คํานํา
โครงการจับตานโยบายรัฐ บาล (Policy Watch) เกิด จากความร่ว มมือ ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแผนงานสร้างเสริมการเรียนรูก้ บั สถาบันอุดมศึกษา
ไทยเพื8อ การพัฒ นานโยบายสาธารณะที8ด ี (นสธ.) เพื8อ ติด ตามการกํ า หนดนโยบายและ
สถานการณ์การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยทางกลุ่มจับตานโยบายรัฐบาลจะจัด
ประชุม เพื8อ นํ า เสนอข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะที8ค วรทําและไม่ค วรทํา ต่ อ รัฐ บาล โดยเน้ น
นโยบายทีเ8 ป็นปจั จุบนั เป็ นหลัก
1 ปี ให้หลังจากการดําเนินการติดตามนโยบายรัฐบาล ทางกลุ่มจึงได้จดั สัมมนาประจําปี
ขึนB มาภายใต้หวั ข้อ “1ปี กบั การจับตานโยบายรัฐบาล” โดยได้ศึกษาถึงช่องว่างของนโยบาย
เศรษฐกิจในมิติต่ างๆ 5 มิติด้ว ยกัน คือ มหภาค อุ ต สาหกรรม การศึก ษาและสวัส ดิก าร
การเกษตร และการคลัง โดยมุ่งเน้นไปยังประเด็นในเรื8องของช่องว่างทางนโยบายที8เกิดจาก
ปญั หาของนโยบายที8มที ิศ ทางที8ไ ม่ถูก ต้อง อันเนื8อ งมาจากสาเหตุต่ างๆ โดยการจัดสัมมนา
ประจําปี นันB ได้เชิญ ผู้ทรงคุณ วุฒใิ นด้านต่างๆ ทังB ภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ท8เี กี8ยวข้อ ง
โดยตรงกับนโยบายรัฐบาลเข้าร่วมการสัมมนาเพื8อให้ข้อ เสนอแนะต่อ ผลงานวิจยั เพื8อ นํ าไป
ปรับปรุงผลงานให้ดยี งิ8 ขึนB ไป
ในโอกาสนีBทางโครงการจับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch) จึงได้จดั พิมพ์ผลงาน
ทีม8 าจากการสัมมนาประจําปี เพื8อเผยแพร่ส่รู ฐั บาล ภาคราชการ ภาคเอกชน และสาธารณะชน
ทังB นีBท างโครงการใคร่ข อขอบคุณ คณาจารย์แ ละทีมทํางานวิจยั ผู้ทรงคุณ วุ ฒทิ 8ใี ห้เ กีย รติม า
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่องานวิจยั รวมทังB เจ้าหน้าทีธ8 ุรการ นักศึกษา และบุคคลทัวไปที
8 ม8 สี ่วนรวม
ในการจัดงานและให้ความสนใจเป็ นอย่างดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปทั มาวดี ซูซกู )ิ
หัวหน้าโครงการจับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)
กันยายน 2553

จับตานโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี
ในช่วงเดือนมิ ถนุ ายน 2552 ถึง มิ ถนุ ายน 2553 รัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีอภิ สิทธิ) เวชชาชี วะได้
ดําเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิ จที.สาํ คัญหลายประการเพื.อกระตุ้นเศรษฐกิ จภายใต้สถานการณ์ วิกฤตเศรษฐกิ จโลกในช่วง
ต้นปี 2552 เมื.อสถานการณ์ เศรษฐกิ จโลกมีแนวโน้ มดีขึ7น ประเทศไทยกลับ ประสบปั ญหาวิ กฤตทางการเมืองซึ. งมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จโดยเฉพาะการท่องเที.ยว แต่ที.สาํ คัญคือวิ กฤตทางการเมืองทําให้สงั คมหันมาให้ความสนใจกับ
ปัญหาความเหลื.อมลํา7 มากขึน7
กลุ่มจับตานโยบายรัฐบาล (policy watch) เริม ต้นติดตามการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลตัง) แต่เดือน
มิถุนายน 2552 แถลงข่าวครัง) ที 1 เดือนมิถุนายน ในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยถึงจุดตําสุดแล้วหรือยัง” ทางกลุ่มเห็นว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศจะฟื) นตัวดีข)นึ ตามการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยเสนอแนะให้ใช้เงินทีกู้มาโดยจัดลําดับ ความสําคัญ และกระจาย
ผลประโยชน์ไปทุกภาคส่วนของประเทศ ควรเน้ นการลงทุนเพื.อสนับสนุนภาคเกษตรเนืองจากเป็ นภาคการผลิตทีเ ชือมโยง
กับสาขาอืนสูง และอาจใช้ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศแทนการกูย้ มื เพือใช้จ่ายในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
แถลงข่าวครัง) ที 2 เดือนกรกฎาคม ในเรือง “หนี)สาธารณะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ” ชีใ) ห้เห็นว่าหนี)ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศยังไม่เป็ นปญั หาในระยะยาว และได้เสนอให้รฐั สร้างความชัดเจนโปร่งใสและกลไกในการขับเคลือนให้เป็ นระบบ
สร้างความเชือมันโดยมี

แผนงานทีช ดั เจน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลักดันและตรวจสอบแผนปฏิ บตั ิ การไทยเข้มแข็ง
.
การแถลงข่าวครัง) ที 3 เดือนสิงหาคม “มองผลงานรัฐบาลหนึงปี ” การประเมินผลของแผนกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล
ระยะที 1 ในครัง) นัน) ทางกลุ่มได้ให้ 7 คะแนนจาก 10 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการประคับประคองเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบาย โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าควรพัฒนาเรือง ระบบฐานข้อมูลเพื.อให้แก้ปัญหาได้ทนั เวลา การ
เตรียมการเพื.อรองรับปัญหาเชิ งโครงสร้าง และควรรับมือกับปัจจัยเสี.ยงอันจะเกิ ดขึน7 ในอนาคตอย่างไร
การแถลงข่าวครัง) ที 4 เดือนกันยายน : “ ผ่าแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง” วิเคราะห์ภาพรวมของการจัดสรรงบของ
แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง หรือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที 2 และได้เสนอแนะว่ารัฐบาลควรมีความชัดเจนเพือให้การใช้จ่าย
งบประมาณจํานวนมากได้เกิดผลในเชิงเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา โดยควรมองเชิ งกลยุทธ์และทําเป็ นชุด (package) ของ
นโยบายมากกว่าการทํานโยบายเป็ นชิ7 นๆ ไม่เชื.อมโยงไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน งบประมาณไทยเข้มแข็งไม่มวี สิ ยั ทัศน์ดา้ น
พลังงาน แม้จะใช้จ่ายมากในด้านเกษตรแต่กไ็ ม่ชดั เจนในเรืองประสิทธิภาพการเกษตรและการกระจายการพัฒนา
แถลงข่าวครัง) ที 5 เดือนตุลาคม : “ภาษีทดี นิ และสิง ปลูกสร้าง: บทพิสจู น์ความจริงใจของนักการเมือง” ได้วเิ คราะห์ถงึ
ข้อบกพร่องของภาษีโรงเรือนและทีด นิ ทีม กี ารจัดเก็บในประเทศไทย และนโยบายของรัฐบาลทีจ ะปรับเปลีย นไปใช้ภาษีทดี นิ และสิง
ปลูกสร้าง ซึง ทางกลุ่มเห็นว่าเป็ นจุดเริม ต้นทีด ี แต่นโยบายนี7 สามารถเป็ นจริงได้หรือไม่ ขึ7นอยู่กบั ความจริ งใจในการผลักดัน
ของรัฐบาล
การแถลงข่าวครัง) ที 6 เดือนพฤศจิกายน; “การประมูลคลืน 3 G : ใครได้ ใครเสีย” สิง ทีก ลุ่มเห็นว่าประชาชนควรจะรับรู้
คือ ผูเ้ ป็ นเจ้าของคลื.นมิ ใช่ธรุ กิ จหรือรัฐบาลหรือรัฐวิ สาหกิ จแต่เป็ นประชาชนคนไทยทัง7 ประเทศ การแถลงข่าวครัง) นี)จงึ ได้
นําเสนอข้อมูลทีป ระชาชนควรรับทราบ พร้อมเสนอแนะสิง ทีร ฐั ควรปรับปรุง อาทิเช่น วิธกี ารประมูล มาตรการเสริมด้านภาษีทคี วร
นํามาใช้ และแนวทางอืนๆ ทีจ ะทําให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์มากทีส ดุ
การแถลงข่าวครัง) ที 7 เดือนธันวาคม; “ โครงการเพือปลดหนี)นอกระบบ” ชีว) ่าสิง ทีอ าจส่งผลให้การดําเนินนโยบายนี)ไม่
บรรลุ ผลตามเป้า หมาย คือ หนี7 ในระบบมี สดั ส่ วนสูง กว่าหนี7 นอกระบบ ประชาชนมี ความสามารถในการชําระหนี7 ใ น
ภาพรวมตํา. หนี)สนิ มากกว่ารายได้ 6 เท่า จึงมีแนวโน้ มที. อาจนํ าไปสู่การก่อหนี7 นอกระบบอีกในอนาคต ปญั หาหนี)นอก
ระบบมิได้เกิดจากการเข้าไม่ถงึ สินเชือในระบบดังเช่นในอดีต แต่เป็ นปญั หาทีห นี)ในระบบเต็มแล้วไม่สามารถก่อหนี)ในระบบเพิม ได้
อีกและเกิดจากความต้องการกูฉ้ ุกเฉิน ทางแก้ทยี งยื
ั  นคือ การลดภาระหนี)ในภาพรวมโดยเฉพาะหนี)ในระบบ

การแถลงข่าวครัง) ที 8 เดือนมกราคม : “ไทยควรทําอะไรหลัง Copenhagen Climate Change Talks” จากการประชุม
ภาคีสมาชิก UNFCCC (อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ) ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีหลายประเด็น
สําคัญทีท างรัฐบาลไทยควรคํานึ ง ถึงแม้ว่า การประชุม ครัง) นี)จ ะไม่ สามารถบรรลุเ ป้าหมายทีตัง) เอาไว้ กลุ่มจับตานโยบายได้
เสนอแนะถึงรัฐบาลหลายประการ อาทิเช่น การทีร ฐั บาลควรเร่งหาทางรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะต้นทุนในการลดก๊าซ
ของประเทศ การร่วมมือกันระหว่างเอกชนและรัฐบาล และการให้ความรูใ้ นเรือ. งโลกร้อนแก่ประชาชนโดยทัวไป
.
การแถลงข่าวครัง) ที 9 เดือนกุมภาพันธ์: “หนึงปี รฐั บาล ก้าวไม่พน้ ประชานิยม ไปไม่ถึงรัฐสวัสดิการ” ทางกลุ่มได้
ประเมินถึงผลงานรัฐบาลในหนึงปี ทผี ่านมา พบว่ายังไป ไม่ถงึ การเป็ นรัฐสวัสดิการ ไม่ใช่เพราะข้อจํากัดของงบประมาณในการใช้
จ่าย แต่เป็ นปญั หาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การป้องกันและกําจัดคอร์รปั ชัน และให้มองรัฐสวัสดิการทีต ้องการพื)นฐานที
สําคัญคือการมีภาครัฐ ภาคการเมืองการปกครองที. ดี มีความยุติธรรมที. แก้ปัญหาพื7นฐานของประชาชนได้ ซึงการ
แก้ปญั หาสิง เหล่านี) จะสามารถนําสังคมให้ไปสูร่ ฐั สวัสดิการทีแ ท้จริงได้
การแถลงข่าวครัง) ที 10 เดือนเมษายน: “บทเรียนการดําเนินนโยบายภายใต้เศรษฐกิจสังคมทวิลกั ษณ์” กลุ่มจับตา
นโยบายวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี) อาจมีเหตุผลจากการรูส้ กึ ถึงความเหลือมลํ)า ความไม่ยุตธิ รรมทีเ กิดขึน) และ
เห็นว่าปญั หาความเหลือมลํ)านี)เป็ นปญั หาเชิงคุณภาพ พร้อมถึงเสนอสิง ทีร ฐั บาลควรทําโดยใช้พลิกวิกฤตการเมืองครัง) นี)เป็ นโอกาส
ในการแก้ไขปัญหาเชิ งโครงสร้างทีด าํ รงอยู่มาช้านาน เช่นเรืองโครงสร้างภาษี
การแถลงข่าวครัง) ที 11 เดือนมิถุนายน : “นโยบายฐานราก: นโยบายข้าว” นโยบายประกันราคาสินค้าข้าวนัน) ถึงแม้ว่า
จะมีหลักการทีดี แต่กําลังประสบปญั หาอย่างมาก โดยเฉพาะในปญั หาด้านการดําเนินงานของนโยบาย ทัง) นี)ทางโครงการได้
เสนอแนะว่า การดําเนิ นนโยบายข้าวควรมีการเชื.อมโยงทัง7 ด้านการผลิ ต การตลาด และสถาบันเกษตรกร มีทิศทางและ
เป้ าหมายที.ชดั เจนร่วมกัน พร้อมทัง7 ตัง7 กฎเกณฑ์เพื.อป้ องกันการดําเนิ นนโยบายโดยมิ ชอบ
จากการจับตานโยบายรัฐบาลมาเป็ นระยะเวลาหนึงปี พบว่า รัฐบาลยังก้าวช้ากว่าปญั หาหนึงก้าวเสมอ การทํางานเป็ น
เชิงตัง) รับมากกว่ามองไปข้างหน้าและป้องกันปญั หาทีจ ะเกิดขึน) ข้อเรียกร้องของกลุ่มจับตานโยบายรัฐบาล ในการแก้ปญั หาเชิง
โครงสร้าง การกระจายประโยชน์ ของนโยบาย การจัดลําดับ ความสําคัญและการแก้ปญั หาด้วยชุดของนโยบาย การสร้า ง
ฐานข้อมูลเพือเฝ้าระวังปญั หา การเร่งผลักดันเรืองภาษีทดี นิ และสิง ปลูกสร้าง การแก้ปญั หาหนี)สนิ ให้ตรงจุด และการสร้างความ
เป็ นธรรมโดยภาครัฐ เกิดขึน) ก่อนการเกิดวิกฤตการเมืองทีร ุนแรง

บทสรุปการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบายเศรษฐกิจไทย
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
ปั จจุบนั เศรษฐกิจสังคมไทย เศรษฐกิจโลก รวมถึงกติกาในประเทศและกติการะหว่างประเทศก้ าวไปข้ างหน้ าอย่างรวดเร็ ว
จนภาคการเมืองและรัฐไทยก้ าวตามไม่ทนั ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 มีลกั ษณะก้ าวหน้ าและสะท้ อนภาพของ
สังคมในอุดมคติเกี4ยวกับสิทธิชมุ ชน สวัสดิการสังคม และสิง4 แวดล้ อม ทังยั
5 งสะท้ อนความคาดหวังต่อบทบาทของรัฐที4พงึ ปรารถนาใน
การบริ หารจัดการประเทศ แต่เมื4อรัฐไทยไม่สามารถปรับตัวก้ าวตามได้ ทนั การเปลีย4 นแปลงรัฐธรรมนูญ ดังเช่น มาตรา 67 วรรค 2
จึงไม่มกี ฎหมายลูกออกมารองรับและมีจดุ อ่อนในการกํากับดูแลจนเกิดปั ญหากรณีมาบตาพุด ช่องว่างทางนโยบายจึงเกิดจากการที4
รัฐไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อการเปลีย4 นแปลงใหม่ๆในขณะที4ปัญหาเก่าก็ยงั สะสมเรื อ5 รังพร้ อมทีจ4 ะปะทุขึ 5นมาได้ ดังเช่นกรณีความ
เหลือ4 มลํ 5าทางเศรษฐกิจสังคมทีเ4 ป็ นที4สนใจหลังวิกฤตการเมือง
ช่องว่างทางนโยบายเกิดจากนโยบายที4มีปัญหาด้ าน “ทิศทาง” คือเป็ นนโยบายที4ไม่ถกู ต้ องอันเกิดจากสมมติฐานผิด ข้ อมูล
ไม่เป็ นจริ ง ขาดข้ อมูล การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในนโยบาย การมองภาพย่อยไม่เห็นภาพรวม นโยบายที4มี
ปั ญหาด้ าน “ขนาด”ของช่องว่างจะก้ าวไม่ทนั สถานการณ์ มักเกิดจากขาดการบริ หารจัดการที4ดี มีข้อจํากัดด้ านงบประมาณ ขาด
หน่วยงานหลักที4รับผิดชอบ หน่วยงานขาดความรู้และประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และกฎกติกาที4ไม่ทนั
การ หรื อ กติกาทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิ รวมถึง ขาดความต่อเนื4องของนโยบาย
ปลายเดือนมิถุนายน 2553 กลุ่มจับตานโยบายรัฐบาลจัดสัมมนา “วิเคราะห์ช่องว่างของนโยบายเศรษฐกิจไทย” เพื+อ
สรุปปญั หาในการดําเนินนโยบายห้ากลุ่มเรื+อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านการคลัง ด้านการศึกษาและสวัสดิการแรงงาน
ด้านอุตสาหกรรม และด้านการเกษตร โดยนักวิจยั นําเสนอผลการศึกษาและรับฟงั ความคิดเห็นจากนักวิชาการ ภาคราชการ และ
ภาคเอกชนทีเ+ กีย+ วข้อง ได้ขอ้ สรุปของประเด็นปญั หาและข้อเสนอแนะทีน+ ่าสนใจดังนี7
ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสัมพันธ์กบั การฟื7 นตัวของเศรษฐกิจโลก ไทยมีความเสีย+ งเรื+องหนี7สาธารณะและ
ปญั หาความเหลื+อมลํ7าของการกระจายรายได้และทรัพย์สนิ ในระดับสูง การสร้างผลกระทบด้านสิง+ แวดล้อมเป็ นตัวอย่างหนึ+งที+
ซํ7าเติมความเหลื+อมลํ7าในแง่ทโ+ี ครงการก่อประโยชน์ให้แก่คนจํานวนหนึ+งแต่สง่ ผลกระทบเป็ นภาระของคนอีกจํานวนหนึ+งโดยเฉพาะ
คนด้อยโอกาสในสังคม ปญั หาผลกระทบด้านสิง+ แวดล้อมส่วนหนึ+งเกิดจากการประเมินโครงการทีไ+ ม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชา
ด้านการศึกษาและสวัสดิ การแรงงาน รัฐไทยทุ่ มเทงบประมาณจํานวนมากเพื+อการศึกษาแต่ ยงั ไม่คุ้มค่า เพราะ
ผลสัมฤทธิทางการศึ
กษายังอยู่ในระดับตํ+าเมื+อเทียบกับประเทศเพื+อนบ้าน อุปสงค์อุปทานของกําลังคนไม่สอดคล้องกันทัง7 ในมิติ
>
ของระดับการศึกษา คุณภาพ และความต้องการเฉพาะทาง กองทุนกูย้ มื เพื+อการศึกษาไม่สามารถเป็ นเครื+องมือทีม+ ปี ระสิทธิภาพ
ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา และการศึกษาไทยมีบทบาทเป็ นทีผ+ ลิตซํ7าทางชนชัน7 ด้านสวัสดิการแรงงานยังมีช่องว่างในการ
เตรียมการเพื+อก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุและเตรียมการเพื+อคุณภาพชีวติ ของแรงงานภายหลังออกจากงาน
ด้านนโยบายอุตสาหกรรมของไทยจะมุง่ เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ให้ความสําคัญการพัฒนาโครงสร้างการ
ผลิตและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและนโยบายขาดความต่อเนื+อง
ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย ช่องว่างในการเชื+อมโยงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กบั ขนาดกลางและเล็ก ช่องว่างระหว่างนโยบายอุตสาหกรรมกับ
นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรายสาขา ช่องว่างเรื+องการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันกับการผนวกเข้า
กับเครือข่ายการผลิตระดับโลก
ช่องว่างความพร้อมและเข้าใจการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทัง7 การออกไปลงทุนในต่างประเทศและการนําเข้าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ
ช่องว่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ
ความยังยื
+ นทางทรัพยากรและสิง+ แวดล้อม

ด้านนโยบายเกษตร พบช่องว่างระหว่างหน่วยงานทีก+ าํ กับดูแลด้านการผลิตกับด้านการตลาด ความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างนโยบายอุดหนุนราคากับนโยบายลดพืน7 ทีก+ ารผลิต การหาจุดสมดุลระหว่างนโยบายราคาสูงเพื+อเกษตรกรผูผ้ ลิต
กับราคาตํ+าเพื+อผูบ้ ริโภค
นโยบายของรัฐจึงขึน7 กับสถานการณ์และเสียงเรียกร้องของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในขณะนัน7 มากกว่าจะ
ยืนยันในหลักการเรื+องการแข่งขันทีเ+ ป็ นธรรมและการพัฒนาระบบตลาดให้มปี ระสิทธิภาพซึง+ จะเป็ นหลักการทีท+ าํ ให้หาจุดสมดุลของ
นโยบายได้ดกี ว่า ช่องว่างความเข้าใจของภาครัฐต่อผลทีจ+ ะเกิดแก่เกษตรกร ผลต่อระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
และความเสีย+ งของนโยบายทีอ+ าจเกิดขึน7 ในระยะสัน7 และระยะยาว
ช่องว่างในการสือ+ สารกับเกษตรกรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เกีย+ วกับนโยบายใหม่ ขาดนโยบายทีช+ ่วยให้เกษตรกรบริหารความเสีย+ งด้านการผลิตและการตลาด การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในการวางแผนและพัฒนาภาคเกษตรผ่านสถาบันเกษตรกร
และการปรับใช้นโยบายการบริหารบ้านเมืองทีด+ แี ละ
ปรับเปลีย+ นได้
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรจัดทําคูม่ อื การประเมินโครงการและผลกระทบ
โครงการที+กําหนดแนวทางการประเมินตัวแปรและค่าพารามิเตอร์ท+เี หมาะสม (เช่นอัตราคิดลด) เพื+อไม่ให้ผู้ประเมินมีความ
ลําเอียงทีจ+ ะเลือกใช้ตวั แปรและพารามิเตอร์ทจ+ี ะส่งผลเป็ นบวกหรือลบตามทีโ+ ครงการความต้องการ กําหนดให้มกี ารประเมินความ
เสีย+ งด้านสิง+ แวดล้อม การกําหนดมาตรฐานปลายทาง (Ambient Standard) เพื+อมิให้ปล่อยมลพิษออกรวมๆกันแล้วมากเกินกว่า
ความสามารถทีธ+ รรมชาติจะรองรับและบําบัดได้
ด้านมหภาค ปรับลดรายจ่ายประจําและรายจ่ายผูกพันระยะยาว นัยหนึ+งเพื+อเป็ นการรักษาวินัยการคลัง และยังทําให้
สามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านอื+นๆ ได้มากขึน7 ให้มกี ารจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการการลงทุนอย่างเป็ นระบบ
และควรให้ความสําคัญในการเพิม+ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ด้านการคลัง มีความเป็ นไปได้ทจ+ี ะเพิม+ ภาษี 1-2% ของ GDP ให้มกี ารจัดเก็บภาษีทรัพย์สนิ ภาษีมรดก และภาษี
สิง+ แวดล้อมเพื+อรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน+ มีรายได้เพิม+ ขึน7
การปรับ ปรุ ง ด้ า นรายจ่ า ยรัฐ บาลและ อปท. ตาม
แนวทางเพิม+ พลังคนจน เช่น จัดสวัสดิการ และขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมผูใ้ ช้แรงงานทีไ+ ม่เป็ นทางการ สนับสนุนให้ม ี
การวิจยั นโยบายสาธารณะอย่างจริงจัง เพื+อขยายพรมแดนความรู้ ช่วยให้เข้าใจว่าใครได้ใครเสีย
ด้านการศึกษา ประเมินความคุม้ ค่าของการทุ่มเทงบประมาณเพื+อการศึกษาในเชิงปริมาณ ทบทวนคุณภาพการศึกษา
อย่างเร่งด่วน วางแผนการผลิตแรงงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่ วยงานที+เกีย+ วข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม และภาคธุรกิจ ศึกษาหาแนวทางจัดสรรงบประมาณทีเ+ หมาะสม มีประสิทธิภาพระหว่างการศึกษาใน
ระดับชัน7 และรูปแบบต่างๆ เปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนรวมทัง7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน+ เข้ามาร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ด้านสวัสดิ การ สร้างการออมที+เป็ นระบบให้มคี วามเพียงพอภายหลังการเกษียณ สร้างระบบหรือวัฒนธรรมของการ
พึง+ พาตนเองมากทีส+ ุดในการสร้างหลักประกันในยามเกษียณ รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการออมและการลงทุนในระยะยาวโดยรัฐ
ต้องสร้างเครื+องมือหรือองค์กรเพื+อกํากับสถาบันการเงิน (กองทุน) ให้ดําเนินการอย่างเหมาะสม
เตรียมพร้อมเพื+อการสร้าง
อาชีพและการสะสมทุนมนุ ษย์ หรือให้แรงงานมีโอกาสในการเปลี+ยนย้ายงานได้ตามความเหมาะสมต่อความรูค้ วามสามารถและ
สภาพร่างกายในวัยสูงอายุ หาแนวทางให้เศรษฐกิจนอกภาคทางการเข้ามาอยู่ในภาคทางการเพื+อภาษีและดูแลสวัสดิการได้ดขี น7ึ
ด้านอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มกี ารเชื+อมโยงระหว่าง SMEs กับกิจการขนาดใหญ่อย่างเป็ นธรรม เตรียมความพร้อม
ผูป้ ระกอบการไทยเรื+องมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ+ ม่ใช่ภาษีและมองทิศทางเกีย+ วกับ “นโยบายอุตสาหกรรมทีย+ งยื
ั + น” ในอนาคต
สนับสนุ นภาคอุตสาหกรรมที+มคี วามเชื+อมโยงกับภาคเกษตรและฐานทรัพยากรในท้องถิ+น ส่งเสริมให้เกิดสถาบันอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง ใช้ประโยชน์จากสถาบันอิสระทีเ+ กีย+ วกับการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท ส่งเสริมความตื+นตัวด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื+อเชื+อมโยงกับเครือข่ายการผลิตระดับโลกและสร้างความพร้อมในเรื+องการตรวจสอบมาตรฐานและศูนย์ทดสอบ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิง+ แวดล้อม การกระจายอํานาจในการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน+
ด้านการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ทํางานประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มากยิง+ ขึน7 เพื+อให้การบริหารด้าน
การเกษตรมีประสิทธิภาพมากกว่าทีเ+ ป็ นอยู่ พัฒนาภาคเกษตรแบบครบวงจรโดย มีระบบประกันรายได้ ประกันภัยพืชผล มีระบบ

การสือ+ สารทีด+ กี บั เกษตรกรเพื+อสร้างความเข้าใจเกีย+ วกับกลไกการทํางานของตลาด ผลดีและข้อพึงระวังของนโยบายใหม่ๆ การ
แทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรควรทําเท่าทีจ+ ําเป็ น ทางออกในการระบายสต็อคข้าวคือ การนําข้าวในสต็อกมาทําข้าวบรรจุถุงแจก
ให้กบั คนยากจน การโรดโชว์ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในราคาทีเ+ หมาะสม รัฐบาลควรมีการบริหารจัดการในทางทีเ+ ปิ ดเผยและเป็ น
ประโยชน์กบั ประเทศมากทีส+ ดุ

บทคัดย่ อ
ช่ องว่ างของนโยบายด้ านเศรษฐกิจมหภาค
รศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทิอดุดมธรรม
อ.รุ่งนภา โอภาสปั ญญาสาร
หลังจากทีรัฐบาลไทยได้ ดําเนินมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเข้ มข้ นและต่อเนืองเพือบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกปี 2551-2552 ทําให้ เศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั ได้ ฟืน. ตัวระดับหนึง เมือวิเคราะห์
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และด้ วยความมุ่งหวังทีจะให้ เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเป็ นธรรมและยังยืนได้ เรามี
ข้ อคิดเห็นต่อช่องว่างของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ดังนี .
ประการแรก การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : วิกฤตหนี .สาธารณะ
ผลจากวิกฤต Hamburger Crisis ส่งผลให้ รัฐบาลทัวโลกจําเป็ นต้ องใช้ งบประมาณขาดดุล ประเทศใน
กลุ่ม สหภาพยุโรป โดยเฉพาะ ไอร์ แ ลนด์ และกรี ซ กํ าลัง เผชิญ กับปั ญ หาวิกฤตหนี ส. าธารณะอย่างรุ นแรง
ถึงแม้ ว่าระดับหนี .สาธารณะของประเทศไทยยังอยู่ในระดับทียอมรับได้ ตามกรอบความยังยืนทางการคลัง แต่
อย่างไรก็ดี การรักษาวินยั ทางการคลัง โดยให้ ฐานะการคลังอยู่ในระดับทีเหมาะสมเพือไม่ให้ พลาดพลังตกไปสู
.
่
วิกฤตหนี .สาธารณะเป็ นเรื องท้ าทายของรัฐบาล
ดังนัน. รัฐบาลควรปรับลดรายจ่ายประจําและรายจ่ายผูกพันระยะยาว นัยหนึงเพือเป็ นการรักษาวินยั
การคลัง และยังทําให้ สามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้ านอืนๆ ได้ มากขึ .น นอกจากนี . รัฐบาลควรมีการ
ปฏิรูปโครงสร้ างระบบภาษีและเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ประการที*สอง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว : การลงทุนภาครัฐ
ขณะทีการลงทุนภาคเอกชนยังชะลอตัวจึงเป็ นหน้ าทีของภาครัฐทีจะเข้ ามาเพิมบทบาทด้ านการลงทุน
ให้ มากขึ .น โดยเน้ นการลงทุนในโครงสร้ างพื .นฐานเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (เช่น
ระบบชลประทาน ระบบการขนส่งทางนํา. และระบบราง) ซึงเป็ นโครงการทีส่ง ผลในเชิงบวกต่อโอกาสการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ให้ มีการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของโครงการการลงทุนอย่างเป็ นระบบ และ
ควรให้ ความสําคัญในการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ประการสุดท้ าย ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ : ระบบรัฐสวัสดิการ
เพือยกระดับสวัสดิการทางสังคมไทย ประการแรก รั ฐบาลต้ องเพิมความสามารถในการหารายได้
โดยเฉพาะรายได้ ท างภาษี และประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารของภาครั ฐ ประการที สอง รั ฐ บาลควรกํ า หนด
เป้าหมายของการจัดสรรสวัสดิการทางสังคมในเชิงปริ มาณ อาทิ กําหนดว่ารายจ่ายด้ านสวัสดิการสังคมควร
เป็ นเท่าใดและคิดเป็ นกีเปอร์ เซ็นต์เมือเทียบกับจีดีพี ภายใต้ ระยะเวลาทีเหมาะสม และควรมีการใช้ งบประมาณ

สนับ สนุน อย่า งเต็ม ที ประการที สาม รั ฐ บาลควรกํ า หนดเป้ าหมายด้ านการจัดสรรสวัส ดิการเชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative) เช่น การให้ หลักประกันการตกงาน สวัสดิการทีช่วยลดความเหลือมลํ .าทางเศรษฐกิจ และเลือก
นโยบายด้ านสวัสดิการทีก่อให้ เกิดการทุจริตได้ ยาก เป็ นต้ น

ช่ องว่ างของนโยบายด้ านเศรษฐกิจมหภาค
โดย
ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม1
รุ่งนภา โอภาสปั ญญาสาร2
1. คํานํา
หลังจากวิกฤตการณ์ เศรษฐกิจปี 2540 เศรษฐกิจไทยเริ* มฟื -นตัวตังแต่
- ปี 2542 และมีการเติบโต
อย่างต่อเนื*อง โดยในช่วงปี 2542-2551 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตเฉลี*ยร้ อยละ 4.6 ต่อปี ต่อมาเนื*องจาก
วิกฤตการณ์ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาและเศรษฐกิจโลกในปี 2550 ทําให้ การส่งออกของไทยลดลงตังแต่
ปลายปี 2551 ทัง- ยัง มี ผ ลกระทบต่อ การท่อ งเที* ย ว การลงทุน และการบริ โ ภคของภาคเอกชน ทํ า ให้
เศรษฐกิจไทยหดตัวในปี 2552 ร้ อยละ 2.3 แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเริ* มฟื น- ตัวในไตรมาสที*สี*ของปี
2552 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (22 กุมภาพันธ์ 2553)
ประมาณการว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะมีการเติบโตร้ อยละ 3.5 ถึง 4.5 และในช่วงเดียวกันเศรษฐกิจ
ไทยมีอตั ราเงินเฟ้อที*คอ่ นข้ างตํ*า
ภาพที! 1 อัตราการเติบโตของจีดีพีและอัตราเงินเฟ้อทั!วไป
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รัฐบาลไทยและรัฐบาลต่าง ๆ ทัว* โลกได้ ใช้ นโยบายการคลังเพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ ฟืน- ตัวจากภาวะ
ถดถอย (Recession) อันเนื*องจากวิกฤตการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2551-2552 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดังกล่าว เป็ นนโยบายงบประมาณขาดดุล ที*ก่อหนี -สาธารณะเพิ*มขึ -นเป็ นจํานวนมาก และในปี 2553 มีบาง
1

รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ เช่น ประเทศกรี ซ ได้ ประสบปั ญ หาวิกฤตการณ์ หนีส- าธารณะ นอกจากนี ใ- นด้ านรายจ่ายของ
รัฐบาลไทย รายจ่ายส่วนใหญ่ของรัฐบาลไทยเป็ นรายจ่ายประจํา ทําให้ รัฐบาลมีสดั ส่วนรายจ่ายด้ านการ
ลงทุนค่อนข้ างน้ อย ซึง* เป็ นผลเสียต่อศักยภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกําลังประสบปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง ซึ*งส่วนหนึ*งเป็ นผลมา
จากปั ญหาเศรษฐกิจ และรัฐบาลไทยได้ ประกาศจะจัดสวัสดิการให้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทัว* ถึงเพื*อ
สร้ างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
ฉะนัน- บทความนี -จะเน้ นที*จะวิเคราะห์ ปั ญหาหนี -สาธารณะ ปั ญหาการลงทุนของภาครัฐ และการ
สร้ างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจด้ วยระบบรั ฐสวัส ดิการ (เพื*อการสร้ างเศรษฐกิจไทยที*เป็ นธรรมและ
เติบโตอย่างยัง* ยืน)
2. ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
วิกฤตการณ์ซบั ไพร์ มในปี 2550 ซึ*งมีจดุ เริ* มต้ นมาจากปั ญหาในภาคสถาบันการเงินของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาและถื อว่ามี ความรุ นแรงมากที*สุดในรอบ 60 ปี ได้ ส่ง ผลต่อกระทบกับทุกภาคของระบบ
เศรษฐกิจจนทําให้ เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว* โลก หากพิจารณาเศรษฐกิจของประเทศสําคัญๆ อันได้ แก่
สหรั ฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และญี* ปนุ่ พบว่าในปี 2551 เศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆเริ*มได้ รับผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะในไตรมาสที* สาม ของปี 2551 เศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆทัว* โลกหดตัวอย่างรุนแรงในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในรูปที* 2
ขณะเดียวกัน เศรษฐกิ จ ของประเทศในภูมิภ าคเอเซี ยไม่ว่าจะเป็ นประเทศจี น ญี* ปุ่น สิง คโปร์
รวมทัง- ประเทศไทยก็ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวเช่นกันโดยผ่านทางด้ านการส่งออกเป็ นสําคัญ
เนื*องจากประเทศในเอเซียส่วนใหญ่พึ*งการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กาและกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป ซึ*งผลพวงจากวิกฤตครั ง- นีท- ําให้ กําลัง ซือ- ทั*วโลกลดลง ดังจะเห็นได้ จากปริ มาณการส่งออกลดลง
รวมทัง- อัตราการเติบโตของการส่งออกเป็ นลบ ส่งผลให้ เศรษฐกิจของหลายประเทศหดตัวลง และบาง
ประเทศมีการเติบโตเศรษฐกิจที*ชะลอตัวลง

ภาพที! 2 อัตราการเติบโตของจีดีพีของสหภาพยุโรป อังกฤษ ญี!ปุ่น และสหรั ฐอเมริกา
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ภาพที! 3 อัตราการเติบโตของการส่ งออกประเทศในเอเชีย
ที* ม า :
Bloomb
erge

40

30

ดั

20

Japan
10

China
Singapore
Malaysia

0
1999
-10

-20

-30

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009F

2010F

Thailand

ง นั - น
รั ฐ บา
ลของ
ทุ ก
ประเ
ทศได้
ออก
มาตร

การการคลังและการเงินเพื*อบรรเทาความเสียหายดังกล่าว โดยการอัดฉี ดเม็ดเงินเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี -ยนโยบายลงอย่างต่อเนื*อง ส่งผลให้ ภาวะเศรษฐกิจเริ* มมีสญ
ั ญาณของ
การฟื น- ตัวตังแต่
- ชว่ งครึ*งหลังของปี 2552 เป็ นต้ นมา
สําหรั บเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที!ติดลบหรื อหดตัวอีกครั 6งในปี 2552เนื*องจาก
เศรษฐกิจไทยได้ รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที*เกิดขึ -นในช่วงปลายปี 2551 โดยอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) เริ* มหดตัวตังแต่
- ไตรมาสที*สี*ของ ปี 2551 ที*ร้อยละ 4.2 เมื*อเทียบกับระยะ
เดียวกันปี ก่อน และหดตัวต่อเนื*องมายังปี 2552 โดย GDP ในไตรมาสแรกของ ปี 2552 หดตัวร้ อยละ 7.1
ส่วน GDP ในไตรมาสที*สองของปี 2552 ยังคงหดตัวต่อไปอีกร้ อยละ 4.9 แต่เริ* มขยายตัวเมื*อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้ า แสดงให้ เห็นสัญญาณการทรงตัวของเศรษฐกิจไทย และ “ระดับ” ตํ*าสุดของเศรษฐกิจในไตร
มาสที*หนึง* หลังจากนันในไตรมาสที
*สี*ของปี 2552 เศรษฐกิจไทยเริ*มขยายตัวโดยมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ
5.8 เป็ นผลจากเศรษฐกิ จ โลกเริ* ม ปรั บ ตัว ดี ขึ น- ทํ า ให้ อุป สงค์ เ พิ* ม ขึ น- ดัง จะเห็ น ได้ จ ากคํ า สั*ง ซื อ- จาก
ต่างประเทศเพิ*มขึ -น ส่งผลให้ ปริ มาณการส่งออกที*หดตัวมาตลอด 12 เดือนเริ* มขยายตัวขึ -นเป็ นครัง- แรกใน
เดือนพฤศจิกายน 2552
ภาพที! 4 อัตราการเติบโตของจีดีพีของประเทศไทยรายไตรมาส
Gross Domestic Product (1988 Prices)
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อย่างไรก็ตาม การฟื -นตัวของเศรษฐกิจโลกมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปและมีลักษณะเปราะบาง
เนื*องจาก
ประการแรก ฐานะการคลังของประเทศอุตสาหกรรมมีความอ่อนแอจากการใช้ จ่ายของภาครัฐ ซึ*ง
อาจจะทําให้ เกิดปั ญหาวิกฤติหนี -สาธารณะ ดังจะเห็นได้ จากปั ญหาหนี -สาธารณะของกลุ่มสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะกรณีกรี ซ ไอร์ แลนด์ โปรตุเกส และสเปน
ประการที*สอง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี*ยนอันจากความผันผวนของการเคลื*อนย้ ายเงินทุน
ระยะสันเพื
- *อแสวงหาผลตอบแทนที*สงู กว่า
ประการที*สาม การฟื -นตัวที*เกิดขึน- มาจากการเพิ*มขึน- ของอุปสงค์ในตลาดเกิดใหม่และประเทศ
กําลังพัฒนาซึ*งยังคงต้ องพึ*งพิงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมซึ*งเป็ นตลาดส่งออกที*
สําคัญ
ประการที*สี* การทยอยเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้ านการคลังและการดําเนินนโยบาย
การเงิ น เข้ ม งวดขึน- ในประเทศที* เ ริ* ม มี ก ารฟื -นตัวทางเศรษฐกิ จ จะเป็ นปั จ จัย เสี* ยงต่อ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโลกในระยะปานกลางและระยะยาว

3. นโยบายในปั จจุบัน

สําหรับประเทศไทย เพื*อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที*มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมทังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําให้ รัฐบาลต้ องใช้ นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary fiscal
policy) ในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจในระยะแรกภายใต้ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที*หนึ*ง
(Stimulus Package 1 หรื อ SP1) ซึ*งมาตรการระยะแรกที*ม่งุ เน้ นฟื น- ฟูเศรษฐกิจในระยะสัน- โดยส่วนใหญ่
เป็ นการโอนเงินเพื*อเพิ*มรายได้ และลดรายจ่ายให้ ประชาชน ประกอบด้ วย18 โครงการที*อยู่ในมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรวมเป็ นเงินกว่า 280,000 ล้ านบาท จําแนกเป็ น งบประมาณรายจ่ายเพิ*มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็ นจํานวน 117,000 ล้ านบาท การประกันราคาพืชผลจํานวน 124,000 ล้ านบาท
และมาตรการปรับลดภาษีจํานวน 40,000 ล้ านบาท
โครงการต่างๆ ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะแรกเน้ นการบริโภคภายในประเทศ การใช้ จ่าย
และการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน รวมทังภาคการส่
งออกและท่องเที*ยว ดังนี - (ดูตารางที* 1)
• โครงการเพื*อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ที*เน้ นกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอยและลดค่าครอง
ชีพของประชาชนที*ได้ รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ น้อยและผู้สงู อายุ
เช่น โครงการเช็คช่วยชาติ โครงการประกันราคาพืชผล โครงการเบี -ยกตัญnู โครงการส่งเสริ ม
อสม. โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือนลดค่าครองชีพ และโครงการธงฟ้าช่วยประชาชน
• โครงการด้ านการใช้ จ่ายและการลงทุนภาครัฐ เพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เกิดการจ้ างงานและ
รายได้ รวมทัง- พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะในเขตพื -นที*ชนบท อาทิ โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี โครงการต้ นกล้ าอาชีพ โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการพัฒนาแหล่งนํา- ขนาดเล็กเพื*อการเกษตร โครงการถนนปลอดฝุ่ น
โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยและที*พกั อาศัยตํารวจชันประทวนทั
ว* ประเทศ
• โครงการด้ านการลงทุนภาคเอกชน เน้ นให้ ความช่วยเหลือและส่งเสริ มภาคเอกชนเพื*อลดการ
ปลดพนักงาน รวมทัง- กระตุ้นให้ เกิดการลงทุนใช้ จ่ายเพื*อสร้ างงานในระบบเศรษฐกิจ อาทิ
โครงการเพิ*มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการซื -ออสังหาริมทรัพย์ โครงการคํ -าประกันสินเชื*อของ
บยส. เพื*อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการ
ส่งเสริ ม SMEs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร และมาตรการลดภาษี ให้ แก่ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน รวมทังการงดเก็
บภาษีจากการปรับโครงสร้ างหนี -ภาคเอกชน
• โครงการเพื*อบรรเทาผลกระทบจากภาวะหดตัวของภาคส่งออกและการท่องเที*ยว เพื*อกระตุ้น
การท่องเที*ยวและลดความเสี*ยงในการประกอบธุรกิจของผู้ส่งออก อาทิ โครงการรับประกัน

ความเสี*ยงให้ แก่ผ้ สู ่งออก โดยการขยายการรับประกันการส่งออกให้ ผ้ ปู ระกอบการในวงเงิน
150,000 ล้ านบาท เป็ นเวลา 3 ปี โครงการฟื น- ฟูความเชื*อมัน* ประเทศไทย โดยการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ ภ าพลักษณ์ เ พื* อ ชัก ชวนนัก ท่อ งเที* ย วและนัก ลงทุน ให้ เ ดิน ทางมายัง ประเทศไทย
โครงการสนับสนุนการท่องเที*ยว โดยการพัฒนาโครงสร้ างพืน- ฐาน ปรับภูมิทศั น์และระบบ
รักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที*ยวสําคัญๆ รวมถึงการยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่า 3 เดือน
ตลอดจนลดค่าธรรมเนียม Landing Fee ยกเว้ นค่าเข้ าชมอุทยานฯ และกระตุ้นการท่องเที*ยว
ภายในประเทศ โดยค่าใช้ จา่ ยจากการอบรมสัมมนาสามารถหักภาษีได้ 2 เท่า เป็ นต้ น
ตารางที! 1 โครงการในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะแรก
โครงการเพื!อกระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศ
เช็คช่วยชาติ
5 มาตรการ 6 เดือนลดค่าครองชีพ
ธงฟ้าช่วยประชาชน
ส่งเสริม อสม.
เบี -ยกตัญnู
ประกันราคาพืชผล

โครงการส่ งเสริมการลงทุนภาคเอกชน
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
ลดหย่อนภาษีเงินได้ การซื -ออสังหาริมทรัพย์
คํ -าประกันสินเชื*อ SMEs
ลดภาษีให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
งดเก็บภาษีจากการปรับโครงสร้ างหนี -

โครงการด้ านการใช้ จ่ายและการลงทุนภาครั ฐ
เรี ยนฟรี 15 ปี
ต้ นกล้ าอาชีพ
ชุมชนพอเพียง
พัฒนาแหล่งนํ -าเพื*อการเกษตร
ถนนปลอดฝุ่ น
ที*พกั อาศัยตํารวจชันประทวน
ปรับปรุงสถานีอนามัย

โครงการเพื!อช่ วยเหลือภาคการส่ งออกและ
ท่ องเที!ยว
รับประกันความเสียงให้ ผ้ สู ง่ ออก
ฟื น- ฟูความเชื*อมัน* ประเทศไทย
สนับสนุนการท่องเที*ยว
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมค่าวีซ่าและ Landing fee
ค่าใช้ จา่ ยอบรมสัมนาหักภาษี ได้ 2 เท่า

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้ นปี 2552 แม้ ว่าจะมีการใช้ จ่ายทางการคลังอย่างมาก แต่ภาวะเศรษฐกิจ
ไทยยัง คงมี แ นวโน้ มหดตัวอย่างต่อเนื* อง เนื*องจากเศรษฐกิ จ ของประเทศมหาอํ านาจทัง- สหรั ฐ อเมริ กา
สหภาพยุโรป และญี*ปนุ่ ยังคงหดตัวติดต่อกันหลายไตรมาส ทําให้ รัฐบาลไทยต้ องเพิ*มบทบาทของนโยบาย
การคลังในการเข้ ามากระตุ้นเศรษฐกิจอีกระลอก โดยให้ ความสําคัญในการเร่งรัดการลงทุนและการใช้ จ่าย
ของภาครัฐบาลซึ*งเป็ นปั จจัยสําคัญในการสนับสนุนการฟื น- ตัวของเศรษฐกิจในภาวะที*การลงทุนและการ
บริ โภคของภาคเอกชนในประเทศหดตัว ดังนัน- รั ฐบาลได้ ดําเนินโครงการใหม่ภายใต้ ชื*อ “มาตรการไทย
เข้ มแข็ง 2553-2555” หรื อ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที*สอง” (Stimulus Package 2 หรื อ SP2) โดยมี
วงเงินรวมประมาณ 1.431 ล้ านล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการที*รัฐบาลรับภาระการลงทุนวงเงินลงทุนรวม 1.1
ล้ านล้ านบาท และโครงการที*รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุนเอง วงเงินประมาณ 3 แสนล้ านบาท โดยเน้ น
โครงการลงทุนที*มีความจําเป็ นและสําคัญเพื*อเป็ นแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทังก่
- อให้ เกิดการ
สร้ างงานและรายได้ ให้ กบั ประชาชน
วัตถุประสงค์ของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 ได้ แก่
1. สร้ างความมั*นคงด้ านอาหาร และพลังงาน รวมทัง- การอนุรักษ์ ระบบนิเวศและสิ*งแวดล้ อม
ประกอบกับการเพิม* ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงบริ การสาธารณะขันพื
- -นฐานด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ*งแวดล้ อม ที*ทนั สมัยและจําเป็ นต่อ
การเพิ*มความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เร่งรัดและสร้ างศักยภาพในการหารายได้ จากการท่องเที*ยว
4. สร้ างฐานรายได้ ใหม่ของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสร้ างสรรค์หรื อเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ทงระบบให้
ัทนั สมัย
6. ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที*มีมาตรฐานสูงสําหรับคนไทย
7. สร้ างอาชีพและรายได้ เพื*อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน
แผนการลงทุน ของโครงการ SP2 ประกอบด้ ว ย 13 สาขา ซึ*ง ได้ ผ่า นการกลั*น กรองจาก
คณะกรรมการกลัน* กรองโครงการภายใต้ แผนฟื น- ฟูเศรษฐกิจระยะที* 2 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็ น
ประธาน ซึ*งคณะกรรมการได้ คดั เลือกโครงการที*มีศกั ยภาพเพียงพอและเหมาะสม พร้ อมที*จะสามารถ
ดําเนินการได้ ในช่วงปลายปี 2552 - 2555 ดังนี ตารางที! 2 รายจ่ ายแผนการลงทุนของโครงการ SP2 จําแนกตามสาขา
สาขา
สัดส่ วน (%)
1.การขนส่งและโลจีสติก
39.9
2.การบริหารจัดการนํ -าเพื*อการเกษตร
16.7

3.พลังงานและพลังงานทดแทน
4.โครงการพื -นฐานพัฒนาบุคคลด้ านการศึกษา
5.โครงการพื -นฐานพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
6.การลงทุนในระดับชุมชน
7.การสื*อสาร
8.เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์
9.โครงการพื -นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
10.โครงการพื -นฐานด้ านท่องเที*ยว
11.โครงการพื -นฐานเพื*อสวัสดิภาพของประชาชน
12.การพัฒนาการท่องเที*ยว
13.โครงการพื -นฐานด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ*งแวดล้ อม

14.4
9.6
6.9
6.4
1.7
1.2
0.8
0.7
0.6
0.6
0.3

ที*มา:สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์มีจํานวนเม็ดเงินที*ใช้ ลงทุนมากที*สดุ โดยมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 39.9
ของวงเงินลงทุนทังหมด
โครงการที*สําคัญประกอบไปด้ วย ระบบรถไฟฟ้า : สายสีแดง ม่วง เขียว นํ -าเงิน
ชมพู นํา- ตาล ระบบราง : จัดหาโบกี +- หัวรถจักรดีเ ซล ปรั บปรุ งทางระยะที* 5-6 (แก่ง คอย-บัวใหญ่ หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้ า-แก่งคอย) ทางพิเศษ (บางปะอิน-สระบุรี-โคราช) ถนนไร้
ฝุ่ น(ทางหลวงชนบท) ปรับปรุ งท่าอากาศยาน 4 แห่ง ฯลฯ โดยมีหน่วยงานที*รับผิดชอบคือกระทรวง
คมนาคม รองลงมา คือ สาขาการบริ หารจัดการนํ -าเพื*อการเกษตร มีสดั ส่วนร้ อยละ 16.7 ของวงเงินลงทุน
ทังหมด
โดยโครงการที*สําคัญคือ บํารุ งฟื น- ฟูระบบชลประทานเดิม ก่อสร้ างฝาย อ่างเก็บนํ -าเพื*อบรรเทา
อุทกภัย ปรับปรุ งและกระจายพันธุ์พืช พัฒนาลุ่มนํา- ชีตอนบน โดยหน่วยงานที*รับผิดชอบคือ กระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงมหาดไทย ส่วนสาขาอันดับ 3 คือ สาขาพลังงานและพลังงาน
ทดแทนมีสดั ส่วนร้ อยละ 16.7 ของวงเงินลงทุนทังหมด
ทําให้ รวมแล้ วใน 3 สาขาดังกล่าวมีสดั ส่วนรวมถึง
ร้ อยละ 71.0 ของวงเงินลงทุนทังหมด
3.1 ฐานะทางการคลัง
หากพิจารณาถึงแหล่งรายได้ ของประเทศที*นํามาใช้ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่า การจัดเก็บภาษี
ของไทยในปี งบประมาณ 2552 ตํ*ากว่าประมาณการ โดยรัฐบาลมีรายได้ จดั เก็บรวม 1,684.3 พันล้ านบาท
ลดลงจากระยะเดียวกันปี ก่อนร้ อยละ 8.3 ซึ*งเมื*อหักการถอนคืนภาษี จะทําให้ รัฐบาลมีรายได้ สุทธิ รวม
1,410.9 พันล้ านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปี ก่อนร้ อยละ 8.7 และตํ*ากว่าประมาณการ 193.8 พันล้ าน
บาท โดยเป็ นการลดลงทัง- รายได้ ภาษี และรายได้ ที*มิใช่ภาษี ตามภาวะผลการดําเนินงานของธุรกิจ และ

เป็ นผลจากมาตรการลดหย่อนภาษี ต่างๆ อาทิ การเพิ*มการยกเว้ นภาษี สําหรับเงินได้ เป็ น 150,000 บาท
แรก การเพิ*มค่าลดหย่อนประกันชีวิตและเงินลงทุนใน LTF และ RMF การลดอัตราภาษี ธุรกิจเฉพาะ
สําหรับอสังหาริมทรัพย์ โดยภาษี ที*ลดลงที*สําคัญ ได้ แก่ ภาษี มลู ค่าเพิ*มลดลงร้ อยละ 14.2 ตามการบริ โภค
และการนําเข้ าที*ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที*ชะลอตัว และภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
นอกจากนี - รัฐบาลได้ จดั ทํางบประมาณรายจ่ายเพิ*มเติมประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงิน
116,700 ล้ านบาท เพื*อบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทํา
ให้ รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลต่อเนื*องในขนาดที*มากขึน- จากปี งบประมาณ 2551 เพื*อ
กระตุ้นกําลังซื -อภาคเอกชนและชดเชยการส่งออกที*หดตัวรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยขาดดุลร้ อยละ
3.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นอกจากนี - คณะรั ฐมนตรี มีมติเมื* อวันที* 7 เมษายน 2552
เห็นชอบแผนฟื น- ฟูระยะที* 2 กรอบวงเงิน 1.56 ล้ านล้ านบาท โดยรัฐบาลได้ ตราพระราชกําหนดให้ อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื*อฟื น- ฟูและเสริมสร้ างความมัน* คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้ กระทรวงการคลังกู้
เงินบาทวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้ านบาท ส่งผลให้ สดั ส่วนหนี -สาธารณะต่อ GDP เพิ*มขึ -นจากร้ อยละ 38.13
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2551 เป็ น 45.83 ณ สิน- วันที* 31 ตุลาคม 2552 และมีแนวโน้ มเพิ*มขึน- เป็ นร้ อยละ
58.51 ณ สิ -นวันที* 30 กันยายน 2555
การดําเนินงบประมาณแบบขาดดุลส่งผลให้ หนี -สาธารณะ ณ สิ -นปี งบประมาณ 2552 มีจํานวน
4,002 พันล้ านบาท ซึ*งคิดเป็ นร้ อยละ 45.9 ของ GDP เพิ*มขึ -นมากจากร้ อยละ 37.3 ของ GDP ณ สิ -น
ปี งบประมาณก่อน โดยเป็ นหนีท- ี*รัฐ บาลกู้โดยตรง 2,586.5 พันล้ านบาท (ร้ อยละ 29.7 ของ GDP) หนี รัฐวิสาหกิจที*ไม่เป็ นสถาบันการเงินทังที
- *รัฐบาลคํ -าประกันและไม่คํ -าประกัน 559.6 พันล้ านบาท (ร้ อยละ 6.4
ของ GDP) และ 549.1 พันล้ านบาท (ร้ อยละ 6.3 ของ GDP) ตามลํ าดับ หนี ร- ั ฐ วิส าหกิ จ ที* เ ป็ นสถาบัน
การเงินที*รัฐบาลคํ -าประกัน 208.7 พันล้ านบาท (ร้ อยละ 2.4 ของ GDP) และหนี -ของกองทุนเพื*อการฟื น- ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 98.1 พันล้ านบาท (ร้ อยละ 1.1 ของGDP) ทังนี
- - สาเหตุหนึ*งที*ทําให้
ระดับหนี -สาธารณะเพิ*มขึ -นส่วนหนึ*งเป็ นผลจากการดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ทังนโยบายการคลั
ง
แบบขาดดุลและกิจกรรมกึ*งการคลัง อาทิ การจัดทํางบประมาณเพิ*มเติม 5 มาตรการ 6 เดือนเพื*อลดค่า
ครองชีพของประชาชน การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมฐานะการคลัง ของรั ฐบาลในปี งบประมาณ 2552 ยัง อยู่ในระดับที* มี
เสถียรภาพและอยู่ภายใต้ กรอบความยัง* ยืนทางการคลังทั -งในส่วนหนี -สาธารณะต่อ GDP ซึ*งอยู่ที*ร้อยละ
45.9 (ไม่เกินร้ อยละ 50 ต่อ GDP) และภาระหนี -ต่องบประมาณที*อยู่ที*ร้อยละ 10.2 (ไม่เกินร้ อยละ 15.0
ต่องบประมาณรายจ่าย)

ภาพที! 6 สัดส่ วนหนีส6 าธารณะต่ อ GDP ของประเทศไทย

สัดส่วนหนี4 สาธารณะต่อ GDP
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1.2 หนีในประเทศ
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1.1 หนีต่างประเทศ
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1. หนี4 ที6รฐั บาลกู้โดยตรง

0
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2.1 หนีทร-ี ฐั บาลคําประกัน

572.6

559.6

554.5

หนีต่างประเทศ
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หนีในประเทศ
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3.1 หนีต่างประเทศ
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4.1 หนีทร-ี ฐั บาลคําประกัน

73.8

73.8

30.4

4.2 หนีทร-ี ฐั บาลไม่คาํ ประกัน
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5.1 หนีทร-ี ฐั บาลคําประกัน

8.3

0.0
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5.2 หนีทร-ี ฐั บาลไม่คาํ ประกัน
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2. หนี4 ของรัฐวิ สาหกิ จที6ไม่เป็ นสถาบันการเงิ น

2.2 หนีทร-ี ฐั บาลไม่คาํ ประกัน
หนีต่างประเทศ
หนีในประเทศ
3. หนี4 ของรัฐวิ สาหกิ จที6เป็ นสถาบันการเงิ น

3.2 หนีในประเทศ
4. หนี4 สินของกองทุนเพื6อการฟื4 นฟูฯ

5. หนี4 องค์การของรัฐอื6น ๆ *

รวม (1+2+3+4+5)
(% ต่อ GDP)

หมายเหตุ : * สํานักงานบริหารหนีสาธารณะ ได้จดั ประเภทหนีใหม่ ตัง แต่เดือนกรกฎาคม 2549
ทีม- า: สํานักงานบริหารหนีสาธารณะ กระทรวงการคลัง
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ตารางที!
3 หนี 6
สาธารณ
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255 3

รั ฐ บาลยัง คงดําเนินนโยบายการคลัง แบบขาดดุล ต่อเนื* อง เนื* องจากการฟื -นตัวทางเศรษฐกิ จ ค่อนข้ าง
เปราะบางและยังคงมีความเสี*ยง โดยกํ าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2553 ที*
1,700 พันล้ านบาท รายได้ สทุ ธิ 1,350 พันล้ านบาท ขาดดุลงบประมาณ 350 พันล้ านบาท หรื อขาดดุลร้ อย
ละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์ ม วลรวมในประเทศ โดยในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ 2553 รั ฐ บาลมีรายได้
จัดเก็บ 399.2 พันล้ านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนร้ อยละ 16.0 และสูงกว่าเป้าหมายจัดเก็บถึง
66.9 พันล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ภาษี เพิ*มขึ -นร้ อยละ 15.5 จากภาวะเศรษฐกิจที*เริ* มฟื น- ตัวและการเพิ*ม
อัตราภาษี สรรพสามิตนํ -ามัน สุราเบียร์ และยาสูบ ส่วนรายได้ ที*มิใช่ภาษี เพิ*มขึ -นร้ อยละ 20.2 เนื*องจากการ
นําส่งรายได้ ของรัฐวิสาหกิจที*เพิ*มขึ -น
เมื*อวันที* 20 เมษายน 2553 ที*ประชุมครม.เห็นชอบหลักการจัดทํากฎหมายภาษี ที*ดิน และสิ*งปลูก
สร้ าง เป็ นกฎหมายภาษี ที*รัฐบาลปรับปรุงจากกฎหมายภาษี เดิม คือ ภาษี โรงเรื อนและท้ องที* ซึ*งจะเป็ น
เครื* องมือให้ เกิดความเป็ นธรรมในการกระจายการถือครองที*ดิน และพัฒนาที*ดินที*รกร้ างว่างเปล่า รวมทังเป็ นแหล่งรายได้ สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ*น โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับไปเพื*อพิจารณา
พร้ อมจัดประชาพิจารณ์ โดยจะยกเว้ นที*ดินเกษตรกรที*ทํากินในที*ดินของตัวเอง ส่วนของที*อยู่อาศัยขนาด
เล็ก และไม่ใช่ที*อยูอ่ าศัยใหญ่ การจัดเก็บภาษีนี -จะนําไปสูต่ งกองทุ
ันธนาคารที*ดนิ เพื*อให้ รัฐจัดสรรที*ดินให้ ผ้ ู
ไม่มีที*ดนิ ทํากิน เป็ นความตังใจของรั
ฐบาลในการให้ ความเป็ นธรรมแก่สงั คม
3.2 นโยบายการเงิน
สําหรับด้ านนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่าง
ต่อเนื*อง เพื*อพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเมื*อวันที* 3 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) มีมติให้ ปรับลดอัตราดอกเบี -ยนโยบายร้ อยละ 1.0 ต่อปี จากร้ อยละ 3.75 เป็ นร้ อยละ 2.75 ต่อปี
และทยอยปรับลดอย่างต่อเนื*อง โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เมื*อวันที* 14 มกราคม 2552 มีมติให้ ปรับ
ลดอัตราดอกเบี -ยนโยบายร้ อยละ 0.75 ต่อปี จากร้ อยละ 2.75 เป็ นร้ อยละ 2.0 ต่อปี ต่อมาเมื*อวันที* 25
กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการฯมีมติให้ ปรับลดอัตราดอกเบี -ยนโยบายร้ อยละ 0.5 ต่อปี จากร้ อยละ 2.0
เป็ นร้ อยละ 1.5 ต่อปี และครัง- สุดท้ ายเมื*อวันที* 8 เมษายน 2552 คณะกรรมการฯมีม ติให้ ปรับลดอัตรา
ดอกเบี -ยนโยบายร้ อยละ 0.25 ต่อปี จากร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อยละ 1.25 ต่อปี โดยใช้ ระยะเวลาไม่ถึง 5 เดือน
ปรับลดอัตราดอกเบี -ยนโยบายไปทังสิ
- -นร้ อยละ 2.5 จนเหลือร้ อยละ 1.25 และคงอัตราดอกเบี -ยนโยบายไว้
ในเวลาต่อมา
ล่าสุดเมื*อวันที* 2 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้ คงระดับอัตราดอกเบี -ย
นโยบายไว้ ที*ร้อยละ 1.25 ต่อปี ดังแสดงในรูปที* 6 เนื*องจาก แม้ ว่าเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื -นฐานเข้ มแข็ง
และสามารถสนับสนุนให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อไปได้ ในช่วงครึ*งหลังของปี อย่างไรก็ดี ปั ญหาเศรษฐกิจ
การเงินของยุโรปและสถานการณ์การเมืองในประเทศยังเป็ นปั จจัยเสี*ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ภาพที! 7 อัตราดอกเบีย6 นโยบายของไทย
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สําหรับด้ านเสถียรภาพทางด้ านราคา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ดแู ลอัตราเงินเฟ้อให้ อยู่ในกรอบ
เป้าหมายที*กําหนด (Inflation Targeting) โดยในช่วงปี ที*ผ่านมา ระดับราคาสินค้ าและบริ การค่อนข้ างที*จะ
มี เ สถี ยรภาพและอยู่ใ นระดับ ตํ*า อย่า งไรก็ ตาม ประชาชนยัง มี ค วามกัง วลถึง ภาวะเงิ น เฟ้ อในอนาคต
เนื*องจากแนวโน้ มการเร่งตัวขึ -นของราคานํ -ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์โลก รวมทังเศรษฐกิ
จโลกที*มีสญ
ั ญาณ
การปรับตัวที*ดีขึ -น ดังนัน- ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงควรติดตามอัตราเงินเฟ้อให้ มีเสถียรภาพ รวมทังระวั
- ง
การเกิดภาวะฟองสบูใ่ นตลาดสินทรัพย์ตา่ งๆ
ในด้ านการบริ หารเงินสํารองระหว่างประเทศของไทย ปั จจุบนั เงินสํารองระหว่างประเทศของไทย
อยู่ที*ระดับ 150,000 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ*งถือว่าเป็ นระดับที*สูงที*สดุ นับตังแต่
- ก่อตังธนาคารแห่
ง
ประเทศไทยขึ -น โดยเพิ*มขึ -นอย่างต่อเนื*องจากระดับประมาณ 30,000 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ เมื*อคราว
เกิดวิกฤตการณ์ต้มยํากุ้งปี พ.ศ. 2540
เมื*อพิจารณาสัดส่วนการลงทุนของเงินสํารองแยกตามรายสกุลเงินตังแต่
- อดีตจนถึงปั จจุบนั พบว่า
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ยังเป็ นสกุลเงินที*มีสดั ส่วนการถือครองมากที*สดุ ในโลก ถึงแม้ จะมีสดั ส่วนลดลงจากเดิม
ก็ตาม การถือครองสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ในสัดส่วนที*ลดลงนันเป็
- นผลจากการที*คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐที*
อ่อนตัวลงโดยตลอดในช่วงทศวรรษที*ผ่านมา ทังนี
- - นัยสําคัญของการลดการถือครองเงินดอลลาร์ สหรัฐลง

สะท้ อนถึงการเพิ*มขึ -นในสัดส่วนของสกุลเงินยูโร ซึ*งเริ* มมีบทบาทสําคัญเพิ*มมากขึ -นทังในฐานะที
*เป็ นสกุล
เงินที*ใช้ ในการทําธุรกรรม และในฐานะของ Reserve Currency
ถึงแม้ ว่าบทบาทของเงินยูโรในฐานะเงินสกุลหนึ*งในเงินสํารองระหว่างประเทศจะขยายตัวมากขึ -น
แต่จากปั ญหาวิกฤตหนี -สินภาครั ฐขนาดมหึมาของกลุ่มประเทศ PIIGS ในกลุ่มสหภาพยุโรป อันได้ แก่
โปรตุเกส อิตาลี ไอร์ แลนด์ กรี ซ และสเปน ที*มีแนวโน้ มขยายตัวออกไปในวงกว้ าง และหากสหภาพยุโรปไม่
สามารถเข้ าช่วยเหลือได้ ทนั สถานการณ์ จะส่งผลต่อความเชื*อมัน* ของนักลงทุนต่อค่าเงินยูโร ซึ*งส่งผลให้
ปั จจุบนั ค่าเงินยูโรได้ อ่อนค่าลงจนถึงระดับตํ*าที*สดุ นับแต่เกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์ เกอร์ เมื*อปลายปี 2551
ดังนัน- ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีบริ หารความเสี*ยงในเรื* องสัดส่วนการถื อครองเงินยูโรในฐานะเงิน
สํารองระหว่างประเทศของไทย
ภาพที! 8 อัตราเงินเฟ้อพืน6 ฐานและอัตราเงินเฟ้อทั!วไป
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ภาพที! 9 เงินสํารองระหว่ างประเทศของไทยกับอัตราแลกเปลี!ยน
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4. ข้ อเสนอแนะเพื
ความยัComposition
! งยืนทางเศรษฐกิ
ในท่ามกลางปั จจัยเสี*ยงทังภายในและนอกประเทศ
รัฐบาลควรให้ ความสําคัญในการแก้ ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ เพื*อมุ่งบรรลุถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจสําคัญอย่างน้ อย 3 ประการ อันได้ แก่ การรักษา
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Stabilization) ความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ (Economic
Growth) และ ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ เพื*อให้ ประเทศได้ รับประโยชน์สงู สุด

ประการแรก การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : หนีส6 าธารณะ
ผลจากวิกฤตเศรษฐกิ จ โลกส่ง ผลให้ รั ฐ บาลใช้ ง บประมาณขาดดุล ในการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ใน
ประเทศส่งผลให้ เกิ ดการก่อหนี ส- าธารณะขึน- โดยวัตถุประสงค์หนึ*งของการก่อหนี ส- าธารณะเพื* อรักษา
เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ โดยในยามที* มี ภ าวะเงิ น ฝื ดเกิ ดขึน- การกู้ยื ม ของรั ฐ บาลเพื* อ
นํามาใช้ ในโครงการต่างๆจะเป็ นการช่วยฟื น- ฟูภาวะเศรษฐกิจ เพราะเมื*อรัฐบาลกู้ยืมแล้ วนํามาใช้ จ่ายจะทํา
ให้ ประชาชนมีรายได้ เพิ*มขึ -นทําให้ ระบบเศรษฐกิจฟื น- ตัวและกลับสูภ่ าวะปกติ
อย่างไรก็ตาม การใช้ งบประมาณขาดดุลหรื อการก่อหนี -สาธารณะจะส่งผลให้ ระดับหนี -สาธารณะ
ของประเทศเพิ*มขึ -น และหากการก่อหนี -สาธารณะอยูใ่ นระดับสูงจะมีความเสี*ยงต่อการฟื น- ตัวทางเศรษฐกิจ
และอาจทําให้ ประเทศประสบปั ญหาวิกฤตหนี -สาธารณะ (Sovereign Debt Crisis) ได้

ภาพที! 11 จํานวนประเทศที!ประสบวิกฤตหนีส6 าธารณะ (2524-2550)
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ในช่วงปี 2524-2550 ประเทศที*ประสบวิกฤตหนี -สาธารณะมีจํานวน 54 ประเทศ (รู ปที* 11, เป็ น
ข้ อมูล IMF) เฉพาะในช่วงปี 2524 ถึง 2528 ประเทศที*ประสบวิกฤตหนี -สาธารณะอย่างรุนแรงมีจํานวน 32
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศละตินอเมริ กา เช่น ในเดือนสิงหาคม 2525 รัฐบาลเม็กซิโกได้ ประกาศ
ว่าตนเองไม่สามารถชําระหนี - ส่งผลให้ เกิดวิกฤตค่าเงินเม็กซิโกตามมา ทําให้ เศรษฐกิจของเม็กซิโกหดตัว
รายได้ ประชาชาติลดลงและเงินเฟ้อสูงเกิน 100 เปอร์ เซนต์ ซึ*งต้ องใช้ เวลาหลายสิบปี กว่าที*เศรษฐกิจจะ
กลับเข้ าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี -รัฐบาลประเทศต่างๆ อาทิ อาร์ เจนตินา เวเนซุเอลา ปารากวัย เอกวาดอร์
บราซิล ต่างก็ออกมาประกาศว่าตนเองไม่สามารถชําระหนี -ได้ เช่นกัน สําหรับประเทศไทย แม้ จะเผชิญกับ
วิกฤตการเงินมาหลายครัง- แต่รัฐบาลไทยก็ไม่เคยผิดนัดชําระหนี -เลยสักครังวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 ทําให้ หลายประเทศใช้ มาตรการการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื*อ
ทดแทนการใช้ จ่ายของภาคเอกชนที* ยัง คงหดตัว อย่า งมาก จนทํ าให้ หนี ส- าธารณะของประเทศญี* ปุ่ น
สหรัฐอเมริ กา และอีกหลายประเทศเมื*อเทียบกับจีดีพีอยู่ในระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ และมีแนวโน้ มสูง
ต่อเนื*องอีกหลายปี รวมทังประเทศในกลุ
่มสหภาพยุโรป3 โดยเฉพาะโปรตุเกส ไอร์ แลนด์ อิตาลี กรี ซ และ
สเปน หรื อกลุ่มประเทศ PIIGS (Portugal Ireland Italy Greece และ Spain) ที*กําลังเผชิญกับปั ญหา
วิกฤตหนี -สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณ สะท้ อนให้ เห็นถึงแรงกดดันต่อปั ญหาหนี -สาธารณะของ
โลกที*เพิ*มสูงขึ -น

3

สหภาพยุโรปกําหนดเกณฑ์สาํ หรับประเทศที*เข้ าร่วมใช้ เงินสกุลยูโรว่า ต้ องมีหนี -สาธารณะไม่เกินร้ อยละ 60 ของจีดีพี

ภาพที! 12 หนีส6 าธารณะต่ อGDP ของประเทศต่ างๆ
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เป็ นที*นา่ สังเกตว่า ถึงแม้ ว่าประเทศญี*ปนจะมี
ุ่
สดั ส่วนหนี -สาธารณะร้ อยละ 200 ต่อ GDP แต่ยงั ไม่
มีปัญหาหนี -สาธารณะ เนื*องจากหนี -ส่วนใหญ่ของภาครัฐเป็ นการก่อหนี -ภายในประเทศเป็ นหลัก ขณะที*หนี สาธารณะส่วนใหญ่ของประเทศกรี ซเป็ นหนี -นอกประเทศ
กรณีประเทศไอร์ แลนด์ ในปี 2550 ประเทศไม่มีปัญหาหนี -สาธารณะและฐานะการคลัง โดยมีหนี สาธารณะเพียงร้ อยละ 24.9 ของจีดีพี แต่จากวิกฤตการเงินทําให้ รัฐบาลมีมาตรการเข้ าไปแก้ ไขปั ญหา
สถาบันการเงินและคํ -าประกันเงินฝากมูลค่ามหาศาล จนทําให้ หนี -สาธารณะในปี 2552 เพิ*มขึ -นสูงถึงร้ อย
ละ 63.7 ของจีดีพี และขาดดุลงบประมาณถึงร้ อยละ 14.7 ของจีดีพี นอกจากนี -รัฐบาลของไอร์ แลนด์ยงั
ต้ องคํ -าประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย์สญ
ั ชาติไอร์ แลนด์ที*มีปัญหาทัง- ในและต่างประเทศที*มีมูลค่า
มหาศาล ซึ*งทําให้ รัฐบาลประสบปั ญหาภาระทางการเงินอย่างมากจนประชาคมเศรษฐกิจโลกขาดความ
เชื*อถือต่อฐานะการคลังของประเทศ
รัฐบาลไอร์ แลนด์เร่ งแก้ ปัญหาทันทีโดยมีมาตรการปรับลดการขาดดุลงบประมาณอย่างชัดเจน
และมาตรการดังกล่าวเริ*มส่งผลโดยในปี งบประมาณ 2552 ขาดดุลงบประมาณลดลงจากที*ประมาณการไว้
ที* 25,300 ล้ านยูโร เหลือ 24,600 ล้ านยูโร ซึ*งทําให้ เกิดผลกระทบในระยสันโดยเกิ
ดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างรุนแรง อัตราการว่างงานสูงขึ -นจากร้ อยละ 5 ณ สิ -นปี 2550 มาอยู่ที*ร้อยละ 12 ในปี 2552 ขณะที*
อัตราค่าจ้ างก็ ล ดลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ ผลกระทบจากทัง- ปั ญ หาสถาบันการเงิ นและการควบคุม
งบประมาณ ทําให้ เศรษฐกิจไอร์ แลนด์หดตัวร้ อยละ 8.1 ใน สามไตรมาสแรกของปี 2552

สําหรับประเทศกรี ซประสบปั ญหาฐานะการคลังตังแต่
- ก่อนวิกฤติการเงินโลกในปี 2551 เนื*องจาก
ขาดวินยั การคลังอย่างต่อเนื*องแม้ ว่าจะไม่มีปัญหาสถาบันการเงินเหมือนไอร์ แลนด์ โดยในปี 2550 กรี ซมี
หนี -สาธารณะประมาณร้ อยละ 89.5 ของ GDP และจากการที*รัฐบาลต้ องใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที*เกิดขึ -นส่งผลให้ หนี -สาธารณะในปี 2552 เพิ*มขึ -นอีกเป็ นร้ อยละ 113 ของ
GDP และในปี งบประมาณ 2553 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณร้ อยละ 14 ของ GDP ในขณะที*มีรายได้ จาก
ภาษี คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 10 ของ GDP ซึ*งถือเป็ นความเสี*ยงต่อความสามารถในการชําระคืนหนี - รวมทังส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการระดมเงินทุนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวทําให้ ประชาคมเศรษฐกิจ
โลกขาดความเชื*อถือต่อฐานะการคลังของกรี ซเช่นกัน
รัฐบาลกรี ซยังไม่มีแนวทางในการลดการขาดดุลงบประมาณที*ชดั เจนและเป็ นรูปธรรม และแม้ ว่า
รัฐบาลกรี ซจะประกาศลดการขาดดุลงบประมาณลงเหลือร้ อยละ 8.7 ของ GDP ในปี 2553 และเหลือร้ อย
ละ 3 ในปี 2555 ตามเกณฑ์ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตามประชาคมโลกก็ยงั ไม่ให้ ความ
เชื*อถือต่อรัฐบาลกรี ซเนื*องจากต้ องมีการเพิ*มของรายได้ อย่างมากโดยรายได้ ของรัฐบาลต้ องสูงถึงร้ อยละ
15 ในปี 2554 และต้ องเพิ*มขึ -นถึงร้ อยละ 19 ในปี 2555
จากปั ญหาวิกฤตหนี -สาธารณะของประเทศกรี ซ ทําให้ ประเทศสหภาพยุโรปได้ ให้ ความช่วยเหลือ
โดยมีมติเมื*อวันที* 10 พฤษภาคม 2553 อนุมตั มิ าตรการฉุกเฉินรวมมูลค่า 5 แสนล้ านยูโร โดยมีจดุ มุ่งหมาย
เพื*อยับยังไม่
- ให้ ปัญหาหนี -ของประเทศกรี ซลุกลามไปยังประเทศอื*นๆ ในสหภาพยุโรป โดยมาตรการดังกล่าว
แบ่งเป็ น มาตรการสินเชื*อและการรับประกันสินเชื*อ รวมมูลค่า 4.4 แสนล้ านยูโร และอีก 0.6 แสนล้ านยูโร
จากกองทุนรักษาเสถี ยรภาพของสหภาพยุโรปและมี ความเป็ นไปได้ ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) อาจสมทบเงินช่วยเหลืออีกมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้ านยูโร
อย่างไรก็ดี แม้ ว่ามาตรการช่วยเหลือประเทศกรี ซจะมีความชัดเจนขึ -น แต่ก็ไม่ได้ ทําให้ ประชาคม
โลกคลายความกังวล ดังจะเห็นได้ จาก Credit Default Swap (CDS) ซึง* เป็ นตัวชี -ความเสี*ยงของตราสาร
หนี -รัฐบาลของกรี ซ พุง่ สูงขึ -นจากที*เคยอยู่ราว 150 basis points (bps) เมื*อปลายปี 2552 มาอยูท่ ี*ระดับสูง
ถึง 940 bps ในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึง* CDS spread ในระดับดังกล่าวนับว่าสูงมาก โดยเกือบจะ
เท่ากับ CDS spread ของเวเนซุเอลา และอาร์ เจนตินา ซึ*งอยูท่ ี*ราว 1000 bps แสดงถึงความเสี*ยงที*รัฐบาล
กรี ซจะมีโอกาสผิดนัดชําระหนี -เพิ*มขึ -น

