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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร:  
แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

สรุปบทความจากการสัมมนาวิชาการประจําป 2550  
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

เกร่ินนํา 

ความเปนมา 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดจัดการสัมมนาวิชาการประจําปมาเปนเวลา
กวา 20 ป โดยในแตละปสถาบันฯ จะเลือกหัวขอการสัมมนาที่คาดวาจะมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศในชวงนั้นๆ  

สําหรับในป 2550 เปนบรรยากาศชวงใกลการเลือกต้ังทั่วไปในเดือนธันวาคม 
ซึ่งพรรคการเมืองทั้งหลายตางหยิบยกนโยบายแนวประชานิยมมาเสนอตอประชาชน 
สถาบันฯ จึงไดรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) จัดการสัมมนาวิชาการประจําปในหัวขอ “จะแกปญหาความ
ยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ” ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี  

งานวิจัยที่นําเสนอในการสัมมนามิไดเปนการประเมินแนวนโยบายของพรรค
การเมืองตางๆ สําหรับการเลือกต้ังทั่วไปครั้งนี้  แตมุงนําหลักฐานขอมูลมาพิจารณา
ผลกระทบของแนวนโยบายประชานิยมในอดีตวาสามารถบรรลุเปาหมายไดจริงมากนอย
เพียงไร พรอมกันนี้ไดมีการนําเสนอทางออกอื่นๆ ในการแกปญหาของประชาชนในระดับ
ฐานรากโดยเนนความยั่งยืนและถาวรของมาตรการที่จะนํามาใช โดยเรียกทางออก
ดังกลาววา “ระบบสวัสดิการ” 

การสัมมนานี้มีวัตถุประสงคสามประการ ไดแก 1) เพ่ือเสนอผลการศึกษาและ
เผยแพรแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับแนวทางประชานิยมในการแกปญหาความยากจน  2) เพ่ือให
ภาครัฐ  ภาคการเมือง  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  สื่อมวลชน  และภาควิชาการได
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณดานปญหาความยากจน  และ 3) เพ่ือให
ผูเขารวมสัมมนารวมกันแสวงหาแนวนโยบายที่เหมาะสมในการแกปญหาของประชาชน
ในระดับฐานราก 

องคประกอบของการสมัมนา 

ในภาคเชาของวันเสารที่ 10 พฤศจิกายน ดร. อัมมาร สยามวาลา รักษาการ
ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยกลาวตอนรับผูเขารวมการสัมมนา 
จากนั้นเปนการปาฐกถานําเรื่อง “ภารกิจสําหรับรัฐบาลชุดตอไป” โดย ฯพณฯ โฆสิต 
ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และการ
นําเสนอบทความเรื่อง “แนวทางการแกปญหาความยากจน: เสรีนิยม ประชานิยม หรือ
รัฐสวัสดิการ” โดย ดร. อัมมาร สยามวาลา และ ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัย
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย 

ในภาคบายของวันเดียวกันและภาคเชาของวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 
สถาบันฯ จัดใหมีการประชุมกลุมยอยภาคละสองกลุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวเนื่องแตกยอยมาจากหัวขอหลักของการสัมมนา โดยเชิญผูเช่ียวชาญและผูมี
ประสบการณในเรื่องที่กําหนดมานําเสนอบทความและอภิปรายเพื่อต้ังประเด็นใหเกิด
การแลกเปลี่ยนและวิพากษวิจารณ  

การประชุมกลุมยอยแบงออกเปนสีก่ลุม ไดแก 
1. การใหสินเชื่อเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจของคนจน 
2. การใหการศึกษาเพื่อแกปญหาของคนจน  
3. การตอสูกับความยากจนดวยระบบรัฐสวัสดิการ 
4. โลกาภิวัตนขจัดความยากจนจริงหรือ? 
(ดูกําหนดการสัมมนาในภาคผนวก) 

ผูเขารวมการสมัมนา 

การสัมมนาครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมประมาณ 400 คน จากทั้งภาคการเมือง 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานทูต องคกรระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา 
สถาบันการเงิน องคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ องคกรวิชาชีพ หนวยงานอิสระ ผูนําชุมชน 
สื่อมวลชน ตลอดจนบคุลากรของสถาบนัฯ โดยผูเขารวมการสมัมนาไดกระจายกนัเขารวม
การประชุมกลุมยอยตามทีไ่ดเลือกไว 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ) 
สรุปบทความจากการสัมมนาวิชาการประจําป 2550 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

5 

สาระสําคัญของบทความที่นําเสนอ 

บทความเรื่อง “แนวทางการแกปญหาความยากจน: เสรีนิยม ประชานิยม หรอื
รัฐสวัสดิการ” โดย ดร. อัมมาร สยามวาลา และ ดร. สมชัย จิตสุชน 

นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยนํามาใชต้ังแตยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตทํา
รัฐประหารครัง้ที่สองในป 2501 ประกอบดวยนโยบายเสรนียิมและประชานิยม นอกจากนัน้
ยังมแีนวนโยบายทางเลือกอีกแนวหนึ่งคอืรฐัสวัสดิการ ทั้งสามแนวนโยบายชวยแกปญหา
ความยากจนไดแตกตางกัน ที่ผานมาประเทศไทยใชแนวนโยบายเสรีนิยมเปนหลักโดย
เนนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายใตการขับเคลือ่นโดยภาคเอกชน และรัฐบาลยังไดใช
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางเหลือเฟอ สงผลให
เศรษฐกิจขยายตัวถึงรอยละ 7 โดยเฉลี่ย การขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ทําใหความยากจน
ลดลงคอนขางมากในชวงแรกแตในระยะหลังมผีลคอนขางนอย  

ขอจํากัดที่สําคัญที่สุดของแนวทางเสรีนยิมคอื กลไกตลาดไมสามารถและไมมี
หนาที่ดานการกระจายรายได จึงตองใหภาครฐัมีบทบาทในเรือ่งนี้โดยใชนโยบายการ
คลังและการใหบริการในเรื่องที่กลไกตลาดไมทํางาน เชน การใหการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
และการประกันความเสีย่งใหกับประชาชน ทั้งนีท้ี่ผานมารัฐไทยและสังคมไทยลมเหลวใน
การทําหนาที่ดานการกระจายรายได 

นโยบายประชานิยมซึ่งเคยมีในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เฟองฟูมาก
ในยุคพรรคไทยรักไทยซึ่งถือเปนพรรคการเมืองที่เสนอแนวนโยบายประชานิยมอยาง
เต็มรูปแบบ สาระสําคัญของแนวนโยบายเศรษฐกิจพรรคไทยรักไทยคือเศรษฐกิจทวิวิถี 
(dual track economy)  ซึ่งเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการสงออกพรอมๆ กับการ
กระตุนการบริโภคในประเทศเพื่อผลทั้งทางดานเศรษฐกิจมหภาคและผลดานการเมือง
ที่ตอบสนองทั้งคนจนและคนรวย นโยบายนี้ใชเงินทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
เปนจํานวนมากในระยะแรกและสรางภาระผูกพันตอเนื่อง  รวมทั้งกอใหเกิดความไม
โปรงใสทางการคลัง ในดานผลที่มีตอการลดความยากจนนั้นยังไมสามารถเห็นไดอยาง
ชัดเจน   นโยบายประชานิยมที่สามารถเขาถึงคนจนไดมากมีเพียงนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกโรค และนาสนใจวาในชวงแรกของการใชนโยบายประชานิยมนั้น การกระจาย
รายไดดีข้ึนอยางชัดเจน แตผลที่เกิดข้ึนไมยั่งยืน เมื่อหยุดอัดฉีดเงิน การกระจายรายได
กลับเลวรายกวาภาวะปกติเสียอีก 

รัฐสวัสดิการเกิดข้ึนจากการที่เราตองประสบกับความเสี่ยงที่หลากหลายใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหรายไดผันผวนและเกิดคาใชจายที่คาดไมถึง ผูที่ไมสามารถจัดการ
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กับความผันผวนไดก็จะตองประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิต ในอดีตครอบครัว
และเครือญาติเปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือคนจนและคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่
จะจนโดยเฉพาะในชนบท อีกทั้งชุมชนก็ยังยื่นมือเขาชวยเหลือ แตเมื่อสังคมเปลี่ยนเปน
สังคมอุตสาหกรรมและครอบครัวมีขนาดเล็กลง กลไกการชวยเหลือดังกลาวก็เริ่มหมด
ไป ภาครัฐจึงควรเขามามีบทบาทภายใตแนวทางรัฐสวัสดิการที่ใหการดูแลและชวยเหลือ
ต้ังแตอยูในครรภมารดาจนสิ้นชีวิตตามแนวคิดของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ สวัสดิการที่
ภาครัฐจัดใหแกประชาชนตองประกอบดวยการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ไดกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ และการชวยเหลือยามตกยาก (ภายใตระบบเสรีนิยมและประชานิยมมี
ประชาชนจํานวนไมนอยที่ไมไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเพียงพอ) 

ปจจุบันประเทศไทยยังไมสามารถเรียกตัวเองวารัฐสวัสดิการ เนื่องจากการให
ความคุมครองยังไมครอบคลุมอีกทั้งงบประมาณที่ใชก็จํากัด  หากจะจัดใหมีสวัสดิการ
อยางเพียงพอและถวนหนาก็จําเปนที่รัฐจะตองพิจารณาเลือกใชแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ตอไปนี้คือ  1) ระบบประกันสังคมที่ผูไดรับสวัสดิการตองรวมจาย แนวทางนี้จะไมสามารถ
ครอบคลุมลูกจางที่ทํางานอยูนอกระบบซึ่งมีเปนจํานวนมากได  2) ใชเงินงบประมาณ
แผนดินโดยอาจเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน แตภาระภาษีที่เก็บเพ่ิมข้ึนนี้จะตองไมกระทบคนจน
และคนเปราะบาง  และ 3) ใหสิทธิประโยชนเฉพาะคนจนและคนเปราะบางเทานั้น (แตก็
จะมีปญหาในการคัดเลือก) 

สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยนั้น ความยากจนในรูปตัวเงิน
จะลดลงแตคาดวาจะลดในอัตราที่ชาลง และปญหาความยากจนจะยังคงมีอยูตราบเทาที่
ความไมเปนธรรมในสังคมและการเมืองยังดํารงอยู นอกจากนี้สังคมไทยโดยรวมกําลัง
เขาสูสังคมคนชราซึ่งจะทําใหความสามารถในการสรางรายไดของเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ลดลง ขณะที่สัดสวนภาคเศรษฐกิจนอกระบบจะลดลงตามระดับการศึกษาที่เพ่ิมข้ึนของ
ผูเขาสูตลาดแรงงาน (ซึ่งมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง) ในสวนของการเมืองไทยนั้นจะ
ยังคงพัฒนาตอไปแมจะมีความขัดแยงทางความคิดของคนในสังคมอยู 

การนําเสนอชุดนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจนของไทยควรคํานึงถึง
แนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองขางตน และควรใชแนวนโยบายเสรีนิยม 
ประชานิยม ตลอดจนรัฐสวัสดิการผสมผสานกัน โดยใหแนวทางรัฐสวัสดิการเปน
แนวทางหลักของการแกปญหาเนื่องจากจะสามารถแกปญหาความยากจนเรื้อรัง ความ
ยากจนโครงสราง และปญหาการกระจายรายไดไปพรอมกัน และใชแนวทางเสรีนิยม
เพ่ือชวยใหเศรษฐกิจขยายตัว ทําใหประเทศมีทรัพยากรเพียงพอในการลดความยากจน 
ตลอดจนใชแนวทางประชานิยมเขามารองรับหากกลไกตลาดลมเหลวโดยเฉพาะในกรณี
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คนจนดักดาน อยางไรก็ตาม การดําเนินนโยบายดังกลาวจะไมประสบความสําเร็จหาก
ขาดพลังเกื้อหนุนทางการเมือง เมื่อสภาพเศรษฐกิจไมเอื้อตอการขยายตัวในระดับสูง 
นักการเมืองจะหันมานิยมนโยบายประชานิยมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สวนรัฐสวัสดิการ
แมเปนแนวทางที่ควรยึดถือ แตคงยากลําบากที่จะไดรับการสนับสนุนเนื่องจากมีตนทุน
สูงในระยะแรก 

กลุมที่ 1: การใหสินเชื่อเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจของคนจน 

ที่มา 

โดยทั่วไปแนวนโยบายประชานิยมจะมุงเนนเรื่องปญหาเศรษฐกิจของคนจน 
แตดูเหมือนมีสองแนวทางความคิดพ้ืนฐานที่ขัดกันเอง แนวทางแรกเชื่อวาลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งของคนจนคือผูมีหนี้สินมากมาย ดังนั้น นโยบายอันดับตนๆ ที่พรรค
ไทยรักไทยนําเสนอก็คือใหมีการพักชําระหนี้ที่เกษตรกรมีกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธกส.) ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่ออีกทางหนึ่งดวยวา คนจนมี
รายไดไมเพียงพอกับคาใชจายจึงจําเปนตองจัดหาสินเชื่อมาใหแกประชาชน ดังนั้นจึง
ไดนําเสนอนโยบายกองทุนหมูบาน ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองหาคําตอบตอคําถามที่วา 
คนจนมีหนี้สินมากเกินไปหรือไม และแนวทางในการจัดหาสินเชื่อใหแกประชาชนเพื่อ
แกปญหาเปนครั้งคราวหรือเพ่ือแกปญหารายไดที่ผันผวนเปนการสรางหนี้สินเพ่ิมข้ึน
หรือไม 

สรุปบทความทีนํ่าเสนอ  

1. “สินเชื่อและปญหาเศรษฐกจิของคนจน” 

โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูบรหิารสถาบันวิจัยเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

ความสัมพันธระหวางสินเช่ือและปญหาเศรษฐกิจของคนจนเปนประเด็นที่มี
ผูสนใจและกลาวถึงไมนอยในชวงที่ผานมา เนื่องจากหากคนจนใชสินเชื่อที่ไดรับอยาง
ถูกตองก็มีโอกาสใหมในการประกอบอาชีพเพ่ือเล้ียงตนเองได แตหากใชไมถูกตอง สิ่ง
ที่ดีก็อาจกลายเปนสิ่งไมดี มีโอกาสกลายเปนปญหาหนี้สินลนพนตัวได  คําถามที่
บทความนี้ตองการจะตอบก็คือ สินเชื่อเปนสิ่งที่ดีหรือเปนสิ่งที่สรางปญหาใหกับคนจน
มากกวากัน  
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การศึกษาโดยใชขอมูลจากการสํารวจที่ธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับ
สํานักงานสถิติแหงชาติสอบถามครัวเรือนประมาณ 11,000 ครัวเรือน ในไตรมาสที่สี่ของ
ป 2549 พรอมกับการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในไตรมาสเดียวกัน พบวา ครัวเรือน
มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงที่ผานมา กลุมครัวเรือนที่จนที่สุดมีระดับหนี้สินตอ
รายไดที่สูงเมื่อเทียบกับกลุมครัวเรือนอื่นๆ โดยมีรายไดนอยกวารายจาย  ที่นาสนใจ 
ก็คือเมื่อพิจารณาถึงสินทรัพยที่ครัวเรือนในกลุมคนจนมีจะพบวา สินทรัพยสุทธิของ
กลุมคนจนมักจะเปนสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน บาน ขณะที่มีสินทรัพยทางการเงินอยู
เพียงเล็กนอย ทําใหกลุมคนจนมีปญหาเรื่องสภาพคลองไดงาย และเมื่อรวมถึงภาระหนี้ 
(เงินตนและดอกเบี้ย) ที่คิดเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับรายไดในแตละเดือน ครัวเรือน
กลุมนี้จึงมีความเปราะบางทางการเงินมากเปนพิเศษ ตองกูยืมจากแหลงอื่นมาใชหนี้
และผิดนัดชําระหนี้เปนสัดสวนที่มากกวาครัวเรือนในกลุมอื่นๆ  

เนื่องจากกลุมครัวเรือนที่จนที่สุดถูกปฏิเสธการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
มากกวากลุมอื่นๆ ทําใหตองหันไปกูหนี้นอกระบบ หรือใชชองทางประชานิยมของทางการ 
เชน กองทุนหมูบาน เพ่ือการกูยืมเปนสําคัญ และสวนใหญของชองทางที่ทําใหกลุม
ครัวเรือนที่จนที่สุดนี้สามารถกูยืมไดนั้นก็คือชองทางที่รัฐบาลจัดให โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กองทุนหมูบาน และธนาคารเฉพาะกิจ เชน ธกส.  

