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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ”
(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่าย เพือ่ จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร
ก็ ต ามการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ”
จึงจะมาพบกับผู้อ่านเป็นรายเดื อน ด้ วย
เนื้อหาที่แน่นกระชับ และน�ำเสนอเรื่องราว
ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ
สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป
นอกจากนี้ จะมีการน�ำงานวิจัยจ�ำนวน
หนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดท�ำเป็น
“รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” เป็นครั้ง
คราวด้วย
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ที่มา สรุปจากบทความ “การเติบโตอย่างมี
พลวัต : การยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน” ซึ่งน�ำเสนอในการสัมมนาวิชาการ
ประจ�ำปี 2557 เรื่อง “ประเทศไทยในสาม
ทศวรรษหน้า: สีค่ วามท้าทายเพือ่ การเติบโต
อย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 เขียนโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ดร.สุเมธ องกิตติกุล นายฉัตร ค�ำแสง และ
นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ
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ปรับทัศนคติภาครัฐ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

1. บทน�ำ
รายงานวิ จั ย หลายชิ้ น ระบุ ว ่ า ประเทศไทยได้ เ ข้ า สู ่
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” แล้วเนือ่ งจากอัตราการขยาย
ตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทย 11 ปีย้อนหลัง (moving average)
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9 ในปี 1990 เหลือเพียงร้อยละ
3 ในปี 2002 แม้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นบ้างจากการ
ฟื้นตัวจากวิกฤต “ต้มย�ำกุ้ง” ในปี 1997 แต่ก็อยู่ในระดับไม่เกิน
ร้อยละ 4 เท่านั้น1
แม้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและเศรษฐกิจ
ที่ ถ ดถอยในต่ า งประเทศเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจไทย แต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างภายในประเทศก็เป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ไม่น้อยกว่ากัน
การศึกษาจ�ำนวนมากระบุวา่ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
ก้าวข้ามให้พน้ กับดักรายได้ปานกลางดังเช่น ประเทศเกาหลีใต้
หรือไต้หวัน โดยการยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศจาก
เดิมที่ผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มต�่ำที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้น
ไปสูก่ ารผลิตสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงซึง่ ใช้ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีเข้มข้น ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด
ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงดังเช่นเกาหลีใต้หรือ
ไต้หวัน?
บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีความพร้อม
1

สมชัย จิตสุชน
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ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปสู่ประเทศ
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมมากน้อยเพียงใด โดยหัวข้อที่ 2
จะประเมินความพร้อม ณ ปัจจุบันจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินดัชนีทเี่ ป็นเสาหลักของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทัง้ 12
เสาหลักโดย World Economic Forum (WEF) ซึ่งจะให้เห็น
ภาพกว้างว่าประเทศไทยมีจดุ อ่อนหรือจุดแข็งอย่างไรเพือ่ เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ในเชิงลึกในหัวข้อที่ 3 ซึง่ จะวิเคราะห์วา่
จุดอ่อนนั้นเกิดจากอะไร และหัวข้อที่ 4 จะน�ำเสนอแนวทางใน
การแก้ไขจุดอ่อนต่างๆ เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
อนึ่ง เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการมองภาพกว้าง
เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคและปัญหาของการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย การ
วิเคราะห์จึงไม่ลงลึกในรายประเด็นปัญหาซึ่งมีจ�ำนวนมากและ
มีความหลากหลาย หากแต่จะเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาใน
เชิง “ระบบ” ซึ่งจะน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงระบบที่ส�ำคัญที่จะ
สามารถน�ำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้

2. จุดแข็งและจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF
จัดให้ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันอันดับที่ 31
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รูปที่ 1 ดัชนีชี้วัด 3 กลุ่ม และจำ�แนกเป็นทั้งหมด 12 เสาหลัก (Pillar)

ที่มา: The Global Competitiveness 2013 – 2014, World Economic Forum

จากทั้งหมด 144 ประเทศ และยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องให้
ความส�ำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิต เพื่อยก
ระดับขีดความสามารถเข้าสูก่ ลุม่ ประเทศเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ น
โดยนวัตกรรม
ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีพลวัตได้นั้น ต้อง
มีทั้งปัจจัยพื้นฐาน 4 เสาหลัก คือ 1) โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ เช่น ระบบการขนส่งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2) โครงสร้างพื้นฐานทางสถาบัน (Institutional infrastructure)
ต่างๆ เช่น กฎระเบียบ นโยบาย มาตรการของรัฐที่เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ 3) ระดับการศึกษาและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
และ 4) เศรษฐกิจมหภาคทีม่ คี วามมัน่ คง ดังในรูปที่ 1 นอกจาก
นี้ แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งมี อี ก 6 เสาหลั ก ที่ ร องรั บ ภาคการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ขนาดของตลาด ประสิทธิภาพของตลาด
สินค้าและบริการ ตลาดแรงงาน และตลาดการเงิน รวมทัง้ ความ
พร้อมทางเทคโนโลยี และคุณภาพของการศึกษาขัน้ สูงและการ
ฝึกอบรมซึ่งสะท้อนคุณภาพของทุนและทักษะของแรงงานซึ่ง
เป็นปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญสองประการ
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การจัดอันดับเสาหลักของความสามารถในการแข่งขัน
ของ WEF บ่งชีว้ า่ ประเทศไทยมีจดุ แข็งในเรือ่ งความมัน่ คงของ
เศรษฐกิจในระดับมหภาค และขนาดของตลาด ซึง่ ได้รบั การจัด
อันดับที่ 19 และ 22 จากทัง้ หมด 144 ประเทศ ประสิทธิภาพของ
ตลาดสินค้าและบริการและระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเช่นกันดังตารางที่ 1 หมายความ
ว่า ระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคและระบบตลาด
สินค้าและตลาดการเงินของไทยโดยรวมเป็นปัจจัยส�ำคัญทีเ่ อือ้
ต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในทางตรงกันข้าม ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี การท�ำนวัตกรรม
ระบบสุขภาพและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจนประสิทธิภาพ
ของตลาดแรงงานยังอยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ โดยได้รบั การจัด
อันดับ 65-67 จากจ�ำนวนทั้งหมด 144 ประเทศ
ดัชนีที่ได้รับการจัดอันดับต�่ำสุด คือ ดัชนีด้านสถาบัน
ซึง่ ถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับที่ 84 การทีป่ ระเทศไทยได้คะแนนดัชนีนี้
ต�ำ่ เป็นพิเศษเป็นสิง่ ทีน่ า่ กังวลเพราะ “เสาหลักด้านสถาบัน” เป็น
เสาแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของ WEF โดยพิจารณาจาก
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ตารางที่ 1 จุดแข็ง จุดอ่อนของปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

