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1. เนือ้ หาสาระที่ได้ จากการดาเนินโครงการ
ศาสตราจารย์ Etsuko Katsu จาก Meiji University ผู้นาการประชุม ในช่วงเช้ าทาหน้ าที่ในนาเสนอ
บทความเรื่ อง Rethinking Abenomics Growth Strategy and Labour Market ซึ่งเป็ นงานที่ ศึกษานโยบาย
เศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี อาเบะ สาระสาคัญ ของการนาเสนอพยายามอธิบายถึงภาวะเศรษฐกิจของญี่ ปนุ่
ในรอบหลายปี ที่ผา่ นมาว่าประสบปั ญหาในหลายๆ ด้ าน ดังจะเห็นได้ จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในรอบหลายปี ที่ผ่านมาก็ชีใ้ ห้ เห็นถึงการลดลงของการลงทุน
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ NIKKEI ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี พยายามนาเสนอถึงแนวทางในการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจโดย
เรี ยกว่า Three Arrows of Abenomics หรื อ ธนูสามดอกเพื่อการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงกลยุทธ์ธนูสามดอกในนโยบายฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี อาเบะ
จาก Three Arrows of Abenomics สามารถอธิ บายได้ ว่าการดาเนินกลยุทธ์ แต่ละดอกในธนูทงสาม
ั้
ดอกนันประกอบด้
้
วย
1. นโยบายการเงินแบบผ่ อนคลายพิเศษ ด้ วยการให้ ธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปนอั
ุ่ ดฉีดเงินเข้ า
ไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อทาให้ ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงและเกิดภาวะเงินเฟ้อในระดับ 2% อันจะส่งผลดีต่อการ
ลงทุนและการส่งออก ตลอดจนการท่องเที่ยวและการบริ การต่างๆ
2. นโยบายการคลังด้ วยการเพิ่มค่ าใช้ จ่ายของรั ฐบาล โดยรัฐบาลตังงบประมาณมหาศาลในการ
้
ลงทุนพื ้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ โดยโครงการหลักๆ ของ
การลงทุนของรัฐบาลก็คือ โครงการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากภัยพิบตั ิและการสร้ างระบบป้องกันภัยพิบตั ิใน
อนาคต การสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยและส่งเสริมการลงทุนทังในภาคเกษตรและอุ
้
ตสาหกรรม

สนับสนุนกลุ่มทุนไปลงทุนในต่างประเทศ ดาเนินมาตรการการจ้ างงานภาครัฐ โครงสร้ างส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
และเร่งฟื น้ ฟูเศรษฐกิจระดับท้ องถิ่น รวมถึงการปรับปรุงอัตราภาษีรายได้ ทงของบุ
ั้
คคลและนิตบิ คุ คล
3. การปฏิ รูป โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ เพื่ อฟื ้นฟูเศรษฐกิ จในระยะยาวด้ วยการดาเนินมาตรการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการลดการกีดกันทางการค้ า การส่งเสริ มการปฏิรูปธุรกิจ การใช้ หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หาร การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่อนคลายการสร้ างอาคารในพื ้นที่จากัด เพิ่มกาลังแรงงานสตรี ด้วยการ
สร้ างศูนย์ เด็กเล็ก หลายแสนแห่งทั่วประเทศ เพิ่ม การลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในเรื่ องโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ส่งเสริมให้ เอกชนลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานในต่างประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้ วยการยกเลิกวี
ซ่าให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
ในทัศนะของศาสตราจารย์ Etsuko Katsu เห็นว่าในการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวญี่ ปนต้
ุ่ อง
เผชิญกับความท้ าทายที่สาคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะต้ องเน้ นสร้ าง
นวัตกรรม ความส าเร็ จ ของทุน มนุษ ย์จึงขึน้ อยู่กับความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม รัฐ บาลจะสามารถ
ส่งเสริ มให้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่รอดได้ หรื อไม่ เพราะต้ องแข่งขันกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ โลก การลงทุนของรัฐในเรื่ องนวัตกรรมจึงเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง กฎหมายใหม่ที่จะออกมาต้ อง
ตระหนักอยูเ่ สมอว่าเอื ้อต่อการส่งเสริมการลงทุนและการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ
จากกลยุทธ์ ธนูสามดอกสาหรับการฟื ้นฟูเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี อาเบะ ซึ่งมีการดาเนินการมา
ระยะหนึ่งแล้ ว ศาสตราจารย์ Etsuko Katsu เห็นว่ามีบางเรื่ องที่ประสบความสาเร็ จขณะที่บางเรื่ องก็ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ ความสาเร็ จที่ เกิดขึน้ เช่นค่าเงินเยนอ่อนตัวลง เงินอัดฉี ดเข้ าในระบบสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้
อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ ยวดีขึ ้นจากผลของการยกเว้ นวีซ่าให้ แก่นกั ท่องเที่ยวจากหลายประเทศ แรงงาน
สตรี มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น แม้ วา่ การที่สตรี ออกมาทางานนอกบ้ านยังคงขัดกับค่านิยมและวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของคน
ญี่ปนุ่ ขณะที่ความไม่สาเร็ จที่สาคัญที่สดุ ของนโยบายนี ้ ณ ขณะนี ้ก็คือ ผลของมาตรการและกลยุ ทธ์การฟื น้ ฟู
ทางเศรษฐกิจยังคงตกอยู่ในนักธุรกิจ นักลงทุนและเจ้ าของอุตสาหกรรม แรงงานยังคงได้ รับผลประโยชน์ ที่
จากัดจากนโยบายดังกล่าว ดังนัน้ แม้ ว่านโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการหรื อกลยุทธ์ การฟื ้นฟูทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย แต่กลับยังคงส่งผลต่อการปฏิรูปตลาดแรงงานในวงจากัด
ภายหลังการนาเสนองานของ ศาสตราจารย์ Etsuko Katsu ได้ มีการแบ่งกลุ่มการประชุมเพื่อนาเสนอ
ผลงานวิจยั ของ GRIPS และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ออกเป็ น 3 กลุม่ โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจในแต่ละเรื่ อง ดังนี ้
1. Ryan Koh จาก GRIPS นาเสนอผลงานต่อที่ประชุม เรื่ อง Improving Government Standards of
Public Pension Fund : Policy Recommendations for Developing Pension System เป็ นงานที่ เ สนอถึ ง

