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นโยบายสาธารณะโดยประชาชน	 2)	 การตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ	 3)	 ความเป็นรัฐ

สวัสดิการ				4)	การจัดการด้านการศึกษา	5)	การกำาหนดท่าทีของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก	
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    บทคัดย่อ

	 นโยบายสาธารณะถูกกำาหนดโดยภาครัฐที่มาจากกระบวนการทางการเมือง	

รัฐธรรมนูญซึ่งมีความสำาคัญในการกำาหนดกระบวนการทางการเมืองนี้จึงมีผลต่อนโยบาย

สาธารณะ	 ความขัดแย้งในทางการเมืองของไทยในช่วงนี้ก็มีประเด็นเรื่องความเหมาะสม

ของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย	 บทความนี้จึง

ต้องการใช้กรอบความคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณะพิจารณากรณีของประเทศไทย

ว่ารัฐธรรมนูญมีผลต่อกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร	 	 โดยวิเคราะห์จาก

รัฐธรรมนูญสามฉบับ	คือ	ฉบับ	พ.ศ.	2534	ฉบับ	พ.ศ.	2540	และฉบับ	พ.ศ.	2550

	 จากการศึกษาชี้ว่า	รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2534	ไม่มีความแปลกใหม่	เป็นการส่ง

ผ่านอำานาจคณะรัฐประหาร		โดยไม่มีเจตนาจะปรับโครงสร้างของการปกครอง	กระบวนการ

การกำาหนดนโยบายสาธารณะและเนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 เป็นรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการปฏิรูปการเมือง		

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากตัวแทนประชาชนและนักวิชาการที่มีความหลากหลาย		

มีการปรับระบบการแก้ปัญหาตัวการตัวแทนในกรอบใหม่โดยไม่เน้นอำานาจการตรวจสอบ

ทางสภาแต่ใช้องค์กรอิสระที่โยงใยกับประชาชนผ่านวุฒิสมาชิก	มีการสร้างแรงจูงใจให้มีการ

แข่งขันมากขึ้นจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่เป็นเขตเล็กและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ระบบบัญชีรายชื่อการเลือกตั้ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2544	 มีนักการเมืองใหม่เข้าสู่ตลาดมากกว่าครั้ง

อื่น	 ๆ	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการยอมรับของประชาชนจากการที่เป็นกลไกที่จะปฏิรูปการ 

เมืองจากภาคประชาชน

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 มีโครงสร้างใกล้เคียงรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	

มากกว่าฉบับ	 พ.ศ.	 2534	 	 แต่การแก้ปัญหาตัวการตัวแทนรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	

กลับมีลักษณะที่โยงใยกับประชาชนน้อยลง	รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	ทั้งในส่วนขององค์

ประกอบขององค์กรอิสระที่มีบทบาทสำาคัญในการตรวจสอบและกระบวนการสรรหาที่ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยลง	 ภาคตุลาการมีบทบาทมากขึ้น	 รวมทั้งวุฒิสมาชิกก็มิได้มาจาก

การเลือกตั้งทั้งหมด

	 หากพิจารณาถึงที่มาของรัฐธรรมนูญและผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็จะเข้าใจถึงโครงสร้าง

และผลของรัฐธรรมนูญได้	รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	มาจากความต้องการปฏิรูปทางการ

เมือง	 ผู้ร่างเลือกมาจากภาคประชาชน	 มีความหลากหลาย	 การกำากับดูแลตัวแทนจึงมอง

จากภาคประชาชน	



รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540: มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณะ4 นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ 		5

	 ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2534	 และฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 เป็นการจัดการของผู้

ยึดอำานาจรัฐประหาร	 	 ประชาชนไม่มีส่วนกำาหนดรัฐธรรมนูญ	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	

2550	 จะมีการทำาประชามติ	 ที่ประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูญนี้	 แต่ก็แยกไม่ได้ว่าเป็นเพราะ

พอใจในรัฐธรรมนูญหรือเพราะต้องการเลือกตั้ง	เพราะหากไม่รับรัฐธรรมนูญ	ประธาน	คมช.

ก็จะเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้ก็ได้

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 มีการปรับโครงสร้างที่ทำาให้ผู้ยึดอำานาจยังสามารถ

กำากับภาครัฐได้	 โดยกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระ	 	 อำานาจขององค์กรอิสระ	 และ

บทเฉพาะกาลที่ทำาให้คณะกรรมการขององค์กรอิสระที่ตั้งโดยผู้ยึดอำานาจคงอยู่ต่อไปแม้จะ

มีรัฐธรรมนูญแล้ว

	 รัฐธรรมนูญปี	2550		ยังทำาให้การแข่งขันในตลาดการเมืองลดลง	ทั้งจากการเลือก

ตั้งที่มีเขตใหญ่ขึ้น	 ทั้งจากการตัดสิทธินักการเมือง	 	 ทั้งจากการลดอำานาจของประชาชน

ทางการเมืองในเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมือง		เพราะยุบพรรคการเมืองได้โดยง่าย		และ

ลดอำานาจฝ่ายประชาชนในการเลือกรัฐบาล	 เนื่องจากการยุบพรรคทำาให้องค์ประกอบของ

พรรคในสภาฯ	 เปลี่ยนไป	 จะมีผลให้มีรัฐบาลใหม่มาจากพรรคการเมืองที่เปลี่ยนไปจากผล

ของเมื่อมีการเลือกตั้ง	ประชาชนจึงไม่ได้เลือกผู้กำาหนดนโยบายสาธารณะที่แท้จริง

	 ในกรอบของการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 มีระบบ

ของการแก้ปัญหาตัวการตัวแทน	 โดยในกรณีนี้ตัวการกลายเป็นชนชั้นนำาที่มีส่วนยึดอำานาจ

และร่างรัฐธรรมนูญ	 	 มากกว่าจะคำานึงว่าตัวการจะเป็นประชาชน	 รวมทั้งนโยบายพื้นฐาน

ที่มีมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นก็จำากัดทางเลือกนโยบายของพรรคการเมืองและประชาชน

ด้วย

	 หากเราคิดว่าประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งตัวแทนที่เหมาะสม	 ระบบไม่ต้องการ

พรรคการเมืองท่ีเข้มแข็ง	 	 เราไม่เชื่อว่าระบบการเลือกตั้งจะทำาให้มีนโยบายสาธารณะที ่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ		เราก็สามารถ 

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 โดยมีการปรับจุดเล็กน้อยที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงาน

ดังเช่นที่กระทำาอยู่	เพราะรัฐธรรมนูญมีกลไกที่จะกำาหนดผู้กำาหนดนโยบายสาธารณะได้

	 แต่ถ้าเราคิดว่า		ระบบประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็นสังคมเปิด	ให้มีการแลกเปลี่ยน 

ความคิด	มีระบบที่ประชาชนเลือกตัวแทน	เปลี่ยนตัวแทนได้	เราก็ต้องสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อ

ประชาธิปไตย	ส่งเสริมการแข่งขันทางการเมืองและธรรมาภิบาล

	 หากเป็นเช่นนี้ควรมีการแก้ไขในระดับโครงสร้างหรือยกเลิกทั้งฉบับ	 แล้วใช้

รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	 2540	 เป็นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ	 	 และแก้ให้มีการแข่งขันทางการ

เมืองมากขึ้น	 คำานึงถึงความสำาคัญของพรรคขนาดเล็กที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน	 มีการ

ทบทวนการวางกระบวนการสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระที่มีความโปร่งใสมากขึ้น	

ขณะเดียวกัน	องค์กรอิสระก็ต้องมีความรับผิดและโปร่งใสมากขึ้นด้วยในการเลือกตั้งครั้งต่อ

ไป	 	 พรรคการเมืองควรแสดงจุดยืนทางนโยบายว่า	 จะมีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับ	

พ.ศ.	 2550	 หรือไม่	 อย่างไร	 เพื่อให้เห็นว่าพรรคมีแนวคิดต่อการกำาหนดนโยบายสาธารณะ

อย่างไร
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รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540: 
มุมมองเศรษฐศ�สตร์ส�ธ�รณะ

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี*

คว�มนำ�
	 นโยบายสาธารณะถูกกำาหนดโดยภาครัฐที่มาจากกระบวนการทางการเมือง	

รัฐธรรมนูญซึ่งมีความสำาคัญในการกำาหนดกระบวนการทางการเมืองจึงมีผลต่อนโยบาย

สาธารณะ	 การทำาความเข้าใจในโครงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ	 จึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะที่เหมาะสม

 ความขัดแย้งในทางการเมืองของไทยในช่วงนี้ก็มีประเด็นเรื่องความเหมาะสม

ของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย	 บทความนี้จึง

ต้องการใช้กรอบความคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณะพิจารณากรณีของประเทศไทย

ว่ารัฐธรรมนูญมีผลต่อกระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร	 	 โดยวิเคราะห์จาก

รัฐธรรมนูญสามฉบับ	คือ	ฉบับ	พ.ศ.	2534	ฉบับ	พ.ศ.	2540	และฉบับ	พ.ศ.	2550

“คำ�ว่�ก�รเมืองนั้น มันมีคว�มหม�ยอยู่ที่ว่�เป็นการจัด การทำา ให้สังคมหรือ

ในโลกนี้ อยู่กันเป็นผาสุก โดยไม่ต้องใช้อ�ชญ�คือไม่ต้องฆ่�ฟันกัน ก�รจัด

บ้�นเมืองก็ดี ประเทศก็ดี โลกทั้งโลกก็ดี ให้อยู่กันเป็นผ�สุก ไม่มีปัญห� และ

โดยไม่ต้องใช้อ�ชญ� นั้นคือก�รเมือง; เพียงเท่�นี้ จะเห็นได้ว่� มันเป็นธรรม 

เป็นระบบหนึ่งในระบบการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งของมนุษย์ทีเดียว”

พุทธท�สภิกขุ (2549)

ธรรมะกับก�รเมือง

*ศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	nattapon@nida.ac.th
บทความนี้มี	 กฤษฎา	 วัฒนเสาวลักษณ์	 และนันทพร	 ไม้ทองดี	 เป็นผู้ช่วยวิจัย	 ผู้เขียนขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
การประชุมกลุ่มเฉพาะ	ในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2554	ที่ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเขียน
บทความ	และ	ดร.วิโรจน์	ณ	ระนอง	ที่มอบเอกสารที่ได้ใช้ในการศึกษานี้	ทั้งนี้หากมีความบกพร่องในเนื้อหา
บทความย่อมเป็นความผิดของผู้เขียน

	 การใช้รัฐธรรมนูญสามฉบับนี้มีเหตุผลจากที่รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 เป็น

รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นมาและเนื้อหาที่เป็นจุดเปลี่ยนของการปกครองไทย	 มีความแตก

ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้	 ซึ่งสามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้จากรัฐธรรมนูญ

ฉบับ	พ.ศ.	2534	ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	เป็นฉบับปัจจุบันสืบทอดโครงสร้างหลาย

อย่างมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 แต่รัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งผ่านจาก

รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารไปสู่การเลือกตั้ง	 ลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2534	

การพิจารณสามฉบับเป็นการพิจารณาตัวแทนของรัฐธรรมนูญแบบดั้งเดิม	 รัฐธรรมนูญเพื่อ

การปฏิรูป	และรัฐธรรมนูญที่ส่งผ่านระบบการปกครองได้ดี

 ประเด็นสำาคัญในการศึกษาคือรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับมีผลต่อพฤติกรรมทางการ

เมือง ตลาดการเมือง	 ตลาดนโยบายอย่างไรสอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

สาธารณะหรือไม่	อย่างไร	ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปโดย

รายงานแบ่งเป็น	7	ส่วน	ส่วนต่อไปอภิปรายกรอบความคิดในการศึกษา	ส่วนที่	 3	 เป็นการ

วิเคราะห์โครงสร้างรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับต่อตลาดการเมือง	 แยกได้เป็น	 ด้านการเข้าสู่

ตลาดและการแข่งขัน	 	 ส่วนที่สี่และห้า	 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาด้านการกำากับดูแลภาค

รัฐ	 และการกำาหนดนโยบายสาธารณะตามลำาดับ	 ส่วนที่	 6	 เป็นการทบทวนการศึกษาทาง

วิชาการถึงความสัมพันธ์ของระบบประชาธิปไตยกับการพัฒนา	 ส่วนสุดท้ายเป็นการเสนอ

ทิศทางที่ควรจะเป็นของรัฐธรรมนูญไทย	 	 บทความนี้ยังมีภาคผนวกเป็นตารางเปรียบเทียบ

เนื้อหาที่สำาคัญของรัฐธรรมนูญ	เพื่อการอ้างอิงและศึกษาต่อไป

1ส่วนนี้ปรับปรุงมาจาก	ณัฏฐพงศ์	ทองภักดี	(2552)	บทที่	10

กรอบคว�มคิดในก�รศึกษ�

 ปัญหาประชาธิปไตยตัวแทน1

	 ระบบประชาธิปไตยในที่นี้หมายถึงการเป็นสังคมเปิด	 ประชาชนเลือกผู้แทนและ

มีส่วนเลือกรัฐบาล	 สามารถเปลี่ยนผู้แทนเปลี่ยนรัฐบาลได้	 และมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดรวมถึง	การแลกเปลี่ยนความคิด	เมื่อประชาชนเลือกตัวแทน	ตัวแทนก็จะไปจัดตั้งรัฐบาล

และองค์กรรัฐ	ซึ ่งก็จะมีนโยบายสาธารณะ	กฎระเบียบที่กระทบต่อประชาชนในที่สุด

(ณัฏฐพงศ์	ทองภักดี	2553)

	 เศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ	 (Public	 choices)	 ชี้ว่า	 ภาครัฐที่เป็นตัวแทน

ประชาชนนี้	 อาจมีวัตถุประสงค์ของตนเองที่ไม่ใช่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน	 	 ลักษณะนี้

เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล			ที่ภาครัฐที่เป็นตัวแทนของประชาชนมีข้อมูล
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มากกว่าประชาชน	 หากภาครัฐปิดบังข้อมูล	 (Hidden	 	 information)	 ออกนโยบาย
สาธารณะหรือกระทำาการที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง	 สวัสดิการของประชาชนก็จะไม่ดีขึ้น	
เรียกปัญหานี้ว่าปัญหาตัวการ-ตัวแทน	 (Principal-agent)	 	 ที่ประชาชนเป็นตัวการมีข้อมูล
น้อยกว่าตัวแทนคือภาครัฐ	 และเมื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน	 ภาครัฐก็จะหาผลประโยชน์โดยไม่
คำานึงถึงประชาชนได้

	 ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน	 ยังทำาให้เกิดปัญหาที่
นักการเมืองหรือภาครัฐอาจมีการปกปิดพฤติกรรม	(Hidden	action)	ทำาให้มีพฤติกรรมที่ไม่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เรียกว่าปัญหาจริยวิบัติ	(Moral	hazard)	ได้อีกด้วย

 ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลนี้ทำาให้นักการเมืองและภาครัฐอาจมีนโยบาย 
สาธารณะหรือพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของประชาชน ดังที่มักจะมี
เสียงบ่นกันอยู่ทั ่วไป

	 ในอีกประเด็นหนึ่งประชาชนในประเทศก็คือกลุ่มคนที่มาร่วมกันอยู่อาศัยในสังคม		
ซึ่งมุมมองเศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มจะมีปัญหาในเรื่องความล้มเหลวของความร่วมมือ	
(Coordination	failure)	นั้นคือ	มีแรงจูงใจที่คนในสังคมอาจจะไม่ร่วมมือกันหรือไม่ทำาตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม	 แม้ว่าหากมีความร่วมมือกัน	 สวัสดิการของคนทุกคนในสังคมดีข้ึนได้เช่น	
การเสียภาษีเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นท่ีจะทำาให้รัฐมีทุนท่ีจะสร้างสินค้าสาธารณะให้คนในสังคมได้	 แต่ก็
จะมีคนที่ไม่อยากจะเสียภาษี		ปัญหาลักษณะนี้คือปัญหาการโดยสารฟรี	(Free	rider)	ที่คน
ไม่อยากจ่ายเงินเพราะรู้ว่าถึงไม่จ่ายก็จะสามารถใช้สินค้าและบริการที่รัฐให้ได้	 หรือลักษณะ 
ที่คนอาจจะไม่กระทำาตามกฎระเบียบต่างๆ	เพราะตัวเองจะได้ประโยชน์	ซึ่งสังคมโดยรวมจะ 
เสียประโยชน์ได้	 ในประเด็นแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ในสังคมท่ีจะปล่อยให้มีความร่วมมือโดยธรรมชาติ
โดยไม่มีสถาบันไปกำากับ	เพราะมีต้นทุนธุรกรรม	(Transaction	costs)	ที่จะทำาให้มีความร่วม
มือกัน	คนแต่ละคนไม่สามารถแบกรับต้นทุนนี้ได้		จึงต้องมีตัวแทนประชาชนและกลไกที่จะ 
สร้างความร่วมมืออันน้ีได้ระบบประชาธิปไตยก็เป็นกลไกหน่ึงท่ีทำาให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้

	 นอกจากนี้ระบบประชาธิปไตยตัวแทนต้องมีการลงคะแนนเสียง	 ซึ่งอาจทำาให้
สวัสดิการของคนในสังคมลดลงได้	 โดยในทางเศรษฐศาสตร์หากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่มีคน
ดีข ึ ้นโดยไม่ม ีใครแย่ลงจะเร ียกว ่าเป ็นการเปลี ่ยนแปลงไปแบบพาเรโต ้	(Pareto	

improvement)	 เป็นลักษณะที่ทุกคนชนะหรือไม่มีผู้แพ้แต่ในระบบประชาธิปไตยตัวแทน
หรือการรวมกลุ่มโดยทั่วไปการลงคะแนนเสียงเลือกนโยบายใดนโยบายหนึ่งหรือตัดสินใจ	
อย่างใดอย่างหนึ่งหากจะให้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพาเรโต้ที่ไม่มีใครเสียประโยชน์	 การ	
ลงมติต้องเป็นเอกฉันท์ทุกคนเห็นด้วยหมดเท่านั้น	 เพราะหากใช้เสียงข้างมากโดยความเห็น
ไม่เป็นเอกฉันท์ผู้ที่เป็นเสียงข้างน้อยก็จะมีความพอใจหรือสวัสดิการลดลงได้

 แต่หากเราใช้ เสี ยง เอกฉันท์ ในการตัดสินใจหรือการออกนโยบาย
สาธารณะก็เป็นการยากที่จะมีการดำาเนินการอะไรได้ดังนั ้นในระบบประชาธิปไตย
ที่มักจะใช้การลงมติโดยเสียงข้างมากจึงจะมีฝ่ายเสียงข้างน้อยที่มีความพอใจลด

ลงจากมติของเสียงข้างมาก   

 รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยตัวแทน

	 ในมุมมองข้างต้น	 รัฐธรรมนูญจึงเป็นส่วนสำาคัญของการปกครองประเทศ เพราะ
เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐ เป็นกติกาสูงสุด กำาหนดหน้าที่ของรัฐล่วงหน้า ตามความตกลง 
ของประชาชน หน้าท่ีของรัฐธรรมนูญคือการแก้ปัญหาของระบบประชาธิปไตยตัวแทน			จากเรือ่ง
ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล	ความล้มเหลวของความร่วมมือ	และการใช้การตัดสินใจที่ไม่
เอกฉันท์ดังกล่าวข้างต้น	

 กติกาของรัฐธรรมนูญในการแก้ปัญหาตัวการตัวแทน คือการจำากัดอำานาจหรือควบคุม
พฤติกรรมของภาครัฐเพื่อให้ภาครัฐคำานึงถึงประโยชน์แก่ประชาชน	 ไม่กระทำาอะไรที่ขัดแย้ง
กับประโยชน์ประชาชน		และให้ประชาชนมีข้อมูล	มีกลไกที่ควบคุมภาครัฐได้		รวมทั้งการมี 
กติกาที่ลดแรงจูงใจที่จะทำาให้มีลักษณะของจริยวิบัติ	 (รังสรรค์	 ธนะพรพันธ์	 (2547ก)	 หน้า	
29-30;	Holcombe	(2006)	หน้า	120-121)	

	 บทบาทของรัฐธรรมนูญที่สำาคัญอันหนึ่งคือการสร้างความร่วมมือ	 	 เพราะเป็นข้อ 
ตกลงที่สร้างกติกาลักษณะบังคับว่าคนในสังคมจะต้องร่วมกัน	 เพื่อประโยชน์ของสังคม	เป็น
กลไกท่ีทำาให้คนในสังคมร่วมกันทำา	เช่น	การเสียภาษี		การเคารพกฎหมาย	การป้องกันประเทศ	
เราคงนึกภาพไม่ออกว่าหากประเทศไม่มีกฎหมายสูงสุดในลักษณะนี้แล้วคนในสังคมจะอยู่
อย่างปกติได้อย่างไร	(Holcombe	(2006)	หน้า	122-127;	Harding	(2008)	หน้า	297-302)

	 การที่การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยใช้เสียงไม่เป็นเอกฉันท์	จึงจะมีฝ่ายเสียง 
ข้างน้อยที่เสียประโยชน์จากการตัดสินใจ	(Buchanan	&	Gordon,	1962)	รัฐธรรมนูญจึงเป็น 
กติกาสูงสุดที่จะกำาหนดว่าวิธีการออกเสียงที่ไม่เป็นเอกฉันท์เป็นอย่างไร	 ที่คนในสังคมควร
จะยอมรับกฎเกณฑ์นี้	 ประชาชนจึงควรสร้างความตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์	 เพื่อยอมรับการ
ตัดสินใจหรือนโยบายไม่เป็นเอกฉันท์	 เพราะเมื่อยอมรับรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งกำาหนดหลักเกณฑ์
ในการตัดสินใจหรือออกนโยบายสาธารณะแล้ว	 หากการตัดสินใจเป็นไปตามกฎเกณฑ์แล้ว
แม้ผลของการตัดสินใจซึ่งจะไม่เป็นเอกฉันท์	 การตัดสินใจนั้นก็ต้องเป็นที่ยอมรับเพราะมา
จากกระบวนการที่ยอมรับกันมาก่อน
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 การเปลี่ยนโครงสร้างการเข้าสู่ตลาดการเมืองที่สำาคัญในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.

2540 คือการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ เพราะทำาให้ผู้ที่ไม่ถนัดในการ

เลือกตั้งสามารถเข้าสู่ตลาดการเมืองได้		โดยพรรคเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชี

รายชือ่และประชาชนเลอืกพรรค		การมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชรีายชือ่เปน็เหตผุลหนึง่

ที่ทำาให้พรรคต้องมีการออกนโยบาย เพราะในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีราย

ชื่อ ประชาชนเลือกพรรคไม่ใช่ตัวบุคคล ซึ่งในอีกมุมหนึ่ง	 คือประชาชนรู้สึกว่าหากเลือก

พรรคและพรรคนั้นได้เสียงมากพอที่จะได้เป็นรัฐบาล	 	 ก็จะออกนโยบายที่เป็นไปตามความ

ต้องการของตนได้		การเลือกตั้งจึงเป็นการเลือกรัฐบาลด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 การมีระบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อทำาให้พรรคเล็ก

เสียเปรียบพรรคใหญ่	 เพราะว่าต้องหาเสียงทั้งประเทศและหากมีคะแนนเสียงรวมไม่ถึงร้อย

ละ	5	จะไม่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อที่เรียกว่า

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน	 	 โดยแบ่งเป็นภาค	 	 มี	 8	 กลุ่มจังหวัด	 แต่ละภาคมี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้	 10	 คนกำาหนดให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ

มีความสัมพันธ์กับภาค	ลักษณะเดียวกับผู้สมัครสมาชิกสภาแบบเขตเลือกตั้ง

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	มีการแก้ไขในเดือนมีนาคม		2554	โดยปรับจำานวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาก	400	คน		เป็น	375	คน	และแบบสัดส่วน	

จาก	 80	 คนเป็น	 125	 คนจากการแก้ไขนี้	 จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะเท่ากับ

จำานวนตามรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	คือ	500	คน	แต่ฉบับ	พ.ศ.	2540	มีสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อน้อยกว่า	คือ	100	คน	และ	แบบเขตมากกว่า	คือ	400	คน

	 ในด้านการเข้าสู่ตลาดของคณะรัฐมนตรี	 	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2534	 นายก

รัฐมนตรีไม่ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จนมีการประท้วงและแก้ให้นายกรัฐมนตรี

ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 รัฐมนตรีสามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใน

เวลาเดียวกัน	รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	และฉบับ	พ.ศ.	2550	นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก

การเลือกตั้ง		โดยรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	มีการแยกอำานาจนั่นคือรัฐมนตรีเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้	 แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 กลับไปใช้ข้อกำาหนดเดิมคือไม่

ห้ามรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

	 ประเด็นนี้คือการใช้หลักทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม	 (Procedural	 Theory	 of	
Justice)	ผลที่มีความยุติธรรมย่อมมาจากกระบวนการที่ยุติธรรม			เราจึงยอมรับการตัดสิน
ใจของกลุ่มที่ไม่ตรงกับความต้องการของเรา(Holcombe	(2006)	หน้า	145-149)	ตัวอย่าง
หนึ่งคือ	 ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา	 ที่ใช้ระบบคะแนนเสียงตัวแทน
แต่ละรัฐ	 (Electoral	 vote)ที่ผู้ชนะในรัฐใดก็ได้คะแนนเสียงของตัวแทนในรัฐนั้นทั้งหมด	 ผู้
ได้เป็นประชานาธิปดีจึงอาจไม่ใช้ผู้ที่ได้คะแนนรวมของผู้ออกเสียงสูงสุด	 (Popular	 vote)	
ก็ได้	 	 ซ่ึงมีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนในการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 3	 คร้ัง	 (Harding	
(2008)	หน้า	295)	โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	2000	ซึ่งประธานาธิปดีบุชได้รับเลือก
ต้ังเป็นประธานาธิบดีตามกฎการเลือกต้ัง	แต่ผู้ท่ีได้คะแนนผู้ออกเสียงสูงสุดคือ	นายอัล	กอร์	ซึ่ง 
ผลที่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับของคนจำานวนมาก		แต่เนื่องจากผลที่ได้มาจากกติกาที่ตกลงยอมรับ 
กันก็ถือว่าผลลัพธ์มีความยุติธรรม

 รัฐธรรมนูญที่ดีจึงควรมีการแก้ปัญหาประชาธิปไตยตัวแทนซึ่งมีอย่างน้อยสาม
ประการดังกล่าว

โครงสร้างของรัฐธรรมนูญกับตลาดการเมือง
	 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหารัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ	ว่าจะกำาหนดลักษณะตลาด 
การเมืองอย่างไร			โดยแยกเป็นเรื่องของการเข้าสู่ตลาดของนักการเมือง	และการแข่งขันใน 
การเลือกต้ัง	 ซ่ึงรัฐธรรมนูญควรจะมีระบบท่ีเปิดให้คนเข้าสู่ตลาดการเมืองได้และมีการแข่งขัน	
ให้ประชาชนมีทางเลือกและควบคุมนักการเมืองได้

	 ในด้านการเข้าสู่ตลาดการกำาหนดคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 ไม่มีอะไรพิเศษต่างจากฉบับก่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องสังกัดพรรคการเมือง	รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ที่ตามมาจะเริ่ม
กำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีคุณภาพสูงขึ้น คือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 โดย
ฉบับ พ.ศ. 2540 จะมีความเข้มให้พรรคกำากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กว่าฉบับ พ.ศ. 2534 
มาก	 เพราะจะย้ายพรรคได้ยากขึ้น	 เนื่องจากต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคนั้น

อย่างน้อย	90	วัน	จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	แต่หากมีการยุบสภาฯ	จะต้องจัดการเลือก

ตั้งภายใน	 60	 วัน	 การย้ายพรรคจะทำาให้ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้รัฐธรรมนูญฉบับ	

พ.ศ.	2550	มีการผ่อนผันในประเด็นนี้	โดยให้	ส.ส.ต้องสังกัดพรรค	90	วัน	จึงจะมีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งในนามพรรคนั้น	 แต่หากมีการยุบสภาฯ	 จะต้องสังกัดพรรคนั้นก่อนการเลือกตั้ง

เพียง	30	วัน
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 ในด้านการแข่งขันในการเลือกตั้งสำาหรับสมาชิกสภาผู้แทนแบบเขตเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เป็นฉบับเดียวที่เลือกตั้งแบบเขตเล็กเขตเดียวเบอร์เดียว	 นั่น

คือ	เขตหนึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนเดียว	ซึ่งมีผลในการเลือกตั้งปี	2544	และ	25482	

อีกสองฉบับเป็นเขตใหญ่	 คือ	 จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินสามคน	 ให้จังหวัด

เป็นเขตเลือกตั้ง	แต่ถ้าหากจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินสามคนให้มีเขตเลือกตั้ง

มากกว่าหนึ่งเขต	โดยในแต่ละเขตต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยกว่าสองคน	ส่วน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งในฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 และฉบับ	 พ.ศ.	 2550	

โดยรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท

นี้	แต่ฉบับ	พ.ศ.	2550	ปรับแยกบัญชีรายชื่อออกเป็นภาค		และให้	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีรายชื่อมีความสัมพันธ์กับภาคนั้นดังได้กล่าวมาแล้ว	 ประชาชนก็จะเลือกตามบัญชีราย

ชื่อเฉพาะในภาคของตน

 การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ในเดือนมีนาคม 2554 ได้กลับมาใช้การ

แบ่งเขตเป็นเขตเดียวเบอร์เดียวและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนใช้

ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

	 การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2534	 ฝ่ายราชการคือ	 กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย	 และกรุงเทพมหานคร	 เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง	 โดยนับคะแนนที่หน่วย

เลือกตั้ง	 การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทำาหน้าที่จัดการและกำากับการเลือกตั้ง โดยนับคะแนน

ทุกหน่วยเลือกตั้งรวมในที่เดียว โดยมีเหตุผลสำาคัญ คือเพื่อไม่ให้รู้ว่าในหน่วยเลือกตั้งนั้น

เลือกผู้สมัครคนใดรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	ยังให้	กกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง	แต่กลับนับ

คะแนนท่ีหน่วยเลือกต้ัง	(ซ่ึงการแก้รัฐธรรมนูญในเดือนมีนาคม	2554	ไม่มีการแก้ไขประเด็นน้ี)

	 ในด้านการลงโทษการทุจริตการเลือกต้ังรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	ให้อำานาจ	กกต.

ให้มีการเลือกตั้งใหม่หากมีความเชื่อว่ามีการทุจริต	 ซึ่งทำาให้การทุจริตไม่มีผล	 	 รัฐธรรมนูญ

ฉบับ	พ.ศ.	2550	ได้เพิ่มอำานาจเรื่องการยุบพรรคเพิ่มเข้ามาโดยหากเชื่อว่า กรรมการบริหาร

พรรคมีส่วนในการทุจริตการเลือกตั้งหรือรับรู้แต่ไม่มีการแก้ไขก็สามารถดำาเนินการเพื่อยุบ

พรรคการเมืองนั้นได้ และหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคการเมืองใด กรรมการบริหาร

พรรคก็จะถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี

2ไม่รวมถึงการเลือกตั้งปี	 2549	 ที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ	 เพราะศาลตัดสินว่า	 การจัดที่กาบัตรของผู้ลง
คะแนนหันออกมาทางหน้าหน่วยเลือกตั้งเป็นการกระทำาที่ผิด

 ประเด็นตลาดการเมือง

รูปที่ 1 สัดส่วนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

	 การเลือกตั้งที ่ผ่านมา	 มีพฤติกรรมการเลือกตั้งซึ ่งมีผลต่อตลาดการเมืองคือ	

ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นจาก	 รูปที่	 1	 พบว่าประชาชนไปใช้สิทธิมากขึ้นโดยเพิ่ม

เป็นตามลำาดับ	 โดยทั่วประเทศ	 เพิ่มจากร้อยละ	58	 ในปี	พ.ศ.	2535	 เป็นร้อยละ	70	 ในปี	

พ.ศ.	2544	และร้อยละ	74	ในปี	พ.ศ.	2550		โดยในปี	พ.ศ.	2550	นี้ภาคที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ

ภาคใต้	เป็นร้อยละ	78	ส่วนที่ต่ำาสุดคือ	กรุงเทพฯ	เป็นร้อยละ	69
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รูปที่ 2 การเลือกยกพรรคทั้งเขต (เขตใหญ่)

 ประชาชนยังเลือกเป็นพรรคมากขึ้น รูปที่	 2	 และรูปที่	 3	 แสดงผลการเลือกตั้ง

ลักษณะยกเขต	คือเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดียวกันทั้งเขต	โดยในรูปที่	 	2	เป็น	

การแข่งขันในเขตใหญ่ที่แสดงว่าในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด	 มีสัดส่วนเขตเลือกตั้งเกินครึ่งที่

เป็นการเลือกทั้งพรรคซึ่งสูงกว่าในปี	พ.ศ.	2535	มาก		ทั้งนี้ในภาคใต้มีลักษณะการเลือกเป็น

พรรคชัดเจนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2538	ส่วนรูปที่	 3	พิจารณาในการเลือกแบบแบ่งเขต	 (เขตเดียว

เบอร์เดียว)	 ไม่สามารถพิจารณาจากตัวเลขแต่ละเขตได้เพราะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้

เพียงคนเดียวจึงได้พิจารณาผลทั้งจังหวัด		โดยใช้เกณฑ์ว่า		หากจังหวัดนั้นเลือกสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรพรรคเดียวกันเกินครึ่งก็แสดงว่าเลือกเป็นพรรคก็จะพบว่ามีสัดส่วนที่สูง	 และ

ในการเลือกตั้งปี	2548	จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นมาก

รูปที่ 3 สัดส่วนจังหวัดที่เลือกพรรคเดียวเกินครึ่ง
ของจำานวน ส.ส. (%)

 สัดส่วนผู้ไปลงคะแนนเสียงสูงขึ้นและการเลือกเป็นพรรคมากขึ้น ชี้ได้ว่า

พฤติกรรมของผู้เลือกตั้งเปลี่ยนไป สนใจการเลือกตั้งมากขึ้น  ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการ

ที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำาให้การเลือกตั้งมีความหมายว่า

เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะหากพรรคที่ตนเองสนับสนุนมีเสียงมากพอหัวหน้าพรรค

ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตร	ี 	 ต่างจากสมัยประชาธิปไตยครึ่งใบที่คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี

ได้		ถึงแม้พรรคที่ตนเลือกได้เสียงข้างมาก	คนภายนอก	(หรือคนกลาง)	ก็เป็นนายกรัฐมนตรี

ได้	จากการที่การเลือกตั้งเป็นพรรคเหมือนเลือกนายกรัฐมนตรี	การเลือกแบบบัญชีรายชื่อก็

เป็นการเลือกพรรค	 	 ทำาให้พรรคการเมืองเริ่มมีการเสนอนโยบาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรค

ไทยรักไทยในการเลือกตั้ง	พ.ศ.	2544	ทำาให้ประชาชนเริ่มคุ้นเคยและคาดหวังว่า	การเลือก

ตั้งจะทำาให้ตนได้นโยบายที่ต้องการหากพรรคที่ตนเลือกได้เป็นรัฐบาล	 ลักษณะการเลือก

เป็นพรรคจึงมีสูงขึ้น

 การเลือกตั้งปี 2544 ที่มีการปรับทั้งเรื่องเขตและการจัดการเลือกตั้ง พบว่ามีผล

ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เข้าสู่วงการเมืองมากขึ้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัญชีรายชื่อทำาให้คนทั่วไปเข้าสู่ตลาดการเมืองได้ง่ายขึ้น	 โดยในปี	 2539	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรใหม่ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตทั้งประเทศมีเพียงร้อยละ	17	แต่ในปี	2544	มี

ร้อยละ	47	โดยสัดส่วนสูงสุดในภาคเหนือ	โดยหากเทียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเก่าที่สอบ

ตก	สัดส่วนในปี	2544	ก็จะสูงกว่าในปี	2539

รูปที่ 4 สัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่เป็น ส.ส.ใหม่

		ทั่วประเทศ	 	กลาง	 										อีสาน	 						เหนือ	 				ใต้
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รูปที่ 5 สัดส่วน ส.ส.เก่าสอบตก

	 การมีระบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อมีส่วนดีในการทำาให้มีการเข้า

สู่ตลาดง่ายขึ้นและสร้างแรงจูงใจให้พรรคการเมืองแข่งขันกันทางด้านนโยบาย	 แต่จะไม่ส่ง

เสริมการแข่งขัน	 และการรับผิดต่อประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรโดยตรง	 	หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการทุจริตหรือประชาชนไม่ต้องการสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ทำาอะไรไม่ได้	เพราะพรรคเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

	 การควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งในกรณีของรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 ไม่

กระทบต่อผลการเลือกตั้งมากนัก	 เพราะลงโทษเป็นรายบุคคล	คือมีการเลือกตั้งใหม่ที่ทำาให้

ผู้สมัครต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม	และอาจไม่ได้รับเลือกกลับมา	การตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติก็

จะเป็นรายบุคคล	แต่การกำากับตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 จะกระทบต่อผลการเลือก

ตั้ง รัฐธรรมนูญจะทำาให้มีการยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการพรรคได้ ซึ่งลักษณะนี้จะมีผล

ต่อการแข่งขันในตลาดการเมืองที่ชัดเจน

 วาทกรรมเขตเล็กเขตใหญ่ การซื้อเสียง

	 มีการกล่าวว่าการซื้อเสียงเป็นปัญหาทั้งหมด	 หรือปัญหาใหญ่ที่สุดของกระบวน	

การประชาธิปไตย	เพราะต้องมาถอนทุนทำาให้มีการทุจริตคอร์รัปชั ่น	(และนำาไปสู่การ

รัฐประหาร)	เป็นวาทกรรมที่ยากจะหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือคัดค้านได้อย่างเด็ดขาด

	 แต่ก็มีเหตุผลและหลักฐานที่พอจะสะท้อนได้ว่า	วาทกรรมนี้อาจเป็นมายาคติ	หรือ

วาทกรรมเพื ่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าเป็นข้อเท็จจริง	โดยอาจพิจารณาว่า

การซื้อเสียงที่มีอยู่อาจไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกตั้ง เพราะคนที่รับเงินไม่จำาเป็นต้องไปเลือกผู้

ที่ให้เงิน  รวมทั้งผู้ที่ให้เงินอาจจะเน้นที่ให้คนไปเลือกตั้ง โดยคาดว่าคนกลุ่มนั้นจะเลือกตน

หากคนเหล่านั้นไม่ไปก็จะหมดโอกาสที่จะได้คะแนนเสียงจากคนกลุ่มนี้

	 โดยหากนึกถึงหลักความมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์	 ท่ีมองว่าคนมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุ

เพื่อประโยชน์หรือความพอใจของตัวเองและจะตัดสินใจทำาอะไรเมื่อประโยชน์มากกว่า

ต้นทุน	 หากใช้หลักการนี้จะพบว่า	 ไม่มีแรงจูงใจที่คนจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 เพราะ

ประโยชน์จากการเลือกตั้งที่จะทำาให้คนที่ตนเลือกชนะนั้นไม่มี		เพราะหากการไปลงคะแนน

เสียงของตนมีผลให้คนที่เลือกชนะ	แสดงว่าหากเราไม่ไปลงคะแนน	คะแนนของผู้สมัครต้อง

เสมอกัน	เมื่อไปลงคะแนนแล้วจึงมีผลแพ้ชนะ	ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรียกได้ว่าไม่มีการแพ้

กันหนึ่งคะแนนเลย	ประโยชน์จากการเลือกตั้งของคนๆหนึ่งจึงไม่มี	เพราะไม่มี	ผลต่อการแพ้

ชนะ	 แต่มีต้นทุนคือค่าเสียเวลา	 ค่ารถ	 ดังนั้นการไปเลือกตั้งจึงไม่สามารถอธิบายด้วยหลัก

ความมีเหตุมีผลของการตัดสินใจทางเศรษฐศาตร์ได้3

 การให้สินจ้างไปลงคะแนนจึงอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนไปลงคะแนน ทั้งนี้

ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ดีควรส่งเสริม แต่ให้พิจารณาว่าพฤติกรรมนี้อาจไม่มีผลชี้ขาดต่อการ

เลือกตั้ง 	ดังเช่นงานสำารวจของ	สมชัย	จิตสุชน	และ	วิโรจน์	ณ	ระนอง	ในการสัมมนาวิชาการ

ประจำาปี	2552	ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	“การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความ

เป็นธรรมในสังคม”	สำารวจตัวอย่าง	4,097	ครัวเรือนในเรื่องสาเหตุของความขัดแย้งทางการ

เมือง	โดยมีเพียงร้อยละ	2.3	ของจำานวนตัวอย่างที่	ตอบว่า	ปัญหามาจากชาวบ้านขายเสียง	

นักการเมืองซื้อเสียง	 โดยร้อยละ	 32.5	 ตอบว่ามาจากนักการเมืองและผู้มีอำานาจแบ่งผล

ประโยชน์กันไม่ลงตัว	 และร้อยละ	 23	 ตอบว่าประชาชนแบ่งขั้วไม่ยอมกัน	 ซึ่งการสำารวจนี้

สอดคล้องกับผลการสำารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนั้นที่ระบุว่าสาเหตุหลัก

ของความขัดแย้งทางการเมืองมาจากการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวโดยมีผู้ตอบข้อนี้ร้อยละ	

45	ร้อยละ	11	ระบุว่ามาจากคอร์รัปชั่นของนักการเมือง	มีเพียงร้อยละ	4.6	ระบุว่ามาจาก

ระบบเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียง

 

3การไปเลือกตั้งต้องอธิบายด้วยเหตุผลอื่น	เช่น	ความพอใจที่ทำาหน้าที่	ความรู้สึกผิดที่ไม่ไปเลือกตั้ง
(ณัฏฐพงศ์	ทองภักดี	2552)
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ตารางที่ 1  Prisoners’ Dilemma ของการซื้อเสียง

	 นอกจากน้ีเราอาจมองได้ว่า	 ปัญหาการซ้ือเสียงเกิดจากระบบท่ีขาดความไว้เน้ือเช่ือ

ใจกัน ในลักษณะปัญหา Prisoners’ dilemma	ตารางที่	 1	 เป็นผลของการซื้อเสียง	 ในรูป

ของโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งของผู้สมัครสองคน	คือ	นาย	ก	และนาย	ข	สมมุติว่าถ้าทั้งสอง

คนไม่ซื้อเสียงทั้งคู่	โอกาสได้ก็มีเท่า	ๆ	กัน	แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งซื้อเสียงและอีกคนไม่ซื้อ	คนที่

ซื้อก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	80	คนไม่ซื้อเสียงมีโอกาสเพียงร้อยละ	20	แต่ถ้าซื้อ

ทั้งคู่ก็จะมีโอกาสชนะเท่า	ๆ	กัน

	 ลักษณะเช่นน้ีการซ้ือเสียงแบบยุทธศาสตร์ครอบงำา	(Dominant	strategy)	เพราะไม่

ว่าอีกฝ่ายจะทำาอย่างไร	เราซื้อเสียงให้ผลดีกว่า	เช่น	สำาหรับนาย	ก	แล้ว	หากนาย	ข	ไม่ซื้อ

เสียง	นาย	ก	ซื้อเสียงจะดีกว่าไม่ซื้อเสียง	เพราะมีโอกาสได้ร้อยละ	80	สูงกว่าร้อยละ	50	แต่

หากนาย	ข	ซ้ือเสียง	นาย	ก	ซ้ือเสียงก็ดีกว่าไม่ซ้ือเสียงเช่นกันเพราะโอกาสได้เป็นร้อยละ	50	สูง

กว่าร้อยละ	20	ดังนั้นไม่ว่านาย	ข	จะมียุทธศาสตร์อย่างไร	นาย	ก	ซื้อเสียงดีกว่า		ซึ่งหากทั้ง

คู่คิดเช่นนี้ก็จะซื้อเสียง	ผลคือมีโอกาสได้เท่า	ๆ	กัน	ไม่ต่างกับกรณีไม่ซื้อเสียง	การไม่ซื้อเสียง

ในแง่ของทั้งสองคนและสังคมการไม่ซื้อเสียงเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าการซื้อเสียง	 ซึ่งจะเกิด

ได้หรือมีความเชื่อใจกัน	เมื่อไม่มีความไว้ใจกัน		ก็ไม่สามารถร่วมมือกัน		ก็จะมีการซื้อเสียง

 กระบวนการกำากับดูแลการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสังคมและ

ต่อผู้สมัครเองด้วย

 หากการซื้อเสียงเป็นปัญหา การนับคะแนนรวม และการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียว

น่าจะดีกว่าเขตใหญ่และนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  โดยเหตุผลที่ว่าการนับคะแนนรวม

ทำาให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนในหน่วย (หมู่บ้าน) นั้นเลือกใคร ผู้ซื้อเสียงก็จะไม่รู้ว่าผลของการ

 ในคำาถามที่ว่าเหตุผลหลักที่ ส.ส.ได้รับเลือกเหตุผลสำาคัญคือ การมีพรรคพวก/หัว
คะแนน การขยันลงพื้นที่/ใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีเพียงร้อยละ 1-2 ของแต่ละกลุ่มราย
ได้ที่ตอบว่า การให้เงิน/ของ/สัญญาจะให้ เป็นปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้ง ซึ่งการสำารวจชี้ว่า
สัดส่วนนี้น้อยกว่าสัดส่วนของคนที่ยอมรับว่าตัวเองรับเงินหรือของเสียอีก

ซื้อเสียงเป็นอย่างไรในรายละเอียด	 นอกจากนี้การนับที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งมีเป็นจำานวนมาก	

พรรคการเมืองไม่สามารถมีกำาลังมากพอที่จะดูแลได้ทุกหน่วยหากมีการทุจริต	 	 การนับที่

เดียวพรรคการเมืองจะมีตัวแทนไปดูแลได้ดีกว่า

	 มีการกล่าวว่าเขตเล็กจะทำาผู้สมัครใช้เงินซื้อเสียงได้ง่ายกว่าเขตใหญ่เพราะผู้มี

สิทธิเลือกตั้งมีจำานวนน้อยกว่า	 เขตใหญ่ต้องใช้เงินซื้อเสียงมาก	 ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่อ้างใน

การกำาหนดในรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 (ก่อนมีการแก้ไข)	 	 ให้เลือกตั้งแบบเขตใหญ่แต่

หากพิจารณาในด้านการแข่งขัน	 ผู้สมัครที่มีคุณภาพแต่มีทุนน้อยจะมีโอกาสน้อยในเขตใหญ่	

เพราะต้องหาคะแนนเสียงมากเช่นกัน	 การเลือกตั้งเขตเล็กผู้สมัครจะมีค่าใช้จ่ายในการหา

เสียงน้อยกว่า	และมีโอกาสทำาความรู้จักคุ้นเคยกับประชาชนในเขตได้ใกล้ชิดกว่า	ประชาชน

ก็จะมีข่าวสารข้อมูลผู้สมัครได้ดีกว่าเขตใหญ่	 ผู้สมัครที่มีคุณภาพดี ทุนน้อยก็จะมีโอกาส

แข่งขันในเขตเล็กได้ดีกว่าเขตใหญ4่

	 หากดูความแตกต่างของคะแนนผู้ชนะกับผู้แพ้ที่ได้คะแนนมากที่สุด	 การเลือกตั้ง

แบบเขตเล็กความแตกต่างของคะแนนน้อยกว่า	จะมีหลายเขตที่คะแนนแตกต่างกันไม่ถึงพัน

คะแนน	 โดยเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้ชนะคนสุดท้ายกับผู้แพ้ที่ได้คะแนนมากที่สุด	 ในการ

เลือกตั้งในปี	พ.ศ.	2535	ที่เป็นเขตใหญ่	คะแนนจะต่างกันโดยเฉลี่ย	29,509	คะแนน	โดยใน

ปี	พ.ศ.	2544	จะเป็น	14,814	คะแนน	ส่วนต่างของคะแนนผู้แพ้และผู้ชนะในปี	พ.ศ.	2535	

จะเป็น	 117	 คะแนน	 ส่วนในปี	 พ.ศ.	 2544	 จะเป็น	 13	 คะแนน	 	 โดยความเข้มข้นในการ

แข่งขันของเขตเล็กสูงกว่าเขตใหญ่

	 นอกจากนี้การกล่าวข้างต้นไม่ได้คำานึงว่า	 หากพรรคการเมืองต้องการได้สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด	(ทั้งจังหวัด)	หากเลือกเขตเล็กต้องชนะทุกเขต	ส่วนในเขตใหญ่ให้

ได้คะแนนเสียงคนสุดท้ายชนะคู่แข่งเป็นใช้ได้		นั้นคือใช้งบประมาณ	(หรือการซื้อเสียง)	ก้อน

เดียวเลือกได้ทั้งสามคน	 (หรือจำานวนทั้งหมดในเขตใหญ่)	 ในขณะที่ถ้าเป็นเขตเล็กต้องใช้งบ

ประมาณแข่งทุกเขต

4อัมมาร	สยามวาลา	และปิยนุช	 เพียรชอบ	 (2537)	ชี้ประเด็นเช่นกันว่าเขตใหญ่ทำาให้ผู้สมัครต้องอาศัยหัว
คะแนนและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมาก	เพราะยากจะหาเสียงได้อย่างทั่วถึง	ซึ่งระบบนี้พัฒนาไปสู่การซื้อขาย
เสียงได้	ผู้สมัครที่เป็นคนดีแต่คนรู้จักเฉพาะในท้องที่ที่อาศัยอยู่มีโอกาสสอบตกได้มาก
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ตารางที่ 2 คะแนนผู้ชนะเขตเล็กและเขตใหญ่ 	 ถ้าจะเปรียบดูว่าคะแนนที่ทำาให้พรรคการเมืองนั้นได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งหมดเป็นเช่นไร	อาจทำาได้โดยรวมคะแนนเสียงที่ทำาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเล็ก

ชนะทุกเขตเทียบกับคะแนนของผู้ชนะคนสุดท้ายของเขตใหญ่	 ก็จะรู้ว่าคะแนนที่ทำาให้ได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเป็นเช่นไร	เมื่อเปรียบเทียบการเลือกตั้งปี	2539	(ที่เป็นเขต

ใหญ่)	กับปี	2544	(ที่เป็นเขตเล็ก)	และปี	2548	(ที่เป็นเขตเล็ก)	กับปี	2550	(ที่เป็นเขตใหญ่)	

ในจังหวัดที่มีเขตการเลือกตั้งเขตเดียวทั้งจังหวัด		จะพบว่า	ส่วนใหญ่การเลือกตั้งเขตเล็กต้อง

มีคะแนนเสียงมากกว่าจึงจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจังหวัด

 เหตุผลที่สนับสนุนการเลือกตั้งแบบรวมเขตเพื่อแก้ปัญหาการซื้อเสียงจึงไม่ชัดเจน  

รวมทั้งประเด็นในเชิงปรัชญาว่าการเลือกตั้งเขตใหญ่ทำาให้คนมีสิทธิในการเลือกตัวแทนไม่

เท่ากัน	บางคนมีสิทธิเลือกสองคน	บางคนมีสิทธิเลือกสามคน

รัฐธรรมนูญกับก�รกำ�กับดูแลภ�ครัฐ

การกำากับภาครัฐ

      สภา         องค์กรอิสระ         ภาคประชาชน

รูปที่ 6 การกำากับดูแลรัฐบาล

	 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าระบบประชาธิปไตยตัวแทนมีปัญหาตัวการตัวแทน	

รัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่จะแก้ปัญหานี้	 โดยการกำากับพฤติกรรมของภาครัฐไม่ให้เอา

ประโยชน์ส่วนตนเบียดบังประโยชน์ประชาชน	 ในส่วนนี้จะวิเคราะห์การกำากับภาครัฐตาม

รัฐธรรมนูญ	ซึ่งจะผ่านสามองค์กรที่สำาคัญคือ	โดยสภาผู้แทนราษฎร	องค์กรอิสระ	และภาค

ประชาชน

	 ในด้านของสภาผู้แทนราษฎรกลไกที่สำาคัญคือ	 การอภิปรายไม่ไว้วางใจและการ

ถอดถอนรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2534	 ไม่มีกลไกพิเศษ	 นอกจากการกำากับรัฐบาล

โดยการใช้สภา	 ซึ่งระบุสัดส่วนสมาชิกในการเสนออภิปรายและกระบวนการอภิปราย	 ซึ่ง

หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแพ้ในการลงมติก็ต้องพ้นจากตำาแหน่ง
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 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มีนวัตกรรมสำาคัญคือการจัดตั้งองค์กรอิสระในการ

กำากับรัฐบาล	 โดยอาจพิจารณาว่าในระบบที่รัฐบาลมาจากพรรคเสียงข้างมากในสภาผู้แทน

ราษฎรนั้นยากที่จะมีการควบคุมโดยสภา	 เพราะพรรคการเมืองย่อมต้องการเป็นรัฐบาล	

การควบคุมน่าจะมาจากองค์กรที่เป็นอิสระจากพรรคการเมือง

	 การควบคุมโดยสภาผู้แทนราฎรในรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 จะมีการบัญญัติ

เพิ่มเติมมากขึ้น	 เพราะหากอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีต้องมีการกำาหนดผู้ที่จะเป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไป	 	 รวมทั้งหากมีการกล่าวหาเรื่องร่ำารวยผิดปกติที่ส่อไปในทางทุจริต

ต่อหน้าที่ต้องมีการยื่นถอดถอนด้วย	 นอกจากนี้การที่รัฐมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรทำาให้นายกรัฐมนตรีมีอำานาจในการคุมพรรคร่วมเพราะหากออกจากตำาแหน่ง

รัฐมนตรีก็จะไม่มีตำาแหน่งทางการเมือง

 สิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ให้บทบาทของสภามากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ 

คือการตั้งกระทู้สด	 	 โดยในอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือ	 รัฐมนตรีจะ

ตอบกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพระราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งทำาให้มีความล่าช้า

ไม่ทันการณ์	 	 รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	 2540	กำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถตั้ง

กระทู้ถามนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีในเรื่องที่เป็นที่สนใจและกระทบประโยชน์ของประชาชน

โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุมโดยไม่ต้องระบุคำาถาม	 นายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีต้องตอบในสภายกเว้นเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ

ผลประโยชน์ของแผ่นดิน

	 รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีข้อกำาหนดในเรื่องการขัดแย้งของผลประโยชน์เนื้อหาสำาคัญ

คือรัฐมนตรีต้องไม่มีการทำาสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาของรัฐ	 ซึ่งเป็นการกำาหนดพฤติกรรม

ไม่ให้เป็นปัญหาในการบริหารงานได้รวมทั้งระบุห้ามการดำารงตำาแหน่งในองค์กรต่าง	 ๆ

ซ้ำาซ้อนกัน

รูปที่ 7 ที่มาขององค์กรอิสระ

	 เนื่องจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นตัวแทนที่จะมาดูแลอำานาจ

รัฐที่มาขององค์กรอิสระนี้จึงมีความสำาคัญ	 	 โดยขั้นตอนในการคัดเลือกเริ่มจากการมี

คณะกรรมการสรรหา	 พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม	 เสนอชื่อให้คัดเลือกหรืออนุมัติโดย

วุฒิสมาชิก	เพื่อโปรดเกล้าฯ	ต่อไป

 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ใช้ขั้นตอนเดียวกันในการ

สรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระ แต่กรรมการสรรหามีองค์ประกอบที่ต่างกัน โดยใน

รัฐธรรมนูญ 2540 จะมีผู้แทนศาลสายการเมือง สายวิชาการ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.

