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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรยีบง่าย เพือ่จดุประกายให้เกดิการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร

ก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

จึงจะมาพบกับผู ้อ่านเป็นรายเดือน ด้วย

เนื้อหาท่ีแน่นกระชับ และน�าเสนอเรื่องราว

ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ

สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป 

 นอกจากน้ี จะมีการน�างานวิจัยจ�านวน
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ปรับทัศนคติภาครัฐ 
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

1. บทน�า

รายงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู ่  

“กบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง” แล้วเนือ่งจากอตัราการขยาย

ตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทย 11 ปีย้อนหลัง (moving average) 

ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9 ในปี 1990 เหลือเพียงร้อยละ 

3 ในปี 2002 แม้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นบ้างจากการ

ฟื้นตัวจากวิกฤต “ต้มย�ากุ้ง” ในปี 1997 แต่ก็อยู่ในระดับไม่เกิน

ร้อยละ 4 เท่านั้น1 

แม้สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศและเศรษฐกจิ

ที่ถดถอยในต่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทย แต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างภายในประเทศก็เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ไม่น้อยกว่ากัน

การศกึษาจ�านวนมากระบวุ่า ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง

ก้าวข้ามให้พ้นกบัดกัรายได้ปานกลางดงัเช่น ประเทศเกาหลีใต้ 

หรือไต้หวัน โดยการยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศจาก

เดิมที่ผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มต�่าที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้น 

ไปสูก่ารผลติสนิค้าและบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่สงูซึง่ใช้ความรูแ้ละ

เทคโนโลยีเข้มข้น ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงดังเช่นเกาหลีใต้หรือ

ไต้หวัน?

บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีความพร้อม

ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปสู่ประเทศ

ท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมมากน้อยเพียงใด โดยหัวข้อที่ 2 

จะประเมินความพร้อม ณ ปัจจุบันจากการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินดชันีท่ีเป็นเสาหลักของการพฒันาทางเศรษฐกิจทัง้ 12 

เสาหลักโดย World Economic Forum (WEF) ซึ่งจะให้เห็น

ภาพกว้างว่าประเทศไทยมจุีดอ่อนหรอืจุดแขง็อย่างไรเพือ่เป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ในเชงิลกึในหวัข้อท่ี 3 ซ่ึงจะวเิคราะห์ว่า

จุดอ่อนนั้นเกิดจากอะไร และหัวข้อที่ 4 จะน�าเสนอแนวทางใน

การแก้ไขจดุอ่อนต่างๆ เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ

ดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการมองภาพกว้าง

เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยหลักท่ีเป็นอุปสรรคและปัญหาของการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย การ

วิเคราะห์จึงไม่ลงลึกในรายประเด็นปัญหาซึ่งมีจ�านวนมากและ

มีความหลากหลาย หากแต่จะเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาใน

เชิง “ระบบ” ซึ่งจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงระบบที่ส�าคัญที่จะ

สามารถน�าพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้

2. จุดแข็งและจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF 

จัดให้ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแข่งขนัอนัดบัที ่31 1 สมชัย จิตสุชน
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จากท้ังหมด 144 ประเทศ และยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องให้

ความส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคการผลิต เพื่อยก

ระดบัขดีความสามารถเข้าสูก่ลุม่ประเทศเศรษฐกจิทีข่บัเคล่ือน

โดยนวัตกรรม 

ทั้งน้ี การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีพลวัตได้นั้น ต้อง

มีทั้งปัจจัยพื้นฐาน 4 เสาหลัก คือ 1) โครงสร้างพื้นฐานทาง

กายภาพ เช่น ระบบการขนส่งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2) โครงสร้างพื้นฐานทางสถาบัน (Institutional infrastructure) 

ต่างๆ เช่น กฎระเบียบ นโยบาย มาตรการของรัฐที่เอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจ 3) ระดับการศึกษาและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

และ 4) เศรษฐกจิมหภาคทีมี่ความม่ันคง ดงัในรูปที ่1 นอกจาก

นี้แล้ว ยังต้องมีอีก 6 เสาหลักที่รองรับภาคการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ ขนาดของตลาด ประสิทธิภาพของตลาด

สนิค้าและบรกิาร ตลาดแรงงาน และตลาดการเงนิ รวมทัง้ความ

พร้อมทางเทคโนโลย ีและคณุภาพของการศกึษาขัน้สงูและการ

ฝึกอบรมซ่ึงสะท้อนคุณภาพของทุนและทักษะของแรงงานซ่ึง

เป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญสองประการ

การจัดอันดบัเสาหลกัของความสามารถในการแข่งขนั

ของ WEF บ่งชีว่้าประเทศไทยมีจุดแขง็ในเรือ่งความม่ันคงของ

เศรษฐกจิในระดบัมหภาค และขนาดของตลาด ซ่ึงได้รบัการจดั

อันดบัท่ี 19 และ 22 จากท้ังหมด 144 ประเทศ ประสทิธิภาพของ

ตลาดสินค้าและบริการและระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน

ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเช่นกันดังตารางที่ 1 หมายความ

ว่า ระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคและระบบตลาด

สนิค้าและตลาดการเงนิของไทยโดยรวมเป็นปัจจัยส�าคญัทีเ่อือ้

ต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ในทางตรงกันข้าม ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี การท�านวัตกรรม 

ระบบสขุภาพและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนประสทิธภิาพ

ของตลาดแรงงานยงัอยูใ่นระดบัท่ีค่อนข้างต�า่ โดยได้รบัการจดั

อันดับ 65-67 จากจ�านวนทั้งหมด 144 ประเทศ

ดัชนีที่ได้รับการจัดอันดับต�่าสุด คือ ดัชนีด้านสถาบัน

ซึง่ถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบัที ่84 การทีป่ระเทศไทยได้คะแนนดชันนีี้

ต�า่เป็นพเิศษเป็นสิง่ท่ีน่ากงัวลเพราะ “เสาหลักด้านสถาบนั” เป็น 

เสาแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของ WEF โดยพิจารณาจาก

รูปที่ 1 ดัชนีชี้วัด 3 กลุ่ม และจ�าแนกเป็นทั้งหมด 12 เสาหลัก (Pillar)

