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:: ประเด็ น ทางเศรษฐกิจ จริย ธรรมก ับการปฏิรู ป ร ัฐธรรมนู ญ ::
.: รายละเอีย ด

การสัมมนาทางวิชาการเรือง ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬา
ภรณ์ หลักสี กรุงเทพฯ ในวันอังคารที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น.
กําหนดการ
8.30-9.00

ลงทะเบียน

9.00-9.15

พิธเี ปิ ดการบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.บวรศักดิ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

9.15-10.00

การปาฐกถาพิเศษ เรือง "ประเด็นทางเศรษฐกิจกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ"
โดย ดร.พิสฐิ ลีอาธรรม สมาชิกสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุม
่ ผูท
้ รงคุณวุฒิ

10.00-10.15

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00

การอภิปราย เรือง "จากวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 ถึงนโยบายการค้าเสรีในปัจจุบน
ั สังคมไทยเรียนรูอ้ ะไร….หรือยัง ?"
โดย นายพิษณุ เหรียญมหาสาร รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ สถาบันระหว่างประเทศเพือการค้าและการพัฒนา
นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษท
ั บางจากปิ โตเลียม จํากัด มหาชน
นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ (ผูด
้ าํ เนินรายการ) ผูด
้ าํ เนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ ITV
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาระดมความคิดเห็น ประเด็นทางเศรษฐกิจในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุม
่ ดังนี
กลุม
่ ที 1 การกระจายอํานาจกับการคลังท้องถิน โดย นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชัน
กลุม
่ ที 2 การพัฒนาอย่างยังยืนและการกระจายรายได้ โดย ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิมพูนวิวฒ
ั น์ อาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กลุม
่ ที 3 การเปิ ดเสรีเพือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดย นายจิรายุ ตุลยานนท์ คณะทํางานเศรษฐกิจพรรคประชาธิปต
ั ย์ อดีตรองผูอ
้ าํ นวย
การบริหารสภาธุรกิจไทย-สหรัฐ
กลุม
่ ที 4 การปฏิรูประบบภาษี อากรเพือความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ โดย รศ.ศิรพ
ิ ร สัจจานันท์ สาขาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
พักรับประทานอาหารว่าง

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-15.15
15.15-16.00
16.00-16.30

.: สาระสํา ค ัญ

นําเสนอผลการเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละกลุม
่
สรุปและปิ ดการบรรยายพิเศษ

.............................................................................................................................................................................................................................
การสัมมนาทางวิชาการเรือง "ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ" มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
การปาฐกถาพิเ ศษ เรื อง "ประเด็ น ทางเศรษฐกิจ ก ับการปฏิรู ป ร ัฐธรรมนู ญ "
โดย ดร.พิส ฐ
ิ ลี อาธรรม

