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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• เ ศ รษฐกิ จ พอ เ พี ย ง    เ ป นป รั ชญ าชี้ ถึ ง แนวก ารดํ า ร ง อ ยู แ ล ะปฏิ บั ติ ตนขอ ง

ประชาชนในทุกระดับ   ต้ังแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน   ทั้งนี้  จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมี
สํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติ  ปญญา และความรอบคอบ  เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 



ความไมพอเพียงกับวิกฤตเศรษฐกิจ

• การบริโภคอยางไมพอเพียง 
• การลงทุนอยางไมพอเพียง
• การกอหนี้อยางไมพอเพียง
• การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยสูงเกินจริง และการบริหารเศรษฐกิจที่ขาดภูมิคุมกัน

ที่ดี
• การแขงขนักันอยางเกินพอ ทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ
• การขาดธรรมาภิบาลที่ดี  ขาดความโปรงไส  เอ้ือประโยชนแกพรรคพวกเพ่ือนฝูงญาติพ่ี

นอง ขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต

พฤติกรรมหลายดานท่ีไมสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอยู
เบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจ



การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ทางสายกลาง
• ความพอประมาณ
• ความมีเหตุผล
• การมีภูมิคุมกันที่ดี
• ความรอบรูและความรอบคอบ
• ความระมัดระวังอยางย่ิงในการ

นําวิชาการตางๆ มาใช (ที่ยัง
ไมไดทดสอบอยางละเอียด)

แนวคิดหลักๆ ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใช
ไดกับพฤติกรรมในทุกระดับ  ถอยคําหลักๆ ที่สําคัญรวมถึง

• คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต
• ความอดทน
• ความเพียร



ประเด็นในการบริหารงาน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ความตองการที่พอประมาณ
• การต้ังเปาหมายที่พอประมาณและมีเหตุมีผล
• การมีภูมิคุมกันที่ดี
• การใชความรอบรูและความรอบคอบ
• คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต

ในการบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถประยุกตแนวคิดหลกั
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดในหลายๆ ดาน  เชนในเร่ืองตางๆ ดังนี้



ความพอใจ
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การตั้งเปาหมายท่ีพอประมาณและมีเหตุมีผล

• เปาหมายที่พอประมาณไมไดหมายความวาเปาหมายที่ตํ่า  แตเปนเปาหมายที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของตนเอง (หรือของงาน) ซึ่งอาจจะสูงมากก็ได

• ตองมีการวิเคราะหอยางรอบคอบและมีเหตุมีผล โดยคาํนึงถงึความเสี่ยงตางๆ 
• ตองประเมินศักยภาพของตนเองอยางเปนจริง  ไมใชอยางที่อยากจะใหเปน
• บางคร้ัง  ถาอยางจะสรางผลงานมากไป  กจ็ะเนนเปาที่สงู  และการดําเนินการอยางเร็ว  ซึ่ง

ตองระวังเพราะอาจไมรอบคอบ และไมสอดคลองกับศักยภาพที่แทจริงของตนเอง  จงึควร
ยึดหลักของทางสายกลางเพ่ือที่จะถวงความตองการที่จะทําเปาที่สูงและเร็วดวยหลักของ
การทําอยางพอประมาณและการมีเหตุผล

• นอกจากนั้นการต้ังเปาที่สงูและเร็วเกินไป  อาจจะนําไปสูการใชวิธีการเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ที่ไมเหมาะสม ขาดจริยธรรมและความชอบธรรม และสรางปญหาอยางอ่ืนตามมามากมาย



การมีภูมิคุมกันท่ีดี

• ภูมิคุมกันเปนเร่ืองที่มีความสําคัญมาในภาวะที่มีความเสี่ยง
• ตองมีความเขาใจในความเสี่ยงตางๆ  เชนในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกจิ  เราไมเขาใจอันตราย

ของเงินกูตางประเทศระยะสั้น  จึ้งไมไดเห็นความเสี่ยงและไมมีระบบสําหรับบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางดานนี้

• การต้ังเปาใหพอประมาณก็เกี่ยวกับเร่ืองภูมคุมกันโดยตรง  ถาเปาสูงมากก็อาจทําใหตองไป
กูเงนิมามากเพ่ือดําเนินงาน  ถาสถานการณผันแปร  และเกิดปญหาขึ้นมา  ก็อาจถึงขั้นเอา
ตัวไมรอด  ดังนั้นตองระวังอยาสรางความเสี่ยงใหแกตนเองจนเกินไป  ควรมีทุนสํารองอยู
บาง  ถาการดําเนินงานเกิดลมเหลว  ก็ยังพอเอาตัวรอดได