แนวทางในการปรับปรุงกองทุนบาเหน็จบานาญของรัฐ โดยมีการนาเสนอข้ อมูลเปรี ยบเทียบในหลากหลาย
ประเทศ ข้ อเสนอเชิงนโยบายของงานชิ ้นนี ้มุ่งเน้ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของการบริ หารกองทุนและลดอิทธิพล
ของปั จจัยทางการเมืองที่ครอบงาการบริ หารกองทุน ผู้บริ หารกองทุนต้ องมีความสามารถในการค้ นหาวิธีการ
ลงทุนที่เกิดผลพร้ อมกับจัดระบบการบริ หารที่มี ประสิทธิ ภาพ โดยยึดหลักการบริ หารการจัดการที่ดี (Good
Governance)
2. Monin Nang จาก GRIPS น าเสนอผลงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง Decentralization in Cambodia :
Obstacles to Commune’s Local Autonomy and Policy Implications from Japan งานชิ น้ นี น้ าเสนอถึ ง
ปั ญ หาและอุปสรรคการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรบริ หารท้ องถิ่นในประเทศกัมพูชา ซึ่งข้ อค้ นพบของงาน
พบว่าองค์กรปกครองท้ องถิ่ นในกัม พูช าขาดซึ่ง อานาจอิส ระในการบริ หารปกครองตนเอง และมี ข้อจ ากัด
ทางด้ านการเงิน สภาท้ องถิ่นขาดศักยภาพ ขาดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่ วมต่า และ
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองที่เป็ นอุปสรรคต่อการกระจายอานาจ ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การกระจายอานาจในญี่ ปนแล้
ุ่ วจะแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างมาก โดยองค์กรบริ หารท้ องถิ่นใน
ญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะเทศบาลมีอิสระในการบริ หารภายในพื ้นที่เป็ นอย่างยิ่ง มีงบประมาณที่เพียงพอและมีความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ทางการบริ หาร ตลอดจนประชาชนก็มีส่วนร่ วมในการบริ หารท้ องถิ่นสูง ซึ่งควรนาข้ อดี
เหล่านี ้ไปเสนอเพื่อปรับใช้ ในการกระจายอานาจในกัมพูชา
3. Shayani Jayasinghe จาก Tokyo University of Foreign Studies น าเสนองานต่อ ที่ ป ระชุม เรื่ อ ง
Myanmar-Democratization, Economic Progress and New Shifts in Public Policy in a Changing
Society งานชิ ้นนี ้เสนอถึงปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิดในเมียนมาร์ ตงแต่
ั ้ อดีตได้ ส่งผลต่อการพัฒ นาประเทศใน
ปั จจุบนั ซึ่งยังคงไม่สามารถจัดการความขัดแย้ งต่างๆ ได้ ในเชิงการพัฒ นาเศรษฐกิจได้ ถูกครองงาจากฝ่ าย
การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ยงั คงได้ รับอิทธิพลจากฝ่ ายการเมือง รัฐบาลทหารและกลไกของรัฐบาล
รวมถึงเครื อญาติมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาร์ นอกจากนี ้ปั ญหาสาคัญที่
ยากจะจัดการในปั จจุบนั และส่งผลกระทบกับประเทศเพื่ อนบ้ านก็คือปั ญหาผู้อพยพชาวโรฮิงยา การพัฒนา
ประชาธิปไตยในเมียนมาร์ จึงเหมือนถูกกาแพงสกัดกัน้ ในหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางการเมือง ปั ญหา
ทางสังคม ปั ญหาทางเศรษฐกิจ ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้ต่างเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั
4. Seungrae Cho จาก GRIPS นาเสนอผลงานต่อที่ประชุมเรื่ อง Evolving Legislative Process in
Democratized South Korea งานวิจยั นี ้พัฒนาการของกฎหมายและระเบียบในเกาหลีใต้ โดยหลังการพัฒนา
ประชาธิปไตยในประเทศได้ มีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับความเป็ นประชาธิปไตย มีการจัดตัง้

คณะกรรมการต่างๆ ขึ ้นมาทาหน้ าที่ในการพัฒนากฎหมาย รวมถึงมีการจัดตังหน่
้ วยงานและสถาบันวิจยั ขึ ้นมา
ทาหน้ าที่ดงั กล่าวภายใต้ การมีสว่ นร่วมและการตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชน
5. Saliya Jayathilaka จาก The Australian National University นาเสนองานวิจยั เรื่ อง Role of the
‘State’ in the Contemporary Governance งานชิ ้นนี ้มุง่ นาเสนอถึงตัวแสดงภายใต้ การนาหลักการบริหาร
จัดการที่ดี (Governance) ไปปฏิบตั ใิ นประเทศศรี ลงั กา ซึง่ ตัวแสดงที่สาคัญคือรัฐ ชุมชนการเมืองระหว่าง
ประเทศ ตลาดหรื อธุรกิจ และประชาสังคม หากจะจัดกลุ่มตัวแสดงดังกล่าวสามารถจัดได้ 2 กลุม่ ใหญ่ คือ รัฐ
และไม่ใช่รัฐ โดยรัฐยังถือเป็ นตัวแสดงที่มีบทบาทนาในประเทศกาลังพัฒนารวมทังศรี
้ ลงั กา ในงานชิ ้นนี ้ยังได้
เสนอถึงโปรแกรมสาหรับการพัฒนาการบริ หารจัดการที่ดีให้ เกิดขึ ้นในศรี ลงั กา ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอให้ ใช้ ระบบ
ข้ อมูลและ e-Sri Lanka ให้ มีประสิทธิภาพ ซึง่ น่าจะช่วยเสริมสร้ างจุดแข็งให้ หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี ้ยังควร
เพิ่มบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐให้ มีบทบาทมากขึ ้นด้ วย
หัวข้ อการสัมนา: นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่ างยั่งยืน
รัฐบาลญี่ ปนมี
ุ่ บทบาทอย่างมากในการกาหนดแนวทางพัฒนาประเทศโดยตรงในด้ านโครงสร้ างการ
พื ้นฐานต่าง ๆ และการพัฒนาระบบนวัตกรรม ทังนี
้ ้ สืบเนื่องมาจากตังแต่
้ สมัยเมจิ และหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ าระหว่างประเทศ (Ministry of International Trade and Industry (MITI)) มี
บทบาทอย่างมากในภาคการผลิต โดยการส่งเสริ มการนาเข้ าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒ นาต่อ เช่น
อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มีการลอกเลียนแบบการผลิตของผู้นาด้ านยานยนต์ จนถึงปั จจุบนั ญี่ ปนนั
ุ่ บได้ ว่าเป็ น
ประเทศที่ มี น วัต กรรมยานยนต์ ใหม่ ๆ ออกมาอย่างสม่ าเสมอ เป็ นต้ น นอกจากนี ย้ ัง สนับ สนุน สิ น เชื่ อ แก่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และนอกจากนี ้ยังมีการส่งเสริ มให้ บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันร่วมกันทาวิจยั ซึ่ง
ญี่ปนให้
ุ่ ความสาคัญกับการทาวิจยั มาก ภาคเอกชนมีการลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนาคิดเป็ น 1% ของ GDP
ซึง่ มีผลต่อเนื่องทาให้ ญี่ปนกลายเป็
ุ่
นผู้นาระดับโลกด้ านเทคโนโลยี
ประเทศญี่ปนจึ
ุ่ งถือได้ วา่ เป็ นประเทศพัฒนาประเทศหนึ่งในโลกที่มีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่นา่ สนใจ
โดยแม้ ญี่ปนจะได้
ุ่
ชื่อว่าเป็ นประเทศที่แพ้ สงครามแต่สิ่งที่ทาให้ ชาวโลกยอมรับก็คือความสามารถของญี่ ปนใน
ุ่
การฟื น้ ฟูประเทศได้ อย่างดียิ่งภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ญี่ปนไม่
ุ่ ได้ มีความแตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้ วทังหลาย
้
กล่าวคือยึดแนวทางการพัฒนาตามกระแสหลักซึ่ง