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

การทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใสในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ของภาครัฐ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อนักการเมือง ฯลฯ 

ซึง่สะท้อนว่า การท�างานของภาครฐัเพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิยงั

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

คุณภาพที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งเกิด

จากการโยกย้ายแรงงานออกจากภาคเกษตรไปสูภ่าคการผลติ

ท่ีมีผลิตภาพแรงงานสูงกว่ามากเน่ืองจากมีการใช้เครื่องจักร

และเทคโนโลยี แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าอัตราการเพิ่มของผลิต

ภาพของทุนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมากลับติดลบ ซึ่งแสดง

ว่าปัจจัยทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่ลดลง

สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ อัตราการเพิ่มของผลิตภาพ

แรงงานของไทยมทีศิทางลดลงอย่างต่อเนือ่งซึง่สะท้อนว่า ภาค

อุตสาหกรรมการผลิตไม่สามารถขยายตัวและดูดซับแรงงาน

จากภาคการเกษตรได้เช่นเดิม ซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยภายในที่

สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจากค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น

และปัจจัยภายนอก คือ ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ถดถอย

ท�าให้การส่งออกซบเซา

การศึกษาประสบการณ์ของประเทศเอเซียที่ประสบ

ความส�าเร็จในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน พบว่า การยกระดับรายได้

ต่อประชากรของประเทศนอกจากจะต้องอาศัยการสะสมทุน 

(Capital accumulation) เพื่อยกระดับผลิตภาพของแรงงานใน

ประเทศให้สูงขึ้น การลงทุนก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงควบคู่กัน

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)

2 ผลิตภาพระบบ หมายถึง Total Factor Productivity หรือผลิตภาพการ

ผลิตรวม ทีไ่ม่ได้เกดิจากการเพิม่ปัจจยัการผลติ คอื ทนุหรอืแรงงาน โดยทัว่ไป

แล้ว ตัวเลขผลิตภาพการผลิตสะท้อนการเพิ่มผลผลิตที่เกิดจากตัวแปรเชิง 

“คุณภาพ” เช่น การท�านวัตกรรม การเพิ่มทักษะของแรงงาน หรือ คุณภาพ

ของนโยบายหรือการบริหารจัดการของภาครัฐ
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ไปด้วย ในการประเมินประสิทธิภาพของการใช้ทุนจะพิจารณา

จากอตัราส่วนของการลงทนุต่อรายได้ของประเทศ หรอืท่ีเรยีก

กันว่า Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ซึ่งค�านวณ

จากการหารมูลค่าการลงทุนด้วยมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ที่เพิ่มขึ้น ค่าที่ค�านวณออกมาได้ คือ 

ปริมาณการลงทุนที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ GDP 1 หน่วย 

หากตวัเลขดงักล่าวอยูใ่นระดับต�า่หมายความว่าประเทศมกีาร

ใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่านสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 

ประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ที่อาจไม่สูงนัก คือ

ประมาณร้อยละ 20-30 ของ GDP หากแต่มีประสิทธิภาพของ

การลงทุนสูง โดยมีค่า ICOR ระหว่าง 2.7-3.9 เท่านั้น 

ในปี 1985-1995 ประเทศไทยมีการเติบโตแบบ

ก้าวกระโดดจากการลงทุนเฉล่ียร้อยละ 36 ของ GDP ซึ่งสูง

กว่าประเทศอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไต้หวันค่อนข้างมาก มี

ประสิทธิภาพของการลงทุนในเกณฑ์ดี โดยมีค่า ICOR 3.8 ซึ่ง

ทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ท�าให้ในขณะนั้น

ประเทศไทยถูกขนานนามว่าจะเป็น “เสือตัวที่ห้าของเอเชีย” 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยได้เกิดฟองสบู่ในภาคการเงินและ

อสงัหารมิทรพัย์จนต้องเผชญิกบัวกิฤตเศรษฐกจิในปี 1997 จงึ

ท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถหลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้

ปานกลางได้

ในช่วงปี 2000 ถึง 2012 เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทย

ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ ค่า ICOR ในช่วงเวลาดังกล่าวสูง

ขึ้นเป็น 5.7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น โจทย์

ส�าคัญของประเทศไทย คือ ท�าอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและยก

ระดับรายได้ของประเทศ? 

หมายเหตุ: - ข้อมูลผลิตภาพแรงงาน ทุน และระบบน�ามาจาก Asian Productivity Organization

  - ข้อมูล GDP น�ามาจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย

ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภาพของแรงงาน ทุน ระบบ และ GDP ไทย

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนของไทยกับประเทศในเอเชียช่วงที่มีการเติบโตสูง

ที่มา: ดัดแปลงจาก FT Alphaville (2013), China’s Challenge, explained in three easy charts. ดาวน์โหลดได้จาก ftalphaville.ft.com ส�าหรับ

ตัวเลขของประเทศไทยค�านวณมาจากข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ

กรณีของประเทศไทยที่มีค่า ICOR สูงมีเหตุปัจจัย

จากการลงทนุของรฐัวสิาหกจิและของภาครฐัมปีระสทิธภิาพต�า่ 

การแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐ การคุม้ครองอตุสาหกรรม

ภายในประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลจาก “แนวคิด” 

หรือ “ทัศนคติ” ของผู้ก�าหนดนโยบายและข้าราชการ เกี่ยวกับ

บทบาทของภาครฐัในการบรหิารระบบเศรษฐกจิทีไ่ม่เอือ้ต่อการ

ลงทุนที่มีประสิทธิภาพใน 3 ระดับ คือ 

(1) การให้บริการสาธารณะ (operation) ที่พึ่งพาการ

ลงทุนของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต�่า

(2) การก�ากับดูแล (regulation) ที่เน้นความมั่นคง

มากกว่าประสิทธิภาพ

(3) การด�าเนินนโยบายอุตสาหกรรม (policy) ที่ไร้

ทิศทาง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 การให้บริการสาธารณะพึ่งพาการลงทุนของภาครัฐ

ที่มีประสิทธิภาพต�่า

ในประเทศไทย การลงทุนของภาครัฐคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณหน่ึงในสี่ของการลงทุนโดยรวมของประเทศในช่วงปี 

