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บทสรุปผูบริหาร 

การบริหารเศรษฐกจิเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

ในความหมายกวาง ความสามารถในการแขงขันของประเทศหมายถึงการที่ประเทศสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจจนทาํใหชีวติความเปนอยูของประชาชนดีขึ้นอยางทั่วถึง ปจจัยหลายประการมีสวนในการกําหนด
ความสามารถในการแขงขนั เชน ปริมาณและคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษยในมิติ
การศึกษาและมิติสุขภาพ การพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน การพัฒนาเทคโนโลยี การปฏิรูปกฎหมายและ
ระบบการกํากบัดูแล การบรหิารพลังงาน การจัดการกับภาวะโลกรอน เปนตน แตส่ิงหนึ่งที่ขาดไมไดคือการ
บริหารเศรษฐกิจที่สามารถนําเอาจุดแข็งของประเทศมาใชใหเกดิประโยชนในขณะทีล่ดทอนจุดออนที่มีอยู  

การบริหารเศรษฐกิจทีด่ีตองสอดคลองกับหลักแหงการพฒันาตามแนวคิดของ Amarty Sen กลาวคือ 
คํานึงถึงการใหโอกาสทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกนักับทุกหนวยเศรษฐกิจยอย การใหเสรีภาพทางการเมือง 
การใหหลักประกันความมั่นคง การใหบริการทางสังคม และมีความโปรงใสในการบริหารงาน ในบทความนี้
เสนอขอคิดเกีย่วกับการบริหารเศรษฐกิจในสามดานคือ การบริหารเศรษฐกิจมหภาค การบริหารความเสี่ยง
ทั้งในระดับมหภาคและระดบัจุลภาค และการสรางความเทาเทียมกนัของโอกาสทางเศรษฐกิจ  

ในดานการบริหารเศรษฐกิจมหภาคนั้น นโยบายการคลังและนโยบายการเงินตองเนนการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังตองมีความโปรงใสพรอมๆ กับการมีวินัยทางการคลังทั้งดาน
รายจายและดานรายได สวนนโยบายการเงินตองสามารถรับความทาทายใหมๆ ที่นอกเหนือจากกรอบการ
กําหนดเปาหมายเงินเฟอแบบดั้งเดิม ไมวาจะเปนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟอจากดานอุปทาน ฟองสบู
ราคาทรัพยสิน นอกจากนัน้ยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน สงเสริมการแขงขัน
ในระบบเศรษฐกิจ  

ในดานการบริหารความเสี่ยง มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จําตองมีมาตรการรองรับความเสี่ยงทั้งใน
ระดับมหภาคและระดับจุลภาค เชน การเสริมความเขมแข็งของระบบสถาบันการเงินในการรับมือกับความ
เสี่ยง สงเสริมการออมทั้งในกลุมผูออมสูงและในกลุมผูออมต่ําดวยการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการ
ออมที่หลากหลาย ตลอดจนสงเสริมการออมระยะยาวแกผูมีรายไดนอย  ในระดับจลุภาค รัฐบาลตองพัฒนา
ระบบที่ใชระบุผูสมควรไดรับความชวยเหลือที่เชื่อถือได เพื่อใหมาตรการบรรเทาความเสี่ยงตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบันและทีจ่ะมีในอนาคตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง อีกทั้งตองใหความสําคัญเปนพิเศษ
กับคนจนเรื้อรังและกลุมเสี่ยงที่ชัดเจน เชน คนจนชรา พกิาร เด็กกําพรา  

การสรางความเทาเทียมมีสวนชวยใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตและพัฒนาไดอยางยั่งยืนในหลายชองทาง 
ไมวาจะเปนชองทางการจัดสรรทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพมากกวา ชองทางการเพิ่มศกัยภาพของ
รัฐบาลในการหารายไดแลวนํามาใชจายดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานดานสังคม 
ชองทางการปองกันความขัดแยงในสังคมและความขัดแยงทางการเมืองซึ่งทําใหเศรษฐกิจชะงักงัน แนวทาง
แกปญหาคือตองลดความไมชอบธรรมของความเหลื่อมลํ้าของรายไดและความมั่งคัง่ โดยอาจใชนโยบาย
การคลัง การใหประชาชนมสีวนรวมในการตัดสินใจนโยบายเศรษฐกจิ การสงเสริมประชาธิปไตยระดับราก
หญา การปรับปรุงกระบวนการประชาพิจารณ เปนตน 
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Executive Summary 

Economic Management for Competitiveness 

A country’s competitiveness ultimately means an ability of that country in fostering well-being of 
their citizens.  Numerous factors contribute to that ends; quantity and quality of economic infrastructure, 
human capital enhancement from education or from health, capital and money market development, 
technology development, law and regulation, energy and environment.  But above all is the economic 
management that brings to good use of all the country’s strengths while limiting or correcting its 
weaknesses.   

A good economic management must follow a few principals of development, as suggested by 
Amartya Sen.  All individual and economic agents must be granted equal economic opportunities, political 
freedom, security protection, social facilities, under transparent management.  In this paper, I discuss 
economic management in three areas; macroeconomic management, risk management at macro and micro 
level, and a guarantee of equal economic opportunities.  

For macroeconomic management, both fiscal and monetary policies must share an objective of 
maintaining economic stability.  Fiscal policy must adhere to transparency as well as to discipline in both 
spending and revenue collection.  Monetary policy must meet the new challenges under inflation targeting 
framework, which are exchange rate management, how to deal with supply-side inflation and asset price 
inflation.  

Risk management is increasing important in modern economic world; hence there must be 
sensible risk management at both macro and micro levels.  Only a couple of macro measures are discussed 
here; strengthening of financial institution in risk handling and promotion of savings among big savers as 
well as among those at risk of insufficient savings.  At micro level, it is urgent that the government builds 
institutional capability in identifying those eligible for assistance in the time of negative economic shocks 
and in mobilizing those assistances effectively.  Without such institutional capability, risk mitigation 
measures will fail to reach the true needy.  Special attention must be given to chronically poor and 
permanent vulnerable groups such as poor elderly, disabled, and orphan children.  

Equal economic opportunities are one of the best guarantees for sustainable growth, through 
several channels.  The first channel is through better allocation of human resources in realizing potential 
of much more people.  More equality also enables the government to collect more income and then spend 
in building up economic and social infrastructures for further growth.  On social and political fronts, 
equality will help reducing social conflicts and political abnormality, such as the one Thailand is facing, 
that hinder economic development.  Measures must be taken to reduce injustice that comes with 
inequality, not the inequality itself.  Redistribution with fiscal policy is the best measure in economic 
management, but must be accompanied by social and political measures such as the promotion of board 
participation in economic development and grass-root democracy.  
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1. บทนํา 

ตั้งแตอดีตประเทศไทยมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกจิมาตลอดและอยางยาวนาน โดยเปนการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางอื่นๆ เชน รูปแบบการคาทั้งในประเทศและกับตางประเทศ 
โครงสรางประชากร ระดับการสะสมทุน ระดับการศึกษา ตลาดแรงงาน เปนตน อยางไรก็ตามเนื่องจาก
แนวโนมการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยจะไมอยูในระดับสูงเชนในอดีต บทความนี้จึงตองการกลาวถึง
ความทาทายของไทยวาจะหาแนวทางการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจในปจจุบนัและอนาคตอยางไรเพื่อให
สามารถรักษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาโดยรวมใหยั่งยืนตอไปได 

ในโลกปจจุบนัที่กระแสโลกาภวิัตนและการคาระหวางประเทศทวีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ การรักษา 
การเจริญเติบโตและคงระดับการพัฒนาใหกาวหนาขึน้ไดนัน้ ตองอาศัยความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ซ่ึงในหลายครัง้หมายถึงการที่ประเทศสามารถเอาชนะคูแขงในเกมการคาระหวางประเทศได สามารถขาย
ของไดเกงกวา วางแผนการลงทุนไดดีกวา จัดการบริหารเงินทุนเคลื่อนยายจนกอใหเกิดประโยชนตอประเทศ
และประชาชนของตนไดมากกวา เปนตน  