เน้ นที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสาคัญผ่านการส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีภาครัฐและกลุม่ ทุนเป็ น
แกนหลักในการพัฒนา ผลของการพัฒนาดังกล่าวแม้ จะทาให้ ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นแกนนาทางเศรษฐกิจ
เติบโตและนาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ ปนโดยเฉพาะในช่
ุ่
วงทศวรรษ 1970s-1980s รวมทังท
้ าให้ วิถี
ชีวิตของคนญี่ ปุ่นเปลี่ ยนไปกล่าวคือได้ รับความสะดวกสบายมากขึน้ จากสินค้ าต่างๆ ที่ เป็ นผลมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีก็ตาม แต่การพัฒนาดังกล่าวก็นามาซึ่งปั ญหาด้ วยเช่นกันโดยเฉพาะปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่
เกิดจากการผลิ ตทางอุตสาหกรรมที่ ทาให้ คุณ ภาพนา้ และอากาศเลวลงเนื่ องมาจากการการปล่อยของเสี ย
ปั ญหาขยะและมลพิษต่างๆ ปั ญหาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในบางพื ้นที่ การใช้ เชื ้อเพลิงและพลังงาน
มหาศาลรวมทัง้ นา้ จานวนมากเพื่ อการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะต่อมาได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวญี่ปนโดยเฉพาะผู
ุ่
้ ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ กบั โรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี ้ ผลจากข้ อตกลง Plaza Accord ตังแต่
้ ปี 1985 ที่ทาให้ เกิดการแข็งค่าของเงินเยนและส่งผล
ให้ อตุ สาหกรรมของญี่ปนต้
ุ่ องย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นโดยเฉพาะในแถบเอเซียและนาไปสู่ปัญหาการ
ว่างงานรวมทังการตกต
้
่าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็ นผลมาจากการแตกตัวของเศรษฐกิจฟองสบู่ในทศวรรษ 1990s
เหล่านีล้ ้ วนส่งผลให้ ญี่ปนเริ
ุ่ ่ มหันกลับมาทบทวนถึ งแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจที่ผ่านมาว่ามีความถูกต้ อง
เหมาะสมเพียงใด ประกอบกับปั ญ หาภาวะโลกร้ อนที่นานาชาติให้ ความสาคัญและเริ่ มเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒ นาไปสู่กระแสทางเลือกที่เน้ นการพัฒ นาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) ซึ่งให้ ความสาคัญกับ
การพัฒ นาที่ ส อดคล้ องกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ธรรมชาติ และค านึ งถึ ง คนรุ่ น หลัง(Zero-emission Concept) ของ
United Nations University ในปี 1994 นับว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ ปนุ่
ทาให้ เปลี่ยนมาเน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสานระหว่างอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้ อม ท้ องถิ่น และชุมชน
ในท้ องถิ่นทังนี
้ ้เพื่อนาไปสูค่ วามอยูด่ ีมีสขุ ทางสิ่งแวดล้ อม (Environmental Well-being)
ขณะเดี ย วกัน ชุม ชนและท้ อ งถิ่ น ซึ่ง ได้ รับ ผลกระทบจากปั ญ หาการพัฒ นาอุต สาหกรรมเองก็ เริ่ ม
ตระหนักและเข้ ามามีส่วนร่ วมสาคัญในการแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนสังคมที่ยงั่ ยืน
การพัฒนาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมโดยใช้ เทคโนโลยีสะอาด ควบคุมการปล่อยของเสีย การประหยัดพลังงาน
รวมทังการ
้
รี ไซเคิลเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรและลดขยะ
แนวทางการพัฒ นาสังคมที่ยั่งยืนของญี่ ปนแนวทางหนึ
ุ่
่งก็คือการส่งเสริ มแนวคิดเมืองนิเวศน์ (Ecotown) ซึ่ง เป็ นแนวทางที่ เกิ ดขึน้ จากการเป็ นแกนนาของรัฐ บาลกลางญี่ ปุ่ นในปี 1997 โดยมอบหมายให้ 2

