษณาทาง
สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ ผมลองวางแผนอยูในใจวา ผมจะแสดงความรักเมืองไทยดวย
การซื้อและใช สินคาไทยอยางไร
หลังจากตื่นนอนในยามเชา ผมตองดื่มกาแฟเปนอาจิณ ในวันนี้ ผมตองงดดื่ม
กาแฟชั่วคราว สําหรับคนที่เคยดื่มกาแฟวันละ 5-6 แกว การงดดื่มกาแฟกะทันหันอาจกอใหเกิด
อาการ ‘ลงแดง’ ได แตทําอยางไรได ในเมื่อกาแฟที่ผมดื่มลวนมีเครื่องหมายการคาตางประเทศ
ถึ ง จะมี เ ม็ ด กาแฟไทยผสมอยู  บ  า ง ก็ ยั ง คงมี อ งค ป ระกอบวั ต ถุ ดิ บ ที่ นํ าเข า จากต า งประเทศ
ขอสําคัญก็คือ เมื่อมีการใชเครื่องหมายการคาตางประเทศ ก็ตองเสียคาเครื่องหมายการคาและ/
หรือคาสิทธิบัตร ทุกครั้งที่คนไทยดื่มกาแฟที่มียี่หอตางประเทศ ดุลบัญชีสะพัดยอมขาดดุล
มากขึ้น
ผมยอม ‘ลงแดง’ ดวยการงดดื่มกาแฟ และวางแผนอยูในวา บายวันนี้ผมจะหาซื้อ
กาแฟพื้นเมือง แตผมก็ไมแนใจวา รานที่คั่วกาแฟขายเอง ทั้งที่บางลําพูและสีลม นําเขากาแฟ
จากตางประเทศหรือไม เพียงเรื่องกาแฟเรื่องเดียว ผมก็มีปญหาเสียแลววา ผมจะซื้อกาแฟ ‘ไทย’
ไดที่ไหน แมกาแฟบางยี่หอจะไดชื่อวาเปนกาแฟไทย แตเครื่องจักรที่อบและคั่วกาแฟลวนนําเขา
จากตางประเทศ
เมื่อผมยางเขาหองนํ้ า ผมตองมีอาการขี้หดตดหาย เพราะหองนํ้าในบานผม
ลวนใชเครื่องสุขภัณฑจากตางประเทศ ในนามของความรักชาติ ผมตองกลั้นอึอยางสุดใจขาดดิ้น
การปลอยอึลงสูเครื่องสุขภัณฑจากตางประเทศเปนการแสดงออกถึงความไมรักเมืองไทย ผมเพิ่ง
พบสัจธรรมวา การกลั้นอึนั้นเปนความอดกลั้นเหนือความอดกลั้นใดๆ แตผมก็สามารถ ‘ตรัสรู’
และพบสัจธรรมดังกลาวนี้ ผมวางแผนตอมาวา ผมจะตองหาบริเวณบานขุดสวมซึมสําหรับการ
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ถายทุกขประจําวัน สําหรับนาครชน การ ‘ไปทุง’ เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะหาทุงไมได ทุกหนแหง
มีแตตึกรามบานชอง และหมูบานจัดสรร
เชาวันนี้ ผมตองนุงผาขาวมาออกไปอาบนํ้าจากตุมนอกบาน ตุมเปนเครื่อง
สุขภัณฑชนิดเดียวที่เปนสินคาไทย สวนผาขาวมายังมีขอกังขาได พอถึงเวลานุงผา ผมตองเผชิญ
ปญหาสําคัญ เพราะหาเสื้อและกางเกงที่เปนสินคาไทยมิได แมเสื้อและกางเกงที่ผมสวมใสไมมี
เครื่องหมายการคาตางประเทศ และผาที่ใชตัดลวนทอในประเทศ แตผมก็ทราบแกใจดีวา การ
ทอผาในเมืองไทยตองอาศัยใยสังเคราะหและสิ่งทอบางประเภทจากตางประเทศ มิไยตองกลาววา
การทอผาตองพึ่งพิงเครื่องจักรจากตางประเทศเกือบทั้งสิ้น ถาหากรัฐบาลตองการสงเสริมให
คนไทยใชสินคาไทย ก็ตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางสมบูรณวา สินคาใดเปนสินคาไทย
และความเปนไทยของสินคาแตละชนิดมีมากนอยเพียงใด สํานักงานมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม
ตองทําหนาที่กําหนดมาตรฐานความเปนไทยของสินคา
หากผมตองการแสดงความรักเมืองไทยอยางสุดจิตสุดใจ ผมตองนุงผาขาวมา
ไปทํางาน เพราะผาขาวมาเปนเครื่องแตงกายที่มีขอกังขานอยที่สุดในบรรดาเครื่องแตงกายที่ผม
มีอยู แตผมก็มีปญหาวา จะเอาอะไรมาปกปดอวัยวะเบื้องบน การแตงกายเยี่ยงชีเปลือยไปทํางาน
เปนการทําลายความมั่นคงแหงชาติ เพระจะสรางความโกลาหลในสังคม ผมตัดสินใจลดความ
รักเมืองไทยลง ดวยการแตงกายตามปกติ พรอมกับสวมถุงเทาและรองเทา ซึ่งผมแนใจวา
มีองคประกอบวัตถุดิบจากตางประเทศ
เชาวันนี้ผมบวนปากดวยนํ้าเกลือ และใชนิ้วมือถูขี้ฟน ผมไมกลาใชแปรงสีฟนและ
ยาสีฟน ซึ่งลวนแลวแตเปนสินคาตางประเทศ ดวยเหตุที่ผมเปนคนชางคิดตั้งแตวัยเด็ก ผมไมแนใจ
วา นํ้าประปาเปนสินคา ‘ไทย’ หรือไม เพราะนํ้าประปาตองผสมคลอรีนซึ่งตองนําเขา อีกทั้ง
เครื่องกรองนํ้าประปาก็ตองนําเขาจากตางประเทศดวย
พอถึงเวลายางกาวออกจากบาน ผมขับรถออกจากบาน แตแลวก็ตองขับกลับ
ไปจอดที่เดิม เมื่อฉุกคิดไดวารถยนตเปนสินคาตางดาว ถึงจะประกอบในเมืองไทย แตชิ้นสวนและ
อุปกรณมากกวาครึ่งหนึ่งนําเขาจากตางประเทศ ผมตัดสินใจเดินระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ ออกสู
ถนนใหญ เพื่อขึ้นรถโดยสารประจําทาง และแลวผมก็พบขอเท็จจริงวา องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯไมมีความรักเมืองไทย เพราะรถเมลทุกคันลวนมียี่หอตางประเทศ ผมยืนอยูที่ปายรถเมล
จนแนใจวา ไมมีรถเมลที่เปนรถ ‘ไทย’ จึงเปลี่ยนแผนการเดินทาง
ผมไมยอมใชบริการรถแท็กซี่อยางแนนอน เพราะยี่หอตางชาติปรากฏหราบน
ตัวรถนั้นเอง ครั้นจะใชบริการรถตุกตุกก็รูสึกลังเล ถึงตัวถังจะผลิตในเมืองไทย แตเครื่องยนตและ
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อุปกรณอื่นๆ ลวนนําเขาจากตางประเทศ เมื่อคิดถึงขอเท็จจริงที่วา เรือดวนก็มีขอขัดของเดียวกัน
ผมจึงตัดสินใจเดินระยะทาง 5 กิโลเมตรเพื่อไปทํางาน
เมื่อผมเดินมาถึงสะพานปนเกลาฯ อาการเดินของผมก็สะดุดหยุดลง ผมตอง
ตัดสินใจอีกครั้งวา ผมควรจะวายนํ้าขามแมนํ้าเจาพระยาหรือไม เพราะผมมีขอกังขาเกี่ยวกับ
ความเปนไทยของสะพานปนเกลา แมชื่อจะเปนไทย แตผูรับเหมากอสรางเปนบริษัทตางชาติ
และใชเครื่องจักรและอุปกรณการกอสรางที่นําเขาจากตางประเทศ ผมกราบขออภัยพระสยาม
เทวาธิราชและฝนใจเดินขามสะพานพระปนเกลาฯ ทั้งๆ ที่ไมแนใจในความเปนไทยของสะพานนี้
ผมใชเวลาเกือบสองชั่วโมงในการเดินทางจากบานมาถึงที่ทํางาน พรอมดวย
อาการเหนื่อยหอบ กวาที่จะเริ่มทํางานไดก็เปนเวลาอีกครึ่งชั่วโมงตอมา สิ่งแรกที่ผมตองสะสาง
ก็คือ การนําหนังสือภาษาตางประเทศสงคืนหองสมุด เพราะมิใชสินคาไทย ในยามที่ตองสอน
