
หนีส้าธารณะ:  
ระเบดิเวลาหรือ 

ยากระตุ้นเศรษฐกจิ? 
สมชัย จติสุชน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
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ความเส่ียงทางการคลัง 

• ปัจจัยบวก 

– Tax/GDP ไทยยงัต่ํา ทําให้มี ‘ช่องวา่ง’  
• ภายใต้เง่ือนไขวา่เศรษฐกิจขยายตวัไม่ต่ํากว่า 4.5% โดยเฉลี่ย 

– มีการขยายฐานภาษี ‘โดยธรรมชาติ’ จาก 

• การผลดั generation 

• การเปลี่ยน lifestyle ทําให้ consumption เพ่ิมเร็ว 

• การเคลื่อนตวัขึน้ของ ‘คนชัน้กลางระดบัลา่ง’ 
 

 



ความเส่ียงทางการคลัง 
• ปัจจัยลบ; รายจ่าย 

– การใช้จ่ายรัฐเพ่ิมเร็วกว่ารายได้ 

• ประชานิยม 

• สงัคมสงูอาย ุ

• ปัจจัยลบ; ภาษี 

– มีการลดฐานภาษี ‘โดยเจตนา’ จาก 

• สร้างความสามารถในการแข่งขนั (ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา) 
– ความยากลําบากในการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 
– นโยบายภาษีท่ีมี bias ตามกลุม่อาชีพ 

 
 



ป้องกันระเบดิอย่างไร 
• วางแผนการคลังระยะปานกลาง-ยาว (3-5 ปีขึน้ปี 

• มีกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่เหมาะสม 

• มีการศึกษา fiscal risk ที่ครบถ้วน 

– รวมเงินนอกงบประมาณ 

– รวม contingent liability 
– รวม future liability เช่นกองทนุประกนัสงัคม กองทนุสขุภาพถ้วนหน้า 

– Growth prospect 
• สร้างความโปร่งใส/มีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดงบประมาณ 

 



ผลในการกระตุ้นเศรษฐกจิ 

เมอืง ชนบท 

รวย ปานกลาง ตํา่สุด 

จน สงูสุด ปานกลาง 



ผลในการลดเหล่ือมลํา้ 

เมอืง ชนบท 
รวย ตํา่ ปานกลาง/ตํา่ 

จน สงู สงูสุด 



เปรียบเทียบแนวทางประชานิยมกบัสวสัดิการสงัคม 
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ประชานิยม 

 
สวสัดกิารสังคม 

ปรัชญาพืน้ฐาน 
สร้างคะแนนนิยมทางการเมืองเป็น

หลกั 

รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิใน
การพฒันาศกัยภาพของประชาชน 

ดูแลในยามตกยาก 

ระบบเศรษฐกจิ 
แทรกแซงในเกือบทุกนโยบาย

ประชานิยม กลไกตลาด 

นโยบายยากจน ประกาศชดัเจน ไม่ประกาศชดัเจน 

กลุ่มเป้าหมายนโยบายยากจน 

การหวงัผลคะแนนความนิยมทาง
การเมืองทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายแทจ้ริง

กวา้งกวา่คนจน โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีคนจนมีสดัส่วนนอ้ย  

ไม่เนน้คนจน แต่การครอบคลุมทุก
คนและการช่วยเหลือในยามตกยาก 
ทาํใหค้นจนทุกคนไดรั้บประโยชน์