อยางไรก็ตาม มุมมองเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันไมจําเปนตองจํากัดอยูเพียงการเอาชนะ
คะคานกันทางการคาเทานั้น 1  เนื่องจากประการแรกเกมการคาระหวางประเทศสามารถเปนเกมที่ผูเลนทุกคน
ไดประโยชน ไมจําเปนตองมีคนหนึ่งไดและคนหนึ่งเสีย  แตนาจะหมายถึงการที่ประเทศหนึ่งๆ มี
ความกาวหนาของประสิทธิภาพการผลิต (productivity) อยางตอเนือ่งจนทําใหประชาชนประเทศนั้นๆ มี
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง  

ปจจัย สถานการณ ระบบสถาบัน ที่เอื้อใหประเทศบรรลุถึงการมีความสามารถในการแขงขันที่ดี
เปนประเด็นที่สําคัญของการสัมมนาประจําป 2551 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนี้  โดย
ครอบคลุมทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ทนุมนุษยในมิตกิารศึกษาและมิติสุขภาพ การพัฒนาตลาดทุนและ
ตลาดเงิน การพัฒนาเทคโนโลยี การปฏิรูปกฎหมายและระบบการกํากับดูแล การบริหารพลังงาน การจัดการ
กับภาวะโลกรอน เปนตน ลวนเปนเรื่องสําคัญที่มีสวนทําใหเศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและ
ยั่งยืนทั้งสิ้น ซ่ึงก็หมายถึงการมีความสามารถในการแขงขันที่ดีนั่นเอง 

                                                        
1 ดูตัวอยางคํานิยามของความสามารถในการแขงขันในความหมายกวางจาก Piromswad et al. (2008) 
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อยางไรก็ตาม ปจจยัที่กลาวถึงขางตนอาจไมเพยีงที่จะทําใหเศรษฐกจิมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได โดย
เห็นไดจากหลายประเทศที่มปีจจัยขางตนหลายประการอยางเพยีบพรอม แตก็ไมสามารถทําใหเศรษฐกิจมี
ความรุงเรืองหรือเพิ่มความกินดีอยูดีของประชาชนได ตัวอยางเชน บางประเทศมีประชากรที่มีระดับ
การศึกษาสูง มีแหลงพลังงานราคาถูก หรือมโีครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ แตกย็ังตกอยูในบวง
ของการเติบโตที่ชา ดังนั้นจงึคาดไดวายังมีบางสิ่งบางอยางที่ขาดหายไปในประเทศเหลานั้น  

บทความนี้ตองการเนนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ไมอาจขาดหายไปไดเลย นั่นคือ การบริหารเศรษฐกิจ 
เพราะเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววาการบริหารเศรษฐกิจอยางเหมาะสมมีความสําคัญยิ่งยวดตอพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือความสําเร็จของกลุมประเทศเกิดใหมในเอเชียในชวง 4-5 
ทศวรรษที่ผานมา ซ่ึงลวนแลวแตมีการจัดการเศรษฐกิจที่รอบคอบและระมัดระวัง ที่ยิ่งชัดเจนในชวงหลังคือ
การขยายตัวที่รวดเร็วอยางมากของประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย รัสเซีย เปนตน ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศอยางพลิกผันจากระบบการวางแผนจากสวนกลาง
มาเปนการนําโดยกลไกตลาด  

การนํากลไกตลาดมาใชก็ยังมิใชคําตอบทั้งหมด เพราะกลไกตลาดเองก็ไมสามารถทําหนาที่ในการ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือเพื่อการ ‘พัฒนาที่ยั่งยืน’ ได 2   เนื่องจากตลาดเองยังมี 
‘ความลมเหลว’ ในหลายๆ ดาน เชน การจัดการกับสนิคาสาธารณะ (public goods) การประสานความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ (coordination) ที่มีตนทุนต่ํา  เร่ืองเหลานี้ภาครัฐสามารถมีบทบาททั้งโดยธรรมชาติ 
(กรณีสินคาสาธารณะ) และโดยความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบ (กรณีตนทุนการระดมการประสานงานต่ํา
กวาภาคเอกชน)  

การบริหารเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญในการสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองสามารถใชความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะที่ตอง
ลดทอนจุดออนหรือขอดอยใหเบาบางลงไป  

จุดแข็งและจุดออนของประเทศไทยสามารถสรุปอยางเร็ว ๆ ไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
• ระบบเศรษฐกจิมีความยดืหยุนสูง อิงกลไกตลาดเปนหลัก 
• มีศักยภาพเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตในหลายดาน  
• การศึกษาระดบัสูงเริ่มแพรขยายอยางจริงจงั ในระยะ 10-15 ปหลังนี ้ 
• มีกําลังแรงงานขนาดใหญทีม่ีศักยภาพ ซ่ึงที่ผานมาสามารถตอบสนองตออุตสาหกรรมที่ใช 

เทคโนโลยีระดับกลาง สวนในอนาคตกอ็าจสามารถรองรับอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง
ไดหากมกีารบรหิารจัดการทีด่ี 

                                                        
2  Stiglitz (2008) กลาวถึงบทบาทของรัฐบาลและเปรียบเทียบแนวคิดระหวางการบริหารเศรษฐกิจแบบซาย (left) และแบบ

ขวา (right) ไวอยางนาสนใจ 
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จุดออน 
• มีความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
• ภาคชนบทยังมีขนาดใหญแมจะมีการเชื่อมโยงกับภาคเมืองมากขึ้น เกษตรกรเองก็มีแหลงรายได

นอกภาคเกษตรมากขึ้นเรื่อย ๆ 
• ความโปรงใสในการบริหารภาครัฐและเอกชนยังมีปญหา 
• ยังมีโอกาสนอยในการกาวกระโดดทางเทคโนโลยี   
• เร่ิมเขาสูความเปนสังคมคนชรา ซ่ึงจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในอกีประมาณ 15-20 ปขางหนา 

กรอบแนวคิดของการบริหารเศรษฐกิจวาควรเปนอยางไรนั้น ขอยกหลักคิดของ Amartya Sen นัก
เศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลที่เปนที่ยกยองมากที่สุดทานหนึ่งในยุคนีว้าดวยการพัฒนาเศรษฐกจิ กลาวคือ การ
การพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจะตองคํานึงหลักการสําคัญหาประการ คือ 

1. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Opportunities) ไดแก การใหโอกาสทางเศรษฐกิจกับสมาชิก
ของสังคมทุกคนอยางเทาเทยีมกัน 

2. เสรีภาพทางการเมือง (Political Freedoms) การพัฒนาทีแ่ทจริงตองประกอบดวยการใหเสรีภาพ
ทางการเมืองดวย 

3. ปจจัยทางสังคม (Social Facilities) ไดแก การเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานทางสังคม เชน การศึกษา 
การรักษาพยาบาล เปนตน 

4. ความโปรงใส (Transparency Guarantees) เปนเรื่องที่สําคัญในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนรัฐหรือ
เอกชน เพื่อเปนหลักประกันวาจะไมมีการเอารัดเอาเปรียบ การฉกฉวยประโยชนสวนตน 

5. การใหความมัน่คง (Protective Security) การพัฒนาที่ดตีองสรางหลักประกันความมั่นคงใหกับ
ทุกคน เร่ิมจากความมั่นคงทางดานอาหาร ความมั่นคงทางดานการงาน ความมัน่คงดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

หลักเบื้องตนทั้งหาประการนี้เปนสิ่งที่ผูบริหารเศรษฐกจิตองคํานึงถึง อยางไรกต็ามเนื่องจากการ
บริหารเศรษฐกิจมีไดหลายแงมุม ในบทความนี้จะนําเสนอการบริหารเศรษฐกิจในสามดาน ประกอบดวย 

1. การบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้อตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
2. การสรางระบบการจัดการความเสี่ยงระดบัมหภาคและจุลภาค 
3. การสรางความเทาเทียมกนัของโอกาสทางเศรษฐกิจ 

2. การบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้อตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

ประเทศไทยไดช่ือวาเปนประเทศที่มีการบริหารเศรษฐกจิมหภาคในเกณฑดี กลาวคือ มีความ
ระมัดระวังและสอดคลองกับสถานการณ สวนหนึ่งเปนเพราะผูกําหนดนโยบายมหภาคในอดตีสวนใหญ
เปนขาราชการที่มีการฝกฝนอบรมดานการบริหารเศรษฐกิจ อยางไรกต็ามในระยะหลังเมื่อนักการเมืองเริ่มมี



4 การบริหารเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

บทบาทมากขึ้นในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ก็ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควรทั้งในเรื่องแนวคิดและ
วิธีการบริหาร ในสวนนี้จะกลาวถึงการบริหารเศรษฐกจิมหภาค ประกอบดวยนโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิน นโยบายการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

