
สุขภาพกับทุนมนุษย

ดร.วิโรจน  ณ ระนอง

ผูอํานวยการวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการเกษตร
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2551



แนวคิดเรื่องทุนมนุษยไมใชเรื่องใหม
Adam Smith ไดกลาวถึงทุนมนุษยเปนหน่ึงในส่ีประเภทของทุน อันไดแก
(1) เครื่องจกัรกลและเครื่องมือที่ใชในการคา 
(2) ส่ิงปลกูสรางที่สามารถใชเปนเครื่องมือสรางรายได 
(3) การพัฒนาที่ดิน 
(4) ทุนมนุษย  
• ในสวนของทุนมนุษยน้ัน Smith มองวาเปนทักษะที่ไดมาโดยการลงทุนใน

การศึกษาหรือการฝกงาน ซ่ึงความสามารถหรือความเชีย่วชาญที่เกิดขึ้น
เปนผลตอบแทนของการลงทุนดังกลาว



สุขภาพในฐานะที่เปนทุนมนุษย 

• สุขภาพที่ด ีเปนสวนหน่ึงของทุนมนุษยที่เปนทรัพยากรที่สําคัญ (รวมกับ
ทรัพยากรอื่น เชน ที่ดิน นํ้า เครื่องจักรกล) ในการผลิต พัฒนาประเทศ และ
ความสามารถในการแขงขันกบัประเทศอื่นๆ

• สุขภาพมีผลตอผลิตภาพ (productivity)(Schultz 2003)
• คาจาง/เงินเดือน อธิบายไดดวยตัวแปรดานสุขภาพ เชน 

– เชน ความสูง (ความสูงเมื่ออายุ 4 ขวบ)
– นํ้าหนักตอความสูง 
– Body mass index (BMI) 



แนวคิดเรื่องการลงทุนดานสุขภาพกับทุนมนุษยเปน
แนวคิดที่มีประโยชนในการกําหนดนโยบายของประเทศ

• การมองการสรางและรักษาสุขภาพเปนการลงทุนชนิดหน่ึง ทําใหเราสนใจความ
คุมคาในการลงทุนดานสุขภาพ  และมีการกําหนดนโยบายที่สอดคลอง
กันดวย  ตัวอยาง:
– การลงทุนสงเสริมสุขภาพ (รวมทั้งความรู ทัศนคติ และแบบแผนการดําเนินชีวิต) ใหกับ

เด็กและเยาวชน มีแนวโนมทีจ่ะเปนการลงทุนทีคุ่มคาทางเศรษฐกิจในระยะยาว  
• โดยท่ัวไปแลว คุมคากวาการทุมใชจายไปกับการยืดชวีิตในชวงทายของชวีิต (ท่ีนอกจากจะเปนชวง

ท่ีใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจคอนขางนอยแลว ยังเปนชวงท่ีมคีาใชจายสูงอกีดวย)
– แมกระทั่งการลงทุนสงเสริมสุขภาพใหกับประชากรวัยกลางคนก็อาจมีสวนชวยปองกัน

ไมใหคนเหลานี้ไมใหเขาสูชวงสุดทายของชีวิตเร็วเกินไป (ซึ่งจะชวยซื้อเวลาที่จะตอง
รักษาตัวดวยคาใชจายสูงออกไปอีกหลายป  มผีลชวยในการยดือายกุารทํางานของคน
เหลานี้ใหเปนกําลังในทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศไดนานขึ้น)

– ในทํานองเดียวกัน การลงทุนในดานความปลอดภัยตางๆ (เชน ยานพาหนะ ถนน
หนทาง ความปลอดภัยของอาหาร การรักษาสภาพแวดลอม) ก็ลวนแลวแตมีผลทําให
สามารถลดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย และชวยยืดอายุการทํางานไดในทํานองเดียวกัน  
ซึ่งถาใชแนวคิดนี้มาคํานวณตนทุนและผลตอบแทนของมาตรการตางๆ ก็อาจชวยในการ
จัดลําดับความสําคัญของการลงทุนในส่ิงเหลานี้ได 



สุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิ (entitlement)

• ไมวาจะดูแลสุขภาพดีเพียงใด (และสามารถยดือายคุวามเสื่อมถอยออกไปไดนาน
เทาใด) ในที่สุดก็ไมมีใครหลีกหนีความเส่ือมดานสุขภาพพนได  