หมายเหตุ: จุดแข็ง จุดอ่อน ที่แสดง อิงจาก The Global Competitiveness, World Economic Forum 2008 – 2014 “The country’s greatest
weakness is related to its macroeconomic stability, where it ranks a low 67th overall (134 countries).
ที่มา: The Global Competitiveness, World Economic Forum 2014 (Overall 144 countries)

ปัจจัยทีห่ ลากหลาย เช่น ประสิทธิภาพในการใช้จา่ ยของภาครัฐ
การทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใสในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของภาครัฐ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อนักการเมือง ฯลฯ
ซึง่ สะท้อนว่า การท�ำงานของภาครัฐเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้ประเทศไทยมีปัญหาด้าน
ผลิตภาพและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ตารางที่ 2 ชี้ให้เห็นว่า การเติบโตของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2012 มีผลิตภาพในด้านแรงงาน ทุน และ
ระบบ2 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.37, –1.06 และ 1.19 ต่อ
ปี หมายความว่า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในเชิง
คุณภาพที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งเกิด

2

ผลิตภาพระบบ หมายถึง Total Factor Productivity หรือผลิตภาพการ
ผลิตรวม ทีไ่ ม่ได้เกิดจากการเพิม่ ปัจจัยการผลิต คือ ทุนหรือแรงงาน โดยทัว่ ไป
แล้ว ตัวเลขผลิตภาพการผลิตสะท้อนการเพิ่มผลผลิตที่เกิดจากตัวแปรเชิง
“คุณภาพ” เช่น การท�ำนวัตกรรม การเพิ่มทักษะของแรงงาน หรือ คุณภาพ
ของนโยบายหรือการบริหารจัดการของภาครัฐ
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จากการโยกย้ายแรงงานออกจากภาคเกษตรไปสูภ่ าคการผลิต
ที่มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่ามากเนื่องจากมีการใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยี แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเพิ่มของผลิต
ภาพของทุนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมากลับติดลบ ซึ่งแสดง
ว่าปัจจัยทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่ลดลง
สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ อัตราการเพิ่มของผลิตภาพ
แรงงานของไทยมีทศิ ทางลดลงอย่างต่อเนือ่ งซึง่ สะท้อนว่า ภาค
อุตสาหกรรมการผลิตไม่สามารถขยายตัวและดูดซับแรงงาน
จากภาคการเกษตรได้เช่นเดิม ซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยภายในที่
สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจากค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น
และปัจจัยภายนอก คือ ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ถดถอย
ท�ำให้การส่งออกซบเซา
การศึกษาประสบการณ์ของประเทศเอเซียที่ประสบ
ความส�ำเร็จในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน พบว่า การยกระดับรายได้
ต่อประชากรของประเทศนอกจากจะต้องอาศัยการสะสมทุน
(Capital accumulation) เพื่อยกระดับผลิตภาพของแรงงานใน
ประเทศให้สูงขึ้น การลงทุนก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงควบคู่กัน

5
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ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภาพของแรงงาน ทุน ระบบ และ GDP ไทย

หมายเหตุ: - ข้อมูลผลิตภาพแรงงาน ทุน และระบบน�ำมาจาก Asian Productivity Organization
		
- ข้อมูล GDP น�ำมาจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา: ค�ำนวณโดยคณะผู้วิจัย

ไปด้วย ในการประเมินประสิทธิภาพของการใช้ทุนจะพิจารณา
จากอัตราส่วนของการลงทุนต่อรายได้ของประเทศ หรือทีเ่ รียก
กันว่า Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ซึ่งค�ำนวณ
จากการหารมูลค่าการลงทุนด้วยมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ที่เพิ่มขึ้น ค่าที่ค�ำนวณออกมาได้ คือ
ปริมาณการลงทุนที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ GDP 1 หน่วย
หากตัวเลขดังกล่าวอยูใ่ นระดับต�ำ่ หมายความว่าประเทศมีการ
ใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
ประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ที่อาจไม่สูงนัก คือ
ประมาณร้อยละ 20-30 ของ GDP หากแต่มีประสิทธิภาพของ
การลงทุนสูง โดยมีค่า ICOR ระหว่าง 2.7-3.9 เท่านั้น
ในปี 1985-1995 ประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตแบบ
ก้าวกระโดดจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 36 ของ GDP ซึ่งสูง

กว่าประเทศอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไต้หวันค่อนข้างมาก มี
ประสิทธิภาพของการลงทุนในเกณฑ์ดี โดยมีค่า ICOR 3.8 ซึ่ง
ทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ท�ำให้ในขณะนั้น
ประเทศไทยถูกขนานนามว่าจะเป็น “เสือตัวที่ห้าของเอเชีย”
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยได้เกิดฟองสบู่ในภาคการเงินและ
อสังหาริมทรัพย์จนต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 จึง
ท�ำให้ประเทศไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางได้
ในช่วงปี 2000 ถึง 2012 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทย
ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ ค่า ICOR ในช่วงเวลาดังกล่าวสูง
ขึ้นเป็น 5.7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น โจทย์
ส�ำคัญของประเทศไทย คือ ท�ำอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและยก
ระดับรายได้ของประเทศ?

