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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

โรงแรมรามาการเดนส 12 กันยายน 2552
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ทางรอดประเทศไทย : สูระบบสวัสดิการพื้นฐาน



ประเด็นอภิปราย
• การกระจุกตัวของรายไดและทรัพยสินกอใหเกิดการกระจุกตัวของ

การเมืองอํานาจ และความขัดแยงทางการเมือง
– ผล คือ ประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ

• การจัดระบบสวัสดิการพื้นฐาน (กาวหนา) เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ และ สรางความม่ันคงกับระบบประชาธิปไตย

• ระบบสวัสดิการพื้นฐานดังกลาวควรเปนอยางไร
• ความเปนไปไดของการสรางระบบสวัสดิการพื้นฐาน

– รัฐจะระดมทรัพยากรการคลังมาจัดสวัสดิการพื้นฐานไดอยางไร
– การสรางความม่ังค่ังของประเทศ
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หัวขออภิปราย
• ทําไมตองปฏิรูปเศรษฐกิจ
• แนวคิดในการจัดสวัสดิการพื้นฐาน
• การระดมทรัพยากรดานการคลังเพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐาน
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1. ทําไมตองปฏิรูปเศรษฐกิจ 
• เหตุผล 3 ประการ

– การกระจุกตัวของรายไดและทรัพยสิน มีความสัมพันธกับการ
กระจุกตัวของอํานาจการเมือง

– ความลมเหลวของระบบเศรษฐกิจไทยในการแกไขปญหาการ
กระจุกตัว ของรายไดและทรัพยสิน

– จุดออนของระบบประชานิยมในการแกไขปญหาความยากจน  
และการกระจายรายได
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1.1 ปญหาการกระจุกตัวของรายไดและทรัพยสิน และความไม
มั่นคงดานชีวิตการงานของคนฐานลาง
– ไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงตลอดชวง 50 ปท่ี

ผานมา ทําใหจํานวนคนจนลดลงจาก 52% ในกลางทศวรรษ 
2500 เหลือ 10% ในป 2551
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รอยละจนคนGDP Growth
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รอยละจนคนGDP Growth
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รูปที่ 2 สัดสวนคนจนลดลงทั้งในเมืองและในชนบท   (รอย
ละของประชากร)

สัดสวนคนจนในประเทศไทย เขตเมืองและชนบท
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– แตเศรษฐกิจไทยมีปญหา 4 ประการ 
• (1) ความสัมพันธระหวางสัดสวนคนจน และอัตราเติบโตทาง

เศรษฐกิจไมใชเสนตรง โดยเฉพาะเม่ือสัดสวนคนจนลดเหลือ 
8% (อัมมาร และสมชัย 2550)

• (2) ไทยมีปญหาความเหล่ือมลํ้าดานรายไดรุนแรงมาก หลังจาก  
ท่ีความเหล่ือมลํ้าเพ่ิมถึงระดับสูงสุดในป 2535 ซ่ึงเปนชวง
เศรษฐกิจฟองสบู แตหลังจากน้ันความเหล่ือมลํ้าดานรายไดมี
ลักษณะข้ึนๆ ลงๆ  ไมแนนอน และดัชนีความเหล่ือมลํ้าดาน
รายไดของไทยแยพอๆกับกลุมประเทศลาตินอเมริกา
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รูปท่ี 3 การกระจายรายได 
Giniสัดสวนคนรวย/คนจน

10



ตารางท่ี 1 สวนแบงรายไดของคนไทย 
(รอยละของรายไดรวมท้ังประเทศ)

ท่ีมา: ประมวลจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมปตางๆ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ

ป พ.ศ. 
กลุมชั้นรายได 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550 
รวยสุด 20% 55.9 54.4 57.0 59.0 57.2 56.5 56.1 58.2 57.5 55.2 55.9 54.9 56.5 55.0 กลุมที่ 2 7.7 8.0 7.5 7.1 7.4 7.6 7.8 7.2 7.3 7.8 7.7 8.0 7.7 8.0 
จนสุด 20% 4.4 4.6 4.3 4.0 4.1 4.2 4.3 3.9 3.9 4.2 4.2 4.5 3.5 4.4 
รวยสุด/จนสุด 12.8 11.9 13.3 14.9 14.1 13.5 13.1 15.0 14.5 13.0 13.2 12.1 15.9 12.5 

 

11



(3) ความเหลื่อมล้ําของทรัพยสินยิ่งกระจุกตัวมากกวาความเหลื่อมล้ําดาน
รายได : ป 2549 กลุมรวยท่ีสุดมีทรัพยสิน 69 เทาของกลุมคนจนท่ีสุด

ท่ีมา: Kiatpong, Wilatluk and Nalin 2008 12



เศรษฐกิจไทยมีปญหา 4 ประการ (ตอ)

• (4) นอกจากคนจน 10%ของประชากร คนสวนใหญ
ของประเทศ ซึ่งเปนคนชั้นกลางระดับลาง- 
ระดับกลาง (50 %) มีชีวิตการงานท่ีขาดความมั่นคง 
(ดูขอมูลในตอนท่ี 2)
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1.2 สาเหตุของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
– มนุษยมิไดมีความสามารถเทาเทียมกัน 
– โอกาสเขาถึงสินเชื่อ ทรัพยากร และความรูไมเทาเทียมกัน ฯลฯ
– กลไกตลาดไมสามารถทําหนาท่ีในการกระจายรายได เพราะหนาท่ีหลัก คือ จัดสรร

ทรัพยากร
– ในระบบเศรษฐกิจไทย แทนท่ีรัฐจะมีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ําทาง

เศรษฐกิจ รัฐกลับมีสวนสําคัญในการถาง และซ้ําเติมความเหลื่อมล้ํา
• ในประเทศกําลังพัฒนาท่ีปกครองดวยระบบประชาธิปไตย รัฐมักเปนตัวแทน

ของกลุมธุรกิจขนาดใหญ เชน การผูกขาดในธุรกิจสวนใหญเกิดจากอํานาจรัฐ
• นโยบายและมาตรการของรัฐกอใหเกิดคาเชา(สิทธิพิเศษ หรือประโยชนท่ีมิควร

