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บทสรุปผูบริหาร 

การบริหารเศรษฐกจิมหภาคตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อหาของบทความนี้เก่ียวกับแนวทางในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จากพฤติกรรมตางๆ ในระบบเศรษฐกิจกอนวิกฤตเศรษฐกิจ  ที่มีลักษณะของความไมพอเพียงอยูแทบทุกดาน  
ไมวาการบริโภค การลงทุน หรือการกอหนี้อยางไมพอเพียง  ขาดการวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล  และขาด
ภูมิคุมกันตอความผันผวนและความเสี่ยงตางๆ  ตลอดจนขาดธรรมาภิบาลที่ดี   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงช้ีแนะถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาสําหรับการดํารงชีวิตและการปฏบัิติตนในทุกระดับ  
เพ่ือใหรอดพนจากวิกฤต และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  จากการประมวลและกลั่นกรองจาก
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ไดมีการสรุปเนื้อหาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนทางการไว ดังนี ้

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรชัญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรฐั ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดาํเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน    ท้ังนี้  จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมดัระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดาํเนนิการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุก
ระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสจุริต  และใหมคีวามรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวางท้ังดานวัตถุ สงัคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการบริหารงานตางๆ โดยทั่วไป รวมถึง
การบริหารเศรษฐกิจมหภาคดวย   สําหรับการบริหารงาน บทความไดเนนแนวทางการบริหารงานที่สอดคลอง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหาดาน 

1) ความตองการที่พอประมาณ   การบริหารงานที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคงตอง
เริ่มจากตัวผูบริหารกอน  ถาผูบริหารมีความตองการที่ไมมีที่สิน้สดุ ไมวาจะเปนความตองการอํานาจ  หรือ
ตองการความร่ํารวย   ก็คงยากที่จะมีความพอประมาณในพฤติกรรมการบริหาร 

2) การตั้งเปาหมายที่พอประมาณและมีเหตุมีผล   การต้ังเปาหมายที่พอประมาณเปนสิ่งที่สําคัญ  ไม
ทะเยอทะยานจนเกินไป  และในทางตรงกันขาม เปาหมายที่พอประมาณก็ไมไดหมายความวาเปนเปาหมายที่ต่ํา  
แตเปนเปาหมายที่สอดคลองกับศักยภาพของตนเองหรือหนวยงาน หรือของงาน ซึ่งอาจจะสูงมากก็ได  ทั้งนี้  
ตองมีการวิเคราะหศักยภาพอยางรอบคอบและมีเหตุมีผล โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตางๆ   ในการนี้ตองประเมิน
ศักยภาพของตนเองอยางเปนจริง  ไมใชอยางที่อยากจะใหเปน 

3) การมีภูมิคุมกันที่ด ี  ภูมิคุมกันเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งในภาวะที่มีความเสี่ยง  การบริหาร
ที่ดีจะตองอยูบนพื้นฐานของความเขาใจในความเสี่ยงตางๆ ที่จะมากระทบกับงาน 
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4) การใชความรอบรูและความรอบคอบ  โลกปจจุบันมีความสลับซับซอนมากกวาในอดีตมาก ความ
รอบคอบและความละเอียดเปนปจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จในการบริหารงาน 

5) คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญเปนอยางมากตอมิติ
ทางดานพื้นฐานจิตใจของคนในทุกระดับ เนนเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐานของการอยูรอด
ของสังคม ถาผูบริหารขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตก็คงไมตองพูดถึงการบริหารงานท่ีสอดคลองกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะพฤติกรรมจะสวนทางกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสิ้นเชิง 

จากหลักการบริหารงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาคทางดานตางๆ   ในบทความไดเสนอบางประเด็นทีส่ําคญั ดังนี้ 

1) กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่สรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ   กอนวิกฤตเศรษฐกิจ  
กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคไมสามารถควบคุมความรอนแรงอยางเกินตัวของระบบเศรษฐกิจได  ในทาง
ตรงกันขาม  กลับเปนตัวเสรมิความรอนแรงของระบบ  กรอบนโยบายการเงินท่ีใชอยูในปจจุบัน  คือระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัวอยางมีการบริหารจัดการ และการตั้งเปาหมายดูแลอัตราเงินเฟอ  สามารถชวยสรางความ
พอประมาณในระบบเศรษฐกิจไดดีขึน้กวาเดิม  สิ่งท่ีจําเปนตองดําเนินการตอไปคือการผานกรอบกฎหมายที่จะ
รองรับระบบนโยบายการเงนิที่ใชอยูในปจจุบันนี้อยางเปนทางการ 

2) การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอยางพอประมาณ   ซึ่ง
รวมถึงการต้ังเปาหมายทางเศรษฐกิจที่อยูในระดับทีพ่อประมาณ  โดยเฉพาะเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ควรอยูบนพื้นฐานของความมีเหตุผลที่อิงความเปนจริง แทนท่ีจะขึ้นอยูกับความตองการเปนหลัก  การประเมิน
ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ควรทําอยางรอบคอบ  ถาคิดวาประเทศเขมแข็งเกินจริง และไปทํา
ขอตกลงการคาเสรีอยางหลากหลายและรวดเร็ว ก็อาจเกิดผลเสียไดมาก  การดําเนินนโยบายควรรอบคอบ 
ไมใชเนนทํามากและทําเร็ว  ยิง่ถาสิ่งที่ทําเปนสิ่งใหมๆ  ไมมีประสบการณมากอน  ยิ่งไมควรทํามากและเร็วเกินไป 

3) การลงทุนที่พอประมาณและมเีหตุผล   กอนวิกฤตเศรษฐกิจ มีการลงทุนที่เกินความพอดีและขาด
การวิเคราะหความคุมคาอยางมีเหตุผลอยูมากมาย  จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   และถึงแมวาในอดีตไดมี
ความพยายามทําใหการลงทุนในโครงการขนาดใหญมีความรอบคอบมากขึ้น  แตยังมีชองโหวทางกฎหมายอยู
มาก  ในชวงของรัฐบาลที่ผานมา  มีการริเริ่มและผลักดันโครงการ Mega Project  อยางมากมาย ซึ่งมีมูลคาใน
ระดับกวาลานลานบาท  และดูเหมือนวาการศึกษาเพื่อวิเคราะหความคุมคาของโครงการเหลานีไ้มไดมกีารกระทํา
อยางรัดกุม  ไมมีการตรวจทานการวิเคราะหอยางที่นาเช่ือถือได  ซึง่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายไดมาก  
สําหรับภารกิจที่สําคัญในปจจุบัน  นาจะเปนการสรางระบบเพื่อใหการดําเนินการลงทุนในโครงการ Mega 
Projects ตางๆ มีความพอประมาณ  มีความรอบคอบ  และมีเหตุผลของความคุมคาที่ชัดเจน 

4) การสรางภูมิคุมกันท่ีด ี  การสรางระบบเพิ่มความคุมกันใหแกระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เปน
เรื่องสําคัญ  นอกจากกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ชวยสรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ  ความ
รวมมือทางการเงินในภูมภิาคเอเชียตะวันออกหลายดานก็ชวยเพ่ือเพ่ิมภูมิคุมกันใหแกทั้งภูมิภาคโดยรวม  และ
ลดโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นอีก  ความรวมมือนี้รวมถึง Chiang Mai Initiative และการพัฒนาตลาด
พันธบัตรในเอเชีย นอกจากนั้นการสรางระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศก็จะชวยเพ่ิมภูมิคุมกัน
อีกทางหนึ่งดวย  โดยเฉพาะเมื่อนโยบายประชานยิมกลายมาเปนสิ่งที่ประชาชนเรียกรองในวงกวาง  จึงยิ่งมี
ความจําเปนที่จะตองมีระบบขอมูลเตือนภัยทางการคลังที่ครบถวน ซึ่งรวมภาระทางการเงินในอนาคตของ
โครงการของรัฐทั้งหมดอยางสมบูรณ  ท้ังโครงการในระบบงบประมาณ (ซึ่งมีขอมูลอยูแลว)  และโครงการนอก
ระบบงบประมาณท้ังหมด  ระบบเชนนี้ก็จะชวยสรางภูมคุิมกันทางการคลังเพิ่มเติม  เพ่ือเสริมระบบภูมิคุมกัน
ที่มาจากทางนโยบายการเงิน 
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Executive Summary 

Philosophy of the Sufficiency Economy and Macroeconomic Management 

 

Prior to the 1997 crisis, the Thai economy had widespread symptoms of excessive and 
imprudent behaviors.  There were excessive consumption, excessive investment, excessive 
debt build-up.  Economic decisions were not based on careful considerations of the risks, and 
lack of good governance was widespread.  Over the past three decades, His Majesty the King 
had suggested the philosophy of the “Sufficiency Economy” in remarks on many occasions 
as a guidance for appropriate conduct covering numerous aspects of life.  After the economic 
crisis, His Majesty reiterated and expanded on the philosophy as a way that will reduce 
excesses and lead to a more resilient and sustainable economy, better able to meet the 
challenges arising from globalization and other changes.  From remarks made by His Majesty 
on various occasions, a summary official statement of the philosophy of the Sufficiency 
Economy is as follows. 

