
คาํนํา 

 
 โครงการจบัตานโยบายรฐับาล (Policy Watch) เกิดจากความร่วมมือของคณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละแผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษา
ไทยเพื8อการพัฒนานโยบายสาธารณะที8ดี (นสธ.) เพื8อติดตามการกําหนดนโยบายและ
สถานการณ์การดาํเนินนโยบายของรฐับาลในดา้นต่างๆ โดยทางกลุ่มจบัตานโยบายรฐับาลจะจดั
ประชุมเพื8อนําเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที8ควรทําและไม่ควรทําต่อรฐับาล โดยเน้น
นโยบายที8เป็นปจัจบุนัเป็นหลกั 
 1 ปีใหห้ลงัจากการดําเนินการตดิตามนโยบายรฐับาล ทางกลุ่มจงึไดจ้ดัสมัมนาประจาํปี
ขึBนมาภายใต้หวัขอ้ “1ปีกบัการจบัตานโยบายรฐับาล” โดยได้ศึกษาถึงช่องว่างของนโยบาย
เศรษฐกิจในมติิต่างๆ 5 มติิด้วยกัน คือ มหภาค อุตสาหกรรม การศึกษาและสวสัดิการ 
การเกษตร และการคลงั  โดยมุ่งเน้นไปยงัประเดน็ในเรื8องของช่องว่างทางนโยบายที8เกดิจาก
ปญัหาของนโยบายที8มทีิศทางที8ไม่ถูกต้อง อันเนื8องมาจากสาเหตุต่างๆ โดยการจดัสมัมนา
ประจําปีนั Bนได้เชญิผู้ทรงคุณวุฒใินด้านต่างๆ ทั Bงภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ที8เกี8ยวข้อง
โดยตรงกับนโยบายรฐับาลเข้าร่วมการสมัมนาเพื8อให้ข้อเสนอแนะต่อผลงานวิจยั เพื8อนําไป
ปรบัปรงุผลงานใหด้ยีิ8งขึBนไป  
 ในโอกาสนีBทางโครงการจบัตานโยบายรฐับาล (Policy Watch) จงึได้จดัพมิพ์ผลงาน
ที8มาจากการสมัมนาประจาํปี เพื8อเผยแพร่สู่รฐับาล ภาคราชการ ภาคเอกชน และสาธารณะชน 
ทั BงนีBทางโครงการใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์และทีมทํางานวิจยั ผู้ทรงคุณวุฒทิี8ให้เกียรติมา
เสนอแนะขอ้คดิเหน็ต่องานวจิยั รวมทั Bง เจา้หน้าที8ธุรการ นักศกึษา และบุคคลทั 8วไปที8มสี่วนรวม
ในการจดังานและใหค้วามสนใจเป็นอยา่งด ี
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กนัยายน 2553 



จบัตานโยบายรฐับาลในรอบ 1 ปี 
 
ในช่วงเดือนมิถนุายน 2552 ถึง มิถนุายน 2553  รฐับาลภายใต้การนําของนายกรฐัมนตรีอภิสิทธิ)   เวชชาชีวะได้

ดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที.สาํคญัหลายประการเพื.อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง
ต้นปี 2552    เมื.อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ7น   ประเทศไทยกลบัประสบปัญหาวิกฤตทางการเมืองซึ.งมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที.ยว    แต่ที.สาํคญัคือวิกฤตทางการเมืองทาํให้สงัคมหนัมาให้ความสนใจกบั
ปัญหาความเหลื.อมลํ7ามากขึ7น    

กลุ่มจบัตานโยบายรฐับาล (policy watch)  เริ�มต้นติดตามการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกจิของรฐับาลตั )งแต่เดอืน
มถุินายน   2552   แถลงขา่วครั )งที� 1 เดอืนมถุินายน  ในหวัขอ้ “เศรษฐกจิไทยถงึจุดตํ�าสุดแลว้หรอืยงั”  ทางกลุ่มเหน็ว่าเศรษฐกจิ
ของประเทศจะฟื)นตัวดีขึ)นตามการใชจ้่ายของภาครฐั โดยเสนอแนะให้ใช้เงนิที�กู้มาโดยจดัลาํดบัความสําคญั และกระจาย
ผลประโยชน์ไปทุกภาคส่วนของประเทศ ควรเน้นการลงทุนเพื.อสนับสนุนภาคเกษตรเนื�องจากเป็นภาคการผลติที�เชื�อมโยง
กบัสาขาอื�นสงู  และอาจใชทุ้นสาํรองเงนิตราต่างประเทศแทนการกูย้มืเพื�อใชจ้่ายในการกระตุน้เศรษฐกจิ 

แถลงข่าวครั )งที� 2 เดอืนกรกฎาคม  ในเรื�อง “หนี)สาธารณะกบัการกระตุ้นเศรษฐกจิ”   ชี)ใหเ้หน็ว่าหนี)ต่อผลติภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศยงัไม่เป็นปญัหาในระยะยาว และไดเ้สนอใหร้ฐัสรา้งความชดัเจนโปร่งใสและกลไกในการขบัเคลื�อนใหเ้ป็นระบบ 
สรา้งความเชื�อมั �นโดยมแีผนงานที�ชดัเจน โดยให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการผลกัดนัและตรวจสอบแผนปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ 
. การแถลงข่าวครั )งที� 3  เดอืนสงิหาคม “มองผลงานรฐับาลหนึ�งปี”  การประเมนิผลของแผนกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล
ระยะที� 1 ในครั )งนั )นทางกลุ่มได้ให้ 7 คะแนนจาก 10 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการประคบัประคองเศรษฐกิจ  
ประสทิธภิาพของการดําเนินนโยบาย โดยมขีอ้เสนอแนะว่าควรพฒันาเรื�อง ระบบฐานข้อมูลเพื.อให้แก้ปัญหาได้ทนัเวลา การ
เตรียมการเพื.อรองรบัปัญหาเชิงโครงสรา้ง และควรรบัมือกบัปัจจยัเสี.ยงอนัจะเกิดขึ7นในอนาคตอยา่งไร  
 การแถลงข่าวครั )งที� 4  เดอืนกนัยายน : “ ผ่าแผนปฏบิตัิการไทยเขม้แขง็”  วเิคราะหภ์าพรวมของการจดัสรรงบของ
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ หรอืแผนกระตุ้นเศรษฐกจิระยะที� 2  และได้เสนอแนะว่ารฐับาลควรมคีวามชดัเจนเพื�อให้การใชจ้่าย
งบประมาณจาํนวนมากไดเ้กดิผลในเชงิเป้าหมายและทศิทางการพฒันา โดยควรมองเชิงกลยุทธ์และทาํเป็นชุด (package) ของ
นโยบายมากกวา่การทาํนโยบายเป็นชิ7นๆ ไมเ่ชื.อมโยงไปสู่เป้าหมายเดียวกนั    งบประมาณไทยเขม้แขง็ไม่มวีสิยัทศัน์ดา้น
พลงังาน  แมจ้ะใชจ้่ายมากในดา้นเกษตรแต่กไ็ม่ชดัเจนในเรื�องประสทิธภิาพการเกษตรและการกระจายการพฒันา 
 แถลงข่าวครั )งที� 5  เดอืนตุลาคม : “ภาษีที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง: บทพสิจูน์ความจรงิใจของนักการเมอืง”  ไดว้เิคราะหถ์งึ
ขอ้บกพร่องของภาษโีรงเรอืนและที�ดนิที�มกีารจดัเกบ็ในประเทศไทย และนโยบายของรฐับาลที�จะปรบัเปลี�ยนไปใชภ้าษีที�ดนิและสิ�ง
ปลกูสรา้ง ซึ�งทางกลุ่มเหน็ว่าเป็นจุดเริ�มตน้ที�ด ีแต่นโยบายนี7สามารถเป็นจริงได้หรอืไม่ ขึ7นอยู่กบัความจริงใจในการผลกัดนั
ของรฐับาล 

การแถลงขา่วครั )งที� 6  เดอืนพฤศจกิายน;  “การประมลูคลื�น 3 G : ใครได ้ใครเสยี”  สิ�งที�กลุ่มเหน็ว่าประชาชนควรจะรบัรู ้
คอื ผูเ้ป็นเจ้าของคลื.นมิใช่ธรุกิจหรอืรฐับาลหรอืรฐัวิสาหกิจแต่เป็นประชาชนคนไทยทั 7งประเทศ  การแถลงข่าวครั )งนี)จงึได้
นําเสนอขอ้มลูที�ประชาชนควรรบัทราบ พรอ้มเสนอแนะสิ�งที�รฐัควรปรบัปรุง อาทเิช่น วธิกีารประมลู  มาตรการเสรมิดา้นภาษทีี�ควร
นํามาใช ้ และแนวทางอื�นๆ ที�จะทาํใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์มากที�สดุ 

การแถลงขา่วครั )งที� 7 เดอืนธนัวาคม;   “ โครงการเพื�อปลดหนี)นอกระบบ”  ชี)ว่าสิ�งที�อาจส่งผลใหก้ารดําเนินนโยบายนี)ไม่
บรรลุผลตามเป้าหมาย  คือหนี7 ในระบบมีสดัส่วนสูงกว่าหนี7นอกระบบ  ประชาชนมีความสามารถในการชําระหนี7 ใน
ภาพรวมตํ.า หนี)สนิมากกว่ารายได ้6 เท่า  จึงมีแนวโน้มที.อาจนําไปสู่การก่อหนี7นอกระบบอีกในอนาคต   ปญัหาหนี)นอก
ระบบมไิดเ้กดิจากการเขา้ไม่ถงึสนิเชื�อในระบบดงัเชน่ในอดตี  แต่เป็นปญัหาที�หนี)ในระบบเตม็แลว้ไม่สามารถก่อหนี)ในระบบเพิ�มได้
อกีและเกดิจากความตอ้งการกูฉุ้กเฉิน ทางแกท้ี�ย ั �งยนืคอื การลดภาระหนี)ในภาพรวมโดยเฉพาะหนี)ในระบบ 



การแถลงข่าวครั )งที� 8 เดอืนมกราคม : “ไทยควรทําอะไรหลงั Copenhagen Climate Change Talks”  จากการประชุม
ภาคสีมาชกิ UNFCCC (อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ) ณ กรุงโคเปนเฮเกน มหีลายประเดน็
สําคัญที�ทางรัฐบาลไทยควรคํานึง ถึงแม้ว่าการประชุมครั )งนี)จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที�ตั )งเอาไว้ กลุ่มจับตานโยบายได้
เสนอแนะถงึรฐับาลหลายประการ อาทเิช่น การที�รฐับาลควรเร่งหาทางรบัมอืกบัภาวะโลกรอ้น โดยเฉพาะต้นทุนในการลดกา๊ซ
ของประเทศ การรว่มมือกนัระหวา่งเอกชนและรฐับาล และการให้ความรูใ้นเรื.องโลกรอ้นแก่ประชาชนโดยทั .วไป  

การแถลงข่าวครั )งที� 9 เดอืนกุมภาพนัธ:์  “หนึ�งปีรฐับาล ก้าวไม่พน้ประชานิยม ไปไม่ถึงรฐัสวสัดกิาร”  ทางกลุ่มได้
ประเมนิถงึผลงานรฐับาลในหนึ�งปีที�ผ่านมา พบว่ายงัไป ไม่ถงึการเป็นรฐัสวสัดกิาร  ไม่ใช่เพราะขอ้จํากดัของงบประมาณในการใช้
จ่าย แต่เป็นปญัหาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ การป้องกนัและกําจดัคอรร์ปัชั �น และใหม้องรฐัสวสัดกิารที�ต้องการพื)นฐานที�
สําคญัคอืการมีภาครฐั ภาคการเมืองการปกครองที.ดี มีความยุติธรรมที.แก้ปัญหาพื7นฐานของประชาชนได้   ซึ�งการ
แกป้ญัหาสิ�งเหล่านี) จะสามารถนําสงัคมใหไ้ปสูร่ฐัสวสัดกิารที�แทจ้รงิได ้  

การแถลงข่าวครั )งที� 10 เดอืนเมษายน: “บทเรยีนการดําเนินนโยบายภายใต้เศรษฐกจิสงัคมทวลิกัษณ์”  กลุ่มจบัตา
นโยบายวเิคราะหว์่าสถานการณ์ทางการเมอืงในช่วงนี) อาจมเีหตุผลจากการรูส้กึถงึความเหลื�อมลํ)า ความไม่ยุตธิรรมที�เกดิขึ)น และ
เหน็ว่าปญัหาความเหลื�อมลํ)านี)เป็นปญัหาเชงิคุณภาพ  พรอ้มถงึเสนอสิ�งที�รฐับาลควรทาํโดยใชพ้ลกิวกิฤตการเมอืงครั )งนี)เป็นโอกาส
ในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสรา้งที�ดาํรงอยู่มาชา้นาน  เช่นเรื�องโครงสรา้งภาษ ี

การแถลงขา่วครั )งที� 11 เดอืนมถุินายน :  “นโยบายฐานราก: นโยบายขา้ว”  นโยบายประกนัราคาสนิคา้ขา้วนั )น ถงึแมว้่า
จะมหีลกัการที�ด ีแต่กําลงัประสบปญัหาอย่างมาก โดยเฉพาะในปญัหาด้านการดําเนินงานของนโยบาย ทั )งนี)ทางโครงการได้
เสนอแนะว่า การดาํเนินนโยบายข้าวควรมีการเชื.อมโยงทั 7งด้านการผลิต การตลาด และสถาบนัเกษตรกร มีทิศทางและ
เป้าหมายที.ชดัเจนรว่มกนั พรอ้มทั 7งตั 7งกฎเกณฑเ์พื.อป้องกนัการดาํเนินนโยบายโดยมิชอบ 

จากการจบัตานโยบายรฐับาลมาเป็นระยะเวลาหนึ�งปี  พบว่า  รฐับาลยงักา้วชา้กว่าปญัหาหนึ�งกา้วเสมอ   การทาํงานเป็น
เชงิตั )งรบัมากกว่ามองไปขา้งหน้าและป้องกนัปญัหาที�จะเกดิขึ)น    ขอ้เรยีกรอ้งของกลุ่มจบัตานโยบายรฐับาล ในการแกป้ญัหาเชงิ
โครงสร้าง  การกระจายประโยชน์ของนโยบาย  การจดัลําดบัความสําคญัและการแก้ปญัหาด้วยชุดของนโยบาย  การสร้าง
ฐานขอ้มลูเพื�อเฝ้าระวงัปญัหา   การเร่งผลกัดนัเรื�องภาษทีี�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง  การแกป้ญัหาหนี)สนิใหต้รงจุด และการสรา้งความ
เป็นธรรมโดยภาครฐั  เกดิขึ)นก่อนการเกดิวกิฤตการเมอืงที�รุนแรง   

 
 
 



บทสรปุการวิเคราะหช่์องว่างของนโยบายเศรษฐกิจไทย 
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ 

 
ปัจจบุนั  เศรษฐกิจสงัคมไทย  เศรษฐกิจโลก  รวมถงึกติกาในประเทศและกติการะหวา่งประเทศก้าวไปข้างหน้าอยา่งรวดเร็ว

จนภาคการเมืองและรัฐไทยก้าวตามไมท่นั  ตวัอยา่งเช่น  รัฐธรรมนญูปี 2540 และ 2550  มีลกัษณะก้าวหน้าและสะท้อนภาพของ
สงัคมในอดุมคติเกี4ยวกบัสทิธิชมุชน  สวสัดกิารสงัคม และสิ4งแวดล้อม ทั 5งยงัสะท้อนความคาดหวงัตอ่บทบาทของรัฐที4พงึปรารถนาใน
การบริหารจดัการประเทศ    แตเ่มื4อรัฐไทยไมส่ามารถปรับตวัก้าวตามได้ทนั   การเปลี4ยนแปลงรัฐธรรมนญู ดงัเช่น  มาตรา 67 วรรค 2  
จึงไมม่กีฎหมายลกูออกมารองรับและมีจดุออ่นในการกํากบัดแูลจนเกิดปัญหากรณีมาบตาพดุ    ช่องวา่งทางนโยบายจึงเกิดจากการที4
รัฐไมส่ามารถปรับตวัได้ทนัตอ่การเปลี4ยนแปลงใหม่ๆ ในขณะที4ปัญหาเกา่ก็ยงัสะสมเรื 5อรังพร้อมที4จะปะทขุึ 5นมาได้  ดงัเช่นกรณีความ
เหลื4อมลํ 5าทางเศรษฐกิจสงัคมที4เป็นที4สนใจหลงัวกิฤตการเมือง   

ช่องวา่งทางนโยบายเกิดจากนโยบายที4มีปัญหาด้าน “ทิศทาง” คือเป็นนโยบายที4ไมถ่กูต้องอนัเกิดจากสมมตฐิานผิด  ข้อมลู
ไมเ่ป็นจริง ขาดข้อมลู การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในนโยบาย  การมองภาพยอ่ยไมเ่ห็นภาพรวม   นโยบายที4มี
ปัญหาด้าน “ขนาด”ของช่องวา่งจะก้าวไมท่นัสถานการณ์  มกัเกิดจากขาดการบริหารจดัการที4ดี   มข้ีอจํากดัด้านงบประมาณ  ขาด
หนว่ยงานหลกัที4รับผิดชอบ   หนว่ยงานขาดความรู้และประสทิธิภาพ  ขาดการประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน  และกฎกตกิาที4ไมท่นั
การ หรือ กติกาทําให้เกิดความลา่ช้าในการปฏิบตัิ   รวมถึง  ขาดความตอ่เนื4องของนโยบาย   

ปลายเดอืนมถุินายน 2553   กลุ่มจบัตานโยบายรฐับาลจดัสมัมนา “วเิคราะหช์่องว่างของนโยบายเศรษฐกจิไทย”  เพื+อ
สรุปปญัหาในการดาํเนินนโยบายหา้กลุ่มเรื+อง  ไดแ้ก่   ดา้นเศรษฐกจิมหภาค  ดา้นการคลงั  ดา้นการศกึษาและสวสัดกิารแรงงาน  
ดา้นอุตสาหกรรม  และดา้นการเกษตร  โดยนกัวจิยันําเสนอผลการศกึษาและรบัฟงัความคดิเหน็จากนกัวชิาการ  ภาคราชการ และ
ภาคเอกชนที+เกี+ยวขอ้ง   ไดข้อ้สรุปของประเดน็ปญัหาและขอ้เสนอแนะที+น่าสนใจดงันี7 

ในภาพรวม  เศรษฐกจิไทยในภาพรวมสมัพนัธก์บัการฟื7นตวัของเศรษฐกจิโลก  ไทยมคีวามเสี+ยงเรื+องหนี7สาธารณะและ
ปญัหาความเหลื+อมลํ7าของการกระจายรายได้และทรพัย์สนิในระดบัสูง  การสรา้งผลกระทบด้านสิ+งแวดล้อมเป็นตวัอย่างหนึ+งที+
ซํ7าเตมิความเหลื+อมลํ7าในแง่ที+โครงการก่อประโยชน์ใหแ้ก่คนจาํนวนหนึ+งแต่สง่ผลกระทบเป็นภาระของคนอกีจาํนวนหนึ+งโดยเฉพาะ
คนดอ้ยโอกาสในสงัคม  ปญัหาผลกระทบดา้นสิ+งแวดลอ้มส่วนหนึ+งเกดิจากการประเมนิโครงการที+ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามหลกั
วชิา   

ด้านการศึกษาและสวสัดิการแรงงาน  รัฐไทยทุ่มเทงบประมาณจํานวนมากเพื+อการศึกษาแต่ยงัไม่คุ้มค่าเพราะ
ผลสมัฤทธิ >ทางการศกึษายงัอยู่ในระดบัตํ+าเมื+อเทยีบกบัประเทศเพื+อนบา้น   อุปสงคอุ์ปทานของกําลงัคนไม่สอดคลอ้งกนัทั 7งในมติิ
ของระดบัการศกึษา คุณภาพ และความตอ้งการเฉพาะทาง   กองทุนกูย้มืเพื+อการศกึษาไม่สามารถเป็นเครื+องมอืที+มปีระสทิธภิาพ
ในการพฒันาระบบอุดมศกึษา  และการศกึษาไทยมบีทบาทเป็นที+ผลติซํ7าทางชนชั 7น  ด้านสวสัดกิารแรงงานยงัมชี่องว่างในการ
เตรยีมการเพื+อกา้วสูส่งัคมผูส้งูอายุและเตรยีมการเพื+อคุณภาพชวีติของแรงงานภายหลงัออกจากงาน 

ด้านนโยบายอตุสาหกรรมของไทยจะมุง่เน้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิ แต่ไม่ใหค้วามสาํคญัการพฒันาโครงสรา้งการ
ผลติและยกระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศและนโยบายขาดความต่อเนื+อง ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ย  ช่องว่างในการเชื+อมโยงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กบัขนาดกลางและเลก็   ช่องวา่งระหว่างนโยบายอุตสาหกรรมกบั
นโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมรายสาขา   ช่องว่างเรื+องการสรา้งสมรรถนะในการแขง่ขนักบัการผนวกเขา้
กบัเครอืขา่ยการผลติระดบัโลก   ช่องว่างความพรอ้มและเขา้ใจการพฒันาอุตสาหกรรมไทยภายใตก้รอบความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศทั 7งการออกไปลงทุนในต่างประเทศและการนําเขา้เขา้แรงงานจากต่างประเทศ  ช่องว่างของการพฒันาอุตสาหกรรมกบั
ความยั +งยนืทางทรพัยากรและสิ+งแวดลอ้ม  



ด้านนโยบายเกษตร  พบชอ่งว่างระหว่างหน่วยงานที+กาํกบัดแูลดา้นการผลติกบัดา้นการตลาด  ความขดัแยง้เชงิ
นโยบายระหว่างนโยบายอุดหนุนราคากบันโยบายลดพื7นที+การผลติ   การหาจุดสมดุลระหว่างนโยบายราคาสงูเพื+อเกษตรกรผูผ้ลติ
กบัราคาตํ+าเพื+อผูบ้รโิภค  นโยบายของรฐัจงึขึ7นกบัสถานการณ์และเสยีงเรยีกรอ้งของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในขณะนั 7นมากกวา่จะ
ยนืยนัในหลกัการเรื+องการแขง่ขนัที+เป็นธรรมและการพฒันาระบบตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพซึ+งจะเป็นหลกัการที+ทาํใหห้าจุดสมดุลของ
นโยบายไดด้กีว่า   ช่องว่างความเขา้ใจของภาครฐัต่อผลที+จะเกดิแก่เกษตรกร  ผลต่อระบบการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร  
และความเสี+ยงของนโยบายที+อาจเกดิขึ7นในระยะสั 7นและระยะยาว  ช่องว่างในการสื+อสารกบัเกษตรกรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เกี+ยวกบันโยบายใหม่  ขาดนโยบายที+ช่วยใหเ้กษตรกรบรหิารความเสี+ยงดา้นการผลติและการตลาด  การมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีในการวางแผนและพฒันาภาคเกษตรผ่านสถาบนัเกษตรกร และการปรบัใชน้โยบายการบรหิารบา้นเมอืงที+ดแีละ
ปรบัเปลี+ยนได ้   

ข้อเสนอแนะต่อรฐับาล  สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตคิวรจดัทาํคูม่อืการประเมนิโครงการและผลกระทบ
โครงการที+กําหนดแนวทางการประเมนิตัวแปรและค่าพารามเิตอร์ที+เหมาะสม (เช่นอตัราคิดลด)   เพื+อไม่ให้ผู้ประเมนิมีความ
ลาํเอยีงที+จะเลอืกใชต้วัแปรและพารามเิตอรท์ี+จะสง่ผลเป็นบวกหรอืลบตามที+โครงการความตอ้งการ   กาํหนดใหม้กีารประเมนิความ
เสี+ยงดา้นสิ+งแวดลอ้ม  การกาํหนดมาตรฐานปลายทาง (Ambient Standard)  เพื+อมใิหป้ล่อยมลพษิออกรวมๆกนัแลว้มากเกนิกว่า
ความสามารถที+ธรรมชาตจิะรองรบัและบาํบดัได ้ 

ด้านมหภาค ปรบัลดรายจ่ายประจําและรายจ่ายผูกพนัระยะยาว นัยหนึ+งเพื+อเป็นการรกัษาวนิัยการคลงั และยงัทําให้
สามารถจดัสรรงบประมาณรายจ่ายดา้นอื+นๆ ไดม้ากขึ7น  ใหม้กีารจดัเรยีงลาํดบัความสาํคญัของโครงการการลงทุนอย่างเป็นระบบ 
และควรใหค้วามสาํคญัในการเพิ+มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของรฐัและรฐัวสิาหกจิ 
 ด้านการคลงั มคีวามเป็นไปไดท้ี+จะเพิ+มภาษ ี1-2% ของ GDP    ใหม้กีารจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ ภาษมีรดก และภาษี
สิ+งแวดลอ้มเพื+อรฐับาลและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นมรีายไดเ้พิ+มขึ7น   การปรับปรุงด้านรายจ่ายรัฐบาลและ อปท. ตาม
แนวทางเพิ+มพลงัคนจน เช่น จดัสวสัดกิาร และขยายระบบประกนัสงัคมใหค้รอบคลุมผูใ้ชแ้รงงานที+ไมเ่ป็นทางการ    สนบัสนุนใหม้ี
การวจิยันโยบายสาธารณะอย่างจรงิจงั เพื+อขยายพรมแดนความรู ้ ช่วยใหเ้ขา้ใจว่าใครไดใ้ครเสยี  

ด้านการศึกษา  ประเมนิความคุม้ค่าของการทุ่มเทงบประมาณเพื+อการศกึษาในเชงิปรมิาณ  ทบทวนคุณภาพการศกึษา
อย่างเร่งด่วน  วางแผนการผลติแรงงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง ได้แก่ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง
แรงงานและสวสัดกิารสงัคม และภาคธุรกจิ   ศกึษาหาแนวทางจดัสรรงบประมาณที+เหมาะสม มปีระสทิธภิาพระหว่างการศกึษาใน
ระดบัชั 7นและรปูแบบต่างๆ  เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนรวมทั 7งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นเขา้มาร่วมจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

ด้านสวสัดิการ  สรา้งการออมที+เป็นระบบใหม้คีวามเพยีงพอภายหลงัการเกษียณ สร้างระบบหรอืวฒันธรรมของการ
พึ+งพาตนเองมากที+สุดในการสรา้งหลกัประกนัในยามเกษียณ  รณรงคใ์หเ้กดิวฒันธรรมการออมและการลงทุนในระยะยาวโดยรฐั
ต้องสรา้งเครื+องมอืหรอืองคก์รเพื+อกํากบัสถาบนัการเงนิ (กองทุน) ให้ดําเนินการอย่างเหมาะสม       เตรยีมพรอ้มเพื+อการสรา้ง
อาชพีและการสะสมทุนมนุษย ์หรอืให้แรงงานมโีอกาสในการเปลี+ยนย้ายงานไดต้ามความเหมาะสมต่อความรูค้วามสามารถและ
สภาพร่างกายในวยัสงูอาย ุ  หาแนวทางใหเ้ศรษฐกจินอกภาคทางการเขา้มาอยู่ในภาคทางการเพื+อภาษแีละดแูลสวสัดกิารไดด้ขี ึ7น 

ด้านอตุสาหกรรม  สนบัสนุนใหม้กีารเชื+อมโยงระหว่าง SMEs กบักจิการขนาดใหญ่อย่างเป็นธรรม  เตรยีมความพรอ้ม
ผูป้ระกอบการไทยเรื+องมาตรการกดีกนัทางการคา้ที+ไม่ใช่ภาษีและมองทศิทางเกี+ยวกบั “นโยบายอุตสาหกรรมที+ยั +งยนื” ในอนาคต  
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที+มคีวามเชื+อมโยงกบัภาคเกษตรและฐานทรพัยากรในท้องถิ+น  ส่งเสรมิให้เกดิสถาบนัอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง   ใชป้ระโยชน์จากสถาบนัอสิระที+เกี+ยวกบัการสง่เสรมิพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท  ส่งเสรมิความตื+นตวัดา้นการ
พฒันาเทคโนโลยเีพื+อเชื+อมโยงกบัเครอืขา่ยการผลติระดบัโลกและสรา้งความพรอ้มในเรื+องการตรวจสอบมาตรฐานและศนูยท์ดสอบ  
ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการจดัการสิ+งแวดล้อม การกระจายอํานาจในการกํากบัดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหก้บัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ+น  

ด้านการเกษตร  กระทรวงพาณิชยท์ํางานประสานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม้ากยิ+งขึ7นเพื+อใหก้ารบรหิารดา้น
การเกษตรมปีระสทิธภิาพมากกว่าที+เป็นอยู่  พฒันาภาคเกษตรแบบครบวงจรโดย มรีะบบประกนัรายได ้ประกนัภยัพชืผล  มรีะบบ



การสื+อสารที+ดกีบัเกษตรกรเพื+อสรา้งความเขา้ใจเกี+ยวกบักลไกการทาํงานของตลาด  ผลดแีละขอ้พงึระวงัของนโยบายใหม่ๆ   การ
แทรกแซงตลาดสนิคา้เกษตรควรทําเท่าที+จําเป็น  ทางออกในการระบายสตอ็คขา้วคอื การนําขา้วในสตอ็กมาทําขา้วบรรจุถุงแจก
ใหก้บัคนยากจน  การโรดโชวข์ายขา้วแบบรฐัต่อรฐัในราคาที+เหมาะสม   รฐับาลควรมกีารบรหิารจดัการในทางที+เปิดเผยและเป็น
ประโยชน์กบัประเทศมากที+สดุ 



บทคัดย่อ 
ช่องว่างของนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค 
รศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอิดุดมธรรม 
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 
 

หลงัจากที
รัฐบาลไทยได้ดําเนินมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นและตอ่เนื
องเพื
อบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกปี 2551-2552 ทําให้เศรษฐกิจไทยในปัจจบุนัได้ฟื.นตวัระดบัหนึ
ง เมื
อวิเคราะห์
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และด้วยความมุ่งหวงัที
จะให้เศรษฐกิจไทยเตบิโตอย่างเป็นธรรมและยั
งยืนได้ เรามี
ข้อคดิเห็นตอ่ชอ่งวา่งของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ดงันี . 
ประการแรก การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : วิกฤตหนี .สาธารณะ 

ผลจากวิกฤต Hamburger Crisis สง่ผลให้รัฐบาลทั
วโลกจําเป็นต้องใช้งบประมาณขาดดลุ ประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ ไอร์แลนด์ และกรีซ กําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตหนี .สาธารณะอย่างรุนแรง 
ถึงแม้ว่าระดบัหนี .สาธารณะของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัที
ยอมรับได้ตามกรอบความยั
งยืนทางการคลงั แต่
อยา่งไรก็ดี การรักษาวินยัทางการคลงั โดยให้ฐานะการคลงัอยู่ในระดบัที
เหมาะสมเพื
อไม่ให้พลาดพลั .งตกไปสู่
วิกฤตหนี .สาธารณะเป็นเรื
องท้าทายของรัฐบาล 

ดงันั .น รัฐบาลควรปรับลดรายจ่ายประจําและรายจ่ายผกูพนัระยะยาว นยัหนึ
งเพื
อเป็นการรักษาวินยั
การคลัง และยงัทําให้สามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านอื
นๆ ได้มากขึ .น นอกจากนี . รัฐบาลควรมีการ
ปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีและเพิ
มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
ประการที*สอง การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว : การลงทนุภาครัฐ 
 ขณะที
การลงทนุภาคเอกชนยงัชะลอตวัจึงเป็นหน้าที
ของภาครัฐที
จะเข้ามาเพิ
มบทบาทด้านการลงทนุ
ให้มากขึ .น โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื .นฐานเพื
อเพิ
มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (เช่น
ระบบชลประทาน ระบบการขนส่งทางนํ .าและระบบราง)  ซึ
งเป็นโครงการที
ส่งผลในเชิงบวกต่อโอกาสการ
พฒันาเศรษฐกิจในระยะยาว ให้มีการจดัเรียงลําดบัความสําคญัของโครงการการลงทุนอย่างเป็นระบบ และ
ควรให้ความสําคญัในการเพิ
มประสิทธิภาพการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจ  
ประการสุดท้าย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ : ระบบรัฐสวสัดกิาร 

เพื
อยกระดบัสวัสดิการทางสังคมไทย ประการแรก รัฐบาลต้องเพิ
มความสามารถในการหารายได้ 
โดยเฉพาะรายได้ทางภาษี และประสิทธิภาพการบริหารของภาครัฐ ประการที
สอง รัฐบาลควรกําหนด
เป้าหมายของการจดัสรรสวสัดิการทางสงัคมในเชิงปริมาณ อาทิ กําหนดว่ารายจ่ายด้านสวสัดิการสงัคมควร
เป็นเทา่ใดและคดิเป็นกี
เปอร์เซ็นต์เมื
อเทียบกบัจีดีพี ภายใต้ระยะเวลาที
เหมาะสม และควรมีการใช้งบประมาณ



สนับสนุนอย่างเต็มที
 ประการที
สาม รัฐบาลควรกําหนดเป้าหมายด้านการจัดสรรสวัสดิการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) เช่น การให้หลกัประกนัการตกงาน สวสัดิการที
ช่วยลดความเหลื
อมลํ .าทางเศรษฐกิจ และเลือก
นโยบายด้านสวสัดกิารที
ก่อให้เกิดการทจุริตได้ยาก เป็นต้น 



ช่องว่างของนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค 
โดย 

ธรรมวิทย์ เทอดอดุมธรรม1 

รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร2 
 

1. คาํนํา 
หลังจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี 2540 เศรษฐกิจไทยเริ*มฟื-นตวัตั -งแต่ปี 2542 และมีการเติบโต

อย่างต่อเนื*อง โดยในช่วงปี 2542-2551 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตเฉลี*ยร้อยละ 4.6 ต่อปี ต่อมาเนื*องจาก
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลกในปี 2550  ทําให้การส่งออกของไทยลดลงตั -งแต่
ปลายปี 2551 ทั -งยังมีผลกระทบต่อการท่องเที*ยว การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชน ทําให้
เศรษฐกิจไทยหดตวัในปี 2552 ร้อยละ 2.3 แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเริ*มฟื-นตวัในไตรมาสที*สี*ของปี 
2552 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (22 กุมภาพันธ์ 2553) 
ประมาณการว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะมีการเติบโตร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 และในช่วงเดียวกนัเศรษฐกิจ
ไทยมีอตัราเงินเฟ้อที*คอ่นข้างตํ*า 
 

ภาพที! 1 อัตราการเตบิโตของจีดีพีและอัตราเงนิเฟ้อทั!วไป 
 

อัตราการเตบิโตของ

จีดพี ี-2.3
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อัตราการเตบิโตของจีดพี ี อัตราเงนิเฟ้อทั!วไป
 

            
 รัฐบาลไทยและรัฐบาลตา่ง ๆ ทั*วโลกได้ใช้นโยบายการคลงัเพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื-นตวัจากภาวะ
ถดถอย (Recession) อันเนื*องจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2551-2552 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดงักลา่ว เป็นนโยบายงบประมาณขาดดลุ ที*ก่อหนี -สาธารณะเพิ*มขึ -นเป็นจํานวนมาก และในปี 2553 มีบาง

                                                 
1 รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



ประเทศ เช่น ประเทศกรีซ ได้ประสบปัญหาวิกฤตการณ์หนี -สาธารณะ นอกจากนี -ในด้านรายจ่ายของ
รัฐบาลไทย รายจ่ายส่วนใหญ่ของรัฐบาลไทยเป็นรายจ่ายประจํา ทําให้รัฐบาลมีสดัส่วนรายจ่ายด้านการ
ลงทนุคอ่นข้างน้อย ซึ*งเป็นผลเสียตอ่ศกัยภาพของการเตบิโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว   
 ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกําลงัประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ซึ*งส่วนหนึ*งเป็นผลมา
จากปัญหาเศรษฐกิจ และรัฐบาลไทยได้ประกาศจะจดัสวสัดิการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั*วถึงเพื*อ
สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 
 ฉะนั -น บทความนี -จะเน้นที*จะวิเคราะห์ ปัญหาหนี -สาธารณะ ปัญหาการลงทนุของภาครัฐ และการ
สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจด้วยระบบรัฐสวัสดิการ (เพื*อการสร้างเศรษฐกิจไทยที*เป็นธรรมและ
เตบิโตอยา่งยั*งยืน) 
 
 2. ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 

 วิกฤตการณ์ซบัไพร์มในปี 2550 ซึ*งมีจดุเริ*มต้นมาจากปัญหาในภาคสถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและถือว่ามีความรุนแรงมากที*สุดในรอบ 60 ปี ได้ส่งผลต่อกระทบกับทุกภาคของระบบ
เศรษฐกิจจนทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั*วโลก หากพิจารณาเศรษฐกิจของประเทศสําคญัๆ อนัได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และญี*ปุ่ น พบว่าในปี 2551 เศรษฐกิจของ
ประเทศตา่งๆเริ*มได้รับผลกระทบดงักลา่ว โดยเฉพาะในไตรมาสที* สาม ของปี 2551 เศรษฐกิจของประเทศ
ตา่งๆทั*วโลกหดตวัอยา่งรุนแรงในทิศทางเดียวกนั ดงัแสดงในรูปที* 2  
 ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ญี*ปุ่ น สิงคโปร์ 
รวมทั -งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดงักล่าวเช่นกันโดยผ่านทางด้านการส่งออกเป็นสําคญั 
เนื*องจากประเทศในเอเซียส่วนใหญ่พึ*งการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป ซึ*งผลพวงจากวิกฤตครั -งนี -ทําให้กําลังซื -อทั*วโลกลดลง ดงัจะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกลดลง
รวมทั -งอัตราการเติบโตของการส่งออกเป็นลบ ส่งผลให้เศรษฐกิจของหลายประเทศหดตวัลง และบาง
ประเทศมีการเตบิโตเศรษฐกิจที*ชะลอตวัลง  
 
 
 
 
 
 

ภาพที! 2 อัตราการเตบิโตของจีดีพีของสหภาพยุโรป อังกฤษ ญี!ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 



 
 
   

ภาพที! 3 อัตราการเตบิโตของการส่งออกประเทศในเอเชีย 
            
ที* ม า : 
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การการคลังและการเงินเพื*อบรรเทาความเสียหายดงักล่าว โดยการอดัฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ประกอบกบัการปรับลดอตัราดอกเบี -ยนโยบายลงอยา่งตอ่เนื*อง ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจเริ*มมีสญัญาณของ
การฟื-นตวัตั -งแตช่ว่งครึ*งหลงัของปี 2552 เป็นต้นมา  

สําหรับเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที!ติดลบหรือหดตัวอีกครั6งในปี 2552เนื*องจาก
เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที*เกิดขึ -นในช่วงปลายปี 2551 โดยอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) เริ*มหดตวัตั -งแต่ไตรมาสที*สี*ของ ปี 2551 ที*ร้อยละ 4.2 เมื*อเทียบกับระยะ
เดียวกนัปีก่อน และหดตวัตอ่เนื*องมายงัปี 2552 โดย GDP ในไตรมาสแรกของ ปี 2552 หดตวัร้อยละ 7.1 
ส่วน GDP ในไตรมาสที*สองของปี 2552 ยงัคงหดตวัตอ่ไปอีกร้อยละ 4.9 แตเ่ริ*มขยายตวัเมื*อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นสญัญาณการทรงตวัของเศรษฐกิจไทย และ “ระดบั” ตํ*าสดุของเศรษฐกิจในไตร
มาสที*หนึ*ง หลงัจากนั -นในไตรมาสที*สี*ของปี 2552 เศรษฐกิจไทยเริ*มขยายตวัโดยมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 
5.8 เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกเริ*มปรับตัวดีขึ -นทําให้อุปสงค์เพิ*มขึ -น ดังจะเห็นได้จากคําสั*งซื -อจาก
ตา่งประเทศเพิ*มขึ -น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกที*หดตวัมาตลอด 12 เดือนเริ*มขยายตวัขึ -นเป็นครั -งแรกใน
เดือนพฤศจิกายน 2552   

 
ภาพที! 4 อัตราการเตบิโตของจีดีพีของประเทศไทยรายไตรมาส 
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อย่างไรก็ตาม การฟื-นตวัของเศรษฐกิจโลกมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปและมีลักษณะเปราะบาง 
เนื*องจาก 

ประการแรก ฐานะการคลงัของประเทศอตุสาหกรรมมีความอ่อนแอจากการใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ*ง
อาจจะทําให้เกิดปัญหาวิกฤติหนี -สาธารณะ ดงัจะเห็นได้จากปัญหาหนี -สาธารณะของกลุ่มสหภาพยุโรป 
โดยเฉพาะกรณีกรีซ ไอร์แลนด์ โปรตเุกส และสเปน  

ประการที*สอง ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี*ยนอนัจากความผนัผวนของการเคลื*อนย้ายเงินทุน
ระยะสั -นเพื*อแสวงหาผลตอบแทนที*สงูกวา่  

ประการที*สาม การฟื-นตวัที*เกิดขึ -นมาจากการเพิ*มขึ -นของอุปสงค์ในตลาดเกิดใหม่และประเทศ
กําลงัพฒันาซึ*งยงัคงต้องพึ*งพิงการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอตุสาหกรรมซึ*งเป็นตลาดส่งออกที*
สําคญั 

 ประการที*สี* การทยอยเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลงัและการดําเนินนโยบาย
การเงินเข้มงวดขึ -นในประเทศที*เริ*มมีการฟื-นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยเสี*ยงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโลกในระยะปานกลางและระยะยาว 
 
 

3. นโยบายในปัจจุบัน 
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สําหรับประเทศไทย เพื*อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที*มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมทั -ง

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําให้รัฐบาลต้องใช้นโยบายการคลงัแบบขยายตวั (Expansionary fiscal 
policy) ในการอดัฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระยะแรกภายใต้แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที*หนึ*ง 
(Stimulus Package 1 หรือ SP1) ซึ*งมาตรการระยะแรกที*มุ่งเน้นฟื-นฟูเศรษฐกิจในระยะสั -น โดยส่วนใหญ่
เป็นการโอนเงินเพื*อเพิ*มรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชน ประกอบด้วย18 โครงการที*อยู่ในมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรวมเป็นเงินกว่า 280,000 ล้านบาท จําแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายเพิ*มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552  เป็นจํานวน 117,000 ล้านบาท การประกนัราคาพืชผลจํานวน 124,000 ล้านบาท 
และมาตรการปรับลดภาษีจํานวน 40,000 ล้านบาท 

โครงการตา่งๆ ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะแรกเน้นการบริโภคภายในประเทศ การใช้จ่าย
และการลงทนุภาครัฐ การลงทนุภาคเอกชน รวมทั -งภาคการสง่ออกและทอ่งเที*ยว ดงันี - (ดตูารางที* 1) 

• โครงการเพื*อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ที*เน้นกระตุ้นการจบัจา่ยใช้สอยและลดคา่ครอง
ชีพของประชาชนที*ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ มีรายได้น้อยและผู้สงูอาย ุ
เชน่ โครงการเช็คช่วยชาติ โครงการประกนัราคาพืชผล โครงการเบี -ยกตญัn ูโครงการส่งเสริม 
อสม. โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือนลดคา่ครองชีพ และโครงการธงฟ้าชว่ยประชาชน 

 

• โครงการด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ เพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานและ
รายได้ รวมทั -งพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระดบัฐานราก และยกระดบัคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะในเขตพื -นที*ชนบท อาทิ โครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการพัฒนาแหล่งนํ -าขนาดเล็กเพื*อการเกษตร โครงการถนนปลอดฝุ่ น 
โครงการปรับปรุงสถานีอนามยัและที*พกัอาศยัตํารวจชั -นประทวนทั*วประเทศ 

 

• โครงการด้านการลงทนุภาคเอกชน เน้นให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมภาคเอกชนเพื*อลดการ
ปลดพนกังาน รวมทั -งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใช้จ่ายเพื*อสร้างงานในระบบเศรษฐกิจ อาท ิ
โครงการเพิ*มคา่ลดหยอ่นภาษีเงินได้จากการซื -ออสงัหาริมทรัพย์ โครงการคํ -าประกนัสินเชื*อของ 
บยส. เพื*อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการ
ส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร และมาตรการลดภาษีให้แก่ SMEs และ
วิสาหกิจชมุชน รวมทั -งการงดเก็บภาษีจากการปรับโครงสร้างหนี -ภาคเอกชน 

 

• โครงการเพื*อบรรเทาผลกระทบจากภาวะหดตวัของภาคส่งออกและการท่องเที*ยว เพื*อกระตุ้น
การท่องเที*ยวและลดความเสี*ยงในการประกอบธุรกิจของผู้ส่งออก อาทิ โครงการรับประกัน



ความเสี*ยงให้แก่ผู้ส่งออก โดยการขยายการรับประกนัการส่งออกให้ผู้ประกอบการในวงเงิน 
150,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี โครงการฟื-นฟูความเชื*อมั*นประเทศไทย โดยการจดักิจกรรม
เผยแพร่ภาพลักษณ์เพื*อชักชวนนักท่องเที*ยวและนักลงทุนให้เดินทางมายังประเทศไทย 
โครงการสนบัสนุนการท่องเที*ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื -นฐาน ปรับภูมิทศัน์และระบบ
รักษาความปลอดภยั ในแหล่งท่องเที*ยวสําคญัๆ รวมถึงการยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซ่า 3 เดือน 
ตลอดจนลดคา่ธรรมเนียม Landing Fee ยกเว้นคา่เข้าชมอทุยานฯ และกระตุ้นการท่องเที*ยว
ภายในประเทศ โดยคา่ใช้จา่ยจากการอบรมสมัมนาสามารถหกัภาษีได้ 2 เทา่ เป็นต้น 

 
ตารางที! 1 โครงการในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะแรก 

 
โครงการเพื!อกระตุ้นการบริโภค

ภายในประเทศ 
โครงการด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 

เช็คชว่ยชาต ิ เรียนฟรี 15 ปี 
5 มาตรการ 6 เดือนลดคา่ครองชีพ ต้นกล้าอาชีพ 
ธงฟ้าชว่ยประชาชน ชมุชนพอเพียง 
สง่เสริม อสม. พฒันาแหลง่นํ -าเพื*อการเกษตร 
เบี -ยกตญัn ู ถนนปลอดฝุ่ น 
ประกนัราคาพืชผล ที*พกัอาศยัตํารวจชั -นประทวน 
 ปรับปรุงสถานีอนามยั 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โครงการเพื!อช่วยเหลือภาคการส่งออกและ
ท่องเที!ยว 

สนบัสนนุการพฒันา SMEs รับประกนัความเสียงให้ผู้สง่ออก 
ลดหย่อนภาษีเงินได้การซื -ออสงัหาริมทรัพย์ ฟื-นฟคูวามเชื*อมั*นประเทศไทย 
คํ -าประกนัสินเชื*อ SMEs สนบัสนนุการท่องเที*ยว 
ลดภาษีให้ SMEs และวิสาหกิจชมุชน ยกเว้นคา่ธรรมเนียมคา่วีซ่าและ Landing fee 
งดเก็บภาษีจากการปรับโครงสร้างหนี - คา่ใช้จา่ยอบรมสมันาหกัภาษี ได้ 2 เทา่ 



  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2552 แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายทางการคลงัอย่างมาก แต่ภาวะเศรษฐกิจ

ไทยยังคงมีแนวโน้มหดตวัอย่างต่อเนื*อง เนื*องจากเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจทั -งสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยโุรป และญี*ปุ่ น ยงัคงหดตวัตดิตอ่กนัหลายไตรมาส ทําให้รัฐบาลไทยต้องเพิ*มบทบาทของนโยบาย
การคลงัในการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอีกระลอก โดยให้ความสําคญัในการเร่งรัดการลงทนุและการใช้จ่าย
ของภาครัฐบาลซึ*งเป็นปัจจยัสําคญัในการสนบัสนุนการฟื-นตวัของเศรษฐกิจในภาวะที*การลงทุนและการ
บริโภคของภาคเอกชนในประเทศหดตวั ดงันั -น รัฐบาลได้ดําเนินโครงการใหม่ภายใต้ชื*อ “มาตรการไทย
เข้มแข็ง 2553-2555” หรือ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที*สอง” (Stimulus Package 2 หรือ SP2) โดยมี
วงเงินรวมประมาณ 1.431 ล้านล้านบาท แบง่เป็นโครงการที*รัฐบาลรับภาระการลงทนุวงเงินลงทนุรวม 1.1 
ล้านล้านบาท และโครงการที*รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุนเอง วงเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยเน้น
โครงการลงทนุที*มีความจําเป็นและสําคญัเพื*อเป็นแรงผลกัดนัในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั -งก่อให้เกิดการ
สร้างงานและรายได้ให้กบัประชาชน 

วตัถปุระสงค์ของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 ได้แก่ 
1. สร้างความมั*นคงด้านอาหาร และพลังงาน รวมทั -งการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ*งแวดล้อม 

ประกอบกบัการเพิ*มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
2. ปรับปรุงบริการสาธารณะขั -นพื -นฐานด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ*งแวดล้อม ที*ทนัสมยัและจําเป็นตอ่

การเพิ*มความสามารถในการแขง่ขนั และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 
3. เร่งรัดและสร้างศกัยภาพในการหารายได้จากการทอ่งเที*ยว  
4. สร้างฐานรายได้ใหมข่องประเทศจากเศรษฐกิจความคดิสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
5. ยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ทั -งระบบให้ทนัสมยั 
6. ปฏิรูปคณุภาพระบบสาธารณสขุที*มีมาตรฐานสงูสําหรับคนไทย 
7. สร้างอาชีพและรายได้เพื*อยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในระดบัชมุชน 
แผนการลงทุนของโครงการ SP2 ประกอบด้วย 13 สาขา ซึ*งได้ผ่านการกลั*นกรองจาก

คณะกรรมการกลั*นกรองโครงการภายใต้แผนฟื-นฟูเศรษฐกิจระยะที* 2 โดยมีปลดักระทรวงการคลงัเป็น
ประธาน ซึ*งคณะกรรมการได้คดัเลือกโครงการที*มีศกัยภาพเพียงพอและเหมาะสม พร้อมที*จะสามารถ
ดําเนินการได้ในชว่งปลายปี 2552 - 2555 ดงันี - 

 
ตารางที! 2 รายจ่ายแผนการลงทุนของโครงการ SP2 จาํแนกตามสาขา 

สาขา สัดส่วน (%) 
1.การขนสง่และโลจีสตกิ                           39.9 
2.การบริหารจดัการนํ -าเพื*อการเกษตร                 16.7 



3.พลงังานและพลงังานทดแทน                       14.4 
4.โครงการพื -นฐานพฒันาบคุคลด้านการศกึษา             9.6 
5.โครงการพื -นฐานพฒันาบคุลากรด้านสาธารณสขุ 6.9 
6.การลงทนุในระดบัชมุชน                         6.4 
7.การสื*อสาร 1.7 
8.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์                         1.2 
9.โครงการพื -นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         0.8 
10.โครงการพื -นฐานด้านทอ่งเที*ยว                       0.7 
11.โครงการพื -นฐานเพื*อสวสัดภิาพของประชาชน         0.6 
12.การพฒันาการท่องเที*ยว                           0.6 
13.โครงการพื -นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ*งแวดล้อม   0.3 
ที*มา:สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์มีจํานวนเม็ดเงินที*ใช้ลงทุนมากที*สดุ โดยมีสดัส่วนถึงร้อยละ 39.9 
ของวงเงินลงทุนทั -งหมด โครงการที*สําคญัประกอบไปด้วย ระบบรถไฟฟ้า : สายสีแดง ม่วง เขียว นํ -าเงิน 
ชมพู นํ -าตาล ระบบราง : จัดหาโบกี -+หัวรถจักรดีเซล ปรับปรุงทางระยะที* 5-6 (แก่งคอย-บวัใหญ่-
หนองคาย) รถไฟทางคู ่(ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย) ทางพิเศษ (บางปะอิน-สระบรีุ-โคราช) ถนนไร้
ฝุ่ น(ทางหลวงชนบท) ปรับปรุงท่าอากาศยาน 4 แห่ง ฯลฯ โดยมีหน่วยงานที*รับผิดชอบคือกระทรวง
คมนาคม รองลงมา คือ สาขาการบริหารจดัการนํ -าเพื*อการเกษตร มีสดัส่วนร้อยละ 16.7 ของวงเงินลงทนุ
ทั -งหมด โดยโครงการที*สําคญัคือ บํารุงฟื-นฟูระบบชลประทานเดิม ก่อสร้างฝาย อ่างเก็บนํ -าเพื*อบรรเทา
อุทกภัย ปรับปรุงและกระจายพันธุ์พืช พฒันาลุ่มนํ -าชีตอนบน โดยหน่วยงานที*รับผิดชอบคือ กระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงมหาดไทย ส่วนสาขาอนัดบั 3 คือ สาขาพลงังานและพลงังาน
ทดแทนมีสดัส่วนร้อยละ 16.7 ของวงเงินลงทนุทั -งหมด ทําให้รวมแล้วใน 3 สาขาดงักล่าวมีสดัส่วนรวมถึง
ร้อยละ 71.0 ของวงเงินลงทนุทั -งหมด 

3.1 ฐานะทางการคลัง 

 หากพิจารณาถึงแหลง่รายได้ของประเทศที*นํามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบวา่ การจดัเก็บภาษี
ของไทยในปีงบประมาณ 2552 ตํ*ากว่าประมาณการ โดยรัฐบาลมีรายได้จดัเก็บรวม 1,684.3 พนัล้านบาท 
ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.3 ซึ*งเมื*อหักการถอนคืนภาษีจะทําให้รัฐบาลมีรายได้สุทธิรวม 
1,410.9 พนัล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 8.7 และตํ*ากว่าประมาณการ 193.8 พนัล้าน
บาท  โดยเป็นการลดลงทั -งรายได้ภาษีและรายได้ที*มิใช่ภาษีตามภาวะผลการดําเนินงานของธุรกิจ และ



เป็นผลจากมาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ อาทิ การเพิ*มการยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้เป็น 150,000 บาท
แรก การเพิ*มค่าลดหย่อนประกันชีวิตและเงินลงทุนใน LTF และ RMF การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ โดยภาษีที*ลดลงที*สําคญั ได้แก่ ภาษีมลูคา่เพิ*มลดลงร้อยละ 14.2 ตามการบริโภค
และการนําเข้าที*ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที*ชะลอตวั  และภาษีเงินได้นิตบิคุคล  

 นอกจากนี - รัฐบาลได้จดัทํางบประมาณรายจ่ายเพิ*มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงิน 
116,700 ล้านบาท เพื*อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตวัและเพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทํา
ให้รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลต่อเนื*องในขนาดที*มากขึ -นจากปีงบประมาณ 2551 เพื*อ
กระตุ้นกําลงัซื -อภาคเอกชนและชดเชยการสง่ออกที*หดตวัรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยขาดดลุร้อยละ 
3.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นอกจากนี - คณะรัฐมนตรีมีมติเมื*อวันที* 7 เมษายน 2552 
เห็นชอบแผนฟื-นฟูระยะที* 2 กรอบวงเงิน 1.56 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลได้ตราพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงินเพื*อฟื-นฟแูละเสริมสร้างความมั*นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้กระทรวงการคลงักู้
เงินบาทวงเงินไมเ่กิน 400,000 ล้านบาท สง่ผลให้สดัส่วนหนี -สาธารณะตอ่ GDP เพิ*มขึ -นจากร้อยละ 38.13 
ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2551 เป็น 45.83 ณ สิ -นวนัที* 31 ตลุาคม 2552 และมีแนวโน้มเพิ*มขึ -นเป็นร้อยละ 
58.51 ณ สิ -นวนัที* 30 กนัยายน 2555 

 การดําเนินงบประมาณแบบขาดดลุส่งผลให้หนี -สาธารณะ ณ สิ -นปีงบประมาณ 2552 มีจํานวน 
4,002 พนัล้านบาท ซึ*งคิดเป็นร้อยละ 45.9 ของ GDP เพิ*มขึ -นมากจากร้อยละ 37.3 ของ GDP ณ สิ -น
ปีงบประมาณก่อน โดยเป็นหนี -ที*รัฐบาลกู้ โดยตรง 2,586.5 พันล้านบาท (ร้อยละ 29.7 ของ GDP) หนี -
รัฐวิสาหกิจที*ไมเ่ป็นสถาบนัการเงินทั -งที*รัฐบาลคํ -าประกนัและไมคํ่ -าประกนั 559.6 พนัล้านบาท (ร้อยละ 6.4 
ของ GDP) และ 549.1 พันล้านบาท (ร้อยละ 6.3 ของ GDP) ตามลําดับ  หนี -รัฐวิสาหกิจที*เป็นสถาบัน
การเงินที*รัฐบาลคํ -าประกัน 208.7 พนัล้านบาท (ร้อยละ 2.4 ของ GDP) และหนี -ของกองทนุเพื*อการฟื-นฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) 98.1 พนัล้านบาท (ร้อยละ 1.1 ของGDP) ทั -งนี - สาเหตหุนึ*งที*ทําให้
ระดบัหนี -สาธารณะเพิ*มขึ -นส่วนหนึ*งเป็นผลจากการดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั -งนโยบายการคลงั
แบบขาดดลุและกิจกรรมกึ*งการคลงั อาทิ การจดัทํางบประมาณเพิ*มเติม 5 มาตรการ 6 เดือนเพื*อลดค่า
ครองชีพของประชาชน การประกนัราคาพืชผลทางการเกษตร  

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2552 ยังอยู่ในระดบัที*มี
เสถียรภาพและอยู่ภายใต้กรอบความยั*งยืนทางการคลงัทั -งในส่วนหนี -สาธารณะตอ่ GDP ซึ*งอยู่ที*ร้อยละ 
45.9 (ไม่เกินร้อยละ 50 ตอ่ GDP) และภาระหนี -ต่องบประมาณที*อยู่ที*ร้อยละ 10.2 (ไม่เกินร้อยละ 15.0 
ตอ่งบประมาณรายจา่ย) 

 
 



ภาพที! 6 สัดส่วนหนี 6สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทย 

  

 
 

 
 
 
ตารางที! 
3 หนี 6

สาธารณ
ะของ
ไทย 
 
สํา

ห รั บ
ปีงบประ
ม า ณ 
2 5 5 3 

 

2551 2552 P/ 2553 P/

พ.ย.

1. หนี4ที6รฐับาลกู้โดยตรง 2,162.1 2,586.5 2,579.6

(% ต่อ GDP) (23.7) (29.2) (29.6)

1.1 หนี�ต่างประเทศ 67.0 63.0 63.8

1.2 หนี�ในประเทศ 2,095.1 2,523.5 2,515.8

2. หนี4ของรฐัวิสาหกิจที6ไม่เป็นสถาบนัการเงิน 988.5 1,108.7 1,106.1

(% ต่อ GDP) (10.8) (12.5) (12.7)

2.1 หนี�ที-รฐับาลคํ�าประกนั 572.6 559.6 554.5

     หนี�ต่างประเทศ 174.9 175.5 179.2

     หนี�ในประเทศ 397.7 384.0 375.3

2.2 หนี�ที-รฐับาลไมค่ํ�าประกนั 415.9 549.1 551.6

     หนี�ต่างประเทศ 136.5 137.4 137.6

     หนี�ในประเทศ 279.4 411.7 414.1

3. หนี4ของรฐัวิสาหกิจที6เป็นสถาบนัการเงิน 102.3 208.7 201.4

(% ต่อ GDP) (1.1) (2.4) (2.3)

3.1 หนี�ต่างประเทศ 9.0 8.5 8.5

3.2 หนี�ในประเทศ 93.3 200.2 192.9

4. หนี4 สินของกองทุนเพื6อการฟื4 นฟฯู 138.2 98.1 82.7

(% ต่อ GDP) (1.5) (1.1) (1.0)

4.1 หนี�ที-รฐับาลคํ�าประกนั 73.8 73.8 30.4

4.2 หนี�ที-รฐับาลไมค่ํ�าประกนั 64.4 24.4 52.2

5. หนี4องคก์ารของรฐัอื6น ๆ * 17.1 0.0 0.0

(% ต่อ GDP) (0.2) (0.0) (0.0)

5.1 หนี�ที-รฐับาลคํ�าประกนั 8.3 0.0 0.0

5.2 หนี�ที-รฐับาลไมค่ํ�าประกนั 8.8 0.0 0.0

รวม (1+2+3+4+5) 3,408.3 4,002.0 3,969.8

(% ต่อ GDP) (37.3) (45.2) (45.6)

หมายเหตุ : * สาํนกังานบรหิารหนี�สาธารณะ ไดจ้ดัประเภทหนี�ใหม ่ตั �งแต่เดอืนกรกฎาคม 2549

ที-มา: สาํนกังานบรหิารหนี�สาธารณะ กระทรวงการคลงั

หนี4สาธารณะ

(หน่วย : พนัลา้นบาท)
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รัฐบาลยังคงดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลต่อเนื*อง เนื*องจากการฟื-นตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้าง
เปราะบางและยังคงมีความเสี*ยง โดยกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 ที* 
1,700 พนัล้านบาท รายได้สทุธิ 1,350 พนัล้านบาท ขาดดลุงบประมาณ 350 พนัล้านบาท หรือขาดดลุร้อย
ละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลมีรายได้
จดัเก็บ 399.2 พนัล้านบาท ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 16.0 และสงูกว่าเป้าหมายจดัเก็บถึง 
66.9 พันล้านบาท โดยเป็นรายได้ภาษีเพิ*มขึ -นร้อยละ 15.5 จากภาวะเศรษฐกิจที*เริ*มฟื-นตวัและการเพิ*ม
อตัราภาษีสรรพสามิตนํ -ามนั สุราเบียร์และยาสบู ส่วนรายได้ที*มิใช่ภาษีเพิ*มขึ -นร้อยละ 20.2 เนื*องจากการ
นําสง่รายได้ของรัฐวิสาหกิจที*เพิ*มขึ -น   

 เมื*อวนัที* 20 เมษายน 2553 ที*ประชมุครม.เห็นชอบหลกัการจดัทํากฎหมายภาษีที*ดิน และสิ*งปลูก
สร้าง  เป็นกฎหมายภาษีที*รัฐบาลปรับปรุงจากกฎหมายภาษีเดิม คือ ภาษีโรงเรือนและท้องที*  ซึ*งจะเป็น
เครื*องมือให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายการถือครองที*ดิน และพฒันาที*ดินที*รกร้างว่างเปล่า รวมทั -ง
เป็นแหล่งรายได้สําคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ*น โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับไปเพื*อพิจารณา
พร้อมจดัประชาพิจารณ์ โดยจะยกเว้นที*ดินเกษตรกรที*ทํากินในที*ดินของตวัเอง  ส่วนของที*อยู่อาศยัขนาด
เล็ก และไมใ่ชที่*อยูอ่าศยัใหญ่ การจดัเก็บภาษีนี -จะนําไปสูต่ั -งกองทนุธนาคารที*ดนิ เพื*อให้รัฐจดัสรรที*ดินให้ผู้
ไมมี่ที*ดนิทํากิน เป็นความตั -งใจของรัฐบาลในการให้ความเป็นธรรมแก่สงัคม 

3.2 นโยบายการเงนิ 
สําหรับด้านนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่าง

ตอ่เนื*อง เพื*อพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเมื*อวนัที* 3 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มีมติให้ปรับลดอตัราดอกเบี -ยนโยบายร้อยละ 1.0 ต่อปี จากร้อยละ 3.75 เป็นร้อยละ 2.75 ต่อปี 
และทยอยปรับลดอย่างตอ่เนื*อง โดยการประชมุคณะกรรมการฯ เมื*อวนัที* 14 มกราคม 2552 มีมติให้ปรับ
ลดอตัราดอกเบี -ยนโยบายร้อยละ 0.75 ต่อปี จากร้อยละ 2.75 เป็นร้อยละ 2.0 ต่อปี ต่อมาเมื*อวนัที* 25 
กมุภาพนัธ์ 2552 คณะกรรมการฯมีมติให้ปรับลดอตัราดอกเบี -ยนโยบายร้อยละ 0.5 ต่อปี จากร้อยละ 2.0 
เป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี และครั -งสุดท้ายเมื*อวันที* 8 เมษายน 2552 คณะกรรมการฯมีมติให้ปรับลดอัตรา
ดอกเบี -ยนโยบายร้อยละ 0.25 ตอ่ปี จากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.25 ตอ่ปี โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง 5 เดือน
ปรับลดอตัราดอกเบี -ยนโยบายไปทั -งสิ -นร้อยละ 2.5 จนเหลือร้อยละ 1.25 และคงอตัราดอกเบี -ยนโยบายไว้
ในเวลาตอ่มา  

ล่าสุดเมื*อวนัที* 2 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงระดบัอตัราดอกเบี -ย
นโยบายไว้ที*ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี ดงัแสดงในรูปที* 6  เนื*องจาก แม้ว่าเศรษฐกิจไทยมีปัจจยัพื -นฐานเข้มแข็ง 
และสามารถสนบัสนนุให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัตอ่ไปได้ในช่วงครึ*งหลงัของปี อย่างไรก็ดี ปัญหาเศรษฐกิจ
การเงินของยโุรปและสถานการณ์การเมืองในประเทศยงัเป็นปัจจยัเสี*ยงตอ่การขยายตวัของเศรษฐกิจไทย 



 
ภาพที! 7 อัตราดอกเบี 6ยนโยบายของไทย 

 
สําหรับด้านเสถียรภาพทางด้านราคา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดแูลอตัราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ

เป้าหมายที*กําหนด (Inflation Targeting) โดยในช่วงปีที*ผ่านมา ระดบัราคาสินค้าและบริการคอ่นข้างที*จะ
มีเสถียรภาพและอยู่ในระดับตํ*า อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีความกังวลถึงภาวะเงินเฟ้อในอนาคต
เนื*องจากแนวโน้มการเร่งตวัขึ -นของราคานํ -ามนัและสินค้าโภคภณัฑ์โลก รวมทั -งเศรษฐกิจโลกที*มีสญัญาณ
การปรับตวัที*ดีขึ -น ดงันั -น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงควรติดตามอตัราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพ รวมทั -งระวงั
การเกิดภาวะฟองสบูใ่นตลาดสินทรัพย์ตา่งๆ 

ในด้านการบริหารเงินสํารองระหว่างประเทศของไทย ปัจจบุนัเงินสํารองระหว่างประเทศของไทย
อยู่ที*ระดบั 150,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ*งถือว่าเป็นระดบัที*สูงที*สดุนบัตั -งแต่ก่อตั -งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยขึ -น โดยเพิ*มขึ -นอยา่งตอ่เนื*องจากระดบัประมาณ 30,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เมื*อคราว
เกิดวิกฤตการณ์ต้มยํากุ้งปี พ.ศ. 2540  

เมื*อพิจารณาสดัส่วนการลงทนุของเงินสํารองแยกตามรายสกลุเงินตั -งแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั พบว่า 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัเป็นสกลุเงินที*มีสดัสว่นการถือครองมากที*สดุในโลก ถึงแม้จะมีสดัส่วนลดลงจากเดิม
ก็ตาม การถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในสดัส่วนที*ลดลงนั -นเป็นผลจากการที*คา่เงินดอลลาร์สหรัฐที*
อ่อนตวัลงโดยตลอดในช่วงทศวรรษที*ผ่านมา ทั -งนี - นยัสําคญัของการลดการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐลง 
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สะท้อนถึงการเพิ*มขึ -นในสดัส่วนของสกลุเงินยูโร ซึ*งเริ*มมีบทบาทสําคญัเพิ*มมากขึ -นทั -งในฐานะที*เป็นสกุล
เงินที*ใช้ในการทําธุรกรรม และในฐานะของ Reserve Currency 

ถึงแม้ว่าบทบาทของเงินยโูรในฐานะเงินสกลุหนึ*งในเงินสํารองระหว่างประเทศจะขยายตวัมากขึ -น 
แต่จากปัญหาวิกฤตหนี -สินภาครัฐขนาดมหึมาของกลุ่มประเทศ PIIGS ในกลุ่มสหภาพยุโรป อนัได้แก่ 
โปรตเุกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน ที*มีแนวโน้มขยายตวัออกไปในวงกว้าง และหากสหภาพยโุรปไม่
สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทนัสถานการณ์ จะส่งผลต่อความเชื*อมั*นของนกัลงทุนต่อค่าเงินยูโร ซึ*งส่งผลให้
ปัจจุบนัค่าเงินยูโรได้อ่อนค่าลงจนถึงระดบัตํ*าที*สดุนบัแตเ่กิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์เมื*อปลายปี 2551 
ดงันั -น ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีบริหารความเสี*ยงในเรื*องสัดส่วนการถือครองเงินยูโรในฐานะเงิน
สํารองระหวา่งประเทศของไทย 

 

  ภาพที! 8 อัตราเงนิเฟ้อพื 6นฐานและอัตราเงินเฟ้อทั!วไป 
 

 
ภาพที! 9 เงนิสาํรองระหว่างประเทศของไทยกับอัตราแลกเปลี!ยน 

 
 

ภาพที! 10 
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สาํรองของโลก 
 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื!อความยั!งยืนทางเศรษฐกิจ 
 ในท่ามกลางปัจจยัเสี*ยงทั -งภายในและนอกประเทศ รัฐบาลควรให้ความสําคญัในการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ เพื*อมุ่งบรรลุถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจสําคญัอย่างน้อย 3 ประการ อันได้แก่ การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth) และ ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เพื*อให้ประเทศได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 
ประการแรก การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : หนี 6สาธารณะ       
 ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลให้รัฐบาลใช้งบประมาณขาดดุลในการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ประเทศส่งผลให้เกิดการก่อหนี -สาธารณะขึ -น โดยวัตถุประสงค์หนึ*งของการก่อหนี -สาธารณะเพื*อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยในยามที*มีภาวะเงินฝืดเกิดขึ -นการกู้ ยืมของรัฐบาลเพื*อ
นํามาใช้ในโครงการตา่งๆจะเป็นการชว่ยฟื-นฟภูาวะเศรษฐกิจ เพราะเมื*อรัฐบาลกู้ ยืมแล้วนํามาใช้จ่ายจะทํา
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ*มขึ -นทําให้ระบบเศรษฐกิจฟื-นตวัและกลบัสูภ่าวะปกต ิ 
 อย่างไรก็ตาม การใช้งบประมาณขาดดลุหรือการก่อหนี -สาธารณะจะส่งผลให้ระดบัหนี -สาธารณะ
ของประเทศเพิ*มขึ -น และหากการก่อหนี -สาธารณะอยูใ่นระดบัสงูจะมีความเสี*ยงตอ่การฟื-นตวัทางเศรษฐกิจ
และอาจทําให้ประเทศประสบปัญหาวิกฤตหนี -สาธารณะ (Sovereign Debt Crisis) ได้  

Sources: IMF – Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserve 



 ภาพที! 11 จาํนวนประเทศที!ประสบวิกฤตหนี 6สาธารณะ (2524-2550) 

 ในช่วงปี 2524-2550 ประเทศที*ประสบวิกฤตหนี -สาธารณะมีจํานวน 54 ประเทศ (รูปที* 11, เป็น
ข้อมลู IMF)  เฉพาะในชว่งปี 2524 ถึง 2528  ประเทศที*ประสบวิกฤตหนี -สาธารณะอย่างรุนแรงมีจํานวน 32 
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เช่น ในเดือนสิงหาคม 2525 รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศ
ว่าตนเองไม่สามารถชําระหนี - ส่งผลให้เกิดวิกฤตค่าเงินเม็กซิโกตามมา ทําให้เศรษฐกิจของเม็กซิโกหดตวั 
รายได้ประชาชาติลดลงและเงินเฟ้อสูงเกิน 100 เปอร์เซนต์ ซึ*งต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที*เศรษฐกิจจะ
กลบัเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี -รัฐบาลประเทศตา่งๆ อาทิ อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา ปารากวยั เอกวาดอร์ 
บราซิล ตา่งก็ออกมาประกาศว่าตนเองไม่สามารถชําระหนี -ได้เช่นกัน สําหรับประเทศไทย แม้จะเผชิญกับ
วิกฤตการเงินมาหลายครั -ง แตรั่ฐบาลไทยก็ไมเ่คยผิดนดัชําระหนี -เลยสกัครั -ง 
 วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 ทําให้หลายประเทศใช้มาตรการการคลงัในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื*อ
ทดแทนการใช้จ่ายของภาคเอกชนที*ยังคงหดตัวอย่างมาก จนทําให้หนี -สาธารณะของประเทศญี*ปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศเมื*อเทียบกับจีดีพีอยู่ในระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ และมีแนวโน้มสูง
ตอ่เนื*องอีกหลายปี รวมทั -งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป3 โดยเฉพาะโปรตเุกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และ 
สเปน หรือกลุ่มประเทศ PIIGS (Portugal  Ireland Italy Greece และ Spain) ที*กําลงัเผชิญกบัปัญหา
วิกฤตหนี -สาธารณะและการขาดดลุงบประมาณ สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดนัตอ่ปัญหาหนี -สาธารณะของ
โลกที*เพิ*มสงูขึ -น 

                                                 
3 สหภาพยโุรปกําหนดเกณฑ์สาํหรับประเทศที*เข้าร่วมใช้เงินสกลุยโูรวา่ ต้องมีหนี -สาธารณะไมเ่กินร้อยละ 60 ของจีดีพี 
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ภาพที! 12 หนี 6สาธารณะต่อGDP ของประเทศต่างๆ 

            ที*มา: Moody’s 

 เป็นที*นา่สงัเกตว่า ถึงแม้ว่าประเทศญี*ปุ่ นจะมีสดัส่วนหนี -สาธารณะร้อยละ 200 ตอ่ GDP แตย่งัไม่
มีปัญหาหนี -สาธารณะ เนื*องจากหนี -ส่วนใหญ่ของภาครัฐเป็นการก่อหนี -ภายในประเทศเป็นหลกั ขณะที*หนี -
สาธารณะสว่นใหญ่ของประเทศกรีซเป็นหนี -นอกประเทศ  
  
 กรณีประเทศไอร์แลนด์ ในปี 2550 ประเทศไม่มีปัญหาหนี -สาธารณะและฐานะการคลงั โดยมีหนี -
สาธารณะเพียงร้อยละ 24.9 ของจีดีพี แตจ่ากวิกฤตการเงินทําให้รัฐบาลมีมาตรการเข้าไปแก้ไขปัญหา
สถาบนัการเงินและคํ -าประกนัเงินฝากมลูคา่มหาศาล จนทําให้หนี -สาธารณะในปี 2552 เพิ*มขึ -นสงูถึงร้อย
ละ 63.7 ของจีดีพี และขาดดลุงบประมาณถึงร้อยละ 14.7 ของจีดีพี นอกจากนี -รัฐบาลของไอร์แลนด์ยงั
ต้องคํ -าประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย์สญัชาติไอร์แลนด์ที*มีปัญหาทั -งในและต่างประเทศที*มีมูลค่า
มหาศาล ซึ*งทําให้รัฐบาลประสบปัญหาภาระทางการเงินอย่างมากจนประชาคมเศรษฐกิจโลกขาดความ
เชื*อถือตอ่ฐานะการคลงัของประเทศ 

รัฐบาลไอร์แลนด์เร่งแก้ปัญหาทันทีโดยมีมาตรการปรับลดการขาดดุลงบประมาณอย่างชดัเจน 
และมาตรการดงักลา่วเริ*มสง่ผลโดยในปีงบประมาณ 2552 ขาดดลุงบประมาณลดลงจากที*ประมาณการไว้
ที* 25,300 ล้านยโูร เหลือ 24,600 ล้านยโูร ซึ*งทําให้เกิดผลกระทบในระยสั -นโดยเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างรุนแรง   อตัราการว่างงานสงูขึ -นจากร้อยละ 5 ณ สิ -นปี 2550 มาอยู่ที*ร้อยละ 12 ในปี 2552  ขณะที*
อัตราค่าจ้างก็ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากทั -งปัญหาสถาบนัการเงินและการควบคุม
งบประมาณ ทําให้เศรษฐกิจไอร์แลนด์หดตวัร้อยละ 8.1 ใน สามไตรมาสแรกของปี 2552 
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สําหรับประเทศกรีซประสบปัญหาฐานะการคลงัตั -งแตก่่อนวิกฤติการเงินโลกในปี 2551 เนื*องจาก
ขาดวินยัการคลงัอย่างตอ่เนื*องแม้ว่าจะไม่มีปัญหาสถาบนัการเงินเหมือนไอร์แลนด์ โดยในปี 2550 กรีซมี
หนี -สาธารณะประมาณร้อยละ 89.5 ของ GDP และจากการที*รัฐบาลต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที*เกิดขึ -นส่งผลให้หนี -สาธารณะในปี 2552 เพิ*มขึ -นอีกเป็นร้อยละ 113 ของ 
GDP และในปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลขาดดลุงบประมาณร้อยละ 14 ของ GDP ในขณะที*มีรายได้จาก
ภาษีคิดเป็นเพียงร้อยละ 10 ของ GDP ซึ*งถือเป็นความเสี*ยงตอ่ความสามารถในการชําระคืนหนี - รวมทั -ง
สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการระดมเงินทนุของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวทําให้ประชาคมเศรษฐกิจ
โลกขาดความเชื*อถือตอ่ฐานะการคลงัของกรีซเชน่กนั  

รัฐบาลกรีซยงัไม่มีแนวทางในการลดการขาดดลุงบประมาณที*ชดัเจนและเป็นรูปธรรม และแม้ว่า
รัฐบาลกรีซจะประกาศลดการขาดดลุงบประมาณลงเหลือร้อยละ 8.7 ของ GDP ในปี 2553 และเหลือร้อย
ละ 3 ในปี 2555 ตามเกณฑ์ของกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป แตอ่ย่างไรก็ตามประชาคมโลกก็ยงัไม่ให้ความ
เชื*อถือต่อรัฐบาลกรีซเนื*องจากต้องมีการเพิ*มของรายได้อย่างมากโดยรายได้ของรัฐบาลต้องสูงถึงร้อยละ 
15 ในปี 2554 และต้องเพิ*มขึ -นถึงร้อยละ 19 ในปี 2555  

จากปัญหาวิกฤตหนี -สาธารณะของประเทศกรีซ ทําให้ประเทศสหภาพยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือ
โดยมีมตเิมื*อวนัที* 10 พฤษภาคม 2553 อนมุตัมิาตรการฉกุเฉินรวมมลูคา่ 5 แสนล้านยโูร โดยมีจดุมุ่งหมาย
เพื*อยบัยั -งไมใ่ห้ปัญหาหนี -ของประเทศกรีซลกุลามไปยงัประเทศอื*นๆ ในสหภาพยโุรป โดยมาตรการดงักล่าว
แบง่เป็น มาตรการสินเชื*อและการรับประกนัสินเชื*อ รวมมลูคา่ 4.4 แสนล้านยโูร และอีก 0.6 แสนล้านยโูร
จากกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหภาพยุโรปและมีความเป็นไปได้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) อาจสมทบเงินชว่ยเหลืออีกมลูคา่กวา่ 2.5 แสนล้านยโูร 

อยา่งไรก็ดี แม้ว่ามาตรการชว่ยเหลือประเทศกรีซจะมีความชดัเจนขึ -น แตก็่ไมไ่ด้ทําให้ประชาคม
โลกคลายความกงัวล  ดงัจะเห็นได้จาก Credit Default Swap (CDS) ซึ*งเป็นตวัชี -ความเสี*ยงของตราสาร
หนี -รัฐบาลของกรีซ พุง่สงูขึ -นจากที*เคยอยู่ราว 150 basis points (bps) เมื*อปลายปี 2552 มาอยูที่*ระดบัสงู
ถึง 940 bps ในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ*ง CDS spread ในระดบัดงักลา่วนบัว่าสงูมาก โดยเกือบจะ
เทา่กบั CDS spread ของเวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา ซึ*งอยูที่*ราว 1000 bps แสดงถึงความเสี*ยงที*รัฐบาล
กรีซจะมีโอกาสผิดนดัชําระหนี -เพิ*มขึ -น  



ภาพที! 13 Credit Default Swap ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

            ที*มา: Bloomberge 

ผลกระทบที*น่ากลวัจากปัญหาหนี -สินของประเทศกรีซ ได้แก่ 

1) ปัญหาหนี -ลุกลามไปยงัประเทศใกล้เคียงในสหภาพยุโรป อนัได้แก่ โปรตเุกส  (Portugal) 

อิตาลี (Italy)  ไอร์แลนด์ (Ireland) สเปน (Spain) และอาจรวมถึงประเทศองักฤษ (United 

Kingdom) 

2) ความกงัวลของนกัลงทนุตอ่การลงทนุในสินทรัพย์เสี*ยง ซึ*งสะท้อนออกมาจากการเทขาย

หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ 

3) การล่มสลายของค่าเงินยโูร ซึ*งเกิดจากการถอนตวัของสมาชิกที*มีปัญหา ซึ*งประเทศกรีซ

อาจจะเป็นรายแรกที*ต้องเลิกใช้สกลุเงินยโูร หากต้องการลดคา่เงินของตนเองลง 

นอกจากนี - องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European 
Commission) ประมาณการว่า ในปี 2557 หนี -สาธารณะของประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป สหรัฐ และญี*ปุ่ น 
จะเพิ*มสูงขึ -นเมื*อเทียบกบัปี 2552 โดยเฉพาะในกลุ่ม Advanced countries เช่น ญี*ปุ่ น สหรัฐ อิตาลี 
ฝรั*งเศส จะมีการเพิ*มขึ -นของระดบัหนี -ที*สงู สําหรับหนี -สาธารณะของประเทศกําลงัพฒันาในภูมิภาคเอเชีย
อยูใ่นระดบัตํ*าเมื*อเทียบกบัประเทศพฒันาแล้ว คือ ประมาณร้อยละ 40 ของ GDP ยกเว้นประเทศอินเดียที*
สงูถึงร้อยละ 82 ของ GDP  