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนของไทยกับประเทศในเอเชียช่วงที่มีการเติบโตสูง

ที่มา: ดัดแปลงจาก FT Alphaville (2013), China’s Challenge, explained in three easy charts. ดาวน์โหลดได้จาก ftalphaville.ft.com ส�ำหรับ
ตัวเลขของประเทศไทยค�ำนวณมาจากข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
กรณีของประเทศไทยที่มีค่า ICOR สูงมีเหตุปัจจัย
จากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและของภาครัฐมีประสิทธิภาพต�ำ่
การแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐ การคุม้ ครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลจาก “แนวคิด”
หรือ “ทัศนคติ” ของผู้ก�ำหนดนโยบายและข้าราชการ เกี่ยวกับ
บทบาทของภาครัฐในการบริหารระบบเศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพใน 3 ระดับ คือ
(1) การให้บริการสาธารณะ (operation) ที่พึ่งพาการ
ลงทุนของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต�่ำ
(2) การก�ำกับดูแล (regulation) ที่เน้นความมั่นคง
มากกว่าประสิทธิภาพ
(3) การด�ำเนินนโยบายอุตสาหกรรม (policy) ที่ไร้
ทิศทาง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 การให้บริการสาธารณะพึ่งพาการลงทุนของภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพต�่ำ
ในประเทศไทย การลงทุนของภาครัฐคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณหนึ่งในสี่ของการลงทุนโดยรวมของประเทศในช่วงปี
2004-2008 และคงอยู่ในระดับร้อยละ 22 ในช่วงปี 2009-2013
โดยภาครัฐเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท�ำให้ตลาดการ
ก่อสร้างเป็นของภาครัฐและเอกชนอย่างละครึง่ ในขณะทีเ่ อกชน
เป็นผู้มีบทบาทมากกว่าในการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์
ส�ำหรับการผลิต
เพื่อตอบค�ำถามว่า การลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด? การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ
ลงทุนของภาครัฐแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ 1) การลงทุนโดย
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การท่าเรือ
และ 2) การลงทุนของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง

โดยตรงกั บ ภาคเอกชน จึ ง สามารถเปรี ย บเที ย บอั ต ราผล
ตอบแทนจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเหล่านีก้ บั ผลตอบแทน
ของภาคเอกชน
ตารางที่ 4 แสดงผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเมือ่
เทียบกับคูแ่ ข่งทีเ่ ป็นเอกชนภายในประเทศและรัฐวิสาหกิจด้วย
กันในต่างประเทศ ในธุรกิจโทรคมนาคม การบิน พลังงาน และ
ธุรกิจแพร่ภาพและกระจายเสียง จะเห็นได้ว่า วิสาหกิจที่เป็น
ของรัฐบาลไทยมีผลการด�ำเนินงานด้อยกว่าทั้งคู่แข่งที่เป็น
ธุ ร กิ จ เอกชนในประเทศและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่
คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ
การที่รัฐวิสาหกิจไทยมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ที่ต�่ำกว่าเอกชนเป็นสิ่งที่คาดเดาได้เนื่องจากวิสาหกิจของรัฐ
ไม่มีเจ้าของ รวมทั้งมีกฎ กติกาของราชการที่รัดตัวท�ำให้แข่ง
กับเอกชนได้ยาก แต่การที่รัฐวิสาหกิจไทยยังมีประสิทธิภาพ
ต�่ำกว่ารัฐวิสาหกิจของประเทศอื่น เช่น SingTel (สิงคโปร์)
ประสิทธิภาพของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี มู ล ค่ า การลงทุ น โดยรวมปี ล ะกว่ า Singapore Airlines (สิงคโปร์) หรือ Petronas (มาเลเซีย)
200,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 ของการลงทุนรวม สะท้อนให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจไทยอาจต้องเผชิญปัญหามากกว่า
ของประเทศ ในจ�ำนวนนี้มีการลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจที่แข่งขัน รัฐวิสาหกิจประเทศอื่น
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรัฐวิสาหกิจไทยกับบริษัทต่างๆ ในช่วง 2009 ถึง 2013