• ควรมีการวางแผนอยางรอบคอบสําหรับความเสี่ยงและความผันผวนตางๆ  เพ่ือรองรับ
สถานการณตางๆ  จะเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองเพ่ิมขึ้น

• การดําเนินงานโดยมีความยืดหยุน  ยึดแนวทางสายกลาง  ไมสุดกูทางใดทางหนึ่งเกินไป  ก็
จะชวยเพ่ิมภูมิคุมกันดวย



การใชความรอบรูและความรอบคอบ

• โลกปจจุบันมีความสลับซบัซอนมากกวาในอดีตมาก  ความรอบคอบและความละเดียดเปน
สวนสําคัญของความสําเร็จในการบริหารงาน  ที่สําคัญคือ  ตองไมอวดรู  แตตองพยายาม
เรียนรูอยูตลอดเวลา 

• ถาคิดวาตนเองรูไปหมด และไมเคารพแนวคิดที่แตกตางของผูอ่ืน  ผลสุดทายการตัดสินใจก็
จะพลาดมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะขาดการกรองที่รอบคอบ  ผูรวมงานก็จะไมอยากใหขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชน  ในที่สุดกเ็ขาสูวงจรของการคิดเอง อวดรูเอง และผิดพลาดเอง อยาง
หลีกเลี่ยงไดยาก

• สิ่งสําคัญคือตองพยายามแสวงหาความรูใหรอบดาน  บางคร้ังการแกลงโงเปนสิ่งทีเ่ปน
ประโยชน  สวนการอวดฉลาดหาประโยชนไดยากแตกลับเปนการแสดงความโงใหเปนที่
ประจักษ  ถาไมรูเร่ืองใด  ตองไมกลัวทีจ่ะถาม  เพราะถาไมกลาถามและทํางานไปอยาง
ผิดๆ  ผลเสียจะมีไดมาก  ทัง้เสียเวลาและเสียงาน

• นอกจากนั้น ความละเอียดรอบคอบในการดําเนินงานก็ตองใชความเพียร และความอดทน
อยางตอเนื่อง



คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต

• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญเปนอยางมากตอมิติทางดานพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในทกุระดบั  เนนเร่ืองคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐานของการอยูรอดของ
สังคม  ถาผูบริหารขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต พฤติกรรมจะสวนทางกับปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงโดยสิ้นเชงิ

• คุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตนั้น  ไมใชเพียงการดําเนินการตามกฎกติกา กฎระเบียบ 
หรือกฎหมายตางๆ  ไมวาของประเทศหรือขององคกรตางๆ   การดําเนินการตาม
เจตนารมณของกฎกติกา กฎระเบียบ หรือกฎหมายตางๆ มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน  
และในบางคร้ังมีความสําคัญมากกวา

• ถามีการบิดเบือนกติกา หรือตีความกฎกติกาในแนวทางทีข่ัดกับเจตนารมณของกฎกติกา
ตางๆ เพ่ือประโยชนของตนเอง  กจ็ะหมดความชอบธรรม และสวนทางกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางสิ้นเชงิ  และความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่
ดีจะเกิดขึ้นไดยากหากผูบริหารขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  ดังนั้นพ้ืนฐานทาง
จิตใจของประชาชนในทุกระดับจึงเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับความสําเร็จในการนําเอา
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง



การบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถนําหลักการบริหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชสําหรับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคทางดานตางๆ

1) กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่สรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ
2) การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอยาง

พอประมาณ
3) การลงทุนที่พอประมาณและมีเหตุผล
4) การสรางภูมิคุมกันที่ดี



กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีสรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ

• กอนวิกฤตเศรษฐกิจ  กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคไมสามารถควบคุมการรอนแรง
อยางเกินตัวของระบบเศรษฐกิจได  แตกลับเปนตัวเสริมความรอนแรงของระบบ

• พยายามดําเนินนโยบายสามอยางพรอมๆ กันที่ผิดพลาด  เรียกวา “Impossible Trinity”  
ของ Professor Mundell คือ 1) นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนทีค่งที่ 2) การเปดเสรีทางการ
เงิน และ 3) การใชนโยบายการเงินอิสระจากภายนอกประเทศ

