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บทนำ�/วิเคราะห์เศรษฐกิจ V

หมดยุคปฏิวัติ

ระบอบการเมืองการปกครองประเทศไทย กองทัพบกมีบทบาทสูงมาก
ตลอดกว่าสิบปีทผี่ า่ นมา นับแต่เกิดเหตุการณ์ยดึ อ�ำนาจอดีตรัฐบาล ทักษิณ
ชินวัตร เมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2549 กองทัพบกทรงอิทธิพลและบทบาทสูง
ต่อการเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเปลี่ยนผ่านดุลอ�ำนาจกับการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองไทย รวมถึงการเขียนรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นกฎหมาย
สูงสุดก�ำหนดกรอบและกติกาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้น ทุกค�ำพูดหรือความเคลื่อนไหวของผู้บัญชาการกองทัพบก
(ผบ.ทบ.) ย่อมได้รบั ความสนใจจากประชาชน กับการก้าวขึน้ เป็น ผบ.ทบ.
คนใหม่ของ เสธ.แดง หรือ พล.อ.อภิรชั ต์ คงสมพงษ์ ทีเ่ ข้ามารับต�ำแหน่ง
ส�ำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อผลัดเปลี่ยนการเมืองจากรัฐบาลรัฐประหาร
ไปสูร่ ฐั บาลมาจากการเลือกตัง้ ในเดือน ก.พ.ปีหน้า ย่อมจะถูกถามถึงจุดยืน
ว่าทหารจะท�ำการปฏิวตั ริ ฐั ประหารหรือไม่ ซึง่ ได้รบั ค�ำตอบว่าไม่รบั ประกัน
หากเกิดวิกฤตหรือความขัดแย้งทางการเมืองจนถึงขั้นจลาจล กองทัพ
อาจออกมาปฏิวัติล้มกระดาน
ค�ำพูดดังกล่าวของ พล.อ.อภิรัชต์ ก�ำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นใน
สายตาประชาคมโลก เพราะอย่ า ลื ม ว่ า ตั้ ง แต่ ก ารปฏิ วั ติ ปี 2557
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งต้องการ
แก้วิกฤตการเมือง จนเกิดกลไกต่างๆ มากมายเพื่อออกมาป้องกัน
วิกฤตการเมือง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ 20 ปี ที่ คสช.
ก�ำหนดให้การเมืองต้องเดินตาม การเพิ่มอ�ำนาจองค์กรอิสระตรวจสอบ
นักการเมือง การเพิม่ โทษนักการเมืองทีก่ ระท�ำผิด รวมถึงระบบการเมือง
ใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งกันในปีหน้า
ที่ส�ำคัญรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.ก�ำหนดกลไกไว้ ในรัฐธรรมนูญ หาก
เกิดวิกฤตหรือทางตันทางการเมืองยังมีมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ลงประชามติ เปิดทางให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีการประชุมร่วม
ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ มาผ่าทางตัน
การเมืองโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังกองทัพปฏิวัติ
แต่ดเู หมือนว่า พล.อ.อภิรชั ต์ ไม่ได้คำ� นึงถึงสิง่ ทีร่ ฐั บาล พล.อ.ประยุทธ์
และ คสช.ท�ำมาเลย กลับยังคงมองแต่เรือ่ งความขัดแย้งในอดีต ที่ คสช.
ใช้เป็นเหตุผลในการยึดอ�ำนาจในช่วงที่ผ่านมา มิได้แสดงให้เห็นว่ายังมี
ขั้นตอนกระบวนการในการหาทางออกของความขัดแย้งเหล่านี้เลย ทั้งที่
จริงแล้วความขัดแย้งทางการเมืองควรจะต้องแก้ดว้ ยวิถที างของการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีกฎกติกาชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งถ้าต้องให้ทหาร
มาแก้ด้วยการยึดอ�ำนาจอีก ประเทศไทยก็ล้าหลังกันตลอดไป
ทางที่ดี พล.อ.อภิรัชต์ ต้องส่งสัญญาณให้ชัดเพื่อให้กองทัพกลับเข้า
สู่กรมกอง เป็นทหารอาชีพ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช่มาตั้ง
เงื่อนไข จะปฏิวัติ ทั้งที่สถานการณ์ของการยึดอ�ำนาจทั่วโลกมองเป็นสิ่ง
ล้าหลัง ซึ่งจะยิ่งท�ำให้ภาพลักษณ์ประเทศในสายตาประชาคมโลกตกต�ำ่
ลงไปอีก รวมถึงกระทบต่อการค้าการลงทุน ไม่สง่ ผลดีตอ่ ประเทศไทยเลย
ดังนัน้ กองทัพควรต้องพร้อมปรับสภาพให้เข้ากับการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ในอนาคตทีจ่ ะเกิดเปลีย่ นรูปไปตามโครงสร้างอ�ำนาจทีเ่ ปลีย่ น
ไปภายหลังมีการเลือกตั้ง ไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามากองทัพต้องหนักแน่นใน
การท�ำหน้าที่เป็นกลไกของรัฐและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่าง
เคร่งครัด ขอให้เลิกคิดปฏิวัติยึดอ�ำนาจเถอะ ตกยุคไปแล้ว n
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กอช.หืดจับ