กระทรวงหลัก เป็ นหน่วยงานที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ เกิ ดอี โคทาวน์ ในญี่ ปุ่นโดย
หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ มีบทบาทดังกล่าวคือกระทรวงเศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรม (Ministry of
Economic, Trade and Industry: METI) แ ล ะ ก ระ ท รวง สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม (Ministry of Environment: MoE)
เนื่ อ งจากในช่ว งเวลาดัง กล่า วญี่ ปุ่ นประสบปั ญ หาการขาดแคลนที่ ทิ ง้ ขยะและความจ าเป็ นในการฟื ้น ฟู
เศรษฐกิจท้ องถิ่น รวมทัง้ แรงกดดันในการส่งเสริ มให้ เกิด Zero-emission รัฐบาลจึงต้ องตังอี
้ โคทาวน์ขึน้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาที่ ทิ ง้ ขยะและช่วยเหลื อบริ ษั ทต่างๆในการบรรลุเป้ าหมาย Zero-emission โดยการน าของเสี ย ที่
เกิ ดขึน้ กลับมารี ไซเคิลเพื่ อใช้ เป็ นวัตถุดิบอีกครัง้ รวมทัง้ การควบคุม มลพิษ ต่างๆที่ เกิดขึน้ จากกิ จกรรมทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งแนวคิด Zero-emission นี ้เกิดขึ ้นโดย United Nations University ในปี 1994 โดยมีเป้าหมาย
เพื่อ
1) ทาให้ ของเสียเข้ าใกล้ ศนู ย์
2) ลดปั ญหาเรื อนกระจกและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และ
3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาของประเทศญี่ ปนเพื
ุ่ ่อความยัง่ ยืนถูกพัฒนาขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่ง
เห็นได้ จากนโยบายอีโคทาวน์ ซึ่งเป็ นการผสมผสานความพยายามในการบาบัดของเสีย (Waste Treatment)
การพิทักษ์ สิ่งแวดล้ อม (Environmental Preservation) และการส่งเสริ มการพัฒ นาอุตสาหกรรม (Industrial
Development) โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนที่ ทิ ง้ ขยะ (To cope with serious
shortage of final landfill sites) และ เพื่อแก้ ปัญหาชะงักงันของอุตสาหกรรมท้ องถิ่น (Zero-emission) ภายใต้
ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและคนในท้ องถิ่น
หัวข้ อการสัมนา: บทเรียนนโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจมหภาค
จากสถานการณ์ แวดล้ อมทางเศรษฐกิจและการเงินโลกในปั จจุบนั ที่นานาประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ
ต่างกาลังประสบชะตากรรมที่คล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ รุนแรง และการชะลอตัวของแรง
กดดันเงินเฟ้อจนอาจถึงขันเข้
้ าสูภ่ าวะเงินฝื ด ในขณะที่การดาเนินนโยบายการเงินและการคลังก็เป็ นไปในเชิงที่
ผ่อนคลายลงอย่างมากเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ ้น โดยล่าสุด อัตราดอกเบี ้ยนโยบายของ
สหรัฐฯ และญี่ ปุ่น ถูกปรับลดลงมาจนแตะหรื อใกล้ ระดับร้ อยละ 0.00 ในขณะที่ อีกหลายๆ ประเทศก็ อาจ

จ าเป็ นต้ อ งด าเนิ น การในลัก ษณะเดี ย วกัน ในระยะข้ า งหน้ า ทัง้ นี ้ ภายใต้ ส ถานการณ์ แ วดล้ อ มดัง กล่ า ว
การศึกษาถึงประสบการณ์ของญี่ ปนในอดี
ุ่
ตที่เศรษฐกิจตกต่าและเผชิญกับภาวะเงินฝื ดเป็ นเวลายาวนานกว่า
ทศวรรษนับ จากปี ค.ศ. 1990 ซึ่งแม้ ว่าโครงสร้ างและปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะมีความ
แตกต่างกัน แต่ก็น่าที่จะเป็ นประโยชน์ รวมถึงอาจจะสามารถนาบทเรี ยนในสมัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อวาง
แนวทางให้ สามารถรอดพ้ นจากวิกฤตในรอบนี ้ไปได้ โดยประเทศได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ โดยข้ อสังเกตในยุ คที่
ญี่ ปนประสบกั
ุ่
บภาวะเศรษฐกิจตกต่าและเข้ าสู่ภ าวะเงินฝื ด ตังแต่
้ ปลายทศวรรษ 1990 ถึง ทศวรรษ 2000
รวมถึงข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่แต่ละประเทศพึงดาเนินการ มีดงั นี ้
ข้ อสังเกตจากประสบการณ์ทศวรรษเงินฝื ดของญี่ปนในอดี
ุ่
ต
ธนาคารกลางญี่ปนลั
ุ่ งเลในการดาเนินนโยบายอัตราดอกเบี ้ยที่ผ่อนคลาย โดยก่อนที่วฏั จักรขาลงของ
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายของญี่ปนจะเริ
ุ่
่มขึ ้น ธนาคารกลางญี่ปนุ่ หรื อบีโอเจ ได้ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยนโยบายใน
สมัยนัน้ (Discount Rate) อย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987 จากร้ อยละ 2.50 มาที่ร้อยละ
6.00 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1990 เพื่อรับมือกับการปรับขึ ้นของราคาสินทรัพย์ ทังราคาที
้
่อยู่อาศัยและดัชนี
ราคาหุ้น และเพื่อดูแลความเสี่ยงด้ านเงินเฟ้อ ต่อมา ถึงแม้ วา่ ฟองสบูข่ องราคาที่อยูอ่ าศัยและราคาหุ้นจะได้
แตกตัวลงในช่วงปลายทศวรรษ 1990 แต่บีโอเจก็ยงั ตรึงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ระดับดังกล่าว ซึง่ กว่าที่การ
ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงแรงและต่อเนื่องจะเกิดขึ ้น ก็ลว่ งเลยมาจนถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1991
โดยวัฏจักรขาลงของอัตราดอกเบี ้ยได้ ดาเนินไปจนกระทัง่ อัตราดอกเบี ้ยนโยบายถูกปรับลดลงสูร่ ้ อยละ 0.50 ใน
เดือนกันยายน ค.ศ. 1995 เพื่อประคับประคองภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าลง อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ บีโอเจจะดาเนิน
นโยบายอัตราดอกเบี ้ยที่ดเู หมือนผ่อนปรนอย่างมากเพื่อดูแลความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจ

แต่อตั ราดอกเบี ้ย

นโยบายของญี่ปนก็
ุ่ ยงั มีระดับที่คอ่ นข้ างสูงหากนาไปเปรี ยบเทียบกับอัตราการขยายตัวของจีดีพี

ณ

ราคา

ประจาปี (Nominal GDP) ในช่วง ค.ศ. 1991-2001 ที่มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 1.0 เท่านัน้ รวมทังในบาง
้
ปี Nominal GDP ก็หดตัวลงและมีระดับต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอีกด้ วย ทังนี
้ ้เพราะเศรษฐกิจญี่ปนได้
ุ่ เข้ า
สูภ่ าวะเงินฝื ดหรื อเผชิญกับการตกต่าลงของราคาสินค้ าทัว่ ไปแล้ ว
การรับรู้ความเสียหายและเพิ่มทุนของสถาบันการเงินใช้ เวลาในการสะสางนานเกินไป นับจากการร่วง
ลงของราคาที่อยู่อาศัยในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ค ้าประกันของสินเชื่อที่
สถาบันการเงินและความมัง่ คัง่ ของภาคครัวเรื อน นามาสูก่ ารเสื่อมถอยลงของคุณภาพหนี ้ และปั ญหาการขาด

