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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ:  
ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

บทสรุปการประชุมกลุมยอยในการสัมมนาวิชาการประจําป 2549 
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

เกร่ินนํา 

ความเปนมา 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดจัดการสัมมนาวิชาการประจําปมาเปนเวลา
กวา 20 ป โดยในแตละปสถาบันฯ จะเลือกหัวขอการสัมมนาที่คาดวาจะมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศในชวงนั้นๆ ทั้งนี้การจัดสัมมนามีวัตถุประสงคสามประการไดแก 
1) เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการสัมมนา  2) เพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางผูเขารวมสัมมนา ทั้งที่มาจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน และ 3) เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนารวมกัน
แสวงหาขอเสนอแนะดานยุทธศาสตรและการดําเนินการที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวของ 

สําหรับในป 2549 นี้ นับเปนปที่ประเทศกาวเขาสูปที่ 10 หลังจากวิกฤต
เศรษฐกิจป 2540  สถาบันฯ ไดรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแหงประเทศไทย 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดการสัมมนาใน
หัวขอ “สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง?” ใน 
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี โดยมุง
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรูจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการปรับปรุงแกไขจุดออน
ของการกํากับดูแลเศรษฐกิจไทยเพ่ือปองกันมิใหระบบเศรษฐกิจตองเผชิญกับวิกฤตอีกใน
อนาคต 
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องคประกอบของการสัมมนา 
ในภาคเชาของวันเสารที่ 9 ธันวาคม นายอานันท ปนยารชุน ประธานสภา

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยกลาวเปดการสัมมนา ตอดวยการอภิปรายโดย
ผูทรงคุณวุฒิในหัวขอ “สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุง
อะไรบาง?” และการสรุปเนื้อหาของเอกสารวิจัยที่ไดจัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการสัมมนา
โดยผูแทนของคณะวิจัย  ในภาคบายสถาบันฯ จัดใหมีการประชุมกลุมยอยเพ่ือระดม
ความคิดเห็นอยางเขมขนในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องแตกยอยมาจากหัวขอหลักของการ
สัมมนา ทั้งนี้ไดเชิญผูเช่ียวชาญและผูมีประสบการณในเร่ืองที่กําหนดมานําเสนอบทความ
เพ่ือต้ังประเด็นใหเกิดการแลกเปลี่ยนและวิพากษวิจารณ ในทายสุดมีการประมวลสรุป     
การระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางเปนระบบเพื่อเสนอตอที่ประชุมรวมใน 
เชาวันอาทิตยที่ 10 ธันวาคม ซึ่งชวยบงชี้ใหเห็นนัยเชิงนโยบายจากการประชุมครั้งนี้ 

การประชุมกลุมยอยแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
1. การปรับปรุงการบริหารเศรษฐกจิในระดับมหภาค 
2. ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงนิและในการอภิบาลบริษัท 
3. ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับนโยบายทางเศรษฐกจิ 
4. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิน่ 
(ดูรายละเอยีดการประชุมกลุมยอยทั้ง 4 กลุมไดในภาคผนวก) 

ผูเขารวมการสัมมนา 

การสัมมนาครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมประมาณ 600 คนจากทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน  สถานทูตตางๆ  องคกรระหวางประเทศ อาจารยมหาวิทยาลัย  สถาบัน
การเงิน  องคกรพัฒนาเอกชน  มลูนิธิ  สมาคมวิชาชีพตางๆ  หนวยงานอสิระ  สือ่มวลชน  
นักศึกษา  ตลอดจนบุคลากรของสถาบันฯ  ทั้งนี้ ผูเขารวมการสัมมนาไดกระจายกนัเขา
รวมการประชมุกลุมยอยตามที่ไดเลือกไว     



  

สาระสําคัญของการประชุมกลุมยอย  

กลุมที่ 1:  
การปรับปรุงการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค 

 

ที่มา 

วิกฤตเศรษฐกิจไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ
อยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่  
(fixed exchange rate) ซึ่งเปนระบบที่ไทยใชมาประมาณ 50 ป แลวเปลี่ยนไปใชระบบ
การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (managed float) ในเวลาเดียวกัน ภายใตระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว นโยบายการเงินเปนนโยบายที่มีบทบาทสําคัญสําหรับ
การบริหารระบบเศรษฐกิจมหภาค และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดนําระบบ
นโยบายการเงินที่กําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอ (inflation targeting) มาใชต้ังแตป 2543 
โดยกําหนดเปาของอัตราเงินเฟอใหอยูระหวางรอยละ 0-3.5 มาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้น 
ในชวงหาปที่ผานมานโยบายการคลังหรือกึ่งการคลังในเชิงประชานยิมนบัเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล ซึ่งถาใชนโยบายประเภทนี้มากเกินไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ  

นอกจากการเปลี่ยนการบริหารเศรษฐกิจมหภาคภายในประเทศแลว ประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกไดริเริ่มความรวมมือทางการเงินระหวางกันหลายดานโดยมี
เปาหมายที่จะเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงินของภูมิภาค มีการรวมกลุมประเทศ
อาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) มีการริเริ่มความรวมมือทางดานทุนสํารองระหวางประเทศ
จาก “ขอตกลงเชียงใหม” (Chiang Mai Initiative: CMI) และทางดานการพัฒนาตลาด
พันธบัตรของภูมิภาค (Asian Bond Market) โดยหวังวาความรวมมือเหลานี้จะสามารถ
ปองกันไมใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคอีกในอนาคต   

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบการเงินของโลกเพื่อลดความผันผวน
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเงินข้ึนอีกในอนาคตนับเปนวาระสําคัญอีกวาระหนึ่ง
ของยุคสมัย แตจนถึงบัดนี้การปฏิรูปที่เปนรูปธรรมยังมีนอยมาก  
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การระดมความคิดในกลุมนี้พิจารณาเรื่องระบบการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่
ใชอยูในปจจุบัน  โดยวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของระบบในการบริหารความผันผวน
และความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนพิจารณาความรวมมือทางการเงินใน
ภูมิภาคและการปฏิรูประบบการเงินของโลกที่สัมพันธกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
ของไทย และยังเสนอแนะมาตรการตางๆ ที่ควรปรับปรุงในอนาคตอีกดวย 

สรุปบทความที่นําเสนอ  

1. “พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา” 

โดย  ดร. อัจนา ไวความดี รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน และ  
จิระพล มหุตติการ  เศรษฐกรอาวุโส สายนโยบายการเงิน  
ธนาคารแหงประเทศไทย 

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในป 2540 ประเทศไทยไดมีการปรับตัวใน
หลายดานเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน การปรับตัวนี้นําไปสูแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป โดยในสวนของการดําเนินนโยบาย
การเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ไดปรับเปล่ียนจากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจที่นโยบาย
การเงินมุงเนนการรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทเพื่อสนับสนุนการสงออก ไปสูการ
มุงเนนรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้การดําเนินนโยบายการเงินในปจจุบันไดใหความสําคัญ
กับความโปรงใสและธรรมาภิบาลของการดําเนินนโยบายมากกวาในอดีตมาก 

ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยใชนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมาย
อัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate targeting) โดยกําหนดใหคาเงินบาทมีคาคงที่เทากับ
คาเงินสกุลหลักหรือตะกราของคาเงินสกุลหลักเพ่ือใหอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ ซึ่ง
เปนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคาการลงทุนและมีความเหมาะสมกับประเทศกําลัง
พัฒนา แตก็ทําใหการดําเนินนโยบายการเงินมีขอจํากัดและมีความไมเหมาะสมใน
หลายดาน เชน ทําใหไมสามารถใชนโยบายการเงินเพ่ือดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เชน การชะลอเงินเฟอไดอยางเต็มที่ หรือการที่คาเงินของประเทศไมได
กําหนดโดยกลไกตลาดเพื่อสะทอนใหเห็นปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศได   
ทําใหประเทศไทยตองประสบปญหาการขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง และกอใหเกิด
ปญหาการเก็งกําไรคาเงินจากการไหลเขา-ออกของเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ  
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ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดเปล่ียนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบลอยตัวโดยคาเงินถูกกําหนดโดยกลไกตลาด ทําใหสามารถใชนโยบายการเงินเพ่ือ
ดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศไดอยางอิสระขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยได
เปล่ียนกรอบการดําเนินนโยบายการเงินมาเปนนโยบายการเงินแบบกาํหนดเปาหมาย
ปริมาณเงิน (monetary targeting) ในเดือนสิงหาคม 2540 และนโยบายการเงินแบบ
กําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอในเดือนพฤษภาคม 2543 ดังเชนที่ใชอยูในปจจุบัน 

ภายใตการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ ธปท. จะดําเนิน
นโยบายการเงินผานอัตราดอกเบี้ยนโยบายซ่ึงปจจุบันคืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตรระยะเวลา 14 วัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระดับราคา หรือ
ดูแลอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานใหอยูในเปาหมายที่ไดกําหนดไวที่รอยละ 0-3.5 ทั้งนี้เสถียรภาพ
ของระดับราคาหรืออัตราเงินเฟอที่ตํ่าเปนเปาหมายที่นโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายเงินเฟอใหความสําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะเอื้อให
เศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ และเปนสิ่งที่ธนาคารกลางสามารถใชนโยบายการเงิน
เขาไปดูแลไดโดยตรง  

นอกจากนี้ กรอบในการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ
ยังเนนถึงความโปรงใส รวมถึงการสื่อสารและสรางความเขาใจกับสาธารณชนในเรื่อง
การดําเนินนโยบายการเงิน โดยมีเครื่องมือและเปาหมายในการสงสัญญาณของการ
ดําเนินนโยบายการเงินที่ชัดเจน และมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน ทําใหกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงินไมไดข้ึนอยู
กับ ธปท. แตเพียงหนวยงานเดียว อีกทั้งมีการประกาศปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินลวงหนา และมีการแถลงขาวผลการประชุม รวมถึงมีการนําขอมูล
เศรษฐกิจการเงิน การประมาณการ ตลอดจนสมมติฐานตางๆ ที่ใชในการตัดสินใจ
ดําเนินนโยบายการเงินเผยแพรในรายงานแนวโนมเงินเฟอเปนประจําทุกไตรมาส 
เพ่ือใหสาธารณชนทราบถึงทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิน ตลอดจนแนวคิดและ
เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจในการประชุมแตละครั้ง นอกจากความโปรงใสในการดําเนิน
นโยบายการเงินจะทําใหธนาคารกลางมีความนาเชื่อถือแลว ยังทําใหการดําเนิน
นโยบายการเงินสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

นอกจากจะใหความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพราคาแลว การดําเนินนโยบาย
การเงินในปจจุบันยังใหความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเด็นอื่นๆ 
เชน อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความไมสมดุลทางการเงิน (financial imbalance) ในภาค
เศรษฐกิจดวย  โดยในสวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ธปท. จะเขาดูแลคาเงินบาทตาม
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ความจําเปนเพ่ือไมใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จนเกินไป ซึ่งจะทําใหผูสงออกหรือผูที่มีภาระเปนเงินตราตางประเทศสามารถปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงของคาเงินที่ถูกกําหนดโดยกลไกตลาดไดอยางคอยเปนคอยไป 
สําหรับความไมสมดุลทางการเงินนั้น ธปท. ไดวิเคราะหและติดตามความเปราะบางของ
เศรษฐกิจมหภาคในหลายดาน ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาเพ่ือชวย
เปนเครื่องมือประกอบการติดตามความเสี่ยงดังกลาวเสริมอีกทางหนึ่งดวย 

สําหรับทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินในชวงที่ผานมานั้น ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องไดสงผลใหระดับราคาสินคาปรับตัวสูงข้ึนอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีความจําเปนตองดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวข้ึนเพ่ือชวยชะลอ
อัตราเงินเฟอ  ทั้งนี้ หากไมมีการปรับอัตราดอกเบ้ียในประเทศใหสูงข้ึนเพ่ือชะลอการ
ขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศแลว ผูผลิตก็จะสามารถสงผานภาระตนทุนที่เพ่ิม
สูงข้ึนมายังผูบริโภคไดงาย และอาจทําใหระดับคาจางภายในประเทศมีการปรับตัว
สูงข้ึน สงผลใหสินคาแพงขึ้นตามไปอีก ซึ่งจะทําใหการสงผานของเงินเฟอเปนไปอยาง
รวดเร็วและรุนแรงจนเกิดผลเสียตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึง
ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงข้ึนตอทั้งการบริโภคและการลงทุนในประเทศแลว 
พบวาอุปสงคในประเทศยังสามารถรองรับภาระจากตนทุนของดอกเบ้ียที่สูงข้ึนได 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR ที่แทจริง (อัตราดอกเบี้ยข้ันตํ่าสําหรับเงินใหสินเชื่อ
สําหรับลูกคารายใหญช้ันดี) ยังอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับในอดีต อยางไรก็ตาม จาก
สถานการณลาสุดที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกและแรงกดดันทางดานเงินเฟอในประเทศ
เริ่มปรับตัวลดลง ทําใหความจําเปนในการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวตอเนื่อง
ลดลงเชนเดียวกัน 

นอกจากการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแลว  ธปท. ยังมีนโยบายที่จะสงเสริม
และสนับสนุนใหตลาดการเงินของไทยมีการเติบโตและพัฒนามากยิ่งข้ึน  อยางไรก็ตาม  
หากดําเนินมาตรการตางๆ ในการพัฒนาตลาดการเงินอยางรวดเร็วจนเกินไป อาจ 
ทําใหตลาดไมสามารถปรับตัวไดทันหรืออาจจะกระทบตอเสถียรภาพของประเทศใน
หลายๆ ดานได การสงเสริมและพัฒนาตลาดการเงินจึงควรกระทําอยางระมัดระวังและ
คอยเปนคอยไปเพ่ือใหเกิดความสมดุลกันระหวางการพัฒนาและความมีเสถียรภาพของ
ตลาด 
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2. “พัฒนาการนโยบายการคลังหลงัวกิฤตเศรษฐกิจป 2540” 

โดย  ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและ
การกระจายรายได สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

นับแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการคลัง
และวิธีการดําเนินนโยบายการคลังมากพอสมควร การเปลี่ยนแปลงบางอยางก็เปนไป
ตามกรอบแนวคิดเดิม เชน การใชการขาดดุลการคลังจํานวนมากและตอเนื่องหลายป
เปนเครื่องมือชวยพยุงหรือกระตุนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตก็มีการ
เปล่ียนแปลงหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องวิธีการใชนโยบายการคลังซึ่งเปนการ
เปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยไมคุนเคย เชน การใชมาตรการกึ่งการคลัง การใชเงินนอก
งบประมาณผานกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ  การเพิ่มสัดสวนของ 
งบกลางขึ้นกวาเทาตัวจากในอดีตซึ่งสวนใหญกระทําไปเพ่ือสนองตอบนโยบายทาง 
การเมือง การริเริ่มจัดสรรงบประมาณใหกับผูวาราชการจังหวัดตามแนวคิดการพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเบิกจายงบประมาณและ
บริการงานภาครัฐ เปนตน การเปลี่ยนแปลงดานวิธีการงบประมาณเหลานี้สวนใหญ
เกิดข้ึนในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศในชวงหาปที่ผานมา 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนมีผลตอความโปรงใสและความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่ง
พบวามีหลายประการที่ทําใหความโปรงใสลดนอยลง เชน รัฐบาลกูยืมเงินกอนใหญโดย
ไมผานการพิจารณาและอนุมัติจากรัฐสภากอน มาตรการกึ่งการคลังที่ใชก็ไมโปรงใส
เพียงพอแมบางมาตรการอาจมีความจําเปนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา นอกจากนี้ยังเริ่มมี
สัญญาณของความเสียหายจากการใชสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินพิเศษ
เพ่ือสนองตอบนโยบายสินเชื่อเฉพาะกลุมของรัฐบาล ในขณะที่ยังไมมีความชัดเจนใน
การจัดการกับความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะในประเด็นที่วาใครจะเปนผูรับผิดชอบ
ตอความเสียหายนี้และการชดเชยความเสียหายจะเปนอยางไร  

การขาดความโปรงใสมผีลตอความยั่งยนืทางการคลัง ซึ่งแมจะมกีารใชกรอบ
ความยั่งยนืทางการคลังต้ังแตป 2545 แตเนื่องจากยังไมมีการคํานวณภาระการคลังให
ครบถวน โดยเฉพาะภาระการคลังเสี่ยง หรือ contingent liability (หมายถึงภาระทาง 
การคลังที่อาจเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนก็ไดแลวแตสภาวการณ เชน ในกรณีที่รัฐบาล 
ค้ําประกันเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลอาจตองชดใชเงินกูใหกับเจาหนี้ที่รัฐวิสาหกิจ 
ไปกูมาหากรัฐวิสาหกิจนั้นไมสามารถใชคืนเองได แตก็มิไดหมายความวารัฐบาลจะตอง
ใชคืนแทนอยางแนนอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกัน
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ใหเปนหลัก นอกจากนี้จํานวนเงินที่ตองชดใชแทนก็ไมแนนอนเพราะรัฐวิสาหกิจอาจ
สามารถคืนเองไดบางสวน) ดังนั้น กรอบความยัง่ยืนทางการคลังจึงยังขาดการมองไป
ขางหนา  

แนวทางปรับปรุงกระบวนการทางการคลังที่ควรทําในอนาคตอันใกล ไดแก 
การเรงระบุและประเมินภาระทางการคลังที่สําคัญ สรางความโปรงใสในการใชมาตรการ
กึ่งการคลัง โดยเฉพาะแนวทางการชดเชยความเสียหายที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และเปดเผย
ขอมูลไมแตเพียงในเรือ่งงบประมาณเทานัน้ แตรวมถึงกิจกรรมทางการคลังทั้งหมดผาน
หลายๆ ชองทางใหสาธารณะไดรบัทราบอยางครบถวนโดยใหมรีายละเอยีดมากพอทีจ่ะ
วิเคราะหความเสีย่งทางการคลังโดยองคกรอิสระภายนอกกระทรวงการคลัง ทั้งนี้อาจจัด
ใหมีเว็ปไซตดานการวิเคราะหความเสี่ยงทางการคลังแบบมองไปขางหนา ในทายสุด
นาจะพิจารณาออกกฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางการคลัง (fiscal responsibility act) 
ซึ่งจะทําใหแนวทางการดําเนินการทางการคลังเปนไปอยางโปรงใสและมีความรับผิดชอบ 

3.  “การพัฒนาความรวมมอืทางการเงนิในภูมิภาคและโครงสราง
ระเบียบการเงินของโลกเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
วิกฤตทางการเงิน” 

โดย  ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน ประธาน และ  
ดร. ปกรณ วิชยานนท ผูอํานวยการวิจัยดานตลาดเงินตลาดทุน 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดข้ึนหลายครั้งในทศวรรษที่ผานมา (ต้ังแตที่เม็กซิโก
ในป 2537 เอเชียตะวันออกในป 2540 และรัสเซยีพรอมทั้งบราซิลในป 2541) แสดงให
เห็นอยางชัดเจนวา การเปดตลาดใหเสรีมากขึ้นยอมเพ่ิมความเสี่ยงและสามารถลด
เสถยีรภาพในตลาดลงไดงาย ภาวะวิกฤตทางการเงนิในเอเชยีตะวันออกเกิดข้ึนและระบาด
อยางรวดเร็วพรอมทั้งสรางความเจ็บปวดในหลายแงมุม นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาสังเกต
สองประการคอื 1) เอเชียตะวันออกเปนภูมภิาคที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและสวน
เกินดุลนี้เพ่ิมข้ึนมาก แตสวนเกินดุลนี้กลับถูกนําไปลงทุนในสินทรพัยสกุลดอลลาร สรอ. 
นอกภูมิภาค และบางประเทศในภูมิภาคที่ขาดดุลตองเขาพ่ึงเงินกูระยะสั้นจากแหลง
นอกภูมภิาค  และ 2) ประเทศภายในภมูิภาคมจีดุออนของโครงสรางทางการเงินหลาย
ประการ เชน ขาดระบบเตือนภยัลวงหนาพรอมทัง้กลไกที่ชวยติดตามสถานการณอยาง
ใกลชิดและมีประสิทธิผล ตลอดจนการประสานงานทางการเงินในภูมิภาคมีคอนขางนอย 
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ประสบการณของเอเชียตะวันออกในรอบ 10 ปที่ผานมาชี้ใหเห็นวา การบริหาร
เงินทุนในยุคโลกาภิวัตนที่มีพลวัตสูงเปนภาระที่ไมงายเนื่องจากตองใชความรอบคอบ
และความสอดคลองของมาตรการทางเศรษฐกิจทุกประเภท พรอมทั้งติดตามความ
คืบหนาของธุรกิจเอกชนและธุรกรรมที่ทันสมัยตลอดเวลา การดําเนินการนี้จะงายข้ึน
เมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกมีความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น ความรวมมือนี้จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก ไดแก 1) ปองกันมิใหเกิดภาวะ
วิกฤตอีกครั้ง  2) ตอสูกับภาวะวิกฤตไดดีกวาเดิม หากเกิดข้ึนอีก  3) สนับสนุนการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  และ  4) สงอิทธิพลตอสภาพแวดลอมทางการเงินที่มี
ผลกระทบตอภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกมีหลายชองทางที่จะรวมมอืทางการเงินในภูมิภาคได ตัวอยาง
ที่ดําเนินการไปแลว คือ Asian Bond Fund และ “ขอตกลงเชียงใหม” ซึ่งเกิดจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมกลุมกับอีกสามประเทศทางเอเชยีตะวันออกเฉียงเหนือ 
(คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) เพ่ือขยายวงเงินการกูยืมทนุสํารองเงินตราตางประเทศ
ภายในกลุมอาเซยีน หรือที่เรยีกวา ASEAN Swap Arrangement (ASA) พรอมทั้งสราง
เครือขายทวิภาคีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับอีกสามประเทศ (Bilateral Swap 
Agreements: BSA) จุดประสงคพ้ืนฐานของการกูยมืทุนสํารองนี้คือ นําเงินไปใชตอสูกับ
การเก็งกําไรที่โจมตีสกุลเงินของประเทศสมาชิก ASEAN+3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพของ
อัตราแลกเปลี่ยน เนือ่งจากการตอสูเพ่ือหลีกเลีย่งภาวะวิกฤตนี้คอนขางฉุกเฉนิ ASEAN+3 
สามารถกูยมืเงินจาก ASA และรอยละ 20 ของ BSA ไดทันทีโดยไมมีเง่ือนไขดังเชนการ
กูยืมจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