หนังสือในหองเรียน ผมไมยอมใชไมโครโฟนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกอื่นๆ ดวยเหตุผลเดียวกัน
ในฐานะที่เปนปญญาชนฟาสตฟูด ผมอดคิดมิไดวา หากจะใหดีแลว ตองชู
คํ าขวัญดวยวา “รักเมืองไทย ตองศึกษาความคิดและทฤษฎีไทย" เพียงการชูคําขวัญเชนนี้
ความโกลาหลยอมเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาเปนอันมาก จะหาความคิดและทฤษฎีไทยจาก
ที่ไหนมาสอน และหากจะใหดีเลิศ ก็ตองควํ่าบาตรผูที่ซื้อสินคาตางชาติ และรับอิทธิพลทางความ
คิดจากตางชาติ ผมลองสํารวจตรวจสอบและพบวา หากมีการควํ่าบาตรเชนนี้ ผมตองควํ่าบาตร
กับเพื่อนรวมงานทุกคนที่เหลือ แลวผมจะหาบาตรนับรอยมาจากแหงหนใด
ตลอดทั้งวัน ผมไมยอมรับโทรศัพท เพราะเปนสินคาตางชาติ ผมพบวา ศานติสุข
เพิ่มขึ้นอีกอักโขจากการที่ผมไมยอมใชสินคาตางประเทศ (โทรศัพท) แตผมก็พอวาดภาพไดวา
ผูคนที่พยายามติดตอหาตัวผมคงงุนงานไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย
ผมกําหนดแผนในใจวา อาหารกลางวันวันนี้ตองเปนอาหารไทย อาหารประเภท
‘แดกดวน ยัดเร็ว’ เปนรานตองหามอยูแลว เพราะตองเสียคาเครื่องหมายการคาและ/หรือคา
สิทธิบัตร ผมตองเลือกเขารานไทยเทานั้น แตรานไทยอาจเลือกใชเครื่องปรุงตางประเทศ ผมตอง
มีมาตรวัดความเปนไทยของรานอาหาร มาตรวัดงายๆ ที่ผมไมสงวนลิขสิทธิ์ ก็คือ การใชผงชูรส
ผมเดินถามรานอาหารทุกรานวา ใชผงชูรสในการปรุงอาหารหรือไม ผลปรากฏวา ในวันนี้ ผม
ตองอดอาหารกลางวัน แมแตรานหาบเรก็ยังใชผงชูรสในการปรุงอาหาร ผมจะรับประทานอาหาร
ที่ใสผงชูรสไดอยางไร ในเมื่อผงชูรสเปนสินคาตางชาติ
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ผมประทังชีวิตดวยการใชนํ้ าลูบทอง ครั้นพบรานขายขนมครกและปาทองโก
ผมรูสึกไดขึ้นสวรรคทั้งเปน เพราะบัดนี้ผมไดพบอาหารไทยแลว แมสามัญสํานึกจะบอกผมวา
ปาทองโกมิใชอาหารไทย แตเมื่อพินิจพิเคราะหอยางรอบคอบแลว ผมแนใจวา ปาทองโกมีสัญชาติ
ไทย แมจะมีเชื้อชาติตางดาวก็ตาม เอาเปนวา ผมรอดพนความหิวในวันนี้ดวยขนมครกและ
ปาทองโก
ผมยํ่ าเทากลับบานในยามเย็นดวยความเหนื่อยออน แตผมก็กัดฟนเดินดวย
ความรักเมืองไทย ผมอาบนํ้ าจากตุมนอกบาน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเครื่องสุขภัณฑที่มียี่หอ
ตางประเทศซึ่งอยูในบาน หลังอาหารเย็น ผมนั่งชมรายการโทรทัศนเฉพาะรายการผลิตภายใน
ประเทศ ดูเหมือนคําขวัญของทางราชการจะบอกแกประชาชนวา “รักเมืองไทย ตองนั่งชมละคร
นํ้าเนาไทย”
ในนามของความรักเมืองไทย ผมตองปูเสื่อนอนกลางสนามหญา เพราะเปน
ที่นอนที่เดียวที่มีความเปนไทยเต็มรอย ผมไมกลานอนเตียง เพราะเกรงขอกลาวหาวาไมรักชาติ
ในเมื่อทราบแตใจดีวา ฟูกหรือที่นอนมีเครื่องหมายการคาตางชาติ ครั้นจะนอนบนพื้นหนาบาน
