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การปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
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ปจจุบับันปร
ประเทศไทยของเราตองเผชิญกับบริบทของสังคมโลกยุ
ลกยคใหม
คใหมมทที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย
ปลงอ างรวดเร็ว ไมวาจะเปนปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความมั่นคง รวมทั้งการที่จะตองหามาตรการและแนวทางในการรับมือกับ
ผลกระทบของปญหา เพื่อฝาฟนใหพนวิกฤติการณปญหาในแตละครั้งไปใหได
โดยเฉพาะในที่นี้จะขอกลาวถึงปญหาทางดานเศรษฐกิจซึ่งปจจัยสําคัญอันจะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจทั้งในทางบวกและทางลบนั้น เกิดจากสถานการณและแนวโนม
ภายนอกและภายในประเทศ ดังนี้
สถานการณและแนวโนมภายนอก ในอนาคตมีแนวโนมที่จะทวีความซับซอน
ยากที่ จ ะควบคุ ม หรื อ คาดการณ ไ ด ม ากขึ้ น กว า ในอดี ต ซึ่ ง บริ บ ทภายนอกที่ สํ า คั ญ
ที่กระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็คือ การสรางความสามารถในการแขงขัน
การสร า งความเท า เที ย มและการเติ บ โตอย า งมี ส  ว นร ว ม และการปฏิ รู ป สถาบั น
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสและ
สงเสริมการยกระดับผลิตภาพของภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งประสิทธิภาพของหนวยงาน
ภาครัฐมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ เทคโนโลยีการจัดการขอมูลขนาดใหญ (big data) และ
ความสามารถในการนํามาวิเคราะหขอมูลที่มีความซับซอน (data analytics) นอกจากนี้
การแขงขันทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ การแขงขันและแสวงหาโอกาสของการเติบโต
ทางธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาคมีแนวโนมทวีความรอนแรงมากขึ้น ทําใหเกิด
ความรวมมือในระดับระหวางประเทศและภูมิภาคมีความเขมขนและถูกใชเปนเครื่องมือ
ในการตอรองและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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สวนสถานการณและแนวโนมในประเทศ ซึง่ มีผลกระทบตอการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันและการสรางความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสว นรวม และการปฏิรปู
สถาบันดานเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือ ปญหาความเหลื่อมลํ้าหลากหลายมิติ ทั้งในดาน
ความเหลื่อมลํ้าเชิงพื้นที่ทําใหขาดโอกาสในการเขาถึงโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน
หรือบริการภาครัฐที่สําคัญ รวมทั้งขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนเพื่อสรางรายได
และการเขาถึงบริการทางการเงิน ประชาชนในพื้นที่จึงประสบปญหาความยากจน
และความเหลื่อมลํ้าทั้งดานโอกาสและรายได ยิ่งไปกวานั้น สภาวะการแขงขันกับคูคา
ตางประเทศมีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ศักยภาพด านเทคโนโลยีของไทยยังพัฒนา
ไปไมทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรางองคความรู การกระจาย
ความรู และการใชประโยชนจากผลผลิตความคิดสรางสรรคไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
ประกอบกับประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันและประเทศที่เปนผูนําดานการวิจัย นอกจากนี้
กลไกและกระบวนการในการกําหนดและขับเคลือ่ นนโยบายพัฒนาประเทศ (Policy Cycle)
ผานระบบราชการยังไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถนําไปสูประสิทธิผลของนโยบาย
ไดอยางเต็มที่ ซึ่งเปนผลจากระบบการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Execution) และการติดตามและประเมินผลนโยบาย
(Policy Monitoring and Evaluation) ยังมีลักษณะเปนเสนตรงโดยมิไดมีลักษณะ
ที่ครบวงจร
ดวยสภาพปญหาและอุปสรรคดังกลาวขางตน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ดานเศรษฐกิจ จึงไดมี
เจตนารมณในการที่จะขจัดปญหาและอุปสรรค โดยการกําหนดใหมีการเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพือ่ ใหประเทศชาติและประชาชนไดรบั ประโยชน
จากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนสราง
กลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มพูนรายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุรงง
ระบบการจัดทําและการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล รวมทัั้ง
สร า งกลไกเพื่ อ ส ง เสริ ม สหกรณ แ ละผู  ป ระกอบการแต ล ะขนาดให มี ค วามสามารถถ
ในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม รวมทัง้ สรางกลไกเพิม่ โอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
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ดังนั้น การขับเคลือ่ นประเทศใหพฒ
ั นาไปขางหนาไดอยางเปนขัน้ ตอนจนเกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ โดยมุงใหเกิดการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เกิดการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจระดับฐานราก และเรงความเร็วในการยกระดับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางจริงจัง ผานการปฏิรปู ๓ ดานหลัก ประกอบดวย
ดานที่ ๑ การเพิม่ ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดานที่ ๒ การสรางความเทาเทียม
และการเติบโตอยางมีสวนรวม และดานที่ ๓ การปฏิรูปดานสถาบันเศรษฐกิจ เมื่อการ
ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจดังกลาวบรรลุผลก็จะสงผลให
การปฏิรูปประเทศเปนไปไดอยางยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
ประเทศและนําพาไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอยางแทจริงตอไป
เพือ่ ใหไดรบั ทราบถึงเจตนารมณของทีม่ า แนวความคิด หลักการ และสาระสําคัญ
ของการปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ
ของนานาอารยประเทศ รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทาง
แกไขและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอ การปฏิรปู ประเทศ
ดานเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” จากผูทรงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ อันประกอบดวย ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ประธานกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ อดีตผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย และนายอิสระ วองกุศลกิจ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และประธาน
อาวุโสหอการคาไทย
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติและประชาชนผูม คี วามสนใจโดยทัว่ ไป ซึง่ ทานผูอ า นสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล๑
“การปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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เมื่อวันศุกรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารชิดลมทาวเวอร

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญทีจ่ ะตอง
มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศด า นเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง แนวทาง
ในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคดังกลาวของบานเมือง
ในระยะที่ผานมา
ดร.ประสาร ไตรรั ต น ว รกุ ล : นั บ ตั้ ง แต

ประเทศไทยเริม่ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑
เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกวา ๑๐ เทา ระบบเศรษฐกิจการเงิน
มี เ สถี ย รภาพ ยื ด หยุ  น และทนทานต อ แรงเสี ย ดทานได ดี
ในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาในแตละกลุมจะเห็นวา ในภาพรวม
ภาคเอกชนไทยแข็งแกรงขึ้น มาตรฐานชีวิตและความเปนอยู
ของคนไทยดีข้ึน และคนสวนใหญพนจากความยากจน โดยรวม
อาจกลาวไดวา ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาอยูในระดับ
ที่นาพอใจ ชวยยกระดับประเทศไทยใหอยูในกลุมประเทศที่มี
รายไดปานกลาง จากที่เคยมีฐานะยากจนที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาค
แมการพัฒนาที่ผานมาจะชวยใหประเทศไทยกาวหนา
ในหลายดาน แตคงปฏิเสธไมไดวา ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญ
กับปญหาเชิงโครงสรางหลายเรื่อง อาทิ
๑. ศักยภาพการเติบโตทีล่ ดลง โดยในชวงกอนป ๒๕๔๐
ประเทศไทยเคยเติ บ โตเฉลี่ ย ประมาณร อ ยละ ๙ และช ว งป
๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ เติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ ๔ แตในชวงหลายป
ที่ผานมาความเติบโตกลับลดลงตํ่ากวารอยละ ๔ สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการพัฒนาที่มุงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ การพัฒนา

๑

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ, อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย.
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ด า นคุ ณ ภาพมี น  อ ยหรื อ ไม เ กิ ด ผลเต็ ม ที่ ทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพคน กฎระเบี ย บ โครงสร า งพื้ น ฐาน
และวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกันความสามารถในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ตํ่าลง ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงความเชื่อมั่นในโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและบรรยากาศการดําเนินธุรกิจลดลง และประกอบกับมีประเทศคูแ ขงดึงดูดการลงทุน
เพิ่มมากขึ้นดวย
๒. ปญหาความเหลื่อมลํ้าในหลายมิติ ทั้งความเหลื่อมลํ้าในดานเศรษฐกิจและรายได
และโอกาสของคนเมืองกับคนในพื้นที่หางไกล กรุงเทพกับตางจังหวัด หรือคนรวยกับคนจน และดาน
ความสามารถในการแขงขันระหวางผูประกอบการรายเล็ก-รายใหญ ผลประโยชนทางภาษีสําหรับ
ผูประกอบการรายใหญและรายเล็ก รวมทั้งโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพทั้งการศึกษา
และสาธารณสุข รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานยังมีความแตกตางกันมากในระหวางกลุมตาง ๆ สงผล
ใหศักยภาพการสรางอาชีพและรายไดของคนกลุมตาง ๆ แตกตางกันมาก
๓. ปญหากลไกและบทบาทภาครัฐที่ไมเอื้อตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทํางานของ
หนวยงานภาครัฐขาดการบูรณาการ ทําใหนโยบายหลายเรื่อง อาทิ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และการพัฒนานวัตกรรมการชวยเหลือคนจน การพัฒนาและสงเสริม SMEs มีการจัดสรรงบประมาณ
และดําเนินการผานหลายหนวยงาน แตประสิทธิผลเชิงนโยบายกลับตํ่าลง นอกจากนี้ ปญหากฎหมาย
และกฎระเบียบที่มีจํานวนมาก ลาสมัย ขาดการปรับปรุง รวมทั้งมีชองโหวจากการใชดุลยพินิจ
เปนสวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหปญ
 หาการคอรรปั ชันรุนแรงขึน้ ซึง่ มีผลใหตน ทุนการดํารงชีวติ และการดําเนินธุรกิจ
สูงขึ้น หากปญหาเหลานี้ไมไดรับการแกไขจะเหนี่ยวรั้งความกาวหนาของประเทศในทุกดาน ไมวาดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมและอื่น ๆ ดวย
หากมองไปขางหนา ภายใตบริบทสังคมและเศรษฐกิจทีไ่ มเหมือนเดิม และมีความทาทายใหม ๆ
ไมวาจะเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางพลิกโฉมซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน และรูปแบบ
การทําธุรกิจ (business model) งานหลายอยางไดเริม่ หายไป ตัวอยางเชน ในภาคการเงิน เดิมธนาคาร
พาณิชยเคยแขงขันกันเปดหรือขยายสาขา แตปจจุบันประชาชนสามารถทําธุรกรรมผานโทรศัพท
มือถือได จึงเริ่มเห็นการทยอยปดสาขาของธนาคารพาณิชย หรือในอุตสาหกรรมการพิมพที่ไดรับ
ผลกระทบจากสื่อในโลกออนไลน ทําใหนิตยสารเปนจํานวนมากตองทยอยปดตัวลง และในอนาคต
งานหลายอยางอาจจะถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติ โอกาสที่คนซึ่งใชทักษะแบบเดิม ๆ จะตกงาน
มีมากขึ้น แตในขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติและดิจิทัลก็สรางโอกาสสําหรับงานทักษะสูงเพิ่มขึ้น
ซึ่งการเตรียมคนและรูปแบบทางธุรกิจที่ตอบโจทยบริบทใหมก็เปนเรื่องสําคัญในลําดับตน ๆ ที่สําคัญ
การเปลี่ยนแปลงระยะตอไปเกิดขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นกวาเดิม เพราะมีการผสมผสานของเทคโนโลยี
หลากหลายสาขาเปนปจจัยเรง (technology convergence) ขณะที่บริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก
จะซับซอนขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน กติกาและมาตรฐานสากลจะเขมงวดขึ้น ทั้งทางดาน
การคาการลงทุน สิทธิมนุษยชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุยอมทําใหแรงงานหายากขึ้นและคาแรงแพงขึ้น
อยางหลีกเลีย่ งไมได รวมทัง้ เปนความเสีย่ งตอภาระงบประมาณและความยัง่ ยืนทางการคลังของกองทุน
ดานประกันสังคม การออม และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศดวย
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิ รู ป ประเทศด า นเศรษฐกิ จ เมื่ อ พิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ ประสบการณ ข องต า งประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น มี แ นวทาง
การดําเนินการอยางไร
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล : จากประสบการณของตางประเทศ ขอยกตัวอยางกรณี