แมจะมีอีกหลายชองทางที่อาจดําเนินการไดในอนาคต แตปญหาหลักของภูมิภาค
อยูที่การหมุนเวียนเงินทุนระยะยาวภายในภูมิภาคจากประเทศที่เกินดุลการคาไปสู
ประเทศที่ขาดดุลการคา หากประเทศในภูมิภาครวมมือกันผลักดันใหขยายบทบาทของ
ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) โดยจัดต้ังองคกรคูขนาน คือ ADB-Private (ADB-P) ให
ทําหนาที่ระดมเงินเพ่ือปลอยกูระยะยาวแกภาคเอกชนในภูมิภาค  ADB-P ก็จะชวยแกไข
ปญหาหลักของภูมิภาคไดรวดเร็วกวาชองทางอื่นดวยความพรอมของ ADB ในหลาย
แงมุมและอิทธิพลหรือศักยภาพทางการเงินของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

สวนในดานการปฏิรูปโครงสรางระเบียบการเงินของโลกนั้น สิ่งที่ทุกฝายควร
ตระหนักคือ ในปจจุบันมเีงินทุนจํานวนมากเปนประวัติการณหมุนเวียนระหวางประเทศ
อยางรวดเร็วเกินคาด จึงอาจกอผลกระทบตอทั้งประเทศลูกหนี้และเจาหนี้ไดอยาง
งายดายและรนุแรง สาเหตุสําคัญของความผันผวน (volatility) ของเงินทุนเหลานี้ ไดแก 
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1) เงินทุนเหลานี้มิไดเคลื่อนไหวไปเพ่ือทําหนาที่รองรับธุรกรรมในตลาดสินคาเทานั้น
ดังเชนในอดีต แตเพ่ือทําหนาที่ลงทุนและ/หรือเก็งกําไรในตลาดเงินทุนขามประเทศดวย 
และ 2) เทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการชําระหรือเคล่ือนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ 

เนื่องจากเจาของเงินทุนอาจมีขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน ความคลองตัว
ของการโยกยายเงินทุนระหวางประเทศนี้จึงเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดภาวะวิกฤตในดุล
เงินทุนของประเทศลูกหนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศลูกหนี้พึ่งพิงเงินทุนระยะสั้น
จากตางประเทศอยางมาก ความเสี่ยงของภาวะวิกฤตทางการเงินนี้มีโอกาสเพิ่มข้ึน
ไดงายเมื่อเจาหนี้หรือนักลงทุนไมสามารถประเมินความเสี่ยงไดถูกตอง หรือมีพฤติกรรม
แบบคลอยตามนักลงทุนอื่นๆ  

วิธีการที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะวิกฤตทางการเงินอาจสรุปไดเปนสอง
ชองทางตามที่ประเทศในกลุม G-7 เคยเสนอคือ  ฝายเจาหนี้ควรปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงของตนใหเปนระบบที่ปลอดภัยโดยไมเก็งกําไรเกินควรและทันตอเหตุการณ  
ในขณะที่ฝายลูกหนี้ควรใหความสําคัญกับ 4 ประเด็นตอไปนี้  1) ดําเนินมาตรการอัตรา
แลกเปล่ียนของตนใหเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ  2) จัดลําดับการควบคุม
หรือเปดเสรีแกการนําเขา/สงออกเงินทุนจากตางประเทศอยางรอบคอบและสอดคลองกับ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ  3) เพ่ิมความเขมแข็งในหลายดานใหแกระบบสถาบัน
การเงินภายในประเทศ เชน การบริหารงานและความเสี่ยงภายในแตละสถาบันการเงิน 
การกํากับดูแลและตรวจสอบโดยธนาคารกลาง  และ 4) สนับสนุนการบริหารหนี้ใหมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยระมัดระวังหนี้ตางประเทศระยะสั้นเปนพิเศษ 

4.  “การลงทุนขนาดใหญของไทย: บทเรยีนจากวิกฤตและ
แนวทางจัดการสําหรับอนาคต” 

โดย  ผศ. ดร. ณดา จันทรสม ผูอํานวยการสํานักวิจัย  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประเทศไทยไดลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ โดยเฉพาะดานขนสง 
สาธารณูปการ การสื่อสาร และพลังงาน โดยรัฐมีบทบาทหลักในการจัดการ  แมวา 
ในระยะหลังจะใหเอกชนเขามีสวนรวมในการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะดานสื่อสารและ
พลังงาน  แตในดานการขนสงซึ่งยังมีความจําเปนตอการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันนั้น การลงทุนจากเอกชนยังไมเดนชัดนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะคาใชจายในการ



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 44 (ฉบับพิเศษ) 
กลุมที่ 1: การปรับปรุงการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค 

 

 

13 

ลงทุน ตนทุนคาดูแลและดําเนินการที่สูง และระยะเวลาคืนทุนที่ยาวนานเปนอุปสรรค
สําคัญในการที่ภาคเอกชนจะมีสวนรวมในการลงทุน อีกทั้งการจัดเก็บคาบริการยัง
ข้ึนอยูกับความสามารถในการจายของผูรับบริการมากกวาเพ่ือครอบคลุมตนทุนของ
โครงการ  

แผนการลงทนุขนาดใหญของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีความชัดเจนใน
สาขาของการลงทุนและแผนการจัดหาเงิน แตเห็นไดชัดวาแผนดังกลาวยังเนนการลงทุน
โดยรัฐเปนหลัก (พิจารณาไดจากแผนการเงินที่กําหนดใหใชงบประมาณราวรอยละ 39 
รายไดจากรัฐวิสาหกิจรอยละ 13 และเงินกูยมืทั้งจากภายในและภายนอกประเทศประมาณ
รอยละ 42) แมวาจะมีผลการศึกษาผลกระทบของการลงทุนตอเศรษฐกิจมหภาคไมมาก
นัก (ทั้งตอดุลบัญชีเดินสะพัด เงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ย) แตการกําหนดแผนการ
ลงทุนใหพ่ึงพาเงินกูถึงรอยละ 42 ยอมมีผลตอฐานะการคลังของรัฐ  แมในปจจุบัน
อัตราสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยจะยังไม
เกินระดับรอยละ 50 ตอ GDP ก็ตาม  

การใหเอกชนเขามีสวนรวมในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานชวยลดขอจํากัดทาง 
ดานงบประมาณของรัฐในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน และนาจะทําใหการ
ใหบริการมีประสิทธิภาพมากกวาที่รัฐจะดําเนินการเอง ทั้งยังชวยใหรัฐสามารถบริหาร
การคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและกระจายตัวไดดียิ่งข้ึน ภาคเอกชนสามารถเขามีสวน
รวมไดในหลายรูปแบบ ต้ังแตการทําสัญญาจางบริการ/บริหารจนถึงการขายหุนของ
กิจการใหแกนักลงทุน และใหเอกชนเขาดําเนินการอยางเสรีโดยรัฐทําหนาที่กํากับดูแล
ใหการแขงขันมีความเปนธรรม ทั้งนี้การกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการลงทุน
โครงการขนาดใหญของรัฐข้ึนอยูกับ  1) โครงสรางตลาดของบริการนั้น  2) ความพรอม
ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ  3) นโยบายการกําหนดราคา และ 4) ความ
พรอมในการกํากับดูแลของรัฐ  

สําหรับการลงทุนในโครงการดานขนสงมวลชน (mass transit) อยางโครงการ
รถไฟฟา 10 เสนทางนั้น นับเปนโครงการที่มีคาบริการและสามารถกําหนดผลประโยชน
ไดทั้งทางตรงและทางออม จึงเปนโครงการที่ควรใหเอกชนเขามสีวนรวมในการลงทุน 
โดยกําหนดในรูปแบบของหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private 
Partnership: PPPs) ที่เหมาะสม และรัฐอาจตองพิจารณาที่จะนําผลประโยชนที่เกดิข้ึน
ทั้งจากทางตรงและทางออมมาเปนแหลงรายไดสําหรับการพัฒนาโครงการ โดยจัดต้ัง
เปนรูปแบบของ “กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบราง” (Mass Transit 
Development Fund: MTDF) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับ
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การลงทุนเพ่ือชดเชยสวนที่ลงทุนโดยงบประมาณและชําระคนืเงินกู ทั้งนี้โดยยึดหลัก
ของตนทุนและผลตอบแทน   

เครื่องมือสําคัญในการนําผลประโยชนทางออมของโครงการ (นอกเหนือจาก
ผลประโยชนทางตรงในรูปของรายไดคาบริการ) มาเปนรายไดของโครงการคือ ภาษี
และคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของกับปริมาณการใชรถยนตสวนบุคคล ไมวาจะเปน
ภาษีน้ํามัน ภาษีรถยนตประจําป รวมถึงคาธรรมเนยีมการใชพ้ืนที่ถนนและอัตราคา 
ที่จอดรถในพ้ืนทีแ่ออัด เปนตน  เครื่องมือดังกลาวไมเพียงจะทําหนาที่เปนแหลงรายได
ของโครงการ แตยังจะชวยผลักดันใหผูใชรถเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางซึง่จะเพ่ิม
ความเปนไปไดทางการเงินของโครงการใหมากขึ้นดวย  

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในการลงทุนโครงการขนาดใหญอยางรถไฟฟา คือ 
การจัดลําดับการลงทุนและมีการลงทุนเปนระยะ (phasing)  โดยพิจารณาโครงการที่มี
ความจําเปนในการสรางเครอืขายและความเชือ่มโยงของระบบ ตลอดจนมีความเปนไปได
ทางการเงินสูงกอน เพ่ือใชเปนฐานในการพัฒนารายไดสําหรับสวนตอขยายอื่นๆ ใน
อนาคต  

นอกจากนี้ รัฐจะตองวางกรอบนโยบายการพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศ
เพ่ือเปนแหลงระดมทุนรองรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ โดยมีแนวทาง
สําคัญ 4 ประการ คือ  1) สรางระบบการออมผูกพันระยะยาวเพ่ือเปนแหลงเงินภายใน 
2) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหมีระยะของอัตราอางอิงสอดคลองกับอายุการลงทุน 3) เพ่ิม
บทบาทของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินใหมีสวนรวมในการลงทุน และใชตลาด
หลักทรัพยเปนเครื่องมอืในการระดมทุนใหกิจการของรัฐวิสาหกิจทีต่องการเงินทนุ และ 
4) ใหเอกชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีมีสวนรวมในการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

5.  “การบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดย  ดร. ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน  
ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้แนะถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไวเปน
ปรัชญาสําหรับการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทุกระดับเพ่ือใหรอดพนจากวิกฤต และ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน จากการประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัส
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เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไดมีการสรุปเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
ทางการไวดังนี้ 

“เศรษฐกจิพอเพียง เปนปรชัญาชีถึ้งแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครวั ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาว
ทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมรีะบบภูมิคุมกนัในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกนัจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
คุณธรรมความซือ่สัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด”ี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการบริหารงาน
ตางๆ โดยทั่วไป รวมถึงการบริหารเศรษฐกิจมหภาคดวย แนวทางการบริหารงานที่
สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1)  ความตองการทีพ่อประมาณ การบริหารงานที่สอดคลองกับปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงคงตองเริม่จากตัวผูบริหารกอน ถาผูบริหารมคีวามตองการที่ไมมีที่
สิ้นสุด ไมวาจะเปนความตองการอํานาจหรือตองการความร่ํารวย ก็คงยากที่จะมีความ
พอประมาณในพฤติกรรมการบริหาร 

2)  การต้ังเปาหมายที่พอประมาณและมีเหตุมผีล การตั้งเปาหมายที่พอประมาณ 
ไมทะเยอทะยานจนเกินไปนับเปนสิ่งที่สําคัญ เปาหมายที่พอประมาณมิใชเปาหมายที่ตํ่า 
แตเปนเปาหมายที่สอดคลองกับศกัยภาพของตนเอง ของหนวยงาน หรือของงาน ซึ่ง
อาจจะสูงมากก็ได ทั้งนี้ ตองมีการวิเคราะหศักยภาพอยางรอบคอบและมีเหตุมผีลโดย
คํานึงถึงความเสีย่งตางๆ ในการนี้ตองประเมินศักยภาพของตนเองตามที่เปนจริง ไมใช
อยางที่อยากจะใหเปน 

3)  การมีภูมิคุมกันทีดี่ ภูมิคุมกนัเปนเรื่องที่มีความสาํคัญอยางยิ่งในภาวะที่มี
ความเสี่ยง การบริหารที่ดีจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจความเสี่ยงตางๆ ที่จะมา
กระทบกับงาน 
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4)  การใชความรอบรูและความรอบคอบ โลกปจจุบันมีความสลับซับซอนกวา
ในอดีตมาก ความรอบคอบและความละเอียดเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการ
บริหารงาน 

5)  คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญ
เปนอยางมากตอมิติทางดานพ้ืนฐานจิตใจของคนทุกระดับ โดยเนนเรื่องคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐานของการอยูรอดของสังคม ถาผูบริหารขาดคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริตก็คงไมตองกลาวถึงการบริหารงานที่สอดคลองกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพฤติกรรมจะสวนทางกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
สิ้นเชิง 

จากหลักการบริหารงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามา
ประยุกตใชในการบริหารเศรษฐกจิมหภาคในดานตางๆ ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1)  กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่สรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ 
ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคไมสามารถควบคุมความ
รอนแรงอยางเกินตัวของระบบเศรษฐกิจได ในทางตรงกันขาม กลับเปนตัวเสริมความ
รอนแรงของระบบ กรอบนโยบายการเงินที่ใชอยูในปจจุบันคือระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัวอยางมีการบริหารจัดการและการตั้งเปาหมายดูแลอัตราเงินเฟอสามารถชวย
สรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจไดดีข้ึนกวาเดิม สิ่งที่ตองดําเนินการตอไปคือ
การออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบนโยบายการเงินที่ใชอยูในปจจุบันนี้อยางเปนทางการ 

2)  การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
อยางพอประมาณ ซึ่งรวมถึงการตั้งเปาหมายทางเศรษฐกิจในระดับพอประมาณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจควรอยูบนพ้ืนฐานของความมี
เหตุผลที่อิงความเปนจริง แทนที่จะข้ึนอยูกับความตองการเปนหลัก การประเมินความ
แข็งแกรงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ควรกระทําอยางรอบคอบ ถามองวาประเทศ
เขมแข็งเกินจริงและทําขอตกลงการคาเสรีอยางหลากหลายและรวดเร็วก็อาจเกิดผลเสีย
ไดมาก การดําเนินนโยบายควรเปนไปดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะถาสิ่งที่กระทําเปน
สิ่งใหมและไมมีประสบการณมากอน ก็ยิ่งไมควรกระทํามากและรวดเร็วจนเกินไป 

3)  การลงทุนที่พอประมาณและมีเหตุผล กอนวิกฤตเศรษฐกิจมีการลงทุนจาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกินความพอดีและขาดการวิเคราะหความคุมคาอยางมี
เหตุผลอยูมากมาย และแมวาในอดีตไดมีความพยายามทําใหการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญมีความรอบคอบมากขึ้น แตก็ยังมีชองโหวทางกฎหมายอยูมาก  ในชวง
รัฐบาลที่ผานมามีการริเริ่มและผลักดันโครงการขนาดใหญ (mega project) อยางมาก 
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แตดูเหมือนมิไดมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหความคุมคาของโครงการดังกลาวอยางรัดกุม 
ตลอดจนไมมีการตรวจทานการวิเคราะหอยางนาเชื่อถือ สําหรับภารกิจที่สําคัญใน
ปจจุบันนาจะเปนการสรางระบบเพื่อใหการดําเนินการลงทุนในโครงการขนาดใหญตางๆ 
มีความพอประมาณ มีความรอบคอบ และมีเหตุผลของความคุมคาที่ชัดเจน 

4)  การสรางภูมิคุมกันที่ดี การสรางระบบเพิ่มความคุมกันใหแกระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศนับเปนเรื่องสําคัญ นอกจากกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ชวยสราง
ความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ ความรวมมือทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หลายดานก็ชวยเพิ่มภูมิคุมกนัใหแกทั้งภูมิภาคโดยรวม ทั้งยังชวยลดโอกาสที่จะเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจข้ึนอีก ความรวมมอืนี้รวมถึง “ขอตกลงเชียงใหม” และการพัฒนาตลาด
พันธบัตรในเอเชยี  นอกจากนี้ การสรางระบบเตอืนภยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศก็
จะชวยเพ่ิมภมูิคุมกันอีกทางหนึ่งดวย โดยเฉพาะเมื่อนโยบายประชานิยมกลายเปนสิง่ที่
ประชาชนเรียกรองในวงกวาง จึงยิ่งมีความจําเปนที่จะตองมีระบบขอมูลเตือนภยัทาง 
การคลังที่ครบถวนซึ่งชี้ใหเห็นภาระทางการเงินในอนาคตของโครงการของรัฐ ทั้ง
โครงการในระบบงบประมาณ (ซึ่งมีขอมูลอยูแลว) และโครงการนอกระบบงบประมาณ
ทั้งหมด ระบบเชนนี้จะชวยสรางภมูิคุมกันทางการคลังเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมระบบภูมคิุมกัน
ที่มาจากทางนโยบายการเงิน 

ประมวลสรุปการระดมความคิด 
สรุปไดเปน 4 ประเด็นหลักดังตอไปนี้ 

1.  บทเรยีนจากความเสี่ยงที่นําไปสูวิกฤตเศรษฐกจิ 

ระบบเศรษฐกิจการเงินนอกประเทศสามารถกอใหเกิดความเสี่ยงตอประเทศได
มาก โดยเฉพาะความผันผวนในการไหลเขาออกของเงิน เมื่อฝายกําหนดนโยบายมี
กรอบในการมองนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ไมสอดคลองและไมเทาทันกับสถานการณ
ในแตละชวง ประกอบกับยังขาดฐานขอมูลที่ถูกตองครบถวน เชน ขาดระบบเตือนภัย
ลวงหนา อีกทั้งขาดความละเอียดรอบคอบในการลงทุนขนาดใหญที่กระทบตอเศรษฐกิจ
โดยรวม และที่สําคัญคือมีพฤติกรรมที่ไมพอประมาณ ปราศจากเหตุผล ขาดภูมิคุมกัน
ที่ดี ตลอดจนขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตในแวดวงผูกําหนดนโยบาย ทําให
ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับวิกฤตอยางรุนแรง 
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2.  แนวทางแกไขวิกฤตเศรษฐกจิและลดความเสี่ยง 

หลังวิกฤตเศรษฐกิจไดมีการปรับกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใหสามารถ
กํากับดูแลระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหอยูในระดับที่พอประมาณ โดยกําหนดใหใช
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการและมีการกําหนดเปาหมาย
อัตราเงินเฟอ ตลอดจนมีการริเริ่มความรวมมือทางการเงินในภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยง
ตางๆ ของภูมิภาคโดยรวม ดังในกรณีของ “ขอตกลงเชียงใหม” 

ผูกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจควรสงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงเงินทุนระยะยาว
มากขึ้น ทั้งยังควรพัฒนาระบบขอมูลในการบริหารจัดการเศรษฐกิจใหสมบูรณมากขึ้น 
เชน มีขอมูลทางเศรษฐกิจมหภาครายป รายไตรมาส รายเดือน เพ่ือสามารถนํามา
พัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังควรมีความตื่นตัวที่จะ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3.  ปญหาและความเสี่ยงที่ตองแกไขตอไปในอนาคต 

เมื่อพิจารณาขอมูลตางๆ แลวพบวา ความเสี่ยงและความผนัผวนของตลาดเงิน 
ตลาดทุนภายนอกไมไดลดลงจากเดิม แตกลับเพ่ิมมากขึ้น  แมกรอบนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคที่เนนเปาหมายเงินเฟอจะชวยลดความเสี่ยงตอวิกฤตเศรษฐกิจ แตก็ไมสามารถ
ดูแลความผันผวนทั้งหมดได โดยเฉพาะอยางยิง่อัตราแลกเปลีย่นอาจจะมีการปรบัเปล่ียน
อยางรวดเร็วในบางชวง ทั้งภาคเศรษฐกจิจริงที่เผชิญความเสีย่งรนุแรงข้ึนกจ็ะกระทบ
ความสามารถในการแขงขันของไทย 

นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจไทยอาจตองเผชิญกับความเสี่ยงใหมๆ ทางดานการ
คลังซึ่งเคยมีเสถียรภาพมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินนโยบายนอกกรอบ
งบประมาณและไมมีระบบขอมูลที่ครบถวน  สมชัย (2549, 6-8) ช้ีใหเห็นวา ในชวง
หลายปมานี้เงินนอกงบประมาณมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจสูงมาก โดยรายจาย
ประจํากองทุนนอกงบประมาณสูงกวากองทุนในงบประมาณทุกปอยางนอยในชวง 
ป 2547-2549 (โดยในป 2547 สูงข้ึนเกือบเทาตัว)  สวนงบลงทุนนอกงบประมาณในชวง 
ป 2548-2549 ก็สูงกวาการลงทุนจากแหลงอื่นๆ ทั้งหมด ไมวาจะเปนการลงทุนใน
งบประมาณหรือการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  

เมื่อพิจารณาในดานการลงทุนโครงการขนาดใหญของไทยพบวา ยังไมมีการ
พัฒนาระบบดูแลวิเคราะหโครงการใหดีข้ึน แตกลบัมีชองโหวถางกวางข้ึน นับเปนการ
เพ่ิมความเสีย่งใหกับระบบเศรษฐกิจมหภาค 
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ในประการสําคัญ พฤติกรรมที่สวนทางกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน ความ
ไมพอประมาณ ไมเดินตามแนวทางสายกลาง ความไมมีเหตุมีผล การขาดคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสจุรติยังมีอยูอยางแพรหลายในชวงสามถึงสี่ปที่ผานมา  

4.  ขอเสนอแนะ 

รัฐบาลปจจุบันจะบริหารราชการอยูเพียงชวงเวลาสั้นๆ จึงไมสามารถชี้นําการ
กาวไปขางหนาในระยะปานกลาง แตควรปูทางสําหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนเพ่ืออนาคตที่ดี
ของประเทศ  เชน การออกกฎหมายสําคัญที่เปนรั้วปองกันไมใหรัฐบาลชุดตอๆ ไปนําพา
ประเทศไปสูวิกฤตอีก  

สิ่งที่ควรดําเนินการปรับปรุงแยกออกเปนดานตางๆ ดังตอไปนี ้
4.1 ดานตางประเทศ 

4.1.1 ประเทศไทยควรอยูในกลุมประเทศผูนําในการผลักดันความ
รวมมือดานการเงินระหวางภูมิภาคตอไป   

4.1.2 สงเสริมการจัดต้ังองคกรการเงินของภูมิภาค การพัฒนาตลาด
พันธบัตรในภูมิภาค  และอาจรวมถึงการขยายบทบาทของ ADB ในการปลอยกูแก
ภาคเอกชนดวย 

4.2 ดานการเงิน 
4.2.1 ควรออกกฎหมายรองรับกรอบนโยบายมหภาคที่ใชอยูในปจจุบัน 

(เชน กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย) 
4.2.2 ธปท. ควรพัฒนาแนวทางการจัดการความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน (จากเงินทุนไหลเขาออก) ใหมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาใหเปนระบบที่มี
ความยืดหยุน 

4.3 ดานการคลัง 
4.3.1 สรางระบบเตือนภัยทางการคลังเพ่ือใหทราบถึงความเสี่ยงจาก

การดําเนินนโยบายการคลังในอนาคต ซึ่งรวมถึงนโยบายกึ่งการคลังทั้งหมด 
4.3.2 สรางระบบฐานขอมูลทางการคลังใหครบถวนและโปรงใส เพ่ือ

สามารถนํามาพัฒนาเปนระบบเตือนภัยทางการคลังที่สมบูรณ รวมทั้งการแยกบัญชี
ภาระทางการคลงัดานตางๆ ของรัฐ 

4.3.3 ออกกฎหมายความรับผิดชอบทางการคลัง เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินกิจกรรมทางการคลังทั้งหมด 
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4.3.4 สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจทานการกําหนด
นโยบายการคลัง 

4.4 ดานการลงทุนขนาดใหญ 
4.4.1 พัฒนาระบบการพิจารณาและตรวจทานความคุมคาของการลงทุน

โครงการขนาดใหญข้ึนมาใหม (เนื่องจากในปจจุบันมีชองโหวทางกฎหมายมากมาย) 
ซึ่งนาจะเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาลนี้ มิฉะนั้นจะนําไปสูความสิ้นเปลืองและความเสี่ยง
ของประเทศอยางมากในอนาคต 

4.4.2 การลงทุนควรมีกรอบวัตถุประสงคใหญ (เชน มปีระสิทธภิาพ 
ลดตนทุน) เพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกัน มิใชพิจารณาแยกเปนรายโครงการ 

4.4.3 ตองคํานึงถึงความเสี่ยงในดานระบบการเงิน อาจใชวิธีการระดม
ทุนจากเงินออมสวนเกินของภมูิภาคใหสอดคลองกบัการพัฒนาตลาดพันธบัตรระยะยาว
ระดับภูมภิาค 

4.5 ดานความเสี่ยงจากการแขงขันระดับประเทศ 
4.5.1 ควรมีความรอบคอบและมีลําดับดานเวลา (sequencing) ในการ

จัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีตางๆ 
4.5.2 ควรพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาของความสามารถในการ

แขงขันใหมีความสมบูรณมากขึ้น เชน การเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐกับเอกชน 
และยังควรพัฒนาฐานความรูที่เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลอง
กับการจัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาของรัฐบาลปจจุบัน แตควรจะ
ผลักดันใหเกิดสิ่งที่ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมในเวลาไมนานนัก   



  

  

กลุมที่ 2:  
ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและ 
ในการอภิบาลบริษัท 

 

ที่มา 
สาเหตุหนึ่งที่หลายฝายชี้วาอยูเบ้ืองหลังวิกฤตเศรษฐกิจคือการขาดธรรมาภิบาลในระบบ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศ ทั้งทางดานการบริหารระบบเศรษฐกิจหรือการบริหาร
องคกรเศรษฐกิจ  เชน  สถาบันการเงินหรือธุรกิจตางๆ ดังคําที่ใชกันมากในระดับสากล
คือคําวา Crony Capitalism หรืออาจจะเรียกวาระบบเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชนแกเพ่ือนฝูง 
ญาติพ่ีนอง และลิ่วลอ  และถาศึกษาสิ่งที่เกิดข้ึนในชวงกอนวิกฤต จะเห็นไดชัดวามี
พฤติกรรมที่สวนทางกับหลักของธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการที่ดีอยูมากมาย 

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ไดมีความพยายามปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของ
ประเทศดวยวิธีการตางๆ ไมวาทางดานการกํากับดูแลสถาบันการเงินและตลาดทุน หรือ
การปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับองคกร ทั้งสถาบันการเงินและธุรกิจตางๆ  การ
ประชุมในกลุมนี้ไดพิจารณามาตรการที่นํามาใชเพ่ือสรางธรรมาภิบาลของระบบเศรษฐกิจ
และองคกรตางๆ รวมทั้งวิเคราะหประสิทธิภาพของมาตรการเหลานี้และเสนอแนะ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงตอไป 

สรุปบทความที่นําเสนอ 

1.  “การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพัฒนา
ระบบสถาบนัการเงิน” 

โดย  เกริก วณิกกุล ผูชวยผูวาการ สายนโยบายสถาบันการเงิน  
ธนาคารแหงประเทศไทย 

จากการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2547 นั้น กระทรวงการคลังและ ธปท. ไดดําเนินมาตรการตามแผนฯ 
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญในดานตางๆ ดังนี ้ 
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1. มาตรการสงเสริมการใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึง ธปท. ไดวางแนวทาง
สงเสริมการใหบริการทางการเงินระดับฐานราก สงเสริมใหสถาบันการเงินใหบริการ
ทางการเงินแกผูมีรายไดนอยเพ่ิมข้ึน สงเสริมการออมและการเขาถึงบริการของสถาบัน
การเงิน นอกจากนี้ทางการไดขยายบทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ใหเปนสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบทดวย  

2. มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน ไดมีการจดัรูปแบบและ
บทบาทของสถาบันการเงิน ปรบัปรุงกฎระเบยีบเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและลดอุปสรรค
การประกอบธรุกจิ ตลอดจนสงเสรมิหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

ปจจุบันโครงสรางระบบสถาบันการเงินในภาพรวมมีความเหมาะสมและเอื้อตอ
การพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน แตยังตองผลักดันและสนับสนุน
ใหมีการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับ
การพัฒนาการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลสถาบันการเงินใหสอดคลองกับสภาพ
การทําธุรกิจ ปจจุบันรูปแบบของการกํากับสถาบันการเงินมีลักษณะของการกํากับแบบ
เปนไปตามความเสี่ยง (Risk-based Supervision) และการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated 
Supervision) เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจทางการเงินที่ดําเนินการใน
รูปแบบของกลุมธุรกิจ  

ธปท. ยังมีนโยบายที่จะนํามาตรฐานการกํากับเงินกองทุนของ Basel II มาใช
กับธนาคารพาณิชยต้ังแตสิ้นป 2551 เปนตนไป เพ่ือสงเสรมิใหสถาบันการเงินพัฒนา 
การบริหารจัดการความเสี่ยงใหมปีระสิทธภิาพยิ่งข้ึน เงินกองทนุข้ันตํ่าตามมาตรฐาน
ใหมจะสะทอนความเสี่ยงของสถาบันการเงินไดมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งจะชวยเสรมิสรางให
สถาบันการเงินมั่นคงเขมแข็งและเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ 
การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II ประกอบดวยสามหลักการคือ 1) การดาํรง
เงินกองทนุข้ันตํ่า ประกอบดวยสามดาน คือ ก. ดานเครดิต ข. ดานปฏิบัติการ ค. ดาน
ตลาด  2) การกํากับดูแลโดยทางการ  และ 3) การใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล  

นอกจากนี้ ธปท. ยังไดพัฒนาเครื่องมือตางๆ เพ่ือใหการกํากับดูแลสถาบัน
การเงินมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกิดเสถยีรภาพในระบบสถาบันการเงิน โดยได
คํานึงถงึปจจยัดานมหภาคและดานระบบสถาบันการเงินควบคูกันไป เชน ระบบสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนา  ตัวชี้วัดฐานะทางการเงินในภาวะปกติ (Financial Soundness 
Indicators: FSIs) ตลอดจนมาตรการปองกันและแกไขปญหาสถาบันการเงิน ทั้ง Prompt 
Preventive Action (PPA) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสถาบันการเงินมิใหลุกลามจนทํา
ใหเงินกองทุนของสถาบันการเงนิลดต่ําลงกวาที่กฎหมายกําหนด และ Prompt Corrective 
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Action (PCA) ที่กําหนดมาตรการดําเนินการกบัสถาบนัการเงนิซึง่ประสบปญหาจนฐานะ
เงินกองทนุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด  มาตรการที่กลาวมา โดยเฉพาะการกํากับ
แบบรวมกลุม และ PCA จําเปนตองออกกฎหมายมารองรับใหสามารถดําเนินการได
อยางสมบูรณ 

การดําเนินนโยบายสถาบันการเงินตางๆ ของ ธปท. อยูภายใตการดูแลของ
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินซึ่งมีหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจการเงิน
หลักทั้งสามหนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีกจํานวนหนึ่งเปนกรรมการ ทําหนาที่
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินนโยบายการกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน รวมถึงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลตางๆ เพ่ือให
งานนโยบายและการกํากับดูแลสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงและมี
มาตรฐานที่สอดคลองกัน  ตลอดจนเปนไปตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

3.  มาตรการดูแลผูบริโภค ธปท.ไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยมีหนวยงานรับ
เรื่องรองเรียนจากผูบริโภค และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินใหสินเชื่อในรูปแบบ
ที่เปนมาตรฐานเพื่อใหผูบริโภคไดรับขาวสารและบริการที่เทาเทียมกัน นอกจากนี้ ธปท. 
ยังไดเผยแพรขอมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมของสถาบันการเงินใน
เว็บไซตของ ธปท.  รวมทั้งมีการใหความรูแกสาธารณชนในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 
เชน การแขงขันตอบปญหาเศรษฐกิจการเงิน การจัดหลักสูตรอบรมความรู ดาน
เศรษฐศาสตรแกคณะอาจารยโรงเรียนตางๆ และการเผยแพรเอกสารความรูดานการเงิน 
เชน สาระนารูการแลกเปลี่ยนเงิน และรูทันเงินเฟอ เปนตน 

2.  “รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชย
เอกชน” 

โดย  ดร. ประสาร  ไตรรัตนวรกุล กรรมการผูจัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
และ ธัญญลักษณ วัชระชัยสุรพล  ผูจัดการฝายวิจัยการเงินการธนาคาร 
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด 

จากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนได
เรียนรูบทเรียนและจุดออนของรูปแบบการทําธุรกิจแบบเดิม กระบวนการแกไขปญหา
ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอผลประกอบการของธนาคารพาณิชยเอกชน บุคลากร 
ตลอดจนโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเมื่อผนวกกับสภาวะการแขงขันในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและทวีความรุนแรงข้ึนตามลําดับในชวงหลัง
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วิกฤต สงผลใหธนาคารพาณิชยเอกชนตองเรงปรับรูปแบบการทําธุรกิจในทุกๆ มิติ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  โมเดลโครงสรางธุรกิจ ธนาคารพาณิชยเอกชนใหความสําคัญกับตลาด
สินเชื่อรายยอยมากขึ้น เนื่องจากชวยใหสามารถกระจายความเสีย่งไดดีข้ึน รวมทั้งเปน
ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง (จากการที่ผูบริโภคและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กยังเขาถึงบริการทางการเงนิของธนาคารพาณชิยไดนอย) และยังใหผลตอบแทนสูงทั้ง
ในรูปของอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ซึ่งชวยใหธนาคารเอกชนสามารถทํากาํไร
ไดมากขึ้น จากภาวะการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยที่รุนแรงขึ้นทําใหตองปรับธุรกิจ
เปนธนาคารเพื่อการบริโภค (consumer banking) 

2.  โมเดลการหาลูกคาและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา ธนาคารพาณิชย
เอกชนไดแบงกลุมลูกคาชัดเจนข้ึน ทําใหมีการกําหนดตัวบุคคลและหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวของกับลูกคาอยางชัดเจน เชน ผูดูแลความสมัพันธลูกคา (relationship manager) 
จะดูแลลูกคารายใหญและรายกลาง  สวนลูกคารายยอยจะใชสาขาและทมีขาย (mobile 
sale force) เปนผูดูแล  ดังนั้นสาขาจะเหลือภาระงานหลักคือการเปนชองทางการขาย
ผลิตภัณฑและบรกิาร และงานดูแลธุรกรรมทางการเงินตางๆ  

3.  โมเดลการขายและใหบริการ จากการที่ธนาคารพาณิชยเอกชนมีการแบง 
กลุมลูกคาและกลุมผลิตภัณฑชัดเจนขึ้น ทําใหสามารถวางแผนการขายและการตลาดที่
เหมาะสมกับแตละกลุมลูกคาและกลุมผลิตภัณฑมากขึ้น  นอกจากนี้ เนื่องจากในชวง
หลังวิกฤตลูกคาเปนใหญและการแขงขันในการใหบริการทางการเงินรุนแรงมากขึ้น 
ในขณะที่ผูเลนรายใหม  เชน  สถาบันที่มิใชธนาคาร (non-bank) มีจํานวนเพ่ิมข้ึน  และ
ธนาคารเอกชนที่มีผูถือหุนใหญเปนธนาคารตางประเทศไดรุกตลาดเขามา ดังนั้น 
ธนาคารพาณิชยเอกชนไทยจึงใหความสําคัญกับการศึกษาความตองการของลูกคาโดย
มุงนําผลที่ไดไปใชพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดมากที่สุด 

สําหรับชองทางการขายและใหบรกิารนั้น นอกจากชองทางสาขาแลว ธนาคาร
พาณิชยเอกชนไดใหความสําคัญมากขึ้นกับชองทางการขายและใหบริการอื่นๆ ไดแก 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส (เอทเีอ็ม เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ และเครื่องปรับรายการสมุด
เงินฝากอัตโนมัติ) โทรศัพท (call center) อินเทอรเนต็ และทีมขาย  

4.  โมเดลเครดิตและการบริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารพาณิชยเอกชนเริม่
แยกขั้นตอนการหาลูกคาออกจากกระบวนการดานเครดิตอื่นทั้งดานกระบวนการ
พิจารณาและอนมุัติเครดิตเพ่ือแกปญหาคุณภาพหนี้  และไดจัดต้ังระบบงานเพ่ือดูแล
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กระบวนการปฏบัิติการหลังอนุมติัเครดิตโดยเฉพาะ ซึ่งทําใหเกิดความโปรงใส มีการ
คานอํานาจ และสรางความชํานาญเฉพาะทางใหกบัผูปฏิบัติงานในแตละดาน ตลอดจน
เกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale) ซึ่งชวยแกปญหาดานจุดออนของโครงสราง
งานเครดิตในชวงกอนวิกฤตไดเปนอยางด ี นอกจากนี้ ภาครัฐและหนวยงานที่เกีย่วของ
ยังจัดต้ังบริษัทขอมูลเครดิต (credit bureau) เพ่ือเก็บขอมูลเครดิตและประวัติการชําระหนี้
ของลูกคา ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนสามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเครดิต
ไดอยางถูกตอง แมนยํา และอยูในขอบเขตมากขึ้น โดยไมตองพ่ึงขอมูลของธนาคาร
ตนเองเพียงแหงเดียวดังเชนในชวงกอนวิกฤต 

5.  โมเดลการบริหารความเสี่ยงดานอื่นๆ เชน การบริหารความเสี่ยงดานตลาด 
เนื่องจากธนาคารพาณิชยเอกชนเผชิญความเสีย่งทั้งอัตราแลกเปลีย่น อัตราดอกเบี้ย 
และความเสีย่งจากธุรกรรมในบญัชีเพ่ือคา (trading) สูงข้ึน จึงนํามาสูการพัฒนาวิธีการ
ประเมินความเสีย่งดวยวิธีการตางๆ เชน การวิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี้ยของสนิทรัพยและหนี้สิน การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยประเภทตางๆ ตอรายไดจากดอกเบี้ยของธนาคารในอนาคต  

ทามกลางปจจัยแวดลอมในการประกอบธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยางไมหยุดยั้ง 
ทั้งในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสราง
และพฤติกรรมของประชากร ตลอดจนกฎเกณฑและกฎหมายตางๆ ของทางการ  
ในอนาคตคงตองมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนใหดี
ยิ่งข้ึนไปอีก  อยางไรก็ตาม ความพยายามและงานตางๆ ที่ธนาคารพาณิชยเอกชนได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องตลอดชวงหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินใน 
ป 2540 คงชวยใหมั่นใจไดวาธนาคารพาณิชยเอกชนมีความแข็งแรงและมีความพรอม 
มากขึ้นสําหรับรับมือกับเหตุการณที่ไมคาดคิดซึ่งอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 

3.  “สถาบันการเงินเฉพาะกจิ: เครื่องมือของนโยบายรัฐ 
ในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย” 

โดย  รศ. ดร. เพลินพิศ  สัตยสงวน  อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีบทบาทเพิ่มข้ึนในภาคการเงินไทยนับต้ังแตหลัง
วิกฤตการณการเงินเอเชียป 2540  ดังเห็นไดจากสวนแบงตลาดของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจซึ่งเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 10 ในป 2539 เปนรอยละ 18 ในป 2548 ทั้งนี้เนื่องจาก
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เหตุผลสองประการคือ 1) การที่บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย 56 แหงไดถูกปด
กิจการอยางถาวรในป 2540 และ 2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองสนองนโยบาย 
ประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในชวงหาถึงหกปที่ผานมา  

อัตราการปลอยสนิเชือ่ของสถาบันการเงินเฉพาะกจิเพ่ือสนองนโยบายประชานยิม
เพ่ิมข้ึนมาก กลาวคือ ในชวงป 2544-2548 มีคาเฉล่ียอยูที่รอยละ 15 ตอป ในขณะที่
อัตราการเพ่ิมของสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีคาเฉลี่ยอยูทีร่อยละ 4 ตอป สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจสองแหงที่ปลอยเงินกูเพ่ิมข้ึนมาก ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารออมสิน โดย ธพว. ได
ปลอยสินเชื่อเฉลีย่เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 74 ตอป  สงผลใหมีหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายไดตอ
สินเชื่อสูงสุดในบรรดาสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมด 

การทีส่ถาบันการเงินเฉพาะกจิตองสนองนโยบายรฐับาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
สงผลดังนี้ 

1.  อัตราการทํากําไรของสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจบางแหง เชน ธนาคารออมสนิ
และ ธพว. มีแนวโนมลดลง  แตสําหรับ ธ.ก.ส. แลว  อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนมี
แนวโนมสูงข้ึน  

2.  ในป 2548 ธนาคารอาคารสงเคราะหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด 
ตามมาดวยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ 
ธ.ก.ส. ตามลําดับ สวน ธพว. มีประสิทธภิาพในการดําเนินงานต่ําทีสุ่ด 

3.  ธนาคารเฉพาะกจิเกือบทุกแหงมคีวามมั่นคงนอยลง (วัดโดยเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง) 

ความตองการใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยกูใหแกรากหญาไดอยางทั่วถึง
ทําใหมีการนํานวัตกรรมทางการเงินคือการแปลงสินทรัพยเปนทุนมาใช โดยใหนํา
สินทรัพยที่กอนหนานี้ใชค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินในระบบไมไดมาค้ําประกัน
เงินกูได เชน  สปก. 4-01 สินทรัพยสิทธิการเชา เชาซื้อ เชน สัญญาเชาแฟลตการเคหะ
แหงชาติ สัญญาเชาแผงคาของกรุงเทพมหานคร สัญญาการเชาที่ราชพัสดุ สินทรัพย
ประเภทที่สาธารณะ เปนตน  การปลอยกูโดยโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนจะทําให
สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินคืนสูงข้ึน  นอกจากนี้ การแปลง
ทรัพยสินสวนรวมใหเปนทุนสวนตัวนับเปนวิธีการอุดหนุนคนจนโดยที่รัฐบาลไมตองเสยี
คาใชจาย และจะทําใหสินทรัพยสาธารณะเสื่อมโทรมลง 
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บทความนี้มีขอเสนอดังนี ้
1.  ใหกระทรวงการคลังจัดสถาบันการเงินของรัฐ (financial state-owned 

enterprises) อื่นๆ เชน บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย เขาอยูในสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือให ธปท. ตรวจสอบได  และให
กระทรวงการคลงัเปดเผยผลการตรวจสอบตอสาธารณชน 