สภาพคล่องที่ลกุ ลามจากภาคสถาบันการเงินไปสูภ่ าคเศรษฐกิจที่แท้ จริง ในขณะที่ การรับรู้ความเสียหายและ
การดาเนินการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึง่ เนื่องจากทางการไม่ได้ ใช้ นโยบาย
เชิงรุกมากเท่าที่ควร ทาให้ การเปิ ดเผยฐานะการเงินของสถาบันการเงินขาดความโปร่งใส โดยต้ องรอจนกระทัง่
ถึงช่วงปี ค.ศ. 2001 ที่บีโอเจประกาศใช้ นโยบายการเงินผ่อนคลายเชิงปริมาณ (quantitative easing policy)
ซึง่ เน้ นการดูแลเป้าหมายปริ มาณเงินแทนเป้าหมายอัตราดอกเบี ้ย และเร่งให้ สถาบันการเงินดาเนินการเพิ่มทุน
โดยเร็ ว ปั ญหาภาคสถาบันการเงินจึงทยอยคลี่คลายลงตามลาดับหลังจากนัน้ ทังนี
้ ้ การสะสางปั ญหาที่เป็ นไป
ด้ วยความล่าช้ านี ้เองได้ สง่ ผลให้ เศรษฐกิจญี่ปนต้
ุ่ องประสบกับภาวะตกต่ายาวนานถึงกว่าทศวรรษ
การใช้ จา่ ยของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เกิดประสิทธิผลเต็มที่เท่าที่คาดหวัง กอปรกับเศรษฐกิจ
ยิ่งบอบช ้ามากขึ ้นจากการปรับขึ ้นอัตราภาษีที่คิดจากฐานการบริ โภคเร็วเกินไป

ในช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปนตก
ุ่

ต่าลง แม้ วา่ รัฐบาลญี่ปนจะได้
ุ่
มีการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็ นมูลค่ารวมสูงถึงประมาณ 118.2
ล้ านล้ านเยนในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1992-1999 ซึง่ รวมถึงการปรับลดภาษีที่คิดจากฐานรายได้ ลงเป็ นการ
ชัว่ คราว แต่ประสิทธิผลของนโยบายการคลังกลับมีไม่มากเท่าที่คาดหวัง เพราะเม็ดเงินส่วนใหญ่ทมุ่ ลงไปใน
โครงการสาธารณะที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์มากนักและเน้ นไปที่การสนับสนุนสินเชื่อให้ กบั ภาคธุรกิจขนาดเล็กที่
ไม่ได้ มีสว่ นมากนักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปนุ่

ขณะที่สถาบันการเงินยังคงอยู่ในภาวะที่ออ่ นแอ

นอกจากนี ้ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมืองโกเบในปี ค.ศ. 1995 กอปรกับภาวะเงินฝื ด
ตลอดจนการปรับขึ ้นอัตราภาษีที่คิดจากฐานการบริ โภค (consumption tax) จากร้ อยละ 3 เป็ นร้ อยละ 5 ในปี
ค.ศ. 1997 เพื่อชดเชยภาระทางการคลังของรัฐบาล ก็ยิ่งสร้ างความบอบช ้าให้ กบั เศรษฐกิจญี่ปนุ่ ในขณะที่
ประชาชนสูญเสียความเชื่อมัน่ และขาดแรงจูงใจในการดาเนินชีวิต การหลุดพ้ นออกจากปั ญหาดังกล่าวจึงใช้
เวลาในการเยียวยานานกว่าทศวรรษจึงบรรลุผล
ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่พงึ ปฏิบตั ิ
จากบทเรี ยนที่เกิดขึ ้นกับเศรษฐกิจญี่ปนในอดี
ุ่
ต การรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ ้น ภาครัฐควรจะมีแนวทาง
ในการดาเนินการเชิงนโยบาย ดังนี ้
1. ควรลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากความลังเลในการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
ของบีโอเจในอดีต เป็ นหนึง่ ในสาเหตุที่ทาให้ ญี่ปนต้
ุ่ องประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่าและภาวะเงินฝื ดเป็ น
เวลากว่าทศวรรษ ในกรณีที่ความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจมีน ้าหนักเพิ่มขึ ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้ านเงิน

เฟ้อ ผู้กาหนดนโยบายของประเทศที่ตระหนักถึงสัญญาณดังกล่าว จึงควรที่จะเร่งดาเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายโดยเร็ ว (pre-emptive) ก่อนที่ปัญหาจะขยายวงกว้ าง ซึง่ จะเห็นได้ วา่ เพื่อรับมือกับวิกฤตในรอบนี ้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ย Fed Funds ลงแรงและรวดเร็วตังแต่
้ แรกเริ่มที่ปัญหา
สินเชื่อที่อยูอ่ าศัยที่ปล่อยกู้ให้ กบั ลูกหนี ้ที่มีความน่าเชื่อถือต่า (ซับไพร์ ม) ปะทุขึ ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2550
เช่นเดียวกันกับธนาคารกลางชาติอื่นที่พากันทยอยปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของตนลงตามลาดับ ซึง่ วัฏ
จักรขาลงของอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของเฟดก็ยงั คงดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ล่าสุดอัตราดอกเบี ้ย Fed
Funds แตะระดับร้ อยละ 0.0-0.25 อีกทัง้ เฟดยังระบุวา่ พร้ อมที่จะดาเนินการเพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้ เศรษฐกิจ
สหรัฐฯรอดพ้ นจากภาวะถดถอยที่ลึกและยาวนานด้ วย ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางชาติอื่นๆ ก็มีการดาเนิน
นโยบายอัตราดอกเบี ้ยที่ผอ่ นปรนมากขึ ้นเช่นกัน รวมถึงมีการพร้ อมใจกันปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง
อย่างฉุกเฉินในช่วงที่ผา่ นมาด้ วย
2. ควรเร่งให้ สถาบันการเงินรับรู้ความเสียหายและเพิ่มทุนให้ เร็วที่สดุ ความล่าช้ าในการผลักดันให้
สถาบันการเงินรับรู้ความเสียหายที่เกิดจากการด้ อยค่าลงของมูลค่าสินทรัพย์และดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อให้
กลไกในภาคการเงินสามารถทางานได้ อย่างเป็ นปกติ เป็ นอีกหนึง่ สาเหตุของประสบการณ์อนั เลวร้ ายของ
เศรษฐกิจญี่ปนุ่ ดังนัน้ ภาครัฐควรที่จะสนับสนุนให้ สถาบันการเงินเร่งดาเนินการตังส
้ ารองเพื่อรับรู้ความ
เสียหายตามสภาพความเป็ นจริงเมื่อเกิดการเสื่อมถอยลงของมูลค่าสินทรัพย์และเพิ่มทุนให้ เพียงพอต่อการ
ดาเนินธุรกิจอย่างทันท่วงที เพื่อจากัดการลุกลามของปั ญหา ถึงแม้ วา่ จะมีต้นทุนในการดาเนินงานหรื อเป็ น
ภาระทางการคลังของภาครัฐก็ตาม เพราะเมื่อใดที่สถาบันการเงินอ่อนแอหรื อสูญเสียความน่าเชื่อถือไป กลไก
ทางการเงิน โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อ จะไม่ทางานหรื อติดกับดัก ส่งผลกระทบลุกลามสูภ่ าคเศรษฐกิจจริงให้
เกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัวหรื อขาดสภาพคล่อง ซึง่ หากไม่เร่งดาเนินการ ต้ นทุนในการเยียวยาปั ญหาจะยิ่งเพิ่ม
สูงขึ ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไป ทังนี
้ ้ ในวิกฤตรอบนี ้ จะเห็นว่า สถาบันการเงินสหรัฐฯได้ มีการรับรู้ส่วนสูญเสียของ
หนี ้และเพิ่มทุนไปแล้ วพอสมควร แต่ขณะนี ้กลไกในตลาดการเงินก็ยงั ไม่กลับสูภ่ าวะปกติ เพราะความเสี่ยงด้ าน
เครดิตยังคงมีอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง หลังจากที่ปัญหาได้ ขยายขอบเขตไปถึงสินเชื่อหลากหลายประเภทไม่
เพียงแต่สินเชื่อซับไพร์ มและไม่ได้ จากัดอยูท่ ี่เพียงในสหรัฐฯเท่านัน้ ซึง่ คงจะต้ องใช้ เวลาอีกระยะหนึง่ กว่าที่กลไก
ในตลาดการเงินจะฟื น้ คืนสูภ่ าวะปกติ แต่ก็มีการประเมินกันว่าคงจะไม่ยาวนานเท่ากับประสบการณ์ของญี่ปนุ่
ในอดีต
3. ควรเลือกกระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยนโยบายที่เหมาะสม จากบทเรี ยนของญี่ปนุ่ การอัดฉีดเงินของภาครัฐ
ลงไปสูโ่ ครงการที่ไม่เกิดประสิทธิผล อาจไม่ทาให้ เศรษฐกิจฟื น้ ตัวขึ ้นเร็วเท่าที่คาดหวัง ภายใต้ ภาวะที่เศรษฐกิจ