2.1 การบริหารนโยบายการคลงั 
นโยบายการคลังที่ไดรับการพิสูจนแลววาสงผลดีตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนคือนโยบายการคลงั

ที่มีวินัยและรอบคอบ ซ่ึงเปนหลักที่ประเทศไทยยืดถือและปฏิบัติตามมาไดคอนขางดีตั้งแตชวงทศวรรษป 
2500 การระมดัระวังดานการคลังนั้นปรากฏในฝงรายจายเดนชดักวาทางดานรายได และมีผลทําใหระดับหนี้
สาธารณะของไทยมีความมั่นคงมาอยางตอเนื่อง แนนอนวามหีลายครั้งที่รัฐบาลจาํเปนตองขาดดุลเพื่อประคอง
เศรษฐกิจในสถานการณที่มีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นไมวาจากภายนอกหรือจากภายในประเทศ ตัวอยางที่ชัดเจน
คือการใชนโยบายขาดดุลขนานใหญและยาวนานหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกจิป 2540 และในปจจุบันนีก้็มีความ
จําเปนตองใชนโยบายการคลังขาดดุลอีกครั้งเพื่อบรรเทาปญหาจากวิกฤตกิารเงินโลกที่ดําเนนิอยู 

อยางไรก็ตาม ความจําเปนและความเรงดวนของการใชเงินงบประมาณและทรัพยากรภาครัฐหรือ
ทรัพยากรที่รัฐบาลสามารถควบคุมไดเพื่อการนี้ อาจกอใหเกดิการปฏิบัติทางการคลังที่ไมเหมาะสมหลาย
ประการ โดยเฉพาะอยางยิง่การใชมาตรการทางการคลังที่ขาดความโปรงใส ขาดกรอบความรบัผิดชอบที่
ครบถวน และในหลายครั้งมีจุดมุงหมายทางการเมืองเคลือบแฝง ซ่ึงลวนแตกอใหเกิดภาระความเสี่ยงตอ
ฐานะการคลังของประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว และถึงแมประเทศไทยจะมีการวางกรอบปฏิบัติ
ทางการคลังที่คอนขางรอบคอบในอดีตตั้งแตชวงป 2500-2510  แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพการณในตอนนั้นมาก ทําใหเกิดชองโหวทางกฎหมายและระเบยีบปฏิบัติ
จํานวนมากขึน้ 

สภาพดังกลาวมีความรุนแรงมากขึ้น ในชวงประมาณป 2544-2549 ซ่ึงไดมีการใชมาตรการทางการ
คลังหลายประการในการบริหารประเทศที่ขาดความโปรงใสและขาดการวิเคราะหความคุมคาตลอดจน
ความเสี่ยงของภาระการคลังในอนาคต ตัวอยางเชนการใชนโยบายประชานิยม ซ่ึงใชวิธีการที่หลากหลาย
เชน การใชเงินนอกงบประมาณ การใชนโยบายกึ่งการคลัง (quasi-fiscal policy) ผานทางสถาบันการเงินของ
รัฐ และถึงแมบางนโยบายจะเปนการใชเงินงบประมาณตามกระบวนการปกติก็ยังมีการริเร่ิมนโยบายรัฐที่
กอใหเกิดความเสี่ยงตอภาระการคลังในอนาคต (contingent fiscal liabilities) โดยขาดความระมัดระวัง ซ่ึง
มาตรการเหลานี้สามารถทําไดเนื่องจากกฎหมายในปจจุบันคือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
และกฎหมายอื่นๆ มิไดมีความครอบคลุมถึงกิจกรรมทางการคลังอยางครบถวน ตลอดจนมิไดมีการกําหนด
กระบวนการที่ชวยใหสาธารณชนสามารถทราบถึงภาระทางการคลังในอนาคต และที่สําคัญคือมิไดมีมิติของ
ความรับผิดชอบทางการคลัง (fiscal responsibility) ที่ภาครัฐควรมีตอประชาชน 
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รัฐธรรมนูญป 2550 ในหมวด 8 มีเจตนารมณในการปองกันปญหาความบริหารการคลังที่ไมโปรงใส
และขาดความรบัผิดชอบ อยางไรก็ตามในขณะนี้ยังมไิดมีการออกกฎหมายลูกวาดวยการบริหารการเงินการคลัง3  

สวนการขาดการคลังในสภาพการณในปจจุบันนั้น ยังมีกรอบแนวคิดที่ไมชัดเจนนัก โดยดจูะให
ความสําคัญกบัการขาดดุลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจเปนหลัก และยังแอบแฝงแนวคิดแบบประชานยิมคอนขางมาก 
จึงอาจมีจุดออนที่ไมไดพิจารณาลําดับความสําคัญของการใชจายเงนิงบประมาณ ซ่ึงในภาวการณปจจุบัน
อาจแบงวัตถุประสงคของการขาดดุลออกเปน 3 ดาน คือ 

1. การลดผลกระทบทางลบจากภายนอกเนื่องจากวกิฤติการเงินโลก (shock mitigation) โดยเนน
ไปที่ผูเกี่ยวของในภาคธุรกิจสงออก ไดแกแรงงาน ผูประกอบการ ธุรกิจเกีย่วเนื่อง ในกลุมนี้
ธุรกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง (SME) สมควรไดรับการดูแลเปนพิเศษเนื่องจากจะเปนกลุม
แรก ๆ ที่ไมสามารถทนแรงเสียดทานของ shocks ขนาดใหญระดับนีไ้ด นอกจากนั้นกลุมคนจน
ในเขตเมืองกม็ีความเสี่ยงสงู ควรไดรับการดูแลเปนพิเศษเชนกนั  

2. การดูแลประชากรที่มีภูมิคุมกันต่ํา (protecting vulnerable groups) หมายถึงกลุมที่แมจะมิไดรับ
ผลกระทบทันทีในรอบแรก แตก็เปนกลุมที่มีฐานะดอย ทําใหมภีูมิคุมกันต่ํากวา เชน ประชาชน
ในเขตชนบท เกษตรกร เปนตน 

3. การกระตุนอุปสงคภายในประเทศในระยะปานกลางถึงยาว (medium- to long-term domestic 
demand enhancement) รัฐบาลควรใหความสนใจกับการปรับโครงสรางรายไดของประชากร
อยางขนานใหญเพื่อใหสามารถสรางอุปสงคภายในประเทศอยางยั่งยืนไดดวยตนเอง โดยไมตอง
พึ่งพิงการกระตุนการใชจายจากภาครัฐเพียงประการเดียว ซ่ึงเปนเรื่องที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดและทรัพยสิน (income and 
wealth inequality) สูงมาก หากสามารถลดชองวางระหวางรายไดลงได ตลาดในประเทศจะเปน
ตลาดที่ใหญมากขึ้นจนสามารถรองรับแรงกระแทกเนื่องจากการหดตัวของอุปสงคจากภายนอก
ประเทศได 

การบริหารการคลังในสภาพปจจุบันเปนเรือ่งทาทาย เนื่องจากสถานการณยังมีความพลิกผันได
ตลอดเวลา และเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมเปนสวนใหญ 

2.2 การบริหารนโยบายการเงนิ 
ความสําคัญของนโยบายการเงินตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว คือการสรางเสถียรภาพ

ของระบบเศรษฐกิจโดยเนนไปที่เสถียรภาพของราคาเปนหลัก ในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยใชนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (inflation targeting) ซ่ึงมี
                                                        
3 ดูตัวอยางรางกฎหมายดังกลาวจากสมชัยและกีรติพงษ (2550)  
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องคประกอบที่สําคัญคือธนาคารกลางตองสรางความนาเชื่อถือใหกับตนเอง โดยใชกระบวนการทีโ่ปรงใส 
อธิบายไดตอสาธารณชน มีความสามารถในการพยากรณอัตราเงินเฟอที่ไดรับการยอมรับ เปนตน และมี
ความเปนอิสระในการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบเปาหมายทางนโยบายที่ไดกาํหนดไว ซ่ึงใน พ.ร.บ. 
ธนาคารแหงประเทศไทยฉบบัปจจุบันไดกาํหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยตองทําขอตกลงกับรัฐบาลใน
การกําหนดเปาหมายทางนโยบาย 