ภาพที! 13 Credit Default Swap ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

ที*มา: Bloomberge

ผลกระทบที*น่ากลัวจากปั ญหาหนี -สินของประเทศกรี ซ ได้ แก่
1)

ปั ญหาหนี -ลุกลามไปยังประเทศใกล้ เคียงในสหภาพยุโรป อันได้ แก่ โปรตุเกส (Portugal)
อิตาลี (Italy) ไอร์ แลนด์ (Ireland) สเปน (Spain) และอาจรวมถึงประเทศอังกฤษ (United
Kingdom)

2)

ความกังวลของนักลงทุนต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี*ยง ซึ*งสะท้ อนออกมาจากการเทขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์

3)

การล่มสลายของค่าเงินยูโร ซึ*งเกิดจากการถอนตัวของสมาชิกที*มีปัญหา ซึ*งประเทศกรี ซ
อาจจะเป็ นรายแรกที*ต้องเลิกใช้ สกุลเงินยูโร หากต้ องการลดค่าเงินของตนเองลง

นอกจากนี - องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European
Commission) ประมาณการว่า ในปี 2557 หนี -สาธารณะของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐ และญี*ปนุ่
จะเพิ*มสูงขึ -นเมื*อเทียบกับปี 2552 โดยเฉพาะในกลุ่ม Advanced countries เช่น ญี* ปนุ่ สหรัฐ อิตาลี
ฝรั*งเศส จะมีการเพิ*มขึ -นของระดับหนี -ที*สงู สําหรับหนี -สาธารณะของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
อยูใ่ นระดับตํ*าเมื*อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ ว คือ ประมาณร้ อยละ 40 ของ GDP ยกเว้ นประเทศอินเดียที*
สูงถึงร้ อยละ 82 ของ GDP

จากตัวอย่างปั ญหาวิกฤตหนีส- าธารณะของประเทศดัง กล่าวน่าจะเป็ นบทเรี ยนและเป็ นเครื* อง
เตือนใจแก่ประเทศไทยว่า การขาดวินยั ทางการคลังจะก่อให้ เกิดปั ญหาหนี -ภาครัฐและจะส่งผลอย่างรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจไม่ช้าก็เร็ ว และหากแก้ ปัญหาได้ เร็ วเท่าไหร่ ผลกระทบก็จะน้ อยและเศรษฐกิจจะฟื น- ตัวเร็ ว
เท่านัน- ถึงแม้ วา่ ระดับหนี -สาธารณะของประเทศไทยอยู่ที*ประมาณร้ อยละ 45.9 ของจีดีพี ซึ*งถือว่ายังอยู่ใน
กรอบความยัง* ยืนทางการคลัง4 และอยู่ในระดับตํ*าเมื*อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว อย่างไรก็ดี การ
รักษาวินยั ทางการคลังโดยให้ ฐานะการคลังอยู่ในระดับที*เหมาะสมเป็ นเรื* องท้ าทายของรัฐบาล เนื*องจาก
การดําเนินนโยบายการคลังในระยะต่อไปจะมีข้อจํากัดมากขึ -น ซึ*งหากเศรษฐกิจฟื น- ตัวและภาคเอกชนมี
บทบาทต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ -น ภาครัฐควรทยอยลดบทบาทลงเพื*อรักษาวินยั ทางการคลัง
ไม่ให้ ภาระหนีเ- พิ*มขึน- จนอาจกระทบต่อความมั*นคงของฐานะการคลังและความน่าเชื*อถื อของประเทศ
ดังนัน- นัยเชิงนโยบายในระยะต่อไปภาครัฐควรพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี 1) การปรั บลดรายจ่ ายประจําและรายจ่ ายผู ก พันระยะยาว เนื* องจากรายจ่ายประจําของ
ประเทศมีจํานวนมากซึง* มีสดั ส่วนสูงถึงประมาณร้ อยละ 70 ถึง 80 ของรายได้ ภาครัฐ และมีแนวโน้ มเพิ*มขึ -น
ทุกปี ดังจะเห็นได้ จาก การประมาณการฐานรายได้ สทุ ธิปี 2554 จะสามารถจัดเก็บได้ ถึง 1.65 ล้ านล้ าน
บาท แต่เป็ นงบรายจ่ายประจําสูงถึง 1.63 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.79 ของฐานรายได้ ซึ*งมีแนวโน้ ม
สูงขึ -นเมื*อเทียบกับงบรายจ่ายประจําปี 2550 ถึง 2551 ที*มีสดั ส่วนเฉลี*ยร้ อยละ 79 ของฐานรายได้ และ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2552 ที*มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 90 ของฐานรายได้ ซึ*งจะส่งผลทําให้
รายได้ สว่ นที*เหลือไม่เพียงพอต่อรายจ่ายการลงทุนและรายจ่ายอื*นๆ
จากบทวิเคราะห์ของ National Bureau of Economic Research ประเทศที*ประสบปั ญหาหนี สาธารณะจะใช้ ม าตรการด้ านรายได้ ภ าษี และด้ านรายจ่ายภาครั ฐในการแก้ ปัญหาหนีส- าธารณะ จาก
ตารางที* 4 จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านีจ- ะเน้ นใช้ มาตรการปรับลดรายจ่ายของภาครัฐในการ
แก้ ปัญหาหนี -สาธารณะ
ตารางที! 4 มาตรการการแก้ ปัญหาหนีส6 าธารณะของประเทศต่ างๆ

4

กระทรวงการคลังได้ กําหนดกรอบความยัง* ยืนทางการคลัง ประกอบด้ วย (1) ยอดหนี -สาธารณะคงค้ างต่อจีดีพี ไม่เกินร้ อย
ละ 50 (2) ภาระหนีต- ่องบประมาณไม่เกิ นร้ อยละ 15 (3) การจัดทํางบประมาณสมดุล และ (4) สัดส่วนงบลงทุนต่อ
งบประมาณรายจ่ายไม่ตํากว่าร้ อยละ 25

(หน่วย: ร้ อยละของจีดีพ)ี
ประเทศ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
แคนาดา
ฟิ นแลนด์
เยอรมัน
ไอร์ แลนด์
เนเธอร์ แลนด์
สวีเดน

ช่วงเวลา การเปลี*ยนแปลงของรายได้ ภาษี
1931-1934
-0.1
1975-1979
-2.2
1982-1988
-4.9
1992-1999
3.7
1994-2000
5.3
1996-2000
0.7
1985-1996
-3.7
1993-1997
-2.5
1993-2000
7

การเปลี*ยนแปลงของรายจ่ายภาครัฐ
-3.7
-5.1
-9.2
-5.8
-6.7
-3.9
-14.3
-3.9
-7.8

การเปลี*ยนแปลงของดุลการคลัง
3.6
2.9
4.3
9.5
2
4.6
10.6
1.4
14.8

ที!มา: The National Bureau of Economic Research

ดังนัน- ภาครั ฐควรลดรายจ่ายประจําที*ไม่มีความจําเป็ นหรื อเกินความจําเป็ น อาทิ รายจ่ายเงิน
บํานาญ รายจ่ายด้ านค่ารักษาพยาบาลโดยรายจ่ายด้ านค่ารักษาพยาบาลควรมีการกํากับตรวจสอบการ
เบิกจ่ายอย่างรอบคอบ
2) การปฏิรูปโครงสร้ างระบบภาษีและเพิ!มประสิทธิภาพการจัดเก็บ เพื*อรองรับรายจ่ายที*มี
แนวโน้ มเพิ*มขึ -น ทังจากโครงสร้
างประชากรที*เปลี*ยนไป ข้ อกําหนดในรัฐธรรมนูญ และแรงกดดันจากภาค
การเมืองและสังคม โดยต้ องมีการขยายฐานภาษี
โดยทัว* ไป รายได้ จากภาษีจะขึ -นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากเศรษฐกิจขยายตัวจะทําให้
ภาครัฐสามารถเก็บภาษี ได้ เพิ*มขึ -น ขณะที*หากเศรษฐกิจซบเซาหรื อหดตัวจะทําให้ รายได้ จากการเก็บภาษี
ลดลง ทําให้ เกิดปั ญหารายได้ จากภาษี เพิ*มขึ -นไม่เพียงพอกับรายจ่ายที*เพิ*มขึ -นอันจะทําให้ รัฐบาลกู้หนี -มาก
ขึ -น ดังนันรั
- ฐบาลควรมีการปฎิรูปการเก็บภาษี ดงั นี • การขยายฐานภาษีภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
• การขยายฐานรายได้ ของภาษีมลู ค่าเพิ*ม (VAT)
• การขยายฐานภาษี ทรั พ ย์ สิน ที* ดินซึ*ง การประชุม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เมื* อวัน ที* 20
เมษายน 2553 ได้ มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พรบ.) ภาษี ที*ดินและสิ*งปลูก
สร้ าง ซึง* เป็ นจุดเริ*มต้ นที*ดีในการปฎิรูปโครงสร้ างภาษีของไทย
• การเก็บภาษีมรดก
• การเก็บภาษีสิ*งแวดล้ อม ซึง* จัดเก็บจากกิจกรรมทีเป็ นผลเสียต่อสิ*งแวดล้ อม5
5

โปรดดูรายละเอียดการเก็บภาษี มรดกและภาษี สิ*งแวดล้ อมใน ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ “ช่องว่างของนโยบายเศรษฐกิจไทย
วิเคราะห์มาตรการการคลัง” 2553

• การเพิ*มอัตราภาษี ทางอ้ อมจากสินค้ าและบริ การที*เกิดผลเสียต่อสังคม เช่น บุหรี* เบียร์
สุรา เป็ นต้ น
ประการที!สอง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว : การลงทุนภาครั ฐ
วิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยหดตัว เนื*องจากการบริโภค การลงทุน การท่องเที*ยวของ
ไทยชะลอตัวลงอย่างมาก ดังนัน- ท่ามกลางการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศของภาคเอกชนทังทางด้
าน
การบริ โภคและการลงทุน การลงทุนภาครั ฐ จึง ถูกคาดหวังว่าจะเป็ นหัวรถจักรสําคัญ ในการขับเคลื* อน
เศรษฐกิจ
การลงทุนของรัฐจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ*มความเชื*อมัน* ของภาคเอกชนทัง- ในระยะสันและ
ระยะปานกลางซึ*งจะส่งผลให้ มีการขยายตัวของการลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจต่อเนื*องตามมา อาทิ ก่อสร้ าง
เหล็ก อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น และจะช่วยเพิ*มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้ องเผชิญปั ญหาข้ อจํากัดด้ านงบประมาณซึ*งมีผลอย่างมากต่อการกําหนดนโยบาย
โดยเฉพาะอย่างยิ*งโครงการลงทุนเพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยทั*วไป สัดส่วนรายจ่ายด้ านการลงทุนต่องบประมาณของไทยควรมีค่าไม่ตํ*ากว่าร้ อยละ 25
(ตามกรอบความยัง* ยืนทางการคลังของกระทรวงการคลัง) ซึ*งเป็ นระดับที*เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยัง* ยืน แต่เมื*อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ของไทยในปี 2553 พบว่า รายจ่ายด้ าน
การลงทุนมีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 12.6 เทียบกับงบประมาณรายจ่ายทังหมด
ซึ*งเป็ นสัดส่วนที*ตํ*ามากส่วน
หนึง* เป็ นผลมาจากการก่อหนี -ที*เพิ*มขึ -นซึ*งต้ องมีการกันเงินเพื*อชําระหนี -สาธารณะส่งผลให้ รายจ่ายด้ านการ
ลงทุนภาครัฐถูกเบียดเบียน
ถึงแม้ ว่ารัฐบาลจะเพิ*มงบลงทุนภาครัฐทังส่
- วนของภาครัฐและรั ฐวิสาหกิจ โดยภายใต้ รายจ่าย
ปี งบประมาณ 2554 รัฐบาลตังงบลงทุ
นที*ร้อยละ 16.7 เพิ*มขึ -นจากปี งบประมาณ 2553 ทําให้ มีงบลงทุนใน
ปี งบประมาณ 2554 เพิ*มขึ -นราว 1 แสนล้ านบาท ซึ*งเมื*อรวมกับเงินกู้ภายใต้ แผนปฏิบตั ิการไทยเข้ มแข็ง
น่าจะสามารถขับเคลื*อนเศรษฐกิจได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื*อเทียบกับสัดส่วนเศรษฐกิจโดยรวมถือว่าไม่มาก
เพราะการลงทุนที*จะมีความยัง* ยืนและสอดคล้ องกับการฟื น- ตัวของเศรษฐกิจโดยรวมจะต้ องเป็ นบทบาท
ของการลงทุนภาคเอกชน
ดังนัน- ในขณะที*การลงทุนภาคเอกชนยังชะลอตัวจึงเป็ นหน้ าที*ของภาครัฐที*จะเข้ ามาเพิ*มบทบาท
ในด้ านนี -ให้ มากขึ -น โดยเพิ*มสัดส่วนการลงทุนในงบประมาณเพื*อเพิ*มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคตเนื*องจากปั จจุบนั เม็ดเงินสําหรับการลงทุนในโครงสร้ างพื -นฐานยังมีน้อย
การลงทุนภาครัฐจะต้ องเน้ นโครงการที*สง่ ผลในเชิงบวกต่อโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
เพื*อเพิ*มประสิทธิภาพของการผลิต เช่น การลงทุนระบบชลประทาน การวิจยั และพัฒนาพันธุพืช และระบบ

ไอที เป็ นต้ น และเพื*อลดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ เช่น การลงทุนในโครงการระบบขนส่งทางนําและระบบราง
การลงทุนเหล่านี -จะทําให้ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ -น
ในการลงทุนดังกล่าว หน่วยงานของรั ฐ บาลควรมี การวิเ คราะห์ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ด้ วย
หลักเกณฑ์ที*ทําให้ สามารถเปรี ยบเทียบความคุ้มค่าระหว่างโครงการของต่างหน่วยงานกัน (อาจจัดทําคูม่ ือ
การวิเ คราะห์ ความคุ้ม ค่าทางเศรษฐกิ จ ที*ใ ช้ ร่วมกันได้ หลายหน่วยงาน) ซึ*ง จะทํ าให้ ส ามารถจัดลํ าดับ
ความสําคัญของโครงการต่างๆของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็ นระบบมากขึ -น
ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรให้ ความสําคัญในการเพิ*มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ (ซึ*ง
รวมทังรั- ฐวิสาหกิจ)

ประการสุดท้ าย ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ : ระบบรั ฐสวัสดิการ
ในปั จ จุบัน หลายประเทศโดยเฉพาะอย่า งยิ* ง ประเทศพัฒ นาแล้ ว ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ในเรื* อ ง
สวัสดิการทางสังคมแม้ ว่าจะมีข้อจํากัดต่างๆโดยเฉพาะในด้ านงบประมาณของภาครัฐ ทําให้ ประเด็นใน
เรื* องระบบรัฐสวัสดิการเป็ นแนวนโยบายที*ภาครัฐควรให้ ความสําคัญ ซึ*งการดําเนินนโยบายของภาครัฐควร
เป็ นนโยบายที*เอื -อประโยชน์ตอ่ คนส่วนใหญ่ในประเทศเพื*อให้ เกิดความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจและนําพา
ประเทศเข้ าสูร่ ะบบสวัสดิการที*แท้ จริง หรื อ “การเป็ นรัฐสวัสดิการ” ทังในระยะปานกลางและระยะยาว
โดยหลักการ รัฐสวัสดิการ (Welfare State) หมายถึง การดําเนินนโยบายของรัฐที*เน้ นการสร้ าง
หลักประกันการดํารงชีวิตที*มีคณ
ุ ภาพอย่างน้ อยในระดับพื -นฐานให้ แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื*อสร้ าง
ความเป็ นธรรมในสังคมและสร้ างภูมิค้ มุ กันจากวิกฤตเศรษฐกิจ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ*งได้ ว่า รัฐสวัสดิการจะ
รับประกันสิทธิขนพื
ั - -นฐานของประชาชน และช่วยเหลือประชาชนในยามตกยาก
โดยทัว* ไป ระดับความเป็ นรัฐสวัสดิการสามารถพิจารณาได้ จากคุณลักษณะดังนี ประการแรก โครงสร้ างระบบการจัดเก็บภาษี (Taxation)
ประเทศที*มีระดับความเป็ นรัฐสวัสดิการตํ*าจะมีโครงสร้ างการจัดเก็บภาษี ถดถอยกว่าประเทศที*มี
สวัสดิการสูง ขณะที*ประเทศที*มีขนาดของรายจ่ายด้ านสวัสดิการในระดับสูงจะมีการจัดเก็บภาษี เงินได้ ใน
อัตราภาษีก้าวหน้ าซึง* อาจสูงถึงร้ อยละ 60 ของรายได้ รวมทังมี
- อตั ราภาษี การบริ โภคที*สงู ถึงร้ อยละ 25 ของ
มูลค่าสินค้ าเพื*อนํามาใช้ จา่ ยด้ านบริการสาธารณะ
การจัดเก็บภาษี โดยเฉลี*ยทัว* โลก พบว่า มีการจัดเก็บภาษี ประมาณร้ อยละ18.8 ของ GDP หาก
พิจารณาเป็ นรายทวีป พบว่า ประเทศในยุโรปมี ระดับการจัดเก็บภาษี ในระดับสูง คือ ประมาณร้ อยละ
23.98 ของ GDP โดยประเทศสวี เ ดนมี ร ายได้ จ ากการเก็ บ ภาษี คิด เป็ นร้ อยละ 51.2 ของ GDP และมี
รายจ่ายด้ านสวัสดิการที*สงู เช่นกันประมาณร้ อยละ 38.2 ของ GDP

ขณะที*ประเทศในกลุม่ อาเซียนมีระดับการจัดเก็บภาษี ในระดับตํ*า คือ ประมาณร้ อยละ 14.67 ของ
GDP เป็ นที*นา่ สังเกตว่า ในกลุม่ ประเทศอาเซียน 7 ซึง* มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจใกล้ เคียงกับประเทศไทย
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์และไทยมีระดับการจัดเก็บภาษี ตํ*าที*สดุ คือ ร้ อยละ 16.1 และ 18.1 ต่อ GDPตามลําดับ

ภาพที! 14 สัดส่ วนรายจ่ ายเพื!อสวัสดิการสังคมต่ อจีดีพี

ประการที!สอง งบประมาณรายจ่ ายด้ านสวัสดิการสังคม (Social expenditure)
ระดับความเป็ นรั ฐสวัส ดิการจะมากหรื อน้ อยพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายด้ านสวัสดิการ
สังคม เช่น การให้ บริ การทางด้ านสาธารณสุข การศึกษา เป็ นต้ น ในประเทศกํ าลังพัฒนา (Developing
countries) จะมีสดั ส่วนของรายจ่ายด้ านสวัสดิการสังคมค่อนข้ างตํ*าเมื*อเทียบกับประเทศที*พฒ
ั นาแล้ ว
(Developed countries) เช่น ประเทศไทยมีรายจ่ายดังกล่าวอยู่ที*ร้อยละ 2.8 ของจีดีพี 6ขณะที*ประเทศ
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รายจ่ายเพื*อสวัสดิการสังคมที*สาํ คัญประกอบด้ วย (1) รายจ่ายสําหรับผู้สงู อายุ (เช่น เงินบําเหน็จ บํานาญ และเบี -ยยังชีพ
เป็ นต้ น) (2) เงินสงเคราะห์ผ้ เู ป็ นหม้ ายหรื อบุตร หรื อบําเหน็จตกทอด (3) เงินชดเชยหรื อสงเคราะห์ผ้ ทู พุ พลภาพ (4) เงิน
เกี*ยวกับการรักษาพยาบาล (เช่น การประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ค่ารักษาพยาบาลข้ าราชการ) (5) เงินช่วยเหลือเกี*ยวกับ
ตลาดแรงงาน (6) เงินทดแทนผู้วา่ งงาน (7) เงินช่วยเหลือเกี*ยวกับที*อยู่อาศัย (8) อื*นๆ เช่น เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบ

พัฒนาแล้ วจะมีรายจ่ายด้ านสวัสดิการค่อนข้ างสูงอยู่ที*ร้อยละ 16 ถึง 32 ของ GDP เช่น ประเทศสวีเดนที*
ได้ ชื*อว่าเป็ นรัฐสวัสดิการมีสดั ส่วนสวัสดิการสังคมต่อ GDP ที*ร้อยละ 31 นอกจากนี - กลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป ญี* ปุ่น และ สหรั ฐ อเมริ กา มีรายจ่ายด้ านสวัส ดิการอยู่ที*ร้อยละ 24.2 14.7 และ 14.6 ต่อ GDP
ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่า งบประมาณรายจ่ายด้ านสวัสดิการของประเทศไทยอยู่ในระดับตํ*าเมื*อเทียบกับ
ประเทศที*เป็ นรัฐสวัสดิการ
สําหรับประเทศไทย การจัดสวัสดิการทางสังคมมีมาเป็ นเวลานานกว่า 50 ปี แต่ระดับของการให้
สวัสดิการภาครัฐที*พิจารณาจากอัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายของรัฐต่อรายได้ ของประเทศยังอยู่ในอัตราที*ตํ*า
และมีการกระจายของผู้ได้ รับประโยชน์อย่างไม่เป็ นธรรม แม้ ในปั จจุบนั ประเทศไทยก็ยงั ไม่สามารถถือว่า
เป็ นรัฐสวัสดิการ เนื*องจากแผนงานต่างๆยังไม่ครอบคลุมถึงประชากรทุกคนและไม่มีความต่อเนื*อง เพราะ
งบประมาณภาครั ฐ ที* นํ า มาใช้ ใ นด้ า นสวัส ดิ ก ารทางสัง คมยัง มี อ ยู่จํ า กัด ซึ*ง ประเทศไทยจํ า เป็ นต้ อ ง
ดําเนินการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
นโยบายประชานิยมที*ผ่านมาของรัฐบาลปั จจุบนั (ปี 2552) ที*แสดงให้ เห็นถึงความตังใจที
- *นําพา
ประเทศเข้ าสู่ความเป็ นรัฐสวัสดิการ ได้ แก่ เบี -ยกตัญnู มาตรการบรรเทาค่าครองชีพประชาชน โครงการ
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข และการสร้ างประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นต้ น
แต่ทว่ามาตรการเหล่านี -กลับเป็ นเพียงการแจกเงินโดยที*ไม่ได้ คํานึงถึงปั ญหาด้ านโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจ และเป็ นการเพิ*มภาระทางการคลังของรัฐในระยะยาวเนื*องจากรัฐบาลต้ องใช้ เงินงบประมาณ
จํานวนมากเพื*อสร้ างสวัสดิการแก่ประชาชนแต่จากข้ อจํากัดทางด้ านงบประมาณประกอบกับรายได้ จาก
ภาษี ที*ไม่เพียงพอ ทําให้ ภาครัฐต้ องกู้ยืมเงินเพื*อนํามาเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านสวัสดิการที*เพิ*มสูงขึ -น กล่าวโดย
สรุป ข้ อจํากัดสําคัญที*ทําให้ ประเทศไทยยังไม่สามารถเข้ าสูค่ วามเป็ นรัฐสวัสดิการอย่างแท้ จริงมีดงั นี 1. ความสามารถในการหารายได้ เ พิ* ม ของรั ฐ บาลขึน- อยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิ จ หรื อการ
ขยายตัวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ*งมีความไม่แน่นอนสูง โดยหากเศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโต (GDP เพิ*มสูงขึ -น) จะทําให้ ประเทศมีการจัดเก็บรายได้ เพิ*มสูงตาม แต่ในทางตรงกันข้ าม หาก
เศรษฐกิจเข้ าสู่ภาวะถดถอยหรื อหดตัว (GDP ลดลง) ทําให้ ประเทศจัดเก็บรายได้ เพื*อมาใช้ จ่ายได้ น้อยลง
ส่งผลให้ รายจ่ายด้ านสวัสดิการลดลงตาม และถึงแม้ วา่ แนวโน้ มของรายได้ การจัดเก็บภาษี จะดีขึ -นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย แต่สดั ส่วนรายได้ การจัดเก็บต่อ GDP ยังอยู่ในระดับตํ*า โดยมีสดั ส่วนเพียงร้ อย
ละ 14 ถึง 15 ของ GDP (สูงสุดเคยอยู่ที*ร้อยละ 18 ของ GDP) เทียบไม่ได้ กบั ประเทศในภูมิภาคเอเซียที*
รายได้ จากภาษีอยูท่ ี*ร้อยละ 20 ของ GDP หรื อประเทศพัฒนาแล้ วที*มีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 30 ของ GDP

ปั ญหาทางสังคมกรณีฉกุ เฉิน อนึ*ง สถิติรายจ่ายเพื*อสวัสดิการสังคม ไม่ได้ รวมงบประมาณด้ านการศึกษาของไทย ซึ*งคิด
เป็ นร้ อยละ 3.8 ของจีดีพีในปี 2551 (วรวรรณ ชาญด้ วยวิทย์, 2552)

ดังนันหากประเทศไทยต้
องการจัดสวัสดิการให้ เพิ*มขึ -น เช่น จากร้ อยละ 2.8 เป็ นร้ อยละ 5 ต่อ GDP
รัฐบาลจะต้ องจัดเก็บภาษี เพิ*มขึ -น และในขณะเดียวกันต้ องมีการปรับลดรายจ่ายด้ านอื*น ๆ ลง หรื อ ควรมี
การใช้ งบประมาณให้ เกิดประสิทธิภาพและมีการกํากับตรวจสอบเพื*อไม่ให้ เกิดการรั*วไหล
2. งบประมาณและประสิทธิภาพการบริหารของภาครัฐ จะสังเกตเห็นว่าในโครงการไทยเข้ มแข็งยัง
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้ านสวัสดิการเลย ส่วนหนึ*งอาจเป็ นเพราะนโยบายรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน
ด้ านสวัสดิการที*แท้ จริ ง และขาดการออกแบบนโยบายด้ านนี - ทําให้ ประเทศไทยมีเพียงสวัสดิการเบื -องต้ น
เท่านัน- ทังนี
- -รัฐบาลต้ องปรับลดรายจ่ายบางอย่างที*เกินความจําเป็ น อาทิ ยกเลิกประชานิยมบางเรื* องที*ไม่
เข้ าถึงกลุ่มคนยากจน เช่น ควรยกเลิกมาตรการลดค่านํ -าค่าไฟฟ้า เป็ นต้ น ยกเลิกมาตรการที*เอื -อประโยชน์
ให้ กบั ชนชันกลางและนั
กลงทุนมากกว่าผู้ที*มีฐานะยากจน เช่น การลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี -ข้ อจํากัดด้ านประสิทธิภาพการบริ หารของภาครัฐ ปั ญหาการ
คอร์ รัปชัน* และปั ญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองก็เป็ นอุปสรรคสําคัญที*ทําให้ ประเทศไทยไปไม่ถึง
รัฐสวัสดิการ
จากข้ อจํากัดข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าหากต้ องการยกระดับสวัสดิการทางสังคมไทย ยังมีช่องว่างที*
รัฐบาลจะดําเนินมาตรการเพิ*มเติมในด้ านนโยบายสวัสดิการ ซึ*งควรมีการศึกษาข้ อเสนอทางนโยบายและ
มาตรการเพิ*มประสิทธิ ภาพการบริ หารนโยบายด้ านการคลังทังด้
- านรายได้ รายจ่าย และการบริ หารหนี สาธารณะ เพื*อลดความเสี*ยงที*เกิดจากโครงสร้ างภาษี และภาระหนี -สาธารณะที*สงู จนเกินความสามารถใน
การชําระคืน เพื*อให้ ประเทศก้ าวเข้ าสู่รัฐสวัสดิการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยข้ อเสนอทางนโยบายที*รัฐบาล
สามารถนําไปเป็ นแนวทาง ได้ แก่
1. เป้าหมายของการจัดสรรสวัสดิการทางสังคมในเชิงปริมาณ (Quantitative)
• กําหนดทางเชิงปริมาณว่ ารายจ่ ายด้ านสวัสดิการสังคมควรเป็ นเท่ าใดและคิดเป็ น
กี!เปอร์ เซนต์ เมื!อเทียบกับ GDP ดังจะเห็นได้ จากกรณีประเทศอังกฤษซึง* มีการสนับสนุน
นโยบายด้ านสวัสดิการได้ มีการกําหนดเป็ นสัดส่วนอย่างชัดเจนที*ร้อยละ 25 ของ GDP
แบ่งเป็ น สวัสดิการที*คิดเป็ นตัวเงินโดยเน้ นใช้ จ่ายในการอุดหนุนประกันรายได้ ประกัน
สุขภาพ และบํานาญ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44 ของรายจ่ายด้ านสวัสดิการทังหมด
ขณะที*
ร้ อยละ 56 เป็ นสวัสดิการที*ไม่คิดเป็ นตัวเงินโดยเน้ นสนับสนุนด้ านสุขภาพ การศึกษา และ
อื*นๆ ซึ*งประเทศไทยสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบนโยบายด้ านสวัสดิการให้
ชัดเจนขึ -น เช่น ด้ านสวัสดิการในรูปตัวเงินเพื*อบรรเทาความยากจน อาทิ การจัดสรรด้ าน
การรักษาพยาบาล และปั จจัยพื -นฐาน โดยต้ องมีข้อมูลเพิ*มเติมในด้ านอุปสงค์เกี*ยวกับ
ความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย

• ควรตัง6 เงื!อนไขและระยะเวลาที!เหมาะสมที*ประเทศไทยจะเพิ*มรายจ่ายด้ านสวัสดิการ
เป็ นกี* เ ปอร์ เ ซ็น ต์ ภายในระยะเวลากี* ปี เช่น กํ าหนดว่า ประเทศไทยจะมี รายจ่ายด้ า น
สวัสดิการเพิ*มจากร้ อยละ 3 เป็ นร้ อยละ 10 ภายในเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า เป็ นต้ น
• ควรมีการใช้ งบประมาณสนับสนุนอย่ างเต็มที! รวมทังต้
- องดําเนินนโยบายสวัสดิการ
อย่างเข้ มข้ นต่อเนื*อง ระมัดระวังไม่ให้ เกิดการรั*วไหลและทุจริ ตเกิดขึ -นซึ*งเป็ นเรื* องที*ท้าทาย
แก่รัฐบาลเป็ นอย่างมาก
2. เป้าหมายด้ านการจัดสรรสวัสดิการเชิงคุณภาพ (Qualitative)
• ควรพิจารณาเป้าหมายเพื!อยกระดับการครองชีพ โดยลดความยากจน ลดความ
เสี!ยงที!กระทบต่ อคุณภาพชีวิต เช่น หลักประกันการตกงาน หลักประกันสุขภาพ และ
การออมชราภาพ
• ควรเลือกนโยบายด้ านสวัสดิการที!ก่อให้ เกิดการทุจริตได้ ยาก
• ในระยะยาว โครงสร้ างของประชากรอาจจะเปลี*ยนแปลง โดยจํานวนผู้สงู อายุจะมีมากขึ -น
ดังนัน- สวัสดิการต่ างๆควรคํานึงถึงการเปลี!ยนแปลงโครงสร้ างของประชากร
ถึงแม้ ว่า สวัสดิการทางสังคมเป็ นเรื* องที*ภาครัฐควรให้ ความสําคัญเพื*อให้ เกิดความเป็ นธรรมทาง
สังคม ลดความเหลื*อมลํ -าหรื อช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน แต่อย่างไรก็ตาม ระดับหรื อความเข้ มข้ น
ของสวัสดิการเป็ นเรื* องยากแก่การระบุให้ ชัดเจนว่าประเทศไทยควรมีสวัสดิการแค่ไหนเพื*อให้ เกิดความ
เหมาะสมกับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย จึงควรมีการศึกษารายละเอียดในด้ านนี -อย่าง
ลึกซึ -งต่อไป
ประเด็นคําถามด้ านการวิจัย (Research Agenda)
1. ควรศึกษาการปฏิรูปโครงสร้ างระบบภาษีในการเพิ*มรายได้ ภาครัฐ (และลดความเหลื*อลําของ
รายได้ ประชาชน) เพื*อเป็ นรากฐานของการพัฒนาไปสูร่ ัฐสวัสดิการ
2. วิเคราะห์การลงทุนที*เอื -อประโยชน์แก่ประเทศในระยะยาวเพื*อให้ เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและสิ*งแวดล้ อม และมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการลงทุนของรัฐอย่างเป็ นระบบ
3. ควรศึกษาเรื* องการบริหารเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที*เหมาะสม เพื*อประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย
ในระยะยาว
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เชิงอรรถ
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รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

สหภาพยุโรปกําหนดเกณฑ์สําหรับประเทศที*เข้ าร่วมใช้ เงินสกุลยูโรว่า ต้ องมีหนี -สาธารณะไม่เกินร้ อยละ
60 ของจีดีพี

4

กระทรวงการคลังได้ กําหนดกรอบความยัง* ยืนทางการคลัง ประกอบด้ วย (1) ยอดหนี -สาธารณะคงค้ างต่อ
จีดีพี ไม่เกินร้ อยละ 50 (2) ภาระหนี -ต่องบประมาณไม่เกินร้ อยละ 15 (3) การจัดทํางบประมาณสมดุล และ
(4) สัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายไม่ตํากว่าร้ อยละ 25

5

โปรดดูรายละเอียดการเก็บภาษี มรดกและภาษี สิ*งแวดล้ อมใน ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ “ช่องว่างของนโยบาย
เศรษฐกิจไทย วิเคราะห์มาตรการการคลัง” 2553

6

รายจ่ายเพื*อสวัสดิการสังคมที* สําคัญประกอบด้ วย (1) รายจ่ายสํ าหรับผู้สูงอายุ (เช่น เงิ นบําเหน็จ
บํานาญ และเบี -ยยังชีพ เป็ นต้ น) (2) เงินสงเคราะห์ผ้ เู ป็ นหม้ ายหรื อบุตร หรื อบําเหน็จตกทอด (3) เงินชดเชย
หรื อสงเคราะห์ผ้ ูทุพ พลภาพ (4) เงินเกี* ยวกับการรั กษาพยาบาล (เช่น การประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ค่า
รักษาพยาบาลข้ าราชการ) (5) เงิ นช่วยเหลื อเกี* ยวกับตลาดแรงงาน (6) เงินทดแทนผู้ว่างงาน (7) เงิ น
ช่วยเหลือเกี*ยวกับที*อยูอ่ าศัย (8) อื*นๆ เช่น เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคมกรณีฉกุ เฉิน อนึ*ง
สถิตริ ายจ่ายเพื*อสวัสดิการสังคม ไม่ได้ รวมงบประมาณด้ านการศึกษาของไทย ซึ*งคิดเป็ นร้ อยละ 3.8 ของจี
ดีพีในปี 2551 (วรวรรณ ชาญด้ วยวิทย์, 2552)

บทคัดย่ อ
ช่ องว่ างของนโยบายด้ านการศึกษาและสวัสดิการแรงงาน
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปั ญ หาหลัก ที เกิ ด ขึ น ในปั จ จุบัน คื อ คุณ ภาพของการศึก ษาที ลดลงในทุก ระดับ และไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานได้ อย่างดีพอ ประเด็นทีต้ องมีการพิจารณา คือ ระบบการจัดสรร
งบประมาณเพื อการศึก ษาทัง ในระดับพื น ฐานและระดับอุดมศึกษาว่าอาจยัง มี ป ระสิทธิ ภ าพที ยัง ไม่ดีพ อ
คุณภาพของการศึกษาทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั เมือเทียบกับงบประมาณเพือการศึกษาเมือคิดเป็ นสัดส่วนกับ GDP
หรื องบประมาณของประเทศในด้ านอืนๆแล้ วยังมีความไม่ค้ มุ ค่าเพราะผลสัมฤทธิ6ทางการศึกษายังอยู่ในระดับ
ที น้ อ ยเมื อเที ย บกับ ประเทศเพื อนบ้ า น ในด้ า นของระบบการเงิ น อุด มศึก ษา โดยเฉพาะกองทุน กู้ยื ม เพื อ
การศึกษาก็ไม่สามารถเป็ นเครื องมือทีมีประสิทธิภาพในการขับเคลือนกลไกในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา และ
อาจเป็ นเครื องมือทีทําให้ กลไกราคาหรื อดุลยภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปลียนแปลงไปและ
ส่งผลต่อตลาดแรงงานในระยะยาว
ปั ญหาทีเกิดขึน ในตลาดแรงงานทีแสดงถึงความไม่สอดคล้ องระหว่างกํ าลังคน ทัง ในมิติของระดับ
การศึกษา คุณภาพ ความต้ องการเฉพาะทางนันแสดงถึ

งการวางแผนการผลิตแรงงานอย่างบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานทีเกียวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และภาคธุรกิจ ทังนี
 
งานศึกษาและแนวนโยบายทีต้ องทําอย่างเร่งด่วน คือ การหาแนวทางของการจัดสรรงบประมาณทีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และเป็ นเครื องมือทีใช้ เพิมประสิทธิภาพให้ กบั การพัฒนาการศึกษา และการสร้ างความร่วมมือให้
ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษารวมถึงส่งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินเข้ ามาร่ วมจัด
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยมีกรอบของความรับผิดชอบทีชัดเจน
สําหรับแนวนโยบายทางด้ านสวัสดิการแรงงานนันควรสร้

างระบบหรื อวัฒนธรรมของการพึงพาตนเอง
มากทีสุดในการสร้ างหลักประกันในยามเกษี ยณ โดยการสร้ างการออมทีเป็ นระบบ มีความเพียงพอภายหลัง
การเกษี ยณ โดยรั ฐต้ องสร้ างเครื องมื อหรื อองค์กรเพื อกํ ากับสถาบันการเงิ น (กองทุน) ให้ ดําเนินการอย่าง
เหมาะสม มีการรณรงค์ให้ เกิดวัฒนธรรมการออมและการลงทุนในระยะยาว และในเชิงของการก้ าวสู่สงั คม
ผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของแรงงานภายหลังออกจากงาน รัฐจําต้ องมีการเตรี ยมพร้ อมเพือการสร้ างอาชีพ

และการสะสมทุนมนุษย์ หรื อให้ แ รงงานมี โอกาสในการเปลี ยนย้ ายงานได้ ตามความเหมาะสมต่อความรู้
ความสามารถและสภาพร่างกายในวัยสูงอายุ

ช่ องว่ างของนโยบายด้ านการศึกษาและสวัสดิการแรงงาน
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ1
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทนํา
บทความการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบาย (policy gap) ด้ านการศึกษาและสวัสดิการ
สังคม มุ่งเน้ นและให้ ความสําคัญกับด้ านการศึกษาและนโยบายที/เกี/ยวข้ อง เพราะการศึกษามี
ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเป็ นกลไกในการสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศผ่านทางความรู้ ความสามารถและผลิตภาพของกําลังแรงงาน การสร้ างฐานความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กําลังความคิดสร้ างสรรค์ รวมถึงการเป็ นเครื/ องมือในการยกระดับ
ความเป็ นอยูท่ ี/ดีของประชาชนและแก้ ไขปั ญหาความเหลื/อมลํ =าทางสังคม ผู้เขียนจะนําเสนอปั ญหา
ในลักษณะของการสังเคราะห์ความรู้จากผู้ร้ ู เอกสารอ้ างอิง และข้ อมูลทางสถิติเชิงเปรี ยบเทียบ ใน
ภาพรวมของการศึกษาไทยและสวัสดิการด้ านแรงงาน และมีการดึงเรื/ องที/มีความสําคัญที/คิดว่า
เป็ นปั ญหาสําคัญที/ควรได้ รับการแก้ ไขในเชิงนโยบายอย่างเร่งด่วนมาพิจารณาเป็ นรายปั ญหา โดย
ปั ญหาการศึกษาที/หยิบยกขึ =นมาได้ แก่ การปฏิรูปการศึกษาด้ านคุณภาพของการศึกษา และ
ระบบการเงินอุดมศึกษา ซึ/งปั ญหามีความเกี/ยวเนื/องเชื/อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณที/ขาด
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นและเป็ นเครื/ องมือในการประเมินติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และปั ญหาของคุณภาพการศึกษาที/เกิดจาก ผู้เรี ยน ครู และระบบการจัดการเรี ยนการสอนและ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนการสอน
เมื/อนักศึกษาได้ สําเร็ จหรื อออกจากสถานศึกษาและมาอยู่ในสภาพการทํางาน ความรู้
ความสามารถที/เกิดจากการบ่มเพาะมาจากสถานศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการนําไปประกอบ
อาชีพและการสร้ างรายได้ ในอนาคต แต่ในปั จจุบนั การที/ความรัฐยังขาดนโยบายที/ดีพอในการวาง
แผนการผลิ ตกํ าลัง แรงงานให้ ต รงตามความต้ องการของตลาดแรงงานทัง= ในเชิง ปริ ม าณและ
คุณภาพส่งผลให้ เกิดปั ญหา ความต้ องการด้ านแรงงานกับการผลิตแรงงานไม่ สอดคล้ องกัน
ในด้ านมิติของอุปสงค์และอุปทาน และมิติคณ
ุ ภาพ ส่งผลให้ ในบางสาขาแรงงานมีบุคคลว่างงาน
และมีความขาดแคลนในเวลาเดียวกัน และแนวโน้ มของปั ญหาจะทวีความรุ นแรงมากขึน= และ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะปานกลางและระยะยาว ทังสามนโยบาย
=
1

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ให้ คําแนะนําในการศึกษาเกี/ยวกับช่องว่างของนโยบายการศึกษาและสวัสดิการ
แรงงาน และบุคคลที/ผ้ เู ขียนได้ มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี/ยนความคิดเห็นในนโยบายต่างๆในวาระต่างๆ คือ
ศ.ดร.บุญเสริ ม วีสกุล รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย ดร.ยงยุทธ์ แฉล้ มวงษ์ รศ.วิทยากร เชียงกูล ดร.แก้ วขวัญ ตังติ
=
พงศ์กลู และผู้ช่วยรวบรวมข้ อมูล คือ น.ส.จิตสุภา สุขเกษม
1

นี =เป็ นเพียงส่วนหนึ/งของภาพรวมของปั ญหาการศึกษาและตลาดแรงงานของไทยที/แสดงถึงการ
ขาดนโยบายของการวางแผนที/ดีพอ
หลังจากที/เข้ าสู่ระบบของตลาดแรงงานอย่างเต็มตัวแล้ ว การวางแผนเกี/ ยวกับการออม
และรายได้ ภายหลังการเกษียณเป็ นสิ/งที/มีความสําคัญต่อแรงงานในอนาคต ระบบประกันสังคมใน
กรณีชราภาพในปั จจุบนั อาจยังมีข้อด้ อยบางประการที/ต้องได้ รับการปรับปรุ ง ดังนันการพิ
=
จารณา
เพื/อการปรับปรุงนโยบาย ระบบบําเหน็จบํานาญ การประกันสังคม และการสร้ างวัฒนธรรม
ในการออมระยะยาว จึงเป็ นเรื/ องที/มีความสําคัญ และจะเป็ นประเด็นใหญ่ในอนาคตเนื/องจาก
ในช่วงทศวรรษหน้ าประเทศไทยจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ/มขึ =นซึ/งเป็ นผลมาจากการ
เปลี/ยนแปลงในโครงสร้ างประชากร การเตรี ยมความพร้ อมล่วงหน้ าจากทังแรงงานและภาครั
=
ฐจึง
ต้ องมีการสร้ างกลไกในการดําเนินการและมีการเตรี ยมความพร้ อมอย่างเหมาะสมกับเวลา โดย
ต้ องมีการสร้ างให้ ประชาชนมีวฒ
ั นธรรมของการออม การลงทุนในระยะยาว เพื/อให้ กองทุนต่างๆที/
จะถูกจัดตังขึ
= =น ระบบประกันสังคมและบําเหน็จบํานาญ และเครื อข่ายความปลอดภัยทางสังคม
(social safety net) มีความยัง/ ยืน
สําหรับปั ญหาท้ ายสุดนันคื
= อ นโยบายชีวิตหลังออกจากโรงงาน (life after factory) ซึ/ง
ผู้เขียนได้ รับความรู้และเห็นความสําคัญของการขาดนโยบายนี =หลังจากที/ได้ สนทนากับ ดร.ยงยุทธ์
แฉล้ มวงศ์ ผู้อํานวยการวิจยั การพัฒนาแรงงาน สถาบันเพื/อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ซึ/งท่านได้
ให้ ความสําคัญกับปั ญหานี = และปั ญหานีย= งั ไม่ได้ ถูกหยิบยกขึน= มาเตรี ยมการอย่างเป็ นรู ปธรรม
เพราะเป็ นเรื/ องของการเตรี ยมความพร้ อมในการสร้ างงานให้ กบั ผู้สูงอายุที/ผ่านชีวิตการทํางานใน
ระบบโรงงานซึ/งจะไม่สามารถไปประกอบอาชี พอื/นๆได้ ภายหลังออกจากโรงงาน เพราะบุคคล
เหล่านี =ใช้ เทคโนโลยีเพียงประเภทเดียวในการทํางานตลอดชีวิตการทํางานที/ผ่านมา และไม่ได้ มี
โอกาสในการสะสมทุนมนุษย์เพื/อการเปลี/ยนแปลงประเภทงานในอนาคต จึงทําให้ บคุ คลกลุ่มนี =ไม่
สามารถสร้ างรายได้ อื/นภายหลังการเกษี ยณจากโรงงาน ดังนันภาครั
=
ฐจึงต้ องมีการเตรี ยมความ
พร้ อมในการให้ การสนับสนุนบุคคลกลุ่มนี = ปั ญหานี =ยังมีความเชื/อมโยงกับเรื/ องของการสร้ างงานที/
เหมาะสมให้ กบั ผู้สงู อายุซึ/งเริ/ มมีการตื/นตัวบ้ างแล้ ว ทังสองปั
=
ญหานี =เกี/ยวข้ องโดยตรงกับสวัสดิการ
ด้ านแรงงานที/จะเกิดขึ =นในอนาคตและเป็ นปั ญหาที/จะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การ
ออม และการลงทุนของภาครัฐ
กล่าวโดยสรุ ปทัง= 5 นโยบายที/มีการหยิบยกมานี =เป็ นส่วนหนึ/งเท่านันของปั
=
ญหาในด้ าน
การศึกษาและสวัส ดิการแรงงานทัง= หมดของประเทศไทย ซึ/ง ในส่วนต่อไป ผู้เ ขี ยนจะนํ าเสนอ
ภาพรวมของแต่ละปั ญหา ผลกระทบ และงานศึกษาที/เกี/ยวข้ องกับนโยบายที/ใช้ แก้ ไขปั ญหาใน
รายละเอียด
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นโยบายทีA 1: นโยบายด้ านคุณภาพของการศึกษาไทย (Education Quality)
งานศึกษาที/เกี/ยวข้ องกับการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยตังแต่
= ปี พ.ศ. 2542 - 2552
เป็ นต้ นมาได้ บง่ ชี =ว่า คุณภาพของการศึกษาในการศึกษาทุกระดับมีคณ
ุ ภาพที/ลดลง การลดลงของ
คุณภาพการศึกษานันเกิ
= ดจากองค์ประกอบสําคัญ คือ ปั จจัยนําเข้ าได้ แก่ผ้ เู รี ยน ครูอาจารย์ ระบบ
ของการให้ การศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เพราะผลสัมฤทธิPของการศึกษานัน=
ไม่สามารถเกิดขึ =นหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ/ง ปั ญหาของการศึกษาไทยในปั จจุบนั
อาจต้ องมีการมองเป็ นภาพรวมของทังระบบ
=
ที/ประกอบด้ วยปั จจัยนําเข้ า กระบวนการผลิต และ
ผลผลิต ซึง/ ช่วงทศวรรษที/สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)2 ของการปฏิรูปนี =จําเป็ นต้ องมุ่งเน้ นไปที/กลไกที/
จะทํ า ให้ เ กิ ดการเปลี/ ยนแปลงอย่างเป็ นรู ปธรรม ด้ วยวิสัยทัศ น์ ที/ว่า “เรี ยนรู้ ตลอดชี วิตอย่างมี
คุณภาพ” โดยมียทุ ธศาสตร์ สําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยน การผลิตและพัฒนาครู การ
เพิ/มโอกาสทางการศึกษา การเพิ/มประสิทธิ ภาพในการจัดการ การพัฒนากําลังคน การพัฒนา
เทคโนโลยี การเงินเพื/อการศึกษา การแก้ ไขกฎหมายที/เป็ นอุปสรรค และ การเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย
ซึง/ จากที/ผา่ นมาจะพบว่าการดําเนินการที/ยงั คงมีปัญหาอย่างมากและการแก้ ไขปั ญหาเชิงนโยบาย
ยังไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที/ควร โดยจะมีอยู่ 4 เรื/ องสําคัญที/รัฐพึงต้ องดําเนินการอย่างเร่งด่วน คือ
การจัดสรรงบประมาณเพื/อการศึกษา ปั ญหาด้ านคุณภาพของผู้เรี ยน คุณภาพของครู และการ
จัดการเรี ยนการสอนและสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนการสอน ซึง/ มีรายละเอียด ดังนี =
การจัดสรรงบประมาณเพื/อการศึกษา ประเด็นที/ต้องมีการสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกัน คือ
คําว่าปั ญหาของการจัดสรรงบประมาณนัน= ไม่ได้ พิจารณาตามมูลค่าเงินที/หน่วยงานได้ รับว่ามี
จํานวนไม่เพียงพอ แต่ต้องพิจารณาในเชิงอัตราส่วนที/ได้ รับต่องบประมาณทังหมดและการนํ
=
าไปใช้
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทัง= นี ข= ้ อ มูล งบประมาณในอดี ต ชี ว= ่ า ประเทศไทยได้ ใ ห้
ความสําคัญและทุม่ เททรัพยากรการศึกษาเมื/อเทียบเป็ นอัตราต่องบประมาณทังหมดของประเทศ
=
ไม่น้อยไปกว่าประเทศที/พฒ
ั นาแล้ ว โดย Punyasavatsut, Mongkolsmai, Satsanguan, and
Khoman (2005) ได้ ชีใ= ห้ เห็นว่างบประมาณด้ านการศึกษานัน= อยู่ที/ประมาณร้ อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี และคิดเป็ นร้ อยละ 4.2 ของผลิตภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
(GDP) ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 ซึ/งในบางปี สูงกว่าค่าเฉลี/ยของประเทศในกลุ่ม OECD ดังนัน=
ในด้ านการการจัดสรรงบประมาณเชิงเปรี ยบเทียบกับนโยบายอื/นๆของไทยไม่ได้ น้อยกว่าประเทศ
อื/นๆตามที/ หลายฝ่ ายเข้ าใจกัน อย่างไรก็ตามเป็ นที/น่าสังเกตว่ามี บางประเทศที/ใช้ ง บประมาณ
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ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก ได้ มีการเน้ นที/การปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรที/กํากับดูแลระบบการศึกษา
การจัดตังองค์
= กรอิสระ เพื/อแบ่งภาระหน้ าที/ใหม่ แต่การปรับปรุ งด้ านคุณภาพของการศึกษายังไม่บรรลุผลตาม
เป้าที/ตงไว้
ั=
3

การศึกษาในอัตราที/ น้อยกว่าไทยแต่สามารถพัฒ นาได้ อย่างก้ าวกระโดดและมีผ ลสัมฤทธิP ทาง
การศึกษาที/สงู กว่าไทย เช่น เกาหลีและสิงคโปร์ นัน/ เป็ นสัญญาณบ่งชี =ประการหนึ/งว่าประเทศไทย
ยังพบกับปั ญหาของการใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ3
งบประมาณการศึ ก ษาไทยส่ ว นใหญ่ ถึ ง ร้ อยละ 63 ถู ก จั ด สรรไปยั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
= =นฐาน (ตารางที/ 1.1) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยของรัฐ 78 แห่งและหน่วยงานพิเศษ 6 แห่งประมาณร้ อยละ 20 ซึ/งในประเด็น
ของการจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงานอุดมศึกษาจะเป็ นประเด็นที/ต้องลงในรายละเอียดใน
หัวข้ อของนโยบายที/ 2 ระบบการเงินอุดมศึกษา เนื/องจากมีความเกี/ยวข้ องปั ญหาเชิงสังคมในด้ าน
อื/นๆ หลายฝ่ ายยัง มีข้ อสงสัยที/ ควรตัง= เป็ นประเด็นคําถามเกี/ ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื/ อ
การศึกษาซึ/งยังไม่มีการศึกษาอย่างกว้ างขวางในประเทศไทย คือ การประเมินประสิทธิภาพของ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื/อการศึกษา ซึ/งสอดคล้ องกับการตังประเด็
=
นคําถามและ
ข้ อสัง เกตของ วิทยากร เชี ย งกูล (2553) ว่าการจัดสรรงบประมาณไปอยู่ที/โครงสร้ างพื น= ฐาน
มากกว่าการลงทุนในการสร้ างงานวิจยั หรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ทัง= นีง= บประมาณที/ใช้ ส่วน
ใหญ่เพื/อเป็ นค่าตอบแทนบุคลากรคือประมาณร้ อยละ 80 จึงทําให้ งบประมาณเพื/อการพัฒนามีอยู่
อย่างจํากัด รัฐได้ มีการนําเสนอแนวทางแก้ ไข แต่ยังอยู่ในช่วงของการเปลี/ยนผ่านให้ สู่รูปแบบที/
เหมาะสมสมบูรณ์ขึ =น คือ การใช้ งบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน (performance base budgeting)
และการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาให้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ/น
แนวทางการให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ/นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษานัน=
อาจทําให้ ระบบการตรวจสอบและหลักสูตรเพื/อตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ/นได้ รับการบรรจุ
ในการบริหารการศึกษา ทังนี
= =กระทรวงศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ/นต้ องมีการสร้ างเกณฑ์
และระบบของความรับผิดชอบ (accountability) เพื/อกําหนดขอบเขตการดําเนินการและรู ปแบบ
ของการบริ ห ารระหว่ า งหน่ ว ยงานทัง= สอง ซึ/ ง การดํ า เนิ น การนี จ= ะช่ว ยให้ ก ารจัด สรรและการ
เคลื/อนย้ ายทรัพยากรทําได้ เร็ วมากขึน= และตรงตามความต้ องการของพื =นที/มากยิ/งขึ =น และงาน
ศึกษาของ Punyasavatsut et al. (2005) ได้ มีการนําเสนอกระบวนการแก้ ไขปั ญหาในเรื/ องของ
งบประมาณอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่การดําเนินการตามแนวนโยบายนันยั
= งมีช่องว่างของการนําไป
ปฏิบตั ิ เช่น การให้ โรงเรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดสรรและใช้ งบประมาณอย่างอิสระ และให้ มีการใช้
ทรัพยากรจากแหล่งอื/นนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐ คือ การใช้ ทรัพยากรจากครัวเรื อนและ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ/น เพราะการจัดสรรทรัพยากรอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลางลงไป
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อย่างไรก็ตามอาจมีประเด็นโต้ แย้ งว่าประเทศอื/นๆอาจได้ รับการลงทุนทางการศึกษาจากประเทศที/เคยเป็ น
เจ้ าของอาณานิคม จึงทําให้ รากฐานของการจัดการศึกษามีความมัน/ คงและในช่วงนันมี
= การลงทุนที/สงู ไปแล้ ว
4

ตารางทีA 1 การจัดสรรงบประมาณให้ หน่ วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
= =นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มหาวิท ยาลัย ของรัฐ 78 แห่งและหน่ว ยงาน
พิเศษ 6 แห่ง
รวม กระทรวงศึกษาธิการ

ปี งบประมาณ
2552
(ล้ านบาท)
32,925.5
236.5
221,646.4
18,454
6,666.5

2553
(ล้ านบาท)
38,638.2
245.9
218,067.9
18,240.6
5,957.7

70,628
350,556.6

64,761.1
345,911.4

ร้ อยละ
เทียบกับงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
11.2
0.1
63.0
5.3
1.7

ร้ อยละ
การเปลี/ยนแปลง
(ลดลง)
17.35
3.97
(1.61)
(1.16)
(10.63)

18.7
100.0

(8.31)
(1.33)

ที/มา สํานักงบประมาณ 2553

คุณ ภาพของนัก เรี ย น (student quality) เป็ นปั จจั ย สํ า คัญ ที/ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของ
การศึกษาไทย เมื/ อพิจ ารณาจากภาพที/ 1.1 พี รามิ ดของจํ านวนนักเรี ยนในระดับชัน= เที ยบกับ
ประชากรในช่วงอายุนนจะพบว่
ั=
า จํานวนนักเรี ยนที/มีการศึกษาต่อในระดับมัธยมเริ/ มลดลงโดยคิด
เป็ นเพียงร้ อยละ 50 ของประชากรในช่วงอายุนนั = และมีอตั ราส่วนที/ลดลงอีกในระดับมหาวิทยาลัย
ในแง่ของอัตราการสําเร็ จการศึกษาจะอยู่ที/ประมาณร้ อยละ 86.1 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และร้ อยละ 80 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทังนี
= =เมื/อเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาตาม
ระดับการศึกษาจะพบว่า (ตามตารางที/ 1.2) อัตราการคงอยู่จะลดลงมากในช่วงมัธยมศึกษาตอน
ปลายซึ/ ง เกิ ด จากการออกกลางคัน เพื/ อ ไปประกอบอาชี พ แม้ ว่ า ภาครั ฐ จะให้ ก ารสนับ สนุ น
การศึกษา 15 ปี แต่ภาครัฐไม่ได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนค่าเสียโอกาสจาการไม่ได้ ทํางานระหว่าง
เข้ ารับการศึกษา กล่าวคือ บุคคลในกลุ่มที/มีสถานภาพระดับล่างย่อมต้ องการรายได้ เพื/อใช้ ในการ
ดํารงชีพ การเข้ าสู่ระบบการศึกษาในสายสามัญทําให้ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพเพื/อสร้ าง
รายได้ ดังนันกลุ
= ่มนี =จึงออกจากการศึกษา ดังนันแนวนโยบายที
=
/รัฐควรสนับสนุนแทนที/เป็ นการให้
ค่าใช้ จา่ ยในลักษณะของการอุดหนุนในเรื/ องเครื/ องแบบและตํารา คือ การสร้ างโอกาสในการเข้ าถึง
แหล่งงานหรื อรายได้ เสริ มที/มีความเพียงพอต่อการดํารงชีพในระหว่างการศึกษา คือ การเรี ยนไป
และทํางานไปด้ วยและการสร้ างความยอมรับต่อระบบอาชีวศึกษา เนื/องจากนักศึกษาส่วนใหญ่
มุง่ หวังอัตราผลตอบแทนจากการศึกษาที/สงู เมื/อสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนันจึ
= งทําให้
นักศึกษาเลือกที/จะเรี ยนวิชาสายสามัญและใช้ การเรี ยนสายสามัญในลักษณะการเรี ยนเวลาเต็ม
เวลา (กรณี อ าชี ว ศึก ษาอาจที/ ใ ช้ ใ ช้ เ วลาบางส่ว นเพื/ อ การประกอบอาชี พ ) ซึ/ง ในนโยบายที/ 3
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เกี/ ยวกับความสอดคล้ องของแรงงานและการผลิตแรงงานจะชีว= ่าการขาดแคลนแรงงานระดับ
อาชีวศึกษาจะเป็ นปั ญหาสําคัญในเชิงโครงสร้ างของแรงงานไทยในอนาคต
ในเชิงคุณภาพเชิงวิชาการของการศึกษา ตามสภาพการณ์ปัจจุบนั พบว่าผลสัมฤทธิPทาง
การศึกษาอยู่ในระดับที/ตํ/า กล่าวคือเมื/อพิจารณาจากคะแนนการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั =
พื =นฐาน (O-Net) ในช่วงปี การศึกษา 2549 – 2552 นักเรี ยนทําคะแนนเฉลี/ยใน 5 วิชาหลักได้ แก่
ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ได้ ตํ/ากว่าร้ อยละ 50 และใน
ปี 2549 ตามโครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติ (Programme for International Student
Assessment: PISA 2006) และโครงการศึกษาแนวโน้ มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550 (The Trends in International Mathematics and Science Study:
TIMSS 2007) พบว่านักเรี ยนไทยได้ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ น้อยกว่าประเทศ
เพื/อนบ้ านอื/นๆยกเว้ นอินโดนีเซีย (ตารางที/ 1.3) ซึ/งตัวแปรนีเ= ป็ นตัวสะท้ อนที/สําคัญของปั ญหา
คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิPเชิงวิชาการของนักเรี ยนไทย
ภาพทีA 1 พีรามิดการศึกษา ปี การศึกษา 2551

ที/มา สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี การศึกษา 2551
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ตารางทีA 2 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขันK พืนK ฐาน

ที/มา สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี การศึกษา 2551

ตารางทีA 3 คะแนนการทดสอบ PISA และ TIMSS
ประเทศ
PISA 2006
TIMSS 2007
Math
Science
Math
Science
ฮ่องกง
547
542
572
530
สิงคโปร์
593
567
ไต้ หวัน
549
532
598
561
ญี/ปนุ่
523
531
570
554
เกาหลี
547
522
597
553
มาเลเซีย
474
471
ไทย
417
421
441
471
อินโดนีเซีย
391
393
397
427
ที/มา PISA (2006) และ TIMSS (2007) อ้ างใน สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล 2551

ปั จจัยที/ส่งเสริ มและขัดขวางการพัฒนาของผู้เรี ยนส่วนหนึ/ง คือ ปั จจัยทางครอบครัวและ
สภาพแวดล้ อม ซึ/งการศึกษาในต่างประเทศพบว่าพื =นฐานทางครอบครัวส่งผลต่อการตัดสินของ
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นักเรี ยนและผลสัมฤทธิPทางการศึกษา ดังนันในกรณี
=
ที/ผ้ ปู กครองอยู่ในระดับรายได้ ที/สงู ก็สามารถ
ใช้ เพื/อสร้ างโอกาสที/ดีกว่าให้ กบั บุตร ในขณะที/ครัวเรื อนที/มีความจําเป็ นด้ านรายได้ ก็บตุ รเป็ นส่วน
หนึ/งในการช่วยสร้ างรายได้ ให้ ครัวเรื อนและส่งผลต่อการจัดสรรเวลาที/ให้ ในการศึกษา นอกจากนี =
งานศึกษาที/ประเทศไทยยังขาด คือ การศึกษาเกี/ ยวกับผลกระทบของสมาชิกร่ วมห้ องและกลุ่ม
เพื/อนต่อผลสัมฤทธิPทางการศึกษา (peer effect) รวมถึงการรับข้ อมูลข่าวสารของเยาวชนต่อความ
รุนแรงที/เกิดขึ =นในสังคม ซึ/งปั จจัยต่างๆเหล่านี =เป็ นปั จจัยที/ส่งผลต่อความสามารถและผลสัมฤทธิP
ทางการศึกษาของเยาวชน
คุณภาพของครู (teacher quality) เป็ นประเด็นสําคัญอีกประการหนึ/งที/มีการนําเสนอใน
การปฏิรูปการศึกษา ในการจัดการศึกษานันแนวนโยบายที
=
/เกี/ยวกับคุณภาพของครูควรพิจารณา
อย่ า งน้ อยใน 4 ประเด็ น ได้ แ ก่ ประสบการณ์ แ ละความสามารถเฉพาะทางของครู ระบบ
ผลตอบแทนและสวัส ดิก ารครู การทดสอบและการมี ป ระกาศนี ย บัต รในวิ ช าชี พ ครู (teacher
certificates) และทัศนคติตอ่ วิชาชีพครู ซึ/งใน 4 ประเด็นมีความสัมพันธ์ตอ่ กันและอาจเป็ นปั ญหา
ในลักษณะไก่กบั ไข่ ในมุมมองของผู้เขียนบทความนี =เห็นว่าความพยายามปฏิรูปการศึกษาในช่วง
ทศวรรษที/ผ่านมามีการจัดตังองค์
= กรต่างๆขึ =นมา แต่ไม่ได้ พิจารณาถึงต้ นเหตุที/แท้ จริ งของปั ญหา
คุณภาพการศึกษาคือ ด้ านผู้สอน ซึ/งงบประมาณของของการปฏิรูปนันควรนํ
=
ามาดําเนินการใน
ส่วนของการพัฒนาครู
ประเด็นหนึ/งที/ต้องนํามาพิจารณา คือ ทัศนคติตอ่ วิชาชีพครู มีการเปลี/ยนแปลงจากอดีต
เป็ นอย่างมาก ซึ/งในปั จจุบนั บุคคลที/เป็ นครูส่วนใหญ่คือบุคคลที/ไม่สามารถผ่านระบบการคัดเลือก
ในสาขาที/เป็ นที/นิยม และแม้ ว่าจะสําเร็ จการศึกษาแล้ ว การบรรจุในฐานะข้ าราชการครูก็ไม่ได้ เป็ น
เรื/ องง่ายด้ วยข้ อจํากัดของอัตราที/จดั สรรตามงบประมาณและพื =นที/ ดังนันบุ
= คคลที/เข้ ามาเป็ นครูจึง
อาจถูกมองว่ามีข้อจํากัดหลายๆด้ านและบุคคลที/มีความรู้ความสามารถก็เลือกที/จะศึกษาในสาขา
อื/นที/ได้ รับประโยชน์ตอบแทนและได้ รับการยอมรับที/ดีกว่า หากมองประเทศเพื/อนบ้ านจะพบว่า
ทัศนคติและมุมมองที/บคุ คลมีตอ่ ครูนนถื
ั = อว่าเป็ นอาชีพที/มีเกียรติและมีระดับรายได้ ที/สงู จนจูงใจให้
บุคคลที/มีความสามารถเลือกที/จะเป็ นครู นโยบายที/รัฐเลือกใช้ ในการเพิ/มระดับความสามารถของ
ครูเพื/อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพและผูกกับผลตอบแทนที/ครูจะได้ รับ เป็ นส่วนหนึ/งที/ทํา
ให้ ปัญหามีความซับซ้ อนมากขึ =น กล่าวคือ การให้ ครูทําผลงานเพื/อให้ ผ่านการประเมินแล้ วเป็ นครู
ชํานาญการและได้ ผ ลตอบแทนที/เพิ/มขึน= นัน= ส่วนหนึ/งทํ าให้ ครู ต้องพยายามหาแนวทางโดยใช้
ทรัพยากรต่างๆที/มีอยู่ทงั = จากโรงเรี ยนและจากครัวเรื อนมาใช้ เพื/อให้ ผ่านการประเมิน ซึ/งในบาง
กรณีจะพบว่าผลงานที/ส่งไม่ได้ มาตรฐานและครู ต้องเสียเงินจํานวนมากเพื/อสร้ างผลงานเหล่านี =
ขึ =นมา และเวลาที/ใช้ ในการสร้ างผลงานเหล่านีค= ือเวลาที/ครู พึงจะนําไปพัฒนาตนเองในด้ านการ
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สอน และท้ ายสุดผลงานที/ผลิตขึ =นมานี =ก็อาจไม่ได้ ถูกนําไปใช้ กับการเรี ยนการสอนในชันเรี
= ยนจริ ง
ซึ/ง การแนวทางการพัฒ นาในรู ป แบบโดยการสร้ างกลไกให้ ค รู ทํ า ผลงานเพื/ อ การแข่ง ขัน และ
ค่าตอบแทนไม่ได้ เป็ นการพัฒนาในลักษณะยัง/ ยืน
การที/ผลตอบแทนจากเงินเดือนและสวัสดิการที/น้อยเมื/อเทียบกับภาคธุรกิจนัน= เป็ นอีก
ปั จจัยหนึง/ ที/ทําให้ ไม่สามารถดึงบุคคลที/มีความรู้ความสามารถมาเป็ นครูได้ ดังนันครู
= ที/อยู่ในระบบ
ปั จจุบนั จึงเป็ นครูในรูปแบบเดิม ที/ต้องรับกับสภาพแวดล้ อมที/ไม่เอื =ออํานวยกับการประกอบอาชีพ
แต่ ผู้เขียนไม่อยากนําเสนอในส่วนของปั ญหาหนี =สินของครูและนโยบายการให้ ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเนื/องจากปั ญหาหนี =สินนันเป็
= นในทุกภาพส่วนราชการเพราะฐานเงินเดือนที/ตํ/าและระดับค่า
ครองชีพที/เพิ/มสูงขึ =นอย่างรวดเร็ ว การเกิดภาวะหนี =สินนันไม่
= จําเป็ นต้ องเป็ นอาชีพครูก็มีผลกระทบ
ต่อการใช้ ชีวิตและการจัดสรรเวลา การกล่าวว่าการที/ครู มีหนี =สินแล้ วทําให้ คณ
ุ ภาพของการศึกษา
แย่ล งนัน= เป็ นเพี ยงผลกระทบที/ เ กิ ดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านัน= ดังนัน= การช่วยเหลื อจาก
ภาครัฐนัน= ไม่ควรจํากัดเฉพาะปั ญหาหนีส= ินของครู แต่ควรพิจารณาในลักษณะปั ญหาของอัตรา
ผลตอบแทนของข้ าราชการและบุคลากรของรัฐในทัง= ระบบจึงจะเป็ นแนวทางการแก้ ปัญหาของ
ความเหลื/อมลํ =าของอัตราผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน
แนวนโยบายที/รัฐควรให้ การส่งเสริมอย่างเป็ นรูปธรรม คือ
ก. การปรับเปลี/ยนทัศนคติของประชาชนเกี/ยวกับวิชาชีพครู รวมถึงการสร้ างครูต้นแบบใน
ด้ านต่างๆ (นโยบายนี =มีการดําเนินการอยู่แล้ วแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที/ดีพอ) เพื/อให้ เกิดกระแส
ทางบวกต่อวิชาชี พ และมี การสร้ างระบบแรงงจูง ใจที/ เ หมาะสมที/ส ามารถดึง บุคคลที/ มีความรู้
ความสามารถมาประกอบอาชีพครู
ข. การทุ่มงบในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครู โดยต้ องมีการประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ในการเพิ/มพูนความรู้ให้ กบั ครู หรื อทุนให้
การสนับสนุนดูงาน อบรม ทังภายในและต่
=
างประเทศ (ต้ องมีความแตกต่างจากการดําเนินการใน
ปั จจุบนั เพราะในปั จจุบนั เป็ นลักษณะของการดูงานเชิงท่องเที/ยวและเป็ นสวัสดิการโดยใช้ งบของ
แต่ละสถานศึกษา)
ค. การเพิ/มงบประมาณในการเพิ/มกระบวนการใช้ สารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพของครู
ง. ลดการประเมิ นผลงานที/ มี ความซํ า= ซ้ อน และการควบคุม คุณ ภาพของผลงานที/ ข อ
ประเมิน และจัดสรรผลตอบแทนหรื อตําแหน่งด้ วยความเป็ นธรรม มีหลักเกณฑ์ที/ชดั เจนแน่นอนไม่
เปลี/ยนแปลงบ่อย
การจัดการเรี ยนการสอนและหลักสูตร (administration and curriculum) รู ปแบบของ
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนของระบบการศึกษาไทยยังอยู่ในกรอบที/จํากัดและขาดการ
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ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์และการบูรณาการ แม้ ว่าแนวนโยบายของการสร้ างความคิด
สร้ างสรรค์แ ละการเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตตามศักยภาพของตนจะถูกนําเสนอในการ
ปฏิรูปในทศวรรษที/สองนี =แต่ในทางปฏิบตั ทิ ําได้ ยากเนื/องจากค่านิยมและการตัดสินใจของนักเรี ยน
และผู้ปกครองในการเลือกที/จะเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนันกระบวนการเรี
=
ยนการสอนก็จะ
มุ่งไปในทิศทางที/ตอบสนองต่อความต้ องการของนักเรี ยน ส่งผลให้ รายวิชาที/นกั เรี ยนไม่ได้ ใช้ ใน
การสอบเข้ าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาก็ไม่ได้ รับความสนใจในห้ องเรี ยน และแม้ ว่าการ ปรับเปลี/ยน
รูปแบบการสอบและคะแนนสอบ O-Net และ A-Net การเก็บคะแนนสะสมรวมก็ยงั ไม่สามารถ
แก้ ปั ญ หานี ไ= ด้ และระบบของโรงเรี ย นกวดวิ ช าก็ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมาก แม้ ว่ า ในทาง
เศรษฐศาสตร์ อาจพิจารณาได้ ว่าการเรี ยนพิเศษเป็ นการทําให้ ตลาดการศึกษาภาพรวมมีดลุ ยภาพ
(market clear) กล่าวคือนักเรี ยนที/มีความต้ องการและมีความสามารถที/จะจ่ายค่าเรี ยนพิเศษ
เพื/อให้ ตนเองมีความรู้ที/มากขึ =น (หรื อ เพื/อให้ ตนเองเรี ยนทันผู้อื/น) นอกจากนี =นักเรี ยนที/มีทรัพยากร
การเงินที/ดีกว่าก็มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื/อการสอบเข้ าในระดับอุดมศึกษาที/สูงกว่า และ
กลายเป็ นค่านิยมที/นกั เรี ยนต้ องเข้ าสู่ระบบการเรี ยนพิเศษ อย่างไรก็ตามหากคุณภาพการศึกษา
ของแต่ละโรงเรี ยนอยู่ในระดับสูงและมีความแตกต่างกันที/น้อย ความต้ องการเรี ยนพิเศษจะลด
ปริ มาณลงและ เมื/อพิจ ารณาในแง่ข องการใช้ ทรั พยากรที/ มีอยู่ใ นประเทศจะสามารถลดความ
ซํ =าซ้ อนของการใช้ ทรัพยากรได้
ปั ญหาคุณภาพการศึกษานันนอกจากเหตุ
=
ปัจจัยที/มีการนําเสนอแล้ วยังมีปัจจัยอื/นๆอีก
มากมายที/ส่งผลต่อการลดลงของคุณภาพการศึกษาของไทย และปั จจัยเหล่านี =มีความซับซ้ อน ซึ/ง
นโยบายของรัฐบาลที/ผ่านมาได้ พยายามเข้ ามาแก้ ปัญหานี = โดยทังในมุ
= มมองจุลภาคและมหภาค
ซึง/ การใช้ กลไกราคาที/เกี/ยวข้ องกับแรงจูงใจและค่าตอบแทนก็เป็ นหนึ/งในนโยบายนี = อย่างไรก็ตาม
ด้ วยข้ อจํากัดด้ านกฎระเบียบจึงทําให้ ความคล่องตัวในการใช้ นโยบายต่างๆลดลง แม้ ว่าจะมีการ
เปลี/ยนแปลงปรับรู ปแบบองค์กรต่างๆที/เกี/ยวข้ องแล้ วการแก้ ปฏิรูปก็ยงั ไม่ได้ เห็นผลที/เด่นชัด ซึ/ง
แนวทางและนโยบายที/รัฐยังไมประสบความสําเร็ จ คือ การพัฒนาคุณภาพของครู โดยการแก้ ไข
นันต้
= องใช้ ระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที/สงู ซึง/ อาจเป็ นข้ อจํากัดหนึง/ ในการดําเนินการ
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นโยบายทีA 2: นโยบายด้ านการเงินอุดมศึกษา (Higher Education Financing)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นการศึกษาที/ให้ ประโยชน์กบั ผู้เรี ยนในระดับที/สงู มากเมื/อ
เทียบกับการศึกษาในระดับอื/น ซึ/งงานศึกษาเชิงประจักษ์ ของประเทศไทยชี =ชัดว่าผลตอบแทนที/ได้
จากการศึกษาในระดับอุด มศึกษาอยู่ใ นระดับที/ สูง มาก (ชัย ยุท ธ์ ปั ญ ญสวัส ดิPสุท ธิP , 2008)
นอกจากนี =การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังให้ ประโยชน์ตอ่ สังคม (social benefit) ที/สงู เทียบเท่า
กับผลประโยชน์ส่วนบุคคล คือ ที/ร้อยละ 11 - 15 (Canton, 2007) อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานศึกษา
ในประเทศไทยที/ระบุประโยชน์สงั คมของการศึกษาในรูปของผลตอบแทนอย่างชัดเจน ดังนันอั
= ตรา
ผลประโยชน์ที/ได้ จาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างผู้เรี ยนกับภาครัฐหรื อกล่าวอีกนัยหนึ/งคือ
ภาคสังคมมี อัตราส่วนเท่าไร ซึ/ง ประเด็นนี น= ํามาสู่คําถามที/ สําคัญเชิง นโยบายว่ารั ฐ ควรให้ การ
สนับสนุนระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากน้ อยเพียงใด และรูปแบบควรเป็ นอย่างไร
ประเด็นคําถามแรกเป็ นคําถามของการจัดงบประมาณอุดมศึกษามาเป็ นเวลานานแล้ ว
คือ รัฐควรให้ การสนับสนุนผู้เรี ยนในระดับอุดมศึกษาหรื อไม่ และสัดส่วนการให้ การอุดหนุนจะเป็ น
เท่าไร ซึ/งสําหรับผู้เรี ยนในมหาวิทยาลัยของรัฐนันได้
= รับการสนับสนุนถึงร้ อยละ 73 - 85 (ตารางที/
2.1) ขึน= กับสาขาวิช า ซึ/ง บุคคลกลุ่ม ที/ มี โอกาสเข้ ารั บการศึกษาในระดับนี ย= ่อมเป็ นผู้ที/ผ่านการ
คัดเลือกมาจากระบบการ Entrance หรื อ Admission และความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสของบุคคล
ที/เข้ าศึกษา (ประมาณ 200,000 คนต่อปี ) ต่อกับรายได้ ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก
คือ ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นครอบครัวที/มีฐานะปานกลางถึงฐานะดี ซึ/งถือเป็ นกลุ่มบุคคลส่วนน้ อยใน
สังคม ดังนันนโยบายการให้
=
การสนับสนุนผ่านสถาบันการศึกษาจึงเป็ นการให้ ประโยชน์แก่กลุ่มผู้ที/
มีโอกาสอยูแ่ ล้ วและเป็ นการสร้ างความเหลื/อมลํ =าในระยะยาว
ตารางทีA 4 ค่ าใช้ หัวจ่ ายต่ อหัวรายสาขาของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา
ต้ นทุนต่อหัวที/แท้ จริ ง
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
74,153
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
65,521
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
93,359
สิง/ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
121,264
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
179,510
แพทยศาสตร์
263,224
ที/มา: สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2002)
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ภาระของผู้เรี ยน
20,021 (27%)
15,070 (23%)
22,406 (24%)
19,402 (16%)
30,517 (17%)
65,806 (25%)