ของประเทศจีน ในชวงป ค.ศ. ๑๙๖๐ ประเทศจีนประสบกับปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า
เกิดทุพภิกขภัย และภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ทําใหเกิดการแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในป ค.ศ. ๑๙๖๒ เติ้ง เสี่ยวผิง ซึ่งดํารงตําแหนงผูนําสูงสุดแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงสมัย
นั้น ไดกลาวปราศรัยชี้นําแนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจ โดยมีขอความตอนหนึ่งวา “แมวไมวาจะสีอะไร
ขอใหจับหนูไดเปนพอ” นํามาสูการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวนโยบาย ๔ ทันสมัย ในป ค.ศ. ๑๙๗๘
เพื่อมารองรับการพัฒนาจีนใหทันสมัย โดยมีหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ คือ
(๑) การปฏิรปู และพัฒนาเศรษฐกิจ โดยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนา
ทางดานเกษตรกรรม พลังงาน คมนาคม การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปดใหตลาดเขา
มามีบทบาทมากขึ้น
(๒) การเปดประเทศ โดยใหความสําคัญกับการติดตอหรือขยายการแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีกับตางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศทุนนิยม
(๓) การสรางสรรคอารยธรรมทางจิตวิญญาณ คือ อุดมการณ คุณธรรม และวินัยปฏิบัติ
(๔) การสร า งสรรค ป ระชาธิ ป ไตยแห ง สั ง คมนิ ย ม คื อ การสร า งสรรค ร ะบบกฎหมาย
แหงสังคมนิยมอยางแนนแฟน เพื่อใหประชาธิปไตยแหงสังคมนิยม เปนทั้งระบอบการเมืองและระบบ
กฎหมาย นํามาซึ่งความเสมอภาค ความสามัคคี และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
จากแนวคิดเศรษฐกิจดังกลาว เปนการเปลี่ยนแนวการพัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมที่เปนระบบ
ศูนยรวมมาสูระบบเปดเสรีทางเศรษฐกิจตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๗๘ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมากมาย
ซึง่ มีตงั้ แตการคา การลงทุนจากตางประเทศ การเปดพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจตลอดแนวชายฝง ดานตะวันออก
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสงนักเรียนและนักศึกษาไปศึกษาตอตางประเทศ การเปดรับวิทยาการ
ดานตาง ๆ เพือ่ เรียนรูร ะบบบริหารจัดการอันกาวหนาและเทคโนโลยีใหม ๆ จากตางประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจของ เติ้ง เสี่ยวผิง มีแนวทางที่ชัดเจน โดยรัฐบาลจีนภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต
เปนสถาบันเดียวที่มีอํานาจในการควบคุมและกําหนดทิศทางเศรษฐกิจในเรื่องตาง ๆ เชน การกําหนด
ราคาคาจาง การตรวจสอบสินคานําเขาและการลงทุนจากตางประเทศ และการอนุญาตใหบริษัท
ในประเทศสงออกสินคาไปยังตางประเทศ เปนตน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางที่ไมเคยปรากฏมากอนนับแตป ค.ศ. ๑๙๗๙ และในป ค.ศ. ๑๙๘๕ เกิดการกอตั้งวิสาหกิจ
ขนาดเล็กระดับทองถิ่นทั้งในเมืองและชนบท จํานวน ๑๒ ลานแหง และเกิดการคา การลงทุน
ตามแนวชายฝงดานตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหตางประเทศเขามาลงทุนโดยเฉพาะ
นับเปนจุดสิ้นสุดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรวมศูนย ในยุคที่ เหมา เจอตุง เปนผูนําจีน ที่ผานมาจีน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ประกาศใชนโยบายขจัดความยากจนตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะทําใหชาวจีนทีย่ ากจนกวา ๔๓ ลานคน
พนจากความยากจนในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตนโยบายที่เรียกวา “สังคมนิยมเสี่ยวคัง” รัฐบาลจีน
ไดสงหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่ชนบทเพื่อหาแนวทางแกปญหาความยากจน ดวยการ
วางแผน ลงมือปฏิบัติจริง และผลักดันโครงการตาง ๆ โดยรัฐบาลพยายามดําเนินการเพื่อปรับปรุง
สถานการณ เ ศรษฐกิ จ ระบบเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาศั ก ยภาพเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคที่ มี ค นยากจน
เปนจํานวนมาก ดวยการสนับสนุนอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ การทองเทีย่ ว ไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย
รวมถึงสนับสนุนดานอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซ (E-Commerce) และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ซึ่งนโยบายขจัดความยากจนของจีนไดรับการยกยองจากองคการสหประชาชาติวาเปนการพัฒนา
แบบยั่งยืน โดยรัฐบาลจีนไดจัดทําโครงการหลากหลายในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา จนประสบผลสําเร็จ
ลดจํานวนชาวจีนที่ยากจนไดปละกวา ๑๐ ลานคน
ในสวนของประเทศเกาหลีใต นายพล ปารค จุงฮี ประธานาธิบดีของเกาหลีใต ในชวงระหวาง
ป ค.ศ. ๑๙๖๑ - ค.ศ. ๑๙๗๙ ไดจัดตั้ง ๔ หนวยงานไวกํากับดูแลเพื่อความมีประสิทธิภาพของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก
(๑) คณะกรรมการการวางแผนเศรษฐกิจ (EPB)
(๒) กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (MTI)
(๓) กระทรวงการคลัง
(๔) หนวยขาวกรองกลาง (KCIA)
โดยในป ค.ศ. ๑๙๖๒ EPB ไดดาํ เนินการตามแผนพัฒนา “แผนหาปสาํ หรับการพัฒนาของเกาหลี”
ธนาคารของรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยในการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ มีการออกกฎหมาย
บังคับใชกับธนาคารเอกชน เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนหาปสําหรับการพัฒนา
ของเกาหลี รัฐบาลเปนผูมีสวนรวมในการประกอบอุตสาหกรรม งบประมาณของรัฐบาลประมาณ
กวาหนึ่งในสามเปนการลงทุนโดยภาครัฐ และมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับหนึ่งในสามของเงินทุนทั้งหมด
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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ในประเทศ ดังนัน้ ระหวางป ค.ศ. ๑๙๖๓ ถึงป ค.ศ. ๑๙๗๗ รัฐวิสาหกิจในเกาหลีมี GDP เพิม่ ขึน้ ในอัตรา
รอยละ ๑๐ ตอป สวนแบงของการสงออกโดยรัฐวิสาหกิจในเกาหลีมี GDP สูงเทียบเคียงกับประเทศ
อินเดียหรือประเทศปากีสถาน สะทอนใหเห็นถึงความโดดเดนในทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต
โดยรัฐบาลมีความกาวหนาดวยบทบาทของรัฐบาลเกาหลีทเี่ ปน “ผูป ระกอบการและผูจ ดั การ”
และยังสนับสนุนกิจการทีด่ าํ เนินการโดยภาคเอกชน สืบเนือ่ งจากนโยบายในการอุดหนุนผูป ระกอบการ
ภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ามารถจะบรรลุเปาหมายระดับสูงของการผลิตสินคาคุณภาพเพือ่ การสงออก
หรือผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนําเขา โดยเงินอุดหนุนสวนใหญจากรัฐบาลเปนรูปแบบของการ
เขาถึงสิทธิพิเศษ ทั้งสินเชื่อและเครดิต นอกจากนี้ มีการดําเนินการจัดตั้งกลุมบริษัทขนาดใหญ
(Chaebol) เชน กลุมบริษัท ฮุนได (Hyundai) แดวู (Daewoo) ซัมซุง (Samsung) โกลสตาร
(Goldstar) และแอลจี (LG) เปนตน ซึง่ สวนใหญเปนบริษทั ทีป่ ระสบความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล
ดวยการปลูกฝงคานิยมที่มุงเนนการสงออก โดยรัฐบาลสามารถรวมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและภาคเอกชนในลักษณะที่มีความรูสึกถึงชาตินิยมที่ชวยใหรัฐบาลผลักดันนโยบาย
ดานเศรษฐกิจใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี สงผลใหเกาหลีใตไดกลายเปนประเทศผูนํา
ดานเศรษฐกิจประเทศหนึ่งในปจจุบัน
จุลนิติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นเศรษฐกิ จ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
ปจจุบันทานเห็นวามีความกาวหนาเพียงใด และในทรรศนะของทานนั้น เห็นวาควรมี
การวางกรอบและแนวทางดํ า เนิ น การอย า งไร การปฏิ รู ป ประเทศด า นเศรษฐกิ จ
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล : ในการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจนั้นไดบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ดานเศรษฐกิจ คือ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อใหประเทศชาติ
และประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
(๒) สรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มพูนรายไดของรัฐ
ดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใชจา ยงบประมาณใหมปี ระสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล
(๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถในการ
แขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพือ่ สังคมและวิสาหกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
รวมทั้งสรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน
ภายใตบริบทโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยความทาทายใหม ๆ และปญหาเชิงโครงสรางที่กลาว
ขางตน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ จึงกําหนดเปาหมายหลักของการปฏิรูปไววา
มองไปขางหนาประเทศไทยจะตองมี “การพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง” กลาวคือ เปนการพัฒนา
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เศรษฐกิจที่ไมเนนการขยายตัวเชิงปริมาณสูง แตเปนการพัฒนาลงถึงรากลึก เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิ ง โครงสร า ง สร า งและรั ก ษาเสถี ย รภาพ จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของทุ ก ภาคส ว น
ในระบบเศรษฐกิจ และเปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการกระจายผลประโยชนไปสูประชาชน
แตละคนอยางเปนธรรม รวมทั้งจะตองเปนการพัฒนาที่จะชวยใหประเทศกาวหนาไปไดอยางยั่งยืน
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เศรษฐกิจไทยตอง “แขงขันได กระจายประโยชนไปสูประชาชน เติบโตยั่งยืน”
โดยยึดหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง
ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ไดแบงประเด็นปฏิรูปออกเปน ๓ ดาน
ที่สําคัญ ดังนี้
ดานที่หนึ่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับทุกภาคสวนในระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งจะเปนเรื่องสําคัญมากทั้งในปจจุบันและอนาคตขางหนา ปรากฏการณที่หลายประเทศซึ่งเคย
ลาหลังกวาประเทศไทย แตปจจุบันประเทศเหลานั้นพยายามเรงพัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว ขณะที่ประเทศไทยพัฒนาไดอยางชา ๆ สะทอนวา ถาไมทําอะไรที่เปนการเปลี่ยนแปลง
อยางพลิกโฉมถึงระดับโครงสราง ประเทศไทยอาจเปนประเทศทีไ่ มสามารถแขงขันกับใครได ทีส่ าํ คัญ
ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตประเทศไทยจะตองแขงขันทามกลางขอจํากัดและความทาทาย
ที่เผชิญมากกวาในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหวัยแรงงาน
ลดลงตอไปอีก จากที่เริ่มลดลงไปแลวตั้งแตป ๒๕๕๘ อัตราการพึ่งพิงหรืออัตราสวนการเปนภาระ
(Dependency ratio) จะสูงขึน้ รวดเร็ว คนไทยในวัยทํางาน ๑๐๐ คน ตองดูแลผูส งู อายุ ๒๖ คนในป ๒๕๖๐
แตในอนาคตอีก ๒๐ ป จะตองเลีย้ งดูผสู งู อายุเพิม่ ขึน้ เปน ๕๔ คน นัน่ คือประมาณ ๒ ตอ ๑ และเมือ่ รวมถึง
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