ในภาพรวม ถือไดวานโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอประสบความสําเร็จพอสมควร 
อยางนอยในระยะ 5-6 ปแรกของการใชนโยบายซึ่งอัตราเงินเฟออยูในระดับต่าํและอยูในกรอบเปาหมาย 
เงินเฟอมาตลอด อยางไรกด็ใีนระยะหลังนโยบายการเงนิแบบนี้เร่ิมถูกทาทาย เพราะ 

• การเคลื่อนยายเงินทุนมีปริมาณมากขึ้นและมีความผันผวน จนกอใหเกดิความกังวลตอคาเงินทั้ง
ในแงความเปนไปไดของการเก็งกําไรคาเงินจนอาจกระทบตอเสถียรภาพของราคา และยังสงผล
ตอเนื่องไปถึงเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกซึ่งเปนหวัจักรหลักของการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจในระยะหลังนี ้

• การปรับตัวเพิม่ขึ้นของราคาน้ํามันและพืชภัณฑในตลาดโลก ทําใหเงนิเฟอเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และอยูนอกเหนือการควบคมุของธนาคารกลาง เนื่องจากเปนปจจัยดานอุปทานไมใชปจจัยดาน
อุปสงค และถึงแมเปาหมายเงินเฟอจะใชอัตราเงินเฟอพื้นฐาน (core inflation) ซ่ึงไมไดรวม
ราคาน้ํามันและอาหารสดเขาไวในการคํานวณดวย แตเมื่อทอดระยะเวลายาวนานพอ ระดับ
ราคาสินคาหมวดอื่นก็ตองปรับขึ้นดวย จงึกระทบ core inflation ในที่สุดจนออกนอกกรอบ
เปาหมายเงนิเฟอในบางเดือนในป 2551 

ความทาทายใหมๆ นี้ไดกอใหเกดิการถกเถียงถึงการปรับปรุงวิธีการบริหารนโยบายการเงิน เชน 
การปรับใชอัตราเงินเฟอทั่วไป (headline inflation) ใหมบีทบาทมากขึ้นในการกําหนดเปาหมายเงนิเฟอ การ
พิจารณาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นในฐานะที่เปนเครื่องมือในการดําเนนินโยบายเพิ่มเติม แต
ขอเสนอทั้งสองประการนี้ตองระมัดระวังสูงในการนํามาใชจริง เนื่องจากอาจกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา 
รวมทั้งอาจไมมีประสิทธิภาพอยางที่คาดหวังก็เปนได เชน การใชอัตราเงินเฟอทั่วไปจะทําใหการนิยามกรอบ
ความรับผิดชอบของธนาคารกลางเสียความสมดุลไป อาจทําใหธนาคารกลางตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราเงินเฟอมากเกนิไปจนกอใหเกิดผลเสียตอการขยายตวัทางเศรษฐกิจได สวนอัตราแลกเปลี่ยนเองก็
พบวาไมสามารถสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจในระยะยาวได  

ส่ิงที่นโยบายการเงินยุคใหมควรเพิ่มความสนใจอีกประการหนึ่งคือเงินเฟอในราคาสินทรัพย (asset 
price inflation) ซ่ึงจากบทเรียนในประเทศอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ และจากบทเรียนของไทยเองชวงฟองสบู
ทศวรรษ 1990 เห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยที่รวดเร็วเกินไปนั้นเปนสาเหตุสําคัญของความไร
เสถียรภาพที่ตามมาเมื่อราคาสินทรัพยปรับลดลง อยางไรก็ตามยังมีประเด็นที่ตองขบคิดกันตอไปวาเครื่องมือ
ทางการเงินอะไรหรือการบริหารนโยบายการเงินลักษณะใดที่จะชวยปองกันมิใหเกิดภาวะฟองสบูราคา
สินทรัพยได เพราะเปนเรื่องละเอียดออน และจําเปนตองสามารถตรวจสอบไดตั้งแตชวงแรกของการกอตัว
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ของฟองสบู  มิฉะนั้นแลวหากฟองสบูเร่ิมขยายตัว การควบคุมฟองสบูอยางไมระมัดระวังอาจกอใหเกิด
ผลเสียก็เปนได 

2.3 นโยบายการพฒันาตลาดเงนิตลาดทุน 
ความสําคัญของตลาดเงินตลาดทุนตอเศรษฐกิจโดยทั่วไปมีมากเพียงใดสามารถบอกไดจากวิกฤติ

การเงินโลกที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน ซ่ึงแสดงถึงวาปญหาที่เกิดขึ้นในตลาดเงินและตลาดทุนมีผลสืบเนื่อง
ใหเศรษฐกิจโดยรวมเขาสูภาวะถดถอยไดอยางรวดเร็ว  

ในกรณีประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา ปญหาของตลาดเงินและตลาดทุนแตกตางจากประเทศ
ที่มีพัฒนาการดานนี้ในระดับแถวหนาอยางมาก ในขณะที่ปญหาของประเทศเหลานั้นคือความซับซอนทีม่าก
เกินควรของตลาดเงินจนทําใหการควบคุมดูแลไมทั่วถึงและกฎระเบียบไมทันเหตุการณ สําหรับประเทศไทย
ปญหาอยูที่การที่ตลาดเงินตลาดทุนยังไมเปดกวางอยางพอเพียงใหกับทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจ รวมถึง
การจัดการกับความสัมพันธกับตลาดเงินตลาดทุนโลกก็ยังไมไดใชประโยชนเต็มที่และไมไดมีระบบการ
ปองกันความเสี่ยงที่ดีพอจากผลกระทบทางลบจากภายนอก  

มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธกับตลาดทุนตลาดเงินตางประเทศที่สําคัญๆ คือ4   
• สินทรัพยและหนี้สินตางประเทศของไทยยังต่ําเมื่อเทยีบกับรายไดประชาชาติหรือเมือ่เทียบ

กับปริมาณการคาระหวางประเทศ (สงออกรวมนําเขา) 
• การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศสูงกวาในอดีตมากและมีแนวโนมสูงมากขึ้น โดยเกดิ

ขึ้นกับการไหลเขาและไหลออกของเงินทนุ  
• ที่สําคัญคือการเคลื่อนยายเงนิทุนมีความผนัผวนมากขึน้ดวย  

ความผันผวนและความเสีย่งจากกระแสเงนิทุนเคลื่อนยาย ทําใหตองสงเสริมใหมีระบบปองกนั
ความเสีย่งทีด่แีละเขาถึงไดสําหรับทกุภาคสวนเศรษฐกจิที่มีธุรกรรมเกีย่วเนื่อง เครื่องมือทางการเงนิที่ออกแบบ
มาเพื่อปองกันความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงควรไดรับการพัฒนา แตตองทําควบคูไปกับการใหความรู
กับผูใชบริการเครื่องมือเหลานั้นถึงประโยชนและขอจํากดั 

มาตรการอื่น ๆ ดานตลาดทุนตลาดเงินที่ควรทําคือ 
การพัฒนาตลาดทุนในประเทศ ประกอบดวย 
• พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหม ๆ โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจขนาดกลาง 
• สงเสริมตลาดรองพันธบัตร ทั้งในพันธบัตรภาครัฐและพนัธบัตรภาคเอกชน)   
• เพิ่มความโปรงใสของตลาดหลักทรัพย โดยควรมีมาตรฐานเดยีวกันทกุธุรกรรม หลีกเลี่ยง

การยกเวนและเลือกปฏิบัต ิ
                                                        
4 Ahuja et al. (2007) 
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การพัฒนาความสัมพันธกับตลาดทุนระหวางประเทศ ประกอบดวย 
• รวมกับประเทศในภูมิภาคพัฒนาตลาดทุนระดับภูมิภาค เพื่อใชประโยชนทุนสํารองระหวาง

ประเทศที่มีอยูในระดับสูง เชน การนํามาสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีผล
ตอเนื่องใหเกดิการพัฒนาตลาดทุนระดับภูมิภาค  

• ลดบทบาทของเงินกูระยะส้ัน โดยควรมมีาตรการสงเสริมที่เหมาะสมเพื่อแปลงเปนเงินทุน
ระยะยาว 

2.4 นโยบายการเพิ่มการแขงขนัในระบบเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยตั้งแตอดีตไมคอยมีปญหาในเรื่องการแขงขันระหวางหนวยธุรกจิ แตก็