หน่วย: บาท
ภาระของรัฐบาล
54,132
50,451
70,953
101,862
148,993
197,418

อย่างไรก็ตามนโยบายการอุดหนุนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็มีข้อถกเถียงว่าใน
เมื/อการอุดมศึกษาให้ ประโยชน์ภายนอกหรื อประโยชน์ต่อสังคม (positive externalities หรื อ
social benefit) และการลงทุนเพื/อจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้ องใช้ ต้นทุนที/สงู ดังนันรั
= ฐควร
รับเป็ นภาระในการอุดหนุนและจัดสรรงบประมาณเพื/อการอุดมศึกษา ซึ/งก็มีประเด็นต่อเนื/องว่า
การอุดหนุนนันจะเป็
=
นอัตราส่วนเท่าไรและใช้ สิ/งใดเป็ นเกณฑ์การตัดสิน ในการให้ การสนับสนุนนี =
ยังมีประเด็นของปั ญหาต่อไปว่าเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้ ตามแต่ละสาขานันมี
= เกณฑ์ใด
เป็ นเครื/ องชี =วัด การให้ การสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบเดิมจะมุ่งเน้ นผ่านด้ าน
อุปทาน (supply side financing) คือ การให้ งบประมาณอุดหนุนผ่านมหาวิทยาลัย เพราะวิธีการ
หรื อกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณยัง ใช้ หลักการเดียวกับการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานราชการอื/นๆ คือ การใช้ การเขียนคําของบประมาณผ่านสํานักงบประมาณซึ/งเป็ นผู้คดั
กรองและสภาในการให้ ความเห็นชอบ วิธีการนี =ทําให้ หน่วยงานของภาครัฐของบประมาณไม่ได้
พิจารณาถึงแผนผลิตบัณฑิตระยะยาวและต้ นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตของแต่ละสาขาแต่ใช้
โครงการและภาระงานที/ ต้ อ งดํ า เนิ น การเป็ นตัว ตัง= ในการตัง= คํ า ของบประมาณ ทัง= นี ร= ะบบ
งบประมาณที/เ ป็ นอยู่ไ ม่มีระบบที/ ใ ช้ วิเ คราะห์ ติดตามและประเมินผลที/ จ ะส่ง ผลต่อการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็ นรูปธรรมและมีศกั ยภาพเพียงพอที/จะใช้ จําแนกความสามารถและคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นที/รัฐต้ องให้ ความสนใจในเรื/ องของการเงินอุดมศึกษา คือ ในแง่ประสิทธิภาพของ
การจัดสรรและใช้ เงินทุนอุดหนุนนัน= ต้ องมีการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาอย่างเหมาะสม เพราะ
ระดับ และคุณ ภาพของมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ มี ค วามแตกต่ า งกั น มาก ดัง นัน= วิ ธี ก ารจัด สรร
งบประมาณจึงต้ องมีการปรับให้ มีความทันสมัยและเปิ ดโอกาสให้ สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก
สามารถที/ จ ะพัฒ นาศัก ยภาพต่ อ ไปได้ นอกจากนี = รั ฐ อาจต้ อ งนํ า ประสบการณ์ ข องการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชนมาร่วมพิจารณา เนื/องจากสถาบันการศึกษาเอกชนต้ องใช้
ทรัพยากรที/มีอยู่อย่างจํากัดเมื/อเทียบกับสถาบันการศึกษาของรัฐ แต่ก็สามารถจัดการเรี ยนการ
สอนได้ อ ย่ า งมี คุณ ภาพและอาจดี ก ว่ า สถาบัน การศึก ษาของรั ฐ บางแห่ ง 4 ดัง นัน= การจัด สรร
งบประมาณโดยประสิ ท ธิ ภ าพและเพื/ อ เปิ ดโอกาสให้ มี ก ารพัฒ นาจึ ง เป็ นสิ/ ง ที/ รั ฐ จํ า เป็ นต้ อ ง
ดํ า เนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ว น ดัง นัน= ผู้เ รี ย นอาจเกิ ด ความไม่ เ ป็ นธรรม เนื/ อ งจากผู้เ รี ย นที/ ม าจาก
ครอบครัวที/มีฐานะดีอยูใ่ กล้ แหล่งข้ อมูลข่าวสารย่อมมีโอกาสเข้ าสูม่ หาวิทยาลัยของรัฐง่ายกว่าและ
ใช้ ทรัพยากรของรัฐในการสนับสนุนการศึกษา โดยคิดเป็ นต้ นทุนที/รัฐต้ องรับภาระประมาณร้ อยละ
4

ข้ อโต้ แย้ งประการหนึ/ง คือ สถาบันเอกชนสามารถใช้ คณาจารย์จากสถาบันของรัฐในลักษณะของนอกเวลา
ราชการ ทําให้ สถาบันเอกชนมีต้นทุนในการจัดการศึกษาที/ตํ/ากว่าสถาบันของรัฐ เนื/องจากไม่ต้องแบกรับภาระ
ต้ นทุนคงที/และสวัสดิการของอาจารย์
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70 (ตามตารางที/ 2.1) จึ ง อาจทํ า ให้ น โยบายเพื/ อ ลดความเหลื/ อ มลํ า= ในภาพรวมไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จ
แนวคิดของการอุดหนุนทางการศึกษาได้ มีการปรับเปลี/ยนโดยมีการเน้ นการอุดหนุนด้ าน
อุปสงค์ คือ ผู้เรี ยน (demand side financing) จึงเป็ นเครื/ องมือที/ถูกนํามาปรับใช้ โดยการปฏิรูป
การศึกษา โดยนวัตกรรมทางการคลังที/ถกู นํามาใช้ คือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื/อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื/อการศึกษาแบบผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) ซึ/งเป็ นการปฏิรูปแนวทางการ
อุด หนุนทางการศึก ษา โดยการกํ า หนดสิ ทธิ ข องผู้ข อกู้โดยใช้ เ กณฑ์ ข องรายได้ ค รั ว เรื อน โดย
การศึก ษาในอดี ต บ่ง ชี ว= ่า กองทุน กู้ยืม เพื/ อ การศึก ษาช่ว ยเพิ/ม โอกาสทางการศึก ษา แต่ใ นเชิ ง
สัมฤทธิผลของการศึกษานันยั
= งไม่มีงานศึกษาใดที/ระบุถึงความสําเร็ จของกองทุน และในเชิงของ
การบริ หารงบประมาณ กองทุนก็ยงั คงมีปัญหาในเรื/ องของการชําระคืนเงินกู้และการจัดเก็บ และ
ในเชิงของนโยบายด้ านสังคมแล้ วกองทุนกู้ยืมเพื/อการศึกษาไม่ประสบผลสําเร็ จในเชิงการจัดสรร
งบประมาณเนื/องจาก การให้ การสนับสนุนด้ วยกองทุนกู้ยืมเพื/อการศึกษาใช้ ต้นทุนของสังคมที/สูง
และผู้เรี ยนใช้ ต้นทุนส่วนบุคคลที/ตํ/าซึง/ มาจากสาเหตุสองประการ คือ
ประการแรก ต้ นทุนของการกู้ยืมตํ/าทําให้ รัฐและมีช่วงระยะเวลาจ่ายคืนหนี =ที/นาน รวมถึง
การจัดเก็บเงินกู้ขาดระบบติดตามที/มีประสิทธิภาพ จึงทําให้ กองทุนมีภาระทางการเงินที/สงู มากใน
อนาคต ประการที/สองค่าเรี ยนที/นกั ศึกษานําไปชําระนันมี
= ส่วนหนึ/งที/ได้ รับการอุดหนุนไปแล้ วผ่าน
ทางมหาวิทยาลัย (ไม่มี upfront fee เหมือนกับระบบในออสเตรเลีย) ดังนันนั
= กศึกษาผู้ก้ ยู ืมจึง
เท่ากับได้ ประโยชน์ของการอุดหนุนถึงสองต่อ ดังนันจึ
= งต้ องกลับมาตังคํ
= าถามว่ากลุ่มผู้ก้ ูนนเป็
ั= น
กลุ่มเป้าหมายที/รัฐบาลต้ องการส่งเสริ มหรื อไม่ มิเช่นนัน= แล้ วกลุ่มผู้ได้ ประโยชน์จะเป็ นกลุ่มคน
ระดับกลางซึ/งจะยิ/งทําให้ ช่องว่างของสังคมมีความห่างมากยิ/งขึ =น โดยกองทุนจะเป็ นผู้จ่ายส่วนที/
เป็ น consumer surplus ให้ กับผู้ที/ต้องการเข้ าศึกษาและมีศกั ยภาพทางการเงินในระดับหนึ/ง
แทนที/จะให้ ผ้ นู นจ่
ั = ายตาม willing to pay ซึง/ จะทําให้ เกิดภาระงบประมาณของประเทศน้ อยกว่า
นอกจากนี = การใช้ กองทุ น กู้ยื ม อย่ า งขาดประสิ ท ธิ ภ าพอาจทํ า ให้ ระบบการจัด สรร
งบประมาณมีความซับซ้ อนมากขึ =น และอาจทําให้ การแก้ ไขปั ญหายากยิ/งขึ =น เพราะกองทุนกู้ยืม
เพื/อการศึกษาอาจเป็ นแหล่ง รายได้ สําคัญให้ กับสถาบันการศึกษาขนาดเล็กที/ได้ รับการจัดสรร
งบอุดหนุนที/น้อย ซึง/ สถาบันเหล่านี =อาจผลิตบัณฑิตในจํานวนที/มากเพื/อให้ ได้ รายได้ คา่ ลงทะเบียน
ที/เบิกจากกองทุน และการกําหนดวงเงินกู้ยืมรายสาขาวิชาและรายมหาวิทยาลัยอาจทําให้ กลไก
การเลือกสาขาเข้ าเรี ยนของนักศึกษาอาจไม่สอดคล้ องต่อความสามารถที/แท้ จริ งของผู้เรี ยน ดังนัน=
แนวนโยบายเพื/อการตรวจสอบดูแลสถาบันการศึกษาจึงเป็ นแนวทางหนึ/งที/ช่วยแก้ ไขปั ญหานี = แต่
การประมาณการและกําหนดจํานวนของผู้เรี ยนรายสาขานันจํ
= าเป็ นต้ องมีการศึกษามารองรับและ
ประเมินพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้เรี ยน
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ข้ อเสนอแนะของงานศึกษาที/ควรดําเนินการต่อ ได้ แก่ ระบบการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผ้ เู รี ยนในระดับอุดมศึกษาที/นอกเหนือจากระบบการกู้ยืมเพื/อการศึกษาแล้ ว ยังมีแนว
ทางเลือกอื/นๆ เช่น ภาษี การศึกษา (graduate tax) การให้ คูปองเพื/ อการศึกษา (education
voucher) การใช้ สญ
ั ญาของทุนมนุษย์ (human capital contract) ซึง/ แนวทางต่างๆเหล่านี =อาจ
นํามาใช้ แ บบผสมผสานโดยขึน= กับลักษณะของกลุ่ม เป้าหมายและการกระจายตัวของปั ญ หา
นโยบายเหล่านีไ= ด้ มีการดําเนินการมาแล้ วในต่างประเทศหลายๆประเทศ ซึ/งประสบการณ์ และ
ความสําเร็ จและล้ มเหลวของการดําเนินการที/ผ่านมาสามารถลดเวลาในการศึกษาของประเทศ
ไทยได้ ดัง นัน= รั ฐควรมี การศึกษาเชิงลึกในด้ านข้ อดี ข้ อเสีย ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในการนํ า
นวัตกรรมทางการเงินการคลังเหล่านี =มาปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา เพื/อให้ สะท้ อนภาพต้ นทุนที/
แท้ จริ งของการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา สะท้ อนประโยชน์ของปั จเจกบุคคลและประโยชน์ของ
สังคม รวมถึงต้ องเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของระบบอุดมศึกษาไทย
นโยบายทีA 3: ความไม่ สอดคล้ องของความต้ องการแรงงานกับการผลิตแรงงาน
(Mismatching between Labor Demand and Labor - Production Plan)
การที/ผลตอบแทนจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีค่าที/สูงมากกว่าระดับการศึกษา
อื/นๆนันส่
= งผลที/สําคัญประการหนึ/ง คือ จํานวนผู้ต้องการเข้ าเรี ยนมีระดับที/เพิ/มสูงขึ =นและมีจํานวน
ของบัณฑิตที/สําเร็ จการศึกษามากขึน= และยังส่งผลให้ ความต้ องการเรี ยนต่อโครงสร้ างของการ
กระจายตัว ตามสาขาวิ ช าและไปยัง อาชี ว ศึก ษามี ก ารเปลี/ ย นแปลงไป การที/ ร ะดับ ของอัต รา
ผลตอบแทนและค่านิยมของการศึกษาในสาขาหนึ/งมีการเปลี/ยนแปลงย่อมส่งผลต่ออุปทานของ
ตลาดแรงงานในรายสาขา อุตสาหกรรม ซึ/งจากโครงสร้ างของการว่างงานจะพบว่า ในปี พ.ศ.
2552 จะมีจํานวนแรงงานที/ว่างงานเพิ/มขึ =นจากปี พ.ศ.2551 อันเป็ นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
โดยแรงงานที/มีอตั ราการว่างงานสูงเมื/อเทียบกับกําลังแรงงานในระดับการศึกษานัน= คือ แรงงานใน
ระดับ ปวส. คือมีอตั ราร้ อยละ 4.45 รองลงมาคือแรงงานในระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ที/ร้อยละ
3.74 และแรงงานในระดับ ปวช.ที/ร้อยละ 3.06 (ตารางที/ 3.1) แม้ ว่าอัตราการว่างงานในระดับ
ปวส.อยู่ในอัตราที/สงู แต่ไม่ได้ มีปัญหาในเชิงจํานวนเนื/องจากจํานวนแรงงานระดับ ปวส. มีจํานวน
ที/น้อยเมื/อเทียบกับแรงงานที/สําเร็ จการศึกษาในระดับอื/นๆ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมที/เห็นนีอ= าจ
ไม่ได้ แสดงถึงภาพที/แท้ จริ งของตลาดแรงงานไทย เพราะสถานการณ์ของตลาดแรงงานยังมีความ
ซับซ้ อนกว่านันกล่
= าวคือ ในการจ้ างงานนันนอกเหนื
=
อจากระดับของมิติระดับการศึกษาแล้ วยังมีมิติ
ของสาขาที/ศึกษา คุณภาพของบัณฑิต และ ความสามารถเฉพาะเจาะจงต่องาน เป็ นอีกหลายๆ
ปั จจัยที/มีผลต่อการจ้ างงาน
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นอกจากนี = ในระดับการศึกษาเดียวกันมีการขาดแคลนแรงงานและมีแรงงานที/ว่างงานอยู่
นั/นคือ บัณ ฑิตที/ สํ าเร็ จการศึกษามีการว่างงานในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ ไ ม่ส ามารถหา
แรงงานตามที/ต้องการได้ เกิดเป็ นการขาดแคลนด้ านแรงงาน ซึ/งสถานการณ์ นี =เป็ นเครื/ องบ่งชี =ถึง
ปั ญ หาเชิง คุณ ภาพของแรงงานไทยและความไม่สอดคล้ องระหว่างความต้ องการกํ าลัง คนกับ
จํ า นวนของบัณ ฑิ ต รายสาขา ปั ญ หานี เ= กิ ด ขึน= มากสํ า หรั บ แรงงานในแรงงานเกื อ บทุก ระดับ
การศึ ก ษา นั/น แสดงถึ ง การเกิ ด ความไม่ ส อดคล้ องของประเภทงานกับ แรงงาน และระดับ
ความสามารถของแรงงานโดยเมื/อคิดเป็ นสัดส่วนแล้ วพบว่าแรงงานในระดับปริ ญญาตรี และโท มี
อัตราการว่างงานเมื/อเทียบกับเมื/อเทียบกับความต้ องการแรงงาน (ร้ อยละ 195 ในระดับปริ ญญา
ตรี และ ร้ อยละ 667 ในระดับปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า) และมีความขาดแคลนในระดับมัธยมศึกษา
ร้ อยละ 64 ของความต้ องการแรงงาน (ยงยุทธ์ แฉล้ มวงษ์ , 2553) ปั ญหาที/เกิดขึ =นนี =บ่งชี =ถึงความ
ล้ มเหลวในการวางแผนนโยบายการศึกษา การแรงงาน และการจัดสรรงบประมาณ (ตามที/มีการ
นําเสนอมาในสองนโยบายแรก) ในเชิงบูรณาการ คือไม่ได้ มีการดําเนินการร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
ในการจัดสรรทรัพยากรการศึกษาและการวางแผนด้ านแรงงาน ในเชิงอุปสงค์และอุปทานที/มีการ
กําหนดระดับคุณภาพของแรงงาน
จากอัตราส่วนของจํานวนการว่างงานและจํานวนที/ขาดแคลนในแต่ละระดับการศึกษาจะ
พบว่าปั ญหาที/สําคัญจะอยู่ที/ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ขึ =นไป กล่าวคือ แรงงานในระดับ
ปริ ญญาตรี มีโอกาสที/จะว่างงานสูงกว่าแรงงานในระดับอื/ น โดยผลนีอ= าจพิจารณาได้ เป็ นสาม
ประเด็น คือ
ก. การที/แรงงานในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีจํานวนที/น้อยลงเนื/องจากกระแส
การเข้ าเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยเพื/อให้ ได้ ผลตอบแทนที/สงู ขึ =น ทําให้ แรงงานที/ควรจะอยู่ในระดับ
นี =ไปเป็ นปั จจัยนําเข้ า (input) ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาจไม่ได้ เข้ ารับการศึกษาที/
ตรงตามความสามารถที/แท้ จริ ง แต่เป็ นการเข้ าเรี ยมตามกระแสและตามการจูงใจด้ วยการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินที/ไม่ได้ เป็ นการจัดสรรในอุดมคติ (ideal allocation, efficient allocation)
ข. การที/มีผ้ ูเรี ยนในระดับอุดมศึกษาในจํานวนที/เพิ/มขึน= อย่างรวดเร็ วย่อมส่งผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพของการศึกษาและการใช้ ทรัพยากรการศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ซึง/ มีงบประมาณอุดหนุน ทําให้ มหาวิทยาลัยของรัฐมีแต้ มต่อในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเอกชน
และการเกิ ดโครงการศึกษาในรู ปแบบพิเ ศษ (หรื อเลี ย= งตนเอง) เป็ นปั จ จัยผลักดันให้ การผลิต
บัณฑิตในช่วง 5 – 10 ปี ที/ผ่านมาเป็ นการเน้ นเชิงปริ มาณ ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตที/ออกสู่
ตลาดแรงงาน
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ตารางทีA 5 การว่ างงานเมืAอเทียบกับกําลังแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษาและปี
ระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.
กําลังแรงงาน
การว่างงาน
อัตราการว่างงาน

มัธยมหรือตํ/ากว่า

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552
5436 5729 6042 3310 3687 3830 1204 1279 1305 1470 1562 1714 3447 3538 3761 379 450 459
128.2 118.5 127.2 75.6 61.5 92.6 27.4 35.5 39.9 61.2 57.7 76.3 121.8 114.3 140.7 2.6 4.0 6.0
2.36 2.07 2.11 2.28 1.67 2.42 2.28 2.78 3.06 4.16 3.69 4.45 3.53 3.23 3.74 0.69 0.89 1.31

ที/มา ข้ อมูลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ไตรมาส 2, สํานักงานสถิติแห่งชาติ อ้ างใน ยงยุทธ์ แฉล้ มวงษ์ (2553)
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ตารางทีA 6 อัตราการว่ างงานจําแนกตามระดับการศึกษาทีAสาํ เร็จ (ค่ าเฉลีAย 4 ไตรมาส)
ระดับการศึกษา / ปี พ.ศ.
รวม (ทุกระดับการศึกษา)
ไม่มีการศึกษา
ตํ/ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ
สายอาชีวศึกษา
สายวิชาการศึกษา
อุดมศึกษา
สายวิชาการ
สายวิชาชีพ
สายวิชาการศึกษา
อื/นๆ
ไม่ทราบ

2547
2.1
1.3
0.8
2.2
2.9
3.1
2.8
2.0
3.4
3.7
3.2
3.0
4.6
1.5
0.4

2548
1.8
1.3
0.7
1.9
2.8
2.5
2.5
2.4
3.0
3.1
3.2
3.8
1.6
0.5
0.5

ปี พ.ศ.
2549
1.5
0.9
0.6
1.5
2.3
2.2
2.3
2.0
2.6
3.1
2.5
1.2
0.5
0.5

2550
1.4
0.6
0.5
1.2
2.1
2.0
2.0
1.9
0.7
2.6
2.8
2.9
1.1
0.9
0.9

2551
1.4
0.6
0.5
1.2
2.2
2.0
1.8
2.4
2.5
2.6
2.8
0.9
0.1
0.5

ที/มา ประมวลสถิติสาํ คัญของประเทศไทย, สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2552)

ค. การถ่ายโอนความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริ ษัทเอกชนที/จะเป็ นนายจ้ างของบัณฑิตที/
สําเร็ จการศึกษานันอยู
= ่ในระดับที/น้อย โดยเมื/อพิจารณาจากคะแนนของการสํารวจโดย IMD World
competitiveness yearbook (2008) พบว่าคะแนนที/ประเทศไทยได้ รับอยู่ที/ 4.3 จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน อยู่ในลําดับที/ 32 จาก 55 ประเทศ ในขณะที/ประเทศเพื/อนบ้ านอย่างสิงคโปร์ อยู่ในลําดับที/ 1
มาเลเซียในลําดับที/ 16 ซึง/ แสดงว่าความเชื/อมโยงระหว่างนายจ้ างกับสถาบันการศึกษาในฐานะผู้สร้ าง
กําลังแรงงานยังอยู่ในเกณฑ์ที/มีความจํากัด ในขณะที/การจัดการศึกษาเพื/อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ
ของไทยได้ คะแนน 5.7 คะแนน และถูกจัดอยูใ่ นลําดับที/ 25
ดังนันในการศึ
=
กษาของ ยงยุทธ์ แฉล้ มวงษ์ (2553) จึงพบว่าสถานการณ์ความไม่สอดคล้ อง
ด้ านแรงงานนี =จะมีผลกระทบที/สําคัญระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ แรงงานในระดับล่างจะ
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เกิดการขาดแคลนจนอยู่ในขัน= วิกฤติ5 สําหรับการวางแผนผลิตกําลังคนในปริ ญญาตรี จะเป็ นปั ญหา
ต่อเนื/ องและสะสมหากไม่ไ ด้ มี การแก้ ไ ขนโยบายที/ เ ป็ นอยู่ในปั จ จุบัน โดยมี การคาดการณ์ ว่าจะมี
ผู้สําเร็ จการศึกษาที/ว่างงานร้ อยละ 30 ในแต่ละปี และมีการสะสม และจะเป็ นการสิ =นเปลืองทรัพยากร
ทางการศึกษาที/รัฐได้ ให้ การสนับสนุนและมีผลเสียในเชิงเศรษฐกิจ ซึ/งประกอบกับการที/โครงสร้ าง
ประชากรมีการเปลี/ยนแปลงสู่สงั คมผู้สูงอายุ ดังนันแทนที
=
/กําลังแรงงานที/มีอยู่ (ในอัตราที/ลดลงจาก
เมื/อก่อน) จะเป็ นผู้สร้ างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที/จะได้ รับจากการศึกษา ก็จะทําได้ ลดน้ อยลงจาก
ปั ญ หาความไม่ส อดคล้ องนี = สํ าหรั บแรงงานในตลาด ปวช. และ ปวส. นัน= จํ าเป็ นต้ องมี การขยาย
อุปทานในอนาคต เนื/องจากจะมีการขาดแคลนเพราะตลาดแรงงานต้ องการผู้มีความชํานาญในเชิง
เทคนิคที/สามารถปฏิบตั งิ านได้ จริง ซึง/ หลักสูตรของ ปวส. ในปั จจุบนั ก็เป็ นที/ยอมรับ แต่ปัญหาที/เกิดขึ =น
เป็ นปั ญหาในเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลและสถาบันที/ทําให้ ตลาดแรงงานไม่กล้ าที/จะใช้ แรงงานใน
กลุ่มนี = ดังนัน= ในเชิงการแก้ ปัญหาควรพิจารณาถึงระบบการสนับสนุนและแก้ ปัญหาเชิงสถาบันของ
แรงงานในกลุม่ นี =เพื/อให้ มีความเพียงพอและรองรับความต้ องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ข้ อเสนอแนะของการดําเนินการเพื/อการแก้ ไขปั ญหาความไม่สอดคล้ องของกําลังคนและการ
ผลิตกําลังคน คือ
ก.
การให้ เอกชน ภาคธุ ร กิ จ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในนโยบายการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับ อุด มศึก ษาและอาชี ว ศึก ษา การวางแผนผลิ ต กํ า ลัง คน เพื/ อ ให้ ต รงกับ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและแนวโน้ มของตลาดแรงงานในอนาคต แนวทางหนึ/งในการให้ เอกชนเข้ ามามีส่วนร่วม
อย่างเป็ นรู ปธรรม คือ การมีคณะกรรมการหรื อหน่วยงานที/เป็ นแกนกลางในการจัดทําแผนกําลังคน
รายสาขา และแผนการผลิตบัณฑิตในรายสาขา รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื/อการศึกษา โดยผู้มี
ส่วนร่วมต้ องมาจากหน่วยงานที/สําคัญและเป็ นบุคคลที/อยู่ในตําแหน่งที/จะตัดสินใจในเชิงนโยบายของ
ประเทศได้ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นต้ น
ข.
การยกระดับ ความสามารถของแรงงาน โดยรั ฐ บาลต้ อ งจัด ให้ มี ก ารยกระดับ
ความสามารถของแรงงาน (ในปั จจุบนั รับผิดชอบโดยกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน) โดยการยกระดับฝี มือ
แรงงานนัน= อาจให้ เอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการพัฒนาฝี มือแรงงานในการกํ าหนดทักษะที/
ต้ องการ หรื อการให้ การสนับสนุนด้ านเทคโนโลยี
5

การที/สถานการณ์ด้านแรงงานในส่วนนี =ยังไม่ได้ มีการแสดงปั ญหาออกมามากและภาคธุรกิจยังสามารถดําเนินการ
อยูไ่ ด้ เนื/องจากการนําเข้ าแรงงานต่างด้ าวจากประเทศเพื/อนบ้ านที/มีต้นทุนที/ถกู กว่าแรงงานไทย
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การให้ ภาคเอกชนเข้ ามาร่ วมจัดการศึกษา เช่น การจัดตังโครงการร่
=
วมผลิตบัณฑิต
เฉพาะทางเพื/ อตอบสนองความต้ องของภาคธุรกิ จ แต่การดําเนินการนี อ= าจส่งผลเปลี/ ยนแปลงต่อ
โครงสร้ างค่าตอบแทนของแรงงานรายสาขา และจํานวนของผู้เข้ าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ง.
การให้ เอกชนเข้ ามาร่ วมทางตรงอาจช่วยลดงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาของ
ภาครัฐลง ภาคเอกชนอาจเข้ ามาให้ การสนับสนุนในลักษณะของการใช้ human contract ตังแต่
= การ
เริ/ มการศึกษา และต่อเนื/อง ไม่ใช่ให้ ในลักษณะปี ต่อปี และผู้เรี ยนที/ได้ รับการสนับสนุนจากเอกชนก็มี
ข้ อตกลงในการทํ างานให้ กับภาคเอกชนนัน= คล้ ายกับการให้ การสนับสนุนทุนการศึกษาที/ ไ ด้ จ าก
ราชการ ซึง/ การดําเนินการตามแนวทางนี =จะต้ องเกิดเครื/ องมือในการคัดสรรผู้ที/จะได้ รับการสนับสนุนใน
ลักษณะของ merit based selection ซึ/งจะทําให้ เกิดการยกระดับความสามารถในเชิงวิชาการของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
จ.
การสร้ างเครื อ ข่า ยข้ อ มูล ข่า วสารระหว่า งหน่ว ยงานที/ เ กี/ ย วข้ อ งในแผนการผลิ ต
กํ า ลัง คน และตลาดแรงงาน ซึ/ ง ในปั จ จุ บัน เริ/ ม มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร สํ านักงานสถิ ติแ ห่ง ชาติ ในการเชื/ อมเครื อ ข่า ยข้ อมูล รวมถึ ง การจัด เตรี ย ม
สัญญาณเตือนภัยด้ านแรงงาน (มีการดําเนินการแล้ วโดยกระทรวงแรงงาน) เพื/อเป็ นการสนับสนุนให้
การวางแผนแรงงานและการผลิตแรงงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ค.

ทังนี
= = งานศึกษาที/ต้องมารองรับกับแนวนโยบาย ได้ แก่
ก. การศึกษาผลประโยชน์สงั คมของการศึกษาในแต่ละสาขา และการคํานวณต้ นทุนต่อหัวเพื/อให้
การจัดสรรงบประมาณในการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ/งขึ =น
ข. การศึกษาโครงสร้ างของอัตราผลตอบแทนรายสาขา แนวโน้ มของความต้ องการแรงงานและ
ระบบเตือนภัยด้ านแรงงาน (งานศึกษาเหล่านี =มีแล้ วที/กระทรวงแรงงาน) ซึ/งต้ องเป็ นลักษณะ
ของการบูรณาการ
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นโยบายทีA 4: การสร้ างวัฒนธรรมการออม บําเหน็จ บํานาญ และประกันสังคม
(Long-Term Investment and Saving Culture, Pension Reform, and Social Security)
ในปั จจุบนั โครงสร้ างของระบบบําเหน็จ บํานาญของประเทศอาจแบ่งได้ เป็ นสองส่วน คือ ส่วน
แรกคือ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.) และกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ (จัดตังเมื
= /อ
วันที/ 31 ธ.ค. 2541) โดยทัง= สองกองทุนต่างเป็ นหลักประกันให้ กับข้ าราชการและลูกจ้ างแรงงาน
ตามลําดับ รู ปแบบของระบบที/ใช้ จะเป็ นลักษณะของประกันสังคม (social insurance) กล่าวคือ
แรงงาน (และข้ าราชการ) จ่ายเงินสมทบเป็ นสัดส่วนของรายได้ เข้ าระบบ และเมื/อตนเองสูงอายุก็จะ
ได้ รับบํานาญจากระบบผันแปรตามระยะเวลาและการจ่ายเงินสมทบ และมีการร่ วมสมทบโดยฝ่ าย
นายจ้ าง (และรัฐบาล) ในกรณีกองทุนประกันสังคม กําหนดให้ นายจ้ างและลูกจ้ าง (ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 คือ ผู้ประกันตนภาคบังคับ) แต่ละฝ่ ายต้ องจ่ายเงินสมทบร้ อยละ 3 ของเงินเดือน6 และ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (คือผู้ประกันตนตามความสมัครใจ) กําหนดให้ เก็บเงินสมทบเพื/อการชรา
ภาพเท่ากับร้ อยละ 6 ของรายได้ 4,800 บาทต่อเดือนหรื อคิดเป็ นเงินสมทบเดือนละ 288 บาท รัฐบาล
จ่ายเข้ ากองทุนชราภาพและสงเคราะห์บุตรในอัตราร้ อยละ 1 ของเงินสมทบจากฝ่ ายนายจ้ างและ
ลูกจ้ าง ซึง/ จํานวนของผู้ประกันตนแสดงแสดงตามตารางที/ 4.1
ตารางทีA 7 จํานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจําแนกตามประเภทและภาพ
ภาค

กรุงเทพ
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวมทังประเทศ
=

6

จํานวน
ร้ อยละ
สถาน
ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน
สถาน
ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน
ประกอบการ มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 33 ประกอบการ มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 33
(พันคน)
(พันคน)
+ 39
+ 39
(พันคน)
138,656
3,083.0
148.0
3,231.0
36.28
35.12
28.77
34.77
55,961
1,835.6
107.5
1,943.1
14.64
20.91
20.90
20.91
60,874
2,014.3
88.5
2,102.8
15.93
22.94
17.20
22.63
43,197
592.7
71.7
664.4
11.30
6.75
13.94
7.15
43,536
39,946
382,170

664.1
589.4
8,779.1

49.8
48.9
514.4

713.9
638.3
9,293.5

11.39
10.45
100.00

7.56
6.71
100.00

9.68
9.51
100.00

โดยกําหนดให้ ฐานเงินเดือนสําหรับคํานวณเงินสมทบอยูร่ ะหว่าง 4,800 บาทและไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
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7.68
6.87
100.00

ในแง่ประโยชน์ที/ได้ รับ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบํานาญเมื/อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน
มี อายุไ ม่น้อยกว่า 55 ปี และสิน= สุดการเป็ นลูกจ้ างหรื อการเป็ นผู้ประกันตนแล้ ว โดยผู้มี สิทธิ จ ะได้
บํานาญร้ อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี/ย 60 เดือนสุดท้ ายเมื/อจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน และเพิ/มอีกร้ อย
ละ 1.5 ต่อทุก 12 เดือนที/จ่ายเงินสมทบเพิ/มจาก 180 เดือน สําหรับผู้ที/จ่ายเงินสมทบน้ อยกว่า 180
เดือนจะได้ รับเป็ นบําเหน็จซึ/งเท่ากับเงินสมทบของตนเองพร้ อมดอกผลถ้ าจ่ายเงินสมทบน้ อยกว่า 12
เดือน แต่ถ้ามากกว่า 12 เดือนจะได้ รับบําเหน็จเท่ากับเงินสมทบของตนเองและของนายจ้ างพร้ อมดอก
ผล และ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ คิดประโยชน์ทดแทนตามหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยใช้ ฐาน
เงินเดือนเดียวกับที/ใช้ ในการคํานวณเงินสมทบเป็ นฐานในการคํานวณผลประโยชน์
ปั ญหาสําคัญที/จะเกิดกับโครงสร้ างนี =คือ เมื/อพิจารณาจากโครงสร้ างเงินเดือนของผู้ประกันตน
จะพบว่าอัตราทดแทน (replacement rate) ที/จะได้ รับจะอยู่ในระดับที/ตํ/ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คือตํ/ากว่าร้ อยละ 50 ของเงินเดือนสุดท้ าย เพราะผู้ประกันส่วน
ใหญ่จะมีรายได้ อยูใ่ นช่วง 5,000 – 6,000 บาทต่อเดือน และจะได้ รับบํานาญประมาณ 1,000 ซึ/งอยู่ใน
ระดับเพียงร้ อยละ 20 เท่านัน= แต่สําหรับผู้ที/มีอายุงานเกินกว่า 35 ปี จะได้ รับบํานาญในอัตราทดแทน
เกินร้ อยละ 50 ส่งผลให้ แรงงานส่วนใหญ่ได้ รับบํานาญเฉลี/ยร้ อยละ 38 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ าย ไม่
เพียงพอต่อการดํารงชีพขันพื
= =นฐาน และแรงงานที/ได้ รับความคุ้มครองในโครงการนี =ในปั จจุบนั มีเพียง
10.57 ล้ านคน หรื อร้ อยละ 29.16 ของผู้มีงานทําเท่านัน= ซึ/งจะส่งผลต่อความเป็ นอยู่ของผู้รับบํานาญ
ในอนาคต นอกจากนี = การศึกษาที/ผ่านมาพบว่าสูตรการคํานวณบํานาญยังไม่สอดคล้ องกับอัตราการ
จ่ายเงินสมทบตามหลักคณิตศาสตร์ การประกันภัย และจะมีผลทําให้ กองทุนประกันสังคมกรณีชรา
ภาพมีความไม่ยงั/ ยืนในระยะยาว กล่าวคือ ในเชิงของจํานวนเงินที/ผ้ รู ับบํานาญจะได้ รับยังอยู่ในระดับ
ที/ตํ/าและเสถียรภาพของกองทุนยังมีความไม่มนั/ คงในระยะปานกลางถึงระยะยาว
ปั ญ หานี ส= ่ ง ผลกระทบอย่ า งน้ อยสองประการ คื อ ประการแรก เมื/ อ ถึ ง กํ า หนดเวลารั บ
ผลประโยชน์กรณีชราภาพกองทุนนี =อาจไม่สามารถจ่ายผลประโยชน์ให้ กบั แรงงานได้ ตามเงื/อนไข หรื อ
หากทําได้ รัฐก็ต้องให้ การสนับสนุนรายปี ซึ/งจะเป็ นภาระทางการคลังของภาครัฐ ประการที/สอง ระดับ
ความพอเพียงของบํานาญที/แรงงานได้ รับกับภาระค่าใช้ จ่ายในเวลานันมี
= ความพอดีเหมาะสมหรื อไม่
เพราะหากบํานาญที/ได้ รับน้ อยกว่าค่าครองชีพหรื อภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆของแรงงาน ก็จะส่งผลให้ เกิด
การกู้ยืม และเมื/อแรงงานอยูใ่ นภาวะของการกู้ยืมแล้ วโอกาสที/จะใช้ คืนเงินกู้ยิ/งสร้ างความยากลําบาก
มากขึ =นเนื/องจากระดับของรายได้ และศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของแรงงานจะลดลงเมื/อเทียบกับ
ช่วงที/ อยู่ใ นกํ าลัง แรงงาน ด้ วยเหตุผ ลทางกายภาพ การจ้ างงาน และประเภทของงาน และส่ง ผล
กระทบต่อครอบครัวผู้เกี/ยวข้ อง
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ประเด็นที/เกี/ยวข้ องต่อเนื/องจากระบบบําเหน็จบํานาญและประกันสังคม คือ การสร้ างเสริ ม
วัฒนธรรมการออมและการลงทุนในระยะยาวให้ กับประชาชน เหตุผลที/สําคัญสองประการ คือ แม้ ว่า
ระบบการประกันสัง คมและกองทุนบํ าเหน็ จ บํา นาญข้ า ราชการก็ ตาม แต่ก ารออมนี ย= ัง เป็ นเพี ย ง
หลักประกันขันที
= /หนึ/งและขันที
= /สองเท่านัน= ซึ/งอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้รับบํานาญใน
การดํารงชีพในอนาคต ทําอย่างไรที/แรงงานและข้ าราชการจะออมอีกส่วนหนึ/งเป็ นของตนเองที/อาจอยู่
ในรู ป ของกองทุน สํ า รองเลี ย= งชี พ กองทุน ระยะยาว ซึ/ ง ถื อ เป็ นหลัก ประกัน ขัน= ที/ ส ามของตนเอง
นอกจากนี = การออมของประชาชนในรูปแบบนี =จะเป็ นการรวมเงินทุนเข้ าไว้ ด้วยกันและมีการบริ หารโดย
“สถาบัน” ที/เราเรี ยกว่าระบบกองทุน ซึ/งจะมีขนาดของเม็ดเงินที/มีมลู ค่าสูงมากและเป็ นแหล่งเงินทุน
สําคัญให้ กบั ระบบเศรษฐกิจ
การดําเนินการด้ านการสร้ างวัฒนธรรมการออมและการลงทุนในระยะยาว ยังเป็ นหนึ/งใน
ยุทธศาสตร์ ที/สําคัญของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2552 ที/ต้องการส่งเสริ มให้ ประชาชนมีความรู้
ความเข้ าใจเกี/ ยวกับการออมและการลงทุน ประกอบกับเป็ นการขยายฐานลูกค้ าและอุปทานให้ กับ
ระบบการระดมทุนของประเทศ เพราะหากพิจารณาในภาพรวมของตลาดทุนแล้ วสัดส่วนของผู้ลงทุน
ในตลาดทุนต่อประชากรของประเทศไทยอยู่ในระดับที/ตํ/ามากเมื/อเทียบกับประเทศเพื/อนบ้ าน คือร้ อย
ละ 1.1 ของประชากร เมื/อเทียบกับร้ อยละ 30 ของประชากรสิงคโปร์ หรื อ ร้ อยละ 14 ของประชากร
มาเลเซีย และร้ อยละ 32 ของประชากรญี/ ปนุ่ การที/ตลาดทุนของไทยยังมีขนาดของตลาดที/ค่อนข้ าง
เล็กนันส่
= งผลต่อการระดมทุนของประเทศ รวมถึงส่งผลต่อระดับและศักยภาพของความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ เพราะการที/มีตลาดทุนที/ใหญ่เพียงพอจะสามารถเป็ นแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และยังดึงดูดผู้ลงทุนต่างประเทศให้ เข้ ามาลงทุน ดังนัน= การสร้ างอุปสงค์และ
อุปทานให้ เหมาะสม ตลอดจนการให้ กับตลาดทุนจึง มีความสํ าคัญต่อการสร้ างความสามารถการ
แข่งขันของตลาดทุนในเวทีโลก (แผนพัฒนาตลาดทุนไทย, 2552) ทังนี
= =กระบวนการสร้ างอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดจําเป็ นต้ องให้ มีความลึกและกว้ างในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ต้ องมีหลากหลายให้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ลงทุนและในขณะเดียวกันแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องมี
การพัฒนารูปแบบที/เหมาะสมกับการใช้ งาน
นโยบายนี =จะมีความสอดคล้ องกับแนวคิดของรัฐบาลที/จดั ตัง= กองทุนบํานาญแห่งชาติ (กบช.)
เพื/อให้ แรงงานทังในและนอกระบบสามารถออมและมี
=
หลักประกันรายได้ ขนตํ
ั = /าเมื/อครบกําหนดเวลา
ซึ/งเป็ นลักษณะของ Pillar II ตามแนวคิดของ World Bank อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที/คาดว่าจะ
ให้ กบั ผู้ออมที/คาดว่าจะมีประมาณ 13 ล้ านคน ในหลักการสมทบจะแบ่งเป็ น กรณีอายุระหว่าง 20-30
ปี หากประชาชนใส่เงินเข้ ามาใน กบช. 100 บาท รัฐบาลจะสมทบให้ 50 บาท อายุ 31-50 ปี ส่งเงินเข้ า
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กองทุน 100 บาท รัฐบาลจะสมทบให้ 80 บาท และหากอายุ 51 ปี ขึ =นไปรัฐบาลจะสมทบให้ 100 บาท
รัฐบาลจะรับประกันผลตอบแทนให้ ไม่ตํ/ากว่าดอกเบี =ยเงินฝากประจําอายุ 1 ปี และการจ่ายคืนตังแต่
=
อายุ 60 ปี ขึ =นไป ด้ วยการการทยอยจ่าย อย่างน้ อยเดือนละ 2,000-2,500 บาท และเมื/อรวมกับเบี =ย
ผู้สูงอายุอีกเดือนละ 500 บาท จะทําให้ ผ้ ูสูงอายุมีรายได้ ต่อเดือนประมาณ 3,000 บาท อัตรา
ผลประโยชน์ทดแทนที/รวมกองทุน ประกันสังคมกรณีชราภาพและ กบช. แล้ วไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
เงินเดือนเดือนสุดท้ าย ให้ จ่ายเป็ นรายงวด ส่วนที/เกินร้ อยละ 50 ให้ สามารถเลือกรับเป็ นรายงวดหรื อ
เป็ นก้ อนได้ แรงงานที/อยู่ในความคลอบคลุมของโครงการนี =ประกอบด้ วย แรงงานในระบบภาคเอกชน
เข้ ากองทุนตามขนาดสถานประกอบการ (1) สถานประกอบการที/มีลกู จ้ าง 100 คนขึ =นไป เริ/ มในปี แรก
(2) สถานประกอบการที/มีลกู จ้ าง 10 คนขึ =นไป เริ/ มในปี ที/ 6 (3) สถานประกอบการที/มีลกู จ้ าง 1 คนขึ =น
ไป เริ/ มในปี ที/ 11 (4) แรงงานภาครั ฐและองค์กรอิสระที/ยงั ไม่มีกบข.และกองทุนสํารองเลี =ยงชีพให้
ดําเนินการทันทีในปี แรก (5) แรงงานนอกระบบให้ เข้ า กบช. ได้ ทนั ทีในปี แรก แต่เมื/อเข้ ามาแล้ วจะถูก
บังคับ โดยหลักการแล้ วการฝากเงินเข้ ากองทุนนี =ของลูกจ้ างมีแต่ผลประโยชน์ที/ค้ มุ ค่าเนื/องจากได้ รับ
การสมทบจากภาครั ฐ และต้ น ทุ น ของภาครั ฐ ก็ ยัง อยู่ใ นระดับ ที/ เ หมาะสม ซึ/ ง เมื/ อ คิ ด ตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยอยูใ่ นระดับที/เหมาะสม แต่ ระดับของผลประโยชน์เมื/อเทียบกับค่าครองชีพและ
ความเพียงพอในปั จจุบนั ยังอยู่ในระดับที/น้อยเกินไป ดังนันแรงงานอาจต้
=
องมีการสร้ างหลักประกันขัน=
อื/นเพิ/มเติมให้ กบั ตนเอง เช่น กรณีการออมระยะยาวผ่านกองทุนที/มีความเสี/ยงตํ/า ระบบประกันสํารอง
เลี =ยงชีพ
แม้ วา่ นโยบายสร้ างวัฒนธรรมของการออมและลงทุนระยะยาวจะเริ/ มมีการให้ ความสนใจแล้ ว
โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นผู้ดําเนินการหลัก แต่ระบบของความเชื/อมโยงและการ
กระจายฐานของผู้รับประโยชน์ยังมีอยู่อย่างจํากัด กล่าวคือ ตามปกติแล้ วธนาคารพาณิชย์ทงั = ของ
เอกชนและของรัฐเป็ นผู้มีส่วนสําคัญในการสร้ างฐานเงินฝากให้ กับประเทศ แต่การออมในลักษณะนี =
ไม่ได้ เป็ นการออมในลักษณะที/เป็ นการออมแบบผูกพันในระยะยาวตามความหมายของนโยบายนี =
เนื/องจากการออมลักษณะนี =ผู้ออมสามารถถอนเงินเมื/อไรก็ได้ จึงเป็ นลักษณะของการออมเพื/อนําไปใช้
จ่ายหรื อในแง่การสร้ างความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงิน แต่การสร้ างวัฒนธรรมการออมในระยะ
ยาวนัน= คือ การสร้ างหลักประกันให้ กับตนเองโดยการสะสมเงินงวด (annuity) ตามระยะเวลาและ
มูลค่าที/เหมาะสมและเพื/อให้ ระดับการสะสมเงินนันมี
= มลู ค่าเพียงพอที/จะครองชีพในอนาคตตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย ดังนั
= นหน่
= วยงานที/เกี/ยวข้ องต้ องเข้ ามาร่วมดําเนินการในลักษณะของการบูรณา
การ คือ การมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริ มและเป็ นหลักประกันให้ กบั ผู้ออมในระดับต่างๆ ซึ/งการบูรณา
การในส่วนนี =ยังมีความไม่ชดั เจนในช่วงเวลาปั จจุบนั นี = ดังนันข้
= อเสนอแนะในประเด็นแรกนี = คือ
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ก.

ข.

ค.

ง.

มาตรการในการจัดตังองค์
= กรอิสระเพื/อกํากับดูแลการดําเนินการของกองทุนที/มีวตั ถุประสงค์
เฉพาะ (กบช. กบข และ ประกันสังคม) ต้ องมีความเป็ นรู ปธรรม เป็ นอิสระจากภาคการเมือง
มีการกระจายศูนย์ของการบริหารจัดการกลุม่ สินทรัพย์ลงทุนอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
การกําหนดความชัดเจนเกี/ยวกับรู ปแบบ การจ่ายเงินสบทบ (defined contribution) และ
ผลประโยชน์ (defined benefit) ที/ผ้ อู อมพึงต้ องจ่ายและได้ รับ รวมถึงนายจ้ าง และภาครัฐ
การส่งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็ นระบบเกี/ยวกับการสร้ างวัฒนธรรมการออมและลงทุน
ระยะยาว โดยเป็ นการดําเนินการแบบบูรณาการของผู้เกี/ยวข้ องทุกฝ่ ายในภาคส่วน
การส่งเสริ มให้ เกิดตลาดการออมในลักษณะฝากเป็ นระยะเวลาต่อเนื/อง (annuity market)
เพื/อให้ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที/เหมาะสมรองรับกับความต้ องการของผู้ออม นอกเหนือจาก
ระบบกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี =ยงชีพ ที/มีอยูใ่ นปั จจุบนั

โดยฐานของงานศึกษาที/มีความจําเป็ น
ก. การศึกษาถึงผลกระทบเชิงระบบต่อการสนับสนุนการลงทุนในระยะยาว ต่อโครงสร้ างของฐาน
การออม การลงทุน การพัฒ นาตลาดทุน โครงสร้ างทางอุต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ รวมถึงผลกระทบทางสังคมที/จะเกิดขึ =น
ข. การศึกษาเชิงลึกถึงฐานะความมัน
/ คงของกองทุนที/มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ รวมถึงความเพียงพอ
ของกระแสเงินในอนาคตเพื/อการดํารงชีพของผู้ออมในโครงการ
ค. การศึกษาสถาบันในประเด็นของกลไกการกํ ากับ ตรวจสอบ และการกํ าหนดค่าตอบแทนที/
เหมาะสมและ code of conduct ของผู้บริ หารกองทุน รวมถึงความรับผิดชอบในทาง
กฎหมาย
แนวทางการสร้ างหลักประกันให้ กับประชาชนในทุกกลุ่มเป็ นนโยบายที/มีความจําเป็ นและ
จําเป็ นต้ องมีเป้าประสงค์ที/ชดั เจน ซึง/ ในปั จจุบนั นโยบายภาครัฐได้ มีการดําเนินการที/ครอบคลุมทุกด้ าน
คือ ด้ านการศึกษาด้ วยการให้ การสนับสนุนการศึกษาขันพื
= =นฐาน 15 ปี การให้ หลักประกันด้ านการ
สาธารณสุขด้ วยระบบ universal health coverage การประกันสังคมแก่ข้าราชการและแรงงาน ดังนัน=
การสร้ างหลัก ประกัน ด้ ว ยการออมโดยการให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มนัน= เป็ นแนวทางหนึ/ ง ที/ ส ร้ าง
หลักประกันให้ กับประชาชนและภาระงบประมาณของทางรั ฐที/จะใช้ ก็น้อยกว่าเดิม ซึ/งช่องว่างทาง
นโยบายที/เหลือสําหรับการดําเนินการคือ การจัดตัง= กบช. ให้ เกิดขึน= เป็ นรู ปธรรมและมีการกําหนด
วิธีการและรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
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นโยบายทีA 5: ชีวิตหลังออกจากโรงงาน (Life after Factory)7
โครงสร้ างของแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยที/ประกอบด้ วยภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริ การนันมี
= การเคลื/อนย้ ายแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจเป็ นลักษณะของวัฏจักร เช่น การ
เคลื/อนย้ ายจากภาคการเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การในระหว่างนอกฤดูการเกษตร ซึ/ง
การเคลื/อนย้ ายนีอ= าจเกิดขึน= ชั/วคราวหรื อถาวร แต่ประเด็นปั ญหาที/มีความสําคัญคือ ในกรณี ที/ผ้ ูใช้
แรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม (ยกตัวอย่างเช่น การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม) ประเภทเดียวมา
ตลอดและไม่มีแหล่งรองรับอื/นๆในยามที/ออกจากงาน ไม่ว่าจะด้ วยการเกษี ยณอายุ หรื อ การออกจาก
งานในกรณีอื/นๆ บุคคลเหล่านี =จะไม่มีความสามารถเพียงพอในการประกอบอาชีพอื/น เพราะการสะสม
ทุนมนุษย์เ พื/ อการประกอบอาชี พ อื/นในขณะที/ ทํางานโรงงานเป็ นไปได้ ยาก จึงทํ าให้ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพใหม่ภายหลังการประกอบอาชีพเดิมมายาวนานทําได้ ยากยิ/งขึ =น และแม้ ว่าแรงงานที/
เกษี ยณอายุจะมี นอกจากนี = สุขภาพของผู้ออกจากระบบโรงงานนัน= ยังอาจมีปัญหาเนื/องจากได้ รับ
ผลกระทบมาเป็ นเวลานาน ทําให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาลส่วนบุคคลและของภาครัฐเพิ/มขึ =น ซึ/ง
จํานวนผู้อยู่ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมซึ/งจะเป็ นกลุ่มที/อาจได้ รับผลกระทบภายหลังจากการออก
จากงาน แสดงในตาราง 5.1
ความสําคัญของปั ญหานี =มีความเกี/ยวข้ องกับโครงสร้ างของประชากรของไทยด้ วย เพราะจาก
การประเมินโดยองค์การสหประชาชาติจะพบว่าการเพิ/มขึ =นของประชากรผู้สงู อายุ (60 ปี ขึ =นไป) จะสูง
กว่าการเพิ/มขึ =นของระดับประชากรในภาพรวม คือหากให้ เกณฑ์ให้ ปี พ.ศ.2533 เป็ นปี ฐานแล้ ว เมื/อ
ประมาณการถึงปี 2553 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ/มขึ =นร้ อยละ 185.1 ในขณะที/การเพิ/มของประชากร
เพียงร้ อยละ 42.4 และเมื/อพยากรณ์ ไปอีก 10 ปี ข้ างหน้ าคือในปี พ.ศ.2563 ประชากรผู้สูงอายุจ ะ
เพิ/มขึ =นร้ อยละ 326.0 ในขณะที/การเพิ/มของประชากรเพียงร้ อยละ 51.9 ซึ/งในกรณีของประเทศไทยก็
จะพบว่าการเพิ/ม ขึน= ของจํานวนผู้สูงอายุระหว่างช่วง 10 ปี นีจ= ะอยู่ประมาณร้ อยละ 100 และการ
ปรับตัวในระดับนี =จะรวดเร็ วกว่าประเทศที/พฒ
ั นาแล้ วที/ต้องใช้ เวลาถึง 70 – 100 ปี ในการเพิ/มขึน= ใน
อัตรานี = การเปลี/ยนแปลงในลักษณะนี =จะส่งผลต่อโครงสร้ างของประชากรโดยจํานวนประชากรในวัย
เด็กจะมีจํานวนเท่ากับผู้สูงอายุและในอนาคตกํ าลังแรงงานก็จะลดลง ประมาณการของโครงสร้ าง
ประชากรแสดงในภาพที/ 5.1

7

ผู้เขียนได้ รับแนวคิดของงานศึกษานี =จาก ดร.ยงยุทธ์ แฉล้ มวงศ์ ผู้อํานวยการวิจยั การพัฒนาแรงงาน สถาบันเพื/อการ
พัฒ นาแห่ ง ประเทศไทย ผู้เ ห็ น ความสํ า คัญ และมองการณ์ ไ ปข้ า งหน้ า ว่ า ประเทศไทยจะต้ อ งเผชิ ญ และต้ อ ง
เตรี ยมพร้ อมรับกับปั ญหานี =ในอนาคต
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ตารางทีA 8 จํานวนลูกจ้ างจําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2550
จํานวน
สถานประกอบการ
หมวดอุตสาหกรรม

Number of
establishments

คนทํางาน
Persons engaged
จํานวน
Number

ร้ อยละ
Percent

ลูกจ้ าง
Employees
จํานวน
Number

ร้ อยละ
Percent

115,696

802,522

18.0

617,614

16.2

515

10,541

0.2

9,650

0.2

การผลิตสิ/งทอ

82,135

409,648

9.2

311,554

8.2

การผลิตเครื/ องแต่งกาย รวมทังการตกแต่
=
ง และย้ อมสีขนสัตว์

82,939

449,011

10.1

345,835

9.0

4,681

132,387

3.0

124,997

3.3

64,499

199,201

4.5

105,322

2.8

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

1,964

80,924

1.8

78,260

2.0

การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์ และการทําสําเนาสื/อบันทึก

5,949

88,266

2.0

80,709

2.1

109

8,249

0.2

8,176

0.2

การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

3,618

163,150

3.7

155,403

4.1

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

4,714

312,900

7.0

308,649

8.1

13,137

201,268

4.5

180,111

4.7

1,790

73,380

1.6

71,474

1.9

34,308

295,585

6.6

252,568

6.6

5,050

165,340

3.7

160,052

4.2

73

46,318

1.0

46,307

1.2

1,175

123,624

2.8

122,675

3.2

753

290,882

6.5

289,768

7.6

447

39,848

0.9

39,285

1.0

1,336

159,671

3.6

158,581

4.1

865

46,976

1.0

46,093

1.2

31,929

358,038

8.0

303,773

8.0

286

2,558

0.1

2,098

0.1

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื/ องดื/ม
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การฟอกและตกแต่งหนังฟอก รวมทังการผลิ
=
ตกระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าถือ อานม้ า เครื/ องเทียมลาก และรองเท้ า
การผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ ก๊อก ยกเว้ น
เฟอร์ นิเจอร์ รวมทังการผลิ
=
ตสิ/งที/ทําจากฟาง
และวัสดุถกั สานอื/นๆ

การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ ก ผลิตภัณฑ์ที/ได้ จากการกลัน/
นํ =ามันปิ โตรเลียมและเชื =อเพลิงปรมาณู

การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะ
การผลิตโลหะขันมู
= ลฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที/ทําจากโลหะประดิษฐ์
ยกเว้ นเครื/ องจักรและอุปกรณ์
การผลิตเครื/ องจักรและอุปกรณ์ ซึง/ มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที/อื/น
การผลิตเครื/ องจักรสํานักงาน เครื/ องทําบัญชี
และเครื/ องคํานวณ
การผลิตเครื/ องจักรและเครื/ องอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ซึง/ มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที/อื/น
การผลิตอุปกรณ์และเครื/ องอุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์
และการสื/อสาร
การผลิตอุปกรณ์ที/ใช้ ในทางการแพทย์ การวัดความเที/ยง
และอุปกรณ์ที/ใช้ ในทางทัศนศาสตร์ นาฬกิ า
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ/งรถพ่วง
การผลิตเครื/ องอุปกรณ์การขนส่งอื/นๆ
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ รวมทังการผลิ
=
ตซึง/ มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที/อื/น
การนําผลิตภัณฑ์เก่ามาผลิตเป็ นวัตถุดิบใหม่

ที/มา ประมวลสถิตสิ ําคัญของประเทศไทย, สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2552)
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ภาพทีA 2 พีระมิดของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2551 และการพยากรณ์ ปี พ.ศ.2513 ถึงปี พ.ศ.2593

ที/มา กรมการปกครอง อ้ างใน ประมวลสถิติสาํ คัญของประเทศไทย (2552)

ที/มา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)

การที/ สังคมไทยก้ าวสู่สัง คมผู้สูง อายุส่ง ผลสํ าคัญ ในเชิง เศรษฐกิ จ ในด้ านของผลผลิตและ
ประสิทธิภาพที/แรงงานจะผลิตได้ ซึง/ นับแต่ปี พ.ศ.2552 โครงสร้ างที/เป็ นประโยชน์คือในช่วงที/อตั ราการ
เพิ/มขึ =นของประชากรเพิ/มขึ =น หรื อช่วงของการปั นผลประชากร (demographic dividend) จะหมดไป
และเมื/อสังคมมีการเปลี/ยนโครงสร้ างย่อมสร้ างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ คือส่งผลต่อรายได้ เฉลี/ยของ
ประชากร การออม การลงทุน รวมถึงรายจ่ายภาครัฐที/เพิ/มขึ =น ด้ านการประกันสังคม สุขภาพอนามัย
และสวัสดิการผู้สงู อายุ นอกจากนี =ในด้ านสังคม การเปลี/ยนแปลงโครงสร้ างประชากรในลักษณะนี = ยังมี
ผลต่อการเปลี/ยนแปลงโครงสร้ างของครอบครัว ดังนันในแง่
=
ของการวางแผนจัดการแรงงานที/เกษี ยณ
จากภาคโรงงานอุตสาหกรรมและผู้สงู อายุจงึ เป็ นสิ/งที/รัฐต้ องมีการเตรี ยมพร้ อมและเป็ นวาระที/เร่งด่วน
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การศึกษาของ นงนุช สุนทรชวกานต์ และสายพิณ ชินตระกูลชัย (2552) พบว่าด้ วยข้ อมูล
สํารวจการทํางานของประชากร ปี พ.ศ.2552 ยังมีผ้ สู งู อายุ1 ใน 3 ที/ต้องยังชีพด้ วยการทํางาน โดยร้ อย
ละ 70 ของ กลุม่ ผู้สงู อายุชายอายุ 60-65 ปี และร้ อยละ 65 ของกลุ่มผู้สงู อายุชายอายุ 65 ปี ขึ =นไป ต้ อง
ทํางานต่อเนื/องเพราะเป็ นรายได้ หลักของครอบครั ว ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิ ง มีอยู่ร้อยละ 60
นอกจากนี =ยังมีผ้ สู งู อายุอีกร้ อยละ 30 ที/ต้องการทํางานแต่ว่างงานและยังพยายามหางานทําอยู่ ทังนี
= =
อุตสาหกรรมที/ทงแรงงานสู
ั=
งอายุทงชายและหญิ
ั=
งกระจุกตัวมากที/สุด อันดับ 1. อุตสาหกรรมการขาย
ส่ง ขายปลี ก ซ่อ มแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุค คลและของใช้ ใ นครั วเรื อ น 2.
อุตสาหกรรมการผลิต 3. อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร ส่วนลักษณะงานและอาชีพที/มีผ้ สู งู อายุ
ทํามากที/สดุ อันดับ 1 คือ อาชีพการบริ การ 2 .คือ อาชีพพื =นฐานและ 3.ความสามารถทางฝี มือ โดยที/
“ผู้สงู อายุที/มีระดับการศึกษาสูง ที/ยงั คงทํางานอยู่นนมี
ั = อยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที/ยงั ทํางาน
เป็ นผู้ที/ไม่มีการศึกษาหรื อมีการศึกษาตํ/ากว่าประถมและมีรายได้ ที/ตํ/า จึงไม่สามารถเก็บสะสมเงินออม
ไว้ เพียงพอสําหรับเลีย= งชีพในวัยชรา และจําเป็ นต้ องทํางานต่อไป” ซึ/งสอดคล้ องกับการศึกษาใน
นโยบายการสร้ างหลักประกันที/ผา่ นมา
ดังนัน= เมื/อสัดส่วนของผู้อยู่ในประเภทแรงงานอุตสาหกรรม (ไม่นับรวมภาคการเกษตรและ
ประมง) มีอยู่ในอัตราที/สงู คือประมาณ 1 ใน 4 ของแรงงานที/ไม่ได้ อยู่ในภาคการเกษตร ดังนันบุ
= คคล
กลุ่ม นี ท= ี/ มี ประมาณ 7 ล้ านคน (ผู้ปฏิ บัติง านในธุรกิ จ ด้ า นความสามารถทางฝี มื อและธุรกิ จ อื/ นๆที/
เกี/ยวข้ อง และผู้ปฏิบตั ิการโรงงานและเครื/ องจักร และผู้ปฏิบตั ิการด้ านการประกอบ มีจํานวนการจ้ าง
งาน 4,800,229 คน และ 2,951,701 คนตามลําดับ) จึงเป็ นกลุ่มเสี/ยงในความหมายของ Life after
factory เพราะบุคคลเหล่านีอ= ยู่ในภาคการผลิตประเภทเดียวมาเป็ นเวลานานและหลักประกันทาง
รายได้ ยงั มีอยู่อย่างจํากัด แม้ ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี =จะทํางานในรูปแบบของลูกจ้ างมาเป็ นเวลานานแต่
เพิ/งจะได้ รับการประกันสังคมในกรณีชราภาพมาไม่นาน ซึ/งต่างจากระบบบําเหน็จบํานาญราชการที/มี
การให้ เงินประเดิมที/คํานวณตามเวลาในช่วงก่อนที/มาสมัครเข้ ากองทุน ดังนันบุ
= คคลกลุ่มนี =จึงมีความ
เสี/ยงในยามที/เกษียณสูงมากกว่ากลุม่ แรงงานอื/นๆ
ดังนันการให้
=
การสนับสนุนกลุม่ บุคคลเหล่านี =จึงต้ องมีการจัดเตรี ยมแผนรองรับในระยะสันและ
=
ระยะปานกลาง โดยในระยะยาวให้ เป็ นเรื/ องของแนวนโยบายด้ านการประกันสังคมในกรณีชราภาพ
เป็ นเครื/ องมือในการขับเคลื/อน แนวข้ อเสนอทางนโยบายมีดงั นี =
ก.
รัฐต้ องมีการวางแผนการสร้ างงานให้ กบั ผู้สงู อายุอย่างเป็ นระบบ บูรณาการ โดยต้ อง
มี ก ารร่ ว มมื อ ของทุก ภาคส่ ว นในสัง คมเพื/ อ สร้ างโอกาสให้ กับ ผู้สูง อายุมี ง านทํ า ที/ เ หมาะสมกั บ
สถานภาพ และเป็ นรายได้ เสริมที/เพียงพอกับส่วนต่างระหว่างค่าครองชีพกับบํานาญที/ได้ รับ
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ประชาสัมพันธ์และสร้ างนโยบายที/ส่งเสริ มการออมในลักษณะของหลักประกันขันที
= /
สามให้ กบั แรงงาน โดยให้ แรงงานมีการวางแผนหรื อมีสว่ นร่วมในการออมตังแต่
= ชว่ งแรกของการทํางาน
ค.
การส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ูสูง อายุมี ง านทํ า หรื อ การขยายเวลาที/ จ ะเกษี ย ณอายุ (ในบาง
ประเภทอาชีพ) เป็ นความพยายามให้ ผ้ สู ูงอายุได้ พฒ
ั นาศักยภาพต่อ และเพิ/มช่วงเวลาการออม ลด
ช่วงเวลาการเป็ นภาระต่อรัฐ รัฐบาลจึงควรมีแผนปฏิบตั งิ านที/ชดั เจนในการส่งเสริ มสนับสนุนการมีงาน
ทําที/สอดคล้ องกับสมรรถนะของผู้สงู อายุ
ง.
การสร้ างระบบพัฒนาทุนมนุษย์ให้ มีความยืดหยุ่นที/สูง กล่าวคือ แรงงานสามารถ
สะสมทุนมนุษย์เพื/อการเตรี ยมพร้ อมในการเปลี/ยนงาน หรื อ ไปสู่การทํางานที/ดีกว่า ควรมีโปรแกรม
การฝึ กอบรมฝี มือแรงงานให้ แก่แรงงานสูงอายุเป็ นพิเศษเพื/อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของแรงงาน
สูงอายุ หรื อเพื/อเป็ นทางเลือกให้ ผ้ สู งู อายุสามารถเลือกอาชีพใหม่หลังออกจากงานเดิม
จ.
รัฐควรมีการระบุประเภทอาชีพที/เหมาะสมสําหรับผู้สงู อายุให้ ได้ รับความคุ้มครอง มี
การปรับปรุงมาตรการด้ านภาษีหรื อสิทธิประโยชน์เพื/อให้ มีการจ้ างงานผู้สงู อายุมากขึ =น การดําเนินการ
กํ า หนดอาชี พ ต้ อ งพิจ ารณาในทางกายภาพของผู้สูง อายุแ ละความเหมาะสมกับ สถานภาพของ
ผู้สงู อายุ
ฉ.
เพิ/มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ/นในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจของ
ชุมชน จัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที/เอื =อต่อการประกอบอาชีพโดยให้ ผ้ สู งู อายุมีส่วนร่วม สนับสนุนการ
นําความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้ องถิ/นมาสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าของสินค้ าและบริ การ
เพื/อเพิ/มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ข.

