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บทบรรณาธิการ

 วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ยงัคงมุง่สรรหางานวจิยัหรอืบทความทางวชิาการ
ให้แก่สมาชกิและผู้อา่นทกุทา่นวารสารฉบบันี้ประกอบดว้ย5บทความโดยบทความแรกเปน็บทความ
ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
สมดุลใหม่ ซึ่งชื่อเรื่องอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ แต่เมื่อผู้อ่านได้อ่าน
บทความนี้แล้วจะทำให้เข้าใจว่าแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมดุลใหม่มีบทบาทและ
ความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน บทความที่สองเป็นงานวิจัยที่ใช้แบบจำลอง
LinearAlmostIdealDemandSystem(LAIDS)มาประยุกต์ใช้ศึกษาระบบสมการอุปสงค์การนำ
เข้าสินค้าเกษตรไทยของประเทศจีนสำหรับสินค้า4ชนิดคือน้ำตาลยางธรรมชาติมันสำปะหลัง
และข้าว บทความที่สามเป็นงานวิจัยในเรื่องศักยภาพสินค้าส่งออกไทยในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาค
แมน่ำ้โขงงานวจิยันี้ตอ้งการตอบคำถามวา่กลุม่สนิคา้ใดที่มีศกัยภาพและโอกาสที่จะทำการตลาดใน
กลุม่ประเทศอนุภมูภิาคแมน่ำ้โขงบทความที่สี่และหา้เปน็สว่นหนึง่ของวทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาโท
ของนักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเรื่องการ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย และแผนการ
เพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์มภายใต้ความเสี่ยงในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นอกจากนี้
ทางกองบรรณาธิการยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ6 มาตรการ6 เดือนในสมัยนายกรัฐมนตรี
สมัคร สุนทรเวช เปรียบเทียบกับ5 มาตรการ6 เดือนของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตลอดจนมาตรการภาษีในกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
 กองบรรณาธกิารหวงัวา่วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่คงจะมีเนือ้หาสาระในเชงิ
วชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ที่เปน็ประโยชน์ตอ่สมาชกิและผู้อา่นทกุทา่นและทา้ยสดุนี้กองบรรณาธกิาร
ขอขอบคณุเจา้ของบทความทกุทา่นและขอเชญิชวนผู้สนใจชว่ยสง่บทความทางวชิาการมาลงวารสาร
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ต่อไป

บรรณาธิการ
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 เรามกัจะไดย้นิเรือ่งการบรหิารความเสีย่งในเชงิธรุกจิดงัราวกบัเปน็สิง่แปลก
ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย
มีจุดเปราะบางในการบริหารเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทมักเป็นปัญหาทุกครั้ง ก่อนปี1997 มีการวิเคราะห์
ว่าเศรษฐกิจไทยพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย /1 และก่อผล
กระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิง่การขยายตวัที่ขาดการคำนงึถงึ
ความเสี่ยง ทางการเงินเช่นอัตราแลกเปลี่ยนและการมีสัดส่วนหนี้ต่อทุนมากเกิน
ไปมีการปิดบังข้อมูลทั้งในภาคธุรกิจที่ขาดธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย์และใน
ภาครัฐที่ไม่เปิดเผยฐานะของทุนสำรองระหว่างประเทศที่ถูกต้อง มีการดำเนิน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ยืดหยุ่นก่อให้เกิดแรงจูงใจในการมาเก็งค่าเงินบาท
และการขาดความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
จนนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นในหมู่ประชาชนผู้ออมเงิน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำ
ไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในปี1997
 อย่างไรก็ดี10ปีหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวที่ช้าลงจากเดิม
ที่เคยอยู่ในระดับ7-8%ต่อปี เหลือเพียง4-5%ต่อปี หากประเมินความเสียหาย
จากผลผลิตมวลภัณท์ที่ควรจะเกิดแต่ไม่เกิดตกปีละ3% ต่อปีเป็นเวลา10 ปีบวก
กับที่ติดลบในปี1997-1998ก็ประเมินได้ว่าความสูญเสียโอกาสทางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจยังมีอีกถึงร้อยละ50ของGDPผลเสียหายจากความสุ่มเสี่ยงของการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในปี1997จึงนับว่ามีมูลค่าสูงมากทำให้การพัฒนาด้านต่างๆมีข้อ
จำกัด ระบบสถาบันการเงินก็มีความระมัดระวังจนเกินไป ทำให้เงินออมไม่มีการ

เศรษฐกิจไทยกับความเสี่ยง1

ดร.พิสิฐลี้อาธรรม2

1 ปรับปรุงจากร่างแรกที่ลงในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลังเล่ม3(13มิถุนายน2551)
2 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

01. บทนำ
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ปล่อยกู้เท่าที่ควร แต่สะสมไว้เป็นเงินที่ล้นระบบธนาคาร นำไปสู่การลดดอกเบี้ยเงินฝากจนเหลือ
อัตราที่ต่ำมากและในภาวะที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยจริงติดลบ แต่ผลจากความ
เข้มงวดในระบบการเงินทำให้การจับจ่ายเกิดการขยายตัวได้ยาก ภาคธุรกิจขาดเงินประเภททุน
(Equity)จงึไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเงนิออมในระบบสถาบนัการเงนิดว้ยการกู้เงนิได้ทำให้ธรุกจิ
ไม่ขยายตัวและประชาชนมีรายได้ฝืดเคืองเศรษฐกิจไทยทั้งในช่วงก่อนหรือหลังเกิดวิกฤตจึงเป็น
เศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างไม่สมดุล และยังมีคำถามบ่อยครั้งว่าวิกฤตแบบปี1997 จะหวนกลับมาอีก
หรือไม่คำถามนี้เป็นการแสดงความสนใจต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเศรษฐกิจไทย

ลักษณะความเส่ียงและความเสียหายทางเศรษฐกิจ

1.1 ความเส่ียงทางธรรมชาติ

 ความเสี่ยงโดยทั่วไปอาจหมายถึง ความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้และความ
เสี่ยงที่เราควบคุมได้ เหตุการณ์บางอย่างที่นำไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจจะมีจุดเริ่มต้น
จากเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ เช่นการเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในระยะหลัง
การเกิดภัยแล้งในภาคตะวันออกของไทย การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
การเกิดภูเขาไฟระเบิดในฟิลิปปินส์ การเกิดแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนของจีน การเกิดพายุ
เฮอริเคนคาทรีน่าที่เมืองนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาและการเกิดพายุไซโคลนนาร์กีสที่พม่าซึ่งล้วน
แต่ได้เกิดผลกระทบและความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก แต่เราก็สามารถป้องกัน
และบรรเทาไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงอย่างเมื่อก่อนได้เช่นการให้ความรู้ความเข้าใจเวลาเกิดภัย
พิบัติ การติดตั้งระบบการเตือนภัย การเพิ่มมาตรฐานความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของอาคาร
เพื่อรองรับกับการเกิดแผ่นดินไหว การสร้างความแข็งแรงของทำนบและเขื่อนกั้นน้ำ การรณรงค์
เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอาจบรรเทาเบาบางลงได้หากเรามีการ
เตรียมการที่ดีเพยีงพอเชน่การจดัระบบชลประทานการกกัเกบ็นำ้การจดัระบบหนว่ยดบัเพลงิหรอื
หน่วยกู้ภัยสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นต้น
 แม้ว่าโลกทุกวันนี้จะมีการทวีความรุนแรงของภัยธรรมชาติต่างๆมากขึ้นทุกทีแต่เมื่อเทียบ
กับนานาประเทศในแถบเดียวกัน ประเทศไทยต้องถือว่าโชคดีที่โอกาสในการประสบความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมฉับพลันพายุไต้ฝุ่นหรือไซโคลนค่อนข้าง
น้อยกว่าประเทศรอบข้าง เพราะตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีเทือกเขากระนาบสองข้าง กล่าวคือ
ทางทิศตะวันออกมีแนวเทือกเขาแถบประเทศลาวและเวียดนามขวางกั้นหากมีพายุไต้ฝุ่นซึ่งมักจะ
สร้างปัญหาให้กับประเทศต่างๆที่อยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ฟิลิปปินส์ต้องเจอกับไต้ฝุ่น
ปีละ20ลกูในขณะทีท่างทศิตะวนัตกมีเทอืกเขาแถบประเทศพมา่ขวางกัน้หากมีพายุไซโคลนเขา้มา
จากมหาสมทุรอนิเดยีขณะเดยีวกนัประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่บนรมิขอบรอยเลือ่นและแนวภเูขาไฟเชน่
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวันหรือญี่ปุ่น ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติรุนแรงชึ่งถือเป็นความเสี่ยง
ทางธรรมชาติจึงน้อยกว่าอย่างไรก็ดีเราก็ไม่ควรประมาทการให้ความรู้และการดำเนินมาตรการ
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ป้องกันภัยพิบัติสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาหรือลดความรุนแรงของผลกระทบหากเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ตัวอย่างเช่นกรณีการเกิดพายุเฮริเคนที่นิวออร์ลีนทำให้เมืองดังกล่าว
มีน้ำท่วมและเขื่อนกั้นทะเลแตก ได้สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินแก่ชาวเมืองอย่างแสน
สาหสัมีการพสิจูน์กนัในศาลวา่หากทางการมีการดแูลให้เขือ่นมีความแขง็แรงไม่พงัจนทำให้นำ้ทะเล
ทะลักเข้ามาท่วม เพียงลำพังแค่น้ำที่พายุพัดพาเข้ามาจะทำให้น้ำท่วมเพียงระดับ30 เซนติเมตร
แต่ที่มีน้ำท่วมถึงระดับหลายเมตรและสร้างความเสียหายอย่างมากนั้นเป็นเพราะน้ำทะเลท่วม
ทะลักเข้ามา ซึ่งหากรัฐมีการทำนุบำรุงรักษาเขื่อนกั้นน้ำทะเลที่สร้างมานานและกั้นเมืองนิวออร์ลีน
ที่มีลักษณะเป็นก้นอ่าง ความเสียหายก็จะมีไม่มากเท่ากับที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีการฟ้องร้องต่อศาล
เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของรัฐ

1.2 ความเส่ียงท่ีมาจากมนุษย์

1.2.1	 ความ	เสี่ยง	ที่	ไม่	ได้	มา	จาก	การ	บริหาร	จัดการ	  
 นอกเหนอืจากความเสีย่งจากธรรมชาติโลกยงักำลงัเผชญิกบัความเสีย่งจากการกระทำของ
มนุษย์กันเอง เช่นจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะจากโรคใหม่ๆ เช่น โรคเอดส์ โรคระบาดที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดนกโรคซาร์เป็นต้นถึงแม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าทางวิทยาการทำให้สามารถ
รักษาโรคต่างๆได้เกือบหมดแต่โรคใหม่ๆเหล่านี้ก็ยังคร่าชีวิตมนุษย์โดยเราไม่อาจต่อสู้ได้แต่บาง
ดา้นเราอาจปอ้งกนัได้ถงึแมว้า่ยงัไมม่ียารกัษากต็ามบางสงัคมยงัมีปญัหาความเสีย่งจากความเครยีด
ที่มีการนำอาวุธมาทำร้ายคนบริสุทธิ์ในที่สาธารณะหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนเกิดการบริโภค
เกินระดับที่เหมาะสมจนทำให้เกิดโรคภัยเช่นความอ้วนหรือการเสพสุราและบุหรี่ เป็นต้น แต่ความ
เสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนกลับเป็นสิ่งที่คร่าชีวิตมนุษย์มากเป็นอันดับหนึ่ง ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง
ที่มีอานุภาพทำลายมากขี้นเรื่อยๆ ก็คือภัยการก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมและการใช้อาวุธ
สงครามความขัดแย้งทางลัทธิการเมืองเช่นระหว่างเกาหลีทางศาสนาเช่นในอิรักทางเชื้อชาติเช่น
ในปาเลสไตน์และศรีลังกา สำหรับประเทศไทยได้รับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสงครามลัทธิ
ความเชื่อในช่วงยี่สิบปีเศษที่ผ่านมา แต่ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ยังรอการแก้ไข
และคงหวังว่าผู้นำทุกฝ่ายของเราจะใม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และทำให้ความขัดแย้ง
คลี่คลายเป็นสันติสุขในที่สุด

บทความนี้จะไม่วิเคราะห์ประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้นเหล่านี้

1.2.2		 ความ	เสี่ยง	ที่มา	จาก	การ	บริหาร	จัดการ			
 อย่างไรก็ดี บทความนี้จะศึกษาถึงความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่มาจาก
การบริหารจัดการของเราเองซึ่งเราน่าจะควบคุมได้ เช่นการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน
หรือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ การดำเนินงานใดๆ ไม่ว่าทางธุรกิจหรือการบริหาร
เศรษฐกิจย่อมจะต้องมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การบริหารความ
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เสี่ยงไม่ได้หมายถึงว่าไม่เสี่ยงเลยหรือให้เสี่ยงน้อยที่สุด ถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยก็เท่ากับว่าไม่ท้าทาย
หรือเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม แต่ถ้าผู้รับผิดชอบดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงมากเกินไปจะเป็น
เพราะความรู้เทา่ไม่ถงึการณ์หรอืความประมาทหรอืการขาดความรบัผดิชอบก็ยอ่มไม่ใช่การทำงาน
ที่พึงประสงค์ ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมจะต้องเป็นการดำเนินการที่ท้าทายพอสมควร และมี
แนวทางดแูลหรอืบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรบัได้เชน่หากเกดิผลลพัธ์ในทางลม้เหลว
จะต้องมีแนวทางในการจำกัดผลกระทบไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงจนกลายเป็นความเสียหาย
ใหญ่หลวงหรือการล้มละลายของกิจการ สำหรับในกรณีของประเทศ ซึ่งไม่สามารถล้มละลาย
ในทางกฎหมายได้หรือยุบเลิกไม่ได้ เว้นแต่จะมีผู้รุกรานจากภายนอกอาศัยกำลังทางทหารเข้ามา
ยดึครองการดำเนนินโยบายที่มีความเสีย่งเกนิไปและไม่สำเรจ็กอ่ให้เกดิความเสยีหายรนุแรงทำให้
เกดิวกิฤตความไม่เชือ่มัน่ทัง้ในหมู่ประชาชนผู้บรโิภคและนกัลงทนุทำให้เกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอย
หากประเทศมีพื้นฐานอ่อนแอ ไม่สามารถแข่งขันในทางการค้าการลงทุนเป็นผลให้ประชาชนต้อง
ประสบกบัความทกุข์ยากอยา่งตอ่เนือ่งประเทศอาจจะมีหนี้สนิกบัตา่งประเทศในกรณีที่เคยมีเครดติดี
ได้รับสินเชื่อจากต่างประเทศ เช่น อาร์เจนติน่า หรือจะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีหนี้เพราะไม่เคยมี
โอกาสได้ก่อหนี้ต่างประเทศ เช่น พม่า แต่กำลังซื้อในประเทศอยู่ในระดับต่ำและยากจนต่อเนื่อง
ซึ่งมีประเทศในโลกกว่า30-40 ประเทศที่ถูกจัดเป็นประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องพึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่พยายามจะรักษาความเป็นบริวาลไว้
ในประชาคมโลก
 ดังนั้นการดำเนินนโยบายที่ไม่ระมัดระวังขาดการประเมินด้านความเสี่ยงจึงนำไปสู่ความไร้
ประสทิธผิลของนโยบายซึง่มีตวัอยา่งเกดิขึน้มากมายในประเทศกำลงัพฒันาที่ขาดความเขม้แขง็ใน
การดำเนินนโยบายการเงินการคลังซึ่งนำไปสู่วังวนแห่งปัญหาเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากเกินไปในเกาหลีใต้ช่วงวิกฤตปี1998ก็ได้นำไปสู่การเกิดวิกฤตบัตรเครดิตในเวลาต่อมาเพราะ
ประชาชนใช้จา่ยเกนิตวัจากนโยบายการเงนิที่ผอ่นคลายซึง่เปน็สิง่ที่ผู้กำหนดนโยบายไม่คาดคดิไว้กอ่น
 อยา่งไรก็ดีความไม่แนน่อนในอนาคตถอืเปน็ความเสีย่งที่ตอ้งเผชญิเปน็ปกติและเปน็การยาก
ที่เราจะสามารถทำนายการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้ล่วงหน้า/2 แต่ที่เราน่าจะทำได้คือการประเมิน
ความเสี่ยง คาดคะเนโอกาสความเป็นไปได้ พร้อมทั้งประมวลผลกระทบหรือความเสียหายใน
กรณีที่ร้ายแรงที่สุด และกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในท้ายที่สุด จึงเป็นแนวทางเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงในทุกระดับ
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02. เศรษฐกิจมหภาคกับความเส่ียง