“Sufficiency Economy is a philosophy that stresses the middle path as the overriding 
principle for appropriate conduct by the populace at all levels.  This applies to conduct at the 
level of the individual, families, and communities, as well as to the choice of a balanced 
development strategy for the nation so as to modernize in line with the forces of globalization 
while shielding against inevitable shocks and excesses that arise.  Sufficiency means 
moderation and due consideration in all modes of conduct, as well as the need for sufficient 
protection from internal and external shocks.  To achieve this, the application of knowledge 
with prudence is essential.  In particular, great care is needed in the utilization of untested 
theories and methodologies for planning and implementation.  At the same time, it is essential 
to strengthen the moral fiber of the nation, so that everyone, particularly political and public 
officials, technocrats, businessmen and financiers, adheres first and foremost to the principles 
of honesty and integrity.  In addition, a balanced approach combining patience, perseverance, 
diligence, wisdom and prudence is indispensable to cope appropriately with critical 
challenges arising from extensive and rapid socioeconomic, environmental, and cultural 
changes occurring as a result of globalization.”1 

The philosophy of the Sufficiency Economy can be applied to many aspects of 
management, including macroeconomic management.  For general management principles, 
the paper stresses five management principles that are consistent with the philosophy. 

1) Wants that are not excessive.  If a person has unending desires for more and more 
wealth and/or power, it is unlikely that he/she can manage with moderation consistent with 
the philosophy of the Sufficiency Economy. 

2) Setting appropriate targets based on due consideration of all factors.  This does not 
necessarily mean that the targets will be low targets.  However, in setting the targets, careful 
analyses should be made of the actual capability to achieve the target and the risks involved.  

                                             
1 Unofficial translation from an official summary statement in Thai. 
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3) The need for sufficient protection from risks.  It is important to understand all the 
risks involved and pursue an appropriate strategy to manage and protect from the risks. 

4) The application of knowledge with prudence.  The environment under which 
decisions need to be made tend to be very complex, it is therefore necessary to be very 
careful and thorough before making decisions. 

5) The principles of honesty and integrity.  The philosophy of the Sufficiency 
Economy attached great importance to moral and ethics.  If a person lacks these qualities, 
behavior consistent with the philosophy is almost impossible. 

These principles of management consistent with the philosophy of the Sufficiency 
Economy can be applied to macroeconomic management.  The paper highlights four areas. 

1) Macroeconomic policy framework that can prevent excesses in the economic 
system.  Prior to the economic crisis, the macroeconomic framework (corresponding to the 
Mundell’s Impossible Trinity) actually contributed to the economic excesses at that time, with 
excessive capital inflows fueling the economic bubble and the rapid build-up of short-term 
foreign debt.  The current system of managed float with inflation targeting is more of a semi-
automatic stabilizer that can prevent excessive overheating of the economy.  However, it still 
needs to be backed up by a appropriate legal framework. 

2) Realistic assessment of the country’s potential and prudent economic policy.  This 
includes setting realistic economic targets, such as on GDP growth or other micro-targets.  
The country’s economic strength should not be over-estimated (as was done before the crisis 
in the push to make Thailand a regional financial center), and one should not rush into FTA’s 
with too many parties without careful analyses of the consequences.  Policy implementation 
should be prudent and the government should be careful not to do too much too quickly, 
especially if the policies are still untested. 

3) Moderate and careful investment strategy.  Prior to the crisis, there were excessive 
amount of imprudent investment, both by the public and private sector.  Although there have 
been attempts to make sure that mega-projects are carefully scrutinized before they are 
carried out, there are still many legal loopholes. The last government initiated huge amount of 
mega-projects without adequate cost-benefit analyses and checks and balances.  An important 
task for the current government should be to build up a new legal framework to make sure 
that future mega-projects will have to be carefully analyzed with checks and balances across 
various agencies to make sure that they are truly cost effective before they are carried out. 

4) The need for sufficient protection from risks.  Apart from the macroeconomic 
policy framework that can prevent excesses in the economic system, regional cooperation 
initiatives (such as the Chiang Mai Initiative and the development of the Asian Bond Market) 
can also provide added protection from risks of a similar crisis in the future.  In addition, a 
good domestic early warning system can provide added protection.  On this it is necessary to 
develop a more comprehensive fiscal early warning system, especially as more and more 
populist policies are likely to be introduced by various governments in the future.  A system 
needs to be developed (backed up by a legal framework) so that all future fiscal burden and 
contingent liabilities are fully accounted for, whether these are within the regular budgetary 
framework or not.  This can lead to a more transparent fiscal early warning system so that the 
dangers of excessive populist policies can been seen before it is too late.  Such a system will 
complement the risk protection provided by the current monetary policy framework. 

 



 

1 

การบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง* 

ฉลองภพ สุสังกรกาญจน** 

 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจมหภาค 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมากวา 30 ป   และหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเนนย้ําถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลายครั้งเพ่ือเปนแนวทางการดํารง
อยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เพื่อใหรอดพนจากวิกฤตภายใตความเสี่ยงและความผันผวนตางๆ  
และไดทรงย้ําถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับพฤติกรรมในทุกระดับ 
ไมใชเพียงแตในระดับจุลภาค  แตเก่ียวของกับเศรษฐกิจในระดับมหภาคโดยตรง  เพราะวิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นเปนวิกฤตของระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งมีที่มาจากพฤติกรรมที่ไม “พอเพียง” ทั้งในระดับจุลภาคและระดับ 
มหภาค และมีสวนเก่ียวของกับประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งในระดับของรัฐดวย 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ 
มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อป 2542  และไดนําบทความสรุป
เนื้อหาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและขอพระบรมราชานุญาต
นําบทความไปเผยแพร  และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ไดมีหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง  แจงไดนําความกราบบังคมทูลแลว  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงปรับปรุง
แกไขบทความ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเผยแพรตอไป (ดู
ภาคผนวก 1 และ 2)  บทความปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดมีการประมวลและกลั่นกรองออกมาเปน
บทสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนทางการมีขอความดังตอไปนี้ 

                                             
*  ปรับปรุงจากบทความที่เสนอในเวทีการเสวนา “นโยบายเศรษฐกิจกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง”  ณ สํานัก

พพิธิภัณฑและวฒันธรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  27 พฤศจิกายน 2549 
**  ดร. ฉลองภพ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
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“เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต
ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   ความพอเพียงหมายถึงความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภมูิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน   ท้ังนี้  จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี  
และนักธุรกิจในทุกระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนนิ
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ  ปญญา และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดี” 

2. ความไมพอเพียงกับวิกฤตเศรษฐกิจ 

ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะชัดขึ้นถาพิจารณาถึงพฤติกรรมดานตางๆ ที่ไม
สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ไดนําประเทศ
ไปสูวิกฤตเศรษฐกิจในที่สุด  จะเห็นไดวาในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ มีความ “ไมพอเพียง” ทางเศรษฐกิจอยู
มากมายหลายดาน  โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้ 

• การบริโภคอยางไมพอเพียง  
• การลงทุนอยางไมพอเพียง 
• การกอหนี้อยางไมพอเพียง 
• การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยสูงเกินจริง และการบริหารเศรษฐกิจที่ขาดภูมิคุมกันที่ดี 
• การแขงขันกันอยางเกินพอ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
• การขาดธรรมาภิบาลท่ีด ี

2.1 การบริโภคอยางไมพอเพียง 

จากการพิจารณาขอมูลการบริโภคของครัวเรือนในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ  เห็นไดวาสัดสวนการ
บริโภคมีแนวโนมเพิ่มขึน้  ทําใหสัดสวนการออมของครัวเรือนลดลงอยางรวดเร็ว  จากประมาณรอยละ 20 ใน
ป 1989  ลงมาเหลือเพียงประมาณรอยละ 9 ในป 1996   
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รูปท่ี 1 
อัตราการออมของครัวเรือน 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 

2.2 การลงทุนอยางไมพอเพียง 

นอกจากสัดสวนการบริโภคทีเ่พ่ิมขึ้น  ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราท่ีรอนแรงมาก  
ระหวางป 1986-1996 เศรษฐกิจไทยขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 9.4 ตอป  และการลงทุนที่แทจริงก็
ขยายตัวในอัตราที่สูงมากเชนกัน  โดยการลงทุนรวมท่ีแทจริงขยายตัวประมาณรอยละ 14.9 ตอปโดยเฉลี่ย
ระหวางป 1986-1996 

