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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การบริหารเศรษฐกิจเพ่ือ 
เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน* 

บทนํา 

ในโลกปจจุบันที่กระแสโลกาภิวัตนและการคาระหวางประเทศทวีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ 
การรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืนไดนั้น ตองอาศัย
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งเก่ียวพันกับปจจัยหลายประการ เชน โครงสราง
พ้ืนฐาน ทุนมนุษยในมิติการศึกษาและมิติสุขภาพ การพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน การ
พัฒนาเทคโนโลยี การปฏิรูปกฎหมายและระบบการกํากับดูแล การบริหารพลังงาน การ
จัดการกับภาวะโลกรอน อยางไรก็ตาม ปจจัยเหลานี้อาจไมเพียงพอที่จะทําใหเศรษฐกิจมี
การพัฒนาที่ยั่งยืนได โดยเห็นไดจากหลายประเทศที่มีปจจัยดังกลาวหลายประการอยาง
เพียบพรอม แตก็ไมสามารถทําใหเศรษฐกิจรุงเรืองหรือเพ่ิมความกินดีอยูดีของประชาชน
ได เชน บางประเทศมีประชากรที่มีระดับการศึกษาสูง มีแหลงพลังงานราคาถูก หรือมี
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ แตก็ยังตกอยูในบวงของการเติบโตที่ชา ดังนั้น
จึงคาดไดวายังมีปจจัยบางอยางที่ขาดหายไปในประเทศเหลานั้น  

ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ไมอาจขาดหายไปไดเลยคือการบริหารเศรษฐกิจ เพราะเปน
ที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การบริหารเศรษฐกิจอยางเหมาะสมมีความสําคัญอยางยิ่งยวด
ตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บทความนี้นําเสนอประเด็นสําคัญของการบริหาร
เศรษฐกิจในสามดาน ไดแก 

1. การบริหารเศรษฐกิจมหภาคทีเ่อือ้ตอการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

2. การสรางระบบการจัดการความเส่ียงระดับมหภาคและระดับจุลภาค 

3. การสรางความเทาเทียมกันของโอกาสทางเศรษฐกจิ 

                                                        
*  สรุปจากบทความเร่ืองเดียวกันของ ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

สวนรวมและการกระจายรายได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเสนอในการสัมมนา
วิชาการประจําป 2551 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เร่ือง “สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน” รวมจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เม่ือวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน 
ชลบุรี 
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การบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เอ้ือตอการเพ่ิมความสามารถ 
ในการแขงขัน 

ประเทศไทยไดช่ือวาเปนประเทศที่มีการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในเกณฑดี 
กลาวคือ มีความระมัดระวังและสอดคลองกับสถานการณ สวนหนึ่งเปนเพราะผูกําหนด
นโยบายมหภาคในอดีตสวนใหญเปนขาราชการท่ีไดรับการฝกฝนดานการบริหารเศรษฐกิจ 
อยางไรก็ตาม ในระยะหลังเมื่อนักการเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ ก็ไดเกิดการเปล่ียนแปลงพอสมควรทั้งในเรื่องแนวคิดและวิธีการบริหาร ในสวนนี้
จะกลาวถึงการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในเรื่องนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน นโยบาย
การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน และนโยบายการเพ่ิมการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ 

 นโยบายการคลัง 

นโยบายการคลังที่พิสูจนแลววาสงผลดีตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนคือนโยบาย
การคลังที่มีวินัยและรอบคอบ ซึ่งเปนหลักที่ประเทศไทยยึดถือและปฏิบัติไดคอนขางดีต้ังแต
ชวงทศวรรษ 2500 การระมัดระวังดานการคลังปรากฏในดานรายจายเดนชัดกวาในดาน
รายได และทําใหระดับหนี้สาธารณะของไทยมีความมั่นคงมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม 
มีหลายคร้ังที่รัฐบาลจําเปนตองดําเนินนโยบายการคลังขาดดุลเพ่ือประคองเศรษฐกิจใน
ภาวะวิกฤต เชน ในชวงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 และในชวงวิกฤตการเงินโลกใน
ปจจุบัน  

