
05/05/56

1

โ ื้ ่ ั สั ไโ ื้ ่ ั สั ไ   แนวนโยบายพนฐานแหงรฐของสงคมไทยแนวนโยบายพนฐานแหงรฐของสงคมไทย: : 
มุมมองแห่งอนาคตมุมมองแห่งอนาคต

สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

2 พฤษภาคม 2556

เนื้อหาการนําเสนอ

• ปัญหาของนโยบายสาธารณะในการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยประชาธปไตย

• รัฐธรรมนูญและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

• รัฐธรรมนูญและวินัยทางการคลัง 

• ข้อเสนอแนะขอเสนอแนะ

2
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ปัญหาของนโยบายสาธารณะปัญหาของนโยบายสาธารณะ
ในการเมืองแบบประชาธิปไตยในการเมืองแบบประชาธิปไตย

 ประชาธิปไตยกับความเหลื่อมล้ําทางรายได้
รายได้ (บาท)

3,000

5,000  

15,000  

105,000  

รายได้เฉลี่ย  = 15,000 บาท
รายได้มัธยฐาน =   5,000 บาท 
รายได้มัธยฐานน้อยกว่ารายได้เฉลี่ย

105,000  
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เศรษฐศาสตร์การเมืองเรือ่งกระจายรายได้
รายได้ 
(บาท)

ภาษี 
(บาท)

รายได้ใหม่ 
(บาท)

3 000 3 000 15 000  3,000 3,000 15,000  

5,000  5,000  15,000  

15,000  15,000  15,000  

105,000  105,000  15,000  

165,000  165,000 165,000 รวม

5,000,000 

6,000,000 

การกระจายรายได้ของครัวเรือนไทย

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

รายได้เฉลี่ย 18,213 บาท/เดือน

รายได้มัธยฐาน 10,841 บาท/เดือน

-

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2552
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ผู้ลงคะแนนเสียงมัธยฐานของไทย

 2541 2545 2552

 รายได้มัธยฐานของครัวเรือน (บาทต่อปี)* 7,088 7,807 10,841ฐ , , ,

 อายุเฉลี่ยหัวหน้าครัวเรือน (ปี) 46.5 47.0 49.4

 การศึกษาหัวหน้าครัวเรือน (ปี) 6.3 6.9 7.7

 หัวหน้าครัวเรือนที่มีประกันสังคม (%) -- 7.9 17.1

 จํานวนบุตรเฉลีย่ (คน) 1.25 1.22 1.02

7

ุ

 การศึกษาบุตรคนโตอายุเกิน 25 ปี (ปี) 4.9 7.8 11.9

 สัดส่วนครัวเรือนที่อยู่ร่วมกัน 3 รุ่น 25.8 22.1 23.3

สัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาล (%) 14.0 24.9 31.7
* รายได้มัธยฐานใช้รายได้เปอรเ์ซนไทล์ที่ 49-51 ที่ปรับเงินเฟ้อแล้ว โดยใช้ปี 2552 เป็นปีฐาน

ขยายประกันสังคม

ประชาธิปไตยกับสวสัดกิาร

แรงงาน

2510 2520 2530 2540 2550

กม. แรงงานสัมพันธ์ กองทนสํารองเลี้ยงชีพ กองทนประกันสังคม ขยายประกันสังคม

2500

รักษาพยาบาล

เลิกใช้กม.ประกันสังคม 

สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ บัตรประกันสุขภาพ

ุ

ขยายกองทุนเงินทดแทน

ุ

สปร

กบข

30 บาทรักษาทุกโรค

ประกันว่างงาน

รักษาฟรีช่วยเหลือข้าราชการ

แก้กม. แรงงานสัมพันธ์
กม. กองทุนเงินทดแทน

8

การศึกษา

ู

อื่นๆ กม. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เรียนฟรี 12 ปี

กม. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

เรียนฟรี 15 ปี

กยศ

บ้านเอ้ืออาทร

ตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค การศึกษาภาคบังคับ 6 ปี
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จุดอ่อนของประชาธิปไตยเสียงขา้งมาก

ประชาธิปไตยเป็นระบบที่เชื่อกันว่าเลวน้อยที่สุด แต่มีจุดอ่อนคือ

ใ ้ ี ้1. ทําให้เกิดทรราชเสียงข้างมาก (tyranny of the majority)
– เสียงส่วนใหญ่เอาเปรียบเสียงส่วนน้อย

2. สร้างความเสี่ยงทางการคลัง
– คนรุ่นปัจจุบันเอาเปรียบคนในอนาคต 

9

• เสียงข้างมากอาจไม่สอดคล้องกับประโยชน์ร่วมของสังคม         
(common good) เสมอไป 
• เราจะก้าวข้ามจุดอ่อนของประชาธิปไตยเสียงข้างมากได้อย่างไร? 