จากตวัอย่างปัญหาวิกฤตหนี -สาธารณะของประเทศดงักล่าวน่าจะเป็นบทเรียนและเป็นเครื*อง
เตือนใจแก่ประเทศไทยวา่ การขาดวินยัทางการคลงัจะก่อให้เกิดปัญหาหนี -ภาครัฐและจะส่งผลอย่างรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจไม่ช้าก็เร็ว และหากแก้ปัญหาได้เร็วเท่าไหร่ผลกระทบก็จะน้อยและเศรษฐกิจจะฟื-นตวัเร็ว
เทา่นั -น ถึงแม้วา่ระดบัหนี -สาธารณะของประเทศไทยอยู่ที*ประมาณร้อยละ  45.9 ของจีดีพี ซึ*งถือว่ายงัอยู่ใน
กรอบความยั*งยืนทางการคลงั4 และอยู่ในระดบัตํ*าเมื*อเทียบกับกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว อย่างไรก็ดี การ
รักษาวินยัทางการคลงัโดยให้ฐานะการคลงัอยู่ในระดบัที*เหมาะสมเป็นเรื*องท้าทายของรัฐบาล เนื*องจาก
การดําเนินนโยบายการคลงัในระยะต่อไปจะมีข้อจํากัดมากขึ -น ซึ*งหากเศรษฐกิจฟื-นตวัและภาคเอกชนมี
บทบาทต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากขึ -น ภาครัฐควรทยอยลดบทบาทลงเพื*อรักษาวินยัทางการคลงั
ไม่ให้ภาระหนี -เพิ*มขึ -นจนอาจกระทบต่อความมั*นคงของฐานะการคลังและความน่าเชื*อถือของประเทศ 
ดงันั -น นยัเชิงนโยบายในระยะตอ่ไปภาครัฐควรพิจารณาประเดน็ ดงัตอ่ไปนี -   

 
1) การปรับลดรายจ่ายประจําและรายจ่ายผูกพันระยะยาว เนื*องจากรายจ่ายประจําของ

ประเทศมีจํานวนมากซึ*งมีสดัสว่นสงูถึงประมาณร้อยละ 70 ถึง 80 ของรายได้ภาครัฐ และมีแนวโน้มเพิ*มขึ -น
ทกุปี ดงัจะเห็นได้จาก การประมาณการฐานรายได้สทุธิปี 2554 จะสามารถจดัเก็บได้ถึง 1.65 ล้านล้าน
บาท แตเ่ป็นงบรายจา่ยประจําสงูถึง 1.63 ล้านล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 98.79 ของฐานรายได้ ซึ*งมีแนวโน้ม
สงูขึ -นเมื*อเทียบกับงบรายจ่ายประจําปี 2550 ถึง 2551 ที*มีสดัส่วนเฉลี*ยร้อยละ 79 ของฐานรายได้ และ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2552 ที*มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 ของฐานรายได้  ซึ*งจะส่งผลทําให้
รายได้สว่นที*เหลือไมเ่พียงพอตอ่รายจา่ยการลงทนุและรายจา่ยอื*นๆ  

 จากบทวิเคราะห์ของ National Bureau of Economic Research ประเทศที*ประสบปัญหาหนี -
สาธารณะจะใช้มาตรการด้านรายได้ภาษีและด้านรายจ่ายภาครัฐในการแก้ปัญหาหนี -สาธารณะ จาก
ตารางที* 4 จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี -จะเน้นใช้มาตรการปรับลดรายจ่ายของภาครัฐในการ
แก้ปัญหาหนี -สาธารณะ 

 

ตารางที! 4 มาตรการการแก้ปัญหาหนี 6สาธารณะของประเทศต่างๆ 

                                                 
4 กระทรวงการคลงัได้กําหนดกรอบความยั*งยนืทางการคลงั ประกอบด้วย (1) ยอดหนี -สาธารณะคงค้างตอ่จีดีพี ไมเ่กินร้อย
ละ 50 (2) ภาระหนี -ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 (3) การจัดทํางบประมาณสมดุล และ (4) สดัส่วนงบลงทุนต่อ
งบประมาณรายจ่ายไมต่ํากวา่ร้อยละ 25 



ที!มา: The National Bureau of Economic Research 

ดงันั -น ภาครัฐควรลดรายจ่ายประจําที*ไม่มีความจําเป็นหรือเกินความจําเป็น อาทิ รายจ่ายเงิน
บํานาญ รายจ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลโดยรายจ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลควรมีการกํากับตรวจสอบการ
เบกิจา่ยอยา่งรอบคอบ 

  2) การปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีและเพิ!มประสิทธิภาพการจัดเก็บ เพื*อรองรับรายจ่ายที*มี
แนวโน้มเพิ*มขึ -น ทั -งจากโครงสร้างประชากรที*เปลี*ยนไป ข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ และแรงกดดนัจากภาค
การเมืองและสงัคม โดยต้องมีการขยายฐานภาษี 

โดยทั*วไป รายได้จากภาษีจะขึ -นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากเศรษฐกิจขยายตวัจะทําให้
ภาครัฐสามารถเก็บภาษีได้เพิ*มขึ -น ขณะที*หากเศรษฐกิจซบเซาหรือหดตวัจะทําให้รายได้จากการเก็บภาษี
ลดลง ทําให้เกิดปัญหารายได้จากภาษีเพิ*มขึ -นไม่เพียงพอกบัรายจ่ายที*เพิ*มขึ -นอนัจะทําให้รัฐบาลกู้หนี -มาก
ขึ -น ดงันั -นรัฐบาลควรมีการปฎิรูปการเก็บภาษีดงันี -  

• การขยายฐานภาษีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

• การขยายฐานรายได้ของภาษีมลูคา่เพิ*ม (VAT)   

• การขยายฐานภาษีทรัพย์สินที*ดินซึ*งการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื*อวันที* 20 
เมษายน 2553 ได้มีมตเิห็นชอบหลกัการร่างพระราชบญัญตั ิ(พรบ.) ภาษีที*ดินและสิ*งปลกู
สร้าง ซึ*งเป็นจดุเริ*มต้นที*ดีในการปฎิรูปโครงสร้างภาษีของไทย 

• การเก็บภาษีมรดก  

• การเก็บภาษีสิ*งแวดล้อม ซึ*งจดัเก็บจากกิจกรรมทีเป็นผลเสียตอ่สิ*งแวดล้อม5 

                                                 
5 โปรดดรูายละเอียดการเก็บภาษีมรดกและภาษีสิ*งแวดล้อมใน ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ “ช่องว่างของนโยบายเศรษฐกิจไทย 
วิเคราะห์มาตรการการคลงั” 2553 

(หน่วย: ร้อยละของจีดีพี)

ประเทศ ช่วงเวลา การเปลี*ยนแปลงของรายได้ภาษี การเปลี*ยนแปลงของรายจ่ายภาครัฐ การเปลี*ยนแปลงของดลุการคลงั

องักฤษ 1931-1934 -0.1 -3.7 3.6

องักฤษ 1975-1979 -2.2 -5.1 2.9

องักฤษ 1982-1988 -4.9 -9.2 4.3

แคนาดา 1992-1999 3.7 -5.8 9.5

ฟินแลนด์ 1994-2000 5.3 -6.7 2

เยอรมนั 1996-2000 0.7 -3.9 4.6

ไอร์แลนด์ 1985-1996 -3.7 -14.3 10.6

เนเธอร์แลนด์ 1993-1997 -2.5 -3.9 1.4

สวีเดน 1993-2000 7 -7.8 14.8



• การเพิ*มอตัราภาษีทางอ้อมจากสินค้าและบริการที*เกิดผลเสียต่อสงัคม เช่น บุหรี*  เบียร์ 
สรุา เป็นต้น 

 

ประการที!สอง การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว : การลงทุนภาครัฐ 
 วิกฤตเศรษฐกิจโลกสง่ผลให้เศรษฐกิจไทยหดตวั เนื*องจากการบริโภค การลงทนุ การท่องเที*ยวของ
ไทยชะลอตวัลงอย่างมาก ดงันั -น ท่ามกลางการชะลอตวัของอปุสงค์ในประเทศของภาคเอกชนทั -งทางด้าน
การบริโภคและการลงทุน การลงทุนภาครัฐจึงถูกคาดหวังว่าจะเป็นหัวรถจักรสําคญัในการขับเคลื*อน
เศรษฐกิจ  
 การลงทุนของรัฐจะเป็นปัจจยัสําคญัในการเพิ*มความเชื*อมั*นของภาคเอกชนทั -งในระยะสั -นและ
ระยะปานกลางซึ*งจะส่งผลให้มีการขยายตวัของการลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจต่อเนื*องตามมา อาทิ ก่อสร้าง 
เหล็ก อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น และจะช่วยเพิ*มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องเผชิญปัญหาข้อจํากดัด้านงบประมาณซึ*งมีผลอย่างมากตอ่การกําหนดนโยบาย
โดยเฉพาะอยา่งยิ*งโครงการลงทนุเพื*อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 โดยทั*วไป สัดส่วนรายจ่ายด้านการลงทุนต่องบประมาณของไทยควรมีค่าไม่ตํ*ากว่าร้อยละ 25 
(ตามกรอบความยั*งยืนทางการคลงัของกระทรวงการคลงั) ซึ*งเป็นระดบัที*เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยา่งยั*งยืน แตเ่มื*อพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจําปีของไทยในปี 2553 พบว่า รายจ่ายด้าน
การลงทนุมีสดัส่วนเพียงร้อยละ 12.6 เทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั -งหมด ซึ*งเป็นสดัส่วนที*ตํ*ามากส่วน
หนึ*งเป็นผลมาจากการก่อหนี -ที*เพิ*มขึ -นซึ*งต้องมีการกนัเงินเพื*อชําระหนี -สาธารณะส่งผลให้รายจ่ายด้านการ
ลงทนุภาครัฐถกูเบียดเบียน  
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเพิ*มงบลงทุนภาครัฐทั -งส่วนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยภายใต้รายจ่าย
ปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลตั -งงบลงทนุที*ร้อยละ 16.7 เพิ*มขึ -นจากปีงบประมาณ 2553 ทําให้มีงบลงทนุใน
ปีงบประมาณ 2554 เพิ*มขึ -นราว 1 แสนล้านบาท ซึ*งเมื*อรวมกับเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง
นา่จะสามารถขบัเคลื*อนเศรษฐกิจได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม เมื*อเทียบกบัสดัส่วนเศรษฐกิจโดยรวมถือว่าไม่มาก 
เพราะการลงทุนที*จะมีความยั*งยืนและสอดคล้องกับการฟื-นตวัของเศรษฐกิจโดยรวมจะต้องเป็นบทบาท
ของการลงทนุภาคเอกชน  
 ดงันั -น ในขณะที*การลงทุนภาคเอกชนยงัชะลอตวัจึงเป็นหน้าที*ของภาครัฐที*จะเข้ามาเพิ*มบทบาท
ในด้านนี -ให้มากขึ -น โดยเพิ*มสดัส่วนการลงทุนในงบประมาณเพื*อเพิ*มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศในอนาคตเนื*องจากปัจจบุนัเม็ดเงินสําหรับการลงทนุในโครงสร้างพื -นฐานยงัมีน้อย  
 การลงทนุภาครัฐจะต้องเน้นโครงการที*สง่ผลในเชิงบวกตอ่โอกาสการพฒันาเศรษฐกิจในระยะยาว 
เพื*อเพิ*มประสิทธิภาพของการผลิต เชน่ การลงทนุระบบชลประทาน การวิจยัและพฒันาพนัธุพืช และระบบ



ไอที เป็นต้น และเพื*อลดต้นทนุด้านโลจิสติกส์ เช่น การลงทนุในโครงการระบบขนส่งทางนําและระบบราง 
การลงทนุเหลา่นี -จะทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจมากขึ -น  
 ในการลงทุนดังกล่าว หน่วยงานของรัฐบาลควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย
หลกัเกณฑ์ที*ทําให้สามารถเปรียบเทียบความคุ้มคา่ระหว่างโครงการของตา่งหน่วยงานกนั (อาจจดัทําคูมื่อ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที*ใช้ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน) ซึ*งจะทําให้สามารถจัดลําดับ
ความสําคญัของโครงการตา่งๆของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบมากขึ -น 
 ขณะเดียวกนั รัฐบาลควรให้ความสําคญัในการเพิ*มประสิทธิภาพการบริหารจดัการของภาครัฐ (ซึ*ง
รวมทั -งรัฐวิสาหกิจ)  
 
 

ประการสุดท้าย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ : ระบบรัฐสวัสดกิาร   
 ในปัจจุบัน หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ*งประเทศพัฒนาแล้วได้ให้ความสําคัญในเรื*อง
สวสัดิการทางสงัคมแม้ว่าจะมีข้อจํากดัตา่งๆโดยเฉพาะในด้านงบประมาณของภาครัฐ  ทําให้ประเด็นใน
เรื*องระบบรัฐสวสัดกิารเป็นแนวนโยบายที*ภาครัฐควรให้ความสําคญั ซึ*งการดําเนินนโยบายของภาครัฐควร
เป็นนโยบายที*เอื -อประโยชน์ตอ่คนส่วนใหญ่ในประเทศเพื*อให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและนําพา
ประเทศเข้าสูร่ะบบสวสัดกิารที*แท้จริง หรือ “การเป็นรัฐสวสัดกิาร” ทั -งในระยะปานกลางและระยะยาว 
 โดยหลกัการ รัฐสวสัดิการ (Welfare State) หมายถึง การดําเนินนโยบายของรัฐที*เน้นการสร้าง
หลกัประกนัการดํารงชีวิตที*มีคณุภาพอย่างน้อยในระดบัพื -นฐานให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  เพื*อสร้าง
ความเป็นธรรมในสงัคมและสร้างภูมิคุ้มกนัจากวิกฤตเศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนยัหนึ*งได้ว่า รัฐสวสัดิการจะ
รับประกนัสิทธิขั -นพื -นฐานของประชาชน และชว่ยเหลือประชาชนในยามตกยาก 

โดยทั*วไป ระดบัความเป็นรัฐสวสัดกิารสามารถพิจารณาได้จากคณุลกัษณะดงันี - 
ประการแรก โครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษี (Taxation) 

ประเทศที*มีระดบัความเป็นรัฐสวสัดิการตํ*าจะมีโครงสร้างการจดัเก็บภาษีถดถอยกว่าประเทศที*มี
สวสัดิการสงู ขณะที*ประเทศที*มีขนาดของรายจ่ายด้านสวสัดิการในระดบัสงูจะมีการจดัเก็บภาษีเงินได้ใน
อตัราภาษีก้าวหน้าซึ*งอาจสงูถึงร้อยละ 60 ของรายได้ รวมทั -งมีอตัราภาษีการบริโภคที*สงูถึงร้อยละ 25 ของ
มลูคา่สินค้าเพื*อนํามาใช้จา่ยด้านบริการสาธารณะ 

การจดัเก็บภาษีโดยเฉลี*ยทั*วโลก พบว่า มีการจดัเก็บภาษีประมาณร้อยละ18.8 ของ GDP หาก
พิจารณาเป็นรายทวีป พบว่า ประเทศในยุโรปมีระดบัการจัดเก็บภาษีในระดบัสูง คือ ประมาณร้อยละ 
23.98 ของ GDP โดยประเทศสวีเดนมีรายได้จากการเก็บภาษีคิดเป็นร้อยละ 51.2 ของ GDP และมี
รายจา่ยด้านสวสัดกิารที*สงูเชน่กนัประมาณร้อยละ 38.2 ของ GDP  



ขณะที*ประเทศในกลุม่อาเซียนมีระดบัการจดัเก็บภาษีในระดบัตํ*า คือ ประมาณร้อยละ 14.67 ของ 
GDP เป็นที*นา่สงัเกตวา่ ในกลุม่ประเทศอาเซียน 7 ซึ*งมีระดบัการพฒันาเศรษฐกิจใกล้เคียงกบัประเทศไทย 
ประเทศฟิลิปปินส์และไทยมีระดบัการจดัเก็บภาษีตํ*าที*สดุ คือ ร้อยละ 16.1 และ 18.1 ตอ่ GDPตามลําดบั  

 
 
 
 

 
ภาพที! 14 สัดส่วนรายจ่ายเพื!อสวัสดกิารสังคมต่อจีดีพี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประการที!สอง งบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดกิารสังคม (Social expenditure) 
 ระดบัความเป็นรัฐสวัสดิการจะมากหรือน้อยพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการ
สงัคม เช่น การให้บริการทางด้านสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น ในประเทศกําลงัพัฒนา (Developing 
countries) จะมีสดัส่วนของรายจ่ายด้านสวสัดิการสังคมค่อนข้างตํ*าเมื*อเทียบกับประเทศที*พฒันาแล้ว 
(Developed countries)  เช่น ประเทศไทยมีรายจ่ายดงักล่าวอยู่ที*ร้อยละ 2.8 ของจีดีพี 6ขณะที*ประเทศ

                                                 
6 รายจ่ายเพื*อสวสัดิการสงัคมที*สาํคญัประกอบด้วย (1) รายจ่ายสาํหรับผู้สงูอาย ุ(เช่น เงินบําเหน็จ บํานาญ และเบี -ยยงัชีพ 
เป็นต้น) (2) เงินสงเคราะห์ผู้ เป็นหม้ายหรือบตุร หรือบําเหน็จตกทอด (3) เงินชดเชยหรือสงเคราะห์ผู้ทพุพลภาพ (4) เงิน
เกี*ยวกบัการรักษาพยาบาล (เช่น การประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ) (5) เงินช่วยเหลือเกี*ยวกับ
ตลาดแรงงาน (6) เงินทดแทนผู้วา่งงาน (7) เงินช่วยเหลอืเกี*ยวกบัที*อยู่อาศยั (8) อื*นๆ เช่น เงินอดุหนนุช่วยเหลือผู้ประสบ

 



พฒันาแล้วจะมีรายจ่ายด้านสวสัดิการคอ่นข้างสงูอยู่ที*ร้อยละ 16 ถึง 32 ของ GDP เช่น ประเทศสวีเดนที*
ได้ชื*อว่าเป็นรัฐสวสัดิการมีสดัส่วนสวสัดิการสงัคมตอ่ GDP ที*ร้อยละ 31 นอกจากนี - กลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป ญี*ปุ่ น และ สหรัฐอเมริกา มีรายจ่ายด้านสวัสดิการอยู่ที* ร้อยละ  24.2 14.7 และ 14.6 ต่อ GDP 
ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่า งบประมาณรายจ่ายด้านสวสัดิการของประเทศไทยอยู่ในระดบัตํ*าเมื*อเทียบกบั
ประเทศที*เป็นรัฐสวสัดกิาร  
 สําหรับประเทศไทย การจดัสวสัดิการทางสงัคมมีมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี แตร่ะดบัของการให้
สวสัดิการภาครัฐที*พิจารณาจากอตัราส่วนของค่าใช้จ่ายของรัฐต่อรายได้ของประเทศยงัอยู่ในอตัราที*ตํ*า
และมีการกระจายของผู้ ได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม แม้ในปัจจบุนัประเทศไทยก็ยงัไม่สามารถถือว่า
เป็นรัฐสวสัดกิาร เนื*องจากแผนงานตา่งๆยงัไม่ครอบคลมุถึงประชากรทกุคนและไม่มีความตอ่เนื*อง เพราะ
งบประมาณภาครัฐที*นํามาใช้ในด้านสวัสดิการทางสังคมยังมีอยู่จํากัด ซึ*งประเทศไทยจําเป็นต้อง
ดําเนินการอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

นโยบายประชานิยมที*ผ่านมาของรัฐบาลปัจจุบนั (ปี 2552) ที*แสดงให้เห็นถึงความตั -งใจที*นําพา
ประเทศเข้าสู่ความเป็นรัฐสวสัดิการ ได้แก่ เบี -ยกตญัnู มาตรการบรรเทาค่าครองชีพประชาชน  โครงการ
สง่เสริมอาสาสมคัรสาธารณสขุ และการสร้างประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเป็นต้น  

แต่ทว่ามาตรการเหล่านี -กลบัเป็นเพียงการแจกเงินโดยที*ไม่ได้คํานึงถึงปัญหาด้านโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และเป็นการเพิ*มภาระทางการคลงัของรัฐในระยะยาวเนื*องจากรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณ
จํานวนมากเพื*อสร้างสวสัดิการแก่ประชาชนแต่จากข้อจํากดัทางด้านงบประมาณประกอบกับรายได้จาก
ภาษีที*ไม่เพียงพอ ทําให้ภาครัฐต้องกู้ ยืมเงินเพื*อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการที*เพิ*มสงูขึ -น  กล่าวโดย
สรุป ข้อจํากดัสําคญัที*ทําให้ประเทศไทยยงัไมส่ามารถเข้าสูค่วามเป็นรัฐสวสัดกิารอยา่งแท้จริงมีดงันี - 
 1. ความสามารถในการหารายได้เพิ*มของรัฐบาลขึ -นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการ
ขยายตวัของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ*งมีความไม่แน่นอนสูง โดยหากเศรษฐกิจมีการ
เจริญเตบิโต (GDP เพิ*มสงูขึ -น) จะทําให้ประเทศมีการจดัเก็บรายได้เพิ*มสงูตาม แตใ่นทางตรงกนัข้าม หาก
เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือหดตวั (GDP ลดลง) ทําให้ประเทศจดัเก็บรายได้เพื*อมาใช้จ่ายได้น้อยลง 
สง่ผลให้รายจา่ยด้านสวสัดกิารลดลงตาม และถึงแม้วา่ แนวโน้มของรายได้การจดัเก็บภาษีจะดีขึ -นตามการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจไทย แตส่ดัส่วนรายได้การจดัเก็บตอ่ GDP ยงัอยู่ในระดบัตํ*า โดยมีสดัส่วนเพียงร้อย
ละ 14 ถึง 15 ของ GDP (สูงสุดเคยอยู่ที*ร้อยละ 18 ของ GDP) เทียบไมไ่ด้กบัประเทศในภูมิภาคเอเซียที*
รายได้จากภาษีอยูที่*ร้อยละ 20 ของ GDP หรือประเทศพฒันาแล้วที*มีสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 30 ของ GDP 

                                                                                                                                                        

ปัญหาทางสงัคมกรณีฉกุเฉิน อนึ*ง สถิติรายจ่ายเพื*อสวสัดิการสงัคม ไม่ได้รวมงบประมาณด้านการศึกษาของไทย ซึ*งคิด
เป็นร้อยละ 3.8 ของจีดีพีในปี 2551  (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2552) 



 ดงันั -นหากประเทศไทยต้องการจดัสวสัดกิารให้เพิ*มขึ -น เชน่ จากร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 5 ตอ่ GDP 
รัฐบาลจะต้องจดัเก็บภาษีเพิ*มขึ -น และในขณะเดียวกันต้องมีการปรับลดรายจ่ายด้านอื*น ๆ ลง หรือ ควรมี
การใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและมีการกํากบัตรวจสอบเพื*อไมใ่ห้เกิดการรั*วไหล 

2. งบประมาณและประสิทธิภาพการบริหารของภาครัฐ จะสงัเกตเห็นว่าในโครงการไทยเข้มแข็งยงั
ไม่มีงบประมาณสนบัสนุนด้านสวสัดิการเลย ส่วนหนึ*งอาจเป็นเพราะนโยบายรัฐบาลยงัไม่มีความชดัเจน
ด้านสวสัดิการที*แท้จริง และขาดการออกแบบนโยบายด้านนี - ทําให้ประเทศไทยมีเพียงสวสัดิการเบื -องต้น
เท่านั -น ทั -งนี -รัฐบาลต้องปรับลดรายจ่ายบางอย่างที*เกินความจําเป็น อาทิ ยกเลิกประชานิยมบางเรื*องที*ไม่
เข้าถึงกลุ่มคนยากจน เช่น ควรยกเลิกมาตรการลดคา่นํ -าคา่ไฟฟ้า เป็นต้น ยกเลิกมาตรการที*เอื -อประโยชน์
ให้กบัชนชั -นกลางและนกัลงทนุมากกว่าผู้ ที*มีฐานะยากจน เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี -ข้อจํากัดด้านประสิทธิภาพการบริหารของภาครัฐ ปัญหาการ
คอร์รัปชั*น และปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองก็เป็นอปุสรรคสําคญัที*ทําให้ประเทศไทยไปไม่ถึง
รัฐสวสัดกิาร 

จากข้อจํากดัข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหากต้องการยกระดบัสวสัดิการทางสงัคมไทย ยงัมีช่องว่างที*
รัฐบาลจะดําเนินมาตรการเพิ*มเติมในด้านนโยบายสวสัดิการ ซึ*งควรมีการศกึษาข้อเสนอทางนโยบายและ
มาตรการเพิ*มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านการคลังทั -งด้านรายได้ รายจ่าย และการบริหารหนี -
สาธารณะ เพื*อลดความเสี*ยงที*เกิดจากโครงสร้างภาษี และภาระหนี -สาธารณะที*สงูจนเกินความสามารถใน
การชําระคืน เพื*อให้ประเทศก้าวเข้าสู่รัฐสวสัดิการอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยข้อเสนอทางนโยบายที*รัฐบาล
สามารถนําไปเป็นแนวทาง ได้แก่ 

1. เป้าหมายของการจัดสรรสวัสดกิารทางสังคมในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  

• กําหนดทางเชิงปริมาณว่ารายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมควรเป็นเท่าใดและคิดเป็น
กี!เปอร์เซนต์เมื!อเทียบกับ GDP ดงัจะเห็นได้จากกรณีประเทศองักฤษซึ*งมีการสนบัสนนุ
นโยบายด้านสวสัดิการได้มีการกําหนดเป็นสดัส่วนอย่างชดัเจนที*ร้อยละ 25 ของ GDP 
แบ่งเป็น สวสัดิการที*คิดเป็นตวัเงินโดยเน้นใช้จ่ายในการอดุหนุนประกนัรายได้ ประกัน
สขุภาพ และบํานาญ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 44 ของรายจ่ายด้านสวสัดิการทั -งหมด ขณะที*
ร้อยละ 56 เป็นสวสัดกิารที*ไม่คิดเป็นตวัเงินโดยเน้นสนบัสนนุด้านสขุภาพ การศกึษา และ
อื*นๆ ซึ*งประเทศไทยสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบนโยบายด้านสวสัดิการให้
ชดัเจนขึ -น เช่น ด้านสวสัดิการในรูปตวัเงินเพื*อบรรเทาความยากจน อาทิ การจดัสรรด้าน
การรักษาพยาบาล และปัจจยัพื -นฐาน โดยต้องมีข้อมูลเพิ*มเติมในด้านอุปสงค์เกี*ยวกับ
ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 



• ควรตั 6งเงื!อนไขและระยะเวลาที!เหมาะสมที*ประเทศไทยจะเพิ*มรายจ่ายด้านสวสัดิการ
เป็นกี*เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลากี*ปี เช่น กําหนดว่าประเทศไทยจะมีรายจ่ายด้าน
สวสัดกิารเพิ*มจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 10 ภายในเวลา 5 ปีข้างหน้า เป็นต้น 

• ควรมีการใช้งบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที! รวมทั -งต้องดําเนินนโยบายสวสัดิการ
อยา่งเข้มข้นตอ่เนื*อง ระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดการรั*วไหลและทจุริตเกิดขึ -นซึ*งเป็นเรื*องที*ท้าทาย
แก่รัฐบาลเป็นอยา่งมาก  

 
 2. เป้าหมายด้านการจัดสรรสวัสดกิารเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

• ควรพิจารณาเป้าหมายเพื!อยกระดับการครองชีพ โดยลดความยากจน ลดความ
เสี!ยงที!กระทบต่อคุณภาพชีวิต เช่น หลกัประกนัการตกงาน หลกัประกนัสขุภาพ และ
การออมชราภาพ  

• ควรเลือกนโยบายด้านสวัสดกิารที!ก่อให้เกิดการทุจริตได้ยาก  
• ในระยะยาว โครงสร้างของประชากรอาจจะเปลี*ยนแปลง โดยจํานวนผู้สงูอายจุะมีมากขึ -น 
ดงันั -น สวัสดกิารต่างๆควรคาํนึงถงึการเปลี!ยนแปลงโครงสร้างของประชากร    

ถึงแม้ว่า สวสัดิการทางสงัคมเป็นเรื*องที*ภาครัฐควรให้ความสําคญัเพื*อให้เกิดความเป็นธรรมทาง
สงัคม ลดความเหลื*อมลํ -าหรือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน แต่อย่างไรก็ตาม ระดบัหรือความเข้มข้น
ของสวัสดิการเป็นเรื*องยากแก่การระบุให้ชัดเจนว่าประเทศไทยควรมีสวสัดิการแค่ไหนเพื*อให้เกิดความ
เหมาะสมกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของไทย จึงควรมีการศึกษารายละเอียดในด้านนี -อย่าง
ลกึซึ -งตอ่ไป 
 
ประเดน็คาํถามด้านการวิจัย (Research Agenda) 
1. ควรศกึษาการปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีในการเพิ*มรายได้ภาครัฐ (และลดความเหลื*อลําของ
รายได้ประชาชน) เพื*อเป็นรากฐานของการพฒันาไปสูรั่ฐสวสัดกิาร 

2. วิเคราะห์การลงทนุที*เอื -อประโยชน์แก่ประเทศในระยะยาวเพื*อให้เกิดความคุ้มคา่ในเชิงเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ*งแวดล้อม และมีการจดัลําดบัความสําคญัของโครงการลงทนุของรัฐอยา่งเป็นระบบ 

3. ควรศกึษาเรื*องการบริหารเงินทนุสํารองระหวา่งประเทศที*เหมาะสม เพื*อประโยชน์ตอ่ประเทศไทย
ในระยะยาว 
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หรือสงเคราะห์ผู้ทุพพลภาพ (4) เงินเกี*ยวกับการรักษาพยาบาล (เช่น การประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค่า
รักษาพยาบาลข้าราชการ) (5) เงินช่วยเหลือเกี*ยวกับตลาดแรงงาน (6) เงินทดแทนผู้ ว่างงาน (7) เงิน
ชว่ยเหลือเกี*ยวกบัที*อยูอ่าศยั (8) อื*นๆ เชน่ เงินอดุหนนุชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสงัคมกรณีฉกุเฉิน อนึ*ง 
สถิตริายจา่ยเพื*อสวสัดกิารสงัคม ไมไ่ด้รวมงบประมาณด้านการศกึษาของไทย ซึ*งคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของจี
ดีพีในปี 2551  (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2552) 
 



บทคัดย่อ  

ช่องว่างของนโยบายด้านการศึกษาและสวัสดกิารแรงงาน 
 

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาต ิ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
ปัญหาหลักที�เกิดขึ �นในปัจจุบัน คือ คุณภาพของการศึกษาที�ลดลงในทุกระดับและไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างดีพอ ประเด็นที�ต้องมีการพิจารณา คือ ระบบการจัดสรร
งบประมาณเพื�อการศึกษาทั �งในระดับพื �นฐานและระดับอุดมศึกษาว่าอาจยังมีประสิทธิภาพที�ยังไม่ดีพอ 
คณุภาพของการศกึษาที�เป็นอยู่ในปัจจบุนัเมื�อเทียบกบังบประมาณเพื�อการศกึษาเมื�อคิดเป็นสดัส่วนกบั GDP 
หรืองบประมาณของประเทศในด้านอื�นๆแล้วยงัมีความไม่คุ้มคา่เพราะผลสมัฤทธิ6ทางการศกึษายงัอยู่ในระดบั
ที�น้อยเมื�อเทียบกับประเทศเพื�อนบ้าน ในด้านของระบบการเงินอุดมศึกษา โดยเฉพาะกองทุนกู้ ยืมเพื�อ
การศกึษาก็ไมส่ามารถเป็นเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพในการขบัเคลื�อนกลไกในการพฒันาระบบอดุมศกึษา และ
อาจเป็นเครื�องมือที�ทําให้กลไกราคาหรือดลุยภาพของการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีการเปลี�ยนแปลงไปและ
สง่ผลตอ่ตลาดแรงงานในระยะยาว  

ปัญหาที�เกิดขึ �นในตลาดแรงงานที�แสดงถึงความไม่สอดคล้องระหว่างกําลังคน ทั �งในมิติของระดบั
การศกึษา คณุภาพ ความต้องการเฉพาะทางนั �นแสดงถึงการวางแผนการผลิตแรงงานอย่างบรูณาการระหว่าง
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม และภาคธุรกิจ ทั �งนี �
งานศกึษาและแนวนโยบายที�ต้องทําอยา่งเร่งดว่น คือ การหาแนวทางของการจดัสรรงบประมาณที�เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และเป็นเครื�องมือที�ใช้เพิ�มประสิทธิภาพให้กบัการพฒันาการศกึษา และการสร้างความร่วมมือให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษารวมถึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเข้ามาร่วมจัด
การศกึษาอยา่งมีคณุภาพโดยมีกรอบของความรับผิดชอบที�ชดัเจน 

สําหรับแนวนโยบายทางด้านสวสัดิการแรงงานนั �นควรสร้างระบบหรือวฒันธรรมของการพึ�งพาตนเอง
มากที�สุดในการสร้างหลกัประกนัในยามเกษียณ โดยการสร้างการออมที�เป็นระบบ มีความเพียงพอภายหลงั
การเกษียณ โดยรัฐต้องสร้างเครื�องมือหรือองค์กรเพื�อกํากับสถาบนัการเงิน (กองทุน) ให้ดําเนินการอย่าง
เหมาะสม มีการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการออมและการลงทุนในระยะยาว และในเชิงของการก้าวสู่สงัคม
ผู้สูงอายุและคณุภาพชีวิตของแรงงานภายหลงัออกจากงาน รัฐจําต้องมีการเตรียมพร้อมเพื�อการสร้างอาชีพ



และการสะสมทุนมนุษย์ หรือให้แรงงานมีโอกาสในการเปลี�ยนย้ายงานได้ตามความเหมาะสมต่อความรู้
ความสามารถและสภาพร่างกายในวยัสงูอาย ุ 
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ช่องว่างของนโยบายด้านการศกึษาและสวัสดกิารแรงงาน 
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ1 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
บทนํา 

บทความการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบาย (policy gap) ด้านการศึกษาและสวสัดิการ
สงัคม  มุ่งเน้นและให้ความสําคญักับด้านการศึกษาและนโยบายที/เกี/ยวข้อง เพราะการศึกษามี
ความสําคญัตอ่การพฒันาประเทศโดยเป็นกลไกในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศผ่านทางความรู้ความสามารถและผลิตภาพของกําลงัแรงงาน การสร้างฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําลงัความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการเป็นเครื/องมือในการยกระดบั
ความเป็นอยูที่/ดีของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเหลื/อมลํ =าทางสงัคม ผู้ เขียนจะนําเสนอปัญหา
ในลกัษณะของการสงัเคราะห์ความรู้จากผู้ รู้ เอกสารอ้างอิง และข้อมลูทางสถิติเชิงเปรียบเทียบ ใน
ภาพรวมของการศึกษาไทยและสวสัดิการด้านแรงงาน และมีการดึงเรื/องที/มีความสําคญัที/คิดว่า
เป็นปัญหาสําคญัที/ควรได้รับการแก้ไขในเชิงนโยบายอย่างเร่งดว่นมาพิจารณาเป็นรายปัญหา โดย
ปัญหาการศกึษาที/หยิบยกขึ =นมาได้แก่ การปฏิรูปการศึกษาด้านคุณภาพของการศึกษา และ 
ระบบการเงินอุดมศึกษา ซึ/งปัญหามีความเกี/ยวเนื/องเชื/อมโยงกบัการจดัสรรงบประมาณที/ขาด
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นและเป็นเครื/องมือในการประเมินติดตามการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
และปัญหาของคณุภาพการศึกษาที/เกิดจาก ผู้ เรียน ครูและระบบการจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 

เมื/อนักศึกษาได้สําเร็จหรือออกจากสถานศึกษาและมาอยู่ในสภาพการทํางาน ความรู้
ความสามารถที/เกิดจากการบม่เพาะมาจากสถานศกึษาจึงเป็นปัจจยัสําคญัตอ่การนําไปประกอบ
อาชีพและการสร้างรายได้ในอนาคต แตใ่นปัจจบุนัการที/ความรัฐยงัขาดนโยบายที/ดีพอในการวาง
แผนการผลิตกําลังแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั =งในเชิงปริมาณและ
คณุภาพสง่ผลให้เกิดปัญหา ความต้องการด้านแรงงานกับการผลิตแรงงานไม่สอดคล้องกัน
ในด้านมิติของอปุสงค์และอปุทาน และมิติคณุภาพ ส่งผลให้ในบางสาขาแรงงานมีบุคคลว่างงาน
และมีความขาดแคลนในเวลาเดียวกัน และแนวโน้มของปัญหาจะทวีความรุนแรงมากขึ =น และ
สง่ผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะปานกลางและระยะยาว ทั =งสามนโยบาย

                                                 
1 ผู้ เขียนขอขอบพระคุณผู้ ให้คําแนะนําในการศึกษาเกี/ยวกับช่องว่างของนโยบายการศึกษาและสวัสดิการ
แรงงาน และบุคคลที/ผู้ เขียนได้มีโอกาสพดูคยุและแลกเปลี/ยนความคิดเห็นในนโยบายต่างๆในวาระต่างๆ คือ 
ศ.ดร.บญุเสริม วีสกุล รศ.ดร.มทันา พนานิรามยั ดร.ยงยทุธ์ แฉล้มวงษ์ รศ.วิทยากร เชียงกูล ดร.แก้วขวญั ตั =งติ
พงศ์กลู และผู้ช่วยรวบรวมข้อมลู คือ น.ส.จิตสภุา สขุเกษม  
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นี =เป็นเพียงส่วนหนึ/งของภาพรวมของปัญหาการศึกษาและตลาดแรงงานของไทยที/แสดงถึงการ
ขาดนโยบายของการวางแผนที/ดีพอ   

หลังจากที/เข้าสู่ระบบของตลาดแรงงานอย่างเต็มตวัแล้ว การวางแผนเกี/ยวกับการออม
และรายได้ภายหลงัการเกษียณเป็นสิ/งที/มีความสําคญัตอ่แรงงานในอนาคต ระบบประกนัสงัคมใน
กรณีชราภาพในปัจจบุนัอาจยงัมีข้อด้อยบางประการที/ต้องได้รับการปรับปรุง ดงันั =นการพิจารณา
เพื/อการปรับปรุงนโยบาย ระบบบําเหน็จบํานาญ การประกันสังคม และการสร้างวัฒนธรรม
ในการออมระยะยาว จึงเป็นเรื/องที/มีความสําคญั และจะเป็นประเด็นใหญ่ในอนาคตเนื/องจาก
ในช่วงทศวรรษหน้าประเทศไทยจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ/มขึ =นซึ/งเป็นผลมาจากการ
เปลี/ยนแปลงในโครงสร้างประชากร การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจากทั =งแรงงานและภาครัฐจึง
ต้องมีการสร้างกลไกในการดําเนินการและมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับเวลา โดย
ต้องมีการสร้างให้ประชาชนมีวฒันธรรมของการออม การลงทนุในระยะยาว เพื/อให้กองทนุตา่งๆที/
จะถูกจดัตั =งขึ =น ระบบประกันสงัคมและบําเหน็จบํานาญ และเครือข่ายความปลอดภัยทางสงัคม 
(social safety net) มีความยั/งยืน  

สําหรับปัญหาท้ายสดุนั =นคือ นโยบายชีวิตหลังออกจากโรงงาน (life after factory) ซึ/ง
ผู้ เขียนได้รับความรู้และเห็นความสําคญัของการขาดนโยบายนี =หลงัจากที/ได้สนทนากบั ดร.ยงยทุธ์ 
แฉล้มวงศ์ ผู้ อํานวยการวิจยัการพฒันาแรงงาน สถาบนัเพื/อการพฒันาแห่งประเทศไทย ซึ/งท่านได้
ให้ความสําคญักับปัญหานี = และปัญหานี =ยงัไม่ได้ถูกหยิบยกขึ =นมาเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรม 
เพราะเป็นเรื/องของการเตรียมความพร้อมในการสร้างงานให้กบัผู้สูงอายทีุ/ผ่านชีวิตการทํางานใน
ระบบโรงงานซึ/งจะไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื/นๆได้ภายหลังออกจากโรงงาน เพราะบุคคล
เหล่านี =ใช้เทคโนโลยีเพียงประเภทเดียวในการทํางานตลอดชีวิตการทํางานที/ผ่านมา และไม่ได้มี
โอกาสในการสะสมทนุมนษุย์เพื/อการเปลี/ยนแปลงประเภทงานในอนาคต จึงทําให้บคุคลกลุ่มนี =ไม่
สามารถสร้างรายได้อื/นภายหลงัการเกษียณจากโรงงาน ดงันั =นภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการให้การสนบัสนนุบคุคลกลุ่มนี = ปัญหานี =ยงัมีความเชื/อมโยงกบัเรื/องของการสร้างงานที/
เหมาะสมให้กบัผู้สงูอายซุึ/งเริ/มมีการตื/นตวับ้างแล้ว ทั =งสองปัญหานี =เกี/ยวข้องโดยตรงกบัสวสัดิการ
ด้านแรงงานที/จะเกิดขึ =นในอนาคตและเป็นปัญหาที/จะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม การ
ออม และการลงทนุของภาครัฐ  

กล่าวโดยสรุปทั =ง 5 นโยบายที/มีการหยิบยกมานี =เป็นส่วนหนึ/งเท่านั =นของปัญหาในด้าน
การศึกษาและสวัสดิการแรงงานทั =งหมดของประเทศไทย ซึ/งในส่วนต่อไป ผู้ เขียนจะนําเสนอ
ภาพรวมของแต่ละปัญหา ผลกระทบ และงานศึกษาที/เกี/ยวข้องกับนโยบายที/ใช้แก้ไขปัญหาใน
รายละเอียด   
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นโยบายทีA 1: นโยบายด้านคุณภาพของการศึกษาไทย (Education Quality) 
งานศกึษาที/เกี/ยวข้องกบัการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยตั =งแต่ปี พ.ศ. 2542 - 2552 

เป็นต้นมาได้บง่ชี =วา่ คณุภาพของการศกึษาในการศกึษาทกุระดบัมีคณุภาพที/ลดลง การลดลงของ
คณุภาพการศกึษานั =นเกิดจากองค์ประกอบสําคญั คือ ปัจจยันําเข้าได้แก่ผู้ เรียน ครูอาจารย์ ระบบ
ของการให้การศกึษา และการจดัสรรทรัพยากรทางการศกึษา เพราะผลสมัฤทธิPของการศึกษานั =น
ไมส่ามารถเกิดขึ =นหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ/ง ปัญหาของการศกึษาไทยในปัจจบุนั
อาจต้องมีการมองเป็นภาพรวมของทั =งระบบ ที/ประกอบด้วยปัจจยันําเข้า กระบวนการผลิต และ
ผลผลิต ซึ/งชว่งทศวรรษที/สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)2 ของการปฏิรูปนี =จําเป็นต้องมุ่งเน้นไปที/กลไกที/
จะทําให้เกิดการเปลี/ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที/ว่า “เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คณุภาพ” โดยมียทุธศาสตร์สําคญั คือ การพฒันาคณุภาพของผู้ เรียน การผลิตและพฒันาครู การ
เพิ/มโอกาสทางการศึกษา การเพิ/มประสิทธิภาพในการจดัการ การพัฒนากําลังคน การพัฒนา
เทคโนโลยี การเงินเพื/อการศกึษา การแก้ไขกฎหมายที/เป็นอปุสรรค และ การเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
ซึ/งจากที/ผา่นมาจะพบวา่การดําเนินการที/ยงัคงมีปัญหาอยา่งมากและการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
ยงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที/ควร โดยจะมีอยู่ 4 เรื/องสําคญัที/รัฐพึงต้องดําเนินการอย่างเร่งดว่น คือ 
การจัดสรรงบประมาณเพื/อการศึกษา ปัญหาด้านคณุภาพของผู้ เรียน คุณภาพของครู และการ
จดัการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน ซึ/งมีรายละเอียด ดงันี = 

 
 การจดัสรรงบประมาณเพื/อการศกึษา ประเด็นที/ต้องมีการสร้างความเข้าใจให้ตรงกนั คือ 
คําว่าปัญหาของการจัดสรรงบประมาณนั =นไม่ได้พิจารณาตามมูลค่าเงินที/หน่วยงานได้รับว่ามี
จํานวนไมเ่พียงพอ แตต้่องพิจารณาในเชิงอตัราสว่นที/ได้รับตอ่งบประมาณทั =งหมดและการนําไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั =งนี =ข้อมูลงบประมาณในอดีตชี =ว่าประเทศไทยได้ให้
ความสําคญัและทุม่เททรัพยากรการศกึษาเมื/อเทียบเป็นอตัราตอ่งบประมาณทั =งหมดของประเทศ
ไม่น้อยไปกว่าประเทศที/พฒันาแล้ว โดย Punyasavatsut, Mongkolsmai, Satsanguan, and 
Khoman (2005) ได้ชี =ให้เห็นว่างบประมาณด้านการศึกษานั =นอยู่ที/ประมาณร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 ซึ/งในบางปีสงูกว่าคา่เฉลี/ยของประเทศในกลุ่ม OECD ดงันั =น
ในด้านการการจดัสรรงบประมาณเชิงเปรียบเทียบกบันโยบายอื/นๆของไทยไม่ได้น้อยกว่าประเทศ
อื/นๆตามที/หลายฝ่ายเข้าใจกัน อย่างไรก็ตามเป็นที/น่าสังเกตว่ามีบางประเทศที/ใช้งบประมาณ

                                                 
2 ในการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษแรก ได้มีการเน้นที/การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที/กํากบัดแูลระบบการศกึษา 
การจดัตั =งองค์กรอิสระ เพื/อแบ่งภาระหน้าที/ใหม่ แต่การปรับปรุงด้านคณุภาพของการศึกษายงัไม่บรรลผุลตาม
เป้าที/ตั =งไว้ 
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การศึกษาในอัตราที/น้อยกว่าไทยแต่สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดและมีผลสัมฤทธิPทาง
การศกึษาที/สงูกว่าไทย เช่น เกาหลีและสิงคโปร์ นั/นเป็นสญัญาณบง่ชี =ประการหนึ/งว่าประเทศไทย
ยงัพบกบัปัญหาของการใช้ทรัพยากรทางการศกึษาอยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ3  
 งบประมาณการศึกษาไทยส่วนใหญ่ถึง ร้อยละ 63 ถูกจัดสรรไปยัง สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั =นพื =นฐาน (ตารางที/ 1.1) และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยของรัฐ 78 แห่งและหน่วยงานพิเศษ 6 แห่งประมาณร้อยละ 20 ซึ/งในประเด็น
ของการจดัสรรงบประมาณไปยังสํานกังานอุดมศึกษาจะเป็นประเด็นที/ต้องลงในรายละเอียดใน
หวัข้อของนโยบายที/ 2 ระบบการเงินอดุมศกึษา เนื/องจากมีความเกี/ยวข้องปัญหาเชิงสงัคมในด้าน
อื/นๆ หลายฝ่ายยังมีข้อสงสัยที/ควรตั =งเป็นประเด็นคําถามเกี/ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื/อ
การศึกษาซึ/งยงัไม่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางในประเทศไทย คือ การประเมินประสิทธิภาพของ
งบประมาณและการจดัสรรงบประมาณเพื/อการศกึษา ซึ/งสอดคล้องกบัการตั =งประเด็นคําถามและ
ข้อสังเกตของ วิทยากร เชียงกูล (2553) ว่าการจัดสรรงบประมาณไปอยู่ที/โครงสร้างพื =นฐาน
มากกว่าการลงทุนในการสร้างงานวิจยัหรือพัฒนาการเรียนการสอน ทั =งนี =งบประมาณที/ใช้ส่วน
ใหญ่เพื/อเป็นคา่ตอบแทนบคุลากรคือประมาณร้อยละ 80 จงึทําให้งบประมาณเพื/อการพฒันามีอยู่
อย่างจํากัด รัฐได้มีการนําเสนอแนวทางแก้ไข แต่ยังอยู่ในช่วงของการเปลี/ยนผ่านให้สู่รูปแบบที/
เหมาะสมสมบรูณ์ขึ =น คือ การใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (performance base budgeting) 
และการกระจายอํานาจในการจดัการศกึษาให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ/น  
 แนวทางการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ/นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษานั =น
อาจทําให้ระบบการตรวจสอบและหลกัสตูรเพื/อตอบสนองความต้องการของท้องถิ/นได้รับการบรรจุ
ในการบริหารการศกึษา ทั =งนี =กระทรวงศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ/นต้องมีการสร้างเกณฑ์
และระบบของความรับผิดชอบ (accountability) เพื/อกําหนดขอบเขตการดําเนินการและรูปแบบ
ของการบริหารระหว่างหน่วยงานทั =งสอง ซึ/งการดําเนินการนี =จะช่วยให้การจัดสรรและการ
เคลื/อนย้ายทรัพยากรทําได้เร็วมากขึ =นและตรงตามความต้องการของพื =นที/มากยิ/งขึ =น และงาน
ศกึษาของ Punyasavatsut et al. (2005) ได้มีการนําเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาในเรื/องของ
งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม แต่การดําเนินการตามแนวนโยบายนั =นยงัมีช่องว่างของการนําไป
ปฏิบตัิ เช่น การให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดัสรรและใช้งบประมาณอย่างอิสระ และให้มีการใช้
ทรัพยากรจากแหล่งอื/นนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐ คือ การใช้ทรัพยากรจากครัวเรือนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ/น เพราะการจดัสรรทรัพยากรอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าแนวทางการ
จดัสรรทรัพยากรจากสว่นกลางลงไป 
                                                 
3 อย่างไรก็ตามอาจมีประเด็นโต้แย้งว่าประเทศอื/นๆอาจได้รับการลงทนุทางการศึกษาจากประเทศที/เคยเป็น
เจ้าของอาณานิคม จึงทําให้รากฐานของการจดัการศกึษามีความมั/นคงและในช่วงนั =นมีการลงทนุที/สงูไปแล้ว 
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ตารางทีA 1 การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ ร้อยละ 
เทียบกบังบประมาณ
กระทรวงศกึษาธิการ 

ร้อยละ 
การเปลี/ยนแปลง  

(ลดลง)         
2552  

(ล้านบาท) 
2553  

(ล้านบาท) 
สํานกังานปลดักระทรวงศกึษา 32,925.5 38,638.2 11.2 17.35 
สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 236.5 245.9 0.1 3.97 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั =นพื =นฐาน 221,646.4 218,067.9 63.0 (1.61) 
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 18,454 18,240.6 5.3 (1.16) 
สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 6,666.5 5,957.7 1.7 (10.63) 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 78 แห่งและหน่วยงาน
พิเศษ 6 แหง่ 70,628 64,761.1 18.7 (8.31) 
รวม กระทรวงศกึษาธิการ 350,556.6 345,911.4 100.0 (1.33) 

ที/มา สาํนกังบประมาณ 2553 

 
คุณภาพของนักเ รียน (student quality) เป็นปัจจัยสําคัญที/ส่งผลต่อคุณภาพของ

การศึกษาไทย เมื/อพิจารณาจากภาพที/ 1.1 พีรามิดของจํานวนนักเรียนในระดับชั =นเทียบกับ
ประชากรในช่วงอายนุั =นจะพบว่า จํานวนนกัเรียนที/มีการศึกษาตอ่ในระดบัมธัยมเริ/มลดลงโดยคิด
เป็นเพียงร้อยละ 50 ของประชากรในช่วงอายนุั =น และมีอตัราส่วนที/ลดลงอีกในระดบัมหาวิทยาลยั 
ในแง่ของอตัราการสําเร็จการศึกษาจะอยู่ที/ประมาณร้อยละ 86.1 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
และร้อยละ 80 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั =งนี =เมื/อเทียบอตัราการคงอยู่ของนกัศึกษาตาม
ระดบัการศกึษาจะพบว่า (ตามตารางที/ 1.2) อตัราการคงอยู่จะลดลงมากในช่วงมธัยมศกึษาตอน
ปลายซึ/งเกิดจากการออกกลางคันเพื/อไปประกอบอาชีพ แม้ว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุน
การศกึษา 15 ปี แตภ่าครัฐไม่ได้ให้การสนบัสนนุในส่วนค่าเสียโอกาสจาการไม่ได้ทํางานระหว่าง
เข้ารับการศกึษา กล่าวคือ บคุคลในกลุ่มที/มีสถานภาพระดบัล่างย่อมต้องการรายได้เพื/อใช้ในการ
ดํารงชีพ การเข้าสู่ระบบการศึกษาในสายสามญัทําให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพเพื/อสร้าง
รายได้ ดงันั =นกลุ่มนี =จึงออกจากการศกึษา ดงันั =นแนวนโยบายที/รัฐควรสนบัสนุนแทนที/เป็นการให้
คา่ใช้จา่ยในลกัษณะของการอดุหนนุในเรื/องเครื/องแบบและตํารา คือ การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งงานหรือรายได้เสริมที/มีความเพียงพอต่อการดํารงชีพในระหว่างการศึกษา คือ การเรียนไป
และทํางานไปด้วยและการสร้างความยอมรับต่อระบบอาชีวศึกษา เนื/องจากนกัศึกษาส่วนใหญ่
มุง่หวงัอตัราผลตอบแทนจากการศกึษาที/สงูเมื/อสําเร็จการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ดงันั =นจึงทําให้
นกัศึกษาเลือกที/จะเรียนวิชาสายสามญัและใช้การเรียนสายสามญัในลกัษณะการเรียนเวลาเต็ม
เวลา (กรณีอาชีวศึกษาอาจที/ใช้ใช้เวลาบางส่วนเพื/อการประกอบอาชีพ) ซึ/งในนโยบายที/ 3 
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เกี/ยวกับความสอดคล้องของแรงงานและการผลิตแรงงานจะชี =ว่าการขาดแคลนแรงงานระดับ
อาชีวศกึษาจะเป็นปัญหาสําคญัในเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยในอนาคต  

ในเชิงคณุภาพเชิงวิชาการของการศึกษา ตามสภาพการณ์ปัจจุบนัพบว่าผลสมัฤทธิPทาง
การศึกษาอยู่ในระดบัที/ตํ/า กล่าวคือเมื/อพิจารณาจากคะแนนการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั =น
พื =นฐาน (O-Net) ในช่วงปีการศึกษา 2549 – 2552 นักเรียนทําคะแนนเฉลี/ยใน 5 วิชาหลักได้แก่ 
ภาษาไทย สงัคมศกึษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาองักฤษ ได้ตํ/ากว่าร้อยละ 50 และใน
ปี 2549 ตามโครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment: PISA 2006) และโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550 (The Trends in International Mathematics and Science Study: 
TIMSS 2007) พบว่านกัเรียนไทยได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์น้อยกว่าประเทศ
เพื/อนบ้านอื/นๆยกเว้นอินโดนีเซีย (ตารางที/ 1.3) ซึ/งตวัแปรนี =เป็นตวัสะท้อนที/สําคญัของปัญหา
คณุภาพการศกึษาและผลสมัฤทธิPเชิงวิชาการของนกัเรียนไทย 

 
ภาพทีA 1 พีรามิดการศึกษา ปีการศึกษา 2551 

 
 

ที/มา สถิติการศกึษาของประเทศไทย ปีการศกึษา 2551 
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ตารางทีA 2 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั Kนพื Kนฐาน 

 
ที/มา สถิติการศกึษาของประเทศไทย ปีการศกึษา 2551 

 
 

ตารางทีA 3 คะแนนการทดสอบ PISA และ TIMSS  
ประเทศ PISA 2006 TIMSS 2007 

Math Science Math Science 
ฮ่องกง 547 542 572 530 
สงิคโปร์   593 567 
ไต้หวนั 549 532 598 561 
ญี/ปุ่ น 523 531 570 554 
เกาหล ี 547 522 597 553 

มาเลเซีย   474 471 
ไทย 417 421 441 471 

อินโดนีเซีย 391 393 397 427 
ที/มา PISA (2006) และ TIMSS (2007) อ้างใน สมรรถนะการศกึษาไทยในเวทีสากล 2551 

 
 
 

ปัจจยัที/ส่งเสริมและขดัขวางการพฒันาของผู้ เรียนส่วนหนึ/ง คือ ปัจจยัทางครอบครัวและ
สภาพแวดล้อม ซึ/งการศึกษาในต่างประเทศพบว่าพื =นฐานทางครอบครัวส่งผลต่อการตดัสินของ
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นกัเรียนและผลสมัฤทธิPทางการศกึษา ดงันั =นในกรณีที/ผู้ปกครองอยู่ในระดบัรายได้ที/สงูก็สามารถ
ใช้เพื/อสร้างโอกาสที/ดีกว่าให้กบับตุร ในขณะที/ครัวเรือนที/มีความจําเป็นด้านรายได้ก็บตุรเป็นส่วน
หนึ/งในการช่วยสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและส่งผลตอ่การจดัสรรเวลาที/ให้ในการศกึษา นอกจากนี =
งานศึกษาที/ประเทศไทยยังขาด คือ การศึกษาเกี/ยวกับผลกระทบของสมาชิกร่วมห้องและกลุ่ม
เพื/อนตอ่ผลสมัฤทธิPทางการศกึษา (peer effect) รวมถึงการรับข้อมลูข่าวสารของเยาวชนตอ่ความ
รุนแรงที/เกิดขึ =นในสงัคม ซึ/งปัจจยัตา่งๆเหล่านี =เป็นปัจจยัที/ส่งผลตอ่ความสามารถและผลสมัฤทธิP

ทางการศกึษาของเยาวชน 
 
คณุภาพของครู (teacher quality) เป็นประเด็นสําคญัอีกประการหนึ/งที/มีการนําเสนอใน

การปฏิรูปการศึกษา ในการจดัการศึกษานั =นแนวนโยบายที/เกี/ยวกับคณุภาพของครูควรพิจารณา
อย่างน้อยใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะทางของครู ระบบ
ผลตอบแทนและสวัสดิการครู การทดสอบและการมีประกาศนียบัตรในวิชาชีพครู (teacher 
certificates) และทศันคติตอ่วิชาชีพครู ซึ/งใน 4 ประเด็นมีความสมัพนัธ์ตอ่กนัและอาจเป็นปัญหา
ในลกัษณะไก่กบัไข่ ในมุมมองของผู้ เขียนบทความนี =เห็นว่าความพยายามปฏิรูปการศกึษาในช่วง
ทศวรรษที/ผ่านมามีการจดัตั =งองค์กรต่างๆขึ =นมา แต่ไม่ได้พิจารณาถึงต้นเหตทีุ/แท้จริงของปัญหา
คณุภาพการศึกษาคือ ด้านผู้สอน ซึ/งงบประมาณของของการปฏิรูปนั =นควรนํามาดําเนินการใน
สว่นของการพฒันาครู  

ประเด็นหนึ/งที/ต้องนํามาพิจารณา คือ ทศันคติตอ่วิชาชีพครูมีการเปลี/ยนแปลงจากอดีต
เป็นอยา่งมาก ซึ/งในปัจจบุนับคุคลที/เป็นครูส่วนใหญ่คือบคุคลที/ไม่สามารถผ่านระบบการคดัเลือก
ในสาขาที/เป็นที/นิยม และแม้ว่าจะสําเร็จการศกึษาแล้ว การบรรจใุนฐานะข้าราชการครูก็ไม่ได้เป็น
เรื/องง่ายด้วยข้อจํากดัของอตัราที/จดัสรรตามงบประมาณและพื =นที/ ดงันั =นบคุคลที/เข้ามาเป็นครูจึง
อาจถกูมองวา่มีข้อจํากดัหลายๆด้านและบคุคลที/มีความรู้ความสามารถก็เลือกที/จะศกึษาในสาขา
อื/นที/ได้รับประโยชน์ตอบแทนและได้รับการยอมรับที/ดีกว่า หากมองประเทศเพื/อนบ้านจะพบว่า
ทศันคตแิละมมุมองที/บคุคลมีตอ่ครูนั =นถือวา่เป็นอาชีพที/มีเกียรติและมีระดบัรายได้ที/สงูจนจงูใจให้
บคุคลที/มีความสามารถเลือกที/จะเป็นครู นโยบายที/รัฐเลือกใช้ในการเพิ/มระดบัความสามารถของ
ครูเพื/อวตัถปุระสงค์ของการพฒันาคณุภาพและผกูกบัผลตอบแทนที/ครูจะได้รับ เป็นส่วนหนึ/งที/ทํา
ให้ปัญหามีความซบัซ้อนมากขึ =น กล่าวคือ การให้ครูทําผลงานเพื/อให้ผ่านการประเมินแล้วเป็นครู
ชํานาญการและได้ผลตอบแทนที/เพิ/มขึ =นนั =น ส่วนหนึ/งทําให้ครูต้องพยายามหาแนวทางโดยใช้
ทรัพยากรต่างๆที/มีอยู่ทั =งจากโรงเรียนและจากครัวเรือนมาใช้เพื/อให้ผ่านการประเมิน ซึ/งในบาง
กรณีจะพบว่าผลงานที/ส่งไม่ได้มาตรฐานและครูต้องเสียเงินจํานวนมากเพื/อสร้างผลงานเหล่านี =
ขึ =นมา และเวลาที/ใช้ในการสร้างผลงานเหล่านี =คือเวลาที/ครูพึงจะนําไปพฒันาตนเองในด้านการ
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สอน และท้ายสุดผลงานที/ผลิตขึ =นมานี =ก็อาจไม่ได้ถูกนําไปใช้กับการเรียนการสอนในชั =นเรียนจริง 
ซึ/งการแนวทางการพัฒนาในรูปแบบโดยการสร้างกลไกให้ครูทําผลงานเพื/อการแข่งขันและ
คา่ตอบแทนไมไ่ด้เป็นการพฒันาในลกัษณะยั/งยืน  

การที/ผลตอบแทนจากเงินเดือนและสวัสดิการที/น้อยเมื/อเทียบกับภาคธุรกิจนั =น เป็นอีก
ปัจจยัหนึ/งที/ทําให้ไมส่ามารถดงึบคุคลที/มีความรู้ความสามารถมาเป็นครูได้ ดงันั =นครูที/อยู่ในระบบ
ปัจจบุนัจึงเป็นครูในรูปแบบเดิม ที/ต้องรับกบัสภาพแวดล้อมที/ไม่เอื =ออํานวยกบัการประกอบอาชีพ 
แต ่ผู้ เขียนไมอ่ยากนําเสนอในสว่นของปัญหาหนี =สินของครูและนโยบายการให้ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเนื/องจากปัญหาหนี =สินนั =นเป็นในทกุภาพส่วนราชการเพราะฐานเงินเดือนที/ตํ/าและระดบัคา่
ครองชีพที/เพิ/มสงูขึ =นอย่างรวดเร็ว การเกิดภาวะหนี =สินนั =นไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพครูก็มีผลกระทบ
ตอ่การใช้ชีวิตและการจดัสรรเวลา การกล่าวว่าการที/ครูมีหนี =สินแล้วทําให้คณุภาพของการศึกษา
แย่ลงนั =น เป็นเพียงผลกระทบที/เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั =น ดงันั =นการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐนั =นไม่ควรจํากัดเฉพาะปัญหาหนี =สินของครูแต่ควรพิจารณาในลักษณะปัญหาของอัตรา
ผลตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรของรัฐในทั =งระบบจึงจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของ
ความเหลื/อมลํ =าของอตัราผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

แนวนโยบายที/รัฐควรให้การสง่เสริมอย่างเป็นรูปธรรม คือ  
ก. การปรับเปลี/ยนทศันคตขิองประชาชนเกี/ยวกบัวิชาชีพครู รวมถึงการสร้างครูต้นแบบใน

ด้านตา่งๆ (นโยบายนี =มีการดําเนินการอยู่แล้วแตข่าดการประชาสมัพนัธ์ที/ดีพอ) เพื/อให้เกิดกระแส
ทางบวกต่อวิชาชีพ และมีการสร้างระบบแรงงจูงใจที/เหมาะสมที/สามารถดึงบุคคลที/มีความรู้
ความสามารถมาประกอบอาชีพครู 

ข. การทุ่มงบในการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู โดยต้องมีการประสานงานกับ
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และอาชีวศกึษา ในการเพิ/มพนูความรู้ให้กบัครู หรือทนุให้
การสนบัสนนุดงูาน อบรม ทั =งภายในและตา่งประเทศ (ต้องมีความแตกตา่งจากการดําเนินการใน
ปัจจบุนั เพราะในปัจจบุนัเป็นลกัษณะของการดงูานเชิงท่องเที/ยวและเป็นสวสัดิการโดยใช้งบของ
แตล่ะสถานศกึษา) 

ค. การเพิ/มงบประมาณในการเพิ/มกระบวนการใช้สารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน
และการพฒันาคณุภาพของครู 

ง. ลดการประเมินผลงานที/มีความซํ =าซ้อน และการควบคุมคุณภาพของผลงานที/ขอ
ประเมิน และจดัสรรผลตอบแทนหรือตําแหน่งด้วยความเป็นธรรม มีหลกัเกณฑ์ที/ชดัเจนแน่นอนไม่
เปลี/ยนแปลงบอ่ย 

การจดัการเรียนการสอนและหลกัสูตร (administration and curriculum) รูปแบบของ
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนของระบบการศกึษาไทยยงัอยู่ในกรอบที/จํากดัและขาดการ
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ให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการ แม้ว่าแนวนโยบายของการสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามศกัยภาพของตนจะถูกนําเสนอในการ
ปฏิรูปในทศวรรษที/สองนี =แตใ่นทางปฏิบตัทํิาได้ยากเนื/องจากคา่นิยมและการตดัสินใจของนกัเรียน
และผู้ปกครองในการเลือกที/จะเรียนตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ดงันั =นกระบวนการเรียนการสอนก็จะ
มุ่งไปในทิศทางที/ตอบสนองต่อความต้องการของนกัเรียน ส่งผลให้รายวิชาที/นกัเรียนไม่ได้ใช้ใน
การสอบเข้าเรียนในระดบัอดุมศกึษาก็ไม่ได้รับความสนใจในห้องเรียน และแม้ว่าการ ปรับเปลี/ยน
รูปแบบการสอบและคะแนนสอบ O-Net และ A-Net การเก็บคะแนนสะสมรวมก็ยงัไม่สามารถ
แก้ปัญหานี =ได้ และระบบของโรงเรียนกวดวิชาก็ได้รับความนิยมอย่างมาก แม้ว่าในทาง
เศรษฐศาสตร์อาจพิจารณาได้ว่าการเรียนพิเศษเป็นการทําให้ตลาดการศกึษาภาพรวมมีดลุยภาพ 
(market clear) กล่าวคือนกัเรียนที/มีความต้องการและมีความสามารถที/จะจ่ายค่าเรียนพิเศษ
เพื/อให้ตนเองมีความรู้ที/มากขึ =น (หรือ เพื/อให้ตนเองเรียนทนัผู้ อื/น) นอกจากนี =นกัเรียนที/มีทรัพยากร
การเงินที/ดีกว่าก็มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื/อการสอบเข้าในระดบัอุดมศึกษาที/สูงกว่า และ
กลายเป็นค่านิยมที/นกัเรียนต้องเข้าสู่ระบบการเรียนพิเศษ อย่างไรก็ตามหากคณุภาพการศึกษา
ของแต่ละโรงเรียนอยู่ในระดบัสูงและมีความแตกต่างกันที/น้อย ความต้องการเรียนพิเศษจะลด
ปริมาณลงและ เมื/อพิจารณาในแง่ของการใช้ทรัพยากรที/มีอยู่ในประเทศจะสามารถลดความ
ซํ =าซ้อนของการใช้ทรัพยากรได้   

ปัญหาคณุภาพการศึกษานั =นนอกจากเหตุปัจจัยที/มีการนําเสนอแล้วยังมีปัจจัยอื/นๆอีก
มากมายที/ส่งผลตอ่การลดลงของคณุภาพการศกึษาของไทย และปัจจยัเหล่านี =มีความซบัซ้อน ซึ/ง
นโยบายของรัฐบาลที/ผ่านมาได้พยายามเข้ามาแก้ปัญหานี = โดยทั =งในมุมมองจลุภาคและมหภาค 
ซึ/งการใช้กลไกราคาที/เกี/ยวข้องกบัแรงจงูใจและคา่ตอบแทนก็เป็นหนึ/งในนโยบายนี = อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อจํากดัด้านกฎระเบียบจึงทําให้ความคล่องตวัในการใช้นโยบายต่างๆลดลง แม้ว่าจะมีการ
เปลี/ยนแปลงปรับรูปแบบองค์กรต่างๆที/เกี/ยวข้องแล้วการแก้ปฏิรูปก็ยงัไม่ได้เห็นผลที/เด่นชดั ซึ/ง
แนวทางและนโยบายที/รัฐยงัไมประสบความสําเร็จ คือ การพฒันาคณุภาพของครู โดยการแก้ไข
นั =นต้องใช้ระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที/สงู ซึ/งอาจเป็นข้อจํากดัหนึ/งในการดําเนินการ 
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นโยบายทีA 2: นโยบายด้านการเงนิอุดมศึกษา (Higher Education Financing) 
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเป็นการศกึษาที/ให้ประโยชน์กบัผู้ เรียนในระดบัที/สงูมากเมื/อ

เทียบกบัการศกึษาในระดบัอื/น ซึ/งงานศกึษาเชิงประจกัษ์ของประเทศไทยชี =ชดัว่าผลตอบแทนที/ได้
จากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับที/สูงมาก (ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิPสุทธิP , 2008) 
นอกจากนี =การศกึษาในระดบัอุดมศึกษายงัให้ประโยชน์ตอ่สงัคม (social benefit) ที/สงูเทียบเท่า
กบัผลประโยชน์ส่วนบคุคล คือ ที/ร้อยละ 11 - 15 (Canton, 2007) อย่างไรก็ตามยงัไม่มีงานศกึษา
ในประเทศไทยที/ระบปุระโยชน์สงัคมของการศกึษาในรูปของผลตอบแทนอย่างชดัเจน ดงันั =นอตัรา
ผลประโยชน์ที/ได้จาการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาระหว่างผู้ เรียนกบัภาครัฐหรือกล่าวอีกนยัหนึ/งคือ
ภาคสังคมมีอัตราส่วนเท่าไร ซึ/งประเด็นนี =นํามาสู่คําถามที/สําคัญเชิงนโยบายว่ารัฐควรให้การ
สนบัสนนุระบบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามากน้อยเพียงใด และรูปแบบควรเป็นอยา่งไร  

ประเด็นคําถามแรกเป็นคําถามของการจัดงบประมาณอุดมศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว 
คือ รัฐควรให้การสนบัสนนุผู้ เรียนในระดบัอดุมศกึษาหรือไม่ และสดัส่วนการให้การอดุหนนุจะเป็น
เท่าไร ซึ/งสําหรับผู้ เรียนในมหาวิทยาลยัของรัฐนั =นได้รับการสนบัสนนุถึงร้อยละ 73 - 85 (ตารางที/ 
2.1) ขึ =นกับสาขาวิชา ซึ/งบุคคลกลุ่มที/มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับนี =ย่อมเป็นผู้ ที/ผ่านการ
คดัเลือกมาจากระบบการ Entrance หรือ Admission  และความสมัพนัธ์ระหว่างโอกาสของบคุคล
ที/เข้าศึกษา (ประมาณ 200,000 คนตอ่ปี) ตอ่กับรายได้ของครอบครัวมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก 
คือ ส่วนใหญ่แล้วเป็นครอบครัวที/มีฐานะปานกลางถึงฐานะดี ซึ/งถือเป็นกลุ่มบุคคลส่วนน้อยใน
สงัคม ดงันั =นนโยบายการให้การสนบัสนนุผ่านสถาบนัการศกึษาจึงเป็นการให้ประโยชน์แก่กลุ่มผู้ ที/
มีโอกาสอยูแ่ล้วและเป็นการสร้างความเหลื/อมลํ =าในระยะยาว  
 

ตารางทีA 4 ค่าใช้หัวจ่ายต่อหัวรายสาขาของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
หนว่ย: บาท 

สาขาวชิา ต้นทนุตอ่หวัที/แท้จริง ภาระของผู้ เรียน ภาระของรัฐบาล 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 74,153 20,021 (27%) 54,132 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 65,521 15,070 (23%) 50,451 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 93,359 22,406 (24%) 70,953 
สิ/งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 121,264 19,402 (16%) 101,862 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 179,510 30,517 (17%) 148,993 
แพทยศาสตร์ 263,224 65,806 (25%) 197,418 

ที/มา: สาํนกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั (2002) 
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อย่างไรก็ตามนโยบายการอุดหนุนทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาก็มีข้อถกเถียงว่าใน
เมื/อการอุดมศึกษาให้ประโยชน์ภายนอกหรือประโยชน์ต่อสังคม (positive externalities หรือ 
social benefit) และการลงทนุเพื/อจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาต้องใช้ต้นทนุที/สงู ดงันั =นรัฐควร
รับเป็นภาระในการอุดหนุนและจดัสรรงบประมาณเพื/อการอดุมศึกษา ซึ/งก็มีประเด็นตอ่เนื/องว่า
การอดุหนนุนั =นจะเป็นอตัราส่วนเท่าไรและใช้สิ/งใดเป็นเกณฑ์การตดัสิน ในการให้การสนบัสนนุนี =
ยงัมีประเด็นของปัญหาตอ่ไปว่าเกณฑ์ในการจดัสรรงบประมาณให้ตามแตล่ะสาขานั =นมีเกณฑ์ใด
เป็นเครื/องชี =วดั การให้การสนบัสนุนการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในรูปแบบเดิมจะมุ่งเน้นผ่านด้าน
อปุทาน (supply side financing) คือ การให้งบประมาณอดุหนนุผ่านมหาวิทยาลยั เพราะวิธีการ
หรือกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณยังใช้หลักการเดียวกับการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานราชการอื/นๆ คือ การใช้การเขียนคําของบประมาณผ่านสํานกังบประมาณซึ/งเป็นผู้คดั
กรองและสภาในการให้ความเห็นชอบ วิธีการนี =ทําให้หน่วยงานของภาครัฐของบประมาณไม่ได้
พิจารณาถึงแผนผลิตบณัฑิตระยะยาวและต้นทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตของแต่ละสาขาแต่ใช้
โครงการและภาระงานที/ต้องดําเนินการเป็นตัวตั =งในการตั =งคําของบประมาณ ทั =งนี =ระบบ
งบประมาณที/เป็นอยู่ไม่มีระบบที/ใช้วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลที/จะส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัอย่างเป็นรูปธรรมและมีศกัยภาพเพียงพอที/จะใช้จําแนกความสามารถและคณุภาพ
ของมหาวิทยาลยั 

ประเด็นที/รัฐต้องให้ความสนใจในเรื/องของการเงินอุดมศกึษา คือ ในแง่ประสิทธิภาพของ
การจดัสรรและใช้เงินทุนอุดหนุนนั =น ต้องมีการจดักลุ่มสถาบนัการศึกษาอย่างเหมาะสม เพราะ
ระดับและคุณภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐมีความแตกต่างกันมาก ดังนั =นวิธีการจัดสรร
งบประมาณจึงต้องมีการปรับให้มีความทันสมัยและเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาขนาดเล็ก
สามารถที/จะพัฒนาศักยภาพต่อไปได้ นอกจากนี = รัฐอาจต้องนําประสบการณ์ของการจัด
การศกึษาของสถาบนัการศกึษาเอกชนมาร่วมพิจารณา เนื/องจากสถาบนัการศกึษาเอกชนต้องใช้
ทรัพยากรที/มีอยู่อย่างจํากัดเมื/อเทียบกับสถาบนัการศึกษาของรัฐ แต่ก็สามารถจดัการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและอาจดีกว่าสถาบันการศึกษาของรัฐบางแห่ง4 ดังนั =นการจัดสรร
งบประมาณโดยประสิทธิภาพและเพื/อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาจึงเป็นสิ/งที/ รัฐจําเป็นต้อง
ดําเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนั =นผู้ เ รียนอาจเกิดความไม่เป็นธรรม เนื/องจากผู้ เรียนที/มาจาก
ครอบครัวที/มีฐานะดีอยูใ่กล้แหลง่ข้อมลูขา่วสารยอ่มมีโอกาสเข้าสูม่หาวิทยาลยัของรัฐง่ายกว่าและ
ใช้ทรัพยากรของรัฐในการสนบัสนนุการศกึษา โดยคิดเป็นต้นทนุที/รัฐต้องรับภาระประมาณร้อยละ 

                                                 
4 ข้อโต้แย้งประการหนึ/ง คือ สถาบนัเอกชนสามารถใช้คณาจารย์จากสถาบนัของรัฐในลกัษณะของนอกเวลา
ราชการ ทําให้สถาบนัเอกชนมีต้นทนุในการจดัการศึกษาที/ตํ/ากว่าสถาบนัของรัฐ เนื/องจากไม่ต้องแบกรับภาระ
ต้นทนุคงที/และสวสัดิการของอาจารย์  
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70 (ตามตารางที/  2.1) จึงอาจทําให้นโยบายเพื/อลดความเหลื/อมลํ =าในภาพรวมไม่ประสบ
ความสําเร็จ  

แนวคิดของการอุดหนนุทางการศกึษาได้มีการปรับเปลี/ยนโดยมีการเน้นการอุดหนนุด้าน
อปุสงค์ คือ ผู้ เรียน (demand side financing) จึงเป็นเครื/องมือที/ถูกนํามาปรับใช้โดยการปฏิรูป
การศกึษา โดยนวตักรรมทางการคลงัที/ถกูนํามาใช้ คือ กองทนุเงินกู้ ยืมเพื/อการศกึษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินกู้ ยืมเพื/อการศึกษาแบบผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ/งเป็นการปฏิรูปแนวทางการ
อุดหนุนทางการศึกษา โดยการกําหนดสิทธิของผู้ ขอกู้ โดยใช้เกณฑ์ของรายได้ครัวเรือน โดย
การศึกษาในอดีตบ่งชี =ว่ากองทุนกู้ ยืมเพื/อการศึกษาช่วยเพิ/มโอกาสทางการศึกษา แต่ในเชิง
สมัฤทธิผลของการศกึษานั =นยงัไม่มีงานศกึษาใดที/ระบถึุงความสําเร็จของกองทุน และในเชิงของ
การบริหารงบประมาณ กองทนุก็ยงัคงมีปัญหาในเรื/องของการชําระคืนเงินกู้ และการจดัเก็บ และ
ในเชิงของนโยบายด้านสงัคมแล้วกองทนุกู้ ยืมเพื/อการศกึษาไม่ประสบผลสําเร็จในเชิงการจดัสรร
งบประมาณเนื/องจาก การให้การสนบัสนนุด้วยกองทนุกู้ ยืมเพื/อการศกึษาใช้ต้นทนุของสงัคมที/สูง 
และผู้ เรียนใช้ต้นทนุสว่นบคุคลที/ตํ/าซึ/งมาจากสาเหตสุองประการ คือ  

ประการแรก ต้นทนุของการกู้ ยืมตํ/าทําให้รัฐและมีช่วงระยะเวลาจ่ายคืนหนี =ที/นาน รวมถึง
การจดัเก็บเงินกู้ขาดระบบตดิตามที/มีประสิทธิภาพ จึงทําให้กองทนุมีภาระทางการเงินที/สงูมากใน
อนาคต ประการที/สองค่าเรียนที/นกัศกึษานําไปชําระนั =นมีส่วนหนึ/งที/ได้รับการอุดหนุนไปแล้วผ่าน
ทางมหาวิทยาลยั (ไม่มี upfront fee เหมือนกับระบบในออสเตรเลีย) ดงันั =นนกัศึกษาผู้ กู้ ยืมจึง
เท่ากับได้ประโยชน์ของการอุดหนุนถึงสองต่อ ดงันั =นจึงต้องกลับมาตั =งคําถามว่ากลุ่มผู้กู้ นั =นเป็น
กลุ่มเป้าหมายที/รัฐบาลต้องการส่งเสริมหรือไม่ มิเช่นนั =นแล้วกลุ่มผู้ ได้ประโยชน์จะเป็นกลุ่มคน
ระดบักลางซึ/งจะยิ/งทําให้ช่องว่างของสงัคมมีความห่างมากยิ/งขึ =น โดยกองทนุจะเป็นผู้จ่ายส่วนที/
เป็น consumer surplus ให้กับผู้ ที/ต้องการเข้าศึกษาและมีศกัยภาพทางการเงินในระดบัหนึ/ง
แทนที/จะให้ผู้นั =นจา่ยตาม willing to pay ซึ/งจะทําให้เกิดภาระงบประมาณของประเทศน้อยกวา่  

นอกจากนี = การใช้กองทุนกู้ ยืมอย่างขาดประสิทธิภาพอาจทําให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณมีความซบัซ้อนมากขึ =น และอาจทําให้การแก้ไขปัญหายากยิ/งขึ =น เพราะกองทุนกู้ ยืม
เพื/อการศึกษาอาจเป็นแหล่งรายได้สําคัญให้กับสถาบนัการศึกษาขนาดเล็กที/ได้รับการจัดสรร
งบอดุหนนุที/น้อย ซึ/งสถาบนัเหล่านี =อาจผลิตบณัฑิตในจํานวนที/มากเพื/อให้ได้รายได้คา่ลงทะเบียน
ที/เบิกจากกองทนุ และการกําหนดวงเงินกู้ ยืมรายสาขาวิชาและรายมหาวิทยาลยัอาจทําให้กลไก
การเลือกสาขาเข้าเรียนของนกัศกึษาอาจไม่สอดคล้องตอ่ความสามารถที/แท้จริงของผู้ เรียน ดงันั =น
แนวนโยบายเพื/อการตรวจสอบดแูลสถาบนัการศกึษาจึงเป็นแนวทางหนึ/งที/ช่วยแก้ไขปัญหานี = แต่
การประมาณการและกําหนดจํานวนของผู้ เรียนรายสาขานั =นจําเป็นต้องมีการศกึษามารองรับและ
ประเมินพฤตกิรรมการตดัสินใจของผู้ เรียน   
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ข้อเสนอแนะของงานศึกษาที/ควรดําเนินการต่อ ได้แก่ ระบบการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ เรียนในระดบัอุดมศึกษาที/นอกเหนือจากระบบการกู้ ยืมเพื/อการศึกษาแล้ว ยงัมีแนว
ทางเลือกอื/นๆ เช่น ภาษีการศึกษา (graduate tax) การให้คูปองเพื/อการศึกษา (education 
voucher) การใช้สญัญาของทนุมนษุย์ (human capital contract) ซึ/งแนวทางตา่งๆเหล่านี =อาจ
นํามาใช้แบบผสมผสานโดยขึ =นกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและการกระจายตัวของปัญหา 
นโยบายเหล่านี =ได้มีการดําเนินการมาแล้วในต่างประเทศหลายๆประเทศ ซึ/งประสบการณ์และ
ความสําเร็จและล้มเหลวของการดําเนินการที/ผ่านมาสามารถลดเวลาในการศึกษาของประเทศ
ไทยได้ ดังนั =นรัฐควรมีการศึกษาเชิงลึกในด้านข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบทางเศรษฐกิจในการนํา
นวตักรรมทางการเงินการคลงัเหลา่นี =มาปฏิรูประบบการเงินอดุมศกึษา เพื/อให้สะท้อนภาพต้นทนุที/
แท้จริงของการจดัสรรทรัพยากรการศึกษา สะท้อนประโยชน์ของปัจเจกบคุคลและประโยชน์ของ
สงัคม รวมถึงต้องเป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพของระบบอดุมศกึษาไทย 
 