• ระหวางเดือนมกราคม 1989 - มิถุนายน 1997  อัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคาร
ขามคนืของไทยจะสงูกวาอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารขามคืนของสหรัฐฯ  
ประมาณรอยละ 3.97 โดยเฉลี่ย  และในบางชวงสงูกวาเกือบรอยละ 10

• เงินทนุจากตางประเทศไหลเขามาทํากําไรจากสวนตางของดอกเบี้ยเปนจํานวนมาก  
และมาเสริมการลงทุนและการบริโภคจนมากเกินไป  เสริมฟองสบูในระบบเศรษฐกิจ 
หนี้ตางประเทศ (โดยเฉพาะหนี้ระยะสั้น) เพ่ิมขึ้นอยางมากมาย  และนําไปสูวิกฤต
เศรษฐกิจในที่สุด



กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีสรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ (2)

• หลังจากวิกฤตเศรษฐกจิ  จําเปนตองเปลี่ยนกรอบของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  จากนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ มาเปนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัวอยางมีการบริหารจัดการ  (Managed Float)  นอกจากนั้น เพ่ือใหมีเปาหมาย
ทางดานเสถียรภาพภายใตอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่ชัดเจนขึ้น  ไดนําเอาระบบการ
กําหนดเปาหมายของอัตราเงินเฟอมาใช (Inflation Targeting) ต้ังแตป 2000

• ระบบ Inflation Targeting นี้ถือวาเปนระบบที่สามารถชวยสรางความพอประมาณใน
ระบบเศรษฐกิจได  ถาระบบเศรษฐกิจเร่ิมรอนแรงเกินไป  อัตราเงินเฟอก็จะเร่ิมสูงขึ้น 
ถึงจุดหนึง่ ธปท. ตองเขามาดูแลเพ่ือใหอัตราเงินเฟออยูในกรอบ (ปจจุบันใช 0-3.5%) 
ดังนั้น นโยบายการเงินที่อิงกรอบเปาหมายอัตราเงินเฟอจะชวยดูแลความรอนแรงของ
ระบบเศรษฐกิจไดแบบกิ่งอัตโนมัติ

• สิ่งทีจ่ําเปนตองดําเนินการตอไปคือการผานกรอบกฎหมายที่จะรองรับระบบนโยบาย
การเงินที่ใชอยูในปจจบุันนี้อยางเปนทางการ  ซึ่งคาดวานาจะสามารถมีพรบ. ออกมาได
ในชวงของรัฐบาลชุดปจจุบัน



การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
และการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอยางพอประมาณ

• ควรต้ังเปาหมายทางเศรษฐกิจในระดับที่พอประมาณ  ถารัฐบาลกําหนดเปาหมายที่สูง
เกนิจริงไปมาก  ซึง่อาจจะอยากทําเพ่ือแสดงความเกงกาจ  หรือเพ่ือเปาหมายทาง
การตลาด หรือเพ่ือประโยชนทางการเมืองอ่ืนๆ  ก็อาจจะทําใหกระบวนการวางแผน
ตางๆ ทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชนคลาดเคลื่อนไปไดมาก อาจจะไมไดอยูบนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุผลที่อิงความเปนจริง

• การประเมินศักยภาพของประเทศสูงเกนิจริงก็เพ่ิมความเสี่ยง (เชนในชวงกอนวิกฤต)
ในชวงของรัฐบาลที่ผานมา  ก็ดูเหมือนวามีความมั่นใจในความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนอยางมาก  มีความพยายามที่จะเดินไปสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
กับนานาประเทศโดยการทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) อยางหลากหลายและรวดเร็ว  
เนื่องจากรัฐบาลตองการ “ทํามาก และทําเร็ว” ดังนั้นจงึไมมีเวลาที่จะวิเคราะหขอมูล
และประเด็นตางๆ อยางรอบคอบ



การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
และการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอยางพอประมาณ (2)

• นอกจากการทํามากและทําเร็วแลว ที่อาจจะย่ิงกอปญหามากกวานั้นก็คือ “การทําใหม  
ทํามาก และทําเร็ว” รัฐบาลที่ผานมามีนโยบายใหมๆ ออกมามากมาย  และหลายๆ 
นโยบายยังไมไดมีการทดสอบอยางละเอียดถึงผลขางเคียงตางๆ  ซึง่อาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจอยางกวางขวางได 