 ผลประโยชน์ด้านสวสัดกิารที่ขดัแย้งกัน

ตัวแปรในการจัดสวัสดิการ กลุ่มผลประโยชน์ 
ฝ่ายเสียงข้างมาก

กลุ่มผลประโยชน์ 
ฝ่ายเสียงข้างน้อยฝายเสยงขางมาก ฝายเสยงขางนอย

รายได้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้มาก

อายุ คนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ

การจ้างงาน ผู้มีงานทํา/นายจา้ง ผู้ไม่มีงานทํา

ลักษณะการทํางาน ผู้ทํางานในระบบ ผู้ทํางานนอกระบบ 

ปัจจัยการผลิต แรงงาน ทุน
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รถคันแรก

อุดหนุนดเีซล
8,000 

แท็บเล็ต
16,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการ “ประชานิยม” ปี 2555
หน่วย: ล้านบาท

รถคนแรก
80,000 

พักชําระหนี้ 3 ปี
15 000 

ลดภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
52,000 

8,000 16,000 

2.95
แสนล้านบาท 15,000 

บ้านหลังแรก
6,000 เพ่ิมรายได้

ข้าราชการ
18,000 

จํานําข้าว
ประมาณ 100,000 

แสนล นบ

นโยบาย “ประชานิยม” (1)

• ไม่มีคํานิยามเดียวท่ีเห็นพ้องต้องกัน 

• ั ่ ํ ิ   โ ี่ ี ์ป  3 ป• ตัวอยางคํานิยาม:  นโยบายทีมีองคประกอบ 3 ประการ
1. มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ได้การสนับสนุนทางการเมือง

2. เน้นการโอนรายได้ข้ามกลุ่ม หรือแทรกแซงกลไกตลาด 

3. ไม่สร้างขีดความสามารถ  (capability) ของธุรกิจและ
ป  ประชาชน 

• นโยบาย “ลด-แลก-แจก-แถม” เข้าข่ายคํานิยามข้างต้น และมี
ลั กษณะ  “ ไ ร้ ค ว าม รั บ ผิ ดชอบทา งกา รคลั ง”  ( fiscally 
irresponsible policy)

12
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นโยบาย “ประชานิยม” (2)
• ประสบการณ์ในละตินอเมริกาชีว้า่ เลิกนโยบายประชานิยมได้
ยากมาก เกิดวฏัจักร “ประชานิยม-วกิฤติเศรษฐกิจ-รัดเข็มขัด”ฏ ฤ ฐ

• การประเมินนโยบายของรัฐบาลไม่ควรเหมาโหล แต่ควรประเมนิ
แต่ละนโยบายโดยเอกเทศว่า 

– มีความยั่งยืนทางการคลังหรือไม่ 

– ทําลายกลไกตลาดหรือไม่ ทาลายกลไกตลาดหรอไม

– สร้างความสามารถของประชาชนหรือไม่  

• ควรพิจารณาใช้คําว่า “นโยบายไรค้วามรับผิดชอบ” แทนคําว่า 
“นโยบายประชานิยม”  

13

แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
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แนวนโยบายของรัฐในรัฐธรรมนูญ

60

2,472 คํา957 คํา

20

30

40

50
จํานวนมาตรา จํานวนนโยบาย

0

10

2492 2475/2495 2511 2517 2521 2534 2534/2538 2540 2550

15ที่มา: ปรับปรุงจาก รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2546)

รัฐธรรมนูญ

เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ (1)

• รัฐธรรมนูญ 2492 เป็นฉบับแรกที่มีแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อ
เป็นแนวสําหรับตรากฎหมายและบริหารราชการฎ

• รัฐธรรมนูญ 2517 มีแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อเป็นแนวสําหรับ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย และเริ่มแนวคิดสวัสดิการ
โดยรัฐ

• รัฐธรรมนญ 2540 ใช้คําว่า “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” รฐธรรมนูญ 2540 ใชคาวา แนวนโยบายพนฐานแหงรฐ  
และยอมรบัแนวคิดชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเป็นครั้งแรก 

• ไม่มีจารีตในการบัญญัตแินวนโยบายแห่งรัฐลงในหมวดสิทธิ
และเสรีภาพ

16
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เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ (2)

• Dilemma ของการบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ
– กรณีมีสภาพบงัคบั: ลิดรอนสิทธพิรรคการเมืองในการเสนอกรณมสภาพบงคบ: ลดรอนสทธพรรคการเมองในการเสนอ