ได)แกนักธุรกิจใหญบางราย และนักการเมือง
• โครงสรางภาษ ีและการใชจายรัฐไมมีสวนชวยลดการกระจุกตัวของรายได และ

ทรัพยสิน 14



1.3 การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับการกระจุกตัวของอํานาจทาง
การเมือง: การเขาสูอํานาจการเมือง และ การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (หรือ 
ผลตอบแทนสวนเกิน economic rent)
– ประเด็นแรก: ทําไมนักธุรกิจรายใหญ จึงตัดสินใจเขาสูอํานาจทางการเมือง

• การลงทุนเลนการเมืองคุมคาเพราะอํานาจการเมืองชวยปกปองธุรกิจ/ สัมปทาน 
และขยายอํานาจเศรษฐกิจของตน หรือกําหนดนโยบาย หรือกฎเกณฑท่ีเปนโทษ
ตอคูแขงทางธุรกิจ (Shleifer and Vishny 1998; Olson 2000; Morck, 
Wolfenzon and Yeung 2005) 

• ยิ่งธุรกิจมีทรัพยสินมาก ยิ่งมีแรงจูงใจใหนักธุรกิจเขาสูอํานาจการเมืองเพื่อธุรกิจ
ของตน  (Acemoglu, Johnson and Robinson 2004)

• ความสามารถในการเขาสูอํานาจการเมืองขึ้นกับทรัพยสิน เพราะการเมืองตองใช
เงินมาก (1) ในระบบประชาธิปไตยไทย  ประชาชนมิไดมีสวนรณรงคและแบก
รับภาระการหาเสียงใหนักการเมือง (2)  อํานาจเศรษฐกิจเปนกุญแจสําคัญในการ
ควบคุมเสียงในรัฐสภา
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– ชองทางของนักธุรกิจใหญในการใชอํานาจการเมืองเพ่ือประโยชน
ตอธุรกิจ : ทางออมและทางตรง

• ทางออม : นักธุรกิจสรางความสัมพันธกับนักการเมืองดวยวิธีตางๆ 
เพื่ออาศัยอิทธิพลทางการเมืองในการกําหนดนโยบายท่ีจะเอื้อประโยชน
ตอธุรกิจของตน

• ทางตรง : นักธุรกิจรายใหญเขาสูอํานาจการเมืองโดยตรง พบมากใน
ประเทศท่ีการเมืองขาดความม่ันคง  (Morck, et al. 2005)
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งานวิจัยเรื่องแรงจูงใจ และผลตอบแทนทางธุรกิจ
จากการเขาสูอํานาจการเมือง
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“เจาสัว” ท่ีลง-สมัครเลือกต้ังก็เพราะมีธุรกิจสัมปทานจากรัฐ

ลงเลือกตั้ง   
(13 ตระกูล)

ไมลงเลือกตั้ง 
(87 ตระกูล)

สินทรัพยเฉลี่ย (ลานเหรียญ) 4,418.46 486.46

% รายไดจากธุรกิจสัมปทาน 22.9 2.5

% กําไรตอทรัพยสิน 2.4 2.8

% หนี้สินตอทรัพยสิน 39.5 49.6

ที่มา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006) 18



ผลตอบแทนจากการเขาสูการเมือง
บริษัทของตระกูลชินวัตร มีอัตราผลตอบแทน

จากการถือหุนสูงกวาบริษัทอื่นถึงรอยละ 141 
จุด (สมเกียรติ, 2547)

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีสายสัมพันธกับรัฐมนตรี 
มีผลกําไรสูงกวาระดับเฉลี่ยรอยละ 18.56 จุด 
(Imai, 2006)
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หุนของ“ธุรกิจของเจาสัวธนกิจการเมือง” ใหผลตอบแทนสูงกวา
ธุรกิจของ “เจาสัวนอกรัฐ” (1)
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24 เดือน 36 เดือน

ผลตอบแทนของ
หุน: รอยละ

ระยะเวลาการถือหุน
ท่ีมา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

218.3
(208.1)

57.3
(57.3)
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ท่ีมา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

* ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ความแตกตางเม่ือตัดผลจากปจจัยอ่ืน

0.0
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1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

เจาสัวธนกิจการเมือง เจาสัวนอกรัฐบาล

มูลคาตลาดตอ
มูลคาทางบัญชี

กอนเปนรัฐบาล

หลังเปนรัฐบาล 0.649

2.223
1.574
(1.55)

มูลคาหุนในตลาดของ “เจาสัวธนกิจการเมือง”
เพ่ิมมากกวา “เจาสัวนอกรัฐ” หลังการเขาสูอํานาจ

21



สวนแบงตลาดของเจาสัวธนกิจการเมืองเพิ่มขึ้น 
เจาสัวนอกรัฐมีสวนแบงลดลง

0%

20%

40%

60%

80%

100%

กอนเปนรัฐบาล หลังเปนรัฐบาล

30.4
29.8

26.1
38.3

สวนแบงตลาด

เจาสัวธนกิจการเมือง

เจาสัวนอกรัฐบาล

อื่นๆ

ท่ีมา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

* ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ความแตกตางเม่ือตัดผลจากปจจัยอ่ืน

12.8
(11.7)

- 0.6

12.2
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• หลักฐานเหลาน้ีสนับสนุนแนวคิด “อํานาจการเมืองมีสวนสําคัญทําให
ธุรกิจของครอบครัวนักการเมืองมีอํานาจตลาดมากขึ้น ตลาดถูกบิดเบือน
มากขึ้น”
• คําถามสําคัญ และขอกังวล คือ ในระบบการเมืองปจจุบัน นักธุรกิจและ
เจาสัวมีแรงจูงใจเขาสูการเมือง (ซึ่งอาจเปนผลดี เพราะคนเหลาน้ีมี
ความสามารถในการบริหารท่ีนักการเมืองอาชีพไมมี) แตการเขามาเพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจจะกอใหเกิดการกระจุกตัวของอํานาจการเมือง 
และอํานาจเศรษฐกิจในมือเจาสัวธนกิจไมกี่ราย หรือไม 
• ผลท่ีตามมาคือ ความเสียหายใหญหลวงท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม
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• ประเด็นท่ีสอง: การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ กับอํานาจการเมือง
– นโยบาย การจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การกํากับ และการแทรกแซงของรัฐกอใหเกิด