2004-2008 และคงอยู่ในระดับร้อยละ 22 ในช่วงปี 2009-2013 

โดยภาครัฐเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท�าให้ตลาดการ

ก่อสร้างเป็นของภาครฐัและเอกชนอย่างละครึง่ ในขณะทีเ่อกชน

เป็นผู้มีบทบาทมากกว่าในการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์

ส�าหรับการผลิต

เพื่อตอบค�าถามว่า การลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิ- 

ภาพมากน้อยเพียงใด? การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ

ลงทุนของภาครัฐแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ 1) การลงทุนโดย

หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การท่าเรือ 

และ 2) การลงทุนของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมการบินพลเรือน 

กรมทางหลวง

ประสิทธิภาพของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจมีมูลค ่าการลงทุนโดยรวมปีละกว ่า 

200,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 ของการลงทุนรวม

ของประเทศ ในจ�านวนนี้มีการลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจที่แข่งขัน

โดยตรงกับภาคเอกชน จึงสามารถเปรียบเทียบอัตราผล

ตอบแทนจากการลงทุนของรฐัวสิาหกจิเหล่านีก้บัผลตอบแทน

ของภาคเอกชน

ตารางท่ี 4 แสดงผลการด�าเนินงานของรฐัวิสาหกิจเมือ่

เทยีบกบัคูแ่ข่งทีเ่ป็นเอกชนภายในประเทศและรฐัวสิาหกจิด้วย

กันในต่างประเทศ ในธุรกิจโทรคมนาคม การบิน พลังงาน และ 

ธุรกิจแพร่ภาพและกระจายเสียง จะเห็นได้ว่า วิสาหกิจที่เป็น

ของรัฐบาลไทยมีผลการด�าเนินงานด้อยกว่าท้ังคู่แข่งที่เป็น

ธุรกิจเอกชนในประเทศและรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจที่

คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ

การที่รัฐวิสาหกิจไทยมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ท่ีต�่ากว่าเอกชนเป็นสิ่งท่ีคาดเดาได้เน่ืองจากวิสาหกิจของรัฐ

ไม่มีเจ้าของ รวมทั้งมีกฎ กติกาของราชการที่รัดตัวท�าให้แข่ง

กับเอกชนได้ยาก แต่การที่รัฐวิสาหกิจไทยยังมีประสิทธิภาพ

ต�่ากว่ารัฐวิสาหกิจของประเทศอื่น เช่น SingTel (สิงคโปร์) 

Singapore Airlines (สิงคโปร์) หรือ Petronas (มาเลเซีย) 

สะท้อนให้เหน็ว่ารฐัวิสาหกจิไทยอาจต้องเผชญิปัญหามากกว่า

รัฐวิสาหกิจประเทศอื่น
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นอกจากรัฐวิสาหกิจข้างต้นแล้วยังพบว่าในกรณีของ

รัฐวสิาหกจิในกลุม่สถาบนัการเงนิมผีลการด�าเนนิงานท่ีต�า่กว่า

ภาคเอกชนเช่นกัน ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีภารกิจ

ในการอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับผู้

ที่มีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน 

แต่การศึกษาของเดือนเด่นและคณะ (2556) ชี้ให้เห็นว่าเกิด

ปัญหาในหลายมิติ ต้ังแต่ประเด็นด้านการปิดช่องว่างทางการ

เงิน (Financing gap) ซึ่งมีผู้ประกอบการรายเล็กจ�านวน 1.67 

ล้านรายยงัไม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ ปัญหาการให้สนิเชือ่

ที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาศักยภาพของผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นอกจากนี้ การด�าเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจมีปัญหาในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อโดยเฉพาะการคัด

กรองและติดตาม (Screening and monitoring) จนท�าให้มี

สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing loan: NPL) 

หรือหนี้เสียจ�านวนมาก เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) มีอัตราส่วน NPL  

ต่อสินเชื่อรวมท่ีร้อยละ 32 ธนาคารอิสลามมีอัตราส่วน NPL 

ต่อสินเชื่อรวมร้อยละ 29 เป็นต้น ตอกย�้าประสิทธิภาพในการ

จัดการเงินทุนของภาคเอกชนที่ดีกว่า

ประสิทธิภาพของการลงทุนของหน่วยงานราชการ

การลงทุนผ่านงบประมาณแผ่นดินมีวัตถุประสงค์

หลัก คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์

ซ่ึงช่วยลดต้นทุนในด้านธุรกจิและเอ้ืออ�านวยให้เกดิการเคลือ่น

ย้ายของปัจจัยการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างไร

ก็ตามการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยกลับขาดการ

วางแผน ท�าให้มปีรมิาณไม่สอดคล้องกบัความต้องการ จนการ

ลงทุนบางอย่างกลายเป็นภาระทางการคลงั ในขณะทีก่ารลงทนุ

บางประเภทมีปริมาณไม่เพียงพอ

จากงานวิจัยโดย สุเมธและคณะ (2556) ข้อมูลของ

กรมการบนิพลเรอืนและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยใน

หมายเหตุ: * หมายถึงบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย

   รายได้ที่น�ามาใช้ค�านวณได้ถูกหักรายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลและรายได้ที่มาจากสัมปทาน

ที่มา: รายงานประจ�าปีของบริษัท, ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรัฐวิสาหกิจไทยกับบริษัทต่างๆ ในช่วง 2009 ถึง 2013
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ปี 2013 พบว่า มีการลงทุนที่มากเกินความจ�าเป็นในการสร้าง

สนามบินขนาดเล็กของรัฐจ�านวน 31 แห่ง3 นอกจากน้ีสนาม

บินภายในประเทศซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท การบินกรุงเทพ 

จ�ากดั ยงัมอีตัราการใช้งานของสนามบนิสงูกว่าอตัราการใช้งาน

ของสนามบนิภายใต้กรมการบนิพลเรอืน สะท้อนถงึการด�าเนนิ

งานทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าเมือ่เปรียบเทยีบระหว่างสนามบนิ