หมายเหตุ: * หมายถึงบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย
		
รายได้ที่น�ำมาใช้ค�ำนวณได้ถูกหักรายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลและรายได้ที่มาจากสัมปทาน
ที่มา: รายงานประจ�ำปีของบริษัท, ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นอกจากรัฐวิสาหกิจข้างต้นแล้วยังพบว่าในกรณีของ
รัฐวิสาหกิจในกลุม่ สถาบันการเงินมีผลการด�ำเนินงานทีต่ ำ�่ กว่า
ภาคเอกชนเช่นกัน ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีภารกิจ
ในการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับผู้
ที่มีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
แต่การศึกษาของเดือนเด่นและคณะ (2556) ชี้ให้เห็นว่าเกิด
ปัญหาในหลายมิติ ตั้งแต่ประเด็นด้านการปิดช่องว่างทางการ
เงิน (Financing gap) ซึ่งมีผู้ประกอบการรายเล็กจ�ำนวน 1.67
ล้านรายยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาการให้สนิ เชือ่
ที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
นอกจากนี้ การด�ำเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจมีปัญหาในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อโดยเฉพาะการคัด
กรองและติดตาม (Screening and monitoring) จนท�ำให้มี
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing loan: NPL)
หรือหนี้เสียจ�ำนวนมาก เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) มีอัตราส่วน NPL
ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 32 ธนาคารอิสลามมีอัตราส่วน NPL
ต่อสินเชื่อรวมร้อยละ 29 เป็นต้น ตอกย�้ำประสิทธิภาพในการ
จัดการเงินทุนของภาคเอกชนที่ดีกว่า
ประสิทธิภาพของการลงทุนของหน่วยงานราชการ
การลงทุนผ่านงบประมาณแผ่นดินมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์
ซึง่ ช่วยลดต้นทุนในด้านธุรกิจและเอือ้ อ�ำนวยให้เกิดการเคลือ่ น
ย้ายของปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างไร
ก็ตามการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยกลับขาดการ
วางแผน ท�ำให้มปี ริมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการ จนการ
ลงทุนบางอย่างกลายเป็นภาระทางการคลัง ในขณะทีก่ ารลงทุน
บางประเภทมีปริมาณไม่เพียงพอ
จากงานวิจัยโดย สุเมธและคณะ (2556) ข้อมูลของ
กรมการบินพลเรือนและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยใน
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ปี 2013 พบว่า มีการลงทุนที่มากเกินความจ�ำเป็นในการสร้าง
สนามบินขนาดเล็กของรัฐจ�ำนวน 31 แห่ง3 นอกจากนี้สนาม
บินภายในประเทศซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท การบินกรุงเทพ
จ�ำกัด ยังมีอตั ราการใช้งานของสนามบินสูงกว่าอัตราการใช้งาน
ของสนามบินภายใต้กรมการบินพลเรือน สะท้อนถึงการด�ำเนิน
งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างสนามบิน
ภายในประเทศด้วยกัน และยังพบว่าอัตราการใช้งานของสนาม
บินนานาชาติสูงกว่าสนามบินภูมิภาคอย่างมากที่ร้อยละ 85
ต่อร้อยละ 20 แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสนาม
บินนานาชาติตำ�่ เกินไปในขณะทีส่ นามบินภูมภิ าคมีมากเกินไป
ในท�ำนองเดียวกัน กิจการรถไฟของไทยแสดงให้เห็น
การขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แสดงให้เห็นว่าหัวรถจักรที่มีอยู่ทั้งหมดของประเทศไทยใน
ปี 2013 จ�ำนวน 258 หัวนั้น มีเพียง 149 หัว (ร้อยละ 58) ที่
สามารถน�ำไปใช้งานได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตอีกว่า
จ�ำนวนหัวรถจักรที่สามารถใช้งานได้นั้นอยู่ในอัตราต�่ำมาโดย
ตลอด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ในช่วง 12 ปีจาก 2002 ถึง 2013
จ� ำ นวนหั ว รถจั ก รที่ มี จ� ำ กั ด ของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคุม้ ค่าของการลงทุน
ในรางรถไฟ รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารางรถไฟของประเทศทั้ง 4
สาย คือ สายเหนือ สายอีสาน สายตะวันออกและสายใต้ มีอตั รา
การใช้งานเฉลี่ยเพียงร้อยละ 50, 48, 20 และ 41 ตามล�ำดับ
ด้วยเหตุนี้ ผลตอบแทนต่อการลงทุนในระบบรางที่ผ่านมาจึง
มีค่าน้อยและดูเหมือนไม่มีความคุ้มค่าที่จะลงทุนเพิ่มทั้งที่การ
ขนส่งด้วยวิธีรางมีต้นทุนต�่ำที่สุด

รูปที่ 2 อัตราการใช้งานรางรถไฟ

ที่มา: พัตรานุช ศรประสิทธิ์ และคณะ (2554)
3

สนามบินที่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารต�่ำกว่า 100,000 คนต่อปี
แห่งหนึ่งมีอัตราการใช้งานเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่สนามบินที่มีก�ำลังรองรับ
ผู้โดยสาร 100,001-1,000,000 คนต่อปีจ�ำนวน 15 แห่งมีอัตราการใช้งาน
เฉลีย่ ร้อยละ 19 สนามบินทีม่ กี ำ� ลังรองรับผูโ้ ดยสาร 1,000,001-10,000,000
คน จ�ำนวน 15 แห่ง มีอตั ราการใช้งานเฉลีย่ ร้อยละ 36 อย่างไรก็ตาม สนามบิน
ภูมภิ าคก็มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวและมีความจ�ำเป็น
บางอย่างในการก่อสร้างขึน้ อาทิ สนามบินภูมภิ าคจ�ำนวนมากมีการใช้งานโดย
กองทัพและ/หรือมักแปรรูปมาจากสนามบินของกองทัพ
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รูปที่ 3 เสถียรภาพและประสิทธิภาพของภาคการเงิน

หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดปี 2012
ที่มา: ข้อมูลภาคการเงิน โดยธนาคารโลก

3.2 การก�ำกับดูแลของภาครัฐที่เน้นความมั่นคงมากกว่า
ประสิทธิภาพ
สื บ เนื่ อ งจากการประสบวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ครั้ ง ใหญ่
ในปี 1997 หน่วยงานก�ำกับดูแลรายสาขาในประเทศไทยจึง
มักให้ความส�ำคัญต่อเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงหรือ
เสถียรภาพให้แก่บริการซึ่งสามารถสะท้อนได้จาก (1) การ
ก�ำกับดูแลอัตราค่าบริการที่ใช้หลักของการก�ำหนดราคาตาม
ต้นทุนจริง (cost plus) มากกว่าการก�ำหนดราคาทีอ่ งิ กับต้นทุน
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การก�ำหนดเพดานราคา (price cap)4
และ (2) การก�ำกับดูแลการแข่งขันในตลาดซึ่งมักจ�ำกัดการ
แข่งขันในตลาดโดยการจ�ำกัดใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางด้านการเงิน
แม้เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงหรือเสถียรภาพ
ของธุรกิจจะมีความส�ำคัญมากแต่กม็ ตี น้ ทุนเช่นกัน เช่นเดียวกับ
4

การก�ำหนดราคาตามต้นทุนจริง (cost plus) เป็นการก�ำหนดราคาสินค้า
โดยให้บริษัทมีอัตราก�ำไรที่คงที่ซึ่งท�ำให้ธุรกิจมีความมั่นคงสูง แต่ผู้ประกอบ
การจะขาดแรงจูงใจในการลดต้นทุนและพัฒนาประสิทธิภาพ แตกต่างจาก
การก�ำหนดเพดานราคา (price cap) ซึง่ ไม่สามารถเพิม่ ราคาสินค้าเพือ่ รักษา
อัตราก�ำไร การลดต้นทุนจึงเป็นวิธีการเดียวในการเพิ่มอัตราก�ำไรของธุรกิจ

