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สารจากคณบดี
สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่าน เริม่ ศักราชใหม่
๒๕๕๘ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอให้ทุกท่านได้พบ
พานสิง่ ดีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และประสบ
ความสําเร็จตามปรารถนาทุกประการนะคะ
เดือนมกราคมนี้ สถาบันจะมีพธิ ี
พระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะขอแสดงความยินดีกบั
ดุษฎีบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนทีเ่ ข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ทุกคนประสบ
ความสําเร็จในหน้าทีก่ ารงานและมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั ่นคงตลอดไปค่ะ
ในปี ๒๔๔๘ นี้ คณะมีแผนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์หลายด้านด้วยกัน ภารกิจหลักในการ
จัดการเรียนการสอนยังดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นด้วย ๕ หลักสูตรของคณะทังระดั
้ บปริญญาโท และปริญญาเอก งานวิจยั และบริการ
วิชาการ ทีเ่ น้นการประยุกต์ในเชิงนโยบายจะมีผลงานนําเสนอออกมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการสัมมนาประจําปีของคณะ ปีน้จี ะ
ให้เน้นการพัฒนาอุดมศึกษา โดยมีงานวิจยั ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดําเนินงานเรื่อง “อุดมศึกษา: ปญั หาและความท้าทาย” ซึง่ เป็นผลงานของ
คณาจารย์ของคณะ จะได้นําเสนอให้สาธารณะได้รบั ทราบผลการศึกษาในโอกาสต่อไป
การสร้างความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าจะมีกจิ กรรมเพิม่ มากขึน้ ด้วยการทํางานของสมาคมนักศึกษาเก่าของคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ในปีน้ีคาดว่าจะมีกจิ กรรมคืนสู่เหย้าในเดือนสิงหาคม ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมจะได้มาแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ฝากทุกท่านติดตามข่าวสารและผลงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ และช่องทางการ
สื่อสาร Social Media ของคณะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ
ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คว้ารางวัลจากโครงการเศรษฐทัศน์ การประกวด
บทความทางเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2557 วันพุธที่ 7
มกราคม 2558 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 5
รางวัล ดังนี้ บทความวิจยั ระดับปริญญาโท-เอก รางวัล
ชนะเลิศ บทความวิจยั ระดับปริญญาโท-เอก รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 บทความวิจยั ระดับปริญญาโท-เอก
รางวัลชมเชย บทความวิจยั ระดับปริญญาโท-เอก
รางวัลข้อเสนอเค้าโครงงานวิจยั และรางวัลบทความเชิง
สร้างสรรค์ทางการเงิน
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ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