อยางไรก็ตาม ชองทางประชานิยมดังกลาวของทางการกลับทําใหครัวเรือนใน
กลุมที่จนตองเปนหนี้มากกวาความสามารถที่จะชําระหนี้ ซึ่งทําใหเกิดประเด็นปญหาวา 
นโยบายนี้ทําใหคนเปนหนี้และตกอยูในวังวนของการเปนหนี้หรือไม จากขอมูลเบ้ืองตน
พบวา การใหสินเชื่อของทางการผานโครงการประชานิยมตางๆ ไดสงผลใหครัวเรือนใน
กลุมรายไดที่จนที่สุดมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ทําใหกลุมครัวเรือนดังกลาวมีความ
เปราะบางทางการเงินเพ่ิมข้ึนและออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
ดอกเบี้ย และในที่สุดทําใหประสบปญหาการชําระหนี้เพ่ิมข้ึน  

ดวยเหตุนี้ ตอไปภาครัฐจะตองดําเนินการเรื่องสินเชื่อสําหรับคนจนอยาง
ระมัดระวังมากขึ้นโดยเนนการมีวินัยในการปลอยสินเชื่อใหแกกลุมคนดังกลาว และให
สินเชื่อเฉพาะโครงการที่จะเกิดประโยชนและสามารถสรางรายไดใหแกผูกูยืม ตลอดจน
ใหความรูทางการเงินแกผูกูเพ่ือใหสามารถดูแลปญหาทางการเงินของตนเองไดดวย
ตนเอง นําประสบการณของธนาคารคนจนในตางประเทศที่มักเรียกกันวาไมโครไฟแนนซ 
(microfinance) ซึ่งมีกระบวนการใหสินเชื่ออยางระมัดระวังและรัดกุมมาประยุกตใชเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใหสินเชื่อในลักษณะประชานิยมที่นําไปสูปญหาหนี้สินลนพนตัวในที่สุด 
และหลีกเลี่ยงการเปนรัฐสวัสดิการที่เนนการใหสิ่งตางๆ ตามสิทธิของประชาชน แตควร
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ใหสินเชื่อเพ่ือมุงชวยยกระดับฐานะของประชาชน และนําไปสูความอยูดีกินดีของทุกคน
อยางแทจริง 

2. “โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อกบัการลดปญหาความยากจน”  

โดย ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ ผูเช่ียวชาญ ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ไดกระทบตอเสถยีรภาพของระบบสถาบันการเงินไทย
อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชยซึ่งเปนแหลงเงินทุนภายในประเทศที่
สําคัญที่สุด ธุรกิจธนาคารพาณิชยโดยรวมประสบปญหาในการดําเนินงานอยางมาก 
ดานหนึ่งตองแกไขปญหาเรื่องคุณภาพของสินทรัพยหรือหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได อีก
ดานหนึ่งก็ตองเรงเพ่ิมทุนและดํารงเงินกองทุน ปญหาสถาบันการเงินและการขาด
สภาพคลองในระบบไดสงผลกระทบตอภาคการผลติและภาคการลงทุน ตลอดจนเกิด
การหดตัวของการอุปโภคบริโภคโดยรวม เนื่องจากธนาคารพาณิชยเอกชนออนแอและ
ระมัดระวังมากขึน้ในการดูแลคณุภาพสินทรัพย จงึเปนอุปสรรคตอการประกอบธรุกรรม
ทางการเงินของภาคเศรษฐกิจทีแ่ทจริง 

ดังนั้นรัฐบาลจึงอาศัยสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกทางการเงินที่สําคัญ
เพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจและหวังจะชวยแกไขปญหาความยากจน กลาวคือ รัฐไดออก
มาตรการตางๆ เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อและเงินทุนใหแกภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมโดยใชสถาบันการเงินของรัฐเปนตัวกลาง แมวาโครงการที่ใหความ
ชวยเหลือดานเงินทุนและสินเชื่อนี้มิใชสิ่งใหม แตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดวางกรอบ
และแนวทางปฏิบัติที่มีความแตกตางจากเดิมมาก โดยมีการหวานเงินจํานวนมากสู
ระดับเศรษฐกิจฐานรากและครอบคลุมกลุมเปาหมายในวงกวาง คําถามมีอยูวาโครงการ
ตางๆ ของรัฐซึ่งสนับสนุนดานสินเชื่อแกประชาชนโดยมุงหวังลดปญหาความยากจน 
ชวยเพ่ิมรายได ลดรายจาย และสรางโอกาสในการลงทุนนั้นสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ
หรือไม 

โดยทัว่ไปมักเขาใจกันวา การขาดแคลนเงนิทนุเปนปจจยัสําคญัที่ทําใหคนยากจน
ไมมีโอกาสในการลงทุน จึงทาํใหภาครัฐมักยื่นมือเขาชวยเหลือคนยากจนหรือคน 
ดอยโอกาสกลุมตางๆ โดยใชเงินเปนตัวต้ัง ซึ่งไมนาจะจริงเสมอไป กลาวคือ แมวา
ปจจัยดานเงินทุนจะเปนสิ่งสําคัญตอการขยายตัวของธุรกิจ แตสิ่งที่สําคัญมากกวาคือ
ความรูและความสามารถในการเพิ่มประสิทธภิาพ การใชเทคโนโลยี และการหาตลาด
รองรับ เนื่องจากการเขาถึงแหลงเงินไดงายเพียงอยางเดียวแตมองไมเห็นโอกาสในการ
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ลงทุนหรือไมรูวาควรจะใชเงินอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด ยอมไมกอใหเกิดผลอยาง
ที่ควรจะเปน 

แมจะมีโครงการของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่ตองการแกไขปญหาความยากจน
ในระดับฐานรากโดยใชสถาบันการเงินของรัฐเปนเครื่องมือสนับสนุนดานเงินทุน แต
ปรากฏวา คนสวนใหญที่ไดรับประโยชนจากโครงการเหลานี้เปนคนที่ไมจน ความ
ชวยเหลือนี้กลับทําใหการกระจายรายไดแยลงหรือมีความเหลื่อมลํ้าระหวางคนจนกับ
คนรวยมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลของโครงการของรัฐดานการเพิ่มรายได
และลดรายจายของผูใชประโยชนจากกองทุนหมูบานและการพักชําระหนี้ใหแก
เกษตรกรรายยอย พบวา รายไดและรายจายที่แทจริงของคนจนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ตอปสูงกวาคนไมจนคอนขางมาก แตจะมีเพียงบางกรณีเทานั้นที่รายไดมีอัตราเพ่ิมข้ึน
สูงกวารายจาย ซึ่งนาจะเปนประโยชนในการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจน 
นอกจากนี้ สิ่งที่ตองระมัดระวังอีกประการหนึ่งคือ พฤติกรรมการกอหนี้ซ้ําซอนและ
ตอเนื่อง ซึ่งนาเปนหวงวาผูที่กอหนี้ลักษณะนี้จะสามารถนําเงินทุนที่ไดไปใชลงทุนใน
กิจกรรมที่เปนประโยชนไดจริงหรือไม  

หากตองการใหโครงการของรัฐที่สนับสนุนสินเชื่อและเงินทุนชวยสรางโอกาส
ใหคนจนหลุดพนจากความยากจนไดจริง ก็ควรมีการปรับรูปแบบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามโครงการใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนเพ่ือใหเขาถึงคนยากจนไดอยางแทจริง
และทั่วถึง รวมถึงเกิดการกระจายรายไดที่ดียิ่งข้ึน ตลอดจนวางแนวทางในการเสริมสราง
และรักษาวินัยทางการเงินของประชาชนทั่วไปโดยไมเจาะจงเฉพาะคนยากจน 

นอกจากนี้ รัฐบาลควรระมัดระวังยิ่งข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมกึ่งการคลังซึ่งจะ
สรางภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาลในอนาคต แมในปจจุบันยังไมพบปญหาทีน่า
เปนหวง แตหากการบริหารจัดการโครงการตางๆ ไมมีประสิทธภิาพ เชน มีการปลอย
สินเชื่อใหแกกลุมเสี่ยงมาก ก็อาจสงผลกระทบตอเสถยีรภาพของระบบสถาบันการเงิน
ของรัฐ ซึ่งถาเกดิปญหานี้จริงรัฐบาลก็ตองเขาไปรับภาระทั้งหมดและยอมหมายถึงการ
ใชเงินภาษีของประชาชนนัน่เอง 
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3. “การประเมินผลกระทบของกองทุนหมูบานตอความยากจน”  

โดย บวรพรรณ อัชกุล นักวิจัย ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม และ  
ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย ผูอํานวยการวิจยัดานหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (หรือที่เรียกกันโดยยอวาโครงการ
กองทุนหมูบาน) เปนโครงการที่ทําหนาที่จัดสรรสินเชื่อระดับยอยใหแกกลุมคนที่มีโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบนอยกวาคนทั่วไปเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาปญหาความยากจนของประเทศ โครงการสินเชื่อระดับ
ยอยต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อที่วา การขาดแคลนเงินทุนเปนสาเหตุหนึ่งของความยากจน 
ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการแกปญหาความยากจนคือการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลง
เงินทุน โดยเชื่อวาผูกูจะสามารถอาศัยเงินทุนดังกลาวนําพาใหตัวเองหลุดพนจากความ
ยากจนได 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญที่จะสงผลใหโครงการสินเชื่อระดับยอยชวยแกปญหา
ความยากจน คอื การที่ผูกูจะตองนําเงินไปใชในกจิกรรมที่กอใหเกิดรายได และรายได
ดังกลาวจะตองมากกวาภาระหนี้สินจากโครงการสนิเชื่อระดับยอย ประสบการณของ
ตางประเทศชีใ้หเห็นวา โครงการสินเชื่อระดับยอยอาจมีสวนชวยเพ่ิมรายไดของผูกู แต
ยังคงไมมีสวนบรรเทาปญหาความยากจน เนือ่งจากผูกูที่มีรายไดตํ่ามีแนวโนมทีจ่ะนํา
เงินกูไปใชในกจิการอื่นๆ ที่ไมเกีย่วของกับการลงทุน การเปดโอกาสใหผูกูนําเงินไปใช
ในกจิการทีไ่มกอใหเกิดรายไดเปนการสรางภาระหนีส้ินใหกบัผูกู และในที่สุดกอ็าจทําลาย
ความมั่นคงทางการเงินของผูกูได 

แมโครงการกองทุนหมูบานจะมีวัตถุประสงคที่ดีและเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากรกลุมใหญของประเทศ แตโครงการนี้ก็เปนเครื่องมือสรางความนิยมทาง
การเมืองอยางชัดเจน ดังนั้น การดําเนินงานกองทุนหมูบานจึงอาจมีความหละหลวมใน
การควบคุมการใชเงินกูตามวัตถุประสงค หรืออาจมีการเรงดําเนินการเพื่อสรางผลงาน
โดยไมคํานึงถึงความพรอมและความตองการเงินทุนของผูกู ซึ่งสงผลรายตอสถานะทาง
การเงินของผูกูโดยไมจําเปน 

การประเมินผลกระทบของกองทุนหมูบานตอรายไดและรายจายของครัวเรือน 
รวมถึงผลกระทบตอความยากจนของประเทศ พบวา กองทุนหมูบานสงผลใหรายได
จากกิจการภาคเกษตรเพิ่มข้ึนจริง แตรายไดที่เพ่ิมข้ึนนี้ไมเพียงพอที่จะทําใหรายไดรวม
ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้กองทุนหมูบานยังสงผลใหรายจายนอกเหนือการบริโภค
ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน สวนผลกระทบตอรายจายเพ่ือการบริโภคของครัวเรือนยังคง
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คลุมเครือ1 และในดานผลกระทบตอความยากจนนั้น การกูยืมจากกองทุนหมูบานสามารถ
บรรเทาปญหาความยากจนไดในระยะสั้นเทานั้น  

ผลการประเมินดังกลาวทําใหทราบวา ผูกูบางสวนนําเงินไปใชในกิจการที่ไม
กอใหเกิดรายไดซึ่งเห็นไดจากการประเมินรายไดและรายจายรวม และการที่รายจาย
นอกเหนือการบริโภคเพ่ิมข้ึนมากจากการกูยืมก็สอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณผูกูซึ่ง
ช้ีใหเห็นวา  ผูกูมากกวารอยละ 15 ทั่วประเทศจําเปนตองกูยืมจากแหลงอื่นๆ เพ่ือชําระ
หนี้กองทุน แมวาผูกูบางสวนอาจมีความจําเปนในการใชกระแสเงินทุนเพ่ือดําเนินกิจการ
อยางตอเนื่อง แตการกูยืมเพ่ือชําระหนี้ก็สามารถเปนหลักฐานยืนยันวาผูกูยังมีรายได 
ไมเพียงพอตอการชําระหนี้ 