ฉบับที่ 111 มกราคม 2558

การสร้างบ้าน หากต้องการสร้างบ้านที่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง
พอทีจ่ ะรับภัยแผ่นดินไหวรุนแรงได้ยอ่ มเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่การสร้าง
บ้านลักษณะนั้นย่อมมีต้นทุนสูง การก�ำกับดูแลที่ดีจึงต้องถ่วง
ดุลระหว่างความมั่นคงกับประสิทธิภาพของธุรกิจที่ก�ำกับดูแล
ให้เหมาะสม
ตัวอย่างของการก�ำกับดูแลที่ให้ความส�ำคัญต่อเป้า
หมายด้านความมัน่ คงมากกว่าประสิทธิภาพ คือ การก�ำกับดูแล
ที่ให้ความส�ำคัญต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและสถาบัน
การเงินซึ่งส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความมั่นคงสูง โดย
มีอัตราการด�ำรงทุนต่อสินทรัพย์ (Capital/Asset) สูงมากหาก
แต่มีประสิทธิภาพต�่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศโดย
พิจารณาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest rate spread)
ตามที่ปรากฏในรูปที่ 3
ในท�ำนองเดียวกัน ทัศนคติในการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศท�ำให้รัฐบาลมีนโยบายก�ำหนดให้
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อขายก๊าซ และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูซ้ อื้ ขายไฟฟ้ารายเดียว
แม้การมีผปู้ ระกอบการเพียงรายเดียวท�ำให้รฐั สามารถควบคุม
อุปสงค์และอุปทานในประเทศไทยได้ง่าย แต่การผูกขาดย่อม
บั่นทอนประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ
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ในกรณีตัวอย่างของ ปตท. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท
พลังงานทีส่ ร้างรายได้ตอ่ จ�ำนวนพนักงานสูงทีส่ ดุ ในโลก (Hartley and Medlock III, 2013) โดยมีเหตุผลหลักคือการมีอ�ำนาจ
ผูกขาดในตลาด แต่กลับมีอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานของ
บริษัทเฉลี่ยเพียงร้อยละ 6.2 ในช่วงปี 2009–2013 ต�่ำกว่า
บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติในประเทศอื่น5 ซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 19.4
และต�่ำกว่าบริษัทพลังงานเอกชน6 ที่เฉลี่ยร้อยละ 12.3 นั่น
หมายความว่า ปตท. เป็นกิจการที่ด�ำเนินงานด้วยต้นทุนสูง
มากที่สุดเช่นกัน
อนึ่ง การผูกขาดไม่จ�ำเป็นต้องหมายถึงการมีต้นทุน
สูงหรือประสิทธิภาพต�ำ่ หากมาตรการก�ำกับดูแลสร้างแรงจูงใจ
หรือแรงกดดันให้ผู้ประกอบการที่ผูกขาดต้องขวนขวายในการ
ประหยัดต้นทุน เช่น การก�ำหนดเพดานราคาที่สามารถปรับ
ขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อและดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพ (CPIX) โดยตัวแปรประสิทธิภาพหมายถึงอัตราร้อยละของต้นทุน
ที่ผู้ประกอบการต้องปรับลดในแต่ละปีเพื่อให้ต้นทุนการผลิต
สินค้าหรือบริการเท่าเทียมกับต้นทุนของผูป้ ระกอบการรายอืน่
ที่ประกอบธุรกิจที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น การก�ำหนด
ราคาดังกล่าวเป็นการ “บีบ” ให้ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนสูง
ต้องลดต้นทุนลงตามเป้าที่ก�ำหนดไว้ เพราะผู้ประกอบการไม่
สามารถปรับราคาตามต้นทุนจริง หากแต่ปรับตามต้นทุนเป้า
หมาย
อย่ า งไรก็ ต าม การก� ำ กั บ ดู แ ลอั ต ราค่ า บริ ก ารใน
ประเทศไทยในทุกสาขาบริการยังใช้ระบบการก�ำหนดราคาที่
อิงกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งมีการก�ำหนดราคาโดยค�ำนวณจาก
ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือเงินที่ลงทุนจริง ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ไม่มีแรงจูงใจที่จะประหยัดต้นทุนเพราะสามารถส่งผ่านต้นทุน
ของความไร้ประสิทธิภาพทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้
แล้ว ระบบการก�ำกับดูแลที่ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Internal rate of return) ที่ตายตัว เช่นในกรณีของการก�ำหนด
ค่าตอบแทนของการลงทุนในระบบท่อก๊าซของ ปตท. ท�ำให้
บริษัทไม่มีความเสี่ยงใดๆ ในการลงทุน
กล่าวโดยสรุป แม้ความมั่นคงหรือเสถียรภาพของ
5

บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติที่ใช้ในการเทียบเคียงประกอบด้วยบริษัท Petronas, Statoil, Petrobras, Petrochina และ Pertamina
6
บริษทั ปิโตรเลียมเอกชนทีใ่ ช้ในการเทียบเคียงประกอบด้วยบริษทั Chevron,
ExxonMobil, Total และ BP
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บริการเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลย
ประสิทธิภาพของระบบ เพราะการที่ภาคการเงินหรือพลังงาน
มีต้นทุนสูงย่อมบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้
ประกอบการไทยทุกคนทีต่ อ้ งพึง่ พาบริการดังกล่าว โดยเฉพาะ
ที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ การให้ความ
ส�ำคัญแก่ความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบโดยการจ�ำกัด
การแข่งขันในตลาดจึงเป็นการท�ำลายธุรกิจในระยะยาว