2550 สายศาลจะมีบทบาทหลัก

 องค์กรอิสระ

	 นวัตกรรมสำาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	คือองค์กรอิสระที่จะคุมภาครัฐ

ตั้งแต่การเลือกตั้ง	 	 กกต.มีบทบาทในการที่จะพิจารณากำากับผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง

นอกจากนี้	 ป.ป.ช.	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลปกครอง	 ศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง	 ก็จะมีการควบคุมการใช้อำานาจของรัฐ	 ทั้งยังมีองค์กรทำาหน้าที่ตรวจสอบด้าน

ต่าง	ๆ	เช่น	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	และการดูแลการใช้อำานาจ

รัฐต่อประชาชน	เช่น	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

	 ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ	 	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 ให้มีจำานวน	 15	 คน	

โดยมาจากผู้พิพากษาและตุลาการ	7	คน	มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

รวม	8	คน	รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	ให้มีจำานวน	9	คน	โดยสายผู้พิพากษาจะมีมากกว่า

สายผู้ทรงคุณวุฒิคือ	5	คนต่อ	4	คน

	 คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ตามรัฐธรรมนูญฉบับ

พ.ศ.	2540	จะประกอบ	ประธานศาลฎีกา	คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	 4	คน	คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่า

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	 4	 คน	 ผู้แทนพรรคการเมือง

ทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละ	 1	 คน	 ซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือ	 4	 คน	
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ศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้นำาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

 อำานาจขององค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ก็จะมากกว่าเดิม เช่นการ
ยุบพรรค หน้าที่ กกต.ที่กำาหนดให้วางกรอบพฤติกรรมนักการเมือง ป.ป.ช.ที่จะมีหน้าที่คุม
พฤติกรรมนักการเมืองมากขึ้น

 ด้านประชาชน

	 รัฐธรรมนญฉบับ	พ.ศ.	2540	ให้ประชาชนมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมรัฐบาล	
โดยให้ประชาชนจำานวน	50,000	คน	มีสิทธิเสนอถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตาม
ท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต่อประธานวุฒิสมาชิกได้	 โดยต้องระบุการกระทำาผิดท่ีชัดเจน	 ซ่ึง
รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	มีบทบัญญัติลดจำานวนผู้ลงช่ือจาก	50,000	คน	เหลือ	20,000	คน

 ประเด็นการกำากับ 

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 ต้องการให้รัฐบาลเข้มแข็ง	 สภากำากับรัฐบาลยากกว่า
เดิมประกอบกับเห็นว่าในระบบสภาท่ีรัฐบาลจะมาจากพรรคท่ีได้เสียงข้างมาก	 การจะให้สภา
คุมรัฐบาลจึงทำาได้ยาก	 เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคอยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรครัฐบาลมากกว่าเป็นฝ่ายค้าน		จึงเป็นท่ีมาของวาทกรรมว่า	“เผด็จการรัฐสภา”

 การมีองค์กรอิสระท่ีไม่มีผลประโยชน์กับพรรคการเมืองและรัฐบาลเพ่ือกำากับดูแล
จึงมีความสมเหตุสมผล  แต่ก็มีความยากท่ีจะหากรรมการองค์กรอิสระท่ีเป็นอิสระท่ีแท้จริง มี
ความสามารถท่ีจะควบคุมภาครัฐ รวมท้ังป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มต่าง ๆ	 แต่ก็อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นทิศทางท่ีน่าส่งเสริมและการเรียนรู้จะทำาให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 โดยองค์กร
เหล่าน้ีจะได้รับการอนุมัติจากวุฒิสมาชิก	 ซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนน้ันคือองค์กรเหล่าน้ีจะ
ต้องมีความรับผิด	(Accountability)	ต่อประชาชนโดยผ่านวุฒิสภา

โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิรวม	 16	 คน	 เพื่อให้วุฒิสมาชิกลงมติคัดเลือกเหลือ	 8	 คน	 ส่วน

รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	และประธานองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	1	คน	 เป็นกรรมการ	ดำาเนินการสรรหาส่งชื่อให้วุฒิสภา

ลงมติเห็นชอบ

	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ

อื่นอีก	4	คนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	ให้มีคณะกรรมการสรรหาจำานวน	

10	 คน	 ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 อธิการบดี

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	 4	 คน	 ผู้แทน

พรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละ	 1	 คน	 ซึ่งเลือก

กันเองให้เหลือ	4	คน	ทำาพิจารณาสรรหาเสนอชื่อ	5	คนต่อประธานวุฒิสภา	และให้ที่ประชุม

ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำานวน	 5	 คนเสนอต่อ

ประธานวุฒิสภา	โดยวุฒิสมาชิกจะลงมติคัดเลือกเหลือ	5	คน

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 การสรรหากระทำาโดยให้มีคณะกรรมการสรรหา

จำานวน	 7	 คน	 ประกอบด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาล

ปกครองสูงสุด	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบุคคลซ่ึงท่ีประชุม

ใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำานวน	 1	 คน	 และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดคัดเลือกจำานวน	 1	 คน	 เป็นกรรมการสรรหา	 ผู้ที่สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

จำานวน	3	คน	เสนอต่อประธานวุฒิสภา		ส่วนกรรมการการเลือกตั้งอีก	2	คนจะเสนอจากที่

ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับ	
พ.ศ.	 2550	 ประกอบด้วย	 9	 คน	 คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจำานวน	15	คน	ประกอบด้วย	ประธานศาลฎีกา	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	
ประธานศาลปกครองสูงสุด	 อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	 7	 คน	 ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรค	 ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพรรคละ	 1	 คน	 ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	 5	 คนเป็นกรรมการและให้ประธาน
วุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	มีจำานวนคณะกรรมการเท่าเดิม	แต่กรรมการสรรหา
เปลี่ยนไป	โดยมีคณะกรรมการสรรหาจำานวน	5	คน	ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา	ประธาน

 แต่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ทั้งการสรรหาและการอนุมัติองค์กรอิสระจะห่าง 

จากประชาชนมาก เพราะกรรมการสรรหา จะมาจากสายศาลเป็นหลัก	รวมทั้งองค์ประกอบ

ของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีสายศาลสูงกว่าสายผู้ทรงคุณวุฒิต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	

2540	รวมทั้งวุฒิสมาชิกจะมาจากส่วนที่แต่งตั้งที่ไม่ได้มาจากประชาชนด้วย

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	 2550	 ในบทเฉพาะกาล	 ยังให้คณะกรรมการองค์กรอิสระ

จากการแต่งตั้งของ	 คมช.ยังดำารงตำาแหน่งต่อไป	 นั่นคือนอกจากโดยโครงสร้างยังมีความ

เกี่ยวพันกับประชาชนน้อยแล้ว ในทางปฏิบัติยังมีความเกี่ยวพันผู้ที่ทำาการรัฐประหารในปี 

พ.ศ. 2549 ด้วย 
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รัฐธรรมนูญกับนโยบ�ยส�ธ�รณะ

รูปที่ 8 ที่มาของนโยบายสาธารณะ

	 ที่มาของนโยบายสาธารณะตามรัฐธรรมนูญอาจมองได้คร่าว	ๆ 	จากรูปข้างต้น		โดย 

ในรัฐธรรมนูญจะมีหมวดนโยบายพื้นฐานของรัฐ	ซึ่งแม้จะไม่ได้บังคับให้รัฐบาลทำา	แต่รัฐบาล 

ก็ต้องพิจารณาและชี้แจงต่อสภาทุกปี	 	 อีกด้านหนึ่งคือการออกกฎหมาย	 เพราะนโยบาย

สาธารณะมักจะอยู่ในรูปกฎหมาย	ซ่ึงรัฐธรรมนูญก็จะกำาหนดกระบวนการในการออกกฎหมาย	

นอกจากนี้องค์กรอิสระก็สามารถมีการดำาเนินการหรือคำาสั่งที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะ		

โดยในส่วนนี้จะเน้นเรื่องรัฐธรรมนูญกับนโยบายพื้นฐาน	และการออกกฎหมาย

 ในด้านนโยบายพื้นฐานของรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 จะมีเนื้อหาไม่ต่างจาก

รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ  จะเป็นเรื่องทั่วไปครอบคลุมไม่มากลักษณะให้รัฐมีนโยบายที่จะดูแล

ประชาชนด้านการศึกษาภาคบังคับ	การสาธารณสุข	การช่วยเหลือผู้ยากไร้เนื้อหานโยบายท่ี

จะต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนท่ีชัดเจนคือการระบุให้รัฐกระจายอำานาจการคลังให้กับท้องถ่ิน

	 ตาราง	ผ4	-	ผ6	ในภาคผนวก	ชี้ให้เห็นชัดว่ารัฐธรรมนูญสองฉบับหลังมีเนื้อหาของ

นโยบายพื้นฐานของรัฐ	แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2534	มาก	รัฐธรรมนูญฉบับ

พ.ศ. 2540 มีเนื้อหามากขึ้น และประเด็นที่เฉพาะเจาะจงขึ้น	เช่น	กำาหนดสิทธิในการรับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	 12	 ปี	 การสนับสนุนให้ชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม	 การป้องกันผล	

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนการกำาหนดให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติและ

ให้มีองค์กรอิสระจัดสรรความถี่และกำากับดูแลการประกอบการกิจการวิทยุ	 โทรทัศน์	 และ

โทรคมนาคม

	 การกำากับตามรัฐธรรมนูญฉบับ		พ.ศ.		2550		มีผลทำาให้การแข่งขันในตลาดการเมือง 

น้อยลงจากการยุบพรรค		ตัดสิทธินักการเมือง	การถอดถอนนายกรัฐมนตรีมีลักษณะกีดกัน

การเข้าสู่ตลาดการเมือง

	 รัฐธรรมนูญสองฉบับหลังนี้มีแนวคิดที่ดีที่จะให้ประชาชนกำากับภาครัฐโดยการ

ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 แต่การกำากับโดยตรงด้วยภาคประชาชนยังทำาได้ยาก

เพราะต้นทุนสูง	จึงยังไม่เห็นผลจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

	 การกำากับโดยองค์กรอิสระและข้อกำาหนดในรัฐธรรมนูญ	 เป็นเพราะนักการเมือง

ไม่เป็นที่ไว้วางใจแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะไม่จำากัดพฤติกรรมของ

ข้าราชการระดับสูง	 ซึ่งก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน	 มีทุจริต

คอร์รัปชั่นได้เช่นกัน	 นอกจากนี้การมีองค์กรอิสระที่เป็นอิสระจากรัฐบาล	 	 	 แต่ก็เป็นข้อ

จำากัดในการบริหารงานของฝ่ายการเมืองได้	 เช่น	 การให้	 ป.ป.ช.ที่เป็นอิสระดูแลเรื่องการ

ทุจริตของราชการ	 ทำาให้ฝ่ายการเมืองขาดเครื่องมือในการที่จะกำากับดูแลการทุจริตของ

ข้าราชการโดยตรง	 รวมทั้งทำาให้ภาระงานของ	 ป.ป.ช.มาก	 จนมีการกล่าวถึงการที่มีคดีที่

หมดอายุความ	ลักษณะนี้จะเป็นเช่นเดียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

 นโยบายพื้นฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มีความละเอียดมากขึ้น

กว่าฉบับ พ.ศ. 2540	อีก		ราวกับจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	มีการระบุให้บริหาร

นโยบายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		มีการให้อำานาจชุมชนในด้านต่าง	ๆ 	มากขึ้น		ไม่

สนับสนุนการแปรรูปของสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 มีลักษณะการให้สวัสดิการมากขึ้น	 ระบุให้

โครงการอาจจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนต้องประเมินผลกระทบรับฟังความคิด

เห็นประชาชนและมีองค์กรอิสระให้ความเห็น	

 ในด้านการออกกฎหมาย   ขั้นตอนของสภาในการออกกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลง

มาก	 โดยหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอพระราชบัญญัติต้องให้พรรคมีมติให้เสนอได้	

โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นไม่น้อยกว่า	20	คนรับรอง	รัฐธรรมนูญ

ฉบับ	พ.ศ.	 2550	ยังคงจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รับรองเป็น	 20	คน	แต่ไม่ระบุว่า

พรรคต้องมีมติให้เสนอ	แต่ทั้งสองฉบับยังให้ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินต้องได้รับคำา

รับรองจากนายกรัฐมนตรีจึงจะเสนอได้		
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 การท่ีรัฐธรรมนูญมีนโยบายพ้ืนฐานท่ีมีรายละเอียด เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เนื่องจาก

ทำาให้ขาดการแข่งขันทางนโยบาย ประชาชนไม่ได้เลือกนโยบายแต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้

เลือกนโยบาย	ซึ่งมีลักษณะเป็นชิ้น	ๆ	ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนดังกล่าวแล้ว		นอกจากนี้นโยบาย

พื้นฐานในรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ

สังคมได้โดยง่าย

	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนมีข้อจำากัดในการออกกฎหมายทั้ง

เรื่องจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นผู้เสนอ	 	 ทำาให้พรรคเล็กไม่สามารถเสนอได้	

รวมทั้งหากเป็นพระราชบัญญัติที่มีผลต่อการเงิน	ต้องได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรี	 มิ

ฉะนั้นก็เสนอไม่ได้	 	 และหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 รัฐบาลก็

สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติในเรื่องเดียวกันให้สภาพิจารณาได้	 กฎหมายส่วนใหญ่จึง

ออกมาจากรัฐบาล

	 รัฐธรรมนูญเปิดบทบาทให้ประชาชนมากขึ้น	 	 แต่ประชาชนจะมีส่วนในการออก

กฎหมายได้หรือไม่	 	 ขึ้นอยู่กับต้นทุนธุรกรรม	 	 เพราะมีข้อกำาหนดให้ต้องมีร่างเสนอ	 พร้อม

เหตุผล	ผลที่ได้จึงยังไม่ชัดเจน

ประช�ธิปไตยกับก�รพัฒน�5

	 รัฐธรรมนูญเป็นส่วนสำาคัญในสังคมประชาธิปไตย	 เราน่าจะพิจารณาว่าความเป็น

ประชาธิปไตยมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ	 	 ในส่วนนี้จึงรวบรวมการศึกษาที่ใช้ข้อมูลระหว่าง

ประเทศ	 วิเคราะห์ทางสถิติและการสร้างแบบจำาลองทางทฤษฎี	 ที่ดูความสัมพันธ์ของ

ประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจ	

5ส่วนนี้เรียบเรียงจาก	ณัฏฐพงศ์	ทองภักดี	(2553)

 รัฐธรรมนูญสองฉบับหลังนี้ยังให้ประชาชนมีสิทธิออกกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญ

ฉบับ พ.ศ. 2540 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อขอต่อประธาน

รัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำาหนดในหมวด 3	 (สิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย)	 และหมวด	 5	 (แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ)	 คำาร้องขอนี้ต้องจัดทำาร่างพระราช

บัญญัติเสนอมาด้วย	รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	มีบทบัญญัตินี้เช่นกัน โดยลดจำานวนผู้เข้า

ชื่อเสนอกฏหมายเป็นไม่น้อยกว่า 10,000 คน

 ประเด็นด้านนโยบายสาธารณะ

 การกำาหนดนโยบายพื้นฐานของรัฐ แสดงความไม่เชื่อใจว่ารัฐจะมีนโยบายที่ดี

ต่อประชาชน	 จึงต้องกำาหนดให้ทำา	 แต่การกำาหนดก็ไม่ได้มาจากประชาชน มาจากผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญ จึงไม่มีหลักประกันอันใดว่าเป็นความต้องการของประชาชนจริง	 ประเด็นที่

หลากหลายของรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	สะท้อนความคิดของกรรมการในช่วงที่มีความ

ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลทักษิณที่ค่อนข้างจะเน้นการขยายตัวและบทบาทของ

เอกชน	 	 จึงมีหลายข้อที่ดูจะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมไม่ไว้ใจระบบตลาด	 เช่น	 การห้ามดำาเนิน

การทำาให้รัฐเป็นเจ้าของกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานน้อยกว่าร้อยละ	 51	 การมีข้อจำากัดใน

การทำาความตกลงทางการค้า	 การห้ามดำาเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงยกเว้นแต่จะผ่านเงื่อนไขที่กำาหนด

 ความหลากหลายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทำาให้นโยบายขาดทิศทางที่

ชัดเจน มีความไม่สอดคล้องกันบ้าง เช่นระบุให้สนับสนุนระบบตลาด	 แต่ให้เป็นไปตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่มีความหมายของปรัชญาที่ชัดเจน	 การระบุให้รัฐไม่ทำา

กิจการแข่งขันกับเอกชนแต่มีบทบัญญัติที่ดูจะไม่สนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	

	 ถึงแม้นโยบายจะมีหลายข้อมากขึ้น	 แต่เนื่องจากขาดทิศทางก็จะไม่สามารถ

ครอบคลุมเรื่องสำาคัญที่จะสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศ	 เช่นมีการพูดถึงการพัฒนา

ภาคเกษตร	 แต่ไม่ระบุถึงภาคบริการ	 ภาคโทรคมนาคมที่จะเป็นสิ่งสำาคัญในระบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์		ไม่มีการมีนโยบายสังคมคนชราซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของสังคมไทยต่อไป		นโยบาย 

พื้นฐานไม่ได้เป็นข้อบังคับให้รัฐบาลต้องทำา	ซึ่งหากรัฐต้องทำาอย่างจริงจังก็จะมีผลกระทบต่อ 

งบประมาณของรัฐอย่างมาก

	 การศึกษาจากข้อมูลระหว่างประเทศ	 ในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้ผล

ที่ต่างกันบ้าง โดยงานในระยะหลังชี้ว่ามีผลในทางบวกต่อการขยายตัวโดยงานบางชิ้นชี้ว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ไม่เป็นเส้นตรง	 	 การ

ทดสอบสรุปว่า	ในระดับประชาธิปไตยต่ำา	เมื่อเสรีภาพทางการเมืองสูงขึ้น	จะมีการขยายตัว

มากขึ้น	 	 เมื่ออยู่ระดับกลาง	 ก็จะมีการขยายตัวสูงสุด	 และจะลดลงเมื่อระดับประชาธิปไตย

สูง	 (Barro	 (1996);	Minier	 (1998);	Plumper	&	Martin	 (2003);	Rodrik	&	Wacziarg	

(2005);	Doucouliagos	&	Ulubasoglu	(2008))
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	 ในอีกด้านหนึ่ง	 การพัฒนาเศรษฐกิจก็มีผลต่อความเป็นประชาธิปไตย	 Barro	
(1999)	 ศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่า	 ความเจริญของสังคมมีผลต่อความเป็น
ประชาธิปไตย		โดยใช้ข้อมูล	จากกว่า	100	ประเทศ	ในช่วงปี	ค.ศ.	1960-1995	พบว่า	ความ
เป็นประชาธิปไตย	(สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและเสรีภาพของประชาชน)	จะเพิ่มขึ้น	เมื่อ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงขึ้น	ระยะเวลาที่เรียนระดับประถมของผู้ที่มีอายุ	25	
ปีขึ้นไป	 ความแตกต่างระยะเวลาการเรียนระดับประถมของผู้ชายกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า	
25	 ปีขึ้นไปลดลง	 โดยความเป็นประชาธิปไตย	 จะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของประเทศ	 	 แต่จะ
เพิ่มขึ้นหากสัดส่วนรายได้ของชนชั้นกลางต่อรายได้รวมสูงขึ้น	 Rudra	 (2005)	 ศึกษาโดย
ใช้สมการเศรษฐมิติจากข้อมูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา	 (Panel	 data)	 ของประเทศ
กำาลังพัฒนา	59	ประเทศ	ในช่วงปี	ค.ศ.	1972-1997	พบว่า	การที่ประเทศกำาลังพัฒนาเข้าสู่
กระบวนการโลกาภิวัตน์โดยเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	 จะทำาให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยสูงขึ้น		แต่ต้องมีการเพิ่มรายจ่ายด้านสวัสดิการเพื่อช่วยผู้ถูกกระทบในทางลบ
ด้วย

	 Przeworski	(2004)	ศึกษาข้อมูล	135	ประเทศ	ในช่วงปี	ค.ศ.	1950-1990	อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการปกครอง	 และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 โดยแบ่งเป็น 
สองประเด็น	 คือ	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเกิดข้ึนและการอยู่รอดของระบอบทาง 
การเมืองหรือไม่	 	 และระบอบทางการเมือง	 ส่งผลต่อผลทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 perfor-
mance)	 หรือไม่	 การศึกษาพบว่า	ปัจจัยสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ประชาธิปไตยอยู่รอด คือระดับ
รายได้ต่อประชากรที่สูง ประเทศที่รวยจะมีโอกาสสูงกว่าประเทศที่จนในการรักษาระบบ
ประชาธิปไตย	 เพราะประเทศท่ีมีระดับรายได้สูงจะสูญเสียรายได้มากหากเป็นเผด็จการ	 ปัจจัย
อื่น	ๆ 	ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย	คือ	การศึกษาที่ดีของประชาชน	การที่ไม่มีพรรคเดียวที่ครอบงำา 
การปกครอง	การใช้ระบบรัฐสภา	(มากกว่าใช้ระบบประธานาธิบดี)	และการกระจายรายได้ที่
ดี		ในประเด็นของระบบการปกครองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	การศึกษาพบว่าระบอบ
การปกครองไม่มีผลกับอัตราการลงทุนและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ	 	 แต่การขยายตัว
ของรายได้ต่อหัวในระบบประชาธิปไตยสูง	กว่าระบบเผด็จการ	เนื่องจากระบอบเผด็จการ	มี
อัตราการเกิดสูงกว่า	 บทความจึงสรุปว่า	 เราไม่ต้องเสียสละความเป็นประชาธิปไตยเพื่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ

 Persson	&	Tabellini	(2006)	ศึกษาประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจโดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง	จากข้อมูล	150	ประเทศในช่วงปี	ค.ศ.	1960-2000	ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	120	ครั้ง		การศึกษาพบว่า	ความเป็นประชาธิปไตย	(Democ-
ratization)	 และความเสรีทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 liberalizations)	 ทำาให้การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น	 แต่ลำาดับของการเปิดเสรีก็มีความสำาคัญ กล่าวคือ ประเทศที่มีการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจก่อนจะเป็นประชาธิปไตย จะมีการเติบโตที่ดีกว่าการเป็นประชาธิปไตย
แล้วจึงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	 นอกจากนี้	 การคาดหวังต่อระบบการปกครองก็มีผลต่ออัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจ	 โดยการประมาณการชี้ว่า	หากคาดว่าจะมีการรัฐประหาร	อัตรา
การขยายตัวจะลดลง	 และการที่ประเทศมีประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อเนื่อง	 ก็จะทำาให้มีการ
ขยายตัวที่ดีขึ้น	

	 ในด้านความเท่าเทียมกัน	 Burkhart	 (1997)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันของรายได้	ประมาณการโดยใช้ระบบสมการทาง

เศรษฐมิติให้ทั้งสองตัวแปรมีส่วนกำาหนดซึ่งกันและกัน	 พบว่าประชาธิปไตยกับความไม่เท่า
เทียมกันของการกระจายรายได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ไม่เป็นเส้นตรง มีลักษณะ
เป็นตัวยูกลับ ในช่วงแรกเมื่อมีประชาธิปไตยมากขึ้นการกระจายรายได้จะไม่ดี	 แต่เมื่อมี
ประชาธิปไตยระดับหนึ่งการกระจายรายได้จะดีขึ้น	 	 Lee	 (2005)	 ทดสอบความสัมพันธ์
ของการใช้จ่ายของรัฐ	 ความเป็นประชาธิปไตย	 ต่อการกระจายรายได้โดยในประเทศที่
เป็นประชาธิปไตย	 พบว่าการเพิ่มขนาดของภาครัฐ	 (ดูจากภาษีต่อผลผลิตมวลรวมภายใน
ประเทศ)	 ทำาให้การกระจายรายได้ดีขึ้น	 ส่วนประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย	 การเพิ่มขนาด
ของรัฐนำาไปสู่การกระจายรายได้ที่แย่ลง

	 การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าการใช้งบประมาณและการลงทุนของประชาธิปไตยและ
เผด็จการมีความแตกต่างกัน	ส่งผลต่อคุณภาพการพัฒนา	โดย	Motiram		&	Nugent		(2007)	สร้าง
แบบจำาลองทางทฤษฎีและทำาการทดสอบจากข้อมูลภาคตัดขวาง	 (cross–section	 data) 
	 และข้อมูลท้ังภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา	 (Panel	 data)	 จาก	 100	 ประเทศ	 ทดสอบ
สมมติฐานว่า	 ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมกันด้านการเมือง	
จะทำาให้คุณภาพของการศึกษาสาธารณะ	 (Public	 education)	 และคุณภาพโดยรวมของ
ประเทศกำาลังพัฒนาลดลง	ผลการศึกษาพบว่า	เป็นไปตามสมมติฐาน	แสดงว่า	ประชาธิปไตย
จะทำาให้คุณภาพการศึกษาและคุณภาพการพัฒนาดีขึ้น  นอกจากนี้ประชาธิปไตยจะลงทุน
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคสูงกว่า ดูแลสิ่งแวดล้อมดีกว่าระบบ
เผด็จการ	(Lee	(2005);	Eriksson	&	Persson	(2003);	Harbaugh	et	al.	(2002);	Deacon	
(2009))

	 จากการทบทวนการศึกษาระหว่างประเทศที่ทำาการศึกษาในระยะหลังนี้จึงชี้ว่า	
ระบบประชาธิปไตยซึ่งมักจะวัดด้วยความมีเสรีภาพทางการเมืองหรือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไม่ส่งผลในทางลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มที่จะทำาให้มีการขยาย
ตัวโดยมีการลงทุนในด้านการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์	 และส่งผลทางบวกต่อตัวแปร
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6Ray	(1998)	บทที่	3-4

	 กล่าวได้ว่าความสำาคัญของประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน	 คือ	 การสร้างสถาบันที่มีผล

ดีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 	 Rodrik	 (2007)	ศึกษาความสำาคัญของสถาบันกับการพัฒนา	สรุป

อย่างชัดเจนจากการศึกษาเชิงประจักษ์ว่า	 การปกครองระบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม 

จะสร้างสถาบันจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local knowledge) ที่ทำาให้การพัฒนามีคุณภาพ 

โดยหลักฐานที่มีคือ	 ประชาธิปไตยจะมีการขยายตัวระยะยาวที่คาดการณ์ได้มีเสถียรภาพ

ในการขยายตัวระยะสั้นมากกว่า	 รับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจได้ดีกว่า	 เพราะมีกลไกในการ

ที่ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าทำาให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว	 ระบบประชาธิปไตยทำาให้มี
การกระรายได้ดีขึ้น	 การปกป้องสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น	 โดยเปรียบเทียบกับระบบเผด็จการ	
ซึ่งระบบเผด็จการจะมีการใช้จ่ายด้านการทหารมากกว่าและในด้านความสุขโดยรวม	 (Frey,	
Kucher,	 &	 Stutzer	 (2001))	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำารวจความพึงพอใจของชาวสวิต-
เซอร์แลนด์จำานวน	 6,000	 คน	 โดยผลการศึกษาพบว่า	 ในท้องถิ่นที่ประชาชนมีบทบาท
ประชาธิปไตยทางตรงสูงประชาชนจะมีความสุขสูงกว่าท้องถิ่นที่ประชาชนมีบทบาทน้อย	
แสดงว่ากระบวนการประชาธิปไตยก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกับความเป็นประชาธิปไตย

	 หากจะพิจารณาว่าทำาไมระบบประชาธิปไตยจึงส่งผลที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ	
การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่า	 เป็นเพราะระบบประชาธิปไตยสร้างฐานที่ดีต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ สิ่งสำาคัญอันหนึ่งจากระบอบประชาธิปไตย คือ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ	 Barro	
(1996)	อธิบายว่า	 เสรีภาพทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 freedom)	หมายถึง	ตลาดเสรีและ
ขนาดภาครัฐเล็ก	จะเน้นการปกป้องกรรมสิทธิ์เอกชน	(Property	right)	ส่งเสริมการทำางาน
ของระบบตลาด	การทำานวัตกรรมมีผลต่อการขยายตัวตามทฤษฎีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	
ซึ่งผลการศึกษาจากข้อมูลระหว่างประเทศยืนยันเช่นนั้น	 โดยชี้ว่า	 เสรีภาพทางเศรษฐกิจมี
ผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ลดการเบี่ยงเบนจากระบบตลาด	 การเคารพกฎหมายมี
สูง

	 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่า	 ระบบประชาธิปไตยจะมีการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	 สาธารณสุข	 และโครงสร้างพื้นฐานที่สูงกว่าระบบ
เผด็จการ	 ก็เป็นสาเหตุที่ทำาให้มีการขยายตัวที่ดี	 ทฤษฎีการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ชี้
ว่า	 ปัจจัยเหล่านี้มีความสำาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 นอกเหนือจากการออมที่เป็น
จุดเน้นของทฤษฎีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม6	 อย่างไรก็ตามระบบที่เน้นในเรื่อง
การกระจายรายได้มากเกินไป	 อาจลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ได้	 หากการกระจายราย
ได้มาจากการถ่ายโอนทรัพย์สินจากคนรวยมาให้คนจน

จัดการความขัดแย้งได้ดีกว่า	 เพราะประชาชนมีส่วนร่วม	 เป็นไปตามกฎหมาย	 การศึกษายัง

ยกตัวอย่างว่า	 ประเทศไทย	 และเกาหลีใต้	 รับมือวิกฤติเศรษฐกิจ	 2540	 ได้ดีกว่าประเทศ

อินโดนีเซีย	 เพราะสองประเทศแรกที่กล่าวถึง	 มีการเปลี่ยนรัฐบาลที่ราบรื่นตามระบอบ

ประชาธิปไตย	มีการรับฟังเสียงประชาชน	 ไม่จำาเป็นต้องมีการจราจล	 	และประชาธิปไตยมี

ผลต่อการกระจายรายได้ดีกว่า	

	 โครงสร้างสถาบันของสังคมในลักษณะนี้	 	 จะสอดคล้องกับระบบตลาดในยุค

โลกาภิวัตน์หรืออีกนัยหนึ่งคือสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับระบบตลาด	 (Market	

friendly)	 มีการคุ้มครองกรรมสิทธิ์	 (Property	 rights)	 เป็นสภาพที่เปิดกับการลงทุนของ

เอกชนภายในและภายนอกประเทศ	มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	 (Liberalization)	 เป็นการ

สร้างบรรยากาศเพื่อนวัตกรรม	 (Innovation)	 ได้	 อีกทั้งมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	

ทรัพยากรมนุษย์	 สิ่งแวดล้อม	 สนองตอบความต้องการของประชาชนและการทำางานของ

ระบบตลาด	

	 นอกจากนี้	 ระบบประชาธิปไตยยังส่งเสริมธรรมาภิบาล	นำาไปสู่การบริหารจัดการ

ที่ดีและสร้างสังคมที่มั่นคงได้	 โดยสถาบันประชาธิปไตยมีการตรวจสอบ	 จำากัดบทบาทของ

รัฐ	 ทำาให้รัฐหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนาในระยะหลังและ

เศรษฐศาสตร์สถาบัน	ระบุว่า	จำาเป็นต้องใช้ธรรมาภิบาลเพื่อให้ระบบตลาดทำางานได้ดี	จึงส่ง

เสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	และการกระจายรายได้ดีขึ้น	

	 คงมีคนโต้แย้งว่า	 ระบบเผด็จการหรือระบบรัฐบาลรวมศูนย์ก็สามารถเป็นมิตรกับ

ระบบตลาดได้สามารถสร้างความเสรีทางเศรษฐกิจได้	 เนื่องจากเผด็จการไม่ได้หมายความ

ว่าจะเป็นการวางแผนจากส่วนกลางเสมอไป	 (ตัวอย่างเช่น	 รัฐบาล	 Pinochet,	 Fujimori	

หรือแม้แต่รัฐบาลอานันท์)	 หรือรัฐบาลประเทศสังคมนิยมบางประเทศ	 ที่มีการลงทุนใน

ด้านการศึกษาการสาธารณสุขอย่างมาก	 ไม่ต่างจากประเทศประชาธิปไตย	 ในทางกลับ

กันรัฐบาลจากระบบประชาธิปไตยอย่างเวเนซูเอลาก็มีการยึดทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติ

ระบบเผด็จการก็น่าจะสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน

	 ในประเด็นนี้อาจพิจารณาได้ว่า	 เผด็จการเหมือนการลงทุนที่มีความเสี่ยง เพราะ

มีโอกาสที่เผด็จการใช้อำานาจเพื่อสร้างความมั่งคั่งของตนเองจากผลประโยชน์ของประเทศ

ชาติ และจากการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 เห็นได้ชัดจาก	 แอฟริกา	 ยุโรปตะวันออก	 และ

รัฐบาลประธานาธิบดีมาครอส	 	 เราอาจหวังว่าเผด็จการจะทำาเพื่อประชาชน	 แต่ในระบบ

เผด็จการจะไม่มีกลไกที่จะให้ประชาชนกำากับพฤติกรรมของเผด็จการนั้น



รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540: มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณะ34 นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ 		35

 การตอบสนองของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากระบบประชาธิปไตยต่อประชาชนจะ

แคบกว่า ขึ้นอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์ที่รัฐบาลต้องสนองตอบ (Account for)	 จึงพบว่า	 งบ

ประมาณทหารจะสูง	 เมื่อรัฐบาลมาจากการรัฐประหาร	 ซึ่งรูปที่	 9	 ข้างล่างก็ดูจะยืนยันว่า

ในช่วงที่รับบาลมาจากรัฐประหาร	 สัดส่วนของงบประมาณด้านความมั่นคงประเทศจะสูง

ขึ้น	 รัฐบาลอานันท์ในยุค	 รสช.มีนโยบายด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ด้านการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน	 	 เนื่องจากรัฐมนตรีหลายคนมาจากภาคธุรกิจ	 และข้าราชการที่

สนับสนุนด้านนโยบาย	มีทิศทางนี้ที่ชัดเจน		แต่การดำาเนินการทางด้านมาตรการทางเกษตร	

ด้านการกระจายรายได้มีไม่มาก	(ณัฏฐพงศ์		ทองภักดี	และธรรมนูญ		พงศรีกูร	2535)	ส่วน

รัฐบาลสุรยุทธ์ก็จะมีความแตกต่างจากรัฐบาลอานันท์	 คือเป็นนโยบายอนุรักษ์นิยม	 	 การที่

จะคิดว่ารัฐบาลเผด็จการจะมีผลต่อเศรษฐกิจเหมือนรัฐบาลจากระบบประชาธิปไตย	 จึงเป็น

เรื่องพิเศษมากกว่าเรื่องทั่วไป

รูปที่ 9 งบประมาณด้านป้องกันประเทศ

 ข้อดีที่สำาคัญประการหนึ่งของระบบประชาธิปไตยคือ การเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองไม่รุนแรง เพราะผ่านการเลือกตั้งได้ เป็นระบบเปิด	 อย่างไรก็ต้องคำานึงถึงคนส่วน

ใหญ่	 และหากประชาชนไม่พอใจ	 ประชาชนก็เปลี่ยนผู้บริหารได้ส่วนระบบเผด็จการการ

เปลี่ยนแปลงมักจะต้องใช้กำาลัง ซึ่งจะเป็นต้นทุนสูงต่อสังคม	สร้างความไม่มีเสถียรภาพ	หรือ

ถ้ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารต้องการลงจากอำานาจเอง	 ก็มักจะต้องมีกระบวนการที่จะมี

การผ่อนถ่ายอำานาจ	 เพื่อไม่ให้มีภัยต่อตนเองภายหลัง	 ซึ่งมักทำาให้โครงสร้างสถาบันเสียไป	

(ขาดธรรมาภิบาล)	และบิดเบือนระบบตลาด	(เช่น	สร้างการผูกขาด	เป็นต้น)

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่าประชาธิปไตยมีผลที่ดีต่อการพัฒนา	 	 คือทำาให้ระบบตลาด

ทำางานได้	 เป็นเพราะสร้างธรรมาภิบาลได้ดีกว่ากรณีของเผด็จการ	 ทำาให้มีประสิทธิผลของ

รัฐในกระบวนการการจัดสรรและการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	 Sen	 (2000)	 ระบุว่าการพัฒนาคือความเป็นอิสระให้คน

สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่	 ความเป็นอิสระในระบบประชาธิปไตยจึง

เป็นทั้งวิถีและเป้าหมาย	(Mean	and	end)	ของการพัฒนา

เร�จะไปท�งไหนกัน
	 จากการวิเคราะห์ข้างต้นชี้ว่า	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2534	 ไม่มีความแปลกใหม่	

เป็นการส่งผ่านอำานาจคณะรัฐประหาร	 	 โดยไม่มีเจตนาจะปรับโครงสร้างของการปกครอง	

กระบวนการการกำาหนดนโยบายสาธารณะและเนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 มีที่มาจากการปฏิรูปการเมือง	 	 สมาชิกสภาร่าง

รัฐธรรมนูญมาจากตัวแทนประชาชนและนักวิชาการมีความหลากหลาย	 	 มีการปรับระบบ

การแก้ปัญหาตัวการตัวแทนในกรอบใหม่โดยใช้องค์กรอิสระที่โยงใยกับประชาชนผ่าน

วุฒิสมาชิก	 ไม่เน้นอำานาจการตรวจสอบทางสภามีการสร้างแรงจูงใจให้มีการแข่งขันมากขึ้น

จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่เป็นเขตเล็กและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีราย

ชื่อการเลือกตั้งในปี	พ.ศ.	2544	มีนักการเมืองใหม่เข้าสู่ตลาดมากกว่าครั้งอื่น	ๆ	รัฐธรรมนูญ

ต้องการให้มีพรรคใหญ่	ให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ		โดยคิดว่าจะทำาให้ออกนโยบายสาธารณะได้

ดีขึ้นโครงสร้างจึงไม่เอื้อต่อพรรคเล็ก	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการยอมรับของประชาชนจาก

การที่เป็นกลไกที่จะปฏิรูปการเมืองจากภาคประชาชน

ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
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 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มีโครงสร้างใกล้เคียงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 

มากกว่าฉบับ พ.ศ. 2534  แต่การแก้ปัญหาตัวการตัวแทนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 

กลับมีลักษณะที่โยงใยกับประชาชนน้อยลง รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	ทั้งในส่วนขององค์

ประกอบขององค์กรอิสระที่มีบทบาทสำาคัญในการตรวจสอบและกระบวนการสรรหาที่ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยลง	 ภาคตุลาการมีบทบาทมากขึ้น	 รวมทั้งวุฒิสมาชิกก็มิได้มาจาก

การเลือกตั้งทุกคน

รูปที่ 10 ที่มาของรัฐธรรมนูญและผู้ร่าง

	 หากพิจารณาถึงที่มาของรัฐธรรมนูญและผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็จะเข้าใจถึงโครงสร้าง

และผลของรัฐธรรมนูญได้	รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาจากความต้องการปฏิรูปทางการ

เมือง ผู้ร่างเลือกมาจากภาคประชาชน มีความหลากหลาย การกำากับดูแลตัวแทนจึงมอง

จากภาคประชาชน

 ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 และฉบับ พ.ศ. 2550 เป็นการจัดการของผู้

ยึดอำานาจรัฐประหาร  ประชาชนไม่มีส่วนกำาหนดรัฐธรรมนูญ	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.

2550	 จะมีการทำาประชามติ	 แต่ก็แยกไม่ได้ว่าเป็นเพราะพอใจในรัฐธรรมนูญหรือเพราะ

ต้องการเลือกตั้ง	 เพราะหากไม่รับรัฐธรรมนูญ	 ประธาน	 คมช.ก็จะเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใด

มาใช้ก็ได้

	 รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2534	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการกำากับภาครัฐ

ยกเว้นแต่ความพยายามถ่ายถอดอำานาจที่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรได้	 ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 มีการปรับโครงสร้างที่ทำาให้ผู้ยึด

อำานาจยังสามารถกำากับภาครัฐได้	โดยกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระ		อำานาจขององค์กร

อิสระ	 และบทเฉพาะกาลที่ทำาให้คณะกรรมการขององค์กรอิสระที่ตั้งโดยผู้ยึดอำานาจคงอยู่

ต่อไปแม้จะมีรัฐธรรมนูญแล้ว

 รัฐธรรมนูญปี 2550  ลดการแข่งขันในตลาดการเมือง ทั้งจากการเลือกตั้งที่มีเขต

ใหญ่ขึ้นทั้งจากการตัดสิทธินักการเมือง  ทั้งจากการลดอำานาจของประชาชนทางการเมือง

ในเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมือง  เพราะยุบพรรคการเมืองได้โดยง่าย  และลดอำานาจ

ฝ่ายประชาชนในการเลือกรัฐบาล	 เพราะการยุบพรรคทำาให้องค์ประกอบของพรรคในสภาฯ

เปลี่ยนไป	 จะมีผลให้มีรัฐบาลใหม่	 เปลี่ยนจากพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งได้ซึ่งก็

หมายถึงประชาชนไม่ได้เป็นผู้เลือกผู้กำาหนดนโยบายสาธารณะ

	 ในกรอบของการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ	 รัฐธรรมนูญต้องมีระบบของการแก้

ปัญหาตัวการตัวแทน	 คือการควบคุมภาครัฐและการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม	 ที่ทำาให้

ตัวแทนซ่ึงในท่ีน้ีคือภาครัฐรักษาประโยชน์ของตัวการ	 ซ่ึงในกรณีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 

ตัวการกลายเป็นชนชั้นนำาที่มีส่วนยึดอำานาจและร่างรัฐธรรมนูญ  มากกว่าจะคำานึงว่าตัวการ

น่าจะเป็นประชาชน	การกำาหนดนโยบายจึงไม่ได้มาจากประชาชน	รวมทั้งนโยบายพื้นฐานก็

จำากัดทางเลือกนโยบายของพรรคการเมืองและประชาชนด้วย

	 ในการสร้างความร่วมมือและการยอมรับในกฎความเป็นเอกฉันท์เพื่อการตัดสิน

ใจที่ไม่เป็นเอกฉันท์	รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	ก็จะมีปัญหา	เพราะเป็นที่ยอมรับน้อยกว่า

รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	เพราะสืบต่อจากการยึดอำานาจโดยการรัฐประหาร		เห็นได้จาก

ความขัดแย้งทางการเมืองและความคิดที่มีมาตั้งแต่การใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้

	 หากเราคิดว่าประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งตัวแทนที่เหมาะสม	 ระบบไม่ต้องการ

พรรคการเมืองที่เข้มแข็ง	 	 เราไม่เชื่อว่าระบบการเลือกตั้งจะทำาให้มีนโยบายสาธารณะที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนหรอืเหมาะสมกบัการพฒันาประเทศ		เรากส็ามารถ

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 โดยมีการปรับจุดเล็กน้อยที่เป็นอุปสรรคในการบริหาร 

งานดังเช่นที่กระทำาอยู่	เพราะรัฐธรรมนูญมีกลไกที่จะกำาหนดผู้กำาหนดนโยบายสาธารณะได้
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 แต่ถ้าเราคิดว่า ระบบประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็นสังคมเปิด ให้มีการแลก

เปลี่ยนความคิด มีระบบที่ประชาชนเลือกตัวแทน เปลี่ยนตัวแทนได้ เราก็ต้องสร้าง

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย ส่งเสริมการแข่งขันทางการเมืองและธรรมาภิบาล

	 หากเป็นเช่นนี้ควรมีการแก้ไขในระดับโครงสร้างหรือยกเลิกทั้งฉบับ	 แล้วใช้

รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	 2540	 เป็นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ	 	 และแก้ให้มีการแข่งขันทางการ

เมืองมากขึ้น	 คำานึงถึงความสำาคัญของพรรคขนาดเล็กที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน	 มีการ

ทบทวนการวางกระบวนการสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระที่มีความโปร่งใสมากขึ้น	

ขณะเดียวกัน	องค์กรอิสระก็ต้องมีความรับผิดและโปร่งใสมากขึ้นด้วย7

 ทางเลือกของเราคือจะใช้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ชนชั้นนำาสามารถกำาหนดนโยบาย

สาธารณะได้หรือจะเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยที่จะให้ประชาชนเลือกตัวแทนเพื่อเลือก

นโยบายสาธารณะตามความต้องการของประชาชน

7รังสรรค์		ธนะพรพันธ์	(2547ข)	หน้า	247-292	มีข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	เพื่อการปฏิรูปการเมือง
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บทคัดย่อ

	 รายงานวิจัยนี้ศึกษาการตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐ	 โดยเน้นการวิจัย

เชิงสถาบันเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงระบบการตรวจสอบด้านรายจ่ายของภาค

รัฐ	 โดยจำากัดขอบเขตการศึกษาสองหัวข้อ	 ส่วนที่หนึ่งรายจ่ายขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยเสนอแนะกระบวนการตรวจสอบภายใน	 (internal	 audit)	 ให้มี

ตัวแทนภาคประชาชนเป็นกรรมการควบคู่การปรับปรุง	 “งบประมาณแบบมีส่วน

ร่วม”	 (participatory	 budgeting)	 ทั้งนี้มีความจำาเป็นต้องพัฒนาเงื่อนไขสาม

ประการ	ก)	การสร้างกติกาให้ประชาชนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 กล่าวจำาเพาะเจาะจงคือ	 พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ท้องถิ่นและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน	 ข)	

พัฒนาตัวอย่างนำาร่องในเทศบาล/อบต.และ	 อบจ.ที่มีระบบตรวจสอบภายในที่เข้ม

แข็ง	 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบท้องถิ่นตามมาตรฐาน	 ส่งเสริมเครือข่ายการ

เรียนรู้ข้ามหน่วยงาน	ด้วยการสนับสนุนจากส่วนกลางได้แก่	สำานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 สำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 และสถาบันวิชาการในภูมิภาคโดยมีเป้าหมาย

เผยแพร่	“ตัวอย่างดีเลิศ”	ของ	อปท.ที่มีธรรมาภิบาลและการตรวจสอบภายในที่ได้

มาตรฐาน	 และ	 ค)	 การสนับสนุนด้านความรู้-การวิจัยท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

หัวข้อธรรมาภิบาลท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 ส่วนที่สอง	 ศึกษาบทบาทการตรวจสอบรายจ่ายของรัฐโดยรัฐสภา	 ซึ่ง

มอบอำานาจให้คณะกรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน	 (budget	 oversight	 com-

mittee)	 และคณะกรรมาธิการชุดอื่นๆติดตาม	 และสำานักงานการตรวจเงินแผ่น

ดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่สนับสนุนรายงานผลการตรวจฯ	 ให้

สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรีรับทราบทุกปี	 ถึงแม้ว่ามีระบบการ

ควบคุมและตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน	 แต่สภาพเป็นจริงมีข้อบกพร่องและ

ข้อจำากัดการตรวจสอบเกิดขึ้นได้เสมอ	 ดังประจักษ์จากข้อร้องเรียนที่มีจำานวนมาก	

และผลการตรวจสอบของ	สตง.ที่รายงานความสูญเสียที่คำานวณเป็นตัวเงิน	(เช่น	ใน

ปี	 2550	 รายงานว่ามูลค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินเท่ากับ	 7,561	 ล้านบาท)	 งาน

วิจัยนี้เสนอแนวทางปรับปรุงการทำางานของคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ	 โดยให้

มีการ	“เชื่อมโยง”	ระหว่าง	คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ	กับ	สำานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		
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สถาบันวิชาการที่สนใจการพัฒนาประชาธิปไตยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เช่น	 สถาบันพระปกเกล้า	 สถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัย	 สมาคมวิชาชีพเช่นสมาคม

ทนายความ	สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์	สมาคมเศรษฐศาสตร์	สมาคมนักบัญชีและ

นักตรวจสอบ	 และสื่อมวลชนจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำาทุกปีตัวอย่างเช่น	 การ

ประชุมวางแผนร่วมกัน	(ปีละ	2-3	ครั้ง)	การจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ	เพื่อเป็น	“ตัว

ช่วย”	 ในการวิเคราะห์รายจ่ายรัฐ	 (กรณีศึกษาที่น่าสนใจ)	 การจัดประชุมสัมมนา

ร่วมกันเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การใช้จ่ายเงินของภาครัฐผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์	 (ปี

ละ	2-3	ครั้ง)การจัดทำาสมุดปกขาววิเคราะห์กรณีศึกษาการใช้จ่ายของรัฐ	 (คัดเลือก

โครงการที่อยู่ในความสนใจของประชาชน)	 	 นอกจากนี้ควรปรับปรุงข้อกฎหมาย

ให้กรรมาธิการงบประมาณฯสามารถเข้าถึงข้อมูลตามระบบ	 GFMIS	 เช่นเดียวกับ

ฝ่ายรัฐบาล		ท้ายที่สุดเสนอว่าการร่วมเป็นเครือข่ายกับรัฐสภาต่างประเทศ	สมาคม

รัฐสภานานาชาติ	ธนาคารโลก	ฯลฯ	เพื่อเรียนรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ	เช่น	

การบัญชีภาครัฐ	การควบคุมภายในและตรวจสอบ		โดยเฉพาะจากตัวอย่างประเทศ

ชั้นนำา	 การตั้งสถาบันวิจัยเพื่อช่วยวิเคราะห์/ติดตามรายจ่ายของภาครัฐเป็นส่วน

สนับสนุนให้กับรัฐสภา

ก�รตรวจสอบร�ยจ่�ยภ�ครัฐ
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์1

คำ�นำ�
 รัฐบาล ระบบราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญ	
ในการจัดบริการสาธารณะ	 เพื่อเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนการกินดีอยู่ดีและ
สวัสดิการสังคมของประชาชนทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐจำาต้องจัดทำางบประมาณ
เป็นประจำาทุกปี	 (annual	 budgeting)	 โดยมีกระบวนการงบประมาณตามหลัก
กฎหมาย	 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องมีหน้าที่นำาร่าง	 พ.ร.บ.ข้อบัญญัติรายจ่ายผ่านการ
พิจารณาและความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและสภาท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการถ่วงดุลอำานาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ	 	 การอภิปรายหัวข้อ
งบประมาณแผ่นดิน/หรือรายจ่ายของท้องถิ่น	 ได้รับความสนใจจากประชาชนและ
สื่อมวลชน	ผ่านการถ่ายทอดทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นประจำาทุกปี		ข้อซักถามและ
การตอบข้อมูลของฝ่ายการเมืองอันเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย	 ความเสี่ยงการใช้จ่าย
ไม่คุ้มค่าหรือทุจริตคอร์รัปชั่น	 ล้วนอยู่ในความสนใจของสาธารณชนและสื่อมวลชน	
นับว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนไปในตัว	 	 ใน
มุมมองที่ควรจะเป็น	 การใช้จ่ายของรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นควรจะถูกจัดสรร
อย่างเหมาะสม	 ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญของรัฐ	
รัฐสภาหรือสภาท้องถิ่น	 เพื่อเป้าประสงค์การพัฒนาแบบเอนกประสงค์	 เช่น	 การ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการลงทุนด้านปัจจัยโครงสร้างเพื่อการพัฒนาระยะยาว	 เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาส	 ภายใต้งบประมาณ
ที่มีอยู่จำากัด	 แต่ในสภาพเป็นจริงการใช้จ่ายของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 (อปท.)	 อย่างน้อยจำานวนหนึ่งอาจจะมีข้อบกพร่อง	 การใช้จ่ายที่ด้อย
ประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มค่า	 ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นหรือปัญหา
ความทับซ้อนของผลประโยชน์		ข้อบกพร่องการปฏิบัติที่ขาดความรู้	(การบัญชี	การ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบย่อหย่อน)	 ฯลฯ	 ดังปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยว
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน่วยงานต่าง	ๆ	เป็นประจำาทุก	ๆ	ปี		อนึ่ง	ใน
ยุคโลกาภิวัตน์คนไทยได้รับรู้ความก้าวหน้าจากตัวอย่างนานาประเทศ	 ย่อมมีข้อ
เปรียบเทียบด้านสวัสดิการท่ีจัดหาโดยภาครัฐ	 เกิดความต่ืนตัวในภาคประชาชนและ
ส่ือมวลชนในการติดตามและประเมินผลการทำางานของรัฐบาล/ส่วนราชการ	 	 ความ
เปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมและ	โลกทัศน์ต่อภาครัฐในยุคนี้แตกต่างจากในอดีต

1ศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	



การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ120 121นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

4-5	 ทศวรรษก่อนหน้า	 	 (ในอดีตคนไทยมองรัฐบาล/ราชการเป็นผู้ปกครอง	 ประชาชนเป็น
ฝ่ายถูกปกครอง	 แต่ในสังคมปัจจุบันคนไทยมีความกระตือรือร้นทางการเมืองสูงขึ้น	 หาก
เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐทำางานด้อยประสิทธิภาพ	ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน	
ก็อาจจะแสดงออกด้วยการคัดค้าน	 เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อศาลปกครอง	 เป็นต้น)	 การ
ตรวจสอบรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลและส่วนราชการเป็นส่วนหนึ่งที่
ให้ความสนใจเพราะรายจ่ายของภาครัฐ มาจากเงินสาธารณะ (public money)

	 ในกระบวนการงบประมาณของรัฐบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีระเบียบ
และข้อกำาหนดให้มีระบบตรวจสอบงบประมาณ	 (budget	 audit)	 อันประกอบด้วย	 การ
ตรวจสอบภายนอก	 (external	 audit)	 โดยกำาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ	 อาทิเช่น	
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 กรมสรรพากร	 ศาล
ปกครองกลาง	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ให้มีการตรวจสอบภายใน (internal audit) โดยหน่วย
งานราชการส่วนกลางหรือราชการท้องถิ่นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและคณะ
กรรมการตรวจสอบภายใน	 จะอย่างไรก็ตาม	 การที่มีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบรายจ่าย
ของภาครัฐอย่างเป็นระบบ	 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล2	 มิได้หมายความว่าการใช้จ่าย
ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปลอดจากข้อบกพร่องไม่มีความเสี่ยงทุจริต
คอร์รัปชั่น	จากรายงานประจำาปีของ	สตง.	(หลายฉบับ)	รายงานข้อบกพร่องของการใช้จ่าย
ทั้งราชการส่วนกลางและราชการท้องถิ่น3เป็นประจำาทุกปี		สตง.ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่
รับตรวจสอบปรับปรุงวิธีปฏิบัติ	 เสนอแนะให้เงินคืน	 หรือในกรณีพบความบกพร่องขั้นร้าย	
แรงแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและกำากับดูแลจะดำาเนินการต่อโดยเสนอเรื่องต่อไป
ให้ศาลยุติธรรมตัดสินทางอาญาหรือทางแพ่ง

2ในระดับนานาชาติ	 มีองค์กรที่ส่งเสริมการตรวจสอบและกำาหนดมาตรฐานการตรวจสอบ	 ได้แก่	 INTOSAI	
(International	Organization	of	Supreme	Audit	Institutions)	และ	ASOSAI	(Asian	Organization	
of	Supreme	Audit	Institutions)	ซึ่งเป็นองค์การที่	สตง.ของไทยสมัครเป็นสมาชิก
3จากเอกสารรายงานประจำาปี	 2550	 ระบุว่า	 “...สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ดำาเนินการตรวจสอบ
ตามอำานาจหน้าที่โดยได้ตรวจสอบเงินงบประมาณแผ่นดิน	 มูลค่างานตามสัญญาซื้อขายจำานวน	 55,872	
ล้านบาท	 ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรัฐวิสาหกิจ	 กองทุนและเงินทุน	 หน่วยงานอิสระ/
องค์การมหาชน	 และหน่วยงานอื่นๆ	 มีมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น	 12,490,383	 ล้านบาท	 ....ในภาพรวม
ประมาณการมูลค่าความเสียหาย/ค่าเสียโอกาส	เป็นตัวเงินรวมทั้งสิ้น	7,561	ล้านบาท	ประกอบด้วยเงินงบ
ประมาณที่เรียกคืนหรือรายได้ที่จัดเก็บเพิ่มจำานวน	1,642	ล้านบาท	และประมาณการมูลค่าความเสียหายที่
รัฐสูญเสียงบประมาณโดยไม่ประหยัดหรือสูญเสียรายได้จำานวน	5,919	ล้านบาท”
รายงานเดียวกันยังระบุว่า	 “มูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงิน	 7,561	 ล้านบาท	 จำาแนกเป็นสามส่วน	 คือ	
รัฐวิสาหกิจ	 26.75	 ล้านบาท	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 463.97	 ล้านบาท	 และราชการส่วนกลางบวกกับส่วน
ภูมิภาค	7,070.65	ล้านบาท”

 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในกระบวนการตรวจสอบการทำางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็น

หลักการสำาคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 ซึ่งหากเป็นไปเช่นนั้นย่อมเพิ่มพูนความเชื่อมั่นต่อระบบประชาธิปไตย	

ทั้งนี้มีความจำาเป็นต้องแปลงหลักการดังกล่าว	 	 ให้กลายเป็นข้อปฏิบัติได้ในสภาวะ

ปกติ		รายงานการวิจัยฉบับนี้มีเป้าหมายสำาคัญสองประการ	ประการแรกเพื่อศึกษา

วิธีการกำากับและตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งข้อเสนอให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน	 ศึกษาจุดอ่อนและข้อ

บกพร่องต่าง	ๆ 	พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบราย

จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประการที่สอง	 ศึกษาบทบาทการตรวจสอบ

รายจ่ายของรัฐบาล	 โดยรัฐสภาและคณะกรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน	 (คณะ

กรรมาธิการชุดนี้มีชื่อเรียกเป็นสากลว่า	 budget	 oversight	 committee)	 โดยที่

สันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการทำางาน

ของคณะกรรมาธิการ	 ในแนวทางเพิ่มเติมองค์ความรู้และข้อมูลสนเทศ	 พร้อมกับ

เสนอแนะให้เติมส่วนที่ขาด	 (gap	 filling)	 โดยใช้	 “ตัวช่วย”	 (assistance)	 หมาย

ถึง	 การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาการบัญชี-การเงิน-และการตรวจสอบมืออาชีพ	 	 การ

ทำาความตกลงร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ/สถาบันวิจัย	 ให้ติดตามและวิเคราะห์

การใช้จ่ายของส่วนราชการ	 วิจัยผลการใช้จ่ายบางโครงการที่อยู่ในความสนใจของ

สาธารณชนในขณะนั้น	 สนับสนุนให้มีหน่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของส่วนราชการ	 เพื่อความมั่นใจว่า	 ปลอดจากทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการใช้จ่ายที่ไม่

คุ้มค่า	รวมทั้งการเผยแพร่ผลตรวจสอบผ่านสื่อมวลชนโดยจัดทำาเวทีวิชาการสัมมนา

หรือจัดทำาเอกสารสมุดปกขาวเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาครัฐ

	 ในการทำางานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันเป็นกรอบการ

วิเคราะห์	 โดยสันนิษฐานว่า	 หนึ่ง มีข้อบกพร่องเชิงระบบสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ

การกำากับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น

การตรวจสอบภายใน	 (internal	 audit)	 เนื่องจากราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่

มิได้ดำาเนินการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง	 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	

มีข้อบกพร่องด้านข้อมูลสนเทศเป็นอุปสรรคต่อการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของรายจ่าย	 การขาดความรู้ในส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและ

คณะกรรมการ	 สอง มีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในและ
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การตรวจสอบโดยภาคประชาชน (people’s audit)	 โดยเสนอแนะการปรับปรุง

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเป็น

กรรมการเสียงข้างมาก	 การอบรมความรู้ให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน	

ข้อกำาหนดให้	อปท.มีหน้าที่เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ	(reporting	of	inter-

nal	 audit)	ต่อสาธารณะ	 	ข้อเสนอให้มี	 “ตัวช่วย”	การทำางานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในของ	 อปท.	 (เริ่มจาก	 อปท.ขนาดใหญ่และมีงบประมาณรายได้สูง)	

ตัวอย่างเช่น	การว่าจ้างที่ปรึกษาเอกชนมาช่วยวิเคราะห์บัญชีและการเงิน	วิเคราะห์

การจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือความคุ้มค่าของรายจ่ายการลงทุน	 โดยที่คาดว่า	 การตรวจ