ภายในประเทศด้วยกนั และยงัพบว่าอตัราการใช้งานของสนาม

บินนานาชาติสูงกว่าสนามบินภูมิภาคอย่างมากที่ร้อยละ 85 

ต่อร้อยละ 20 แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสนาม

บินนานาชาตติ�า่เกนิไปในขณะทีส่นามบนิภูมิภาคมมีากเกนิไป 

ในท�านองเดียวกัน กิจการรถไฟของไทยแสดงให้เห็น

การขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ข้อมลูของศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แสดงให้เห็นว่าหัวรถจักรท่ีมีอยู่ท้ังหมดของประเทศไทยใน

ปี 2013 จ�านวน 258 หัวนั้น มีเพียง 149 หัว (ร้อยละ 58) ที่

สามารถน�าไปใช้งานได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตอีกว่า

จ�านวนหัวรถจักรที่สามารถใช้งานได้นั้นอยู่ในอัตราต�่ามาโดย

ตลอด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ในช่วง 12 ปีจาก 2002 ถึง 2013

จ�านวนหัวรถจักรที่มีจ�ากัดของการรถไฟแห ่ง

ประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคุม้ค่าของการลงทนุ

ในรางรถไฟ รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารางรถไฟของประเทศทั้ง 4 

สาย คอื สายเหนอื สายอสีาน สายตะวนัออกและสายใต้ มอีตัรา

การใช้งานเฉลี่ยเพียงร้อยละ 50, 48, 20 และ 41 ตามล�าดับ 

ด้วยเหตุน้ี ผลตอบแทนต่อการลงทุนในระบบรางท่ีผ่านมาจึง

มีค่าน้อยและดูเหมือนไม่มีความคุ้มค่าที่จะลงทุนเพิ่มทั้งที่การ

ขนส่งด้วยวิธีรางมีต้นทุนต�่าที่สุด

3 สนามบินที่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารต�่ากว่า 100,000 คนต่อปี

แห่งหนึ่งมีอัตราการใช้งานเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่สนามบินที่มีก�าลังรองรับ

ผู้โดยสาร 100,001-1,000,000 คนต่อปีจ�านวน 15 แห่งมีอัตราการใช้งาน

เฉลีย่ร้อยละ 19 สนามบนิทีมี่ก�าลงัรองรบัผู้โดยสาร 1,000,001-10,000,000 

คน จ�านวน 15 แห่ง มอีตัราการใช้งานเฉลีย่ร้อยละ 36 อย่างไรกต็าม สนามบิน

ภมูภิาคกม็ไิด้มวีตัถปุระสงค์ในเชงิพาณิชย์เพียงอย่างเดียวและมีความจ�าเป็น

บางอย่างในการก่อสร้างขึน้ อาท ิสนามบนิภมูภิาคจ�านวนมากมกีารใช้งานโดย

กองทัพและ/หรือมักแปรรูปมาจากสนามบินของกองทัพ

ที่มา: พัตรานุช ศรประสิทธิ์ และคณะ (2554)

รูปที่ 2 อัตราการใช้งานรางรถไฟ
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3.2 การก�ากับดูแลของภาครัฐที่เน้นความมั่นคงมากกว่า

ประสิทธิภาพ

สืบเนื่องจากการประสบวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่

ในปี 1997 หน่วยงานก�ากับดูแลรายสาขาในประเทศไทยจึง

มักให้ความส�าคัญต่อเป้าหมายในการสร้างความม่ันคงหรือ

เสถียรภาพให้แก่บริการซึ่งสามารถสะท้อนได้จาก (1) การ

ก�ากับดูแลอัตราค่าบริการที่ใช้หลักของการก�าหนดราคาตาม

ต้นทนุจรงิ (cost plus) มากกว่าการก�าหนดราคาทีอ่งิกบัต้นทนุ

ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การก�าหนดเพดานราคา (price cap)4

และ (2) การก�ากับดูแลการแข่งขันในตลาดซึ่งมักจ�ากัดการ

แข่งขนัในตลาดโดยการจ�ากดัใบอนญุาตในการประกอบกจิการ

เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางด้านการเงิน 

แม้เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงหรือเสถียรภาพ

ของธรุกจิจะมคีวามส�าคญัมากแต่กม็ต้ีนทนุเช่นกนั เช่นเดยีวกบั

การสร้างบ้าน หากต้องการสร้างบ้านที่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง

พอทีจ่ะรบัภยัแผ่นดนิไหวรนุแรงได้ย่อมเป็นสิง่ทีด่ ีแต่การสร้าง

บ้านลักษณะนั้นย่อมมีต้นทุนสูง การก�ากับดูแลที่ดีจึงต้องถ่วง

ดุลระหว่างความมั่นคงกับประสิทธิภาพของธุรกิจที่ก�ากับดูแล

ให้เหมาะสม

ตัวอย่างของการก�ากับดูแลที่ให้ความส�าคัญต่อเป้า

หมายด้านความมัน่คงมากกว่าประสทิธภิาพ คอื การก�ากบัดแูล

ที่ให้ความส�าคัญต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและสถาบัน

การเงินซ่ึงส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความม่ันคงสูง โดย

มีอัตราการด�ารงทุนต่อสินทรัพย์ (Capital/Asset) สูงมากหาก

แต่มีประสิทธิภาพต�่ากว่าธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศโดย

พิจารณาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest rate spread) 

ตามที่ปรากฏในรูปที่ 3 

ในท�านองเดียวกัน ทัศนคติในการสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงานของประเทศท�าให้รัฐบาลมีนโยบายก�าหนดให้ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อขายก๊าซ และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูซ้ือ้ขายไฟฟ้ารายเดยีว 

แม้การมผีูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวท�าให้รฐัสามารถควบคมุ