ความจําเปนและความเรงดวนของการใชเงินงบประมาณและทรัพยากรของภาครัฐ
เพ่ือจัดการกับปญหาเศรษฐกิจอาจทําใหเกิดการปฏิบัติทางการคลังที่ไมเหมาะสมหลาย
ประการ เชน การใชมาตรการทางการคลังที่ขาดความโปรงใส ขาดกรอบความรับผิดชอบ
ที่ครบถวน และในหลายครั้งมีจุดมุงหมายทางการเมืองแอบแฝง ซึ่งลวนแตกอใหเกิดภาระ
ความเสี่ยงตอฐานะการคลังของประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะในชวง
ประมาณป 2544-2549 ที่มีการใชนโยบายประชานิยมผานวิธีการท่ีหลากหลาย (เชน การ
ใชเงินนอกงบประมาณ การใชนโยบายกึ่งการคลัง (quasi-fiscal policy) ผานสถาบันการเงิน
ของรัฐ) แตขาดความโปรงใสและการวิเคราะหความคุมคา ตลอดจนความเสี่ยงตอภาระ
การคลังในอนาคต  

สําหรับการขาดดุลการคลังในสภาวการณปจจุบันนั้นยังมีกรอบแนวคิดที่ไมชัดเจน
นัก โดยดูจะใหความสําคัญกับการขาดดุลเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจเปนหลัก และยังแอบแฝง
แนวคิดแบบประชานิยมคอนขางมาก จึงอาจมีจุดออนที่ไมไดพิจารณาลําดับความสําคัญ
ของการใชจายเงินงบประมาณ  
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ในสภาวการณปจจุบันอาจแบงวัตถุประสงคของการขาดดุลการคลังออกเปนสาม
ดาน คือ 

1.  การลดผลกระทบทางลบจากภายนอกที่เกิดจากวิกฤตการเงินโลก โดยเนนไป
ที่ผูเก่ียวของในภาคธุรกิจสงออก ไดแก แรงงาน ผูประกอบการ ธุรกิจเก่ียวเนื่อง ในกลุมนี้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (small and medium enterprises – SMEs) ควรไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากจะเปนกลุมแรกๆ ที่ไมสามารถทนแรงเสียดทานของผลกระทบ
ขนาดใหญระดับนี้ได นอกจากนี้ กลุมคนจนในเขตเมืองก็มีความเส่ียงสูง จึงควรไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษเชนกัน  

2.  การดูแลประชากรที่มีภูมิคุมกันตํ่า (vulnerable groups) หมายถึง กลุมที่แมจะ
มิไดรับผลกระทบทันที แตก็เปนกลุมที่มีฐานะดอย ทําใหมีภูมิคุมกันตํ่า เชน ประชาชนใน
เขตชนบท เกษตรกร  

3.  การกระตุนอุปสงคภายในประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว กลาวคือ รัฐบาล
ควรใหความสนใจกับการปรับโครงสรางรายไดของประชากรอยางขนานใหญเพ่ือใหสามารถ
สรางอุปสงคภายในประเทศอยางยั่งยืนไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงพิงการกระตุนการใชจาย
จากภาครัฐเพียงอยางเดียว แนวทางนี้เหมาะสมกับประเทศไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมี
ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดและทรัพยสินสูงมาก หากสามารถลดชองวาง
ระหวางรายไดลงได ตลาดในประเทศจะเปนตลาดที่ใหญมากข้ึนจนสามารถรองรับแรง
กระแทกจากการหดตัวของอุปสงคจากภายนอกประเทศได 