3.3 การขาดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการก�ำหนด
ทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบ่งเป็นสอง
ค่าย ค่ายแรกคือแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ซึ่ง
ได้รบั การยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) หรือที่เรียกกันว่า ฉันทามติวอชิงตัน (Washington
Consensus) ซึง่ เชือ่ ว่า รัฐไม่ควรมีบทบาทในการ “ชีน้ ำ� ” ตลาด
หรือภาคธุรกิจว่าอุตสาหกรรมที่ควรจะพัฒนาคืออุตสาหกรรม
ใด สิ่งที่รัฐควรท�ำเป็นเพียงการ “สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม” เช่น การมีระบบการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีท่ วั่ ถึงและเพียงพอ กฎ ระเบียบของภาครัฐ
ทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน ตลอดจน
ส่งเสริมให้กลไกทางตลาดท�ำงานได้อย่างสมบูรณ์
อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด ดั ง กล่ า วไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ในประเทศเอเชียตะวันออก เช่น
เกาหลี ใ ต้ และไต้ ห วั น ซึ่ ง สามารถก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ประเทศ
อุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้โดยรัฐมี
บทบาทอย่างส�ำคัญ
หลั ก แนวคิ ด เสรี นิ ย มใหม่ ที่ ค าดหวั ง ว่ า การเปิ ด
เสรีสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดมีข้อจ�ำกัด เนื่องจากการที่
รัฐมีทรัพยากรจ�ำกัดท�ำให้ไม่สามารถลงทุนในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้ทุกประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การท�ำธุรกิจโดยทั่วไปจึงเป็นไปได้ยากมาก และที่ส�ำคัญคือ
องค์ประกอบที่ส�ำคัญบางอย่างไม่สามารถ “ซื้อ” ได้ เช่น การ
สร้างกฎ ระเบียบ และสถาบัน เป็นต้น
งานชิน้ ส�ำคัญทีอ่ ธิบายเหตุผลและความจ�ำเป็นในการ
มีนโยบายอุตสาหกรรม คือ งานของ Ricardo Hausmann และ
Dani Rodrik ที่ชื่อว่า “Doomed to Choose: Industrial Policy
as a Predicament” ในปี 2006 บทความดังกล่าวระบุว่า การ
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มีระบบตลาดที่เสรี กฎ ระเบียบของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน และการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ผลักดันให้ประเทศก�ำลังพัฒนาสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วได้เนื่องจากต้องการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
เศรษฐกิจแบบ “ก้าวกระโดด” หากไม่มีการด�ำเนินการอย่าง
เป็นระบบร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว การลงทุน
โดยเอกชนจะมีความเสี่ยงทางธุรกิจสูงและมีผลตอบแทนจาก
การลงทุนต�่ำ ตัวอย่างเช่น หากเอกชนต้องการพัฒนารีสอร์ท
แห่งหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง แต่รัฐไม่ตัดถนนที่มุ่ง
หน้าไปยังรีสอร์ทดังกล่าว การลงทุนของเอกชนก็จะล้มเหลว
จากตรรกะดังกล่าว รัฐจ�ำเป็นต้องก�ำหนดทิศทางในการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมพร้อมกับเอกชน (investment
coordination) ไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน
นอกจากนี้ รัฐยังมีบทบาทที่ส�ำคัญในการลงทุนใน
ปัจจัยการผลิตที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น
การผลิตบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะ ทั้งนี้แม้ธุรกิจจะสามารถ
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษได้ แต่มีความเสี่ยงว่าบุคคลที่
พัฒนาขึ้นมานั้นจะย้ายไปอยู่กับผู้ประกอบการรายอื่น ถึงแม้
การย้ายทีท่ ำ� งานของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
โดยรวมเพราะเป็นการกระจายทักษะเฉพาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาในวง
กว้างมากขึ้น (spillovers) แต่ท�ำให้เอกชนที่ลงทุนในบุคคลดัง
กล่าวเสียประโยชน์ เอกชนจึงขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะ
ของพนักงานเอง รัฐจึงต้องเข้ามาลงทุนแทนเอกชนเพือ่ ให้ได้มา
ซึง่ บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะส�ำหรับอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
อย่างเพียงพอเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เติบโตได้
ดังนั้น รัฐจ�ำเป็นต้องพัฒนานโยบายอุตสาหกรรม
เพื่อให้เอกชนสามารถวางแผนและบริหารจัดการการลงทุนให้
สอดคล้องกับทิศทางนโยบายอุตสาหกรรมของภาครัฐ และเพือ่
ที่จะสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญในการจัดสรรทรัพยากรของ
ภาครัฐในการสร้างปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เอกชนไม่ต้องการลงทุนเพราะมีความเสี่ยงสูง
รายงานเรื่ อ งรั ฐ บาลไทยกั บ การพั ฒ นาที่ ไ ม่ ส มดุ ล
(The Thai Government and Thailand’s Uneven Economic
Development) ของ Rick Doner ในปี 2008 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยมีนโยบายอุตสาหกรรม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทีผ่ า่ นมานัน้ เกิดจากการทีผ่ ปู้ ระกอบ
การขวนขวายพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ขึน้ มาแทนสินค้าทีส่ ญ
ู เสียขีด

ฉบับที่ 111 มกราคม 2558

ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศทีม่ คี า่ จ้างแรงงานต�ำ่
กว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีสนิ ค้าส่งออกทีห่ ลาก
หลายมาก ตั้งแต่สินค้าเกษตร เช่น ข้าว กุ้ง สับปะรดกระป๋อง
ไปจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนยานยนต์
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้คือ เมื่อประเทศมีรายได้
มีคา่ จ้างทีส่ งู ในระดับหนึง่ แล้ว การส่งออกจะต้องเน้นการพัฒนา
ในแนวดิง่ หรือแนวลึก (คุณภาพและประสิทธิภาพ) มากกว่าแนว
ราบหรือแนวกว้าง (สินค้าและบริการชนิดใหม่) ซึ่งรายงานชิ้น
นี้ได้สรุปว่าประเทศไทยมาถึงทางตันแล้ว เพราะเศรษฐกิจไทย
ที่ผ่านมาเติบโตได้โดยไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถในเชิง
เทคโนโลยีของตนเอง และเป็นเพียงแหล่งในการ “ประกอบ”
สินค้าดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีฐานด้าน
วิศวกรรมทีอ่ อ่ นแอท�ำให้ไม่สามารถดูดซับเทคโนโลยีและทักษะ
ในการผลิตจากบริษัทข้ามชาติได้ ดังที่ Wade (2006) ได้กล่าว
ไว้ว่า ประเทศไทยให้ความส�ำคัญแก่การ “ก�ำหนดราคา” ที่
เหมาะสม และ “ซื้อเทคโนโลยี” (getting the price right, buying skills) แทนการ “พัฒนาสถาบัน” ที่เหมาะสมและ “พัฒนา
เทคโนโลยี” (getting the institution right, building skills)

