รายงานการว�จัย

การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ระยะยาวของไทย:
มุมมองและขอเสนอแนะเช�งสถาบัน
สมชัย จ�ตสุชน

สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย

โดยการสนับสนุนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย

มีนาคม 2557
ปรับปรุง เมษายน 2557

กิติกรรมประกาศ
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ‘โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ’ โดยการสนับสนุน
ทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ผลการวิจัยหลายส่วนในรายงานเป็นการศึกษาโดย ดร. อัมมาร สยามวาลลา (ตลาดแรงงาน) ดร. พร
เทพ เบญญาอภิกุล และ ดร. ธร ปิติดล (คอร์รัปชั่น) ดร. นณริฏ พิศลยบุตร และ ดร. จิรวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัฏ
(โครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ)
ผู้เขียนขอขอบคุณคณะกรรมกรรมการกากับโครงการที่ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยใน
โครงการตลอดมา รวมทั้งผู้บริหารงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อความคิดเห็นและแนะนา
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทารายงานฉบับนี้ด้วยดีและอย่างต่อเนื่อง
มีนาคม 2557

i

สารบัญ
1. บทนา 3
2. ประเทศไทยในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง .......................................................................... 6
3. บทเรียนจากต่างประเทศ ...................................................................................................... 9
3.1

บทเรียนจากเกาหลีใต้และไต้หวัน......................................................................................... 10

4. ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ................................................................................... 11
4.1

โครงสร้างการผลิต................................................................................................................ 11

4.2

โครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ..................................................................... 14

4.3

โครงสร้างตลาดแรงงานและการศึกษา ................................................................................. 15

5. ปัจจัยเชิงสถาบัน .............................................................................................................. 18
5.1

ภาวะผู้นาและระบบการเมืองเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ................................................ 22

5.2

ปัญหานวัตกรรมต่า .............................................................................................................. 23

5.3

ปัญหาคอร์รัปชั่น .................................................................................................................. 25

6. แนวทางเชิงสถาบันสู่โมเดลการพัฒนาใหม่ ............................................................................................ 27
6.1

การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจ......................................................................................... 30

6.2

ข้อเสนอการปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจ ........................................................................... 32

6.3

การดาเนินนโยบายเชิงรุกภายใต้ระบบสถาบันเศรษฐกิจใหม่ ................................................ 33

6.4

ข้อควรระวังในการปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจ.................................................................. 37

บรรณานุกรมภาษาไทย ................................................................................................................................. 40
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................ 41
ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 1

ii

การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย:
มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน
1.

บทนา

ตั้งแต่ได้ริเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2504 เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาในหลายๆ
ด้านในระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงปี 2504-2556 อยู่ในระดับร้อยละ 6.1 ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการขยายตัว ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยคนไทยไม่ น้อย
กว่า 70-80% หลุดพ้นความยากจน เฉพาะในระยะ 25 ปีหรือหนึ่งชั่วอายุคนที่ผ่านความยากจนลดไปกว่า 40%
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้เริ่มมีความกังวลในเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตของไทยว่าควร
เป็นไปในทิศทางใด เนื่องจากความสาเร็จในอดีตนั้นส่วนหนึ่งได้เริ่มมาถึงทางตัน และอีกส่วนหนึ่งก็มีปัญหาใน
ระดับพื้นฐานของตัวเอง กล่าวในเชิงรูปธรรมคือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตจะมีความท้าทายในสามเรื่องใหญ่ ๆ
คือในระยะประมาณ 20 ปีหลังนี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงก่อนหน้าอย่างเห็น
ได้ชัด โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงประมาณร้อยละ 4 ในช่วงหลังจากปี 2535 เป็นต้นมา นอกจากนั้นแล้วยัง
มีความผันผวนของอัตราการขยายตัวที่สูงมาก โดยเป็นผลจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้ง ความท้าทายคือจะ
เพิ่มระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตระยะยาว (เช่น 20 ปีข้างหน้า) ได้อย่างไร พร้อม ๆ กับการสร้าง
เกราะคุ้มกันความผันผวนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องได้อย่างไร อาจกล่าวได้ว่าความท้าทายแรกนี้เป็นความ
ท้าทายจากการเผชิญกับปัญหา ‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ (middle-income trap)
นอกจากนั้น การพัฒนาในระยะ 50-60 ปีที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนแต่ละภาคส่วนยังไม่มีส่วน
ร่วมอย่างอย่างเสมอภาคกันเพียงพอ แม้จะมีจานวนคนจนลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ความเหลื่อมล้าก็อยู่ในระดับสูง
เช่นเดียวกัน และแม้ว่าในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้าจะมีแนวโน้มลดลงบ้าง แต่ก็ยังสูงกว่าประเทศส่วน
ใหญ่ทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาประเทศ ความท้าทายที่สองจึงเป็นเรื่องการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มีส่วนร่วมมากขึ้น (Inclusive Growth)
ปัญหาอีกประการคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไทยมีอยู่ใน
อดีตเป็นอย่างมากจนปัจจุบันระดับความสมบูรณ์ของทรัพยากรเหลืออยู่น้อย ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาในตัวเอง
เพราะสภาพแวดล้อมกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยแล้ว ยังอาจมีผลสืบเนื่องไปถึงปัญหาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้าข้างต้นด้วย เพราะฐานทรัพยากรที่เหมาะสมนั้นก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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ของประชาชนฐานรากที่มีชีวิตผูกพันกับทรัพยากรได้เช่นกัน นอกจากนั้นแล้วปัญหาโลกร้อน (Climate Changes)
ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในแง่ความถี่และขนาดของผลกระทบก็เป็นความท้าทายที่สาคัญ
กล่าวโดยรวม ความท้าทายส าหรับการพัฒ นาเศรษฐกิจไทยในอนาคตคือจะสร้างโมเดลการพัฒ นาที่
ยกระดับ อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ อย่างมีส่ ว นร่ว มและมีความยั่งยืนของสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
(enhanced economic growth with inclusiveness and environmental sustainability) ได้อย่างไร ซึ่งการ
จะทาให้ ได้เช่ น นั้ นต้องการโมเดลใหม่ในการพัฒนา กล่าวคือจะใช้แนวทางเดิมที่ประเทศไทยเคยใช้มาตลอด
ระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้อีกต่อไป
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอแนวนโยบายที่จะบรรลุแนวทางใหม่ดังกล่าว โดยจะเน้นไปที่
การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากกว่ าในระยะ 20 ปีหลัง กล่าวคืออย่างน้อยที่สุดควรจะขยายตัว
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6-7 ต่อปีดังเช่นที่เคยเป็นมาในช่วง 30 ปีแรกของการพัฒนาหลังจากมีแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก
ทั้งนี้การเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ 15-20 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่สาคัญและท้าทายอย่างมาก
เพราะการขยายตัวในอนาคตจะไม่ง่ายเหมือนในอดีต ซึ่งขยายตัวเป็นแบบ input-expansion growth model
โดยการใช้แรงงานราคาต่าที่มีมากในอดีต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ เคยอุดมสมบูรณ์ เน้นการสร้างแรงจูงใจต่อการ
ลงทุนด้วยการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมการนาเข้าสินค้าทุนและเทคโนโลยี (ผ่านการนาเข้าเครื่องจักรซึ่ง
มี embedded-technology โดยไม่ต้องลงทุนด้าน R&D ซึ่งมีความเสี่ยงสูง) ให้แต้มต่อแก่นักธุรกิจในหลาย
รูปแบบ เช่น ส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (board of investment, BOI) ให้สัมปทาน
ในทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าและที่ดิน หลุมน้ามันและก๊าซธรรมชาติ คลื่นความถี่ เป็นต้น) ซึ่งเมื่อรวมกับการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาคที่เน้นการรักษาเสถียรภาพทั้งด้านการเงินการคลัง (การมีวินัยการคลัง และการผูกเงินบาทกับ
ดอลลาร์) และโลกาภิวัฒน์ ก็สามารถทาให้ประเทศขยายตัวได้ไม่ยากนัก
ปัญหาก็คือ รูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างในอดีตที่กล่าวมานั้น จะไม่สามารถใช้ในภาวะปัจจุบัน
และอนาคตได้ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้
- แรงงานไทยขาดแคลนมาหลายปีแล้วและจะขาดแคลนมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามโครงสร้างประชากรใน
อนาคตที่จานวนคนวัยทางานมีน้อยลง อายุเฉลี่ยมากขึ้น ทาให้ค่าแรงในระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น หาก
เศรษฐกิจยังขยายตัวและไม่มีปัญหาโครงสร้างในเรื่องการแบ่งปันผลทางเศรษฐกิจระหว่างปัจจัยการ
ผลิตพื้นฐาน
- การใช้แรงงานต่างชาติราคาถูกเป็นเพียงการต่อลมหายใจภาคธุรกิจที่ยังไม่สามารถปรับตัวออกจากการ
บริหารแบบอิงแรงงานราคาต่า (cheap-labor business model) ได้ ซึ่งเป็น model ที่มีข้อจากัด
และในที่สุดก็คงไปต่อไม่ได้ และยังเกิดผลเสียทาให้ค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงานไทยไม่ขยับขึ้นมาหลาย
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-

-

-

-

ปี เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างผลตอบแทนทุน (capital) ของผู้ประกอบการ และผลตอบแทนแรงงาน
โดยแรงงานไทยมีค่าจ้างแรงงานแท้จริง (real wage) ที่ไม่ขยับเพิ่มขึ้นมาหลายปี
การศึกษาของไทยยังไม่สามารถผลิตแรงงานคุณภาพที่ตรงกับความต้องการตลาดได้ เนื่องจากมีทักษะ
ด้านภาษาและทักษะด้าน IT ต่า ทาให้ภาคธุรกิจลังเลในการขยายการลงทุนและไม่กล้าใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงขึ้น (นอกจากเทคโนโลยีที่ highly capital-intensive ซึ่งก็ยังไม่เหมาะกับตลาดส่งออกของ
ไทย หรือไม่มีความจาเป็นต้องเลือกไทยเป็นแหล่งลงทุนด้านนี้)
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้หมดไปมากแล้ว ไม่สามารถนามาใช้เป็นปัจจัยไร้ต้นทุน (free input)สาหรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีกในขณะที่เสียงเรียกร้องของสังคมทาให้ภาคธุรกิจต้องมีต้นทุนในการ
รักษาสภาวะแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการทา EIA/HIA ซึ่งทาให้การ
ขยายตัวของธุรกิจจะไม่ง่ายเหมือนในอดีต
การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคยากกว่าอดีตมาก เพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนมากขึ้น
เรื่อยๆ ตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รวดเร็วและพลิกผันตลอดเวลา ส่วนนโยบายการคลังก็มีข้อจากัด
จากความสามารถในการจัดเก็บภาษีที่ต่ากว่าศักยภาพ ทาให้ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะเจอข้อจากัดในการ
ใช้จ่ายเพื่อเพิ่ม growth potential ของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(infrastructure) รอบใหม่ที่มีความทันสมัยกว่าเดิม ที่จะช่วยทาให้ไทยก้าวเป็น knowledge-based
economy อย่างแท้จริงได้
การใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยิ่งเร่งให้ภาครัฐมีข้อจากัดเร็วขึ้น
ส่วนภาคธุรกิจเอกชนก็อ่อนแอ ขาดการมองการณ์ไกล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก ไม่สามารถเป็น
ตัวนาในการลงทุนทั้งส่วนของ modern infrastructure และ regular investment
ไม่มีการแข่งขันอย่างเต็มที่ในภาคเศรษฐกิจบางประเภท เช่น ธนาคาร ธุรกิจตลาดทุน การศึกษา
พื้นฐาน หรือมี missing market ในเรื่องที่สาคัญ เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐานและตรง
ความต้องการตลาด

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 6 ส่วนย่อย ส่วนที่ 2 ถัดไปจะเป็นการอธิบายปัญหาที่เกิดกับประเทศไทยโดย
ใช้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากับดักประเทศรายได้ปานกลาง ส่วนที่ 3 เป็นบทเรียนจากต่างประเทศ ส่วนที่ 4 และ 5
บรรยายปัญหาเชิงโครงสร้างจากมุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและจากมุมมองเศรษฐศาสตร์สถาบันตามลาดับ
ส่วนสุดท้ายเป็นแนวทางปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย
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2.

ประเทศไทยในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Country Trap) ใช้อธิบาย
ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการยกระดับจากประเทศยากจนในอดีตมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ ไม่
สามารถทะยานตัวต่อไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ อย่างไรก็ตามจาเป็นต้องมีการนิยามว่าอะไรคือประเทศรายได้
ปานกลาง ซึ่งหลายครั้งใช้การนิยามด้วยการกาหนดระดับรายได้ต่อหัวช่วงหนึ่ง (มักใช้หน่วยเป็น purchasing
power parity หรือ PPP เพื่อปรับความแตกต่างระหว่างค่าครองชีพเฉลี่ยที่ต่างกันระหว่างประเทศออกไป) โดยถ้า
ประเทศใดมีรายได้ต่อหัวในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศรายได้ปานกลาง อาจเรียกวิธีนี้ว่า การกาหนดแบบสัมบูรณ์
(absolute approach) อีกวิธีหนึ่งคือการแบ่งประเทศต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาออกเป็นประเทศรายได้ต่า กลาง
สูง (ซึ่งรายได้แต่ละกลุ่มจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา) เรียกวิธีนี้ว่าการกาหนดแบบสัมพัทธ์ (relative approach)
รูปที่ 1 แสดงถึงปรากฏการณ์กับดักประเทศรายได้ปานกลางในแบบวิธีสัมพัทธ์ ซึ่ง แสดงว่ามีประเทศ
จานวนมากที่อยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลาง (เมื่อ เปรียบเทียบรายได้กับสหรัฐอเมริกา) ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่
ทศวรรษ 1960s จนถึงทศวรรษ 2000s (คือประเทศที่อยู่ในช่องกลางของรูป) ซึ่งเป็นอาการของการ ‘ติดกับดัก’
ประเทศรายได้ปานกลางเพราะไม่สามารถยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงได้แม้เวลาผ่านไปถึงสี่ทศวรรษ
รูปที่ 1

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศต่างๆ เทียบกับสหรัฐอเมริกา ปี 1960 และ ปี 2008

ที่มา: World Bank (2012)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ ตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางตามวิธีในรูปที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้น
แม้ว่าไทยจะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างสูงดังที่กล่าวข้างต้น
เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่าในระยะประมาณยี่สิบปีหลังนี้ ดังแสดงในรูป
ที่ 2 ที่ชี้ให้เห็นการลดต่าลงจากอัตราประมาณ 7 เปอร์เซนต์ในอดีตมาเหลือเพียงประมาณ 4 เปอร์เซนต์เท่านั้น
ตั้งแต่ช่วงประมาณปี 2540
6

อัตราการขยายตัวระยะปานกลาง (medium-term growth) วัดด้วยค่าเฉลี่ยน 11 ปีของอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
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อัตราการขยายตัวเฉลี่ย %

รูปที่ 2

ที่มา: คานวณจากข้อมูลรายได้ประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นิยามเก่า)

รูปที่3 แสดงปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลางอีกวิธีหนึ่ง คือทาการเปรียบเทียบกับประเทศที่สามารถ
ยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูง โดยเริ่มเทียบเคียงที่ระดับรายได้ประชาชาติใกล้เคียงกัน พบว่า
ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวสูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ในขณะที่
ประเทศอย่ างไทย มาเลเซีย และบราซิล รั กษาการขยายตัว ระดับสู งได้สั้ นกว่าโดยเฉพาะเมื่อรายได้ถึงระดั บ
ประมาณ 6,000 เหรีญฐสหรัฐ (ราคาคงที่ปี 2005) ก็จะเริ่มขยายตัวช้าลง
รูปที่ 3

เปรียบเทียบแนวโน้มรายได้ประชาชาติต่อหัว 6 ประเทศ เริ่มที่ระดับรายได้ใกล้เคียงกัน
(2005 US dollar ต่อหัว)
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หมายเหตุ: ตัวเลขปีในวงเล็บหลังชื่อประเทศคือปีที่เริม่ แสดงเส้นรายได้ประชาชาติต่อหัว แกนนอนแสดงจานวนปีนับจากปีในวงเล็บ
ที่มา: สมชัย และ นณริฏ (2556) รูปที่ 6
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มีคาอธิบายหลากหลายว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางหนึ่ง ๆ ทาไมจึงตกอยู่ในกับดักประเทศไทยรายได้
ปานกลาง หากใช้มุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (neoclassical economics) คาอธิบายมักเริ่มจากความ
ล้มเหลวในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมของปัจจัยการผลิต (total factor productivity หรือ TFP) หลังจาก
ประเทศมีรายได้ระดับปานกลางแล้ว กล่าวคือในช่วงแรกประเทศขยายตัวได้และหลุ ดพ้นความยากจนจาก
กระบวนการเคลื่ อนย้ ายปั จ จั ย การผลิ ต โดยเฉพาะแรงงาน จากภาคการผลิ ต ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพต่ าไปสู่ ภ าคที่
ประสิทธิภาพสูงกว่า (factor mobilization) หรือมีการเพิ่มปริมาณปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินการเกษตร เหล่านี้เป็น
กระบวนการที่ไม่จาเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมในภาคการผลิตใดภาคหนึ่ง เพียงต้องการการ
บริหารจัดการหรือการปล่อยให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายได้ตามกลไกตลาด1 อย่างไรก็ตามเมื่อกระบวนเคลื่อนย้าย
นี้ชะลอตัวลง เช่นแรงงานอายุน้อยวัย หนุ่มสาวในภาคเกษตรลดลง จึงไม่มีแรงงานเคลื่อนย้ายขนานใหญ่อีกต่อไป
หรือการเปิดที่ดิน (land opening) จากพื้นที่ป่าดั้งเดิมไม่สามารถทาได้อี กต่อไป2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะหลังจากนั้นจึงจาเป็นต้องมาจากการเพิ่มเทคโนโลยีในแต่ละภาคการผลิต ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ประเทศอย่าง
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน ประสบความสาเร็จ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่สามารถทาเช่นเดียวกันได้ จึงต้อง
ตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้กลางดังในทุกวันนี้
การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจึงประกอบด้วยสอง
แนวทางคือ การเพิ่ม ‘ประสิทธิภาพในตัว’ (intrinsic productivity) ของปัจจัยการผลิตเอง เช่นการเพิ่มระดับทุน
มนุษย์ผ่านการศึกษา การเพิ่มทักษะการทางาน หรือการเพิ่ มระดับเทคโนโลยีที่ฝังตัว (embedded) ในสินค้าทุน
ผ่านการนาเข้าสินค้าทุนที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น อีกแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นใน
กระบวนการผลิต (process innovation) หรือการคิดค้นสินค้าใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ (product innovation)
ปัญหาของข้อเสนอแนะข้างต้นคือมักไม่ได้บอกว่าต้องทาอย่างไร และจะทาให้สาเร็จได้อย่างไร เช่นอาจ
เสนอว่าต้องเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี แต่หลายประเทศก็ไม่สามารถเพิ่มได้ทั้ง ๆ ที่ไม่มีข้อจากัดของทรัพยากร
ทางการเงิน3 ในระยะหลังจึงเริ่มมีคาอธิบายที่ใช้ปัจจัยเชิงสถาบัน (institution approach) มาอธิบาย สาหรับ
ประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าการติดอยู่ในกับดักเป็นเพราะความล้มเหลวของ ‘สถาบันเศรษฐกิจ’ ในระบบเศรษฐกิจ
ในการนาหรือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ทิศทางใหม่ของการพัฒนา
สถาบันเศรษฐกิจหมายถึงสถาบันการเมือง ภาคราชการ เอกชน หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป เหตุที่
สถาบันเหล่านี้ล้มเหลว อาจเป็นเพราะเกิด ‘ภาพลวง’ (illusion) ว่าเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวต่อไปด้วยโมเดล
1

Michael Spence (2011) ระบุว่าเศรษฐกิจจีนได้ประโยชน์จากกระบวนการนี้เทียบเท่ากับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างร้อยละ 4-8 ตั้งแต่การหัน
มาใช้แนวคิดกลไกตลาดเสรีมากขึ้นในปี 1978
2
ประเทศไทยเริ่ม ‘ปิดป่า’ ในช่วงกลางทศวรรษ 2520 ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคเกษตรชะลอตัวชัดเจนระหว่างและหลังช่วงเศรษฐกิจ
ฟองสบู่ในทศวรรษ 2530
3
หนึ่งในข้อค้นพบของสมชัยและคณะ (2554) โดยใช้แบบจาลองเศรษฐมิติบนข้อมูลระหว่างประเทศ ว่าทรัพยากรทางการเงินไม่ว่าจะเป็นของประเทศ
โดยรวมหรือของภาครัฐ ไม่ใช่ข้อจากัดของการลงทุนด้านเทคโนโลยี
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เดิม ไม่ต้องมีการ ‘คิดใหม่ ทาใหม่’ ตัวอย่างรูปธรรมคือมีองค์กรธุรกิจจานวนไม่น้อยยังทาธุรกิจโดยหวังใช้แรงงาน
ราคาถูกไปเรื่อย ๆ เมื่อแรงงานราคาถูกหายาก ก็หันไปใช้หรือนาเข้าแรงงานต่างชาติราคาถูกแทน ในขณะที่ก็
เรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐ ภาครัฐและภาคการเมืองเองก็ตอบสนองด้วยการบังคับใช้นโยบายแรงงาน
ต่างชาติแบบเปิดเสรี กล่าวคือแม้จะมีระเบียบให้แรงงานต่างชาติต้องจดทะเบียน แต่ก็มิได้บังคับใช้กฏหมายนี้อย่าง
จริงจังนัก หรือใช้ประโยชน์จากนโยบายนี้ในรูปคอร์รัปชั่นผ่านการเรียกสินบนจากแรงงานต่างชาติหรือนายจ้างของ
แรงงานเหล่านั้น การหลีกเลี่ยงการปรับตัวที่ถูกต้องด้วยการยกระดับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต การตลาด การ
จัดองค์กร หรือความล้มเหลวในการจั ดทานโยบายและบังคับใช้นโยบายที่เอื้อต่อการปรับตัวดังกล่าวล้วนถือเป็น
ความล้มเหลวของสถาบันเศรษฐกิจ ตามมุมมองเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน
เศรษฐศาสตร์สถาบันยังให้แง่มุมอื่นอีกมากที่ช่วยอธิบายการตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาไทยในการผลิตคนที่มีทักษะเหมาะสมกับโลกสมัยใหม่ จนทา
ให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะที่สร้างขึ้นกับเทคโนโลยียุคใหม่ หรือ technology-skill mismatch4
หรื อความล้ มเหลวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งระบบในการ ‘ให้การสนั บสนุนทางการเงินกับกระบวนการเรียนรู้ ’
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 5 ภาคเอกชนเองนั้ นแม้จะเริ่มมีบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นผู้นาในการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจไทย แต่ธุรกิจเหล่านั้นก็ไม่สามารถมีบทบาทมากกว่านี้ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
สาธารณะ (เช่นนโยบายการศึกษา การอบรมฝีมือแรงงานโดยรัฐ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน) จึงไม่สามารถชดเชย
ความล้มเหลวของภาครัฐได้

3.

บทเรียนจากต่างประเทศ

การศึกษาโดย สมชัย และ นณริฏ (2556) ได้รวบรวมปัจจัยที่กาหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้
ข้อมูลของประเทศต่าง ๆ และได้แยกปัจจัยเหล่านี้ ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ ปัจจัยพื้นฐานดั้งเดิม ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์
ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยเชิงสถาบัน ปัจจัยพื้นฐานที่ถูกเพิ่มขึ้นตามแบบจาลองสมัยใหม่ และมิติทางด้านคุณภาพ
ของปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สรุปไว้ ในตาราง ผ1 ในภาคผนวกตอนท้าย ปัจจัย
เหล่านี้ครอบคลุมทั้งมุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและมุมมองเชิงสถาบัน
ผลจากตารางนี้สามารถสรุปได้ว่า
1. ปั จ จั ย พื้ น ฐานตามทฤษฎี ดั้ ง เดิ ม และปั จ จั ย พื้ น ฐานตามทฤษฎี ส มั ย ใหม่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
4

Acemoglu and Zilbotti. (1999) ซึ่งอธิบายว่าความไม่สอดคล้องนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีถูกสร้างในโลกตะวันตกในขณะที่ทักษะที่ระบบ
การศึกษาผลิตขึ้นมาเป็นของประเทศกาลังพัฒนา
5
Khan (2009)
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2. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์และปัจจัยเชิงวัฒนธรรมมีบทบาทน้อยในการอธิบายความแตกต่างในเรื่องของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. ปัจ จั ยเชิงสถาบัน ไม่มีผ ลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะสั้ น แต่เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผ ลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในระยะยาว
4. มิติทางด้านคุณภาพของปัจจัย เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพในการทาวิจัยและพัฒนา มีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไม่น้อยไปกว่ามิติทางด้านปริมาณ
5. เมื่อพิจารณาในบริบทของไทย พบว่า ในด้านปริมาณ ไทยมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและ
รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก แต่ในด้านคุณภาพ ไทยกลับมีปัญหามากในหลายๆ ปัจจัย
ได้แก่ คุณภาพชีวิตของประชากร คุณภาพการศึกษา คุณภาพของการวิจัยและพัฒนา และคุณภาพของ
รับถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
3.1 บทเรียนจากเกาหลีใต้และไต้หวัน
การดูบ ทเรีย นจากต่างประเทศอีกวิธีห นึ่งคือการศึกษาเป็นการเจาะจงประเทศที่ไม่ติดกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง ในที่นี้เลือกกล่าวถึงเพียงสองประเทศคือเกาหลีใต้และไต้หวัน โดยอาจสรุปบทเรียนเป็นข้อ ๆ ได้
ดังต่อไปนี้6
 ทั้งสองประเทศล้วนประสบความสาเร็จในการยกระดับเทคโนโลยี โดยเกาหลีใต้เริ่มจากการผลิ ต
อุตสาหกรรมหนัก เช่นการต่อเรือ การทาเครื่องยนต์รถยนต์ และต่อมาก็พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเบาที่
มีมูลค่าสูง คือเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนไต้หวันทาการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การทอผ้า เป็นต้น
 เกาหลีใต้มีผู้นาประเทศที่มองการณ์ไกลและตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ (เช่นใน
สมัยประธานิบดีปาร์ค จุง ฮี) ส่วนไต้หวันมีภาคราชการที่มีความแข็งแกร่ง และให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีเช่นกัน โดยมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านนี้ที่ค่อนข้างดี
 รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะไม่เกิดปัญหา picking
the wrong winners กล่าวคือผู้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นผู้มีศักยภาพในการแข่งขันระยะ
ยาวได้จริง ๆ (แม้ในระยะแรกจะยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ก็ตาม) มีการสะสมความรู้

6

สรุปจากงานเขียนของ Kim (1997) และ Greene (2008)
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ตลอดเวลาที่ได้รับการสนับสนุนจนกลายเป็นผู้นาทางเทคโนโลยีในสินค้าที่ผลิต และสามารถส่งออก
เป็นรายได้ให้ประเทศได้ในที่สุด
 การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหัวใจของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ
 ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศสามารถเป็นผู้นาในการประยุกต์และคิคค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ตรงข้ามกับหลายประเทศ เกาหลีใต้มีการกีดกันการลงทุนจากต่างประเทศ (อย่างน้อยในระยะแรก)
แต่เน้นให้มีการลงทุนร่วมกับ บริษัทต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการดูดซับความรู้และเทคโนโลยี
เป็นสาคัญ
จะเห็ น ว่ า รั ฐ บาลสองประเทศมี การสนั บ สนุน ภาคอุ ต สาหกรรมอย่า งชั ด เจน ซึ่ ง ตรงข้ ามกั บ แนวคิ ด
เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก และที่ แ น่ น อนคื อ ตรงข้ า มกั บ ชุ ด ช้ อ เสนอทางนโยบายที่ เ รี ย กว่ า Washington
Consensus ที่ไม่แนะนาให้รัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวกับภาคการผลิตสินค้าเอกชน (private goods) จะกล่าวถึงข้อ
ถกเถียงเรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไปในส่วนที่ 5 ของรายงานนี้

4.

ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการ ในที่นี้จะเลือกเฉพาะปัญหาที่สาคัญ จากมุมมองเศรษ
ศาสตร์กระแสดหลักที่คาดว่ามีส่วนทาให้ไทยตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ประกอบด้วยโครงสร้างการ
ผลิต ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) โครงสร้างประชากร และโครงสร้าง
ตลาดแรงงาน
4.1 โครงสร้างการผลิต
กล่าวโดยสรุป ปัญหาโครงสร้างการผลิตของไทยคือมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากเกินไป ดังในรูปที่ 4
ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนในรายได้ประชาชาติของภาคอุตสาหกรรมไทยว่าสูงกว่าประเทศในเอเซีย อื่น ๆ อย่างมาก (ซึ่ง
เอเชียเป็นกลุ่มประเทศที่มีการผลิตอุตสาหกรรมอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอื่น) และเนื่องจากสินค้า
อุตสาหกรรมมักเป็นสินค้าเพื่อส่งออก อีกด้านหนึ่งของปัญหานี้คือการพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไปของเศรษฐกิจ
ไทยด้วย และเมื่อต้องพึ่งพิงการส่งออกมากในขณะที่ยังไม่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลนีในระดับเดียวกับประเทศเช่น
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทาให้ ผู้ประกอบการไทยยังจาเป็นต้องใช้แรงงานค่าจ้างต่า อันนาไปสู่ปัญหาค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจไทยที่ต่าเกินไป กลายเป็นวังวนของปัญหาที่เชื่อมโยงกันจนยากจะแยกแยะได้

11

รูปที่ 4

สัดส่วนรายได้ประชาชาติจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)

ที่มา: สมเกียรติ และ คณะ (2556) ภาพที่ 1

หากพิจารณาจากแบบแผนโครงสร้างการผลิตแยกตามระดับรายได้ประเทศ ประเทศรายได้ปานกลางมักมี
การผลิตภาคอุตสาหกรรมสูง ในขณะที่ประเทศรายได้สูงมีภาคบริการสูง (รูปที่ 5) จึงดูเหมือนจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าเมื่อ
ประเทศมีรายได้ระดับปานกลางแล้ว ควรเริ่มปรับทิศทางการพัฒนาให้มีการผลิตภาคบริการสูงขึ้น โดยภาคบริการ
ในที่นี้เป็นการให้บริการที่มีมูลค่าสูง เช่นธุรกิจการธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัยและประกันชีวิต โทรคมนาคม การ
ผลิตซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ การให้บริการขนส่งมูลค่าสูง (เช่นทางเรือและทางอากาศระหว่างประเทศ) การศึกษา
ระดับสูงที่มีฐานลูกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น
เปรียบเทียบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศจาแนกตามกลุ่มรายได้
Percentage of GDP

66%
52%

38%

35%

35%

32%

25%
11%

Low-Income Countries

Middle-Income Countries

ที่มา: นณริฎ และ สมชัย (2556) รูปที่ 2.1
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อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความการเป็นประเทศรายได้สูงจะต้องควบคู่กับการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคบริการเสมอไป นณริฏ (2556) กล่าวถึงตัวอย่างที่ต่างออกไปจากแบบแผนนี้ คือประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งยังคงเน้นการผลิตภาคอุตสากหรรมต่อเนื่องแม้จะมีรายได้ในระดับสูงแล้วก็ตาม ดั งแสดงในรูปที่ 6 ซึ่ง
ทาการวัดค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของโครงสร้างการผลิตที่ระดับรายได้ต่าง ๆ ของ 4 ประเทศ โดย
หากค่าสั มประสิทธิ์นี้สู งแสดงว่ามีการกระจุกตัว ของการผลิตไปที่ภาคใดภาคหนึ่ง หากค่าต่าแสดงว่าการผลิ ต
กระจายตัว โดยหากรูปแบบการพัฒนาเป็นไปตามรูปที่ 5 ก่อนหน้า เส้นสัมประสิทธิ์จีนีนี้จะเริ่มจากค่าสูงเมื่อ
ประเทศยั ง ยากจน (การผลิ ต กระจุ ก ตั ว ในภาคเกษตร) แล้ ว ปรั บ ตัว ลดลงพร้ อ มกั บ การเพิ่ ม ความส าคัญ ของ
ภาคอุตสาหกรรมไปจนกลายเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง จากนั้นก็เริ่มปรับตัวสูงใหม่เมื่อภาคบริการทวี
ความสาคัญขึ้น
รูปที่ 6

ค่าสัมประสิทธิ์จีนีโครงสร้างการผลิตของ 4 ประเทศ

หมายเหตุ: แกนนอนแสดงระดับรายได้ต่อหัว
ที่มา: นณริฏ (2556)

พบว่าไต้หวันมีรูปแบบคล้ายกับที่กล่าวถึงนี้ ในขณะที่เกาหลีใต้ยังไม่แสดงแนวโน้มดังกล่าว ส่วนประเทศ
อาร์เจนติน่าใช้วิธีกระจายการผลิตต่อเนื่อง (diversification) และดูเหมือนไทยจะเดินตามรอยอาร์เจนติน่า
มากกว่าประเทศอย่างไต้หวันหรือเกาหลีใต้ ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่แสดงถึงการตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปาน
กลางของไทย เนื่องจากอาร์เจนติน่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ตกอยู่ในกับดักนี้มาอย่างยาวนานแล้ว
แม้เกาหลีใต้และไต้หวันดูเหมือนจะแยกกันเดินในเรื่องโครงสร้างอุตสาหกรรม แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการ
ยกระดับเทคโนโลยี (technical upgrading) ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในเส้นทางการพัฒนาที่สองประเทศนี้เลือก ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่าตราบใดที่มีการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบแผนการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างการผลิต
อาจไม่สาคัญนักก็ได้
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4.2 โครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างค่อนข้างเร็ว จนก่อให้เกิดความกังวลว่า
ไทยอาจประสบปัญหา ‘แก่ก่อนรวย’ ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูงในปัจจุบันนั้น ‘รวยก่อนแก่’ ความกังวลนี้มี
สาเหตุเนื่องจากจานวนประชากรที่ทางานได้ (working population) จะลดลงตามอายุเฉลี่ยของประชากร โดย
สาเหตุมาจากทั้งอัตรการเกิดน้อยลง และอายุที่ยืนยาวขึ้นเนื่องจากสุขภาวะที่ดีขึ้น
นณริฏ (2556) ได้ทาการคานวณความสูญเสียแรงงานที่ทางานได้ดังกล่าวว่าจากการคาดการณ์โครงสร้าง
ประชากรในอนาต พบว่าความสูญเสียเทียบได้กับการหายไปของรายได้ประชาชาติร้อยละ 1.6 ในแต่ละปี ซึ่งนับว่า
เป็นการสูญเสียที่สูงมากเมื่อคิดถึงว่าการขยายตัวตามศักยภาพอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 5 อยู่แล้ว เท่ากับเสียไป
เกือบหนึ่งในสามทีเดียว และด้วยอัตราการขยายตัวที่หักด้วยการสูญเสีย นี้ไทยจะต้องใช้เวลาถึง 40-50 ปีในการ
ยกระดับให้เป็นประเทศรายได้สูงทีเดียว7
การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุทาได้สองแนวทางคือ เร่งยกระดับเทคโนโลยีประเทศ เพื่อให้ผลิตภาพแรงงาน
(วัดด้วยรายได้ต่อหัว) สูงขึ้นเพียงพอชดเชยจานวนแรงงานที่ลดน้อยไป อีกแนวทางหนึ่งที่เสนอโดยนณริฏ (2556)
คือต้องมีการวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อเพิ่ม second population dividend (คือผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในช่วงวัยทางาน) ให้สูงขึ้นเพื่อนาดอกผลนั้นกลับมาเลี้ยงดูระบบเศรษฐกิจและเลี้ยงดูผู้สูงอายุด้วย การจะทา
เช่นนั้นได้ต้องมีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อรองรับความต้องการออมและลงทุนของผู้เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ
ส่วนแนวทางที่มีการเสนอกันอย่างกว้างขวางในช่วงนี้ คือการเเพิ่มอายุการเกษียณการทางานนั้น นณริฏ
(2556) พบว่าช่วยได้ไม่มากนัก ดังแสดงในรูปที่ 6 ช้างล่าง
รูปที่ 7

รายได้ประชาชาติในกรณีฐาน กรณีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มอายุเกษียณ

ที่มา: นณริฏ (2556)
7

ปรับใช้การคานวณในนณริฏและสมชัย (2556) ตารางที่ 2.2
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4.3 โครงสร้างตลาดแรงงานและการศึกษา
ในมุมมองของการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว ปัญหาหลักของตลาดแรงงานไทยคือแรงงานไทยยังไม่มี
คุณภาพและทักษะที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ โดยส่วนหนึ่ง เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากระบบ
การศึกษาอีกทอดหนึ่ง การขาดทักษะสาหรับโลกยุทใหม่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการคิคค้น
หรือปรับใช้นวัตกรรมใหม่เท่าใดนักเพราะขาดแรงงานที่พร้อมจะใช้หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะ
ที่แรงงานในประเทศเกาหลีใต้มีส่วนร่วมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมาก8 การปรับใช้เทคโนโลยีที่รับมาหรือกระทั่ง
การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่หลายครั้งทาโดยคนทางานในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง อย่างไรก็ตามการเดินตาม
แนวทางนี้ต้องใช้ระยะเวลาเพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนไทยโดยรวม
ในเรื่องนวัตกรรม
อีกแนวทางหนึ่งที่อาจทาได้ง่ายกว่า (แม้จะยังไม่ง่ายนักก็ตาม) คือการทาให้การทางานของตลาดแรงงาน
ไทยเอื้อต่อความเท่าเทียมกัน ระหว่างแรงงานประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการแบ่งแยกนั้นมีผ ลลด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยรวมของระบบเศรษฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ตลาดแรงงานถูกแบ่งออกเป็น
ตลาดแรงงานภาคทางการเมือง (forma sector) และตลาดแรงงานภาคไม่เป็นทางการ (informal sector) ซึ่ง
Sussangkarn (1987) ระบุว่าแรงงานถูกแบ่งแยกไปสู่สองตลาดนี้โดยไม่ใช่ความสมัครใจทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 8
ซึ่งแรงงานจะเลือกทางานในภาคทางการก่อน หากไม่สามารถทาได้ก็จะ ‘ต้อง’ เลือกระหว่างทางานนอกภาค
ทางการหรือว่างงาน
รูปที่ 8

กลไกการแบ่งแยกแรงงานระหว่างภาคทางการและภาคไม่ทางการ

ที่มา: Sussangkarn (1987)
8

Kim (1997)
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โดยทั่วไปการทางานในภาคไม่ทางการมีประสิทธิภาพต่ากว่า ภาคทางการ ส่งผลให้ผลผลิตต่อแรงงาน
(labor productivity) ต่ากว่าภาคทางการไปด้วย ทั้งที่หลายครั้งแรงงานคนเดียวกันสามารถทางานในภาคใดก็ได้9
ดังนั้นหากตลาดแรงงานมีสัดส่วนของแรงงานที่ทางานในภาคไม่เป็นทางการจานวนมาก ความสามารถในการ
แข่งขันของไทยก็จะลดต่าตามไปด้วย
ในทางทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ของหลายประเทศ แรงงานภาคทางการมีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น
ตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นผลจากการที่แรงงานมีการศึกษามากขึ้นจนเป็นที่ต้องการของ
ภาคทางการ และเป็นเพราะธุรกิจภาคทางการเองก็มีสัดส่วนสูงขึ้นตามระดับการพัฒนาของภาคธุรกิจที่มีขนาด
ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การศึกษาโดยอัมมารและวชิราภรณ์ (2556) พบว่าสัดส่วนแรงงานภาคไม่เป็นทางการของ
ไทยมิได้ลดลง และที่น่าแปลกใจคือสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้มีการศึกษาระดับกลางถึงระดับสูง (ดังแสดงใน
รูปที่ 9) ดังนั้นถึงแม้ว่าในกลุ่มแรงงานการศึกษาต่าจะเข้าสู่ภาคทางการมากขึ้น (มิได้แสดงในรูปที่ 9 แต่อนุมานได้
จากการที่สัดส่วนนี้โดยรวมมิได้มากขึ้น) แต่หากแรงงานที่มีการศึกษาระดับกลางถึงสูงเข้าสู่ภาคไม่เป็นทางการมาก
ขึ้นทั้งที่เป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตสูงกว่า อาจแสดงถึงความไม่ปกติของตลาดแรงงานไทย ไม่ว่าการเลือกเช่นนี้จะ
เกิดขึ้นโดยสมัครใจหรือถูกบังคับจากเงื่อนไขในตลาดที่ไม่เอื้ออานวยก็ตาม
รูปที่ 9

สัดส่วนแรงงานภาคไม่เป็นทางการ: ภาพรวมและการศึกษาระดับกลางถึงสูง (ร้อยละ)
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70
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60
Lower secondary

50

Upper secondary

40
30

Diploma
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Bachelor

10
2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ที่มา: อัมมารและคณะ (2556)