การบริหารการคลังในปจจุบันเปนเรื่องทาทาย เนื่องจากสถานการณยังสามารถ
พลิกผันไดตลอดเวลา และปจจยัทีเ่ก่ียวของนัน้ก็อยูนอกเหนอืการควบคุมเปนสวนใหญ 

 นโยบายการเงิน 

ความสําคัญของนโยบายการเงินตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาวคือ 
การสรางเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยเนนเรื่องเสถียรภาพของราคาเปนหลัก ใน
การดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดใชนโยบายการเงิน
แบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (inflation targeting) ต้ังแตป 2543 จนถึงปจจุบัน ในภาพรวม
ถือไดวานโยบายการเงินนี้ประสบความสําเร็จพอสมควร อยางนอยในระยะหาถึงหกปแรก
ของการใชนโยบายดังกลาว อัตราเงินเฟออยูในระดับตํ่าและอยูในกรอบเปาหมายมาตลอด 
อยางไรก็ดี ในระยะหลังนโยบายการเงินนี้เริ่มถูกทาทายจากการเคล่ือนยายเงินทุนที่มี
ปริมาณมากข้ึนและผันผวนข้ึน ตลอดจนการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํามันและผลผลิต
ทางการเกษตรในตลาดโลก 
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ความทาทายใหมๆ นี้กอใหเกิดการถกเถียงเรื่องการปรับปรุงวิธีการบริหารนโยบาย
การเงิน เชน การปรับใชอัตราเงินเฟอทั่วไป (headline inflation) ใหมีบทบาทมากข้ึนใน
การกําหนดเปาหมายเงินเฟอ การพิจารณาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนในฐานะที่
เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายเพ่ิมเติม แตขอเสนอทั้งสองประการนี้ตองระมัดระวัง
อยางสูงในการนํามาใชจริง เนื่องจากอาจกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา รวมทั้งอาจไมมี
ประสิทธิภาพอยางที่คาดหวังก็เปนได เชน การใชอัตราเงินเฟอทั่วไปจะทําใหการนิยาม
กรอบความรับผิดชอบของธนาคารกลางเสียความสมดุลไปจนทําใหธนาคารกลางตอบสนอง
ตอการเปล่ียนแปลงของอัตราเงินเฟอมากเกินไปจนกอใหเกิดผลเสียตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจได สวนอัตราแลกเปลี่ยนนั้นก็พบวาไมสามารถสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจใน
ระยะยาวได  

ส่ิงที่นโยบายการเงินยุคใหมควรเพ่ิมความสนใจอีกประการหนึ่งคือเงินเฟอใน
ราคาสินทรัพย (asset price inflation) ซึ่งจากบทเรียนในสหรัฐอเมริกาเม่ือเร็วๆ นี้ และจาก
บทเรียนของไทยในชวงฟองสบูในทศวรรษ 1990  เห็นไดวา การเพ่ิมข้ึนของราคาสินทรัพย
ที่รวดเร็วเกินไปนั้นเปนสาเหตุสําคัญของความไรเสถียรภาพที่ตามมาเมื่อราคาสินทรัพย
ปรับลดลง อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ตองขบคิดตอไปวา มีเครื่องมือทางการเงินอะไร
หรือการบริหารนโยบายการเงินลักษณะใดที่จะชวยปองกันมิใหเกิดภาวะฟองสบูราคา
สินทรัพยได  

 นโยบายการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน 

ปญหาของตลาดเงินตลาดทุนไทยคือ ตลาดเงินตลาดทุนไทยยังไมเปดกวางใหกับ
ทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจอยางเพียงพอ รวมถึงไมไดใชประโยชนจากตลาดเงิน
ตลาดทุนโลกอยางเต็มที่ และไมมีระบบปองกันความเสี่ยงที่ดีพอจากผลกระทบทางลบ
จากภายนอก  