อุปสงค์และอุปทานในประเทศไทยได้ง่าย แต่การผูกขาดย่อม

บั่นทอนประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ

4 การก�าหนดราคาตามต้นทุนจริง (cost plus) เป็นการก�าหนดราคาสินค้า

โดยให้บริษัทมีอัตราก�าไรที่คงที่ซ่ึงท�าให้ธุรกิจมีความมั่นคงสูง แต่ผู้ประกอบ

การจะขาดแรงจูงใจในการลดต้นทุนและพัฒนาประสิทธิภาพ แตกต่างจาก

การก�าหนดเพดานราคา (price cap) ซ่ึงไม่สามารถเพ่ิมราคาสนิค้าเพือ่รกัษา

อัตราก�าไร การลดต้นทุนจึงเป็นวิธีการเดียวในการเพิ่มอัตราก�าไรของธุรกิจ

รูปที่ 3 เสถียรภาพและประสิทธิภาพของภาคการเงิน 

หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดปี 2012

ที่มา: ข้อมูลภาคการเงิน โดยธนาคารโลก 
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ในกรณีตัวอย่างของ ปตท. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท

พลงังานทีส่ร้างรายได้ต่อจ�านวนพนกังานสงูทีส่ดุในโลก (Hart-

ley and Medlock III, 2013) โดยมีเหตุผลหลักคือการมีอ�านาจ

ผูกขาดในตลาด แต่กลับมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของ

บริษัทเฉลี่ยเพียงร้อยละ 6.2 ในช่วงปี 2009–2013 ต�่ากว่า 

บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติในประเทศอื่น5 ซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 19.4 

และต�่ากว่าบริษัทพลังงานเอกชน6 ที่เฉล่ียร้อยละ 12.3 น่ัน

หมายความว่า ปตท. เป็นกิจการที่ด�าเนินงานด้วยต้นทุนสูง

มากที่สุดเช่นกัน

อน่ึง การผูกขาดไม่จ�าเป็นต้องหมายถึงการมีต้นทุน

สงูหรอืประสทิธภิาพต�า่หากมาตรการก�ากบัดแูลสร้างแรงจูงใจ

หรือแรงกดดันให้ผู้ประกอบการที่ผูกขาดต้องขวนขวายในการ

ประหยัดต้นทุน เช่น การก�าหนดเพดานราคาที่สามารถปรับ

ขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อและดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพ (CPI-

X) โดยตัวแปรประสิทธิภาพหมายถึงอัตราร้อยละของต้นทุน

ที่ผู้ประกอบการต้องปรับลดในแต่ละปีเพื่อให้ต้นทุนการผลิต

สนิค้าหรอืบรกิารเท่าเทยีมกบัต้นทนุของผูป้ระกอบการรายอ่ืน

ที่ประกอบธุรกิจที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น การก�าหนด

ราคาดังกล่าวเป็นการ “บีบ” ให้ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนสูง

ต้องลดต้นทุนลงตามเป้าที่ก�าหนดไว้ เพราะผู้ประกอบการไม่

สามารถปรับราคาตามต้นทุนจริง หากแต่ปรับตามต้นทุนเป้า

หมาย

อย่างไรก็ตาม การก�ากับดูแลอัตราค่าบริการใน

ประเทศไทยในทุกสาขาบริการยังใช้ระบบการก�าหนดราคาที่

อิงกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งมีการก�าหนดราคาโดยค�านวณจาก

ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือเงินที่ลงทุนจริง ท�าให้ผู้ประกอบการ

ไม่มีแรงจูงใจที่จะประหยัดต้นทุนเพราะสามารถส่งผ่านต้นทุน

ของความไร้ประสิทธิภาพทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภค นอกจากน้ี

แล้ว ระบบการก�ากับดูแลที่ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Internal rate of return) ที่ตายตัว เช่นในกรณีของการก�าหนด

ค่าตอบแทนของการลงทุนในระบบท่อก๊าซของ ปตท. ท�าให้

บริษัทไม่มีความเสี่ยงใดๆ ในการลงทุน

กล่าวโดยสรุป แม้ความม่ันคงหรือเสถียรภาพของ

บริการเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลย

ประสิทธิภาพของระบบ เพราะการที่ภาคการเงินหรือพลังงาน

มีต้นทุนสูงย่อมบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้

ประกอบการไทยทุกคนท่ีต้องพึง่พาบรกิารดงักล่าว โดยเฉพาะ

ท่ีต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ การให้ความ

ส�าคัญแก่ความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบโดยการจ�ากัด

การแข่งขันในตลาดจึงเป็นการท�าลายธุรกิจในระยะยาว

3.3 การขาดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการก�าหนด

ทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบ่งเป็นสอง

ค่าย ค่ายแรกคือแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ซึ่ง

ได้รบัการยอมรบัจากองค์กรระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกจิ

ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) หรือท่ีเรียกกันว่า ฉันทามติวอชิงตัน (Washington 

Consensus) ซึง่เชือ่ว่า รฐัไม่ควรมบีทบาทในการ “ชีน้�า” ตลาด

หรือภาคธุรกิจว่าอุตสาหกรรมที่ควรจะพัฒนาคืออุตสาหกรรม

ใด สิ่งที่รัฐควรท�าเป็นเพียงการ “สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การพฒันาอุตสาหกรรม” เช่น การมีระบบการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีท่ัวถงึและเพยีงพอ กฎ ระเบยีบของภาครฐั

ท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกจิและการลงทุน ตลอดจน

ส่งเสริมให้กลไกทางตลาดท�างานได้อย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ

ประสบการณ์เชิงประจักษ์ในประเทศเอเชียตะวันออก เช่น 

เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งสามารถก้าวสู ่การเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้โดยรัฐมี

บทบาทอย่างส�าคัญ

หลักแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่คาดหวังว ่าการเปิด

เสรีสามารถแก้ปัญหาได้ท้ังหมดมีข้อจ�ากัด เน่ืองจากการที่

รัฐมีทรัพยากรจ�ากัดท�าให้ไม่สามารถลงทุนในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมได้ทุกประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การท�าธุรกิจโดยท่ัวไปจึงเป็นไปได้ยากมาก และท่ีส�าคัญคือ 

องค์ประกอบที่ส�าคัญบางอย่างไม่สามารถ “ซื้อ” ได้ เช่น การ

สร้างกฎ ระเบียบ และสถาบัน เป็นต้น

งานชิน้ส�าคญัทีอ่ธบิายเหตผุลและความจ�าเป็นในการ

มีนโยบายอุตสาหกรรม คือ งานของ Ricardo Hausmann และ 

Dani Rodrik ที่ชื่อว่า “Doomed to Choose: Industrial Policy 

as a Predicament” ในปี 2006 บทความดังกล่าวระบุว่า การ

5 บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติที่ใช้ในการเทียบเคียงประกอบด้วยบริษัท Petro-

nas, Statoil, Petrobras, Petrochina และ Pertamina
6 บรษิทัปิโตรเลยีมเอกชนทีใ่ช้ในการเทยีบเคยีงประกอบด้วยบรษิทั Chevron, 