มิใชไมมีปญหาเลย ตัวอยางเชน กลุมธุรกจิที่มีสายสัมพนัธทางการเมืองมักไดรับการปฏิบัติหรือยกเวนการ
ปฏิบัติจากภาครัฐเปนพิเศษ ไมวาจะเปนเรื่องการประมลู การขอสมัปทาน เปนตน นอกจากนัน้แลวยังมี
ปญหาในการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน เชน ดานพลังงาน ไฟฟา โทรคมนาคม ขนสง เปนตน อยางไรก็ดี
ในดานนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการกระจายการใหบริการออกจากรัฐวิสาหกิจเดิม (หรือแปลง
รัฐวิสาหกจิใหเปนบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน)  

นโยบายดานนีค้วรเริ่มจากการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาที่มีอยูอยางเขมงวด ไมใหมี
การปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (double standard) หรือการเอื้อประโยชนทางการเมอืงกับกลุมธุรกิจใดกลุม
ธุรกิจหนึ่ง โดยอาจตองสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาชนในการบังคบัใชกฎหมายนี้ดวย  

3. การสรางระบบการจัดการความเสี่ยงระดับมหภาคและจุลภาค 

ความเสี่ยงเปนเรื่องปกติในชวีิตประจําวัน ในแวดวงธุรกิจ และในเศรษฐกิจโดยรวม การบริหาร
เศรษฐกิจทีด่ีจงึหมายถึงการบริหารความเสี่ยงดวย ซ่ึงทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกปจจุบนั เนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยางรวดเรว็กวาในอดีต อีกทัง้ความเชื่อมโยงทีม่ากขึน้ระหวางเศรษฐกจิตางๆ ระหวาง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ก็มีสวนทําใหการกระจายตวัของเหตุการณทางลบในประเทศหนึ่งไปสูอีก
ประเทศหนึ่งเปนไปไดงายขึน้  

ความเสี่ยงในระดับมหภาคมไีดหลายประการ เชน ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยง
จากภาวะตกต่าํทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของสถาบันการเงิน ตัวอยางเชน ตั้งแตปลายปที่แลวตอเนื่องถึง
ปจจุบันนีไ้ดเกดิความผันผวนของราคาน้ํามันและราคาพชืภัณฑอยางมาก เร่ิมจากการปรับตัวข้ึนอยางมาก
จนถึงชวงตนและกลางปนี้ หลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวลงอยางรุนแรงเชนกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 ระดับราคาตลาดโลกของน้ํามันดิบ พชืพลังงาน และพืชบริโภค 

 
ที่มา: Jitsuchon (2008) 

การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันและราคาพืชผลเกิดขึ้นจากการตกต่ําของเศรษฐกิจโลกตั้งแตไตรมาส
สามของปนี้ และคาดวาจะยังคงตกต่ําตอเนื่องถึงปหนาเปนอยางนอย และผลกระทบนี้คงมาถึงประเทศไทย
อยางแนนอน ซ่ึงไมใชเร่ืองใหมสําหรับประเทศไทยเพราะในอดีตกไ็ดเผชิญกับความผันผวนของอัตราการ
ขยายตวัมาอยางมากแลวเชน ตัวอยางในรูปที่ 2 แสดงถึงความผันผวนของเศรษฐกจิโดยรวมและความผันผวน
ขององคประกอบของอุปสงครวมในชวงป 2540-41  ชวงป 2543-44  และชวงปปจจบุัน 

รูปท่ี 2 การผันผวนดานอุปสงคของขยายตวัของอปุสงครวม (Growth Contribution) 

 
ที่มา: คํานวณจากบญัชีรายไดประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกยังมีอยูอีกมาก ความจริงแลววิกฤติการเงินและเศรษฐกิจโลกครั้งนี้
เปนผลจากการสะสมความไมสมดุลในเศรษฐกิจโลก (global imbalance) ที่ดําเนินมาตอเนื่องยาวนานกวา
ทศวรรษ ดังนั้นกระบวนการคลี่คลาย (correction) ความไมสมดุลนี้อาจจะกินเวลายาวนานพอสมควร ซ่ึง
หมายถึงวาเศรษฐกิจโลกในระยะ 3-4 ปขางหนาจะยังมีความลุมๆ ดอนๆ อยู และจะสงผลไปสูการเปลี่ยนแปลง
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อีกหลายประการ เชน การหดตัวของอปุสงคภายในของสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินที่
สําคัญๆ ของโลกก็จะมกีารปรับตัวเชนกนั โดยคาเงินดอลลารสหรัฐจะออนตัวลงในระยะปานกลางถึงยาว  

การปรับตัวนี้ในอีกดานหนึ่งจะเกดิขึ้นกับประเทศเกดิใหม (emerging economies) ซ่ึงที่ผานมาใช
การสงออกเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาตลอด ก็จะมีความเสี่ยงที่ไมสามารถดําเนินในแนวเดิมได ตองหันมา
กระตุนกําลังซือ้ในประเทศมากขึน้ พรอมๆ กบัเพิ่มการคาขายระหวางกัน โดยจีนซึ่งปจจุบนัมีขนาดเศรษฐกจิ
ใหญเปนอันดับสามของโลกจะตองทําหนาที่เปนผูนําในการกระตุนการใชจายในประเทศใหมากขึ้น ซ่ึงถึงแม
จะเปนแนวทางที่ถูกตอง แตก็ยังตองระมดัระวังความเสี่ยงของการชะลอตัวที่รุนแรงของเศรษฐกิจไดเชนกนั 
ซ่ึงหากเกดิขึ้นจริงก็จะทําใหประเทศคูคากบัจีน (รวมทั้งไทยดวย) มีปญหาอีกระลอกหนึ่ง 

3.1 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับมหภาค 
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่กลาวถึงแลวขางตนลวนเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใน

ระดับมหภาค โดยเฉพาะเมื่อใชเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจดานการผลิต อยางไรก็ตามมีมาตรการ
ระดับมหภาคอีกหลายประการที่สามารถชวยบริหารความเสี่ยงได ตัวอยางคือ 

การเสริมความเขมแข็งของสถาบันการเงิน 
ความเขมแขง็ของสถาบนัการเงินหมายถึงความเขมแข็งของระบบเศรษฐกจิ สถาบนัการเงินในปจจุบนั

มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่กาวหนากวายุคกอนวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เปนอยางมาก ไมวาจะเปนความ
ระมัดระวังในการบริหารเงนิทุน การจัดการทรัพยสิน การปลอยสินเชื่อที่พิจารณาความเสี่ยงและความมั่นคง
ของผูกูมากกวาหลักประกนั การใหบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น การบริหารความเสี่ยงของการลงทุนใน
สินทรัพยในประเทศและตางประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

มีพัฒนาการทีน่ายินดีอีกอยางนอยสองประการ ที่นาจะทาํใหสถาบันการเงินไทยมีความเขมแข็งขึ้น 
ประการแรกคอืการลดการคุมครองเงินฝากแบบเต็มจํานวนและไมจํากดั (unlimited deposit guarantee) มา
เปนการคุมครองบางสวน ซ่ึงจะมีสวนใหสถาบันการเงินถูกตรวจสอบจากผูฝากเงนิรายใหญมากขึ้นและตอง
ระมัดระวังในการดําเนินงานมากขึ้น เปนที่นาเสียดายวารัฐบาลไดประกาศเลื่อนเวลาการคุมครองเงินฝาก
เต็มจํานวนออกไปอีกสามป ทั้งๆ ที่ยังไมมีความจําเปนตองทําเชนกัน พัฒนาการประการที่สองคือการเริ่มใช 
Basel II ซ่ึงเปนจะชวยใหการบริหารจัดการสินเชื่อของธนาคารมีความเปนระบบมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ยังมีความเปราะบางของสถาบันการเงินในบางดานที่ควรไดรับการปรับปรุง เชน การ
แขงขันในบางบริการยังไมเพียงพอ (ตวัอยางคือการใหบริการชําระเงนิ) ความกาวหนาในการใชเทคโนโลยี
ยังสูธนาคารจากตางประเทศไมได การใหบริการทางการเงินที่ซับซอนหลายอยางก็ยงัไมมีความชํานาญ
เพียงพอ เชน การใหบริการการควบรวมกิจการ การใหบริการแบบวาณิชธนกิจ (investment banking) เปนตน 

การสงเสริมการออม 
การออมมีสวนชวยใหเศรษฐกิจสามารถขยายตวัไดอยางตอเนื่องและอยางมีเสถียรภาพ เพราะเปน