การที่ตลาดเงินตลาดทุนไทยตองเผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงจากกระแส
การเคล่ือนยายเงินทุน จึงตองสงเสริมใหมีระบบปองกันความเส่ียงที่ดีและเขาถึงไดสําหรบั
ทุกภาคสวนเศรษฐกิจที่มีธุรกรรมเกี่ยวเนื่อง และควรพัฒนาเครื่องมือทางการเงนิเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง โดยตองดําเนินการควบคูไปกับการใหความรูแกผูใช 
เครื่องมือนี้ในเรื่องประโยชนและขอจํากัดของเครื่องมือดังกลาว 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ในเรื่องการพัฒนาตลาดทุนในประเทศที่ควร
ดําเนินการ ไดแก 1) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหมๆ โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจขนาดกลาง  
2) สงเสริมตลาดรองพันธบัตร ทั้งในพันธบัตรภาครัฐและพันธบัตรภาคเอกชน และ 3) เพ่ิม
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ความโปรงใสของตลาดหลักทรัพย โดยควรมีมาตรฐานเดียวกันในทุกธุรกรรม และหลีกเล่ียง
การเลือกปฏิบัติ 

สําหรับส่ิงที่ควรดําเนินการในการพัฒนาความสัมพันธกับตลาดทุนระหวางประเทศ 
ไดแก 1) รวมกับประเทศในภูมิภาคพัฒนาตลาดทุนระดับภูมิภาคเพ่ือใชประโยชนจากทุน
สํารองระหวางประเทศที่มีอยูในระดับสูง และ 2) ลดบทบาทของเงินกูระยะสั้น โดยควรมี
มาตรการสงเสริมที่เหมาะสมเพ่ือแปลงเปนเงินทุนระยะยาว 

 นโยบายการเพ่ิมการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ 

ปญหาที่พบในเรื่องการแขงขันระหวางหนวยธุรกิจในเศรษฐกิจไทยคือ กลุมธุรกิจ
ที่มีสายสัมพันธทางการเมืองมักไดรับการปฏิบัติหรือยกเวนการปฏิบัติจากภาครัฐเปนพิเศษ 
ไมวาจะเปนเรื่องการประมูล การขอสัมปทาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องการใหบริการ
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน พลังงาน ไฟฟา โทรคมนาคม ขนสง แตก็นับวามีพัฒนาการดีข้ึน 
เนื่องจากมีการกระจายการใหบริการออกจากรัฐวิสาหกิจเดิม (หรือแปลงรัฐวิสาหกิจใหเปน
บริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน)  

นโยบายดานนี้ควรเริ่มจากการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาที่มีอยู
อยางเขมงวด ซึ่งรวมถึงการไมใหมีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (double standard) หรือ
การเอื้อประโยชนทางการเมืองกับกลุมธุรกิจใดกลุมธุรกิจหนึ่ง โดยอาจตองสงเสริมการมี
สวนรวมขององคกรภาคประชาชนในการบังคับใชกฎหมายนี้ดวย 

การสรางระบบการจัดการความเส่ียงระดับมหภาคและ 
ระดับจลุภาค 

 การพฒันาระบบบริหารความเสี่ยงระดับมหภาค 

นโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่กลาวถึงขางตนลวนเปนเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหภาค โดยเฉพาะเมื่อใชเพ่ือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจดานการผลิต 
อยางไรก็ตาม มีมาตรการระดับมหภาคอีกหลายประการที่สามารถชวยบริหารความเสี่ยง
ได เชน 

1. การเสริมความเขมแข็งของสถาบันการเงิน 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินหมายถึงความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
สถาบันการเงินในปจจุบันมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่กาวหนากวายุคกอนวิกฤต
เศรษฐกิจป 2540 เปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ยังมีความเปราะบางของสถาบันการเงินใน
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บางดานที่ควรปรับปรุง เชน การแขงขันในบางบริการยังไมเพียงพอ (เชน การใหบริการ
ชําระเงิน) ความกาวหนาในการใชเทคโนโลยียังไมทัดเทียมธนาคารจากตางประเทศ และ
การใหบริการทางการเงินที่ซับซอนหลายอยางก็ยังไมมีความชํานาญเพียงพอ (เชน การ
ใหบริการการควบรวมกิจการ การใหบริการแบบวาณิชธนกิจ (investment banking))  

