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ปฐมเหตุ

 ไทยติดกับดักประเทศรายไดปานกลางคอนขางแนนอน..
ไมต่ํากวา 15 ปแลว
• โมเดลเกาของการพัฒนา (คาแรงถูก นําเขาเงินทุนและ

เทคโนโลยี สงเสริมเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอยางไรทิศทาง) 
ไมตอบโจทยอีกตอไป  

• รัฐ & เอกชนไทยไมสามารถตอบโจทยได 

 ความเหลื่อมล้ําในไทยยังอยูในระดับสูง..ตัวเลขทางการที่
บอกวาดีข้ึนอาจลวงตา
• ท้ังกลไกตลาดและกลไกรัฐไมสามารถลดความเหลื่อมล้ําได



ทําไมตองดูปจจัยเชิงสถาบัน

 การอธิบายดวย neoclassic economics นําไปสู
ขอเสนอ ‘ที่ดี’ แตมักไมสามารถอธิบายไดวาทําไม
ขอเสนอที่ดีจึงไมถูกนํามาปฏิบัติ

 ปจจัยเชิงสถาบันชวยสรางความเขาใจถึงแรงจูงใจของ 
‘ตัวละคร’ ตาง ๆ วาทําไมถึงเลือก/ไมเลือกทําตาม
ขอเสนอที่ดี

 สามารถใชไดดีทั้งในกรณี MIT และ Inclusive Growth



ปจจัยเชิงสถาบันสําหรับการแกปญหา MIT
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ปัจจัยเชิงสถาบันในมิติ MIT

 การหลุดพน MIT หัวใจคือ technological upgrading แต...

• Market Failure เพราะ

 Upgrading ตองการกระบวนการเรียนรูและลองผิดลองถูกที่ตอเนื่อง

 จึงตองมี financing scheme ระดับ macro ที่สงเสริมการเรียนรู 

 สําหรับประเทศกําลังพัฒนา Financing scheme นี้ไมมีตลาดรองรับ

• Government Failure เพราะ

 การสนับสนุนโดยภาครัฐมักกอใหเกิดคาเชาเศรษฐกิจ (rent)

 หากไมมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี rent ที่เกิดจะเปน unproductive rent 
ไมนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวได

5



ทางออก: ธรรมาภิบาลเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 Khan (2007) เสนอแนวคิดธรรมาภิบาลเพื่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ หรือ growth enhancing governance (GEG) ซึ่ง
พัฒนาตอเนื่องจากแนวคดิ market-enhancing governance 
(MEG) หรือ Washington Consensus

 GEG คอืการมีธรรมาภิบาลในการบรหิารนโยบายทีเ่นนสราง 
Growth ไมใชเพียงใหตลาดทํางานมีประสทิธิภาพขึ้น

• ดีกวา MEG เพราะกลไกตลาดมี market failure ในเรื่อง 
technological upgrading ไมรับประกัน long-term 
growth แมระบบตลาดจะมีประสิทธิภาพก็ตาม
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ตัวอยางการหลุดพน MIT ดวย GEG

ประเทศ มาตรการ ระดับธรรมาภิบาลและผลตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เกาหลีใต
ชวงป 1960s 
ถึงตน 1980s

สนับสนุนการเงินแกกลุมบริษัท
ใหญ chaebo โดยมีเงื่อนไขวา 
chaebo ตองพัฒนาตัวเองใหไล
ตามบริษัทชั้นนําของโลกได

มีธรรมาภิบาลระดับสูงในหนวยงานสนับสนุน
ที่มีเปาหมายการพัฒนาระยะยาว
การเมืองคายตาง ๆ ออนแอ ทําใหปดชอง
ทางการแสดงหาคาเชาเศรษฐกิจผานการให
สินบนหรือระบบพรรคพวก
ผลคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับสูงมาก

มาเลเซีย
1980s ถึง 
1990s

ต้ังเปายกระดับเทคโนโลยีผาน
รัฐวิสาหกิจ และหวังการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท
ขามชาติ

มีธรรมาภิบาลพอสมควรของหนวยงาน
สนับสนุน สามารถปองกัน unproductive 
rent-seeking ไดระดับหนึ่ง 
ผลคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับสูง
พอควร

ท่ีมา: สมชัย จิตสุชน (2559)
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ตัวอยางการไมหลุดพน MIT เพราะขาด GEG

ประเทศ มาตรการ ระดับธรรมาภิบาลและผลตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ลาตินอเมริกา
1950s-1970s

