ภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจมหภาคไทย
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บทคัดยอ
จากความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นในปจจุบัน สงผลใหการดําเนินนโยบายของประเทศ
ขนาดใหญมีผลกระทบมิเพียงตอระบบเศรษฐกิจของตนเองเทานั้น แตสงผลตอระบบเศรษฐกิจโลกในระดับที่
เพิ่มขึ้น และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคหนึ่งสามารถแผขยายสูประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่นได
อยางรวดเร็วและรุนแรง จากปรากฏการณดังกลาว สําหรับประเทศที่มีขนาดเล็กแลวการใหความสําคัญตอการ
เตรียมพรอมรับมือจากผลกระทบจากภายนอกเหลานี้เปนความจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได สําหรับประเทศไทยซึ่ง
เปนประเทศขนาดเล็กที่มีสวนเปดประเทศสูงนั้น ตองเผชิญความทาทายในการดําเนินนโยบายทั้งเพื่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและเตรียมพรอมรับมือจากผลกระทบจากโลกภายนอก และจากประสบการณวิกฤติ
เศรษฐกิจในป 2540

ซึ่งเปนวิกฤติที่เกิดขึ้นอยางไมทันเตรียมการณ ยิ่งตอกย้ําใหพึงพิจารณาวาการ

เตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันใหกับระบบเศรษฐกิจเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
บทความนี้นําเสนอแนวคิดการสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย โดยเสนอ
การสรางภูมิคุมกันใหแกหนวยเศรษฐกิจ (Economic agents) ไดแก ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล
และสรางภูมิคุมกันปองกันผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก โดยภูมิคุมกันของภาคครัวเรือนไดแกระบบ
สวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องรายได และการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ภูมิคุมกันของภาคธุรกิจเนน
ที่การบริการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละองคกร ประกอบกับการมีสภาพแวดลอมใน
การดําเนินธุรกิจที่เขมแข็ง ภูมิคุมกันของภาครัฐที่เนนเพิ่มความโปรงใสและสรางความยั่งยืนทางการคลัง โดย
ใชสถาบันการคลังที่มีความเปนอิสระเพื่อเปนองคกรชวยตรวจสอบ วิเคราะห และใหแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการคลัง และสําหรับภูมิคุมกันผลกระทบจากปจจัยภายนอกนั้น ใหความสําคัญกับมาตรการควบคุมงินทุน
อยางรอบครอบ เพื่อการลดความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้นอันรวดเร็วและ
ผันผวน ซึ่งระบบภูมิคุมกันนี้จะเปนกุญแจสําคัญสูการขยายตัวของประเทศอยางยั่งยืน
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ผูชวยศาสตราจารย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
อาจารยประจํา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คําสําคัญ
ภูมิคุมกันเศรษฐกิจ เศรษฐกิจมหภาค การบริหารความเสี่ยง สภาการคลัง
การควบคุมเงินทุนระยะสั้น ระบบสวัสดิการสังคม

ภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจมหภาคไทย
ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และ นิรมล อริยอาภากมล
บทนํา
จากความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นในปจจุบัน สงผลใหการดําเนินนโยบายของประเทศ
ขนาดใหญมีผลกระทบมิเพียงตอระบบเศรษฐกิจของตนเองเทานั้น แตสงผลตอระบบเศรษฐกิจโลกในระดับที่
เพิ่มขึ้น และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคหนึ่งสามารถแผขยายสูประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่นได
อยางรวดเร็วและรุนแรง จากปรากฏการณดังกลาว สําหรับประเทศที่มีขนาดเล็กแลวการใหความสําคัญตอการ
เตรียมพรอมรับมือจากผลกระทบจากภายนอกเหลานี้เปนความจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได
สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศขนาดเล็กที่มีสวนเปดประเทศสูง

3
2

นั้น ตองเผชิญความทาทายใน

การดําเนินนโยบายทั้งเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเตรียมพรอมรับมือจากผลกระทบจากโลกภายนอก
และจากประสบการณวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ซึ่งเปนวิกฤติที่เกิดขึ้นอยางไมทันเตรียมการณ ยิ่งตอกย้ําให
พึงพิจารณาวาการเตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันใหกับระบบเศรษฐกิจเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งระบบ
ภูมิคุมกันนี้จะเปนกุญแจสําคัญสูการขยายตัวของประเทศอยางยั่งยืน
รูปที่ 1 แสดงระบบเศรษฐกิจแบบเปด โดยมีหนวยเศรษฐกิจ (economic agents) ไดแก ภาค
ครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ซึ่งหนวยเศรษฐกิจทั้งสามมีปฏิสัมพันธกันโดยทางตรง หรือทางออมโดย
ผานระบบตลาด ซึ่งภายในประเทศมีสามตลาดไดแก ตลาดสินคาและบริการ ตลาดปจจัยดารผลิต และตลาด
เงินทุนเพื่อการกูยืม ภาคครัวเรือนเปนหนวยหลักที่จัดสรรอุปทานปจจัยในตลาดปจจัยการผลิตใหแกภาคธุรกิจ
และรับผลตอบแทนหรือรายไดหลังหักภาษี 4 เพื่อการอุปโภคบริโภคในตลาดสินคาและบริการ และรายไดที่
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เหลือจะเปนเงินออมหรือนับเปนอุปทานในตลาดเงินทุนเพื่อการกูยืม ภาคธุรกิจมีหนาที่หลักในการผลิตสินคา
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วัดจากปริมาณการคาระหวางประเทศ (ปริมาณสงออกละนําเขา) ที่ระดับกวารอยละ 150 ของผลิตภัณฑมวลรวมในป 2555
หรือรับเงินโอนจากรัฐบาลในกรณีสงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคม
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และบริการ และเปนผูกูในตลาดเงินทุน เพื่อใชในการลงทุน และเชนเดียวกับภาคครัวเรือนที่มีหนาทีตองชําระ
ภาษี (หรือรับเงินโอนจากรัฐบาล) ใหแกภาครัฐ ภาครัฐบาลเปนหนวยกลางที่ทําหนาที่จัดสรรสินคาสาธารณะ
ใหแกระบบเศรษฐกิจ มีรายไดจากภาษีจากภาคครัวเรือนและภาคเอกชน โดยใชรายเพื่อการใชจายดานตางๆ
รวมถึงคาใชจายดานสวัสดิการสังคม และหากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย (หรืองบประมาณขาดดุล) โดยการ
กูเงินจากตลาดเงินทุน สําหรับระบบเศรษฐกิจแบบเปดซึ่งหมายถึงมีการดําเนินธุรกรรมการคา (สงออกและ
นําเขาจากตางประเทศ) และมีการดําเนินธุรกรรมทางการเงินและมีการเคลื่อนยายเงินทุนเขาออกได