โดยอตัโนมติั 

บทบาทภาครัฐ 
บทบาทมากเป็นเร่ือง ๆ ไป 

โดยเฉพาะในนโยบายท่ีใชห้าเสียง 

มีบทบาทสูงโดยเฉพาะดา้นนโยบาย 
แต่อาจร่วมมือกบัภาคประชาสงัคม

ในการบริการ 



 
ประชานิยม 

 
สวสัดกิารสังคม 

ภาระต่องบประมาณ มาก และมกัมีภาระการคลงัผกูพนัต่อเน่ือง 
บางคร้ังไม่โปร่งใส  

มากเพราะใชก้ารจ่ายเงินโดยตรงเป็นหลกั  

บทบาทภาคประชาสังคม ไม่ชดัเจน แลว้แต่ความสมัพนัธ์กบัรัฐบาล
แต่ละยคุสมยั 

มกัมีส่วนในการจดัการดา้นสวสัดิการ 

บทบาทภาคธุรกจิ ไม่ปรากฏในส่วนของการแกปั้ญหา 
ปานกลาง โดยอาจมีบทบาทร่วมกบัภาครัฐ

ในการใหบ้ริการสวสัดิการแก่ประชาชนดว้ย 

ผลสําเร็จในการลดความ
ยากจน 

ช่วยลดความยากจนไดเ้ป็นคร้ังคราว แต่มกั
ไม่ย ัง่ยนื เปล่ียนแปลงตามกระแสการเมือง 

ลดความยากจนไดถ้าวรและทัว่ถึง 

ผลเช่ือมโยงกบัปัญหาการ
กระจายรายได้ 

นโยบายประชานิยมส่วนหน่ึงเป็นผลจาก
ความเหล่ือมลํ้าในการกระจายรายได ้ผูไ้ดรั้บ

ประโยชน์แมไ้ม่ใช่คนจน แต่มกัเป็นผูมี้
รายไดน้อ้ยในสงัคม 

แนวคิดและวิธีการดาํเนินงานมีส่วน
แกปั้ญหาการกระจายรายไดใ้นตวัเอง 
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ประชานิยม vs สวัสดกิารสังคม 

• ประชานิยมท่ี ‘ยอมรับได้’ 
– ลดเหล่ือมลํา้ 

– แปลงร่างเป็นสวสัดิการสงัคมในท่ีสดุ 

• ใช้เงินเพิ่มอีกไมม่ากในการเป็น สวสัดกิารสงัคมถ้วนหน้าพืน้ฐาน 

– ให้ทกุคนเกิดจนตาย 

– แตใ่ห้ไมม่าก 

– ต้องการเพิ่มอีก 3 แสนล้านบาท 

– ประมาณ 2 เทา่ของยอดขาดทนุจํานําข้าวเทา่นัน้ 



แนวทางสร้างสวัสดกิารทั่วถงึ 
• เลิกการให้สวสัดิการคนจนด้วย ‘คําพดูสวยหรู’ 

• เลิกแนวคิดให้ความช่วยเหลือตามกลุม่อาชีพ 

– มาจากมายาคติวา่คนจนกระจกุตวัอยู่เพียงบางกลุม่บางอาชีพ 

– สงัคมไทยปัจจบุนัซบัซ้อนกวา่นัน้มาก 

– มีทัง้คนจน/รวยในทกุกลุม่อาชีพ 

• สร้างระบบให้สวสัดิการตามฐานะทางเศรษฐกิจ/สงัคม 

– เช่ือมฐานข้อมลูภาครัฐด้านการให้สวสัดิการให้เป็นอนัหนึง่เดียวกนั 

– มี ‘เจ้าภาพ’ ในการจดัการอย่างเป็นระบบ 

• จดัสรรทรัพยากรให้ถกูต้อง 

– เลิกนโยบายฉาบฉวยและไม่บอกความจริงประชาชน 

– ปฏิรูประบบภาษีเท่าท่ีจําเป็น 

 



มาตรการรักษา/เพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
• การศึกษาต้องทั่วถงึ มีคุณภาพ สร้างแรงงานทกัษะ/ทกัษะสูง ผู้ประกอบการที่มี 

หวัก้าวหน้า 
• พฒันาตลาดทุนให้ก้าวหน้ากว่าในปัจจุบนั  

• สร้างสภาพแวดล้อมให้เกดิการลงทุนทัง้ในภาครัฐ ภาคเอกชน และจากต่างประเทศ 

ยกระดับเทคโนโลยีของสต๊อคสินค้าทุน (capital stock) สู่ความหลากหลายมากขึน้ 
รวมทัง้ต้องลดต้นทุนการสะสมสินค้าทุนลง  

• ส่งเสริมนวัตกรรม (innovation) ในทุกรูปแบบ และส่งเสริมผู้ประกอบการให้เน้น

นวัตกรรมมากขึน้  
• ปรับโครงสร้างเศรษฐกจิเพื่อเพิ่มความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบพลวัตร (dynamic 

comparative advantage)  
• เพิ่มสัดส่วนภาคบริการที่มีนวัตกรรมสูง ตัวอย่างคือการให้บริการทางการเงนิ การ

คมนาคมและขนส่ง (logistics) เป็นต้น 
 

12 



มาตรการรักษา/เพิ่มการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (2) 

• ลดการผูกขาดในสินค้าที่ไม่จาํเป็นต้องคุ้มครอง 
• ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรัปช่ันทัง้ในวงราชการและธุรกจิ เพื่อลด

ต้นทุนการทาํธุรกจิของประเทศ อีกทัง้ทาํให้กลไกราคาทาํงานได้ดีขึน้ โปร่งใสขึน้ 
• ปรับปรุงระเบยีบราชการจาํนวนมากที่ก่อให้เกดิต้นทุนและความล่าช้าต่อการทาํธุรกจิ 

โดยเฉพาะธุรกจิที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 
• เตรียมตัวใช้ประโยชน์จากการเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ASEAN 

Economic Community (AEC) ให้เตม็ที่ รวมทัง้ดูแลผู้ได้รับผลกระทบ 
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