• การรักษาความเส่ือมในลักษณะน้ี (เชน มะเร็ง และโรคเรื้อรังในวัยชรา) มักมี
คาใชจายที่สูงกวากรณีที่ผูปวยที่เสียชีวิตจากอบุัตเิหตหุรือโรคปจจุบันทันดวน  

• การที่คาใชจายในการรักษาหรือยืดชีวิตในชวงทายมักจะสูง (ซ่ึงเปนชวงที่ผลิตภาพ
ของคนเหลาน้ันเกือบเปนศูนย) อีกทั้งการตรวจรักษาก็อาจกอใหเกิดความเจ็บปวด
เพ่ิมขึ้นดวย 
– ในแง “การลงทุน” ถือเปนการลงทุนที่ไมคุมคาทางเศรษฐกิจอยาง
ชัดเจน

• ทั้งปจเจก ครัวเรือน และสังคมตองมีวิธีการตัดสินใจวาจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดมาใชจายในสวนน้ีมากนอยเพียงใด

• ปญหาน้ีไมไดหมดไปเมื่อสังคมมั่งคั่งขึ้น
– ครอบครัวที่มีฐานะดมีักจะแบงทรัพยากรมาใชจายในสวนน้ีมากขึ้นตามไปดวย 



สุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิ (entitlement)

• ในสังคมสวนใหญ ทั้งเอกชน (ตั้งแตตัวปจเจก ครอบครัว ญาติพ่ีนอง หรือ
แมกระทั่งคนรูจกัมักคุน) และรัฐ ตางก็ใหความสําคัญกับการยื้อชีวิต (ในชวงที่มี
คุณภาพชีวิตต่ํา) กันคอนขางมาก ทั้งที่แทบทุกฝายตระหนักดีวาใหผลตอบแทน
ที่ต่ํา และเปนการแยงทรพัยากรมาจากกิจกรรมอื่นๆ (และการตรวจรักษาคน
อื่น) ที่คุมคาทางเศรษฐกิจมากกวา

• หรืออีกนัยหน่ึง สังคมสวนใหญใหคุณคาการมีชีวิต (หรือการยืดชีวิต) ของปจเจก
มากกวาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สังคมไดรับจากปจเจกผูน้ันในอนาคต



สุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิ (entitlement)
• นอกจากหลายสังคมใหคุณคากับชีวิตของผูอืน่ (โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่

เกี่ยวของกนัในสายพันธุกรรมและผานการเลอืกคู) และยอมรับสิทธิในการ
ดํารงชีวิต (rights to existence) หรือการดิ้นรนยืดชีวิตของปจเจกแลว หลาย
สังคมยังมองสุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษยแตละคนสมควรจะ
ไดรับ ไมวาเขาจะสามารถสรางประโยชนตอบแทนใหแกสังคมมากนอยเพียงใด 
– การถกเถียงกันอยางรุนแรงในเร่ืองการทําแทง และอาจรวมไปถึงการใชเทคโนโลยีพันธุ

วิศวกรรม เปนตัวอยางของความเห็นเชิงปรัชญาที่แตกตางกันในเร่ืองนี ้ 
– สําหรับคนจํานวนมาก “มนุษยธรรม” หรือ “มนุษยนยิม” (humanism) มีนัยวาสังคมตอง

พรอมที่จะใหโอกาสหรือดูแลผูที่ “โชคราย” เกิดมามีปญหาสุขภาพ (เชน ความพิการ ซึ่ง
อาจทาํใหบุคคลนัน้มคีวามสามารถหรือโอกาสในการสะสมทุนมนุษยนอยกวาคนอื่น) 
หรือความยากจน (ซึ่งอาจทาํใหบคุคลนั้นมโีอกาสนอยกวาทั้งในดานการเจริญเติบโต
ในทางกายภาพรวมทัง้ไดรับการปองกันและรักษาโรคที่เพยีงพอที่จะทาํใหมีสุขภาพดีใน
ระยะยาว และในดานการสะสมทุนมนุษยผานกระบวนการที่ตองลงทุน เชนการศึกษา)



สุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิ (entitlement)