สอบภายในที่เข้มแข็ง	 นอกจากช่วยลดภาระการทำางานของการตรวจสอบภายนอก	

(external	 audit)	 แล้วยังเป็นการกรุยทางไปสู่	 “การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วน

ร่วม”	 (participatory	 budgeting)	 สาม มีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมให้ระบบ

กำากับตรวจสอบของรัฐสภา ภายใต้คณะกรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน (budget 

oversight committee)	ให้สามารถดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งยิ่ง

ขึ้นด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลสนเทศและการวิจัย	เสนอแนะการเชื่อมโยงระหว่าง	

สตง.และคณะกรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน	 การวิจัยเชิงประเมิน	 (evaluative	

research)	 เพื่อเป็นตัวช่วยของคณะกรรมาธิการฯข้อเสนอการเชื่อมโยงระหว่าง

สถาบันวิจัยกับคณะกรรมาธิการ	 (เช่น	 สถาบันพระปกเกล้า	 ศูนย์วิจัยด้านการเมือง

และธรรมาภิบาลซึ่งกระจายอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง)	และการเผยแพร่ผล

การค้นคว้าต่อสื่อมวลชน	 การจัดประชุมทางวิชาการร่วมกัน	 รวมทั้งการร่วมมือกับ

รัฐสภาในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในระดับโลก	

	 โดยที่ภาครัฐเป็นระบบองค์กรขนาดใหญ่	 ประกอบด้วย	 “กรม”	 และ

หน่วยงานอื่น	ๆ	ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีจำานวนมาก	จึงจำาเป็นต้องจำากัดขอบเขต

ของการค้นคว้าโดยให้ครอบคลุมสองหัวเรื่อง	 ได้แก่	 หนึ่ง	 แนวทางการส่งเสริม

การทำางานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ	 อปท. สอง	 แนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการแผ่นดิน	 ซึ่งรับผิดชอบการติดตามงบประมาณ

แทนรัฐสภา	 มีความจำาเป็นต้องทบทวนปฏิสัมพันธ์กับระบบการตรวจสอบภายนอก	

(ซึ่งมีอยู่แล้ว	คือ	สตง.	ป.ป.ช.	ศาลปกครอง	สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

เป็นต้น)	

	 ในการนำาเสนอผลของการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้แบ่งการรายงานตามเนื้อ

เรื่องและตามลำาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้	 หัวข้อแรก	 การทบทวนทฤษฎีและแนวคิด

ว่าด้วยการกำากับและตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ

บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ/สภาท้องถิ่นในการใช้จ่ายของภาครัฐ	 พร้อมกับสำารวจ

นวัตกรรมจากตัวอย่างในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ (participatory budgeting) หัวข้อ

ที่สอง ศึกษาจุดอ่อนของวงจรงบประมาณ (budget cycle)	 ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินไทย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้ันตอนการติดตามประเมินผล (budget audit) 

โดยวิเคราะห์จุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบภายใน	 เช่น	 การมิได้

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายจ่าย	 การปฏิบัติที่ขาดความ

จริงจัง	(หมายเหตุ	วัดได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์	เช่น	จำานวนการประชุมของคณะ

กรรมการตรวจสอบภายในแต่ละปีค่อนข้างน้อย	 1-2	 ครั้ง	 เนื้อหาการประเมินไม่

ครอบคลุมหรือไม่ครบถ้วน	ขาดการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในประเด็นสำาคัญ	

ฯลฯ)	 หัวข้อที่สาม	 การจัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ

ภายในของ	 อปท.	 ให้เข้มแข็ง	 เสนอแนะการออกกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม	

(พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4)	 เสนอแนะการ

จัดหลักสูตรอบรมความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน	และเจ้าหน้าที่ตรวจ

สอบภายใน	 การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการบัญชี	 การบริหารพัสดุและอื่นๆ	 มา

ช่วยทำางานเชิงลึกในฐานะเป็น	“ตัวช่วย”	ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ	

อปท.	การสืบค้นหาตัวอย่างการปฏิบัติดี	(best	practice)	ในเทศบาล	หรือ	องค์การ

บริหารส่วนตำาบลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบรายจ่ายฯ	 การ

พัฒนาข้อมูลสนเทศของ	อปท.ที่สะท้อนถึงผลผลิต	และผลลัพธ์ของการทำางาน	

หัวข้อที่สี่ การจัดทำาข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการงบ

ประมาณแผ่นดิน

4สถาบันพระปกเกล้า	 ได้จัดทำารายงานการวิจัยว่าด้วย	 พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น	 ร่างกฎหมายนี้ได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
(กกถ.)	ในต้นปี	2553	และเตรียมนำาเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
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กรอบก�รวิเคร�ะห์ก�รตรวจสอบก�รใช้จ่�ยของภ�ครัฐ
 โครงสร้างการตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ

 การตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐ เป็นภารกิจสำาคัญของรัฐสภา	 ซึ่ง

เป็นไปตามหลักรัฐศาสตร์และหลักการบริหารราชการแผ่นดิน	 กำาหนดให้มีฝ่าย

บริหาร	 กับ	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ทำาหน้าที่ถ่วงดุลกัน	 กำาหนดให้ฝ่ายบริหารขออนุมัติงบ

ประมาณแผ่นดิน	 และให้มีหน้าที่รายงานการใช้จ่ายเงินสาธารณะหน้าที่ที่จะต้อง

ชี้แจงต่อรัฐสภาและประชาชนเมื่อเกิดข้อสงสัย	 ทั้งนี้มีกรอบกฎหมายหลายฉบับ	

เช่น	 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2502	 เป็นต้น	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550	 ได้กำาหนดให้มีกฎหมายการคลังของรัฐเพื่อกำาหนดวินัยทางการคลัง	

และการใช้จ่าย	 ขออ้างอิงข้อความบางตอนประกอบ	 “….ให้มีกฎหมายการเงินการ

คลังของรัฐเพื่อกำาหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

วางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดสรรรายได้ การกำาหนดแนวทางในการจัด

ทำางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารเงินและทรัพย์สิน การบัญชี กองทุน

สาธารณะ การก่อหนี้หรือการดำาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการเงิน

ของรัฐ หลักเกณฑ์การกำาหนดวงเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น และ

การอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ กำากับการใช้จ่ายเงิน

ตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเป็นธรรม

ในสังคม” (มาตรา	167	วรรคสาม)

 รัฐสภา	 มีบทบาทกำากับภาพรวมของงบประมาณและการใช้จ่ายของภาค

รัฐ	 โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมาธิการงบประมาณ	 (budget	 oversight	 commit-

tee)	ที่ทำาหน้าที่กำากับติดตาม	ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติสากล	(Stapenhurst	et	al.,	2008)	

ขออ้างอิงข้อความบางตอนประกอบ	“Legislatures have, and are using, con-

stitutional powers to oversee budget formulation and implementa-

tion. The challenge for legislatures, in performing these functions, is 

to ensure both that their influence and impact reflect national, as 

opposed to partisan, priorities (and allow for input from broader civil 

society) and that fiscal discipline is maintained…”  

แผนภูมิที่ 1

งบประมาณแผ่นดิน	องค์กรที่เกี่ยวข้อง	

วิธีการงบประมาณและการตรวจสอบรายจ่าย

กติกา	กฎหมายรัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๐๒
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 รัฐสภา	 มีหน้าที่อนุมัติ	 พ.ร.บ.งบประมาณฯ	 และกำากับติดตามการใช้

จ่ายของภาครัฐ	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ	 (หลายคณะ	 ในจำานวนนี้รวม

คณะกรรมาธิการงบประมาณ)	 	 สตง.เป็นหน่วยงานอิสระที่อยู่ภายใต้การกำากับของ

รัฐสภา	 	 แต่งตั้งโดยรัฐสภา	 และ	 สตง.มีหน้าที่จัดทำารายงานต่อรัฐสภาเป็นประจำา

หรือตามที่รัฐสภามีความต้องการ	

	 ทำานองเดียวกัน	โครงสร้างงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำาหนดในลักษณะคล้ายคลึงโดยมีระเบียบวิธีการงบประมาณและ“วงจรงบประมาณ”	

(budget	cycle)	ในลักษณะใกล้เคียงกัน	กล่าวคือ	ฝ่ายบริหารท้องถิ่น มีหน้าที่จัด

เตรียมงบประมาณ	 นำาเสนอให้	 สภาท้องถิ่น	 อนุมัติงบประมาณ	 (โดยมีหน่วยงาน

ภูมิภาคมีหน้าที่กำากับติดตาม	 คือ	 ท้องถิ่นจังหวัด	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอำาเภอ)	

ปีงบประมาณของไทยเริ่มวันที่	1	ตุลาคม	การจัดทำางบประมาณเป็น	“งบประมาณ

รายปี”	(annual	budget)	

 ระบบสนับสนุนการตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐ 

 งานวิจัยโดยสถาบันธนาคารโลก	 (World	 Bank	 Institute)	 ได้รวบรวม
ข้อมูลจากนานาประเทศเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำากับรายจ่ายของ
รัฐบาลโดยรัฐสภา	ตีพิมพ์ในเอกสารชื่อ Legislative Oversight and Budgeting: 
A World Perspective	 ได้อธิบาย	องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการงบประมาณ	
อำานาจหน้าที่และระบบสถาบันที่ช่วยสนับสนุนการทำางานของรัฐสภา	 ตัวอย่างเช่น	
สำานักงานงบประมาณของสภาคองเกรส	 (CBO:	 congressional	 budget	 office)	
ในสหรัฐฯ	 และสำานักงบประมาณภายใต้รัฐสภา	 (PBO:	 parliamentary	 budget	
office)	ในประเทศอื่น	ๆ	

	 จากเอกสารของธนาคารโลก	 พบว่าเครื่องมือและกลไกที่รัฐสภานำามาใช้
ในการกำากับการใช้จ่ายของภาครัฐ	ได้แก่

	 •	การประชุมและรับฟังข้อมูลของคณะกรรมาธิการ	(committee	hearings)

	 •	การประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณารายจ่าย	(plenary	sittings)

	 •	การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิจ	(committee	of	inquiry)

	 •	สำานักงานตรวจสอบของรัฐสภา	(ombudsman)

	 Premchand	 ผู้ซ่ึงเช่ียวชาญด้านงบประมาณขององค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศ	 (IMF)	 ได้จำาแนกประเภทของการกำากับควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐ (types of 
control) ดังน้ี

	 -	 การควบคุมเชิงนโยบาย (policy controls) หมายถึง	 กระบวนการที่

รัฐสภาใช้ในการติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้วิธีการต่าง	ๆ	อาทิเช่น	การอภิปรายซักถาม

ความเหมาะสมของการขับเคลื่อนนโยบายใดนโยบายหนึ่ง	 ตัวอย่างเช่นเหตุผลว่าเหตุใด 

รัฐบาลจึงทำานโยบายประชานิยม					หรือเหตุใดรัฐบาลจึงบกพร่องไม่สามารถทำาให้ระบบ

คุ้มครองทางสังคมไม่สามารถครอบคลุมประชาชนทุกคน	 หรือรัฐบาลมีแผนการที่จะขยาย

ขอบเขตการประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ—จะต้องใช้เวลากี่ปี?	 รัฐสภา

ทำาหน้าที่แทนประชาชนโดยเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงเหตุผลและความจำาเป็นอย่างเป็น

กิจจะลักษณะผ่านวาระการประชุมของรัฐสภาหรือบันทึกเอกสารเป็นลายลักษณะ	 เมื่อ

รัฐบาลดำาเนินการไปแล้วรัฐสภาอาจจะขอให้รัฐบาลรายงาน-แสดงผลผลิต-ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น		

ประเมินว่าผลประโยชน์นั้นคุ้มค่ากับรายจ่ายที่ลงไปหรือไม่	 ใครได้รับประโยชน์	 เช่น	 การ 

กระจายผลประโยชน์ตกกับกลุ่มคนจนและด้อยโอกาสหรือไม่หากรัฐบาลไม่สามารถตอบ

คำาถามได้หรือไม่มีความชัดเจน	 	 รัฐสภาอาจจะไม่อนุมัติงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

ที่นำาเสนอ		หรือขอให้ปรับปรุงแผนงานใหม่		เหล่านี้คือบทบาทของการควบคุมเชิงนโยบาย

ที่ดำาเนินการโดยรัฐสภา

 - การควบคุมกระบวนการ (process controls)	 หมายถึง	 การสอบถามวิธีการ
ที่หน่วยงานของรัฐดำาเนินการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่	 ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
จัดบริการสาธารณะต่อประชาชนได้มากหรือน้อยเพียงใด	 ตัวอย่างเช่น	 รัฐบาลต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน	โดยจัดหาบริการสาธารณะใหม่	โดยใช้แนวทางแบบ
รวมศูนย์อำานาจ	(centralization	process)	โดยให้กรมเป็นหน่วยงานปฏิบัติ	(change	
agent)		แต่รัฐสภาอาจจะมีความเห็นแตกต่างกัน	กล่าวคือมีความเห็นว่าการจัดบริการ
สาธารณะแบบกระจายอำานาจน่าจะเหมาะสมกว่า	 	 รัฐสภาอาจจะเสนอความเห็นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือประชาคมเป็นผู้ดำาเนินการ	 และเสนอให้	 “กรม”	 ทำา
หน้าที่สนับสนุน	 ประสานความร่วมมือ	 กำากับควบคุมคุณภาพบริการ	 เผยแพร่ความรู้
ผ่านเวทีการสัมมนาหรือฝึกอบรม	 	 การที่มีมุมมองแตกต่างกันเช่นนี้ทำาให้เกิดประเด็น
การอภิปรายทางสังคม	 (social	 dialogue)	 ซึ่งเป็นผลดีต่อส่วนรวมและเป็นการให้การ

ศึกษาแก่ประชาชนในทางอ้อม

 - การควบคุมและกำากับ (regulatory controls) หมายถึง	 การควบคุมให้

รัฐบาล-ส่วนราชการ-ราชการท้องถิ่น	ปฏิบัติตามภารกิจตามหน้าที่	 (และไม่ทำางานนอก

เหนือไปจากอำานาจหน้าที่)	 ทั้งนี้โดยออกระเบียบที่ชัดเจน	 เนื่องจากภาครัฐนั้นเป็น

องค์กรขนาดใหญ่	 ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 รัฐวิสาหกิจ	
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องค์การมหาชนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการ	 	 การทับซ้อนของภารกิจ	

(overlapping	of	functions)	เป็นปัญหาที่พบเห็นบ่อย	ๆ

 - การควบคุมที่เน้นประสิทธิภาพ (efficiency controls)	หมายถึง	วิธีการควบคุมที่

อิงหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยกำาหนดให้หน่วยงานปฏิบัติมีหน้าที่ประมวลข้อมูล

สนเทศเพื่อสะท้อนผลลัพธ์ของงบประมาณ	 (result-based	 budgeting)	 พร้อมกับกำาหนด

ให้มีตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์	 การให้จัดทำารายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 หรือกระบวนการที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	(participatory	budgeting)	(Premchand,	2000,	pp.	20-26)

 ประสิทธิภาพของการกำากับควบคุมรายจ่ายรัฐ	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ	

(Premchand,	2000)	ให้ความสำาคัญกับประเด็นต่อไปนี้

	 ก)	ปัจจัยทางการเมือง (political factors)	 เช่น	 ความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพ

ของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล	ความเข้มแข็งของรัฐสภา	เป็นต้น	

	 ข)	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (economic factors)	 หมายถึง	 การที่มีฐานเศรษฐกิจที่

เข้มแข็ง	 ประชาชนมีการศึกษาสูง	 การยอมรับและใช้เทคโนโลยี	 ทุนทางสังคมและระบบ

ความสัมพันธ์ภายในประเทศ	 เช่น	 ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง	 บทบาทของประชาคมในการ

กำากับตรวจสอบรัฐบาลท้องถิ่น	ฯลฯ	

	 ค) ปัจจัยองค์กร (organizational factors)	หมายถึง	การมีองค์กรที่ทำางาน

ถ่วงดุลและกำากับการตรวจสอบ	ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	

	 ง)	 ปัจจัยความสามารถในการทำางาน (core factors)	หมายถึง	การพัฒนาขีดความ

สามารถขององค์กรและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายของรัฐบาล	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 การพัฒนาคุณภาพของพนักงานให้เป็น	 “มืออาชีพ”	 ระบบบัญชีและฐานข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในภาครัฐ/รัฐบาลท้องถ่ิน	การมีอิสระและความคล่องตัวขององค์กรภาครัฐ	ท่ี

มีอำานาจการตัดสินใจตามแนวทางกระจายอำานาจ

 รัฐสภา และบทบาทการตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐ

	 รัฐสภานอกจากมีบทบาทเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือการออกกฎหมาย	 ยังมีบทบาท

กำากับและตรวจสอบรัฐบาลและองค์กรของภาครัฐทั้งหมด	 การตรวจสอบนั้นครอบคลุม

หลายมิติ	 	มิติที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ	 (budget	pro-

cess)	ดังเอกสารของธนาคารโลกบันทึกว่า	“…Legislative oversight is nowhere more 

important than in the budget process.  The role of the legislature in most 

countries is to scrutinize and authorize revenues and expenditures and to 

ensure that the national budget is properly implemented…  The evolution of 

legislative “power of the purse” dates back to medieval times when knights 

and burgesses in England were summoned to confirm the assent of local 

communities to the raising of additional taxes.” (Stapenhurst et al., 2008)

 สถาบันธนาคารโลก	 (World	 Bank	 Institute)	 ได้รวบรวมข้อมูลสนเทศบทบาท

ของรัฐสภา	 จากนานาประเทศ	 (81	 ประเทศ)	 ในด้านการกำากับงบประมาณ	 พบว่ามีความ

หลากหลายของอำานาจหน้าที่ของรัฐสภา	 เนื่องจากบางประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่าง

สมบูรณ์	ในขณะที่ในบางประเทศอีกจำานวนหนึ่งเป็นประเทศกำาลังพัฒนา	และประสบการณ์

ประชาธิปไตยยังไม่ยาวนาน	 บางประเทศปกครองแบบสังคมนิยมหรือผู้นำาประเทศมีอำานาจ

เบ็ดเสร็จ-กึ่งเผด็จการ	โดยแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบ	(ตารางที่	1)	

	 จากตารางที่	1	จะสังเกตว่า	ในจำานวน	81	ประเทศ	รัฐสภาใน	32	ประเทศมีอำานาจ

ค่อนข้างมากสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณได้	ในขณะที่รัฐสภาใน	17	ประเทศมีอำานาจใน

การปรับลดบางรายการใช้จ่ายเท่านั้น	และรัฐสภาใน	13	ประเทศ	สามารถปรับงบประมาณ

รายจ่ายบางรายการเพิ่มขึ้น	 แต่จะต้องปรับลดรายจ่ายบางรายการลงเพื่อควบคุมยอดราย

จ่ายรวมให้สอดคล้องกับหลักวินัยทางการคลัง

ตารางที่ 1 อำานาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการปรับปรุงงบประมาณ
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 ในรายงานวิจัยของสถาบันธนาคารโลกเล่มเดียวกัน	ระบุว่า	ในกลุ่มประเทศ	(PAC:	
Parliament	 Account	 Committee)	 ร้อยละ	 87	 ได้จัดทำารายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับการกำากับรายจ่ายรัฐบาล	 ในขณะที่ร้อยละ	 57	 ระบุว่า	 ได้เปิดเผยการอภิปรายว่า
ด้วยการใช้จ่ายของรัฐบาลต่อสาธารณชนโดยการอภิปรายและถ่ายทอดให้ประชาชนรับ
ทราบผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์

	 นักวิจัยของสถาบันธนาคารโลก	 Wehner	 (2008)	 ได้ประมวลข้อมูลจากนานา
ประเทศ	นำามาสร้างเป็นดัชนีวัดความสามารถการควบคุมเงิน	เรียกว่า	“Index	of	Legisla-
tive	 Budget	 Institutions”	 โดยใช้เทคนิคเชิงประมาณ	 โดยที่ตัวชี้วัดครอบคลุมเนื้อหา	 6	
ด้าน	 เช่น	 อำานาจการเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่าย	ความสามารถของคณะกรรมาธิการ	 และ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลรายจ่าย	 เป็นต้น	 ในรายงานวิจัยนี้ไม่มีประเทศไทยอยู่ในตัวอย่าง
กรณีศึกษา		และได้แสดงผลเปรียบเทียบ	โดยระบุว่า	กลุ่มประเทศชั้นนำาที่รัฐสภามีบทบาท
สูง	(upper	group)	ประกอบด้วยสหรัฐฯ	ฮังการี	สวีเดน	นอร์เวย์	เนเธอร์แลนด์	เดนมาร์ก	
ออสเตรีย	อินโดนีเซีย	และ	ญี่ปุ่น

 Anderson	(2008,	p.153)	อธิบายว่า	คณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐสภา		
มีหน้าที่สำาคัญ	(core	functions)	ได้แก่

	 •	การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ	(economic	forecasts)

	 •	การประมาณการขั้นพื้นฐาน	(baseline	estimates)

	 •	การวิเคราะห์ข้อเสนอรายจ่ายของฝ่ายรัฐบาล	(analysis	of	the	executive’s			
	 		budget	proposals)

	 •	การวิเคราะห์ภาวการณ์ระยะปานกลาง	(medium-term	analysis)

	 อน่ึงในรายงานเดียวกันน้ีได้อภิปรายว่า	การทำางานของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ  
งบประมาณมีคุณค่าต่อสังคมหลายทางด้วยกัน	กล่าวคือ

	 •	การทำาให้เรื่องที่ซับซ้อน	–กลายเป็นเรื่องง่ายที่ประชาชนเข้าใจได้	

	 •	การส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่าย

	 •	การยกระดับความน่าเชื่อถือต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐ

	 •	การรายงานผลการใช้จ่ายของภาครัฐต่อสาธารณชน	

	 •	เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการงบประมาณ	

	 •	การอภิปรายเป็นการให้บริการต่อสาธารณชน	ที่ได้ประโยชน์ทั้งประชากรกลุ่ม	 	
	 		ใหญ่และประชาชนกลุ่มน้อย	

											•	ช่วยการตอบคำาถามหรือข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาล

5“parliaments	can	make	a	decisive	contribution	to	the	governance	of	the	budget	by	de-
manding	greater	transparency	in	public	finance	management.		In	Chile,	for	example,	parlia-
ment	has	successfully	pressed	government	to	disclose	more	fiscal	and	budgetary	informa-
tion,	requesting	regular	financial	reports	and	performance	evaluations.		Several	countries	
such	as	Brazil,	Chile,	Mexico	and	Peru,	have	been	able	to	introduce	piecemeal	reforms	that	
have	gradually	strengthened	transparency	and	accountability	in	budgetary	systems.		The	
adoption	of	freedom	of	information	and	fiscal	responsibility	legislation	in	many	countries	
is	a	step	in	the	right	direction”		(Santiso,	2008,	p.262)

 Johnson	&	Stapenhurst	(2008)	อธิบายว่า	คุณสมบัติอันพึงปรารถนาของคณะ
กรรมาธิการงบประมาณนั้นจะต้องพยายามรักษา	 “ความเป็นกลางไม่เอียงข้างฝ่ายรัฐบาล
หรือฝ่ายค้าน”	(nonpartisan)	ซึ่งการจะทำาเช่นนั้นได้ไม่ง่าย	เพราะว่าบุคคลที่เป็นกรรมการ
มาจากนักการเมือง	(สังกัดฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน)	พร้อมกับอธิบายว่า	คณะกรรมาธิการฯ	
สามารถ	 “ทำาประโยชน์ยิ่งใหญ่”	 ต่อสาธารณะโดยเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงหรือทำาความ
กระจ่างในการใช้จ่ายหรือการบริหารการเงินการคลังของประเทศ	 และได้ยกตัวอย่างความ
สำาเร็จของรัฐสภาในบางประเทศ	(เช่น	ชิลี	บราซิล	เม็กซิโก	เปรู	ฯลฯ	)	ทำาให้เกิดการปฏิรูป	
(แม้การปฏิรูปนั้นมิได้เรื่องใหญ่)5

 วงจรงบประมาณของไทย 

 โดยที่การใช้จ่ายของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
ระบบเศรษฐกิจ/เศรษฐกิจท้องถิ่น	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 (2540,	 2550)	 จึงกำาหนดให้มี
กระบวนการพิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบ	 ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ที่เรียกว่า		
วงจรงบประมาณ	 (budget	 cycle)	 ตามกฎหมายไทย	 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน 
พ.ศ. 2502	ระบุให้มีขั้นตอน	4	ขั้นตอน	กล่าวคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การเตรียมการงบประมาณ 
(budget preparation)	 และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการกำากับดูแลเศรษฐกิจมหภาค	
ได้แก่	 กระทรวงการคลัง	 สำานักงบประมาณ	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และสำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 จัดทำาข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ประมาณการรายรับ	รายจ่าย	การจัดทำางบประมาณแบบสมดุล/ขาดดุล/หรือเกินดุล	พร้อม
กับชี้แจงเหตุผลประกอบ		

 ขั้นตอนที่สอง การตราเป็นกฎหมาย (budget legislation)	 ซึ่งหมายถึง	 ฝ่าย
บริหารนำาข้อเสนองบประมาณเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อจากนั้นนำาเสนอต่อ
พระมหากษัตริย์ทรงให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้
เวลาพิจารณาทั้งสิ้นประมาณ	150	วัน	(ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	วันที่	1	ตุลาคม)		ขั้นตอนที่
สาม การบริหารงบประมาณ (budget execution) หมายถึง	การเบิกจ่ายงบประมาณ	การ
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการทั้งปี	รวมทั้งอาจจะข้ามปี	(รายจ่ายโครงการลงทุน
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ขนาดใหญ่)	 และ	 ขั้นตอนที่ส่ี	 การกำากับและตรวจสอบ (budget audit)	 ซึ่งนับรวมการ
ตรวจสอบภายนอก	 และ	 การตรวจสอบภายใน	 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น	 สำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน	 คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 การตรวจสอบของภาค
ประชาชน

	 	สำาหรับวงจรงบประมาณของท้องถิ่น (local budgeting)	โดยหลักการเป็นเช่น
เดียวกับวงจรงบประมาณของรัฐบาล	 เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า	 และขั้นตอนการเตรียมการ
งบประมาณและขั้นตอนการออกเป็นข้อบัญญัติในระดับท้องถิ่น	 ใช้เวลาสั้นกว่า	 ความซับ
ซ้อนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาล	

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบรายจ่ายท้องถิ่น 

	 ก่อนอื่นขอขยายความคำาศัพท์	การควบคุมภายใน	และ	การตรวจสอบ	โดยอ้างอิง
บทความของ	 Baltaci	 &	 Yilmaz	 (2007)	 ซึ่งอธิบายความหมายของคำาศัพท์ทั้งสองอย่าง
ชัดเจน	

“An internal control and audit framework aims at improving 
financial and administrative management capacity by limiting 
fiscal behaviors that result in waste, misallocation, and cor-
ruption.  While common in both the public and the private 
sectors, these financial management tools have been widely 
overlooked in the context of decentralization in developing 
countries… In recent years, fiscal decentralization programs 
implemented in many developing countries have given local 
governments additional services responsibilities and access to 
more public funding, either in the form of intergovernmental 
transfers or through the authority to raises taxes from a wider 
variety of local sources…The absence of effective public finan-
cial management systems at both central and local levels has 
sometime resulted in fiscal imbalances, weak accountability, 
political capture, and deterioration in public services.” (p.193)

	 Baltaci	 &	 Yilmaz	 ยังได้เสนอข้อสังเกตว่า	 มีตัวอย่างการปฏิบัติดีว่าด้วยการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบในสหรัฐฯ	สหราชอาณาจักร	และสหภาพยุโรป6	และขยาย
ความต่อไปว่า	ระบบการควบคุมภายใน หมายถึงการกำาหนดให้มีโครงสร้างการควบคุม	วิธี
การและกระบวนการ	 เพื่อให้มีการบันทึกและการบัญชีที่รัดกุม	 การคำานึงถึงประสิทธิภาพ
ของการใช้จ่าย	 และการกำาหนดทิศทางการบริหาร	 พร้อมกับจำาแนกการควบคุมออกเป็น	
3	 ด้าน	 กล่าวคือ	 การควบคุมด้านบัญชี	 การควบคุมการบริหาร	 และการจัดการสำาหรับ
การตรวจสอบนั้น	 มีเป้าประสงค์สำาคัญเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลการทำางานขององค์กร	 และ
ปรับปรุงวิธีการทำางาน	 และจำาแนกการตรวจสอบตามเป้าหมายเป็น	 3	 ลักษณะ	 คือ	 หนึ่ง 
การตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน	 (financial	 audit)	 เน้นการลงบัญชีที่ครบถ้วนหลัก
ฐานการเบิกจ่ายชัดเจนและแม่นตรง	 	 	 สอง การตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้น	 ๆ	 ปฏิบัติตาม
ภารกิจที่ควรดำาเนินการหรือตามระเบียบ	(compliance	audit)			เช่น	การนำาเงินไปใช้จ่าย
ในภารกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงาน		สาม	การตรวจวัดผลลัพธ์การใช้จ่าย	(performance	
audit)	 ว่าจ่ายไปแล้วได้รับผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไร	 ใช้หลักเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
เงินเป็นกรอบการวิเคราะห์	

 การตรวจสอบรายจ่ายขององค์กร	 ได้รับการพัฒนาเป็นวิชาชีพอย่างหน่ึง	 ท่ีมี
มาตรฐานตามวิชาชีพและมีสมาคมท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	Internal	Control-Integrated	Standards	
for	the	Public	Sector	หรือ	COSO	และ	“Guidelines	for	Internal	Controls	Stan-
dards	for	the	Public	Sector”	ย่อว่า	INTOSAI

6ผู้เขียนทั้งสองท่านกล่าว	 “…A	number	of	 good	examples	of	 contemporary	 internal	 control	
and	audit	systems	exist.		Both	the	United	States	and	the	United	Kingdom	have	champi-
oned	internal	control	and	audit	at	all	levels	of	government.		Similarly,	the	European	Union	
(EU)	has	heavily	invested	in	developing	internal	control	and	audit	systems,	particularly	in	
candidate	countries.”	(p.194)
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แผนภูมิที่ 2

ขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐ

	 ขั้นตอน		 	 	 	 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 o internal control 	 	 การวางแผนงบประมาณ
	 		 	 	 	 การบริหารงบประมาณ
	 		 	 	 	 และการจัดการกิจกรรม

 o internal audit 		 	 การบัญชี
	 		 	 	 	 การรายงานผลตรวจสอบ

 o external audit  	 การตรวจสอบของหน่วยงาน
	 		 	 	 	 ตรวจสอบภายนอก

 o legislative oversight 	 	 บทบาทของรัฐสภา/สภาท้องถิ่นใน
	 		 	 	 	 ฐานะการกำากับดูแลเป็นภาพรวม
	 ที่มา:	ปรับปรุงจาก	Baltaci	&	Yilmaz	(2007,	p.204)

	 ในประเทศสหรัฐฯ	ได้กำาหนดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบ	(auditing	standards)	
กำาหนดให้หน่วยท่ีรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางต้ังแต่	5	แสนดอลลาร์ข้ึนไป	จะต้องถูกตรวจ
สอบ	 และต้องรายงานผลการตรวจสอบภายในเวลา	 9	 เดือนหลังปิดบัญชีประจำาปีให้หน่วยเหนือ
กฎหมายน้ีครอบคลุมรัฐบาลมลรัฐ	รัฐบาลท้องถ่ิน	และองค์กรสาธารณะท่ีไม่แสวงหากำาไร	โดยนัย
น้ีมีหน่วยงานท่ีจะต้องถูกตรวจสอบหลายหม่ืนหน่วยงาน	 สำาหรับการตรวจสอบดำาเนินการโดยนัก
ตรวจสอบภาคเอกชน7

7อ้างอิง	Lee	et	al.	(2008,	p.459)	Auditing	Standards.	The	Federal	Government	Auditing
Standards	provide	overall	guidelines	as	well	as	standards	of	conducting	fieldwork	and
preparing	audit	reports.	Overall	standards	call	for	auditors	to	be	independent	of	the
agencies	under	review	and	to	be	fully	trained	in	the	auditing	function…	The	Single	Audit
Act	of	1984	requires	recipients	of	federal	assistance	amounting	to	$500,000	or	more	in	a
fiscal	year	must	undergo	a	single	audit	of	their	accounting	systems	and	the	way	federal
funds	are	handled.	Audits	must	be	submitted	within	nine	months	of	the	audit period’s
close.	The	law	applies	to	state	and	local	governments	as	well	as	to	nonprofit	organizations.

 งบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ
	 ดังกล่าวข้างต้นว่า	 โลกทัศน์ของประชาชนต่อรัฐบาล/รัฐบาลท้องถิ่นในปัจจุบัน
แตกต่างจากในอดีต	 คือ	 ประชาชนทั่วโลกมีความตื่นตัวที่จะติดตาม-ตรวจสอบการทำางาน
ของรัฐบาล/รัฐบาลท้องถิ่น8	 (Moynihan,	 2007)	 ช่องทางสำาคัญหนึ่งคือ	 การออกเสียงใน
กระบวนการพิจารณางบประมาณ	 การติดตามการใช้จ่ายของรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามไม่มีกติกาสากลที่ระบุว่าประชาชนควรจะมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด?	 ขึ้นอยู่
กับวิวัฒนาการของแต่ละสังคม	Moynihan	 (2007)	กล่าวว่า	“There	 is	no	agreement	
on	what	participatory	budgeting	means	or	how	to	go	about	it:	the	study	and
dissemination	of	the	idea	of	participatory	budgeting	are	following	practice
rather	than	the	other	way	around.”	(p.65)
	 Wampler	(2007)	ระบุว่า	“...Participatory budgeting is a decisionmaking
process through which citizens deliberate and negotiate over the distribution 
of public resources. Participatory budgeting programs are implemented at 
the behest of governments, citizens, nongovernmental organizations, and 
civil society organizations to allow citizens to play a direct role in deciding 
how and where resources should be spent. These programs create oppor-
tunities for engaging, educating, and empowering citizens, which can fos-
ter a more vibrant civil society. Participatory budgeting also helps promote 
transparency, which has the potential to reduce government inefficiencies 
and corruption.” (p.21)	 จากประสบการณ์ในหลายประเทศพบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่งผลให้เกิดความโปร่งใสของการจัดสรรรายจ่าย	 ลดความด้อยประสิทธิภาพ	 และ
ความเส่ียงต่อทุจริตคอร์รัปช่ันภาครัฐจะอย่างไรก็ตาม	 การปฏิบัติเช่นน้ี	 (การเข้าร่วมติดตาม
รายจ่ายรัฐบาล)	ทำาให้ต้นทุนค่าโสหุ้ย	(transaction	costs)	เพ่ิมข้ึน	ข้ันตอนการตัดสินใจ	การ

8ขออ้างอิงคำากล่าวบางตอนประกอบ	“…The	literature	on	participation	catalogues	the	virtues
of	civil	society	and	public	deliberation	of	issues.	A	result	is	an	increased	call	for	direct
citizen	participation	in	public	decision	making.	Citizen	participation	occurs	when	citizens
or	 their	 representatives	 (who	 are	 not	 elected	 officials)	 interact	with	 and	 provide	 feed-
back	to	government	at	the	policy	formulation	or	implementation	stage	of	governance...”	
(Moynihan,	2007,	p.56)	และ“….Disillusionment	with	 the	 traditional	governance	model	of	
hierarchical	 bureaucracies	 and	 insulated	 public	 servants	 and	 a	 belief	 that	 participation	
checks	administrative	power	have	spurred	interest	in	participation	process.	For	many	years	
the	Weberian	 hierarchical-bureaucratic	model	 has	 been	 attacked	 from	 various	 sides	 as	
lacking	responsiveness…(Moynihan,	2007,	p.57)
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พิจารณางบประมาณที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม	 (เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสินใจที่ดำาเนิน
การโดยเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียว)	 แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเห็นว่า	 เป็นสิ่งที่
ดีคุ้มค่า	 Wampler	 อ้างถึงคุณลักษณะอันเกิดจากกิจกรรม	 “การเข้าร่วม”“การเรียนรู้ของ
ประชาชน”	 ทำาให้การจัดสรรงบประมาณเป็นธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	
และส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปสังคมอย่างต่อเนื่อง9

	 Folscher	(2007)	ประเมินว่า	“Participatory	budgeting	has	the	potential
to	improve	the	quality	of	democracy.	Participation	in	public	decision	making	
in	the	form	a	direct	democracy	that	allows	for	a	more	meaningful	democratic	
relationship	between	citizens	and	government	than	that	provided	by	repre-
sentative	democracy.	Participation	can	also	provide	marginalized	groups	with	
access	to	policy	makers.”	(p.158)
	 จากการวิจัยเอกสาร	 พบว่ามีพัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในงบ
ประมาณของท้องถิ่นในหลายประเทศ	Anwar	 Shah	 (2006)	 ใช้คำาศัพท์ว่า	citizen-cen-
tric performance budgeting   

	 	 	 “Citizen-centric	 performance	 budgeting	 at	 the	 local	 level	
is	 concerned	with	creation	of	an	 institutional	environment	 in	
which	 citizens	 can	hold	 government	 accountable	 for	 its	 per-
formance.		Efficient	and	effective	public	spending	in	a	manner	
responsive	to	civic	demands	is	pertinent	to	recent	public	man-
agement	 reform	movements,	 which	 emphasize	 performance	
accountability	and	citizen	participation…”	(p.166)
				“Citizen-centric	budgeting	requires	some	form	of	institution-
alized	citizen	representation	in	the	local	government.”	(p.167)

	 ในบางประเทศยังกำาหนดกติกาให้เพศหญิงเข้ามาร่วมกิจกรรมการบริหารงบ
ประมาณของท้องถิ่น	ตามเอกสารของ	Mullin	ระบุว่าขณะนี้มีจำานวนมากกว่า	40	ประเทศ
ที่ได้เปิดโอกาสให้เพศหญิงมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงบประมาณของท้องถิ่น	

9ขออ้างคำาของ		Wampler	(2007,	p.51-53)
	•	participatory	budgeting	increases	public	learning	and	promote	active	citizenship
	•	participatory	budgeting	promotes	social	justice
	•	participatory	budgeting	spurs	administrative	reform

“Forty	countries,	beginning	with	Australia,	have	adopted	gender	
responsive	 budgetary	 processes.	 	 According	 to	 the	 Economic	
Commission	 for	 Africa,	 these	 possess	 are	 innovative	 tool	 that	
empower	 civil	 society	 to	 hold	 public	 spending	 accountable	 to	
international	 and	 national	 commitments	 for	 promoting	 gender	
equality.		The	commission	notes	that	the	gender-budget	initiative	
is	part	of	a	broader	process	of	municipal	participatory	budgeting	
involving	 delegates,	 council	members,	 community	 leaders	 and	
citizen.”	(Mullins,	2007,	p.239)

วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบตรวจสอบภายนอกและการตรวจสอบภายใน 
	 จั่วหัวในส่วนนี้ระบุคำาว่า	 “วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบตรวจสอบ”	 เน้นการใช้จ่าย
ของ	 อปท.ของไทย	 อาจจะชวนให้เห็นว่า	 “มองในแง่ร้าย”	 เพื่อความเป็นธรรมและความ
สมดุลของเนื้อหาการวิเคราะห์	 จำาเป็นต้องทบทวนว่า	 มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงที่
พึงปรารถนาในระบบงบประมาณของประเทศไทยในหลายด้านตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
ประการแรก	ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์	ช่วยสนับสนุน
ให้การจัดทำาบัญชีภาครัฐและส่วนราชการดำาเนินการอย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพรัฐบาล
ไทยได้ลงทุนพัฒนาระบบบัญชีภาครัฐ	 (GFMIS)	 ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์	 ช่วยให้ประมวลข้อมูลการเบิกจ่ายของส่วนราชการได้รวดเร็วกว่าในอดีตการ
โอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากกรมบัญชีกลางสู่หน่วยงาน	(กรม	จังหวัด	อำาเภอ)	ช่วย
ลดภาระของ	 “คลังจังหวัด”	 “คลังอำาเภอ”	 ทำาให้บุคลากรที่สังกัดคลังจังหวัด/คลังอำาเภอ
ปรับบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังในระดับจังหวัด/อำาเภอ	 (CFO:	 chief	
financial	officer)	
 สอง	 การเมืองและการปกครองไทยที่เปลี่ยนแปลง	 กล่าวคือพรรคการเมืองมี
บทบาทในการกำาหนดนโยบายงบประมาณ	 การจัดสรรรายจ่ายตามที่พรรคการเมือง
กำาหนด	 การเมืองประชาธิปไตยที่จะต้องมาจากการเลือกตั้ง	 แทนที่ระบบประชาธิปไตย
ครึ่งใบ	 (ก่อนปี	 พ.ศ.	 2535	 ที่มีรัฐบาลมาจากการปฏิวัติหรือบางช่วงเวลามาจากการเลือก
ตั้งแต่บริหารภายใต้การชี้นำาของทหารค่อนข้างมาก)	 ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการจัดสรรราย
จ่ายของรัฐบาลในยุคปัจจุบันปลอดจากการชี้นำาของทหารหรือชนชั้นผู้นำาโดยสิ้นเชิง	 อนึ่ง	
รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	และ	2550	ได้กำาหนด	“นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	หมายถึงกำาหนด
เป้าประสงค์ของนโยบาย	(ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน)	ที่ทุกรัฐบาลต้องดำาเนินการ	ขณะ
เดียวกันภาคประชาชนได้นำา	 “นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	 เป็นข้อพิจารณา	 และเรียกร้อง
ให้รัฐบาลและระบบราชการดำาเนินการในกรณีที่พบว่ายังมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ



การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ138 139นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

 สาม	 การพัฒนาทางการเมืองของภาคประชาชน	 การรวมตัวเป็นกลุ่มพลัง	 (หลาย
กลุ่ม)	 เรียกร้องต่อรัฐบาล	 เสนอข้อกฎหมาย	 เช่น	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 	 พ.ร.บ.ป่า
ชุมชน	 พ.ร.บ.โฉนดที่ดินชุมชนการเรียกร้องสิทธิ์ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญ	 ทำาให้วิธีการ
จัดสรรรายจ่ายของภาครัฐปรับจากด้านอุปทาน	 (supply-sided)หมายถึงการจัดสรรเงิน
ผ่าน	 “กรม”หรือส่วนราชการ	 	 เป็นแนวทางการจัดด้านอุปสงค์	 (demand-sided)	 มาก
ขึ้น	 ตัวอย่าง	 เช่น	 งบอุดหนุนเป็นรายหัวของผู้เรียนซึ่งจัดสรรผ่านสถานศึกษา	 การจัดสรร
งบประมาณด้านสุขภาพเป็นรายหัว	 --	 ตามหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 รายจ่ายด้าน
สวัสดิการสำาหรับคนจน	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	สังคม	ฯลฯทำาให้การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายกำาหนดเป็นสูตรได้อย่างชัดเจน	 เรียกว่า	 entitlement	 budget	 	 และการจัดสรร
ภาษีเพื่อให้มีหน่วยงานทำาภารกิจเฉพาะด้าน	 (เช่น	 จัดสรรภาษีบาปในอัตราร้อยละ	 2	 	 ให้
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ร้อยละ	1.5	เพื่อสนับสนุนโทรทัศน์สาธารณะ)	

 ส่ี	 ความเปล่ียนแปลงด้านวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของประชาชนต่อรัฐ	 กล่าวคือ	 ใน
อดีตประชาชนไทย	 “ยอมรับสภาพของการเป็นผู้ถูกปกครอง”	 ในขณะที่ผู้มีอำานาจรัฐ
มีฐานะเป็น	 “ผู้ปกครอง”	 ในยุคปัจจุบันใหม่โลกทัศน์ของประชาชนต่อรัฐเปลี่ยนแปลง	
ประชากรมีความรู้เพิ่มขึ้น	 เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน	 และบทบาทที่ควรจะเป็นของภาค
รัฐ/ระบบราชการ	 เห็นว่างบประมาณของภาครัฐมาจากภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชน	
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดสรรรายจ่ายหรือควบคุมให้รายจ่ายของภาครัฐจัดสรรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เกิดผลผลิต-ผลลัพธ์ที่วัดได้

 ห้า	 การกระจายอำานาจด้านการปกครองและด้านการเงินการคลัง	 โดยให้	 อปท.	
ซึ่งเป็นการบริหารเชิงพื้นที่	 (area-based	 management)	 อีกนัยหนึ่งเป็นการบริหารตาม
แนวราบ	 (horizontal)	 ในอดีตบริหารราชการของประเทศไทยดำาเนินการเกือบทั้งหมดโดย	
“กรม”	 (ซึ่งเป็นการบริหารตามแนวตั้ง	 vertical	 management)	 	 ทั้งนี้การบริหารพื้นที่	
(โดยราชการท้องถิ่น)	 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลายประการ	 เช่น	 ก)	 การทำางานใกล้ชิด
กับประชาชน	รู้ข้อมูลความต้องการของประชาชน	รู้จักคนจนหรือคนที่ด้อยโอกาสคนพิการ
หรือผู้สูงอายุ	 ข)	 การตอบสนองด้านอุปทานทำาได้ง่าย	 ขั้นตอนสั้น	 เนื่องจากมีงบประมาณ
ของตนเอง	สามารถทำาโครงการใหม่	โดยสภาท้องถิ่นให้การอนุมัติ	ทำาได้ทันท่วงที	(อาจจะมี
ข้อจำากัดในหลายพื้นที่ที่ขัดสนงบประมาณ)	และ	ค)	การรายงานต่อประชาชนทำาได้ง่าย	ด้วย
การพูดปากต่อปาก	 เสียงตามสาย	 หรือให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่น	
การทำาเอกสารแผ่นพับชี้แจงประชาชน)	การวัดผลผลิต-ผลลัพธ์ทำาได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่แคบ	
จำานวนประชากร/กลุ่มเป้าหมายน้อย	(เช่น	ประชากรใน	อบต.ส่วนใหญ่มีจำานวนระหว่าง	
4	–	9	พันคน)

 ระบบตรวจสอบภายนอก (external audit)
	 ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ข้อบกพร่องของการตรวจสอบภายในของ	อปท.	จำาเป็นต้องทบทวน
ว่ามีระบบตรวจสอบภายนอก	 โดยมีองค์กรหลักได้แก่	 	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ซึ่ง
เป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 มีอำานาจตรวจสอบเงินแผ่นดิน	
ครอบคลุมทุกหน่วยงานของภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

แผนภูมิที่ 3
การตรวจสอบรายจ่ายของภาครัฐโดย สตง.

หน่วยรับการตรวจสอบ และมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน
ปีงบประมาณ 2548

สตง.
เนื้อหา/มิติของการตรวจสอบ
	 -	การเงินทั่วไป
	 -	งบการเงิน
	 -	เงินอุดหนุน
	 -	การจัดเก็บรายได้
	 -	การจัดซื้อจัดจ้าง
	 -	การสืบสวน
	 -	การดำาเนินงาน
    หน่วยรับตรวจสอบ
	 		 	 	 -	ราชการส่วนกลาง/และภูมิภาค
	 		 	 	 -	รัฐวิสาหกิจ
	 		 	 	 -	ราชการท้องถิ่น
	 		 	 	 -	กองทุน
   ผลสรุป
	 		 มูลค่าสินทรัพย์รวม	6.1	ล้านล้านบาท	(ปี	พ.ศ.	2548)
	 		 ความเสียหายที่ตรวจพบ	2,356	ล้านบาท	จำาแนกเป็น
	 		 	 -	ส่วนกลาง/ภูมิภาค	2,001	ล้านบาท
	 		 	 -	ราชการท้องถิ่น	258.13	ล้านบาท
ที่มาของข้อมูล:	สตง.	รายงานประจำาปี	2548
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	 พิศิษฐ์	ลีลาวชิโรภาส	(2553)	ได้บรรยาย	“วิธีและรูปแบบในการตรวจสอบโดย
สตง.”	โดยสรุปคือ	สตง.ใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ	5	ลักษณะ	ดังนี้

	 (1)	 การตรวจบัญชีและงบการเงินของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาในด้านการ
บันทึกบัญชีว่ามีลักษณะที่มาที่ไป	พร้อมทั้งหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	และมี
หลักฐาน	ในการเบิกจ่ายเงินซึ่งก็คือใบฎีกาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

	 (2)	 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน	 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการเบิกจ่ายท่ีขาดความ
ละเอียด	รอบคอบ	มีการตรวจสอบที่มาที่ไป	เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงินที่ไม่ถูกต้อง	
	 (3)	 การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง	เป็นการตรวจสอบการซ้ือของท่ีมีปริมาณมาก	ๆ 	ว่า
มีสินค้านั้นจริงตามที่มีการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับสินค้า/บริการ	 ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ราคากลาง	
	 (4)	 การตรวจสอบสัญญา	 เป็นการพิจารณาถึงความเป็นธรรมของสัญญาที่ส่วน
ราชการได้ไปตกลงไว้กับภาคเอกชน	 ป้องกันการสมยอม	 (ฮั้ว)	 รวมทั้งตรวจสอบว่าการ
ดำาเนินงานตามข้อสัญญานั้นได้เกิดขึ้นจริง
	 (5)	 การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	 เช่น	 หน่วยงานอาจจัดเก็บภาษี/
ค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามกฎหมายระบุ
	 จากประสบการณ์การตรวจสอบของ	สตง.	พบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย	ๆ	คือ	“ปัญหา
การใช้เงินที่ไม่คุ้มค่า	...ความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นในหลายลักษณะ	อาทิ	การแจก
ของเช่นเสื้อยืด	หนังสือ	ฯลฯ	ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง	ปัญหาการ
ทำาถนนที่ด้อยคุณภาพ…ปัญหาในด้านที่สองเป็นเรื่องการบริหารจัดการ	 ซึ่งพบกรณีตัวอย่าง
เป็นจำานวนมาก	 อาทิ	 ปัญหาการแย่งพื้นที่ในการทำางานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	เช่น	ระหว่างเทศบาลกับ	อบจ.	เพื่อชิงผลงานทางการเมืองกันเอง	ปัญหาการสร้างถนน
หนทางที่ผ่านหลายท้องที่	 ไม่มีการประสานงานระหว่างท้องที่เพื่อจัดทำาถนนพร้อมกันใน
คราวเดียว...”10	 ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้าง	 เป็นปัญหาที่พบเห็นบ่อยครั้งในราชการ
ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และ	อปท.	รายงานประจำาปีของ	สตง.	พ.ศ.	2548	ระบุข้อบกพร่อง
เอาไว้หลายประการ	ได้แก่	

10จากเอกสารประกอบการบรรยายของรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	พิศิษฐ์	ลีลาวชิโรภาส

ก)		 ไม่ได้จัดทำาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
ข)		 จัดทำาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ	ไม่ครบถ้วน
	 หรือไม่ถูกต้อง
ค)		 ไม่ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนที่มีการเพิ่มเติมให้	สตง.	ตามเวลา
	 ที่กำาหนด

 การตรวจสอบสืบสวน	 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่	 สตง.ดำาเนินการเมื่อ	 “มีเหตุอัน
ควรสงสัย ว่าจะมีทุจริตหรือปฏิบัติผิดข้อกำาหนด ซึ่งได้ข้อมูลจากการตรวจสอบลักษณะอื่น 
หรือจากการร้องเรียนบัตรสนเท่ห์ และที่เป็นข่าวจากสื่อมวลชน”
	 ข้อบกพร่องการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ	 ถึงแม้ว่ามีระบบกำากับติดตามและตรวจ
สอบรายจ่ายของภาครัฐ	แต่ข้อบกพร่องและความสูญเสียท่ีประเมินเป็นตัวเงินได้	ยังเกิดข้ึนทุก	ๆ 	ปี
รวมทั้งการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

ง)		 ไม่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่
	 ประกาศโดย	สตง.
จ)		 ไม่สามารถดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนตามแผน
ฉ)		 งานที่ดำาเนินการจัดซื้อหรือจ้าง	ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติการฯ
ช)		 การประกวดหรือสอบราคา	กับเอกสารไม่สอดคล้องกัน	หรือไม่เป็นไปตาม
	 ระเบียบพัสดุ
ซ)		 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	ปฏิบัติ
	 หน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ฌ)		 การจัดทำาประกาศประกวดหรือสอบราคาและเอกสาร	ไม่เป็นไปตามแบบ
	 ตัวอย่างที่กำาหนด
ญ)		 การคำานวณราคากลางไม่ถูกต้อง	ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	ทำาให้ราคา
	 กลางสูงกว่าที่ควร
ฎ)		 การดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ฏ)		 การดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาหรือรูปแบบรายการ	การละ
	 เว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
ฐ)		 การจัดทำาสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบ
ฑ)		 ไม่มีการติดตามตรวจสอบความชำารุดบกพร่องของสิ่งก่อสร้างในช่วง
	 ระยะเวลาประกัน

 การตรวจสอบภายในของราชการท้องถิ่น 
	 นอกเหนือจากการตรวจสอบภายนอก	 	 มีกฎระเบียบให้ส่วนราชการและราชการ
ท้องถิ่นจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน	 (internal	control	&	 internal	audit)	
กล่าวคือ	 ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	 (internal	 auditor)	 และคณะกรรมการตรวจ
สอบภายใน	(internal	audit	committee)	ให้จัดทำารายงานผลการตรวจสอบภายใน	(au-
dit	 reporting)	 อย่างไรก็ตาม	 มีจุดอ่อนและข้อบกพร่องของการปฏิบัติตามระบบตรวจ 
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11ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	อบต.ฝ่ายการเมืองของท้องถิ่น	หลายท่านที่ให้สัมภาษณ์	และ
ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในของท้องถิ่น		บางหน่วยงาน
ได้ให้ความร่วมมือส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์กรให้ผู้วิจัย	 	 และได้รับความร่วมมือจาก
ท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ในการตรวจเยี่ยมตามโครงการให้รางวัลธรรมาภิบาลแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ตั้งแต่ปี	 2546-ปัจจุบัน	 โดยที่ผู้วิจัยได้เป็นหนึ่งในกรรมการตรวจเยี่ยม	 	 กลุ่ม
เทศบาลในเขตภาคกลาง	ภาคเหนือ	และภาคตะวันออก)
12เพื่อแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบ	 	 คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	จัดประชุมเป็นประจำาทุกเดือน

 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของ อปท.
	 ดังกล่าวในตอนต้นว่า	 รายงานวิจัยนี้ต้องการเสนอแนะการพัฒนาเชิงสถาบัน เพื่อ
สนับสนุนการตรวจสอบรายจ่ายของราชการท้องถิ่น	 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงบประมาณ	 โดยเฉพาะเจาะจงให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 หนึ่ง	 ข้อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของเทศบาล	 อบต.	 และ	 อบจ.
ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน	 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นประธานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน	และเป็นกรรมการเสียงส่วนใหญ่	 (เช่น	5-6	คนในจำานวน	8-10	คน)	โดย
ให้สรรหาตัวแทนที่มีความรู้และประสบการณ์จากผู้นำาชุมชนหรือบุคคลที่ประชาคมไว้วางใจ
โดยกำาหนดวาระการดำารงอยู่ที่ชัดเจน	เช่น	2-3	ปี	และโดยให้ดำารงอยู่ไม่เกิน	3	วาระ	ให้ปลัด
เทศบาล/อบต.	เป็นเลขานุการ	ให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำากับ	เช่น	จังหวัด	อำาเภอ	หรือ	
“ท้องถิ่นจังหวัด”	เป็นกรรมการด้วย
 สอง	 กำาหนดให้มีวาระการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ	 เช่น	 อย่างน้อยปีละ	 6	 ครั้ง	 เพื่อ
ทำาหน้าที่ติตตามการใช้จ่ายของ	อปท.	การประเมินความเสี่ยงขององค์กร	การจัดทำารายงาน
และบันทึกผลการตรวจให้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น	 และท้องถิ่นจังหวัด/อำาเภอ	 การวัดผล
การทำางานในโครงการลงทุนสำาคัญ	ๆ	การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากบริการสาธารณะ
ที่	 อปท.ดำาเนินการ	 รวมทั้งประเมินผลงานโดยรวมว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ฝ่ายบริหาร	
อปท.แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น	การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเงินของท้องถิ่น
 สาม	 ในเทศบาล	และ	อบต.ที่มีรายได้สูง	(เช่น	เกินกว่า	50	ล้านบาท)	ให้แต่งตั้งเจ้า
หน้าที่ตรวจสอบภายในทำางานเต็มเวลา	 ให้จัดสรรงบประมาณจำานวนหนึ่ง	 (ไม่เกินร้อยละ	
3)	 สำาหรับว่าจ้างที่ปรึกษาภาคเอกชนหรือสถาบันวิชาการ	 เพื่อทำาหน้าที่ตรวจบัญชี	 งบดุล	
กองทุน	(กิจการประปาหรือสถานธนานุบาล)	การพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง	ตามหลักการตรวจ
สอบ
 ส ี่	 	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในจัดทำารายงานประจำางวด	 (ไตรมาส	และราย
ปี)	 ส่งให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่น	 	 สภาท้องถิ่น	 ท้องถิ่นจังหวัด/อำาเภอ	 	 รวมทั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในอาจจะจัดทำาเอกสารเผยแพร่หรือเวทีการประชุมของชุมชนตามที่เห็นว่า
เหมาะสม

 ห้า	 เพ่ือให้การพัฒนาเชิงสถาบันเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ	 (ในวงกว้าง)	 ควรออกกฎหมาย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารกิจการของท้องถ่ิน	 และ	 การเข้าร่วมตรวจสอบราย