2. ใหแบงแยกตลาดระหวางสถาบันการเงินเฉพาะกิจแตละแหงใหชัดเจน 
3.  นโยบายกึ่งการคลังที่รัฐบาลใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการ และที่

ตองใชงบประมาณแผนดินชําระหนี้หรือที่เปนงบผูกพัน ตองผานความเห็นชอบของ
สภาผูแทนราษฎร 

4.  โครงการตามนโยบายประชานิยมที่เปนประโยชนตอประชาชนที่สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจกําลังดําเนินการอยูก็ควรดําเนินการตอไป ทั้งนี้รัฐบาลชุดปจจุบันควร
เขาไปดูแลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยางใกลชิด และใหกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหคณะกรรมการกองทุนฯ กันเงินสวนหนึ่งของ
เงินกองทุนฯ มาใชในการแกปญหาสังคมในแตละหมูบานและชุมชน 

4.  “สูหนึ่งทศวรรษวิกฤตเศรษฐกิจ: ตลาดทุนไทยไดเรียนรูและ
ปรับปรุงสิ่งใดบาง” 

โดย  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผูชวยผูจัดการ และ  
อมรรัตน กริตโสภณ Senior Associate สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เปนระยะเวลาเกือบ 10 ปมาแลวที่มีการมองวาภาคธุรกิจและภาคการเงินของ
ประเทศไทยเปนตนตอของปญหาที่ทําใหเกิดการลุกลามของวิกฤต สาเหตุหลักมาจาก
โครงสรางทางการเงินที่ออนแอโดยพ่ึงการกูยืมเงินเพ่ือการลงทุนจากระบบธนาคารและ
สถาบันการเงินอยางมหาศาลจนเกิดสภาวะความเสี่ยงทางการเงิน เมื่ออุปสงค
ภายในประเทศหดตัวลงอยางรวดเร็ว ก็สงผลตอความสามารถในการชําระหนี้คืนแกระบบ
สถาบันการเงิน ประกอบกับการปลอยสินเชื่ออยางขาดธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
บางแหงใหแกธุรกิจพวกพองหรือกลุมผลประโยชน ซึ่งทําใหเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ในระบบสถาบันการเงินสูงอยางไมเคยปรากฏมากอน จนนําไปสูความลมเหลวของ
ระบบการเงิน ทําใหภาครัฐตองเขาไปชวยเหลือฟนฟูซึ่งกอใหเกิดหนี้ของภาครัฐเปน
จํานวนมาก  
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในตลาดทุนคือ การเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจกรรม
ทางการเงินของภาคธุรกิจ กลาวคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ตลท.) ไดเรียนรูจากผลกระทบของโครงสรางทางการเงินที่ตองแบกรับภาระหนี้สิน
ระยะสั้นจากการกูยืมผานระบบธนาคารพาณิชย โดยในหลายปที่ผานมาบริษัทจดทะเบียน
ไดพยายามเปลี่ยนโครงสรางทางการเงินโดยหันมาระดมทุนจากการใชเครื่องมือใน
ตลาดทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้มากขึ้น จากขอมูลในชวงป 2541-2548 พบวา 
บริษัทมีการดําเนินกิจกรรมทางการเงินโดยการเรงคืนหนี้สุทธิแกสถาบันการเงินเปน
จํานวนสุทธิกวาแสนลานบาท ทําใหความเสี่ยงทางการเงินลดลง  อยางไรก็ตาม การใช
กลไกตลาดทุนโดยเฉพาะเครื่องมือประเภทตราสารหนี้เอื้อตอบริษัทขนาดใหญเทานั้น  

สิ่งที่ตลาดทุนไดเรียนรูแตยงัเปล่ียนแปลงไมได คอื การขยายการเติบโตโดยอาศยั
การเพิ่มมูลคาทีส่มบูรณของราคาหลักทรัพย เพราะที่ผานมาการเติบโตของตลาดทนุไทย
เปนการเติบโตเชิงปริมาณจากจํานวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้มูลคาราคาหลักทรัพยที่ตํ่า
ทําใหตนทุนในการระดมทนุตราสารทุนในตลาดทนุไทยสูงกวาในตลาดหลักทรัพยอืน่ๆ ใน
ภูมิภาค เชน สงิคโปรและฮองกง นอกจากนี้ตลาดทุนยังไมไดจัดการกับความผันผวน
ทางราคาที่สูงซึ่งทําใหตลาดขาดเสถียรภาพ และเนื่องจากตลาดทุนไทยมีฐานนักลงทุน
ไทยต่ํามาก ประกอบกบัขาดความหลากหลายดานผลิตภัณฑ ทําใหนักลงทุนมีทางเลอืก
ไมมากพอในการลงทุน จึงควรขยายฐานนักลงทุนสถาบันและเพิ่มความหลากหลาย
ดานผลิตภัณฑ เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอการระดมทุนของภาคเอกชน 

การพัฒนาตลาดทุนใหสามารถทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพในระยะตอไป
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนเพ่ือแกปญหา ทั้งในเรื่องการเพิ่มฐาน 
นักลงทุนอยางยั่งยืนผานนโยบายการออมภาคบังคับ หรือการพยายามเพิ่มมูลคาที่
สมบูรณของหลักทรัพยและลดตนทุนในการระดมทุนลง ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย
และสรางความแข็งแกรงใหระบบเศรษฐกิจที่มีความสมดุลเชิงโครงสรางตอไป 
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5.  “อภิบาลของบริษัทไทยกบัการพัฒนาตลาดหุนหลงัวิกฤต
เศรษฐกิจ: หนีเสือปะจระเข?” 

โดย  ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบ
เศรษฐกิจ และ ดร. ชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ ผูเชี่ยวชาญ ฝายการวิจัย
แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 นําไปสูการปรับโครงสรางการถือหุนครั้งใหญของภาค
ธุรกิจไทย ผูถอืหุนที่เปนครอบครัวในหลายธรุกจิโดยเฉพาะธุรกจิการเงินตองสญูเสีย
หุนสวนหรือธุรกจิใหแกรฐัหรือผูลงทุนตางชาติที่นําทุนเขามากอบกูธุรกิจในขณะนั้น แม
ปญหาอภิบาลของบริษัทครอบครวั เชน การถายโอนกําไรออกจากบริษัทมหาชนไปยัง
บริษัทของครอบครัว หรือการปลอยกูใหแกพวกพองและญาติมติรในกรณีของสถาบัน
การเงินจะลดลงไปมากอันเปนผลมาจากทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุน และ
กฎ กติกาการกํากับดูแลที่เขมงวดขึ้น แตประเทศไทยกลับตองประสบกับปญหา  
“อธรรมาภิบาล” ใหมๆ ที่ปะทุข้ึนภายใตยคุทองของตลาดทุนและของรัฐวิสาหกิจ  ซึง่
เกิดจากทั้งนโยบายการแปรรูปรฐัวิสาหกิจของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และจาก
การที่รัฐเขาไปชวยเหลือสถาบันการเงินชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ วิบากกรรมของ
ประเทศไทยในการพัฒนาอภิบาลของภาคธุรกิจจึงอยูในสภาวะ “หนีเสือปะจระเข” 

ปญหาการปนหุนทาทายทั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ ตลท. ทั้งสองหนวยงานนี้ตางตองประสบปญหาจากการที่
บทบัญญัติของกฎหมายหลายประการยังไมเอื้ออํานวยใหสามารถตรวจจบัผูมีสวนรวม
ในการกระทําดังกลาว เชน กฎหมายมิไดใหอํานาจ ก.ล.ต. ในการบังคับใหนายหนาคา
หลักทรัพยและผูลงทุนที่เปนสถาบันการเงินตองเปดเผยตัวตนของผูลงทุนที่แทจริง 
นอกจากนี้การที่กฎหมายกําหนดให ก.ล.ต. ตองดําเนินการกลาวโทษผานพนักงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (แลวแตลักษณะความผิด) 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐาน โดยหากพนักงานสอบสวนเห็นวา
มีการกระทําที่เขาขายเปนการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย ก็จะสงเรื่องใหพนักงานอัยการ
พิจารณาสั่งฟองคดีตอศาลอาญาตอไป ทําใหการกลาวโทษของ ก.ล.ต. ในหลายกรณีไม
สามารถดําเนินการทางกฎหมายไดอยางที่ควรจะเปนแมจะเห็นวามีการกระทําความผิด
เกิดข้ึน เนื่องจากขาดการประสานความรวมมือระหวางหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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ดวยขอจํากัดของอํานาจทางกฎหมาย ก.ล.ต. ไดเนนมาตรการในการเปดเผย
ขอมูลเปนหลักในการปองกันมิใหผูลงทุนถูกบริษัทหลอกลวง เชน การกําหนดใหผูสอบ
บัญชีตองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินที่อาจมี แตการดําเนินการนอก
กระบวนการทางกฎหมายทําใหไมมีคดีตัวอยางที่สามารถอางอิงไดและเปนบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติแกบริษัทอื่นๆ และทําใหไมมีการแพรกระจายขาวสารในวงกวางซึ่งจะชวย
ใหผูลงทุนไดรับรูและมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาอภิบาลของบริษัท ที่สําคัญที่สุดคือ 
การใชมาตรการทางปกครองดําเนินการก็ไมมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนดังเชน
กระบวนการในศาล ทําใหถูกแทรกแซงไดงาย สงผลใหหนวยงานกํากับดูแลเสี่ยงตอ
การถูกกลาวหาวาเลือกปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย การแกกฎหมายจึงเปนสิ่งที่
จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการในระยะตอไป 

ปญหาอภิบาลอีกลักษณะทีเ่กิดข้ึนในยคุหลังวิกฤตเศรษฐกิจคือ ปญหาอภิบาล
ของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน ในปจจบัุนเงินกูของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 ของปริมาณเงินใหสินเชื่อในระบบ
ทั้งหมด (ยังมไิดนับรวมเงินใหสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยทีอ่งคกรของรัฐเปนผูถือหุน
รายใหญ) เนือ่งจากสถาบันการเงินของรัฐมักตองสนองนโยบายที่รัฐบาลกําหนดจึงมี
ความเสี่ยงทีอ่ํานาจการเมืองจะเขาแทรกแซงไดมาก ทําใหเกิดปญหาการปลอยกูที่
หละหลวมเพ่ือตอบสนองนโยบายประชานยิมของรัฐบาลที่ใชในการหาเสียง หรือปลอย
กูใหแกพรรคพวกของนักการเมอืง สงผลใหสถาบันการเงินของรัฐตองประสบปญหา 
หนี้เสีย ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่ทาทาย ธปท. ในฐานะผูกํากบัดูแลสถาบันการเงิน
และหนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 
ไมวาจะเปนสํานกังานการตรวจเงนิแผนดิน กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน หรือภาค
ประชาชนทีเ่ปนเจาของรัฐวิสาหกิจ 

ประมวลสรุปการระดมความคิด 

วิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาทําใหเกิดการเรียนรูในประเด็นสําคัญประการหนึ่ง 
กลาวคือ การบริหารจัดการธุรกิจโดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ (check 
& balance) จะนําไปสูการกระทําที่ไมโปรงใส  ดังนั้น ภายหลังวิกฤตการเงินจึงทําให
หลายภาคสวนใหความสําคัญกับการกํากับดูแลและตรวจสอบ ตลอดจนการสรางภมูคิุมกนั
ตางๆ ซึ่งเห็นไดชัดจากกลุมสถาบันการเงิน  สวนในดานการกํากับดูแลตลาดทุนนั้น 
ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ แตก็ยังมีชองโหวที่
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สามารถนําไปสูการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบได เชน การปนหุน หรือการใชนอมินี 
เปนตน 

สรุปการระดมความคิดไดเปน 4 ประเด็นหลักดังตอไปนี้  

1.  บทบาทของ ธปท.  

ธปท. ไดปฏิรูปการกํากับดูแลระบบการเงินใหทันสมัยเพ่ือชวยลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึน เชน มีการออกกฎเกณฑมาตรฐานสาํคัญ คือ ปรับเกณฑจัดชั้นกันสํารอง
และเงนิกองทนุ เตรียมความพรอมใหกับสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการใชหลักเกณฑ 
Basel II และ IAS 39 ซึ่งหมายถงึ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง
การกันเงินสํารอง กําหนดใหธนาคารพาณิชย บรษัิทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร 
ตองกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมลูคา
ปจจุบันของกระแสเงนิสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงนิสด
ที่คาดวาจะไดรบัจากการจําหนายหลักประกนั โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความแข็งแกรง
ใหสถาบันการเงนิในการจัดการคณุภาพสินทรัพยเพ่ือใหสะทอนราคาตลาดมากขึ้น  

นอกจากนี้ ธปท. กําหนดใหมีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญใหเปนระบบเพ่ือเปน
ประโยชนในการวิเคราะหและเตือนภัยลวงหนา สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหแก
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะเรือ่งการบริหารความเสี่ยงใหเขมงวดขึน้ ตลอดจนสงเสริม
การสรางหลักธรรมาภิบาลในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งครอบคลุมทั้งองคประกอบและ
หนาที่ความรับผดิชอบของกรรมการและผูบริหารสถาบันการเงิน  

2.  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถาบันการเงิน 

นอกจากสถาบันการเงินจะปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับขอกําหนดและ
หลักปฏิบัติที่กําหนดโดย ธปท.  (ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดชั้นสํารองหนี้ การดํารง
สินทรัพยสภาพคลองและระดับเงินกองทุน เปนตน) แลว ในดานรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงินก็ไดมีการปรับปรุงใหเทาทันกับสภาพการที่เปล่ียนแปลงไปดวย 

ในมิติของโครงสรางธุรกิจนั้น สถาบันการเงินหันมาใหความสําคัญกับการ
ใหบริการทางการเงินมากขึ้น ซึ่งชวยเพ่ิมสัดสวนรายไดทีม่ิใชดอกเบี้ย ทั้งนี้เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งรายไดดอกเบี้ยนัน่เอง สวนในมิติของการบรหิารความเสี่ยง ไดให
ความสําคัญกับความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาดและดานปฏิบัติการ 

สําหรับอีกมิติหนึง่ที่สําคัญอยางยิ่งตอผูประกอบการก็คือลูกคา สถาบันการเงิน
ไดหันมาใชหลักการเนนลูกคาเปนศูนยกลาง และขายผลิตภัณฑที่หลากหลายใหตรง
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ตามความตองการของลูกคาแตละคน  ทั้งนี้โดยสรางการเรียนรูและความสัมพันธที่ดี
ระยะยาวระหวางสถาบันการเงินกบัตัวลูกคา ซึ่งจะชวยใหสถาบันการเงินนัน้ๆ มีความ
ไดเปรียบมากกวาสถาบันการเงินที่เนนตัวผลิตภัณฑเปนสําคัญ 

3.  การแทรกแซงของภาครัฐ 

ภาครัฐเขามามีบทบาทมากขึ้นในการชวยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบปญหา 
(ไมวาจะจงใจหรือไมก็ตาม) ทําใหภาครัฐเขามาเปนเจาของสถาบันการเงิน อยางไร 
ก็ตาม การใหความชวยเหลือทําใหภาครัฐตองสูญเสียเงินเปนจํานวนมากกวา 1.4 ลานลาน
บาท การดําเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐจึงนาเปนหวง เพราะอาจเปนเพียง
เครื่องมือของรัฐและ/หรือนักการเมืองก็ได 

นอกจากนี้ ภาครัฐยังเนนการกระตุนอุปสงคเพ่ือการลงทุนผานการจัดสรรเงิน
จํานวนมากจากการกูยมืเงินจากสถาบันการเงนิของรฐัเพ่ือนําไปใชกับนโยบายประชานยิม 
แมบางนโยบายจะมีเจตนาที่ดีเพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ดอยโอกาส แตก็มิไดสรางผลที่
เปนรูปธรรมเทาใดนัก และการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัเหลานี้ยัง
ประสบปญหาหลายประการ (ดูรายละเอียดจาก เพลินพิศ 2549, 12-13) 

4.  การพัฒนาตลาดทุน 

เนื่องจากการกํากับสถาบันการเงนิมีความเขมงวดมากขึ้น ทําใหสถาบันการเงิน
สวนใหญระมัดระวังในการปลอยสนิเชื่อ ในแงนีน้บัต้ังแตเศรษฐกิจฟนตัว ตลาดทุน 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดหุน) จึงเปนทางเลอืกหนึ่งสําหรับบริษัทที่ตองการระดมทุน 
อยางไรก็ตาม การเติบโตในตลาดหุนไทยเปนเพียงการเติบโตในเชิงปริมาณจากจํานวน
บริษัทจดทะเบยีน ทั้งที่จริงแลว การจะทําใหตลาดเติบโตไดอยางยั่งยืนจําเปนตองเนน
คุณภาพของตลาด การขยายฐานนักลงทุนและนกัลงทุนสถาบัน รวมถึงการใหความรู
แกนักลงทุน  

ก.ล.ต. ซึ่งเปนหนวยงานกํากับตลาดทุนไดชวยพัฒนาระบบการดําเนินงานและ
การกํากับดูแลของบริษัทจดทะเบยีน โดยจุดเริ่มตนของการปรับเปลีย่นเพ่ือลดความไม
เทาเทยีมกันของขอมูล คือ การทําใหบริษัทจดทะเบยีนเปดเผยขอมูลเชิงลึกไมวาจะ
เปนเรือ่งการบริหารจัดการ การรายงานตัวเลขทางการเงินที่สําคัญ ตลอดจนการจัดทํา
รายงานการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  อยางไรก็ตาม ก.ล.ต. ก็มีขอจํากัดเรื่อง
อํานาจในการนําผูตองสงสัยวากระทําผิดมาดําเนินคดี เชน ในกรณปีนหุน   

 



  

  

กลุมที่ 3:  
ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับนโยบายทางเศรษฐกิจ 

 

ที่มา 

เศรษฐกจิและการเมอืงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและแยกจากกนัไดยาก เนื่องจาก
ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ธรรมาภบิาลทางการเมืองจึง
สงผลโดยตรงตอนโยบายทางดานเศรษฐกจิ  ถาการเมืองขาดธรรมาภิบาล นโยบาย
เศรษฐกจิกอ็าจดําเนนิไปอยางผิดทศิทาง และนําพาประเทศไปสูความเสีย่งหรอืแมกระทั่ง
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตการเมืองได  

การระดมความคิดในกลุมนี้พิจารณาประเด็นสืบเนื่องจากการขาดธรรมาภิบาล
ทางการเมืองที่มีผลตอนโยบายทางดานเศรษฐกิจ เชน เรื่องผลประโยชนทับซอน (conflict 
of interest)  ในกระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และปญหาความสัมพันธระหวาง
การผูกขาดทางเศรษฐกิจกับการผูกขาดทางการเมือง เปนตน ตลอดจนพิจารณาแนวทาง
ในการปฏิรูประบบการเมืองการปกครองในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายเศรษฐกิจดวย 

สรุปบทความที่นําเสนอ 

1. “เศรษฐศาสตรวาดวยการปราบคอรรัปชั่น” 

โดย  ศ. ดร. เมธี ครองแกว กรรมการ  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

บทความนี้ตองการชี้ใหเห็นวาความรูทางเศรษฐศาสตรสามารถนํามาใชวิเคราะห
ปญหาคอรรัปช่ันได ทําใหมีความเขาใจที่ถูกตองและนําไปสูวิธีแกปญหาที่ถูกตองดวย 

เศรษฐศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการเลือกของคนและสังคม มีจุดมุงหมายที่
สําคัญคือนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการ
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กระจายผลประโยชนระหวางคนในสังคมใหมีความเสมอภาคหรือเทาเทียมกันในระดบัหนึง่  
ดังนั้น การคอรรัปชั่นอาจหมายถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่มีสวนทําใหการจัดสรร
ทรัพยากรไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือสรางความเหลื่อมลํ้าในสังคมจนเกิดปญหาอื่น
ตามมา แตเง่ือนไขสําคัญของคอรรัปช่ันก็คือ ผูที่กอใหเกิดความไรประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตรหรือผูสรางความเหลื่อมลํ้านั้นไดสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นแกตนเอง
โดยเบียดบังผลประโยชนที่คนอื่นหรือสังคมพึงไดรับ ซึ่งเปนการกระทําที่ไมสมควรและ
ไมถูกตอง 

เนื่องจากรัฐหรือภาครัฐมีหนาที่สําคัญในการดูแลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
คนในสังคมดําเนินไปอยางถูกตองและเปนธรรม คอรรัปช่ันที่เกิดข้ึนจึงมักจะเปนการทํา
หนาที่ของตัวแทนของรัฐ (ขาราชการ เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ หรือนักการเมือง) ที่ใช
อํานาจแหงรัฐซึ่งตนมีอยูกอใหเกิดผลประโยชนแกตนเองโดยขัดกับหลักแหงกฎหมาย 
(rule of law) หรือกฎเกณฑในการปกครองอื่นๆ  