2.1 โครงสร้างเศรษฐกิจกับความเสี่ยง

2.1.1		 	ภาค	เกษตรกรรม			
 โครงสร้างเศรษฐกิจก็มีผลต่อระดับความเสี่ยง หากเศรษฐกิจมีโครงสร้าง
การผลิตที่กระจายไปหลายๆด้านถือว่ามีการกระจายความเสี่ยงและการกระจุก
ในบางด้านก็ถือว่ามีความเสี่ยงกว่า เช่น หากเศรษฐกิจมีสัดส่วนของการผลิตและ
รายได้จากภาคเกษตรกรรมมากเรามกัจะเขา้ใจวา่เศรษฐกจิก็อาจจะมีความผนัผวน
ของรายได้และการใช้จ่ายของประชาชนทั่วไป ย่อมเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่แบก
รับความเสี่ยงมากกว่าในทางตรงกันข้ามหากนอกภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนที่สูง
ก็อาจจะคาดได้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า เพราะรายได้นอกภาคเกษตรกรรม
ไม่ขึ้นกับดินฟ้าอากาศหรือปัจจัยนอกเหนือการควบคุม จึงน่าจะมีความสม่ำเสมอ
และเกิดผลกระทบต่อความผันผวนของรายได้น้อยกว่า ภาคเกษตรกรรมมีจุดอ่อน
ที่มีความเสีย่งจากดนิฟา้อากาศทำให้ผลผลติอาจจะไม่แนน่อนเสีย่งตอ่ภยัธรรมชาติ
เชน่นำ้ทว่มฝนแลง้หรอืการเกดิโรคพชืโรคสตัว์ระบาดและมีความผนัผวนของราคา
ตามอปุสงค์และอปุทานเพราะบอ่ยครัง้เมือ่ผลผลติดีแต่ราคามกัจะตกตำ่หากผลผลติ
ไม่ดีราคามักจะเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจไทยถือได้ว่าลดการพึ่งพาภาคเกษตรกรรม
และมีรายได้จากภาคนอกเกษตรกรรมมากขึ้นสัดส่วนของรายได้ภาคเกษตรกรรม
ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 แต่ปัญหาของสังคมไทยก็คือประชากรภาค
เกษตรกรรมยังมีอยู่สูงถึง15 ล้านคนหรือกว่าร้อยละ25 ของประชากร ปัญหา
ที่สังคมต้องพิจารณาก็คือการกระจายรายได้ เพราะรายได้ต่อหัวของประชากร
ในภาคเกษตรกรรมจะต่ำกว่านอกภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก นอกเหนือ
จากปัญหาที่รายได้ต่ำแล้วยังมีปัญหาความผันผวนของผลผลิตและราคาที่ทำให้
รายได้ไม่สม่ำเสมอและก่อให้เกิดความไม่สามารถชำระหนี้สินที่เกินภาระ ขณะ
เดียวกัน การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมยุคใหม่ยังมีค่าใช้จ่ายเป็นต้น
ทุนที่เพิ่มขึ้นกว่าทำการเกษตรในสมัยก่อน เช่นการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
หรือการใช้เครื่องจักรกลต่างๆ แทนการใช้แรงงานสัตว์ ดังนั้นการเกษตรยุคใหม่
จึงมีความเสี่ยงต่อปัญหาการเงินจากภาวะการขาดทุนมากขึ้น โดยฉพาะอย่าง
ยิ่งหากกลไกตลาดยังไม่สามารถทำงานที่เอื้อต่อผู้ผลิตแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อ
พ่อค้าคนกลาง ขณะเดียวกันบทบาทภาครัฐในการเข้าอุ้มชูช่วยเหลือก็มักจะมี
ปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความทั่วถึงของการให้การอุดหนุน
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รวมไปถึงการรั่วไหลจากการทุจริต เพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันให้มีระบบการจัดการด้วยการ
ให้มีสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้เสริมโดยเฉพาะในช่วง
นอกฤดูการเพาะปลูก และการจัดระบบสวัสดิสังคมแก่ผู้อยู่ในภาคเกษตรกรรมน่าจะเป็นทางออก
ที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างฐานะของเกษตรกรให้ดีขึ้นสมกับที่ได้รับการเชิดชู
ว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ
 ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารมากเป็นอันดับห้าของโลก ซึ่งนอกจาก
เปน็การนำรายได้เงนิตราตา่งประเทศแลว้ภาคเกษตรกรรมยงัเปน็หลกัประกนัในเรือ่งของการผลติ
อาหารเลี้ยงดูประชากรหกสิบห้าล้านคน ประเทศไทยไม่ต้องประสบปัญหาอาหารขาดแคลน
หรือราคาสินค้าอาหารพุ่งสูงจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนยากจนในเมือง ดังเช่นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอินโดนีเซียในช่วงวิกฤตปี1998 หรือการที่ราคาข้าวและข้าวสาลีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
ในขณะนี้ก็คาดกันว่าจะทำให้เกิดผลกระทบทางการเมืองอย่างรุนแรงใน33ประเทศเช่นอียิปต์
เป็นต้น ดังนั้นการทำนุบำรุงด้านการเกษตรให้มีความมั่นคงเพื่อให้ยังคงเป็นแหล่งอาหารของ
ประชากรจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมที่สำคัญทางหนึ่ง

2.1.2	 ภาค	อุตสาหกรรม			
 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เริ่มจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก(Labor
Intensive) ในช่วงต้น และต่อยอดมายังอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบและทุนหรือเทคโนโลยีมากขึ้น
เป็นลำดับ ซึ่งเป็นลักษณะการพัฒนาที่เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ประเทศพัฒนาแล้วจะมีการ
กำหนดมาตรฐานสิง่แวดลอ้มและคา่จา้งแรงงานที่สงูขึน้จนทำให้อตุสาหกรรมหลายๆดา้นตอ้งโยกยา้ย
ออกไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีข้อกำหนดและต้นทุนต่ำกว่า ที่ผ่านมาเราได้พึ่งพาการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายแขนงเป็นการกระจายความเสี่ยงไม่ให้กระจุกอยู่ในภาคการผลิตใด
ภาคการผลิตหนึ่ง มีอุตสาหกรรมหลายแขนงที่ได้รับความสำเร็จในการก่อร่างสร้างขึ้นเป็นของ
ประเทศไทยเองเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารเป็นต้น ปัญหา
ของอตุสาหกรรมเหลา่นี้คอืเรือ่งของมาตรฐานสนิคา้การเกดิมลพษิที่จะตอ้งสามารถควบคมุให้อยู่ใน
ขอบเขตที่เป็นที่ยอมรับขณะเดียวกันก็มีอุตสาหกรรมที่เป็นผลพวงจากการลงทุนของต่างประเทศ
เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์ซึ่งยึดโยงกับบริษัทแม่
ในต่างประเทศ และมีสัดส่วนของการส่งออกค่อนข้างสูง เพราะประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศ
ในเอเชียอื่นๆ ได้กลายเป็นฐานในการผลิตสินค้าบางด้านออกสู่ตลาดโลก ดังนั้นการดำรงอยู่จึงขึ้น
อยู่กับสิ่งแวดล้อมภายในที่เอื้ออำนวยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนี้ สินค้าอุตสาหกรรมมี
ความเสี่ยงเพราะสามารถเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างประเทศได้ง่ายและสามารถส่งข้ามพรมแดน
กันได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านโลจิสติกส์ ทำให้ต้นทุนส่วนนี้สามารถ
บริหารจัดการให้เหมาะสมได้ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตจึงเป็นหัวใจ
ของการดึงดูดอุตสาหกรรมให้ดำรงอยู่ในประเทศไม่ต้องมีการย้ายฐานการผลิต การปรับค่าจ้าง
แรงงานหรือการเพิ่มค่าบริการอาจจะจำเป็นต้องกระทำเพราะมีต้นทุนหรือค่าครองชีพที่สูงขึ้น
แต่ทัง้นี้ตอ้งพยายามสนบัสนนุให้มีการเรยีนรู้เพิม่ทกัษะและประสทิธภิาพของคนทำงานแรงงานบาง
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สว่นเมือ่ถงึระดบัหนึง่ตอ้งมีการปรบัเปลีย่นงานให้เหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ดงันัน้การเรยีนรู้
จะต้องมีขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่หยุดชะงักภายหลังการจบได้ปริญญาบัตรการศึกษาคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาว่าโรงงานอาจจะปิดได้ทุกเมื่อไม่เหมือนการทำงาน
ภาคเกษตรกรรมที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระบบประกันสังคมที่ได้จัดตั้งมาแล้ว
และครอบคลมุไปถงึการวา่งงานดว้ยนัน้จะตอ้งมีระบบการสนบัสนนุให้คนงานที่อาจจะตกงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนงานได้ด้วยระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดจากความรู้
และประสบการณ์ที่ได้สะสมมา

2.1.3	 	ภาค	บริการ		
 ประเทศอตุสาหกรรมดัง้เดมิเชน่สหรฐัอเมรกิายโุรปและญีปุ่น่ได้เขา้สู่สงัคมภาคบรกิารมากขึน้
การทำงานในภาคอตุสาหกรรมได้ลดถอยลงอนัเนือ่งมาจากการเปดิเสรีทางการคา้การโยกฐานการทำ
การผลติของบรษิทัขา้มชาติและประเทศอตุสาหกรรมใหม่ๆ ทัง้ในเอเชยียโุรปตะวนัออกและในลาติน
อเมรกิาลว้นแต่มีความสามารถในการผลติสนิคา้อตุสาหกรรมได้ดีมากขึน้ดงันัน้ประเทศพฒันาแลว้
เหล่านี้จึงได้มุ่งหน้าเป็นสังคมภาคบริการเป็นหลัก นับเป็นแหล่งทำงานและการทำรายได้หลักของ
ประเทศเช่นภาคการศึกษาซึ่งระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามา
จา่ยคา่เลา่เรยีนเปน็จำนวนมหาศาลการผลติภาพยนต์ของฮอลลวิูดการคดิคน้ประดษิฐกรรมใหม่ทาง
ดา้นICTโปรแกรมคอมพวิเตอร์ยารกัษาโรคการให้บรกิารทางการแพทย์และรกัษาพยาบาลระบบ
การบริหารจัดการด้านFranchiseสินค้าบริโภคเช่นเครื่องดื่มน้ำดำแฮมเบอร์เกอร์หรือร้านกาแฟ
การวจิยัพฒันาทางดา้นอวกาศการผลติเครือ่งบนิโบอิง้เปน็ตน้สำหรบัญีปุ่น่และเยอรมนัก็ยงัมีความ
เข้มแข็งทางด้านการผลิตสินค้าเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งภาคการผลิตเหล่านี้ล้วนแต่
ให้มูลค่าตอบแทนต่อผู้ประกอบการด้วยรายได้ค่อนข้างสูง นอกเหนือจากการเป็นงานที่ไม่สร้าง
ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องยังมีอิสระในการกำหนดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ในการทำงานด้วย
 บริษัทมหาชนหรือบริษัทข้ามชาติของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น บริษัทที่ทำรองเท้าไนกี้เป็น
ตวัอยา่งของผู้ผลติสนิคา้อตุหสาหกรรมที่แมว้า่ถกูจดัอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมแต่ก็เนน้การผลติในสว่น
ของValueChainหรอืขัน้ตอนการผลติที่มีความเสีย่งตำ่และให้ผลตอบแทนสงูคอืการออกแบบหรอื
ออกความคิดจากการวิจัยและการทำการตลาดเพื่อรักษาชื่อเสียงยี่ห้อ(Brand)ในขณะที่การผลิต
รองเทา้ที่เปน็งานอตุสาหกรรมจะถกูโอนไปให้บคุคลภายนอกที่มีประสทิธภิาพและคณุภาพที่แขง่ขนั
ได้เป็นผู้ดำเนินการ มีโรงงานทำรองเท้าในเอเชียที่รับจ้างผลิตในเงื่อนไขที่ตกลงกันเป็นร้อยๆ แห่ง
แม้กระทั่งการเปิดร้านขายก็ยังมีการยกให้เอกชนรายอื่นรับไปขาย เพราะฉะนั้น บริษัทดังกล่าว
จึงมุ่งเน้นด้านการคิดค้นและการตลาดซึ่งทำให้ได้ผลกำไรแก่กิจการจากการขายสินค้าไปยังผู้ซื้อ
ทัว่โลกอยา่งมหาศาลถา้โรงงานผลติใดมีตน้ทนุแพงกวา่โรงอืน่หรอืประเทศอืน่ก็จะไม่ได้รบัมอบงาน
ให้ดำเนนิการตอ่ไปขณะนี้เวยีดนามซึง่มีคา่แรงตำ่กวา่ประเทศอืน่ในเอเซยีกำลงัมีการขยายการผลติ
รองเท้าดังกล่าวจำนวนมาก บริษัทข้ามชาติต่างๆ จึงมีลักษณะเป็นการข้ามชาติอย่างแท้จริงเพราะ
ไม่ยึดติดกับประเทศใดประเทศหนึ่งแต่รักษาความคล่องตัวในการเลือกประเทศที่มีภาวะแวดล้อม
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เอื้ออำนวยกว่าในการทำงานเพื่อส่งสินค้าออกสู่ตลาดโลก เนื่องจากเงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่าง
ไม่มีพรมแดน การลงทุนเกิดขึ้นเพราะบรรยากาศการผลิตที่เอื้ออำนวย และอาศัยความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ประเทศอุตสาหกรรม
ดั้งเดิมหรือประเทศพัฒนาแล้วเหล่านี้จึงไม่ได้พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ล้ำหน้าในการ
ทำธรุกจิเทา่นัน้แม้เปน็งานพืน้ๆที่บรโิภคประจำวนัเชน่การขายนำ้อดัลมมนัทอดหรอืไก่ทอดกาแฟ
ไอศกรีมก็สามารถเข้ายึดครองตลาดต่างๆในโลกได้โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการการครองใจ
ลูกค้า(CRM)มีการเปิดหลักสูตรสอนวิชาการบริหารจัดการโดยเฉพาะหลักสูตรMBAอย่างเป็นล่ำ
เป็นสัน มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่ได้รับความสำเร็จมาเป็นกรณีตัวอย่างให้
ศึกษา(casestudy) และการแลกเปลี่ยนทัศนะถกเถียงกัน การบริหารจัดการจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลนี่แหละ
ที่ทำให้ประเทศยากจนยังต้องประสบกับความลำบากอยู่ต่อไป การมีกฎหมายดี มีนโยบายที่ดี
แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดีก็จะไม่สามารถนำพาให้บรรลุผลสำเร็จได้ การศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือMBA จึงมีความนิยมมากในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงผลักดันเรื่องการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น เพราะภาคบริการเป็นหนทางนำรายได้เข้าประเทศ
และผู้ที่ได้ลงทุนในส่วนนี้จากการวิจัยและพัฒนาย่อมหวังผลตอบแทนในรูปของผลกำไรจากการ
ลงทุนหรือรายได้ค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ
 สำหรบัภาคบรกิารในประเทศไทยแมว้า่จะดูเหมอืนมีสดัสว่นที่สงูในมลูคา่ของผลผลติรวมของ
ประเทศแต่ก็ยังไม่ได้มุ่งหน้าการทำงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อคนสูงโดยเฉพาะในส่วนที่อาศัยความรู้
ความสามารถทางการคดิคน้และการบรหิารจดัการแต่กลบัเปน็แขนงที่มีรายได้ตอบแทนตอ่คนตำ่และ
มีข้อจำกัดในการแข่งขันระหว่างประเทศเช่นการให้บริการนวดบริการการท่องเที่ยวมอเตอร์ไซด์
รบัจา้งการทำงานภาครฐัการคา้ปลกีคา้สง่เปน็ตน้ดงันัน้ลกัษณะเชน่นี้ยอ่มมีความเสีย่งตอ่การเปน็
ภาระตอ่ผู้บรโิภคหากมีการปรบัคา่จา้งแรงงานก็มีผลให้ขึน้คา่บรกิารจากผู้บรโิภคโดยตรงและไม่คอ่ย
มีความเกีย่วโยงหรอืความสามารถในการพฒันาตอ่ยอดดงัเชน่การพฒันาของภาคบรกิารในประเทศ
พัฒนาแล้ว