สอบ11ประการแรก การดำาเนินการตรวจสอบภายในย่อหย่อน	 หรือไม่เข้มแข็ง	 เนื้อหาของ
การตรวจสอบความเสี่ยงไม่ครบถ้วน	 ประการที่สอง	 การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบรายจ่ายของ	อปท.	 	ทั้งนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์	 เช่น	การจัดประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบภายในเพียง	 1-2	 ครั้งในรอบปี	ตามหลักการตรวจสอบที่เข้มแข็ง คณะ
กรรมการตรวจสอบภายในควรติดตามและจัดประชุมอย่างสม่ำาเสมอ12เนื่องจากมีกิจกรรม
ท่ีจะต้องตรวจสอบฯ	 ตลอดเวลา	 การประเมินความเส่ียงด้านการเงินซ่ึงผันตามภาวะเศรษฐกิจ	
อัตราดอกเบี้ย	 อัตราเงินเฟ้อ	 ฯลฯ	 ประการที่สาม	 การตรวจสอบในเรื่องที่ซับซ้อนยุ่งยาก	
หน่วยงานท้องถิ่นอาจจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการบัญชี-พัสดุ-เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อทำาหน้าที่แทน	แต่หน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ดำาเนินการ	ประการที่ส่ี	มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่า	 สตง.ได้ทำาหน้าที่ตรวจสอบจากภายนอกแล้ว	 --	 	 ความจริงการตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบภายนอก	 ต่างเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 	 การตรวจ
สอบภายนอกนั้นมีข้อจำากัดเนื่องจากใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 และมุ่งเน้นการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 จึงเน้นการตรวจด้านบัญชี	 การเงิน	 การจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจสอบแบบสืบสวน	ในขณะทีก่ารตรวจสอบภายในสามารถดำาเนินการได้ตลอด
เวลา	 และมีต้นทุนค่าโสหุ้ยต่ำา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชการท้องถิ่น—ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน
อน่ึงการตรวจสอบภายในสามารถครอบคลุมการวัดความคุ้มค่าของโครงการ	 (performance	
audit)	 เนื่องจากโครงการของ	 อปท.ระบุกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างชัดเจน	 ระบุผลผลิต-
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บข้อมูลไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป
 รายงานวิจัยนี้เสนอการวิเคราะห์ว่า	 การตรวจสอบภายในของท้องถิ่น ซึ่งยังมี
ข้อบกพร่อง เป็นสิ่งที่เข้าใจได	้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
อบต.	 และเทศบาลตำาบล)	 มีประสบการณ์ทำางานเพียง	 10	 ปีเศษ	 เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มี
งบประมาณรายรับค่อนข้างน้อย	(ต่ำากว่า	15	ล้านบาท)	จำานวนบุคลากรไม่พอเพียง	จำานวน
มากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	 และบุคลากรขาดประสบการณ์การตรวจสอบและไม่
เคยรับการอบรมการประเมินความเสี่ยง
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จ่าย	ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้า	“โครงการวิจัยเพ่ือยกร่าง พ.ร.บ.การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ...”13

 หก	 ส่วนราชการที่มีหน้าที่สนับสนุนการกระจายอำานาจให้ท้องถิ่น	 และหน่วยงาน
กำากับดูแลท้องถิ่น	 คือ	 สำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจฯ	 และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น	 จัดทำาโครงการนำาร่อง	 เพื่อค้นหาตัวอย่าง	 อปท.ชั้นนำาที่สามารถผลักดัน
หลักการ	participatory	budgeting	โดยให้ถือเป็นตัวช้ีวัดหน่ึง	ในการให้รางวัลธรรมาภิบาล

 เจ็ด	ให้สำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจฯ	กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น	และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	จัดทำาโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้แก่	อปท.	ด้าน
การควบคุมและตรวจสอบภายใน	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 (โดยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนใน
ระดับบน)	เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีโดยมีเป้าประสงค์ให้	อปท.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คือ	เจ้า
หน้าที่ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบภายใน	เข้ารับการอบรม	

 แปด	 การขยายผล	หมายถึง	มาตรการสนับสนุนการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
จากตัวอย่างของ	 อปท.นำาร่องที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมและการตรวจสอบรายจ่ายท้อง
ถิ่น	 ให้ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ประสบการณ์ตรวจสอบรายจ่าย	 และการเข้าร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณให้	อปท.อื่น	ๆ

 เก้า	 การสนับสนุนให้สถาบันวิจัย/สถาบันวิชาการในภูมิภาค	ทำางานวิจัยด้านงบประมาณ	
ด้านการวิเคราะห์รายจ่าย	 การพัฒนาเครื่องชี้วัดผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และโครงการศึกษาวิจัย
เฉพาะด้าน	 ตัวอย่างการวัดความก้าวหน้าของกองทุนสุขภาพตำาบล	 กองทุนสวัสดิการ	
กองทุนสิ่งแวดล้อม	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็นพัฒนาการใหม่	 ๆ	 ในแต่ละพื้นที่	 	 	 ความริเริ่มของ	 อปท.	
โดยว่าจ้างภาคเอกชน/ประชาคมทำาหน้าที่จัดบริการสาธารณะแทน	 เทศบาล/อบต./อบจ.	
(contracting	out)	การวัดประสิทธิภาพของการทำางานหรือการบริหารต้นทุน	(แบบจำาลอง	
DEA:	Data	Envelopment	Analysis)	

13ดูรายงานวิจัยของ	อรทัย	ก๊กผล	และคณะ	(2552)

สรุป
	 รายงานวิจัยนี้เน้นวิเคราะห์เชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายจ่ายของ
ภาครัฐ	โดยจำากัดขอบเขตของเนื้อหาสองส่วน		ส่วนแรก	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กำาหนด/ติดตามงบประมาณของ	 อปท.และการตรวจสอบรายจ่ายของท้องถิ่น	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	 ส่วนที่สอง	 แนวทางการปรับปรุงกระบวนตรวจ
สอบรายจ่ายของรัฐ	โดยรัฐสภาและคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ
	 โดยที่รายจ่ายของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีขนาดใหญ่	
(มากกว่า	2	ล้านล้านบาท)	ดังนั้นการจัดสรรรายจ่ายย่อมจะอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน
และประชาชน	 ในมุมมองที่ควรจะเป็น	 การใช้จ่ายของรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นควรได้รับ
การจัดสรรอย่างเหมาะสม	ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญ	แต่ในสภาพเป็น
จริง	 การใช้จ่ายของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 อาจจะมีข้อบกพร่อง	
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน	 มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น/ความทับซ้อนของผล
ประโยชน์	ดังปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประจำาทุก	ๆ	ปี

จึงเป็นการสมควรปรับปรุงระบบตรวจสอบรายจ่ายอย่างจริงจัง	 	 ถึงแม้ว่ากฎหมายระบุ
โครงสร้างการตรวจสอบ	 อันประกอบด้วยการตรวจสอบภายนอก (external	 audit)	 และ
การตรวจสอบภายใน	 (internal	 audit)	 	 โดยมีหน่วยงานสำาคัญคือ	 สตง.ทำาบทบาทการ
ตรวจสอบภายนอก	และยังมีหน่วยงานที่รับการร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชั่น/การประพฤติ
มิชอบ	 	แต่การตรวจสอบภายนอกนั้นทำาได้ในขีดจำากัด	 (การสุ่มตัวอย่าง)	ถึงกระนั้น	พบว่า
มีข้อบกพร่องจำานวนมาก	 และความสูญเสียต่อรัฐที่คำานวณเป็นตัวเงิน	 (มูลค่าหลายพันล้าน
บาทในแต่ละปี)	 	 รายงานวิจัยน้ีเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเสนอให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (inter-
nal audit) ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้มีการตรวจสอบรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง	ต้นทุนต่ำา	ให้
มีการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น	 เป็นส่วนหนึ่งของ	
“participatory	 budgeting”	 และสนับสนุนความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในระดับท้อง
ถิ่น

	 ทั้งนี้มีความจำาเป็นต้องพัฒนาเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง (เชิงสถาบัน) กล่าว
คือ	 หนึ่ง	 กำาหนดกติกา	 (กฎหมาย)	 กล่าวคือ	 พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารท้องถิ่น	 เพื่อเป็นกรอบให้	อปท.ทุกแห่งยึดถือ	 ให้ประชาชนเข้าร่วมพิจารณา/จัดสรร
งบประมาณของท้องถิ่น	 และร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายของ	 อปท.	 สอง	 มีความจำาเป็นต้อง
พัฒนาตัวอย่างนำาร่อง	 อีกนัยหนึ่ง	 ค้นหาตัวอย่างการปฏิบัติเลิศ	 (best	 practice)	 จาก
เทศบาล/อบต.	 และ	 อบจ.	 	 ที่พัฒนาระบบบัญชีและงบประมาณ	 	 สนับสนุนให้ประชาชน
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เข้าร่วมการตรวจสอบรายจ่าย	 สาม	 การสนับสนุนจากราชการส่วนกลางที่มีหน้าที่ส่งเสริม
กิจการของท้องถิ่น	ได้แก่	สำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 สำานักงานส่งเสริมการวิจัย	 สำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินสถาบันวิชาการในภูมิภาค	 เผยแพร่	 “ตัวอย่างดี”	 ของ	 อปท.	 เผยแพร่ให้	
อปท.อื่น	ๆ	รับทราบ	หากดำาเนินการอย่างต่อเนื่องจะมีผลสร้าง	social	norms	ที่ประชาชน
ร่วมกำาหนดงบประมาณของท้องถิ่น
 ส่วนที่สอง ศึกษาบทบาทการตรวจสอบรายจ่ายของรัฐบาลโดยรัฐสภา	 	 ซึ่งมอบ
อำานาจให้คณะกรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน	 (budget	 oversight	 committee)	 และ
คณะกรรมาธิการชุดอื่น	ๆ	ติดตาม			ถึงแม้ว่ามีระบบการควบคุมและตรวจสอบทั้งภายนอก
และภายใน	 แต่สภาพเป็นจริงมีข้อบกพร่องและข้อจำากัดการตรวจสอบเกิดขึ้นได้เสมอ	 ดัง
ประจักษ์จากข้อร้องเรียนที่มีจำานวนมาก	 งานวิจัยนี้เสนอแนวทางปรับปรุงคณะกรรมาธิการ
งบประมาณให้เข้มแข็ง	 โดยเสนอการประสาน/เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมาธิการงบประ
มาณฯ	กับ	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	 สถาบันพระปกเกล้า	 สถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัย	 สมาคมวิชาชีพเช่น
สมาคมทนายความ	สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์	สมาคมเศรษฐศาสตร์	สมาคมนักบัญชีและ
นักตรวจสอบ	และสื่อมวลชน	จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำาทุกปี	ตัวอย่างเช่น	การประชุม
วางแผนร่วมกัน	 (ปีละ	2-3	ครั้ง)	การจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ	 เพื่อเป็น	“ตัวช่วย”	 ในการ
วิเคราะห์รายจ่ายรัฐ	 (กรณีศึกษาที่น่าสนใจ)	 การจัดประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้การใช้จ่ายเงินของภาครัฐผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์	(ปีละ	2-3	ครั้ง)	การทำาจัดสมุดปกขาว
วิเคราะห์กรณีศึกษาการใช้จ่ายของรัฐ	 (คัดเลือกโครงการที่อยู่ในความสนใจของประชาชน)		
นอกจากนี้ควรปรับปรุงข้อกฎหมายให้กรรมาธิการงบประมาณสามารถเข้าถึงข้อมูลตาม
ระบบ GFMIS เช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาล  ท้ายที่สุดเสนอว่าการร่วมเป็นเครือข่ายกับรัฐสภา
ต่างประเทศ สมาคมรัฐสภานานาชาติ	ธนาคารโลก	ฯลฯ	 เพื่อเรียนรู้ความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการ	 เช่น	 การบัญชีภาครัฐ	 การควบคุมภายในและตรวจสอบ	 	 โดยเฉพาะจากตัวอย่าง
ประเทศชั้นนำา	 การตั้งสถาบันวิจัยเพื่อช่วยวิเคราะห์/ติดตามรายจ่ายของภาครัฐเป็นส่วน
สนับสนุนให้กับรัฐสภา

เอกส�รอ้�งอิง

พิศิษฐ์	ลีลาวชิโรภาส	(2553)	“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการ   
 พัฒนากลไกตรวจสอบการทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	ถอดคำาบรรยาย	
	 ในเอกสารการกระจายอำานาจกับการปฏิรูปประเทศไทย	โดยศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม 
	 และธรรมาภิบาลท้องถิ่น	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เล่มที่	4
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2545)	คำาถาม-คำาตอบ ภาษีและค่าธรรมเนียมของ  
           องค์การบริหารส่วนตำาบล	ในการสัมมนา	“มาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน	มาตรการ
	 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำาบล”
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2546)	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2545	กรุงเทพฯ:	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2547)	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2546	กรุงเทพฯ:	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2548)	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2547	กรุงเทพฯ:	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2549)	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2548 กรุงเทพฯ:	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2550)	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2549 กรุงเทพฯ:	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(2551)	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2550	กรุงเทพฯ:	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อรทัย	ก๊กผล	และคณะ	(2552)	การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ  
 ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.	.....	กรุงเทพฯ:		 	
	 สถาบันพระปกเกล้า
Anderson,	B.	(2008).	The	value	of	a	nonpartisan,	independent,	objective	
	 analytic	unit	to	the	legislative	role	in	budget	preparation.	In	R.	
	 Stapenhurst	et	al.	(Eds.),	Legislative oversight and budgeting: A world   
 perspectives.	Washington,	D.C:	World	Bank.

Baltaci,	M.,	&	Yilmaz,	S.	(2007).	Internal	controls	and	audit	at	local	levels.	In	
	 A.	Shah	(Ed.),	Local public financial management.	Washington,	DC:		 	
	 World	Bank.



การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ148 149นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

COSO	(Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	

	 Commission).	(1992).	Internal	Control-Integrated	Framework.	

	 http://www.coso.org

Folscher,	A.	(2007).	Participatory	budgeting	in	Asia.	In	A.	Shah	(Ed.),	
 Participatory budgeting	(pp.157-190).	Washington,	DC:	World	Bank.

Von	Hagen,	J.,	Hallett,	A.	H.,	&	Strauch,	R.	(2002).	Quality	and	success	of	
	 budgetary	consolidations.	In	M.	Buti	et	al.	(Eds.),	The behavior of 
 fiscal authorities: Stabilization, growth and institutions.	Macmillan.

Hartle,	D.	G.	(1988).	The expenditure budget process of the government of   
 Canada: Description, appraisal, and proposals.	Toronto:	Canadian	Tax		
	 Foundation.

INTOSAI	(Internaltional	Organization	of	Supreme	Audit	Institutions).	(2004).		 	
 Guidelines for internal controls standards for the public sector. 
	 Internal	Control	Standards	Committee,	Brussels,	Belgium.	
	 http://www.intosai.org

Ladipo,	O.,	Sanchez,	A.,	&	Sopher,	J.	(2009).	Accountability in public 
 expenditures in Latin America and the Caribbean: Revitalizing reforms   
         in financial management and procurement. Washington,	DC:	World	Bank

Lee,	R.	D.,	Johnson,	R.	W.,	&	Joyce,	P.	G.	(2008).	Public budgeting systems 
 (8th	ed.).	Jones	and	Bartlett	Publishers.

Miller,	G.,	&	Robbins,	D.	(2009).	Progressive	government	budgeting.	In	F.	B.		 	
	 Bogui	(Ed.), Handbook of Governmental Accounting.	CRC	Press.

Molander,	P.	(1999).	Reforming	budgetary	institutions:	Swedish	experiences.	
	 In	R.	Strauch,	&	J.	von	Hagen	(Eds.),	Institutions, politics and fiscal 
 policy.	Boston:	Kluwer	Academic	Publishing.

Premchand,	A.	(1999).	Budgetary	management	in	the	United	States	and	in		 	
	 Australia,	New	Zealand,	and	the	United	Kingdom.	In	R.	T.	Meyers	(Ed.),		
 Handbook of Government Budgeting.	San	Francisco:	Jossey-Bass.

Premchand,	A.	(2000).	Control	of	public	money:	The fiscal machinery in 
 developing countries.	New	Delhi:	Oxford	University	Press.

Sabatier,	P.	A.,	&	Weible,	C.	M.	(2007).	The	advocacy-coalition	framework:		 	
	 Innovations	and	clarifications.	In	P.	A.	Sabatier	(Ed.),	Theories of the   
 policy process	(2nd	ed.).	Westview	Press.

Shah,	A.,	&	Chen,	C.	(2007).	Cititzen-centric	performance	budgeting	at	the	
	 local	level.	In	A.	Shah	(Ed.),	Local budgeting.	Washington,	DC:	World	Bank.

Stapenhurst,	R.	et	al.	(Eds.).	(2008). Legislative oversight and budgeting: 
 A world perspectives. Washington,	DC:	World	Bank.

Suwanmala,	C.	(2005).	Civic	participation	in subnational governments in 
 Thailand. Paper	prepared	at	the	International	Conference	on	Engaging		
	 Communities,	Brisbane,	Queensland,	Australia.

United	Kingdom	(Plowden).	(1961).	Control of public expenditure.	London:		 	
	 Her	Majesty’s	Stationery	Office.

Wampler,	B.	(2007).	A	guide	to	participatory	budgeting.	In	A.	Shah	(Ed.),	
 Participatory budgeting	(pp.	21-54).	Washington,	DC:	World	Bank.

World	Bank.	(2009).	The kingdom of Thailand: Public expenditure and financial  
 accountability.	Poverty	Reduction	and	Economic	Management	Unit,		
	 East	Asia	and	Pacific	Region.



การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ150 151นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

ภ�คผนวก

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับบทบาทการตรวจสอบภายนอก

	 องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน	ประกอบด้วย	ก)	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือ	
คตง.	ข)	ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	และ	ค)	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	
2540	กำาหนดให้	สตง.เป็นหน่วยงานอิสระ	มีหน้าที่กำากับดูแลและตรวจสอบการใช้เงินและ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน	โดยจำาแนกงานตรวจสอบเป็น	7	ลักษณะ	กล่าวคือ	๑.	การตรวจสอบ
การเงินทั่วไป	๒.	การตรวจสอบงบการเงิน	๓.	การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้	๔.	การตรวจ
สอบการจัดซื้อจัดจ้าง	๕.	การตรวจสอบสืบสวน	๖.	การตรวจสอบการดำาเนินงาน	และ	๗.	
การตรวจสอบลักษณะอื่น

	 สตง.เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน	 	 การสรรหาและเลือกกรรมการ	 คตง.โดยวุฒิสภา		
กฎหมายระบุ	“ตรวจสอบ”	หมายความว่า	การตรวจบัญชี	ตรวจการรับ	การใช้จ่าย	การใช้
ประโยชน์	 การเก็บรักษาและการบริหารซึ่งเงิน	 ทรัพย์สิน	 สิทธิและผลประโยชน์ของหน่วย
รับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ	 เงินนอกงบประมาณ	 เงินกู้	 เงินอุดหนุน	 เงินบริจาค	
และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศ	 ...(มาตรา	 ๕)	 	 สตง.มีหน้าที่จัด
ทำารายงานการปฏิบัติงานประจำาปี	 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรี		
ทั้งนี้รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในทุกด้าน	เว้นแต่ใน
เรื่องหรือข้อที่ตรวจพบนั้นผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นว่า	 การรักษาไว้เป็น
ความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย	 “รายงานดังกล่าวเมื่อผ่านการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรีแล้ว	 ให้เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อ
สาธารณชนได้”

	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยงานภาครัฐในความรับผิด
ชอบจำานวน	 71,414	หน่วย	 และมีหน่วยรับตรวจท่ีตรวจเสร็จและออกรายงานจำานวน	 4,851	
หน่วย	 (จำาแนกเป็นราชการส่วนกลางและภูมิภาค	 1,872	 หน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน	 2,660	
หน่วย	รัฐวิสาหกิจ	185	หน่วย	เงินทุนหมุนเวียน	72	หน่วยหน่วยรับตรวจอ่ืน	62	หน่วย)

ตาราง ผ1

สรุปผลการตรวจสอบที่สามารถคำานวณมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน ปี พ.ศ. 2548



การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ152

 การตรวจสอบสืบสวน

	 สตง.ได้ข้อมูลจากการร้องเรียน	 บัตรสนเท่ห์	 และที่เป็นข่าวจากสื่อมวลชน	 ใน
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2548	 ดำาเนินการตรวจสอบเสร็จจำานวน	 406	 เรื่อง	 ในจำานวนนี้ตรวจ
สอบแล้วพบมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอรับฟังได้ว่า	 มีมูลตามข้อร้องเรียนจึงยุติเรื่องจำานวน	
300	เรื่อง	ที่เหลืออีก	106	เรื่องเป็นกรณีที่พฤติกรรมน่าเชื่อว่าทุจริตหรือมีการใช้อำานาจโดย
มิชอบ	

	 เรื่องสืบสวนที่ออกรายงานแล้ว	 จำานวน	 106	 เรื่อง	 พบประเด็นความผิด	 108	
ประเด็น	 มูลค่าของงาน/โครงการทั้งสิ้น	 680.27	 ล้านบาท	 ทำาให้รัฐสูญเสียงบประมาณที่
คำานวณเป็นตัวเงินได้	เป็นเงิน	92.94	ล้านบาท

ตาราง ผ2

ประเด็นความผิดในการตรวจสอบสืบสวน และความเสียหายเป็นตัวเงิน (ปี 2548)

   ประเด็นความผิด   จำานวนเงินที่เสียหาย
           (ล้านบาท)

 -	การจัดซื้อที่ดินมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าทุจริต		 0.73

	 -	คณะกรรมการตรวจการจ้างพัสดุ	เป็นเท็จ		 0.32

	 -	ผู้เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ		 68.99

	 -	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างแล้ว	แต่ไม่สามารถนำาไปใช้งานได้		 10.15

	 -	สมาชิก	อบต.เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำากับ	อบต.		 				-

	 -	เงินขาดบัญชี		 	6.90

	 -	นำาเอกสารเท็จมาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน		 	2.93

	 -	ปฏิบัติผิดระเบียบ		 	1.65

	 -	กรณีอื่น	ๆ		 	1.27

 รวม  92.94

ที่มา:	สตง.	รายงานประจำาปี	2548	หน้า	112-113.

คว�มท้�ท�ยและยั่งยืนของกองทุนก�รออมแห่งช�ติ
ผศ. ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
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บทคัดย่อ

	 ในขณะที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมากขึ้น	 ด้วยจำานวนผู้สูงอายุที่เพิ่ม

ขึ้นทุกปี	 การสร้างหลักประกันทางรายได้เพื่อการเกษียณอายุเป็นเรื่องที่สมควรได้รับการ

พิจารณาและส่งเสริมอย่างจริงจัง	 โดยการให้เงินอุดหนุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ขั้น

พื้นฐานแก่ผู้สูงอายุด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรานั้น	 ในอนาคตรัฐบาลคงต้องเปลี่ยนมาใช้

ระบบการทดสอบรายได้แทน	โดยให้เงินอุดหนุนเฉพาะแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน	และขาดแคลน

รายได้อย่างแท้จริง	 เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่ยากจนจริงมีรายได้ที่เพียงพอแก่การดำารงชีพตาม

มาตรฐานการครองชีพของไทย	 ด้วยเหตุนี้	 การส่งเสริมการออมโดยการกำาหนดอัตราเงิน

สะสมและเงินสมทบ	 ดังเช่นกองทุนการออมแห่งชาติ	 จึงเป็นมาตรการที่ควรได้รับการส่ง

เสริมอย่างจริงจังเพื่อให้พลเมืองทุกคน	 โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งยังไม่มีหลักประกัน

เพื่อการชราภาพใด	 ให้มีรายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพหลังการเกษียณอายุ	 โดยการออม

ภาคสมัครใจน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทยปัจจุบัน

	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาพบว่า	 อัตราการสมทบและเงินสมทบของรัฐในกองทุน

การออมแห่งชาติมีจำานวนน้อยเกินไปที่จะสร้างหลักประกันรายได้แก่แรงงาน	 จึงไม่น่าจูงใจ

ให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ	 การศึกษานี้เสนอว่ารัฐควรเปลี่ยน

อัตราการสมทบเป็น	 1:1	 ทุกช่วงอายุ	 และเพิ่มเงินสมทบสูงสุดเป็นไม่เกิน	 2,400	 บาทต่อ

คนต่อปี	เพื่อสร้างวินัยในการออมแก่แรงงาน	และเป็นแรงจูงใจให้แรงงานมาเข้าร่วมกองทุน

ตั้งแต่อายุน้อย	 และเพิ่มเงินออมเมื่อรายได้เพิ่ม	 เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพ

หลังการเกษียณอายุในที่สุด	

	 สำาหรับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (มาตรา	 40)	 นั้น	 น่าจะจูงใจให้

แรงงานนอกระบบที่มีอายุน้อย	หรือมีภาระครอบครัวที่ต้องคำานึงถึงการขาดแคลนรายได้ใน

ยามเจ็บป่วยเข้าร่วมกองทุน	 แต่การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงแรงงานระหว่างกองทุนการออม

แห่งชาติ	 และกองทุนประกันสังคมจะทำาให้แรงงานนอกระบบไม่มีรายได้ที่เพียงพอสำาหรับ

การชราภาพ



ความท้าทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแห่งชาติ156 157นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

คว�มท้�ท�ยและยั่งยืนของกองทุนก�รออมแห่งช�ติ
อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล1

ความสำาคัญและที่มาของปัญหา
	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	 และการลดลงของอัตราการเจริญพันธุ์

ทำาให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว	

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า	 จำานวน

ประชากรที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไปของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก	 8.14	 ล้านคน	 (คิดเป็น

ร้อยละ	12.5	ของประชากรทั้งประเทศ)	ในปี	2553	เป็น	14.45	ล้านคน	(ร้อยละ	20)	ในอีก	

15	ปีข้างหน้า	โดยกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่	80	ปีขึ้นไป	(very	old	age	group)	จะเพิ่ม

ขึ้นสองเท่า2		(ดูตารางที่	1)

	 จากรายงานกองทุนแห่งสหประชาชาติด้านประชากร	 (United	 Nations	 Popu-

lation	Fund,	UNFPA)	ในปี	2549	พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ

มากเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์	 โดยจะมีสัดส่วนการ

พึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อประชากรวัยทำางาน	(Elderly	dependency	ratio)	เพิ่มขึ้นจากอัตรา

ร้อยละ	 15.5	 ในปี	 2548	 เป็นร้อยละ	 32.2	 ในปี	 2568	 ในขณะที่อัตราการพึ่งพิงของเด็ก

ต่อประชากรวัยทำางาน	(Juvenile	dependency	ratio)	จะค่อย	ๆ	ลดลงจากอัตราร้อยละ	

34.4	เป็นร้อยละ	28.9	ในช่วงเวลาเดียวกัน

	 ในขณะเดียวกัน	 ลักษณะครัวเรือนไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระยะ	 30	

ปีที่ผ่านมา	โดยจำานวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลงจาก	4.8	คนในปี	2522	เหลือเพียง	2.5	

คนต่อครัวเรือนในปี	2552	และมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น	อันเนื่องจากการมีบุตร

น้อยลง	 และการโยกย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อประกอบอาชีพ	 ความช่วยเหลือทางครอบครัวสำาหรับ

ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มลดลง	 จากรายงานผลการสำารวจภาวะผู้สูงอายุของไทยปี	 2545	 โดย

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 พบสัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนถึงร้อยละ	 21	 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ประเทศที่มีสัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายที่ร้อยละ	15

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	amornrat.a@nida.ac.th
2ค่าอายุมัธยฐาน	(median	age)	ของสังคมไทยจะสูงขึ้นจากอายุ	33	ปี	เป็น	38.8	ปีในช่วงเวลาเดียวกัน

 รัฐธรรมนูญไทยปี	 2540	 ได้กำาหนดให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ	 และกำาหนดในแผนชาติระยะยาวเพื่อผู้สูง
อายุฉบับที่	 2	 (2545-2564)	 ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีของผู้สูงอายุ	 ทั้งนี้	
ความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุเป็นปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และการแก้ปัญหาความยากจนที่ภาครัฐให้ความสำาคัญ	 โดยกำาหนดให้ความคุ้มครอง
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน	 หรือถูกทอดทิ้ง	 หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยง
ตนเอง	ด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ	300	บาท	แก่ผู้สูงอายุครั้งแรกในปี	2536	
จำานวน	 20,000	 คน	 ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนกระทั่งปี	 2551	 รัฐบาล
ได้ประกาศให้บุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา
ในอัตราเดือนละ	 500	 บาท	 โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ส่วน
บุคคลแต่อย่างใด	 การให้ความคุ้มครองทางรายได้แบบถ้วนหน้านี้ทำาให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่าย
เพื่อการยังชีพคนชราถึง	42,600	ล้านบาทในปี	2553	ครอบคลุมผู้สูงอายุจำานวน	7.1	ล้าน
คน	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำานวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี

	 อย่างไรก็ตาม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำานวน	500	บาทต่อเดือนย่อมไม่เพียงพอสำาหรับ
การครองชีพเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นความยากจนของประเทศไทยในปี	2552	ที่	1,586	บาท
ต่อคนต่อเดือน	 เพื่อการรักษาระดับการครองชีพในยามชรา	 ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องมีเงินออม
หรือรายได้เสริมจากแหล่งอื่น	ๆ 	มาสมทบ	แต่จากผลการศึกษาการออมในระดับจุลภาค	โดย
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ใช้ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำานักงานสถิติแห่งชาติใน
ช่วงปี	2539-2547	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยกอบศักดิ์	ภูตระกูล	และคณะ	(2548)	
พบว่าครัวเรือนในทุกกลุ่มอายุมีการบริโภคเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการออมและการชำาระหนี้ลด
ลง	 โดยการออมของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อื่น	
ปัจจัยที่ทำาให้การออมภาคครัวเรือนลดลง	 คือความสามารถในการเข้าถึงการกู้ยืมได้สะดวก
กว่าเดิม	 โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลซึ่งทำาให้ครัวเรือนลดความจำาเป็นที่จะต้องออม
เงินสำาหรับใช้ในยามจำาเป็น	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพที่ลดลง	 เช่น	 การเปลี่ยนจาก
อาชีพเกษตรกรที่ผลผลิตขึ้นกับสภาวะดินฟ้าอากาศ	 การถือครองที่พักอาศัยฯลฯนอกจาก
นี้	ยังพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	หรือมีความรู้เกี่ยวกับการเงินน้อย	และ/หรือมีระดับการ
ศึกษาต่ำา	จะเป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีการออมไม่พอเพียงสำาหรับวัยชราหรือเกษียณอายุ

	 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการสำารวจภาวะหนี้สินของครัวเรือน	 จาก
ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนล่าสุดในปี	 2552	 รายงานว่าครัว
เรือนไทยโดยเฉลี่ยมีหนี้สิน	134,699	บาทต่อปี	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.4	จากปี	2550	 ใน
ขณะที่รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.02	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	 	การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่
สูงกว่าการขยายตัวของรายได้ทำาให้ครัวเรือนมีความอ่อนไหว	 (sensitive)	 ต่อปัจจัยเสี่ยง
ต่าง	ๆ	อาทิเช่น	การว่างงาน	ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ	และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	
เป็นต้น

	 นอกจากนี้	จากการสำารวจแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	2553	โดยสำานักงานสถิติแห่ง
ชาติ	 (ตารางที่	 2)	 พบว่าแรงงานไทยจำานวน	 24.13	 ล้านคน	 (คิดเป็นร้อยละ	 62.37	 ของ
กำาลังแรงงานทั้งหมด	 38.69	 ล้านคนของประเทศ)	 เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับเงิน
ชดเชยจากการว่างงาน	 การเกิดอุบัติเหตุและการเกษียณอายุ	 เนื่องจากแรงงานนอกระบบ
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม	 จึงกล่าวได้ว่า	 ประชากรไทยส่วนใหญ่ยัง
ขาดความมั่นคงทางรายได้เนื่องจากไม่มีเงินออมที่เพียงพอสำาหรับยามจำาเป็นและไม่มีหลัก
ประกันรายได้เพื่อการชราภาพจากแหล่งใดนอกจากเบี้ยยังชีพคนชราแบบถ้วนหน้าของ
รัฐบาล
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	 ด้วยเหตุนี้	เพื่อส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบ	และลดภาระค่าใช้จ่ายของ
รัฐในระยะยาวเมื่อประเทศมีจำานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี	 รัฐบาลโดยสำานักงานเศรษฐกิจ
การคลังได้ออกร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ......(กอช.)	 ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2552	ร่าง	พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณาทั้งสามวาระของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อวันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2554	 ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเมษายน	
2554	นี3้

	 นอกจากกองทุน	กอช.แล้วสำานักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงาน	ได้ดำาเนิน
การแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม (มาตรา 40)	 เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วมกองทุน
ประกันสังคมโดยกำาหนดให้แรงงานส่งเงินสมทบรายเดือน	70	บาท	รัฐบาลสมทบ	30	บาท	
รวมจ่ายเดือนละ	100	บาทจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพเงินชดเชยการขาดรายได้
เมื่อเจ็บป่วยวันละ	200	บาท	ปีละไม่เกิน	20	วันและเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจำานวน	2	หมื่น
บาทหากส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า	 6	 เดือนใน	 12	 เดือน	 แต่หากแรงงานนอกระบบส่งเงิน
สมทบเดือนละ100	บาท	รัฐจะสมทบให้	50	บาท	รวมเงินสมทบ	150	บาทต่อเดือน	แรงงาน
จะได้เงินบำานาญชราภาพเมื่ออายุครบ	 60	 ปีเพิ่มขึ้นด้วยโดยคาดว่า	 พ.ร.บ.ประกันสังคม
มาตรา	40	ที่แก้ไขแล้วจะเริ่มประกาศใช้ในวันที่	1	พฤษภาคม	ศกนี้

 กองทุน กอช. และการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม (มาตรา 40) ถือเป็นทางเลือก
เพื่อการออมสำาหรับแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างหลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพ	 การ
ศึกษาในที่นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประโยชน์ตอบแทนที่แรงงาน
นอกระบบจะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนแต่ละอัน	 ว่าแรงงานจะมีรายได้หลังเกษียณ
อายุที่เพียงพอแก่การครองชีพหรือไม่	 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บริหารจัดการกองทุน

หลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพสำาหรับแรงงานนอกระบบ
	 สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	 หรือ	 กอช.	 กำาหนด
ให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกิน	 60	 ปีบริบูรณ์และไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับความคุ้มครอง	
หรือมีหลักประกันทางสังคมตามกฎหมายอื่นที่มีนายจ้างหรือรัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุน	 หรืออยู่ในระบบบำาเหน็จบำานาญภาครัฐ	 สามารถเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ
ได้ตามความสมัครใจ

3เอกสาร	 “โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)”	 สำานักนโยบายการออมและการลงทุน	 สำานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง	(2	กุมภาพันธ์	2554)

	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและสมทบเข้ากองทุนคือ	 กำาหนดการจ่ายเงินเข้า
กองทุนจาก	2	ฝ่าย	คือ	ผู้ออมจ่ายสะสม	และรัฐจ่ายสมทบ	โดยจะจ่ายตามอัตรา	ดังนี้

	 1.	ผู้ออมจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน	ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ	50	บาท	แต่ไม่เกิน		
	 			เดือนละ	1,100	บาท

	 2.	รัฐจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของสมาชิก	และเป็นอัตราส่วนกับจำานวนเงิน  
	 			สะสม	โดยรัฐจะจ่ายสมทบให้แก่สมาชิกไม่เกินจำานวนเงินสมทบสูงสุด	ดังนี้

	 สมาชิกกองทุน	 กอช.จะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินบำานาญซึ่งคำานวณจากเงิน
สะสมเงินสมทบ	 และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวไปตลอดอายุขัย	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่คำานวณ
เงินบำานาญ	 หากเงินในบัญชีของสมาชิกผู้ใด	 เมื่อคำานวณบำานาญแล้วมีจำานวนน้อยกว่า
บำานาญขั้นต่ำา	 สมาชิกผู้นั้นจะได้รับ	 “เงินดำารงชีพ”	 เป็นจำานวนเท่ากับบำานาญขั้นต่ำาเป็น
รายเดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด	 โดยรัฐบาลให้การค้ำาประกันว่า	 ผลประโยชน์ตอบแทน
จากการนำาเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนนั้นจะไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา
ประเภท	12	เดือนโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่	5	แห่ง	ธนาคารออมสิน	และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

	 จากการออกแบบกองทุนการออมแห่งชาติดังกล่าว	 จะเห็นว่า	 กอช.เป็นกองทุน
ที่มีการจัดเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อจ่ายเต็มจำานวน	 (Fully	 funded	 program)	 กล่าวคือมีการ
เรียกเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้าบัญชีเงินกองทุนให้มากพอสำาหรับการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในอนาคตโดยกำาหนดอัตราเงินสะสมต่ำาสุด-สูงสุด	 และเงินสมทบของรัฐบาล	
(Defined-contribution	 program)	 เพื่อเป็นการระดมเงินออมให้ผู้บริหารกองทุนนำาไป

ที่มา:	“โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)”	สำานักนโยบายการออมและการลงทุน

							สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	(2	กุมภาพันธ์	2554)



ความท้าทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแห่งชาติ162 163นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

ลงทุนหาผลตอบแทน	 ในการเพิ่มประโยชน์ทดแทนให้แต่ละบุคคลหลังเกษียณอายุ	 ดังนั้น	
ผลตอบแทนที่สมาชิกกองทุนได้รับในรูปเงินบำานาญรายเดือนนั้น	 จะมากน้อยเพียงใดย่อม	
ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของผู้บริหารกองทุน	 จำานวนเงินสมทบรายเดือนของสมาชิก	
และระยะเวลาการออม	

	 กองทุนการออมแห่งชาติจึงมีลักษณะคล้ายกองทุนสำารองเลี้ยงชีพในบริษัทเอกชน	
ที่เป็นการออมภาคสมัครใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องการออมเงินเพื่อการชราภาพ
หรือเพื่อให้ลูกจ้างมีรายได้เมื่อออกจากงาน	 กองทุนการออมแห่งชาติจึงเป็นเจตนารมณ์
ของภาครัฐที่ต้องการสร้างช่องทางการออมเพื่อการชราภาพแก่แรงงานนอกระบบที่ไม่มี
นายจ้าง	และไม่มีหลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพอื่นใด	ดังนั้น	กองทุนการออมแห่งชาติ
จึงเป็นการระดมเงินทุนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 การสร้างวินัยในการออมแก่ครัวเรือน	
การแบ่งเบาภาระทางการคลังเพื่อผู้สูงอายุในอนาคตที่สังคมไทยมีจำานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ทุกปี	 และช่วยให้แรงงานนอกระบบมีรายได้ที่เพียงพอสำาหรับการครองชีพหลังการเกษียณ
อายุด้วยอย่างไรก็ตาม	เนื่องจากกองทุนฯ	จ่ายเงินบำานาญเฉพาะสมาชิกกองทุนเท่านั้น	โดย
ผู้มีเงินออมมากย่อมได้รับเงินบำานาญมากกว่าผู้มีเงินออมน้อย	 กองทุนการออมแห่งชาติจึง
ไม่ใช่เครื่องมือของการกระจายรายได้ (Income redistribution) แก่ผู้สูงอายุ

 กองทุนการออมแห่งชาติจึงมีลักษณะตรงข้ามกับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา ซึ่ง

เป็นการให้หลักประกันรายได้แบบถ้วนหน้า (Universal flat-rate system) ที่จ่ายผล

ประโยชน์รายเดือน 500 บาทแก่พลเมืองไทยทุกคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยไม่พิจารณา

ระดับรายได้ของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ผู้สูงอายุทุกคนที่ไม่ได้รับเงินบำานาญหรือไม่ได้รับการ

คุ้มครองเพ่ือการชราภาพอ่ืนใดจะได้รับเบ้ียยังชีพจากรัฐบาลในอัตราคงท่ี	 (Defined-benefit	

program)	 เบี้ยยังชีพคนชราจึงเป็นหลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานที่คำานึงถึง

การกระจายรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดรายได้ในการยังชีพ	 แต่จำานวนเงินเบี้ยยังชีพในปัจจุบัน

ต่ำากว่าระดับเส้นความยากจนของประเทศมาก	 จึงเป็นการกระจายรายได้ที่ยังไม่เพียงพอ

แก่การครองชีพ	(Income	inadequacy)	แต่การจ่ายเบี้ยยังชีพแบบให้เปล่าที่สูงเกินไปย่อม

เป็นแรงจูงใจให้คนออมเงินน้อยลงและหวังพึ่งภาครัฐในยามแก่ชรามากขึ้น	ซึ่งอาจกลายเป็น

ภาระทางการคลังจำานวนมหาศาลในอนาคตเมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

	 ในประเทศอุตสาหกรรม	 เช่น	 สหรัฐฯ	 แคนาดา	 และกลุ่มประเทศ	 OECD	 การ

อุดหนุนเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระบบการอุดหนุนแบบถ้วนหน้า	 (Universal	

system)	 แต่เป็นการช่วยเหลือเฉพาะผู้สูงอายุที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีรายได้ต่ำากว่า

มาตรฐานการครองชีพของประเทศ	 (Means-tested	 system)	 การทดสอบรายได้ผู้สูง

อาย4ุช่วยให้รัฐบาลสามารถกำาหนดเงินช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุแต่ละราย	 ทำาให้ผู้

สูงอายุที่ยากจนจริงได้รับเงินอุดหนุนที่เพียงพอแก่การครองชีพ	 มีรายได้ไม่ต่ำากว่าเส้นความ

ยากจน	 จึงสามารถดำารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามมาตรฐานการครองชีพของประเทศ	 การ

ช่วยเหลือค่าครองชีพเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน	 จึงเป็นการกระจายรายได้ที่คำานึงถึงความ

เพียงพอของรายได้ในการครองชีพด้วยพร้อม	ๆ	กัน	

	 อนาคตของการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศไทย	 คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการอุดหนุนแบบถ้วนหน้าเป็นการอุดหนุนเฉพาะผู้ที่ผ่าน

การทดสอบ	means-test	หรือ	character-test	อย่างใดอย่างหนึ่ง	เนื่องจากภาระทางการ

คลังที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น	 รัฐจึงควรวางแผนจัดเตรียมระบบการ

ทดสอบรายได้ผู้สูงอายุ	 โดยอาจให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือชุมชนมีส่วนร่วม

ในการระบุผู้สูงอายุในชุมชนที่ยากจน	 หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเพื่อขอรับเงิน

อุดหนุนค่าครองชีพจากรัฐต่อไป

	 สำาหรับหลักประกันรายได้เพ่ือการชราภาพในส่วนท่ีเป็นการออมแบบ	 Fully	 funded	

defined-contribution	 program	 นั้น	 มักมีข้อถกเถียงว่าการออมเพื่อการชราภาพดัง

กล่าว	 ควรเป็นการออมภาคบังคับหรือสมัครใจ	 ผู้นิยมแนวคิดการออมภาคบังคับให้เหตุผล

สนับสนุนว่ารัฐบาลควรทำาหน้าที่เปรียบเหมือนพ่อ	 (paternalism)	 ที่ตัดสินใจแทนลูก	 ซึ่ง

เป็นพลเมืองท่ีขาดวิสัยทัศน์เก่ียวกับรายได้ในอนาคตท่ีจะลดลงหลังเกษียณอายุ	 (individual	

life-cycle	 myopia)	 นอกจากนี้	 การออมภาคบังคับจะช่วยให้รัฐบาลสามารถประยุกต์ใช้

หลักการกระจายได้กับรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำางานของบุคคล	 แทนที่จะเป็นเพียงการก

ระจายได้ที่ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ในปีใดปีหนึ่งเพียงปีเดียว5

	 สำาหรับประเทศไทย	 ศาสตราจารย์	 ดร.ดิเรก	 ปัทมสิริวัฒน์	 (2549)	 ได้เคยเสนอ

ให้จัดทำาการออมภาคบังคับแก่แรงงานนอกระบบ	 ในรูปแบบของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	 โดย

สมาชิกต้องสมทบเงินร้อยละ	3	ของเงินเดือน	 (เงินสมทบจะอยู่ระหว่าง	110	บาทต่อเดือน

เมื่อแรงงานมีอายุ	 15	 ปี	 ถึงจำานวนสูงสุด	 201	 บาทต่อเดือนเมื่อแรงงานอายุ	 45	 ปี)	 โดย

สมมติให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่อัตราร้อยละ	3	ผลการศึกษาพบว่าการออม

4ในบางประเทศ	เช่นอังกฤษใช้การทดสอบคุณลักษณะของผู้สูงอายุ	(Character-test)	เป็นเครื่องบ่งชี้ความ
ยากจนแทนการทดสอบด้านรายได้
5หลักการกระจายได้กับรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำางานสามารถประยุกต์ใช้ได้เฉพาะกับการออมภาคบังคับ	
เท่านั้น	โดยการเรียกเก็บเงินออมและเงินสมทบเป็นสัดส่วนของเงินเดือน	แล้วจ่ายเงินบำานาญแก่ผู้ออมเป็น
สัดส่วนของค่าเฉลี่ยรายได้ตลอดอายุการทำางานของบุคคล



ความท้าทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแห่งชาติ164 165นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

ภาคบังคับนี้จะสามารถจ่ายเงินบำานาญแก่แรงงานหลังอายุ	 60	 ปีในอัตราเดือนละ	 1,300	

บาทจนแรงงานมีอายุ	 74	 ปีเงินกองทุนก็จะหมด	 ดังนั้น	 เพื่อให้กองทุนสามารถอยู่ได้จน

แรงงานมีอายุ	80	ปี	รัฐบาลต้องสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดือนละ	120	บาท			

 นอกจากนี้	ดร.วรวรรณ	ชาญด้วยวิทย์	และคณะ	(2551)	ได้เสนอให้ประเทศไทย
จัดการออมภาคบังคับ	 โดยเสนอทางเลือกที่มีความมั่นคงทางการเงินสองทางคือ	 ทางเลือก
แรกให้ประชาชนที่มีอายุระหว่าง	 20-59	 ปีทุกคนออมเงินวันละ	 3	 บาทหรือเดือนละ	 90	
บาท	 แล้วให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไปทุกคนได้รับเงินบำานาญแบบถ้วนหน้าเดือนละ	 600	
บาท	แต่เพื่อความยั่งยืนทางการเงินกองทุนต้องขยับอายุผู้มีสิทธิได้รับเงินบำานาญเป็น	65	ปี
เมื่อกองทุนดำาเนินการไปแล้ว	5	ปี	ส่วนทางเลือกที่สองจะจ่ายเงินบำานาญ	900	บาทต่อเดือน	
แต่ประชาชนทุกคนต้องออมเงินเพิ่มขึ้นเป็นวันละ	 5	 บาทหรือเดือนละ	 150	 บาท	 ทั้งสอง
ทางเลือกต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อให้กองทุนอยู่รอด	 โดยทางเลือกแรกก่อให้เกิดภาระ
ทางการคลังสูงสุด	 22,000	 ล้านบาทในขณะที่ทางเลือกที่สองก่อให้เกิดภาระการคลังสูงสุด	
32,000	ล้านบาท

 เนื่องจากข้อเสนอการออมภาคบังคับของ	 ดร.วรวรรณ	 ชาญด้วยวิทย์	 และคณะ	

บังคับเงินออมจากประชาชนวัยทำางานทุกคนเท่ากัน	โดยไม่คำานึงถึงรายได้ของแรงงาน	แล้ว

จัดสรรผลตอบแทนแก่ผู้สูงอายุทุกคนเท่ากัน		ข้อเสนอน้ีจึงไม่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการกระจาย

รายได้	 แต่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราแบบถ้วนหน้า	 ด้วยการเรียก

เก็บเงินสมทบจากประชาชนให้เพียงพอกับการจ่ายประโยชน์ทดแทนในแต่ละปี	 (Pay	 As	

You	 Go:	 PAYGO)6	 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อผู้สูงอายุของรัฐ	 ในขณะที่การเรียกเก็บเงิน

ออมท่ีอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือนจากแรงงานนอกระบบ	แต่จ่ายเงินบำานาญในอัตราท่ีเท่ากัน

ทุกคนของ	 ศ.	 ดร.ดิเรก	 ปัทมสิริวัฒน์	 นั้นถือเป็นการกระจายรายได้ที่ก่อให้เกิดความเสมอ

ภาคด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	 ช่วยให้ผู้สูงอายุทุกคนมีรายได้ที่เพียงพอแก่การยังชีพ	 อย่างไร

ก็ตาม	 การบังคับออมที่อัตราร้อยละ	 3	 ของเงินเดือนเป็นเรื่องที่ทำาได้ยากในทางปฏิบัติ	

เพราะแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นแรงงานอิสระที่ไม่มีนายจ้าง	มีรายได้ไม่แน่นอน	มีการ

เคล่ือนย้ายเข้าออกระหว่างภาคเศรษฐกิจในระบบ				และนอกระบบตลอดเวลาจึงเป็นการยาก

ในทางปฏิบัติที่จะบังคับออมหรือเรียกเก็บเงินออมเป็นสัดส่วนของรายได้ดังเช่นกองทุน

ประกันสังคม	 และกองทุนบำานาญข้าราชการที่สามารถใช้ได้เฉพาะกับแรงงานในระบบ

6ระบบ	 PAYGO	 เป็นระบบการประกันรายได้เพื่อการชราภาพที่ใช้กันมานานในประเทศอุตสาหกรรม	 แต่
พบว่าเมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยทำางาน	กองทุนการออมแบบ	PAYGO	
จะเกิดปัญหาการขาดดุลงบประมาณ	จึงขาดเสถียรภาพ	และไม่ยั่งยืน

ของภาครัฐและเอกชนที่มีรายได้แน่นอน	 แต่ไม่สามารถบังคับใช้กับแรงงานนอก	 ระบบ7 
นอกจากนี้	 การขาดเสถียรภาพในทางการเมืองของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน	 ย่อมทำาให้การ
บังคับออมเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ยากกว่าการส่งเสริมการออมแบบสมัครใจ
	 อาจสรุปได้ว่า	 ในขณะที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น	 ด้วยจำานวนผู้
สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี	 การสร้างหลักประกันทางรายได้เพื่อการเกษียณอายุเป็นเรื่องที่
สมควรได้รับการพิจารณาและส่งเสริมอย่างจริงจัง	 โดยการให้เงินอุดหนุนเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางรายได้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรานั้น	 ในอนาคตรัฐบาล
คงต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบการทดสอบรายได้แทน	 โดยให้เงินอุดหนุนเฉพาะแก่ผู้สูงอายุที่
ยากจน	 และขาดแคลนรายได้อย่างแท้จริง	 เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมีรายได้ที่เพียงพอ
แก่การดำารงชีพตามมาตรฐานการครองชีพของไทย	ด้วยเหตุนี้	การส่งเสริมการออมโดยการ
กำาหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ (Fully-funded defined-contribution program) 
ดังเช่นกองทุนการออมแห่งชาติ จึงเป็นมาตรการที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อให้
พลเมืองทุกคน	 โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งยังไม่มีหลักประกันเพื่อการชราภาพใด	 ให้มี
รายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพหลังการเกษียณอายุโดยการออมภาคสมัครใจน่าจะเป็นจุด
เริ่มต้นที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทยปัจจุบัน

ผลการวิเคราะห์กองทุนการออมแห่งชาติ
	 การวิเคราะห์ในที่นี้อาศัยข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบที่กำาหนดไว้ในร่าง	
พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติดังกล่าวแล้วเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์	 โดยสมมติ
ให้กองทุนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการนำาเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนที่อัตรา
ร้อยละ	 4	 ต่อปีโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาของการดำาเนินโครงการ	 อัตราร้อยละ	 4	 เป็น
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอาย	ุ
1-5	 ปีที่เฉลี่ยระหว่างปี	 2548-2553	 สมมติให้สมาชิกกองทุน	 กอช.เป็นสมาชิกกองทุนจน
อายุครบ	 60	 ปีบริบรูณ์	 แล้วคำานวณให้เงินบำานาญมีเพียงพอจ่ายจนสมาชิกมีอายุถึง	 80	 ปี	
และสมมติให้บัญชีเงินบำานาญของสมาชิกให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ	 3	 ต่อปีเพื่อให้
สมาชิกรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำาลงหลังเกษียณอายุ

7อนึ่ง	ศ.	ดร.ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์	เสนอให้เป็นการออมในรูปแบบกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	ความจริงแล้วเป็นการ
ออมแบบสมัครใจ	โดยสมาชิกกลุ่มให้สัญญาว่าจะออมเงินเป็นสัดส่วนร้อยละ	3	ของรายได้
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ตารางที่ 4 บำานาญรายเดือนจากกองทุนการออมแห่งชาติ

 จากตารางที่	 4	 จะเห็นว่าผลตอบแทนหรือเงินบำานาญที่สมาชิกกองทุนการออม
ได้รับขึ้นอยู่กับจำานวนเงินออม	และระยะเวลาที่ออม	การเพิ่มเงินออมจากเดือนละ	50	บาท
เป็น	 100	 บาททำาให้เงินบำานาญเพิ่มขึ้นสองเท่า	 แต่เงินบำานาญจะลดลงเมื่อสมาชิกเริ่มต้น
การออมที่อายุมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามจะสังเกตเห็นว่า	 แม้ผู้ออมจะเข้าร่วมกองทุนตั้งแต่อายุ	
15	ปี	และออมเงินจนกระทั่งอายุ	60	ปีแล้วก็ตามสมาชิกก็ยังได้รับเงินบำานาญเพียงเดือนละ	
1,408	 บาท	 ซึ่งไม่เพียงพอแก่การครองชีพเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นความยากจนในปี	 2550	
และ	2552	ที่	1,443	และ	1,586	บาทต่อคนต่อเดือนตามลำาดับ	ในขณะที่สมาชิกที่มีอายุ	51	
ปีขึ้นไป	 ถึงแม้ว่ารัฐจะสมทบในอัตรา	 1:1	 ก็มีเงินบำานาญที่ไม่เพียงพอแก่การครองชีพเช่น
เดียวกัน	 จึงกล่าวได้ว่ากองทุนการออมแห่งชาติไม่สามารถเป็นหลักประกันรายได้เพื่อการ
ชราภาพแก่แรงงานนอกระบบ
	 การกำาหนดอัตราเงินสมทบแบบขั้นบันไดที่รัฐบาลให้เงินสมทบในอัตราที่สูงขึ้น
เมื่อผู้ออมมีอายุมากขึ้น	 มีผลให้อัตราผลตอบแทนภายในจากการออมหรือค่า	 IRR	 ของ
โครงการ	 (เริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกที่ผู้ออมเข้าร่วมโครงการจนถึงอายุ	 80	 ปี)	 มีค่าสูงขึ้นเมื่อผู้
ออมมีอายุมากขึ้น	 กองทุนการออมจึงไม่จูงใจให้แรงงานที่มีอายุน้อยเข้าร่วมกองทุน ซึ่งขัด
กับหลักการของการก่อตั้งกองทุนที่ต้องการสร้างวินัยการออมแก่ครัวเรือน	 ซึ่งควรจะสร้าง
มาตรการจูงใจให้แรงงานเข้าร่วมกองทุนเมื่ออายุน้อย	 แม้ว่าการออกแบบเงินสมทบแบบขั้น
บันไดนี้	 อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยรายได้แก่แรงงานนอกระบบที่มีอายุมาก	 และมีช่วง
อายุการทำางานที่เหลืออยู่สั้นกว่าผู้ออมที่มีอายุน้อยกว่า	 จะเห็นว่าเงินบำานาญสำาหรับผู้ที่เริ่ม
ต้นออมเงินเมื่ออายุ	 51	ปี	 แม้จะออมเดือนละ	 100	บาท	 (หรือ	 1,200	บาทต่อปี)	 ก็มีเงิน
บำานาญเพียงเดือนละ	161	บาท	ซึ่งต่ำากว่าเส้นความยากจนอยู่มาก	กองทุนการออมจึงไม่น่า
จูงใจให้แรงงานที่มีอายุมากเข้าร่วมกองทุนเช่นกัน

	 อนึ่ง	จากตารางที่	4	จะเห็นว่าการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติในอัตรา
เดือนละ	50	บาทถือเป็นอัตราการออมขั้นต่ำาที่ระบุในร่างพระราชบัญญัติ	ในขณะที่การออม
เดือนละ	100	บาทจะทำาให้สมาชิกกองทุนได้รับเงินสมทบสูงสุดจากรัฐบาล	ดังนั้น	การออม
เงินที่มากกว่า	100	บาทต่อเดือนจะทำาให้อัตราผลตอบแทนภายในจากการออม	หรือค่า	IRR	
ลดลงเนื่องจากเงินสมทบของรัฐจะไม่เพิ่มขึ้นตามเงินออมส่วนที่เกิน	100	บาท

	 ผลการวิเคราะห์นี้สะท้อนว่า	 การจ่ายเงินสมทบของภาครัฐแบบขั้นบันไดตามอายุ
ของผู้ออม	 และการจำากัดเงินสมทบสูงสุดสำาหรับแต่ละช่วงอายุนั้น	 เป็นจำานวนเงินสมทบ
ที่ต่ำาเกินไป	 แรงงานจะมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหลังเกษียณอายุ	 แม้ออมเงินอยู่กับ
กองทุนตลอดอายุการทำางาน	45	ปี	 กองทุนการออมแห่งชาติจึงไม่สามารถเป็นหลักประกัน
รายได้เพื่อการชราภาพแก่แรงงานนอกระบบ	 จึงไม่จูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วม
โครงการแต่อย่างใด
	 ดังนั้น	 เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วมกองทุน	 และเริ่มวินัยในการออม
ตั้งแต่อายุน้อย	 ตลอดจนมีเงินบำานาญที่เพียงพอแก่การยังชีพหลังเกษียณอายุ	 ผู้เขียนได้
ทดลองปรับอัตราเงินสมทบของรัฐบาลเป็น	 1:1	 ทุกช่วงอายุ	 และเพิ่มเพดานเงินสมทบของ
รัฐขึ้นสองเท่าเป็น	2,400	บาทต่อคนต่อปี	ได้ผลการคำานวณดังตารางที่	5
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	 จากตารางที่	 5	 จะเห็นว่า	 การออมเงินตามอัตราขั้นต่ำาที่	 50	 บาทต่อเดือนตามที่