นโยบาย และจํากัดโอกาสของประชาชนในการเลือกนโยบาย

– กรณีไม่มีสภาพบงัคบั: กลายเป็น “ส่วนเกิน” ของรัฐธรรมนูญ 

• ท่ีผ่านมา แนวนโยบายแห่งรัฐไม่มีผลในทางปฏบิัติ เพราะไม่มี
สภาพบังคับ 

• สภาพบังคับของแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ 2540 
และ 2550 ไม่ชัดเจน  แม้มีการตัดคําว่า “ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใน
การฟ้องร้อง”

17

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐัในรัฐธรรมนญู 2550

• กําหนดเพิ่มเติมให้รัฐบาลต้องจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รฐัฐ ฐ

• นโยบายเศรษฐกิจมีหลายแนวคิดผสมผสานกัน 
– เศรษฐกิจพอเพียง

– เศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด

– การแทรกแซงสินค้าเกษตร? – การแทรกแซงสนคาเกษตร? 

– เศรษฐกิจแบบรัฐสวสัดิการ (หมวดสิทธเิสรภีาพ)

• แนวนโยบายส่วนใหญ่ไม่เกิดผลในทางปฏิบตัิ ส่วนที่เกิดผลคือ 
การตั้งสภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

18
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รัฐธรรมนูญและวินัยทางการคลงั รัฐธรรมนูญและวินัยทางการคลงั 

วินัยทางการเงินและการคลัง

• แนวทางที่รัฐบาลสามารถใช้เงินโดยไม่ต้องรับผิดชอบ
1. จัดทํางบประมาณขาดดุลตอ่เนื่อง โดยประมาณการรายได้สูงกว่าจรงิุ ู

2. ใชเ้งนินอกงบประมาณ เช่น สถาบันการเงนิของรัฐ 

3. ออกกฎหมายพเิศษเพื่อกู้เงนิ

4. พิมพเ์งิน หรือสรา้งเงินเฟ้อ

• แนวทางป้องกันแนวทางปองกน
– การมีธนาคารกลางทีเ่ป็นอสิระ

– การมีวินัยด้านการคลัง

20
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ท่ีมา : กรมบัญชีกลาง จัดทําโดย สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และศาสตรา สุดสวาสดิ์ 

การขาดดุลการคลังกับวัฏจักรเศรษฐกิจ

การใช้ดุลพินิจทางการคลังของรัฐบาลไทยท่ีผ่านมา มีทิศทาง
เดียวกันกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Pro-cyclical) ซึ่งหมายถึงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้น  โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจาก
รายจ่ายของโครงการประชานิยม

ท่ีมา: Sudsawasd and Puapan (2012) 

22
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พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท (1)

พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท (2)
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ผลกระทบต่อฐานะการคลัง

สมมติฐาน
• รัฐบาลก้เงินเต็มจํานวน 2 ล้านล้านบาท โดยมีงบลงทนปกติเพิ่ม 7% ต่อปีรฐบาลกูเงนเตมจานวน 2 ลานลานบาท โดยมงบลงทุนปกตเพม 7% ตอป
• นโยบายจํานําข้าวขาดทุน 1 แสนล้านบาท/ปี และมีการกู้เพื่อลงทุน

ป้องกันน้ําท่วม 3 แสนล้านบาท
• อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี และความยืดหยุ่นของรายได้รัฐบาลต่อ 

nominal GDP เท่ากับ 1.08
• การลงทุนทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว 5.5% ต่อปีในช่วง 2557-2563 ุ ฐ

โดยมีอัตราเงินเฟ้อ 2.75% ต่อปี (หรือขยายตัว 8.25% ก่อนหักเงินเฟ้อ)
• การลงทุนช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวที่แท้จริงร้อยละ 1 ต่อปี เงินเฟ้อ

เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับกรณีไมม่ีการลงทุน (สมมติฐานของรัฐบาล)

• ไมม่ีวิกฤติเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศ
25

ประมาณการระดับหนี้สาธารณะโดยทีดีอาร์ไอ

120%

หนี้/GDP (%)
กรณีเศรษฐกิจซบเซา 
เศรษฐกิจขยายตัว 5% ก่อนหักเงินเฟ้อ

40%

60%

80%

100%

กรณีฐาน 
เศรษฐกิจขยายตัว 8.25% ก่อนหักเงินเฟ้อ

26

0%

20%

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ฐ

ที่มา: สมชัย จิตสุชนและสุเมธ องกิตติกุล, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
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ประมาณการระดับหนี้สาธารณะโดยรัฐบาล

 

27

ผลกระทบของการสร้างหนี้สาธารณะในต่างประเทศ

• เมื่อหนี้สาธารณะต่อ GDP คาดการณ์เพิ่ม 1 percentage 
point อัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะเพิ่มขึ้น