นโยบายทีA 3: ความไม่สอดคล้องของความต้องการแรงงานกับการผลิตแรงงาน 
(Mismatching between Labor Demand and Labor - Production Plan) 

การที/ผลตอบแทนจากการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีค่าที/สูงมากกว่าระดบัการศึกษา
อื/นๆนั =นส่งผลที/สําคญัประการหนึ/ง คือ จํานวนผู้ ต้องการเข้าเรียนมีระดบัที/เพิ/มสงูขึ =นและมีจํานวน
ของบณัฑิตที/สําเร็จการศึกษามากขึ =น และยังส่งผลให้ความต้องการเรียนต่อโครงสร้างของการ
กระจายตัวตามสาขาวิชาและไปยังอาชีวศึกษามีการเปลี/ยนแปลงไป การที/ระดับของอัตรา
ผลตอบแทนและคา่นิยมของการศึกษาในสาขาหนึ/งมีการเปลี/ยนแปลงย่อมส่งผลต่ออุปทานของ
ตลาดแรงงานในรายสาขา อุตสาหกรรม ซึ/งจากโครงสร้างของการว่างงานจะพบว่า ในปี พ.ศ. 
2552 จะมีจํานวนแรงงานที/ว่างงานเพิ/มขึ =นจากปี พ.ศ.2551 อนัเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
โดยแรงงานที/มีอตัราการวา่งงานสงูเมื/อเทียบกบักําลงัแรงงานในระดบัการศกึษานั =น คือ แรงงานใน
ระดบั ปวส. คือมีอตัราร้อยละ 4.45 รองลงมาคือแรงงานในระดบัการศึกษาปริญญาตรีที/ร้อยละ 
3.74 และแรงงานในระดบั ปวช.ที/ร้อยละ 3.06 (ตารางที/ 3.1) แม้ว่าอัตราการว่างงานในระดบั 
ปวส.อยู่ในอตัราที/สงูแตไ่มไ่ด้มีปัญหาในเชิงจํานวนเนื/องจากจํานวนแรงงานระดบั ปวส. มีจํานวน
ที/น้อยเมื/อเทียบกับแรงงานที/สําเร็จการศึกษาในระดบัอื/นๆ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมที/เห็นนี =อาจ
ไม่ได้แสดงถึงภาพที/แท้จริงของตลาดแรงงานไทย เพราะสถานการณ์ของตลาดแรงงานยงัมีความ
ซบัซ้อนกวา่นั =นกลา่วคือ ในการจ้างงานนั =นนอกเหนือจากระดบัของมิติระดบัการศกึษาแล้วยงัมีมิติ
ของสาขาที/ศึกษา คณุภาพของบณัฑิต และ ความสามารถเฉพาะเจาะจงต่องาน เป็นอีกหลายๆ
ปัจจยัที/มีผลตอ่การจ้างงาน 
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นอกจากนี = ในระดบัการศกึษาเดียวกนัมีการขาดแคลนแรงงานและมีแรงงานที/ว่างงานอยู ่
นั/นคือ บัณฑิตที/สําเร็จการศึกษามีการว่างงานในขณะเดียวกันผู้ ประกอบการก็ไม่สามารถหา
แรงงานตามที/ต้องการได้เกิดเป็นการขาดแคลนด้านแรงงาน ซึ/งสถานการณ์นี =เป็นเครื/องบ่งชี =ถึง
ปัญหาเชิงคุณภาพของแรงงานไทยและความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการกําลังคนกับ
จํานวนของบัณฑิตรายสาขา  ปัญหานี =เกิดขึ =นมากสําหรับแรงงานในแรงงานเกือบทุกระดับ
การศึกษา นั/นแสดงถึงการเกิดความไม่สอดคล้องของประเภทงานกับแรงงาน และระดับ
ความสามารถของแรงงานโดยเมื/อคิดเป็นสดัส่วนแล้วพบว่าแรงงานในระดบัปริญญาตรีและโท มี
อตัราการว่างงานเมื/อเทียบกบัเมื/อเทียบกับความต้องการแรงงาน (ร้อยละ 195 ในระดบัปริญญา
ตรี และ ร้อยละ 667 ในระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า) และมีความขาดแคลนในระดบัมธัยมศกึษา 
ร้อยละ 64 ของความต้องการแรงงาน (ยงยทุธ์ แฉล้มวงษ์, 2553) ปัญหาที/เกิดขึ =นนี =บ่งชี =ถึงความ
ล้มเหลวในการวางแผนนโยบายการศกึษา การแรงงาน และการจดัสรรงบประมาณ (ตามที/มีการ
นําเสนอมาในสองนโยบายแรก) ในเชิงบรูณาการ คือไม่ได้มีการดําเนินการร่วมกนัอย่างเป็นระบบ
ในการจดัสรรทรัพยากรการศกึษาและการวางแผนด้านแรงงาน ในเชิงอุปสงค์และอุปทานที/มีการ
กําหนดระดบัคณุภาพของแรงงาน  

จากอตัราสว่นของจํานวนการว่างงานและจํานวนที/ขาดแคลนในแตล่ะระดบัการศกึษาจะ
พบว่าปัญหาที/สําคญัจะอยู่ที/ระดบัการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึ =นไป กล่าวคือ แรงงานในระดบั
ปริญญาตรีมีโอกาสที/จะว่างงานสูงกว่าแรงงานในระดบัอื/น โดยผลนี =อาจพิจารณาได้เป็นสาม
ประเดน็ คือ  

ก. การที/แรงงานในระดบัมธัยมศึกษาและอาชีวศกึษามีจํานวนที/น้อยลงเนื/องจากกระแส
การเข้าเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัเพื/อให้ได้ผลตอบแทนที/สงูขึ =น ทําให้แรงงานที/ควรจะอยู่ในระดบั
นี =ไปเป็นปัจจยันําเข้า (input) ของการศึกษาในระดบัอดุมศกึษา และอาจไม่ได้เข้ารับการศึกษาที/
ตรงตามความสามารถที/แท้จริง แตเ่ป็นการเข้าเรียมตามกระแสและตามการจงูใจด้วยการจดัสรร
ทรัพยากรทางการเงินที/ไมไ่ด้เป็นการจดัสรรในอดุมคต ิ(ideal allocation, efficient allocation) 

ข. การที/มีผู้ เรียนในระดบัอุดมศึกษาในจํานวนที/เพิ/มขึ =นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อการ
ควบคมุคณุภาพของการศึกษาและการใช้ทรัพยากรการศกึษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยัของรัฐ
ซึ/งมีงบประมาณอดุหนนุ ทําให้มหาวิทยาลยัของรัฐมีแต้มตอ่ในการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัเอกชน 
และการเกิดโครงการศึกษาในรูปแบบพิเศษ (หรือเลี =ยงตนเอง) เป็นปัจจัยผลักดันให้การผลิต
บณัฑิตในช่วง 5 – 10 ปีที/ผ่านมาเป็นการเน้นเชิงปริมาณ ส่งผลต่อคุณภาพของบณัฑิตที/ออกสู่
ตลาดแรงงาน 
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ตารางทีA 5 การว่างงานเมืAอเทียบกับกาํลังแรงงานจาํแนกตามระดับการศึกษาและปี 
 
ระดบัการศกึษา มธัยมหรือตํ/ากวา่ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 

กําลงัแรงงาน 5436 5729 6042 3310 3687 3830 1204 1279 1305 1470 1562 1714 3447 3538 3761 379 450 459 

การวา่งงาน 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 

อตัราการวา่งงาน 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 ข้อมลูการสาํรวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ไตรมาส 2, สาํนกังานสถิติแหง่ชาติ อ้างใน ยงยทุธ์ แฉล้มวงษ์ (2553) 
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ตารางทีA 6 อัตราการว่างงานจาํแนกตามระดับการศึกษาทีAสาํเร็จ (ค่าเฉลีAย 4 ไตรมาส) 
 

ระดบัการศกึษา / ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 
2547 2548 2549 2550 2551 

รวม (ทกุระดบัการศกึษา) 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 
ไมม่ีการศกึษา 1.3 1.3 0.9 0.6 0.6 
ตํ/ากวา่ประถมศกึษา 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 
ประถมศกึษา 2.2 1.9 1.5 1.2 1.2 
มธัยมศกึษาตอนต้น 2.9 2.8 2.3 2.1 2.2 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 3.1 2.5 2.2 2.0 2.0 
       สายสามญั 2.8 2.5 2.3 2.0 1.8 
       สายอาชีวศกึษา 2.0 2.4 2.0 1.9 2.4 
       สายวิชาการศกึษา 3.4 3.0 - 0.7 - 
อดุมศกึษา 3.7 3.1 2.6 2.6 2.5 
       สายวิชาการ 3.2 3.2 3.1 2.8 2.6 
       สายวิชาชีพ 3.0 3.8 2.5 2.9 2.8 
       สายวิชาการศกึษา 4.6 1.6 1.2 1.1 0.9 
อื/นๆ 1.5 0.5 0.5 0.9 0.1 
ไมท่ราบ 0.4 0.5 0.5 0.9 0.5 

 

ที/มา ประมวลสถิติสาํคญัของประเทศไทย, สาํนกังานสถิติแหง่ชาติ (2552) 
 

ค. การถ่ายโอนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยักับบริษัทเอกชนที/จะเป็นนายจ้างของบณัฑิตที/
สําเร็จการศึกษานั =นอยู่ในระดบัที/น้อย โดยเมื/อพิจารณาจากคะแนนของการสํารวจโดย IMD World 
competitiveness yearbook (2008) พบว่าคะแนนที/ประเทศไทยได้รับอยู่ที/ 4.3 จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน อยู่ในลําดบัที/ 32 จาก 55 ประเทศ ในขณะที/ประเทศเพื/อนบ้านอย่างสิงคโปร์อยู่ในลําดบัที/ 1 
มาเลเซียในลําดบัที/ 16 ซึ/งแสดงวา่ความเชื/อมโยงระหวา่งนายจ้างกบัสถาบนัการศกึษาในฐานะผู้สร้าง
กําลงัแรงงานยงัอยู่ในเกณฑ์ที/มีความจํากัด ในขณะที/การจดัการศึกษาเพื/อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ
ของไทยได้คะแนน 5.7 คะแนน และถกูจดัอยูใ่นลําดบัที/ 25 

ดงันั =นในการศึกษาของ ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ (2553) จึงพบว่าสถานการณ์ความไม่สอดคล้อง
ด้านแรงงานนี =จะมีผลกระทบที/สําคญัระยะยาวตอ่การพฒันาประเทศ กลา่วคือ แรงงานในระดบัล่างจะ
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เกิดการขาดแคลนจนอยู่ในขั =นวิกฤติ5 สําหรับการวางแผนผลิตกําลงัคนในปริญญาตรีจะเป็นปัญหา
ต่อเนื/องและสะสมหากไม่ได้มีการแก้ไขนโยบายที/เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมี
ผู้ สําเร็จการศกึษาที/ว่างงานร้อยละ 30 ในแตล่ะปีและมีการสะสม และจะเป็นการสิ =นเปลืองทรัพยากร
ทางการศึกษาที/รัฐได้ให้การสนับสนุนและมีผลเสียในเชิงเศรษฐกิจ ซึ/งประกอบกับการที/โครงสร้าง
ประชากรมีการเปลี/ยนแปลงสู่สงัคมผู้สูงอายุ ดงันั =นแทนที/กําลงัแรงงานที/มีอยู่ (ในอตัราที/ลดลงจาก
เมื/อก่อน) จะเป็นผู้สร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที/จะได้รับจากการศกึษา ก็จะทําได้ลดน้อยลงจาก
ปัญหาความไม่สอดคล้องนี = สําหรับแรงงานในตลาด ปวช. และ ปวส. นั =นจําเป็นต้องมีการขยาย
อุปทานในอนาคต เนื/องจากจะมีการขาดแคลนเพราะตลาดแรงงานต้องการผู้ มีความชํานาญในเชิง
เทคนิคที/สามารถปฏิบตังิานได้จริง ซึ/งหลกัสตูรของ ปวส. ในปัจจบุนัก็เป็นที/ยอมรับ แตปั่ญหาที/เกิดขึ =น
เป็นปัญหาในเชิงคณุลกัษณะส่วนบุคคลและสถาบนัที/ทําให้ตลาดแรงงานไม่กล้าที/จะใช้แรงงานใน
กลุ่มนี = ดงันั =นในเชิงการแก้ปัญหาควรพิจารณาถึงระบบการสนับสนุนและแก้ปัญหาเชิงสถาบนัของ
แรงงานในกลุม่นี =เพื/อให้มีความเพียงพอและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะของการดําเนินการเพื/อการแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของกําลงัคนและการ
ผลิตกําลงัคน คือ   

ก. การให้เอกชน ภาคธุร กิจ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา การวางแผนผลิตกําลังคน เพื/อให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต แนวทางหนึ/งในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรม คือ การมีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที/เป็นแกนกลางในการจดัทําแผนกําลงัคน
รายสาขา และแผนการผลิตบณัฑิตในรายสาขา รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื/อการศึกษา โดยผู้ มี
สว่นร่วมต้องมาจากหนว่ยงานที/สําคญัและเป็นบคุคลที/อยู่ในตําแหน่งที/จะตดัสินใจในเชิงนโยบายของ
ประเทศได้ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรม สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิเป็นต้น  

ข. การยกระดับความสามารถของแรงงาน โดยรัฐบาลต้องจัดให้มีการยกระดับ
ความสามารถของแรงงาน (ในปัจจบุนัรับผิดชอบโดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน) โดยการยกระดบัฝีมือ
แรงงานนั =นอาจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาฝีมือแรงงานในการกําหนดทักษะที/
ต้องการ หรือการให้การสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี 

                                                 
5 การที/สถานการณ์ด้านแรงงานในสว่นนี =ยงัไมไ่ด้มีการแสดงปัญหาออกมามากและภาคธุรกิจยงัสามารถดําเนินการ
อยูไ่ด้เนื/องจากการนําเข้าแรงงานตา่งด้าวจากประเทศเพื/อนบ้านที/มีต้นทนุที/ถกูกวา่แรงงานไทย 
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ค. การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา เช่น การจดัตั =งโครงการร่วมผลิตบณัฑิต
เฉพาะทางเพื/อตอบสนองความต้องของภาคธุรกิจ แต่การดําเนินการนี =อาจส่งผลเปลี/ยนแปลงต่อ
โครงสร้างคา่ตอบแทนของแรงงานรายสาขา และจํานวนของผู้ เข้าศกึษาในระดบัอดุมศกึษา   

ง. การให้เอกชนเข้ามาร่วมทางตรงอาจช่วยลดงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาของ
ภาครัฐลง ภาคเอกชนอาจเข้ามาให้การสนบัสนนุในลกัษณะของการใช้ human contract ตั =งแตก่าร
เริ/มการศึกษา และตอ่เนื/อง ไม่ใช่ให้ในลกัษณะปีตอ่ปี และผู้ เรียนที/ได้รับการสนบัสนุนจากเอกชนก็มี
ข้อตกลงในการทํางานให้กับภาคเอกชนนั =น คล้ายกับการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที/ได้จาก
ราชการ ซึ/งการดําเนินการตามแนวทางนี =จะต้องเกิดเครื/องมือในการคดัสรรผู้ ที/จะได้รับการสนบัสนนุใน
ลกัษณะของ merit based selection ซึ/งจะทําให้เกิดการยกระดบัความสามารถในเชิงวิชาการของ
ผู้ สําเร็จการศกึษา  

จ. การสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที/เกี/ยวข้องในแผนการผลิต
กําลังคน และตลาดแรงงาน ซึ/งในปัจจุบันเริ/ มมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ในการเชื/อมเครือข่ายข้อมูล รวมถึงการจัดเตรียม
สญัญาณเตือนภยัด้านแรงงาน (มีการดําเนินการแล้วโดยกระทรวงแรงงาน) เพื/อเป็นการสนบัสนนุให้
การวางแผนแรงงานและการผลิตแรงงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ทั =งนี = งานศกึษาที/ต้องมารองรับกบัแนวนโยบาย ได้แก่ 

ก. การศกึษาผลประโยชน์สงัคมของการศกึษาในแตล่ะสาขา และการคํานวณต้นทนุตอ่หวัเพื/อให้
การจดัสรรงบประมาณในการศกึษามีประสิทธิภาพมากยิ/งขึ =น  

ข. การศกึษาโครงสร้างของอตัราผลตอบแทนรายสาขา แนวโน้มของความต้องการแรงงานและ
ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน (งานศกึษาเหล่านี =มีแล้วที/กระทรวงแรงงาน) ซึ/งต้องเป็นลกัษณะ
ของการบรูณาการ 
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นโยบายทีA 4: การสร้างวัฒนธรรมการออม บาํเหน็จ บาํนาญ และประกันสังคม  
(Long-Term Investment and Saving Culture, Pension Reform, and Social Security) 

ในปัจจบุนัโครงสร้างของระบบบําเหน็จ บํานาญของประเทศอาจแบง่ได้เป็นสองส่วน คือ ส่วน
แรกคือ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) และกองทนุประกนัสงัคมกรณีชราภาพ (จดัตั =งเมื/อ
วันที/ 31 ธ.ค. 2541) โดยทั =งสองกองทุนต่างเป็นหลักประกันให้กับข้าราชการและลูกจ้างแรงงาน
ตามลําดับ รูปแบบของระบบที/ใช้จะเป็นลักษณะของประกันสังคม (social insurance) กล่าวคือ 
แรงงาน (และข้าราชการ) จ่ายเงินสมทบเป็นสดัส่วนของรายได้เข้าระบบ และเมื/อตนเองสูงอายุก็จะ
ได้รับบํานาญจากระบบผนัแปรตามระยะเวลาและการจ่ายเงินสมทบ และมีการร่วมสมทบโดยฝ่าย
นายจ้าง (และรัฐบาล) ในกรณีกองทนุประกนัสงัคม กําหนดให้นายจ้างและลูกจ้าง (ผู้ประกนัตนตาม
มาตรา 33 คือ ผู้ประกันตนภาคบงัคบั) แต่ละฝ่ายต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 ของเงินเดือน6 และ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (คือผู้ประกนัตนตามความสมคัรใจ) กําหนดให้เก็บเงินสมทบเพื/อการชรา
ภาพเท่ากบัร้อยละ 6 ของรายได้ 4,800 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินสมทบเดือนละ 288 บาท รัฐบาล
จ่ายเข้ากองทุนชราภาพและสงเคราะห์บุตรในอัตราร้อยละ 1 ของเงินสมทบจากฝ่ายนายจ้างและ
ลกูจ้าง ซึ/งจํานวนของผู้ประกนัตนแสดงแสดงตามตารางที/ 4.1 
 

ตารางทีA 7 จาํนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาํแนกตามประเภทและภาพ 
ภาค จํานวน ร้อยละ 

สถาน
ประกอบการ 

ผู้ประกนัตน 
มาตรา 33 
(พนัคน) 

ผู้ประกนัตน 
มาตรา 39 
(พนัคน) 

ผู้ประกนัตน 
มาตรา 33 

+ 39 
(พนัคน) 

สถาน
ประกอบการ 

ผู้ประกนัตน 
มาตรา 33 

ผู้ประกนัตน 
มาตรา 39 

 

ผู้ประกนัตน 
มาตรา 33 

+ 39 
 

กรุงเทพ 138,656 3,083.0 148.0 3,231.0 36.28 35.12 28.77 34.77 
ปริมณฑล 55,961 1,835.6 107.5 1,943.1 14.64 20.91 20.90 20.91 
ภาคกลาง 60,874 2,014.3 88.5 2,102.8 15.93 22.94 17.20 22.63 
ภาคเหนือ 43,197 592.7 71.7 664.4 11.30 6.75 13.94 7.15 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 43,536 664.1 49.8 713.9 11.39 7.56 9.68 7.68 

ภาคใต้ 39,946 589.4 48.9 638.3 10.45 6.71 9.51 6.87 
รวมทั =งประเทศ 382,170 8,779.1 514.4 9,293.5 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

                                                 
6 โดยกําหนดให้ฐานเงินเดือนสาํหรับคํานวณเงินสมทบอยูร่ะหวา่ง 4,800 บาทและไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 
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ในแง่ประโยชน์ที/ได้รับ ผู้ประกนัตนมีสิทธิรับบํานาญเมื/อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน
มีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปีและสิ =นสุดการเป็นลูกจ้างหรือการเป็นผู้ ประกันตนแล้ว โดยผู้ มีสิทธิจะได้
บํานาญร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี/ย 60 เดือนสดุท้ายเมื/อจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน และเพิ/มอีกร้อย
ละ 1.5 ต่อทุก 12 เดือนที/จ่ายเงินสมทบเพิ/มจาก 180 เดือน สําหรับผู้ ที/จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 180 
เดือนจะได้รับเป็นบําเหน็จซึ/งเท่ากับเงินสมทบของตนเองพร้อมดอกผลถ้าจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 
เดือน แตถ้่ามากกวา่ 12 เดือนจะได้รับบําเหน็จเทา่กบัเงินสมทบของตนเองและของนายจ้างพร้อมดอก
ผล และ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้คิดประโยชน์ทดแทนตามหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยใช้ฐาน
เงินเดือนเดียวกบัที/ใช้ในการคํานวณเงินสมทบเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ 

ปัญหาสําคญัที/จะเกิดกบัโครงสร้างนี =คือ เมื/อพิจารณาจากโครงสร้างเงินเดือนของผู้ประกนัตน
จะพบว่าอตัราทดแทน (replacement rate) ที/จะได้รับจะอยู่ในระดบัที/ตํ/ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) คือตํ/ากว่าร้อยละ 50 ของเงินเดือนสดุท้าย เพราะผู้ประกนัส่วน
ใหญ่จะมีรายได้อยูใ่นชว่ง 5,000 – 6,000 บาทตอ่เดือน และจะได้รับบํานาญประมาณ 1,000 ซึ/งอยู่ใน
ระดบัเพียงร้อยละ 20 เท่านั =น แตสํ่าหรับผู้ ที/มีอายงุานเกินกว่า 35 ปี จะได้รับบํานาญในอตัราทดแทน
เกินร้อยละ 50 ส่งผลให้แรงงานส่วนใหญ่ได้รับบํานาญเฉลี/ยร้อยละ 38 ของเงินเดือนเดือนสดุท้าย ไม่
เพียงพอตอ่การดํารงชีพขั =นพื =นฐาน และแรงงานที/ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี =ในปัจจบุนั มีเพียง 
10.57 ล้านคน หรือร้อยละ 29.16 ของผู้ มีงานทําเท่านั =น ซึ/งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้ รับบํานาญ
ในอนาคต นอกจากนี = การศกึษาที/ผ่านมาพบว่าสตูรการคํานวณบํานาญยงัไม่สอดคล้องกบัอตัราการ
จ่ายเงินสมทบตามหลกัคณิตศาสตร์การประกันภัย และจะมีผลทําให้กองทุนประกันสังคมกรณีชรา
ภาพมีความไม่ยั/งยืนในระยะยาว กล่าวคือ ในเชิงของจํานวนเงินที/ผู้ รับบํานาญจะได้รับยงัอยู่ในระดบั
ที/ตํ/าและเสถียรภาพของกองทนุยงัมีความไมม่ั/นคงในระยะปานกลางถึงระยะยาว  

ปัญหานี =ส่งผลกระทบอย่างน้อยสองประการ คือ ประการแรก เมื/อถึงกําหนดเวลารับ
ผลประโยชน์กรณีชราภาพกองทนุนี =อาจไม่สามารถจ่ายผลประโยชน์ให้กบัแรงงานได้ตามเงื/อนไข หรือ
หากทําได้รัฐก็ต้องให้การสนบัสนนุรายปี ซึ/งจะเป็นภาระทางการคลงัของภาครัฐ ประการที/สอง ระดบั
ความพอเพียงของบํานาญที/แรงงานได้รับกบัภาระค่าใช้จ่ายในเวลานั =นมีความพอดีเหมาะสมหรือไม ่
เพราะหากบํานาญที/ได้รับน้อยกว่าคา่ครองชีพหรือภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆของแรงงาน ก็จะส่งผลให้เกิด
การกู้ ยืม และเมื/อแรงงานอยูใ่นภาวะของการกู้ ยืมแล้วโอกาสที/จะใช้คืนเงินกู้ ยิ/งสร้างความยากลําบาก
มากขึ =นเนื/องจากระดบัของรายได้และศกัยภาพในการสร้างรายได้ของแรงงานจะลดลงเมื/อเทียบกับ
ช่วงที/อยู่ในกําลังแรงงาน ด้วยเหตุผลทางกายภาพ การจ้างงาน และประเภทของงาน และส่งผล
กระทบตอ่ครอบครัวผู้ เกี/ยวข้อง  
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ประเด็นที/เกี/ยวข้องต่อเนื/องจากระบบบําเหน็จบํานาญและประกันสงัคม คือ การสร้างเสริม
วฒันธรรมการออมและการลงทนุในระยะยาวให้กับประชาชน เหตผุลที/สําคญัสองประการ คือ แม้ว่า
ระบบการประกันสังคมและกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการก็ตาม แต่การออมนี =ยังเป็นเพียง
หลกัประกันขั =นที/หนึ/งและขั =นที/สองเท่านั =น ซึ/งอาจยงัไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ รับบํานาญใน
การดํารงชีพในอนาคต ทําอยา่งไรที/แรงงานและข้าราชการจะออมอีกส่วนหนึ/งเป็นของตนเองที/อาจอยู่
ในรูปของกองทุนสํารองเลี =ยงชีพ กองทุนระยะยาว ซึ/งถือเป็นหลักประกันขั =นที/สามของตนเอง 
นอกจากนี = การออมของประชาชนในรูปแบบนี =จะเป็นการรวมเงินทนุเข้าไว้ด้วยกนัและมีการบริหารโดย 
“สถาบนั” ที/เราเรียกว่าระบบกองทนุ ซึ/งจะมีขนาดของเม็ดเงินที/มีมลูค่าสงูมากและเป็นแหล่งเงินทุน
สําคญัให้กบัระบบเศรษฐกิจ 

การดําเนินการด้านการสร้างวัฒนธรรมการออมและการลงทุนในระยะยาว ยังเป็นหนึ/งใน
ยทุธศาสตร์ที/สําคญัของแผนพฒันาตลาดทนุไทย พ.ศ. 2552 ที/ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี/ยวกับการออมและการลงทุน ประกอบกับเป็นการขยายฐานลูกค้าและอุปทานให้กับ
ระบบการระดมทนุของประเทศ เพราะหากพิจารณาในภาพรวมของตลาดทนุแล้วสดัส่วนของผู้ลงทุน
ในตลาดทุนตอ่ประชากรของประเทศไทยอยู่ในระดบัที/ตํ/ามากเมื/อเทียบกบัประเทศเพื/อนบ้าน คือร้อย
ละ 1.1 ของประชากร เมื/อเทียบกบัร้อยละ 30 ของประชากรสิงคโปร์ หรือ ร้อยละ 14 ของประชากร
มาเลเซีย และร้อยละ 32 ของประชากรญี/ปุ่ น การที/ตลาดทนุของไทยยงัมีขนาดของตลาดที/ค่อนข้าง
เล็กนั =นสง่ผลตอ่การระดมทนุของประเทศ รวมถึงสง่ผลตอ่ระดบัและศกัยภาพของความสามารถในการ
แขง่ขนัระดบัประเทศ เพราะการที/มีตลาดทนุที/ใหญ่เพียงพอจะสามารถเป็นแหล่งเงินทนุในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ และยงัดึงดดูผู้ลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน ดงันั =นการสร้างอุปสงค์และ
อุปทานให้เหมาะสม ตลอดจนการให้กับตลาดทุนจึงมีความสําคญัต่อการสร้างความสามารถการ
แข่งขนัของตลาดทุนในเวทีโลก (แผนพฒันาตลาดทนุไทย, 2552) ทั =งนี =กระบวนการสร้างอุปสงค์และ
อปุทานของตลาดจําเป็นต้องให้มีความลึกและกว้างในเวลาเดียวกนั กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ต้องมีหลากหลายให้เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ลงทนุและในขณะเดียวกนัแต่ละผลิตภณัฑ์ต้องมี
การพฒันารูปแบบที/เหมาะสมกบัการใช้งาน  

นโยบายนี =จะมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของรัฐบาลที/จดัตั =ง กองทนุบํานาญแห่งชาต ิ(กบช.) 
เพื/อให้แรงงานทั =งในและนอกระบบสามารถออมและมีหลกัประกันรายได้ขั =นตํ/าเมื/อครบกําหนดเวลา 
ซึ/งเป็นลกัษณะของ Pillar II ตามแนวคิดของ World Bank อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที/คาดว่าจะ
ให้กบัผู้ออมที/คาดว่าจะมีประมาณ 13 ล้านคน ในหลกัการสมทบจะแบง่เป็น กรณีอายรุะหว่าง 20-30 
ปี หากประชาชนใสเ่งินเข้ามาใน กบช. 100 บาท รัฐบาลจะสมทบให้ 50 บาท อาย ุ31-50 ปี ส่งเงินเข้า
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กองทนุ 100 บาท รัฐบาลจะสมทบให้ 80 บาท และหากอาย ุ51 ปีขึ =นไปรัฐบาลจะสมทบให้ 100 บาท
รัฐบาลจะรับประกนัผลตอบแทนให้ไม่ตํ/ากว่าดอกเบี =ยเงินฝากประจําอาย ุ1 ปี และการจ่ายคืนตั =งแต่
อาย ุ60 ปีขึ =นไป  ด้วยการการทยอยจ่าย อย่างน้อยเดือนละ 2,000-2,500 บาท  และเมื/อรวมกบัเบี =ย
ผู้สูงอายุอีกเดือนละ 500 บาท  จะทําให้ผู้ สูงอายุมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3,000 บาท อัตรา
ผลประโยชน์ทดแทนที/รวมกองทุน ประกันสงัคมกรณีชราภาพและ กบช. แล้วไม่เกินร้อยละ 50 ของ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย ให้จ่ายเป็นรายงวด ส่วนที/เกินร้อยละ 50 ให้สามารถเลือกรับเป็นรายงวดหรือ
เป็นก้อนได้ แรงงานที/อยู่ในความคลอบคลมุของโครงการนี =ประกอบด้วย แรงงานในระบบภาคเอกชน
เข้ากองทนุตามขนาดสถานประกอบการ (1) สถานประกอบการที/มีลกูจ้าง 100 คนขึ =นไป เริ/มในปีแรก 
(2) สถานประกอบการที/มีลกูจ้าง 10 คนขึ =นไป เริ/มในปีที/ 6 (3) สถานประกอบการที/มีลกูจ้าง 1 คนขึ =น
ไป เริ/มในปีที/ 11 (4) แรงงานภาครัฐและองค์กรอิสระที/ยงัไม่มีกบข.และกองทุนสํารองเลี =ยงชีพให้ 
ดําเนินการทนัทีในปีแรก (5) แรงงานนอกระบบให้เข้า กบช. ได้ทนัทีในปีแรก แต่เมื/อเข้ามาแล้วจะถูก
บงัคบั โดยหลกัการแล้วการฝากเงินเข้ากองทุนนี =ของลูกจ้างมีแตผ่ลประโยชน์ที/คุ้มค่าเนื/องจากได้รับ
การสมทบจากภาครัฐและต้นทุนของภาครัฐก็ยังอยู่ในระดับที/ เหมาะสม ซึ/งเมื/อคิดตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัอยูใ่นระดบัที/เหมาะสม แต ่ระดบัของผลประโยชน์เมื/อเทียบกบัคา่ครองชีพและ
ความเพียงพอในปัจจบุนัยงัอยู่ในระดบัที/น้อยเกินไป ดงันั =นแรงงานอาจต้องมีการสร้างหลกัประกนัขั =น
อื/นเพิ/มเตมิให้กบัตนเอง เชน่ กรณีการออมระยะยาวผ่านกองทนุที/มีความเสี/ยงตํ/า ระบบประกนัสํารอง
เลี =ยงชีพ  

แม้วา่นโยบายสร้างวฒันธรรมของการออมและลงทนุระยะยาวจะเริ/มมีการให้ความสนใจแล้ว 
โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ ดําเนินการหลัก แต่ระบบของความเชื/อมโยงและการ
กระจายฐานของผู้ รับประโยชน์ยังมีอยู่อย่างจํากัด กล่าวคือ ตามปกติแล้วธนาคารพาณิชย์ทั =งของ
เอกชนและของรัฐเป็นผู้ มีส่วนสําคญัในการสร้างฐานเงินฝากให้กับประเทศ แต่การออมในลกัษณะนี =
ไม่ได้เป็นการออมในลักษณะที/เป็นการออมแบบผูกพันในระยะยาวตามความหมายของนโยบายนี = 
เนื/องจากการออมลกัษณะนี =ผู้ออมสามารถถอนเงินเมื/อไรก็ได้จึงเป็นลกัษณะของการออมเพื/อนําไปใช้
จา่ยหรือในแง่การสร้างความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงิน แตก่ารสร้างวฒันธรรมการออมในระยะ
ยาวนั =น คือ การสร้างหลักประกันให้กับตนเองโดยการสะสมเงินงวด (annuity) ตามระยะเวลาและ
มลูค่าที/เหมาะสมและเพื/อให้ระดบัการสะสมเงินนั =นมีมลูคา่เพียงพอที/จะครองชีพในอนาคตตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ดั =งนั =นหนว่ยงานที/เกี/ยวข้องต้องเข้ามาร่วมดําเนินการในลกัษณะของการบรูณา
การ คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและเป็นหลกัประกนัให้กบัผู้ออมในระดบัต่างๆ ซึ/งการบูรณา
การในสว่นนี =ยงัมีความไมช่ดัเจนในชว่งเวลาปัจจบุนันี = ดงันั =นข้อเสนอแนะในประเดน็แรกนี = คือ  
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ก. มาตรการในการจดัตั =งองค์กรอิสระเพื/อกํากับดแูลการดําเนินการของกองทุนที/มีวตัถุประสงค์
เฉพาะ (กบช. กบข และ ประกนัสงัคม) ต้องมีความเป็นรูปธรรม เป็นอิสระจากภาคการเมือง  
มีการกระจายศนูย์ของการบริหารจดัการกลุม่สินทรัพย์ลงทนุอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

ข. การกําหนดความชดัเจนเกี/ยวกับรูปแบบ การจ่ายเงินสบทบ (defined contribution) และ
ผลประโยชน์ (defined benefit) ที/ผู้ออมพงึต้องจา่ยและได้รับ รวมถึงนายจ้าง และภาครัฐ 

ค. การส่งเสริม ประชาสมัพนัธ์ อย่างเป็นระบบเกี/ยวกับการสร้างวฒันธรรมการออมและลงทุน
ระยะยาว โดยเป็นการดําเนินการแบบบรูณาการของผู้ เกี/ยวข้องทกุฝ่ายในภาคสว่น 

ง. การส่งเสริมให้เกิดตลาดการออมในลกัษณะฝากเป็นระยะเวลาต่อเนื/อง (annuity market) 
เพื/อให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที/เหมาะสมรองรับกบัความต้องการของผู้ออม นอกเหนือจาก
ระบบกองทนุรวม กองทนุสํารองเลี =ยงชีพ ที/มีอยูใ่นปัจจบุนั 

 
โดยฐานของงานศกึษาที/มีความจําเป็น  

ก. การศกึษาถึงผลกระทบเชิงระบบตอ่การสนบัสนนุการลงทนุในระยะยาว ตอ่โครงสร้างของฐาน
การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมถึงผลกระทบทางสงัคมที/จะเกิดขึ =น 

ข. การศกึษาเชิงลกึถึงฐานะความมั/นคงของกองทนุที/มีวตัถปุระสงค์เฉพาะ รวมถึงความเพียงพอ
ของกระแสเงินในอนาคตเพื/อการดํารงชีพของผู้ออมในโครงการ  

ค. การศึกษาสถาบนัในประเด็นของกลไกการกํากับ ตรวจสอบ  และการกําหนดค่าตอบแทนที/
เหมาะสมและ code of conduct ของผู้บริหารกองทุน รวมถึงความรับผิดชอบในทาง
กฎหมาย 
 
แนวทางการสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป็นนโยบายที/มีความจําเป็นและ

จําเป็นต้องมีเป้าประสงค์ที/ชดัเจน ซึ/งในปัจจบุนันโยบายภาครัฐได้มีการดําเนินการที/ครอบคลมุทกุด้าน 
คือ ด้านการศึกษาด้วยการให้การสนบัสนุนการศกึษาขั =นพื =นฐาน 15 ปี การให้หลกัประกันด้านการ
สาธารณสขุด้วยระบบ universal health coverage การประกนัสงัคมแก่ข้าราชการและแรงงาน ดงันั =น 
การสร้างหลักประกันด้วยการออมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั =นเป็นแนวทางหนึ/งที/สร้าง
หลักประกันให้กับประชาชนและภาระงบประมาณของทางรัฐที/จะใช้ก็น้อยกว่าเดิม ซึ/งช่องว่างทาง
นโยบายที/เหลือสําหรับการดําเนินการคือ การจัดตั =ง กบช. ให้เกิดขึ =นเป็นรูปธรรมและมีการกําหนด
วิธีการและรูปแบบให้มีความเหมาะสม  
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นโยบายทีA 5: ชีวิตหลังออกจากโรงงาน (Life after Factory)7 
 โครงสร้างของแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยที/ประกอบด้วยภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม 
และภาคบริการนั =นมีการเคลื/อนย้ายแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจเป็นลกัษณะของวฏัจกัร เช่น การ
เคลื/อนย้ายจากภาคการเกษตรมาสู่ภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการในระหว่างนอกฤดกูารเกษตร ซึ/ง
การเคลื/อนย้ายนี =อาจเกิดขึ =นชั/วคราวหรือถาวร แต่ประเด็นปัญหาที/มีความสําคญัคือ ในกรณีที/ผู้ ใช้
แรงงานอยู่ในภาคอตุสาหกรรม (ยกตวัอย่างเช่น การทํางานในโรงงานอตุสาหกรรม) ประเภทเดียวมา
ตลอดและไมมี่แหลง่รองรับอื/นๆในยามที/ออกจากงาน ไม่ว่าจะด้วยการเกษียณอาย ุหรือ การออกจาก
งานในกรณีอื/นๆ บคุคลเหลา่นี =จะไมมี่ความสามารถเพียงพอในการประกอบอาชีพอื/น เพราะการสะสม
ทุนมนุษย์เพื/อการประกอบอาชีพอื/นในขณะที/ทํางานโรงงานเป็นไปได้ยาก จึงทําให้โอกาสในการ
ประกอบอาชีพใหม่ภายหลงัการประกอบอาชีพเดิมมายาวนานทําได้ยากยิ/งขึ =น และแม้ว่าแรงงานที/
เกษียณอายุจะมี นอกจากนี = สุขภาพของผู้ ออกจากระบบโรงงานนั =นยังอาจมีปัญหาเนื/องจากได้รับ
ผลกระทบมาเป็นเวลานาน ทําให้คา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลส่วนบคุคลและของภาครัฐเพิ/มขึ =น ซึ/ง
จํานวนผู้อยู่ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมซึ/งจะเป็นกลุ่มที/อาจได้รับผลกระทบภายหลงัจากการออก
จากงาน แสดงในตาราง 5.1 

ความสําคญัของปัญหานี =มีความเกี/ยวข้องกบัโครงสร้างของประชากรของไทยด้วย เพราะจาก
การประเมินโดยองค์การสหประชาชาติจะพบว่าการเพิ/มขึ =นของประชากรผู้สงูอาย ุ(60 ปีขึ =นไป) จะสงู
กว่าการเพิ/มขึ =นของระดบัประชากรในภาพรวม คือหากให้เกณฑ์ให้ปี พ.ศ.2533 เป็นปีฐานแล้ว เมื/อ
ประมาณการถึงปี 2553 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ/มขึ =นร้อยละ 185.1 ในขณะที/การเพิ/มของประชากร
เพียงร้อยละ 42.4 และเมื/อพยากรณ์ไปอีก 10 ปีข้างหน้าคือในปี พ.ศ.2563 ประชากรผู้ สูงอายุจะ
เพิ/มขึ =นร้อยละ 326.0 ในขณะที/การเพิ/มของประชากรเพียงร้อยละ 51.9 ซึ/งในกรณีของประเทศไทยก็
จะพบว่าการเพิ/มขึ =นของจํานวนผู้ สูงอายุระหว่างช่วง 10 ปี นี =จะอยู่ประมาณร้อยละ 100 และการ
ปรับตวัในระดบันี =จะรวดเร็วกว่าประเทศที/พฒันาแล้วที/ต้องใช้เวลาถึง 70 – 100 ปีในการเพิ/มขึ =นใน
อตัรานี = การเปลี/ยนแปลงในลกัษณะนี =จะส่งผลต่อโครงสร้างของประชากรโดยจํานวนประชากรในวยั
เด็กจะมีจํานวนเท่ากับผู้สูงอายุและในอนาคตกําลังแรงงานก็จะลดลง ประมาณการของโครงสร้าง
ประชากรแสดงในภาพที/ 5.1 

                                                 
7 ผู้ เขียนได้รับแนวคิดของงานศกึษานี =จาก ดร.ยงยทุธ์ แฉล้มวงศ์ ผู้ อํานวยการวิจยัการพฒันาแรงงาน สถาบนัเพื/อการ
พัฒนาแห่งประเทศไทย ผู้ เห็นความสําคัญและมองการณ์ไปข้างหน้าว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญและต้อง
เตรียมพร้อมรับกบัปัญหานี =ในอนาคต   
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ตารางทีA 8  จาํนวนลกูจ้างจาํแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2550 
     จํานวน คนทํางาน   ลกูจ้าง 

  สถานประกอบการ Persons engaged  Employees 

หมวดอตุสาหกรรม  Number of  จํานวน ร้อยละ  จํานวน ร้อยละ 

          establishments Number Percent   Number Percent 

การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเครื/องดื/ม       115,696       802,522       18.0         617,614       16.2   
การผลิตผลิตภณัฑ์ยาสบู              515         10,541         0.2             9,650         0.2   
การผลิตสิ/งทอ          82,135       409,648         9.2         311,554         8.2   
การผลิตเครื/องแต่งกาย รวมทั =งการตกแต่ง และย้อมสีขนสตัว ์         82,939       449,011       10.1         345,835         9.0   
การฟอกและตกแต่งหนงัฟอก รวมทั =งการผลิตกระเป๋าเดินทาง             
 กระเป๋าถือ อานม้า เครื/องเทียมลาก และรองเท้า           4,681       132,387         3.0         124,997         3.3   
การผลิตไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้น             
 เฟอร์นิเจอร์รวมทั =งการผลิตสิ/งที/ทําจากฟาง             
 และวสัดถุกัสานอื/นๆ         64,499       199,201         4.5         105,322         2.8   
การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ           1,964         80,924         1.8           78,260         2.0   
การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์ และการทําสําเนาสื/อบนัทึก           5,949         88,266         2.0           80,709         2.1   
การผลิตผลิตภณัฑ์ถ่านโค้ก ผลิตภณัฑ์ที/ได้จากการกลั/น             
 นํ =ามนัปิโตรเลียมและเชื =อเพลิงปรมาณ ู              109           8,249         0.2             8,176         0.2   
การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคม ี           3,618       163,150         3.7         155,403         4.1   
การผลิตผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก           4,714       312,900         7.0         308,649         8.1   
การผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่โลหะ         13,137       201,268         4.5         180,111         4.7   
การผลิตโลหะขั =นมลูฐาน           1,790         73,380         1.6           71,474         1.9   
การผลิตผลิตภณัฑ์ที/ทําจากโลหะประดิษฐ์             
 ยกเว้นเครื/องจกัรและอปุกรณ์         34,308       295,585         6.6         252,568         6.6   
การผลิตเครื/องจกัรและอปุกรณ์ ซึ/งมิได้จดัประเภทไว้ในที/อื/น           5,050       165,340         3.7         160,052         4.2   
การผลิตเครื/องจกัรสํานกังาน เครื/องทําบญัชี             
 และเครื/องคํานวณ                73         46,318         1.0           46,307         1.2   
การผลิตเครื/องจกัรและเครื/องอปุกรณ์ไฟฟ้า             
 ซึ/งมิได้จดัประเภทไว้ในที/อื/น           1,175       123,624         2.8         122,675         3.2   
การผลิตอปุกรณ์และเครื/องอปุกรณ์วิทย ุโทรทศัน์             
 และการสื/อสาร              753       290,882         6.5         289,768         7.6   
การผลิตอปุกรณ์ที/ใช้ในทางการแพทย์ การวดัความเที/ยง             
 และอปุกรณ์ที/ใช้ในทางทศันศาสตร์ นาฬิกา              447         39,848         0.9           39,285         1.0   
การผลิตยานยนต์ รถพว่งและรถกึ/งรถพว่ง           1,336       159,671         3.6         158,581         4.1   
การผลิตเครื/องอปุกรณ์การขนสง่อื/นๆ               865         46,976         1.0           46,093         1.2   
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมทั =งการผลิตซึ/งมิได้จดัประเภทไว้ในที/อื/น        31,929       358,038         8.0         303,773         8.0   
การนําผลิตภณัฑ์เก่ามาผลิตเป็นวตัถดิุบใหม ่              286           2,558         0.1             2,098         0.1   

ที/มา ประมวลสถิตสิําคญัของประเทศไทย, สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ (2552) 
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ภาพทีA 2 พีระมิดของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2551 และการพยากรณ์ปี พ.ศ.2513 ถงึปี พ.ศ.2593 

 
ที/มา กรมการปกครอง อ้างใน ประมวลสถิติสาํคญัของประเทศไทย (2552) 

 
ที/มา วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551) 

 
การที/สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้ สูงอายุส่งผลสําคัญในเชิงเศรษฐกิจในด้านของผลผลิตและ

ประสิทธิภาพที/แรงงานจะผลิตได้ ซึ/งนบัแตปี่ พ.ศ.2552 โครงสร้างที/เป็นประโยชน์คือในช่วงที/อตัราการ
เพิ/มขึ =นของประชากรเพิ/มขึ =น หรือช่วงของการปันผลประชากร (demographic dividend) จะหมดไป 
และเมื/อสงัคมมีการเปลี/ยนโครงสร้างยอ่มสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ คือส่งผลตอ่รายได้เฉลี/ยของ
ประชากร การออม การลงทุน รวมถึงรายจ่ายภาครัฐที/เพิ/มขึ =น ด้านการประกนัสงัคม สขุภาพอนามยั 
และสวสัดกิารผู้สงูอาย ุนอกจากนี =ในด้านสงัคม การเปลี/ยนแปลงโครงสร้างประชากรในลกัษณะนี = ยงัมี
ผลตอ่การเปลี/ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว ดงันั =นในแง่ของการวางแผนจดัการแรงงานที/เกษียณ
จากภาคโรงงานอตุสาหกรรมและผู้สงูอายจุงึเป็นสิ/งที/รัฐต้องมีการเตรียมพร้อมและเป็นวาระที/เร่งดว่น  
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 การศึกษาของ นงนุช สุนทรชวกานต์ และสายพิณ ชินตระกูลชัย (2552) พบว่าด้วยข้อมูล
สํารวจการทํางานของประชากร ปี พ.ศ.2552 ยงัมีผู้สงูอาย1ุ ใน 3 ที/ต้องยงัชีพด้วยการทํางาน โดยร้อย
ละ 70 ของ กลุม่ผู้สงูอายชุายอาย ุ60-65 ปี และร้อยละ 65 ของกลุ่มผู้สงูอายชุายอาย ุ65 ปีขึ =นไป ต้อง
ทํางานต่อเนื/องเพราะเป็นรายได้หลักของครอบครัว ส่วนกลุ่มผู้ สูงอายุเพศหญิง มีอยู่ร้อยละ 60 
นอกจากนี =ยงัมีผู้สงูอายุอีกร้อยละ 30 ที/ต้องการทํางานแตว่่างงานและยงัพยายามหางานทําอยู่ ทั =งนี =
อตุสาหกรรมที/ทั =งแรงงานสงูอายทุั =งชายและหญิงกระจกุตวัมากที/สุด อนัดบั 1. อุตสาหกรรมการขาย
ส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 2.
อตุสาหกรรมการผลิต 3. อตุสาหกรรมโรงแรมและภตัตาคาร ส่วนลกัษณะงานและอาชีพที/มีผู้สงูอายุ
ทํามากที/สดุ อนัดบั 1 คือ อาชีพการบริการ 2 .คือ อาชีพพื =นฐานและ 3.ความสามารถทางฝีมือ โดยที/  
“ผู้สงูอายทีุ/มีระดบัการศึกษาสูง ที/ยงัคงทํางานอยู่นั =นมีอยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที/ยงัทํางาน
เป็นผู้ ที/ไมมี่การศกึษาหรือมีการศกึษาตํ/ากวา่ประถมและมีรายได้ที/ตํ/า จึงไม่สามารถเก็บสะสมเงินออม
ไว้เพียงพอสําหรับเลี =ยงชีพในวัยชรา และจําเป็นต้องทํางานต่อไป” ซึ/งสอดคล้องกับการศึกษาใน
นโยบายการสร้างหลกัประกนัที/ผา่นมา 
 ดงันั =นเมื/อสดัส่วนของผู้ อยู่ในประเภทแรงงานอุตสาหกรรม (ไม่นับรวมภาคการเกษตรและ
ประมง) มีอยู่ในอตัราที/สงู คือประมาณ 1 ใน 4 ของแรงงานที/ไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร ดงันั =นบคุคล
กลุ่มนี =ที/มีประมาณ 7 ล้านคน (ผู้ ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื/นๆที/
เกี/ยวข้อง และผู้ปฏิบตัิการโรงงานและเครื/องจกัร และผู้ปฏิบตัิการด้านการประกอบ มีจํานวนการจ้าง
งาน 4,800,229 คน และ 2,951,701 คนตามลําดบั) จึงเป็นกลุ่มเสี/ยงในความหมายของ Life after 
factory เพราะบุคคลเหล่านี =อยู่ในภาคการผลิตประเภทเดียวมาเป็นเวลานานและหลักประกันทาง
รายได้ยงัมีอยู่อย่างจํากดั แม้ว่ากลุ่มบคุคลเหล่านี =จะทํางานในรูปแบบของลกูจ้างมาเป็นเวลานานแต่
เพิ/งจะได้รับการประกนัสงัคมในกรณีชราภาพมาไม่นาน ซึ/งตา่งจากระบบบําเหน็จบํานาญราชการที/มี
การให้เงินประเดิมที/คํานวณตามเวลาในช่วงก่อนที/มาสมคัรเข้ากองทนุ ดงันั =นบคุคลกลุ่มนี =จึงมีความ
เสี/ยงในยามที/เกษียณสงูมากกวา่กลุม่แรงงานอื/นๆ  
 ดงันั =นการให้การสนบัสนนุกลุม่บคุคลเหลา่นี =จงึต้องมีการจดัเตรียมแผนรองรับในระยะสั =นและ
ระยะปานกลาง โดยในระยะยาวให้เป็นเรื/องของแนวนโยบายด้านการประกันสงัคมในกรณีชราภาพ
เป็นเครื/องมือในการขบัเคลื/อน แนวข้อเสนอทางนโยบายมีดงันี = 

ก. รัฐต้องมีการวางแผนการสร้างงานให้กบัผู้สงูอายอุย่างเป็นระบบ บรูณาการ โดยต้อง
มีการร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพื/อสร้างโอกาสให้กับผู้ สูงอายุมีงานทําที/ เหมาะสมกับ
สถานภาพ และเป็นรายได้เสริมที/เพียงพอกบัสว่นตา่งระหวา่งคา่ครองชีพกบับํานาญที/ได้รับ  
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ข. ประชาสมัพนัธ์และสร้างนโยบายที/ส่งเสริมการออมในลกัษณะของหลกัประกันขั =นที/
สามให้กบัแรงงาน โดยให้แรงงานมีการวางแผนหรือมีสว่นร่วมในการออมตั =งแตช่ว่งแรกของการทํางาน 

ค. การส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุมีงานทํา หรือ การขยายเวลาที/จะเกษียณอายุ (ในบาง
ประเภทอาชีพ) เป็นความพยายามให้ผู้สูงอายุได้พฒันาศกัยภาพตอ่ และเพิ/มช่วงเวลาการออม ลด
ชว่งเวลาการเป็นภาระตอ่รัฐ รัฐบาลจงึควรมีแผนปฏิบตังิานที/ชดัเจนในการส่งเสริมสนบัสนนุการมีงาน
ทําที/สอดคล้องกบัสมรรถนะของผู้สงูอาย ุ

ง. การสร้างระบบพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความยืดหยุ่นที/สูง กล่าวคือ แรงงานสามารถ
สะสมทุนมนุษย์เพื/อการเตรียมพร้อมในการเปลี/ยนงาน หรือ ไปสู่การทํางานที/ดีกว่า ควรมีโปรแกรม
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานสงูอายเุป็นพิเศษเพื/อพฒันาศกัยภาพในการทํางานของแรงงาน
สงูอาย ุหรือเพื/อเป็นทางเลือกให้ผู้สงูอายสุามารถเลือกอาชีพใหมห่ลงัออกจากงานเดมิ  

จ. รัฐควรมีการระบปุระเภทอาชีพที/เหมาะสมสําหรับผู้สงูอายุให้ได้รับความคุ้มครอง มี
การปรับปรุงมาตรการด้านภาษีหรือสิทธิประโยชน์เพื/อให้มีการจ้างงานผู้สงูอายมุากขึ =น การดําเนินการ
กําหนดอาชีพต้องพิจารณาในทางกายภาพของผู้ สูงอายุและความเหมาะสมกับสถานภาพของ
ผู้สงูอาย ุ

ฉ. เพิ/มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ/นในการพฒันาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ชมุชน  จดักิจกรรมทางเศรษฐกิจที/เอื =อตอ่การประกอบอาชีพโดยให้ผู้สงูอายมีุส่วนร่วม  สนบัสนนุการ
นําความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมท้องถิ/นมาสร้างสรรค์คณุคา่ของสินค้าและบริการ
เพื/อเพิ/มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ 

 
แนวทางศกึษาที/มีความจําเป็นในการสนบัสนนุนโยบาย 
ก. การศึกษาเชิงพยากรณ์ถึงระดบัความเพียงพอของรายได้และระดบัค่าใช้จ่ายตามโครงสร้าง

ของกําลังแรงงาน และการใช้คณิตศาสตร์ประกันภัยเพื/อการประเมินความเพียงพอของ
กองทนุ 

ข.  การสร้างทางเลือกให้กบัผู้สงูอายแุละทกัษะที/มีความจําเป็นตอ่ผู้สงูอายใุนการประกอบอาชีพ  
ค. การศึกษาเชิงลึกด้านกฎหมาย ที/เกี/ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน การเลือกปฏิบตัิ และ

ระเบียบที/เป็นอปุสรรคตอ่การขยายเวลาการเกษียณ       
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เชิงอรรถ 
 
1 ผู้ เขียนขอขอบพระคุณผู้ ให้คําแนะนําในการศึกษาเกี/ยวกับช่องว่างของนโยบายการศึกษาและ
สวสัดกิารแรงงาน และบคุคลที/ผู้ เขียนได้มีโอกาสพดูคยุและแลกเปลี/ยนความคิดเห็นในนโยบายตา่งๆ
ในวาระตา่งๆ คือ ศ.ดร.บญุเสริม วีสกลุ รศ.ดร.มทันา พนานิรามยั ดร.ยงยทุธ์ แฉล้มวงษ์ รศ.วิทยากร 
เชียงกลู ดร.แก้วขวญั ตั =งตพิงศ์กลู และผู้ชว่ยรวบรวมข้อมลู คือ น.ส.จิตสภุา สขุเกษม  
 
2 ในการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษแรก ได้มีการเน้นที/การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที/กํากบัดแูลระบบ
การศกึษา การจดัตั =งองค์กรอิสระ เพื/อแบง่ภาระหน้าที/ใหม่ แตก่ารปรับปรุงด้านคณุภาพของการศกึษา
ยงัไมบ่รรลผุลตามเป้าที/ตั =งไว้ 
 
3 อย่างไรก็ตามอาจมีประเด็นโต้แย้งว่าประเทศอื/นๆอาจได้รับการลงทนุทางการศึกษาจากประเทศที/
เคยเป็นเจ้าของอาณานิคม จึงทําให้รากฐานของการจดัการศึกษามีความมั/นคงและในช่วงนั =นมีการ
ลงทนุที/สงูไปแล้ว 
 
4 ข้อโต้แย้งประการหนึ/ง คือ สถาบนัเอกชนสามารถใช้คณาจารย์จากสถาบนัของรัฐในลกัษณะของ
นอกเวลาราชการ ทําให้สถาบนัเอกชนมีต้นทนุในการจดัการศกึษาที/ตํ/ากว่าสถาบนัของรัฐ เนื/องจากไม่
ต้องแบกรับภาระต้นทนุคงที/และสวสัดกิารของอาจารย์  
 
5 การที/สถานการณ์ด้านแรงงานในส่วนนี =ยังไม่ได้มีการแสดงปัญหาออกมามากและภาคธุรกิจยัง
สามารถดําเนินการอยูไ่ด้เนื/องจากการนําเข้าแรงงานตา่งด้าวจากประเทศเพื/อนบ้านที/มีต้นทนุที/ถกูกว่า
แรงงานไทย 
 
6 โดยกําหนดให้ฐานเงินเดือนสําหรับคํานวณเงินสมทบอยูร่ะหวา่ง 4,800 บาทและไม่เกิน 15,000 
บาทตอ่เดือน 
 
7 ผู้ เขียนได้รับแนวคดิของงานศกึษานี =จาก ดร.ยงยทุธ์ แฉล้มวงศ์ ผู้ อํานวยการวิจยัการพฒันาแรงงาน 
สถาบนัเพื/อการพฒันาแหง่ประเทศไทย ผู้ เห็นความสําคญัและมองการณ์ไปข้างหน้าวา่ประเทศไทย
จะต้องเผชิญและต้องเตรียมพร้อมรับกบัปัญหานี =ในอนาคต   



บทคดัย่อ 

ช่องว่างของนโยบายด้านอตุสาหกรรม 
ดร. พีระ เจริญพร 

 
ภาคอุตสาหกรรมของไทยมกีารพฒันาอุตสาหกรรมจากระบบทุนนิยมโดยรฐัเป็นระบบเศรษฐกจิเสร ี

พฒันาจากการผลติเพื&อทดแทนการนําเขา้ไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมโดยส่งเสรมิการส่งออก ทั ,งนี,นโยบาย
พฒันาอุตสาหกรรมของไทยมลีกัษณะสาํคญัคอื มุง่เน้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็นเป้าหมายหลกั แต่ไมไ่ด้
ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาโครงสรา้งการผลติและยกระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื&อลดการ
พึ&งพาการนําเขา้อยา่งจรงิจงั นโยบายอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะนโยบายส่งเสรมิการลงทุนที&ผ่านมาไมม่ี
ยทุธศาสตรช์ดัเจนและนโยบายอุตสาหกรรมของไทยมกัไมเ่จาะจงอุตสาหกรรม 

แมว้่าปจัจบุนักรอบนโยบายพฒันาอุตสาหกรรมของไทยจะมคีวามครอบคลุมในเกอืบทุกมติ ิ แต่ในทาง
ปฏบิตัแิลว้ยงัมช่ีองว่างทางนโยบายอุตสาหกรรมที&สําคญัใน 5 ประเดน็หลกั ประกอบดว้ย  

๑) ช่องว่างระหว่างนโยบายอุตสาหกรรมกบัการลดความเลื&อมลํ,าในสงัคม รฐับาลควรลดความเหลื&อม
ลํ,าในอุตสาหกรรมส่วนกลางกบัส่วนภูมภิาค  สนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมที&มคีวามเชื&อมโยงกบัภาคเกษตรและ
ฐานทรพัยากรในทอ้งถิ&น ลดความเหลื&อมลํ,าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กบัอุตสาหกรรม SMEs โดยการ
สนบัสนุนใหม้กีารเชื&อมโยงระหว่าง SMEs กบักจิการขนาดใหญ่ และลดความเหลื&อมลํ,าทางรายไดใ้นแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม (ระบบสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัความสามารถใหก้บัแรงงานในภาคอุตสาหกรรม) 

๒) ช่องว่างระหว่างนโยบายอุตสาหกรรมกบันโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมราย
สาขา รฐับาลควรใชป้ระโยชน์จากสถาบนัอสิระที&เกี&ยวกบัการส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท 

๓) ช่องว่างเรื&องการสรา้งสมรรถนะในการแขง่ขนักบัการผนวกเขา้กบัเครอืขา่ยการผลติระดบัโลก 
รฐับาลควรส่งเสรมิความตื&นตวัดา้นการพฒันาเทคโนโลยเีพื&อเชื&อมโยงกบัเครอืขา่ยการผลติระดบัโลกและสรา้ง
ความพรอ้มในเรื&องการตรวจสอบมาตรฐานและศูนยท์ดสอบ  

๔) ช่องว่างความพรอ้มและเขา้ใจการพฒันาอุตสาหกรรมไทยภายใตก้รอบความรว่มมอืในระหว่าง
ประเทศทั ,งเรื&องการออกไปลงทุนในต่างประเทศและการนําเขา้เขา้แรงงานจากต่างประเทศ 

และ ๕) ช่องว่างของการพฒันาอุตสาหกรรมกบัความยั &งยนืทางทรพัยากรและสิ&งแวดลอ้ม รฐับาลสรา้ง
ความชดัเจนเกี&ยวกบักรณพีพิาทเกี&ยวกบันิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สง่เสรมิการบรหิารจดัการผลกระทบของ
การพฒันาอุตสาหกรรมต่อสิ&งแวดลอ้มธรรมาภบิาลสิ&งแวดลอ้มและการใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการจดัการ
สิ&งแวดลอ้ม แสวงหาโอกาสจากการกระจายอํานาจในการกํากบัดแูลโรงงานอุตสาหกรรมใหก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ&น รวมทั ,ง เตรยีมความพรอ้มผูป้ระกอบการไทยเรื&องมาตรการกดีกนัทางการคา้ที&ไมใ่ช่ภาษ ีและมอง
ทศิทางเกี&ยวกบั “นโยบายอุตสาหกรรมที&ย ั &งยนื” ในอนาคต 

ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นปญัหาการผลกัดนันโยบายพฒันาอุตสาหกรรมใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  โดยมปีญัหาสาํคญั 2 ประการ คอื ประการแรก การขาดทิศทางหลกัในการ
ดาํเนินนโยบายพฒันาอตุสาหกรรม และการขาดเจา้ภาพในการแกป้ญัหาและการดําเนินการตามนโยบาย
พฒันาอุตสาหกรรม ประการที&สอง คอื การเมืองแบบเปิดและรฐับาลหลายพรรค เมื&อมกีารเปลี&ยนรฐับาล
หรอืรฐัมนตรนีโยบายกจ็ะเปลี&ยนไป ดงันั ,น ในอนาคตการบรหิารนโยบายอุตสาหกรรมควรอยู่ภายใตห้น่วยงาน



รบัผดิชอบเดยีวกนัและรฐับาลควรสรา้งกลไกในการบรหิารจดัการนโยบายอุตสาหกรรมที&มปีระสทิธภิาพและ
ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างภาคเอกชนและภาครฐั  มกีรอบนโยบายอุตสาหกรรมที&มคีวามหนกัแน่นไม่
เปลี&ยนแปลงบ่อยตามการแทรกแซงทางการเมอืงทั ,งในและต่างประเทศ 
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ช่องว่างของนโยบายด้านอตุสาหกรรม 
 ดร.พีระ เจริญพร 

 

1. บทนํา 
 

ภาคอุตสาหกรรม1ไทยมพีฒันาการอย่างต่อเนื�อง เริ�มตน้จากในช่วงปี พ.ศ.2503-12 การ
พฒันาอุตสาหกรรมเน้นกลยุทธก์ารผลติเพื�อทดแทนการนําเขา้ ต่อมาตั +งแต่แผนพฒันา ฯ ฉบบั
ที� 3 (พ.ศ.2515-19) จงึเน้นนโยบายส่งเสรมิการส่งออก นโยบายส่งเสรมิการส่งออกมผีลใหส้นิคา้
ส่งออกมคีวามหลากหลายมากขึ+น และลดความสาํคญัของสนิคา้ส่งออกเกษตรกรรมลง  ต่อมามี
การลงทุนจากต่างประเทศ (ญี�ปุน่ ไตห้วนั และประเทศอื�น ๆ) ตั +งแต่ปี พ.ศ.2530 มสี่วนช่วยให้
เพิ�มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึ+นและยงัทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมมคีวามหลากหลายใน
การผลติและการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมมากขึ+น  

อยา่งไรกต็าม ภาคอุตสาหกรรมไทยกลบัมกีารพึ�งพงิการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมที�มี
มลูค่าและคุณค่าสว่นเพิ�มตํ�า เป็นหลกั โดยที�ยงัตอ้งพึ�งพงิชิ+นส่วนและวตัถุดบินําเขา้ (Import 

content) สงู และการสรา้งมลูค่าและการเพิ�มมลูค่าการผลติมน้ีอย  การพฒันาและการปรบัใชด้า้น
เทคโนโลยมีน้ีอยและขาดนวตักรรม เศรษฐกจิไทยพึ�งพาพลงังานในสดัส่วนที�สงูและประมาณ
รอ้ยละ 80 ของพลงังานที�ใชต้อ้งนําเขา้จากต่างประเทศและมโีครงสรา้งใชพ้ลงังานรายสาขา
เศรษฐกจิที�ไมย่ ั �งยนืตน้ทุนการขนส่งสงู มกีารพึ�งพงิปจัจยัการผลติทั +งทุน วตัถุดบิ พลงังาน 
แรงงานและเทคโนโลยซีึ�งส่วนใหญ่ควบคุมสถานการณ์ไมไ่ดเ้นื�องจากเป็นการพึ�งพาปจัจยั
ภายนอกเป็นหลกั  อุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที�ประเทศไทยเคยมคีวาม
ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบคอื อุตสาหกรรมใชแ้รงงานอย่างเขม้ขน้และอุตสาหกรรมที�อาศยั
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นวตัถุดบิตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัที�รุนแรงขึ+น สญูเสยีความไดเ้ปรยีบลง  
ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540  

วกิฤตเศรษฐกจิทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมของไทยปรบัตวัไปสู่การผลติเพื�อการส่งออกและ
มคีวามเชื�อมโยงกบัเศรษฐกจิโลกมากขึ+น และท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงที�รวดเรว็ในเศรษฐกจิ
โลกอุตสาหกรรมไทยตอ้งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม นโยบายการ
พฒันาอุตสาหกรรมจงึจาํเป็นตอ้งมทีศิทางที�ชดัเจนควรมกีารปรบัปรงุเปลี�ยนแปลงเพื�อช่วยให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี มคีวามต่อเนื�องและเป็นระบบ นโยบาย

                                                 

1
 อตุสาหกรรม (industry) หมายถงึ การประดษิฐส์ิ�งของออกจาํหน่าย การนําเอาวตัถุดบิมาปรุงแต่งแปรสภาพดว้ย

แรงงาน หรอืเครื�องจกัรกล เพื�อเป็นสนิคา้หรอืผลติภณัฑอุ์ปโภคและบรโิภค   ในขณะที� ภาคอตุสาหกรรม (industry sector) 
หมายถงึ การรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั นบัตั +งแต่การผลติเครื�องจกัรและอุปกรณ์ การแปรรปูทรพัยากรธรรมชาติ
และสนิคา้เกษตรเพื�อป้อนเขา้สู่โรงงาน การผลติสนิคา้สาํเรจ็รปู ตลอดจนการผลติหบีหอ่เพื�อจาํหน่ายและขนส่ง 
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ต่างๆทั +งมหภาคและจลุภาคจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งผสมผสานและไปในทศิทางเดยีวกนั   และที�
สาํคญัตอ้งมกีารดาํเนินการผลกัดนันโยบายพฒันาอุตสาหกรรมที�มปีระสทิธผิลดว้ย 

การศกึษานี+วตัถุประสงคเ์พื�อหาช่องวา่งนโยบายอุตสาหกรรมของไทย  การศกึษานี+เริ�ม
จาก การทบทวนกรอบแนวคดิในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรม จากนั +นจะเป็นการทบทวน
พฒันาการภาคอุตสาหกรรมไทย เพื�อใหเ้ขา้ใจถงึโครงสรา้งของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั +ง
ปญัหาและความทา้ทายของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต  กระบวนการกําหนดนโยบาย
อุตสาหกรรมของไทยและภาพรวมของนโยบายอุตสาหกรรมในปจัจบุนั   ก่อนที�จะอธบิายถงึ 
“ช่องว่างทางนโยบายอุตสาหกรรม” และสุดทา้ยจะเป็นขอ้เสนอแนะทางนโยบาย 

 

 
2. กรอบแนวคิดในการกาํหนดนโยบายอตุสาหกรรม 

 

นกัเศรษฐศาสตรใ์หค้วามสนใจกบัคําว่า  การทาํให้เป็นเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
(industrialization) หมายถงึ การเปลี�ยนโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ใหม้ลีกัษณะเป็นอุตสาหกรรม

มากขึ+น  และคาํว่า การพฒันาอตุสาหกรรม (industrial development) ซึ�งหมายถงึ การทําให้
ภาคอุตสาหกรรมเจรญิเตบิโต (growth) หรอืขยายตวั (expand) และมกีารใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ
ที�ทาํใหต้น้ทุนการผลติลดลงและปรมิาณการผลติเพิ�มขึ+น ตลอดจนสนิคา้มคีุณภาพดขีึ+น รวมถงึ
การคดิคน้วจิยัคน้ควา้ใหเ้กดิอุตสาหกรรมใหมใ่นประเทศ    โดยสาเหตุที�ประเทศต่างๆสนใจ
เรื�องการพฒันาอุตสาหกรรม เนื�องจาก ภาคอุตสาหกรรมนั +นช่วยสรา้งผลเชื�อมโยงทางเศรษฐกจิ 
(economic linkage) ทําใหร้ะบบเศรษฐกจิสามารถพึ�งตนเองได ้ แกป้ญัหาดุลการคา้และ
ดุลการชําระเงนิลดลง  ก่อใหเ้กดิการจา้งงานและเพิ�มประสทิธภิาพในการผลติโดยรวมดขีึ+น  
ก่อใหเ้กดิรายไดเ้พื�อนําไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิ  กระตุน้ใหเ้กดิการสะสมทุนและการออม 
กระตุน้ใหม้กีารนําเอาเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัเขา้มาใช ้

ขณะที� นโยบายอตุสาหกรรม (industrial policy) หมายถงึ แนวทางดําเนินการในดา้น
ต่าง ๆ เพื�อทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมหรอือุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งภายในประเทศ มคีวาม
เจรญิเตบิโต (growth) และพฒันา (development)  โดยวตัถุประสงคข์องนโยบายอุตสาหกรรม
ของประเทศกําลงัพฒันารวมทั +งประเทศไทย คอื การทําใหป้ระเทศกลายเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม (industrialization) ยกระดบัสวสัดกิารทางเศรษฐกจิของประชาชนในประเทศ ลด
การพึ�งพาตลาดต่างประเทศในการนําเขา้สนิคา้ ลดปญัหาการขาดดุลการคา้และดุลการชําระเงนิ  
เพิ�มรายไดใ้นรปูของเงนิตราต่างประเทศ  และลดปญัหาการว่างงานในประเทศ 

นโยบายอุตสาหกรรมมคีวามหมายที�กวา้งและมกีารเอานโยบายดา้นเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศและดา้นอื�น ๆ โดยมเีครื�องมอืในการดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมมลีกัษณะต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่น  การรว่มลงทุนโดยตรง (direct investment)  การใหก้ารปกป้องคุม้ครอง 
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(protection) อุตสาหกรรมต่าง ๆ การส่งเสรมิ (promotion) การควบคุมดแูล (monitor and control) 
การอํานวยความสะดวก (facilitation) การส่งเสรมิการแขง่ขนั (competition)และการป้องกนัการ
ผกูขาด  (anti-monopoly) การกําหนดภาษศุีลกากร อตัราแลกเปลี�ยน อตัราภาษอีากรมาใชเ้ป็น
เครื�องมอืในการดาํเนินนโยบายอุตสาหกรรม 

สาํหรบัแนวคดิเกี�ยวกบับทบาทของรฐัในการพฒันาอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น
สองกลุ่ม  กล่าวคอื  กลุ่มแรกคอื แนวคดิที�เชื�อถอืในการทาํงานของกลไกราคา และเหน็ว่าตวัรฐั
เองกอ็าจเกดิความลม้เหลว (government failure) ได้ 2  ดงันั +น บทบาทของรฐัควรจาํกดัอยูท่ี�การ
เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของระบบตลาดและกลไกราคาใหท้าํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  รฐัมี
หน้าที�ผลติเฉพาะสนิคา้สาธารณะ (public goods) รฐัไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งแทรกแซงระบบตลาด
เพื�อผลติหรอืจดัสรรทรพัยากรการผลติในภาคอุตสาหกรรมแต่อยา่งใด โดยรฐับาลควรใชจ้่าย
งบประมาณในลกัษณะเป็นตวัเรง่ปฏกิริยิา (catalyst)3 มากกว่าดาํเนินการแทนเอกชน 

ขณะที� กลุ่มที�สอง เป็นแนวคดิที�สนบัสนุนบทบาทของรฐัในการพฒันาอุตสาหกรรม
เน้นการแทรกแซงของรฐัในระบบตลาดเพื�อเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งการผลติอยา่งรวดเรว็ 
เนื�องจากเชื�อว่า ระบบตลาดและการคา้เสรไีมส่ามารถนําไปสู่การจดัสรรทรพัยากรอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประชาชนไดร้บัสวสัดกิารสงูสุด กลไกตลาดลม้เหลว (market failure) เนื�องจาก
เงื�อนไข 3 ประการ คอื ตลาดมกีารแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ (Imperfect Competitive) การผลติไม่มี
คุณลกัษณะผลไดจ้ากขนาด (Absence of Economies of scale) และไมม่คีุณลกัษณะของผลได้
ภายนอก (Absence of Externalities) 

สาํหรบัในการวเิคราะหค์รั +งนี+จะยนือยูบ่นแนวคดิที�ว่าการแทรกแซงของรฐัควรเกดิใน
กรณทีี�กลไกตลาดลม้เหลว การใชง้บของรฐัตอ้งใชก้รณีเป็นสนิคา้สาธารณะ (public goods) หรอื
เสรมิการทํางานของตลาดกรณเีกดิความลม้เหลวของตลาดไมใ่ชใ้นกจิกรรมที�เป็นประโยชน์
ส่วนตวัของเอกชน  บทบาทของรฐับาลควรเป็นตวักระตุน้และผูส้รา้งความทา้ทาย (catalyst and 
challenger) กล่าวคอื เป็นผูส้นบัสนุนและผลกัดนัใหบ้รษิทัเอกชนมคีวามปรารถนาและรเิริ�มการ
เพิ�มขดีความสามารถของตน รฐัควรยดึหลกัเป็นผูส้นับสนุนใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลง ส่งเสรมิใหม้ี
การแขง่ขนัในตลาดในประเทศและกระตุน้การสรา้งนวตักรรมและพฒันาเทคโนโลย ี  นอกจากนี+ 
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 ปจัจยัที�ทาํใหร้ฐัลม้เหลว ไดแ้ก่ 1) ผลประโยชน์สว่นบุคคลมาก่อนผลประโยชน์สว่นรวม 2) การทาํงานของภาครฐัมี

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายและ 3) กจิกรรมแทรกแซงของรฐัเมื�อเกดิขึ+นแลว้ยกเลกิลาํบาก  บทบาทที�เหมาะสมของรฐัในการพฒันา
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 1) การผลติสนิคา้สาธารณะ  2) การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศดา้นเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  3) การพฒันา
ตลาดทุน  4) การส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลย ี 5) การส่งเสรมิการเพิ�มทกัษะกาํลงัคน 6) การส่งเสรมิการคา้และการลงทุน 

3
 กล่าวคอื (1) งบประมาณของรฐัเป็นเพยีงการส่งสญัญาณว่ารฐักาํลงัมุ่งเน้นการพฒันาไปในทศิทางใด (2) กรอบ

แผนปฏบิตักิารควรมขีอ้เสนอมาตรการจงูใจใหเ้อกชนและลกูจา้งในภาคอุตสาหกรรมลงทุนเพิ�มเตมิ (3) แผนปฏบิตักิารควรมี
ขอ้เสนอเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการที�มุง่เน้นผลลพัธม์ากขึ+น (4) การลดเลกิระเบยีบที�ซํ+าซอ้นและเครื�องมอืมาตรการใหม่ๆ  ทาํให้
สามารถแกไ้ขปญัหาไดโ้ดยไมต่อ้งใชเ้งนิ เช่น การปรบัปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบที�เป็นอุปสรรคทาํใหต้น้ทนุธุรกจิสงู  รวมถงึกฏ
ระเบยีบที�ไมช่ดัเจนและเป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการรายเลก็ (5) การอุดหนุนชว่ยเหลอืต่างๆ จะเน้นไปเฉพาะที�การใชจ่้ายที�จะ
เกดิผลต่อสว่นรวม (public goods and services) และ (6) การผลกัดนันโยบายควรจะดาํเนินการตามลาํดบัความสาํคญัของปญัหา 
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รฐับาลไมส่ามารถสรา้งอุตสาหกรรมที�มคีวามสามารถในการแขง่ขนัได ้ในการสนบัสนุนการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนัของภาคเอกชนบทบาทของรฐัจงึเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มที�เอื+อ
ใหบ้รษิทัสามารถเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัไดด้ว้ยตวัเอง   

โดยหลกัการที�สาํคญัในการกําหนดมาตรการแทรกแซงที�เหมาะสมกค็อื พจิารณาว่า
ขอ้บกพรอ่งของระบบตลาดอยูท่ี�ใด มาจากสาเหตุใดหลงัจากนั +นใหแ้กไ้ขที�สาเหตุปจัจยัซึ�งเป็น
แหล่งปญัหาโดยตรงเมื�อขอ้บกพรอ่งหมดไประบบตลาดกจ็ะสามารถทํางานไดป้กต ิ   ภายใต้
แนวคดินี+การแบ่งหน้าที�และบทบาทระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ�งโดย
หลกัการแลว้ภาคเอกชนควรเป็นผูด้ําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิยกเวน้กรณกีารลงทุนในสิ�ง
อํานวยความสะดวกพื+นฐานและกรณทีี�ตลาดไมอ่าจทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 

 

3. พฒันาการของอตุสาหกรรมไทยในช่วง 50 ปี 
 

ภาคอุตสาหกรรมของไทยมกีารพฒันาอุตสาหกรรมจากระบบทุนนิยมโดยรฐั(state 
Capitalism)เป็นระบบเศรษฐกจิเสร ี (Free Enterprise System) พฒันาจากการผลติเพื�อทดแทน
การนําเขา้ (Import Substitution) สู่การพฒันาอุตสาหกรรมโดยส่งเสรมิการส่งออก (Export 

Promotion) ในช่วงปี พ.ศ.2503-12 การพฒันาอุตสาหกรรมเน้นกลยทุธก์ารผลติเพื�อทดแทนการ
นําเขา้ 4 ต่อมาตั +งแต่แผนพฒันา ฯ ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2515-19) จงึเน้นนโยบายส่งเสรมิการส่งออก   
ซึ�งนโยบายส่งเสรมิการส่งออกมผีลใหส้นิคา้ส่งออกมคีวามหลากหลายมากขึ+น และลด
ความสาํคญัของสนิคา้ส่งออกเกษตรกรรมลง   โดยการลงทุนจากต่างประเทศ (ญี�ปุน่ ไตห้วนั 
และประเทศอื�น ๆ) ตั +งแต่ปี พ.ศ.2530 มสี่วนช่วยใหเ้พิ�มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึ+น 
และยงัทําใหภ้าคอุตสาหกรรมมคีวามหลากหลายในการผลติและการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรม
มากขึ+น อาท ิอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และสนิคา้ขั +นกลางต่าง ๆ 

ขณะเดยีวกนักม็กีารพฒันาอุตสาหกรรมตามชายฝ ั �งทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) 
มกีารกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมภิาค  มกีารกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย  มกีารส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมสนับสนุนต่อมาจงึเริ�มหนัมาการส่งเสรมิผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
หรอื SMEs  มกีารส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายอุตสาหกรรม (Industrial Cluster)   ต่อมาประเทศ
ไทยประสบกบัปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 ทําให้ประเทศไทยหนัมาดําเนินนโยบาย
การปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรม ให้มผีลติภาพและความสามารถในการแข่งขนัที�สูงขึ+น  และ
ปรบัตวักลายเป็นอุตสาหกรรมที�ผลติเพื�อการส่งออก (Export-oriented Industry) เพิ�มขึ+น 

                                                 
4
 กลางทศวรรษ 1970 รฐับาลเริ�มตระหนกัถงึขอ้จาํกดัและความเหมาะสมของนโยบายทดแทนการนําเขา้เนื�องจาก

ขอ้จาํกดั 3 ประการคอื 1) อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา้ใชแ้รงงานต่อทนุตํ�ากว่าอุตสาหกรรมส่งออก 2) ไทยเป็นประเทศเลก็ที�
มขีนาดตลาดเลก็กว่าตลาดโลก และ 3) นโยบายทดแทนการนําเขา้ไมส่ามารถลดการนําเขา้สนิคา้วตัถุดบิและสนิคา้ทุน 
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สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (2552)  พบว่าปญัหาสําคญั
ของพฒันาการของนโยบายอุตสาหกรรมของไทยในอดตี กล่าวคอื ประการแรก นโยบาย
อุตสาหกรรมของไทยมุง่เน้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็นเป้าหมายหลกั โดยใชน้โยบาย
ส่งเสรมิการส่งออกและการลงทุนโดยไมไ่ดค้าํนึงถงึการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
และผลกระทบที�จะเกดิขึ+นจากสถานการณ์ต่างประเทศ ส่งผลใหเ้กดิปญัหาอ่อนไหวต่อปจัจยั
ภายนอกที�ควบคุมไมไ่ดแ้ละทาํใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบหากการลงทุนจาก
ต่างประเทศชะลอตวัลง 