ดังนั้น การเกิดคอรรัปช่ันตองมีองคประกอบสําคญั 3 ประการ คือ 
1.  เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจในการตดัสิน (discretionary power) วาจะใหหรือ

ไมให จะยอมหรือไมยอม จะทําหรือไมทําตามกฎเกณฑที่เจาหนาที่ผูนั้นสามารถ
วินิจฉัยไดหรือใชได 

2.  มีประโยชนเกีย่วของที่สามารถวัดไดหรือเขาใจได ซึ่งเปนประโยชนในรูป
ของการโอนหรือการสกัดออกมาจากระบบเศรษฐกจิที่นักเศรษฐศาสตรเรยีกวา “คาเชา
ทางเศรษฐกจิ” (economic rent) 

3.  มีระบบหรือสถาบันที่ออนแอ (weak institutions) ซึ่งรวมถึงระบบกฎหมายที่
ไมสมบูรณและไมสามารถบังคับใชได ระบบการบริหารและการปกครองที ่ขาด
ประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบการเมืองที่มีการผูกขาดอํานาจที่ไมเปนธรรมจนทําให
เจาหนาที่ของรัฐสามารถใชอํานาจในการตัดสินหรือวินิจฉัยไดตามอําเภอใจหรือดวย
ความสะดวก 

 หากสาเหตุของการเกิดคอรรัปช่ันตามองคประกอบขางตนเปนที่ยอมรับได 
การแกไขก็อาจทําไดดวยการสรางสถาบันทางสังคมที่เขมแข็ง มีระบบกฎหมายที่
ครอบคลุมและมีการบังคับใชอยางจริงจัง รวมถึงมีระบบตรวจสอบหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ กลาวอีกนัยหนึ่ง ถาระบบดี การคอรรัปช่ันก็เกิดข้ึนไดยาก หรอื
ถาเกิดก็สามารถจับไดและปราบไดไมยาก  

อยางไรก็ตาม ระบบดีหรือสังคมดียอมดีนอยกวาวธิีทําคนใหเปน “คนดี” (moral 
man) เพราะหากคนในสังคมเปนคนดี ก็จะเกิดความละอายที่จะคอรรัปช่ัน 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 44 (ฉบับพิเศษ) 
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ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรนั้น Adam Smith มีความเชื่อวาระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนยิมเสรี (capitalistic หรือ laissez faire system) เปนระบบที่ดีที่สดุ เพราะสามารถใช
ทรัพยากรอยางมปีระสิทธภิาพมากที่สุดและประชาชนจะไดสวัสดิการสูงสุด แตที่เปน
เชนนีไ้ดเนือ่งจาก Adam Smith สมมติใหทุกคนเปน “คนดี” เมื่อคนดีทําเพ่ือตนเองอยาง
เต็มที่ ผลประโยชนของสังคมสวนรวมก็เกิดข้ึนเต็มที่ เหมือนมือทีม่องไมเห็น (invisible 
hand) ทําใหเปนเชนนี้ ในระบบที่มีการแขงขันสมบูรณเชนนีย้อมไมตองกลัววาจะเกิด
ปญหาคอรรัปช่ัน  

ดังนั้นโดยสรุปแลว การปราบคอรรัปช่ันทําไดดวยสองประการ คอื 1) ทําให
ระบบดี และ 2) ทําใหคนดี การทําใหระบบดอีาจงายกวาการทําใหคนดี แตก็ไมงาย
จนเกินไปนัก หลักสําคัญคือตองใหสังคมเปนสังคมที่เช่ือในหลักแหงกฎหมาย และเปน
สังคมที่เปนธรรมในลักษณะที่วา ผลตอบแทนจากการทํางานมีความเหมาะสมกับความ
ยากลําบากหรือความเสี่ยงของงานนั้นๆ 

การที่คนบางคนไดผลตอบแทนจากการทํางานหรือการประกอบการในระบบที่
สรางความแตกตางดานผลตอบแทนอยางมหาศาล อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหหลายคน
เห็นถึงความไมเปนธรรมของระบบ และพยายามจะคอรรัปช่ันเพ่ือประโยชนของตนเอง 

ปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของไทยในปจจุบันคือปญหาความเหลื่อมลํ้า
ในการกระจายรายได ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเหลื่อมลํ้าในการกระจายรายได
สูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ระบบที่บกพรองทําใหเกิดการกระจุกตัวของทรัพยสินและ
รายไดในสังคมไทยอยางมหาศาล และสภาพความเหลื่อมลํ้านี้เปนสาเหตุสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหเกิดการคอรรัปช่ัน  

ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งก็คือ ระบบดีเกิดข้ึนไดเพราะประเทศมีความเจริญถึง
ระดับหนึ่งซึ่งประชากรมีความเปนอยูที่ดี (อยูดีมีสุข หรือ well being)  เมื่อเปนเชนนี้ 
โอกาสของการเกิดคอรรัปช่ันก็นอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยากจนหรือกําลังพัฒนา 
เพราะฉะนั้นการทําใหประเทศหรือระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาก็เปนอีกทางหนึ่งซึ่งจะ
ปราบคอรรัปช่ันได  

ในทางเศรษฐศาสตรนั้น เปนไปไดวามีการคอรรัปช่ันที่สามารถทําใหระบบ
เศรษฐกจิมีประสิทธิภาพมากขึ้นได (efficient corruption) เชน การติดสินบนเจาหนาที่
เพ่ือใหกระบวนการอนุมัติในระบบราชการซึ่งเขมงวด หยุมหยิม และสลับซับซอน 
ผานไปไดอยางรวดเร็ว แตประสิทธิภาพดังกลาวเปนประสิทธิภาพภายในระบบที่ไร
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การแกปญหาที่ถูกตองจึงควรแกที่ระบบใหญ ไมใชการแกเฉพาะสวน 
ในระบบเล็ก 
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ในทางเศรษฐศาสตรมีความเชื่ออีกอยางหนึ่งวา คนตัดสินใจทําผิดหรือคอรรัปช่ัน
เพราะเห็นแลววาความเปนไปได (probability) ของการถูกจับหรือถูกจับผิดมีนอยกวา
ความเปนไปไดของประโยชนที่จะไดจากการทําผิดหรือการคอรรัปช่ันนั้นๆ  ถาเปน
เชนนี้จริง ก็จะตองยกระดับความเปนไปไดของการจับผิดไดใหสูงกวาความเปนไปได
ของการไดรับประโยชนจากคอรรัปช่ัน การมีกฎหมายที่โทษสูงอยางเดียวยอมไมเพียงพอ 
แตจะตองสรางความแนนอนของการบังคับใชกฎหมายใหเกิดข้ึนในความรูสึกของ
ประชาชนทุกคนดวย 

ในการทํางานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติของ
ไทยในปจจุบัน จุดเนนมักจะอยูที่การปองกัน (prevention) และการปราบปราม หรือ
ลงโทษ (punishment) ซึ่งไมผิดแตอาจจะยังไมพอ ควรจะมีตัว P อีกตัวหนึ่ง คือ 
promotion หรือการสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐเปน “คนดี” และประชาชนที่ติดตอกับ
เจาหนาที่ของรัฐเปนคนดีดวยเชนเดียวกัน 

2.  “ธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย” 

โดย  สฤณี  อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่ชวยใหนักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกได
สะดวกกวาที่เคยเปนมากอน แตในขณะเดียวกันก็ทําใหตลาดทุนในแตละประเทศตอง
เผชิญกับความเสี่ยงมากข้ึนจากผลกระทบของความลมเหลวของตลาดในตลาดทุน
ตางประเทศ ธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาตลาดทุนไปสูตลาดที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม และเปนตลาดที่ความลมเหลว 
(เชน พฤติกรรมไมเหมาะสมของผูเลนในตลาด และความไมเทาเทียมกันในการรับทราบ
สารสนเทศ) ไดรับการบรรเทาใหเกิดข้ึนนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

นับจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 รัฐบาลไทยและ “องคกรกึ่งรัฐ” หลายแหง 
(เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกองทุนวายุภักษ) มีบทบาทสูงข้ึนเรื่อยๆ 
จนเปนนักลงทุนรายใหญใน ตลท. กลาวคือ รัฐบาลถือหุนกวารอยละ 22 ของหุนใน
ตลาดหลักทรัพยทั้งหมด และเปนผูประกาศใชนโยบายดานตลาดทุนที่สําคัญ เชน การ
ลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับบริษัทจดทะเบียนใหม อีกทั้งยังเปนผูควบคุม ก.ล.ต. ซึ่ง
เปนผูควบคุม ตลท. อีกทอดหนึ่ง ลําพังการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดข้ึน
จากการสวม “หมวก” เหลานี้พรอมกันก็เปนเรื่องยากในทางปฏิบัติอยูแลว บริบทของ
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ภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทยปจจุบันที่ยังอยูภายใตการครอบงําของ “ธนกิจการเมือง” 
ซึ่งนักการเมืองหลายรายถูกกลาวหาวาใชอํานาจรัฐโดยมิชอบเพ่ือผลประโยชนสวนตัว 
ทําใหธรรมาภิบาลของการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยยิ่งเปนประเด็นสําคัญอยางมากใน
การพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

บทความนี้นําเสนอขอสรุปเบ้ืองตนรวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็น
ตอไปนี้ 

1. โครงสรางองคกรกํากับดูแล 
1.1  โครงสรางของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในปจจุบันเปดชองใหภาคการเมือง

สามารถแทรกแซงไดงาย เนื่องจากกําหนดใหเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐ เชน ปลัด
กระทรวงการคลงั เปนกรรมการ ก.ล.ต. โดยตําแหนง และ ก.ล.ต. ก็มีอํานาจควบคุม 
ตลท. ซึ่งปจจุบันเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร 

1.2  เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ก.ล.ต. มีผลประโยชน
ทับซอนที่ยากแกการจัดการ เชน ปลัดกระทรวงการคลังเปนทั้งกรรมการ ก.ล.ต. และ
เปนกรรมการของบริษัทจดทะเบยีนหลายแหงที่ ก.ล.ต. กํากับดูแลอยูในเวลาเดียวกัน 

2.  กฎหมาย 
2.1 ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยเปนความผิดทางอาญา ซึ่ง

หมายถึงวาการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยหลายกรณี เชน 
การสรางราคาหุน (ปนหุน) ที่กอใหเกิดความเสยีหายในวงกวางเปนไปอยางลาชาและ
ยากลําบาก สวนมากมักสิ้นสุดดวยการตัดสินไมลงโทษผูกระทําผิด เนื่องจากตองพิสูจน
ความผิดใหศาล “สิ้นสงสัย” ซึ่งแทบเปนไปไมไดสําหรับการทุจริตอันสลับซับซอนใน
ตลาดหลักทรัพย 

2.2  กฎหมายไทยยังไมมีกลไกคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย
อยางเพียงพอ และไมมีกลไกที่ชวยใหผูถือหุนรายยอยสามารถฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากผูกระทําผิดไดอยางสะดวก เชน ในกรณีเปดเผยสารสนเทศอันเปนเท็จ หรือการ
ปนหุน 

3.  การบังคับใชกฎหมาย 
3.1  ระหวางป 2542 ถึง 2548 ก.ล.ต. ไดเปรยีบเทยีบปรับและกลาวโทษ

ผูกระทําผิดในกรณีสรางราคาหุนและการใชขอมูลภายในรวมกันเพียง 36 รายการ 
ครอบคลมุบริษัทจดทะเบียน 21 ราย คิดเปนรอยละ 3.6 ของการใชมาตรการเชิงบรหิาร
และเชิงอาญาเทานั้น สัดสวนทีค่อนขางต่ํานีอ้าจสะทอนขอจํากัดของกระบวนการกฎหมาย
ในปจจุบันดังกลาวขางตน 
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3.2  อํานาจในการบังคบัใชกฎหมายของ ก.ล.ต. ของไทยมีขอจํากัดมากกวา 
ก.ล.ต. ในสหรัฐอเมริกา ไตหวัน เกาหลีใต มาเลเซีย ฮองกง และสิงคโปร โดยที่ ก.ล.ต.
ในประเทศเหลานี้บางแหงมีอํานาจกึ่งตุลาการ (quasi-judicial powers) ดวย 

3.3  การสั่งหามการซื้อขายหลักทรัพยช่ัวคราวของ ตลท. ดวยการข้ึน
เครื่องหมาย H (Trading Halt) และ SP (Suspension) ระหวางป 2546 และ 10 เดือนแรก
ของป 2549 เปนไปอยางสมเหตสุมผล และใกลเคียงกับคาเฉลีย่ของตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศ 

 (เครื่องหมาย H หมายถึงการหามซื้อขายหลักทรัพยโดยมีระยะเวลา
ไมเกนิ 1 ชวงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย (เชน ชวงเชาในขณะที่ตลาดเปดระหวางเวลา 
10.00 - 12.30 น.) โดย ตลท. จะยกเลิกคําสั่งหามการซื้อขายชั่วคราว (ปลดเครื่องหมาย 
H ออกจากกระดาน)  เมื่อบริษัทจดทะเบียนไดเปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของตอ ตลท. 
แลว  หากบริษัทจดทะเบียนไมสามารถเปดเผยสารสนเทศไดภายในระยะเวลา 1 ชวง
การซื้อขาย ตลท. จะเปล่ียนจากเครื่องหมาย H เปน SP ซึ่งเปนเครือ่งหมายพักการ 
ซื้อขายชั่วคราวตามจํานวนวันที ่ตลท. กําหนด)   

3.4  อยางไรก็ตาม ขอเทจ็จริงที่ปรากฏวามีหุนเก็งกําไรจํานวนมากไมเคย
ถูกสั่งหามการซื้อขายชั่วคราว อาจชี้ใหเห็นวายังมีนักลงทุนจํานวนมากที่เลนหุนเก็งกําไร
โดยไมคํานึงถึงสารสนเทศใดๆ ทัง้สิ้น สิ่งเดียวที่นกัลงทุนจํานวนมากคํานึงถึงคือขาวลือ
ที่ไดยินมาวา เมือ่ใด “เจามือ” รายใดจะ “ปน” หุนตัวไหนเพ่ือจะฉวยโอกาสทํากําไรดวย 

3.5  บทลงโทษทางกฎหมายในกรณีเปดเผยสารสนเทศเปนเท็จคอนขาง
เบา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพยตางประเทศ นอกจากนั้น ในทางปฏิบัติ 
ตลท. และ ก.ล.ต. ก็ยังไมบังคับใชบทลงโทษดังกลาวอยางจริงจัง  โดยจากสถิติการ
เปรียบเทียบปรับและการกลาวโทษของ ก.ล.ต. ระหวางเดือนมกราคม 2542 - ธันวาคม 
2548 พบวา ก.ล.ต. สั่งเปรียบเทียบปรับกรณีการเปดเผยสารสนเทศเท็จเพียง 18 รายการ 
และกลาวโทษตอเจาหนาที่สอบสวนในความผิดเดียวกันเพียงสามรายการเทานั้น  

4.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.1  ควรปรับเปลี่ยนใหโครงสรางองคกรของ ก.ล.ต. ลดความเสี่ยงจาก

การแทรกแซงทางการเมืองและผลประโยชนทับซอนใหเหลือนอยที่สุด ดวยการเปลี่ยน
จากเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐเปนกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงต้ังหรือ
เลือกต้ังจากคณะกรรมการสรรหาอิสระ หรือวุฒิสภา 
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4.2  ก.ล.ต. ควรมอีํานาจในการบังคับใชกฎหมายมากกวาเดิม เชน มีอํานาจ
เปรยีบเทยีบปรบัทางแพงในคดีอาญา เพ่ือจะไดไมตองเขาสูกระบวนการทางอาญาที่ลาชา
และไมมีประสิทธภิาพ 

4.3  เนื่องจากบางครั้งผูกระทําผิดหรือรู เห็นการกระทําผิดในตลาด
หลักทรัพยไมใชบริษัทจดทะเบียนหรือผูบริหาร แตเปนผูมีสวนไดเสียประเภทอื่นใน
ตลาด เชน ผูถือหุนรายใหญ และสถาบันการเงินตัวกลางซึ่งมักมีชองทางเขาถึงขอมูล
ภายในของบริษัท ก.ล.ต. จึงควรเพ่ิมขอบเขตในการบังคับใชกฎหมายไปยังผูมีสวนได
เสียเหลานี้ใหมากขึ้น 

4.4  เนือ่งจากการเลนหุนแบบเก็งกําไรยังคงเปนลักษณะสําคัญของตลาดหุน
ไทย ก.ล.ต. และ ตลท. ควรบังคับใชกฎเกณฑเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลอยางเขมงวด
กวาเดิม โดยเฉพาะสําหรับสารสนเทศที่มีลักษณะเปนขาวลือซึ่งปรากฏภายหลังวาเปน
เท็จ และผูเปดเผยสารสนเทศดังกลาวมีเจตนาหลอกลวงนักลงทุนรายอื่น  นอกจากนี้ 
ควรเพ่ิมกลไกทางกฎหมายใหนักลงทุนรายยอยสามารถปกปองดูแลสิทธิของตนเอง เชน 
การออกกฎหมายดําเนินคดแีบบรวมกลุม (class action law) และกฎหมายคุมครองผูให
เบาะแสการทจุรติ (whistleblower protection law) 

3.  “การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง” 
โดย  ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบ

เศรษฐกิจ และ สุณีพร ทวรรณกุล นักวิจัย ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจ
รายสาขา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การผูกขาดในทางเศรษฐศาสตรเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาอยางยิ่งเนื่องจากการ
ผูกขาดมักหมายถึงการที่ผูผูกขาดสามารถเอาเปรียบผูบริโภคที่ไมมีทางเลือกได การ
ผูกขาดยังมีผลทําใหผูผูกขาดขาดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือลดตนทุน
เพ่ือแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ 
แตในทางธุรกิจการเมืองแลว การผูกขาดกลับหมายถึงขุมทรัพยมหาศาลเนื่องจากธุรกิจ
ผูกขาดจะสามารถทํากําไรกอนโตไดโดยไมตองใชความสามารถเทาใดนัก ที่สําคัญคือ
กําไรจากการผูกขาดมิใชเงินที่ผิดกฎหมายตราบเทาที่รัฐไมดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เปนการผูกขาด ดวยเหตุนี้ประเด็นเรื่องธุรกิจผูกขาดกับการเมืองจึงเปน
เรื่องที่ตองจับตามองเปนอยางยิ่ง 

พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  เปนกลไกการกํากับดูแลการ
แขงขันจากภาครฐั  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางเสรี
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และปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการที่ 
ทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลนี้ ไดแก คณะกรรมการการแขงขันทางการคา และ
คณะกรรมการกลางวาดวยการกําหนดราคาสินคาและบริการ 

การศึกษาพบวา อํานาจทางการเมืองและอํานาจทางธุรกิจไดเขาแทรกแซงการ
ทํางานของคณะกรรมการการแขงขันทางการคาอยางมาก ทําใหกฎหมายนี้ไมสามารถ
บังคับใชไดอยางจริงจังในชวงเจ็ดปที่ผานมา ธุรกิจที่มีการผูกขาดหรือไดรับเรื ่อง
รองเรียนวามีการผูกขาดจํานวนมากเปนบริษัทในกลุมธุรกิจขนาดใหญของไทยไมกี่ราย
ที่มีธุรกิจที่หลากหลาย (conglomerate) ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจดวย  

จากการศึกษารายชื่อผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัทที่ผูกขาดหรือเคยถูก
รองเรียนวามีพฤติกรรมที่เปนการผูกขาด พบวา สวนมากมีสายสัมพันธกับนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล หลายบริษัทมีผูถือหุนใหญหรือเครือญาติมีตําแหนงใน
คณะรัฐมนตรี และบริษัทจํานวนมากมีนักการเมืองหรือเครือญาติของนักการเมืองเปน 
ผูถือหุนหรือเปนกรรมการในบริษัทเหลานี้  นอกจากนี้ บริษัทบางรายยังมีตัวแทน
ผลประโยชนอยูในคณะกรรมการการแขงขันทางการคาอีกดวย  ขอมูลเหลานี้แสดงให
เห็นวา ธุรกิจขนาดใหญมีอํานาจแทรกแซงหนวยงานที่กํากับดูแลทั้งทางตรงโดยการสง
ตัวแทนเขาไปเปนกรรมการ และทางออมโดยผานทางการเมืองเนื่องจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยเปนประธานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา     

ปญหาการทับซอนของผลประโยชนระหวางการเมือง ธุรกิจผูกขาด และ
คณะกรรมการการแขงขันทางการคาที่ผานมาทําใหกลไกกํากับดูแลของรัฐไร
ประสิทธิภาพ การประกอบธุรกิจในประเทศไทยจึงมีลักษณะ "มือใครยาวสาวไดสาวเอา" 
มาโดยตลอด สงผลใหธุรกิจรายยอยและประชาชนตองเดือดรอนเนื่องจากไมไดรับ
ความเปนธรรม  

ขอเสนอแนะในการปองกันมิใหอํานาจธุรกิจและอํานาจการเมืองสามารถเขา
ครอบงํากลไกการปองกันการผูกขาดของรัฐได มีดังนี้ 

ระยะสั้น 

แนวทางในการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
1. ควรกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาตองเปดเผย

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ถูกรองเรียน และการดําเนินการของสํานักงานฯ ใน
การพิจารณากรณีรองเรียนเหลานี้ในเว็บไซต เพ่ือใหประชาชนทั่วไปสามารถรับรูปญหา
การแขงขันทางการคาที่เกิดข้ึน 
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2.  ควรกําหนดใหกรรมการทุกคนแจงการมีสวนไดเสียกับภาคธุรกิจตอ
สาธารณชน 