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ (ที่ยังไมได
ทดสอบอยางรอบคอบ) มาใช  ซึ่งถายังไมไดทดสอบอยางรอบคอบและทํามากและทํา
เร็วดวย ก็จะย่ิงเสี่ยงที่จะกอผลเสียไดอยางมากมาย  ถามีการทดสอบอยางละเอียดใน
วงจํากัดกอนกระจายออกไป  นาจะรอบคอบกวา



การลงทุนท่ีพอประมาณและมีเหตุผล
• กอนวิกฤตเศรษฐกิจ มีการลงทุนทีเ่กินความพอดีและขาดการวิเคราะหความคุมคาอยางมี

เหตุผลอยูมากมาย  จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เหตุผลหนึง่ที่โครงการ Mega Project 
ตางๆ  ที่ริเร่ิมโดยภาครัฐในชวงปลายทศวรรษ 1980  ขาดการวิเคราะหอยางรอบคอบก็
เพราะมีชองโหวทางกฎหมายในชวงนั้นที่ทําใหโครงการที่ใหสัมปทานแกเอกชนมาลงทนุ
ไมจําเปนตองผานกระบวนการในการประเมนิโครงการลงทนุอยางละเอียด

• เนื่องจากหลายๆ ฝายตองการผลักดันโครงการประเภทนี้  จงึย่ิงมคีวามจําเปนที่จะตองมี
ระบบในการตรวงสอบความคุมคาของโครงการ Mega Project อยางรัดกุม  ตอมาจึงไดมี
การออกกฎหมายเพ่ือมาอุดชองโหวนี้  มีการออกพระราชบัญญัติ วาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (ชวงรัฐบาลอานันท ปนยารชุน)

• ในชวงของรัฐบาลที่ผานมา  มีการริเร่ิมและผลกัดันโครงการ Mega Project  อยางมากมาย 
ซึ่งมีมูลคาในระดับกวาลานลานบาท  และดูเหมือนวาการศึกษาเพ่ือวิเคราะหความคุมคา
ของโครงการเหลานี้ไมไดมีการกระทําอยางรัดกุม  ไมมีการตรวจทานการวิเคราะหอยางที่
นาเชื่อถือได   และนอกจากนั้น  ในโครงการที่มีลักษณะคลายกับการใหเอกชนมารวมงาน  
ก็มีการตีความใหเปนโครงการที่สามารถเลี่ยงกฎหมายรวมทุนได  และเมื่อเปนเชนนี ้ ก็มี
ความเสี่ยงมากที่โครงการพวกนี้จะเปนภาระทางการเงินตอสังคมอยางมากมาย



การลงทุนท่ีพอประมาณและมีเหตุผล (2)
• สําหรับภารกิจที่สําคัญในปจจุบัน  นาจะเปนการสรางระบบเพ่ือใหการดําเนินการลงทุนใน

โครงการ Mega Projects ตางๆ มคีวามพอประมาณ  มีความรอบคอบ  และมีเหตุผลของ
ความคุมคาที่ชัดเจน  เร่ืองนี้มีความสําคัญเปนอยางย่ิงเนื่องจากดูเหมอืนวาในปจจุบนัมีชอง
โหวทางกฎหมายที่ทําใหรัฐบาลสามารถผลักดันโครงการลงทนุขนาดใหญโดยขาดการ
กลั่นกรองที่รอบคอบได

• พรบ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ออกมา
ในชวงนั้นเพราะชองโหวทางกฎหมายที่มีอยูในชวงนั้น  สําหรับในปจจบุัน กด็ูเหมอืนวา
กลับมามีชองโหวทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญอยูมากมาย
หลายดานอีกคร้ังหนึง่  ดงันั้น  จงึควรเปนภาระของรัฐบาลชุดนี้ที่จะดําเนินการศึกษาชอง
โหวทางกฎหมายที่มีอยู  และออกกฎหมายใหมเพ่ือสรางระบบในการกํากับดูแลการ
วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการลงทนุขนาดใหญ และการดําเนินงานของโครงการ
ดังกลาว ใหสอดคลองกับแนวทางของความพอประมาณและความมีเหตุผล