แหลงเงินภายในสําหรับการลงทุน ทําใหประเทศสามารถลงทุนในระดับสูงไดโดยไมตองพึ่งพิงเงนิทุนจาก
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ตางประเทศมากเกินไป การออมยังมีสวนชวยใหชีวิตความเปนอยูของประชากรมีความมั่นคง โดยเฉพาะใน
วัยชราที่รายไดจากการทํางานไมมีหรือหดหายไปมาก  

การสงเสริมการออมสามารถทําไดหลากหลายวิธี เร่ิมจากการเพิ่มเครื่องมือทางการเงนิที่ชวยการออม
และสงเสริมใหเปนที่นยิมแพรหลายขึ้น ไดแก การออกพันธบัตรรูปแบบใหม เชน indexed bonds อนุพันธ 
B/E เครื่องมือหรือชองทางการออมเหลานี้ยังไมเปนที่นิยม เพราะสวนใหญนิยมการออมดวยการฝากธนาคาร
หรือซ้ือสินทรพัย ซ่ึงใหผลตอบแทนต่ําหรือมีสภาพคลองนอย  

ที่สําคัญมากอีกประการคือ การสงเสริมการออมระยะยาวใหกับผูมรีายไดนอย ในการศึกษาโดย
สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้พบวาผูมีรายไดนอย (รวมทั้งคนจนดวย) มวีัตถุประสงค
ในการออมที่เปนระยะยาวมากกวาที่คนทั่วไปเขาใจ เพราะมักคิดวาคนจนไมสามารถมีเงินออมได ดังนั้น
การสงเสริมใหคนกลุมนี้เขาถึงเครื่องมือการออมระยะยาวที่หลากหลายขึ้นกวาที่เขารูจักจึงเปนเรื่องที่ให
ประโยชนทั้งในระดับมหภาคและระดับบคุคล ตัวอยางที่นาสนใจคือการออมในรูปประกันชวีิต ซ่ึงเปนทั้ง
การออมระยะยาวและชวยปองกันความเสีย่งไปในตัวดวย  

3.2 การบริหารความเสี่ยงระดับจุลภาค 
ตามหลักการของ Sen (1999) ขางตน การพัฒนาเศรษฐกิจตองรวมถึงการใหหลักประกันความมั่นคง

กับประชาชนทุกคนดวย ดังนั้นการบริหารเศรษฐกิจจึงตองคํานงึถึงการบริหารความเสี่ยงระดับจุลภาคซึ่ง
รวมถึงระดับบคุคลและหนวยยอยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน SME  อยางไรกต็ามในทีน่ี้จะเนนไปที่ระดบับุคคล 

ความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในทางเศรษฐกิจคอืความเสี่ยงของการเปนคนจนหรือการตกอยูในสภาวะ
ความยากจน และแมวาการตกเปนคนจนมีสาเหตุอีกหลายประการที่มิไดเกดิจากปจจัยทางเศรษฐกิจเพียง
อยางเดยีว (อาจมาจากสิ่งที่นกัวิชาการหลายทานนิยมเรยีกวาปจจยั ‘เชิงโครงสราง’ อันไดแกระบบความสัมพันธ
ทางการเมือง การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติเปนตน) แตปจจัยทางเศรษฐกิจก็มีสวนสําคัญอยางยิ่ง  

ส่ิงจําเปนเริ่มแรกสุดในการบริหารความเสี่ยงระดับบุคคลคือตองเขาใจวาใครที่มีความเสี่ยงตอความ
จน เพราะมีความเขาใจผดิๆ หรือเขาใจแบบเหมารวมหลายประการซึ่งเปนอันตรายตอการบริหารเศรษฐกิจ
เพื่อการนี้ เชนมักยอมรับกนัวาเกษตรกร ‘ทุกคน’ คือคนจนหรืออยางนอยก็เสีย่งสูงที่จะจน ดังนั้นนโยบาย
ใดๆ ที่ชวยเหลือภาคเกษตรจะถูกมองวาเปนนโยบายทีช่วยคนจนดวย เชนเดียวกับที่นโยบายใดๆ ที่ชวยคน
ในเขตชนบทก็ถือวาชวยคนจนเชนกัน และที่ยิ่งขาดเหตุผลกวานั้นคือการเสนอวาคนจนคือคนที่มีหนี้ 
นโยบายชวยคนจนจึงเปนการชวยปลดหนีห้รือบรรเทาภาระจากหนี้สิน  

ความจริงแลวเศรษฐกิจไทยมีความหลากหลายเกินกวาที่จะตั้งสมมติฐานแบบเหมารวมอยางนั้น 
เกษตรกรและคนในชนบทจํานวนไมนอยที่ไมจน และไมเคยเปนคนจนเลยตลอดชีวิต คนจนจริงๆ ก็มักไมมี
หนี้ก็ไมสามารถกูยืมได  

งานศึกษาวิจยัเร่ืองคนจนสามารถใหคําตอบที่ชัดเจนขึ้นได ตัวอยางเชน อัมมารและสมชัย (2550) 
เสนอวามีลักษณะเดนที่เปนความเสี่ยงของความยากจนที่สําคัญอยางนอยสองประการ คือ การเปนคนแก และ
การอยูในครอบครัวที่ ‘แหวงรุน’ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 
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รูปท่ี 3 ความเสี่ยงท่ีจะเปนคน ของคนแกอายุเกิน 60 ป (พ.ศ. 2529-2549)  

ที่มา: อัมมารและสมชัย (2550), รูปที่ 6 

รูปท่ี 4 ความเสี่ยงท่ีจะเปนคน แยกตามโครงสรางรุนของครอบครัวในป 2545 (Odds Ratio)  

ที่มา: อัมมารและสมชัย (2550), รูปที่ 5 

 
ปญหาตอเนื่องที่ตามมาจากความคิดแบบเหมารวมคือการใหความชวยเหลือกับคนจนที่ไมตรงคน 

ซ่ึงประกอบดวยปญหาการชวยคนไมจน และการไมไดชวยคนจน เร่ืองนี้เปนปญหามายาวนานในสังคมไทย 
สวนหนึง่เปนเพราะไทยไมไดสรางระบบการใหความชวยเหลือคนจนรายบุคคลอยางที่เปนระบบจริงๆ มาเลย 
ความยากจนในสังคมไทยทีล่ดลงอยางนาพอใจในระยะ 40-50 ปที่ผานมาเกิดจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
โดยรวมเปนหลัก  

ตัวอยางลาสุดของปญหาเหมารวมของการบริหารความเสี่ยงดวยการใหการชวยเหลือจากภาครัฐ คือ
การประกาศใชชุดนโยบาย ‘6 มาตรการ 6 เดือน’ ของรัฐบาลที่แลว ซ่ึงอยางนอยสองในหกมาตรการนี้มี
ปญหาการชวยแบบเหวีย่งแห คือการใหการอุดหนุนการใชน้ําและการใชไฟ โดยรูปที่ 5 แสดงประมาณการ
ของสัดสวนครัวเรือนที่ไดรับการชวยเหลือคาครองชีพดานการใชน้ําและใชไฟจากนโยบาย 6 มาตรการใน  
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6 เดือนของรฐับาล  เห็นไดวามีครัวเรือนที่ไมยากจนจํานวนมากที่ไดรับความชวยเหลือจากสองมาตรการนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกือบทกุครัวเรือนไดรับการยกเวนคาน้ํา ในขณะที่ในความเปนจริงกลับมีประชาชนที่
รายไดนอยและถึงกระทั่งเปนคนจนจํานวนไมนอยทีไ่มไดรับการชวยเหลือจากสองมาตรการนี้ เนื่องจาก
อาศัยอยูในหอพักหรืออพารทเมนตราคาถูก ซ่ึงจายคาน้าํคาไฟแบบมิเตอรรวมกอนแลวคอยแยกไปทีละหอง 
เนื่องจากคาน้ําและคาไฟจากมิเตอรรวมยอมสูงกวาที่จะเขาเกณฑยกเวนหรือลดหยอน ผูอาศัยในหอพักหรือ 
อพารทเมนตนั้นจึงไมไดรับประโยชนไปดวย 

รูปท่ี 5 สัดสวนครัวเรือนท่ีไดการชวยเหลือคาครองชีพการใชน้ําและใชไฟ 

 
ที่มา: Jitsuchon (2008) 

