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ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2557 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

อาจารยจุฬา ทองประไพ และรองศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
บรรณาธิการ

จุดเดน 10 ประเทศ มหานครอาเซียน
นโยบายการเงินกับนโยบายการคลัง
ศัพทรัฐประศาสนศาสตร

จุดเดน 10 ประเทศ มหานครอาเซียน
ในสภาวะแหงยุคทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเปน
ตัวขับเคลื่อนและผลักดันใหประเทศตาง ๆ
กาวรุดไปขางหนาอยางรวดเร็ว ประกอบ
กับประเทศตาง ๆ นั้นอยูรวมกันเปนสังคมโลก ไมสามารถอยู
โดดเดี่ยวเดียวดายได จึงตองมีการรวมตัวกันของประเทศ
ในแตละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข ง ขั น ในเวที ร ะหว า งประเทศ
เพื่อให ไดมาซึ่งผลประโยชนร วมและพัฒนาประเทศใน
ภูมิภาคไปพรอม ๆ กัน ดวยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหรื อ อาเซียน จึงไดมีขอ ตกลงใหอาเซียนรวมตั ว
เปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายในป พ.ศ.
2558 (ค.ศ. 2015) แน นอนในกลุมประเทศในอาเซี ยนมี
จุดเดนของแตละประเทศที่จะเปนจุดดึงดูดและจุดแข็ง
ในการพัฒนารวมกัน (องคความรูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
2557. (ออน-ไลน) /http://www.thai-aec.com/) ดังตอไปนี้

1. ประเทศอินโดนีเซีย
ประเด็ น ที่ น า สนใจคื อ การลงทุ น ส วนใหญ ใน
ประเทศนี้เนนทรัพยากรในประเทศเปนหลัก สวนจุดแข็งนั้น
แนนอนเมื่อเป นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดใน
ประเทศสมาชิกฯ (จํานวนประชากรมากเปนอันดับ 4 ของ
โลกและอันดับหนึ่งใน ASEAN) อินโดนีเซียก็กลายเปนตลาด
ขนาดใหญที่มีจํานวนผูบริโภค (และเปนมุสลิม) มากที่สุด
มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุด มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก
และมีระบบธนาคารที่คอนขางแข็งแกรง แตจุดออนของ
ประเทศนี้คือการที่ประเทศเปนหมูเกาะ ระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมก็ยังตองพัฒนาตอไป
2. ประเทศสิงคโปร
สิงคโปรเปนประเทศที่มีอัตรารายไดเฉลี่ยตอหัว
มากที่ สุดในกลุมสมาชิกฯ ตอนนี้ทางสิง คโปร กําลั งเน น
การขยายระบบเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น และลด
การพึ่งพาการสงออกสินคา ขอไดเปรียบของสิงคโปร คือ
ตําแหนงที่ตั้งของประเทศ อยูในจุดยุทธศาสตรเปนศูนยกลาง
การเดินเรือ (เอื้อตอการขนสง) ศูนยการการเงินระหวาง
ประเทศ รวมถึงการที่แรงงานที่มีทักษะ มีการศึกษาและ