ในการที่จะวิเคราะหวาการลงทุนที่เกิดขึ้นในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจมากเกินไปหรือไม  สิ่งที่นํามา
พิจารณาไดคือประสิทธิภาพของการผลิตรวม  หรือสิ่งที่เรียกกันวา Total Factor Productivity (TFP)   
ประสิทธิภาพของการผลิตรวมคือสวนของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจรวมที่ไมสามารถอธิบายไดโดยการ
ขยายตัวของแรงงานและทุน     (ดรูายละเอียดทางเทคนิคจากการศึกษาโดย ปราณี ทินกร และฉลองภพ 
สุสังกรกาญจน 1998)   ปจจัยที่อยูเบื้องหลัง TFP มีอยูหลายปจจัย  เชนการบริหารจัดการที่ดีขึ้น  หรือการ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมทางการผลิต   ทําใหประสิทธภิาพของการผลิตสูงขึ้น
โดยใชปจจัยการผลิตเทาเดิม  หรือการปรับโครงสรางการผลิตไปสูกิจกรรมที่มีประสิทธภิาพสูง เชน มีการ
ลงทุนในกิจกรรมท่ีมีประสิทธภิาพสูงเปนจํานวนมาก ทําใหประสิทธภิาพรวมเพิ่มขึ้น  ในทางตรงกันขาม   ถา
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มีการลงทุนมากเกินไป  โครงการลงทุนก็จะเริ่มเปนโครงการที่มีประสิทธภิาพตํ่าลง  ทําใหประสิทธภิาพของ
การผลิตรวมตํ่าลง 

จากการศึกษาเพื่อคํานวณ TFP ในอดีต  พบวาในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ (1991-1995)  TFP รวม
ของระบบเศรษฐกิจไทย ติดลบในอัตราที่สูงมาก  คือประมาณรอยละ –3.07 ตอป  (ตารางที่ 1)  ในชวงนั้น มี
การลงทุนในโครงการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพตํ่าเปนจํานวนมาก  ทั้งโครงการของภาคเอกชน  เชนโครงการ
ทางดานอสังหาริมทรัพยตางๆ  ซึ่งมีการลงทุนในลักษณะการเก็งกําไรอยูมาก  และโครงการของภาครัฐ  เชน
โครงการ Mega-Project ทางดานการขนสงหลายๆ โครงการ ซึ่งขาดการวิเคราะหถึงความคุมทุนอยาง
รอบคอบ  การลงทุนท่ีมากไป และในโครงการที่มีประสิทธิภาพต่ํา  ทําให TFP ติดลบในระดับที่สูงในชวงกอน
วิกฤต 

ตารางที่ 1 
ประสิทธิภาพของการผลิตรวม (Total Factor Productivity, TFP) 

 TFP เฉล่ียตอป 

1986-1990 3.98 

1991-1995 -3.07 

 ที่มา: ปราณี ทินกร และฉลองภพ สสุังกรกาญจน  (1998)2 

2.3 การกอหนี้อยางไมพอเพียง 

ในชวงตนทศวรรษ 1990 ประเทศไดดําเนนินโยบายเพื่อทําใหมีความเสรีทางการเงินมากขึ้น  แต
เนื่องจากประเทศยังขาดความพรอม  ความเปนเสรีทางการเงินจึงทําใหมีเงินทุนไหลเขามาสูระบบเศรษฐกิจ
ไทยอยางมากมาย  และสวนใหญเปนหนี้ตางประเทศระยะสั้น  คือมีระยะเวลาในการชําระคืนต่ํากวาหนึ่งป  
เงินทุนเหลานี้ไดเขามาเสริมความรอนแรงของระบบเศรษฐกิจ  มีการนําไปลงทุนในโครงการเก็งกําไรตางๆ 
มากมาย  ทําใหเศรษฐกิจมลีักษณะของฟองสบู (Bubble Economy) 

จากการที่มีเงินทุนไหลเขามาในประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหหนี้ตางประเทศ รวมทั้งหนี้ตางประเทศ
ระยะสั้น เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ  หนี้ตางประเทศระยะสั้นมีมูลคามากกวาเงินทุน
สํารองทางการของไทย  (ดูรปูที่ 2)   ซึ่งหมายความวาถาเจาหนี้เหลานี้ไมตออายุของหนี้ใหเมื่อครบเวลาที่
จะตองชําระคืน  ประเทศไทยจะไมมีเงินตราตางประเทศพอที่จะชําระหนี้เหลานี้ทั้งหมด  และสถานการณ
เชนนี้เปนจุดออนที่ทําใหเกิดการเก็งกําไรคาของเงินบาท  และเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดนาํทุนสํารอง
                                             
2   ปราณี ทินกร และ ฉลองภพ สุสังกรกาญจน (1998):  Total Factor Productivity Growth in Thailand, 1980-95.  TDRI 

Research Report M45, Thailand Development Research Institute, July. 

Deleted: ของ



ฉลองภพ สสุังกรกาญจน 5 

การสัมมนาวชิาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ทางการเกือบทั้งหมดที่มีอยูไปตอสูกับนักเก็งกําไรคาเงินเพ่ือพยายามพยุงคาของเงินบาทไว  ประเทศจึงเขาสู
ภาวะลมละลายทางดานเงินตราตางประเทศ  และตองลอยตัวคาเงินบาทพรอมทั้งของความชวยเหลือทาง
การเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund, IMF)3 

รูปท่ี 2  
หนี้ตางประเทศระยะสั้นและทุนสํารองทางการ 

หนี้ตางประเทศระยะสั้น และทุนสํารองทางการ 
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หนี้ระยะสั้น ทุนสํารองทางการ
 

 ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

2.4 การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยสูงเกินจริงและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด 

จากการที่ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการพัฒนาประเทศมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะในชวง
หลังจากป 1985 การสงออกและระบบเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่สูงมาก  จึงทําใหประเทศไทยมี
ความมั่นใจในศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ความมั่นใจนี้ไมไดมีเฉพาะจากภายในประเทศ  
องคกรระหวางประเทศ เชนธนาคารโลก ก็ช่ืนชมความสําเร็จของไทย และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออก  
จนเรียกวาเปน East Asian Miracle 

อยางไรก็ตาม เมื่อความมั่นใจมีมากจนเกินไป ก็นําไปสูความประมาท และในชวงตนทศวรรษ 1990   
ประเทศไทยก็มีความมั่นใจวาระบบการเงินของไทยมีความแข็งแกรงพอที่จะสามารถเปนศูนยกลางทางการเงิน

                                             
3  อีกสองประเทศทีมี่สภาพคลายกับไทย คือเกิดภาวะลมละลายทางดานเงินตราตางประเทศ และตองของความชวยเหลือจาก 

IMF  คือประเทศอินโดนีเซีย และเกาหลีใต  ก็เปนประเทศที่ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจมีหนี้ระยะสั้นมากกวาเงินทุนสํารอง
ทางการเชนกัน  สวนประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกลวนแตมีหนีต้างประเทศระยะสั้นตํ่ากวาทุนสํารองทางการเปนอยาง
มาก  และประเทศเหลานี้ไมจําเปนตองขอความชวยเหลือจาก IMF 
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ของภูมิภาคได   โดยในความเปนจริงไทยยังขาดความพรอมในหลายๆ ดาน  พฤติกรรมเชนนี้อาจจะคลาย
กับที่นักจิตวิทยาเรียกวามี  Delusion of Grandeur  (คือคิดวาตนเองยิ่งใหญเกินจริง) 

ความมั่นใจจนเกินจริงนี้จึงนําไปสูการขาดความรัดกุมในการเปดเสรีทางการเงิน ไมไดทําอยางเปนขั้น
เปนตอน (Sequencing) เพ่ือใหสอดคลองกับความพรอมของระบบการเงิน และระบบการกํากับดูแล ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินใหยืดหยุนเพื่อสรางภูมิคุมกันจากการไหลเวียนอยางรวดเร็วของเงินทุน
ระหวางประเทศ   ในทางตรงกันขาม นโยบายอัตราแลกเปล่ียนกลับเพ่ิมความเสี่ยงใหแกระบบ  โดยทําให 
นักธุรกิจไมคํานึงถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน  และเมื่อทางการไดดําเนินนโยบายท่ีผิดพลาด  โดย
กําหนดอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมาก  จึงทําใหมีการกูเงินจากภายนอก
ประเทศเขามาเปนจํานวนมาก  เปนการเสริมเศรษฐกิจฟองสบูภายในประเทศ 