– 4-6 basis point ในเศรษฐกิจเกิดใหม่ 15 แห่ง (Jaramillo and 
Weber, 2012)

– 1-7 basis point ในประเทศพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจเกิดใหม่ 53 
แห่ง (Alper and Forni, 2011)

• เมื่อหนี้สาธารณะต่อ GDP คาดการณ์เพิ่ม 10 percentage 
point อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะ

– ลดลง 0.17 percentage point เม่ือหนีส้งูเกินร้อยละ 77 (Caner, 
Grennes, and Koehler-Geib, 2010) 28
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กฎเกณฑ์ด้านวินัยทางการคลังของประเทศไทย 

วินัยทางการคลัง กฎเกณฑ์

เพดานหนี้ในประเทศ กฎหมายหนี้สาธารณะเพดานหนในประเทศ กฎหมายหนสาธารณะ

เพดานหนี้ต่างประเทศ กฎหมายหนี้สาธารณะ

เพดานการค้ําประกันโดยรัฐ กฎหมายหนี้สาธารณะ

สัดส่วนหนี้ต่อ GDP กรอบความยัง่ยืนทางการคลงั

สัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณ กรอบความยัง่ยืนทางการคลงั

29

สดสวนภาระหนตองบประมาณ กรอบความยงยนทางการคลง

สัดส่วนรายจา่ยลงทุนต่องบประมาณ กรอบความยัง่ยืนทางการคลงั

งบประมาณสมดุล กรอบความยัง่ยืนทางการคลงั

ท่ีมา: ศาสตรา สุดสวาสด์ิและคณะ

กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

• สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 

• ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 

• สัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่องบประมาณไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25

• เป้าหมายจัดทํางบประมาณสมดุล โดยไม่รวมการจ่าย
้ดอกเบี้ยและเงินต้น ในปี พ.ศ. 2560 

30
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ธรรมนูญการคลัง (1)

• บทบัญญัติด้านการคลังที่มีฐานะอยู่เหนือกฎหมายทั่วไป

  ั   • หมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– มาตรา 166: กําหนดให้งบประมาณรายจ่ายต้องทําเป็น พ.ร.บ. 

– มาตรา 167: กําหนด
กฎเกณฑ์ และแนวทางการทําเอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณ (วรรค
แรก)แรก)

แนวทางการจัดทํางบกลาง (วรรคสอง)

ให้มี กฎหมายการเงินการคลัง เพื่อสร้างกรอบวินัยการคลัง 
(วรรคสาม) 

31

ธรรมนูญการคลัง (2)

• หมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– มาตรา 168: กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณ 

– มาตรา 169: กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแผ่นดิน และการตั้ง
งบประมาณชดใช้เงินคงคลังที่ใช้ไป 

– มาตรา 170: ตรวจสอบการรับและจ่ายรายได้ ที่เป็นเงินนอก
งบประมาณ 

    
32
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กฎหมายการเงินการคลังตามมาตรา 167 

• กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
– การวางแผนการเงินระยะปานกลาง (medium-term/multi-year การวางแผนการเงนระยะปานกลาง (medium term/multi year 

planning) 

– การจัดหารายได้  และการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 

– การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ และ
การก่อหนี้ของรัฐ ฐ

– วงเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

• ยังไม่ถูกบัญญัติออกมา ทั้งที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้ต้อง
ทําภายใน 2 ปีนับแต่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

33

ข้อเสนอแนะ (1)

• ไม่ควรกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างละเอียดใน
รัฐธรรมนญ  รฐธรรมนูญ  

• ควรใชบ้ทบญัญัติของ “ธรรมนูญการคลัง” ในการจํากัด
นโยบายการคลังที่ไร้ความรับผิดชอบ  

– เรง่รัดการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู มาตรา 167

ํ ใ ้  ้ ิ ้ ี โ ี่  โ– กําหนดให้ พ.ร.บ. การกูเ้งินต้องมีการระบโุครงการทีจะลงทุน โดย
ต้องผ่านการศกึษาความเป็นไปได้ก่อน

– กําหนดใหร้ัฐบาลเปิดเผยสมมติฐานและข้อมูลที่ใช้ในการประมาณ
การฐานะทางการคลงั  

34
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ข้อเสนอแนะ (2)

• ตั้งสํานักงบประมาณแห่งรัฐสภา (parliamentary 
 ff ) ึ้ ื่ ั ิbudget office) ขึนเพือสนับสนุนการพิจารณา

งบประมาณของรัฐสภา และให้ข้อมูลแก่สาธารณะ

• นักวิชาการและสื่อมวลชนควรประมาณการต้นทุน
ทางการคลังของนโยบายพรรคการเมืองใหญ่ และให้ญ
ข้อมูลแก่ประชาชนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง   

35
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36