• ภายใตแนวคิดพ้ืนฐานแบบน้ี ประเทศเสรีนิยมหรือทุนนิยมหลายประเทศจึง
ไมไดปลอยใหบริการดานสุขภาพ (และการลงทุนในดานน้ี) ขึ้นกับกําลังซ้ือของ
ครัวเรือนมากเทากับในกรณีของสินคาเอกชนทั่วๆ ไป ซ่ึงสิทธิในการครอบครอง
ทรัพยสินตางๆ มักจะขึ้นกับกาํลงัซ้ือทีแ่ตกตางกนัของประชาชนที่ฐานะตางกนั  

• ยิ่งในยุคโลกาภวัิฒนที่การเคลื่อนยายคนขามพรมแดนเพ่ิมมากขึ้น ความเหลื่อม
ล้ําของกําลงัซ้ือก็ยิ่งเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
– ตัวอยางเชน ในปจจุบัน medical tourism ซึ่งคือการนําคนไขจากประเทศที่พัฒนาแลว

มารักษาในประเทศกําลังพัฒนา ไดขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว  
– ถาปลอยใหมีการแขงขันกันอยางเต็มที ่บริการที่มีคุณภาพก็จะไปอยูในมือของกลุมที่มี

กําลังซื้อและยินดีจายในราคาที่สูงลดหลั่นลงมาตามลําดับ ในขณะที่กลุมชาวตางชาติมี
แนวโนมทีจ่ะเปนกลุมที่มีกําลงัซื้อที่สูงกวาชนชั้นกลางและชั้นลางของไทยอยางเทยีบกัน
ไมไดเลย 



สุขภาพในฐานะที่เปนสิทธิ (entitlement)

• แตการที่การรกัษาพยาบาลเปนบริการที่จาํเปนสําหรับทุกคนอยางนอยในบาง
ชวง (จริงๆ ก็คือเกอืบทุกชวง) ของชีวิต  การปลอยใหมีการประมูลซ้ือบริการ
รักษาพยาบาลตามกําลงัเงนิจงึไมนาจะเปนวิธีที่มีจรยิธรรมเพียงพอ 

• ในกรณีน้ี จึงมีเหตุผลที่จะประยุกตใชหลักการประชาธปิไตยแบบหน่ึงคน
หน่ึงเสียงมากกวาหลักการเปนเจาของทรพัยสินเชงิธรุกิจแบบหน่ึงบาท
หน่ึงเสียง  

• ภาครัฐจงึมักใชวิธีจดัระเบียบกาํลงัซ้ือใหม เชน 
– เก็บภาษีและนําเงินมาซื้อบริการแทนประชาชน เชนโครงการหลักประกันสุขภาพถวน

หนา 
– หรือมีมาตรการกํากับดูแลที่ทําใหกําลังซื้อมีความสําคัญนอยลง (เชน บังคับให

สถานพยาบาลตองรักษาคนจน และ/หรือ รักษาทุกคนในยามฉุกเฉิน)



สุขภาพ (และคุณภาพของชีวิต) ในฐานะที่เปน
เปาหมายของชีวิต 

• นอกจากสุขภาพเปนเคร่ืองมือ (means) ในการสรางเศรษฐกิจแลว หรือเปนสิทธ์ิที่พึงมีแลว  
ยังเปนจุดหมาย (ends) หรือเปาหมายที่พึงปรารถนาในตัวเองดวย 

• เปาหมายการมีสุขภาพหรือคุณภาพชีวิต (quality of life) ที่ดี ก็สอดคลองกับเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก 

– ต้ังแตเมื่อเกือบสองรอยปกอน ก็ถือ “อรรถประโยชน” (utility) เปนเปาหมายสุดทายท่ีมีความสําคัญย่ิงกวา
ผลผลิตหรือรายไดเสียอีก

– หรือในปจจุบันท่ีหลายคนกลับมาเนนท่ีความสุข (happiness) มากกวาผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) 
ราวกับเปนแนวคิดใหม 