การสรางภูมิคุมกันท่ีดี
• ระบบเศรษฐกจิในปจจุบันเปนระบบเศรษฐกิจที่มีความผันผวนมากและมีความเสี่ยงอยู

ตลอดเวลา ดังนั้นการเพ่ิมความคุมกันใหแกระบบเศรษฐกจิของประเทศเปนเร่ืองสําคัญ
• การมีกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีความยืดหยุนมากขึ้น และชวยสรางความ

พอประมาณในระบบเศรษฐกิจ  ก็เปนการสรางภูมิคุมกันใหแกระบบเศรษฐกจิทางหนึง่  
ในเวลาเดียวกัน ไดมีการริเร่ิมความรวมมือทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลายดาน  
เพ่ือเพ่ิมภูมิคุมกนัใหแกทั้งภูมิภาคโดยรวม  และลดโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดังเชนที่
เกิดขึ้นในป 1997 

• นอกจากนั้น การสรางระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศก็จะชวยเพ่ิม
ภูมิคุมกันอีกทางหนึ่งดวย ในเร่ืองนี ้ระบบขอมูลที่จะใหขอมูลที่ครบถวน ถกูตอง
และทันกาล  เปนสิง่ที่มีความสําคัญมาก

• ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ระบบขอมูลทางเศรษฐกิจของประเทศขาดความสมบูรณอยู
มาก  ขอมูล GDP มีเฉพาะเปนรายป และลาชามาก  ขอมูลที่สําคัญ เชนทางดานหนี้
ตางประเทศระยะสั้น ไมไดมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ  ปจจุบนัระบบขอมูลดีขึ้นมาก  ทัง้
ขอมูลรายเดือนและรายไตรมาส  และนํามาใชไดงาย



การสรางภูมิคุมกันท่ีดี (2)
• ถึงแมระบบขอมูลในปจจบุันดีขึ้นกวาในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจเปนอยางมาก  แตก็ยังมี

ชองวางที่สําคัญอยูบางดาน  โดยเฉพาะจากการบริหารงานของรัฐบาลชุดที่ผานมา  ทําให
เห็นชองวางทางดานขอมูลเกี่ยวกับภาระทางการเงินของโครงการประชานิยมตางๆ ของ
รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลชุดปจจบุนัไดต้ังงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือรับภาระทางดานนี้หลาย
หมื่นลานบาท

• โครงการหลายๆ โครงการของรัฐบาลที่แลวมักจะเปนการใชจายนอกระบบงบประมาณ  
หรือเปนโครงการผานธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจตางๆ  ดงันั้นขอมูลที่จะ
ติดตามภาระทางการเงินที่แทจริงของโครงการเหลานี้ยังขาดความสมบูรณเปนอยางมาก

• สําหรับในอนาคต  ก็คงเปนทีแ่นวารัฐบาลในชวงตอๆ ไปกค็งจะมีการทํานโยบายประชา
นิยมกันตอไป  เพราะกลายเปนความคาดหวังของประชาชนในวงกวางไปแลว  สิ่งทีส่ําคัญ
คือจะตองมีระบบขอมูลเตือนภัยทางการคลังทีค่รบถวน  ซึ่งรวมภาระทางการเงินในอนาคต
ของโครงการของรัฐทัง้หมดอยางสมบูรณ  ทั้งโครงการในระบบงบประมาณ และโครงการ
นอกระบบงบประมาณทั้งหมด



การสรางภูมิคุมกันท่ีดี (3)
• ระบบขอมูลเตือนภัยนี้จะชวยใหติดตามภาระการเงินจากโครงการประชานิยมตางๆ ได

อยางครบถวนและโปรงใส  และนาจะชวยไมใหนโยบายประชานิยมตางๆ บานปลายจน
กลายเปนอันตรายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

• การพัฒนาระบบขอมูลเตือนภัยทางการคลงันี้  นาจะเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งของ
รัฐบาลชุดปจจุบนั  ซึ่งคงตองมกีารออกกฎหมายเพ่ือรองรับระบบนี้  เพ่ือปองกันไมใหมี
การตกหลนของขอมูลหรือการบิดเบือนขอมูลในระยะตอไป  ระบบเชนนี้กจ็ะชวยสราง
ภูมิคุมกันทางการคลังเพ่ิมเติม  เพ่ือเสริมระบบภูมิคุมกันที่มาจากทางนโยบายการเงินตามที่
ไดกลาวไปแลว


