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รักเมืองไทย ซื้อสินคาไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมื่อแรกที่ผมไดคํ าขวัญ “รักเมืองไทย ซื้อสินคาไทย“ ผมมิไดคาดคิดวา การ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้นมีปญหาและอุปสรรคมากมายนัก

วันหนึ่ง ผมต้ังปณิธานวาจะทดลองเปนพลเมืองดีตามคํ าขวัญที่โฆษณาทาง
สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ ผมลองวางแผนอยูในใจวา ผมจะแสดงความรักเมืองไทยดวย
การซื้อและใช  สินคาไทยอยางไร

หลังจากตื่นนอนในยามเชา ผมตองดื่มกาแฟเปนอาจิณ ในวันนี้ ผมตองงดดื่ม
กาแฟชั่วคราว สํ าหรับคนที่เคยดื่มกาแฟวันละ 5-6 แกว การงดดื่มกาแฟกะทันหันอาจกอใหเกิด
อาการ ‘ลงแดง’ ได แตทํ าอยางไรได ในเมื่อกาแฟที่ผมด่ืมลวนมีเครื่องหมายการคาตางประเทศ  
ถึงจะมีเม็ดกาแฟไทยผสมอยู บาง ก็ยังคงมีองคประกอบวัตถุดิบที่นํ าเขาจากตางประเทศ  
ขอสํ าคัญก็คือ เมื่อมีการใชเครื่องหมายการคาตางประเทศ ก็ตองเสียคาเครื่องหมายการคาและ/
หรือคาสิทธิบัตร ทุกครั้งที่คนไทยดื่มกาแฟที่มียี่หอตางประเทศ ดุลบัญชีสะพัดยอมขาดดุล 
มากขึ้น

ผมยอม ‘ลงแดง’ ดวยการงดดื่มกาแฟ และวางแผนอยูในวา บายวันนี้ผมจะหาซื้อ
กาแฟพื้นเมือง แตผมก็ไมแนใจวา รานที่ค่ัวกาแฟขายเอง ทั้งที่บางลํ าพูและสีลม นํ าเขากาแฟ 
จากตางประเทศหรือไม เพียงเรื่องกาแฟเรื่องเดียว ผมก็มีปญหาเสียแลววา ผมจะซื้อกาแฟ ‘ไทย’ 
ไดที่ไหน แมกาแฟบางยี่หอจะไดชื่อวาเปนกาแฟไทย แตเครื่องจักรที่อบและคั่วกาแฟลวนนํ าเขา
จากตางประเทศ

เมื่อผมยางเขาหองนํ้ า ผมตองมีอาการขี้หดตดหาย เพราะหองนํ้ าในบานผม
ลวนใชเครื่องสุขภัณฑจากตางประเทศ ในนามของความรักชาติ ผมตองกลั้นอึอยางสุดใจขาดดิ้น 
การปลอยอึลงสูเครื่องสุขภัณฑจากตางประเทศเปนการแสดงออกถึงความไมรักเมืองไทย ผมเพิ่ง
พบสัจธรรมวา การกลั้นอึนั้นเปนความอดกลั้นเหนือความอดกลั้นใดๆ แตผมก็สามารถ ‘ตรัสรู’ 
และพบสัจธรรมดังกลาวนี้ ผมวางแผนตอมาวา ผมจะตองหาบริเวณบานขุดสวมซึมสํ าหรับการ 
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ถายทุกขประจํ าวัน สํ าหรับนาครชน การ ‘ไปทุง’ เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะหาทุงไมได ทุกหนแหง 
มีแตตึกรามบานชอง  และหมูบานจัดสรร