ExxonMobil, Total และ BP
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มีระบบตลาดที่เสรี กฎ ระเบียบของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างพื้นฐาน และการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตแต่ไม่เพียงพอที่จะ

ผลักดันให้ประเทศก�าลังพัฒนาสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศ

พัฒนาแล้วได้เน่ืองจากต้องการการปรับเปล่ียนโครงสร้างของ

เศรษฐกิจแบบ “ก้าวกระโดด” หากไม่มีการด�าเนินการอย่าง

เป็นระบบร่วมกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนแล้ว การลงทนุ

โดยเอกชนจะมีความเสี่ยงทางธุรกิจสูงและมีผลตอบแทนจาก

การลงทุนต�่า ตัวอย่างเช่น หากเอกชนต้องการพัฒนารีสอร์ท

แห่งหน่ึงในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง แต่รัฐไม่ตัดถนนที่มุ่ง

หน้าไปยังรีสอร์ทดังกล่าว การลงทุนของเอกชนก็จะล้มเหลว 

จากตรรกะดังกล่าว รัฐจ�าเป็นต้องก�าหนดทิศทางในการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมพร้อมกับเอกชน (investment 

coordination) ไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน 

นอกจากนี้ รัฐยังมีบทบาทที่ส�าคัญในการลงทุนใน

ปัจจัยการผลิตที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น 

การผลิตบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะ ทั้งนี้แม้ธุรกิจจะสามารถ

พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษได้ แต่มีความเสี่ยงว่าบุคคลท่ี

พัฒนาขึ้นมานั้นจะย้ายไปอยู่กับผู้ประกอบการรายอื่น ถึงแม้

การย้ายทีท่�างานของบคุคลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิ

โดยรวมเพราะเป็นการกระจายทกัษะเฉพาะทีพ่ฒันาขึน้มาในวง

กว้างมากขึ้น (spillovers) แต่ท�าให้เอกชนที่ลงทุนในบุคคลดัง

กล่าวเสียประโยชน์ เอกชนจึงขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะ

ของพนักงานเอง รฐัจงึต้องเข้ามาลงทนุแทนเอกชนเพือ่ให้ได้มา

ซึง่บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะส�าหรบัอตุสาหกรรมนัน้ๆ 

อย่างเพียงพอเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เติบโตได้ 

ดังน้ัน รัฐจ�าเป็นต้องพัฒนานโยบายอุตสาหกรรม

เพื่อให้เอกชนสามารถวางแผนและบริหารจัดการการลงทุนให้

สอดคล้องกบัทศิทางนโยบายอตุสาหกรรมของภาครฐั และเพือ่

ที่จะสามารถจัดล�าดับความส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรของ

ภาครัฐในการสร้างปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมายที่เอกชนไม่ต้องการลงทุนเพราะมีความเสี่ยงสูง

รายงานเร่ืองรัฐบาลไทยกับการพัฒนาที่ไม่สมดุล 

(The Thai Government and Thailand’s Uneven Economic 

Development) ของ Rick Doner ในปี 2008 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยมีนโยบายอุตสาหกรรม การ

ขยายตวัของเศรษฐกจิไทยทีผ่่านมานัน้เกดิจากการทีผู่ป้ระกอบ

การขวนขวายพฒันาสนิค้าใหม่ๆ ขึน้มาแทนสนิค้าทีส่ญูเสยีขดี

ความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ประเทศทีม่ค่ีาจ้างแรงงานต�า่

กว่า ด้วยเหตผุลดงักล่าว ประเทศไทยจงึมสีนิค้าส่งออกทีห่ลาก

หลายมาก ตั้งแต่สินค้าเกษตร เช่น ข้าว กุ้ง สับปะรดกระป๋อง 

ไปจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนยานยนต์

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้คือ เมื่อประเทศมีรายได้ 

มค่ีาจ้างท่ีสงูในระดบัหนึง่แล้ว การส่งออกจะต้องเน้นการพฒันา

ในแนวดิง่หรอืแนวลึก (คุณภาพและประสิทธิภาพ) มากกว่าแนว

ราบหรือแนวกว้าง (สินค้าและบริการชนิดใหม่) ซึ่งรายงานชิ้น

นี้ได้สรุปว่าประเทศไทยมาถึงทางตันแล้ว เพราะเศรษฐกิจไทย

ที่ผ่านมาเติบโตได้โดยไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถในเชิง

เทคโนโลยีของตนเอง และเป็นเพียงแหล่งในการ “ประกอบ” 

สินค้าดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีฐานด้าน

วศิวกรรมท่ีอ่อนแอท�าให้ไม่สามารถดดูซบัเทคโนโลยแีละทกัษะ

ในการผลิตจากบริษัทข้ามชาติได้ ดังที่ Wade (2006) ได้กล่าว

ไว้ว่า ประเทศไทยให้ความส�าคัญแก่การ “ก�าหนดราคา” ที่

เหมาะสม และ “ซื้อเทคโนโลยี” (getting the price right, buy-

ing skills) แทนการ “พัฒนาสถาบัน” ที่เหมาะสมและ “พัฒนา

เทคโนโลยี” (getting the institution right, building skills)

4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

การท่ีประเทศไทยจะสามารถเติบโตอย่างมีพลวัต

จ�าเป็นต้องพึง่พาภาครฐัท่ี “รูบ้ทบาท” ท่ีควรจะเป็นของตนและ 

“เล่นบทบาท“ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การรู้บทบาท หมายถึง การที่ภาครัฐตระหนักว่า ตน

ควรเป็นผู้ที่ “คัดหางเสือเรือ (steering)” ไม่ใช่ผู้พายเรือเอง 

(rowing) ซึ่งหมายความว่า รัฐต้องไม่เข้าไปแข่งขันกับเอกชน

ในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ และหากมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ควรให้เอกชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดหาบริการดังกล่าว