ประโยชนท้ังท่ีควรได (rentดี) และประโยชนท่ีไมควรได (rent เลว)
• แมในบรรดานโยบายท่ีตองการใหสิทธิประโยชน (rent ด)ี แกนักลงทุนเพื่อให

ลงทุน หรือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมไทย แตความดอยประสิทธิภาพของหนวยงานรัฐ กลับ
กลายเปนการแจกสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการ โดยประเทศไมได
ผลตอบแทนท่ีคุมคา

•  คาเชาสวนท่ีเลว เชน commission จากการจัดจางจัดซื้อ การประมูลขาวสงออก 
กําไรจากการกวานซื้อท่ีดินกอนมีโครงการmega-project ฯลฯ

• คาเชาเหลาน้ี ตกอยูในมือของนักธุรกิจรายใหญท่ีเปนฐานเสียงนักการเมือง 
บางสวนตกแกนัการเมือง พรรคการเมือง และเจาหนาท่ีรัฐ 24



ประเด็นท่ีสอง: การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ กับอํานาจการเมือง (ตอ)
– ผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ ถวงการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รัฐสูญเสียภาษี สังคมสูญเสียทรัพยากร
• (1) ถวงgrowth เพราะการไดเปรียบของนักธุรกิจท่ีไดสิทธิประโยชน market 

share ใหญขึ้น ขณะทีคูแขง และโครงสรางตลาดแบบแขงขันถูกทําลาย 
• (2) แตธุรกิจแขงขันไมได เกงแตวิ่งเตนขอผลประโยชน บริษัทใหญจึงตองมี

แผนกราชการทําหนาท่ีวิ่งเตนเต็มเวลา
• (3) ในบางกรณี สวนแบงการสงออกในตลาดโลกลดลง เชน การจํานําขาว
• (4) ผูบริโภค ถูกเอาเปรียบผูเสียภาษีตองแบกรับภาระตนทุนของนโยบาย
• (5) หนวยงานรัฐเสียเปรียบนักธุรกิจท่ีอาศัยอิทธิพลการเมืองในการเจรจาทํา

สัญญาตางๆ ท่ีเรียกวา “คาโง”
• สมเกียรติ (2549) พบวา อํานาจรัฐสามารถกําหนดมาตรการและนโยบายท่ีเอื้อ

ประโยชนตอธุรกิจสัมปทาน ในลักษณะท่ีกอผลเสียหายตอสังคมแบบตางๆ 
ขางตน เปนมูลคา 71,000 ลานบาท 25



ประเด็นท่ีสอง: การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ กับอํานาจการเมือง (ตอ)

• ผลกระทบทางการเมือง และสังคม
– คาเชาท่ีตกแกนักธุรกิจซึ่งเปนฐานเสียงเปนปจจัยสนับสนุนการ

เลือกตั้งของนักการเมืองท่ีอยูในตําแหนง กีดกันนักการเมืองหนาใหม 
และนักการเมืองมือสะอาด

– ระบบตางตอบแทนระหวางนักธุรกิจการเมือง กับขาราชการชั้นผูใหญ
ท่ียินยอมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ หรือมาตรการท่ีเอื้อประโยชนแกธุรกิจ
ของนักการเมือง เชน การซื้อขายตําแหนงขาราชการชั้นผูใหญ

– ระบบตางตอบแทนระหวางนักธุรกิจใหญกับขาราชการชั้นผูใหญหลัง
เกษียณ
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• พฤติกรรมการแสวงหาคาเชาท่ีจะมีการศึกษา 
– การจัดจางจัดซื้อและสัมปทานในโครงการลงทุนขนาดใหญ รวมท้ังการประมูลขาย

ขาวรัฐบาล มักเปนการฮั้วกันระหวางนักธุรกิจรายใหญรวมมือกับเจาหนาท่ีรัฐ
– การผูกขาดและการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหมีผูไดสิทธิประโยชน

พิเศษเปนมูลคามหาศาล เชน นโยบายชวยเหลือภาคเกษตร สิทธิพิเศษดานภาษีจาก
การสงเสริมการลงทุน

– การใชขอมูลวงในกวานซื้อท่ีดินในบริเวณโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน 
ตลอดจนการใชอํานาจการเมืองครอบครองท่ีดินปาสงวนเพื่อนําไปพัฒนาเปน
โครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ

– ความออนแอของหนวยงานกํากับธุรกิจ เปดชองใหนักธุรกิจการเมืองเขาแทรกแซง
หนวยงานกํากับ เพื่อแสวงหาประโยชนทางธุรกิจเหนือคูแขง เชน การใชขอมูล
ภายในและการปนหุนในตลาดหลักทรัพย
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1.4 ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย
• 95% ของประเทศในกลุมท่ีมีรายไดเทาเทียมเปนประชาธิปไตย 

ขณะท่ี 75% ของประเทศในกลุมท่ีมีรายไดไมเทาเทียมเปน
ประชาธิปไตย (Jagger and Marshall, 2000)

• ประชาธิปไตยเกิดข้ึน และคงอยูไดมากกวาในประเทศท่ีมีรายไดสูง 
และประเทศท่ีมีการกระจายรายไดเทาเทียม (Przeworski, 2006) 

• ประวัติศาสตรของประเทศละตินอเมริกาช้ีวา ความไมเทาเทียม
ทางเศรษฐกิจขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย (Engerman and 
Sokoloff, 2002) 
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• ระบอบประชาธิปไตย คนอยูกึ่งกลาง (มัธยฐาน) หรือ median voters เปนคนตัดสิน
• ในทุกสังคม คนอยูกึ่งกลางมีรายไดตํ่ากวารายไดเฉลี่ยของสังคม

จํานวน

รายได

รายไดเฉล่ียรายไดมัธยฐาน
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• คนจนอยากไดสวัสดิการสังคมมาก แตคนรวยอยากจายภาษีนอย
• ในสังคมท่ีมีความไมเสมอภาคสูง คนอยูกึ่งกลางเปนคนจนมาก มีแรงกดดันใหเก็บ

ภาษีและกระจายรายไดสูง ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพยาก
• แทท่ีจริงแลว “สองนคราประชาธิปไตย” เปนความขัดแยงทางชนชั้นเศรษฐกิจ?