• ไมวาเราจะมองความสุข (happiness) หรือคุณภาพชีวิต (quality of life) เปนเปาหมายของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชวีติที่มสุีขภาพที่ดียอมเปนเงื่อนไขทีสํ่าคญัในการบรรลุ
เปาหมายทั้งสองประการขางตน  การมีสุขภาพที่ดี (อยางนอยโดยสัมพัทธเมื่อเทยีบกับ
ชวงเวลาตางๆ ของชีวิต เชน นอกจากจะรักษาใหมีชีวิตที่ยืนยาวแลว ยังเปนชีวิตที่มีความสุข
และมีคุณภาพ) จึงเปนจุดหมาย (ends) หรือเปาหมายของชวีิตทีพ่ึงปรารถนาในตัวเอง



นัยของมุมมองตางๆ ดานสุขภาพที่มีตอ “ความคุม” 
ของการลงทุนดานสุขภาพ 

• การใชมุมมองที่กวางกวาการลงทุนดานสขุภาพเพือ่สรางทุนมนุษย 
(โดยพิจารณาจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ) ในการพิจารณา “ความ
คุม” ของการลงทุนดานสุขภาพ จะไดกรอบ/คําตอบที่ตางออกไปจาก
การใชมุมมองดานเศรษฐกิจเปนหลัก (ตามแนวคิดแบบทุนมนุษย) แต
อยางเดียว



ตัวอยางนัยจากการใชมุมมองดานสุขภาพที่กวางกวาทุน
มนุษย 

• ปจจุบันประเทศไทยมีคาใชจายดาน
สุขภาพรอยละ 3-6 ของ GDP 
– 3.3-4% ตามรายงาน “บัญชีรายจาย

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2544” 
ที่จัดทําโดยคณะทํางาน สวรส.

– ประมาณรอยละ 6 ของ GDP ใน
ระหวางป 2540-2548 ในสุวทิย วิบลุ
ผลประเสริฐ (2550)

• คาใชจายจากโครงการบตัรทองซ่ึง
ครอบคลุมประชากรประมาณ 47 ลาน
คน (สามในส่ีของประชากร) ตก
ประมาณรอยละ 2 ของ GDP เทาน้ัน
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แตคาหัวของโครงการนี้เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีคอนขางสูงในชวง
สามปท่ีผานมา  (14.6%) (อัตราเพ่ิมเฉลี่ยหกปอยูท่ี 9.4%)
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ตัวอยางนัยจากการใชมุมมองดานสุขภาพที่กวางกวา     
ทุนมนุษย (ตอ)

• ทําใหมีผูหวงใยวาโครงการหลักประกันสุขภาพจะสรางปญหาดานภาระ
คาใชจายของภาครัฐอยางรุนแรง

• คนเหลาน้ี (รวมทั้งแพทยจํานวนไมนอย) ก็มักเสนอแนวทางลดคาใชจายของ
ภาครัฐโดยใหรัฐหันไปลงทุนในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแทน 
ดวยความเชื่อวางานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (ซ่ึงมักจะมีตนทุนที่ต่ํา
กวาการรักษาโรคที่รุนแรง) จะชวยใหประเทศชาติสามารถประหยัดคา
รักษาพยาบาลลงไปได 
– มองวาวิธีนี้เปนการลงทุนที ่“คุมคา” กวาการเนนใหการ “รักษาทุกโรค”

• เปลี่ยนชื่อโครงการเปน “30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค”
– เปนชื่อทางการที่ใชอยูปเศษ แตไมคอยเปนที่รูจักกันมากนัก และเลิกใชไปเมื่อรัฐบาล

หลังยุครัฐประหารไดตัดสินใจยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม 30 บาทเมื่อปลายป 2549



• มีแนวคิดที่ไปไกลกวาน้ี เชน CHAMCHAN and MIZUNO (2006) ระบุวา จะ
สามารถลดคาใชจายลงได ถานอกจากแนวทาง “สรางนําซอม” จะสงเสริมให
ประชาชนรักษาสุขภาพแลว ยังตองการใหประชาชนเรียนรูการรักษาโรคเล็กๆ 
นอยๆ แทบที่จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล  

• แตการเสนอแนวทางน้ีอาจมองขามความจริงที่วาคนไทยในชนบทจํานวนมากก็
พยายามรักษาตวัเองอยูแลว ซ่ึงทําใหอัตราการใชบริการเฉลี่ยของประชากร
กลุมบัตรทองตกประมาณ 2-3 ครั้งตอป ซ่ึงต่ํากวาในประเทศพัฒนาแลวมาก ทั้ง
ที่ประชากรกลุมน้ีมีผูสูงอายแุละเดก็ในอัตราที่สูง)

ตัวอยางนัยจากการใชมุมมองดานสุขภาพที่กวางกวา     
ทุนมนุษย (ตอ)



• แมวาแนวคิด “สรางนําซอม” จะฟงดูมีเหตุผล และถึงแมวาการสงเสริมสุขภาพจะชวยใหคน
จํานวนมากหลีกเลี่ยงการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนเวลาอันควรได แตในระยะยาวนั้น วิธีนี้จะ
ไมชวยลดรายจายดานสุขภาพของประเทศ!