มุงสรางความสามารถในการ
ผลิตภายในประเทศผาน
มาตรการภาษีและสินเชื่อแบบ
เฉพาะเจาะจง

ขาดธรรมาภิบาลในการเรงรัดใหอุตสาหกรรม
ทารกปรับปรุงตัวเอง ทําใหอุตสาหกรรม
เหลานั้นปดตัวลงในที่สุด เกิดกลุมพันธมิตร
ธุรกิจการเมืองที่เนนประโยชนเฉพาะกลุม
ผลคือเศรษฐกิจโตเพียงในชวงแรก จากนั้นซบ
เซาตอเนื่อง

ลาตินอเมริกา
หลัง 1980s

เปดเสรีอยางรวดเร็วและในวง
กวาง
เดินตามแนวทาง MEG ชัดเจน

กลุมพันธมิตรธุรกิจการเมืองถูกลมลางไป
ผลคือเศรษฐกิจขยายตัว แตจํากัดเฉพาะใน
ภาคการผลิตที่มีความไดเปรียบเปรียบเทียบ 
เชนโภคภัณฑ

ท่ีมา: สมชัย จิตสุชน (2559)
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GEG ในกรณีประเทศไทย

 GEG ที่เหมาะกับประเทศไทยเปนอยางไรแน และจะปฏิรูประบบสถาบัน
เศรษฐกิจอยางไรเพือ่ใหมี GEG ดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศไทย?

 ไมมีงานวิจัยทางดานนี้อยางจริงจงั งานวิจัยที่ใกลเคียงที่สุดคือ Khan(2012) 

• Khan (2012) ตั้งขอสังเกตุวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในระยะ 10 
ปหลัง เปนโอกาสของการกาวสู GEG เพราะฝายบริหารเขมแข็งขึ้นจนสามารถเปน 
leader for growth ได

• แตไทยเสียโอกาสนั้นไป เพราะไมมีการกระจายอํานาจการเมืองไปสูภาคสวนอื่น
เกิดการเมืองแบบผูกขาดภายใตหนากากประชาธิปไตย (authoritarianism with 
democratic face) 

• ผลคือกอใหเกิด unproductive rent ผูนําไมใสใจตอ technological 
upgrading อยางแทจริง 

• และความไมแนนอนทางการเมืองสูง
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1. ลดโอกาสเขาถึงคาเชาทางเศรษฐกิจของผูไมมีศักยภาพ (rent-capture 

by non-performers) เชนการควบคุมการคอรรัปชั่น 

2. เพ่ิมอํานาจตอรองทางการเมืองใหกับประชาชนสวนใหญของประเทศ 

และปฏิรูปการเมืองใหนักการเมืองตองตอบโจทยระยะยาวของประชาชน 

3. สรางกลไกสงผานเสียงประชาชนสวนใหญมาสูการเรียกรองทางการเมือง

ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (political demand for high 

economic growth) โดยมีมาตรการเชน

 สรางความสํานึกรูในหมูประชาชนวาการเรียนรู (ขององคกร ของบุคคล) และ

การยกระดับเทคโนโลยีของประเทศกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนเอง 

 ผลักดันกระบวนการทางการเมือง/นักการเมือง/ภาคราชการ ใหหันมา

แนวทางนี้

4. ปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปธรรมขอเสนอแนะเชิงสถาบัน
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ปจจัยเชิงสถาบันเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
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ปจจัยและมาตรการเชิงสถาบันตอความเหลื่อมล้ํา

 สาเหตุหลักคอืโครงสรางอํานาจทางการเมืองเหลื่อมล้ํามาก

• ความเหลื่อมล้ําของอํานาจการเมือง → ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
(Acemoglu et.al, 2007) 

 ทําใหนโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ําไมถูกปฏิบัติอยางจริงจัง เชนการปฏิรูปการศึกษา 
ระบบภาษี ระบบ social protection และสวัสดิการ

 และยังมีผลตอ growth ผานกระบวนการแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไมกอดอกกอ
ผล (unproductive rent seeking) เชน กรณีประเทศไทย ทําใหความยากจนลด
ชากวาที่ควรเปน 

• ระบอบประชาธิปไตยไมรับประกันการลดความเหลื่อมล้ํา

 อาจเปนเพราะคนรวยกับคนชั้นกลางรวมมือกันกีดกันคนจน ตามทฤษฎี median 
voters

 แมมีผลใหเปดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น และเก็บภาษีมากขึ้น (แตก็ไมมีผลลด
ความเหลื่อมล้ํามากนัก อยางที่กลาวขางตน)