 
มาตรการแบบเหวีย่งแหที่ผิดหลักการที่สุดคือการรับประกันราคาขาวผานโครงการรับจํานําขาวของ

รัฐบาล ซ่ึงไมไดมีลักษณะของการชวยบรหิารความเสี่ยงดานราคาอยางที่รัฐบาลกลาวอางเลย เนื่องจากหาก
ตองการบริหารความเสี่ยงดานราคาจริง ราคารับประกันตองไมสูงเกนิไป โดยอาจใชราคาเฉลี่ยของราคา
ตลาดในระยะ 3-5 ปหรือราคาขั้นต่ําเทากบัตนทุนการผลิต ดังแสดงตวัอยางในรูปที ่ 6 แตในความเปนจริง
รัฐบาลมักตั้งราคาที่สูงมากจนเกินความจําเปน และสุดทายกลายเปนชองทางในการผองถายทรัพยากรจาก
ผูบริโภคและผูเสียภาษีไปสูชาวนาและผูเกี่ยวของกับกระบวนการคาขาวทั้งหมด (รวมท้ังนักการเมืองที่หากิน
กับโครงการรับจํานําขาวดวย) และยังมีผลระยะยาวสืบเนื่องดวย เชน ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนากระบวนการผลิตหรือพันธุขาว เนือ่งจากไมมีความจําเปนตองแขงขันกับเกษตรกรประเทศอื่น อันจะ
ทําใหความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรไทยลดต่าํลงในที่สุด 
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รูปท่ี 6 ตัวอยางการตัง้ราคารับประกันขาว 

 
 
ความจริงแลวมีมาตรการหลายประการที่สามารถใชชวยบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตกุารณ

ไมคาดหมายทีเ่ลวราย (negative shocks)  หลายมาตรการก็ดําเนินการอยูแลว เชน การมีระบบประกันสังคม 
ซ่ึงชวยดแูลเรื่องความเสี่ยงจากการเจ็บปวย การวางงาน ชราภาพ  สวนความเสี่ยงจากการไรการศกึษานั้นใช
วิธีใหการศึกษาภาคบังคับโดยไมคิดคาเรียนแกประชากรในวยัเรียนทุกคน และตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
รัฐบาลตองรับภาระที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกเหนือจากคาเรยีนดวย สวนการศกึษาสูงกวาภาคบังคับก็ใช
การชวยเหลือดานเงินทนุในรูปเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

มาตรการขางตนเปนมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เกิดกบับุคคลเปนราย ๆ ไป (เรียกวา idiosyncratic 
shocks) ยังจําเปนตองมีมาตรการใชกับความเสี่ยงที่เกิดกับทุกคนหรือกลุมคนขนาดใหญพรอมๆ กัน (เรียกวา 
aggregate risks) เชน ในภาวะปจจุบันทีค่วามเสี่ยงของการวางงานในระดับมหภาคมีสูงมาก หมายความวา
คนจาํนวนหลักลานหรือใกลเคียงอาจตกงานในระยะ 6 เดือนขางหนา หรือการที่ราคาอาหารปรับตวัสูงขึ้นมาก
ในตอนตนป 2551 ซ่ึงทําใหคนจนหรอืผูมีรายไดนอยที่มิไดเปนผูผลิตอาหารไดรับความกระทบกระเทือน
อยางถวนหนากัน ในกรณีเชนนี้ตองมีมาตรการเรงดวนที่สามารถนํามาปรับใชไดเร็ว เชน การใหคูปองอาหาร 
การดูแลการวางงานของผูที่ไมอยูในระบบประกันสังคม เปนตน  

การที่มาตรการที่มีอยูแลวหรือมาตรการอื่นที่อาจนํามาชวยบรหิารความเสี่ยงระดับบคุคลจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคในการชวยบรรเทาผลกระทบจาก shocks ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลือง
งบประมาณนอยที่สุดนั้น จําเปนที่ภาครัฐตองมีระบบการระบุและคัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับความชวยเหลือที่
เชื่อถือไดและทันสมัยตลอดเวลา ซ่ึงดังที่กลาวแลววาเปนสิ่งที่รัฐบาลไมไดใหความสําคัญในการพัฒนาขึ้นมา
อยางจริงจัง ตวัอยางทีใ่กลเคยีงที่สุดคือการจดทะเบยีนคนจนในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร แตกระบวนการ
นั้นก็ทําอยางลวกๆ และไมใสใจกับคณุภาพของขอมูลคนจนที่ไดมา เพราะเปนระบบการรายงานตัว (self 
reporting) ทําใหยากตอการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 



สมชัย จิตสุชน 15 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

วิธีการสรางระบบผูมีสิทธิ์ที่มีการทํากันในตางประเทศ คือการบังคับใหประชาชนทุกคนตองสง
รายงานการเสยีภาษี (tax return) แมวาจะมีรายไดไมถึงขั้นตองเสียภาษี ซ่ึงในรายงานนั้นจะตองแจงรายได
ในปที่ผานมาใหรัฐบาลทราบดวย อยางไรก็ตามวิธีนี้อาจมีปญหาสําหรับประเทศไทยซึ่งผูมีรายไดนอยสวน
ใหญมีแหลงรายไดไมแนนอนและอาจมาจากหลายแหลง นอกจากนัน้การคํานวณรายไดจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมก็ยาก เพราะมีปจจยัของฤดูกาลและความตางชวงเวลาระหวางเวลาในการลงทุนและเวลา
ในการเก็บเกีย่วและขายผลผลิตมาก  

อีกแนวทางหนึ่งคือการขยายการประกันสงัคมใหครอบคลุมประชากรผูทํางานใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากได ซ่ึงกระบวนการเขาสูการประกันสังคมจะทําใหนายจางและลกูจางตองจัดทาํรายงานดานรายไดอยาง
เปนระบบมากขึ้น ชวยใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบ และทําใหรัฐบาลมีขอมูลเกี่ยวกับรายไดของแรงงาน
เกือบทั้งหมด (อาจยกเวนเกษตรกร) อันสามารถนํามาใชประโยชนในการจัดสรรความชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไมวาจะเปน idiosyncratic shocks หรือ aggregate shocks ก็ตาม 

พลเมืองอีกกลุมหนึ่งที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ คือคนจนเรื้อรัง (chronically poor) ซ่ึงใน
ปจจุบันยังไมทราบวามีจํานวนเทาไรกันแน แตคาดวาจะไมมากเกินไป เนื่องจากความยากจนในสงัคมไทยมี
พลวัตรสูงมาก กลาวคือ มีการเขาๆ ออกๆ ความยากจนอยูตลอดเวลาและในจํานวนมากดวย หลักฐานที่ดี
ที่สุดในเรื่องนี้ไดจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยใชตัวอยางซ้ํา (หรือที่เรียกวา 
panel household survey) ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติไดริเร่ิมจัดทําเปนเวลา 3 ปตอเนือ่งในป 2548-2550  

ภาพของพลวตัรความยากจนแสดงอยูในรปูที่ 7 เห็นไดวาคนที่จนในป 2548 (1,654 ครัวเรือน) นั้น
ประมาณครึ่งหนึ่งไมเปนคนจนในป 2550 (293+459 ครัวเรือน) และในระหวางกลางคือป 2549 ก็มีการ
สับเปลี่ยนสภาพความยากจนอยูตลอดเวลา เชนเดยีวกนัครวัเรือนทีไ่มจนในป 2548 จํานวนไมนอยกก็ลายเปน
ครัวเรือนยากจนในป 2549 หรือ 2550  

จากภาพนี้มีครัวเรือนจํานวน 640 ครัวเรือนที่คงสภาพความจนตลอดระยะเวลา 3 ป คิดเปน
ประมาณรอยละ 10 ของครัวเรือนตั้งตนทัง้หมดในป 2548 ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนครวัเรือนที่จนเรือ้รังในหวง 
3 ปนี้ และควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ อยางไรก็ตามคาดวาครัวเรือนยากจนเรื้อรังจริงๆ มีสัดสวนนอยกวา 
10 เปอรเซนตมาก  เนื่องจาก (ก) หากทอดระยะเวลามากกวา 3 ป บางสวนของครัวเรือนกลุมนีจ้ะไมจน
แนนอน   (ข) ตัวเลขสัดสวนคนจนจากการสํารวจนีสู้งกวาตัวเลขจากการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม
แบบไมสํารวจซ้ํา (SES) อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงตัวเลขจาก SES มีจํานวนตวัอยางมากกวา จึงมีความถูกตองตาม
หลักสถิติมากกวา 
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รูปท่ี 7 พลวัตรหรือการเปล่ียนแปลงสภาพความยากจนระหวางป 2548-2550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (โดยการสํารวจซ้ํา) สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 
 