	2.1.4	 	ภาค	ต่าง	ประเทศ	
 ในภาคต่างประเทศ ประเทศไทยถือได้ว่า เป็นประเทศที่ยึดนโยบายเปิดให้มีการค้ากับ
ต่างประเทศค่อนข้างสะดวกอย่างต่อเนื่อง และเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีนโยบาย เปิดการค้า
คล้ายๆกันแม้ว่าการค้าในระยะแรกจะยึดการส่งออกทรัพยากรเช่นข้าวยางพาราดีบุกไม้สัก
และนำเข้าสินค้าเครื่องจักร เป็นหลัก แต่เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคต่างประเทศก็มีการ
กระจายความเสี่ยงในการหารายได้จากการส่งออกจากสินค้าหลากหลายประเภททั้งอิเล็กโทรนิกส์
คอมพวิเตอร์และชิน้สว่นรถยนต์และชิน้สว่นปโิตรเคมีภณัท์สิง่ทอยางพารามนัสำปะหลงัอาหารทะเล
ข้าว นอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่ถือเป็นแหล่งนำรายได้เงินตราต่างประเทศอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
ในขณะที่การนำเขา้ก็มีสว่นที่เปน็วตัถดุบิเพือ่ใช้ในการผลติมีจำนวนและสดัสว่นที่สงูขึน้ประเทศไทยจงึ
ได้รบัผลจากการเปดิเสรีทางการคา้ตามWTO/AFTAทำให้ประเทศไทยได้ครองอนัดบัตน้ๆในการสง่



วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.01.มค.-มิย.52
12

สินค้าออกหลายประเภท แต่ก็จะมีความเสี่ยงบางด้านเกิดขึ้น เพราะประเทศคู่ค้ายังคงพยายาม
ปกป้องตลาดภายในโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปบางครั้งจะมีการกำหนดมาตรการกีดกัน
เช่น การเก็บภาษีCVD เป็นต้น ในช่วงหลังยังมีความเสี่ยงทางกฎหมาย(LegalRisk) บางด้านที่
ผู้สง่ออกในตา่งประเทศอาจจะถกูเอาเรือ่งได้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายเกีย่วกบัการผกูขาดซึง่มีโทษ
ปรับรุนแรงมาก เพียงแต่ทางการพิสูจน์ได้ว่ามีการสมคบกันเพื่อกำหนดราคาร่วมกัน ผู้ประกอบ
การนัน้ๆก็จะถกูทางการของเขาเรยีกไปปรบัเงนิได้ในปี2007สหรฐัอเมรกิามีการเปรยีบเทยีบปรบั
สายการบนิเจแปนแอร์ใลน์เปน็เงนิ3,400ลา้นบาทเมือ่ใหก้ารรบัสารภาพวา่สายการบนินี้ได้สมคบกบั
คู่แขง่ในการกำหนดราคาขนสง่พสัดุภณัท์ระหวา่งสองประเทศในชว่งปี2000–2006แนวการลงโทษ
ของสหรัฐอเมริกาจะให้ลงโทษปรับคิดเป็น3 เท่าของความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้บริโภค
แต่ที่EUมีการปรบัโดยเฉลีย่กรณีละ3,600ลา้นบาทระบบการลงโทษเรือ่งนี้ในตา่งประเทศเขม้งวด
และรุนแรง แม้กระทั่งการไปพบปะเพื่อดื่มกาแฟระหว่างคู่แข่งสองรายก็อาจเป็นการถูกยัดเยียด
วา่เปน็กรณีการสมยอมตัง้ราคาหรอืฮัว้ราคากนัได้ไม่จำเปน็ตอ้งพสิจูน์วา่มีผลกระทบเกดิขึน้มากนอ้ย
เพยีงใดหรอืไม่ตอ้งมีใบเสรจ็หรอืหลกัฐานอืน่ใดประเดน็อยา่งนี้ผู้ประกอบการไทยสมควรตอ้งได้รบั
การเตือนไม่ให้ประมาทจนเกิดปัญหา

2.2 การรักษาเสถียรภาพกับความเสี่ยง

2.2.1		 การ	ดำเนิน	นโยบาย	การ	เงิน	การ	คลัง	
 เมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วไป ประเทศไทยในอดีตอันยาวนานถือได้ว่ามีภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคที่มีความมั่นคงพอสมควรการบริหารเศรษฐกิจมหภาคอยู่ในการดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหลักในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและนโยบาย
การเงินที่มีความยืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกลไกตลาด ขณะที่ทางด้านนโยบายการคลัง
เป็นภาระกิจหลักของกระทรวงการคลังแต่ก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและและสังคม
แห่งชาติ สำนักงบประมาณ เป็นต้น ร่วมกันกำหนดวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี ทำให้
นโยบายการคลงัให้อยู่ในกรอบการรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัและไม่สรา้งปญัหาตอ่เสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิในชว่งทศวรรษที่1980เคยมีการใช้นโยบายการคลงัที่ไม่เหมาะสมจนทำให้เกดิปญัหาและ
นำไปสู่การเกิดวิกฤตการคลังภาครัฐ /3และในช่วงที่รัฐบาลทักษิณเริ่มมีการใช้จ่ายเงินนอกระบบ
เงินงบประมาณจำนวนมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าซึ่งได้ก่อให้เกิดหนี้สินในภาครัฐและภาค
ครัวเรือน(แล้วแต่ว่าการใช้จ่ายตามโครงการประชานิยมเหล่านี้เป็นเงินให้เปล่าหรือเงินให้กู้)
สง่ผลให้ตอ้งมีการใช้เงนิคนืจากรายได้ของรฐัทีม่าจากภาษีอากรในอนาคตเทา่กบัเปน็การจำกดัความ
สามารถของรัฐบาลในอนาคตไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนได้อย่างเต็มที่
 การดำเนินงานในลักษณะที่สร้างความเสี่ยงด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจนี้ได้ยุติลงในช่วงมีการ
ปฏิวัติเมื่อวันที่19 กันยายน2549 ซึ่งรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้นำนโยบายประชานิยมมาใช้ในระดับสูง
เช่นนั้นอีกมิฉะนั้นหากมีการดำเนินการในลักษณะนี้อีกก็จะสร้างปัญหาต่อเสถียรภาพและบั่นทอน
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ขีดความสามารถของรัฐบาลในการใช้เงินงบประมาณในอนาคตอย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับที่ยก
รา่งในปี2550กไ็ด้มีการบญัญตัิแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐัให้รฐับาลตอ้งรกัษาวนิยัการเงนิการคลงั
ในหมวด8ว่าด้วยการเงินการคลังและงบประมาณเพื่อกำหนดเกณฑ์ให้ผู้รับผิดชอบต้องเอาใจใส่
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐให้อยู่ในกรอบการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นแนวในการจัดให้มีระบบการจำกัดความเสียงด้านการคลัง แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่าจะยังหาช่องทางบิดพลิ้วใช้จ่ายเงินนอกระบบกันอย่างเคยหรือไม่

2.2.2		 	เสถียรภาพ	ทาง	เศรษฐกิจ	ภายใน			และ	เสถียรภาพ	เศรษฐกิจ	ภายนอก	
 เป้าหมายในการเสถียรภาพเศรษฐกิจมีสองด้าน คือการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ เรามักจะใช้เงินเฟ้อเป็นตัวชี้วัด
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ และดุลบัญชีเดินสะพัดในการวัดเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภาคตา่งประเทศการที่เศรษฐกจิมีปญัหาเสถยีรภาพแสดงวา่มีความเสีย่งตอ่การเกดิวกิฤตและอาจ
มีปัญหาสังคมหรือการเมืองตามมา หากเงินเฟ้อรุนแรงในบางประเทศเช่นบราซิลเมื่อ4-5 ปีก่อน
เงินเฟ้อสูงเป็นร้อยๆเปอร์เซ็นต์หรือเรียกว่าHyperInflationปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงโดยตัวมันเอง
เกิดผลกระทบทั้งต่อภาวะเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และเกิดความไม่เสมอภาคระหว่าง
ผู้มีสนิทรพัย์และผู้ไมม่ีสนิทรพัย์ภาวะเงนิเฟอ้รนุแรงดงักลา่วมกัจะมาจากการดำเนนินโยบายการเงนิ
การคลังที่ขาดความรับผิดชอบหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะหน้า
 ในกรณีประเทศไทยไมม่ีประวตักิารเกดิเงนิเฟอ้รนุแรงยกเวน้ในชว่งที่มีการปรบัราคานำ้มนั
เชื้อเพลิงและราคาอาหารพุ่งสูงตามตลาดโลก ภาวะปัจจุบันที่ราคาพลังงานและราคาอาหารพุ่งสูง
มีลกัษณะคลา้ยชว่งปี1973-4ที่ราคานำ้มนัและขา้วเพิม่สงูซึง่ตามมาดว้ยStagflationภาวะเงนิเฟอ้
ของเรามักจะเริ่มต้นจากด้านอุปทานที่ต้นทุนที่สูงขึ้น การเข้มงวดนโยบายการเงินในระยะแรก
ของภาวะสนิคา้ขึน้ราคาจงึไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมเพราะเปน็การเรง่ให้เศรษฐกจิเขา้สู่ภาวะถดถอย
หรอืซบเซาเรว็เกนิไปแต่หากเริม่มีภาวะการคาดคะเนการปรบัราคาตอ่เนือ่ง(inflationexpectation)
เป็นวังวนระหว่างwage-pricespiralinflation และหรือการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงเกือบ
ทุกประเภท ซึ่งเป็นตัวสะท้อน การคาดคะเนเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น และหากระบบการเงินยังมีสภาพ
คล่องและอัตราดอกเบี้ยที่เอื้อต่อการใช้จ่ายมากไป ก็จะมีผลทำให้เงินเฟ้อก่อตัวรุนแรงได้ ใน
เดือนพฤษภาคม2008ที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อได้พุ่งสูงเป็น7.6%ต่อปีซึ่งนับว่าค่อนข้างสูง เพราะ
ฉะนั้นหากภาวะดังกล่าวยังเพิ่มต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีหน้าที่ใช้นโยบายการเงิน
ในการควบคุมไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อลุกลามออกไป
 ปัญหาความไม่สมดุลของภาคต่างประเทศจะทำให้เกิดการขาดดุลการค้าและดุลบัญชี
เดินสะพัดอาจขาดดุลสูงเกินกว่าร้อยละ5-10ของGDPหากมีการขาดดุลเรื้อรังก็จะนำไปสู่การลด
ค่าเงินซึ่งมักจะมีผลกระทบรุนแรงอย่างที่เกิดกับประเทศไทยเมื่อปี1997 การเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลีย่นคา่เงนิบาทครัง้นัน้มีผลทำให้การขาดดลุกลายเปน็การเกนิดลุเพราะเศรษฐกจิถกูกระทบ
อย่างรุนแรงจนต้องมีการลดการใช้จ่าย ลดการลงทุนและลดการบริโภค ทำให้การนำเข้าสินค้า
จากต่างประเทศลดลง ขณะที่สินค้าไทยกลับมีราคาเป็นเงินตราต่างประเทศลดลงทำให้สามารถ
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ขายได้มากขึน้ดงันัน้การขาดดลุจงึกลบัเปน็การเกนิดลุอยา่งรวดเรว็ขณะนี้ประเทศสหรฐัอเมรกิากำลงั
ประสบปัญหาคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นกับไทยเมื่อก่อนวิกฤตที่มีการขาดดุลการค้ากับภาคต่างประเทศ
ในขนาดที่สูงเมื่อคิดเป็นสัดส่วนกับGDP ระยะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้มีการลดค่าเงินตามกลไก
ตลาดเป็นเหตุให้เงินสกุลอื่นรวมทั้งของไทยด้วยมีค่าเพิ่มขี้น ข้อได้เปรียบของสหรัฐก็คือมีการยึด
กลไกตลาดและความโปร่งใส รวมทั้งระบบการค้าเสรีอย่างไม่มีข้อโต้แย้งในสังคม และในระบบ
เศรษฐกิจอเมริกาเองก็มีผู้รู้และมีกลไกทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันการ
สิง่เหลา่นี้เปน็ปจัจยัพืน้ฐานที่กำหนดคา่เงนินอกเหนอืจากปจัจยัอืน่ๆเชน่ความเชือ่มัน่ในพืน้ฐานของ
เศรษฐกิจสหรัฐ
 อยา่งไรก็ดีถา้มีการเกนิดลุการคา้สงูตดิตอ่กนัจนมีการสะสมเงนิตราตา่งประเทศเปน็จำนวน
มากกลับไม่เป็นปัญหาเพราะความไม่สมดุลที่มาจากการเกินดุลสูงไม่ได้ก่อให้เกิดความยากลำบาก
กับการบริหารนโยบายเฉพาะหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลังวิกฤตปี1997ก็มีลักษณะ
คล้ายกับประเทศในเอเชียอื่นๆที่มีแนวโน้มการเกินดุลการค้าจนสามารถสะสมเงินตราต่างประเทศ
เปน็จำนวนมากทำให้เงนิสำรองระหวา่งประเทศเคลือ่นยา้ยมาสะสมอยู่ในประเทศแถบเอเชยีถงึกวา่
รอ้ยละ80ของทนุสำรองในโลกทัง้นี้เพราะเมือ่เศรษฐกจิมีการเกนิดลุประเทศในแถบเอเชยีมกัจะไม่
ยดืหยุน่ในการให้คา่เงนิของตนเองมีคา่แขง็ขึน้เพือ่สงวนรกัษาการสง่ออกไม่ให้ถกูกระทบทำให้การ
เกินดุลนั้นยังคงเรื้อรังอยู่ต่อไปเช่นญี่ปุ่นหรือจีนดังนั้นการปรับค่าเงินแต่ละครั้งจึงส่งผลรุนแรง
และปรบัเปลีย่นในอตัราที่สงูกอ่ให้เกดิผลกระทบตอ่ธรุกจิและประชาชนภายในประเทศอยา่งกระทนั
หันและยังเป็นการบ่มเพาะการเก็งกำไรจากนักลงทุนโดยเฉพาะประเภทHedgeFundsที่มุ่งหาจุด
อ่อนของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ในทางกลับกันประเทศในแถบยุโรปจะดำเนินนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่นให้มีการปรับเปลี่ยนค่าเงินตามกลไกตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประเทศ
เหล่านี้จึงไม่มีการสะสมทุนสำรองระหว่างประเทศ แต่จะให้ผลที่ได้จากการเกินดุลส่งผ่านต่อไปยัง
คา่เงนิให้แขง็คา่ขึน้หรอืออ่นคา่ลงตามอปุสงค์อปุทานยกเวน้ในกรณีที่ไม่ปกติจะมีการเขา้แทรกแซง
ตลาดของทางการเพือ่ใหก้ารปรบัเปลีย่นคา่เงนิที่ไม่สอดคลอ้งกบัพืน้ฐานไม่ไปสรา้งความเสยีหายตอ่
ภาคเศรษฐกิจจริง ภาคธุรกิจเอกชนในประเทศเหล่านี้มีความเคยชินและยอมรับนโยบายอัตราแลก
เปลี่ยนที่ยืดหยุ่นในลักษณะนี้เพราะถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดำเนินการมาตั้งแต่หลังการเลิกล้มระบบ
BrettonWoodsและประกอบกับได้มีการคำนึงถึงExchangeRiskและมีเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านนี้อยู่ตลอดเวลา
 ในระยะ30-40ปีที่ผ่านมาประเทศกำลังพัฒนามักจะมีวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ที่มีลักษณะแผ่
กวา้งกระจายไปทัง้ภมูภิาค(Contagion)โดยมีภาวะคลา้ยๆกนัคอืมีภาระหนี้สนิระหวา่งประเทศที่ไม่
สามารถชำระคืนได้ทันทีจนนำไปสู่การลดค่าเงินอย่างกระทันหันเช่นวิกฤตหนี้สาธารณะเม็กซิโกปี
1982และปี1995วิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี1997และถือเป็นวิกฤตของเอเชียในปี1998ขณะนี้เรา
กำลงัอยู่ในชว่งที่มีวกิฤตหนี้ซบัไพรม์จากสหรฐัอเมรกิาที่กอ่ผลกระทบทัว่โลกในปี2007-2008วกิฤต
เศรษฐกจิเหลา่นี้อาจจะมีวงจรที่หวนกลบัมาหลงัจากผา่นไปแลว้หลายปีแต่การเกดิขึน้ใหม่แตล่ะครัง้
ก็คงไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วและผู้เกี่ยวข้องก็จะมีความเชี่ยวชาญหรือมีการเรียนรู้ให้สามารถรับมือ
ได้ดีขึ้นหรือความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตแบบเดิมก็น้อยลงแต่ปัญหาใหม่ๆมักจะผุดขึ้นอยู่เสมอ
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2.2.3	 	การ	เกิด	ภาวะ	ฟอง	สบู่	แตก			(	Bubble			Burst	)	
 การมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรงขาดความยืดหยุ่นและหากประสบปัญหาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดภาวะที่เรียกกันว่าฟองสบู่แตก ก็คือภาวะที่ผู้ลงทุนมีการเก็ง
กำไรสินทรัพย์บางด้านมากเกินไป ราคาสินทรัพย์เช่นอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ร้อนแรงต่อเนื่องหรือมีราคาพุ่งสูงเกินความเหมาะสมเป็นเวลานานๆ จนเกิดปัญหาตลาดขาดความ
เชื่อมั่นจนนำไปสู่การปรับตัวของราคาหุ้นเช่นเหตุการณ์ของซับไพรม์ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจนอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือRecession และ
ในกรณีที่เงินเฟ้อยังคงร้อนแรงก็จะเป็นภาวะที่เรียกว่าStagflation(Stagnation+Inflation) ซึ่ง
เคยเกดิที่สหรฐัในชว่งหลงัเกดิวกิฤตนำ้มนัครัง้ที่1และนำไปสู่การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ถงึรอ้ยละ20
เพื่อตัดตอนปัญหาเงินเฟ้อในช่วงที่นายPaulVolckerเป็นประธานของธนาคารกลางสหรัฐในช่วง
ของนายGreenspanซึ่งเป็นประธานต่อมาได้ดำเนินนโยบายทั้งลดและขึ้นดอกเบี้ยตามภาวะตลาด
จนสามารถลดอัตราเงินเฟ้อได้ แต่ก็มีภาวะฟองสบู่ของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์
เกิดขึ้นกรณีซับไพรม์ในสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีล่าสุดของภาวะฟองสบู่แตกที่นายBernankeที่
รับตำแหน่งต่อมาต้องมาแก้ไข
 นอกจากนี้ยังมีญี่ปุ่นที่ตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจถดถอยยาวนานเกือบ20 ปี ซึ่งเป็นกรณี
ตัวอย่างที่น่าศึกษาเมื่อฟองสบู่แตกในช่วงเริ่มต้นปี1990เศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะชะงักงันมาอย่าง
ตอ่เนือ่งจนถงึปี2002จงึเริม่ฟืน้ตวัขณะที่ขนาดGDPของญีปุ่น่ที่เคยใหญ่กวา่ครึง่หนึง่ของเศรษฐกจิ
สหรัฐอเมริกาแต่พอมาถึงปี2005ปรากฏว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งประสบภาวะตกต่ำ(Deflation)มา
แล้วหลายครั้ง จนมีขนาดเศรษฐกิจเหลือเพียง1 ใน3 ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และมีปัญหา
เรือ้รงัตามมาจนยากที่จะแกไ้ขนโยบายการเงนิและนโยบายการคลงัที่มกัจะได้ผลในภาวะปกติตาม
ตำราเศรษฐศาสตร์ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถูกนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างขนานใหญ่ จน
อัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0(ศูนย์) ต่อเนื่องกันหลายปี และในปัจจุบันก็ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ0.5
ซึ่งถือว่าต่ำมาก ในขณะที่มีการลดภาษี และเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ จนเกิดการขาดดุลการคลังซึ่ง
พุ่งไปสูงถึงร้อยละ8 ของGDP แม้ว่าจะปรับลดลงเหลือร้อยละ4ในช่วงนี้ ก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่
สูง ภาวะของหนี้สาธารณะที่สูงถึง180% ของจีดีพีซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศในกลุ่มOECDดัง
นั้นญี่ปุ่นจึงไม่สามารถที่จะใช้นโยบายการเงินการคลังในการกระตุ้นหรือบีบรัดทางเศรษฐกิจได้อีก
ผลพวงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา18 ปีที่ผ่านมาเป็นผลที่เกิดจากการขยายตัวในลักษณะฟองสบู่ในระยะ
ก่อนหน้านับแต่ที่เกิดมีPlazaAgreement/4ระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ(G-5)ใน
เรื่องการกำหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อปี1985 ที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ได้เกิดภาวะฟองสบู่จาก
ราคาอสังหาริมทรัพย์และราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่พุ่งสูงขี้นตามการปรับเพิ่มราคาของค่าเงิน
เยนการขยายตัวในลักษณะที่เพิ่มสูงจากความเชื่อมั่นที่มีมากตลอดช่วง5ปี(1986-1990)นั้น
ทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ติดตามมาถึงปัจจุบัน
 เศรษฐกจิโลกในระยะที่ผา่นมาได้เกดิกระแสโลกาภวิฒัน์ทำให้การตดิตอ่สือ่สารทำได้สะดวก
คลอ่งตวัและรวดเรว็ขึน้การใช้Internetที่เริม่แพร่หลายในปี1995นบัเปน็สว่นสำคญัที่ทำให้เกดิการ
ปฎิวัติครั้งที่สาม หลังจากที่โลกได้ผ่านการปฎิวัติครั้งที่สองคือการปฎิวัติอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ
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150ปีที่แลว้ขอ้มลูตา่งๆทัว่โลกสามารถถกูดงึเขา้มาใช้งานได้ในชัว่พรบิตาในทกุหนแหง่ในโลกที่มี
ระบบสือ่สารอิเลก็โทรนกิส์ไปถงึดงันัน้ขอ้มลูตา่งๆจงึไปได้ทัว่ถงึกนัโดยไมม่ีอปุสรรคดา้นภมูิศาสตร์
ใดๆการตัดสินใจในการลงทุนหรือขายทิ้งเงินลงทุนจึงมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน(HerdInstinct)
และมีความผันผวนมากกว่าเมื่อก่อนดังนั้นภาวะการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ทำให้เราได้เห็นการ
โยกย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่มักจะไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่มากกว่าเมื่อ
ก่อนด้วยเหตุนี้ แม้โลกจะมีกระแสโลกาภิวฒน์มากเพียงใดความผันผวนของตลาดเงินและตลาด
ทุนกลับจะทวีความรุนแรงมากขึ้นความเสี่ยงที่วัดจากความผันผวนย่อมมีระดับสูงมากขึ้น