รายได

จํานวน

รายไดเฉลี่ยรายไดมัธยฐาน รายได

จํานวน

รายไดเฉลี่ยรายไดมัธยฐาน

สังคมไมเสมอภาค สังคมเสมอภาค
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31

(สัดสวนครัวเรือนตามระดับรายไดตอหัวท่ีแทจริง)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-5
00

10
00

-15
00

20
00

-25
00

30
00

-35
00

40
00

-45
00

50
00

-55
00

60
00

-65
00

70
00

-75
00

80
00

-85
00

90
00

-95
00

10
00

0-10
50

0

11
00

0-11
50

0

12
00

0-12
50

0

13
00

0-
13

50
0

14
00

0-
14

50
0

15
00

0-15
50

0

16
00

0-16
50

0

17
00

0-
17

50
0

18
00

0-
18

50
0

19
00

0-
19

50
0

20
00

0-
ข้ึนไ

ป

2533
2535
2539
2542
2547
2549

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจรายไดรายจายของครัวเรือน

• แนวคิดเร่ืองสังคมไมเสมอภาคขางตนสอดคลองกับลักษณะการกระจาย
รายไดของครัวเรือนไทย



ความยากงายในการเก็บภาษีจากทรัพยสินตางๆ

ท่ีดิน

ทรัพยากรมนุษย

เงินทุน
ยาก

งาย
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ทางเลือกเศรษฐกิจการเมืองไทย 4 ทาง

มีความไมเทาเทียมสูง

ไมกระจายรายได กระจายรายได

2. กดข่ีปราบปราม

• แอฟริกาใต

• 6 ตุลาคม 2519

1. ปฏิวัติประชาชน

• ตางประเทศ: ปฏิวัติรัสเซีย

• ไทย: 14 ตุลาคม 2516

ประชานิยมสุดข้ัว ระบบสวัสดิการพื้นฐาน

3. รัฐประหาร

• ละตินอเมริกา

• 19 กันยายน 2549

4. ประชาธิปไตยมั่นคง

• ประเทศตะวันตก

• ประเทศไทย พ.ศ. ????
33



1.5 สรุป 
•  ประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจเสรีจึงตองสรางสถาบัน และกติกาขึ้นมา

ควบคุมการใชอํานาจรัฐและกลไกตลาดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิดการกระจุกตัวของอํานาจการเมืองในหมูชนชั้น
นํา เชน กฎหมายผลประโยชนทับซอน การปรับปรุงและการบังคับใช
กฎหมายแขงขันการคา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย 
การจัดจางจัดซื้อท่ีโปรงใสฯลฯ

• การศึกษาแนวทางการขจัด หรือลดพฤติกรรมการแสวงหาคาเชาเลว จะ
มีสวน(1) ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัวของ
อํานาจการเมือง (2) เพิ่ม growth เพราะธุรกิจสามารถนําทรัพยากรที
เคยใชว่ิงเตนทางการเมือง ไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ ตลาดมีการ
แขงขันมากขึ้น (3) ประเทศไดเงินภาษีจากการขจัด rent เลว และจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อนํามาลงทุนและจัดสวัสดิการ (ดูตอนท่ี 2) 34



1.5 สรุป (ตอ)

• เราควรเร่ิมพิจารณานํามาตรการกระจายรายได / ทรัพยสิน มาใช เชน  
ปรับปรุงโครงสรางภาษ ีการขยายฐานภาษ ี ฯลฯ

• แตมาตรการเหลาน้ันตองไมทําลายแรงจูงใจในการทํางานและการลงทุน 
• สรางระบบสวัสดิการเพื่อหลีกเลี่ยงการใชนโยบายประชานิยมท่ีขาดวินัย

การคลัง ซึ่งเคยกอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและความขัดแยงอยางรุนแรงใน
ลาตินอเมริกา (Sachs 1989)
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2. แนวคิดในการจัดสวัสดิการพื้นฐาน 

 
  

Aging 
society 

ภาษี 

งบประมาณใน 10 และ 30 ปขางหนา 

Econ growth เพิ่มภาษ ี
-  อัตรา & โครงสราง 
- ประสิทธิภาพจัดเก็บ 
- เพิ่มฐานภาษี: ประเภท
ภาษีและนําแรงงานนอก
ระบบเขาสูระบบภาษี 

การขจัด/ลด  
Rent 

ลดรายจายอื่นของรัฐ 

แหลงทรัพยากรการคลัง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโต: การลงทุน ฯลฯ 

ระบบสวัสดิการพื้นฐาน 
ท่ีเหมาะสมสําหรับ

สังคมไทย 
ใน 10 ปขางหนา 
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2.1 ทําไมสังคมไทยตองมีสวัสดิการพ้ืนฐาน: เหตุผล 3 ขอ
– (1) ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม และนโยบายประชานิยมตางมีจุดออน

ในการแกไขความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน และความ
ยากจน     

•  กลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมไมสามารถทําหนาท่ีในการกระจาย
รายได เพราะหนาท่ีหลัก คือ จัดสรรทรัพยากร

• ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และวิกฤติเศรษฐกิจ 2 คร้ังในรอบ 13 ป ทําให
นโยบายประชานิยมไดรับความนิยมจากประชาชน พรรคการเมืองทุกพรรคตาง
พากันลอกเลียนแบบและตอยอดนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทย

• มีการโฆษณาวานโยบายประชานิยมสามารถแกไขปญหาความยากจนได
• นโยบายท่ีมีหลักฐานสนับสนุนวาชวยลดความยากจนไดจริง คือ นโยบาย 30 

บาทรักษาทุกโรคท่ีลดความยากจนได 1% (วิโรจน  2550)
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– แตผลของนโยบายประชานิยมตอความยากจน และกระจายรายได
ไมชัดเจน