4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
การที่ประเทศไทยจะสามารถเติบโตอย่างมีพลวัต
จ�ำเป็นต้องพึง่ พาภาครัฐที่ “รูบ้ ทบาท” ทีค่ วรจะเป็นของตนและ
“เล่นบทบาท“ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรู้บทบาท หมายถึง การที่ภาครัฐตระหนักว่า ตน
ควรเป็นผู้ที่ “คัดหางเสือเรือ (steering)” ไม่ใช่ผู้พายเรือเอง
(rowing) ซึ่งหมายความว่า รัฐต้องไม่เข้าไปแข่งขันกับเอกชน
ในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ และหากมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ควรให้เอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดหาบริการดังกล่าว
ในอนาคต รั ฐ บาลไทยควรจ� ำ กั ด บทบาทในการ
ลงทุนของภาครัฐเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่จะ
ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการลงทุนของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมไทย คณะผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการลงทุนของภาครัฐในอนาคตให้สูงกว่าที่ผ่านมามีหลัก
การที่ส�ำคัญสองประเด็น คือ การกระจายอ�ำนาจในการลงทุน
สู่ท้องถิ่น และการร่วมทุนกับเอกชนมากขึ้น
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การกระจายอ�ำนาจในการลงทุนสู่ท้องถิ่นเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของการพัฒนาประเทศเนื่องจากการรวมศูนย์
การตัดสินใจในการลงทุนทัง้ หมดไว้ทสี่ ว่ นกลางไม่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ใน
เชิงพืน้ ที่ ท�ำให้การตัดสินใจจากส่วนกลางไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนในพื้นที่ได้
แม้ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่
ปี 2009 แต่ยงั ไม่เคยมีการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ อย่างจริงจัง
ในทางปฏิบัติท�ำให้ไม่มีความเป็นอิสระ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ยังต้องพึง่ พาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การกูเ้ งินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นต้น
ดังนัน้ การกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจลงทุนสูท่ อ้ ง
ถิน่ ทีแ่ ท้จริง หมายถึง (1) การให้ทอ้ งถิน่ สามารถก�ำหนดการใช้
จ่ายทัง้ ขนาดและประเภทเองได้ (2) การทีท่ อ้ งถิน่ สามารถจัดท�ำ
งบประมาณได้เอง (3) การที่ท้องถิ่นสามารถหารายได้เอง และ
(4) การทีท่ อ้ งถิน่ มีความรับผิดชอบต่อการใช้จา่ ยหรือการลงทุน
ของตน หากการลงทุนสร้างสนามบินในแต่ละจังหวัดเป็นไป
ตามหลักการดังกล่าว คงไม่เกิดการก่อสร้างสนามบินแทบทุก
จังหวัดดังทีน่ ำ� เสนอ เพราะหากคนในพืน้ ทีส่ ามารถตัดสินใจได้
ว่าจะใช้เงินงบประมาณกับสิ่งปลูกสร้างใด คงไม่เลือกลงทุนใน
สนามบินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
แม้ ที่ ผ ่ า นมามี ก ารใช้ จ ่ า ยงบประมาณอย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้ง แต่
ประสบการณ์ ใ นต่ า งประเทศแสดงว่ า การกระจายอ� ำ นาจ
ทางการคลังนั้นแม้ในระยะแรกเริ่มจะมีปัญหาการใช้เงินอย่าง
ไม่คุ้มค่าหรือแม้กระทั่งมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแพร่หลาย
(Oates 1999) แต่ปญ
ั หาดังกล่าวจะคลีค่ ลายลงไปเมือ่ ประชาชน
ในท้องถิน่ เริม่ เรียนรูถ้ งึ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหาร
งบประมาณของตนเอง
ในขณะเดียวกัน การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพราะเอกชนใช้เงินส่วน
ตัวในการลงทุนจึงมีแรงจูงใจที่ต้องประหยัดต้นทุนและสร้าง
ผลประโยชน์จากการลงทุนให้มากที่สุด จึงเป็นวิธีที่ประหยัด
งบประมาณภาครั ฐ และท� ำ ให้ ท รั พ ยากรถู ก ใช้ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยภาครัฐท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับดูแลโครงการ
เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่จ�ำเป็น
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อย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
การประเมินความพร้อมของประเทศไทยส�ำหรับ Public Private
Partnership (PPP) ซึง่ จัดท�ำโดย Economist Intelligence Unit
ในปี 2011 พบว่าประเทศไทยยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่
ในล�ำดับที่ 10 จาก 16 ประเทศที่ท�ำการศึกษา แต่ปัญหาด้าน
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และที่ส�ำคัญคือโครงสร้าง
ที่ขาดความเป็นระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PPP
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก
ขั้นตอนกระบวนการในปัจจุบันมีความล่าช้าและไม่แน่นอน
รวมถึ ง ปั ญ หาด้ า นการตั ด สิ น อย่ า งเป็ น ธรรมในกรณี ที่ เ กิ ด
ข้อพิพาทขึ้น
ปัญหาที่ส�ำคัญคือ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายในการก�ำกับดูแลโครงการ PPP ขาดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการก�ำกับดูแล กล่าวคือ กฎหมายฉบับนีไ้ ม่ครอบคลุม
ด้านการกระจายความเสีย่ ง ไม่ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัด
จ้างเอาไว้ และไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการเลือกโครงการส�ำหรับ
การท�ำ PPP
อนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวก�ำลังดีขึ้น โดย พ.ร.บ. การ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งร่วมพัฒนา
ขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) มีผลบังคับใช้ในปีดังกล่าว มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐท�ำให้ภาครัฐมีความ
ชัดเจนในการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในสาขาต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ และก�ำหนดขัน้ ตอนส�ำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุน ได้แก่
การตัง้ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ การแก้ไขสัญญาและการท�ำสัญญาใหม่ และให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานโครงการ PPP ทีห่ น่วยงานต่างๆ น�ำเสนอ และเป็น
หน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
นโยบายการลงทุนในอนาคตจึงจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ช่องทาง PPP อย่างจริงจังเพื่อน�ำความเชี่ยวชาญของเอกชน
ทัง้ ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งและประสิทธิภาพของการ
ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้บริการของประชาชน มา
จัดสรรบริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การเล่นบทบาทที่ดี หมายถึง การท�ำหน้าที่เป็นผู้
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนความพร้อมสำ�หรับ PPP ในแต่ละมิติ