ดังนั้นความคาดหวังวาโครงการสินเชื่อระดับยอยจะสามารถนําพาคนจนให
หลุดพนจากความยากจนไดดวยตนเองนั้นจึงสําเร็จไดยาก เนื่องจากมีการนําเงินไปใช
ในกิจกรรมที่ไมสรางรายไดที่ยั่งยืน นอกจากนี้การขาดแคลนแหลงเงินทุนเปนเพียง
สาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุของความยากจน ปญหาความยากจนมีความซับซอนและมี
พลวัตมากกวาปญหาการขาดโอกาสทางการเงินมาก การแกไขปญหาความยากจนจึง
ไมสามารถสําเร็จไดดวยโครงการเดียว แตควรประกอบดวยความชวยเหลือดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากความชวยเหลือดานการเงินดวย 

กลุมที่ 2: การใหการศึกษาเพื่อแกปญหาของคนจน 

ที่มา 

รัฐไทยไดพยายามใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นตนมาโดยตลอด โดย
คอยๆ ขยายระยะเวลาของการศึกษาขั้นตนหรือที่เรียกกันวาภาคบังคับจากสี่ปเปน 12 ป
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นโยบายนี้มีมากอน
นโยบายประชานิยมและเปนหนึ่งในไมกี่นโยบายที่พรรคไทยรักไทยใชรณรงคหาเสียง
ในการเลือกตั้งแตไมสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางจริงจัง ทั้งๆ ที่ในระยะยาวเปนนโยบาย
ที่นาจะมีผลตอฐานะการครองชีพของคนฐานรากอยางแทจริง 

                                                        
1  รายจายเพื่อการบริโภคประกอบดวยรายจายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ยาสูบ สินคา 

บริการ และรายจายที่เกี่ยวของกับการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ เชน ยานพาหนะ อุปกรณ
ส่ือสาร และการศึกษา สวนรายจายนอกเหนือการบริโภคประกอบดวยภาษี ของขวัญและ
การบริจาค เบ้ียประกัน (ไมรวมการประกันในลักษณะออมทรัพย) สลากกินแบง การพนัน 
ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยแชร และอื่นๆ  
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สรุปบทความทีนํ่าเสนอ 

1. “บทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวเิคราะหเชิง
เศรษฐศาสตรการเมอืง” 

โดย ดร. วิโรจน ณ ระนอง ผูเช่ียวชาญอาวุโส ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกจิรายสาขา 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เปนที่เช่ือกันอยางกวางขวางวาการแกปญหาความยากจนในระยะยาวตองอาศัย
การศึกษามาสรางคนที่มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ได  นอกจากนี้การที่รายไดมักมีความสัมพันธกับการศึกษา
ยอมทําใหสามารถใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปรับปรุงการกระจายรายไดของ
ประเทศในระยะยาวอีกดวย 

ที่ผานมานโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐในดานการศึกษาไดกอใหเกิดคําถาม
หลายประการ แตการตั้งคําถามและตอบคําถามเหลานี้มักจะทําแบบแยกสวน ทําให
บางครั้งนําไปสูการเสนอแนวทางที่อาจแกปญหาในภาพยอยได เชน การดําเนินนโยบาย
เรียนฟรี 12 ปโดยอนุญาตใหโรงเรียนระดมทรัพยากรเองซึ่งชวยแกปญหาที่โรงเรียน
สวนใหญไดรับงบประมาณไมเพียงพอได อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็เปนการระดม
ทรัพยากรจากผูปกครองนักเรียนเปนสวนใหญ ในบางกรณีทรัพยากรที่ระดมเพ่ิมจาก
ผูปกครองมากกวาคาเลาเรียนที่ผูปกครองตองจายกอนมีนโยบายเรียนฟรีเสียอีก การ
ดําเนินการนี้จึงขัดแยงกับเปาหมายใหญของนโยบายที่ตองการไมใหคาใชจายดาน
การศึกษากลายเปนอุปสรรคในการเขาถึงการศึกษาของเยาวชน  

สําหรับการพิจารณาเรื่องบทบาทของรัฐในดานการศึกษานั้น บทความนี้ใช
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการเมืองเปนกรอบในการตั้งโจทยและเชื่อมโยง
คําถามตางๆ เขาดวยกัน และเสนอคําตอบหรือคําทํานายจากทฤษฎีและ/หรือการศึกษา
เชิงประจักษตางๆ โจทยหลักสี่ประการที่ต้ังข้ึน ไดแก 1) มีความลมเหลวของกลไก
ตลาดในดานการศึกษาหรือไม 2) ผลลัพธที่ไดจากกลไกตลาดใหผลที่พึงปรารถนาหรือไม 
3) หากรัฐจะมีบทบาทในการอุดหนุนการศึกษา ควรดําเนินการอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
และสรางความเปนธรรมในสังคม และ 4) รัฐควรมีบทบาทในดานการจัดการศึกษาใน
ระดับตางๆ เพียงใด (ในบทความนี้ผูเขียนเสนอเพียงคําถามเทานั้น) 

จากการวิเคราะหคําถามเหลานี้ ผูเขียนเสนอวา แมการศึกษาจะเปนสินคาเอกชน
และเปนการลงทุนที่ประโยชนที่ไดรับกลับไปสูผูเรียนหรือผูลงทุนโดยสวนใหญ แต
การศึกษาก็นาจะมีผลกระทบภายนอกดานบวกที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมมากกวาที่
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เกิดประโยชนตอตัวผูเรียนโดยเฉพาะ รัฐจึงควรอุดหนุน ในขณะเดียวกันรัฐก็ควรเขา
แทรกแซงเนื่องจากยังมีปญหาความไมสมบูรณของขอมูล (เชน ความไมแนนอนของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนดานการศึกษา) และปญหาตลาดสินเชื่อเพ่ือการศึกษา 

แนวคิดเรื่องทรัพยากรมนุษยหรือทุนมนุษยเช่ือวา การศึกษามีสวนชวยสั่งสม
และเพ่ิมทุนมนุษยซึ่งสงผลใหทํางานไดอยางมีผลิตภาพมากขึ้น เปนเหตุใหไดรับ
คาตอบแทนสูงข้ึน ดังนั้นจึงควรลงทุนดานการศึกษากับคนจนเพ่ือชวยใหคนจนหลุดพน
จากความยากจนได แตก็มีตัวอยางที่ชวนใหคิดวา การศึกษาอาจมีบทบาทเปน
เครื่องสงสัญญาณเกี่ยวกับคุณภาพของคนใหกับตลาดแรงงาน ทําใหนายจางซึ่งมีขอมูล
ขาวสารไมสมบูรณใชระดับการศึกษาของผูสมัครงานเปนเครื่องมือในการคัดกรองผูที่มี
สติปญญาและความสามารถสูงและตํ่าออกจากกัน อยางไรก็ตาม ขอมูลการกระจายตัว
ของคนจนตามระดับการศึกษาตางๆ บงชี้วา สัดสวนของคนจนที่มีการศึกษาสูงกวาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนในระหวาง
ป 2529-2549 ซึ่งไมสอดคลองกับคําทํานายของทฤษฎีทุนมนุษย 

แมวานโยบายเรียนฟรี 12 ปจะไดรับการยอมรับคอนขางมากในปจจุบัน แตทั้ง
นโยบายนี้และนโยบายกองทุนเงินกูดานการศึกษาอาจไมเพียงพอที่จะลดชองวาง
ระหวางลูกของคนร่ํารวยและลูกของคนยากจน เนื่องจากแมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จะมุงเปาใหความชวยเหลือคนจน แตผูที่ขอกูก็มีความเสี่ยงกับการกู
ไมไดหรือไดนอยกวาที่จําเปนตองใชคอนขางมาก จึงอาจทําใหโครงการนี้สงเสริมโอกาส
ดานการศึกษาของคนจนไดไมเต็มที่ สวนกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต 
(กรอ.) (จายเงินคืนใหแกกรมสรรพากรแบบเดียวกับการจายภาษีอัตรากาวหนาโดยผูก
กับรายไดในอนาคต) นั้น แมจะใหทุกคนกูยืมได แตโครงการนี้ก็อาจนําไปสูการขยาย
ชองวางมากกวาการลดชองวาง กลาวคือ การดําเนินงานของ กรอ. อยูภายใตสมมติฐาน
ที่วา ผลตอบแทนจากการศึกษาจะคุมกับเงินที่ผูกูลงทุนไปและอดุมศกึษาเปนสนิคาเอกชน
ที่ผูเรียนควรรับผิดชอบคาใชจายเอง ในภาวะที่ผูเรียนทุกคนตองจายคาเลาเรียนเทากัน 
แตคนจนตองสําเร็จการศึกษาพรอมกับภาระหนี้จํานวนมากจากการกูยืม ในขณะที่คนมี
ฐานะดีไมมีหนี้ติดตัวเมื่อสําเร็จการศึกษา จึงอาจทําใหคนจนคิดวาตนตองเริ่มตนชีวิต
การทํางานในภาวะที่เสียเปรียบบัณฑิตที่มีฐานะดีกวา  

ดังนั้นหากรัฐหวังที่จะใชการศึกษาเปนกลไกลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ก็ควร
จะใชนโยบายตั้งราคาคาเลาเรียนสําหรับคนรวยใหแตกตางจากคนจน หรืออีกนัยหนึ่ง
เปนนโยบายทีไ่มพ่ึงพาเงินกูเพียงอยางเดยีว แตตองมีการจัดสรรทนุการศกึษาหรอืเงินให
เปลาทีเ่ปนระบบดวยและตองใชนโยบายนี้สําหรับทกุคน (universal)  
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2. “ความสําคัญของการศึกษาตอการลดความยากจน” 

โดย ดร. อัศวิน อาฮูยา ผูบริหารทีม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

บทความนี้มุงพิจารณาเรื่องการลงทุนเพ่ือสรางคนใหมีคุณภาพสูงข้ึนกับการลด
ความยากจนในสังคมไทย โดยแบงประเด็นนําเสนอออกเปนสองหัวขอใหญ ไดแก  
1) เรารูและไมรูอะไรบางเกี่ยวกับกระบวนการสรางทักษะของคน  และ 2) ปญหาความ
ยากจนและการศึกษาไทยโดยสังเขป และจะทําอยางไรใหคนไทยเกงข้ึน 

เรารูและไมรูอะไรบางเกี่ยวกับกระบวนการสรางทักษะของคน การวางนโยบาย
การสรางทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงและความรูที่ดี
และทันสมัยที่สุดในเรื่องนี้คือ  

1.  แหลงผลิตหรือใหทักษะที่เปนประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมในเศรษฐกิจ
สมัยใหมมีสามแหลงใหญ ไดแก ครอบครัว สถาบันการศึกษาในระบบ และสถานที่ทํางาน  

2.  ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอมในบานมีสวนกําหนดการสราง
ทักษะ ครอบครัวมีบทบาทมากในชวงปฐมวัย แตความยากจนสามารถมีอิทธิพลเหนือ
พันธุกรรมไดในการสรางทักษะดานสติปญญาของเด็ก 

3.  ทักษะที่ทําใหคนประสบความสําเร็จในชีวิตแบงเปนสองประเภทใหญ ไดแก 
1) ความสามารถดานสติปญญา (cognitive ability) หมายถึงความสามารถที่จะคิด เขาใจ และ
ใชเหตุผลโดยใชสติปญญา  และ 2) ความสามารถดานอารมณและสังคม (non-cognitive 
ability) เชน ความมุงมั่น ความมีวินัย การมีทัศนคติที่ดี และความอดทน ครอบครัวและ
โรงเรียนไทยควรใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูทักษะทั้งสองประเภทของเด็ก 
โดยเฉพาะในประเด็นที่วาเด็กเริ่มเรียนรูทักษะทั้งสองประเภทนี้เมื่อไรและอยางไร 

4.  มีบางชวงในชีวิตมนุษยที่มีความสําคัญตอการสรางทักษะเปนพิเศษ กลาวคือ 
ความสามารถดานสติปญญาเริ่มพัฒนาตั้งแตอยูในครรภมารดาและเริ่มคงที่เมื่ออายุ 8-10 ป 
สวนทักษะดานอารมณและสังคมยังสามารถเสริมสรางหรือเปล่ียนแปลงไดในชวงอายุ 
18-20 ป  

5.  ทักษะที่ไดมาในชวงใดชวงหนึ่งของชีวิตจะอยูกับผูนั้นและชวยในการเรียนรู
ทักษะอื่นๆ ในอนาคต  

6.  ทักษะที่สรางข้ึน ณ ชวงใดชวงหนึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธภิาพของการลงทุน
เพ่ือสรางทักษะอืน่ในอนาคต  

นโยบายที่จะสรางแรงงานใหมีความสามารถและชวยลดชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนไดอยางมีประสิทธิภาพในดานตนทุนมากที่สุดควรมุงใหครอบครัวและโรงเรียน



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ)  
 จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

 

16 

สรางทักษะของเด็กต้ังแตวัยเยาว แตการลงทุนของรัฐไทยมุงใหการอุดหนุนตอหัวสูงสุด
ในระดับมหาวิทยาลัยและคอนขางนอยในชวงปฐมวัย 

ปญหาความยากจนและการศึกษาไทยโดยสังเขป และจะทําอยางไรใหคนไทย
เกงข้ึน นักเรียนไทยมีปญหาดานความพรอมในการเขาเรียนและการเรียนตอเนื่องจาก
ขาดแคลนทุนทรัพย การอุดหนุนใหเรียนตอไดเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแลวนับเปน
การแกปญหาที่ไมประสบผลสําเร็จเพราะนักเรียนมีปญหาการขาดแคลนทุนทรัพยมา
กอนหนานั้นแลว 

สวนปญหาของผูปกครองคือความยากจน ไมสามารถเอาใจใสลูกหลานไดเพียงพอ 
สถานศึกษาและครูไมมีคุณภาพ นอกจากนีท้ักษะของผูสําเรจ็การศึกษาก็ไมสอดคลอง
กับที่ตลาดแรงงานตองการ  

แนวทางการแกปญหามีดังตอไปนี ้
1.  การเพิ่มขีดความสามารถของผูปกครองที่มีรายไดตํ่าใหดูแลบุตรหลานในชวง