ถ้ากล่าวถึงประเด็นทางเศรษฐกิจกับการปฎิรูปรัฐธรรมนูญจะมี 2 กระแสหลัก คือ กระแสเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี และกระแสเศรษฐกิจแบบรัฐแทรกแซง ซึงทังสอง
กระแสนีไม่มก
ี ระแสใดทีดีทสุ
ี ด โดยประเทศไทยต้องเลือกทางเดินทีสมดุลระหว่างสองกระแส และรัฐธรรมนูญทีดีจะต้องสะท้อนสิงทีประชาชนอยากได้ ซึงหากย้อนไปดู
เจตนารมณ์ ของการร่างรัฐธรรมนูญในปี 2540 พบว่า ต้องการให้รฐั บาลมีความแข็งแรง มีเสถียรภาพ เพราะรัฐบาลทีไม่มเี สถียรภาพเป็ นทีมาของความไม่มนคงทาง
ั
เศรษฐกิจ ซึงทุกครังทีมีการเปลียนนโยบายหรือเปลียนรัฐบาลก็จะนําไปสูค
่ วามไม่เชือมัน การชะลอการลงทุน เพราะฉะนันการร่างรัฐธรรมนูญในปี 2540 จึงมีความคิดว่า
จะทําอย่างไรจึงจะทําให้รฐั บาลมีความมันคง รวมทังตัวนายกรัฐมนตรีทเป็
ี นผูน
้ ําต้องมีศกั ยภาพทีมันคงแต่การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญปี 2540 เป็ นช่วงเดียวกันกับทีเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ จึงทําให้มป
ี ญ
ั หาตามมาหลาย ๆ ด้าน
ทังนี ในการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 จะนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในเรืองของการจัดสรรทรัพยากร เสถียรภาพการเมือง และการกระจายรายได้ของประเทศไทย เข้ามา
เขียนเป็ นกฎหมายให้มค
ี วามชัดเจนยิงขึน เพือปิ ดช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญฉบับทีผ่านมา นอกจากนี รัฐธรรมนูญปี 2550 จะไม่มงุ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะการเมืองเพียงอย่าง
เดียว แต่จะดูแลเศรษฐกิจและสังคมด้วย เพราะสังคมต้องการธรรมาภิบาล จะเขียนให้เกิดการมีสว่ นร่วมให้มากขึน เช่น การเจรจาการค้าเสรี หรือ FTA จําเป็ นต้องผ่าน
สภาหรือไม่ โดยเห็นว่าข้อตกลงทีรัฐบาลทําและมีผลผูกพันควรให้รฐั สภาพิจารณาร่างก่อน ส่วนเรืองของจริยธรรมและความโปร่งใสก็จาํ เป็ นต้องมี เพราะสาเหตุการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เกิดจากเศรษฐกิจโปร่งใสไม่เพียงพอ บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหุน
้ ก็มก
ี ารเอาเปรียบรายย่อยของผูบ
้ ริหาร มีการปันหุน
้ นําไปสูค
่ วามเสียหายของ
คนไทยและต่างชาติ ขณะเดียวกันภาครัฐก็ไม่โปร่งใส เช่น เรืองของอัตราแลกเปลียนมีการปกปิ ดทุนสํารองระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินไม่โปร่งใส
เกิดการแก้ไขไม่เบ็ดเสร็จ
จากวิก ฤติเ ศรษฐกิจ ปี 2540 ถึง นโยบายการค้า เสรี ใ นปัจ จุ บ ัน ส ังคมไทยเรี ย นรู อ
้ ะไร….หรื อ ย ัง ?"
ดร.สมจิน ต์ ส ันถวร ักษ์