• การลดลงของความยากจนเปนแนวโนมระยะยาวท่ีผกผันกับ อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตสะดุดชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 2540/43

• แมการกระจายรายไดจะดีขึ้นในชวง 2544-47 แตไมมีหลักฐานวาเกิดจากอะไร 
และการกระจายรายไดกลับเลวรายลงในป 2549 ซึ่งเปนปสุดทายของรัฐบาล
ทักษิณ

• ผลท่ีชัดเจน คือ รัฐบาลทักษิณวางแผนขาดดุลมากกวาชวงรัฐบาลประชาธิปตยท่ี
ตองใชงบประมาณแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ และมีการใชเงินนอกงบประมาณจํานวน
มาก ตลอดจนการเพิ่มงบกลาง และปญหาความไมโปรงใสทางการคลัง (อัมมาร 
และสมชัย 2550)

• โรคประชานิยมระบาด: การกระตุนเศรษฐกิจดวยมาตรการประชานิยมของ
รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ทําใหหน้ีสาธารณะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 38



2.1 ทําไมสังคมไทยตองมีสวัสดิการพื้นฐาน (ตอ)
– (2) คนช้ันกลางระดับลางซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศและ

คนจนประสบ “ความเสี่ยง”หลายอยาง (ดูสาเหตุในขอ 2.2)ซ่ึง
มีผลให “รายไดผันผวน หรือเกิดคาใชจายท่ีคาดไมถึง”......ขอน้ี
สําคัญท่ีสุด

• ปญหาความเสี่ยงและความผันผวนของรายไดเกิดกับคนทุกกลุม 
โดยเฉพาะคนชั้นกลางระดับลาง ปญหาน้ีจึงสําคัญกวาปญหาความ
ยากจนของคน 10 %

• บุคคลเหลาน้ีไมสามารถจัดการกับความผันผวนหรือความเสี่ยง
เหลาน้ันเพราะไมมีเงินออมหรือทรัพยสินท่ีมีสภาพคลองพอจะ
ขายเพื่อนํามาใชจาย หรือไมมีทางหยิบยืมเงินจากแหลงตางๆ
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2.1 ทําไมสังคมไทยตองมีสวัสดิการพื้นฐาน (ตอ)
– (3) สังคมไทยมีคนจนท่ีชวยตัวเองไมไดจํานวนหน่ึงท่ีท้ังรัฐ 

และ NGOs ตางก็เขาไมถึง เชน คนพิการ คนเปนโรคเร้ือรัง 
คนชราท่ีไมมีท่ีพ่ึง ฯลฯ แตคนเหลาน้ีมีสิทธ์ิท่ีจะไดรับความ
ชวยเหลือตามรัฐธรรมนูญ

– จึงเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองใหความชวยเหลือคนเหลาน้ี
• ขาดสถิติเกี่ยวกับคนกลุมน้ี
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ตารางท่ี 3 สวัสดิการตอการกระจายรายได
กลุมรายได รายไดเฉล่ีย ภาษี  (40%) เงินโอน รายไดหลังภาษีและเงินโอน 

A (20%) 1000 400 240 840 
B (20%) 800 320 240 720 
C (20%) 600 240 240 600 
D (20%) 400 160 240 480 
E (20%) 200 80 240 360 
สัดสวนระหวางกลุม A และ E 5/1 (=1200) (=1200) 2.33/1 

 
ท่ีมา: Rothstein B. (2001) “The universal welfare state as a social dilemma.” Rationality and Society, 

Vol. 13, No. 2, pp. 213-233. อางถึงใน Mkankawire (2005)

• การสรางระบบสวัสดิการจัดการกับความเสี่ยงเหลาน้ี สามารถลดปญหา
ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ําทางรายไดอยางถาวร
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2.2 สาเหตุของความผันผวนของรายได
– การตกงานท้ังจากเศรษฐกิจตกต่ํา กิจการขาดทุนหรือเหตุผล

สวนบุคคล
– ราคาพืชผลตกต่ํา
– การเจ็บปวย อุบัติเหตุ
– ภัยธรรมชาติ
– ฯลฯ
– ความเสี่ยงตางๆ ขางตน มีท้ังความเสี่ยงท่ีสามารถคาดการณ

ลวงหนา (เชน ตกงาน เจ็บปวย) และคาดการณลวงหนาไมได 
(เชน ภัยธรรมชาติ) : นัยตอการวางระบบสวัสดิการและการ
บริหารจัดการ 42



2.3 หลักฐานเร่ืองความเสี่ยงประเภทตางๆ
– มีคนจํานวนมาก (โดยเฉพาะคนชั้นกลางระดับลาง) ท่ีมีชีวิต การงาน

ท่ีเปราะบาง ไมม่ันคงจนมีโอกาสเปลี่ยนสถานะภาพจาก    “คนไม
จน” ไปเปน “คนจน”

– 8% ของคนไมจนในป 2545 กลายเปนคนจนในป 2547
การเปลี่ยนแปลงความยากจนระหวางป 2545 และป 2547

ท่ีมา: ดัดแปลงจากอัมมารและคณะ (2549ข: 39)

ไมจน ป 2547 จนป 2547 รวม

ไมจนป 2545 91.9 8.1 100

จนป 2545 57.8 42.2 100
43



ความเสี่ยงจากการตกงาน: ในชวงป 1/ 2540-2/2542 อัตราวางงานพุงจาก 2.2% 
เปน 5.6% ในรอบ 2 ป 2542 รัฐบาลจึงตราพระราชกฤฎีกาการประกันการ

วางงานในเวลาตอมา (อัตราการวางงาน)
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– คนจนและคนชั้นกลางระดับลางมีงานไมม่ันคง คือ ทํางานรับคาจางเปน
รายชิ้น รายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห ตางจากคนฐานะดีท่ีทํางานมี
คาจางแนนอนเปนรายเดือน

สัดสวนลูกจางเอกชนท่ีไดรับคาจางเปนเงินเดือน
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• แรงงานจนและชั้นกลางสวนใหญอยูในอาชีพท่ีมีความเสี่ยง
สัดสวนผูมีงานทําเอกชนท่ีประกอบอาชีพเสี่ยง