ชะลอตัวลง ทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการใช้ นโยบายการคลังระหว่างนโยบายด้ านภาษี
และการใช้ จา่ ยงบประมาณของภาครัฐ คงจะมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียที่แตกต่างกัน ทังในด้
้ านประสิทธิผลของ
นโยบาย รวมถึงภาระทางการคลัง โดยการลดภาษีอาจมีข้อดีคือ เป็ นการลดภาระให้ กบั ผู้เสียภาษี อย่างเป็ น
ธรรม ทัว่ ถึง ดาเนินการได้ โดยอัตโนมัติ และมีความโปร่งใส แต่มีข้อเสียคือ ประโยชน์ตอ่ ภาคธุรกิจที่ประสบผล
ขาดทุนย่าแย่อยูแ่ ล้ วอาจมีจากัด ในขณะที่การใช้ จา่ ยมีข้อดีคือ การเข้ าช่วยเหลือกลุม่ ผู้เสียหายได้ อย่างตรงจุด
แต่มีข้อเสียคือ อาจมีความล่าช้ าในการอนุมตั แิ ละดาเนินโครงการ และประเด็นด้ านความโปร่งใส ดังนัน้ การ
เลือกใช้ นโยบายที่เหมาะสมซึง่ ไม่กระทบกรอบวินยั ทางการคลังในระยะยาว แม้ อาจเป็ นภาระทางการคลังใน
ระยะสัน้ แต่ประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจมีมากกว่า ย่อมเป็ นทางเลือกที่มีความสมเหตุสมผลและ
ควรเร่งดาเนินการ ซึง่ ในช่วงที่ผา่ นมา ทางการของแต่ละประเทศก็ได้ มีแนวทางในการแก้ ปัญหาที่แตกต่างกัน
อาทิ รัฐบาลสหรัฐฯใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดแรกมูลค่า 1.68 แสนล้ านดอลลาร์ ฯ ซึง่ หนึง่ ในนันเป็
้ นการ
คืนภาษีให้ กบั ประชาชน และยังจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึง่ อาจมีมลู ค่าสูงถึงเกือบ 1 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ ฯ ที่กาลังจะถูกผลักดันออกมาโดยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายบารัค โอบามา ในขณะที่ รัฐบาล
อังกฤษมีการใช้ นโยบายลดภาษีมลู ค่าเพิ่มเป็ นหนึง่ ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนทางการจีนใช้ แผนกระตุ้น
เศรษฐกิจมูลค่า 4 ล้ านล้ านหยวน ผ่านการใช้ จา่ ยตามโครงการสาธารณูปโภคพื ้นฐานต่างๆ เป็ นต้ น
4. ควรดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝื ด เพราะหากประสบกับภาวะเงินฝื ด หรื อการหด
ตัวลงของราคาสินค้ าและการด้ อยค่าลงของมูลค่าสินทรัพย์ตา่ งๆ แล้ ว ประชาชนจะขาดความมัน่ ใจในการ
ดาเนินชีวิต ในขณะที่ภาคธุรกิจก็จะประสบกับภาวะที่ย่าแย่และขาดแรงจูงใจในการผลิตและขายสินค้ า ซึง่
ท้ ายที่สดุ ย่อมนามาสูก่ ารหดตัวลงของภาวะเศรษฐกิจและต้ องใช้ เวลานานกว่าที่เศรษฐกิจจะฟื น้ คืนสูภ่ าวะ
ปกติ ทังนี
้ ้ การที่อตั ราเงินเฟ้อของไทยอาจยังมีแนวโน้ มลดลงและมีคา่ ติดลบ จึงนับเป็ นความท้ าทายของ
ภาครัฐในการวางแนวทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวเพื่อไม่ให้ เศรษฐกิจตกเข้ าสูภ่ าวะเงินฝื ด
5. ไม่ควรปรับขึ ้นภาษี หากเศรษฐกิจยังมีสญ
ั ญาณอ่อนแอ ในภาวะที่เศรษฐกิจยังคงมีสญ
ั ญาณการฟื น้
ตัวที่ไม่ชดั เจน การรี บร้ อนปรับขึ ้นอัตราภาษีเพื่อชดเชยภาระทางการคลังที่ใช้ ไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่
อ่อนแอนัน้ อาจส่งผลลดทอนความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนและซ ้าเติมภาวะเศรษฐกิจให้ กลับดิง่ ตัวลงไปอีก
ดังเช่นบทเรี ยนจากการปรับขึ ้นภาษีที่คิดจากฐานการบริ โภคของรัฐบาลญี่ปนตามที
ุ่
่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ดังนัน้
ภาครัฐ ควรตระหนักว่าการเยียวยาเศรษฐกิจที่ถดถอยลงนัน้ เป็ นเรื่ องปกติที่ภาระหนี ้ของประเทศย่อมมี
แนวโน้ มปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งหากเกิดขึ ้นเพียงชัว่ คราว ก็คงไม่นา่ จะมีผลต่อเสถียรภาพของประเทศในระยะยาว