2. การสงเสริมการออม 

การสงเสริมการออมสามารถกระทําไดหลายวิธี รวมถึงการเพ่ิมเครื่องมือทางการเงิน
ที่ชวยการออมและสงเสริมใหเปนที่นิยมแพรหลายข้ึน ไดแก การออกพันธบัตรรูปแบบใหม 
เชน indexed bonds1 เครื่องมือหรือชองทางการออมเหลานี้ยังไมเปนที่นิยม เพราะสวนใหญ
นิยมการออมดวยการฝากธนาคารหรือซื้อสินทรัพย ซึ่งใหผลตอบแทนตํ่าหรือมีสภาพคลอง
นอย  

ที่สําคัญมากอีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมการออมระยะยาวของผูมีรายไดนอย 
ผูมีรายไดนอย (รวมทั้งคนจน) มีวัตถุประสงคในการออมระยะยาวมากกวาที่คนทั่วไป
เขาใจ (เพราะมักคิดวาคนจนไมสามารถมีเงินออมได) ดังนั้นการสงเสริมใหคนกลุมนี้เขาถึง
เครื่องมือการออมระยะยาวที่หลากหลายข้ึนกวาที่พวกเขารูจัก จึงใหประโยชนทั้งในระดับ 
มหภาคและระดับบุคคล ตัวอยางที่นาสนใจคือการออมในรูปแบบประกันชีวิต ซึ่งเปนทั้ง
การออมระยะยาวและชวยปองกันความเส่ียงไปในตัวดวย  

 การบริหารความเสี่ยงระดับจุลภาค 

การบริหารเศรษฐกิจตองคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงระดับจุลภาค ซึ่งรวมถึง
ระดับบุคคลและหนวยยอยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ดวย เชน SMEs  อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะเนน
ไปที่ระดับบุคคล 

ความเส่ียงที่สําคัญที่สุดในทางเศรษฐกิจคือ ความเส่ียงของการเปนคนจนหรือการ
ตกอยูในสภาวะความยากจน ส่ิงจําเปนเริ่มแรกสุดในการบริหารความเสี่ยงระดับบุคคลคือ 
ตองเขาใจวาใครมีความเส่ียงตอความยากจนบาง กลาวคือ ตองไมคิดแบบเหมารวม เชน 
เกษตรกรทุกคนเปนคนจน (หรืออยางนอยก็มีความเส่ียงสูงที่จะจน) หรือนโยบายใดๆ ที่
ชวยคนในเขตชนบทก็ถือวาชวยคนจน ซึ่งความจริงแลวเศรษฐกิจไทยมีความหลากหลาย
เกินกวาที่จะต้ังสมมติฐานแบบเหมารวมเชนนี้ เกษตรกรและคนในชนบทมีจํานวนไมนอย
ที่ไมจน และไมเคยเปนคนจนเลยตลอดชีวิต  

                                                        
1  indexed bonds คือพันธบัตรที่ใหผลตอบแทนผันแปรไปกับอัตราเงินเฟอ ทําใหผูถือพันธบัตร

ลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราเงินเฟอ   
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ปญหาที่ตามมาจากการคิดแบบเหมารวมคือ การชวยคนไมจนและการไมชวยคนจน 
ซึ่งเปนปญหามายาวนานในสังคมไทย สวนหนึ่งเปนเพราะประเทศไทยไมไดสรางระบบ
การใหความชวยเหลือคนจนรายบุคคลอยางเปนระบบจริงๆ มาเลย ความยากจนใน
สังคมไทยที่ลดลงอยางนาพอใจในระยะ 40-50 ปที่ผานมาเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยรวมเปนหลัก  