รูปที่ 1 โครงสรางระบบเศรษฐกิจแบบเปด
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
สิ นค้าและบริ การ

ส่ งออก
นําเข้า

ตลาดสิ นค้ าและบริการ
รายจ่ายจากภาครัฐ

สิ นค้าและบริ การ

สิ นค่าและบริ การ

ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การซื� อสิ นค้า
และบริ การ

รัฐบาล
ธุรกิจ

เงินกูส้ าํ หรับ
งบประมาณขาดดุล

ครัวเรือน
ผลตอบแทนเงินทุน

ตลาดเงินทุน
ทรัพยากรในการผลิต
ต้นทุนจากการซื� อปัจจัยการผลิต

ตลาดปัจจัยการผลิต

โดยแนวคิดสรางภูมิคุมกันใหกับระบบเศรษฐกิจไทย

ตลาดแลกเปลีย� น
เงินทุนไหลเข้าสุ ทธิ
ทรัพยากรในการผลิต

เงินตราระหว่าง
ประเทศ

รายได้จากการขายปัจจัยการผลิต

บทความนี้เสนอแนวคิดที่จะสรางภูมิคุมกันใหแก

แตละหนวยเศรษฐกิจ ซึ่งไดแก ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ซึ่งหากสามารถบงชี้ความเสี่ยงที่ไทย
กําลังประสบหรืออาจประสบได ก็จะสามารถสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งได นอกจากนี้ประเทศไทยซึ่งเปน
ประเทศเปด จึงจําเปนตองสรางภูมิคุมกันในสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศที่อาจสรางความผันผวนของระบบ
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เศรษฐกิจ ซึ่งหากแตละหนวยเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง แลวยอยสงผลใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีความเขมข็ง
และทนทานตอ shocks ที่อาจเกิดขึ้นได

ภาคครัวเรือน
ภาคครัวเรือนซึ่งนับเปนหนวยเศรษฐกิจที่อาจกลาวไดวามีความสําคัญที่สุด เนื่องจากภาคครัวเรือน
หรือประชากรในประเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน เนื่องจากประชากรที่มี
สุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณยอมเปนปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและ
ยั่งยืนนี้แทจริงแลว มีเปาหมายเพื่อความความอยูดีกินดีของประชากรในประเทศ ดังนั้นประชากรจึงนับเปน
เปาหมายและเครื่องมือในขณะเดียวกัน
หากตีความหมายภูมิคุมกันของภาคครัวเรือน นาจะมีความหมายวาภาคครัวเรือนหรือประชาชนใน
ประเทศไดรับการดูแลขั้นพื้นฐานของการมีชีวิตอยางเพียงพอ พรอมที่จะรับมือกับทุกสภาวการณหรือรับความ
เสี่ยงที่เขามาในแตละชวงชีวิตไดอยางเขมแข็ง เชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากเหตุไมคาดฝน หรือไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเปนตน การสรางภูมิคุมกันนี้จําเปนที่ตองรวมมือกันทั้งของทุกฝาย ทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนเอง หลักประกันสังคม โดยหลักการแลวการจัดสรรสิ่งจําเปนเพื่อการดํารงชีวิตขั้น
พื้นฐาน (welfare) นั้นภาครัฐจะเปนผูจัดหาใหกับประชากรในประเทศ ซึ่งไดแก เงินโอนจากภาครัฐ (เพื่อ
ชวยเหลือการใชในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน เชน เพื่ออาหาร หรือชวยลดภาระที่อยูอาศัย) การศึกษาขั้น
พื้นฐาน การรักษาพยาบาล ความชวยเหลือผูพิการ ผูดอยโอกาส และคนชราที่ไมสามารถดํารงชีพดวยตนเอง
ได หรือเปนการชวยเหลือจากทางภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆ เปนตน สําหรับระบบประกันสังคม
security)

(social

เปนระบบการประกันภัยโดยดกี่ยวของจายเบี้ยประกันเพื่อคุมครองในเรื่องตางๆ ไดแก

หลักประกันรายไดในยามชราภาพ ยามเจ็บปวยหรือพิการ และยามวางงาน
ซึ่งภูมิคุมกันทีกลาวมานี้จะชวยสราง ความมั่นคงทางรายไดของประชาชนที่จะมีเงินพอเพียงตาม
มาตรฐานการครองชีพของประเทศ มีหลักประกันสุขภาพที่จะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ สามารถเขาถึง
ระบบการศึกษาที่ชวยพัฒนาความรูและทักษะตามความถนัดและสนใจของบุคคลและความตองการของ
ตลาดแรงงาน เหลานี้เปนกลไกสําคัญที่จะกอใหเกิดการกระจายรายไดที่เปนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี จึงเปนหนาที่หลักของรัฐบาลในทุกประเทศที่ตองสราง