9

ตัวอย่างเช่นนายธนินทร์ เจียรนนท์เคยกล่าวว่าเกษตรกรเลี้ยงหมูคนเดียวกันหากมาทางานในโรงงานของบริษัทเขาจะสามารถเลี้ยงหมูได้มากกว่ าเป็น
พันเท่าเมื่อเทียบกับการเลี้ยงเอง
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ยั งไม่มีค าอธิ บ ายที่ดี พอส าหรั บ แนวโน้มที่ แสดงในรูป ที่ 9 ข้า งต้น หนึ่งในความเป็น ไปได้คือ ภาค
เกษตรกรรมได้รับความสนใจจากแรงงานการศึกษาระดับปานกลางมากกว่าในอดีต กล่าวคือในภาวะปกติภาค
การเกษตรจะเสียแรงงานวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไปให้กับภาคอื่น โดยเฉพาะเมื่อบุตรหลานของ
เกษตรกรเลือกที่ทาอาชีพอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ซึ่งตามแนวโน้มปกติก็เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามในระยะประมาณ
10 กว่าปีหลังนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มดังกล่าว ดังรูปที่ 10 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนบุตร
เกษตรกรที่เลือกทาอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดียวกับพ่อแม่
สาเหตุที่ภาคเกษตรเป็นที่นิยมมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะราคาพืชผลที่ค่อนข้างดีในระยะหลัง ไม่ว่าจะเป็น
ราคาข้าว ยาง ปาล์ม ซึ่งแม้ในที่สุดราคาบางชนิดจะปรับตัวลงในระยะท้าย ๆ แต่เมื่อเทียบกับวงจรราคาปกติ ก็ยัง
ถือว่ามีราคาสูงอยู่ โดยเป็น ผลจากการลากยาวของวงจรราคาขาขึ้นในตลาดโลก และอีกส่วนหนึ่งมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลหลายสมัยที่ใช้มาตรการพยุงราคาพืชผล ที่สาคัญที่สุดคือนโยบายจานาข้าว ซึ่งตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา
มีการตั้งราคารับจานาข้าวสูงกว่าราคาตลาด และยิ่งสูงกว่ามากตั้งแต่ปี 2554
รูปที่ 10

อาชีพของบุตรเกษตรกร (ร้อยละ)
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ทีม่ า: คานวณจากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมปีต่าง ๆ สานักงานสถิติแห่งชาติ

การมีภาคที่ไม่เป็นทางการในระดับสูง นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
แล้ว ยังอาจมีผลทางลบต่อการกระจายรายได้ ไม่ว่าจะเป็นผลในภาวะปกติ หรือในภาวะที่มีวิกฤติเศรษฐกิจซึ่ง
แรงงานในภาคไม่เป็นทางการมักเป็นผู้รับผลกระทบมากกว่าแรงงานภาคทางการ การกระจายรายได้ที่ไม่ดีมีผล
สืบเนื่องถึงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจระยะยาวได้เช่นกัน (ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของสมชัยและนณริฏ (2556)
ซึง่ ศึกษาเปรียบเทียบไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย บราซิล และจีน) ประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาพิจารณาอีกครั้ง
ในส่วนที่ 6 เรื่องแนวทางสู่โมเดลการพัฒนาใหม่
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5.

ปัจจัยเชิงสถาบัน

เศรษฐศาสตร์สถาบันหรือ institutional economics ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการอธิบาย
ความสามารถในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงและต่อเนื่อง (sustained high economic growth)10
ตัวอย่างเช่น Rodrik. et.all. (2004) ทาศึกษาโดยใช้ข้อมูลระหว่างประเทศพบว่าปัจจัยเชิงสถาบัน เช่น การมีและ
บังคับใช้กฏหมาย (Rule of Law) มีความสาคัญมากที่สุดในการอธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจระยะยาว เช่นเดียวกัน Aiyar et.al (2013) ก็ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกัน
อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า ‘สถาบัน’ ในเรื่องนี้ Douglas North (1994) นิยามว่าสถาบันหมายถึง ‘กติกาของ
เกมในสังคม หรือเงื่อนไขที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อกากับปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อาจเป็นเงื่อนไขที่เป็นทางการเช่น
ระเบี ยบ กฏหมาย รัฐ ธรรมนูญ หรือเงื่อนไขไม่เป็นทางการเช่น พฤติกรรมที่สังคมยอมรับทั่วไป (norms of
behavior) ข้อตกลงในสังคม (convention) หรือหลักปฏิบัติที่บังคับใช้ กันเอง (self-imposed codes of
conduct) และรวมทั้งลักษณะการบังคับใช้กติกาหรือเงื่อนไขด้วย’11
ดังนั้น คาว่าสถาบันจึงหมายถึง (ก) สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (ข) เป็นกติกา (ค) ทางานผ่านระบบแรงจูงใจ
(incentive) ภายใต้กติกาหรือเงื่อนไขดังกล่าว
Acemoglu et.al (2004) ขยายความเพิ่มเติมว่าสถาบันทางเศรษฐกิจ (economic institutions) มีส่วน
กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวหากการจัดแบ่งอานาจระหว่างกลุ่มการเมืองเป็นไปในลักษณะที่ทาให้ระบบกรรมสิทธิ์
(property right) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ควบคุมการใช้อานาจของผู้มีอานาจไม่ ให้แย่งชิงค่า
เช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) มาเป็นของตัว12 และยกตัวอย่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษว่า
ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เพราะการทาระบบกรรมสิทธิ์ (property right) ให้เข้มแข็ง
ในส่วนของไทยเอง Khan (2009) ใช้คาอธิบายที่ใกล้เคียงกันในเรื่องระบบกรราสิท ธิ์สาหรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจระดับสูงของไทยในช่วงที่ญี่ปุ่นมาลงทุนขนานใหญ่ในทศวรรษ 1980s ว่าเป็นเพราะไทยให้ความมั่นใจ
ในเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ในผลกาไรของบริษัทญี่ปุ่นว่าจะไม่ถูกทางการไทยริดรอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
แนวคิ ดเรื่ องปั จ จั ย สถาบั น ต่อการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ที่น่ าจะน ามาอธิบ ายความแตกต่า งระหว่า ง
ประเทศที่หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (หรือไม่เคยติดกับดักเลย) และประเทศที่ไม่หลุดกับดัก น่าจะ
10

งานวิจยั ที่มีอิทธิพลในเรื่องนี้ฉบับแรก ๆ คือ North, Douglass C. and Barry Weingast (1989).
11 North (1994), นิยามคาว่า ‘สถาบัน’ ว่าหมายถึง “The rules of the game: the humanly devised constraints that structure human
interaction. They are made up of formal constraints (such as rules, laws, constitutions), informal constraints (such as norms
of behavior, conventions, self-imposed codes of conduct), and their enforcement characteristics”
12
Acemoglu et.al (2004), “Economic institutions encouraging economic growth emerge when political institutions allocate
power to groups with interests in broad-based property rights enforcement, when they create effective constraints on
power-holders, and when there are relatively few rents to be captured by power-holders”
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เป็นของ Mushtaq Khan (2007a, 2007b, 2009, 2013) ซึ่งให้ความสาคัญกับ ‘ธรรมาภิบาล’ หรือ
governance ว่ามีความสาคัญ แต่ธ รรมาภิบาลนี้ยังสามารถแยกได้เป็นสองประเภท คือ market-enhancing
governance (MEG) และ growth-enhancing governance (GEG) โดยมีความแตกต่างกัน ดังนี้
Market-enhancing governance (MEG) คือ ธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นให้กลไกตลาดทางานได้อย่าง
ค่อนข้างเสรี ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่หลายประเทศที่เคยยากจนใช้และประสบความสาเร็จในการยกระดับเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย จีน อินเดีย และประเทศเกิดใหม่ (emerging economies) ในหลาย
แห่งทั่วโลก มาตรการตามแนวทาง MEG ประกอบด้วยการยกเลิกข้อจากัดของตลาด การลดบทบาทภาครัฐในการ
ผลิตสินค้าเอกชน การเปิดประเทศเพื่อการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับต่างประเทศ เป็นต้น
แต่แนวทางนี้มักจะไม่สามารถทาให้ประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางจนมีรายได้สูงได้
Growth-enhancing governance (GEG) คือธรรมาภิบาลที่เน้นให้เศรษฐกิจขยายตัว ในระดับสูงและ
ต่อเนื่อง โดยไม่จาเป็นต้องยืดมั่นในกลไกตลาดและหลักการการไม่แทรกแซงจากภาครัฐ กล่าวคือภาครัฐและ
ภาคเอกชนอาจร่วมมือกันในการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผ่านการร่วมมือกันผลิตสินค้าสาธารณะ
หรือสินค้ากึ่งสาธารณะที่เป็นรากฐานของการขยายตัวระดับ สูง (เช่นความรู้ด้านเทคโนโลยี) โดยรัฐอาจให้การ
สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นด้านการเงิน การคุ้มครองไม่ให้เอกชนที่กาลังพัฒนาเทคโนโลยีเผชิญการแข่งขันจาก
ต่างประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีเหนือกว่ามากในระยะแรก หากแนวคิดนี้จบเพียงเท่านี้ก็จะเหมือนกับแนวนโยบาย
ที่เรียกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมทารก (infant industry promotion) ในอดีต ซึ่งประสบความล้มเหลวในหลาย
ประเทศ ส่วนที่ Khan เพิ่มขึ้นมาคือในการดาเนินนโยบายที่ดูคล้ายการส่งเสริมอุตสาหกรรมทารกนี้จะต้องเป็นไป
พร้ อมกับ การป้ อ งกัน มิใ ห้ มีก ารสนั บ สนุ น ภาคธุ รกิ จ หรื อผู้ ประกอบการที่ ไม่ ใ ช่ผู้ ที่มี ศัก ยภาพมากที่ สุ ด (nonperformers) อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งความล้มเหลวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมทารกในอดีต เกิดจากสาเหตุนี้ กล่าวคือ
มีการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายเพื่อยกประโยชน์ หรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาขึ้นมา
เป็นผู้ผลิตในระดับโลกหรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาคได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวผ่าน
การร่วมมือและสนับสนุนระหว่างรัฐและเอกชนจะต้องกระทาโดยมีธรรมาภิบาลที่ดีนั่นเอง
จะเห็น ว่าแนวคิดแบบ GEG ใกล้ เคียงกับลักษณะของสถาบันที่เอื้อต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจที่
Acemoglu et.al (2004) กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง
Khan (2007a) ระบุว่า GEG ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวเร็วผ่าน 3 ช่องทางคือ (ก) แก้ปัญหากลไกตลาด
ล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยากรไปสู่กิจกรรมที่ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวในระยะยาว เช่นการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การจัดการศึกษาเชิงรุก (ข) การแสวงหาเทคโนโลยีหรือ technological acquisition และ (ค) การ
รักษาเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว
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ยุทธศาสตร์แบบ GEG เป็นสิ่งที่พบโดยทั่วไปในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (newly industrialized
economies หรือ NIEs) ซึ่งรัฐบาลจงใจสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) ผ่านการออกนโยบาย
สนับสนุนและปกป้องอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ป้องกันมิให้ non-performers ใช้ประโยชน์จากค่าเช่า
เศรษฐกิจนี้ วิธีป้องกันก็เช่นเกาหลีใต้กาหนดให้อุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนต้องสามารถส่งออกสินค้าที่กาลัง
พัฒนาด้านเทคโนโลยีได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่สามารถทาได้ก็จะหยุดการสนับสนุนและเปลี่ยนไป
สนับสนุนผู้มีศักยภาพมากกว่า เป็นต้น
การใช้ยุทธวิธีแบบ GEG นั้นแม้หลักคิดจะง่ายและตรงไปตรงมา แต่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงจะซับซ้อน
และขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ ตารางที่ 1 ข้างล่างนี้คือตัวอย่างมาตรการที่ใช้ในแต่ละประเทศที่ Khan
(2007a) แสดงไว้
เนื้อหาที่เหลือในส่วนนี้จะกล่าวถึงปัจจัยเชิงสถาบันของ ‘ปัญหา’ ต่าง ๆ ของไทย แต่ในขณะเดียวกันก็
เป็นสิ่งที่ถ้าหากมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วอาจทาให้ไทยสามารถทายุทธวิธีแบบ GEG ตามแนวคิดของ Khan ได้
ปั ญ หาเหล่ านี้ คื อ การขาดภาวะผู้ น าและการจัด สรรอ านาจการเมื อ งเพื่ อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ปัญ หา
นวัตกรรมต่า และปัญหาคอร์รัปชั่น
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ตารางที่ 1 การใช้มาตรการ GEG ในบางประเทศ ปี 1960-2000

ที่มา: Khan (2007a)