เชาวันนี้ ผมตองนุงผาขาวมาออกไปอาบนํ้ าจากตุมนอกบาน ตุมเปนเครื่อง
สุขภัณฑชนิดเดียวที่เปนสินคาไทย สวนผาขาวมายังมีขอกังขาได พอถึงเวลานุงผา ผมตองเผชิญ
ปญหาสํ าคัญ เพราะหาเสื้อและกางเกงที่เปนสินคาไทยมิได แมเสื้อและกางเกงที่ผมสวมใสไมมี
เครื่องหมายการคาตางประเทศ และผาที่ใชตัดลวนทอในประเทศ แตผมก็ทราบแกใจดีวา การ 
ทอผาในเมืองไทยตองอาศัยใยสังเคราะหและสิ่งทอบางประเภทจากตางประเทศ มิไยตองกลาววา 
การทอผาตองพึ่งพิงเครื่องจักรจากตางประเทศเกือบทั้งสิ้น ถาหากรัฐบาลตองการสงเสริมให 
คนไทยใชสินคาไทย ก็ตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางสมบูรณวา สินคาใดเปนสินคาไทย 
และความเปนไทยของสินคาแตละชนิดมีมากนอยเพียงใด สํ านักงานมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม
ตองทํ าหนาที่กํ าหนดมาตรฐานความเปนไทยของสินคา

หากผมตองการแสดงความรักเมืองไทยอยางสุดจิตสุดใจ ผมตองนุงผาขาวมา
ไปทํ างาน เพราะผาขาวมาเปนเครื่องแตงกายที่มีขอกังขานอยที่สุดในบรรดาเครื่องแตงกายที่ผม 
มีอยู แตผมก็มีปญหาวา จะเอาอะไรมาปกปดอวัยวะเบื้องบน การแตงกายเยี่ยงชีเปลือยไปทํ างาน
เปนการทํ าลายความมั่นคงแหงชาติ เพระจะสรางความโกลาหลในสังคม ผมตัดสินใจลดความ 
รักเมืองไทยลง ดวยการแตงกายตามปกติ พรอมกับสวมถุงเทาและรองเทา ซึ่งผมแนใจวา 
มีองคประกอบวัตถุดิบจากตางประเทศ

เชาวันนี้ผมบวนปากดวยนํ้ าเกลือ และใชนิ้วมือถูข้ีฟน ผมไมกลาใชแปรงสีฟนและ
ยาสีฟน ซึ่งลวนแลวแตเปนสินคาตางประเทศ ดวยเหตุที่ผมเปนคนชางคิดตั้งแตวัยเด็ก ผมไมแนใจ
วา นํ้ าประปาเปนสินคา ‘ไทย’ หรือไม เพราะนํ้ าประปาตองผสมคลอรีนซึ่งตองนํ าเขา อีกทั้ง 
เครื่องกรองนํ้ าประปาก็ตองนํ าเขาจากตางประเทศดวย

พอถึงเวลายางกาวออกจากบาน ผมขับรถออกจากบาน แตแลวก็ตองขับกลับ 
ไปจอดที่เดิม เมื่อฉุกคิดไดวารถยนตเปนสินคาตางดาว ถึงจะประกอบในเมืองไทย แตชิ้นสวนและ
อุปกรณมากกวาครึ่งหนึ่งนํ าเขาจากตางประเทศ ผมตัดสินใจเดินระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ ออกสู
ถนนใหญ เพื่อข้ึนรถโดยสารประจํ าทาง และแลวผมก็พบขอเท็จจริงวา องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯไมมีความรักเมืองไทย เพราะรถเมลทุกคันลวนมียี่หอตางประเทศ ผมยืนอยูที่ปายรถเมล
จนแนใจวา  ไมมีรถเมลที่เปนรถ ‘ไทย’ จึงเปลี่ยนแผนการเดินทาง

ผมไมยอมใชบริการรถแท็กซี่อยางแนนอน เพราะยี่หอตางชาติปรากฏหราบน 
ตัวรถนั้นเอง คร้ันจะใชบริการรถตุกตุกก็รูสึกลังเล ถึงตัวถังจะผลิตในเมืองไทย แตเครื่องยนตและ
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อุปกรณอ่ืนๆ ลวนนํ าเขาจากตางประเทศ เมื่อคิดถึงขอเท็จจริงที่วา เรือดวนก็มีขอขัดของเดียวกัน 
ผมจึงตัดสินใจเดินระยะทาง 5 กิโลเมตรเพื่อไปทํ างาน