3.  ควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการที่มีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม
กับบริษัทที่ถูกรองเรียน เชน ควรกําหนดใหกรรมการผูนั้นไมสามารถเขารวมใน
กระบวนการพิจารณา เพ่ือใหคําวินิจฉัยและคําตัดสินเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย
อยางแทจริง 

4.  ควรมีระเบียบวากรรมการจะสามารถติดตอสื่อสารเปนสวนตัวกับผูมีสวน
ไดเสียในกรณีที่มีการพิจารณาไดหรือไม และหากทําไดจะตองมีการบันทึกการพบปะ
และยื่นขอมูลที่ไดรับแกคณะกรรมการฯ เสมอ   

5.  ควรสรางกระบวนการพิจารณาคดีการแขงขันทางการคาใหมีความโปรงใส 
เชน มีการเปดเผยคําวินิจฉัยรวม และคําวินิจฉัยเฉพาะกรรมการแตละรายตอสาธารณชน
ในลักษณะเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหสาธารณะตรวจสอบไดวากรรมการใชหลัก
วินิจฉัยที่เปนเหตุเปนผลหรือไม 

แนวทางการปองกันการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ 
กําหนดใหผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจทุกรายตองแจงผูถือหุนที่แทจริง (ultimate 

beneficial owner) เพ่ือปองกนัมใิหนกัการเมอืงเขามาแสวงหาผลประโยชนจากธรุกิจผูกขาด
ของรัฐ 

ระยะยาว  

แนวทางในการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
1. ควรแกไขกฎหมายในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการเพื่อมิใหมี

ผูแทนจากธุรกิจขนาดใหญอยูในคณะกรรมการ และใหมีตัวแทนจากองคกรผูบริโภคที่มี
ประวัติในการทํางานเพ่ือประโยชนของผูบริโภคที่ไดรบัความเดอืดรอนอยูในคณะกรรมการ 

2.  ควรมีขอกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ” วาเปนผูที่มี
ประสบการณดานกฎหมาย เศรษฐศาสตร หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
แขงขันทางการคาซึ่งเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในวงกวาง มิใชเปนใครก็ไดทีไ่มใช
สมาชิกพรรคการเมืองหรอืผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่รัฐมนตรีสงมา 

แนวทางการปองกันการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ 
ควรแกไขพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ใหมีผลครอบคลุม

ถึงรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากในปจจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแหงประกอบธุรกิจผูกขาดและกึ่ง
ผูกขาดในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการบิน และธุรกิจสาธารณูปโภค  แตผูบริโภคยังไม
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สามารถใชมาตรการทางกฎหมายรองเรียนไดหากพบวารัฐวิสาหกิจเหลานี้มีพฤติกรรม
การแขงขันที่ไมเปนธรรม 

4.  “ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ”  

โดย  ดร. สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย ผูอํานวยการวิจัยดานเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เปนธรรมดาที่ธุรกิจยอมตองการแสวงหาผลกําไรสูงสุดและพยายามเรียกรองให
นโยบายและมาตรการของรัฐเอื้อประโยชนแกตนมากที่สุด แตเปนเรื ่องที่ขัดตอ
หลักธรรมาภิบาลอยางยิ่งหากผูกุมอํานาจรัฐกําหนดนโยบายหรือดําเนินมาตรการโดย
เห็นประโยชนของพวกพองมากกวาประโยชนสาธารณะ คําถามที่สําคัญก็คือ การเขาสู
อํานาจรัฐโดยตรงของนักธุรกิจสัมปทานจะกอใหเกิดผลกระทบตอการแขงขันอยางเปน
ธรรมในทางธุรกิจและธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางไร   

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และกลุมนายทุนโทรคมนาคมเขาสูการเมืองอยางเต็ม
รูปแบบในชวงทีต่ลาดโทรคมนาคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง ทั้งจาก
กระแสการปฏิรูประบบกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอาจนําไปสูการเปดเสรีกิจการ
โทรคมนาคมและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการแกไขสัญญาสัมปทานมูลคาหลายแสน
ลานบาท สภาพแวดลอมใหมนี้ทาํใหการโนมนาวนโยบายของรฐัผานตัวแทนกลายเปน
แนวทางที่มีตนทนุสูงและไมมีประสิทธิผลอีกตอไป  

บทความนี้ศึกษาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากนโยบายและมาตรการของรัฐในสมัย
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่เกี่ยวของกับตลาดโทรคมนาคม โดยทั่วไปแลว อํานาจ
รัฐสามารถกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อเอื้อประโยชนตอธุรกิจสัมปทานในสี่ลักษณะ
ตามความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม คือ 1) การเอื้อใหธุรกิจสามารถเอาเปรียบ
ผูบริโภค เชน การใชอํานาจผูกขาดในตลาดและการปดกั้นการเปดเสรีบริการที่เกี่ยวของ 
2) การเอื้อใหธุรกิจไดเปรียบคูแขงในการแขงขัน เชน การกีดกันการแขงขันในลักษณะ
ตางๆ  3) การเอื้อใหธุรกิจไดเปรียบรัฐในการเจรจาตอรองในดานตางๆ โดยเฉพาะการ
แกไขสัญญาสัมปทาน และ 4) การเอื้อใหธุรกิจสามารถเอาเปรียบผูเสียภาษีในลักษณะ
ตางๆ เชน การไดรับการลดหยอนภาษีเงินได หรือการไดรับการอุดหนุนจากรัฐใน
ลักษณะอื่นๆ หรือการไดรับอภิสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

การวิเคราะหกรณีศึกษาแปดตัวอยางชี้ใหเห็นถึงนโยบายและมาตรการของรัฐที่
เอื้อประโยชนตอธุรกิจโทรคมนาคมในสี่ลักษณะดังกลาวผสมผสานกัน ทั้งนี้ความ
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เสียหายที่เกิดข้ึนไปแลวโดยประมาณการขั้นตํ่า (ไมไดคิดความเสียหายตอเนื่องไปใน
อนาคต) นาจะสูงถึง 7.1 หมื่นลานบาท นอกจากความเสียหายทางการเงินแลว ยัง
กอใหเกิดความเสียหายบางสวนซึ่งยังไมสามารถประมาณการมูลคาทางการเงินไดแตก็ 
มีผลกระทบสูง เชน ความเสียหายที่เกิดจากการที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแขงขันที่ถูก
ปดกั้น ทําใหผูบริโภคไมสามารถซื้อสินคาหรือบริการในราคาและคุณภาพที่ควรจะเปน 
หรือความเสียหายตอความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคต 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตมี
ดังตอไปนี้   

1.  ควรตรวจสอบและลงโทษนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในทางวินัยและ
ทางอาญาอยางเครงครัดในกรณีที่พบวาผูนั้นเกี่ยวของกับการสรางความเสียหายตอรัฐ
และประชาชน และดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย     

2.  ควรกําหนดมาตรการขจัดความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจสัมปทานกับการใช
อํานาจรัฐ เชน หามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะรัฐมนตรีคง
สัมปทานที่มีอยูเดิม หรือรับสัมปทานใหมจากหนวยงานของรัฐ หรือเขาเปนคูสัญญากับ
รัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน   

3. ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดใหกระบวนการกําหนด
นโยบายและการดําเนินมาตรการตางๆ ของหนวยงานรัฐมีความโปรงใส  และใหผูมี
สวนไดเสียฝายตางๆ มีสวนรวมในการพิจารณาอยางกวางขวางเพ่ือปองกันการ 
“คอรรัปช่ันเชิงนโยบาย”  

4.  ควรลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ โดยเรงรัดการเปดเสรีกิจการ
สาธารณูปโภคหรือกิจการสัมปทานตางๆ ที่มีการแขงขันนอย และเพ่ิมความเขมแข็ง
ของกฎหมายการแขงขันทางการคา และกฎหมายการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภค
ที่มีการแขงขันนอย ตลอดจนสรางความเขมแข็งของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 

ประมวลสรุปการระดมความคิด 

กลุมการเมือง กลุมธุรกิจผูกขาด และองคกรกํากับดูแลมีการเอื้อประโยชนตอ
กันและกัน   โดยกลุมธุรกิจผูกขาดสามารถเขาถึงอํานาจทางการเมืองไดทั้งทางตรงและ
ทางออม ทั้งจากการบริจาคเงินใหกลุมการเมืองและสงตัวแทนเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
หรือที่ปรึกษารัฐมนตรี รวมถึงการแตงต้ังตัวแทนใหดํารงตําแหนงในองคกรกํากับดูแล
เพ่ือกําหนดกติกาการแขงขันในตลาด เราอาจเรียกวงจรความสัมพันธทางอํานาจของ
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ทั้งสามกลุมนี้ไดวา “สามเหลี่ยมเหล็กแหงธนกิจการเมือง” ซึ่งทําใหเกิดขอกังขาวา ผูทํา
หนาที่กํากับดูแลที่มีสวนไดเสียกับกรณีพิพาทจะทําหนาที่ปกปองผลประโยชนของ   
ผูบริโภคไดอยางเต็มความสามารถและเปนธรรมหรือไม  

ขอเสนอในการแกปญหาวงจรความสัมพันธทางอํานาจของทั้งสามกลุมขางตน 
มีดังตอไปนี้ 

1.  ขอเสนอตอบทบาทของรัฐ 

1.1  ขอเสนอตอบทบาทในการปราบปราม 
รัฐบาลชั่วคราวตองแสดงใหเห็นถึงความจริงจังในการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่

เปนตัวการทุจริต และรัฐควรสรางความเขมแข็งในการปราบปราม เชน ควรแกกฎหมาย
เพ่ิมบทลงโทษนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําผิด   ตลอดจนควรผลักดันให
รัฐไทยเปนรัฐที่ยึดหลักนิติรัฐอยางแทจริง (หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไมหวังพ่ึงตัวบุคคลซึ่ง
เปล่ียนแปลงไดงาย) 

1.2  ขอเสนอตอบทบาทในการปองกัน 
รัฐบาลควรออกกฎหมายเรื่องผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่รัฐ เชน ให

เปดเผยขอมูล และกําหนดโทษหากฝาฝน นําความโปรงใสของหนวยงานรัฐกลับมาและ
สรางหลักประกันถาวร เชน กฎหมายขอมูลขาวสารและเสรีภาพสื่อ ตลอดจนสรางกติกา
ใหหนวยงานกํากับดูแลเศรษฐกิจเปนอิสระจากการเมืองและรับผิดชอบตอประชาชน 
เชน สามารถถูกถอดถอนได  

นอกจากนี้ ควรออกกฎหมายกาํกับดูแลกิจการสาธารณูปโภคที่มกีารผูกขาด
โดยธรรมชาติ  

2.  ขอเสนอตอบทบาทของภาคประชาชน 

ภาคประชาชนควรตั้งเครือขายในการเก็บขอมูลสายสัมพันธของบุคคลผูทรง
อํานาจทางธนกิจการเมือง และยังควรสรางเครือขายรับลูกตอระหวางกันของผูรณรงค
ตอตานการผูกขาด-คอรรัปช่ันเพ่ือไมใหถูกยุติบทบาท ตลอดจนเคลื่อนไหวใหมีการ
แกไขวัฒนธรรมอภิสิทธิ์ 

ในมิติของของกระบวนการยุติธรรมนั้น ภาคประชาชนควรจะพยายามใช
กระบวนการยุติธรรมในการจัดการกับการผูกขาด-คอรรัปช่ัน  ทั้งนี้ควรผลักดันใหเกิด
การปรับปรุงกระบวนการฟองรองใหงายข้ึน เชน การสนับสนุนการรวมกลุมกันในการ
ดําเนินการฟองรอง  
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3.  ขอเสนอตอบทบาทของภาควิชาการ 

ภาควิชาการควรติดตามและคาดการวิธีการคอรรัปช่ันรูปแบบใหมๆ ที่อาจเกิดข้ึน
ไดในอนาคตเนือ่งจากธนกิจการเมืองมีการพัฒนาตลอดเวลา และควรแสวงหาแนวทาง
ในการนําเอาเงินของประชาชนคนืมาจากการผูกขาด-คอรรัปช่ัน 

การคอรรัปช่ันจะยังคงอยูตอไปหากยังคงมีการผูกขาดในธุรกิจตางๆ และยังคง
ใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลยพินิจของตนในการตัดสินวาจะทําตามกฎเกณฑ
หรือไม  อยางไรก็ตาม เราสามารถลดการคอรรัปช่ันลงไดดวยการสรางเสริมกลไก
ความรับผิด (accountability) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในอีกดานหนึ่ง เราสามารถปองกนัการคอรรัปช่ันไดหากสกัดกั้นธนกิจการเมอืง
ซึ่งเปนผูผูกขาดในตลาดไมใหมีบทบาทในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และ
สามารถสรางเครอืขายเชื่อมโยงใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการคอรรัปช่ัน 

โดยสรุป การแกไขปญหาการผูกขาดและคอรรัปช่ันสามารถสําเรจ็ลุลวงไปได
โดยการใชแนวคดิ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภเูขา” ซึ่งคือการที่อํานาจรฐั ประชาสังคม และ
ขอมูลความรูขับเคล่ือนไปอยางพรอมเพรยีงกัน   

 
 



  

  

กลุมที่ 4:  
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น 

 

ที่มา 

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ประชาชนหลายลานคนตองตกงานหรือตองรับภาระ      
ที่หนักหนวงทางดานเศรษฐกิจ  ในชวงนั้นระบบคุมครองทางสังคม (social protection 
system) ไมสามารถชวยผูประสบปญหาทางเศรษฐกิจไดมากนัก เงินชวยเหลือจากทั้ง 
ในประเทศและจากตางประเทศไมสามารถนํามาใชไดเร็วพอที่จะเปนประโยชนแกผูถูก
กระทบอยางเต็มที่  ชุมชนและทองถิ่นก็ยังไมเขมแข็งพอที่จะรองรับกับปญหาที่เกิดข้ึน
ไดมากนัก   

อยางไรก็ตาม หลังจากชวงนั้นมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาระบบคุมครอง
ทางสังคมหลายดาน โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนและทองถิน่ รวมทั้งการสรางความเขาใจตอปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการนํา
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูการปฏิบัติ  แนวทางเหลานี้นาจะทําใหชุมชนและทองถิ่น
มีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ หรือแมกระทั่งวิกฤตเศรษฐกจิไดดีกวาเดิม  ใน
เวลาเดียวกันไดมีการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมขอบเขตมากขึ้น เชน 
ในเรือ่งการประกนัการวางงาน หรือทางดานการใหบริการทางดานสุขภาพ  ดังนั้น 
สังคมโดยรวมนาจะสามารถดูแลผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจไดดีข้ึนกวาเดิม  แต
ก็ยังคงมีชองวางที่ตองปรับปรุงตอไปอีกหลายดาน 

การระดมความคิดในกลุมนี้พิจารณาการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
ทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพโดยรวมในการที่จะรองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต (หากเกิดขึ้นอีก) 
ตลอดจนเสนอแนวทางพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่นและระบบคุมครองทาง
สังคมตอไป 
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สรุปบทความที่นําเสนอ 

1.  “เกาปหลังวกิฤตเศรษฐกิจ: ชุมชนทองถิ่นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเรียนรูอะไรบาง” 

โดย  พรรณทิพย เพชรมาก (และคณะ)  
เจาหนาที่บริหารอาวุโส และหัวหนาสวนวิจัยและพัฒนาองคความรู  
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

ชวงแรกๆ ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ชาวชนบทและคนจนในเมืองซึ่งสวนใหญ
อยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบไดรับผลกระทบนอยกวากลุมที่อยูในภาคการเงิน ธุรกิจ
การคา และบริการ หลังวิกฤตเศรษฐกิจผานไปอีกชวงหนึ่ง แรงกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจระดับมหภาคไดสงผลตอเนื่องไปยังระดับชุมชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาล
ก็ไดมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาสังคมผานโครงการสําคัญหลายอยาง 
เชน โครงการกระตุนเศรษฐกิจผานงบมิยาซาวา โครงการลงทุนเพ่ือสังคม ประกอบกับ
กระแสพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540  
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น รวมทั้งการจัดต้ังองคกรรัฐแนวใหมที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) ไดทําใหชุมชนทองถิ่นมีความตื่นตัวที่จะรวมกันเปนกลุมและ
เครือขายเพ่ือฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการแกไขปญหาดานตางๆ มากขึ้น เชน 
กลุมออมทรัพย การจัดสวัสดิการโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชน   

จนถึงยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีการนําสิ่งที่ชาวบานเสนอหรือดําเนินการ
อยูแลวหลายเรื่องมาปรับเปนนโยบายที่สงผลตอทุกพื้นที่ (หรือที่เรียกกันวานโยบาย
ประชานิยม) เชน กองทุนหมูบาน การพักชําระหนี้เกษตรกร หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ประกอบกับการฟนตัวของเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตนที่เขามาอยางรวดเร็ว ทําให
กระแสเงินและงบประมาณตางๆ ไหลเขาสูชุมชนอยางรวดเร็ว  ชุมชน/หมูบานที่มี
ประสบการณการจัดการตัวเองมาแลวสวนหนึ่งก็สามารถรองรับสิ่งใหมๆ ที่เขามาและ
จัดการใหเกิดประโยชนกับชุมชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองของชุมชนได ในขณะที่ชุมชน/หมูบานที่ไมมีประสบการณและไมมีโอกาสในการ
จัดการการเงินโดยชุมชนมากอนก็ไดมีโอกาสฝกการบริหารจัดการ แตบางพ้ืนที่ก็
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เกิดผลทางลบ ทั้งในสวนของระบบอุปถัมภ  ปญหาการจัดการหนี้สิน การบริโภคเกินตัว 
และปญหาความขัดแยง 

การเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ชุมชนไดเรยีนรู และนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในชวงเกาปหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ มีรายละเอยีดดังนี้ 

1.  การจัดสวัสดิการโดยชุมชน ชุมชนสามารถฟนฟูทุนทางสังคมและระบบ
ชุมชนสวัสดิการจากฐานตางๆ เชน กลุมออมทรัพย หลักการศาสนา การดูแลทรัพยากร 
มาสูการจัดสวัสดิการที่ชุมชนเปนทั้งผูจัดและผูรับสวัสดิการ สูระบบกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชนทองถิน่ที่ทาํใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หันมาใหความสําคัญเรื่อง
สวัสดิการมากขึ้น 

2.  องคกรการเงนิและการบรูณาการกองทนุในชมุชน มีเงินสะพัดเขาสูครัวเรือน
มากขึ้นจากกองทุนตางๆ ที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ยอดหนี้ครัวเรอืนที่
เพ่ิมข้ึนซึ่งมีทั้งหนี้เพ่ือการผลิตและหนี้เพ่ือการบริโภคทําใหหลายพ้ืนที่มีการสํารวจขอมูล
เพ่ือทําแผนชุมชน จึงเห็นภาพรวมทั้งรายได-รายจาย-หนี้สิน นําไปสูการจัดการการเงิน
ในรูปแบบตางๆ เชน การพัฒนารูปแบบกลุมออมทรัพย  กลุมสัจจะสะสมทรัพย  บัญชี
ตนทุนการผลิต  

3.  กระบวนการจัดทาํแผนแมบทชมุชน ถือเปนนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในชวงหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ กระบวนการจดัทาํแผนชมุชนเปนกระบวนการสรางการเรยีนรูขอเทจ็จริง 
ศักยภาพ และปญหาของตนเอง ทั้งยังสามารถนําไปสูการกําหนดแผนการแกไขปญหา
และการพัฒนาของชุมชนรวมกับ อปท. และหนวยงานรัฐที่เกีย่วของ  

4.  การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ชุมชนไดเช่ือมโยงกันเปนเครือขายจัดการ
ทรัพยากรตางๆ เชน ดูแลอนุรกัษปาชายเลน แหลงเพาะพันธุสตัวน้ําชายฝง อยางไร 
ก็ตาม การเคลื่อนไหวเพ่ือเสนอกฎหมายบางเรื่องยังไมบรรลุเปาหมาย เชน กฎหมาย
ปาชุมชน และกฎหมายปฏิรูปที่ดิน  

5.  การทําเกษตรยั่งยืน เกิดการเชื่อมโยงเครือขายการทําเกษตรยั่งยืน มีการ
พัฒนาศูนยเรยีนรูดานเกษตรยั่งยนื และเทคโนโลยีชีวภาพจากการทดลองปฏิบัติการ
วิจัยโดยชาวบาน อยางไรก็ตาม สดัสวนการนําเขาสารเคมีเพ่ือการเกษตรก็ยังไมลดลง 

6.  การแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยชุมชน ผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดไดรวมตัว
กันจัดการปญหาที่อยูอาศัยโดยใชนโยบายรัฐบาลเรื่องโครงการบานมั่นคงเปนเครื่องมือ 
มีการสํารวจชุมชนที่มีปญหาและใชกลุมออมทรัพยเปนฐานในการจัดการ การต้ังกลไก
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รวมระหวางเครือขายชุมชน เทศบาล หนวยงานดูแลที่ดิน สถาบันการศึกษา องคกร
พัฒนาเอกชน ทําใหเกิดการทํางานรวมกันอยางกวางขวาง 

7.  การฟนฟูชุมชนทองถ่ิน  สรางการเมืองสมานฉันท สูการจัดการตนเองของ
ชุมชนทองถ่ิน การเมืองในระบบเลือกต้ังที่มีการแขงขันแบบแพ-ชนะ และการเมอืง
ทองถิน่ที่มีสายสมัพันธกับการเมอืงแบบเลือกต้ังในระดับชาติ ทําใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงในชมุชนทองถิน่ การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นสวนใหญยงัคงเปนการกระจาย
ไปอยูที่ อปท. ปญหาเหลานี้ผลักดันใหชุมชนทองถิ่นหลายแหงมีการตื่นตัวที่จะทําให
เกิดการจัดการตนเองรวมกันขององคกรชุมชน ผูนําอาวุโส พระ ครู อปท.    ตลอดจนใช
ระบบการปรึกษาหารือสรรหาคนมารวมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น เกิดนายก
องคการบริหารสวนตําบลพันธุใหมที่ใหความสําคัญกับงานพัฒนาโดยชุมชน  

ปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนเขมแข็งข้ึนคือการฟนฟูทนุทางสังคม และภูมิปญญา
ที่เปนคณุคาเดิมของสังคมไทยมาปรับใช มีการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย และเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม จํานวนชุมชน
ที่เขมแข็งนับวามีไมมากนัก ยังคงมีปญหาอีกหลายอยางที่ถาโถมเขาสูชุมชนแลว
จัดการไดไมเต็มที่ เชน ระบบการศึกษา และกระแสการบริโภคตามแรงโฆษณา   

2.  “บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู” 

โดย  รศ. วุฒิสาร ตันไชย ผูอํานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น 
สถาบันพระปกเกลา 

รัฐบาลมีความมุงหมายที่ชัดเจนในการนําพาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมดีงาม 
อยูเย็นเปนสุขและเขมแข็ง ซึ่งโดยเนื้อแทแลวก็ยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคลอง
กับการเปนเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู เพราะเมืองนาอยูยอมเปนเมืองที่ประชาชน 
คนพักอาศัยอยูแลวมีความสุข ไมตองแกงแยงทรัพยากรการผลิตตางๆ อยางไร
คุณธรรม ตลอดจนเปนเมืองที่คนในเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม และมีขอตกลงรวมกันใน
การดํารงชีวิต 

แนวคิดเรื่องเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูถูกผลักดันใหเปนนโยบายสําคัญใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยมีเปาหมายเรง
สรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาเมอืงนาอยูดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุก
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ภาคสวนในสังคมโดยการพัฒนาอยางเปน “องครวม” ที่ยึดคนเปนศนูยกลาง และอาศัย
ความเขมแข็งของชุมชนเปนรากฐานในการพัฒนา 

สาระสําคัญของแนวคิดดังกลาวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 9 มีสี่ดาน คือ 1) สรางสภาวะแวดลอมที่ดีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของคน
ในเมืองและชุมชน 2) พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นโดยใหมีการปรับใชเทคโนโลยีและตอยอด
ใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนใหเขมแข็ง 
สามารถพึ่งตนเอง เกิดความสมดุล และมีภูมิคุมกัน  และ 4) เสริมสรางกระบวนการ
ขับเคลื่อนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยางตอเนื่อง ทั้งการสรางความเขาใจ สรางองคความรู 
และการมีสวนรวม 

จากนัยดังกลาว ไดมีการแปลงนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมืองนาอยู 
ชุมชนนาอยูไปสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ทัง้ในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิน่ 
ทําใหเกิดการดําเนินการในมิติที่หลากหลายตามแตธรรมชาติและพันธกิจของแตละ
องคกรภาคี การดําเนินงานขององคกรภาคีเพ่ือใหเกิดเมอืงนาอยู ชุมชนนาอยูมีประเด็น
สําคัญอยูที่การขับเคลื่อนชมุชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง  ดังนั้น อปท. ซึ่งเปนองคกร
ของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน จึงตองสรางยุทธศาสตรในการพฒันา
เมืองและชุมชนใหนาอยู 

อปท. มีลักษณะรวมในสามมิติ ไดแก การเปนองคกรกึ่งราชการ องคกรการเมอืง 
และองคกรของประชาชน โดยการเปนองคกรกึ่งราชการ หมายถึง อปท. จะตองมรีะเบียบ 
แบบแผน กฎเกณฑ และกติกาตางๆ ในการทํางาน มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด  และมีการกํากับดูแลในหลายระดับจากหลายองคกรและหลากหลายวิธี แต 
อปท. ก็มิไดเปนองคกรราชการเตม็รูป กลาวคือ อปท.  ไมไดเปนสํานักงานยอย หรือ
สาขายอยของอําเภอหรอืจังหวัด แตเปนองคกรที่มีความเปนอิสระในการทํางาน มี
ระเบียบแบบแผนเพ่ือเปนเครื่องมือในการทํางานใหเกิดมาตรฐาน และสามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม  

อปท. ยังมีความเปนองคกรทางการเมือง กลาวคือ มีความสัมพันธกับผูมีสิทธิ
ออกเสียงคือประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากตัวแทนของประชาชนทั้งในสวนของผูบริหาร
ทองถิน่และสมาชิกสภาทองถิน่ลวนมาจากการเลอืกต้ังโดยตรงของประชาชน  

ลักษณะสําคัญอกีประการหนึ่งของ อปท. คือ การเปนองคกรของประชาชน ซึ่ง
สะทอนใหเห็นหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยทองถิน่ โดย
มองวา อปท. ตองเปนของประชาชน โดยประชาชน และทํางานเพื่อประชาชน  ดังนั้น 
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ระหวาง อปท. และประชาชน จึงไมควรปลอยใหเกิดความแปลกแยกจากกันและกนัทั้ง
ในเชิงความรูสึกและการทํางาน ประชาชนตองมคีวามรูสึกเปนเจาของและมีสทิธิในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น   

นอกจากนี้ การทําใหชุมชนเขมแข็งยังควรคํานึงถงึแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ “ทุนทางสังคม” ซึ่งหมายถึงตนทุนในมิติตางๆ ที่อยูในชุมชนหรือสังคม ทั้งตนทนุใน
มิติวัฒนธรรม มติิสังคม และมิติทางจิตใจ จิตวิญญาณ เชน ความเอื้ออาทรตอกัน
ระหวางคนในชมุชน ความรักใครสามัคคี จารีตประเพณี การเอือ้เฟอเผือ่แผ ตนทุน
เหลานี้จะชวยใหชุมชนและสังคมเขมแข็ง มีเสถยีรภาพ และมอีํานาจในการตอรองและ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนจากภายนอกและกระทบตอชุมชนและสังคม 

การที่ชุมชนหรือสังคมมีทุนทางสังคมถือเปนตนทุนที่ทรงคุณคาสําหรับชุมชน 
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการบางอยางตนทุนที่ชุมชนมีอยูอาจไมสามารถชวยให
ชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ทัดทานตอสิ่งทาทายจากภายนอกที่รุกคืบเขามายังชุมชนได ใน
สภาวการณเชนนี้ อปท. ซึ่งมีทุนทางสังคมหรือมีตนทุนในการดําเนินการตางๆ เพ่ือฟนฟู 
และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมใหเปนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู จะ
สามารถเปนหลักยึดและที่พ่ึงได ทั้งนี้การขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายการเปนชุมชน 
นาอยู เมืองนาอยูควรยึดยุทธศาสตรสําคัญสามประการ คือ 1) การสรางชุมชนและสังคม
ที่ไมทอดทิ้งกัน เนนใหเกิดการเอื้อเฟอเกื้อกูลกันในชุมชนและสังคม 2) การสรางสังคม
ใหมีความเขมแข็ง ใหความสําคัญกับการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพ่ือบริหารจัดการ
และดําเนินการตางๆ ที่สามารถสรางอํานาจตอรองกับสังคมภายนอกได และ 3) การ
สรางสังคมคุณธรรม  โดยสรางธรรมาภิบาลใน อปท. เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของชุมชน
และสังคม และสรางกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมใหกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง    

3.  “ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
ดําเนินชีวติ” 

โดย  ดร. พิพัฒน ยอดพฤติการ ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน  
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

บทความนี้ตองการแสดงใหเห็นลักษณะของชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต และการดํารงอยูของชุมชนทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม ปญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของสังคม
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และสิ่งแวดลอม โดยนําเสนอในรูปแบบของฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต ฐานขอมูลนี้คัดเลือกและรวบรวมขึ้นจากโครงการศึกษาและจัดทํา
ฐานขอมูลกลุม/องคกร/พ้ืนที่ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนงานที่
อยูภายใตโครงการแผนงานพัฒนาวิชาการและสงเสริมการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    
พอเพียงของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ฐานขอมูลประกอบดวยผลการศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิของ
โครงการเกี่ยวเน่ืองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 13 แหลง ขอมูลที่รวบรวมได
หลังจากคัดกรองเพื่อความเหมาะสมในการจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการเผยแพรมี
ทั้งสิ้น 626 กลุม โดยจํานวนขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลสามอันดับแรก คิดเปน
รอยละ 80.4 ของขอมูลทั้งหมด ไดแก ขอมูลจากเครือขายธุรกิจชุมชน 339 กลุม ขอมูล
จากสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 100 กลุม และขอมูลจากมูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศ
ไทย) 64 กลุม  

หากพิจารณาตามการกระจายตัวของขอมูลตามภูมิภาคพบวา ภูมิภาคที่มี
ขอมูลมากที่สุดสามอันดับแรกคิดเปนรอยละ 88.7 ของขอมูลทั้งหมด ไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 259 กลุม  ภาคใต 156 กลุม  และภาคกลาง 140 กลุม  และหาก
พิจารณาตามประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
สามอันดับแรก ไดแก ธุรกิจชุมชน 339 กลุม ชุมชนตนแบบ 117 กลุม และเกษตรกร
ตัวอยาง 64 กลุม  

การจัดหมวดหมูในฐานขอมูลจําแนกโดยใชระดับความเกี่ยวของกับปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงที่ประกอบดวยสามคณุลักษณะ คอื ความพอประมาณ ความมีเหตุมผีล 
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และสองเงื่อนไข คือ เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคณุธรรม โดย
แบงออกไดเปนสามหมวด คือ 1) หมวดที่เขาขายปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 488 กลุม 
หรือคิดเปนรอยละ 78  2) หมวดที่มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 126 กลุม หรือคิดเปนรอยละ 20.1 และ 3) หมวดเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (คือเปนกรณีศึกษาตัวอยางได) 12 กลุม หรือคิดเปนรอยละ 1.9   

ทั้งนี้ หมวดเขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก กลุม/องคกร/พ้ืนที่ที่ดําเนิน
กิจกรรมเขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในหมวดนี้มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมชาติ แตอาจจะมิไดศึกษาหรือเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากอน หมวดเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ไดแก กลุม/องคกร/พ้ืนที่ที่มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมาชิกในหมวดนี้มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการศึกษาและ
ทําความเขาใจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตอาจจะมิไดปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางสมบูรณแบบ และ หมวดเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก  กลุม/
องคกร/พ้ืนที่ที่เปนกรณีศึกษาตัวอยางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในหมวดนี้
มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการศึกษา ทําความเขาใจและ
ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางสมบูรณแบบจนสามารถนํามาเปน
กรณีศึกษาตัวอยางได 

4.  “เศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกหรือทางหลักเพื่อการ 
บริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง” 

โดย  ดร. วิชัย ตุรงคพันธุ ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอกเศรษฐศาสตร   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

บทความนี้มุงพิจารณาความเชื่อมโยงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบาย
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี พรอมดวยเง่ือนไข
ความรูและคุณธรรม ใชเปนกรอบหลักในการพิจารณาความสอดคลองกับนโยบายกองทุนฯ 
ซึ่งมีจุดประสงคเริ่มแรกไปในทิศทางเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเนน
การพ่ึงพาตนเองและการสรางชุมชนเขมแข็ง  

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินนโยบายดังกลาวยังเปนที่นาสงสัยโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในดานผลสัมฤทธิ ์ การบริหารจัดการกองทุนฯ และความสามารถในการจายคืน
เงินกูในกองทนุฯ เปนประเด็นสําคัญในการพิจารณาอนาคตของกองทุนฯ กลาวคือ การ
สงเสริมการออมในกองทุนฯ การปนผลสมาชิก และอัตราความถีข่องการประชุมของ
กรรมการสงผลใหคุณภาพกองทนุฯ ดีข้ึน   นอกจากนี้ปริมาณทีเ่พ่ิมข้ึนของเงินฝากใน
บัญชีกองทุนฯ และเม็ดเงินที่จายคืนเงินกูซึ่งไดจากการลงทุนจริงชวยยกระดับวินยัทาง
การเงินของชุมชน ในขณะที่หนี้บุคคลและการใชเงินกูผิดวัตถุประสงคกลับสงผลตอการ
เบ้ียวหนี้และความสามารถในการจายหนี้   

การบริหารจัดการนโยบายกองทุนฯ ที่ผานมาละเลยการใหความสําคัญกับ
ความสมดุลเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการดําเนนินโยบายทีร่วดเร็วดวยเงินอุดหนุนที่
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สูงเพ่ือครอบคลุมทุกหมูบาน ในขณะที่ละเลยความสําคัญเรื่องความพรอมของชุมชนใน
ดานองคความรู ทั้งในเรือ่งการบัญชีพ้ืนฐานและการจัดการการทาํงานทั่วไป  และท่ี
สําคัญมากคือ การละเลยความจริงจังและจริงใจในการเฝาระวังการดําเนินงานและการ
เสนอขอมูลความจริงของกองทุนฯ ซึ่งถือวาขัดตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให
ความสําคัญในเรือ่งคุณธรรมและการกอเกิดความรูรอบคอบ กองทนุฯ จึงเผชิญความ
เสี่ยงสูงข้ึนจนสงผลทางลบตอผลสัมฤทธิ์และความมั่นคงของกองทุนฯ  

นโยบายกองทุนฯ ภายใตกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองใหความสําคัญ
กับสี่แนวทาง  ไดแก 1) การลดการพึ่งพาการกูดอกเบี้ยสูงนอกระบบ 2) การลดภาวะ
เสี่ยงดานการดําเนินการทั้งในตัวกองทุนฯ และในสวนนโยบาย 3) การสงเสริมการออม
ภายในชมุชนและภายในกองทุนฯ เพ่ือเปนแหลงเงนิสํารองที่สําคัญ และ 4) การติดตาม
และเฝาระวังการดําเนินนโยบายโดยมุงเนนในดานเสถยีรภาพเปนสาํคัญ   

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนทางออกหลักหากตองการสานตอการดําเนิน
นโยบายกองทุนฯ เพราะโดยหลักการแลว ถาดําเนินนโยบายนี้ไดตามวัตถุประสงคดวย
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน การพัฒนาในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนความคอยเปนคอยไป
อยางตอเนื่องเปนยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับชุมชนที่ตองคํานึงถึงความสมดุลระหวาง
ความเสี่ยงและความสามารถของชุมชน อันเปนกลไกสําคัญตอการรักษาเสถียรภาพ
ของนโยบายกองทุนฯ 

5. “สูเศรษฐกิจพอเพียง: การออมของครัวเรือนในจังหวัดสงขลา” 

โดย  ศ. ดร. จรัส สุวรรณมาลา คณบดี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จังหวัดสงขลาไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมการออมภายในจังหวัดเพ่ือสงเสริมให
ประชาชนรูจักการใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืนมา
อยางยาวนาน โดยมีหนวยงานหลักของจังหวัดและองคกรเอกชนใหความรูในการจัดต้ัง
และดูแลกลุมการออมตางๆ ดังนี้  1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาดําเนิน
กิจกรรมกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตและกลุมสัจจะออมทรัพย  2) สํานักงานสหกรณ
จังหวัดสงขลาและสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสงขลาดําเนินกิจกรรมสหกรณ
ประเภทตางๆ   และ 3) มูลนิธ ิดร. ครูชบ-ปราณี ยอดแกว ดําเนินกิจกรรมกองทุนสัจจะ
วันละหนึ่งบาท 
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บทความนี้นําเสนอผลการดําเนินนโยบายสงเสริมการออมของจังหวัดสงขลา ซึ่ง
ทําการศึกษาในชวงเดือนตุลาคม 2548 – สิงหาคม 2549 โดยผูวิจยัจากสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และคณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร รวมกับ นายสมพร ใชบางยาง ผูวาราชการ
จังหวัดสงขลา และคณะผูบริหารจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ไดกําหนดพื้นที่การวิจัยครอบคลุม 
10 อําเภอ โดยสุมตัวอยางศึกษาจากหมูบานและชุมชนทั้งในเขตเมือง (เขตเทศบาล) 
และเขตชนบท (เขตองคการบริหารสวนตําบล) รวมครัวเรอืนที่ทําการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 
4,461 ครัวเรือน 

การศกึษาพบวา ในปจจุบันเกอืบทกุชุมชนในจังหวัดสงขลามกีลุมการออมอยูแลว 
กวารอยละ 60 ของครัวเรือนรูจักกลุมการออมประเภทตางๆ กวาครึ่งหนึ่งของครัวเรอืน
เปนสมาชิกกลุมการออม  มีครวัเรือนเปนสมาชกิกลุมสัจจะออมทรัพยมากที่สุด และ
ครัวเรอืนสวนใหญจายเงินใหกลุมออมทรัพยทีเ่ปนสมาชิกอยูประมาณ 400 บาทตอเดือน 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเปนสมาชิกกลุมการออม พบวา มีทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายในหมายถึงปจจยัดานการบริหารจัดการของ
กลุมการออมตางๆ ซึ่งไดแก 1) จํานวนเงินที่สมาชิกจายเขากองทุน 2) นโยบาย
ดอกเบี้ยเงินกู 3) นโยบายเงนิกูฉุกเฉิน 4) นโยบายเงินปนผล 5) การจัดทํารายงาน
ประจําป 6) กรรมการบริหารกองทุน และ 7) อายุของกลุมการออม  

สวนปจจัยภายนอกหมายถึง ตัวแปรสภาพแวดลอมในชุมชนที่มีผลตอการเปน
สมาชิกกลุมการออมของครัวเรอืน ปจจัยที่สงผลอยางมีนยัสําคัญทางสถิติตอการเปน
สมาชิก ไดแก 1) ศาสนสถาน 2) กลุมอาชีพ 3) ความเปนเมือง-ชนบท และความเปน
ชุมชนเกษตรกรรม 4) อาชีพหลักของครัวเรือน และ 5) อายุของหัวหนาครัวเรอืน 

โครงการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะใหจังหวัดสงขลาเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมการออม
ใหมากขึ้นไดโดยจัดต้ังกลุมการออมใหม และเพ่ิมจํานวนสมาชิกและเพ่ิมสมรรถนะการ
บริหารจัดการกลุมที่มีอยูแลวในปจจุบัน นอกจากนี้ยังควรสงเสริมการสรางธรรมาภิบาล
ในกลุมการออมอีกดวย 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 44 (ฉบับพิเศษ)  
 สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

 

 

56 

6.  “หลักประกนัสุขภาพของคนไทย: เสนทางสูหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา” 

โดย  ดร. วิโรจน ณ ระนอง ผูเชี่ยวชาญอาวุโส  ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจ
รายสาขา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

แมวิกฤตเศรษฐกจิป 2540 ไดกอใหเกิดความเปลีย่นแปลงและการปรับตัวในหลาย
ภาคสวนอยางมาก แตระบบสขุภาพของประเทศไทยไดรับผลกระทบทีไ่มรนุแรงนกั 
เนื่องจากระบบสาธารณสุขของภาครัฐในประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงระบบบริการสุขภาพ
และการจัดใหมีหลักประกันสุขภาพในรูปแบบตางๆ) ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
และคอนขางคงเสนคงวาในชวงประมาณสามทศวรรษที่ผานมา (ต้ังแตหลังเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516) สงผลใหระบบสาธารณสุขของภาครัฐสามารถรองรับปญหาที่เกิดข้ึน
จากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ไดดีพอสมควร รวมทั้งสามารถชวยรองรับผลกระทบของ
วิกฤตเศรษฐกิจทีม่ีตอประชาชนไดในระดับหนึ่งดวย 

หลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดต้ังหนวยติดตามสถานะ
สุขภาพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพ่ือศึกษาผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีตอระบบ
สุขภาพในดานตางๆ พบวา  

1.  ราคายาเพิ่มข้ึนเนื่องจากการลอยตัวคาเงินบาท ทําใหมีปริมาณการนําเขา
ลดลง แตมูลคานําเขาที่เปนเงินบาทเพิ่มข้ึน และราคาขายสงยาภายในประเทศเพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 25-27  

2.  หลังวิกฤต กระทรวงสาธารณสุขไดรับงบประมาณลดลง แตงบของ
โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอยและผูที่สังคม
ควรชวยเหลือเกื้อกูล หรือ สปร. (งบชวยเหลือคนจน เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ พระ และ
นักบวช) ไมไดลดลง และยังมีสวนที่เพ่ิมจากเงินกูจากโครงการลงทุนเพ่ือสังคมดวย              

3.  สถานพยาบาลของรัฐมีผูปวยนอกมาใชบริการเพ่ิมข้ึน แตก็มีรายรับเพ่ิมข้ึน
เชนกัน ทําใหโดยภาพรวมแลวสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐไมไดเลวลง  