ภาษาดี และการเมืองมีเสถียรภาพ แตจุดออนคือ เนื่องจาก
มีประชากรนอยและเปนแรงงานที่มีทักษะ สิงคโปรจะขาด
แรงงานที่ เ ป นแรงงานระดั บล า งและมี คาใช จา ยในการ
ดําเนินธุรกิจหรือคาครองชีพคอนขางสูง
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3. ประเทศกัมพูชา
กัมพูชาเปนประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ําที่สุดใน
อาเซียน (USD 1.6/วัน) สําหรับไทยนั้น ความสัมพันธระหวาง
ประเทศก็เปนกุญแจสําคัญดอกหนึ่งที่อาจจะเปนไดทั้งการ
สนับสนุนและบั่นทอนโอกาสในการรวมมือ ขยายการคา
หรื อ การลงทุ น ต า งๆ จุ ดแข็ ง ของกั มพู ช านอกจากเรื่ อ ง
คาแรงต่ําแลว ประเทศนี้ยังอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายและอุดมสมบูรณ ไมวาจะเปน แรธาตุ หรือปาไม
ส วนเรื่ อ งที่ ต อ งพั ฒ นาปรั บปรุ ง ต อ ไปคื อ เรื่ อ งระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังใหบริการไดไมทั่วถึงและมีตนทุน
คอนขางสูง และการขาดแรงงานที่มีทักษะ
4. ประเทศเวียดนาม
เวียดนามเปนประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ําที่สุ ด
เปนอันดับ 2 ในกลุมสมาชิก (รองจากกัมพูชา) สิ่งที่นาจับ
ตามองของเวียดนามคือการเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็ว
ในแทบทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิ จ ความตองการภายใน
ประเทศ รายไดที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเรื่องสิทธิและเสรีตางๆ
เวียดนามมีจุดแข็งที่การเมืองที่คอนขางนิ่งและมีเสถียรภาพ
ประชากรจํานวนมากซึ่งถือเปนตลาดที่ใหญ มีปริมาณน้ํามัน
สํารองมาก (อันดับ2 ของอาเซียน) และมีแนวชายฝงทะเล
ยาวมากกวา 3,000 กิโลเมตร สวนเรื่องที่ยังคงตองกังวลอยู
คือระบบสาธารณูปโภคที่ยังตองการการพัฒนาและราคา
คาที่ดินและคาเชาสํานักงานซึ่งยังถือวาสูงมากทีเดียว
5. ประเทศลาว
ประเด็นที่นาสนใจสําหรับลาวคือการลงทุนทางดาน
สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน พลังงานน้ํา และเหมืองแร
เพราะประเทศนี้อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติตางๆ
โดยเฉพาะ น้ํา และ แรธาตุ การเมืองที่นี่ก็นิ่งและมีเสถียรภาพ
บวกกับคาแรงตอหัวที่ยังถือวาต่ํา (USD 2.06/วัน) สวนเรื่องที่
อาจจะเปนอุปสรรคตอการลงทุนหรือการติดตอตางๆคือ
ประเทศลาวไมมีทางออกที่ติดกับทะเล รวมถึงภูมิประเทศ
ที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งจะมีผลตอการขนสง
รวมถึง ระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่ยังคงตองได รับการ
พัฒนาอยู