แตพบวาการกระจายอํานาจการเมือง/การคลังมีผลลดความเหลื่อมล้ํา



ไทย: 
นโยบายการคลังโดยรัฐบาลกลางไมลดความเหลื่อมล้ํา

ดานการใชจายมีปญหามากกวาดานรายได



การกระจายอํานาจกับการลดความเหลื่อมล้ํา

 การศึกษาของ IMF (‘Income Inequality, Fiscal 
Decentralization and Transfer Dependency’, 2014)
• ใชขอมูลทั่วโลกต้ังแตป 1980 

• นโยบายลดความเหลื่อมล้ํา (redistributive policy) ประสบ
ผลสําเร็จมากสุดในระดับรัฐบาลทองถิ่น

• แตมีเงื่อนไขวา 
 ภาครัฐมีขนาดใหญพอควร 

 นโยบายลดความเหลื่อมล้าํตองมคีวามครอบคลมุเพียงพอ โดยเฉพาะดาน
การใชจายของรัฐ

 เสริมดวยการจัดเก็บภาษีที่ตองเปนไปเพ่ือการลดความเหลือ่มล้าํ เพ่ือให
รัฐบาลทองถิ่นมีรายไดตัวเองมากพอ ไมตองพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
มากนัก
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ศักยภาพของรัฐบาลทองถ่ิน

ท่ีมา: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (2559)
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ไทย: การกระจายอํานาจชะลอตัวในระยะหลัง

ท่ีมา: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (2559)
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รายไดทองถ่ินจัดเก็บไดเองไดนอยมาก

ท่ีมา: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (2559)
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ขอควรระวัง เรื่องการกระจายอํานาจ

 งานวิจัยพบวาการกระจายอํานาจในประเทศที่พัฒนา
แลวมีโอกาสลดความเหลื่อมล้ําไดดีกวาในประเทศ
กําลังพัฒนา
• เพราะปจจัยเชิงสถาบันของรฐับาลทองถ่ินในประเทศกําลงั

พัฒนายังไมเขมแข็งเทา (ปญหา coordination, excessive 
regulation, คอรรัปชั่น)

 จึงตองเรงพัฒนา institutional capacity ของ
รัฐบาลทองถ่ินควบคูไปดวย
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คอรรัปชั่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

และปจจัยเชิงสถาบันในการตอสูคอรรัปชั่น
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คอรรัปช่ันกับ Growth

ท่ีมา: พรเทพ เบญญาอภิกุล (2556)
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คอรรัปชั่นกับความเหลื่อมล้ํา: ความสัมพันธสองทิศทาง

 คอรรัปช่ันกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
• ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวชาลง 

• ภาษีกาวหนานอยลง 

• คาใชจายสังคมนอย และไมมีประสิทธิภาพ 

• การสะสมทุนมนุษยนอยลง

 ความเหลื่อมล้ําเอื้อตอการคอรรัปช่ัน
• คนจนขาดทรัพยากรในการ monitor คอรรัปช่ัน หรือปองกนัตัวเอง

จากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

• มีผลตอทัศนคติในการยอมรับคอรรัปชั่น (กําจัดยากเลยทําใหยอมรับ 
เชน ‘โกงไดถามีผลงาน’)



การตอสูกับคอรรัปช่ันในประเทศกําลังพัฒนา

 ประเทศกําลังพัฒนาโครงสรางสังคมและการเมืองมีธรรมาภิบาลต่ํา 
ทําใหตอสูกับคอรรัปช่ันไดยาก

 องคกรตอตานคอรรัปช่ัน (National anti-corruption 
commission) เปนเพียงฟนเฟองหนึ่งในการตอสูกับคอรรัปช่ัน 
การทํางานอยางโดดเดี่ยวมักไมสามารถแกปญหาได

 ตองใชเครื่องมือหลากหลาย เชน สรางความเขมแข็งใหสื่อและภาค
ประชาสังคม, ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, ปฏิรูป
ระบบราชการ, ปฏิรูปพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง, ปฏิรูป
สถาบันและกระบวนการทางรัฐสภา, การกระจายอํานาจ, สราง
เครือขายกับหนวยงานและองคกรระหวางประเทศ

ท่ีมา: ประจักษ กองกีรติ (2558)



ขอบคุณครับ
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