21

5.1 ภาวะผู้นาและระบบการเมืองเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อาจกล่ า วได้ ว่ า ภาวะผู้ น าหรื อ Leadership เป็ น ปั จ จั ย เชิ ง สถาบั น ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในรายงานของ
‘คณะกรรมการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ’ หรือ Growth Commission ได้ให้ความสาคัญกับภาวะผู้นาจนบรรจุ
เป็นบทหนึ่งของรายงานฉบับเต็ม ในบทนั้น Brady and Spence (2011) ได้สรุปว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนั้นต้องมีองค์ประกอบ 3 เรื่อง คือ
1. เป็นเศรษฐกิจเปิด (open economy) ที่ใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกทั้งในการป้อนอุปสงค์ให้
และในการเป็ น อุ ป ทานขององค์ ค วามรู้ ต้ อ งเป็ น เศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น จนน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจในระดับจุลภาคที่เอื้อต่อการขยายตัวระดับมหภาค
2. มีการจัดการด้านสถาบันทางเศรษฐกิจที่เน้นการเปิดประเทศ การรักษากฏหมาย มีความชัดเจน
(predictability) ในการประกอบธุรกิจ ภาคราชการมีประสิทธิภาพ มีระบบแรงจูงใจที่ทาให้
นักการเมืองต้องใส่ใจต่อความผาสุกระยะยาวของประชาชน
3. การเมืองมีเสถียรภาพตั้งแต่เริ่มกระบวนการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง มีการลงทุนต่อเนื่อง และ
สามารถรักษาแนวทางดังกล่าวนี้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้กุมอานาจทางการเมือง
สองเงื่อนไขหลังเป็นปัจจัยเชิงสถาบันชัดเจนโดยประกอบทั้งภาวะผู้นาและระบบการเมือง ความท้าทาย
ของภาวะผู้นาคือจะต้องผสมผสานวิสัยทัศน์ (insight) ประสพการณ์ และทักษะทางการเมืองในการหาจุดสมดุล
ระหว่างขั้วอานาจ ซึ่งบางครั้งก็จาเป็นต้องเลือกนโยบายที่ไม่ใช่ดีที่สุด แต่เป็นทางเลือกที่ดีรองลงไป (second-best
choices) ทีท่ าความเสียหายน้อยสุดต่อกระบวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ13
Michael Spence (2011) ได้เสริมเรื่องความสาคัญของภาวะผู้นาว่ามีความสาคัญ โดยเป็น 3 ใน 4 ปัจจัย
ที่ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวระยะยาว คือ 14 (ก) รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างมากกับการขยายตัวทางเศษฐกิจและ
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ (ข) ผู้กุมอานาจให้ความสาคัญหรือปฎิบัติตนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่ และ (ค) ภาคราชการมีประสิทธิภาพ รู้จักเลือกยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการขยายตัวระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เช่นการเปิดประเทศ การส่งเสริมการลงทุน และมองการณ์ไกล
ภาวะผู้นาในภาคเอกชนก็มีบทบาทสาคัญ โดยเฉพาะการร่วมมือกับภาครัฐในการกาหนดแนวทางนโยบาย
เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยความได้เปรียบจากประสบการณ์การแข่งขันในตลาดโลก เพื่อให้
สามารถกาหนดนโยบายการเปิดประเทศที่เหมาะสมได้

13
Brady and Spence (2011) หน้า 15
14

Spence (2011) หน้า 106
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ในส่วนของระบบการเมือง งานวิจัย ด้านนี้ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าระบบการเมืองแบบใดที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว แม้ระบอบประชาธิปไตยตะวันตกดูเหมือนจะมีหลักการที่สอดคล้อง
แต่งานวิจัยเชิงประจักษ์มิได้สนับสนุนข้อสรุปนี้ หากจะมีข้อดีก็คือภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองในระบบ การเกิดความรุนแรงทางการเมืองหรือการเดินขบวนขนานใหญ่ น่าจะมีโอกาส
เกิดน้อยกว่าในระบบอื่น อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ในระยะ 2-3 ปีมานี้ดูเหมือนจะไม่สนับสนุนข้อสรุปนี้เช่นกัน15
ประเด็นเรื่องระบบการเมืองนี้จะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มขึ้นในส่วนที่ 6
5.2 ปัญหานวัตกรรมต่า
เป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจไทยยังมีประสิทธิภาพการผลิตที่ไม่เท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศ
เกิดใหม่หลายประเทศ รูปที่ 11 แสดงปัญหานี้อย่างชัดเจน ในขณะที่รูปที่ 12 ชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้ทาให้ไทยตกอยู่
ในฐานะลาบากในการแข่งขันกับทั้งประเทศที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (เพราะมีระดับเทคโนโลยีที่ด้อยกว่า) และกับ
ประเทศที่ใช้แรงงานราคาถูก (เพราะแรงงานไทยมีราคาสูงกว่า)
รูปที่ 11

ผลิ ต ภาพทางการผลิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง ของประเทศไทย เที ย บกั บ กลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ใหม่
(ดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาคงที่ปี 2548)
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หมายเหตุ: ผลิตภาพการผลิตวัดด้วยรายได้ประชาชาติต่อจานวนแรงงานที่มีงานทา
ที่มา: นณริฏ และสมชัย (2556) รูปที่ 3.3

15

ดูรายงานเรื่องนี้ใน The Economist ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2014 (http://www.economist.com/printedition/covers/2014-02-27/ap-e-eula-me-na-uk)
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รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรและรูปแบบการพัฒนา ของกลุ่มประเทศ
ASEAN+3

ที่มา: นณริฏ และสมชัย (2556) รูปที่ 1.1

ในมุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ปัญหานี้เกิดจากประเทศไทยลงทุนวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนที่น้อย
มาก กล่าวคือเพียงประมาณร้อยละ 0.25 ของรายได้ประชาชาติ ในขณะที่ประเทศที่หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้
ปานกลางมีสัดส่วนการใช้จ่ายด้านนี้สูงกว่าไทยหลายเท่าตัว และนาไปสู่ข้อแนะนาเชิงนโยบายว่าต้องเพิ่มการใช้
จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาแต่มักไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ หลายประเทศรวมทั้งไทยด้ วย แม้จะ
ทราบปัญหานี้แต่ก็มิได้ทาตามคาแนะนาดังกล่าวแต่อย่างใด จึงนาไปสู่คาถามสาคัญว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้น
ในมุมมองเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน ศาสตราจารย์ Mushtaq Khan (2013) เสนอว่ารากเหง้าของปัญหา
คือการที่หน่วยธุรกิจ (firms) ขาดความสามารถเชิงองค์กรและเทคโนโลยี (organizational and technological
capabilities) ที่จ ะเอื้อให้ ห น่ ว ยธุร กิ จ สามารถใช้ เทคโนโลยี ใหม่ในการผลิ ตสิ นค้าที่แ ข่งขันได้ ไม่ ว่าจะเป็นใน
ระดับประเทศหรือระดับโลก16 และระบุว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์กรขาดกระบวนการเรียนรู้ (learning process)
ปัญหานี้โยงไปถึงความล้มเหลวในการควบคุมการหาประโยชน์ส่วนเกิน (rent-seeking) ของบริษัทในประเทศ จน
ทาให้บริษัทเหล่านี้ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้
ความล้มเหลวอีกด้านหนึ่งของสถาบันเศรษฐกิจในเรื่องนี้คือไม่มีการลงทุนในการสร้างนักวิจัยและช่าง
เทคนิคที่เพียงพอ การสัมภาษณ์บริษัทเอกชนขนาดใหญ๋และขนาดกลางหลายแห่งพบว่าการลงทุนด้าน R&D มิได้
ถูกจ ากัด ด้ว ยความไม่เพี ย งพอของเงิน ทุ น แต่ถู กจากัด ด้ว ยความไม่เพี ยงพอของนั กวิจั ยที่มี คุณ ภาพมากกว่ า
งานวิจัยของสมชัยและคณะ (2554) ซึ่งใช้วิธีการเศรษฐมิติกับข้อมูลระหว่างประเทศได้ข้อสรุปเช่นเดียวกันว่าหาก
16

Khan (2013), “Developing countries typically lack the organizational and technological capabilities embedded in firms that are
necessary for using new technologies to produce competitive products”.
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ประเทศไทยมีการลงทุนสร้างนักวิจัยและช่างเทคนิคอย่างขนานใหญ่จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D ต่อ
GDP มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ โดยปัจจัยอื่น ๆ ที่สาคัญน้อยกว่าหลายปัจจัยเป็นสิ่งที่มักถูกมองว่ามี
ความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้ของประเทศ รายได้ของรัฐบาล การลงทุนจากต่างประเทศ สัดส่วนสินค้า
ส่งออกที่ใช้เทคโนโลยีสูง เป็นต้น (รูปที่ 12)
รูปที่ 12

เปรียบเทียบผลต่อการเพิ่ม R&D/GDP ของปัจจัยกาหนด(ร้อยละ)
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ที่มา: สมชัย และ คณะ (2554) รูปที่ 8

หากผลการศึก ษาข้า งต้น เป็ น จริ ง การที่เศรษฐกิจไทยไม่ ได้ ท าการผลิ ต นักวิ จัยและช่า งเทคนิค อย่า ง
เพียงพอทั้งที่เป็นมาตรการที่สามารถยกระดับเทคโนโลยีของไทยได้อย่างแท้จริง และที่สาคัญคือสามารถทาได้ไม่
ยากโดยไม่มีข้อจากัดที่แท้จริง จึงถือเป็นความล้มเหลวของตลาด (market failure) ในลักษณะที่ Khan(2007a,
2007b) กล่าวถึง เป็นตัวอย่างของปัญหาที่ต้องการการแก้ไขในเชิงสถาบันตามแนว GEG ของ Khan(2007a,
2007b)
5.3 ปัญหาคอร์รัปชั่น
คอร์ รัปชั่นเป็ นปัญหาเชิงสถาบั นที่สาคัญต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจผ่ านช่องทางการหาค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจ (rent-seeking) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การจ่ายสินบนของภาคธุรกิจให้กับผู้มีอานาจภาครัฐ เพราะ
มีผลทาให้หน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่ผู้มีความสามารถมากสุดในการผลิตสามารถกลายเป็น ‘ผู้ชนะ’ (winners) แต่เพราะมี
ความสามารถในการคอร์ รั ป ชั่ น เก่ ง กว่ า หากเป็ น เช่ น นั้ น จริ ง ก็ ห มายความว่ า ระบบเศรษฐกิ จ ไม่ มี growthenhancing governance (GEG) ในความหมายของ Khan(2007a) และในความหมายของ Acemoglu et.al
(2004) ด้วย
หากย้อนกลับมาในมุมเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก คอร์รัปชั่นส่งผลกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
หลากหลายช่องทาง ธร(2556) ได้ทบทวนวรรณกรรมวิจัยถึงช่องทางเหล่านี้ไว้จานวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น
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1. ผ่านช่องทางที่ทาให้ บ ทบาทของรัฐ ผิดไปจากวัตถุ ประสงค์ แท้จริง เช่นเงินภาษีที่รั่วไหลไปพร้อม
คอร์รัปชั่นทาให้ขนาดกิจกรรมของภาครัฐเล็กกว่าความตั้งใจ (planned government size) และแม้
อาจมีข้อโต้แย้งว่ารัฐควรมีขนาดเล็กอยู่แล้ว ก็ยังมีปัญหาว่าเงินคอร์รัปชั่นที่ไหลกลับไปภาคเอกชนนั้น
ผู้รับเป็นคนละคนกับผู้ให้ (ผู้เสียภาษี) จึงยังคงเป็นการแบ่งสรรทรัพยากรระหว่างรัฐและเอกชนที่
ผิดเพี้ยน นอกจากนั้นการใช้จ่ายภาครัฐที่ถูกคอร์รัปชั่น ไปก็มีปัญหาว่าผู้ชนะการประมูลโครงการรัฐ
ไม่ใช่ผู้มีความสามารถในการผลิตหรือให้บริการที่ดีที่สุด การลงทุนในโครงการเหล่านี้ก็มีแนวโน้มสูง
เกินจริง ทาให้ราคาไม่สะท้อนอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริง (หรือในเม็ดเงินเท่าเดิมแต่คุณภาพด้อยลง)
2. ช่องทางผลกระทบทางลบต่อการลงทุนภาคเอกชน ต้นทุนที่สูงขึ้นจากการต้องจ่ายสินบนอาจทาให้
ภาคเอกชนเองลดแรงจูงใจในการลงทุนลง ผลอีกประการคือก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของสัญญาทาง
ธุรกิจ (business contract) เนื่องจากขนาดและรูปแบบของคอร์รัปชั่นไม่ชัดเจน รวมทั้งอาจมีปัญหา
ในเรื่ องการรั กษาลิ ขสิทธิ์ (property right) ด้ว ย หากความเสี ยหายนี้เกิดกับการลงทุนจาก
ต่างประเทศก็จะมีผลต่อการลดลงของโอกาสในการได้รับเทคโนโลยีของเศรษฐกิจไทย
3. ช่องทางผลกระทบต่อระบบตลาดและการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากภาคเอกชนจาต้องจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ ‘ประกอบการ’ คอร์รัปชั่น แทนที่จะใช้ไปในการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต
และแข่งขัน การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์เองก็บิดเบือนไป เช่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (ไม่ว่าจะ
เพื่อเพิ่มช่องทางคอร์รัปชั่น หรือเพื่อรับมือกับการคอร์รัปชั่น เช่นนักกฏหมาย นักบัญชี) ก็อาจได้รับ
ความนิยมมากกว่าที่ควรเป็นหากไม่มีการคอร์รัปชั่นมาก
4. คอร์รัปชันยังอาจมีลักษณะเป็นวงจรอุบาทว์ (vicious cycle) กล่าวคือหากการคอร์รัปชั่นเป็นไป
โดยง่าย ผู้ กระทาผิ ดสามารถหลี กเลี่ ยงผลทางกฏหมายได้ง่าย ก็อาจเกิดสภาพของวงจรอุบาทว์
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจงใจออกกฏระเบียบที่จากัดการแข่งขันเสรี เช่นการให้สัมปทานใ บ
อนุญาติ ซึ่งจะมีผลทาให้มีโอกาสสาหรับการคอร์รัปชั่นในรอบต่อไปเพิ่มขึ้นไปอีก และจะยิ่งเกิดมีการ
ดึงคนเก่งเข้าสู่กระบวนการคอร์รัปชั่นมากขึ้น ซึ่งยิ่งทาให้การคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างแยบยลและจัดผิด
ได้ยากขึ้นไปอีก
5. ช่องทางอื่นๆ เช่น ทุนทางสังคมที่ลดลง โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือในสถาบันของรัฐ มีผลต่อเนื่อง
ไปถึงความผันผวนทางการเมืองได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สาคัญของการขยายตัวระยะยาวจากมุมมองของ
Brady and Spence (2011)
ช่องทางข้างต้นส่วนใหญ่เป็นระดับทฤษฎี อาจมีงานวิจัยเชิงประจักษ์ในบางประเทศบ้างแต่ไม่มากนัก พร
เทพ(2556) ได้สร้างแบบจาลองเพื่อทดสอบช่องทางผลกระทบของคอร์รัปชั่นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะ
ยาวโดยใช้ข้อมูลระหว่างประเทศ พบว่าช่องทางที่ชัดเจนคือ (ก) ผ่านการลงทุนรวม (ข) ผ่านการลงทุนโครงสร้าง
26

พื้นฐานภาครัฐ (ค) ผ่านผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง โดยมีขนาดของผลกระทบต่างกันดั งแสดงในรูปที่ 13 จะ
เห็นว่าช่องทางกระทบผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐมีขนาดของผลกระทบใหญ่ที่สุด ที่เป็นนี้เพราะว่าแม้
การลงทุนโครงสร้างภาครัฐจะมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่มากเท่าการลงทุนโดยรวม แต่คอร์รัปชั่นทาให้
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐลดลงอย่า งมาก ส่วนผลกระทบผ่านช่องทางการลงทุนรวมและเสถียรภาพ
ทางการเมืองมีขนาดใกล้เคียงกัน
รูปที่ 13

ช่องทางผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และขนาดของผลกระทบ

ที่มา: พรเทพ (2556)

สามปัจจัยเชิงสถาบันที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คิดว่าสาคัญ ยังมีปัญหาเชิงสถาบันในเรื่องอื่น ๆ
อีกที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งจะได้กล่าวถึงเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

6.

แนวทางปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว

หลังจากกล่าวถึงปัญหาเชิงโครงสร้างจากมุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและปัจจัยเชิงสถาบัน ในส่วนนี้
จะทดลองนาเสนอแนวทางปฏิรูปเชิงสถาบันที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว
เพื่อความชัดเจนจะขอกล่ าวถึงเป้ าหมายหลักของข้อเสนอแนะในส่ว นนี้ก่อน หากกล่าวอย่างกระชับ
เป้าหมายของโมเดลใหม่การพัฒนาคือต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่อาศัยประสิทธิภาพเป็นตัวนา (efficiencydriven economy) ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยี (innovation and technology-
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driven industry) หรืออาจใช้เป้าหมายที่กาหนดโดย Rodrick (2009) ว่าประเทศต้องสร้างผู้ผลิตสินค้าขั้นสุดท้าย
และผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี17
เหตุที่เลือกการยกระดับเทคโนโลยีเป็นเป้าหมายหลัก เพราะรายงานนี้ให้ความสาคัญกับการยกระดับ
อัตราการขยายเศรษฐกิจระยะยาวหลั งจากประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้ ว ข้อเสนอแนะทาง
นโยบายที่ปรากฏในงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันหากไม่มีความเชื่อมโยงไปสู่การยกระดับเทคโนโลยี
อย่างได้ผลในระยะยาว ก็จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ไม่ได้ผลในที่สุด
หากใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก สมชัย และ นณริฏ (2556) ได้แจกแจงมาตรการ ว่าประกอบด้วย
การยกระดับเทคโนโลยี (technological upgrading) ปฏิรูประบบการศึกษา พัฒนาฝีมือแรงงาน การรับมือกับ
สังคมสูงวัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับโครงสร้างการผลิต และหากต้องการลงรายละเอียดไปถึง
ระดับตัวแปรทางเศรษฐกิจหรือตัวแปรทางนโยบาย Aiyar et.al (2013) ได้ทาการทดสอบผลของตัวแปรต่าง ๆ ต่อ
การชะลอตัวของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (growth slowdown) โดยแยกเป็นผลทดสอบสาหรับประเทศที่
เปลี่ยนจากประเทศยากจนไปเป็นประเทศรายได้ปานกลางและผลทดสอบสาหรับประเทศที่เปลี่ยนจากรายได้ปาน
กลางเป็นรายได้สูง ผลการศึกษานี้พบว่าตัวแปรเชิงสถาบัน (ความเข้มแข็งของระบบกฏหมาย การผ่อนคลายการ
ควบคุม การลดขนาดรัฐบาลลง) มีผลอย่างมากในการป้องกันมิให้เศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากนั้นการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การเพิ่มขนาดการเปิดประเทศ การเพิ่มสัดส่วนภาคเกษตรและภาคบริการ ก็มีผลช่วย
เช่นกัน ตาราง 2 แสดงรายละเอียดผลการศึกษาดังกล่าว
ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่ารายงานฉบับนี้เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสถาบันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว การเสนอแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาในส่วนนี้จึงเจาะจงเฉพาะข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
เชิงสถาบันเป็นหลัก โดยจะขยายความแนวคิดเชิงทฤษีของการปฏิรูปสถาบันเศรษฐกิจที่จาเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ได้เสนอไว้บ้างแล้วในส่วนที่ 5 ให้มีความเจาะจงมากขึ้น จากนั้นจึงเสนอข้อเสนอการปฏิรูประบบ
สถาบันเศรษฐกิจ ที่เป็นรูปธรรมที่น่าจะเหมาะกับประเทศไทย ตามด้วยรายละเอียดการดาเนินนโยบายเชิงรุก
ภายใต้ระบบสถาบันเศรษฐกิจที่ปฎิรูปใหม่ดังกล่าวแล้ว และข้อควรระวังในการปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจ ทั้งใน
ภาพรวมและในกรณีของไทย

17

Rodrick(2009), “Create technologically competent indigenous final producers and suppliers”.
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ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อการชลอตัวทางเศรษฐกิจของตัวแปรนโยบายต่าง ๆ