เร่งปั๊มสมาชิก

กนกวรรณ บุญประเสริฐ

ต้องยอมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้
เรื่องการออมไว้ ใช้ยามเกษียณยังเป็น
เรื่องใหม่ของประชากรระดับฐานราก
ที่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีจากนี้ใน
การส่งเสริมการรับรู้ ซึ่งการที่รัฐบาล
จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ
กอช. ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์นี้โดย
เฉพาะ เพราะเป็นหลักประกันทางราย
ได้ ให้กับคนที่อยู่นอกระบบ คนที่มี
อาชีพอิสระ ได้มีเงินออมไว้ ใช้ยามชรา
ปัจจุบันมีแรงงานทั้งสิ้น 43 ล้านคน
เป็นแรงงานในระบบ 16 ล้านคน และ
แรงงานนอกระบบ 27 ล้านคน ที่ กอช.
จะต้องเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้
คนกลุ่มนี้
แต่จากผลด�ำเนินงาน กอช.
ที่ผ่านมายอดคนสมัครเข้า กอช.ยังไม่
คืบหน้า มีสมาชิกเพียง 5.9 แสนราย
โดยสมาชิกอายุตั้งแต่ 15-30 ปี มี
6.1% สมาชิกอายุ 30-50 ปี มี 42.3%
สมาชิกอายุ 50-60 ปี มี 37.1% และ

คลั
งปญญาโลก
กอปร์ธรรม นีละไพจิตร

ผู้ช่วยวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

กาตาร์ ดูเหมือนจะเป็นประเทศเล็กๆ
มีประชากรเพียง 2.57 ล้านคน แต่ช่วง
10 ปีที่ผ่านมากาตาร์เจริญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในปี 2017 IMF ระบุว่า
กาตาร์มี GDP ต่อหัวสูงถึง 129,726
ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นประเทศที่ร�่ำรวย
ที่สุดในโลก มีน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ส�ำรองมากเป็นอันดับ 3 ของโลก
มีดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)
อยู่ในล�ำดับที่ 29 ของโลกจากการ
จัดอันดับของ Transparency
International ยิ่งไปกว่านั้นกาตาร์ยังมี
บทบาทในระดับโลก อาทิ บทบาทด้าน
สื่อสารมวลชน ส�ำนักข่าว Al Jazeera
ของกาตาร์ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ
ไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ด้านกีฬา
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก
ในปี 2022 และมีสายการบิน Qatar
Airways ซึ่งได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดของโลก
ในปี 2017 เป็นต้น
อย่างไรก็ดี วันที่ 5 มิ.ย. 2017
กาตาร์ถูกตัดความสัมพันธ์และปิดล้อม
จากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ บาห์เรน อียิปต์ และเยเมน
ทั้ง 5 ประเทศปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบิน
กาตาร์ผ่าน ปิดน่านน�้ำ และปิด
พรมแดนซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็น

สมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป มี 14.6%
แม้ที่ผ่านมาพยายามเปิดช่องการ
หาสมาชิกจากหลายช่องทาง ทั้งการ
จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเปิด 1.3
หมื่นจุดบริการ เพื่อรับสมัครสมาชิก
และส่งเงินสมทบ
รวมทั้งมีการท�ำเอ็มโอยูกับหน่วย
งานรัฐ 10 แห่ง ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง
ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง
ชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ
และมีการเจรจาหาสมาชิกเพิ่มจาก
3 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เพื่อดึงลูกจ้าง
ที่ยังไม่มีสวัสดิการด้านการออมเพื่อวัย
เกษียณเข้าสู่ระบบการออมของ กอช.
แต่ยอดการสมัครกลับไม่เพิ่มขึ้นอย่าง
ที่คาด ส่วนหนึ่งเชื่อว่ามีการท�ำโครงการ
ร่วมกันไว้ แต่ไม่มีทีมคอยกระตุ้นการ
รับรู้ ท�ำให้เห็นแต่ภาพของความร่วมมือ