2.3 ความมั่นคงของระบบการเงิน(FinancialSystemStability)

 ปญัหาดา้นเสถยีรภาพมกัจะยดึโยงกบัระบบการเงนิระบบการเงนิเปน็ภาคเศรษฐกจิที่มกัจะ
ถกูกำกบัอยา่งใกล้ชดิจากทางการเพราะปญัหาความมัน่คงมีผลกระทบตอ่ประชาชนอยา่งใหญ่หลวง
การลม้ของสถาบนัการเงนิที่มีผลเสยีหายตอ่ผู้ฝากเงนิจะสง่ผลให้ประชาชนแตกตืน่และพากนัไปถอน
เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆในระบบซึ่งจะแตกต่างจากการทำธุรกิจในสาขาอื่นๆในขณะเดียวกันก็
เปน็ภาคเศรษฐกจิที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่งมีการเกดินวตักรรมทางการเงนิใหม่ๆ และมีการ
แข่งขันกันรุนแรงทำให้ธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนโฉมหน้าอยู่ตลอดเวลาและเกิดบริการใหม่ๆเช่น
อนุพันธุ์ต่างๆ(Derivatives)เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงแต่ก็เป็นแหล่ง
เพาะความเสี่ยงสำหรับกรณีที่ไม่มีระบบการควบคุมหรือความเข้าใจที่ดีเพียงพอ ระบบการเงินของ
ประเทศพัฒนาแล้วจะมีความหลากหลายของเครื่องมือและผู้เกี่ยวข้องเปรียบเหมือนมหาสมุทรที่มี
พืชสัตว์นานาพันธุ์ทำให้ระบบการเงินของประเทศพัฒนาแล้วสามารถรองรับการทำงานของภาค
เศรษฐกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีผู้ลงทุนหลากหลายที่พร้อมจะยอมรับความเสี่ยงใน
หลายระดับเช่นกองทุนประเภทVulturefundที่พร้อมจะซื้อหนี้เสียเพื่อมาทำการบริหารในขณะที่
ระบบการเงนิของประเทศกำลงัพฒันาจะมีบรกิารหรอืผู้เกีย่วขอ้งไม่กี่รายเปรยีบเหมอืนหนองนำ้ที่ยงั
ตืน้เขนิมากไมม่ีความหลากหลายของบรกิารในตลาดดงันัน้จงึอาจจะไม่สามารถรองรบัความผนัผวน
ในภาคเศรษฐกิจจริงได้ดีเพียงพอทำให้ภาคเศรษฐกิจจริงมีข้อจำกัดทางด้านการระดมทุนเพื่อใช้ใน
การลงทุนขยายงานและทำธุรกิจดังเช่นในขณะนี้ธุรกิจไทยไม่น้อยขาดแคลนเงินทุนเพื่อนำมาใช้ใน
การบริหารงานเพราะธนาคารพาณิชย์ไม่ให้บริการเนื่องจากเคยหรือกำลังมีปัญหาหนี้เสียหรือยัง
ไม่มีทุนสะสมไว้เพียงพอ ธุรกิจนั้นๆอาจจะไม่มีโอกาสฟื้นตัวหากไม่มีแหล่งเงินอื่นในระบบมารอง
รับทำให้ธุรกิจนั้นๆอาจเสียโอกาสในการเติบโตดังนั้นเศรษฐกิจไทยยังจำเป็นต้องมีพัฒนาการ
ของระบบการเงินให้นำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้วยการขยายวงของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
การพัฒนาใหม่ๆ ทางการเงิน(FinancialDeepening) พร้อมด้วยผู้ประกอบการทางการเงินที่
หลากหลายและมีเครื่องมือใหม่ๆมารองรับมิฉะนั้นระบบการเงินก็จะยังเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิผู้ทำหนา้ที่ในการกำกบัระบบการเงนิควรเรง่รดัเปดิทางให้มีการพฒันาระบบเพือ่ให้ระบบ
การเงนิมีเครือ่งมอืที่หลากหลายและสนองตอบความตอ้งการของภาคธรุกจิแทนที่จะมุง่หนา้ในการ
สนบัสนนุธนาคารพาณชิย์ให้เขม้แขง็เพยีงอยา่งเดยีวประเทศไทยยงัคลา้ยกบัประเทศในแถบเอเชยี
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โดยทัว่ไปที่ระบบตลาดทนุยงัไม่พฒันาและประชาชนสว่นใหญ่ยงัยดึการฝากเงนิกบัธนาคารพาณชิย์
ธนาคารพาณิชย์จึงทำธุรกิจการเงินที่นำเงินฝากหรือเงินยืมจากบุคคลภายนอกมาบริหารจึงต้องถูก
ทางการกำกับอย่างเข้มงวดหากเกิดNPL(NonPerformingLoans)หรือหนี้เสียก็จะต้องมีการ
กันสำรองคือหักจากรายได้ที่ได้รับมาเผื่อไว้เพื่อรองรับความเสียหายนั้นๆ หากรายได้มีไม่เพียงพอ
เท่ากับจะเกิดผลขาดทุนหรือทำให้ทุนของผู้ถือหุ้นหดหายไป เมื่อทุนลดลงถึงระดับหนึ่งที่ต่ำกว่าข้อ
กำหนดของทางการที่หมิ่นเหม่ต่อการรักษาความมั่นคงของสถาบันนั้นสถาบันการเงินนั้นก็อาจจะ
ถกูสัง่ให้เพิม่ทนุหรอืมิฉะนัน้ก็จะตอ้งยตุิการดำเนนิงานเพือ่ไม่ให้ผู้ฝากเงนิถกูกระทบกระเทอืนดงันัน้
ภาวะวกิฤตซบัไพรม์ที่เกดิขึน้ในสหรฐัอเมรกิาที่จนถงึขณะนี้ก็ยงัไมม่ีการลม้ของสถาบนัการเงนิเกดิขึน้
เนื่องจากได้มีการเพิ่มทุนรองรับไว้แต่เนิ่นๆหรือมีการบริหารความเสี่ยงไม่ให้ความเสียหายมีผลต่อ
ความเพียงพอของทุนต่อการดำเนินธุรกิจถึงขั้นที่ธนาคารขนาดใหญ่เช่นCITIGROUPที่ขาดทุน
มหาศาลจากซับไพรม์ต้องไปขอให้รัฐบาลดูไบและสิงคโปร์ช่วยเพิ่มทุนด้วยการมาซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้
การกำกับสถาบันการเงินให้เป็นที่น่าเชื่อถือไม่ให้เสี่ยงต่อการล้มหรือเงินขาดมือ ผู้กำกับจึงมีหน้าที่
คอยติดตามการทำงานและประเมินสถานภาพของสถาบันเหล่านี้ หากเกิดความเสียหายขึ้นมาต้อง
มีวิธีการเพิ่มทุนเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ฝากเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปสู่ภาวะวิกฤตจากการถอน
เงินเพราะขาดความมั่นใจในสถาบันการเงินทั้งระบบบ่อยครั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นในอดีตในประเทศไทย
เพราะผู้บริหารสถาบันการเงินมีเจตนาทุจริตและมีวิธีการทางบัญชีในการกลบเกลื่อนความผิดหรือ
ความเสยีหายจนไม่อาจจะควบคมุได้จนนำไปสู่การเขา้แทรกแซงของทางการที่ตอ้งเปน็ภาระจากเงนิ
ภาษีอากรในทีส่ดุการทำงานที่มีระบบและเทา่ทนัของผู้บรหิารสถาบนัการเงนิจงึเปน็แนวทางสำคญั
ของผู้กำกบัสถาบนัการเงนิในประเทศไทยเพือ่ปอ้งกนัไม่ให้เกดิปญัหาความเสยีหายดงัเชน่ที่เคยเกดิ
ในอดีต หลายประเทศได้มีการปรับปรุงระบบการกำกับสถาบันการเงินโดยตั้งองค์กรพิเศษเพื่อมา
ดูแลให้ครบวงจรเช่นFSA(FinancialSupervisoryAuthority)ในอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้น
หลงัเกดิเหตกุารณ์ซบัไพรม์ในสหรฐัอเมรกิาได้มีความคดิในการปรบัรปูแบบการกำกบัสถาบนัการเงนิ
หรอืธรุกจิการเงนิในสหรฐัอเมรกิาเสยีใหม่ผนวกกบัการทำธรุกจิการเงนิในระยะหลงัมีความยดึโยง
และแยกไม่ออกกับการทำธุรกิจด้านอื่นๆเช่นการลงทุนการประกันการบริหารทรัพย์สินเป็นต้น
ประเดน็นี้ประเทศไทยก็เริม่มีการหยบิยกขึน้มาและมีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้เชน่การแยกการกำกบั
สถาบนัประกนัภยัให้เปน็องคก์รอสิระจากกระทรวงพาณชิย์การตัง้สถาบนัประกนัเงนิฝากและการ
ปรับบทบาทกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่วนการกำกับสถาบันหลักเช่น
ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียอีกหลายด้าน เราคงต้อง
ศึกษาบทเรียนจากบางประเทศที่กำลังปรับปรุงระบบจากผลกระทบจากวิกฤตซับไพรม์ก่อนที่จะมี
การกำหนดนโยบายด้านนี้ให้ชัดเจนต่อไป
 ปรากฎการณ์สำคญัที่เกดิขึน้จากผลของการแขง่ขนัและเปลีย่นแปลงระบบการเงนิก็คอืการ
เกดินวตักรรมใหม่ๆ ทางการเงนิ(FinancialInnovation)เพือ่สนองตอบความเสีย่งของผู้ลงทนุเชน่
การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่(InterestrateSwap)หรือการซื้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า(ForwardExchangerate) นอกจากนี้ยังมีการทำธุรกรรมทางการเงิน
และการลงทุนใหม่ๆที่ช่วยบริหารความเสี่ยงเช่นFuturesหรือOptionsและยังมีการนำเสนออนุ
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พันธุ์ใหม่ๆเช่นTFEXหรือIndexFundsต่างๆเท่าที่ผ่านมาระบบตลาดทุนของไทยยังมีการพัฒนา
นวตักรรมหลา่นี้คอ่นขา้งชา้เนือ่งจากยงัตอ้งผา่นการพจิารณาจากทางการภาคธรุกจิผู้ประกอบการ
ยงัไมม่ีความเปน็อสิระในการดำเนนิการได้เองทำให้บรกิารบางอยา่งอาจจะตอ้งใช้เวลาแต่ขอ้จำกดั
สำคัญในเรื่องนี้คือต้นทุนค่าบริการที่อาจจะสูงในช่วงแรก หรือการทำความเข้าใจกับบริการใหม่ๆ
เหล่านี้ ทำให้เป็นภาระ แต่หากมีผู้เกี่ยวข้องมากเพียงพอ ตัวหารมีมากขึ้น บริการต่างๆ เหล่านี้ก็
อาจจะถูกลงและเป็นหนทางในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินได้ ทุกวันนี้โบรกเกอร์จะมีการจัด
หลักสูตรอบรมหรือการเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนได้รับทราบหรือการจัดมหกรรมทางการเงินที่ให้
ความรู้แก่ผู้ลงทุนรวมทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเช่นเวปไซต์หรือแผ่นซีดีเป็นต้น