เด็กที่จะตองเลี้ยงดู ก็หมายความวาคนคนหนึ่งจะตองมีความสามารถสูง ทางออกเดียวของประเทศ
คือ คนไทย ภาคธุรกิจไทย และภาครัฐไทยตองเกงขึ้น โดยแบงออกเปน ๓ ชวงระยะ คือ ระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้
(๑) ระยะสั้น การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทย
มีความชํานาญ ๓ อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการบริการ (Hospitality) และอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ มีการจางงานรวมกวา ๒๐ ลานคน มากกวา
รอยละ ๖๐ ของการจางงานทั้งหมด ซึ่งในภาพรวมนั้น ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไดกําหนดเปนเปาหมายที่จะเพิ่มผลิตภาพโดยเฉลี่ยปละไมตํ่ากวา
รอยละ ๓
นอกจากนี้ ยังมีการสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ดวยการตอยอดในอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตอยูแลว คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-economy)
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (Electric vehicles) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart
electronics) อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Health care) รวมถึงอุตสาหกรรมการศึกษา (Education)
และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Economy) ที่จะเขามายกระดับศักยภาพแรงงาน ผูประกอบการ
และอุตสาหกรรมไทย
แตอยางไรก็ดี เพื่อใหอุตสาหกรรมไทยมีความคลองตัว เทาทันการเปลี่ยนแปลง
จําเปนตองมีการพัฒนาและเสริมสรางทักษะบุคลากรในดานตาง ๆ (Retraining) ที่จําเปนตออนาคต
มีการเพิ่มประสิทธิภาพดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ Big data และมีการ
ปรับปรุงกฎหมายการแขงขันทางการคาเพื่อสนับสนุนกลไกตลาดเสรีที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ ปรับปรุงกฎระเบียบดานตาง ๆ ใหเอือ้ ตอการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ
(Ease of Doing Business: EoDB)
(๒) ระยะกลาง การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional integration) เพื่อขยายตลาดและ
สรางฐานการลงทุนดวยการสรางความเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบาน (CLMV) เมือ่ รวมกับประเทศไทย
จะมีขนาดตลาดถึง ๒๓๐ ลานคน และเมื่อรวมบังกลาเทศอีก ๑๖๐ ลานคน จะทําใหตลาดมีขนาด
ถึง ๔๐๐ ลานคน ซึ่งเศรษฐกิจประเทศกลุมนี้เติบโตรอยละ ๖ - ๘ ตอป โดยลดขอจํากัดการรวมตัว
และเนนการเชื่อมโยงกันผานโครงขายคมนาคมที่จะเอื้อใหบริษัทขามชาติเลือกใชไทยเปนฐานในการ
บริหารจัดการหวงโซอปุ ทานของภูมภิ าค (Regional supply chain) และชวยใหภาคเอกชนไทยมีโอกาส
ในการขยายกิจการการลงทุนสูตางประเทศมากขึ้น
(๓) ระยะยาว การสรางระบบนิเวศดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน ดวยการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมมาตรการและปจจัยที่เอื้อใหเกิดความสามารถของ
ผูป ระกอบการทีเ่ ปนกลไกสําคัญตอการขับเคลือ่ นประเทศทีส่ าํ คัญ ไดแก การจัดระบบนวัตกรรมแหงชาติ
ใหมคี วามเชือ่ มโยงระหวางการผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมตามโจทยของประเทศและความตองการ
ใชงานจริง การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานใหเอื้อตอการคิดคน การสรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหม ไดแก การจัดตั้งศูนยกลาง
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การวิจยั และพัฒนา การจัดตัง้ ศูนยกลางการพัฒนาศักยภาพสตารทอัพ (Startup) และวิสาหกิจขนาดเล็ก
เพือ่ ใหปจ จัยเหลานีน้ าํ ไปสูก ารสนับสนุนใหประเทศไทยกาวเปนศูนยกลางดานนวัตกรรม (Innovation
Hub) ในภูมิภาค อันเปนการวางรากฐานโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่มีนัยสําคัญตอการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมไปสูเปาหมายที่รอยละ ๒ ตอ GDP
ดานที่สอง ความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม (Equality & inclusive growth)
แมทผี่ า นมาปญหาความเหลือ่ มลํา้ และความยากจนเปนประเด็นทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มาแกไขในหลายรัฐบาล
มีการใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกปญหานี้ แตปญหากลับรุนแรงขึ้น สวนหนึ่งมาจากการทํางาน
ที่ขาดการบูรณาการ ทั้งดานนโยบาย งบประมาณ และการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อการลดความ
เหลื่อมลํ้า ขจัดความยากจน และกระจายประโยชนจากการพัฒนาไปสูประชาชนใหทั่วถึงมากขึ้น
จะชวยใหสังคมมีความสมดุลมากขึ้น และไมทิ้งใครไวขางหลัง โดยหนึ่งในขอเสนอการปฏิรูปสําคัญ
คือ การจัดตัง้ สํานักงานบูรณาการแกไขปญหาความยากจนและความเหลือ่ มลํา้ เพือ่ ใหประเทศไทย
มีหนวยงานหลักในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานความยากจนและความเหลื่อมลํ้า
รวมทั้ง ทําใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางแทจริง และทําหนาที่เปนกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นรวมหรือคาบเกี่ยวระหวางหนวยงาน
(Cross-cutting) คณะกรรมการฯ เห็นวา การมีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนับเปนเงื่อนไข
ทีจ่ าํ เปน แตไมเพียงพอทีจ่ ะขจัดปญหาความเหลือ่ มลํา้ ทีท่ บั ซอนในหลายมิตไิ ด จึงวางแนวทางแกปญ
 หา
ในหลายระดับ ดังนี้
(๑) ระดับบุคคล การเพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไรฝมือ
ที่ยากจนในระดับฐานราก จากขอมูลป ๒๕๕๙ เกษตรกรและแรงงานไรฝมือนั้น มีจํานวนรวมกวา
๒๓.๖ ลานคน ที่แทบไมมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมใหสูงขึ้น จึงควรเพิ่มศักยภาพใหกลุมเกษตรกร
เชน การเพิ่มผลผลิตใหพื้นที่การเกษตร โดยการพัฒนาระบบการจัดการนํ้า การสงเสริมใหเกษตรกร
ปรับใชความรูสมัยใหมจากขอมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุม และใหการชวยเหลือ
ในเชิงระบบเพื่อรองรับความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ เพื่อใหเกษตรกรเกงขึ้น (Smart farmer)
เปนตน และการพัฒนาแรงงานไรฝมือ ทั้งในดานของการพัฒนาฝมือแรงงาน และการจัดการทุน
การศึกษา เพื่อการพัฒนาฝมือและทักษะที่ตรงตามความตองการของภาคเอกชน และสอดคลอง
กับนโยบายดานอื่นของประเทศที่สําคัญ ซึ่งเมื่อเกษตรกรและแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น ไมเพียงทําให
รายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังมีสวนสนับสนุนใหศักยภาพเศรษฐกิจในภาพรวมสูงขึ้นตามไปดวย
(๒) ระดั บ ชุ ม ชน การสรางชุมชนใหเขมแข็ง ผานการยกระดับการบริหารจัดการ
ของสถาบันการเงินชุมชนเขาสูโครงขายสถาบันการเงินประชาชน การพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการ
สนับสนุนทั้งดานการรวมกลุมสรางเครือขาย การสรางกลไกพัฒนารวมกับภาคเอกชน การจัดตั้ง
แพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชน
สรางการเติบโตทางรายได เพิ่มการเขาถึงตลาดและทรัพยากร และการจัดตั้งกองทุนการลงทุน
เพื่อสังคม (Social investment fund) เพื่อสนับสนุนเครือขายผูนําชุมชนเพื่อเปนผูขับเคลื่อน
การพัฒนาอยางตอเนื่องในพื้นที่
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

(๓) ระดับประเทศ จําเปนตองมีการพัฒนาหัวเมืองใหญในภาคตาง ๆ ควบคูไ ปกับกรุงเทพฯ
และการจัดสรรงบประมาณเชิงพืน้ ทีใ่ หกบั จังหวัดทีย่ ากจน เพือ่ กระจายความเจริญไปสูภ มู ภิ าค การสราง
ระบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปน (Social safety net) การปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบภาษี
นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพดานการคลัง (Fiscal space) แนวทางปฏิรูปที่สําคัญ
คือ เพิม่ สัดสวนรายไดจากภาษีตอ GDP ใหสงู ขึน้ โดยใหมอี งคกรจัดเก็บภาษีกงึ่ อิสระ (Semi-Autonomous
Revenue Agency: SARA) การปรับปรุงระบบภาษีในอัตรากาวหนาเพื่อใหกลุมที่มีรายไดสูงสุด
มีสวนรับภาษีเพิ่มขึ้น และขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปสูทรัพยสินรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ จําเปน
ตองปรับระบบบํานาญใหเปนระบบที่กาวหนาและครอบคลุมประชาชนทุกกลุมอยางทั่วถึง และขยาย
ความคุมครองของกองทุนประกันสังคมไปยังกลุมแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ดานที่สาม การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐใหพรอม
รับมือกับความทาทายในอนาคตที่บริบททางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง
ซึง่ หมายความวา สถาบันทางเศรษฐกิจจําเปนตองเปนสถาบันทีม่ ชี วี ติ พรอมปรับตัว การปฏิรปู สถาบัน
ทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญทีช่ ว ยสนับสนุนการปฏิรปู ทัง้ สองดานขางตนใหสมั ฤทธิผ์ ล เพราะภาครัฐ
เปนผูกําหนดนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑและกติกา ซึ่งจะมีผลตอการสรางแรงจูงใจ และระบบนิเวศ
(Ecosystem) ที่เอื้อใหเศรษฐกิจสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ
ทั้งนี้ “ระบบสถาบันดานเศรษฐกิจ” หลายสวนที่เคยออกแบบไวเมื่อหลายสิบปกอนอาจ
ไมสามารถตอบโจทยประเทศภายใตบริบทใหม จึงจําเปนตองปฏิรูปหนวยงานทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เปน
ระดับวางยุทธศาสตร ปฏิบัติ และติดตามผล ใหทันสมัย สอดคลองกับจังหวะการเดินหนาของประเทศ
โดยภาครัฐตองปรับบทบาทจาก “ผูกํากับดูแล” ใหเปน “ผูสนับสนุน” ภาคธุรกิจ และปลอยใหมี
การแขงขันตามระบบตลาดเสรีมากขึ้น
จากการหารือของคณะกรรมการฯ และรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของในเวทีตาง ๆ รวมทั้ง
ขอเสนอปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แมจะมี
ขอเสนอในหลายเรือ่ ง แตทศิ ทางรวมของขอเสนอปฏิรปู สถาบันดานเศรษฐกิจจะใหนาํ้ หนักใน ๔ มิติ
สําคัญ คือ

๑๒
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

มิตแิ รก ภาครัฐตองคํานึงถึง “ประสิทธิภาพ” และ “ความยัง่ ยืน” มากขึน้ โดยเรือ่ งทีส่ าํ คัญคือ
การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจ
ปรับกติกาใหการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเปนไปไดอยางคลองตัว ในอนาคตที่เทคโนโลยี
สรางผลกระทบรุนแรงและสรางการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน (Disruptive technology) จะทําให
หลายธุรกิจตองเลิกกิจการหรือลมละลาย จึงจําเปนตองทําใหธุรกิจที่ลมแลวสามารถลุกไดเร็ว
หรือการบริหารสินทรัพยเชิงยุทธศาสตร (Strategic assets) ที่สําคัญของประเทศ เชน คลื่นความถี่
รถไฟ สนามบิน ทาเรือ หรือทางพิเศษตาง ๆ ซึง่ สวนใหญอยูใ นการดูแลของรัฐวิสาหกิจทีก่ ารบริหารจัดการ
ยังขาดประสิทธิภาพ ตองไดรับการปฏิรูปใหดีขึ้น ไมเชนนั้นจะเปนการ “เสียโอกาสดานการพัฒนา”
และเปน “ตนทุนที่แพงขึ้น” ของประชาชนทุกคน
มิติที่สอง ตองโปรงใส มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได ซึ่งจะชวยลดปญหาคอรรัปชัน
ที่เปน “ตนทุนแฝง” ของภาคเอกชนและประชาชนไดดวย
มิติที่สาม กระจายอํานาจใหทองถิ่นตัดสินใจมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถ
เสนอแนะสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะชวยใหการแกปญหามีเจาภาพชัดเจน (Accountability) นอกจากนี้
การกระจายอํานาจใหทองถิ่นจะชวยลดความเหลื่อมลํ้าที่การพัฒนามีแนวโนมกระจุกตัวที่สวนกลาง
ลงไดอีกทางหนึ่งดวย
มิติที่สี่ ประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ ในโลกที่ซับซอน โจทยของประเทศหลายเรื่อง
ยากขึ้น จึงจําเปนที่ภาครัฐตองปรับบทบาทใหมีความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของใหมากขึ้นในทุกมิติ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือระหวางสวนราชการ ที่การทํางานยังมีลักษณะแยกสวน ขาดการ
บูรณาการ จนทําใหที่ผานมาตองอาศัยการใชมาตรา ๔๔ เพื่อผาทางตันอยูบอย ๆ หรือ ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งของเอกชนในดานความคิดสรางสรรค
เทคโนโลยี และระบบงานที่มีประสิทธิภาพคลองตัว โดยเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ อาทิ การรวมลงทุนกับเอกชน (PPP) โดยเฉพาะในโครงสรางพื้นฐานที่ประเทศไทยยังมีนอย
หากทําสําเร็จจะลดภาระดานงบประมาณของภาครัฐไดอีกทางหนึ่ง
ในเบื้องตนคณะกรรมการฯ ไดกําหนด “เปาหมายปฏิรูปสถาบันดานเศรษฐกิจ” โดยการ
ยกระดับใหมีวงจร Plan-Do-Check-Act หรือ Deming Cycle เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ที่ครบถวนและเปนเอกภาพ ซึ่งประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก
ดานแรก การปฏิรูปหนวยงานนโยบาย ที่สําคัญ ไดแก การปฏิรูปสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่ ทําหนาทีว่ างยุทธศาสตรหรือตนหนของประเทศใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัวเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทยของประเทศ
ที่ซับซอนขึ้น สามารถทําหนาที่เปนสมองของประเทศที่สามารถกําหนดวิสัยทัศนภาพรวม (Visionary)
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพสูง มีทักษะและนวัตกรรมในการจัดทํา
นโยบายที่หลากหลายและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางรวดเร็ว (Innovation)
และมีการผนึกกําลังของหนวยงาน วางนโยบายและแผน (Synergy of Policy) รวมทั้งการออกแบบ
ประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สําคัญ พรอมถายทอดสูการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจําเปนตองเตรียม
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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ความพรอมดานการดําเนินงานดวยการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เพื่อกําหนดตัวชี้วัดการทํางาน ปรับระบบ การบริหารงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
กับบริบทเศรษฐกิจในระยะตอไป
การปฏิรูปหนวยงานดานสถิติและขอมูลแหงชาติ (National data unit) ที่สําคัญ
คือ สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหสามารถพัฒนาระบบขอมูลที่สมบูรณ มีปริมาณเพียงพอ หลากหลาย
เรียกใชไดรวดเร็ว เปนขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหไดดวยวิธีการหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยูกับวา
ตองการนําขอมูลเหลานั้นไปใชงานดานไหน (Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนวงจร
นโยบายบนหลั ก การ PDCA และสนั บ สนุ น การบริ ห ารนโยบายและยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ให ทิ ศ ทาง
การดําเนินนโยบายถูกตองแมนยําขึ้น
ดานที่สอง การปฏิรูปหนวยงานการคลังและงบประมาณ เพื่อใหวงจรการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว จําเปนตองปฏิรูปหนวยงานดาน
งบประมาณ เพื่อ ใหก ระบวนการจัด สรรงบประมาณสอดคล อ งกับ ทิศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และปฏิรปู นโยบาย การคลังและภาษี เพือ่ รองรับภาระทางการคลังทีใ่ นอนาคตจะเพิม่ ขึน้
จากการดูแลผูส งู อายุ จึงหลีกเลีย่ งไมไดทตี่ อ งเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การปรับปรุงระบบภาษี
ในอัตรากาวหนา และขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปสูท รัพยสนิ รูปแบบตาง ๆ ซึง่ สวนหนึง่ ไดกลาวถึงแลว
ในขอเสนอการปฏิรูปดานที่สอง รวมถึงการสรางความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ดวยการปฏิรูป
ระบบประกันสุขภาพของประเทศ ซึง่ ประกอบดวย ๓ ระบบสําคัญ คือ (๑) ระบบประกันสังคม (๒) ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ (๓) ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีภาระรายจาย
มากขึ้นตามการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประกันสังคมที่จําเปนตองเรงปรับปรุง
เงื่อนไข เชน การปรับอัตราการจายเงินสบทบใหเหมาะสม เปนตน
หนวยบริหารสินทรัพยของภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูครอบครองสินทรัพย
ประมาณครึ่งหนึ่งของภาครัฐใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ประชาชนคาดหวัง
ทั้งในดานการบริการ และบริหารสินทรัพยในการเพิ่มมูลคา (Value creation) ไดตามศักยภาพ
จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปใน ๔ มิติสําคัญ ไดแก (๑) แบงแยกหนาที่ของผูกําหนดนโยบาย ผูกํากับดูแล
และการเปนเจาของใหชัดเจน ไมขัดและไมทับซอนกัน (๒) กําหนดกติการะหวางผูเกี่ยวของตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี (Good governance) อาทิ การคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรการปองกัน
ประชานิยมที่ไมรับผิดชอบ (๓) การจัดตั้งหนวยงานเจาของ (Ownership entity) ที่ทําหนาที่ปกปอง
รักษาและเพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจแทนประชาชน และ (๔) การกํากับดูแลดวยกลไกตลาด
ที่มีความเทาเทียม (Competitive neutrality) ไมบิดเบือน และดําเนินการอยางมีพลวัตและตอเนื่อง
ด า นที่ ส าม การปฏิ รู ป หน ว ยงานดํ า เนิ น การและประเมิ น ผล ทั้งในมิติของ กลไกการ
ดําเนินการ (Execution mechanism) งานติดตามและประเมินผล (Monitoring & evaluation unit)
และกลไกการเรงกระตุนการดําเนินการ โดยเรื่องที่สําคัญ ไดแก
หนวยงานขับเคลื่อนนโยบาย (Execution Unit) ใหมีกลไกหรือกระบวนการหรือ
หน ว ยงาน เพื่ อ ยกระดั บ การดํ า เนิ น การตามแนวทางที่ รั ฐ กํ า หนดไว อย า งเป น ระบบ รวดเร็ ว
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และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การแบบมุ  ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพเป น สํ า คั ญ
(Result-Oriented and Efficiency) มีการจัดลําดับความสําคัญของการใชทรัพยากร (Resources
Match Priority) สรางความรวมมือระหวางหนวยงานแบบบูรณาการ (Coordination and Integration)
และมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) โดยกระทรวงเศรษฐกิจใหมีหนาที่ดําเนินการจัดทํา
ขับเคลือ่ น ติดตาม และติดตามผลแผนงาน/โครงการ ในลักษณะภาระหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ และทํางานรวมกับ
กระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการผานองคกรอิสระ และมีองคกรอิสระกลาง
ที่เรียกวา Implementation collaboration Unit: ICU เพื่อทําหนาที่ประสานขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการในลักษณะการอภิบาลผานความรวมมือ (Collaborative Governance)
หนวยงานติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit) ใหมีกลไก
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความอิสระในการดําเนินการติดตามประเมินผล พรอมทั้งจัดทําขอมูลติดตาม
ประเมินผลใหถูกตอง (Validity) สมบูรณ (Integrity) เชื่อถือได (Reliability) และยอนกลับหรือ
ปอนกลับจนเปนประโยชน ในการปรับปรุงหรือเปนขอมูลตอการจัดทําแผนงาน/โครงการและ
ยุทธศาสตรตอ ไปได (Relevant Feedback) ตลอดจนเชือ่ วาการติดตามประเมินผลเปนเครือ่ งมือสําคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนของตนเอง (Culture of self improvement or development)
รวมทั้งมีหนวยงานที่ทําหนาที่นําผลการติดตามและประเมินผลยอนกลับเพื่อปรับปรุงแผนในระยะ
ตอไป ตองมีความรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของผูใช ในขณะนั้น (Fast and Adaptive)
อีกทั้งมีระบบตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของระบบประเมินผล (Audit) เพื่อทําใหสามารถนําผล
การประเมิ น ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง แผนงาน/โครงการ และยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ ต า ง ๆ ได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิรูปสถาบันดานการเพิ่มผลผลิต การมาตรฐาน และระบบนวัตกรรมประเทศ
จากเดิ ม ที่ ข าดการประสานงานเชื่ อ มโยงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํ า งานซํ้ า ซ อ น ขาดยุ ท ธศาสตร แ ละ
ขาดนโยบายดานมาตรฐาน นวัตกรรม และการเพิม่ ผลิตภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกันชัดเจน ทีม่ งุ เปาเพือ่ การเพิม่
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

ขีดความสามารถในการแขงขัน และการคุม ครองผูบ ริโภค และการสรางความเปนธรรม ลดความเหลือ่ มลํา้
ทั้งนี้โดยที่การทํางานขาดการใหความสําคัญจากความตองการในตลาดสินคาและบริการ (Demand
driven) ขณะที่ ข  อ มู ล ด า นมาตรฐานกระจั ด กระจาย ข อ เสนอการปฏิ รู ป คื อ ให มี ก ารจั ด ตั้ ง
หนวยงานกลางทําหนาที่เชื่อมตอจากยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สูแ นวทางการพัฒนาและแนวทางบริหารจัดการดานการสงเสริมผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศ
อยางเปนระบบ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติมีประสิทธิผล รวมทั้งติดตามสถานการณ
และประเมินผลการดําเนินนโยบายและโครงการตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และรายสาขาการผลิต
และบริการ โดยที่ในระยะเริ่มแรกตองมีการสรางเครือขายการทํางานรวมกันของกระทรวงที่เกี่ยวของ
ในลักษณะ Single network และการกําหนดการเชื่อมตอบน Single Platform
การปฏิรูปสถาบันดานการสงเสริม SMEs เพื่อชวยยกระดับความสามารถของ SMEs
ยังเปนอีกเรื่องที่สําคัญมาก เพราะกวารอยละ ๙๙ ของผูประกอบการในประเทศไทย คือ SMEs
คิดเปนสัดสวนการจางงานรอยละ ๘๐ ของทั้งประเทศ ที่ผานมาการใหความชวยเหลือจากภาครัฐ
จะใหนํ้าหนักไปในดานการเขาถึงสินเชื่อเปนสําคัญ เพราะอาจจะสังเกตเห็นไดงาย แตปญหาเรื่อง
ความสามารถในการแขงขันของ SMEs อาจจะซับซอนกวา กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเขาถึงแหลงทุน
เปนสิ่งที่จําเปนแตอาจไมเพียงพอที่จะชวยให SMEs แขงขันได การชวยเหลือไมควรจํากัดอยูเฉพาะ
การชวยให SMEs สามารถเริ่มกิจการไดเทานั้น แตจะตองรวมถึงการชวยให SMEs มีศักยภาพ
ที่จะดําเนินกิจการตอไปได โดยเฉพาะในบริบทของโลกยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงเร็วและมีการแขงขัน
ทีร่ นุ แรง ซึง่ แนวทางในการปฏิรปู สําคัญจะรวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินธุรกิจ การปรับบทบาทหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
ในการทําหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานดานนโยบาย ปฏิบัติ และพื้นที่อยางครบวงจร
ในลักษณะ one stop service และการพัฒนาระบบขอมูล SMEs เพื่อใชบริหารจัดการนโยบาย
และยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน SMEs ไดอยางเหมาะสม
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สรุปขอบเขตในการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
ดานที่ ๑ : ความสามารถในการ
แขงขัน (Competitiveness)
สวนที่ ๑.๑ : Productivity
> พัฒนาอุตสาหกรรมหลัก
(ทองเที่ยว, เกษตร, อาหาร)
และอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง
(เทคโนโลยีชวี ภาพ, อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ, ดิจิทัล, การศึกษา,
บริการดานสุขภาพ)
> ยกระดับปจจัยสนับสนุน
อาทิ พัฒนาศักยภาพคน
การแขงขัน และเทคโนโลยี

ดานที่ ๒ : ความเทาเทียม
และการเติบโตอยางมีสวนรวม
(Equality & Inclusive Growth)
ส ว นที่ ๒.๑ : โปรแกรมเฉพาะ
สําหรับกลุมสําคัญ

ดานที่ ๓ : ปฏิรูปดานสถาบัน
เศรษฐกิจ (Policy, Process &
Institutional Reforms)
สวนที่ ๓.๑ : การปฏิรูปหนวยงาน
นโยบาย

> การใหความรู ขอมูลและ
เทคโนโลยีเกษตรกรรายยอย
เพื่อเพิ่มผลิตผลและนวัตกรรม
> การพัฒนาการเขาถึงประกันภัย
พืชผลและสินเชื่อ
> การพัฒนาการชลประทาน
> การจัดตั้ง Centre of
Excellence ภาคเกษตร
> การพัฒนาคุณภาพแรงงาน
และแหลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ

> หนวยวางแผนยุทธศาสตร
> หนวยงานสถิติแหงชาติและ
หนวยขอมูลแหงชาติ
(National Data Unit)

สวนที่ ๑.๒ : Regional Integration สวนที่ ๒.๒ : การเสริมสราง
พลังอํานาจชุมชน
> การสรางความเขมแข็งใหแก
> การสงเสริมการคาไรพรมแดน
ระบบสถาบันการเงินชุมชน
เพื่อการสรางอุตสาหกรรม
> การพัฒนาธุรกิจชุมชน
เปาหมายในระดับภูมิภาค
> การจั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า หรั บ ชุ ม ชน
> การพัฒนาโครงขายการ
Social Investment Fund (SIF)
เชื่อมโยงในภูมิภาค
> การสรางคลัสเตอรและ
ศูนยกลาง (Hub) ระดับ
ภูมิภาค

สวนที่ ๓.๒ : การปฏิรูปหนวยงาน
การคลังและงบประมาณ
> หนวยงบประมาณ
> การปฏิรูปนโยบายการคลัง/ภาษี
> หนวยบริหารสินทรัพย
> ความยั่งยืนทางการคลัง
ในระยะยาว

สวนที่ ๒.๓ : Social safety net
and fiscal space
> หนวยงานบูรณาการแกไข
ปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมลํ้า
> ขยายโครงขายการคุมครอง
ทางสังคม (social safety net),
การปฏิรูประบบประกันสังคม
และระบบภาษี
> การจัดทํางบประมาณเชิงพื้นที่
และความตองการ

สวนที่ ๓.๓ : การปฏิรูปหนวยงาน
ดําเนินการประเมินผล
> กลไกการดําเนินการ
(Execution Mechanism)
> หนวยติดตามและประเมินผล
(Monitoring & Evaluation Unit)
> กลไกการเรง/กระตุน
การดําเนินการ (Catalyzing)

สวนที่ ๑.๓ : R&D, Innovation
Ecosystem
> การจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย
และการพัฒนา
> การปฏิรูปกรมทรัพยสิน
ทางปญญา
> การจัดตั้งศูนยกลางการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการรายใหม
(Start-up) และวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การปฏิรปู ประเทศ
ดานเศรษฐกิจ
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล : ดวยบริบทเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเปลี่ยนแปลง

อย า งรวดเร็ ว ในลั ก ษณะที่ ย ากจะคาดเดา ข อ เสนอปฏิ รู ป ของคณะกรรมการชุ ด นี้ เ ป น แนวทาง
เพื่อการปฏิรูปในกรอบระยะเวลา ๕ ปขางหนา ขอเสนอนี้จึงเนนในภาพใหญ ทิศทางสําคัญ แตยัง
คงความยืดหยุนใหสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการปฏิบัติไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ดวยขอจํากัดของกรอบระยะเวลาในการจัดทําเพียง ๓ เดือน มีการประชุมรวมกันอยางเปนทางการ
๑๕ ครั้ง และประชุมนอกรอบอีกจํานวนหนึ่ง ยังสามารถนําเสนอไดเพียงครึ่งหนึ่งของความตั้งใจ
ในเบือ้ งแรก บางเรือ่ งมีความกาวหนา บางเรือ่ งยังตัง้ ไข แตคณะกรรมการฯ เห็นวาจะชวยใหเห็นแนวทาง
การปฏิรูปในภาพรวม เห็นความเชื่อมโยงของมาตรการในแตละดาน อยางไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ตอง
พิจารณาเพิ่มเติมตอในรายละเอียด ดังนี้
(๑) ข อ เสนอเหล า นี้ ยั ง ต อ งนํ า ไปหารื อ และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู  เ กี่ ย วข อ งเพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมการยุทธศาสตรทั้ง ๖ ดาน และคณะกรรมการปฏิรูปชุดอื่นที่มีแผนงาน
คาบเกี่ยวกัน
(๒) ตัวเลขงบประมาณที่ปรากฏในเอกสารเปนขอเสนอเบื้องตนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนการประเมินโดยคราว ๆ โดยคณะกรรมการฯ ยังไมไดพิจารณาในรายละเอียด หรือเห็นชอบ
ตามที่เสนอ
(๓) ขอเสนอการปฏิรูปดานที่ ๓ ที่เกี่ยวของกับสถาบันเศรษฐกิจ เปนขอเสนอที่เนนการปฏิรูป
ในสวนของกระบวนการทํางาน (Process) ขณะที่การปฏิรูปในสวนของโครงสราง (Structure) ซึ่งเปน
สวนสําคัญยังมีการกลาวถึงจํากัด เนือ่ งจากเกีย่ วของกับหลายหนวยงาน ซึง่ ตองใชเวลาในการกลัน่ กรอง
ความคิดและหาแนวทางรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
(๔) การกําหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ วัดความคืบหนาและความสําเร็จของการปฏิรปู ในบางเรือ่ งไมสามารถ
ระบุเปนตัวเลขใหชัดเจนได หรือในกรณีที่ระบุได ก็จําเปนตองตีความหมายอยางเขาใจในสาระดวย
ขอเสนอปฏิรูปในรายงานชุดนี้สวนใหญไมใชเรื่องใหม เปนประเด็นปฏิรูปที่ผูเกี่ยวของที่หวังดี
ตอบานเมืองไดปูทางไว ไมวาจะเปนนักวิชาการ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ ไดวเิ คราะห ศึกษา กลัน่ กรองไวแลว อยางไรก็ดี ประสบการณทผี่ า นมาชีว้ า การกําหนด
เรื่องที่ปฏิรูปโดยลําพังเปนสิ่งไมยาก แตการแสวงหาหนทางและการขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นจริงเปนเรื่อง
ที่ทาทาย ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวาปจจัยสําคัญที่ชวยใหการปฏิรูปเศรษฐกิจประสบผลสําเร็จ
มี ๔ ปจจัย ไดแก
(๑) จังหวะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการฯ เห็นวาสถานการณบานเมืองในปจจุบันเอื้อให
การปฏิรปู ตาง ๆ เกิดขึน้ ได กลาวคือ รัฐบาลและประชาชนสวนใหญเห็นความสําคัญ และใหการสนับสนุน
ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมคอนขางดีที่จะเอื้อใหเกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ประเภทที่อาจมีความเจ็บปวดในระยะสั้น แตใหผลประโยชนในระยะยาว หรือมี short-term pain
แตจะให long-term gain มีโอกาสสําเร็จได และหวังวาผูที่เกี่ยวของจะไมทิ้งโอกาสที่จะสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหบานเมืองดีขึ้น

๑๘
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

(๒) การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสภาวะที่ประเทศมีปญหาที่ตองแกไขหลายสิบเรื่อง ขณะที่โอกาสผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อาจมีไมมากนัก จึงตองเลือกปฏิรูปในเรื่องสําคัญที่สามารถสรางผลกระทบในวงกวาง ซึ่งมักไมใช
เรือ่ งทีท่ าํ กันไดในภาวะปกติ คณะกรรมการฯ จึงเลือกปฏิรปู เศรษฐกิจใน ๓ ดานสําคัญดังทีก่ ลาวไวแลว
(๓) ผูน าํ ตองเขาใจปญหา และตองกลาตัดสินใจในเรือ่ งทีย่ าก อีกทัง้ ตองมีศลิ ปะในการชักจูง
โนมนาวผูมีสวนไดสวนเสียใหเห็นถึงความจําเปนของการปฏิรูป รวมทั้งเมื่อเห็นตางก็ตองสามารถ
โนมนาว หรือชักจูงใหทุกฝายสามารถยอมรับแนวทางการปฏิรูปที่รวมกันได
(๔) การปฏิรปู จะสําเร็จจําเปนตองไดรบั แรงสนับสนุนจากผูม สี ว นไดเสีย (Stakeholders)
เมื่อพิจารณาขอเสนอในรายละเอียดจะเห็นวา การปฏิรูปเศรษฐกิจไมสามารถทําใหสําเร็จโดยลําพัง
จําเปนตองเชือ่ มโยงและอาศัยการปฏิรปู ประเทศในดานอืน่ ๆ สนับสนุนดวย เชน การปฏิรปู ดานสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ จําเปนตองอาศัยการปฏิรปู กฎหมาย และการปฏิรปู การบริหารราชการแผนดิน ในขณะที่
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันดานการแขงขัน หรือในการปฏิรูป
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าจําเปนตองอาศัยการกระจายอํานาจในภูมิภาค เปนตน และที่สําคัญ คือ
แรงสนับสนุนจากประชาชน ผูซ งึ่ ตระหนักวาการปฏิรปู ประเทศเปนสวนหนึง่ ของหนาทีพ่ ลเมือง ไมใช
หนาทีข่ องคนใดคนหนึง่ หรือคณะกรรมการชุดใดชุดหนึง่ แตเปนหนาทีข่ องประชาชนทุกคนทีแ่ ตละคน
จะตองชวยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหบานเมืองนี้ดีขึ้น
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๑

นายอิสระ วองกุศลกิจ

“การปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หองรับรองสมาชิก ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑
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จุ ล นิ ติ : ขอทราบถึ ง เหตุ แ ละป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ
ที่ จ ะต อ งมี ก ารปฏิ รู ป ประเทศด า นเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง
แนวทางในการแก ไ ขสภาพป ญ หาอุ ป สรรคดั ง กล า ว
ของบานเมืองในระยะที่ผานมา
นายอิสระ วองกุศลกิจ : การที่ประเทศไทยมี

ความจําเปนทีจ่ ะตองมีการปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ นัน้ เห็นวา
มีที่มาทั้งจากเหตุและปจจัยภายในประเทศและเหตุและปจจัย
ภายนอกประเทศ ดังนี้
ประการแรก ความเหลื่ อ มลํ้ า ด า นโอกาสและรายได
การติด “กับดักรายไดปานกลาง” (Middle Income Trap) ของไทย
ซึ่งกับดักรายไดปานกลาง หมายถึง สภาวะของประเทศที่สามารถ
พั ฒ นาจากประเทศรายได ตํ่ า ไปเป น รายได ป านกลางได สํ า เร็ จ
แตการยกระดับรายไดของประเทศติดอยูในฐานะรายไดปานกลาง
ต อ ไปอี ก หลายทศวรรษ และยั ง ไม มี แ นวโน ม ที่ จ ะยกระดั บ
กลายเปนประเทศรายไดสูงได คือไมสามารถเพิ่มรายไดประชากร
สวนใหญได ทั้งนี้ เกณฑการจําแนกประเทศตามระดับรายไดนั้น
ไดถกู กําหนดโดยธนาคารโลก ซึง่ มีการทบทวนเกณฑแบงกลุม ทุกป
โดยเกณฑในป ๒๕๖๐ ไดกาํ หนดใหประเทศทีม่ รี ายไดสงู ตองมีรายได
ตอหัวสูงกวา ๑๒,๒๓๕ ดอลลารสหรัฐ ซึ่งจากขอมูลดังกลาว
พบวาประเทศไทยไดเลือ่ นฐานะเปนประเทศรายไดปานกลางตัง้ แต
ป พ.ศ. ๒๕๑๙ อยางไรก็ตาม รายไดตอ หัวของไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๙
ยังอยูท ี่ ๕,๖๔๐ ดอลลารสหรัฐ กลาวคือ ไทยติดอยูใ นฐานะประเทศ
รายไดปานกลางมาแลวกวา ๔๐ ป
๑

๒๐
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ทั้งนี้ จากการศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจพบวาไทยมีปจจัยสําคัญที่สงผลใหติดกับดักรายได
ปานกลางเปนเวลานานก็คือ ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรซึ่งเปนประชากรสวนใหญ
ของประเทศกวา ๔๐% ของประชากร ซึ่งจากขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทย
พบวา ไทยมีพนื้ ทีก่ ารเกษตรจํานวน ๑๔๙ ลานไร แบงเปนพืน้ ทีป่ ลูกขาวจํานวน ๗๑ ลานไรหรือครึง่ หนึง่
ซึง่ เปนจํานวนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือยางพารา ๒๐ ลานไร ในทางตรงกันขามหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอมูลมูลคาของพืชเศรษฐกิจตอพื้นที่ (ดอลลารสหรัฐตอเฮกตาร) พบวาในบรรดาพืชดังกลาวนั้น
ที่ประเทศไทยปลูกเปนพืชที่มีมูลคาตอพื้นที่ตํ่าดวย เนนที่พืชที่มีมูลคานอย การปรับ Zoning
การเกษตรจึงมีความจําเปน
นอกจากนี้ การเพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงานไทย (Labour Productivity) ก็ยงั อยูใ นระดับตํา่
เมื่อเทียบกับหลายประเทศที่เปนคูแขงขัน โดยประสิทธิภาพของแรงงานไทยในภาคเกษตรอยูที่
๖,๓๔๖ ดอลลารสหรัฐตอคนตอป ในขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงานประเทศมาเลเซียในภาคเกษตร
อยูที่ ๓๐,๕๕๗ ดอลลารสหรัฐตอคนตอป ซึ่งสูงกวาไทยเกือบ ๕ เทา และประสิทธิภาพของแรงงาน
ประเทศออสเตรเลียในภาคเกษตรอยูที่ ๘๕,๕๑๒ ดอลลารสหรัฐตอคนตอป ซึ่งสูงกวาไทยถึง ๑๓ เทา
ตัวอยางเชน การตัดออยเขาโรงงานปริมาณ ๗๕๐ ตันตอวัน ประเทศไทยจะตองใชคนตัดออย
มากถึง ๖๒๐ คน ในขณะที่ออสเตรเลียใชคนงานเพียง ๖ คน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น แก ไขป ญ หาอุ ป สรรคดั ง กล า ว ภาครั ฐ จึ ง ควรเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและจัดสรรทรัพยากรอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเปน
ภาคเศรษฐกิจสําคัญของไทย แม GDP ภาคเกษตรจะมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙ ของรายได GDP
ประเทศ แตก็เกี่ยวของกับคนจํานวนมากถึงเกือบรอยละ ๔๐ ของแรงงานทั้งประเทศ และยังมีโอกาส
ในการพัฒนาไดอกี มาก อาทิ การยกระดับรายไดเกษตรกรดวยการเสริมสรางความรูใ นการใชเทคโนโลยี
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาแหลงนํา้ และการชลประทานเพือ่ การเกษตรในรูปแบบบริหาร
จัดการนํ้าแบบบูรณาการทั้งระบบ การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับภาคเกษตร เพื่อให
ความรูบมเพาะเกษตรกรใหเขาถึงองคความรูในเชิงปฏิบัติ การสรางแรงงานคุณภาพ สงเสริม Smart
Farmer และ Precision Farming โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเกษตรสมัยใหม
(Modern Farm) และสงเสริมการใชพื้นที่เพาะปลูกขาวในเขตที่เหมาะสม เพราะจากการศึกษาพบวา
มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวอยูประมาณ ๔๔ ลานไร ในขณะที่มีพื้นที่เหมาะสมนอยหรือ
ไมเหมาะสมเลยประมาณ ๒๗ ลานไรที่ควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอื่นแทน นอกจากนี้ ภาครัฐ
ควรเปลี่ ย นแนวคิ ด ในการสนั บ สนุ น ให เราเป น ประเทศผู  ส  ง ออกข า วที่ มี ป ริ ม าณมากที่ สุ ด ในโลก
มาเปนประเทศที่มีรายไดจากการขายขาวและผลิตภัณฑที่มาจากขาวมากที่สุด เพราะความจริงแลว
การสงออกขาวในขณะนี้นํารายไดเขาประเทศไมมากนัก เพราะเราขายขาวแบบสินคาเกษตรขั้นตน
หรือขายแบบเทกองทีม่ มี ลู คาเพิม่ ไมมากนัก ซึง่ ตางจากพืชพลังงานชนิดอืน่ ทีม่ กี ารตอยอดการผลิตสินคา
เพื่อใหมีมูลคาที่สูงกวา การเพิ่มรายไดในภาคเกษตรนี้ไมเพียงแตยกระดับรายไดยังเปนการลด
ความเหลื่อมลํ้าของรายไดอีกทางหนึ่ง
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

ประการทีส่ อง การไมพฒ
ั นา
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทยใหทัดเทียมกับประเทศ
คู  แข ง (Competitiveness)
เนือ่ งจากไทยเปนผูผ ลิตสินคาเพือ่
การสงออก และเปนผูร บั จางผลิต
(OEM) ทําใหความสามารถในการ
ดูดซับเทคโนโลยีจากตางชาตินนั้
ไม ดี นั ก และยังมีข อจํากัด ดาน
ศักยภาพเทคโนโลยี สงผลตอเนือ่ ง
ใหระดับนวัตกรรมโดยรวมของไทย
สะทอนใหเห็นไดจากอันดับ Global innovation index ๒๐๑๘ ซึ่งจัดอันดับโดยองคการ
ทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) พบวาไทยไดอันดับที่ ๔๔ ซึ่งยังตามหลังประเทศเพื่อนบาน
ในภูมภิ าคอยางเชนมาเลเซีย ซึง่ ไดอนั ดับ ๓๕ และประเทศจีนซึง่ ไดอนั ดับที่ ๑๗ รวมถึงประเทศสิงคโปร
ที่ไดอันดับที่ ๕ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในระดับที่นอยมาก
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันและประเทศที่เปนผูนําดานการวิจัย โดยคาใชจาย
ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูที่ระดับ
รอยละ ๐.๖ ซึ่งตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลวมาก
ดวยสถานการณดังกลาว ประเทศไทยจึงจําเปนตองตื่นตัวตอการเรียนรูใหม และเปดตัว
ออกไปแขงขัน โดยสราง Benchmark ใหตวั เองในการพัฒนา และตองเรงเสริมสรางขอไดเปรียบ
ในการแขงขัน ผานการยกระดับทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยตองสนับสนุนการวิจยั
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไทยมีพื้นฐานที่เขมแข็งและมีศักยภาพ เชน ภาคเกษตร ธุรกิจโรงแรม
และบริการ อาหาร สุขภาพ เปนตน รวมทั้งควรจัดตั้งศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา และจัดตั้ง
ศูนยกลางเพือ่ สงเสริมธุรกิจสตารทอัพ (Startup) และสเกลอัพ (Scaleup) เพือ่ บมเพาะธุรกิจใหม ๆ
ตลอดจนควรศึกษามาตรการดึงแรงงานทีม่ ที กั ษะสูงเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึน้ เพือ่ ถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรูใ หม ๆ ทีจ่ ะใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ ปนอนาคตของประเทศไดรวดเร็วขึน้
โดยการใชกลไกของภาครัฐในการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เชน การเพิม่ ประเภทใบอนุญาตทํางานพิเศษ
สําหรับแรงงานทักษะสูง การพิจารณาใหสิทธิในการอยูอาศัยถาวรหรือสามารถนําครอบครัวเขามา
ในประเทศ หรือการใหสิทธิเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดตามเงื่อนไข เปนตน
ประการที่สาม กลไกกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายประเทศขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การกําหนดนโยบาย การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล มีลักษณะเปนเสนตรง โดยมิได
มีลักษณะที่ครบวงจร (Cycle) กลาวคือ ไมมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและกําหนด
เปนนโยบายใหม หรือปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นวาควรตอง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพื่อเปน
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ
ประการที่ สี่ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า ง
อายุประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุที่ลดลงอยางตอเนื่อง
และประชากรมีอายุยืนขึ้น โดยประชากรอายุตั้งแต
๑๙ ถึง ๕๙ ป ซึ่งเปนวัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง
ในขณะที่ ผู  สู ง อายุ จ ะมี สั ด ส ว นและจํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น
โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีจํานวน
ประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวา ๑๒ ลานคน
ดังนั้น เพื่อรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และเพือ่ ยกระดับความสามารถ
ในการแข ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาว จึ ง ควร
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ดวยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะที่ภาคธุรกิจก็มคี วามจําเปนทีจ่ ะตองปรับเปลีย่ น
โครงสร า งการผลิ ต จากการใชแรงงานเขมขนไปสูการนําจักรกล (Mechanization) มาใช
ในการผลิตมากขึ้น
ประการที่หา ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอ ย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
พลิกโฉมเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญ คือ เทคโนโลยีการจัดการขอมูล
ขนาดใหญ (big data) และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญที่มีความซับซอน (data analytics)
ซึ่งชวยใหหนวยงานตาง ๆ สามารถใชขอมูลในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบาย ขับเคลื่อน
และผลักดันนโยบายทีต่ รงกลุม เปาหมาย และติดตามประเมินผลไดอยางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงเปนความทาทายที่สําคัญตอประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทยที่ยังมีระดับการประยุกต
ใชเทคโนโลยีเหลานี้ในระดับตํ่า จึงตองรีบเรงปฏิรูประบบและกลไกตาง ๆ เพื่อประโยชนจากโอกาส
ทางเทคโนโลยีอยางเต็มที่ รวมทั้งตองคํานึงถึงการลดความเหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลยีดวย
ประการทีห่ ก การแขงขันระดับประเทศเพือ่ แสวงหาโอกาสทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ ทําให
เกิดความรวมมือในระดับระหวางประเทศและภูมิภาคที่มีความเขมขนขึ้น และถูกใชเปนเครื่องมือ
ในการตอรองและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งพบไดจากรูปแบบของ
มาตรการระหวางประเทศตาง ๆ เชน มาตรการกีดกันทางการคา มาตรการทางการเงินและการคลัง
มาตรการดานสิ่งแวดลอม หรือมาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับสินคาและบริการตาง ๆ เปนตน
ซึ่งประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการตาง ๆ เหลานี้
อยางรูเ ทาทัน และแสวงหาการใชประโยชนจากมาตรการเหลานี้ รวมทัง้ ตองเรงเจรจารวมกลุม กับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อขยายการตลาดและสรางฐานการลงทุนรวมกัน
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จนัน้ มีแนวทางอยางไร
นายอิสระ วองกุศลกิจ : ในสวนประสบการณของตางประเทศ ขอยกตัวอยางกรณี