ความจริงแลวมีมาตรการหลายอยางที่สามารถใชชวยบริหารความเส่ียงในกรณีที่
เกิดเหตุการณไมคาดหมายที่เลวราย (negative shocks) ซึ่งหลายมาตรการก็ดําเนินการ
อยูแลว เชน ระบบประกันสังคม ที่ชวยดูแลเร่ืองความเส่ียงจากการเจ็บปวย การวางงาน 
ชราภาพ สวนความเส่ียงจากการไรการศึกษานั้นใชวิธีใหการศึกษาภาคบังคับโดยไมคิด
คาเรียนแกประชากรในวัยเรียนทุกคน และตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันรัฐบาลตองรับภาระ
ที่เก่ียวของกับการศึกษานอกเหนือจากคาเรียนดวย สวนการศึกษาในระดับสูงกวาภาค
บังคับก็ใชการชวยเหลือดานเงินทุนในรูปเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

มาตรการขางตนเปนมาตรการบริหารความเส่ียงที่เกิดกับบุคคลเปนรายๆ ไป 
(idiosyncratic shocks) แตก็ยังจําเปนตองมีมาตรการที่ใชกับความเส่ียงที่เกิดกับทุกคนหรอื
กลุมคนขนาดใหญพรอมๆ กัน (aggregate shocks) เชน ในภาวะที่มีความเส่ียงของการ
วางงานในระดับมหภาคสูงมาก โดยอาจมีผูคนจํานวนนับลานหรือใกลเคียงตกงานในระยะ
หกเดือนขางหนา หรือการที่ราคาอาหารปรับตัวสูงข้ึนมาก ซึ่งอาจทําใหคนจนหรือผูมี
รายไดนอยที่มิไดเปนผูผลิตอาหารถูกกระทบกระเทือนอยางถวนหนา ก็อาจตองมีมาตรการ
เรงดวนที่สามารถนํามาปรับใชไดอยางรวดเร็ว เชน การดูแลการวางงานของผูที่ไมอยูใน
ระบบประกันสังคม และการใหคูปองอาหาร  

การดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงระดับบุคคลใหไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ส้ินเปลืองงบประมาณนอยที่สุดนั้น จําเปนที่ภาครัฐจะตองมีระบบการระบุและคัดเลือกผูมี
สิทธิไดรับความชวยเหลือที่เช่ือถือไดและทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งที่ผานมารัฐบาลมักไมให
ความสําคัญในการพัฒนาอยางจริงจัง และในบางครั้งไดใชระบบที่มีปญหา เชน การจด
ทะเบียนคนจนที่ใชระบบรายงานตัว (self reporting) ซึ่งทําใหยากตอการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล ทั้งนี้วิธีการระบุและคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่ดําเนินการ
ในตางประเทศคือ การบังคับใหประชาชนทุกคนตองสงรายงานการเสียภาษี (แมจะมีรายได
ไมถึงข้ันตองเสียภาษีก็ตาม) โดยรายงานนี้จะตองแจงรายไดในปที่ผานมาใหรัฐบาลทราบ 
อยางไรก็ตาม วิธีนี้อาจมีปญหาสําหรับประเทศไทยซึ่งผูมีรายไดนอยสวนใหญมีแหลงรายได
ไมแนนอนและอาจมาจากหลายแหลง นอกจากนั้น การคํานวณรายไดจากการประกอบ
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อาชีพเกษตรกรรมก็ยาก เพราะมีปจจัยของฤดูกาลและมีความตางของชวงเวลาระหวาง
เวลาในการลงทุนและเวลาในการเก็บเก่ียวและขายผลผลิตมาก  