แนวทางศึกษาที/มีความจําเป็ นในการสนับสนุนนโยบาย
ก. การศึกษาเชิงพยากรณ์ ถึงระดับความเพียงพอของรายได้ และระดับค่าใช้ จ่ายตามโครงสร้ าง
ของกํ าลังแรงงาน และการใช้ คณิตศาสตร์ ประกันภัยเพื/อการประเมินความเพียงพอของ
กองทุน
ข. การสร้ างทางเลือกให้ กบ
ั ผู้สงู อายุและทักษะที/มีความจําเป็ นต่อผู้สงู อายุในการประกอบอาชีพ
ค. การศึกษาเชิง ลึกด้ านกฎหมาย ที/เ กี/ ยวข้ องกับการคุ้ม ครองแรงงาน การเลื อกปฏิ บต
ั ิ และ
ระเบียบที/เป็ นอุปสรรคต่อการขยายเวลาการเกษี ยณ
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เชิงอรรถ
1

ผู้เ ขียนขอขอบพระคุณผู้ให้ คําแนะนําในการศึกษาเกี/ ยวกับช่องว่างของนโยบายการศึกษาและ
สวัสดิการแรงงาน และบุคคลที/ผ้ เู ขียนได้ มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี/ยนความคิดเห็นในนโยบายต่างๆ
ในวาระต่างๆ คือ ศ.ดร.บุญเสริ ม วีสกุล รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย ดร.ยงยุทธ์ แฉล้ มวงษ์ รศ.วิทยากร
เชียงกูล ดร.แก้ วขวัญ ตังติ
= พงศ์กลู และผู้ชว่ ยรวบรวมข้ อมูล คือ น.ส.จิตสุภา สุขเกษม

2

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก ได้ มีการเน้ นที/การปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรที/กํากับดูแลระบบ
การศึกษา การจัดตังองค์
= กรอิสระ เพื/อแบ่งภาระหน้ าที/ใหม่ แต่การปรับปรุงด้ านคุณภาพของการศึกษา
ยังไม่บรรลุผลตามเป้าที/ตงไว้
ั=

3

อย่างไรก็ตามอาจมีประเด็นโต้ แย้ งว่าประเทศอื/นๆอาจได้ รับการลงทุนทางการศึกษาจากประเทศที/
เคยเป็ นเจ้ าของอาณานิคม จึงทําให้ รากฐานของการจัดการศึกษามีความมัน/ คงและในช่วงนันมี
= การ
ลงทุนที/สงู ไปแล้ ว

4

ข้ อโต้ แย้ งประการหนึ/ง คือ สถาบันเอกชนสามารถใช้ คณาจารย์จากสถาบันของรัฐในลักษณะของ
นอกเวลาราชการ ทําให้ สถาบันเอกชนมีต้นทุนในการจัดการศึกษาที/ตํ/ากว่าสถาบันของรัฐ เนื/องจากไม่
ต้ องแบกรับภาระต้ นทุนคงที/และสวัสดิการของอาจารย์

5

การที/สถานการณ์ ด้านแรงงานในส่วนนีย= ังไม่ได้ มีการแสดงปั ญหาออกมามากและภาคธุรกิจยัง
สามารถดําเนินการอยูไ่ ด้ เนื/องจากการนําเข้ าแรงงานต่างด้ าวจากประเทศเพื/อนบ้ านที/มีต้นทุนที/ถกู กว่า
แรงงานไทย

6

โดยกําหนดให้ ฐานเงินเดือนสําหรับคํานวณเงินสมทบอยูร่ ะหว่าง 4,800 บาทและไม่เกิน 15,000
บาทต่อเดือน

7

ผู้เขียนได้ รับแนวคิดของงานศึกษานี =จาก ดร.ยงยุทธ์ แฉล้ มวงศ์ ผู้อํานวยการวิจยั การพัฒนาแรงงาน
สถาบันเพื/อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ผู้เห็นความสําคัญและมองการณ์ไปข้ างหน้ าว่าประเทศไทย
จะต้ องเผชิญและต้ องเตรี ยมพร้ อมรับกับปั ญหานี =ในอนาคต
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บทคัดย่อ

ช่องว่างของนโยบายด้านอุตสาหกรรม
ดร. พีระ เจริ ญพร
ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจากระบบทุนนิยมโดยรัฐเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี
พัฒนาจากการผลิตเพื&อทดแทนการนําเข้าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมการส่งออก ทัง, นี,นโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมีลกั ษณะสําคัญคือ มุง่ เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก แต่ไม่ได้
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื&อลดการ
พึง& พาการนําเข้าอย่างจริงจัง นโยบายอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการลงทุนทีผ& ่านมาไม่ม ี
ยุทธศาสตร์ชดั เจนและนโยบายอุตสาหกรรมของไทยมักไม่เจาะจงอุตสาหกรรม
แม้ว่าปจั จุบนั กรอบนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยจะมีความครอบคลุมในเกือบทุกมิติ แต่ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้วยังมีช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรมทีส& ําคัญใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
๑) ช่องว่างระหว่างนโยบายอุตสาหกรรมกับการลดความเลื&อมลํ,าในสังคม รัฐบาลควรลดความเหลื&อม
ลํ,าในอุตสาหกรรมส่วนกลางกับส่วนภูมภิ าค สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทีม& คี วามเชื&อมโยงกับภาคเกษตรและ
ฐานทรัพยากรในท้องถิน&
ลดความเหลื&อมลํ,าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กบั อุตสาหกรรม SMEs โดยการ
สนับสนุ นให้มกี ารเชื&อมโยงระหว่าง SMEs กับกิจการขนาดใหญ่ และลดความเหลื&อมลํ,าทางรายได้ในแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม (ระบบสวัสดิการสังคมและยกระดับความสามารถให้กบั แรงงานในภาคอุตสาหกรรม)
๒) ช่องว่างระหว่างนโยบายอุตสาหกรรมกับนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมราย
สาขา รัฐบาลควรใช้ประโยชน์จากสถาบันอิสระทีเ& กีย& วกับการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท
๓)
ช่องว่างเรือ& งการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันกับการผนวกเข้ากับเครือข่ายการผลิตระดับโลก
รัฐบาลควรส่งเสริมความตื&นตัวด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื&อเชื&อมโยงกับเครือข่ายการผลิตระดับโลกและสร้าง
ความพร้อมในเรือ& งการตรวจสอบมาตรฐานและศูนย์ทดสอบ
๔)
ช่องว่างความพร้อมและเข้าใจการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยภายใต้กรอบความร่วมมือในระหว่าง
ประเทศทัง, เรือ& งการออกไปลงทุนในต่างประเทศและการนําเข้าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ
และ ๕) ช่องว่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมกับความยังยื
& นทางทรัพยากรและสิง& แวดล้อม รัฐบาลสร้าง
ความชัดเจนเกี&ยวกับกรณีพพิ าทเกีย& วกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งเสริมการบริหารจัดการผลกระทบของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อสิง& แวดล้อมธรรมาภิบาลสิง& แวดล้อมและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิง& แวดล้อม แสวงหาโอกาสจากการกระจายอํานาจในการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน& รวมทัง, เตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการไทยเรือ& งมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ& ม่ใช่ภาษี และมอง
ทิศทางเกีย& วกับ “นโยบายอุตสาหกรรมทีย& งยื
ั & น” ในอนาคต
ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นปญั หาการผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีปญั หาสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การขาดทิ ศทางหลักในการ
ดําเนิ นนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม และการขาดเจ้าภาพในการแก้ปญั หาและการดําเนินการตามนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรม ประการทีส& อง คือ การเมืองแบบเปิ ดและรัฐบาลหลายพรรค เมือ& มีการเปลีย& นรัฐบาล
หรือรัฐมนตรีนโยบายก็จะเปลีย& นไป ดังนัน, ในอนาคตการบริหารนโยบายอุตสาหกรรมควรอยู่ภายใต้หน่วยงาน

รับผิดชอบเดียวกันและรัฐบาลควรสร้างกลไกในการบริหารจัดการนโยบายอุตสาหกรรมทีม& ปี ระสิทธิภาพและ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
มีกรอบนโยบายอุตสาหกรรมทีม& คี วามหนักแน่นไม่
เปลีย& นแปลงบ่อยตามการแทรกแซงทางการเมืองทัง, ในและต่างประเทศ

ช่องว่างของนโยบายด้านอุตสาหกรรม
ดร.พีระ เจริ ญพร
1. บทนํา
ภาคอุตสาหกรรม1ไทยมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือง เริม ต้นจากในช่วงปี พ.ศ.2503-12 การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเน้นกลยุทธ์การผลิตเพือทดแทนการนําเข้า ต่อมาตัง+ แต่แผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ที 3 (พ.ศ.2515-19) จึงเน้นนโยบายส่งเสริมการส่งออก นโยบายส่งเสริมการส่งออกมีผลให้สนิ ค้า
ส่งออกมีความหลากหลายมากขึน+ และลดความสําคัญของสินค้าส่งออกเกษตรกรรมลง ต่อมามี
การลงทุนจากต่างประเทศ (ญีป นุ่ ไต้หวัน และประเทศอืน ๆ) ตัง+ แต่ปี พ.ศ.2530 มีส่วนช่วยให้
เพิม การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึน+ และยังทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายใน
การผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมากขึน+
อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมไทยกลับมีการพึง พิงการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทีม ี
มูลค่าและคุณค่าส่วนเพิม ตํา เป็นหลัก โดยทีย งั ต้องพึง พิงชิน+ ส่วนและวัตถุดบิ นําเข้า (Import
content) สูง และการสร้างมูลค่าและการเพิม มูลค่าการผลิตมีน้อย การพัฒนาและการปรับใช้ดา้ น
เทคโนโลยีมนี ้อยและขาดนวัตกรรม เศรษฐกิจไทยพึง พาพลังงานในสัดส่วนทีส งู และประมาณ
ร้อยละ 80 ของพลังงานทีใ ช้ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศและมีโครงสร้างใช้พลังงานรายสาขา
เศรษฐกิจทีไ ม่ยงยื
ั  นต้นทุนการขนส่งสูง มีการพึง พิงปจั จัยการผลิตทัง+ ทุน วัตถุดบิ พลังงาน
แรงงานและเทคโนโลยีซงึ ส่วนใหญ่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนืองจากเป็ นการพึง พาปจั จัย
ภายนอกเป็ นหลัก อุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีป ระเทศไทยเคยมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบคือ
อุตสาหกรรมใช้แรงงานอย่างเข้มข้นและอุตสาหกรรมทีอ าศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดบิ ต้องเผชิญกับการแข่งขันทีร ุนแรงขึน+ สูญเสียความได้เปรียบลง
ทําให้ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540
วิกฤตเศรษฐกิจทําให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวไปสู่การผลิตเพือการส่งออกและ
มีความเชือมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึน+ และท่ามกลางการเปลีย นแปลงทีร วดเร็วในเศรษฐกิจ
โลกอุตสาหกรรมไทยต้องได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจึงจําเป็ นต้องมีทศิ ทางทีช ดั เจนควรมีการปรับปรุงเปลีย นแปลงเพือช่วยให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที มีความต่อเนืองและเป็ นระบบ นโยบาย

อุตสาหกรรม (industry) หมายถึง การประดิษฐ์สงิ ของออกจําหน่าย การนําเอาวัตถุดบิ มาปรุงแต่งแปรสภาพด้วย
แรงงาน หรือเครือ งจักรกล เพือ เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ในขณะที ภาคอุตสาหกรรม (industry sector)
หมายถึง การรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน นับตัง+ แต่การผลิตเครือ งจักรและอุปกรณ์ การแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสินค้าเกษตรเพือ ป้อนเข้าสู่โรงงาน การผลิตสินค้าสําเร็จรูป ตลอดจนการผลิตหีบห่อเพือ จําหน่ายและขนส่ง
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ต่างๆทัง+ มหภาคและจุลภาคจําเป็ นต้องใช้อย่างผสมผสานและไปในทิศทางเดียวกัน
และที
สําคัญต้องมีการดําเนินการผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมทีม ปี ระสิทธิผลด้วย
การศึกษานี+วตั ถุประสงค์เพือหาช่องว่างนโยบายอุตสาหกรรมของไทย การศึกษานี+เริม
จาก การทบทวนกรอบแนวคิดในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรม จากนัน+ จะเป็ นการทบทวน
พัฒนาการภาคอุตสาหกรรมไทย เพือให้เข้าใจถึงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทัง+
ปญั หาและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
กระบวนการกําหนดนโยบาย
อุตสาหกรรมของไทยและภาพรวมของนโยบายอุตสาหกรรมในปจั จุบนั
ก่อนทีจ ะอธิบายถึง
“ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรม” และสุดท้ายจะเป็ นข้อเสนอแนะทางนโยบาย

2. กรอบแนวคิ ดในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรม
นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจกับคําว่า
การทําให้เป็ นเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
(industrialization) หมายถึง การเปลีย นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ให้มลี กั ษณะเป็นอุตสาหกรรม
มากขึน+ และคําว่า การพัฒนาอุตสาหกรรม (industrial development) ซึง หมายถึง การทําให้
ภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโต (growth) หรือขยายตัว (expand) และมีการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ทีท าํ ให้ตน้ ทุนการผลิตลดลงและปริมาณการผลิตเพิม ขึน+ ตลอดจนสินค้ามีคุณภาพดีขน+ึ รวมถึง
การคิดค้นวิจยั ค้นคว้าให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ
โดยสาเหตุทปี ระเทศต่างๆสนใจ
เรือ งการพัฒนาอุตสาหกรรม เนืองจาก ภาคอุตสาหกรรมนัน+ ช่วยสร้างผลเชือมโยงทางเศรษฐกิจ
(economic linkage) ทําให้ระบบเศรษฐกิจสามารถพึง ตนเองได้ แก้ปญั หาดุลการค้าและ
ดุลการชําระเงินลดลง
ก่อให้เกิดการจ้างงานและเพิม ประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวมดีขน+ึ
ก่อให้เกิดรายได้เพือนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กระตุน้ ให้เกิดการสะสมทุนและการออม
กระตุน้ ให้มกี ารนําเอาเทคโนโลยีทที นั สมัยเข้ามาใช้
ขณะที นโยบายอุตสาหกรรม (industrial policy) หมายถึง แนวทางดําเนินการในด้าน
ต่าง ๆ เพือทําให้ภาคอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึงภายในประเทศ มีความ
เจริญเติบโต (growth) และพัฒนา (development) โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายอุตสาหกรรม
ของประเทศกําลังพัฒนารวมทัง+ ประเทศไทย
คือ
การทําให้ประเทศกลายเป็ นประเทศ
อุตสาหกรรม (industrialization) ยกระดับสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ ลด
การพึง พาตลาดต่างประเทศในการนําเข้าสินค้า ลดปญั หาการขาดดุลการค้าและดุลการชําระเงิน
เพิม รายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ และลดปญั หาการว่างงานในประเทศ
นโยบายอุตสาหกรรมมีความหมายทีก ว้างและมีการเอานโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและด้านอืน ๆ โดยมีเครือ งมือในการดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมมีลกั ษณะต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น
การร่วมลงทุนโดยตรง (direct investment)
การให้การปกป้องคุม้ ครอง
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(protection) อุตสาหกรรมต่าง ๆ การส่งเสริม (promotion) การควบคุมดูแล (monitor and control)
การอํานวยความสะดวก (facilitation) การส่งเสริมการแข่งขัน (competition)และการป้องกันการ
ผูกขาด (anti-monopoly) การกําหนดภาษีศุลกากร อัตราแลกเปลีย น อัตราภาษีอากรมาใช้เป็ น
เครือ งมือในการดําเนินนโยบายอุตสาหกรรม
สําหรับแนวคิดเกีย วกับบทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น
สองกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรกคือ แนวคิดทีเ ชือถือในการทํางานของกลไกราคา และเห็นว่าตัวรัฐ
เองก็อาจเกิดความล้มเหลว (government failure) ได้ 2 ดังนัน+ บทบาทของรัฐควรจํากัดอยูท่ กี าร
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบตลาดและกลไกราคาให้ทาํ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมี
หน้าทีผ ลิตเฉพาะสินค้าสาธารณะ (public goods) รัฐไม่มคี วามจําเป็ นต้องแทรกแซงระบบตลาด
เพือผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใด โดยรัฐบาลควรใช้จ่าย
งบประมาณในลักษณะเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (catalyst)3 มากกว่าดําเนินการแทนเอกชน
ขณะที กลุ่มทีส อง เป็นแนวคิดทีส นับสนุนบทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เน้นการแทรกแซงของรัฐในระบบตลาดเพือเปลีย นแปลงโครงสร้างการผลิตอย่างรวดเร็ว
เนืองจากเชือว่า
ระบบตลาดและการค้าเสรีไม่สามารถนําไปสู่การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนได้รบั สวัสดิการสูงสุด กลไกตลาดล้มเหลว (market failure) เนืองจาก
เงือ นไข 3 ประการ คือ ตลาดมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competitive) การผลิตไม่ม ี
คุณลักษณะผลได้จากขนาด (Absence of Economies of scale) และไม่มคี ุณลักษณะของผลได้
ภายนอก (Absence of Externalities)
สําหรับในการวิเคราะห์ครัง+ นี+จะยืนอยูบ่ นแนวคิดทีว ่าการแทรกแซงของรัฐควรเกิดใน
กรณีทกี ลไกตลาดล้มเหลว การใช้งบของรัฐต้องใช้กรณีเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) หรือ
เสริมการทํางานของตลาดกรณีเกิดความล้มเหลวของตลาดไม่ใช้ในกิจกรรมทีเ ป็ นประโยชน์
ส่วนตัวของเอกชน บทบาทของรัฐบาลควรเป็ นตัวกระตุน้ และผูส้ ร้างความท้าทาย (catalyst and
challenger) กล่าวคือ เป็นผูส้ นับสนุ นและผลักดันให้บริษทั เอกชนมีความปรารถนาและริเริม การ
เพิม ขีดความสามารถของตน รัฐควรยึดหลักเป็ นผูส้ นับสนุนให้เกิดการเปลีย นแปลง ส่งเสริมให้ม ี
การแข่งขันในตลาดในประเทศและกระตุน้ การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี+
ั ยทีท าํ ให้รฐั ล้มเหลว ได้แก่ 1) ผลประโยชน์สว่ นบุคคลมาก่อนผลประโยชน์สว่ นรวม 2) การทํางานของภาครัฐมี
ปจจั
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายและ 3) กิจกรรมแทรกแซงของรัฐเมือ เกิดขึน+ แล้วยกเลิกลําบาก บทบาททีเ หมาะสมของรัฐในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) การผลิตสินค้าสาธารณะ 2) การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 3) การพัฒนา
ตลาดทุน 4) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 5) การส่งเสริมการเพิม ทักษะกําลังคน 6) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
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กล่าวคือ (1) งบประมาณของรัฐเป็ นเพียงการส่งสัญญาณว่ารัฐกําลังมุ่งเน้นการพัฒนาไปในทิศทางใด (2) กรอบ
แผนปฏิบตั กิ ารควรมีขอ้ เสนอมาตรการจูงใจให้เอกชนและลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมลงทุนเพิม เติม (3) แผนปฏิบตั กิ ารควรมี
ข้อเสนอเกีย วกับการบริหารจัดการทีม งุ่ เน้นผลลัพธ์มากขึน+ (4) การลดเลิกระเบียบทีซ +าํ ซ้อนและเครือ งมือมาตรการใหม่ๆ ทําให้
ั
สามารถแก้ไขปญหาได้
โดยไม่ตอ้ งใช้เงิน เช่น การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ ป็นอุปสรรคทําให้ตน้ ทุนธุรกิจสูง รวมถึงกฏ
ระเบียบทีไ ม่ชดั เจนและเป็นอุปสรรคต่อผูป้ ระกอบการรายเล็ก (5) การอุดหนุนช่วยเหลือต่างๆ จะเน้นไปเฉพาะทีก ารใช้จ่ายทีจ ะ
ั
เกิดผลต่อส่วนรวม (public goods and services) และ (6) การผลักดันนโยบายควรจะดําเนินการตามลําดับความสําคัญของปญหา
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รัฐบาลไม่สามารถสร้างอุตสาหกรรมทีม คี วามสามารถในการแข่งขันได้ ในการสนับสนุนการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนบทบาทของรัฐจึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ อือ+
ให้บริษทั สามารถเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดว้ ยตัวเอง
โดยหลักการทีส าํ คัญในการกําหนดมาตรการแทรกแซงทีเ หมาะสมก็คอื พิจารณาว่า
ข้อบกพร่องของระบบตลาดอยูท่ ใี ด มาจากสาเหตุใดหลังจากนัน+ ให้แก้ไขทีส าเหตุปจั จัยซึง เป็น
แหล่งปญั หาโดยตรงเมือ ข้อบกพร่องหมดไประบบตลาดก็จะสามารถทํางานได้ปกติ
ภายใต้
แนวคิดนี+การแบ่งหน้าทีแ ละบทบาทระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึง โดย
หลักการแล้วภาคเอกชนควรเป็นผูด้ ําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยกเว้นกรณีการลงทุนในสิง
อํานวยความสะดวกพืน+ ฐานและกรณีทตี ลาดไม่อาจทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยในช่วง 50 ปี
ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจากระบบทุนนิยมโดยรัฐ(state
Capitalism)เป็นระบบเศรษฐกิจเสรี (Free Enterprise System) พัฒนาจากการผลิตเพือทดแทน
การนําเข้า (Import Substitution) สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมการส่งออก (Export
Promotion) ในช่วงปี พ.ศ.2503-12 การพัฒนาอุตสาหกรรมเน้นกลยุทธ์การผลิตเพือทดแทนการ
นําเข้า 4 ต่อมาตัง+ แต่แผนพัฒนา ฯ ฉบับที 3 (พ.ศ.2515-19) จึงเน้นนโยบายส่งเสริมการส่งออก
ซึง นโยบายส่งเสริมการส่งออกมีผลให้สนิ ค้าส่งออกมีความหลากหลายมากขึน+
และลด
ความสําคัญของสินค้าส่งออกเกษตรกรรมลง โดยการลงทุนจากต่างประเทศ (ญีปนุ่ ไต้หวัน
และประเทศอืน ๆ) ตัง+ แต่ปี พ.ศ.2530 มีส่วนช่วยให้เพิม การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึน+
และยังทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายในการผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
มากขึน+ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าขัน+ กลางต่าง ๆ
ั
ขณะเดียวกันก็มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมตามชายฝงทะเลตะวั
นออก (Eastern Seaboard)
มีการกระจายอุต สาหกรรมสู่ภูมภิ าค มีการกําหนดอุ ตสาหกรรมเป้าหมาย มีการส่งเสริม
อุตสาหกรรมสนับสนุ นต่อมาจึงเริม หันมาการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือ SMEs มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) ต่อมาประเทศ
ไทยประสบกับปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ทําให้ประเทศไทยหันมาดําเนินนโยบาย
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ให้มผี ลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันทีสูงขึ+น และ
ปรับตัวกลายเป็นอุตสาหกรรมทีผ ลิตเพือการส่งออก (Export-oriented Industry) เพิม ขึน+
กลางทศวรรษ 1970 รัฐบาลเริม ตระหนักถึงข้อจํากัดและความเหมาะสมของนโยบายทดแทนการนําเข้าเนืองจาก
ข้อจํากัด 3 ประการคือ 1) อุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้าใช้แรงงานต่อทุนตํากว่าอุตสาหกรรมส่งออก 2) ไทยเป็นประเทศเล็กที
มีขนาดตลาดเล็กกว่าตลาดโลก และ 3) นโยบายทดแทนการนําเข้าไม่สามารถลดการนําเข้าสินค้าวัตถุดบิ และสินค้าทุน
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สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) พบว่าปญั หาสําคัญ
ของพัฒนาการของนโยบายอุตสาหกรรมของไทยในอดีต กล่าวคือ ประการแรก นโยบาย
อุตสาหกรรมของไทยมุง่ เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก
โดยใช้นโยบาย
ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนโดยไม่ได้คาํ นึงถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และผลกระทบทีจ ะเกิดขึน+ จากสถานการณ์ต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปญั หาอ่อนไหวต่อปจั จัย
ภายนอกทีค วบคุมไม่ได้และทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบหากการลงทุนจาก
ต่างประเทศชะลอตัวลง
ประการทีส อง นอกจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที 1-2 ทีม นี โยบายการผลิตเพือทดแทนการ
นําเข้าแล้ว แผนพัฒนาฯ ฉบับที 3 ถึงปจั จุบนั ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างการ
ผลิตและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพือลดการพึง พาการนําเข้าอย่างจริงจัง
ส่งผลให้แนวโน้มการนําเข้ายังอยูใ่ นระดับสูงและเติบโตในทิศทางเดียวกับการส่งออกและการ
ลงทุน ชีใ+ ห้เห็นจุดอ่อนทีไ ม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เติบโตได้อย่างยังยื
 น
ประการทีส าม นโยบายอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการลงทุนที
ผ่านมาไม่มยี ทุ ธศาสตร์เชิงรุกและรับทีช ดั เจน ทําให้การส่งเสริมการลงทุนเพียงทีผ ่านมาทําเพือ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ แต่ไม่ได้ทาํ ให้การส่งออกของไทยมีจดุ เด่นทีช ดั เจน ขณะเดียวกัน
การลงทุนก็ไม่ได้มสี ่วนในการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศ สะท้อนให้เห็นได้จาก
ระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีย งั ตําของภาคอุตสาหกรรมไทย
ประการทีส ี นโยบายอุตสาหกรรมแบบไทยๆ มักไม่เจาะจงอุตสาหกรรม 5 (ยกเว้น
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ+าตาลทีม สี าํ นักงานอ้อยและนํ+าตาล เป็นผูด้ แู ลและสนับสนุน) ซึง สังเกตได้
จากนโยบายกําแพงภาษีซงึ เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
โดยการ
กําหนดภาษีนําเข้าในอัตราทีแ ตกต่างกันระหว่างสินค้าต่างๆ โดยมีเป้าหมายทีก ารหารายได้
มากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดความโน้มเอียงไปในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคขัน+ สุดท้ายโดยไม่มกี ารเชือมโยงระหว่างอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเชือมโยง
ไปข้างหลังและยังทําให้เกิดการละเลยเครือ งมือนโยบายอุตสาหกรรมอืนๆหรือแม้แต่การส่งเสริม
การลงทุน ผ่านการดําเนินงานของ BOI ก็มวี ตั ถุประสงค์เพือส่งเสริมการลงทุนเพือสนับสนุ นการ
ส่งออก กระจายอุตสาหกรรมไปชนบทและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่า
เป็นการนโยบายรายสาขา (Sectoral Policies) 6 โดยกรณีของประเทศไทยนัน+ ส่วนใหญ่จะ เป็น
นโยบายทีด าํ เนินการโดยแต่ละกระทรวงแต่บางครัง+ ก็ขดั แย้งกันเองระหว่างกระทรวง
ในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายนัน+ เรือ งทีส าํ คัญก็คอื เงือ นไขทีใ ช้คดั เลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ชนิดของมาตรการทีใ ช้กบั อุตสาหกรรมและเครือ งมือทีจ าํ เป็นในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ซึง ในกรณีของประเทศไทยนัน+ บ่อยครัง+
ทีก ารกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายนัน+ เกิดจากการผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์ในภาคการค้าและการอุตสาหกรรม
6
อุตสาหกรรมเป้าหมาย" ได้รบั สิทธิพเิ ศษในเรือ งต่าง ๆ เช่น เงินกู้ การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีศุลกากร ฯลฯ โดยมี
เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์คอื ความประหยัดอันเกิดจากขนาด (scale economies) มีความไม่แน่นอน (uncertainty) และมีตน้ ทุน
ดําเนินการสูง (transaction cost) เท่านัน+ แต่เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรม เหล่านัน+ ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (positive
externality) ในทางบวก และการลดต้นทุน (cost reduction)โดยทัวไปอี
 กด้วย
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แม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยนัน+ มีกรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มาตัง+ แต่แผนพัฒนาฯฉบับที 1 (พ.ศ.2504) แต่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ของไทยก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนทีว างเอาไว้เท่าไหร่นกั
ทัง+ นี+เนืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติของไทยเป็นเพียงแผนชีแ+ นะ (indicative plan) ไม่ได้เป็นแผนบังคับ (compulsory or
mandatory plan) นอกจากนี+บางแผนพัฒนาฯก็ไม่ได้ระบุเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีช ดั เจน ดังนัน+ ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงเติบโตด้วยการดําเนินงานของภาคเอกชน
เป็นหลักโดยเฉพาะบทบาทของบรรษัทข้ามชาติทเี ป็ นเจ้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

4. โครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมไทย
การทีป ระเทศไทยก็มงุ่ เน้นการพัฒนาประเทศแบบเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 7 เป็ น
หลัก ทําให้ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลิตทีม คี วามสําคัญสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย
และมีแนวโน้มทีจ ะมีความสําคัญเพิม ขึน+ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้เปลีย นแปลงจากเศรษฐกิจที
พึง พาภาคเกษตรกรรมเป็ นหลักมาเป็ นการพึง พาภาคอุตสาหกรรม
มูลค่าส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมมีสดั ส่วนเพิม มากขึน+ ในขณะทีม ลู ค่าส่งออกสินค้าเกษตรกรรมลดลง ลักษณะ
โครงสร้างภาคการผลิตของไทยมีการกระจุกตัวอยูใ่ นอุตสาหกรรมไม่กสี าขาโดยส่วนใหญ่จะเป็ น
อุตสาหกรรมทีใ ช้เทคโนโลยีสงู (แต่อยูใ่ นขัน+ ตอนการผลิตทีใ ช้แรงงานเป็ นหลักและมีเทคโนโลยี
ตํา) และเป็นอุตสาหกรรมทีพ งึ พาเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ภาคอุตสาหกรรมของไทยแม้จะไม่ประสบความสําเร็จเท่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือ
NICs แต่เมือ พิจารณาตัวชีว+ ดั ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม (industrial development) เช่น จาก
การวัดประสิทธิภาพการผลิต (productivity) ความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) การ
เปลีย นแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม (structural change) และ คุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม
(quality of product) ก็พบว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมดีขน+ึ เป็ นลําดับ
ลักษณะสําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมมีสดั ส่วน
สูงทัง+ ทางด้านการผลิตและการส่งออก อัตราการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมมีผลต่อการ
เจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม
การส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศยังต้อง
พึง พาสินค้าเข้าจากต่างประเทศทัง+ เครือ งจักรและวัตถุดบิ
ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยมีการกระจายตัวค่อนข้างดี โดยมีทงั + กลุ่มอุตสาหกรรมทีพ งึ พาทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มอุตสาหกรรมทีใ ช้แรงงานเข้มข้น
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์
กลุ่มอุตสาหกรรม
เส้นทางการพัฒนาจะมีหลายทางไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ หรือ Newly Industrializing
Economies (NIEs) ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตร Newly Industrializing and Agro-based Economies (NIAEs) และการ
เป็นประเทศพัฒนาทีร กั ษาสมดุลทัง+ ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ หรือ Newly Industrializing Agro-based and Services
Economies (NIASEs)
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เครือ งจักรกล และอุตสาหกรรมอืน ๆ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเมือ
เทียบกับจํานวนการจ้างงานรวมของประเทศอยูใ่ นระดับตํา โดยเมือ พิจารณาในส่วนของแรงงาน
ทัง+ หมดนัน+ ทีส าํ คัญ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยมาก
โดยในช่วงแรก FDI ในภาคอุตสาหกรรมไทยจะเน้นการผลิตเพือทดแทนการนําเข้า
ต่อมาจึงลงทุนในอุตสาหกรรมการส่งออก เนืองจากรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกและ
ให้สทิ ธิพเิ ศษแก่ผสู้ ่งออก ต่อมาFDI เริม เปลีย นโครงสร้างจากการผลิตสินค้าสําเร็จรูปมาเป็ น
การผลิตชิน+ ส่วนและอุปกรณ์ในประเทศไทยมากขึน+ สําหรับอุตสาหกรรมทีม ี FDI กระจุกตัวอยู่
มาก คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เครือ งใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และเคมีภณ
ั ฑ์ ส่วน
แหล่งทุนทีส ําคัญ คือ ญีป นุ่ อเมริกา ไต้หวัน สิงคโปร์ และฮ่องกง
ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีทผี ่านมา การเจริญเติบโตและการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เน้นหนักไปทีอ ุตสาหกรรมการผลิตเพือส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยอุตสาหกรรมทีม กี าร
ขยายตัวสูงในช่วงทีผ ่านมา ได้แก่ อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมแปรรูป อุตสาหกรรมเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมเครืองใช้ในการสือสาร วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ในขณะทีอ ุตสาหกรรม
ดัง+ เดิมอย่าง อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสิง ทอ เครือ งนุ่งห่มก็ยงั คงมีอตั ราการขยายตัว
อย่างผันผวนตามกระแสความเปลีย นแปลงจากความต้องการของผูบ้ ริโภคภายนอกประเทศ
ในปี พ.ศ. 2550 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีมลู ค่าผลผลิตอุตสาหกรรม สูงถึง 1,687,361
ล้านบาท เมือ จําแนกตามหมวดธุรกิจการผลิตแล้วจะพบว่า สาขาทีม สี ดั ส่วนต่อ GDP ของภาค
การผลิต 10 อันดับแรก คือ อาหารและเครือ งดืม ยานยนต์และชิน+ ส่วน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือ งใช้ในสํานักงาน อุปกรณ์สอื สาร วิทยุ โทรทัศน์และชิน+ ส่วน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เฟอร์นิเจอร์ เครือ งจักรกล สิง ทอและเครือ งนุ่งห่ม และเคมีภณ
ั ฑ์ ซึง รวม 10 หมวดดังกล่าวมี
มูลค่าประมาณ 1,317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.1 ของ GDP ภาคการผลิตทัง+ หมด (ดูภาพที 1)
จากข้อมูลการสํารวจสํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
พบว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) มีจาํ นวนโรงงานทัง+ สิน+ 457,968
โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ทีม จี าํ นวนคนงานไม่เกิน 200 คนอยูท่ งั + สิน+
454,392 โรงงาน และโรงงานขนาดใหญ่ทมี จี าํ นวนคนงานมากกว่า 200 คน อยูท่ งั + สิน+ 3,576
โรงงาน ซึง เมือ เทียบเป็ นสัดส่วนแล้วจะพบว่า โครงสร้างของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.2 เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะที
โรงงานขนาดใหญ่มสี ดั ส่วนเพียงร้อยละ 0.8 เท่านัน+ (ดูภาพที 2)
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) มีการจ้างงานประมาณ 4,460,284
คน กระจายกันอยูท่ งั + ในสถานประกอบการขนาดใหญ่และสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่มกี ารจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
52.15 ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทัง+ หมด ส่วนสถานประกอบการขนาดกลาง
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และขนาดเล็กมีการจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.85
ของการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทัง+ หมด เมือ พิจารณาถึงมูลค่าผลผลิตทีไ ด้จากภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตทัง+ ประเทศพบว่า มูลค่าผลผลิตส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ถงึ ประมาณ
ร้อยละ 75.1 ของมูลค่าผลผลิตทีไ ด้จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตทัง+ หมด ส่วนสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีสดั ส่วนมูลค่าผลผลิตอยูท่ ปี ระมาณร้อยละ
24.9 ของมูลค่าผลผลิตทีไ ด้จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตทัง+ หมด
ภาพที' 1: โครงสร้าง GDP ภาคการผลิ ต จําแนกตามหมวดธุรกิ จปี 2550
สัดส่ วนอุตสาหกรรมทีมีมลู ค่ า GDP สูงสุด 10 อันดับ
มูลค่ า 1,317 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78.1 ของ GDP ภาคการผลิต
Textiles
5%

Chemicals and Chemical
Products
5%

Food Products and
Beverages
15%

Wearing Apparel
5%

Machinery and Equipment
6%
Motor Vehicles
11%

Funiture; Manufacturing
n.e.c.
6%

Refined Petroleum Products
6.6%
Office, Accounting and
Computing Machinery
10%

Radio, Television and
Communication Equipment
and Apparatus
9%

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

ทีม า: สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
ภาพที' 2: สัดส่วนโครงสร้างผูป้ ระกอบการของไทยกับการจ้างงานและมูลค่าผลผลิ ต
Employment
(Employee)

Number

LE
LE

จํานวนคนงาน
เกินกว่ า 200 คน

SME
SME

จํานวนคนงานตํากว่ า 200 คน

Total

(0.8%)
3,576
1,828
(27.25%)

1,776,884
(33.9%)
2,325,606
(52.15%)

454,393
668,185
668,185
(99.2%)
(72.75%)
(72.75%)

3,460,967
3,460,967
(66.1%)
2,134,678
(66.1%)
(47.85%)

457,968
670,596โรง

5,237,851คน
4,460,284

ทีม า : ประมวลจากสํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2550

ทีม า : สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
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Value
(million THB)

5,483,17
1,963,973
(75.1%)
(66.35%)

1,821,337
996,163
(33.65%)
(24.9%)
7,304,513
ล้ านบาท
2,960,136

การทีส ถานประกอบการ SMEs จะมีจาํ นวนสถานประกอบการทีม ากทีส ุดและมีการจ้าง
งานจํานวนมาก
แต่กลับสร้างมูลค่าให้กบั สินค้าได้น้อยมากเมือ เทียบกับสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ซงึ มีจาํ นวนน้อยกว่า แสดงให้เห็นถึงการได้รบั ประโยชน์จากการต่อยอดสร้างมูลค่า
เพียงเล็กน้อยเท่านัน+ เพราะกลุ่มสถานประกอบการ SMEsใหญ่นนั + เป็ นเพียงผูร้ บั จ้างผลิต โดย
อาศัยความได้เปรียบทางด้านต้นทุนจากค่าจ้างแรงงานราคาถูกและการมีทรัพยากรธรรมชาติที
ใช้ในการผลิตเท่านัน+ 8
ในขณะมูลค่าสาขาการผลิตที SMEs สามารถสร้าง GDP สูงนัน+ ส่วนมากเป็น SMEs
ประเภทใช้เทคโนโลยีปานกลาง เช่น สาขาเครือ งเรือนและสาขาเคมี ซึง มี GDP สูงเป็นลําดับทีส ี
และห้าของมูลค่า GDP ในภาคการผลิตรวมทัง+ ประเทศ ส่วนในสาขาทีเ ป็นหลักหรือเป็นสันหลัง
ของประเทศ อาทิ อาหารและเครือ งดืม รถพ่วงและกึง รถพ่วง เครือ งจักรต่างๆ เครือ งแต่งกาย
SMEs
ยังมีบทบาทค่อนข้างน้อย
โดยเฉพาะในสาขาทีต อ้ งใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง
(Technology Intensive) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ทุนนัน+ จะเพิม ขึน+ เข้มข้นตามการ
ผลิต โดยสถานประกอบการทีม ขี นาดใหญ่มโี อกาสสร้างรายได้มากกว่า ซึง เอือ+ ให้เกิดการขยาย
การลงทุนและซือ+ เครือ งจักรและเทคโนโลยีทที นั สมัยมาใช้เพิม ประสิทธิภาพในการผลิต
สําหรับโครงสร้างการกระจายตัวของกิจการ SMEs นัน+ กิจการ SMEs ส่วนใหญ่กระจุก
ตัวอยูใ่ นจังหวัดซึง เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภูมภิ าค
โดยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
กิจการ SMEs ตัง+ กิจการอยู่ในกรุงเทพ ฯ ถึงร้อยละ 75.4 และเมือ เปรียบเทียบกับภูมภิ าคอืน ๆ
แล้ว กิจการ SMEs ตัง+ อยูใ่ นกรุงเทพฯและปริมณฑลมากทีส ุด โครงสร้างประเภทกิจการ SMEs
จะมีความคล้ายคลึงกันในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย คือ กิจการในภาคการค้าปลีกและภาค
บริการจะมีสดั ส่วนสูงกว่ากิจการภาคการผลิต

5. ปัญหาและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีตทีผ ่านมาจะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี
ปจั จัยทีเ อือ+ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทีส ําคัญคือ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรและแรงงาน การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ความพร้อมในการสร้างสิง
สาธารณูปโภค และสถานการณ์ในตลาดโลกทีม กี ารเติบโตอย่างต่อเนือง แต่ปจั จุบนั สภาพการณ์
โดยสาขาการผลิตที SMEs ส่วนมากเป็นสาขาการผลิตทีใ ช้แรงงาน (Labor Intensive) โดยพิจารณาจากสัดส่วนการ
ใช้แรงงานต่อจํานวนสถานประกอบการและเงินลงทุน อาทิ อุตสาหกรรมสิง ทอและเครือ งนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ เป็ นต้น หรือเป็นสาขาการผลิตทีใ ช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ (Resource
based) เช่น สาขาการพิมพ์โฆษณา สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึง มีการใช้เงินลงทุน เครือ งจักรและเทคโนโลยีไม่สงู
มากนัก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํา
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ต่างๆเหล่านี+เปลีย นไป
อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึน+ มีการสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทีใ ช้แรงงานและทรัพยากรเข้มข้น
นอกจากนี+แนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีไ ด้รบั ผลจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์
การ
เปลีย นแปลงทางเทคโนโลยี การเปิดเสรีทางการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึน+
การค้าและการผลิตต้องคํานึงถึง
สิง แวดล้อม มาตรฐาน สิทธิมนุษยชน ทําให้การผลิตและการค้าสินค้าอุตสาหกรรมต้องคํานึงถึง
กฎระเบียบการค้าและการลงทุนมากขึน+
เพราะต้องเจอการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่
อุตสาหกรรมไทยมีความจําเป็นต้องปรับตัวเมือ ต้องประสบกับการแข่งขันทีร นุ แรงขึน+
ลักษณะสําคัญของอุตสาหกรรมในปจั จุบนั มีการเปลีย นแปลงทีส าํ คัญคือ มีความเป็น
นานาชาติ การแบ่งขัน+ ตอนการผลิตและแหล่งผลิต เกิดการเปลีย นแปลงในกระบวนการผลิต
วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ทสี นั + ลง
การบริการก่อนและหลังการขายมีความสําคัญมากขึน+
สินทรัพย์ทไี ม่มตี วั ตน (Intangible assets) มีความสําคัญมากขึน+ มีการสร้างเครือข่ายและหา
พันธมิตรระหว่างกิจการ มีกฎระเบียบมากขึน+ มีการแข่งขันทีร ุนแรงขึน+ โดยมีตวั เร่งทีส าํ คัญก็
คือการเปลีย นแปลงทางเทคโนโลยี
การเปลีย นแปลงของโครงสร้างทางการผลิตและการ
จําหน่าย ความสําคัญของความรูแ้ ละทรัพยากรมนุษย์มมี ากขึน+
ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน+
สารสนเทศมีความสําคัญ มีเครือข่ายความเชือมโยง (Networking and Interconnectedness) การ
แข่งขันมีความรุนแรง มีความเสีย งมากขึน+
ขณะทีส นิ ค้าทีเ ป็นสินค้าหลักในการส่งออกกลับกระจุกตัวอยูไ่ ม่กรี ายการ โดยส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าทีต อ้ งใช้เทคโนโลยีระดับสูง และระดับกลาง เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครือ งใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่อุตสาหกรรมหลักเหล่านี+ ล้วนแล้วแต่ตอ้ งพึง พาการนําเข้าชิน+ ส่วน
เครือ งจักร เทคโนโลยี และทุน จากต่างประเทศในสัดส่วนทีส งู ซึง จากการศึกษาทําให้พบว่า
การผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมนี+ในประเทศไทย ยังต้องอาศัยความได้เปรียบทางการแข่งขันจาก
การใช้แรงงานไร้ฝีมอื ค่าแรงตํา และทุนจากต่างชาติเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาเพิม ผลิตภาพ
การ ผลิต (Productivity) ยังมีน้อยมาก
ปญั หาเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานทีม ฝี ีมอื
ระดับสูง 9 การพึง พาวัตถุดบิ นําเข้าในสัดส่วนทีส งู การขาดแคลนศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทไี ด้
มาตรฐานสากล การขาดการวิจยั และพัฒนา การขาดเทคโนโลยีทดี ใี นการผลิต ด้านการพัฒนา
ั
นอกจากระดับการศึกษาทีต าํ ของแรงงานแล้ว ภาคอุตสาหกรรมไทยยังประสบปญหาการ
ขาดแคลนบุคคลากรทีม ี
ความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะสาขาวิศวกรและช่างเทคนิค สาเหตุสาํ คัญเนืองจากไทยมีสถาบันการศึกษาทีผ ลิต
วิศวกรและช่างเทคนิคทีไ ด้คุณภาพไม่เพียงพอทีจ ะสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การศึกษาในสถาบันการศึกษา
มีภาคปฏิบตั ไิ ม่มากนัก
ขณะเดียวกันบุคคลากรเหล่านี+ยงั มีอตั ราการเปลีย นงานสูง
ทําให้บุคลากรเหล่านี+ขาดการสะสม
ั
ั บนั ยังเป็น
ประสบการณ์ทตี ่อเนือง แม้ว่าในปจจุบนั จะมีการขยายการศึกษาภาคบังคับ แต่เนืองจากแรงงานส่วนใหญ่ในปจจุ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํากว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่จงึ เป็นผูท้ มี พี น+ื ฐานการศึกษาตําและกว่าแรงงานใหม่ที
ได้รบั การศึกษาในระดับทีส งู กว่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ตอ้ งใช้เวลานานหลายปี นอกจากนี+ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการ
พัฒนากําลังคน เช่น สถาบันการศึกษายังมีการประสานงานด้วยกันเองและประสานงานกับผูใ้ ช้แรงงานน้อย
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เทคโนโลยีของไทย ประเทศไทยมีการใช้จา่ ยในการค้นคว้าวิจยั อยูใ่ นระดับทีต าํ และส่วนใหญ่
เป็นการวิจยั ของรัฐบาลซึง ไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงในภาคการผลิต
พึง พาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเป็นหลักมีปญั หาขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างยิง อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเสียเปรียบด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอ่อนไหวกับการเปลีย นแปลงเศรษฐกิจโลกเนืองจากพึง พาตลาดส่งออก
มากขึน+ 10 อีกทัง+ ยังขาดความเชือมโยงกันกับภาคเศรษฐกิจส่วนอืนๆ ซึง จะเป็นส่วนสําคัญในการ
เพิม มูลค่าให้กบั สินค้าอุตสาหกรรม คือ ภาคเกษตรและภาคบริการ ซึง ในสองส่วนนี+นบั ว่าเป็ นจุด
แข็งอย่างหนึงของประเทศ ซึง หากสามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สามารถเชือมโยงไป
ยังภาคส่วนเศรษฐกิจอืนๆได้ทงั + ในด้านเชือมโยงไปยังภาคเกษตร
โดยเฉพาะการเชือมโยง
วัตถุดบิ ทีไ ด้จากภาคเกษตร หรือการเชือมโยงไปยังภาคบริการ ก็จะเป็นส่วนสําคัญทีจ ะยกระดับ
ภาคเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต
เพือแก้ไขปญั หาดังกล่าวประเทศไทยได้ม ี แผนแม่บทอุตสาหกรรมฉบับที $ 1 (พ.ศ.
2540-2544) ซึง เป็ นแผนด้านอุตสาหกรรมฉบับแรกของประเทศไทยทีไ ด้มกี ารวางกรอบนโยบาย
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไว้อย่างครบถ้วน โดยมีจดุ มุง่ หมายคือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ผลผลิต
การรักษาสิง แวดล้อมและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้มคี วาม
ต่อเนือง
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในแผนที 1 แบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ แนวทางที $ 1
แนวทางและมาตรการทัวไป
$
โดยการ การแก้ปญั หาโครงสร้างอุตสาหกรรม ซึง มีประเด็นใน
การแก้ไขปญั หาโครงสร้างอุตสาหกรรมทัวไป

คือ การจัดลําดับความสําคัญในการลงทุนเพือ
อุตสาหกรรม
การแก้ปญั หาความขัดแย้งทางโครงสร้างระหว่างอุตสาหกรรมทีผ ลิตวัตถุดบิ
รวมทัง+ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และเพิม คุณภาพของผลผลิต
ส่งเสริมให้เกิดความ
เชือมโยงของอุตสาหกรรมทีเ กือ+ หนุนซึง กันและกัน
และจัดให้มโี ครงสร้างพืน+ ฐานทางการค้า
ป้องกันผูผ้ ลิตภายในประเทศ แนวทางที $ 2 แนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
เฉพาะด้าน ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมส่งออก 2) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3) การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขา 4) การย้ายฐานการผลิตในประเทศ 5) การจัดการ
เทคโนโลยีและการปรับเปลีย นเครือ งจักร และ 6) การจัดการสิง แวดล้อมทางอุตสาหกรรม11
วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2550 จะทําให้มแี นวคิดทีจ ะทีป รับทิศทางอุตสาหกรรมในไทยจากอุตสาหกรรมทีผ ลิตเพือ
การส่งออกมาพิจารณาความเป็ นไปได้ในการพึงพาตลาดในประเทศมากขึน+ (Rebalancing Growth) ซึง การศึกษาของ Chaipat
Poonpatpibul et al. (2009) พบว่า ในระยะปานกลางและยาวอุปสงค์ในประเทศยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนการส่งออกได้
เนืองจากจํานวนประชากรในทีม ขี นาดเล็กเพียง 60 กว่าล้านคน รายได้ต่อประชากรยังตําประมาณสามพันกว่าเหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ อุปสงค์ในประเทศจึงไม่สามารถรองรับปริมาณสิน ค้าทีผ ลิตในประเทศทัง+ หมด และความจําเป็ นทีการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมต้องอาศัยตลาดขนาดใหญ่เพือการผลิตจํานวนมากอันจะนําไปสู่การประหยัดต่อขนาด นอกจากนี+ การส่งออกยัง
ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสะสมทุนและช่วยเพิม ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนืองส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
11
โดยรายละเอียดแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน มีดงั นี+
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อย่างไรก็ตาม ภาครัฐไม่ได้นําแผนแม่บทอุตสาหกรรม ฉบับที 1 มาใช้ในทางปฏิบตั ิ
เนืองจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และสถานการณ์เศรษฐกิจไทยได้เปลีย นแปลงไปมาก จึง
ความจําเป็ นในการมีนํา แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึง เป็นการ
ปรับปรุงจากแผนแม่บทอุตสาหกรรมฉบับที 1 โดยปรับให้มเี ป้าหมายในการดําเนินงานทีแ คบลง
และมุง่ เน้นทีก ารปรับเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นสําคัญ
สําหรับเหตุผลและความจําเป็นทีต อ้ งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ ได้แก่
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีเทคโนโลยีการผลิตทีล า้ สมัย มีตน้ ทุนการผลิตสูง แรงงานไร้ทกั ษะ
ผูผ้ ลิตขาดการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง ผูป้ ระกอบการขาดความรู้ ความสามารถในการ
จัดการ การตลาดและข้อมูลการตลาด ขาดการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ นขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตตําและขาดการพัฒนาวัตถุดบิ และความ
เชือมโยงระหว่างอุตสาหกรรม โดยแนวทางในปรับโครงสร้าง คือ 1) มุง่ สู่การผลิตสินค้า
ระดับกลางและระดับสูงมากขึน+ 2) ลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงการส่งมอบสินค้าให้รวดเร็ว
ยิง ขึน+ 3) ยกระดับความรู้ และความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 4) สร้างพันธมิตร
ทางการผลิตและการค้ากับธุรกิจทัง+ ในต่างประเทศและในประเทศคู่คา้ 5) ปรับไปสู่การผลิตทีล ด
มลภาวะจากอุตสาหกรรม 6) กระจายการผลิตไปสู่ส่วนภูมภิ าคและชนบท ทัง+ นี+ในแผนการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมระบุอุตสาหกรรมเป้าหมาย 13 อุตสาหกรรม12

1) อุตสาหกรรมส่งออก
โดยสนับสนุนการจัดตัง+ สถาบันอิสระของกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้มรี ะบบเตือน
ภัยล่วงหน้า (Early warning) สนับสนุนการจัดตัง+ ศูนย์ทดสอบ เพือ ให้สนิ ค้าได้มาตรฐานสากล กระจายงานรับรองมาตรฐานให้
สถาบันอิสระของกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนการจัดตัง+ สถาบัน ISO ขึน+ เป็นองค์กรอิสระ และจัดตัง+ เขตอุตสาหกรรมส่งออก
(Export processing zone) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีป ลอดภาระภาษี (Free trade zone)
2) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้แก่หน่วยงานที
เกีย วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันเพิม ผลผลิต สนับสนุนการจัดตัง+ สถาบันอิสระทีท าํ
หน้าทีว จิ ยั และพัฒนา สนับสนุนให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะสหพันธ์ระดับประเทศ เพือ ร่วมกําหนด
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและตัง+ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพือ รณรงค์ให้มกี ารปรับเปลีย นเครือ งจักร
3) การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขาโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกัน
ั
ั
จัดทําแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมรายสาขาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยคํานึงถึงปญหาสํ
าคัญ เช่น ปญหาด้
านวัตถุดบิ
4) การย้ายฐานการผลิตในประเทศ โดยจัดตัง+ นิคมอุตสาหกรรมขึน+ มารองรับการย้ายฐานการผลิต สนับสนุนทางการ
เงิน สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนและชนบทขนาดเล็กทีม ปี ระสิทธิภาพและยังยื
 น จัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับแผนลงทุนของกลุ่มจังหวัด และเข้มงวดการตรวจสอบโรงงาน ควบคู่ไปกับการย้ายโรงงาน
5)
การจัดการเทคโนโลยีและการปรับเปลีย นเครือ งจักร
โดยการส่งเสริมการลงทุนโดยมีเงือ นไขให้ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตัง+ กองทุนการแลกเปลีย นเครือ งจักร ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ ทัง+ ด้านวิทยาศาสตร์และแรงงานมี
ฝีมอื และให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นพีเ ลีย+ งด้านการจัดการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ
6) การจัดการสิง แวดล้อมทางอุตสาหกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ "ผูส้ ร้างมลพิษ เป็นผูจ้ ่าย" และ "กันไว้คมุ้ กว่า
แก้" จัดทําแผนแม่บทการจัดการภาคอุตสาหกรรม ภายใน 6 เดือน และดูแลผลประโยชน์ของประเทศให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
12
ได้แก่ อาหารและอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิง ทอและเครือ งนุ่มห่ม เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครือ งหนัง
เครือ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ไม้ และเครือ งเขียน ยานยนต์ และชิน+ ส่วน ยาและเคมีภณ
ั ฑ์ อัญมณี และเครือ งประดับ
ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก และเหล็กกล้า และปิโตรเคมี
12

อย่างไรก็ต าม การดําเนินงานของแผนปรับโครงสร้างอุ ต สาหกรรมระยะที 1 (พ.ศ.
2542-43) และระยะที 2 (พ.ศ. 2544-45) มีขอ้ จํากัด และโครงการทีม กี ารดําเนินงานยังมีจาํ นวน
น้อยมากเมือ เทียบกับแผนทีก ําหนดไว้ จํานวนเจ้าหน้าทีแ ละงบประมาณการคัดเลือกโครงการมี
อยูอ่ ย่างจํากัด ทําให้ผลของแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการ
เปลีย นแปลงขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ในช่วงรัฐบาลทักษิณ (พ.ศ. 2544-2550) มุง่ เน้นเรือ งของการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม มีนโยบายยกระดับอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาและสนับสนุ น
ผูป้ ระกอบ SMEs (โดยเฉพาะด้านการเงิน) การเพิม ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
คุณภาพแรงงาน การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 13 รวมทัง+ การปฏิรปู ระบบราชการ 14 ซึง ใน
ยุคทักษิณแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากกว่าในอดีต แต่สุดท้ายแล้ว การ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันก็ยงั ไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีค วร เนืองจากข้อจํากัด
ของภาคราชการไทยและการขาดแรงผลักดันทางด้านการเมือง (Laurids, 2004)
ต่อมาในสมัยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ (พ.ศ. 2549-2551) ได้มกี ารผลักดัน แผนแม่บท
โครงสร้างพืน+ ฐานทางปญั ญา (พ.ศ. 2551-2555) แผนแม่บทการเพิม ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพ (พ.ศ. 2551-2555) และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที 2
(พ.ศ.2550-2554) เพือเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
การดําเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวก็ไม่ถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากปญั หา
โครงสร้างการทํางานของระบบราชการไทย การขาดการสนับสนุ นทางจากภาคการเมืองและ
ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลในสมัยต่อมา

เน้นพัฒนาคลัสเตอร์ของไทยสู่การเป็นผูน้ ําโลกในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche markets) ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร:(Kitchen of the World) กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน (Asia Tropical Fashion) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทีย ว (Tourism
Capital Asia) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Detroit of Asia) และ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (World Graphic Design Center)
14
ใช้กรอบการบริหารให้องค์กรต่างๆ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึง ต้องกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ดา้ น
ต่างๆ โดยมีดชั นีชว+ี ดั และได้รบั การตรวจสอบจากองค์กรทีท าํ หน้าทีด งั กล่าว มีการจัดตัง+ องค์กรสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทีแ ยกจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เพือ ดูแลทิศทางการบริหารองค์กรต่างๆ
13
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6. กระบวนการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมของไทย
กระบวนการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยนัน+ เป็ นไปตาม
ภาระหน้าทีข อง กระทรวงอุตสาหกรรม 15 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.
2550 นโยบายของรัฐบาล ทีไ ด้กําหนดภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างการผลิตเพือเพิม ผลิต
ภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรูแ้ ละความเป็ นไทย และมีส่วนร่วมในบทบาท
เกีย วข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ในส่วนอืน ๆ
นอกจากนี+
จากการทีไ ด้มปี ระกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี พ.ศ. 2546 16
ทําให้ในการวิเคราะห์และกําหนดนโยบาย
อุตสาหกรรมของไทยนัน+ กระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องคํานึงถึงหน้าทีข องส่วนราชการภายใต้
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนแม่บทโครงสร้างพืน+ ฐาน
ทางปญั ญา (พ.ศ. 2551-2555) 17
แผนแม่บทการเพิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพฯ (พ.ศ.
2551-2555) 18 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที 2 (พ.ศ.2550-2554))
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงอุตสาหกรรมทีผ ่านมา
และความเห็นจากผูม้ ี
ส่วนรวม (stakeholder) ซึง กรอบเหล่านี+นําซึง นโยบายอุตสาหกรรม (ดูภาพที3 )

กระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนราชการระดับกรมในสังกัด รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4) กรมอุตสาหกรรมพืน+ ฐานและการเหมืองแร่ 5)
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ+าตาลทราย 6) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7) สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และ 8) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีสถาบันอิสระในเครือข่ายเพือ สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม จํานวน 9 สถาบัน
16
กล่าวคือ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 9
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16 กําหนดให้ส่วนราชการต้องทําแผนปฏิบตั กิ ารราชการไว้ล่วงหน้าก่อนทีจ ะดําเนินตาม
ภารกิจใด และแผนปฏิบตั ริ าชการดังกล่าวทีส ่วนราชการได้จดั ทําขึน+ จากแผนระยะเวลา 4 ปี สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลในระยะเวลา 4 ปี และในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการจะต้องทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปีดว้ ย
15

เป็นแผนแม่บทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้สภาพัฒน์ไปจัดทํา
ั
รายละเอียดเพือ บูรณาการโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ทัง+ นี+เพือ เร่งรัดให้มโี ครงสร้างพืน+ ฐานทางปญญาที
เ ข้มแข็งและ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยังยื
 นและสร้างความเชือ มโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
18
เป็นแผนแม่บททีภ าครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม) และภาคเอกชนร่วมกันจัดทําขึน+ เน้นบทบาทของภาคเอกชนเป็น
กลไกสําคัญในการผลักดันการเพิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ทัง+ นี+ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การ
ยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน
การยกระดับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือ งจักร การพัฒนาระบบ Logistics และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและ Supply Chain
17
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ภาพ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของแผนบริ หารราชการแผ่นดิ น และยุทธศาสตร์ของแผนต่างๆ ที4 เกี4ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ทีม า: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (2553)

15

นโยบายอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบนั
จากการสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.วิฑรู ย์ สิมะโชคดี) 19 ทําทราบถึงแนวนโยบาย
การดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะ5 ปี (2553-2557) ไว้ว่าจะเน้นการทํางานเพือสนับสนุ น
ภาคอุตสาหกรรมให้พฒ
ั นาอย่างยังยื
 น เป็นทีพ งึ ของผูป้ ระกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง โดยใน
ส่วนของผูป้ ระกอบการจะมุง่ ส่งเสริมและเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ภาคอุตสาหกรรมและ
SMEs
ทัง+ มีนวัตกรรมใส่ความคิดสร้างสรรค์
พร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี ป็ นมิตรกับ
สิง แวดล้อม ส่วนในภาคประชาชนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึน+
เพือให้
ผูป้ ระกอบการและชุมชนสามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างยังยื
 น
โดยดําเนินงานภายใต้แนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจากการพึง พาปจั จัยการผลิต
(factor driven economy) ไปสู่การเพิม ประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรม (innovation driven economy) การ
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ (creative economy) การเพิม ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพของธุกจิ อุตสาหกรรม การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชือมโยง การพัฒนาปจั จัยสนับสนุ น การ
สนับสนุ นการผลิตทีเ ป็นมิตรกับสิง แวดล้อม การปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาลแก่ผปู้ ระกอบการ การพัฒนา
รูปแบบบริการทีห ลากหลาย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
พัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมไทยเริม ต้นจากอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เป็ นอุตสาหกรรมที
ทดแทนการนําเข้าทีใ ช้แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้น ไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพือการ
ส่งออกทีใ ช้เทคโนโลยีทสี งู ขึน+ (ดูภาพที 4)
ภาพที' 4: ทิ ศทางการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
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Import Substitution, Export-led growth, FDI

Innovation + Knowledge

ทีม า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
19

สัมภาษณ์ใน วันพุธที 6 มกราคม 2553 ทีส าํ นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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2010

ทัง+ นี+ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมองภาพโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตไว้ว่า
โครงสร้างตลาดและสินค้าส่ง ออกอุ ตสาหกรรมจะมีก ารกระจาย (Diversification) มากขึ+น มีส ดั ส่ว น
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปเพิม ขึน+ (มี Local content สูง แต่ Import content ตํา) ต้องพยายามการ
เพิม คุณค่าจากการใช้วตั ถุดบิ ทัง+ ทีนําเข้าและผลิตภายในประเทศมีสดั ส่วนสูง เพิม สัดส่วนการลงทุน
สูงขึน+ และเป็นการลงทุนเพือเพิม efficiency และพัฒนานวัตกรรมมากขึน+ ส่งเสริมการเพิม สัดส่วนการใช้
จ่า ยในสาขาบริก ารภายในประเทศสู ง ขึ+น เพิม สัด ส่ ว นสาขาบริก ารสู ง ขึ+น จากบริก ารทีเ พิม ขึ+น ทัง+
traditional services และ industrial-related services และการสร้างคุณค่าจาก Knowledge และเอกลักษณ์
ความเป็ นไทย ดังนัน+ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) กระทรวงจึงได้กําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
อนาคตแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกิจการทีเกียวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่ม
กิจการทีเ ป็นมิตรกับสิง แวดล้อม และกลุ่มกิจการทีใ ช้เทคโนโลยีสงู
เป็ นทีน่าสังเกตุว่า ในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยทีผ่านมานัน+ มักมี
ปญั หาเรืองเงือนไขทีใช้คดั เลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชนิดของมาตรการทีใช้กบั อุตสาหกรรมและ
เครืองมือทีจําเป็ นในการนํ านโยบายไปปฏิบตั ิ ซึงในกรณีของประเทศไทยนัน+ บ่อยครัง+ ทีการกําหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายนัน+ เกิดจากการผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์ในภาคการค้าและการอุตสาหกรรม
นอกจากนี+นโยบายรายสาขายังมีปญั หาการดําเนินการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายการใช้ช+นิ ส่วน
ประกอบภายในประเทศมิได้เน้นการลดการพัฒนาระดับเทคโนโลยีอย่างจริงจัง กลายเป็ นการต่อรอง
ระหว่างผูผ้ ลิตชิน+ ส่วนภายในประเทศกับผูป้ ระกอบรถยนต์ญปี นุ่ หรือนโยบายการควบคุมกําลังผลิต ที
รัฐหวังว่าจะช่วยแก้ปญั หาการมีกําลังการผลิตส่วนเกิน (excess capacity) สามารถช่วยให้รฐั บรรลุการ
ประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เพราะการลงทุนมีลกั ษณะไม่สามารถแบ่งเป็ นหน่ วยย่อยได้
(indivisibilities) ก็พบกับปญั หาการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic rent) กลายเป็ นการสร้าง
เครืองมือกีดกันการเข้าสู่ตลาด (barrier to entry) มากกว่าเป็ นการสนับสนับการผลิตในระดับทีเ หมาะสม
(optimal production) หรือใช้แก้ไขปญั หาข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยี (technological bottleneck)
กระทรวงอุตสาหกรรมได้แบ่งนโยบายออกเป็ น 5 กลุ่มใหญ่ คือ นโยบายในการยกระดับ
ความสามารถในเชิงแข่งขัน (Capacity Building) นโยบายในการพัฒนาปจั จัยสนับสนุ น (Enabling
Factor) นโยบายในการขจัด/ผ่อนคลายข้อจํากัดต่างๆ (Relaxing Constrain) นโยบายในการยืนหยัดอยูท่ ่า
มกระแสโลกาภิวตั น์ (Global Reach) และ นโยบายในการใช้โอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่/กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างโอกาสใหม่ (New Product) โดยมีประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
economy policy) เศรษฐกิจบนฐานรากเกษตร (Agro-based resource policy) การแสวงหาโอกาสจาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (Cluster of city policy)
ทีน ่าสนใจคือ นับตัง+ แต่รฐั ธรรมนูญตัง+ แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาและภายใต้ พรก.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี พ.ศ. 2546 ทําให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมาขึน+
ตัวอย่างเช่น กระทรวง
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อุตสาหกรรมพยายามได้เชือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553-2556) ทีส อดคล้องกับ
“ยุทธศาสตร์เชิ งรุกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”20 ทัง+ 6 ยุทธศาสตร์ อีกด้วย
กระทรวงอุตสาหกรรมได้จดั ทําแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) เพือใช้
เป็นแนวทางการทํางานของหน่วยงานในสังกัด โดยกําหนดทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคตว่าจะต้อง
มีการพัฒนาอย่างยังยื
 นและอยูร่ ว่ มกับชุมชนได้ ซึง การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยังยื
 นนัน+ ต้องไม่มอง
เฉพาะผลกระทบด้านสิง แวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมองผลกระทบด้านสังคมด้วย อาทิเช่น การ
จ้างงาน เศรษฐกิจชุมชน รวมทัง+ จะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้าทีเ ป็ นมิตรกับสิง แวดล้อมและ
เพิม มูลค่า แผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ปี21 จะแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 22
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมนัน+ ถึงแม้จะมีความ
ครอบคลุมในหลายด้านและสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ทวี างไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่กลับสะท้อนให้เห็นว่า
การมองประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนัน+ ยังเน้นหนักแต่ในมิตขิ องการผลิต (Manufacturing) โดยเน้น
เป้าหมายในเชิงผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (การขยายตัวของ GDP, การขยายตัวของการส่งออก)
การเพิม ผลผลิต (Production) และประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) เป็นหลัก อีกทัง+ การจํากัด
ขอบเขตงานพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะทีอ ยูใ่ นอํานาจของกระทรวงอุตสาหกรรมทําให้ขาดการบูรณากับ
หน่วยงานทีเ กียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอืนๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น บทบาทของเอกชนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทําให้การพัฒนาปจั จัยการผลิตทีส าํ คัญในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ทัง+ เรือ ง คุณภาพแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยี มาตรฐานผลิต ไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีค วร
นอกจากนี+ ยังขาดการบูรณาการกับมิตกิ ารพัฒนาด้านอืนๆ อาทิ การสร้างความเชือมโยงกับ
ภาคเกษตรและบริการ การพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากร การลดความเหลือมลํ+าทางรายได้
และการเอาใจใส่ดแู ลรักษาสิง แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึง ปญั หาต่างๆเหล่านี+ส่วนหนึงเกิดจาก
ระบบราชการและการเมืองทีไ ม่เอือ+ ต่อการผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที
จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

ยุทธศาสตร์เชิงรุกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในแนวทางการ
สร้างคุณค่า(Value Creation) ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยูร่ ่วมกับสังคมได้อย่างยังยื
 น (3) การพัฒนาการ
ั
ดําเนินการดําเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ (4) มาตรการเชิงรุกในเวทีโลก หลังเปิด FTA (5) การสนับสนุนปจจัยเอื+อต่อการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่คู วามยังยื
 นของอุตสาหกรรม
21
กรอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมข้างต้นเป็นไปตามแนวทางของทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระยะ 20 ปี ตามข้อเสนอของสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
22
ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรมฐานราก
ั ยแวดล้อมทีเ อื+อต่อการลงทุน (3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถ
เพือ การผลิตทีย งยื
ั  น (2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาปจจั
แข่งขันทุกระดับ (4) ยุทธศาสตร์สง่ เสริมอุตสาหกรรมให้รบั ผิดชอบต่อสังคม บริหารจัดการทรัพยากรและสิง แวดล้อมอย่างสมดุล (5)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ (6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพือ การพัฒนาประเทศอย่างยังยื
 น
20
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7. ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรม
แม้ว่ากรอบนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยจะมีความครอบคลุมในเกือบทุกมิติ แต่ในทาง
ปฏิบตั แิ ลัวยังมีช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรมทีส ําคัญใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย นโยบาย
อุตสาหกรรมกับการลดความเลือมลํ+าในสังคม
ความเชือมโยงนโยบายอุตสาหกรรมกับนโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรายสาขา การสร้างสมรรถนะในการแข่งขันกับการผนวก
เข้ากับเครือข่ายการผลิตระดับโลก
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยภายใต้กรอบความร่วมมือในระหว่าง
ประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมกับความยังยื
 นทางทรัพยากรและสิง แวดล้อม มีรายละเอียดดังนี+
ช่องว่างที' 1: นโยบายอุตสาหกรรมกับการลดความเลื'อมลํา. ในสังคม
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต้องตัง+ อยูบ่ นพืน+ ฐานของการสร้างความสมดุลและยังยื
 นในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ความสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรม สมดุลในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และ
สมดุลระหว่างนักธุรกิจ SMEs กับธุรกิจขนาดใหญ่
เนืองจากเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที
ขาดความสมดุล ดังนัน+ ปญั หาความเหลือ มลํ+าทางด้านรายได้ของประเทศไทยเป็ นอีกหนึงเป้าหมายทีเ ป็น
โจทย์ให้กบั การทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตให้คาํ นึงถึงการพัฒนาให้ครบทุก
องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง แวดล้อมเพือทีจ ะให้เกิดความเท่าเทียมและจะ
นําพาซึง การพัฒนาทีย งยื
ั  นได้ในทีส ุด
ความเหลื'อมลํา. ในอุตสาหกรรมส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
แม้ภาคอุตสาหกรรมจะเป็ นภาคเศรษฐกิจทีม กี ารขยายตัวในอัตราสูงและส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศมามาโดยตลอด ทําให้ความยากจนลดลงอย่างช้า แต่กลับเพิม ปญั หาด้านการ
กระจายรายได้ เพราะความเจริญและผลประโยชน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมกลับกระจุกตัวอยูแ่ ค่ใน
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืองจากเป็ นแหล่งทีต งั + โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยจะมี
การกระจายไปยังพืน+ ทีร อบนอกบ้างก็อยูใ่ นแถบภาคกลางและภาคตะวันออกเท่านัน+
แม้ว่ารัฐบาลจะมี
นโยบายการกระจายแหล่งทีต งั + อุตสาหกรรมออกไปยังส่วนภูมภิ าคเพือลดการกระจุกตัว แต่เท่าทีป รากฏ
มาตรการดังกล่าวยังไม่เป็ นสิง จูงใจพอสําหรับนักลงทุน
ดังจะเห็นได้ว่ามีอุตสาหกรรมเกิดขึน+ ใน
ต่างจังหวัดน้อยมาก มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่
ยังคงอยูใ่ นภาคกลาง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล 23 เนืองมาจากกรุงเทพมหานครและบริเวณ
ใกล้เคียงมีปจั จัยอํานวยความสะดวกขัน+ พืน+ ฐานมาก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในด้านการตลาด การ
คมนาคม ขนส่ง แหล่งเงินทุน และแรงงาน ทัง+ นี+จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมทีอ ยู่ในภูมภิ าคนัน+ จะเป็น
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2524-2547 มูลค่า GDP ของอุตสาหกรรมการผลิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสดั ส่วนเฉลีย ถึงกว่าร้อย
ละ 50 ของ GDP ภาคการผลิตทัง+ หมดของประเทศ และมีการกระจายตัวไปยังเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 35 ของพืน+ ทีท งั + หมด ในขณะทีภ าคอืนๆของประเทศมีสดั ส่วนของมูลค่าผลผลิตภาคการผลิตเพียงร้อยละ 15 เท่านัน+ ในขณะเดียวกัน
จังหวัดทีเ น้นภาคอุตสาหกรรม 4 จังหวัด (ระยอง สมุทรปราการ ชลบุร ี และอยุธยา) รวมกันมีผลผลิตเท่ากับผลผลิตมวลรวมของกรุงเทพฯ
คือประมาณ 24% ของจีดพี ขี องประเทศไทย และเป็นจังหวัดทีก ารขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ทรี ะดับสูง 7.5-13% ในช่วง 1995-2008
23
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อุตสาหกรรมการเกษตรทีต อ้ งการวัตถุดบิ ในท้องที
หรือเป็นอุตสาหกรรมทีผ ลิตสินค้าสนองความ
ต้องการในตลาดของท้องทีเ สียส่วนใหญ่ ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แออัดอยูใ่ นกรุงเทพฯ และ
บริเวณใกล้เคียงอย่างมาก ดังนัน+ ภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญกับการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ภูมภิ าคอย่างจริงจังโดยเฉพาะผ่านการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 24 ตัวอย่างเช่น
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมส่วนภูมภิ าคตามนโยบายหนึง จังหวัดหนึง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (One Province One Agro-Industrial Product –OPOI) ทีเ ป็นการสนับสนุ น
ภาคอุตสาหกรรมทีม คี วามเชือมโยงกับภาคเกษตรและฐานทรัพยากรในท้องถิน เป็ นต้น
ทีผ ่านมาการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมภิ าคของไทยจะเน้นพืน+ ทีภ าคตะวันออกและ
ปริมณฑล แต่จากปญั หาความขาดแคลนพืน+ ทีป ระกอบกิจการอุตสาหกรรมและความขัดแย้งกับชุมชนใน
พืน+ ที ทําให้รฐั บาลเร่งหาพืน+ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการทดแทนพืน+ ทีช ายฝงั 
ทะเลภาคตะวันออก เช่น โครงการพัฒนาพื:นทีช$ ายฝัง$ ทะเลภาคใต้ (Southern seaboard) 25 อย่างไรก็
ตาม จากบทเรียนการพัฒนาทีข าดประสิทธิภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมทีแ ท้จริงของประชาชนทําให้
เกิดปญั หาขัดแย้ง รวมทัง+ ผลกระทบด้านสิง แวดล้อมและสุขภาพจนเกิดการฟ้องร้องโครงการพัฒนาพืน+ ที
ั
ชายฝงทะเลภาคตะวั
นออก ทัง+ นี+ปญั หาทีเ กิดไม่ได้เกิดจากความไม่พร้อมของพืน+ ทีเ พียงอย่างเดียว แต่
เกิดจากความไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนของการพัฒนาโครงสร้างพืน+ ฐานทางกายภาพและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ เช่น การขาดการวางผังเมืองทีด ี การสร้างแหล่งกักเก็บนํ+าไม่เพียงพอกับความต้องการทีเ พิม ขึน+
การขาดแคลนโครงสร้างพืน+ ฐานในการกําจัดมลภาวะ และขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
เกีย วกับการป้องกันมลภาวะ และทีส าํ คัญคือการขาดการมีส่วนร่วมทีแ ท้จริงของประชาชน ดังนัน+ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิ าคก็ตอ้ งพิจารณาถึงประเด็นปญั หาเหล่านี+ดว้ ย
ความเหลื'อมลํา. ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กบั อุตสาหกรรม SMEs
นโยบายและมาตรการการส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความลําเอียงเข้าข้างธุรกิจขนาดใหญ่ แม้การ
คุม้ ครองอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มลดลง แต่การคุม้ ครองก็มกั ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมปลายนํ+า
และต่อกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ผลทีเ กิดขึน+ คือ ความอ่อนแอของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางทัง+ ในแง่ของการมีมลู ค่าเพิม ต่อคนงานตํากว่าประเทศเพือนบ้านและความอ่อนแอทีเ กิดจาก
การขาดพลวัตรในการเติบโตอย่างยังยื
 น
เรือ งนี+มคี วามสําคัญเพราะหากการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
SMEs ตลอดจนการสนับสนุนให้มกี ารเชือมโยงระหว่าง SMEs กับกิจการขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จ
จะมีผลให้ภาคเศรษฐกิจในชนบทเกิดการพัฒนาและมีความเชือมโยงกับภาคเมืองและภาคเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมากขึน+ เป็นการช่วยการกระจายความเจริญและการพัฒนาอุสาหกรรมเจริญสูช่ นบท
การพัฒนาและส่งเสริม SMEs เพือลดความเหลือมลํ+าต้องแก้ไขปญั หาเชิงโครงสร้าง อันได้แก่
การขาดเทคโนโลยี ขาดความสามารถในการจัดการสมัยใหม่ สินค้าด้อยคุณภาพ ขาดทรัพยากรบุคคลที
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ซึง มีอยู่ทุกจังหวัดทัวประเทศ

(ยกเว้นกรุงเทพ) รวมทัง+ หมด 75 สํานักงาน เป็น
หน่วยงานสําตัญในการผลักดันนโยบายทีส าํ คัญทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทัง+ การกระจายอุตสาหกรรมสู่ภมู ภิ าค
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างการส่งเสริมอุตสาหกรรมกับการดูแลสิง แวดล้อม
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พืน+ ทีพ เิ ศษครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี และนครศรีธรรมราช
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มีคุณภาพและตรงความต้องการ การกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองใหม่ อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุน ฯลฯ
แม้ว่าเราจะมี สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. 26 มีหน้าทีก ารกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs และเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทํางานของภาครัฐและ
เอกชน เพือผลักดันให้ SMEs เติบโตอย่างเข้มแข็งและยังยื
 นแต่การผลักดันการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม SMEs กลับไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีค วรจึงเป็นเรือ งควรจะศึกษาค้นคว้าต่อไป
ความเหลื'อมลํา. ทางรายได้ในแรงงานภาคอุตสาหกรรม27
ทีผ ่านมาภาคอุตสาหกรรมของไทยมีบทบาททีส ําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศแต่
ผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าดังกล่าว กลับยังไม่ตกไปถึงองค์ประกอบทีส าํ คัญของภาคอุตสาหกรรม
คือ แรงงาน และเป็นองค์ประกอบหนึงทีส าํ คัญในการขับเคลือนภาคอุตสาหกรรมการผลิต แรงงานไทย
ส่วนใหญ่มพี น+ื ฐานการศึกษาเฉลีย อยูใ่ นระดับทีต าํ เพียงแค่ระดับประถมศึกษา และแรงงานไทยส่วนใหญ่
ไม่สามารถเพิม พูนความรู้ ความสามารถและเพิม ศักยภาพโดยการฝึกทักษะอาชีพไปสู่การใช้เทคโนโลยี
ทีท นั สมัยได้ทนั กับการเปลีย นแปลงของอุตสาหกรรมทีต อ้ งพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมทีต อ้ งใช้เทคโนโลยี
การผลิตขัน+ สูงแทนทีอ ุตสาหกรรมทีม กี ารใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ 28 ทําให้เกิดปญั หาความยากจนและ
ความเหลือมลํ+าในการกระจายรายได้และเป็นปญั หาทําให้ภาคการผลิตของไทยมีความเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบเมือ เทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้าของไทยในเวทีการค้าโลก
ดังนัน+ การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงต้องทําไปพร้อมๆกับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับ
ลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมซึง มีความจําเป็ นอย่างยิง
รัฐบาลควรพัฒนาแรงงานทีก ําลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้มคี วามรู้ ความสามารถสูงขึน+ เพือช่วยให้มศี กั ยภาพเพียงพอทีจ ะใช้เทคโนโลยีทที นั สมัย
ในการดําเนินการ และต้องเร่งยกระดับความรูค้ วามสามารถให้กบั แรงงานทีอ ยูใ่ นตลาดแรงงานอยูแ่ ล้ว
เช่น ผ่านการดําเนินงานของสถาบันอิสระภายใต้กํากับของกระทรวงอุตสาหกรรม
ช่องว่างที' 2: ความเชื'อมโยงนโยบายอุตสาหกรรมกับนโยบายวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมรายสาขา
การสร้างสมรรถนะในการแข่งขันและการเพิม ประสิทธิภาพการผลิตอย่างยังยื
 นเป็ นรากฐานที
สําคัญสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
ซึง การดําเนินการจะต้องเน้นอาศัยกลยุทธ์และการ
ดําเนินนโยบายระยะยาวอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะด้านการเพิม ผลิตภาพเพือเพิม ผลิตภาพและคุณค่าของ
สินค้าและบริการบนฐานความรูแ้ ละต้องอาศัยการบูรณาการการทํางานจากหลายภาคส่วนและควรเป็ น
วาระแห่งชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิง การยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนา
จัดตัง+ ขึน+ ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ
การศึกษาเรือ งแรงงานและคนด้อยโอกาสในสังคมไทยของ สกว. พบว่า ลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึงของกลุ่มคน
ั ยด้านทรัพย์สนิ และรายได้ โอกาสในการเข้าถึงปจจั
ั ยการผลิตและสวัสดิการสังคม ความมันคงใน
จนและคนด้อยโอกาส โดยพิจารณาถึงปจจั