สรุปรายงานการวิ เคราะห์ทิศทางเศรษฐกิ จไทยและปัจจัยเสี่ยงในปี 2558
ธันวาคม 2557
ั ยด้านอุปสงค์และเสถียรภาพเงินเฟ้อในปี 2558
1. พยากรณ์อตั ราการขยายตัวเศรษฐกิจ,องค์ประกอบของปจจั
- ในปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจจะกระเตือ้ งขึน้ ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4/2557 โดย NIDA Macro Forecast พยากรณ์วา่
เศรษฐกิจไทยปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 4.3 โดยมาจากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทีค่ าดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 4.3 และ 9.0 ตามลําดับ ส่วนรายจ่ายภาครัฐจะขยายตัวในอัตราทีส่ งู เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณทัง้
รายจ่ายประจําและการกระตุน้ เศรษฐกิจจะมีขน้ึ ต่อเนื่องจากทีค่ า้ งไปในปี 2557 โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทุน
ภาครัฐในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 4.5 และ 12.0 ซึง่ จะเป็นปจั จัยในการกระตุน้ เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ทีส่ าํ คัญ
- ด้านการส่งออกคาดว่าจะดีขน้ึ โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการจะขยายตัวร้อยละ 5.8 ในขณะทีม่ ลู ค่าการ
ส่งออกในสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ จะขยายตัวในอัตราทีน่ ้อยกว่าคือร้อยละ 3.2 เนื่องจากเงินดอล่าร์ในปี 2558 มีแนวโน้มแข็ง
ค่าขึน้ เมื่อเทียบกับเงินบาทตามทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐฯ
- ด้านเสถียรภาพของเศรษฐกิจ พยากรณ์วา่ อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปและเงินเฟ้อพืน้ ฐานในปี 2558 จะชะลอตัวต่อเนื่องตาม
ทิศทางในไตรมาสที่ 4/2557 เนื่องจากราคานํ้ามันมีแนวโน้มทรงตัวในระดับทีต่ ่าํ กว่าปี 2557 จากอุปทานของธุรกิจ Shale
oil, Shale gas ทําให้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั ่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานจะอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 1.4 และ 1.6 ตามลําดับ ซึง่ เป็น
ระดับทีต่ ่าํ มากและไม่ก่อให้เกิดปญั หาเสถียรภาพเศรษฐกิจแม้วา่ จะมีการปรับเพิม่ ราคา LPG และลดการอุดหนุนดีเซล
ตามนโยบายปฎิรปู พลังงานก็ตาม
2. พยากรณ์อตั ราแลกเปลีย่ น การค้าระหว่างประเทศ และดุลบัญชีเดินสะพัดปี 2557-2558
- ในปี 2557 ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวระดับประมาณ 32.1 – 32.8 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1-4 ค่าเงินบาทที่อ่อน
ตัวเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดการเงินโลกทีเ่ งินดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ดขี น้ึ และแนวโน้ม
นโยบายการเงินในสหรัฐ ทีล่ ดเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลง และคาดว่าจะเพิม่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี
2558 คาดว่าในช่ วงปลายปี ค่าเงิน บาทน่ าจะอยู่ท่รี ะดับประมาณ 32.8 บาทต่อดอลล่าร์ และอ่อนตัวลงเป็ น34.8 บาท
ต่อดอลล่าร์ ในสิน้ ปี 2558 ตามผลของการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินสหรัฐในช่วงปี 2558 จะส่งผลให้ค่าเงิน
ดอลล่าร์ในตลาดโลกแข็งค่าขึน้
3. ในปี 2558 คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะปรับตัวดีขน้ึ ประมาณร้อยละ 3.2 แต่มลู ค่าการนําเข้าจะปรับตัวสูงกว่า (ร้อยละ 4.1) ทํา
ให้โดยรวมคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดน่ าจะเกินดุลลดลงจากทีพ่ ยากรณ์ไว้รอ้ ยละ 2.1 ของ GDP ในปี 2557 เป็นร้อยละ 0.7 ใน
ปี 2558วิเคราะห์ทศิ ทางของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
- เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 4/57 และมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องในปี 2558 ทําให้ปญั หา
เสถียรภาพเศรษฐกิจในปี 2558ไม่เป็นปญั หาและคาดว่าอัตราทั ่วไปจะอยู่ท่รี ้อยละ 1.4 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็
ตามการชะลอตัวของเงินเฟ้อเกิดขึน้ ในอัตราเงินเฟ้อพลังงานและส่งผลต่อเงินเฟ้อทั ่วไป แต่คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจะ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ซึง่ คาดว่าจะอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 1.4 เป็นร้อยละ 1.6
- การทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อยังอยูต่ ่าํ กว่าค่ากลางของเป้าหมายนโยบายการเงิน ทําให้คาดว่า ในช่วงทีเ่ หลือของปี 2557 ต่อเนื่องยัง
ปี 2558 นโยบายการเงินไม่น่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ RP1จากระดับร้อยละ 2.00 ในปจั จุบนั และมีโอกาสที่จะปรับตัวลง
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ได้รอ้ ยละ 0.25 ในช่วงเดือนธันวาคมปี 2557 หรือมกราคมปี 2558 ต้นปี 2558และมีโอกาสปรับลดลงอีก 1 ครัง้ เป็นร้อย
ละ 1.5 ได้ โดยโอกาสการปรับขึน้ ดอกเบีย้ อาจเกิดขึน้ ได้เร็วทีส่ ุดในปี 2559
- ส่วนนโยบายการคลังคาดว่าในปี 2558 รัฐบาลจะมีการใช้จ่ายในการลงทุนที่ขยายตัวสูงร้อยละ 12.0 ส่วนการใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภคน่าจะเติบโตเพิม่ ขึน้ จากอัตราปี 2557 เป็นร้อยละ 4.5
2556