กำาหนดไว้ในร่าง	 พ.ร.บ.นั้น	 แม้จะเพิ่มอัตราการสมทบของรัฐเป็น	 1:1	 ตลอดช่วงอายุ	 และ

ให้แรงงานออมเงินตั้งแต่	15-60	ปีก็ตาม	ผู้ออมก็มีเงินบำานาญเพียงเดือนละ	852	บาทซึ่งต่ำา

กว่าระดับเส้นความยากจน	ณ	ปี	2552	ที่	 1,586	บาทต่อคนต่อเดือนและถึงแม้จะเพิ่มเงิน

ออมอีกร้อยละ	 3	 ต่อปีตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น	 เงินบำานาญที่แรงงานนอกระบบได้

รับหลังอายุ	 60	 ปีที่	 1,464	 บาทต่อเดือนก็ยังต่ำากว่ามาตรฐานการครองชีพของประเทศจึง

กล่าวได้ว่าอัตราเงินออมขั้นต่ำาที่	50	บาทต่อเดือนเป็นเงินออมที่น้อยเกินไปสำาหรับการสร้าง

หลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 การกำาหนดเงินออมที่สูงขึ้นอาจมีผลให้

แรงงานที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได	้ รัฐจึงควรหาวิธีการจูงใจให้สมาชิก

กองทุนออมเงินมากกว่าเงินออมขั้นต่ำา	 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเห็นคุณค่าและ

ความสำาคัญของการออมเงินเพื่อการชราภาพ	และเพิ่มเงินออมให้สูงขึ้นเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น	

	 ในประการต่อมาจะเห็นว่าการออมเงินเดือนละ	 100	 บาท	 โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ	

15	 ปีจะช่วยให้ผู้ออมได้รับเงินบำานาญที่	 1,705	 บาทต่อเดือนซึ่งมากกว่าระดับเส้นความ

ยากจนด้านรายจ่าย	ณ	ปี	2552	อย่างไรก็ตาม	หากผู้ออมเริ่มต้นการออมที่อายุ	17	ปี	หรือ

ช้าลงเพียง	 2	ปีเท่านั้น	 เงินบำานาญที่สมาชิกได้รับจะลดลงเหลือเพียง	 1,551	บาทต่อเดือน

ซึ่งต่ำากว่าเส้นความยากจน	 จึงกล่าวได้ว่า	 แม้แต่แรงงานที่มีวินัยในการออมที่ดีและสามารถ

ออมในอัตรา	 100	 บาทต่อเดือน	 และรัฐสมทบแบบ	 1:1	 ตลอดช่วงอายุแล้วก็ตามกองทุน

การออมก็ไม่สามารถช่วยให้แรงงานส่วนใหญ่มีรายได้หลังการเกษียณอายุที่เพียงพอแก่การ

ครองชีพ	จึงสมควรอย่างยิ่งทีร่ัฐควรปรับจำานวนเงินสมทบสูงสุดให้สูงขึ้น

	 การศึกษานี้จึงเห็นว่า	รัฐบาลควรใช้มาตรการจูงใจให้แรงงานเริ่มต้นการออมตั้งแต่

อายุน้อย และเพิ่มเงินออมของตนเองเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ด้วยการปรับอัตราการสมทบของ

รัฐเป็น	1:1	ตลอดช่วงอายุของผู้ออม	และเพื่อให้ผู้ออมมีหลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพ

ที่เพียงพอแก่การยังชีพ	 รัฐควรเพิ่มจำานวนเงินสมทบสูงสุดเป็นไม่เกิน	 2,400	บาทต่อคนต่อ

ปี	หากรัฐบาลปรับอัตราการสมทบ	และจำานวนเงินสมทบสูงสุดตามที่ระบุ	จะช่วยให้แรงงาน

ที่เริ่มต้นการออมตั้งแต่อายุ	 15	 ปี	 โดยออมเดือนละ	 100	 บาทแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3	 ทุกปี

ตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น	 ได้รับเงินบำานาญที่	 2,609	 บาทต่อเดือน	 (โดยแรงงานที่เริ่มต้น

การออมหลังอายุ	15	ปีก็จะมีเงินบำานาญลดลงตามลำาดับ)	และแรงงานที่สามารถออมเดือน

ละ	200	บาท	(หรือ	2,400	บาทต่อปี)	จะได้เงินสมทบสูงสุดจากรัฐบาลและมีเงินบำานาญราย

เดือน	3,409	บาทดังแสดงในตารางที่	5

	 จากการใช้ข้อมูลการสำารวจแรงงานนอกระบบของประเทศไทยในปี	 2553	 ใน

ตารางที่	 6	 พบว่าหากแรงงานนอกระบบทุกคนเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ	 และออม

เงินสูงสุดที่เดือนละ	200	บาท	และรัฐสมทบในอัตรา	1:1	ทุกช่วงอายุแต่สมทบสูงสุดไม่เกิน	

2,400	บาทต่อคนต่อปีนั้น	จะก่อให้เกิดภาระทางการคลังสูงสุดที่	52,588.56	ล้านบาท	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	 0.5	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 ณ	 ปี	 2553	 หรือ	 3%	 ของงบ

ประมาณรายจ่ายปี	 2553	 ของรัฐบาล	 อย่างไรก็ตาม	 จำานวนแรงงานนอกระบบที่เข้าร่วม

โครงการน่าจะต่ำากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์	 โดยส่วนหนึ่งจะเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมซึ่งจะ

กล่าวในรายละเอียดต่อไป	 และไม่ทุกคนที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะสามารถ

ออมได้ถึง	 200	บาทต่อเดือน8	ภาระทางการคลังของรัฐบาลน่าจะน้อยกว่างบประมาณราย

จ่ายเพื่อเบี้ยยังชีพคนชราที่	 42,600	 ล้านบาทในปี	 2553	 และหากพิจารณาว่าการให้เงิน

อุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในที่สุด	 จากระบบการอุดหนุนแบบ

ถ้วนหน้าเป็นการช่วยเหลือเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนและผ่านระบบ	 means-test	 เท่านั้น	

การเพิ่มเงินสมทบของรัฐในกองทุนการออมแห่งชาติเป็นสูงสุดไม่เกิน 2,400 บาทต่อคนต่อ

ปีก็อาจไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อผู้สูงอายุของรัฐบาลเท่าใดนัก

ท่ีมา:	ดัดแปลงจากตาราง	ค	ในรายงานการสำารวจแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	2553	โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ

8จากข้อมูลการสำารวจแรงงานนอกระบบในปี	2553	โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า	แรงงานนอกระบบมี
เงินเดือนเฉลี่ยที่	4,088	บาทต่อเดือน	การออมเดือนละ	200	บาทจะคิดเป็นร้อยละ	5	ของรายได้แรงงานถือ
เป็นอัตราการออมท่ีค่อนข้างสูงเทียบเท่ากับอัตราการออมในกองทุนสำารองเล้ียงชีพของภาคเอกชนส่วนใหญ่
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เปรียบเทียบผลตอบแทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ กับการแก้ไขพระราช

บัญญัติประกันสังคม (มาตรา 40)

	 ดังกล่าวแล้วว่า	 นอกจากกองทุนการออมแห่งชาติแล้ว	 รัฐได้มีความพยายามที่จะ

แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา	40	เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วมประกัน

สังคมด้วยสาระสำาคัญที่แก้ไขปรากฏในตารางที่	7

	 จากข้อมูลประกันสังคม9	 พบว่าหากผู้ประกันตนจ่าย	 70	 บาทต่อเดือน	 และรัฐ

สมทบ	 30	 บาทต่อเดือน	 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับคือ	 การเข้ารับการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วย	โดยสามารถนอนพักรักษาไม่ต่ำากว่า	2	วัน	และได้เงิน

ชดเชยการขาดรายได้วันละ	200	บาท	ปีละไม่เกิน	20	วัน	สำาหรับกรณีทุพพลภาพ	จะได้รับ

เงินตอบแทนทุกเดือนเป็นระยะเวลา	15	ปี	ในอัตรา	500	-	1,000	บาท	ตามระยะเวลาที่ส่ง

เงินประกันสังคม	 แต่ต้องมีการส่งเงินสมทบตั้งแต่	 6	 เดือนขึ้นไป	 และกรณีเสียชีวิตจะได้รับ

เงินช่วยเหลือการทำาศพจำานวน	2	หมื่นบาทโดยไม่มีเงื่อนไข

	 สำาหรับกรณีที่ผู้ประกันตนจ่าย	 100	 บาทต่อเดือนและรัฐสมทบ	 50	 บาท	 เงิน

สมทบส่วนที่เพิ่มขึ้นเดือนละ	 50	 บาท	 (จากผู้ประกันตนจ่ายเพิ่ม	 30	 บาท	 และรัฐจ่ายเพิ่ม	

20	บาทนั้น)	จะถูกสะสมเป็นเงินบำาเหน็จชราภาพ	ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่ออายุครบ	60	ปี	

โดยเงินบำาเหน็จเพื่อการชราภาพนี้คำานวณจากส่วนของเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นเดือนละ	50	บาท	

บวกกับดอกผลสมทบรายปีที่ได้จากการลงทุน

9ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2554	และข่าวหนังสือพิมพ์คมชัด
ลึก	(หน้า	9)	วันที่	4	มีนาคม	2554

	 จากการใช้สมมติฐานเช่นเดียวกับกองทุนการออมแห่งชาติ	 ท่ีกำาหนดให้ผลตอบแทน	

จากการลงทุนสำาหรับเงินออมเพ่ือการชราภาพอยู่ท่ีอัตราร้อยละ	4	ต่อปี	แต่ลดลงเป็นร้อยละ	3	

ต่อปีหลังเกษียณอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน	 การคำานวณพบว่าเงินบำาเหน็จที่

ผู้ประกันตนแบบสมัครใจจะได้รับจากกองทุนประกันสังคมมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินบำานาญ

เดือนละ	 426	 บาทเมื่อกำาหนดให้เงินบำาเหน็จดังกล่าวมีเพียงพอที่จะจ่ายจนแรงงานมีอายุ	

80	ปี	

	 อนึ่ง	 จะเห็นว่าเงินบำาเหน็จบำานาญที่แรงงานนอกระบบได้รับทั้งจากกองทุนการ

ออมแห่งชาติ10และกองทุนประกันสังคมต่ำากว่าเงินบำานาญของแรงงานในระบบที่เป็น

ลูกจ้างเอกชน	 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 และข้าราชการเป็นจำานวนมาก	 การสร้างหลักประกัน

รายได้เพื่อการชราภาพควรได้คำานึงถึงหลักการกระจายรายได้ (Income redistribution) 

และการบูรณาการที่ต้องพิจารณาแรงงานทั้งภาคเศรษฐกิจในระบบ และนอกระบบร่วมกัน

	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากกองทุนประกันสังคมให้การคุ้มครองรายได้ในกรณีบาดเจ็บ	

ทุพพลภาพ	 และเสียชีวิตด้วย	 อัตราผลตอบแทนภายในจากการเอาประกันสังคม	 เมื่อคำานึง

ถึงสิทธิประโยชน์ทั้งสี่ประการ	 คือเจ็บป่วย,	 ทุพพลภาพ,	 เสียชีวิต	 และชราภาพแล้วจะ

เท่ากับ	 233.33%	 ซึ่งสูงกว่าค่า	 IRR	 ของกองทุนการออมแห่งชาติที่คำานึงเฉพาะรายได้เพื่อ

การชราภาพเพียงอย่างเดียว (ดูตารางที่	5)

	 จึงกล่าวได้ว่า	 การแก้ไข	 พ.ร.บ.ประกันสังคมมาตรา	 40	 มีแนวโน้มที่น่าจูงใจ

สำาหรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุน้อย	 และ/หรือมีภาระครอบครัวที่ต้องคำานึงถึงเงินชดเชย

จากการขาดรายได้ในยามเจ็บป่วย	 การเกิดอุบัติเหตุ	 และทุพพลภาพมากกว่ารายได้เพื่อ

การชราภาพ	 ในขณะที่แรงงานที่ใกล้เกษียณอายุจะได้รับประโยชน์จากกองทุนการออมแห่ง

ชาติมากกว่า	 เนื่องจากรัฐจ่ายสมทบแก่กองทุนการออมแห่งชาติมากกว่า	 อย่างไรก็ตามจะ

สังเกตว่าการที่กองทุนประกันสังคมกำาหนดเงินชดเชยการขาดรายได้แก่แรงงานในอัตราปี

ละไม่เกิน	4,000	บาทต่อคนต่อปี	ในขณะที่ผู้ประกันตนและภาครัฐรวมกันจ่ายเงินสมทบเข้า

กองทุนเพียง	1,800	บาทต่อคนต่อปี	(150	X	12	เดือน)		ถึงแม้ว่าการบริหารความเสี่ยงโดย

ทั่วไปจะอาศัยหลักการกระจายความเสี่ยงระหว่างผู้เอาประกันจำานวนมาก	 เงินชดเชยการ

ขาดรายได้ก็อาจมีผลต่อพฤติกรรมในการทำางานของแรงงานเป็นปัญหา		Moral		hazard	ที่

อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมได้ในระยะยาว

10สูงสุดไม่เกิน	3,409	บาทต่อเดือน	หากแรงงานเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติตั้งแต่อายุ	15	ปี	และออม
เดือนละ	200	บาทตลอดอายุการทำางาน	45	ปี
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	 จะเห็นว่าทั้งกองทุนการออมแห่งชาติ	 และกองทุนประกันสังคมไม่ได้สร้างหลัก

ประกันรายได้เพื่อการชราภาพที่เพียงพอแก่การยังชีพสำาหรับแรงงานนอกระบบ	 แต่เป็น

ระบบที่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงเงินทุนจากแรงงาน	 และเงินสมทบจากภาครัฐ	 นอกจากนี้	

การแก้ไขอัตราการสมทบในกองทุนการออมแห่งชาติเป็น	 1:1	 และเพิ่มจำานวนเงินสมทบ

สูงสุดเป็นไม่เกิน	 2,400	 บาทต่อคนต่อปีนั้นจะไม่ช่วยให้แรงงานมีรายได้ที่เพียงพอแก่การ	

ชราภาพ	 หากแรงงานเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมเมื่ออายุน้อย	 หรือเมื่อมีภาระครอบครัว

ที่ต้องคำานึงถึงการขาดรายได้ในยามเจ็บป่วย	 แล้วเปลี่ยนมาร่วมกองทุนการออมแห่งชาติใน

ภายหลังเมื่ออายุมากขึ้น	การแข่งขันกันเองระหว่างกองทุนทั้งสองจึงไม่เป็นผลดีต่อการออม

เพื่อการชราภาพของแรงงานนอกระบบในระยะยาว

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 การศึกษานี้	 วิเคราะห์หลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพสำาหรับแรงงานนอก

ระบบ	 ที่เป็นแรงงานที่ไม่มีหลักประกันรายได้เพื่อการว่างงาน	 การสูญเสียรายได้ในยามเจ็บ

ป่วยหรือจากอุบัติเหตุและไม่มีหลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพใด	 โดยเปรียบเทียบผล

ตอบแทนที่แรงงานนอกระบบจะได้รับหลังเกษียณอายุหากเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาต	ิ

เมื่อเทียบกับกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจ

	 การศึกษาพบว่า	อัตราการสมทบและเงินสมทบของรัฐในกองทุนการออมแห่งชาติ

มีจำานวนน้อยเกินไปที่จะสร้างหลักประกันรายได้แก่แรงงาน	 จึงไม่น่าจูงใจให้แรงงานนอก

ระบบเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ	 การศึกษานี้เสนอว่ารัฐควรเปลี่ยนอัตราการสมทบ

เป็น 1:1 ทุกช่วงอายุ และเพิ่มเงินสมทบสูงสุดเป็นไม่เกิน 2,400 บาทต่อคนต่อปีเพื่อสร้าง

วินัยในการออมแก่แรงงาน	 โดยเป็นแรงจูงใจให้แรงงานมาเข้าร่วมกองทุนตั้งแต่อายุน้อย	

และเพิ่มเงินออมเมื่อรายได้เพิ่ม	 เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพหลังการเกษียณ

อายุในที่สุด	

	 นอกจากนี้	 การค้ำาประกันอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนการออม

แห่งชาติที่ไม่ต่ำากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	 12	 เดือนโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่	 5	

แห่ง	 ธนาคารออมสิน	 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้น	 เป็นอัตราที่

ต่ำาเกินไป	 รัฐควรให้การค้ำาประกันอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนการออมแห่ง

ชาติไม่ต่ำากว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-5 ปีโดยเฉลี่ย

	 สำาหรับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (มาตรา	 40)	 นั้น	 น่าจะจูงใจให้

แรงงานนอกระบบที่มีอายุน้อย	 หรือมีภาระครอบครัวที่ต้องคำานึงถึงการขาดแคลนรายได้ใน

ยามเจ็บป่วยเข้าร่วมกองทุน	 การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงแรงงานระหว่างกองทุนการออมแห่ง

ชาติ	 และกองทุนประกันสังคมจะทำาให้แรงงานนอกระบบไม่มีรายได้ที่เพียงพอสำาหรับการ

ชราภาพ

	 การศึกษายังพบด้วยว่า	 แรงงานนอกระบบมีรายได้เพื่อการชราภาพที่ต่ำากว่า

แรงงานในระบบที่เป็นลูกจ้างเอกชนพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 และข้าราชการเป็นจำานวนมาก	

การสร้างหลักประกันรายได้เพ่ือการชราภาพจึงควรคำานึงถึงหลักการกระจายรายได้	 (Income	

redistribution)	 และการบูรณาการที่พิจารณาแรงงานทั้งภาคเศรษฐกิจในระบบ	 และนอก

ระบบร่วมกัน	
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บทคัดย่อ

 

	 มีผู้แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ต่อการจัดการอุดมศึกษาไทยอยู่เนือง	 ๆ	 ในทำานอง

ว่าไม่ค่อยประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร	 มีข้อสันนิษฐานประการหนึ่งเกี่ยวกับความด้อย

ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณการศึกษาเพื่อกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การ

ศึกษานี้จึงมุ่งหวังศึกษาประเด็นสำาคัญดังนี้คือ	 (1)	 ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ

การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษา	 ระหว่างการจัดสรรทางด้านอุปทาน	

(หมายถึงมหาวิทยาลัย)	และการจัดสรรทางด้านอุปสงค์	 (หมายถึงผู้เรียน)	(2)	ความเหลื่อม

ล้ำาของระบบอุดมศึกษาไทยจากระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาโดย

รัฐ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ	กับต่างจังหวัด	และระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ

กับเอกชน

	 เท่าที่เป็นมาการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาของรัฐในประเทศไทย

เน้นหนักไปที่การให้เงินงบประมาณอุดหนุนสถานศึกษาเป็นสำาคัญ	 โดยมีสำานักงบประมาณ	

หรือ	 สงป.	 และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 หรือ	 สกอ.	 เป็นหน่วยงานหลัก

ในการพิจารณาและบริหารจัดการตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการ

อุดมศึกษา	 มีการตั้งข้อสังเกตว่าสำานักงบประมาณมักเลือกใช้วิธีการพิจารณาจัดสรรงบ

ประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยตามความจำาเป็นและให้อยู่ในวงเงิน

ที่พอตกลงกันและยอมรับได้ระหว่าง	 สงป.และมหาวิทยาลัย	 ทางด้านผู้ผลิตอย่างสถาบัน

อุดมศึกษาเองก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตบัณฑิตตามศักยภาพพื้นฐานและความถนัดของแต่ละ

สถาบัน	 เป็นการผลิตตามแผนงานเดิม	 ๆ	 และไม่ค่อยคำานึงถึงกำาลังคนที่เป็นที่ต้องการ

ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาโดย	 สกอ.	

ทุ่มเทไปที่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำาเนินการตามแนวทางเดียวกันกับสำานักงบ

ประมาณ	คืองบดำาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนบุคลากรเป็นส่วนใหญ่	 และงบลงทุน

ซึ่งทุ่มเทมากกับการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	

กระบวนการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปทานอย่างที่เป็นมาไม่สามารถใช้งบประมาณ

เพื่อการอุดมศึกษาเป็นงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทย	 เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพของระบบอุดมศึกษาไทยไปในทิศทางที่สังคมพึงปรารถนา

	 การจัดสรรทางด้านอุปสงค์ในรูปแบบงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษาสำาหรับนิสิตและนักศึกษาผู้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชนก็มีอยู่	แต่รัฐให้ความสำาคัญกับการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้น้อยเกินไป	และแตกต่าง
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จากเงินงบประมาณผ่านด้านอุปทานอย่างเห็นได้ชัด	 หากพิจารณาถึงความสำาเร็จของกอง

ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในแง่ของประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกัน	 เข้าข่ายว่ายังไม่

ประสบความสำาเร็จมากนัก	 กองทุน	 กยศ.ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการชำาระคืนเงินกู้และ

การจัดเก็บ	 ก่อเกิดเป็นภาระทางการเงินที่สูงมากในอนาคต	 เป็นค่าเสียโอกาสของสังคมที่

นับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ปัญหาระบบการเงินอุดมศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพมีความเกี่ยว

เนื่องเชื่อมโยงกับปัญหาอัตราการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่สูงกว่าแรงงานระดับการ

ศึกษาอื่น	 บ่งบอกว่าการตอบสนองต่อภาคธุรกิจไม่เป็นไปอย่างเต็มที่หรือเป็นไปอย่างจำากัด	

การผลิตบัณฑิตไทยสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นมูลค่ามาก	 แต่ห่างไกลจากความเป็นเลิศของ

อุดมศึกษาและการสร้างขุมกำาลังแรงงานเพื่อผลักดันการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการจัดสรร

งบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพมีดังต่อไปนี้

	 1.	ให้รัฐจัดสรรงบประมาณการศึกษาผ่านด้านผู้เรียนเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา		

	 	 และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าแก่ผู้เรียนที่ยากจนและขาดโอกาส

	 2.	ให้เป็นอำานาจของมหาวิทยาลัยของรัฐในฐานะผู้ผลิตบริการการศึกษาในการ  

	 		 กำาหนดคา่ธรรมเนยีมการเรยีนทีส่ะทอ้นตน้ทนุเตม็ทีท่ัง้หมดของมหาวทิยาลยั	 

	 	 (Full	 Cost	 Pricing)	 โดยรัฐผ่านสำานักงบประมาณ	 ลดบทบาทจากการเป็น 

	 	 ผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก	มาเป็นผู้กำากับนโยบายการอุดมศึกษาและดูแลการ 

	 	 ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการของธรรมาภิบาล	และมีการ 

	 	 พัฒนาการดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของ	 

	 	 ประเทศ
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สุจิตรา ชำานิวิกย์กรณ์* และ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา**

บทนำา
	 ทุกประเทศให้ความสำาคัญต่อการศึกษา	 ผู้คนในสังคมต่างยอมรับว่าการศึกษา

เป็นอำานาจ	 ทำาให้คนมีความคิดความอ่าน	 รู้ความเป็นไปของสิ่งที่อยู่รอบตัว	 ใช้ความรู้และ

ความสามารถเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับตน	 ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือสุขภาพ

ร่างกาย	นำาไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและฐานะการเงินที่ร่ำารวยขึ้น

	 ในสายตารัฐเอง	การศึกษาเป็นสิทธิของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	 พ.ศ.	 2540	 และยังมีสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการศึกษาของชาติ	 จึงนำา

ไปสู่การจัดทำาและออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และการปฏิรูปการ

ศึกษาทั้งในด้านการปฏิบัติและด้านกฎหมาย	ได้แก่	(1)	ด้านการเงินเพื่ออุดมศึกษา	(2)	ด้าน

การบริหารการจัดการอุดมศึกษา	(3)	ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุดมศึกษา	(4)	

ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	 (5)	 ด้านการผลิตและการพัฒนาการ	 (6)	 ด้าน

หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (7)	 ด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรม	 (8)	

ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 และ	 (9)	 ด้านการมีส่วนร่วมของพ่อ

แม่	 ผู้ปกครอง	 ประชาชน	 และเอกชนในการจัดการศึกษา	 การศึกษาไทยจึงถือเป็นบริการ

สาธารณะ	โดยรัฐจะรับภาระในเรื่องการศึกษาต่อไป	

	 มีผู้แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ต่อการจัดการอุดมศึกษาไทยอยู่เนือง	ๆ 	ในทำานอง

ว่าไม่ค่อยประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร	 เป็นต้นว่าการจัดการอุดมศึกษาไร้ทิศทาง	 หรือ 

มหาวิทยาลัยขยายตัวด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ	 อุปสรรคปัญหาสำาคัญที่มีการกล่าวถึง

บ่อยครั้ง	 ได้แก่ปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณการศึกษา	 แม้ว่าการจัดสรรงบ

ประมาณของรัฐ	 คิดเป็นร้อยละประมาณ	 4.0	 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและอยู่ที่

ประมาณร้อยละ	20	ของงบประมาณแผ่นดินรายปีทั้งหมด	ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์สูงมาอย่าง	

ต่อเนื่อง	ดังแสดงไว้ในตารางที่	1	แต่คุณภาพผู้เรียนและผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นยังอยู่

ในเกณฑ์ต่ำา	เห็นได้จากในบรรดาผู้ว่างงานระหว่างปี	2552	-	2553	นั้น	เป็นผู้ที่จบการศึกษา

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	suchit@nida.ac.th
**รองศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	adis@nida.ac.th
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	 มีข้อสันนิษฐานประการหนึ่งเกี่ยวกับความด้อยประสิทธิภาพในการใช้งบ

ประมาณการศึกษาเพื่อกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มาจากผู้สอนและระบบการ

จัดการเรียนการสอน	 ให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เพียบพร้อมต่อการนำาไปประกอบอาชีพ

และการดำารงอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข	การใช้งบประมาณแทนที่จะนำาไป

ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เป็นต้นว่าสื่อการศึกษา ห้องทดลอง 

ห้องปฏิบัติการ กลับเอาเงินงบประมาณไปก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสถานที่ การบริหาร

และการให้ความดีความชอบผู้บริหาร	 ครูอาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษายังคงอยู่ภาย

ใต้ระบบราชการแบบรวมศูนย์	การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนบ้าง	เลื่อนตำาแหน่งบ้าง	ยังคง

ยึดโยงอยู่กับกรอบเกณฑ์ระบบราชการ	เช่น	การประเมินจากงานเขียน	การรายงานเอกสาร	

ไม่มีการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่อย่างใด	 จากโครงการ	 6	 วัน	

63	 ล้านความคิดเพื่อปฏิรูปประเทศไทยที่สำานักนายกรัฐมนตรีเปิดรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่	1	–	6	กรกฎาคม	2553	ปรากฏว่าปัญหาการศึกษาอยู่

ในลำาดับต้นๆ	รองจากปัญหาการประกอบอาชีพและรายได้	และปัญหาการเมือง	ท่ีประชาชน

แสดงความวิตกกังวลและคิดว่าเป็นปัญหาสำาคัญในสังคมไทยท่ีผู้ทำาหน้าท่ีดูแลบริหารราชการ

แผ่นดินควรเร่งรีบดำาเนินการแก้ไขปัญหาน้ีในเชิงนโยบายเป็นการด่วน

ตารางที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์
	 ดูเหมือนว่าประเด็นปัญหาของการจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา	 คือ	 รัฐ

ใช้กลไกและเครื่องมือไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่าง

ขาดตกบกพร่องไม่บรรลุประสิทธิภาพเต็มที	่ เพื่อความเข้าใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวตาม

ข้อสันนิษฐานจากหลากหลายผู้คนในสังคมไทย		การศึกษานี้จะครอบคลุมประเด็นสำาคัญดัง

ต่อไปนี้	

	 1.	 ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการสนับสนุนงบประมาณการศึกษา 

  เพ่ือการอุดมศึกษา			ระหว่างการจัดสรรทางด้านอุปทานและการจัดสรรทาง		

	 	 ด้านอุปสงค์

	 2.	 ความเหล่ือมล้ำาของระบบอุดมศึกษาไทย จากระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

  เพื่อการอุดมศึกษาโดยรัฐ ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั ้งอยู่ในกรุงเทพฯ		

	 	 กับต่างจังหวัด	และระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐกับเอกชน

	 ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบายการ

คลังและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาสำาหรับการศึกษาที่ดีมี

คุณภาพ	 ทำาให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้	 พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง	 คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตาม

กระบวนการความคิดได้ดี	อันจะนำาพาสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนได้

จริง	เหมือนอย่างหลายประเทศทำาสำาเร็จมาแล้ว	เป็นต้นว่า	ประเทศเนเธอร์แลนด์	เกาหลีใต้	

ญี่ปุ่น	และสิงคโปร์	

วิธีการศึกษา
	 การนำาเสนอประเด็นปัญหาการจัดการอุดมศึกษาไทยที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพ

และความเหลื่อมล้ำาของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษา	 จะเป็นไปใน

ลักษณะการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิชาการและข้อมูลสถิติเชิงเปรียบเทียบ	 และมีการ

หยิบยกปัญหาการอุดมศึกษาที่คิดว่าเป็นปัญหาสำาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขในเชิงนโยบายมา

พิจารณา

	 โดยปกติทั่วไปแล้วรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินกับสถานศึกษาในรูป

แบบกว้าง	ๆ	ได้	2	ประเภทคือ

ในระดับอุดมศึกษามากที่สุด	บ่งบอกถึงปัญหาความไม่สอดคล้องกันทั้งทางด้านปริมาณและ

คุณภาพระหว่างความต้องการแรงงานของนายจ้างและการผลิตแรงงานโดยสถาบัน

อุดมศึกษา
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	 1.	การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปทาน	(Supply-Side	Financing)	เป็นการ

ให้เงินงบประมาณในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ตรงไปยังผู้ผลิตความรู้คือสถานศึกษา	 เช่น	 การจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป	 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวตามต้นทุนมาตรฐาน	 เพื่อที่สถานศึกษาจะ

นำาไปใช้สนับสนุนการเรียนให้แก่ผู้เรียนอีกทอดหนึ่ง

	 2.	การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์ (Demand-Side	Financing)	เป็นการ

สนับสนุนด้านการเงินที่มุ่งไปที่ผู้เรียน	 เช่นการจัดสรรงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา	 โดยรัฐให้ความสำาคัญกับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับสถานศึกษาทั้ง

เป็นของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน	 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ไม่ว่าผู้เรียนที่ได้รับการ

สนับสนุนจะเลือกเข้าศึกษายังสถานศึกษาใดที่เป็นของรัฐหรือเอกชน	 หรือตั้งอยู่ที่แห่งหน

ตำาบลใดก็มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาเสมอกัน

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์
	 เท่าที่เป็นมาการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาของรัฐในประเทศไทย

เน้นหนักไปที่การให้เงินงบประมาณอุดหนุนสถานศึกษาเป็นสำาคัญ	 โดยมีสำานักงบประมาณ	

หรือ	 สงป.	 และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 หรือ	 สกอ.	 เป็นหน่วยงานหลัก

ในการพิจารณาและบริหารจัดการตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการ

อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 2502	 วิธีการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนสถานศึกษาของรัฐยึดโยงหลักการเดียวกันกับการจัดสรรงบประมาณของหน่วย

งานราชการทั่วไป	 คือ	 การยื่นของบประมาณที่สถานศึกษาเขียนขึ้นมาต่อสำานักงบประมาณ	

เมื่อสำานักงบประมาณพิจารณาและคัดกรองงบประมาณอุดหนุนเพื่อการอุดมศึกษาที่สถาน

ศึกษายื่นขอกันมาเสร็จสิ้นไปชั้นหนึ่งแล้ว	 สงป.จะนำาเสนอสภาเพื่อขอความเห็นชอบเป็น

ลำาดับถัดไป

	 มีการตั้งข้อสังเกตว่าสำานักงบประมาณมักเลือกใช้วิธีการพิจารณาจัดสรรงบ

ประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยตามความจำาเป็นและให้อยู่ในวงเงิน

ที่พอตกลงกันและยอมรับได้ระหว่าง	 สงป.และมหาวิทยาลัย	 ทางด้านผู้ผลิตอย่างสถาบัน

อุดมศึกษาเองก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตบัณฑิตตามศักยภาพพื้นฐานและความถนัดของแต่ละ

สถาบัน เป็นการผลิตตามแผนงานเดิม ๆ และไม่ค่อยคำานึงถึงกำาลังคนที่เป็นที่ต้องการของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาช่องว่างทักษะในตลาดแรงงานหลาก

หลายรูปแบบ	 เป็นต้นว่าบางสาขาวิชาอย่างมนุษยศาสตร์	 และศิลปศาสตร์ผลิตออกมา

มากเกินความต้องการ	 ในขณะที่หลายสาขาวิชาอย่างวิทยาศาสตร์การอาหาร	 คณิตศาสตร์

ประกันภัย	 และเทคโนโลยีมัลติมีเดียผลิตได้ต่ำากว่าความต้องการตลาดกระบวนการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปทานอย่างที่เป็นมาไม่สามารถใช้งบประมาณเพื่อการอุดมศึกษาเป็น
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทย	 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบ
อุดมศึกษาไทยไปในทิศทางที่สังคมพึงปรารถนา

	 ในปี	2553	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอำานาจหน้าที่ดูแลสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและรับผิดชอบต่อการดำาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น	
149	แห่งทั่วประเทศ	แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและที่อยู่ในกำากับของรัฐจำานวน	78	แห่ง	
(หรือร้อยละ	 52.35)	 และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
จำานวน	71	แห่ง	(หรือร้อยละ	47.65)	ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนเหล่านี้
นั้น	ประมาณร้อยละ	30	หรือจำานวน	48	แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร	รองลงมาประมาณ
ร้อยละ	 20	 หรือจำานวน	 32	 แห่งตั้งอยู่ในภาคกลางของไทย	 (ตารางที่	 2)	 การสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาโดย	 สกอ.ทุ่มเทไปที่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำาเนินการ
ตามแนวทางเดียวกันกับสำานักงบประมาณ	 คืองบดำาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน
บุคลากรเป็นส่วนใหญ่	 และงบลงทุนซึ่งทุ่มเทมากกับการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถาน
ที่ให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดสรรทางด้านอุปสงค์หมายถึงผู้
เรียนในรูปแบบงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำาหรับนิสิตและนักศึกษาผู้
ศึกษาเล่าเรียนอยู่ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนก็มีอยู่	 แต่รัฐให้ความสำาคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณส่วนนี้น้อยเกินไปและแตกต่างจากเงินงบประมาณผ่านด้านอุปทาน
อย่างเห็นได้ชัด	อย่างงบดำาเนินการและงบลงทุนจาก	สกอ.	ประจำาปีงบประมาณ	2549	คิด
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	 5,070,056,500	ล้านบาท	 (ตารางที่	 3)	 แต่สำานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาได้รับงบประมาณเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพียง	 29,911,580	 ล้านบาท	 เป็น
สัดส่วนไม่ถึงร้อยละ	1	ของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย	

ตารางที่ 2 จำานวนสถานศึกษา จำาแนกตามภูมิภาค ปี 2553
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 ท้ังน้ีในปีงบประมาณ	2549	น้ันสำานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพิจารณา
จัดสรรเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(หรือ	กยศ.)	ให้นักเรียนผู้ศึกษาในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สายสามัญและสายอาชีพ)	 และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่
ชั้นอนุปริญญาไปจนถึงปริญญาตรีผู้ศึกษาในระดับชั้นปีที่	2	ถึงปีที่	4	ทั้งภาคปกติ	ภาคพิเศษ	
รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาจำานวน	1,322,558	รายระหว่างภาคการศึกษาปลายปี
การศึกษา	2548	ถึงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา	2549	เป็นเงินงบประมาณ	24,872,724	
ล้านบาท	 เงื่อนไขการชำาระหนี้เงินกู้ยืม	 กยศ.	 คือ	 ให้เริ่มชำาระคืนเมื่อผู้กู้ยืมสำาเร็จการศึกษา
หรือเลิกศึกษาแล้วเป็นเวลา	 2	 ปี	 และต้องชำาระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ	 1	 ต่อปี
ให้ครบถ้วนภายใน	 15	 ปี	 หากสำาเร็จการศึกษา	 หรือภายใน	 17	 ปีหากเลิกการศึกษากลาง
คัน	โดยแบ่งชำาระเป็นรายปี	ซึ่งการชำาระหนี้คืนงวดแรกคิดเป็นร้อยละ	1.5	ของเงินต้นที่ต้อง
ชำาระให้ผู้กู้ยืมชำาระคืนเฉพาะเงินต้น	สำาหรับงวดต่อ	ๆ	ไปให้ชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

	 นอกไปจากนี้แล้วสำานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังจัดสรรเงินกู้
ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	 (หรือ	 กรอ.)	 เป็นเงินงบ
ประมาณ	 4,803,268	 ล้านบาทให้นิสิตและนักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ชั้น
ปีที่	 1	 ในปีการศึกษา	 2549	 ทั้งหลักสูตรปกติ	 หลักสูตรพิเศษ	 และหลักสูตรต่อเนื่อง
อนุปริญญาจำานวน	 429,643	 ราย	 (ตารางที่	 4)	 คิดเป็นสัดส่วนต่อนิสิตและนักศึกษาใหม่
ทั้งประเทศได้ร้อยละ	26.98	หรือประมาณ	1	ใน	4	ผู้กู้ยืมต้องชำาระคืนเงินเล่าเรียนที่ได้รับ
ซึ่งปรับมูลค่าเงินต้นตามดัชนีราคาผู้บริโภคตั้งแต่ปีแรกที่ขอกู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ย	 เมื่อผู้กู้ยืม 
มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษากำาหนดและต้องชำาระคืนใน 
อัตราก้าวหน้าตามฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้น	โดยผ่อนชำาระเป็นรายปี	ต่อมาในเดือนมิถุนายน	2550	
คณะรัฐมนตรีได้มีมติยุติการให้กู้ยืม	กรอ.สำาหรับผู้กู้รายปีตั้งแต่ปีการศึกษา	2550	เป็นต้นไป 
และให้เปลี่ยนแปลงวิธีการชำาระหนี้เงินกู้ยืมสำาหรับผู้กู้ยืม	กรอ.ที่กู้ยืมมาก่อนหน้านี้ในป ี
การศึกษา	2549	 เป็นตามแบบ	กยศ.	แต่ในอีกไม่ถึงปีถัดมา	 เมื่อเดือนมีนาคม	2551	คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ร้ือฟ้ืนกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต	 (กรอ.)	 ข้ึน
มาใหม่สำาหรับนิสิตและนักศึกษาช้ันปีท่ี	1	ภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2551	โดยให้ความสำาคัญ

ไปที่ผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศและมีความชัดเจนของการ
ผลิตกำาลังคนร่วมกับภาคเอกชนเป็นอันดับแรก	จากน้ันในเดือนพฤษภาคม	2552	คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ดำาเนินการให้กู้ยืม	กรอ.เป็นรุ่นสุดท้าย	และให้สิ้นสุดโครงการ	กรอ.	แล้วให้ดำาเนินการ 
หลอมรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นเพียงระบบเดียว

	 ในปีงบประมาณ	 2553	 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา	 144	 แห่ง	 จำาแนกได้ดังน้ี	 (1)	 มหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐ	 จำานวน	 27	 แห่ง	 (2)	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	9	แห่ง	(3)	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	40	แห่ง	(4)	มหาวิทยาลัย
เอกชน	 65	 แห่ง	 (5)	 มหาวิทยาลัยสงฆ์	 2	 แห่ง	 (6)	 วิทยาลัยชุมชน	 19	 แห่ง	 โดยสำานักงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินอุดหนุนท้ังส้ิน	 44,100	 ล้านบาท	การแบ่งสัดส่วนผู้
กู้ยืมระหว่างกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์1	กับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์2	ตามท่ี	กยศ.กำาหนดไว้เท่ากัน
คือ	 60:40	 เป็นความพยายามของรัฐท่ีจะจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

1ประกอบไปด้วยสังคมศาสตร์	ศิลปศาสตร์	มนุษยศาสตร์	และศึกษาศาสตร์
2ประกอบไปด้วยศิลปกรรมศาสตร์	 สถาปัตยกรรมศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เกษตรศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	แพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตร์	และสัตว
แพทยศาสตร์
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน	 แต่ผลท่ีได้กลับไม่เป็นไปตาม
ท่ีกำาหนดและคาดหวังไว้	 การใช้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือนโยบายที่
ด้อยประสิทธิภาพ	 ปัญหาส่วนหนึ่งน่ามาจากการกำาหนดสัดส่วนผู้กู้ยืมตามกลุ่มสาขาวิชาไม่
สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน	 อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่วนใหญ่เน้นจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์	 จำานวนผู้กู้ยืม	 กยศ.ใน
ปีการศึกษา	 2553	 จึงเป็นนักศึกษาผู้กำาลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์สูงถึงร้อยละ	
71.97	ของผู้กู้ทั้งหมด	ส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ	28.03	หรือมหาวิทยาลัย
เอกชนที่ให้ความสำาคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่จำากัด	 จึง
เลือกที่จะผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มากกว่าสาขาวิทยาศาสตร์	 และเป็น
จำานวนมาก	ในปีการศึกษา	2553	ประมาณ	3	ใน	4	หรือร้อยละ	74.96	ของผู้กู้	กยศ.ทั้งหมด
เป็นนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

	 หากพิจารณาถึงความสำาเร็จของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในแง่ของ
ประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกัน	 เข้าข่ายว่ายังไม่ประสบความสำาเร็จมากนัก	 กองทุน  
กยศ. ยังคงมีปัญหาในเร่ืองของการชำาระคืนเงินกู้และการจัดเก็บ	 สำาหรับเร่ืองแรกน้ัน	 ท้ังผู้กู้	
กยศ.ที่ค้างชำาระในปีแรกตามเกณฑ์ที่ต้องชำาระและผู้กู้ที่ชำาระเพียงบางส่วนจึงเป็นผู้กู้ที่ค้าง
ชำาระบางส่วน	มีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	ทุกปี	เช่น	ผู้กู้ที่ครบกำาหนดชำาระหนี้ในปี	2543	ค้าง
ชำาระหนี้ทั้งจำานวนมีจำานวนทั้งหมด	 36,724	 คน	 หรือร้อยละ	 19.13	 ของผู้กู้	 กยศ.ที่ค้าง
ชำาระทั้งหมดในปีนั้น	อีก	10	ปีต่อมาปรากฏว่าผู้ครบกำาหนดชำาระหนี้ในปี	2553	ค้างชำาระ
หนี้ทั้งจำานวนเพิ่มมากขึ้นทั้งจำานวนและอัตราส่วน	คือมีจำานวนทั้งสิ้น	59,896	คน	หรือร้อย
ละ	28.81	ของผู้กู้ที่ค้างชำาระทั้งหมด	(ตารางที่	5)	ระบบการติดตามและจัดเก็บเงินกู้ที่ครบ
กำาหนดชำาระที่ด้อยประสิทธิภาพ	 อย่างเช่นระยะเวลาในการปลอดหนี้	 2	 ปีภายหลังสำาเร็จ
การศึกษา	ทำาให้ผู้กู้ยืมขาดการติดต่อกับกองทุน	กยศ.	รายละเอียดที่อยู่ของผู้กู้อาจแตกต่าง 
ไปจากเดิมตอนที่ทำาเรื่องขอกู้ยืมเงินเรียนจาก	 กยศ.	 ผู้กู้เหล่าน้ีจึงไม่ได้รับหนังสือแจ้งหน้ีจาก	
กยศ.และลืมที่จะไปชำาระหนี้	 ส่งผลให้เงินกองทุนที่ได้รับจากการชำาระคืนเงินกู้ยืมนำามา
หมุนเวียนให้ผู้กู้รายใหม่ ๆ ได้ช้าลง ก่อเกิดเป็นภาระทางการเงินท่ีสูงมากในอนาคต น่ันคือค่า
เสียโอกาสของสังคมท่ีนับวันย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ

 นอกเหนือไปจากการอุดหนุนงบประมาณการศึกษาผ่านด้านสถาบันอุดมศึกษาเป็น

หลัก	 แทบจะละเลยการให้การอุดหนุนผ่านด้านตัวผู้เรียนแล้วน้ัน	 มหาวิทยาลัยของรัฐยังขาด

ความคล่องตัวในการบริหาร เน่ืองจากความจำากัดด้านงบประมาณไม่สามารถรักษาอาจารย์ท่ี

มีคุณภาพสูงไว้ได้ และไม่สามารถดึงดูดอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณภาพสูงให้เข้ามาทำางานได้	 เพราะ

ค่าตอบแทนต่ำาเม่ือเปรียบเทียบกับภาคเอกชนแรงกดดันจากการประเมินคุณภาพการทำางาน

ของอาจารย์และมหาวิทยาลัยกำาลังทวีความสำาคัญต่อการจัดการมหาวิทยาลัยของรัฐ	 แม้การ
ประเมินเป็นเคร่ืองมือด้านการจัดการท่ีสำาคัญและนับเป็นความก้าวหน้าไปอีกข้ันหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยไทย	 แต่ด้วยข้อจำากัดรวมท้ังต้นทุน	 (ซ่ึงอาจไม่ปรากฏชัดในรูปตัวเงิน)	 ท่ีอาจเกิด

ขึ้นได้	การประเมินคุณภาพจึงต้องอาศัยยุทธศาสตร์ชั้นเชิงในการนำาไปปฏิบัติใช้	มิฉะนั้น
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การประเมินที่ไม่ตรงจุดจะกลายเป็นการสร้างภาระการจัดการอย่างสูญเปล่า	 เกิดต้นทุนใน

การแบกรับภาระนี้ที่เป็นตัวเงินจำานวนมาก	 และค่าเสียโอกาสจากการบิดเบือนบทบาทการ

ทำางานของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น	คล้ายกับที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ต้องแบกรับจนกระทั่งครูมิได้ทำาหน้าที่สอนหนังสืออย่างเต็มท่ี	 เพราะต้องใช้ทรัพยากร

มากมายหลายอย่างท้ังจากท่ีโรงเรียนและจากบ้าน	 เป็นต้นว่าความรู้ความสามารถและเวลา	
มาจัดทำาเอกสารข้อมูลเพียงเพื่อให้ผ่านการประเมินและได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น	 เวลาที่ใช้
ในการสร้างผลงานและเตรียมเอกสารการประเมินคุณภาพการสอนเหล่านี้เป็นเวลาที่เสีย
โอกาสไปในการพัฒนาทักษะการสอนของครู	และผลงานที่ครูทั้งหลายผลิตขึ้นมาตามเกณฑ์
การประเมินก็อาจถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะ	 ไม่มีใครนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนอย่างจริงจัง	 เป็นการสูญเสียเวลาและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างครูผู้สอน
ไปอย่างเปล่าประโยชน์	 ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนอย่างแท้จริง	 กลไกการ
ประเมินคุณภาพที่สร้างขึ้นเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อแข่งขันกันทำาผลงานและเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานและค่าตอบแทนระหว่างครูผู้สอนเท่านั้น

	 เมื่อรัฐด้อยประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษา
ทั้งทางด้านอุปทานและอุปสงค์	 อย่างน้อยจากกลไกการจัดสรรงบประมาณโดยสำานักงบ
ประมาณที่ยังคงเป็นเครื่องมือกำากับการขยายตัวของสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 และจากการให้การ
สนับสนุนเงินกู้ยืมให้ผู้เรียนของกองทุน	 กยศ.โดยปราศจากการกำากับทิศทางและสาขาวิชา
เป้าหมาย	 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายต่อหลายแห่งสบช่องทางที่จะระดมเงิน
รายได้เข้ามหาวิทยาลัยของตนได้สูงขึ้นมาก	 ด้วยวิธีการขยายสาขาวิชาเรียนและจำานวน
รับนักศึกษา	 สาขาวิชาใดและมหาวิทยาลัยใดขยายตัวด้านปริมาณได้เร็วเท่าไร	 ก็จะรับเงิน
รายได้เป็นค่าลงทะเบียนวิชาเรียนที่เบิกจากกองทุน	 กยศ.ได้มากตามจำานวนนักศึกษาที่มา
พร้อมกับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเท่านั้น	 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเสื่อมลงของคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย

	 ทั้งระยะเวลาในการหางานทำากินเวลานานถึง	6	เดือน	กว่าที่	3	ใน	4	ของบัณฑิต
ทั้งหมดที่สำาเร็จการศึกษาในปี	 2552	 จะได้งานทำา	 ดังแสดงในตารางที่	 6-1	 และตารางที่			
6-2	 อีกทั้งอัตราการว่างงานของแรงงานระดับการศึกษาปริญญาตรีที่สูงกว่าแรงงานระดับ	
การศึกษาอื่น	 (ตารางที่7)	 เป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพของแรงงานบัณฑิตไทยและปัญหา
ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการแรงงานของนายจ้างกับจำานวนบัณฑิตรายสาขา
วิชาเรียน	 จึงเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณที่รัฐได้ให้การสนับสนุนและมีค่าเสียโอกาสต่อ
ประเทศทั้งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

	 ความต้องการบัณฑิตหรือแรงงานที่มีการศึกษาในปัจจุบันเป็นอุปสงค์ที่สืบเนื่อง
เกี่ยวข้องมาจากความต้องการผลิตสินค้าและบริการของภาคการผลิตเอกชนเป็นหลัก	 ต่าง
จากความต้องการบัณฑิตเมื่อหลายสิบปีก่อนที่มาจากความต้องการแรงงานของภาครัฐ
แทบทั้งหมด	 การตัดสินใจจ้างแรงงานที่มีการศึกษาสักคนหนึ่งโดยภาคเอกชนย่อมคำานึงถึง
ผลได้	 เป็นต้นว่าผลิตภาพหรือฝีมือการทำางาน	 เปรียบเทียบกับต้นทุนในการว่าจ้างแรงงาน
คนนั้นเข้ามาทำางานการเลือกหาแรงงานผู้มีผลิตภาพหรือคุณภาพที่ตรงกับความต้องการ
และคุ้มกับค่าจ้างที่จ่ายจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 ถ้าภาคการผลิตเข้มข้นในการใช้เทคโนโลยี
การผลิต	ความต้องการแรงงานท่ีมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมเพ่ิมมากข้ึนตาม
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บทสรุป
	 ในภาพรวมกระบวนการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษาไทย
ด้อยประสิทธิภาพ	 การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปทานไม่ได้ส่งเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนให้ครูผู้สอนกระตุ้นการเรียนรู้ให้คิดวิเคราะห์เป็น	 เกิดความคิดสร้างสรรค์	 และ
มีจิตสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการของนายจ้าง	 การผลิตบัณฑิตไทยสิ้นเปลืองงบ
ประมาณเป็นมูลค่ามาก	 แต่ห่างไกลจากความเป็นเลิศของอุดมศึกษาและการสร้างขุมกำาลัง
แรงงานเพื่อผลักดันการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ	 การจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์ประสบปัญหาเรื่องระบบติดตามการจัดการเงินกู้	 กยศ.ขาด
ประสิทธิภาพ	 ภาระทางการเงินที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องแบกรับไปอีกยาวนาน
ในวันข้างหน้า	 เป็นต้นทุนสังคมที่แพงเหลือเกิน	 ปัญหาระบบการเงินอุดมศึกษาที่ขาด
ประสิทธิภาพมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัญหาอัตราการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่สูง
กว่าแรงงานระดับการศึกษาอื่น	บ่งบอกว่าการตอบสนองต่อภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคการผลิตที่
มีบทบาทสำาคัญที่สุดต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไม่เป็นไปอย่างเต็มที่	หรือเป็น
ไปอย่างจำากัด

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ	 ไม่สามารถสร้างบัณฑิตอย่าง	
ได้มาตรฐานคุณภาพ	คุ้มค่า	และสนองตอบความต้องการแรงงานในการพัฒนาประเทศชาติ
ได้อย่างแท้จริง	มีดังต่อไปนี้

	 1.	ให้รัฐจัดสรรงบประมาณการศึกษาผ่านด้านผู้เรียนมากขึ้น  โดยมีการจัดลำาดับ

	 	 ความสำาคัญของสาขาวิชาเรียนตามความต้องการตลาด	สำาหรับผู้เรียนท่ีมาจาก 
	 	 ครอบครัวยากจนและอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลให้รัฐจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า		
	 	 โดยจ่ายตามค่าเสียโอกาสของผู้เรียน

	 2. ให้เป็นอำานาจของมหาวิทยาลัยของรัฐในฐานะผู้ผลิตบริการการศึกษาในการ

  กำาหนดคา่ธรรมเนยีมการเรยีนทีส่ะทอ้นตน้ทนุเตม็ทีท่ัง้หมดของมหาวทิยาลยั  
  (Full Cost Pricing)	โดยรัฐผ่านสำานักงบประมาณลดบทบาทจากการเป็นผู ้ 
	 	 จัดการศึกษาเป็นหลัก	 มาเป็นผู้กำากับนโยบายการอุดมศึกษา	 และดูแลการ 
	 	 ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการของธรรมาภิบาล 
		 	 ได้แก่	ความถูกต้อง	ความโปร่งใส	และการตรวจสอบได้	และมีการพัฒนาการ	
	 	 ดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ  
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บทคัดย่อ

	 กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำาหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	อยู่ 

ในระดับไม่เกินร้อยละ	60	นั้นเป็นระดับที่เหมาะสมและสมควรใช้ในการกำากับเศรษฐกิจของ 

ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงหรือไม่	 โดยเฉพาะต่อการลดความเสี่ยงของการเกิดวิกฤติหนี้	

งานศึกษานี้พบว่ายังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจากปัจจัยสัดส่วนหนี้

สาธารณะต่อ	GDP	ที่มีผลต่อการเกิดวิกฤติหนี้	อย่างไรก็ตาม	หากใช้ระดับเศรษฐกิจมหภาค

ของประเทศไทยในปี	ค.ศ.	2008	เป็นเกณฑ์	ผลจากการศึกษาชี้ว่า	ระดับหนี้สาธารณะขั้นสูง 

ที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทยจะอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อยละ	80-90	ของ	GDP	และ

หากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดการหดตัวลงอย่างรุนแรง	 ระดับหนี้สาธารณะขั้นสูง 

ที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทยจะถูกปรับระดับลงมาที่ไม่เกินร้อยละ	 60-70	 ของ 

GDP	แตท่ัง้นี้	งานศกึษานีไ้ดเ้สนอใหก้รอบความยัง่ยนืทางการคลงักำาหนดระดบัหนีส้าธารณะ 

ไว้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระดับหนี้ขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติ	 เนื่องจากจากลักษณะวิกฤติหนี้

ในอดีตที่มักเกิดขึ้นพร้อมวิกฤติทางการเงินอื่น	 ๆ	 ที่ส่งผลให้ยอดหนี้สาธารณะของประเทศ

เพิ่มขึ้นเป็นเกือบสองเท่าภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น	 จากการเข้าแบกรับภาระหนี้จากภาค

เอกชนและภาครัฐวิสาหกิจของประเทศ
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บทนำา
	 วิกฤติหนี้ยุโรปที่เกิดขึ้นในปี	 ค.ศ.	 2009-2010	 ได้ก่อให้เกิดคำาถามติดตาม

มากมายโดยเฉพาะในเรื่องข้อกำาหนดทางเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปได้กำาหนดให้แก่ประเทศ

สมาชิกปฏิบัติตามทั้งในเรื่องการบังคับใช้และในเรื่องตัวข้อกำาหนดที่ตั้งไว้	 เช่น	 ข้อกำาหนด

ให้ประเทศสมาชิกมีระดับการขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ	 3	 ของผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติ	 (GDP)	 และมีระดับหนี้สาธารณะของประเทศไม่เกินร้อยละ	 60	 ของ	 GDP	

เป็นต้น	เมื่อพิจารณาถึงระดับหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศหลักที่เกิดวิกฤติหนี้ในครั้งนี้	ซึ่ง

คือกลุ่มประเทศ	PIIGS	(Portugal,	Ireland,	Italy,	Greece	and	Spain)	เป็นที่น่าสังเกตว่า	

ประเทศสเปนมีระดับหนี้	(ในปี	ค.ศ.	2009)	อยู่ในระดับที่ต่ำากว่าร้อยละ	60	ต่อ	GDP	ซึ่งเป็น

ระดับต่ำากว่าที่สหภาพยุโรปได้กำาหนดไว้	แต่ยังเป็นประเทศที่เกิดปัญหาวิกฤติหนี้ได้	ในขณะ

เดียวกัน	 หลาย	 ๆ	ประเทศในสหภาพยุโรปมีระดับหนี้เกินร้อยละ	 60	 ต่อ	 GDP	 แต่กลับไม่

ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจแต่อย่างใด	

	 Reinhart	 et	 al.	 (2003)	 ได้ชี้ว่า	 ระดับหนี้ของประเทศที่ถือว่าอยู่ในระดับ

ปลอดภัยที่จะไม่เกิดวิกฤติหนี้	 ขึ้นอยู่กับประวัติการหยุดพักชำาระหนี้	 (Default)	 ที่ผ่านมา	

และอัตราเงินเฟ้อของประเทศเป็นสำาคัญ	 ในบางประเทศระดับหนี้ภายนอกประเทศต่อ	

GNP	ที่ปลอดภัยนั้นไม่ควรเกินร้อยละ	15	Manasse	&	Roubini	 (2009)	พบว่า	นอกจาก

ระดับหนี้สาธารณะที่เหมาะสมแล้ว	ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ	เช่น	ระดับยอดหนี้รวม

ต่างประเทศ	 ระดับยอดหนี้ระยะสั้น	 ระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 อัตราเงินเฟ้อ	 และ

ปัจจัยอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย	 ล้วนมีผลต่อการเกิดวิกฤติหนี้	 ซึ่ง	Manasse	 &	 Roubini	 ได้ชี้ว่า	