ปฐมวัยไดเปนอยางดี ซึ่งตองใหความสําคัญตอการเขาถึงการสาธารณสุขพ้ืนฐานที่ทันสมัย
และใหความรูในการดูแลบุตรหลาน เชน สงเสริมใหผูปกครองมีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี
โดยเฉพาะสตรีที่อยูในชวงต้ังครรภและหลังคลอดบุตร สงเสริมใหมีความสัมพันธที่อบอุน
ในครอบครัว สนับสนุนใหผูปกครองพัฒนาตัวเองอยูเสมอ เชน ชวยหางาน และ
วางแผนครอบครัว ทั้งนี้ควรมุงเนนใหใชงบประมาณภาครัฐในการชวยเหลือครอบครัว
ของเด็กดอยโอกาสเปนพิเศษ 

2.  สําหรับนักเรียนในระดับประถมศกึษาขึ้นไปนั้น ควรมีการสงเสริมใหทุกคน
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ควรสรางแรงจูงใจใหเด็กอยากพัฒนาตนเองโดย
การใหทุนการศึกษาตามความสามารถแกเด็กดอยโอกาส ทั้งยังควรจัดใหเด็กตองสอบ
มาตรฐานในวิชาหลักและทักษะดานสังคม เชน การทํางานเปนหมูคณะ  

3.  ครูและผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาตนเองใหดีข้ึนและไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เชน ใหความสนับสนุนดานทรัพยากรและสื่อการสอนและใหการฝกอบรมขั้น
พ้ืนฐาน ที่สําคัญคือควรมีระบบกําหนดผลตอบแทนของครูตามผลงานและความยาก
ของงาน โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียนและความเปลี่ยนแปลงของคะแนน
เพ่ือเปนแรงจูงใจใหครูไมกระจุกตัวอยูตามเมืองใหญที่มีปญหาการศึกษานอย 

4.  การเพิ่มการแขงขันระหวางโรงเรียนจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ทั้งนี้
ควรจัดอันดับสถานศึกษาตามลําดับคะแนนสอบมาตรฐาน ใหสถานศึกษาบริหารทรัพยากร
และครูของตนเองได รวมทั้งจัดสรรเงินเดือนไดเองโดยใหรับผิดชอบตอทองถิ่นซึ่งนาจะ
ใหความสําคัญกับความกาวหนาของผูรับการศึกษามากกวาสวนกลาง และสงเสรมิให
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สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการสอนของตนเอง โดยจัดใหมีผลตอบแทนตอความคิด
ใหมๆ ดานการจัดทําหลักสูตร นอกจากนี้ควรจํากัดบทบาทภาครัฐในการจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่ทีเ่อกชนสามารถดําเนินการเองไดและผูปกครองสามารถรบัผิดชอบคาใชจายได  

5.  สําหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานั้น ควรสงเสริมใหการ
จัดหลักสูตรมุงเนนการสรางความรูและทักษะหลายประเภทใหกับผูเรียน ตลอดจนให
ความสําคัญกับการฝกงานเพ่ือเช่ือมโยงงานและการเรียนรูในสถานศึกษาเขาดวยกัน 
หรืออีกนัยหนึ่งหลักสูตรควรมีความยืดหยุนเพ่ือลดปญหาการมีคุณสมบัติที่ไมสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน และเนื่องจากตลาดแรงงานตอบแทนวุฒิบัตรของ
ผูเรียนในระดับสูงคอนขางมาก ผูเรียนจึงควรรับภาระคาใชจายในการศึกษามากขึ้น 
(ลดการพึ่งพาการลงทุนจากภาครัฐ) ทั้งนี้เมื่อผูเรียนใชเงินสวนตัวหรือการกูยืมเพ่ือ
การศึกษาเพิ่มข้ึนก็จะกดดันใหสถานศึกษาตอบสนองความตองการของตนเองมากขึ้น 

6.  ควรลดบทบาทของรัฐและเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหกับผูดอยโอกาสหรือผูที่เริ่มสูงวัย เนื่องจากโครงการที่ภาคเอกชนดําเนินการมักจะ
ประสบความสําเร็จในแงการเพิ่มรายไดไดสูงกวาโครงการที่ภาครัฐดําเนินการ 

7.  ในดานของระบบภาษีนั้น ควรกําหนดอัตราภาษีเงินไดที่เก็บตามผลตอบแทน
จากแรงงานและทักษะใหไมเปนแบบกาวหนาหรือชันมากนักเพ่ือไมเปนการลดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาทักษะ (การกําหนดอัตราภาษีใหมีลักษณะแบนราบมากที่สุดนับเปนมาตรการ
ที่เหมาะสม) และชดเชยโดยเนนการเก็บภาษีจากการบริโภค  

3. “บทบาทของการศกึษาภาคบังคับตอการแกปญหาความยากจน: โอกาส
ทางการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส” 

โดย วรัญญา เตียวกุล ภูมิสุข คณานุรักษ ศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร วรวรรณ พลิคามิน และ 
นิภา กิตติเรืองชาญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะความยากจนทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยพบวา 
การศึกษาต่ําเปนลักษณะรวมที่เดนชัดในหมูคนจน การขาดโอกาสทางการศึกษาหมาย
รวมถึงโอกาสในการเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษาและโอกาสศึกษาตอเนื่องในระดับสูงข้ึน
เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะเอื้อใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

ผลการวิจัยนีม้ีประเด็นสําคัญดังตอไปนี ้
1.  รายไดเฉล่ียของผูสําเร็จเพียงการศึกษาภาคบังคับไมพอที่จะยกระดับความ

เปนอยูของครอบครัวใหพนจากภาวะความยากจน การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
ภาวะการมีงานทําของประชากรและผลตอบแทนแรงงาน พบวา ผูมีงานทําทั้งชายและ



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ)  
 จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 
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หญิงในไตรมาสที่สาม (ซึ่งเปนชวงที่มีการจางงานเต็มที่) ของป 2546-2549 มีจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยเจ็ดถึงแปดปหรือสูงกวาระดับประถมศึกษาเพียงเล็กนอยแตไมสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ โดยในป 2545-2549 ผูมีงานทําที่จบระดับประถมศึกษามีรายได
เฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาผูจบระดับอุดมศึกษาประมาณ 3.9 เทา ทั้งนี้แมผูสําเร็จการศึกษา
ภาคบังคับจะมีรายไดเฉล่ียเพียงพอสําหรับเล้ียงตัวเอง แตหากมีภาระในการดูแลครอบครัว
ที่มีสมาชิกหลายคนก็ไมเพียงพอที่จะยกระดับความเปนอยูของครอบครัวใหพนจาก
ภาวะความยากจนได 

2.  ความยากจนผนวกกับภาวะความเปนกําพราและพิการทําใหเด็กเขาสู
การศึกษาภาคบังคับชากวาเกณฑหรือไมเขาเรียนเลย เมื่อพิจารณาอัตราการเขาเรียน
จริงในระดับการศึกษาภาคบังคับของเด็กอายุ 6-14 ปในป 2549 พบวา มีอัตราการเขา
เรียนจริงถึงรอยละ 98.42  โดยเด็กยากจนมีอัตราการเขาเรียนจริงในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับตํ่ากวาเด็กทั่วไป เด็กวัยเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเขาเรียน
ตํ่าที่สุดทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน และสวนใหญของเด็กอายุ 6-14 ป
ที่ไมเขาโรงเรียนนั้นเปนกลุมที่ครอบครัวมีฐานะยากจนมาก กําพรา หรือพิการ  ทั้งนี้
กลุมเด็กกําพรายากจนที่ขาดทั้งพอและแมมีความเสี่ยงตอการขาดโอกาสทางการศึกษา
อยางมาก 

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการจูงใจใหเด็กดอยโอกาสเขารับการศึกษา เชน การ
จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาหรือการเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียน พบวา มีเด็ก
นักเรียนยากจนที่ไดรับทุนการศึกษาเพียงรอยละ 11 ของเด็กนักเรยีนทีไ่ดรบัทนุการศกึษา
ทั้งหมดและคิดเปนรอยละ 3.7 ของเด็กนักเรียนยากจนทั้งหมด หากมีกลไกการคัดกรอง
ที่ดีโดยการกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑที่เหมาะสมของผูสมควรไดรับทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาที่มีอยูจะสามารถครอบคลุมหนึ่งในสามของเด็กยากจนที่กําลังเรียน
การศึกษาภาคบังคับ สวนในกรณีของการเลี้ยงอาหารกลางวันนั้น สามารถดําเนินการ
ไดครอบคลุมรอยละ 42 ของเด็กที่เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด แตครอบคลมุ
เพียงสองในสามของเด็กนักเรียนยากจน หากมีการปรับปรุงหลักเกณฑในการเขาถึง
แลวก็นาจะสามารถครอบคลุมเด็กยากจนไดทุกคน 

3.  เด็กนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการอุดหนุนรายหัวตํ่าที่สุดใน
เกือบทุกระดับการศึกษา  ในป 2549 รัฐใชจายงบประมาณเพื่อจัดบริการการศึกษา
ทั้งหมด 267,430 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 21 ของรายจายรวมทั้งประเทศ  โดยภาค

                                                        
2  คํานวณโดยนําจํานวนนักเรียนอายุ 6-14 ปที่กําลังเรียนในทุกระดับการศึกษารวมทั้งที่สูงกวา

หรือตํ่ากวาระดับการศึกษาภาคบังคบัมาหารดวยจํานวนประชากรวัยเรียนอายุ 6-14 ป  
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ตะวันออกเฉียงเหนือไดรับเงินอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนตํ่าที่สุดในเกือบทุกระดับ
การศึกษายกเวนระดับกอนประถมและประถมศึกษาซึ่งสูงกวาภาคใตเล็กนอย และการ
อุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในทุกระดับการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังตํ่ากวา
คาเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งสะทอนถึงการกระจายรายจายงบประมาณเพื่อการศึกษาที่ยัง
ไมเปนธรรมเทาที่ควร 

ภาคครัวเรอืนมีรายจายเพ่ือการศกึษารวม 91,209 ลานบาท ครัวเรอืนทั่วไปและ
ครัวเรอืนยากจนใชจายเพ่ือการศกึษาภาคบังคับโดยเฉลี่ย 10,270 บาท และ 5,158 บาท
ตอคนตอปตามลําดับ หากครอบครัวมีภาระการเลีย้งดูสูง มีความเปราะบาง หรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว เชน เปนกําพรา มีสมาชิกในครอบครัวที่พิการ หรือ
เจ็บปวยเรื้อรัง ก็ทําใหเด็กมีความเสี่ยงที่จะขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษาภาคบังคับ 
หรือไมสามารถเขารับการศึกษาอยางตอเนือ่งจนสาํเร็จการศึกษาภาคบังคับได 

เมื่อประมาณการความตองการทรัพยากรเพื่อเสริมสรางโอกาสการศึกษาภาค
บังคับในกลุมเด็กยากจนในป 2549 รัฐจะมีภาระรายจายงบประมาณดานอุปทานในการ
จัดบริการการศึกษาเพิ่มข้ึนอีกเปน 1,984.38 ลานบาท และมีภาระรายจายสําหรับการ
อุดหนุนดานอุปสงคแกเด็กและครอบครัวอีก 841.68 ลานบาท (ในกรณีที่อุดหนุนเปน
เงิน 5,158 บาทตอคนตอป) รวมเปนภาระรายจาย 2,826.06 ลานบาท 

การศึกษานี้มีขอเสนอแนะใหปรับการกระจายรายจายงบประมาณใหเปนธรรม
ควบคูกับการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กยากจน กลาวคือ ในการสงเสริมใหเด็กทุกคน
สามารถเขาถึงการศึกษาภาคบังคับนั้น รัฐควรดําเนินการทั้งดานการขยายอุปทานของ
บริการการศึกษาภาคบังคับโดยปรับอัตราการอุดหนุนเงินรายหัวแกเด็กนักเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหเหมาะสม ควบคูกับการกระตุนอุปสงคโดยการใหทุนสนับสนุน
การศึกษาและปรับหลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับทุนใหเนนกลุมเปาหมายที่ยากจน
และดอยโอกาส นอกจากนี้ยังอาจใหการอุดหนุนแกครอบครัวโดยมีเง่ือนไขใหเด็กตอง
เขารับการศึกษาภาคบังคับโดยเนนใหชุมชนและครอบครัวมีสวนรวมติดตามและดูแลให
เด็กไดเขารับการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

กลุมที่ 3: การตอสูกับความยากจนดวยระบบรัฐสวัสดิการ  

ที่มา 

ระบบรัฐสวัสดิการเปนระบบที่รัฐจัดกลไกที่ใหการดูแลประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย
เพ่ือใหประชาชนหลุดพนจากภาวะความยากจนและความยากลําบาก กลไกที่สําคัญ
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ของระบบรัฐสวัสดิการคือ การจัดสรรเงินภาษีจากประชาชนในวัยทํางานเพ่ือชวยเหลือ
เล้ียงดูประชาชนวัยเด็กและวัยชราในลักษณะที่เปนการโอนระหวางรุน (intergeneration 
transfer) รวมถึงกลไกที่ชวยเหลือผูตกอยูในภาวะยากลําบาก เชน ผูพิการ กําพรา หรือ
ตกงาน กรอบของการเลี้ยงดูของระบบรัฐสวัสดิการครอบคลุมการศึกษา การรักษาพยาบาล 
ที่อยูอาศัย การสงเคราะห การวางงาน เงินบํานาญชราภาพ และโครงการชวยเหลืออื่น
ที่มีลักษณะเปนโครงการประจํา ความเขมขนของการเปนรัฐสวัสดิการขึ้นอยูกับความ
กวางและความลึกของการเลี้ยงดูตามกรอบดังกลาว 

การระดมความคิดเห็นในกลุมนี้จะพิจารณาประเด็นที่ตองคํานึงถึงเมื่อประเทศไทย
จะใชระบบรัฐสวัสดิการเพื่อตอสูกับปญหาความยากจน การเขาสูรัฐสวัสดิการนี้มี
คาใชจายสาธารณะเพิ่มข้ึนอีกมาก ซึ่งหมายความวาประชาชนในวัยทํางานจะตองเสีย
ภาษีเพ่ิมข้ึน ปญหาสําคัญสําหรับประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ คือ การมี
ฐานภาษีรายไดที่แคบเพราะประชาชนวัยทํางานสวนใหญยังคงเปนแรงงานนอกระบบ 
นอกจากนี้ยังจะพิจารณาวา สังคมไทยพรอมหรือไมกับการใชกลไกรัฐในการโอนระหวาง
รุนจากคนทํางานไปสูลูกหลานและพอแม แทนที่จะเปนกลไกครอบครัวดังในอดีต 

สรุปบทความทีนํ่าเสนอ 

1. “การเปล่ียนแปลงในวิธีการปดงบขาดดุลรายไดของคนไทยและนัยตอการเขา
สูรัฐสวัสดิการ” 