– ประเด็นนี้ตระหนักกันมานานในตางประเทศ  ในประเทศไทย จริุตม ศรรีัตนบัลล เปนคนแรกๆ ท่ีนําเสนอ
• เพราะไมวาเราจะดูแลสุขภาพไดดีเพียงใด (หรือสามารถยืดอายุความเส่ือมถอยออกไปไดไกล

เพียงใด) ในที่สุดความเส่ือมดานสุขภาพก็จะตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได  
– ในที่สุดรางกายที่อาจจะหลีกหนีอุบัติเหตุและโรคติดตอที่รายแรงก็จะเผชิญกับความเส่ือม

ในดานอื่น (เชน มะเร็งและโรคหลอดเลือดและหัวใจตางๆ) ซึ่งมักจะมคีาใชจายในการ
รักษาที่สูงกวากรณทีี่ผูปวยที่เสียชวีิตจากอบุัติเหตุหรือโรคปจจุบันทันดวน  

• ในแทบทุกสังคมที่ประชากรมีอายุยืนยาว (และกลายมาเปนสังคมผูสูงอาย)ุ ตางก็มีคาใชจาย
ดานสุขภาพที่เพิม่ขึ้นทั้งส้ิน  ดังนั้น ในตัวของมันเองแลว การสงเสริมสุขภาพไมใชเคร่ืองมือที่
จะชวยลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศในระยะยาวอยางที่หลายฝายมกัจะเชื่อ

• แตถึงการสงเสริมสุขภาพจะไมใชเครื่องมือที่จะชวยลดคาใชจายดานสุขภาพของ
ประเทศอยางที่หลายฝายหวัง  แตก็ยังคงเปนนโยบายที่ดีถาทําใหสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

ตัวอยางนัยจากการใชมุมมองดานสุขภาพที่กวางกวา     
ทุนมนุษย (ตอ)



การขยายมุมมองชวยใหหลุดจากมายาคติอ่ืนๆ                
ในดานสุขภาพ

มายาคติ1: เปาหมายดานสาธารณสขุที่สําคญัอันดบัตนๆ กค็อืตอง
พยายามควบคุมคาใชจายในดานสขุภาพ (และรักษาพยาบาล) 
ของประเทศใหอยูในระดับที่ต่ํา (cost containment argument)

ขอแยง: การมีตนทุนที่ต่ําเปนสิ่งที่พึงปรารถนา แตไมใชเปนเปาหมายที่
สําคัญอันดับแรกๆ ในตัวเองที่จะตองพยายามทําใหได 
(ถาหลงคิดแบบนั้น เราก็จะพอใจกับการมีตนทุนต่ําในปจจุบัน ซึง่
จริงๆ แลวเปนผลมาจากการที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ต่ํา และ
ประชากรจํานวนมากเขาไมถึงบริการที่มีคุณภาพ)



มายาคติ 2: การที่คาใชจายดานสุขภาพของประเทศเพิ่มเร็วกวาอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแสดงวาระบบสุขภาพ
ของประเทศกําลังอยูในภาวะวิกฤต และจะไมสามารถดําเนินตอไป
อยางยั่งยืนได (unsustainable)

ขอแยง: ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากมีการลงทุน (หรือใชจาย) ดานสุขภาพในอัตราที่
ต่ํา ซ่ึงในหลายกรณีเปนเพราะขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรในหลายดาน ทําให
ไมสามารถจัดหลกัประกันและบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพอยางทั่วถงึ  

• แตเมือ่ประเทศพัฒนาขึ้น (มีฐานะทางการเงนิที่ดขีึ้น) ทั้งรัฐและประชาชนก็มักให
ความสนใจกับการลงทุนดานสุขภาพและมีการใชจายดานสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
– กรณีนี้เทยีบเคยีงไดกับการที่หลายประเทศในทวปีเอเชยีบริโภคขาวตอหัวลดลงในระยะหลัง 