4. สถานพยาบาลที่ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากที่สุดคือ
โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีการลงทุนจํานวนมากในชวงฟองสบู ทําใหมีหนี้เงินตรา
ตางประเทศมาก และในชวงหลังวิกฤต มีผูมาใชบริการโรงพยาบาลเอกชนนอยลง  
ทําใหมีเตียงวางจํานวนมาก 
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หลังวิกฤตเศรษฐกิจไมนานนัก รัฐบาลที่นําโดยพรรคไทยรักไทยไดเริ่มโครงการ 
“30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งเปนการขยายหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนที่ยัง
ไมมีหลักประกันสุขภาพประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศ ทําใหเกิดหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาสําหรับคนไทย แมวาโครงการนี้จะเปนการขยายหลักประกันสุขภาพตอยอด 
จากโครงการตางๆ ที่ไดมีการขยายตอเนื่องกันมาในชวงสามทศวรรษที่ผานมา  แตก็
นับวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการทําใหประชาชนรับรูในสิทธิของตน 
และมีสวนชวยลดความยากจนอยางมีนัยสําคัญ ความสําเร็จของโครงการนี้มีสวนทําให
รัฐบาลใหมที่มาจากการรัฐประหารเลือกที่จะดําเนินโครงการตอไป แมวาที่ผานมา
โครงการนี้จะถูกวิพากษวิจารณจากกลุมผูใหบริการจํานวนมากและประสบปญหาดาน
งบประมาณมาโดยตลอดก็ตาม 

ปญหาการไดรับงบประมาณไมเพียงพอของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ทําใหหลายฝายมักพยายามเสาะหาแหลงเงินอื่นๆ เขามาเสริม เนื่องจากมีความเชื่อวา
รัฐไมสามารถรับภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของคนทั้งประเทศได นอกจาก
ขอเสนอที่ใหพยายามเก็บเงินจากคนรวยที่มาใชบริการ (ซึ่งจะไดเงินไมมากนัก) แลว 
ก็มักมีการเสนอใหทองถิ่นมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของโครงการ จากการ
ทบทวนประวัติศาสตรดานนี้พบวา ในชวงกอนการปฏิวัติ 2475 นั้น รัฐบาลไดพยายาม
ใหทองถิ่นแบกรับภาระดานการรักษาพยาบาลเอง แตก็ประสบปญหาดานศักยภาพและ
ทรัพยากรคอนขางมาก ในชวงคอนศตวรรษที่ผานมาระบบสาธารณสุขของรัฐจึงได
เปล่ียนแปลงโดยขยายบทบาทของสวนกลางทั้งในดานการจัดระบบบริการสาธารณสุข
และดานการจัดหลักประกันสุขภาพในเวลาตอมา (ซึ่งรวมถึงการเงินการคลังของระบบ) 
ข้ึนมาทดแทนบทบาทของทองถิ่นมาโดยตลอด การดําเนินการนี้มีขอดีที่ทําใหเกิดการ
ขยายตัวของระบบเครือขายสถานพยาบาลของรัฐที่มีความใกลเคียงกันพอสมควรทั่ว
ประเทศ (แมวาความแตกตางของชนบทและหัวเมืองใหญกับเมืองหลวงจะยังมีมาก
พอสมควรก็ตาม)   

ในปจจุบันมีองคกรชุมชนบางแหง เชน กลุม (สัจจะ) ออมทรัพยทีน่ํารายไดมา
เปนกองทนุสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกในดานการรักษาพยาบาล อยางไรก็ตาม 
กองทุนเหลานี้มักจะใหหลักประกันไดในวงจํากัด และอาจมีประโยชนในการเปน
หลักประกันเสรมิมากกวาเปนหลักประกันหลัก  

ในสวนของ อปท. ก็มีบางแหงที่ใหการสนับสนุนดานการเงินเพ่ิมเติมแก
สถานพยาบาลอยูบางแลว แตการที่จะกําหนดให อปท. เขามาแบกรับภาระคาใชจาย
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ของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยไมไดปรับเปล่ียนระบบและขีดความสามารถ
ในการหารายไดให อปท. นาจะยังเปนมาตรการผลักภาระที่ไมสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงในปจจุบัน หรอืแมกระทัง่การเสนอให อปท. จายเงินสมทบในสวนของคาหัว
โดยมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการหารายไดให อปท. ก็อาจนําไปสูสภาวการณที่
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ อปท. มีรายไดสูงจะไดรับบรกิารที่ดีกวาในพ้ืนที่ที่ อปท. มีรายได
ตํ่า (ซึ่งมักจะเปนพ้ืนที่หางไกลและกันดาร) ดังนั้น ถาจะมีการผลักดันหรือดําเนนิการ
เรื่องนี้ ก็ควรมมีาตรการประกอบที่จะกํากับไมใหการหารายไดเพ่ิมโดยวิธีนี้นําไปสูการ
เพ่ิมความเหลื่อมลํ้าในการรับบริการดานรักษาพยาบาล หรือกลายเปนอุปสรรคที่ทําให
ไมสามารถจัดบรกิารที่ไดมาตรฐานในเขต อปท. ที่มีรายไดนอย 

ประมวลสรุปการระดมความคิด 

ผูเขารวมประชุมกลุมนี้มีทีม่าหลากหลายอยางยิ่ง นับต้ังแตรัฐมนตรีจนถึงผูนํา
ชุมชนและชาวบาน ความเห็นตางๆ ในกลุมนี้จึงปะทะสังสันทนกนัอยางนาสนใจเนื่องจาก
ฐานคิดที่มีความรุมรวยมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของผูเขารวมประชุมเปนทุนเดิม 

สรุปการระดมความคิดไดเปน 7 ประเด็นใหญ ดังตอไปนี ้

1.  การเปลี่ยนแปลงที่ไดเรยีนรูในสวนของชุมชน และสิ่งทาทายในอนาคต 

การเกิดข้ึนขององคกรชุมชน เครือขายการพัฒนาตามพื้นที่และประเด็น และ
กลไกการทํางานพัฒนารวมกันในแนวราบ ทําใหสถานภาพของชุมชนเปนที่ยอมรับ 
กระบวนการจัดทาํแผนแมบทชมุชนและการรูจักใชขอมูลทําใหชุมชนรูจักตัวเอง เกิด
การวางเปาหมายการพัฒนารวมกัน ทั้งยังมีการจัดสวัสดิการโดยชุมชนจากการใชฐาน
กลุมออมทรัพย การออมวันละบาท หลักการศาสนา เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน
ทองถิน่ระดับตําบล ในสวนองคกรการเงินชุมชนนัน้ ไดมีการใชฐานทุนภายในแกปญหา
หนี้สิน ตลอดจนมีการบูรณาการกองทุนในชุมชนใหเกิดประโยชนสงูสุด 

ในดานการแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยชุมชนนั้น ไดมีการสรางกลไกความรวมมือ
ระหวางชุมชน เทศบาล และสถาบันการศึกษาในการแกไขปญหาชุมชนแออัด  ในดาน
การจัดการทรัพยากร มีการดูแลรักษาปาชุมชน และแกปญหาที่ดินโดยชุมชนรวมกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งยังไดสงเสริมการเกษตรยั่งยืน  นอกจากนี้ยังไดมุงใหชุมชนทองถิ่น
สามารถจัดการตนเอง ตลอดจนเนนการสรางการเมืองแนวสมานฉนัท  
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อยางไรก็ตาม ชุมชนทองถิ่นกย็ังคงตองเผชญิกับสิ่งทาทายตอไป ไดแก ปญหา
หนี้สินเดิมที่สะสมอยูเปนจํานวนมาก กระแสคานยิมการบริโภคเกนิพอดีโดยมีสือ่โฆษณา
เปนตัวเรงสําคัญ ระบบการศึกษาพรากคนออกไปจากทองถิน่ และที่สําคัญคอื แมจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานตางๆ ซึ่งทําให
ชุมชนไดรับการยอมรับมากขึ้น แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานภาพขององคกรชุมชนมากเทาใดนัก 

2.  อปท. 

สถานะของ อปท. อยูระหวางการเปนองคกรทางการเมือง องคกรกึ่งราชการ 
และองคกรของประชาชน  ในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของ อปท. 
จากการดําเนินการเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานไปสูเรื่องการยกระดับดานคุณภาพชีวิตมากขึ้น  
ทั้งนี้ สวนกลางไดกระจายอํานาจสู อปท.  แตยังไมกระจายสูชุมชนเทาที่ควร  

3.  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ 

ในประเด็นนี้ พิพัฒน (2549) นําเสนอวา งานศึกษาเรื่อง “ฐานขอมูลชุมชนที่ 
ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต” ของตนนั้น ไดใชแหลงขอมูลทุติยภูมิที่มี
ขอมูลของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก 13 แหลง ไดแก  
1) สํานักราชเลขาธิการ  2) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  3) มูลนิธิชัยพัฒนา  4) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  5) มูลนิธิพัฒนาไท  6) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
7) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  8) เครือขายเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง   9) โครงการวิจัยเพ่ือสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง  
10) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา  11) เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ  12) เครือขายธุรกิจ
ชุมชน และ 13) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  

ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดสําหรับการศึกษานี้มีจํานวนทั้งสิ้น 626 ขอมูล เมื่อ
พิจารณาในแงภมูิศาสตร ขอมลูที่เก็บไดมทีี่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมากที่สุด
คือ 259 ขอมูล และมทีี่มาจากภาคตะวันตกนอยทีสุ่ดคือ 9 ขอมูล (ดูวิธีการเก็บขอมูล
โดยละเอยีดไดจาก พิพัฒน 2549, 2-5) 

การจัดทําฐานขอมูลนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสนับสนุนการสรางขบวนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การเก็บขอมูลจึงไดยึดหลักของการคัดเขาแทนที่จะใชวิธี
คัดออกโดยพิจารณาจากการเขาเกณฑเพียงคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
พรอมดวยเง่ือนไขความรูและเง่ือนไขคุณธรรมมาเปนองคประกอบในการพิจารณา
จัดเก็บขอมูล (ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในบทความที่สาม) 

ปญหาสําคัญที่พบในการดําเนินชีวิตบนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ปญหาหนี้สิน  การขาดความรอบรู  และผูคนดําเนินชีวิตแบบตางคนตางอยู ไม 
เกาะเกี่ยวยึดโยงกัน 

4.  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับกองทนุหมูบานและการออมของครัวเรอืน 

นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอาจไมขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แตการบริหารจัดการที่ละเลยความสมดุล ความพรอมของชุมชน และมุงเนนความ
รวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา  ดังนั้น การสานตอนโยบายกองทุนฯ จึงควร
คํานึงถึงความสมดุลระหวางความเสี่ยงกับความสามารถของชุมชน ลดการกอหนี้ และ
จัดใหมีเงินสํารองเพ่ือการพัฒนา 

ในสวนการออมของครัวเรือนนั้น กลุมออมทรัพยชวยใหเกิดการออมหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ควรสงเสริมใหกลุมออมทรัพยยึดหลักธรรมาภิบาล เชน การรายงานขอมูล
ตามขอเท็จจริง และเปดเผยขอมูลใหรับรูทั่วกัน 

5.  หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

นโยบายหลักประกันสุขภาพมีความสําเร็จในการดําเนินการอยางมาก  หาก
ตองการเพิ่มบทบาทของ อปท. ในเรื่องหลักประกนัสุขภาพ จะตองเพ่ิมขีดความสามารถ
ของ อปท. ในการจัดหารายได และรฐับาลกลางตองชวยดูแลไมใหเกิดความเหลื่อมลํ้า
ในการรักษาพยาบาล  นอกจากนี้ การจัดการสวสัดิการสุขภาพโดยชุมชนยังเปนการ
ชวยเสรมิระบบหลักประกันสุขภาพอีกดวย 

6.  กาวตอไปในการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 

6.1  หลักการสําคัญ 
6.1.1  ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียงเปนทางหลักในการพัฒนา 
6.1.2  ใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง ชุมชนเปนแกนหลัก สรางความรวมมือกับทุก

ภาคสวน 
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6.2  เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา 
6.2.1  ใชกระบวนการแผนชุมชนเปนเครื่องมือต้ังแตการพัฒนาระดับ

ครอบครัว ชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  ทําใหเกิดการวางเปาหมายรวมกัน และ
บูรณาการแผนระหวางชุมชนกับทุกภาคสวน  

6.2.2  ใชองคกรการเงิน / กองทุนหมูบาน 
-  สงเสริมการออมระดับครัวเรือน ชุมชน สรางวินัยทางการเงิน 

สรางฐานทุนของชุมชน 
-  แกปญหาหนี้สิน ทําบัญชีครัวเรือน เนนการใชทุนภายใน 
-  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสรางธรรมาภิบาล 
-  ใชการควบคุมทางสังคมมากกวากฎหมาย  

6.2.3  ใชกระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยชุมชนเปนแกนหลัก และ
ใชกลไกความรวมมือหลายฝายในการทํางานรวมกัน 

6.2.4  รวมสราง “สภาองคกรชุมชนทองถิน่” ใหเปนกลไกการทํางานรวมกนั
ของทองถิ่น 

6.2.5  สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลชุมชนทองถิ่น และกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของชุมชนและระหวางชุมชนกับหนวยงานภาคีอยางตอเนือ่ง 

7.  ขอเสนอแนะ 

7.1  ปรับแกโครงสรางและกฎหมายที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู การปฏิบัติเพื ่อใหเกิดการจัดการโดยชุมชนทองถิ ่น เชน 
กฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุน ผังเมือง ที่ดิน 

7.2  ปรับบทบาทของ อปท. ใหมีความสมดุลระหวางการเปนองคกรทาง
การเมือง องคกรราชการ และองคกรประชาชน  ผลักดันให อปท. มีนโยบายการพฒันา
ทองถิน่ที่ชัดเจน เปนอิสระจากการเมอืงระดับชาติ  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ อปท. 
ทั้งดานทัศนคตแิละความสามารถ 

7.3  นโยบายที่ริเริ่มจากภาครัฐจะตองคํานึงถึงความแตกตางของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหแตละพ้ืนที่สามารถปรับใชใหเหมาะกับชุมชนของตนเองอยาง
ไมเรงรีบจนเกินไป และไมทําลายสิ่งที่ดีอยูเดิมของชุมชน ตลอดจนไมทําใหสมาชิกของ
ชุมชนเกิดความสับสนหรือแตกแยก  

7.4  สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในสวนภูมิภาคมีสวนรวมในการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนทองถิ่นโดยปรับระบบการศึกษาใหสอดคลองกับทองถิ่น และสนับสนุน
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ใหนักศึกษาเขาไปเปนอาสาสมัครเรียนรูและทํางานรวมกับชุมชน  ตลอดจนสราง 
คนรุนใหมในงานพัฒนา 

7.5  ในเรือ่งหลักประกันสุขภาพ ควรมีการจัดบทบาทระหวางสวนกลาง อปท. 
และชุมชนใหสอดคลองกับศักยภาพของแตละภาคสวน เพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมลํ้าใน
การเขาถึงบริการสุขภาพ 

7.6  สนับสนุนงบประมาณใหชุมชนเปนผูจัดการงานพฒันาเอง เพราะจะทําให
สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน ทั้งยังทําใหชุมชนเกิดความรูสกึเปน
เจาของเรือ่ง การดําเนินการตางๆ เปนไปอยางรวดเร็วและประหยัด 

7.7  ขยายผลความดีงามของชุมชนและ อปท. โดยการจัดการความรู ขยาย
การเรียนรู และสือ่สารสูพ้ืนที่อื่น 

7.8  สนับสนุนการสรางคานิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใหคุณคาความ
ดี ตอตานความร่ํารวยที่ไมสุจริต และสรางกระบวนการตรวจสอบโดยสังคม 

7.9  สนับสนุนการจัดสวัสดิการโดยชุมชน และการนาํหลักคุณธรรมศาสนา 
เชน หลักซะกาตในชุมชนมุสลิม หรือการทําบุญทาํกุศล เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือเกือ้กูล
กันในสังคม 

7.10  ปรับนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ผานมาใหเอื้อตอการเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น เชน ปรับแนวทางการดําเนินงานกองทุนหมูบานใหเปนฐานในการ
จัดสวัสดิการใหมากขึ้น 

7.11  สนับสนุนใหมีพระราชบัญญัติ “สภาองคกรชมุชนทองถิน่” ทําหนาทีร่วมกนั
ปรึกษาหารือในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

7.12  ปฏิรูปการเมือง กฎหมาย และรฐัธรรมนูญ ใหมเีนื้อหาเรือ่งสิทธชุิมชน
และการจัดการตนเองของชมุชนทองถิ่นใหชัดเจน   
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ประจําป 2549 เรือ่ง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุง
อะไรบาง?, กลุมที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  

การสัมมนาวิชาการประจําป เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและ
ปรับปรุงอะไรบาง? (2549: ชลบุร)ี รวมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแหง
ประเทศไทย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคม
แหงชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 9-10 ธันวาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
ซิต้ี จอมเทยีน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.   

 



  

  

ภาคผนวก  
 

 

รายละเอียดการประชุมกลุมยอย 

กลุมที่ 1  การปรับปรุงการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค  
ประธานกลุม ดร. ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน     ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
ผูนําเสนอ 
ผลการประชมุ 

ดร. ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน      ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผูนําเสนอ      
บทความ 

1. “พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา” 
 ดร. อัจนา ไวความดี รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน  
  ธนาคารแหงประเทศไทย   
2. “พัฒนาการนโยบายการคลังหลังวิกฤตเศรษฐกจิป 2540” 
 ดร. สมชัย จติสชุน ผูอํานวยการวิจยัดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวม 
  และการกระจายรายได   
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
3. “การพัฒนาความรวมมือทางการเงนิในภมูิภาคและโครงสรางระเบียบการเงินของโลก 
 เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะวิกฤตทางการเงนิ” 
 ดร. ปกรณ วิชยานนท ผูอํานวยการวิจยัดานตลาดเงินตลาดทุน  
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
4. “การลงทุนขนาดใหญของไทย: บทเรยีนจากวิกฤตและแนวทางจัดการสําหรับอนาคต” 
 ผศ. ดร. ณดา จันทรสม   ผูอํานวยการสํานกัวิจัย  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
5. “การบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน  ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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กลุมที่ 2  ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและในการอภิบาลบริษทั  
ประธานกลุม ดร. อัมมาร สยามวาลา  นักวิชาการเกียรติคุณ  

  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
ผูนําเสนอ 
ผลการประชมุ 

ดร. ชัยสิทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ ผูเช่ียวชาญ   
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผูนําเสนอ      
บทความ 

1.   “การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” 
 คุณเกรกิ  วณกิกุล ผูชวยผูวาการ สายนโยบายสถาบนัการเงิน  
  ธนาคารแหงประเทศไทย 
2. “รูปแบบธุรกจิใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน” 
 ดร. ประสาร  ไตรรัตนวรกุล กรรมการผูจัดการ  
  บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  
3.   “สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรฐัในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการ 
 จากธนาคารพาณิชย” 
 รศ. ดร. เพลินพิศ  สัตยสงวน อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
4. “สูหนึ่งทศวรรษวกิฤตเศรษฐกจิ: ตลาดทุนไทยไดเรยีนรูและปรับปรุงสิ่งใดบาง” 
 ดร. เศรษฐพฒุิ  สุทธิวาทนฤพุฒ ิ ผูชวยผูจัดการ สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ  
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5. “อภิบาลของบริษัทไทยกับการพัฒนาตลาดหุนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: หนีเสือปะจระเข?”  
 ดร. ชัยสิทธ์ิ  อนุชิตวรวงศ ผูเช่ียวชาญ  
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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กลุมที่ 3  ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับนโยบายทางเศรษฐกจิ  
ประธานกลุม ดร. วรพล โสคติยานุรกัษ  รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ผูนําเสนอ 
ผลการประชมุ 

ดร. สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย ผูอํานวยการวิจยัดานเศรษฐกจิยุคสารสนเทศ  
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผูนําเสนอ      
บทความ 

1. “เศรษฐศาสตรวาดวยการปราบคอรรัปช่ัน” 
 ศ. ดร. เมธี ครองแกว  กรรมการ   
  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  แหงชาติ 
2. “ธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” 
 คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ 
3. “การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง” 
 ดร. เดือนเดน นิคมบริรกัษ ผูอํานวยการวิจยัดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ 
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
4. “ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกจิ” 
 ดร. สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย ผูอํานวยการวิจยัดานเศรษฐกจิยุคสารสนเทศ  
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 44 (ฉบับพิเศษ) 
ภาคผนวก 
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กลุมที่ 4  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น  
ประธานกลุม คุณไพบูลย  วัฒนศิริธรรม   รัฐมนตรีวาการ 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ผูนําเสนอ 
ผลการประชมุ 

คุณแกว สังขช ู ปราชญชาวบาน  
  ศูนยประสานงานภาคีองคกรเครอืขายชุมชน   
  จังหวัดพัทลุง  

ผูนําเสนอ      
บทความ 

1. “เกาปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ชุมชนทองถิน่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูอะไรบาง” 
 คุณสมสุข บุญญะบัญชา ผูอํานวยการ  
  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  
 คุณแกว  สังขชู ปราชญชาวบาน  
  ศูนยประสานงานภาคีองคกรเครอืขายชุมชน  
  จังหวัดพัทลุง 
2. “บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู” 
 รศ. วุฒสิาร ตันไชย ผูอํานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน  
                                                   สถาบันพระปกเกลา 
3. “ฐานขอมูลชุมชนที่ใชหลักเศรษฐกจิพอเพียงในการดําเนินชีวิต” 
 ดร. พิพัฒน  ยอดพฤติการ ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน  
  มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
4. “เศรษฐกจิพอเพียง: ทางเลือกหรอืทางหลักเพ่ือการบริหารจัดการนโยบายกองทนุ
 หมูบานและชุมชนเมือง” 
 ดร. วิชยั ตรุงคพันธุ ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอกเศรษฐศาสตร   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
5. “สูเศรษฐกจิพอเพียง: การออมของครัวเรือนในจังหวัดสงขลา” 
 ศ. ดร. จรสั สุวรรณมาลา คณบดี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6.  “หลักประกันสุขภาพของคนไทย: เสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา” 
 ดร. วิโรจน ณ ระนอง ผูเช่ียวชาญอาวุโส   
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 
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