6. ประเทศพมา
พมากําลังทุมสุดตัวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และเครือขายคมนาคมภายในและเชื่อมตอภายนอกประเทศ
ไมวาจะเปน รถไฟความเร็วสูง ถนนตางๆ และทาเรือ เพื่อ
รองรับความตองการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มาก
ขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ถาพูดเรื่องคาแรง พมายังจัดอยูใน
ประเทศที่มีคาแรงตอหัวคอนขางต่ํา (USD2.5/วัน) แถมยัง
ความไดเปรียบทางภูมิประเทศและเพื่อนบาน โดยมีพรมแดน
เชื่อมโยงกับประเทศจีนและอินเดีย สวนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
ก็ยังมีอยูมากมาย รวมถึงแหลงพลังงานอยาง กาซธรรมชาติ
และน้ํามันดวย จุดที่ตองระวัง ก็นาจะเปนเรื่องนโยบายใน
หลายๆด า นและความไมแ น น อนทางการเมื อ ง บวกกั บ
สาธารณูปโภคที่ยังตองพัฒนาอยู
7. ประเทศฟลิปปนส
เปนอี กประเทศที่ มีลักษณะทางภูมิประเทศเป น
เกาะ แก ง น อ ยใหญ จุ ด เด น ของประเทศนี้ คื อ สหภาพ
แรงงานที่มีบทบาทมาก มีการประทวงเกี่ยวกับเรื่องคาแรง
อยูเรื่อยๆ การลงทุนสวนใหญจะเนนหนักไปทางตอบสนอง
ความตองการภายในประเทศ เนื่องจากฟลิปปนสมีจํานวน
ประชากรจํานวนมาก (มากกวา 100 ลานคน ติดอันดับที่ 12
ของโลก) ทําใหเปนตลาดที่นาสนใจและมีขนาดใหญมาก
จุดแข็งอีกเรื่องของประเทศนี้คือประชากร (หรือมองอีกแง
คือแรงงาน) แทบจะทั้งประเทศสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ที่เปนภาษากลางของประชาคมอาเซียน (AEC) ไดดี สวนจุดออน
ของฟลิปปนสคือที่ตั้งของประเทศที่คอนขางหางไกลจาก
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ระบบโครงสรางพื้นฐานและสวัสดิภาพ
ทางสังคมที่ยังตองการการพัฒนาอยู
8. ประเทศบรูไน
บรูไน- ประเทศที่คนไทยหลายคน ไมคอยจะรูส กึ
คุนชินมากนัก ที่สําคัญประเทศนี้ใหความสําคัญกับความ
มั่นคงทางอาหารคอนขางมากเลยทีเดียว สวนหนึ่งนาจะมา
จากการที่เ ป นประเทศที่ เ ปน ผู ผลิ ต -สง ออกน้ํ ามั น และมี
ปริมาณน้ํามันสํารองรายใหญในภูมิภาคอาเซียน บรูไนมี
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปมากเปนอันดับ 2 รองจากสิงคโปร
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และมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง ที่กลาวมานี้นับเปน
จุดแข็งของบรูไน ในขณะที่เรื่องที่ถือวานาจะเปนจุดออน
ของบรู ไน คื อ ขนาดตลาดของประเทศนี้ ถื อ ว าเล็ ก มาก
เพราะมี จํา นวนประชากรอยู แ ค สี่ แ สนคนเท า นั้ น และ
ปญหาขาดแคลนแรงงานที่ตามมาเปนลูกโซ
9. ประเทศมาเลเซีย
เปนประเทศที่มีรายไดตอหัวตอปมากเปนอันดับ
สาม รองจากสิ ง คโปร แ ละบรู ไ น สิ่ง ที่ น า สนใจสํ า หรั บ
ประเทศนี้ คื อ มาเลเซี ย ตั้ ง เป า ในอี ก 8 ป ข า งหน า จะ
กลายเปนประเทศพัฒนาแลว ประเทศนี้มีฐานการผลิตและ
สินคาสงออกหลายอยางที่คลายคลึงกับไทย และมีนโยบาย
การผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูงอยางจริงจัง นอกจากนี้ ขอเดน
ของมาเลเซี ย คื อ ความได เ ปรี ย บเรื่ อ งพลั ง งาน จํ านวน
ปริมาณน้ํามันสํารองและกาซธรรมชาติที่มีอยูมาก ระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่ครบวงจร รวมไปถึงแรงงานที่มีทักษะ
สวนจุดอ อนก็ จะคลา ยๆกั บของประเทศบรู ไ นคื อ การที่
จํานวนประชากรนอยและป ญหาการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานระดับลาง
10. ประเทศไทย
ปดทายดวยไทยแลนด แดนสยาม ประเทศไทยตั้ง
เปาเปน Hub หรือ เปน ศูนย กลางของอาเซียนในหลายๆ
ดาน ไมวาจะเปนโลจิสติกส หรือการทองเที่ยว จุดแข็งของ
ประเทศเรา คือมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ที่ตั้ง
และภู มิป ระเทศเอื้ อ ต อ การเป น ศู น ย ก ลางคมนาคมใน
ภูมิภาค ระบบธนาคารคอนขางเขมแข็ง ขนาดของตลาดใหญ
มีแรงงานจํานวนมาก รวมถึงการที่เปนฐานการผลิตสินคา
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรายใหญของโลกเลยทีเดียว
แต จุ ด อ อ นยั ง คงอยู ที่ แ รงงานส ว นใหญ ยั ง ขาดทั ก ษะ
เทคโนโลยีในการผลิตสวนใหญยังเปนขั้นกลาง และระดับ
ความรูและการใชภาษากลาง (อังกฤษ) ที่อาจทําใหเสียเปรียบ
ดานการแขงขันสําหรับแรงงานเมื่อมีการเปดเสรีแลว
อยางไรก็ดีความรวมมือของแตละประเทศใน
อาเซียนตองการความเขมแข็งในการความรวมมือหาก
ความรวมมือเปนเพียงแคขอตกลงการพัฒนาก็จะยังไมมี