เงื่อนไข ผูมีอาชีพเสี่ยง คือ ลูกจางเอกชนท่ีรับคาจางท่ีมิใชเงินเดือน และไมใชขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ทําอาชีพนอกเกษตร เชน งานบริการ นายแบบ พนักงานขาย ผูใชแรงาน ชางท่ีมีอายุงานนอย การขนสง

ท่ีมา : คํานวณจากฐานขอมูล  SES
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• ความเสี่ยงจากการท่ีสังคมไทยกาวสูสังคมคนชรา 
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• แตคนชรามีโอกาสยากจนสูงกวาคนกลุมอ่ืนๆ
รูปท่ี 6 โอกาสความยากจนของคนแกอายุเกิน 60 ป (พ.ศ. 2529-2549)

ที่มา: อัมมาร และสมชัย 2550 48



สัดสวนแรงงานท่ีอยูนอกระบบประกันสังคม
จํานวนคนท่ีประกันตน (คน) รอยละผูประกันตนตอแรงาน

• แรงงานไทยสวนใหญไมมีประกันสังคม
– ภาคเกษตรท้ังหมด (45% ของแรงงาน)
– 57% ของแรงงานนอกเกษตรอยูนอกประกันสังคม
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– ขอจํากัดสําคัญของระบบประกันสังคมท่ีเรียกเก็บเงินสม
บทจากนายจาง-ลูกจาง คือ เศรษฐกิจไทยมีภาคเศรษฐกิจ
ตามอัธยาศัยสูงถึง และ 63% ของแรงงานท้ังหมด

– ความพยายามขยายคุมรวมของระบบประกันสังคมสู 
กลุมแรงงานนอกระบบมีปญหาหลายประการ (1) 
นายจางไมตองการเสียภาษี (2) แรงงานมีรายไดไม
แนนอน ไมสามารถจายเงินสมทบไดทุกเดือน ฯลฯ
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สัดสวนผูมีงานทําใน Informal Sector
รอยละ

หมายเหตุ : Informal Sector หมายถึงผูมีงานทํา ในสถานภาพท่ีมิใชลูกจางรัฐบาล รัฐวิสากกิจ และไมใชลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตร

ท่ีมา : คํานวณจากฐานขอมูล LFS รอบ 3

Informal นอกเกษตร / ผูมีงานทํานอกเกษตร

Informal ท้ังหมด / ผูมีงานทําท้ังหมด
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• นิธ ิ เอียวศรีวงศ (การปรับระบบการเมือง 2551) เสนอวาใน
ระยะยาวสังคมไทยปรับตัวเขาสูรัฐสวัสดิการระดับใดระดับ
หน่ึง เพื่อแกไขความขัดแยงทางการเมืองท่ีมีตนตอมาจาก
ความคาดหวังในชีวิตของคนชั้นกลางระดับลางในชนบท
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2.4 สวัสดิการพื้นฐานมีอะไรบาง: จากครรภมารดาสูเชิงตะกอน
– องคประกอบหลัก 2 ประการ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

• การรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
• การชวยเหลือบุคคลในยามตกยาก
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– สวัสดิการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ (มาตรา 44, 49, 51-55)
• การจัดใหประชาชนไดศึกษาตลอด 12 ป โดยไมเก็บคาใชจายจาก

ผูเรียนและเนนการใหการศึกษาแกคนยากไร พิการ และเปราะบางให
เทาเทียมผูอื่น

• การจัดใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะผู
ยากไร จะตองไดรับการรักษาโดยไมเสียคาใชจาย

• การจัดใหมีหลักประกันการวางงาน และหลักประกันความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทํางาน

• การชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีไมมีผูดูแล คนชราท่ีอายุเกิน 60 ป และ
ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ คนพิการหรือทุพพลภาพคน
วิกลจริต คนไรท่ีอยูอาศัย และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ

– สวัสดิการเหลาน้ีสอดคลองกับ : นิยามตามแนวคิดของ อ.ปวย 
อ๊ึงภากรณ ในบทความเร่ือง “จากครรภมารดา สูเชิงตะกอน” 54



– ประเทศไทยมีสวัสดิการพื้นฐานบางสวนแลว : สวัสดิการท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ การสาธารณสุข และการศึกษาพื้นฐาน

ท่ีมา: สํานักงบประมาณ, สํานักงานประกันสังคม, กรมบัญชีกลาง, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, สํานักงานบริหาร
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

งบประมาณ 2549 2550 2551
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน 187,241.0 227,402.0 237,557.0
 สุขภาพ 103,069.6 139,820.9 151,192.8
 ผูสูงอายุ 68,634.8 85,410.4 89,068.8
 ผูทุพพลภาพ 494.6 1,652.2 1,669.9
 ครอบครัว 5,471.7 5,485.3 5,679.9
 ตลาดแรงงาน 1,700.6 1,759.1 1,713.1
 วางงาน 1,197.5 1,937.4 2,556.1
 อื่นๆ 200.5 295.4 303.5

 รวม 368,010.3 463,762.7 489,741.0
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– งบประมาณดานสวัสดิการพื้นฐาน

ท่ีมา: สํานักงบประมาณ, สํานักงานประกันสังคม, กรมบัญชีกลาง, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, สํานักงานบริหาร
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
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– แตงบประมาณสวัสดิการของไทยยังต่ํากวางบต่ําสุดของกลุม
ประเทศ OECD (ไมรวมการศึกษา)

• ไทย 2.52 แสนลานบาท หรือ 2.8% ของ GDP ในป 2551
• OECD ขั้นต่ํา 6% เฉลี่ย 20-31% ของ GDP
• เปาหมายระดับสวัสดิการ งบท่ีตองการ สวนเพิ่ม

ต่ําสุด OECD = 6% 5.5 แสนลาน 3 แสนลานบาท
เม็กซิโก 7 % 6.4 แสนลาน 3.9 แสนลานบาท
เฉลี่ย OECD 20% 18 แสนลาน 15.5 แสนลานบาท