หมายเหตุ: ใช้ตัวเลขสองสดมภ์สดุ ท้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นของอัตราการขยายตัวที่ลดลง โดยสดมภ์ p(50)p(25) คือระหว่างการพัฒนาจากประเทศยากจนเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และ p(75)-p(50) คือระหว่างการพัฒนาจาก
ประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง ตัวเลขที่ติดลบแสดงถึงการป้องกันการชลอตัวของเศรษฐกิจหากมีการ
ปรับปรุงตัวแปรนโยบายนั้น ๆ ให้ดีขึ้น
ที่มา: Aiyar et.al 2013
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6.1 การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจ
หากใช้มุมมองเชิงสถาบัน การที่ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางมาระยะหนึ่งแล้ว เป็น
หลั กฐานที่บ่งชี้ว่าระบบสถาบั น เศรษฐกิจ ของไทยแม้จะสามารถทาให้ ประเทศหลุ ดพ้นความยากจนได้ แต่ไม่
สามารถพัฒนาไปสู่ระบบสถาบันแบบใหม่ที่จะทาให้เศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงต่อไป จึงเป็นที่
ชัดเจนว่าประเทศไทยต้องการการปฏิรูปในระบบสถาบันเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน
หากใช้เป้าหมายของการขยายตัวบนฐานความรู้ ระบบสถาบันของเศรษฐกิจไทยน่าจะยังไม่สนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่จากัดเพื่อให้เป็นกิจกรรมนา (leading activities) หรือการ
เรียนรู้ในวงกว้าง ระบบสถาบันดังกล่าวต้องสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยอาจให้การ
สนับสนุนทางการเงินและมาตรการที่มิใช่การเงินต่อกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Khan(2009) เพื่อนาไปสู่
การยกระดับทางเทคโนโลยี (technological upgrading) ในที่สุด
ที่สาคัญการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการขยายตัว (growthenhancing governance, GEG) ที่เสนอโดย Khan(2007b) เพื่อป้องกันมิให้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
(developmental rent) กลายสภาพเป็นค่าเช่าทางเศรษฐกิจเพื่อการแบ่งปัน (redistributive rent) โดยไปอยู่ใน
มือของผู้ไม่มีศักยภาพ (non-performer)
อย่างไรก็ตามดังที่ Khan(2007a) กล่าวไว้ว่า GEG อาจมีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทแต่ละประเทศ
คาถามที่สาคัญคือ GEG ที่เหมาะกับประเทศไทยเป็นอย่างไรแน่ และจะปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจอย่างไร
เพื่อให้มี GEG ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย น่าเสียดายว่ายังไม่ มีงานวิจัยทางด้านนี้อย่างจริงจังและแพร่หลาย
งานวิจัยที่ใกล้เคียงที่สุดคือ Khan(2012)
Khan(2012) เริ่มด้วยการตั้งข้อสังเกตว่าระบบการเมืองของไทยมีการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการเมือง
แบบ ‘buffet cabinet’ ซึ่งอานาจการเมืองกระจายไปหลายภาคส่วน (แทนด้วยจานวนพรรคร่วมรัฐบาล) ในช่วง
ก่อนปี 2540 มาเป็นการเมืองแบบรวมศูนย์อานาจเริ่มต้นด้วยพรรคไทยรักไทยภายใต้การนา พตท.ทักษิณ ชินวัตร
Khan(2012) เห็นว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มีความสาคัญ กล่าวคือเป็นช่วงที่ประชาธิปไตยได้รับความสาคัญ มีการตื่นตัว
ทางการเมืองอย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ดีที่ระบบสถาบันเศรษฐกิจจะต้องปรับตัวให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในลักษณะ inclusive growth แต่น่าเสียดายว่าแม้ระบอบทุนและกรอบการเมืองเดิมจะถูกทาลายด้วย
วิกฤติเศรษฐกิจ แต่การขึ้นสู่ อานาจของพรรคไทยรั กไทยเป็นเพียงการรวบรวมอานาจทางการเมืองที่กระจัด
กระจายก่อนหน้าให้มาอยู่ภายใต้พรรคเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งยังไมได้มีการกระจายอานาจการเมืองออกไปในวง
กว้างขึ้น อย่างแท้จ ริ ง และในที่สุดได้พัฒ นาขึ้นเป็นระบบการเมืองแบบผู กขาดภายใต้หน้ากากประชาธิปไตย
(authoritarianism with democratic face) ระบอบนี้ Khan(2012) เห็นว่าจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทาง
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การเมื อ งสู ง 18 และที่ ส าคั ญ เป็ น ระบบที่ มี ก ารสร้ า งค่ า เช่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ ก่ อ ดอกก่ อ ผล (unproductive
economic rents) อันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ GEG ที่ควรเป็น นอกจากนั้นหน่วยธุรกิจในประเทศซึ่งเคยค่อย ๆ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันก็หยุดการพัฒนาและปล่อยให้การผลิตสาคัญ ๆ ตกอยู่ในมือบริษัทข้ามชาติ ทา
ให้ไทยมีโอกาสน้อยลงในการไต่ชั้นของห่วงโซ่มูลค่า (value chain) สาเหตุมาจากทั้งการถูกทาลายความสามารถ
ในการผลิตจากวิกฤติเศรษฐกิจและจากการรวมศูนย์อานาจการเมืองและธุรกิจภายใต้ พตท. ทัก ษิณ ชินวัตร ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจภายใต้ พตท. ทักษิณ ก็มิได้ทาการพัฒนาความสามารถในการผลิตมากพอที่จะนาประเทศ
ให้ขยายตัวในระดับสูงทั้ง ๆ ที่มีอานาจทางการเมืองอยู่ในมือค่อนข้างเด็ดขาด
หากจะเข้าใจว่าทาไมระบอบการเมืองของไทยจึงไม่สามารถสร้างสถาบันเศรษฐกิจที่มี ลักษณะ GEG เป็น
เรื่องไม่ง่าย Acemoglu (2006) ได้ตั้งคาถามลักษณะนี้เช่นกันว่าหากปัจจัยเชิงสถาบันมีความสาคัญจริง เหตุใด
หลายสังคมจึงไม่สร้างโครงสร้างสถาบันที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นเพราะสังคมนั้น ‘เลือก’ เช่นนั้น
หรือเป็นเพราะมีข้อจากัดในระดับพื้นฐานใดที่ทาให้ไม่สามารถเลือกโครงสร้างสถาบันที่เหมาะสมได้ เขาได้ให้
คาตอบเบื้องต้นว่าการเลือกระบบสถาบันที่ไม่มีประสิทธิภาพ (inefficient institution) อาจเกิดขึ้นได้ในดุลภาพ
ทางการเมืองหาก (ก) ผู้ กุมอานาจทางการเมืองที่ชอบระบบสถาบันที่ไม่มีประสิทธิ ภาพแต่ให้ผลประโยชน์ต่อกลุ่ม
ตนมากกว่าระบบสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีอานาจการเมืองสูงจนไม่จาเป็นต้องฟังเสียงคนอื่นในสังคมที่ต้องการ
ระบบสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และ (ข) ไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพใดที่สามารถ ‘ชดเชย’ ให้กับผู้กุมอานาจทาง
การเมืองเพียงพอหากพวกเขายอมเปลี่ยนนโยบายไปสู่ระบบสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
Richard Doner (2009) ได้เสนอแนวคิดว่าการเปลี่ยนผ่ านของระบบสถาบันจากระบบที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมักถูกบังคับให้เกิดขึ้นภายใต้วิกฤติการณ์ เช่นการที่เกาหลีใต้รู้สึกว่าถูก
คุกคามจากญี่ปุ่น สิงคโปร์เมื่อแรกตั้งประเทศรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะสามารถรักษาความเป็นชาติของตนได้ตลอดไป
ไต้หวันถูกคุกคามจากจีนจนทาให้ถูกตัดความสัมพันธ์ทางการทูตจากประเทศส่วนใหญ่ในโลก เหล่านี้ล้วนทาให้
สังคมโดยรวมตระหนักถึงความจาเป็นต้องสร้างระบบสถาบันที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจผ่านการขยายตัวใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ในความเห็นของ Doner (2009) ไทยยังไม่เคยประสบปัญหาวิกฤติในระดับที่รุนแรง
เทียบเท่าประเทศเหล่านั้น แต่มีวิกฤติในระดับรองลงมาเกิดเป็นระยะ เช่นวิกฤติราคาน้ามันในช่วงทศวรร 1970s
ต่อเนื่องถึงต้นทศวรรษ 1980s ซึ่งมีผลทาให้เกิดการเร่งระดมนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การสร้างเขต
เศรษฐกิจพิเศษเช่น eastern seaboard เพื่อนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจ วิกฤติ
การเงินเอเชียหรือวิกฤติต้มยากุ้งก็ทาให้ภาคเอกชนเกิดการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ เกิดธรรมาภิบาลที่ดีอันนามาสู่
ความเข้มแข็งของภาคธุรกิจในปัจจุบัน
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ซึ่งสถานการณ์ก็ได้พัฒนาไปสู่ความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงอย่างที่ Khan(2012) พยากรณ์ไว้จริง
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ปั ญ หาคื อ เมื่ อ เกิ ด การปรั บ ตั ว ในทิ ศ ทางที่ ดี ห ลั ง วิ ก ฤติ แ ล้ ว การปรั บ ตั ว ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ ยั่ ง ยื น หรื อ ไม่ ไ ด้
แพร่กระจายไปสู่ภาคส่วนอื่น Khan (2012) ถึงกับระบุว่าประเทศไทย ‘เสียโอกาสทอง’ (missed the
opportunity) ในการใช้ประโยชน์จากวิกฤติ เพื่อปฏิรูปหลังการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วง
ทศวรรษ 2000s โดยเจาะจงว่าเป็นการเสียโอกาสที่เกิดขึ้นเนื่องจากพัฒนาการทางการเมืองหลังวิกฤติไม่เป็นไป
ในทางที่สร้าง GEG ที่เหมาะกับประเทศไทยทั้งที่มีโอกาสสูงที่จะทาเช่นนั้นได้
6.2 ข้อเสนอการปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจ
เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยใดที่ให้คาตอบที่ เป็นรูปธรรมของแนวทางการจัดระบบสถาบันเศรษฐกิจและ
การเมืองให้เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรฐกิจ ในที่นี้จึงประมวลข้อคิดเห็นเชิงทฤษฎี และประสบการณ์ต่างประเทศ
ผนวกกับบริบทของประเทศ และเสนอเป็นแนวทางกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ลดโอกาสเข้าถึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้ไม่มีศักยภาพ (rent-capture by non-performers)
หรือการจงใจสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี (unproductive economic rent) มาตรการที่ต้อง
ทาประกอบด้วยการควบคุมการคอร์รัปชั่น ทั้งการคอร์รัปชั่นภายใต้กติกาหรือกฏหมายที่มี และ
การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายด้วยการสร้างกติกาใหม่ที่เอื้อประโยชน์ตนและพวกพ้อง
2. เพิ่มอานาจต่อรองทางการเมืองให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และปฏิรูปการเมืองให้
นักการเมืองต้องตอบโจทย์ระยะยาวของประชาชน
3. สร้างกลไกส่งผ่านเสียงประชาชนส่วนใหญ่มาสู่การเรียกร้องทางการเมืองต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (political demand for high economic growth) โดยมีมาตรการเช่นการสร้าง
ความสานึกรู้ในหมู่ประชาชนว่าการเรียนรู้ (ขององค์กร ของบุคคล) และการยกระดับเทคโนโลยี
ของประเทศโดยรวมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแต่ละคนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การผลักดันกระบวนการทางการเมือง/นักการเมือง/ภาคราชการ ให้หันมาสู่การพัฒนาทิศทางนี้
4. ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้เขียนเห็นว่าชุดมาตรการทั้ง 4 ข้างต้นเป็นแนวทางสร้าง GEG ที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย
แม้ข้อเสนอแนะทั้งสี่ประการควรจะทาพร้อมกัน แต่ ลาดับที่ให้ได้ก็อาจถือว่าเป็นการเรียงลาดับก่อนหลัง
ของสิ่งที่ควรทาได้เช่นกัน กล่าวคือการป้องกันการคอร์รัปชั่นเป็น ‘เงื่อนไขที่จาเป็น’ (necessary condition) ของ
การสร้างระบบสถาบันลักษณะ GEG เพราะหากไม่สามารถป้องกันมิให้ผู้ ไม่มีศักยภาพได้รับค่าเช่าเศรษฐกิจผ่าน
นโยบายส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาครัฐ หรือเปิดช่องให้ผู้กุมอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจทา
การคอร์ รั ป ชั่ น เชิ ง นโยบายจนก่ อ ให้ เ กิ ด ค่ า เช่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะของ unproductive rent หรื อ
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redistributive rent ก็ไม่ควรให้รัฐใช้อุดหนุนเทคโนโลยี เพราะจะมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวและเป็นภาระทางการ
คลังมากมาย
การเพิ่มอานาจการต่อรองทางการเมืองให้กับประชาชนส่ว นใหญ่ของประเทศ จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้
นักการเมืองต้องดาเนินนโยบายที่ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับสูงขึ้น เพราะประโยชน์จะตกกับคนจานวน
มาก และน่าจะมีการกระจายประโยชน์ที่เท่าเทียมกันมากขึ้นด้วย สิ่งที่ต้องระวังคือแม้นักการเมืองจะตอบโจทย์
ประชาชนจานวนมากก็ยังไม่รับประกันได้ทันทีว่าจะผลิตนโยบายที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกับคนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเป็นระยะ และนโยบายหาเสียงที่เน้นการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระยะสั้นกับคะแนนเสียงเป็นนโยบายที่รับประกันการชนะการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการ
ปฏิรูปการเมืองเพื่อจากัดการหาเสียงด้วยนโยบายระยะสั้น ตัวอย่างเช่นการหาเสียงต้องระบุต้นทุนทางการคลัง
ของข้อเสนอนโยบายด้วยเป็นต้น
สุ ด ท้ า ยระบบราชการต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป ให้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น ที่ Spence (2011) ระบุ ไ ว้ กล่ า วคื อ มี
ประสิทธิภาพ รู้จักเลือกยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการขยายตัวระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นเพราะหากระบบ
การเมืองดีขึ้นตามข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว ภาคราชการในฐานะหน่วยปฏิ บัติก็ต้องสามารถนานโยบายไปสู่ผล
ในทางปฏิบัติได้ด้วยจึงจะสามารถยกระดับเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง
6.3 ตัวอย่างการดาเนินนโยบายเชิงรุกภายใต้ระบบสถาบันเศรษฐกิจใหม่
ภายใต้ความคิดเชิงทฤษฎีเรื่องระบบสถาบันเศรษฐกิจ หากประเทศไทยประสบความสาเร็จในการปฏิรูป
ระบบสถาบันเศรษฐกิจให้มีลักษณะ growth-enhancing governance (GEG) ตามแนวคิดของ Khan(2007a,
2007b) เช่นด้ว ยการทาตามข้อเสนอแนะ 4 ประการที่กล่าวถึงแล้ ว นโยบายเศรษฐกิจที่ดีตามแนวทาง
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็จะเกิดขึ้นและมีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะระบบสถาบันเศรษฐกิจตามแนว
GEG จะตอบสนองต่อความต้องการอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนใหญ่ ปัญหาเรื่องการมีข้อเสนอแนะทางนโยบายที่
ดีและไม่เคยเกิดผลในทางปฏิบัติก็จะสามารถแก้ไขได้หรือบรรเทาลง
กล่าวอย่างเจาะจงมากขึ้น ผู้กาหนดนโยบายภายใต้ระบบสถาบันเศรษฐกิจแบบ GEG จะดาเนินนโยบาย
เชิงรุกเพื่อสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยี (technological capability) จากัดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
ในแบบที่ไม่สร้างสรรค์ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นการวางแผนระยะยาวและมองการณ์ไกล รวมทั้งการลด
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาด้วย ภาครัฐจะมีบทบาทนามากขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชนก็จะมีส่วนร่วมในการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ อย่างสาคัญ
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ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างของนโยบายเชิงรุกที่อาจสามารถคาดหวังได้ภายใต้ระบบสถาบันเศรษฐกิจใหม่
เพียง 3 นโยบาย คือนโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยี การปฏิรูปการศึกษาและการฝึกฝีมือแรงงาน และการเข้า
ร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาค
นโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นโยบายเชิงรุกในเรื่องการยกระดับเทคโนโลยี อาจแสดงออกผ่านนโยบายอุตสาหกรรม นโยบาย special
economic zone, หรือนโยบาย industrial cluster ก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจนว่าไม่ใช่นโยบาย ‘เลือกผู้ชนะ’
หรือ pick the winners แต่จะเป็นการเลือกสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีให้เป็น
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ หรือเทคโนโลยียุทธศาสตร์ จากนั้นก็เปิดให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการว่าใคร
สมควรได้รับการสนับสนุน โดยมีกระบวนการหรือกติกาที่ชัดเจนว่าสามารถถอดถอนการสนับสนุนผู้ประกอบการที่
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยสามารถทาเป็น key performance index (KPI) ที่เชื่อมโยง
กับความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้ทาในยุคแรกของการสร้างธุรกิจแชโบลของ
ประเทศ
การเลือกสนับสนุนเทคโนโลยียุทธศาสตร์มีความเหมาะสมกว่าการเลือกสนับสนุนอุตสาหกรรมภายใต้
ข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันไทยอยู่ในวงจรการผลิตระดับโลกหรือระดับภูมิภาค (global or regional production
network) มากขึ้นเรื่อย ๆ การระบุประเภทอุตสาหกรรมอาจไม่เหมาะสมในกรณีนั้น ในขณะที่การเลือกสนับสนุน
เทคโนโลยียุทธศาสตร์สามารถช่วยยกระดับหรือเลื่อนตาแหน่งของไทยในห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ได้ดีกว่า
การยกระดับเทคโนโลยีต้องการการจัดการด้านอุปทานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย โดยจะต้องทาการ
เปิ ดให้ มี การแข่ง ขัน กัน อย่ างเสรี ร ะหว่างผู้ เป็นเจ้า ของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นบริ ษัทไทยหรือบริษัท ต่างชาติ
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือต้องยกเลิกการปกป้องภาคบริการที่สาคัญที่ระบุอยู่ในกฏหมายประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว
การจัดการอุปทานอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญคือการสร้างบุคคลากรวิจัย ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ช่าง
เทคนิค ดังที่กล่าวถึงงานวิจัยของสมชัยและคณะ (2554) ในส่วนที่ 5.2 ถึงความล้มเหลวของกลไกตลาดในการ
สร้างนักวิจัย ภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ เพราะจะมีประโยชน์ต่อการเพิ่มการใช้ จ่าย
ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจน โดยสมชัยและคณะ (2554) พบว่าหากมีการเร่งสร้างนักวิจัยและช่างเทคนิค
อย่างจริงจัง19จะมีผลทาให้ประเทศไทยเพิ่มการใช้จ่ายในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D spending) มากกว่าปัจจัย
อื่น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 14

19

สมชัยและคณะ (2554) ประมาณการว่าหากจัดสรรงบวิจัยที่มอี ยู่เพียงร้อยละ 15-30 เพื่อสร้างนักวิจยั ใหม่เป็นการเฉพาะ จะสามารถเพิ่มจานวน
นักวิจยั ได้ถึง 10 เท่าในเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับสัดสวนนักวิจัยต่อประชากรของเกาหลีใต้และสิงคโปร์ในปัจจุบัน
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รูปที่ 14

ผลต่อการเพิ่มสัดส่วน R&D/GDP ของปัจจัยต่าง ๆ ในระยะเวลา 10 ปี
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ที่มา: สมชัยและคณะ (2554)

ปฎิรูปการศึกษาและการฝึกฝีมือแรงงาน
อัมมารและคณะ (2554) ระบุว่าระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาเชิงสถาบันที่สาคัญยิ่งคือขาดระบบรับผิด
รับชอบ (accountability) ของผู้ให้บริการการศึกษา โดยเฉพาะผู้ให้บริการการศึกษาภาครัฐ ทาให้ระบบการศึกษา
ไม่มีการตอบสนองที่ถูกต้องต่อผลการศึกษาที่ตกต่าลงตลอดเวลาของนักเรียนไทยในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา
รวมทั้งไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้าในมิติพื้นที่หรือมิติ
กลุ่มโรงเรียน
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของอัมมารและคณะ (2554) คือการสร้างระบบความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ว่าใครรับผิดชอบในเรื่องอะไรและรับผิดชอบต่อใคร (accountable to) โดยมีแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย (ก) ให้
มีการวัดผลที่เป็นมาตรฐานโดยเน้นทักษะการคิด หรือ cognitive skills (ข) การเปิดเผยผลการทดสอบมาตรฐาน
ดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้ทั่วไป เพื่อให้ ‘ผู้ใช้บริการ/ผู้บริโภค’ ของระบบการศึกษา ซึ่งก็คือผู้ปกครอง/นักเรียน
สามารถทราบได้ว่าตนเองได้รับบริการที่ดี จากผู้ให้บริการหรือไม่ (ค) ผลการทดสอบมาตรฐานต้องส่งผลด้านบวก
หรื อด้านลบต่อผู้ ให้ บ ริ การ ซึ่งประกอบด้ว ยครู ผู้ ส อน ผู้ บริห ารโรงเรียน ผู้ บริห ารเขตการศึกษา ข้าราชการที่
รับผิดชอบระดับสูง รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีตามลาดับ โดยความรับผิดชอบนี้อาจเป็นในรูปความรับผิดชอบ
ตามระบบราชการหรือความรับผิดชอบทางการเมืองก็ได้
สิ่งที่ยังไม่ปรากฏในงานวิจัยของอัมมารและคณะ (2554) คือการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับความ
ต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่จาเป็นในการป้องกันปัญหา skill-technology mismatch ที่ Acemoglu and
Zilibotti.(1999) เตือนไว้ ปกป้องและศุภณัฏฐ์ (2556) เสนอหนึ่งในแนวทางสาหรับแก้ปัญหานี้โดยให้ระบบ
การศึกษาเน้นการสร้าง ‘ทักษะในอนาคต’ หรือ 21st century skills ซึ่งสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
หลากหลายรูปแบบ
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อีกหนึ่งความเป็นไปได้ของการปฏิรูปเชิงสถาบันของระบบการศึกษาไทยคือการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการกาหนดทิศทางนโยบายการศึกษามากขึ้น จากที่ปัจจุบันมีเพียงการตั้งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเฉพาะกิจ
โดยบริษัทขนาดใหญ่ 2-3 แห่งเพื่อผลิตพนักงานป้อนบริษัทเอง ซึ่งแม้จะทาให้ได้ทักษะที่ตรงกับตลาดแรงงาน แต่ก็
เป็นตลาดแรงงานแบบแคบและไม่สามารถนามาปรับใช้เป็นนโยบายระดับประเทศได้
ตัวอย่างรูปแบบการให้ เอกชนมีส่วนร่ว มในการกาหนดนโยบายคือการตั้งตัวแทนภาคเอกชนมาอยู่ใน
คณะกรรมการระดับชาติที่ดูแลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาหรืออาจให้เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวเลยก็ได้
แทนที่จะเป็นนักการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การเข้าร่วมกระบวนรวมตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาค (regional integration)
งานวิ จั ย เกื อ บทุ ก ชิ้ น ระบุ ว่ า การเปิ ด ประเทศส่ ง ผลบวกต่ อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในมุ ม มอง
เศรษฐศาสตร์สถาบันการเปิดประเทศยังเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งเร้าให้ระบบสถาบันเศรษฐกิจในประเทศจาเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การปรับตัวหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงด้านดีของ
การเปิดประเทศต่อการปรับตัวของสถาบันในไทย (ในที่นี้คือภาคเอกชน)
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานะคล้ายกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่กึ่งสมัครใจกึ่งถูกบังคับให้ต้องเข้า
ร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการทาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีหลายฉบับ การเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งกาลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ท่าทีที่ควรเป็น คือการต้อนรั บ โอกาสดังกล่าวอย่างเต็มใจ ซึ่งหมายถึงการต้องมีการบริหารจัดการใน
ประเทศให้สอดคล้องด้วย ตัวอย่างเช่นควรดาเนินการตามข้อตกลง AEC อย่างจริงจังในเรื่องการลดการปิดกั้นการ
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ การอนุญาตให้มีการลงทุนเสรีมากขึ้นและในหลากหลายธุรกิจมากขึ้น การบังคับใช้
กฏหมายป้องกันการผูกขาดในประเทศ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนต้องการสถาบันทางเศรษฐกิจที่พร้อมเปิดรับการแข่งขัน
ไม่มุ่งรักษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับมาโดยมิชอบ
เป็นที่น่าเสียดายว่าการดาเนินการตามข้อตกลง AEC ยังเป็นไปอย่างช้ามากจนมีส่วนทาให้ความเชื่อ
เกี่ยวกับ AEC ในสาธารณชนกลายเป็นมายาคติไป20