เมื่อผมเดินมาถึงสะพานปนเกลาฯ อาการเดินของผมก็สะดุดหยุดลง ผมตอง
ตัดสินใจอีกครั้งวา ผมควรจะวายนํ้ าขามแมนํ้ าเจาพระยาหรือไม เพราะผมมีขอกังขาเกี่ยวกับ 
ความเปนไทยของสะพานปนเกลา แมชื่อจะเปนไทย แตผูรับเหมากอสรางเปนบริษัทตางชาติ  
และใชเครื่องจักรและอุปกรณการกอสรางที่นํ าเขาจากตางประเทศ ผมกราบขออภัยพระสยาม 
เทวาธิราชและฝนใจเดินขามสะพานพระปนเกลาฯ  ทั้งๆ ที่ไมแนใจในความเปนไทยของสะพานนี้

ผมใชเวลาเกือบสองชั่วโมงในการเดินทางจากบานมาถึงที่ทํ างาน พรอมดวย
อาการเหนื่อยหอบ กวาที่จะเริ่มทํ างานไดก็เปนเวลาอีกครึ่งชั่วโมงตอมา ส่ิงแรกที่ผมตองสะสาง 
ก็คือ การนํ าหนังสือภาษาตางประเทศสงคืนหองสมุด เพราะมิใชสินคาไทย ในยามที่ตองสอน
หนังสือในหองเรียน  ผมไมยอมใชไมโครโฟนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกอื่นๆ ดวยเหตุผลเดียวกัน

ในฐานะที่เปนปญญาชนฟาสตฟูด ผมอดคิดมิไดวา หากจะใหดีแลว ตองชู 
คํ าขวัญดวยวา “รักเมืองไทย ตองศึกษาความคิดและทฤษฎีไทย" เพียงการชูคํ าขวัญเชนนี้  
ความโกลาหลยอมเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาเปนอันมาก จะหาความคิดและทฤษฎีไทยจาก 
ที่ไหนมาสอน และหากจะใหดีเลิศ ก็ตองควํ่ าบาตรผูที่ซื้อสินคาตางชาติ และรับอิทธิพลทางความ
คิดจากตางชาติ ผมลองสํ ารวจตรวจสอบและพบวา หากมีการควํ่ าบาตรเชนนี้ ผมตองควํ่ าบาตร
กับเพื่อนรวมงานทุกคนที่เหลือ แลวผมจะหาบาตรนับรอยมาจากแหงหนใด

ตลอดทั้งวัน ผมไมยอมรับโทรศัพท เพราะเปนสินคาตางชาติ ผมพบวา ศานติสุข
เพิ่มข้ึนอีกอักโขจากการที่ผมไมยอมใชสินคาตางประเทศ (โทรศัพท) แตผมก็พอวาดภาพไดวา  
ผูคนที่พยายามติดตอหาตัวผมคงงุนงานไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย

ผมกํ าหนดแผนในใจวา 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 คร้ันพบรานขายขนมครกและปาทองโก  
ผมรูสึกไดข้ึนสวรรคทั้งเปน เพราะบัดนี้ผมไดพบอาหารไทยแลว แมสามัญสํ านึกจะบอกผมวา 
ปาทองโกมิใชอาหารไทย แตเมื่อพินิจพิเคราะหอยางรอบคอบแลว ผมแนใจวา ปาทองโกมีสัญชาติ
ไทย แมจะมีเชื้อชาติตางดาวก็ตาม เอาเปนวา ผมรอดพนความหิวในวันนี้ดวยขนมครกและ
ปาทองโก

ผมยํ่ าเทากลับบานในยามเย็นดวยความเหนื่อยออน แตผมก็กัดฟนเดินดวย
ความรักเมืองไทย ผมอาบนํ้ าจากตุมนอกบาน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเครื่องสุขภัณฑที่มียี่หอ 
ตางประเทศซึ่งอยูในบาน หลังอาหารเย็น ผมนั่งชมรายการโทรทัศนเฉพาะรายการผลิตภายใน
ประเทศ ดูเหมือนคํ าขวัญของทางราชการจะบอกแกประชาชนวา “รักเมืองไทย ตองนั่งชมละคร 
นํ้ าเนาไทย”