• โดยสรุป : ตองใชเงินเพิ่มจํานวนมาก (3-4 แสนลานบาท/ป ) ไทยจึงจะ
มีระบบสวัสดิการในระดับท่ีดีใกลเคียงเกาหลีใต-เม็กซิโก
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2.5 นโยบายสวัสดิการพื้นฐาน ควรเปนอยางไร: ขอจํากัดดาน
งบประมาณกอใหเกิดประเด็นพิจารณา 3 ประการ

• การจัดลําดับความสําคัญของประเภทสวัสดิการเพ่ือใหฝาย
การเมืองตัดสินใจ : อาศัยการสํารวจประชามติ

• ไทยควรจัดสวัสดิการแบบถวนหนา หรือ เนนกลุมเปาหมาย
• การจัดหาทรัพยากรการคลังมาใชจาย
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• ขอเสนอประเภทสวัสดิการท่ีมีความสําคัญท่ีสุด : ข้ึนกับการสํารวจ
ความตองการของประชาชน
– (1) บํานาญชราภาพแรงงานนอกระบบ (6 หม่ืนลานบาท)
– (2) ชวยเหลือคนจนและ คนพิการท่ีชวยตัวเองไมได
– (3) จัดท่ีอยูอาศัยคนยากจน/รายไดต่ํา
– (4) ปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลของกลุมตางๆใหเสมอภาค ฯลฯ

• หากนิยมสวัสดิการในความหมายกวาง...สวัสดิการท่ีสําคัญมากท่ีสุด 
คือ คนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพทําใหมี
โอกาสประกอบสัมมาชีพท่ีมีความม่ันคง (โดยเฉพาะการเปนลูกจางท่ีมี
เงินเดือนประจํา) 60
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– สวัสดิการแบบถวนหนา 
• ขอดี คือ ประชาชนทุกคนไดรับการคุมครองจากความเสี่ยงในชีวิต

และงานอาชีพ ลดชองวางการกระจายรายได แกไขปญหาความ
ยากจนไดแบบถาวร

• ขอเสีย คือ ตองใชงบประมาณจํานวนมหาศาล ซึ่งหมายความวาอัตรา
ภาษีตองสูงขึ้น และอาจมีผลกระทบตอแรงจูงใจในการทํางาน

– สรุป : ผสมผสาน
• สวัสดิการสําคัญ ใชระบบถวนหนา โดยอาศัยเงินภาษี

– คงระบบประกันสังคมแบบเฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข แตปรับปรุงให
ผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนมากกวาผูท่ีไมไดจายสมบท

• กลุมคนจนท่ีชวยตัวเองไมได ใชวิธีการชวยเหลือเฉพาะกลุมเปาหมาย
– วางระบบบริหารจัดการ (bureaucracy) ท่ีมีประสิทธิภาพ 62



3. เราจะระดมทรัพยากรมาจัดสวัสดิการไดอยางไร 
แนวคิดการระดมทรัพยากรการคลังมาจัดสวัสดิการพ้ืนฐาน

 
 

Aging 
society 

ภาษี 

งบประมาณใน 10 และ 30 ปขางหนา 

Econ growth เพิ่มภาษี 
-  อัตรา & โครงสราง 
- ประสิทธิภาพจัดเก็บ 
- เพิ่มฐานภาษี: ประเภท
ภาษีและนําแรงงานนอก
ระบบเขาสูระบบภาษี 

การขจัด/ลด  
Rent 

ลดรายจายอื่นของรัฐ 

แหลงทรัพยากรการคลัง 
ปจจัยที่มีผลตอการเติบโต: การลงทุน ฯลฯ 

ระบบสวัสดิการพื้นฐาน 
ที่เหมาะสมสําหรับ

สังคมไทย 
ใน 10 ปขางหนา 
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3.1 ทรัพยากรการคลัง : รายไดจากภาษีประเภทตางๆ ในปจจุบัน 
รูปท่ี 8 รายไดจากภาษีอากรป 2550-51

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ: เปนรายไดท่ีจัดเก็บไดกอนคืนภาษีหรือจัดสรรใหอปท. 64
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3.2 ฐานะการคลังในอนาคตมีความเสี่ยงท้ังดานรายไดและรายจาย
– ภาระคาใชจายหน้ีสาธารณะสูงขึ้น : วิกฤติเศรษฐกิจทําใหรัฐตองดําเนิน

นโยบายขาดดุล เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
• งบกระตุนเศรษฐกิจระยะส้ันป 2552 = 116,700 ลานบาท
• งบไทยเขมแข็ง ป 2553-55 = 824,162 ลานบาท
• หน้ีสาธารณะจะเพิ่มเปน 57 % -58% ของ GDP ในป 2555
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– ขอจํากัดของโครงสรางภาษ ี: ทําใหแนวโนมจัดเก็บภาษีเพิ่มไดนอย

ไทย เอเซียกําลังพัฒนา อุตสาหกรรม

รายไดภาษี (% GDP) 14.7 13.5 29.4

ภาษีทางตรง (% GDP) 4.3 5.0 20.1

(% รายรับ) 26.1 22.6 60.2

ภาษีทางออม (% GDP) 10.4 9.4 10.3

(% รายรับ) 63.6 51.8 30.7

ท่ีมา : ทรงธรรมและคณะ 2550 67



• ขอจํากัดของโครงสรางภาษีไทย
– ไทยพึ่งภาษีทางออมมากเกินไป ( 63 %)
– สัดสวนภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดาตอภาษีเงินไดนิติบุคคลตํ่ามาก 

(ไทย 0.4 สิงคโปร 1.7)
– อัตราภาษีแทจริงของภาษีเงินไดตํ่ามาก

• เงินไดบุคคลธรรมดา 5% (อัตราสูงสุด 37%)
• เงินไดนิติบุคคล 12-14% และมีแนวโนมลดลง

– จํานวนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีเพียง 6-7 ลานคน หรือ 16%-21%
ของผูมีงานทํา 37 ลานคน

– นิติบุคคลท่ีเสียภาษีมีเพียง 30% (จากนิติบุคคลเกือบ 5 แสนราย)
– ภาษีสําคัญมีความผันผวนสูงตอภาวะเศรษฐกิจ : ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล
– ขอตกลงการคาเสรี ทําใหภาษีศุลกากรลดลง