โดย รศ. ดร. มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนที่ทราบกันดีวาแตละชวงชีวิตของคนเราจะมรีายไดจากแรงงานไมสม่ําเสมอ 
โดยปกติรายไดจะตํ่าในวัยเด็กและในวัยสูงอายุแตจะสูงในวัยกลางคน อยางไรก็ตาม 
ความตองการบริโภคของคนเรากลับมีอยูอยางสม่าํเสมอกวา และการไดบริโภคอยาง
สม่ําเสมอกวาทําใหมีความพอใจสงูกวาดวย 

บทความนี้ตองการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของรายไดจากแรงงาน
และการบริโภคของบุคคลวัยตางๆ ในประเทศไทย  และศึกษาวาเมื่อเกิดการขาดดุล
รายได (มีการบริโภคมากกวารายไดจากแรงงาน) ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ คนไทยใช
วิธีการใดบางเพ่ือปดงบขาดดุลดังกลาว และวิธีการปดงบนี้ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
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จากอดีตอยางไร โดยใชการวิเคราะหจากผลการประมาณบัญชีการโอนประชาชาติ 
(national transfer accounts) เปนหลัก3 

ในป 2547 โดยเฉลี่ยแลวคนไทยขาดดุลรายไดต้ังแตเกิดจนถึงอาย ุ 24 ป เริ่ม
เกินดุลรายไดเมือ่อายุ 25 ป และคงอยูในสภาพเกนิดุลจนกระทั่งอายุ 57 ปจึงกลับไปอยู
ในสภาพขาดดุลอีกครั้งหนึ่ง ที่ระดับบุคคลโดยเฉลี่ย แตละคนจะไมสามารถปดงบขาดดุล
รายไดทัง้ในวัยเด็กและวยัสูงอายุดวยสวนทีเ่กนิดุลในระหวางทํางาน แตสําหรับระดับรวม 
ทั้งประเทศนั้น กลุมที่เกินดุลรายไดมีความสามารถในการปดงบขาดดุลของกลุมเด็ก
และผูสูงอายุไดดีกวา ซึ่งเปนผลจากการที่โครงสรางทางอายุของประชากรมีสัดสวนของ
ประชากรในวยัทาํงานสูง 

การศึกษาวิธีปดงบขาดดุลรายไดพบวา รอยละ 90 ของงบขาดดุลรายไดใน
กลุมประชากรอายตํุ่ากวา 25 ปถูกปดดวยเงินโอนโดยแบงเปนเงินโอนภาคเอกชนรอยละ 63 
และเงินโอนภาครัฐรอยละ 274  แตในกลุมผูสูงอายุนั้น รอยละ 74 ของการขาดดุลทั้งหมด
ถูกปดดวยการจดัการดานสินทรพัย หรือ asset-based reallocation ซึ่งหมายถึงการออม
หรือลดเงนิออม สวนการขาดดุลทีเ่หลือถกูปดดวยเงินโอนภาคเอกชน ในอดีตประเทศไทย
มีโครงการที่ภาครัฐจัดเพ่ือผูสูงอายุไมมาก ดังนั้นบทบาทของเงินโอนภาครัฐในการปดงบ
ขาดดุลรายไดในผูสูงอายุจึงนอย 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิธีปดงบขาดดุลรายไดระหวางป 2524-2547 พบวา 
การที่ประชากรวัยตนและวัยสูงอายุมีอัตราการเขาสูตลาดแรงงานลดลงยอมทําใหคาดได
วาแหลงรายไดจากแรงงานเพื่อใชจายในการบริโภคมีความสําคัญนอยลง การที่วัยตน

                                                        
3  วิธีการสรางบัญชีการโอนประชาชาติเปนวิธีการที่พัฒนาข้ึนโดย แอนดรูว เมสันและโรนัล ลี 

ในปจจุบันมากกวา 35 ประเทศไดเขารวมโครงการเพื่อสรางบัญชีดังกลาวสําหรับประเทศ
ของตน  ผูเขียนรวมกับ ดร. อมรเทพ เชาวลา ไดเขารวมโครงการวิจัยเร่ือง “Asia’s 
Dependency Transition: Intergenerational Equity, Poverty Alleviation and Public Policy” ใน
ระหวางป 2548-2550 เพื่อสรางและพัฒนาการประยุกตใชบัญชีการโอนประชาชาติสําหรับ
ประเทศไทย  

4 ในดานเงินโอนภาครัฐน้ัน จะพิจารณาเงินโอนสุทธิทีบุ่คคลไดรับผานรัฐซ่ึงหมายถึงผลตาง
ของกระแสเงินโอนรับ (inflows) และเงินโอนจาย (outflows) กระแสเงินโอนรับประกอบดวย
เงินที่ไดรับตามโครงการประกันสังคมและเงินรับในรูปแบบอื่นๆ (cash transfer) สวนกระแสเงิน
โอนจายใหรัฐประกอบดวยภาษีและเงินสมทบเขาโครงการประกันสังคม  

  เงินโอนภาคเอกชนประกอบดวยการโอนภายในและภายนอกครัวเรือน และเชนเดียวกับ
การคิดเงินโอนสุทธิภาครัฐ เงินโอนสุทธิภาคเอกชนก็คือผลตางของกระแสเงินโอนรับและ
เงินโอนจาย 
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และวัยสูงอายุมีการขาดดุลรายไดมากขึ้นไมเพียงเกิดจากการที่ประชากรวัยตนเขาทํางาน
ชาลงและวัยสูงอายุออกจากงานเร็วข้ึนเทานั้น แตยังเกิดจากรายจายตอคนที่เพ่ิมข้ึนทั้ง
ในวัยตน (คาศึกษาเลาเรียน) และวัยสูงอายุ (คาใชจายดานสุขภาพ) อีกดวย ภาระใน
การปดงบขาดดุลรายไดของประชากรอายุตํ่ากวา 25 ป คอยๆ ยายออกจากครอบครัว
มาเปนภาระของสังคมมากขึ้น และในอดีตรายไดจากสินทรัพยหรือการจัดการสินทรัพย
สามารถปดงบขาดดุลของผูสูงอายุไดเกือบทั้งหมด แตความสามารถดังกลาวลดลงตาม
เวลา ผูสูงอายุจึงตองหันมาพ่ึงเงินโอนภายในครัวเรือนมากข้ึน แตแนวโนมของโครงการ
ที่รัฐจัดเพ่ือผูสูงอายุก็มีมากขึ้น ดังนั้นบทบาทของเงินโอนภาครัฐในการปดงบขาดดุลจึง
เพ่ิมมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาเรื่องการที่รัฐจะเพ่ิมโครงการประเภทสงเคราะหแกผูสูงอายุนั้น ก็
ควรจัดใหตามความจําเปน (means tested) และในทางปฏิบัติยอมตองมีมาตรการที่รัดกุม
ในการคัดเลือกผูสมควรไดรับการสงเคราะหเพ่ือใหโครงการครอบคลุมกลุมเปาหมายที่
แทจริง นอกจากนี้ก็ไมจําเปนตองใหการสงเคราะหเปนตัวเงินเสมอไป แตรัฐอาจ
พิจารณาใหในรูปของบริการที่มีความสําคัญตอผูสูงอายุ เชน การจัดใหมีระบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว หรือสรางกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมใหเกิดตลาดการซื้อขายบริการที่
จําเปนสําหรับกลุมผูสูงอายุ 

การเขาสูรัฐสวัสดิการนาจะหมายถึงการที่รัฐตองจัดใหมีกลไกที่ใหหลักประกันแก
ประชาชนอยางครบถวนยิ่งข้ึนโดยพ่ึงพิงกลไกอื่นๆ เชน ครอบครัว นอยลง และไม
กอใหเกิดผลขางเคียง เชน ไมทําลายแรงจูงใจในการทํางาน  

 2. “แรงงานนอกระบบและนัยตอรฐัสวัสดิการ” 

โดย รศ. ดร. นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

แตเดิมแรงงานนอกระบบถูกมองวาเปนแรงงานชายขอบและเปนแรงงานชั่วคราว
ซึ่งนาจะหมดไปเมื่ออุตสาหกรรมพัฒนาไปถึงจุดที่สามารถรองรับแรงงานเหลานี้ไดหมด 
อยางไรก็ตาม แรงงานนอกระบบเหลานี้ยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเริ่มมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากแรงงานกลุมนี้มีความยืดหยุนสูง และ
สามารถตอบสนองตอความไมแนนอนจากกระแสโลกาภิวัตนไดดี 

หากพิจารณาวา “แรงงานนอกระบบ” หมายถึง ผูมีงานทํา มีรายได ไมมี
นายจางประจํา ไมอยูในความคุมครองของกฎหมายประกนัสังคมแลว เราก็จะเขาใจได
วาแรงงานนอกระบบเปนปรากฏการณที่มมีายาวนานในสังคมไทย และเกิดข้ึนกอนที่
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องคการแรงงานระหวางประเทศจะเริ่มใชคําวา “เศรษฐกิจนอกระบบ” หรือ informal 
sector ในป 2516 

ในป 2535 มีการปรับคําที่ใชเรยีกเศรษฐกจินอกระบบจาก informal sector มา
เปน informal economy ภายใตคาํจํากัดความใหมนี้ ผูประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอก
ระบบหมายถึง 1) ผูประกอบอาชพีอิสระ ประกอบดวยนายจาง ผูจางงานตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวที่ทํางานโดยไมไดรบัคาตอบแทน และ 2) แรงงานที่ทํางานนอกระบบ 
ซึ่งอาจเปนแรงงานในวิสาหกิจที่เปนทางการและไมเปนทางการ และแรงงานที่ไมมี
นายจางที่แนนอน แรงงานกลุมนี้หมายรวมถึงแรงงานรับจางรายวนั แรงงานรับเหมา
ชวงในภาคอุตสาหกรรม แรงงานพันธะสัญญา แรงงานชั่วคราว แรงงานที่ทํางานไมเต็ม
เวลาซึง่ไมไดรับการคุมครอง และแรงงานตางดาวทีไ่มไดจดทะเบยีนถกูตองตามกฎหมาย 

แรงงานนอกระบบดอยโอกาสทุกกลุมตองเผชญิกบัความเสี่ยง การจัดการกับ
ความเสี่ยงตางๆ ดวยระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบมีทั้งที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรของแรงงานนอกระบบ และการคุมครอง
ทางสังคมโดยระบบสวัสดิการชุมชน ซึ่งกลาวโดยสังเขปไดดังนี้ 

การคุมครองทางสังคมที่ดําเนินการโดยรัฐแบงเปน 1) การคุมครองพืน้ฐาน เชน 
สวัสดิการดานหลักประกันสุขภาพ (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 2) การคุมครองทาง
เศรษฐกจิ ประกอบดวยการคุมครองแรงงาน การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
การพัฒนาฝมือแรงงาน การสนับสนุนดานทุน และการสนับสนุนการรวมกลุม 

การคุมครองที่ดําเนินการโดยองคกรเอกชนมีทั้งในรูปแบบของการประกันซึ่งผู
ไดรับการคุมครองตองจายเงินในอัตราที่แนนอน โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพขนสงที่จะ
ไดรับประโยชนจากพระราชบัญญัติประกันภัยบุคคลที่สามเพื่อผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2533 
สวนการคุมครองโดยไมตองจายเงินสวนใหญอยูในรูปแบบของการสงเคราะหโดยกลุม
องคกรทางศาสนาหรือมูลนิธิตางๆ  นอกจากนี้ยังมีองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนมากที่
ทํางานเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ 

การคุมครองที่ดําเนินการโดยองคกรของแรงงานนอกระบบมีทั้งองคกรที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของกลุมอาชีพและกลุมการผลิต (เชน กลุมการผลิตดานการเกษตร กลุม
การผลิตดานหัตถกรรม) เครือขายแรงงานนอกระบบ (ซึ่งสมาชิกสวนใหญเปนผูรับงาน
ไปทําที่บาน) และสหกรณและกลุมเครดิตยูเนียน 

ในสวนการสนับสนุนใหชุมชนเปนกลไกหลักในการดําเนินการดานความคุมครอง
ทางสังคมนั้น ไดรับการยนืยนัจากการที ่สศช. จัดทาํโครงการนํารองเพ่ือศึกษาการจัดการ
คุมครองทางสังคมสําหรับผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบในชุมชนในป 2549 เพ่ือคนหารูปแบบ
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และการบูรณาการของการจัดการคุมครองทางสังคมของชุมชน โดยพ้ืนที่ของโครงการ
นํารองไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และพะเยา จังหวัดละสองชุมชน ซึ่ง
มาจากชุมชนเมืองและชุมชนชนบทประเภทละหนึ่งชุมชน 

อยางไรก็ตาม ดวยขนาดที่ใหญและความหลากหลายของกลุมแรงงานนอกระบบ 
ตลอดจนขอจํากัดในการเขาถึงระบบการคุมครองทางสังคมตางๆ ทําใหแรงงานนอกระบบ
ไมไดรับการคุมครองอยางทั่วถึงและยังตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ อีกมาก นอกจากนี้ 
แรงงานนอกระบบยังมีทัศนคติตอระบบการคุมครองทางสังคมที่แตกตางกัน การสราง
ระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานเหลานี้จึงควรเปนการจัดสวัสดิการแบบ 
พหุลักษณเพ่ือใหสอดคลองกับความแตกตางของแรงงาน ในสถานการณดังกลาว การ
จัดการดวยระบบรัฐสวัสดิการอาจมีขอจํากัด ดังนั้นจึงควรใหภาคประชาชนและทองถิ่น
มีบทบาทสําคัญในการจัดสวัสดิการโดยภาครัฐทําหนาที่หนุนเสริม 

ในระดับการบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายทําให
เศรษฐกิจภาคนี้เปนเศรษฐกิจทางเลือกสําหรับกลุมคนที่เปนชายขอบของการพัฒนา
กระแสหลัก และบริหารจัดการดวยกระบวนทัศนที่เนนมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ซึ่งในความเปนจริงแลวไมไดปฏิเสธการสะสมทุนหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต
ควรเปนระบบทุนนิยมที่เริ่มตนจากในระดับทองถิ่นและใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิต
ของมนุษย  

3. “คนไทยพรอมจะจายคารฐัสวัสดิการหรือ?” 