2557F

2556

2557F

2558F

GDP Growth

2.8

1.0

4.3

Headline Inflation

2.4

1.9

1.4

Core Inflation

1.2

1.4

1.6

2558F

Government Policy
Public Consumption

4.8

3.7

4.5

Public Investment

2.2

-5.0

12.0

World Import Value

1.4

1.8

6.5

Exchange Rate (end of period)

31.7

32.8

34.8

Crude Oil Price

105.4

101.0

90.8

RP1 (end of period)

2.30%

2.00%

1.50%

External Factor

คุยกับ อาจารย์เมธี โดย ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว
ที่ ถกู ต้อง “โบวริ่ง” ไม่ใช่ “เบาวริ่ง”
คนไทยที่พอจะรูป้ ระวัตศิ าสตร์ไทยอยูบ่ า้ งจะรูว้ ่า
กดดัน หรือจะเรียกว่าบังคับก็ได้ ให้ทําสนธิสญ
ั ญากับ
ประเทศอังกฤษ (และต่อมากับประเทศอื่นๆ) โดยใช้
และปริมาณของสินค้า เนื่องจากตัวแทนของประเทศ
พระนางเจ้าวิคตอเรีย (Queen Victoria) แห่งประเทศ
คนไทยส่วนใหญ่ รวมทัง้ นักประวัตศิ าสตร์ไทยร่วมสมัย
สนธิสญ
ั ญานี้จงึ ได้ช่อื เรียกว่าสนธิสญ
ั ญาเบาวริง่

ในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้ถูก
ประเทศอังกฤษเป็ นการเปิ ดประเทศให้ทําการค้าโดยเสรีกบั
ภาษีเป็ นเครื่องมือควบคุมการค้าแทนการควบคุมประเภท
อังกฤษที่เป็ นผู้ลงในสนธิสญ
ั ญานี้ เป็ นผูส้ าํ เร็จราชการแทน
อังกฤษ มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า Sir John Bowring ซึ่งต่อมา
ในปจั จุบนั ทุกคนอ่านออกเสียงว่า เซ่อร์ จอห์น เบาวริง่