การขับเคลื่อน ดังนั้นในกลุมอาเซียนดวยกันตองเกิดการ
ยอมรับ และเรียนรู และปฏิบัตริ วมกัน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่แทจริง

นโยบายการเงิน กับ นโยบายการคลัง
หลายคนอาจสงสั ย ว า นโยบายการเงิ น หรื อ
Monetary Policy กับนโยบายการคลั ง ที่ เ รีย กวา Fiscal
Policy นั้นแตกตางกันอยางไร เมื่อไรถึงจะเรียกวานโยบาย
การเงิ น และเมื่ อ ไรถึ งจะเรี ย กว านโยบายการคลั ง และ
จําเปนตองดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกันหรือไม

นโยบายการเงิน (Monetary Policy)
นโยบายการเงิ น คื อ นโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เครื่องมือทางการเงิน ไดแก ปริมาณเงิน (Money supply)
อั ตราแลกเปลี่ ย น (Exchange rate) และอั ตราดอกเบี้ ย
(Interest rate) ทําโดยการปรับลด-เพิ่มปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิ จ ที่ จ ะมี ผ ลต อ การกํ า หนดทิ ศ ทางของอั ต รา
แลกเปลี่ย นใหแ ข็งค าหรือ ออ นค า และการปรับลด-เพิ่ ม
ของอั ตราดอกเบี้ย ซึ่ งเป นหนา ที่ของธนาคารกลาง หรื อ
ธนาคารแหงประเทศไทยในการกําหนดทิศทางของการ
ดําเนินนโยบายการเงิน
ทําไมตองมีนโยบายการเงิน
เชนเดียวกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ตางก็ดาํ เนิน
นโยบายการเงินมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน กลาวคือ ในยามที่ เศรษฐกิจขาลง หรือตกต่ํา มีคน
ว า งงานจํ า นวนมาก การดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น แบบ
ขยายตั ว ก็จะชวยสนับสนุน ใหเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นได
ขณะที่หากเกิดภาวะเงินเฟอ(Inflation)สูง ๆ อันเนื่องมาจาก
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงเกินไป จนการผลิตมีมากกว า
ความต อ งการบริ โ ภคที่ แ ท จ ริ ง ซึ่ ง อาจส ง ผลเสี ย ต อ
เศรษฐกิจไดในอนาคต เพราะสินคาที่ผลิตมากเกิน อาจจะ
ขายไมออกในเวลาตอมา นโยบายการเงินก็จะดําเนินไปใน
แนวทางที่ตึงตัวขึ้นหรือหดตัว เพื่อลดความรอนแรงของ
ภาวะเศรษฐกิจดังกลาว
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นโยบายการคลัง (Fiscal policy)
นโยบายการคลังคือ นโยบายที่เกี่ยวของกับการ
จัดหารายไดและการใชจายของรัฐบาล โดยในการจัดหา
รายไดของรัฐบาลจะมาจากการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ
จากทั้งผูผลิต เชน ภาษีนิติบุคคล ที่เก็บจากบริษัทหางราน
ตา งๆ หรื อการจั ดเก็ บจากผู บริ โ ภค เช น ภาษี มูล ค า เพิ่ ม
หรือที่เราเรียกกันวา VAT หรือจัดเก็บจากผูมีรายได เชน
ภาษีเ งิน ไดบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ ยั งมี ภาษี อีก หลาย
ประเภท เชน ภาษีสรรพสามิต ที่จัดเก็บกับสินคาฟุมเฟอย
อาทิ บุหรี่ สุรา ไพ หรือภาษีนําเขาเก็บจากสินคานําเขา เชน
ภาษีรถยนต น้ําหอม นาฬิกา และเครื่องสําอางค เปนตน
ทําไมตองมีนโยบายการคลัง
โดยหลักแลว นโยบายการคลังของรัฐบาล ถือ
เป นเครื่ องมื อในการรั กษาเสถี ยรภาพและการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ กลาวคือ ในยามที่เศรษฐกิจดี ภาษีที่รัฐจัดเก็บจะมีมาก
ตามไปดวยโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเช น ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็ บ
จากการบริโภคสินคาและบริการรอยละ 7 ของมูลคาสินคาและ
บริการ ซึ่งหากเศรษฐกิจเจริญเติบโตดี เงินภาษีที่รัฐจัดเก็บไดก็
จะสูงตามไปดวย แตหากเศรษฐกิจไมดี รัฐก็สามารถนําเงินภาษี
มาใชจายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจได ซึ่งถือเปนการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จไปในตั ว กล าวคื อ ยามที่ เศรษฐกิ จดี หรื อหาก
เปรียบเปนรถที่วิ่งเร็ว การเก็บภาษีจะเปนเสมือนการแตะเบรก
ไมใหรถวิ่งเร็วจนเกินไปจนอาจเปนอันตรายได ขณะที่ยามที่รถ
วิ่งชามาก หรือเศรษฐกิจไมดี มีคนตกงานเยอะ รัฐจะนําเงินภาษี
มาใช จายเพื่อกระตุ นเศรษฐกิ จ ทํ าให รถวิ่ งได เร็วขึ้ นกว าเดิ ม
อย างไรก็ ดี หากรั ฐนํ าเงิ นภาษี ไปใช ในทางที่ ไม ก อให เกิ ด
ประโยชนตอเศรษฐกิจหรือไมไดชวยสรางเสริมความสามารถ
ในการผลิตที่เรียกวา Productivity ในที่สุดแลว เงินภาษีที่ใชจาย
ออกมา อาจเป นประโยชนตอการกระตุ นเศรษฐกิ จไดจริ งใน
ระยะสั้น ๆ แตในระยะยาวแลว เศรษฐกิจจะไมไดอะไร