การตั้งข้อกำาหนดที่ปราศจากเงื่อนไข	 (Unconditional	 thresholds)	 เช่น	 ระดับภาระหนี้

รวมต่อ	GDP	แทบไม่มีคุณค่าในการประเมินถึงโอกาสของประเทศที่จะเกิดวิกฤติหนี้ได้เลย

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	sasatra@nida.ac.th 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
mongsawad@yahoo.com

	 ดังนั้น	 ข้อกำาหนดที่ควรใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติหนี้	 (Debt	 crisis)	 จึงอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ	 ซึ่ง

อาจมีขอบเขตเกินกว่าข้อกำาหนดทางนโยบายการคลัง	 โดยอาจรวมข้อกำาหนดทางนโยบาย

การเงินไว้ด้วย	 นอกจากนี้	 วิกฤติหนี้ยังแบ่งได้เป็น	 2	 ประเภทหลัก	 คือ	 วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้น

โดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือพักชำาระหนี้ภายในประเทศ (Domestic debt default) และ

วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศ	 (External	

debt	default)	นอกจากนี้	ยังมีวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงิน

จากโครงการของ	IMF	(Memorandum	item	on	IMF	program)	ซึ่งข้อกำาหนดที่ใช้ในการ

ป้องกันมิให้วิกฤติหนี้หรือวิกฤติเศรษฐกิจในแต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างกันอย่างมาก

	 ในส่วนของประเทศไทย	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	หมวด	8	

การเงิน	 การคลัง	 และงบประมาณ	 มาตรา	 167	 วรรคสาม	 ได้	 “กำาหนดให้มีกฎหมายการ

เงินการคลังของรัฐ เพื่อกำาหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกำาหนดแนวทางในการจัดทำางบ

ประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน...ตามหลักการรักษาเสถียรภาพพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันได้

ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากกับการกำาหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศในการ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	

	 กระทรวงการคลังได้มีการจัดทำากรอบความยั่งยืนทางการคลัง	 ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำางบประมาณและระดับหนี้สาธารณะของประเทศ	 นับตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	 2544	 โดยตัวชี้วัดความยั่งยืนทางการคลังที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่	 หนึ่ง	 สัดส่วนยอดหนี้

สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	ไม่เกินร้อยละ	60	สอง	ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ	15	

สาม	การจัดทำางบประมาณสมดุล	ซึ่งกระทรวงการคลังมีเป้าหมายในการจัดทำางบประมาณ

สมดุล	 โดยไม่นับรวมการจัดสรรภาระดอกเบี้ยและเงินต้นในปี	 พ.ศ.	 2557	 และสี	่ สัดส่วน

รายจ่ายลงทุนต่องบประมาณไม่ต่ำากว่าร้อยละ	25	แต่ทั้งนี้เป็นที่สงสัยว่าข้อกำาหนดที่ระบุไว้

ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของข้อกำาหนดที่ว่าด้วยสัดส่วน

ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 นั้น เป็นระดับที่เหมาะสมและสมควรใช้

ในการกำากับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริงหรือไม	่ โดยเฉพาะต่อการลดความเสี่ยง

ของการเกิดวิกฤติหนี้	 เหตุการณ์วิกฤติหนี้ยุโรปที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่า	 การกำาหนด

ระดับสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้

ประเทศในกลุ่ม	PIIGS	ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจแต่อย่างใด



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย198 199นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

	 งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีจุดมุ่งหมายสำาคัญในการศึกษาเพื่อประเมินข้อกำาหนดที่ว่าด้วย
ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	ที่ถูกระบุไว้ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ประเทศไทย
ใช้ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมและช่วยป้องกันไม่ให้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติหนี้
ในอนาคตหรือไม่	 โดยผลของการศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เหมาะสมของกรอบความยั่งยืนทางการคลังในปัจจุบัน	 ซึ่งผู้กำาหนดนโยบายสามารถนำาผล
ของการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการกำาหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลังให้มีความเหมาะสมยิ่ง
ขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต	

	 โดยสรุปแล้ว	 วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดังนี้	 คือ	 หนึ่ง	 เพื่อศึกษาถึงสถานะ
ทางการคลังและนโยบายรายจ่ายภาครัฐ	 ซึ่งอาจนำาไปสู่การก่อหนี้สาธารณะในระยะยาว
และส่งผลต่อการเกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทยในอนาคต	 สอง	 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์
เชิงประจักษ์ระหว่างสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	 GDP	 กับโอกาสของการวิกฤติหนี้	
สาม	เพื่อประเมินถึงความสามารถของข้อกำาหนดที่ว่าด้วยยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	
ที่ถูกระบุไว้ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังในการป้องกันการเกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทย	
และสี่ เพื่อนำาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
ของประเทศไทย

วิกฤติหนี้และหนี้สาธารณะของประเทศไทย
	 คำาจำากัดความของ “วิกฤติหนี้” นั้นมีหลากหลาย	ซึ่งคำาจำากัดความที่กว้างที่สุดคือ
สถานการณ์ที่ประเทศไม่สามารถชำาระหนี้ได้ตามกำาหนด	Reinhart	&	Rogoff	(2009)	ได้ให้
คำาจำากัดความของวิกฤติหนี้ไว้ว่า	 วิกฤติหนี้ภายนอกประเทศคือสถานการณ์ที่ประเทศหยุด
ชำาระหนี้	(default)	ไม่สามารถชำาระหนี้ได้	(เงินต้นหรือดอกเบี้ย)	ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	
การเลื่อนชำาระและการปรับโครงสร้างหนี้	 วิกฤติหนี้ภายในประเทศคือสถานการณ์เดียวกัน
กับวิกฤติภายนอกประเทศ	 และรวมถึงการยึดเงินฝากของสถาบันการเงินนอกจากนี้	 Rein-
hart	 (2010)	 ยังเพิ่มสถานการณ์ที่ประเทศเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการ
ของ	 IMF	 (Memorandum	 item	 on	 IMF	 program)	 ในคำาจำากัดความด้วย	 สำาหรับคำา
จำากัดความที่ละเอียดมากขึ้น	 เช่น	 การมียอดชำาระคงค้างของเงินต้นและดอกเบี้ยมากกว่า
ร้อยละ	 5	 ของยอดทั้งหมดและการปรับโครงสร้างหนี้ของ	 Detragiache	 &	 Spilimbergo	
(2001)	 หรือแยกเป็นยอดเงินต้นค้างชำาระมากกว่าร้อยละ	 15	 และดอกเบี้ยร้อยละ	 5	 และ
การปรับโครงสร้างหนี้ของ	De	Paoli	et	al.	 (2006)	นอกจากนี้	Pescatori	&	Sy	 (2004)	
กล่าวว่าคำาจำากัดความที่พิจารณาเพียงปัญหาในการจ่ายหนี้นั้นแคบเกินไป	 ควรรวมความถึง	
bond	spread	ของประเทศที่สูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง(1,000	basis	points)	ซึ่ง	bond	spread	
นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงปัญหาวิกฤติหนี้ที่จะเกิดขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน	 มีการพัฒนาตลาด

	 ลักษณะของการเกิดวิกฤติหนี้ที่พบบ่อยครั้งดังที่	 Reinhart	 &	 Rogoff	 (2010)	 ชี้
ให้เห็นคือการเกิดวิกฤติสถาบันการเงิน	 (Banking	crisis)	ก่อนแล้วนำาไปสู่วิกฤติหนี้หรือเกิด
ขึ้นพร้อม	 ๆ	 กันของวิกฤติทั้งสอง	 โดยพบว่าหนี้เอกชนมักเพิ่มขึ้นอย่างสูง	 ซึ่งมักเกิดพร้อม
กับการเปิดเสรีทางการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนสูง	ซึ่ง	Reinhart	&	Reinhart	(2009)	
เรียกว่า	“capital	flow	bonanza”	(อ้างใน	Reinhart	&	Rogoff	 (2009))	ซึ่งการเคลื่อน
ย้ายเงินทุนนี้เพิ่มโอกาสของการเกิดวิกฤติสถาบันการเงิน	 และเมื่อวิกฤติสถาบันการเงิน
เกิดขึ้นแล้ววิกฤติหนี้มักเกิดตามมา	 เนื่องจากภาครัฐมักเข้าอุ้ม	 (bail	 out)	 สถาบันการเงิน
พร้อมทั้งต้องใช้งบในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ประกอบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลงส่ง
ผลให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณมากขึ้น	 นอกจากนี้เนื่องจากภาครัฐมักมีหนี้ที่มิได้เปิดเผย	
(hidden	debt)	 ต่าง	 ๆ	 ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤติ	 ยอดหนี้สาธารณะจะพุ่งขึ้นสูงมาก	 Reinhart	
&	Rogoff	(2009)	พบว่าโดยเฉลี่ยยอดหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	86	สามปีหลังเกิด
วิกฤติสถาบันการเงิน	นอกจากนี้	De	Paoli	et	al.	 รายงานว่าจากข้อมูลปี	1970	–	2000	
การเกิดวิกฤติหนี้เพียงอย่างเดียวนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	 วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นมักเกิด
ควบคู่	 (twin	 crisis)	 กับวิกฤติสถาบันการเงิน	 หรือพร้อมกับวิกฤติอัตราแลกเปลี่ยน	 และที่
พบบ่อยที่สุดประมาณครึ่งหนึ่งของข้อมูลคือไตรวิกฤติ	 (triple	 crises)	 คือการเกิดวิกฤติทั้ง
สามประเภทในเวลาเดียวกัน
	 สำาหรับผลที่เกิดต่อประเทศจากวิกฤติหนี้หรืออีกนัยหนึ่งผลของการหยุดชำาระหนี้
นั้นได้แก่	 ผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น	 ความยากในการหาแหล่งเงินทุนใน
อนาคตปัญหาที่อาจเกิดในด้านการค้าระหว่างประเทศ	 (เนื่องจากขาดสภาพคล่องหรือเงิน
ทุนหมุนเวียนในการจัดการ)	และอาจเกิดปัญหาการลงทุนจากต่างประเทศ	 (เนื่องจากความ
ไม่มั่นใจ)	นอกจากนี้	Cohen	(1992)	ยังพบว่าวิกฤติหนี้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	
โดยในช่วงทศวรรษที่	 80	 ซึ่งเป็นช่วงที่หลายประเทศมีปัญหาวิกฤติหนี้	 อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับสองทศวรรษก่อนหน้า	 ประเทศเหล่านี้โดยเฉลี่ยมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำาลงร้อยละ	4.9	ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของที่ลดลงเป็นปรากฏการณ์ทั่ว
โลก	ในขณะที่ร้อยละ	0.8	เกิดจาก	term	of	trade	ที่ลดลง	ร้อยละ	0.5	เป็นการลดลงของ
การลงทุน	 และร้อยละ	 0.9	 เป็นส่วนที่ไม่ทราบสาเหตุหรือเป็นการลดลงของผลิตผล	 (pro-
ductivity)	นอกจากนี้หากวัดเป็นความสูญเสียของผลผลิต	(output	loss)	เมื่อเทียบกับค่า
แนวโน้ม	(Hodrick	Prescott	filter)	ของประเทศในช่วงท่ีมีวิกฤติหน้ี1	De	Paoli	et	al.	(2006)

1วิกฤติหนี้ในงานศึกษาของ	 De	 Paoli	 et	 al.	 หมายถึงการมียอดค้างชำาระเงินต้นร้อยละ	 15	 ยอดค้าง
ชำาระดอกเบี้ยร้อยละ	5	และการเลื่อนกำาหนดการชำาระหนี้

ทุนระหว่างประเทศมากขึ้น	 และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้ออกพันธบัตรเพื่อการกู้ยืมใน
ตลาดนี้เพิ่มขึ้นมาก
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ซึ่งใช้ข้อมูลปี	 1970	 –	 2000	 พบว่าค่าเฉลี่ยมัธยฐานของความสูญเสียอยู่ที่ร้อยละ	 7	 ต่อ
ปี	 และหากวิกฤติหนี้เกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤติสถาบันการเงิน	 ความสูญเสียจะเกิดมากขึ้นเป็น
ร้อยละ	 10.8	 ต่อปี	 และความสูญเสียจะรุนแรงที่สุดหากเป็นไตรวิกฤติที่ระดับร้อยละ	 22.1	
ต่อปี

	 สาเหตุที่ไตรวิกฤติที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดได้ก่อความสูญเสียต่อผลผลิตมากนั้น	 De	
Paoli	et	al.	ได้อธิบายว่า	(รูปที่	1)	ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มักกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ในประเทศเป็นส่วนใหญ่	 ดังนั้น	 หากรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้หรือหยุดชำาระหนี้ต่อธนาคาร
เหล่านี้ย่อมเป็นการสร้างปัญหาให้กับธนาคาร	 อาจก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง	 หาก 
ไม่ล้มละลายก็อาจต้องเพิ่มทุน	และไม่สามารถเป็นตัวกลางทางการเงินให้กับระบบเศรษฐกิจ 
ต่อได้	 ย่อมส่งผลต่อภาคการผลิตและบริโภค	 ซึ่งวิกฤติสถาบันการเงินนี้จะกลับยิ่งส่งผลให้
วิกฤติหนี้สาธารณะย่ำาแย่ลง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประเทศนั้นไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอกได้	หรือได้ด้วยต้นทุนที่แพง	ซึ่งเมื่อวิกฤติสถาบันการเงินเกิดขึ้นในขณะที่สถานะ
ทางการคลังอ่อนแอ	 รัฐบาลย่อมไม่มีเครื่องมือในการจัดการวิกฤติ	 ส่งผลให้วิกฤติลุกลาม
และรุนแรงมากขึ้นกว่าการเกิดวิกฤติหนี้เพียงอย่างเดียว	 ในขณะเดียวกันหากประเทศ 
มีวิกฤติหนี้ภายนอกประเทศด้วย	 จะก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าประเทศมีเงินตราต่างประเทศ
สำารองเพียงพอที่จะสามารถต่อสู้เพื่ออัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่	 ดังนั้นหากเกิด	 specula-
tive	 attack	 และอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนตัวลง	 ย่อมส่งผลให้ยอดหนี้และต้นทุนในการชำาระ
หนี้เพิ่มขึ้น	 และหากประเทศใช้นโยบายทางการเงินตรึงตัวเพื่อช่วยพยุงอัตราแลกเปลี่ยน	
ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน	 และอุปสงค์รวมของประเทศให้ลดลง	
อย่างไรก็ตาม	 อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลงมีส่วนช่วยในด้านการค้าระหว่างประเทศในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้น	 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะช่วยบรรเทาผลผลิตที่
ลดลงนั้น

 สำาหรับประเทศไทย	 จากข้อมูลและภายใต้คำาจำากัดความวิกฤติหนี้ของ	 Reinhart	
(2010)	 ในช่วงปี	 1970	 –	 2009	 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติหนี้หกครั้ง	 โดยเป็นการ
เข้าโครงการ	 IMF	ห้าครั้งในปี	1978	1981	1982	1985	และ	1997	และเป็นปัญหาวิกฤติ
หนี้ต่างประเทศที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้ในปี	 1997	 และ	 1998	 แต่ไม่เคยปรากฏวิกฤติหนี้
ในประเทศ	(รูปที่	2)	สำาหรับวิกฤติหนี้ที่ส่งผลกระทบอย่างมากสำาหรับประเทศไทยนั้นได้แก่
วิกฤติหนี้ปี	1997	และ	1998	ซึ่งเป็นไตรวิกฤติ	 โดยเกิดวิกฤติธนาคารในปี	1996	หลังจาก
การเปิดเสรีทางการเงินและมีการไหลเข้าของเงินทุนอย่างสูง	 เกิดภาวะฟองสบู่ในตลาด
อสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หนี้ภาคเอกชนปรับตัวสูงมาก	 ซึ่งเมื่อเงินทุนไหลออก
ตลาด	crash	ก่อให้เกิดวิกฤติสถาบันการเงิน	ภาครัฐต้องเข้ารับภาระหนี้เอกชนจากธนาคาร
และสถาบันการเงินที่มีปัญหา	ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาค่าเงินบาท	เนื่องจากในช่วงปี

1995	 สหรัฐฯ	 มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง	 ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นซบเซา	 ค่าเงินดอลลาร์จึง
เพิ่มค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน	เงินบาทซึ่งผูกค่าเงินไว้กับดอลลาร์สหรัฐฯ	จึง	over	value	เมื่อ
เทียบกับเงินเยนและเงินตราสกุลอื่น	 ๆ	 นอกจากนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาขาดดุลบัญชีเดิน
สะพัดมาเป็นเวลานาน	 (ซึ่งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นเวลานานนี้ได้รับการชดเชยด้วย
อัตราการขยายตัวที่สูง)	โดยในปี	1996	ขาดดุลถึงร้อยละ	8.5	ของ	GDP	ประกอบกับอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงเหลือร้อยละ	 5.9	 ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยที่ประมาณ
ร้อยละ	9.5	ต่อปีในช่วงสิบปีที่ผ่านมา	ดังนั้นในปี	1997	จึงเกิดวิกฤติอัตราแลกเปลี่ยนส่งผล
ให้ต้องลอยตัวค่าเงินบาท	 ส่งผลให้ค่าเงินบาทได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก	 จากวิกฤติสถาบัน
การเงินประกอบกับวิกฤติอัตราแลกเปลี่ยน	 ส่งผลให้ยอดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่า
ตัวจากการรับหนี้ภาคเอกชน	และค่าเงินบาทที่ปรับตัวลง	โดยในปี	1997	ยอดหนี้คงค้างต่อ	
GDP	ขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ	40.2	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	14.9	ในปีก่อนหน้า	และปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่องจนไปสู่ระดับสูงสุดที่ร้อยละ	57.2	 ในปี	2001	ดังแสดงในรูปที่	 3	หนี้ที่เกิดขึ้นนั้นส่วน
ใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้น	ประกอบกับเงินคงคลังที่ลดลงอย่างมาก	มีปัญหาในการชำาระหนี้	ในปี	
1997	 และ	 ปี	 1998	 จึงต้องขอรับความช่วยเหลือจาก	 IMF	 จากไตรวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ส่งผล
ให้ไทยมีอัตราการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติการณ์ถึงร้อยละ	10.5	ในปี	
1998

	 จะเห็นได้ว่าจากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีสัดส่วนหนี้สาธารณะในอัตราที่
สูงนักเมื่อเทียบกับ	 GDP	 โดยค่าเฉลี่ยในช่วงปี	 1970	 –	 1996	 อยู่ที่ประมาณร้อยละ	 28.1	
แต่ประเทศก็ประสบปัญหาวิกฤติหนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเกิดวิกฤติหนี้ในขณะ
ที่สัดส่วนหนี้มีเพียงร้อยละ	 14.9	 ในปี	 1996	 และหลังจากวิกฤติค่าเฉลี่ยของสัดส่วนหนี้ต่อ	
GDP	อยู่ที่ระดับร้อยละ	 47.6	 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมากจากช่วงก่อนหน้าวิกฤติ	 แต่ยังอยู่ภายใต้
กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ระดับร้อยละ	 60	 จากการประมาณการสัดส่วนหนี้ต่อ	 GDP	
ในปี	2011	 -2019	ของสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะพบว่า	สัดส่วนหนี้จะค่อย	ๆ	ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก	ณ	พฤศจิกายน	2010	ที่ร้อยละ	41.4	เป็น	44.8	ในปี	2011	และสู่จุดสูงสุดที่
ร้อยละ	48.4	ในปี	2015	และค่อย	ๆ 	ปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ	44.6	ในปี	20152	ดังแสดง
ในรูปที่	4	ซึ่งเป็นการประมาณการที่ยังอยู่ภายใต้กรอบที่ร้อยละ	60	อย่างไรก็ตาม	ก็มีความ
เป็นไปได้ที่สัดส่วนหนี้จะมากกว่ากรอบความยั่งยืนที่ร้อยละ	60	ดังที่	สุรจิต	ลักษณะสุต	และ
คณะ	(2010)	ได้แสดงให้เห็น	(รูปที่	5)	ซึ่งสาเหตุสำาคัญที่อาจก่อให้ยอดหนี้สูงกว่าร้อยละ	60	

2ภายใต้การประมาณการ	 GDP	 และข้อมูลการขาดดุลงบประมาณจากสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	
(nominal	GDP	growth	rate	ปี	2011	ที่ร้อยละ	7	ปี	2012	ที่ร้อยละ	8	ปี	2013	-	2019	ที่ร้อยละ	7.5	
ต่อปี)	ข้อสมมุติการกู้เพื่อการลงทุนสุทธิของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	ตั้งแต่ปี	2012	เป็นต้นไปให้ขยายตัว
เท่า	nominal	GDP	growth	rate	และกำาหนดให้งบชำาระเงินต้นเป็นร้อยละ	3	ของงบประมาณรายจ่าย
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ได้คือความสามารถในการเพิ่มรายได้ของภาครัฐที่ยังมีข้อจำากัด	 ในขณะที่รายจ่ายประจำาที่
มีภาระผูกพันมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก	 ดังแสดงในรูปที่	 6	 ซึ่งรายจ่ายประจำาที่มีภาระผูกพันที่
สำาคัญคือรายจ่ายด้านการศึกษา	 (นโยบายเรียนฟรี	 15	 ปี	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
การสนับสนุนสถานศึกษาของรัฐ)	 รายจ่ายด้านสาธารณสุข	 (กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า	 กองทุนประกันสังคม	 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ	 ลูกจ้างและ
พนักงานของรัฐ)	ซึ่งจะเป็นภาระมากขึ้นจากการเข้าสู่สังคมคนชราของประเทศ	และรายจ่าย
ด้านอื่น	ๆ	ที่สำาคัญ	เช่น	เงินเบี้ยหวัด	บำาเหน็จ	บำานาญข้าราชการ	โครงการเบี้ยผู้สูงอายุ	และ
กองทุนการออมแห่งชาติ	ท่ีอาจเป็นภาระสำาคัญต่อไปในอนาคต	นอกจากน้ียังมีนโยบายอ่ืน	ๆ	เพ่ือ
เพ่ิมสวัสดิการ	 และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม	 เช่นโครงการประชาภิวัฒน์	
ซึ่งบางแผนงานของโครงการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายผูกพันในอนาคตที่สูงได้	เช่น	แผนส่งเสริม
ให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงิน	เป็นต้น

	 จากที่กล่าวมาภาครัฐยังมีความท้าทายทางการคลังซึ่งอาจเป็นตัวสร้างความอ่อน
ไหวต่อวิกฤติ	 ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องทบทวนกรอบทางการคลังที่กำาหนดไว้เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าจะสามารถทนทานต่อวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	

วิธีการศึกษา
 แบบจำาลองวิกฤติหนี้

	 การศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้กับ
สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 ซึ่งเป็นตัวแปรที่สนใจของการศึกษานี้	 แบบจำาลองทาง
เศรษฐมิติที่ใช้ได้ดัดแปลงมาจากแบบจำาลองวิกฤติหนี้ที่ใช้ในงานศึกษาของ	 Manasse	 &	
Roubini	(2009)	และ	Manesse	et	al.	(2003)	แต่มีการเพิ่มเติมตัวแปรหุ่นสัดส่วนยอดหนี้
สาธารณะในระดับต่าง	ๆ 	เพื่อจับระดับหนี้สาธารณะที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้ได้	โดยแบบจำาลองวิกฤติหนี้ที่ใช้มีลักษณะดังนี้

 

  

							 					คือ	ค่าสัมประสิทธิ์คงที่ที่ประมาณได้	(Estimated	coefficient) คือ	

ค่าความคลาดเคลื่อน	(Error	term)	

	 ตัวแปรตามหรือตัวแปรวิกฤติหนี้ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	คือเซตของตัวแปรหุ่นของการเกิด
วิกฤติหนี้	ซึ่งประกอบด้วย

	 =	1			 ถ้าประเทศ	i	มีวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัด	 	
	 	 ชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศ	

	 			 (External	debt	crisis)	ในป ีt

	 =	0			 ถ้ามิฉะนั้น

	 	 =	1		 ถ้าประเทศ	i	มีวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัด	 	
	 	 ชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	

	 	 (Domestic	debt	crisis)	ในป ีt

	 =	0		 ถ้ามิฉะนั้น

นอกจากนี้	คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาเติมตัวแปรหุ่นของประเทศที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและได้
รับความช่วยเหลือทางการเงินในโครงการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	IMF

	 	 =	 1	 ถ้าประเทศ	 i	 อยู่ในโครงการช่วยเหลือทางการเงิน
	 	 จาก	 IMF	 (Memorandum	 item	 on	 IMF 
		 	 program)	ในปี	t

	 =	0			 ถ้ามิฉะนั้น

	 สำาหรับ	X	คือเซตของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค	(Macroeconomic	variables)	ที่
เคยถูกระบุในงานศึกษาอื่น	ๆ	ที่ผ่านมาว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ใช้ในการกำาหนดโอกาสของการ
เกิดวิกฤติหนี้ ซึ่งได้แก่	 ตัวแปรสัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	 GDP	 (Current	 account	
balance	 in	 percent	 of	 GDP,	 CA)	 ตัวแปรอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐอเมริกา	
(US	Treasury	bill	rate,	US T-Bill)	เพื่อใช้วัดสภาพความตึงตัวของสภาพคล่องทางการเงิน
ในระดับโลก	 นอกจากนี้	 คณะผู้วิจัยได้เพิ่มตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในประเทศ	 (Real	
interest	rate,	Interest)	เพื่อใช้วัดสภาพความตึงตัวของสภาพคล่องทางการเงินในประเทศ

	 ตัวแปรอิสระอื่น	ๆ	ยังประกอบไปด้วย	ตัวแปรอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	
(Real	 GDP	 growth,	GDPG)	 ตัวแปรสัดส่วนมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศสุทธิ
ต่อ	GDP	(FDI	net	 inflows	in	percent	of	GDP,	FDI)	และตัวแปรที่ใช้วัดระดับการเปิด
ประเทศ	 (Openness)	 ซึ่งปกติแล้วจะคำานวณจากสัดส่วนรวมมูลค่าส่งออกและนำาเข้าต่อ	
GDP	แต่เนื่องจากคณะผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า	ลักษณะเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับประเทศอื่น	ๆ	ใน 
ด้านการส่งออกและในด้านการนำาเข้า	อาจมีผลต่อโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ที่แตกต่างกัน 
คณะผู้วิจัยจึงได้แบ่งตัวแปรระดับการเปิดประเทศออกเป็นตัวแปรสัดส่วนการนำาเข้า
ต่อ	 GDP	 (Import	 in	 percent	 of	 GDP,	 IMP)	 และตัวแปรสัดส่วนการส่งออกต่อ	 GDP	
(Export	 in	percent	of	GDP,	EXP)	คณะผู้วิจัยยังได้นำาตัวแปรสัดส่วนทุนสำารองระหว่าง

3
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ประเทศรวมทั้งหมดต่อ	GDP	(Total	reserve	in	percent	of	GDP,	Reserve)	และตัวแปรที่
ใช้วัดความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ	(Inflation	Volatility,	STDINF)	ซึ่งวัดจากค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานของอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการได้	นอกจากนี้	คณะผู้วิจัยยังได้นำาตัวแปรแนว
โน้มช่วงเวลา	 (Time	 trend,	 Trend)	 เพื่อวัดผลของแนวโน้มช่วงเวลาที่มีต่อโอกาสในการ
เกิดวิกฤติหนี้เข้าไว้ในแบบจำาลองอีกด้วย

 ตัวแปรที่สนใจของการศึกษานี	้ได้แก่	 คือตัวแปรสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	
(Public	debt	in	percent	of	GDP,	PDEBT)	และ		Trigger Y 				คือเซตของตัวแปรหุ่น
ระดับ	Trigger	level	ของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของโอกาสในการเกิดวิกฤติหนี้	 โดยหากมีระดับหนี้สาธารณะที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโอกาสในการเกิดวิกฤติหนี้ที่นอกเหนือจากแนวโน้มโดยปกติแล้ว	 ตัวแปร
หุ่นจะแสดงทิศทางและนัยสำาคัญทางสถิติ	โดยประกอบด้วยตัวแปรหุ่นระดับสัดส่วนยอดหน้ี
สาธารณะท่ีเร่ิมต้นจากระดับยอดหน้ีสาธารณะต่อ	 GDP	 ข้ันต่ำามากกว่า	 10%	 (DPDEBT>10)	
(ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ	1	ถ้ามิฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ	0)	ตัวแปรหุ่นระดับสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะ
ต่อ	GDP	มากกว่า	20%	(DPDEBT>20) (โดยปรับเพิ่มค่าตัวแปรหุ่นขึ้นครั้งละ	10%)	ไปจนถึง
ตัวแปรหุ่นระดับสัดส่วนยอดหน้ีสาธารณะต่อ	GDP	ข้ันต่ำามากกว่า	120%	(DPDEBT>120)

	 คณะผู้วิจัยได้ประมาณการแบบจำาลองวิกฤติหนี้ออกเป็น	3	ลักษณะ	คือ	หนึ่ง	แบบ
จำาลองวิกฤติหนี้ที่เป็นพื้นฐาน	(Base	model)	ที่ไม่ได้มีการนำาตัวแปรหุ่น	Trigger Y เข้าไว้
ในแบบจำาลอง	สอง	แบบจำาลองพื้นฐานที่นำาชุดตัวแปรหุ่นสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่อ	GDP	
ในระดับต่ำา	 ไม่เกินร้อยละ	60 (DPDEBT>10,...,DPDEBT>60)	 เข้าไว้ในแบบจำาลอง	 (Base	
model	with	low	debt	dummies)	และสาม	แบบจำาลองพื้นฐานที่นำาชุดตัวแปรหุ่นสัดส่วน
ยอดหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 ในระดับสูงที่เกินร้อยละ	 60	 (DPDEBT>70,...,DPDEBT>120) 
เข้าไว้ในแบบจำาลอง	 (Base	model	with	high	debt	dummies)	 เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถในการคาดการณ์วิกฤติหนี้ที่ผ่านมา

 ข้อมูลและประเด็นทางเศรษฐมิติ

	 ข้อมูลของตัวแปรหุ่นของการเกิดวิกฤติหนี้ทั้งสามประเภทมาจาก	 Reinhart	
ข้อมูลระดับสัดส่วนยอดหน้ีสาธารณะต่อ	GDP	มาจากข้อมูลท่ีพ่ึงถูกรวบรวมโดย	IMF’s	Fiscal 
Monitor	 ในเดือนธันวาคม	 20103	 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนี้สาธารณะที่มีความ	 ครอบคลุม
ประเทศต่าง	ๆ 	มากถึง	164	ประเทศ	ครอบคลุมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำาลัง
พัฒนา	ข้อมูลของ	IMF’s	Fiscal	Monitor	มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าฐานข้อมูลหนี้ที่
นิยมถูกใช้ในงานศึกษาอื่น	ๆ 	ที่ผ่านมา	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากฐานข้อมูล	World	Bank’s	Global 
3สามารถดึงข้อมูลได้จาก	http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=262

Development	 Finance	 ที่มีข้อมูลจำากัดเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนาเท่านั้น	 
(Abbas	et	al.,	2010)	สำาหรับแหล่งข้อมูลของตัวแปรอื่น	ๆ	มาจากฐานข้อมูลของ	World	
Bank	ได้แก่	Word	Development	 Indicators	และ	Global	Development	Finance	
และฐานข้อมูลของ	IMF	ได้แก่	International	Financial	Statistics

	 ถึงแม้ว่าฐานข้อมูลของตัวแปรตามหรือตัวแปรการเกิดวิกฤติหนี้จะมาจากฐาน
ข้อมูลของ	Reinhart	ที่ครอบคลุมถึง	 70	ประเทศด้วยกัน	แต่ผลที่ได้จากการประมาณการ
แบบจำาลองวิกฤติหนี้ที่ได้พบว่า	 มีเพียง	 66	 ประเทศที่มีข้อมูลเพียงพอในการประมาณการ
ได้	สำาหรับช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ปี	ค.ศ.1970-2009	และฐานข้อมูลที่ใช้
เป็น	Unbalance	panel	ตามลักษณะของข้อมูลที่มีในแต่ละประเทศ

 สำาหรับวิธีการประมาณการแบบจำาลอง	 งานศึกษานี้เริ่มต้นโดยใช้วิธีการประมาณ
การแบบจำาลองด้วยวิธี	 OLS	 ซึ่งได้เพิ่มตัวแปรหุ่นของแต่ประเทศเพื่อจับผลของลักษณะ
ประเทศที่แตกต่างกัน	 นอกจากนี้	 งานศึกษานี้ยังได้ใช้วิธีการประมาณการแบบจำาลอง
ด้วยLogit	 model	 ซึ่งจะมีความเหมาะสมกว่าแบบจำาลอง	 Probit	 ในกรณีที่ตัวแปรตาม
มีลักษณะการกระจายตัวของความน่าจะเป็นที่มีลักษณะไม่ปกติมากกว่า	 นอกจากนี้คณะ
ผู้วิจัยได้ประมาณการแบบจำาลองวิกฤติหนี้	 โดยใช้ข้อมูลรวมของทุกประเทศและแยก
ประมาณเฉพาะกลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนา	 เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
กัน	นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประมาณการแบบ	Robust	variance	estimator	เพื่อ
ควบคุมปัญหา	 Heterogeneity	 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประเทศที่อาจมีได4้	 สำาหรับตัวแปร
อิสระที่ใช้ในแบบจำาลองทั้งหมด	

วิกฤติหนี้ที่ปรากฏ
	 ตารางที่	 1	 แสดงสถิติเชิงพรรณา	 (Descriptive	 statistics)	 ของสัดส่วนยอดหนี้
สาธารณะต่อ	GDP	ของกลุ่มประเทศที่เกิดวิกฤติหนี้	(Crisis	countries)	และกลุ่มประเทศที่

4คณะผู้วิจัยได้ทดลองประมาณการแบบจำาลองโดยใช้ตัวแปรอิสระที่มีค่าย้อนหลัง	 1	 ปี	 (One-
year	 lagged	period)	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา	Endogeneity	ที่อาจมีได้	แต่ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้	
มีความใกล้เคียงกันกับผลที่ได้จากแบบจำาลองที่ได้มีการกำาหนดตัวแปรอิสระที่มีค่าในปีปัจจุบัน	
แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณามีความแม่นยำาในการคาดการณ์โอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ที่ผ่านมาของ
ประเทศไทย	 ผลที่ได้จากแบบจำาลองที่ใช้ค่าตัวแปรอิสระในปีปัจจุบันมีความแม่นยำากว่า	 ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงตัดสินใจใช้แบบจำาลองที่ใช้ตัวแปรอิสระในปีปัจจุบันในการประมาณการโอกาสของ
การเกิดวิกฤติหนี้
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ไม่เกิดวิกฤติหนี้	(Non-crisis	countries)	ในช่วงปี	ค.ศ.	1970-2009	เมื่อพิจารณาข้อมูลรวม
ของทุกประเทศพบว่า	 วิกฤติหนี้ที่เกิดโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอก
ประเทศ	 (External	 debt	 crisis)	 เกิดขึ้นร้อยละ	 16.2	 ของข้อมูลทั้งหมด	 โดยสัดส่วนหนี้
ต่อ	GDP	ที่ต่ำาสุดของกลุ่มประเทศที่เกิดวิกฤติหนี้อยู่ที่ร้อยละ	9.96	 (ประเทศเกาหลีใต้ในปี	
ค.ศ.	 1997)	 ในขณะที่สัดส่วนหนี้ต่อ	 GDP	 สูงสุดของประเทศที่ไม่เกิดวิกฤติหนี้อยู่ที่ร้อยละ	
244.52	 (ประเทศแซมเบียในปี	 ค.ศ.	 1998)	 ในขณะเดียวกันวิกฤติหนี้ที่เกิดโดยการผิดนัด
ชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	 (Domestic	debt	crisis)	 เกิดขึ้นร้อยละ	3.6	
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤติหนี้ที่เกิดโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการ
พักชำาระหนี้ภายนอกประเทศ	 โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่ำาสุดของประเทศที่เกิดวิกฤติหนี้ที่
เกิดโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ	5.04		(ประเทศ
กานาในปี	 ค.ศ.	 1982)	 สำาหรับวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศได้เข้ารับความช่วยเหลือทางการ
เงินของโครงการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 IMF	 เกิดขึ้นร้อยละ	 13.7	 ของข้อมูล
ทั้งหมด	 โดยประเทศที่เกิดวิกฤติหนี้ที่มีสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่ำาสุดอยู่ที่ร้อยละ	 1.98	
(ประเทศฟินแลนด์ในปี	ค.ศ.	1975)

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลเฉพาะในส่วนของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่า	 วิกฤติหนี้
ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศเกิดขึ้นเพียงร้อย
ละ	 0.5%	 หรือเกิดขึ้นเพียง	 5	 ข้อมูลจากข้อมูลที่มีทั้งหมด	 935	 ข้อมูล	 นอกจากนี้ในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ไม่พบว่ามีวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระ
หนี้ภายในประเทศเกิดขึ้น	 สำาหรับวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศได้เข้าในโครงการช่วยเหลือ
ทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 IMF	 พบว่า	 เกิดขึ้นเพียงร้อยละ	 2.9	 ของ
ข้อมูลทั้งหมด	ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของกลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนา	

	 สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนาพบว่า	 วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้
หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศสูงถึงร้อยละ	 25.3	 ของข้อมูลทั้งหมด	 โดยประเทศ
ที่เกิดวิกฤติหนี้ที่พบสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 ต่ำาสุดอยู่ที่ร้อยละ	 19.61	 (ประเทศ
กานาในปี	 ค.ศ.	 1982)	 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าระดับต่ำาสุดของประเทศที่เกิดวิกฤติในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก	 สำาหรับวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการ
พักชำาระหนี้ภายในประเทศเกิดขึ้นร้อยละ	5.6	โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่ำาสุดของประเทศที่
เกิดวิกฤติหนี้อยู่ที่ร้อยละ	5.04	(ประเทศกานาในปี	ค.ศ.	1982)	และเป็นที่สังเกตว่า	มีเพียง
กลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนาเท่านั้นที่พบวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการ
พักชำาระหนี้ภายในประเทศเกิดขึ้น	 สุดท้าย	 วิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศได้เข้ารับความช่วย
เหลือทางการเงินของโครงการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 IMF	 สำาหรับกลุ่มประเทศ

ท่ีกำาลังพัฒนาพบว่า	 เกิดข้ึนร้อยละ	19.9	ของข้อมูลท้ังหมด	 โดยประเทศท่ีเกิด	 วิกฤติหน้ีท่ีพบ
สัดส่วนยอดหน้ีสาธารณะต่อ	GDP	ต่ำาสุดอยู่ท่ีร้อยละ	2.7	(ประเทศโรมาเนียในปี	ค.ศ.	1991)

	 ข้อมูลในตารางที่	 2	 แสดงให้เห็นถึงค่าสหสัมพันธ์	 (Correlation)	 ระหว่างวิกฤติ
หนี้ทั้งสามประเภท	 วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอก
ประเทศมีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญในทิศทางบวกกับวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระ
หนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศได้เข้ารับความช่วย
เหลือทางการเงินของโครงการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	IMF	นั่นคือประเทศที่ประสบ
ปัญหาวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศ	 มี
โอกาสที่จะประสบปัญหาจากวิกฤติหนี้อีกสองประเภทที่เหลือพร้อมกันด้วย	 แต่ในขณะ
เดียวกัน	 กลับไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติระหว่างวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการ
ผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศกับวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศได้เข้ารับ
ความช่วยเหลือทางการเงินของโครงการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	IMF	แต่อย่างใด

	 ดังนั้นข้อมูลวิกฤติหนี้ที่ปรากฏสามารถสรุปได้ดังนี้	 โอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้
ประเภทต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่ม
ประเทศที่กำาลังพัฒนา	 โดยวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนา	
แต่ทั้งนี้สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ต่ำาสุดของกลุ่มประเทศที่เกิดวิกฤติหนี้ในกลุ่มของ
ประเทศกำาลังพัฒนาที่พบอยู่ในระดับที่สูงกว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	ดังนั้นสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ	 GDP	 ที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้วิกฤติหนี้เกิดขึ้นจึงอาจมีความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนา	 นอกจากนี้	 ประเทศ
ที่ประสบปัญหาวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอก
ประเทศมีแนวโน้มที่จะประสบวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระ
หนี้ภายในประเทศกับวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศได้เข้ารับความช่วย
เหลือทางการเงินของโครงการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	IMF	ไปพร้อมกัน

ผลการศึกษา
	 ผลการประมาณการแบบจำาลองที่ได้ด้วยวิธีการ	 OLS	 ถูกแสดงในตารางที่	 3-5	
และผลการประมาณการที่ได้ด้วยแบบจำาลอง	 Logit	 ถูกแสดงในตารางที่	 6-8	 โดยสามารถ
สรุปตามประเภทวิกฤติหนี้ได้ดังนี้
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 วิกฤติหน้ีท่ีเกิดข้ึนโดยการผิดนัดชำาระหน้ีหรือการพักชำาระหน้ีภายนอกประเทศ 

	 เมื่อใช้ข้อมูลรวมของทุกประเทศ	 ผลที่ได้ด้วยวิธีการ	 OLS	 ชี้ว่า	 การเพิ่มขึ้นของ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDPG)	และสัดส่วนทุนสำารองระหว่างประเทศรวมทั้งหมด
ต่อ	 GDP	 (Reserve)	 มีผลช่วยลดความน่าจะเป็นของประเทศที่จะเกิดวิกฤติหนี้	 แต่เป็นที่
น่าแปลกใจที่การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการส่งออกต่อ	 GDP	 (EXP)	 กลับมีผลทำาให้ประเทศมี
โอกาสที่จะเกิดวิกฤติหนี้เพิ่มขึ้น	 (แต่ความสัมพันธ์ไม่แข็งแกร่งนักโดยเมื่อเปลี่ยนชุดข้อมูล
เป็นข้อมูลเฉพาะประเทศกำาลังพัฒนาหรือใช้วิธีการประมาณด้วยแบบจำาลอง	Logit	ตัวแปร
สัดส่วนการส่งออกต่อ	 GDP	 กลับไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติ)	 สำาหรับตัวแปร
แนวโน้มช่วงเวลาพบว่า	มีแนวโน้มของการเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือ
การพักชำาระหน้ีภายนอกประเทศลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	สำาหรับตัวแปรอ่ืน	ๆ 	ในเซตของตัวแปร 
ทางเศรษฐกิจมหภาคไม่พบว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติกับความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้	

	 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 (PDEBT)	 พบว่ามีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติกับความน่าจะเป็นของประเทศที่จะเกิดวิกฤติหนี้	 โดยหากสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1	 จะส่งผลให้โอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดโดยการผิดนัดชำาระหนี้
หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.0039	 เมื่อพิจารณาชุดตัวแปรหุ่น
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	พบว่า	ระดับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	 (เพิ่มขึ้น)	 ของโอกาสในการเกิดวิกฤติหนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ	 50	 (ใน
แบบจำาลองพื้นฐานที่นำาชุดตัวแปรหุ่นสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ในระดับต่ำา)	และที่
ระดับร้อยละ	 70	 (ในแบบจำาลองพื้นฐานที่นำาชุดตัวแปรหุ่นสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่อ	
GDP	ในระดับสูง)

	 ผลที่ได้จากการประมาณการเมื่อใช้ข้อมูลเฉพาะของประเทศกำาลังพัฒนาพบว่า	
มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้เมื่อใช้ข้อมูลรวมของทุกประเทศ	 โดยความแตกต่างสำาคัญที่พบ
ได้แก่	ตัวแปรสัดส่วนการส่งออกต่อ	GDP	และตัวแปรสัดส่วนทุนสำารองระหว่างประเทศรวม
ทั้งหมดต่อ	 GDP	 ไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้	
โดยสรุปแล้ว	 สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดวิกฤติหนี้คือ	 ปัจจัยอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 (-)	และปัจจัยสัดส่วนระดับหนี้สาธารณะต่อ	GDP	 (+)	และแนว
โน้มช่วงเวลา	(-)

 ถัดมาเมื่อพิจารณาผลที่ประมาณการได้ด้วยแบบจำาลอง	 Logit	 ความแตกต่าง
สำาคัญที่พบได้แก่	ไม่พบปัจจัยในเซตของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคใด	ๆ	ที่มีความสัมพันธ ์
ทางสถิติกับความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหน้ี	 ยกเว้นเพียงตัวแปรแนวโน้มช่วงเวลาเท่าน้ัน	
ที่ยังพบความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้	 สำาหรับตัวแปรที ่

สนใจของการศึกษา	 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 พบว่ามีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติในทิศทางบวกกับความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้	 สุดท้ายสำาหรับชุดตัวแปร 
หุ่นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	เมื่อใช้ข้อมูลรวมของทุกประเทศ	ไม่พบค่าสัมประสิทธิ์หน้า
ตัวแปรหุ่นใด	ๆ 	ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	แต่เมื่อใช้ข้อมูลเฉพาะของประเทศกำาลังพัฒนา	พบว่า 
ที่ระดับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ร้อยละ	50	มีผลทำาให้โอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้เพิ่ม
ขึ้นได้อย่างมีนัยสำาคัญ

 วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศ 

	 เมื่อพิจารณาผลการประมาณการด้วยวิธีการ	 OLS	 ทั้งในข้อมูลรวมของทุก
ประเทศและในข้อมูลเฉพาะของประเทศกำาลังพัฒนาพบว่า	 เซตของตัวแปรทางเศรษฐกิจ
มหภาคมีเพียงตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในประเทศ	 (Real	 interest	 rate,	 Interest)	
และตัวแปรทุนสำารองระหว่างประเทศรวมทั้งหมดต่อ	 GDP (Reserve)	 ที่มีความสัมพันธ์
ทางสถิติกับความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้	 โดยหากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงภายนอก
ประเทศเพิ่มขึ้น	 จะช่วยลดโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือ
การพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	 โดยอาจเป็นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยช่วยลดโอกาสของการ
เกิดปัญหาฟองสบู่ในสินทรัพย์	 และเช่นเดียวกัน	 หากประเทศมีระดับทุนสำารองระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นจะช่วยลดโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ได้	

	 สำาหรับตัวแปรแนวโน้มช่วงเวลา	 ความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้น
โดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างมี
นัยสำาคัญ	นอกจากนี้	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP (PDEBT)	พบว่า	มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับความน่าจะเป็นของประเทศที่จะเกิดวิกฤติหนี้	 โดยหากประเทศมีสัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ	GDP	 เพิ่มขึ้น	จะมีส่วนเพิ่มโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ของประเทศที่พิจารณา	สุดท้าย
เมื่อพิจารณาชุดตัวแปรหุ่นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	พบว่า	ส่วนใหญ่แล้วไม่มีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้	

	 เมื่อพิจารณาผลที่ประมาณการได้ด้วยแบบจำาลอง	 Logit	 ผลที่ได้มีความใกล้เคียง
กัน	 ยกเว้นปัจจัยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในประเทศและปัจจัยแนวโน้มช่วงเวลา	 กลับไม่พบ
ความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้	 เมื่อ
พิจารณาผลจากแบบจำาลองที่รวมชุดตัวแปรหุ่นสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ในระดับ
สูงพบว่า	ที่ระดับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ร้อยละ	80	จะเป็นระดับที่มีนัยสำาคัญที่เพิ่ม
โอกาสในการเกิดวิกฤติหนี้

 วิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF

	 เมื่อพิจารณาผลการประมาณการที่ได้ด้วยวิธีการ	OLS	พบว่า	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีผลต่อการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ได้แก่	
สัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	 GDP	 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 สัดส่วนการนำาเข้าต่อ	
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GDP	 (พบเฉพาะในข้อมูลของประเทศกำาลังพัฒนา)	 สัดส่วนทุนสำารองระหว่างประเทศรวม
ทั้งหมดต่อ	GDP	(พบเฉพาะในข้อมูลรวมของทุกประเทศ)	และปัจจัยความผันผวนของอัตรา
เงินเฟ้อ
	 หากสัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	 GDP	 เพิ่มขึ้น	 จะเพิ่มโอกาสของประเทศที่จะ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	IMF5	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	เมื่อ
ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจและเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	 IMF	 จะทำาให้
ได้รับเงินกู้ยืม	 ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดในปีนั้นแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น	 อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดโอกาสของประเทศที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น	
สำาหรับปัจจัยการนำาเข้าสินค้าต่อ	 GDP	 นั้น	 การนำาเข้าที่เพิ่มขึ้น	 จะทำาให้ประเทศมีความ
ต้องการใช้เงินตราต่างประเทศในการชำาระค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น	 และอาจส่งผลให้โอกาสของ
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น	ในทางกลับกัน	หากประเทศมีทุนสำารองระหว่าง
ประเทศมากขึ้น	 ก็จะมีส่วนสำาคัญในการลดโอกาสของประเทศที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	
สำาหรับปัจจัยความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ	 ผลที่ได้ค่อนข้างน่าแปลกใจที่พบความสัมพันธ์
ในเชิงลบกับโอกาสของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	 แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากแบบจำาลอง	
Logit	ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อกลับไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรแนวโน้มช่วงเวลาชี้ว่า	 ความน่าจะเป็นของการเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ	 ที่ประเทศจะเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	 IMF	 มีแนวโน้มลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญ	 สำาหรับตัวแปรสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 และชุดตัวแปรหุ่นสัดส่วน
ยอดหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 ที่ระดับต่าง	 ๆ	 ผลที่ประมาณการส่วนใหญ่ที่ได้	 ไม่พบความ
สัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับโอกาสของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ

	 เมื่อพิจารณาผลที่ประมาณการได้จากแบบจำาลอง	Logit	ผลที่ได้มีความสอดคล้อง
กับผลที่ประมาณการได้ด้วยวิธีการ	 OLS	 ความแตกต่างที่พบได้แก่	 การเพิ่มขึ้นของสัดส่วน
การส่งออกต่อ	GDP	พบว่ามีผลช่วยลดโอกาสของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศได้	ใน
ขณะที่ปัจจัยสัดส่วนทุนสำารองระหว่างประเทศรวมทั้งหมดต่อ	 GDP	 และความผันผวนของ
อัตราเงินเฟ้อที่ได้	กลับไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติกับโอกาสของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

5คณะผู้วิจัยได้ลองทดสอบปัญหา	 Multicollinearity	 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรดุลบัญชีเดิน
สะพัดกับตัวแปรการส่งออกและตัวแปรการนำาเข้า	 จากการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์	 (Correlation)	
พบว่า	 ค่าสหสัมพันธ์ที่ได้ยังอยู่ในระดับต่ำา	 (0.3)	 นอกจากนี้	 คณะผู้วิจัยได้ลองถอดตัวแปรการส่ง
ออก	 และตัวแปรการนำาเข้าออกจากแบบจำาลอง	 ผลการประมาณการที่ได้ยังมีลักษณะเหมือนเดิม	
ที่ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรดุลบัญชีเดินสะพัดยังมีเครื่องหมายบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ความสามารถในการคาดการณ์วิกฤติหนี้ที่ผ่านมา
	 จากข้อมูลวิกฤติหนี้ของประเทศไทยในช่วงปี	 ค.ศ.	 1976	 –	 2008	 พบว่า	 วิกฤติ

หนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยมี	2	ครั้ง	คือ	ปี	ค.ศ.	1997-1998	โดยที่ผ่านมา	ประเทศไทยยังไม่เคยประสบ

ปัญหาวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	สำาหรับ

วิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้เข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	IMF	พบว่า	เกิดขึ้น	5	

ครั้ง	ในปี	ค.ศ.	1978	1981	1982	1985	และ	1997

	 สำาหรับวิธีการพิจารณาว่าความสามารถของแบบจำาลองในการคาดการณ์วิกฤติ

หนี้ที่ผ่านมา	 	 คณะผู้วิจัยได้นำาค่าคาดการณ์	 (Predicted	 value)	 ที่ได้ของค่าความน่าจะ

เป็นในการเกิดเหตุการณ์	 โดยหากค่าคาดการณ์ที่ได้สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของค่าความ

น่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้ที่ผ่านมาในกรณีของประเทศที่กำาลังพัฒนา	 ผลที่ได้จะคาด

การณ์ว่าประเทศไทยมีวิกฤติหนี้เกิดขึ้น	ในขณะเดียวกัน	หากค่าคาดการณ์ที่ได้อยู่ในระดับที่

ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของค่าความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้น	ผลที่ได้จะคาดการณ์ว่า

ประเทศไทยไม่มีวิกฤติหนี้เกิดขึ้น

	 สำาหรับค่าความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้ที่ผ่านมาในช่วงปี	 ค.ศ.	 1970-

2009	 (ตารางที่	 1)	 ดังที่ได้กล่าวแล้ว	 สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนา	 ความน่าจะเป็นของ

การเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศอยู่ที่

ร้อยละ	25.3	(พบ	409	ข้อมูล	จากทั้งหมด	1,618	ข้อมูล)	ความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติ

หนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ	 5.6	

(พบ	91	ข้อมูล	จากทั้งหมด	1,618	ข้อมูล)	และวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศเข้ารับความช่วย

เหลือทางการเงินจาก	IMF	อยู่ที่ร้อยละ	19.9	(พบ	322	ข้อมูล	จากทั้งหมด	1,617	ข้อมูล)	ซึ่ง

ค่าความน่าจะเป็นเหล่านี้จะถูกใช้เป็นระดับความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้	(Crisis	P)

	 รูปที่	 7	ถึงรูปที่	 9	แสดงให้เห็นถึง	ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดวิกฤติหนี้ที่ผ่าน

มาของประเทศ	 โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าที่เกิดขึ้นจริง	 (ค่าความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ	 1	

ถ้าประเทศไทยในปีนั้นเกิดวิกฤติหนี้เกิดขึ้น	และมีค่าเท่ากับ	0	ถ้าประเทศไทยในปีนั้นไม่เกิด

วิกฤติหนี้เกิดขึ้น)	 กับค่าที่ประมาณการได้จากวิธีการ	 OLS	 และจากแบบจำาลอง	 Logit	 ซึ่ง

ผลที่ได้สามารถนำามาเขียนสรุปถึงความแม่นยำาในการคาดการณ์วิกฤติหนี้ของประเทศไทยที่

ผ่านมาในตารางที่	9	และตารางที่	10
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	 เม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการคาดการณ์วิกฤติหน้ีท่ีผ่านมาได้อย่างถูกต้อง	

ในกรณีของวิกฤติหน้ีท่ีเกิดข้ึนโดยการผิดนัดชำาระหน้ีหรือการพักชำาระหน้ีภายนอกประเทศท่ี

เกิดข้ึน	 2	 คร้ัง	 ผลจากแบบจำาลอง	 OLS	 ในกรณีท่ีไม่รวมชุดตัวแปรหุ่นระดับหน้ีสาธารณะต่อ	

GDP	และในกรณีท่ีรวมชุดตัวแปรหุ่นระดับหน้ีสาธารณะต่อ	GDP	ในระดับสูง	 ไม่สามารถคาด

การณ์เหตุการณ์วิกฤติหน้ีได้	 แต่ผลจากแบบจำาลอง	OLS	 ในกรณีท่ีรวมชุดตัวแปรหุ่นระดับหน้ี

สาธารณะต่อ	 GDP	 ในระดับต่ำา	 และผลจากแบบจำาลอง	 Logit	 สามารถคาดการณ์วิกฤติหน้ีท่ี

เกิดข้ึนในปี	 ค.ศ.	 1998	 ได้อย่างถูกต้อง	 แต่ไม่สามารถคาดการณ์วิกฤติหน้ีท่ีเกิดข้ึนในปี	 ค.ศ.	