ผูเ้ ขียนไม่ใช่นักประวัตศิ าสตร์ แต่พอจะรูว้ ่านักประวัตศิ าสตร์สว่ นใหญ่รงั เกียจการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ หรือเมือ่ รูว้ ่ามีการ
บิดเบือนก็จะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ แต่กร็ สู้ กึ แปลกใจว่าทําไมนักประวัตศิ าสตร์ไทยจึงไม่รวู้ ่าชื่อของเอกอัครราชทูตอังกฤษที่มาลงนามใน
สนธิสญ
ั ญาข้างต้นนัน้ อ่านผิด และเมือ่ รูว้ ่าอ่านผิดแล้ว ทําไมถึงไม่แก้โดยการอ่านให้ถูก? เพราะที่ถูกนัน้ ต้องอ่านว่า “โบวริง่ ” ไม่ใช่ “เบาวริง่ ”
มีความสําคัญมากนักหรือในการที่จะอ่านคําว่า “โบวริง่ ” เป็ น “เบาวริง่ ”? ต้องยอมรับว่า ผูเ้ ขียนหงุดหงิดเพราะเรื่องนี้ เป็ นข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ท่มี หี ลักฐานชัดเจน นักประวัตศิ าสตร์จะทําไม่รไู้ ม่ช้ี อ่านตามใจชอบได้อย่างไร? การอ่านออกเสียงจากสระโอ เป็ นสระ
เอา อาจจะฟงั ใกล้เคียงกัน แต่หากในสภาพความจริง การออกเสียงเฉพาะมีความสําคัญที่ไม่อาจผิดเพี้ยนได้ การออกเสียงที่ผดิ จะทําให้ความหมาย
ผิดได้ เช่นลองนึกว่าอะไรจะเกิดขึน้ หากเราเรียกจังหวัดสุโขทัยว่าจังหวัดสุเขาไทย หรือนายโค้วตงหมง ว่า นายเค้าตงหมง หรือ โอเลี้ยง ว่า เอา
เลี้ยง?
บางคนเถียงว่าชื่อฝรังในสมั
่
ยก่อน มักจะขียนเป็ นภาษาไทย ซึ่งเมือ่ อ่านแล้วไม่เหมือนคําอ่านจากภาษาอังกฤษจริง ๆ เช่น Henry Burney
เขียนเป็ นภาษาไทยว่า หันแตร บารนี แต่สาํ หรับชื่อของ Bowring นัน้ ไม่น่าจะอ่านยาก ถึงขนาดจะทําให้สะกดผิดจากสระโอเป็ นสระเอา เป็ นไป
ไม่ได้เลยที่คนไทยในยุคนัน้ จะอ่านผิดจากโบวริง่ เป็ น เบาวริง่ ไปได้
ที่มาของความแน่ ใจว่าชื่อของราชทูตอังกฤษผูน้ ้ีปจั จุบนั อ่านกันผิด ๆ แน่ ๆ ก็คอื การที่ผเู้ ขียนมีโอกาสได้เห็นตัวสนธิสญ
ั ญาโบวริง่ นี้ หรือที่
เรียกในชื่อเต็มว่า สัญญาทางพระราชไมตรี ประเทศอังกฤษ และประเทศสยาม “ที่เขียนด้วยลายมือ มีช่อื ของ Sir John Bowring เขียนเป็ น
ภาษาไทยตอนท้ายของสัญญาว่า “เซอยอนโบวริง่ ราชทูตอังกฤษ” แน่ นอนว่า การเขียนภาษาไทยในสมัยนัน้ ไม่เหมือนกับที่เราจะเขียนในปจั จุบนั
แต่การเขียนว่า “โบวริง่ ” มีความชัดเจนมาก โดยไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า จะอ่านเป็ นอย่างอื่นได้ แม้แต่ในพระราชสาส์นจารึกในแผ่นสุพรรณบัฏที่รชั กาล
ที่ 4 เชิญไปถวายสมเด็จพระนางวิคตอเรีย เมือ่ ปี เถาะ พ.ศ.2398 ก็เขียนชื่อราชทูตผูร้ บั ฝากว่า “เซอยอนโบวริง่ ”