โดยสรุป การนาประสบการณ์ของญี่ปนในช่
ุ่
วงทศวรรษของการตกต่าลงทางเศรษฐกิจและการเผชิญ
กับภาวะเงินฝื ดมาเป็ นเครื่ องเตือนใจสาหรับทางการประเทศต่างๆ น่าที่จะเป็ นประโยชน์สาหรับการรับมือกับ
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกในรอบนี ้ ซึง่ หลายๆ ประเทศก็ได้ มีการดาเนินนโยบายทังการเงิ
้
นและการคลัง
เพื่อดูแลความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นนี ้ไปแล้ วในระดับหนึง่ โดยเลือกปรับใช้ นโยบายตามความเหมาะสม
ของเศรษฐกิจตน แต่จนกระทัง่ ขณะนี ้ สถานการณ์ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ยงั มีอยู่ และตลาดการเงินโลกที่ยงั ไม่
กลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ ก็เป็ นที่คาดการณ์กนั ว่าคงจะต้ องอาศัยเวลาอีกระยะหนึง่ กว่าที่จะเห็นสัญญาณการฟื น้ ตัว
ที่ดีขึ ้นอย่างชัดเจน แต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่นานเท่ากับระยะเวลาที่ญี่ปนใช้
ุ่ ในการเยียวยาปั ญหาในอดีต

ผลการประชุมความร่ วมมือ ระหว่ าง หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU)ประเทศไทย กับ สถาบัน National
Graduate Institue for Policy Studies (GRIPS)
ในส่วนของการประชุมปรึกษาหาเรื อทางวิชาการในครัง้ นี ้เป็ นการประชุมในครัง้ แรกของทังสองสถาบั
้
น
โดยทางสถาบัน National Graduate Institue for Policy Studies (GRIPS) มีตวั แทนเข้ าร่วมประชุมทาง
วิชาการกับทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ แก่
ศาสตราจารย์ ดร. ทัตซึโอะ โอยามา (Tasio Oyama) ซึง่ ปั จจุบนั ท่านดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์อาวุโส และ
เป็ นผู้อานวยการหลักสูตรนโยบายสาธารณะ ในระดับปริ ญญาเอก ที่สถาบัน National Graduate Institue for
Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
สาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ มี
ผู้เข้ าร่วมสัมมนาในครัง้ นี ้มีจานวน 6 ท่านได้ แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร. จีระ ประทีป
2.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อุดมวิศวกุล
3.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นราธิป ศรี ราม
4.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ เกียรติวชั รชัย
5.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

6.อาจารย์จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป เป็ นหัวหน้ าคณะและเป็ นตัวแทนหลักของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการดาเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงรายละเอียด วาระ
การประชุมสัมมนา รายละเอียดมีดงั นี ้
ก่อนการประชุมมีการกล่าวทักทายและแนะนาตัวให้ กบั กับทาง สถาบัน National Graduate Institue
for Policy Studies (GRIPS)รับทราบ ศาสตราจารย์ ดร.ทัตซึโอะ โอยามา ผู้อานวยการหลักสูตรนโยบาย
สาธารณะ ในระดับปริญญาเอก กล่าวแสดงความต้ อนรับอย่างเป็ นกันเอง รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
หัวหน้ าคณะและเป็ นตัวแทนหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวแนะนาตัวทังในฐานะศิ
้
ษย์เก่าของ
สถาบันที่ทา่ นมีความสัมพันธ์อย่างดี และมีบทบาทหลักในฐานะตัวแทนนักศึกษาของประเทศไทย และให้
ความสาคัญกับกิจกรรมกับทางสถาบันมาโดยตลอด ศาสตราจารย์ ทัตซึโอะ โอยามา แสดงความชื่นชม รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป จากนันจึ
้ งทาการแนะนาคณาจารย์ของ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในลาดับถัดมาเป็ นการสัมมนาความ
ร่วมมือ โดยมีรายละเอียด ประเด็นหลัก ๆ ดังนี ้
1)

ประเด็นการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการแลกเปลี่ยนความร่ วมมือ

ในระดับปริญญา

มหาบัณฑิต ในหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ของ สถาบัน National Graduate Institue
for Policy Studies (GRIPS) กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU)
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป ได้ ทาการปรึกษาหารื อเกี่ยวกับความร่วมมือของทังสอง
้
สถาบันเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากในขณะนี ้ ทาง
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
International Master of Public Administration:IMPA) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาลัง
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ในการนี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ
ประทีป จึงได้ ขอความเห็น ศาสตราจารย์ ดร. ทัตซึโอะ โอยามา ถึงความเป็ นไปได้ ในการให้ ความ
ร่วมมือของทังสองสถาบั
้
น ทังประเด็
้
นความร่วมมือ เกี่ยวกับ คณาจารย์ นักศึกษา และการส่งเสริม
ความพร้ อมของหลักสูตร ศาสตราจารย์ ดร. ทัตซึโอะ โอยามา ได้ ถามถึง จานวนนักศึกษาที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั และนักศึกษาที่คาดการณ์วา่ จะเรี ยนในหลักสูตร International Master of Public