โดย ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย ผูอํานวยการวิจยัดานหลักประกันทางสังคม 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

บทความนี้ตองการสรางความเขาใจเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการในมิติตางๆ และนัยที่มี
ตอการเลือกทศิทางการเปน/ไมเปนรัฐสวัสดิการของไทย โดยแบงหัวขอการนําเสนอ
ออกเปนสี่ประเด็นใหญไดแก  1) รัฐสวัสดิการคืออะไร  2) ทําไมตองรัฐสวัสดิการ  
3) ประเทศไทยเปนรฐัสวัสดิการหรอืยงั และ 4) คนไทยจะจายคารฐัสวัสดิการไหวหรือไม  

รัฐสวัสดิการคืออะไร 

การกําหนดความหมายของรัฐสวัสดิการแบบตายตัวนั้นคอนขางยากเนื่องจากมี
มิติการพิจารณาหลายประการ อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงรัฐสวัสดิการก็มักเขาใจรวมกัน
วาเปนระบบการใหสวัสดิการของรัฐที่รวมหลักประกันทางสังคมและการสงเคราะหตางๆ 
ความเขมขนของการเปนรัฐสวัสดิการจึงข้ึนอยูกับความเขมขนในการใหสวัสดิการของรัฐ
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ในดานหลักประกันทางสังคมและการสงเคราะห ความเขมขนในที่นี้หมายถึงสัดสวน
คาใชจายของรัฐที่สนับสนุนสวัสดิการ (หรือบางครั้งเรียกวาคาใชจายสาธารณะดานสังคม) 
เทียบกับคาใชจายของรัฐในดานอื่นๆ หรือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 

องคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) กําหนดวา คาใชจายดาน
สังคมหมายรวมถึงคาใชจาย (อาจจะเปนเงินหรือประโยชนที่ไมใชเงิน) ที่รัฐหรือองคการ
เอกชนจายใหแกครัวเรือนหรือบุคคลในยามที่ตกอยูในเหตุการณที่กระทบความเปนอยู
ของครอบครัวหรือบุคคล การใชจายผานสถาบันเทานั้นที่นับเปนคาใชจายสาธารณะ
ดานสังคม OECD แบงประเภทคาใชจายสาธารณะดานสังคมเปนเกาประเภท คือ  
1) คาใชจายเพ่ือการชราภาพ  2) คาใชจายใหแกผูเปนหมายและบุตร  3) คาใชจาย
ประโยชนทดแทนผูทุพพลภาพ 4) คาใชจายเพ่ือการรักษาพยาบาล 5) คาใชจายสําหรับ
ครอบครัว 6) คาใชจายเพ่ือกระตุนตลาดแรงงาน 7) คาใชจายเพ่ือผูวางงาน 8) คาใชจาย
เพ่ือที่อยูอาศัย  และ 9) คาใชจายอื่นๆ  เชน  เงินชวยเหลืออื่นๆ ที่ใหแกครัวเรือนที่มี
รายไดนอย หรือเงินอุดหนุนดานอาหาร  

ทําไมตองรฐัสวัสดิการ 

บทบาทของรัฐสวัสดิการประกอบดวยสองสวนคือ 1) การชวยเตรียมประชาชน
ใหสามารถเผชิญกับความเสี่ยงทางสังคมประเภทตางๆ เชน การเจบ็ปวย การเขาสูวัย
ชรา การเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบตอการมีงานทํา และ 2) การชวยเหลือหรือ
การสงเคราะหเมื่อประชาชนตกอยูในภาวะยากลําบาก เนื่องจากไมสามารถตอสูกับ
ความเสี่ยงทางสงัคมได  

หนาที่สําคัญของรัฐสวัสดกิารคือ การชวยเหลือประชาชนเพ่ือใหแนใจวาประชาชน
ไมตกอยูใตมาตรฐานการดํารงชีพข้ันตํ่า หรือการชวยเหลือคนจนนั่นเอง รัฐสวัสดกิาร
ยังชวยสรางความเปนธรรมและความเทาเทยีมกันระหวางคนรวยและคนจนใหดีข้ึน 

ประเทศไทยเปนรัฐสวัสดิการหรือยัง 

ประเทศไทยมีการใหสวัสดิการสังคมหลากหลายรายการเชนเดียวกับประเทศ
ในกลุม OECD เพียงแตความครอบคลุมของสวัสดิการมักจะไมเปนแบบถวนหนา เชน 
ในกรณีสวัสดิการเพื่อการชราภาพนั้น มีประชาชนวัยทํางานเพียงหนึ่งในสามเทานั้นที่มี
หลักประกันดานรายไดเมื่อเขาสูวัยชรา อยางไรก็ตาม ประชาชนทุกคนไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลอยางถวนหนา ซึ่งแมขอบเขตและสิทธิประโยชนที่แตละโครงการให
ความคุมครองจะแตกตางกันอยูบาง แตก็กลาวไดวามีการดูแลชวยเหลือดานการ
รักษาพยาบาลที่เปนภาระตอประชาชนดีในระดับหนึ่ง สวนสวัสดิการที่ประเทศไทยให
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ความสําคัญตํ่าคือ สวัสดิการดานตลาดแรงงาน ดานที่อยูอาศัย และสวัสดิการสําหรับ 
ผูทุพพลภาพและผูสูญเสียแรงงานหลักของครอบครัว  

คาใชจายเพ่ือสวัสดิการสังคมทั้งหมดของประเทศไทยในป 2549 เทากับ 180,038 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.3 ของ GDP ซึ่งตํ่ากวาประเทศเม็กซิโกมาก (เม็กซิโก
เปนประเทศที่ประชากรมีรายไดตอหัวใกลเคียงกับประเทศไทยและมีรายไดตอหัวตํ่าที่สุด
ในกลุมสมาชิก OECD)  

คนไทยจะจายคารัฐสวัสดิการไหวหรือไม 

การตอบคําถามนี้ยอมข้ึนอยูกับทางเลือกของรัฐสวัสดิการที่คนไทยตองการ หาก
คนไทยสวนใหญเห็นวาสังคมไทยตองดูแลเฉพาะคนจนใหดําเนินชีวิตไดตามมาตรฐาน
การดํารงชีวิตข้ันตํ่าและควรชวยเหลือดวยการสงเคราะห รัฐก็จะมีภาระดานคาใชจายใน
ระดับหนึ่งและภาระที่ประชาชนจะตองเสียภาษีเพ่ือสวัสดิการนี้ยอมสอดคลองกันไป แต
ถาคนไทยสวนใหญเห็นวา ถึงเวลาแลวที่สังคมไทยควรจะมีสวัสดิการทั้งดานหลักการ
ประกันสังคมแบบถวนหนาและการสงเคราะหผูที่ควรไดรับทุกคน ภาระดานคาใชจาย
ยอมตองสูงข้ึน และภาระดานภาษีของประชาชนยอมตองสอดคลองกับภาระคาใชจายที่
สูงข้ึนดวยเชนกัน ที่สําคัญคือประชาชนจะตองเขาใจวาทางเลือกแตละทางมีคาใชจาย
และผูที่จะตองแบกรับคาใชจายนี้ก็คือประชาชนนั่นเอง 

 หากไทยตองการเขาสูการเปนรฐัสวัสดิการตามแบบประเทศสมาชิก OECD ยอม
ตองมีคาใชจายจาํนวนมาก การประมาณการสําหรบัป 2550 พบวา หากจะใหสัดสวน
ของคาใชจายดานสังคมตอ GDP เปนไปตามแบบของประเทศสมาชิก OECD สามกรณี
คือ 1) กรณีตํ่าสดุของ OECD ประเทศไทยตองใชเงินประมาณสีแ่สนลานบาท 2) กรณี
ใชสัดสวนตามประเทศเม็กซิโกจะตองใชเงินประมาณหาแสนลานบาท และ 3) กรณใีช
สัดสวนตามคาเฉลี่ยของ OECD จะตองใชเงิน 1.6 ลานลานบาท  

กลุมที่ 4: โลกาภิวัตนขจดัความยากจนจริงหรือ? 

ที่มา 

หลังจากใหการคุมครองภาคอุตสาหกรรมในระดับที่คอนขางสูงจนถึงราวป 2525 
ประเทศไทยไดดําเนินการเปดเสรทีางการคามาตามลําดับ ทั้งในกรอบพหุภาคี ในระดับ
ภูมิภาค อนุภมูภิาค ในกรอบทวิภาคี และแมแตการเปดเสรีทั่วไปโดยลําพังแบบไมได
เจรจากับคูคา ทั้งยังเขามีสวนรวมในกระบวนการโลกาภิวัตนอยางแข็งขัน แมการมีสวน
รวมในกระบวนการนี้จะทําใหไทยไดรับความเสียหายอยางใหญหลวงจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
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แตรัฐบาลตอมากย็ังคงดําเนินนโยบายดังกลาวตอเนื่องมาจนถึงปจจบัุน เปนที่นาสังเกต
วา พรรคไทยรกัไทยที่ยึดแนวทางประชานิยมกไ็ดดําเนินการตามแนวนี้ตอไปอยางไม
หยุดยั้ง ทั้งยังเรงรัดลงนามความตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคี (FTA) กับประเทศตางๆ 

เนื่องจากโจทยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคือการขจัดความยากจน
ใหหมดไป และประเทศไทยอยูในภาวะแวดลอมของกระบวนการโลกาภิวัตนซึ่งนับวัน
จะทวีทั้งความรุนแรงและความเสี่ยง ประเด็นที่พึงพิจารณาคือไทยควรจะดําเนินการ
อยางไรภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพ่ือขจัดความยากจนใหสําเร็จ ในการนี้รัฐจําเปนตอง
เขาใจกลไกการทํางานของกระบวนการโลกาภิวัตนที่มีผลกระทบตอคนจนเพ่ือกํากับดูแล
ใหกลไกดังกลาวเปนประโยชนตอคนจน และในบางกรณีรัฐก็ตองรองรับและชดเชย
ความเสียหายแกคนจนอยางเหมาะสม 

สรุปบทความทีนํ่าเสนอ 

1. “โลกาภิวัตน การกระจายรายได และการขจดัความยากจน” 

โดย รศ. ดร. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

บทความนี้มีวัตถุประสงคสามประการคือ 1) เพ่ือทบทวนแนวคิดเชิงเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับความคาดหวังที่ชาวโลกมีตอกระบวนการโลกาภิวัตน และรวบรวมหลักฐานวา
กระบวนการโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบอยางไรตอประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการลดปญหาความยากจนและการกระจายรายได 2) เพ่ือเสนอบทวิเคราะหเรื่อง
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศกาํลังพัฒนา เชน ประเทศไทย กับการเชื่อมโยงกับ
กระบวนการโลกาภิวัตน และ 3) เพ่ือเสนอแนะสิง่ที่ประเทศไทยควรดําเนินการเพ่ือให
สามารถอยูรวมกบัประเทศอื่นๆ และกาวทันกบัโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางยั่งยนืและมัน่คง 

ขอมูลและผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตน
ตอปญหาการกระจายรายไดและการขจัดความยากจนเปนเรื่องที่ไมสามารถหาขอสรุป
ไดแนชัดนัก ผลการศึกษาที่มีความสอดคลองกันพอสมควรคือ กระบวนการโลกาภิวัตน
สามารถทําใหรายไดของประชาชนโดยรวมดีข้ึนผานการคาระหวางประเทศ การเปดเสรี
ทางการเงิน และการโยกยายแรงงาน ตลอดจนทําใหเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงข้ึน
ซึ่งมีผลดีตอการชวยลดปญหาความยากจนไดบาง แตการศึกษาเรื่องผลกระทบของ
กระบวนการโลกาภิวัตนตอการกระจายรายไดนั้นยังหาขอสรุปไดไมชัดเจนนัก เนื่องจาก
แตละประเทศไดรับผลกระทบแตกตางกัน 
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ดวยเหตุนี้จึงเกิดกระแสความคิดวา ประเด็นที่ประเทศตางๆ ควรนํามาหารือใน
เรื่องการดําเนนินโยบายเศรษฐกิจเพ่ือรองรับกระบวนการโลกาภิวัตนนั้น ไมนาจะเปน
เรื่องของการโตแยงหรือสนับสนุนวากระบวนการโลกาภิวัตนดีหรือไม ควรตอบรับหรือ
ปฏิเสธ  แตนาจะเปนประเด็นที่วา ประเทศตางๆ ควรดําเนินมาตรการอยางไรเพื่อให
เศรษฐกจิของประเทศไดประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิง่ข้ึน โดยประโยชน
ในที่นีค้รอบคลุมเรื่องการสรางรายไดใหประเทศ การลดปญหาความยากจนและชองวาง
รายได และที่สําคัญคือการลดโอกาสของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดังที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 

สืบเนื่องจากแนวความคิดนี้ อาจกลาวไดวากระบวนการโลกาภิวัตนมิไดเปน 
ตนตอที่แทจริงของความหายนะตางๆ แตอาจเปนเพียงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปดกวาง
ข้ึนสําหรับประเทศที่คาขายในโลกเสรี โดยโอกาสทางเศรษฐกิจนี้อาจทําใหสมหวังหรือ
ผิดหวังก็ได ดังนั้นจึงทําใหเกิดความคิดวา หากประเทศตางๆ ตองอยูรวมกับกระบวนการ
โลกาภิวัตนอยางหลีกเลี่ยงไมไดแลว จะตองเตรียมตัวอยางไรในการจัดการกับปญหา
โครงสรางเชิงสถาบันของแตละประเทศเพื่อใหสามารถตักตวงประโยชนจากโอกาสทาง
เศรษฐกิจนี้ไดดียิ่งข้ึน การศึกษาตางๆ ในดานกระบวนการโลกาภิวัตนและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจมีความเห็นคลายคลึงกันวา เพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถตักตวง
ประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิ่งขึ้น ประเทศตางๆ ควรมีการจัดการ
โครงสรางเชิงสถาบันดังตอไปนี้ 

ดานการศึกษาและสาธารณสุข การที่ประเทศมีแรงงานไรฝมือยอมไมสามารถ
นําพาไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจ แตหากระบบการศึกษาของประเทศไดรับการพัฒนา
และสามารถผลิตแรงงานที่มคีุณภาพและมีความรูได แรงงานเหลานี้ก็จะสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมและตักตวงประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิ่งข้ึน นอกจากควร
พัฒนาระบบการศึกษาแลว ก็ยังควรใหความสําคัญตอระบบสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
เนื่องจากสงผลตอคุณภาพแรงงานดวยเชนกนั 