ก็ทราบแกใจดีอีกเชนกันวา ไมที่ใชผลิตปารเกนําเขาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียหานอยไม
แตยุงที่รุมกัดผมตลอดคืนชวยใหผมไดคิด
ผมมีอาการวิปริตวิปลาสหนึ่งวันเต็มๆ สติสัมปชัญญะจึงกลับคืนสูสภาพปกติ
ผมกลั บ มาดํ าเนิน ชีวิ ตตามวิถีกอนที่จะมีอาการวิปลาสผิดสํ าแดง และอดรูสึกมิไดวาคนที่ชู
นโยบาย “รักเมืองไทย ซื้อสินคาไทย” มีความวิปริตวิปลาสมากกวาผมมากนัก
รัฐบาลดําเนินนโยบายการคาเสรี ปลอยใหสินคาตางชาติทะลักเขามาทวมสังคม
ไทย อีกทั้งสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ มิเวนแมแตรานขายของชํา หางสรรพสินคา ราน
อาหาร และภัตตาคาร
ในขณะที่รัฐบาลเลือกแนวทางเสรีนิยมทางการคาและแนวทางเสรีนิยมในดาน
การผลิต รวมตลอดจนแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน แตรัฐบาลกลับชูนโยบายชาตินิยมในการ
บริโภค ความไมสอดคลองตองกันของการดําเนินนโยบายยอมมีอยูโดยพื้นฐาน แนวทางชาตินิยม
ในการบริโภคจะดํารงอยูไดอยางไร ในทามกลางกระแสเสรีนิยมในการผลิตและกระแสเสรีนิยม
ทางการคา

5
หากรั ฐ บาลเรี ย กร อ งให ค นไทยซื้ อ สิ น ค า ไทย รั ฐ บาลต อ งจั ด สรรสิ น ค า ไทย
ใหประชาชนเลือกซื้อ และตองเปนสินคาที่มีราคาและคุณภาพทัดเทียมกับสินคาที่นําเขาจาก
ตางประเทศหรือสินคาที่ผลิตโดยบริษัทตางชาติในประเทศไทย
แตอะไรเลาคือสินคาไทย ? ความเปนไทยของสินคาวัดจากอะไร ?
สินคาที่ผลิตภายในประเทศไทย มิอาจถือเปนสินคาไทยไดอยางเต็มปากเต็มคํา
เพราะสินคาที่ผลิตภายในประเทศไทยจํานวนมาก ผูผลิตเปนบริษัทตางชาติ แมในกรณีธุรกิจ
รวมทุน (joint venture) ก็ยังถกเถียงกันไดมากวา ธุรกิจนั้นมีสัญชาติไทยมากนอยเพียงใด สัดสวน
การถือหุนอาจไมสําคัญเทาขอเท็จจริงที่วา กระบวนการผลิตที่ใชตองนําเขาจากตางประเทศ และ
พึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งทํ าใหสังคมไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศในรูปคา
สิทธิบัตร คารอยัลตี้ และคาเครื่องหมายการคา นอกเหนือจากกระบวนการผลิตแลว สินคาที่ผลิต
ยังมีองคประกอบวัตถุดิบและชิ้นสวนที่นําเขาจากตางประเทศ (import content) อีกดวย
ในปจจุบัน สินคาที่ผลิตในประเทศไทยที่ไมมีองคประกอบวัตถุดิบและชิ้นสวน
ที่นําเขาจากตางประเทศ และไมใชเครื่องจักร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่นําเขาจาก
ตางประเทศหาตัวอยางไดยากนัก แมแตละครนํ้าเนาที่ออกอากาศทางโทรทัศนก็ยังมีองคประกอบ
ของสินคาเขา
ใครก็ตามที่ชูนโยบายชาตินิยมในการบริโภค โดยหวังที่จะชวยแกปญหาการ
ขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ชางไรเดียงสาโดยแท