จริงอยู่คาํ ภาษาอังกฤษที่เขียนเหมือนกัน อาจออกเสียงต่างกันได้ เช่นคําว่า BOW อาจจะออกเสียงว่า “โบว” เป็ นคํานาม แปลว่า
เครื่องประดับ หรือ คันธนู หรืออาจอ่านออกเสียงว่า “เบาว” แปลว่า โค้งคํานับ ก็ได้ ส่วนคําว่า Bowring จะอ่านว่า โบวริง่ ก็ได้ เบาวริ่ง ก็ได้ ที่
ถูกต้องที่สดุ คือต้องไปถาม Sir John ในสมัยนัน้ ว่า ชื่อ สกุล ของท่าน อ่านว่าอย่างไร? แต่กเ็ ป็ นไปไม่ได้ เพราะท่านเสียชีวิตไปนานแล้ว ที่ทําได้
ตอนนี้กค็ อื ไปสืบหาผูส้ บื สกุล หรือญาติพ่นี ้องของท่านที่ประเทศอังกฤษ แล้วถามว่าอ่านนามสกุลของท่านว่าอย่างไร?
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ผูเ้ ขียนทราบว่าดาราภาพยนตร์มชี ่อื ของอังกฤษคนหนึ่ ง ชื่อ Susannah York ก็เป็ นญาติของ Sir John Bowring น่ าจะตอบได้ว่าชื่อของท่านต้อง
อ่านว่าอย่างไร จึงจะถูก เพราะฉะนัน้ ถ้าใครเจอ Susannah York ก็น่าจะลองถามดู
อยูม่ าวันหนึ่ ง ผู้เขียนนึกขึน้ มาได้ว่า ในเมือ่ Sir John Bowring เป็ นคนใหญ่คนโตของอังกฤษในเกาะฮ่องกง เพราะฉะนัน้ เมื่อท่านจากไป
แล้ว น่ าจะมีคนเอาชื่อของท่านมาตัง้ เป็ นชือ่ สถานที่ (Place Name) ของเกาะฮ่องกงบ้าง จึงได้ทําการศึกษาดูกพ็ บว่า เป็ นความจริง เพราะมีถนนสาย
หนึ่งใน Kowloon มีช่อื ว่า Bowring Street ซึ่งคนในท้องที่บริเวณนัน้ จะต้องออกเสียงถูกแน่ นอน ผูเ้ ขียนจึงได้แต่หวังว่า หากมีโอกาสได้ไป
Kowloon เมือ่ ใดจะลองไปถามคนแถวนัน้ ดู
ในที่สดุ โอกาสที่ว่านี้กม็ าถึง เมือ่ ผูเ้ ขียนเดินทางกลับจากประเทศญี่ป่นุ โดยสายการบิน Cathay Pacific ซึ่งต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮอ่ งกง
ผูเ้ ขียนจึงเลือกเที่ยวบินที่มเี วลาแวะนานพอที่จะให้ตวั เองเดินทางเข้าไปใน Kowloon แล้วไปเดินหาถนน Bowring Street แล้วถามคนแถวนัน้ ดูว่า
ชื่อถนนนี้อ่านว่าอย่างไร วันที่ว่านี้คอื วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ซึ่งผูเ้ ขียนยอมลงทุนหยุดฮ่องกงให้นานขึน้ แล้วซื้อตัวรถไฟเข้
๋
าเมืองด้วยวัตถุประสงค์
อย่างเดียวเท่านัน้ ว่าคนที่นนเขาอ่
ั่
านชื่อถนนนี้ว่าอย่างไร? แต่กว่าจะหาถนนนี้เจอก็ใช้เวลานานพอสมควร เพราะมีแผนที่ท่ไี ม่ละเอียดนักเป็ น
เครื่องช่วย แต่เมือ่ เจอแล้ว ความสงสัยต่างๆ ก็หมดไปเพราะคนแถวนัน้ อ่านชื่อถนนนี้ว่า “โบวริง่ ” ออกเสียงเหมือนกับเกมทอยแก่นที่เรารูจ้ กั กันว่า
Bowling (ที่สะกดด้วย ล ลิง ไม่ใช่ ร เรือ) เพื่อความแน่ ใจ ผูเ้ ขียนได้คดั ลอกชือ่ ภาษาจีนกวางตุง้ ของถนนนี้มาด้วย คือคําว่า
เสียงว่า ถนนโบวริง่ แน่ นอน คอนเฟิ ร์ม!