ภูมิคุมกัน ทั้งในแงรายไดที่เปนตัวเงิน เชน

หลักประกันรายไดในยามชราภาพ ยามเจ็บปวยหรือวางงาน และความทัดเทียมกันในการเขาถึงกระบวนการที่
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มีผลตอการสรางรายไดของบุคคล เชน โอกาสทางการศึกษา การทํางาน การเขาถึงบริการทางการแพทย
ขาวสารขอมูล และบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน
จากปญหา Adverse Selection ที่ทําใหกลไกราคาไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในตลาด
ประกัน สนับสนุนใหภาครัฐเขามามีบทบาทในการจัดสรรหลักประกันสุขภาพและหลักประกันรายไดแก
ประชาชน อยางไรก็ตามการแทรกแซงของภาครัฐในหลายกรณีก็ไมไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรใหดีขึ้น แตกลับบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากรในตลาดสินคาและบริการอื่นที่เกี่ยวของ
นักเศรษฐศาสตรมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องการจัดสรรหลักประกันรายไดกับการออมและการ
บริโภคของครัวเรือน Feldstein (1974) และ Munnell (1977) มองวา เนื่องจากเบี้ยบํานาญชวยให
ครัวเรือนมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นโดยไมตองออม จึงสงเสริมใหครัวเรือนบริโภคเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากความมั่งคั่งที่
เพิ่มขึ้น (wealth effect) แตนักเศรษฐศาสตรบางทานเชน Barro (1978) มีความเห็นแตกตางออกไปวา
ผูสูงอายุที่มองการณไกลจะออมเพิ่มขึ้น ( bequest effect) เพื่อลดภาระภาษีเงินไดที่ลูกหลานของตนตองจาย
สมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อเลี้ยงดูตนเอง อยางไรก็ตามทั้ง wealth effect และ bequest effect ตาง
แสดงวา เบี้ยบํานาญสําหรับผูสูงอายุมีผลบิดเบือนการออมของภาคครัวเรือนในระยะยาว แมแนวคิดทั้งสองจะ
ขัดแยงกัน
นอกจากผลกระทบตอการออมแลว หลักประกันรายไดในยามชราภาพก็มีผลตอการตัดสินใจทํางาน
ของผูสูงอายุในประเทศที่จายเบี้ยบํานาญในอัตราที่เพียงพอตอการยังชีพหลังเกษียณอายุ ผูสูงอายุที่มีรายได
สูงจะตัดสินใจเกษียณอายุเร็วขึ้น ( early retirement) เนื่องจาก ผลของรายไดจากเงินบํานาญ ( income
effect) จะมีคามากกวาผลของการทดแทน ( substitution effect) จากการจายเงินสมทบเขากองทุนฯ หาก
ทํางานตอไป เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับเพิ่มขึ้นเมื่อหลังเกษียณอายุแลว
นอกจากนี้ จากประสบการณการจัดสรรหลักประกันสังคมในประเทศพัฒนาแลวสวนใหญพบวา การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่มีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้น แตมีจํานวนผูเขาสูงตลาดแรงงานลดลง การ
เติบโตของประสิทธิภาพการผลิตของประเทศที่มีอัตราคงที่หรือถดถอย ในขณะที่ผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะมีอายุ
ยืนยาวขึ้นเนื่องจากความกาวหนาทางการแพทย เหลานี้เปนปจจัยเสี่ยงที่กองทุนประกันสังคมในหลายประเทศ
ที่เขาสูสังคมผูสูงอายุเผชิญอยู ทําใหอัตราผลประโยชนตอเงินสมทบกองทุนมีแนวโนมลดลงในขณะที่จํานวนผู
เกษียณอายุเพิ่มขึ้น
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สําหรับประเทศไทยนั้นสามารถแบงกลุมของประชาชนออกไดเปนสามกลุมใหญ เพื่อความสะดวกใน
การพิจารณาถึงภูมิคุมกันที่แตละกลุมไดรับ ซึ่งมีความแตกตางกัน โดยสามกลุมไดแก
1. กลุมขาราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ (เชน ขาราชการการเมือง และทหารผานศึก) และผู
เกษียณอายุ
กลุมนี้ครอบคลุมประชากรจํานวน 5.59 ลานคน หรือสัดสวนรอยละ 8.63 ของประชากร
ทั้งหมดในป 2555 กลุมนี้ที่นับไดวามีระบภูมิคุมกันที่ครอบคลุมและดีที่สุด เนื่องจากขาราชการ
ไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของสวัสดิการนี้แทนผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน โดยในกลุมนี้จะ
ไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่นับวาเปนสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด จากการรักษาที่
ครอบคลุม ถึงแมในระยะหลังจะมีออกขอกําหนดที่เขมงวดมากขึ้นก็ตาม และเงินบําเหน็จบํานาญ
หลังเกีษยณอายุ
2. กลุมแรงงานในระบบประกันสังคม
กลุมนี้ครอบคลุมประชากรจํานวน 10.19 ลานคน หรือสัดสวนรอยละ 15.82 เปนกลุมวัย
แรงงานที่ถูกกําหนดตามกฎหมายใหเขาหลักปรักันสังคม โดยเปนการสมทบจากสามฝายคือ
ผูประกันตน ผูวาจาง และภาครัฐ ซึ่งหลักประกันสังคมครอบคลุมทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล
เชนเจ็บปวย คลอดบุตร พิการ และเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีการประกันเพื่อความมั่งคงทางรายได
ไดแก เงินชดเชยยามวางงาน และเงินบําเหน็จบํานาญหลังเกษียณอายุ อยางไรก็ตามระบบ
ประกันสังคมยังคงมีปญหาในหลายประการ เชนการรักษาพยาบาลยังไมครอบคลุมอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะโรครายแรง 5 และเมื่อเกษียณอายุก็ตองออกจากระบบรักษาพยาบาลของประกันสังคม
4

และเงินบํานาญหลังเกียณอายุยังคงเปนจํานวนที่นอยมาก (โดยยอดสูงสุดที่ 5,000 บาทตอเดือน)
เนื่องมีการกําหนดเพดานสูงสุดไว
3. กลุมแรงงานนอกระบบประกันสังคม
กลุมนี้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดจํานวน 48.6 ลานคน หรือสัดสวนรอยละ 75.44 กลุมนี้
นับรวมทั้งหมดของประชากรวัยเด็ก ประชาการวัยทํางานที่ไมเขาระบบประกันสังคมตาม
กฎหมาย และประชากรวัยชรา จึงมีจํานวนที่สูง ซึ่งในกลุมนี้ภาครัฐไดจัดสรรการรักษาพยาบาล
คือ ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งประชาชนจะไดรับสิทธในการรักษาที่ขั้นพื้นฐานที่คอนขาง
5

ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ (2555)
6

ครอบคลุม 6 เนื่องจากมีการพัฒนาปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในกลุมนี้ขาดความ
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คุมครองในดานรายไดที่ครอบคลุม เชนยังขาดเงินชดเชยเมื่อตองหยุดงาน อันเนื่องมาจากตกงาน
เจ็บปวย คลอดบุตร พิการ หรือเสียชีวิต ขาดเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ แมภาครัฐจะมีเบี้ยยัง
ชีพคนชรา ก็เปนจํานวนที่ต่ํามากไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต
จากที่กลาวมาขางตนจะพบวาภูมิคุมกันของภาคคัวเรือนหรือของประชากรไทยนั้น ยังไมครอบคลุมใน
ทุกดาน และที่มีอยูก็ยังไมเพียงพอ ไทยยังตองพบความถาทายที่จําเปนตองใหความสําคัญอยางยิ่งยวดในเรื่อง
นี้ จากการที่สังคมไทยจะเขาสูสังคมชราภาพ โดยในป 2030 ประเทศไทยจะเปนสังคมชราภาพโดยสมบูรณ
โดยมีประชากรอายุสูงกวา 60 ถึงรอยละ 257 ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนตองรวมชวยกันหาทางแกไข
ตอไป เพราะภาระคาใชจายทั้งดานสุขภาพและเบี้ยชราภาพ จะเปนภาระใหญของภาครัฐหากตองรับภาระแต
ผูเดียว ดังนั้นการสงเสริมหรือสนับสนุนใหประชากรออมเงินเพื่อชราภาพโดยภาครัฐเปผูสนับสนุน เชนกองทุน
การออมแหงชาติ จะเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยลดภาระทางการคลังลงได พรอมทั้งชวยเพิ่มภูมิคุมกันใหแก
ประชากรในประเทศ

ภาคธุรกิจ
ในการสรางภูมิคุมกันสําหรับภาคธุรกิจ นั้นจําเปนตองเปนการสรางจากภาคธุรกิจเองและภาครัฐ โดย
ภูมิคุมกันนี้ประกอบไปดวยสองสวนที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ไดแก ภูมิคุมกันที่สรางขึ้นจากภายใน
องคกรเอง และภูมิคุมกันจากภายนอกที่ตองจัดสรรโดยภาครัฐ
ภูมิคุมกันภายในของภาคธุรกิจนั้นหมายถึง การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk
Management- ERM) โดยคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร หมายถึง “กระบวนการที่
กําหนดขึ้นและนําไปใชโดยคณะกรรมการฝายบริหารที่บุคลากรอื่นๆ ขององคกร เพื่อกําหนดกลยุทธและใชกับ
หนวยงานทั้งหมดในองคกร โดยไดรับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
องคกร รวมทั้งบริหารความเสี่ยง ใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ทั้งนี้เพื่อใหความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว” 8
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ซึ่งครอบคลุมการรักษาบางโรคมากกวาระบบประกันสังคม (ประสพโชค มั่งสวัสดิ๋ 2555)
วุฒิพงศ ตั้งจิตสกุล และคณะ (2556)
8
“… a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and
across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk
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การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรนั้น เปนการบริหารจัดการขององคกรในเชิงรุกในการสราง
ภูมิคุมกันภายในโดยเปนการประเมินความเสี่ยงและหาทางปองกัน มากกวาที่จะรอใหเกิดปญหาแลวจึงหา
ทางแกไข ซึ่งเปนการจัดทําเปนกระบวนการตอเนื่อง มิใชจัดทําเปนการเฉพาะกิจเทานั้น และเปนการ
ดําเนินการแบบบูรณาการภายในองคกร ซึ่งฝายบริหารจะเปนผูกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธภายใตบริบท
ของพันธกิจหรือวิสัยทัศนขององคกรนั้นๆ ทั้งนี้ กรอบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรจะชวยให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยวัตถุประสงค แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ดานกลยุทธ ซึ่งถือวาเปน
เปาหมายระดับสูง ตองสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจขององคกร 2) ดานการปฏิบัติการ คือการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 3) ดานการรายงาน การรายงานนั้นตองมีความนาเชื่อถือ 4) ดานการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ของ Committee of Sponsoring Organizations of The
Treadway Commission (COSO) ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ไดแก
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
องคประกอบนี้ มีความเกี่ยวของกับแนวคิดและความเชื่อในการบริหารระดับสูง ที่มี
อิทธิพลตอสภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ่งถือเปนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงและ
องคประกอบอื่นๆ สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน วัฒนธรรมขององคกร นโยบายของ
ผูบริหาร กระบวนการทํางาน เปนตน ลวนแตเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของการ
บริหารความเสี่ย
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
การกําหนดวัตถุประสงค นับวาเปนการสรางความมั่นใจวามีการเลือกวัตถุประสงค
สําคัญที่เชื่อมโยงจากวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคกรกับกลยุทธและแผนงาน เพื่อนํามา
บริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรรับได องคประกอบยอยที่สําคัญมิตินี้ ไดแก การ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ดี ความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได เปนตน
3. การระบุเหตุการณ (Event Identification)

appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” ที่มา : COSO Enterprise Risk
Management – Integrated Framework. 2004. COSO.
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การระบุเหตุการณ คือ การรวบรวมเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไมวาจะเปน
จากปจจัยภายในหรือภายนอก (ทั้งที่เคยเกิดและไมเคยเกิดขึ้นมากอน) และควรจะแยกแยะ
ความเสี่ยงและโอกาสออกจากกัน การระบุเหตุการณนี้ จะชวยใหเขาใจสถานการณตางๆ
และทําใหสามารถกําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเปนการวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) และผลกระทบ (Impacts) การประเมินความเสี่ยงนี้ ควรประเมินทั้งความ
เสี่ยงจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
5. การตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response)
หลังจากที่ระบุและประเมินความเสี่ยงแลว ผูบริหารตองดําเนินการตอบสนองอยาง
เหมาะสม โดยการตอบสนองนั้น ทําไดหลายวิธี เชน การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลดและ
การกระจายความเสี่ยง ทั้งนี้ วิธีการตอบสนองความเสี่ยงตองสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่
องคกรยอมรับได
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่กําหนดขึ้นและนําไป
ดําเนินการเพื่อสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามวิธีการหรือแผน ซึ่งจะนําไปสูการการ
ตอบสนองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนไดอยางเหมาะสม การสื่อสารที่มีประสิทธิผลตองทํา
ไดในวงกวางและทั่วทั้งองคกร
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
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การบริหารความเสี่ยงขององคกรตองไดรับการติดตามประเมินผล และตองมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความจําเปน การมีระบบติดตามประเมินผลจะทําใหทราบผลการดําเนินงาน
วามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใด
การบริหารความเสี่ยงตามกรอบ ERM นั้น ไดเนนในดานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร
ไมใชการบริหารความเสี่ยงเฉพาะฝาย จึงทําใหทุกสวนขององคกรดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันและมีแนว
ปฏิบัติที่สอดคลองกัน นอกจากนี้ ระบบ ERM มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน ไมวาจะเปนการ
กําหนดวัตถุประสงคขององคกร การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทั้งในดานโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบที่อาจจะตามมา และวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามและประเมินผล จึง
นับไดวาเปนระบบที่ชัดเจนและชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการเตรียมตัว
พรอมรับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นไดทุกโอกาส
หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจป 2540