ในอนาคต รัฐบาลไทยควรจ�ากัดบทบาทในการ

ลงทุนของภาครัฐเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่จะ

ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการลงทุนของเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมไทย คณะผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของการลงทุนของภาครัฐในอนาคตให้สูงกว่าที่ผ่านมามีหลัก

การที่ส�าคัญสองประเด็น คือ การกระจายอ�านาจในการลงทุน

สู่ท้องถิ่น และการร่วมทุนกับเอกชนมากขึ้น
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การกระจายอ�านาจในการลงทุนสู่ท้องถ่ินเป็นองค์

ประกอบส�าคัญของการพัฒนาประเทศเนื่องจากการรวมศูนย์

การตดัสนิใจในการลงทนุทัง้หมดไว้ทีส่่วนกลางไม่สอดคล้องกบั

พฒันาการทางเศรษฐกจิและสงัคมทีมี่ความซบัซ้อนมากขึน้ใน

เชงิพืน้ที ่ท�าให้การตดัสนิใจจากส่วนกลางไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของคนในพื้นที่ได้ 

แม้ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่

ปี 2009 แต่ยงัไม่เคยมกีารกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่อย่างจรงิจัง

ในทางปฏิบัติท�าให้ไม่มีความเป็นอิสระ เช่น องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ยงัต้องพึง่พาเงนิอดุหนนุจากรฐับาล การกูเ้งนิของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นต้น

ดงันัน้ การกระจายอ�านาจในการตดัสนิใจลงทนุสูท้่อง

ถ่ินทีแ่ท้จรงิ หมายถงึ (1) การให้ท้องถิน่สามารถก�าหนดการใช้

จ่ายทัง้ขนาดและประเภทเองได้ (2) การทีท้่องถ่ินสามารถจัดท�า

งบประมาณได้เอง (3) การที่ท้องถิ่นสามารถหารายได้เอง และ 

(4) การทีท้่องถิน่มคีวามรบัผดิชอบต่อการใช้จ่ายหรอืการลงทนุ

ของตน หากการลงทุนสร้างสนามบินในแต่ละจังหวัดเป็นไป

ตามหลักการดังกล่าว คงไม่เกิดการก่อสร้างสนามบินแทบทุก

จงัหวดัดงัทีน่�าเสนอ เพราะหากคนในพ้ืนทีส่ามารถตัดสินใจได้

ว่าจะใช้เงินงบประมาณกับสิ่งปลูกสร้างใด คงไม่เลือกลงทุนใน

สนามบินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แม้ที่ผ ่านมามีการใช้จ ่ายงบประมาณอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้ง แต่

ประสบการณ์ในต่างประเทศแสดงว่า การกระจายอ�านาจ

ทางการคลังนั้นแม้ในระยะแรกเร่ิมจะมีปัญหาการใช้เงินอย่าง

ไม่คุ้มค่าหรือแม้กระทั่งมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแพร่หลาย 

(Oates 1999) แต่ปัญหาดังกล่าวจะคล่ีคลายลงไปเมือ่ประชาชน

ในท้องถิน่เริม่เรยีนรูถ้งึปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในการบรหิาร

งบประมาณของตนเอง

ในขณะเดยีวกนั การร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนเป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพราะเอกชนใช้เงินส่วน

ตัวในการลงทุนจึงมีแรงจูงใจที่ต้องประหยัดต้นทุนและสร้าง

ผลประโยชน์จากการลงทุนให้มากที่สุด จึงเป็นวิธีที่ประหยัด

งบประมาณภาครัฐและท�าให้ทรัพยากรถูกใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยภาครัฐท�าหน้าที่เป็นผู้ก�ากับดูแลโครงการ

เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่จ�าเป็น 

อย่างไรกต็ามความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน

ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ 

การประเมนิความพร้อมของประเทศไทยส�าหรบั Public Private 

Partnership (PPP) ซ่ึงจัดท�าโดย Economist Intelligence Unit 

ในปี 2011 พบว่าประเทศไทยยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่

ในล�าดับที่ 10 จาก 16 ประเทศที่ท�าการศึกษา แต่ปัญหาด้าน

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และที่ส�าคัญคือโครงสร้าง

ที่ขาดความเป็นระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PPP 

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก

ขั้นตอนกระบวนการในปัจจุบันมีความล่าช้าและไม่แน่นอน  

รวมถึงปัญหาด้านการตัดสินอย่างเป็นธรรมในกรณีที่เกิด 

ข้อพิพาทขึ้น

ปัญหาที่ส�าคัญคือ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า

ร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เป็น

กฎหมายในการก�ากับดูแลโครงการ PPP ขาดหลักเกณฑ์ที่

ชดัเจนในการก�ากบัดแูล กล่าวคอื กฎหมายฉบบันีไ้ม่ครอบคลมุ

ด้านการกระจายความเสีย่ง ไม่ได้ก�าหนดขัน้ตอนการจัดซือ้จดั

จ้างเอาไว้ และไม่ได้ระบหุลกัเกณฑ์ในการเลอืกโครงการส�าหรบั

การท�า PPP

อนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวก�าลังดีขึ้น โดย พ.ร.บ. การ

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งร่วมพัฒนา

ขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: 

ADB) มีผลบังคับใช้ในปีดังกล่าว มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐท�าให้ภาครัฐมีความ

ชัดเจนในการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในสาขาต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ และก�าหนดขัน้ตอนส�าหรบัการให้เอกชนร่วมลงทุน ได้แก่ 

การตัง้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรฐั การแก้ไขสญัญาและการท�าสญัญาใหม่ และให้ส�านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานหลักในการ

ประสานงานโครงการ PPP ทีห่น่วยงานต่างๆ น�าเสนอ และเป็น

หน่วยงานเลขานกุารของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

 นโยบายการลงทุนในอนาคตจึงจ�าเป็นต้องพิจารณา

ช่องทาง PPP อย่างจริงจังเพื่อน�าความเชี่ยวชาญของเอกชน 

ท้ังด้านการบรหิารจัดการความเสีย่งและประสทิธภิาพของการ

ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้บริการของประชาชน มา

จัดสรรบริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การเล่นบทบาทท่ีดี หมายถึง การท�าหน้าที่เป็นผู้
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ก�ากับดูแลและผู้ก�าหนดนโยบายที่ดี การก�ากับดูแลท่ีดีหมาย