1997	ได้	ดังน้ันความแม่นยำาของการคาดการณ์ท่ีได้อยู่ท่ีระดับร้อยละ	50

 สำาหรับความสามารถในการคาดการณ์วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้
หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยเกิดวิกฤติหนี้ประเภท
ดังกล่าว	 จึงไม่สามารถประเมินความสามารถของแบบจำาลองในการคาดการณ์วิกฤติหนี้ที่
ผ่านมาได้	 ในกรณีของวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	
IMF	ซึ่งมีทั้งสิ้น	 5	ครั้ง	 ผลจากแบบจำาลองที่ได้ทั้งจากวิธีการ	OLS	และแบบจำาลอง	 Logit	
สามารถคาดการณ์ได้ถูกต้อง	4	ครั้ง	(ความแม่นยำาของการคาดการณ์อยู่ที่ระดับร้อยละ	80)	
โดยมีเพียงวิกฤติที่เกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	1997	เท่านั้น	ที่ผลจากแบบจำาลองไม่สามารถคาดการณ์
ได้	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1997	 ได้เริ่มต้นจากวิกฤติทางการเงิน	
(Financial	crisis)	ก่อน	แล้วจึงลุกลามจนมาเป็นวิกฤติหนี้	ซึ่งแบบจำาลองที่ใช้ในงานศึกษานี้	
เป็นแบบจำาลองวิกฤติหนี้	ซึ่งไม่ได้รวมปัจจัยเสี่ยงของวิกฤติทางการเงินไว้	จึงไม่สามารถคาด
การณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	1997	ได้อย่างถูกต้อง

	 เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่เกิดวิกฤติหนี้ที่ผ่าน
มาได้อย่างถูกต้อง	 ในกรณีของวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระ
หนี้ภายนอกประเทศพบว่า	 ผลจากการประมาณการแบบจำาลองโดยวิธีการ	 OLS	 ให้ความ
แม่นยำามากกว่าผลจากแบบจำาลอง	 Logit	 แต่ในกรณีของวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัด
ชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	และในกรณีของวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทย
เข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	IMF	ผลที่ได้กลับพบว่า	ความแม่นยำาของผลจากแบบ
จำาลอง	 Logit	 มีมากกว่าผลจากวิธีการ	 OLS	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของความ
แม่นยำาในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่เกิดวิกฤติหนี้ที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้องพบว่า	 แบบ
จำาลองที่ให้ความแม่นยำาสูงสุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 แบบจำาลอง	 OLS	 ที่รวมชุดตัวแปรหุ่น
ระดับหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ในระดับสูง	แบบจำาลอง	OLS	ที่ไม่รวมชุดตัวแปรหุ่นระดับ	หนี้
สาธารณะต่อ	GDP	และแบบจำาลอง	Logit	ที่รวมชุดตัวแปรหุ่นระดับหนี้สาธารณะต่อ	GDP	
ในระดับต่ำา	ตามลำาดับ

 สำาหรับวิธีการประเมินว่าแบบจำาลองใดที่มีความสามารถในการคาดการณ์วิกฤติ
หนี้ที่ผ่านมาได้ดีที่สุดนั้น	 เพื่อใช้ในการกำาหนดระดับหนี้สาธารณะขั้นสูงของประเทศไทย
ที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ในส่วนต่อไป	 คณะผู้วิจัยจะพิจารณาจากแบบจำาลองที่ให้ความผิด
พลาดน้อยที่สุดของการไม่สามารถคาดการณ์วิกฤติหนี้ที่ผ่านมาได้ทั้งที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น	
ซึ่งคือความผิดพลาดทางสถิติประเภทที่	 1	 หรือ	 Type	 I	 error	 ทางสถิติ	 แล้วจึงเลือกแบบ
จำาลองที่ให้ความผิดพลาดน้อยที่สุดของการคาดการณ์ว่าเกิดวิกฤติหนี้ขึ้นทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์
เกิดขึ้น	 ซึ่งคือความผิดพลาดทางสถิติประเภทที่	 2	 หรือ	 Type	 II	 error	 ทางสถิติ	 ซึ่งคณะ
ผู้วิจัยพิจารณาว่าความผิดพลาดทางสถิติประเภทที่	1	มีความรุนแรงมากกว่าความผิดพลาด
ทางสถิติประเภทที่	 2	 ซึ่งผลจากการประเมินข้างต้นชี้ว่า	 ในกรณีของประเทศไทย	 ผลจาก
แบบจำาลอง	 Logit	 ที่รวมชุดตัวแปรหุ่นระดับหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 ในระดับต่ำาให้ผลการ
คาดการณ์วิกฤติหนี้ที่ดีที่สุด	

ระดับหนี้สาธารณะขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทย
 ผลจากแบบจำาลองที่พบแสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดวิกฤติหนี้ของ
ประเทศนั้นไม่ได้มีเพียงปัจจัยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	เท่านั้น	แต่ยังมีปัจจัยเศรษฐกิจ
มหภาคอื่น ๆ	 เช่น	 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิด
วิกฤติหนี้	 นอกจากนี้	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดวิกฤติหนี้ยังขึ้นอยู่กับประเภทวิกฤติหนี้ที่
พิจารณาอีกด้วย	 ดังนั้นในเบื้องต้นผลจากงานศึกษาชิ้นนี้จึงชี้ว่า	 ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวของ
ระดับหนี้สาธารณะขั้นสูงที่ผู้กำาหนดนโยบายสามารถใช้กำาหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศ
เกิดวิกฤติหนี้เกิดขึ้น เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่น	 ๆ	 ที่สามารถมีผลต่อโอกาสของการเกิดวิกฤติ
หนี้ของประเทศ

	 คณะผู้วิจัยได้ลองกำาหนดสถานการณ์ของการศึกษาไว้	 2	 สถานการณ์	 เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงระดับหนี้สาธารณะขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทยที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ	 โดยสถานการณ์ที่ 1	 ได้กำาหนด
ให้ใช้การประมาณการแบบจำาลอง	 โดยอ้างอิงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยใน
ปี	 ค.ศ.	 2008	 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของ	 GDP	 อยู่ที่	 2.46%	 แล้วจึงทดลองเปลี่ยนระดับ
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	 ในช่วงร้อยละ	0	ถึงร้อยละ	120	 เพื่อหาระดับหนี้สาธารณะ
ต่ำาสุดที่ผลจากแบบจำาลองคาดการณ์ว่าเกิดวิกฤติหนี้ขึ้น	และในสถานการณ์ที่ 2	คณะผู้วิจัย
ได้กำาหนดให้การประมาณการแบบจำาลอง	โดยอ้างอิงข้อมูลในปี	ค.ศ.	2008	เช่นเดียวกันกับ
ในสถานการณ์ที่	 1	 ยกเว้นแต่อัตราการขยายตัวของ	 GDP	 ถูกกำาหนดให้อยู่ในระดับ	 -5%	
ซึ่งเป็นระดับประมาณค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัวของ	 GDP	 ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยใน	

ปี	 ค.ศ.	 1997-1998	ผลที่ได้ทั้งสองสถานการณ์ได้ถูกแสดงในรูปที่	 10	ถึงรูปที่	 15	และค่า



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย214 215นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

ระดับหนี้สาธารณะต่ำาสุดที่คาดการณ์ว่าเกิดวิกฤติหนี้เกิดขึ้นได้ถูกรวบรวมไว้ในตารางที่	 11	

และตารางที่	12	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้	

	 คณะผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการพิจารณาผลจากแบบจำาลองที่คาดการณ์วิกฤติหนี้ที่

เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและให้ความผิดพลาดทางสถิติประเภทที่	 1	 เกิดขึ้นน้อยที่สุด	 ผล

จากแบบจำาลองที่ประมาณการด้วยวิธีการ	 OLS	 พิจารณาเฉพาะในกรณีที่รวมชุดตัวแปร

หุ่นระดับหนี้สาธารณะต่อ	GDP	 ในระดับต่ำา	 ผลจากแบบจำาลอง	 Logit	 ในกรณีที่ไม่รวมชุด

ตัวแปรหุ่นระดับหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 และในกรณีที่รวมชุดตัวแปรหุ่นระดับหนี้สาธารณะ

ต่อ	 GDP	 ในระดับต่ำาและในระดับสูงที่สุด	 ที่ให้ความแม่นยำาของการคาดการณ์ระดับหนี้

สาธารณะที่ผ่านมาได้เท่ากัน

	 สำาหรับวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอก

ประเทศพบว่า	ระดับหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ขั้นสูงของประเทศไทยในสถานการณ์ที่	1	ควร

อยู่ในระดับที่ไม่เกินร้อยละ	 60-70	 เมื่อใช้วิธีการ	 OLS	 และไม่เกินร้อยละ	 70-80	 เมื่อใช้

แบบจำาลอง	 Logit	 และเมื่อนำาผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่	 2	 พบว่า	 ระดับหนี้

สาธารณะต่อ	 GDP	 ขั้นสูงของประเทศไทยที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ในแบบจำาลอง	 Logit	 ถูก

ปรับระดับลงมาอยู่ในระดับที่ไม่เกินร้อยละ	 60-70	 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับผลที่ได้จากวิธี

การประมาณด้วยวิธีการ	OLS

	 สำาหรับวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายใน

ประเทศ	 ผลในสถานการณ์ที่	 1	 ที่ได้ด้วยวิธีการ	 OLS	 ชี้ว่า	 ระดับหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	

ขั้นสูงของประเทศไทยที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ควรอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อยละ	 60	 ในขณะที่

ผลจากแบบจำาลอง	 Logit	 ไม่สามารถระบุระดับหนี้ที่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ได้	 สำาหรับผลที่

ได้ในสถานการณ์ที่	 2	 ในกรณีที่ใช้วิธีการ	 OLS	 พบว่าระดับหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 ขั้นสูง

ของประเทศไทยที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ได้ลดระดับลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อย

ละ	 50-60	 แต่ทั้งนี้	 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยเกิดวิกฤติหนี้ในลักษณะนี้เกิดขึ้น	 ระดับ

หนี้สาธารณะที่ระบุได้ในส่วนนี้อาจเป็นระดับที่คาดการณ์ว่าเกิดวิกฤติหนี้ทั้งที่ไม่ได้เกิด

เหตุการณ์ขึ้น	 ในกรณีของวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงิน

จาก	 IMF	 เนื่องจากผลจากแบบจำาลองที่พบชี้ว่า	 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	 ไม่ใช่ปัจจัย

หลักที่มีนัยสำาคัญในการก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น	 ดังนั้นผลจากแบบจำาลองที่ได้จึงไม่

สามารถระบุระดับหนี้ที่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ได้

	 ต่อมา	 คณะผู้วิจัยได้พิจารณาผลจากแบบจำาลองที่คาดการณ์วิกฤติหนี้ที่เคยเกิด

ขึ้นในประเทศไทยที่ให้ความผิดพลาดทางสถิติประเภทที่	 1	 และความผิดพลาดทางสถิติ

ประเภทที่	 2	 เกิดขึ้นน้อยที่สุด	 ซึ่งคือผลจากแบบจำาลอง	 Logit	 ที่รวมชุดตัวแปรหุ่นระดับ

หนี้สาธารณะต่อ	GDP	ในระดับต่ำา	(ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น)	ผลจากแบบจำาลองไม่สามารถ

ระบุระดับหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 ที่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือ

การพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	 และวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศต้องเข้ารับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจาก	 IMF	 ได้	 แต่สำาหรับวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพัก

ชำาระหนี้ภายนอกประเทศ	 ผลจากแบบจำาลองชี้ว่าระดับหนี้สาธารณะขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิด

วิกฤติหนี้ของประเทศไทยในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวเป็นไปอย่างปกติอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อย

ละ	 80-90	 ของ	GDP	 ในขณะที่หากเศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรง	 ระดับ

หนี้สาธารณะขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทยจะถูกปรับระดับลงมาอยู่ที่ระดับ

ไม่เกินร้อยละ	60-70	ของ	GDP

บทสรุป 

	 งานศึกษาชิ้นนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการเกิดวิกฤติหนี้	

โดยผลการศึกษาที่ได้พบว่า	 ไม่เพียงปัจจัยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 เท่านั้นที่มีผลต่อ

การเกิดวิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายนอกประเทศและ

วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดชำาระหนี้หรือการพักชำาระหนี้ภายในประเทศ	 แต่ยังมีปัจจัย

ทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้ของประเทศ	 แต่เป็นที่

สังเกตว่า	ปัจจัยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	กลับไม่ใช่ปัจจัยที่มีนัยสำาคัญต่อการเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจที่ประเทศต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	 IMF	 แต่อย่างใด	 นอกจาก

นี้	 ปัจจัยและโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างประเทศที่พัฒนา

แล้วและประเทศที่กำาลังพัฒนา	 ดังนั้นงานศึกษานี้จึงไม่สามารถระบุในเบื้องต้นได้ว่า	 ระดับ

หนี้สาธารณะที่เหมาะสมและตายตัวของประเทศไทยที่สามารถใช้กำาหนดเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดวิกฤติหนี้ได้	 เนื่องจากยังมีปัจจัยเศรษฐกิจอื่น	 ๆ	 ที่มีผลต่อโอกาสของการเกิดวิกฤติหนี้

ของประเทศได้

	 หากใช้ระดับเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยในปี	 ค.ศ.	 2008	 เป็นเกณฑ์	 ผล

จากการศึกษาช้ีว่า	 ระดับหน้ีสาธารณะข้ันสูงท่ีไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหน้ีของประเทศไทยในกรณี

ท่ีเศรษฐกิจขยายตัวเป็นไปอย่างปกติจะอยู่ท่ีระดับไม่เกินร้อยละ	 80-90	 ของ	 GDP	 ในขณะท่ี

หากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการหดตัวลงอย่างรุนแรง	 ระดับหน้ี

สาธารณะขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ของประเทศไทย		จะถูกปรับระดับลงมาที่ไม่เกิน 

ร้อยละ	60-70	ของ	GDP	ซ่ึงเป็นระดับท่ีใกล้เคียงกันกับระดับสัดส่วนยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย216 217นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

ต่อ	GDP	ท่ีกำาหนดไว้ในกรอบความย่ังยืนทางการคลังในปัจจุบันท่ีกำาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ	60

 แต่ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะวิกฤติหนี้ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต	 วิกฤติหนี้มักเกิด

ขึ้นพร้อมวิกฤติทางการเงินอื่น	 ๆ	 ที่ส่งผลให้ยอดหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ	

สองเท่าภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น	 จากการเข้าแบกรับภาระหนี้จากภาคเอกชนและภาค

รัฐวิสาหกิจของประเทศ	 ดังนั้นงานศึกษานี้จึงเสนอให้กรอบความยั่งยืนทางการคลังกำาหนด

ระดับหนี้สาธารณะไว้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระดับหนี้ขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤต	ิ หรือ	 สัดส่วน

หนี้ควรอยู่ไม่เกินร้อยละ	 40-45	 ของ	 GDP	 ในกรณีที่เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่าง

ปกติ	 และไม่เกินร้อยละ	 30-35	 ของ	 GDP	 ในกรณีที่เศรษฐกิจของประเทศเกิดการหด

ตัวอย่างรุนแรง



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย218 219นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย220 221นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย222 223นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย224 225นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย226 227นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย228 229นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย230 231นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย232 233นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย234 235นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย236 237นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย238 239นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย240 241นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย242 243นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย244 245นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย246 247นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย248 249นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย250 251นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย252 253นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ



วิกฤติหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย254 255นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

เอกสารอ้างอิง
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  สู่ ความย่ังยืนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว	สัมมนาวิชาการประจำาปี	2553	 
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พลวัตของคว�มเชื่อมโยง
ระหว่�งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ผศ. ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 ผศ. ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข



พลวัตของความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 258 นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ 259

บทคัดย่อ

	 การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเป้าหมายหลักที่มีความสำาคัญของ

การดำาเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ	 สำาหรับเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็กที่บทบาท

ของภาคการค้าและการเงินระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก	เช่นในกรณีของประเทศไทย	การดูแลค่าเงินให้มีเสถียรภาพ

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว	 โดยอาศัยการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางเมื่อ

เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากกว่าปกติ	จึงเป็นภาระและเป็นต้นทุนที่หนัก	โดย

เปรียบเทียบทั้งในแง่ของการคาดเดาทิศทางและขนาดของความผันผวนที่เหมาะสมต่อการ

เข้าแทรกแซง	 หรือแม้กระทั่งการกำาหนดค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเป้าหมายสำาหรับการเข้า

แทรกแซง	 ก็เป็นการดำาเนินนโยบายที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายได้โดยง่ายเพราะการกำาหนด

อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม	 (หรืออัตราแลกเปลี่ยนเป้าหมาย)	 นั้นเป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก	

การดำาเนินนโยบายในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการแทรกแซงราคา

อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่า	 หรือมีต้นทุนที่สูงกว่าการใช้นโยบายในการควบคุม	 หรือดูแล

อุปสงค์และอุปทานของเงินสกุลต่างประเทศจากการเคลื่อนย้ายเข้าออกของเงินทุน	 ทั้งใน

รูปของการลงทุนผ่านตราสารทางการเงิน	 และการลงทุนทางตรงที่เป็นต้นเหตุสำาคัญที่ก่อ

ให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 และมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจในภาค

การผลิตจริง	 (Real	 Sector)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายของเงินทุนในระยะสั้น	 ดัง

นั้น	นโยบายในการกำากับ	ดูแล	และควบคุมการไหลเข้าออกของเงินทุนอาจเป็นนโยบายทาง

เลือก	(Policy	Options)	ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตรา

แลกเปลี่ยน	 ซึ่งจะครอบคลุมถึงมาตรการที่มีผลกระทบรุนแรงจนถึงมาตรการที่มีผลกระทบ

น้อยกว่า	 ได้แก่	การจำากัดปริมาณการเคลื่อนย้ายของเงินทุน	การกำาหนดปริมาณเงินสำารอง

ในสัดส่วนที่สูงขึ้นสำาหรับเงินลงทุนในระยะสั้นและยืดหยุ่นมากขึ้นสำาหรับเงินลงทุนในระยะ

ยาว	 การใช้มาตรการทางภาษีสำาหรับผลตอบแทนจากการปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ	

เป็นต้น



พลวัตของความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 260 นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ 261

พลวัตของคว�มเชื่อมโยงระหว่�งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข* และ วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข**

บทนำา
	 ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออกเป็นภาค

เศรษฐกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนับตั้งแต่

ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2540	 การดำาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศมีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนในภาพรวม	 คือ	 สนับสนุนแนวทางให้เกิดการขยายตัว

ทางการค้าและการลงทุน	 โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีแนวนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ที่แตกต่างกัน	 ซึ่งสามารถแบ่งช่วงเวลาการดำาเนินนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศของ

ไทยโดยสังเขปเป็น	 3	 ช่วงเวลา	 ได้แก่	 ช่วงแรกเป็นการดำาเนินนโยบายทางการค้าเพื่อลด

การนำาเข้า	(ก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	7)	ส่งเสริมให้เกิดการขยาย

ตัวด้านการส่งออกรวมถึงมาตรการในการลดข้อจำากัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง

ประเทศเพื่อรองรับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำาให้

เกิดความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ทำาให้ไทยต้องดำาเนิน

นโยบายเปิดกว้างมากขึ้นสำาหรับการยอมรับการไหลเข้าของเงินทุนระหว่างประเทศ	 ดัง

จะเห็นได้จากการยอมรับมาตรการข้อ	 8	 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	 ที่เปิด

ช่องให้ภาคเอกชนสามารถระดมเงินทุนจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น	 ช่วงที่สองเป็นการดำาเนิน

นโยบายเพื่อสนับสนุนการส่งออกโดยการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน	 (ภายหลังวิกฤติ

เศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2540	 ถึงช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 9)	 ทำาให้เกิดการขยายตัวของการ

ทำาความตกลงเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาค	 และระดับทวิภาคี	 ในช่วงสุดท้าย	 (ปลาย

แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 10)	 เป็นแนวทางการดำาเนินนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	 (Improving	 Competitiveness)	 การสร้างมูลค่า

เพิ่ม	 (Value	 added)	 ในภาคการผลิต	 รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับการพัฒนา	 เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์	(Creative	Economy)	และให้ความสำาคัญกับภาคลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	Santi_nida@yahoo.com
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	wcmink@hotmail.com

	 การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะการส่งออกนอกจากจะ

เป็นการยกระดับรายได้ของประเทศแล้ว	 ยังเป็นส่วนสำาคัญในกระบวนการพัฒนาโดยการ

เพิ่มการจ้างงาน	การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ในภาคเศรษฐกิจที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ที่ทันสมัย	 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนา	 ระดับรายได้ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไร

ก็ตาม	ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยมีระดับของการเป็นเศรษฐกิจเปิดมากขึ้น	มีความเชื่อมโยง

กับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นผ่านระบบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	 ปัจจุบันการค้า

ระหว่างประเทศ	(ส่งออกและนำาเข้า)	คิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ	130	ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมประชาชาติ	 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	 (FDI)	 เป็นความจำาเป็นและสนับสนุน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในประเทศเองและในต่าง 

ประเทศก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล 

กระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ	 ประกอบกับประเทศไทยได ้

เปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนจากระบบตะกร้าเงิน	 (Pegging	 Exchange	 Rate	 System)	

ไปเป็นระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวแบบจัดการได้	 (Managed	Float	Exchange	Rate	System)	

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2540	ทำาให้ภาคเศรษฐกิจของไทยทั้งภายในและระหว่าง

ประเทศต้องหันมาให้ความสำาคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน	 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง	

ประกอบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขาดสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและ

ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 จนเป็นต้นเหตุของความผันผวนในระบบเศรษฐกิจของไทย	

และจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อการกำาหนดแนวนโยบายที่

เหมาะสมต่อไป	

	 บทบาทของภาคการเงินระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดเสรี

การเคลื่อนย้ายการลงทุนของไทย	 และของโลก	 ทำาให้ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศมีระดับความเข้มข้นมากขึ้น	 การศึกษานี้พยายามชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ

ภาคการเงินระหว่างประเทศต่อภาคการค้า	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย

ของเงินทุนระยะยาวและระยะส้ัน	 ท้ังในรูปแบบของการลงทุนทางตรง	 (Direct	 investment)	

และการลงทุนทางอ้อม	 (Portfolio	 investment)	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยน	 มีความสัมพันธ์ต่อภาคการค้าระหว่างประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคการส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยในส่วนแรกจะเป็นการทบทวนและวิเคราะห์

ลักษณะการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศของไทยภายหลังการเปล่ียนแปลงระบบอัตรา
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แลกเปล่ียน	ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการ

เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ	ส่วนถัดไปเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ

ระหว่างภาคการเงินระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ส่งออกและนำาเข้าสินค้าโดยใช้แบบจำาลองอนุกรมเวลา	 ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์

ประกอบของความผันผวน	 (Variance	Decomposition)	และการวิเคราะห์การตอบสนอง

หรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและอยู่นอกเหนือการคาดหมาย	 (Impulse	

Response	 Analysis)	 และส่วนสุดท้ายเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนิน

นโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำาคัญ

วัตถุประสงค ์

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลัก	2	ประการ	ประการแรก	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่

มากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	ถ้าความผันผวน 

ของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถอธิบาย	 หรือบอกได้ว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยทางเศรษฐกิจใด	

แนวทางในการดำาเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีทางเลือก

มากกว่าการใช้มาตรการในการเข้าแทรกแซงค่าเงินเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งมาตรการในการ

แทรกแซงค่าเงินจะมีสภาพไม่แตกต่างจากการเข้าแทรกแซงกลไกทางด้านราคาของตลาด

โดยภาครัฐ	 การแทรกแซงในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง	 และอาจ

มีต้นทุนของการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพของการดำาเนิน

มาตรการท่ีแตกต่างจากมาตรการทางเลือกอ่ืน	ๆ	 	ประการท่ีสอง	 เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ	

ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากขึ้น	 รวมทั้ง

การวิเคราะห์ถึงความอ่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่

รุนแรงและไม่ได้รับการคาดหมายล่วงหน้าของตัวเปลี่ยนทางเศรษฐกิจต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การ

เคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ	 (การลงทุนในหลักทรัพย์	 และการลงทุนทางตรง)	

การส่งออกสุทธิ	เป็นต้น	

	 ปริมาณการเคลื่อนย้ายเงินทุนสุทธิของไทยมีค่าเป็นบวกอย่างต่อเนื่องในช่วงปี	

พ.ศ.	2541	 เป็นต้นมา	แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับเงินทุนไหลเข้าสุทธิตลอดช่วงระยะ

เวลาที่ผ่านมา	 โดยมีแนวโน้ม	 (Trend)	 การปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการฟื้นตัวและการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ซึ่งแสดงถึงความจำาเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ไทยที่ยังคงต้องพึ่งพิงทุนจากต่างประเทศ	 (International	 Saving)	 รวมทั้งบทบาทของทุน

ต่างชาติท่ีมีแนวโน้มเช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 ดังน้ัน	 ความผันผวน	 หรือ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับการเคล่ือนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อภาคการผลิตท่ีแท้จริง	 (Real	 sectors)	

และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินทุนสุทธิ	 พบว่า	 มีการแกว่ง

ตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี	 พ.ศ.	 2550	 เป็นต้นมา	 ความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นทำาให้

การพัฒนาของเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านเสถียรภาพ	 (Stability)	ซึ่งมีความ

สำาคัญไม่น้อยกว่าการดำาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	

(Economic	 growth)	 ที่ชัดเจน	 ได้แก่	 ความผันผวนที่เกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนและมีผล

สืบเนื่องให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจต่าง	 ๆ	 ในระบบเศรษฐกิจ	 การ

ดำาเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีประเด็นต้องพิจารณาใน

หลายประการ	 ได้แก่	 การดำาเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	 ต้นทุนของการดำาเนินนโยบายเป็นอย่างไร	 เครื่องมือหรือ

มาตรการที่เป็นทางเลือกสำาหรับการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนมีอย่างจำากัด	
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หรือการใช้มาตรการแต่ละประเภทจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างไร	 หลักในการเลือกใช้

มาตรการทางเลือกต่าง	ๆ	ควรจะต้องคำานึงถึงผลกระทบในด้านต่าง	ๆ	อย่างไร	รวมทั้งความ

สัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจอื่น	 ๆ	 กับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน	 เป็นต้น	 เหล่านี้

ล้วนเป็นคำาถามที่เกิดขึ้น	 และมีน้ำาหนักมากขึ้นตามขนาดของความผันผวนของการเคลื่อน

ย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น	

	 การเคลื่อนไหวของเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 และเงินลงทุนในหลักทรัพย์

สุทธิของไทยมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	ความ

ผันผวนที่ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาเดียวกัน	

นอกจากนี้	 พบว่า	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลง

ของการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยตรงด้วย	 โดยประเทศไทยมีเงินทุนทางตรงจากต่างประเทศ

สุทธิเป็นบวกตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2541	 เป็นต้นมา	 และมีแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก	 ใน

ขณะที่เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากในช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2541	และมี

การแกว่งตัวอย่างรุนแรงหลังจากนั้น

	 เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศและ

การเคลื่อนไหวของมูลค่าการส่งออก	 รูปที่	 3	 แสดงว่า	 มูลค่าการส่งออกของไทยมีแนวโน้ม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี	 พ.ศ.	 2543-2552	 อัตราการขยายตัวของการส่งออก

ในสินค้าอุตสาหกรรมสูงกว่าอัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร

และสินค้าเกษตรอย่างเห็นได้ชัด	 นอกจากนี้	 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังมีความ

ผันผวนมากกว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร	 และอุตสาหกรรมเกษตร	 ความผันผวนของ

มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 และ

ความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึนภายหลังปี	พ.ศ.	2548	ใน

ช่วงปี	พ.ศ.	2552	มูลค่าการส่งออกลดลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าอุตสาหกรรม	

เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ	 และยุโรป	 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ

เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นของโลก 

 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

	 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัวแบบจัดการได้

ในปี	 พ.ศ.	 2540	 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตามอุปสงค์และอุปทานของเงินบาทจนมีค่าต่ำาสุดที่

ระดับกว่า	50	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	และค่อย	ๆ	ปรับเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

ในช่วงเวลาถัดมา	ในช่วงปี	พ.ศ.	2543-2548	อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยมีค่า

เฉลี่ยประมาณ	40	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	อย่างไรก็ตาม	ในช่วงปี	พ.ศ.	2549	เป็นต้นมาพบว่า 
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อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนมากขึ้นตามการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศที่มี

การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามลำาดับ	 โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และ

แข็งค่าขึ้นรวดเร็วมากขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 เป็นต้นมา	 (ในช่วงดังกล่าว	 อัตราแลกเปลี่ยน

อ้างอิงมีแนวโน้มการปรับลดลง	 และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงมีแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้น

อย่างชัดเจนมากขึ้น)

	 เมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงรายไตรมาสในช่วงปี	พ.ศ.	

2541	ถึงไตรมาสสองของปี	พ.ศ.	2553	พบว่า	อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวโดยมีค่าสูงสุดที่	

47.1481	และเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดที่ระดับ	32.3026	สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง	 อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง	 (REER)	 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการ

แข่งขันของประเทศ	มีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ใกล้เคียงกัน	

 เพื ่อศึกษาพฤติกรรมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 สำาหรับการศึกษา

นี้คำานวณค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยอาศัยการคำานวณค่าความผันผวน	 

(Variance)	 ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง	 และการประมาณค่าความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนด้วยแบบจำาลองอนุกรมเวลา	 GARCH(1,1)1	 ซึ่งการคำานวณด้วยแบบจำาลอง

อนุกรมเวลาจะเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย	 รูป

ที่	 5	 เป็นการเปรียบเทียบค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	

เป็นรายเดือนในช่วงปี	 พ.ศ.	 2543-2553	 ที่เกิดขึ้นจริงคำานวณจากค่าความแปรปรวนของ

ข้อมูลรายวันกับค่าความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณการได้โดยแบบจำาลอง	

1หมายถึง	Generalized	Autoregressive	Conditional	Heteroscedastic	Model	

GARCH(1,1)	 ซึ่งเป็นแบบจำาลองที่นิยมใช้เพื่อการประมาณการค่าความผันผวนของตัวแปร

ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค	 พบว่า	 การประมาณการค่าความผันผวนโดยแบบจำาลองอนุกรม

เวลาที่เลือกใช้มีความแตกต่างจากค่าความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงมาก	

โดยการพยากรณ์ค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะประมาณการค่าของ

ความผันผวนต่ำากว่าความเป็นจริงอยู่มาก	 การปรับเปลี่ยนรูปแบบของแบบจำาลองอนุกรม	

เวลาเพื่อการพยากรณ์ค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทำาได้	 แต่เมื่อได้ทดลอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของแบบจำาลองแล้ว	 ยังคงพบว่าการประมาณการค่าความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ทำายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับค่าเงินสกุลเล็กของเศรษฐกิจที่

มีส่วนเปิดต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับสูงเช่นค่าเงินบาท	 ปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นเป็นหลักฐานที่สำาคัญสำาหรับหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ในการดูแลค่าเงินควรจะได้มีบทบาท	

และมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน	

หรืออาจกล่าวได้ว่าความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนมีสถานภาพเป็นสินค้าสาธารณะ 

“Public Good”	 ซึ่งภาครัฐโดยธนาคารกลางของประเทศนั้น	 ๆ	 จะต้องมีส่วนในการสร้าง	

หรือทำาให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ	
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วิธีการศึกษา
 แบบจำาลองสำาหรับการศึกษา 

	 ในการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ปัจจัยที่มีบทบาทสำาคัญต่อความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนสำาหรับการศึกษานี้	 อาศัยแบบจำาลองอนุกรมเวลา	 Vector	 Autoregressive	

เนื่องจากปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีหลายปัจจัย	

ทำาให้การวิเคราะห์โดยแบบจำาลองทางเศรษฐมิติมีความเสี่ยงมากต่อการเกิดปัญหาการ

กำาหนดตัวแปรอิสระผิดพลาด	 (Misspecification	 of	 independent	 variables)2	 ซึ่งจะ

ทำาให้การประมาณค่าความสัมพันธ์จากสมการถดถอยมีอคติ	 (Biased)	 และค่าสัมประสิทธิ์

ที่ประมาณการอาจไม่ถูกต้องได้	 การใช้แบบจำาลองอนุกรมเวลายังมีข้อดีในการเปิดโอกาส

ให้ตัวแปรทุกตัวที่บรรจุในแบบจำาลองเป็นตัวแปรภายใน	 (Endogenous	 Variable)	 หมาย

ถึง	 ตัวแปรทุกตัวมีผลกระทบเชิงเหตุผล	 (Causality)	 ต่อตัวแปรตัวอื่นได้ทั้งสองทิศทาง	

(สามารถเกิด	 Feedback	 effect	 ได้)	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินทุน

สุทธิจะมีผลทำาให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปได้	 ในขณะเดียวกัน	 การเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยน	 ก็มีผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินทุนสุทธิได้

เช่นกัน	 ดังนั้น	 แบบจำาลอง	 Autoregressive	 สำาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของความ

ผันผวน(Variance	decomposition)	ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นดังต่อไปนี้	

2โดยปกติการใช้แบบจำาลองทางเศรษฐมิติควรจะต้องมีกรอบแนวคิดทางทฤษฎีรองรับเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าการ
กำาหนดตัวแปรอิสระในแบบจำาลองมีความถูกต้อง	ครบถ้วนสมบูรณ์

Xt = A0 + ΣAiXt-i + et

	 โดยที่		Xt	เป็น	matrix	ของตัวแปรภายในของระบบสมการ	ได้แก่	อัตราแลก		

	 	 เปลี่ยน	(EXC)	เงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์	(SI)	เงินลงทุนทางตรงจาก		

	 	 ตา่งประเทศ	(FDI)	และการสง่ออกสทุธิ	(NEX)	และ	i	เปน็ความยาว	lag		

	 	 ที่เหมาะสม

   A0	และ	Ai	เป็น	matrix	ของค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการ	ประมาณค่า		

	 ระบบสมการ

	 สำาหรับการวิเคราะห์การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	 (Impulse	 Response	

Analysis)	สร้างเป็นแบบจำาลองอนุกรมเวลา	ดังนี้

      Xt = A0 + ΣAiXt-i + et

	 โดยที่	Xt	เป็น		matrix	ของตัวแปรภายในของระบบสมการ		ได้แก่	ความผันผวน		

	 	 ของอัตราแลกเปลี่ยน	(VEXC)	อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนสุทธิใน 

	 	 หลักทรัพย์	(DSI)	อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทางตรงจากต่าง		

	 									ประเทศ		(DFDI)		และอัตราการเปลี่ยนแปลงของการส่งออก		(DEXPT)		

	 	 และ	i	เป็นความยาว	lag	ที่เหมาะสม

	 แบบจำาลองในส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนโดยพิจารณาว่าค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถอธิบายได้	

ด้วยความผันผวนของตัวแปรใดในสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร	 และในส่วนที่สอง

เป็นการวิเคราะห์การตอบสนองของตัวแปรต่าง	 ๆ	 ในแบบจำาลองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่คาดหมายต่อตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งในแบบจำาลอง	 เช่น	 ถ้าเป็นกระแสการไหลเข้าของเงิน

ทุนจำานวนมากอย่างรวดเร็วลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศไทย	 อัตราแลกเปลี่ยนจะมีการ

ตอบสนองอย่างไร	 และผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นระยะเวลามาก

น้อยเพียงใด	 ดังนั้น	 การวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ถึงความอ่อนไหวของตัวแปร

ต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นในแบบจำาลอง	

	 ข้อมูลที่ใช้สำาหรับการศึกษาเป็นข้อมูลรายเดือนในช่วงปี	 พ.ศ.	 2545-2553	

รวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ชุดข้อมูลความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยนคำานวณจากค่าความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงรายวัน

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์
	 การศึกษานี้ใช้แบบจำาลองอนุกรมเวลาเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบของความ

ผันผวนของตัวแปรที่สำาคัญได้อธิบายความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	โดยจะแสดงให้เห็น

ว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาของการศึกษาสามารถอธิบายได้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดบ้างในแบบจำาลอง	 ทีป่ระกอบด้วยตัวแปรเงินลงทุนสุทธิใน

หลักทรัพย์	การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	และการส่งออกสุทธิ	ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวแปร

ที่มีความสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	 โดยการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

เหล่านี้จะมีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของเงินสกุลต่างประเทศ	 ทำาให้อัตราแลก

เปลี่ยนที่เป็นราคาของเงินสกุลต่างประเทศในรูปของเงินสกุลภายในประเทศเปลี่ยนแปลง

ด้วย	ในเบื้องต้น	จะเป็นการทดสอบความเป็น	Stationary	ของตัวแปรทุกตัวที่จะใช้ในแบบ

จำาลองสำาหรับการศึกษา	ดังต่อไปนี้	
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 การทดสอบความเป็น Stationary ของตัวแปร 

	 เป็นการทดสอบเพื่อให้ทราบว่าตัวแปรในแบบจำาลองเป็นตัวแปรประเภท

ใด	 มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในแบบจำาลองท่ีจะศึกษาอย่างไร	 ตัวแปร	 Stationary	 หรือตัวแปร	

I(0)3	 หมายถึงตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 คงท่ี	 ค่าความแปรปรวนคงท่ี	 (Constant	 Varance)	

และมีค่าความแปรปรวนร่วม	 (Covariance)	 ที่ขึ้นอยู่กับช่วงห่างของคาบเวลา	 แต่เป็น

อิสระจากเวลา	 (Independent	 of	 time)	 และตัวแปร	 I(1)4	 หมายถึงตัวแปร	 non-

stationary	ที่ผลต่างลำาดับที่	1	ของตัวแปรเป็นตัวแปร	stationary	ผลการทดสอบคุณสมบัติ

ของตัวแปรสำาหรับการศึกษานี้ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

3	Integrated	variable	order	0
4	Integrated	variable	order	1

ท่ีมา:	จากการคำานวณ
หมายเหตุ:	ADF	หมายถึง	Augmented	Dickey-Fuller	Test	และ	PP	หมายถึง	Phillips-Perron	Test

	 จากการทดสอบพบว่าตัวแปรส่วนใหญ่ยกเว้นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรที่มี

คุณสมบัติเป็นตัวแปร	 Stationary	 โดยตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรที่ต้องหาผลต่าง

ลำาดับที่	1	เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นตัวแปร	Stationary	ดังนั้น	ตัวแปรทุกตัวสามารถนำามาใช้

ในการประมาณค่าในระบบสมการของแบบจำาลอง	Vector	Autoregressive	ตามที่กำาหนด

ไว้เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบของความผันผวน	 และการวิเคราะห์การตอบสนองของ

ตัวแปรต่อไป	

 การวิเคราะห์ด้วย Variance Decomposition 

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้แบบ

จำาลอง	VAR	เมื่อแยกพิจารณาเป็นช่วงเวลา	1,	6	และ	12	เดือน	ปรากฏว่า	ความผันผวนของ

ตัวแปรที่มีผลต่อความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกันตามกรอบระยะ

เวลาที่พิจารณา	 โดยการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์ค่าอัตราแลกเปลี่ยน	 (Exchange	

rate	 expectation)	 หรือพฤติกรรมการเก็งกำาไรในอัตราแลกเปลี่ยน	 ซึ่งมีผลทำาให้ค่าความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 ดังนั้น	 การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนใน

ระยะสั้น	 เช่นระยะเวลาไม่เกิน	 1	 เดือน	 โดยการใช้มาตรการแทรกแซงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	

และดูแลไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนมีการแกว่งตัวมากเกินไปจึงน่าจะเป็นมาตรการที่เหมาะ

สม	 และสอดคล้องกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน	 อย่างไรก็ตาม	

เมื่อระยะเวลาในการพิจารณาเพิ่มขึ้น	 โครงสร้างของความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ถูกกำาหนดโดยปัจจัยอื่นที่แตกต่างไป	 กล่าวคือ	 ปัจจัยอื่น	 ๆ	 เริ่มมีบทบาทมากขึ้นต่อการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	
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	 ตารางที่	 2	 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยน	 พบว่า	 ระดับความผันผวนของค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ	 เป็น	 0.46,	 1.70	 และ	

2.58	 สำาหรับกรอบเวลา	 1,	 6	 และ	 12	 เดือน	 ตามลำาดับ	 ระยะเวลาในการพิจารณาที่ยาว

ขึ้นทำาให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถเคลื่อนไหวได้ในกรอบที่กว้างขึ้น	 ในระยะสั้น	 (1	 เดือน)	

ปรากฏว่า	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ	69.43	ขึ้นจากปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อ

การเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	เช่น	การเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ค่า

เงิน	 การเก็งกำาไรในตลาดปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ	 ฯลฯ	 การรักษาเสถียรภาพโดย

การแทรกแซงค่าเงินในระยะสั้นจึงสามารถควบคุมให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพได้ 

	 เมื่อพิจารณาในกรอบระยะเวลา	 6	 เดือน	 จะเห็นว่าปัจจัยทางด้านการเคลื่อน

ย้ายเงินทุนทั้งที่เป็นการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์	 และการเคลื่อนย้าย

เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ	 มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเปรียบเทียบกับกรอบระยะเวลา	

1	 เดือน	 โดยการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์	 และการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนทาง

ตรงจากต่างประเทศทำาให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นร้อยละ	22.16	และ	

27.92	ตามลำาดับ	เช่นเดียวกัน	การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกก็มีอิทธิพลมากขึ้นต่อความ

แปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	18.5	เทียบกับร้อยละ	5.49	ใน

กรอบระยะเวลา	1	เดือน	

	 ในกรอบระยะเวลา	12	เดือน	พบว่า	การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน

สุทธิในหลักทรัพย์เป็นตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 คิดเป็น

สัดส่วนถึงร้อยละ	41.71	ร้อยละ	17.81	และ	22.35	เป็นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนย้ายของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	และการเปล่ียนแปลงมูลค่า

การส่งออก	 ตามลำาดับ	 จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านการลงทุนทางตรงและการส่งออกเป็นปัจจัย

ท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในระยะยาวมากกว่าในระยะส้ัน 

 การวิเคราะห์ด้วย Impulse Response Function

	 ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์การตอบสนองของตัวแปรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ข้ึนในตัวแปรแต่ละตัวในแบบจำาลอง	ประกอบด้วย	ความแปรปรวนของอัตราแลกเปล่ียน	อัตรา

การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์	อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	และอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการ

ส่งออก	พบว่า	การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหมาย	(Shock)	ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเงิน

ลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์	 การเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	 และการ

ส่งออกไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 เช่น

เดียวกัน	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทางตรง

จากต่างประเทศ	 และอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออก	 ไม่ตอบสนองต่อการเพิ่ม

ขึ้นหรือลดลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์	

ที่มา:	จากการคำานวณ
หมายเหตุ:	ค่าในวงเล็บเป็นระยะเวลาการตอบสนอง
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	 ตารางที่	3	แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการ

ส่งออกต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไม่คาดหมายของอัตราการเปลี่ยนแปลงของการลงทุน

ทางตรงจากต่างประเทศ	โดยการตอบสนองจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	คือ	การเพิ่มขึ้นของ

อัตราการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทำาให้อัตราการเปลี่ยนแปลง

ของมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น	โดยการเพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นเพียง	1	คาบเวลา	(1	เดือน)	นอกจาก

นี้	 พบว่า	 Shock	ที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกจะมีผลกระทบต่อเนื่อง	

2	 คาบเวลา	 (2	 เดือน)	 โดยที่ตัวแปรอื่น	 ๆ	 จะไม่ตอบสนองต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ

มูลค่าการส่งออก	

บทสรุป
	 ภาคการเงินระหว่างประเทศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะต้อง

เผชิญความผันผวนที่มากขึ้นทั้งในรูปของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	 และขนาด

และความรวดเร็วของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ	 การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนชี้ให้เห็นว่า	 การเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนสุทธิใน

หลักทรัพย์เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการก่อให้เกิดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในกรอบระยะเวลา	 1	 ปี	 โดยการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้าย

เงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ถึงกว่าร้อย

ละ	40	 ในกรอบระยะเวลาที่สั้นลง	พบว่า	ความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงิน	 เช่น	 การปรับเปลี่ยนการคาด

การณ์เกี่ยวกับค่าเงิน	 พฤติกรรมการเก็งกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ฯลฯ	 นอกจากนี้	 การ

เปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	 และการส่งออกสุทธิ

เป็นปัจจัยที่มีน้ำาหนักต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย	 โดยเมื่อพิจารณาในกรอบ

ระยะเวลา	 1	 ปี	 ปัจจัยทั้งสองรวมกันจะมีอิทธิพลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนถึง

กว่าร้อยละ	 40	 แม้ว่าในกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่สั้นลง	 ปัจจัยทั้งสองจะมีบทบาท

ต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่า	 ดังนั้น	 มาตรการแทรกแซงค่าเงินในระยะ

สั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนจึงดูเหมือนจะยังคงเป็นมาตรการที่มีความ

จำาเป็น	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาถึงการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนในกรอบ

ระยะเวลาที่ยาวขึ้น	 มาตรการหรือเครื่องมือทางด้านนโยบายอื่น	 ๆ	 เช่น	 มาตรการในการ

จำากัดการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 การกำาหนดปริมาณเงินสำารองในสัดส่วน

ที่สูงขึ้นสำาหรับเงินลงทุนในระยะสั้นและยืดหยุ่นมากขึ้นสำาหรับเงินลงทุนในระยะยาว	

การใช้มาตรการทางภาษีสำาหรับผลตอบแทนจากการปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ	 ฯลฯ	

จะเป็นนโยบายทางเลือกที่สำาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำาเนินนโยบายอัตราแลก

เปลี่ยนในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน	

	 ในส่วนของการวิเคราะห์การตอบสนองของตัวแปรทางเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 การ

เคลื่อนย้ายเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์	 การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	

และการส่งออก	 ต่อการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 พบว่า	 ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นไม่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต่าง ๆ ในแบบ

จำาลองมาก	 ส่วนใหญ่การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหมายมักจะเป็นการ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเดียวกัน	คือ	เมื่อมี	Shock	ต่อความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน	ทำาให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากขึ้น	ความผันผวนของอัตราแลก

เปล่ียนท่ีเพ่ิมมากข้ึนน้ันไม่ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการเคล่ือนย้ายเงินลงทุนสุทธิในหลัก

ทรัพย์	การเคล่ือนย้ายของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	หรือการส่งออก	เช่นเดียวกัน	การ

เคล่ือนย้ายของเงินทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึนไม่ทำาให้อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมากข้ึน	
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บทคัดย่อ 

	 การศึกษาใช้ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาค	 NIDA’s	 Quarterly	 Macroeconomic	

Model	 (NIDAQMM)	 	 ในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี	 2554-2555	 และประเมิน

ความเหมาะสมของแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล	 ผลการพยากรณ์พบโดยสรุป

ว่า	 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	 จะอยู่ที่ร้อยละ	 4.1	 เท่า

กันในปี	2554	และ	2555	ถึงแม้ว่าจะลดลงกว่าอัตราการขยายตัวในปี	2553	แต่ยังแสดงถึง

การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องกันมา	อัตราเงินเฟ้อในปี	2554-2555	จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปี	

2553	โดยเฉพาะในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	โดยค่าพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี	

2554–2555	 อยู่	 ณ	 ระดับร้อยละ	 2.6	 และ	 2.2	 ส่วนค่าพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่

ร้อยละ	3.4	และ	2.7	ในปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ	ผลการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อพื้น

ฐานนี้แสดงถึงการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้ออย่างชัดเจน	 ส่วนแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศพบว่า	จากที่ช่วงห่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น	ทำาให้

ค่าเงินมีแนวโน้มแข็งค่าเงินในปี	 2554	 โดยผลของค่าเงินที่แข็งขึ้นนี้ส่วนหนึ่งจะมาจากการ

เคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศตามช่องห่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ	 ซึ่ง

การพยากรณ์โดยตัวแบบพบว่าค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี	2554	และ	2555	จะอยู่	ณ	ระดับ	29.9	

และ	27.8	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	(อัตรา	ณ	สิ้นปีอยู่	ณ	29.0	และ	27.3	บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ	ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ)

	 การพยากรณ์จึงชี้ว่า	 	 ปัญหาสำาคัญของเศรษฐกิจไทยในปี	 2554	 	 ได้แก่	 ผลจาก

การเร่งตัวของปัญหาเงินเฟ้อโดยเฉพาะในหมวดดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานซึ่งมีนัยยะเชิงนโยบาย	

ส่วนในด้านของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีระดับที่ต่ำากว่าปี	 2553	และต่ำา

กว่าค่าแนวโน้มการขยายตัวของศักยภาพการผลิตในระยะยาว	 แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่

ฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาวะวิกฤติการเงินโลกในปี	 2551–2552	 ภายใต้แรงกดดันของการปรับ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินและการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนฯ	 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตามมาจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ดังนั้น	อัตราการขยายตัวของ	GDP	

ณ	ระดับประมาณร้อยละ	4.1	 ในปี	2554	 จึงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจหากพิจารณาปัจจัยต่าง	ๆ	

ข้างต้น

	 การศึกษายังได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีที่ตัวแปรภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากข้อสมมุติ	 ผลจากสถานการณ์ที่ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นเร็วและแรง

กว่าที่คาดการณ์จะกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมอย่างชัดเจน	 โดยส่งผลให้เศรษฐกิจ
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ชะลอตัวลง	 ซึ่งการลดลงนี้เป็นผลจากการปรับเพิ่มของการนำาเข้า	 การปรับลดลงของการ

บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน	 แสดงถึงความอ่อนไหวของเศรษฐกิจไทยต่อการเพิ่มขึ้น

ของราคาน้ำามัน	 ถึงแม้ว่าผลต่อการลดลงของอัตราการขยายตัวของ	 GDP	 มีประมาณร้อย

ละ	 1	 แต่ผลต่ออัตราเงินเฟ้อจะน่าเป็นห่วง	 โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่	 ณ	 ระดับเกิน

กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั้งในปี	 2554	 และ	 2555	 ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ควรจับตาในการ

กำาหนดกรอบของนโยบายการเงิน	 ขณะที่ผลการจำาลองสถานการณ์การปรับเพิ่มอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายอย่างช้า	 ๆ	 จะช่วยเสริมการขยายตัวของ	 GDP	 ให้ดีขึ้นในปี	 2555	 อย่าง

ชัดเจน	 และมีผลให้ค่าเงินบาทไม่แข็งค่าขึ้นมากนักในปี	 2555	 โดยผลต่ออัตราเงินเฟ้อจะมี

การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี	2554	และ	2555	แต่ข้อควรระวังที่สำาคัญคือหากพิจารณาแนวโน้ม

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในลักษณะรายไตรมาส	อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับตัวเกินร้อย

ละ	 3.0	 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ	 3	 ไตรมาสติดกันระหว่างช่วงไตรมาสที่	

3	ปี	 2554	ถึงช่วงไตรมาสที่	 1	ปี	 2555	ซึ่งผลการจำาลองสถานการณ์ในกรณีนี้จะแสดงให้

เห็นถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงิน	 นอกจากนี้	 ผลจากแบบจำาลองสถานการณ์ค่าเงิน

บาทปรับตัวอ่อนค่าลง	 พบว่าการส่งออกเป็นตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคหลักที่อ่อนไหวกับ

การอ่อนค่าของเงินบาทมากที่สุดและมีการตอบสนองเร็วที่สุด	 โดยผลการปรับตัวจะสังเกต

ได้ในปี	 2554	 ในขณะที่ตัวแปรอื่น	 ๆ	 การปรับตัวจะสังเกตได้ล่าช้ากว่าคือจะมีผลที่ชัดเจน

ในปี	 2555	 ซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทมีผลด้านลบต่อการลงทุนภาคเอกชน	 ซึ่งอาจมาจาก

การที่โครงการลงทุนส่วนใหญ่มีการอาศัยเงินกู้ยืม	 หรือการนำาเข้าเครื่องจักร	 อุปกรณ์จาก

ต่างประเทศ	นอกจากนี้	ผลจากการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินตามการเพิ่ม

ขึ้นของอัตราเงินเฟ้อก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 โดยพยากรณ์ว่า

หากเงินบาทอ่อนค่าลง	อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน	ณ	สิ้นปี	2555	จะอยู่	ณ	อัตราร้อย

ละ	4.80	ส่วนอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	3.8	และ	3.1	ในปี	2555	สำาหรับ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	 ตามลำาดับ	 โดยการปรับเพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะสูงกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในทั้งปี	 2555	 ซึ่งจะเป็นผลกระทบ

เชิงนโยบายที่ควรจับตามอง	ถึงแม้ว่าในด้านเสถียรภาพด้านระดับราคาสินค้าจะเป็นปัจจัยที่

ได้รับผลกระทบทางลบจากการอ่อนค่าของเงินบาท	 แต่การอ่อนค่าของเงินบาทจะช่วยเกื้อ

หนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจมหภาคไทยที่สำาคัญ	 ซึ่งนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศควรให้น้ำาหนักผลกระทบในสองด้านนี้อย่างระมัดระวัง

	 ประเด็นทางนโยบายจากการศึกษาคือ

	 1.	 จากการที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นมากในปี	 2553	 จากที่

เคยถดถอยในปี	2552	และโอกาสในการถดถอยซ้ำาในลักษณะ	double	dip	มีโอกาสเป็นไป

ได้น้อยมาก	 ทำาให้ความจำาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนโยบายการคลังผ่านการใช้จ่าย

เพื่อการบริโภคลดความจำาเป็นลง	 ดังนั้นนโยบายการคลังควรหันมาเน้นในด้านการใช้จ่าย

เพื่อการลงทุนมากขึ้น	 ซึ่งจะมีผลต่อศักยภาพการผลิตระยะยาว	 และการรักษาเสถียรภาพ

ด้านการคลังในระยะยาว

	 2.	 จากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น	 จึงเป็นไปได้ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

การเงินที่รวดเร็วและต่อเนื่องตลอดปี	 2554	 เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้ม

จะตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่รุนแรง	 จึงเป็นปัจจัยที่ควรระมัดระวังทั้งในด้านผลกระทบ

ต่อต้นทุนการเงิน	และผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 3.	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น	 ในช่วงครึ่งหลังปี	

2554	 ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือล่วงหน้า	 ทั้งในด้านมาตรการดูแล

เงินลงทุนระหว่างประเทศ	(โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตร)	มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่าง

ประเทศทั้งในลักษณะการลงทุนโดยตรง	 และการลงทุนในหลักทรัพย์	 หรือการทำาประกัน

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนฯ	ของผู้ส่งออก
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แนวโน้มเศรษฐกิจมหภ�คไทยปี 2554-2555 
และประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยเศรษฐกิจมหภ�ค

ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์* และ ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์** 

ความสำาคัญของปัญหา
 ในปี	 2553	 เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ในปี	2552	โดยการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ในไตรมาสที่	1ถึง	

4	(เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา)	อยู่ในระดับร้อยละ	11.9,	9.0,	6.7	และ	3.8	ตาม 

ลำาดับ	 รวมทั้งปีคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ	 7.8	 ในขณะที่ปี	 2554	 ผลการพยากรณ์

ล่าสุดโดยหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ประเมินอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณร้อยละ	

3.0–5.0	(ดูตารางที่	1	สำาหรับรายละเอียดการพยากรณ์ล่าสุดของหน่วยงานที่สำาคัญ)

	 ถึงแม้ว่าผลการพยากรณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี	 2554	 จะต่ำากว่า

ในปี	 2553	 แต่ปัจจัยที่สำาคัญที่มีอิทธิพลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี	 2553	 คือ	

เศรษฐกิจในปี	 2552	 ที่อยู่ในช่วงถดถอย	 (เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ	 -2.3)	 ซึ่งนอกจากจะมี

ผลต่อการคำานวณในลักษณะของปีฐานการคำานวณอัตราการขยายตัวแล้ว	 ยังมีผลในแง่ของ 

การปรับระดับเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวด้วย	 นอกจากนี้	 ปัจจัยภายนอกได้แก่การฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก	 และปัจจัยภายในได้แก่	 การ

ดำาเนินนโยบายการเงินและการคลังในปี	 2552	 ซึ่งมีผลต่อเนื่องมายังปี	 2553	 ล้วนแต่มี

ผลสนับสนุนการขยายตัวทั้งสิ้น	 อย่างไรก็ดีสภาพแวดล้อมและแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปในปี	 2554	 ทำาให้แนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจำาเป็นต้องมีการปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 นโยบายการเงินในช่วงครึ่งหลังปี	 2553	 เริ่มมี

การปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี	2554	เพื่อรับมือกับแนวโน้ม

เงินเฟ้อ	เป็นต้น

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	yuthana.s@nida.ac.th
**รองศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	rachain@nida.ac.th

ตารางที่ 1 ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

และจากตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDAQMM)
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หมายเหตุ:
-	 ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของธนาคารแห่งประเทศไทย	(BOT)	รวบรวมจาก	
	 รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อรายไตรมาส	ประจำาไตรมาสท่ี	1/2554	เผยแพร่ในเดือนมกราคม	 
	 2554
-	 ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
	 สังคมแห่งชาติ	(NESDB)	รวบรวมจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี	4	ท้ังปี	2553		
	 และแนวโน้มปี	2554	เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์	2554
-	 ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	(FPO)	รวบรวมจาก 
	 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี	2553	และ	2554	เผยแพร่ในเดือนธันวาคม	2553
-	 ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของสำานักวิจัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)	 
	 จัดทำาโดยผู้เขียนโดยใช้ตัวแบบ	NIDAQMM	ในเดือนมีนาคม	2554

	 แม้ว่า	 การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคโดยหน่วยงานต่าง	 ๆ	 จะสามารถพบเห็นได้

ทั่วไป	 ดังที่กล่าวถึงข้างต้น	 แต่การพยากรณ์ที่จัดทำาขึ้นในแต่ละหน่วยงานมีข้อจำากัดเฉพาะ

ของตน	 เช่น	 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่ดูแลนโยบายการเงิน	 การพยากรณ์ที่

ได้จะมีนัยยะต่อการกำาหนดนโยบายการเงินในอนาคต	 ทำาให้มีข้อจำากัดในการกำาหนดข้อ

สมมุติประกอบการพยากรณ์	 เช่น	 ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่ตลอด

ช่วงพยากรณ์	 หรือมีข้อจำากัดในการเผยแพร่ผลการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ	 หรือกระทรวงการคลังมีข้อจำากัดที่การจัดทำาข้อสมมุติเกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาค

รัฐที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	

	 จากเหตุผลข้างต้นทำาให้สถาบันการศึกษาที่ไม่ถูกจำากัดด้วยบทบาทหน้าที่หลัก

ของหน่วยงานและผลกระทบเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง	 	 มีบทบาทในการนำาเสนอผลการ

พยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคที่สอดคล้องกับข้อสมมุติที่เหมาะสม	 นอกจากนี้ยังสามารถให้

ความเห็นเกี่ยวกับแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ควรจะเป็นในปี	 2554	 รวมถึงวิเคราะห์

ผลที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอก	 เช่น	 แนวโน้มของราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก	 และ

ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน	

นอกเหนือจากการนำาเสนอตัวเลขพยากรณ์เพียงอย่างเดียว	

	 ที่ผ่านมาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีการพัฒนาตัวแบบเศรษฐกิจ

มหภาค	 (NIDAQMM)	อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้สามารถนำามาใช้เพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจและ

ประเมินแนวนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมโดยในเดือนกรกฎาคม	 2553	

ได้มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการ

ลงทุนในครึ่งหลังของปี	 2553	 และได้มีการปรับปรุงค่าพยากรณ์ในเดือนกันยายน	 2553	

ธันวาคม	2553	และมีนาคม	2554	และได้มีการนำาเสนอผลการประมาณค่าผ่านสื่อมวลชน	

ได้แก่	รายงาน	econ	focus	ทางสถานีโทรทัศน์	Money	Channel	หรือคอลัมน์พิเคราะห์

เศรษฐกิจ	 ทางหนังสือพิมพ์	 Post	 Today	 ซึ่งตัวแบบ	 NIDAQMM1	 นี้สามารถนำามาเป็น

เครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี	 2554–2555	 และประเมินความเหมาะสม

ของแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณชนมากกว่าการให้ค่าพยากรณ์ที่เป็นตัวเลขพยากรณ์เพียงอย่างเดียว

1การนำาเสนอผลการพยากรณ์เศรษฐกิจปี	 2554	 โดยตัวแบบ	 NIDAQMM	 ต่อสาธารณชนท่ีผ่านมาล่าสุด	 มี
การนำาเสนอในรายการ	econ	focus	ทางสถานีโทรทัศน์	Money	Channel	ในวันท่ี	29	ธันวาคม	2553	และ	
วันท่ี	13	มกราคม	2554	และนำาเสนอในคอลัมน์	พิเคราะห์เศรษฐกิจ	หนังสือพิมพ์	Post	Today	ในวันท่ี	14	
กุมภาพันธ์	2554

วัตถุประสงค์การศึกษา
	 1)	พยากรณ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำาคัญในปี 2554-2555	ได้แก่	อัตราการ
	 	 เติบโตทางเศรษฐกิจ	อัตราเงินเฟ้อ	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นต้น

	 2) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2554	ได้แก่		
	 	 ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกแนวโน้มนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  
	 	 ตราต่างประเทศ

	 3)	เสนอแนะแนวนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2554  
  ได้แก่	นโยบายการคลังนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน	เงินตรา	 	
	 	 ต่างประเทศ	

ตัวแบบเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค
	 ตัวแบบหลักที่ใช้ในการศึกษานี้	ได้แก่	ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA’s	Quarterly	Macroeconometric	Model:	NIDAQMM)	ซึ่ง
พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2550	ถึงปัจจุบันโดยลักษณะพื้นฐานและจุดเด่นของตัวแบบแสดง
ได้ดังนี้
 ลักษณะโครงสร้างของตัวแบบ NIDAQMM
	 ตัวแบบ	NIDAQMM	มีลักษณะผสมผสานระหว่างการใช้แนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาคในการกำาหนดโครงสร้างตัวแบบ	 และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยอาศัยหลัก
การทางสถิติโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคจะใช้ในการกำาหนดโครงสร้างตัวแบบ	 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง	 ๆ	 เช่น	 สมการการบริโภค	 การลงทุน	 การนำาเข้า-
ส่งออกเป็นต้นส่วนหลักการทางสถิติจะนำามาใช้อธิบายกลไกการปรับตัวในระยะสั้น	 รวมถึง
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวแบบและข้อมูลเชิงประจักษ์	 โครงสร้างพื้นฐานตัว

แบบ	 NIDAQMM	 จะเน้นความสำาคัญของอุปสงค์มวลรวมในการกำาหนดผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศและมีสมการครอบคลุมตัวแปรเชิงเศรษฐกิจมหภาคที่สำาคัญ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติและองค์ประกอบด้านอุปสงค์มวลรวม	 ดัชนีราคาผู้บริโภคประเภทต่าง	 ๆ	

อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินอื่น	 ๆ	 การใช้จ่ายและราย

ได้ภาครัฐ	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 บทบาทของปัจจัยด้านอุปทานในส่วนสมการการผลิตไม่

ได้นำามาพิจารณาในตัวแบบนี้	 	 ซึ่งในตัวแบบ	 NIDAQMM	 จะใช้ตัวแปรระดับผลผลิตตาม

ศักยภาพ	 (Potential	 Output)	 เป็นตัวกำาหนดช่องว่างการผลิต	 (Output	 Gap)	 ซึ่งระดับ

การผลิตตามศักยภาพจะคำานวณโดยใช้ระดับผลผลิตปรับด้วยวิธีการ	 Hodrik-Prescott	

Trend	 smoothing	 เป็นตัวแทน	 ซึ่งระดับช่องว่างผลผลิตจะเป็นตัวสะท้อนความสัมพันธ์

ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการกำาหนดรายได้ประชาชาติ

	 ตัวแบบนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2550	 ถึงปัจจุบันโดย

องค์ประกอบของตัวแบบจะประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจหลัก 6 ภาคได้แก่

	 i)		 อุปสงค์มวลรวมภายในประเทศ

	 ii)		 ระดับราคาและเสถียรภาพด้านอัตราเงินเฟ้อ

	 iii)		 อัตราดอกเบี้ยและตลาดการเงินภายในประเทศ

	 iv)		 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ

	 v)		 การใช้จ่ายภาครัฐ	ดุลการคลัง	และหนี้สาธารณะ

	 vi)	 การค้าระหว่างประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัด

	 ตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบ	 NIDAQMM	 ที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยตัวแปร

ภายใน	(Endogenous	Variables)	จำานวน	64	ตัวแปร	และตัวแปรภายนอก	(Exogenous	

Variables)	 จำานวน	11	ตัวแปร	ข้อมูลที่ใช้มีลักษณะเป็นข้อมูลรายไตรมาส	 โดยข้อมูลส่วน

ใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสที่	 1	ปี	2536	ถึง	 ไตรมาสที่	 4	ปี	2553	 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	และข้อมูลอื่น	ๆ	ในบัญชีรายได้ประชาชาติ

ที่จัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โดยตัวแปรที่ใช้

และสมการต่าง	ๆ	แสดงในภาคผนวก2

2ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (NIDAQMM)	 ใน	
ราเชนทร์	ชินทยรังสรรค์	และคณะ	(2550)	และ	วุฒิเทพ		อินทปัญญา	และคณะ	(2553

 จุดเด่นของตัวแบบ NIDAQMM

	 จุดเด่นของตัวแบบ	 NIDAQMM	 ที่ใช้ในการศึกษานี้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแบบ 

อื่น	ๆ	ซึ่งเน้นความสำาคัญของอุปสงค์มวลรวม	คือ	ตัวแบบ	NIDAQMM จะสามารถให้ข้อมูล

เกี่ยวกับค่าพยากรณ์ของตัวแปรในเชิงนโยบายได้ เช่น	ตัวแปรอัตราดอกเบี้ยซื้อคืน	พันธบัตร

ระยะเวลา	1	วัน	ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	และตัวแปรรายจ่าย-รายรับ

ภาครัฐบาล	ซึ่งตัวแบบ	NIDAQMM	จะมีการประมาณค่าตัวแปรเหล่านี้โดยไม่ได้กำาหนดเป็น

ข้อสมมุติเก่ียวกับปัจจัยภายนอก	 ซ่ึงจะแตกต่างกับตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของหน่วยงานอ่ืน	 ๆ	

ทำาให้สามารถวิเคราะห์แง่มุมเชิงนโยบายในรายละเอียดท่ีเช่ือมโยงกับตัวแปรอ่ืน	 ๆ	 อย่างเป็น

ระบบได้ดี	 เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา	จึงสามารถให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรเชิงนโยบายเหล่านี้ได้อย่างอิสระ	 แตกต่างกับหน่วยงานที่มีการ

สร้างตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคอื่น	 ๆ	 ซึ่งมักจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิง

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค		ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการเผยแพร่ผลการพยากรณ์และการ 

ให้มุมมองเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความอ่อนไหวเชิงนโยบายเหล่านี้

การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทยในปี 2554 - 2555
	 การพยากรณ์เศรษฐกิจโดยใช้ตัวแบบเศรษฐมิติมหภาค	 (NIDAQMM)	 จะเริ่มจาก

การกำาหนดข้อสมมุติเกี่ยวกับแนวโน้มของตัวแปรภายนอกระบบที่สำาคัญประกอบด้วย	 1)	

มูลค่าการนำาเข้ารวมของโลก	 ซึ่งเป็นตัวแทนของอุปสงค์สินค้าส่งออกไทยจากตลาดโลก	 2)	

ราคาน้ำามันดิบดูไบซึ่งมีผลต่อการกำาหนดราคาพลังงานในประเทศไทยและมีผลต่ออัตรา

เงินเฟ้อรวมถึงการนำาเข้าสินค้ารวม	 3)	 ราคาสินค้าเกษตรที่สำาคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อราคา

อาหารสดและมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ	 4)	 อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ	 ที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน

และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ	 	5)	อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำาซึ่งมีผลต่อต้นทุน

การผลิตสินค้าและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	 	 และ	 6)	 นโยบายการใช้จ่ายรัฐบาลทั้งด้านการ

บริโภคและการลงทุน	 ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นหรือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 	 โดยข้อ

สมมุติที่สำาคัญแสดงได้ดังตารางที่	 2	 ส่วนผลการพยากรณ์แนวโน้มระหว่างปี	 2554-2555	

แสดงได้ในตารางที่	3
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	 ผลการพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี	 2554	 ถึง	 2555	 พบว่าอัตราการเติบโต

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	 จะอยู่ที่ร้อยละ	 4.1	 เท่ากันในปี	 2554	 และ	

2555	 ถึงแม้ว่าผลการพยากรณ์นี้จะลดลงกว่าอัตราการขยายตัวในปี	 2553	 แต่ยังแสดงถึง

การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องกันมาโดยการปรับตัวลดลงของอัตราการขยายตัวของ	 GDP	 เกิดจากปี

ฐานที่เทียบเคียงปรับตัวขยับสูงขึ้น	 เนื่องอัตราการขยายตัวในปี	 2553	 เกิดจากการเปรียบ

เทียบกับข้อมูลปี	2552	ซึ่งเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย3	แต่ในปี	2554	จะเปรียบเทียบกับปี	

3ผลจากการเปรียบเทียบกับปีฐานท่ีสูงข้ึนจะเห็นผลชัดเจนในไตรมาสท่ี	1/2554	ซ่ึงคาดว่า	GDP	จะขยายตัว
ประมาณร้อยละ	2.8	เน่ืองจาก	GDP	ในไตรมาสท่ี	1/2553	มีการเติบโตท่ีสูงมาก	(ร้อยละ	11.9)

2553	ซึ่งเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว	นอกจากนี้	ปัจจัยด้านการปรับตัวเข้าสู่ระดับดุลยภาพระยะ

ยาว	 (Error-Correction	 Mechanism)	 มีผลให้อัตราการขยายตัวในปี	 2553	 ปรับเพิ่มขึ้น

มากกว่าปกติในปี	2553	ชดเชยส่วนที่ชะลอตัวไปในปี	2552	เพื่อรักษาระดับดุลยภาพระยะ

ยาว		ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการขยายตัวของ	GDP	ที่สามารถคำานวณได้จากสมการ

ที่มีลักษณะเป็น	 Error-Correction	 Model	 โดยปัจจัยด้านการปรับระดับเข้าสู่ดุลยภาพ

ระยะยาวจะพบในตัวแปรการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน

	 ส่วนองค์ประกอบของ	 GDP	 ด้านอุปสงค์พบว่าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาค

เอกชน	 และการลงทุนภาคเอกชนในปี	 2554	 -	 2555	 จะเริ่มชะลอตัวลงจากปี	 2553	

เนื่องจากปัจจัย	2	ประการที่กล่าวถึงข้างต้น	(ปีฐานที่สูงขึ้น	และการลดลงของผลการปรับตัว

ในลักษณะ	Error-Correction	Mechanism)	นอกจากนี้	ผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายการเงินซึ่งเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี	 2553	 จะเริ่มส่ง

ผ่านยังภาคเศรษฐกิจจริงโดยจะเห็นผลต่อ	GDP	 ในครึ่งหลังของปี	2554	และส่งผลกระทบ 

ต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี	 25554	 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ระดับการขยายตัวของ	 GDP	

โดยรวมยังคงต่ำากว่าระดับการขยายตัวของผลผลิตตามศักยภาพในระยะยาวที่ควรจะเป็น	

ณ	 ระดับร้อยละ	 5.5-6.1	 หากการลงทุนสามารถขยายตัวได้อย่างเหมาะสม5	 (ดอน	

นาครทรรพ	และคณะ	(2552))

	 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	อัตราเงินเฟ้อในปี	2554	-	2555	จะมีแนวโน้มปรับ

ตัวสูงขึ้นจากปี	 2553	 โดยเฉพาะในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	 โดยในปี	 2553	 การเพิ่ม

ขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในสินค้ากลุ่มอาหารสด	และกลุ่มสินค้าพลังงานเป็นส่วนใหญ่ตาม

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก	แต่ในปี	2554	ผลจากการ

เพิ่มขึ้นของราคาสินค้าพลังงานและอาหารสด	เริ่มมีการส่งผ่านยังสินค้าทั่วไปอื่น	ๆ	ทำาให้ผล

กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อจะสังเกตเห็นชัดเจนในอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	 นอกจากนี้การเพิ่มขึ้น

ของราคาน้ำามันดิบในปี	2553	ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง	แต่เป็นผลจากการลดลง

ที่รวดเร็วในช่วงปี	2552	และยังคงต่ำากว่าระดับสูงสุดในช่วงปี	2550	–	2551	ดังนั้นผลต่อราคา

สินค้าทั่วไปจึงยังไม่มากนัก	 แต่ในปี	 2554	 ระดับราคาน้ำามันดิบเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียง

กับระดับสูงสุดในปี	2551	ดังนั้น	การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามันดิบในช่วงปี	2554	จึงมีอิทธิพล

ต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มากกว่าในปี	 2553	 ที่ผ่านมา	 โดยค่าพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อพื้น

4ดูรายละเอียดของกลไกการส่งผ่านของอัตราดอกเบ้ียนโยบายการเงินต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคใน	
	วุฒิเทพ	อินทปัญญา	และคณะ	(2553)
5ดอน	นาครทรรพ	และคณะ	(2552)
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ฐานในปี	2554-2555	อยู่	ณ	ระดับร้อยละ	2.6	และ	2.2	ตามลำาดับ	ส่วนค่าพยากรณ์อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ	3.4	และ	2.7	ในปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ	ถึงแม้ว่าผลการ
พยากรณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปี	 2553	 ซึ่งอัตราเงินเฟ้ออยู่	 ณ	 ระดับ
ร้อยละ	 3.3	 มากนัก	 แต่ผลการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแสดงถึงการเร่งตัวของอัตรา
เงินเฟ้ออย่างชัดเจน	ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้มีนัยยะเชิงนโยบายการเงินที่สำาคัญ	เพราะอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานถูกอ้างอิงในกรอบการดำาเนินนโยบายการเงินแบบเป้าหมายเงินเฟ้อในปัจจุบัน	
แม้ว่าอัตราเฉลี่ยของเงินเฟ้อพื้นฐานทั้งปี	 2554	 จะยังต่ำากว่ากรอบการดำาเนินนโยบายการ
เงินซึ่งกำาหนดไว้ในช่วงระหว่างร้อยละ	 0.5-3.0	 แต่หากพิจารณาเป็นรายไตรมาสจะพบว่า
ในช่วงครึ่งหลังของปีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือเกินกรอบเป้าหมาย	
(ผลการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาสที่	3	และ	4	ปี	2554	อยู่	ณ	ระดับร้อยละ	
2.9	และ	3.2	ตามลำาดับ	ดูภาคผนวก	สำาหรับรายละเอียดของผลการพยากรณ์)	 ซึ่งผลการ
พยากรณ์นี้มีนัยยะเชิงนโยบายการเงินที่สำาคัญ	 โดยคาดการณ์จากตัวแบบได้ว่าในปี	 2554	
จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน	(อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา	1	วัน	
–	RP1)	อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อ ดูแลเงินเฟ้อ	โดยผลการคำานวณสมการการตอบสนอง
เชิงนโยบายการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย	
(Reaction	 Function)	 พบว่าอัตราดอกเบี้ย	 RP1	 มีโอกาสปรับตัวเป็นอัตราร้อยละ	 3.75-
4.00	ณ	สิ้นปี	2554	ซึ่งเป็นการปรับตัวที่มากกว่าที่ตลาดการเงินคาดการณ์อยู่	ณ	ปัจจุบัน

	 ส่วนแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพบว่า	ผลจากการปรับเพิ่ม

ของอัตราดอกเบี้ย	 RP1	 ในไทยในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ	 ยังไม่มีแนวโน้มปรับเพิ่ม

ขึ้น	(คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ย	FED	FUND	RATE	จะคงที่จนถึงไตรมาสที่	4	ปี	2554	จาก

ระดับ	 0.00-0.25	 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ	 0.50)	 ซึ่งจะส่งผลให้ช่องห่างของอัตราดอกเบี้ย

ระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น	 และส่งผลต่อค่าเงินมีแนวโน้มแข็งค่าเงินในปี	 2554	 โดยผลของ

ค่าเงินที่แข็งขึ้นนี้ส่วนหนึ่งจะมาจากการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศตามช่องห่าง

ของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศซึ่งการพยากรณ์โดยตัวแบบพบว่าค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี	

2554	และ	2555	จะอยู่	ณ	ระดับ	29.9	และ	27.8	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	(อัตรา	ณ	สิ้นปี

อยู่	ณ	29.0	และ	27.3	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ)

 จากผลการพยากรณ์โดยสรุปพบว่าปัญหาสำาคัญของเศรษฐกิจไทยในปี	 	 2554			

ได้แก่	 ผลจากการเร่งตัวของปัญหาเงินเฟ้อโดยเฉพาะในหมวดดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐานซ่ึงมีนัยยะ	

เชิงนโยบายการเงินดังนั้นเราจะเห็นการนำาเสนอประเด็นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนี้

ตลอดปี	2554	ส่วนในด้านของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีระดับที่ต่ำากว่าปี	
2553	 และต่ำากว่าค่าแนวโน้มการขยายตัวของศักยภาพการผลิตในระยะยาว	 แต่ยังคงถือว่า

อยู่ในระดับที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาวะวิกฤติการเงินโลกในปี	 2551-2552	 ภายใต้แรงกดดัน
ของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินและการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนฯ	ซึ่งคาดว่า
จะเกิดขึ้นตามมาจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ดังนั้น	 อัตราการขยายตัว
ของ	GDP	ณ	ระดับประมาณร้อยละ	4.1	ในปี	2554	จึงอยู่ในระดับที่น่าพอใจหากพิจารณา
ปัจจัยต่าง	ๆ	ข้างต้น

การวิเคราะห์สถานการณ์
 การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค	 นอกจากจะทำาโดยการพยากรณ์
เศรษฐกิจภายใต้ข้อสมมุติหลักที่ประเมินว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อม
ในปัจจุบันแล้ว	 ประเด็นสำาคัญที่ต้องให้ความสำาคัญคือผลการพยากรณ์ที่ได้จะตั้งอยู่บนพื้น
ฐานของข้อสมมุติหลักประกอบการพยากรณ์ที่ตั้งไว้แต่หากข้อสมมุติที่ใช้ในการพยากรณ์
เกิดความคลาดเคลื่อน		เช่น	หากอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินในประเทศไทย	(RP1)	มีการ
ปรับตัวสูงหรือต่ำากว่าที่คาดการณ์	 หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปรับแข็งค่าขึ้น
หรืออ่อนค่าลงกว่าที่คาดการณ์	ผลการพยากรณ์ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไป	ดังนั้นการวิเคราะห์
สถานการณ์จะช่วยตอบคำาถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยสำาคัญเหล่านี้	 โดยการวิเคราะห์
สถานการณ์จะคำานวณโดยการใช้ตัวแบบ	NIDAQMM	ภายใต้สมมุติฐานหลักที่เปลี่ยนแปลง
ไป	ในรายงานการศึกษานี ้สถานการณ์ที่จะทำาการประเมินประกอบด้วย	
	 i)		 ผลการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกที่สูงกว่าที่คาดการณ์
	 ii)		ผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินที่ช้ากว่าที่คาดการณ์
	 iii)	ผลการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นอ่อนตัวลง

 สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกว่าระดับสถิติเดิม 
(Peak Oil Scenario)
 การวิเคราะห์สถานการณ์นี้จะประเมินความอ่อนไหวของเศรษฐกิจที่มีต่อการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก	 โดยผลการพยากรณ์ในกรณีพื้น
ฐานตั้งอยู่บนข้อสมมุติว่าราคาน้ำามันดิบดูไบ	ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	อยู่	ณ	ระดับ	91.9	
และ	101.1	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล		ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำามันในตลาดโลกจากตัว
แบบ	NIDAQMM	จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ	ผ่านช่องทาง
ของดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มสินค้าพลังงาน	 (ซึ่งส่งผลต่อเนื่องยังดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน)	
มูลค่าการนำาเข้าสินค้า	(ซึ่งมีผลต่อระดับรายได้	ดุลบัญชีเดินสะพัด	และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ	ตามลำาดับ)	และการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน	 (ซึ่งส่งผล
ต่ออุปสงค์มวลรวม	อัตราเงินเฟ้อ	และค่าเงินบาท)



แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคไทยปี 2554-2555 และประเมินความเหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค298 นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ 299

	 การวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำามันในตลาดโลกนี้จะทำาผ่านการกำาหนด
สมมุติฐานเก่ียวกับราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก	 	 ซ่ึงเป็นตัวแปรภายนอกในตัวแบบ	NIDAQMM	
โดยสถานการณ์ที่พิจารณาเป็นกรณีที่ราคาน้ำามันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี	 2554	
และ	2555	ซึ่งอาจเกิดจากการที่เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทำาให้มีผลต่ออุปสงค ์
น้ำามันดิบที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด	 และอุปทานของน้ำามันอาจเกิดการติดขัดเป็นช่วง	 ๆ	 จาก
ปัญหาการเมืองในประเทศผู้ผลิตน้ำามัน	 ดังนั้นข้อสมมุติเกี่ยวกับราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก
ที่ใช้ในการพยากรณ์จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าระดับสถิติเดิม	 (Peak	 Oil	 Scenario)	 เป็นระดับ	
130	 และ	 150	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	ณ	 สิ้นปี	 2554	 และ	 2555	 โดยผลการจำาลอง
สถานการณ์แสดงได้ดังตารางที่	4	ดังต่อไปนี้

	 จากตารางที่	4	ผลจากสถานการณ์ที่ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นเร็วและ

แรงกว่าท่ีคาดการณ์จะกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมอย่างชัดเจน		โดยส่งผลให้เศรษฐกิจ	

ชะลอตัวลงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงเป็นร้อยละ	3.3	และ	3.1	ในปี	2554	และ	

2555	 ตามลำาดับ	 ซึ่งการลดลงนี้เป็นผลจากการปรับเพิ่มของการนำาเข้า	 การปรับลดลงของ

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน	 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป	 (อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน)	 จะ

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	4.7	(3.1)	และ	5.1	(3.3)	ในปี	2554	และ	2555	ในขณะที่การเคลื่อนไหว

ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คำานวณในกรณีพื้นฐาน	 ตามการ

ปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	โดยคาดว่าจะปรับตัวเป็นร้อยละ	4.50	และร้อยละ	

5.00–5.25	ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ

	 ผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์นี้แสดงถึงความอ่อนไหวของเศรษฐกิจไทยต่อ

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามัน	 ถึงแม้ว่าผลต่อการลดลงของอัตราการขยายตัวของ	 GDP	 มี

ประมาณร้อยละ	1	แต่ผลต่ออัตราเงินเฟ้อจะน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ได้

รับแรงกดดันจากปัจจัยอื่น		ๆ 		ตามที่กล่าวมาข้างต้นในกรณีพื้นฐาน	โดยจะทำาให้อัตราเงินเฟ้อ 

พื้นฐานอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินให้อยู่ใน

ระดับสูงแล้วก็ตาม	 โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่	 ณ	 ระดับเกินกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั้ง

ในปี	 2554	และ	2555	ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ควรจับตาในการกำาหนดกรอบของนโยบายการ

เงิน	 ที่อาจต้องมีการปรับปรุงในกรณีที่สถานการณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลง	

เพราะหากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเกินกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องจะมีผลกระ

ทบต่อความน่าเชื่อถือ	(creditability)	ของธนาคารกลางในการดำาเนินนโยบายการเงิน	และ

มีผลต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อของระบบเศรษฐกิจ	 อันจะส่งผลต่อการดูแลอัตราเงินเฟ้อใน

ระยะยาวได้	 โดยในกรณีนี้อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเป้าหมายของตัวแปรที่ควบคุมใน

การดำาเนินนโยบาย	หรือปรับเปลี่ยนกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานให้สูงขึ้น

 สถานการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินที่ช้ากว่าคาดการณ์ 

(Monetary Policy Scenario)

	 การจำาลองสถานการณ์นี้เป็นการวิเคราะห์ผลของการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงิน	

โดยในตัวแบบ	NIDAQMM	การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	(RP1)	จะถูกกำาหนด

ให้มีการตอบสนองต่อช่องห่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปัจจุบัน	 และเป้าหมายของ

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย6ในลักษณะ	 Reaction	 Function	 ตาม

สมการที่	 (B.24)	 ในภาคผนวก	 โดยอัตราดอกเบี้ยตามการคำานวณของตัวแบบในกรณีพื้น

ฐานจะอยู่ที่ระดับร้อยละ	3.75-4.00	ในปี	2554	และร้อยละ	4.00	ในปี	2555	แต่การตัดสิน

ใจเชิงนโยบายในหลายช่วงเวลาจะมีการให้ความสำาคัญกับแต่ละปัจจัยแตกต่างกัน และ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอาจมีความแตกต่างกัน 	 ดังนั้น	 การจำาลองสถานการณ์การปรับลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงจัดทำาขึ้นโดยกำาหนดให้อัตราดอกเบี้ย	 RP1	 เป็นตัวแปรภายนอก

ระบบ	 และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า	 ๆ	 ในช่วงการพยากรณ์	 (ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ	 2.5	

และ	3.0	ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ)	โดยผลการจำาลองสถานการณ์นโยบายการ

เงินแสดงในตารางที่	5	ดังต่อไปนี้

6ปัจจุบันเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยมีลักษณะเป็นช่วง	 (Band	 Targeting)	
ระหว่างร้อยละ	0.5–3.0	จากการคำานวณโดย	Luangaram	and	Sethapramote	(2010)	ระดับอัตราเงินเฟ้อ
เป้าหมาย	(Point	Targeting)	ท่ีธนาคารแห่งประเทศพยายามดูแลจะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ	2.0
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	 จากตารางที่	5		การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินอย่างช้า	ๆ	จะส่งผลให้

เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี	 2554	 และจะเพิ่มมากขึ้นในปี	 2555	 โดยอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	4.2	และ	4.6	ในปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ	

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 3.5	 และ	 3.0	 ในปี	 2554	 และ	 2555	 ตาม

ลำาดับ	ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวขึ้นเป็นร้อยละ	2.7	และ	2.5	ในปี	2554	และ	

2555	ตามลำาดับซึ่งผลการคำานวณนี้แสดงถึงผลของอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินซึ่งจำาเป็น

ต้องใช้เวลาในการส่งผ่านไปยังตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค	 โดยผลกระทบต่ออัตราการ

เติบโตของ	GDP	ที่คำานวณได้จะมากกว่าผลต่ออัตราเงินเฟ้อในปี	2554	และ	2555	ซึ่งปัจจัย

สำาคัญมาจากการที่ผลจากการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินจะใช้เวลาน้อยกว่า

ในการส่งผ่านไปยังอัตราการขยายตัวของ	 GDP	 เมื่อเทียบกับผลที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อ	 โดย

ผลการศึกษาของ	วุฒิเทพ	อินทปัญญา	และคณะ	(2553)	ซึ่งใช้ตัวแบบ	NIDAQMM	ในการ

ศึกษาพบว่า	 “การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	 RP1	 ต่ออัตราการขยายตัวของ	 GDP	 จะใช้

เวลาประมาณ	2-3	ไตรมาสในการเริ่มส่งผล	โดยในสัดส่วนร้อยละ	20	ของผลกระทบสะสม

ที่มากที่สุด	(Maximum	Effect)	จะแสดงในไตรมาสที่	2	และในไตรมาสที่	4	จะมีผลกระทบ

สะสมร้อยละ	 54	 ซึ่งคิดเป็นอัตราการขยายตัวของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.40	 (เทียบกับ

ผลของการลดอัตราดอกเบี้ย	RP1	ลงร้อยละ	1)		ในขณะที่ผลต่ออัตราเงินเฟ้อจะใช้เวลานาน

กว่าผลต่ออัตราการขยายตัวของผลผลิต	 (ผลของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเร็วกว่าและแรงกว่า

ผลต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเล็กน้อย)	โดยในช่วงปีแรก	ผลของนโยบายการเงินจะมีไม่มากคือ

มีขนาดของผลกระทบสะสมเท่ากับร้อยละ	0.14	และ	0.10	สำาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป	และ

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานตามลำาดับ	โดยผลส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปีสอง”

	 ส่วนผลต่อค่าเงินบาทพบว่า	การทยอยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายการเงินอย่างช้า	ๆ	จะ

ทำาให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับกรณีพื้นฐาน	 โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าเงินบาททั้ง

ปีอยู่	ณ	ระดับ	30.1	และ	28.8	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	ในปี	2554	และ	2555

	 ดังนั้น	 ผลการจำาลองสถานการณ์จะเห็นได้ว่าการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างช้า	ๆ	จะช่วยเสริมการขยายตัวของ	GDP	ให้ดีขึ้นในปี	2555	อย่างชัดเจน	และมีผลให้

ค่าเงินบาทไม่แข็งค่าขึ้นมากนักในปี	 2555	 โดยผลต่ออัตราเงินเฟ้อจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในปี	 2554	และ	 2555	แต่ข้อควรระวังที่สำาคัญคือ	 ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี

ในปี	2554	และ	2555	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากกรณีพื้นฐานประมาณร้อยละ	0.1	และ	0.3	ซึ่ง

ไม่มากนัก	และอัตราเงินเฟ้อในปี	2555	ยังมีแนวโน้มลดลงจากปี	2554	แล้วก็ตาม	แต่หาก

พิจารณาแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในลักษณะรายไตรมาส	 ผลการพยากรณ์ในรูปที่	 1 

แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับตัวเกินร้อยละ	 3.0	 ซึ่งเป็นขอบบนของ

กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ	3	ไตรมาสติดกันระหว่างช่วงไตรมาสที่	3	ปี	2554	ถึงช่วงไตรมาสที่	

1	 ปี	 2555	 ซึ่งการปรับตัวเกินเป้าหมายเงินเฟ้อในระยะเวลาติดต่อกันนี้จะมีผลต่อความน่า

เชื่อถือในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจของธนาคารกลางในระยะยาวได้	 ดังนั้นจากผลการ

จำาลองสถานการณ์ในกรณีนี้จะแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงินซึ่งต้องเลือก

ระหว่างการดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนฯ ให้อยู่ในระดับเป้าหมาย 

กับการดูแลอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเงินเฟ้อทุกช่วงเวลาเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของ

ธนาคารกลาง
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 สถานการณ์ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลง (Weak Baht Scenario)

	 การพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของตัวแบบ	 NIDAQMM	 การเคลื่อนไหวของ

อัตราแลกเปลี่ยนฯ	 จะถูกกำาหนดโดย	 อัตราดอกเบี้ยโดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย

และสหรัฐอเมริกา	ตามสมการที่	 (B.29)	 ในภาคผนวกซึ่งผลการพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ

มหภาคที่ได้ในกรณีพื้นฐานจะอยู่ภายใต้พื้นฐานที่ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	 ปรับตัวแข็ง

ค่าขึ้นเป็น	29.0	และ	27.3	บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ แต่

ในหลายกรณี ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการ

คาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนฯ ในอนาคต		โดยการคาดการณ์

นี้อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกอื่น	ๆ	ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในตัวแบบ	เช่น	แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน

ของประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาค	 	 แนวโน้มของผลตอบแทนการลงทุนในต่างประเทศ	 หรือ

แนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ	ซึ่งในช่วงต้นปี	2554	ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ	 มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นตามการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศเข้ามาลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ	 เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 มีสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจใน

ช่วงปลายปี	 2553	 อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ	 อ่อนตัวลง

เล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2554	ถึงแม้ว่าผลการพยากรณ์จากตัวแบบ	NIDAQMM	จะ

พบว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี	2554	ต่อเนื่องยังปี	2555	แต่

ผลจากการฟื้นตัวของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ	 อาจมีผลให้เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงตาม

กระแสเงินดอลลาร์ในตลาดโลก	 ซึ่งผลจากการอ่อนค่าลงของอัตราแลกเปลี่ยนฯ	 จะส่งผล

ต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ	 ผ่านมูลค่าการนำาเข้าและส่งออกสินค้า

และบริการ	 การลงทุนของภาคเอกชน	 การปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	 พลังงาน	 และ

อาหารสด	เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้านำาเข้าเมื่อคำานวณเป็นสกุลเงินบาท

	 ดังนั้น	 การจำาลองสถานการณ์การแข็งค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ	 จึงจัดทำาขึ้นโดยการสมมุติให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เป็นตัวแปรภายนอกระบบ	 แทนที่จะเป็นตัวแปรภายในที่กำาหนดโดยสมการ	 B.29	 ในภาค

ผนวก	 และกำาหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนฯ	 มีการปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็น	 33.0	 และ	

34.0	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	ผลการพยากรณ์ภายใต้สถานการณ์

การอ่อนค่าของค่าเงินบาทเทียบกับผลการพยากรณ์ในกรณีพื้นฐานแสดงในตารางที่	 6	 ดัง

ต่อไปนี้

	 จากตารางที่	6	ผลจากการที่เงินบาทอ่อนลงตามสถานการณ์ที่กำาหนดไว้	จะส่งผล

ให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี	2554	และ	2555	ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	4.6	และ	

5.3	สำาหรับปี	2554	และ	2555	ตามลำาดับ	เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ	4.1	ในกรณีพื้นฐาน	โดย

ตัวแปรที่มีการตอบสนองต่อค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดได้แก่	การส่งออก	โดยปริมาณการ

ส่งออกสินค้า-บริการรวมจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	6.5	และ	7.2	 ในปี	2554	และ	2555	 เป็น	

7.0	 และ	 9.2	 ตามลำาดับ	 ส่วนการนำาเข้าจะมีการปรับลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการส่งออก
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โดยลดลงจากร้อยละ	8.4	ในกรณีพื้นฐานเป็นร้อยละ	8.0	ในปี	2555	ในขณะที่การบริโภค

ภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมพยากรณ์	ณ	ร้อยละ	4.0	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	4.4	ส่วนการ

ลงทุนภาคเอกชนลดลงจากที่พยากรณ์ร้อยละ	7.4	เป็นร้อยละ	3.8

	 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น	 เห็นได้ว่าการส่งออกเป็นตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค

หลักที่อ่อนไหวกับการอ่อนค่าของเงินบาทมากที่สุดและมีการตอบสนองเร็วที่สุด	โดยผลการ

ปรับตัวจะสังเกตได้ในปี	 2554	 ในขณะที่ตัวแปรอื่น	 ๆ	การปรับตัวจะสังเกตได้ล่าช้ากว่าคือ

จะมีผลที่ชัดเจนในปี	2555	ซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทมีผลด้านลบต่อการลงทุนภาคเอกชน	

ซึ่งอาจมาจากการที่โครงการลงทุนส่วนใหญ่มีการอาศัยเงินกู้ยืม	 หรือการนำาเข้าเครื่องจักร	

อุปกรณ์จากต่างประเทศ	 นอกจากนี้ผลจากการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน

ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 โดย

พยากรณ์ว่าหากเงินบาทอ่อนค่าลง	อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน	สิ้นปี	2555	จะอยู่	ณ	อัตรา

ร้อยละ	4.80	ส่วนอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	3.8	และ	3.1	ในปี	2555	สำาหรับ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	 ตามลำาดับ	 โดยการปรับเพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะสูงกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในทั้งปี	 2555	 ซึ่งจะเป็นผลกระทบ 

เชิงนโยบายที่ควรจับตามอง	 ถึงแม้ว่าในด้านเสถียรภาพด้านระดับราคาสินค้าจะเป็นปัจจัย

ที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการอ่อนค่าของเงินบาทแต่การอ่อนค่าของเงินบาทจะช่วยเกื้อ

หนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจมหภาคไทยที่สำาคัญ	 ซึ่งนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศควรให้น้ำาหนักผลกระทบในสองด้านนี้อย่างระมัดระวัง

การประเมินแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2554 
	 จากผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค	การประเมินผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงผ่าน

การวิเคราะห์สถานการณ์	 และการประเมินแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	 นำาไปสู่การเสนอ

แนะเชิงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมของรัฐบาล	รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ในปี	2554	

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 นโยบายการคลัง ผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ

	 จากการที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นมากในปี	 2553	 จากที่เคย

ถดถอยในปี	 2552	 และโอกาสในการถดถอยซ้ำาในลักษณะ	 double	 dip	 มีโอกาสเป็นไป

ได้น้อยมาก	 ซึ่งผลจากการพยากรณ์แสดงให้เห็นแนวโน้มเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้ว่าระดับการเติบโตจะต่ำากว่าแนวโน้มระยะยาวและต่ำากว่าระดับการขยายตัวของ

ศักยภาพการผลิตที่ประมาณร้อยละ	 5.2-6.1	 ตามการศึกษาของ	 ดอน	 นาครทรรพ	 และ

คณะ	(2551)	แต่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง	ภายใต้เงื่อนไขที่เศรษฐกิจในปี	2554-2555	มีความ

เสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น	 ทำาให้ความจำาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนโยบายการ

คลังผ่านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลดความจำาเป็นลง	 ดังนั้นนโยบายการคลังควรหันมาเน้น

ประเด็นต่อไปนี้

 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อศักยภาพการผลิตระยะยาว

	 หากพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐตามประเภทการใช้จ่าย

เป็นด้านการบริโภคและด้านการลงทุนพบว่า	จากตารางที่	 7	 ในช่วงระหว่างปี	 2546-2553	

รัฐบาลมีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมาก	 ซึ่งในช่วง

ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	 การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคมีความจำาเป็นเพราะจะสามารถเบิกจ่าย

ได้รวดเร็วกว่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	 แต่ในช่วงปี	 2554-2555	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	

ความจำาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีลดน้อยลง	 และความจำาเป็นในการรักษา

เสถียรภาพเศรษฐกิจระยะยาวมีมากขึ้น	 ดังนั้นรัฐบาลจึงควรปรับแผนการใช้จ่ายโดยเพิ่ม

บทบาทของการลงทุนมากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตในระยะยาว
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 รักษาเสถียรภาพด้านการคลังในระยะยาว

	 จากแนวโน้มของการขยายตัวของรายรับรายจ่ายภาครัฐ	 และการพยากรณ์แนว

โน้มในช่วงปี	2554-2555	โดยตัวแบบ	NIDAQMM	ในตารางที่	8	พบว่าแนวโน้มของค่าใช้จ่าย

ภาครัฐมีการขยายตัวสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายรับ	เนื่องจากความจำาเป็นของการเพิ่มการใช้

จ่ายมีลดลงดังที่กล่าวถึงข้างต้น	 ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสำาคัญกับการรักษาเสถียรภาพ

ด้านการคลังภาครัฐมากขึ้นและสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นโดยเร็ว	 เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤติ

เศรษฐกิจที่เกิดจากการขาดดุลการคลังภาครัฐและการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะเหมือนใน

กรณีกลุ่มประเทศยุโรปใต้ในช่วงปี	2553-2554

 นโยบายการเงินผ่านการตัดสินใจเชิงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

	 จากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น	 เราจึงน่าจะเห็นการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการ

เงินที่รวดเร็วและต่อเนื่องตลอดปี	 2554	 เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มจะ

ตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่รุนแรง	 จึงเป็นปัจจัยท่ีควรระมัดระวังทั้งในด้านผลกระทบต่อ

ต้นทุนการเงิน และผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องควร

มีความระมัดระวังทั้งในด้านต้นทุนการกู้ยืมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ในปี	2554-2555	และ

ผลต่อการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จะตามมาจากการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ย

	 ในเชิงการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน	แนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วโดยเฉพาะในกรณีของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนี้จะเป็นจุดที่อ่อนไหวในเชิงนโยบายการ

เงิน	 โดยการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะมีความจำาเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ	

แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาจากต้นทุนการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น	 และจากการแข็งค่าของเงินบาท

จะเป็นความท้าทายที่สำาคัญในการดำาเนินนโยบายการเงินในช่วง	 2	 ปีข้างหน้านี้	 ถึงแม้ว่า

แนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะมีโอกาสที่แนวโน้มเกินเป้าหมายเงินเฟ้อได้สูงในช่วง

ครึ่งหลังของปี	2554	โดยเฉพาะหากราคาน้ำามันดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่คาดหมายหรือค่าเงิน

บาทปรับตัวอ่อนค่าลง	ถึงแม้ว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ไตรมาสก่อนที่จะปรับตัวลด

ลงสู่ระดับปกติ	 แต่การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสาธารณชนอาจเพิ่มสูงขึ้นจนก่อให้เกิด	

second-round effect	 ซึ่งจะทำาให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตามการเรียกร้อง

ค่าแรงที่สูงมากขึ้น

	 ดังนั้น	 ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีการสื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหา

เงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อและการใช้

มาตรการที่จำาเป็นในการดูแลเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ว	 เพื่อลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ	 ซึ่ง

จะมีผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อได้ในปี	2555

 นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการดูแลค่าเงินให้เคลื่อนไหว

ในระดับที่เหมาะสม 

	 จากผลการพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี	 2554-2555	 พบว่าค่าเงินบาทมีแนว

โน้มปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง	ตามการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ย	RP1	โดยที่อัตราดอกเบี้ย

ในสหรัฐฯ	 ยังน่าจะคงที่จนถึงไตรมาสที่	 4	 ปี	 2554	 ซึ่งจะทำาให้เกิดช่องห่างอัตราดอกเบี้ย

ระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น	 โดยผลกระทบนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลัง

ของปี	 2554	 เมื่ออัตราดอกเบี้ย	 RP1	ปรับตัวเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	3.00	 โดยผลการ

พยากรณ์โดยตัวแบบพบว่าค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี	 2554	 และ	 2555	 จะอยู่	 ณ	 ระดับ	 29.9	

และ	27.8	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	(อัตรา	ณ	สิ้นปีอยู่	ณ	29.0	และ	27.3	บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ	ณ	สิ้นปี	 2554	และ	 2555	ตามลำาดับ)	 จากแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศที่น่าจะแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี	2554	จึงเป็นประเด็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควร

มีการเตรียมตัวเพื่อรับมือล่วงหน้าดังต่อไปนี้
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 หน่วยงานกำากับดูแลเชิงนโยบาย

	 เนื่องจากแนวโน้มของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศที่น่าจะมีการไหลเข้าที่

ชัดเจนในช่วงครึ่งหลังปี	 2554	 ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาท	 โดยการเคลื่อนย้ายเงิน

ทุนนี้น่าจะมีเกิดขึ้นชัดเจนในตลาดพันธบัตรเนื่องจากช่องห่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่าง

ประเทศที่กว้างมากขึ้น	 การกำากับดูแลและการออกมาตรการเสริมจึงมีความจำาเป็น	 โดย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย

ระหว่างประเทศ	เพื่อให้สามารถนำามาใช้ได้ในกรณีที่จำาเป็น

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ

	 การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทส่งผลให้อำานาจซื้อของบุคคลและหน่วยธุรกิจของไทย

สูงขึ้นระหว่างประเทศ	 เนื่องจากรายได้ที่ได้รับเป็นเงินบาทในจำานวนเท่าเดิมสามารถแลก

เปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศในจำานวนมากขึ้นได้	 	 ทำาให้ทุกครั้งที่มีการแข็งค่าของเงิน

บาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะมีการเสนอให้มีการผ่อนคลายเงื่อนไขในการลงทุนยังต่าง

ประเทศทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาและกรณีของหน่วยธุรกิจ	 และทั้งในด้านการลงทุนใน

สินทรัพย์ในต่างประเทศ	 (Foreign	 Portfolio	 Investment	 -	 FPI)และการลงทุนโดยตรง

ระหว่างประเทศ	 (Foreign	 Direct	 Investment	 -	 FDI)	 และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนยัง

ต่างประเทศเพื่อให้เกิดกระแสการไหลออกของเงินทุนซึ่งจะลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท	 แต่

การลงทุนยังต่างประเทศจะมีความเสี่ยงที่สูงโดยเฉพาะในกรณีที่การศึกษาต้นทุนและผล

ตอบแทนทำาโดยเร่งด่วน	ดังนั้น	ในปัจจุบันการศึกษาแนวทางในการลงทุนยังต่างประเทศจึง

มีความจำาเป็นเพื่อที่หากเกิดแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้น	 ทางบุคคลและหน่วยธุรกิจที่

มีศักยภาพในการลงทุนยังต่างประเทศจะได้ใช้โอกาสที่กำาลังซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการแข็ง

ค่าของเงินบาทในการลงทุนและซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศในราคาที่เหมาะสมได้

 ผู้ส่งออก

	 การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเนื่องจากรายได้

จากการขายสินค้าที่ได้รับเป็นเงินสกุลต่างประเทศจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้

น้อยลง	 ยิ่งในธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบในประเทศในสัดส่วนที่สูง	 (เช่น	 อุตสาหกรรมเกษตร)	

หรืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในการผลิต	 ซึ่งต้องมีต้นทุนในการผลิตหลักในรูปเงิน

บาทจะได้รับผลกระทบมากที่สุด	 ดังนั้น	 เมื่อคาดการณ์ว่าค่าเงินน่าจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อ

เนื่องการทำาประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนฯ ของผู้ส่งออก จึงมีความจำาเป็นในการ

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนี้

เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก
ตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDAQMM)
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รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540: มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
โดย ศ. ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

1.	 รัฐธรรมนูญ	2550	มีโครงสร้างที่ทำาให้ประชาชนมีอำานาจในการกำาหนดนโยบาย  

	 สาธารณะน้อยลง	ไม่ส่งเสริมการแข่งขันทางการเมือง		การกำากับภาครัฐมีความ  

	 เชื่อมโยงกับประชาชนน้อยลง		ควรมีการแก้ไข	ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540		

	 ซึ่งมาจากการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นฐาน	โดยปรับปรุงส่วนเกี่ยว		

	 กับที่มาและความรับผิดขององค์กรอิสระให้ชัดเจนขึ้น

2.	 ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป		พรรคการเมืองควรแสดงจุดยืนทางนโยบายว่า	จะมีการ		

	 แก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2550	หรือไม่	อย่างไร	เพื่อให้เห็นว่าพรรคมี		

	 แนวคิดต่อการกำาหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร

การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ
โดย ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์   

1.	 ในส่วนของรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เสนอให้มีการกระบวนการ	

	 ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ให้มีตัวแทนภาคประชาชนเป็นกรรมการควบคู่	

	 การปรับปรุง	“งบประมาณแบบมีส่วนร่วม”	(Participatory	Budgeting)

2.	 ในส่วนของบทบาทการตรวจสอบรายจ่ายของรัฐโดยรัฐสภา		ให้คณะกรรมาธิการ	

	 งบประมาณแผ่นดิน	(Budget	Oversight	Committee)	มีหน้าที่รายงานผลการ	

	 ตรวจฯ	 ให้สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรีรับทราบทุกปี	 งานวิจัยนี ้

	 เสนอให้มีการ	“เชื่อมโยง”	ระหว่าง	คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ	กับสำานักงาน 

	 การตรวจเงินแผ่นดิน	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

	 แห่งชาติ		สถาบันวิชาการ	จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำาทุกปี	เพื่อเป็น	“ตัวช่วย”	

	 ในการวิเคราะห์รายจ่ายรัฐ	การจัดประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้

	 การใช้จ่ายเงินของภาครัฐผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์	 การทำาจัดสมุดปกขาววิเคราะห์กรณ ี

	 ศึกษาการใช้จ่ายของรัฐ	นอกจากน้ี	ควรปรับปรุงข้อกฎหมายให้กรรมาธิการงบประมาณ

	 สามารถเข้าถึงข้อมูลตามระบบ	GFMIS	เช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาล
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ความท้าทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแห่งชาติ
โดย ผศ. ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล   

1.	 การศึกษานี้เสนอว่ารัฐควรเปลี่ยนอัตราการสมทบเป็น	1:1	ทุกช่วงอายุ	และเพิ่มเงิน	

	 สมทบสูงสุดเป็นไม่เกิน	2,400	บาทต่อคนต่อปีเพื่อสร้างวินัยในการออมแก่แรงงาน		

	 โดยเป็นแรงจูงใจให้แรงงานมาเข้าร่วมกองทุนตั้งแต่อายุน้อย	และเพิ่มเงินออมเมื่อ		

	 รายได้เพิ่มเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพหลังการเกษียณอายุในที่สุด

2.	 การค้ำาประกันอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนการออมแห่งชาติที่ไม่ต่ำา  

	 กว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ	1-5	ปีโดยเฉลี่ย

ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อ
การอุดมศึกษา
โดย ผศ. ดร.สุจิตรา ชำานิวิกย์กรณ์ และ รศ. ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   

1.	 ให้เงินทุนให้เปล่าแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ด้อยโอกาสโดยเงินทุนให้เปล่าไม่		

	 ควรต่ำากว่าการสูญเสียรายได้จากการทำางาน

2.	 ขยายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษาโดยเน้นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

3.	 กำาหนดค่าธรรมเนียมการเรียนที่สะท้อนต้นทุนเต็มที่ทั ้งหมดของมหาวิทยาลัย		 

	 (Full	Cost	Pricing)		เพื่อลดบทบาทจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก	มาเป็นผู้		

								 กำากับนโยบายการอุดมศึกษา	และดูแลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

	 หลักการของธรรมาภิบาล

วิกฤตหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย
โดย ผศ. ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ และ ผศ. ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

1.	 รัฐบาลควรปรับข้อกำาหนดในเรื่องสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	ให้อยู่ใน  

	 ระดับที่ปลอดภัยที่ระดับไม่เกินร้อยละ	40-45

2.	 การจัดทำางบประมาณรายจ่ายภาครัฐ	จำาเป็นต้องพิจารณาถึงประมาณการระดับ  

	 การก่อหนี้สาธารณะของประเทศที่เกิดขึ้นในระยะยาว	ที่ต้องอยู่ภายใต้ระดับยอด		

	 หนี้สาธารณะคงค้างที่กำาหนดและสามารถตรวจสอบได้			

พลวัตของความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
โดย ผศ. ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ ผศ. ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

	 นโยบายในการกำากับ	ดูแล	และควบคุมการไหลเข้าออกของเงินทุนอาจเป็นนโยบาย

ทางเลือก	 (Policy	Options)	ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพของ

อัตราแลกเปลี่ยน	 ซึ่งจะครอบคลุมถึงมาตรการที่มีผลกระทบรุนแรงจนถึงมาตรการที่มีผล	

กระทบน้อยกว่า	ได้แก่	การจำากัดปริมาณการเคลื่อนย้ายของเงินทุน	การกำาหนดปริมาณเงิน

สำารองในสัดส่วนที่สูงขึ้นสำาหรับเงินลงทุนในระยะสั้น	 และยืดหยุ่นมากขึ้นสำาหรับเงินลงทุน

ในระยะยาว	 การใช้มาตรการทางภาษีสำาหรับผลตอบแทนจากการปริวรรตเงินตราระหว่าง

ประเทศ	เป็นต้น
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แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคไทยปี 2554-2555
และประเมินความเหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โดย ผศ. ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ และ รศ. ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

1.	 จากการที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นมากในปี	2553	จากที่เคย		

										ถดถอยในปี	2552	และโอกาสในการถดถอยซ้ำาในลักษณะ	double	dip	มีโอกาส  

										เป็นไปได้น้อยมาก	ทำาให้ความจำาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนโยบายการคลัง  

	 ผ่านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลดความจำาเป็นลง	ดังนั้น	นโยบายการคลังควรหัน  

	 มาเน้นในด้าน	i)	การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากขึ้น	ซึ่งจะมีผลต่อศักยภาพการผลิต	 	

	 ระยะยาว	และ	ii)	รักษาเสถียรภาพด้านการคลังในระยะยาว

2.	 จากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น	จึงน่าจะเห็นการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินที่		

	 รวดเร็วและต่อเนื่องตลอดปี	2554	เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้ม		

	 จะตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่รุนแรง	จึงเป็นปัจจัยที่ควรระมัดระวังทั้งในด้านผล

	 กระทบต่อต้นทุนการเงิน	และผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.	 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศมแีนวโนม้แขง็คา่ขึน้ในชว่งครึง่หลงัป	ี		2554		

	 ดังนั้น	ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือล่วงหน้า	ท้ังในด้านมาตรการดูแล		

	 เงินลงทุนระหว่างประเทศ	(โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตร)	มาตรการส่งเสริมการ		

	 ลงทุนในต่างประเทศทั้งในลักษณะ	FDI	และ	FPI	หรือการทำาประกันความเสี่ยง  

	 อัตราแลกเปลี่ยนฯ	ของผู้ส่งออก

ผลการพยากรณ์ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่สำาคัญในช่วงปี	2554-2555

คุณจาตุรนต์	ฉายแสง	 	 อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ดร.วิโรจน์	ณ	ระนอง	 	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รศ.	ดร.ปรีชา	จรุงกิจอนันต์	 อดีตอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.กีรติ	รัชโน	 	 สำานักบริหารการนำาเข้า	กรมการค้าต่างประเทศ

คุณฤชา	วราทร	 	 สำานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ดร.ปิยศักดิ์	มานะสันต์	 	 ฝ่ายวิจัยและวางแผน	ธนาคารเกียรตินาคิน

ดร.บุญธรรม	รจิตภิญโญเลิศ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวรัญไชย	ธันธนาพรชัย	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

	 	 	 	 การทุจริตแห่งชาติ

คุณอาณัติ	พงศ์สุวรรณ	 	 สำานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	สกอ.

คุณสุจิตรา	กิ่งสีดา	 	 สำานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	สกอ.

ดร.ไกรยส	ภัทราวาท	 	 สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

	 	 	 	 เยาวชน	(สสค.)

รศ.	ดร.วิชิต	หล่อจีระชุณห์กุล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสุภาณี	ผลวัฒนะ	 	 ส่วนนโยบายระบบการออม	

	 	 	 	 สำานักนโยบายการออมและการลงทุน	

	 	 	 	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

ดร.วรวรรณ	ชาญด้วยวิทย์	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คุณสุพรรณี	งามวุฒิกุล	 	 สถาบันพระปกเกล้า

คุณศราวุธ	มุขพานทอง	 	 สถาบันพระปกเกล้า

ศ.	ดร.อุดม	ทุมโฆสิต	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.บันลือศักดิ์	ปุสสะรังษ	ี	 ธนาคารซีไอเอ็มบี

รศ.	ดร.พลภัทร	บุราคม	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณกาญจนา	ศรีปัดถา	 	 สถาบันพระปกเกล้า

คุณนนทิดา	ขันติสิทธิ์	 	 สถาบันพระปกเกล้า

คุณพิสิทธิ์	พัวพันธ์	 	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดร.อนันตโชค	โอแสงธรรมนนท์	 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ดร.ฐิติเทพ	สิทธิยศ	 	 สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง

คุณทิพย์	ตรงธรรมกิจ	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ
โครงการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ
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ประวัติผู้เขียนบทคว�ม

ศ. ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
 ศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 และผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 อดีตเคยดำารงตำาแหน่งคณบดีของคณะฯ	 และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนของ
สถาบันฯ	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และระดับ
ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	Boston	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(ทุนรัฐบาลไทย)

ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
 ศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 อดีตเคยเป็นคณบดีของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ระดับปริญญาโท	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	Louisiana	State	University	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	และระดับปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	University	of	Georgia	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ. ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาของคณะฯ	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ระดับ
ปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และระดับปริญญาเอก	 (เศรษฐศาสตร์)	 จาก	
University	of	Ottawa	ประเทศแคนาดา	(ทุนรัฐบาลแคนาดา--CIDA	Scholarship)

ผศ. ดร.สุจิตรา ชำานิวิกย์กรณ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะ	 สำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	 (เศรษฐศาสตร์)	 (เกียรตินิยม)	 และระดับปริญญาโท	 (เศรษฐศาสตร์)	 และระดับ
ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	University	of	Illinois	at	Chicago	ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ. ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 รองศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งคณบดีของคณะฯ	 สำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	(เศรษฐศาสตร์)	และระดับปริญญาโท	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	University	of	Canterbury	
ประเทศนิวซีแลนด์	 และระดับปริญญาเอก	 (เศรษฐศาสตร์)	 จาก	 North	 Carolina	 State	 University	
ประเทศสหรัฐอเมริกา		 

   
ผศ. ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร	 ของ
คณะฯ	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ระดับ
ปริญญาโท	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	University	of	Missouri-Saint	Louis	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และระดับ
ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	Georgia	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ. ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการหลักสูตร
ปริญญาเอกของคณะฯ	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน	 การธนาคาร	 จากคณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ระดับปริญญาโท	 (เศรษฐศาสตร์)	 และระดับปริญญาเอก	
(เศรษฐศาสตร์)	จาก	University	of	Missouri-Columbia	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ผศ. ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการของ
คณะฯ	 และผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการพัฒนา	 สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านการเงิน	การธนาคาร	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ระดับปริญญาโท	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	
Indiana	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และระดับปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	Southern	
Illinois	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ. ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการภาคพิเศษของ
คณะฯ	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จากคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และระดับ
ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	Florida	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ. ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การเงินของคณะฯ	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	และระดับปริญญาเอก	 (เศรษฐศาสตร์)	จาก	University	of	Warwick	ประเทศอังกฤษ	(ทุน
รัฐบาล)

รศ. ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
 รองศาสตราจารย์	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	อดีตเคยดำารงตำาแหน่งคณบดีของคณะฯ	สำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ระดับปริญญาโทจากคณะ
เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และระดับปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	จาก	University	of	Hawaii	
ประเทศสหรัฐอเมริกา