 ในระดับเศรษฐกจิจลุภาคการดแูลทางดา้นนี้หนา้ที่หลกัที่หลกัในการกำกบั
ดูแล คือกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้การทำงานของกลไกตลาดเป็นไปอย่างถูกต้อง
และยุติธรรม รวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆที่ทำหน้าที่ดูแลกำกับแต่ละด้านเช่น คณะ
กรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพือ่กำกบัตลาดและธรุกจิหลกัทรพัย์คณะ
กรรมการโทรคมนาคมแหง่ชาติเพือ่กำกบัการทำงานดา้นกจิการโทรคมนาคมคณะ
กรรมการประกันภัยที่ดูแลกิจการประกันภัย เป็นต้น ระบบการทำงานขององค์กร
กำกับเพื่อให้กลไกตลาดทำงานยังประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจและประชาชนโดยให้มี
การแข่งขันสมบูรณ์เพื่อนำไปสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำความเสี่ยงที่
เราประสบคือความเท่าทันของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการทำหน้าที่กำกับบ่อยครั้งใน
อดตีที่ผา่นมาเราได้เหน็ความเสยีหายในระบบสถาบนัการเงนิและเปน็ภาระของกอง
ทุนฟื้นฟูที่ต้องอาศัยเงินภาษีอากรมาแบกรับความเสียหายอย่างมหาศาล ความ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและการทำงานธุรกิจในลักษณะที่เป็นโลกาภิวัฒน์ อาจ
จะทำให้การกำกับที่ยังยึดหลักการแบบเดิมๆ ที่คอยจับผิดในเรื่องปฏิบัติ เช่นการ
ลงโทษเมือ่มีการสง่รายงานลา่ชา้หนึง่วนัอาจจะทำให้เจา้หนา้ที่หลงประเดน็และไม่
สามารถดูภาพรวมและแนวโน้มของธุรกิจการออกกฎระเบียบที่หยุมหยิมเป็นภาระ
ในการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้บริโภคสุดท้ายแต่กลับเป็นภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
การไม่เทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงอาจจะนำไปสู่ภาวะการผกูขาดหรอืกึง่ผกูขาดและ
บัน่ทอนอำนาจตอ่รองหรอืทางเลอืกของประชาชนผู้ใช้บรกิารตวัอยา่งเชน่การขยาย

03. เศรษฐกิจจุลภาคกับความเส่ียง
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ตัวอย่างไม่มีขอบเขตของธุรกิจค้าปลีก โมเดิร์นเทรด ที่อาจจะนำไปสู่การผูกขาด และจำกัดการ
แข่งขันเมื่อผู้บริโภคไม่มีทางเลือกในการซื้อหาสินค้า เพราะกิจการค้าปลีกดั้งเดิมถูกทำลายไปหมด
และไม่มีคู่แข่งในพื้นที่ปัญหาอีกด้านที่เรามักจะได้เห็นคือแนวทางในการแก้ไขของผู้กำกับเช่นเมื่อ
เกิดมีภาวะสินค้าแพงหรือมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคบ่อยครั้งเราจะเห็นการแก้ไขในลักษณะที่
เป็นการแก้ในเชิงการเมืองมากกว่าการรักษาระบบที่ยั่งยืนเช่นปัญหาข้าวแพงแทนที่จะมุ่งไปตรวจ
สอบแกไ้ขปญัหาการกกัตนุหรอืการรวมหวักนัปัน่ราคามากกวา่ที่จะไปมุง่ทำการประชาสมัพนัธ์เพือ่
นำสนิคา้ขา้วไปสู่ผู้ซือ้ดว้ยรา้นคา้ของทางการหรอืให้รา้นคา้โมเดริน์เทรดจดัโควตา้สนิคา้ราคาตำ่ซึง่
ก็คงทำได้ในขอบเขตหนึ่งในระดับของผู้ประกอบการประเด็นความเสี่ยงมีแนวคิดด้านต่างๆดังนี้

3.1 ความสามารถในการแข่งขัน(Competitiveness)

 ในการวิเคราะห์ธุรกิจเรามักจะนำหลักคิดของเศรษฐกิจมหภาคมาใช้เพื่อประเมินว่าธุรกิจ
บางสาขามีความเสี่ยงมากและบางสาขามีความเสี่ยงน้อย ถึงขนาดมีการศึกษากันว่าบางธุรกิจเป็น
SunriseIndustry หรือบางธุรกิจเป็นSunsetIndustry โดยดูแบบอย่างการพัฒนาจากประเทศที่
พฒันาแลว้เชน่อตุสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากตน้ทนุแรงงานสงูก็จะมีการปดิกจิการหรอืยา้ยฐานการ
ผลติไปยงัแหลง่ผลติที่มีตน้ทนุตำ่กวา่เชน่อตุสาหกรรมสิง่ทอในไตห้วนัหรอืฮอ่งกงที่ยา้ยฐานไปยงัจนี
เปน็ตน้ถงึขนาดในอดตีธนาคารพาณชิย์เคยใช้เกณท์นี้เปน็หลกัในการให้หรอืไม่ให้สนิเชือ่โดยเฉพาะ
สิง่ทอแต่เมือ่มีการปรบัเปลีย่นคา่เงนิบาทเมือ่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิปี1997ก็มีผลให้อตุสาหกรรมเหลา่
นี้กลบัมีความสามารถในการแขง่ขนัอกีครัง้หนึง่อยา่งไรก็ดีเมือ่อตุสาหกรรมที่มีตน้ทนุดา้นแรงงาน
สูงประสบกับการแข่งขันจากประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่นเสื้อผ้าราคาต่ำก็ประสบปัญหาด้านการ
แข่งขันอุตสาหกรรมสิ่งทอบางส่วนจำเป็นต้องหนีไปสู่การผลิตที่มุ่งคุณภาพการออกแบบและใช้
Automationรวมทั้งการบริหารLogisticsและมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการผลิตจึง
กลายเปน็อตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและCapitalIntensiveและมุง่ดา้นแฟชัน่เปน็ลกัษณะงานชิน้
มากกวา่การทำงานแบบเหมาโหลจงึสามารถอยู่รอดได้แต่ตอ้งเปน็NicheMarketที่เปน็เอกลกัษณ์
เช่นเดียวกับสิ่งทอที่ยังอยู่ได้ในอิตาลีดังนั้นการตัดสินอนาคตอุตสาหกรรมแขนงใดจะตีขลุมเหมา
รวมว่าเป็นsunriseหรือsunsetจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบเฉพาะทางด้านการปรับตัวและความ
สามารถในการบริหารขององค์กรเป็นสำคัญ
 อย่างไรก็ดี มีอุตสาหกรรมบางสาขาที่อาจจะไม่สามารถย้ายฐานการผลิตได้ ที่เป็นDo-
mesticgoods เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจการผลิตไฟฟ้าหรือให้บริการ
สาธารณปูโภคเพราะถอืวา่ธรุกจิให้บรกิารสาธารณปูโภคมีความแนน่อนของรายได้มากกวา่ในขณะ
ที่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์มีผู้ประกอบการที่ประสบภาวะขาดทนุและเสยีหายจากการดำเนนิงานจำนวน
มากแต่เมือ่พเิคราะห์ให้ดีจะพบวา่ในการประกอบธรุกจิอาจจะมีบางกจิการหรอืบางธรุกจิที่มีรายได้
ไม่แน่นอนซึ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบความเสียหายเป็นอย่างมากแต่ก็
มีตัวอย่างของบางกิจการเช่นบริษัทพฤกษา(มหาชน)จำกัดได้จังหวะเติบโตมาในช่วงนั้นโดยใน
ปี1995มียอดขายเพียง20ล้านบาทแต่มาถึงปี2008เป้าหมายยอดขายสูงถึง20,000ล้านบาท
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เนื่องจากผู้บริหารธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จในเวลารวดเร็ว ทำให้
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและราคาขายต่ำกว่าคู่แข่ง จะเห็นได้ว่าในภาวะวิกฤตที่ผู้ประกอบการ
ทั่วไปล้มหายตายจากหรือประสบความเสียหาย กลับเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันได้รับความสำเร็จมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่อาศัยเงินทุน(Equity) เป็น
หลกัเมือ่ประสบภาวะวกิฤตไมม่ีรายได้ตามเปา้หมายก็ไม่ตอ้งถกูเจา้หนี้ตดิตามทวงหนี้จนถงึขัน้ที่อาจ
จะถูกฟ้องล้มละลาย ดังนั้นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเป็นเรื่องของการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
หรือมีNicheหรือมีจุดแข็งของตนเองหรือไม่และเป็นเรื่องของการมีเงินทุนของตนเองหรือที่เรียก
ในภาษานักเล่นว่าวว่ามีสายป่านยาวเพียงพอหรือไม่หากธุรกิจมีNicheMarketที่ตนเองแข่งขันได้
และมีเงินทุนของตนเองมากเท่าใดก็เป็นเครื่องมือในการต่อต้านความผันผวนของยอดขายหรือราย
ได้แม้จะอยู่ในธุรกิจที่มีตัวอย่างของความล้มเหลวเป็นจำนวนมากก็ตาม
 บ่อยครั้งบางธุรกิจมีฐานทุนสูงและไม่ได้ใช้เงินกู้ ดังนั้นธุรกิจลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงต่ำ
เพราะในยามวิกฤตหรือยามที่รายได้ตกก็ไม่มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้อย่างดีก็ไม่มีเงินจ่ายเงินปันผลแต่
ธรุกจิไทยโดยทัว่ไปมกัอยู่ในภาวะเสีย่งสงูเพราะขาดแคลนเงนิทนุที่มีไม่เพยีงพอตอ่การรองรบัความ
เสีย่งหรอืความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้ได้ในทางกลบักนัหากธรุกจิมีเงนิทนุมากเกนิไปก็จะทำให้ผล
ตอบแทนการลงทนุตำ่กวา่ที่ควรจะได้เพราะเทา่กบัเปน็การนำเงนิของผู้ถอืหุน้มาทิง้ไว้เฉยๆมากเกนิ
ไปเป็นการเสียโอกาสของเจ้าของเงิน
 ดังนั้น เมื่อนึกถึงความเสี่ยงจึงไม่สามารถเหมารวมได้ว่าธุรกิจสาขาใดเสี่ยงมากหรือเสี่ยง
น้อยกว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นDomesticgoods เพราะหากวัดความเสี่ยงจากการ
เกิดการล้มละลายหรือการปิดกิจการตัวกำหนดที่สำคัญคือการมีความได้เปรียบในการแข่งขันและ
การมีโครงสร้างเงนิทนุที่แขง็แรงหรอืไม่บางธรุกจิแม้จะมีความเสีย่งตำ่แต่ก็อาจจะล้มละลายได้ใน
สหรฐัอเมรกิาก็มีตวัอยา่งให้เหน็กจิการของK-MartกบัWal-Martทัง้สองทำกจิการเดยีวกนัคอืเปดิ
รา้นขายสนิคา้ในลกัษณะเดยีวกนัแถมเริม่ตน้ในปีที่ใกล้เคยีงกนัแต่Wal-Martได้กลายเปน็กจิการ
ที่มัน่คงมียอดขายและจำนวนแหง่มากทีส่ดุในสหรฐัอเมรกิาตดิอนัดบัหนึง่ในการจดัอนัดบับรษิทัยกัษ์
ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่K-Martต้องปิดกิจการและถูกซื้อกิจการไปทั้งนี้เพราะความแตก
ต่างของนโยบายการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน

3.2 ความเส่ียงในการปฏิบัติการ(Operationrisk)


  ระบบธุรกิจในประเทศไทยเช่นเดียวกับธุรกิจในเอเชียโดยทั่วไปที่เกิดจากการริเริ่มของ
ผู้บุกเบิก(entrepreneur) ซึ่งทำการค้าขายมาก่อนและเติบโตขึ้นมาทำการผลิตเอง มีเพียงไม่กี่
แห่งเช่น ปูนซีเมนต์ไทยที่มีการเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัวที่มา
จากความมุ่งมั่นและขยันขันแข็ง กล้าได้กล้าเสียหรือ ยอมรับความเสี่ยงสูงในการทำงานบุกเบิก
ทั้งที่อาจจะไม่ได้มีการศึกษาเล่าเรียนมากนัก แต่อาศัยความเชี่ยวชาญและสัญชาติญาณในการ
ทำการค้า จึงต้องพยายามใช้วิธีการบริหารเพื่อความเจริญและอยู่รอด บ่อยครั้งที่ต้องอาศัยการ
เอื้อประโยชน์ของผู้มีอำนาจของบ้านเมืองเพื่อให้ได้รับความสะดวก บางครั้งการแข่งขันทางธุรกิจ
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รุนแรงก็อาจมีการจ่ายเงินสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ หากต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ราชการวางไว้ซึ่ง
บางครั้งก็ยุ่งยากและผู้มีอำนาจก็อาจจะ ฉ้อฉล ทำให้อาจจะเสียเวลาหรือเสียโอกาสทางธุรกิจมาก
รายจ่ายหลายรายการเหล่านี้ไม่สามารถลงบัญชีอย่างเปิดเผยได้ ระบบบัญชีบางครั้งก็ต้องมีหลาย
ชุดเพื่อแสดงให้หน่วยงานรัฐที่ดูแลในแต่ละด้าน เช่น ในธุรกิจประกันภัย อาจจะต้องทำบัญชีให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสภาบญัชีเพือ่ยืน่กระทรวงพาณชิย์แลว้ยงัตอ้งทำบญัชีเพือ่ให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานของสำนกังานประกนัภยัและเมือ่จะยืน่เสยีภาษีก็ตอ้งมีการปรบัตวัเลขใหม่อกีเปน็ตน้
ดังนั้นบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ แปลงร่างจากบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างขนานใหญ่โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายใน
การจัดระบบการมีธรรมาภิบาลด้านต่างๆ การมีระบบการตรวจสอบภายในที่รัดกุม เป็นต้น เพื่อ
ให้มีการแยกแยะการทำงานและประโยชน์ที่พึงได้ของกิจการและของผู้ประกอบการให้ชัดเจน การ
สนบัสนนุให้บรษิทัเอกชนแปลงสภาพเปน็บรษิทัมหาชนจงึเปน็ประโยชน์โดยเฉพาะทำให้มีการควบคมุ
ภายในที่เป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น และเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายจากความหละหลวม
หรือแม้กระทั่งการฉ้อโกงภายใน ธุรกิจที่ความสำเร็จ จะพยายามนำมืออาชีพด้านการบริหาร
(professionalmanagers)เขา้ไปบรหิารจดัการดว้ยหลกัการบรหิารสมยัใหม่คลา้ยกบับรษิทัมหาชน
ในตา่งประเทศโดยทัว่ไปสว่นเจา้ของก็จะถอยออกมากำกบันโยบายหรอืทำหนา้ที่เปน็เพยีงกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าไปดำเนินการเอง การสรรหามือดีที่ไว้ใจได้จึงเป็นส่วนสำคัญของการประกัน
ความสำเร็จในการทำงานของธุรกิจนั้น
 ขณะนี้ประเทศไทยได้ใช้ความพยายามในการส่งเสริมให้บริษัทจำกัดเหล่านี้ให้มาเป็นบริษัท
มหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะตลาดMAI สำหรับธุรกิจSME โดยใช้
การลดภาษีเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้ธุรกิจครอบครัวเหล่านี้ได้มีการดำเนินการที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อ
เศรษฐกิจไทยมากขึ้นขณะเดียวกันระบบการศึกษาและการเลี้ยงดูเยาวชนของเรายังมุ่งที่จะให้เด็ก
จบแลว้เปน็ลกูจา้งและให้เตบิโตเปน็เจา้คนนายคนเรายงัไม่ได้ใหก้ารสง่เสรมิให้ผู้จบการศกึษาจาก
อดุมศกึษาคดิอา่นในการทำธรุกจิสว่นตวัหรอืเปน็entrepreneurที่จะรูจ้กัและมีความสามารถในการ
บริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจทำให้เป็นรากฐานต่อการขยายตัวของการทำงานในภาคธุรกิจเอกชนได้
การเพาะบ่มผู้ประกอบการส่วนตัวให้มีความสามารถในการทำการค้าและประกอบธุรกิจควรเป็น
ภาระกิจของรัฐและสังคมซึ่งอาจจะทำได้โดยการสร้างค่านิยมเชิดชูผู้ประกอบการให้เป็นแบบอย่าง
แก่นักเรียนนักศึกษาจึงเป็นหนทางสร้างความเข้มแข็งของประเทศได้หนทางหนึ่ง

3.3 ความเส่ียงในการลงทุน(InvestmentRisk)