เพราะครัวเรือนที่มฐีานะดีขึ้นมแีนวโนมที่จะหันไปเพิม่การบริโภคสินคาอื่น (เชน เนื้อชนิด
ตางๆ) มากขึ้น 

– สุขภาพเองก็เปน “สินคา/บริการ” ที่มีคุณสมบัติคลายกับ superior goods อื่นๆ



มายาคติ 3: การมีคาใชจายดานสุขภาพที่สูงขึ้น ยอมมีผลกระทบ
อยางรุนแรงตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ขอแยง: ความสามารถในการแขงขันของประเทศขึน้กับหลายตัวแปร 
แมวาจะเปนไปไดที่การลงทุนดานสุขภาพมากขึ้นอาจทําใหตนทุนดาน
แรงงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตตนทุนดานแรงงานไมไดเปน
ปจจัยช้ีขาดเสียทีเดียว 

• หลายประเทศที่มีตนทุนแรงงานสูงกวาไทยมากก็ยังสามารถแขงขันใน
เวทีเศรษฐกิจโลกไดเปนอยางดี)

• ในทางตรงกันขาม ถาการลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยยังต่ํา
กวาที่ควร การลงทุนดานสุขภาพพิ่มขึ้นก็อาจทําใหแรงงานของ
ประเทศไทยมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น (จากสุขภาพที่ดีขึ้น) ก็เปนได



มายาคติ 4: ตนทุนคาใชจายในการสรางหลักประกันสุขภาพที่ดีพอที่
ประชาชนสวนใหญจะฝากผีฝากไขไดน้ัน สูงกวาที่ใชอยูในปจจุบันมาก  
ดังน้ัน การพัฒนาตามแนวทางดังกลาวจึงไมสามารถทําได (infeasible) 
เพราะจะทําใหประเทศตองรับภาระคาใชจายมากเกินไป กอใหเกิดความ
ไมย่ังยืนทางการเงินหรือการลมจมทางการเงินของภาครัฐ

ขอแยง: เรามักมองงบประมาณที่รัฐตั้งในแตละปเปนขีดจาํกัดหรอืเพดานการใชจาย
ของภาครฐัจนมักมองขามความจริงไปวา ส่ิงที่รัฐมีเหนือผูคนและองคกร
อื่นๆ คืออํานาจรัฐ  แตส่ิงที่รัฐไมเคยมีเลยคือเงิน  

• การใชจายจาก “งบ(ประมาณ)” ของรฐัลวนแลวแตเปนเงนิที่มาจากเงินภาษีของ
ประชาชน (หรืองอกเงยขึ้นมาจากเงินภาษีของประชาชน) ทั้งส้ิน 

• ดังน้ัน ถึงแมขอจาํกัดในดานงบประมาณของรัฐจะเปนขอจาํกัดที่เปนความจรงิ
ในขณะใดขณะหน่ึงของรัฐบาลหน่ึง แตไมไดเปนขอจาํกัดสัมบูรณที่จะตองอยูคู
สังคมไทยไปตลอดกาล 



• แตการท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอจํากัดประการสุดทายนี้คงตองมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีท่ีจะทําใหมีคนจํานวนหนึง่ (ถาไมใชทุก
คน) ตองแบกรับภาระภาษีเพ่ิมขึ้น  เพ่ือใหรัฐมีเงินไปใชจายใน
โครงการเหลานี้มากขึ้น
– โดยเฉลี่ยแลวประชาชนในประเทศท่ีพัฒนาแลว จายภาษีมากกวา

คนไทยมาก (นอกจากจะเปนเพราะประชาชนในประเทศเหลานั้น
มีรายไดสูงกวาคนไทยแลว พวกเขายังจายภาษีในอัตราเฉลี่ยท่ีสูง
กวาไทยดวย)

• แตการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ไมใชเรื่องงาย เพราะนอกจากจะไมคอยมีผูท่ี
ยินดีจายภาษีเพ่ิมแลว ยังมีคนไทยจํานวนมากท่ีไมคอยไวเนื้อเชื่อใจกับ
การใชจายของภาครัฐหรือกับบริการของโครงการของรัฐ และมี
ทัศนคติ/ประสบการณดานลบกับพฤติกรรมของรัฐหรือกับโครงการ
เหลานี้มากอน 