ที่มา: Evaluating the environment for public-private partnerships in Asia-Pacific โดย Economist Intelligent Unit (2011)

ก�ำกับดูแลและผู้ก�ำหนดนโยบายที่ดี การก�ำกับดูแลที่ดีหมาย
ถึงการก�ำกับดูแลธุรกิจเอกชนที่เอาผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง มิใช่ผู้
ประกอบการ หน่วยงานก�ำกับดูแลควรมีมาตรการส่งเสริมให้
มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ต้องเข้มงวดในการก�ำหนดอัตรา
ค่าบริการมิให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผ่านต้นทุนของ “ความ
ไร้ประสิทธิภาพ” ต่อไปยังผูบ้ ริโภคอย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด รวมทัง้ มี
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
หรือวิธีทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม โดยต้องมีแนวทางเปลี่ยน
“แนวคิด” ของหน่วยงานก�ำกับดูแลให้มรี ะยะห่างจากผูป้ ระกอบ
การมากขึ้น คือ การเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ปฏิบัติหน้าที่จาก
เดิมที่มักประกอบด้วยอดีตข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
เคยเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลเป็น
ตัวแทนภาคประชาชน นักกฎหมาย และนักเศรษฐศาสตร์
ในส่วนของการเล่นบทบาทของผู้ก�ำหนดนโยบาย
ที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุด กล่าวคือ รัฐบาลไทยจะต้อง
สามารถก�ำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้กา้ วพ้น
ไปจากทางตัน แม้การเรียกร้องให้รฐั เข้ามาเล่นบทบาทดังกล่าว
มีความเสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะรัฐมีโอกาสที่จะล้มเหลวโดยเฉพาะ
กรณีของประเทศไทยที่ผลการประเมินโดย WEF จัดอันดับ
คุณภาพของสถาบันไว้ต�่ำกว่าปัจจัยอื่น แต่ประเทศไทยไม่มี
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ทางเลือกอื่นหากแต่ต้องผลักดันให้รัฐมีนโยบายอุตสาหกรรม
ที่ชัดเจนแม้จะเป็นเรื่องที่ยากในลักษณะเดียวกับการที่รัฐต้อง
มีนโยบายการศึกษาหรือนโยบายสุขภาพที่ดี
Hausmann and Rodrik (2006) ได้เสนอแนะแนว
ทางในการก�ำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง
ของความล้มเหลวของรัฐหลายประการดังนี้
ประการแรก การก� ำ หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมว่าจะเน้นไปทีก่ ลุม่ อุตสาหกรรมประเภทใดนัน้ มิได้
มาจากการ “เลือก” ของรัฐ แต่ต้องมาจากการประมวลข้อมูล
จ�ำนวนมากจากภาคเอกชน ดังนั้น กระบวนการในการก�ำหนด
นโยบายอุตสาหกรรมของประเทศต้องมีลกั ษณะ “เปิด” เพือ่ รับ
ฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ วิชาการ ประชาสังคม
ฯลฯ ในวงกว้าง มิใช่เป็นการปิดประตูทำ� งานโดยภาครัฐเท่านัน้
ประการที่สอง รัฐจะต้องระมัดระวังมิให้การก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกลายเป็นกิจกรรมทีเ่ อกชนเข้า
มา “ล็อบบี้” เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้น การประสาน
งานระหว่างรัฐกับเอกชนในการก�ำหนดทิศทางการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต้องด�ำเนิน
การผ่าน “สมาคมการค้า” มิใช่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ประการที่สาม ในการพิจารณาข้อเสนอแนะของภาค
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อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องยึดหลักว่าการส่งเสริมเป็นไปเพื่อยก
ระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือมุ่งเป้าไปที่การ
ให้การส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น สินค้าตัวใหม่ ที่ต้องการการ
ฝึกอบรมแบบใหม่ การลงทุนใหม่ ซึง่ เอือ้ ให้มกี ารปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูง มิใช่เป็นการให้การ
อุดหนุนทางการเงินเพื่อชดเชยให้กับความไร้ประสิทธิภาพ
ประการที่สี่ เพื่อให้นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ได้รบั การยอมรับจากสังคมในวงกว้าง การประเมินข้อเสนอของ
ภาคเอกชนต้องด�ำเนินการอย่างโปร่งใส รัฐต้องแสดงว่าการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งใดนั้นจะส่งผลประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวมในรูปแบบของการจ้างงาน หรือผลิต
ภาพแรงงาน เป็นต้น โดยผู้ประเมินข้อเสนอของภาคเอกชน
ต้องมีความเป็นกลาง เป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชน
ประการสุ ด ท้ า ย การบริ ห ารจั ด การนโยบาย
อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนสูงมากเพราะเกี่ยวโยงกับหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่ต้อง
ด�ำเนินการจ�ำนวนมาก รัฐควรพิจารณาวิธีการบริหารงานใน
ลักษณะเครือข่ายแทนการรวมศูนย์อ�ำนาจ โดยมีหน่วยงานทั้ง
รัฐและเอกชนที่หลากหลายที่ท�ำหน้าที่เป็น “หน่วยบัญชาการ
ย่อย” ท�ำหน้าที่วิเคราะห์โอกาส สร้างแรงจูงใจให้เอกชนและ
ประสานงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องในรายกิจกรรม เช่น การให้การสนับสนุนการฝึก
อบรมทักษะแรงงาน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น การ
บัญญัติกฎ ระเบียบในการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม ฯลฯ
กล่าวโดยสรุป การปฏิรูปประเทศไทยต้องการ “การ
ยกเครื่อง” การบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐค่อนข้างมาก ซึ่ง
เป็นสิง่ ทีย่ ากมาก แต่ประเทศไทยไม่มที างเลือกอีกต่อไปเพราะ
เราได้มาสูท่ างตันของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีไ่ ร้ทศิ ทางและ
ไร้บทบาทของภาครัฐแบบเดิมแล้ว
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