อ่านออก

ความเหลื่อมลํา้ การคลังท้องถิ่ น และแนวทางการปฏิ รปู เงิ นอุดหนุน
ความเหลื่อมลํา้ การคลังท้ องถิ่ น และแนวทางการปฏิ รปู เงินอุดหนุน
โดย ศ.ดร. ดิ เรก ปั ทมสิ ริวฒ
ั น์
บทความนี้เสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั เกี่ยวกับความเหลือ่ มลํ้าด้านการคลังในประเทศไทย เนื่องจากตระหนักถึงความสําคัญ
ขององค์กรปกครองท้องถิน่ (จํานวน 7,853 แห่งทัวประเทศ)
่
ในการจัดบริการสาธารณะซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวติ ประชาชน โดยมีแนวความคิดว่า
การคลังที่เหลือ่ มลํ้าน่ าจะทําให้บริการสาธารณะท้องถิน่
เหลือ่ มลํ้าตามไปด้วย หน่ วยวิเคราะห์ในที่น้ีหมายถึง
“จังหวัด” อันเป็ นผลรวมของ อปท. ภายในจังหวัดนัน้ ๆ โดย
วิเคราะห์เป็ น “รายหัว” เพื่อการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ปีงบประมาณ
2552-2554 ผลการศึกษายืนยันว่า ก) มีความเหลือ่ มลํ้า
ด้านรายได้ (วัดด้วยรายได้ทอ้ งถิน่ ต่อหัว) อย่างมาก ระหว่าง
กลุม่ จังหวัดรวย และจังหวัดยากจน ข) ภาษีแบ่งเป็ น
องค์ประกอบสําคัญที่อธิบายความเหลือ่ มลํ้าโดยรวม
(ความสําคัญร้อยละ 50 ของรายได้รวมของท้องถิน่ )
รองลงมาคือเงินอุดหนุ น ผูว้ ิจยั เสนอว่า แนวทางการลด
ความเหลือ่ มลํ้าทางการคลังเป็ นไปได้ ทัง้ นี้มคี วาม
จําเป็ นต้องปฏิรูปหรือปรับปรุงวิธกี ารจัดสรรภาษีแบ่งและเงินอุดหนุ น ค) พบข้อสังเกตว่าความเหลือ่ มลํ้าการคลัง ไม่มแี นวโน้มลดลงแต่อย่างใดและ
ในทางตรงกันข้าม น่ าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ หากปราศจากการปฏิรูปเงินอุดหนุ นและการแบ่งภาษี การทดสอบสรุปว่า ไม่มกี ระบวนการไล่กวด
หมายถึง อปท. ที่มรี ายได้ต่อหัวน้อย ควรจะมีอตั ราการเติบโต สูงกว่าอปท. ที่มรี ายได้ต่อหัวสูง
การอภิปรายผล ประเด็นสําคัญเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการปฏิรูปการคลังท้องถิน่ เพื่อลดความเหลือ่ มลํ้า ซึ่งมีหลายวิธกี าร วิธที ่หี นึ่ง การ
จัดสรรเงินอุดหนุ นโดยปรับสูตรเงินอุดหนุ นทัวไปที
่ ่องิ ความเสมอภาค (ตามแบบ Robin Hood Model) ซึ่งอาจจะมีผลทําให้ อปท. บางแห่งมีรายได้
ลดลง ในขณะที่ อปท. อีกกลุม่ หนึ่ งมีรายได้เพิม่ ขึน้ แต่วธิ กี ารเช่นนี้อาจจะไม่เป็ นที่ยอมรับ เนื่องจากมี “กลุม่ ได้” และ “กลุม่ เสีย” วิธกี ารที่สอง
จัดตัง้ กองทุนอุดหนุ นเพื่อความเสมอภาค โดยกําหนด “กลุม่ เป้าหมาย” (อปท. ที่เดิมมีรายได้ต่อหัวตํ่า) โดยวิธกี ารนี้ อปท. ที่มรี ายได้ต่อหัวสูง—
ฐานะยังเท่าเดิม แต่ อปท. ที่รายได้ต่อหัวตํ่า—จะได้รบั เงินอุดหนุ นเพิม่ ขึน้ และความเหลือ่ มลํ้าลดลง ซึ่งอาจจะเป็ นที่ยอมรับได้มากกว่า วิธที ่สี าม
การจัดสรรแบบ budget prioritization โดยพิจารณาจากอัตราการเพิม่ ที่แตกต่าง หมายถึง จังหวัดได้รบั เงินอุดหนุ นเพิม่ ขึน้ 7-8% ต่อปี แต่มกี ลุ่ม
จังหวัด (ที่เดิมมีรายได้ต่อหัวตํ่า) ได้รบั อัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10-15 ต่อปี วิธกี ารที่ส่ี การเร่งรัดให้รฐั บาล และ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น
คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย) ผลักดันกฎหมายใหม่ ได้แก่ กฎหมายรายได้ทอ้ งถิน่ กฎหมายภาษีท่ดี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง กฎหมายจังหวัดจัดการ
ตนเอง ซึ่งเรียกร้องให้จดั สรรภาษีแบ่งให้จงั หวัดในสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น ร้อยละ 50 เป็ นต้น
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

อ่านต่อ : http://www.econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2063&Itemid=435&lang=th
ข่ าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศงานเสวนา
ทางวิชาการ NIDA
Economic Forum “ค่าโง่
คลองด่าน: ใครถูก ใคร
ผิด?" เมือ่ วันที่ 4 ธ.ค.
2557 ทีผ่ า่ นมา ณ ห้อง
202 อาคารสยามบรมราช
กุมารี นิดา้
สนใจรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ : http://www.youtube.com/channel/UCmwC-hXWPOnWoRiCcXJZrfw

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 44
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาชันปริ
้ ญญาโท หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุน่ ที่ 44 (กรณีสอบ
สัมภาษณ์) ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2558
สอบสัมภาษณ์รอบแรก (ครังที
้ ่ 1/2558) ตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณ์รอบสอง (ครังที
้ ่ 2/2558) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มกราคม - 24 มีนาคม 2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาชันปริ
้ ญญาโท หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุน่ ที่ 44 (กรณีสอบ
ข้อเขียน) ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ดูรายละเอียด http://www.econ.nida.ac.th/
ชองทางการติดตอ
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
(ผูอํานวยการศูนยศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ)
ศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 118
ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2727-3644 โทรสาร 0-2377-9790 E-mail: cdes.nida@gmail.com
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