เมือเดือนมกราคมทีผ่านมาเราเก็งกําไรค่าเงินบาท แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาตรการ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฏว่ามาตรการนีถูกโจมตีอย่างมาก ถึงขันทีเรียก
ร้องให้ ผูว้ า่ การแบงก์ชาติลาออกด้วยซําไป ซึงเหตุการณ์ เมือปี 2540 กับ 2550 บอกให้เรารูว้ า่ เงินทุน ต่างชาติสามารถโจมตีประเทศไทยเมือไหร่ก็ได้ เพราะว่า
ประเทศไทยไม่มรี ะบบปกป้ องของตัวเอง
ประการต่อมาวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เกิดจากการทีธนาคารและสถาบันการเงินให้กแ
ู้ บบฟองสบู่ คือให้กแ
ู้ บบเกินตัว อย่างเช่นโปรเจ็กต์หนึงเป็ นโครงการ 100 ล้าน แต่
บอกว่าให้เอาไปเลย 200 ล้าน เอาเงินไปมากแล้วก็ไม่ตด
ิ ตามด้วยว่าเงินจะไปทีไหน ซึงในทีสุดแล้วมันก็คอ
ื NPL แล้วบางบริษท
ั ก็กจู้ ากต่างประเทศด้วย นีคือเรืองของ
คุณธรรมในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนแท้ๆ ปัญหานีไม่รูว้ า่ เราจะป้ องกันเรืองนีได้โดยการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และในปัจจุบน
ั การแข่งขันระหว่าง
ธนาคารก็เริมจะรุนแรงขึน และเมือเศรษฐกิจไทยเดินด้วยภาคเอกชน ดังนัน ถ้าระบบธรรมาภิบาลยังไม่เข้าไปในสายเลือดของการทํางานในภาคเอกชนก็ไม่มอ
ี ะไรทีจะมา
ห้ามไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีก นอกจากนันวิกฤตเศรษฐกิจทีเกิดขึนแต่ละครังเกิดจากการรักษาผลประโยชน์ของคนกลุม
่ หนึง เพราะว่าสิงทีเราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า
ขณะนีมีกระแสของการนําการเงินกับการเมืองมารวมเป็ นเรืองเดียวกัน คือ การเมืองทีเป็ นเงินซึงเป็ นเรืองทีประเทศอืนทํากันมานานแล้วทังในสหรัฐหรือในยุโรป แต่ขณะ
นีมันเข้ามาในประเทศไทย คือ การพยายามทีจะเอานโยบายเป็ นตัวตังในการทีจะหาเงินเข้างบฯของนักการเมือง
ยกตัวอย่างประเทศเกาหลีหรือญีปุ่ น เมือนักการเมืองถูกตรวจพบว่าทุจริตเขาก็จะออกมาลาออกหรือไม่ก็ฆา่ ตัวตายให้หมดเรือง เปรีบเทียบกับเมืองไทยนักการเมืองของเรา
ออกมาท้าให้ฟ้องศาล เพราะรูว้ า่ เมือเรืองเข้าศาลก็หลุด ดังนัน ทําอย่างไรให้เรืองการป้ องกันการคอร์รปั ชันเชิงนโยบายเข้าไปในรัฐธรรมนูญให้ได้ ซึงจะทําได้ก็ตอ
่ เมือ ทํา
อย่างไรให้กลไกระดับรากหญ้าสามารถทีจะลุกขึนยืนแล้วก็พจิ ารณาเรืองนีกันอย่างจริงจัง จะทําไม่ได้ถา้ เรายังมีระบบเดิมทีพยายามทําให้คนในระดับรากหญ้าเป็ นสมาชิก
พรรคการเมือง รวมทังบอกด้วยว่าถ้าคุณเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองนัน อีกหน่ อยคุณไปซือข้าวสารคุณจะได้ลดราคา
ฉะนันเราอาจจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญทีบอกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตอ
้ งเป็ นกลาง นันคือรากฐานของประชาธิปไตย ถ้าเป็ นกลางนันหมายความว่าเราจะไม่ยด
ึ ติดอยูก
่ บั การ
เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองใด แต่ถา้ พรรคใดเขามี นโยบายทีดีก็สามารถทีจะเลือกได้ คือมันจะต้องเป็ นกลาง แต่สงที
ิ เราจะต้องทําในอนาคตคือ จะต้องเขียนอะไรใน
รัฐธรรมนูญทีเป็ นสิงในระยะยาว เช่น ทิศทางในการพัฒนาชาติได้แก่ 1. การขจัดความยากจน 2. ต้องเป็ นการพัฒนาแบบยังยืน 3. ต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ไว้ใน

รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนันในอนาคต เมือไหร่ทมี
ี การกระจายหรือการจัดสรรทรัพยากร เราก็จะได้มก
ี รอบในการจัดสรร มีกรอบในการป้ องกัน ส่วนเมือรัฐบาลไหนเข้ามาก็
สามารถทําตามกรอบของประเทศทีวางไว้ได้ โดยทีไม่ลน
้ กรอบเหล่านี
นอกจากนี ในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงทรงชีแนะไว้อย่างชัดเจนว่า มีกน
ิ มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟื อย และการพัฒนาต้องเป็ นไปตามขันตอน พระองค์ทา่ นทรงเน้น
ว่า ต้องใช้ความรู ้ ความคิด ในการพัฒนา แต่ขณะนีเราพัฒนาโดยใช้ผลประโยชน์เป็ นทีตัง ผลประโยชน์ของเราอยู่ ทีไหนเราก็พฒ
ั นาไปเพือให้มน
ั สอดคล้องไปกับผล
ประโยชน์ตวั เอง ซึงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ตอ
้ ง ทังหมด พระองค์ทา่ นตรัสไว้ชดั เจน สรุปคือว่าในประเทศไทยถ้ารัฐมนตรีคนหนึงสมัครใจอยากจะเข้ามาเป็ นรัฐบาลแล้วก็เข้า
มาเรียนรูป
้ ญ
ั หา ถ้าตังใจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ไม่เอาดีกว่า เพราะลําบากเหลือเกิน งานมันยาก แต่ถา้ มองอีกมุมหนึงคนทีอยากเข้ามาเป็ นรัฐมนตรีก็เพราะผลประโยชน์ตวั
เอง เพราะถ้าอยากเข้ามาแก้ไขปัญหาจริงๆ ปัญหามันจะมีมาก แต่ถา้ มาเพือผลประโยชน์ตวั เองมันก็เป็ นเรืองทีง่าย อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการบรรจุภาคเศรษฐกิจแบบเป็ นรูป
ธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 เศรษฐกิจไทยก็จะไม่สบั สน รวมทัง ถ้าเรามีหลักธรรมาภิบาลทังภาครัฐหรือเอกชนแล้วประเทศชาติก็จะเจริญ
นายพิษ ณุ เหรี ย ญมหาสาร

กล่าวถึงหัวข้อความสัมพันธ์ไทย – จีน คือ เมือเดือนตุลาคม 2549 มีการสรุปว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้าเศรษฐกิจประเทศจีนจะขยายตัวมากกว่าญีปุ่ นและในอีก 2 ทศวรรษข้าง
หน้าเศรษฐกิจของประเทศจีนจะมีการขยายตัวไม่แพ้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา สาเหตุเกิดจากการทีประเทศจีนมีการเปิ ดประเทศตังแต่ปี ค.ศ. 1976 จีนมีการ
วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นกลุม
่ ๆ และนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนารวมกันและประเทศจีนเป็ นประเทศแรกทีมีการทํา FTA
ผลดีของการทํา FTA ทําให้เกิดความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน เช่น ในกรณี นําตาลมิตรผลนัน ประเทศจีนมีแหล่งปลูกอ้อยและบริษท
ั
มิตรผลมีเทคโนโลยีซงเมื
ึ อนํามารวมกันทําให้เกิดผลผลิตทีดี รวมทังประสบผลสําเร็จเป็ นอย่างดี
นายอนุ ส รณ์ แสงนิ มนวล

กล่าวถึงหัวข้อ "ธุรกิจพลังงานกับบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540" ว่า การใช้พลังงานของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549 มีมลู ค่าการใช้พลังงาน 1.5 ล้านล้าน
บาท คิดเป็ น 20 เปอร์เซ็นต์ของ GDP. และอัตราการใช้นํามันเชือเพลิงมีอตั ราสูงมากเมือก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 เพราะช่วงก่อนปี พ.ศ.2540 นันเป็ นช่วงที
เศรษฐกิจเติบโต สูงมากแต่หลังปี พ.ศ. 2540 เป็ นช่วงทีเศรษฐกิจมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก
ยุทธศาสตร์พลังงาน กระทรวงพลังงานมอง 3 เรืองหลักดังนี
1. Energy Security เป็ นความมันคงในเรืองพลังงาน คือ ต้องมีพลังงานพอใช้มากกว่า 30 ปี
2. Energy Efficiency เป็ นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. Renewable Energy คือต้องมีพลังงานทดแทนเพิมเป็ นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2554
การสร้างความมันคงในเรืองพลังงาน ได้แก่ พัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ ร่วมมือกับต่างประเทศพัฒนาแหล่งพลังงาน ร่วมมือกับประเทศเพือนบ้านในเรืองของ
ระบบท่อส่งก๊าซและสายส่งไฟฟ้ า