• การปฏิรูประบบภาษ ี(อยางระมัดระวัง) มีความสําคัญตอการสรางระบบสวัสดิการ  
เพราะใน 10 ปขางหนา รายไดภาษีอาจเพิ่มไมมาก เน่ืองจาก
การชะลอตัวของอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ 68



3.4 จะหาเงินจากท่ีไหน : ทรัพยากรการคลัง 3 ดาน (ตัวเลขเปนการคาด
เดาตองรอผลศึกษา...หามอางอิงโดยเด็ดขาด)
(ก) ปฏิรูปภาษ ี: รายไดจะเพิ่มปละหลายหม่ืนลานบาท
– ปรับโครงสรางภาษีและเพิ่มอัตราภาษีบางประเภท.....อาจกระทบ แรงจูงใจในการ

ทํางาน การลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ...ศึกษาเพิ่มเติม
– ภาษีท่ีตองศึกษา : VAT ภาษีหุน ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก เปนตน
– การเพิ่มฐานภาษ ี: นาจะเปนวิธีท่ีสามารถระดมทรัพยากรการคลังไดมาก 

เพราะผูมีงานทําสวนใหญอยูนอกระบบภาษ ี: การจัดสวัสดิการ เปนการ
ให “สิทธิ” ตามรัฐธรรมนูญแตประชาชนจะตองมี “หนาท่ีเสียภาษี” 
ควบคูกันดวย
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ข) การลดรายจายรัฐ : หลักหม่ืนลานบาทตนๆ
– เงินกูเพื่อการศึกษา : ถาเพิ่มดอกเบี้ยจาก 1% เปน 7% จะประหยัดเงิน 7 พันลาน

บาทตอป (พิรุณา 2008)
– การปฏิรูประบบคารักษาพยาบาลของรัฐ (ป 2552 ใชเงิน 54,000 ลานบาท)

ค) การขจัดหรือลดคาเชาเศรษฐกิจ (หรือสิทธิประโยชนท่ีไมพึงได) : มูลคาหลาย
หม่ืนลานบาท (อาจใกลเคียงกับภาษีท่ีจะเก็บไดเพิ่มมากขึ้น)

• การประหยัดจากการจํากัดการยกเวนภาษีของโครงการท่ีไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน: 
มีจํานวนปละ 3 หม่ืนลานบาท

• การปฏิรูประบบการอุดหนุนและแทรกแซงภาคเกษตร : การอุดหนุนพืช 6 ชนิด
ทําใหรัฐขาดทุนปละ 42,000 ลานบาท
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การขจัดหรือลดคาเชาเศรษฐกิจ (ตอ)
• รายรับจากการปรับปรุงระบบจัดสรรสัมปทาน 
• การประหยัดจากระบบจัดจางจัดซื้อท่ีโปรงใส : หน่ึงหม่ืนลานบาทขึ้นไป
• การเก็บภาษีจากท่ีดินท่ีมีมูลคาเพิ่มจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐ
• เงินโอนจากนักลงทุนท่ีมีขาวสารวงในและการปนหุน สูนักลงทุนท่ัวไป
• ผูบริโภคไดรับสวนเกินผูบริโภคคืนจากอํานาจผูกขาด ทําใหการคาเพิ่มขึ้น รัฐไดภาษี

เพิ่มขึ้น
• ประโยชนอื่นๆจากการขจัดคาเชา

– การกํากับควบคุมหรือสลายอํานาจผูกขาด จะทําใหการกระจายรายไดดีขึ้น ราคา
สินคาลดลง ปริมาณการคาเพิ่มขึ้น

– อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทําใหไดภาษีเพิ่มขึ้นในภายหลัง
– สลายความสัมพันธระหวางอํานาจการเมือง และอํานาจเศรษฐกิจ
– ลดความสัมพันธระหวางการกระจุกตัวของอํานาจเศรษฐกิจกับอํานาจการเมือง 71



ง) สรางความม่ังค่ังใหกับประเทศ
– การลงทุนเพื่อกระตุนอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ

• การลงทุนและการออมจะเกิดขึ้นตองมีเง่ือนไขเสถียรภาพดานราคา 
ซึ่งเกิดจากวินัยการคลัง

– นวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และสรางความสามารถในการ
แขงขัน โดยการยกระดับเทคโนโลยีของภาคการผลิตทุกสาขา

• ไมมีชาติใดจะมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวาปละ 5% หากขาด
นวัตกรรม

– การสราง “สัมมาชีพ” ท่ีมีความม่ันคงใหคนจนและคนชั้นกลางระดับลาง
– การคาระหวางประเทศเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความม่ังคั่งของ

ประเทศ
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4. สรุป : สูระบบเศรษฐกิจเสรีแบบผสม
เพ่ือสรางความเปนธรรมทางสังคม

– การสรางความม่ังค่ังของชาติ ลดความสัมพันธระหวางอํานาจทางเศรษฐกิจ และ
อํานาจทางการเมือง ลดความสัมพันธระหวางอํานาจเศรษฐกิจกับอํานาจการเมือง
พรอมๆ กับการสถาปนาระบบสวัสดิการถวนหนา (แบบกาวหนา) จะนํามาซึ่งระบบ
เศรษฐกิจท่ียั่นยืนและมีความเปนธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ

– ความเปนธรรมทางสังคมในดานเศรษฐกิจ ยังหมายถึง 
• บุคคลมีโอกาสเทาเทียมกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็เม่ือบุคคลมีโอกาสเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีมีคุณภาพ และมีสัมมาชีพท่ีม่ันคง
• บุคคลใดก็ตามท่ีทํางานหนัก สมควรไดผลตอบแทนตามผลงานมีหนาท่ีเสียภาษีในอัตราท่ี

เหมาะสมและเปนธรรม
– แตความเปนธรรมทางสังคมจะมีขอบเขตเพียงใดยอมขึ้นกับเสียงสวนใหญของ

ประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตย 73



ขอบคุณครับ
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