 ในประเทศไทย การลงทุนหรือการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนด้วยการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์และการลงทุนในตราสารหนี้ ถึง
ขนาดมีการออกกฎระเบยีบกำหนดสดัสว่นการลงทนุของกองทนุเชน่กองทนุประกนัสงัคมและกองทนุ
สำรองเลี้ยงชีพให้ลงทุนในตลาดหุ้นในขอบเขตที่จำกัดไม่ให้มีความเสี่ยงมากเกินไป ข้อเท็จจริงเรา
มีกฎหมายสถาบันประกันเงินฝากออกมามีผลบังคับใช้แล้วเมื่อไม่นานมานี้ ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือใน
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อีก5 ปีข้างหน้า การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์หากธนาคารดังกล่าวมีปัญหาไม่สามารถชำระ
หนี้ได้หรือไม่มีสภาพคล่องก็อาจจะถูกสั่งปิดกิจการโดยที่ผู้ฝากเงินซึ่งเคยได้รับการประกันทุกบาท
ทกุสตางค์จะตอ้งได้เงนิฝากคนืโดยรฐับาลเปน็ผูร้บัภาระตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่8พฤษภาคม
1997นั้นมาบัดนี้มติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้วดังนั้นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์จากนี้ไปก็
มีความเสีย่งวา่ผู้ฝากเงนิอาจจะตอ้งแบกรบัความเสยีหายเฉลีย่กนัไปโดยรฐับาลผา่นสถาบนัประกนั
ฝากอาจจะให้เงินฝากคืนเพียง1 ล้านบาทต่อบัญชีเท่านั้น ดังนั้น ผลที่ตามมาก็คือการฝากเงินไว้
กับธนาคารพาณิชย์จากนี้ไปก็มีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อาจจะมีความได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างธนาคารของรัฐและของเอกชนที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ธนาคารไทยเองก็อาจจะ
เสยีเปรยีบธนาคารตา่งประเทศในเรือ่งความนา่เชือ่ถอืดงันัน้พฤตกิรรมการฝากเงนิในอนาคตนา่จะ
เปลีย่นไปอาจมีการกระจายการฝากเงนิไปหลายแหง่ขณะเดยีวกนัสำหรบัเงนิกอ้นใหญ่เชน่ของกอง
ทนุตา่งๆทัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีหรอืกองทนุประกนัสงัคมก็คงไม่ได้ประโยชน์จากการกระจายไป
ฝากหลายๆธนาคารแนวการประมวลความเสี่ยงในการลงทุนต้องมีการทบทวนเสียใหม่สิ่งที่ต้อง
คำนึงก็คือความเสี่ยงจากความเสียหายที่กิจการนั้นล้มอาจจะไม่ต่างกันสำหรับการฝากเงิน การถือ
ตราสารหนี้ธนาคารและการซื้อหุ้นของธนาคารนั้นๆในตลาดหุ้นซึ่งอาจจะได้เงินปันผลดีกว่าการได้
ดอกเบี้ยเงินฝากแถมยังมีโอกาสได้Upsidegainหรือผลได้จากการเพิ่มราคาของหุ้นนั้นส่วนเวลา
ที่หุน้ตกตำ่กวา่ราคาที่ซือ้หากผู้ลงทนุมีความอดทนรอให้หุน้มีการฟืน้ตวัใหม่คอ่ยขายออกไปก็อาจจะ
ไม่ประสบความเสียหายก็ได้แม้จะต้องมีการลงบัญชีตามราคาตลาดก็ตาม ในบางกรณีหากผู้ลงทุน
นำเงินมาลงในกิจการที่มั่นคงในตลาดหลักทรัพย์ ราคาหุ้นไม่มีความผันผวนมากนัก มีประวัติการ
จ่ายเงินปันผลที่ดีมาโดยตลอดและแนวโน้มของธุรกิจยังคงดีก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ถูกต้องเหมาะ
สมมากกว่าการไปลงทุนในหุ้นกู้ของกิจการที่มีแนวโน้มทางธุรกิจไม่ดีหรือมีฐานะการประกอบการที่
เริ่มถดถอยมีปัญหาหนี้สินก็อาจจะล้มไม่สามารถหมุนเงินมาชำระหนี้ได้การถือตราสารหนี้อย่างนี้
ยอ่มตอ้งถอืวา่มีความเสีย่งมากกวา่เมือ่เทยีบกบัการถอืหุน้สามญัของธรุกจิที่มีอนาคตดีถงึแมว้า่ชว่ง
หลังมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของกิจการโดยสถาบันที่ทำงานทางด้านนี้ก็ตาม
 ในบรรดาหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นบางตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต่าง
จากการดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แต่ราคาหุ้นบางตัวกลับมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนี
เฉลี่ย ดังนั้น จึงมีการชี้วัดราคาหุ้นลักษณะนี้ด้วยการเทียบกับความผันผวนของราคาที่เรียกว่า ค่า
เบต้า(Beta) กล่าวคือ หุ้นที่มีความสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับราคาหุ้นเฉลี่ยก็จะมีตัวเลขที่คำนวณได้
เท่ากับ1ในทางกลับกันหุ้นที่มีความผันผวนสูงจะมีค่าBetaมากหรือน้อยเช่น1หรือ1.45หรือ
ติดลบ1.5เป็นต้นหุ้นที่มีค่าเบต้า(absolutevalue)มากย่อมถือว่ามีความผันผวนหรือความเสี่ยง
ต่อการได้หรือเสียมูลค่าจากการลงทุนมาก
 ในปัจุบันบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมเงินจากประชาชน จะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพือ่มาชว่ยประเมนิและเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งให้
ฝา่ยบรหิารได้นำไปดำเนนิการโดยพจิารณาถงึความเสีย่งตา่งๆเชน่Marketrisk,Creditrisk,Opera-
tionriskและhazardousriskเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวภายในองค์กรให้มีการทบทวน
การทำงานเพื่อลดผลกระทบเช่นโดยการละเว้นการดำเนินการนั้นๆหรือโดยการส่งผ่านความเสี่ยง
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ไปยงัหนว่ยงานภายนอกเชน่การซือ้ประกนัภยัโดยการยอมรบัความเสีย่งเพราะหากเกดิแลว้ผลกระ
ทบยังพอรับได้หรือโดยการหามาตรการภายในเพื่อจำกัดขอบเขตความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบนั้นๆเป็นต้นอย่างไรก็ดีปรากฏการณ์ของBaringBankหรือSocieteGeneraleที่
เกดิความเสยีหายเปน็จำนวนมากจากการดำเนนิธรุกจิอนุพนัธุ์โดยtradersของธนาคารก็เปน็อทุธา
หรณ์ที่ทำให้สถาบันการเงินต่างๆต้องจัดระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมของTradersเช่นการบังคับให้ต้องมีการลาหยุดงานตามสิทธิปกติไม่ใช่ปล่อยให้
นั่งทับความเสียหายที่ตนกระทำอยู่และปกปิดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นเรื่องทางปฏิบัติที่ง่ายดังนั้น
ระบบการตรวจสอบและการมีการคานอำนาจหรือมีChecksandBalances การเสริมสร้างความ
โปรง่ใสจงึเปน็วธิีการบรหิารความเสีย่งขององคก์รที่จำเปน็ขณะเดยีวกนัความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆในหมู่ผู้บริหารระดับสูงก็เป็นองค์ประกอบสำคัญกรณีของวิกฤตซับไพ
รม์ที่มีธนาคารไทยไปลงทนุก็เปน็ตวัอยา่งของการบรหิารความเสีย่งที่ยงัไม่รดักมุเพราะความรู้เทา่ไม่
ถึงการณ์ถึงแม้ว่าผลกระทบต่อระบบการเงินของไทยยังค่อนข้างจำกัด
 หลายประเทศในโลกเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษเนเธอร์แลนด์และออสเตรเลียได้พัฒนา
สถาบันและประสบการณ์ความรู้การลงทุนโดยมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการลงทุน(Fund
ManagementCompany) ซึ่งได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุน
ซื้อหุ้นหรือตราสารหนี้หรือผสมกันทั้งสองผลิตภัณฑ์(Hybrid) โดยไม่ได้ลงทุนแต่เฉพาะภายใน
ประเทศเท่านั้น ยังมีความสามารถไปลงทุนในระดับระหว่างประเทศเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและแบกรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กองทุนโดยทั่วไปมักจะมุ่งผลตอบแทนประมาณร้อยละ
20ต่อปีและมักจะอาศัยแหล่งเงินทุนที่ได้จากการออมเพื่อใช้ยามชราเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญ
(PensionFund)หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ProvidentFund)ประเทศในเอเซียที่มีความก้าวหน้า
ทางด้านนี้คือสิงคโปร์และประเทศอื่นๆเช่นมาเลเซียฮ่องกงเกาหลีไต้หวันและฟิลิปปินส์ก็ได้
พัฒนาการออมประเภทนี้อย่างเป็นระบบดังนั้นประชากรของประเทศที่มีระบบการออมเพื่อใช้ยาม
ชราเหลา่นี้จงึมีหลกัประกนัให้คนในชาติได้อาศยัเงนิที่เกบ็ออมไว้มาดแูลยามชราเหมอืนเศรษฐีที่เกบ็
กนิจากดอกผลโดยไม่ตอ้งออกแรงทำงานทัง้นี้โดยอาศยัระบบการบรหิารควบคมุทางการเงนิให้เปน็
ประโยชน์ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อใช้ยามชราอย่างทั่วถึง มีประชากรส่วน
น้อยที่อยู่ในระบบราชการรัฐวิสาหกิจและกิจการขนาดใหญ่ที่มีระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขณะ
ที่ระบบประกันสังคมไทยก็ยังไม่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง และเงินที่จ่ายให้ในใช้ในยามชราหรือ
เกษียณก็ยังมีจำนวนไม่มากพอ ดังนั้น ความรู้ความสามารถในการบริหารการลงทุนของไทยจึงยัง
มีค่อนข้างจำกัด และที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ เพิ่งมาช่วงหลังที่
ทุนสำรองระหว่างประเทศเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในช่วงก่อนหน้านี้เราจึงต้องอยู่กับระบบที่
มีการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิและในบรรยากาศของการจำกดัการลงทนุในตา่งประเทศมาชา้นาน
จึงไม่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านนี้มากเพียงพอและทำให้การลงทุนยังคงจำกัดเฉพาะ
แต่การฝากเงินกับธนาคารเป็นหลักแม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นก็ยังจำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
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3.4 ความเส่ียงทางเทคโนโลยี(TechnologicalRisk)

 วงจรของธรุกจิในปจัจบุนัมกัจะมีความเสีย่งทางดา้นเทคโนโลยีมากขึน้แมว้า่การลงทนุขนาด
ใหญ่แบบดั้งเดิมบางประเภทเช่นโรงไฟฟ้าอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมที่วางไว้นับ
ร้อยปีมาแล้ว ในทางกลับกัน ทางด้านธุรกิจโทรคมนาคม กลับมีการเปลี่ยนแปลงสูง และมีความ
เสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีคอ่นขา้งมากตวัอยา่งเชน่กจิการโทรศพัท์พืน้ฐานที่มีการวาง
เครือข่ายด้วยลวดทองแดง ปัจจุบันก็กำลังมีปัญหาถูก ระบบโทรคมนาคมไร้สาย(wireless หรือ
cellular) เข้ามาแทนที่ทั้งด้านเสียง(voice) และ ข้อมูล(nonvoice/data)หรือแม้กระทั่งระบบ
การมีสายเองก็ถูกสายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกส์(FiberOptics) เข้ามาทดแทนถึงขั้นที่
สามารถนำมาใช้แทนลวดทองแดงภายในบ้านได้แล้ว ขณะเดียวกัน การลงทุนที่ใช้งบลงทุนจำนวน
มหาศาลนบัหมืน่นบัแสนลา้นก็ยงัไม่บงัเกดิผลตอบแทนในรอบกวา่15ปีที่ผา่นมาธรุกจิโทรคมนาคม
พืน้ฐานทัง้สองบรษิทัที่มีสญัญารว่มการงานกบัองคก์ารโทรศพัท์ยงัไม่เคยมีการจา่ยเงนิปนัผลเพราะ
ขาดทุนสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้น เทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สายได้เข้ามาครอบงำตลาดของผู้บริโภคอย่าง
เต็มที่ ทำให้กิจการโทรศัพท์พื้นฐานกลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและอาจจะไม่คุ้มค่าในการบำรุง
รักษาในที่สุดถึงแม้ว่าในทางการใช้งาน(TechnicalLife) ยังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่อาจจะ
ไม่คุ้มค่าทางธุรกิจ(EconomicLife)
 เราจะเหน็การลงทนุอกีดา้นหนึง่ก็คอืดา้นคอมพวิเตอร์และโปรแกรมซอฟแวร์จะมีการเปลีย่น
รุ่นใหม่ๆและวิธีการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจากFloppyDiskที่ยังคงแพร่หลายในไม่กี่ปีก่อนปัจจุบัน
ได้กลายเป็นการใช้ThumpDrive ที่มีความจุของข้อมูล สะดวกและพกพาได้ง่ายกว่า และอีกไม่
นานก็คงจะถูกทดแทนด้วยวิธีการที่ดียิ่งขึ้นไปอีก หรือทางด้านกล้องถ่ายรูปจากเดิมที่ใช้ฟิล์มและ
ต้องมีการล้างและอัดขยายภาพ ปัจจุบันได้อาศัยอิเล็กโทรนิกส์ถ่ายเก็บไว้ในMemoryCards ใน
ระบบDigitalและเลอืกอดัรปูได้เองจากเครือ่งพมิพ์ที่สามารถหาซือ้ได้งา่ยแทนการพึง่พารา้นถา่ยรปู
ดังนั้นในที่สุดธุรกิจร้านถ่ายรูปก็มีอันต้องพับเสื่อปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากโทรศัพท์มือถือที่เรา
ใช้ทุกวันนี้ในประเทศไทยยังเป็นระบบ2G ในขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังใช้ระบบ3G ซึ่งจะ
สามารถส่งเสียงภาพและข้อมูลได้มากและเร็วขึ้นซึ่งผู้ลงทุนในไทยจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลใน
การปรบัเปลีย่นนี้โดยตอ้งได้รบัคลืน่ความถี่ใหม่จากผู้กำกบัที่จนบดันี้ยงัไม่ดำเนนิการได้เพราะตอ้ง
รอให้องค์กรโทรคมนาคมและองค์กรสื่อสารมวลชนจัดตั้งให้ได้พร้อมหน้ากันก่อน ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยี่สื่อสารด้านข้อมูลก็มีการพัฒนาWimax แผ่เข้ามาหาการใช้เสียง เพราะฉะนั้น ในการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารเราก็อาจจะได้เห็นเทคโนโลยี่Wimaxแข่งขันกับระบบGPRSที่เริ่มมาจากด้าน
เสียงและแพร่หลายในปัจจุบัน
 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำ
ธุรกิจและมีผลอย่างมากต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งในช่วงต้นที่เทคโนโลยีเริ่มถูกนำมาใช้นั้น
สินค้าจะมีราคาแพงมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะมีจำนวนผู้ใช้สินค้านั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น
ทำให้ตน้ทนุตอ่หนว่ยโดยเฉพาะตน้ทนุคงที่ถกูเฉลีย่ให้ตำ่ลงจนกลายเปน็สนิคา้มวลชนที่ราคาไม่แพง
ประชาชนสามารถซือ้หามาใชไ้ด้ตวัอยา่งเชน่โทรศพัท์มอืถอืดงันัน้การลงทนุในภาคธรุกจิทกุวนันี้จงึ
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ตอ้งการผลในระยะที่เรว็ขึน้ยิง่มีระยะเวลาในการคนืทนุสัน้เทา่ไรก็จะยิง่ปลอดภยัจากความเสีย่งทาง
เทคโนโลยีเท่านั้น
 ก่อนที่เทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้ในเชิงการค้าก็จะต้องมีการทำวิจัยและพัฒนา(R&D)ที่ต้อง
ใช้เวลาพิสูจน์ในห้องทดลองจนกว่าได้ผล บ่อยครั้งความคิดใหม่ๆ เหล่านี้มักจะไม่ได้ถูกนำไปใช้
ในทางการค้าหรือมีผลในการปฏิบัติ แต่เมื่อได้มีการนำไปใช้ในทางการค้าก็จะสร้างมูลค่าให้อย่าง
มหาศาลทุกวันนี้เกาหลีใต้และไต้หวันได้ทุ่มเทวิจัยทางด้านทีวีจอแบนจนกลายเป็นสินค้าที่ติดตลาด
ทดแทนทีวีหลอดภาพ และประเทศทั้งสองก็กำลังลงทุนวิจัยเทคโนโลยีทางด้านนี้ต่อเนื่องไปอีกเพื่อ
ให้การแสดงภาพสามารถกระทำได้ในรูปแบบอื่นที่ดีกว่า ผลทางด้านการวิจัยลักษณะนี้อาจจะไม่
แน่นอนหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงเป็นงานวิจัยที่อาจจะไม่เกิดผลหรือมีความเสี่ยงต่อการไม่เกิดผล
ทางการค้าสูง แต่หากเกิดผลก็จะได้ประโยชน์สูงมาก(highimpactresearch) มีการกล่าวว่ามี
งานวิจัยเพียง1ใน7เท่านั้นที่อาจจะให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนแต่เมื่อรวมสรุปผลแล้วก็ยังคุ้มค่าใน
ประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานปรากฏว่าได้มีการทำวิจัยในลักษณะเช่นนี้ส่วนใหญ่งานวิจัยของเรามัก
จะเป็นงานทางด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ที่มีผลได้ชัดเจนต่อเจ้าของหรือผู้ให้ทุนการวิจัย เช่น
งานจากหิ้งสู่ห้างของมหาวิทยาลัย หรือหากมีก็จะมีลักษณะเป็นงานชิ้นเล็กไม่อาจจะอยู่ในแนวหน้า
ของเทคโนโลยีระดับสากล ถึแม้จะเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งในการใช้งานมากกว่าการเป็นงาน
บกุเบกิกต็ามสภาพธรุกจิไทยก็เปน็ธรุกจิขนาดเลก็ขนาดกลางเปน็สว่นใหญ่หากมีหอ้งทดลองก็เพือ่
ใช้ในการตรวจสอบหรอืพสิจูน์หรอืปรบัปรงุการทำงานการผลติที่มีอยู่แลว้ยงัไม่ถงึขนาดที่จะทำงาน
วิจัยเป็นตัวเป็นตนเพราะต้องใช้ห้องทดลองเช่นศูนย์ปฏิบัติการซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ที่ต้องการลำแสงอิเล็คตรอนในการศึกษา ขณะเดียวกันก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการเชื่อม
โยงระหว่างนักวิจัยที่อยู่ตามสถาบันการศึกษาและธุรกิจSMEต่างๆให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ได้อย่างเปิดเผยเป็นนที่ยอมรับมิฉะนั้นSMEไทยก็จะประสบปัญหาความล้าหลังทางเทคโนโลยี