แนวทางสําคัญในการบริหารความเสี่ยงระดับบุคคลคือ การขยายการประกันสังคม
ใหครอบคลุมประชากรผูทํางานใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ในกระบวนการเขาสูการ
ประกันสังคมจะทําใหนายจางและลูกจางตองจัดทํารายงานดานรายไดอยางเปนระบบมาก
ข้ึน ชวยใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบ และทําใหรัฐบาลมีขอมูลเก่ียวกับรายไดของแรงงาน
เกือบทั้งหมด (อาจยกเวนเกษตรกร) ซึ่งสามารถนํามาใชในการจัดสรรความชวยเหลือเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงทางเศรษฐกิจตางๆ ได 

พลเมืองกลุมหนึ่งที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษคือคนจนเรื้อรัง (chronically poor) 

ซึ่งในปจจุบันยังไมทราบจํานวนแนชัด แตคาดวาจะมีจํานวนไมมากเกินไป เนื่องจากความ
ยากจนในสังคมไทยมีพลวัตสูงมาก กลาวคือ มีการเขาๆ ออกๆ ความยากจนอยูตลอดเวลา
และเปนจํานวนมากดวย หลักฐานที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ไดจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนโดยใชตัวอยางซ้ํา (หรือที่เรียกวา panel household survey) ซึ่งสํานักงาน
สถิติแหงชาติไดเริ่มจัดทําเปนเวลาสามปตอเนื่องในป 2548-2550 โดยจะพบวาครัวเรือนที่จน
ในป 2548 (1,654 ครัวเรือน) นั้น ประมาณครึ่งหนึ่ง (752 ครัวเรือน) ไมเปนครัวเรือนที่จน
ในป 2550 และในป 2549 ก็มีการสับเปลี่ยนสภาพความยากจนอยูตลอดเวลา เชนเดียวกัน
ครัวเรือนที่ไมจนในป 2548 จํานวนไมนอยก็กลายเปนครัวเรือนยากจนในป 2549 หรือ 
ป 2550 ทั้งนี้มีครัวเรือนจํานวน 640 ครัวเรือนที่คงสภาพความยากจนตลอดระยะเวลา
สามป คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของครัวเรือนต้ังตนทั้งหมดในป 2548 (6,000 ครัวเรือน) 

ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนครัวเรือนที่จนเรื้อรังในชวงสามปนี้และควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
อยางไรก็ตาม คาดวาครัวเรือนยากจนเรื้อรังจริงๆ มีสัดสวนนอยกวารอยละ 10 มาก 
เนื่องจาก 1) หากทอดระยะเวลามากกวาสามป บางสวนของครัวเรือนกลุมนี้จะไมจนแนนอน 
และ 2) ตัวเลขสัดสวนคนจนจากการสํารวจนี้สูงกวาตัวเลขจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนแบบไมสํารวจซ้ํา (หรือที่เรียกวา household socio-economic survey – 

SES) อยางมีนัยสําคัญ โดย SES ใชจํานวนตัวอยางมากกวา จึงมีความถูกตองตามหลักสถิติ
มากกวา 

การสรางความเทาเทียมกันของโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยไดช่ือวาเปนประเทศที่มีระดับความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได
สูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก อยางไรก็ตาม ความเทาเทียมทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่ยั่งยืน ชองทางสําคัญคือการที่เศรษฐกิจสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร
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มนุษยอยางเต็มที่มากข้ึน เพราะหากมีความเทาเทียมกันมากข้ึน จํานวนบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการชวยพัฒนาประเทศก็จะมากข้ึนตามไปดวย 

ความเช่ือมโยงอีกประการหนึ่งระหวางการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันมากข้ึนกับ
การเจริญเติบโตในระยะยาวคือ รายไดของรัฐบาลในเศรษฐกิจที่มีความเทาเทียมกันจะสูง
กวา ทําใหรัฐบาลสามารถสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการ
ขยายตัวไดมากกวา การจัดสรรสวัสดิการใหกับประชาชนและการบริหารความเส่ียงที่กลาว
มาก็กระทําไดกวางขวางกวา โดยหากความเส่ียงถูกกระจายไปมากเทาไร โอกาสที่จะเกิด
ความชะงักงันทางเศรษฐกิจก็นอยลงเทานั้น  