กับหลายภาคส่วน
จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการ กอช. ตั้งเป้าหมายเพิ่ม
จ�ำนวนสมาชิกให้ได้ 1 ล้านคนในปีนี้
โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขพระราช
บัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.
2554 เพื่อขยายช่วงอายุของสมาชิก
จากเดิมที่ได้ก�ำหนดให้สมาชิกมีอายุ
15-60 ปี จะเสนอขยายเป็น 7-63 ปี
และการขยายการจ่ายเงินสมทบ
ของสมาชิกจากปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่
1.32 หมื่นบาท/ปี เป็นไม่เกิน 3
หมื่นบาท/ปี เพื่อจูงใจประชาชนเข้ามา
เป็นสมาชิกมากขึ้น
นอกจากนี้ “ไม้เด็ด” ที่รัฐบาลยื่น
มือเข้ามาช่วย กอช. หาสมาชิกเพิ่มอีก
แรงหนึ่ง คือการดึงผู้มีรายได้น้อยที่ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านราย
เข้าสู่ระบบ กอช. โดยคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เห็นชอบมาตรการชดเชยเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ให้แก่ผู้มี
รายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.
2561-30 เม.ย. 2562 รวมระยะเวลา

6 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากจ�ำนวนภาษี
มูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาล
จะกันเงินที่จ่ายเป็นแวตไว้ที่ 1% จ่าย
เข้าบัญชีธนาคารรัฐ 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคาร
ออมสิน ที่จะเปิดให้บริการเปิดบัญชี
เงินฝากให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการทันที
โดยผู้มีรายได้น้อยสามารถเลือกได้ว่า
จะสมัครเป็นสมาชิก กอช.หรือไม่
ถ้าสมัครเงินที่เข้าในบัญชีจะทยอย
ตัดเข้าบัญชี กอช. ถ้าไม่สมัคร จะต้อง
เก็บเงินจ�ำนวนนี้ ไว้จนครบ 3 ปี ถึงจะ
ถอนออกมาใช้ได้
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชี
กลาง กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ถือบัตร
สวัสดิการเป็นสมาชิก กอช.ประมาณ 1.3
แสนคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 1%
หรือประมาณ 71 บาท/เดือนเข้าบัญชี
กอช.ให้ทันที ส่วนคนที่ยังไม่เป็นสมาชิก
ถ้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะโอนเงินให้
ทันทีเช่นกัน ส�ำหรับคนที่ยังไม่สมัคร หรือ
ยังไม่มีคุณสมบัติกรมจะเก็บรักษาเงินดัง
กล่าวไว้ก่อน จนกว่าจะมีการด�ำเนินการ
เรื่องการออมแล้วเสร็จ
เบื้องต้นพบว่า มีผู้มีรายได้น้อย
ที่มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิก
กอช.ได้ แต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการสมัคร
มีจ�ำนวนถึง 6 ล้านคน ซึ่งหมาย
ความว่าหลังจากเริ่มมาตรการชดเชย
แวตในวันที่ 1 พ.ย. 2561 นี้ จะมี
โอกาสสูงมากที่ยอดสมัครสมาชิก
กอช.จะเพิ่มแบบอัตโนมัติได้ทั้ง
5-6 ล้านคน ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอน
เข้าบัญชีเงินฝากที่ได้เปิดไว้กับ 2
แบงก์รัฐภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดย กอช.จะส่งรายการท�ำบัญชี
ให้สมาชิกรับทราบปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
เดือน ก.พ.ของทุกปี
จะเห็นว่าเป็นความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เพื่อผลักดันให้แรงงานที่อยู่
นอกระบบได้มีเงินไว้ออมยามเกษียณ
แต่โจทย์ที่ยากกว่าที่ก�ำลังจะตามมา
หลังจากนี้คือ เมื่อสิ้นสุดมาตรการ
ชดเชยภาษีในเดือน เม.ย. ปี 2562
แล้ว คนเหล่านี้ที่เข้าสู่ระบบ กอช.จะ
ยังคงวินัยในการออมที่ต่อเนื่องได้
อย่างไร การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสมาชิก
กอช.จะท�ำไปได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไรภายใต้
มาตรการสมัครใจ เชื่อว่า กอช.ยังต้อง
เหนื่อยอีกหลายตลบ และยังต้องเดิน
หน้าแก้ไข พ.ร.บ. เพื่อลดเงื่อนไขขั้น
ตอนการออมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายที่สุด เพื่อช่วยให้แรงงานนอก
ระบบได้มีเงินออมไว้ ใช้ยามชราตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป n