3.5 ความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม(EnvironmentalRisk)

 ความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นในหมู่นักวิชาการมาช้านาน แต่เริ่มมีผลในการ
เรียกความสนใจระดับโลกภายหลังการจัดทำรายงานของClubofRomeครั้งเกิดวิกฤตน้ำมันครั้ง
ที่1ในช่วงกลางทศวรรษที่1970เมื่อมีความเป็นห่วงกันว่าโลกจะเกิดการขาดแคลนน้ำมันต่อมา
ในชว่งทศวรรษที่1980ได้มีการรณรงค์ในเรือ่งชอ่งโอโซนในบรรยากาศที่ขัว้โลกซึง่ขณะนี้ก็มีความ
กา้วหนา้ดว้ยดีในขณะนี้กไ็ด้มีการรณรงค์ในเรือ่งภาวะโลกรอ้นและจนนำไปสู่การหามาตรการหยดุ
ยัง้การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์เขา้สู่บรรยากาศตามอนุสญัญาเกยีวโตโดยเฉพาะจากโรงงาน
ตา่งๆและถงึแมว้า่ประเทศไทยจะเปน็เพยีงประเทศเลก็และยงัไมม่ีบทบาทในเวทีระดบัโลกแต่ก็ควร
มีการปลูกสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก
 การรณรงค์สร้างความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกได้นำไปสู่การทำงานและการปฏิบัติ
ตนไม่ให้มีการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียง การรักษาป่าและ
สัตว์ป่า การดูแลขยะและสารพิษให้มีการแยกแยะขยะเพื่อให้สะดวกต่อการรีไซเคิลเพื่อนำกลับ
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มาใช้ได้อีก การไม่ทำลายธรรมชาติด้วยขยะพิษหรือน้ำเสีย หรือการระมัดระวังไม่รบกวนผู้อื่น
ด้วยการปล่อยของเสีย เช่นควันพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบการจำกัดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าบรรยากาศโลกโดยให้มีตลาดCarbontradingเพื่อให้มีผลทางการเงินแก่
ผู้ที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลก
 เราคงต้องยอมรับว่าความสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยยังค่อนข้างต่ำ
เราอาจจะโชคดีที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ การทำลายป่า การทิ้งขยะอย่างไม่เป็นที่เป็นทางยังไม่ส่ง
ผลกระทบรุนแรงในระยะสั้น แต่ในระยะยาวเมื่อมลพิษเหล่านี้สะสมมากขึ้นก็จะมีผลกระทบทำให้
แหล่งน้ำเกิดการปนเปื้อน หรือขยะมีกระจายทั่วไปหมดจนสร้างความเสียหายไม่เฉพาะแต่มลพิษ
แต่ยังทำลายทัศนียภาพและภาพลักษณ์ของประเทศ ทั้งที่เราเป็นประเทศที่พึ่งรายได้จากท่อง
เที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง จึงอย่าหวังให้ชาวต่างชาติเสียค่าใช้จ่ายมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ได้
ดูแลเรื่องมลพิษขยะมูลฝอยกลิ่นควันหรือฝุ่นความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองเราได้อย่างไร บางครั้งหากเราไปพักโรงแรมหรือรีสอร์ทที่จัดสร้างไว้เป็นอย่างดี เช่น
สวนสามพรานแต่เมื่อเปิดประตูห้องก็ได้กลิ่นขี้หมู โชยมาจากบริเวณข้างเคียง หรือการสร้างร้าน
อาหารบนรมิชายหาดที่หวัหนิมีการเทนำ้เสยีหรอืทิง้ขยะรมิชายหาดทำให้ทะเลมีขยะลอยมากมายหรอื
การไม่เขม้งวดในการเปดิโรงงานอตุสาหกรรมในเขตชมุชนเปน็ตน้โรงแรมและสถานบรกิารที่ลงทนุ
เปน็หมืน่ๆลา้นบาทและจา้งงานคนไทยจำนวนมากก็จะถกูกระทบขณะเดยีวกนัเราก็พยายามประกาศ
ตวัเปน็แหลง่ผลติอาหารของโลกแต่แหลง่นำ้เราอาจจะมีการปนเปือ้นสารพษิตกคา้งเพราะไมม่ีการ
บำบดันำ้เสยีจากครวัเรอืนกอ่นไหลไปสู่แหลง่นำ้ธรรมชาติในอนาคตมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มและ
สขุอนามยัจะถกูยกระดบัให้สงูขึน้เพราะฉะนัน้สนิคา้อาหารและอตุสาหกรรมจากประเทศที่ไมม่ีการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมและมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือโลหะหนักก็อาจจะถูกกีดกันไม่ให้ไปขายใน
ประเทศพฒันาแลว้เปน็การใช้NonTariffBarriersที่ได้ผลถงึแม้สนิคา้เราจะมีราคาตำ่หรอืคณุภาพ
ดีแต่มีปญัหาดา้นมาตรฐานสิง่แวดลอ้มก็คงเปน็การยากที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถแกไ้ขปญัหา
ดังกล่าวได้โดยลำพัง

3.6 ความเส่ียงทางด้านการเสียช่ือเสียง(ReputationRisk)

 ธรุกจิในทกุวนันี้หากขยายตวัเตบิใหญ่มากขึน้จะมุง่หนา้หาแต่กำไรปนัผลเพือ่ผู้ถอืหุน้โดยตรง
ไม่ได้อีกแล้ว เพราะสังคมที่เปิดกว้าง สิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มข้นขึ้น ย่อม
ทำให้ข้อมูลต่างๆ มีการเปิดเผยหรือเสาะแสวงหาได้ง่าย หากปรากฏว่าธุรกิจนั้นๆ มีการดำเนิน
งานที่สร้างผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ก่อความเสียหาย เช่นการปล่อยน้ำเสียลงคูคลอง
สาธารณะการใช้แรงงานเด็กหรือการทำทารุณกรรมบุคคลอื่นก็จะนำไปสู่การลงโทษหาตัวผู้รับผิด
ชอบและทำให้ชื่อเสียงของกิจการนั้นมัวหมองได้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็น
กจิการมหาชนตอ้งมีระบบการเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชน์ของผู้เกีย่วขอ้งตา่งๆไม่เฉพาะ
แต่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น มิฉะนั้นกิจการก็จะเสี่ยงต่อความเสียหายในแง่ของชื่อเสียงทางธุรกิจ เป็นการ
ทำลายความนิยมต่อสินค้าหรือบริการของตนทั้งที่ได้พยายามโฆษณาทุ่มเทงบประชาสัมพันธ์อย่าง



Chiang Mai University JoUrnal of eConoMiCs 27
13.01.JAN-JUN.09.

มหาศาลเพื่อจูงใจผู้ซื้อหรือการสร้างค่านิยมต่อตราสินค้าแต่เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ขัดกับธรรมา
ภิบาลเกิดขึ้น ก็ถือเป็นReputationrisk ทั้งยังจะถูกเอาเรื่องจากทางการ(Regulationrisk)
การบริหารความเสี่ยงทุกวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ครอบคลุมการทำงานเกือบทุกด้าน จะมุ่งหน้าแต่ค้าขาย
เพื่อหากำไรด้านเดียวคงไม่ได้ แม้การดำเนินงานเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
แต่ก็มีการพิสูจน์ว่าผลได้คุ้มค่าใช้จ่าย ทุกวันนี้รายงานประจำปีของกิจการขนาดใหญ่ต่างๆ
ในระดับโลกล้วนแต่มุ่งเปิดเผยหรือรายงานการทำงานด้านธรรมาภิบาลของกิจการเป็นหลัก การ
มีระบบธรรมาภิบาลจึงไม่ใช่การช่วยเหลือสังคมด้วยการนำเงินไปบริจาคผู้ยากไร้ชั่วครั้งชั่วคราว
แต่เป็นการสร้างจิตวิญญาณแห่งการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและโลกเพื่อให้สังคมมีความเป็นธรรม
นา่อยู่และสามารถพฒันาได้อยา่งยัง่ยนื(SustainableDevelopment)หากธรุกจิยดึหลกัธรรมาภิบาล
พื้นฐานสังคมก็จะไม่มีชนวนการพิพาทหรือเกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่การต้องออกกฎเกณท์ใหม่ๆ
มาบงัคบัทำให้กจิการที่ไมม่ีปญัหากลบัตอ้งมีความยุง่ยากหรอืมีภาระในการทำงานมากขึน้หรอืเกดิ
การเคลื่อนไหวจากกลุ่มต่างๆที่ไม่เห็นด้วยกับความไม่ถูกต้อง

3.7 ความเส่ียงทางอ่ืน(OtherRisk)

 โดยทั่วไปสำหรับภาคธุรกิจที่เป็นหน่วยประกอบการในสังคมไทยยังมีประเด็นความเสี่ยง
ของการประกอบธุรกิจที่จะต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศที่ไม่อาจอาศัยการ
ปกป้องอย่างสมัยก่อนได้ การดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมยังอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน
เราได้ละเลยการวางผังเมืองอย่างเคร่งครัดมาช้านานโดยเฉพาะการมีแผนแยกแยะการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนและอุตสาหกรรม ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยที่เมื่อแรกสร้างอาจจะไม่อยู่ในเขต
ชมุชนแต่มุง่ไปหาที่หา่งไกลทัง้ที่ยงัไมม่ีสาธารณปูโภคไปถงึเพือ่ให้อยู่หา่งจากชมุชนและใช้ประโยชน์
จากทีด่นิราคาถกูแต่เมือ่เวลาผา่นไปเมือ่งานก็ขยายตวัมากขึน้มีประชาชนจากสารทศิอพยพมาอยู่
เป็นชุมชนในบริเวณรอบๆโรงงานมากขึ้นเพราะอาจจะมีการค้าขายกับพนักงานโรงงานที่ต้องการ
รับประทานอาหารหรือซื้อข้าวของซึ่งในระยะแรกในชุมชนอาจจะพึ่งโรงงานเป็นแหล่งการมีรายได้
และขายบริการ แต่เมื่ออยู่ไปนานๆ เข้าประชาชนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ประโยชน์จากโรงงาน อาจจะไม่
ทนต่อ ของเสียหรือ สิ่งมีพิษของโรงงานแพร่กระจายออกมา ประชาชนจึงแสดงความเดือดร้อน
กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างโรงงานและชุมชนในที่สุด หรืออาจจะต้องผจญกับความเสี่ยงต่อภัย
พิบัติที่เกิดจากอุบัติเหตุของโรงงาน ซึ่งมีตัวอย่างของโรงงานในลักษณะนี้จำนวนมาก เช่นน้ำเสีย
จากโรงงานที่ไหลไปลงคูคลองสาธารณะอาจจะทำให้สตัว์นำ้หรอืปลาของประชาชนเสยีหายโรงงาน
ใหญ่บางแห่งได้มาตั้งอยู่กลางชุมชนเสียแล้ว เช่นโรงงานกลั่นน้ำมันบางจาก ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน
หนาแน่นทางด้านใต้ของกรุงเทพมหานคร และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งอีกไม่นานเมื่อชุมชนขยาย
ถิน่ฐานรกุเขา้ไปก็อาจจะเปน็ปญัหาได้ดงันัน้การวางผงัเมอืงที่มีการปฏบิตัิอยา่งเขม้งวดนา่จะเปน็การ
ลดความเสี่ยงทางด้านนี้ลงได้
 เศรษฐกิจไทยมีSMEเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่เพราะเราไม่มีระบบchaebolหรือsaibatsu
เชน่ในเกาหลีหรอืญีปุ่น่ผู้ประกอบการขาดพี่เลีย้งหรอืการสนบัสนนุจากภายนอกบางสว่นยงัมีปญัหา
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแท้ที่จริงแล้วก็มีแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องไม่ให้
เสี่ยงเกินไป โดยการกระจายความเสี่ยง เช่นปลูกพืชพันธุ์หลายๆ ประเภทเพื่อให้
ใช้ประโยชน์ได้ ทำให้มีอาหารตลอดปี ขณะเดียวกันไม่ทุ่มสุดโต่งที่อาจจะประสบ
ความเสียหายหากราคาพืชผลนั้นๆไม่ได้เป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้แต่ต้นเท่ากับ
เป็นการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ไม่เฉพาะแต่ภาคเกษตรกรรมเท่านั้น
เศรษฐกจิพอเพยีงยงัเปน็ปรชัญาที่ใชไ้ด้กบัธรุกจิขนาดตา่งๆวา่มีการดแูลRiskเพยีง
ใดแต่เนื่องจากมีความสับสนระหว่างSelfsufficiencyeconomyและSufficiency
economy ซึ่งแนวทางแรกคือการไม่ติดต่อค้าขายกับภายนอก เป็นการดำเนิน
นโยบายคล้ายกับเรื่องอาหารในบางประเทศที่ยึดหลักว่าต้องผลิตอาหารที่ไม่พึ่งพา
ภายนอก(Foodsufficiencypolicy)ทำให้เกิดความเข้าใจกันว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นนโยบายปิดประเทศประจวบกับที่ประเทศไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการปฏิวัติ
รฐัประหารมีการเสนอให้แก้กฎหมายการประกอบธรุกจิของชาวตา่งประเทศที่เพิม่
ความเข้มงวดขึ้นการตั้งสำรอง30%เพื่อควบคุมการไหลเข้าของเงินทุนผนวกกับ
ในช่วงของการยึดอำนาจที่มีความพยายามจะไม่ให้คิดเรื่องGDPแต่ให้คิดถึงเรื่อง
GrossHappinessคล้ายกับที่ประกาศใช้ในประเทศที่ไม่ติดต่อกับใครทางทะเลก็มี
สว่นทำให้กระทบตอ่บรรยากาศการลงทนุหรอืการประกาศวา่ประเทศไทยจะไม่มุง่
เพิ่มGDPแต่จะหันไปให้ความสนใจGNHหรือGrossNationalHappinessก็ได้
ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นSMEระหว่างประเทศซึ่ง

ทั้งความรู้ความสามารถ เราควรต้องเพิ่มEntrepreneur ที่ดี มีจิตสำนึกการบริหารธุรกิจเพื่อดูแล
สงัคมและสิง่แวดลอ้มภาครฐัก็ยงัขาดระบบการสนบัสนนุที่ดีเพยีงพอบางครัง้ธรุกจิไทยดูเหมอืนจะ
ยอมรบัความเสีย่งมากเกนิไปโดยขาดมาตรการในการลดความเสีย่งหรอืกระจายความเสีย่งทัง้นี้อาจ
จะเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่มีข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานที่น่าจะสนับสนุนทางวิชาการได้เช่น
อาจารย์ตามมหาวทิยาลยัก็ยงัขาดการตดิตอ่อยา่งเปดิเผยกบัภาคธรุกจิทำให้เศรษฐกจิไทยเสีย่งตอ่
การขยายตัวอย่างไม่มีคุณภาพหรือไม่ยั่งยืนและยังเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตทั้งยังไม่สามารถกระจาย
ความมัง่คัง่ไปยงัประชาชนได้อยา่งทัว่ถงึภาคธรุกจิเอกชนควรมีความเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่ง
ว่าการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การละเว้นความเสี่ยงเพราะหลักของธุรกิจที่ดีคือการหาAcceptable
riskbuthighreturnไม่ใช่Highriskhighreturn

04. เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารความเส่ียง
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ยังไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจและเห็นว่าการลงทุนใปประเทศไทยยัง
มีความเสี่ยงสูงขึ้น(Countryrisk) โดยเฉพาะPoliticalrisk หากบรรยากาศทางการเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งในอดีต
เคยถกูตีตราวา่มีความเสีย่งมากกวา่ปจัจบุนักลบัได้รบัการยอมรบัมากขึน้และได้รบัเงนิลงทนุจากตา่ง
ประเทศมากกวา่ประเทศไทยทำให้เศรษฐกจิของประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัตำ่กวา่ประเทศอืน่
ในตั้งอยู่ในละแวกเอเชียด้วยกัน
 ดังนั้น แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงทั้งใน
ระดับเกษตรกรผู้ประกอบการหรือผู้บริหารประเทศไม่ให้คิดอ่านกระทำสิ่งที่สุดโต่งหรือหมิ่นเหม่
ตอ่การเกดิความเสยีหายอยา่งขนานใหญ่โดยให้มีการคดิเผือ่ทางออกในกรณีที่ไม่เปน็ไปตามที่คาด
หมายคลา้ยคลงึกบัแนวคดิการทำงานของRiskmanagementcommitteeในระดบัหนว่ยงานใหญ่
ในสากล

 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงปลายปี2008ทำให้ประเทศ
ตา่งๆได้หนักลบัไปใช้นโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิในเชงิKeynesianโดยการอดัฉดี
เงินงบประมาณภาครัฐการลดภาษีการลดดอกเบี้ยเป็นต้นแต่ภาวะการตกต่ำที่
ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และได้ลามไปถึงยุโรป และซ้ำเติมปัญหาใน
ญี่ปุ่นได้ประทุมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2007ประเด็นสำคัญก็คือภาคเอกชนยังขาด
ความเชือ่มัน่ในอนาคตโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสามารถของรฐัในการฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ความเชื่อมั่นที่ขาดไปดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ในตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินดังนั้นการแก้ไขฟื้นฟูจะต้องมาจากการฟื้นฟู
ความเชื่อมั่นในระบบการกำกับดูแลตลาดเงินตลาดทุนตัวบุคคลที่บริหารจัดการซึ่ง
อาจจะต้องใช้เวลาดังนั้นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนี้อาจจะไม่สามารถกระเตื้องขึ้น
โดยฝีมือของรัฐบาลต่างๆในระยะเวลาอันสั้นอาจจะทอดยาวไปหลายปีที่สำคัญที่
รัฐพึงตระหนักคือทรัพยากรทางการเงินภาครัฐยังมีจำกัดแม้ว่าบางประเทศจะยังมี
ฐานะการคลังที่ดีอยู่แต่หากมีการใช้หมดเปลืองไปโดยเร็วโดยที่การฟื้นตัวในภาค
เอกชนเกดิไมท่นัก็จะทำให้ความเชือ่มัน่และความเชือ่ถอืยิง่ถดถอยลงไปการใช้เงนิ
งบประมาณหรือการลดภาษีอากรจึงควรมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้ผลชัดเจนเช่นมุ่งไป
ที่กลุ่มผู้เดือดร้อนเช่นคนว่างงานหรือคนที่ได้งานทำไม่เต็มที่เป็นต้น
 อนาคตของการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคจะต้องมุ่ง
สรา้งภมูคิุม้กนัให้กบัประชาชนในทกุระดบัจดุเริม่ตน้ควรมาจากภาครฐัตอ้งไม่ดำเนนิ

05. บทบาทของรัฐกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเส่ียง
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นโยบายที่กอ่ให้เกดิผลขา้งเคยีงที่กอ่ให้เกดิความเสยีหายจนเกนิไปและตอ้งคำนงึถงึผลกระทบตอ่การ
ลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่พยายามสร้างRegulationriskควรมีการกำหนดนโยบายที่มา
จากการหารือระหว่างภาคเอกชนอย่างเปิดเผยกับภาครัฐ(Private-PublicSectorConsultation)
แทนการกำหนดเพียงข้างเดียวของภาครัฐ(Governmentdirective) ซึ่งวิธีการหลังน่าจะล้าสมัย
แล้ว ในสมัยก่อน ภาครัฐอาจจะได้เปรียบเพราะมีผู้มีการศึกษาสูงกว่าภาคเอกชนมาทำงาน แต่ใน
ยคุปจัจบุนัภาคเอกชนทัง้ไทยและตา่งประเทศตา่งก็มีพนกังานที่มีการศกึษาดีมีความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบการบริหารภาครัฐไม่น้อยไปกวา่ผู้ที่กมุอำนาจในภาครัฐยอ่มสามารถที่จะประเมินทิศทางของ
การดำเนินนโยบายต่างๆได้อยู่แล้วอย่างไรก็ดีสิ่งที่หวั่นเกรงก็คือความลับรั่วไหลหรือการเปิดช่อง
ให้ผู้ล่วงรู้ข้อมูลก่อนสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ เช่นการปรับปรงุภาษีอากร เป็นต้น
สิ่งนี้เรายังไม่มีระบบที่รัดกุมในการเอาผิดกับผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เช่น ข่าวที่ว่ามีผู้ได้
ประโยชน์จากการเข้าไปล่วงรู้นโยบายการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่2กรกฎาคม
1997ระบบการเอาผิดผู้กระทำการดังกล่าวมานี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนที่ผ่านมาทางการอย่างธนาคาร
แห่งประเทศไทยไม่มีความไว้วางใจผู้มีอำนาจจากทางฝ่ายการเมือง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการ
ในลักษณะที่ต้องปกปิดและไม่ได้หารือกันในวงกว้างเพื่อความรอบคอบ ทำให้ไม่มีช่วงเวลาให้ภาค
เอกชนได้มีการเตรียมตัวรับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องการปรับค่าเงินบาท
 ขบวนการทางสงัคมที่นา่จะดำเนนิการได้เตม็ที่มากขึน้ก็คอืการเสรมิสรา้งความรู้ความเขา้ใจ
ในบรรดาผู้ประกอบการ บ่อยครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าผู้มีอำนาจไม่ให้ความเป็นธรรมกับภาคเอกชน
ไทยเพราะไปเปดิชอ่งทางให้ภาคเอกชนจากตา่งประเทศเขา้พบและหาขอ้มลูจากผู้มีอำนาจได้อยา่ง
เต็มที่ในขณะที่วัฒนธรรมไทยยังไม่เปิดโอกาสเช่นนั้นแก่ผู้ประกอบการไทยเว้นแต่เป็นผู้ที่รู้จักใกล้
ชิดหรือมีเส้นสายฝากฝังมา หรือในบางกรณีก็ต้องมีการกดดันจากมวลชนหรืออาจถึงขั้นก่อการ
ประท้วงในที่สาธารณะจึงจะยอมพบปะพูดคุยด้วยและในการหารือกับภาคเอกชนก็มักจะมุ่งดำเนิน
การในลักษณะที่เป็นพิธีรีตรองหรือสร้างภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านสื่อมวลชนมากกว่า
 บางครั้งเราจะเห็นการให้รางวัลหรือAwardsที่มักจะให้ซ้ำซากกับบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจที่
มีความใกล้ชดิกบัผู้มีอำนาจสนบัสนนุหรอืเปน็องคก์รที่ยอมจา่ยเงนิสนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆเปน็การ
ตอบแทนกนัการให้รางวลัจงึไม่ได้ผลในการสนบัสนนุหรอืสง่เสรมิเชดิชูผู้ที่สมควรได้รบัอยา่งแทจ้รงิ
ไม่นานมานี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ได้ประกาศเรื่องการ
โฆษณาชวนเชื่อของสถาบันการเงินบางแห่งที่อ้างถึงรางวัลที่ได้รับ โดยให้ผู้โฆษณาสามารถอ้าง
ได้แต่เฉพาะรางวัลที่ได้รับการยอมรับจาก กลต. เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจข้อมูล
เข้าใจผิด
 หลกัการในการให้รางวลัแก่ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลควรพจิารณาจากการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นจากระดับเดิมที่เป็นธุรกิจครอบครัวมาเป็นธุรกิจมหาชน(Achievements+/+Efforts)และ
ควรตัดสิทธิ์กิจการที่ให้เงินสนับสนุนการจัดงานเพื่อไม่ให้เป็นการให้รางวัลในลักษณะต่างตอบแทน
หรือการมีคณะกรรมการคัดเลือกหรือตัดสินที่เป็นกรรมการหรือเจ้าของกิจการนั้นๆ เพื่อเป็นการ
ละเว้นและป้องกันการมีConflictofinterests.ก็เป็นสิ่งที่พึงดำเนินการ
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 การบริหารความเสี่ยงในระดับมหภาคต้องมีการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล จัดระบบให้มี
การคานอำนาจหรือChecksandBalances ให้เกิดความโปร่งใส การคำนึงถึงผลทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจ การใช้หลักของการมีส่วนร่วม การเปิดเผยข้อมูลแทนการเอาชนะหรือ
การปิดกั้น การออกกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดผลในการสร้างภาระแก่ผู้ดำเนินการหรือผู้ใช้บริการ
เป็นการเพิ่มภาระยุ่งยากต่อผู้ที่สุจริตในการทำงานปัญหาที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยก็คือกฎ
ระเบยีบใดๆที่ออกมามกัจะเปน็การทา้ทายให้มีผู้มาแหกกฎนัน้และอาศยัเสน้สายหรอืความสมัพนัธ์
กบัผู้มีอำนาจหรอืผู้คมุกฎนัน้ให้ตนสามารถเอาตวัรอดเฉพาะหนา้ปญัหาบา้นเราจงึเปน็ปญัหาความ
เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย(Lawenforcement) วิธีการหนึ่งที่น่าจะได้ผลคือให้มีกลไก
การตรวจสอบผู้ใช้อำนาจหรือผู้มีหน้าที่ต้องดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยให้มีระบบ
การประเมินผล และติดตามความก้าวหน้า การให้ความปกป้องและเชิดชูผู้ร้องเรียนหรือWhistle
blowers เพื่อให้คนของรัฐที่รับผิดชอบเกิดความระมัดระวังไม่ปล่อยปละละเลยหรือการเอาหูไปนา
เอาตาไปไร่อย่างกรณีของการบังคับใช้หมวกกันน็อกเป็นต้น
 การบรหิารความเสีย่งถอืเปน็หนทางหนึง่ในการนำพาไปสู่ความสำเรจ็ธรุกจิจะมีการตัง้บคุคล
หรือหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ดูแลเช่นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(RiskManagementCom-
mittee)ส่วนในระดับประเทศเรายังไม่เคยมีคณะหรือบุคคลใดทำหน้าที่นี้ซึ่งหากทำงานได้ผลก็จะ
ช่วยบ่งชี้หนทางปกป้องหรือวิธีจำกัดผลกระทบจากความเสี่ยงของประเทศซึ่งน่าจะมีลักษณะงานที่
กว้างกว่าการดูแลด้านความมั่นคงหรือเศรษฐกิจด้านใดด้านหนึ่ง
 ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วได้พยายามที่จะลดภาระการทำธุรกิจจากระเบียบกฎหมายที่
เข้มงวดเกินความจำเป็นลง(Burdenreductionpolicy)ประเทศเกาหลีใต้ได้ยกเลิกกฎหมายหรือ
ระเบียบคำสั่งที่ไม่จำเป็นลงได้ถึงครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลา10ปีภายหลังเกิดวิกฤตในปี1998มี
ระเบียบและกฎหมายรวม10,554ฉบับได้ปรับปรุงจนลดลงเหลือ5,112ฉบับในปี2007ซึ่งทำให้
ภาระของการทำธุรกิจลดลงเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจนานาประเทศ
สิง่นี้ตา่งหากที่ประเทศไทยสมควรพจิารณาเพือ่ให้เศรษฐกจิทนัสมยักบันานาอารยประเทศและสงัคม
ไทยมีคนมีงานทำมีความน่าอยู่แทนที่จะมาออกระเบียบกฎเกณท์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือความ
ยุ่งยาก และกลายเป็นต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับ แต่ทั้งนี้ ธุรกิจก็ต้องมีหลักธรรมาภิบาลที่
ดีเพียงพอรู้จักดำเนินการหรือไม่ดำเนินการได้ด้วยตนเองแทนการควบคุมของภาครัฐฝ่ายเดียว
แนวโน้มสังคมไทยยังคงมุ่งหน้าสู่การออกกฎหมายและระเบียบเพื่อควบคุมโดยโยนภาระของความ
ลม้เหลวในหลายดา้นไปสู่ขอ้จำกดัจากการขาดกฏหมายหรอืระเบยีบเสมอืนหนึง่เปน็การโยนความผดิ
อยา่งไมม่ีความรบัผดิชอบของเจา้หนา้ที่ทัง้ที่แนวทางการแก้ปญัหาที่ได้ผลซึง่บอ่ยครัง้ก็ไม่จำเปน็ตอ้ง
มีออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่แต่อาศัยการทำงานที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ รณรงค์ให้ข้อมูลและ
การขอความร่วมมือปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกก็จะได้ผลตามเป้าหมาย
 เศรษฐกิจและสังคมไทยจะรุ่งเรืองต่อไปได้ยากหากผู้บริหารประเทศยังมุ่งผลทางความนิยม
ทางการเมืองเฉพาะหน้า โดยอ้างความชอบธรรมจากกติกาเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งมากกว่า
การยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมสง่ผลให้ประชาชนและภาคธรุกจิตอ้งแบกรบัความสุม่เสีย่งในการดำเนนิ
ธุรกิจและชีวิตมากยิ่งขึ้น ส่วนธุรกิจที่หวังแต่กอบโกยรายได้และผลกำไรโดยขาดความสำนึกถึง
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ผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป สังคมก็ขาดความอบอุ่น
ขาดการแบ่งปันหรือเอื้ออาทรต่อกันกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ความเสี่ยงที่ประเทศไทยกำลังถลำ
เขา้ภาวะที่เราทำของเราเองเชน่นี้กำลงัมีเพิม่มากขึน้เปน็ลำดบัดงันัน้การพฒันาทางเศรษฐกจิสงัคม
ที่ดีให้เปน็ที่ยอมรบัเกดิผลสำเรจ็ในระยะยาวจงึตอ้งดำเนนิการควบคู่ไปกบัการประเมนิและบรหิาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆเพื่อให้สามารถยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้สูงขึ้น
ทัดเทียมกันอย่างทั่วหน้าจึงจะถือว่าเป็นเศรษฐกิจสังคมที่มีความสมดุลและยั่งยืน
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 1 PaulKrugmanวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจในเอเชียที่มีการขยายตัวสูงในช่วงทศวรรษสุดท้าย
ก่อนเกิดวิกฤตนั้นมาจากการใช้ทรัพยากรเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้การลงทุนเป็นตัวช่วยเพิ่มการ
ผลิต ซึ่งต่างจากสหรัฐอเมริกาหรือในช่วงก่อนที่รุ่งเรืองขึ้นมาเพราะได้อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการคิดค้นวิทยาการใหม่ๆ
 2 AlanGreenspan,formerchairmanoftheUSFederalReserve:“Inthecurrent
crisis,asinpastcrises,wecanlearnmuch,andpolicyinthefuturewillbeinformed
bytheselessons.Butwecannothopetoanticipatethespecificsoffuturecriseswith
anydegreeofconfidence.Thusitisimportant,indeedcrucial,thatanyreformsin,and
adjustmentsto,thestructureofmarketsandregulationsnotinhibitourmostreliableand
effectivesafeguardsagainstcumulativeeconomicfailure:marketflexibilityandopen
competition.”
 3 ดร.พิสิฐลี้อาธรรม“จากยุ่งกลายเป็นรุ่งบทเรียนเศรษฐกิจไทย”ครั้งที่1พ.ศ.2537
และครั้งที่2พ.ศ.2543
 4 เป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศG-5 เมื่อเดือนกันยายน1985 ประกอบด้วย ฝรั่งเศส
เยอรมนัญีปุ่น่องักฤษและสหรฐัอเมรกิาเพือ่รว่มกนัแสดงเจตจำนงที่จะทำการปรบัปรงุอตัราแลก
เปลีย่นเงนิที่ในขณะนัน้เหน็พอ้งกนัวา่คา่เงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาถกูทำให้แขง็คา่เกนิกวา่ความเปน็
จริงจึงจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อชี้นำตลาดให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
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