อย่างไรก็ตามวันนีภาคประชาชนต้องทําอะไรบ้าง
1. ประชาชนต้องมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการใช้พลังงาน ว่าจะเอาพลังงานชนิดไหน อย่างไร เช่น แก๊ส ถ่านหิน นิวเคลียร์ เป็ นต้น
2. ประชาชนต้องมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ ถ้าประชาชนไม่เข้าไปตรวจสอบก็จะทําให้เกิดปัญหา เช่น สิงแวดล้อมเป็ นพิษ เป็ นต้น
3. ประชาชนต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่า การใช้พลังงานทดแทนจะเป็ นภูมค
ิ ม
ุ้ กันเรืองราคา และเราไม่ตอ
้ งนําเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

การนํ า เสนอผลการส ัมมนากลุ่ม ย่อ ย
กลุ่ม ที 1 การกระจายอํา นาจก ับการคล ังท้อ งถิน

กลุม
่ ย่อยที 1 ได้มก
ี ารระดมความคิดเห็นในเรืองการกระจายอํานาจกับการคลังท้องถิน นําโดย นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รปั ชัน (คปต.)
สรุปได้ดงั นี หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การกระจายอํานาจให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปกครอง ทีผ่านมาการคลังท้องถินยังมีปญ
ั หาหลาย ๆ ด้าน ทังใน
เรืองการโอนเงิน โอนงาน โอนบุคลากร ซึงทังหมดนีจะขาดสิงใดสิงหนึงก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมา ด้วยเหตุนี จึงควรนําเรืองการกระจายอํานาจกับการคลังท้องถินใส่ไว้
ในรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น อบต. อบจ. ให้ชดั เจน รวมทังมีการกําหนดให้ประชาชนสามารถ
เข้าไปมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบได้ ส่วนในเรืองการคลังท้องถินในรัฐธรรมนูญปี 2550 ควรมีการวางกรอบว่าทําอย่างไรถึงจะมีการปฏิรูปภาษี โดยทําอย่างไรจะให้ทอ
้ ง
ถินมีอาํ นาจในการจัดเก็บภาษี เอง การบริหารงานคลังของท้องถินในปัจจุบน
ั มีระเบียบมากเป็ นไปได้ไหมว่าท้องถินจะบริหารเอง อีกทังทําอย่างไรให้ลดการทุจริตคอรัปชัน
ให้ได้มากทีสุด
สรุปแล้วในทีประชุมกลุม
่ ย่อยเห็นด้วยกับการกระจายอํานาจกับการคลังท้องถิน เพียงแต่วา่ จะทําอย่างไรทีจะให้การกระจายอํานาจนันส่งผลประโยชน์สงู สุดกับประชาชน
กลุ่ม ที 2 การพ ัฒนาอย่า งย ังยืน และการกระจายรายได้