ประการที�สอง นอกจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 1-2 ที�มนีโยบายการผลติเพื�อทดแทนการ
นําเขา้แลว้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที� 3 ถงึปจัจุบนัไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาโครงสรา้งการ
ผลติและยกระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื�อลดการพึ�งพาการนําเขา้อยา่งจรงิจงั 
ส่งผลใหแ้นวโน้มการนําเขา้ยงัอยูใ่นระดบัสงูและเตบิโตในทศิทางเดยีวกบัการส่งออกและการ
ลงทุน ชี+ใหเ้หน็จดุอ่อนที�ไม่สามารถพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งยั �งยนื 

ประการที�สาม นโยบายอุตสาหกรรมของไทย  โดยเฉพาะนโยบายส่งเสรมิการลงทุนที�
ผ่านมาไมม่ยีทุธศาสตรเ์ชงิรุกและรบัที�ชดัเจน ทาํใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนเพยีงที�ผ่านมาทาํเพื�อ
ดงึดดูการลงทุนจากต่างชาต ิ แต่ไมไ่ดท้าํใหก้ารส่งออกของไทยมจีดุเด่นที�ชดัเจน ขณะเดยีวกนั
การลงทุนกไ็มไ่ดม้สี่วนในการพฒันาโครงสรา้งอุตสาหกรรมในประเทศ สะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้าก
ระดบัการพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมที�ยงัตํ�าของภาคอุตสาหกรรมไทย 

ประการที�สี� นโยบายอุตสาหกรรมแบบไทยๆ มกัไมเ่จาะจงอุตสาหกรรม 5   (ยกเวน้
อุตสาหกรรมออ้ยและนํ+าตาลที�มสีาํนกังานออ้ยและนํ+าตาล เป็นผูด้แูลและสนบัสนุน) ซึ�งสงัเกตได้
จากนโยบายกําแพงภาษซีึ�งเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาอุตสาหกรรมของไทย  โดยการ
กําหนดภาษนํีาเขา้ในอตัราที�แตกต่างกนัระหว่างสนิคา้ต่างๆ โดยมเีป้าหมายที�การหารายได้
มากกว่าการพฒันาอุตสาหกรรม ก่อใหเ้กดิความโน้มเอยีงไปในอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้
อุปโภคบรโิภคขั +นสุดทา้ยโดยไมม่กีารเชื�อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะการเชื�อมโยง
ไปขา้งหลงัและยงัทําใหเ้กดิการละเลยเครื�องมอืนโยบายอุตสาหกรรมอื�นๆหรอืแมแ้ต่การส่งเสรมิ
การลงทุน ผ่านการดําเนินงานของ BOI กม็วีตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสรมิการลงทุนเพื�อสนบัสนุนการ
ส่งออก  กระจายอุตสาหกรรมไปชนบทและรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศมากกว่า
เป็นการนโยบายรายสาขา (Sectoral Policies) 6  โดยกรณขีองประเทศไทยนั +นสว่นใหญ่จะ เป็น
นโยบายที�ดาํเนินการโดยแต่ละกระทรวงแต่บางครั +งกข็ดัแยง้กนัเองระหว่างกระทรวง   
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 ในการกาํหนดนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายนั +นเรื�องที�สาํคญักค็อื เงื�อนไขที�ใชค้ดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ชนิดของมาตรการที�ใชก้บัอุตสาหกรรมและเครื�องมอืที�จาํเป็นในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิซึ�งในกรณขีองประเทศไทยนั +นบ่อยครั +ง
ที�การกาํหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายนั +นเกดิจากการผลกัดนัของกลุ่มผลประโยชน์ในภาคการคา้และการอุตสาหกรรม 

6
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย" ไดร้บัสทิธพิเิศษในเรื�องต่าง ๆ เช่น เงนิกู ้การยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษศีุลกากร ฯลฯ   โดยมี

เหตุผลทางเศรษฐศาสตรค์อื   ความประหยดัอนัเกดิจากขนาด (scale economies) มคีวามไมแ่น่นอน (uncertainty) และมตีน้ทนุ
ดาํเนินการสงู (transaction cost) เท่านั +น แต่เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรม เหล่านั +นก่อใหเ้กดิผลกระทบภายนอก (positive 
externality) ในทางบวก และการลดตน้ทุน (cost reduction)โดยทั �วไปอกีดว้ย 
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แมว้่าการพฒันาอุตสาหกรรมของไทยนั +นมกีรอบการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ มาตั +งแต่แผนพฒันาฯฉบบัที� 1 (พ.ศ.2504) แต่การพฒันาภาคอุตสาหกรรม
ของไทยกไ็มไ่ดเ้ป็นไปตามแผนที�วางเอาไวเ้ท่าไหร่นกั ทั +งนี+เนื�องจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ
แห่งชาตขิองไทยเป็นเพยีงแผนชี+แนะ (indicative plan) ไมไ่ดเ้ป็นแผนบงัคบั (compulsory or 

mandatory plan) นอกจากนี+บางแผนพฒันาฯกไ็มไ่ดร้ะบุเป้าหมายและทศิทางการพฒันา
อุตสาหกรรมที�ชดัเจน ดงันั +นภาคอุตสาหกรรมไทยจงึเตบิโตดว้ยการดําเนินงานของภาคเอกชน
เป็นหลกัโดยเฉพาะบทบาทของบรรษทัขา้มชาตทิี�เป็นเจา้ของเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 

 

4. โครงสร้างของภาคอตุสาหกรรมไทย  
 

การที�ประเทศไทยกม็ุง่เน้นการพฒันาประเทศแบบเน้นการพฒันาอุตสาหกรรม 7 เป็น
หลกั ทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลติที�มคีวามสาํคญัสงูต่อระบบเศรษฐกจิไทย
และมแีนวโน้มที�จะมคีวามสําคญัเพิ�มขึ+น โครงสรา้งเศรษฐกจิไทยไดเ้ปลี�ยนแปลงจากเศรษฐกจิที�
พึ�งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลกัมาเป็นการพึ�งพาภาคอุตสาหกรรม มลูค่าส่งออกสนิคา้
อุตสาหกรรมมสีดัส่วนเพิ�มมากขึ+น ในขณะที�มลูค่าส่งออกสนิคา้เกษตรกรรมลดลง  ลกัษณะ
โครงสรา้งภาคการผลติของไทยมกีารกระจกุตวัอยูใ่นอุตสาหกรรมไมก่ี�สาขาโดยส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมที�ใชเ้ทคโนโลยสีงู (แต่อยูใ่นขั +นตอนการผลติที�ใชแ้รงงานเป็นหลกัและมเีทคโนโลยี
ตํ�า) และเป็นอุตสาหกรรมที�พึ�งพาเงนิลงทุนจากต่างประเทศ  

ภาคอุตสาหกรรมของไทยแมจ้ะไม่ประสบความสําเรจ็เท่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรอื 
NICs แต่เมื�อพจิารณาตวัชี+วดัระดบัการพฒันาอุตสาหกรรม (industrial development) เช่น จาก 
การวดัประสทิธภิาพการผลติ (productivity) ความสามารถในการแขง่ขนั (competitiveness) การ
เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งอุตสาหกรรม (structural change) และ คุณภาพสนิคา้อุตสาหกรรม 
(quality of product) กพ็บว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมรีะดบัการพฒันาอุตสาหกรรมดขีึ+นเป็นลาํดบั  

ลกัษณะสาํคญัของภาคอุตสาหกรรมไทย ไดแ้ก่  ผลติภณัฑภ์าคอุตสาหกรรมมสีดัส่วน
สงูทั +งทางดา้นการผลติและการส่งออก  อตัราการเจรญิเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมมผีลต่อการ
เจรญิเตบิโตต่อเศรษฐกจิไทยโดยรวม  การส่งออกของสนิคา้อุตสาหกรรมในประเทศยงัตอ้ง
พึ�งพาสนิคา้เขา้จากต่างประเทศทั +งเครื�องจกัรและวตัถุดบิ ประเภทของสนิคา้อุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยมกีารกระจายตวัค่อนขา้งด ี  โดยมทีั +งกลุ่มอุตสาหกรรมที�พึ�งพาทรพัยากรธรรมชาต ิ 
กลุ่มอุตสาหกรรมที�ใชแ้รงงานเขม้ขน้   กลุ่มอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์  กลุ่มอุตสาหกรรม
                                                 

7
 เสน้ทางการพฒันาจะมหีลายทางไมว่่าจะเป็นการเป็นประเทศพฒันาอุตสาหกรรมใหม ่ หรอื Newly Industrializing 

Economies (NIEs) ประเทศพฒันาอุตสาหกรรมและเกษตร Newly Industrializing and Agro-based Economies (NIAEs) และการ
เป็นประเทศพฒันาที�รกัษาสมดุลทั +งภาคอุตสาหกรรมเกษตรและบรกิาร หรอื Newly Industrializing Agro-based and Services 

Economies (NIASEs) 
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เครื�องจกัรกล และอุตสาหกรรมอื�น ๆ อยา่งไรกต็าม สดัส่วนการจา้งงานภาคอุตสาหกรรมเมื�อ
เทยีบกบัจาํนวนการจา้งงานรวมของประเทศอยูใ่นระดบัตํ�า โดยเมื�อพจิารณาในส่วนของแรงงาน
ทั +งหมดนั +น  ที�สาํคญั การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรอื FDI) มี
อทิธพิลต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของไทยมาก  

โดยในช่วงแรก FDI ในภาคอุตสาหกรรมไทยจะเน้นการผลติเพื�อทดแทนการนําเขา้ 
ต่อมาจงึลงทุนในอุตสาหกรรมการส่งออก เนื�องจากรฐับาลไทยมนีโยบายส่งเสรมิการส่งออกและ
ใหส้ทิธพิเิศษแก่ผูส้่งออก  ต่อมาFDI เริ�มเปลี�ยนโครงสรา้งจากการผลติสนิคา้สาํเรจ็รปูมาเป็น
การผลติชิ+นส่วนและอุปกรณ์ในประเทศไทยมากขึ+น  สาํหรบัอุตสาหกรรมที�ม ีFDI กระจกุตวัอยู่
มาก คอื อุตสาหกรรมผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส ์ เครื�องใชไ้ฟฟ้า ยานยนต ์ และเคมภีณัฑ ์ ส่วน
แหล่งทุนที�สําคญั คอื ญี�ปุน่ อเมรกิา ไตห้วนั สงิคโปร ์และฮ่องกง 

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 10 ปีที�ผ่านมา การเจรญิเตบิโตและการขยายตวัของอุตสาหกรรม
เน้นหนกัไปที�อุตสาหกรรมการผลติเพื�อส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมที�มกีาร
ขยายตวัสงูในช่วงที�ผ่านมา ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลยีมแปรรปู อุตสาหกรรมเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์ อุตสาหกรรมเครื�องใชใ้นการสื�อสาร วทิย ุ โทรทศัน์ เป็นตน้ ในขณะที�อุตสาหกรรม
ดั +งเดมิอยา่ง อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสิ�งทอ เครื�องนุ่งห่มกย็งัคงมอีตัราการขยายตวั
อยา่งผนัผวนตามกระแสความเปลี�ยนแปลงจากความต้องการของผูบ้รโิภคภายนอกประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2550 ภาคอุตสาหกรรมการผลติมมีลูค่าผลผลติอุตสาหกรรม สงูถงึ 1,687,361 
ลา้นบาท เมื�อจาํแนกตามหมวดธุรกจิการผลติแลว้จะพบว่า สาขาที�มสีดัส่วนต่อ GDP ของภาค
การผลติ 10 อนัดบัแรก คอื อาหารและเครื�องดื�ม ยานยนตแ์ละชิ+นส่วน อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ
เครื�องใชใ้นสาํนกังาน อุปกรณ์สื�อสาร วทิย ุ โทรทศัน์และชิ+นส่วน ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
เฟอรนิ์เจอร ์ เครื�องจกัรกล สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม และเคมภีณัฑ ์ ซึ�งรวม 10 หมวดดงักล่าวมี
มลูค่าประมาณ 1,317 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78.1 ของ GDP ภาคการผลติทั +งหมด (ดภูาพที� 1) 

จากขอ้มลูการสาํรวจสาํมะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 ของสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ
พบว่าภาคอุตสาหกรรมการผลติ (Manufacturing Industry) มจีาํนวนโรงงานทั +งสิ+น 457,968 

โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเลก็ ที�มจีาํนวนคนงานไมเ่กนิ 200 คนอยูท่ ั +งสิ+น 
454,392 โรงงาน และโรงงานขนาดใหญ่ที�มจีาํนวนคนงานมากกว่า 200 คน อยูท่ ั +งสิ+น 3,576 

โรงงาน ซึ�งเมื�อเทยีบเป็นสดัส่วนแลว้จะพบว่า โครงสรา้งของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลติของไทยส่วนใหญ่ หรอืรอ้ยละ 99.2 เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเลก็ ในขณะที�
โรงงานขนาดใหญ่มสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 0.8 เท่านั +น (ดภูาพที� 2) 

ภาคอุตสาหกรรมการผลติ (Manufacturing Industry) มกีารจา้งงานประมาณ 4,460,284 

คน กระจายกนัอยูท่ ั +งในสถานประกอบการขนาดใหญ่และสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ สาํหรบัสถานประกอบการขนาดใหญ่มกีารจา้งงานคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
52.15 ของการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมการผลติทั +งหมด ส่วนสถานประกอบการขนาดกลาง
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และขนาดเลก็มกีารจา้งงานคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 47.85  ของการจา้งงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติทั +งหมด เมื�อพจิารณาถงึมลูค่าผลผลติที�ไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมการ
ผลติทั +งประเทศพบว่า มลูค่าผลผลติส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ถงึประมาณ
รอ้ยละ 75.1 ของมลูค่าผลผลติที�ไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมการผลติทั +งหมด ส่วนสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) มสีดัส่วนมลูค่าผลผลติอยูท่ี�ประมาณรอ้ยละ 
24.9 ของมลูค่าผลผลติที�ไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมการผลติทั +งหมด 

 

ภาพที' 1: โครงสร้าง GDP ภาคการผลิต จาํแนกตามหมวดธรุกิจปี 2550 

Refined Petroleum Products 

  6.6%

Funiture; Manufacturing 

n.e.c.  

6%

Textiles   

5%Chemicals and Chemical 

Products   

5%

Wearing Apparel   

5%

Food Products and 

Beverages   

15%

Motor Vehicles   

11%

Office, Accounting and 

Computing Machinery   

10%

Radio, Television and 

Communication Equipment 

and Apparatus   

9%

Machinery and Equipment   

6%

ที�มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

สัดส่วนอุตสาหกรรมที�มีมูลค่า GDP สูงสุด 10 อันดับ
มูลค่า 1,317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.1 ของ GDP ภาคการผลิต

 

ที�มา: สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2552) 
 

ภาพที' 2: สดัส่วนโครงสร้างผูป้ระกอบการของไทยกบัการจ้างงานและมูลค่าผลผลิต 

TotalTotal

668,185
(72.75%)

3,460,967
(66.1%)

996,163
(33.65%)

1,828
(27.25%)

1,776,884
(33.9%)

670,596670,596 5,237,8515,237,851 2,960,1362,960,136

1,963,973
(66.35%)

3,460,967
(66.1%)

668,185
(72.75%)SME

LE

TotalTotal

668,185
(72.75%)

3,460,967
(66.1%)

1,821,337
(24.9%)

3,576 (0.8%)

2,325,606
(52.15%)

457,968 โรง

5,483,17
(75.1%)

2,134,678
(47.85%)

454,393
(99.2%)

SME

LE

4,460,284 คน 7,304,513 ล้านบาท

จาํนวนคนงาน
เกินกว่า 200 คน

จาํนวนคนงานตํ�ากว่า 200 คน

Value
(million THB)(million THB)Number (Employee)

Employment

ที�มา : ประมวลจากสาํมะโนอุตสาหกรรม สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ2550
 

ที�มา : สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2552) 
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การที�สถานประกอบการ SMEs จะมจีาํนวนสถานประกอบการที�มากที�สุดและมกีารจา้ง
งานจาํนวนมาก แต่กลบัสรา้งมลูค่าใหก้บัสนิคา้ไดน้้อยมากเมื�อเทยีบกบัสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ซึ�งมจีาํนวนน้อยกว่า แสดงใหเ้หน็ถงึการไดร้บัประโยชน์จากการต่อยอดสรา้งมลูค่า
เพยีงเลก็น้อยเท่านั +น เพราะกลุ่มสถานประกอบการ SMEsใหญ่นั +นเป็นเพยีงผูร้บัจา้งผลติ โดย
อาศยัความไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทุนจากค่าจา้งแรงงานราคาถูกและการมทีรพัยากรธรรมชาตทิี�
ใชใ้นการผลติเท่านั +น8  

ในขณะมลูค่าสาขาการผลติที� SMEs สามารถสรา้ง GDP สงูนั +น ส่วนมากเป็น SMEs 

ประเภทใชเ้ทคโนโลยปีานกลาง เช่น สาขาเครื�องเรอืนและสาขาเคม ีซึ�งม ีGDP สงูเป็นลาํดบัที�สี�
และหา้ของมลูค่า GDP ในภาคการผลติรวมทั +งประเทศ ส่วนในสาขาที�เป็นหลกัหรอืเป็นสนัหลงั
ของประเทศ อาท ิ อาหารและเครื�องดื�ม รถพ่วงและกึ�งรถพ่วง เครื�องจกัรต่างๆ เครื�องแต่งกาย 
SMEs ยงัมบีทบาทค่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะในสาขาที�ตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติสงู 
(Technology Intensive) ขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการใชทุ้นนั +นจะเพิ�มขึ+นเขม้ขน้ตามการ
ผลติ โดยสถานประกอบการที�มขีนาดใหญ่มโีอกาสสรา้งรายไดม้ากกว่า ซึ�งเอื+อใหเ้กดิการขยาย
การลงทุนและซื+อเครื�องจกัรและเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใชเ้พิ�มประสทิธภิาพในการผลติ 

สาํหรบัโครงสรา้งการกระจายตวัของกจิการ SMEs นั +น กจิการ SMEs ส่วนใหญ่กระจกุ
ตวัอยูใ่นจงัหวดัซึ�งเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิภมูภิาค  โดยในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล 
กจิการ SMEs ตั +งกจิการอยู่ในกรงุเทพ ฯ ถงึรอ้ยละ 75.4 และเมื�อเปรยีบเทยีบกบัภมูภิาคอื�น ๆ 
แลว้ กจิการ SMEs ตั +งอยูใ่นกรงุเทพฯและปรมิณฑลมากที�สุด  โครงสรา้งประเภทกจิการ SMEs 

จะมคีวามคลา้ยคลงึกนัในทุกภมูภิาคของประเทศไทย คอื กจิการในภาคการคา้ปลกีและภาค
บรกิารจะมสีดัส่วนสงูกว่ากจิการภาคการผลติ  
 

 

5. ปัญหาและความท้าทายของภาคอตุสาหกรรมไทย 
 

การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดตีที�ผ่านมาจะเตบิโตอยา่งรวดเรว็ โดยมี
ปจัจยัที�เอื+อต่อการพฒันาอุตสาหกรรมที�สําคญัคอื ความสมบรูณ์ของทรพัยากรและแรงงาน  การ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  ความมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ  ความพรอ้มในการสรา้งสิ�ง
สาธารณูปโภค และสถานการณ์ในตลาดโลกที�มกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื�อง แต่ปจัจุบนัสภาพการณ์
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 โดยสาขาการผลติที� SMEs ส่วนมากเป็นสาขาการผลติที�ใชแ้รงงาน (Labor Intensive) โดยพจิารณาจากสดัส่วนการ

ใชแ้รงงานต่อจาํนวนสถานประกอบการและเงนิลงทุน อาท ิ อุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมผลติหนงัสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ากหนงัสตัว ์ เป็นตน้ หรอืเป็นสาขาการผลติที�ใชว้ตัถุดบิภายในประเทศ (Resource 

based) เช่น สาขาการพมิพโ์ฆษณา สาขาการผลติไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้ซึ�งมกีารใชเ้งนิลงทุน เครื�องจกัรและเทคโนโลยไีมส่งู
มากนกั สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิค่อนขา้งตํ�า  
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ต่างๆเหล่านี+เปลี�ยนไป อุตสาหกรรมไทยตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัมากขึ+นมกีารสญูเสยี
ความสามารถในการแขง่ขนัโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที�ใชแ้รงงานและทรพัยากรเขม้ขน้   

นอกจากนี+แนวโน้มเศรษฐกจิระหว่างประเทศที�ไดร้บัผลจากกระแสโลกาภวิฒัน์ การ
เปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ี การเปิดเสรทีางการคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ  ความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศมคีวามซบัซอ้นมากขึ+น  การคา้และการผลติตอ้งคาํนึงถงึ
สิ�งแวดลอ้ม มาตรฐาน สทิธมินุษยชน  ทาํใหก้ารผลติและการคา้สนิคา้อุตสาหกรรมตอ้งคาํนึงถงึ
กฎระเบยีบการคา้และการลงทุนมากขึ+น  เพราะตอ้งเจอการกดีกนัทางการคา้รปูแบบใหม ่ 
อุตสาหกรรมไทยมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัตวัเมื�อตอ้งประสบกบัการแขง่ขนัที�รนุแรงขึ+น  

ลกัษณะสาํคญัของอุตสาหกรรมในปจัจบุนัมกีารเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัคอื  มคีวามเป็น
นานาชาต ิ  การแบ่งขั +นตอนการผลติและแหล่งผลติ เกดิการเปลี�ยนแปลงในกระบวนการผลติ 
วงจรชวีติของผลติภณัฑท์ี�ส ั +นลง การบรกิารก่อนและหลงัการขายมคีวามสาํคญัมากขึ+น  
สนิทรพัยท์ี�ไมม่ตีวัตน (Intangible assets) มคีวามสาํคญัมากขึ+น  มกีารสรา้งเครอืขา่ยและหา
พนัธมติรระหว่างกจิการ  มกีฎระเบยีบมากขึ+น  มกีารแขง่ขนัที�รุนแรงขึ+น โดยมตีวัเรง่ที�สาํคญัก็
คอืการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ี การเปลี�ยนแปลงของโครงสรา้งทางการผลติและการ
จาํหน่าย ความสาํคญัของความรูแ้ละทรพัยากรมนุษยม์มีากขึ+น  ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึ+น  
สารสนเทศมคีวามสาํคญั  มเีครอืขา่ยความเชื�อมโยง (Networking and Interconnectedness)  การ
แขง่ขนัมคีวามรุนแรง  มคีวามเสี�ยงมากขึ+น   

  ขณะที�สนิคา้ที�เป็นสนิคา้หลกัในการส่งออกกลบักระจกุตวัอยูไ่มก่ี�รายการ โดยส่วน
ใหญ่เป็นสนิคา้ที�ตอ้งใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงู และระดบักลาง เช่น ยานยนต ์ อเิลก็ทรอนิกส ์ และ
เครื�องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ แต่อุตสาหกรรมหลกัเหล่านี+ ลว้นแลว้แต่ตอ้งพึ�งพาการนําเขา้ชิ+นส่วน 
เครื�องจกัร เทคโนโลย ี และทุน จากต่างประเทศในสดัส่วนที�สงู ซึ�งจากการศกึษาทาํใหพ้บว่า 
การผลติของกลุ่มอุตสาหกรรมนี+ในประเทศไทย ยงัตอ้งอาศยัความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจาก
การใชแ้รงงานไรฝี้มอื ค่าแรงตํ�า และทุนจากต่างชาตเิป็นหลกั โดยมกีารพฒันาเพิ�มผลติภาพ
การ ผลติ (Productivity) ยงัมน้ีอยมาก   

ปญัหาเฉพาะดา้นในอุตสาหกรรมหลกัของไทย ไดแ้ก่ การขาดแคลนแรงงานที�มฝีีมอื
ระดบัสงู 9   การพึ�งพาวตัถุดบินําเขา้ในสดัส่วนที�สงู  การขาดแคลนศูนยท์ดสอบผลติภณัฑท์ี�ได้
มาตรฐานสากล  การขาดการวจิยัและพฒันา การขาดเทคโนโลยทีี�ดใีนการผลติ  ดา้นการพฒันา
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 นอกจากระดบัการศกึษาที�ตํ�าของแรงงานแลว้ ภาคอุตสาหกรรมไทยยงัประสบปญัหาการ ขาดแคลนบุคคลากรที�มี

ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น โดยเฉพาะสาขาวศิวกรและช่างเทคนิค สาเหตุสาํคญัเนื�องจากไทยมสีถาบนัการศกึษาที�ผลติ
วศิวกรและช่างเทคนิคที�ไดคุ้ณภาพไมเ่พยีงพอที�จะสนองต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม การศกึษาในสถาบนัการศกึษา
มภีาคปฏบิตัไิมม่ากนกั ขณะเดยีวกนับุคคลากรเหล่านี+ยงัมอีตัราการเปลี�ยนงานสงู ทาํใหบุ้คลากรเหล่านี+ขาดการสะสม
ประสบการณ์ที�ต่อเนื�อง แมว้่าในปจัจุบนัจะมกีารขยายการศกึษาภาคบงัคบั แต่เนื�องจากแรงงานส่วนใหญ่ในปจัจุบนัยงัเป็น
ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืตํ�ากว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่จงึเป็นผูท้ี�มพีื+นฐานการศกึษาตํ�าและกว่าแรงงานใหมท่ี�
ไดร้บัการศกึษาในระดบัที�สงูกว่าจะเขา้สู่ตลาดแรงงานกต็อ้งใชเ้วลานานหลายปี  นอกจากนี+ ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานการ
พฒันากาํลงัคน เช่น สถาบนัการศกึษายงัมกีารประสานงานดว้ยกนัเองและประสานงานกบัผูใ้ชแ้รงงานน้อย 
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เทคโนโลยขีองไทย ประเทศไทยมกีารใชจ้า่ยในการคน้ควา้วจิยัอยูใ่นระดบัที�ตํ�า  และส่วนใหญ่
เป็นการวจิยัของรฐับาลซึ�งไมส่ามารถนํามาใชไ้ดจ้รงิในภาคการผลติ พึ�งพาเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศเป็นหลกัมปีญัหาขาดแคลนบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มเสยีเปรยีบดา้นเทคโนโลย ี 

อุตสาหกรรมอ่อนไหวกบัการเปลี�ยนแปลงเศรษฐกจิโลกเนื�องจากพึ�งพาตลาดส่งออก
มากขึ+น10 อกีทั +งยงัขาดความเชื�อมโยงกนักบัภาคเศรษฐกจิส่วนอื�นๆ ซึ�งจะเป็นส่วนสาํคญัในการ
เพิ�มมลูค่าใหก้บัสนิคา้อุตสาหกรรม คอื ภาคเกษตรและภาคบรกิาร ซึ�งในสองส่วนนี+นบัว่าเป็นจุด
แขง็อยา่งหนึ�งของประเทศ ซึ�งหากสามารถปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมใหส้ามารถเชื�อมโยงไป
ยงัภาคส่วนเศรษฐกจิอื�นๆไดท้ั +งในดา้นเชื�อมโยงไปยงัภาคเกษตร โดยเฉพาะการเชื�อมโยง
วตัถุดบิที�ไดจ้ากภาคเกษตร หรอืการเชื�อมโยงไปยงัภาคบรกิาร กจ็ะเป็นส่วนสําคญัที�จะยกระดบั
ภาคเศรษฐกจิของประเทศไดใ้นอนาคต 

เพื�อแกไ้ขปญัหาดงักล่าวประเทศไทยไดม้ ี แผนแม่บทอตุสาหกรรมฉบบัที $ 1 (พ.ศ.
2540-2544) ซึ�งเป็นแผนดา้นอุตสาหกรรมฉบบัแรกของประเทศไทยที�ไดม้กีารวางกรอบนโยบาย 
วสิยัทศัน์และกลยทุธใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมของไทยไวอ้ยา่งครบถว้น  โดยมจีดุมุง่หมายคอื 
การปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ  การลดต้นทุนการผลติ การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
ผลผลติ การรกัษาสิ�งแวดลอ้มและรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกใหม้คีวาม
ต่อเนื�อง 

แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมในแผนที� 1 แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คอื  แนวทางที $ 1 
แนวทางและมาตรการทั $วไป  โดยการ การแกป้ญัหาโครงสรา้งอุตสาหกรรม ซึ�งมปีระเดน็ใน
การแกไ้ขปญัหาโครงสรา้งอุตสาหกรรมทั �วไป คอื การจดัลาํดบัความสําคญัในการลงทุนเพื�อ
อุตสาหกรรม  การแก้ปญัหาความขดัแยง้ทางโครงสรา้งระหว่างอุตสาหกรรมที�ผลติวตัถุดบิ  
รวมทั +งปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ และเพิ�มคุณภาพของผลผลติ  ส่งเสรมิใหเ้กดิความ
เชื�อมโยงของอุตสาหกรรมที�เกื+อหนุนซึ�งกนัและกนั และจดัใหม้โีครงสรา้งพื+นฐานทางการคา้
ป้องกนัผูผ้ลติภายในประเทศ แนวทางที $ 2 แนวทางและมาตรการพฒันาอตุสาหกรรม
เฉพาะด้าน ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรมส่งออก 2) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
3) การพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขา 4) การยา้ยฐานการผลติในประเทศ 5) การจดัการ
เทคโนโลยแีละการปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัร และ 6) การจดัการสิ�งแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม11   
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 วกิฤตเศรษฐกจิโลกในปี 2550 จะทาํใหม้แีนวคดิที�จะที�ปรบัทศิทางอุตสาหกรรมในไทยจากอุตสาหกรรมที�ผลติเพื�อ

การส่งออกมาพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการพึ�งพาตลาดในประเทศมากขึ+น (Rebalancing Growth) ซึ�งการศกึษาของ Chaipat  

Poonpatpibul et al.  (2009) พบว่า  ในระยะปานกลางและยาวอุปสงค์ในประเทศยงัไม่สามารถเขา้มาทดแทนการส่งออกได ้ 
เนื�องจากจาํนวนประชากรในที�มขีนาดเลก็เพยีง 60 กว่าลา้นคน รายไดต่้อประชากรยงัตํ�าประมาณสามพนักว่าเหรยีญดอลลาร์
สหรฐัฯ อุปสงค์ในประเทศจงึไม่สามารถรองรบัปริมาณสนิค้าที�ผลติในประเทศทั +งหมด และความจําเป็นที�การผลติในระดบั
อุตสาหกรรมต้องอาศยัตลาดขนาดใหญ่เพื�อการผลติจํานวนมากอนัจะนําไปสู่การประหยดัต่อขนาด นอกจากนี+ การส่งออกยงั
ก่อใหเ้กดิการจา้งงาน  การสะสมทุนและช่วยเพิ�มประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเนื�องส่งผลดต่ีอการพฒันาประเทศในระยะยาว   

11
 โดยรายละเอยีดแนวทางและมาตรการพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะดา้น มดีงันี+  
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อยา่งไรกต็าม ภาครฐัไมไ่ดนํ้าแผนแมบ่ทอุตสาหกรรม ฉบบัที� 1 มาใชใ้นทางปฏบิตัิ
เนื�องจากวกิฤตเศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 และสถานการณ์เศรษฐกจิไทยไดเ้ปลี�ยนแปลงไปมาก จงึ
ความจาํเป็นในการมนํีา แผนปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมของประเทศไทย ซึ�งเป็นการ
ปรบัปรงุจากแผนแมบ่ทอุตสาหกรรมฉบบัที� 1 โดยปรบัใหม้เีป้าหมายในการดาํเนินงานที�แคบลง
และมุง่เน้นที�การปรบัเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นสาํคญั   

สาํหรบัเหตุผลและความจาํเป็นที�ตอ้งปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมของประเทศ ไดแ้ก่ 
ภาคอุตสาหกรรมไทยมเีทคโนโลยกีารผลติที�ลา้สมยั มตีน้ทุนการผลติสงู แรงงานไรท้กัษะ  
ผูผ้ลติขาดการพฒันาตราสนิคา้ของตนเอง ผูป้ระกอบการขาดความรู ้ ความสามารถในการ
จดัการ การตลาดและขอ้มลูการตลาด ขาดการส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนุนขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ผลติภาพและประสทิธภิาพการผลติตํ�าและขาดการพฒันาวตัถุดบิและความ
เชื�อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม  โดยแนวทางในปรบัโครงสรา้ง คอื 1) มุง่สู่การผลติสนิคา้
ระดบักลางและระดบัสงูมากขึ+น  2) ลดตน้ทุนการผลติ และปรบัปรงุการส่งมอบสนิคา้ใหร้วดเรว็
ยิ�งขึ+น  3) ยกระดบัความรู ้ และความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 4) สรา้งพนัธมติร
ทางการผลติและการคา้กบัธุรกจิทั +งในต่างประเทศและในประเทศคู่คา้ 5) ปรบัไปสู่การผลติที�ลด
มลภาวะจากอุตสาหกรรม 6) กระจายการผลติไปสู่ส่วนภมูภิาคและชนบท ทั +งนี+ในแผนการปรบั
โครงสรา้งอุตสาหกรรมระบุอุตสาหกรรมเป้าหมาย 13 อุตสาหกรรม12  

                                                                                                                                            
1) อุตสาหกรรมส่งออก โดยสนบัสนุนการจดัตั +งสถาบนัอสิระของกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งเสรมิใหม้รีะบบเตอืน

ภยัล่วงหน้า (Early warning)  สนบัสนุนการจดัตั +งศนูยท์ดสอบ เพื�อใหส้นิคา้ไดม้าตรฐานสากล  กระจายงานรบัรองมาตรฐานให้
สถาบนัอสิระของกลุ่มอุตสาหกรรม สนบัสนุนการจดัตั +งสถาบนั ISO ขึ+นเป็นองคก์รอสิระ  และจดัตั +งเขตอุตสาหกรรมส่งออก 
(Export processing zone) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที�ปลอดภาระภาษ ี(Free trade zone) 

2) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรใหแ้ก่หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบนัเพิ�มผลผลติ สนบัสนุนการจดัตั +งสถาบนัอสิระที�ทาํ
หน้าที�วจิยัและพฒันา สนบัสนุนใหส้ภาอุตสาหกรรมจงัหวดัต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะสหพนัธร์ะดบัประเทศ เพื�อรว่มกาํหนด
นโยบาย ทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมและตั +งศนูยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ เพื�อรณรงคใ์หม้กีารปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัร 

3) การพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขาโดยใหก้ระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรว่มกนั
จดัทาํแผนกลยุทธพ์ฒันาอุตสาหกรรมรายสาขาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี โดยคาํนึงถงึปญัหาสาํคญั เช่น ปญัหาดา้นวตัถุดบิ 

4) การยา้ยฐานการผลติในประเทศ โดยจดัตั +งนิคมอุตสาหกรรมขึ+นมารองรบัการยา้ยฐานการผลติ สนบัสนุนทางการ
เงนิ สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาอุตสาหกรรมชุมชนและชนบทขนาดเลก็ที�มปีระสทิธภิาพและยั �งยนื จดัทาํแผนยุทธศาสตรใ์ห้
สอดคลอ้งกบัแผนลงทุนของกลุ่มจงัหวดั และเขม้งวดการตรวจสอบโรงงาน ควบคู่ไปกบัการยา้ยโรงงาน 

5) การจดัการเทคโนโลยแีละการปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัร โดยการส่งเสรมิการลงทุนโดยมเีงื�อนไขใหถ่้ายทอด
เทคโนโลย ี ตั +งกองทุนการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร ผลติบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทั +งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละแรงงานมี
ฝีมอื และใหอุ้ตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นพี�เลี+ยงดา้นการจดัการใหอุ้ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ 

6) การจดัการสิ�งแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ ์"ผูส้รา้งมลพษิ เป็นผูจ่้าย" และ "กนัไวคุ้ม้กว่า
แก"้ จดัทาํแผนแมบ่ทการจดัการภาคอุตสาหกรรม ภายใน 6 เดอืน และดแูลผลประโยชน์ของประเทศใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็น
ธรรม และสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

12
 ไดแ้ก่ อาหารและอาหารสตัว ์ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ สิ�งทอและเครื�องนุ่มห่ม เซรามกิและแกว้ รองเทา้และเครื�องหนงั 

เครื�องใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส ์ ไม ้ และเครื�องเขยีน  ยานยนต์ และชิ+นส่วน  ยาและเคมภีณัฑ ์ อญัมณ ี และเครื�องประดบั 
ยางพารา และผลติภณัฑย์าง เหลก็ และเหลก็กลา้ และปิโตรเคม ี
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อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของแผนปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรมระยะที� 1 (พ.ศ. 
2542-43) และระยะที� 2 (พ.ศ. 2544-45) มขีอ้จาํกดั และโครงการที�มกีารดําเนินงานยงัมจีาํนวน
น้อยมากเมื�อเทยีบกบัแผนที�กําหนดไว ้ จาํนวนเจา้หน้าที�และงบประมาณการคดัเลอืกโครงการมี
อยูอ่ยา่งจาํกดั ทาํใหผ้ลของแผนการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม ไมส่ามารถส่งผลกระทบต่อการ
เปลี�ยนแปลงขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรมไทยไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม   

ในช่วงรฐับาลทกัษณิ (พ.ศ. 2544-2550) มุง่เน้นเรื�องของการพฒันาขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรม มนีโยบายยกระดบัอุตสาหกรรม เช่น การพฒันาและสนบัสนุน
ผูป้ระกอบ SMEs (โดยเฉพาะดา้นการเงนิ) การเพิ�มขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยแีละ
คุณภาพแรงงาน  การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย13 รวมทั +งการปฏริปูระบบราชการ14  ซึ�งใน
ยคุทกัษณิแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมมคีวามชดัเจนมากกว่าในอดตี แต่สุดทา้ยแลว้ การ
ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนักย็งัไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าที�ควร เนื�องจากขอ้จาํกดั
ของภาคราชการไทยและการขาดแรงผลกัดนัทางดา้นการเมอืง (Laurids, 2004) 

ต่อมาในสมยัรฐับาลพล.อ.สุรยทุธ ์ (พ.ศ. 2549-2551)  ไดม้กีารผลกัดนั แผนแมบ่ท
โครงสรา้งพื+นฐานทางปญัญา (พ.ศ. 2551-2555)  แผนแมบ่ทการเพิ�มประสทิธภิาพและผลติ
ภาพ (พ.ศ. 2551-2555)  และแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัที� 2 
(พ.ศ.2550-2554) เพื�อเป็นทศิทางหลกัของการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย อยา่งไรกต็าม 
การดําเนินงานตามแผนแม่บทดงักล่าวกไ็มถู่กนําไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เนื�องจากปญัหา
โครงสรา้งการทํางานของระบบราชการไทย  การขาดการสนบัสนุนทางจากภาคการเมอืงและ
ความไรเ้สถยีรภาพของรฐับาลในสมยัต่อมา 
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 เน้นพฒันาคลสัเตอรข์องไทยสู่การเป็นผูนํ้าโลกในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche markets) ไดแ้ก ่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร:(Kitchen of the World) กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั �น (Asia Tropical Fashion)  กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว (Tourism 

Capital Asia) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Detroit of Asia) และ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์(World Graphic Design Center)  
14
 ใชก้รอบการบรหิารใหอ้งคก์รต่างๆ มกีารวางแผนเชงิกลยทุธ ์ซึ�งตอ้งกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธด์า้น

ต่างๆ โดยมดีชันีชี+วดัและไดร้บัการตรวจสอบจากองคก์รที�ทาํหน้าที�ดงักล่าว มกีารจดัตั +งองคก์รสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที�แยกจากสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน(ก.พ.) เพื�อดแูลทศิทางการบรหิารองคก์รต่างๆ 
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6. กระบวนการกาํหนดนโยบายอตุสาหกรรมของไทย 
  

กระบวนการกําหนดนโยบายและทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมของไทยนั +นเป็นไปตาม
ภาระหน้าที�ของ กระทรวงอตุสาหกรรม 15  ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ. 
2550   นโยบายของรฐับาล ที�ไดก้ําหนดภารกจิหลกัของกระทรวงอุตสาหกรรมไว ้ กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบยุทธศาสตร ์ การปรบัโครงสรา้งการผลติเพื�อเพิ�มผลติ
ภาพและคุณค่าของสนิคา้และบรกิารบนฐานความรูแ้ละความเป็นไทย และมสี่วนรว่มในบทบาท
เกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศภายใตแ้ผนพฒันาฯ ในส่วนอื�น ๆ  

นอกจากนี+ จากการที�ไดม้ปีระกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี พ.ศ. 2546 16   ทาํใหใ้นการวเิคราะหแ์ละกําหนดนโยบาย
อุตสาหกรรมของไทยนั +นกระทรวงอุตสาหกรรม จะตอ้งคาํนึงถงึหน้าที�ของส่วนราชการภายใต ้
รฐัธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2550  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที� 10  แผนบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั   แผนแมบ่ทโครงสรา้งพื+นฐาน
ทางปญัญา (พ.ศ. 2551-2555) 17     แผนแมบ่ทการเพิ�มประสทิธภิาพและผลติภาพฯ (พ.ศ. 
2551-2555) 18  แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัที� 2 (พ.ศ.2550-2554)) 
ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการกระทรวงอุตสาหกรรมที�ผ่านมา และความเหน็จากผูม้ ี
ส่วนรวม (stakeholder) ซึ�งกรอบเหล่านี+นําซึ�งนโยบายอุตสาหกรรม (ดภูาพที�3) 

                                                 

15
 กระทรวงอุตสาหกรรมมสี่วนราชการระดบักรมในสงักดั รวม 8 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1) สาํนกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม  2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  3) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  4) กรมอุตสาหกรรมพื+นฐานและการเหมอืงแร่  5) 
สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ+าตาลทราย  6) สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  7) สาํนกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม  และ  8) สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนและมสีถาบนัอสิระในเครอืขา่ยเพื�อสนบัสนุนการพฒันา
อุตสาหกรรม จาํนวน 9 สถาบนั  

16
 กล่าวคอื ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 9 

มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16 กาํหนดใหส้่วนราชการตอ้งทาํแผนปฏบิตักิารราชการไวล้่วงหน้าก่อนที�จะดาํเนินตาม
ภารกจิใด และแผนปฏบิตัริาชการดงักล่าวที�ส่วนราชการไดจ้ดัทาํขึ+นจากแผนระยะเวลา 4 ปี สอดคลอ้งกบัแผนการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิของรฐับาลในระยะเวลา 4 ปี และในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการจะตอ้งทาํแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีดว้ย 

17 เป็นแผนแมบ่ทกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหส้ภาพฒัน์ไปจดัทาํ
รายละเอยีดเพื�อบรูณาการโดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วนรว่ม ทั +งนี+เพื�อเร่งรดัใหม้โีครงสรา้งพื+นฐานทางปญัญาที�เขม้แขง็และ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอย่างยั �งยนืและสรา้งความเชื�อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

18
 เป็นแผนแมบ่ทที�ภาครฐั (กระทรวงอุตสาหกรรม) และภาคเอกชนรว่มกนัจดัทาํขึ+น เน้นบทบาทของภาคเอกชนเป็น

กลไกสาํคญัในการผลกัดนัการเพิ�มประสทิธภิาพและผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม ทั +งนี+ประเดน็ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย การ
ยกระดบัความสามารถทกัษะแรงงาน  การยกระดบัความสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการ  การปรบัปรุงประสทิธภิาพ
เครื�องจกัร  การพฒันาระบบ Logistics และการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรธุรกจิและ Supply Chain 
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ภาพ 3: ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายของแผนบริหารราชการแผน่ดิน และยทุธศาสตรข์องแผนต่างๆ ที4เกี4ยวข้องกบักระทรวงอตุสาหกรรม 

ที�มา: ศนูยบ์รกิารวชิาการเศรษฐศาสตร ์(2553) 
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นโยบายอตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรมในปัจจบุนั 
จากการสมัภาษณ์ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.วฑิรูย ์ สมิะโชคด)ี19 ทาํทราบถงึแนวนโยบาย

การดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะ5 ปี (2553-2557)  ไวว้่าจะเน้นการทาํงานเพื�อสนบัสนุน
ภาคอุตสาหกรรมใหพ้ฒันาอยา่งยั �งยนื เป็นที�พึ�งของผูป้ระกอบการและประชาชนอยา่งแทจ้รงิ โดยใน
ส่วนของผูป้ระกอบการจะมุง่ส่งเสรมิและเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัภาคอุตสาหกรรมและ 
SMEs ทั +งมนีวตักรรมใส่ความคดิสรา้งสรรค ์ พรอ้มสนับสนุนการพฒันาผลติภณัฑท์ี�เป็นมติรกบั
สิ�งแวดลอ้ม ส่วนในภาคประชาชนจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและชุมชนมสี่วนรว่มมากขึ+น เพื�อให้
ผูป้ระกอบการและชุมชนสามารถเดนิหน้าไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งยั �งยนื   

โดยดาํเนินงานภายใตแ้นวทางการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมจากการพึ�งพาปจัจยัการผลติ 
(factor driven economy) ไปสู่การเพิ�มประสทิธภิาพและสรา้งนวตักรรม (innovation driven economy) การ
ส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทยใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์ (creative economy) การเพิ�มประสทิธภิาพและผลติ
ภาพของธุกจิอุตสาหกรรม การส่งเสรมิการรวมกลุ่มและเชื�อมโยง การพฒันาปจัจยัสนบัสนุน การ
สนบัสนุนการผลติที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม การปลกูจติสาํนึกธรรมาภบิาลแก่ผูป้ระกอบการ การพฒันา
รปูแบบบรกิารที�หลากหลาย และการส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างประเทศ   

พฒันาการของภาคอุตสาหกรรมไทยเริ�มต้นจากอุตสาหกรรมแปรรปูเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที�
ทดแทนการนําเขา้ที�ใชแ้รงงานและทรพัยากรธรรมชาตเิขม้ขน้  ไปสู่การผลติภาคอุตสาหกรรมเพื�อการ
ส่งออกที�ใชเ้ทคโนโลยทีี�สงูขึ+น (ดภูาพที� 4)  

ภาพที' 4: ทิศทางการพฒันาของภาคอตุสาหกรรมไทยในอนาคต 

 

ที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

                                                 
19
 สมัภาษณ์ใน วนัพุธที� 6 มกราคม 2553 ที�สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
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ทั +งนี+ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมองภาพโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตไว้ว่า 
โครงสร้างตลาดและสินค้าส่งออกอุตสาหกรรมจะมกีารกระจาย (Diversification) มากขึ+น  มสีดัส่วน
สนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปูเพิ�มขึ+น (ม ีLocal content สูง แต่ Import content ตํ�า) ต้องพยายามการ
เพิ�มคุณค่าจากการใช้วตัถุดบิทั +งที�นําเข้าและผลติภายในประเทศมสีดัส่วนสูง  เพิ�มสดัส่วนการลงทุน
สงูขึ+นและเป็นการลงทุนเพื�อเพิ�ม efficiency และพฒันานวตักรรมมากขึ+น  ส่งเสรมิการเพิ�มสดัส่วนการใช้
จ่ายในสาขาบริการภายในประเทศสูงขึ+น  เพิ�มสัดส่วนสาขาบริการสูงขึ+นจากบริการที�เพิ�มขึ+นทั +ง 
traditional services และ industrial-related  services และการสรา้งคุณค่าจาก Knowledge และเอกลกัษณ์
ความเป็นไทย  ดงันั +นในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) กระทรวงจงึไดก้ําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
อนาคตแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกิจการที�เกี�ยวกบัการประหยดัพลงังานและพลงังานทดแทน กลุ่ม
กจิการที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม และกลุ่มกจิการที�ใชเ้ทคโนโลยสีงู 

เป็นที�น่าสงัเกตุว่า ในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที�ผ่านมานั +น  มกัมี
ปญัหาเรื�องเงื�อนไขที�ใช้คดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ชนิดของมาตรการที�ใช้กบัอุตสาหกรรมและ
เครื�องมอืที�จําเป็นในการนํานโยบายไปปฏิบตัิ ซึ�งในกรณีของประเทศไทยนั +นบ่อยครั +งที�การกําหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายนั +นเกดิจากการผลกัดนัของกลุ่มผลประโยชน์ในภาคการคา้และการอุตสาหกรรม  
นอกจากนี+นโยบายรายสาขายงัมปีญัหาการดําเนินการอีกด้วย ตวัอย่างเช่น  นโยบายการใช้ชิ+นส่วน
ประกอบภายในประเทศมไิด้เน้นการลดการพฒันาระดบัเทคโนโลยอีย่างจรงิจงั  กลายเป็นการต่อรอง
ระหว่างผูผ้ลติชิ+นส่วนภายในประเทศกบัผูป้ระกอบรถยนต์ญี�ปุน่  หรอืนโยบายการควบคุมกําลงัผลติ ที�
รฐัหวงัว่าจะช่วยแก้ปญัหาการมกีําลงัการผลติส่วนเกนิ (excess capacity) สามารถช่วยให้รฐับรรลุการ
ประหยดัต่อขนาด (economy of scale) เพราะการลงทุนมลีกัษณะไม่สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยได ้
(indivisibilities) กพ็บกบัปญัหาการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐศาสตร ์(economic rent) กลายเป็นการสรา้ง
เครื�องมอืกดีกนัการเขา้สู่ตลาด (barrier to entry) มากกว่าเป็นการสนับสนับการผลติในระดบัที�เหมาะสม 
(optimal production) หรอืใชแ้กไ้ขปญัหาขอ้จาํกดัทางดา้นเทคโนโลย ี(technological bottleneck) 
 กระทรวงอุตสาหกรรมไดแ้บ่งนโยบายออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ คอื นโยบายในการยกระดบั
ความสามารถในเชงิแขง่ขนั (Capacity Building) นโยบายในการพฒันาปจัจยัสนบัสนุน (Enabling 
Factor) นโยบายในการขจดั/ผ่อนคลายขอ้จาํกดัต่างๆ (Relaxing Constrain) นโยบายในการยนืหยดัอยูท่่า
มกระแสโลกาภวิตัน์ (Global Reach) และ นโยบายในการใชโ้อกาสในการพฒันาสนิคา้ใหม/่กลุ่ม
อุตสาหกรรมสรา้งโอกาสใหม ่ (New Product)  โดยมปีระเดน็การพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ (Creative 

economy policy) เศรษฐกจิบนฐานรากเกษตร (Agro-based resource policy) การแสวงหาโอกาสจาก
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) และการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
แบบบรูณาการ (Cluster of city policy)   

ที�น่าสนใจคอื นบัตั +งแต่รฐัธรรมนูญตั +งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มาและภายใต้ พรก.ว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2546 ทําใหภ้าคเอกชนและภาคประชาชนเขา้มา
มสี่วนรว่มกบัการกําหนดทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศมาขึ+น ตวัอย่างเช่น กระทรวง
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อุตสาหกรรมพยายามไดเ้ชื�อมโยงยุทธศาสตรก์ระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553-2556) ที�สอดคลอ้งกบั 
“ยทุธศาสตรเ์ชิงรกุของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

20
 ทั +ง 6 ยทุธศาสตร ์อกีดว้ย 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดจ้ดัทาํแผนแมบ่ทกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) เพื�อใช้
เป็นแนวทางการทํางานของหน่วยงานในสงักดั โดยกําหนดทศิทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคตว่าจะตอ้ง
มกีารพฒันาอย่างยั �งยนืและอยูร่ว่มกบัชุมชนได ้ ซึ�งการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งยั �งยนืนั +น ตอ้งไมม่อง
เฉพาะผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มเพยีงอยา่งเดยีว แต่จะตอ้งมองผลกระทบดา้นสงัคมดว้ย อาทเิช่น การ
จา้งงาน เศรษฐกจิชุมชน รวมทั +งจะเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมผลติสนิคา้ที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้มและ
เพิ�มมลูค่า แผนแมบ่ทกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ปี21 จะแบ่งเป็น 6 ยทุธศาสตร ์22 

จะเหน็ไดว้่าเป้าหมายในการพฒันาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมนั +น ถงึแมจ้ะมคีวาม
ครอบคลุมในหลายดา้นและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายใหญ่ที�วางไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตขิองสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ แต่กลบัสะทอ้นใหเ้หน็ว่า
การมองประเดน็การพฒันาอุตสาหกรรมนั +นยงัเน้นหนกัแต่ในมติขิองการผลติ (Manufacturing) โดยเน้น
เป้าหมายในเชงิผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (การขยายตวัของ GDP, การขยายตวัของการส่งออก) 
การเพิ�มผลผลติ (Production) และประสทิธภิาพในการผลติ (Productivity) เป็นหลกั อกีทั +งการจาํกดั
ขอบเขตงานพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะที�อยูใ่นอํานาจของกระทรวงอุตสาหกรรมทําใหข้าดการบูรณากบั
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมอื�นๆ เช่น กระทรวงพาณชิย ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เป็นตน้ บทบาทของเอกชนในการ
พฒันาอุตสาหกรรมยงัมน้ีอย ทาํใหก้ารพฒันาปจัจยัการผลติที�สาํคญัในการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม
ทั +งเรื�อง คุณภาพแรงงาน การพฒันาเทคโนโลย ี มาตรฐานผลติ  ไมป่ระสบความสําเรจ็เท่าที�ควร 

นอกจากนี+ ยงัขาดการบรูณาการกบัมติกิารพฒันาดา้นอื�นๆ อาท ิ การสรา้งความเชื�อมโยงกบั
ภาคเกษตรและบรกิาร การพฒันาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากร  การลดความเหลื�อมลํ+าทางรายได ้ 
และการเอาใจใส่ดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ ซึ�งปญัหาต่างๆเหล่านี+ส่วนหนึ�งเกดิจาก
ระบบราชการและการเมอืงที�ไมเ่อื+อต่อการผลกัดนันโยบายพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัที�
จะกล่าวถงึในส่วนต่อไป 

                                                 
20
 ยุทธศาสตรเ์ชงิรุกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) ทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมไทยในแนวทางการ

สรา้งคุณค่า(Value Creation) ดว้ยเทคโนโลย ี และนวตักรรม (2) การพฒันาอุตสาหกรรมใหอ้ยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งยั �งยนื (3) การพฒันาการ
ดาํเนินการดาํเนินธุรกจิแบบคลสัเตอร ์  (4) มาตรการเชงิรุกในเวทโีลก หลงัเปิด FTA  (5) การสนบัสนุนปจัจยัเอื+อต่อการประกอบธุรกจิ
อุตสาหกรรม และ (6) การพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ู่ความยั �งยนืของอุตสาหกรรม 

21
 กรอบนโยบายการดาํเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมขา้งตน้เป็นไปตามแนวทางของทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมใน

ระยะ 20 ปี  ตามขอ้เสนอของสถาบนัวจิยัและใหค้าํปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2552)  
22
 ประกอบดว้ย  (1) ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลติของอุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค ์นวตักรรมและอุตสาหกรรมฐานราก

เพื�อการผลติที�ย ั �งยนื (2) ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพฒันาปจัจยัแวดลอ้มที�เอื+อต่อการลงทุน (3) ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
แขง่ขนัทุกระดบั (4) ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมใหร้บัผดิชอบต่อสงัคม บรหิารจดัการทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้มอย่างสมดุล (5) 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสมรรถนะขององคก์ร และ (6) ยุทธศาสตรส์่งเสรมิการลงทุนเพื�อการพฒันาประเทศอย่างยั �งยนื 
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7. ช่องว่างทางนโยบายอตุสาหกรรม   
 

แมว้่ากรอบนโยบายพฒันาอุตสาหกรรมของไทยจะมคีวามครอบคลุมในเกอืบทุกมติ ิ แต่ในทาง
ปฏบิตัแิลวัยงัมช่ีองว่างทางนโยบายอุตสาหกรรมที�สําคญัใน 5 ประเดน็หลกั ประกอบดว้ย นโยบาย
อุตสาหกรรมกบัการลดความเลื�อมลํ+าในสงัคม ความเชื�อมโยงนโยบายอุตสาหกรรมกบันโยบาย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมรายสาขา การสรา้งสมรรถนะในการแขง่ขนักบัการผนวก
เขา้กบัเครอืข่ายการผลติระดบัโลก   การพฒันาอุตสาหกรรมไทยภายใตก้รอบความรว่มมอืในระหว่าง
ประเทศ  และการพฒันาอุตสาหกรรมกบัความยั �งยนืทางทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงันี+ 
 

ช่องว่างที' 1: นโยบายอตุสาหกรรมกบัการลดความเลื'อมลํ.าในสงัคม 
การพฒันาภาคอุตสาหกรรมตอ้งตั +งอยูบ่นพื+นฐานของการสรา้งความสมดุลและยั �งยนืในการ

พฒันาอุตสาหกรรม   ความสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรม  สมดุลในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค  และ
สมดุลระหว่างนกัธุรกจิ SMEs กบัธุรกจิขนาดใหญ่      เนื�องจากเสน้ทางการพฒันาเศรษฐกจิในอดตีที�
ขาดความสมดุล ดงันั +นปญัหาความเหลื�อมลํ+าทางดา้นรายไดข้องประเทศไทยเป็นอกีหนึ�งเป้าหมายที�เป็น 
โจทยใ์หก้บัการทศิทางพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตใหค้าํนึงถงึการพฒันาใหค้รบทุก
องคป์ระกอบ ไมว่่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิ�งแวดลอ้มเพื�อที�จะใหเ้กดิความเท่าเทยีมและจะ
นําพาซึ�งการพฒันาที�ย ั �งยนืไดใ้นที�สุด 

ความเหลื'อมลํ.าในอตุสาหกรรมส่วนกลางกบัส่วนภมิูภาค 
แมภ้าคอุตสาหกรรมจะเป็นภาคเศรษฐกจิที�มกีารขยายตวัในอตัราสงูและส่งเสรมิการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศมามาโดยตลอด ทาํใหค้วามยากจนลดลงอย่างชา้  แต่กลบัเพิ�มปญัหาดา้นการ
กระจายรายได ้  เพราะความเจรญิและผลประโยชน์ของการพฒันาอุตสาหกรรมกลบักระจกุตวัอยูแ่ค่ใน
บรเิวณกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เนื�องจากเป็นแหล่งที�ต ั +งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยจะมี
การกระจายไปยงัพื+นที�รอบนอกบา้งกอ็ยูใ่นแถบภาคกลางและภาคตะวนัออกเท่านั +น แมว้่ารฐับาลจะม ี
นโยบายการกระจายแหล่งที�ตั +งอุตสาหกรรมออกไปยงัส่วนภมูภิาคเพื�อลดการกระจุกตวั แต่เท่าที�ปรากฏ
มาตรการดงักล่าวยงัไมเ่ป็นสิ�งจงูใจพอสาํหรบันกัลงทุน ดงัจะเหน็ไดว้่ามอุีตสาหกรรมเกดิขึ+นใน
ต่างจงัหวดัน้อยมาก มลูค่าผลติภณัฑร์วมภายในประเทศ (GDP) ของภาคอุตสาหกรรมการผลติส่วนใหญ่
ยงัคงอยูใ่นภาคกลาง โดยเฉพาะในกรงุเทพฯและปรมิณฑล 23  เนื�องมาจากกรงุเทพมหานครและบรเิวณ
ใกลเ้คยีงมปีจัจยัอํานวยความสะดวกขั +นพื+นฐานมาก ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในดา้นการตลาด การ
คมนาคม ขนส่ง แหล่งเงนิทุน และแรงงาน ทั +งนี+จะเหน็ไดว้่าอุตสาหกรรมที�อยู่ในภูมภิาคนั +นจะเป็น

                                                 
23
 ในชว่งระหว่างปี พ.ศ.2524-2547 มลูค่า GDP ของอุตสาหกรรมการผลติในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมสีดัส่วนเฉลี�ยถงึกว่ารอ้ย

ละ 50 ของ GDP ภาคการผลติทั +งหมดของประเทศ และมกีารกระจายตวัไปยงัเขตภาคตะวนัออกและภาคกลาง คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ย
ละ 35 ของพื+นที�ทั +งหมด ในขณะที�ภาคอื�นๆของประเทศมสีดัส่วนของมลูคา่ผลผลติภาคการผลติเพยีงรอ้ยละ 15 เท่านั +น ในขณะเดยีวกนั
จงัหวดัที�เน้นภาคอุตสาหกรรม 4 จงัหวดั  (ระยอง สมทุรปราการ ชลบุร ีและอยุธยา) รวมกนัมผีลผลติเท่ากบัผลผลติมวลรวมของกรุงเทพฯ 
คอืประมาณ 24% ของจดีพีขีองประเทศไทย และเป็นจงัหวดัที�การขยายตวัของเศรษฐกจิอยู่ที�ระดบัสงู 7.5-13% ในช่วง 1995-2008 
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อุตสาหกรรมการเกษตรที�ตอ้งการวตัถุดบิในทอ้งที� หรอืเป็นอุตสาหกรรมที�ผลติสนิคา้สนองความ
ตอ้งการในตลาดของทอ้งที�เสยีส่วนใหญ่ ทาํใหโ้รงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แออดัอยูใ่นกรงุเทพฯ และ
บรเิวณใกลเ้คยีงอยา่งมาก  ดงันั +นภาครฐัจงึควรใหค้วามสาํคญักบัการผลกัดนัการพฒันาอุตสาหกรรมใน
ภมูภิาคอย่างจรงิจงัโดยเฉพาะผ่านการดําเนินงานของสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั 24

  ตวัอยา่งเช่น 
โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัอุตสาหกรรมส่วนภูมภิาคตามนโยบายหนึ�งจงัหวดัหนึ�ง
อุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตร (One Province One Agro-Industrial Product –OPOI) ที�เป็นการสนบัสนุน
ภาคอุตสาหกรรมที�มคีวามเชื�อมโยงกบัภาคเกษตรและฐานทรพัยากรในทอ้งถิ�น เป็นตน้ 

 ที�ผ่านมาการกระจายการพฒันาอุตสาหกรรมภมูภิาคของไทยจะเน้นพื+นที�ภาคตะวนัออกและ
ปรมิณฑล แต่จากปญัหาความขาดแคลนพื+นที�ประกอบกจิการอุตสาหกรรมและความขดัแยง้กบัชุมชนใน
พื+นที� ทาํใหร้ฐับาลเรง่หาพื+นรองรบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและบรกิารทดแทนพื+นที�ชายฝ ั �ง
ทะเลภาคตะวนัออก เช่น โครงการพฒันาพื:นที $ชายฝั $งทะเลภาคใต้ (Southern seaboard) 25

 อยา่งไรก็
ตาม จากบทเรยีนการพฒันาที�ขาดประสทิธภิาพและกระบวนการมสี่วนรว่มที�แทจ้รงิของประชาชนทาํให้
เกดิปญัหาขดัแยง้ รวมทั +งผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพจนเกดิการฟ้องรอ้งโครงการพฒันาพื+นที�
ชายฝ ั �งทะเลภาคตะวนัออก ทั +งนี+ปญัหาที�เกดิไมไ่ดเ้กดิจากความไมพ่รอ้มของพื+นที�เพยีงอยา่งเดยีว แต่
เกดิจากความไมเ่พยีงพอและไมค่รบถว้นของการพฒันาโครงสรา้งพื+นฐานทางกายภาพและกฎระเบยีบ
ต่าง ๆ เช่น การขาดการวางผงัเมอืงที�ด ี การสรา้งแหล่งกกัเกบ็นํ+าไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการที�เพิ�มขึ+น 
การขาดแคลนโครงสรา้งพื+นฐานในการกําจดัมลภาวะ และขาดประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เกี�ยวกบัการป้องกนัมลภาวะ และที�สาํคญัคอืการขาดการมสี่วนรว่มที�แทจ้รงิของประชาชน  ดงันั +นการ
พฒันาอุตสาหกรรมในสว่นภมูภิาคกต็อ้งพจิารณาถงึประเดน็ปญัหาเหล่านี+ดว้ย 

ความเหลื'อมลํ.าในอตุสาหกรรมขนาดใหญ่กบัอตุสาหกรรม SMEs 
นโยบายและมาตรการการส่งเสรมิอุตสาหกรรมมคีวามลําเอยีงเขา้ขา้งธุรกจิขนาดใหญ่ แมก้าร

คุม้ครองอุตสาหกรรมจะมแีนวโน้มลดลง แต่การคุม้ครองกม็กัส่งผลกระทบเชงิลบต่อกจิกรรมปลายนํ+า
และต่อกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ ผลที�เกดิขึ+น คอื ความอ่อนแอของอุตสาหกรรมขนาดเลก็และ
ขนาดกลางทั +งในแงข่องการมมีลูค่าเพิ�มต่อคนงานตํ�ากว่าประเทศเพื�อนบา้นและความอ่อนแอที�เกดิจาก
การขาดพลวตัรในการเตบิโตอยา่งยั �งยนื  เรื�องนี+มคีวามสําคญัเพราะหากการพฒันาผูป้ระกอบการ 
SMEs ตลอดจนการสนบัสนุนใหม้กีารเชื�อมโยงระหว่าง SMEs กบักจิการขนาดใหญ่ประสบความสําเรจ็
จะมผีลใหภ้าคเศรษฐกจิในชนบทเกดิการพฒันาและมคีวามเชื�อมโยงกบัภาคเมอืงและภาคเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศมากขึ+นเป็นการช่วยการกระจายความเจรญิและการพฒันาอุสาหกรรมเจรญิสูช่นบท 

การพฒันาและส่งเสรมิ SMEs เพื�อลดความเหลื�อมลํ+าตอ้งแกไ้ขปญัหาเชงิโครงสรา้ง อนัไดแ้ก่ 
การขาดเทคโนโลย ีขาดความสามารถในการจดัการสมยัใหม ่สนิคา้ดอ้ยคุณภาพ ขาดทรพัยากรบุคคลที�

                                                 
24

 สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั (สอจ.) ซึ�งมอียู่ทุกจงัหวดัทั �วประเทศ (ยกเวน้กรุงเทพ) รวมทั +งหมด 75 สาํนกังาน เป็น
หน่วยงานสาํตญัในการผลกัดนันโยบายที�สาํคญัทางดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมทั +งการกระจายอุตสาหกรรมสู่ภมูภิาค การส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหว่างการส่งเสรมิอุตสาหกรรมกบัการดแูลสิ�งแวดลอ้ม  

25
 พื+นที�พเิศษครอบคลุม 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย สุราษฎรธ์านี พงังา ภเูกต็ กระบี� และนครศรธีรรมราช  
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มคีุณภาพและตรงความตอ้งการ การกระจกุตวัอยูใ่นเมอืงใหม ่ อุปสรรคในการเขา้ถงึแหล่งทุน ฯลฯ 
แมว้่าเราจะม ี สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรอื สสว. 26

 มหีน้าที�การกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิ SMEs และเป็นศูนยก์ลางประสานระบบการทาํงานของภาครฐัและ
เอกชน เพื�อผลกัดนัให ้ SMEs เตบิโตอยา่งเขม้แขง็และยั �งยนืแต่การผลกัดนัการพฒันาผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม SMEs กลบัไม่ประสบความสําเรจ็เท่าที�ควรจงึเป็นเรื�องควรจะศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

ความเหลื'อมลํ.าทางรายได้ในแรงงานภาคอตุสาหกรรม27 
ที�ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมของไทยมบีทบาทที�สําคญัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศแต่

ผลประโยชน์จากการสรา้งมลูค่าดงักล่าว กลบัยงัไมต่กไปถงึองคป์ระกอบที�สาํคญัของภาคอุตสาหกรรม 
คอื แรงงาน และเป็นองคป์ระกอบหนึ�งที�สาํคญัในการขบัเคลื�อนภาคอุตสาหกรรมการผลติ แรงงานไทย
ส่วนใหญ่มพีื+นฐานการศกึษาเฉลี�ยอยูใ่นระดบัที�ตํ�าเพยีงแค่ระดบัประถมศกึษา และแรงงานไทยส่วนใหญ่
ไมส่ามารถเพิ�มพูนความรู ้ ความสามารถและเพิ�มศกัยภาพโดยการฝึกทกัษะอาชพีไปสู่การใชเ้ทคโนโลยี
ที�ทนัสมยัไดท้นักบัการเปลี�ยนแปลงของอุตสาหกรรมที�ตอ้งพฒันาไปสู่อุตสาหกรรมที�ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
การผลติขั +นสงูแทนที�อุตสาหกรรมที�มกีารใชแ้รงงานเป็นส่วนใหญ่ 28

 ทาํใหเ้กดิปญัหาความยากจนและ
ความเหลื�อมลํ+าในการกระจายรายไดแ้ละเป็นปญัหาทาํใหภ้าคการผลติของไทยมคีวามเสยีเปรยีบโดย
เปรยีบเทยีบเมื�อเทยีบกบัประเทศคู่แขง่ทางการคา้ของไทยในเวทกีารคา้โลก  

ดงันั +น การพฒันาอุตสาหกรรมจงึตอ้งทําไปพรอ้มๆกบัการพฒันาระบบสวสัดกิารสงัคมสาํหรบั
ลกูจา้งในภาคอุตสาหกรรมซึ�งมคีวามจาํเป็นอย่างยิ�ง รฐับาลควรพฒันาแรงงานที�กําลงัจะเขา้สู่
ตลาดแรงงานใหม้คีวามรู ้ความสามารถสงูขึ+น เพื�อช่วยใหม้ศีกัยภาพเพยีงพอที�จะใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยั
ในการดําเนินการ และตอ้งเรง่ยกระดบัความรูค้วามสามารถใหก้บัแรงงานที�อยูใ่นตลาดแรงงานอยูแ่ลว้ 
เช่น ผ่านการดาํเนินงานของสถาบนัอสิระภายใตก้ํากบัของกระทรวงอุตสาหกรรม  
 

ช่องว่างที' 2: ความเชื'อมโยงนโยบายอตุสาหกรรมกบันโยบายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของ
อตุสาหกรรมรายสาขา 

การสรา้งสมรรถนะในการแขง่ขนัและการเพิ�มประสทิธภิาพการผลติอยา่งยั �งยนืเป็นรากฐานที�
สาํคญัสาํหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมของไทย  ซึ�งการดาํเนินการจะตอ้งเน้นอาศยักลยทุธแ์ละการ
ดาํเนินนโยบายระยะยาวอย่างต่อเนื�องโดยเฉพาะดา้นการเพิ�มผลติภาพเพื�อเพิ�มผลติภาพและคุณค่าของ
สนิคา้และบรกิารบนฐานความรูแ้ละตอ้งอาศยัการบรูณาการการทาํงานจากหลายภาคส่วนและควรเป็น
วาระแห่งชาต ิ   โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การยกระดบัขดีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยหีรอืการพฒันา
                                                 

26
 จดัตั +งขึ+นตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มสีถานะเป็นหน่วยงานของรฐั  

27
 การศกึษาเรื�องแรงงานและคนดอ้ยโอกาสในสงัคมไทยของ สกว. พบว่า ลกูจา้งในภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มคน

จนและคนดอ้ยโอกาส โดยพจิารณาถงึปจัจยัดา้นทรพัยส์นิและรายได ้ โอกาสในการเขา้ถงึปจัจยัการผลติและสวสัดกิารสงัคม ความมั �นคงใน
งานอาชพี หลกัประกนัดา้นความปลอดภยัในชวีติ สุขภาพและอํานาจต่อรองของลกูจา้ง การศกึษาชี+ใหเ้หน็ว่าพฒันาการของเศรษฐกจิในยุค
โลกาภวิตัน์ทาํใหเ้กดิลกูจา้งประเภทต่าง ๆ ที�สถานภาพของความจนและความดอ้ยโอกาสแตกต่างกนัไป 

28
 จากการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เดอืนมกราคม พ.ศ. 2552 พบว่าประชากรไทยผูม้งีานทาํ (มอีายุ 15 ปีขึ+นไป) ถงึ

รอ้ยละ 55.4 มกีารศกึษาไมเ่กนิระดบัประถมศกึษา และประชากรผูม้งีานทาํ รอ้ยละ 84.1 มกีารศกึษาไมถ่งึระดบัอุดมศกึษา 
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ฝีมอืแรงงานที�สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาที�มุง่ไปสู่ “อุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค”์ ซึ�งเป็น Skill-

intensive industry ที�รฐับาลตั +งเป้าหมายเอาไวใ้นอนาคต   
ที�ผ่านมานโยบายอุตสาหกรรมไมม่คีวามเชื�อมโยงกบัการพฒันาวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม เหน็ไดจ้ากการที�กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยไมศู่นยว์จิยัเทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรม
ภายใตก้ํากบัซึ�งแตกต่างจากประเทศเกาหลใีต ้  หรอืไตห้วนัที�มใีชเ้ทคโนโลยเีป็นแกนหลกัในการพฒันา
อุตสาหกรรม และถงึแมว้่าที�ผ่านมาประเทศไทยมกีารดาํเนินการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมตามแผน
ปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม  แผนแมบ่ทโครงสรา้งพื+นฐานทางปญัญา และ  แผนแมบ่ทการเพิ�ม
ประสทิธภิาพและผลติภาพฯ แต่แผนแมบ่ทเหล่านี+ไมไ่ดถู้กผลกัดนัอย่างจรงิจงัเนื�องจากปญัหาเรื�อง
โครงสรา้งการทํางานแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการไทย รวมทั +งสถานประกอบการอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs มคีวามตื�นตวัในการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยตีํ�า  

อกีประเดน็ที�สาํคญัคอื นโยบายอุตสาหกรรมของไทยขาดนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาที�
ชดัเจน เรื�องนี+ไมใ่ชก้าร pick-the-winner แต่การพฒันาอุตสาหกรรมแต่ละสาขามเีสน้ทางเดนิที�แตกต่าง
กนั เช่น อุตสาหกรรมเหลก็ประเดน็สาํคญัคอื ขนาดของการผลติ (economy of scale) ในขณะที�
อุตสาหกรรมยาและเคมภีณัฑเ์ป็นอุตสาหกรรมที�ตอ้งอาศยัการพฒันาวทิยาศาสตรพ์ื+นฐาน (basic 
research) เป็นตน้ ดงันั +นรฐับาลควรใหค้วามสําคญักบัการพฒันาเทคโนโลยแีละรบัผดิชอบในการ

นโยบายการจดัสรรทรพัยากรเพื�อการสนบัสนุนเทคโนโลย ี  ซึ�งในเรื�องนี+การดําเนินของ “สถาบนัอิสระ
ที $เกี $ยวกบัการส่งเสริมพฒันาอตุสาหกรรมเฉพาะประเภท”

29มบีทบาทสําคญัอยา่งมาก สถาบนัแต่ละ
แห่งควรมบีทบาทในการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม โดยการสนบัสนุน
การมสี่วนรว่มในการวางแผนพฒันาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม รฐับาลอาจใหก้ารสนบัสนุนหรอืจดัสรร
งบประมาณให ้ โดยอาจมอบหมายใหส้ถาบนัแต่ละแห่งช่วยดาํเนินการใหบ้รกิารในกจิกรรมที�เดมิเป็น
หน้าที�ของภาครฐัแต่สถาบนัอสิระสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกว่า ที�สาํคญัตอ้งให้
ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนรวมกบัการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัมากขึ+น 
 

ช่องว่างที' 3: การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรมไทยกบัการผนวก
เข้ากบัเครือข่ายการผลิตระดบัโลก 

 ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์การพฒันาอุตสาหกรรมของไทยไมอ่าจจะแยกตวัเองออกจากห่วงโซ่
การผลติระดบัดบัโลก (Global Production Chain) ที�ควบคุมโดยบรรษทัขา้มชาต ิ (Multi National 

                                                 
29
 สถาบนัอสิระที�เกี�ยวกบัการส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทในประเทศไทย ไดแ้ก่ สถาบนัไทย-เยอรมนั, สถาบนัเพิ�ม

ผลผลติแห่งชาต,ิ สถาบนัอาหาร, สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ�งทอ, สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ, สถาบนัยานยนต,์ สถาบนัไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส,์ สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย และสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม มกัจะตั +งขึ+นโดยความร่วมมอื
ของรฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� 7 (พ.ศ. 2535- 2539) จงึมกีาร
ก่อตั +งสถาบนัอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาขึ+น  เป็นการรเิริ�มจดัตั +งขึ+นโดยรฐับาล และไดร้บัการอุดหนุนจากงบประมาณของรฐัในระยะแรก โดย
มกีารตั +งเป้าหมายไวว้่า ในระยะยาวสถาบนัเหล่านี+จะสามารถพึ�งตนเองทางการเงนิได ้ บทบาทหน้าที�สาํคญัของสถาบนัเหล่านี+ คอืการช่วย
ส่งเสรมิการพฒันาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นตวักลางสะทอ้นปญัหาของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม รวมถงึผูก้าํหนดนโยบายของรฐั  
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Enterprises หรอื MNEs) ซึ�งหากไทยมนีโยบายอุตสาหกรรมที�ชดัเจนและผูป้ระกอบการมคีวามสามารถ
ในการดูดซบัเทคโนโลยจีากต่างประเทศที�สามารถจะก่อใหเ้กดิผลกระทบภายนอกในทางบวกอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยการนําเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศมาประยกุตใ์ชนี้+เป็นการลดช่วงเวลาแห่งการเรยีนรูล้ง
ซึ�งตอ้งอาศยัทรพัยากรมนุษยท์ี�มคีุณภาพอยา่งแทจ้รงิเป็นเงื�อนไข30   

ดงันั +นภาครฐัสามารถเขา้มามบีทบาทสําคญัในการสนับสนุนความเชื�อมโยงนี+ได ้ โดยการเขา้ไป
แกไ้ขความลม้เหลวของกลไกตลาดในกระบวนการสรา้งความเชื�อมโยงตรงนี+ได้ 31  ซึ�งการดําเนินการ
เหล่านี+จะช่วยเพิ�มผลประโยชน์และลดตน้ทุนในการทาํงานรว่มกบัผูผ้ลติชิ+นส่วนทอ้งถิ�น ช่วยเพิ�มความ
เชื�อมโยงใหเ้กดิขึ+นไดท้ั +งจากความสมัพนัธท์ี�เกดิขึ+นใหม่และการยกระดบัความเชื�อมโยงที�มอียูเ่ดมิให้
มากขึ+น   

สาํหรบัประเทศไทยในช่วงครสิตท์ศวรรษที� 1990 มกีารดาํเนินนโยบายที�จะดงึดดู MNEs และ
นโยบายส่งเสรมิความเชื�อมโยงแนวตั +งและบางมาตรการกช่็วยเปิดโอกาสใหก้บัผูผ้ลติชิ+นส่วน การ
สนบัสนุน backward linkage และการพฒันาผูผ้ลติชิ+นส่วนที�ส่วนใหญ่เป็น SMEs ไดถู้กผนวกเขา้กบักบั
การวางแผนพฒันาประเทศและถูกนําไปปฏบิตัโิดยหน่วยงานหลกัดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม แต่
เนื�องจากขอ้จาํกดัทางดา้นสถาบนัและการเมอืง ทาํใหค้วามเชื�อมโยงและการพฒันาผูผ้ลติชิ+นส่วนไม่
เกดิขึ+นอยา่งมปีระสทิธภิาพในประเทศไทยในช่วงครสิตท์ศวรรษที� 1990 32

 (ด ู Lauridsen, 2004)  และที�
สาํคญั รฐับาลไทยไมไ่ดใ้ชข้อ้ต่อรองการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีบัการควบคุมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพฒันาบุคคลากรดา้นอุตสาหกรรมจาก MNCs สู่กจิการทอ้งถิ�นอย่างจรงิจงั (เหมอืนสงิคโปร)์ 
และไมไ่ดใ้ชม้าตรการอื�นๆ เช่น การใหเ้งนิทุน (grant) เพื�อสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลย ี

การที�ประเทศไทยไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการผลติเพื�อการส่งออกของหลายอุตสาหกรรมของ
ภมูภิาคทําใหเ้รื�องมาตรฐานสนิคา้ตามกฎระเบยีบต่างๆเป็นเรื�องสําคญัมากขึ+น ดงันั +นการเตรยีมความ
พรอ้มในเรื�องการตรวจสอบมาตรฐานและการสรา้งศูนยท์ดสอบ จงึกลายเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรบัการ
                                                 

30
 ซึ�งจากการศกึษาของคณะเศรษฐศาสตร ์ ธรรมศาสตร ์ (2552)  พบว่าการเป็นส่วนหนึ�งของเครอืขา่ยผูผ้ลติชิ+นสว่นของ MNEs 

เป็นช่องทางการไดร้บัเทคโนโลย ี(Backward Linkage Spillover) และยงัทาํใหเ้หน็ว่าการเป็นผูผ้ลติชิ+นสว่นระดบั 2nd
 Tier กส็ามารถที�จะไดร้บั

ประโยชนAจากการเขAาไปมสีAวนในเครอืขา่ยการผลติของบรษิทั MNEs ทั +งนี+ความเขม้ขน้ของ Backward Linkage Spillover ขึ+นอยู่กบั
ระดบัการพฒันาของประเทศและระดบัความสามารถทางเทคโนโลยแีละการบรหิารของผูป้ระกอบการทอ้งถิ�นกบั MNEs ไมแ่ตกต่างกนัมาก
นกั 

31
 จากประสบการณ์ของต่างประเทศที�ประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งความเชื�อมโยงกบัเครอืขา่ยผูผ้ลติชิ+นส่วน MNEs ระดบัโลก   

พบว่ามาตรการที�มคีวามสาํคญัมากที�สุด คอื การเสรมิสรา้งความสามารถของผูผ้ลติชิ+นส่วนฯในดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละพฒันา
บุคลากร เพราะการพฒันาความสามารถในการดดูซบัเทคโนโลยจีะทาํใหAผAูผลติชิ+นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลติชิ+นสA
วน SMEs มศีกัยภาพเพยีงพอที�จะยกระดบัการผลติใหท้นักบัเทคโนโลยแีละความตอ้งการของ MNEs (ด ูUNCTAD, 2001)  ดงันั +น ไทยควร
มกีารเตรยีมแรงงานภายในประเทศ ทั +งในระดบัวศิวกรและช่างเทคนิคใหเ้พยีงพอที�จะอํานวยความสะดวกในการยกระดบัการผลติ
ภายในประเทศ  