ภาคธุรกิจโดยเฉพาะองคกรขนาดใหญ ไดมีการปรับตัวและ

ดําเนิน การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร อยางเปนมาตรฐาน เนื่องจากไดรับบทเรียนสําคัญในครั้งนั้น ทําให
ภาคธุรกิจเปนผูนําในดานการบริหารความเสี่ยง อยางไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรนี้ ยังคง
นับเปนพียงการสรางภูมิคุมกันภายในของภาคธุรกิจ ซึ่งยังไมเพียงพอเนื่องจากความเสี่ยงหลายประการเปน
ความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจไมสามารถบริหารจัดการได ตองอาศัยภาครัฐในการจัดสรร
เปนที่เห็นพองตองกันวาสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีจะชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ และเปนกลไก
สําคัญที่ชวยใหภาคธุรกิจไมฟนตัวไดเร็วในยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีที่ชวยสงเสริม
การดําเนินธุรกิจและสามารถนับเปนภูมคุมกันใหกับภาคธุรกิจดวยนั้นครอบคลุมในหลายดาน ซึ่งหลายองคกร
ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้และมีการประเมินสภาพแวดลอมทางธุรกิจของแตละประเทศ เชน Doing Business
โดย World Bank, Global Competiveness โดย World Economic Forum และ Economic Freedom
of the World โดย Frasier Institution เปนตน ซึ่งหัวใจสําคัญรวมกันของตัวชี้วัดลักษณะสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจที่ดีเหลานี้คือ คุณภาพของสถาบันของประเทศนั่นเอง ประเทศที่มีขอกําหนดกฎหมายที่ดี มีการบังคับ
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพยสินสวนบุคคล ลิกขสิทธิ์ และการควบคุมใหดําเนินการตามสัญญาตางๆ
นับเปนประเทศที่มีคุณภาพสถาบันที่ดีที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
อยางไรก็ตาม the Global Competitiveness Report 2013-2014 ไดเนนถึงบทบาทของสถาบันวา
มิใชเปนเพียงในเรื่องของกฎหมายและการบังคับใชเทานั้น แตยังรวมถึงทัศนคติของภาครัฐที่มีตอกลไกตลาด
และความมีอิสระของตลาด ภาครัฐตองไมเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจลดลง โดยสราง
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ตนทุนที่ไมจําเปนใหแกภาคธุรกิจ เชน การคอรรัปชั่น ความไมโปรงใสในโครงการของรัฐ และความมีอิสระ
อยางแทจริงของระบบยุติธรรมจากทุกๆ ฝายโดยเฉพาะฝายการเมือง

(the Global Competitiveness

Report 2013-2014; p.5)
สําหรับประเทศไทยนั้นคุณภาพสถาบันไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมที่เกียวของกับ
Legal System and Property Rights (จาก Economic Freedom of the World 2013 Annual Report)
โดยดัชนีในกลุมนี้ลดลงอยางตอเนื่อง โดยดัชนีสําคัญที่มีระดับต่ําไดแก Military interference in rule of
law and politics, Impartial courts และ Protection of property rights เปนตน นอกจากนี้ยังมีปญหา
ประสิทธิภาพของภาครัฐในการทํางานในดานตางๆ ที่รวมถึงการควบคุมปญหาคอรัปชั่น และคุณภาพการ
ควบคุมดําเนินการ ซึ่งสะทอนใหเห็นจากดัชนีชี้วัดของ World Bank เชน Government effectiveness,
Control of corruption, Rule of law และ Regulatory quality ที่มีระดับที่ต่ําลง
หากประเทศมีสภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงสถาบัน ยอมเปน
การเพิ่มตนทุนในการดําเนินธุรกิจ และลดประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาคธุรกิจใน
ประเทศซึ่งขาดประสิทธิภาพเหลานี้จะประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ และไมสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
แมวาองคกรธุรกิจเองไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงแลวก็ตาม ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับภาครัฐในการ
สรางภูมิคุมกันใหกับภาคธุรกิจ โดยการพัฒนาคุณภาพสถาบันใหเขมแข็งและมีคุณภาพ

ภาครัฐบาล
เปนที่ยอมรับในระยะหลังวาบทบาทของภาครัฐตอระบบเศรษฐกิจมีความสําคัญอยางสูง โดยเฉพะ
อยางยิ่งในยามที่เกิดปญหาเศรษฐกิจถดถอย หรือวิกฤติตางๆ ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการนําพาประเทศให
หลุดพนจากความยากลําบากในชวงวิกฤติดังกลาว อยางไรก็ตามเปนที่ประจักษเชนกันวาการภาครัฐนั้นเปน
ตนเหตุของปญหากอความลมเหลวใหระบบเศรษฐกิจ (Government failure) และสงเสริมการเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจได จากการใชนโยบายที่มากเกินไป และ/หรือใชเครื่องมือที่มากเกินไปจนเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจ จึง
นับเปนความถาทายของภาครัฐที่จักตองดําเนินนโยบายที่ชวยสงเสริมเศรษฐกิจและลดโอกาสที่ภาครัฐจะเปน
สาเหตุหรือที่มาของปญหาเศรษฐกิจในเวลาเดียวกัน
ในปจจุบันจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจภาครัฐในหลายประเทศ ภาครัฐไดใชนโยบายทางการคลังในการ
กระตุนเศรษฐกิจ สงผลใหภาครัฐตองดําเนินงบประมาณขาดดุลในชวงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งนับวาเปนการใช
11