• คนจํานวนมาก (โดยเฉพาะชนชัน้กลางถงึสูง) ตองการที่เก็บออมเงิน
เอาไวซื้อบริการสาธารณสุขและการศึกษาดวยตนเอง มากกวาจะยินดี
จายภาษีเพิ่มใหรัฐไปพัฒนาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ประกันสังคม หรือโครงการเรียนฟรี

• เม่ือพรรคการเมืองเสนอโครงการเหลานี ้ก็มักจะเสนอโครงการใน
ลักษณะท่ีพยายามเอาใจผูมีสิทธิออกเสียง จึงมักเสนอแตดานประโยชน
ท่ีโครงการจะให โดยหลกีเลี่ยงประเดน็วาจะนําเงนิจากไหนมาใชกบั
โครงการเหลานี้



• เราจึงมักมีโครงการแบบครึ่งๆ กลางๆ เชน มีหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีคน
จํานวนมากไมเช่ือมั่นในบริการ มีโครงการเรียนฟรีท่ีไมฟรีจริง  มีโครงการเบ้ียยัง
ชีพคนชราท่ีตองภาวนาใหเพื่อนตายเร็วๆ

• ถาสังคมไทยตองการท่ีจะกาวขามใหพนกับนโยบายประชานิยมแบบฉาบฉวย มา
สูนโยบายแบบสังคมประชาธิปไตย (social democrat) หรือรัฐ
สวัสดิการ (welfare state) แบบในยุโรปท่ียึดถือหลักสิทธิและความ
จําเปนพื้นฐานสําหรับประชาชนทุกคน (ไมใชแคมีโครงการคุณภาพตํ่าสําหรับคน
จน) แลวไซร  เราก็จะตองตระหนักวารัฐจะทําหนาท่ีรับผิดชอบชีวิตของคน “จาก
ครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” ไดก็ตอเมื่อคนใน “สังคม” สวนใหญมีฉันทามติท่ี
ยินยอมสละทรัพยากรของตนท่ีเพียงพอใหภาครัฐนํามาเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสขุกันใน
สังคม  

• แตถามองจากเศรษฐศาสตรการเมืองของไทย และจากประสบการณท่ีอยูกับ 
“ระบอบพันธมติร” ในหลายปท่ีผานมาแลว กย็งัมองไมเห็นวาสงัคมไทยจะ
สามารถไดมาซึ่งฉันทามติท่ีเปนท่ียอมรับของกลุมชนช้ันสูงและชนช้ันกลาง (ซึ่ง
คงตองมีสวนในการรวมรับภาระคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนดวย) ไดในเร็ววันไดอยางไร  



• จึงคงเปนเรื่องท่ีชวยไมไดท่ี “พวกเรา” จะตองมีชีวิตอยูกับโครงการประชานิยม
แบบฉาบฉวยท่ีพรรคการเมืองตางๆ จะรุมนํามาขายใหกับประชาชนคนสวนใหญ
ของประเทศตอไป 

• โครงการเหลานี้อาจเปนโครงการท่ีคนสวนใหญของประเทศพอใจ  แตเปน
โครงการท่ีมีคุณภาพอยูในระดับท่ีตํ่ากวาความคาดหวังสําหรับกลุมชนช้ันสูงและ
ชนช้ันกลาง ซึ่งในท่ีสุดมักจะเลือกท่ีจะไมไปรับบริการเหลานั้น 

• ในขณะเดียวกันก็เลือกยืนคนละขางกับประชาชนคนระดับลางและคนจน และหัน
มาใชพลังทางเศรษฐกิจและ “ทุนทางสังคม/สถาบัน” ท่ีพวกตนมีมากกวามาดู
แคลนคนเหลานั้น และคอยลมรัฐบาลท่ีถูกเลอืกข้ึนมาดวยหลกั “หนึ่งคนหนึ่ง
เสียง”

• เปนนิทานแหงสองนัคราท่ีเลาซ้ําแลวซ้ําอีกกันตอไป 



ขอบคุณครับ

Feedback
viroj@tdri.or.th

naranong@econ.yale.edu
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