นโยบายการเงินและนโยบายการคลังควรจะ
ดําเนินไปในแนวทางที่สอดคลองกันหรือไม
คําตอบคือ ควรเปนอยางยิ่ง ดังที่ไดกลาวแลว
วาไมวาจะเปนการ ดําเนินนโยบายการเงินหรือการคลัง

ตางก็มีวัตถุประสงคเดียวกันคือ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ การมี ความรู ค วามเข า ใจในการดํ า เนิ น
นโยบายทั้งการเงินและการคลัง จะชวยใหเราประเมินได
วา ในภาวะเศรษฐกิจแบบใด นโยบายการเงินและการคลัง
ควรจะดําเนินไปอยางไร ซึ่งจะชวยใหเราสามารถประเมิน
ไดวาทิศทางของภาวะเศรษฐกิจในอนาคตจะเปนอยางไร
เพื่อประโยชนในการปรับตัวของเราทั้งในการวางแผนเพื่อ
การบริโภคและการลงทุนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ในภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
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หมายถึง ผูที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา
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ตามพระราชบัญญัติวาดวยขาราชการการเมือง
นายกรัฐมนตรีเปนนักการเมืองและเปนขาราชการ
การเมืองดวย สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
นักการเมือง แตไมเปนขาราชการการเมือง ยกเวนผู
ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายก
รัฐมนตรีหรืเลขานุการรัฐมนตรี หรือตําแหนงอื่น
ที่บัญญัติไวในกฎหมายที่วาดวยขาราชการการเมือง
ขาราชการการเมืองถือวาเปนขาราชการประเภทหนึ่ง
ซึ่งมีเครื่องแบบ มีตําแหนง มีเงินเดือน และยศชั้น
ตามที่กฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองบัญญัติ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคปกติ ปจฉิมนิเทศการฝก
ประสบการณวิชาชีพ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2557
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปจฉิม
นิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557
ซึ่งกอนสําเร็จการศึกษานักศึกษาชัน้ ปที่ทั้งภาค
ปกติและภาค กศ.บป.ตองผานกสนสอบประมวลความรู
(ปากเปลา) กอน
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