กลุม
่ ย่อยที 2 ได้มก
ี ารระดมความคิดเห็นในเรืองการพัฒนาอย่างยังยืนและการกระจายรายได้ นําโดย ผศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิมพูนวิวฒ
ั น์ อาจารย์ประจําสาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สรุปได้วา่ ความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิงแวดล้อม เพือคนรุน
่ หลังได้มก
ี น
ิ มีใช้เหมือนรุน
่ เรา ภายใต้กรอบกฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม โดยมุง่ พัฒนา เรือง
1. การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. การนําแนวคิดมาใช้อย่างเป็ นรูปธรรม
3. พัฒนาสิทธิและความเท่าเทียมกันในการมีสว่ นร่วมของประชาชนและองค์กรภาครัฐ
4. สามารถแข่งขันกับประเทศอืนได้
โดยการกระจารายได้เพือความเสมอภาคของประชาชน มีทศ
ิ ทางดังนี
1. ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นเจ้าของร่วมกัน ให้เหมาะสมตามกลุม
่ พัฒนา
2. มีผจู้ ดั สรรและควบคุมทรัพยากร ใช้หลักนิตริ ฐั โดยการกระจายอํานาจภาครัฐสูท
่ อ
้ งถินด้วยความเป็ นธรรม
3. กระจายงบประมาณให้ทวถึ
ั งประชาชน
4. ประชาชนสามารถพึงตนเองได้
ข้อเสนอแนะ
1. หมวด 5 ควรให้มก
ี ารระบุถงึ การดําเนินการของภาครัฐต้องคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ควรให้มก
ี ารระบุวา่ ให้รฐั สภามีอาํ นาจในการกํานดให้รฐั บาลปฏิบตั ต
ิ ามแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐอย่างเคร่งครัด
3. คําจํากัดความของการพัฒนาอย่างยังยืน ควรกล่าวถึง การพัฒนาเรือง เศรษฐกิจ สังคม และไม่เฉพาะแต่สงแวดล้
ิ
อม
กลุ่ม ที 3 การเปิ ดเสรี เ พื อการค้า และการลงทุน ระหว่า งประเทศ

กลุม
่ ย่อยที 3 ได้มก
ี ารระดมความคิดเห็นในเรืองการเปิ ดเสรีเพือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นําโดย นายจิรายุ ตุลยานนท์ คณะทํางานเศรษฐกิจพรรค
ประชาธิปต
ั ย์ อดีตรอง ผูอ
้ าํ นวยการบริหาร สภาธุรกิจไทย – สหรัฐ สรุปได้วา่
ข้อดีของการเปิ ดการค้าเสรี คือ สามารถลดภาษี ลดค่าใช้จา่ ยในการทําธุรกิจได้ สามารถเพิมทักษะความสามารถของตัวเอง สามารถเพิมการส่งออก รวมทังเน้นความ
สัมพันธ์กบั ต่างประเทศได้อก
ี ด้วย แต่ถา้ อุตสาหกรรมใดไม่สามารถจะปรับตัวได้ก็จะขาดทุน
ข้อเสนอแนะ
1. ให้มาตรา 244 รวมถึงการค้าด้วย
2. แม้วา่ จะมีการถกเถียงในสภาแล้วควรจะมีการทําประชาพิจารณ์ ดว้ ย
3. ใช้กลไกของรัฐในการดูแลในการทําการค้าเสรี
4. ควรมีการศึกษารอบด้านก่อน
กลุ่ม ที 4 การปฏิรู ป ระบบภาษี อากร เพื อความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ

ข้อเสนอทางด้านการปฏิรูประบบภาษี อากร เพือความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ได้มก
ี ารระดมความคิดเห็นในกลุม
่ ย่อย นําโดย ร.ศ. ศิรพ
ิ ร สัจจานนท์ ซึงทีประชุมส่วนใหญ่
เห็นว่า การกําหนดรายละเอียดของวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี หรือการปรับโครงสร้างภาษี ให้เกิดความเป็ นธรรมในระบบเศรษฐกิจนันเป็ นเรืองทียากทีจะกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
เนืองจากจะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยทีประชุมเสนอว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีแก่ประชาชนในการเสียภาษี รวมถึงผลลัพธ์ของ
การเสียภาษี วา่ จะได้ประโยชน์ในแง่ใดบ้าง อีกทัง ร.ศ. ศิรพ
ิ ร มีความเห็นว่า การจัดเก็บภาษี ในระบบควรเป็ นธรรม โดยภาษี ทางตรงควรจะมีสดั ส่วนการจัดเก็บมากกว่า
ภาษี ทางอ้อม กล่าวคือ ภาษี ทางตรงจะเป็ นภาษี ทเสี
ี ยตามเงินได้ของบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คล อาทิ คนมีรายได้มากก็ควรเสียภาษี มาก หรือเสียภาษี ในอัตราก้าวหน้า เพือให้รฐั
นํารายได้ไปเป็ นงบประมาณด้านสวัสดิการแก่ประชาชนผูม
้ รี ายได้น้อย หรือ กรณี นิตบ
ิ ค
ุ คลหากไม่มก
ี าํ ไร ก็ไม่ตอ
้ งเสียภาษี เป็ นต้น ส่วนภาษี ทางอ้อม อาทิเช่น ภาษี มลู ค่า
เพิม ปัจจุบน
ั คนมีรายได้น้อยก็เสียเท่ากับคนทีมีรายได้มาก
ดังนัน ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 คงจะมีมาตราของกฎหมายทีเกียวข้องกับเรืองของภาษี ประมาณ 2-3 มาตรา กล่าวคือ
มาตรา 78 ซึงมาตรานีกําหนดให้รฐั ต้องกระจายรายได้ให้ทวถึ
ั ง ให้สามารถพึงพาตนเองได้ คือ มีรายได้ให้เข้ามาในท้องถิน ซึงจุดนี ก็ตอ
้ งพิจารณาว่า จะทําอย่างไรให้
ท้องถินมีรายได้เพิมขึน
มาตรา 83 ระบุวา่ รัฐต้องดําเนินการกระจายรายได้ทเป็
ี นธรรม โดยนําระบบภาษี เข้ามาช่วย อาทิเช่น เก็บภาษี จากรายได้ของคนรวยมาเป็ นสวัสดิการให้กบั คนจน ซึง
ปัจจุบน
ั ยังไม่มก
ี ารดําเนินการในส่วนนี ทังนี ปัจจุบน
ั ประชากร 5% ทีเป็ นคนรวย แต่มรี ายได้ถงึ 50% ของประเทศ ขณะที คนจน 20% มีสดั ส่วนรายได้แค่ 5%
มาตรา 84 ระบุวา่ รัฐต้องจัดการระบบการถือครองทีดินและการใช้ทดิ
ี นอย่างเหมาะสม จุดนีระบบภาษี ก็ควรเข้ามามีสว่ นร่วม เพือให้ผลตอบแทนในการใช้ทดิ
ี นสูงสุด ยก
ตัวอย่างการจัดเก็บภาษี ทดิ
ี นและสิงปลูกสร้างทีไม่ได้ประโยชน์เต็มที หรือการเก็บภาษี การถือครองทีดิน โดยอาจ เก็บภาษี ในอัตราก้าวหน้าในการถือครองทีดิน ซึงจะส่ง
เสริมเรืองการกระจายรายได้ทเป็
ี นธรรมให้มากขึนเพราะเมือรัฐจัดเก็บภาษี ดงั กล่าว ก็จะนําเงินทีได้ไปสร้างสวัสดิการอย่างเป็ นธรรมแก่สงั คม
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1. ได้รบั ความรูแ
้ ละความเข้าใจเกียวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรม กับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
2. นําข้อมูลและข้อคิดเห็นของนักวิชาการทีได้จากการสัมมนา เก็บรวมรวมไว้ในฐานข้อมูลวิชาการ เพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา
3. เป็ นการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเกียวกับประเด็นทางเศรษฐกิจว่ามีความสําคัญกับการร่างรัฐธรรมนูญอย่างไร
.............................................................................................................................................................................................................................
.: เอกสาร
ประกอบ

.: ผู้เ ข้า ร่ว ม

.............................................................................................................................................................................................................................
1. นางพุทธชาติ ทองเอม
วิทยากร 7 ว.
2. นายเชษฐา ทองยิง
วิทยากร 6
3. นายวิชาญ ทรายอ่อน
วิทยากร 5
4. นางชนิดา จรรโลงศิรช
ิ ยั
วิทยากร 5
5. นายณัฐพล ยิงกล้า
นิตก
ิ ร4
6. นางสาวอัจฉรา เนียมโภคะ
เจ้าหน้าทีธุรการ 5
.............................................................................................................................................................................................................................
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ
้ ทนราษฎร
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