Administration ซึง่ ท่านมีความสนใจ ร่วมถึงให้ อธิบายเกี่ยวกับ การจัดการเรี ยนการสอนทางไกล และ
ระบบ E-Learning ที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ จดั การเรี ยนการสอนอยูใ่ ห้ รับฟั ง จากนัน้
จึงรับทราบในหลักการเบื ้องต้ นเพื่อทางสถาบัน National Graduate Institue for Policy Studies
(GRIPS) จะได้ นาไปพิจารณาต่อไป นอกจากนี ้ยังได้ ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ มาตรฐานของการจัดการ
เรี ยนการสอน และการศึกษาความพร้ อมว่าผู้เรี ยนในระดับมหาบัณฑิต จะต้ อง มีความพร้ อมในทักษะ
ภาษาอังกฤษที่สามารถ ฟั ง อ่าน และเขียนได้ ในระดับมาตรฐานนอกจากนี ้ จะต้ องศึกษาต้ นทุนการ
จัดการเรี ยนการสอนและมีจานวนนักศึกษาที่มากพอ อย่างไรก็ตามได้ กล่าวชื่นชม และยินดีพฒ
ั นา
ความร่วมมือในประเด็นต่างๆต่อไป ของทังสองสถาบั
้
นในอนาคต
2) ประเด็นการสนับสนุนทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ในระดับนักศึกษา และ
คณาจารย์ ของทัง้ สองสถาบัน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล และดร.อิศเรศ ศันย์สนีย์วิทยกุล ได้ กล่าวถึงความ
เป็ นไปได้ ของทังสองสถาบั
้
นในการให้ ความร่วมมือของการแลกเปลี่ยน และการให้ ทนุ วิจยั ทังในระดั
้
บ
คณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งในประเด็นนี ้ศาสตราจารย์ ดร. ทัตซึโอะ โอยามา ซึง่ ปั จจุบนั ท่านดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการหลักสูตรนโยบายสาธารณะ อยู่ด้วยนัน้ ให้ ความคิดเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ สงู
ในระดับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทังระดั
้ บมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สามารถสมัครได้ โดยตรงโดยผ่านทุนของ รัฐบาลญี่ปนุ่ ผ่านทางสถานเอคอัครราชทูตญี่ปนุ่
หรื อในรูปแบบทุนมาบุนโช (Monbusho) หรื อทาข้ อเสนอโครงการมาขอทุนวิจยั ให้ คณะกรรมการของ
ทางสถาบันได้ โดยตรง อย่างไรก็ตามข้ อเสนอของการวิจยั ควรอยูใ่ น ขอบข่ายของการศึกษษทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้ องกับ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ มหภาค การคลังสาธารณะ การเมืองการ
ปกครอง การกระจายอานาจ หรื อประเด็นอื่นที่ทางสถาบันมีความสนใจ
ในระดับคณาจารย์ ของทัง้ สองสถาบัน ความร่วมมือของทังสองสถาบั
้
น มีความเป็ นไปได้
ในขอบข่ายของการวิจยั ศึกษาที่เกี่ยวกับ การวิจยั นโยบายสาธารณะ และการบริหารท้ องถิ่นและการกระจาย
อานาจ ที่ทงสองสถาบั
ั้
นมีความสนใจร่วมกัน หรื ออาจมีโครงการร่วมกันในอนาคตได้ เนื่องจาก คณาจารย์ทงั ้
สองสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาและมีความสนใจเกี่ยวกับการวิจยั นโยบายสาธารณะ จานวนหลายท่าน
อาทิ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล ดร.อิศเรศ ศันย์สนีย์วิทยกุล ดร.ลักษณา ศิริวรรณ เป็ นต้ น

และความสนใจในการวิจยั เกี่ยวกับการบริหารท้ องถิ่นและการคลังท้ องถิ่น อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ
ประทีป และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นราธิป ศรี ราม เป็ นต้ น
3) ประเด็นความร่ วมมือในการขอเข้ าร่ วมสัมมนาทางวิชาการและการตีพิมพ์ ผลงาน รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป หัวหน้ าคณะและผู้แทนหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ กล่าว
ขอบคุณและขอให้ ทางสถาบันสนับสนุนความร่วมมือในการสัมมนาทางวิชาการในครัง้ นี ้และครัง้ ต่อไป ทังการ
้
ให้ สิทธิในการเข้ าร่วมสัมมนากับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรราชและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการกับ
ทางสถาบัน ในการศาสตราจารย์ ดร. ทัตซึโอะ โอยามา (Tasio Oyama) ซึง่ เป็ นผู้อานวยการหลักสูตรนโยบาย
สาธารณะ ในระดับปริญญาเอก ที่สถาบัน National Graduate Institue for Policy Studies (GRIPS) ได้ กล่าว
ยืนยันให้ ความสนับสนุนและยินดีเป็ นอย่างยิ่งในการประชุมและสัมมนาในครัง้ ต่อไป
ก่อนปิ ดการสัมมนา

รองศาสตราจารย์

ดร.จีระ

ประทีป

หัวหน้ าคณะและผู้แทนหลักของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศาสตราจารย์ และดร. ทัตซึโอะ โอยามา กล่าวขอบคุณซึง่ กันและกัน และยินดี
พัฒนาผลงานทางวิชาการของทังสองสถาบั
้
นต่อไป

2. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
2.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับนี ้มีประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
1) เพื่อนาความรู้มาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาฯ ใน
ระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ การบริ หารองค์การภาครัฐ การบริหารการ
พัฒนา การส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมและการบูรณาการภารกิจของทุกภาคส่วนในการบริ หาร
ประเทศ การบูรณาการหลักการบริ หารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่นบทบาทและ
ของการปกครองท้ องที่
2) เพื่อนาความรู้มาใช้ ในการผลิตและปรับปรุงหลักสูตรและชุดวิชาต่าง ๆ ในระดับปริ ญญาตรี
ปริญญาโท และปริ ญญาเอก ให้ มีความทันสมัย
3) เพื่อนาความรู้มาใช้ ประกอบการจัดทากรณีศกึ ษา เอกสารการสอน และอบรมเข้ ม
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ โดยประยุกต์จากประสบการณ์ที่ได้ รับจากการศึกษาดูงาน

2.2 การนาความรู้ที่ได้ รับมาพัฒนางานที่รับผิดชอบ
1) โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม เมื่อเดินทางกลับจากการประชุม สาขาวิชาฯจะนาความรู้
ที่ได้ รับมาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรมในลักษณะโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ทางด้ านการาจัดการภาครัฐ การบริ หารท้ องถิ่นและการบริหารปกครองท้ องที่
2) กรณีศกึ ษาประกอบการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฯจะนาความรู้ที่ได้ รับจากการ
ประชุมมาประยุกต์ใช้ ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจโดยใช้ กรณีศกึ ษาเป็ นเครื่ องมือ

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 มหาวิทยาลัยควรให้ การสนับสนุนคณาจารย์ให้ มีโอกาส นาเสนอผลงาน เข้ าร่วมการประชุม
วิชาการเพื่อที่จะได้ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์กบั นักวิชาการในระดับ
นานาชาติ ในแวดวงวิชาการที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนเป็ นการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทังในระดั
้
บ ทวิภาคีระหว่างสถาบัน
3.2

และระดับสากล อย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการอนุมตั ิโครงการ โดยการลดขันตอน
้
รูปแบบ แบบฟอร์ มและ
ระยะเวลาในการพิจารณา เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการตามโครงการ

