


ประเทศแบบไหน…ตายน้อยจากโควิด?

ภาพ: Financial Times 24 ก.ย. 2563

ความสามารถควบคุมโควิด

ไทยควบคุมโควิด…ติดอันดับ 2

ความร่วมมือรัฐและสังคม

ภาวะผู้น า

ความสามารถภาครัฐ



ท าไม
ต้องมี
รัฐ?

”รัฐคือ องค์กรการเมืองที่ผูกขาด
ความรุนแรงโดยชอบธรรม”

แมกซ์ เวเบอร์ นักสังคมวิทยา  (พ.ศ.2407-2463)

อัฟกานิสถานในเขตอิทธิพลตาลีบัน

มาเฟียค้ายาเสพติดในโคลอมเบีย



รัฐอ่อนแอมาก...มีปัญหาอย่างไร?

สลายโซต่รวน
สังคมไมไ่ด้
(ปากีสถาน)

สร้างโครงสรา้ง
พื้นฐานไมไ่ด้
(โคลอมเบีย) 

เก็บขยะไมไ่ด้
รักษาความปลอดภัยไมไ่ด ้

(เลบานอน) 



รัฐเข้มแข็งกว่าสังคมมาก...มีปญัหาอย่างไร?

สอดแนม-คุกคามประชาชน 
(จีน)

ก าจัดคู่แข่ง 
(รัสเซีย)

ปล่อยให้ธุรกิจขูดรีดแรงงาน 
(กัวเตมาลา)



อ านาจรัฐและพลังสังคม...ต้องสมดุลกัน



จดหมายไป 10 ฉบับ…ตีกลับมาแค่ไหน?

• สหภาพไปรษณีย์สากล 
ก าหนดให้ส่งกลับใน 30 วัน

นักวิจัยทดลองส่งจดหมาย
จ่าหน้าไปที่อยู่ซึ่งไม่มีจริง

• 159 ประเทศ x 10 ฉบับ



รัฐไทยมีขีดความสามารถแค่ไหน?
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นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิบปินส์ เกาหลีใต้ ลาว อินเดีย มาเลเซีย จีน บรูไน ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา

ส่งคืน
ส่งคืนใน 90 วัน

ท่ีมา: Chong et. al. (2013) 



ขีดความสามารถรัฐกับความสามารถในการแข่งขัน

ท่ีมา: World Economic Forum



หน้าที่ขั้นต่่า หน้าที่ขั้นกลาง หน้าที่ขั้นสูง (เชิงรุก)

สร้างสินค้า
สาธารณะ

คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม

ป้องกัน
ผูกขาด

กระจาย
รายได้

พัฒนา
อุตสาหกรรม

ลดความ
ยากจน

กระจาย
ความมั่งคั่ง

ที่มา: ทีดีอารไ์อ จากขอ้มูลของ IMD, UNDP, EPI และ Credit Suisse (ดูวิธกีารใหค้ะแนนในภาคผนวก)

รัฐไทย…ยังไมเ่ก่งเรื่องยาก

เศรษฐกิจมหภาค สุขภาพ

ฝึก
ทักษะ

ตลาดสินค้า โครงสร้าง
พื้นฐาน

พัฒนา
ทักษะ

นวัตกรรม ความเหล่ือมล้ า
ด้านทรัพย์สิน

ความเหล่ือมล้ า
ด้านรายได้

จ านวนคนจน
ในมิติต่างๆ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



แย่ลงเร็ว แย่ลงช้าๆ ดีขึ้นช้าๆ ดีขึ้นเร็ว

เข้มแข็ง

ปานกลาง

อ่อนแอ

อ่อนแอมาก

ไทย

เกาหลีใต้

คว
าม
สา
มา
รถ
ขอ
งร
ัฐ

พัฒนาการ

ท่ีมา: Building State Capacity, 2017

รัฐไทยเก่งพอใช้…แต่ไถลลงรวดเร็ว

สิงคโปร์ UAE

อินโดนีเซีย

ปาปัวนิวกินี

ซิมบับเว

เอธิโอเปีย

อิรักเมียนมาร์

บรูไน

ปากีสถาน

ไลบีเรีย

≠≠≠

เวียดนาม



ท่ีมา: ICRG Indicator of Quality of Government

ใครว่าเวียดนาม…วิ่งตามไทย?

• คอรัปชัน

ขีดความสามารถภาครัฐ

• คุณภาพ
ระบบราชการ

• การรักษา
กฎหมาย

คะแนนขีดความสามารถภาครัฐ



รัฐไทยพอมีงบประมาณ…แตไ่ด้เนื้องานน้อย

คะแนนขีดความสามารถภาครัฐ

รายได้ภาษี

ท่ีมา: ICRG Indicator of Quality of Government



ท่ีมา: World Organization for Animal Health ท่ีมา: Asia Nikkei, 3 ตุลาคม 2562

ใช้เงินใคร…ป้องกันไข้หวัดหม?ู



ที่มา: ไทยรัฐ เม.ย. 2563ที่มา: IMF

มีเงินแจก…แต่ยังแจกไม่ตรงเป้า

หนี้สาธารณะ/GDP ยังอยู่ในระดบัต่ า



ภาพ: Khaosod English

มีเงินตัดถนน…แต่ไม่มีปัญญาลดอุบัติเหตุ

ข้อมูล: WHO



มีเงินขยายการศึกษา…แต่ไม่สามารถยกคุณภาพ

ที่มา: OECD 

คะแนนการอา่น PISA
ที่มา: OECD 

ใช้การ
ไม่ได้

สมรรถนะของนักเรียนไทย (PISA 2018)

เฉลี่ย OECD 

ไทย



รัฐไม่เก่ง…ประเทศติดกับดัก 

มีเพยีง 13 จาก 
101 ประเทศทีพ่น้กบัดกั

ประเทศทีห่ลดุกบัดกัได ้
ล้วนมรีฐัขดีความสามารถสงู

ขีดความสามารถรฐั...
จ ากัดระดับการพฒันาประเทศ 

ที่มา: ธนาคารโลก



รัฐบาลดิจิทัล เอสโตเนีย

บัตรประชาชนใบเดียว
ใช้บริการรัฐออนไลนไ์ด้เกือบทั้งหมด
• ตั้งบริษัท จ่ายภาษี เลือกตั้ง ฯลฯ

ใช้ไม่ได้แค่ 3 บริการ
• จดทะเบียนสมรส หย่า และซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

ลดต้นทุนภาครัฐ 2% ของ GDP ต่อปี



กระทรวงแห่งความเป็นไปได้ UAE 

ท าสิ่งเป็นไปไม่ได.้..ให้เปน็ไปได้

ใช้หลัก design thinking + agility 

กระทรวงเสมือน มี 4 กรมชั่วคราว



2010 - เก็บภาษีเพิ่ม 

2017 - เก็บภาษีเพิ่ม

2013 – ช่วยหางาน 2010 - ลดยาปฏิชีวนะ

2013 - ประหยัดพลังงาน

2014 - เพิ่มการบริจาคอวัยวะ

2013 – ลดติดเชื้อ HIV

ที่มา: OECD 

2017 – ลด CO2

หน่วยงานรัฐกว่า 200 แห่งทั่วโลกตั้ง 
หน่วยพฤติกรรมศาสตร์ (nudge unit)

นิวเม็กซิโกใช้ “พฤติกรรมศาสตร์พยากรณ์”
• ลดเบิกเงินประกันว่างงานไม่เหมาะ $7 ล้าน/ปี 

รัฐขีดความสามารถสงู - เข้าใจพฤติกรรมประชาชน
รัฐขีดความสามารถต่ า - มองไม่เห็นประชาชน

รัฐที่เก่งเข้าใจพฤติกรรมประชาชน



รัฐขีดความสามารถต่ า –
เกิดเหตุแล้ว ยังไม่รู้

ที่มา: OECD 

ป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศ

ระบุเด็กเสี่ยงถูกท าร้าย

ตรวจร้านอาหาร (ชิคาโก)
ป้องกันไฟไหม้ (แอตแลนตา)

ระบุจุดเสี่ยงเลี่ยงภาษี

วางแผนโรงพบาบาล

ป้องกันอาชญากรรม

รัฐขีดความสามารถสูง –
รู้ก่อนเกิดเหตุ ป้องกันได้

รัฐที่เก่งคาดการณ์ล่วงหน้า



ควอนตัมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาบางอย่าง
ที่ต้องใช้เวลา1 หมื่นปีใน 200 วินาที

ภาพ: CNN

เอไอซบัซอ้นขึ้นอยา่งกา้วกระโดด

เทคโนโลยีก้าวกระโดดแบบยกก าลัง

เอไอยุคเก่า เอไอยุคใหม่

ภาพ: OpenAI



ไทยจะอยู่อย่างไร…ในโลกป่ันป่วน?



แฮ็กระบบรัฐไทย



สร้างรัฐบาลที่เขม้แขง็
ยึดรัฐธรรมนญู 2540 เป็นต้นแบบ
เติมกลไกตรวจสอบรฐับาล

แฮ็กการเมืองไทย



ภาคผนวก: คะแนนรัฐไทย
คะแนนด้านเศรษฐกิจ: ใช้คะแนนของ WEF 

คะแนนการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม: ใช้คะแนนของ Environmental Performance Index

คะแนนการลดความยากจน = 

100 – สัดส่วน (คนใต้เส้นความยากจน + คนจนในมิติต่างๆ + คนเสี่ยงจนในมิติต่างๆ) โดยใช้ข้อมูลจาก UNDP

คะแนนการกระจายรายได้ = 

100 - 100 x (ค่า GINI ไทย -ค่า Gini ต่ าสุด)/(ค่า GINI สูงสุด – GINI ต่ าสุด) โดยใช้ข้อมูลจาก UNDP

คะแนนการกระจายความมั่งคั่ง = 

100 - 100 x (ค่า GINI ไทย -ค่า Gini ต่ าสุด)/(ค่า GINI สูงสุด – GINI ต่ าสุด) โดยใช้ข้อมูลจาก Credit Suisse  