ถึงการก�ากับดูแลธุรกิจเอกชนที่เอาผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง มิใช่ผู้

ประกอบการ หน่วยงานก�ากับดูแลควรมีมาตรการส่งเสริมให้

มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ต้องเข้มงวดในการก�าหนดอัตรา

ค่าบริการมิให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผ่านต้นทุนของ “ความ

ไร้ประสทิธภิาพ” ต่อไปยงัผูบ้รโิภคอย่างไม่มขีดีจ�ากดั รวมท้ังมี

มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

หรือวิธีทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม โดยต้องมีแนวทางเปลี่ยน 

“แนวคดิ” ของหน่วยงานก�ากบัดแูลให้มรีะยะห่างจากผูป้ระกอบ

การมากขึ้น คือ การเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจาก

เดิมที่มักประกอบด้วยอดีตข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ

เคยเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลเป็น

ตัวแทนภาคประชาชน นักกฎหมาย และนักเศรษฐศาสตร์ 

ในส่วนของการเล่นบทบาทของผู้ก�าหนดนโยบาย

ที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุด กล่าวคือ รัฐบาลไทยจะต้อง

สามารถก�าหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรมไทยให้ก้าวพ้น

ไปจากทางตนั แม้การเรยีกร้องให้รฐัเข้ามาเล่นบทบาทดงักล่าว

มีความเสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะรัฐมีโอกาสที่จะล้มเหลวโดยเฉพาะ

กรณีของประเทศไทยที่ผลการประเมินโดย WEF จัดอันดับ

คุณภาพของสถาบันไว้ต�่ากว่าปัจจัยอื่น แต่ประเทศไทยไม่มี

ทางเลือกอื่นหากแต่ต้องผลักดันให้รัฐมีนโยบายอุตสาหกรรม

ท่ีชัดเจนแม้จะเป็นเรื่องท่ียากในลักษณะเดียวกับการที่รัฐต้อง

มีนโยบายการศึกษาหรือนโยบายสุขภาพที่ดี

Hausmann and Rodrik (2006) ได้เสนอแนะแนว

ทางในการก�าหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง

ของความล้มเหลวของรัฐหลายประการดังนี้

ประการแรก การก�าหนดทิศทางในการพัฒนา

อตุสาหกรรมว่าจะเน้นไปทีก่ลุม่อตุสาหกรรมประเภทใดนัน้มไิด้

มาจากการ “เลือก” ของรัฐ แต่ต้องมาจากการประมวลข้อมูล

จ�านวนมากจากภาคเอกชน ดังนั้น กระบวนการในการก�าหนด

นโยบายอตุสาหกรรมของประเทศต้องมลีกัษณะ “เปิด” เพือ่รบั

ฟังข้อมลูและความคดิเหน็จากภาคธรุกจิ วชิาการ ประชาสงัคม 

ฯลฯ ในวงกว้าง มิใช่เป็นการปิดประตูท�างานโดยภาครฐัเท่านัน้

ประการที่สอง รัฐจะต้องระมัดระวังมิให้การก�าหนด

ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมกลายเป็นกจิกรรมท่ีเอกชนเข้า

มา “ล็อบบี้” เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้น การประสาน

งานระหว่างรฐักบัเอกชนในการก�าหนดทศิทางการยกระดบัขดี

ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต้องด�าเนิน

การผ่าน “สมาคมการค้า” มิใช่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

ประการที่สาม ในการพิจารณาข้อเสนอแนะของภาค

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนความพร้อมส�าหรับ PPP ในแต่ละมิติ

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

ระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือมุ่งเป้าไปที่การ

ให้การส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น สินค้าตัวใหม่ ที่ต้องการการ

ฝึกอบรมแบบใหม่ การลงทนุใหม่ ซึง่เอือ้ให้มกีารปรบัโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูง มิใช่เป็นการให้การ

อุดหนุนทางการเงินเพื่อชดเชยให้กับความไร้ประสิทธิภาพ

ประการที่สี่ เพื่อให้นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ได้รบัการยอมรบัจากสงัคมในวงกว้าง การประเมนิข้อเสนอของ

ภาคเอกชนต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใส รัฐต้องแสดงว่าการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งใดนั้นจะส่งผลประโยชน์

ต่อประชาชนโดยรวมในรูปแบบของการจ้างงาน หรือผลิต

ภาพแรงงาน เป็นต้น โดยผู้ประเมินข้อเสนอของภาคเอกชน

ต้องมีความเป็นกลาง เป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจาก

สาธารณชน

ประการสุดท ้าย การบริหารจัดการนโยบาย

อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนสูงมากเพราะเกี่ยวโยงกับหน่วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่ต้อง

ด�าเนินการจ�านวนมาก รัฐควรพิจารณาวิธีการบริหารงานใน

ลักษณะเครือข่ายแทนการรวมศูนย์อ�านาจ โดยมีหน่วยงานทั้ง

รัฐและเอกชนที่หลากหลายที่ท�าหน้าที่เป็น “หน่วยบัญชาการ

ย่อย” ท�าหน้าที่วิเคราะห์โอกาส สร้างแรงจูงใจให้เอกชนและ

ประสานงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องในรายกิจกรรม เช่น การให้การสนับสนุนการฝึก

อบรมทักษะแรงงาน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น การ

บัญญัติกฎ ระเบียบในการก�ากับดูแลที่เหมาะสม ฯลฯ

กล่าวโดยสรุป การปฏิรูปประเทศไทยต้องการ “การ

ยกเครื่อง” การบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐค่อนข้างมาก ซึ่ง

เป็นสิง่ทีย่ากมาก แต่ประเทศไทยไม่มทีางเลอืกอกีต่อไปเพราะ

เราได้มาสูท่างตนัของการพัฒนาทางเศรษฐกจิทีไ่ร้ทศิทางและ

ไร้บทบาทของภาครัฐแบบเดิมแล้ว
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