นอกจากนั้นระบบการเตือนภัยขาดประสิทธภิาพ  ขอมูลที่สําคัญๆ เชนขอมูลเก่ียวกับหนี้ตางประเทศ
ระยะสั้น ไมไดมีการเก็บและติดตามอยางเปนระบบ   และการบริหารทุนสํารองระหวางประเทศขาดความ
ยืดหยุนและไมรอบคอบ ทําใหมีการใชเงินทุนสํารองเกือบทั้งหมดไปเพื่อพยายามพยุงคาของเงินบาท จนทําให
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในที่สุด 

2.5 การแขงขันกันอยางเกินพอ 

ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ มีการแขนขันกันอยางมากมาย  ท้ังภายในประเทศ และระหวางประเทศ  
ภายในประเทศมีการแขงกันทําโครงการตางๆ ที่คลายกันอยางมากมาย  เชน  อาคารสํานักงาน  บานจัดสรร 
คอนโดมิเนียม  สนามกอลฟ ฯลฯ  โครงการเหลานี้ขาดการวิเคราะหความคุมทุนอยางรอบคอบ  เปนการ
ลงทุนในลักษณะเลียนแบบกันเก็งกําไรเปนสวนใหญ  ผลที่ตามมาคือมีปริมาณสวนเกินของโครงการเหลานี้ใน
ระบบอยางมาก  ทําใหโครงการตางๆ ประสบปญหา  และปญหาก็ลามไปถึงสถาบันการเงินที่ปลอยกูใหแก
โครงการเหลานี้ดวย 

แมกระทั่งในระหวางประเทศในภูมภิาคก็มีการแขงกันอยางรุนแรงในเกือบทุกเรื่อง ทุกประเทศ
ตองการท่ีจะเกงในเรื่องเดียวกัน เชน ตองการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  ศูนยกลางทางการเงิน  ศูนยกลาง
ทางการบิน   ศูนยกลางของการทองเท่ียว  ศูนยกลางของการผลิตสินคาหลักตางๆ ฯลฯ  เมื่อทุกประเทศแขง
กันอยางรุนแรง  ก็มีการลงทุนในสิ่งที่คลายๆ กันจนมากเกินไป  นอกจากนั้นก็ยังแขงกันใหสิทธิประโยชนแก
นักลงทุนตางชาติเพื่อแยงการลงทุนจากบริษัทขามชาติในกิจกรรมที่คลายๆ กันดวย   ผลที่ตามมาก็คือทําให
เกิดกําลังการผลิตสวนเกินในหลายๆ สาขาในระดบัภูมภิาคไปดวย  

2.6 การขาดธรรมาภิบาลท่ีดี 

การขาดธรรมาภิบาลที่ดี (Lack of Good Governance) เปนปจจัยหนึ่งท่ีอยูเบ้ืองหลังวิกฤตเศรษฐกิจ   
ผูวิจารณระบบเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจมักจะเรียกกันวาเปน
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ระบบเศรษฐกิจแบบ Crony Capitalism  คือเปนระบบที่เอ้ือประโยชนใหแกพรรคพวก  เพื่อนฝูง ญาติพ่ีนอง 
ซึ่งรวมถึงการขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตในการบริหารกิจการหลายดาน  ท้ังในสวนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ขาดความโปรงไส  มีการใชทางลัดตางๆ  เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จทางธุรกิจและความร่ํารวย  
ไมวาวิธีการจะชอบธรรมหรือไม 

จากที่ไดกลาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกอนวิกฤตเศรษฐกิจ  ตั้งแตการบริโภคอยางไมพอเพียง  จนถึงการขาด
ธรรมาภิบาลทีด่ี  จะเห็นไดอยางชัดเจนวาทั้งหมดนี้ลวนแตเปนพฤติกรรมที่สวนทางกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยสิน้เชิง   ดังนั้น  ถาคํานึงถึงสิ่งที่เกินความ  “พอเพียง”  ที่มีอยูทั่วไปหมดในชวงกอนวิกฤต  ก็จะ
ทําใหเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถองแทขึ้น 

 

3. การประยุกตใชปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แนวคิดหลักๆ ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชไดกับพฤติกรรมในทุกระดบั  
รวมทั้งทางดานการบริหารเศรษฐกิจมหภาคดวย  จากบทความสรุปความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่กลาวในสวนที่ 1  จะเห็นไดวามีถอยคําหลักๆ ที่สําคัญหลายถอยคํา  รวมถึง 

• ทางสายกลาง 
• ความพอประมาณ 
• ความมีเหตุผล 
• การมีภูมิคุมกันที่ด ี
• ความรอบรูและความรอบคอบ 
• ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใช (ที่ยังไมไดทดสอบอยางละเอียด) 
• คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต 
• ความอดทน 
• ความเพียร 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องตางๆ  ก็ควรนําถอยคําหลักๆ เหลานี้มาพิจารณา
เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม 

 

4. ประเด็นในการบริหารงานโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กอนที่จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชสําหรับการบริหารเศรษฐกิจมหภาค  ในสวนนี้
จะกลาวถึงการประยุกตใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการบริหารงานโดยทั่วๆ ไปกอน  ซึ่งแนวทาง
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การบริหารงานที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะสามารถนําไปใชสําหรับการบริหารเศรษฐกิจ
มหภาคไดดวย 

ในการบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถประยุกตแนวคิดหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดในหลายๆ ดาน  โดยเฉพาะในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1) ความตองการที่พอประมาณ 
2) การตั้งเปาหมายที่พอประมาณและมีเหตุมีผล 
3) การมีภูมิคุมกันที่ด ี
4) การใชความรอบรูและความรอบคอบ 
5) คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต 

4.1 ความตองการที่พอประมาณ 

การบริหารงานที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคงตองเริ่มจากตัวผูบรหิารกอน ถา
ผูบริหารมีความตองการที่ไมมีที่สิ้นสดุ ไมวาจะเปนความตองการอํานาจ  หรือตองการความร่ํารวย ก็คงยากท่ี
จะมีความพอประมาณในพฤตกิรรมการบริหาร 

เรื่องความตองการที่พอประมาณนี้  คงมองไดหลายดาน  ขึ้นอยูกับพื้นฐานทางวิชาการของแตละคน   
ในทางเศรษฐศาสตร คงจะเกี่ยวของกับขอสมมติฐานทางดานความพึงพอใจของผูที่เปนองคประกอบของ
ระบบเศรษฐกิจ (ในเชิงทฤษฎี)   ปกติในทฤษฎีเศรษฐศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  จะสมมติวาผูที่เปนองคประกอบ
ของระบบเศรษฐกิจ (Economic Agent) จะมี Utility Function ดังเชนในรูปที่ 3 คือเปน Utility Function ที่
ความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อทรัพยสนิหรือรายไดเพิ่มขึ้น  แตยิ่งทรัพยสินมากขึ้น  ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นจาก
แตละหนวยของทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นจะนอยลง  คือมีสิ่งที่เรียกวา Diminishing Marginal Utility 

ความพอใจ
(Utility)

ทรัพยสิน

Diminishing Marginal Utility

รูปที่ 3
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อยางไรก็ตาม  ถา Economic Agent มี Utility Function แบบนี้ ก็จะหมายความวาจะไมชอบเลนการ
พนัน  เชนถามีลอตเตอรี่ที่มีโอกาส 50:50 ที่จะได 100 หรือ 300 บาท โดยจะตองซื้อลอตเตอรี่นี้ในราคา 200 
บาท  ผูที่มี Utility Function ดังเชนในรูปท่ี 3 หรือ 4 จะไมซื้อลอตเตอรี่นี้  เพราะความพอใจจากลอตเตอรี่นี้  
คือ Expected Utility Value ของลอตเตอรี่  จะนอยกวาความพอใจจากราคาของลอตเตอรี่ (คือ 200 โดยไม
ตองมีการเสี่ยง)  ผูที่มี Utility Function แบบนี้จะเรียกวาเปนผูที่มี Risk Averse (รูปที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 
เนื่องจากการเลนการพนันมีปรากฏใหเห็นโดยท่ัวกัน  โดยเฉพาะในอดีต มักจะพูดกันวาคนจนมักจะ

ชอบเลนหวย  ดังนั้นนักเศรษฐศาสตรจึงมักจะสมมติวา Utility Function จะเปนดังในรูปที่ 5  คือคนจนท่ีอยู
ในชวง Risk Loving จะ ชอบการเสี่ยงโชค  สวนคนที่มีทรัพยสินจนอยูในชวง Risk Averse จะไมชอบการ
เสี่ยง ถา Utility Function เปนเชนนี้  เมื่อทีทรัพยสินถึงจุดหนึ่งแลวพฤติกรรมก็จะเริ่มมีความ “พอประมาณ” 
มากขึ้น  เพราะความพอใจเพิ่มที่ไดจากทรัพยสนิที่เพ่ิมขึน้จะนอยลงเรื่อยๆ  และจะเริ่มไมคุมเมื่อเทียบกับ
ตนทุนที่ตองใชในการไดทรัพยสินเพิ่มขึ้นมา  