นอกจากนี้ ความเหล่ือมลํ้าที่ไมมากเกินไปจะไมทําใหเกิดความรูสึกแบงเขาแบงเรา 
ซึ่งเปนสาเหตุของความขัดแยงหลายรูปแบบ รวมท้ังความขัดแยงทางการเมืองที่เปนอยู
ในปจจุบันดวย และเปนที่ชัดเจนวาความขัดแยงทางสังคมที่รุนแรงเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก นอกเหนือจากความไมสงบทางการเมืองในวงกวางแลว ความ
ขัดแยงในพ้ืนที่ก็มีสวนขัดขวางการพัฒนาไดเชนกัน เชน โครงการพัฒนาแหลงพลังงาน
ขนาดใหญจํานวนมากไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากการคัดคานจากคนในทองถิ่น ซึ่ง
แนนอนวาหลายโครงการมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือสภาพแวดลอมเกินกวาที่จะ
ยอมรับได แตบางครั้งความขัดแยงก็เกิดจากความไมไวเนื้อเช่ือใจกัน กลาวคือ คนใน
ทองถิ่นมองวาถูกเอารัดเอาเปรียบโดย “ผูสูงศักด์ิทางเศรษฐกิจ (economic elites)”  

แนนอนวาไมมีสังคมใดไมมีความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ ประเด็นสําคัญคือความ
เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจที่มีอยูตองเปนความเหลื่อมลํ้าที่ไมไดแฝงความไมชอบธรรมอยูดวย 
กลาวคือ ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ ฉกชิงผลประโยชนอยางไมสุจริต เบียดบังทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือทรัพยากรสวนรวมเพ่ือประโยชนสวนตน ซึ่งหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ
ไมไดเทาเทียมกันอยางแทจริง การท่ีประเทศไทยมีความไมเทาเทียมกันของการกระจาย
รายไดและการกระจายความมั่งคั่งสูงติดอันดับโลก ชวนใหเช่ือวาความเหลื่อมลํ้าของไทย
มีความไมชอบธรรมแฝงอยูไมนอยเลยทีเดียว 

การสรางความชอบธรรมในความเหลื่อมลํ้าสามารถกระทําไดทั้งในและนอกขอบเขต
ของการบริหารเศรษฐกิจ การดําเนินการในขอบเขตของการบริหารเศรษฐกิจที่เดนชัดที่สุด
คือ การใชนโยบายการคลังเพ่ือกระจายรายไดและความม่ังคั่งใหเทาเทียมกันมากข้ึน เชน 
การเพ่ิมความกาวหนา (progressivity) ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนติิบุคคล 
การใชจายเพ่ือสวัสดิการของคนจน ผูมีรายไดนอย กลุมเส่ียง (คนชรา คนพิการ เด็กกําพรา) 
นอกจากนี้ ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการปกครองสวนทองถิ่น หากการตัดสินใจนั้นๆ กอใหเกิดผูไดประโยชนและผู
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เสียประโยชนพรอมๆ กัน (ซึ่งมักเปนกรณีสวนใหญ) ก็ตองมีกระบวนการเกลี่ยผลประโยชน
จากผูไดใหกับผูเสีย  

มาตรการนอกเหนือขอบเขตการบริหารเศรษฐกิจสวนใหญเปนมาตรการทาง
รัฐศาสตร ที่สําคัญคือการสงเสริมประชาธิปไตยระดับรากหญา ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งหลายครั้งก็คือการตัดสินใจเพ่ือจัดการกับทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ ควรปรับปรุงกระบวนการประชาพิจารณใหเปนที่ยอมรับ ปรับปรุงกฎหมาย 
หรือการบังคับใชกฎหมายใหเปนธรรมกับผูนอยในสังคม ตลอดจนเพ่ิมทุนทางสังคม  
เปนตน  
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