ดานบรรยากาศการแขงขันและการลงทุน ควรสงเสริมบรรยากาศการลงทุนดวย
การสรางความเทาเทียมกนัและสงเสริมบรรยากาศการแขงขันที่เปนธรรม ตลอดจนขจัด
ปญหาการกระจุกตัวของกลุมทุน มาตรการเหลานีจ้ะทําใหรายไดทีเ่กิดข้ึนจากกระบวนการ
โลกาภิวัตนสามารถกระจายไปยังสวนตางๆ ของสังคมไดดียิ่งข้ึน  การเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจอาจรวมถึงการเขาถึงแหลงเงินกูของผูประกอบการรายยอย การเผยแพร
ขาวสารขอมูล และการขจัดกฎระเบียบที่นําไปสูการผูกขาดหรือการกระจุกตัวทางการคา 
เปนตน 
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การเปดตลาดสินคาเกษตรสําหรับประเทศพัฒนาแลว การลดการกีดกันทาง
การคาและการเปดตลาดสําหรับประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะตลาดสินคาเกษตร จะทําให
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถตักตวงประโยชนจากการสงสินคาเกษตรออกไปยังประเทศ
พัฒนาแลวไดมากยิ่งข้ึน การลดการกีดกันทางการคาตองครอบคลุมทั้งเรื่องอัตราภาษี
หรือการใหความอุดหนุน (subsidies) สินคาเกษตรและเรื่องการปฏิบัติที่เปนธรรมตอ
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและดานแรงงานดวย  

มาตรการทางสังคม (social safety net) กระบวนการโลกาภิวัตนอาจนําไปสู
ความผันผวนของเศรษฐกจิในบางกรณี เชน การเลิกกิจการเนือ่งจากการแขงขันจาก
ตางประเทศ ดังนัน้ประเทศตางๆ ควรมีระบบประกนัสังคมที่ดีพอในการชวยเหลือแรงงาน
ที่ถูกเลิกจางใหมโีอกาสฝกอาชีพใหมและโอนยายไปยังอุตสาหกรรมใหมได  

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิมหภาค ควรรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ
มหภาคเพื่อรักษาความมั่นใจของนักลงทุนในประเทศและตางประเทศ ปองกันผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดกับผูประกอบการรายยอย สามารถตักตวงประโยชนจากการไหล 
เขาออกของเงนิทุนจากตางประเทศ และปองกนัปญหาที่อาจเกดิข้ึนจากความผันผวน
ของระบบเงินตราระหวางประเทศ 

โดยสรุปแลวผูเขียนมีความเห็นวา การอยูรวมกับกระบวนการโลกาภิวัตนนาจะ
เปนเรื่องของการใชความเปนเหตุเปนผลในการตระเตรียมโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถรองรับกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนได และในที่สุดกระบวนการ
โลกาภิวัตนนาจะเปนกลไกหนึ่งในการชวยขจัดความยากจนและลดปญหาการกระจาย
รายไดของประเทศ 

2. “โลกาภิวัตน อัตราการเจรญิเติบโต การศึกษา และการสาธารณสุข: 
ผลกระทบตอความเหลื่อมลํ้าในเศรษฐกิจไทย” 

โดย ดร. ตรีเทพ นพคุณ กระทรวงการตางประเทศ  

โดยทั่วไปมักมีการกลาวถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชวง
กวา 20 ปที่ผานมาในทางบวก แตเบ้ืองหลังความสําเร็จนี้คือการเพ่ิมข้ึนของปญหา
ความเหลื่อมลํ้าดานรายไดในสังคมหรืออีกนัยหนึ่งชองวางแหงการพัฒนาเศรษฐกิจถาง
กวางข้ึน การศึกษานี้มุงพิจารณาปญหาเรื่องความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจระหวาง
ภูมิภาคภายในและภูมิภาคชายฝงของประเทศไทยในชวงป 2524-2546 โดยเนนศึกษา
ความสัมพันธของโลกาภิวัตน (โดยมูลคาการคาระหวางประเทศ) การศึกษา การ
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สาธารณสุข และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีตอความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจ
ระหวางสองภูมิภาคดังกลาว 

การศึกษาพบวา ในชวงแรกภูมภิาคภายในมีระดับการพัฒนาตามหลังภูมิภาค
ชายฝงคอนขางมาก และตอมาไดเพ่ิมระดับการพัฒนาเพ่ือไลตามภูมิภาคชายฝง ในแงนี้
อาจเปรยีบเทยีบสองภูมิภาคเปน “ผูรเิริ่ม” (innovators) และ “ผูเลียนแบบ” (imitators) 
(ตามหลักของ Schumpeterian Entrepreneur) โดยผูรเิริ่มสวนใหญอาศัยอยูในภูมภิาค
ชายฝงและผูเลียนแบบอาศยัอยูในภูมิภาคภายใน ทั้งนี้ผูริเริ่มเริม่ลงทุนในธุรกจิใหมๆ 
โดยใชเทคโนโลยทีี่กาวหนาและแรงงานผูชํานาญการตั้งแตกอนป 2536 ตอมาเทคโนโลยี
ใหมๆ ไดแพรเขาสูภูมิภาคภายในและผูเลียนแบบก็ไดนําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชลงทุน
ในธุรกิจตางๆ ซึ่งกอใหเกิดการจางงานและการเพิ่มรายไดมากกวาในอดีต ดังนั้นชองวาง
แหงการพัฒนาระหวางภูมิภาคทั้งสองจึงเริ่มลดลง 

ปจจัยที่เพ่ิมอัตราความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจ คือ โลกาภิวัตนและการศึกษา 
สวนการสาธารณสุขชวยลดอัตราความเหลื่อมลํ้าดังกลาว และผลของอัตราการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกจิชวยลดอัตราความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจไดหลังจากป 2539  

ต้ังแตป 2539 ความไมเทาเทยีมทางเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนคิดเปน 0.0044 
เทาของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาการคา และ 0.0508 เทาของการเปลี่ยนแปลงในการ 
ใชจายทางการศกึษา และเปลี่ยนแปลงลดลงคิดเปน 0.0689 เทาของการเปลี่ยนแปลงใน
การใชจายทางการสาธารณสุข  และ 0.0066 เทาของการเปลี่ยนแปลงในอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ดังนั้นการลดอัตราความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคภายในและ
ภูมิภาคชายฝงสามารถดําเนินการไดสองแนวทาง  คือ  1) การเพิ่มการใชจายดานการ
สาธารณสุขและการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 2) การลดผลกระทบ
จากปจจัยดานการคาระหวางประเทศและการศึกษา ทั้งนี้หากรัฐบาลสามารถมีนโยบาย
ใหกลุมบุคคลที่ดอยโอกาสในสังคม (โดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคภายใน) สามารถ
เพ่ิมมูลคาการคาระหวางประเทศและเขาถึงการศึกษามากขึ้น ก็จะชวยลดชองวางแหง
การพัฒนาระหวางภูมิภาคภายในและภูมิภาคชายฝงไดในระยะยาว (โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑเปนตัวอยางหนึ่งของการที่ชาวบานมีโอกาสเขาไปอยูในแวดวงการคา
ระหวางประเทศผานกลไกตลาดของรัฐ)  
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3. “ทุนตางชาตกิับการสรางงานในประเทศไทย” 

โดย ผศ. ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ ดร. วิศิษฐ ชัยศรสีวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การศึกษานี้ตองการวิเคราะหผลกระทบของทุนตางชาติตอการสรางงานใน
ประเทศไทยโดยจะพิจารณาถึงประเภทและสัดสวนของทุนตางชาติ ตลอดจนอุตสาหกรรม
ที่ทุนตางชาติเขามาลงทุน เพ่ือเสนอทิศทางการรับการลงทุนจากตางประเทศของไทย
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การลงทุนจากตางประเทศมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนตามการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบของการทําความตกลงทางการคาและการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มีความตองการเงินทุนจากตางประเทศอยางมากเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยทั่วไป การไหลเขาของทุนตางชาติจะสงผลกระทบตอตลาดแรงงาน
ในประเทศผูรับการลงทุนทั้งในแงของการสรางงานและการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน 
ซึ่งทั้งสองสวนนี้ลวนเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดประโยชนที่ประเทศผูรับการลงทุน
ควรจะไดรับจากทุนตางชาติ 

การลงทุนทางตรงจากตางประเทศทั้งในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 
จะทําใหเกิดการสรางงานระยะยาวและชวยเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานผานการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต หรือการพัฒนาแรงงานทักษะตํ่าใหเปนแรงงานทักษะสูงไดมากกวา
การลงทุนทางออมจากตางประเทศ (เชน การลงทุนซื้อหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย) 
ในแงนี้การลงทุนทางตรงจึงนาจะมีผลตอการลดความยากจนและนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนไดมากกวาการลงทุนทางออม นอกจากนี้การลงทุนทางตรงยังเปนการลงทุนที่มี
ระยะเวลายาวนานกวาการลงทุนทางออม จึงเปนการลดความผันผวนจากการเคลื่อนยาย
ของเงินทุนเขาออกจากประเทศผูรับการลงทุน  

อยางไรก็ตาม การลงทุนทางออมสามารถกอใหเกิดการสรางรายไดไดเชนกัน 
กลาวคือ การลงทุนนี้นับเปนการสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจผานชองทางของการเพิ่ม
สภาพคลองในตลาดทุน ทําใหการระดมทุนของธุรกิจเปนไปไดงายข้ึน มีตนทุนของ
เงินทุน (cost of fund) ตํ่าลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคบริการ เชน ภาคบริการทาง
การเงิน โทรคมนาคม ฯลฯ การลงทุนทางออมมีสวนสนับสนุนใหเกิดการลงทุนทั้งโดย
ทุนตางชาติและทุนภายในประเทศที่จะกอใหเกิดการจางงานในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศผูรับการลงทุน  

การลงทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
การแขงขันตํ่าในตลาดโลก หรืออุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมไดนอย (สวนใหญเปน
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อุตสาหกรรมที่แสวงหาประโยชนจากปจจัยการผลิตราคาถูกในประเทศผูรับการลงทุน) 
อาจทําใหการจัดสรรทรัพยากรที่มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผูรับ
การลงทุนมีประสิทธิภาพนอยลงได 

การลงทุนทางตรงที่ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนจะมีความสามารถ
ในการกอใหเกิดการจางงานมากกวาการลงทุนทางตรงที่ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ใชทุน
เขมขน ทําใหมีผลตอการลดความยากจนไดมากเพราะเปนการยกระดับรายไดของแรงงาน
ในระบบเศรษฐกิจจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
กําลังพัฒนาสวนใหญมักมีสัดสวนของทุนตอแรงงานต่ํา (เปนระบบเศรษฐกิจที่มีแรงงาน
มากโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานที่มีทักษะตํ่า) ในชวงเริ่มตน การลงทุน
ทางตรงสวนใหญที่เขามาจึงเปนการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน
เพ่ือใชประโยชนจากแรงงานไรทักษะราคาถูก คาจางแรงงานที่ตํ่าเปนปจจัยสําคัญตอ
การตัดสินใจลงทุนของทุนจากตางประเทศ  

เมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้นและมีการแขงขันในตลาดแรงงานไรทักษะ
มากขึ้นจากความตองการแรงงานที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ประกอบกับการเพิ่มผลิตภาพ
ของแรงงานผานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต แรงงานไดพัฒนาตนเองไปเปนแรงงาน
ที่มีทักษะสูงจึงทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานราคาถูก การลงทุนจากตางประเทศที่
อาศัยความไดเปรียบในดานตนทุนแรงงานราคาถูกเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันจึงมีนอยลง ประเภทของการลงทุนทางตรงจากตางชาติที่เขามามีบทบาทสําคัญ
จึงเปลี่ยนเปนการลงทุนที่ใชทุนเขมขนในการผลิต บทบาทของทุนจากตางชาติตอการ
จางงานและการลดความยากจนจะลดความสําคัญลง  

ในกรณีของประเทศไทยนั้น สัดสวนของทุนตอแรงงานมีการปรับเพ่ิมสูงข้ึนเปน
ลําดับต้ังแตกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ซึ่งเปนชวงที่ไทยเปดใหเงินทุนจากตางชาติ
จํานวนมากไหลเขามาในประเทศ ในชวงป 2543 ถึงปจจุบัน สัดสวนของทุนตอแรงงาน
ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และการไหลเขาของการลงทุนจากตางประเทศมีปริมาณ
ลดลงเมื่อเทียบกับชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ บทบาทของการลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศตอการสรางงานและการลดความยากจนในประเทศไทยจึงมีความสําคัญลดลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางปจจัยการผลิตภายในประเทศ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน จึงตองใหความสนใจกับประโยชนที่จะไดรับจากทุนตางชาติใน
ดานการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานมากกวาการเพิ่มปริมาณการจางงาน
เพียงอยางเดียว 
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4. “โลกาภิวัตนกับผลกระทบตอแรงงานไทย” 

โดย ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห รองผูอํานวยการศูนยศกึษาความยากจน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การศึกษานี้ ช้ีใหเห็นผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบของโลกาภิวัตนตอ
ตลาดแรงงานไทยในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนคาจางและการจางงานของแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบ สวัสดิการแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย แรงงานเด็ก
และแรงงานสตรี การอพยพยายถิ่นฐานของแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศและ
แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย ทั้งยังเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การสรางความพรอมแกประเทศไทยในการปรับตัวรับกับกระแสโลกาภิวัตนที่มีแนวโนม
รุนแรงข้ึนในอนาคต 

แมโลกาภิวัตนสงผลกระทบทางบวกตอตลาดแรงงานในประเทศไทย เชน ยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน ตลอดจนชวยทําใหระดับความยากจนโดยรวม
ของคนไทยลดลงก็ตาม แตโลกาภิวัตนก็ยังสงผลกระทบทางลบในรูปแบบของการ
กระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน ความไมมั่นคงในการทํางานของแรงงานนอกระบบที่
สวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม การที่แรงงานสตรีและเด็กไดรับคาจางต่ําและไมไดรับ
การคุมครอง หรือการที่แรงงานตางดาวอาจทําใหแรงงานในประเทศไดรับคาจางลดลง 
ฯลฯ 

เนื่องจากแรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจไทยที่ตอง
พ่ึงพาการผลิตแบบใชแรงงานเขมขน ผูกําหนดนโยบายจึงควรใหความสําคัญกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของแรงงาน ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑไดในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือที่จะทําใหประเทศไทยและ
แรงงานไทยไดประโยชนจากโลกาภิวัตนอยางเต็มที่ (หรือเสียประโยชนนอยที่สุด) จึง
เสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาและตลาดแรงงานดังนี้ 

1. การเจรจาการคาในปจจุบันไมไดใหความสําคัญกับผลไดหรือผลเสียที่จะเกิด
ข้ึนกับตลาดแรงงานในประเทศมากเทาที่ควร แตมกัจะมุงพิจารณาเรื่องปริมาณการคาที่
เพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม เนื่องจากสวัสดิภาพของแรงงานเปนตัวชีวั้ดที่สําคัญของความ
กินดีอยูดีของคนในประเทศ ดังนัน้การเจรจาการคาจึงควรใหความสําคัญกับผลกระทบ
ทางดานบวกและลบตอตลาดแรงงานดวย โดยพิจารณาวาแรงงานจะมีสวนไดสวนเสีย
ในสาขาการผลิตใดบาง และผูเจรจาควรหลีกเลี่ยงการเจรจาที่จะทําใหแรงงานสวนใหญ
ของประเทศเสียประโยชนและคนสวนนอยไดประโยชน 
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2.  เนื่องจากโครงสรางทางการคาในโลกปจจุบันมีแนวโนมในการใชมาตรการ
กีดกันที่ไมใชภาษีมากขึ้น ประเทศไทยควรทําความเขาใจถึงขอกีดกันเหลานี้และปรับตัว
เพ่ือไมใหประเทศคูคานําขอกีดกันดังกลาวมาใช โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานแรงงาน 
นอกจากนี้ยังควรพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคา เชน พิธีการศุลกากร ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.  ควรใหความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐานแรงงาน คาจางข้ันตํ่า และ
สวัสดิการสังคมของแรงงานในระบบใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล และขยายมาตรฐาน
การคุมครองนี้ไปยังแรงงานนอกระบบตลอดจนแรงงานเด็กและสตรี ทั้งยังควรศึกษา
ความเปนไปไดทางการเงินในการจัดต้ังระบบเครือขายความคุมครองทางสังคม (เชน 
การรักษาพยาบาลหรือการประกันการวางงาน) สําหรับแรงงานนอกระบบ 

4.  จากการที่แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ไทยควรกําหนดมาตรการที่ทําใหไดประโยชนทางเศรษฐกิจจากแรงงานตางดาว
เหลานี้อยางเต็มที่ เชน การเก็บภาษีรายได หรือบังคับใหแรงงานตางดาวจายเงินสมทบ
ในรูปแบบอื่นๆ ในมาตรฐานเดียวกับที่ใชในประเทศพัฒนาแลว โดยภาครัฐสามารถนํา
รายไดจากภาษี (หรือเงินสมทบในรูปแบบอื่นๆ นั้น) ไปใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศหรือนํามาขยายการคุมครองดานสวัสดิการสังคมแกแรงงานนอกระบบและ
แรงงานกลุมนี้ 

5.  กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยควรดําเนินการเก็บขอมูลแรงงาน
ตางดาวในลักษณะการเก็บขอมูลแบบซ้ํา (panel data) เพ่ือใหงายตอการวิเคราะหพฤติกรรม
ของแรงงานตางดาวในแตละชวงเวลา (เชน การเปลี่ยนแปลงสาขาการทํางาน การยาย
ถิ่นฐานของแรงงานตางดาวในประเทศ) ซึ่งจําเปนตอการบริหารจัดการ เนื่องจากจํานวน
แรงงานตางดาวมีแนวโนมสูงข้ึนอยางรวดเร็วในอนาคต 

6.  เนนสรางความเชื่อมโยงยอนหลัง (backward linkages) ระหวางบริษัทขามชาติ
ที่มาลงทุนในประเทศกับผูประกอบการไทยเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะของ
แรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานที่ทํางานในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

7.  เนนการพัฒนาระบบกลุมอุตสาหกรรม (industrial cluster) เพ่ือชวยพัฒนา
ผลิตภัณฑระหวางผูประกอบการภายในกลุม ทั้งยังชวยดึงดูดทรัพยากร (resource 
pooling) เพ่ิมการจางแรงงานและพัฒนาทักษะฝมอืแรงงาน ตลอดจนสรางฐานองคความรู  

8.  สนับสนุนใหแรงงานไทยใชประโยชนจากการเจรจาการเปดเสรีภาคบริการ
อยางเต็มที่ เชน สนับสนุนใหพอครัวไทยไปทํางานในประเทศคูเจรจา หรือสงเสริมให
บริษัทกอสรางของไทยไปประมูลรับงานโครงการจากตางประเทศ  
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5. “การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยเปนประโยชนตอผูมรีายไดนอย
หรือไม?” 

โดย ดร. อนนัต วัฒนกลุจรัส คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ปจจุบันการทองเที่ยวกลายเปนสวนหนึ่งของกลยุทธหลักในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจน เนื่องจากมีความเชื่อวา 1) การ
ทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของรายไดเงินตราตางประเทศที่มีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจ
เติบโตไดเปนอยางดี และ 2) การทองเที่ยวจะชวยสรางงานและสรางผลผลิตจากงานที่
ตองใชแรงงานเปนหลัก ซึ่งโดยปกติมักเปนแหลงรายไดสําคัญของผูมีรายไดนอย ดังนั้น
การสงเสริมการทองเที่ยวจึงชวยกระจายรายไดและชวยลดความยากจนของประเทศได  

สําหรับความเชื่อที่หนึ่งนั้นมีหลักฐานสมเหตุสมผลรองรับอยู กลาวคือ ประเทศ
กําลังพัฒนามากกวา 80 ประเทศมีสัดสวนของรายไดจากการทองเที่ยวตอผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศสูงกวาคาเฉล่ียของทั้งโลกและยังครองสวนแบงการสรางงานและการ
สงออกสูงกวาคาเฉลี่ยอีกดวย  

สวนความเชื่อที่สองนั้นยังนาเคลือบแคลงอยู เนื่องจากมีความขัดแยงกับผลการ
วิเคราะหฐานขอมูลของ 150 ประเทศที่มีรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งชี้ใหเห็นวา 
กลุมประเทศกําลังพัฒนามีสวนแบงการจางงานในภาคการทองเที่ยวตํ่ากวาสวนแบง
รายไดจากการทองเที่ยว  ในทางตรงกันขามกลุมประเทศพัฒนาแลวกลับมีสวนแบงการ
จางงานในภาคการทองเที่ยวสูงกวาสวนแบงรายไดจากการทองเที่ยว  ดังนั้นภาคการ
ทองเที่ยวในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจึงไมไดเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลัก
ตามที่ไดต้ังสมมติฐานไวเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว 

ความเชื่อที่สองยังไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหในกรณีของประเทศไทยดวย 
กลาวคือ แทที่จริงแลวผลประโยชนจากการขยายตัวของภาคการทองเที่ยวในประเทศไทย
ตกไปอยูในกลุมของผูมีรายไดสูงนอกภาคเกษตรในสัดสวนที่มากกวากลุมผูมีรายไดนอย
ในภาคเกษตร  ดังนั้นการเติบโตในภาคการทองเที่ยวของไทยจึงเพ่ิมรายไดและ
สวัสดิการสังคมของครัวเรือนที่มีรายไดสูงและอยูนอกภาคเกษตรมากกวาและเร็วกวา
ครัวเรือนที่มีรายไดตํ่าและอยูในภาคเกษตร ดวยเหตุนี้ความเชื่อที่วาการขยายตัวใน
ภาคการทองเที่ยวไทยจะชวยกระจายรายไดและชวยลดความยากจนในหมูผูมีรายได
นอยจึงไมถูกตอง  

ในดานนโยบายพบวา ภาษีทองเที่ยวสามารถเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ
กําลังพัฒนา แตในความเปนจริงกลับมีการจัดเก็บภาษีทองเที่ยวในกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาไมมากนักและยังตํ่ากวากลุมประเทศพัฒนาแลวเสียดวย การศึกษานี้เสนอวา 
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แทนที่รัฐบาลจะชวยอุดหนุนทางการเงินแกภาคการทองเที่ยวโดยตรง รัฐบาลควรเนน
พิจารณาและกําหนดรูปแบบการเก็บภาษีทองเที่ยวที่เหมาะสม จากนั้นจึงนํารายไดจาก
ภาษีนี้มาใชเปนกองทุนสําหรับจัดทําโครงการเพื่อชวยเหลือคนยากจนและโครงการ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร ตลอดจนลด
ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยว  

นอกจากนี้ ผลประโยชนจากการขยายตัวในภาคการทองเที่ยวยังสามารถกระจาย
ไปสูผูมีรายไดนอยและครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมไดอีกดวย หากรัฐบาลสงเสริมให
คนเหลานี้มีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมมากขึ้น เชน อุตสาหกรรม
ทองเที่ยวอาจพิจารณาใหอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมแกเกษตรกรผูอนุรักษ
และจัดการใหพื้นที่การเกษตรในชนบทเปนแหลงทองเที่ยว รวมถึงใหคาตอบแทนแก
ชาวบานในทองถิ่นที่รวมกันรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และของโบราณ
ลํ้าคาไว ความพยายามในการกําหนดและดําเนินนโยบายเหลานี้จะชวยสนับสนุนใหเกิด
ความแข็งแกรงทางการเงินของสังคมโดยรวม และธํารงรักษาทรัพยสมบัติของชาติให
ยั่งยืนสืบไป   

ภาคผนวก 

กําหนดการสัมมนาวิชาการประจําป 2550 
เรื่อง “จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวสัดิการ” 

วันที ่10-11 พฤศจิกายน 2550 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี ้จอมเทยีน ชลบุร ี

 

วันเสารที ่ 10 พฤศจิกายน 2550 

09:00-09:10 กลาวตอนรับ  
 โดย  ดร. อัมมาร สยามวาลา  

 รักษาการประธานสถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
09:10-10:00 ปาฐกถานําเรื่อง “ภารกิจสําหรับรฐับาลชุดตอไป” 
 โดย  ฯพณฯ โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ  

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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10:15-11:15 การนําเสนอบทความเรื่อง “แนวทางการแกปญหาความยากจน: เสรีนิยม ประชานยิม  
หรือรัฐสวัสดิการ” 
โดย  ดร. อัมมาร สยามวาลา  รักษาการประธานสถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
และ  ดร. สมชัย จิตสุชน  ผูอํานวยการวิจยัดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและ 
  การกระจายรายได สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ดําเนินการนําเสนอโดย  
รศ. ดร. นิพนธ พัวพงศกร   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

11:15-12:00 ผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น 
 
13:00-17:00 การประชุมกลุมยอย แยกเปนสองกลุม 

กลุมที่หน่ึง  การใหสินเชือ่เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจของคนจน  
ประธานกลุม ดร. อัมมาร สยามวาลา 

รักษาการประธานสถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
ผูนําเสนอ 

 

 

 

1. “สินเชื่อและปญหาเศรษฐกิจของคนจน”  
 ดร. กอบศักดิ ์ภตูระกูล  ผูบริหารสถาบันวิจัยเพ่ือตลาดทนุ  

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2. “โอกาสที่จะเขาถงึแหลงสินเชื่อกับการลดปญหาความยากจน” 
 ดร. ชัยสิทธิ ์อนุชิตวรวงศ ผูเช่ียวชาญ ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกจิรายสาขา 

 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
3. “การประเมนิผลกระทบของกองทนุหมูบานตอความยากจน” 
 คุณ บวรพรรณ อัชกุล  นักวิจัย ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสงัคม 

 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
4. “การใหสินเชื่อเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจของคนจน” 
 คุณ ศิวโรฒ จิตนยิม สถาบันการเงินชมุชนตําบลหนองสาหราย 

 (อภิปรายโดยไมไดนําเสนอบทความ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ)  
 จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 
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กลุมที่สอง การใหการศึกษาเพื่อแกปญหาของคนจน  
ประธานกลุม ศ. รังสรรค ธนะพรพันธุ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “บทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
การเมือง” 

 ดร. วิโรจน ณ ระนอง ผูเช่ียวชาญอาวุโส ฝายการวิจยัแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา 
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

2. “ความสําคัญของการศึกษาตอการลดความยากจน”  
 ดร. อัศวิน อาฮูยา ผูบริหารทีม สายนโยบายการเงนิ ธนาคารแหงประเทศไทย 
3. “บทบาทของการศึกษาภาคบังคับตอการแกปญหาความยากจน: โอกาสทาง 

การศึกษาของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส” 
 คุณ วรัญญา เตียวกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม 

 แหงชาติ 
4. “การใหการศึกษาเพื่อยกฐานะของคนจน” 
 คุณ มุกดา  อินตะสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 (อภิปรายโดยไมไดนําเสนอบทความ) 
 

วันอาทติยที ่11 พฤศจกิายน 2550  

09:00-12:00 การประชุมกลุมยอย แยกเปนสองกลุม 

กลุมที่สาม  การตอสูกับความยากจนดวยระบบรัฐสวัสดิการ  
ประธานกลุม คุณ นวพร เรืองสกุล  ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  
ผูนําเสนอ 

 
 

1. “การเปลี่ยนแปลงในวิธีการปดงบขาดดุลรายไดของคนไทยและนัยตอการเขาสู 
รัฐสวัสดิการ”  

 รศ. ดร. มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
2. “แรงงานนอกระบบและนยัตอรฐัสวัสดิการ”  
 รศ. ดร. นฤมล นริาทร  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3. “คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ?”  
 ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย ผูอํานวยการวิจยัดานหลักประกันทางสังคม  
  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
4. “การตอสูกับความยากจนดวยระบบรัฐสวัสดิการ”  
 คุณ ชบ  ยอดแกว สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 (อภิปรายโดยไมไดนําเสนอบทความ) 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ) 
สรุปบทความจากการสัมมนาวิชาการประจําป 2550 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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กลุมที่สี ่  โลกาภิวตันขจัดความยากจนจรงิหรือ?   
ประธานกลุม ดร. ณรงคชัย อัครเศรณ ี   ประธานกรรมการ  

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
ผูนําเสนอ 1. “โลกาภิวัตน การกระจายรายได และการขจัดความยากจน” 

 รศ. ดร. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา    ผูอํานวยการสํานกัฝกอบรม  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

2. “โลกาภิวัตน อัตราการเจริญเติบโต การศึกษา และการสาธารณสุข: ผลกระทบตอ 
ความเหลื่อมลํ้าในเศรษฐกิจไทย” 

 ดร. ตรีเทพ นพคณุ กระทรวงการตางประเทศ 
3. “ทุนตางชาติกับการสรางงานในประเทศไทย” 
 ผศ. ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
4.  “โลกาภิวัตนกับผลกระทบตอแรงงานไทย” 
 ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห  รองผูอํานวยการศูนยศึกษาความยากจน  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
5. “การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยเปนประโยชนตอผูมีรายไดนอยหรือไม?” 
 ดร. อนันต วัฒนกุลจรัส  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 44 (ฉบับพิเศษ) 
ภาคผนวก 
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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 
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