นโยบายการคลังในลักษณะ Counter-cyclicality อยางไรก็ตามกลับพบวาภาครัฐของหลายประเทศมี
แนวโนมที่จะดําเนินงบประมาณขาดดุล (หรือการใชการเงินนอกงบประมาณ) และใชนโยบายการคลังในการ
กระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่องแมในยามที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวดี ซึ่งนับเปนการดําเนินนโยบายในลักษณะ
Pro-cyclicality ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น ดังตัวอยางเชน การดําเนินนโยบายประชานิยมตางๆ เพื่อสรางเสียง
สนับสนุนทางการเมือง ซึ่งการดําเนินงบประมาณขาดดุลอยางตอเนื่องนี้ยอมสงผลตอระดับหนี้สาธารณะให
สูงขึ้น (รวมถึงหนี้ซอนเรนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต : implicit contingent liability) ซึ่งอาจกอใหเกิดวิกฤติหนี้
(Debt crisis) ดังที่ไดเกิดขึ้นในหลายประเทศ นอกจากนี้การที่มีระดับหนี้สาธารณะที่สูงนั้นยังสงผลใหการเพิ่ม
“พื้นที่ทางการคลัง ” (Fiscal space)9 เปนไปไดอยางลําบาก มีผลใหภาครัฐอาจมีขอจํากัดในการดําเนิน
นโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่จําเปนในชวงเศรษฐกิจถดถอย
จากความเสี่ยงทางการคลัง (Fiscal risk) ที่อาจสรางปญหาแกภาครัฐในอนาคตดังที่กลาวมาขางตน
นั้น ภาครัฐจําเปนตองมีการสรางภูมิคุมกันเพื่อสรางความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งจะสงผลดีตอเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมดวย โดยภูมิคุมกันนั้นเปนที่แนนอนวาจักตองเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณอยาง
หลีกเลี่ยงไมได แนวคิดหนึ่งที่กําลังไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉาะในกลุม
ประเทศอุตสาหกรรม OECD คือ การจัดตั้งสถาบันการคลังที่เปนอิสสระ ( Independent Fiscal Institution
หรือ Independent Fiscal Authority) หรือสภาการคลัง (Fiscal Council) โดยมีวัตถุประสงคหลักๆ เพื่อ
วิเคราะหและประเมินนโยบายการคลังอยางมีความเปนเอกเทศ ทําการพยากรณอยางตรงไปตรงมาและไมมี
อคติ รวมถึงการใหคําวิจารณและแนะนํานโยบายการคลัง (IMF, 2005) ซึ่งตัวอยางประเทศที่มีการจัดตั้ง
สถาบันการคลังที่เปนอิสสระ ไดแก ไดแก สหรัฐอเมริกา (1975) สาธารณรัฐเกาหลี ( 2003) สวีเดน (2007)
แคนนาดา (2008) สโลเวเนีย (2010) สหราชอาณาจักร (2010) อังการี (2011) ออสเตรเลีย (2011) โปรตุเกส
(2011)
สถาบันการคลังที่เปนอิสสระหรือสภาการคลัง จําเปนตองเปนองคกรที่มีความเปนเอกเทศ ไมอยู
ภายใตอํานาจทางการเมือง ไมฝกใฝฝายใด (Non-partisan) ซึ่งนับวาเปนวิธีการขจัดการครอบงําทางการเมือง
(Depoliticizing) ในการจัดทํางบประมาณ (Hagemann, 2011; p.80) ซึ่งลักษณะการจัดตั้งสถาบันการคลังที่
เปนอิสสระ นับเปนประเด็นที่สําคัญมากเนื่องจากสถาบันการคลังจําเปนตองประเมินนโยบายโดยหลักวิชาการ
ดวยความเปนกลาง เพื่อใหสถาบันไดรับความเชื่อถือและสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามวัตถุประสงค และเมื่อ
ไดรับความเชื่อถือแลว ขอแนะนําของสถาบันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยเพิ่มความโปรงใสของการจัดทํา
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พื้นที่การคลัง (Fiscal space) คือพื้นที่ในงบประมาณของภาครัฐ ที่ภาครัฐสามารถใชเพื่อจัดสรรสรรทรัพยากรไปใชตามประสงค โดยไม
กระทบตอความยั่งยืนทางการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Heller, 2005)
12

งบประมาณของภาครัฐ ชวยลดการจัดทํางบประมาณที่มีความโนมเอียงไปเพื่อเหตุผลทางการเมือง ซึ่งสถาบัน
การคลังนั้นอาจเปนในรูปแบบที่เปนองคกรอิสระ (Stand-alone institution) หรือเปนองคกรที่อยูภายใต
ภาครัฐ เชนรัฐสภา หรือกระทรวง
OECD (2012) ไดเสนอหลักการสําคัญในการจัดตั้งสถาบันการคลังหรือสภาการคลัง ที่จะสงเสริมการ
ทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จากการเรียนรูจากประสบการณของ 15 ประเทศที่ไดมีการ
จัดตั้งและประสบความสําเร็จ โดยมีหลักการที่สําคัญ 7 ประการคือ
1. Local ownership: การจัดตั้งสถาบันการคลังควรใชคณะกรรมการภายในประเทศเปนหลัก ไม
ควรลอกแบบจากตางประเทศ ควรมีความสอดคลองกับกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศ
2. Independence and non-partisanship: ตองมีความเปนอิสระและไมฝกใฝฝายใด โดยผูนํา
องคกรตองคัดเลือกจากความสามารถ มีขอกําหนดกฎหมายที่ชัดเจนถึงการกําหนดวาระและการ
คัดเลือกเจาหนาที่ ใหปลอดจากอิธิพลทางการเมือง
3. Mandate: สถาบันการคลังตองมีธรรมนูญที่ชัดเจน ถึงภาระหนาที่ของสถาบัน
4. Resources:

การจัดสรรทรัพยากรใหสถาบันจําเปนตองสอดคลองกับภาระหนาที่ และ

งบประมาณที่จัดสรรควรเปนงบประมาณหลายปมิใชปตอป เพื่อความเปนอิสระและลดอิธิพลทาง
การเมือง
5. Relationship with the legislature: สถาบันการคลังควรมีความรับผิดและรับชอบ
(accountability) ตอรัฐสภา โดยตองมีการรายงานและตอบคําถามตอรัฐสภา
6. Access to information: สถาบันการคลังตองสามารถเขาถึงแหลงขอมูล และหากจําเปนตองมี
ขอหามในการเขาถึงขอมูลตองมีการประกาศไวอยางชัดเจนตามกฎหมาย
7. Transparency, communication and evaluation: สถาบันการคลังตองมีความโปรงใส มี
ชองทางสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับสื่อ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลหรือรายงานการ
ประเมินตองแสดงตอสาธารณะ และควรสรางกลไกการรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญภายนอก
หากสถาบันการคลังหรือสภาการคลังไดรับการจัดตั้งอยางเหมาะสมแลว จะทําใหสามารถดําเนิน
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เปนองคกรอิสระที่มีหนาที่ในการวิเคราะห ประเมินผล และให
คําแนะนําแกสังคมถึงการจัดทํางบประมาณ และการดําเนินนโยบายการคลังตางๆ เพื่อชวยสรางความโปรงใส
ลดความเบี่ยงเบนในการจัดทํางบประมาณและการออกนโยบายการคลังที่ไดรับอิทธิพลทางการเมืองซึ่งนับวา
จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหแกภาครัฐ เพื่อความยั่งยืนทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม
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ภาคระหวางประเทศ
ประโยชนของเงินทุนจากตางประเทศโดยเฉพะเงินทุนระยะยาว