20

ดูรายละเอียดเกียวกับมายาคติเรื่อง AEC ใน สมเกียรติและคณะ (2555)
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6.4 ข้อควรระวังและบางบทเรียนของการปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจ
การปฏิ รู ป ระบบสถาบั น เศรษฐกิ จ เป็ น เรื่ อ งยาก ใช้ เ วลา และมี ข้ อ ควรระวั ง จ านวนมาก ในที่ นี้ จ ะ
ยกตัวอย่างข้อควรระวังและบทเรียนจากประเทศที่ประสบความสาเร็จในการปฏิรูประบบสถาบับ
การคานึงถึงบริบทภายใน
แม้แนวคิดเรื่องการจัดโครงสร้างสถาบันที่กล่าวถึงมาตลอดข้างต้นจะค่อนข้างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ‘สูตรสาเร็จ’ ที่ใช้ได้กับทุกประเทศ Khan (2007a, 2007b) ระบุไว้ชัดเจนว่าระบบสถาบันแต่ละ
ประเทศจะมีความสามารถในการดาเนินการตามแนว GEG ที่แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจึงต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทภายในของแต่ละประเทศ
ข้อควรระวังนี้มีความสาคัญกับทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ความล้มเหลวของการปฏิรูปที่ไม่เบ็ดเสร็จ
ระบบสถาบันเศรษฐกิจที่เลือกจัดการเศรษฐกิจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมัก กระทาผ่านการออกกฏหมาย
หรือกฏระเบียบให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปในทิศทางที่ ผู้ได้ประโยชน์จากระบบต้องการ เช่นระบบสถาบันที่
ต้องการสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจให้คนกลุ่มน้อยก็จะใช้มาตรการโควต้าการนาเข้า การสนับสนุนการส่งออกเฉพาะ
รายหรือเฉพาะสิน ค้า เป็นต้น ซึ่งโดยปกติ แล้วหลายมาตรการทางานร่ว มกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลัก อย่าง
ซับซ้อน ข้อควรระวังคือหากทาการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยไม่เข้าใจพื้นฐานของการทางานในภาพรวมของระบบ
สถาบันที่เป็นอยู่เดิม แล้วทาการปรับแก้กฏระเบียบเพียงบางข้อที่คิดว่าเป็นปัญหาเท่านั้น สุดท้ายระบบสถาบันการ
เศรษฐกิจเดิมก็จะตอบสนองด้วยการหาวิธีอื่นมาทดแทนมาตรการที่ถูกเปลี่ยนไป หลายครั้งความล้มเหลวของการ
แก้ไขเพียงบางจุดก่อให้เกิดผลเสีย มากกว่าไม่ทาอะไรเสียอีก Acemoglu and Robinson (2011) เรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า Seesaw effect21 และได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในประเทศลาตินอเมริกาซึ่ งทาการ ‘ปฎิรูป’
ระบบเศรษฐกิจตามแนวทาง Washington consensus โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจและการหา
ผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองเดิมแต่อย่างไร เช่นเมื่อทาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อ ต้องการให้เกิดการแข่งขันมาก
ขึ้น แต่กลับปรากฏว่าเป็นการแปรรูปให้ไปอยู่ในมือของผู้มีอานาจทางการเมืองหรือพวกพ้อง กลายเป็นการผูกขาด
เช่นเดิมและอาจมากขึ้นด้วย22
การปฏิรูปตามแนวทางข้างต้นถือได้ว่าเป็นเพียงการปฏิรูปใน ‘รูปแบบ’ ที่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
โดยเฉพาะสาระสาคัญในเรื่องดุลภาพทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ตัวอย่างที่ใหญ่กว่านั้นเช่นหลายประเทศอาจ
21
Acemoglu and Robinson (2011) หน้า 146
22

หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ากรณีแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้เป็น บริษทั ปตท. (มหาชน) จากัด อาจเข้าข่ายปฏิบัติเช่นนี้ด้วย ซึ่งหากจริงก็จะ
เป็นสิ่งที่ยืนยันข้อสังเกตของ Khan(2012) ระบบสถาบันเศรษฐกิจและการเมืองของไทยหลังมีรัฐธรรมนูญ 2540 มิได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะช่วย
ลดการแสวงหาค่าเข่าทางเศรษฐกิจแบบไร้ประสิทธิภาพ
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มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย แต่กลุ่มที่กุมอานาจอยู่เดิมซึ่งแม้จะไม่ชนะการ
เลื อกตั้งเป็น รัฐ บาลอาจใช้วิธีการอื่น ๆ ในการรักษาฐานอานาจไว้ จนไม่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของสถาบัน
เศรษฐกิจตลอดจนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Acemoglu and Robinson (2011) ยกตัวอย่าง
การสืบทอดการยึดกุมอานาจของกลุ่มฮุนเซนในกัมพูชาในช่วงระหว่างปี 1979 ถึงปัจจุบันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองจากสังคมนิยมเป็นทุนนิยมประชาธิปไตยในปี 1989 แต่ระบบสถาบันเศรษฐกิจและการเมืองใน
กัมพูชาก็ยังเอื้อต่อการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองฮุนเซนเช่นเดิม
ตรรกะตามย่ อหน้ าก่อนชวนคิดว่าถ้าสามารถจัดการลดอานาจของผู้มีอานาจเดิมพร้อม ๆ กับทาการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบของระบบสถาบั น ก็ อ าจสร้ า งระบบใหม่ ที่ ตั้ ง อยู่ บ นดุ ล ภาพอ านาจใหม่ เป็ น ระบบที่ มี
ประสิทธิภาพและผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะผู้กุมอานาจใหญ่
กลุ่มใหม่ (ซึ่งอาจเป็นกลุ่มการเมืองเดิมที่เคยมีอานาจน้อยกว่า แต่บัดนี้สามารถกุมอานาจใหญ่) อาจยังคงปฏิบัติ
แบบเดียวกับผู้กุมอานาจเดิม กล่าวคือยังคงต้องการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ไม่มีผลิตภาพ (unproductive
rent) เพียงแต่เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มของตนได้รับผลประโยชน์ เหมือนวลี ‘เหล้าเก่าในขวดใหม่’ นั่นเอง
Khan (2013) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอานาจการเมืองของไทยตั้งแต่ปี 2544 ว่ามีลักษณะเช่นที่กล่าว
ข้างบน คือกลุ่มอานาจใหม่มิได้มีการปรับเปลี่ยนดุลอานาจการเมืองไปสู่ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เป็นเพียง
ทดแทนการรับผลประโยชน์รูปแบบเดิม ๆ แทนกลุ่มอานาจเก่ามากกว่า
นี่เป็นเหตุผลที่ได้เสนอให้มีการปฏิรูปการเมืองในลักษณะที่เพิ่มอานาจต่อรองหรื ออานาจการเมืองของ
ประชาชนส่วนใหญ่ ในข้อเสนอการปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจและการเมืองในหัวข้อ 6.2 ก่อนหน้า
บทเรียนในเรื่องจังหวะในการปฏิรูป
Tan et.al (2010) แนะนาบทเรียนโดยใช้ประสบการณ์จากสิงคโปร์ว่าการปฏิรูปไม่จาเป็นต้องทาแบบ
ขนานใหญ่ครั้งเดียว ควรเริ่มจากการก้าวเล็ก ๆ ก่อนเพื่อประโยชน์ในการแสดงให้ประชาคมทั่วไปเห็นประโยชน์
ก่อน (demonstrable effects) ข้อดีของวิธีการนี้คือการปฏิรูปจะไม่มีต้นทุน (reform cost) มากเกินไปจนทาให้
เกิดแรงต่อต้านรุนแรงในระยะแรกจนทาให้ทั้งกระบวนการต้องหยุดชะงักและเริ่มใหม่ยาก
บทเรียนนี้ดูเหมือนขัดแย้งกับแนวคิด seesaw effect ข้างต้น จุดประนีประนอมระหว่างสองแนวทางนี้
น่าจะเป็นการปฏิรูปอย่างรอบด้านแต่ทาแบบค่อยเป็นค่อยไป
การยึดติดกับแนวคิดและมาตรการปฏิรูป
บทเรียนที่สองจากประสบการณ์สิงคโปร์คือ ต้องระวังอย่าติดกับดักความเชื่อ (ideological lock-in)
หมายถึงความเชื่อในแนวทางใดแนวทางหนึ่งอย่างแนบแน่นและไม่ยอมเปลี่ยนความคิดแม้ผลลัพธิ์จากการปฏิบัติ
ตามแนวคิดนั้นจะพิสูจน์ตัวเองหลายครั้งว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง กล่าวอีกนัยหนึ่งต้องมีความยืดหยุ่นทั้งในด้าน
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แนวคิดและการปฏิบัติ และต้องมีการประเมินและทบทวนผลสาเร็จของแนวทางต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยประเมินใน
สามแง่มุมคือ (ก) แนวคิดเบื้องหลังนโยบายเหมาะสมกับบริบทของประเทศหรือไม่ (ข) หากใช่แต่ยังไม่ประสบ
ความสาเร็ จ เป็น เพราะการปฏิบั ติตามแนวคิดนั้น ยังมี่พอ และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกหรือไม่ (ค) ควร
ทบทวนแนวคิดเลยหรือไม่ โดยเฉพาะหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

7.

คาส่งท้าย

รายงานนี้ทดลองใช้แนวคิดเชิงสถาบันเป็นแนวทางการเสนอการปฏิรูปเพื่อหาแนวทางหรือโมเดลใหม่การ
พัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย เนื่องจากงานวิจัยใน
แนวทางนี้ยังอยู่ในระยะแรก และยังมีความไม่ชัดเจนทั้งในระดับทฤษฎีและระดับงานวิจัยเชิงประจักษ์อีกมาก
ข้อเสนอแนะในรายงานนี้จึงยังมีความกว้างและขาดความชัดเจนเท่าที่ควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การถกเถียงในทิศทางนี้มากขึ้น
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ภาคผนวก
ตาราง ผ.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว
กลุ่มปัจจัยย่อย

ตัวแปรย่อย

ผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

1. ปัจจัยพื้นฐานดั้งเดิม

1.1 การออมการลงทุน

+

1.2 การเจริญเติบโตของประชากร
1.3 ทุนมนุษย์ (เชิงปริมาณ)

0

2.1 ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวยต่อการค้าระหว่างประเทศ

กรณีศึกษาสนับสนุนถึงความสาคัญของปัจจัย (ไซปรัส)

2.2 ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวยต่อการผลิต

0

3. ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม

3.1 การนับถือศาสนา

0

4. ปัจจัยเชิงสถาบัน

4.1 ผลกระทบในระยะสั้น

0

4.2 ผลกระทบในระยะยาว

กรณีศึกษาสนับสนุนถึงความสาคัญของปัจจัย (แอลจีเรีย, อาร์
เจนติน่า-บราซิล และตุรกี)

5.ปัจจัยพื้นฐานที่ถูกเพิ่มเข้ามาตามแบบจาลอง

5.1 ระดับวิจัยและพัฒนา

+

สมัยใหม่

5.2 ระดับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

+

5.3 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

0

5.4 ระดับการเปิดประเทศ

0

6.1 คุณภาพของการออมการลงทุน
6.2 คุณภาพการเจริญเติบโตของประชากร

คาดว่ามีผลทางบวก (จากวรรณกรรมปริทัศน์)

2. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์

6.ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพื้นฐานต่างๆ

6.3 คุณภาพทุนมนุษย์
6.4 การวิจัยและพัฒนา
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6.5 ระดับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
6.6 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
6.7 ระดับการเปิดประเทศ
หมายเหตุ: + หมายถึง กรณีที่การทดสอบพบว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบที่เป็นดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ, - หมายถึง กรณีที่การทดสอบพบว่าปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบเสียต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ, 0 หมายถึง กรณีที่การทดสอบไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าปัจจัยดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่มา: ปรับจาก นณริฏและสมชัย (2556)
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