ในนามของความรักเมืองไทย ผมตองปูเสื่อนอนกลางสนามหญา เพราะเปน
ที่นอนที่เดียวที่มีความเปนไทยเต็มรอย ผมไมกลานอนเตียง เพราะเกรงขอกลาวหาวาไมรักชาติ  
ในเมื่อทราบแตใจดีวา ฟูกหรือที่นอนมีเครื่องหมายการคาตางชาติ คร้ันจะนอนบนพื้นหนาบาน  
ก็ทราบแกใจดีอีกเชนกันวา  ไมที่ใชผลิตปารเกนํ าเขาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียหานอยไม

แตยุงที่รุมกัดผมตลอดคืนชวยใหผมไดคิด

ผมมีอาการวิปริตวิปลาสหนึ่งวันเต็มๆ สติสัมปชญัญะจึงกลับคืนสูสภาพปกติ  
ผมกลับมาดํ าเนินชีวิตตามวิถีกอนที่จะมีอาการวิปลาสผิดสํ าแดง และอดรูสึกมิไดวาคนที่ชู 
นโยบาย “รักเมืองไทย ซื้อสินคาไทย” มีความวิปริตวิปลาสมากกวาผมมากนัก

รัฐบาลดํ าเนินนโยบายการคาเสรี ปลอยใหสินคาตางชาติทะลักเขามาทวมสังคม
ไทย อีกทั้งสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ มิเวนแมแตรานขายของชํ า หางสรรพสินคา ราน
อาหาร  และภัตตาคาร

ในขณะที่รัฐบาลเลือกแนวทางเสรีนิยมทางการคาและแนวทางเสรีนิยมในดาน
การผลิต รวมตลอดจนแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน แตรัฐบาลกลับชูนโยบายชาตินิยมในการ
บริโภค ความไมสอดคลองตองกันของการดํ าเนินนโยบายยอมมีอยูโดยพื้นฐาน แนวทางชาตินิยม
ในการบริโภคจะดํ ารงอยูไดอยางไร ในทามกลางกระแสเสรีนิยมในการผลิตและกระแสเสรีนิยม
ทางการคา
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หากรัฐบาลเรียกรองใหคนไทยซื้อสินคาไทย รัฐบาลตองจัดสรรสินคาไทย
ใหประชาชนเลือกซื้อ และตองเปนสินคาที่มีราคาและคุณภาพทัดเทียมกับสินคาที่นํ าเขาจาก 
ตางประเทศหรือสินคาที่ผลิตโดยบริษัทตางชาติในประเทศไทย

แตอะไรเลาคือสินคาไทย ?  ความเปนไทยของสินคาวัดจากอะไร ?

สินคาที่ผลิตภายในประเทศไทย มิอาจถือเปนสินคาไทยไดอยางเต็มปากเต็มคํ า 
เพราะสินคาที่ผลิตภายในประเทศไทยจํ านวนมาก ผูผลิตเปนบริษัทตางชาติ แมในกรณีธุรกิจ 
รวมทุน (joint venture) ก็ยังถกเถียงกันไดมากวา ธุรกิจนั้นมีสัญชาติไทยมากนอยเพียงใด สัดสวน
การถือหุนอาจไมสํ าคัญเทาขอเท็จจริงที่วา กระบวนการผลิตที่ใชตองนํ าเขาจากตางประเทศ และ
พึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งทํ าใหสังคมไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศในรูปคา 
สิทธิบัตร คารอยัลต้ี และคาเครื่องหมายการคา นอกเหนือจากกระบวนการผลิตแลว สินคาที่ผลิต
ยังมีองคประกอบวัตถุดิบและชิ้นสวนที่นํ าเขาจากตางประเทศ (import content) อีกดวย

ในปจจุบัน สินคาที่ผลิตในประเทศไทยที่ไมมีองคประกอบวัตถุดิบและชิ้นสวน
ที่นํ าเขาจากตางประเทศ และไมใชเครื่องจักร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่นํ าเขาจาก 
ตางประเทศหาตัวอยางไดยากนัก แมแตละครนํ้ าเนาที่ออกอากาศทางโทรทัศนก็ยังมีองคประกอบ
ของสินคาเขา

ใครก็ตามที่ชูนโยบายชาตินิยมในการบริโภค โดยหวังที่จะชวยแกปญหาการ
ขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด  ชางไรเดียงสาโดยแท
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