งานอาชีพ หลักประกันด้านความปลอดภัยในชีวติ สุขภาพและอํานาจต่อรองของลูกจ้าง การศึกษาชีใ+ ห้เห็นว่าพัฒนาการของเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวตั น์ทาํ ให้เกิดลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ทีส ถานภาพของความจนและความด้อยโอกาสแตกต่างกันไป
28
จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 พบว่าประชากรไทยผูม้ งี านทํา (มีอายุ 15 ปีขน+ึ ไป) ถึง
ร้อยละ 55.4 มีการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา และประชากรผูม้ งี านทํา ร้อยละ 84.1 มีการศึกษาไม่ถงึ ระดับอุดมศึกษา
26
27
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ฝีมอื แรงงานทีส อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทีม งุ่ ไปสู่ “อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์” ซึง เป็น Skillintensive industry ทีร ฐั บาลตัง+ เป้าหมายเอาไว้ในอนาคต
ทีผ ่านมานโยบายอุตสาหกรรมไม่มคี วามเชือมโยงกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
เห็นได้จากการทีก ระทรวงอุตสาหกรรมของไทยไม่ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรม
ภายใต้กํากับซึง แตกต่างจากประเทศเกาหลีใต้ หรือไต้หวันทีม ใี ช้เทคโนโลยีเป็ นแกนหลักในการพัฒนา
อุตสาหกรรม และถึงแม้ว่าทีผ ่านมาประเทศไทยมีการดําเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมตามแผน
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม แผนแม่บทโครงสร้างพืน+ ฐานทางปญั ญา และ แผนแม่บทการเพิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพฯ
แต่แผนแม่บทเหล่านี+ไม่ได้ถูกผลักดันอย่างจริงจังเนืองจากปญั หาเรือ ง
โครงสร้างการทํางานแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการไทย รวมทัง+ สถานประกอบการอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ SMEs มีความตืนตัวในการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีต ํา
อีกประเด็นทีส าํ คัญคือ
นโยบายอุตสาหกรรมของไทยขาดนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาที
ชัดเจน เรือ งนี+ไม่ใช้การ pick-the-winner แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ละสาขามีเส้นทางเดินทีแ ตกต่าง
กัน เช่น อุตสาหกรรมเหล็กประเด็นสําคัญคือ ขนาดของการผลิต (economy of scale) ในขณะที
อุตสาหกรรมยาและเคมีภณ
ั ฑ์เป็นอุตสาหกรรมทีต อ้ งอาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์พน+ื ฐาน
(basic
research) เป็นต้น ดังนัน+ รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและรับผิดชอบในการ
นโยบายการจัดสรรทรัพยากรเพือ การสนับสนุ นเทคโนโลยี ซึง ในเรือ งนี+การดําเนินของ “สถาบันอิ สระ
ทีเ$ กีย$ วกับการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท”29มีบทบาทสําคัญอย่างมาก สถาบันแต่ละ
แห่งควรมีบทบาทในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุ น
การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รัฐบาลอาจให้การสนับสนุ นหรือจัดสรร
งบประมาณให้ โดยอาจมอบหมายให้สถาบันแต่ละแห่งช่วยดําเนินการให้บริการในกิจกรรมทีเ ดิมเป็น
หน้าทีข องภาครัฐแต่สถาบันอิสระสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทีส าํ คัญต้องให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรวมกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึน+
ช่องว่างที' 3: การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยกับการผนวก
เข้ากับเครือข่ายการผลิ ตระดับโลก
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไม่อาจจะแยกตัวเองออกจากห่วงโซ่
การผลิตระดับดับโลก (Global Production Chain) ทีค วบคุมโดยบรรษัทข้ามชาติ (Multi National
สถาบันอิสระทีเ กีย วกับการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทในประเทศไทย ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน, สถาบันเพิม
ผลผลิตแห่งชาติ, สถาบันอาหาร, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง ทอ, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, สถาบันยานยนต์, สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์, สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มักจะตัง+ ขึน+ โดยความร่วมมือ
ของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 7 (พ.ศ. 2535- 2539) จึงมีการ
ก่อตัง+ สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาขึน+ เป็นการริเริม จัดตัง+ ขึน+ โดยรัฐบาล และได้รบั การอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐในระยะแรก โดย
มีการตัง+ เป้าหมายไว้ว่า ในระยะยาวสถาบันเหล่านี+จะสามารถพึง ตนเองทางการเงินได้ บทบาทหน้าทีส าํ คัญของสถาบันเหล่านี+ คือการช่วย
ั
ส่งเสริมการพัฒนาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นตัวกลางสะท้อนปญหาของผู
ป้ ระกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงผูก้ าํ หนดนโยบายของรัฐ
29
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Enterprises หรือ MNEs) ซึง หากไทยมีนโยบายอุตสาหกรรมทีช ดั เจนและผูป้ ระกอบการมีความสามารถ
ในการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศทีส ามารถจะก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกในทางบวกอย่าง
ต่อเนือง โดยการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้น+เี ป็นการลดช่วงเวลาแห่งการเรียนรูล้ ง
ซึง ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ทมี คี ุณภาพอย่างแท้จริงเป็ นเงือ นไข30
ดังนัน+ ภาครัฐสามารถเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนความเชือมโยงนี+ได้ โดยการเข้าไป
แก้ไขความล้มเหลวของกลไกตลาดในกระบวนการสร้างความเชือมโยงตรงนี+ได้ 31 ซึง การดําเนินการ
เหล่านี+จะช่วยเพิม ผลประโยชน์และลดต้นทุนในการทํางานร่วมกับผูผ้ ลิตชิน+ ส่วนท้องถิน ช่วยเพิม ความ
เชือมโยงให้เกิดขึน+ ได้ทงั + จากความสัมพันธ์ทเี กิดขึน+ ใหม่และการยกระดับความเชือมโยงทีม อี ยูเ่ ดิมให้
มากขึน+
สําหรับประเทศไทยในช่วงคริสต์ทศวรรษที 1990 มีการดําเนินนโยบายทีจ ะดึงดูด MNEs และ
นโยบายส่งเสริมความเชือมโยงแนวตัง+ และบางมาตรการก็ช่วยเปิดโอกาสให้กบั ผูผ้ ลิตชิน+ ส่วน
การ
สนับสนุ น backward linkage และการพัฒนาผูผ้ ลิตชิน+ ส่วนทีส ่วนใหญ่เป็น SMEs ได้ถูกผนวกเข้ากับกับ
การวางแผนพัฒนาประเทศและถูกนําไปปฏิบตั โิ ดยหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
แต่
เนืองจากข้อจํากัดทางด้านสถาบันและการเมือง ทําให้ความเชือ มโยงและการพัฒนาผูผ้ ลิตชิน+ ส่วนไม่
เกิดขึน+ อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทยในช่วงคริสต์ทศวรรษที 1990 32 (ดู Lauridsen, 2004) และที
สําคัญ รัฐบาลไทยไม่ได้ใช้ขอ้ ต่อรองการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีกบั การควบคุมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนาบุคคลากรด้านอุตสาหกรรมจาก MNCs สู่กจิ การท้องถิน อย่างจริงจัง (เหมือนสิงคโปร์)
และไม่ได้ใช้มาตรการอืนๆ เช่น การให้เงินทุน (grant) เพือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
การทีป ระเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเพือการส่งออกของหลายอุตสาหกรรมของ
ภูมภิ าคทําให้เรือ งมาตรฐานสินค้าตามกฎระเบียบต่างๆเป็ นเรือ งสําคัญมากขึน+ ดังนัน+ การเตรียมความ
พร้อมในเรือ งการตรวจสอบมาตรฐานและการสร้างศูนย์ทดสอบ
จึงกลายเป็ นสิง จําเป็ นสําหรับการ
ซึง จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (2552) พบว่าการเป็นส่วนหนึงของเครือข่ายผูผ้ ลิตชิน+ ส่วนของ MNEs
เป็นช่องทางการได้รบั เทคโนโลยี (Backward Linkage Spillover) และยังทําให้เห็นว่าการเป็นผูผ้ ลิตชิน+ ส่วนระดับ 2nd Tier ก็สามารถทีจ ะได้รบั
ประโยชนAจากการเขAาไปมีสAวนในเครือข่ายการผลิตของบริษทั MNEs ทัง+ นี+ความเข้มข้นของ Backward Linkage Spillover ขึน+ อยู่กบั
ระดับการพัฒนาของประเทศและระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการบริหารของผูป้ ระกอบการท้องถิน กับ MNEs ไม่แตกต่างกันมาก
นัก
31
จากประสบการณ์ของต่างประเทศทีป ระสบความสําเร็จในการสร้างความเชือ มโยงกับเครือข่ายผูผ้ ลิตชิน+ ส่วน MNEs ระดับโลก
พบว่ามาตรการทีม คี วามสําคัญมากทีส ุด คือ การเสริมสร้างความสามารถของผูผ้ ลิตชิน+ ส่วนฯในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนา
บุคลากร เพราะการพัฒนาความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีจะทําใหAผูAผลิตชิน+ ส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ ลิตชิน+ สA
วน SMEs มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ ะยกระดับการผลิตให้ทนั กับเทคโนโลยีและความต้องการของ MNEs (ดู UNCTAD, 2001) ดังนัน+ ไทยควร
มีการเตรียมแรงงานภายในประเทศ
ทัง+ ในระดับวิศวกรและช่างเทคนิคให้เพียงพอทีจ ะอํานวยความสะดวกในการยกระดับการผลิต
ภายในประเทศ
32
Lauridson (2004) ให้เหตุผลไว้คอื (1) นโยบายการสร้างความเชือ มโยงและพัฒนา SMEs มักไม่ค่อยการสนับสนุนจากนโยบาย
ทีเ กีย วข้องด้านอืนๆ เช่น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตกับศูนย์วจิ ยั หรือมาตรการทางด้านภาษีศลุ กากรทีจ ะช่วยสร้างความ
เชือ มโยงจากการใช้วตั ถุดบิ ในประเทศ (2) การไม่ได้รบั การสนับสนุนทางการเมืองระดับสูงในการผลักดันมาตรการ (3) มีความขัดแย้ง
ระหว่างกระทรวง ขาดความเป็นอิสระในการดําเนินการและขาดหน่วยงานประสานงานกลางและ (4) การขาดแคลนสถาบันทีเ ป็นตัวกลาง
เชือ มโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทีม ปี ระสิทธิภาพ
30
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ส่งเสริมความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีเพือส่งเสริมความเชือมโยงกับกับเครือข่ายการผลิตของ
MNEs ซึง เมือ มีกจิ กรรม R&D เพือพัฒนาชิน+ ส่วนในประเทศไทยแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ
รวมทัง+ โอกาสทางธุรกิจก็จะตามมา
รัฐต้องกล้าลงทุนเพือสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการท้องถิน ได้รบั
ประโยชน์จากการเข้ามาของ MNEs เหล่านี+ ทีส าํ คัญนโยบายเหล่านี+ดงั กล่าวจําเป็ นต้องมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนืองและมีการเตรียมการล่วงหน้าเพือให้Aไทยสามารถเก็บเกีย วผลประโยชน์จากการเป็ นส่วน
หนึงของเครือข่ายการผลิตระดับโลกอย่างเต็มที
ช่องว่างที' 4: การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยภายใต้กรอบความร่วมมือในระหว่างประเทศ
กรอบความร่วมมือในระบบภูมภิ าคทีไ ทยเข้าเป็ นสมาชิกจะมีบทบาทอย่างยิง ในการกําหนด
ทิศทางภาคอุตสาหกรรมไทย ทัง+ เรือ งการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้มรี ะบบการผลิตและผลิตภัณฑ์
ทีไ ด้มาตรฐาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมสาขาทีม ศี กั ยภาพในตลาดใหม่ รวมถึงการขยายโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการสามารถในการลดต้นทุนวัตถุดบิ
ซึง หากพิจารณาเทียบเคียงจากกรอบความร่วมมือใน
ระบบภูมภิ าคทีไ ทยเป็นสมาชิกอยูใ่ นปจั จุบนั นัน+ ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนจะเป็ นกรอบความ
ร่วมมือทีม กี ารพัฒนาทัง+ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด
โดยเฉพาะในปี
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ทีป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะมีความ
สมบูรณ์พร้อมเป็นเสาหลักในการบูรณการนโยบายเศรษฐกิจ การค้า การเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศสมาชิกต่อไป
ซึง เรือ งนี+จะเกียวข้องกับไทยทีก ําลังประสบปญั หาการถดถอยของความได้เปรียบทางด้านค่าจ้าง
นอกเหนือจาก การยกระดับเทคโนโลยีการผลิต (Technology Upgrading) แล้วยังมีทางเลือกอีกสองทาง
คือ (1) การออกไปลงทุนในต่างประเทศ และ (2) การนําเข้าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ (คณะ
เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2552) ซึง ทัง+ สองเรือ งเกีย วข้องกับกรอบความร่วมมือในระหว่างประเทศ
สําหรับทางเลือก การออกไปลงทุนในต่างประเทศ ไทยก็คล้ายกับประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศทีเ ผชิญกับปญั หาค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการผลิตทีเ พิม สูงขึน+ ในประเทศของตนจึงเกิดแนวคิด
ว่าเรือ งการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม คี ่าจ้างแรงงานถูกกว่าหรืออาจเกิดจากการสนับสนุ นจาก
ภาครัฐของประเทศทีไ ปลงทุนทีส ่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการในประเทศตนขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
ร่วมกับประเทศผูร้ บั การลงทุนมีนโยบายในการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึน+
โดยรัฐบาล
เชือว่าประโยชน์ทผี ปู้ ระกอบการไทยจะได้รบั จากการออกไปสู่ระดับสากลตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์33
ในรูปแบบของความสามารถทีเ พิม ขึน+ ในการเข้าสู่ตลาด การเงิน เทคโนโลยี และองค์ความรูต้ ่างๆ 34
ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์มลู เหตุจงู ใจสําคัญของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ คือ บริษทั ในประเทศเหล่านี+สะสม
ความสามารถและทักษะการผลิตเฉพาะทาง (Firm-specific Advantage) มากจนถึงจุดทีพ ร้อมทีจ ะนําเอาความรูค้ วามสามารถเฉพาะไปใช้
ั ยทีเ ฉพาะเจาะจงกับประเทศ (Country-specific factors) ทัง+ กับประเทศทีม กี ารย้ายการลงทุนไปยัง
ประโยชน์ในต่างประเทศ รวมถึงปจจั
ต่างประเทศ (Home Country) และประเทศผูร้ บั การลงทุน (Host Country) (UNCTAD, 2006)
34
ประโยชน์ทผี ปู้ ระกอบการไทยจะได้รบั จากการออกไปสู่ระดับสากล ในรูปแบบของความสามารถทีเ พิม ขึน+ ในการเข้าสู่ตลาด
การเงิน เทคโนโลยี และองค์ความรูต้ ่างๆ ประโยชน์ทไี ด้รบั จาก OFDI มีหลายประการ ได้แก่ สามารถเข้าถึงตลาดทีใ หญ่ขน+ึ และมีความ
33
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นเชิงนโยบายทีย งั ไม่มกี ารวิเคราะห์มากนัก คือ การออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศเหล่านี+จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเจ้าของทุน 35 ทัง+ ในระดับอุตสาหกรรมเช่น
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม และในระดับ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น ปญั หาการจ้างงานอันเนืองมาจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม ี
ค่าจ้างแรงงานถูกกว่า ปญั หาดุลการชําระเงินทัง+ เม็ดเงินทีอ อกไปลงทุนและดุลการค้าทีอ าจเปลีย นแปลง
อันเนืองจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศและปญั หาระดับการลงทุนในระดับมหภาค
(UNCTAD,
2006)
ดังนัน+ รัฐบาลจึงควรมีการศึกษาถึงผลกระทบทัง+ ในด้านบวกและด้านลบ พร้อมนําเสนอ
แนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนทีท าํ ให้ประเทศไทยได้รบั ประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวมากทีส ุดซึง เรือ ง
นี+เกีย วข้องกับประเด็นการส่งเสริมการลงทุนของไทยไปยังต่างประเทศ
ทางเลือกทีส อง ก็คอื การนําเข้าแรงงานทีม$ ีค่าแรงงานถูกกว่าจากต่างประเทศ นอกจากจะ
ช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทยแล้วยังเป็นทางเลือกหนึงทีผ ปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ ช้แรงงานเข้มข้น (เช่น อุตสาหกรรมสิง ทอและเครือ งแต่งกาย)
สามารถใช้ในการรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะสัน+ หรือในช่วงทีอ ุตสาหกรรมกําลังจะเปลีย น
ผ่านไปสู่การผลิตสินค้าทีใ ช้ทกั ษะฝีมอื แรงงานมากขึน+ และมีเครือ งจักรเกีย วข้องเพิม มากขึน+ นอกจากนี+
การนําเข้าแรงงานต่างชาติยงั เป็นทางเลือกทีส าํ คัญของผูป้ ระกอบการ SMEs ทีม ขี อ้ จํากัดในการเข้าถึง
เงินทุนทําให้การเปลีย นเครืองจักรหรือย้ายฐานออกไปลงทุนในทางประเทศมีขอ้ จํากัด อย่างไรก็ตาม
การศึกษาของ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (2552) ก็ได้ขอ้ สังเกตไว้ว่า การนําเข้าแรงงานต่างชาติ
อาจส่งผลถ่วงขบวนการพัฒนาเพิม ประสิทธิภาพการผลิตและอาจก่อให้เกิดปญั หาทางสังคมอืนๆตามมา
ได้เช่นกัน ดังนัน+ รัฐบาลจึงควรศึกษาถึงผลกระทบ (ทัง+ แง่บวกและลบ) ของการนําเข้าแรงงานต่างชาติ
ทีม ตี ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยทัง+ ในระยะสัน+ และระยะยาว และมีนโยบายทีช ดั เจนในเรือ งนี+
ช่องว่างที' 5: การพัฒนาอุตสาหกรรมกับความยังยื
' นทางทรัพยากรและสิ' งแวดล้อม
การทีน โยบายอุตสาหกรรมทีผ ่านมาได้มงุ่ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
โดยละเลยการจัดการทางด้านสิง แวดล้อมและสังคมซึง เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาทีย งยื
ั  น นํามา
ซึง ปญั หามากมาย
เพราะแม้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพืน+ ทีจ ะเกิดขึน+ อย่างรวดเร็วและสามารถ
สร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
แต่จากปญั หาความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม
ั
โดยเฉพาะในบริเวณในพืน+ ทีช ายฝงทะเลตะวั
นออกกลับก่อให้เกิดปญั หาการบริหารจัดการด้าน
สิง แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชากรในชุมชนในหลายๆ ด้าน36
ใกล้ชดิ กับลูกค้าได้มากขึน+ การได้มาซึง ความรูแ้ ละเทคโนโลยีผ่านทางการรวมตัวกันทางธุรกิจ เพิม ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
จากการเพิม ขึน+ ในขนาดประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scale) การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการทีด ขี น+ึ สามารถนํา
ประสบการณ์ทไี ด้รบั จากต่างประเทศมาใช้กบั การปรับปรุงการลงทุน การจ้างงาน และระดับการวิจยั พัฒนาสําหรับตลาดภายในประเทศได้
35
UNCTAD (2006) เสนอว่าการไปลงทุนในต่างประเทศอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศทีเ ป็นแหล่งทุนใน
ด้านการเพิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ การเพิม ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
36
ทัง+ ในเรือ ง 1) การยอมรับของชุมชนในพืน+ ที ประชาชน ได้รบั ผลกระทบจากมลพิษทีเ กิดขึน+ อย่างต่อเนือง ทําให้ขาดความ
ั
เชือ มันในการจั

ดการเพือ ลดปญหาสิ
ง แวดล้อมทีเ กิดขึน+ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี/พลังงาน 2) ด้านคุณภาพอากาศ ทัง+ จังหวัดระยองและ
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กรณีพพิ าทเกีย วกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีก ่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางนํ+า และกาก
ของเสียอันตรายทีเ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทีอ าศัยอยูใ่ นพืน+
จนศาลมีคาํ พิพากษาให้
คณะกรรมการสิง แวดล้อมแห่งชาติ ผูถ้ ูกฟ้องคดีและประกาศให้ทอ้ งทีเ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็ น
เขตควบคุมมลพิษเพือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ตามทีก ําหนดไว้ในกฎหมายต่อไป ซึง
ปญั หาในลักษณะคล้ายๆกันก็ยงั มีอยูใ่ นอีกหลายพืน+ ที ทัง+ นี+ความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนทีเ กิดขึน+ มาอย่างต่อเนืองอาจเป็ นปจั จัยลบในการตัดสินใจลงทุนของเอกชนทัง+ ในและต่างประเทศ
จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวต่อภาคอุตสาหกรรมไทย ดังนัน+ การเร่งสร้าง
ความชัดเจนในเรือ งระเบียบข้อบังคับต่างๆเกีย วกับการลงทุนอุตสาหกรรม การควบมลพิษและการรักษา
สิง แวดล้อมเป็นเรือ งเร่งด่วนทีต อ้ งทํา
รัฐบาลยังควรให้ความสําคัญในการบริหารจัดการผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ
สิง แวดล้อม โดยการลดและควบคุมการก่อเกิดกากของเสียจากอุตสาหกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมการ
ลงทุนเพือใช้เทคโนโลยีทสี ะอาดในการผลิตและการมีกระบวนการจัดการของเสียอย่างถูกต้องด้วย เพิม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการอนุรกั ษ์เพือลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
โดยเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรม SMEs รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโดยใช้พลังงานชีวภาพทีส ามารถใช้
วัตถุดบิ ภายในประเทศเป็ นการทดแทนการนําเข้า และเพิม ประสิทธิภาพและส่งเสริมการอนุ รกั ษ์เพือลด
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ เพือลดปญั หาการพึง พิงพลังงานของภาคอุตสาหกรรมของไทยด้วย
ทีผ ่านมา ภาครัฐผูกขาดในเรือ งการดูแลรักษาสิง แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซงึ
กระบวนการตัดสินใจถูกมองให้มมุ เดียวไม่ตรงถึงผูท้ ไี ด้รบั ผลกระทบหรือมองในมุมของประชาชน ข้อมูล
ทีเ ปิดเผยให้ประชาชนรับทราบจึงถูกมองในมุมของภาครัฐเป็ นหลัก
แต่ปจั จุบนั การดําเนินงานของ
รัฐบาลภายใต้รฐั ธรรมนูญนับตัง+ แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ทีม คี วามชัดเจนเรือ งสิง แวดล้อมและการมี
ส่วนรวมของภาคประชาชน 37 ทําให้มกี ระแสการเรียกร้องเพือ “ธรรมาภิ บาลสิ ง$ แวดล้อม” 38 หรือ การ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ ง$ แวดล้อม39 มากขึน+ ภาครัฐต้องหันมาทํางานเชิงรุก เช่น การ
ชลบุร ี ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพืน+ ทีค วามแน่นอน ความถูกต้องและชัดเจน 3) การจัดการขยะมูลฝอย/สารเคมี 4) ด้าน
ั
ทรัพยากรนํ+า เกิดปญหาการแย่
งชิงแหล่งนํ+าระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน อย่างต่อเนือง
37
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีบ ญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิชุมชน และประชาชนในการมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรกั ษ์
บํารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิง แวดล้อม เพือ ให้ดาํ รงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนืองในสิง แวดล้อมทีจ ะไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพ
ชีวติ ของตนย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามความเหมาะสม ซึง ถือว่าเป็นสิทธิขนพื
ั + น+ ฐานของมนุษย์ทคี วรจะได้อยูอ่ าศัยในสิง แวดล้อมทีด ี
38
ธรรมาภิบาลสิง แวดล้อม” หมายถึง การบริหารจัดการทีม ที มี คี วามโปร่งใส ความยุตธิ รรม และการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
ซึง การมีส่วนร่วมของประชาชนนี+จะเป็นแรงผลักดันทีท าํ ให้เกิดกระบวนการตัดสินที
ั
เหมาะสม ทัง+ ในระดับนโยบาย และการปฏิบตั ทิ ดี ใี นการแก้ปญหาทรั
พยากรและสิง แวดล้อม
39
ั
แม้ว่า ปจจุบนั มีพฒ
ั นาการของการมีส่วนร่วม การเรียกร้อง การวิพากษ์วจิ ารณ์ มีความตืนตัวของผูม้ สี ว่ นได้รบั ผลกระทบจาก
นโยบาย/โครงการของรัฐทีด ขี น+ึ
แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับการรับรูข้ อ้ มูลหรือระดับการแสดงความคิดเห็น ยัง
ขาดการมีส่วนร่วม ในระดับการตัดสินใจ และแม้ว่าภาครัฐจะเปิดพืน+ ทีก ารมีส่วนร่วม แต่หากภาคประชาชนขาดความพร้อม ความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายก็ไม่อาจเกิดขึน+ ดังนัน+ จึงควรผลักดันให้มกี ารตรากฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชน กําหนดคํา
นิยามให้ชดั เจนของคําว่า “สาธารณชน” “ข้อมูลข่าวสารด้านสิง แวดล้อม”“ผูม้ สี ่วนได้เสีย” รวมทัง+ ปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกีย วกับผลกระทบต่อสิง แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
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บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็ นธรรม
การปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกียวกับผลกระทบต่อสิง แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เช่น ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ข้อมูลปริมาณสารมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
นอกจากนี+ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เริม กระจายอํานาจในการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) มาตัง+ แต่ปี 2550 โดยเริม โอนอํานาจกํากับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภท 1 และประเภทที 2 ทัง+ นี+กระทรวงอุตสาหกรรมได้จดั ทําคู่มอื และอบรมให้ความรู้
กับเจ้าหน้าทีข อง อปท. ให้เข้าใจกฎหมายโรงงาน ซึง การติดตามธรรมาภิบาลสิง แวดล้อมและการให้
ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดการสิง แวดล้อม
รวมทัง+ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการถ่ายโอน
อํานาจในการกํากับดังกล่าวเป็นเรือ งทีน ่าจะต้องติดตามและศึกษาต่อไป
ปจั จุบนั มีมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ ม่ใช่ภาษี (non tariff measurements) โดยเฉพาะอย่างยิง
ประเด็นทางด้านสิง แวดล้อมและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 40 อีกหลายเรือ งทีถ ูกนํามีกดี กันทาง
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยและมีแนวโน้มทีจ ะรุนแรงมากขึน+ เรือ ยๆ เกีย วกับเรือ งนี+ประเทศไทย
น่าจะศึกษา นโยบายอุตสาหกรรมทีย$ งยื
ั $ น (sustainable industrial policy) โดยดูตวั อย่างจาก
แผนปฏิบตั กิ าร “สู่นโยบายอุตสาหกรรมยังยื
 น” และ “การผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
 น” ของ
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ทีเ สนอมาตรการเพือปูทางไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ทใี ช้คาร์บอนตําและใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การผลักดันนวัตกรรม
ผลักดันสินค้าให้ดขี น+ึ สนับสนุนการผลิตทีส ะอาดและ “พอเพียง” (Leaner and cleaner production)
ผลักดันการบริโภคอย่างฉลาด และผลักดันตลาดโลก ทัง+ นี+โอกาสทีต ลาดส่งออกจะเปลีย นไปสู่รปู แบบ
ของการผลิตและการบริโภคตามลักษณะทีส หภาพยุโรปวาดภาพไว้มแี นวโน้มสูงขึน+ เรือ ยๆ
(รวมทัง+
ตลาดในประเทศพัฒนาแล้วอืนๆด้วย) ดังนัน+ นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลักดันการพัฒนา
นวัตกรรมอนุรกั ษ์สงิ แวดล้อมทีจ ะเป็ นอาวุธสําคัญในการแย่งชิงตลาดยุคใหม่ทยี งั มีช่องว่างในการพัฒนา
อีกมาก ตลาดสินค้าอนุ รกั ษ์สงิ แวดล้อมสามารถเปิดโอกาสครัง+ สําคัญ ให้กบั ผูผ้ ลิตหน้าใหม่ทมี นี วัตกรรม
รักษ์สงิ แวดล้อมให้สามารถแข่งขันกับสินค้าทีค รองตลาดอยูเ่ ดิมได้ ประเทศไทยเองก็มศี กั ยภาพในเรือ ง
นี+ ในอนาคตน่ าจะมีการศึกษาถึง นโยบายอุตสาหกรรมทีย$ งยื
ั $ นของประเทศไทย ต่อไป
จะเห็นได้ว่าช่องว่างทีส าํ คัญทีส ุดก็คอื การผลักดันนโยบายอุตสาหกรรม รวมทัง+ แผนแม่บท
ต่างๆไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทัง+ การปรับโครงสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
ทีใ ช้กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน เครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรูส้ มัยใหม่ ภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน และวัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางชีวภาพเพือสร้างสินค้าทีม คี ุณภาพและมูลค่า
ตัวอย่างเช่น การกําหนดกระบวนการผลิตสินค้า (Processes and Production Methods: PPMs) ตัง+ แต่การใช้วตั ถุดบิ ถึง
กระบวนการทําลายของเหลือทิง+ ถูกใช้เป็นเงือ นไขในการกําหนดมาตรการสิง แวดล้อม/มาตรการการค้าสินค้านําเข้าของประเทศทีพ ฒ
ั นา
แล้ว ซึง จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศกําลังพัฒนาทีม รี ะดับเทคโนโลยีตาํ กว่า และยังมีเงือ นไขการบรรจุหบี ห่อ
ั บนั เป็นมาตรการสมัครใจแต่มแี นวโน้ม
และการปิดฉลากทีต งั + ขึน+ เพือ วัตถุประสงค์คมุ้ ครองสิง แวดล้อม (Eco-labeling and Packaging) ซึง ปจจุ
ในการกีดกันการค้าจากประเทศกําลังพัฒนาเพิม ขึน+
รวมทัง+ เรือ งปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ทที วโลกต่
ั
างให้ความสนใจ
รัฐบาลจึงควรศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมสิง แวดล้อมของไทยเพือ ใช้ในการเจรจากําหนดท่าทีในกรอบการค้าเสรีต่างๆของไทยเพือ ให้
ประเทศไทยได้ประโยชน์สงู สุดแล้ว
40
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สูง การมีตราสินค้าเป็ นทีย อมรับของตลาด การสร้างบรรยากาศการลงทุนทีด เี พือดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การบริหารองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบ การพัฒนา
โครงสร้างพืน+ ฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรปู องค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนาระบบ
มาตรฐานในด้านต่างๆ การดําเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุ นการปรับโครงสร้างการ
ผลิตและการเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทีส าํ คัญ การพัฒนาอุตสาหกรรมทีย งยื
ั น
สร้างได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค าํ นึงถึงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและการผลิตเป็นมิตรต่อสิง แวดล้อม

8. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
จะเห็นได้ว่านโยบายอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีผ ่านมานัน+ มีความครอบคลุมในทุกประเด็น
แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับเกิด ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรม ซึง ส่วนใหญ่เป็นปญั หาการผลักดัน
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการศึกษาในอดีตพบว่าส่วนหนึงของ
ปญั หาเกิดจากโครงสร้างของระบบราชการไทย เพราะการทีจ ะผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเร็จนัน+ ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันในหลายๆภาคส่วนทีเ กีย วข้อง ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ซึง ในภาครัฐเองถึงแม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นกระทรวงหลักในการ
ผลักดันและขับเคลือนการพัฒนาอุตสาหกรรม
แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องมีการประสานกับ
หน่วยงานทีเ กียวข้องอืนๆ เพือผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
ทัง+ นี+งานศึกษาของ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (2545) พบว่า ปญั หาสําคัญในการบริหาร
จัดการนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีผ ่านมามีปญั หาใหญ่ 2 ประการ คือ ประการแรก การ
ขาดทิ ศทางหลัก (overarching policy) ในการดําเนิ นนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม และการขาด
เจ้าภาพในการแก้ปญั หาและการดําเนินการตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นการดําเนินโยบายเป็น
แบบตัวใครตัวมัน (fragmented industrial policy) ตัวอย่างเช่น การพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงานเป็ นความ
รับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
การพัฒนาด้านการศึกษาของประชากรและของแรงงานเป็นความ
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นความรับผิดชอบของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการแก้ไขปญั หามลพิษและสิง แวดล้อมเป็นความรับผิดชอบ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม เป็ นต้น
การทีห น่วยงานราชการทํางานแบบเป็น Function-based ขาดการบูรณาการเชือมโยงกัน
เนืองจากหน่วยราชการระดับกรมเป็นนิตบิ ุคคล แต่ละกรมมีอํานาจทางกฎหมายอิสระจากกัน ทําให้เกิด
การทํางานซํ+าซ้อนกันและสิน+ เปลืองงบประมาณ ระบบการจัดสรรงบประมาณทําให้กรมต่างๆ สามารถ
ของบประมาณทีซ +าํ ซ้อนกันโดยขาดการประสานงาน ซึง หากสามารถกําหนดทิศทางและเป้าหมายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมทีค รอบคลุมการพัฒนาในทุกมิตไิ ด้อย่างสมดุลแล้ว ก็จะส่งผลให้การกําหนดและ
ออกแบบตัวชีว+ ดั การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถสะท้อนถึงระดับการพัฒนาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
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สาเหตุประการทีส อง คือ การเมืองแบบเปิ ดและรัฐบาลหลายพรรค เมือ มีการเปลีย นรัฐบาล
หรือรัฐมนตรีนโยบายก็จะเปลีย นไป 41 แต่การทีน โยบายพัฒนาอุตสาหกรรมทีด จี ะประสบความสําเร็จได้
นัน+ ต้องได้รบั แรงผลักดันจากฝา่ ยการเมือง ซึง การทีต วั แทนภาคเอกชนมีบทบาทมากขึน+ ในการกําหนด
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมก็เป็นปจั จัยหนึงในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมทีย งยื
ั น
ดังนัน+ เพือแก้ไขปญั หาดังกล่าว
ในอนาคตการบริหารนโยบายอุตสาหกรรมควรอยูภ่ ายใต้
หน่วยงานรับผิดชอบเดียวกัน (overarching industrial policy) และรัฐบาลควรสร้างกลไกในการบริหาร
จัดการนโยบายอุตสาหกรรมทีม ปี ระสิทธิภาพ เช่น การผลักดันการทํางานของ “คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ ” 42 ซึง แม้ว่าในปจั จุบนั จะมีกฏหมายรองรับคณะกรรมการฯดังกล่าวอยูแ่ ต่ในทาง
ปฏิบตั นิ นั + กลับยังไม่มกี ารประชุมเพือผลักดันนโยบายอุตสาหกรรม
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตควรมีการปรับเปลีย นแนวทางจาก
การควบคุม (control) ไปสู่ การกํากับดูแล (regulate) และ การส่งเสริม (promotion) ลดการแทรกแซง
เพิม ความเป็นอิสระและคล่องตัวแก่ผปู้ ระกอบการ ให้เอกชนมีบทบาทนําภายใต้กฎ กติกาและเงือ นไขที
รัฐวางไว้ ประเทศไทยนัน+ ไม่ค่อยสนใจทีจ ะนําภาคเอกชนทีเ กีย วข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านี+เข้ามาช่วย
พัฒนาอุตสาหกรรม แต่ในสภาพการแข่งขันในปจั จุบนั ภาครัฐน่าจะเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันใน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึน+
ซึง แม้ว่าปจั จุบนั
ภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึน+ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดและผลักดันนโยบาย (ผ่านสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) แต่ยงั มีอกี หลายสมาคมทีเ กีย วกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยทีบ ทบาท
ถูกจํากัดแค่เป็ นทีป ระชุมสังคมในหลายๆแห่งไม่มเี จ้าหน้าทีป ระจําและค่อนข้างทํางานอย่างไม่เป็น
ทางการ (Dhanani and Sholtes, 2002)
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นนโยบายในระยะยาวบทบาทของภาครัฐจําเป็นต้องมีลกั ษณะมองไป
ข้างหน้าวางแผนและป้องกันปญั หาหรืออุปสรรคทีจ ะเกิดขึน+ ในอนาคต มากกว่าการแก้ไขปญั หาทีเ กิดขึน+
ในปจั จุบนั โดยเฉพาะภายใต้ความไม่แน่ นอนในสถานการณ์สงั คมและเศรษฐกิจโลกในปจั จุบนั กรอบ
นโยบายอุตสาหกรรมจึงต้องมีความแน่นอน
ความถูกต้อง ชัดเจนและหนักแน่น (robust) ไม่
เปลีย นแปลงบ่อยตามการแทรกแซงทางการเมืองทัง+ ในและต่างประเทศ ทีส าํ คัญ การกําหนดนโยบายจึง
ควรตัง+ อยูบ่ นพืน+ ฐานของข้อมูลการศึกษาและวิจยั ทางวิชาการอย่างแท้จริง
ตัวอย่างเช่น การทีผ ลประโยชน์ของกลุ่มทุนทีห นุนหลังรัฐบาลทักษิณ ซึง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนจากภาคบริการและเน้นตลาด
ภายในประเทศเป็นหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจมือถือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุม่ entertainment กลุ่มทุนเหล่านี+ไม่ได้ผลประโยชน์มากนักจาก
นโยบายยกระดับอุตสาหกรรม รวมทัง+ เมือ ผลประโยชน์ทางการเมืองอืนๆ ขัดกับนโยบายยกระดับอุตสาหกรรม รัฐบาลก็จะละทิง+ นโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรม สิง เหล่านี+จงึ นําไปสู่การทีน โยบายยังคงมีลกั ษณะขัดแย้งกันเองและล่าช้า (inconsistencies and delay) หรือ การอยู่รอด
ของรัฐบาล ไม่ได้เป็นอันหนึงอันเดียว กับการอยู่รอดของกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอย่างยิง กลุ่มทุนส่งออก) มันจึงทําให้รฐั บาล
ทักษิณไม่เอาจริงเอาจังกับการ ยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างถึงทีส ุดนันเอง
 (Laurids, 2004)
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2541 กําหนดให้ "คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ"
(กอช.) มีอํานาจพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมือ
ประสานงานและติดตามผลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการทีค ณะกรรมการกําหนด
โดยมีส่วนราชการต่างๆทีเ กีย วข้อง
ั
ั
ร่วมมือกันติดตามวิเคราะห์สถานภาพและปญหา ขจัดข้อจํากัด แก้ไขปญหาและส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่างๆ
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เชิ งอรรถ
1

อุตสาหกรรม (industry) หมายถึง การประดิษฐ์สงิ ของออกจําหน่าย การนําเอาวัตถุดบิ มาปรุงแต่งแปรสภาพด้วย
แรงงาน หรือเครืองจักรกล เพือเป็ นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ในขณะที ภาคอุตสาหกรรม (industry
sector) หมายถึง การรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน นับตังG แต่การผลิตเครืองจักรและอุปกรณ์ การแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าเกษตรเพือป้อนเข้าสูโ่ รงงาน การผลิตสินค้าสําเร็จรูป ตลอดจนการผลิตหีบห่อเพือ
จําหน่ายและขนส่ง
ปจั จัยทีท าํ ให้รฐั ล้มเหลว ได้แก่ 1) ผลประโยชน์สว่ นบุคคลมาก่อนผลประโยชน์สว่ นรวม 2) การทํางานของภาครัฐมี
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายและ 3) กิจกรรมแทรกแซงของรัฐเมือเกิดขึนG แล้วยกเลิกลําบาก บทบาททีเ หมาะสมของรัฐในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) การผลิตสินค้าสาธารณะ 2) การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
3) การพัฒนาตลาดทุน 4) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 5) การส่งเสริมการเพิม ทักษะกําลังคน 6) การส่งเสริม
การค้าและการลงทุน
2

3

กล่าวคือ (1) งบประมาณของรัฐเป็ นเพียงการส่งสัญญาณว่ารัฐกําลังมุ่งเน้นการพัฒนาไปในทิศทางใด (2) กรอบ
แผนปฏิบตั กิ ารควรมีขอ้ เสนอมาตรการจูงใจให้เอกชนและลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมลงทุนเพิม เติม (3) แผนปฏิบตั กิ าร
ควรมีขอ้ เสนอเกีย วกับการบริหารจัดการทีม งุ่ เน้นผลลัพธ์มากขึนG (4) การลดเลิกระเบียบทีซ Gาํ ซ้อนและเครืองมือ
มาตรการใหม่ๆ ทําให้สามารถแก้ไขปญั หาได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงิน เช่น การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ ป็ นอุปสรรคทําให้
ต้นทุนธุรกิจสูง รวมถึงกฏระเบียบทีไ ม่ชดั เจนและเป็ นอุปสรรคต่อผูป้ ระกอบการรายเล็ก (5) การอุดหนุนช่วยเหลือ
ต่างๆ จะเน้นไปเฉพาะทีก ารใช้จา่ ยทีจ ะเกิดผลต่อส่วนรวม (public goods and services) และ (6) การผลักดันนโยบาย
ควรจะดําเนินการตามลําดับความสําคัญของปญั หา
4

กลางทศวรรษ 1970 รัฐบาลเริม ตระหนักถึงข้อจํากัดและความเหมาะสมของนโยบายทดแทนการนําเข้าเนืองจาก
ข้อจํากัด 3 ประการคือ 1) อุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้าใช้แรงงานต่อทุนตํากว่าอุตสาหกรรมส่งออก 2) ไทยเป็ น
ประเทศเล็กทีม ขี นาดตลาดเล็กกว่าตลาดโลก และ 3) นโยบายทดแทนการนําเข้าไม่สามารถลดการนําเข้าสินค้าวัตถุดบิ
และสินค้าทุน

ในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายนันG เรืองทีส าํ คัญก็คอื เงือนไขทีใ ช้คดั เลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชนิด
ของมาตรการทีใ ช้กบั อุตสาหกรรมและเครืองมือทีจ าํ เป็ นในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ซึง ในกรณีของประเทศไทยนันG
บ่อยครังG ทีก ารกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายนันG เกิดจากการผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์ในภาคการค้าและการ
อุตสาหกรรม
5

อุตสาหกรรมเป้าหมาย" ได้รบั สิทธิพเิ ศษในเรืองต่าง ๆ เช่น เงินกู้ การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีศุลกากร ฯลฯ โดยมี
เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์คอื ความประหยัดอันเกิดจากขนาด (scale economies) มีความไม่แน่นอน (uncertainty)
และมีตน้ ทุนดําเนินการสูง (transaction cost) เท่านันG แต่เป็ นเพราะว่าอุตสาหกรรม เหล่านันG ก่อให้เกิดผลกระทบ
ภายนอก (positive externality) ในทางบวก และการลดต้นทุน (cost reduction)โดยทัวไปอี
 กด้วย

6

7

เส้นทางการพัฒนาจะมีหลายทางไม่ว่าจะเป็ นการเป็ นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ หรือ Newly Industrializing
Economies (NIEs) ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตร Newly Industrializing and Agro-based Economies
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(NIAEs) และการเป็ นประเทศพัฒนาทีร กั ษาสมดุลทังG ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ หรือ Newly Industrializing
Agro-based and Services Economies (NIASEs)
8

โดยสาขาการผลิตที SMEs ส่วนมากเป็ นสาขาการผลิตทีใ ช้แรงงาน (Labor Intensive) โดยพิจารณาจากสัดส่วนการ
ใช้แรงงานต่อจํานวนสถานประกอบการและเงินลงทุน อาทิ อุตสาหกรรมสิง ทอและเครืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ เป็ นต้น หรือเป็ นสาขาการผลิตทีใ ช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ
(Resource based) เช่น สาขาการพิมพ์โฆษณา สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึง มีการใช้เงินลงทุน
เครืองจักรและเทคโนโลยีไม่สงู มากนัก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํา
ั
นอกจากระดับการศึกษาทีต าํ ของแรงงานแล้ว ภาคอุตสาหกรรมไทยยังประสบปญหาการ
ขาดแคลนบุคคลากรทีม ี
ความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะสาขาวิศวกรและช่างเทคนิค สาเหตุสาํ คัญเนืองจากไทยมีสถาบันการศึกษา
ทีผ ลิตวิศวกรและช่างเทคนิคทีไ ด้คุณภาพไม่เพียงพอทีจ ะสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การศึกษาใน
สถาบันการศึกษามีภาคปฏิบตั ไิ ม่มากนัก ขณะเดียวกันบุคคลากรเหล่านีGยงั มีอตั ราการเปลีย นงานสูง ทําให้บุคลากร
เหล่านีGขาดการสะสมประสบการณ์ทตี ่อเนือง แม้ว่าในปจั จุบนั จะมีการขยายการศึกษาภาคบังคับ แต่เนืองจากแรงงาน
ั บนั ยังเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํากว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่จงึ เป็ นผูท้ มี พี นGื ฐาน
ส่วนใหญ่ในปจจุ
การศึกษาตําและกว่าแรงงานใหม่ทไี ด้รบั การศึกษาในระดับทีส งู กว่าจะเข้าสูต่ ลาดแรงงานก็ตอ้ งใช้เวลานานหลายปี
นอกจากนีG ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการพัฒนากําลังคน เช่น สถาบันการศึกษายังมีการประสานงานด้วยกันเอง
และประสานงานกับผูใ้ ช้แรงงานน้อย
9

10

วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2550 จะทําให้มแี นวคิดทีจ ะทีป รับทิศทางอุตสาหกรรมในไทยจากอุตสาหกรรมทีผ ลิตเพือ
การส่งออกมาพิจารณาความเป็ นไปได้ในการพึง พาตลาดในประเทศมากขึนG (Rebalancing Growth) ซึง การศึกษาของ
Chaipat Poonpatpibul et al. (2009) พบว่า ในระยะปานกลางและยาวอุปสงค์ในประเทศยังไม่สามารถเข้ามา
ทดแทนการส่งออกได้ เนืองจากจํานวนประชากรในทีมขี นาดเล็กเพียง 60 กว่าล้านคน รายได้ต่อประชากรยังตํา
ประมาณสามพันกว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ อุปสงค์ในประเทศจึงไม่สามารถรองรับปริมาณสินค้าทีผลิตในประเทศ
ทังG หมด และความจําเป็ นทีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต้องอาศัยตลาดขนาดใหญ่ เพือการผลิตจํานวนมากอันจะ
นําไปสูก่ ารประหยัดต่อขนาด นอกจากนีG การส่งออกยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การสะสมทุนและช่วยเพิม ประสิทธิภาพ
การผลิตอย่างต่อเนืองส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

11

โดยรายละเอียดแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน มีดงั นีG
1) อุตสาหกรรมส่งออก โดยสนับสนุนการจัดตังG สถาบันอิสระของกลุ่มอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้มรี ะบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early warning) สนับสนุนการจัดตังG ศูนย์ทดสอบ เพือให้สนิ ค้าได้มาตรฐานสากล กระจายงานรับรอง
มาตรฐานให้สถาบันอิสระของกลุม่ อุตสาหกรรม สนับสนุนการจัดตังG สถาบัน ISO ขึนG เป็ นองค์กรอิสระ และจัดตังG เขต
อุตสาหกรรมส่งออก (Export processing zone) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีป ลอดภาระภาษี (Free trade
zone)
2) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้แก่หน่วยงานที
เกีย วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันเพิม ผลผลิต สนับสนุนการจัดตังG สถาบัน
อิสระทีท าํ หน้าทีว จิ ยั และพัฒนา สนับสนุนให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะสหพันธ์
ระดับประเทศ เพือร่วมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและตังG ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพือรณรงค์ให้
มีการปรับเปลีย นเครืองจักร
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3) การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขาโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกัน
ั
จัดทําแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมรายสาขาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยคํานึงถึงปญหาสํ
าคัญ เช่น ปญั หาด้าน
วัตถุดบิ
4) การย้ายฐานการผลิตในประเทศ โดยจัดตังG นิคมอุตสาหกรรมขึนG มารองรับการย้ายฐานการผลิต สนับสนุนทางการเงิน
สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนและชนบทขนาดเล็กทีม ปี ระสิทธิภาพและยังยื
 น จัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับแผนลงทุนของกลุม่ จังหวัด และเข้มงวดการตรวจสอบโรงงาน ควบคู่ไปกับการย้ายโรงงาน
5) การจัดการเทคโนโลยีและการปรับเปลีย นเครืองจักร โดยการส่งเสริมการลงทุนโดยมีเงือนไขให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตังG กองทุนการแลกเปลีย นเครืองจักร ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ ทังG ด้านวิทยาศาสตร์และแรงงานมี
ฝีมอื และให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็ นพีเ ลียG งด้านการจัดการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ
6) การจัดการสิง แวดล้อมทางอุตสาหกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ "ผูส้ ร้างมลพิษ เป็ นผูจ้ ่าย" และ "กันไว้คมุ้ กว่า
แก้" จัดทําแผนแม่บทการจัดการภาคอุตสาหกรรม ภายใน 6 เดือน และดูแลผลประโยชน์ของประเทศให้มกี ารแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
12

ได้แก่ อาหารและอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิง ทอและเครืองนุ่มห่ม เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครืองหนัง
เครืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ไม้ และเครืองเขียน ยานยนต์ และชินG ส่วน ยาและเคมีภณ
ั ฑ์ อัญมณี และ
เครืองประดับ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก และเหล็กกล้า และปิ โตรเคมี

13

เน้นพัฒนาคลัสเตอร์ของไทยสูก่ ารเป็ นผูน้ ําโลกในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche markets) ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร:(Kitchen of the World) กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน (Asia Tropical Fashion) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทีย ว
(Tourism Capital Asia) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Detroit of Asia) และ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (World
Graphic Design Center)
14

ใช้กรอบการบริหารให้องค์กรต่างๆ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึง ต้องกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ดา้ น
ต่างๆ โดยมีดชั นีชวGี ดั และได้รบั การตรวจสอบจากองค์กรทีท าํ หน้าทีด งั กล่าว มีการจัดตังG องค์กรสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทีแ ยกจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เพือดูแลทิศทางการบริหาร
องค์กรต่างๆ
15

กระทรวงอุตสาหกรรมมีสว่ นราชการระดับกรมในสังกัด รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4) กรมอุตสาหกรรมพืนG ฐานและการเหมือง
แร่ 5) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํGาตาลทราย 6) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7) สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 8) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีสถาบันอิสระในเครือข่ายเพือ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม จํานวน 9 สถาบัน
16

กล่าวคือ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 9
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16 กําหนดให้สว่ นราชการต้องทําแผนปฏิบตั กิ ารราชการไว้ล่วงหน้าก่อนทีจ ะดําเนิน
ตามภารกิจใด และแผนปฏิบตั ริ าชการดังกล่าวทีส ว่ นราชการได้จดั ทําขึนG จากแผนระยะเวลา 4 ปี สอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในระยะเวลา 4 ปี และในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการจะต้องทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี ดว้ ย
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เป็ นแผนแม่บทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้สภาพัฒน์ไปจัดทํา
รายละเอียดเพือบูรณาการโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ทังG นีGเพือเร่งรัดให้มโี ครงสร้างพืนG ฐานทางปญั ญาที
เข้มแข็งและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยังยื
 นและสร้างความเชือมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ

18

เป็ นแผนแม่บททีภ าครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม) และภาคเอกชนร่วมกันจัดทําขึนG เน้นบทบาทของภาคเอกชนเป็ น
กลไกสําคัญในการผลักดันการเพิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
ทังG นีGประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย การยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน การยกระดับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครืองจักร การพัฒนาระบบ Logistics และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและ Supply Chain
19

สัมภาษณ์ใน วันพุธที 6 มกราคม 2553 ทีส าํ นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน
แนวทางการสร้างคุณค่า(Value Creation) ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่รว่ มกับ
สังคมได้อย่างยังยื
 น (3) การพัฒนาการดําเนินการดําเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ (4) มาตรการเชิงรุกในเวทีโลก หลังเปิ ด
FTA (5) การสนับสนุนปจั จัยเอือG ต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สคู่ วามยังยื
 น
ของอุตสาหกรรม
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กรอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมข้างต้นเป็ นไปตามแนวทางของทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะ 20 ปี ตามข้อเสนอของสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
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ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
ั ยแวดล้อมทีเ อือG ต่อการลงทุน (3)
อุตสาหกรรมฐานรากเพือการผลิตทีย งยื
ั  น (2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาปจจั
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถแข่งขันทุกระดับ (4) ยุทธศาสตร์สง่ เสริมอุตสาหกรรมให้รบั ผิดชอบต่อสังคม
บริหารจัดการทรัพยากรและสิง แวดล้อมอย่างสมดุล (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ (6)
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการลงทุนเพือ การพัฒนาประเทศอย่างยังยื
 น
23

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2524-2547 มูลค่า GDP ของอุตสาหกรรมการผลิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสดั ส่วนเฉลีย
ถึงกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ภาคการผลิตทังG หมดของประเทศ และมีการกระจายตัวไปยังเขตภาคตะวันออกและภาค
กลาง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของพืนG ทีท งั G หมด ในขณะทีภ าคอืนๆของประเทศมีสดั ส่วนของมูลค่าผลผลิต
ภาคการผลิตเพียงร้อยละ 15 เท่านันG ในขณะเดียวกันจังหวัดทีเ น้นภาคอุตสาหกรรม 4 จังหวัด (ระยอง สมุทรปราการ
ชลบุรี และอยุธยา) รวมกันมีผลผลิตเท่ากับผลผลิตมวลรวมของกรุงเทพฯ คือประมาณ 24% ของจีดพี ขี องประเทศไทย
และเป็ นจังหวัดทีก ารขยายตัวของเศรษฐกิจอยูท่ รี ะดับสูง 7.5-13% ในช่วง 1995-2008
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สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ซึง มีอยูท่ ุกจังหวัดทัวประเทศ

(ยกเว้นกรุงเทพ) รวมทังG หมด 75 สํานักงาน
เป็ นหน่วยงานสําตัญในการผลักดันนโยบายทีส าํ คัญทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทังG การกระจายอุตสาหกรรมสู่
ภูมภิ าค การส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างการส่งเสริมอุตสาหกรรม
กับการดูแลสิง แวดล้อม
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พืนG ทีพ เิ ศษครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี และนครศรีธรรมราช

34
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จัดตังG ขึนG ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็ นหน่วยงานของรัฐ
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การศึกษาเรืองแรงงานและคนด้อยโอกาสในสังคมไทยของ สกว. พบว่า ลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม เป็ นส่วนหนึง
ั ยด้านทรัพย์สนิ และรายได้ โอกาสในการเข้าถึงปจจั
ั ยการผลิต
ของกลุ่มคนจนและคนด้อยโอกาส โดยพิจารณาถึงปจจั
และสวัสดิการสังคม ความมันคงในงานอาชี

พ หลักประกันด้านความปลอดภัยในชีวติ สุขภาพและอํานาจต่อรองของ
ลูกจ้าง การศึกษาชีใG ห้เห็นว่าพัฒนาการของเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ทาํ ให้เกิดลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ทีส ถานภาพของ
ความจนและความด้อยโอกาสแตกต่างกันไป
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จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 พบว่าประชากรไทยผูม้ งี านทํา (มีอายุ 15 ปี
ขึนG ไป) ถึงร้อยละ 55.4 มีการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา และประชากรผูม้ งี านทํา ร้อยละ 84.1 มีการศึกษาไม่ถงึ
ระดับอุดมศึกษา
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สถาบันอิสระทีเ กีย วกับการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทในประเทศไทย ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน,
สถาบันเพิม ผลผลิตแห่งชาติ, สถาบันอาหาร, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง ทอ, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ,
สถาบันยานยนต์, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มักจะตังG ขึนG โดยความร่วมมือของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 7 (พ.ศ. 2535- 2539) จึงมีการก่อตังG สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะ
สาขาขึนG
เป็ นการริเริม จัดตังG ขึนG โดยรัฐบาล และได้รบั การอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐในระยะแรก โดยมีการ
ตังG เป้าหมายไว้ว่า ในระยะยาวสถาบันเหล่านีGจะสามารถพึง ตนเองทางการเงินได้ บทบาทหน้าทีส าํ คัญของสถาบัน
เหล่านีG
คือการช่วยส่งเสริมการพัฒนาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
เป็ นตัวกลางสะท้อนปญั หาของผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม รวมถึงผูก้ าํ หนดนโยบายของรัฐ
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ซึง จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (2552) พบว่าการเป็ นส่วนหนึงของเครือข่ายผูผ้ ลิตชินG ส่วน
ของ MNEs เป็ นช่องทางการได้รบั เทคโนโลยี (Backward Linkage Spillover) และยังทําให้เห็นว่าการเป็ นผูผ้ ลิต
ชินG ส่วนระดับ 2nd Tier ก็สามารถทีจ ะได้รบั ประโยชนAจากการเขAาไปมีสAวนในเครือข่ายการผลิตของบริษทั
MNEs ทังG นีGความเข้มข้นของ Backward Linkage Spillover ขึนG อยู่กบั ระดับการพัฒนาของประเทศและระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการบริหารของผูป้ ระกอบการท้องถิน กับ MNEs ไม่แตกต่างกันมากนัก
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จากประสบการณ์ของต่างประเทศทีป ระสบความสําเร็จในการสร้างความเชือมโยงกับเครือข่ายผูผ้ ลิตชินG ส่วน MNEs
ระดับโลก พบว่ามาตรการทีม คี วามสําคัญมากทีส ดุ คือ การเสริมสร้างความสามารถของผูผ้ ลิตชินG ส่วนฯในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร
เพราะการพัฒนาความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีจะทําใหAผูAผลิต
ชินG ส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ ลิตชินG สAวน SMEs มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ ะยกระดับการผลิตให้ทนั กับ
เทคโนโลยีและความต้องการของ MNEs (ดู UNCTAD, 2001) ดังนันG ไทยควรมีการเตรียมแรงงานภายในประเทศ ทังG
ในระดับวิศวกรและช่างเทคนิคให้เพียงพอทีจ ะอํานวยความสะดวกในการยกระดับการผลิตภายในประเทศ
32

Lauridson (2004) ให้เหตุผลไว้คอื (1) นโยบายการสร้างความเชือ มโยงและพัฒนา SMEs มักไม่ค่อยการสนับสนุน
จากนโยบายทีเ กีย วข้องด้านอืนๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตกับศูนย์วจิ ยั หรือมาตรการทางด้านภาษี
ศุลกากรทีจ ะช่วยสร้างความเชือมโยงจากการใช้วตั ถุดบิ ในประเทศ (2) การไม่ได้รบั การสนับสนุนทางการเมืองระดับสูง
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ในการผลักดันมาตรการ (3) มีความขัดแย้งระหว่างกระทรวง ขาดความเป็ นอิสระในการดําเนินการและขาดหน่วยงาน
ประสานงานกลางและ
(4)
การขาดแคลนสถาบันทีเ ป็ นตัวกลางเชือมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทีม ี
ประสิทธิภาพ
33

ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์มลู เหตุจงู ใจสําคัญของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ คือ บริษทั ในประเทศเหล่านีGสะสม
ความสามารถและทักษะการผลิตเฉพาะทาง (Firm-specific Advantage) มากจนถึงจุดทีพ ร้อมทีจ ะนําเอาความรู้
ความสามารถเฉพาะไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ รวมถึงปจั จัยทีเ ฉพาะเจาะจงกับประเทศ (Country-specific factors)
ทังG กับประเทศทีม กี ารย้ายการลงทุนไปยังต่างประเทศ (Home Country) และประเทศผูร้ บั การลงทุน (Host Country)
(UNCTAD, 2006)
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ประโยชน์ทผี ปู้ ระกอบการไทยจะได้รบั จากการออกไปสูร่ ะดับสากล ในรูปแบบของความสามารถทีเ พิม ขึนG ในการเข้า
สูต่ ลาด การเงิน เทคโนโลยี และองค์ความรูต้ ่างๆ ประโยชน์ทไี ด้รบั จาก OFDI มีหลายประการ ได้แก่ สามารถเข้าถึง
ตลาดทีใ หญ่ขนGึ และมีความใกล้ชดิ กับลูกค้าได้มากขึนG การได้มาซึง ความรูแ้ ละเทคโนโลยีผ่านทางการรวมตัวกันทาง
ธุรกิจ เพิม ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจจากการเพิม ขึนG ในขนาดประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scale)
การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการทีด ขี นGึ สามารถนําประสบการณ์ทไี ด้รบั จากต่างประเทศมาใช้กบั การ
ปรับปรุงการลงทุน การจ้างงาน และระดับการวิจยั พัฒนาสําหรับตลาดภายในประเทศได้
35

UNCTAD (2006) เสนอว่าการไปลงทุนในต่างประเทศอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศทีเ ป็ น
แหล่งทุนในด้านการเพิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ การเพิม ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรม
36

ทังG ในเรือง 1) การยอมรับของชุมชนในพืนG ที ประชาชน ได้รบั ผลกระทบจากมลพิษทีเ กิดขึนG อย่างต่อเนือง ทําให้ขาด
ความเชือ มันในการจั

ดการเพือลดปญั หาสิง แวดล้อมทีเ กิดขึนG จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี/พลังงาน 2) ด้านคุณภาพ
อากาศ ทังG จังหวัดระยองและชลบุรี ได้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพืนG ทีค วามแน่นอน ความถูกต้องและ
ชัดเจน 3) การจัดการขยะมูลฝอย/สารเคมี 4) ด้านทรัพยากรนํGา เกิดปญั หาการแย่งชิงแหล่งนํGาระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน อย่างต่อเนือง
37

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีบ ญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิชมุ ชน และประชาชนในการมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรกั ษ์ บํารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง แวดล้อม เพือให้ดาํ รงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนืองในสิง แวดล้อมทีจ ะไม่ก่อให้ เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวติ ของตนย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามความเหมาะสม ซึง ถือว่า
เป็ นสิทธิขนั G พืนG ฐานของมนุษย์ทคี วรจะได้อยู่อาศัยในสิง แวดล้อมทีด ี
38

ธรรมาภิบาลสิง แวดล้อม” หมายถึง การบริหารจัดการทีม ที มี คี วามโปร่งใส ความยุตธิ รรม และการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม ซึง การมีสว่ นร่วมของประชาชนนีGจะเป็ นแรงผลักดันทีท าํ ให้
ั
เกิดกระบวนการตัดสินทีเ หมาะสม ทังG ในระดับนโยบาย และการปฏิบตั ทิ ดี ใี นการแก้ปญหาทรั
พยากรและสิง แวดล้อม
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ั บนั มีพฒ
แม้ว่า ปจจุ
ั นาการของการมีสว่ นร่วม การเรียกร้อง การวิพากษ์วจิ ารณ์ มีความตืนตัวของผูม้ สี ว่ นได้รบั
ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการของรัฐทีด ขี นGึ แต่การมีสว่ นร่วมของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับการรับรูข้ อ้ มูลหรือ
ระดับการแสดงความคิดเห็น ยังขาดการมีสว่ นร่วม ในระดับการตัดสินใจ และแม้ว่าภาครัฐจะเปิ ดพืนG ทีก ารมีสว่ นร่วม
แต่หากภาคประชาชนขาดความพร้อม ความเข้าใจ การมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมายก็ไม่อาจเกิดขึนG ดังนันG จึงควร
ผลักดันให้มกี ารตรากฎหมายรองรับการมีสว่ นร่วมของประชาชน กําหนดคํานิยามให้ชดั เจนของคําว่า “สาธารณชน”
“ข้อมูลข่าวสารด้านสิง แวดล้อม”“ผูม้ สี ว่ นได้เสีย”
รวมทังG ปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกีย วกับผลกระทบต่อสิง แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

39

40

ตัวอย่างเช่น การกําหนดกระบวนการผลิตสินค้า (Processes and Production Methods: PPMs) ตังG แต่การใช้
วัตถุดบิ ถึงกระบวนการทําลายของเหลือทิงG ถูกใช้เป็ นเงือนไขในการกําหนดมาตรการสิง แวดล้อม/มาตรการการค้าสินค้า
นําเข้าของประเทศทีพ ฒ
ั นาแล้ว
ซึง จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศกําลังพัฒนาทีม รี ะดับ
เทคโนโลยีตาํ กว่า
และยังมีเงือนไขการบรรจุหบี ห่อและการปิ ดฉลากทีต งั G ขึนG เพือวัตถุประสงค์คมุ้ ครองสิง แวดล้อม
(Eco-labeling and Packaging) ซึง ปจั จุบนั เป็ นมาตรการสมัครใจแต่มแี นวโน้มในการกีดกันการค้าจากประเทศกําลัง
พัฒนาเพิม ขึนG รวมทังG เรืองปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ทที วโลกต่
ั
างให้ความสนใจ รัฐบาลจึงควรศึกษา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมสิง แวดล้อมของไทยเพือใช้ในการเจรจากําหนดท่าทีในกรอบการค้าเสรีต่างๆของไทยเพือให้
ประเทศไทยได้ประโยชน์สงู สุดแล้ว
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ตัวอย่างเช่น การทีผ ลประโยชน์ของกลุ่มทุนทีห นุนหลังรัฐบาลทักษิณ ซึง ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มทุนจากภาคบริการและ
เน้นตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจมือถือ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์ กลุ่ม entertainment กลุ่มทุนเหล่านีG
ไม่ได้ผลประโยชน์มากนักจากนโยบายยกระดับอุตสาหกรรม รวมทังG เมือผลประโยชน์ทางการเมืองอืนๆ ขัดกับนโยบาย
ยกระดับอุตสาหกรรม รัฐบาลก็จะละทิงG นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม สิง เหล่านีGจงึ นําไปสูก่ ารทีน โยบายยังคงมีลกั ษณะ
ขัดแย้งกันเองและล่าช้า (inconsistencies and delay) หรือ การอยู่รอดของรัฐบาล ไม่ได้เป็ นอันหนึงอันเดียว กับการ
อยู่รอดของกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอย่างยิง กลุ่มทุนส่งออก) มันจึงทําให้รฐั บาลทักษิณไม่เอาจริงเอาจังกับ
การ ยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างถึงทีส ดุ นันเอง

(Laurids, 2004)
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2541 กําหนดให้ "คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ" (กอช.) มีอาํ นาจพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็ นระบบ ส่งเสริมความ
ร่วมมือ ประสานงานและติดตามผลการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามแนวทางและมาตรการทีค ณะกรรมการกําหนด โดยมีสว่ น
ราชการต่างๆทีเ กีย วข้องร่วมมือกันติดตามวิเคราะห์สถานภาพและปญั หา ขจัดข้อจํากัด แก้ไขปญั หาและส่งเสริมขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมต่างๆ
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บทคัดย่อ
ช่องว่างของนโยบายด้านการเกษตร
ดร.ประชา คุณธรรมดี

ภาคเกษตรกรรมของไทยมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื!องจากเกี!ยวข้องกับประชากร
ทัง& ประเทศในฐานะผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต นอกจากนัน& ภาคเกษตรกรรมเป็ นภาคทีส! ร้างรายได้อย่างมีนัยสําคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจ เป็ นภาคที!อุดมด้วยภูมปิ ญั ญาท้องถิน! และการประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทงั & ในแง่
ของผู้ใ ช้ป จั จัย การผลิต นอกจากนัน& สิน ค้า เกษตรก็เ ป็ น วัต ถุ ด ิบ ให้ก ับ ภาคอุ ต สาหกรรมและบริก ารที!
เกีย! วข้อง นโยบายทีเ! กีย! วข้องกับภาคเกษตรกรรมจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมในปจั จุบนั และการ
กําหนดทิศทางภาคเกษตรกรรมไทยในอนาคต ประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินนโยบายนัน& ก็จะ
ส่ง ผ่านไปสู่ผู้ท!เี กี!ยวข้อ ง ทัง& เกษตรกรในฐานะผู้ผลิต ผู้บริโภค บริษัทเอกชนและแม้แ ต่ ภาครัฐที!รวมถึง
ประชาชนผูเ้ สียภาษี การศึกษาเรื!อง ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตร เป็ นการศึกษาที!มจี ุดมุ่งหมายใน
การให้ขอ้ มูลประกอบการวิเคราะห์ถงึ การวางแผน การดําเนินนโยบาย และข้อขัดแย้งที!เกิดขึน& และอาจจะ
เกิดขึน& เมือ! ชุดนโยบายและมาตรการต่างๆ ได้ถูกแปลงไปสู่การปฏิบตั ิ แม้ว่านโยบายด้านการเกษตรมีความ
เชื!อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่รฐั บาลในฐานะผู้กําหนดนโยบายที!แท้จริง เป็ นผู้
ดําเนินนโยบายและการกํากับดูแลจึงเป็นกลไกทีส! ําคัญทีส! ุดของการศึกษาวิเคราะห์น&ี
การศึกษานี&วเิ คราะห์จากลักษณะเฉพาะของภาคเกษตรและสินค้าเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์
นโยบายเชื!อมโยงจากอดีตสู่ปจั จุบนั นอกจากนัน& การศึกษานี&ใช้แนวคิดการพัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะ
ประเด็นการเชื!อ มโยงนโยบายด้านการผลิต การตลาด และสถาบันเกษตรกร เป็ นฐานในการวิเ คราะห์
ช่องว่างทางนโยบาย อย่างไรก็ตาม เนื!องจากนโยบายภาคเกษตรจําเป็ นต้องศึกษารายนโยบายเพื!อการ
วิเ คราะห์ช่อ งว่า งทางนโยบาย การศึก ษานี&จงึ มีข้อ จํากัด โดยทําการวิเ คราะห์ช่อ งว่า งทางนโยบายด้า น
การเกษตรในรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 9 เวชชาชีวะเท่านัน&
การศึกษาพบว่า การดําเนินนโยบายรัฐส่วนใหญ่ จะมีปญั หาด้านการจัดการเป็ นหลัก ซึ!งเกิดจาก
ความขัดแย้งทางโครงสร้าง นํ าไปสู่ความขัดแย้งทางนโยบายการผลิต การตลาด และสถาบันการเกษตร
นอกจากนัน& การบริหารความเสีย! งและการตลาดเป็ นเรื!องทีภ! าครัฐควรให้ความสําคัญ รวมถึงนโยบายด้าน

การเกษตรทีจ! ะช่วยลดความเหลื!อมลํ&า การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนและพัฒนาภาค
เกษตรผ่านสถาบันเกษตรกร และการปรับใช้นโยบายการบริหารบ้านเมืองที!ดแี ละปรับเปลี!ยนได้ จะช่วย
เสริมให้การดําเนินนโยบายมีประสิทธิภาพมากขึ&น และการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรโดยภาครัฐควร
ดําเนินการเฉพาะทีจ! าํ เป็ น

ช่องว่างของนโยบายด้านการเกษตร
ดร.ประชา คุณธรรมดี1

บทนํา
ภาคเกษตรกรรมของไทยมีค วามสํา คัญ ต่ อ เศรษฐกิจและสัง คมไทย เนื! อ งจากเกี!ยวข้อ งกับ
ประชากรทัง& ประเทศในฐานะผู้บ ริโ ภค และกว่ า ครึ!ง หนึ! ง ของประชากรนัน& ก็อ ยู่ใ นภาคเกษตร ภาค
เกษตรกรรมเป็ นภาคที!สร้างรายได้อย่างมีนัยสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เป็ นภาคที!อุดมด้วยภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ!น และการประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทงั & ในแง่ของผู้ใ ช้ปจั จัยการผลิต นอกจากนัน& สินค้า
เกษตรก็เ ป็ น วัต ถุ ด ิบ ให้ก ับ ภาคอุ ต สาหกรรมและบริก ารที!เ กี!ย วข้อ ง นโยบายที!เ กี!ย วข้อ งกับ ภาค
เกษตรกรรมจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมในปจั จุบนั และการกําหนดทิศทางภาคเกษตรกรรม
ไทยในอนาคต ประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินนโยบายนัน& ก็จะส่งผ่านไปสู่ผู้ท!เี กี!ยวข้อ ง ทัง&
เกษตรกรในฐานะผู้ผ ลิต ผู้บ ริโ ภค บริษัท เอกชนและแม้แ ต่ ภ าครัฐ ที!ร วมถึง ประชาชนผู้เ สีย ภาษี
การศึก ษาเรื!อ ง ช่อ งว่างทางนโยบายด้านการเกษตร เป็ นการศึก ษาที!มจี ุด มุ่ง หมายในการให้ข้อ มูล
ประกอบการวิเคราะห์ถงึ การวางแผน การดําเนินนโยบาย และข้อขัดแย้งทีเ! กิดขึน& และอาจจะเกิดขึน& เมื!อ
ชุด นโยบายและมาตรการต่ างๆ ได้ถู ก แปลงไปสู่ก ารปฏิบตั ิ แม้ว่า นโยบายด้า นการเกษตรมีค วาม
เชื!อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่รฐั บาลในฐานะผูก้ ําหนดนโยบายทีแ! ท้จริง เป็ นผู้
ดําเนินนโยบายและการกํากับดูแลจึงเป็นกลไกทีส! ําคัญทีส! ุดของการศึกษาวิเคราะห์น&ี
โครงสร้างของการศึกษาชิ&นนี& จะศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะเฉพาะของภาคเกษตรและสินค้า
เกษตรและอาหารซึ!งเป็ นส่วนสําคัญเพราะเป็ นสาเหตุของการกําหนดนโยบายก่อนการวิเคราะห์ส่วน
อื!นๆ นอกจากนัน& การวิเคราะห์เชื!อมโยงจากอดีตสู่ปจั จุบนั จะเป็ นส่วนหนึ!งของการวิเคราะห์ในบทความ
ฉบับนี& การศึกษานี&จะสรุปแนวคิดการพัฒนาการเกษตรส่วนหนึ!งเพื!อเป็ นฐานในการวิเคราะห์ช่องว่าง
ทางนโยบาย อย่ า งไรก็ ต าม ด้ว ยลัก ษณะของสัง คมการเมือ งไทยที!ร ัฐ บาลแต่ ล ะรัฐ บาลมัก จะมี
แนวนโยบายของตนเองมากกว่าการมีเป้ าหมายระดับชาติร่วมกันไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็ นรัฐบาล ดัง นัน&

1

อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ั
แผนงานสร้างเสริมการเรียนรูก้ บั สถาบันอุดมศึกษาไทยเพือ! การพัฒนานโยบายสาธารณะทีด! ี (นสธ.) รองศาสตราจารย์ ดร.ปทมาวดี
ซูซูก ิ
และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุรยิ ะวิบลู ย์ ทีเ! ชิญชวนให้ทาํ การศึกษางานวิจยั ชิน& นี& ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัม
มาร สยามวาลา จากสถาบันวิจยั เพือ! การพัฒนาประเทศไทย ทีต! งั & ใจเดินทางมาร่วมงานและให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
งานชิน& นี& ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา "1 ปีกบั การจับตานโยบายรัฐบาล" ทัง& ผูแ้ ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ ทนจาก
กระทรวงพาณิชย์ รองศาสตรจารย์ ดร.สมศักดิ A แต้มบุญเลิศชัย ทีไ! ด้ให้ขอ้ คิดเห็นทีเ! ป็นประโยชน์และทําให้งานวิจยั ฉบับนี&สมบูรณ์ยงิ! ขึน&
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ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตรที!อยู่ในการวิเคราะห์ส่วนท้ายของบทความนี& เป็ นการจํากัดการ
วิเคราะห์เฉพาะนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล นายอภิสทิ ธิ A เวชชาชีวะ

ลักษณะเฉพาะของภาคเกษตรและสิ นค้าเกษตรและอาหาร
สินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถแบ่งเป็ น 4 หมวดใหญ่ๆ จัดแบ่งตามกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ คือ พืช ปศุสตั ว์ ประมง และป่าไม้ ภาคเกษตรในภาพรวมมีสดั ส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลงจาก ร้อยละ 29.83 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนา
ฯ) ฉบับที! 1 เหลือ เพียงร้อ ยละ 9.40 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 9 (สํานัก นโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร, 2549) และหากพิจารณาในแต่ละหมวดนัน& พบว่า ภาคพืชจะมีสดั ส่วนสูงทีส! ุดมาโดยตลอดที!
มีการจัดเก็บข้อมูล ความสําคัญ ของภาคประมงนัน& มีความสําคัญ ในอันดับรองนับตัง& แต่แผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที! 2 เป็ น ต้ น มา มีส ัด ส่ ว นของมูล ค่ า ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที! 9
ประมาณร้อยละ 1.40 และภาคปศุสตั ว์มสี ดั ส่วนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 9 ประมาณร้อยละ 1.25 ในขณะ
ทีภ! าคปา่ ไม้นนั & ลดความสําคัญลงอย่างมากนับตัง& แต่การยกเลิกสัมปทานปา่ ไม้ โดยมีสดั ส่วนเหลือเพียง
ร้อยละ 0.09 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 92
การที!สดั ส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรลดลงเมื!อเทียบกับภาคนอก
การเกษตรนัน& มาจากลักษณะเฉพาะของภาคเกษตร และมาจากปจั จัยทางด้านการบริโภคของสินค้า
เกษตรและอาหาร ซึง! ประยงค์ เนตยารักษ์ (2550) ได้สรุปไว้ดงั นี&
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การผลิตสินค้าเกษตรต้องใช้เวลานาน
การผลิตสินค้าเกษตรขึน& อยูก่ บั ธรรมชาติ นันคื
! อ สภาพดิน แสงแดด นํ&า และอากาศ
การผลิตสินค้าเกษตรมีลกั ษณะเป็นฤดูกาล
สินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย
ความไม่แน่นอนด้านราคาและผลผลิต
ข้อมูลข่าวสารด้านราคาและเทคโนโลยีการผลิตไม่สมบูรณ์
การรับภาระความเสีย! งทีเ! กิดจากการตัดสินใจ
หน่วยผลิตส่วนใหญ่มขี นาดเล็กและกระจัดกระจาย
การขนส่งสินค้าเกษตรมีตน้ ทุนสูงเมือ! เทียบกับสินค้าอื!น

2

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโดยภาพรวมในเชิงปริมาณ ภาคเกษตรดูเหมือนจะเติบโตอย่างไม่มอี ุปสรรคมากนัก เนื!องจากมีอตั ราการ
เจริญเติบโตเฉลีย! ประมาณ ร้อยละ 4 ในช่วงแผนฯ 1 ถึงแผนฯ 9 ผู้สนใจในประเด็นนี&สามารถศึกษาเพิม! เติมได้จาก ภราดร ปรีดาศักดิ A
ั
และปทมาวดี
ซูซูก ิ (2545) และ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (2550)

2
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• ผูบ้ ริโภคมีขอ้ จํากัดในการบริโภคทัง& ในด้านปริมาณและคุณภาพ3
ฯลฯ
ลักษณะเฉพาะของภาคเกษตร หน่ วยผลิต และข้อจํากัดทางด้านผูบ้ ริโภคนัน& ส่งผลต่อการสร้าง
แรงกดดันทางการเมืองเพื!อก่อให้เกิดการกําหนดนโยบายทีเ! กีย! วข้องกับภาคเกษตร

นโยบายด้านการเกษตร: จากอดีตสู่ปัจจุบนั
ด้วยข้อจํากัดเรือ! งการรวบรวมข้อมูลด้านนโยบายในอดีต การศึกษานี&จงึ สรุปความเชื!อมโยงของ
แผนพัฒนาฯและนโยบายด้านการเกษตรเข้าด้วยกัน จากการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาด้านการเกษตร
พบว่า แผนพัฒนาฯได้กําหนดเป้าหมายด้านการเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจ เช่น แผนพัฒนาฯ ฉบับที!
1 กําหนดเป้าหมายของการเจริญเติบโตในภาคภาคเกษตรไว้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที! 9 กําหนดเป้าหมายการรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรไว้ทร!ี อ้ ยละ 2 ต่อปี
อย่างไรก็ตามในแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 10 ได้เปลี!ยนจากการกําหนดเป้าหมายของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมาเป็ นสัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิม! ขึน& เป็ นร้อยละ 15 ภายในปี
2554 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที!
9 ทีส! ดั ส่วนดังกล่าวอยูท่ ร!ี อ้ ยละ 9.40
หากพิจารณาจากแผนพัฒนาฯ ที!ผ่านมาจะพบว่า การพัฒนาการเกษตรในอดีต เริม! จากการ
ขยายการใช้พ&นื ที! เช่น การขยายเนื&อที!เพาะปลูก และการพัฒนาโครงสร้างพื&นฐาน เช่น ชลประทาน
ถนน มาสู่การขยายการผลิตเพื!อการส่งออก และเน้นประสิทธิภาพการผลิตมากยิง! ขึน& หลังจากนัน& เป็ น
การพัฒนาทีเ! น้นการผลิตและการกระจายผลผลิต เน้นการใช้ทรัพยากร การคํานึงสภาพแวดล้อม กระทัง!
ปจั จุบนั ทีเ! น้น เรือ! ง การพัฒนาคน และเศรษฐกิจพอเพียง4
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ทําแผนพัฒนาการเกษตร โดยทีม! กี ารเชื!อมโยง แผนดังกล่าว
เข้ากับแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 10 โดยมีสาระโดยสังเขปดังรูปที! 1
3

ทัง& นี&มาจากการศึกษาเชิงประจักษ์ทพ!ี บว่า สินค้าเกษตรและอาหารส่วนใหญ่มคี ่าความยืดหยุ่นต่อราคาและต่อรายได้ต!ํา
สามารถอ่านเพิม! เติมได้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 1-10 และสรุปเนื&อหาเฉพาะด้านการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 1-9 ในภราดร ปรีดา
ั
ศักดิ A และปทมาวดี
ซูซูก ิ (2545) และ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (2550) อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร อัมมาร
สยามวาลา ให้ขอ้ คิดเห็นว่า การศึกษานโยบายในอดีตทีแ! ท้จริงควรเป็นนโยบายทีไ! ด้ดาํ เนินการในช่วงเวลานัน& ๆ มากกว่าการวิเคราะห์จาก
แผนพัฒนาฯ เพราะแผนพัฒนาฯ บางครัง& เป็ น ผลจากการดําเนิ น นโยบาย บางครัง& เป็ น เหตุ แ ห่งนโยบาย และบางครัง& มีแ ผนแต่ มไิ ด้
ดําเนินการตามแผน ดังนัน& แผนพัฒนาฯจึงมีบทบาทน้อยกว่าความเป็นจริง จากข้อจํากัดทีก! ล่าวไว้ในย่อหน้าแรกของส่วนนี& การศึกษานี&จะ
ั บนั อย่างหยาบเท่านัน& คือ เน้นทีผ! ลทีพ! บหลังแผนพัฒนาฯ ซึ!งจะรวมผลของการดําเนินนโยบายใน
วิเคราะห์นโยบายเกษตรจากอดีตสู่ปจจุ
แต่ละช่วงเวลาไว้แล้ว
4

3
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ภาพที( 1 การเชื(อมโยงแผนพัฒนาการเกษตรกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที( 10

ทีม! า : แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที! 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)

อย่างไรก็ตามโครงสร้างสําคัญของภาคเกษตรจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การผลิต
การตลาด และสถาบันเกษตรกร (ประชา คุณธรรมดี, 2552) แต่เมื!อพิจารณาถึงหน่ วยงานทีเ! กี!ยวข้องกับ
โครงสร้างสําคัญของภาคเกษตรจะพบว่า นโยบายทีเ! กี!ยวข้องกับการผลิตขึน& อยู่กบั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นโยบายทีเ! กีย! วข้องกับการตลาดขึน& อยูก่ บั กระทรวงพาณิชย์ และนโยบายทีเ! กี!ยวข้องกับสถาบัน
เกษตรกรนัน& ยัง คงกระจัด กระจาย และมีทิศ ทางตามการกํา หนดจากหน่ ว ยงานที!เ กี!ยวข้อ ง 5 การที!
โครงสร้างของหน่ วยงานที!ดูแลภาคเกษตรถูกแยกเป็ นส่วนๆ และมีหน่ วยงานกํากับดูแลที!แยกจากกัน
โดยธรรมชาติ ทําให้นโยบายด้านเกษตรมีแนวโน้มไม่สอดคล้องและไม่เป็ นทิศทางเดียวกัน ประเด็นนี&
5

โครงสร้างที!กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเฉพาะด้านการผลิตนัน& เกิดขึน& ในปี 2477 หลังจากที!มกี ารแยกหน่ วยงานจากกระทรวง
เศรษฐการ ซึ!งในอดีตนัน& จะเน้นเฉพาะด้านการผลิตเป็ นสําคัญ สําหรับเรื!องหน่ วยงานที!ดูแลสถาบันเกษตรกรนัน& ผู้เขียนหมายรวมถึง
สถาบันสินเชื!อการเกษตร สถาบันประกันภัยพืชผล วิสาหกิจชุมชน และสภาเกษตรกร แม้ว่ากรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริม
สหกรณ์จะดูแลการพัฒนาสถาบันเฉพาะในด้านการเกษตร แต่สถาบันเกษตรกรทีท! ําหน้าทีใ! นการสะท้อนความต้องการและปลอดจากการ
แทรกแซงจากฝา่ ยการเมือง เช่น สภาเกษตรกร ยังไม่สามารถเกิดขึน& ได้
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อาจเรียกได้ว่า เป็ นปญั หาเชิงโครงสร้างทีเ! กิดจากการออกแบบหน่ วยงาน (By Design) ที!ดําเนินและ
กํากับดูแลนโยบาย
หากพิจ ารณาเฉพาะนโยบายด้ า นการเกษตรในรัฐ บาลนายอภิส ิท ธิ A เวชชาชีว ะ (พรรค
ประชาธิปตั ย์) มี นายธีระ วงศ์สมุทร เป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พรรคชาติไทย
พัฒนา) โดยหน้าที!ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถกล่าวโดยสรุปคือ "กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอี ํานาจหน้าทีเ" กีย" วกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งนํ'าและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ส่ง เสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทัง' กระบวนการผลิต และสินค้า
เกษตรกรรม และราชการอืน" ทีก" ฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีข" องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
ส่วนราชการทีส" งั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) และ นางพรทิวา
นาคาสัย เป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พรรคภูมใิ จไทย) โดยหน้าที!ของกระทรวงพาณิชย์ คือ
"มีอํานาจหน้าทีเ" กีย" วกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และราชการอืน" ตามทีม" กี ฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีข" องกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการทีส" งั กัดกระทรวงพาณิชย์" (กระทรวง
พาณิชย์, 2553) ซึ!งภารกิจที!เกี!ยวข้องกับการเกษตร แบ่งเป็ นภารกิจในประเทศ ว่าด้วยการดูแลราคา
สินค้าเกษตรและรายได้เ กษตรกร และภารกิจด้านต่างประเทศ ที!เกี!ยวข้องกับการเจรจาการค้า "จัด
ระเบียบและบริหารการนําเข้าส่งออก รวมทัง' การขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสําปะหลัง สินค้าข้อตกลง
ต่างๆ" เป็นต้น
นโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง! มีทม!ี าจากนโยบายรัฐบาลทีแ! ถลง
ต่อรัฐสภา ประกอบด้วยนโยบายหลัก 2 นโยบาย คือ นโยบายเร่งด่วนที!จะดําเนินการในปี แรก (พ.ศ.
2552) และนโยบายเศรษฐกิจสําคัญโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร (นโยบายข้อที!
4.2.1)
ในส่วนของนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปญั หาราคาสินค้าเกษตรตกตํ!า (2)
จัดทําโครงการเพื!อรองรับแรงงานคืนถิน! (3) จัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรชุมชน (4) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการนํ&าและการชลประทาน (5) เร่งรัดแก้ไขปญั หาข้อเรียกร้องต่างๆ ของเกษตรกร (6) เร่งรัด
จัดตัง& สภาเกษตรกรแห่งชาติ นัน& นโยบายระยะสัน& ได้ดําเนินการไปแล้ว เช่น การแก้ไขปญั หาราคา และ
ข้อเรียกร้องของเกษตรกร สําหรับนโยบายที!มผี ลต่อการพัฒนาในระยะยาวภาครัฐกําลังดําเนินการอยู่
ทัง& การจัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรชุมชน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ&าและการชลประมานที!
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ใช้งบประมาณผ่านโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 และการจัดตัง& สภาเกษตรกรแห่งชาติ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2552)
สําหรับนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร6 ประกอบด้วยนโยบายที!เน้ นการพัฒนา
ด้านการผลิต เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร กล่าวคือ
(1) ด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยส่งเสริมให้มรี ะบบประกันความเสีย" ง
สําหรับเกษตรกร จัดตัง' กองทุนสวัสดิการเกษตรกร จัดทําทะเบียนเกษตรกร เร่งรัดแก้ไข
ปญั หาหนี'สนิ และฟื'นฟูอาชีพเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร สร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุน่ ใหม่ และสร้างและพัฒนาเกษตรกรอาสาสมัคร
(2) ด้านการพัฒนาการผลิต โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรระยะยาวเป็ นราย
สินค้า พัฒนาคุณภาพผลผลิต และพัฒนาระบบ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า กําหนดเขต
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิจยั และพัฒนาพันธุแ์ ละเทคโนโลยีทเี " หมาะสม ร่วมเจรจาการ
ทางค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ส่ง เสริมและพัฒนาการผลิต พืชทดแทนพลัง งาน
ส่งเสริมการทําประมงนอกน่ านนํ'า และ
(3) ด้านการพัฒนาปจั จัยพื'นฐานและภารกิจสนับสนุ น โดยพัฒนาปรับปรุง และขยายระบบ
ชลประทาน ร่วมแก้ไขปญั หาด้านโลจิสติกส์สนิ ค้าเกษตร ออกกฎระเบียบเพือ" คุม้ ครองทีด" นิ ที "
เหมาะสมสําหรับการเกษตร เร่งรัดจัดทีด" นิ ทํากินให้กบั เกษตรกร เร่งรัดและขยายการจัดรูป
ทีด" นิ ฟื' นฟูดนิ ทีเ" สือ" มโทรม และพัฒนาระบบสารสนเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2552)
ทัง& นี&กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มแี ผนยุทธศาสตร์ท!สี อดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละด้าน
และหากแผนงานเหล่านี&สามารถดําเนินการได้ทงั & หมดและเป็ นรูปธรรมก็อาจสรุปได้ว่า นโยบายและ
มาตรการของรัฐจะส่งผลต่อการพัฒนาการผลิต การตลาด และสถาบันทางการเกษตร และทิศทางการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยน่ าจะมีแ นวโน้ มที!ด ี อย่างไรก็ต าม จากประสบการณ์ ท!ตี ิด ตามการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการของรัฐในอดีต พบว่า ภาครัฐมักประสบปญั หาเรื!องการบริหารจัดการ การ
ดําเนินนโยบายส่วนใหญ่เป็ นการดําเนินนโยบายเพื!อหวังผลระยะสัน& ขาดการวางแผน การจัดการที!ด ี
และยิง! กว่านัน& ยังพบว่าการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในระยะยาวไม่ได้มกี ารวางแผนอย่างจริงจัง
6

สําหรับยุทธศาสตร์และแผนงานในการพัฒนาแต่ละด้านสามารถอ่านได้จากนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที!
http://oae.go.th/ewt_news.php?nid=3868
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นโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงพาณิ ชย์
นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ทเ!ี กี!ยวข้องกับภาคการเกษตรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที!
แถลงต่อรัฐสภา ประกอบด้วยนโยบายหลัก 2 นโยบาย คือ นโยบายเร่งด่วนที!จะดําเนินการในปี แรก
(พ.ศ. 2552) และนโยบายเศรษฐกิจ (นโยบายที! 4)
ในแผนปฏิบ ัติร าชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงพาณิ ช ย์นั &น ภาคเกษตรถู ก
กําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ท!ี 5 มุง่ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและเพิม! มูลค่าทางการค้า ในรายงานประจําปี
2552 กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงการดําเนินการทีเ! กี!ยวข้องกับภาคเกษตร ในเรื!อง "ดูแลจัดการระบบ
สินค้าเกษตร เพือ" ความผาสุกของเกษตรกร" โดยมีเนื&อหาว่าด้วย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
การจัดระบบการค้าสินค้าเกษตร
การเชื!อมโยงการกระจายผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
การแก้ไขปญั หาปจั จัยการผลิตทางการเกษตร
การรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรไทย
การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรทัดเทียมมาตรฐานสากล
การระบายสินค้าเกษตรสูต่ ่างประเทศ
การกํากับดูแลคุณภาพสินค้าเกษตร
การขยายการซือ& ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ออกมาตรการดูแลสินค้าเกษตร (กระทรวงพาณิชย์, 2553)

โครงการและมาตรการที(สาํ คัญ
โครงการและมาตรการในภาคเกษตรในปี 2552-2553 มีจํานวนมาก ซึง! สามารถสรุปเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ได้ คือ กลุ่มโครงการที!เกี!ยวข้องกับการผลิตโดยเฉพาะเรื!อง โครงสร้างพืน& ฐาน ซึ!งมีโครงการและ
มาตรการสําคัญ คือ เรื!องการจัดหาแหล่งนํ& าและการจัดการแหล่งนํ& าชลประทาน การจัดการพืชอาหาร
และพืชพลังงาน และเรื!องโฉนดชุมชนและการคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรม กลุ่มโครงการที!เกี!ยวข้องกับ
การแทรกแซงตลาด ซึ!ง มีโ ครงการและมาตรการสํ า คัญ คือ โครงการประกัน รายได้เ กษตรกรและ
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มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาโดยเฉพาะอย่างยิง! ในสินค้าข้าว และกลุ่มโครงการที!เกี!ยวข้องกับการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร ซึง! มีเรือ! งสําคัญต่อการพัฒนาภาคเกษตร คือ เรือ! งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงการทีเกียวข้องกับการผลิ ต
โครงการทีเ" กีย" วข้องกับการจัดหาและบริหารจัดการนํ'า และการชลประทาน
กลุ่มโครงการดังกล่าวได้ปรากฎอยู่ในแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทงั & ในนโยบาย
เร่งด่วน นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร และกําหนดเป็ นสาขาทรัพยากรนํ&าและการเกษตร
ภายใต้ปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง โดยเฉพาะโครงการไทยเข้มแข็งทีร! ะบุงบประมาณในสาขานี& ณ วันที! 16
ตุลาคม 2552 เป็ นจํานวน 59,273.26 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปในเรื!องการจัดหาแหล่ง
นํ&าและเพิม! พืน& ทีช! ลประทาน รวมถึงการบริหารจัดการนํ&าในพืน& ทีช! ลประทาน ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
วัน ที! 26 มกราคม 2553 รับ ทราบเรื!อ ง ผลการประชุ ม คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการ
ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555 ครัง& ที! 6/2552 ในโครงการสาขาทรัพยากรนํ&า
และการเกษตรนัน& โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ& าได้รบั อนุ มตั วิ งเงินลงทุนรวม 212,818
ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที! 1
โครงการการลงทุนด้านการเกษตรตามแผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555
กลุ่มโครงการดัง กล่าวได้ปรากฎอยู่ใ นแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะ
นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร และกําหนดเป็ นแผนการลงทุนด้านการเกษตร เน้นเรื!อง
การปรับปรุงพันธุ์และกระจายพันธุ์ การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื!อสร้างมูลค่าเพิม! และ
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยได้รบั การจัดสรรวงเงินลงทุนทัง& สิน& 16,503.40 ล้านบาท
รายละเอียดดังตารางที! 2
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ตารางที( 1 ภาพรวมแผนลงทุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ2าปี 2553 - 2555
ผลประโยชน์
แผนงาน/โครงการ
การอนุรกั ษ์และฟื&นฟูแหล่งนํ&า
(กรมทรัพยากรนํ&า)
การบริหารจัดการนํ&าในพืน& ที!
ชลประทานเดิม
(กรมชลประทาน)
การจัดหาแหล่งนํ&าและเพิม! พืน& ที!
ชลประทาน
(กรมชลประทาน และ
กรมทรัพยากรนํ&าบาดาล)
การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
(กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
นํ&า กรมพัฒนาทีด! นิ
และกรมโยธาธิการและผังเมือง)
รวมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ2า

งบประมาณ
(ล้านบาท)
18,160

พืน2 ที(รบั
ประโยชน์
(ไร่)
2,206,422

87,595

28,384,472

821,441

2,213,594

262,426

687

254,232

25,621

4,951,760

378,627

277

135,362

212,818

37,756,248

1,002,576

1,812

1,488,374

ครัวเรือน
361,523

ความจุ
จ้างงาน (คน)
(ล้าน ลบ.ม.)
847

14,372
1,084,408

ทีม! า: สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี วันที! 26 มกราคม 2553

การจัดการเรือ" งพืชอาหารและพืชพลังงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนี โยบายในการแบ่งเขตการเพาะปลูกระหว่างพืชอาหารและพืช
พลังงานโดยเน้ นพืชหลัก 4 ชนิด คือ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง และปาล์มนํ& ามัน โดยมีการวาง
แนวนโยบาย ดังนี&
•

•

สําหรับพืชอาหารทีส! ําคัญ เช่น ข้าว จะสนับสนุนให้มกี ารปลูกในพืน& ทีล! ุ่ม และพืน& ทีท! ม!ี รี ะบบ
ชลประทานพร้อม
สําหรับพืชพลังงาน จะเน้นการรักษาระดับพืน& ทีเ! พาะปลูกสําหรับอ้อยและมันสําปะหลัง และให้
ขยายพื&นที!เ พาะปลูก สําหรับปาล์มนํ& ามัน สําหรับพืชทัง& 3 ชนิด จะต้อ งมีก ารปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการเพิม! ผลผลิตต่อไร่ด้วยการใช้พนั ธุ์ด ี และการใช้ป๋ ุยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) รายละเอียดการกําหนดพืน& ทีเ! พาะปลูกพืช
พลังงาน แสดงไว้ในตารางที! 3
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ตารางที( 2 ภาพรวมแผนการลงทุนด้านการเกษตรปี 2553-2555
แผนการลงทุนเพื(อการพัฒนาประเทศ
รวม
ในระยะปานกลาง
(ล้านบาท)
1. ปรับปรุงพันธุแ์ ละกระจายพันธุ์
3,469.15

2. การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการ
ผลิตการเกษตรเพื!อสร้างมูลค่าเพิม!
(Modern Agriculture)

9,576.13

3. การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการ 3,458.12
ผลิต
รวมวงเงิ นทัง2 สิ2 น

ผลประโยชน์
- กระตุน้ เศรษฐกิจและเพิม! รายได้
- พืน& ทีไ! ด้รบั ประโยชน์ 1,600 ไร่
- เพิม! ผลิตภาพการผลิต เช่น มันสําปะหลังจาก 3.8 ตัน/
ไร่ เป็ น 5 ตัน/ไร่
- มีการใช้วสั ดุในประเทศเป็ นส่วนใหญ่
- จ้างงานรวม 1,004,810 คน
- เพิม! รายได้ให้เกษตรกร
- ลดต้นทุนการผลิตด้านพันธุ์ ปุ๋ยและสารเคมี
- เพิม! ผลิตภาพการผลิตด้านพืชของเกษตรกร ได้แก่
อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด และปาล์มนํ&ามัน เพิม! ขึน& ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15
- มีการใช้วสั ดุในประเทศเป็ นส่วนใหญ่
- จ้างงานรวม 21,498 คน
- มีการใช้วสั ดุในประเทศเป็ นส่วนใหญ่
- จ้างงาน 37,200 คน

16,503.40

ทีม! า: สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี วันที! 26 มกราคม 2553

ตารางที( 3 การกําหนดพื2นที(เพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน
ชนิ ดสิ นค้าเกษตร

การกําหนดพืน2 ที(ตามนโยบาย

พืน2 ที(สาํ หรับพืชพลังงาน

อ้อยโรงงาน

คงพืน& ที! 6 ล้านไร่

0.55 ล้านไร่

มันสําปะหลัง
ปาล์มนํ&ามัน

คงพืน& ที! 7.4 ล้านไร่
ขยายพืน& ทีจ! าก 3 ล้านไร่เป็ น 5.5 ล้านไร่ในเขตนาร้าง ไร่
ร้าง และพืน& ทีเ! สือ! มโทรม โดยกําหนดพืน& ทีป! ลูกสําหรับพืช
พลังงาน

0.54 ล้านไร่
1.65 ล้านไร่

ทีม! า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โฉนดชุมชนและการคุม้ ครองพื'นทีเ" กษตรกรรม
แนวนโยบายเรื!อง โฉนดชุมชน เป็ นแนวทางแก้ปญั หาที!ดนิ ทํากิน ที!เกี!ยวข้องกับกรรมสิทธิ Aถือ
ครองทีด! นิ และวิธที !ที ําให้ประชาชนในชุมชนเข้มแข็ง โดยหลักการโฉนดชุมชนจะเป็ นการแก้ปญั หาทีด! นิ
ทํากินอย่างยังยื
! น โดยรัฐบาลจะมีโครงการนํ าร่องโฉนดชุมชน 35 แห่งภายในไตรมาสสุดท้ายของปี
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2552 นอกจากนัน& ในมุมมองของเอ็นจีโอและนักวิชาการ พบว่า สนับสนุ นแนวคิดดังกล่าวเนื!องจาก
รูปแบบโฉนดชุมชน เป็นรูปแบบให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในทีด! นิ ของรัฐ แต่ไม่มสี ทิ ธิครอบครอง หรือ
จําหน่ายจ่ายโอนได้ ซึง! จะทําให้ทด!ี นิ อยูใ่ นมือของคนในชุมชน ไม่ใช่อยูใ่ นมือนายทุน หรือบุคคลภายนอก
นอกจากนัน& ยังสามารถป้องกันชาวต่างชาติมากว้านซือ& ทีด! นิ ด้วย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2552)
ท่ามกลางกระแสข่าวเรือ! งชาวต่างชาติมากว้านซือ& หรือเช่าทีด! นิ ในประเทศไทยเพื!อทําการเกษตร
โดยการใช้ตวั แทนหรือนอมินีคนไทยทําการแทน ซึง! มีประเทศที!ให้ความสําคัญกับนโยบายความมันคง
!
ทางอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC) 6
ประเทศ ได้แก่ กาตาร์ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต และซาอุดอี าระเบีย อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองพืน& ทีเ! กษตรกรรมด้วยการตัง& คณะกรรมการกําหนดแนวทางและ
ยกร่ า งกฎหมายการคุ้ม ครองพื&น ที!เ กษตรกรรม เพื!อ ออกกฎหมายคุ้ม ครองพื&น ที!เ กษตรกรรม ซึ!ง
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุม้ ครองพืน& ทีเ! กษตรกรรม พ.ศ. ... ภายใต้
สาระสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่
(1) การกํ าหนดเขตคุ้ม ครองพื&น ที!เ กษตรกรรม ให้ดํา เนิน การในท้อ งที!ท!ีมที !ดี ินเหมาะสมต่ อ
การเกษตร หรือท้องที!ทร!ี ฐั ได้ลงทุนจัดทําโครงสร้างพืน& ฐานด้านการชลประทานไว้แล้ว ที!ดนิ
ดังกล่าวมีการสํารวจแล้วพบว่ามีศกั ยภาพในการทํานา ทําสวน ทําไร่ ปศุสตั ว์ เลีย& งสัตว์น&ํา ฯลฯ
ซึง! ปจั จุบนั มีอยูป่ ระมาณ 100 ล้านไร่
(2) การส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน& ทีเ! ขตคุม้ ครอง มีความเข้มแข็งทัง& ในส่วนของภาคการผลิตและ
การตลาด
(3) ส่วนทีป! ระกาศเป็ นเขตคุม้ ครองพืน& ทีเ! กษตรกรรมแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าของทีด! นิ หรือผูค้ รอบครอง
ใช้ท!ดี นิ นัน& เพื!อประโยชน์ อย่างอื!นที!ไม่ใช่เกษตรกรรมหรือกระทําการใดๆ ที!ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่การใช้ประโยชน์พน&ื ที!เกษตรกรรม อาทิ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ที!อาจเกิด
มลภาวะและผลกระทบต่อพื&นที!เกษตรกรรมอื!นโดยรอบ7 นอกจากนัน& หากเจ้าของที!ดนิ ที!ไม่
ต้องการประกอบเกษตรกรรมต่อไป ให้คณะกรรมการคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรมกลาง ซึ!งมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท!ไี ด้รบั มอบหมาย เป็ นประธาน พิจารณามอบหมายให้
กองทุนต่างๆ ที!อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กองทุนปฏิรูปที!ดนิ , กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร, กองทุนหมุนเวียนเพือ! การกู้ยมื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน เป็ นผูจ้ ดั ซือ& ทีด! นิ
ตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ และให้นําไปดําเนินการให้เช่าหรือให้เช่าซื&อแก่เกษตรกร
7

หากจะทํากิจกรรมอื!นทีน! อกเหนือจากเกษตรกรรม จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคุม้ ครองพืน& ทีเ! กษตรกรรมจังหวัดก่อน
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ตามหลัก เกณฑ์และวิธกี ารที!ค ณะกรรมการกลางฯ
นายกรัฐมนตรี, หลายฉบับ)

จะกําหนดขึ&น ต่อ ไป (สํานัก เลขาธิก าร

นอกจากนี& ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ยังได้กําหนดบทลงโทษทัง& จําและปรับใน 3 กรณี คือ (1) ผู้
ทีถ! ูกตรวจสอบพบว่าถือครองทีด! นิ เพื!อคนต่างด้าวหรือเป็ นเจ้าของทีด! นิ แทนคนต่างด้าว แล้วฝา่ ฝืนไม่ส่ง
เอกสารหรือสิง! ใดๆ ทีพ! นักงานร้องขอ (2) ผูท้ ฝ!ี า่ ฝืนกระทําการอื!นทีไ! ม่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการ
ในเขตพืน& ทีค! มุ้ ครองฯ และ (3) เจ้าของทีด! นิ ทีไ! ม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีใ! นการเข้าไป
สํารวจ ตรวจสอบ รังวัดที!ดนิ ในเขตที!จะกําหนดเป็ นเขตคุ้มครองฯ ซึ!งหลักการข้างต้น ได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยกร่างกฎหมายการคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรม อัน
ประกอบด้วยหน่วยงานทีเ! กีย! วข้อง และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแล้ว8
โครงการทีเกียวข้องกับการแทรกแซงตลาด
นโยบายการแทรกแซงตลาดโดยเฉพาะ ข้าว เป็ นนโยบายสําคัญของทุกรัฐบาล เนื!องจาก ข้าว
เป็ นสินค้าเกษตรที!ทํารายได้ระดับสูงให้กบั ประเทศ เป็ นสินค้าที!เกี!ยวข้องกับประชากรทัง& ประเทศในแง่
การบริโภค เป็ นสินค้าที!เกี!ยวข้องกับการใช้พ&นื ที!ทําการเกษตรและจํานวนครัวเรือนเกษตรกรมากกว่า
ครึง! หนึ!งของประเทศ ก่อนปีการเพาะปลูก 2544/2545 นโยบายการแทรกแซงราคาข้าวเป็ นการรับจํานํา
ในราคาทีใ! กล้เคียงกับราคาตลาด แต่ในระยะหลังนโยบายการรับจํานําในราคาสูงกว่าราคาตลาดได้ส่งผล
ต่อโครงสร้างการผลิต และการตลาดข้าว โดยเฉพาะการปลูกข้าวไม่ไวแสงที!มคี ุณภาพตํ!า เพื!อขายใน
โครงการรับจํานํ า การขยายพื&นที!เพาะปลูก มากกว่าความสนใจเพิม! ผลผลิต ต่ อไร่ การสูญ เสียตลาด
ส่งออก การเพิม! ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการค้า การรัวไหลของงบประมาณในโครงการรั
!
บจํานํ าข้าว
และผลเสียในด้านสิง! แวดล้อม เช่น มลพิษทางนํ&าและดิน รวมถึงโรคระบาดของข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการประกันรายได้เกษตรกรหรือระบบประกันราคาสินค้าเป็ นโครงการที!รฐั บาลป จั จุบนั
(นายอภิส ิทธิ A เวชชาชีว ะ) นํ ามาใช้เ พื!อแก้ปญั หาราคาสินค้าเกษตรแทนมาตรการรับจํานํ าที!ประสบ
ปญั หาอย่างมาก9ในระยะหลัง โดยเฉพาะการรับจํานํ าที!สูง กว่าราคาตลาด และปญั หาการทุจริตของ
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อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะถูกนําเข้าพิจารณาในทีป! ระชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื!อ
ปรับแก้ไขในแง่ของข้อกฎหมาย พร้อมทัง& ทําประชาพิจารณ์ และนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
9
ศูน ย์ว ิจยั กสิกรไทยได้พูดถึงปญั หาของมาตรการรับจํานํ าในสินค้าข้าวว่า “การดําเนิน มาตรการจํานํ าข้าวที!ผ่านมาต้อ งเผชิญกับ
หลากหลายปญั หา เช่น การใช้เม็ดเงินงบประมาณสูงเกินจริง การเก็บค่าใช้จ่ายโกดังเก็บข้าว ค่าสีขา้ วมากกว่าราคาปกติทวไป
ั ! ตลอดจน
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กระบวนการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร โดยหลักการสําคัญของโครงการนี& คือ ให้มกี ารขึน& ทะเบียน
เกษตรกรผูป้ ลูกพืช รัฐจะประกาศราคาประกันประจําฤดูกาลผลิตและราคาอ้างอิงทีจ! ะปรับเปลีย! นทุก 15
วัน และรัฐจะจ่ายส่วนต่างของราคาประกันกับราคาอ้างอิงให้เกษตรกรเมื!อทําการขายผลผลิต โดยวิธนี &ี
ภาครัฐเชื!อว่า จะลดปญั หาทีเ! คยเกิดขึน& ในมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรในอดีตได้โดยเฉพาะรัฐ
ให้ส ิท ธิเ กษตรกรทุ ก รายในการขึ&น ทะเบีย นต่ า งจากโครงการรับ จํา นํ า เดิม ที!ม ีเ กษตรกรได้เ ข้า ร่ว ม
โครงการไม่ก!แี สนรายทําให้เกิดปญั หาการสวมสิทธิ Aเกษตรกร ปจั จุบนั รัฐกําหนดนําร่องโครงการสําหรับ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ข้าวโพดเลีย& งสัตว์ และมันสําปะหลัง
ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที! 15 ตุลาคม 2552 ธ.ก.ส ได้ทําสัญญากับเกษตรกรผู้ขน&ึ
ทะเบียนแล้วรวม 180,097 ราย แยกเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลีย& งสัตว์ 112,934 ราย มันสําปะหลัง
44,454 ราย และ ข้าว 22,709 ราย การดําเนินการขึน& ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืช อยู่ในเกณฑ์สูงมาก
เมื!อเทียบกับครัวเรือ นเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าว ในกรณีของข้าวมีความกังวลว่ากระบวนการการ
รับรองและทําสัญญาอาจจะไม่ทนั การเก็บเกี!ยวข้าวของเกษตรกรในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2552
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในตารางที! 5 แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการโดยเฉพาะ ข้าวนัน& ธ.ก.ส. ทําสัญญาได้
ทัง& สิน& เกือบ 3 ล้านรายในระยะเวลา 2 เดือน
ราคาประกันผลผลิตทางเกษตรที!กําหนดไว้ในปีเพาะปลูก 2552/53 คือ ข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง
10,000-15,000 บาทต่อตันขึน& อยู่กบั ชนิดของข้าวตามทีก! ําหนด ข้าวเปลือกเหนียวอยู่ท!ี 9,500 บาทต่อ
ตัน ข้าวโพดเลี&ยงสัตว์และมันสําปะหลังกําหนดราคาประกันที! 7.1 บาทต่อกิโลกรัมและ 1.7 บาทต่อ
กิโลกรัมตามลําดับ (ตารางที! 6) ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของผลผลิตแต่ละประเภทจะถูกประเมินทุก 15
วัน ขึน& อยูก่ บั ราคาตลาดของสินค้าในช่วงเวลาก่อนหน้า ภายใต้ระบบการกําหนดราคาและจ่ายค่าชดเชย
นี&จะทําให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพมากขึน& ในภาวะปกติเกษตรกรจะเลือกระยะเวลาเก็บเกี!ยวที!
เหมาะสมได้ดว้ ยเนื!องจากมีสญ
ั ญาณราคาจากภาครัฐ ในกรณีของข้าว นัน& คณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติได้ปรับเปลีย! นการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุก 7 วัน โดยเริม! ตัง& แต่วนั ที! 8 มีนาคม 2553
ตารางที( 4 ข้อมูลการขึ2นทะเบียนตามโครงการประกันรายได้ ณ วันที( 18 ธันวาคม 2552
1) การขึน& ทะเบียนผูป้ ลูกพืช

ข้าวโพดเลี2ยงสัตว์

มันสําปะหลัง

ข้าว

400,355 ราย

447,306 ราย

3,395,068 ราย

ั
การเวียนเทียนข้าว การสวมสิทธิ Aข้าว เป็นต้น นอกจากนัน& ยังประสบปญหาการบริ
หารจัดการระบายข้าว ขายข้าวทีไ! ม่โปร่งใส ทําให้รฐั บาล
ขาดทุนสูงมาก (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2552)”

13

ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตร

(ร้อยละของเป้าหมาย)
2) ผ่านการรับรองโดยประชาคม
(ร้อยละของขึน& ทะเบียน)
3) ธ.ก.ส.รับทะเบียนเกษตรกร
(ร้อยละของขึน& ทะเบียน)
4) ธ.ก.ส.ทําสัญญา
(ร้อยละของขึน& ทะเบียน)
5) การใช้สทิ ธิของเกษตรกร
(ร้อยละของขึน& ทะเบียน)
6) จํานวนเงินชดเชย (ล้านบาท)

(106.22)

(116.30)

(91.38)

398,677 ราย
(99.58)
398,217 ราย
(99.47)
394,124 ราย
(98.44)
348,009 ราย
(86.93)
5,235.3

444,168 ราย
(99.30)
443,238 ราย
(99.09)
427,087 ราย
(95.48)
117,939 ราย
(26.37)
853.7

3,263,402 ราย
(96.12)
3,238,459 ราย
(95.39)
2,996,098 ราย
(88.25)
2,996,098 ราย
(88.25)
11,219.4

ทีม! า: คณะกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เอกสารมติคณะรัฐมนตรี
วันที! 26 มกราคม 2553)

ตารางที( 5 ราคา และส่วนต่างราคาของผลผลิ ตทางการเกษตรตามโครงการประกันรายได้
ชนิดสินค้า
ข้าวเปลือก (บาท/ตัน)
หอมมะลิ
หอมจังหวัด
เจ้า 5 %
ปทุมธานี
เหนียว
มันสําปะหลัง (บาท/กก.)
ข้าวโพดเลีย& งสัตว์ (บาท/กก.)

ราคาประกัน
15,300
14,300
10,000
11,000
9,500
1.7
7.1

ราคาอ้างอิง
1 ต.ค.
16 ก.พ.

ส่วนต่าง
1 ต.ค.
16 ก.พ.

14,986
13,899
8,806
9,896
7,523
1.4
5.5

314
401
1,194
104
1,977
0.3
1.6

14,796
14,148
9,886
11,824
11,207
1.85
7.51

504
152
114
-824
-1707
-0.15
-0.41

ทีม! า: คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: กรณีทส!ี ่วนต่างมีค่าติดลบ หมายถึงรัฐไม่ตอ้ งจ่ายชดเชย
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร รอบที! 1 ณ วันที! 18 กุมภาพันธ์ 2553
• ข้าวโพดเลี&ยงสัตว์ ธ.ก.ส.ได้ทําสัญญาประกันรายได้ 393,851 ราย และเกษตรกรได้ขอใช้สทิ ธิ A
ชดเชยรายได้ จํานวน 365,919 ราย หรือร้อยละ 92.91 ของจํานวนเกษตรกรที!ทําสัญญา ซึ!งจะ
สิน& สุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิ Aในวันที! 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดย ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กบั
เกษตรกร เป็นเงิน 5,448.53 ล้านบาท
• มันสําปะหลัง ธ.ก.ส.ได้ทําสัญญาประกันรายได้ให้กบั เกษตรกร 430,661 ราย และเกษตรกรได้
ขอใช้ส ิทธิรA บั การชดเชยรายได้แ ล้ว จํา นวน 222,771 ราย หรือ ร้อ ยละ 51.73 ของจํา นวน
เกษตรกรทีท! าํ สัญญา ซึง! จะสิน& สุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิ Aในเดือนพฤษภาคม 2553 ขณะนี& ธ.ก.ส.
ได้จา่ ยเงินชดเชยแล้วจํานวน 1,549.48 ล้านบาท
• ข้าว ธ.ก.ส.ได้ทาํ สัญญาประกันรายได้ให้กบั เกษตรกร 3,260,042 ราย และมีเกษตรกรมาขอใช้สทิ ธิ A
รับการชดเชยรายได้แล้ว 2,542,412 ราย หรือร้อยละ 77.98 ของจํานวนเกษตรกรทีท! ําสัญญา ซึ!ง
จะสิ&นสุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิ Aในวันที! 28 กุมภาพันธ์ 2553 ขณะนี& ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินชดเชยแล้ว
จํานวน 23,908.06 ล้านบาท (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เอกสารมติคณะรัฐมนตรี วันที! 23
กุมภาพันธ์ 2553)
โครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็ นโครงการทีม! หี ลักการที!ด ี ในด้านการช่วยเหลือเกษตรกร
โดยการแทรกแซงดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการบิดเบือนกลไกตลาด นอกจากนัน& ยังเน้นให้ผลประโยชน์ตกแก่
เกษตรกร ลดการรัวไหลของงบประมาณ
!
ส่ง เสริมเรื!อ งการปรับปรุง พันธุ์ รวมทัง& สอดคล้อ งกับการ
ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรของอารยะประเทศ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว กําลังประสบปญั หา
หลัก คือ เรื!อง การจัดการทีด! ี นอกจากนัน& แรงจูงใจของ "ผู้เล่น" ในตลาด เช่น ข้าว ส่งผลให้โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวอาจไม่สมั ฤทธิ Aผล รูปที! 2 แสดงหลักการโครงการประกันรายได้ ในทีน! &ี
จะใช้ ข้าว เป็นกรณีตวั อย่าง
ในกรณีของข้าวเปลือกเจ้าที!รฐั บาลประกาศราคาประกันที! 10,000 บาทต่อตัน หากผู้เล่นใน
กระบวนการนี&อยู่ภายใต้ขอ้ สมมติท!วี ่า “ทุกคนแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง” โอกาสที!โครงการนี&จะ
ประสบความสําเร็จ "แบบผลเลิศ" จะอยูท่ ป!ี ริมาณส่งออกต้องอยู่ในระดับสูงทีท! ําให้ผสู้ ่งออกแย่งซือ& สินค้า
เท่านัน& ซึ!งในกรณีน&ีรฐั อาจจะไม่ต้องชดเชยให้กบั เกษตรกรเลยหากราคาอ้างอิง และราคาตลาดอยู่สูง
กว่า ราคาประกัน โดยที!เ กษตรกรได้ร บั ราคามากกว่าราคาประกัน ตามราคาที!ขายได้ หรือ ประสบ
ความสําเร็จ "แบบผลรอง" คือ ราคาอ้างอิงต้องเข้าใกล้ราคาตลาดมากทีส! ุดนัน! เอง ในกรณีน&ี เกษตรกร
ได้รบั ราคาใกล้เคียงกับราคาประกันทีส! ุด แต่มขี อ้ ดี คือ ไม่มกี ารรัวไหลของผลประโยชน์
!
หากไม่ใช่สอง
กรณีน&ี ผลลัพธ์อาจไม่เป็นทีป! รารถนาของสังคมแต่เป็ นยอดปรารถนาของผูเ้ ล่นบางกลุ่มบางพวกเท่านัน&
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นอกจากนัน& ราคาอ้างอิงซึง! คํานวณจากค่าเฉลี!ยต่างๆ ไม่สะท้อนกับความเป็ นจริงโดยเฉพาะหากราคา
ข้าวโดยรวมมีทศิ ทางลดลง (ราคาอ้างอิงจะสูงกว่าราคาตลาด) ดังนัน& โอกาสที!เกษตรกรจะได้รบั การ
ประกันรายได้ท!ี 10,000 บาทต่อตัน จึงมีน้อยลง และเป็ นปญั หาทีร! ฐั จะต้องหาทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่าง
ยิง! การปรับราคาอ้างอิงให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากที!สุด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่ง ชาติไ ด้มมี ติเห็นชอบให้ปรับหลัก เกณฑ์และวิธกี ารคํา นวณเกณฑ์ก ลางอ้างอิง เพื!อ ให้ส อดคล้อ ง
ใกล้เคียงกับราคาตลาด (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 18 พฤษภาคม 2553)
ภาพที( 2 หลักการโครงการประกันรายได้
ราคาประกันต่อตัน เช่น 10,000
บาท สําหรับข้ าวเปลือกเจ้ า 5 %

เงินชดเชย

ราคาตลาด
ราคาอ้ างอิง

ผู้เล่นหลัก คือ
1. เกษตรกร และเจ้ าของที(ดิน
2. โรงสี และผู้สง่ ออก
3. รัฐ และนักการเมือง

ที(มา: ประชา คุณธรรมดี (2553)
หมายเหตุ: ราคาตลาด ราคาอ้างอิง และเงินชดเชย สามารถขึน& ลงได้แล้วแต่ภาวะตลาด และการประกาศราคาอ้างอิงในแต่ละช่วงเวลาที!
กําหนด

มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 2552/53
มติคณะรัฐมนตรีวนั ที! 20 ตุลาคม 2552 รับทราบและเห็นชอบในหลักการกําหนดมาตรการรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 2552/53 ตามทีก! ระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึง! มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 4
มาตรการ คือ โครงการเพิ!มสภาพคล่ อ งให้ ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยคณะรัฐมนตรีอ นุ ม ัติใ ห้
กระทรวงการคลัง ช่วยเหลืออัตราดอกเบีย& ร้อยละ 2 ให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าข้าวหรือโรงสี โครงการจัด
ตลาดนัดข้าวเปลือก ซึ!งมอบหมายให้กรมการค้าภายใน รับไปดําเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โครงการแทรกแซงตลาดรับซือ& ข้าวเปลือก โดยให้ อคส. และ อ.ต.ก. แทรกแซง
ตลาดรับซื&อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผ่านโรงสีและสถาบันเกษตรกรที!มศี กั ยภาพในการเก็บรักษาคุณภาพ
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ข้าวเปลือกและสีแปรสภาพเป็ นข้าวสารเมื!อจําเป็ น ตามราคาอ้างอิงทีก! ระทรวงพาณิชย์ จะประกาศทุก
วันที! 1 และวันที! 16 ของทุกเดือน เพื!อให้โรงสีทเ!ี ข้าร่วมโครงการ เปิดรับซือ& ข้าวเปลือกจากเกษตรกร
ในราคาเดีย วกัน โดยเงินที!จะรับซื&อ ประมาณการณ์ ไ ว้ท!ี 20,000 ล้านบาท ซึ!ง มอบหมายให้
กระทรวงการคลัง เป็นผูร้ บั ผิดชอบหาแหล่งเงิน และโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุง้ ฉางเกษตรกรเพื!อ
รอการจําหน่ าย ปีการผลิต 2552/53 โดยให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการรับฝากข้าวเปลือกในยุง้ ฉางเกษตรกรเพื!อ
รอการจําหน่ าย จํานวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนราคาที! ธ.ก.ส. จะรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกรให้
หารือกับกระทรวงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กลางอ้างอิง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 20
ตุลาคม 2552)
โครงการทีเกียวข้องกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
การจัดตัง' สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามมาตรา 84(8) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทีก! ําหนดให้รฐั ต้องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสภาเกษตรกรเพื!อวางแผนการเกษตรและ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรนัน& วันที! 9 กันยายน 2552 สภาผู้แทนราษฎร ได้พจิ ารณาร่าง
พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่ง ชาติ พ.ศ. ... ที!คณะรัฐมนตรีเป็ นผู้เสนอ รวมถึงพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ... ทีส! มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและประชาชนเป็ นผูเ้ สนอ อีก 8 ฉบับไปพร้อมกัน
โดยที!สาระสําคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว กําหนดให้มกี ารจัดตัง& องค์กรการเกษตรและสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เพื!อจัด ทําแผนแม่บทพัฒนาการเกษตร โดยที!ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติรบั
หลักการวาระที! 1 และตัง& คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน 36 คน โดยให้เวลาในการแปรญัตติภายใน 7
วัน และให้ใ ช้ร่า งของรัฐบาลเป็ น หลัก ในการพิจ ารณาโดยร่า ง พ.ร.บ.ดังกล่ า ว เน้ น ไปที!ก ารรัก ษา
ประโยชน์ของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื!อสร้างรากฐานที!มนคงและรองรั
ั!
บการเปลีย! นแปลงทัง&
ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ต าม โครงสร้างของสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติยงั คงเป็ น ที!
ถกเถียงกันในประเด็นเรื!องทีม! าของสมาชิกสภา โครงสร้างขององค์กร ความเป็ นอิสระขององค์กร และ
อํานาจผูกพันองค์กร วันที! 3 มีนาคม 2553 สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติเห็นชอบ และส่งให้ทป!ี ระชุมวุฒสิ ภา
ที!ประชุมวุฒสิ ภามีมติให้แก้ไขเพิม! เติมร่างพระราชบัญญัตแิ ละได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร เมื!อวันที! 30
พฤษภาคม 255310

10

อ่านเพิม! เติมร่างพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ... ทีว! ุฒสิ ภาแก้ไขได้ท!ี
http://www.senate.go.th/jeab/admin/files/prb/1687/68_1.pdf
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นโยบายด้า นการเกษตรของรัฐ พบว่า ประกอบด้ว ยโครงการระยะสัน& และระยะยาว แม้ว่ า
โครงการระยะยาวจะยังไม่ส่งผลแต่คาดการณ์ ได้ว่า โครงการดังกล่าวจะส่งผลต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะโครงการทีเ! กีย! วข้องกับ ปจั จัยการผลิตทัง& เรื!อง นํ&า และทีด! นิ อย่างไรก็
ตาม ข้อด้อยของการดําเนินนโยบายของรัฐจากอดีตถึงปจั จุบนั คือ เรื!องการบริหารจัดการให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของแนวนโยบายซึ!ง ภาครัฐ จะต้อ งกํ า กับ ดู แ ลหน่ ว ยงานและทุ ก ภาคส่ ว นที!เ กี!ย วข้อ งให้
ดําเนินการตามแนวทางที!ไ ด้ต ัง& ไว้ นอกจากนัน& ในส่ว นของสถาบันทางการเกษตรโดยเฉพาะสภา
เกษตรกรแห่ง ชาติ จะต้อ งมีค วามเป็ นอิส ระ และเน้ น การมีส่ว นร่ว มของเกษตรกร โดยภาครัฐอาจ
สนับสนุ นเรื!องข้อมูลข่าวสารทัง& ด้านการผลิต การตลาด และแนวโน้มราคา ความรูเ้ ทคโนโลยีสมัยใหม่
และกฎระเบียบต่างๆทีเ! กีย! วข้อง

แนวคิ ดการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
งานศึกษาของ ประชา คุณธรรมดี (2552) ได้นําเสนอแนวคิดการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของ
ไทยซึง! จะต้องพิจารณาถึงความเชื!อมโยงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยและของโลกควบคู่กนั ไป
และแนวทางการพัฒนาจะต้องไม่เป็ นการพัฒนา "เฉพาะหน้า" หรือการพัฒนาระยะสัน& เพื!อหวังผลทาง
การเมือ ง แต่ จ ะต้ อ งมีก ารวางแนวทางการพัฒ นาอย่ า งยัง! ยืน ด้ว ย ซึ!ง การพัฒ นาการเกษตรควร
ประกอบด้วยการพัฒนาการผลิต การพัฒนาการตลาด และการพัฒนาสถาบันทางการเกษตร ซึง! พอสรุป
ได้ดงั นี&
ข้อเสนอเกียวกับการพัฒนาการผลิ ต
ข้อเสนอสําคัญเกี!ยวกับการพัฒนาการผลิต คือ เรื!องการจัดการนํ& าและที!ดนิ และเรื!องการวิจยั
เพื!อการพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์ทช!ี ดั เจนว่า การจัดการดังกล่าวเพื!อตอบสนองการผลิตสินค้าเกษตร
แบบยังยื
! น โดยเฉพาะประเด็นเรือ! ง
• การเกษตรกับสิง! แวดล้อมทีท! ุกภาคส่วนจะต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลีย! นแปลงนี& กล่าวคือ ทํา
อย่างไรให้การผลิตทางการเกษตรไม่ก่อผลเสียต่อสิง! แวดล้อ ม เช่น เรื!อง สารเคมีตกค้างและ
ปนเปื&อนในดิน นํ&า เป็นต้น และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
• ประเด็นเรื!องการเปลี!ยนรูปการใช้ท!ดี นิ จะต้องมีการวางแนวทางเพื!อรับสถานการณ์ของภาวะ
"เมืองขยาย" (Urban Sprawl) รวมทัง& การเปลี!ยนรูปการใช้ท!ดี นิ จากเกษตรกรรม เป็ นแหล่ง
ท่องเที!ยวหรือแหล่งสันทนาการ เพราะการลงทุนโดยเฉพาะเรื!องพื&นที!ชลประทานนัน& จะต้อง
พิจารณาควบคู่ใ นเรื!อ งการสูญ เสียพื&นที!เ กษตรกรรมในเขตชลประทานให้ก ับภาคเมือ งด้ว ย
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โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และจังหวัดใหญ่ๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาครัฐควรจะ
เป็นตัวกลางในการให้ทุกภาคส่วนวางแผนเพื!อรับมือกับปญั หาทีจ! ะเกิดขึน&
• ประเด็นเรื!อ งการเช่ าที!ด ินของต่ างชาติแ ละการประกาศเขตที!ด ินเพื!อ เกษตรกรรม (Zoning)
ปจั จุบนั เรือ! ง พ.ร.บ. การคุม้ ครองพืน& ทีเ! กษตรกรรม ยังไม่มผี ลบังคับใช้ ซึง! ผูเ้ ขียนเห็นว่า เรื!องนี&
มีความจําเป็ นอย่างยิง! ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยังยื
! น ด้วยเหตุทว!ี ่าชาวต่างชาติ
มีค วามต้อ งการเช่าพื&นที!เ พื!อ ทํา การเกษตรนัน& ไม่ไ ด้ต้อ งการเฉพาะพื&นที! แต่ ท รัพ ยากรนํ& า
โดยเฉพาะนํ&าชลประทานในประเทศไทยทีเ! ป็น "ของฟรี" สําหรับผูใ้ ช้ เป็นทีต! ้องการทีแ! ท้จริงของ
ประเทศที!ส นับสนุ นนโยบายความมันคงทางอาหาร
!
นอกจากนั น& การประกาศเขตที!ด ิน เพื!อ
เกษตรกรรมนัน& จะส่งผลต่อการพัฒนาพืน& ที! ขจัดปญั หาการเปลีย! นรูปที!ดนิ และยังสามารถช่วย
ในเรือ! งการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทีเ! ป็นมิตรกับสิง! แวดล้อมได้อกี ด้วย
• ประเด็นเรือ! งการวิจยั ภาครัฐควรสนับสนุนการวิจยั ทางการเกษตรทัง& ในเรือ! ง พันธุ์ เครื!องมือทาง
การเกษตร และพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลวิจยั เพื!อการเผยแพร่ส่เู กษตรกรได้อย่างทัวถึ
! ง
ข้อเสนอเกียวกับการพัฒนาการตลาด
นอกจากเรือ! งการแทรกแซงราคาสินค้าตลาดทีร! ฐั ควรพิจารณาการดําเนินการอย่างรอบคอบและ
เท่าทีจ! าํ เป็น ข้อเสนอทางด้านการพัฒนาการตลาดทีส! ําคัญ ทีท! ุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วม คือ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์สนิ ค้าเกษตร ทัง& ในเรื!อง การเก็บเกี!ยว การขนส่ง การพัฒนาห้องเย็น และไซโลสินค้า
เป็นต้น นอกจากนัน& ทุกภาคส่วนควรให้ความสําคัญเรื!องการเพิม! มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การขยาย
ตลาดสินค้าฮาลาล ตลาดแอฟริกาและเปิ ดตลาดประเทศเกิดใหม่ การรักษามาตรฐานสินค้าและความ
น่าเชื!อถือของสินค้าเกษตรไทย รวมถึงความปลอดภัยของสินค้า การสนับสนุนการเจรจาทางการค้า และ
การรับมือการมาตรการทางการค้าโดยเฉพาะการเปิดการค้าเสรี
เรื!อ งมาตรฐานของสิน ค้ า และความน่ า เชื!อ ถือ ของสิน ค้ า เกษตรไทยนั &น เป็ น หนึ! ง ในเรื!อ ง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที!ทุกภาคส่วนยังละเลยในความสําคัญ ข้อมูลจากศูนย์
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื!อ สาร สํา นัก งานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่ว มมือ จากกรม
ศุลกากร พบว่า ในปี 2552 (มกราคม-กันยายน) ประเทศไทยนําเข้าข้าวขาว 15-25% จากพม่า 64,593
ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 351 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วนของข้าวทีม! กี ารนํ าเข้าประมาณ 69.50 % ซึ!ง
เป็นการเพิม! ขึน& อย่างมีนยั ยะสําคัญจากปีก่อนหน้าทีม! สี ดั ส่วนน้อยกว่า 0.5% นอกจากนัน& ไทยนําเข้าข้าว
จากกัมพูชาอีก 140 ตันแม้ว่ามูลค่าของข้าวนํ าเข้าจะเป็ นเพียง 480,000 บาท ซึ!ง สกล หาญสุทธิวาริ
นทร์ ตัง& ข้อสังเกตจากการนําเข้าข้าวจากประเทศเพื!อนบ้านว่า
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ข้าวนําเข้าแม้เสียภาษี แล้วก็ยงั มีราคาถูกกว่าข้าวไทย จึงมีผไู้ ม่สุจริตนําข้าวทีน" ําเข้า บางส่วนไป
สวมสิทธิจํานํ า ได้ราคาจํานําในราคาสูงกว่าต้นทุนนําเข้ามาก บางส่วนก็นําไปปนกับข้าวไทยที "
จะส่งออก เหตุทกี " ล่าวได้ว่ามีการนําไปปนกับข้าวไทยทีจ" ะส่งออก เนือ" งจากในช่วงประมาณกลาง
ปีที " ผ่านมา มีการตรวจพบว่าข้าวนึง" ทีจะส่งออกไปต่างประเทศของผูส้ ่งออกบางรายมีขา้ วเมล็ด
สัน' มากปนอยู่เ กิน กํา หนดอย่า งทีไ ม่เ คยปรากฏมาก่ อ น ข้า วดัง กล่ าวผิด มาตรฐานข้า วตาม
มาตรฐานข้าวไทย จึงส่งออกไม่ได้ ได้มกี ารสันนิษฐานในเบื'องต้นว่าข้าวเมล็ดสัน' ดังกล่าว ไม่ใช่
ข้าวไทย เพราะไทยเลิก ปลูก ข้าวพันธุ์เ มล็ด สัน' มานานแล้ว และน่ าจะเป็ นข้า วทีน" ํ า เข้า จาก
ประเทศเพือ" นบ้าน ทีม" ชี ายแดนติดกับไทยทางภาคตะวันออก ซึง" ก็มขี อ้ มูลทีไ" ม่เป็ นทีเ" ปิ ดเผย
จากผู้อ ยู่ใ นวงการค้าข้าวยืนยันว่าข้าวเมล็ด สัน' นัน' เป็ นข้าวนํ าเข้า (สกล หาญสุทธิวารินทร์,
2552)
ตัง& แต่วนั ที! 1 มกราคม 2553 ประเทศไทยมีพนั ธกรณีต้องเปิดตลาดให้นําเข้าสินค้า ตาม ความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asian Free Trade Area--AFTA) อย่างเสรี ซึง! มีสนิ ค้าเกษตรจํานวน 23
รายการ อันรวมถึงข้าวด้วย โดยมีอตั ราภาษีนําเข้า 0% ยกเว้นบางรายการทีเป็ นสินค้าอ่อนไหว คือ มัน
ฝรัง! เนื&อมะพร้าวแห้ง กาแฟ ทีม! ภี าษี 5% จากการทีต! อ้ งเปิดตลาดเสรี ในส่วนนี&ภาครัฐ เอกชน และกลุ่ม
เกษตรกรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที!จะเกิดขึ&น และสามารถพิจารณาใช้มาตรการ
ปกป้องสินค้าเกษตรของไทยได้
การทําการตลาดเชิงรุกและการดูค่แู ข่งก็เป็นเรือ! งทีล! ะเลยไม่ได้ โดยเฉพาะกรณี ข้าว JAZZMAN
ของสหรัฐอเมริกา ที!ผู้พฒนาพันธุ์หวังใช้เป็ นสินค้าที!ทําตลาดแข่งกับข้าวไทย ในเรื!องนี&ข้อเสนอของ
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก มีความน่ าสนใจ กล่าวคือ สํานักงานฯ เสนอว่า
"ผูส้ ่งออกข้าวหอมมะลิไทยควรตะหนักถึงผลกระทบต่อไปทีจ! ะเกิดขึน& ต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไป
สหรัฐฯ และเตรียมกลยุทธ์ป้องกัน/ต่อสูก้ บั ข้าว JAZZMAN ของสหรัฐฯเพื!อรักษาตลาดข้าวไทยใน
สหรัฐฯ" นอกจากนัน& สํานักงานฯยังได้เสนอกลยุทธ์เชิงรุก คือ
• การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลผูบ้ ริโภคทราบถึงข้อดีเด่นทัง& ในด้านคุณภาพและความหอม
รวมไปถึงการให้ความรูเ้ กีย! วกับข้าวหอมมะลิไทยด้วย
• การพิจารณาทําการค้าแบบสากล (Internationalization) ด้วยการเข้าไปซือ& กิจการโรงสี หรือ
กิจการการจําหน่ ายข้าวในสหรัฐฯ เพื!อประโยชน์การขยายตลาดในระยาว อีกทัง& ได้รบั รายชื!อ
ลูกค้า รวมถึงระบบการกระจายสินค้า ซึง! ในช่วงนี&เป็ นโอกาสทีด! ี เนื!องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่
ในภาวะถดถอย และสามารถซื&อขายกิจการได้ในราคาที!ไม่แพง (กรมส่งเสริมการส่งออก,
2552)
ข้อเสนอเกียวกับการพัฒนาสถาบันทางการเกษตร
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สถาบันทางการเกษตรเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาการเกษตรแบบยังยื
! น แม้ว่าจะถูกมองข้าม
ไปในอดีต โดยเรื!องสําคัญที!ทุกภาคส่วนควรพิจารณาดําเนินการ คือ เรื!อง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
สถาบันประกันภัยพืชผล การจัดตัง& สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็ นเรื!องที!จะต้องดําเนินการให้มคี วามอิสระ
ขององค์ก ร และสามารถมีส่วนในกําหนดนโยบายที!เป็ นประโยชน์ ต่อภาคเกษตรมากที!สุด ปลอดการ
แทรกแซงจากฝา่ ยการเมือง ภาครัฐมีส่วนในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร งบประมาณสนับสนุน
โครงการประกันรายได้ของเกษตรกรเป็นโครงการทีส! ่งเสริมเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรซึง! ควร
ดํา เนิ น การควบคู่ก ับ การจัด ตัง& สถาบัน ประกัน ภัย พืช ผลในลัก ษณะของระบบการประกัน ภัย โดยที!
เกษตรกรจะต้องร่วมรับภาระ ซึง! สถาบันฯจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีเสถียรภาพ "ด้านรายได้" ซึง! เป็ นสิง!
สําคัญมากกว่าด้านราคา ส่งเสริมให้การพัฒนาการเกษตรแบบยังยื
! นมีความเป็ นไปได้และยังเป็ นการลด
ภาระงบประมาณในการชดเชยความเสียหายทางการเกษตรอีกด้วย
ในงานศึกษาของ The World Bank (2007) เรื!อง World Development Report 2008 ใช้ช!อื ว่า
Agriculture for Development ซึง! เนื&อหาหลักคือการวิเคราะห์ความสําคัญของภาคเกษตรเพื!อการพัฒนา
ประเทศ รายงานดังกล่าวตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ ภาคการเกษตรจะช่วยการพัฒนาประเทศ
อย่างไร เครื!องมือทีม! ปี ระสิทธิผลในการสนับสนุ นภาคเกษตรในการพัฒนาประเทศ และจะทําอย่างไรให้
เกิดพันธกรณีเรือ! งการเกษตรเพื!อการพัฒนาเกิดขึน& ได้ รายงานฉบับนี&ได้จดั กลุ่มประเทศเป็ น 3 ประเภท
คือ กลุ่มประเทศเกษตรกรรม (Agriculture-based) กลุ่มประเทศที!กําลังเปลี!ยนแปลง (Transforming)
และกลุ่มประเทศในเขตเมือง (Urbanized) ประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศทีก! ําลังเปลีย! นแปลง
โดยมีปญั หาเรื!อง ความเหลื!อมลํ&า รายงานฉบับนี&สรุปว่า การขึน& ราคาสินค้าเกษตรจะไม่ช่วยให้ความ
เหลื!อมลํ&าคลีค! ลายมากขึน& เนื!องจากคนจน (ที!ยงั อยู่มากในภาคการเกษตร) ก็เป็ นผู้ซ&อื หรือการให้เงิน
อุดหนุ น (Subsidies) ก็จะไม่ช่วยคลี!คลายปญั หาเท่าใดนัก แนวทางทีค! วรทําคือ การลดความเหลื!อมลํ&า
ด้ว ยหลากหลายวิธ ีประกอบกัน เช่น การทําการเกษตรที!มมี ูล ค่าสูง การกระจายกิจกรรมนอกภาค
การเกษตรไปสู่ชนบท และให้ความช่วยเหลือหากจะมีการเคลื!อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตร
งานศึกษาของ Ray (2004) ได้กล่าวถึงนโยบายภาคเกษตรในสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวถึงการ
เปลีย! นแปลงภาคเกษตรตัง& แต่ปี 1892 การดําเนินนโยบายราคาสินค้าเกษตรแบบราคาตํ!าอย่างยาวนาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเน้นการผลิตเพื!อการส่งออก ซึง Ray ได้วพิ ากษ์ว่าเป็ นการดําเนินนโยบาย
ที!ผดิ พลาด อย่างไรก็ตาม งานศึกษานี&ได้กล่าวถึงโครงสร้างของนโยบายการเกษตรที!ควรจะเป็ น เช่น
การเน้นนโยบายสินเชื!อ การปรับแผนการเกษตรและพลังงานเข้าด้วยกัน การส่งเสริมความร่วมมือกับ
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นานาชาติ การจัดให้นโยบายสินค้าเกษตรเป็ นส่วนหนึ!งของนโยบายด้านฟาร์ม นอกจากนัน& Ray ยังได้
กล่าวว่า อาหารและสิน ค้าเกษตรมีค วามแตกต่ างจากสินค้าอื!นๆในหลายด้าน เช่น ผู้เ สียภาษีเ ป็ น
ผูส้ นับสนุ นหลักของการขยายผลผลิต แต่ความต้องการอาหารกลับขยายน้อยเมื!อเทียบกับรายได้ และ
ความต้องการสินค้าเกษตรก็เปลีย! นแปลงน้อยเมื!อเทียบกับราคาสินค้าเกษตร นอกจากนัน& ผลผลิตทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ก็เปลี!ยนแปลงได้น้อยเมื!อ เทียบกับราคา ข้อสรุปของ Ray ในงานชิ&นนี&ว่าด้ว ย
นโยบายการเกษตรแบบทางเลือกทีว! ่า การผลิตจําเป็ นต้องเน้นผลผลิตส่วนเกิน เนื!องจากในอนาคตการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้ มมากขึ&นในประเทศที!สามารถผลิตได้ และความต้องการสินค้า
เกษตรและอาหารนัน& จะสูงขึน& และผูบ้ ริโภคยินดีจ่ายมากขึน& นอกจากนัน& พืน& ทีเ! พาะปลูกโดยรวมจะลดลง
ในขณะที!หลายประเทศจะมองสินค้าเกษตรและอาหารในลักษณะการผลิตเพื!อตนเองมากขึน& เนื!องจาก
นโยบายความมันคงทางอาหาร
!
และในด้านตลาดส่งออกจะมีการแข่งขันกันสูงขึน&

ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตร
งานศึกษานี&วเิ คราะห์ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตรจากลักษณะของภาคการเกษตรและ
สินค้าเกษตร ประกอบกับโครงสร้างของหน่ วยงานที!เกี!ยวข้องกับภาคเกษตร รวมทัง& ปจั จัยแวดล้อมที!
อาจจะเกิดขึ&นได้ในอนาคต เช่น แรงกดดันทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และปญั หาสิง! แวดล้อม การ
วิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบายนี&ประมวลจากข้อเท็จจริงทีเ! กิดขึน& เทียบกับสิง! ทีค! วรจะเป็ น การเรียนรูแ้ ละ
การลดช่องว่างทางนโยบายทางด้านการเกษตรจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
! น สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 10 และคําแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ A เวชชาชีวะ
ช่องว่างที(หนึ( ง: ความขัดแย้งเชิ งโครงสร้าง
การแบ่งแยกอํานาจการบริหารโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลิต กระทรวง
พาณิชย์ดูแลด้านการตลาด และสถาบันเกษตรกรมีลกั ษณะกระจัดกระจาย และทิศทางการดําเนินการ
ตามแต่ละหน่วยงานกําหนดนัน& เป็ นช่องว่างทางนโยบายทีส! ําคัญทีส! ุด ปญั หาหลักของความขัดแย้งทาง
โครงสร้างก่ อ ให้เ กิด การส่ง สัญ ญาณที!ไ ม่ส อดประสานกันไปสู่ภาคการผลิต ตัว อย่างที!เ ห็นได้ชดั คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณการณ์ภยั แล้งไว้ตงั & แต่ปลายปี 2552 และพยายามให้เกษตรกรลด
พืน& ทีเ! พาะปลูกข้าวออกไป เพื!อลดความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตร ในทางตรงกันข้าม ราคาข้าว
ในท้องตลาดในช่วงปลายปี 2552 ต่อต้นปี 2553 รวมทัง& โครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็ นแรงจูงใจ
อย่างดีสําหรับเกษตรกรให้รบั ความเสีย! งในการตัดสินใจผลิตข้าว เป็ นต้น กระทรวงพาณิชย์จาํ เป็ นต้อง
ทํางานประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มากยิง! ขึน& โดยเฉพาะเรื!องการส่งสัญญาณทางด้านการ
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ลดหรือเพิม! การผลิต เนื!องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ!งึ มีความเชี!ยวชาญในด้านการวิเคราะห์
ความเสีย! งภัยธรรมชาติ และการผลิต หากทํางานสอดประสานกันกับกระทรวงพาณิชย์ในด้านการตลาด
ได้กจ็ ะทําให้การบริหารด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพมากกว่าทีเ! ป็นอยู่
หากพิจารณาจากหน้าทีใ! นการดําเนินการ พบว่า กระทรวงพาณิชย์มภี ารกิจที!ขดั แย้งกันในการ
ดูแลเสถียรภาพทางราคาของสินค้าเกษตร กล่าวคือ ในภารกิจภายในประเทศนัน& กระทรวงพาณิชย์ม ี
หน้าทีด! แู ลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรแต่อกี ด้านหนึ!งกระทรวงพาณิชย์กจ็ ะต้องดูแลผูบ้ ริโภค
ภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีน&ีเป็ นไปได้ว่าเกษตรกรจะมีแนวโน้มเป็ นผู้ได้รบั
ผลกระทบหลัก จากช่ อ งว่ า งทางนโยบายด้า นนี& เนื! อ งจากเมื!อ ราคาสิน ค้า ประเภทอาหารมีร าคาดี
กระทรวงพาณิชย์กจ็ ะเข้าควบคุมราคาตามอํานาจหน้าที! ทําให้เกษตรกรทีจ! ะได้รบั รายได้เพิม! สูงขึน& ตาม
กลไกตลาดก็ไม่สามารถเพิม! รายได้เท่าทีค! วร ในทางตรงข้ามหากราคาสินค้าประเภทอาหารตกตํ!า การ
ช่วยเหลือเกษตรกรมักจะไม่รวดเร็วเท่ากับการแทรกแซงด้านราคาไม่ให้สูงเกินไป ตัวอย่าง เช่น การ
ควบคุมราคาเนื&อหมู และสินค้าประเภทอาหารอื!นๆ
หากพิจารณาจากตารางที! 7 ซึง! เป็ นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ กระทรวง
พาณิชย์ (SWOT Analysis) จะพบว่า เรื!องการตลาดเกษตรนัน& ไม่ได้ถูกระบุในด้าน จุดแข็ง (Strengths)
ของกระทรวงพาณิชย์เลย พบแต่เพียงว่ากระทรวงพาณิชย์มอี ํานาจหน้าทีต! ามกฎหมายในการกํากับดูแล
สินค้าเกษตรเท่านัน& ในด้าน จุดอ่อน (Weaknesses) จะพบว่าปญั หาส่วนใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์ คือ
การขาดบุคลากรเชี!ยวชาญเฉพาะด้าน ยิง! ไปกว่านัน& ยังไม่มหี น่ วยงานที!ทําหน้ าที!เป็ นคลังสมอง การ
วิเคราะห์วจิ ยั และการวางแผนเศรษฐกิจการค้าในเชิงลึกทัง& รายตลาดและรายสินค้า (กระทรวงพาณิชย์,
2552)
หากพิจารณาเชิงโครงสร้างในประเทศอื!น พบว่า กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา11 และประเทศ
ญี!ปุ่นนัน& หน่ ว ยงานที!ดูแ ลด้านการเกษตรเป็ นหน่ ว ยงานเดียวกัน โดยไม่แ บ่ง แยกด้านการผลิต และ
การตลาด การจัดโครงสร้างดังกล่าวทําให้การบริหารนโยบายมีความคล่องตัวมากยิง! ขึน& และทิศทางของ

11

ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกานัน& กระทรวงเกษตรจะดูแลทัง& ด้านการผลิต การตลาด การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หน่ วยงานที!
เกี!ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื!อ และระบบประกัน ในขณะที!กระทรวงพาณิชย์จะเน้นเรื!องการเจรจาการค้าเป็ นสําคัญ ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาเพิม! เติมได้จาก แผนผังการบริหารกระทรวงเกษตร ที! http://usda.gov/documents/AgencyWorkflow.pdf และแผนผังการบริหาร
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา http://www.commerce.gov/sites/default/files/documents/migrated/
Department%20Organization%20Chart.pdf
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นโยบายก็จะไม่มคี วามขัดแย้งกัน นอกจากนัน& ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างนัน& จะเป็ นช่องว่างทางด้าน
นโยบายด้านการเกษตร ช่องว่างทีส! อง ความขัดแย้งเชิงนโยบาย ทีจ! ะกล่าวต่อไป
ช่องว่างที(สอง: ความขัดแย้งเชิ งนโยบาย
การที!หน่ วยงานมีหน้าที!ขดั กันตามโครงสร้าง ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านนโยบายเช่นกัน
ตัว อย่า งในกรณีน&ี เช่ น โครงการประกัน รายได้เ กษตรกร ที!เ ป็ น นโยบายหลัก ของรัฐ บาลเน้ น การ
ช่ว ยเหลือ เกษตรกรโดยตรง ทัวถึ
! ง และงบประมาณไม่รวไหล
ั!
ตามหลัก การของนโยบายนี& นัน& จะ
พยายามยกเลิกการแทรกแซงราคาในตลาดสินค้านํ าร่องทัง& สามประเภท ในทางตรงข้าม กระทรวง
พาณิชย์ยงั คงดําเนินการเสนอนโยบายให้คณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ นเรือ! งการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือก การ
ตัง& จุดรับซือ& การจํานําข้าว การผ่อนผันให้เกษตรในภาคกลางปลูกข้าวไม่ไวแสงคุณภาพตํ!า (ข้าวตํ!ากว่า
100 วัน) เพื!อให้อยู่ใ นระบบประกันรายได้ ทําให้ก ารดําเนินนโยบายตามโครงการประกันรายได้ไ ม่
สอดคล้อ งกัน12 นอกจากนัน& หลัก การสําคัญ ของนโยบายประกันรายได้ คือ การลดการรัวไหลของ
!
งบประมาณ แต่มาตรการจูงใจโรงสีของกระทรวงพาณิชย์ตามที!เสนอในคณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติก็ด ี หรือที!ผ่านมติคณะรัฐมนตรีก็ด ี เช่น มาตรการข้าวใหม่แลกข้าวเก่า การหักค่าเสื!อมแบบ
ขัน& บันได ยังคงเป็นนโยบายทีอ! าจก่อให้เกิดการรัวไหลของงบประมาณโดยเฉพาะอย่
!
างยิง! การมีแนวโน้ม
เอื&อประโยชน์ให้กบั โรงสีบางรายในภาคกลาง การปรับปรุงพันธุ์ก็เป็ นหลักการที!อยู่ในโครงการประกัน
รายได้แต่การผ่อนผันให้เกษตรกรโดยเฉพาะภาคกลางนัน& ทําลายหลักการสําคัญแห่งนโยบายประกัน
รายได้ในเรื!องการปรับปรุงพันธุ์ และการไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อเกษตรกร อย่างไรก็ตาม อาจตัง& ข้อสังเกตได้
ว่า โรงสีใ นภาคกลางและเกษตรกรในภาคกลางเป็ นฐานเสีย งของพรรคการเมือ งของรัฐ มนตรีเ จ้า
กระทรวง
ความขัดแย้งเชิงนโยบายที!เกิดขึน& ในภาคเกษตร ยังมีเรื!องการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
เช่น ภัยแล้ง และการระบาดของโรคและแมลง อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางด้านนโยบายนี&เกิดขึ&น
เนื!องจากปญั หาทางเศรษฐศาสตร์ท!วี ่าด้วย ความอันตรายทางศีลธรรม (Moral Hazard) เพราะความ
ตัง& ใจของหน่ ว ยงานที!กํากับดูแ ลเกษตรกรต้อ งการให้ก ารดําเนินการผลิต ได้รบั การคุ้มครองจากภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และความเสียหายจากโรคและแมลง แต่กลับเป็ นว่าทําให้เกษตรกรมีประกัน
ความเสี!ยงโดยไม่คํานึงถึงมาตรการการลดความเสี!ยงจากภัยต่างๆ เหล่านัน& ตัวอย่างเช่น กรณี การ
12

หากพิจารณาอีกมุมหนึ!งอาจเป็นเพราะความจําเป็นทีน! โยบายการประกันรายได้นนั & ดําเนินการอย่างรวดเร็วทําให้เกษตรกรปรับเปลีย! น
การผลิตไม่ทนั อย่างไรก็ตาม หากการประกันรายได้รอบที! 2 ยังคงผ่อนผันเรือ! ง การใช้พนั ธุค์ ุณภาพตํ!าต่อไป ก็อาจสรุปได้ว่า ช่องว่างทาง
นโยบายนี&เกิดขึน& โดยตัง& ใจ
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ระบาดของเพลีย& กระโดยสีน&ําตาลในข้าว การระบาดของเพลี&ยแป้งในมันสําปะหลัง ซึง! กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พยายามจัดโครงการเพื!อจูงใจให้เกษตรกรตัดวงจรการระบาด แต่เ กษตรกรก็เลือ กที!จะ
ดําเนินการผลิต ต่ อ เพราะเห็นว่าถึง อย่างไรภาครัฐจะต้อ งให้ค วามช่ว ยเหลือ โดยไม่คํานึง ถึง ความ
เสียหายทีจ! ะเกิดขึน&
ช่องว่างที(สาม: การบริหารความเสี(ยงของการผลิ ตและการตลาด
เนื!องจากการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรมีปจั จัยความเสี!ยงเข้ามาเกี!ยวข้อ งทัง& เรื!อ ง ภัย
ธรรมชาติ และการระบาดของโรคและแมลง นโยบายของรัฐในอนาคตจึงควร ส่งเสริมให้มบี ริหารจัดการ
ประกันภัยพืชผลโดยเอกชน และเกษตรกรจะต้องมีส่วนรับภาระในเบีย& ประกันภัยดังกล่าว
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ตารางที! 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ กระทรวงพาณิชย์ (SWOT Analysis)
Strenghts (จุดแข็ง)
• มีเครือข่ายองค์กรครอบคลุมทัง& ในและต่างประเทศ (75 จังหวัดและ 42
ประเทศ)
• มีอํานาจหน้ าที! และความรับผิดชอบครอบคลุมทัง& การกํากับ ดูแลและ
ส่งเสริมการค้า ซึง! เกีย! วข้องกับทัง& เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริโภค
• มีเครือ ข่ายและส่งเสริมความร่ว มมือ กับภาคเอกชนในการเสริมสร้า ง
ความเข้ม แข็ง กับ ภาคธุ ร กิจ ทัง& ในส่ ว นกลางและภู ม ิภ าค เช่ น สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมการค้าต่างๆ
• มีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าทัง& ในเชิงกว้างและเชิงลึก ตลอดจน
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการค้าที!ท นั สมัย และมีป ระสิท ธิภ าพ
ภายใต้ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโสมสวลี (MOC Operation Room) ซึ!งเป็ นศูนย์
ข้อมูลสนับสนุ นการบริหารเชิงนโยบาย และเชื!อมโยงการติดต่อสื!อสาร
ภายในองค์กรระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงกับหน่ วยงานในสังกัดทัง& ในและ
ต่างประเทศ
• มีการทํางานเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เศรษฐกิจการค้าแก่ผปู้ ระกอบการและประชาชนทัวไป
!
• ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
• บุคลากรได้รบั การอบรมให้มที ศั นคติทด!ี ใี นการทํางาน และมีความมุ่งมัน!
ตัง& ใจทํางาน

Opportunities (โอกาส)

Weaknesses (จุดอ่อน)
• บุคลากรขาดแรงจูงใจเรือ! งความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพและค่าตอบแทน
• ขาดระบบการพํฒนาบุค ลากรในแต่ ละระดับอย่าง
ต่อเนื!อง
• กฎหมายและกฎระเบีย บทางการค้า บางฉบับ ยัง
ไม่ได้รบั การปรับปรุงให้สอดคล้องรองรับกับสภาพ
เศรษฐกิจการค้าทีเ! ปลีย! นไป
• บุคลากรที!เชีย! วชาญเฉพาะด้านยังไม่มเี พียงพอกับ
สถานการณ์ ป จั จุ บ ัน เช่ น ด้า นกฎหมายการค้ า
ระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ระบบโลจิ-สติก ส์ ท างการค้า การตลาดระหว่ า ง
ประเทศ เป็นต้น
• ขาดหน่วยงานทีท! าํ หน้าทีเ! ป็นคลังสมอง เพื!อทํางาน
ด้านวิเคราะห์ วิจยั และวางแผนเศรษฐกิจการค้าใน
เชิงลึกทัง& รายตลาดและรายสินค้า

Threats (อุปสรรค)

• การดําเนินนโยบายการคลังขาดดุลและเร่งรัดการดําเนินโครงการของ
• ปญั หาวิกฤตการเงินโลกทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอ
ภาครัฐเพือ! เร่งให้เกิดกิจกรรมและการเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ตัว ส่ง ผลต่ อ เศรษฐกิจ ไทยทัง& ในภาคการส่ง ออก
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐเพือ! สนับสนุนการฟื&นตัวของการใช้
ภาคการผลิตและการจ้างงานภาคการเงิน และการ
จ่ายการลงทุน และเพิม! ขีดความสามารถให้ภาคธุรกิจ
ท่องเทีย! ว
• ราคานํ&ามันและราคาวัตถุดบิ ลดลง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง
• การลงทุน ของภาคเอกชนทัง& ในประเทศและจาก
• การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ของตลาดส่ ง ออกใหม่ เช่ น ตลาดยุ โ รป
ต่างประเทศชะลอตัว ลงเนื!อ งจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ
ตะวันออก ตะวัน ออกกลางเอเชีย ฯลฯ ช่วยให้การส่งออกไทยลดการ
พึง! พาตลาดส่งออกหลักเดิม
• ภาคครัวเรือนขาดความเชือ! มันในระบบเศรษฐกิ
!
จทํา
• การใช้ พ ลัง งานทดแทนจากพืช เศรษฐกิจ ได้ แ ก่ ปาล์ ม นํ& า มัน มัน
ให้มกี ารใช้จ่ายน้ อ ยลง และผู้ประกอบการ SMEs
บางส่ว นได้ร บั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที!ซ บ
สําปะหลัง อ้อย สบู่ดํา ฯลฯ ช่ว ยลดต้น ทุน การค้าและสร้า งมูลค่าเพิ!ม
ให้กบั สินค้าดังกล่าว
เซา
• การเป็นศูนย์กลางการผลิต/การค้าทีส! าํ คัญแห่งหนึ!งของโลกในกลุ่มสินค้า
• การย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศเพื!อ นบ้านที!ม ี
ทีม! ศี กั ยภาพ เช่น ศูนย์กลางการเจียระไนเพชร ศูนย์กลางการผลิตสินค้า
ค่ า แ ร ง ง า น แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ ร า ค า ถู ก ร ว ม ถึ ง มี
เกษตรแปรรูปและอาหารเป็นต้น
สภาพแวดล้อมและกฎหมายเอื&อต่อการลงทุน
• การเร่งรัดใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ตามความตกลง
เขตการค้าเสรี (FTA) ต่างๆทีไ! ด้ลงนามไว้
• การสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนไปยังประเทศที!มศี กั ยภาพผ่าน
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ACMECS IMT-GS GMS
เป็นต้น
• การขยายเส้นทางการคมนาคมและขนส่งในประเทศ และกับเพื!อนบ้าน
ภายใต้ก รอบความร่ ว มมือ ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ก ารค้า การลงทุน ระหว่ า ง
ประเทศไทยและประเทศเพือ! นบ้านขยายตัวมากขึน&
ทีม! า: แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2552-2555 (รัฐบาล นายอภิสทิ ธิ A เวชชาชีวะ)
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นอกจากนัน& การบริหารการตลาดทีเ! กิดจากการดําเนินนโยบายในอดีต เช่น สต็อกข้าวของรัฐ ที!
ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณในบริหารจัดการจํานวนมากนัน& รัฐบาลควรมีการบริหารจัดการในทางที!
เปิ ด เผยและเป็ นประโยชน์ ก ับรัฐมากที!สุด จากการประมาณการณ์ว่าสต็อ กข้าวที!รฐั บาลมีอยู่จํานวน
ประมาณ 5-6 ล้านตัน เป็ นแรงกดดันต่อราคาข้าวเปลือก การระบายข้าวในสต็อกช่วงราคาข้าวขาลงจะ
ยิง! ซํ&าเติมต่อราคาข้าวเปลือกทีเ! กษตรกรจะได้รบั ทางออกหนึ!งทีร! ฐั อาจพิจารณา คือ การนําข้าวในสต็อก
มาทํ า ข้า วบรรจุ ถุ ง แจกให้ก ับ คนยากจนผ่ า นทางกระทรวงพัฒ นาสัง คมฯ และกระทรวงการคลัง
โดยเฉพาะหากมีการดําเนินการคู่กบั เบีย& ยังชีพ เบีย& คนสูงอายุ เป็ นต้น นอกจากจะเป็ นการระบายข้าวที!
ส่ ง ผลต่ อ ราคาตลาดในประเทศไม่ม ากนัก ยัง เป็ น การลดภาระทางงบประมาณที!ส ามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื!นๆอีกด้วย นอกจากนัน& การโรดโชว์ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในราคาทีเ! หมาะสมตามแผน
เดิม ก็สมควรทีจ! ะดําเนินการอย่างเร่งด่วน
ช่องว่างที(สี(: การพัฒนาภาคเกษตรเพื(อลดความเหลื(อมลํา2
ปญั หาเรื!อ งความเหลื!อ มลํ&าเป็ นปญั หาที!ส งสมอยู
ั!
่ในระบบเศรษฐกิจไทย ในภาคเกษตรด้ว ย
ลักษณะของการผลิตในภาคเกษตร ลักษณะของสินค้าเกษตร เป็ นปจั จัยทีส! ่งเสริมให้เกิดความเหลื!อมลํ&า
ทีม! ากยิง! ขึน& การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตจึงมีความจําเป็ นต้องมีเป้าหมายในการลดความเหลื!อมลํ&า
โดยอาจจะพิจารณาการพัฒนาภาคเกษตรแบบครบวงจรโดย มีระบบประกันรายได้ ประกันภัยพืชผล ข้อ
สํา คัญ ในด้า นการพัฒ นาภาคเกษตรเพื!อ ลดความเหลื!อ มลํ&า นั น& จะต้ อ งมีก ารส่ ง ข้อ มูล ข่า วสาร ให้
เกษตรกรรับทราบว่าระบบดังกล่าวทํางานอย่างไร เพื!อลดปญั หาความไม่เข้าใจของเกษตรกร ทีอ! าจก่อ
ตัวเป็นปญั หาอื!นได้ในอนาคตโดยเฉพาะการเป็นฐานทางการเมือง ตัวอย่างหนึ!ง คือ การทีช! าวนาในภาค
กลางรวมตัวกันเรียกร้องต่อรัฐให้ชดเชยการประกันรายได้ให้ได้ราคาสูงกว่าตลาดเหมือนกับการจํานํ า
ข้าวในอดีต 13 เพื!อ ไม่ใ ห้เ กษตรกรมารวมตัว กันในช่ว งที!เ กิด ความวุ่นวายทางการเมือ งในช่ว งเดือ น
มีนาคม-พฤษภาคม 2553 ซึง! ปญั หาดังกล่าวเกิดขึน& จากความไม่สมบูรณ์ในการสื!อสารทางด้านนโยบาย
ของรัฐ

13

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อัมมาร สยามวาลาให้ขอ้ มูลเชิงลึกว่า ชาวนาทีร! !าํ รวยบางกลุ่มมีพฤติกรรมที! "หากิน" กับโครงการแทรกแซง
ราคาของรัฐโดยเฉพาะโครงการรับจํานํา

27

ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตร

ช่องว่างที( ห้า: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนและพัฒนาภาคเกษตรผ่าน
สถาบันเกษตรกร และการปรับใช้นโยบายการบริ หารบ้านเมืองที(ดีและปรับเปลี(ยนได้ (Adaptive
Governance)
การพัฒนาสถาบันเกษตรกรทัง& เรื!องของ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สถาบันการเงินเพื!อการเกษตร
สถาบันการบริหารจัดการทรัพยากร เช่น นํ& า ที!ดนิ ชุมชนในรูปของโฉนดชุมชน ฯลฯ เป็ นปจั จัยสําคัญที!
จะสร้างความเชื!อมโยงภาคการผลิต ภาคการตลาด และสถาบันเข้าด้วยกัน นอกจากนัน& การมีส่วนร่วม
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนและพัฒนาภาคเกษตร จะทําให้ลดผลกระทบของปญั หาที!ภาค
การเกษตรอาจจะก่อปญั หาต่อสิง! แวดล้อม ซึ!งกําลังก่อตัวในอนาคต เช่น การเสื!อมโทรมของแหล่งนํ&าที!
เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร การเสื!อมโทรมของดิน และสภาพแวดล้อม รวมทัง& มลพิษทาง
อากาศทีเ! กิดจากการทําการเกษตรแบบไม่คาํ นึงถึงสภาวะแวดล้อม เช่น การเผานา ไร่ เพื!อความสะดวก
ในการเตรียมดิน เป็นต้น
การปรับ ใช้ น โยบายที! เ รีย กว่ า การบริห ารบ้ า นเมื อ งที! ด ี แ ละปรับ เปลี! ย นได้ (Adaptive
Governance)14 จะสามารถลดความรุนแรงของปญั หาสิง! แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ และนําไปสู่
การพัฒนาทีย! งยื
ั! น
ช่องว่างที(หก: การแทรกแซงตลาดสิ นค้าเกษตรควรทําเท่าที(จาํ เป็ น15
หากเป้าหมายของรัฐจะดําเนินนโยบายโดยใช้โครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็ นหลัก และจะ
จัดให้มโี ครงการที!เกี!ยวกับการบริหารความเสี!ยงประกอบนัน& สมควรที!จะลดการแทรกแซงตลาดสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง! การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรที!จ ะก่อ ให้เ กิดผลเฉพาะในระยะสัน& แต่
สูญเสียงบประมาณมากกว่าประโยชน์ทพ!ี งึ ได้รบั ตัวอย่างเช่น กรณีการแทรกแซงราคาข้าวนัน& เป็ นการ
ดําเนินการทีพ! ยายามจะฝืนตลาด เพราะนับตัง& แต่ตน้ ปี 2553 ราคาข้าวของไทยเมื!อเทียบกับคู่แข่งสําคัญ
จะพบว่า ราคาข้าวส่งออกของไทยจะสูงกว่าคู่แข่งทัง& สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม (รูปที! 3) กรณีดงั กล่าว
จะส่งผลโดยตรงให้คาํ สังซื
! อ& จากต่างประเทศลดลง ดังนัน& ความสําเร็จแบบ "ผลเลิศ" ซึง! กล่าวก่อนหน้านี&
นัน& เป็ นไปไม่ได้ในช่วงนี& ประกอบกับข้อมูลเรื!อง สต็อกข้าวของรัฐส่งผลให้มกี ารคาดการณ์ว่าจะต้องมี
14

ผูส้ นใจในนโยบายดังกล่าวสามารถศึกษาเพิม! เติมได้ใน Brunner et al. (2005) และ Gunderson and Light (2006) เป็นต้น
นอกจากนัน& งานศึกษาของ นิพนธ์และจิตรกร (2552) พบว่า ปจั จุบนั โรงสีใช้กําลังผลิตตํ!ากว่าร้อยละ 60 ซึ!งเป็ นผลพวงจากนโยบาย
แทรกแซงตลาดข้าวซึ!งมักกระทําผ่านโรงสี นอกจากนัน& ประชา คุณธรรมดี (2553) เสนอว่า กระทรวงพาณิชย์ควรจะระบายข้าวแบบ
เปิดเผยและทยอยนําสู่ตลาด เช่น การระบายข้าวผ่าน เบี&ยยังชีพ หรือเบี&ยผูส้ ูงอายุ ซึ!งจะไม่ทําให้ราคาข้าวในตลาดผันผวน อย่างไรก็ตาม
ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นว่า จะต้องพิจารณาเรือ! ง การปรับคุณภาพข้าวให้เหมาะสมด้วย
15
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การระบายข้าวออกมา ทําให้มกี ารชะลอคําสังซื
! &อ ข้าวไทย นอกจากนัน& ผู้ซ&อื ข้าวไทยส่วนใหญ่มกี าร
สํารองข้าวไว้เพียงพอในระยะเวลาหนึ!ง หลังจากที!ราคาข้าวเริม! ตํ!าลงตัง& แต่กลางปี 2551 ทิศทางของ
ราคาข้าวทีข! า้ วไทยมีราคาสูงกว่าคูแข่งโดยเปรียบเทียบจะทําให้นโยบายการแทรกแซงราคาไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์มากนัก ทัง& ยังก่อให้เกิดการรัวไหลของงบประมาณที
!
ใ! ช้ในการดําเนินการ
นอกจากนัน& ปญั หาส่วนหนึ!งของ โครงการประกันรายได้ อยู่ท!เี รื!อง การจัดการที!ด ี ดังนัน& การ
แก้ปญั หาหลักจึงจําเป็นต้องตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการกําหนดโทษของผูท้ ห!ี าประโยชน์ท!ี
ไม่ควรได้จากโครงการนี& เช่น การสวมสิทธิ Aเกษตรกร นอกจากนัน& รัฐจําเป็ นต้องมีนโยบายเสริมในการ
ชะลอการขายข้าวของเกษตรกร เช่น จัดหาและสนับสนุ นลานตากและยุง้ ฉางชุมชนรวมทัง& การปรับปรุง
คุณภาพข้าว โดยสนับสนุ นให้ชุมชนเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมโดยรัฐพิจารณางบประมาณและองค์
ความรูท้ เ!ี กีย! วข้องกับการเก็บรักษา เป็นต้น
ภาพที( 3 ราคาข้าวไทย เทียบกับคู่แข่งสําคัญ
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กระทรวงพาณิชย์ (2553) รายงานประจําปี 2552
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ "'JAZZMAN' คู่แข่งกับข้าวหอมมะลิไทย" มีนาคม 2552
<http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/52/52002447.pdf>
กรุ ง เทพธุ ร กิ จ ออนไลน์ "อภิส ิท ธิ นA ํ า ร่ อ งโฉนดชุ ม ชน 35
แห่ ง " 29
สิง หาคม 2552
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/property/property/20090829/73062/อ ภิ สิ ท ธิ A
นําร่องโฉนดชุมชน-35-แห่ง.html
ฐานเศรษฐกิจ "เงินชดเชยส่วนต่างราคากําลังหมุนไปหา...ปลายตุลาฯนี&" ปีท!ี 29 ฉบับที! 2,471 วันที! 1821 ตุลาคม 2552
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร" 11 ก.ย.
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เชิ งอรรถ
1

อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนงานสร้างเสริมการเรียนรูก้ บั สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื!อการพัฒนานโยบายสาธารณะทีด! ี
ั
(นสธ.) รองศาสตราจารย์ ดร.ปทมาวดี
ซูซกู ิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุรยิ ะวิบลู ย์ ทีเ! ชิญชวนให้
ทําการศึกษางานวิจยั ชิน& นี& ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัมมาร สยามวาลา จากสถาบันวิจยั เพื!อการ
พัฒนาประเทศไทย ทีต! งั & ใจเดินทางมาร่วมงานและให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานชิน& นี& ผูเ้ ขียน
ขอขอบพระคุณผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา "1 ปี กบั การจับตานโยบายรัฐบาล" ทัง& ผูแ้ ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ ทน
จากกระทรวงพาณิชย์ รองศาสตรจารย์ ดร.สมศักดิ A แต้มบุญเลิศชัย ทีไ! ด้ให้ขอ้ คิดเห็นทีเ! ป็ นประโยชน์และทําให้งานวิจยั
ฉบับนี&สมบูรณ์ยงิ! ขึน&

2

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโดยภาพรวมในเชิงปริมาณ ภาคเกษตรดูเหมือนจะเติบโตอย่างไม่มอี ุปสรรคมากนัก
เนื!องจากมีอตั ราการเจริญเติบโตเฉลีย! ประมาณ ร้อยละ 4 ในช่วงแผนฯ 1 ถึงแผนฯ 9 ผูส้ นใจในประเด็นนี&สามารถศึกษา
เพิม! เติมได้จาก ภราดร ปรีดาศักดิและป
A ทั มาวดี ซูซกู ิ (2545) และ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (2550)
3

ทัง& นี&มาจากการศึกษาเชิงประจักษ์ทพ!ี บว่า สินค้าเกษตรและอาหารส่วนใหญ่มคี ่าความยืดหยุ่นต่อราคาและต่อรายได้
ตํ!า
4

สามารถอ่านเพิม! เติมได้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 1-10 และสรุปเนื&อหาเฉพาะด้านการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที!
1-9 ในภราดร ปรีดาศักดิ A และปทั มาวดี ซูซกู ิ (2545) และ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (2550) อย่างไรก็
ตาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร อัมมาร สยามวาลา ให้ข้อคิดเห็นว่า การศึกษานโยบายในอดีตที!แท้จริงควรเป็ น
นโยบายทีไ! ด้ดําเนินการในช่วงเวลานัน& ๆ มากกว่าการวิเคราะห์จากแผนพัฒนาฯ เพราะแผนพัฒนาฯ บางครัง& เป็ นผล
จากการดํ า เนิ น นโยบาย บางครัง& เป็ น เหตุ แ ห่ ง นโยบาย และบางครัง& มีแ ผนแต่ ม ิไ ด้ดํ า เนิ น การตามแผน ดัง นั น&
แผนพัฒนาฯจึงมีบทบาทน้ อยกว่า ความเป็ นจริง จากข้อ จํากัดที!ก ล่าวไว้ในย่ อหน้ าแรกของส่วนนี& การศึกษานี&จ ะ
วิเคราะห์นโยบายเกษตรจากอดีตสูป่ จั จุบนั อย่างหยาบเท่านัน& คือ เน้นทีผ! ลทีพ! บหลังแผนพัฒนาฯ ซึง! จะรวมผลของการ
ดําเนินนโยบายในแต่ละช่วงเวลาไว้แล้ว

5

โครงสร้างที!กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลเฉพาะด้านการผลิตนัน& เกิดขึ&นในปี 2477 หลังจากที!ม ีการแยก
หน่ วยงานจากกระทรวงเศรษฐการ ซึง! ในอดีตนัน& จะเน้นเฉพาะด้านการผลิตเป็ นสําคัญ สําหรับเรื!องหน่ วยงานทีด! ูแล
สถาบันเกษตรกรนัน& ผูเ้ ขียนหมายรวมถึงสถาบันสินเชื!อการเกษตร สถาบันประกันภัยพืชผล วิสาหกิจชุมชน และสภา
เกษตรกร แม้ว่ากรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดูแลการพัฒนาสถาบันเฉพาะในด้านการเกษตร แต่
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สถาบันเกษตรกรที!ทําหน้าที!ในการสะท้อนความต้องการและปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เช่น สภา
เกษตรกร ยังไม่สามารถเกิดขึน& ได้
6

สําหรับยุทธศาสตร์และแผนงานในการพัฒนาแต่ละด้านสามารถอ่านได้จากนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที! http://oae.go.th/ewt_news.php?nid=3868
7

หากจะทํากิจกรรมอื!นที!นอกเหนือจากเกษตรกรรม จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคุ้มครองพื&นที!
เกษตรกรรมจังหวัดก่อน
8

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะถูกนําเข้าพิจารณาในทีป! ระชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื!อปรับแก้ไขในแง่ของข้อกฎหมาย พร้อมทัง& ทําประชาพิจารณ์ และนํ าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยได้พดู ถึงปญั หาของมาตรการรับจํานําในสินค้าข้าวว่า “การดําเนินมาตรการจํานําข้าวทีผ! ่านมาต้อง
เผชิญกับหลากหลายปญั หา เช่น การใช้เม็ดเงินงบประมาณสูงเกินจริง การเก็บค่าใช้จ่ายโกดังเก็บข้าว ค่าสีขา้ ว
มากกว่าราคาปกติทวไป
ั ! ตลอดจนการเวียนเทียนข้าว การสวมสิทธิข้A าว เป็ นต้น นอกจากนัน& ยังประสบปญั หาการ
บริหารจัดการระบายข้าว ขายข้าวทีไ! ม่โปร่งใส ทําให้รฐั บาลขาดทุนสูงมาก (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2552)”
9

10

อ่านเพิม! เติมร่างพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ... ทีว! ุฒสิ ภาแก้ไขได้ท!ี
http://www.senate.go.th/jeab/admin/files/prb/1687/68_1.pdf
11

ในกรณี ข องประเทศสหรัฐ อเมริก านั น& กระทรวงเกษตรจะดู แ ลทัง& ด้า นการผลิต การตลาด การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานทีเ! กีย! วข้องกับการพิจารณาสินเชื!อ และระบบประกัน ในขณะทีก! ระทรวงพาณิชย์จะเน้น
เรื!อ งการเจรจาการค้า เป็ น สํา คัญ ผู้ส นใจสามารถศึก ษาเพิ!ม เติม ได้จ าก แผนผัง การบริห ารกระทรวงเกษตร ที!
http://usda.gov/documents/AgencyWorkflow.pdf และแผนผัง การบริ ห ารกระทรวงพาณิ ช ย์ ข องสหรัฐ อเมริ ก า
http://www.commerce.gov/sites/default/files/documents/migrated/
Department%20Organization%20Chart.pdf

12

หากพิจารณาอีกมุมหนึ!งอาจเป็ นเพราะความจําเป็ นทีน! โยบายการประกันรายได้นนั & ดําเนินการอย่างรวดเร็วทําให้
เกษตรกรปรับเปลีย! นการผลิตไม่ทนั อย่างไรก็ตาม หากการประกันรายได้รอบที! 2 ยังคงผ่อนผันเรื!อง การใช้พนั ธุ์
คุณภาพตํ!าต่อไป ก็อาจสรุปได้วา่ ช่องว่างทางนโยบายนี&เกิดขึน& โดยตัง& ใจ

13

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อัมมาร สยามวาลาให้ขอ้ มูลเชิงลึกว่า ชาวนาทีร! !าํ รวยบางกลุ่มมีพฤติกรรมที! "หากิน"
กับโครงการแทรกแซงราคาของรัฐโดยเฉพาะโครงการรับจํานํา

14

ผูส้ นใจในนโยบายดังกล่าวสามารถศึกษาเพิม! เติมได้ใน Brunner et al. (2005) และ Gunderson and Light (2006)
เป็ นต้น
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นอกจากนัน& งานศึกษาของ นิพนธ์และจิตรกร (2552) พบว่า ปจั จุบนั โรงสีใช้กาํ ลังผลิตตํ!ากว่าร้อยละ 60 ซึง! เป็ นผล
พวงจากนโยบายแทรกแซงตลาดข้าวซึง! มักกระทําผ่านโรงสี นอกจากนัน& ประชา คุณธรรมดี (2553) เสนอว่า กระทรวง
พาณิชย์ควรจะระบายข้าวแบบเปิ ดเผยและทยอยนําสูต่ ลาด เช่น การระบายข้าวผ่าน เบีย& ยังชีพ หรือเบีย& ผูส้ งู อายุ ซึง! จะ
ไม่ทาํ ให้ราคาข้าวในตลาดผันผวน อย่างไรก็ตาม ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นว่า จะต้องพิจารณา
เรื!อง การปรับคุณภาพข้าวให้เหมาะสมด้วย

15
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บทคัดย่อ
ช่องว่างของนโยบายด้านการคลัง
ศ.ดร.ดิเรก ปทั มสิรวิ ฒ
ั น์
บทความนีวเิ คราะห์ช่องว่างนโยบายของภาครัฐด้านการคลัง โดยเน้นปญั หาความเหลื&อมลําของการกระจาย
รายได้และทรัพย์สนิ ผูเ้ ขียนใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบันและเชิงวิวฒ
ั นาการประกอบในการ
ทําความเข้าใจนโยบายการคลัง โดยเน้นการมองตามสภาพเป็ นจริง (positive analysis) โดยทีต& ระหนักว่า การทํางาน
ของภาครัฐไม่ใช่สภาพอุดมคติ มีขอ้ บกพร่อง รับอิทธิพลจากพลังล๊อบบีจ ากกลุ่มต่างๆ ความล่าช้า การชีน ําโดยชนชัน
ผูน้ ํา
แต่สถานการณ์การเมืองไทยกําลังเปลีย& นแปลง ประชาชนระดับกลางและล่างต้องการพืน ทีท& างการเมือง
เช่นเดียวกัน และได้เป็ นส่วนหนึ&งของความขัดแย้งในสังคมปจั จุบนั การทบทวนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ยนื ยัน มี
ความเหลื&อมลําของรายได้และทรัพย์สนิ ในอัตราสูง ความเหลื&อมลําของโอกาสการศึกษาของเยาวชนในครัวเรือนยากจน
ความยากจนในมิตทิ อ&ี ยู่อาศัย พร้อมกันนีเสนอมาตรการการคลังแนวใหม่ อันประกอบด้วยประการแรก การเพิม& ภาษี
ทรัพย์สนิ ภาษีมรดก และภาษีสงิ& แวดล้อมเพื&อรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน& มีรายได้เพิม& ขึน การเพิม& ภาษี 12% ของ GDP มีความเป็ นไปได้ ประการทีสอง การปรับปรุงด้านรายจ่ายรัฐบาลและ อปท. ตามแนวทางเพิม& พลังคน
จน เช่น จัดสวัสดิการ และขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมผูใ้ ช้แรงงานทีไ& ม่เป็ นทางการ โดยเสนอเป็ นส่วนหนึ&ง
ในการปฏิรปู ประเทศไทย พร้อมกับสนับสนุนให้มกี ารวิจยั นโยบายสาธารณะอย่างจริงจัง เพื&อขยายพรมแดนความรูว้ ่า
เศรษฐศาสตร์การคลังและประเด็นการถ่ายโอนรายได้จากคนรวยช่วยคนจน
การศึกษาใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
คาดการณ์อนาคต (การสํารวจครัวเรือนและวิธซี มิ เู ลชัน) ช่วยให้เข้าใจว่าใครได้ใครเสีย ภาระภาษีเพิม& ขึน เท่าใด ใครจะ
ได้รบั ผลประโยชน์ เป็ นข้อมูลประกอบในเวทีปฏิรปู ประเทศไทย

ช่ องว่ างของนโยบายด้ านการคลัง
ดิ เรก ปัทมสิ ริวฒ
ั น์1
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
(๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

1

ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผู้เขียนยินดีรับฟั งข้ อคิดเห็นและคําวิจารณ์
โปรดส่งความเห็นของท่านมายัง direk.p@nida.ac.th

1

บทนํา
ตามหลักอุดมคติ รัฐบาลและระบบราชการมี อํานาจและหน้าที &การบริ หาร ผลักด้นนโยบายสาธารณะเพื &อ
ประโยชน์ สุข ของประชาชน ทั.งนี .ภ าครั ฐ มี เ ครื & องมื อทางการคลัง ที &สํ าคัญ ได้แ ก่ การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิ น การจัดเก็บภาษี นอกจากนี Bรัฐบาลและระบบราชการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของประเทศ กําหนดกติกาและการกํากับดูแลสาขาเศรษฐกิจต่างๆ แต่ ในความเป็ นจริงการทํางาน
ของภาครัฐและระบบราชการอาจจะมีข้อบกพร่ อง ความย่อหย่อน หรื อความด้ อยประสิทธิภาพ ด้ วยสาเหตุ
หลายประการทําให้ การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ได้ สนองตอบปั ญหาของประชาชน แต่กลับถูกใช้
เพืLอสนองเป้าหมายทางการเมืองหรื อการจัดสรรงบประมาณเอื Bออาทรเฉพาะกลุ่ม เพราะว่าการทํางานของ
รัฐบาลและระบบราชการนันB ไม่ได้ อยู่ในสุญญากาศ แต่ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมของสังคม พลังล้ อบบี Bจาก
กลุ่ม พลัง หรื อภาคส่วนต่างๆ เช่น กลุ่ม พลัง ธุ รกิ จ เรี ยกร้ องให้ รั ฐ ยกเว้ นหรื อลดหย่อนภาษี หรื อผลักดัน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่เพืLอสนับสนุนการเติบโตของสาขาใดสาขาหนึLงหรื อพื BนทีLเฉพาะ กลุ่มเกษตรกร
เรี ยกร้ องการประกันรายได้ หรื อประกันราคา กลุม่ ผู้ใช้ พลังงานเรี ยกร้ องให้ ปรับลดภาษีสรรพสามิต ฯลฯ
บทความนี Bเสนอบทวิพากษ์นโยบายการคลังในประเทศไทย โดยให้ ความสําคัญในประเด็น “ช่องว่าง
ของนโยบาย” (policy gap) ทังนี
B Bจําเป็ นต้ องทบทวนคําว่าช่องว่างของนโยบาย โดยพิจารณาเศรษฐกิจไทยมี
ปั ญหาโครงสร้ าง (structural problems) สําคัญอย่างไร และภาครัฐมีความสามารถทีLจะขับเคลืLอนนโยบาย
สาธารณะใหม่เพืLอแก้ ปัญหาโครงสร้ างได้ เพียงใด อภิปรายถึง“เมนูนโยบาย”หรื อเครืL องมือการคลังทีLอาจจะ
นํ า มาใช้ รวมทังB ภาระทางการคลัง ของภาครั ฐ (รั ฐ บาลและองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิL น ) ปั ญ หาเชิ ง
โครงสร้ างเศรษฐกิจไทยอันเป็ นจุดสนใจของบทความนี BเกีLยวข้ องกับความเหลืLอมลํ Bาทางเศรษฐกิจ พร้ อมกับ
เสนอแนะมาตรการการคลังทีLจะลดช่องว่างและความเหลืLอมลํ Bาระหว่างคนรวยคนจน เพิLมระบบคุ้มครองทาง
สังคมให้ กับผู้ใช้ แรงงานไม่เป็ นทางการทีLยงั ขาดหลักประกันทางสังคม มาตรการลดความเหลืLอมลํ Bาในมิติ
อืLนๆ เช่น โอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในครัวเรื อนยากจน ความยากจนในมิติทีLอยู่อาศัย
(ไม่มีบ้านของตนเองหรื อสภาพบ้ าน) ความไม่เป็ นธรรมทางด้ านสุขภาพ ฯลฯ
แนวทางการวิเคราะห์ ผู้เขียนใช้ แนวความคิดเศรษฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ สถาบันใหม่
ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงวิวฒ
ั นาการ โดยสันนิษฐานว่า “บริ บทของสังคมและการเมืองไทย” อยู่ในช่วง
เปลีLยนผ่าน จากเดิมทีLนโยบายสาธารณะกําหนดโดยชนชันผู
B ้ นํา (elite model of public policy) เป็ น
การเมืองรูปแบบใหม่ทีLซบั ซ้ อนกว่าเพิLม (hybrid model) ภายใต้ แรงผลักดันของ ก) กลุ่มผลประโยชน์ ซึLงมี
หลายฝ่ าย ในอดีต--ฝ่ ายธุรกิจมีอิทธิพลสูงในการโน้ มน้ าวให้ หน่วยงานมหภาคผลักดันนโยบายสาธารณะ
เพืLอสนับสนุนความก้ าวหน้ าและความทันสมัย เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี Bรัฐบาลไทยได้ รับพลัง
สนับสนุนจากผู้ลงทุนต่างชาติหรื อองค์กรระหว่างประเทศตามกระแสโลกาภิวตั น์ ข) แต่กลุ่มพลังในยุคใหม่
นันหลากหลายกว่
B
าในอดีต เราได้ ประจักษ์ถึงกลุม่ พลังรากหญ้ า (นปช. และคนเสื Bอแดง) และพลังของท้ องถิLน
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(สมาคม อบต. เทศบาลและ อบจ.) ต้ องยอมรับว่าคนทีLไม่ใช่ผ้ ูนําก็ต้องการพืนB ทีLการขับเคลืLอนนโยบาย
สาธารณะเช่นเดียวกันชนชันผู
B ้ นํา ค) การเมืองแบบใหม่และกติกาของรัฐธรรมนูญฯ ทีLจะต้ องอิงฐานเสียง
ของประชาชน ต่างจากในอดีตทีLเป็ นการเมืองกึLงประชาธิปไตย (ภายใต้ เผด็จการทหารหรื อชนชันผู
B ้ นํา)
บทความนี ตB งั B ข้ อสันนิษฐานว่า หนึ ง นโยบายสาธารณะในยุคใหม่มี แนวโน้ ม ทีL จ ะตอบสนองต่อ
ปั ญหาความเหลืLอมลํ Bา อันเป็ นข้ อเรี ยกร้ องของคนจนหรื อคนชันกลางระดั
B
บล่างมากขึ Bน ข้ อเสนอให้ “ปฏิรูป
ประเทศไทย” มีเนื Bอหาส่วนสําคัญเกีLยวกับความเหลืLอมลํ Bา ข้ อเสนอการถ่ายโอนรายได้ จากคนรวยช่วยคนจน
ในหลายรู ปแบบ เช่น การจัดเก็บภาษี ทางตรงและมีลกั ษณะก้ าวหน้ า ข้ อเสนอการปรับปรุ งจัดสรรรายจ่าย
ของรัฐบาลในแนวทาง “เพิLมพลัง” ให้ แก่คนจนหรื อคนชันกลางระดั
B
บล่าง หรื อการผลักดันนโยบายสวัสดิการ
ให้ ผ้ ูใ ช้ แ รงงานนอกระบบ ได้ รั บ หลัก ประกัน สัง คมเช่ น เดี ย วกับ กลุ่ม ข้ า ราชการและแรงงานในระบบ
ประกันสังคม สอง ความรวดเร็ วหรื ออัตราการเปลีLยนแปลงของการปฏิรูปประเทศไทย ขึ Bนอยู่กับใครเป็ น
รัฐบาล? เพราะว่ารัฐบาลเป็ นตัวละครสําคัญในการออกแบบนโยบายและผลักดันนโยบายสาธารณะ และ
ตระหนัก ว่า จุ ด ยื น ของแต่ ล ะรั ฐ บาลแตกต่ า งกั น พรรคการเมื อ งได้ รั บ การสนับ สนุน จากภาคธุ ร กิ จ
ค่อนข้ างมาก ย่อมจะตีคณ
ุ ค่าของนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม การส่งออก และการสร้ าง GDP มากกว่า
เป้าหมายทางสังคมหรื อสิLงแวดล้ อม ส่วนพรรคการเมืองทีLสองทีLมีฐานเสียงของคนชันล่
B างจะผลักดันนโยบาย
สาธารณะอีกรูปแบบหนึงL เช่นการเก็บภาษี ทรัพย์สิน ภาษี มรดก และการผลักดันสวัสดิการสังคมขันพื
B Bนฐาน
อย่างไรก็ตาม เชืLอว่ามีจุดร่ วมกันกล่าวคือความตระหนักว่า ความเหลืLอมลํ Bาเป็ นส่วนหนึLงของปั ญหาความ
ขัดแย้ ง และดังนันมี
B ความพยายามทีLจะผลักดันนโยบายลดความไม่เท่าเทียม เพิLมมิติความเป็ นธรรมของการ
กระจายรายได้ เพียงแต่ “ความเร็ว” ของการผลักดันน่าจะแตกต่างกันระหว่างรัฐบาล
ข้ อเสนอ“ทางเลือกของนโยบายการคลัง” แบบใหม่ (fiscal policy options) เพืLอลดความเหลืLอมลํ Bา
ในทีLนี Bประกอบด้ วยสองแนวทาง (ซึLงสามารถใช้ ร่วมกันได้ ) แนวทางแรกคื อ การจัดเก็บภาษี ทรัพย์ สิน ภาษี
มรดก และภาษี สิ&งแวดล้อม เป็ นเครืL องมือใหม่เพืLอหารายได้ เข้ ารัฐ และถ่ายโอนรายได้ จากครัวเรื อนรวยนํามา
ช่วยคนจน แนวทางที &สองคื อมาตรการด้านรายจ่ ายในแนวทางเพิ& มพลังคนจน ซึLงอาจจะดําเนินการได้ ใน
หลายรูปแบบ เช่น มาตรการเพิLมรายได้ ให้ คนจนในลักษณะ targeting for the poor ซึLงเป็ นมาตรการแบบ
ตรงไปตรงมา หรื อมาตรการจัดสวัสดิการพื Bนฐานให้ กลุ่มทีLยงั ไม่มี (the have not) พร้ อมกับนี Bผู้เขียนใช้
หลักฐานข้ อมูลเชิงประจักษ์ (ผลสํารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรื อนทีLดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ)
ในการคํานวณหรื อประมาณการขันต้
B น (ซิมูเลชันนโยบาย) เพืLอคํานวณรายได้ การคลังทีLเพิLมขึ Bน และภาระ
ทางการคลังใหม่ รวมทังการประเมิ
B
นภาระภาษี (tax incidence) ต่อครัวเรื อน (10 กลุ่มตังแต่
B จนทีLสดุ ถึงรวย
ทีLสดุ )
ภาษี ประเภทใหม่ทีLจะเกิดขึ Bน (ตามข้ อสมมตินี B –แต่ว่าความเป็ นจริ งยังไม่เกิดขึ Bน) คาดว่าจะเพิLมขีด
ความสามารถการจัดเก็บภาษี ของรัฐไทย (จากร้ อยละ 17-18 เป็ นร้ อยละ 20 ของ GDP โดยประมาณ) โดย
ทีL สันนิ ษฐานว่า บางส่ว นเป็ นรายได้ ข องท้ อ งถิL น (ภาษี ท รั พ ย์ สิน ) หรื อ บางประเภทเป็ นภาษี แ บ่ง (ภาษี
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สิLงแวดล้ อม) แต่ในการวิเคราะห์ครังB นี Bไม่มีความอาจหาญทีLจะพยากรณ์ว่า การผลักดันโยบายใหม่ทํานองนี B
จะเกิดเมืLอใด? (ขึ Bนอยู่กบั ปั จจัยเชิงสถาบัน ใครเป็ นรัฐบาล?) นอกจากนี Bยังอาจจะตระหนักว่า ข้ อเสนอการ
ปฏิรูปประเทศไทยอาจจะเพี Bยน คือถูกตีความหรื อดันให้ เน้ นประเด็นอืLนๆ -- ซึLงไม่ใช่เป็ นแนวทางลดปั ญหา
ความเหลืLอมลําB -- ก็มีความเป็ นไปได้ เช่นกัน หรื อข้ อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยอาจจะเพียงอุบายทาง
การเมืองให้ เกิดวาทกรรมเฉยๆ โดยไม่มีโอกาสถูกนําไปปฏิบตั ิ ก็เป็ นไปได้ จะอย่างไรก็ตาม--การค้ นคิดและ
ค้ นคว้ าเชิงวิชาการ (เศรษฐศาสตร์ การคลัง) เป็ นสิLงทีLมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง การนําข้ อมูลมาประกอบในการคิด
นโยบายใหม่ๆนันเป็
B นส่วนหนึงL ของการขยายพรมแดนความรู้นโยบายสาธารณะ
องค์ประกอบของบทความนี มB ี 5 ส่วน ส่ วนที &ส อง (ต่อจากคํานํา) ทบทวนแนวคิดการกํ าหนด
นโยบายสาธารณะ และนโยบายการคลัง โดยเน้ นบริ บทของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิLงในระยะ 10-20
ปี ทีLผา่ นมา ส่วนทีส& าม วิพากษ์การกําหนดนโยบายการคลังและงบประมาณแผ่นดินของไทย ทีLฝ่ายการเมือง
และระบบราชการมีบทบาทชี Bนําสูง ซึงL กําลังเปลีLยนผ่านจากความสมดุลในอดี ต เป็ นความไม่สมดุลหรื อไม่ลง
ตัวในยุคปั จจุบนั ความสมดุลในอดีตเป็ นสมดุลประเภทเลือกข้ างคนรวย/สาขาเศรษฐกิจรํL ารวย แต่
ผลประโยชน์กระจุก ทําให้ ความเหลืLอมลําB ทางเศรษฐกิจสูงขึนB ส่วนความไม่ สมดุลแบบใหม่ นันขณะนี
B
B
อาจจะเห็นเป็ นภาพเลือนราง (fuzzy set) และก็อาจจะเป็ นไปได้ ว่าเส้ นทางการพัฒนาของไทยใกล้ ถึง “จุด
ทางสองแพร่ ง ”ว่าจะเดินไปบนเส้ น ทางขัด แย้ ง เพิL ม ขึนB หรื อขัดแย้ ง น้ อ ยลง ส่ วนที &สี& เสนอการวิเ คราะห์
นโยบายการคลัง ในมุมมองทีLควรจะเป็ น หมายถึง มาตรการภาษี ก้าวหน้ าและสนับสนุนการถ่ายโอนรายได้
จากคนรวยช่วยคนจน การจัดสรรรายจ่ายภาครัฐ (รวม อปท.) เพืLอเพิLมพลังคนระดับล่าง (ซึLงรวมคนจนและ
ใกล้ ยากจนตามคํานิยาม “ความยากจน” ของส่วนราชการไทย) ข้ อเสนอเหล่านีมB ีความเป็ นไปได้ ทีLจะถูก
นําไปใช้ โดยพรรคการเมืองทีLอิงฐานคนชันล่
B าง แต่อาจจะถูกสกัดกันหรื
B อแย้ งจากพรรคการเมืองอนุรักษ์ นิยม
ทีLอิงฐานคนรวยนายทุนซึLงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยให้ เหตุผลว่าจะเกิดเศรษฐกิจไทยถอยหลัง
หรื อไม่ก้าวหน้ าเท่าทีLควรจะเป็ น ส่วนทีห& า้ สรุป
๒. การกําหนดนโยบายสาธารณะและนโยบายการคลัง ทบทวนมโนทัศน์ และทฤษฎี
ภาครั ฐ อันประกอบด้ วยรัฐบาลและระบบราชการ มีสถานะเป็ นผู้ปกครองและมีอํานาจการบริ หาร อํานาจ
การจัดเก็บภาษี อํานาจการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลหรื อรัฐบาลท้ องถิLน อํานาจกําหนดกติกา
และการกํากับควบคุม ฯลฯ อย่างไรก็ตามอํานาจมีขีดจํากัด เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดินหรื ออํานาจ
ความสามารถจัดเก็บภาษี ของรัฐบาลและรัฐบาลท้ องถิLนไทย (tax capacity) ค่อนข้ างจํากัด พิจารณาจาก
ตัวชี Bวัดอย่างง่ายๆ คือ สัดส่วนของภาษีตอ่ GDP ของไทยร้ อยละ 17-18% สําหรับการใช้ รายจ่ายของภาครัฐ
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นันก็
B แปรผันในแต่ละปี โดยภาพรวมคือแปรผันระหว่างร้ อยละ18-20% ของ GDP2 ถึงอย่างไรก็ตาม ต้ อง
ยอมรับว่าภาครัฐนันมี
B ทรัพยากรทางการคลังอยูใ่ นมือมากทีเดียว (ไม่มีภาคอืLนๆทีLจดั สรรการใช้ จ่ายเป็ นหลัก
ล้ านล้ านบาท หมายเหตุ รัฐบาลอภิสิทธิoเสนอต่อรัฐสภาขอให้ อนุมตั ิการใช้ จ่ายประจําปี 2554 วงเงิน 2 ล้ าน
ล้ านบาทเศษ เปรี ยบเทียบกับ GDP, 10 ล้ านล้ านบาท) นอกจากนี Bหากมีความจําเป็ นรัฐบาลก็สามารถจะใช้
เครืL องมือทางการเงิน คือ การกู้ยืม การออกพันธบัตร หรื อการนําเงินคงคลัง หรื อทุนสํารองในระบบธนาคาร
กลางมาใช้ จา่ ย แต่ก็เช่นเดียวกันการทํานโยบายแบบขาดดุลมีขีดจํากัดและไม่สามารถจะขาดดุลได้ ตลอดไป
ตามหลัก ทีL ค วรจะเป็ น—รั ฐ บาลและรั ฐ บาลท้ อ งถิL นในบทบาทสํ าคัญ ในการขับ เคลืL อนนโยบาย
สาธารณะเพืL อประโยชน์ สูง สุดของประชาชน ซึLง ตรงกับคําศัพ ท์ เ ศรษฐศาสตร์ เ รี ยกว่า social welfare
function อันประกอบด้ วยอรรถประโยชน์ (utilities) ของสมาชิกในสังคมทุกคนรวมกัน อรรถประโยชน์หรื อ
ความพึงพอใจของประชาชนนันไม่
B จําเป็ นต้ องหมายถึงรายได้ เสมอไป แต่ครอบคลุมตัวแปรหลายตัวด้ วยกัน
ตัวอย่างเช่น การบริ โภค (อีกนัยหนึLงการกินดีอยู่ดีของประชาชน) รายได้ การถือครองทรัพย์สิน การเข้ าถึง
บริ การสาธารณะขันB พื นB ฐานเช่นการศึกษา บริ การด้ านสุขภาพ สิทธิo ตามกฎหมาย การมี ส่วนร่ วมในเวที
นโยบายสาธารณะ การได้ รับความยกย่องทางสังคม รวมถึง “อิสรภาพ” (freedom)3 นักเศรษฐศาสตร์ ใช้
ฟั งก์ ชนั อรรถประโยชน์เพืLอการวิเคราะห์นโยบาย โดยแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรนโยบาย (policy
variables) กับสภาพการกิ น ดีอยู่ดีข องประชาชน และใช้ เกณฑ์ การประเมิน สวัส ดิการสัง คม “ความ
เปลีLยนแปลงของสวัสดิการ” (welfare change) ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คนจนมีการกินดี
อยู่ดีเพิLมขึ Bนมากน้ อยเพียงใด? รายได้ เฉลีLยของประเทศและของกลุ่มเพิLมขึ Bนอัตราเท่าใด? การเข้ าถึงบริ การ
สาธารณะพื BนฐานของประชาชนเพิLมขึ Bน สําหรับหลักเกณฑ์ทีLนิยมใช้ ในการระบุว่า “ดีขึ Bน” ตามแนวคิดของ
พาเรโต (Pareto betterment condition) ทีLยอมรับกว้ างขวางคือ การเปลีLยนแปลงของบางกลุ่มหรื อทุกกลุ่มดี
ขึ Bน--โดยทีLไม่มีกลุม่ ใดแย่ลง
แต่การกําหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลหรื อรัฐบาลท้ องถิLน ในความเป็ นจริ งนันไม่
B ได้ อิงหลัก
วิชาการหรื อหลักอุดมคติ ในทางตรงกันข้ ามการกํ าหนดนโยบายสาธารณะขึนB อยู่ว่าใครเป็ นผู้มีอํานาจ
2

นอกจากนี Bขึ Bนอยูก่ บั คํานิยามรายจ่ายของรัฐ ว่าจะรวมเงินกู้ (นอกงบประมาณ) หรื อไม่? ในทัศนะของผู้เขียน รายจ่ายของ
รัฐควรจะนับรวมส่วนของเงินกู้ทนีL ํามาใช้ จ่าย (เช่น โครงการไทยเข้ มแข็ง) และทํานองเดียวกัน “การขาดดุล”ของภาครัฐ ควร
จะนับรวมการขาดดุลในงบประมาณ และการขาดดุลนอกงบประมาณ เพืLอให้ ได้ ภาพรวมและไม่หลอกตัวเอง
3
Amartya K. Sen เขียนหนังสือชืLอว่า Development as Freedom โดยยํ Bาความสําคัญของเสรี ภาพทีLจะกําหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง เสรี ภาพในการประกอบอาชีพ เสรี ภาพทีLจะเคลือL นย้ าย ฯลฯ เสรี ภาพในความหมายนี Bมิได้ หมายถึงตามกฎหมาย
– แต่คํานึงถึงความเป็ นจริ งในชีวิตและเป็ นมิติทางเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างเช่น คนยากจนไม่มีเสรี ภาพในการเลือกซื Bอสินค้ า
ไม่มีโอกาสฟุ้งเฟ้ อหรื อท่องเทีLยว ไม่มีทีLอยู่อาศัย อดมื Bอกินมื Bอหรื อแม้ แต่เจ็บป่ วยอาจจะไม่มีเงินซื Bอยารักษาโรค งานเขียน
ของอมาตยา เซ็นส่งสัญญาณว่า จริ งอยู—
่ เงินอาจจะไม่ใช่สงิL สําคัญในชีวิตของคนเรา ความสามารถและเสรี ภาพสําคัญยิLง
กว่า--แต่ถึงอย่างไรก็ต้องยอมรับว่า การไม่มีเงินหรื อขาดรายได้ หมายถึง การขาดเสรี ภาพ
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ทฤษฎีนโยบายสาธารณะมักจะอ้ างถึงแบบจําลองชนชัน1 ปกครอง (elite model) หมายถึง ชนชันปกครอง
B
เป็ นผู้นโยบายสาธารณะ จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และออกแบบภาษี อากร แบบจําลองระบบราชการ
(bureaucratic model) เป็ นอีกแนวคิดหนึงL ทีLอธิบายว่า ระบบราชการ (bureaucratic system) เป็ นหน่วยงาน
ทีLมีอํานาจในการเสนอนโยบายให้ กับรั ฐบาลและสภานิติบญ
ั ญัติ มีอํานาจจัดสรรงบประมาณซึLง จําแนก
ออกเป็ นกรมต่างๆ ทังนี
B กB ารทํางานของกรมนันB มีเป้าหมายทีLไม่ชัดเจน ในทางหนึLงคือเป้าหมายสวัสดิการ
สังคม แต่ในขณะเดียวกันกรมก็มีเป้าหมายและแฝงผลประโยชน์ของกรม และมิได้ คํานึงถึงประสิทธิภาพ
สูงสุด ระบบราชการมีอคติทีLจะจัดสรรงบประมาณมากเกินไป (over-provision of public goods)4 เพราะว่า
การจัดสรรงบประมาณมากๆนันเป็
B นอํานาจของกรม เมืLอมีเงินมาก—เหตุผลทีLจะขอให้ มีจํานวนบุคลาการ
เพิLมขึ Bนอ้ างว่าปริ มาณงานมาก ตามไปด้ วย จึงไม่น่าประหลาดใจทีLหน่วยงานระดับกองต้ องการขยายงาน
เป็ นระดับ “กรม” และจํานวนกรมเพิLมขึ Bนอย่างมาก
แบบจําลองพลังกดดัน (pressure group model) เป็ นอีกมโนทัศน์หนึLงทีLอธิบายว่า การทํา
นโยบายสาธารณะของภาครัฐหรื อรัฐบาลท้ องถิLน ได้ รับอิทธิพลของกลุ่มพลัง (pressure groups) ต่างๆใน
บริบทของสังคมไทยคงจะต้ องหมายถึง สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้ า สภาเกษตรกร สหภาพแรงงาน ฯลฯ
ผลงานชันครู
B ของ Gary Becker (1983) แสดงการวิเคราะห์ว่า ก) มีการรวมตัวและการลงทุนของกลุ่มพลัง
ในการโน้ มน้ าวให้ ระบบราชการ (เช่น หน่วยงานวางแผนของประเทศ กระทรวงการคลัง) และรัฐบาลตัดสินใจ
ลงทุน ด้ า นโครงสร้ างพื นB ฐานในสาขาเศรษฐกิ จ ทีL พ ลัง ผลัก ดัน ต้ อ งการ โดยอ้ า งว่า ประเทศจะได้ รั บ
ผลประโยชน์มหาศาลในมิติต่างๆ เช่น GDP รายได้ เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก และอืLนๆ ทํานอง
เดียวกันกลุม่ เกษตรกรหรื อผู้เกีLยวข้ อง (ชาวไร่อ้อย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมผู้ผลิตนํ Bาตาล ฯลฯ) มีข้อเรี ยกร้ อง
ให้ รั ฐ บาลแทรกแซงราคา เป็ นต้ น ข) เนืL อ งจากการรวมตัว เป็ นกลุ่ม พลัง นันB มี ค วามยุ่ง ยากและต้ น ทุน
(transaction cost) ดังนันB พลังของแต่ละกลุ่มไม่เท่าเทียมกัน ค) พลังของกลุ่มอาจจะไม่เกีLยวกับจํานวน
สมาชิกเสมอไป – หมายความว่า กลุ่ม พลัง จํ านวนน้ อยแต่ว่ารวมตัวกันได้ อย่างแน่นแฟ้น อาจจะมีพ ลัง
มากกว่ากลุ่มใหญ่แต่ไม่ไร้ พลัง หมายถึง กลุ่มพลังขนาดเล็กแต่ว่าเข้ มแข็งสามารถโน้ มน้ าวนโยบายของรัฐ
เพืLอผลประโยชน์ของคนกลุม่ น้ อย บนความสูญเสียของคนกลุม่ ใหญ่แต่วา่ ไร้ พลัง (Mancur Olsen 1966)
แบบจําลอง median voter เป็ นอีกมโนทัศน์หนึงL ทีLอธิบายการขับเคลืLอนของพรรคการเมืองในสังคม
ประชาธิ ปไตย โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประชาชน ดังนันB แบบจําลองสันนิษฐานว่า พรรค
4

มีผ้ กู ล่าวว่า งบประมาณแผ่นดินของไทยเป็ น “งบประมาณฐานกรม” หมายถึง กรม เป็ นเจ้ าของงบประมาณ เป็ นหน่วย
ขอรับงบประมาณ ดําเนินโครงการใช้ จ่ายเงิน ทังนี
B Bเป็ นไปตามมาตรา 4 ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 ทีL
ระบุให้ หน่วยรั บงบประมาณหมายถึง “กรม” อย่างไรก็ ตามมีข้อวิพากษ์ ว่า การออกแบบงบประมาณฐานกรมเช่นนี มB ี
ข้ อบกพร่องกล่าวคือ เป็ นการบริ หารแนวตังB แยกส่วน ไม่บรู ณาการ พร้ อมกับข้ อเสนอให้ ปรับปรุ งโครงสร้ างงบประมาณให้
สมดุล กล่าวคือ งบประมาณแนวตังB และงบประมาณแนวนอน (เชิงพื BนทีL) เช่น สัดส่วนร้ อยละ 60:40 จากเดิมทีLมีสดั ส่วน
ร้ อยละ 85:15
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การเมืองจะต้ องออกแบบนโยบายทีLถกู ใจ “คนชันกลางและระดั
B
บล่าง” เนืLองจากเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ เมืLอวิเคราะห์ตอ่ ไปจะเห็นภาพลางๆว่า ก) ประชากรกลุ่มรายได้ น้อยหรื อปานกลาง ต้ องการให้ รัฐ
ผลักดันนโยบายประชานิยม ตัวอย่างเช่น บริ การสาธารณะฟรี เพราะว่าคนจนได้ รับประโยชน์เป็ นส่วนใหญ่
ค่า ใช้ จ่า ยการจัดบริ การนันB อิ ง กับภาษี อ ากร ข) ภาระภาษี ข องนโยบายประชานิย มจะกระจายในกลุ่ม
ประชากรผู้เสียภาษี ซึงL ประกอบด้ วยคนรวยและยากจน ถ้ าโครงสร้ างภาษีก้าวหน้ า--ครัวเรื อนรํL ารวยจะเป็ นผู้
รับภาระภาษี เป็ นส่วนใหญ่ แบบจําลองนี Bจึงอิงกับลักษณะของ “ความไม่สมมาตร” (asymmetry) และซ่อน
ความขัดแย้ งระหว่างชนชันB กล่าวคือ ครัวเรื อนรํL ารวยเป็ นฝ่ ายต่อต้ านนโยบายประชานิยมอย่างแข็งขัน —
เพราะรู้ ดีว่า เมืLอรัฐบาลใช้ จ่ายเงินสนับสนุนประชานิยมก็จะต้ องหาทางเก็บภาษี มากขึ Bน นอกจากนี Bกลุ่มคน
รวยนันมิ
B ได้ บริ การสาธารณะ “พื Bนๆ” หรื อ “ธรรมดาๆ”ทีLจดั หาโดยภาครัฐหรื อรัฐบาลท้ องถิLน—ซึLงมักจะเป็ น
สินค้ าคุณภาพปานกลางหรื อตํLา คนรวยนิยมทีLจะซื Bอหาบริ การสาธารณะทีLมีคณ
ุ ภาพสูง ส่วนคนรายได้ น้อย
หรื อปานกลางก็ คํานวณว่าภาระภาษี ทีLจ ะตกกับกลุ่มของตนนันB ไม่ม าก ข้ อวิพากษ์ สํ าหรั บแบบจําลอง
median voter คือ การตังข้
B อสันนิษฐานว่านโยบายสาธารณะกําหนดโดยพรรคการเมืองทีLมาจากการเลือกตังB
ของประชาชน ในแง่นี Bมีข้อแย้ งได้ ว่าทฤษฎี median voter ไม่สอดคล้ องกับบริ บทของสังคมไทย หรื อใน
ประเทศปกครองโดยเผด็จการหรื อชนชันผู
B ้ นํา แบบจําลอง median voter จึงเป็ น “คนละขัว”B กับแบบจําลอง
ชนชันB ผู้ นํ า อย่ า งไรก็ ต าม เมืL อ ทบทวนวิ วั ฒ นาการการเมื อ งไทยก็ จ ะเห็ น ความเปลีL ย นแปลงและ
วิวฒ
ั นาการ—ดังนันB แบบจําลอง median voter ซึLงบอกว่า “ใช้ ไม่ได้ ” เมืLอสองสามทศวรรษก่อน อาจจะตรง
หรื ออธิบายได้ กับสังคมไทยในพุทธศักราชนี B (หรื ออนาคตอันใกล้ ) ขณะนี Bเราเห็นแนวโน้ มเชิงประจักษ์ ว่า
พรรคการเมืองแข่งขันการชูนโยบายใหม่ๆ (new policy platform) เชิงประชานิยมในการเลือกตังB 5
การทบทวนแบบจําลองดังอ้ างถึงข้ างต้ น เป็ นตัวอย่างของมโนทัศน์ และวิธีวิเ คราะห์ทีLเ ราอาจจะ
นํามาอธิบายปรากฏการณ์การขับเคลืLอนนโยบายสาธารณะ ผู้เขียนมีความเห็นว่าเราไม่จําเป็ นต้ องยึดมันL
หรื อเชืLอถื อแบบจําลองใดแบบจํ าลองหนึLงอย่างตายตัวจนเกินไป เหตุผลประการสําคัญคือ “บริ บทของ
สังคมไทยอยูใ่ นช่วงเปลีLยนผ่าน” ในสองสามทศวรรษก่อนหน้ าแบบจําลองชนชันผู
B ้ นําอาจจะเหมาะสมหรื อ
ใกล้ เคียงความเป็ นจริ งทีLสดุ แต่เมืLอยุคสมัยเปลีLยนแปลง แบบจําลองชนชันผู
B ้ นําเริL มจะหมดพลังทีLจะอธิบาย
ปรากฏการณ์ ดังนันจํ
B าเป็ นต้ องคิดถึงกรอบการวิเคราะห์แบบใหม่ หรื อแบบจําลองลูกผสม
ในบทความนี Bผู้เขียนใช้ เศรษฐศาสตร์ เชิงสถาบันและวิวฒ
ั นาการ เป็ นกรอบการวิเคราะห์ ขยายความ
คือ หนึIง การให้ ความสําคัญของสถาบัน และบริ บททางสังคม (ไทย) ซึLงประจักษ์ ชดั ว่ามีความเปลีLยนแปลง
5

อย่างไรก็ตาม การชูประเด็นนโยบายประชานิยมในระหว่างหาเสียงเลือกตังB กับการปฏิบตั ิจริ งนันก็
B เป็ นอีกเรืL องหนึงL สะท้ อน
ถึงความไม่คงเส้ นคงวาของนโยบาย (policy time-inconsistency) พรรคการเมืองทีLไม่มีนํ Bายา--อาจจะประกาศนโยบาย
ประชานิยมมากๆ (จ๋า) แต่ว่าไม่มีทางเป็ นจริ ง เช่น จะให้ บํานาญผู้สงู อายุในอัตราสูงมาก เกินกว่ากําลังเงิน (ทางการคลัง)
เพราะไม่ได้ คิดอย่างรอบคอบ และ probability ทีLจะได้ เป็ นรัฐบาลน้ อยมาก (ใกล้ ศนู ย์) ในภาษาทฤษฎีเกมเรี ยกว่า cheap
talk
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หรื อเปลีLยนผ่านจากชนชันผู
B ้ นําปกครองประเทศ ร่วมกับระบบราชการ (นักวิชาการต่างชาติเคยมาทํางานวิจยั
รัฐบาลและระบบราชการไทย ใช้ คําศัพท์ว่า bureaucratic polity หมายถึงระบบราชการเป็ นผู้ออกแบบ
นโยบาย นําเสนอให้ รัฐบาลและรัฐสภาพิจารณา เป็ นผู้กําหนดวาระ agenda-setting ซึLงในวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ถือว่าเป็ นบทบาทชี นB ําทีL สําคัญอย่างยิLง นอกจากนันB มีอํานาจกํ ากับดูแ ล (ซึLงกํ าหนดในกฎหมาย
เฉพาะ—ซึLง อยู่ในมือของแต่ล ะกรม บางครังB อํานาจของกรมทีLหนึLง กับกรมทีL สองก็ อาจจะขัดแย้ ง หรื อไม่
สมพงษ์กนั ก็เป็ นได้ และกลายเป็ นปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างกรมซึงL มีขา่ วคราวเนืองๆ) สอง ผู้เขียนเสนอว่า
จําเป็ นอย่างยิLงทีLจะทบทวนบริ บททางสังคมทีLเปลีLยนแปลง อีกนัยหนึLงการวิเคราะห์เชิงวิวฒ
ั นาการ ภายหลัง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กติกาทางการเมืองของไทยได้ เปลีLยนแปลงไปอย่างมาก ความรู้ สึกนึกคิดของ
ประชาชนก็ เ ปลีL ย นแปลงไปเช่น เดี ย วกัน ประชาชนเริL ม รวมตัว เรี ย กร้ องสิ ทธิ ต ามกฎหมายเพืL อให้ “ออก
กฎหมายใหม่” เพืL อลดอํ านาจการชี นB ํ าของกรม อย่า งไรก็ ตาม การเรี ยกร้ องออกกฎหมายใหม่ข องภาค
ประชาชนนันB มี ทังB ตัวอย่างทีL สํ าเร็ จ เช่น พรบ. สุข ภาพแห่ง ชาติ และอี กหลายตัวอย่างทีL ไ ม่ค่อยประสบ
ผลสํ าเร็ จนักเพราะว่าแนวคิดของชาวบ้ านและกรม เห็นไม่ตรงกัน เช่น พรบ.ป่ าชุม ชน ฯลฯ) การปฎิวัติ
รัฐประหารในปี 2549 เป็ นอีกเหตุการณ์หนึงL ทีLมีตอ่ การกําหนดกติกาคือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เมืLอทบทวน
เนื Bอหาของรัฐธรรมนูญ 2550 พบว่าบางหัวเรืL องมีความก้ าวหน้ ากว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เช่นมิติของการ
กระจายอํานาจให้ ท้องถิLนและชุมชน แต่ในบางมิต-ิ -กลับมีลกั ษณะถอยหลัง ไม่เป็ นประชาธิปไตย เช่น การ
สรรหาวุฒิสมาชิกเป็ นตัวแทนของอํานาจชนชันผู
B ้ นํา ด้ วยเหตุนี Bจึงเกิดปรากฎการณ์และข้ อเรี ยกร้ องให้ แก้ ไข
รัฐธรรมนูญ 2550 ทังที
B Lอายุการใช้ งานสันมาก
B
หรื อข้ อเสนอให้ นํารัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้ ทงฉบั
ั B บ) สาม การ
เปลีLยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจทีLอิงอุตสาหกรรมและสาขาการบริ การมากขึนB เกษตรลดลง และปั ญหา
ความเหลืLอมลํ าB เพิLมขึนB ประกอบกับมาตรการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิLน (อปท.)
เรี ยกร้ องให้ ปฏิรูปทางด้ านการคลัง ซึLงขณะนี Bมีร่างกฎหมายทีLเกีLยวข้ อง สําคัญๆคือกฎหมายรายได้ ท้องถิLน
โดยมีข้อเสนอให้ แบ่งภาษี อย่างเป็ นธรรมระหว่างรัฐบาลกับ อปท.6 ข้ อเสนอให้ จดั เก็บภาษี ในรู ปแบบใหม่
เช่น ภาษี ทรัพย์สิน ภาษี สิLงแวดล้ อม ภาษี มรดก ฯลฯ และให้ ใช้ วิธีการ earmarking ให้ นํารายได้ ดงั กล่าวมา
สนับสนุนบริ การสาธารณะรูปแบบใหม่ เช่น ก) การช่วยเหลือคนจนโดยตรง ตามแนวทาง targeting for the
poor ข) การจัดประกันสังคมใหม่ให้ ครอบคลุมผู้ใช้ แรงงานทีLไม่เป็ นทางการ ค) มาตรการลดความเหลืLอมลํ Bา
เฉพาะด้ าน เช่น การให้ ทุนการศึกษาสํ าหรั บเยาวชนในครั วเรื อนยากจน เพืL อให้ ไ ด้ รับโอกาสการศึกษา
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ข้ อเรี ยกร้ องของฝ่ ายท้ องถิLนคือให้ แบ่งรายได้ ภาษี ทกุ ประเภทในอัตราส่วน 70 : 30 ตามนัยของกฎหมายเดิมมักจะกําหนด
อัตราแบ่ง 90 : 10 (ผู้สนใจโปรดศึกษาร่างกฎหมายรายได้ ของท้ องถิLน ทีLผ่านความเห็นคณะกรรมการกระจายอํานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิLนไปแล้ ว)
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ระดับอุดมศึกษา7 สีI การศึกษาเชิงประจักษ์ และการมองไปข้ างหน้ า (forward looking analysis) หมายถึง
การทบทวนสถานการณ์ ข องความเหลืL อ มลํ าB การกระจายรายได้ ทรั พ ย์ สิน ความเหลืL อ มลํ าB ของโอกาส
การศึกษา หรื อมิติสุขภาพ ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงสมมติ (ซิมเู ลชัน) ว่าหากพรรคการเมืองประสงค์ทีLจะ
ค้ นหาเมนูนโยบาย ทีLลดความเหลืLอมลํ Bา โดยใช้ ภาษี หรื อการจัดสรรรายจ่ายภาครัฐและรัฐบาลท้ องถิLนเพืLอ
เพิLมพลังคนจน ความเป็ นไปได้ ทีLจะมี “รายได้ ใหม่” จากภาษี และนําไปจัดสรรภายใต้ ระบบองค์กรใหม่ (เช่น
ระบบประกันสังคม 2 การให้ ทนุ การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนคนจน ฯลฯ) ภาระภาษี ทีLจะเกิดขึ Bนและ
กิ จ กรรมใหม่น่า จะดํ า เนิ น การได้ อ ย่า งไร ห้ า บทความนี ใB ห้ ค วามสํ า คัญ กับ มาตรการถ่ า ยโอนรายได้
(redistributive policy) โดยทีLผ้ เู ขียนมีความเห็นว่าควรจะเป็ น social dialogue ใหม่ของสังคมไทยอย่าง
เปิ ดเผย ชัดเจน ทีLผา่ นมาหน่วยงานมักจะหลีกเลีLยงหรื อให้ อยู่ “ท้ ายแถว” “พูดผ่านๆ” ไม่จริงจัง
เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ (public economics) เป็ นสาขาย่อยของเศรษฐศาสตร์ ที&ให้ความสําคัญกับ
นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิLงส่วนทีLเกีLยวกับ รายจ่ายของภาครัฐ (และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิLน)
ภาษี อากร (การจัดเก็บภาษี หรื อยกเว้ น/ลดหย่อนภาษี ) โครงการลงทุนของภาครัฐ สํานักความคิดทางเลือก
สาธารณะ (school of public choices) เป็ นอีกกลุ่มของนักเศรษฐศาสตร์ ทีLสนใจการศึกษาภาครัฐ เน้ น
ประเด็น “ทางเลือกสาธารณะ” โดยทีLยํ Bาว่ามีทางเลือกว่ารัฐควรจะทําอะไร หรื อไม่ควรจะทําอะไร ทางเลือก
ไหนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่ากัน กลุม่ นักวิเคราะห์ทีLใช้ ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ—ไม่ได้ กําหนด
มโนทัศน์วา่ ภาครัฐ ดีเลิศหรื อเป็ นรัฐในอุดมคติ แต่มองรัฐตามสภาพเป็ นจริ งว่า ดีบ้างไม่ดีบ้าง ถูกลอบบี Bโดย
กลุม่ อิทธิพล คํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม--แต่ก็มีผลประโยชน์ขององค์กร/บุคคลเจือปนอยู่ด้วย เศรษฐศาสตร์
สถาบันใหม่ (new institutional economics = NIEs) เป็ นอีกกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ ทีLให้ ความสําคัญของ
“สถาบัน” ว่ามีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะ สถาบันมีความเข้ มแข็งในบางมิติและอ่อนแอในมิติ
อืLนๆ สถาบันอาจจะมี “อคติ” เพราะตังขึ
B Bนมาเพราะกลุม่ ผลประโยชน์ สถาบันทํางานภายใต้ ความไม่สมบูรณ์
ของข่าวสารข้ อมูล (เช่น ภาครัฐประสงค์จะช่วยเหลือคนจน แต่กลับไม่มีเครืL องบ่งชีวB ่าใครยากและใครไม่
ยากจน เพราะส่วนราชการไม่เคยทําวิจยั แผนทีLคนจน หรื อการจดทะเบียนคนจนหรื อประชาชนกลุ่มเสีLยง
ความจริ งคนในสังกัดราชการมีความรู้ทฤษฎีและมโนทัศน์ว่าด้ วย ความยากจน ประชาชนกลุ่มเสีLยง meantest ฯลฯ แต่ส่วนราชการไม่ประสงค์ทีLจะ “ผูกมัด” การทํางานของตนเอง—ยกเว้ นหน่วยเหนือ (รัฐบาลหรื อ
รัฐสภา) จะออกมาตรการเชิงบังคับให้ ดําเนินการ อนึLง บางโอกาสระบบราชการ (กรม) อาจจะเล่นเกมกับ
รัฐบาล เช่นดื Bอแพ่งไม่ขบั เคลืLอนนโยบาย (ทีLตนเองไม่เห็นด้ วย) โดยทีLคาดว่ารัฐบาล A, B, C ไม่มีเสถียรภาพ
และจะมีอายุสนั B
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ขยายความว่า ความเหลืLอมลํ Bาด้ านการศึกษา (ระหว่างคนรวยคนจน) ในระดับประถมและมัธยมศึกษา – ค่อนข้ างน้ อย
เพราะว่าเป็ นการศึกษาภาคบังคับ แต่ระดับอุดมศึกษานันมี
B ความแตกต่างหลายเท่า ในประเด็นนี Bจะนํามาแสดงด้ วยตัวเลข
เชิงประจักษ์ (การสํารวจครัวเรื อนปี 2550) ในตอนต่อไป
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๓. ความเหลืIอมลํา1 ทีIมีแนวโน้ มเพิIมขึน1 และความเสีIยงของคนจนจากกระแสโลกาภิวัตน์
ความเหลืLอมลํ Bาของรายได้ และทรัพย์สิน อยู่ในความสนใจของนักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มน้ อย ซึLงไม่ใช่มโนทัศน์
ของเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก หรื อเป็ นเพียง “ชายขอบ” ขออ้ างอิงข้ อความบางตอนของนักเศรษฐศาสตร์ ชนั B
นําชาวยุโรปสองท่าน Atkinson และ Bourguignon ประกอบ ใจความว่า “...income distribution still
remains rather peripheral in economics. We lack research that integrates distribution centrally
into the examination of how the economy works. To the extent that it does enter the analysis,
distribution is more like an input than an output. Distribution is taken as a parameter which
affects the outcome of economic mechanisms. This is significant and has certainly changed
our way of looking of many issues. We now understand that asset redistribution may improve
allocation efficiency. However, distribution must also be the object of the analysis, or still more
fundamentally, distribution must be considered jointly with other economic phenomena…”
(Atkinson and Bourgnignon 2000, p.3) นักวิชาการทังสองท่
B
านสนับสนุนให้ วงการเศรษฐศาสตร์ สนใจ
และนํ าเรืL องราวของความเหลืL อมลํ าB ฯ มาวิเ คราะห์ กันมากขึนB โดยให้ เ หตุผ ลสนับสนุนว่า ลักษณะการ
กระจายฯน่าจะเป็ นค่าพารามีเตอร์ สําคัญทีLมีผลลัพธ์ต่อภาคการผลิต ต่อการลงทุน และอืLนๆ ไม่ยิLงหย่อนไป
กว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจอืLนๆเช่น ราคา อัตราดอกเบี Bย อัตราแลกเปลีLยน ฯลฯ
ความเหลื &อมลํ. าและกระแสโลกาภิ วตั น์ ก่อนอืLนจําเป็ นต้ องทบทวนว่า ข้ อมูลและความรู้ เกีL ยวกับ
ความเหลืLอมลําB ในสังคมไทยยังมีน้อย ผลงานวิจัยรุ่ นแรกๆของเมืองไทยเป็ นงานวิจัยของ ดร.เอือB ย มีศุข
ศาสตราจารย์เมธี ครองแก้ ว ดําเนินการเมืLอราว 35 ปี ก่อน และในรายงานวิจยั หรื อตําราของศาสตราจารย์
เกริกเกียรติo พิพฒ
ั นเสรี ธรรมว่าด้ วยธุรกิจขนาดใหญ่และความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายทีLสนับสนุนการกระจุกตัว
ของรายได้ และทรัพย์สินในตระกูลใหญ่ บทความและตําราเศรษฐศาสตร์ การคลังของศาสตราจารย์ไกรยุทธ
ธีรตยาคีนนั ท์ ว่าด้ วยการวิเคราะห์ภาระภาษี ภาคพิศดาร ภาษี ทรัพย์สิน การวิพากษ์ วิธีวิทยาในประเทศไทย
(แก่นเศรษฐศาสตร์ ) และการผลิตนโยบายสาธารณะ กล่าวโดยภาพรวม เรามีข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีLสามารถ
นํามาประมวลของเปลีLยนแปลงของการกระจายรายได้ ในช่วงเวลาประมาณ 3 ทศวรรษเท่านันB (ค.ศ. 1975ปั จจุบนั ) สําหรับการกระจายของทรัพย์สินนันยิ
B Lงมีน้อยและอยูใ่ นขันเริ
B Lมต้ นเท่านันB 8
8

งานวิจยั เพืLอวัดการกระจายรายได้ สว่ นใหญ่ใช้ ฐานข้ อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (SES หรื อ LFS) ในการศึกษา ซึLงเป็ น
การสํา รวจขนาดใหญ่ มีตัวอย่า งครั ว เรื อนหลายหมืL น และบุค คลทีLเ ป็ นสมาชิ กครั ว เรื อนหรื อกํ าลังแรงงาน นับ แสนคน
สอบถามเรืL องอาชีพ รายได้ รายจ่ายการบริ โภค และแหล่งทีLมาของรายได้ ก่อนหน้ าปี 2549 แบบสอบถามถาม “การ
เปลียL นแปลงของทรัพย์สนิ หรื อหนี Bสิน” แต่ในปี 2549, 2550 แบบสอบถามขอให้ ครัวเรื อนระบุมลู ค่าบ้ านและทีLดิน บ้ านทีใช้
ประกอบกิ จการเชิ งพาณิ ชย์ มูลค่ายานพาหนะ และสินทรั พย์ ทางการเงิ น ช่วยให้ นักวิจัยคํานวณมูลค่าทรั พย์ สิน (ตัว

10

สําหรับในประเทศพัฒนาแล้ ว ซึงL มีรากฐานงานวิจยั เข้ มแข็งกว่าของไทยหรื อในประเทศกําลังพัฒนา
สามารถจะสืบค้ นหาพัฒนาการของการกระจายรายได้ และความเหลืLอมลํ Bาได้ ยาวนานนับร้ อยปี ตัวอย่าง
ผลงานวิจยั ของ Lindert (2000) ประมวลสถานการณ์ความเหลืLอมลํ Bาในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริ กา
ในช่วงเวลา 300 ปี โดยมีใจความสรุ ปได้ ว่า ก) ช่วง 150 ปี แรก ความเหลืLอมลํ Bาของการกระจายรายได้
เพิLมขึ Bน ซึLงสันนิษฐานว่าเกีLยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตภายหลังปฏิวตั ิอุตสาหกรรม และความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยี การผลิตแบบโรงงานระบบการผลิตแบบดังเดิ
B มในครัวเรื อนหรื อชุมชน เป็ นกระแสโลกาภิวตั น์ใน
ยุคแรกๆ ข) ต่อมาในต้ นศตวรรษทีLยีLสิบ ความเหลืLอมลํ Bาของการกระจายรายได้ ลดลง สาเหตุหนึLงเนืLองจาก
การปฏิรูปของสังคมและการเมื องในแนวทางจัดสวัสดิการสัง คมในแถบยุโรป สหราชอาณาจักร รวมทังB
สหรั ฐ ฯ จนทํ า ให้ เ กิ ดระบบคุ้ม ครองทางสัง คมและการเก็ บ ภาษี ใ นอัต ราก้ าวหน้ า ในประเทศเหล่า นี B ค)
ภายหลังปี ค.ศ. 1970 เป็ นต้ นมา พบว่าแนวโน้ มของความเหลืLอมลํ าB ฯเพิLมขึนB ในสองประเทศ (ซึLง เป็ น
กรณีศกึ ษาของท่านนี B) Lindert ประเมินว่า ภาครัฐมีบทบาทเพียงส่วนหนึLงในการผลักดันมาตรการความเท่า
เทียม แต่ว่ามีปัจจัยเกีLยวข้ องอืLนๆอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิLงพลังของตลาด (ระบบทุนนิยม) และเทคโนโลยี
ขออ้ างอิงข้ อความบางตอนประกอบ “From the 1970s to the 1990s inequality rose in both countries,
reversing most of all of the previous equalization. Government redistribution explains part but
not all of the reversals in inequality trends. Factor-market forces and economic growth would
have produced a similar timing of rises and falls in income inequality even without shifts in the
progressivity of redistribution through government” (Lindert, p.168)
ความเหลืLอมลํ Bาของรายได้ มีแนวโน้ มสูงขึ Bนในระยะหลัง แม้ วา่ ความยากจนจะลดลง หลายท่านแสดง
ความคิดเห็นว่า เป็ นผลสืบเนืLองจากกระแสโลกาภิ วัตน์ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี และการเปิ ดเสรี
ทางการค้ าและการลงทุน ในแง่หนึLงความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีนนเป็
ั B นของดี หมายถึงเพิLมประสิทธิภาพ
เพิLมผลผลิต (GDP) และสนับสนุนการส่งออก ทําให้ เกิดนวัตกรรมมากมาย และมีส่วนช่วยลดอัตราความ
ยากจนได้ แต่ในอีกมิตหิ นึงL ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีส่งเสริ มให้ ความเหลืLอมลํ Bาสูงขึ Bน ระหว่างทุนขนาด
ใหญ่และสถานประกอบการทีLสามารถเกาะกระแสไฮเทค หรื อกลุ่มแรงงานระดับมันสมอง/มีฝีมือทีLทํางาน
ร่ วมกับโรงงานผลิตสินค้ าไฮเทค แต่ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีนนมี
ั B อคติต่อการจ้ างงาน (skilled bias
technological progress) หมายถึง แรงงานระดับล่างทีLไม่สามารถเกาะกระแสไฮเทค ยังคงมีคา่ จ้ างรายได้
เท่ า เดิ ม หรื อ เพิL ม ขึ นB เพี ย งเล็ ก น้ อ ย นอกจากนี อB ัต ราการว่ า งงาน (เนืL อ งจากการทดแทนแรงงานด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ หุน่ ยนต์หรื อเทคนิคการผลิตสมัยใหม่) กลับทําให้ รายได้ ของกลุ่มแรงงานระดับล่างอาจจะลดลง

แปรสต็อค) ตัวอย่างของงานวิจยั ทีLใช้ ฐานข้ อมูลนี Bศึกษาการกระจายทรัพย์สนิ เช่น ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ นําเสนอในการประชุม
วิชาการนักเศรษฐศาสตร์ ไทยครังB ทีL 4 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2552

11

หรื อไม่เพิLมขึ Bน ในขณะทีLผ้ ปู ระกอบการทีLเติบโตควบคูก่ บั กระแสโลกาภิวตั น์ การเปิ ดเสรี ทางการค้ าและการ
ลงทุนก็อาจจะเป็ นอีกปั จจัยหนึงL ทีLทําให้ “ตลาด”ของประเทศผู้นําหรื อธุรกิจชันนํ
B าของโลกรํL ารวยขึ Bน ในขณะ
ทีLทนุ ขนาดเล็กหดตัวและถูกเบียดพื BนทีLตลาดออกไป สอดคล้ องกับข้ อสังเกตของโจเซฟ ชุมปี เตอร์ ทีLใช้ คําว่า
creative destruction หมายถึง นวัตกรรมเป็ นการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่—แต่ในขณะเดียวกันมีผล
ทําลายของเดิมหรื อเทคนิคการผลิตเดิม Dani Rodrik (1998) อธิบายว่า ก) ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
ประชากรระดับล่างได้ รับความเสีL ยงสูง ขึนB จากความผันผวนและความเสีL ยงของโลกาภิ วัตน์ เช่น วิกฤต
เศรษฐกิจของสหรัฐส่งผลสะเทือนไปทัวL โลก โดยเฉพาะอย่างยิLงต่อผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดย่อมและ
แรงงาน9 ข) เมืLอประเทศเปิ ดกว้ างต่อการค้ าและการลงทุนยิLงขึ Bน--ยิLงมีความจําเป็ นทีLจะต้ องมีรัฐบาลขนาด
ใหญ่ หมายถึง บทบาทของภาครั ฐในบทบาทสร้ างหลักประกันหรื อความคุ้มครองทางสังคม เพราะความ
เสีLยงและความผันผวนทีLสงู ขึ Bน
เส้นการกระจายลอเรนซ์ และค่าสัมประสิ ทธิl จินี ทีLนิยมใช้ ในเป็ นเครืL องชี Bวัดของการกระจายรายได้
กรณีแรกแสดงเป็ นเส้ นโค้ ง แกนตังหมายถึ
B
งร้ อยละการครอบครองรายได้ (percentage of income) แกน
นอนหมายถึงร้ อยละของประชาชน (percentage of population) จากจนทีLสุดถึงรวยทีLสุด สําหรับค่า
สัมประสิทธิoจินีนนแสดงสั
ัB
ดส่วนของความเหลืLอมระหว่างเส้ นการกระจายรายได้ ทีLเป็ นจริ ง (เส้ นลอเรนซ์) กับ
เส้ นการกระจายอย่างเท่าเทียมกัน ค่ าสัมประสิทธ์ จินี (Gini coefficient) แปรผันระหว่างค่าศูนย์ถึงหนึLง
ยิLงค่าสูงหมายถึงความเหลืLอมลํ Bามาก โดยทัวL ไปถือว่าค่าสัมประสิทธิo 0.2-0.3 ถือว่ามีการกระจายรายได้ ทีLเท่า
เทียมพอสมควร เช่น ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปและสแกนดิเนเวีย ค่าสัมประสิทธิoระหว่าง 0.4-0.5 ถือว่ามี
ความเหลืLอมลํ Bาค่อนข้ างสูง และถ้ าหากค่าดัชนีเกินกว่า 0.5 ถือว่าความเหลืLอมลํ Bารุ นแรง การศึกษาของ
Lindert สําหรับสหราชอาณาจักร พบว่า ค่าสัมประสิทธิoจินีเป็ นดังนี B
ตารางทีI 1 ความเหลืIอมลํา1 ของรายได้ ในสหราชอาณาจักร
ปี ค.ศ.

1938
1949
1959
1969

Share of pre-tax income received by
Top 1% of tax units Top 5% of tax units
Top 20% of tax
units
17.1
31.5
52.4
10.6
23.1
45.3
7.9
18.7
41.2
6.7
17.1
40.0

Gini x 100

42.3
36.4
33.4
32.7
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1974

5.9

15.8

39.4

32.0

1978
1984

5.7
6.4

16.0
18.5

42.6
46.3

37.5
41.0

1989
1995

Na
Na

Na
na

Na
Na

50
52

อ้ างอิง Lindert 2000, จากตารางทีL 1 หมายเหตุ แหล่งข้ อมูลทีL Lindert นํามาแสดงในตารางได้ จากหลาย
แหล่ง
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในประเทศไทย
ผลงานวิจยั ในยุคแรก โดย ดร.เอื Bอย มีศขุ และ ดร.เมธี ครองแก้ ว ใช้ ผลสํารวจครัวเรื อนของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ และคํานวณดัชนีจินี พบว่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.4 ส่วนผลงานการวิจยั ในระยะหลังซึLง
ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่นผลงานของ ดร.สมชัย จิตสุชน ดร.อิศรา ศานติ
ศาสน์ และนักวิชาการท่านอืLนๆ พบว่าค่าดัชนีจนิ ีอยูป่ ระมาณ 0.5 สะท้ อนถึงความเหลืLอมลํ Bาของการกระจาย
รายได้ ในประเทศไทยทีLมีแนวโน้ มสูงขึ Bน
ตารางทีL 2-6 แสดงข้ อมูลเชิงประจักษ์เกีLยวกับการกระจายรายได้ และทรัพย์สินของครัวเรื อนไทย โดย
ใช้ ฐานข้ อมูลของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ เริL มจากการแสดงตัวอย่างของครัวเรื อนในฐานข้ อมูล SES2550 อัน
ประกอบด้ วย 43,055 ครัวเรื อน จากทุกภูมิภาคและทุกจังหวัด (ตารางทีL 2) ตารางทีL 3 แสดงสถิติคา่ เฉลีLย
ของรายได้ ครัวเรื อน รายได้ ตอ่ หัว การออม และจํานวนสมาชิกครัวเรื อน
ตารางทีI 2 การกระจายของตัวอย่ างครัวเรือนในฐานข้ อมูลของสํานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ
SES2550
รหัสภูมิภาค
1
2
3
4
5
รวม

เมื อง
2,451
6,941
6,385
7,152
3,565
26,494

ชนบท
0
5,480
4,349
4,213
2,519
16,561

รวม
2,451
12,421
10,734
11,365
6,084
43,055

กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ทีLมา สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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ตารางทีI 3 แสดงค่ าเฉลีIยของรายได้ รายได้ ต่อหัว การออมและขนาดครัวเรื อนตามชัน1 รายได้ (10
กลุ่ม)
ชันรายได้
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายได้
ครัวเรื อน
4,404.60
7,076.49
8,967.96
10,806.87
13,306.81
15,709.93
18,757.20
22,671.07
30,919.54
60,665.10

รายได้ ตอ่ หัว
1,048.70
1,879.59
2,498.29
3,145.08
3,920.18
4,908.30
6,165.47
7,954.82
11,254.35
26,966.34

การออมของ
ครัวเรื อน
- 2,468.59
- 921.09
- 221.19
298.75
1,071.26
1,932.64
2,895.40
4,627.09
8,086.47
26,289.93

ขนาด
ครัวเรื อน
4.07
3.77
3.59
3.44
3.40
3.20
3.05
2.85
2.75
2.33

ตารางทีL 3 แสดงความแตกต่างของรายได้ ของครัวเรื อนแบ่งออกเป็ น 10 ชันB พร้ อมกับแสดงค่าเฉลีLย
การออมของครัวเรื อน และขนาดครัวเรื อน น่าสังเกตว่ากลุ่มรายได้ ตํLา (decile 1-3) มีรายได้ ครัวเรื อนน้ อย
กว่าหนึLงหมืLนบาทต่อปี และการออมติดลบ หมายถึง รายได้ ตํLากว่ารายจ่าย เป็ นตัวชี BวัดหนึLงทีLสะท้ อนความ
ไม่พอเพียง นอกจากนี Bอาจจะอนุมานว่าครัวเรื อนเหล่านี Bอาจจะมีความจําเป็ นต้ องกู้ยืมหรื อดึงเงินออมในอดีต
มาใช้ จา่ ยและอาจจะกลายเป็ นปั ญหาหนี Bสินล้ นพ้ นตัวต่อไป
ตารางทีL 4 แสดงลักษณะการกระจายรายได้ พร้ อมกับจําแนกตามแหล่งรายได้ กล่าวคือ รายได้ รวม
(จากทุกแหล่ง เนืLองจากครัวเรื อนหนึLงอาจจะมีรายได้ จากหลายแหล่ง คือ ค่าจ้ างเงินเดือน กําไรจากการ
ประกอบการเกษตร และกําไรจากการประกอบกิจการนอกภาคการเกษตร) พร้ อมกับแสดงค่าเฉลีLยและค่า
เปอร์ เซ็นต์ไทล์ระดับต่างๆ ซึงL ยืนยันว่า เปอร์ เซ็นต์ไทล์ 90 มีรายได้ สงู กว่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ทีL 10 ถึง 14.37 เท่า
เมืLอพิจารณาย่อยลงไป กล่าวคือพิจารณาการกระจายรายได้ ในกลุ่มเงินเดือนค่าจ้ าง (มนุษย์เงินเดือน)
พบว่าความแตกต่างระหว่างผู้มีรายได้ สงู และรายได้ น้อย หรื อ p90/p10 เท่ากับ 9.78 เท่า ในกลุ่มนอกภาค
การเกษตรพบว่ามีความแตกต่าง 9.29 เท่า และกลุ่มผู้ประกอบกิจการเกษตรมีความแตกต่าง 12.67 เท่า
หมายเหตุ ค่าเฉลีLยของผู้ประกอบการเกษตรกรรมตํLาทีLสดุ เท่ากับ 12,530 บาทต่อเดือนต่อครัวเรื อน
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ตารางทีI 4 การกระจายของรายได้ ครัวเรือน จําแนกตามประเภทของรายได้ SES2550
หน่วย บาทต่อเดือนต่อครัวเรื อน
ตัวแปร

ค่าเฉลีย&

p10

P25

P50

P75

p90

P90/p10

รายได้ ครัวเรื อน

17,477

2,600

5,367

10,729

20,680

37,364

14.37

รายได้ จากค่าจ้ าง

21,120

4,600

7,722

13,882

25,447

44,966

9.78

รายได้ จากการ
ประกอบธุรกิจนอกภาค
การเกษตร

21,221

4,383

7,767

13,850

24,500

40,721

9.29

รายได้ การ
ประกอบการเกษตร

12,530

2,075

3,909

7,265

13,792

26,280

12.67

หมายเหตุ p10, p25, p50, p75, p90 หมายถึงค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์
คอลัมน์สดุ ท้ าย แสดงสัดส่วนของ p90 ต่อ p10
ตารางทีI 5 การกระจายของทรั พย์ สินครัวเรือน ทรั พย์ สินต่ อคน และขนาดครัวเรือน SES2550

ชัน. ทรัพย์สิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทรัพย์สินครัวเรื อน
(1000 บาท)
18.8
66.8
147.9
268.8
393.2
540.1
730.4
986.4
1,462.9
4,493.0

ทรัพย์สินต่อ
สมาชิ กครัวเรื อน
(บาท)
5,179.8
19,138.3
41,361.5
70,974.6
107,609.2
155,094.4
221,876.3
327,209.7
540,095.1
2,149,284.0

ขนาดครัวเรื อน
(คน)
3.7
3.5
3.6
3.8
3.7
3.5
3.3
3.0
2.7
2.2

o ค่าสัมประสิทธิจินีของรายได้ ตอ่ หัว = 0.53
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o ค่าสัมประสิทธิoจินีของทรัพย์สินครัวเรื อนต่อหัว = 0.70
ตารางทีL 6 แสดงการกระจายรายได้ โดยจําแนกตามตัวแปร socio-economic class (ของ SES) ซึLง
เกีLยวข้ องกับอาชีพและการทํางานของหัวหน้ าครัวเรื อน จะเห็นว่ามีความแตกต่างของรายได้ และการออม
ระหว่างกลุ่มชนชันต่
B างๆทีLชดั เจน ค่าเฉลีLยของกลุ่มนักวิชาชีพและผู้ประกอบการทีLมีลกู จ้ างสูงทีLสุด (รายได้
ครัวเรื อนเกินกว่า 4 หมืLนบาท) ในทางตรงกันข้ ามแรงงานทัวL ไปและเกษตรกรรายย่อย มีรายได้ ครัวเรื อน
ประมาณ 1 หมืLนบาทหรื อน้ อยกว่า
ตารางทีI 6 สถิติรายได้ ครัวเรือน รายได้ ต่อหัว และการออม จําแนกตามชนชัน1 (socio-econ
class)
หน่วย บาทต่อเดือน
สถานะทาง
สังคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความถี &
(ครัวเรื อน)
1,710
3,322
1,274
820
2,020
8,065
5,353
1,558
6,708
4,789
7,023
413

รายได้ต่อหัว
3,795.5
4,696.1
3,678.9
3,172.2
15,558.6
6,278.2
16,052.3
3,265.5
6,834.4
4,862.6
5,789.2
11,579.6

รายได้
ครัวเรื อน
10,780.3
15,607.9
12,234.9
9,940.2
46,046.7
18,150.5
41,579.2
9,855.1
18,781.8
14,175.4
12,989.1
27,924.9

การออม
ครัวเรื อน
2,034.1
3,476.5
1,938.2
1,635.4
19,275.5
3,507.1
11,947.8
545.9
2,620.9
1,864.2
2,284.4
9,379.6

ความหมายของรหัส
เกษตรกรรายย่อย
เกษตรกรขนาดปานกลางและใหญ่
แรงงานในภาคเกษตร
เกษตร ประมงป่ าไม้ และอืLนๆ
ผู้ประกอบการทีLมีลกู จ้ าง
ผู้ประกอบการทีLไม่มีลกู จ้ าง
นักวิชาชีพ
แรงงานทัวL ไป
เสมียนพนักงาน
แรงงานภาคการผลิตและก่อสร้ าง
ผู้รับบํานาญ
ผู้มีรายได้ จากทรัพย์สนิ

ความเหลืLอมลํ Bาของโอกาสการศึกษาระดับสูง เป็ นอีกมิติหนึLงทีLบทความนี Bให้ ความสนใจ ค่าสถิติใน
ตารางทีL 7 แสดงอัตราการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาของสมาชิกครัวเรื อนทีLมีอายุระหว่าง 25-34 ปี โดย
เปรี ยบเทียบตามชันรายได้
B
(จําแนกเป็ น 5 กลุ่ม) ได้ ผลสรุ ปว่า ในกลุ่ม quintile ทีLหนึLง – มีเพียง 15.86%
เท่านันที
B Lจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ Bนไป เปรี ยบเทียบกับกลุม่ quintile ทีLสีLและทีLห้าซึLงมีสดั ส่วนของผู้จบ
ปริญญาตรี ขึ Bนไปเท่ากับร้ อยละ 31.78 และ 37.07 ตามลําดับ จากข้ อมูลพื Bนฐานเช่นนี Bมีคําถามเชิงนโยบาย
ว่า หากรั ฐ บาลหรื อรั ฐ บาลท้ องถิLนมี ความประสงค์จะผลักดันนโยบายสาธารณะให้ เ ยาวชนในครั วเรื อน
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ยากจนได้ รับโอกาสการศึกษาระดับสูงเช่นเดียวกับในกลุ่มรวย จะมีหนทางใด? เมนูนโยบายทีLจะนํามาใช้
ประกอบด้ วยอะไร? และภาระค่าใช้ จา่ ยเท่าใด?
ตารางทีI 7 ความเหลืIอมลํา1 ของโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของครัวเรือนจน-รวย (5
กลุ่ม)
รหัสการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
รวม

ความถีL
(คน)
490
229
243
93
187
12
0
1,254

1
2
3
4
5
6
7
รวม

394
252
259
100
260
16
1
1,282

1
2
3
4
5
6

277
243
264
121
281
20

รวม

1,206

ร้ อยละ
quintile 1 :
39.07
18.26
19.38
7.42
14.91
0.96
0
100

ร้ อยละ
สะสม
สมาชิกครัวเรื อนอายุระหว่าง 25-34
39.07
ประถมศึกษา
57.34
มัธยมตอนต้ น
76.71
มัธยมตอนปลาย
84.13
อาชีวศึกษา
99.04
ปริ ญญาตรี
100
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

Quintile 2 : สมาชิกครัวเรื อนอายุระหว่าง 25-34
30.73
30.73
ประถมศึกษา
19.66
50.39
มัธยมตอนต้ น
20.2
70.59
มัธยมตอนปลาย
7.8
78.39
อาชีวศึกษา
20.28
98.67
ปริ ญญาตรี
1.25
99.92
ปริ ญญาโท
0.08
100
ปริ ญญาเอก
100
Quintile 3 : สมาชิกครัวเรื อนอายุระหว่าง 25-34
22.97
22.97
ประถมศึกษา
20.15
43.12
มัธยมตอนต้ น
21.89
65.01
มัธยมตอนปลาย
10.03
75.04
อาชีวศึกษา
23.3
98.34
ปริ ญญาตรี
1.66
100
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
100

ร้ อยละทีLได้ เรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา

15.87

21.61

24.96
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1
2
3
4
5
6
7
รวม

1
2
3
4
5
6
รวม

281
218
260
134
377
38
1
1,309

Quintile 4 : สมาชิกครัวเรื อนอายุระหว่าง 25-34
21.47
21.47
ประถมศึกษา
16.65
38.12
มัธยมตอนต้ น
19.86
57.98
มัธยมตอนปลาย
10.24
68.22
อาชีวศึกษา
28.8
97.02
ปริ ญญาตรี
2.9
99.92
ปริ ญญาโท
0.08
100
ปริ ญญาเอก
100

279
211
274
161
496
49
1,470

Quintile 5 : สมาชิกครัวเรื อนอายุระหว่าง 25-34
18.98
18.98
ประถมศึกษา
14.35
33.33
มัธยมตอนต้ น
18.64
51.97
มัธยมตอนปลาย
10.95
62.93
อาชีวศึกษา
33.74
96.67
ปริ ญญาตรี
3.33
100
ปริ ญญาโท
100
ปริ ญญาเอก

31.78

37.07

หมายเหตุ ตัวอย่างบุคคลทีLนํามาวิเคราะห์คือกลุม่ อายุ 25-34 ปี
ความยากจนในมิติทI ีอยู่อ าศั ย เป็ นปรากฏการณ์ ทีLเห็นชัดเจน จากสภาพบ้ านอยู่อาศัยทีLด้อย
มาตรฐาน หรื อการไม่มีบ้านเป็ นของตนเอง จริ งอยู่ ในช่วงวัยเด็กและยังไม่มีครอบครัวของตนเอง--บุตร
มักจะอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ แต่เมืLอแยกครอบครัวออกมาก็มกั จะมีความจําเป็ นต้ องหาบ้ านเป็ นของตนเอง หรื อ
เช่าซื อB /เช่าแล้ วแต่กรณี การซือB บ้ านเป็ นเรืL องใหญ่ เพราะจะต้ องใช้ จ่ายเงิ นจํ านวนมาก ดังนันB ครัวเรื อน
จํานวนไม่น้อยต้ องกู้หนี Bยืมสินมาซื Bอบ้ านหรื อผ่อนชําระบ้ าน ถึงกระนันก็
B ตามการสํารวจครัวเรื อนยืนยันว่าใน
กลุ่มหัวหน้ าครัวเรื อนทีLอายุเกินกว่า 50 ปี และทีLไม่มีบ้านเป็ นของตนเอง มีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 นอกจากนี B
พบว่า ครัวเรื อนไม่น้อยทีLพกั อาศัยในบ้ านชัวL คราวหรื อเพิงพักทีLตํLากว่ามาตรฐาน เสีLยงต่อการพังทลายเมืLอเกิด
พายุหรื อนําB ท่วม ไม่มีประปาหรื อส้ วมภายในบ้ าน ฯลฯ สะท้ อนถึงความยากจนในมิติการเคหะ หมายเหตุ
สถิตใิ นตารางทีL 8 และ 9 ได้ จากการสํารวจครัวเรื อน (SES2549) ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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ตารางทีI 8 สถิตกิ ารมีบ้านของตนเอง เปรี ยบเทียบเมือง/ชนบท
หน่วย ครัวเรื อน ร้ อยละ

บ้านของตนเอง
เช่าอยู่
ได้รบั สิ ทธิl อยู่ฟรี หรื ออืน& ๆ
รวม

เขตเมือง
จํานวน
17,869
5,756
4,314
27,939

ร้ อยละ
0.640
0.206
0.154
1.000

เขตชนบท
จํานวน
14,615
802
1,562
16,979

ร้ อยละ
0.861
0.047
0.092
1.000

ทัวL ประเทศ
จํานวน
32,484
6,558
5,876
44,918

ร้ อยละ
0.723
0.146
0.131
1.000

แหล่งข้ อมูล สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ SES2546
ตารางทีL 9 แจกแจงประเภทของบ้ าน และ วัสดุทีLใช้ สร้ างบ้ าน ซึLงสะท้ อนว่า ครัวเรื อนส่วนใหญ่มีบ้าน
เดีLยว (33,732 หลังคาจากจํานวน 44,918) นอกจากนี Bยังชี Bให้ เห็นว่า ครัวเรื อนจํานวนหนึLง (ประมาณร้ อยละ
15) มีฐานะยากจน (อย่างน้ อยทีLสดุ —ความยากจนในมิติการเคหะ) การสร้ างทีLพกั พิงด้ วยวัสดุท้องถิLน วัสดุ
เหลือใช้ ซึงL สะท้ อนถึงความยากจนในมิตกิ ารเคหะ การดํารงอยู่ในชุมชนแออัด (สลัม) เป็ นปรากฎการณ์ทาง
สังคมทีLสมควรได้ รับการบันทึก และความจริ งมีเรืL องราวให้ ค้นคว้ าเพิLมเติมอีกมาก (ไม่อยู่ในขอบเขตของ
บทความนี B)
ตารางทีI 9 ลักษณะบ้ านและวัสดุทI ีใช้ สร้ างบ้ านจากฐานข้ อมูล SES2549
หน่วย หลังคาเรื อน
ลักษณะบ้ าน
บ้านเดีย& ว
ห้องแถว
ทาวน์เฮาส์
แฟลต
ห้องพัก
เพิ ง
อืน& ๆ
รวม

ซีเมนต์
และอิฐ
12,032
5,345
2,235
1,012
179
3
48
20,854

ทําด้ วยไม้
11,425
1,008
29
11
115
51
3
12,642

ผสมปูน
และไม้
9,583
881
59
18
25
1
3
10,570

วัสดุ
ท้ องถิLน
495
9
1

วัสดุ
เหลือใช้
59
18
4
1

54
2
561

22
1
105

อืLนๆ
138
19

28
1
186

รวม
33,732
7,280
2,328
1,042
319
159
58
44,918

ทีLมา สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ SES2546
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๔. มาตรการการคลังเพืIอลดช่ องว่ าง ภาษีทรัพย์ สินและการจัดสรรรายจ่ ายเพิIมพลังคนจน10
ข้ อเสนอเชิงนโยบาย (โดยใช้ สถานการณ์สมมติ) ทีLจะกล่าวต่อไปนี B เกีLยวข้ องกับมาตรการการคลังเพืLอลด
ความไม่เป็ นธรรมด้ านการกระจายรายได้ โดย ก) การจัดเก็บภาษี ทรัพย์สิน และ ข. การจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิLนเพืLอเพิLมพลังประชาชน จําเพาะเจาะจงคือการช่วยประชาชนสองกลุ่ม
ได้ แก่ ก) กลุ่ม คนจน ข) ผู้ใ ช้ แรงงานนอกระบบ โดยสนับสนุนให้ เ ป็ นสมาชิกสัจ จะออมทรั พย์ และได้ รับ
บํานาญเมืLอสูงอายุ โดยรัฐบาลและ อปท. ให้ เงินออมสมทบ (partnership saving)
ภาษีทรั พย์ สิน เป็ นข้ อเสนอทีLกําลังได้ รับความสนใจจากสาธารณชน ได้ มีการศึกษาวิจยั และการ
เรี ยกร้ องของกลุ่มพลังและนักวิชาการส่วนหนึLง อาจจะกล่าวได้ ว่า ความคิดตกผลึกไปพอสมควร สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ ทํางานวิจยั และยกร่างกฎหมายใหม่แล้ ว เนื Bอหาสําคัญคือการผนวก
กฎหมายสองฉบับเข้ าด้ วยกัน พรบ. ภาษี โรงเรื อนและทีLดิน กับ พรบ. ภาษี บํารุ งท้ องถิLน ซึLงเป็ นฐานรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิLน (เทศบาลและ อบต.) ภาษี ทงสองประเภทที
ัB
Lจดั เก็บมีจุดอ่อนหลายประการ
ประการแรก การยกเว้ นให้ กบั ทรัพย์สินทีLอยู่อาศัยเองหรื อไม่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ หมายถึง “รูรัLวภาษี ”
(tax loophole) ทังนี
B Bมักจะมีความเข้ าใจคลาดเคลืLอนว่าเป็ น “ภาษี ทรัพย์สิน” เนืLองจากโรงเรื อนและทีLดินเป็ น
ทรัพย์สิน แต่เมืLอพิจารณาอย่างถีLถ้วนจะตระหนักได้ ว่า เป็ นการจัดเก็บภาษี จากรายได้ คา่ เช่า (tax on rental
income) ข้ อเสนอทีLหลายฝ่ ายให้ การสนับสนุนคือปรับให้ เป็ นฐานทรัพย์สิน ดังนันการประเมิ
B
นภาษี อิงกับ
“มูลค่าของทรัพย์สิน” โดยนัยนี Bครัวเรื อนทีLครอบครองทรัพย์สิน (บ้ าน ทีLดิน และอาคาร รวมทังเครื
B L องจักรทีLใช้
ในโรงงาน) จะถูกประเมินภาษีตามมูลค่าของทรัพย์สิน ว่าด้ วยหลักการ--การจัดเก็บภาษี ทรัพย์สินสอดคล้ อง
กับหลักผลประโยชน์ (benefit principle)11 หมายความว่า เจ้ าของทรัพ ย์สินได้ รับประโยชน์จ ากบริ การ
สาธารณะทีLรัฐและรั ฐบาลท้ องถิLนจัดหาให้ กล่าวคือ ความมันL คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
บริ การสาธารณะทีLมองเห็นได้ ชดั เจน หลักการทีLสองทีLสนับสนุนภาษี ชนิดนี BเกีLยวข้ องกับหลักความสามารถ
การเสียภาษี (ability to pay principle)12 คือผู้มีทรัพย์สินมากมีความสามารถเสียภาษี ให้ รัฐได้ มากกว่าคนทีL
มีน้อย
วิธีการจัดเก็บดังเช่นปั จจุบนั ทําให้ ฐานภาษี ของท้ องถิLนหดหายไปเป็ นส่วนใหญ่ มีคําศัพท์เฉพาะทีL
เรี ยกว่า “รูรัLวภาษี ” (tax loophole) เนืLองจากบ้ านและทีLดินทีLอยู่อาศัยได้ รับการยกเว้ นแทบทังสิ
B Bนในกฎหมาย
10

การวิเคราะห์ในส่วนนี Bได้ จากบทความของผู้เขียนเรืL อง “Welfare analysis of the fiscal policy package in Thailand,”
นําเสนอในการประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครังB ทีL 5 วันทีL 16 ตุลาคม 2552 จัดโดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถค้ นคว้ าเป็ นรายละเอียดเพิLมเติมจากบทความ หมายเหตุ บทความนี Bจะ
ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ ปี 2553
11
ทฤษฎีภาษีใช้ คาํ ศัพท์วา่ benefit principle
12
สอดคล้ องกับหลักการ ability to pay principle
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ปั จจุบนั ยกเว้ นให้ กบั เจ้ าของ ซึLงคํานวณเป็ นสัดส่วนราวร้ อยละ 75 ส่วนทีLเหลือร้ อยละ 25 คืออาคารเชิง
พาณิชย์ โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆถือว่าต้ องเสียภาษี เมืLอเปลีLยนเป็ นภาษี ทรัพย์สิน—วิธีคิดก็
ต่างกันคือเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินเป็ นหลัก ไม่ใช่จาก “รายได้ ค่าเช่า” ปั ญหาคือมีความพยายามทีLจะล๊ อบบี B
ให้ ยกเว้ น ซึLงจะกลายเป็ นความไม่เป็ นธรรมหรื อไม่เท่าเทียม ในทัศนะของผู้เขียนภาษี ทรัพย์สินควรจะ
จัดเก็บโดยไม่ยกเว้ น รวมทังทรั
B พย์สินของราชการ วัดและองค์กรการกุศลต่างๆ ถือเป็ นหน้ าทีLของทุกครัวเรื อน
และเจ้ าของทรัพย์สิน (บ้ านและทีLดิน รวมทังอาคารที
B
Lใช้ เชิงพาณิชยกรรม) มีหน้ าทีLจ่ายภาษี ให้ เทศบาล และ
อบต. เป็ นประจําทุกปี ทังB นี คB าดหมายว่า ภาษี ทรั พ ย์สินเป็ นหนึLง ในมาตรการถ่ายโอนรายได้ เ นืL องจาก
เจ้ าของทีLดินและทรัพย์สินจะต้ องเสียภาษี ให้ รัฐบาลท้ องถิLนจํานวนมากกว่าครัวเรื อนระดับกลางหรื อระดับ
ล่าง
อัตราภาษี ทรัพย์สินจําแนกเป็ น 3 อัตรา สําหรับ ก) ทีLดินทีLไม่มีอาคารหรื อโรงเรื อน 0.0005 ข) บ้ าน
และโรงเรื อนทีLอยู่อาศัย อัตรา 0.001 และ ค) ทีLดินและอาคารโรงเรื อนเชิงพาณิชย์ได้ แก่โรงงานร้ านค้ าสถาน
ประกอบการ อัตรา 0.003 หมายเหตุ อัตราภาษี ทีLใช้ ขณะนี Bค่อนข้ างตํLา เปรี ยบเทียบกับอัตราภาษี ทรัพย์สิน
ทีLจดั เก็บในประเทศญีLปนุ่ (1.47%) หรื อสหรัฐอเมริกาค่าเฉลีLย 2%13
ตารางทีL 10 แสดงผลการวิเคราะห์ด้านรายรับจากการเก็บภาษี ทรัพย์สิน ซึLงคาดว่าจะมีรายได้ เข้ า
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิLนประมาณ 91,318 ล้ านบาท จําแนกออกเป็ นรายได้ จากภาษี ทีLดิน ภาษี โรงเรื อน
และทีLดิน และภาษี ทีLจดั เก็บจากทีLอยู่อาศัยทีLใช้ เป็ นเชิงพาณิชย์ นอกจากนี Bจัดเก็บจากสถานประกอบการเชิง
พาณิชย์ ดังแสดงในตาราง หมายเหตุ รายได้ นี BจะถูกนําไปจัดสรรเพืLอเป็ นรายจ่ายช่วยคนจนหรื อแรงงาน
นอกระบบดังทีLอธิบายก่อนหน้ า (หมายเหตุ กําหนดให้ รายได้ > รายจ่าย เนืLองจากคํานึงว่ามีต้นทุนของการ
จัดเก็บภาษี และ ต้ นทุนในการบริหารด้ านรายจ่ายเพืLอให้ ตรงกลุม่ เป้าหมายคนจน

13

อัตราภาษี ทรัพย์สินของญีLปนได้
ุ่ จาก ในสหรัฐอเมริ กา ภาษี ทรัพย์สินเป็ นรายได้ ของแต่ละมลรัฐ อัตราภาษี จึงแปรผัน
ตังแต่
B ร้อยละ 1-4 หมายเหตุ เท่าทีLสงั เกตมลรัฐในภาคตะวันออกทีLมีประชากรน้ อยและความหนาแน่นตํLา มักจะกําหนด
อัตราภาษี สงู ตัวอย่างเช่น เวอร์ มอนท์ นิวแฮมเชียร์ เป็ นต้ น
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ตารางทีI 10 แสดงผลประมาณรายได้ ทI จี ะจัดเก็บจากภาษีจากทรัพย์ สิน
หน่วย ดังระบุ

ประเภทของภาษี
o Tax1_agrland
o Tax2_resid
o Tax3_com
o Tax4_busi

ความถี &
(ครัวเรื อน)
16983
35275
9643
6109

มูลค่าเฉลีย& ของ
ภาษี ทีค& รัวเรื อน
ต้องจ่าย
310.3
892.3
12134.2
12134.2

สัดส่วนร้อยละ
เทียบกับครัวเรื อน
ทัง. หมด (18 ล้าน
ครัวเรื อน)
37.8%
78.5%
21.5%
13.6%

รายได้ภาษี
(ล้านบาท)
2,111.8
12,613.3
46,888.7
29,704.0
91,317.9

ทีLมา ผลการคํานวณมาจากบทความของ Direk Patmasiriwat (2009)
ขยายความ tax1_agrland หมายถึง ภาษี ทีLเก็บจากทีLดินการเกษตร
Tax2_resid หมายถึง ภาษี ทจีL ดั เก็บจากบ้ านและทีLอยูอ่ าศัย
Tax3_com หมายถึง ภาษีทีLจดั เก็บจากบ้ านทีLถกู ใช้ เพืLอประโยชน์เชิงพาณิชย์
Tax4_busi หมายถึง ภาษี ทจีL ดั เก็บจากอาคารเชิงพาณิชย์ โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ

ตารางทีL 11 แสดงผลการกระจายของภาระภาษี และการกระจายของผลประโยชน์จากรายจ่ายช่วย
คนจน รวมกันเป็ น net benefit ซึLงจากผลคํานวณแสดงว่า ครัวเรื อนคนจนได้ รับผลประโยชน์ ในขณะทีL
ครัวเรื อนคนรวยมี net benefit ติดลบ หมายถึง มาตรการนี Bมีผลถ่ายโอนรายได้ จากคนรวยให้ คนจน สิLงทีLน่า
สังเกตและขอนํามาอภิปรายคือ ภาระภาษี ไม่ได้ สูงอย่างทีLคิด ชันรายได้
B
ทีLสิบ มีรายได้ ต่อปี 696,230 บาท
เสียภาษีสทุ ธิ 10,601 บาทต่อปี การแสดงตัวเลขเช่นนี Bเป็ นเรืL องสําคัญคือช่วยให้ เกิดความเข้ าใจว่าภาระภาษี
ของคนรวยไม่ไ ด้ สูง อย่า งน่ากลัว การกระจายข้ อ มูล ให้ เ ข้ า ใจทัLว กันจะช่วยให้ เ กิ ด การยอมรั บ นโยบาย
สาธารณะ นอกจากนี Bทําให้ ประชาชนเข้ าใจว่า การจัดเก็บภาษี นน—ไม่
ัB
ได้ เสียเปล่า แต่นําไปใช้ จ่ายอย่างมี
คุณ ค่าคือ การช่ว ยเหลื อ ครั วเรื อนยากจน และ กลุ่ม แรงงานนอกระบบซึLง ปั จ จุบัน ยัง ด้ อยโอกาสในเรืL อ ง
หลักประกัน ข้ อเสนอมาตรการใหม่ทีLสว่ นหนึงL ของเครืL องมือทางการคลังเพืLอลดความไม่เป็ นธรรม
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ตารางทีI 11 ผลประมาณการภาระภาษี และ การกระจายผลประโยชน์ ตามชัน1 รายได้
หน่วย บาท
ชัน. รายได้
รายได้ต่อปี
ภาระภาษี
ผลประโยชน์ทีไ& ด้รบั
1
44,846.0
1,617.1
12,388.9
2
72,341.5
2,271.7
9,853.6
3
92,834.1
3,137.4
7,374.5
4
113,568.9
4,320.5
1,291.4
5
137,187.5
5,109.4
1,257.2
6
167,699.3
6,122.9
1,231.9
7
198,241.2
7,109.3
1,156.5
8
244,859.2
8,064.1
1,026.9
9
332,277.1
9,355.9
984.5
10
696,230.4
11,408.6
807.8
ทีLมา บทความของ Direk Patmasiriwat (2009)

ประโยชน์สทุ ธิ
10,771.8
7,581.9
4,237.2
- 3,029.2
- 3,852.2
- 4,891.0
- 5,952.8
- 7,037.2
- 8,371.4
- 10,600.8

การจัดสรรรายจ่ ายเพืIอเพิIมพลังครั วเรื อนยากจน สามารถจะดําเนินการได้ หลายแนวทางด้ วย
การวิเคราะห์ (นโยบายสมมติ) ทีLจะอธิบายต่อไปนี Bประกอบด้ วยสองมาตรการ หนึLง การจัดสรรรายจ่ายเป็ น
เงินโอน (transferred income ซึLงจะเป็ นตัวเงินหรื อข้ าวของก็ได้ ) เพืLอช่วยเหลือครัวเรื อนยากจนในอัตรา
900, 700, และ 500 บาทต่อเดือน หมายถึง เป้าหมายครัวเรื อนทีLยากจน 30% เรี ยกว่า income decile 1,2,
และ 3 ตามลําดับ) สอง รายจ่ายสมทบแรงงานนอกระบบทีLสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคม (แบบ
ใหม่) ซึLงอาจจะมีชืLอเรี ยกต่างกัน เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ (contractual saving groups) ซึLงคาดว่าจะ
ทํางานได้ ดีในเขตชนบท และกองทุนบํานาญตามกลุ่มอาชีพ (occupational saving groups) ซึLงสันนิษฐาน
ว่าจะเกิดขึ Bนในเขตเมืองหรื อกึLงเมือง อาทิเช่นกลุ่มแท็กซีL กลุ่มผู้รับจ้ างทําของ เงืLอนไขให้ แรงงานนอกระบบ
ออมเงินในอัตราร้ อยละ 3 ของรายได้ เป็ นพื Bนฐาน โดยทีLรัฐบาลและองค์กรปกครองท้ องถิLนสมทบเพิLมในอัตรา
ประมาณ 80% ของเงินสมทบ14 ตัวเลขสมมติ บุคคลหนึLงสมทบ 300 บาทต่อเดือนจากรายได้ เข้ ากองทุนทีL
14

ตัวเลข 80% ได้ จากผลการศึกษาของ Direk Patmasiriwat (2007) บทความนําเสนอในการประชุมทางวิชาการนัก
เศรษฐศาสตร์ ไทย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ตุลาคม 2550 โดยอิงข้ อมูลแรงงานของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (LFS2547) คํานวณ lifetime earning ของกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานไม่เป็ นทางการ พร้ อมกับสันนิษฐานว่า
มีการออมภาคบังคับร้ อยละ 3 ของรายได้ ต่อจากนันคํ
B านวณเงินออมสะสมตลอดชีวิต หลังอายุ 60 ปี ขึ Bนไปสมาชิกกองทุน
จะได้ รับบํานาญเป็ นเงิน 1,300 บาทต่อเดือน (ใกล้ เคียงกับเส้ นความยากจน) ต่อจากนันตรวจสอบเงื
B
LอนไขความยังL ยืนทาง
การเงิน (financial sustainability) ของกองทุนนี B ผลการศึกษายืนยันว่า ไม่ยงัL ยืน (อายุ 74 ปี เงินทุนทีLสะสมหมดหรื อติด
ลบ) แต่หากกองทุนนี Bได้ รับการเพิLมพลังจากรัฐบาลและรัฐบาลท้ องถิLน (เงินสมทบร่วม 120 บาทต่อเดือน) จะเปลีLยนสถานะ
ของเงินกองทุน (เมืLออายุ 60 ปี จาก 170,000 บาทโดยประมาณ เป็ น 310,000 บาทโดยประมาณ) มาตรการสนับสนุนของ
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ตนเองเลือกสังกัด รัฐและองค์กรปกครองท้ องถิLนสมทบเพิLมขึ Bน (240 = 120+120) เพืLอสร้ างแรงจูงใจให้ เกิด
“การออมภาคบังคับ” ในระหว่างวัยทํางาน และได้ รับบํานาญในวัยสูงอายุ
ควบคู่กับการจัดเก็บภาษี มีข้อเสนอให้ กันเงินรายได้ ดงั กล่าว เป็ นรายจ่ายเพืLอเพิLมพลังครัวเรื อน
ยากจน โดยใช้ วิธีการคัดกรองครัวเรื อนยากจน และ mean-testing สําหรับการออกแบบมาตรการรายจ่าย
นันสามารถดํ
B
าเนินการได้ หลายรู ปแบบ กล่าวคือ ก) ถ่ายโอนรายได้ เป็ นสวัสดิการช่วยครัวเรื อนยากจนหรื อ
ใกล้ ยากจน (ใช้ แนวคิด relative poverty อาจจะให้ ความช่วยเหลือครัวเรื อน 3 ระดับแรก) ข) ให้ การ
สนับสนุนกลุ่มผู้ใช้ แรงงานทีLไม่เป็ นทางการ เป็ นสมาชิกกองทุนหลักประกันสังคม 2 โดยทีLรัฐ เทศบาล และ
อบต. ให้ การออมสมทบ (partnership saving) เพืLอจูงใจให้ สมัครเป็ นสมาชิกสัจจะออมทรัพย์ เพืLอให้ คน
เหล่านี Bได้ รับบํานาญเมืLอสูงอายุ โดยทีLรัฐและรัฐบาลท้ องถิLนจ่ายสมทบ และในขณะเดียวกันทําหน้ าทีLกํากับ
ติดตาม ให้ ความช่วยเหลือทางด้ านวิชาการต่อกองทุนสัจจะออมทรั พย์ ให้ ทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน
ครัวเรื อนยากจนเพืLอให้ สามารถเข้ าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕. การขับเคลืIอนนโยบายสาธารณะเพืIอลดความเหลืIอมลํา1 15 การวิเคราะห์ เชิงวิวัฒนาการ
ดังกล่าวในตอนต้ นว่า นโยบายสาธารณะไม่ใช่สิLงทีLคงทีLหรื อตายตัวตลอดเวลา แต่ปรับเปลีLยนหรื อแปรผันไป
ตามพลวัตของสังคม ตามเงืLอนไขทางการเมือง ด้ วยเหตุนี Bการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะจึงควรคํานึงถึงมิติ
ัB
นเพืLอการอภิปรายในวงกว้ าง
สถาบันและเชิงวิวัฒนาการ16 ควบคู่กับเนือB หาไปด้ วย บทความนีตB งประเด็

รัฐสามารถเปลีLยนสถานะจากไม่ยงัL ยืน ให้ กลายเป็ นยังL ยืน (อายุ 80 ปี เงินทุนยังคงเป็ นบวก) หมายถึง การเติมเงิ นของ
ภาครัฐในอัตรา 80% อีกนัยหนึLง ผู้ใช้ แรงงานนอกระบบออม 1 บาท ได้ รับการช่วยเหลือ (เป็ นบัญชีทีLสอง) 0.80 บาท หรื อ
พูดง่ายๆว่าออมหนึงL บาท—ได้ 1.80 บาท
15
การขับเคลืLอนนโยบายสาธารณะเพืLอลดความเหลืLอมลํ Bาทางสังคม เป็ นประเด็นทีLมีการศึกษาวิจัยไม่น้อย โดยสถาบัน
วิชาการต่างๆและนักวิชาการหลายค่าย เช่น สถาบันวิจยั เพืLอการพัฒนาประเทศไทย มีงานวิจยั ของ ดร.สมชัย จิตสุขน ว่า
ด้ วยการลงทุนทางสังคม และการจัดสรรงบประมาณ เป็ นผลงานทีLมองไปในอนาคตยาวนาน ข้ อเสนอการจัดระบบบํานาญ
ให้ ผ้ สู งู อายุโดย รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดาและ ดร.วรวรรณ ชาญด้ วยวิทย์ ข้ อเสนอมาตรการการคลังเพืLอสังคมโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้ วยรายงานวิจยั 5 ฉบับ โดย ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ ปราณี ทินกร วัชรี ยา โต
สงวนและวิไลวรรณ วรรณนิธิกลุ และวรเวศม์ สุวรรณระดา ผลงานวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนและเผยแพร่โดยมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2551
16
กรอบการวิเคราะห์เชิงวิวฒ
ั นาการ (evolutionary approach) ได้ รับอิทธิพลความคิดจากนักชีววิทยาและขาร์ ล ดาร์ วิน
เน้ นการปรั บตัวขององค์ กร/สถาบัน ในหนังสือรวมบทความของ (Dopfer 2005) อ้ างอิงมโนทัศน์และคําศัพท์ สําคัญ
ดังต่อไปนี B
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ต่อไปว่า ก) มาตรการถ่ายโอนรายได้ จากคนรวยช่วยคนจน (redistributive policy measure) จะเป็ น
ประเด็นนโยบายสาธารณะทีLพูดกันอย่างเปิ ดเผยในสังคมไทยใน 5-10 ปี ข้ างหน้ า หมายถึง มาตรการจัด
สวัสดิการโดยจุนเจือรายจ่ายดังกล่าวด้ วยภาษี ในอดีต—ในยุคทีLปกครองโดยชนชันสู
B ง—เรามักจะหลีกเลีLยง
ไม่กล่าวถึง การถ่ายโอนรายได้ เพราะคําว่าการถ่ายโอนรายได้ ไ ม่ถูกใจคนรวยและชนชันB ผู้นํา โครงการ
ช่วยเหลือของภาครัฐในอดีตมักจะดําเนินการในลักษณะการสงเคราะห์ (social assistance) เป็ นโครงการนํา
ร่องเฉพาะจุดหรื อเฉพาะพื BนทีL มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์จํานวนไม่มาก สนับสนุนโดยงบประมาณแผ่นดิน โดยไม่
ระบุถึ ง แหล่ ง ทีL ม าของภาษี ทีL จ ะใช้ จุน เจื อ โครงการดัง กล่ า ว การผลัก ดัน มัก จะดํ า เนิ น การโดยใช้ ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี ซึLง เปลีL ยนแปลงได้ ง่ายตามนโยบาย ในบางกรณี อาจจะกํ าหนดเป็ นกฎหมาย (ระบุอย่าง
กว้ างๆ) และให้ มีผลบังคับใช้ ตอ่ เมืLอมีกฎหมายอนุบญ
ั ญัติหรื อกฎกระทรวง กฎหมายหลายฉบับเป็ นหมันคือ
ไม่มีผลบังคับใช้ —เพราะไม่มีการประกาศกฎหมายอนุบญ
ั ญัติ
เหตุผ ลทีL เ ชืL อ ว่ า ในอนาคตสัง คมไทยจะพูด ถึ ง “มาตรการถ่ า ยโอนรายได้ ” อย่ า งเปิ ดเผยและ
ตรงไปตรงมาได้ แก่ ประการแรก การเมืองในยุคต่อจากนี Bไปจะต้ องอิงคะแนนนิยมจากประชาชน ดังนันB การ
ผลิตนโยบายของพรรคการเมืองจะเริL มสอดคล้ องกับทฤษฎี median voter มากขึ Bน หมายถึงพรรคการเมืองมี
แนวโน้ ม จะชูน โยบายประชานิ ย ม (ด้ า นรายจ่า ย) ในเวที ห าเสี ย ง เพืL อ หวัง ผลสนับ สนุน จากกลุ่ม คน
ระดับกลางถึงระดับล่าง และจะต้ องคํานึงว่าจะหารายได้ แหล่งใดมาจุนเจือโครงการนันๆ
B เช่นภาษี ทรัพย์สิน
ภาษี มรดก และภาษี สิLงแวดล้ อม การประกาศนโยบายเช่นนี Bคงจะได้ รับการโต้ แย้ งจากฝ่ ายคนรวย ซึLงไม่ได้
ประโยชน์จากนโยบายประชานิยม ในแง่นี Bในแบบจําลอง median voter สะท้ อนความขัดแย้ งระหว่างคนรวย
คนจน แต่ความขัดแย้ งก็มิได้ หมายความว่าจะต้ องนําไปสู่การเผชิญหน้ าหรื อการต่อสู้เสมอไป (ไม่รุนแรง)
โดยเฉพาะอย่างยิLงถ้ าหากภาษีทีLจดั เก็บเพิLมนัน—ไม่
B
สงู จนเกินไป นอกจากนี Bรัฐบาลอาจจะมีวิธีจงู ใจให้ กลุ่ม
คนรวยได้ รับประโยชน์ตอบแทน (แลกกัน) เช่น ปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคล ซึLงทีLฝ่ายธุรกิจต้ องการ
และมีเหตุผลสนับสนุนว่า อัตราภาษี ในประเทศสิงคโปร์ หรื อประเทศอืLนๆทีLตํLากว่าประเทศไทย (แต่ไม่อ้างถึง
ประเทศอืLนๆทีLมีอตั ราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสูงกว่าไทย) ดังนันB การรอมชอมอาจจะเกิดขึ Bนได้ ประการที &สอง
ดังกล่าวข้ างต้ นว่า มาตรการถ่ายโอนรายได้ —มีโอกาสประสบผลสําเร็ จ ถ้ าหากว่างบประมาณทีLจะใช้ จ่าย
ก) ความหลากหลาย (variety) หมายถึง พฤติ กรรมของบุคคลหรื อองค์ กรมี ความหลากหลาย เช่น อุปนิ สยั และ
ความชอบ รวมทัง. วิ ธีคิดทีแ& ตกต่างกัน ความหมายเชิ งเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการมี ดลุ ยภาพหลายจุด เช่น ตลาด
สิ นค้าเกรดสูง (ไฮคลาส) และตลาดสิ นค้าสําหรับคนชัน. กลางและระดับล่าง
ข) การผสมหรื อกลายพันธุ์ (mutation) หมายถึ ง การปรับตัวของสิ นค้าหรื อความต้องการ หรื อการผสมของ
นโยบาย รัฐบาลผสม
ค) การปรับตัว (adaptation) ในบริ บทนีห. มายถึงการปรับตัวของนโยบาย
ง) การคัดสรร (selection)
จ) การอนุรักษ์ หรื อเก็บรักษา (retention)
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นันB ไม่สงู มากนัก ในทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน การจัดเก็บภาษี ใหม่ๆเพืLอให้ รายได้ เพิLมขึ Bน 1-2% ของ GDP
อยู่ในวิสยั ทีLเป็ นไปได้ หมายเหตุ 1% ของ GDP หมายถึงเงินหนึLงแสนล้ านบาทโดยประมาณ ประการที &สาม
เป็ นหน้ าทีLของภาครัฐ รัฐบาลท้ องถิLน ระบบราชการ และฝ่ ายวิชาการทีLจะต้ องประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน
เข้ าใจว่า มาตรการถ่ายโอนรายได้ ฯ นันB ไม่ใช่ของเลวร้ าย หรื อจะต้ องทําให้ เกิดผลกระทบแบบ “ได้ -เสีย”
เสมอไป มาตรการถ่ายโอนรายได้ อาจจะเกิดผลดีตอ่ ส่วนรวม (welfare-enhancing program)17 หมายถึง
ขยายศักยภาพให้ กลุม่ คนจน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยมีแรงจูงใจทํางาน มีเงินทุนขยายกิจการ
การวิจัยและขยายพรมแดนความรู้ว่าด้ วยนโยบายสาธารณะและการคลัง ผู้เขียนมีความเห็น
ว่า เป็ นโอกาสดีข องฝ่ ายวิช าการทีL จ ะทํ าการ “วิเ คราะห์ นโยบายสาธารณะ” โดยเฉพาะในยุคสมัยทีL ค น
เรี ยกร้ องการลดความเหลืL อมลํ าB ปฏิ รูประเทศไทย ทังB นี งB านวิจัยควรดําเนินการอย่างรอบคอบรั ดกุม อิง
หลักฐานเชิงประจักษ์ แต่การวิจยั อนาคต (และเชิงซิมูเลชัน) อย่างน้ อยช่วยให้ เข้ าใจว่าใครได้ -ใครเสีย ผล
วิจยั อาจจะไม่ได้ นําไปสูก่ ารปรองดองแห่งชาติ อาจจะช่วยลดความขัดแย้ งได้ ระดับหนึLง ดีกว่าการตกอยู่ในวัง
วนแห่ง“ความไม่ร้ ู ” เพราะในความไม่ร้ ู นันเอง—จะยิ
B
LงเพิLมความขัดแย้ งเนืLองจากแต่ละฝ่ ายจะสนับสนุน
นโยบายสาธารณะเพืLอผลประโยชน์ ส่วนตน หรื อคัดค้ านโครงการทีLไม่เห็นด้ วย โดยอิงจากความรู้สึกส่วนตัว
หรื อความเชืLอเดิมและหรื อใช้ เทคนิคพูดเกินเลยความจริ ง (exaggerated statement) ตัวอย่างเช่น ฝ่ ายทีL
ต่อต้ านมาตรการ redistribution policy จะอ้ างว่า ระบบสวัสดิการจะทําให้ สงั คมไทยจะเคลืLอนเข้ าสู่ “รัฐ
สวัสดิการ” (welfare state) ซึงL จะเป็ นภาระทางการคลังสูงยิLงแทบจะเป็ นไปไม่ได้ ระดับรายได้ เท่ากับประเทศ
ไทย หรื อจะทําให้ เศรษฐกิจไทยในอนาคตเติบโตช้ า เงินลงทุนจะไหลออกนอกประเทศ ประเทศชาติจ ะ
ยากจนในท้ ายทีLสดุ (ความจริ งคือประเทศไทยเริL มคิดจะสร้ างสวัสดิการขันพื
B Bนฐาน ให้ แก่ประชากรกลุ่มขาด
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Boadway and Keen 2000 ทบทวนว่า มาตรการการถ่ายโอนรายได้ ฯ นันมี
B ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ ายคัดค้ าน และมองได้
จากหลายมิติ กล่าวคือ มุมมองเชิงจริ ยธรรม (normative aspect) สนับสนุนให้ เกิดกระบวนการถ่ายโอนรายได้ มุมมอง
การเพิLมประสิทธิภาพ (efficiency gains) ในกลุม่ นี Bมีแนวความคิดว่า กติกาสังคมหรื อการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่ มีผล
สนับสนุนแรงจูงใจให้ แก่คนชันกลางและคนจนเพิ
B
Lมการผลิต หรื อมีโอกาสการลงทุน ดังนันB ขนาดของ GDP สามารถเพิLมขึ Bน
ได้ ในขณะทีLอีกกลุม่ หนึงL แสดงความเห็นว่า มาตรการถ่ายโอนรายได้ ถึงแม้ ว่าทําให้ สงั คมเป็ นธรรมยิLงขึ Bน – แต่จะยังผลทํา
ให้ ขนาด GDP และประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี Bมีมมุ มองตามสภาพเป็ นจริ งโดยทีLภาครัฐมีความประสงค์ใช้ อํานาจรัฐใน
การถ่ายโอนรายได้ เพืLอ self-interest (หมายถึง พรรคการเมืองทีLสมาชิกส่วนใหญ่คือคนชันกลางถึ
B
งระดับล่าง (Boadway
and Keen 2000, p.683) การถ่ายโอนรายได้ อาจจะเกิดขึ Bนหลายรูปแบบ เช่น ระบบประกันสังคม การลงทุนของภาครัฐเพืLอ
รองรับความเสีLยงของประชาชน Lindert ตังข้
B อสังเกตว่า เป็ นเรืL องน่าแปลกทีLมาตรการถ่ายโอนรายได้ – มักจะเกิดใน
ประเทศพัฒนาแล้ ว – ซึLงความเหลืLอมลํ Bาน้ อย แต่ในประเทศกํ าลังพัฒนาทีLมีความเหลืLอมลํ BาสูงยิLง—มาตรการถ่ายโอน
รายได้ ไม่เกิดขึ Bน เรี ยกปรากฏการณ์นี Bว่า Robin Hood Paradox : ขออ้ างข้ อความ “the Robin Hood’s redistributive
army is missing when and where it is most needed”
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แคลน ห่า งไกลจากคํ าว่า รั ฐ สวัส ดิก ารมาก) งานวิจัยช่ว ยให้ เ ห็ นภาพว่า มาตรการถ่ ายโอนนันB จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ประชากรจํานวนเท่าใด และภาระภาษีเพิLมขึ Bนเท่าใด ซึงL ไม่สงู มากนัก อยูใ่ นวิสยั ทีLเป็ นไปได้ (ร้ อย
ละ 1-2% ของ GDP) ถึงแม้ วา่ ต่างฝ่ ายอาจจะไม่เห็นตรงกันแต่แรก เมืLอเจรจากันก็อาจจะแสวงหาข้ อยุตไิ ด้
การให้ ความรู้ทีLแม่นตรง (และการเปรี ยบเทียบกับกรณีตวั อย่างในต่างประเทศ) เพืLอความเข้ าใจว่า
ระบบคุ้มครองทางสังคมนันเป็
B นสิLงจําเป็ น เพืLอรองรับความเสีLยงในรูปแบบต่างๆ ต่อประชากรกลุ่มต่างๆกัน
โดยเฉพาะอย่างยิLง คนจน (ซึLง การจัดการความเสีL ยงตํLา ) เมืL อสร้ างระบบเฉลีL ยความเสีL ย งในสัง คมเป็ น
นวัตกรรมการจัดการไม่อาจละเลย และต้ องได้ รับความร่ วมมือจากผู้เสียภาษี และกลุ่มทีLมีฐานะดี การทีL
มาตรฐานของบริ การสาธารณะในประเทศแถบยุโรปและในประเทศพัฒนาแล้ ว สูงกว่าในประเทศกําลัง
พัฒนา ก็เพราะว่าประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการเสียภาษี
๖. สรุป
การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายการคลังในทีLนี Bเน้ นศึกษาความเหลืLอมลํ Bาของการกระจายรายได้ และทรัพย์สิน
ซึงL เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างรูปแบบหนึงL ของสังคมไทย ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ความเหลืLอม
ลํ Bาของรายได้ และทรัพย์สินมีความไม่เท่าเทียมกันสูง เป็ นปรากฏการณ์ของโลก ประเทศไทยก็เป็ นหนึLงใน
ประเทศกํ าลังพัฒ นาทีLความเหลืLอมลําB สูง ขึนB สรุ ปความสําคัญๆเป็ นดังนี B ประการแรก จากการทบทวน
สถานการณ์ของความเหลืLอมลํ Bา (ด้ านรายได้ และทรัพย์สิน) โดยใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ของส่วนราชการ (ผล
สํารวจครัวเรื อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550) ยืนยันว่า ค่าสัมประสิทธิoจินีของรายได้ เท่ากับ 0.5
และทรัพย์สินเท่ากับ 0.7 ทังสองตั
B
วบ่งชี Bสะท้ อนว่า สถานการณ์กระจายรายได้ ของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสูง
(เปรี ย บเที ย บกับ ผลการศึ ก ษานานาประเทศ คื อ สู ง กว่ า ประเทศแถบยุโ รปและกลุ่ม ประเทศ OECD
สถานการณ์ของไทยใกล้ เคียงกับกลุม่ ประเทศละตินอเมริกาซึงL มีปัญหาความเหลืLอมลํ Bารุนแรง ซึLงเรามักจะได้
ยินข่าวคราวการต่อสู้แย่งชิง การแยกตัวเป็ นอิสระหรื อการปฏิวตั )ิ ประการที &สอง มีเมนูนโยบายการคลัง—ทีL
รั ฐ ไทยสามารถนํ ามาเป็ นเครืL อ งมื อลดความเหลืL อมลํ าB และเพิL ม พลัง คนจนได้ เครืL องมื อ นันB ได้ แ ก่ ภาษี
ทรัพย์สิน ภาษี มรดก ภาษี สิLงแวดล้ อม การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ (ซิมเู ลชัน) ทีLครอบคลุมการปรับปรุ ง
ภาษี อากร ซึLงอาจมองว่าเป็ นการปฏิรูปอย่างอ่อน (mild policy reform) ควบคูก่ บั การปรับปรุ งการใช้ จ่าย
ภาครั ฐในแนวทางเพิLมพลังคนจน มาตรการนี Bน่าจะช่วยให้ รัฐบาลและรัฐบาลท้ องถิLนมีรายได้ เพิLมขึ Bน 1-2
แสนล้ านบาท (คิดเป็ นสัดส่วน 1-2% ของ GDP) เป็ นสิLงทีLคาดการณ์ได้ และน่าจะลดความยากจนและเพิLม
สวัสดิการในประชาชนระดับล่างหรื อระดับกลางได้ ไม่น้อยทีเ ดียว ประการที &ส าม มาตรการรายจ่ายใน
รูปแบบใหม่เพืLอเป้าหมายคนจน ในลักษณะถ่ายโอนรายได้ ให้ ครัวเรื อนยากจน การขยายระบบคุ้มครองทาง
สังคมให้ ครอบคลุมผู้ใช้ แรงงานทีLไม่เป็ นทางการ (ราว 24 ล้ านคน) โดยสนับสนุนให้ เป็ นสมาชิกกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ กลุม่ บํานาญตามอาชีพ หรื อระบบการออมแห่งชาติ ให้ ให้ ทางเลือกเก็บออมแบบสัจจะร้ อยละ 327

5 ของรายได้ ส่วนรั ฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิLนให้ การช่วยเหลือด้ านวิชาการและเงินสมทบทีL
เรี ยกว่า “การออมแบบพันธมิตร” ในอัตราส่วน 1 ต่อ 0.8 อาจจะช่วยให้ เกิดระบบประกันสังคม 2 และเป็ น
การลดช่อ งว่า ง (เที ย บกับ กลุ่ม ข้ า ราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ จํ า นวน 3 ล้ า นคน และแรงงานในระบบ
ประกันสัง คม 9 ล้ านคน) หรื อการให้ ทุนการศึกษาแก่เ ยาวชนในครั วเรื อนยากจนให้ สามารถเข้ าเรี ยน
ระดับอุดมศึกษา (หมายเหตุ ในระดับการศึกษาขันพื
B Bนฐาน--อัตราเข้ าเรี ยนระหว่างคนจนคนรวยไม่แตกต่าง
กันมากนัก แต่เมืL อถึงระดับอุดมศึกษา อัตราการเรี ยนต่อของเยาวชนครัวเรื อนยากจนลดลงอย่างมาก)
ประการทีส& ี & ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ สถาบันและการเมือง พรรคการเมืองมีแนวโน้ มจะนําเอานโยบายประชา
นิยมมาใช้ เพิLมขึ Bน ดังนันจํ
B าเป็ นต้ องค้ นหาวิธีจดั เก็บภาษี แบบใหม่ สอดคล้ องกับคําอธิบายของแบบจําลอง
median voter ซึLงเป็ นมิติหนึLงของความขัดแย้ งระหว่างชนชันB อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ งไม่จําเป็ นต้ อง
รุนแรงหมายถึงการเผชิญหน้ าเสมอไป รัฐบาลทีLมีภาวะผู้นําอาจจะมีมาตรการประชาสัมพันธ์และจูงใจให้ คน
รวย “ยอมรับ”เมนูนโยบายเช่นนี B หรื อควบคูก่ นั อาจจะลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คลหรื อการเพิLมค่าลดหย่อนภาษี
รูปแบบต่างๆกันเพืLอให้ ยอมรับการเปลีLยนแปลงนโยบายโดยรวม ประการที &ห้า ผู้เขียนคาดว่ามาตรการลด
ความเหลืLอมลํ Bาจะเป็ นเนื Bอหาส่วนหนึLงในข้ อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ถึงแม้ ว่าเราไม่อาจจะคาดหวังว่า
รัฐบาลในอนาคตจะเอาจริ งเอาจังกับข้ อเสนอปฏิรูปประเทศไทยใน 5-10 ปี ข้ างหน้ ามากน้ อยสักเพียงใด แต่
อย่า งน้ อยทีL สุดเชืL อ ว่า “มี ผ ลได้ ” ต่อ สัง คมไทยจากการทํ า วิจัยนโยบายสาธารณะ ควบคู่กับการสืL อ สาร
ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณชนรับทราบ ส่งเสริ มกระบวนการทวิวจั น์ (dialogue) จริ งอยู่ ความคิดเห็นของแต่
ละกลุ่มต่อ“ความเปลีLยนแปลง” (ว่าด้ วยความรวดเร็ วหรื อขนาดของมาตรการภาษี หรื อการใช้ จ่ายภาครัฐทีL
เหมาะสม) อาจจะแตกต่างกัน ผู้เขียนเชืLอว่าการแสวงหาข้ อยุตแิ ละลดความขัดแย้ งอาจจะเกิดขึ Bนได้
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เชิงอรรถ
1

ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผู้เขียนยินดีรับฟั งข้ อคิดเห็น
และคําวิจารณ์ โปรดส่งความเห็นของท่านมายัง direk.p@nida.ac.th

2

นอกจากนี Bขึ Bนอยูก่ บั คํานิยามรายจ่ายของรัฐ ว่าจะรวมเงินกู้ (นอกงบประมาณ) หรื อไม่? ในทัศนะของ
ผู้เขียน รายจ่ายของรัฐควรจะนับรวมส่วนของเงินกู้ทีLนํามาใช้ จา่ ย (เช่น โครงการไทยเข้ มแข็ง) และทํานอง
เดียวกัน “การขาดดุล”ของภาครัฐ ควรจะนับรวมการขาดดุลในงบประมาณ และการขาดดุลนอกงบประมาณ
เพืLอให้ ได้ ภาพรวมและไม่หลอกตัวเอง

3

Amartya K. Sen เขียนหนังสือชืLอว่า Development as Freedom โดยยํ Bาความสําคัญของเสรี ภาพทีLจะ
กํ าหนดชะตาชี วิ ตของตนเอง เสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ เสรี ภ าพทีL จ ะเคลืL อนย้ าย ฯลฯ เสรี ภ าพใน
ความหมายนี Bมิได้ หมายถึงตามกฎหมาย – แต่คํานึงถึงความเป็ นจริ งในชีวิตและเป็ นมิติทางเศรษฐศาสตร์
ตัวอย่างเช่น คนยากจนไม่มีเสรี ภาพในการเลือกซื Bอสินค้ า ไม่มีโอกาสฟุ้งเฟ้อหรื อท่องเทีLยว ไม่มีทีLอยู่อาศัย
อดมื Bอกินมื Bอหรื อแม้ แต่เจ็บป่ วยอาจจะไม่มีเงินซื Bอยารักษาโรค งานเขียนของอมาตยา เซ็นส่งสัญญาณว่า
จริงอยู—
่ เงินอาจจะไม่ใช่สิLงสําคัญในชีวิตของคนเรา ความสามารถและเสรี ภาพสําคัญยิLงกว่า--แต่ถึงอย่างไร
ก็ต้องยอมรับว่า การไม่มีเงินหรื อขาดรายได้ หมายถึง การขาดเสรี ภาพ

4

มี ผ้ ูก ล่าวว่า งบประมาณแผ่นดินของไทยเป็ น “งบประมาณฐานกรม” หมายถึง กรม เป็ นเจ้ าของ
งบประมาณ เป็ นหน่วยขอรับงบประมาณ ดําเนินโครงการใช้ จ่ายเงิน ทังนี
B Bเป็ นไปตามมาตรา 4 ตาม พรบ.
วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 ทีLระบุให้ หน่วยรับงบประมาณหมายถึง “กรม” อย่างไรก็ตามมีข้อ
วิพากษ์วา่ การออกแบบงบประมาณฐานกรมเช่นนี Bมีข้อบกพร่องกล่าวคือ เป็ นการบริ หารแนวตังB แยกส่วน ไม่
บูรณาการ พร้ อมกับข้ อเสนอให้ ปรับปรุงโครงสร้ างงบประมาณให้ สมดุล กล่าวคือ งบประมาณแนวตังB และ
งบประมาณแนวนอน (เชิงพื BนทีL) เช่น สัดส่วนร้ อยละ 60:40 จากเดิมทีLมีสดั ส่วนร้ อยละ 85:15
5

อย่างไรก็ตาม การชูประเด็นนโยบายประชานิยมในระหว่างหาเสียงเลือกตังB กับการปฏิบตั ิจริ งนันก็
B เป็ นอีก
เรืL องหนึLง สะท้ อนถึงความไม่คงเส้ นคงวาของนโยบาย (policy time-inconsistency) พรรคการเมืองทีLไม่มี
นํ Bายา--อาจจะประกาศนโยบายประชานิยมมากๆ (จ๋า) แต่ว่าไม่มีทางเป็ นจริ ง เช่น จะให้ บํานาญผู้สงู อายุใน
อัตราสูงมาก เกินกว่ากําลังเงิน (ทางการคลัง) เพราะไม่ได้ คิดอย่างรอบคอบ และ probability ทีLจะได้ เป็ น
รัฐบาลน้ อยมาก (ใกล้ ศนู ย์) ในภาษาทฤษฎีเกมเรี ยกว่า cheap talk
30

6

ข้ อเรี ยกร้ องของฝ่ ายท้ องถิLนคือให้ แบ่งรายได้ ภาษี ทกุ ประเภทในอัตราส่วน 70 : 30 ตามนัยของกฎหมาย
เดิมมักจะกําหนดอัตราแบ่ง 90 : 10 (ผู้สนใจโปรดศึกษาร่างกฎหมายรายได้ ของท้ องถิLน ทีLผ่านความเห็น
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิLนไปแล้ ว)
7
ขยายความว่า ความเหลืLอมลํ Bาด้ านการศึกษา (ระหว่างคนรวยคนจน) ในระดับประถมและมัธยมศึกษา –
ค่อนข้ างน้ อยเพราะว่าเป็ นการศึกษาภาคบังคับ แต่ระดับอุดมศึกษานันมี
B ความแตกต่างหลายเท่า ในประเด็น
นี Bจะนํามาแสดงด้ วยตัวเลขเชิงประจักษ์ (การสํารวจครัวเรื อนปี 2550) ในตอนต่อไป
8

งานวิจยั เพืLอวัดการกระจายรายได้ ส่วนใหญ่ใช้ ฐานข้ อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (SES หรื อ LFS) ใน
การศึกษา ซึLงเป็ นการสํารวจขนาดใหญ่มีตวั อย่างครัวเรื อนหลายหมืLน และบุคคลทีLเป็ นสมาชิกครัวเรื อนหรื อ
กําลังแรงงาน นับแสนคน สอบถามเรืL องอาชีพ รายได้ รายจ่ายการบริ โภค และแหล่งทีLมาของรายได้ ก่อน
หน้ า ปี 2549 แบบสอบถามถาม “การเปลีL ย นแปลงของทรั พ ย์ สิน หรื อหนี สB ิ น” แต่ใ นปี 2549, 2550
แบบสอบถามขอให้ ครัวเรื อนระบุมลู ค่าบ้ านและทีLดนิ บ้ านทีใช้ ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ มูลค่ายานพาหนะ
และสินทรัพย์ทางการเงิน ช่วยให้ นกั วิจยั คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน (ตัวแปรสต็อค) ตัวอย่างของงานวิจยั ทีLใช้
ฐานข้ อ มูล นี ศB ึก ษาการกระจายทรั พ ย์ สิ น เช่ น ดิเ รก ปั ท มสิ ริ วัฒ น์ นํ า เสนอในการประชุม วิ ช าการนัก
เศรษฐศาสตร์ ไทยครังB ทีL 4 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2552
9

Greater vulnerability of open economies to uninsured shocks, creating a greater social
insurance role for government (Dani Rodrik, 1998)

10

การวิเคราะห์ในส่วนนี Bได้ จากบทความของผู้เขียนเรืL อง “Welfare analysis of the fiscal policy package
in Thailand,” นําเสนอในการประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครังB ทีL 5 วันทีL 16 ตุลาคม 2552 จัดโดย
คณะพัฒ นาการเศรษฐกิ จ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ หารศาสตร์ ผู้ส นใจสามารถค้ นคว้ าเป็ นรายละเอียด
เพิLมเติมจากบทความ หมายเหตุ บทความนีจB ะได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ ปี
2553

11

12

ทฤษฎีภาษีใช้ คําศัพท์ว่า benefit principle
สอดคล้ องกับหลักการ ability to pay principle
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13

อัตราภาษี ทรัพย์สินของญีLปนได้
ุ่ จาก ในสหรัฐอเมริ กา ภาษี ทรัพย์สินเป็ นรายได้ ของแต่ละมลรัฐ อัตรา
ภาษี จึงแปรผันตังแต่
B ร้อยละ 1-4 หมายเหตุ เท่าทีLสงั เกตมลรัฐในภาคตะวันออกทีLมีประชากรน้ อยและความ
หนาแน่นตํLา มักจะกําหนดอัตราภาษีสงู ตัวอย่างเช่น เวอร์ มอนท์ นิวแฮมเชียร์ เป็ นต้ น

14

ตัวเลข 80% ได้ จากผลการศึกษาของ Direk Patmasiriwat (2007) บทความนําเสนอในการประชุมทาง
วิชาการนักเศรษฐศาสตร์ ไทย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ตุลาคม 2550 โดย
อิงข้ อมูลแรงงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (LFS2547) คํานวณ lifetime earning ของกลุ่มผู้ใช้ แรงงานไม่
เป็ นทางการ พร้ อมกับสันนิษฐานว่ามีการออมภาคบังคับร้ อยละ 3 ของรายได้ ต่อจากนันคํ
B านวณเงินออม
สะสมตลอดชีวิต หลังอายุ 60 ปี ขึ Bนไปสมาชิกกองทุนจะได้ รับบํานาญเป็ นเงิน 1,300 บาทต่อเดือน (ใกล้ เคียง
กับเส้ นความยากจน) ต่อจากนันตรวจสอบเงื
B
LอนไขความยังL ยืนทางการเงิน (financial sustainability) ของ
กองทุนนี B ผลการศึกษายืนยันว่า ไม่ยงัL ยืน (อายุ 74 ปี เงินทุนทีLสะสมหมดหรื อติดลบ) แต่หากกองทุนนี B
ได้ รับการเพิLมพลังจากรัฐบาลและรัฐบาลท้ องถิLน (เงินสมทบร่วม 120 บาทต่อเดือน) จะเปลีLยนสถานะของ
เงินกองทุน (เมืLออายุ 60 ปี จาก 170,000 บาทโดยประมาณ เป็ น 310,000 บาทโดยประมาณ) มาตรการ
สนับสนุนของรัฐสามารถเปลีLยนสถานะจากไม่ยงัL ยืน ให้ กลายเป็ นยังL ยืน (อายุ 80 ปี เงินทุนยังคงเป็ นบวก)
หมายถึง การเติมเงินของภาครัฐในอัตรา 80% อีกนัยหนึLง ผู้ใช้ แรงงานนอกระบบออม 1 บาท ได้ รับการ
ช่วยเหลือ (เป็ นบัญชีทีLสอง) 0.80 บาท หรื อพูดง่ายๆว่าออมหนึงL บาท—ได้ 1.80 บาท
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การขับเคลืLอนนโยบายสาธารณะเพืLอลดความเหลืLอมลํ Bาทางสังคม เป็ นประเด็นทีLมีการศึกษาวิจยั ไม่น้อย
โดยสถาบันวิชาการต่างๆและนักวิชาการหลายค่าย เช่น สถาบันวิจยั เพืLอการพัฒนาประเทศไทย มีงานวิจยั
ของ ดร.สมชัย จิตสุข น ว่าด้ วยการลงทุนทางสัง คม และการจัดสรรงบประมาณ เป็ นผลงานทีL มองไปใน
อนาคตยาวนาน ข้ อเสนอการจัดระบบบํานาญให้ ผ้ สู งู อายุโดย รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดาและ ดร.วรวรรณ
ชาญด้ วยวิทย์ ข้ อเสนอมาตรการการคลัง เพืL อสัง คมโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกอบด้ วยรายงานวิจยั 5 ฉบับ โดย ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ ปราณี ทินกร วัชรี ยา โตสงวนและวิไลวรรณ วรรณ
นิธิกลุ และวรเวศม์ สุวรรณระดา ผลงานวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนและเผยแพร่โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปี 2551

16

กรอบการวิเคราะห์เชิงวิวฒ
ั นาการ (evolutionary approach) ได้ รับอิทธิพลความคิดจากนักชีววิทยาและ
ขาร์ ล ดาร์ วิน เน้ นการปรับตัวขององค์กร/สถาบัน ในหนังสือรวมบทความของ (Dopfer 2005) อ้ างอิงมโน
ทัศน์และคําศัพท์สําคัญดังต่อไปนี B
ก) ความหลากหลาย (variety) หมายถึง พฤติ กรรมของบุคคลหรื อองค์กรมี ความหลากหลาย เช่น
อุปนิ สยั และความชอบ รวมทัง. วิ ธีคิดที &แตกต่างกัน ความหมายเชิ งเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการมี ดลุ ย
32

ภาพหลายจุด เช่น ตลาดสิ นค้าเกรดสูง (ไฮคลาส) และตลาดสิ นค้าสํ าหรับคนชัน. กลางและระดับ
ล่าง
ข) การผสมหรื อกลายพันธุ์ (mutation) หมายถึง การปรับตัวของสิ นค้าหรื อความต้องการ หรื อการ
ผสมของนโยบาย รัฐบาลผสม
ค) การปรับตัว (adaptation) ในบริ บทนีห. มายถึงการปรับตัวของนโยบาย
ง) การคัดสรร (selection)
จ) การอนุรักษ์หรื อเก็บรักษา (retention)
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Boadway and Keen 2000 ทบทวนว่า มาตรการการถ่ายโอนรายได้ ฯ นันมี
B ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ าย
คัดค้ าน และมองได้ จากหลายมิติ กล่าวคือ มุมมองเชิงจริ ยธรรม (normative aspect) สนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการถ่ายโอนรายได้ มุมมองการเพิLมประสิทธิภาพ (efficiency gains) ในกลุ่มนี Bมีแนวความคิดว่า
กติกาสังคมหรื อการจัดสรรทรัพยากรรู ปแบบใหม่ มีผลสนับสนุนแรงจูงใจให้ แก่คนชันกลางและคนจนเพิ
B
Lม
การผลิต หรื อมีโอกาสการลงทุน ดังนันB ขนาดของ GDP สามารถเพิLมขึ Bนได้ ในขณะทีLอีกกลุ่มหนึLงแสดง
ความเห็นว่า มาตรการถ่ายโอนรายได้ ถึงแม้ ว่าทําให้ สังคมเป็ นธรรมยิLงขึ Bน – แต่จะยังผลทําให้ ขนาด GDP
และประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี Bมีมมุ มองตามสภาพเป็ นจริ งโดยทีLภาครัฐมีความประสงค์ใช้ อํานาจรัฐใน
การถ่ายโอนรายได้ เพืLอ self-interest (หมายถึง พรรคการเมืองทีLสมาชิกส่วนใหญ่คือคนชันกลางถึ
B
งระดับ
ล่าง (Boadway and Keen 2000, p.683) การถ่ายโอนรายได้ อาจจะเกิดขึ Bนหลายรู ปแบบ เช่น ระบบ
ประกันสังคม การลงทุนของภาครัฐเพืLอรองรับความเสีLยงของประชาชน Lindert ตังข้
B อสังเกตว่า เป็ นเรืL องน่า
แปลกทีLมาตรการถ่ายโอนรายได้ – มักจะเกิดในประเทศพัฒนาแล้ ว – ซึLงความเหลืLอมลํ Bาน้ อย แต่ในประเทศ
กําลังพัฒนาทีLมีความเหลืLอมลําB สูงยิLง—มาตรการถ่ายโอนรายได้ ไม่เกิดขึ Bน เรี ยกปรากฏการณ์นี Bว่า Robin
Hood Paradox : ขออ้ างข้ อความ “the Robin Hood’s redistributive army is missing when and where
it is most needed
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