ของประเทศจีน ซึง่ ถือไดวา เปนประเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางดานเศรษฐกิจอยางมโหฬารภายหลัง
การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนไดเพิ่มการลงทุนในการศึกษาและการวิจัยพัฒนาจํานวนมาก
ในชวง ๑๐ กวาปที่ผานมา ตัวอยางเชน การสนับสนุนสรางความเขมแข็งใหธุรกิจของรัฐบาลจีน
ในโครงการ Double High ซึง่ เปนการรวมแปลงใหญเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพพืชออย โดยรัฐบาลจีน
สนับสนุนเงินทุนในการรวมแปลง คาพันธุออย และการพัฒนาระบบชลประทาน เนื่องจากรัฐบาลจีน
มีนโยบายใหมีการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย นอกจากนี้
รัฐบาลจีนยังไดสง เสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานนํา้ ตาลโดยใหเงินสนับสนุนเฉลีย่ ๔๘ ลานหยวน
ตอป เชน โครงการระบบ Dump รถขนสงออย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
และโครงการ Conditioning Silo และ Packing Station เปนตน รวมทัง้ นโยบายพิเศษกรณียา ยโรงงาน
นํ้าตาลในเมืองฉงจั่วไปอยูนอกเขตเมือง โดยไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาลเมืองฉงจั่ว และกองทุนพัฒนา
อุตสาหกรรมนํ้าตาล ประมาณ ๒๖๕ ลานหยวน เปนตน
จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาภาครัฐของจีนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนธุรกิจ
ใหมคี วามเขมแข็ง และมีแนวคิดในการสรางรายไดโดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหธรุ กิจ ซึง่ เมือ่
ธุรกิจเขมแข็ง มีผลประกอบการที่ดี ผลที่ตามมาก็คือ การมีความสามารถในการจายเงินภาษีใหรัฐ
ไดเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งแตกตางจากภาครัฐของไทยที่ยังมีแนวคิดในการกํากับควบคุม และเนนการ
ใชเงินงบประมาณมากกวาสรางรายได ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางยิ่ง

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
ปจจุบันทานเห็นวามีความกาวหนาเพียงใด และในทรรศนะของทานนั้น เห็นวาควรมี
การวางกรอบและแนวทางดําเนินการอยางไร
นายอิสระ วองกุศลกิจ : รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกาํ หนด

หลักการที่เปนกรอบในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจไวใน มาตรา ๗๕ โดยกําหนดใหรัฐ
พึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรบั ประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกัน
อยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนและประเทศ และรัฐตองไมประกอบกิจการทีม่ ลี กั ษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแต
กรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม
การจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งรัฐพึงสงเสริม สนับสนุน คุมครอง
และสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณประเภทตาง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
ของประชาชนและชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ดานวัตถุกบั การพัฒนาดานจิตใจและความอยูเ ย็นเปนสุข
ของประชาชน ประกอบกัน และในมาตรา ๒๕๘ ฉ.
ให รั ฐ ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศในด า นเศรษฐกิ จ
ให เ กิ ด ผล คื อ (๑) ขจั ด อุ ป สรรคและเสริ ม สร า ง
ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศเพื่ อ ให
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการ
เขารวมกลุม เศรษฐกิจตาง ๆ อยางยัง่ ยืน โดยมีภมู คิ มุ กัน
ที่ดี (๒) สรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนํา
ความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ปรับปรุงระบบภาษี
อากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มพูน
รายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงระบบการจัดทําและการใชจายงบประมาณ
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ ผ ล (๔) สร า งกลไก
เพือ่ สงเสริมสหกรณและผูป ระกอบการแตละขนาดใหมี
ความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม รวมทัง้ สรางกลไกเพิม่ โอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน
สําหรับการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ นั้น ปจจุบันกลาวไดวา
มีความคืบหนามากพอสมควร เนื่องจากที่ผานมารัฐบาลชุดปจจุบันไดมีการผลักดันการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดการปฏิรปู ประเทศอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนที่เปนการดําเนินการโดยมาตรการ
ทางบริหาร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน จนกระทั่ง
ไดเผยแพรประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ดาน
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งภายใตแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจไดกําหนดแนวทาง
การปฏิรปู เศรษฐกิจ แบงเปน ๓ เสาหลัก คือ ๑) การเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(Competitiveness) ๒) ความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสว นรวม (Equality & Inclusive Growth)
และ ๓) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ (Policy, Process & Institutional Reforms report)
นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ได ผ ลั ก ดั น กฎหมายตามที่ กํ า หนดในแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ดานเศรษฐกิจ เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทีผ่ า นมา หรือการเสนอรางพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งปจจุบันอยูในชั้นการพิจารณาวาระที่ ๒ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนตน รวมทั้งไดผลักดันมาตรการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจที่สําคัญ
และเรงดวน อาทิ การผอนคลายกฎระเบียบ ลดอุปสรรคและขั้นตอนการใหบริการของภาครัฐ
เพื่ออํานวยความสะดวก ลดเวลา ลดตนทุนคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการตาง ๆ
ของธุรกิจ ซึ่งไดสงผลตออันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

ของประเทศไทยดีขึ้นถึง ๒๐ อันดับ จากอันดับที่ ๔๖ ในป ค.ศ. ๒๐๑๗ เปนอันดับที่ ๒๖ ในปนี้
(จากการประเมินประเทศทัง้ หมด ๑๙๐ ประเทศ) แตมขี อ สังเกตวาประเทศไทยยังอยูใ นอันดับทีต่ าํ่ กวา
สมาชิกอาเซียนบางประเทศ เชน สิงคโปร ซึง่ ไดอนั ดับที่ ๒ และมาเลเซีย ซึง่ ไดอนั ดับที่ ๒๔ ซึง่ แสดงใหเห็น
ถึงชองวางทีไ่ ทยยังสามารถพัฒนาไดอกี มาก ตัวอยางเชน การจัดตัง้ ธุรกิจในประเทศไทยใชระยะเวลา
๔.๕ วัน แตในสิงคโปรใชเวลาเพียง ๒.๕ วัน หรือในการดําเนินการสงออกของไทยที่ตองใชเวลาถึง
๕๑ ชัว่ โมง ในขณะทีส่ งิ คโปรใชเวลาเพียง ๑๐ ชัว่ โมง เปนตน เหลานีเ้ ปนตัวอยางทีภ่ าครัฐจะสามารถ
ปรับปรุง ลดขัน้ ตอน และระยะเวลาดําเนินการตาง ๆ ใหสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ จะชวยใหธรุ กิจการคา
เกิดความคลองตัว และชวยสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการตัดสินใจเขามาคาขายลงทุนในประเทศไทย
อยางไรก็ดี สิง่ ทีภ่ าครัฐยังไมไดดาํ เนินการมากนักก็คอื บทบาทของภาครัฐในการใหเงินลงทุน
แกภาคธุรกิจในการสรางความเขมแข็งทางธุรกิจหรือการวิจยั พัฒนาทางธุรกิจ ซึง่ สงผลตอการเกิดขึน้
ของธุรกิจสตารทอัพใหม ๆ ของประเทศไทยเปนไปไดคอนขางยาก
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การปฏิรปู ประเทศ
ดานเศรษฐกิจ
นายอิ ส ระ ว อ งกุ ศ ลกิ จ : จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การปฏิรูปประเทศ

ดานเศรษฐกิจในปจจุบันไดมีความชัดเจนทั้งในเรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนการปฏิรูปครบถวนแลว
จะเหลือก็แตเพียงการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งในสวนของการแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทําหนาที่ประสานระหวางรัฐบาลและคณะกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศดานตาง ๆ นัน้ เห็นวายังไมสามารถทําหนาทีไ่ ดตามความมุง หมายในการจัดตัง้ เนือ่ งจาก
ยังมีขอจํากัดในการเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดในการกํากับดูแลหนวยงานของรัฐทุกหนวยที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศอยางเครงครัดและจริงจัง จึงเห็นวาควรมี
การจัดตั้ง Executive Agency office เพื่อทําหนาที่เชื่อมโยง ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body) ทุกกระทรวง และใหมอี าํ นาจในการบริหารจัดการไดเต็มที่
ตัวอยางเชน การใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
เปนประธานหนวยงาน ทัง้ นี้ เพือ่ เปนกลไกทีม่ อี าํ นาจในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ
ทั้ง ๓ เสาหลักไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนี้ ประเทศไทยตองเรงสรางบุคลากร (Human Capital) โดยการพัฒนาคนใหตรง
กับการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน ทุกภาคสวนที่สําคัญ รัฐบาล เอกชน และประชาชน ตองมี
สวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ โดยควรมีรปู แบบการพัฒนาทีด่ งึ ศักยภาพ
ของชุมชนหรือทองถิ่นเขามาชวยดวย เชน การใหงบประมาณสนับสนุนดานการจัดการทองเที่ยว
ของชุมชน การทําการเกษตรรูปแบบเชนเดียวกับประเทศจีนที่มีการรวมกลุมเกษตรกร เปนตน ทั้งนี้
เนือ่ งจากการปฏิรปู เศรษฐกิจของประเทศไมสามารถกระทําไดโดยลําพังขององคกรรัฐแตเพียงอยางเดียว
ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดวย จึงจะประสบความสําเร็จ
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