 

ความพอใจ
(Utility)

ทรัพยสิน

Risk Averse Utility Function

0 100 200 300

Lotteryโอกาส 50:50 ท่ีจะได 100 หรือ 300

Expected Utility Value ของ Lottery

นอยกวาถาได 200โดยไมตองเส่ียง 

รูปที่ 4
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อยางไรก็ตาม  Utility Function ของผูบริหารบางคนอาจจะไมไดเปนแบบรูปที่ 5 ก็ได  แตอาจจะเปน
แบบในรูปที่ 6  ในกรณีนี้  เมื่อรวยขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ปรากฏวาเขาสูชวงที่เปน Risk Loving อีก  ในกรณีนี้  
เมื่อยิ่งรวยมากๆ ก็ยิ่งจะชอบความเสี่ยง  และย่ิงทรัพยสินมากขึ้น ความพอใจที่ไดจากแตละหนวยของ
ทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้น  ก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพอใจ
(Utility)

ทรัพยสิน

คนจนชอบเสี่ยง  คนรวยไมชอบความเสี่ยง

Risk Loving

Risk Averse

รูปที่ 5

ความพอใจ
(Utility)

ทรัพยสิน

Risk Loving

Risk Averse

Risk Loving

ความตองการอยางไมพอประมาณ

รูปที่ 6
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ถาผูใดมี Utility Function เชนนี้  ก็ชัดวาจะมีความตองการที่พอประมาณไมได  และพฤติกรรมก็คง
ตรงกันขามกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสิ้นเชิง  ยิ่งรวยก็จะยิ่งมีพฤติกรรมที่เสี่ยงมากขึ้น หรือ
แมกระทั่งพฤติกรรมที่มิชอบ  เพ่ือแสวงหาความร่ํารวยและ/หรืออํานาจอยางไมมีที่สิ้นสุด  ดังนั้น พ้ืนฐาน
จิตใจของผูบริหารจึงเปนปจจัยเบื้องตนที่จะนําไปสูการบริหารงานที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ถาผูบริหารมีความตองการท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด  การบริหารก็จะมีแตความเสี่ยง  การใชทางลัด  หรือ
วิธีการใดๆ ไมวาจะชอบธรรมหรือไม  เพื่อใหไดผลประโยชนเพ่ิมเติม  พฤติกรรมทั้งหมดก็จะสวนทางกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสิ้นเชิง 

4.2 การต้ังเปาหมายท่ีพอประมาณและมีเหตุมีผล 

ถาผูบริหารมีพ้ืนฐานจิตใจที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารงานในทิศทางที่
สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็มีโอกาสเปนไปได  ในขั้นตน การต้ังเปาหมายที่พอประมาณเปน
สิ่งที่สําคัญ  ไมทะเยอทะยานจนเกินไป  และในทางตรงกันขาม  เปาหมายที่พอประมาณก็ไมไดหมายความ
วาเปนเปาหมายที่ตํ่า  แตเปนเปาหมายที่สอดคลองกับศักยภาพของตนเองหรือหนวยงาน หรือของงาน  ซึ่ง
อาจจะสูงมากก็ได   ท้ังนี้ ตองมีการวิเคราะหศักยภาพอยางรอบคอบและมีเหตุมีผล โดยคํานึงถึงความเสี่ยง
ตางๆ  ในการนี้ตองประเมินศักยภาพของตนเองอยางเปนจริง  ไมใชอยางท่ีอยากจะใหเปน 

บางครั้ง ผูบริหารอาจจะอยากสรางผลงานมากไป ก็จะเนนเปาท่ีสูงและการดําเนินการอยางรวดเร็ว   
การทําเชนนี้ตองควรระวัง  เพราะอาจจะไมรอบคอบ  และไมสอดคลองกับศักยภาพท่ีแทจริงของตนเอง  จึง
ควรยึดหลักของทางสายกลางเพื่อที่จะถวงความตองการที่จะบรรลุเปาหมายท่ีสูงและเร็วดวยหลักของการทํา
อยางพอประมาณและการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   นอกจากนั้นการตั้งเปาที่สูงและเร็ว
เกินไป   อาจจะนําไปสูการใชวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมายที่ไมเหมาะสม ขาดจริยธรรมและความชอบธรรม และ
สรางปญหาอยางอื่นตามมามากมาย 

4.3 การมีภูมคุิมกันท่ีดี 

ภูมิคุมกันเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในภาวะที่มีความเสี่ยง การบรหิารที่ดีจะตองอยูบนพื้นฐาน
ของความเขาใจในความเสี่ยงตางๆ ที่จะมากระทบกับงาน  เชนในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ  ประเทศไทยขาด
ความเขาใจเก่ียวกับภัยอันตรายของเงินกูตางประเทศระยะสั้น  จึงไมไดเห็นความเสี่ยง  และไมมีระบบสําหรับ
บริหารจัดการความเสี่ยงทางดานนี ้

เรื่องการตั้งเปาหมายใหพอประมาณก็เก่ียวกับเรื่องภูมิคุมกันโดยตรง  ถาเปาหมายสูงมากไปก็อาจ
ทําใหตองไปกูเงินมามากเพื่อดําเนินงาน  ถาสถานการณผันแปร  และเกิดปญหาขึ้นมา  ก็อาจถึงขั้นเอาตัว 
ไมรอด  ดังนัน้ ตองระวังอยาไปสรางความเสี่ยงใหแกตนเองจนเกินไป  ควรมีทุนสาํรองอยูบาง  ถาการ
ดําเนินงานเกิดลมเหลว  ก็ยังพอเอาตัวรอดได 



12 การบริหารเศรษฐกจิมหภาคตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซติี้ จอมเทียน ชลบุรี 

ควรมีการวางแผนอยางรอบคอบเพ่ือรองรับสถานการณและความเสี่ยงและความผันผวนตางๆ   การ
ทําเชนนี้จะเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองเพิ่มขึ้น  การดําเนินงานโดยมีความยืดหยุน  ยึดแนวทางสาย
กลาง  ไมสุดกูทางใดทางหนึ่งเกินไป  ก็จะชวยเพ่ิมภูมิคุมกันดวย 

4.4 การใชความรอบรูและความรอบคอบ 

โลกปจจุบันมีความสลับซับซอนมากกวาในอดีตมาก ความรอบคอบและความละเอียดเปนปจจัย
สําคัญสําหรับความสําเร็จในการบริหารงาน  ท่ีสําคัญคือ  ผูบริหารที่ดีตองไมอวดรู  แตตองพยายามเรียนรูอยู
ตลอดเวลา   ถาผูบริหารคิดวาตนเองรูไปหมด และไมเคารพแนวคิดที่แตกตางของผูอ่ืน  ผลสุดทายการ
ตัดสนิใจก็จะพลาดมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะขาดการกรองที่รอบคอบ  ผูรวมงานก็จะไมอยากใหขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชน  และในทีส่ดุผูบริหารก็จะเขาสูวงจรของการคิดเอง  อวดรูเอง และผิดพลาดเอง อยางหลีกเลี่ยงได
ยาก 

สิ่งสําคัญคือตองพยายามแสวงหาความรูใหรอบดาน  บางครั้งการแกลงโงเปนสิ่งที่เปนประโยชน  
สวนการอวดฉลาดหาประโยชนไดยากแตกลับเปนการแสดงความโงใหเปนที่ประจักษ    ถาไมรูในเร่ืองใด  
ตองไมกลัวที่จะถาม  เพราะถาไมกลาถามและทํางานไปอยางผิดๆ ผลเสียจะมีไดมาก ทั้งเสียเวลาและเสียงาน  
นอกจากนั้น ความละเอียดรอบคอบในการดาํเนินงานก็ตองใชความเพียร และความอดทนอยางตอเนื่อง 

4.5 คุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญเปนอยางมากตอมิติทางดานพื้นฐานจิตใจของคนในทุก
ระดับ  เนนเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐานของการอยูรอดของสังคม   ถาผูบริหารขาด
คุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตก็คงไมตองพูดถึงการบริหารงานที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพราะพฤติกรรมจะสวนทางกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสิ้นเชิง 

คุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตนั้น ไมใชเพียงการดําเนินการตามตัวหนังสือของกฎกติกา กฎระเบียบ 
หรือกฎหมายตางๆ ไมวาของประเทศหรือขององคกรตางๆ  การดําเนินการตามเจตนารมณของกฎกติกา 
กฎระเบียบ หรือกฎหมายตางๆ มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน  และในบางครั้งมีความสําคัญมากกวา 

ถาเพียงทําตามตัวอักษรของกฎกติกา  แตมีการบิดเบือนกฎกติกา หรือตีความกฎกติกาในแนวทางที่
ขัดกับเจตนารมณของกฎกติกาตางๆ เพ่ือประโยชนของตนเอง  ก็จะหมดความชอบธรรมและสวนทางกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสิ้นเชิง  และความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีจะ
เกิดขึ้นไดยากหากผูบริหารขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  ดังนั้นพื้นฐานทางจิตใจของประชาชนในทุก
ระดับจึงเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับความสําเร็จในการนําเอาแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติอยางแทจริง 
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5. ประเด็นในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากหลักการบริหารงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนาํมาประยุกตใชในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคทางดานตางๆ  ในสวนนี้จะหยิบยกบางประเด็นทีส่ําคัญมานําเสนอ ดังนี ้

1) กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่สรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ 
2) การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอยางพอประมาณ 
3) การลงทุนที่พอประมาณและมเีหตุผล 
4) การสรางภูมิคุมกันท่ีดี 
 

5.1 กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่สรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ 

กอนวิกฤตเศรษฐกิจ กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคไมสามารถควบคุมการรอนแรงอยางเกินตัวของ
ระบบเศรษฐกิจได   ในทางตรงกันขาม กรอบนโยบายที่ใชในชวงนั้นกลับเปนตัวเสรมิความรอนแรงของระบบ  
จากการวิเคราะหถึงสาเหตุเบ้ืองหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ก็เปนท่ีทราบดีวากรอบนโยบายในชวงกอนวิกฤตขัดตอ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอยางสิ้นเชิง  โดยที่ประเทศไทยพยายามดําเนินนโยบายสามอยางไปพรอมๆ กัน  
คือ 1) นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ (ถึงแมวาจะกําหนดโดยตะกราของเงินสกุลตางๆ)   2) การเปดเสรี
ทางการเงิน  ทําใหเงินทุนสามารถไหลเวียนเขาออกจากประเทศไดงาย  และ 3) การใชนโยบายการเงินอิสระ
จากภายนอกประเทศ  สามสิง่นี้  ทาง ศาสตราจารย Mundell4 ไดช้ีใหเห็นมานานแลววาเปน “Impossible 
Trinity”  คือเปนสิ่งที่ไมสามารถเกิดขึน้ไดทัง้สามดานอยางราบรื่นพรอมๆ กัน 

ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐคอนขางคงที่  
(เนื่องจากเงินดอลลารสหรัฐมีสัดสวนท่ีสูงในตะกราเงินที่ใชในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท)  และ
หลังจากการเปดเสรีทางการเงินจากชวงตนของทศวรรษ 1990  เงินทุนสามารถไหลเขาออกประเทศไดงาย  
ซึ่งสองขอนี้ก็คือขอที่ 1) และขอที่ 2) ของ Mundell ขางตน  ในเวลาเดียวกัน ประเทศไทยก็พยายามท่ีจะ
ดําเนินนโยบายการเงินอิสระจากภายนอก  ถาดูขอมูลทางดานอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารขามคืนของ
ไทยและของสหรัฐฯ  พบวาระหวางเดือนมกราคม 1989  ถึงเดือนมิถุนายน 1997  อัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวาง
ธนาคารขามคืนของไทยจะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารขามคืนของสหรัฐฯ ประมาณรอยละ 3.97 
โดยเฉลี่ย  และในบางชวงสูงกวาเกือบรอยละ 10   ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่มีเงินทุนจากตางประเทศไหลเขา
มาทํากําไรจากสวนตางของดอกเบี้ยเปนจํานวนมาก  และมาเสริมการลงทุนและการบรโิภคจนมากเกินไป  

                                             
4  Mundell, Robert A. (1963): “Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates,” 

Canadian Journal of Economics and Political Sciences [29], pp. 475-485, November. 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซติี้ จอมเทียน ชลบุรี 

เสริมฟองสบูในระบบเศรษฐกิจ และนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจในที่สุด5  ดังนั้นกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ในชวงกอนวิกฤตไมสามารถสรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ แตกลับเสริมความไมพอเพียงทางดาน
ตางๆ 

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยจําเปนตองเปลี่ยนกรอบของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  เปลี่ยนจากนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ มาเปนนโยบายอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวอยางมี
การบริหารจัดการ (Managed Float)  นอกจากนั้น เพื่อใหมีเปาหมายทางดานเสถียรภาพภายใตอัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัวที่ชัดเจนขึ้น  ไดนําเอาระบบการกําหนดเปาหมายของอัตราเงินเฟอมาใช (Inflation 
Targeting) ต้ังแตป 2000 

ระบบ Inflation Targeting นี้ถือวาเปนระบบที่สามารถชวยสรางความพอประมาณในระบบเศรษฐกิจ
ได  ซึ่งโดยทัว่ไป ถาระบบเศรษฐกิจเริ่มรอนแรงเกินไป อัตราเงินเฟอก็จะเร่ิมสูงขึ้น  และถาอัตราเงินเฟอ
สูงขึ้นมากจนอาจจะออกนอกกรอบเปาหมายเงินเฟอที่ต้ังไว (ปจจุบันใช 0-3.5%) ภายใตระบบ Inflation 
Targeting ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะตองพยายามลดอัตราเงินเฟอโดยเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบายเปน
ระยะๆ  (การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนก็คงจะดําเนินไปในทางที่สอดคลองกันดวย)  ซึ่งก็นาที่จะทําใหระบบ
เศรษฐกิจลดความรอนแรงลงได   ดังนั้น นโยบายการเงินที่อิงกรอบเปาหมายอัตราเงินเฟอจะชวยดูแลความ
รอนแรงของระบบเศรษฐกิจไดแบบก่ิงอัตโนมัติ โดยเฉพาะความรอนแรงที่มาจากการใชจายในระบบ
เศรษฐกิจที่มากเกินควร  สวนในกรณีท่ีเงินเฟอเพิ่มขึ้นโดยมาจากการที่ราคาสินคาหลักๆ ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น  
เชน ราคาน้ํามัน เปนตน   ระบบ Inflation Targeting ที่ใชอยูก็พยายามไมใหการดูแลอัตราเงินเฟอไปซ้ําเติม
ผลที่ราคาสินคาที่เพิ่มขึ้นอาจจะทําใหระบบเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยูแลว  โดยใชเปาอัตราเงินเฟอที่เรียกวา
เปน Core Inflation  คืออัตราเงินเฟอที่ไมรวมเอาผลตรงของราคาพลังงานและอาหารสดมารวมอยู 

สิ่งที่จําเปนตองดําเนินการตอไปคือการผานกรอบกฎหมายที่จะรองรับระบบนโยบายการเงินที่ใชอยูใน
ปจจุบันนี้อยางเปนทางการ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไดมีการเจรจากันระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง
มาระยะหนึ่งแลว  และคาดวานาจะสามารถมี พ.ร.บ. ออกมาไดในชวงของรัฐบาลปจจุบัน 

5.2 การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอยางพอประมาณ 

ประเด็นในกลุมนี้รวมถึงการตั้งเปาหมายทางเศรษฐกิจที่อยูในระดับท่ีพอประมาณ โดยเฉพาะ
เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้ังขึ้น  ถารัฐบาลกําหนดเปาหมายที่สูงเกินจริงไปมาก  ซึ่ง
อาจจะอยากทําเพื่อแสดงความเกงกาจ หรือเพื่อเปาหมายทางการตลาด หรือเพ่ือประโยชนทางการเมืองอ่ืนๆ  
ก็อาจจะทําใหกระบวนการวางแผนตางๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนคลาดเคลื่อนไปไดมาก  นอกจาก
                                             
5   ดูบทความ Chalongphob Sussangkarn and Pakorn Vichyanond.  “Ten Years After the Financial Crisis in Thailand: 

What Has Been Learned or Not Learned?”  Asian Economic Policy Review, Vol. 2, No.1, forthcoming. 
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เปาหมายการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแลว เปาหมายยอยตางๆ ก็ไมควรสูงเกินจริงมากเกินไป  
ไมวาจะเปนเปาหมายการสงออก  การลงทุนในโครงการตางๆ  หรือเปาหมายอ่ืนๆ  เพราะถารฐับาลฟนธง 
ลงไปกับเปาหมายตางๆ ที่สูงเกินจริง  หนวยงานตางๆ ของภาครัฐ รวมทั้งเอกชนบางสวนดวย  ก็ตองเอา
เปาหมายเหลานั้นไปประกอบการทําเปาหมายอ่ืนๆ ทําใหเปาหมายอ่ืนๆ ก็คลาดเคลื่อนไปดวย  ซึ่งเปาหมาย
ตางๆ ก็คงนําไปใชในการวางแผนตางๆ ทําใหการวางแผนไมไดอยูบนพื้นฐานของความมีเหตุผลที่อิงความ
เปนจริง 