10
9

โดยทางทฤษฎีแลวมีประโยชน

อยางมากตอทั้งประเทศที่รับเงินทุน (host country) และประเทศเจาของเงินทุน (home country) โดย
ประเทศที่รับเงินทุนจะไดประโยชนจากแหลงเงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุน และอาจไดรับผลพลอยไดจากการ
ถายทอดเทคโนโลยีดวยในกรณีเปนการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (foreign direct investment) หรือ
ชวยพัฒนาการดานการเงินจาการเปดสาขาของสถาบันการเงินจากตางประเทศ

สําหรับประเทศของแหลง

เงินทุนจะไดประโยชนจากผลตอบแทนจากเงินทุนและยังชวยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนดวย
สําหรับเงินทุนระยะสั้น 11 นั้นในทางตรงกันขามกับเงินทุนระยะยาว สามารถสรางความผันผวนใหกับ
10

ระบบเศรษฐกิจและสงผลเสียที่รุนแรง เชนวิกฤติการเงินได เนื่องจากในชวงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวดีจะพบความเสี่ยงของการไหลเขาของเงินทุน ซึ่งสงผลตออัตราแลกเปลี่ยนแข็งคาละสงผลเสียตอการ
สงออก และในยามที่เศรษฐกิจไมดีจะพบความเสี่ยงของการไหลออกของเงินทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปน
การไหลออกในลักษณะตื่นตระหนก การเคลื่อนยายของเงินทุนระยะสั้นนี้จึงสรางความผันผวนตออัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศที่รับเงินทุนนั้น นอกจากนี้ในระยะหลังจากวิกฤติการเงินโลกป 2008 หลายประเทศมี
การดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนปรน เงินทุนระยะสั้นเหลานี้ตอบสนองตอสวนตางของอัตราดอกเบี้ย
ระหวางประเทศอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตลาดเกิดใหมนั้นจะรุนแรงมาก
เนื่องจากขนาดของตลาดเหลานี้มีขนาดเล็กมากมื่อเทียบกับเงินทุนเหลานี้ นอกจากนี้ผลกระทบจากเงินทุน
ระยะสั้นนี้จะรุนแรงมากหากประเทศที่รับเงินทุนนั้นไมมีการพัฒนาทางการเงินที่ดีพอ ขาดความลึกทางการเงิน
(financial depth) มีปญหาพัฒนาเชิงสถาบัน และมีการดําเนินนโยบายมหภาคที่เหมาะสม ซึ่งผลกระทบขั้น
รุนแรงอาจกอใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจได ซึ่งอาจสงผลใหประเทศตองแบกรับภาระหนี้หลังจากวิกฤติ และ
แนนอนวาผูที่ไดรับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือประชาชนในประเทศที่มีรายไดนอย (Birdsall, 2007)
จากผลกระทบของเงินทุนระยะสั้นที่กอความผันผวนตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุมตลาดเกิดใหม
นั้น สงผลใหหลายประเทศมีการออกมาตรการควบคุมการไหลเขาออกของเงินทุน และแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
ซึ่งกมาตรการการควบคุมมีทั้งในลักษณะ ปริมาณ ราคา หรือมาตรการอื่นๆ เปนที่ถกเถียงกันอยางมากถึง
ความเหมาะสมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดมาตรการเหลานี้ เนื่องจากจะเปนการลดผลเชิงบวก
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ไดแก การลงทุนจากตางประเทศ (foreign investment) ระยะยาวทั้งประเภททุน (equity) และหนี้ (debt)
ไดแก เงินที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และตลาดทุน
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ตอระบบเศรษฐกิจของการเปดเสรีทางการเงิน (ซึ่งไดแกการชวยสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) อยางไรก็
ตาม Klein and Olivie (2008) ไดชี้ใหเห็นวา ผลเชิงบวกซึ่งไดแกของการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุนนั้น
สงผลตอแตละประเทศไมเหมือนกัน เนื่องจากผลผลกระทบเชิงบวกนี้ตองผานชองทางความลึกทางการเงิน ซึ่ง
ประเทศที่มีความลึกทางการเงิน เชน ประเทศอุตสาหกรรม OECD จะไดรับผลกระทบเชิงบวกนี้ แตสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนากลับไมพบผลกระทบนี้ ซึ่งกลุมประเทศที่จะไดประโยชนจากการเปดเสรีเงินทุนนั้นตองมี
สถาบันทางการเงินที่เขมแข็ง และมีนโยบายมหภาคที่ดี ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่ประเทศที่มีการพัฒนาในระดับที่
นอยกวายังขาดไป จึงไมไดรับผลเชิงบวกจากการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน ซึ่งขอสรุปนี้สอดคลองกับ
ขอสรุปของ Jeanne et al (2012) ซึ่งแสดงผลเชิงประจักษจากวา การเปดเสรีเงินทุน (โดยเฉพาะหนี้) สงผล
นอยมากตอการเจริญเติบโตของประเทศในระยะยาว
นอกเหนือจากไมไดรับผลกระทบเชิงบวกของการเปดเสรีเงินทุนของประเทศที่ยังมีการพัฒนาทาง
การเงินที่ไมดีพอ ประเทศเหลานี้อาจไดรับประโยชนจากมาตรการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน

Korinek

(2011) ชี้ใหเห็นวาการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนจะชวยแกปญหา externality จากการกอหนี้ที่สูงมาก
เกินไป ออกสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง หรือกูยืมเงินทุนระยะสั้นมากเกินไป ซึ่งจะเพิ่มความเปราะบางทาง
การเงินโดยรวมของเศรษฐกิจและโอกาสเกิดวิกฤติ ดังนั้นการมีมาตรการควบคุมเงินทุนอยางรอบครอบ
(prudential capital control) เชนการเก็บภาษี เปนตน จะชวย internalize externality ได มาตรการ
ควบคุมเงินทุนที่รอบครอบและ counter-cyclical จะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลดความผันผวน
ตามเศรษฐกิจของเงินทุน (boom and bust) สําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Jeanne et al, 2012) นอกจากนี้
Magud et al (2012) ไดใชขอมูลเชิงประจักษชี้ใหเห็นถึงประโยชนของมาตรการควบคุมเงินทุนโดยเฉพาะการ
ควบคุมเงินทุนไหลเขาวาชวยใหภาครัฐมีอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินมากขึ้น ชวยลดแรงกดดันตออัตรา
แลกเปลี่ยน เปลี่ยนสวนผสมของประเภทเงินทุน และไมเปลี่ยนยอดเงินทุนสุทธิ อยางไรก็ตามมาตรการควบคุม
เงินทุนที่เหมาะสมควรเปนมาตรการดานราคา ที่ใชเปนตามลําดับขั้น (pecking orders) จากสินทรัพยที่สราง
ความผันผวนมากไปนอย เชนจาก หนี้ระยะสั้น หุน และการลงทุนทางตรง ตามลําดับ (Klein, 2012)
มาตรการควบคุมเงินทุนที่ใชเพื่อลดความผันผวนระยะสั้นหรือมาตรการที่ถูกใชเปนครั้งคราวนี้

Klein

(2012) เรียกวา “Gate” ในขณะที่มาตรการควบคุมที่เปนมาตรการถาวรนั้นเรียกวา “Wall” ซึ่งจากการ
สํารวจของ Klein พบวาประเทศสวนใหญมักใช Gate เชน บลาซิล ฝรั่งเศษ เม็กซิโก สวีเดน และตุรกี เปนตน
และประเทศที่ใช Wall เชน จีน มาเลเซีย อินเดีย และไทย เปนตน โดย Klein พบวา Wall จะมีประสิทธภาพ
มากวา Gate แตอยางไรก็ตามหากควบคุมระดับรายไดของประเทศแลวพบวาไมมีความแตกตาง อยางไรก็ตาม
แนวคิดการมีมาตรการควบคุมอยางถาวร หรือ Wall นั้นไดรับการสนับสนุนมากขึ้น เนื่องจากจะชวยในการ
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เปนมาตรการปองกันใหแกเศรษฐกิจในสถานการณอื่นๆ เชน

ประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด อาจใช

มาตรการควบคุมเงินทุนในการปองกันการแข็งคาเกินควรของอัตราแลกเปลี่ยน หรือใชเปนเครื่องมือในการ
ปกปองภาคธนาคารที่เปราะบางของประเทศจากการเขามาของธนาคารตางประเทศ (Jeanne et al, 2012)
ดังนั้นสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ยังมีการพัฒนาทางการเงินไมสมบูรณ ขาดความความลึกทาง
การเงิน และอาจมีปญหานโยบายมหภาคที่ไมเขมแข็ง อาจไดรับประโยชนจากการมีมาตรการควบคุมเงินทุนใน
ลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณที่ประเทศเผชิญ

บทสรุป
บทความนี้นําเสนอการสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเสนอแนวคิดใหแตละหนวย
เศรษฐกิจมีการสรางภูมิคุมกันของตนเอง ซึ่งการสรางภูมิคุมกันนี้มาจากการวิเคราะหความเสี่ยงที่แตละหนวย
เศรษฐกิจมีโอกาสประสบ และหากแตละหนวยเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง สามารถผานชวงวิกฤติไปได หรือลด
ผลกระทบหรือความเสียหายได ยอมสงผลกระทบทางบวก (positive externality) ใหแกระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม หากหนวยเศรษฐกิจใดมีความเปราะปางตอแรงกระทบภายนอก ยอมสงผลรายตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมเชนกัน (negative externality) ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางภูมิคุมกันใหแตละหนวย
เศรษฐกิจอยางไมสมารถละเลยหนวยใดหนวยหนึ่งไปได
สําหรับภาคครัวเรือนสวัสดิการสังคมที่ชวยทั้งในดานรายไดและรักษาพยาบาลที่ดีมีมาตรฐาน เปน
ภูมิคุมกันใหในยามฉุกเฉินหรือในยามที่ไมสามารถทํางานไดตามปกติ และยังรวมไปถึงชีวิตความเปนอยูในชวง
ชราภาพ นับเปนสิ่งจําเปนที่ไทยตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป สําหรับภูมิคุมกันของภาคธุรกิจนั้นไดแก การ
บริหารความเสี่ยงขององคกร ซึ่งภาคธุรกิจไดมีความตื่นตัวและไดมีการจัดทําการบริหารความเสี่ยงอยูแลว
สําหรับองคกรขนาดใหญ แตหากทุกองคกรใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงนี้ยอมสงผลดีตอองคกร
และสวนรวม อยางไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงขององคกรยังไมเพียงพอ ภาครัฐจําเปนตองชวยสราง
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่ดีซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหแกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การมีระบบสถาบันที่เขมแข็ง สําหรับภาครัฐบาลเองซึ่งมีกําลังเผชิญความทาทายทางการคลังหรือความเสี่ยง
ทางการคลัง จําเปนตองใหความสําคัญ การจัดตั้งสถาบันการคลังที่เปนอิสระ หรือสภาการคลัง นับเปน
แนวทางหนึ่งในการเปนตัวชวยเพิ่มความโปรงใสและสรางความยั่งยืนทางการคลัง โดยจะทําหนาที่เปนองคกร
อิสระที่ชวยในการตรวจสอบ วิเคราะห และใหคําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายการคลังและการจัดทํา
งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งถือไดวาเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับภาครัฐ และทายที่สุดคือการสรางภูมิคุมกันที่
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เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจภายนอก ซึ่งความเสี่ยงที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ การเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้น ที่
เปนไปอยางรดเร็วและในปริมาณสูง และสงผลสรางความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน การคา และผลิตภัณฑ
มวลรวม หรืออีกนัยหนึ่งคือสรางความผันผวนตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งการดําเนินมาตรการควบคุม
เงินทุนแบบรอบครอบ จึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยจําเปนตองพิจารณาเพื่อความเหมาะสม
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