กาตาร์: ม้ามืดแห่งโลกอาหรับ
พรมแดนทางบกทางเดียวในการน�ำเข้า
อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และเส้น
ทางส่งออกน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
โดยตั้งเงื่อนไขให้กาตาร์ลดความ
สัมพันธ์กับอิหร่าน ปิดฐานทัพตุรกีใน
กาตาร์ ยุติการสนับสนุน ISIS และปิด
ส�ำนักข่าว Al Jazeera เป็นต้น แต่
กาตาร์ไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว
ถึงวันนี้ผ่านไป 1 ปี กาตาร์รอด
จากวิกฤตการณ์ โดยอิหร่าน ตุรกี
โอมาน โมร็อกโก และอินเดีย ส่ง
อาหาร น�้ำดื่ม และสินค้าต่างๆ มาให้
กาตาร์ ขณะเดียวกันกาตาร์เริ่มสร้าง
ระบบเกษตรแบบพึ่งพาตนเองด้วย
ความช่วยเหลือจากกรีซ ในด้าน
เศรษฐกิจ รายงานจาก Financial
Times ระบุว่า กาตาร์น�ำเงินทุนส�ำรอง
จากกองทุนความมั่งคั่ง (SWF) จ�ำนวน
2 หมื่นล้านดอลลาร์ จากทั้งหมด 3.3
แสนล้านดอลลาร์ มารักษาสภาพ
คล่องทางเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจพลังงาน
กาตาร์ยังสามารถส่งออกก๊าซ LNG ได้
สูงถึง 77 ล้านตัน ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ
ของโลก ขณะที่สายการบิน Qatar
Airways ต้องจัดเส้นทางไปยุโรป
แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชียใหม่
ทั้งหมด เพื่อบินอ้อม 5 ประเทศ และ
เสียเส้นทางการบิน 18 เมือง ใน 5

ประเทศไป เพิ่มทั้งระยะทางและ
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง แม้ว่าผลประกอบ
การปีที่ผ่านมาจะขาดทุน แต่ Qatar
Airways สามารถหาหุ้นส่วนใหม่ๆ
มาร่วมลงทุนในการขยายธุรกิจได้
จัดซื้อเครื่องบินเพิ่มอีก 330 ล�ำ มูลค่า
กว่า 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และ
ได้รับการจัดให้เป็นสายการบินชั้นน�ำ
ของโลกเช่นเคย
กล่าวโดยสรุป กาตาร์รอดพ้น
จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วย 3 ปัจจัย
หลัก ดังนี้
1.รัฐบาลมีวิสัยทัศน์ ในการ
บริหารประเทศ จากการด�ำเนิน
นโยบายตาม Qatar National Vision
2030 ตั้งแต่ปี 2008 ตั้งเป้าลดการพึ่ง
พิงการส่งออกน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
มุ่งหารายได้จากหลายทาง สร้างสังคม
ที่ทันสมัย และไม่พึ่งพาประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งการพัฒนาของกาตาร์ก้าวหน้า
ไปไกลกว่าหลายประเทศในกลุ่มอาหรับ
วิสัยทัศน์และการบริหารประเทศอย่าง
เป็นระบบนี้ท�ำให้กาตาร์รับมือกับ
วิกฤตการณ์ได้เป็นอย่างดี
2.เศรษฐกิจกาตาร์มีเสถียรภาพ
และความมั่นคง มีสินทรัพย์ลงทุนใน
ต่างประเทศมูลค่าสูง จึงสามารถดึงเงิน
ทุนส�ำรองมารักษาสภาพคล่องได้จนไม่

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
3.สร้างความร่วมมือใหม่ๆ กับ
ต่างประเทศ ทั้งด้านการขนส่งอาหาร
และน�้ำดื่ม การค้า การลงทุน ธุรกิจ
การบิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ฯลฯ ได้รับความร่วมมือจาก
ตุรกี อิหร่าน อินเดีย โอมาน โมร็อกโก
ออสเตรเลีย กรีซ บราซิล ซึ่งการต่าง
ประเทศของกาตาร์มีส่วนส�ำคัญอย่าง
ยิ่งในการกู้วิกฤตครั้งนี้ นอกจากนี้
กาตาร์ยังด�ำเนินบทบาทการต่าง
ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีการขยาย
ฐานทัพสหรัฐในกาตาร์รองรับทหาร
ประจ�ำการได้ถึง 1.1 หมื่นนาย ขณะที่
ช่วง เม.ย. 2018 ไมค์ ปอมเปโอ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ได้ส่ง
สัญญาณไปยังซาอุดิอาระเบียให้ยุติ
การปิดล้อมกาตาร์ เป็นต้น
เห็นได้ชัดว่าการปิดล้อมครั้งนี้ ไม่
สามารถหยุดความเจริญก้าวหน้าของ
กาตาร์ได้ ส่งผลให้ โครงสร้างอ�ำนาจ
และความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศ
ความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC)
เปลี่ยนแปลงไป โดยหนึ่งปีที่ผ่านมา
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากาตาร์ ไม่ใช่
ประเทศเล็กๆ ในตะวันออกกลางอีก
ต่อไป แต่ก�ำลังเป็นผู้เล่นส�ำคัญที่
โลกต้องจับตามอง n