กอนวิกฤตเศรษฐกิจ การประเมินศักยภาพของไทยในการที่จะเปนศูนยกลางทางการเงินของภูมิภาค
ที่สูงเกินจริงมีสวนทีน่ําประเทศไปสูวิกฤต  ในชวงของรัฐบาลที่ผานมา ก็ดูเหมือนวาประเทศไทยมีความมั่นใจ
ในความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก โดยมีความพยายามที่จะเดินไปสูการเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศโดยการทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) อยางหลากหลายและรวดเร็ว   ซึ่งก็คง
สามารถตั้งขอสงสัยไดวาไทยมีความแข็งแกรงและความพรอมเพียงใด 

ในเรื่องนี้  หากรัฐบาลที่ผานมามีการทําการศึกษาถึงศักยภาพของประเทศอยางละเอียดไวลวงหนา
กอนเริ่มการเจรจา  รวมทั้งผลกระทบตอกลุมตางๆ  ไมวาจะเปนกลุมธุรกิจตางๆ  ท้ังธุรกิจไทยและกลุมธุรกิจ
ขามชาติที่มีฐานการผลิตอยูในไทย กลุมผูใชแรงงาน  เกษตรกร และประชาชนโดยทัว่ไป ก็ถือวาเปนเรื่องที่ด ี 
แตเนื่องจากรัฐบาลที่ผานมามักจะมีนโยบายที่เนนการ “ทํามาก และทําเร็ว”  ดังนั้นจึงไมมีเวลาที่จะวิเคราะห
ขอมูลและประเด็นตางๆ อยางรอบคอบ  สําหรับในอนาคต ควรหา “ทางสายกลาง” โดยทําการศึกษาอยาง
รอบคอบ  และแทนที่จะทํามากและทําเร็ว ใหเปลี่ยนมาเปนการทําอยางพอประมาณและมีเหตุผล 

นอกจากการทํามากและทําเร็วแลว ที่อาจจะยิ่งกอปญหามากกวานั้นก็คือ “การทําใหม  ทํามาก และ
ทําเร็ว”  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ (ที่ยังไมไดทดสอบอยาง
รอบคอบ) มาใช  ซึ่งถายังไมไดทดสอบอยางรอบคอบและทํามากและทําเร็วดวย ก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะกอผลเสียได
อยางมากมาย 

เรื่องนี้เห็นไดชัดจากรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งจะนี้มีนโยบายใหมๆ ออกมามากมาย  และหลายๆ นโยบาย
ยังไมไดมีการทดสอบอยางละเอียดถึงผลขางเคียงตางๆ  ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจ
อยางกวางขวางได   ดังนั้นถาจะมีนโยบายใหมๆ ออกมาในอนาคต  ควรระมัดระวังในการเอานโยบาย
เหลานั้นไปปฏิบัติอยางกวางขวางและรวดเร็ว  ถามีการทดสอบอยางละเอียดในวงจํากัดกอนกระจายออกไป  
นาจะรอบคอบกวา 

5.3 การลงทุนท่ีพอประมาณและมีเหตุผล 

กอนวิกฤตเศรษฐกิจ มีการลงทุนที่เกินความพอดีและขาดการวิเคราะหความคุมคาอยางมีเหตุผลอยู
มากมาย  จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การลงทุนในโครงการ  Mega Project  บางโครงการในชวงนั้นก็ยัง
ปรากฏเปนเสารางใหเห็นกันอยูจนทุกวันนี้   เหตุผลหนึ่งท่ีโครงการ Mega Project ตางๆ  ท่ีริเริ่มโดยภาครัฐ
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ในชวงปลายทศวรรษ 1980  ขาดการวิเคราะหอยางรอบคอบก็เพราะมีชองโหวทางกฎหมายในชวงนั้นที่ทําให
โครงการที่ใหสัมปทานแกเอกชนมาลงทุนไมจําเปนตองผานกระบวนการในการประเมินโครงการลงทุนอยาง
ละเอียด  โครงการบางโครงการที่ ครม. อนุมัติซึ่งมีมูลคาหลายหมื่นลานบาท มีรายละเอียดเพียงไมก่ี
หนากระดาษ 

โดยปกติ  จะมีผูที่ผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญจากหลายฝาย  นักการเมืองมักจะชอบโครงการ
ประเภทนี้  เพราะมีผลประโยชนเก่ียวของมากมาย ทั้งทางดานการเมืองหรือทางดานอ่ืนๆ  หนวยงานที่ดูแล
โครงการโดยตรงก็ตองการผลักดันโครงการประเภทนี้เชนกัน  เพราะเปนผลงานของหนวยงาน และสามารถ
กํากับดูแลการจัดทําโครงการได  ซึ่งก็อาจจะมีผลประโยชนมาเก่ียวของเชนกัน  ประชาชนเองก็มักจะชอบได
โครงการพวกนี้  โดยเฉพาะถารฐัสัญญาวาจะคิดคาบริการในราคาถูก  และเนื่องจากหลายๆ ฝายตองการ
ผลักดันโครงการประเภทนี ้  จึงยิ่งมีความจําเปนที่จะตองมีระบบในการตรวจสอบความคุมคาของโครงการ
อยางรัดกุม  เพราะถาโครงการไมใหประโยชนที่คุมกับตนทุนของโครงการ  สังคมโดยรวมก็จะตองเปน 
ผูรับภาระในทีส่ดุ 

เนื่องจากมีชองโหวทางกฎหมายที่ทําใหโครงการที่ใหสัมปทานแกเอกชนมาลงทุนไมจําเปนตองผาน
กระบวนการในการประเมินโครงการลงทุนอยางละเอียด  ตอมาจึงไดมีการออกกฎหมายเพื่อมาอุดชองโหวนี้  
โดยเฉพาะมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535   ซึ่งกําหนดกระบวนการในการวิเคราะหและประเมินความคุมคาของโครงการขนาดใหญที่จะใหเอกชน
มารวมงาน  ซึ่งก็ชวยเพิ่มความรอบคอบในการดําเนินโครงการใหมๆ ประเภทนี้ไดในระดับหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวามีการศึกษาวิเคราะหความคุมคาของโครงการลงทุนขนาดใหญ การตรวจทาน
การวิเคราะหดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง   ในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ  หนวยงาน
ที่เสนอโครงการก็มักจะใชขอสมมติฐานในการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นวาโครงการที่ตนเองเสนอมีความคุมทุน  
เชน ถาเปนโครงการทางดานระบบการขนสงขนาดใหญ  ก็จะต้ังขอสมมติฐานเกี่ยวกับผูที่จะมาใชบริการใน
โครงการในระดับทีสู่งมาก เพ่ือใหปรากฏผลประโยชนแกโครงการมากๆ ถาไมมีกระบวนการในการตรวจทาน
ที่ดี  เมื่อโครงการกอสรางเสร็จแลว  อาจจะปรากฏวามีผูใชบริการจริงเพียงหนึ่งในสี่ของขอสมมติฐานที่ใชใน
การประเมินโครงการกไ็ด  และถาเปนเชนนั้น  ก็หมายความวาโครงการหางจากความคุมทุนอยางมากมาย 

ในชวงของรัฐบาลท่ีผานมา มีการริเริ่มและผลักดันโครงการ Mega Project อยางมากมาย ซึ่งมีมูลคา
ในระดับกวาลานลานบาท  และดูเหมือนวาการศึกษาเพื่อวิเคราะหความคุมคาของโครงการเหลานี้ไมไดมีการ
กระทําอยางรัดกุม  ไมมีการตรวจทานการวิเคราะหอยางที่นาเช่ือถือได   และนอกจากนั้น  ในโครงการที่มี
ลักษณะคลายกับการใหเอกชนมารวมงาน  ก็มีการตีความใหเปนโครงการที่สามารถเล่ียงกฎหมายรวมทุนได  
และเมื่อเปนเชนนี้  ก็มีความเสี่ยงมากที่โครงการพวกนี้จะเปนภาระทางการเงินตอสังคมอยางมากมาย 