32
 Lauridson (2004) ใหเ้หตุผลไวค้อื (1) นโยบายการสรา้งความเชื�อมโยงและพฒันา SMEs มกัไมค่่อยการสนบัสนุนจากนโยบาย

ที�เกี�ยวขอ้งดา้นอื�นๆ เชน่  การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลติกบัศนูยว์จิยัหรอืมาตรการทางดา้นภาษศีลุกากรที�จะช่วยสรา้งความ
เชื�อมโยงจากการใชว้ตัถุดบิในประเทศ (2) การไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนทางการเมอืงระดบัสงูในการผลกัดนัมาตรการ (3) มคีวามขดัแยง้
ระหว่างกระทรวง ขาดความเป็นอสิระในการดาํเนินการและขาดหน่วยงานประสานงานกลางและ (4) การขาดแคลนสถาบนัที�เป็นตวักลาง
เชื�อมโยงระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนที�มปีระสทิธภิาพ  
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ส่งเสรมิความสามารถในการดดูซบัเทคโนโลยเีพื�อส่งเสรมิความเชื�อมโยงกบักบัเครอืขา่ยการผลติของ 
MNEs ซึ�งเมื�อมกีจิกรรม R&D เพื�อพฒันาชิ+นส่วนในประเทศไทยแลว้ การพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่างๆ 
รวมทั +งโอกาสทางธุรกจิกจ็ะตามมา รฐัตอ้งกลา้ลงทุนเพื�อสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการทอ้งถิ�นไดร้บั
ประโยชน์จากการเขา้มาของ MNEs เหล่านี+ ที�สาํคญันโยบายเหล่านี+ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมกีารดําเนินการ
อยา่งต่อเนื�องและมกีารเตรยีมการล่วงหน้าเพื�อใหA้ไทยสามารถเกบ็เกี�ยวผลประโยชน์จากการเป็นส่วน
หนึ�งของเครอืข่ายการผลติระดบัโลกอยา่งเตม็ที�   
 

ช่องว่างที' 4: การพฒันาอตุสาหกรรมไทยภายใต้กรอบความรว่มมือในระหว่างประเทศ 
กรอบความรว่มมอืในระบบภมูภิาคที�ไทยเขา้เป็นสมาชกิจะมบีทบาทอย่างยิ�งในการกําหนด

ทศิทางภาคอุตสาหกรรมไทย ทั +งเรื�องการปรบัตวัของภาคอุตสาหกรรมใหม้รีะบบการผลติและผลติภณัฑ์
ที�ไดม้าตรฐาน การส่งเสรมิอุตสาหกรรมสาขาที�มศีกัยภาพในตลาดใหม ่ รวมถงึการขยายโอกาสให้
ผูป้ระกอบการสามารถในการลดตน้ทุนวตัถุดบิ ซึ�งหากพจิารณาเทยีบเคยีงจากกรอบความรว่มมอืใน
ระบบภูมภิาคที�ไทยเป็นสมาชกิอยูใ่นปจัจุบนันั +น ความรว่มมอืภายใตก้รอบอาเซยีนจะเป็นกรอบความ
รว่มมอืที�มกีารพฒันาทั +งในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมสงูสุด โดยเฉพาะในปี 
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ที�ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) จะมคีวาม
สมบรูณ์พรอ้มเป็นเสาหลกัในการบรูณการนโยบายเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิและการลงทุนระหว่าง
ประเทศสมาชกิต่อไป   

ซึ�งเรื�องนี+จะเกี�ยวขอ้งกบัไทยที�กําลงัประสบปญัหาการถดถอยของความไดเ้ปรยีบทางดา้นค่าจา้ง
นอกเหนือจาก การยกระดบัเทคโนโลยกีารผลติ (Technology Upgrading) แลว้ยงัมทีางเลอืกอกีสองทาง
คอื (1) การออกไปลงทุนในต่างประเทศ และ (2) การนําเขา้เขา้แรงงานจากต่างประเทศ (คณะ
เศรษฐศาสตร ์ธรรมศาสตร,์ 2552) ซึ�งทั +งสองเรื�องเกี�ยวขอ้งกบักรอบความรว่มมอืในระหว่างประเทศ 

สาํหรบัทางเลอืก การออกไปลงทุนในต่างประเทศ ไทยกค็ลา้ยกบัประเทศกําลงัพฒันาหลาย
ประเทศที�เผชญิกบัปญัหาค่าจา้งแรงงานและตน้ทุนการผลติที�เพิ�มสงูขึ+นในประเทศของตนจงึเกดิแนวคดิ
ว่าเรื�องการยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศที�มคี่าจา้งแรงงานถูกกว่าหรอือาจเกดิจากการสนับสนุนจาก
ภาครฐัของประเทศที�ไปลงทุนที�ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการในประเทศตนขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ
รว่มกบัประเทศผูร้บัการลงทุนมนีโยบายในการเปิดรบัการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ+น   โดยรฐับาล
เชื�อว่าประโยชน์ที�ผูป้ระกอบการไทยจะไดร้บัจากการออกไปสู่ระดบัสากลตามแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์33 
ในรปูแบบของความสามารถที�เพิ�มขึ+นในการเขา้สู่ตลาด การเงนิ เทคโนโลย ีและองคค์วามรูต่้างๆ 34 

                                                 
33

 ตามแนวคดิเศรษฐศาสตรม์ลูเหตุจงูใจสาํคญัของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ คอื บรษิทัในประเทศเหลา่นี+สะสม
ความสามารถและทกัษะการผลติเฉพาะทาง (Firm-specific Advantage) มากจนถงึจุดที�พรอ้มที�จะนําเอาความรูค้วามสามารถเฉพาะไปใช้
ประโยชน์ในต่างประเทศ รวมถงึปจัจยัที�เฉพาะเจาะจงกบัประเทศ (Country-specific factors) ทั +งกบัประเทศที�มกีารยา้ยการลงทุนไปยงั
ต่างประเทศ (Home Country) และประเทศผูร้บัการลงทุน (Host Country) (UNCTAD, 2006) 

34
 ประโยชน์ที�ผูป้ระกอบการไทยจะไดร้บัจากการออกไปสู่ระดบัสากล ในรปูแบบของความสามารถที�เพิ�มขึ+นในการเขา้สู่ตลาด 

การเงนิ เทคโนโลย ีและองคค์วามรูต่้างๆ ประโยชน์ที�ไดร้บัจาก OFDI มหีลายประการ ไดแ้ก่ สามารถเขา้ถงึตลาดที�ใหญ่ขึ+น และมคีวาม
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อยา่งไรกต็าม ประเดน็เชงินโยบายที�ยงัไมม่กีารวเิคราะหม์ากนกั คอื การออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศเหล่านี+จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศเจา้ของทุน 35 ทั +งในระดบัอุตสาหกรรมเช่น 
ความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม และการปรบัโครงสรา้งของอุตสาหกรรม และในระดบั
เศรษฐกจิมหภาคโดยรวม เช่น ปญัหาการจา้งงานอนัเนื�องมาจากการยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศที�มี
ค่าจา้งแรงงานถูกกว่า ปญัหาดุลการชาํระเงนิทั +งเมด็เงนิที�ออกไปลงทุนและดุลการคา้ที�อาจเปลี�ยนแปลง
อนัเนื�องจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศและปญัหาระดบัการลงทุนในระดบัมหภาค (UNCTAD, 

2006)   ดงันั +นรฐับาลจงึควรมกีารศกึษาถงึผลกระทบทั +งในดา้นบวกและดา้นลบ พรอ้มนําเสนอ
แนวนโยบายส่งเสรมิการลงทุนที�ทาํใหป้ระเทศไทยไดร้บัประโยชน์จากขอ้ตกลงดงักล่าวมากที�สุดซึ�งเรื�อง
นี+เกี�ยวขอ้งกบัประเดน็การส่งเสรมิการลงทุนของไทยไปยงัต่างประเทศ 

 ทางเลอืกที�สอง กค็อื การนําเข้าแรงงานที $มีค่าแรงงานถกูกว่าจากต่างประเทศ นอกจากจะ
ช่วยแกไ้ขการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทยแลว้ยงัเป็นทางเลอืกหนึ�งที�ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที�ใชแ้รงงานเขม้ขน้ (เช่น อุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องแต่งกาย) 
สามารถใชใ้นการรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัในระยะสั +นหรอืในช่วงที�อุตสาหกรรมกําลงัจะเปลี�ยน
ผ่านไปสู่การผลติสนิคา้ที�ใชท้กัษะฝีมอืแรงงานมากขึ+นและมเีครื�องจกัรเกี�ยวขอ้งเพิ�มมากขึ+น  นอกจากนี+
การนําเขา้แรงงานต่างชาตยิงัเป็นทางเลอืกที�สาํคญัของผูป้ระกอบการ SMEs ที�มขีอ้จาํกดัในการเขา้ถงึ
เงนิทุนทาํใหก้ารเปลี�ยนเครื�องจกัรหรอืยา้ยฐานออกไปลงทุนในทางประเทศมขีอ้จาํกดั  อยา่งไรกต็าม 
การศกึษาของ คณะเศรษฐศาสตร ์ ธรรมศาสตร ์ (2552) กไ็ดข้อ้สงัเกตไวว้่า การนําเขา้แรงงานต่างชาติ
อาจส่งผลถ่วงขบวนการพฒันาเพิ�มประสทิธภิาพการผลติและอาจก่อใหเ้กดิปญัหาทางสงัคมอื�นๆตามมา
ไดเ้ช่นกนั  ดงันั +น รฐับาลจงึควรศกึษาถงึผลกระทบ (ทั +งแงบ่วกและลบ) ของการนําเขา้แรงงานต่างชาติ
ที�มต่ีอการพฒันาอุตสาหกรรมไทยทั +งในระยะสั +นและระยะยาว  และมนีโยบายที�ชดัเจนในเรื�องนี+ 
 

ช่องว่างที' 5: การพฒันาอตุสาหกรรมกบัความยั 'งยืนทางทรพัยากรและสิ'งแวดล้อม 
การที�นโยบายอุตสาหกรรมที�ผ่านมาไดมุ้ง่ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทางเศรษฐกจิเป็นหลกั 

โดยละเลยการจดัการทางดา้นสิ�งแวดลอ้มและสงัคมซึ�งเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาที�ย ั �งยนื นํามา
ซึ�งปญัหามากมาย  เพราะแมก้ารพฒันาภาคอุตสาหกรรมในพื+นที�จะเกดิขึ+นอยา่งรวดเรว็และสามารถ
สรา้งมลูค่าในทางเศรษฐกจิอยา่งมหาศาล แต่จากปญัหาความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะในบรเิวณในพื+นที�ชายฝ ั �งทะเลตะวนัออกกลบัก่อใหเ้กดิปญัหาการบรหิารจดัการดา้น
สิ�งแวดลอ้มและคุณภาพชวีติของประชากรในชุมชนในหลายๆ ดา้น36  
                                                                                                                                                        
ใกลช้ดิกบัลกูคา้ไดม้ากขึ+น การไดม้าซึ�งความรูแ้ละเทคโนโลยผี่านทางการรวมตวักนัทางธุรกจิ เพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิ
จากการเพิ�มขึ+นในขนาดประหยดัทางธุรกจิ (Economies of Scale) การมกีลยุทธท์างธุรกจิและการบรหิารจดัการที�ดขี ึ+น สามารถนํา
ประสบการณ์ที�ไดร้บัจากต่างประเทศมาใชก้บัการปรบัปรุงการลงทุน การจา้งงาน และระดบัการวจิยั พฒันาสาํหรบัตลาดภายในประเทศได ้

35
 UNCTAD (2006) เสนอว่าการไปลงทุนในต่างประเทศอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศที�เป็นแหล่งทุนใน

ดา้นการเพิ�มประสทิธภิาพและผลติภาพ การเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมและการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม 
36
 ทั +งในเรื�อง 1) การยอมรบัของชุมชนในพื+นที� ประชาชน ไดร้บัผลกระทบจากมลพษิที�เกดิขึ+นอย่างต่อเนื�อง ทาํใหข้าดความ

เชื�อมั �นในการจดัการเพื�อลดปญัหาสิ�งแวดลอ้มที�เกดิขึ+นจากอุตสาหกรรมปิโตรเคม/ีพลงังาน 2) ดา้นคุณภาพอากาศ ทั +งจงัหวดัระยองและ



 

 26 

กรณพีพิาทเกี�ยวกบันิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที�ก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ ทางนํ+า และกาก
ของเสยีอนัตรายที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนที�อาศยัอยูใ่นพื+น จนศาลมคีาํพพิากษาให้
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ ผูถู้กฟ้องคดแีละประกาศใหท้อ้งที�เขตเทศบาลเมอืงมาบตาพุดเป็น
เขตควบคุมมลพษิเพื�อดาํเนินการควบคุม ลดและขจดัมลพษิ ตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายต่อไป ซึ�ง
ปญัหาในลกัษณะคลา้ยๆกนักย็งัมอียูใ่นอกีหลายพื+นที�  ทั +งนี+ความขดัแยง้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบั
ชุมชนที�เกดิขึ+นมาอย่างต่อเนื�องอาจเป็นปจัจยัลบในการตดัสนิใจลงทุนของเอกชนทั +งในและต่างประเทศ  
จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวต่อภาคอุตสาหกรรมไทย  ดงันั +นการเร่งสรา้ง
ความชดัเจนในเรื�องระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆเกี�ยวกบัการลงทุนอุตสาหกรรม การควบมลพษิและการรกัษา
สิ�งแวดลอ้มเป็นเรื�องเรง่ด่วนที�ตอ้งทาํ 

รฐับาลยงัควรใหค้วามสาํคญัในการบรหิารจดัการผลกระทบของการพฒันาอุตสาหกรรมต่อ
สิ�งแวดลอ้ม โดยการลดและควบคุมการก่อเกดิกากของเสยีจากอุตสาหกรรม รวมไปถงึการส่งเสรมิการ
ลงทุนเพื�อใชเ้ทคโนโลยทีี�สะอาดในการผลติและการมกีระบวนการจดัการของเสยีอย่างถูกตอ้งดว้ย เพิ�ม
ประสทิธภิาพและส่งเสรมิการอนุรกัษ์เพื�อลดการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย ์ โดยเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรม SMEs รวมถงึส่งเสรมิการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมโดยใชพ้ลงังานชวีภาพที�สามารถใช้
วตัถุดบิภายในประเทศเป็นการทดแทนการนําเขา้ และเพิ�มประสทิธภิาพและส่งเสรมิการอนุรกัษ์เพื�อลด
การใชพ้ลงังานเชงิพาณิชย ์เพื�อลดปญัหาการพึ�งพงิพลงังานของภาคอุตสาหกรรมของไทยดว้ย 

ที�ผ่านมา ภาครฐัผกูขาดในเรื�องการดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตซิึ�ง
กระบวนการตดัสนิใจถูกมองใหม้มุเดยีวไมต่รงถงึผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบหรอืมองในมมุของประชาชน ขอ้มลู
ที�เปิดเผยใหป้ระชาชนรบัทราบจงึถูกมองในมมุของภาครฐัเป็นหลกั  แต่ปจัจบุนัการดาํเนินงานของ
รฐับาลภายใตร้ฐัธรรมนูญนับตั +งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ที�มคีวามชดัเจนเรื�องสิ�งแวดลอ้มและการมี
ส่วนรวมของภาคประชาชน 37  ทาํใหม้กีระแสการเรยีกรอ้งเพื�อ “ธรรมาภิบาลสิ $งแวดล้อม”

38
 หรอื การ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการสิ $งแวดล้อม39 มากขึ+น ภาครฐัตอ้งหนัมาทํางานเชงิรกุ เช่น การ

                                                                                                                                                        
ชลบุร ีไดส้่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื+นที�ความแน่นอน  ความถูกตอ้งและชดัเจน  3) การจดัการขยะมลูฝอย/สารเคม ี 4) ดา้น
ทรพัยากรนํ+า  เกดิปญัหาการแย่งชงิแหล่งนํ+าระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบัชมุชน อย่างต่อเนื�อง  

37
 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ที�บญัญตัริบัรองสทิธชิุมชน และประชาชนในการมสีว่นรว่มกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์ 

บาํรุงรกัษาและการไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหด้าํรงชพีอยูไ่ดอ้ย่างปกตแิละต่อเนื�องในสิ�งแวดลอ้มที�จะไมก่่อให ้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพหรอืคุณภาพ
ชวีติของตนย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสม ซึ�งถอืว่าเป็นสทิธขิ ั +นพื+นฐานของมนุษยท์ี�ควรจะไดอ้ยูอ่าศยัในสิ�งแวดลอ้มที�ด ี

38
 ธรรมาภบิาลสิ�งแวดลอ้ม” หมายถงึ การบรหิารจดัการที�มทีี�มคีวามโปร่งใส ความยุตธิรรม และการมสีว่นรว่มของประชาชนใน

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งการมสี่วนร่วมของประชาชนนี+จะเป็นแรงผลกัดนัที�ทาํใหเ้กดิกระบวนการตดัสนิที�
เหมาะสม ทั +งในระดบันโยบาย และการปฏบิตัทิี�ดใีนการแกป้ญัหาทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม 

39
 แมว้่า ปจัจุบนัมพีฒันาการของการมสี่วนร่วม การเรยีกรอ้ง การวพิากษ์วจิารณ์ มคีวามตื�นตวัของผูม้สีว่นไดร้บัผลกระทบจาก

นโยบาย/โครงการของรฐัที�ดขี ึ+น  แต่การมสี่วนร่วมของประชาชนสว่นใหญ่อยู่ในระดบัการรบัรูข้อ้มลูหรอืระดบัการแสดงความคดิเหน็ ยงั
ขาดการมสี่วนรว่ม ในระดบัการตดัสนิใจ  และแมว้่าภาครฐัจะเปิดพื+นที�การมสี่วนรว่ม แต่หากภาคประชาชนขาดความพรอ้ม ความเขา้ใจ 
การมสี่วนรว่มอย่างมคีวามหมายกไ็มอ่าจเกดิขึ+น ดงันั +นจงึควรผลกัดนัใหม้กีารตรากฎหมายรองรบัการมสี่วนร่วมของประชาชน   กาํหนดคาํ
นิยามใหช้ดัเจนของคาํว่า “สาธารณชน” “ขอ้มลูขา่วสารดา้นสิ�งแวดลอ้ม”“ผูม้สี่วนไดเ้สยี” รวมทั +งปรบัปรุงกลไกทางกฎหมายในการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสขุภาพของประชาชน  
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บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงัและเป็นธรรม การปรบัปรงุกลไกทางกฎหมายในการเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน เช่น ขอ้มลูการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ ขอ้มลูปรมิาณสารมลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้  

นอกจากนี+ กระทรวงอุตสาหกรรมไดเ้ริ�มกระจายอํานาจในการกํากบัดแูลโรงงานอุตสาหกรรม
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (อปท.) มาตั +งแต่ปี 2550 โดยเริ�มโอนอํานาจกํากบัดแูลโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภท 1 และประเภทที� 2 ทั +งนี+กระทรวงอุตสาหกรรมไดจ้ดัทําคู่มอืและอบรมใหค้วามรู้
กบัเจา้หน้าที�ของ อปท. ใหเ้ขา้ใจกฎหมายโรงงาน ซึ�งการตดิตามธรรมาภบิาลสิ�งแวดลอ้มและการให้
ประชาชนมสี่วนรวมในการจดัการสิ�งแวดลอ้ม  รวมทั +งประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการถ่ายโอน
อํานาจในการกํากบัดงักล่าวเป็นเรื�องที�น่าจะตอ้งตดิตามและศกึษาต่อไป 

ปจัจบุนั มมีาตรการกดีกนัทางการคา้ที�ไมใ่ช่ภาษ ี(non tariff measurements) โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ประเดน็ทางดา้นสิ�งแวดลอ้มและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 40  อกีหลายเรื�องที�ถูกนํามกีดีกนัทาง
ส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมของไทยและมแีนวโน้มที�จะรุนแรงมากขึ+นเรื�อยๆ เกี�ยวกบัเรื�องนี+ประเทศไทย
น่าจะศกึษา นโยบายอตุสาหกรรมที $ย ั $งยืน (sustainable industrial policy) โดยดตูวัอยา่งจาก 
แผนปฏบิตักิาร “สู่นโยบายอุตสาหกรรมยั �งยนื” และ “การผลติและการบรโิภคอยา่งยั �งยนื” ของ
คณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรป ที�เสนอมาตรการเพื�อปทูางไปสู่เศรษฐกจิยคุใหม่ที�ใชค้ารบ์อนตํ�าและใช้
ทรพัยากรและพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมมีาตรการหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ การผลกัดนันวตักรรม 
ผลกัดนัสนิคา้ใหด้ขี ึ+น สนบัสนุนการผลติที�สะอาดและ “พอเพยีง” (Leaner and cleaner production) 

ผลกัดนัการบรโิภคอยา่งฉลาด และผลกัดนัตลาดโลก  ทั +งนี+โอกาสที�ตลาดส่งออกจะเปลี�ยนไปสู่รปูแบบ
ของการผลติและการบรโิภคตามลกัษณะที�สหภาพยโุรปวาดภาพไวม้แีนวโน้มสงูขึ+นเรื�อยๆ (รวมทั +ง
ตลาดในประเทศพฒันาแลว้อื�นๆดว้ย) ดงันั +น นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมและการผลกัดนัการพฒันา
นวตักรรมอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มที�จะเป็นอาวุธสาํคญัในการแยง่ชงิตลาดยคุใหม่ที�ยงัมช่ีองว่างในการพฒันา
อกีมาก ตลาดสนิคา้อนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มสามารถเปิดโอกาสครั +งสาํคญั ใหก้บัผูผ้ลติหน้าใหมท่ี�มนีวตักรรม
รกัษ์สิ�งแวดลอ้มใหส้ามารถแขง่ขนักบัสนิคา้ที�ครองตลาดอยูเ่ดมิได ้  ประเทศไทยเองกม็ศีกัยภาพในเรื�อง
นี+ ในอนาคตน่าจะมกีารศกึษาถงึ นโยบายอตุสาหกรรมที $ย ั $งยืนของประเทศไทย ต่อไป 
  จะเหน็ไดว้่าช่องว่างที�สาํคญัที�สุดกค็อื การผลกัดนันโยบายอุตสาหกรรม รวมทั +งแผนแม่บท
ต่างๆไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งแทจ้รงิทั +งการปรบัโครงสรา้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบรกิาร
ที�ใชก้ระบวนการพฒันาคลสัเตอรแ์ละห่วงโซ่อุปทาน เครอืขา่ยชุมชนบนรากฐานของความรูส้มยัใหม ่ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ�นและวฒันธรรมไทยและความหลากหลายทางชวีภาพเพื�อสรา้งสนิคา้ที�มคีุณภาพและมลูค่า
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 ตวัอย่างเช่น การกาํหนดกระบวนการผลติสนิคา้ (Processes and Production Methods: PPMs) ตั +งแต่การใชว้ตัถุดบิถงึ
กระบวนการทาํลายของเหลอืทิ+งถูกใชเ้ป็นเงื�อนไขในการกาํหนดมาตรการสิ�งแวดลอ้ม/มาตรการการคา้สนิคา้นําเขา้ของประเทศที�พฒันา
แลว้ ซึ�งจะมผีลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศกาํลงัพฒันาที�มรีะดบัเทคโนโลยตีํ�ากว่า  และยงัมเีง ื�อนไขการบรรจุหบีห่อ
และการปิดฉลากที�ตั +งขึ+นเพื�อวตัถุประสงคค์ุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม (Eco-labeling and Packaging) ซึ�งปจัจุบนัเป็นมาตรการสมคัรใจแต่มแีนวโน้ม
ในการกดีกนัการคา้จากประเทศกาํลงัพฒันาเพิ�มขึ+น รวมทั +งเรื�องปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซคท์ี�ท ั �วโลกต่างใหค้วามสนใจ  
รฐับาลจงึควรศกึษาศกัยภาพของอุตสาหกรรมสิ�งแวดลอ้มของไทยเพื�อใชใ้นการเจรจากาํหนดท่าทใีนกรอบการคา้เสรต่ีางๆของไทยเพื�อให้
ประเทศไทยไดป้ระโยชน์สงูสุดแลว้  
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สงู การมตีราสนิคา้เป็นที�ยอมรบัของตลาด การสรา้งบรรยากาศการลงทุนที�ดเีพื�อดงึดดูการลงทุนจาก
ต่างประเทศและส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ การบรหิารองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบ การพฒันา
โครงสรา้งพื+นฐานและระบบโลจสิตกิส ์ การปฏริปูองคก์ร การปรบัปรงุกฎระเบยีบและพฒันาระบบ
มาตรฐานในดา้นต่างๆ การดําเนินนโยบายการคา้ระหว่างประเทศใหส้นับสนุนการปรบัโครงสรา้งการ
ผลติและการเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ที�สาํคญั การพฒันาอุตสาหกรรมที�ย ั �งยนื
สรา้งไดจ้ากการพฒันาอุตสาหกรรมที�คาํนึงถงึการคุม้ครองผูบ้รโิภคและการผลติเป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม 
 

 

8. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
 

จะเหน็ไดว้่านโยบายอุตสาหกรรมของประเทศไทยที�ผ่านมานั +นมคีวามครอบคลุมในทุกประเดน็ 
แต่ในทางปฏบิตักิลบัเกดิ ช่องว่างทางนโยบายอตุสาหกรรม ซึ�งส่วนใหญ่เป็นปญัหาการผลกัดนั
นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  จากการศกึษาในอดตีพบว่าส่วนหนึ�งของ
ปญัหาเกดิจากโครงสรา้งของระบบราชการไทย เพราะการที�จะผลกัดนันโยบายพฒันาอุตสาหกรรมให้
ประสบความสําเรจ็นั +นตอ้งอาศยัการทํางานรว่มกนัในหลายๆภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง ไมว่่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครฐัหรอืภาคเอกชน ซึ�งในภาครฐัเองถงึแมว้่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นกระทรวงหลกัในการ
ผลกัดนัและขบัเคลื�อนการพฒันาอุตสาหกรรม แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยงัต้องมกีารประสานกบั
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ เพื�อผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาอยา่งเป็นรปูธรรม เช่น กระทรวงพาณชิย ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

ทั +งนี+งานศกึษาของ ศูนยบ์รกิารวชิาการเศรษฐศาสตร ์ (2545) พบว่า ปญัหาสาํคญัในการบรหิาร
จดัการนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศไทยที�ผ่านมามปีญัหาใหญ่ 2 ประการ คอื ประการแรก การ
ขาดทิศทางหลกั (overarching policy) ในการดาํเนินนโยบายพฒันาอตุสาหกรรม และการขาด
เจา้ภาพในการแกป้ญัหาและการดาํเนินการตามนโยบายพฒันาอุตสาหกรรม เป็นการดําเนินโยบายเป็น
แบบตวัใครตวัมนั (fragmented industrial policy) ตวัอยา่งเช่น การพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานเป็นความ
รบัผดิชอบของกระทรวงแรงงาน การพฒันาดา้นการศกึษาของประชากรและของแรงงานเป็นความ
รบัผดิชอบของกระทรวงศกึษาธกิาร การพฒันาระดบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นความรบัผดิชอบของ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี การจดัการแกไ้ขปญัหามลพษิและสิ�งแวดลอ้มเป็นความรบัผดิชอบ
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้  

การที�หน่วยงานราชการทาํงานแบบเป็น Function-based ขาดการบูรณาการเชื�อมโยงกนั 
เนื�องจากหน่วยราชการระดบักรมเป็นนิตบุิคคล แต่ละกรมมอีํานาจทางกฎหมายอสิระจากกนั ทาํใหเ้กดิ
การทํางานซํ+าซอ้นกนัและสิ+นเปลอืงงบประมาณ ระบบการจดัสรรงบประมาณทาํใหก้รมต่างๆ สามารถ
ของบประมาณที�ซํ+าซอ้นกนัโดยขาดการประสานงาน  ซึ�งหากสามารถกําหนดทศิทางและเป้าหมายใน
การพฒันาอุตสาหกรรมที�ครอบคลุมการพฒันาในทุกมติไิดอ้ยา่งสมดุลแลว้ กจ็ะส่งผลใหก้ารกําหนดและ
ออกแบบตวัชี+วดัการพฒันาอุตสาหกรรมสามารถสะทอ้นถงึระดบัการพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบรูณ์ 
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สาเหตุประการที�สอง คอื การเมืองแบบเปิดและรฐับาลหลายพรรค เมื�อมกีารเปลี�ยนรฐับาล
หรอืรฐัมนตรนีโยบายกจ็ะเปลี�ยนไป 41  แต่การที�นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมที�ดจีะประสบความสาํเรจ็ได้
นั +นตอ้งไดร้บัแรงผลกัดนัจากฝา่ยการเมอืง ซึ�งการที�ตวัแทนภาคเอกชนมบีทบาทมากขึ+นในการกําหนด
นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมกเ็ป็นปจัจยัหนึ�งในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมที�ย ั �งยนื 

ดงันั +นเพื�อแกไ้ขปญัหาดงักล่าว ในอนาคตการบรหิารนโยบายอุตสาหกรรมควรอยูภ่ายใต้
หน่วยงานรบัผดิชอบเดยีวกนั (overarching industrial policy) และรฐับาลควรสรา้งกลไกในการบรหิาร
จดัการนโยบายอุตสาหกรรมที�มปีระสทิธภิาพ เช่น การผลกัดนัการทํางานของ “คณะกรรมการพฒันา
อตุสาหกรรมแห่งชาติ”

42  ซึ�งแมว้่าในปจัจบุนัจะมกีฏหมายรองรบัคณะกรรมการฯดงักล่าวอยูแ่ต่ในทาง
ปฏบิตันิั +นกลบัยงัไม่มกีารประชุมเพื�อผลกัดนันโยบายอุตสาหกรรม 

กรอบนโยบายและทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมในอนาคตควรมกีารปรบัเปลี�ยนแนวทางจาก 
การควบคุม (control) ไปสู่ การกํากบัดแูล (regulate) และ การส่งเสรมิ (promotion) ลดการแทรกแซง 
เพิ�มความเป็นอสิระและคล่องตวัแก่ผูป้ระกอบการ ใหเ้อกชนมบีทบาทนําภายใตก้ฎ กตกิาและเงื�อนไขที�
รฐัวางไว ้ ประเทศไทยนั +นไมค่่อยสนใจที�จะนําภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเหล่านี+เขา้มาช่วย
พฒันาอุตสาหกรรม แต่ในสภาพการแข่งขนัในปจัจบุนั ภาครฐัน่าจะเขา้ไปมบีทบาทในการผลกัดนัใน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขา้มามสี่วนรวมกบัการพฒันาอุตสาหกรรมมากขึ+น ซึ�งแมว้่าปจัจบุนั
ภาคเอกชนจะมบีทบาทมากขึ+นในการเขา้มามสี่วนรว่มในการกําหนดและผลกัดนันโยบาย (ผ่านสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) แต่ยงัมอีกีหลายสมาคมที�เกี�ยวกบัอุตสาหกรรมในประเทศไทยที�บทบาท
ถูกจาํกดัแค่เป็นที�ประชุมสงัคมในหลายๆแห่งไม่มเีจา้หน้าที�ประจาํและค่อนขา้งทํางานอย่างไมเ่ป็น
ทางการ (Dhanani and Sholtes, 2002)   

การพฒันาอุตสาหกรรมเป็นนโยบายในระยะยาวบทบาทของภาครฐัจาํเป็นตอ้งมลีกัษณะมองไป
ขา้งหน้าวางแผนและป้องกนัปญัหาหรอือุปสรรคที�จะเกดิขึ+นในอนาคต มากกว่าการแกไ้ขปญัหาที�เกดิขึ+น
ในปจัจบุนั โดยเฉพาะภายใตค้วามไมแ่น่นอนในสถานการณ์สงัคมและเศรษฐกจิโลกในปจัจบุนั กรอบ
นโยบายอุตสาหกรรมจงึตอ้งมคีวามแน่นอน  ความถูกตอ้ง ชดัเจนและหนกัแน่น (robust) ไม่
เปลี�ยนแปลงบ่อยตามการแทรกแซงทางการเมอืงทั +งในและต่างประเทศ ที�สาํคญั การกําหนดนโยบายจงึ
ควรตั +งอยูบ่นพื+นฐานของขอ้มลูการศกึษาและวจิยัทางวชิาการอย่างแทจ้รงิ 
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 ตวัอย่างเช่น การที�ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที�หนุนหลงัรฐับาลทกัษณิ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทนุจากภาคบรกิารและเน้นตลาด

ภายในประเทศเป็นหลกั เช่น กลุ่มธุรกจิมอืถอื กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ กลุม่ entertainment กลุ่มทุนเหล่านี+ไมไ่ดผ้ลประโยชน์มากนกัจาก
นโยบายยกระดบัอุตสาหกรรม รวมทั +งเมื�อผลประโยชน์ทางการเมอืงอื�นๆ ขดักบันโยบายยกระดบัอุตสาหกรรม รฐับาลกจ็ะละทิ+งนโยบาย
พฒันาอุตสาหกรรม สิ�งเหล่านี+จงึนําไปสู่การที�นโยบายยงัคงมลีกัษณะขดัแยง้กนัเองและล่าชา้ (inconsistencies and delay) หรอื การอยู่รอด
ของรฐับาล ไมไ่ดเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีว กบัการอยู่รอดของกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มทุนส่งออก) มนัจงึทาํใหร้ฐับาล
ทกัษณิไมเ่อาจรงิเอาจงักบัการ ยกระดบัขดีความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างถงึที�สุดนั �นเอง (Laurids, 2004) 

42
 ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิ พ.ศ. 2541 กาํหนดให ้ "คณะกรรมการพฒันา

อุตสาหกรรมแห่งชาต"ิ  (กอช.) มอีํานาจพจิารณากําหนดแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมใหเ้ป็นระบบ ส่งเสรมิความร่วมมอื  
ประสานงานและตดิตามผลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแนวทางและมาตรการที�คณะกรรมการกาํหนด  โดยมสี่วนราชการต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง
ร่วมมอืกนัตดิตามวเิคราะหส์ถานภาพและปญัหา ขจดัขอ้จาํกดั แกไ้ขปญัหาและส่งเสรมิขดีความสามารถของอุตสาหกรรมต่างๆ  
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อ้างอิง 

คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (2552). การบริหารโลกาภิวตัน์: ประสบการณ์ของ
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เชิงอรรถ 

1  อตุสาหกรรม (industry) หมายถงึ การประดษิฐส์ิ�งของออกจาํหน่าย การนําเอาวตัถุดบิมาปรุงแต่งแปรสภาพดว้ย
แรงงาน หรอืเครื�องจกัรกล เพื�อเป็นสนิคา้หรอืผลติภณัฑอุ์ปโภคและบรโิภค   ในขณะที� ภาคอตุสาหกรรม (industry 
sector) หมายถงึ การรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั นบัตั Gงแต่การผลติเครื�องจกัรและอุปกรณ์ การแปรรปู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสนิคา้เกษตรเพื�อป้อนเขา้สูโ่รงงาน การผลติสนิคา้สาํเรจ็รปู ตลอดจนการผลติหบีห่อเพื�อ
จาํหน่ายและขนสง่ 

 
2 ปจัจยัที�ทาํใหร้ฐัลม้เหลว ไดแ้ก่ 1) ผลประโยชน์สว่นบุคคลมาก่อนผลประโยชน์สว่นรวม 2) การทาํงานของภาครฐัมี
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายและ 3) กจิกรรมแทรกแซงของรฐัเมื�อเกดิขึGนแลว้ยกเลกิลาํบาก  บทบาทที�เหมาะสมของรฐัในการ
พฒันาอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 1) การผลติสนิคา้สาธารณะ  2) การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศดา้นเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  
3) การพฒันาตลาดทุน  4) การสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลย ี  5) การสง่เสรมิการเพิ�มทกัษะกาํลงัคน 6) การสง่เสรมิ
การคา้และการลงทุน 
 
3 กล่าวคอื (1) งบประมาณของรฐัเป็นเพยีงการสง่สญัญาณว่ารฐักาํลงัมุ่งเน้นการพฒันาไปในทศิทางใด (2) กรอบ
แผนปฏบิตักิารควรมขีอ้เสนอมาตรการจงูใจใหเ้อกชนและลกูจา้งในภาคอุตสาหกรรมลงทุนเพิ�มเตมิ (3) แผนปฏบิตักิาร
ควรมขีอ้เสนอเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการที�มุง่เน้นผลลพัธม์ากขึGน (4) การลดเลกิระเบยีบที�ซํGาซอ้นและเครื�องมอื
มาตรการใหม่ๆ ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาไดโ้ดยไมต่อ้งใชเ้งนิ เช่น การปรบัปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบที�เป็นอุปสรรคทาํให้
ตน้ทุนธุรกจิสงู  รวมถงึกฏระเบยีบที�ไม่ชดัเจนและเป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการรายเลก็ (5) การอุดหนุนช่วยเหลอื
ต่างๆ จะเน้นไปเฉพาะที�การใชจ้า่ยที�จะเกดิผลต่อสว่นรวม (public goods and services) และ (6) การผลกัดนันโยบาย
ควรจะดาํเนินการตามลาํดบัความสาํคญัของปญัหา 
 
4 กลางทศวรรษ 1970 รฐับาลเริ�มตระหนกัถงึขอ้จาํกดัและความเหมาะสมของนโยบายทดแทนการนําเขา้เนื�องจาก
ขอ้จาํกดั 3 ประการคอื 1) อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา้ใชแ้รงงานต่อทุนตํ�ากว่าอุตสาหกรรมสง่ออก 2) ไทยเป็น
ประเทศเลก็ที�มขีนาดตลาดเลก็กว่าตลาดโลก และ 3) นโยบายทดแทนการนําเขา้ไม่สามารถลดการนําเขา้สนิคา้วตัถุดบิ
และสนิคา้ทุน 
 
5 ในการกาํหนดนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายนั Gนเรื�องที�สาํคญักค็อื เงื�อนไขที�ใชค้ดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ชนิด
ของมาตรการที�ใชก้บัอุตสาหกรรมและเครื�องมอืที�จาํเป็นในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ ซึ�งในกรณีของประเทศไทยนั Gน
บ่อยครั Gงที�การกาํหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายนั Gนเกดิจากการผลกัดนัของกลุ่มผลประโยชน์ในภาคการคา้และการ
อุตสาหกรรม 
 
6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย" ไดร้บัสทิธพิเิศษในเรื�องต่าง ๆ เช่น เงนิกู ้การยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษศีุลกากร ฯลฯ   โดยมี
เหตุผลทางเศรษฐศาสตรค์อื   ความประหยดัอนัเกดิจากขนาด (scale economies) มคีวามไม่แน่นอน (uncertainty) 
และมตีน้ทุนดาํเนินการสงู (transaction cost) เท่านั Gน แต่เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรม เหล่านั Gนก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ภายนอก (positive externality) ในทางบวก และการลดตน้ทุน (cost reduction)โดยทั �วไปอกีดว้ย 
 
7 เสน้ทางการพฒันาจะมหีลายทางไมว่่าจะเป็นการเป็นประเทศพฒันาอุตสาหกรรมใหม่ หรอื Newly Industrializing 
Economies (NIEs) ประเทศพฒันาอุตสาหกรรมและเกษตร Newly Industrializing and Agro-based Economies 
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(NIAEs) และการเป็นประเทศพฒันาที�รกัษาสมดุลทั Gงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและบรกิาร หรอื Newly Industrializing 
Agro-based and Services Economies (NIASEs) 
 
8 โดยสาขาการผลติที� SMEs สว่นมากเป็นสาขาการผลติที�ใชแ้รงงาน (Labor Intensive) โดยพจิารณาจากสดัสว่นการ
ใชแ้รงงานต่อจาํนวนสถานประกอบการและเงนิลงทุน อาท ิ อุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งหม่ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมผลติหนงัสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ากหนงัสตัว ์ เป็นตน้ หรอืเป็นสาขาการผลติที�ใชว้ตัถุดบิภายในประเทศ 
(Resource based) เช่น สาขาการพมิพโ์ฆษณา สาขาการผลติไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้ ซึ�งมกีารใชเ้งนิลงทุน 
เครื�องจกัรและเทคโนโลยไีม่สงูมากนกั สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิค่อนขา้งตํ�า 
 
9 นอกจากระดบัการศกึษาที�ตํ�าของแรงงานแลว้ ภาคอุตสาหกรรมไทยยงัประสบปญัหาการ ขาดแคลนบคุคลากรที�มี
ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น โดยเฉพาะสาขาวศิวกรและช่างเทคนิค สาเหตุสาํคญัเนื�องจากไทยมสีถาบนัการศกึษา
ที�ผลติวศิวกรและช่างเทคนิคที�ไดคุ้ณภาพไม่เพยีงพอที�จะสนองต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม การศกึษาใน
สถาบนัการศกึษามภีาคปฏบิตัไิม่มากนกั ขณะเดยีวกนับคุคลากรเหล่านีGยงัมอีตัราการเปลี�ยนงานสงู ทาํใหบุ้คลากร
เหล่านีGขาดการสะสมประสบการณ์ที�ต่อเนื�อง แมว้่าในปจัจุบนัจะมกีารขยายการศกึษาภาคบงัคบั แต่เนื�องจากแรงงาน
สว่นใหญ่ในปจัจบุนัยงัเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืตํ�ากว่า แรงงานไทยสว่นใหญ่จงึเป็นผูท้ี�มพีืGนฐาน
การศกึษาตํ�าและกว่าแรงงานใหม่ที�ไดร้บัการศกึษาในระดบัที�สงูกว่าจะเขา้สูต่ลาดแรงงานกต็อ้งใชเ้วลานานหลายปี  
นอกจากนีG ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานการพฒันากาํลงัคน เช่น สถาบนัการศกึษายงัมกีารประสานงานดว้ยกนัเอง
และประสานงานกบัผูใ้ชแ้รงงานน้อย 
 
10 วกิฤตเศรษฐกจิโลกในปี 2550 จะทําใหม้แีนวคดิที�จะที�ปรบัทศิทางอุตสาหกรรมในไทยจากอุตสาหกรรมที�ผลติเพื�อ
การสง่ออกมาพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการพึ�งพาตลาดในประเทศมากขึGน (Rebalancing Growth) ซึ�งการศกึษาของ 
Chaipat  Poonpatpibul et al.  (2009) พบว่า  ในระยะปานกลางและยาวอุปสงคใ์นประเทศยงัไม่สามารถเขา้มา
ทดแทนการส่งออกได้  เนื�องจากจํานวนประชากรในที�มขีนาดเลก็เพยีง 60 กว่าล้านคน รายได้ต่อประชากรยงัตํ�า
ประมาณสามพนักว่าเหรยีญดอลลาร์สหรฐัฯ อุปสงค์ในประเทศจงึไม่สามารถรองรบัปรมิาณสนิค้าที�ผลติในประเทศ
ทั Gงหมด และความจําเป็นที�การผลิตในระดบัอุตสาหกรรมต้องอาศยัตลาดขนาดใหญ่เพื�อการผลติจํานวนมากอนัจะ
นําไปสูก่ารประหยดัต่อขนาด นอกจากนีG การสง่ออกยงัก่อใหเ้กดิการจา้งงาน  การสะสมทุนและช่วยเพิ�มประสทิธภิาพ
การผลติอย่างต่อเนื�องสง่ผลดต่ีอการพฒันาประเทศในระยะยาว   
 
11 โดยรายละเอยีดแนวทางและมาตรการพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะดา้น มดีงันีG  
1) อุตสาหกรรมสง่ออก โดยสนบัสนุนการจดัตั Gงสถาบนัอสิระของกลุ่มอุตสาหกรรม สง่เสรมิใหม้รีะบบเตอืนภยั
ล่วงหน้า (Early warning)  สนบัสนุนการจดัตั Gงศนูยท์ดสอบ เพื�อใหส้นิคา้ไดม้าตรฐานสากล  กระจายงานรบัรอง
มาตรฐานใหส้ถาบนัอสิระของกลุ่มอุตสาหกรรม สนบัสนุนการจดัตั Gงสถาบนั ISO ขึGนเป็นองคก์รอสิระ  และจดัตั Gงเขต
อุตสาหกรรมสง่ออก (Export processing zone) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที�ปลอดภาระภาษ ี (Free trade 
zone) 
2) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสนบัสนุนงบประมาณและบคุลากรใหแ้ก่หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบนัเพิ�มผลผลติ สนบัสนุนการจดัตั Gงสถาบนั
อสิระที�ทาํหน้าที�วจิยัและพฒันา สนบัสนุนใหส้ภาอุตสาหกรรมจงัหวดัต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะสหพนัธ์
ระดบัประเทศ เพื�อร่วมกาํหนดนโยบาย ทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมและตั Gงศนูยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ เพื�อรณรงคใ์ห้
มกีารปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัร 
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3) การพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขาโดยใหก้ระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกนั
จดัทาํแผนกลยทุธพ์ฒันาอุตสาหกรรมรายสาขาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี โดยคาํนึงถงึปญัหาสาํคญั เช่น ปญัหาดา้น
วตัถุดบิ 
4) การยา้ยฐานการผลติในประเทศ โดยจดัตั GงนิคมอุตสาหกรรมขึGนมารองรบัการยา้ยฐานการผลติ สนบัสนุนทางการเงนิ 
สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาอุตสาหกรรมชมุชนและชนบทขนาดเลก็ที�มปีระสทิธภิาพและยั �งยนื จดัทาํแผนยทุธศาสตรใ์ห้
สอดคลอ้งกบัแผนลงทุนของกลุ่มจงัหวดั และเขม้งวดการตรวจสอบโรงงาน ควบคู่ไปกบัการยา้ยโรงงาน 
5) การจดัการเทคโนโลยแีละการปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัร โดยการสง่เสรมิการลงทุนโดยมเีงื�อนไขใหถ่้ายทอดเทคโนโลย ี
ตั Gงกองทุนการแลกเปลี�ยนเครื�องจกัร ผลติบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทั Gงดา้นวทิยาศาสตรแ์ละแรงงานมี
ฝีมอื และใหอุ้ตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นพี�เลีGยงดา้นการจดัการใหอุ้ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ 
6) การจดัการสิ�งแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ ์"ผูส้รา้งมลพษิ เป็นผูจ้่าย" และ "กนัไวคุ้ม้กว่า
แก"้ จดัทาํแผนแม่บทการจดัการภาคอุตสาหกรรม ภายใน 6 เดอืน และดแูลผลประโยชน์ของประเทศใหม้กีารแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

 
12 ไดแ้ก่ อาหารและอาหารสตัว ์ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ สิ�งทอและเครื�องนุ่มหม่ เซรามกิและแกว้ รองเทา้และเครื�องหนงั 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส ์ ไม ้ และเครื�องเขยีน  ยานยนต ์ และชิGนสว่น  ยาและเคมภีณัฑ ์ อญัมณี และ
เครื�องประดบั ยางพารา และผลติภณัฑย์าง เหลก็ และเหลก็กลา้ และปิโตรเคม ี

 
13 เน้นพฒันาคลสัเตอรข์องไทยสูก่ารเป็นผูนํ้าโลกในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche markets) ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร:(Kitchen of the World) กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั �น (Asia Tropical Fashion)  กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 
(Tourism Capital Asia) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ (Detroit of Asia) และ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ (World 
Graphic Design Center)  

 
14 ใชก้รอบการบรหิารใหอ้งคก์รต่างๆ มกีารวางแผนเชงิกลยทุธ ์ซึ�งตอ้งกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธด์า้น
ต่างๆ โดยมดีชันีชีGวดัและไดร้บัการตรวจสอบจากองคก์รที�ทาํหน้าที�ดงักล่าว มกีารจดัตั Gงองคก์รสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที�แยกจากสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน(ก.พ.) เพื�อดแูลทศิทางการบรหิาร
องคก์รต่างๆ 
 
15 กระทรวงอุตสาหกรรมมสีว่นราชการระดบักรมในสงักดั รวม 8 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1) สาํนกังานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม  2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  3) กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม  4) กรมอุตสาหกรรมพืGนฐานและการเหมอืง
แร่  5) สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํGาตาลทราย  6) สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  7) สาํนกังาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม  และ  8) สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนและมสีถาบนัอสิระในเครอืขา่ยเพื�อ
สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม จาํนวน 9 สถาบนั  

 
16 กล่าวคอื ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 9 
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16 กาํหนดใหส้ว่นราชการตอ้งทาํแผนปฏบิตักิารราชการไวล่้วงหน้าก่อนที�จะดาํเนิน
ตามภารกจิใด และแผนปฏบิตัริาชการดงักล่าวที�สว่นราชการไดจ้ดัทาํขึGนจากแผนระยะเวลา 4 ปี สอดคลอ้งกบัแผนการ
บรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลในระยะเวลา 4 ปี และในแต่ละปีงบประมาณสว่นราชการจะตอ้งทาํแผนปฏบิตัิ
ราชการประจาํปีดว้ย 
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17เป็นแผนแม่บทกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหส้ภาพฒัน์ไปจดัทาํ
รายละเอยีดเพื�อบรูณาการโดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วม ทั GงนีGเพื�อเร่งรดัใหม้โีครงสรา้งพืGนฐานทางปญัญาที�
เขม้แขง็และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอย่างยั �งยนืและสรา้งความเชื�อมโยงระหว่างภาคสว่นต่าง ๆ  

 
18 เป็นแผนแม่บทที�ภาครฐั (กระทรวงอุตสาหกรรม) และภาคเอกชนร่วมกนัจดัทาํขึGน เน้นบทบาทของภาคเอกชนเป็น
กลไกสาํคญัในการผลกัดนัการเพิ�มประสทิธภิาพและผลติภาพของภาคอุตสาหกรรม ทั GงนีGประเดน็ยุทธศาสตร ์
ประกอบดว้ย การยกระดบัความสามารถทกัษะแรงงาน  การยกระดบัความสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการ  การ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื�องจกัร  การพฒันาระบบ Logistics และการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรธรุกจิและ Supply Chain 
 
19 สมัภาษณ์ใน วนัพธุที� 6 มกราคม 2553 ที�สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
 
20 ยุทธศาสตรเ์ชงิรุกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) ทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมไทยใน
แนวทางการสรา้งคุณค่า(Value Creation) ดว้ยเทคโนโลย ี  และนวตักรรม (2) การพฒันาอุตสาหกรรมใหอ้ยู่ร่วมกบั
สงัคมไดอ้ย่างยั �งยนื (3) การพฒันาการดาํเนินการดาํเนินธุรกจิแบบคลสัเตอร ์ (4) มาตรการเชงิรุกในเวทโีลก หลงัเปิด 
FTA  (5) การสนบัสนุนปจัจยัเอืGอต่อการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม และ (6) การพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ูค่วามยั �งยนื
ของอุตสาหกรรม 

 
21กรอบนโยบายการดาํเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมขา้งตน้เป็นไปตามแนวทางของทศิทางการพฒันา
อุตสาหกรรมในระยะ 20 ปี  ตามขอ้เสนอของสถาบนัวจิยัและใหค้าํปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2552)  
 
22 ประกอบดว้ย  (1) ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลติของอุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค ์นวตักรรมและ
อุตสาหกรรมฐานรากเพื�อการผลติที�ยั �งยนื (2) ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพฒันาปจัจยัแวดลอ้มที�เอืGอต่อการลงทุน (3) 
ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งขดีความสามารถแขง่ขนัทุกระดบั (4) ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมใหร้บัผดิชอบต่อสงัคม 
บรหิารจดัการทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้มอย่างสมดุล (5) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสมรรถนะขององคก์ร และ (6) 
ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิการลงทุนเพื�อการพฒันาประเทศอยา่งยั �งยนื 
 
23 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2524-2547 มลูค่า GDP ของอุตสาหกรรมการผลติในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมสีดัสว่นเฉลี�ย
ถงึกว่ารอ้ยละ 50 ของ GDP ภาคการผลติทั Gงหมดของประเทศ และมกีารกระจายตวัไปยงัเขตภาคตะวนัออกและภาค
กลาง คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 35 ของพืGนที�ทั Gงหมด ในขณะที�ภาคอื�นๆของประเทศมสีดัสว่นของมลูค่าผลผลติ
ภาคการผลติเพยีงรอ้ยละ 15 เท่านั Gน ในขณะเดยีวกนัจงัหวดัที�เน้นภาคอุตสาหกรรม 4 จงัหวดั  (ระยอง สมุทรปราการ 
ชลบุร ีและอยธุยา) รวมกนัมผีลผลติเท่ากบัผลผลติมวลรวมของกรุงเทพฯ คอืประมาณ 24% ของจดีพีขีองประเทศไทย 
และเป็นจงัหวดัที�การขยายตวัของเศรษฐกจิอยูท่ี�ระดบัสงู 7.5-13% ในช่วง 1995-2008 
 
24 สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั (สอจ.) ซึ�งมอียูทุ่กจงัหวดัทั �วประเทศ (ยกเวน้กรุงเทพ) รวมทั Gงหมด 75 สาํนกังาน 
เป็นหน่วยงานสาํตญัในการผลกัดนันโยบายที�สาํคญัทางดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมทั Gงการกระจายอุตสาหกรรมสู่
ภูมภิาค การสง่เสรมิอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหว่างการสง่เสรมิอุตสาหกรรม
กบัการดแูลสิ�งแวดลอ้ม  

 
25 พืGนที�พเิศษครอบคลุม 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย สรุาษฎรธ์านี พงังา ภูเกต็ กระบี� และนครศรธีรรมราช  
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26 จดัตั GงขึGนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มสีถานะเป็นหน่วยงานของรฐั  

 
27 การศกึษาเรื�องแรงงานและคนดอ้ยโอกาสในสงัคมไทยของ สกว. พบว่า ลกูจา้งในภาคอุตสาหกรรม เป็นสว่นหนึ�ง
ของกลุ่มคนจนและคนดอ้ยโอกาส โดยพจิารณาถงึปจัจยัดา้นทรพัยส์นิและรายได ้ โอกาสในการเขา้ถงึปจัจยัการผลติ
และสวสัดกิารสงัคม ความมั �นคงในงานอาชพี หลกัประกนัดา้นความปลอดภยัในชวีติ สขุภาพและอาํนาจต่อรองของ
ลกูจา้ง การศกึษาชีGใหเ้หน็ว่าพฒันาการของเศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตัน์ทาํใหเ้กดิลกูจา้งประเภทต่าง ๆ ที�สถานภาพของ
ความจนและความดอ้ยโอกาสแตกต่างกนัไป 
 
28 จากการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เดอืนมกราคม พ.ศ. 2552 พบว่าประชากรไทยผูม้งีานทาํ (มอีายุ 15 ปี
ขึGนไป) ถงึรอ้ยละ 55.4 มกีารศกึษาไม่เกนิระดบัประถมศกึษา และประชากรผูม้งีานทาํ รอ้ยละ 84.1 มกีารศกึษาไมถ่งึ
ระดบัอุดมศกึษา 
 
29 สถาบนัอสิระที�เกี�ยวกบัการสง่เสรมิพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทในประเทศไทย ไดแ้ก่ สถาบนัไทย-เยอรมนั, 
สถาบนัเพิ�มผลผลติแห่งชาต,ิ สถาบนัอาหาร, สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ�งทอ, สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ, 
สถาบนัยานยนต,์ สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส,์ สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่ประเทศไทย และสถาบนัพฒันา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม มกัจะตั GงขึGนโดยความร่วมมอืของรฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� 7 (พ.ศ. 2535- 2539) จงึมกีารก่อตั Gงสถาบนัอุตสาหกรรมเฉพาะ
สาขาขึGน  เป็นการรเิริ�มจดัตั GงขึGนโดยรฐับาล และไดร้บัการอุดหนุนจากงบประมาณของรฐัในระยะแรก โดยมกีาร
ตั Gงเป้าหมายไวว้่า ในระยะยาวสถาบนัเหล่านีGจะสามารถพึ�งตนเองทางการเงนิได ้ บทบาทหน้าที�สาํคญัของสถาบนั
เหล่านีG คอืการช่วยสง่เสรมิการพฒันาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นตวักลางสะทอ้นปญัหาของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม รวมถงึผูก้าํหนดนโยบายของรฐั  
 
30 ซึ�งจากการศกึษาของคณะเศรษฐศาสตร ์ ธรรมศาสตร ์ (2552)  พบว่าการเป็นสว่นหนึ�งของเครอืขา่ยผูผ้ลติชิGนสว่น
ของ MNEs เป็นช่องทางการไดร้บัเทคโนโลย ี (Backward Linkage Spillover) และยงัทาํใหเ้หน็ว่าการเป็นผูผ้ลติ
ชิGนสว่นระดบั 2nd Tier กส็ามารถที�จะไดร้บัประโยชนAจากการเขAาไปมสีAวนในเครอืขา่ยการผลติของบรษิทั 
MNEs ทั GงนีGความเขม้ขน้ของ Backward Linkage Spillover ขึGนอยู่กบัระดบัการพฒันาของประเทศและระดบั
ความสามารถทางเทคโนโลยแีละการบรหิารของผูป้ระกอบการทอ้งถิ�นกบั MNEs ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั 

 
31 จากประสบการณ์ของต่างประเทศที�ประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งความเชื�อมโยงกบัเครอืขา่ยผูผ้ลติชิGนสว่น MNEs 
ระดบัโลก   พบว่ามาตรการที�มคีวามสาํคญัมากที�สดุ คอื การเสรมิสรา้งความสามารถของผูผ้ลติชิGนสว่นฯในดา้นการ
พฒันาเทคโนโลยแีละพฒันาบุคลากร เพราะการพฒันาความสามารถในการดดูซบัเทคโนโลยจีะทาํใหAผAูผลติ
ชิGนสว่นภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลติชิGนสAวน SMEs มศีกัยภาพเพยีงพอที�จะยกระดบัการผลติใหท้นักบั
เทคโนโลยแีละความตอ้งการของ MNEs (ด ูUNCTAD, 2001)  ดงันั Gน ไทยควรมกีารเตรยีมแรงงานภายในประเทศ ทั Gง
ในระดบัวศิวกรและช่างเทคนิคใหเ้พยีงพอที�จะอาํนวยความสะดวกในการยกระดบัการผลติภายในประเทศ  
 
32 Lauridson (2004) ใหเ้หตุผลไวค้อื (1) นโยบายการสรา้งความเชื�อมโยงและพฒันา SMEs มกัไม่ค่อยการสนบัสนุน
จากนโยบายที�เกี�ยวขอ้งดา้นอื�นๆ เช่น  การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลติกบัศนูยว์จิยัหรอืมาตรการทางดา้นภาษี
ศุลกากรที�จะชว่ยสรา้งความเชื�อมโยงจากการใชว้ตัถุดบิในประเทศ (2) การไม่ไดร้บัการสนบัสนุนทางการเมอืงระดบัสงู
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ในการผลกัดนัมาตรการ (3) มคีวามขดัแยง้ระหว่างกระทรวง ขาดความเป็นอสิระในการดาํเนินการและขาดหน่วยงาน
ประสานงานกลางและ (4) การขาดแคลนสถาบนัที�เป็นตวักลางเชื�อมโยงระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนที�มี
ประสทิธภิาพ  
 
 
33 ตามแนวคดิเศรษฐศาสตรม์ลูเหตุจงูใจสาํคญัของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ คอื บรษิทัในประเทศเหล่านีGสะสม
ความสามารถและทกัษะการผลติเฉพาะทาง (Firm-specific Advantage) มากจนถงึจุดที�พรอ้มที�จะนําเอาความรู้
ความสามารถเฉพาะไปใชป้ระโยชน์ในต่างประเทศ รวมถงึปจัจยัที�เฉพาะเจาะจงกบัประเทศ (Country-specific factors) 
ทั Gงกบัประเทศที�มกีารยา้ยการลงทุนไปยงัต่างประเทศ (Home Country) และประเทศผูร้บัการลงทุน (Host Country) 
(UNCTAD, 2006) 
 
34 ประโยชน์ที�ผูป้ระกอบการไทยจะไดร้บัจากการออกไปสูร่ะดบัสากล ในรปูแบบของความสามารถที�เพิ�มขึGนในการเขา้
สูต่ลาด การเงนิ เทคโนโลย ีและองคค์วามรูต่้างๆ ประโยชน์ที�ไดร้บัจาก OFDI มหีลายประการ ไดแ้ก่ สามารถเขา้ถงึ
ตลาดที�ใหญ่ขึGน และมคีวามใกลช้ดิกบัลกูคา้ไดม้ากขึGน การไดม้าซึ�งความรูแ้ละเทคโนโลยผี่านทางการรวมตวักนัทาง
ธุรกจิ เพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิจากการเพิ�มขึGนในขนาดประหยดัทางธุรกจิ (Economies of Scale) 
การมกีลยุทธท์างธุรกจิและการบรหิารจดัการที�ดขี ึGน สามารถนําประสบการณ์ที�ไดร้บัจากต่างประเทศมาใชก้บัการ
ปรบัปรุงการลงทุน การจา้งงาน และระดบัการวจิยั พฒันาสาํหรบัตลาดภายในประเทศได ้
 
35 UNCTAD (2006) เสนอว่าการไปลงทุนในต่างประเทศอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศที�เป็น
แหล่งทุนในดา้นการเพิ�มประสทิธภิาพและผลติภาพ การเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมและการปรบั
โครงสรา้งอุตสาหกรรม 
 
36 ทั Gงในเรื�อง 1) การยอมรบัของชุมชนในพืGนที� ประชาชน ไดร้บัผลกระทบจากมลพษิที�เกดิขึGนอย่างต่อเนื�อง ทาํใหข้าด
ความเชื�อมั �นในการจดัการเพื�อลดปญัหาสิ�งแวดลอ้มที�เกดิขึGนจากอุตสาหกรรมปิโตรเคม/ีพลงังาน 2) ดา้นคุณภาพ
อากาศ ทั Gงจงัหวดัระยองและชลบุร ี ไดส้ง่ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนในพืGนที�ความแน่นอน  ความถูกตอ้งและ
ชดัเจน  3) การจดัการขยะมลูฝอย/สารเคม ี  4) ดา้นทรพัยากรนํGา  เกดิปญัหาการแย่งชงิแหล่งนํGาระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกบัชมุชน อย่างต่อเนื�อง  
 
37 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ที�บญัญตัริบัรองสทิธชิมุชน และประชาชนในการมสีว่นร่วมกบัรฐัและชมุชนในการ
อนุรกัษ์ บาํรุงรกัษาและการไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง 
สง่เสรมิ และรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหด้าํรงชพีอยู่ไดอ้ยา่งปกตแิละต่อเนื�องในสิ�งแวดลอ้มที�จะไม่ก่อให ้เกดิ
อนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพหรอืคุณภาพชวีติของตนย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสม ซึ�งถอืว่า
เป็นสทิธขิ ั GนพืGนฐานของมนุษยท์ี�ควรจะไดอ้ยู่อาศยัในสิ�งแวดลอ้มที�ด ี
 
38 ธรรมาภบิาลสิ�งแวดลอ้ม” หมายถงึ การบรหิารจดัการที�มทีี�มคีวามโปร่งใส ความยตุธิรรม และการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งการมสีว่นร่วมของประชาชนนีGจะเป็นแรงผลกัดนัที�ทาํให้
เกดิกระบวนการตดัสนิที�เหมาะสม ทั Gงในระดบันโยบาย และการปฏบิตัทิี�ดใีนการแกป้ญัหาทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม 
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39 แมว้่า ปจัจบุนัมพีฒันาการของการมสีว่นร่วม การเรยีกรอ้ง การวพิากษว์จิารณ์ มคีวามตื�นตวัของผูม้สีว่นไดร้บั
ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการของรฐัที�ดขี ึGน  แต่การมสีว่นร่วมของประชาชนสว่นใหญ่อยู่ในระดบัการรบัรูข้อ้มลูหรอื
ระดบัการแสดงความคดิเหน็ ยงัขาดการมสีว่นร่วม ในระดบัการตดัสนิใจ  และแมว้่าภาครฐัจะเปิดพืGนที�การมสีว่นร่วม 
แต่หากภาคประชาชนขาดความพรอ้ม ความเขา้ใจ การมสีว่นร่วมอย่างมคีวามหมายกไ็ม่อาจเกดิขึGน ดงันั Gนจงึควร
ผลกัดนัใหม้กีารตรากฎหมายรองรบัการมสีว่นร่วมของประชาชน   กาํหนดคาํนิยามใหช้ดัเจนของคาํว่า “สาธารณชน” 
“ขอ้มลูขา่วสารดา้นสิ�งแวดลอ้ม”“ผูม้สีว่นไดเ้สยี” รวมทั Gงปรบัปรุงกลไกทางกฎหมายในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร
เกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสขุภาพของประชาชน  
 
40 ตวัอย่างเชน่ การกาํหนดกระบวนการผลติสนิคา้ (Processes and Production Methods: PPMs) ตั Gงแต่การใช้
วตัถุดบิถงึกระบวนการทาํลายของเหลอืทิGงถูกใชเ้ป็นเงื�อนไขในการกาํหนดมาตรการสิ�งแวดลอ้ม/มาตรการการคา้สนิคา้
นําเขา้ของประเทศที�พฒันาแลว้ ซึ�งจะมผีลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศกาํลงัพฒันาที�มรีะดบั
เทคโนโลยตีํ�ากว่า  และยงัมเีงื�อนไขการบรรจุหบีห่อและการปิดฉลากที�ตั GงขึGนเพื�อวตัถุประสงคค์ุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม 
(Eco-labeling and Packaging) ซึ�งปจัจุบนัเป็นมาตรการสมคัรใจแต่มแีนวโน้มในการกดีกนัการคา้จากประเทศกาํลงั
พฒันาเพิ�มขึGน รวมทั Gงเรื�องปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซคท์ี�ทั �วโลกต่างใหค้วามสนใจ  รฐับาลจงึควรศกึษา
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมสิ�งแวดลอ้มของไทยเพื�อใชใ้นการเจรจากาํหนดท่าทใีนกรอบการคา้เสรต่ีางๆของไทยเพื�อให้
ประเทศไทยไดป้ระโยชน์สงูสดุแลว้  
 
41 ตวัอย่างเช่น การที�ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที�หนุนหลงัรฐับาลทกัษณิ ซึ�งสว่นใหญ่เป็นกลุ่มทุนจากภาคบรกิารและ
เน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลกั เช่น กลุ่มธุรกจิมอืถอื กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ กลุ่ม entertainment กลุ่มทุนเหล่านีG
ไม่ไดผ้ลประโยชน์มากนกัจากนโยบายยกระดบัอุตสาหกรรม รวมทั Gงเมื�อผลประโยชน์ทางการเมอืงอื�นๆ ขดักบันโยบาย
ยกระดบัอุตสาหกรรม รฐับาลกจ็ะละทิGงนโยบายพฒันาอุตสาหกรรม สิ�งเหล่านีGจงึนําไปสูก่ารที�นโยบายยงัคงมลีกัษณะ
ขดัแยง้กนัเองและล่าชา้ (inconsistencies and delay) หรอื การอยู่รอดของรฐับาล ไม่ไดเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีว กบัการ
อยู่รอดของกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มทุนสง่ออก) มนัจงึทาํใหร้ฐับาลทกัษณิไม่เอาจรงิเอาจงักบั
การ ยกระดบัขดีความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างถงึที�สดุนั �นเอง (Laurids, 2004) 
 
42 ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิ พ.ศ. 2541 กาํหนดให ้ "คณะกรรมการพฒันา
อุตสาหกรรมแห่งชาต"ิ  (กอช.) มอีาํนาจพจิารณากาํหนดแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมใหเ้ป็นระบบ สง่เสรมิความ
ร่วมมอื  ประสานงานและตดิตามผลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแนวทางและมาตรการที�คณะกรรมการกาํหนด  โดยมสีว่น
ราชการต่างๆที�เกี�ยวขอ้งร่วมมอืกนัตดิตามวเิคราะหส์ถานภาพและปญัหา ขจดัขอ้จาํกดั แกไ้ขปญัหาและสง่เสรมิขดี
ความสามารถของอุตสาหกรรมต่างๆ  
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ส่งผ่านไปสู่ผู้ที!เกี!ยวข้อง ทั &งเกษตรกรในฐานะผู้ผลิต ผู้บรโิภค บรษิัทเอกชนและแม้แต่ภาครฐัที!รวมถึง

ประชาชนผูเ้สยีภาษ ีการศกึษาเรื!อง ช่องว่างทางนโยบายดา้นการเกษตร เป็นการศกึษาที!มจีุดมุ่งหมายใน

การให้ขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ถงึการวางแผน การดําเนินนโยบาย และขอ้ขดัแยง้ที!เกดิขึ&นและอาจจะ

เกดิขึ&นเมื!อชุดนโยบายและมาตรการต่างๆ ไดถู้กแปลงไปสู่การปฏบิตั ิแมว้่านโยบายดา้นการเกษตรมคีวาม

เชื!อมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแต่รฐับาลในฐานะผู้กําหนดนโยบายที!แท้จรงิ เป็นผู้

ดาํเนินนโยบายและการกํากบัดแูลจงึเป็นกลไกที!สําคญัที!สุดของการศกึษาวเิคราะหนี์& 

 การศกึษานี&วเิคราะห์จากลกัษณะเฉพาะของภาคเกษตรและสนิคา้เกษตรและอาหาร การวเิคราะห์

นโยบายเชื!อมโยงจากอดตีสู่ปจัจุบนั นอกจากนั &น การศกึษานี&ใช้แนวคดิการพฒันาการเกษตรโดยเฉพาะ

ประเด็นการเชื!อมโยงนโยบายด้านการผลติ การตลาด และสถาบนัเกษตรกร เป็นฐานในการวิเคราะห์

ช่องว่างทางนโยบาย อย่างไรก็ตาม เนื!องจากนโยบายภาคเกษตรจําเป็นต้องศกึษารายนโยบายเพื!อการ

วิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบาย การศึกษานี&จงึมขี้อจํากัดโดยทําการวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบายด้าน

การเกษตรในรฐับาลนายอภสิทิธิ 9 เวชชาชวีะเท่านั &น  

 การศึกษาพบว่า การดําเนินนโยบายรฐัส่วนใหญ่ จะมปีญัหาด้านการจดัการเป็นหลกั ซึ!งเกิดจาก

ความขดัแยง้ทางโครงสร้าง นําไปสู่ความขดัแยง้ทางนโยบายการผลติ การตลาด และสถาบนัการเกษตร 

นอกจากนั &น การบรหิารความเสี!ยงและการตลาดเป็นเรื!องที!ภาครฐัควรใหค้วามสําคญั รวมถงึนโยบายดา้น



การเกษตรที!จะช่วยลดความเหลื!อมลํ&า การมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการวางแผนและพฒันาภาค

เกษตรผ่านสถาบนัเกษตรกร และการปรบัใช้นโยบายการบรหิารบ้านเมอืงที!ดแีละปรบัเปลี!ยนได้ จะช่วย

เสรมิให้การดําเนินนโยบายมปีระสทิธภิาพมากขึ&น และการแทรกแซงตลาดสนิค้าเกษตรโดยภาครฐัควร

ดาํเนินการเฉพาะที!จาํเป็น 

 



ช่องว่างของนโยบายด้านการเกษตร 

ดร.ประชา คุณธรรมดี1 

บทนํา 

 ภาคเกษตรกรรมของไทยมคีวามสําคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมไทย เนื!องจากเกี!ยวข้องกับ

ประชากรทั &งประเทศในฐานะผู้บรโิภค และกว่าครึ!งหนึ!งของประชากรนั &นก็อยู่ในภาคเกษตร ภาค

เกษตรกรรมเป็นภาคที!สรา้งรายได้อย่างมนีัยสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิ เป็นภาคที!อุดมด้วยภูมปิญัญา

ท้องถิ!น และการประสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ทั &งในแง่ของผู้ใช้ปจัจยัการผลติ นอกจากนั &น สนิค้า

เกษตรก็เป็นวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมและบริการที!เกี!ยวข้อง นโยบายที!เกี!ยวข้องกับภาค

เกษตรกรรมจงึมคีวามสําคญัต่อการดําเนินกจิกรรมในปจัจุบนัและการกําหนดทศิทางภาคเกษตรกรรม

ไทยในอนาคต ประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินนโยบายนั &นก็จะส่งผ่านไปสู่ผู้ที!เกี!ยวข้อง ทั &ง

เกษตรกรในฐานะผู้ผลิต ผู้บริโภค บริษัทเอกชนและแม้แต่ภาครัฐที!รวมถึงประชาชนผู้เสียภาษ ี

การศึกษาเรื!อง ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตร เป็นการศึกษาที!มจีุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูล

ประกอบการวเิคราะหถ์งึการวางแผน การดําเนินนโยบาย และขอ้ขดัแยง้ที!เกดิขึ&นและอาจจะเกดิขึ&นเมื!อ

ชุดนโยบายและมาตรการต่างๆ ได้ถูกแปลงไปสู่การปฏิบตัิ แม้ว่านโยบายด้านการเกษตรมีความ

เชื!อมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแต่รฐับาลในฐานะผูก้ําหนดนโยบายที!แทจ้รงิ เป็นผู้

ดาํเนินนโยบายและการกํากบัดแูลจงึเป็นกลไกที!สําคญัที!สุดของการศกึษาวเิคราะหนี์&  

 โครงสร้างของการศึกษาชิ&นนี& จะศึกษาวเิคราะห์ถึงลกัษณะเฉพาะของภาคเกษตรและสนิค้า

เกษตรและอาหารซึ!งเป็นส่วนสําคญัเพราะเป็นสาเหตุของการกําหนดนโยบายก่อนการวเิคราะห์ส่วน

อื!นๆ นอกจากนั &นการวเิคราะหเ์ชื!อมโยงจากอดตีสู่ปจัจุบนัจะเป็นส่วนหนึ!งของการวเิคราะหใ์นบทความ

ฉบบันี& การศกึษานี&จะสรุปแนวคดิการพฒันาการเกษตรส่วนหนึ!งเพื!อเป็นฐานในการวเิคราะห์ช่องว่าง

ทางนโยบาย อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของสังคมการเมืองไทยที!ร ัฐบาลแต่ละรัฐบาลมักจะมี

แนวนโยบายของตนเองมากกว่าการมเีป้าหมายระดบัชาติร่วมกันไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นรฐับาล ดงันั &น 

                                                           
1 อาจารยป์ระจาํคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
แผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื!อการพฒันานโยบายสาธารณะที!ด ี(นสธ.) รองศาสตราจารย ์ดร.ปทัมาวด ีซูซูก ิ
และรองศาสตราจารย ์ดร.ศุภวจัน์ รุ่งสุรยิะวบิลูย ์ที!เชญิชวนใหท้าํการศกึษางานวจิยัชิ&นนี& ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.อมั
มาร สยามวาลา จากสถาบนัวจิยัเพื!อการพฒันาประเทศไทย ที!ตั &งใจเดนิทางมาร่วมงานและใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
งานชิ&นนี& ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา "1 ปีกบัการจบัตานโยบายรฐับาล" ทั &งผูแ้ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนจาก
กระทรวงพาณชิย ์รองศาสตรจารย ์ดร.สมศกัดิ A แตม้บุญเลศิชยั ที!ไดใ้หข้อ้คดิเหน็ที!เป็นประโยชน์และทาํใหง้านวจิยัฉบบันี&สมบรูณ์ยิ!งขึ&น 
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ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตรที!อยู่ในการวเิคราะห์ส่วนท้ายของบทความนี& เป็นการจํากดัการ

วเิคราะหเ์ฉพาะนโยบายดา้นการเกษตรของรฐับาล นายอภสิทิธิ A เวชชาชวีะ  

ลกัษณะเฉพาะของภาคเกษตรและสินค้าเกษตรและอาหาร 

 สนิค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถแบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ จดัแบ่งตามกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ คอื พชื ปศุสตัว์ ประมง และป่าไม ้ภาคเกษตรในภาพรวมมสีดัส่วนของมูลค่าผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศลดลงจาก รอ้ยละ 29.83 ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(แผนพฒันา

ฯ) ฉบบัที! 1 เหลือเพียงร้อยละ 9.40 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 9 (สํานักนโยบายและแผนพฒันา

การเกษตร, 2549) และหากพจิารณาในแต่ละหมวดนั &น พบว่า ภาคพชืจะมสีดัส่วนสูงที!สุดมาโดยตลอดที!

มกีารจดัเก็บข้อมูล ความสําคญัของภาคประมงนั &นมคีวามสําคญัในอนัดบัรองนับตั &งแต่แผนพฒันาฯ 

ฉบับที! 2 เป็นต้นมา มีสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที! 9 

ประมาณรอ้ยละ 1.40 และภาคปศุสตัวม์สีดัส่วนในแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 9 ประมาณรอ้ยละ 1.25 ในขณะ

ที!ภาคปา่ไมน้ั &นลดความสําคญัลงอย่างมากนับตั &งแต่การยกเลกิสมัปทานปา่ไม ้โดยมสีดัส่วนเหลอืเพยีง

รอ้ยละ 0.09 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 92 

 การที!สดัส่วนมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของภาคเกษตรลดลงเมื!อเทยีบกบัภาคนอก

การเกษตรนั &นมาจากลกัษณะเฉพาะของภาคเกษตร และมาจากปจัจยัทางด้านการบรโิภคของสนิค้า

เกษตรและอาหาร ซึ!ง ประยงค ์เนตยารกัษ์ (2550) ไดส้รปุไวด้งันี& 

• การผลติสนิคา้เกษตรตอ้งใชเ้วลานาน 
• การผลติสนิคา้เกษตรขึ&นอยูก่บัธรรมชาต ินั !นคอื สภาพดนิ แสงแดด นํ&า และอากาศ 
• การผลติสนิคา้เกษตรมลีกัษณะเป็นฤดกูาล 
• สนิคา้เกษตรเน่าเสยีงา่ย 
• ความไมแ่น่นอนดา้นราคาและผลผลติ 
• ขอ้มลูขา่วสารดา้นราคาและเทคโนโลยกีารผลติไมส่มบูรณ์ 
• การรบัภาระความเสี!ยงที!เกดิจากการตดัสนิใจ 
• หน่วยผลติส่วนใหญ่มขีนาดเลก็และกระจดักระจาย 
• การขนส่งสนิคา้เกษตรมตีน้ทุนสงูเมื!อเทยีบกบัสนิคา้อื!น 

                                                           
2 อย่างไรกต็ามหากพจิารณาโดยภาพรวมในเชงิปรมิาณ ภาคเกษตรดูเหมอืนจะเตบิโตอย่างไม่มอุีปสรรคมากนัก เนื!องจากมอีตัราการ
เจรญิเติบโตเฉลี!ยประมาณ ร้อยละ 4 ในช่วงแผนฯ 1 ถึงแผนฯ 9 ผู้สนใจในประเด็นนี&สามารถศกึษาเพิ!มเติมได้จาก ภราดร ปรดีาศกัดิ A
และปทัมาวด ีซูซูก ิ(2545) และ สาํนกันโยบายและแผนพฒันาการเกษตร (2550) 
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• ผูบ้รโิภคมขีอ้จาํกดัในการบรโิภคทั &งในดา้นปรมิาณและคุณภาพ3  
ฯลฯ 

 ลกัษณะเฉพาะของภาคเกษตร หน่วยผลติ และขอ้จาํกดัทางดา้นผูบ้รโิภคนั &น ส่งผลต่อการสรา้ง

แรงกดดนัทางการเมอืงเพื!อก่อใหเ้กดิการกําหนดนโยบายที!เกี!ยวขอ้งกบัภาคเกษตร  

นโยบายด้านการเกษตร: จากอดีตสู่ปัจจบุนั  

ดว้ยขอ้จาํกดัเรื!องการรวบรวมขอ้มลูดา้นนโยบายในอดตี การศกึษานี&จงึสรุปความเชื!อมโยงของ

แผนพฒันาฯและนโยบายด้านการเกษตรเขา้ดว้ยกนั จากการรวบรวมขอ้มลูการพฒันาด้านการเกษตร 

พบว่า แผนพฒันาฯไดก้ําหนดเป้าหมายดา้นการเจรญิเตบิโตในภาคเศรษฐกจิ เช่น แผนพฒันาฯ ฉบบัที! 

1 กําหนดเป้าหมายของการเจรญิเตบิโตในภาคภาคเกษตรไวใ้นอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี และในแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที! 9 กําหนดเป้าหมายการรกัษาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคเกษตรไวท้ี!รอ้ยละ 2 ต่อปี 

อย่างไรก็ตามในแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 10 ได้เปลี!ยนจากการกําหนดเป้าหมายของการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิมาเป็นสดัส่วนภาคการผลติเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ!มขึ&นเป็นรอ้ยละ 15 ภายในปี 

2554 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2553) จากแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 

9 ที!สดัส่วนดงักล่าวอยูท่ี!รอ้ยละ 9.40 

หากพจิารณาจากแผนพฒันาฯ ที!ผ่านมาจะพบว่า การพฒันาการเกษตรในอดตี เริ!มจากการ

ขยายการใช้พื&นที! เช่น การขยายเนื&อที!เพาะปลูก และการพฒันาโครงสร้างพื&นฐาน เช่น ชลประทาน 

ถนน มาสู่การขยายการผลติเพื!อการส่งออก และเน้นประสทิธภิาพการผลติมากยิ!งขึ&น หลงัจากนั &นเป็น

การพฒันาที!เน้นการผลติและการกระจายผลผลติ เน้นการใชท้รพัยากร การคํานึงสภาพแวดลอ้ม กระทั !ง

ปจัจบุนัที!เน้น เรื!อง การพฒันาคน และเศรษฐกจิพอเพยีง4 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทําแผนพฒันาการเกษตร โดยที!มกีารเชื!อมโยง แผนดงักล่าว

เขา้กบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 10 โดยมสีาระโดยสงัเขปดงัรปูที! 1 
                                                           
3 ทั &งนี&มาจากการศกึษาเชงิประจกัษ์ที!พบว่า สนิคา้เกษตรและอาหารส่วนใหญ่มคี่าความยดืหยุ่นต่อราคาและต่อรายไดต้ํ!า 

4 สามารถอ่านเพิ!มเตมิไดใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 1-10 และสรุปเนื&อหาเฉพาะดา้นการเกษตรตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 1-9 ในภราดร ปรดีา
ศกัดิ A และปทัมาวด ีซูซูก ิ(2545) และ สาํนกันโยบายและแผนพฒันาการเกษตร (2550) อย่างไรกต็าม ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ ดร อมัมาร 
สยามวาลา ใหข้อ้คดิเหน็ว่า การศกึษานโยบายในอดตีที!แทจ้รงิควรเป็นนโยบายที!ไดด้าํเนินการในช่วงเวลานั &นๆ มากกว่าการวเิคราะห์จาก
แผนพฒันาฯ เพราะแผนพฒันาฯ บางครั &งเป็นผลจากการดําเนินนโยบาย บางครั &งเป็นเหตุแห่งนโยบาย และบางครั &งมแีผนแต่มไิด้
ดาํเนินการตามแผน ดงันั &น แผนพฒันาฯจงึมบีทบาทน้อยกว่าความเป็นจรงิ จากขอ้จาํกดัที!กล่าวไวใ้นย่อหน้าแรกของส่วนนี& การศกึษานี&จะ
วเิคราะหน์โยบายเกษตรจากอดตีสู่ปจัจุบนัอย่างหยาบเท่านั &น คอื เน้นที!ผลที!พบหลงัแผนพฒันาฯ ซึ!งจะรวมผลของการดําเนินนโยบายใน
แต่ละช่วงเวลาไวแ้ลว้ 
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ภาพที( 1 การเชื(อมโยงแผนพฒันาการเกษตรกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที( 10 

 
ที!มา : แผนพฒันาการเกษตรในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที! 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

อย่างไรก็ตามโครงสรา้งสําคญัของภาคเกษตรจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั คอื การผลติ 

การตลาด และสถาบนัเกษตรกร (ประชา คุณธรรมด,ี 2552) แต่เมื!อพจิารณาถงึหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งกบั

โครงสรา้งสาํคญัของภาคเกษตรจะพบว่า นโยบายที!เกี!ยวขอ้งกบัการผลติขึ&นอยู่กบักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ นโยบายที!เกี!ยวขอ้งกบัการตลาดขึ&นอยูก่บักระทรวงพาณชิย ์และนโยบายที!เกี!ยวขอ้งกบัสถาบนั

เกษตรกรนั &นยงัคงกระจดักระจาย และมทีิศทางตามการกําหนดจากหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง5 การที!

โครงสรา้งของหน่วยงานที!ดูแลภาคเกษตรถูกแยกเป็นส่วนๆ และมหีน่วยงานกํากบัดูแลที!แยกจากกนั

โดยธรรมชาต ิทําให้นโยบายด้านเกษตรมแีนวโน้มไม่สอดคล้องและไม่เป็นทศิทางเดยีวกนั ประเดน็นี&

                                                           
5 โครงสรา้งที!กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเฉพาะดา้นการผลตินั &น เกดิขึ&นในปี 2477 หลงัจากที!มกีารแยกหน่วยงานจากกระทรวง
เศรษฐการ ซึ!งในอดตีนั &นจะเน้นเฉพาะดา้นการผลติเป็นสําคญั สําหรบัเรื!องหน่วยงานที!ดูแลสถาบนัเกษตรกรนั &น ผู้เขยีนหมายรวมถึง
สถาบนัสนิเชื!อการเกษตร สถาบนัประกนัภยัพชืผล วสิาหกจิชุมชน และสภาเกษตรกร แมว้่ากรมส่งเสรมิการเกษตร และกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์จะดแูลการพฒันาสถาบนัเฉพาะในดา้นการเกษตร แต่สถาบนัเกษตรกรที!ทําหน้าที!ในการสะทอ้นความต้องการและปลอดจากการ
แทรกแซงจากฝา่ยการเมอืง เช่น สภาเกษตรกร ยงัไมส่ามารถเกดิขึ&นได ้
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อาจเรยีกได้ว่า เป็นปญัหาเชงิโครงสรา้งที!เกดิจากการออกแบบหน่วยงาน (By Design) ที!ดําเนินและ

กํากบัดแูลนโยบาย 

หากพิจารณาเฉพาะนโยบายด้านการเกษตรในรัฐบาลนายอภิสิทธิ A เวชชาชีวะ (พรรค

ประชาธปิตัย)์ ม ีนายธรีะ วงศ์สมุทร เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พรรคชาตไิทย

พฒันา) โดยหน้าที!ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถกล่าวโดยสรุปคอื "กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์มอีํานาจหน้าที "เกี "ยวกบัการเกษตรกรรม การจดัหาแหล่งนํ'าและพฒันาระบบชลประทาน ส่งเสรมิ

และพฒันาเกษตรกร ส่งเสรมิและพฒันาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั 'งกระบวนการผลิตและสินค้า

เกษตรกรรม และราชการอื "นที "กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหน้าที "ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอื

ส่วนราชการที "สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์" (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) และ นางพรทวิา 

นาคาสยั เป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์(พรรคภูมใิจไทย) โดยหน้าที!ของกระทรวงพาณิชย ์คอื 

"มอีํานาจหน้าที "เกี "ยวกบัการค้า ธุรกจิบรกิาร ทรพัยส์นิทางปญัญา และราชการอื "นตามที "มกีฎหมาย

กําหนดใหเ้ป็นอํานาจหน้าที "ของกระทรวงพาณชิย ์หรอืส่วนราชการที "สงักดักระทรวงพาณิชย"์ (กระทรวง

พาณิชย,์ 2553) ซึ!งภารกจิที!เกี!ยวขอ้งกบัการเกษตร แบ่งเป็นภารกจิในประเทศ ว่าด้วยการดูแลราคา

สนิค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร และภารกิจด้านต่างประเทศ ที!เกี!ยวข้องกบัการเจรจาการค้า "จดั

ระเบยีบและบรหิารการนําเขา้ส่งออก รวมทั 'งการขายขา้วรฐัต่อรฐั การค้ามนัสําปะหลงั สนิค้าขอ้ตกลง

ต่างๆ" เป็นตน้ 

นโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบายพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ!งมทีี!มาจากนโยบายรฐับาลที!แถลง

ต่อรฐัสภา ประกอบด้วยนโยบายหลกั 2 นโยบาย คอื นโยบายเร่งด่วนที!จะดําเนินการในปีแรก (พ.ศ. 

2552) และนโยบายเศรษฐกจิสําคญัโดยเฉพาะการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิภาคเกษตร (นโยบายขอ้ที! 

4.2.1) 

ในส่วนของนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปญัหาราคาสนิค้าเกษตรตกตํ!า (2) 

จดัทาํโครงการเพื!อรองรบัแรงงานคนืถิ!น (3) จดัหาตลาดรองรบัสนิคา้เกษตรชุมชน (4) พฒันาระบบการ

บรหิารจดัการนํ&าและการชลประทาน (5) เร่งรดัแก้ไขปญัหาขอ้เรยีกรอ้งต่างๆ ของเกษตรกร (6) เร่งรดั

จดัตั &งสภาเกษตรกรแห่งชาต ินั &น นโยบายระยะสั &นไดด้ําเนินการไปแลว้ เช่น การแก้ไขปญัหาราคา และ

ขอ้เรยีกรอ้งของเกษตรกร สําหรบันโยบายที!มผีลต่อการพฒันาในระยะยาวภาครฐักําลงัดําเนินการอยู ่

ทั &งการจดัหาตลาดรองรบัสนิคา้เกษตรชุมชน การพฒันาระบบการบรหิารจดัการนํ&าและการชลประมานที!
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ใชง้บประมาณผ่านโครงการไทยเขม้แขง็ 2555 และการจดัตั &งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ(กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์, 2552) 

สําหรบันโยบายปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร6 ประกอบด้วยนโยบายที!เน้นการพฒันา

ดา้นการผลติ เกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร กล่าวคอื  

(1) ด้านการพฒันาเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร โดยส่งเสรมิให้มรีะบบประกนัความเสี "ยง

สําหรบัเกษตรกร จดัตั 'งกองทุนสวสัดกิารเกษตรกร จดัทําทะเบยีนเกษตรกร เร่งรดัแก้ไข

ปญัหาหนี'สนิและฟื'นฟูอาชพีเกษตรกร ส่งเสรมิและพฒันาสถาบนัเกษตรกร สรา้งและพฒันา

เกษตรกรรุน่ใหม ่และสรา้งและพฒันาเกษตรกรอาสาสมคัร 

(2) ด้านการพฒันาการผลติ โดยจดัทํายุทธศาสตร์การพฒันาสนิค้าเกษตรระยะยาวเป็นราย

สนิค้า พฒันาคุณภาพผลผลติ และพฒันาระบบ ตรวจสอบมาตรฐานสนิค้า กําหนดเขต

ส่งเสรมิและพฒันาการผลติ วจิยัและพฒันาพนัธุแ์ละเทคโนโลยทีี "เหมาะสม ร่วมเจรจาการ

ทางค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ส่งเสรมิและพฒันาการผลิตพืชทดแทนพลงังาน 

ส่งเสรมิการทาํประมงนอกน่านนํ'า และ 

(3) ด้านการพฒันาปจัจยัพื'นฐานและภารกิจสนับสนุน โดยพฒันาปรบัปรุงและขยายระบบ

ชลประทาน รว่มแกไ้ขปญัหาดา้นโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร ออกกฎระเบยีบเพื "อคุม้ครองที "ดนิที "

เหมาะสมสําหรบัการเกษตร เร่งรดัจดัที "ดนิทํากนิใหก้บัเกษตรกร เร่งรดัและขยายการจดัรปู

ที "ดนิ ฟื'นฟูดนิที "เสื "อมโทรม และพฒันาระบบสารสนเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

2552)  

ทั &งนี&กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มแีผนยุทธศาสตร์ที!สอดคล้องกบัการพฒันาในแต่ละด้าน 

และหากแผนงานเหล่านี&สามารถดําเนินการได้ทั &งหมดและเป็นรูปธรรมก็อาจสรุปได้ว่า นโยบายและ

มาตรการของรฐัจะส่งผลต่อการพฒันาการผลติ การตลาด และสถาบนัทางการเกษตร และทศิทางการ

พฒันาภาคเกษตรกรรมของไทยน่าจะมแีนวโน้มที!ดี อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที!ติดตามการ

ดําเนินนโยบายและมาตรการของรฐัในอดตี พบว่า ภาครฐัมกัประสบปญัหาเรื!องการบรหิารจดัการ การ

ดําเนินนโยบายส่วนใหญ่เป็นการดําเนินนโยบายเพื!อหวงัผลระยะสั &น ขาดการวางแผน การจดัการที!ด ี

และยิ!งกว่านั &นยงัพบว่าการพฒันาภาคเกษตรกรรมในระยะยาวไมไ่ดม้กีารวางแผนอยา่งจรงิจงั  

                                                           
6 สาํหรบัยุทธศาสตร์และแผนงานในการพฒันาแต่ละดา้นสามารถอ่านไดจ้ากนโยบายดา้นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที!  
http://oae.go.th/ewt_news.php?nid=3868  
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นโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงพาณิชย ์

 นโยบายของกระทรวงพาณิชยท์ี!เกี!ยวขอ้งกบัภาคการเกษตรสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลที!

แถลงต่อรฐัสภา ประกอบด้วยนโยบายหลกั 2 นโยบาย คอื นโยบายเร่งด่วนที!จะดําเนินการในปีแรก 

(พ.ศ. 2552) และนโยบายเศรษฐกจิ (นโยบายที! 4) 

 ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงพาณิชย์นั &น ภาคเกษตรถูก

กําหนดใหเ้ป็นยทุธศาสตรท์ี! 5 มุง่พฒันาตลาดสนิคา้เกษตรและเพิ!มมลูค่าทางการคา้ ในรายงานประจาํปี 

2552 กระทรวงพาณชิย ์ไดก้ล่าวถงึการดาํเนินการที!เกี!ยวขอ้งกบัภาคเกษตร ในเรื!อง "ดูแลจดัการระบบ

สนิคา้เกษตร เพื "อความผาสุกของเกษตรกร" โดยมเีนื&อหาว่าดว้ย  

• การสรา้งเสถยีรภาพราคาสนิคา้เกษตร  
• การจดัระบบการคา้สนิคา้เกษตร  
• การเชื!อมโยงการกระจายผลผลติ  
• การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสนิคา้เกษตร  
• การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพระบบตลาด  
• การแกไ้ขปญัหาปจัจยัการผลติทางการเกษตร  
• การรณรงคก์ารบรโิภคสนิคา้เกษตรไทย   
• การยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรทดัเทยีมมาตรฐานสากล 
• การระบายสนิคา้เกษตรสูต่่างประเทศ 
• การกํากบัดแูลคุณภาพสนิคา้เกษตร 
• การขยายการซื&อขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า 
• การพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์
• ออกมาตรการดแูลสนิคา้เกษตร (กระทรวงพาณชิย,์ 2553) 

โครงการและมาตรการที(สาํคญั 

โครงการและมาตรการในภาคเกษตรในปี 2552-2553 มจีํานวนมาก ซึ!งสามารถสรุปเป็นกลุ่ม

ใหญ่ได ้คอื กลุ่มโครงการที!เกี!ยวขอ้งกบัการผลติโดยเฉพาะเรื!อง โครงสรา้งพื&นฐาน ซึ!งมโีครงการและ

มาตรการสําคญั คอื เรื!องการจดัหาแหล่งนํ&าและการจดัการแหล่งนํ&าชลประทาน การจดัการพชือาหาร

และพชืพลงังาน และเรื!องโฉนดชุมชนและการคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรม กลุ่มโครงการที!เกี!ยวขอ้งกบั

การแทรกแซงตลาด ซึ!งมีโครงการและมาตรการสําคัญคือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรและ
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มาตรการรกัษาเสถยีรภาพราคาโดยเฉพาะอย่างยิ!งในสนิค้าข้าว และกลุ่มโครงการที!เกี!ยวขอ้งกบัการ

พฒันาสถาบนัเกษตรกร ซึ!งมเีรื!องสาํคญัต่อการพฒันาภาคเกษตร คอื เรื!องสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ 

โครงการที 	เกี 	ยวข้องกบัการผลิต 

โครงการที "เกี "ยวขอ้งกบัการจดัหาและบรหิารจดัการนํ'า และการชลประทาน 

 กลุ่มโครงการดงักล่าวไดป้รากฎอยู่ในแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั &งในนโยบาย

เรง่ด่วน นโยบายปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิภาคเกษตร และกําหนดเป็นสาขาทรพัยากรนํ&าและการเกษตร

ภายใต้ปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ โดยเฉพาะโครงการไทยเขม้แขง็ที!ระบุงบประมาณในสาขานี& ณ วนัที! 16 

ตุลาคม 2552 เป็นจาํนวน 59,273.26 ลา้นบาท งบประมาณส่วนใหญ่จะถูกใชไ้ปในเรื!องการจดัหาแหล่ง

นํ&าและเพิ!มพื&นที!ชลประทาน รวมถงึการบรหิารจดัการนํ&าในพื&นที!ชลประทาน ในการประชุมคณะรฐัมนตรี

ว ันที! 26 มกราคม 2553 รบัทราบเรื!อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินการโครงการตามแผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 ครั &งที! 6/2552 ในโครงการสาขาทรพัยากรนํ&า

และการเกษตรนั &น โครงการด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ&าได้รบัอนุมตัวิงเงนิลงทุนรวม 212,818 

ลา้นบาท รายละเอยีดดงัตารางที! 1 

โครงการการลงทุนดา้นการเกษตรตามแผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555 

 กลุ่มโครงการดงักล่าวได้ปรากฎอยู่ในแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะ

นโยบายปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิภาคเกษตร และกําหนดเป็นแผนการลงทุนด้านการเกษตร เน้นเรื!อง

การปรบัปรุงพนัธุ์และกระจายพนัธุ ์การพฒันารูปแบบและเทคโนโลยกีารผลติเพื!อสรา้งมูลค่าเพิ!ม และ

การศกึษาและพฒันาประสทิธภิาพการผลติ โดยไดร้บัการจดัสรรวงเงนิลงทุนทั &งสิ&น 16,503.40 ลา้นบาท 

รายละเอยีดดงัตารางที! 2 
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ตารางที( 1 ภาพรวมแผนลงทุนด้านการบริหารจดัการทรพัยากรนํ2าปี 2553 - 2555 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลประโยชน์ 
พื2นที(รบั
ประโยชน์ 

(ไร)่ 
ครวัเรอืน 

ความจ ุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

จ้างงาน (คน) 

การอนุรกัษ์และฟื&นฟูแหล่งนํ&า 
(กรมทรพัยากรนํ&า) 

18,160 2,206,422 361,523 847 14,372 

การบรหิารจดัการนํ&าในพื&นที!
ชลประทานเดมิ  
(กรมชลประทาน) 

87,595 28,384,472   1,084,408 

การจดัหาแหล่งนํ&าและเพิ!มพื&นที!
ชลประทาน 
(กรมชลประทาน  และ 
กรมทรพัยากรนํ&าบาดาล) 

821,441 2,213,594 262,426 687 254,232 

การป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั 
(กรมชลประทาน กรมทรพัยากร
นํ&า กรมพฒันาที!ดนิ  
และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง) 

25,621 4,951,760 378,627 277 135,362 

รวมด้านการบริหารจดัการ
ทรพัยากรนํ2า 

212,818 37,756,248 1,002,576 1,812 1,488,374 

ที!มา: สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที! 26 มกราคม 2553  

การจดัการเรื "องพชือาหารและพชืพลงังาน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนีโยบายในการแบ่งเขตการเพาะปลูกระหว่างพชือาหารและพชื

พลงังานโดยเน้นพชืหลกั 4 ชนิด คอื ข้าว อ้อย มนัสําปะหลงั และปาล์มนํ&ามนั โดยมกีารวาง

แนวนโยบาย ดงันี&  

• สาํหรบัพชือาหารที!สําคญั เช่น ขา้ว จะสนบัสนุนใหม้กีารปลกูในพื&นที!ลุ่ม และพื&นที!ที!มรีะบบ

ชลประทานพรอ้ม 

• สําหรบัพชืพลงังาน จะเน้นการรกัษาระดบัพื&นที!เพาะปลูกสําหรบัอ้อยและมนัสําปะหลงั และให้

ขยายพื&นที!เพาะปลูกสําหรบัปาล์มนํ&ามนั สําหรบัพืชทั &ง 3 ชนิด จะต้องมกีารปรบัปรุง

ประสทิธภิาพการผลติ โดยมกีารเพิ!มผลผลติต่อไร่ด้วยการใช้พนัธุ์ด ี และการใช้ปุ๋ ยอินทรยี์

รว่มกบัปุ๋ ยเคม ี(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) รายละเอยีดการกําหนดพื&นที!เพาะปลูกพชื

พลงังาน แสดงไวใ้นตารางที! 3 
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ตารางที( 2 ภาพรวมแผนการลงทุนด้านการเกษตรปี 2553-2555 

แผนการลงทุนเพื(อการพฒันาประเทศ
ในระยะปานกลาง 

รวม 
(ล้านบาท) 

ผลประโยชน์ 

1. ปรบัปรุงพนัธุแ์ละกระจายพนัธุ ์
 

3,469.15 - กระตุน้เศรษฐกจิและเพิ!มรายได ้
-  พื&นที!ไดร้บัประโยชน์ 1,600 ไร่ 
- เพิ!มผลติภาพการผลติ เช่น มนัสาํปะหลงัจาก 3.8 ตนั/
ไร่ เป็น 5 ตนั/ไร่ 
- มกีารใชว้สัดุในประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
- จา้งงานรวม 1,004,810 คน 

2. การพฒันารปูแบบและเทคโนโลยกีาร
ผลติการเกษตรเพื!อสรา้งมลูค่าเพิ!ม 
(Modern Agriculture) 
   

9,576.13 - เพิ!มรายไดใ้หเ้กษตรกร 
- ลดตน้ทุนการผลติดา้นพนัธุ ์ปุ๋ ยและสารเคม ี
- เพิ!มผลติภาพการผลติดา้นพชืของเกษตรกร ไดแ้ก่ 
ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด และปาลม์นํ&ามนั เพิ!มขึ&นไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 15 
- มกีารใชว้สัดุในประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
- จา้งงานรวม 21,498 คน 

3. การศกึษาและพฒันาประสทิธภิาพการ
ผลติ  

3,458.12 -  มกีารใชว้สัดุในประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
-  จา้งงาน 37,200 คน 

รวมวงเงินทั 2งสิ2น 16,503.40  

ที!มา: สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที! 26 มกราคม 2553  

ตารางที( 3 การกาํหนดพื2นที(เพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลงังาน 

ชนิดสินค้าเกษตร การกาํหนดพื2นที(ตามนโยบาย พื2นที(สาํหรบัพชืพลงังาน 

ออ้ยโรงงาน  คงพื&นที! 6 ลา้นไร่ 0.55 ลา้นไร่ 

มนัสาํปะหลงั  คงพื&นที! 7.4 ลา้นไร่  0.54 ลา้นไร่ 

ปาลม์นํ&ามนั  ขยายพื&นที!จาก 3 ลา้นไร่เป็น 5.5 ลา้นไร่ในเขตนารา้ง ไร่

รา้ง และพื&นที!เสื!อมโทรม โดยกาํหนดพื&นที!ปลกูสาํหรบัพชื

พลงังาน  

1.65 ลา้นไร่ 

ที!มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โฉนดชุมชนและการคุม้ครองพื'นที "เกษตรกรรม 

แนวนโยบายเรื!อง โฉนดชุมชน เป็นแนวทางแก้ปญัหาที!ดนิทํากนิ ที!เกี!ยวขอ้งกบักรรมสทิธิ Aถอื

ครองที!ดนิและวธิทีี!ทําใหป้ระชาชนในชุมชนเขม้แขง็ โดยหลกัการโฉนดชุมชนจะเป็นการแก้ปญัหาที!ดนิ

ทํากินอย่างยั !งยนื โดยรฐับาลจะมโีครงการนําร่องโฉนดชุมชน 35 แห่งภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 
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2552 นอกจากนั &น ในมุมมองของเอ็นจโีอและนักวชิาการ พบว่า สนับสนุนแนวคดิดงักล่าวเนื!องจาก 

รปูแบบโฉนดชุมชน เป็นรปูแบบใหชุ้มชนเขา้มาใชป้ระโยชน์ในที!ดนิของรฐั แต่ไม่มสีทิธคิรอบครอง หรอื

จาํหน่ายจา่ยโอนได ้ซึ!งจะทาํใหท้ี!ดนิอยูใ่นมอืของคนในชุมชน ไมใ่ช่อยูใ่นมอืนายทุน หรอืบุคคลภายนอก 

นอกจากนั &นยงัสามารถป้องกนัชาวต่างชาตมิากวา้นซื&อที!ดนิดว้ย (กรงุเทพธุรกจิออนไลน์, 2552) 

ท่ามกลางกระแสขา่วเรื!องชาวต่างชาตมิากวา้นซื&อหรอืเช่าที!ดนิในประเทศไทยเพื!อทําการเกษตร 

โดยการใชต้วัแทนหรอืนอมนีิคนไทยทําการแทน ซึ!งมปีระเทศที!ให้ความสําคญักบันโยบายความมั !นคง

ทางอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มประเทศความร่วมมอือ่าวอาหรบั (Gulf Cooperation Council : GCC) 6 

ประเทศ ไดแ้ก่ กาตาร ์โอมาน สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์บาหเ์รน คูเวต และซาอุดอีาระเบยี อย่างไรกต็าม 

รฐับาลไดใ้หค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองพื&นที!เกษตรกรรมดว้ยการตั &งคณะกรรมการกําหนดแนวทางและ

ยกร่างกฎหมายการคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรม เพื!อออกกฎหมายคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรม ซึ!ง

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) การคุม้ครองพื&นที!เกษตรกรรม พ.ศ. ... ภายใต้

สาระสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

(1) การกําหนดเขตคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรม ให้ดําเนินการในท้องที!ที!มทีี!ดินเหมาะสมต่อ

การเกษตร หรอืทอ้งที!ที!รฐัไดล้งทุนจดัทําโครงสรา้งพื&นฐานด้านการชลประทานไวแ้ลว้ ที!ดนิ

ดงักล่าวมกีารสาํรวจแลว้พบว่ามศีกัยภาพในการทํานา ทําสวน ทําไร่ ปศุสตัว ์เลี&ยงสตัวนํ์&า ฯลฯ 

ซึ!งปจัจบุนัมอียูป่ระมาณ 100 ลา้นไร ่ 

(2) การส่งเสรมิใหเ้กษตรกรในพื&นที!เขตคุม้ครอง มคีวามเขม้แขง็ทั &งในส่วนของภาคการผลติและ

การตลาด  

(3) ส่วนที!ประกาศเป็นเขตคุม้ครองพื&นที!เกษตรกรรมแลว้ หา้มไม่ใหเ้จา้ของที!ดนิหรอืผูค้รอบครอง

ใช้ที!ดนินั &นเพื!อประโยชน์อย่างอื!นที!ไม่ใช่เกษตรกรรมหรอืกระทําการใดๆ ที!ก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่การใช้ประโยชน์พื&นที!เกษตรกรรม อาท ิ การสรา้งโรงงานอุตสาหกรรม ที!อาจเกดิ

มลภาวะและผลกระทบต่อพื&นที!เกษตรกรรมอื!นโดยรอบ7 นอกจากนั &น หากเจา้ของที!ดนิที!ไม่

ต้องการประกอบเกษตรกรรมต่อไป ให้คณะกรรมการคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรมกลาง ซึ!งมี

นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีี!ได้รบัมอบหมาย เป็นประธาน พจิารณามอบหมายให้

กองทุนต่างๆ ที!อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรฯ อาท ิ กองทุนปฏริูปที!ดนิ, กองทุน

สงเคราะหเ์กษตรกร, กองทุนหมนุเวยีนเพื!อการกู้ยมืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน เป็นผูจ้ดัซื&อที!ดนิ

ตามราคาประเมนิของกรมธนารกัษ์ และให้นําไปดําเนินการให้เช่าหรอืให้เช่าซื&อแก่เกษตรกร 
                                                           
7 หากจะทาํกจิกรรมอื!นที!นอกเหนือจากเกษตรกรรม จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการคุม้ครองพื&นที!เกษตรกรรมจงัหวดัก่อน 
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ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที!คณะกรรมการกลางฯ จะกําหนดขึ&นต่อไป (สํานักเลขาธกิาร

นายกรฐัมนตร,ี หลายฉบบั) 

นอกจากนี& รา่ง พ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าว ยงัไดก้ําหนดบทลงโทษทั &งจาํและปรบัใน 3 กรณี คอื (1) ผู้

ที!ถูกตรวจสอบพบว่าถอืครองที!ดนิเพื!อคนต่างดา้วหรอืเป็นเจา้ของที!ดนิแทนคนต่างดา้ว แลว้ฝา่ฝืนไม่ส่ง

เอกสารหรอืสิ!งใดๆ ที!พนักงานรอ้งขอ (2) ผูท้ี!ฝา่ฝืนกระทําการอื!นที!ไม่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ

ในเขตพื&นที!คุม้ครองฯ และ (3) เจา้ของที!ดนิที!ไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจา้หน้าที!ในการเขา้ไป

สํารวจ ตรวจสอบ รงัวดัที!ดนิในเขตที!จะกําหนดเป็นเขตคุ้มครองฯ ซึ!งหลกัการขา้งต้น ได้รบัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยกร่างกฎหมายการคุ้มครองพื&นที!เกษตรกรรม อนั

ประกอบดว้ยหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง และตวัแทนกลุ่มเกษตรกรแลว้8  

โครงการที 	เกี 	ยวข้องกบัการแทรกแซงตลาด 

 นโยบายการแทรกแซงตลาดโดยเฉพาะ ขา้ว เป็นนโยบายสําคญัของทุกรฐับาล เนื!องจาก ขา้ว 

เป็นสนิคา้เกษตรที!ทํารายได้ระดบัสูงให้กบัประเทศ เป็นสนิค้าที!เกี!ยวขอ้งกบัประชากรทั &งประเทศในแง่

การบรโิภค เป็นสนิค้าที!เกี!ยวขอ้งกบัการใช้พื&นที!ทําการเกษตรและจํานวนครวัเรอืนเกษตรกรมากกว่า

ครึ!งหนึ!งของประเทศ ก่อนปีการเพาะปลูก 2544/2545 นโยบายการแทรกแซงราคาขา้วเป็นการรบัจาํนํา

ในราคาที!ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด แต่ในระยะหลงันโยบายการรบัจาํนําในราคาสูงกว่าราคาตลาดไดส้่งผล

ต่อโครงสรา้งการผลติ และการตลาดขา้ว โดยเฉพาะการปลูกขา้วไม่ไวแสงที!มคีุณภาพตํ!า เพื!อขายใน

โครงการรบัจํานํา การขยายพื&นที!เพาะปลูกมากกว่าความสนใจเพิ!มผลผลติต่อไร่ การสูญเสยีตลาด

ส่งออก การเพิ!มต้นทุนการผลติและต้นทุนการค้า การรั !วไหลของงบประมาณในโครงการรบัจํานําขา้ว 

และผลเสยีในดา้นสิ!งแวดลอ้ม เช่น มลพษิทางนํ&าและดนิ รวมถงึโรคระบาดของขา้ว 

โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร 

โครงการประกนัรายได้เกษตรกรหรอืระบบประกนัราคาสนิค้าเป็นโครงการที!รฐับาลปจัจุบนั 

(นายอภสิิทธิ A เวชชาชีวะ) นํามาใช้เพื!อแก้ปญัหาราคาสินค้าเกษตรแทนมาตรการรบัจํานําที!ประสบ

ปญัหาอย่างมาก9ในระยะหลงั โดยเฉพาะการรบัจํานําที!สูงกว่าราคาตลาด และปญัหาการทุจรติของ

                                                           
8 อย่างไรกต็าม ร่าง พ.ร.บ. ดงักล่าวจะถูกนําเขา้พจิารณาในที!ประชุมคณะกรรมการพฒันากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื!อ
ปรบัแกไ้ขในแงข่องขอ้กฎหมาย พรอ้มทั &งทาํประชาพจิารณ์ และนําเสนอเขา้สู่การพจิารณาของคณะรฐัมนตรต่ีอไป 

9 ศูนย์วิจยักสิกรไทยได้พูดถึงปญัหาของมาตรการรบัจํานําในสินค้าข้าวว่า “การดําเนินมาตรการจํานําข้าวที!ผ่านมาต้องเผชิญกบั
หลากหลายปญัหา เช่น การใชเ้มด็เงนิงบประมาณสูงเกนิจรงิ การเกบ็ค่าใชจ่้ายโกดงัเกบ็ขา้ว ค่าสขีา้วมากกว่าราคาปกตทิั !วไป ตลอดจน
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กระบวนการแทรกแซงราคาสนิค้าเกษตร โดยหลกัการสําคญัของโครงการนี& คอื ให้มกีารขึ&นทะเบยีน

เกษตรกรผูป้ลกูพชื รฐัจะประกาศราคาประกนัประจาํฤดูกาลผลติและราคาอ้างองิที!จะปรบัเปลี!ยนทุก 15 

วนั และรฐัจะจ่ายส่วนต่างของราคาประกนักบัราคาอ้างองิให้เกษตรกรเมื!อทําการขายผลผลติ โดยวธินีี&

ภาครฐัเชื!อว่า จะลดปญัหาที!เคยเกดิขึ&นในมาตรการแทรกแซงราคาสนิคา้เกษตรในอดตีไดโ้ดยเฉพาะรฐั

ให้สิทธิเกษตรกรทุกรายในการขึ&นทะเบียนต่างจากโครงการรบัจํานําเดิมที!มีเกษตรกรได้เข้าร่วม

โครงการไม่กี!แสนรายทําใหเ้กดิปญัหาการสวมสทิธิ Aเกษตรกร ปจัจุบนัรฐักําหนดนําร่องโครงการสําหรบั

เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ขา้วโพดเลี&ยงสตัว ์และมนัสาํปะหลงั  

ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วนัที! 15 ตุลาคม 2552 ธ.ก.ส ได้ทําสญัญากบัเกษตรกรผู้ขึ&น

ทะเบยีนแลว้รวม 180,097 ราย แยกเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี&ยงสตัว ์112,934 ราย มนัสําปะหลงั 

44,454 ราย และ ขา้ว 22,709 ราย การดําเนินการขึ&นทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลูกพชื อยู่ในเกณฑส์ูงมาก

เมื!อเทียบกบัครวัเรอืนเกษตรกรผู้ปลูกพชืดงักล่าว ในกรณีของข้าวมคีวามกงัวลว่ากระบวนการการ

รบัรองและทําสญัญาอาจจะไม่ทนัการเก็บเกี!ยวข้าวของเกษตรกรในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 

อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูในตารางที! 5 แสดงใหเ้หน็ว่าการดาํเนินการโดยเฉพาะ ขา้วนั &น ธ.ก.ส. ทําสญัญาได้

ทั &งสิ&น เกอืบ 3 ลา้นรายในระยะเวลา 2 เดอืน 

ราคาประกนัผลผลติทางเกษตรที!กําหนดไว้ในปีเพาะปลูก 2552/53 คอื ขา้วเปลอืกอยู่ระหว่าง 

10,000-15,000 บาทต่อตนัขึ&นอยู่กบัชนิดของขา้วตามที!กําหนด ขา้วเปลอืกเหนียวอยู่ที! 9,500 บาทต่อ

ตนั ขา้วโพดเลี&ยงสตัว์และมนัสําปะหลงักําหนดราคาประกนัที! 7.1 บาทต่อกโิลกรมัและ 1.7 บาทต่อ

กโิลกรมัตามลําดบั (ตารางที! 6) ราคาเกณฑก์ลางอ้างองิของผลผลติแต่ละประเภทจะถูกประเมนิทุก 15 

วนั ขึ&นอยูก่บัราคาตลาดของสนิคา้ในช่วงเวลาก่อนหน้า ภายใต้ระบบการกําหนดราคาและจ่ายค่าชดเชย

นี&จะทําให้ราคาสนิค้าเกษตรมเีสถยีรภาพมากขึ&น ในภาวะปกตเิกษตรกรจะเลอืกระยะเวลาเก็บเกี!ยวที!

เหมาะสมไดด้ว้ยเนื!องจากมสีญัญาณราคาจากภาครฐั ในกรณีของขา้ว นั &น คณะกรรมการนโยบายขา้ว

แห่งชาตไิดป้รบัเปลี!ยนการประกาศราคาเกณฑก์ลางอา้งองิทุก 7 วนั โดยเริ!มตั &งแต่วนัที! 8 มนีาคม 2553 

ตารางที( 4 ข้อมลูการขึ2นทะเบียนตามโครงการประกนัรายได้ ณ วนัที( 18 ธนัวาคม 2552 

 ข้าวโพดเลี2ยงสตัว ์ มนัสาํปะหลงั ข้าว 

1) การขึ&นทะเบยีนผูป้ลกูพชื 400,355 ราย 447,306 ราย 3,395,068 ราย 

                                                                                                                                                                                     

การเวยีนเทยีนขา้ว การสวมสทิธิ Aขา้ว เป็นตน้ นอกจากนั &น ยงัประสบปญัหาการบรหิารจดัการระบายขา้ว ขายขา้วที!ไมโ่ปร่งใส ทาํใหร้ฐับาล
ขาดทุนสงูมาก (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2552)” 
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    (รอ้ยละของเป้าหมาย) (106.22) (116.30) (91.38) 

2) ผ่านการรบัรองโดยประชาคม      

    (รอ้ยละของขึ&นทะเบยีน)  

398,677 ราย 

(99.58) 

444,168 ราย 

(99.30) 

3,263,402 ราย 

(96.12) 

3) ธ.ก.ส.รบัทะเบยีนเกษตรกร  

    (รอ้ยละของขึ&นทะเบยีน) 

398,217 ราย 

(99.47) 

443,238 ราย 

(99.09) 

3,238,459 ราย 

(95.39) 

4) ธ.ก.ส.ทาํสญัญา  

    (รอ้ยละของขึ&นทะเบยีน) 

394,124 ราย 

(98.44) 

427,087 ราย 

(95.48) 

2,996,098 ราย 

(88.25) 

5) การใชส้ทิธขิองเกษตรกร  

    (รอ้ยละของขึ&นทะเบยีน) 

348,009 ราย 

(86.93) 

117,939 ราย 

(26.37) 

2,996,098 ราย 

(88.25) 

6) จาํนวนเงนิชดเชย (ลา้นบาท) 5,235.3 853.7 11,219.4 
ที!มา: คณะกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร (สํานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเอกสารมตคิณะรฐัมนตร ี

วนัที! 26 มกราคม 2553) 

ตารางที( 5 ราคา และส่วนต่างราคาของผลผลิตทางการเกษตรตามโครงการประกนัรายได้ 

ชนิดสนิคา้ ราคาประกนั 
ราคาอา้งองิ สว่นต่าง 

1 ต.ค. 16 ก.พ. 1 ต.ค. 16 ก.พ. 
ขา้วเปลอืก (บาท/ตนั)      
     หอมมะล ิ 15,300 14,986 14,796 314 504 
     หอมจงัหวดั 14,300 13,899 14,148 401 152 
     เจา้ 5 % 10,000 8,806 9,886 1,194 114 
     ปทุมธานี  11,000 9,896 11,824 104 -824 
     เหนียว 9,500 7,523 11,207 1,977 -1707 
มนัสาํปะหลงั (บาท/กก.) 1.7 1.4 1.85 0.3 -0.15 
ขา้วโพดเลี&ยงสตัว ์(บาท/กก.) 7.1 5.5 7.51 1.6 -0.41 
ที!มา: คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาต ิและสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

หมายเหตุ: กรณทีี!ส่วนต่างมคี่าตดิลบ หมายถงึรฐัไมต่อ้งจ่ายชดเชย 
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สรปุผลการดาํเนินงานโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร รอบที! 1 ณ วนัที! 18 กุมภาพนัธ ์2553  

• ขา้วโพดเลี&ยงสตัว ์ธ.ก.ส.ได้ทําสญัญาประกนัรายได้ 393,851 ราย และเกษตรกรได้ขอใช้สทิธิ A
ชดเชยรายได้ จํานวน 365,919 ราย หรอืร้อยละ 92.91 ของจํานวนเกษตรกรที!ทําสญัญา ซึ!งจะ
สิ&นสดุระยะเวลาการใชส้ทิธิ Aในวนัที! 28 กุมภาพนัธ ์2553 โดย ธ.ก.ส.ไดจ้่ายเงนิชดเชยรายไดใ้หก้บั
เกษตรกร เป็นเงนิ 5,448.53 ลา้นบาท 

• มนัสําปะหลงั ธ.ก.ส.ไดท้ําสญัญาประกนัรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 430,661 ราย และเกษตรกรได้
ขอใช้สิทธิ Aรบัการชดเชยรายได้แล้ว จํานวน 222,771 ราย หรอืร้อยละ 51.73 ของจํานวน
เกษตรกรที!ทาํสญัญา ซึ!งจะสิ&นสุดระยะเวลาการใชส้ทิธิ Aในเดอืนพฤษภาคม 2553 ขณะนี& ธ.ก.ส.
ไดจ้า่ยเงนิชดเชยแลว้จาํนวน 1,549.48 ลา้นบาท 

• ขา้ว ธ.ก.ส.ไดท้าํสญัญาประกนัรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 3,260,042 ราย และมเีกษตรกรมาขอใชส้ทิธิ A
รบัการชดเชยรายไดแ้ลว้ 2,542,412 ราย หรอืรอ้ยละ 77.98 ของจาํนวนเกษตรกรที!ทําสญัญา ซึ!ง
จะสิ&นสุดระยะเวลาการใช้สทิธิ Aในวนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2553 ขณะนี& ธ.ก.ส.ไดจ้่ายเงนิชดเชยแล้ว
จาํนวน 23,908.06 ล้านบาท (สํานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเอกสารมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที! 23 
กุมภาพนัธ ์2553) 

โครงการประกนัรายได้เกษตรกร เป็นโครงการที!มหีลกัการที!ด ีในด้านการช่วยเหลอืเกษตรกร

โดยการแทรกแซงดงักล่าวไมส่่งผลต่อการบดิเบอืนกลไกตลาด นอกจากนั &นยงัเน้นใหผ้ลประโยชน์ตกแก่

เกษตรกร ลดการรั !วไหลของงบประมาณ ส่งเสรมิเรื!องการปรบัปรุงพนัธุ์ รวมทั &งสอดคล้องกับการ

ดําเนินการช่วยเหลอืเกษตรกรของอารยะประเทศ อย่างไรกต็าม โครงการดงักล่าว กําลงัประสบปญัหา

หลกั คอื เรื!อง การจดัการที!ด ีนอกจากนั &น แรงจูงใจของ "ผู้เล่น" ในตลาด เช่น ขา้ว ส่งผลใหโ้ครงการ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลกูขา้วอาจไมส่มัฤทธิ Aผล รปูที! 2 แสดงหลกัการโครงการประกนัรายได ้ในที!นี&

จะใช ้ขา้ว เป็นกรณตีวัอยา่ง 

ในกรณีของขา้วเปลอืกเจา้ที!รฐับาลประกาศราคาประกนัที! 10,000 บาทต่อตนั หากผู้เล่นใน

กระบวนการนี&อยู่ภายใต้ขอ้สมมตทิี!ว่า “ทุกคนแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง” โอกาสที!โครงการนี&จะ

ประสบความสาํเรจ็ "แบบผลเลศิ" จะอยูท่ี!ปรมิาณส่งออกต้องอยู่ในระดบัสูงที!ทําใหผู้ส้่งออกแย่งซื&อสนิคา้

เท่านั &น ซึ!งในกรณีนี&รฐัอาจจะไม่ต้องชดเชยให้กบัเกษตรกรเลยหากราคาอ้างองิ และราคาตลาดอยู่สูง

กว่าราคาประกัน โดยที!เกษตรกรได้รบัราคามากกว่าราคาประกัน ตามราคาที!ขายได้ หรอืประสบ

ความสําเรจ็ "แบบผลรอง" คอื ราคาอ้างองิต้องเขา้ใกลร้าคาตลาดมากที!สุดนั !นเอง ในกรณีนี& เกษตรกร

ไดร้บัราคาใกลเ้คยีงกบัราคาประกนัที!สุด แต่มขีอ้ด ีคอื ไม่มกีารรั !วไหลของผลประโยชน์ หากไม่ใช่สอง

กรณนีี& ผลลพัธอ์าจไมเ่ป็นที!ปรารถนาของสงัคมแต่เป็นยอดปรารถนาของผูเ้ล่นบางกลุ่มบางพวกเท่านั &น 
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นอกจากนั &น ราคาอ้างองิซึ!งคํานวณจากค่าเฉลี!ยต่างๆ ไม่สะทอ้นกบัความเป็นจรงิโดยเฉพาะหากราคา

ขา้วโดยรวมมทีศิทางลดลง (ราคาอ้างอิงจะสูงกว่าราคาตลาด) ดงันั &น โอกาสที!เกษตรกรจะได้รบัการ

ประกนัรายไดท้ี! 10,000 บาทต่อตนั จงึมน้ีอยลง และเป็นปญัหาที!รฐัจะตอ้งหาทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่าง

ยิ!งการปรบัราคาอ้างอิงให้ใกล้เคยีงกบัราคาตลาดมากที!สุด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการนโยบายข้าว

แห่งชาติได้มมีติเห็นชอบให้ปรบัหลกัเกณฑ์และวิธกีารคํานวณเกณฑ์กลางอ้างอิงเพื!อให้สอดคล้อง

ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด (สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร,ี 18 พฤษภาคม 2553) 

ภาพที( 2 หลกัการโครงการประกนัรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที(มา: ประชา คุณธรรมด ี(2553) 

หมายเหต:ุ ราคาตลาด ราคาอา้งองิ และเงนิชดเชย สามารถขึ&นลงไดแ้ลว้แต่ภาวะตลาด และการประกาศราคาอา้งองิในแต่ละช่วงเวลาที!

กาํหนด 

มาตรการรกัษาเสถยีรภาพราคาขา้วเปลอืก ปี 2552/53 

 มตคิณะรฐัมนตรวีนัที! 20 ตุลาคม 2552 รบัทราบและเหน็ชอบในหลกัการกําหนดมาตรการรกัษา

เสถยีรภาพราคาขา้วเปลอืก ปี 2552/53 ตามที!กระทรวงพาณชิยเ์สนอ ซึ!งมาตรการดงักล่าว ประกอบดว้ย 4 

มาตรการ คือ โครงการเพิ!มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้

กระทรวงการคลงั ช่วยเหลอือตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 2 ใหก้บัผูป้ระกอบการคา้ขา้วหรอืโรงส ีโครงการจดั

ตลาดนัดขา้วเปลอืก ซึ!งมอบหมายใหก้รมการคา้ภายใน รบัไปดําเนินการช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2552 

ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2553 โครงการแทรกแซงตลาดรบัซื&อขา้วเปลอืก โดยให ้อคส. และ อ.ต.ก. แทรกแซง

ตลาดรบัซื&อขา้วเปลอืกจากเกษตรกรผ่านโรงสแีละสถาบนัเกษตรกรที!มศีกัยภาพในการเก็บรกัษาคุณภาพ

เงินชดเชย 

ราคาประกนัตอ่ตนั เช่น 10,000 

บาท สาํหรับข้าวเปลอืกเจ้า 5 % 

ราคาตลาด 

ราคาอ้างอิง ผู้ เลน่หลกั คือ 

1. เกษตรกร และเจ้าของที(ดิน 

2. โรงส ีและผู้สง่ออก 

3. รัฐ และนกัการเมือง 
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ขา้วเปลอืกและสแีปรสภาพเป็นขา้วสารเมื!อจาํเป็น ตามราคาอ้างองิที!กระทรวงพาณิชย ์ จะประกาศทุก

วนัที! 1 และวนัที! 16 ของทุกเดอืน เพื!อใหโ้รงสทีี!เขา้ร่วมโครงการ เปิดรบัซื&อขา้วเปลอืกจากเกษตรกร

ในราคาเดียวกัน โดยเงนิที!จะรบัซื&อประมาณการณ์ไว้ที! 20,000 ล้านบาท ซึ!งมอบหมายให้

กระทรวงการคลงั เป็นผูร้บัผดิชอบหาแหล่งเงนิ และโครงการรบัฝากขา้วเปลอืกในยุง้ฉางเกษตรกรเพื!อ

รอการจําหน่าย ปีการผลติ 2552/53 โดยให ้ธ.ก.ส. ดําเนินการรบัฝากขา้วเปลอืกในยุง้ฉางเกษตรกรเพื!อ

รอการจาํหน่าย จาํนวน 2 ลา้นตนัขา้วเปลอืก ส่วนราคาที! ธ.ก.ส. จะรบัฝากขา้วเปลอืกจากเกษตรกรให้

หารอืกบักระทรวงพาณิชย์ให้สอดคล้องกบัเกณฑก์ลางอ้างอิง (สํานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร,ี 20 

ตุลาคม 2552) 

 โครงการที 	เกี 	ยวข้องกบัการพฒันาสถาบนัเกษตรกร 

การจดัตั 'งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

ตามมาตรา 84(8) ของรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที!กําหนดใหร้ฐัต้องดําเนินการตามแนวนโยบาย

ดา้นเศรษฐกจิดว้ยการส่งเสรมิการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรปูสภาเกษตรกรเพื!อวางแผนการเกษตรและ

รกัษาผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกรนั &น วนัที! 9 กนัยายน 2552 สภาผู้แทนราษฎร ไดพ้จิารณาร่าง 

พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ... ที!คณะรฐัมนตรเีป็นผู้เสนอ รวมถึงพจิารณาร่าง พ.ร.บ.สภา

เกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ. ... ที!สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและประชาชนเป็นผูเ้สนอ อกี 8 ฉบบัไปพรอ้มกนั 

โดยที!สาระสําคญัของร่างพ.ร.บ.ดงักล่าว กําหนดให้มกีารจดัตั &งองค์กรการเกษตรและสภาเกษตรกร

แห่งชาต ิ เพื!อจดัทําแผนแม่บทพฒันาการเกษตร โดยที!ประชุมสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรลงมติรบั

หลกัการวาระที! 1 และตั &งคณะกรรมาธกิารวสิามญั จาํนวน 36 คน โดยใหเ้วลาในการแปรญตัตภิายใน 7 

วนั และให้ใช้ร่างของรฐับาลเป็นหลักในการพิจารณาโดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เน้นไปที!การรกัษา

ประโยชน์ของเกษตรกร ส่งเสรมิการรวมกลุ่ม เพื!อสรา้งรากฐานที!ม ั !นคงและรองรบัการเปลี!ยนแปลงทั &ง

ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของสภาเกษตรกรแห่งชาติยงัคงเป็นที!

ถกเถยีงกนัในประเดน็เรื!องที!มาของสมาชกิสภา โครงสรา้งขององค์กร ความเป็นอสิระขององค์กร และ

อํานาจผูกพนัองค์กร วนัที! 3 มนีาคม 2553 สภาผูแ้ทนราษฎรมมีตเิหน็ชอบ และส่งใหท้ี!ประชุมวุฒสิภา 

ที!ประชุมวุฒสิภามมีตใิห้แก้ไขเพิ!มเตมิร่างพระราชบญัญตัแิละได้ส่งคนืสภาผู้แทนราษฎร เมื!อวนัที! 30 

พฤษภาคม 255310 

                                                           
10 อ่านเพิ!มเตมิร่างพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ. ... ที!วุฒสิภาแกไ้ขไดท้ี! 
http://www.senate.go.th/jeab/admin/files/prb/1687/68_1.pdf 
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นโยบายด้านการเกษตรของรฐั พบว่า ประกอบด้วยโครงการระยะสั &นและระยะยาว แม้ว่า

โครงการระยะยาวจะยงัไม่ส่งผลแต่คาดการณ์ได้ว่า โครงการดงักล่าวจะส่งผลต่อการปรบัโครงสร้าง

เศรษฐกจิการเกษตร โดยเฉพาะโครงการที!เกี!ยวขอ้งกบั ปจัจยัการผลติทั &งเรื!อง นํ&า และที!ดนิ อย่างไรก็

ตาม ขอ้ดอ้ยของการดาํเนินนโยบายของรฐัจากอดตีถงึปจัจุบนั คอื เรื!องการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายของแนวนโยบายซึ!งภาครัฐจะต้องกํากับดูแลหน่วยงานและทุกภาคส่วนที!เกี!ยวข้องให้

ดําเนินการตามแนวทางที!ได้ตั &งไว้ นอกจากนั &น ในส่วนของสถาบนัทางการเกษตรโดยเฉพาะสภา

เกษตรกรแห่งชาติ จะต้องมีความเป็นอิสระ และเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยภาครฐัอาจ

สนับสนุนเรื!องขอ้มูลข่าวสารทั &งด้านการผลติ การตลาด และแนวโน้มราคา ความรูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

และกฎระเบยีบต่างๆที!เกี!ยวขอ้ง 

แนวคิดการพฒันาภาคเกษตรกรรม 

 งานศกึษาของ ประชา คุณธรรมด ี(2552) ไดนํ้าเสนอแนวคดิการพฒันาภาคเกษตรกรรมของ

ไทยซึ!งจะตอ้งพจิารณาถงึความเชื!อมโยงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของไทยและของโลกควบคู่กนัไป 

และแนวทางการพฒันาจะต้องไม่เป็นการพฒันา "เฉพาะหน้า" หรอืการพฒันาระยะสั &นเพื!อหวงัผลทาง

การเมือง แต่จะต้องมีการวางแนวทางการพัฒนาอย่างยั !งยืนด้วย ซึ!งการพัฒนาการเกษตรควร

ประกอบดว้ยการพฒันาการผลติ การพฒันาการตลาด และการพฒันาสถาบนัทางการเกษตร ซึ!งพอสรุป

ไดด้งันี&  

 ข้อเสนอเกี 	ยวกบัการพฒันาการผลิต 

 ขอ้เสนอสําคญัเกี!ยวกบัการพฒันาการผลติ คอื เรื!องการจดัการนํ&าและที!ดนิ และเรื!องการวจิยั

เพื!อการพฒันา โดยมวีตัถุประสงค์ที!ชดัเจนว่า การจดัการดงักล่าวเพื!อตอบสนองการผลติสนิค้าเกษตร

แบบยั !งยนื โดยเฉพาะประเดน็เรื!อง  

• การเกษตรกบัสิ!งแวดล้อมที!ทุกภาคส่วนจะต้องเตรยีมพรอ้มต่อการเปลี!ยนแปลงนี& กล่าวคอื ทํา
อย่างไรให้การผลติทางการเกษตรไม่ก่อผลเสยีต่อสิ!งแวดล้อม เช่น เรื!อง สารเคมตีกค้างและ
ปนเปื&อนในดนิ นํ&า เป็นตน้ และส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

• ประเดน็เรื!องการเปลี!ยนรูปการใช้ที!ดนิจะต้องมกีารวางแนวทางเพื!อรบัสถานการณ์ของภาวะ 
"เมอืงขยาย" (Urban Sprawl) รวมทั &งการเปลี!ยนรูปการใชท้ี!ดนิจากเกษตรกรรม เป็นแหล่ง
ท่องเที!ยวหรอืแหล่งสนัทนาการ เพราะการลงทุนโดยเฉพาะเรื!องพื&นที!ชลประทานนั &น จะต้อง
พจิารณาควบคู่ในเรื!องการสูญเสียพื&นที!เกษตรกรรมในเขตชลประทานให้กับภาคเมอืงด้วย 
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โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และจงัหวดัใหญ่ๆในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาครฐัควรจะ
เป็นตวักลางในการใหทุ้กภาคส่วนวางแผนเพื!อรบัมอืกบัปญัหาที!จะเกดิขึ&น  

• ประเด็นเรื!องการเช่าที!ดินของต่างชาติและการประกาศเขตที!ดินเพื!อเกษตรกรรม (Zoning) 
ปจัจบุนัเรื!อง พ.ร.บ. การคุม้ครองพื&นที!เกษตรกรรม ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้ซึ!งผูเ้ขยีนเหน็ว่า เรื!องนี&
มคีวามจาํเป็นอย่างยิ!งต่อการพฒันาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั !งยนื ดว้ยเหตุที!ว่าชาวต่างชาติ
มคีวามต้องการเช่าพื&นที!เพื!อทําการเกษตรนั &น ไม่ได้ต้องการเฉพาะพื&นที! แต่ทรพัยากรนํ&า
โดยเฉพาะนํ&าชลประทานในประเทศไทยที!เป็น "ของฟร"ี สาํหรบัผูใ้ช ้เป็นที!ต้องการที!แทจ้รงิของ
ประเทศที!สนับสนุนนโยบายความมั !นคงทางอาหาร นอกจากนั &นการประกาศเขตที!ดินเพื!อ
เกษตรกรรมนั &นจะส่งผลต่อการพฒันาพื&นที! ขจดัปญัหาการเปลี!ยนรปูที!ดนิ และยงัสามารถช่วย
ในเรื!องการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรที!เป็นมติรกบัสิ!งแวดลอ้มไดอ้กีดว้ย 

• ประเดน็เรื!องการวจิยั ภาครฐัควรสนบัสนุนการวจิยัทางการเกษตรทั &งในเรื!อง พนัธุ ์เครื!องมอืทาง
การเกษตร และพฒันาศูนยข์อ้มลูวจิยัเพื!อการเผยแพรสู่่เกษตรกรไดอ้ยา่งทั !วถงึ 

 ข้อเสนอเกี 	ยวกบัการพฒันาการตลาด 

นอกจากเรื!องการแทรกแซงราคาสนิคา้ตลาดที!รฐัควรพจิารณาการดําเนินการอย่างรอบคอบและ

เท่าที!จาํเป็น ขอ้เสนอทางดา้นการพฒันาการตลาดที!สําคญั ที!ทุกภาคส่วนควรมสี่วนร่วม คอื การพฒันา

ระบบโลจสิตกิส์สนิค้าเกษตร ทั &งในเรื!อง การเก็บเกี!ยว การขนส่ง การพฒันาห้องเยน็ และไซโลสนิค้า 

เป็นตน้ นอกจากนั &นทุกภาคส่วนควรใหค้วามสําคญัเรื!องการเพิ!มมลูค่าผลผลติทางการเกษตร การขยาย

ตลาดสนิค้าฮาลาล ตลาดแอฟรกิาและเปิดตลาดประเทศเกดิใหม่ การรกัษามาตรฐานสนิค้าและความ

น่าเชื!อถอืของสนิคา้เกษตรไทย รวมถงึความปลอดภยัของสนิคา้ การสนบัสนุนการเจรจาทางการคา้ และ

การรบัมอืการมาตรการทางการคา้โดยเฉพาะการเปิดการคา้เสร ี

เรื!องมาตรฐานของสินค้าและความน่าเชื!อถือของสินค้าเกษตรไทยนั &น เป็นหนึ!งในเรื!อง 

เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) ที!ทุกภาคส่วนยงัละเลยในความสําคญั ขอ้มูลจากศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื!อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม

ศุลกากร พบว่า ในปี 2552 (มกราคม-กนัยายน) ประเทศไทยนําเขา้ขา้วขาว 15-25% จากพม่า 64,593 

ตนั คดิเป็นมูลค่าประมาณ 351 ล้านบาทคดิเป็นสดัส่วนของขา้วที!มกีารนําเขา้ประมาณ 69.50 % ซึ!ง

เป็นการเพิ!มขึ&นอยา่งมนียัยะสาํคญัจากปีก่อนหน้าที!มสีดัส่วนน้อยกว่า 0.5% นอกจากนั &นไทยนําเขา้ขา้ว

จากกมัพูชาอีก 140 ตนัแมว้่ามูลค่าของขา้วนําเข้าจะเป็นเพยีง 480,000 บาท ซึ!ง สกล หาญสุทธวิาริ

นทร ์ตั &งขอ้สงัเกตจากการนําเขา้ขา้วจากประเทศเพื!อนบา้นว่า  
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ขา้วนําเขา้แมเ้สยีภาษ ีแลว้กย็งัมรีาคาถูกกว่าขา้วไทย จงึมผีูไ้มสุ่จรตินําขา้วที "นําเขา้ บางส่วนไป
สวมสทิธจิํานํา ได้ราคาจาํนําในราคาสูงกว่าต้นทุนนําเขา้มาก บางส่วนก็นําไปปนกบัขา้วไทยที "
จะส่งออก เหตุที "กล่าวไดว้่ามกีารนําไปปนกบัขา้วไทยที "จะส่งออก เนื "องจากในช่วงประมาณกลาง
ปีที " ผ่านมา มกีารตรวจพบว่าขา้วนึ "งทจีะส่งออกไปต่างประเทศของผูส้่งออกบางรายมขีา้วเมลด็
สั 'นมากปนอยู่เกินกําหนดอย่างทีไม่เคยปรากฏมาก่อน ข้าวดังกล่าวผิดมาตรฐานข้าวตาม 
มาตรฐานขา้วไทย จงึส่งออกไม่ได ้ไดม้กีารสนันิษฐานในเบื'องต้นว่าขา้วเมลด็สั 'นดงักล่าว ไม่ใช่
ข้าวไทย เพราะไทยเลิกปลูกข้าวพนัธุ์เมล็ดสั 'นมานานแล้ว และน่าจะเป็นข้าวที "นําเข้า จาก
ประเทศเพื "อนบ้าน ที "มชีายแดนติดกบัไทยทางภาคตะวนัออก ซึ "งก็มขีอ้มูลที "ไม่เป็นที "เปิดเผย 
จากผู้อยู่ในวงการค้าข้าวยนืยนัว่าข้าวเมล็ดสั 'นนั 'นเป็นข้าวนําเข้า (สกล หาญสุทธิวารนิทร์, 
2552) 

 ตั &งแต่วนัที! 1 มกราคม 2553 ประเทศไทยมพีนัธกรณีต้องเปิดตลาดใหนํ้าเขา้สนิคา้  ตาม ความ

ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (Asian Free Trade Area--AFTA) อย่างเสร ีซึ!งมสีนิคา้เกษตรจาํนวน 23 

รายการ อนัรวมถงึขา้วดว้ย โดยมอีตัราภาษนํีาเขา้ 0% ยกเวน้บางรายการทเีป็นสนิคา้อ่อนไหว คอื มนั

ฝรั !ง เนื&อมะพรา้วแหง้ กาแฟ ที!มภีาษ ี5% จากการที!ตอ้งเปิดตลาดเสร ีในส่วนนี&ภาครฐั เอกชน และกลุ่ม

เกษตรกรจะต้องพจิารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที!จะเกิดขึ&น และสามารถพจิารณาใช้มาตรการ

ปกป้องสนิคา้เกษตรของไทยได ้

 การทาํการตลาดเชงิรกุและการดคูู่แขง่กเ็ป็นเรื!องที!ละเลยไมไ่ด ้โดยเฉพาะกรณี ขา้ว JAZZMAN 

ของสหรฐัอเมรกิา ที!ผู้พฒนาพนัธุ์หวงัใช้เป็นสนิค้าที!ทําตลาดแข่งกบัข้าวไทย ในเรื!องนี&ข้อเสนอของ

สํานักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ นครชคิาโก มคีวามน่าสนใจ กล่าวคอื สํานักงานฯ เสนอว่า 

"ผูส้่งออกขา้วหอมมะลไิทยควรตะหนกัถงึผลกระทบต่อไปที!จะเกดิขึ&นต่อการส่งออกขา้วหอมมะลไิทยไป

สหรฐัฯ และเตรยีมกลยุทธ์ป้องกนั/ต่อสูก้บัขา้ว JAZZMAN ของสหรฐัฯเพื!อรกัษาตลาดขา้วไทยใน

สหรฐัฯ" นอกจากนั &นสาํนกังานฯยงัไดเ้สนอกลยทุธเ์ชงิรกุ คอื  

• การโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูผูบ้รโิภคทราบถงึขอ้ดเีด่นทั &งในดา้นคุณภาพและความหอม
รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้กี!ยวกบัขา้วหอมมะลไิทยดว้ย 

• การพจิารณาทําการคา้แบบสากล (Internationalization) ด้วยการเขา้ไปซื&อกจิการโรงส ี หรอื 
กจิการการจาํหน่ายขา้วในสหรฐัฯ เพื!อประโยชน์การขยายตลาดในระยาว อกีทั &งไดร้บัรายชื!อ
ลูกคา้ รวมถงึระบบการกระจายสนิคา้ ซึ!งในช่วงนี&เป็นโอกาสที!ด ีเนื!องจากเศรษฐกจิสหรฐัฯ อยู่
ในภาวะถดถอย และสามารถซื&อขายกจิการได้ในราคาที!ไม่แพง   (กรมส่งเสรมิการส่งออก, 
2552) 

 ข้อเสนอเกี 	ยวกบัการพฒันาสถาบนัทางการเกษตร 
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 สถาบนัทางการเกษตรเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาการเกษตรแบบยั !งยนื แมว้่าจะถูกมองขา้ม

ไปในอดตี โดยเรื!องสําคญัที!ทุกภาคส่วนควรพจิารณาดําเนินการ คอื เรื!อง สภาเกษตรกรแห่งชาต ิและ

สถาบนัประกนัภยัพชืผล การจดัตั &งสภาเกษตรกรแห่งชาตเิป็นเรื!องที!จะต้องดําเนินการใหม้คีวามอสิระ

ขององค์กร และสามารถมสี่วนในกําหนดนโยบายที!เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรมากที!สุดปลอดการ

แทรกแซงจากฝา่ยการเมอืง ภาครฐัมสี่วนในการใหข้อ้มลูขา่วสาร งบประมาณสนบัสนุน  

 โครงการประกนัรายไดข้องเกษตรกรเป็นโครงการที!ส่งเสรมิเสถยีรภาพราคาสนิคา้เกษตรซึ!งควร

ดําเนินการควบคู่กับการจดัตั &งสถาบันประกันภัยพืชผลในลักษณะของระบบการประกันภัยโดยที!

เกษตรกรจะตอ้งรว่มรบัภาระ ซึ!งสถาบนัฯจะมสี่วนช่วยใหเ้กษตรกรมเีสถยีรภาพ "ดา้นรายได"้ ซึ!งเป็นสิ!ง

สาํคญัมากกว่าดา้นราคา ส่งเสรมิใหก้ารพฒันาการเกษตรแบบยั !งยนืมคีวามเป็นไปไดแ้ละยงัเป็นการลด

ภาระงบประมาณในการชดเชยความเสยีหายทางการเกษตรอกีดว้ย 

 ในงานศกึษาของ The World Bank (2007) เรื!อง World Development Report 2008 ใชช้ื!อว่า 

Agriculture for Development ซึ!งเนื&อหาหลกัคอืการวเิคราะหค์วามสาํคญัของภาคเกษตรเพื!อการพฒันา

ประเทศ รายงานดงักล่าวตอบคําถามหลกั 3 ประการ คอื ภาคการเกษตรจะช่วยการพฒันาประเทศ

อยา่งไร เครื!องมอืที!มปีระสทิธผิลในการสนับสนุนภาคเกษตรในการพฒันาประเทศ และจะทําอย่างไรให้

เกดิพนัธกรณเีรื!องการเกษตรเพื!อการพฒันาเกดิขึ&นได ้รายงานฉบบันี&ไดจ้ดักลุ่มประเทศเป็น 3 ประเภท 

คอื กลุ่มประเทศเกษตรกรรม (Agriculture-based) กลุ่มประเทศที!กําลงัเปลี!ยนแปลง (Transforming) 

และกลุ่มประเทศในเขตเมอืง (Urbanized) ประเทศไทยไดถู้กจดัอยู่ในกลุ่มประเทศที!กําลงัเปลี!ยนแปลง

โดยมปีญัหาเรื!อง ความเหลื!อมลํ&า รายงานฉบบันี&สรุปว่า การขึ&นราคาสนิค้าเกษตรจะไม่ช่วยให้ความ

เหลื!อมลํ&าคลี!คลายมากขึ&น เนื!องจากคนจน (ที!ยงัอยู่มากในภาคการเกษตร) ก็เป็นผู้ซื&อ หรอืการใหเ้งนิ

อุดหนุน (Subsidies) ก็จะไม่ช่วยคลี!คลายปญัหาเท่าใดนัก แนวทางที!ควรทําคอื การลดความเหลื!อมลํ&า

ด้วยหลากหลายวิธีประกอบกัน เช่น การทําการเกษตรที!มมีูลค่าสูง การกระจายกิจกรรมนอกภาค

การเกษตรไปสู่ชนบท และใหค้วามช่วยเหลอืหากจะมกีารเคลื!อนยา้ยแรงงานออกจากภาคการเกษตร 

 งานศกึษาของ Ray (2004) ได้กล่าวถงึนโยบายภาคเกษตรในสหรฐัอเมรกิา โดยกล่าวถงึการ

เปลี!ยนแปลงภาคเกษตรตั &งแต่ปี 1892 การดําเนินนโยบายราคาสนิคา้เกษตรแบบราคาตํ!าอย่างยาวนาน

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยเน้นการผลติเพื!อการส่งออก ซงึ Ray ไดว้พิากษ์ว่าเป็นการดําเนินนโยบาย

ที!ผดิพลาด อย่างไรก็ตาม งานศกึษานี&ได้กล่าวถงึโครงสรา้งของนโยบายการเกษตรที!ควรจะเป็น เช่น 

การเน้นนโยบายสนิเชื!อ การปรบัแผนการเกษตรและพลงังานเขา้ด้วยกนั การส่งเสรมิความร่วมมอืกบั
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นานาชาต ิการจดัใหน้โยบายสนิคา้เกษตรเป็นส่วนหนึ!งของนโยบายดา้นฟารม์ นอกจากนั &น Ray ยงัได้

กล่าวว่า อาหารและสินค้าเกษตรมคีวามแตกต่างจากสินค้าอื!นๆในหลายด้าน เช่น ผู้เสียภาษีเป็น

ผูส้นับสนุนหลกัของการขยายผลผลติ แต่ความต้องการอาหารกลบัขยายน้อยเมื!อเทยีบกบัรายได ้และ

ความต้องการสนิคา้เกษตรกเ็ปลี!ยนแปลงน้อยเมื!อเทยีบกบัราคาสนิคา้เกษตร นอกจากนั &น ผลผลติทาง

การเกษตรส่วนใหญ่ก็เปลี!ยนแปลงได้น้อยเมื!อเทยีบกบัราคา ข้อสรุปของ Ray ในงานชิ&นนี&ว่าด้วย

นโยบายการเกษตรแบบทางเลอืกที!ว่า การผลติจาํเป็นต้องเน้นผลผลติส่วนเกนิ เนื!องจากในอนาคตการ

ผลติสนิค้าเกษตรและอาหารมแีนวโน้มมากขึ&นในประเทศที!สามารถผลติได้ และความต้องการสนิค้า

เกษตรและอาหารนั &นจะสูงขึ&นและผูบ้รโิภคยนิดจี่ายมากขึ&น นอกจากนั &นพื&นที!เพาะปลูกโดยรวมจะลดลง 

ในขณะที!หลายประเทศจะมองสนิคา้เกษตรและอาหารในลกัษณะการผลติเพื!อตนเองมากขึ&นเนื!องจาก

นโยบายความมั !นคงทางอาหาร และในดา้นตลาดส่งออกจะมกีารแขง่ขนักนัสงูขึ&น 

ช่องว่างทางนโยบายด้านการเกษตร 

 งานศกึษานี&วเิคราะห์ช่องว่างทางนโยบายดา้นการเกษตรจากลกัษณะของภาคการเกษตรและ

สนิค้าเกษตร ประกอบกบัโครงสรา้งของหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งกบัภาคเกษตร รวมทั &งปจัจยัแวดล้อมที!

อาจจะเกิดขึ&นได้ในอนาคต เช่น แรงกดดนัทางด้านทรพัยากรธรรมชาติ และปญัหาสิ!งแวดล้อม การ

วเิคราะหช่์องว่างทางนโยบายนี&ประมวลจากขอ้เทจ็จรงิที!เกดิขึ&น เทยีบกบัสิ!งที!ควรจะเป็น การเรยีนรูแ้ละ

การลดช่องว่างทางนโยบายทางดา้นการเกษตรจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศอย่างยั !งยนื สอดคลอ้งกบั

เป้าประสงคใ์นแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 10 และคาํแถลงนโยบายของรฐับาลนายอภสิทิธิ A เวชชาชวีะ 

ช่องว่างที(หนึ(ง: ความขดัแย้งเชิงโครงสร้าง  

 การแบ่งแยกอํานาจการบรหิารโดยใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลติ กระทรวง

พาณิชยด์ูแลด้านการตลาด และสถาบนัเกษตรกรมลีกัษณะกระจดักระจาย และทศิทางการดําเนินการ

ตามแต่ละหน่วยงานกําหนดนั &น เป็นช่องว่างทางนโยบายที!สําคญัที!สุด ปญัหาหลกัของความขดัแยง้ทาง

โครงสร้างก่อให้เกิดการส่งสญัญาณที!ไม่สอดประสานกันไปสู่ภาคการผลิต ตัวอย่างที!เห็นได้ชดัคือ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณการณ์ภยัแลง้ไวต้ั &งแต่ปลายปี 2552 และพยายามใหเ้กษตรกรลด

พื&นที!เพาะปลกูขา้วออกไป เพื!อลดความเสยีหายจากพชืผลทางการเกษตร ในทางตรงกนัขา้ม ราคาขา้ว

ในทอ้งตลาดในช่วงปลายปี 2552 ต่อต้นปี 2553 รวมทั &งโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร เป็นแรงจงูใจ

อย่างดสีําหรบัเกษตรกรใหร้บัความเสี!ยงในการตดัสนิใจผลติขา้ว เป็นต้น กระทรวงพาณิชยจ์าํเป็นต้อง

ทาํงานประสานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม้ากยิ!งขึ&นโดยเฉพาะเรื!องการส่งสญัญาณทางดา้นการ
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ลดหรอืเพิ!มการผลติ เนื!องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ!งมคีวามเชี!ยวชาญในด้านการวเิคราะห์

ความเสี!ยงภยัธรรมชาต ิและการผลติ หากทํางานสอดประสานกนักบักระทรวงพาณิชยใ์นดา้นการตลาด

ไดก้จ็ะทาํใหก้ารบรหิารดา้นการเกษตรมปีระสทิธภิาพมากกว่าที!เป็นอยู ่ 

 หากพจิารณาจากหน้าที!ในการดําเนินการ พบว่า กระทรวงพาณิชยม์ภีารกจิที!ขดัแยง้กนัในการ

ดูแลเสถยีรภาพทางราคาของสนิคา้เกษตร กล่าวคอื ในภารกจิภายในประเทศนั &น กระทรวงพาณิชยม์ี

หน้าที!ดแูลราคาสนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกรแต่อกีดา้นหนึ!งกระทรวงพาณิชยก์จ็ะต้องดูแลผูบ้รโิภค

ภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย ์ในกรณีนี&เป็นไปได้ว่าเกษตรกรจะมแีนวโน้มเป็นผู้ได้รบั

ผลกระทบหลักจากช่องว่างทางนโยบายด้านนี& เนื!องจากเมื!อราคาสินค้าประเภทอาหารมีราคาด ี

กระทรวงพาณชิยก์จ็ะเขา้ควบคุมราคาตามอํานาจหน้าที! ทําใหเ้กษตรกรที!จะไดร้บัรายไดเ้พิ!มสูงขึ&นตาม

กลไกตลาดก็ไม่สามารถเพิ!มรายได้เท่าที!ควร ในทางตรงขา้มหากราคาสนิคา้ประเภทอาหารตกตํ!า การ

ช่วยเหลอืเกษตรกรมกัจะไม่รวดเรว็เท่ากบัการแทรกแซงด้านราคาไม่ให้สูงเกนิไป ตวัอย่าง เช่น การ

ควบคุมราคาเนื&อหม ูและสนิคา้ประเภทอาหารอื!นๆ 

 หากพจิารณาจากตารางที! 7 ซึ!งเป็นผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและขดีสมรรถนะ กระทรวง

พาณชิย ์(SWOT Analysis) จะพบว่า เรื!องการตลาดเกษตรนั &นไม่ไดถู้กระบุในดา้น จุดแขง็ (Strengths) 

ของกระทรวงพาณชิยเ์ลย พบแต่เพยีงว่ากระทรวงพาณชิยม์อีํานาจหน้าที!ตามกฎหมายในการกํากบัดูแล

สนิคา้เกษตรเท่านั &น ในดา้น จุดอ่อน (Weaknesses) จะพบว่าปญัหาส่วนใหญ่ในกระทรวงพาณิชย ์คอื 

การขาดบุคลากรเชี!ยวชาญเฉพาะด้าน ยิ!งไปกว่านั &นยงัไม่มหีน่วยงานที!ทําหน้าที!เป็นคลงัสมอง การ

วเิคราะหว์จิยั และการวางแผนเศรษฐกจิการคา้ในเชงิลกึทั &งรายตลาดและรายสนิคา้ (กระทรวงพาณิชย,์ 

2552) 

 หากพจิารณาเชงิโครงสรา้งในประเทศอื!น พบว่า กรณีของประเทศสหรฐัอเมรกิา11 และประเทศ

ญี!ปุ่นนั &นหน่วยงานที!ดูแลด้านการเกษตรเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกด้านการผลิต และ

การตลาด การจดัโครงสรา้งดงักล่าวทําใหก้ารบรหิารนโยบายมคีวามคล่องตวัมากยิ!งขึ&นและทศิทางของ

                                                           
11 ในกรณีของประเทศสหรฐัอเมรกิานั &น กระทรวงเกษตรจะดูแลทั &งดา้นการผลติ การตลาด การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิหน่วยงานที!
เกี!ยวขอ้งกบัการพจิารณาสนิเชื!อ และระบบประกนั ในขณะที!กระทรวงพาณิชย์จะเน้นเรื!องการเจรจาการค้าเป็นสําคญั ผู้สนใจสามารถ
ศกึษาเพิ!มเติมได้จาก แผนผงัการบรหิารกระทรวงเกษตร ที! http://usda.gov/documents/AgencyWorkflow.pdf และแผนผงัการบรหิาร
กระทรวงพาณชิยข์องสหรฐัอเมรกิา http://www.commerce.gov/sites/default/files/documents/migrated/ 
Department%20Organization%20Chart.pdf 
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นโยบายก็จะไม่มคีวามขดัแย้งกนั นอกจากนั &น ความขดัแย้งเชงิโครงสรา้งนั &นจะเป็นช่องว่างทางด้าน

นโยบายดา้นการเกษตร ช่องว่างที!สอง ความขดัแยง้เชงินโยบาย ที!จะกล่าวต่อไป 

ช่องว่างที(สอง: ความขดัแย้งเชิงนโยบาย 

 การที!หน่วยงานมหีน้าที!ขดักนัตามโครงสร้าง ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางด้านนโยบายเช่นกนั 

ตัวอย่างในกรณีนี&  เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร ที!เป็นนโยบายหลักของรฐับาลเน้นการ

ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ทั !วถึง และงบประมาณไม่ร ั !วไหล ตามหลักการของนโยบายนี&นั &น จะ

พยายามยกเลิกการแทรกแซงราคาในตลาดสนิค้านําร่องทั &งสามประเภท ในทางตรงข้าม กระทรวง

พาณชิยย์งัคงดาํเนินการเสนอนโยบายใหค้ณะรฐัมนตรอีนุมตัใินเรื!องการแทรกแซงตลาดขา้วเปลอืก การ

ตั &งจดุรบัซื&อ การจาํนําขา้ว การผ่อนผนัใหเ้กษตรในภาคกลางปลูกขา้วไม่ไวแสงคุณภาพตํ!า (ขา้วตํ!ากว่า 

100 วนั) เพื!อให้อยู่ในระบบประกันรายได้ ทําให้การดําเนินนโยบายตามโครงการประกันรายได้ไม่

สอดคล้องกัน12 นอกจากนั &น หลกัการสําคญัของนโยบายประกันรายได้ คือ การลดการรั !วไหลของ

งบประมาณ แต่มาตรการจูงใจโรงสีของกระทรวงพาณิชย์ตามที!เสนอในคณะกรรมการนโยบายข้าว

แห่งชาติก็ด ีหรอืที!ผ่านมตคิณะรฐัมนตรกี็ด ีเช่น มาตรการข้าวใหม่แลกข้าวเก่า การหกัค่าเสื!อมแบบ

ขั &นบนัได ยงัคงเป็นนโยบายที!อาจก่อใหเ้กดิการรั !วไหลของงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ!งการมแีนวโน้ม

เอื&อประโยชน์ให้กบัโรงสบีางรายในภาคกลาง การปรบัปรุงพนัธุ์ก็เป็นหลกัการที!อยู่ในโครงการประกนั

รายไดแ้ต่การผ่อนผนัให้เกษตรกรโดยเฉพาะภาคกลางนั &น ทําลายหลกัการสําคญัแห่งนโยบายประกนั

รายไดใ้นเรื!องการปรบัปรุงพนัธุ์ และการไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอเกษตรกร อย่างไรก็ตาม อาจตั &งขอ้สงัเกตได้

ว่า โรงสีในภาคกลางและเกษตรกรในภาคกลางเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองของรฐัมนตรเีจ้า

กระทรวง  

 ความขดัแย้งเชงินโยบายที!เกดิขึ&นในภาคเกษตร ยงัมเีรื!องการลดผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ

เช่น ภยัแล้ง และการระบาดของโรคและแมลง อย่างไรก็ตาม ความขดัแย้งทางด้านนโยบายนี&เกิดขึ&น 

เนื!องจากปญัหาทางเศรษฐศาสตรท์ี!ว่าด้วย ความอนัตรายทางศลีธรรม (Moral Hazard) เพราะความ

ตั &งใจของหน่วยงานที!กํากบัดูแลเกษตรกรต้องการให้การดําเนินการผลิตได้รบัการคุ้มครองจากภยั

ธรรมชาติ เช่น ภยัแล้ง และความเสยีหายจากโรคและแมลง แต่กลบัเป็นว่าทําให้เกษตรกรมปีระกนั

ความเสี!ยงโดยไม่คํานึงถึงมาตรการการลดความเสี!ยงจากภยัต่างๆ เหล่านั &น ตวัอย่างเช่น กรณี การ

                                                           
12 หากพจิารณาอกีมมุหนึ!งอาจเป็นเพราะความจาํเป็นที!นโยบายการประกนัรายไดน้ั &น ดําเนินการอย่างรวดเรว็ทําใหเ้กษตรกรปรบัเปลี!ยน
การผลติไมท่นั อย่างไรกต็าม หากการประกนัรายไดร้อบที! 2 ยงัคงผ่อนผนัเรื!อง การใชพ้นัธุค์ุณภาพตํ!าต่อไป กอ็าจสรุปไดว้่า ช่องว่างทาง
นโยบายนี&เกดิขึ&นโดยตั &งใจ 
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ระบาดของเพลี&ยกระโดยสนํี&าตาลในขา้ว การระบาดของเพลี&ยแป้งในมนัสําปะหลงั ซึ!งกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์พยายามจดัโครงการเพื!อจูงใจให้เกษตรกรตัดวงจรการระบาด แต่เกษตรกรก็เลอืกที!จะ

ดําเนินการผลิตต่อ เพราะเห็นว่าถึงอย่างไรภาครฐัจะต้องให้ความช่วยเหลือ โดยไม่คํานึงถึงความ

เสยีหายที!จะเกดิขึ&น  

ช่องว่างที(สาม: การบริหารความเสี(ยงของการผลิตและการตลาด 

 เนื!องจากการผลติและการตลาดสนิค้าเกษตรมปีจัจยัความเสี!ยงเข้ามาเกี!ยวข้องทั &งเรื!อง ภยั

ธรรมชาต ิและการระบาดของโรคและแมลง นโยบายของรฐัในอนาคตจงึควร ส่งเสรมิใหม้บีรหิารจดัการ

ประกนัภยัพชืผลโดยเอกชน และเกษตรกรจะตอ้งมสี่วนรบัภาระในเบี&ยประกนัภยัดงักล่าว 
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ตารางที! 6 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและขดีสมรรถนะ กระทรวงพาณชิย ์(SWOT Analysis)  
Strenghts (จดุแขง็) 
• มเีครอืข่ายองค์กรครอบคลุมทั &งในและต่างประเทศ (75 จงัหวดัและ 42 

ประเทศ) 
• มอีํานาจหน้าที! และความรบัผิดชอบครอบคลุมทั &งการกํากบัดูแลและ

ส่งเสรมิการคา้ ซึ!งเกี!ยวขอ้งกบัทั &งเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค 
• มเีครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งกับภาคธุรกิจทั &งในส่วนกลางและภูมิภาค เช่น สภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย/หอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมการคา้ต่างๆ 

• มรีะบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าทั &งในเชงิกว้างและเชงิลกึ ตลอดจน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการค้าที!ทนัสมยัและมปีระสิทธิภาพ
ภายใต้ศูนย์ปฏบิตักิารโสมสวล ี(MOC Operation Room) ซึ!งเป็นศูนย์
ขอ้มลูสนับสนุนการบรหิารเชงินโยบาย และเชื!อมโยงการตดิต่อสื!อสาร
ภายในองค์กรระหว่างผูบ้รหิารระดบัสูงกบัหน่วยงานในสงักดัทั &งในและ
ต่างประเทศ 

• มกีารทํางานเชงิรุกดา้นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เศรษฐกจิการคา้แก่ผูป้ระกอบการและประชาชนทั !วไป 

• ผู้บรหิารระดบัสูงให้ความสําคญัต่อการพฒันา ปรบัปรุง ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการองคก์ร และพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

• บุคลากรไดร้บัการอบรมใหม้ทีศันคตทิี!ดใีนการทํางาน และมคีวามมุ่งม ั !น
ตั &งใจทาํงาน 

Weaknesses (จดุอ่อน) 
• บุคลากรขาดแรงจงูใจเรื!องความกา้วหน้าในสายงาน

อาชพีและค่าตอบแทน 
• ขาดระบบการพํฒนาบุคลากรในแต่ละระดบัอย่าง

ต่อเนื!อง 
• กฎหมายและกฎระเบียบทางการค้าบางฉบับยัง

ไม่ไดร้บัการปรบัปรุงให้สอดคลอ้งรองรบักบัสภาพ
เศรษฐกจิการคา้ที!เปลี!ยนไป 

• บุคลากรที!เชี!ยวชาญเฉพาะดา้นยงัไม่มเีพยีงพอกบั
สถานการณ์ปจัจุบัน เช่น ด้านกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
ระบบโลจิ-สติกส์ทางการค้า การตลาดระหว่าง
ประเทศ เป็นตน้ 

• ขาดหน่วยงานที!ทาํหน้าที!เป็นคลงัสมอง เพื!อทํางาน
ดา้นวเิคราะห์ วจิยั และวางแผนเศรษฐกจิการคา้ใน
เชงิลกึทั &งรายตลาดและรายสนิคา้ 

 

Opportunities (โอกาส) 
• การดําเนินนโยบายการคลงัขาดดุลและเร่งรดัการดําเนินโครงการของ

ภาครฐัเพื!อเร่งใหเ้กดิกจิกรรมและการเบกิจ่ายเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิ 
• มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัเพื!อสนบัสนุนการฟื&นตวัของการใช้

จ่ายการลงทุน และเพิ!มขดีความสามารถใหภ้าคธุรกจิ 
• ราคานํ&ามนัและราคาวตัถุดบิลดลง รวมถงึอตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัลดลง 
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกใหม่ เช่น ตลาดยุโรป

ตะวนัออก ตะวนัออกกลางเอเชยี ฯลฯ ช่วยให้การส่งออกไทยลดการ
พึ!งพาตลาดส่งออกหลกัเดมิ 

• การใช้พลังงานทดแทนจากพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์มนํ& ามัน มัน
สําปะหลงั อ้อย สบู่ดํา ฯลฯ ช่วยลดต้นทุนการค้าและสร้างมูลค่าเพิ!ม
ใหก้บัสนิคา้ดงักล่าว 

• การเป็นศนูยก์ลางการผลติ/การคา้ที!สาํคญัแห่งหนึ!งของโลกในกลุ่มสนิคา้
ที!มศีกัยภาพ เช่น ศนูยก์ลางการเจยีระไนเพชร ศนูย์กลางการผลติสนิคา้
เกษตรแปรรปูและอาหารเป็นตน้ 

• การเร่งรดัใชป้ระโยชน์จากกฎระเบยีบและสทิธปิระโยชน์ตามความตกลง
เขตการคา้เสร ี(FTA) ต่างๆที!ไดล้งนามไว ้

• การสรา้งเครอืข่ายการคา้และการลงทุนไปยงัประเทศที!มศีกัยภาพผ่าน
กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิต่างๆ เช่น ACMECS  IMT-GS  GMS 
เป็นตน้ 

• การขยายเส้นทางการคมนาคมและขนส่งในประเทศ และกบัเพื!อนบา้น
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ส่งผลให้การค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพื!อนบา้นขยายตวัมากขึ&น 

Threats (อปุสรรค) 
• ปญัหาวกิฤตการเงนิโลกทําให้เศรษฐกจิโลกชะลอ

ตัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยทั &งในภาคการส่งออก 
ภาคการผลติและการจา้งงานภาคการเงนิ และการ
ท่องเที!ยว 

• การลงทุนของภาคเอกชนทั &งในประเทศและจาก
ต่างประเทศชะลอตัวลงเนื!องจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกและความไมแ่น่นอนทางการเมอืงในประเทศ 

• ภาคครวัเรอืนขาดความเชื!อมั !นในระบบเศรษฐกจิทาํ
ให้มกีารใช้จ่ายน้อยลง และผู้ประกอบการ SMEs 
บางส่วนได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิที!ซบ
เซา 

• การย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศเพื!อนบ้านที!มี
ค่ า แ ร ง ง าน แล ะ วัต ถุ ดิบ ร าค าถู ก  ร ว มถึ ง มี
สภาพแวดลอ้มและกฎหมายเอื&อต่อการลงทุน 

 

ที!มา: แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี กระทรวงพาณชิย ์พ.ศ. 2552-2555 (รฐับาล นายอภสิทิธิ A เวชชาชวีะ) 
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 นอกจากนั &น การบรหิารการตลาดที!เกดิจากการดําเนินนโยบายในอดตี เช่น สตอ็กขา้วของรฐั ที!

ประเทศต้องสูญเสยีงบประมาณในบรหิารจดัการจาํนวนมากนั &น รฐับาลควรมกีารบรหิารจดัการในทางที!

เปิดเผยและเป็นประโยชน์กับรฐัมากที!สุด จากการประมาณการณ์ว่าสต็อกข้าวที!รฐับาลมอียู่จํานวน

ประมาณ 5-6 ลา้นตนั เป็นแรงกดดนัต่อราคาขา้วเปลอืก การระบายขา้วในสตอ็กช่วงราคาขา้วขาลงจะ

ยิ!งซํ&าเตมิต่อราคาขา้วเปลอืกที!เกษตรกรจะไดร้บั ทางออกหนึ!งที!รฐัอาจพจิารณา คอื การนําขา้วในสตอ็ก

มาทําข้าวบรรจุถุงแจกให้กับคนยากจนผ่านทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงการคลัง 

โดยเฉพาะหากมกีารดาํเนินการคู่กบั เบี&ยยงัชพี เบี&ยคนสูงอายุ เป็นต้น นอกจากจะเป็นการระบายขา้วที!

ส่งผลต่อราคาตลาดในประเทศไม่มากนัก ยงัเป็นการลดภาระทางงบประมาณที!สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในดา้นอื!นๆอกีดว้ย นอกจากนั &น การโรดโชวข์ายขา้วแบบรฐัต่อรฐัในราคาที!เหมาะสมตามแผน

เดมิ กส็มควรที!จะดาํเนินการอยา่งเรง่ด่วน 

ช่องว่างที(สี(: การพฒันาภาคเกษตรเพื(อลดความเหลื(อมลํ2า 

 ปญัหาเรื!องความเหลื!อมลํ&าเป็นปญัหาที!ส ั !งสมอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทย ในภาคเกษตรด้วย

ลกัษณะของการผลติในภาคเกษตร ลกัษณะของสนิคา้เกษตร เป็นปจัจยัที!ส่งเสรมิใหเ้กดิความเหลื!อมลํ&า

ที!มากยิ!งขึ&น การพฒันาภาคเกษตรในอนาคตจงึมคีวามจาํเป็นต้องมเีป้าหมายในการลดความเหลื!อมลํ&า 

โดยอาจจะพจิารณาการพฒันาภาคเกษตรแบบครบวงจรโดย มรีะบบประกนัรายได ้ประกนัภยัพชืผล ขอ้

สําคัญในด้านการพัฒนาภาคเกษตรเพื!อลดความเหลื!อมลํ&านั &น จะต้องมีการส่งข้อมูลข่าวสาร ให้

เกษตรกรรบัทราบว่าระบบดงักล่าวทํางานอย่างไร เพื!อลดปญัหาความไม่เขา้ใจของเกษตรกร ที!อาจก่อ

ตวัเป็นปญัหาอื!นไดใ้นอนาคตโดยเฉพาะการเป็นฐานทางการเมอืง ตวัอยา่งหนึ!ง คอื การที!ชาวนาในภาค

กลางรวมตวักนัเรยีกรอ้งต่อรฐัให้ชดเชยการประกนัรายได้ให้ได้ราคาสูงกว่าตลาดเหมอืนกบัการจํานํา

ข้าวในอดีต13 เพื!อไม่ให้เกษตรกรมารวมตัวกันในช่วงที!เกิดความวุ่นวายทางการเมอืงในช่วงเดือน

มนีาคม-พฤษภาคม 2553 ซึ!งปญัหาดงักล่าวเกดิขึ&นจากความไม่สมบูรณ์ในการสื!อสารทางดา้นนโยบาย

ของรฐั 

 

                                                           
13 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. อมัมาร สยามวาลาใหข้อ้มลูเชงิลกึว่า ชาวนาที!รํ!ารวยบางกลุ่มมพีฤตกิรรมที! "หากนิ" กบัโครงการแทรกแซง
ราคาของรฐัโดยเฉพาะโครงการรบัจาํนํา 
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ช่องว่างที(ห้า: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนและพฒันาภาคเกษตรผ่าน

สถาบนัเกษตรกร และการปรบัใช้นโยบายการบริหารบ้านเมืองที(ดีและปรบัเปลี(ยนได้ (Adaptive 

Governance) 

 การพฒันาสถาบนัเกษตรกรทั &งเรื!องของ สภาเกษตรกรแห่งชาต ิสถาบนัการเงนิเพื!อการเกษตร 

สถาบนัการบรหิารจดัการทรพัยากร เช่น นํ&า ที!ดนิชุมชนในรปูของโฉนดชุมชน ฯลฯ เป็นปจัจยัสําคญัที!

จะสรา้งความเชื!อมโยงภาคการผลติ ภาคการตลาด และสถาบนัเขา้ดว้ยกนั นอกจากนั &น การมสี่วนร่วม

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการวางแผนและพฒันาภาคเกษตร จะทําให้ลดผลกระทบของปญัหาที!ภาค

การเกษตรอาจจะก่อปญัหาต่อสิ!งแวดล้อม ซึ!งกําลงัก่อตวัในอนาคต เช่น การเสื!อมโทรมของแหล่งนํ&าที!

เกิดจากการใช้สารเคมทีางการเกษตร การเสื!อมโทรมของดนิ และสภาพแวดล้อม รวมทั &งมลพษิทาง

อากาศที!เกดิจากการทาํการเกษตรแบบไมค่าํนึงถงึสภาวะแวดลอ้ม เช่น การเผานา ไร่ เพื!อความสะดวก

ในการเตรยีมดนิ เป็นตน้ 

 การปรับใช้นโยบายที! เ รียกว่าการบริหารบ้านเมืองที!ดีและปรับเปลี!ยนได้ (Adaptive 

Governance)14 จะสามารถลดความรนุแรงของปญัหาสิ!งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตไิด ้และนําไปสู่

การพฒันาที!ย ั !งยนื 

ช่องว่างที(หก: การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรควรทาํเท่าที(จาํเป็น15 

 หากเป้าหมายของรฐัจะดําเนินนโยบายโดยใชโ้ครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรเป็นหลกั และจะ

จดัใหม้โีครงการที!เกี!ยวกบัการบรหิารความเสี!ยงประกอบนั &น สมควรที!จะลดการแทรกแซงตลาดสนิค้า

เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ!ง การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรที!จะก่อให้เกิดผลเฉพาะในระยะสั &น แต่

สูญเสยีงบประมาณมากกว่าประโยชน์ที!พงึไดร้บั ตวัอย่างเช่น กรณีการแทรกแซงราคาขา้วนั &น เป็นการ

ดาํเนินการที!พยายามจะฝืนตลาด เพราะนบัตั &งแต่ตน้ปี 2553 ราคาขา้วของไทยเมื!อเทยีบกบัคู่แข่งสําคญั

จะพบว่า ราคาขา้วส่งออกของไทยจะสงูกว่าคู่แขง่ทั &งสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม (รปูที! 3) กรณีดงักล่าว

จะส่งผลโดยตรงใหค้าํสั !งซื&อจากต่างประเทศลดลง ดงันั &น ความสําเรจ็แบบ "ผลเลศิ" ซึ!งกล่าวก่อนหน้านี&

นั &นเป็นไปไม่ได้ในช่วงนี& ประกอบกบัขอ้มูลเรื!อง สตอ็กขา้วของรฐัส่งผลให้มกีารคาดการณ์ว่าจะต้องมี

                                                           
14 ผูส้นใจในนโยบายดงักล่าวสามารถศกึษาเพิ!มเตมิไดใ้น Brunner et al. (2005) และ Gunderson and Light (2006) เป็นตน้ 

15 นอกจากนั &นงานศกึษาของ นิพนธ์และจติรกร (2552) พบว่า ปจัจุบนัโรงสใีช้กําลงัผลติตํ!ากว่าร้อยละ 60 ซึ!งเป็นผลพวงจากนโยบาย
แทรกแซงตลาดขา้วซึ!งมกักระทําผ่านโรงส ีนอกจากนั &น ประชา คุณธรรมด ี(2553) เสนอว่า กระทรวงพาณิชย์ควรจะระบายขา้วแบบ
เปิดเผยและทยอยนําสู่ตลาด เช่น การระบายขา้วผ่าน เบี&ยยงัชพี หรอืเบี&ยผูสู้งอายุ ซึ!งจะไม่ทําใหร้าคาขา้วในตลาดผนัผวน อย่างไรกต็าม 
ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหค้วามเหน็ว่า จะตอ้งพจิารณาเรื!อง การปรบัคุณภาพขา้วใหเ้หมาะสมดว้ย 
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การระบายข้าวออกมา ทําให้มกีารชะลอคําสั !งซื&อข้าวไทย นอกจากนั &น ผู้ซื&อข้าวไทยส่วนใหญ่มกีาร

สํารองข้าวไว้เพยีงพอในระยะเวลาหนึ!ง หลงัจากที!ราคาข้าวเริ!มตํ!าลงตั &งแต่กลางปี 2551 ทศิทางของ

ราคาขา้วที!ขา้วไทยมรีาคาสงูกว่าคแูขง่โดยเปรยีบเทยีบจะทาํใหน้โยบายการแทรกแซงราคาไม่ก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์มากนกั ทั &งยงัก่อใหเ้กดิการรั !วไหลของงบประมาณที!ใชใ้นการดําเนินการ 

 นอกจากนั &นปญัหาส่วนหนึ!งของ โครงการประกนัรายได้ อยู่ที!เร ื!อง การจดัการที!ด ีดงันั &น การ

แกป้ญัหาหลกัจงึจาํเป็นตอ้งตราและบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะการกําหนดโทษของผูท้ี!หาประโยชน์ที!

ไม่ควรไดจ้ากโครงการนี& เช่น การสวมสทิธิ Aเกษตรกร นอกจากนั &น รฐัจําเป็นต้องมนีโยบายเสรมิในการ

ชะลอการขายขา้วของเกษตรกร เช่น จดัหาและสนับสนุนลานตากและยุง้ฉางชุมชนรวมทั &งการปรบัปรุง

คุณภาพขา้ว โดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมโดยรฐัพจิารณางบประมาณและองค์

ความรูท้ี!เกี!ยวขอ้งกบัการเกบ็รกัษา เป็นตน้ 

ภาพที( 3 ราคาข้าวไทย เทียบกบัคู่แข่งสาํคญั 
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เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2552) นโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

<http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=3868> 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2552) แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2552-2554 
กระทรวงพาณชิย ์(2552) แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2552-2554 
กระทรวงพาณชิย ์(2553) รายงานประจาํปี 2552 
กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ "'JAZZMAN' คู่แข่งกบัขา้วหอมมะลไิทย" มนีาคม 2552 

<http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/52/52002447.pdf> 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "อภิสิทธิ Aนําร่องโฉนดชุมชน 35 แห่ง" 29 สิงหาคม 2552 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/property/property/20090829/73062/อ ภิ สิ ท ธิ A
นํารอ่งโฉนดชุมชน-35-แห่ง.html  

ฐานเศรษฐกจิ "เงนิชดเชยส่วนต่างราคากําลงัหมนุไปหา...ปลายตุลาฯนี&" ปีที! 29 ฉบบัที! 2,471 วนัที! 18-
21 ตุลาคม 2552 

ฐานเศรษฐกจิออนไลน์ "พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาต ิช่วยพฒันาความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร" 11 ก.ย. 
2552 <http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view= 

 article&id=5397:2009-09-11-09-01-18&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524> 
นิพนธ ์พวัพงศกรและจติรกร จารพุงษ์ (2552) ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที!เกดิจากโครงการจาํนําขา้วเปลอืก

นาปี 2548/49 
ประชา คุณธรรมด ี(2552) ทศิทางภาคเกษตรกรรมปี 2553: ปรบัตวัจากปจัจยัรุมเรา้..อนาคตขึ&นอยู่กบั

การจดัการที!ด ีใน เอกสารประกอบการสมัมนาทศิทางเศรษฐกจิไทยปี 2553 "เศรษฐกจิไทย อยู่
อยา่งไรในอนาคต" วนัที! 19 พฤศจกิายน 2552 ณ โรงแรม Imperial Queen's Park 

ประชา คุณธรรมด ี(2553) นโยบายฐานราก: นโยบายแทรกแซงราคาขา้ว เอกสารประกอบการแถลง
ขา่วโครงการจบัตานโยบายรฐับาลครั &งที! 11 วนัที! 7 มถุินายน 2553  

ประยงค ์เนตยารกัษ์ (2550) เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กรงุเทพฯ 
ภราดร ปรีดาศักดิ A และปทัมาวดี ซูซูกิ (2545) ห้าทศวรรษของแผนพัฒนาการเกษตรและการ

เปลี!ยนแปลงในภาคเกษตรของไทย ใน ห้าทศวรรษภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตขิองไทย : การสมัมนาทางวชิาการประจาํปี 2545 ครั &งที! 25 คณะเศรษฐศาสตร ์วนัที! 
12 มถุินายน 2545 ณ หอประชุมเลก็ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื!อสาร กระทรวงพาณิชย ์ โครงสรา้งสนิคา้ส่งออกที!สําคญัของไทย 
<http://www2.ops3.moc.go.th/menucomth/> 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "การประกาศโซนนิ!ง: จดุเริ!มต้นสําคญัของการคุม้ครองพื&นที!เกษตรกรรม" ปีที! 15 
ฉบบัที! 2624 วนัที! 4 กนัยายน 2552 



ช่องว่างทางนโยบายดา้นการเกษตร 

31 

 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "ไก่แปรรปูปี’52: ประเทศคู่คา้ชะลอการนําเขา้" ปีที! 15 ฉบบัที! 2453 วนัที! 13 
มนีาคม 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "ขา้วครึ!งหลงัปี 2552 : ราคาส่งออกกําหนดทศิทางการคา้ขา้วไทยในตลาดโลก" ปีที! 
13 ฉบบัที! 2552 วนัที! 8 กรกฎาคม 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "ชาวไร่อ้อยรายไดเ้พิ!ม: หลงัแนวโน้มราคาอ้อยขั &นสุดทา้ยพุ่ง" ปีที! 15 ฉบบัที! 2526 
วนัที! 5 มถุินายน 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "ตลาดส่งออกไก่แปรรปูปี52: แนวโน้มดขีึ&นกว่าที!คาดไวช่้วงต้นปี...อานิสงสต์ลาด
ญี!ปุน่" ปีที! 15 ฉบบัที! 2623 วนัที! 4 กนัยายน 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "แนวโน้มราคาขา้วปี 52: ยงัมหีลากปจัจยัที!ต้องพจิารณา" ปีที! 15 ฉบบัที! 2451 
วนัที! 10 มนีาคม 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั ครึ!งหลงัปี’52: จะกระเตื&องขึ&น...ถ้าราคาแข่งขนักบั
เวยีดนามได"้ ปีที! 15 ฉบบัที! 2597 วนัที! 17 สงิหาคม 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "มาตรการประกนัราคาขา้ว...ผลกระทบต่อตลาดขา้ว" ปีที! 15 ฉบบัที! 2573 วนัที! 24 
กรกฎาคม 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย "ยางธรรมชาตคิรึ!งหลงัปี 52: ความต้องการฟื&นตวัตามเศรษฐกจิจนี...แต่ยงัมหีลาก
ปจัจยัตอ้งตดิตาม" ปีที! 13 ฉบบัที! 2556 วนัที! 10 กรกฏาคม 2552  

ศูนยว์จิยักสกิรไทย ราคานํ&าตาลตลาดโลกพุ่งขึ&นสูงสุดในรอบ 26 ปี: อานิสงสช์าวไร่อ้อย ปีที! 15 ฉบบัที! 
2611 วนัที! 27 ส.ค. 2552 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย อนิเดยีงดส่งออกขา้วขาว: อานิสงสต์ลาดขา้วช่วงไตรมาสสุดทา้ยปี52 และต้นปี53 ปี
ที! 15 ฉบบัที! 2628 วนัที! 10 กนัยายน 2552 

ศูนยว์จิยั ธ.ก.ส. "พายุไต้ฝุ่น กิสนา พลกิวกิฤตให้เป็นโอกาสต่อสนิค้าเกษตรไทย" 20 ตุลาคม 2552 
<http://www.pandintong.com/ViewContent.php?ContentID=4545> 

สกล หาญสุทธวิารนิทร ์กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ "เตรยีมรบัมอืเปิดเสรกีารนําเขา้ขา้วและสนิคา้เกษตร" 
13 ตุ ล าคม  255 2  <http://newsroom.bangkokbiznews.com/comment.php?id=
7539&user=sakol> 

สํ า นั ก ง าน เ ล ข า ธิก า ร วุ ฒิส ภ า  ร่ า งพ ร ะ ร า ชบัญญัติ ส ภ า เ กษต ร ก ร แห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  . . . 
<http://www.senate.go.th/jeab/admin/files/prb/1687/68_1.pdf> 

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาวะเศรษฐกจิการเกษตร ครึ!งแรกของปี 
2552 และแนวโน้มครึ!งปีหลงั <http://www.oae.go.th/download/article/ 

 article_20090811142951.pdf> 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราคาที!เกษตรกรขายได้รายเดือน 

<http://www.oae.go.th/oae_report/price/price_month.php> 
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สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไตรมาส
ที! 2/2552 24 สงิหาคม 2552 <http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/ 

 account/qgdp/data2_09/detail_Thai.pdf> 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ2553 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิ(หลายฉบบั) < http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62>  
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เชิงอรรถ  

1 อาจารยป์ระจาํคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื!อการพฒันานโยบายสาธารณะที!ด ี
(นสธ.) รองศาสตราจารย ์ดร.ปทัมาวด ีซซูกู ิและรองศาสตราจารย ์ดร.ศุภวจัน์ รุ่งสรุยิะวบิลูย ์ที!เชญิชวนให้
ทาํการศกึษางานวจิยัชิ&นนี& ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.อมัมาร สยามวาลา จากสถาบนัวจิยัเพื!อการ
พฒันาประเทศไทย ที!ตั &งใจเดนิทางมาร่วมงานและใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงงานชิ&นนี& ผูเ้ขยีน
ขอขอบพระคุณผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา "1 ปีกบัการจบัตานโยบายรฐับาล" ทั &งผูแ้ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทน
จากกระทรวงพาณิชย ์รองศาสตรจารย ์ดร.สมศกัดิ A แตม้บุญเลศิชยั ที!ไดใ้หข้อ้คดิเหน็ที!เป็นประโยชน์และทาํใหง้านวจิยั
ฉบบันี&สมบรูณ์ยิ!งขึ&น 

 

2 อย่างไรกต็ามหากพจิารณาโดยภาพรวมในเชงิปรมิาณ ภาคเกษตรดูเหมอืนจะเติบโตอย่างไม่มอุีปสรรคมากนัก 
เนื!องจากมอีตัราการเจรญิเตบิโตเฉลี!ยประมาณ รอ้ยละ 4 ในช่วงแผนฯ 1 ถงึแผนฯ 9 ผูส้นใจในประเดน็นี&สามารถศกึษา
เพิ!มเตมิไดจ้าก ภราดร ปรดีาศกัดิ Aและปทัมาวด ีซซูกู ิ(2545) และ สาํนกันโยบายและแผนพฒันาการเกษตร (2550) 
 

3 ทั &งนี&มาจากการศกึษาเชงิประจกัษ์ที!พบว่า สนิคา้เกษตรและอาหารสว่นใหญ่มคี่าความยดืหยุ่นต่อราคาและต่อรายได้
ตํ!า 
 
4 สามารถอ่านเพิ!มเตมิไดใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 1-10 และสรุปเนื&อหาเฉพาะดา้นการเกษตรตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที! 
1-9 ในภราดร ปรดีาศกัดิ A และปทัมาวด ีซซูกู ิ(2545) และ สาํนักนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร (2550) อย่างไรก็
ตาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร อมัมาร สยามวาลา ให้ข้อคิดเห็นว่า การศกึษานโยบายในอดตีที!แท้จริงควรเป็น
นโยบายที!ได้ดําเนินการในช่วงเวลานั &นๆ มากกว่าการวเิคราะหจ์ากแผนพฒันาฯ เพราะแผนพฒันาฯ บางครั &งเป็นผล
จากการดําเนินนโยบาย บางครั &งเป็นเหตุแห่งนโยบาย และบางครั &งมีแผนแต่มิได้ดําเนินการตามแผน ดังนั &น 
แผนพฒันาฯจึงมีบทบาทน้อยกว่าความเป็นจริง จากข้อจํากัดที!กล่าวไว้ในย่อหน้าแรกของส่วนนี& การศึกษานี&จะ
วเิคราะหน์โยบายเกษตรจากอดตีสูป่จัจุบนัอย่างหยาบเท่านั &น คอื เน้นที!ผลที!พบหลงัแผนพฒันาฯ ซึ!งจะรวมผลของการ
ดาํเนินนโยบายในแต่ละช่วงเวลาไวแ้ลว้ 
 
5 โครงสร้างที!กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเฉพาะด้านการผลิตนั &น เกิดขึ&นในปี 2477 หลงัจากที!มีการแยก
หน่วยงานจากกระทรวงเศรษฐการ ซึ!งในอดตีนั &นจะเน้นเฉพาะด้านการผลติเป็นสาํคญั สาํหรบัเรื!องหน่วยงานที!ดูแล
สถาบนัเกษตรกรนั &น ผูเ้ขยีนหมายรวมถงึสถาบนัสนิเชื!อการเกษตร สถาบนัประกนัภยัพชืผล วสิาหกจิชุมชน และสภา
เกษตรกร แมว้่ากรมสง่เสรมิการเกษตร และกรมสง่เสรมิสหกรณ์จะดแูลการพฒันาสถาบนัเฉพาะในดา้นการเกษตร แต่
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สถาบนัเกษตรกรที!ทําหน้าที!ในการสะท้อนความต้องการและปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมอืง เช่น สภา
เกษตรกร ยงัไม่สามารถเกดิขึ&นได ้

 
6 สาํหรบัยุทธศาสตรแ์ละแผนงานในการพฒันาแต่ละดา้นสามารถอ่านได้จากนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที!  http://oae.go.th/ewt_news.php?nid=3868  
 
7 หากจะทํากจิกรรมอื!นที!นอกเหนือจากเกษตรกรรม จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคุ้มครองพื&นที!
เกษตรกรรมจงัหวดัก่อน 

 
8 อย่างไรกต็าม ร่าง พ.ร.บ. ดงักล่าวจะถูกนําเขา้พจิารณาในที!ประชุมคณะกรรมการพฒันากฎหมาย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื!อปรบัแก้ไขในแง่ของขอ้กฎหมาย พร้อมทั &งทําประชาพจิารณ์ และนําเสนอเขา้สู่การพจิารณาของ
คณะรฐัมนตรต่ีอไป 

 
9 ศนูยว์จิยักสกิรไทยไดพ้ดูถงึปญัหาของมาตรการรบัจาํนําในสนิคา้ขา้วว่า “การดาํเนินมาตรการจาํนําขา้วที!ผ่านมาต้อง
เผชญิกบัหลากหลายปญัหา เช่น การใช้เมด็เงนิงบประมาณสูงเกนิจรงิ การเกบ็ค่าใชจ้่ายโกดงัเกบ็ขา้ว ค่าสขีา้ว
มากกว่าราคาปกตทิั !วไป ตลอดจนการเวยีนเทยีนขา้ว การสวมสทิธิ Aขา้ว เป็นต้น นอกจากนั &น ยงัประสบปญัหาการ
บรหิารจดัการระบายขา้ว ขายขา้วที!ไม่โปร่งใส ทาํใหร้ฐับาลขาดทุนสงูมาก (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2552)” 
 
10 อ่านเพิ!มเตมิร่างพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. ... ที!วุฒสิภาแกไ้ขไดท้ี! 
http://www.senate.go.th/jeab/admin/files/prb/1687/68_1.pdf 
 
11 ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกานั &น กระทรวงเกษตรจะดูแลทั &งด้านการผลิต การตลาด การอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งกบัการพจิารณาสนิเชื!อ และระบบประกนั ในขณะที!กระทรวงพาณิชยจ์ะเน้น
เรื!องการเจรจาการค้าเป็นสําคัญ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ!มเติมได้จาก แผนผังการบริหารกระทรวงเกษตร ที! 
http://usda.gov/documents/AgencyWorkflow.pdf และแผนผังการบริหารกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา 
http://www.commerce.gov/sites/default/files/documents/migrated/ 
Department%20Organization%20Chart.pdf 
 
12 หากพจิารณาอกีมมุหนึ!งอาจเป็นเพราะความจาํเป็นที!นโยบายการประกนัรายไดน้ั &น ดาํเนินการอย่างรวดเรว็ทาํให้
เกษตรกรปรบัเปลี!ยนการผลติไม่ทนั อย่างไรกต็าม หากการประกนัรายไดร้อบที! 2 ยงัคงผ่อนผนัเรื!อง การใชพ้นัธุ์
คุณภาพตํ!าต่อไป กอ็าจสรุปไดว้า่ ช่องว่างทางนโยบายนี&เกดิขึ&นโดยตั &งใจ 
 
13 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. อมัมาร สยามวาลาใหข้อ้มลูเชงิลกึว่า ชาวนาที!รํ!ารวยบางกลุ่มมพีฤตกิรรมที! "หากนิ" 
กบัโครงการแทรกแซงราคาของรฐัโดยเฉพาะโครงการรบัจาํนํา 
 
14 ผูส้นใจในนโยบายดงักล่าวสามารถศกึษาเพิ!มเตมิไดใ้น Brunner et al. (2005) และ Gunderson and Light (2006) 
เป็นตน้ 
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15 นอกจากนั &นงานศกึษาของ นิพนธแ์ละจติรกร (2552) พบว่า ปจัจบุนัโรงสใีชก้าํลงัผลติตํ!ากว่ารอ้ยละ 60 ซึ!งเป็นผล
พวงจากนโยบายแทรกแซงตลาดขา้วซึ!งมกักระทาํผ่านโรงส ีนอกจากนั &น ประชา คุณธรรมด ี(2553) เสนอว่า กระทรวง
พาณิชยค์วรจะระบายขา้วแบบเปิดเผยและทยอยนําสูต่ลาด เช่น การระบายขา้วผ่าน เบี&ยยงัชพี หรอืเบี&ยผูส้งูอายุ ซึ!งจะ
ไม่ทาํใหร้าคาขา้วในตลาดผนัผวน อย่างไรกต็าม ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหค้วามเหน็ว่า จะตอ้งพจิารณา
เรื!อง การปรบัคุณภาพขา้วใหเ้หมาะสมดว้ย 



บทคดัย่อ 

ช่องว่างของนโยบายด้านการคลงั 

ศ.ดร.ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์ 
 

 
บทความนี�วเิคราะหช์่องว่างนโยบายของภาครฐัดา้นการคลงั โดยเน้นปญัหาความเหลื&อมลํ�าของการกระจาย

รายไดแ้ละทรพัยส์นิ  ผูเ้ขยีนใชแ้นวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง เศรษฐศาสตรส์ถาบนัและเชงิววิฒันาการประกอบในการ
ทาํความเขา้ใจนโยบายการคลงั  โดยเน้นการมองตามสภาพเป็นจรงิ (positive analysis) โดยที&ตระหนกัว่า การทาํงาน
ของภาครฐัไมใ่ช่สภาพอุดมคต ิ มขีอ้บกพร่อง รบัอทิธพิลจากพลงัล๊อบบี�จากกลุ่มต่างๆ ความล่าชา้ การชี�นําโดยชนชั �น
ผูนํ้า  แต่สถานการณ์การเมอืงไทยกาํลงัเปลี&ยนแปลง ประชาชนระดบักลางและล่างตอ้งการพื�นที&ทางการเมอืง
เช่นเดยีวกนั และไดเ้ป็นสว่นหนึ&งของความขดัแยง้ในสงัคมปจัจุบนั  การทบทวนหลกัฐานขอ้มลูเชงิประจกัษ์ยนืยนั มี
ความเหลื&อมลํ�าของรายไดแ้ละทรพัยส์นิในอตัราสงู ความเหลื&อมลํ�าของโอกาสการศกึษาของเยาวชนในครวัเรอืนยากจน 
ความยากจนในมติทิี&อยู่อาศยั  พรอ้มกนันี�เสนอมาตรการการคลงัแนวใหม ่อนัประกอบดว้ยประการแรก การเพิ&มภาษี
ทรพัยส์นิ ภาษมีรดก และภาษสีิ&งแวดลอ้มเพื&อรฐับาลและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ&นมรีายไดเ้พิ&มขึ�น การเพิ&มภาษ ี 1-
2% ของ GDP มคีวามเป็นไปได ้ ประการที�สอง การปรบัปรุงดา้นรายจ่ายรฐับาลและ อปท. ตามแนวทางเพิ&มพลงัคน
จน เช่น จดัสวสัดกิาร และขยายระบบประกนัสงัคมใหค้รอบคลมุผูใ้ชแ้รงงานที&ไม่เป็นทางการ  โดยเสนอเป็นสว่นหนึ&ง
ในการปฏริปูประเทศไทย พรอ้มกบัสนบัสนุนใหม้กีารวจิยันโยบายสาธารณะอย่างจรงิจงั เพื&อขยายพรมแดนความรูว้่า
เศรษฐศาสตรก์ารคลงัและประเดน็การถ่ายโอนรายไดจ้ากคนรวยช่วยคนจน  การศกึษาใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษแ์ละ
คาดการณ์อนาคต (การสาํรวจครวัเรอืนและวธิซีมิเูลชนั) ช่วยใหเ้ขา้ใจว่าใครไดใ้ครเสยี ภาระภาษเีพิ&มขึ�นเท่าใด ใครจะ
ไดร้บัผลประโยชน์  เป็นขอ้มลูประกอบในเวทปีฏริปูประเทศไทย 
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ช่องว่างของนโยบายด้านการคลัง 
 
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์1 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
(๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 ศาสตราจารย์ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ผู้ เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและคําวิจารณ์ 
โปรดสง่ความเห็นของทา่นมายงั direk.p@nida.ac.th 
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บทนํา 
 
ตามหลกัอุดมคติ รัฐบาลและระบบราชการมีอํานาจและหน้าที&การบริหาร ผลกัด้นนโยบายสาธารณะเพื&อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ทั.งนี.ภาครัฐมีเครื&องมือทางการคลัง ที&สําคญัได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน การจดัเก็บภาษี นอกจากนี Bรัฐบาลและระบบราชการมีบทบาทสําคญัในการกําหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันาของประเทศ กําหนดกติกาและการกํากบัดแูลสาขาเศรษฐกิจตา่งๆ  แต่ในความเป็นจริงการทํางาน
ของภาครัฐและระบบราชการอาจจะมีข้อบกพร่อง ความย่อหย่อน หรือความด้อยประสิทธิภาพ ด้วยสาเหตุ
หลายประการทําให้การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ได้สนองตอบปัญหาของประชาชน แตก่ลบัถูกใช้
เพืLอสนองเป้าหมายทางการเมืองหรือการจดัสรรงบประมาณเอื Bออาทรเฉพาะกลุ่ม เพราะว่าการทํางานของ
รัฐบาลและระบบราชการนั Bนไม่ได้อยู่ในสุญญากาศ แต่ภายใต้สภาวะแวดล้อมของสังคม พลงัล้อบบี Bจาก
กลุ่มพลังหรือภาคส่วนต่างๆ เช่น  กลุ่มพลังธุรกิจเรียกร้องให้รัฐยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี หรือผลักดัน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่เพืLอสนับสนุนการเติบโตของสาขาใดสาขาหนึLงหรือพื BนทีLเฉพาะ กลุ่มเกษตรกร
เรียกร้องการประกนัรายได้หรือประกนัราคา กลุม่ผู้ใช้พลงังานเรียกร้องให้ปรับลดภาษีสรรพสามิต ฯลฯ   
 บทความนี Bเสนอบทวิพากษ์นโยบายการคลงัในประเทศไทย โดยให้ความสําคญัในประเด็น “ช่องว่าง
ของนโยบาย” (policy gap) ทั Bงนี Bจําเป็นต้องทบทวนคําว่าช่องว่างของนโยบาย โดยพิจารณาเศรษฐกิจไทยมี
ปัญหาโครงสร้าง (structural problems) สําคญัอย่างไร และภาครัฐมีความสามารถทีLจะขบัเคลืLอนนโยบาย
สาธารณะใหม่เพืLอแก้ปัญหาโครงสร้างได้เพียงใด อภิปรายถึง“เมนูนโยบาย”หรือเครืLองมือการคลงัทีLอาจจะ
นํามาใช้ รวมทั Bงภาระทางการคลังของภาครัฐ (รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิLน)   ปัญหาเชิง
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยอนัเป็นจดุสนใจของบทความนี BเกีLยวข้องกบัความเหลืLอมลํ Bาทางเศรษฐกิจ พร้อมกับ
เสนอแนะมาตรการการคลงัทีLจะลดชอ่งวา่งและความเหลืLอมลํ Bาระหว่างคนรวยคนจน เพิLมระบบคุ้มครองทาง
สงัคมให้กับผู้ ใช้แรงงานไม่เป็นทางการทีLยงัขาดหลกัประกันทางสงัคม  มาตรการลดความเหลืLอมลํ Bาในมิติ
อืLนๆ เช่น โอกาสการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของเยาวชนในครัวเรือนยากจน  ความยากจนในมิติทีLอยู่อาศยั 
(ไมมี่บ้านของตนเองหรือสภาพบ้าน) ความไมเ่ป็นธรรมทางด้านสขุภาพ ฯลฯ   
 แนวทางการวิเคราะห์  ผู้ เขียนใช้แนวความคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบนัใหม ่
ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงวิวฒันาการ  โดยสนันิษฐานว่า  “บริบทของสงัคมและการเมืองไทย” อยู่ในช่วง
เปลีLยนผ่าน จากเดิมทีLนโยบายสาธารณะกําหนดโดยชนชั Bนผู้ นํา (elite model of public policy) เป็น
การเมืองรูปแบบใหม่ทีLซบัซ้อนกว่าเพิLม (hybrid model) ภายใต้แรงผลกัดนัของ ก) กลุ่มผลประโยชน์  ซึLงมี
หลายฝ่าย  ในอดีต--ฝ่ายธุรกิจมีอิทธิพลสูงในการโน้มน้าวให้หน่วยงานมหภาคผลกัดนันโยบายสาธารณะ  
เพืLอสนบัสนนุความก้าวหน้าและความทนัสมยั เชน่ การพฒันาอตุสาหกรรม นอกจากนี Bรัฐบาลไทยได้รับพลงั
สนบัสนนุจากผู้ลงทนุตา่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศตามกระแสโลกาภิวตัน์  ข) แตก่ลุ่มพลงัในยคุใหม่
นั Bนหลากหลายกวา่ในอดีต เราได้ประจกัษ์ถึงกลุม่พลงัรากหญ้า (นปช. และคนเสื Bอแดง) และพลงัของท้องถิLน 
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(สมาคม อบต. เทศบาลและ อบจ.)  ต้องยอมรับว่าคนทีLไม่ใช่ผู้ นําก็ต้องการพื BนทีLการขับเคลืLอนนโยบาย
สาธารณะเช่นเดียวกันชนชั Bนผู้ นํา  ค) การเมืองแบบใหม่และกติกาของรัฐธรรมนูญฯ ทีLจะต้องอิงฐานเสียง
ของประชาชน ตา่งจากในอดีตทีLเป็นการเมืองกึLงประชาธิปไตย (ภายใต้เผดจ็การทหารหรือชนชั Bนผู้ นํา) 
 บทความนี Bตั Bงข้อสันนิษฐานว่า หนึ�ง นโยบายสาธารณะในยุคใหม่มีแนวโน้มทีLจะตอบสนองต่อ
ปัญหาความเหลืLอมลํ Bา อนัเป็นข้อเรียกร้องของคนจนหรือคนชั Bนกลางระดบัล่างมากขึ Bน ข้อเสนอให้“ปฏิรูป
ประเทศไทย”  มีเนื Bอหาสว่นสําคญัเกีLยวกบัความเหลืLอมลํ Bา ข้อเสนอการถ่ายโอนรายได้จากคนรวยช่วยคนจน
ในหลายรูปแบบ เช่น การจดัเก็บภาษีทางตรงและมีลกัษณะก้าวหน้า ข้อเสนอการปรับปรุงจดัสรรรายจ่าย
ของรัฐบาลในแนวทาง “เพิLมพลงั” ให้แก่คนจนหรือคนชั Bนกลางระดบัล่าง หรือการผลกัดนันโยบายสวสัดิการ 
ให้ผู้ ใช้แรงงานนอกระบบ ได้รับหลักประกันสังคมเช่นเดียวกับกลุ่มข้าราชการและแรงงานในระบบ
ประกันสงัคม   สอง  ความรวดเร็วหรืออตัราการเปลีLยนแปลงของการปฏิรูปประเทศไทย ขึ Bนอยู่กับใครเป็น
รัฐบาล?  เพราะว่ารัฐบาลเป็นตวัละครสําคญัในการออกแบบนโยบายและผลกัดนันโยบายสาธารณะ และ
ตระหนักว่าจุดยืนของแต่ละรัฐบาลแตกต่างกัน  พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ
คอ่นข้างมาก ย่อมจะตีคณุค่าของนโยบายสนบัสนนุอตุสาหกรรม การส่งออก และการสร้าง GDP มากกว่า
เป้าหมายทางสงัคมหรือสิLงแวดล้อม  สว่นพรรคการเมืองทีLสองทีLมีฐานเสียงของคนชั Bนล่างจะผลกัดนันโยบาย
สาธารณะอีกรูปแบบหนึLง  เช่นการเก็บภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และการผลกัดนัสวสัดิการสงัคมขั Bนพื Bนฐาน 
อย่างไรก็ตาม เชืLอว่ามีจุดร่วมกันกล่าวคือความตระหนกัว่า ความเหลืLอมลํ Bาเป็นส่วนหนึLงของปัญหาความ
ขดัแย้ง และดงันั BนมีความพยายามทีLจะผลกัดนันโยบายลดความไม่เท่าเทียม เพิLมมิติความเป็นธรรมของการ
กระจายรายได้ เพียงแต ่“ความเร็ว” ของการผลกัดนันา่จะแตกตา่งกนัระหว่างรัฐบาล 
 ข้อเสนอ“ทางเลือกของนโยบายการคลงั” แบบใหม่ (fiscal policy options) เพืLอลดความเหลืLอมลํ Bา
ในทีLนี Bประกอบด้วยสองแนวทาง (ซึLงสามารถใช้ร่วมกันได้) แนวทางแรกคือ การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ภาษี
มรดก และภาษีสิ&งแวดลอ้ม เป็นเครืLองมือใหมเ่พืLอหารายได้เข้ารัฐ และถ่ายโอนรายได้จากครัวเรือนรวยนํามา
ช่วยคนจน  แนวทางที&สองคือมาตรการด้านรายจ่ายในแนวทางเพิ&มพลงัคนจน ซึLงอาจจะดําเนินการได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น มาตรการเพิLมรายได้ให้คนจนในลกัษณะ targeting for the poor ซึLงเป็นมาตรการแบบ
ตรงไปตรงมา  หรือมาตรการจดัสวสัดิการพื Bนฐานให้กลุ่มทีLยงัไม่มี (the have not)  พร้อมกับนี Bผู้ เขียนใช้
หลกัฐานข้อมลูเชิงประจกัษ์ (ผลสํารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนทีLดําเนินการโดยสํานกังานสถิติแห่งชาติ) 
ในการคํานวณหรือประมาณการขั Bนต้น (ซิมูเลชนันโยบาย) เพืLอคํานวณรายได้การคลงัทีLเพิLมขึ Bน และภาระ
ทางการคลงัใหม่ รวมทั Bงการประเมินภาระภาษี (tax incidence) ตอ่ครัวเรือน (10 กลุ่มตั Bงแตจ่นทีLสดุถึงรวย
ทีLสดุ)    
 ภาษีประเภทใหม่ทีLจะเกิดขึ Bน (ตามข้อสมมตินี B –แต่ว่าความเป็นจริงยงัไม่เกิดขึ Bน) คาดว่าจะเพิLมขีด
ความสามารถการจดัเก็บภาษีของรัฐไทย (จากร้อยละ 17-18 เป็นร้อยละ 20 ของ GDP  โดยประมาณ)  โดย
ทีLสันนิษฐานว่า บางส่วนเป็นรายได้ของท้องถิLน (ภาษีทรัพย์สิน) หรือบางประเภทเป็นภาษีแบ่ง (ภาษี
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สิLงแวดล้อม)   แตใ่นการวิเคราะห์ครั Bงนี Bไม่มีความอาจหาญทีLจะพยากรณ์ว่า การผลกัดนัโยบายใหมทํ่านองนี B
จะเกิดเมืLอใด? (ขึ Bนอยู่กบัปัจจยัเชิงสถาบนั ใครเป็นรัฐบาล?) นอกจากนี Bยงัอาจจะตระหนกัว่า ข้อเสนอการ
ปฏิรูปประเทศไทยอาจจะเพี Bยน คือถกูตีความหรือดนัให้เน้นประเด็นอืLนๆ -- ซึLงไม่ใช่เป็นแนวทางลดปัญหา
ความเหลืLอมลํ Bา --  ก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน หรือข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยอาจจะเพียงอุบายทาง
การเมืองให้เกิดวาทกรรมเฉยๆ โดยไม่มีโอกาสถกูนําไปปฏิบตั ิก็เป็นไปได้ จะอย่างไรก็ตาม--การค้นคิดและ
ค้นคว้าเชิงวิชาการ (เศรษฐศาสตร์การคลงั) เป็นสิLงทีLมีคณุค่าในตวัเอง การนําข้อมลูมาประกอบในการคิด
นโยบายใหม่ๆ นั Bนเป็นสว่นหนึLงของการขยายพรมแดนความรู้นโยบายสาธารณะ  
 องค์ประกอบของบทความนี Bมี  5 ส่วน ส่วนที&สอง (ต่อจากคํานํา) ทบทวนแนวคิดการกําหนด
นโยบายสาธารณะ และนโยบายการคลงั โดยเน้นบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิLงในระยะ 10-20 
ปีทีLผา่นมา   ส่วนที&สาม วิพากษ์การกําหนดนโยบายการคลงัและงบประมาณแผน่ดนิของไทย ทีLฝ่ายการเมือง
และระบบราชการมีบทบาทชี Bนําสงู ซึLงกําลงัเปลีLยนผา่นจากความสมดลุในอดีต เป็นความไม่สมดลุหรือไม่ลง
ตวัในยุคปัจจุบนั   ความสมดุลในอดีตเป็นสมดุลประเภทเลือกข้างคนรวย/สาขาเศรษฐกิจรํLารวย แต่
ผลประโยชน์กระจุก ทําให้ความเหลืLอมลํ Bาทางเศรษฐกิจสูงขึ Bน  ส่วนความไม่สมดุลแบบใหม่ นั Bนขณะนี B
อาจจะเห็นเป็นภาพเลือนราง (fuzzy set) และก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเส้นทางการพฒันาของไทยใกล้ถึง “จุด
ทางสองแพร่ง”ว่าจะเดินไปบนเส้นทางขัดแย้งเพิLมขึ Bน หรือขัดแย้งน้อยลง  ส่วนที&สี& เสนอการวิเคราะห์
นโยบายการคลงั ในมมุมองทีLควรจะเป็น  หมายถึง มาตรการภาษีก้าวหน้าและสนบัสนนุการถ่ายโอนรายได้
จากคนรวยชว่ยคนจน  การจดัสรรรายจ่ายภาครัฐ (รวม อปท.) เพืLอเพิLมพลงัคนระดบัล่าง (ซึLงรวมคนจนและ
ใกล้ยากจนตามคํานิยาม “ความยากจน” ของส่วนราชการไทย)  ข้อเสนอเหล่านี Bมีความเป็นไปได้ทีLจะถูก
นําไปใช้โดยพรรคการเมืองทีLอิงฐานคนชั Bนล่าง  แตอ่าจจะถกูสกดักั Bนหรือแย้งจากพรรคการเมืองอนรัุกษ์นิยม
ทีLอิงฐานคนรวยนายทนุซึLงสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม  โดยให้เหตผุลว่าจะเกิดเศรษฐกิจไทยถอยหลงั
หรือไมก้่าวหน้าเทา่ทีLควรจะเป็น ส่วนที&หา้ สรุป 

 
๒.  การกาํหนดนโยบายสาธารณะและนโยบายการคลัง ทบทวนมโนทัศน์และทฤษฎี 
 
ภาครัฐ อนัประกอบด้วยรัฐบาลและระบบราชการ มีสถานะเป็นผู้ปกครองและมีอํานาจการบริหาร อํานาจ
การจดัเก็บภาษี  อํานาจการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิLน อํานาจกําหนดกติกา
และการกํากับควบคมุ  ฯลฯ  อย่างไรก็ตามอํานาจมีขีดจํากัด เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดินหรืออํานาจ
ความสามารถจดัเก็บภาษีของรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิLนไทย (tax capacity) คอ่นข้างจํากดั พิจารณาจาก
ตวัชี Bวดัอยา่งง่ายๆ คือ สดัสว่นของภาษีตอ่ GDP ของไทยร้อยละ 17-18%   สําหรับการใช้รายจ่ายของภาครัฐ
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นั Bนก็แปรผนัในแต่ละปี  โดยภาพรวมคือแปรผนัระหว่างร้อยละ18-20% ของ GDP2  ถึงอย่างไรก็ตาม ต้อง
ยอมรับวา่ภาครัฐนั Bนมีทรัพยากรทางการคลงัอยูใ่นมือมากทีเดียว (ไม่มีภาคอืLนๆทีLจดัสรรการใช้จ่ายเป็นหลกั
ล้านล้านบาท หมายเหต ุรัฐบาลอภิสิทธิoเสนอตอ่รัฐสภาขอให้อนมุตัิการใช้จ่ายประจําปี 2554 วงเงิน 2 ล้าน
ล้านบาทเศษ เปรียบเทียบกบั GDP, 10 ล้านล้านบาท)  นอกจากนี Bหากมีความจําเป็นรัฐบาลก็สามารถจะใช้
เครืLองมือทางการเงิน คือ การกู้ ยืม การออกพนัธบตัร หรือการนําเงินคงคลงั หรือทนุสํารองในระบบธนาคาร
กลางมาใช้จา่ย  แตก็่เชน่เดียวกนัการทํานโยบายแบบขาดดลุมีขีดจํากดัและไมส่ามารถจะขาดดลุได้ตลอดไป  
 ตามหลักทีLควรจะเป็น—รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิLนในบทบาทสําคัญในการขับเคลืLอนนโยบาย
สาธารณะเพืLอประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึLงตรงกับคําศัพท์เศรษฐศาสตร์เรียกว่า social welfare 
function อนัประกอบด้วยอรรถประโยชน์ (utilities) ของสมาชิกในสงัคมทกุคนรวมกัน  อรรถประโยชน์หรือ
ความพงึพอใจของประชาชนนั Bนไมจํ่าเป็นต้องหมายถึงรายได้เสมอไป  แตค่รอบคลมุตวัแปรหลายตวัด้วยกนั  
ตวัอย่างเช่น การบริโภค (อีกนยัหนึLงการกินดีอยู่ดีของประชาชน) รายได้ การถือครองทรัพย์สิน การเข้าถึง
บริการสาธารณะขั Bนพื Bนฐานเช่นการศึกษา บริการด้านสุขภาพ สิทธิoตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมในเวที
นโยบายสาธารณะ การได้รับความยกย่องทางสงัคม รวมถึง “อิสรภาพ” (freedom)3   นกัเศรษฐศาสตร์ใช้
ฟังก์ชนัอรรถประโยชน์เพืLอการวิเคราะห์นโยบาย โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรนโยบาย (policy 
variables) กับสภาพการกินดีอยู่ดีของประชาชน  และใช้เกณฑ์การประเมินสวัสดิการสังคม “ความ
เปลีLยนแปลงของสวสัดิการ” (welfare change) ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตวัอย่างเช่น คนจนมีการกินดี
อยู่ดีเพิLมขึ Bนมากน้อยเพียงใด? รายได้เฉลีLยของประเทศและของกลุ่มเพิLมขึ Bนอตัราเท่าใด? การเข้าถึงบริการ
สาธารณะพื BนฐานของประชาชนเพิLมขึ Bน  สําหรับหลกัเกณฑ์ทีLนิยมใช้ในการระบุว่า “ดีขึ Bน” ตามแนวคิดของ
พาเรโต (Pareto betterment condition) ทีLยอมรับกว้างขวางคือ การเปลีLยนแปลงของบางกลุ่มหรือทกุกลุ่มดี
ขึ Bน--โดยทีLไมมี่กลุม่ใดแยล่ง 
 แตก่ารกําหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิLน ในความเป็นจริงนั Bนไม่ได้อิงหลัก
วิชาการหรือหลักอุดมคติ   ในทางตรงกันข้ามการกําหนดนโยบายสาธารณะขึ Bนอยู่ว่าใครเป็นผู้ มีอํานาจ 

                                                   
2 นอกจากนี Bขึ Bนอยูก่บัคาํนิยามรายจ่ายของรัฐ วา่จะรวมเงินกู้  (นอกงบประมาณ) หรือไม?่  ในทศันะของผู้ เขียน รายจา่ยของ
รัฐควรจะนบัรวมสว่นของเงินกู้ ทีLนํามาใช้จ่าย (เช่น โครงการไทยเข้มแข็ง) และทํานองเดยีวกนั “การขาดดลุ”ของภาครัฐ ควร
จะนบัรวมการขาดดลุในงบประมาณ และการขาดดลุนอกงบประมาณ เพืLอให้ได้ภาพรวมและไมห่ลอกตวัเอง   
3 Amartya K. Sen เขียนหนงัสือชืLอว่า Development as Freedom โดยยํ BาความสําคญัของเสรีภาพทีLจะกําหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพทีLจะเคลืLอนย้าย ฯลฯ เสรีภาพในความหมายนี Bมิได้หมายถึงตามกฎหมาย 
– แตค่ํานงึถึงความเป็นจริงในชีวิตและเป็นมิติทางเศรษฐศาสตร์  ตวัอย่างเช่น คนยากจนไม่มีเสรีภาพในการเลือกซื Bอสินค้า 
ไม่มีโอกาสฟุ้ งเฟ้อหรือท่องเทีLยว ไม่มีทีLอยู่อาศยั อดมื Bอกินมื Bอหรือแม้แต่เจ็บป่วยอาจจะไม่มีเงินซื Bอยารักษาโรค  งานเขียน
ของอมาตยา เซ็นสง่สญัญาณวา่ จริงอยู—่เงินอาจจะไมใ่ช่สิLงสาํคญัในชีวิตของคนเรา ความสามารถและเสรีภาพสําคญัยิLง
กวา่--แตถ่ึงอยา่งไรก็ต้องยอมรับวา่ การไมม่ีเงินหรือขาดรายได้ หมายถึง การขาดเสรีภาพ 
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ทฤษฎีนโยบายสาธารณะมกัจะอ้างถึงแบบจําลองชนชั1นปกครอง (elite model) หมายถึง ชนชั Bนปกครอง
เป็นผู้นโยบายสาธารณะ จดัสรรงบประมาณแผ่นดิน และออกแบบภาษีอากร  แบบจําลองระบบราชการ 
(bureaucratic model) เป็นอีกแนวคดิหนึLงทีLอธิบายวา่ ระบบราชการ (bureaucratic system) เป็นหน่วยงาน
ทีLมีอํานาจในการเสนอนโยบายให้กับรัฐบาลและสภานิติบญัญัติ มีอํานาจจัดสรรงบประมาณซึLงจําแนก
ออกเป็นกรมต่างๆ ทั Bงนี Bการทํางานของกรมนั Bน มีเป้าหมายทีLไม่ชัดเจน ในทางหนึLงคือเป้าหมายสวัสดิการ
สงัคม แต่ในขณะเดียวกันกรมก็มีเป้าหมายและแฝงผลประโยชน์ของกรม  และมิได้คํานึงถึงประสิทธิภาพ
สงูสดุ ระบบราชการมีอคติทีLจะจดัสรรงบประมาณมากเกินไป (over-provision of public goods)4 เพราะว่า
การจดัสรรงบประมาณมากๆนั Bนเป็นอํานาจของกรม เมืLอมีเงินมาก—เหตผุลทีLจะขอให้มีจํานวนบุคลาการ
เพิLมขึ Bนอ้างว่าปริมาณงานมาก ตามไปด้วย  จึงไม่น่าประหลาดใจทีLหน่วยงานระดบักองต้องการขยายงาน
เป็นระดบั “กรม” และจํานวนกรมเพิLมขึ Bนอยา่งมาก 
 แบบจําลองพลังกดดัน (pressure group model) เป็นอีกมโนทศัน์หนึLงทีLอธิบายว่า การทํา
นโยบายสาธารณะของภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิLน ได้รับอิทธิพลของกลุ่มพลงั (pressure groups) ตา่งๆใน
บริบทของสงัคมไทยคงจะต้องหมายถึง สภาอตุสาหกรรม สภาหอการค้า สภาเกษตรกร สหภาพแรงงาน ฯลฯ  
ผลงานชั Bนครูของ Gary Becker (1983) แสดงการวิเคราะห์ว่า  ก) มีการรวมตวัและการลงทนุของกลุ่มพลงั
ในการโน้มน้าวให้ระบบราชการ (เชน่ หนว่ยงานวางแผนของประเทศ กระทรวงการคลงั) และรัฐบาลตดัสินใจ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื BนฐานในสาขาเศรษฐกิจทีLพลังผลักดันต้องการ   โดยอ้างว่าประเทศจะได้รับ
ผลประโยชน์มหาศาลในมิติต่างๆ เช่น GDP รายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก และอืLนๆ  ทํานอง
เดียวกนักลุม่เกษตรกรหรือผู้ เกีLยวข้อง (ชาวไร่อ้อย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมผู้ผลิตนํ Bาตาล ฯลฯ) มีข้อเรียกร้อง
ให้รัฐบาลแทรกแซงราคา เป็นต้น  ข) เนืLองจากการรวมตัวเป็นกลุ่มพลังนั Bนมีความยุ่งยากและต้นทุน 
(transaction cost) ดงันั Bน พลงัของแต่ละกลุ่มไม่เท่าเทียมกัน ค) พลงัของกลุ่มอาจจะไม่เกีLยวกับจํานวน
สมาชิกเสมอไป – หมายความว่า กลุ่มพลังจํานวนน้อยแต่ว่ารวมตัวกันได้อย่างแน่นแฟ้น อาจจะมีพลัง
มากกว่ากลุ่มใหญ่แตไ่ม่ไร้พลงั  หมายถึง กลุ่มพลงัขนาดเล็กแตว่่าเข้มแข็งสามารถโน้มน้าวนโยบายของรัฐ
เพืLอผลประโยชน์ของคนกลุม่น้อย บนความสญูเสียของคนกลุม่ใหญ่แตว่า่ไร้พลงั (Mancur Olsen 1966) 
 แบบจาํลอง median voter เป็นอีกมโนทศัน์หนึLงทีLอธิบายการขบัเคลืLอนของพรรคการเมืองในสงัคม
ประชาธิปไตย โดยต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประชาชน ดงันั Bนแบบจําลองสันนิษฐานว่า พรรค

                                                   
4 มีผู้กลา่ววา่ งบประมาณแผน่ดินของไทยเป็น “งบประมาณฐานกรม” หมายถึง กรม เป็นเจ้าของงบประมาณ  เป็นหน่วย
ขอรับงบประมาณ ดําเนินโครงการใช้จ่ายเงิน  ทั Bงนี Bเป็นไปตามมาตรา 4 ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 ทีL
ระบุให้หน่วยรับงบประมาณหมายถึง “กรม”  อย่างไรก็ตามมีข้อวิพากษ์ว่า การออกแบบงบประมาณฐานกรมเช่นนี Bมี
ข้อบกพร่องกลา่วคือ เป็นการบริหารแนวตั Bง แยกสว่น ไมบ่รูณาการ   พร้อมกบัข้อเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างงบประมาณให้
สมดลุ กลา่วคือ งบประมาณแนวตั Bง และงบประมาณแนวนอน (เชิงพื BนทีL) เช่น สดัสว่นร้อยละ 60:40  จากเดิมทีLมีสดัสว่น
ร้อยละ 85:15 
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การเมืองจะต้องออกแบบนโยบายทีLถกูใจ “คนชั Bนกลางและระดบัล่าง” เนืLองจากเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ  เมืLอวิเคราะห์ตอ่ไปจะเห็นภาพลางๆว่า  ก) ประชากรกลุ่มรายได้น้อยหรือปานกลาง ต้องการให้รัฐ
ผลกัดนันโยบายประชานิยม ตวัอย่างเช่น บริการสาธารณะฟรี เพราะว่าคนจนได้รับประโยชน์เป็นส่วนใหญ่   
ค่าใช้จ่ายการจัดบริการนั Bนอิงกับภาษีอากร ข) ภาระภาษีของนโยบายประชานิยมจะกระจายในกลุ่ม
ประชากรผู้ เสียภาษี ซึLงประกอบด้วยคนรวยและยากจน  ถ้าโครงสร้างภาษีก้าวหน้า--ครัวเรือนรํLารวยจะเป็นผู้
รับภาระภาษีเป็นส่วนใหญ่  แบบจําลองนี Bจึงอิงกบัลกัษณะของ “ความไม่สมมาตร” (asymmetry) และซ่อน
ความขดัแย้งระหว่างชนชั Bน กล่าวคือ ครัวเรือนรํLารวยเป็นฝ่ายต่อต้านนโยบายประชานิยมอย่างแข็งขนั —
เพราะรู้ดีว่า เมืLอรัฐบาลใช้จ่ายเงินสนบัสนนุประชานิยมก็จะต้องหาทางเก็บภาษีมากขึ Bน นอกจากนี Bกลุ่มคน
รวยนั Bนมิได้บริการสาธารณะ “พื Bนๆ” หรือ “ธรรมดาๆ”ทีLจดัหาโดยภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิLน—ซึLงมกัจะเป็น
สินค้าคณุภาพปานกลางหรือตํLา  คนรวยนิยมทีLจะซื BอหาบริการสาธารณะทีLมีคณุภาพสงู  ส่วนคนรายได้น้อย
หรือปานกลางก็คํานวณว่าภาระภาษีทีLจะตกกับกลุ่มของตนนั Bนไม่มาก   ข้อวิพากษ์สําหรับแบบจําลอง
median voter คือ การตั Bงข้อสนันิษฐานวา่นโยบายสาธารณะกําหนดโดยพรรคการเมืองทีLมาจากการเลือกตั Bง
ของประชาชน  ในแง่นี Bมีข้อแย้งได้ว่าทฤษฎี median voter ไม่สอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทย หรือใน
ประเทศปกครองโดยเผดจ็การหรือชนชั Bนผู้ นํา   แบบจําลอง median voter จึงเป็น “คนละขั Bว” กบัแบบจําลอง
ชนชั Bนผู้ นํา  อย่างไรก็ตาม เมืLอทบทวนวิวัฒนาการการเมืองไทยก็จะเห็นความเปลีLยนแปลงและ
วิวฒันาการ—ดงันั Bน แบบจําลอง median voter ซึLงบอกว่า “ใช้ไม่ได้” เมืLอสองสามทศวรรษก่อน  อาจจะตรง
หรืออธิบายได้กับสงัคมไทยในพุทธศกัราชนี B (หรืออนาคตอันใกล้)  ขณะนี Bเราเห็นแนวโน้มเชิงประจักษ์ว่า
พรรคการเมืองแขง่ขนัการชนูโยบายใหม่ๆ  (new policy platform) เชิงประชานิยมในการเลือกตั Bง5 
 การทบทวนแบบจําลองดงัอ้างถึงข้างต้น เป็นตวัอย่างของมโนทัศน์และวิธีวิเคราะห์ทีLเราอาจจะ
นํามาอธิบายปรากฏการณ์การขบัเคลืLอนนโยบายสาธารณะ  ผู้ เขียนมีความเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องยึดมัLน
หรือเชืLอถือแบบจําลองใดแบบจําลองหนึLงอย่างตายตวัจนเกินไป  เหตุผลประการสําคัญคือ “บริบทของ
สงัคมไทยอยูใ่นช่วงเปลีLยนผ่าน”   ในสองสามทศวรรษก่อนหน้าแบบจําลองชนชั Bนผู้ นําอาจจะเหมาะสมหรือ
ใกล้เคียงความเป็นจริงทีLสดุ  แตเ่มืLอยคุสมยัเปลีLยนแปลง แบบจําลองชนชั Bนผู้ นําเริLมจะหมดพลงัทีLจะอธิบาย
ปรากฏการณ์  ดงันั Bนจําเป็นต้องคดิถึงกรอบการวิเคราะห์แบบใหม ่หรือแบบจําลองลกูผสม 
 ในบทความนี Bผู้ เขียนใช้เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบนัและวิวฒันาการ เป็นกรอบการวิเคราะห์ ขยายความ
คือ หนึIง การให้ความสําคญัของสถาบนั และบริบททางสงัคม (ไทย) ซึLงประจกัษ์ชดัว่ามีความเปลีLยนแปลง

                                                   
5 อยา่งไรก็ตาม การชปูระเด็นนโยบายประชานิยมในระหวา่งหาเสยีงเลอืกตั Bง กบัการปฏิบตัิจริงนั Bนก็เป็นอีกเรืLองหนึLง สะท้อน
ถึงความไม่คงเส้นคงวาของนโยบาย (policy time-inconsistency)  พรรคการเมืองทีLไม่มีนํ Bายา--อาจจะประกาศนโยบาย
ประชานิยมมากๆ (จ๋า) แต่ว่าไม่มีทางเป็นจริง เช่น จะให้บํานาญผู้สงูอายใุนอตัราสงูมาก เกินกว่ากําลงัเงิน (ทางการคลงั) 
เพราะไม่ได้คิดอย่างรอบคอบ และ probability ทีLจะได้เป็นรัฐบาลน้อยมาก (ใกล้ศนูย์) ในภาษาทฤษฎีเกมเรียกวา่ cheap 
talk   
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หรือเปลีLยนผา่นจากชนชั Bนผู้ นําปกครองประเทศ ร่วมกบัระบบราชการ (นกัวิชาการตา่งชาติเคยมาทํางานวิจยั
รัฐบาลและระบบราชการไทย ใช้คําศพัท์ว่า bureaucratic polity หมายถึงระบบราชการเป็นผู้ออกแบบ
นโยบาย นําเสนอให้รัฐบาลและรัฐสภาพิจารณา เป็นผู้ กําหนดวาระ agenda-setting ซึLงในวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ถือว่าเป็นบทบาทชี BนําทีLสําคัญอย่างยิLง  นอกจากนั Bนมีอํานาจกํากับดูแล (ซึLงกําหนดในกฎหมาย
เฉพาะ—ซึLงอยู่ในมือของแต่ละกรม  บางครั BงอํานาจของกรมทีLหนึLงกับกรมทีLสองก็อาจจะขัดแย้งหรือไม่
สมพงษ์กนัก็เป็นได้และกลายเป็นปัญหาความขดัแย้งระหวา่งกรมซึLงมีขา่วคราวเนืองๆ)  สอง ผู้ เขียนเสนอว่า
จําเป็นอยา่งยิLงทีLจะทบทวนบริบททางสงัคมทีLเปลีLยนแปลง อีกนยัหนึLงการวิเคราะห์เชิงวิวฒันาการ ภายหลงั
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กติกาทางการเมืองของไทยได้เปลีLยนแปลงไปอย่างมาก ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนก็เปลีLยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ประชาชนเริLมรวมตัวเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเพืLอให้“ออก
กฎหมายใหม่” เพืLอลดอํานาจการชี Bนําของกรม อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องออกกฎหมายใหม่ของภาค
ประชาชนนั Bนมีทั Bงตัวอย่างทีLสําเร็จ เช่น พรบ. สุขภาพแห่งชาติ  และอีกหลายตัวอย่างทีLไม่ค่อยประสบ
ผลสําเร็จนักเพราะว่าแนวคิดของชาวบ้านและกรม เห็นไม่ตรงกัน เช่น พรบ.ป่าชุมชน ฯลฯ)  การปฎิวัติ
รัฐประหารในปี 2549 เป็นอีกเหตกุารณ์หนึLงทีLมีตอ่การกําหนดกติกาคือรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550   เมืLอทบทวน
เนื Bอหาของรัฐธรรมนญู 2550 พบว่าบางหวัเรืLองมีความก้าวหน้ากว่ารัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 เช่นมิติของการ
กระจายอํานาจให้ท้องถิLนและชมุชน  แตใ่นบางมิต-ิ-กลบัมีลกัษณะถอยหลงั ไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น การ
สรรหาวฒุิสมาชิกเป็นตวัแทนของอํานาจชนชั Bนผู้ นํา  ด้วยเหตนีุ Bจึงเกิดปรากฎการณ์และข้อเรียกร้องให้แก้ไข
รัฐธรรมนญู 2550 ทั BงทีLอายกุารใช้งานสั Bนมาก  หรือข้อเสนอให้นํารัฐธรรมนญู 2540 มาใช้ทั Bงฉบบั) สาม การ
เปลีLยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทีLอิงอุตสาหกรรมและสาขาการบริการมากขึ Bน เกษตรลดลง และปัญหา
ความเหลืLอมลํ BาเพิLมขึ Bน  ประกอบกับมาตรการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิLน (อปท.) 
เรียกร้องให้ปฏิรูปทางด้านการคลงั ซึLงขณะนี Bมีร่างกฎหมายทีLเกีLยวข้อง สําคญัๆคือกฎหมายรายได้ท้องถิLน
โดยมีข้อเสนอให้แบ่งภาษีอย่างเป็นธรรมระหว่างรัฐบาลกับ อปท.6  ข้อเสนอให้จดัเก็บภาษีในรูปแบบใหม ่
เช่น ภาษีทรัพย์สิน ภาษีสิLงแวดล้อม ภาษีมรดก ฯลฯ  และให้ใช้วิธีการ earmarking ให้นํารายได้ดงักล่าวมา
สนบัสนนุบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ เช่น ก) การช่วยเหลือคนจนโดยตรง ตามแนวทาง targeting for the 
poor ข) การจดัประกนัสงัคมใหม่ให้ครอบคลมุผู้ ใช้แรงงานทีLไม่เป็นทางการ ค) มาตรการลดความเหลืLอมลํ Bา
เฉพาะด้าน เช่น การให้ทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนในครัวเรือนยากจน เพืLอให้ได้รับโอกาสการศึกษา

                                                   
6  ข้อเรียกร้องของฝ่ายท้องถิLนคือให้แบง่รายได้ภาษีทกุประเภทในอตัราสว่น 70 : 30  ตามนยัของกฎหมายเดิมมกัจะกําหนด
อตัราแบง่ 90 : 10  (ผู้สนใจโปรดศกึษาร่างกฎหมายรายได้ของท้องถิLน ทีLผ่านความเห็นคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิLนไปแล้ว) 
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ระดบัอดุมศกึษา7  สีI  การศกึษาเชิงประจกัษ์และการมองไปข้างหน้า (forward looking analysis) หมายถึง 
การทบทวนสถานการณ์ของความเหลืLอมลํ Bาการกระจายรายได้ ทรัพย์สิน ความเหลืLอมลํ Bาของโอกาส
การศึกษา หรือมิติสุขภาพ ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงสมมติ (ซิมเูลชนั) ว่าหากพรรคการเมืองประสงค์ทีLจะ
ค้นหาเมนูนโยบาย ทีLลดความเหลืLอมลํ Bา โดยใช้ภาษีหรือการจดัสรรรายจ่ายภาครัฐและรัฐบาลท้องถิLนเพืLอ
เพิLมพลงัคนจน  ความเป็นไปได้ทีLจะมี “รายได้ใหม”่ จากภาษีและนําไปจดัสรรภายใต้ระบบองค์กรใหม่ (เช่น 
ระบบประกนัสงัคม 2 การให้ทนุการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแก่เยาวชนคนจน ฯลฯ) ภาระภาษีทีLจะเกิดขึ Bนและ
กิจกรรมใหม่น่าจะดําเนินการได้อย่างไร  ห้า บทความนี Bให้ความสําคัญกับมาตรการถ่ายโอนรายได้ 
(redistributive policy) โดยทีLผู้ เขียนมีความเห็นว่าควรจะเป็น social dialogue ใหม่ของสงัคมไทยอย่าง
เปิดเผย ชดัเจน ทีLผา่นมาหนว่ยงานมกัจะหลีกเลีLยงหรือให้อยู ่“ท้ายแถว” “พดูผา่นๆ”  ไมจ่ริงจงั 
 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (public economics) เป็นสาขาย่อยของเศรษฐศาสตร์ที&ให้ความสําคญักบั
นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิLงส่วนทีLเกีLยวกบั รายจ่ายของภาครัฐ (และองค์กรปกครองส่วนท้องถิLน) 
ภาษีอากร (การจดัเก็บภาษีหรือยกเว้น/ลดหย่อนภาษี) โครงการลงทนุของภาครัฐ  สํานกัความคิดทางเลือก
สาธารณะ (school of public choices) เป็นอีกกลุ่มของนกัเศรษฐศาสตร์ทีLสนใจการศึกษาภาครัฐ เน้น
ประเด็น “ทางเลือกสาธารณะ” โดยทีLยํ Bาว่ามีทางเลือกว่ารัฐควรจะทําอะไร หรือไม่ควรจะทําอะไร ทางเลือก
ไหนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกวา่กนั กลุม่นกัวิเคราะห์ทีLใช้ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ—ไม่ได้กําหนด
มโนทศัน์วา่ ภาครัฐ ดีเลิศหรือเป็นรัฐในอดุมคต ิแตม่องรัฐตามสภาพเป็นจริงว่า ดีบ้างไม่ดีบ้าง ถกูลอบบี Bโดย
กลุม่อิทธิพล คํานงึถึงประโยชน์สว่นรวม--แตก็่มีผลประโยชน์ขององค์กร/บคุคลเจือปนอยู่ด้วย  เศรษฐศาสตร์
สถาบนัใหม่ (new institutional economics = NIEs) เป็นอีกกลุ่มนกัเศรษฐศาสตร์ทีLให้ความสําคญัของ 
“สถาบนั” วา่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะ สถาบนัมีความเข้มแข็งในบางมิติและอ่อนแอในมิติ
อืLนๆ สถาบนัอาจจะมี “อคต”ิ เพราะตั Bงขึ Bนมาเพราะกลุม่ผลประโยชน์  สถาบนัทํางานภายใต้ความไม่สมบรูณ์
ของข่าวสารข้อมูล (เช่น ภาครัฐประสงค์จะช่วยเหลือคนจน แต่กลบัไม่มีเครืLองบ่งชี Bว่าใครยากและใครไม่
ยากจน  เพราะส่วนราชการไม่เคยทําวิจยัแผนทีLคนจน หรือการจดทะเบียนคนจนหรือประชาชนกลุ่มเสีLยง 
ความจริงคนในสงักดัราชการมีความรู้ทฤษฎีและมโนทศัน์ว่าด้วย ความยากจน ประชาชนกลุ่มเสีLยง mean-
test ฯลฯ  แตส่่วนราชการไม่ประสงค์ทีLจะ “ผกูมดั” การทํางานของตนเอง—ยกเว้นหน่วยเหนือ (รัฐบาลหรือ
รัฐสภา) จะออกมาตรการเชิงบงัคบัให้ดําเนินการ อนึLง บางโอกาสระบบราชการ (กรม) อาจจะเล่นเกมกับ
รัฐบาล เชน่ดื Bอแพ่งไม่ขบัเคลืLอนนโยบาย (ทีLตนเองไม่เห็นด้วย) โดยทีLคาดว่ารัฐบาล A, B, C ไม่มีเสถียรภาพ
และจะมีอายสุั Bน    

                                                   
7 ขยายความว่า  ความเหลืLอมลํ Bาด้านการศึกษา (ระหว่างคนรวยคนจน) ในระดบัประถมและมธัยมศึกษา – ค่อนข้างน้อย
เพราะวา่เป็นการศกึษาภาคบงัคบั แตร่ะดบัอดุมศกึษานั Bนมีความแตกต่างหลายเท่า ในประเด็นนี Bจะนํามาแสดงด้วยตวัเลข
เชิงประจกัษ์ (การสาํรวจครัวเรือนปี 2550) ในตอนตอ่ไป 
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๓.  ความเหลืIอมลํ 1าทีIมีแนวโน้มเพิIมขึ 1น และความเสีIยงของคนจนจากกระแสโลกาภวัิตน์ 
 
ความเหลืLอมลํ Bาของรายได้และทรัพย์สิน อยู่ในความสนใจของนกัเศรษฐศาสตร์กลุ่มน้อย ซึLงไม่ใช่มโนทศัน์
ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั หรือเป็นเพียง “ชายขอบ” ขออ้างอิงข้อความบางตอนของนกัเศรษฐศาสตร์ชั Bน
นําชาวยโุรปสองท่าน 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)  นกัวิชาการทั Bงสองท่านสนบัสนนุให้วงการเศรษฐศาสตร์สนใจ
และนําเรืLองราวของความเหลืLอมลํ Bาฯ มาวิเคราะห์กันมากขึ Bน  โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า ลักษณะการ
กระจายฯน่าจะเป็นคา่พารามีเตอร์สําคญัทีLมีผลลพัธ์ต่อภาคการผลิต ตอ่การลงทุน และอืLนๆ ไม่ยิLงหย่อนไป
กวา่ตวัแปรทางเศรษฐกิจอืLนๆเชน่ ราคา อตัราดอกเบี Bย อตัราแลกเปลีLยน ฯลฯ  
 ความเหลื&อมลํ.าและกระแสโลกาภิวตัน์  ก่อนอืLนจําเป็นต้องทบทวนว่า ข้อมูลและความรู้เกีLยวกับ
ความเหลืLอมลํ Bาในสังคมไทยยังมีน้อย ผลงานวิจัยรุ่นแรกๆของเมืองไทยเป็นงานวิจัยของ ดร.เอื Bอย มีศุข 
ศาสตราจารย์เมธี ครองแก้ว ดําเนินการเมืLอราว 35 ปีก่อน และในรายงานวิจยัหรือตําราของศาสตราจารย์
เกริกเกียรติo พิพฒันเสรีธรรมวา่ด้วยธุรกิจขนาดใหญ่และความสมัพนัธ์เชิงเครือข่ายทีLสนบัสนนุการกระจกุตวั
ของรายได้และทรัพย์สินในตระกลูใหญ่  บทความและตําราเศรษฐศาสตร์การคลงัของศาสตราจารย์ไกรยทุธ 
ธีรตยาคีนนัท์ ว่าด้วยการวิเคราะห์ภาระภาษีภาคพิศดาร ภาษีทรัพย์สิน การวิพากษ์วิธีวิทยาในประเทศไทย 
(แก่นเศรษฐศาสตร์) และการผลิตนโยบายสาธารณะ กล่าวโดยภาพรวม เรามีข้อมูลเชิงประจกัษ์ทีLสามารถ
นํามาประมวลของเปลีLยนแปลงของการกระจายรายได้ในช่วงเวลาประมาณ 3 ทศวรรษเท่านั Bน (ค.ศ. 1975-
ปัจจบุนั) สําหรับการกระจายของทรัพย์สินนั BนยิLงมีน้อยและอยูใ่นขั BนเริLมต้นเทา่นั Bน8  

                                                   
8 งานวิจยัเพืLอวดัการกระจายรายได้สว่นใหญ่ใช้ฐานข้อมลูของสาํนกังานสถิติแหง่ชาติ (SES หรือ LFS) ในการศกึษา ซึLงเป็น
การสํารวจขนาดใหญ่มีตัวอย่างครัวเรือนหลายหมืLน และบุคคลทีLเป็นสมาชิกครัวเรือนหรือกําลังแรงงาน นับแสนคน  
สอบถามเรืLองอาชีพ รายได้ รายจ่ายการบริโภค และแหล่งทีLมาของรายได้  ก่อนหน้าปี 2549 แบบสอบถามถาม “การ
เปลีLยนแปลงของทรัพย์สนิหรือหนี Bสนิ” แตใ่นปี 2549, 2550  แบบสอบถามขอให้ครัวเรือนระบมุลูค่าบ้านและทีLดิน บ้านทีใช้
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ มูลค่ายานพาหนะ และสินทรัพย์ทางการเงิน  ช่วยให้นักวิจัยคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน (ตัว
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 สําหรับในประเทศพฒันาแล้ว  ซึLงมีรากฐานงานวิจยัเข้มแข็งกวา่ของไทยหรือในประเทศกําลงัพฒันา 
สามารถจะสืบค้นหาพฒันาการของการกระจายรายได้และความเหลืLอมลํ Bาได้ยาวนานนบัร้อยปี  ตวัอย่าง 
ผลงานวิจยัของ Lindert (2000) ประมวลสถานการณ์ความเหลืLอมลํ Bาในสหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลา 300 ปี  โดยมีใจความสรุปได้ว่า ก) ช่วง 150 ปีแรก ความเหลืLอมลํ Bาของการกระจายรายได้
เพิLมขึ Bน ซึLงสนันิษฐานว่าเกีLยวข้องกับการเจริญเติบโตภายหลงัปฏิวตัิอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี การผลิตแบบโรงงานระบบการผลิตแบบดั Bงเดิมในครัวเรือนหรือชมุชน เป็นกระแสโลกาภิวตัน์ใน
ยคุแรกๆ  ข) ตอ่มาในต้นศตวรรษทีLยีLสิบ ความเหลืLอมลํ Bาของการกระจายรายได้ลดลง  สาเหตหุนึLงเนืLองจาก
การปฏิรูปของสังคมและการเมืองในแนวทางจัดสวัสดิการสังคมในแถบยุโรป สหราชอาณาจักร รวมทั Bง
สหรัฐฯ จนทําให้เกิดระบบคุ้มครองทางสังคมและการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าในประเทศเหล่านี B ค) 
ภายหลังปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา พบว่าแนวโน้มของความเหลืLอมลํ BาฯเพิLมขึ Bนในสองประเทศ (ซึLงเป็น
กรณีศกึษาของทา่นนี B)  Lindert ประเมินวา่ ภาครัฐมีบทบาทเพียงส่วนหนึLงในการผลกัดนัมาตรการความเท่า
เทียม แตว่่ามีปัจจยัเกีLยวข้องอืLนๆอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิLงพลงัของตลาด (ระบบทุนนิยม) และเทคโนโลยี  
ขออ้างอิงข้อความบางตอนประกอบ “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 Bาของรายได้มีแนวโน้มสงูขึ Bนในระยะหลงั แม้วา่ความยากจนจะลดลง หลายท่านแสดง
ความคิดเห็นว่า  เป็นผลสืบเนืLองจากกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทนุ  ในแง่หนึLงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั Bนเป็นของดี หมายถึงเพิLมประสิทธิภาพ 
เพิLมผลผลิต (GDP) และสนบัสนนุการส่งออก  ทําให้เกิดนวตักรรมมากมาย  และมีส่วนช่วยลดอตัราความ
ยากจนได้  แตใ่นอีกมิตหินึLงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งเสริมให้ความเหลืLอมลํ Bาสงูขึ Bน  ระหว่างทนุขนาด
ใหญ่และสถานประกอบการทีLสามารถเกาะกระแสไฮเทค หรือกลุ่มแรงงานระดบัมนัสมอง/มีฝีมือทีLทํางาน
ร่วมกับโรงงานผลิตสินค้าไฮเทค  แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั Bนมีอคติต่อการจ้างงาน (skilled bias 
technological progress) หมายถึง แรงงานระดบัล่างทีLไม่สามารถเกาะกระแสไฮเทค ยงัคงมีคา่จ้างรายได้
เท่าเดิมหรือเพิLมขึ Bนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี Bอัตราการว่างงาน (เนืLองจากการทดแทนแรงงานด้วย
คอมพิวเตอร์ หุน่ยนต์หรือเทคนิคการผลิตสมยัใหม)่ กลบัทําให้รายได้ของกลุ่มแรงงานระดบัล่างอาจจะลดลง

                                                                                                                                                                 
แปรสต็อค) ตวัอยา่งของงานวจิยัทีLใช้ฐานข้อมลูนี Bศกึษาการกระจายทรัพย์สนิ เช่น ดิเรก ปัทมสริิวฒัน์ นําเสนอในการประชุม
วิชาการนกัเศรษฐศาสตร์ไทยครั BงทีL 4 โดยคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่อมาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2552 
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หรือไม่เพิLมขึ Bน  ในขณะทีLผู้ประกอบการทีLเติบโตควบคูก่บักระแสโลกาภิวตัน์ การเปิดเสรีทางการค้าและการ
ลงทนุก็อาจจะเป็นอีกปัจจยัหนึLงทีLทําให้ “ตลาด”ของประเทศผู้ นําหรือธุรกิจชั BนนําของโลกรํLารวยขึ Bน  ในขณะ
ทีLทนุขนาดเล็กหดตวัและถกูเบียดพื BนทีLตลาดออกไป สอดคล้องกับข้อสงัเกตของโจเซฟ ชมุปีเตอร์ทีLใช้คําว่า 
creative destruction หมายถึง นวัตกรรมเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่—แต่ในขณะเดียวกันมีผล
ทําลายของเดิมหรือเทคนิคการผลิตเดิม  Dani Rodrik (1998) อธิบายว่า ก) ในระบบเศรษฐกิจสมยัใหม ่
ประชากรระดับล่างได้รับความเสีLยงสูงขึ BนจากความผันผวนและความเสีLยงของโลกาภิวัตน์ เช่น วิกฤต
เศรษฐกิจของสหรัฐส่งผลสะเทือนไปทัLวโลก โดยเฉพาะอย่างยิLงต่อผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดย่อมและ
แรงงาน9 ข) เมืLอประเทศเปิดกว้างตอ่การค้าและการลงทนุยิLงขึ Bน--ยิLงมีความจําเป็นทีLจะต้องมีรัฐบาลขนาด
ใหญ่ หมายถึง บทบาทของภาครัฐในบทบาทสร้างหลักประกันหรือความคุ้มครองทางสังคม เพราะความ
เสีLยงและความผนัผวนทีLสงูขึ Bน  
 เส้นการกระจายลอเรนซ์ และค่าสมัประสิทธิl จินี  ทีLนิยมใช้ในเป็นเครืLองชี Bวดัของการกระจายรายได้ 
กรณีแรกแสดงเป็นเส้นโค้ง แกนตั Bงหมายถึงร้อยละการครอบครองรายได้ (percentage of income) แกน
นอนหมายถึงร้อยละของประชาชน (percentage of population) จากจนทีLสุดถึงรวยทีLสุด  สําหรับค่า
สมัประสิทธิoจินีนั Bนแสดงสดัส่วนของความเหลืLอมระหว่างเส้นการกระจายรายได้ทีLเป็นจริง (เส้นลอเรนซ์) กบั
เส้นการกระจายอย่างเท่าเทียมกนั   ค่าสัมประสิทธ์จินี (Gini coefficient) แปรผนัระหว่างคา่ศนูย์ถึงหนึLง 
ยิLงคา่สงูหมายถึงความเหลืLอมลํ Bามาก โดยทัLวไปถือวา่คา่สมัประสิทธิo 0.2-0.3 ถือวา่มีการกระจายรายได้ทีLเท่า
เทียมพอสมควร เช่น ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปและสแกนดิเนเวีย ค่าสมัประสิทธิoระหว่าง 0.4-0.5 ถือว่ามี
ความเหลืLอมลํ Bาค่อนข้างสูง และถ้าหากค่าดชันีเกินกว่า 0.5 ถือว่าความเหลืLอมลํ Bารุนแรง  การศึกษาของ 
Lindert สําหรับสหราชอาณาจกัร พบวา่ คา่สมัประสิทธิoจินีเป็นดงันี B 
 

ตารางทีI 1 ความเหลืIอมลํ 1าของรายได้ในสหราชอาณาจักร 
ปี ค.ศ. Share of pre-tax income received by Gini x 100 
 Top 1% of tax units Top 5% of tax units Top 20% of tax 

units 
 

1938 17.1 31.5 52.4 42.3 
1949 10.6 23.1 45.3 36.4 
1959 7.9 18.7 41.2 33.4 
1969 6.7 17.1 40.0 32.7 

                                                   
9 Greater vulnerability of open economies to uninsured shocks, creating a greater social insurance role for 
government (Dani Rodrik, 1998) 
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1974 5.9 15.8 39.4 32.0 
     

1978 5.7 16.0 42.6 37.5 
1984 6.4 18.5 46.3 41.0 
     

1989 Na Na Na 50 
1995 Na na Na 52 

อ้างอิง Lindert 2000, จากตารางทีL 1 หมายเหต ุแหล่งข้อมลูทีL Lindert นํามาแสดงในตารางได้จากหลาย
แหลง่ 
 
 ข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเทศไทย 
 
 ผลงานวิจยัในยคุแรก โดย ดร.เอื Bอย มีศขุและ ดร.เมธี ครองแก้ว ใช้ผลสํารวจครัวเรือนของสํานกังาน
สถิติแห่งชาติ และคํานวณดชันีจินี พบว่าดชันีอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.4  ส่วนผลงานการวิจยัในระยะหลงัซึLง
ดําเนินการโดยสถาบนัวิจัยและมหาวิทยาลยั ตวัอย่างเช่นผลงานของ ดร.สมชัย จิตสุชน ดร.อิศรา ศานติ
ศาสน์ และนกัวิชาการทา่นอืLนๆ พบวา่คา่ดชันีจนีิอยูป่ระมาณ 0.5 สะท้อนถึงความเหลืLอมลํ Bาของการกระจาย
รายได้ในประเทศไทยทีLมีแนวโน้มสงูขึ Bน   
 ตารางทีL 2-6 แสดงข้อมลูเชิงประจกัษ์เกีLยวกบัการกระจายรายได้และทรัพย์สินของครัวเรือนไทย โดย
ใช้ฐานข้อมลูของสํานกังานสถิตแิหง่ชาติ เริLมจากการแสดงตวัอย่างของครัวเรือนในฐานข้อมลู SES2550 อนั
ประกอบด้วย 43,055 ครัวเรือน จากทกุภูมิภาคและทกุจงัหวดั (ตารางทีL 2)  ตารางทีL 3 แสดงสถิติคา่เฉลีLย
ของรายได้ครัวเรือน รายได้ตอ่หวั การออม และจํานวนสมาชิกครัวเรือน    
 
 ตารางทีI 2  การกระจายของตัวอย่างครัวเรือนในฐานข้อมูลของสาํนักงานสถิตแิห่งชาต ิ
SES2550  

รหสัภูมิภาค เมือง ชนบท รวม  
1 2,451 0 2,451 กรุงเทพฯ 
2 6,941 5,480 12,421 ภาคกลาง 
3 6,385 4,349 10,734 ภาคเหนือ 
4 7,152 4,213 11,365 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
5 3,565 2,519 6,084 ภาคใต้ 
รวม 26,494 16,561 43,055  

 ทีLมา สํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ
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ตารางทีI 3 แสดงค่าเฉลีIยของรายได้ รายได้ต่อหัว การออมและขนาดครัวเรือนตามชั1นรายได้ (10 

กลุ่ม) 

ชั Bนรายได้ 
รายได้
ครัวเรือน รายได้ตอ่หวั 

การออมของ
ครัวเรือน 

ขนาด
ครัวเรือน 

1 4,404.60 1,048.70 -  2,468.59 4.07 
2 7,076.49 1,879.59 -  921.09 3.77 
3 8,967.96 2,498.29 -  221.19 3.59 
4 10,806.87 3,145.08 298.75 3.44 
5 13,306.81 3,920.18 1,071.26 3.40 
6 15,709.93 4,908.30 1,932.64 3.20 
7 18,757.20 6,165.47 2,895.40 3.05 
8 22,671.07 7,954.82 4,627.09 2.85 
9 30,919.54 11,254.35 8,086.47 2.75 
10 60,665.10 26,966.34 26,289.93 2.33 

 
 ตารางทีL 3 แสดงความแตกตา่งของรายได้ของครัวเรือนแบง่ออกเป็น 10 ชั Bน พร้อมกบัแสดงคา่เฉลีLย
การออมของครัวเรือน และขนาดครัวเรือน น่าสงัเกตว่ากลุ่มรายได้ตํLา (decile 1-3) มีรายได้ครัวเรือนน้อย
กวา่หนึLงหมืLนบาทตอ่ปี  และการออมติดลบ หมายถึง รายได้ตํLากว่ารายจ่าย เป็นตวัชี BวดัหนึLงทีLสะท้อนความ
ไมพ่อเพียง นอกจากนี Bอาจจะอนมุานวา่ครัวเรือนเหลา่นี Bอาจจะมีความจําเป็นต้องกู้ ยืมหรือดงึเงินออมในอดีต
มาใช้จา่ยและอาจจะกลายเป็นปัญหาหนี Bสินล้นพ้นตวัตอ่ไป 
 ตารางทีL 4 แสดงลกัษณะการกระจายรายได้พร้อมกบัจําแนกตามแหล่งรายได้ กล่าวคือ รายได้รวม 
(จากทุกแหล่ง เนืLองจากครัวเรือนหนึLงอาจจะมีรายได้จากหลายแหล่ง คือ ค่าจ้างเงินเดือน กําไรจากการ
ประกอบการเกษตร และกําไรจากการประกอบกิจการนอกภาคการเกษตร) พร้อมกับแสดงค่าเฉลีLยและค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ระดบัตา่งๆ  ซึLงยืนยนัว่า เปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 มีรายได้สงูกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ทีL 10 ถึง 14.37 เท่า 
เมืLอพิจารณาย่อยลงไป  กล่าวคือพิจารณาการกระจายรายได้ในกลุ่มเงินเดือนค่าจ้าง (มนุษย์เงินเดือน) 
พบว่าความแตกตา่งระหว่างผู้ มีรายได้สงูและรายได้น้อย หรือ p90/p10 เท่ากบั 9.78 เท่า  ในกลุ่มนอกภาค
การเกษตรพบว่ามีความแตกต่าง 9.29 เท่า และกลุ่มผู้ประกอบกิจการเกษตรมีความแตกตา่ง 12.67 เท่า  
หมายเหต ุคา่เฉลีLยของผู้ประกอบการเกษตรกรรมตํLาทีLสดุ เทา่กบั 12,530 บาทตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน 
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ตารางทีI 4  การกระจายของรายได้ครัวเรือน จาํแนกตามประเภทของรายได้ SES2550 

หนว่ย บาทตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน 
ตวัแปร ค่าเฉลี&ย p10 P25 P50 P75 p90 P90/p10 
        
รายได้ครัวเรือน 17,477 2,600 5,367 10,729 20,680 37,364 14.37 
        
รายได้จากคา่จ้าง 21,120 4,600 7,722 13,882 25,447 44,966 9.78 
        
รายได้จากการ 
ประกอบธุรกิจนอกภาค
การเกษตร 

       

21,221 4,383 7,767 13,850 24,500 40,721 9.29 
        
รายได้การ 
ประกอบการเกษตร 

       
12,530 2,075 3,909 7,265 13,792 26,280 12.67 

หมายเหต ุp10, p25, p50, p75, p90 หมายถึงคา่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
คอลมัน์สดุท้าย แสดงสดัสว่นของ p90 ตอ่ p10   

ตารางทีI 5  การกระจายของทรัพย์สินครัวเรือน ทรัพย์สินต่อคน และขนาดครัวเรือน SES2550 
 

ชั.นทรพัย์สิน 
ทรพัย์สินครวัเรือน 

(1000 บาท) 

ทรพัย์สินต่อ
สมาชิกครวัเรือน 

(บาท) 
ขนาดครวัเรือน 

(คน) 
1 18.8 5,179.8 3.7 
2 66.8 19,138.3 3.5 
3 147.9 41,361.5 3.6 
4 268.8 70,974.6 3.8 
5 393.2 107,609.2 3.7 
6 540.1 155,094.4 3.5 
7 730.4 221,876.3 3.3 
8 986.4 327,209.7 3.0 
9 1,462.9 540,095.1 2.7 
10 4,493.0 2,149,284.0 2.2 

 
o คา่สมัประสิทธิจินีของรายได้ตอ่หวั = 0.53 
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o คา่สมัประสิทธิoจินีของทรัพย์สินครัวเรือนตอ่หวั = 0.70 
 

 ตารางทีL 6 แสดงการกระจายรายได้โดยจําแนกตามตวัแปร socio-economic class (ของ SES) ซึLง
เกีLยวข้องกับอาชีพและการทํางานของหวัหน้าครัวเรือน จะเห็นว่ามีความแตกต่างของรายได้และการออม
ระหว่างกลุ่มชนชั Bนต่างๆทีLชดัเจน คา่เฉลีLยของกลุ่มนกัวิชาชีพและผู้ประกอบการทีLมีลกูจ้างสงูทีLสุด (รายได้
ครัวเรือนเกินกว่า 4 หมืLนบาท) ในทางตรงกันข้ามแรงงานทัLวไปและเกษตรกรรายย่อย มีรายได้ครัวเรือน
ประมาณ 1 หมืLนบาทหรือน้อยกวา่ 
 

ตารางทีI 6 สถติิรายได้ครัวเรือน รายได้ต่อหัว และการออม จาํแนกตามชนชั1น (socio-econ 
class) 

หนว่ย บาทตอ่เดือน 
สถานะทาง

สงัคม 
ความถี& 

(ครวัเรือน) รายไดต่้อหวั 
รายได้
ครวัเรือน 

การออม
ครวัเรือน ความหมายของรหสั 

1 1,710        3,795.5        10,780.3         2,034.1  เกษตรกรรายยอ่ย 
2 3,322        4,696.1        15,607.9         3,476.5  เกษตรกรขนาดปานกลางและใหญ่ 
3 1,274        3,678.9        12,234.9         1,938.2  แรงงานในภาคเกษตร 
4 820        3,172.2         9,940.2         1,635.4  เกษตร ประมงป่าไม้และอืLนๆ 
5 2,020       15,558.6        46,046.7        19,275.5  ผู้ประกอบการทีLมีลกูจ้าง 
6 8,065        6,278.2        18,150.5         3,507.1  ผู้ประกอบการทีLไมม่ีลกูจ้าง 
7 5,353       16,052.3        41,579.2        11,947.8  นกัวิชาชีพ 
8 1,558        3,265.5         9,855.1            545.9  แรงงานทัLวไป 
9 6,708        6,834.4        18,781.8         2,620.9  เสมียนพนกังาน 
10 4,789        4,862.6        14,175.4         1,864.2  แรงงานภาคการผลติและก่อสร้าง 
11 7,023        5,789.2        12,989.1         2,284.4  ผู้ รับบํานาญ 
12 413       11,579.6        27,924.9         9,379.6  ผู้มีรายได้จากทรัพย์สนิ 

 
 ความเหลืLอมลํ Bาของโอกาสการศกึษาระดบัสงู เป็นอีกมิติหนึLงทีLบทความนี Bให้ความสนใจ คา่สถิติใน
ตารางทีL 7 แสดงอัตราการเรียนในระดบัอุดมศึกษาของสมาชิกครัวเรือนทีLมีอายุระหว่าง 25-34 ปี โดย
เปรียบเทียบตามชั Bนรายได้ (จําแนกเป็น 5 กลุ่ม) ได้ผลสรุปว่า ในกลุ่ม quintile ทีLหนึLง – มีเพียง 15.86% 
เทา่นั BนทีLจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึ Bนไป  เปรียบเทียบกบักลุม่ quintile ทีLสีLและทีLห้าซึLงมีสดัส่วนของผู้จบ
ปริญญาตรีขึ Bนไปเทา่กบัร้อยละ 31.78 และ 37.07 ตามลําดบั   จากข้อมลูพื Bนฐานเช่นนี Bมีคําถามเชิงนโยบาย
ว่า หากรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิLนมีความประสงค์จะผลักดันนโยบายสาธารณะให้เยาวชนในครัวเรือน
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ยากจนได้รับโอกาสการศึกษาระดบัสูงเช่นเดียวกับในกลุ่มรวย จะมีหนทางใด? เมนูนโยบายทีLจะนํามาใช้
ประกอบด้วยอะไร? และภาระคา่ใช้จา่ยเทา่ใด? 

 
ตารางทีI 7 ความเหลืIอมลํ 1าของโอกาสการศึกษาระดับอุดมศกึษา ของครัวเรือนจน-รวย (5 
กลุ่ม) 

รหสัการศกึษา 
ความถีL 
(คน) ร้อยละ 

ร้อยละ
สะสม  

ร้อยละทีLได้เรียนใน
ระดบัอดุมศกึษา 

quintile 1 :  สมาชิกครัวเรือนอายรุะหวา่ง 25-34 
1 490 39.07 39.07 ประถมศกึษา  
2 229 18.26 57.34 มธัยมตอนต้น  
3 243 19.38 76.71 มธัยมตอนปลาย  
4 93 7.42 84.13 อาชีวศกึษา  
5 187 14.91 99.04 ปริญญาตรี 15.87 
6 12 0.96 100 ปริญญาโท  
7 0 0  ปริญญาเอก  
รวม 1,254 100    
      

Quintile 2 :  สมาชิกครัวเรือนอายรุะหวา่ง 25-34 
1 394 30.73 30.73 ประถมศกึษา  
2 252 19.66 50.39 มธัยมตอนต้น  
3 259 20.2 70.59 มธัยมตอนปลาย  
4 100 7.8 78.39 อาชีวศกึษา  
5 260 20.28 98.67 ปริญญาตรี 21.61 
6 16 1.25 99.92 ปริญญาโท  
7 1 0.08 100 ปริญญาเอก  
รวม 1,282 100    

Quintile 3 :  สมาชิกครัวเรือนอายรุะหวา่ง 25-34 
1 277 22.97 22.97 ประถมศกึษา  
2 243 20.15 43.12 มธัยมตอนต้น  
3 264 21.89 65.01 มธัยมตอนปลาย  
4 121 10.03 75.04 อาชีวศกึษา  
5 281 23.3 98.34 ปริญญาตรี 24.96 
6 20 1.66 100 ปริญญาโท  
    ปริญญาเอก  

รวม 1,206 100    
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Quintile 4 :  สมาชิกครัวเรือนอายรุะหวา่ง 25-34 

1 281 21.47 21.47 ประถมศกึษา  
2 218 16.65 38.12 มธัยมตอนต้น  
3 260 19.86 57.98 มธัยมตอนปลาย  
4 134 10.24 68.22 อาชีวศกึษา  
5 377 28.8 97.02 ปริญญาตรี 31.78 
6 38 2.9 99.92 ปริญญาโท  
7 1 0.08 100 ปริญญาเอก  
รวม 1,309 100    
      

Quintile 5 :  สมาชิกครัวเรือนอายรุะหวา่ง 25-34 
1 279 18.98 18.98 ประถมศกึษา  
2 211 14.35 33.33 มธัยมตอนต้น  
3 274 18.64 51.97 มธัยมตอนปลาย  
4 161 10.95 62.93 อาชีวศกึษา  
5 496 33.74 96.67 ปริญญาตรี 37.07 
6 49 3.33 100 ปริญญาโท  
รวม 1,470 100  ปริญญาเอก  

หมายเหต ุตวัอย่างบคุคลทีLนํามาวิเคราะห์คือกลุม่อาย ุ25-34 ปี  
 

 ความยากจนในมิติทีIอยู่อาศัย เป็นปรากฏการณ์ทีLเห็นชัดเจน จากสภาพบ้านอยู่อาศยัทีLด้อย
มาตรฐาน หรือการไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จริงอยู่  ในช่วงวัยเด็กและยังไม่มีครอบครัวของตนเอง--บุตร
มกัจะอาศยัอยูก่บัพอ่แม ่  แตเ่มืLอแยกครอบครัวออกมาก็มกัจะมีความจําเป็นต้องหาบ้านเป็นของตนเอง หรือ
เช่าซื Bอ/เช่าแล้วแต่กรณี   การซื Bอบ้านเป็นเรืLองใหญ่เพราะจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมาก ดังนั Bนครัวเรือน
จํานวนไมน้่อยต้องกู้หนี Bยืมสินมาซื Bอบ้านหรือผอ่นชําระบ้าน  ถึงกระนั Bนก็ตามการสํารวจครัวเรือนยืนยนัว่าใน
กลุ่มหวัหน้าครัวเรือนทีLอายเุกินกว่า 50 ปีและทีLไม่มีบ้านเป็นของตนเอง มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี B
พบวา่ ครัวเรือนไมน้่อยทีLพกัอาศยัในบ้านชัLวคราวหรือเพิงพกัทีLตํLากวา่มาตรฐาน เสีLยงตอ่การพงัทลายเมืLอเกิด
พายุหรือนํ Bาท่วม ไม่มีประปาหรือส้วมภายในบ้าน ฯลฯ สะท้อนถึงความยากจนในมิติการเคหะ หมายเหตุ
สถิตใินตารางทีL 8 และ 9 ได้จากการสํารวจครัวเรือน (SES2549) ของสํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ
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ตารางทีI 8 สถติกิารมีบ้านของตนเอง เปรียบเทียบเมือง/ชนบท  
หนว่ย ครัวเรือน ร้อยละ 

 เขตเมือง  เขตชนบท  ทัLวประเทศ  
 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
บา้นของตนเอง 17,869 0.640 14,615 0.861 32,484 0.723 
เช่าอยู่ 5,756 0.206 802 0.047 6,558 0.146 
ไดร้บัสิทธิlอยู่ฟรีหรืออื&นๆ 4,314 0.154 1,562 0.092 5,876 0.131 
รวม 27,939 1.000 16,979 1.000 44,918 1.000 

 แหลง่ข้อมลู สํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิSES2546 
 
 ตารางทีL 9 แจกแจงประเภทของบ้าน และ วสัดทีุLใช้สร้างบ้าน ซึLงสะท้อนว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีบ้าน
เดีLยว (33,732 หลงัคาจากจํานวน 44,918) นอกจากนี Bยงัชี Bให้เห็นว่า ครัวเรือนจํานวนหนึLง (ประมาณร้อยละ 
15) มีฐานะยากจน (อย่างน้อยทีLสดุ—ความยากจนในมิติการเคหะ)  การสร้างทีLพกัพิงด้วยวสัดทุ้องถิLน วสัดุ
เหลือใช้ ซึLงสะท้อนถึงความยากจนในมิตกิารเคหะ  การดํารงอยู่ในชมุชนแออดั (สลมั) เป็นปรากฎการณ์ทาง
สงัคมทีLสมควรได้รับการบนัทึก  และความจริงมีเรืLองราวให้ค้นคว้าเพิLมเติมอีกมาก (ไม่อยู่ในขอบเขตของ
บทความนี B) 

 
ตารางทีI 9 ลักษณะบ้านและวัสดุทีIใช้สร้างบ้านจากฐานข้อมูล SES2549 

หนว่ย หลงัคาเรือน 

ลกัษณะบ้าน 
ซีเมนต์
และอิฐ ทําด้วยไม้ 

ผสมปนู
และไม้ 

วสัดุ
ท้องถิLน 

วสัด ุ
เหลอืใช้ อืLนๆ รวม 

บา้นเดี&ยว 12,032 11,425 9,583 495 59 138 33,732 
หอ้งแถว 5,345 1,008 881 9 18 19 7,280 
ทาวน์เฮาส์ 2,235 29 59 1 4  2,328 
แฟลต 1,012 11 18  1  1,042 
หอ้งพกั 179 115 25    319 
เพิง 3 51 1 54 22 28 159 
อื&นๆ 48 3 3 2 1 1 58 
รวม 20,854 12,642 10,570 561 105 186 44,918 

 ทีLมา สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ SES2546 
 



 20

๔.  มาตรการการคลังเพืIอลดช่องว่าง ภาษีทรัพย์สินและการจัดสรรรายจ่ายเพิIมพลังคนจน10 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย (โดยใช้สถานการณ์สมมติ) ทีLจะกล่าวต่อไปนี B เกีLยวข้องกับมาตรการการคลงัเพืLอลด
ความไม่เป็นธรรมด้านการกระจายรายได้ โดย ก) การจดัเก็บภาษีทรัพย์สิน และ ข. การจดัสรรงบประมาณ
ของรัฐและองค์กรปกครองสว่นท้องถิLนเพืLอเพิLมพลงัประชาชน จําเพาะเจาะจงคือการช่วยประชาชนสองกลุ่ม 
ได้แก่ ก) กลุ่มคนจน ข) ผู้ ใช้แรงงานนอกระบบ โดยสนับสนุนให้เป็นสมาชิกสัจจะออมทรัพย์ และได้รับ
บํานาญเมืLอสงูอาย ุโดยรัฐบาลและ อปท. ให้เงินออมสมทบ (partnership saving) 
 ภาษีทรัพย์สิน เป็นข้อเสนอทีLกําลงัได้รับความสนใจจากสาธารณชน ได้มีการศึกษาวิจยัและการ
เรียกร้องของกลุ่มพลงัและนกัวิชาการส่วนหนึLง  อาจจะกล่าวได้ว่า ความคิดตกผลึกไปพอสมควร สํานกังาน
เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั ได้ทํางานวิจยัและยกร่างกฎหมายใหมแ่ล้ว เนื Bอหาสําคญัคือการผนวก
กฎหมายสองฉบบัเข้าด้วยกัน พรบ. ภาษีโรงเรือนและทีLดิน กับ พรบ. ภาษีบํารุงท้องถิLน ซึLงเป็นฐานรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิLน (เทศบาลและ อบต.)  ภาษีทั BงสองประเภททีLจดัเก็บมีจุดอ่อนหลายประการ 
ประการแรก การยกเว้นให้กบัทรัพย์สินทีLอยู่อาศยัเองหรือไม่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ หมายถึง “รูรัLวภาษี” 
(tax loophole) ทั Bงนี Bมกัจะมีความเข้าใจคลาดเคลืLอนว่าเป็น “ภาษีทรัพย์สิน” เนืLองจากโรงเรือนและทีLดินเป็น
ทรัพย์สิน  แตเ่มืLอพิจารณาอยา่งถีLถ้วนจะตระหนกัได้ว่า เป็นการจดัเก็บภาษีจากรายได้คา่เช่า (tax on rental 
income)  ข้อเสนอทีLหลายฝ่ายให้การสนบัสนุนคือปรับให้เป็นฐานทรัพย์สิน ดงันั Bนการประเมินภาษีอิงกับ 
“มลูคา่ของทรัพย์สิน”  โดยนยันี BครัวเรือนทีLครอบครองทรัพย์สิน (บ้าน ทีLดิน และอาคาร รวมทั BงเครืLองจกัรทีLใช้
ในโรงงาน) จะถกูประเมินภาษีตามมลูคา่ของทรัพย์สิน  วา่ด้วยหลกัการ--การจดัเก็บภาษีทรัพย์สินสอดคล้อง
กับหลักผลประโยชน์ (benefit principle)11 หมายความว่า เจ้าของทรัพย์สินได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะทีLรัฐและรัฐบาลท้องถิLนจัดหาให้ กล่าวคือ ความมัLนคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
บริการสาธารณะทีLมองเห็นได้ชดัเจน  หลกัการทีLสองทีLสนบัสนุนภาษีชนิดนี BเกีLยวข้องกบัหลกัความสามารถ
การเสียภาษี (ability to pay principle)12 คือผู้ มีทรัพย์สินมากมีความสามารถเสียภาษีให้รัฐได้มากกว่าคนทีL
มีน้อย  
 วิธีการจดัเก็บดงัเช่นปัจจบุนั  ทําให้ฐานภาษีของท้องถิLนหดหายไปเป็นส่วนใหญ่ มีคําศพัท์เฉพาะทีL
เรียกวา่ “รูรัLวภาษี” (tax loophole) เนืLองจากบ้านและทีLดินทีLอยู่อาศยัได้รับการยกเว้นแทบทั Bงสิ Bนในกฎหมาย

                                                   
10  การวิเคราะห์ในสว่นนี Bได้จากบทความของผู้ เขียนเรืLอง “Welfare analysis of the fiscal policy package in Thailand,” 
นําเสนอในการประชุมระดบัชาติของนกัเศรษฐศาสตร์ ครั BงทีL 5 วนัทีL  16 ตลุาคม 2552 จดัโดยคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเป็นรายละเอียดเพิLมเติมจากบทความ หมายเหต ุ บทความนี Bจะ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฒันบริหารศาสตร์ปี 2553  
11 ทฤษฎีภาษีใช้คาํศพัท์วา่ benefit principle 
12  สอดคล้องกบัหลกัการ ability to pay principle 
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ปัจจบุนั ยกเว้นให้กบัเจ้าของ  ซึLงคํานวณเป็นสดัส่วนราวร้อยละ 75  ส่วนทีLเหลือร้อยละ 25 คืออาคารเชิง
พาณิชย์ โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆถือว่าต้องเสียภาษี   เมืLอเปลีLยนเป็นภาษีทรัพย์สิน—วิธีคิดก็
ตา่งกนัคือเก็บจากมลูคา่ทรัพย์สินเป็นหลกั ไม่ใช่จาก “รายได้ค่าเช่า” ปัญหาคือมีความพยายามทีLจะล๊อบบี B
ให้ยกเว้น  ซึLงจะกลายเป็นความไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียม  ในทัศนะของผู้ เขียนภาษีทรัพย์สินควรจะ
จดัเก็บโดยไมย่กเว้น รวมทั Bงทรัพย์สินของราชการ วดัและองค์กรการกศุลตา่งๆ ถือเป็นหน้าทีLของทกุครัวเรือน
และเจ้าของทรัพย์สิน (บ้านและทีLดิน รวมทั BงอาคารทีLใช้เชิงพาณิชยกรรม) มีหน้าทีLจ่ายภาษีให้เทศบาล และ 
อบต.  เป็นประจําทุกปี  ทั Bงนี Bคาดหมายว่า ภาษีทรัพย์สินเป็นหนึLงในมาตรการถ่ายโอนรายได้เนืLองจาก
เจ้าของทีLดินและทรัพย์สินจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาลท้องถิLนจํานวนมากกว่าครัวเรือนระดบักลางหรือระดบั
ลา่ง   
 อตัราภาษีทรัพย์สินจําแนกเป็น 3 อตัรา สําหรับ ก) ทีLดินทีLไม่มีอาคารหรือโรงเรือน 0.0005  ข) บ้าน
และโรงเรือนทีLอยู่อาศยั อตัรา 0.001 และ ค) ทีLดินและอาคารโรงเรือนเชิงพาณิชย์ได้แก่โรงงานร้านค้าสถาน
ประกอบการ อตัรา 0.003  หมายเหต ุอตัราภาษีทีLใช้ขณะนี Bคอ่นข้างตํLา  เปรียบเทียบกบัอตัราภาษีทรัพย์สิน
ทีLจดัเก็บในประเทศญีLปุ่ น (1.47%) หรือสหรัฐอเมริกาคา่เฉลีLย 2%13  
 ตารางทีL 10 แสดงผลการวิเคราะห์ด้านรายรับจากการเก็บภาษีทรัพย์สิน ซึLงคาดว่าจะมีรายได้เข้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิLนประมาณ 91,318 ล้านบาท จําแนกออกเป็นรายได้จากภาษีทีLดิน ภาษีโรงเรือน
และทีLดิน และภาษีทีLจดัเก็บจากทีLอยู่อาศยัทีLใช้เป็นเชิงพาณิชย์ นอกจากนี Bจดัเก็บจากสถานประกอบการเชิง
พาณิชย์  ดงัแสดงในตาราง  หมายเหต ุรายได้นี BจะถูกนําไปจดัสรรเพืLอเป็นรายจ่ายช่วยคนจนหรือแรงงาน
นอกระบบดงัทีLอธิบายก่อนหน้า (หมายเหต ุกําหนดให้รายได้ > รายจ่าย เนืLองจากคํานึงว่ามีต้นทนุของการ
จดัเก็บภาษี และ ต้นทนุในการบริหารด้านรายจา่ยเพืLอให้ตรงกลุม่เป้าหมายคนจน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
13  อตัราภาษีทรัพย์สินของญีLปุ่ นได้จาก   ในสหรัฐอเมริกา ภาษีทรัพย์สินเป็นรายได้ของแต่ละมลรัฐ อตัราภาษีจึงแปรผนั
ตั Bงแต่ร้อยละ 1-4  หมายเหต ุเท่าทีLสงัเกตมลรัฐในภาคตะวนัออกทีLมีประชากรน้อยและความหนาแน่นตํLา  มกัจะกําหนด
อตัราภาษีสงู ตวัอยา่งเช่น เวอร์มอนท์ นิวแฮมเชียร์ เป็นต้น 
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ตารางทีI 10 แสดงผลประมาณรายได้ทีIจะจัดเก็บจากภาษีจากทรัพย์สิน 
        หนว่ย ดงัระบ ุ

ประเภทของภาษี 
ความถี&

(ครวัเรือน) 

มูลค่าเฉลี&ยของ
ภาษีที&ครวัเรือน

ตอ้งจ่าย 

สดัส่วนร้อยละ
เทียบกบัครวัเรือน
ทั.งหมด (18 ลา้น

ครวัเรือน) 
รายไดภ้าษี 
(ลา้นบาท) 

o Tax1_agrland 16983 310.3 37.8% 2,111.8 
o Tax2_resid 35275 892.3 78.5% 12,613.3 
o Tax3_com 9643 12134.2 21.5% 46,888.7 
o Tax4_busi 6109 12134.2 13.6% 29,704.0 
    91,317.9 

 

     ทีLมา ผลการคํานวณมาจากบทความของ Direk Patmasiriwat (2009)   
     ขยายความ tax1_agrland หมายถึง ภาษีทีLเก็บจากทีLดินการเกษตร 
                                   Tax2_resid หมายถงึ ภาษีทีLจดัเก็บจากบ้านและทีLอยูอ่าศยั  
         Tax3_com  หมายถงึ ภาษีทีLจดัเก็บจากบ้านทีLถกูใช้เพืLอประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
         Tax4_busi หมายถงึ ภาษีทีLจดัเก็บจากอาคารเชิงพาณิชย์ โรงงาน สถานประกอบการตา่งๆ 

 

 ตารางทีL 11 แสดงผลการกระจายของภาระภาษี และการกระจายของผลประโยชน์จากรายจ่ายช่วย
คนจน รวมกันเป็น net benefit ซึLงจากผลคํานวณแสดงว่า ครัวเรือนคนจนได้รับผลประโยชน์ ในขณะทีL
ครัวเรือนคนรวยมี net benefit ติดลบ หมายถึง มาตรการนี Bมีผลถ่ายโอนรายได้จากคนรวยให้คนจน  สิLงทีLน่า
สงัเกตและขอนํามาอภิปรายคือ ภาระภาษีไม่ได้สูงอย่างทีLคิด ชั Bนรายได้ทีLสิบ มีรายได้ต่อปี 696,230 บาท 
เสียภาษีสทุธิ 10,601 บาทตอ่ปี  การแสดงตวัเลขเชน่นี Bเป็นเรืLองสําคญัคือชว่ยให้เกิดความเข้าใจว่าภาระภาษี
ของคนรวยไม่ได้สูงอย่างน่ากลัว การกระจายข้อมูลให้เข้าใจทัLวกันจะช่วยให้เกิดการยอมรับนโยบาย
สาธารณะ นอกจากนี Bทําให้ประชาชนเข้าใจว่า การจดัเก็บภาษีนั Bน—ไม่ได้เสียเปล่า แต่นําไปใช้จ่ายอย่างมี
คุณค่าคือการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และ กลุ่มแรงงานนอกระบบซึLงปัจจุบันยังด้อยโอกาสในเรืLอง
หลกัประกนั  ข้อเสนอมาตรการใหมที่Lสว่นหนึLงของเครืLองมือทางการคลงัเพืLอลดความไมเ่ป็นธรรม 
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ตารางทีI 11 ผลประมาณการภาระภาษี และ การกระจายผลประโยชน์ ตามชั 1นรายได้ 
          หนว่ย บาท 

ชั.นรายได ้ รายไดต่้อปี ภาระภาษี ผลประโยชน์ที&ไดร้บั ประโยชน์สทุธิ 
1 44,846.0 1,617.1 12,388.9 10,771.8 
2 72,341.5 2,271.7 9,853.6 7,581.9 
3 92,834.1 3,137.4 7,374.5 4,237.2 
4 113,568.9 4,320.5 1,291.4 -  3,029.2 
5 137,187.5 5,109.4 1,257.2 -  3,852.2 
6 167,699.3 6,122.9 1,231.9 -  4,891.0 
7 198,241.2 7,109.3 1,156.5 -  5,952.8 
8 244,859.2 8,064.1 1,026.9 -  7,037.2 
9 332,277.1 9,355.9 984.5 -  8,371.4 
10 696,230.4 11,408.6 807.8 -  10,600.8 

  ทีLมา บทความของ Direk Patmasiriwat (2009) 

  
 การจัดสรรรายจ่ายเพืIอเพิIมพลังครัวเรือนยากจน สามารถจะดําเนินการได้หลายแนวทางด้วย  
การวิเคราะห์ (นโยบายสมมติ) ทีLจะอธิบายตอ่ไปนี Bประกอบด้วยสองมาตรการ หนึLง การจดัสรรรายจ่ายเป็น
เงินโอน (transferred income ซึLงจะเป็นตวัเงินหรือข้าวของก็ได้) เพืLอช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในอตัรา 
900, 700, และ 500 บาทตอ่เดือน หมายถึง เป้าหมายครัวเรือนทีLยากจน 30%  เรียกว่า income decile 1,2, 
และ 3 ตามลําดบั) สอง รายจ่ายสมทบแรงงานนอกระบบทีLสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทนุประกนัสงัคม (แบบ
ใหม่) ซึLงอาจจะมีชืLอเรียกตา่งกนั เช่น กองทนุสจัจะออมทรัพย์ (contractual saving groups) ซึLงคาดว่าจะ
ทํางานได้ดีในเขตชนบท และกองทนุบํานาญตามกลุ่มอาชีพ (occupational saving groups) ซึLงสนันิษฐาน
ว่าจะเกิดขึ BนในเขตเมืองหรือกึLงเมือง อาทิเช่นกลุ่มแท็กซีL กลุ่มผู้ รับจ้างทําของ  เงืLอนไขให้แรงงานนอกระบบ
ออมเงินในอตัราร้อยละ 3 ของรายได้เป็นพื Bนฐาน โดยทีLรัฐบาลและองค์กรปกครองท้องถิLนสมทบเพิLมในอตัรา
ประมาณ 80% ของเงินสมทบ14  ตวัเลขสมมติ บคุคลหนึLงสมทบ 300 บาทตอ่เดือนจากรายได้เข้ากองทนุทีL

                                                   
14 ตวัเลข 80% ได้จากผลการศึกษาของ Direk Patmasiriwat (2007) บทความนําเสนอในการประชุมทางวิชาการนกั
เศรษฐศาสตร์ไทย จดัโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  26 ตลุาคม 2550  โดยอิงข้อมลูแรงงานของ
สาํนกังานสถิติแหง่ชาติ (LFS2547)  คํานวณ lifetime earning ของกลุม่ผู้ใช้แรงงานไมเ่ป็นทางการ  พร้อมกบัสนันิษฐานว่า
มีการออมภาคบงัคบัร้อยละ 3 ของรายได้  ตอ่จากนั Bนคํานวณเงินออมสะสมตลอดชีวิต  หลงัอาย ุ60 ปีขึ Bนไปสมาชิกกองทนุ
จะได้รับบํานาญเป็นเงิน 1,300 บาทตอ่เดือน (ใกล้เคียงกบัเส้นความยากจน)  ต่อจากนั BนตรวจสอบเงืLอนไขความยัLงยืนทาง
การเงิน (financial sustainability) ของกองทนุนี B   ผลการศึกษายืนยนัว่า ไม่ยัLงยืน (อาย ุ74 ปี เงินทนุทีLสะสมหมดหรือติด
ลบ)  แตห่ากกองทนุนี Bได้รับการเพิLมพลงัจากรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิLน (เงินสมทบร่วม 120 บาทตอ่เดือน) จะเปลีLยนสถานะ
ของเงินกองทนุ (เมืLออาย ุ60 ปี จาก 170,000 บาทโดยประมาณ เป็น 310,000 บาทโดยประมาณ)  มาตรการสนบัสนนุของ
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ตนเองเลือกสงักดั  รัฐและองค์กรปกครองท้องถิLนสมทบเพิLมขึ Bน (240 = 120+120) เพืLอสร้างแรงจงูใจให้เกิด 
“การออมภาคบงัคบั” ในระหวา่งวยัทํางาน และได้รับบํานาญในวยัสงูอาย ุ
 ควบคู่กับการจัดเก็บภาษี  มีข้อเสนอให้กันเงินรายได้ดงักล่าว เป็นรายจ่ายเพืLอเพิLมพลังครัวเรือน
ยากจน โดยใช้วิธีการคดักรองครัวเรือนยากจน และ mean-testing สําหรับการออกแบบมาตรการรายจ่าย
นั Bนสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ กล่าวคือ ก) ถ่ายโอนรายได้เป็นสวสัดิการช่วยครัวเรือนยากจนหรือ
ใกล้ยากจน (ใช้แนวคิด relative poverty อาจจะให้ความช่วยเหลือครัวเรือน 3 ระดบัแรก) ข) ให้การ
สนบัสนนุกลุ่มผู้ ใช้แรงงานทีLไม่เป็นทางการ เป็นสมาชิกกองทนุหลกัประกันสงัคม 2 โดยทีLรัฐ เทศบาล และ 
อบต. ให้การออมสมทบ (partnership saving) เพืLอจูงใจให้สมคัรเป็นสมาชิกสจัจะออมทรัพย์ เพืLอให้คน
เหล่านี Bได้รับบํานาญเมืLอสงูอาย ุ โดยทีLรัฐและรัฐบาลท้องถิLนจ่ายสมทบ และในขณะเดียวกนัทําหน้าทีLกํากบั
ติดตาม ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่อกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน
ครัวเรือนยากจนเพืLอให้สามารถเข้าถึงการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
   
๕.  การขับเคลืIอนนโยบายสาธารณะเพืIอลดความเหลืIอมลํ 1า15 การวเิคราะห์เชิงวิวัฒนาการ 
 
ดงักลา่วในตอนต้นวา่ นโยบายสาธารณะไม่ใช่สิLงทีLคงทีLหรือตายตวัตลอดเวลา แตป่รับเปลีLยนหรือแปรผนัไป
ตามพลวตัของสงัคม ตามเงืLอนไขทางการเมือง ด้วยเหตนีุ Bการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะจึงควรคํานึงถึงมิติ
สถาบนัและเชิงวิวัฒนาการ16 ควบคู่กับเนื Bอหาไปด้วย   บทความนี Bตั Bงประเด็นเพืLอการอภิปรายในวงกว้าง

                                                                                                                                                                 
รัฐสามารถเปลีLยนสถานะจากไม่ยัLงยืน ให้กลายเป็นยัLงยืน (อายุ 80 ปีเงินทุนยงัคงเป็นบวก)  หมายถึง การเติมเงินของ
ภาครัฐในอตัรา 80%  อีกนยัหนึLง ผู้ ใช้แรงงานนอกระบบออม 1 บาท ได้รับการช่วยเหลือ (เป็นบญัชีทีLสอง) 0.80 บาท หรือ
พดูง่ายๆวา่ออมหนึLงบาท—ได้ 1.80 บาท    
15 การขบัเคลืLอนนโยบายสาธารณะเพืLอลดความเหลืLอมลํ Bาทางสงัคม เป็นประเด็นทีLมีการศึกษาวิจัยไม่น้อย โดยสถาบนั
วิชาการต่างๆและนกัวิชาการหลายค่าย เช่น สถาบนัวิจยัเพืLอการพฒันาประเทศไทย มีงานวิจยัของ ดร.สมชยั จิตสขุน ว่า
ด้วยการลงทนุทางสงัคม และการจดัสรรงบประมาณ เป็นผลงานทีLมองไปในอนาคตยาวนาน  ข้อเสนอการจดัระบบบํานาญ
ให้ผู้สงูอายโุดย รศ.ดร.วรเวศม์ สวุรรณระดาและ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์  ข้อเสนอมาตรการการคลงัเพืLอสงัคมโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ประกอบด้วยรายงานวิจยั 5 ฉบบั โดย ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ ปราณี ทินกร วชัรียา โต
สงวนและวิไลวรรณ วรรณนิธิกลุ และวรเวศม์ สวุรรณระดา  ผลงานวิจยัดงักลา่วสนบัสนนุและเผยแพร่โดยมลูนิธิสาธารณสขุ
แหง่ชาติ ปี 2551  
16 กรอบการวิเคราะห์เชิงวิวฒันาการ (evolutionary approach) ได้รับอิทธิพลความคิดจากนกัชีววิทยาและขาร์ล ดาร์วิน  
เน้นการปรับตัวขององค์กร/สถาบนั   ในหนังสือรวมบทความของ (Dopfer 2005) อ้างอิงมโนทัศน์และคําศพัท์สําคัญ
ดงัตอ่ไปนี B    
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ต่อไปว่า ก) มาตรการถ่ายโอนรายได้จากคนรวยช่วยคนจน (redistributive policy measure) จะเป็น
ประเด็นนโยบายสาธารณะทีLพูดกันอย่างเปิดเผยในสงัคมไทยใน 5-10 ปีข้างหน้า หมายถึง มาตรการจัด
สวสัดกิารโดยจนุเจือรายจา่ยดงักลา่วด้วยภาษี  ในอดีต—ในยคุทีLปกครองโดยชนชั Bนสงู—เรามกัจะหลีกเลีLยง
ไม่กล่าวถึงการถ่ายโอนรายได้ เพราะคําว่าการถ่ายโอนรายได้ไม่ถูกใจคนรวยและชนชั Bนผู้ นํา  โครงการ
ชว่ยเหลือของภาครัฐในอดีตมกัจะดําเนินการในลกัษณะการสงเคราะห์ (social assistance) เป็นโครงการนํา
ร่องเฉพาะจุดหรือเฉพาะพื BนทีL มีผู้ ได้รับประโยชน์จํานวนไม่มาก  สนบัสนุนโดยงบประมาณแผ่นดิน  โดยไม่
ระบุถึงแหล่งทีLมาของภาษีทีLจะใช้จุนเจือโครงการดังกล่าว  การผลักดันมักจะดําเนินการโดยใช้มติ
คณะรัฐมนตรี ซึLงเปลีLยนแปลงได้ง่ายตามนโยบาย ในบางกรณีอาจจะกําหนดเป็นกฎหมาย (ระบุอย่าง
กว้างๆ) และให้มีผลบงัคบัใช้ตอ่เมืLอมีกฎหมายอนบุญัญัติหรือกฎกระทรวง กฎหมายหลายฉบบัเป็นหมนัคือ
ไมมี่ผลบงัคบัใช้—เพราะไมมี่การประกาศกฎหมายอนบุญัญตั ิ  
 เหตุผลทีL เชืLอว่าในอนาคตสังคมไทยจะพูดถึง “มาตรการถ่ายโอนรายได้” อย่างเปิดเผยและ
ตรงไปตรงมาได้แก่   ประการแรก การเมืองในยคุตอ่จากนี Bไปจะต้องอิงคะแนนนิยมจากประชาชน ดงันั Bน การ
ผลิตนโยบายของพรรคการเมืองจะเริLมสอดคล้องกบัทฤษฎี median voter มากขึ Bน หมายถึงพรรคการเมืองมี
แนวโน้มจะชูนโยบายประชานิยม (ด้านรายจ่าย) ในเวทีหาเสียง  เพืLอหวังผลสนับสนุนจากกลุ่มคน
ระดบักลางถึงระดบัล่าง และจะต้องคํานึงว่าจะหารายได้แหล่งใดมาจนุเจือโครงการนั Bนๆ เช่นภาษีทรัพย์สิน 
ภาษีมรดก และภาษีสิLงแวดล้อม  การประกาศนโยบายเช่นนี Bคงจะได้รับการโต้แย้งจากฝ่ายคนรวย ซึLงไม่ได้
ประโยชน์จากนโยบายประชานิยม ในแง่นี Bในแบบจําลอง median voter สะท้อนความขดัแย้งระหว่างคนรวย
คนจน  แต่ความขดัแย้งก็มิได้หมายความว่าจะต้องนําไปสู่การเผชิญหน้าหรือการต่อสู้ เสมอไป (ไม่รุนแรง) 
โดยเฉพาะอยา่งยิLงถ้าหากภาษีทีLจดัเก็บเพิLมนั Bน—ไม่สงูจนเกินไป  นอกจากนี Bรัฐบาลอาจจะมีวิธีจงูใจให้กลุ่ม
คนรวยได้รับประโยชน์ตอบแทน (แลกกัน)  เช่น ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึLงทีLฝ่ายธุรกิจต้องการ 
และมีเหตผุลสนบัสนนุว่า อตัราภาษีในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอืLนๆทีLตํLากว่าประเทศไทย (แตไ่ม่อ้างถึง
ประเทศอืLนๆทีLมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสูงกว่าไทย)  ดงันั Bน การรอมชอมอาจจะเกิดขึ Bนได้ ประการที&สอง 
ดงักล่าวข้างต้นว่า มาตรการถ่ายโอนรายได้—มีโอกาสประสบผลสําเร็จ  ถ้าหากว่างบประมาณทีLจะใช้จ่าย

                                                                                                                                                                 
ก) ความหลากหลาย (variety) หมายถึง พฤติกรรมของบคุคลหรือองค์กรมีความหลากหลาย เช่น อปุนิสยัและ
ความชอบ รวมทั.งวิธีคิดที&แตกต่างกนั ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์หมายถึงการมีดลุยภาพหลายจุด เช่น ตลาด
สินคา้เกรดสูง (ไฮคลาส) และตลาดสินคา้สําหรบัคนชั.นกลางและระดบัล่าง  
ข)  การผสมหรือกลายพนัธุ์  (mutation) หมายถึง การปรับตวัของสินค้าหรือความต้องการ หรือการผสมของ
นโยบาย รฐับาลผสม   
ค) การปรบัตวั (adaptation) ในบริบทนี.หมายถึงการปรบัตวัของนโยบาย 
ง) การคดัสรร  (selection)  
จ) การอนรัุกษ์หรือเก็บรักษา (retention) 



 26

นั Bน  ไม่สงูมากนกั  ในทศันะส่วนตวัของผู้ เขียน การจดัเก็บภาษีใหม่ๆเพืLอให้รายได้เพิLมขึ Bน 1-2% ของ GDP  
อยู่ในวิสยัทีLเป็นไปได้  หมายเหต ุ1% ของ GDP หมายถึงเงินหนึLงแสนล้านบาทโดยประมาณ ประการที&สาม 
เป็นหน้าทีLของภาครัฐ รัฐบาลท้องถิLน ระบบราชการ และฝ่ายวิชาการทีLจะต้องประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
เข้าใจว่า มาตรการถ่ายโอนรายได้ฯ นั Bน  ไม่ใช่ของเลวร้าย หรือจะต้องทําให้เกิดผลกระทบแบบ “ได้-เสีย” 
เสมอไป  มาตรการถ่ายโอนรายได้อาจจะเกิดผลดีตอ่ส่วนรวม (welfare-enhancing program)17 หมายถึง
ขยายศกัยภาพให้กลุม่คนจน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายยอ่ยมีแรงจงูใจทํางาน มีเงินทนุขยายกิจการ    
 การวิจัยและขยายพรมแดนความรู้ว่าด้วยนโยบายสาธารณะและการคลัง  ผู้ เขียนมีความเห็น
ว่า เป็นโอกาสดีของฝ่ายวิชาการทีLจะทําการ “วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ” โดยเฉพาะในยุคสมัยทีLคน
เรียกร้องการลดความเหลืLอมลํ Bา ปฏิรูประเทศไทย ทั Bงนี Bงานวิจัยควรดําเนินการอย่างรอบคอบรัดกุม อิง
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ แต่การวิจยัอนาคต (และเชิงซิมูเลชนั) อย่างน้อยช่วยให้เข้าใจว่าใครได้-ใครเสีย  ผล
วิจยัอาจจะไมไ่ด้นําไปสูก่ารปรองดองแหง่ชาต ิอาจจะชว่ยลดความขดัแย้งได้ระดบัหนึLง ดีกว่าการตกอยู่ในวงั
วนแห่ง“ความไม่รู้”  เพราะในความไม่รู้นั Bนเอง—จะยิLงเพิLมความขดัแย้งเนืLองจากแต่ละฝ่ายจะสนบัสนุน
นโยบายสาธารณะเพืLอผลประโยชน์ สว่นตน หรือคดัค้านโครงการทีLไม่เห็นด้วย  โดยอิงจากความรู้สึกส่วนตวั
หรือความเชืLอเดิมและหรือใช้เทคนิคพดูเกินเลยความจริง (exaggerated statement)  ตวัอย่างเช่น ฝ่ายทีL
ตอ่ต้านมาตรการ redistribution policy จะอ้างว่า ระบบสวสัดิการจะทําให้สงัคมไทยจะเคลืLอนเข้าสู่ “รัฐ
สวสัดกิาร” (welfare state) ซึLงจะเป็นภาระทางการคลงัสงูยิLงแทบจะเป็นไปไม่ได้ระดบัรายได้เท่ากบัประเทศ
ไทย หรือจะทําให้เศรษฐกิจไทยในอนาคตเติบโตช้า  เงินลงทุนจะไหลออกนอกประเทศ ประเทศชาติจะ
ยากจนในท้ายทีLสดุ  (ความจริงคือประเทศไทยเริLมคิดจะสร้างสวสัดิการขั Bนพื Bนฐาน ให้แก่ประชากรกลุ่มขาด

                                                   
17 Boadway and Keen 2000  ทบทวนว่า มาตรการการถ่ายโอนรายได้ฯ นั Bนมีฝ่ายสนบัสนนุและฝ่ายคดัค้าน  และมองได้
จากหลายมิติ  กลา่วคือ มมุมองเชิงจริยธรรม (normative aspect)  สนบัสนนุให้เกิดกระบวนการถ่ายโอนรายได้  มมุมอง
การเพิLมประสทิธิภาพ (efficiency gains) ในกลุม่นี Bมีแนวความคิดวา่ กติกาสงัคมหรือการจดัสรรทรัพยากรรูปแบบใหม ่มีผล
สนบัสนนุแรงจงูใจให้แก่คนชั BนกลางและคนจนเพิLมการผลติ หรือมีโอกาสการลงทนุ  ดงันั Bน ขนาดของ GDP สามารถเพิLมขึ Bน
ได้   ในขณะทีLอีกกลุม่หนึLงแสดงความเห็นวา่ มาตรการถ่ายโอนรายได้ถึงแม้ว่าทําให้สงัคมเป็นธรรมยิLงขึ Bน – แต่จะยงัผลทํา
ให้ขนาด GDP และประสทิธิภาพลดลง  นอกจากนี Bมีมมุมองตามสภาพเป็นจริงโดยทีLภาครัฐมีความประสงค์ใช้อํานาจรัฐใน
การถ่ายโอนรายได้ เพืLอ self-interest (หมายถึง พรรคการเมืองทีLสมาชิกสว่นใหญ่คือคนชั Bนกลางถึงระดบัลา่ง  (Boadway 
and Keen 2000, p.683)  การถ่ายโอนรายได้อาจจะเกิดขึ Bนหลายรูปแบบ เช่น ระบบประกนัสงัคม การลงทนุของภาครัฐเพืLอ
รองรับความเสีLยงของประชาชน   Lindert ตั Bงข้อสงัเกตว่า เป็นเรืLองน่าแปลกทีLมาตรการถ่ายโอนรายได้ – มกัจะเกิดใน
ประเทศพฒันาแล้ว – ซึLงความเหลืLอมลํ Bาน้อย  แต่ในประเทศกําลงัพัฒนาทีLมีความเหลืLอมลํ BาสงูยิLง—มาตรการถ่ายโอน
รายได้ไม่เกิดขึ Bน  เรียกปรากฏการณ์นี Bว่า Robin Hood Paradox : ขออ้างข้อความ “the Robin Hood’s redistributive 
army is missing when and where it is most needed”  
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แคลน ห่างไกลจากคําว่ารัฐสวัสดิการมาก)  งานวิจัยช่วยให้เห็นภาพว่า มาตรการถ่ายโอนนั Bนจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ประชากรจํานวนเทา่ใด และภาระภาษีเพิLมขึ Bนเทา่ใด ซึLงไมส่งูมากนกั อยูใ่นวิสยัทีLเป็นไปได้ (ร้อย
ละ 1-2% ของ GDP)  ถึงแม้วา่ตา่งฝ่ายอาจจะไมเ่ห็นตรงกนัแตแ่รก เมืLอเจรจากนัก็อาจจะแสวงหาข้อยตุไิด้   
 การให้ความรู้ทีLแม่นตรง (และการเปรียบเทียบกบักรณีตวัอย่างในตา่งประเทศ) เพืLอความเข้าใจว่า 
ระบบคุ้มครองทางสงัคมนั Bนเป็นสิLงจําเป็น  เพืLอรองรับความเสีLยงในรูปแบบตา่งๆ ตอ่ประชากรกลุ่มตา่งๆกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิLงคนจน (ซึLงการจัดการความเสีLยงตํLา)  เมืLอสร้างระบบเฉลีLยความเสีLยงในสังคมเป็น
นวตักรรมการจดัการไม่อาจละเลย  และต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ เสียภาษีและกลุ่มทีLมีฐานะดี  การทีL
มาตรฐานของบริการสาธารณะในประเทศแถบยโุรปและในประเทศพฒันาแล้ว   สงูกว่าในประเทศกําลงั
พฒันา ก็เพราะวา่ประชาชนร่วมมือกบัรัฐบาลในการเสียภาษี   
 
๖.  สรุป 
 
การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายการคลงัในทีLนี Bเน้นศกึษาความเหลืLอมลํ Bาของการกระจายรายได้และทรัพย์สิน 
ซึLงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างรูปแบบหนึLงของสงัคมไทย  ข้อมลูเชิงประจกัษ์ยืนยนัอย่างชดัเจนว่า ความเหลืLอม
ลํ Bาของรายได้และทรัพย์สินมีความไม่เท่าเทียมกันสูง เป็นปรากฏการณ์ของโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึLงใน
ประเทศกําลังพัฒนาทีLความเหลืLอมลํ Bาสูงขึ Bน  สรุปความสําคญัๆเป็นดงันี B  ประการแรก จากการทบทวน
สถานการณ์ของความเหลืLอมลํ Bา (ด้านรายได้และทรัพย์สิน) โดยใช้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ของส่วนราชการ (ผล
สํารวจครัวเรือนของสํานกังานสถิติแห่งชาติในปี 2550) ยืนยนัว่า ค่าสมัประสิทธิoจินีของรายได้เท่ากับ 0.5 
และทรัพย์สินเท่ากบั 0.7 ทั Bงสองตวับง่ชี Bสะท้อนว่า สถานการณ์กระจายรายได้ของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสงู 
(เปรียบเทียบกับผลการศึกษานานาประเทศ คือสูงกว่าประเทศแถบยุโรปและกลุ่มประเทศ OECD 
สถานการณ์ของไทยใกล้เคียงกบักลุม่ประเทศละตนิอเมริกาซึLงมีปัญหาความเหลืLอมลํ Bารุนแรง ซึLงเรามกัจะได้
ยินข่าวคราวการตอ่สู้แย่งชิง การแยกตวัเป็นอิสระหรือการปฏิวตั)ิ ประการที&สอง มีเมนนูโยบายการคลงั—ทีL
รัฐไทยสามารถนํามาเป็นเครืLองมือลดความเหลืLอมลํ BาและเพิLมพลังคนจนได้  เครืLองมือนั Bนได้แก่ ภาษี
ทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีสิLงแวดล้อม การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ (ซิมเูลชนั) ทีLครอบคลมุการปรับปรุง
ภาษีอากร ซึLงอาจมองว่าเป็นการปฏิรูปอย่างอ่อน (mild policy reform) ควบคูก่บัการปรับปรุงการใช้จ่าย
ภาครัฐในแนวทางเพิLมพลังคนจน  มาตรการนี Bน่าจะช่วยให้รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิLนมีรายได้เพิLมขึ Bน 1-2 
แสนล้านบาท (คิดเป็นสดัส่วน 1-2% ของ GDP) เป็นสิLงทีLคาดการณ์ได้ และน่าจะลดความยากจนและเพิLม
สวัสดิการในประชาชนระดบัล่างหรือระดบักลางได้ไม่น้อยทีเดียว  ประการที&สาม มาตรการรายจ่ายใน
รูปแบบใหม่เพืLอเป้าหมายคนจน ในลกัษณะถ่ายโอนรายได้ให้ครัวเรือนยากจน การขยายระบบคุ้มครองทาง
สงัคมให้ครอบคลุมผู้ ใช้แรงงานทีLไม่เป็นทางการ (ราว 24 ล้านคน) โดยสนบัสนุนให้เป็นสมาชิกกลุ่มสจัจะ
ออมทรัพย์ กลุม่บํานาญตามอาชีพ หรือระบบการออมแห่งชาติ ให้ให้ทางเลือกเก็บออมแบบสจัจะร้อยละ 3-
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5 ของรายได้  ส่วนรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิLนให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและเงินสมทบทีL
เรียกว่า “การออมแบบพนัธมิตร” ในอตัราส่วน 1 ตอ่ 0.8  อาจจะช่วยให้เกิดระบบประกนัสงัคม 2 และเป็น
การลดช่องว่าง (เทียบกับกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวน 3 ล้านคน และแรงงานในระบบ
ประกันสังคม 9 ล้านคน) หรือการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในครัวเรือนยากจนให้สามารถเข้าเรียน
ระดบัอดุมศกึษา  (หมายเหต ุในระดบัการศกึษาขั Bนพื Bนฐาน--อตัราเข้าเรียนระหว่างคนจนคนรวยไม่แตกตา่ง
กันมากนัก  แต่เมืLอถึงระดับอุดมศึกษา อัตราการเรียนต่อของเยาวชนครัวเรือนยากจนลดลงอย่างมาก)  
ประการที&สี& ในมมุมองเศรษฐศาสตร์สถาบนัและการเมือง พรรคการเมืองมีแนวโน้มจะนําเอานโยบายประชา
นิยมมาใช้เพิLมขึ Bน ดงันั Bนจําเป็นต้องค้นหาวิธีจดัเก็บภาษีแบบใหม่ สอดคล้องกับคําอธิบายของแบบจําลอง 
median voter  ซึLงเป็นมิติหนึLงของความขดัแย้งระหว่างชนชั Bน  อย่างไรก็ตาม ความขดัแย้งไม่จําเป็นต้อง
รุนแรงหมายถึงการเผชิญหน้าเสมอไป  รัฐบาลทีLมีภาวะผู้ นําอาจจะมีมาตรการประชาสมัพนัธ์และจงูใจให้คน
รวย “ยอมรับ”เมนนูโยบายเช่นนี B หรือควบคูก่นัอาจจะลดภาษีเงินได้นิติบคุคลหรือการเพิLมคา่ลดหย่อนภาษี
รูปแบบตา่งๆกันเพืLอให้ยอมรับการเปลีLยนแปลงนโยบายโดยรวม  ประการที&ห้า ผู้ เขียนคาดว่ามาตรการลด
ความเหลืLอมลํ Bาจะเป็นเนื Bอหาส่วนหนึLงในข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ถึงแม้ว่าเราไม่อาจจะคาดหวงัว่า 
รัฐบาลในอนาคตจะเอาจริงเอาจงักบัข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยใน 5-10 ปีข้างหน้ามากน้อยสกัเพียงใด  แต่
อย่างน้อยทีLสุดเชืLอว่า “มีผลได้” ต่อสังคมไทยจากการทําวิจัยนโยบายสาธารณะ ควบคู่กับการสืLอสาร
ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนรับทราบ ส่งเสริมกระบวนการทวิวจัน์ (dialogue) จริงอยู่ ความคิดเห็นของแต่
ละกลุ่มต่อ“ความเปลีLยนแปลง” (ว่าด้วยความรวดเร็วหรือขนาดของมาตรการภาษีหรือการใช้จ่ายภาครัฐทีL
เหมาะสม) อาจจะแตกตา่งกนั  ผู้ เขียนเชืLอวา่การแสวงหาข้อยตุแิละลดความขดัแย้งอาจจะเกิดขึ Bนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 
บรรณานุกรม 

 
Atkinson, Anthony B. and Francois Bourguignon 2000 “Introduction: income distribution and 

economics,” in Anthony B. Atkinson and Francois Bourguignon eds. Handbook of Income 
Distribution, Vol.1, pp.167-216, Amsterdam: North-Holland. 

Boadway, Robin and Michael Keen 2000 “Redistribution,” in Anthony B. Atkinson and Francois 
Bourguignon eds. Handbook of Income Distribution, Vol.1, pp.677-789, Amsterdam: 
North-Holland. 

Dopfer, Kurt 2005  “Evolutionary economics: a theoretical framework” in Kurt Dopfer eds. The 
Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge University Press. 

Lindert, Peter H. 2000 “Three centuries of inequality in Britain and America,” in Anthony B. 
Atkinson and Francois Bourguignon eds. Handbook of Income Distribution, Vol.1, pp.167-
216, Amsterdam: North-Holland. 

Morrisson, Christian 2000 “Historical perspectives on income distribution: the case of Europe,” in 
Anthony B. Atkinson and Francois Bourguignon eds. Handbook of Income Distribution, 
Vol.1, pp.217-260, Amsterdam: North-Holland. 

Patmasiriwat, Direk 2007 “Brodening social safety net in aging Thailand,” a paper presented at 
the Fourth National Conference of Economist, organized by Kasetsart University, Faculty 
of Economics, October 2007. 

Patmasiriwa, Direk 2009 “Welfare analysis of the fiscal package policy” A paper presented at the 
5th National Conference of Economists, 16 October 2009, organized by the School of 
Development Economics, National Institute for Development Administration. 

Rodrik, D. 1998 “Why do more open economies have bigger governments?” Journal of Political 
Economy, 106: 997-1032. 

 
 
 
 
 
 



 30

 
เชิงอรรถ 
 
1 ศาสตราจารย์ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ผู้ เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็น
และคําวิจารณ์ โปรดสง่ความเห็นของทา่นมายงั direk.p@nida.ac.th 
 
2 นอกจากนี Bขึ Bนอยูก่บัคํานิยามรายจา่ยของรัฐ วา่จะรวมเงินกู้  (นอกงบประมาณ) หรือไม?่  ในทศันะของ
ผู้ เขียน รายจา่ยของรัฐควรจะนบัรวมสว่นของเงินกู้ ทีLนํามาใช้จา่ย (เชน่ โครงการไทยเข้มแข็ง) และทํานอง
เดียวกนั “การขาดดลุ”ของภาครัฐ ควรจะนบัรวมการขาดดลุในงบประมาณ และการขาดดลุนอกงบประมาณ 
เพืLอให้ได้ภาพรวมและไมห่ลอกตวัเอง   
 
3 Amartya K. Sen เขียนหนงัสือชืLอว่า Development as Freedom โดยยํ BาความสําคญัของเสรีภาพทีLจะ
กําหนดชะตาชีวิตของตนเอง เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพทีLจะเคลืLอนย้าย ฯลฯ เสรีภาพใน
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ก็ต้องยอมรับวา่ การไมมี่เงินหรือขาดรายได้ หมายถึง การขาดเสรีภาพ 
 
4 มีผู้ กล่าวว่า งบประมาณแผ่นดินของไทยเป็น “งบประมาณฐานกรม” หมายถึง กรม เป็นเจ้าของ
งบประมาณ  เป็นหน่วยขอรับงบประมาณ ดําเนินโครงการใช้จ่ายเงิน  ทั Bงนี Bเป็นไปตามมาตรา 4 ตาม พรบ.
วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 ทีLระบุให้หน่วยรับงบประมาณหมายถึง “กรม”  อย่างไรก็ตามมีข้อ
วิพากษ์วา่ การออกแบบงบประมาณฐานกรมเชน่นี Bมีข้อบกพร่องกลา่วคือ เป็นการบริหารแนวตั Bง แยกส่วน ไม่
บรูณาการ   พร้อมกบัข้อเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างงบประมาณให้สมดลุ กล่าวคือ งบประมาณแนวตั Bง และ
งบประมาณแนวนอน (เชิงพื BนทีL) เชน่ สดัสว่นร้อยละ 60:40  จากเดมิทีLมีสดัสว่นร้อยละ 85:15 
 
5 อย่างไรก็ตาม การชปูระเด็นนโยบายประชานิยมในระหว่างหาเสียงเลือกตั Bง กบัการปฏิบตัิจริงนั Bนก็เป็นอีก
เรืLองหนึLง สะท้อนถึงความไม่คงเส้นคงวาของนโยบาย (policy time-inconsistency)  พรรคการเมืองทีLไม่มี
นํ Bายา--อาจจะประกาศนโยบายประชานิยมมากๆ (จ๋า) แตว่่าไม่มีทางเป็นจริง เช่น จะให้บํานาญผู้สงูอายใุน
อตัราสงูมาก เกินกว่ากําลงัเงิน (ทางการคลงั) เพราะไม่ได้คิดอย่างรอบคอบ และ probability ทีLจะได้เป็น
รัฐบาลน้อยมาก (ใกล้ศนูย์) ในภาษาทฤษฎีเกมเรียกวา่ cheap talk 
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6  ข้อเรียกร้องของฝ่ายท้องถิLนคือให้แบง่รายได้ภาษีทกุประเภทในอตัราส่วน 70 : 30  ตามนยัของกฎหมาย
เดิมมกัจะกําหนดอตัราแบง่ 90 : 10  (ผู้สนใจโปรดศกึษาร่างกฎหมายรายได้ของท้องถิLน ทีLผ่านความเห็น
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิLนไปแล้ว) 
7 ขยายความว่า  ความเหลืLอมลํ Bาด้านการศกึษา (ระหว่างคนรวยคนจน) ในระดบัประถมและมธัยมศกึษา – 
คอ่นข้างน้อยเพราะวา่เป็นการศกึษาภาคบงัคบั แตร่ะดบัอดุมศกึษานั Bนมีความแตกตา่งหลายเท่า ในประเด็น
นี Bจะนํามาแสดงด้วยตวัเลขเชิงประจกัษ์ (การสํารวจครัวเรือนปี 2550) ในตอนตอ่ไป 
 
8 งานวิจยัเพืLอวดัการกระจายรายได้ส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมลูของสํานกังานสถิติแห่งชาติ (SES หรือ LFS) ใน
การศกึษา ซึLงเป็นการสํารวจขนาดใหญ่มีตวัอย่างครัวเรือนหลายหมืLน และบคุคลทีLเป็นสมาชิกครัวเรือนหรือ
กําลงัแรงงาน นบัแสนคน  สอบถามเรืLองอาชีพ รายได้ รายจ่ายการบริโภค และแหล่งทีLมาของรายได้  ก่อน
หน้าปี 2549 แบบสอบถามถาม “การเปลีLยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี Bสิน” แต่ในปี 2549, 2550  
แบบสอบถามขอให้ครัวเรือนระบมุลูคา่บ้านและทีLดนิ บ้านทีใช้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ มลูคา่ยานพาหนะ 
และสินทรัพย์ทางการเงิน  ช่วยให้นกัวิจยัคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน (ตวัแปรสต็อค) ตวัอย่างของงานวิจยัทีLใช้
ฐานข้อมูลนี Bศึกษาการกระจายทรัพย์สิน เช่น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ นําเสนอในการประชุมวิชาการนัก
เศรษฐศาสตร์ไทยครั BงทีL 4 โดยคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตอ่มาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2552 
 
9 Greater vulnerability of open economies to uninsured shocks, creating a greater social 
insurance role for government (Dani Rodrik, 1998) 
 
10  การวิเคราะห์ในส่วนนี Bได้จากบทความของผู้ เขียนเรืLอง “Welfare analysis of the fiscal policy package 
in Thailand,” นําเสนอในการประชมุระดบัชาติของนกัเศรษฐศาสตร์ ครั BงทีL 5 วนัทีL  16 ตลุาคม 2552 จดัโดย
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ สนใจสามารถค้นคว้าเป็นรายละเอียด
เพิLมเติมจากบทความ หมายเหตุ  บทความนี Bจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ปี 
2553 
 
11 ทฤษฎีภาษีใช้คําศพัท์ว่า benefit principle 
 
12  สอดคล้องกบัหลกัการ ability to pay principle 
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13  อตัราภาษีทรัพย์สินของญีLปุ่ นได้จาก   ในสหรัฐอเมริกา ภาษีทรัพย์สินเป็นรายได้ของแตล่ะมลรัฐ อตัรา
ภาษีจึงแปรผนัตั Bงแตร้่อยละ 1-4  หมายเหต ุเท่าทีLสงัเกตมลรัฐในภาคตะวนัออกทีLมีประชากรน้อยและความ
หนาแนน่ตํLา  มกัจะกําหนดอตัราภาษีสงู ตวัอยา่งเชน่ เวอร์มอนท์ นิวแฮมเชียร์ เป็นต้น 
 
14 ตวัเลข 80% ได้จากผลการศกึษาของ Direk Patmasiriwat (2007) บทความนําเสนอในการประชมุทาง
วิชาการนกัเศรษฐศาสตร์ไทย จดัโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  26 ตลุาคม 2550  โดย
อิงข้อมลูแรงงานของสํานกังานสถิติแห่งชาติ (LFS2547)  คํานวณ lifetime earning ของกลุ่มผู้ ใช้แรงงานไม่
เป็นทางการ  พร้อมกบัสนันิษฐานว่ามีการออมภาคบงัคบัร้อยละ 3 ของรายได้  ตอ่จากนั Bนคํานวณเงินออม
สะสมตลอดชีวิต  หลงัอาย ุ60 ปีขึ Bนไปสมาชิกกองทนุจะได้รับบํานาญเป็นเงิน 1,300 บาทตอ่เดือน (ใกล้เคียง
กบัเส้นความยากจน)  ตอ่จากนั BนตรวจสอบเงืLอนไขความยัLงยืนทางการเงิน (financial sustainability) ของ
กองทุนนี B   ผลการศึกษายืนยนัว่า ไม่ยัLงยืน (อายุ 74 ปี เงินทุนทีLสะสมหมดหรือติดลบ)  แต่หากกองทุนนี B
ได้รับการเพิLมพลงัจากรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิLน (เงินสมทบร่วม 120 บาทตอ่เดือน) จะเปลีLยนสถานะของ
เงินกองทนุ (เมืLออายุ 60 ปี จาก 170,000 บาทโดยประมาณ เป็น 310,000 บาทโดยประมาณ)  มาตรการ
สนบัสนุนของรัฐสามารถเปลีLยนสถานะจากไม่ยัLงยืน ให้กลายเป็นยัLงยืน (อายุ 80 ปีเงินทุนยงัคงเป็นบวก)  
หมายถึง การเติมเงินของภาครัฐในอตัรา 80%  อีกนยัหนึLง ผู้ ใช้แรงงานนอกระบบออม 1 บาท ได้รับการ
ชว่ยเหลือ (เป็นบญัชีทีLสอง) 0.80 บาท หรือพดูง่ายๆวา่ออมหนึLงบาท—ได้ 1.80 บาท    
 
15 การขบัเคลืLอนนโยบายสาธารณะเพืLอลดความเหลืLอมลํ Bาทางสงัคม เป็นประเด็นทีLมีการศกึษาวิจยัไม่น้อย 
โดยสถาบนัวิชาการต่างๆและนกัวิชาการหลายคา่ย เช่น สถาบนัวิจยัเพืLอการพฒันาประเทศไทย มีงานวิจยั
ของ ดร.สมชัย จิตสุขน ว่าด้วยการลงทุนทางสังคม และการจัดสรรงบประมาณ เป็นผลงานทีLมองไปใน
อนาคตยาวนาน  ข้อเสนอการจดัระบบบํานาญให้ผู้สงูอายโุดย รศ.ดร.วรเวศม์ สวุรรณระดาและ ดร.วรวรรณ 
ชาญด้วยวิทย์  ข้อเสนอมาตรการการคลังเพืLอสังคมโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกอบด้วยรายงานวิจยั 5 ฉบบั โดย ดเิรก ปัทมสิริวฒัน์ ปราณี ทินกร วชัรียา โตสงวนและวิไลวรรณ วรรณ
นิธิกลุ และวรเวศม์ สวุรรณระดา  ผลงานวิจยัดงักล่าวสนบัสนนุและเผยแพร่โดยมลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาต ิ
ปี 2551  
 
16 กรอบการวิเคราะห์เชิงวิวฒันาการ (evolutionary approach) ได้รับอิทธิพลความคิดจากนกัชีววิทยาและ
ขาร์ล ดาร์วิน  เน้นการปรับตวัขององค์กร/สถาบนั   ในหนงัสือรวมบทความของ (Dopfer 2005) อ้างอิงมโน
ทศัน์และคําศพัท์สําคญัดงัตอ่ไปนี B    

ก) ความหลากหลาย (variety) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลหรือองค์กรมีความหลากหลาย เช่น 
อปุนิสยัและความชอบ รวมทั.งวิธีคิดที&แตกต่างกนั ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์หมายถึงการมีดลุย
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ภาพหลายจุด เช่น ตลาดสินค้าเกรดสูง (ไฮคลาส) และตลาดสินค้าสําหรับคนชั.นกลางและระดบั
ล่าง  
ข)  การผสมหรือกลายพนัธุ์ (mutation) หมายถึง การปรับตวัของสินค้าหรือความต้องการ หรือการ
ผสมของนโยบาย รัฐบาลผสม   
ค) การปรับตวั (adaptation) ในบริบทนี.หมายถึงการปรับตวัของนโยบาย 
ง) การคดัสรร  (selection)  
จ) การอนรัุกษ์หรือเก็บรักษา (retention) 

 
17 Boadway and Keen 2000  ทบทวนว่า มาตรการการถ่ายโอนรายได้ฯ นั Bนมีฝ่ายสนบัสนนุและฝ่าย
คดัค้าน  และมองได้จากหลายมิติ  กล่าวคือ มุมมองเชิงจริยธรรม (normative aspect)  สนบัสนนุให้เกิด
กระบวนการถ่ายโอนรายได้  มมุมองการเพิLมประสิทธิภาพ (efficiency gains) ในกลุ่มนี Bมีแนวความคิดว่า 
กติกาสงัคมหรือการจดัสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่ มีผลสนบัสนุนแรงจูงใจให้แก่คนชั BนกลางและคนจนเพิLม
การผลิต หรือมีโอกาสการลงทุน  ดงันั Bน ขนาดของ GDP สามารถเพิLมขึ Bนได้   ในขณะทีLอีกกลุ่มหนึLงแสดง
ความเห็นว่า มาตรการถ่ายโอนรายได้ถึงแม้ว่าทําให้สังคมเป็นธรรมยิLงขึ Bน – แต่จะยงัผลทําให้ขนาด GDP 
และประสิทธิภาพลดลง  นอกจากนี Bมีมมุมองตามสภาพเป็นจริงโดยทีLภาครัฐมีความประสงค์ใช้อํานาจรัฐใน
การถ่ายโอนรายได้ เพืLอ self-interest (หมายถึง พรรคการเมืองทีLสมาชิกส่วนใหญ่คือคนชั Bนกลางถึงระดบั
ล่าง  (Boadway and Keen 2000, p.683)  การถ่ายโอนรายได้อาจจะเกิดขึ Bนหลายรูปแบบ เช่น ระบบ
ประกนัสงัคม การลงทนุของภาครัฐเพืLอรองรับความเสีLยงของประชาชน   Lindert ตั Bงข้อสงัเกตว่า เป็นเรืLองน่า
แปลกทีLมาตรการถ่ายโอนรายได้ – มกัจะเกิดในประเทศพฒันาแล้ว – ซึLงความเหลืLอมลํ Bาน้อย  แตใ่นประเทศ
กําลงัพฒันาทีLมีความเหลืLอมลํ BาสูงยิLง—มาตรการถ่ายโอนรายได้ไม่เกิดขึ Bน  เรียกปรากฏการณ์นี Bว่า Robin 
Hood Paradox : ขออ้างข้อความ “the Robin Hood’s redistributive army is missing when and where 
it is most needed 
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