 
 

 

Poor 
951 HHs 

Poor 
640 HHs 

Non-Poor 
3,636 HHs 

Poor 
216 HHs 

Non-Poor 
283 HHs 

Poor 
216 HHs 

Non-Poor 
3,872 HHs 

Non-Poor 
293 HHs 

Poor 
205 HHs 

Non-Poor 
459 HHs 

Non-Poor 
677 HHs 

Poor 
510 HHs 

Poor 
1,654 HHs 

Non-Poor  
4,346 HHs 

2550 2549 2548 
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4. การสรางความเทาเทียมกันของโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ไทยไดช่ือวาเปนประเทศทีม่ีระดับความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายไดสูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
ขอมูลในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา สัดสวนรายไดของครัวเรือนที่รวยท่ีสุด 20 เปอรเซนตแรกคิดเปนถึง  
12-14 เทาของสัดสวนรายไดของครัวเรือนที่จนที่สุด 20 เปอรเซนตสุดทาย สวนคาสมัประสิทธิ์ Gini ที่ใชวดั
การกระจายรายไดก็สูงมาก คือกวา 0.5   การกระจายตวัของความมั่งคั่งคาดวาจะมคีวามเหลื่อมลํ้ามากกวา
การกระจายรายไดมากแมในปจจบุันยังไมมีตัวเลขที่บอกถึงความมั่งคั่งที่เชื่อถือได 

ตารางที่ 1 การกระจายรายไดในหมูประชากรไทย 
กลุมครัวเรือนตามชั้นรายได 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 
กลุมที่ 1 (จนที่สุด) 4.18 4.30 3.95 4.23 4.54 3.84 4.33 
กลุมที่ 2 7.55 7.75 7.27 7.72 8.04 7.67 8.06 
กลุมที่ 3 11.83 12.00 11.50 12.07 12.41 12.12 12.50 
กลุมที่ 4 19.91 19.82 19.83 20.07 20.16 20.08 20.33 
กลุมที่ 5 (รวยที่สุด) 56.53 56.13 57.45 55.91 54.86 56.29 54.78 
สัดสวน รวยสุด/จนสุด 13.52 13.06 14.55 13.23 12.10 14.66 12.67 
Gini Coefficient 0.51 0.51 0.52 0.51 0.49 0.53 0.51 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ 

Sen (1999) ใหความสําคัญมากกับการเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการไดรับบริการทางสังคม
อยางเทาเทียมกัน ซ่ึงนอกจากจะสอดคลองกับหลักการความเทาเทียมกันของความเปนมนุษยแลว งานวิจัย
ในชวงหลังยังพบวาความเทาเทียมมีผลทําใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ยั่งยืนอีกดวย 
ตัวอยางของงานวิจัยเชิงประจักษในแนวนี้คือ Persson and Tabellini (1994), Alesina and Rodrik (1994) 
และ Benebou (1996) ซ่ึงชองทางที่สําคัญคือการที่เศรษฐกิจสามารถใชประโยชนจากทรัพยกรมนุษยที่มีอยู
อยางเต็มที่มากขึ้น  เพราะหากมีความเทาเทียมกันมากขึ้น จํานวนบุคลากรที่มีศักยภาพในการชวยพัฒนา
ประเทศก็จะมากขึ้นตามไปดวย 

ความเชื่อมโยงอีกประการหนึ่งระหวางการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันมากขึ้นกับการเจริญเติบโตใน
ระยะยาวคือรายไดของรัฐบาลในเศรษฐกิจที่มีการเทาเทียมกันจะสูงกวา ทําใหรัฐบาลสามารถสรางโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการขยายตัวไดมากกวา การจัดสรรสวัสดิการใหกับประชาชนและ
การบริหารความเสี่ยงที่กลาวถึงขางตนก็ทําไดกวางขวางกวา ซ่ึงหากความเสี่ยงถูกกระจายไปมากเทาไร 
ความชะงักงันทางเศรษฐกิจก็เปนไปไดนอยลงเทานั้น  

ยังมีผลกระทบทางบวกที่สําคัญอีกหลายชองทาง เชนทางดานสังคม ความเหลื่อมลํ้าที่ไมมากเกนิไป
จะไมทําใหเกดิความรูสึกแบงเขาแบงเรา ซ่ึงเปนสาเหตุของความขัดแยงหลายรูปแบบ รวมทั้งความขัดแยง
ทางการเมืองทีเ่ปนอยูในปจจบุันดวย และเปนที่ชัดเจนแนนอนวาความขัดแยงทางสังคมที่รุนแรงเปนอุปสรรค
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก นอกเหนือจากความไมสงบทางการเมืองในวงกวางแลว ความขัดแยงใน
พื้นที่ก็มีสวนขัดขวางการพฒันาไดเชนกนั เชน โครงการพัฒนาแหลงพลังงานขนาดใหญจํานวนมากไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากการคัดคานจากคนในทองถ่ิน ซ่ึงแนนอนวาหลายครั้งหลายโครงการมีผลกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูหรือสภาพแวดลอมเกนิกวาทีจ่ะยอมรับได แตบางครั้งก็เกิดจากความไมไวเนือ้เชื่อใจกนั 
มองวาเปนการเอารัดเอาเปรียบคนกลุมลางโดย ‘ผูสูงศักดิ์ทางเศรษฐกจิ (economic elites)’  

แนนอนวาไมมีสังคมใดไมมีความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ ประเด็นสาํคัญคือตองเปนความเหลื่อมลํ้า
ที่ไมไดแฝงความไมชอบธรรมอยูดวย กลาวคือ ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ เอาฉกชงิผลประโยชนอยางไม
สุจริต การเบียดบังทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรสวนรวมเพื่อประโยชนสวนตน ซ่ึงนั่นหมายถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจไมไดเทาเทยีมกันอยางแทจริง ตามที่ Sen (1999) นิยามไว การที่ไทยมคีวามไมเทาเทยีมกันของ
การกระจายรายไดและการกระจายความมั่งคั่งติดอันดับโลก ชวนใหเชื่อวาความเหลื่อมลํ้าของไทยนั้น
มีความไมชอบธรรมแฝงอยูไมนอยเลยทีเดียว 

แนวทางการสรางความชอบธรรมในความเหลื่อมลํ้านั้น สามารถทําไดทั้งในและนอกขอบเขตของ
การบริหารเศรษฐกิจ 5    ในขอบเขตของการบริหารเศรษฐกิจที่เดนชัดที่สุดคือการใชนโยบายการคลังเพื่อ
กระจายรายไดและความมั่งคัง่ใหเทาเทยีมกนัมากขึ้น ตัวอยางเชน การเพิ่มความกาวหนา (progressivity) 
ของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงนิไดนิติบุคคล การใชจายเพื่อสวัสดิการของคนจน ผูมีรายไดนอย 
กลุมเสี่ยง (คนชรา คนพิการ เด็กกําพรา)  อีกประการที่ทําไดคือควรใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทางนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปกครองสวนทองถ่ิน หากการตดัสินใจนัน้ๆ กอใหเกิดผูได
ประโยชนและผูเสียประโยชนพรอมๆ กัน (ซ่ึงมักเปนกรณีสวนใหญ) ก็ตองมีกระบวนการจัดสรรเกลี่ย
ผลประโยชนจากผูไดใหกับผูเสีย  

มาตรการนอกเหนือขอบเขตการบริหารเศรษฐกิจสวนใหญเปนมาตรการทางดานรัฐศาสตร ที่สําคัญ
คือการสงเสริมประชาธิปไตยระดับรากหญา ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง ซ่ึงหลาย
คร้ังก็คือการตัดสินใจเพื่อจัดการกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการประชาพิจารณ
ใหเปนทีย่อมรบั ปรับปรุงกฎหมายหรือการบังคับกฎหมายที่เปนธรรมกับผูนอยในสังคม เพิ่มทุนทางสังคม
เปนตน  

 

                                                        
5 ดูขอเสนอเพิ่มเติมของมาตรการดานการกระจายรายไดจาก สมชัยและจิราภรณ (2543) 
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