สําหรับภารกิจที่สําคัญในปจจุบัน  นาจะเปนการสรางระบบเพื่อใหการดําเนินการลงทุนในโครงการ 
Mega Projects ตางๆ มีความพอประมาณ  มีความรอบคอบ  และมีเหตุผลของความคุมคาท่ีชัดเจน  เรื่องนี้มี
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ความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากดูเหมือนวาในปจจุบันมีชองโหวทางกฎหมายที่ทําใหรัฐบาลสามารถผลักดัน
โครงการลงทุนขนาดใหญโดยขาดการกลั่นกรองที่รอบคอบได 

พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ออกมา
ในชวงนั้นเพราะชองโหวทางกฎหมายที่มีอยูในชวงนั้น  สําหรับในปจจุบัน ก็ดูเหมือนวากลับมามีชองโหวทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญอยูมากมายหลายดานอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น จึงควรเปน
ภาระของรัฐบาลชุดนี้ที่จะดําเนินการศึกษาชองโหวทางกฎหมายที่มีอยู  และออกกฎหมายใหมเพ่ือสรางระบบ
ในการกํากับดูแลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการลงทุนขนาดใหญ และการดําเนินงานของโครงการ
ดังกลาวใหสอดคลองกับแนวทางของความพอประมาณและความมีเหตุผล 

5.4 การสรางภูมิคุมกันท่ีดี 

ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันเปนระบบเศรษฐกิจที่มีความผันผวนมากและมีความเสี่ยงอยูตลอดเวลา  
ไมวาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจจะดีเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถลดความผันผวนและความเสี่ยงในระบบ
เศรษฐกิจลงไดท้ังหมด ดังนั้นการสรางระบบเพิ่มความคุมกันใหแกระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงเปนเรื่องสําคัญ  

การมีกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีความยืดหยุนมากขึ้น และชวยสรางความพอประมาณใน
ระบบเศรษฐกิจ  ก็เปนการสรางภูมิคุมกันใหแกระบบเศรษฐกิจทางหนึ่ง  ในเวลาเดียวกัน ไดมีการริเริ่มความ
รวมมือทางการเงินในภูมภิาคเอเชียตะวันออกหลายดาน  เพ่ือเพิ่มภูมิคุมกันใหแกทั้งภูมิภาคโดยรวม  และลด
โอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดังเชนที่เกิดในป 1997 ขึ้นอีก  มีการจัดตั้งกลุม ASEAN+3 (หมายถึงกลุม
ประเทศ ASEAN บวกกับ จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต)  และไดมีการพัฒนาความรวมมือทางดานการใหกูยืม
เงินทุนสํารองระหวางประเทศระหวางกัน  ที่เรียกวา  Chiang Mai Initiative  ซึ่งความรวมมือทางดานนี้ก็ยัง
จะมีการพัฒนาตอเนื่องไป เพื่อลดโอกาสที่ประเทศในภูมิภาคนี้จะขาดสภาพคลองทางดานเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนั้น ความรวมมือที่สําคัญอีกดานหนึ่ง คือความรวมมือในการพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค 
(Asian Bond Market) ซึ่งมีเปาหมายที่จะชวยแกปญหาที่หลายประเทศในภูมภิาคตองประสบในอดีต รวมทั้ง
ประเทศไทยดวย คือการที่ประเทศที่มีการขาดดุลเงินออมในอดีตตองพ่ึงหนี้ตางประเทศระยะสั้นเพื่ออุดชองวาง
ระหวางการออมกับการลงทุน ทําใหหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา Double Mismatch 
คือ  Maturity Mismatch และ Currency Mismatch  และเปนที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจในที่สดุ 

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ มีความพยายามที่จะรวมมือกันในภูมิภาคเพื่อเพิ่มแหลงเงินกูระยะยาวสําหรับ
การลงทุนในภมูิภาค เพราะภูมภิาคเอเชียตะวันออกโดยรวมมีการออมสวนเกินอยูมาก ถาสามารถ Recycle 
เงินออมสวนเกินเหลานี้มาเปนเงินกูระยะยาวสําหรับการลงทุน ก็จะเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีเพ่ือปองกันการ
พ่ึงเงินกูระยะสัน้ในอนาคต ไดมีการรวมมือกันเพื่อสรางตลาดพันธบัตรของภูมิภาคใหมีประสิทธภิาพ มี
โครงการ Asia Bond Fund 1 (ABF1) และ Asia Bond Fund 2 (ABF2)  ซึ่งความรวมมือเหลานี้ก็ยัง
จําเปนตองมีการพัฒนาตอเนื่องไปอีก  เพ่ือท่ีจะใหเปนระบบภูมิคุมกันที่มีประสิทธิผลตอไป 
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นอกจากความรวมมือกันในภูมิภาค  การสรางระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศก็จะ
ชวยเพิ่มภูมิคุมกันอีกทางหนึ่งดวย   ในเร่ืองนี้ ระบบขอมูลที่จะใหขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง และทันกาล  เปน
สิ่งที่มีความสําคัญมาก  จะเห็นไดวาในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ระบบขอมูลทางเศรษฐกิจของประเทศขาด
ความสมบูรณอยูมาก  ขอมูลบัญชีประชาชาติจะมีเฉพาะขอมูลรายป และกวาขอมูลจะออกมาก็ลาสมัยปสองป  
ซึ่งไมทันกาลสําหรับการติดตามภาวะเศรษฐกิจและเตือนภยัทางเศรษฐกิจ  ขอมูลที่มีความสําคัญสําหรับ
วิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาเปนอยางมาก  คือขอมูลทางดานหนี้ตางประเทศ โดยเฉพาะหนี้ระยะสัน้  ไมไดมีการ
จัดเก็บอยางเปนระบบ  หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณไดปรับปรุงดีขึน้เปนอยางมาก  ในปจจุบันมี
ขอมูลบัญชีประชาชาติเปนรายไตรมาส และจัดเผยแพรไดภายในเวลาไมถึงสามเดือน นอกจากนั้น จะมีขอมูล
มากมายที่มีการจัดเก็บทุกๆ เดือน  และเผยแพรใหผูท่ีสนใจสามารถนําไปวิเคราะหไดงายผานทาง Internet  
(โดยเฉพาะธนาคารแหงประเทศไทย มีตารางขอมูลรายเดือนไมนอยกวาหนึ่งรอยตารางที่ผูสนใจสามารถ
นําเอาไปใชได) 

ถึงแมระบบขอมูลในปจจุบันดีขึ้นกวาในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจเปนอยางมาก  แตก็ยังมีชองวางที่
สําคัญอยูบางดาน  โดยเฉพาะจากการบริหารงานของรัฐบาลชุดที่ผานมา  ทําใหเห็นชองวางทางดานขอมูล
เก่ียวกับภาระทางการเงินของโครงการประชานิยมตางๆ ของรัฐบาล  ซึ่งรัฐบาลชุดปจจุบันไดต้ังงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมเพ่ือรับภาระทางดานนี้หลายหมื่นลานบาท  โครงการหลายๆ โครงการของรัฐบาลท่ีแลวมักจะ
เปนการใชจายนอกระบบงบประมาณ  หรือเปนโครงการผานธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจตางๆ  
ดังนั้นขอมูลที่จะติดตามภาระทางการเงินที่แทจริงของโครงการเหลานี้ยังขาดความสมบูรณเปนอยางมาก 

สําหรับในอนาคต ก็คงเปนที่แนวารัฐบาลในชวงตอๆ ไปก็คงจะมีการทํานโยบายประชานิยมกันตอไป  
เพราะกลายเปนความคาดหวังของประชาชนในวงกวางไปแลว  สิ่งที่สําคัญคือจะตองมีระบบขอมูลเตือนภัย
ทางการคลังท่ีครบถวน  ซึ่งรวมภาระทางการเงินในอนาคตของโครงการของรัฐทั้งหมดอยางสมบูรณ  ทั้ง
โครงการในระบบงบประมาณ (ซึ่งมีขอมูลอยูแลว)  และโครงการนอกระบบงบประมาณทั้งหมด   ระบบขอมูล
เตือนภัยนี้จะชวยใหติดตามภาระการเงินจากโครงการประชานิยมตางๆ ไดอยางครบถวนและโปรงใส  และ
นาจะชวยไมใหนโยบายประชานิยมตางๆ บานปลายจนกลายเปนอันตรายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ   
การพัฒนาระบบขอมูลเตือนภัยทางการคลังนี้  นาจะเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งของรัฐบาลชุดปจจุบัน  ซึ่ง
คงตองมีการออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบนี้ เพ่ือปองกันไมใหมีการตกหลนของขอมูลหรือการบิดเบือนขอมูล
ในระยะตอไป  ระบบเชนนีก็้จะชวยสรางภูมิคุมกันทางการคลังเพ่ิมเติม  เพ่ือเสริมระบบภูมิคุมกันที่มาจาก
ทางนโยบายการเงินตามที่ไดกลาวไปแลว 
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